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  תפיסה כללית – הרמב"ם כמנהיג

 המנהיגותעל 

 אגרת לתלמידו ר' יוסף בן יהודה  .א

אלו הגדולות והשררות של יהודים עתה בזה הזמן אינן 
אצלי הצלחה... אלא תכלית הטרח והעמל והיגיעה. כי 

האיש השלם המצליח בתכלית ההצלחה, הוא מי שיעין 
בהצלחת הדת, ועשית המחויב עליו לעשותו, ויתרחק 

ותות והמדות מדעות בני האדם כלם, ומהדרכים הפח
המגונות. כי המשתרר ירבו יגונותיו ועצבונותיו... ואם 

יביט בעיני האדם ושיישיר דרכיו לפניהם, כבר עמד כנגד 
  תורת ד' יתעלה ועשה חניפות ומשוא פנים. 

 יג-בראשית כח, יב  .ב

ם ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשָמְיָמה ְוִהֵּנה  ַוַּיֲח
 ...ִהים ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבֹו:  ְוִהֵּנה ה' ִנָּצב ָעָליו-ְלֲאֵכי אֱ מַ 

 מורה הנבוכים א,טו  .ג

כלומר על הסולם אשר קצהו  ...והנה ה' נצב עליו
הראשון בשמים וקצהו האחרון בארץ, ובו יעלה כל מי 

שיעלה, עד שישיג מי שעליו בהכרח, אחר שהוא עומד 
קיים על ראש הסולם. ומבואר הוא שמאמרי הנה ה' נצב 

להים עולים, -עליו, הוא כפי זה המשל הנשוא. ומלאכי א
ויעל  הם הנביאים, שנאמר בהם בפירוש וישלח מלאך,

מלאך ה' מן הגלגל אל הבוכים. ומה טוב אמרו עולים 
ויורדים בו, העלייה קודם הירידה. כי אחר העלייה 

וההגעה אל מעלות ידועות מן הסולם, תהיה הירידה 
במה שפגש מן הענין להנהגת אנשי הארץ ולמודם, 

  .אשר בעבור זה כנה בירידה כמו שביארנו

  

  אתגרים ומשימות לזמנו

 אגרת תימן  .ד

מה שאמרת שדעת קצת בני עמנו נעדרה ונתבלבלה, 
דבר זה כבר קדם על ... ונעה לבבם, והתחדש להם ספק

ידי דניאל עליו השלום כמו שהודיענו הבורא, כי בהאריך 
לנו הימים בגלותנו ובבא הצרות עלינו יצאו רבים מן 

הדת ויתחדש להם ספק ויטעו, וסבה זו תהיה בראותם 
ועתה,  ... מונינו והתגברותם עלינודלדולנו ותוקף יד 

אחינו, חיבים אתם להטות אזנכם ולשמוע מה שאסדר 
לפניכם, ותלמדוהו לטף ולנשים, כדי שיתקיים להם מה 

שהסתפק מאמונתם ותתחזק בנפשותם האמת שאין 
לזוז ממנה, ויצילנו הבורא, ויצילכם מן הספק. דעו, 
דון כל שזאת היא תורת ה' האמתית שנתנה לנו על ידי א

הנביאים הראשונים והאחרונים, שבתורה הזאת 
ומפני שיחד אותנו  ...הבדילנו הבורא משאר בני העולם

קנאונו עובדי עבודה זרה  ...הבורא במצותיו ובחוקותיו

כלם על דתנו קנאה גדולה, וילחצו מלכיהם בשבילה 
זהו הנוע האחד משני ... לערער עלינו שטנה ואיבה

  . ..הנועים
הם המחודדים משאר המלכיות  -השני אבל הנוע 

והחכמים מיתר הלשונות, כמו האדומים, והפרסיים 
והיונים, שאלו כמו כן שמו כונתם לסתור דתנו ולהפר 
תורתנו בטענות שטוענים אליה ובקושיות שמחברים, 

ומגמתם בכל זה להפר התורה ולמחות עקבותיה 
  ...בחבוריהם, כמו שהתכונו האנסים במלחמותיהם

כך התחדשה כת אחרת שמגדלת בענינה ומררה  ואחר
חיינו משתי עניני הכתות, כלומר מכת ההתגברות ומכת 

הטענות והקושיות, וראתה בעצה להכחיד שם אומה 
זאת מדרך אחרת, והוא שהתנכלה בעצתה להתודע 
בשם נבואה ולחדש דת מבלעדי תורת ה', והודיעה 

