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כתבתסטרומזה,שרהפרוס׳

היכןהרמב"ם.עלספריםכמה
סלומהלראשונה,אותופגשת

שהחלטתעבורךבומיוחדבך

בו?לעסוק

נתקלתיהרמב"ם"בהגות
בכי־קראנובתיכון.לראשונה

תה

$TS1$בכיתה$TS1$

$DN2$בכיתה$DN2$הקדמתפרקים,שמונהאת

הדבריםאבות.למסכתהרמב"ם

באוניברסיטהדרכי,בהמשךרושם.עליהותירושקראתי

הצ־השניםלאורךנבוכים׳.׳מורהאתלימדתיהעברית,

טברו

$TS1$הצטברו$TS1$

$DN2$הצטברו$DN2$לספר".הפכודברשלשבסופורבותתובנות

ראי.כמוהואשהרמב"באמרז"לקאפחיוסףהרב

האםעצמו.שלהבבואהאתרואהבוהמביטהאדם

הרמב"ם?שלייחודוזהובעינייך

את׳ישמשמעוהופשישבתרגוםמשפט,יש"באנגלית

לגביגםנכוןזהשלך׳.הרמב"םאתויששלי,הרמב"ם

כךרושד.אבןהמוסלמיזמנובןלמשלנוספים,הוגים

שלצירוףמשוםאלאחשוב,כהנשארהואזהבגללשלא

הואמעמיקים.מרשימים,מאודדבריוראשית,דברים.

קהילה.כמנהיגהלכה,כאישכרופא,כפילוסוף,כותב
בזכותבזיכרוןחקוקונשארהתפרסםהואלכך,מעבר

כדיתכנןשהרמב"םמבצעהיהזהשכתב.תורה׳׳משנה

לדורות".יישארהזההמונומנטליההלכתישהחיבור

מבצע?

בהקדמהמסבירהואהחלטתי׳.׳אנימדגישהוא"כן.

מחושב,מהלךפהשישהמצווהולספרתורהלמשנה

באופןזאתעושהוהואההלכתית.בספרותרפורמהלבצע
בערבית־יהודית,המשנהפירושעםמתחילהואמדורג:

המצוותספרואחריועבריות,באותיותערביתכלומר

אחריומחייב.לפרוטוקולהדבריםשלצמצוםשעושה

אתלהחליףלדבריו,שמיועד,תורה׳ל׳משנהמגיעהוא

הצליח".והואיומיומי.לשימושההלכתיתהספרות

אופיו?עליודעיםאנחנומה

אתוקיבלומכובדת,טובהיהודיתממשפחהבא"הוא

לימודיהיוםשנקראמהלרבותשיש,טובהכיהחינוך

לושנותניםואחריפילוסופיה.לומדגםהואכילדליבה;

אינטלקטואלית.והעזהדופןיוצאכישרוןישאלה,כלים
שאח־דבריםללמודמפחדולאהכל,ולומדקוראהוא

רים

$TS1$שאחרים$TS1$

$DN2$שאחרים$DN2$להגיעמפחדלאהואלקרוא.אוללמודשאיןאמרו

הגותחוקרת

יהודית

ומוסלמית

אמריטהפרופסור

ללימודיבקתדרה

אליס)\"שערבית

אורמות,וג׳ק

האוניברסיטה

העברית.

רקטורלשעבר

האוניברסיטה.

הספרמחברת

בעולמו"הרמב"ם

הוגהשלדיוקנו

)הוצאתים־תיכוני"

מאגנס(

אותן".ולכתובלמסקנות,
ובטיפוס?

לבביכאדםעולההואבגניזהשלושונים"ממכתבים

ברגעורציני.סגורכאדםמצטיירהואמאחריםבעודוהם,

ל׳שלמותהגעהכלומרבחיים,מטרתואתהביןשהוא

בה".מרוכזהואהאנושית;

