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 הרמב"ם אור לחברי שנשלח קורא קול

 12.07.22 תשפ"ב; תמוזב יג בתאריך:
 הלוי -דחוח אדיר מאת

ֵבק  ֹאֵהב  ְוֵיׁש  ְלִהְתֹרֵעע    ֵרִעים  ִאיׁש"  כך:  נאמר  כד(  )יח,  במשלי ח  דָּ  "יש   רס"ג:  פירש  ושם  ",ֵמאָּ

  הדברים  "בכלל הוסיף: הארוך ובפירושו מאח", יותר דבק ידיד ויש בהם, מתרוצץ שאדם ֵרעים

ע,  והוא  כידיד  שהוא  מי  בהם  שיש  לפי  אדם,  בני  עם  ההתערבות  ריבוי  גינוי  הללו ג    מי   עם  אלא  פֶּ

- לשם עמו שהחברות החבר מאח? טוב שהוא החבר הוא ומי מאח". טוב שהוא ומצאֹו שבחנֹו

 חברים.   חכמים  לתלמידי  ריןקו  וכן"  ג(:  )ב,  דמאי  למשנה  בפירושו  רבנו  שאומר  וכמו  שמים,

 . "שמים לשם שהיא מפני תיתיהאמ החברות היא לזה זה שחברותם מפני זה בשם וקראום

- בורא  את  להשיג  אמת,  דברי  ֵלידע   וייעודה  שתכליתה  החברות  שמים? -לשם  החברות  ומהי

ם" ֵאל ְייָּ  "ְבֵׁשם בעוז: יחד ולקרוא עולם  בר. בד  תלויה שאינה האמיתית החברות זו –  עֹולָּ

 טו(:  )ה, באבות חכמים בדברי  לעיין כדאי הזו, האמיתית והאהבה הזו החברות ובעניין

ל  –  בדבר  תלויה  שהיא  אהבה  "כל ט  ה  דבר  בָּ  בטלה  אינה  –  בדבר  תלויה  ושאינה  אהבה;  ְבֵטלָּ

 זו   בדבר?  תלויה  ושאינה  ותמר;  אמנון  אהבת  זו  בדבר?  תלויה  שהיא  אהבה  היא  זו  איזו  לעולם.

 ויהונתן".  דוד אהבת

 רבנו:  פירש ושם

ֵטל  בדבר  תלויה  שהיא  אהבה  כל  כך:  פירושו,  והוא  זה  דבר  "עניין ל  –  בָּ ט  ה  דבר  בָּ  אהבה,   ְבֵטלָּ

ֵטל  בדבר  תלויה  ושאינה ה  אינה  –  בָּ   הגופניים   הגורמים  אלו  שכל  יודע   ואתה  לעולם.  ְבֵטלָּ

  ועוברים,   ְבֵטִלים   כולם  התאוות[  אחר  ולרדוף   לאהוב  האדם  את  שמעוררות  הגופניות  ]ההנאות

  לאהבה   שגרמו  הבטלים  הדברים  ]בביטול  גורמיו  בביטול  ]האהבה[  המתהווה  ביטול  ויתחייב

 ולפיכך,  אותה[.  המספקים  לגורמים  האהבה  גם  תבטל  התאווה  בביטול  כלומר,  האהבה.  תבטל

  האמת   מהשגת  הנפשי  העונג  ]=אם  האמיתי   המדע   והוא  אלהי  דבר   האהבה  גורם  היה  אם

 כיוון  לעולם,  ביטולה  ייתכן  לא  האהבה  אותה  הרי  –  לאהבה[  הגורם  הוא  עולם-בורא  יעתויד

 בו[".-כיוצא-שאין לעולם והקיים החי עולם-בורא ]=הוא המציאות תמידי לה שהגורם

 אחרית  לחזון  שיובילו  אלה  הם  יתעלה  ה'  ומהשגת  האמת  מידיעת  הזה  והעונג  הזו  האהבה

ר"  הנביאים:  חזונות  להתממשות  דהיינו  הימים, ׂש  ִעם  ְזֵאב  ְוגָּ בֶּ ץ   ְגִדי  ִעם  ְונֵָּמר  כֶּ  ' יש)  וכו'  "ִיְרבָּ

