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משיבים את האמונה אל הלב

כולנו מצטרפים ללימוד יומי באמונה
כדי להקיף

מסע שורשים מעמיק בספרי היסוד של גדולי הדורות
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לימוד קבוע שיטתי ומגוון שבסופו תדע את עיקרי האמונה של עם ישראל

כדי להתחבר
לבורא עולם

מה המטרה? להקיף ספרי ראשונים ואחרונים העוסקים בנושאי אמונה ולבנות בתוכנו עולם 
אמוני עשיר ומסודר.
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< להבין: ביאורים להרחבה ולהעמקה.

< יחד: שיעורי אמונה בפריסה ארצית.

תוכנית השנה הרביעית

כסלו-שבט: אגרות הרמב"ם 
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אגרות הרמב"ם

הדורות.  במהלך  ביותר  הנערצים  ישראל  מגדולי  אחד  הוא  הרמב"ם,  רבנו  הגדול,  הנשר 
הערצה זו נובעת בעיקר בגלל ספריו היסודיים: פירושו המפורסם למשנה, ִספרו 'משנה 
תורה' שבו לראשונה סודרו כל ההלכות בסדר מופתי, מהלכות אמונות ודעות ועד להלכות 
סנהדרין ומלכים, ו'מורה הנבוכים', שבו הוא מתמודד מול תפיסות זרות שהיו בזמנו בעולם 
האמוני. ספרים אלה בנו את עולם התורה, והלימוד והמחקר בהם רק הולך ומתעצם עם 

השנים.

היא  המדרש.  בית  ותופסי  החכמים  תלמידי  נחלת  רק  הייתה  לא  לרמב"ם  ההערצה  אך 
הקיפה את רבבות עמך בית ישראל, וזאת בגלל אגרותיו. 

באחת  ישראל  לעם  גדול  מנהיג  גם  היה  הרמב"ם  ומפרש.  פוסק  רק  היה  לא  הרמב"ם 
הביניים החשוכים, שבהם  בימי  כ-800 שנה,  לפני  חי  הרמב"ם  ביותר.  מעתותיו הקשות 
עם ישראל היה נרדף בארצות גלותו על אמונתו. בימים קודרים אלו, ימי רדיפות ושמד, 
היה צריך לקום מנחם אשר יזיל טיפות תנחומין על לבבות ישראל הדוויים והסחופים. את 
זאת עשה הרמב"ם, שהתגלה כבעל לב רחום וחנון, אשר כואב ומתייסר בכאב עמו, ויודע 
לנחמו ולעודדו. הוא שלח אגרות ארוכות המטפלות בבעיות הבוערות של אותה התקופה 
בבירור הלכתי ואמוני עמוק ומסודר. אגרות אלו היכו גלים בקרב עם ישראל, ועודדו אותו 

בשעתו הקשה.

בלימודינו נעסוק בשלושת אגרותיו המרכזיות: איגרת השמד )עמ' 7(, איגרת תימן )עמ' 39( 
ואיגרת תחית המתים )עמ' 119(. 

בנוסף נלמד גם את איגרתו המעודדת של הרמב"ם לר' עובדיה הגר )עמ' 95( ואת אגרתו 
לחכמי מונטפשליר )עמ' 105( על האסטרולוגיה אשר מבררת עקרונות אמוניים יסודיים.

אגרות אלו מראות פן נוסף באישיותו המאירה של הרמב"ם, ומעמידה אותו בכותל המזרח 
של גדולי ישראל אשר היו מוערצים בקרב ישראל, לא רק בגלל שכלם החריף וחכמתם 
יהי  ויהודי.  יהודי  לכל  שלהם  החם  והרגש  הטהור  ִלבם  בגלל  גם  אלא  בתורה,  הגדולה 
וללכת  הרמב"ם  מורנו  גלימתו של  בשיפולי  לגעת  נזכה  אלו  אגרות  לימוד  רצון שמתוך 

באורחותיו.
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הקדמה
איגרת השמד נכתבה בתחילת שנות חייו של הרמב"ם, עת נדד מספרד לארץ ישראל ומצרים. 
יוכל  שבו  מקום  למצוא  כדי  ברח  והרמב"ם  ישראל,  עם  על  שמד  גֵזרות  נגזרו  תקופה  באותה 
לקיים את דתו בלא אונס. האיגרת יועדה לבני ספרד ומרוקו, אשר באותה תקופה רבים מהם 
חוייבו להתאסלם. היא נכתבה כתגובה לקריאה של יהודי קנאי, שטען דברים קשים כנגד כל מי 

שלא מוסר נפשו כדי שלא להודות בנבואת מוחמד.

בחציה הראשון של האיגרת הרמב"ם יוצא בתקיפּות כנגד דבריו של הקנאי, ומלמד אותנו פרק 
בדיבור ובכתיבה לציבור – בזהירות הנדרשת ובצורך לדייק בדברים. הרמב"ם אף מתעכב על 
דבריו החמורים של הקנאי כנגד האנוסים מעם ישראל, ומגלה לנו רובד נוסף בנצחיותה של 
סגולת ישראל. בסיום טענותיו מעלה הרמב"ם את הבעיה החמורה ביותר – מהדברים עולה שמי 
שאנוס עדיף שלא יתפלל, וכן שהוא אינו מקבל שכר על מעשיו הטובים. אמירה זאת עלולה 

להביא לפגיעה בקיום מצוות ה', ועל כך אין לשתוק.

