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 ראליהרב שמעון יש / יהודי-על 'מורה נבוכים' כספר פילוסופי

 ישיבת ההסדר "אהבת ישראל" נתיבות

 

 

ר' משה בן מימון ידוע כאחד מגדולי ישראל בימי 

הביניים. הערכה זו החובקת זרמים שונים ומנוגדים 

במחשבת ישראל, נזקפת לזכות שני מפעליו 

הראשון שבהם הוא הי"ד  -הספרותיים הגדולים

ספרו ההלכתי, והשני  -החזקה, 'משנה תורה' לרמב"ם

נצנזוס שבהם הוא 'מורה נבוכים', ספרו הפילוסופי. הקו

כך בתקופתו -סביב דמותו של הרמב"ם לא היה רחב כל

ובדורות שאחריו, בעיקר מתוך ביקורת של שלומי 

אמוני ישראל על כתביו הפילוסופיים. רק תהליך של 

דורות הביא להכנסתו המלאה ללא סייג לארון הספרים 

היהודי, ולא מן הנמנע הוא שהתקבלותו של ספר 'מורה 

ט במקום המרכזי שתפס ספר נבוכים' תלויה לא מע

 'משנה תורה' בשרשרת מסירת ההלכה.

ספר מורה נבוכים הוא ספר פילוסופי לכל דבר 

במושגיו, בשפתו ובהנחות  -מבחינתו של הרמב"ם

היסוד שעומדות בבסיס הדיונים שבו. הרמב"ם בונה 

את מהלכיו בצורה מושכלת ובהתאמה רבה לשכל 

שיבה הלוגית האנושי, ונותן עמדה של עליונות לח

הטהורה. הדבר נכון להפליא בנוגע לרובו המוחלט של 

 -הספר, אך איננו מדויק בנוגע לחלק המסיים אותו

נד של החלק השלישי. בהערה הבאה אני -פרקים נא

מעוניין להראות כיצד מבצע הרמב"ם בשלב זה במודע 

מעבר ברור משפה אחת לשפה שנייה, ובמובן מסוים 

-ופית לטובת שפה יהודיתנוטש את השפה הפילוס

אמונית. בצורה מתודית ניתן לחלק את ספר מורה 

נבוכים לשני חלקים, שהראשון שבהם כולל את רובו 

המוחלט של הספר עד לחלק ג' פרק נ', והשני כולל את 

ארבעת פרקיו האחרונים. זוהי אמנם חלוקה שאינה 

סימטרית בעליל, אך ייתכן שדווקא העובדה שהפרקים 

ימים את הספר נותנת להם משקל לא קטן הללו מסי

לעומת החלק הראשון, כשבמובנים רבים החלק הקטן 

 הזה מקרין באור חדש על הספר כולו.

הרמב"ם עצמו מודיע בפני הקורא על המעבר שהוא 

"פרק זה, שאותו אנו  -מבצע בכניסה אל פרק נ"א

מביאים עכשיו, אינו כולל עניין נוסף על מה שנכלל 

ה, אלא הוא רק מעין חתימה המבהירה בפרקי ספר ז

אחרי  -גם את העבודה המיוחדת למׂשיג האמיתות 

מדריכה אותו להׂשגת  -שהׂשיג מה הוא ]יתעלה[ 

עבודה זאת אשר היא תכלית האדם, ומלמדת אותו 

כיצד תהיה ההשגחה בו בעולם זה עד אשר יעבור 

לצרור החיים". לאמור, התורה הפילוסופית של 

ה במלואה במהלך פרקי הספר עד כה, הרמב"ם הובהר

ומה שנכתב מכאן ואילך הוא הערת אגב, מעין נספח 

שאיננו כלול באופן מלא כחלק מן התפיסה הזו. נושאו 

נספח זה, כותב הרמב"ם, הוא העבודה -של פרק

הראויה לאדם לאחר שהשיג את האל יתעלה, ותוספת 

 מידע בנוגע להשגחה בעולם הזה. 