  לעבוד   ונזכה  ומופלא,  נפלא  נפשי  לעונג  הדעת  שערי  את  לנו  תפתח  האמת  אהבת  כי  (,ו  יא,

  איננו  ולאושר  לשמחה  המקור  שהרי  –  הנאה  טובות   קבלת  לשם   ולא  ובאהבה  בשמחה  ה'   את

 חיים  מים  מקור  אלא  והממכר,  המשחית  הכסף  או  המדומים  והשררה  והתפקיד  והמעמד  הכבוד

  חושינו  את  עוררל  ועוד  עוד  וסיףי  המחשבתי  העונג  נצחיים.  ושמחה  אושר  עונג,  של  נדלה  בלתי

 . ולידיעתה אמתה אהבתל הנפש תשוקת תוקף-במשנה תהדהד ובמחשבתנו הרוחניים,
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ז ִכי" ְהֹפְך אָּ ל אֶּ ִמים אֶּ ה ע  פָּ ה ׂשָּ ם ִלְקרֹא ְברּורָּ ְבדֹו ְייָּ  ְבֵׁשם ֻכלָּ ם ְלעָּ ד ְׁשכֶּ חָּ  ט(. ג, )צפ' "אֶּ

 המלחמות  עמנו  יוותרו  והתאוות,  הבצע   ברדיפת  ויתבוסס  בהזיות  ישקע   האדם  עוד  כל  אולם,

 זה. על   זה ההשתלטות וניסיונות השלטון רדיפת השקר, ודתות האלילות וההתקוטטויות,

 יא(:  )ג, במורה זה בעניין רבנו דברי לפניכם והנה

  להעדר  נספחים הם גם כולם ]...[ לזה  מזה אדם בני אישי בין הנעשות הללו הגדולות הרעות"

 יחדל  לא  הראּות -העדר  מחמת  שהסומא  כשם  ]...[.  הסכלות  מחיובי  שכולם  לפי  ]החכמה[

 אדם,   בני  כיתות  כך  בדרך.  שינֵחהו  מה  לו  שאין  מחמת  בזולתו  גם  ולחבול  ולהיחבל,  מלהיכשל

 ]=לסכל[   שם  הייתה  לויוא  .]...[  גדולות  רעות  ובזולתו  בעצמו  פועל  סכלותו,  ערך  כפי  אחד  כל

 . ומזולתו מעצמו נזקיו כל נמנעים היו אז כי ]...[ חכמה

  הבטיח   וכבר  לזה,-זה  אדם  בני  נזקי  ויבטלו   והשנאה,  האיבה  מסתלקת  האמת  בידיעת  כי

ר'  ואמר:  ישעיה[  ]הנביא ׂש  ִעם  ְזֵאב  ְוגָּ בֶּ ץ  ְגִדי  ִעם  ְונֵָּמר  כֶּ   סיבה   נתן  כך - ואחר  ו[.  יא,  ']יש  ]...[  'ִיְרבָּ

  ידיעת   היא  וההשתלטויות  וההתקוטטויות  תהשנאֹו  אלה  סילוק  סיבת  כי  :ואמר  לכך  ]=הסבר[

ל  י ְׁשִחיתּו  ְולֹא  יֵָּרעּו  לֹא'  ואמר:  האלוה,   אמיתת  אז  אדם   בני ר  ְבכָּ ְדִׁשי,  ה  ה  ִכי  קָּ ְלאָּ ץ  מָּ רֶּ אָּ ה   הָּ   ֵדעָּ

ת ִים ְייָּ  אֶּ מ  יָּם כ  ִסים ל   . ט[" ]שם, 'ְמכ 

  רבנו   מדברי  כך-על  ללמוד  ניתןו  ,בימינו  האמת  אנשי  הם  מאד  ונדירים  מעטים  לצערנו  ברם,

 : יהודה( בן יוסף ר' לתלמידו  איגרתו )מתוך בימיו "תורה משנה" לספר היחס בעניין

 הלבב   רע   לידי  ספק  בלי  יגיע   תורה[- ]משנה  שהוא  שחיברתיו,  בעת   לי  ברור  והיה  "ידעתי