בחציה השני של האיגרת מבאר הרמב"ם את ערכה של כל מצוה, גם כאשר מי שמקיימה חוטא 
בזמן שמד  לנהוג  יש  כיצד  או מרצון. לאחר מכן הוא פורׂש את שיטתו  חטאים קשים מאונס 
ובזמן שישנה כפייה לעבור עֵברה, מהו חילול השם ומהו היחס הנכון למי שנאלץ לעבור עֵברה 

מחמת אונס.

האיגרת פורשת בפנינו את מורכבותה של תקופת שמד, ומכווינה אותנו להביט פנימה ולשמור 
על דיוק רוחני. היא חושפת את כוחה של הנשמה הישראלית, שגם בזמני שפל יקרה היא אצל 

ה' מפנינים.

ביאורים
בראשית התמודדותו עם אותו קנאי מלמד אותנו הרמב"ם מי יכול להדריך אחרים בעבודת ה', 

ומדגיש את הזהירות במילים שאותן אנו מפזרים לכל עבר.

כדי להורות דרך בעבודת ה', בודאי לציבור, צריך להכיר את המציאות היטב. אותו אדם שכתב 
והבעיות  ההתמודדויות  מהן  בשרו  על  הכיר  ולא  שמד  חווה  לא  ישראל  לעם  האיגרת  את 
שמתעוררות במצב כזה. לִעתים, כאשר מתבוננים מרחוק, מתקשים להבין מדוע אין האחרים 
מקיימים את דבר ה' בצורה הנעלה ביותר – מסירות הנפש למיתה על קדושת השם. אך כאשר 
מכירים את המציאות מקרוב, רואים שהמציאות מורכבת, ודבר ה' האִמתי נדרש להופיע בצורה 
מסובכת ומורכבת, שלא תמיד נראית זוהרת למתבונן מבחוץ. האילוץ הזה כמובן אינו טעות, 

אלא חלק מהנהגתו העליונה של הקב"ה את עולמנו, שלא תמיד שכלנו משיג אותה.

הרמב"ם, שלשונו מכונה 'לשון זהב', אף מעיר על אריכות הדברים וחוסר הסדר. מטרתו של 
הדיבור היא לגלות את עולם הרוח במציאות. הוא מביא לידי ביטוי את עולם המחשבה ומגלם 
אדם.  של  ִמָממֹונו  אף  יקרה  הבורא,  לנו  שנתן  מפז  יקרה  מתנה  זוהי  המעשה.  בעולם  אותו 
 הממון אף הוא חשוב – הוא זה שמעמיד אדם על רגליו ומאפשר לו לבצע מהלכים משמעותיים 
בעולם – 'בעל המאה הוא בעל הדעה', אך זהו שלב נמוך יותר לעומת הדיבור, שעוסק בעולם 

הרוח ומחבר אותו למציאות.

עולם  הוא  הוא מגלה את העולם הרוחני; העולם הרוחני   – לעניין  וקולע  כאשר הדיבור קצר 
ורבים.  שונים  לגוונים  מתפרטים  הם  המעשה  בעולם  מתגשמים  אלה  כללים  כאשר  הכללים. 
הוא  הרוחני.  ובכך מגלה את העולם  בנקודה הכללית,  בעיקר,  נוגע  והתמציתי  הדיבור הקצר 
ומדויק  קצר  ופשוט,  מופשט  עולם  אל  הזה  העולם  של  המגושמים  לציורים  מעבר  מתנשא 
נקודת  אל  פנימה  חודר  ולא  הפרטים  סביב  סובב  ומיותר  ארוך  דיבור  זאת,  לעומת  להפליא. 
יותר; הסדר וההדרגה  האמת. הסדר בדברים אף הוא מפגיש את השומע בעולם רוחני נעלה 
חושפים מגמה ותהליך, משמעות ויעד. כזה הוא אף העולם הרוחני – מגמה שהולכת ומתגשמת 

בעולם.

אנוכי  עמי  'בתוך  בהמשך,  שנראה  כפי  אלה.  בנקודות  דבריו  את  הרמב"ם  פותח  לחינם  לא 
ִעם עומק התבוננות  יחד  והחיבור עמם,  ישראל  ַעם  ִעם  – ההזדהות  יג(  ד,  ב,  )מלכים  יושבת' 

פנימה לעולם הרוחני – הם אלה שחסרו לאותו בעל איגרת.

 להצלחה, שמירה, בריאות, פרנסה טובה והריון בריא
להדס בת רבקה לאה הי"ו

איגרת השמד

]תרגום קדום )המקור לא נמצא([

י  ֵמַאְנׁשֵ ְלִאיׁש  ּדֹוֵרנּו  י  ֵמַאְנׁשֵ ִאיׁש  ַאל  ׁשָ אֹול  ׁשָ ז"ל:  י  ָפַרּדִ הּסְ ַמְימּון  ַר'  ּבְ ה  מֹׁשֶ ָאַמר  )א( 