רחב יותר על ההבדל שבין שני בכדי לעמוד באופן 

החלקים שהצענו, נפתח בניתוח קל של פרק מספרו 

הפרק העשירי של הלכות  -ההלכתי של הרמב"ם

תשובה. בפרקים השמיני והתשיעי של הלכות תשובה 

עוסק הרמב"ם בהרחבה בהבהרת המושג 'עולם הבא' 

ובמקומו המרכזי בתפיסת העולם היהודית. בפרק 

עוניין לאזן את התמונה כשהוא העשירי נדמה שהוא מ

ממקד את עיסוקו במושג 'עבודה מאהבה'. הפרק 

נפתח בקביעה שאין ראוי לעבוד את ה' בשביל לזכות 

לחיי העולם הבא, אלא "העובד מאהבה עוסק בתורה 

ובמצות והולך בנתיבות החכמה לא מפני דבר בעולם 

ולא מפני יראת הרעה ולא כדי לירש הטובה אלא עושה 

מפני שהוא אמת וסוף הטובה לבא בגללה". האמת 

הפרק כולו ממשיך לגולל את משמעות העבודה 

מאהבה, כשהמושג הזה חוזר בו שוב ושוב, ורק בסופו, 

בהלכה המסיימת את הלכות תשובה, נפנה הרמב"ם 

לספר לנו כיצד מגיעים אל אותה אהבה שמתוכה ניתן 

 "דבר ידוע וברור שאין אהבת הקב"ה -לעבוד את ה'

נקשרת בלבו של אדם עד שישגה בה תמיד כראוי 

ויעזוב כל מה שבעולם חוץ ממנה, כמו שצוה ואמר בכל 

לבבך ובכל נפשך, אינו אוהב הקב"ה אלא בדעת 

שידעהו, ועל פי הדעה תהיה האהבה אם מעט מעט 

ואם הרבה הרבה, לפיכך צריך האדם ליחד עצמו להבין 

ת קונו כפי ולהשכיל בחכמות ותבונות המודיעים לו א

כח שיש באדם להבין ולהשיג כמו שבארנו בהלכות 

האהבה הזו היא תוצר של  -יסודי התורה". משמע

הדעת, ידיעת ה'. המושגים המופיעים בהלכה זו הם 

'הבנה', 'השכלה' 'התבוננות' ו'ידיעה' כשכל אלה 

מובילים אל האהבה. אם כן, ישנם שני שלבים מובחנים 
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שנה הידיעה המובילה אל י -בתהליך שהרמב"ם מתאר

 האהבה, וישנה העבודה הצומחת מתוך האהבה. 

אם נמשיך לעקוב אחר ההבחנה הזו, בין מושגי 

הידיעה המובילים לאהבה למושגי העבודה הבאה 

מתוך האהבה, נוכל לשים לב, למשל, לכך שישנם 

טקסטים בכתביו של הרמב"ם המשוחחים במושגים מן 

אחרים ששפתם היא מן הסוג הראשון, וישנם טקסטים 

הסוג השני. כך, למשל, הקדמתו של הרמב"ם לפרק 

"וכבר הזהירונו  -חלק מופיעה בשפת ה'עבודה מאהבה'

חכמים גם על זה כלומר שלא ישים האדם תכלית 

עבודתו וקיומו למצות איזה דבר מן הדברים, והוא 

מאמר החסיד השלם משיג האמת אנטגנס איש שוכו 

שין את הרב על מנת לקבל אל תהיו כעבדים המשמ

פרס אלא היו כעבדים המשמשין את הרב על מנת 

שלא לקבל פרס. ורצו בכך להאמין באמת לעצם האמת 

וזהו הענין שקוראין אותו עובד מאהבה... ויותר גדול 

מזה אמרם בלשון ספרי שמא תאמר הריני למד תורה 

בשביל שאהיה עשיר בשביל שאקרא רבי בשביל 

הבא, תלמוד לומר לאהבה את ה',  שאקבל שכר בעולם

כל שאתם עושים לא תעשו אלא מאהבה... וזוהי מעלת 

אברהם אבינו שהיה עובד מאהבה, ואל הדרך הזו 

 חובה לשאוף...".

לעומת זאת, מצוות עשה ג' של ספר המצוות מנוסחת 

"והמצוה השלישית היא שצונו לאהבו  -בשפה הראשונה

ופעולותיו עד  יתעלה וזה שנתבונן ונשכיל מצותיו

שנשיגהו ונתענג בהשגתו תכלית התענוג וזאת היא 

האהבה המחוייבת. ולשון סיפרי לפי שנאמר ואהבת 

את י"י אלהיך איני יודע כיצד אוהב את המקום תלמוד 

לומר והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על 

לבבך שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה 

כי בהשתכלות תתאמת לך העולם. הנה כבר בארו לך 

ההשגה ויגיע התענוג ותבא האהבה בהכרח".  כאן אנו 

גם יכולים לשים לב לכך שבתיאורים של הידיעה 

המובילה אל האהבה מתוארת האהבה כתכלית 

 הסופית. 