ישבעם.המביעבכזהידוכתבאתשתיארמייש

שלו?החסהטמפרמנטעלעדויות

ונ־מהירותישלזהותו.קלייחודי,מאודשלו"הכתב

חישות,

$TS1$,ונחישות$TS1$

$DN2$,ונחישות$DN2$מכ־מחילופיכעצבנות.זאתמגדירההייתילא

תבים

$TS1$מכתבים$TS1$

$DN2$מכתבים$DN2$שעבודושמעון,אבןיהודהבןיוסףרביעםשלו

מנסההרמב"םכיניכרנבוכים,מורהאתהרמב"םכתב

הרמב"ם,עבורמאופק.להיותלוממליץואףלהרגיעו,

אלאיפריע,לאשזהכדיאופיואתלרסןהפילוסוףעל

רתחן".אדםלינראהלאהואלאינטלקט.יועיל
מעניין.אליטיסט.היהשהרמב"םסיפרת
הואאבלקהילה,עלששולטקהילהאישאמנם"הוא

מבחינתו,אליטיסטיים.במושגיםשחושבאדםבפירוש

זאת.מאשרהיההואאליטיסט׳׳אתהלואומרהייתאם

לכיווןלעבודשישחשבהואלעבוד.שישחשבהואכך
כחברהלכךלכווןוגםאישי,באופןאדםכלהשפיץ,

כללי".באופן

לאליטיזם?לכווןפירושמה

כותבהואמדועלהסבירמנסההואנבוכים"במורה

להע־שאיןלנושאמרודבריםשישואומרהספר,את
לות

$TS1$להעלות$TS1$
$DN2$להעלות$DN2$חופשי:בסגנוןאסכםאםאומר,הואואזהכתב.על

ולהרגיזאחדלאדםלהסביראפשרותרואהאני׳כאשר

אכפתולאהזה,המעולההאחדלאדםאסביראניאלף

אליטיזם.שלתמונהזובפירוש,אלף׳.עלישיכעסולי

האחרים".עליושיכעסולהבין,שיכוללמימכווןאני

דשדשהנשאיוופה
לעברית,לאחרונהשתורגםשלךהאחרוןהספר

ים־תיכוני"הוגהשלדיוקנובעולמו"הרמב"ב

יותררחבהבפרספקטיבהעוסקמאגנם(,)הוצאת

רלוונטייםוהדבריםשלו;התרבותיתבביוגרפיה

אבלהתיכון.במזרחבמדינה,ביוםשלנולמצבגב

אחדמהפרדוקס.נתחילאלו,עלשנדברלפניעוד

עמוקנטועבהיסטוריה,הידועיםההוגיםמגדולי
האסלאמית.בתרבות

הואהאסלאםעולםהרמב"ם,בתקופתה־21,"במאה

וזהאירופה.לאערבית.ששפתוהעולמי,התרבותמרכז

העולם.שליורקהניוזהוה־11.העשיריתבמאהגםנכון
מע־זו,בתרבותשנטועהיחידהיהלאשכמובןהרמב"ם,

ריך

$TS1$מעריך$TS1$

$DN2$מעריך$DN2$גדולה;תרבותשהיאוהושבאינטלקטואליתאותה
הדומיםאנשיםעםמתקשרהואאותה.להפניםמנסההוא

תורעללדברמרביםהתקופה.רוחאתלנצלויודעלו,

התקופה,כלאבלהמוסלמית,בספרדיהודיםשלהזהב

זהב".תורכלליבאופןהיאכולו,האסלאםבעולם

אלהזהב","תורבמיליםמשתמשתשאתפיעלאף

פשוטים.חייםהיובהכרהלא

תקופה,באותהספרדיהודיכלכמוהרמב"ם,"נכון.

כמוסלמים,לכאורהחייםהםאינוס.שלתהליךעובר
השטח.לפנימתחתיהודייםחייםלקייםממשיכיםאך

הרבהליהדות,קרובההאסלאםדתמבחינתוזאת,ולמרות

מונותיאיסטיתדתבהרואההואהנצרות.מאשריותר

חברהאוהאלוהיםתפיסתהאל,ייחודומבחינתדבר,לכל

האסלאם.עםבעיהשוםלואיןדתית

הואהרמב"םייחודית.שפהגםיצרוהאלה"החיים

היאהמרחבשלהשפהשבהןשניםמאותכמהשלתוצר

מכת־כותביםיהודיםכיום.מאנגליתיותרהרבהערבית,

בים

$TS1$מכתבים$TS1$

$DN2$מכתבים$DN2$,המ־השפהבבית.ערביתומדבריםבערבית־יהודית

שותפת

$TS1$המשותפת$TS1$

$DN2$המשותפת$DN2$פתיחות".שמאפשרתרבותימרחביוצרתהזאת

לב־מנסהלאוהרמב"םיותר.פורהמרחבכלומר

נות

$TS1$לבנות$TS1$

$DN2$לבנות$DN2$.גדרות

הע־התרבותמפניהאנשיםעללגונןמנסהלא"וגם

רבית

$TS1$הערבית$TS1$

$DN2$הערבית$DN2$,להתקדםאנשיםדוחףהואלהפךאלאהזאת
אתלנצלמאפשרים.שלהםוהשכלשההשכלהכמהעד