  הפתי   הסכל  לידי  ואף  שלם.  בלתי  שהוא  או  בו,  צורך  שאין  וי ראה  מעלותיו   את  שיגנה  המקנא,

ה  שנעשה  מה  ערך  יודע   אינו  אשר  הדעת[  חסר=]  המתחיל   לידי  ואף  התועלת.  מעט  שהוא  וידמֶּ

  בינתו   שקצרה  או  יסודותיהן  יודע   שאינו  כיוון  מקומות,  כמה  בו  לו  וִיקשו  המבולבל,  ההוזה

 המתקדשים   הנפוחים  האירופים  המינים]  דמיונו  לפי  המתחסד  ולידי  שדקדקתי.  מה  מלדקדק

  הדעות   מיסודות  בו  שנכלל  מה  על  שילעיז  המטומטם  המאובן  [,בלבד  בחיצוניותם  והמיטהרים

 ". הרוב הם  ואלה  – [ ממנו" וטובים "גדולים הטעּתּו", הארורה ]"הפילוסופיה

 "מקנאים"   או  לבב"  "רעי  דעתו  לפי  היו  הרמב"ם  של  בימיו  הדת"  "אנשי  רוב  אחרות,  ובמלים

  או   "מאובנים"  או  "מתחסדים"  או   "מבולבלים"  או   "הוזים"  או  "סכלים"  או  "פתאים"   או

  הללו   והמזויפים  הכסילים  הדת"  "אנשי  רוב  שבקרב  לוודאי  וקרוב  "מלעיזים",  או  "מטומטמים"

ֹ  מה כך, רבנו בימי ואם – רבנו שמזכיר התארים מן וכמה כמה היו   חציבת  שבהם בימינו אמרנ

  כל   זיהמו  האירופית  וההגשמה  הזוהרית  הטומאה  והזיות  נוצרית,- פרו  לאמנות  הפכה  התורה

 המחשבה.  וטוהר ויושרה אמת נעדרת וחשוכה, אלילית לדת דתנו את והפכו טובה, חלקה

מוחלט, סתם רוב אלא רוב  אינם  רוב אנשי הדת שרבנו מזכיר לעיל,  ש  הדגיש,ל מאד  חשוב  

מאין הנני ת מטומטמים, ו הוזי הזיו  לכל הפחות  הםאחוז מאנשי הדת    99.9ובמלים אחרות,  

את שיידעו    נבוניםשה  קובע , שם רבנו  וובכן, ראו נא את המשך דברי רבנו באיגרת יודע זאת?

 .. אשר ה' קורא". השרידים" גולה נדירים בודדים ביותר:ערך מפעלו של רבנו יהיו יחידי ס
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 :קכו(–איגרתו לר' יוסף )עמ' קכהניכם דברי רבנו המטלטלים בוהנה לפ

בעלי היושר והצדק    השרידים אשר ה' קורא,תורה[ בלי ספק, גם לידי  -"ויבוא ]הספר משנה

וטוֵבי התבונה, ואלה ֵידעו ערך מה שעשינו, אשר אתה ]תלמידו ר' יוסף[ הראשון שבהם, ואף 

ִיי. ]...[ וכל מה שתיארתי לך על מי שלא    –אם לא יהיה לי בדוִרי זולתך   יקבֵלהו ]את משנה ד 

אבל בדורות הבאים , אין זה אלא בדורי,  [ר פסיקהספ  איזה  עוד  דהיינו כסתם]  תורה[ כראוי לו

ררה, יסתפקו כל בני ישראל בו לבדו, ויוזנח כל שזולתו  כאשר תסתלק הקנאה ותאוות הׂש

 ". פרט למי שמחפש דבר להתעסק בו כל ימי חייו ואף על פי שלא ישיג תכלית בלי ספק,

ת יְ " ה אֶּ ץ ֵדעָּ רֶּ אָּ ה הָּ ְלאָּ ִסים יָּ ִכי מָּ יָּם ְמכ  ִים ל  מ   " )יש' יא, ט(.כ 