ָמד,  ְ ה ַהּשׁ ָרֵאל ִמּזֶ ָרה ַעל רֹב ְקִהּלֹות ִיׂשְ ּקָ ֶ ּלֹא ָקָרה ֲעֵליֶהם ַמה ּשׁ י ׁשֶ ָבָריו�, ִמּמִ ַהָחְכָמה, ְלִפי ּדְ
הּוא  ִליחּותֹו, ׁשֶ ׁשְ ר ַיְכִריחּו ּבֹו ְלהֹודֹות ְלאֹותֹו ָהִאיׁש� ּבִ ה, ֲאׁשֶ ָמד ַהּזֶ ְ ֵלהּו, ַעל ִעְנַין ַהּשׁ ה' ְיַבּטְ
ין ַהּגֹוִיים, אֹו  ָניו ּוְבנֹוָתיו ּבֵ ְמעּו� ּבָ ּלֹא ָימּות ְוִיּטָ ִביל ׁשֶ ׁשְ ֶזה, ּבִ ְנִביא ֱאֶמת - ַהִאם יֹוֶדה ָהָאָדם ּבָ
נּו ע"ה, ְוָהֵעדּות  ה ַרּבֵ תֹוַרת מׁשֶ ב ּבְ הּוא ְמֻחּיָ ִאם ָימּות� ְולֹא ָיִעיד לֹו ָהֵעדּות� ַהִהיא, ַאַחר ׁשֶ

ן.  ּלָ ְצוֹות ּכֻ ַהִהיא ְמִביָאה ַלֲעֹזב ַהּמִ

ָבִרים ִנְפָסִדים�  ר ּבֹו ּדְ ִעְנָין, ִסּדֵ ר ּבָ ׁשֹון ְוִחּסֵ ּלָ ר ּבַ ּבֶ ָבר ָחלּוׁש ֵאין לֹו ַטַעם, ּדִ ה ּדָ ָאל ַהּזֶ ׁשְ ַען ַהּנִ ַוּיַ
ָבָריו, ַאף ַעל  ִרים ּתֶֹרף� ּדְ ָכה. ְוָהִיינּו ְמַסּדְ רֹות ּכָ ים ַחְסרֹות ַהּמַֹח לֹא ָהיּו ְמַסּדְ ׁשִ ֲאִפּלּו ַהּנָ ׁשֶ
ה,  נּו ָהֵאל ִיְתַעּלֶ ד ּבֹו ִעּמָ ר ִנְתַחּסֵ הּוא ָארְֹך ְוָחלּוׁש ְוָעמּוס, לּוֵלי ֶחְמָלֵתנּו ַעל ַהֶחֶסד ֲאׁשֶ י ׁשֶ ּפִ
ם  ד ָעֵלינּו: "ִמי ׂשָ ה, ִמְתַחּסֵ דֹוׁשָ תֹוָרתֹו ַהּקְ ה ּבְ ָאַמר ָהֵאל ִיְתַעּלֶ מֹו ׁשֶ ׁשֹון, ּכְ ּלָ ּבּור ּבַ לֹוַמר: ַהּדִ ּכְ
ּבּורֹו יֹוֵתר ֵמֶחְמָלתֹו ַעל ָממֹונֹו,  ה ָלָאָדם" ְוגֹו' )שמות ד, יא(. ּוְלִפיָכְך ָראּוי ָלָאָדם ַלְחמֹל ַעל ּדִ ּפֶ
י  ָבִרים ּוִמעּוט ִעְנָין, ְוָאַמר: "ּכִ ה ֶהָחָכם ע"ה ִרּבּוי ַהּדְ ּנָ ּבּור ִויַמֵעט ָהִעְנָין. ּוְכָבר ּגִ ּדִ ה ּבַ ּלֹא ַיְרּבֶ ְוׁשֶ
ּנּו ֵרֵעי ִאּיֹוב אֹותֹו  ְרֶאה ֵאיְך ּגִ ָבִרים" )קהלת ה, ב(. ֲהלֹא ּתִ רֹב ּדְ ִסיל ּבְ ֹרב ִעְנָין, ְוקֹול ּכְ א ַהֲחלֹום ּבְ ּבָ
ק?" )איוב יא, ב(, "ִאּיֹוב  ָפַתִים ִיְצּדָ ָבִרים לֹא ֵיָעֶנה, ְוִאם ִאיׁש ׂשְ ר, ְוָאְמרּו: "ֲהֹרב ּדְ ַהְרּבֹותֹו ְלַדּבֵ ּבְ
ְולֹא  ה,  ַהּזֶ ָהִעְנָין  ת  ֲאִמּתַ ּבַ ַדְענּו  ּיָ ׁשֶ ֵני  ּוִמּפְ מֹו ֶזה.  ּכְ ה  ְוַהְרּבֵ ְוגֹו' )שם לד, לה(,  ר"  ְיַדּבֵ לֹא ְבַדַעת 
ּזּוַלת ֶזה�,  ֶ ר ַמה ּשׁ יר ְקָצת ּתֶֹרף ְלׁשֹונֹו, ּוְנַחּסֵ ה, ָרִאינּו ְלַהְזּכִ ִסְכלּות ָהִאיׁש ַהּזֶ ִנְסּכֹל� אֹותֹו ּכְ
ִהְתּבֹוְננּות ֵאין ָראּוי ַלֲענֹות ֲעֵליֶהם.  ָבָריו ּבְ ּכֹל ּדְ י ׁשֶ ֵאין ָראּוי ַלֲענֹות ָעָליו, ְוַאף ַעל ּפִ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ְלִפי ְּדָבָריו – לדבריו הוא מאנשי החכמה. ְלאֹותֹו ָהִאיׁש – מוחמד. ְוִיָּטְמעּו – ויתערבו. ִאם ָימּות – ימסור 
– חוץ מעיקר  ֶזה  ּזּוַלת  – נבין.  ִנְסֹּכל  – עיקר.  ֹּתֶרף  – מקולקלים.  ִנְפָסִדים  – ההודאה.  ָהֵעדּות  נפשו. 