טעמיעלפרקים20ישנבוכיםבמורההזאת.התרבות

מהשלספרותקראשהואכךעלהמבוססיםמצוות,

שלבתיאורשםנתקלהואפגאנית.כספרותראהשהוא

מאגיהונוראים,איומיםשהםחושבשהואמנהגיםמיני

לתקן,מנסהשהתורהמהבדיוקשזהטועןהואלדוגמה.
השמחהאתמרגישממשואתהוהבנתי׳.׳קראתיואומר

שמחהמפוארהרמב"םאתלראותמרגשמאודזהשלו.

משהו".הביןשהואכךעל

קטן.ילדכמומתרגשהואמסויםבמובן
זוגדול.אדםאבלקטןילדשלהתרגשותפה"יש

הערה
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בקורדובההרמב"םאתהמתארפסלרתהן.ולאנהוש

עיקרוןהביןשהואכךעלשלוהשמחהשלו.הגדולה
להפיצו".מנסהבאמתוהואבו,להשתמששישחינוכי

בני־כירעיונותיו,אתלהפיץבמשימהמצליחוגם

גוד

$TS1$בניגוד$TS1$

$DN2$בניגוד$DN2$והנוצריםהמוסלמיםהיהודיםההוגיםלמרבית

נדיר?זהאותו.וציטטוהרמב"םאתקראו

הזהבמובןייחודיזהמהותית,כן.כמות"מבחינת

הערותאיןמצטטים,לאוהנוצריתהמוסלמיתשבתרבות

אבליהודים;לצטטמרביםלאמוסלמיםובפרטשוליים,

מוצאיםאנחנולפעמיםאותם.קראושלאאומרלאזה

מוסלמי,אונוצריבטקסטיהודילשימושסימןאיזשהו
בשבילנדירמקריםצירוףצריךמצוטט.לאזהאבל

תיעודפשוטלנוישהרמב"ם,שלבמקרהזה.אתשנדע

איתו".שהתווכחואותו,שתרגמואותו,שלמדו

השטחות"תגובות"בלי
מיוחדבאופןוהמוסלמיםהנוצריםהתחברולמה

הרמב"ם?בהגות

מסו־שלהמשךהפילוסופי,העיסוקזההאחד"הדבר

רת

$TS1$מסורת$TS1$

$DN2$מסורת$DN2$גםלאירופהשמתגלגלתאריסטוטלית,פילוסופית

הרו־צאצאיובמזרח,עברי.בתרגוםוגםלטיניבתרגום

חניים

$TS1$הרוחניים$TS1$

$DN2$הרוחניים$DN2$והדבריםוללמדו,לצטטוממשיכיםהרמב"םשל

לכך,מעברוהמוסלמים.הנוצריםלשכניהםגםעוברים
לתנ"ך,פירוששכוללפילוסופיחיבורכותבהרמב"ם
יהודי,נוצרי,דתיעולםבתוךהקודש.לכתבילתורה,
שלוהפירושאתראוהנוצריםעניין.יוצרזהמוסלמי

פי־ביןמסתדרהואשבוהאופןכלומרכמשמעותי

לוסופיה

$TS1$פילוסופיה$TS1$

$DN2$פילוסופיה$DN2$בכךמתענייניםהםהתורה.שלהטקסטלבין
חשיבות".בזהורואים

שלבימיםכיום,עשיר.תרבותיכרמתארתאת

לאחדבדיובהגותוברמב"םישהאםבעם,קיטוב

אחרת?בצורהבמציאותלהביטאותנו,

אותוחיוהרמב"םעכשיו,הומצאלאבעם"הקיטוב

הקהילהראשעםרציניעימותלוהיהבזמנו,בגדול.
הובילהזההקיטובאחריו,דורמבגדד.הגאוןמבגדד,

מזרחשלבענייןגםכלוםהמצאנולאהדדיות.לחרמות

עבורבטחבו,לחיותפשוטשלאועולםסוערתיכון

עוברתהיהודיתבקהילההרמב"םשלמשפחתויהודים.