כאן המקום לעמוד על מקומו של מושג נוסף אצל 

ראינו כיצד תופשים המושגים 'ידיעה',  -הרמב"ם

כלה' מקום מרכזי בתיאורים העוסקים 'התבוננות' ו'הש

בהשגת האל והדרך אל אהבתו. לעומת זאת, הפועל 

ל.מ.ד איננו ממופיע במקומות אלו. כך, למשל, במצוות 

עשה ג' שהובאה לעיל, וכך גם בתיאורו הידוע בפרק ב' 

"והיאך היא הדרך לאהבתו  -מהלכות יסודי התורה

ו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואי

הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא 

קץ מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה 

לידע השם הגדול כמו שאמר דוד צמאה נפשי לאלהים 

לאל חי, וכשמחשב בדברים האלו עצמן מיד הוא נרתע 

לאחוריו ויפחד ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה 

י תמים דעות, כמו עומדת בדעת קלה מעוטה לפנ

שאמר דוד כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך מה אנוש 

כי תזכרנו, ולפי הדברים האלו אני מבאר כללים גדולים 

ממעשה רבון העולמים כדי שיהיו פתח למבין לאהוב 

את השם, כמו שאמרו חכמים בענין אהבה שמתוך כך 

אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם". ובסיום פרק ד' 

שאדם מתבונן בדברים האלו ומכיר כל  "בזמן -שם

הברואים ממלאך וגלגל ואדם כיוצא בו ויראה חכמתו 

של הקב"ה בכל היצורים וכל הברואים, מוסיף אהבה 

למקום ותצמא נפשו ויכמה בשרו לאהוב המקום ברוך 

הוא...". לעומת זאת, במקומות בהם עוסק הרמב"ם 

בעבודה מאהבה, כפרק חלק ופרק עשירי מהלכות 

שובה, מצוי ביותר הפועל הזה, וכמוהו העיסוק ת

בתורה בכלל. בנוסף, במקביל למצוות עשה ג', 

העוסקת כאמור בחובת האהבה הבאה מתוך 

 -ההתבוננות וההשגה, אנו מוצאים מצוות עשה אחרת

"והמצוה הי"א  -שהגדרתה היא ללמוד תורה -מצוה י"א

היא שצונו ללמוד חכמת התורה וללמדה וזה הוא 

א תלמוד תורה והוא אמרו ושננתם לבניך...וכבר שנקר

נכפל הצווי הזה פעמים רבות, ולמדתם ועשיתם, למען 

ילמדון. וכבר התפזר הזרוז על מצוה זו ולשקוד בה 

 תמיד במקומות הרבה מן התלמוד...".

 

והנה, כשאנו באים לבחון את החלוקה הסמנטית הזו 

ניתן משמעי -ב'מורה נבוכים' אנו מגלים שבאופן חד

לזהות בין שתי השפות הללו לשני החלקים של 'מורה 

נבוכים' שתיארנו למעלה. החלק הראשון, הפילוסופי, 

של מורה נבוכים עוסק בידיעת ה', ורווי במושגי 'ידיעה', 

'התבוננות' ו'השכלה'. במספר מקומות כותב הרמב"ם 

שאותה ידיעה אמורה להוביל לאהבה,  אך לא מבאר 

תה אהבה, אלא מתאר את האהבה מה בא בעקבות או

עצמה כתכלית הסופית. המושגים 'עבודה' ועשייה 

'מאהבה' אינם מופיעים בחלק זה כלל, וכמוהם המושג 

'לשמה'. לעומת זאת, בחלק השני, ארבעת הפרקים 

המסיימים את הספר, עוסק הרמב"ם במושגים אלו 

בהרחבה.  והלא כך, כפי שראינו, הגדיר הרמב"ם את 

לק הזה, שהוא "מעין חתימה המבהירה גם עניין הח

את העבודה המיוחדת למׂשיג האמיתות... מדריכה 

אותו להׂשגת עבודה זאת אשר היא תכלית האדם". פה 

עוסק הרמב"ם בשאלה הישירה כיצד יגיע האדם 

ל'צרור החיים'.  ומתאר בהרחבה את מיתת הנשיקה. 
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 כאן מופיע גם, לראשונה, עיסוק בלימוד תורה כגורם

 מרכזי בקשר שבין האדם לקונו.