 ברבים ששתי התורות מאת ה', וכונתה לחדש הספק
וכולם אין חפצם אלא לדמות  ...ולהכניס מבוכה בלבותינו

כסיל שאינו יודע סתרי כתבי הקודש .. שקריהם לדת ה'.
ופנימי המצות, כשירצה לערוך דתנו זאת אל דת 

המזויפת הנפעלת יחשוב שיש ביניהן ערך ודמיון, הואיל 
וימצא בדת ה' איסור והיתר ובדת המזויפת הנפעלת 

צא מיני עבודות ובנפעלת כמו כן מיני כמו כן, ובדת ה' ימ
עבודות, ודת ה' יש בה צוויים הרבה ואזהרות ועונשים 

לו היה יודע יוא .ושכר, וכמו כן בזאת המזויפת הנפעלת
להית האמתית -פנימיותיהן, היה יודע שהדת הא

שחכמתה בפנימיותיה ושאין לה שום צווי ולא אזהרה 
לת בשלמות שאין בפנימיות שלה דברים המביאים תוע

  ..האדם.
לפיכך, אחינו כל ישראל הנפוצים בקצוות הארץ, חייבים 

אתם לחזק קצתכם לקצתכם, ולאמץ ולזרז הגדולים 
לקטנים, והיחידים להמון, ותחברו אומתכם על דבר 

ה אמת שלא ישתנה ולא יופר, ולהרים קולכם באמונ
   :להודיע לרבים שלא תפול לעולם ולא תשחת,

  הוא הוא אחד ולא כשאר האחדים, שהקדוש ברוך ) 1(
ולהודיע שמשה הוא נביאו ומדבר עמו, והוא אדון כל ) 2(

הנביאים, והוא שלם מכולם, והוא המשיג מהקדוש ברוך 
הוא מה שלא השיג אחד מכל הנביאים לא לפניו ולא 

לאחריו, ושספר תורה זה כולו "מבראשית" עד "לעיני כל 
למשה רבינו, ישראל" הוא דבור מאת הבורא יתברך 

  שנאמר (במדבר י"ב ח'): "פה אל פה אדבר בו". 
ושאין להפר ולא לשנות ולא להוסיף ולא לגרוע ) 3(

  ..לעולם, ושלא תבא מאת ה' תורה זולתה.
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 השלכות

 א, לה יםמורה הנבוכ  .ה

מהשם,  הרחקת ההגשמה והסרת הדמוי וההפעליות
הוא ענין שראוי לבארו לכל אדם כפי מה שהוא, למסרו 

בקבלה לקטנים ולנשים ולסכלים ולחסרי השכל, כמו 
שימסר להם שהוא אחד ושהוא קדמון ושלא יעבוד 

ומי שיקצר  ...זולתו, כי אין יחוד כי אם בהסרת הגשמות
שכלו להבין פירושי הפסוקים והבנת השווי בשם עם 

מר לו שזה הפסוק פירושו מובן ההתחלפות בענין, יא
לחכמים, אבל אתה הוי יודע שהשי"ת אינו גוף ולא 

יתפעל, כי ההפעלות שנוי והוא יתעלה לא ישיגהו שנוי, 
ולא ידמה דבר מכל מה שזולתו, ולא יקבצהו עם דבר 

מהם גדר מן הגדרים כלל, ושדבר הנבואה אמת, ויש לו 
  .פירוש ויעמדו עמו על זה השיעור

 ית המתיםאגרת תחי  .ו

בר פגשנו אדם שהיה נחשב שהיה מחכמי ישראל, וחי 
השם יודע היה דרך משא ומתן במלחמתה של תורה 

לפי מחשבתו מנעוריו, והוא היה מסופק אם השם גשם, 
בעל עין יד ורגל בני מעיים, כמו שבא בפסוקים, או אינו 
גוף. אמנם אחרים שפגשתי מאנשי קצת ארצות, פסקו 

והחזיקו לכופר מי שהיה מאמין לגמרי שהוא גוף, 
חילופו, וקראוהו מין ואפיקורוס. והבינו דרשות רבות על 

פשוטיהן. וכיוצא בזה שמעתי על קצת אנשים שלא 
ראיתי. וכאשר ידעתי באלו האובדים לגמרי שהם 

מוקצים, וחושבים שהם חכמי ישראל, והם הם הסכלים 
שבבני אדם ויותר תועי דרך מהבהמה. וכבר נתמלא 

וחם משיגעונות הנשים הזקנות, ודמיונם הנפסדות מ
 ...כעיוורים וכנשים

 משנה תורה, יסודי התורה ז,א  .ז

  ל מנבא את בני האדם-מיסודי הדת לידע שהא

 משנה תורה, מלכים ומלחמותיהם ח, יא  .ח

כל המקבל שבע מצות ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי 
אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא, והוא שיקבל 

תן ויעשה אותן מפני שצוה בהן הקדוש ברוך הוא או
בתורה והודיענו על ידי משה רבינו שבני נח מקודם 

נצטוו בהן, אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת אין זה גר 
 )ולאאלא (נ"א: תושב ואינו מחסידי אומות העולם 

  מחכמיהם.