אדיר.משבר

לאורךממשיךוהואמספרד,נעקרתשלו"המשפחה
נער,בתורלגלותיוצאהוא׳הספרדי׳.בשמולחתוםחייו

היכו־אתזהאצלולראותשאפשרמהאבללא.זהותענוג

לת

$TS1$היכולת$TS1$

$DN2$היכולת$DN2$היסטריות".לתגובותלהיכנסלאדברים.ביןלהפריד

חריפה.בצורההאסלאםאתמבקרכןהואשנימצד

להפרידלומפריעלאזהאךמהאסלאם,סובלגם"הוא

תיעודישכאן.ללמודאפשרשגםדבריםשישולהגיד

לשיחואחרים,רופאיםמוסלמים,חכמיםעםשלומפגשים

להכליל,ולאלהפרידהזאת,היכולתתרבות.בנישל
ליח־שקשורבמההיוםמסוימתבמידהלנוחסרהאולי

סים

$TS1$ליחסים$TS1$

$DN2$ליחסים$DN2$שחשוב,מהאתלבודדיכולתויהודים.ערביםבין

בתוךלחיותניסההואהקשה.המציאותמעלולהתעלות

לאהרמב"םדברשלבסופודברים.להחריףלאהקיטוב,

אדםשלחייומטרתעבורו,מריבות.בלנצחמטרהראה

האפשר".ככלגבוההלהבנההגעההיא

אנו,ימינועללשוחחנוסיףואםשלו,ההגותלצד
בישראל?ברפואההרפואיתתורתומשתלבתכיצד

הבנתובעצםבעיקרביטוילידיבאההרפואית"תורתו

השת־שבזמנואדםכן,ועלמתקדם.דברהיארפואהכי

מש

$TS1$השתמש$TS1$

$DN2$השתמש$DN2$נכוןהדבראותוטעות.עושהזמנהשעברברפואה
ברפואהלהשתמשאומרהיהשהואסבורהאניהיום.גם

שלו.ברפואהולאהמתקדם,במדעהמודרנית,

עםלדברמנסהשהואהמשנהבפירושמקום"יש

למשל,שונות.מסיבותמרפואהשמתרחקיםאנשים
מגיבוהואלרב.אלאלרופאים,ללכתלאשאומרים

לאותםקראהואעבורו.טיפוסיתלאמאוד,חריפהתגובה

׳מג׳נון׳המילהשלברביםומשתמשמשוגעיםאנשים

נותנתהרפואהשאםאומרהיהשהואמניחהאני׳מג׳אנין׳.

הולכיםקורונה.ערךעייןחיסונים,לוקחיםחיסונים

ולארופאים,כמהעםמתייעציםזמנך,שלהרפואהעם

הואשרופאהידיעהלצדוזאתלרפואה;עורףמפנים

לטעות".ויכולאדם

באפילההטאיובוק
ענייןאתהרמב"םבתפיסתעוסקתאתשלךבספר

דה-מיתולו-מבצעהואלמעשה,המוות.אחרהחיים

ארצי,במקוםשמדוברוטועןעדן","גןלמושגגיזציה

אותו.זיהולאשהגיאוגרפיםאף

שייכיםשכביכולמושגיםכמהלסדרמנסה"הרמב"ם

המשיח.ימותהנפש,הישארותהבא,העולםעדן,גןיחד

אפשרותאיןכיהודילודברשלבסופוכיכותבהוא

ותחייתהמשיחימותעדן,גןכמומושגיםעללוותר

אומרכןהואאבלשלנו,מהמסורתחלקהםהמתים.

בו".שלנוהמקוםאתאוהעדןגןאתלתכנןניתןשלא

אתשחזרתשלךהקודםבספרנושא,באותועוד

בפולמוסשמתבטאוהפוליטיהאינטלקטואליהמאבק

תחייתמאמרעללומראפשרמההמתים.תחייתעל

יצירתושזומציינתאתהנוכחיבספרשכתב?המתים

העמוקותאמונותיולבעד"שיורדתביותר,האישית
בעצם?מדועחידה.הואמסוימתבמידהביותר".