דבריו.

האם בשעת 

השמד מותר 

להודות בצדקת 

נבואתו של 

מוחמד

תשובה לא נכונה 
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ביאורים
כפי שלמדנו, הדיבור המדויק חושף עולם רוחני. הרמב"ם יוצא נגד ההשוואה הלא מדויקת 
להשוות  ייתכן  ולא  דרגה  אותה  בעלי  שהם  ייתכן  לא  מאונס.  לחוטא  מרצון  חוטא  בין 
ביניהם. העולם הרוחני הוא מדויק לחלוטין, והשוואה כזאת נובעת מחוסר הדיוק ומגסות 

העולם הגשמי, שלא מבחין בדרגות הרוחניות השונות.

הדברים  את  לשפוט  אין  מהדברים.  מתייאש  לא  הרמב"ם  שמנינו,  החסרונות  כל  למרות 
עד ששומעים אותם מתחילתם ועד סופם. יתר על כן – ייתכן שיש כאן עומק נסתר שכדי 
לעמוד עליו צריך לראות את המהלך כולו. נדרשת סבלנות כדי להיפגש עם העולם הרוחני, 
פנימה.  להעמיק  כדי  שלנו  הגשמי  העולם  מן  אט  אט  להתעלות  שצריך  שלבים  ישנם 
הרמב"ם מסכים לשמוע ולהקשיב להמשך הדברים, על אף הדברים הרדודים שראה עד כה.

הרוחני  העולם  של  פספוס  כאן  יש  וממילא  הם,  אף  מדויקים  אינם  בהמשך  הדברים  אך 
היהודים  על  הבחנה  ללא  זיקים  יורה  קנאי  אותו  נכונה.  לא  ציבורית  הדרכה  פה  ונוצרת 
'רשע'  'גוי',  אותם  מכנה  הוא  דתם.  את  ולהסתיר  כאנוסים  לנהוג  החרב  מפחד  שנאלצו 
יתייחס  האיגרת  בהמשך  פשע.  אלא  מצוה  אינה  שתפילתם  טוען  ואף  לעדות'  ו'פסול 
הרמב"ם לחומרת אמירות אלה – הן ביחס הרדוד והמשפיל לעם ישראל, בניו של הקב"ה, 

והן ביחס לאמירה המסוכנת שתפילתם עֵברה.

הרחבות
חוטא המתפלל לה' – תפילתו טובה או רעה?	 

מזכיר  אותו  הכותב  ִלי.  ּוִמְׁשַּתֲחִוים  ַלֶּצֶלם  ִמְׁשַּתֲחִוים  ֶׁשָהיּו   – ַעִּמי  ָעָׂשה  ָרעֹות  ְׁשַּתִים  ִּכי 
הרמב"ם, הבין מדרשה זו שמעבר לכך שעם ישראל חטאו בעבודה זרה, הם הוסיפו לחטוא 
בכך שעבדו בו זמנית לה'. על פי מדרש זה הבין הכותב בטעות שאדם שמודה בעבודה זרה 
מתוך אונס, יחטא חטא נוסף אם יתפלל אל ה' בביתו. )עיין בהמשך האיגרת, יום יט כסלו, 

שהרמב"ם דוחה את דבריו(.

נכונה.  אינה  זו  שהבנה  בבירור  נראה  הדרשה,  מבוססת  שעליו  בפסוק  נעיין  אם  אולם 
ֹּבארֹות  ָלֶהם  ַלְחֹצב  ַחִּיים  ַמִים  ְמקֹור  ָעְזבּו  ֹאִתי  ַעִּמי  ָעָׂשה  ָרעֹות  ְׁשַּתִים  "ִּכי  נאמר:  בפסוק 
ֹּבאֹרת ִנְׁשָּבִרים ֲאֶׁשר ֹלא ָיִכלּו ַהָּמִים" ]ירמיה ב, יג[. בפסוק מתואר שעם ישראל עזב את ה' 
ופנה אל עבודה זרה. אולם פסוק זה לא עוסק כלל במציאות בה אדם עובד את ה' בשיתוף 
עבודה זרה. לכן ברור שגם דרשת הירושלמי המבוססת על הפסוק לא עסקה במציאות זו.

על פי הפרשנים, הירושלמי מתאר מצב שפל שבו אנשים, בתוך בית המקדש עצמו, עבדו 
עבודה זרה ַלֶּשֶׁמׁש. הם היו משתחווים עם פניהם כלפי השמש ואת אחוריהם היו מפנים 
כלפי ההיכל. במעשה זה ביטאו החוטאים כבוד כלפי השמש וזלזול כלפי היכל ה' ]קרבן 
העדה ופני משה, ירושלמי סוכה ה, ה[. אולם אין ללמוד מכאן שחוטא המתפלל לקב"ה 

עובר איסור נוסף.