 הקדמה למשנה תורה  .ט

בזמן הזה תקפו הצרות יתירות ודחקה השעה את הכל 
ואבדה חכמת חכמינו ובינת נבונינו נסתרה. לפיכך אותם 

הפירושים וההלכות והתשובות שחברו הגאונים וראו 
שהם דברים מבוארים נתקשו בימינו ואין מבין עניניהם 
כראוי אלא מעט במספר. ואין צריך לומר הגמרא עצמה 

פרא וספרי והתוספתא שהם הבבלית והירושלמית וס

צריכין דעת רחבה ונפש חכמה וזמן ארוך ואחר כך יודע 
מהם הדרך הנכוחה בדברים האסורים והמותרים ושאר 
דיני התורה היאך הוא. ומפני זה נערתי חצני אני משה 
בן מיימון הספרדי ונשענתי על הצור ברוך הוא ובינותי 

ם מכל בכל אלו הספרים וראיתי לחבר דברים המתבררי
אלו החיבורים בענין האסור והמותר הטמא והטהור עם 

שאר דיני התורה. כולם בלשון ברורה ודרך קצרה עד 
שתהא תורה שבעל פה כולה סדורה בפי הכל בלא 
קושיא ולא פירוק. לא זה אומר בכה וזה בכה. אלא 
דברים ברורים קרובים נכונים על פי המשפט אשר 

ושים הנמצאים מימות יתבאר מכל אלו החיבורים והפיר
רבינו הקדוש ועד עכשיו. עד שיהיו כל הדינין גלויין לקטן 

ולגדול בדין כל מצוה ומצוה ובדין כל הדברים שתיקנו 
  חכמים ונביאים

 שו"ת הרמב"ם שסד  .י

אבל  ,מותר ללמד המצוות לנוצרים ופירושם לפי הדין
כי כבר ידעתם שהם  .אינו מותר דבר מזה לישמעאל

ואם ילמדום דבר  ,זו אינה מן השמיםיאמינו שתורה 
מפני שבאו להם  ,מדבריה אז ימצאו מתנגד לקבלתם

ולא  .ערבובי דברים במעשים ודברים זרים בעניינים
כי אם יפרשוה  ,יהיה זה להם לראיה כי דבריהם מוטעים

ויהיו לצרים עלינו בשביל זה  ,בהקדמותיהם המופסדות
לישראל ישנאו כל הגר בתוכם, ויהיה בזה מכשול 

  האסורין ביניהם בעוונותם. 
אבל הערלים הם מודים בנוסח התורה כי היא 

בשלימותה כמו שהיא בידינו רק יגלו פנים בפירושים 
מופסדים וירמזו בה הרמזים הידועים להם, ואם יעמידם 

איש על הפירוש הנכון אולי יחזרו ואם גם לא יחזרו אין 
  פך תורתנו.בזה מכשול לישראל כי לא ימצא בתורתם הי

  

  צופה פני עתיד

 רמב"ם מלכים יא, ד  .יא

מחשבות בורא עולם אין כח באדם להשיגם כי לא 
דרכינו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו. וכל הדברים 

ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו  האלו של ישוע הנצרי
אינן אלא לישר דרך למלך המשיח ולתקן את העולם 
כולו לעבוד את ה' ביחד. שנ' כי אז אהפוך אל עמים 

שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד. 
כיצד. כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח ומדברי 

התורה ומדברי המצוות ופשטו דברים אלו באיים 
ם ובעמים רבים ערלי לב והם נושאים ונותנים רחוקי

בדברים אלו ובמצוות התורה אלו אומרים מצוות אלו 
אמת היו וכבר בטלו בזמן הזה ולא היו נוהגות לדורות 

ואלו אומרים דברים נסתרות יש בהם ואינן כפשוטן וכבר 
בא משיח וגלה נסתריהם. וכשיעמוד המלך המשיח 

הם כולן חוזרין ויודעים באמת ויצליח וירום וינשא מיד 
 ששקר נחלו אבותיהם ושנביאיהם ואבותיהם הטעום.