היאהמתיםתחייתשלהתפיסההרמב"םשל"בזמנו

רקהואהגוףבעיניואבלאותו.מקבליםשכולםדבר
אליו?לחזורצריךלמהממנו,השתחררתואםכלי

תחייתאתקובעהואהעיקרים,13אתקובעכשהוא

ולהאמיןאותולומרשחייביםאמונה,כעיקרהמתים
דב־ישאמת.שזומקוםבשוםאומרלאהואאבלבו.

רים

$TS1$דברים$TS1$

$DN2$דברים$DN2$אזזה.עללאאבלאמת,שזויגידהואשעליהם

לפרשיכולאדםוכלבדבריו,מסוימתחידתיותקיימת

אחרת".הדבריםאת

ברו־קצתאוליהדבריםהנפשהישארותבמושג

רים

$TS1$ברורים$TS1$

$DN2$ברורים$DN2$.יותר

אליו,ולכווןלנסותלדעתושישפילוסופימושג"זה
שכליתלהבנהתתקרבשהנפשכלומרוכיהודי.כאדם

שאנוהגוףהרמב"ם,בתפיסתהשכל.הישארותשתאפשר

חלקים,מיניכלבעלתנפשישבתוכוכלי.הואבוחיים
הפ־הםנעלביםאושמתרגזיםהחלקיםוגבוהים.נמוכים

חות

$TS1$הפחות$TS1$

$DN2$הפחות$DN2$.ומתקרבלומדשמבין,לעומתםהשכל,חשובים
צריכההחברהתפיסתו,לפיהעיקרי.החלקזהלבורא

יגיעהזהשהחלקסיכוייששאצלםהאנשיםאתלטפח

האנושית"׳.׳השלמותהקוראהואלזהלשלמות.

הצליח?הואאליה.להגיעשאףהרמב"ם

של־הרגישהואשבהםרגעיםשהיוחושבת"אני

רגע

$TS1$שלרגע$TS1$

$DN2$שלרגע$DN2$נבוכיםמורהבתחילתמתארכשהואהגיע.הוא

אתשמאירבברקנתקלפעםומדיבחושךשעומדאדם

חוויהמדבר,הואמהעליודעשהואהרגשהישהאפלה,

השל־שזוסבורהאנימבחינתוהבנה.שלמכיר,שהוא

מות

$TS1$השלמות$TS1$

$DN2$השלמות$DN2$עבורו".הגאולהזוהאלה,הרגעיםהאנושית
Ranp@israelhayom.co.ilותגובותלהצעות

1101n ininnעל
תגובהמגיב"הרמב"ם

טיפוסית,לאחריפה,
שמתרחקיםלאנשים
קוראהואמרפואה.
׳מג׳אנין׳.משוגעים,להם
הרפואהשאםסברהוא

לוקחיםחיסוניםנותנת
קורונה.ערךעייןאותם,
לרפואה;עורףמפניםלא
הידיעהלצדוזאת

לטעות"יכולשרופא

קורונהרויסון

בינו?פלורל?!?

ה־21"במאההרנ1ב"?:

מרכזהואהאסלאםעולם

יורקניוהעולמי,התרבות
שלהשפהפעם.של

וזהערבית,היאהמרחב

הרמב"םפתיחות.יוצר

אנשיםעללגונןמנסהלא

הערבית,התרבותמפני
אנשיםדוחףאלא

ולנצלה"להתקדם

בטבריההרמבי׳םקבר

??ההרנוב”?

היה"הואאלונוו01ו:

הואכךזאת.מאשר

לכיווןלעבוד,שישחשב
בתרגוםאמר,הואהשפיץ.

אני׳כאשרחופשי:לסגנון

להסביראפשרותרואה

אלףולהרגיזאחדלאדם
זוהאחד',לאדםאסביר

אניאליטיזם.שלתמונה

להבין,שיכוללמימכוון
האחרים"עליושיכעסו

צילום:
א"ל

מרגולין
ג"ני

צילום:
גדעון

מרקוביץ'

הערה