לעילוי נשמת אסתר בת צלחה שולמית גאליה הי"ד

ָרֵאל. ְוֵהִביא  ַפר ּבה' ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ָבר ּכָ ִליחּות אֹותֹו ָהִאיׁש ּכְ ׁשְ הֹוָדה ּבִ י ׁשֶ ּמִ הּוא אֹוֵמר, ׁשֶ ה, ׁשֶ ּוִמּזֶ
ּה" )ספרי לדברים  ּלָ כֹל ַהּתֹוָרה ּכֻ כֹוֵפר ּבְ ֲעבֹוָדה ָזָרה ּכְ ָאְמרּו ז"ל: "ּכֹל ַהּמֹוֶדה ּבַ ֶ ְרָאָיה ַעל ֶזה ַמה ּשׁ
ִלי אֶֹנס,  ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבְ ין מֹוֶדה ּבַ ׁש� ֶהְפֵרׁש� ּבֵ יא, כח, ועיין נדרים כה ע"א(. ְולֹא ָהָיה ֵאֶצל ֶזה ַהֶהּקֵ

הּוא ָנִביא,  ֵני ָאָדם ׁשֶ ּיֹאַמר ַעל ִאיׁש ִמּבְ ן ְנָבט ַוֲחֵבָריו, ּוֵבין ִמי ׁשֶ ָיָרְבָעם ּבֶ ְרצֹון ַנְפׁשֹו, ּכְ א ּבִ ֶאּלָ
ַחד ַהֶחֶרב. ֶהְכֵרח, ִמּפַ ּבְ

ַמע ּכֹל  ׁשְ ּנִ ְתּפֹׂש� ָעָליו ַעד ׁשֶ ּנִ ה, ָאַמְרנּו: ֵאין ָראּוי ׁשֶ ׁשֹון ַהּזֶ ָבָריו ַהּלָ ת ּדְ ְתִחּלַ ר ָרִאינּו ּבִ ְוַכֲאׁשֶ
ְטנּו  ר ִהּבַ ָמע" ְוגֹו' )משלי יח, יג(. ְוַכֲאׁשֶ ֶטֶרם ִיׁשְ ָבר ּבְ יב ּדָ לֹמֹה ע"ה: "ֵמׁשִ ָאַמר ׁשְ מֹו ׁשֶ ָבָריו, ּכְ ּדְ
ם ּכֹל  ָבר ַההּוא�, ֲאִפּלּו ִקּיֵ ָאַמר ַהּדָ י ׁשֶ ּמִ ָבר, ֶזה ְלׁשֹונֹו: ׁשֶ ְדָבָריו עֹוד ְמַעט, ְמָצאנּוהּו אֹוֵמר ּדָ ּבִ
ְהֶיה  ּיִ לּוי, ּוִמי ׁשֶ ֶתר ּוַבּגָ ּסֵ ָבר, ֲאָבל ָצִריְך ַלֲעׂשֹוָתּה ּבַ ה ּדָ ְלַבד - לֹא ָעׂשָ ֶתר ּבִ ּסֵ ּה ּבַ ּלָ ַהּתֹוָרה ּכֻ
ִנים  ׁשּום ּפָ ֶכל ֵאין ֶהְפֵרׁש ּבְ ּשֵׂ ְך ּבַ ן, ֵאֶצל ֶזה ַהּזָ ָרֵאל - ֲהֵרי ֶזה ּגֹוי. ִאם ּכֵ ֶתר ִיׂשְ לּוי ּגֹוי ּוַבּסֵ ּגָ ּבַ
ן ְמָצאנּוהּו  ְרצֹונֹו. ַאַחר ּכֵ רֹו ּבִ ּמְ ֵאינֹו ְמׁשַ ֵני ַהֶחֶרב, ּוֵבין ִמי ׁשֶ ּתֹו ִמּפְ ּבַ ר ׁשַ ּמֵ ֵאינֹו ְמׁשַ ין ִמי ׁשֶ ּבֵ
ַוֲאִפּלּו ֵאינֹו אֹוֵמר  ם,  ל ׁשָ ּלֵ )ו(]ְל[ִהְתּפַ ָתם  ִפּלָ ּתְ ֵבית  ּבְ ֵנס ֶאָחד ִמן ָהֲאנּוִסים  ּכָ ּיִ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ אֹוֵמר, 
ּה,  ּבָ מֹוִסיף  הּוא  ע  ׁשַ ּפֶ ַהִהיא  ה  ִפּלָ ַהּתְ ׁשֶ  - תֹו  ִפּלָ ּתְ ל  ּלֵ ְוִיְתּפַ ֵביתֹו  ּבְ ֵנס  ִיּכָ ְוַאַחר  ָבר,  ּדָ ׁשּום 
)ירמיה ב,  י'  ַעּמִ ה  ָעׂשָ ִים ָרעֹות  ּתַ ׁשְ י  "'ּכִ ְבֵרי רז"ל:  ִמּדִ ֶזה  ְרָאָיה ַעל  ְוֵהִביא  ָידֹו.  ּבְ ַוֲעֵבָרה ִהיא 
ֵאֶצל  ֶהְפֵרׁש  ָהָיה  ְולֹא  )ירושלמי סוכה פ"ה ה"ה(.  ִלי•"  ֲחִוים  ּתַ ּוִמׁשְ ֶלם  ַלּצֶ ֲחִוים  ּתַ ִמׁשְ ָהיּו  ׁשֶ  - יג( 