"ונשוב אל ענין הפרק, והוא להזהיר שישים האדם 

מחשבתו בשם לבדו אחר שהגיע אל ידיעתו כמו 

שבארנו, וזאת היא העבודה המיוחדת במשיגי 

האמתות, וכל אשר יוסיפו לחשוב בו ולעמוד אצלו 

תוסיף עבודתם... והנה בארה התורה כי זאת העבודה 

ירונו עליה בזה הפרק, לא תהיה האחרונה אשר הע

אלא אחר ההשגה, אמר לאהבה את ה' אלהיכם 

ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, והנה בארנו פעמים 

רבות כי האהבה היא כפי ההשגה, ואחר האהבה 

תהיה העבודה ההיא, אשר כבר העירו רז"ל עליה, 

ואמרו זו עבודה שבלב, והיא אצלי שישים האדם כל 

ראשון, ולהתבודד בה כפי היכולת, מחשבתו במושכל ה

ולזה תמצא דוד ע"ה שצוה שלמה בנו והזהירו מאד 

בשני העניינים האלה, רצוני לומר להשתכל בהשגתו, 

ולהשתדל בעבודתו אחר ההשגה, אמר ואתה שלמה 

בני דע את אלהי אביך ועבדהו, אם תבקשנו ימצא לך 

ואם תעזבנו יזנחך לעד... הנה התבאר כי הכונה אחר 

השגה היא להמסר אליו, ולהשים המחשבה השכלית ה

בחשקו תמיד, וזה ישלם על הרוב בבדידות 

ובהתפרדות, ומפני זה ירבה כל חסיד להפרד 

 ולהתבודד ולא יתחבר עם אדם רק לצורך הכרחי...".

בהערה הנלווית לפרק נ"א מוסיף הרמב"ם לעסוק 

בהרחבה באותה עבודה, שעיקרה הוא דבקות 

אמצעיה הם התפילה )עבודה שבלב( המחשבה באל, ו

ולימוד התורה )שגם הוא קרוי במדרש עבודה שבלב!(, 

ואת היחש שבינה לבין ההשגחה המלאה, וסופו שהוא 

מתאר מעמד של אהבה גדולה, חולי אהבה, המכונה 

'חשק', "וכבר ידעת ההפרש שבין אוהב וחושק, כי 

הפלגת האהבה עד שלא תשאר מחשבה בדבר אחר 

ב ההוא, הוא החשק". כלומר, העבודה אלא באהו

שאחרי האהבה מתמקדת בהתמדת והעצמת קשר 

האהבה שנוצר כבר, 'שויתי ה' לנגדי תמיד', אך אין זה 

כבר הבדל כמותי גרידא, אלא מעבר מהותי מקומה 

פילוסופית שאיננה מחויבת למשמעויות דתיות אל 

קומה פילוסופית שכולה התעלות דתית, וסופה מיתת 

 ה.הנשיק

ניתן לחוש באופן מובהק במעבר הסמנטי שמבצע 

הרמב"ם בחלק זה של הספר, שהוא עצמו מגדיר אותו 

כחלק שאיננו שייך אליו באופן מובהק. הרמב"ם, אמנם, 

ממשיך גם בשלב זה לדבוק בהנחותיו הפילוסופיות, אך 

הוא כבר איננו פונה בו אל האדם כפילוסוף, אלא כמורה 

ים של 'לימוד', 'עבודה', ועשייה דרך בעבודת ה'.  מושג

מאהבה אינם מוצאים את מקומם בעולם המושגים 

הפילוסופי הטהור. לו היה הרמב"ם מועיד את ספרו 

לציבור הפילוסופים בני דורו, ספק אם לא היה משמיט 

חלק זה האחרון של הספר, אך הלא מפעלו הגדול 

והמוכרז של הרמב"ם בספרו היה להכניס את 

ואת הדת היהודית לתמונת עולם אחת, הפילוסופיה 

דתית', פילוסופיה שיש לה משמעויות -ליצור 'פילוסופיה

כלפי דרך החיים הדתית, עבודת ה', לימוד התורה, 

התפילה וקיום המצוות. במובן מסוים, דברים שכתב 

הרמב"ם בספרו 'משנה תורה' הם הם הדברים שכתב 

תן בספרו 'מורה נבוכים'. ההבדל הוא במשקל שני

לפילוסופיה ולעבודת ה' בכל אחד מן הספרים. ספר 

'משנה תורה' פותח בקצרה ספר ה'מדע' ובהלכות יסודי 

התורה, תמצית גישתו הפילוסופית, ומכאן עובר לספר 

'אהבה' ולעבודה שאחריה. ספר 'מורה נבוכים' מאריך 

לפרוס את גישתו הפילוסופית, ומסיים בתמצות תפיסתו 

 נ"ד. -פרקים נ"א הדתית, בחלק הסיום,
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