*** 

ת ְבלֹא ג ם" כך: נאמר ב( )יט, שליבמ ע  ׁש ד   רס"ג:  שם ופירש ",טֹוב לֹא נֶּפֶּ

  אלה,  וזולת  וכבוד  ממון  כגון  העניינים  כל  עם  ואמר,  הלימוד  על  זירוז  אלה  בדבריו  לנו  "והוסיף
ל,   טוב  אין  דעה   תהא   לא  אם  כֹּ  כלולים,  אחרים  עניינים  דבריו  בכלל  שיש  מורה  'גם'   אמרו  כי  בַּ

 טוב". לא דעת בלא נפש וכבוד הון גם אמר:

 אושר  לו  יסבו  לא  שבעולם  והכבוד  העושר  כל  הקצרים,  חייו  את  לנהל  כיצד  דעה  לאדם   אין  אם
 יפנה,   אשר  בכל  וייחבל  ייכשל  והתאוות,  ההזיות  באפלת  ומבוהל  חרד  יגשש  הוא  אלא  ושמחה,

 ייתפס. מהם דובאח הם רבים ההבל וסוגי וריק, הבל תהו אחרי  ברדיפה יעברו ימיו וכל

*** 

לֶּת" כך: נאמר ג( )יט, במשלי ם ִאּוֶּ דָּ ֵלף אָּ ְרכֹו ְּתס  ל ד  ף  יָּ יְ  ְוע   רס"ג:  פירש ושם ",ִלבֹו ִיְזע 

  שעשו   כמו  ה',  על  הזה  בעולם  ביגיעתם  להם  שיארע   מה  מלהטיל  אדם   בני  לעצור  זה  את  "אמר

ה'  באמרם:  השבטים ה  זֹאת  מ  ׂשָּ נּו  ֱאֹלִהים  עָּ   בידיהם,   שעשו  ממה  זה  והיה  כח[,  מב,  ]בר'  ' לָּ

ל' כך: על שהודו בעת שאמרו כמו מאורע  כל על נֹאמר אלא, ל ֲאנ ְחנּו  ֲאֵׁשִמים ֲאבָּ ִחינּו ע   ]בר' 'אָּ

ּטֹוב  הּוא  ְייָּ '  אומר:  ֵעלי  תמצא  ולפיכך   לנו,  הטוב  אם  כי  בנו  עושה  שאינו  לפי  כא[,  מב,  ו י ְבֵעינָּ   ה 

ה ה  ִהְנִני'  אומר:  ודוד  ,יח[  ג,  ]ש"א  'י ֲעׂשֶּ ר  ִלי  י ֲעׂשֶּ ֲאׁשֶּ יו  טֹוב  כ   חזקיהו:   ואמר  יג[,  יט,  ]מ"א  'ְבֵעינָּ

ר טֹוב' ר ְייָּ  ְדב  ְרּתָּ  ֲאׁשֶּ  ח[".  לט, ]יש'  'ִדב 

 מדבריו:   מקצת לפניכם והנה יב(, )ג, במורה זה לעניין התייחס הרמב"ם ורבנו

 המצוי   הוא  וזה  עצמו,  הוא  מפעולתו  וממנ   לאדם  שיארע   מה  הוא  הרעות  מן  השלישי  "והמין

  האדם.  בני  כל   צועקים  הזה  המין  ומרעות  בהרבה  השני  המין  מרעות  יותר  האלה  והרעות  הרבה,

  את  עליו  לגנות  ראוי  אשר  וזהו  מעטים, אם  כי  עצמו  על  בו  חוטא   שאינו  מי  תמצא  לא  אשר  וזהו

ם'  שנאמר: כמו  לו  ולומר  באמת,  הנפגע  ְדכֶּ ה ִמיֶּ ְיתָּ ְׁשִחית ' ונאמר:  ט[,  א,  ]מלאכי  לכם  ' זֹאת  הָּ  מ 

נָּה  הּוא  נ ְפׁשֹו ת'  שלמה:  אמר  הרעות   מן  הזה  המין  ועל  לב[,  ו,  ]מש'  'י ֲעׂשֶּ לֶּ ם   ִאּוֶּ דָּ ֵלף  אָּ ְרכֹו   ְּתס    ד 

ל ף יָּ יְ  ְוע   וכו'.  בעצמו" האדם מעשה שהם הרעות מן הזה במין ביאר כבר וכן 'ִלבֹו ִיְזע 