א ֵאת ִמְקַדׁש  ִפיָרה, ְלַמַען ַטּמֵ ֶרְך ּכְ ֶלם ְוַלֵהיָכל ַעל ּדֶ ֲחֶוה ַלּצֶ ּתַ ָהָיה ִמׁשְ ין ִמי ׁשֶ ֶזה ַהְמָפֵרׁש ּבֵ
ת  ְגֻדּלַ ּבִ ל�  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ה  ְיַדּמֶ ר  ַלֲאׁשֶ ה  ֻדּמֶ ּיְ ׁשֶ ַבִית  ּבְ ֵנס  ּכָ ּיִ ׁשֶ ּוֵבין ִמי  ם ָקְדׁשֹו,  ל ֵאת ׁשֵ ּוְלַחּלֵ ה' 
ִנים, ְוהּוא ִעם ּכֹל ֶזה ֻמְכָרח  ׁשּום ּפָ ת ּבְ ְהֶיה ֵהֶפְך ַהּדָ ּיִ ָבר ׁשֶ ה, ְולֹא ִיְזּכֹר ּבֹו ְויֹאַמר ּדָ ה' ִיְתַעּלֶ
י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ָנִביא,  הּוא  ׁשֶ ָהִאיׁש  ְלאֹותֹו  ּיֹוֶדה  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ אֹוֵמר,  ֵכן  מֹו  ּכְ ּוְמָצאנּוהּו  ַהְכָנָסתֹו.  ּבְ
ת  ׁשֶ אֹוַרְיָתא, "ְוַהּתֹוָרה ָאְמָרה: 'ַאל ּתָ סּוֵלי ֵעדּות ּדְ ע, ּוָפסּול ִמּפְ הּוא ָאנּוס - ֲהֵרי ֶזה ָרׁשָ ׁשֶ

ע ֵעד" )סנהדרין כז ע"א(. ת ָרׁשָ ׁשֶ ע' )שמות כג, א( - ַאל ּתָ ָיְדָך ִעם ָרׁשָ

ַהֶהֵּקׁש – ההשוואה. ֶהְפֵרׁש – הבדל. ֶׁשִּנְתֹּפׂש – שנעיר לו או נשיג עליו. ֶׁשָאַמר ַהָּדָבר ַההּוא – הודה 
)של המוסלמים(, כביכול,  – בית שמטרתו לפי דרכם  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ְיַדֶּמה  ַלֲאֶׁשר  ֶׁשְּיֻדֶּמה  בשליחות האיש. 

לעסוק בגדולת ה'.

לשיטתו אין 

הבדל בין מודה 

מאונס לבין 

מודה בלי אונס

לשיטתו מי 

שאינו מקיים 

מצוות בגלוי 

הוא גוי
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ביאורים
כפי שראינו אתמול, הרמב"ם בענוותנותו לא מתייאש, ומצפה לראות – אולי הדברים עמוקים 
ומורכבים, ויש לקרוא עד סופם כדי להבינם כראוי. לִעתים, המציאות כה מסובכת, שרק כאשר 
מגיעים ל'אחרית דבר' מבינים שהכל היה טוב, מההתחלה. כזו היא יד ה' המנהיגה את העולם: 
ישנם מצבים קשים, כמו תקופת האנוסים ותקופות קשות אחרות שחווה עם ישראל, ורק כאשר 
מגיעים לסוף התהליך מצליחים להבין מהו הטוב הגנוז בכל שלבי התהליך. אפילו כאשר ישנו 
חירוף וגידוף לעם ישראל, כפי שכינה אותו קנאי את האנוסים 'רשעים', ייתכן שיש כאן טוב 

עמוק שגנוז בדברים, ונדרשת סבלנות וענווה כדי להבינו.

אך כשהגיע הרמב"ם לסוף הדברים הוא נבהל מעומק הטעות. אותו קנאי טען שצריך למסור 
את הנפש והביא ראיה לכך ממקורות גויים – הנוצרים והמוסלמים, שדעתם היא שצריך למות 
ובלבד שלא יודו בשליחות נביא דת אחרת. כמובן גם אנחנו מוכנים למסור נפשנו עבור הקב"ה, 
נובעת  הגויים  גישת  דווקא.  בחיים  שמו  את  שנקדש  חפץ  שה'  הרי  בכך  צורך  אין  כאשר  אך 
מזלזול בקדושת החיים, והבנה מוטעית כביכול שהבורא אינו חפץ בחיי העולם הזה. זוהי גישת 
'ֲעֵרִלים' – שאינם באים בבריתו של אברהם אבינו, לעומת גישת בני ישראל, המכונים 'מולים' 
ביותר.  ומרוממים את החלקים הנמוכים  לבורא,  יא[, שמקדשים את תאוות הבשר  ג,  ]נדרים 
גישת הגויים מגיעה אל עבודת המולך – הקרבת תינוקות באש, וכשממשיכה הלאה – הרי שצריך 
לשרוף את החיים כולם בעבודת הבורא. זוהי גישה הפוכה מרצונו של הקב"ה החפץ בעבודת ה' 
מתוך חיים מלאים ועשירים, ואין שום מקום, בכל סוגיה הלכתית שהיא, להביא ראיות מאומות 
העולם ומבעלי דתות אחרות. הם לא דומים לנו ולא קרובים לאמונתנו. ההפרש בין דתנו לדתם 

הוא כל כך תהומי שאין בדעתם אפילו סיוע קלוש לשאלות אמוניות, מוסריות והלכתיות.

גישה זו שנוקט הקנאי בעל האיגרת היא המשך ישיר לחוסר הדיוק שבתחילת הדברים. חוסר 
הדיוק שבדיבור מרחיק מהעולם הרוחני, כפי שלמדנו בתחילת האיגרת, ולאחר הריחוק מגיעים 

למחוזות של רשעות ושנאת החיים שהעניק ה'.

והנחיית  לימוד תורה  כנגד דברי הקנאי, מלמד אותנו הרמב"ם פרק בהלכות  בסיום טענותיו 
פעמים.  ארבע  הדברים  על  לחזור  צריך  והעמקה.  ענווה  נדרשת  לציבור  לדרוש  כדי  ציבור: 
וחומר  קל  ודם.  בשר  מטעויות  הדברים  את  ולזכך  הרוח  עולם  אל  ועוד  עוד   להעמיק 
מכובד  יחס  לקבל  ואף  לכותב,  וקשר  הכרה  ללא  מקום,  בכל  להתפרסם  שיכולה   – בכתיבה 
יותר כדרך דברים כתובים שנחשבים מדויקים יותר, וכן היא עתידה גם להישמר לדורות. חוסר 

זהירות בפנייה לציבור לא רק שאינו מועיל, אלא יכול לגרום נזקים גדולים.

הרחבות
החכמה שבמתינות	 

ֵאין לֹו ְלַדֵּבר ְוִלְדרׁש ְּבָאְזֵני ָהָעם, ַעד ֶׁשַּיְחֹזר ַמה ֶּׁשְרצֹונֹו ְלַדֵּבר ּבֹו ַּפַעם ּוְׁשַּתִים ְוָׁשלׁש ְוַאְרַּבע. את 
החשיבות לכך שאדם יחשוב היטב לפני שהוא משיב, אפשר ללמוד מהמשנה באבות: "שבעה 
דברים בגולם ושבעה בחכם. חכם... אינו נבהל )ממהר( להשיב, שואל כענין ומשיב כהלכה... 
שכליות  מעלות  לו  שיש  איש  הוא  שהגולם  מבאר  הרמב"ם  ז[.  ה,  ]אבות  בגולם"  וחלופיהן 
זה דומה  גדול. אדם  ותיקון  נדרשות להשלמה  ומעלות מידותיות, אולם תכונותיו אלה עדיין 
לכלי בתחילת תהליך יצירתו, שאף שכבר קיבל את צורתו הבסיסית, זקוק הוא עדיין לתיקון 
השכליות  שמעלותיו  איש  הוא  החכם  לעומתו  כראוי.  תפקידו  את  שיעשה  מנת  על  ושכלול 

והמידותיות שלמות יותר ]פירוש המשניות לרמב"ם, שם[.

החכם אינו ממהר להשיב על מה שנשאל עד שיעיין היטב בדברים, ו"יהיה ברור כשמש לפניו" 
שם[.  יונה,  רבנו  ]פירוש  נכונה"  תשובתו  תהיה  בזה  כי  החכמה  מדרך  "והוא  נכונים.  שדבריו 
את סדר המשנה: "אינו נבהל להשיב אלא בישוב הדעת. ואם  רבי אריה לוין  באופן זה מסביר 
'שואל כענין ומשיב כהלכה'" ]רבי  הרגלו שכל מה שהוא מוציא מפיו הוא בישוב הדעת, אזי 

אריה היה אומר, שם[.

הוא  עלול  כך  ובעקבות  להשיב,  ממהר  אלא  בדבריו  היטב  מעיין  אינו  'הגולם'  זאת,  לעומת 
לטעות.

לעילוי נשמת מרת צלחה שולמית בת נזהה עליזה עטייה ע"ה

ֵאין  ֶזה  ּכֹל  ִעם  ָאַמְרנּו:  ְוהֹוֵללּות,  ִסְכלּות  ּבְ ְלׁשֹונֹו  ַוֲאִריכּות  ְוִגּדּופֹו,  ֵחרּופֹו  ַמְענּו  ׁשָ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ָבר  לֹֹמה: "טֹוב ַאֲחִרית ּדָ ִדְבֵרי ׁשְ ָבָריו, ְואּוַלי ִיְהֶיה ּכְ ַמע סֹוף ּדְ ׁשְ ּנִ ְתּפֹׂש ָעָליו ַעד ׁשֶ ּנִ ָראּוי ׁשֶ
מֹו  ּכְ ם  ְעּתָ ּדַ ְוָהֲעֵרִלים  יִנים  ַהּמִ ׁשֶ אֹוֵמר,  ָבָריו  ּדְ ַתְכִלית  ּבְ ּוְמָצאנּוהּו  ח(.  ז,  )קהלת  יתֹו"  ֵמֵראׁשִ
ִלי  ֶלא, ְוָאַמְרנּו: ֲהִמּבְ ַמְענּו ֶזה - ִהְבִהיָלנּו ֵמרֹב ּפֶ ר ׁשָ ִליחּות. ְוַכֲאׁשֶ ְ ּשׁ מּותּו ְולֹא יֹודּו ּבַ ּיָ ֵכן ׁשֶ
ה  ִמּזֶ ב  ִמְתַחּיֵ ְוָהָיה  ֱאמּוָנֵתנּו?  ְצִרים  ְוַהּנָ ְמֵעאִלים  ׁשְ ִמּיִ ִלְלֹמד  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ֱאלִֹהים  ֵאין 
ָוחֶֹמר  ַקל   - ֱעָבד  ַלּנֶ ֵאׁש  ּבָ ּוִבּתֹו  נֹו  ּבְ ׂשֹוֵרף  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  עֹוֵבד  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ּנֹאַמר,  ׁשֶ ׁש�  ַהֶהּקֵ
ָרִאינּו  ר  ְוַכֲאׁשֶ ֲעֶנה!  ְוַלּמַ ֵאָלה  ְ ַלּשׁ אֹוי  ָהֵאל.  ֲעבֹוַדת  ּבַ ּוָבֵנינּו  ֵרנּו  ּוְבׂשָ ַעְצֵמנּו  ֲאַנְחנּו  רֹף  ׂשְ ּנִ ׁשֶ
עּור�, ְוסֹופֹו  ִ ְוָסַכל� ֶזה ַהּשׁ ּדֹון,  ַלּנִ ֵאינֹו ּדֹוֶמה  ָבר ׁשֶ ּדָ ִביא ְרָאָיה ִלְדָבָריו  ּמֵ ׁשֶ ָבָריו,  ּדְ ית  ֵראׁשִ
ְבֵרי ִפיהּו  ת ּדִ ִחּלַ ָאַמר: "ּתְ ַבר ֱאלִֹהים ׁשֶ ְצִרים - ָאַמְרנּו: ָצַדק ּדְ יִנים ְוַהּנָ ַעת ַהּמִ ֵעיָניו ּדַ ר ּבְ ׁשָ ּיָ ׁשֶ

יהּו הֹוֵללּות ָרָעה" )שם י, יג(. ִסְכלּות, ְוַאֲחִרית ּפִ

ְרצֹונֹו  ֶ ְחזֹר ַמה ּשׁ ּיַ ָאְזֵני ָהָעם, ַעד ׁשֶ ר ְוִלְדרׁש ּבְ ָהָאָדם ֵאין לֹו ְלַדּבֵ ָדֵעהּו, ׁשֶ ּתֵ ָראּוי ׁשֶ ֶ ה ּשׁ ּוִמּמַ
ר. ְוֵכן ָאְמרּו, ֲעֵליֶהם  ן ְיַדּבֵ ֶנה� אֹותֹו ֵהיֵטב, ְוַאַחר ּכֵ ע•, ְוִיׁשְ לׁש ְוַאְרּבַ ִים ְוׁשָ ּתַ ַעם ּוׁשְ ר ּבֹו ּפַ ְלַדּבֵ
ָרּה ֱהִכיָנּה ְוַגם ֲחָקָרּה" )איוב כח,  תּוב: "ָאז ָרָאּה ַוְיַסּפְ ׁשֹון ַהּכָ לֹום, ְוֵהִביאּו ְרָאָיה ַעל ֶזה ִמּלְ ַהׁשָ
ְרׁשֹם  ּיִ ֶ ִפיו, ְוַעל ַמה ּשׁ ר ּבֹו ּבְ ְצָטֵרְך ְלַדּבֵ ּיִ ֶ ן: "ַוּיֹאֶמר ָלָאָדם". ֵהן ֶזה ֶנֱאַמר ַעל ַמה ּשׁ כז(, ְוַאַחר ּכֵ
ָבר  ה ּדָ ֵכן ֶזה. ְוֶזה ָהִאיׁש לֹא ָעׂשָ ָעִמים ִאּלּו ִיּתָ ְחִזיֵרהּו� ֶאֶלף ּפְ ּיַ ֵבהּו - ָראּוי ׁשֶ ָידֹו ְוִיְכּתְ ָהָאָדם ּבְ
ָקה ִראׁשֹוָנה, ְולֹא ָרָאה ְלָכְתָבם  ּטֶֹפס ֵמַהְעּתָ ּבַ חּוִתים  ַתב ֵאּלו ָהִעְנָיִנים ַהּפְ ּכָ ִמּכֹל ֶזה, ֲאָבל 
ּלֹא ָהָיה ָצִריְך ַלְחזֹר ָעָליו, ּוִמֵהר  ִעְנָין ׁשֶ לֹא ָסֵפק ּבְ ָברֹו ֶאְצלֹו ּבְ ָהָיה ּדְ ֵני ׁשֶ ָנם, ִמּפְ ִנית ּוְלַתּקְ ׁשֵ
ְך  ַלח חֹׁשֶ ֵני ָאָדם, ׁשָ כֹל ִעיר ּוְבכֹל ְמִדיָנה, ְוֶהֱאִפיל� ִלּבֹות ּבְ ם ּבְ ׁשֹוֵטט ּבָ ּיְ ַיד ִאיׁש ׁשֶ ְלָחם ּבְ ְלׁשָ

יְך.  ְחׁשִ ַוּיַ

ַהֶהֵּקׁש – הסברה. ָסַכל – בלבל. ַהִּׁשעּור – הדיוק בלימוד דבר מדבר. ְוִיְׁשֶנה – ויחזור. ֶׁשַּיְחִזיֵרהּו – שיחזור 
עליו.  ְוֶהֱאִפיל – והחשיך.

לשיטתו נלמד 

מדעת הגויים 

שצריך למות ולא 

להודות

אדם צריך לחזור 

על דבריו וכתביו 

והוא לא עשה 
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