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  אגרת השמד – הרמב"ם כמנהיג

  . כיצד עונים תשובה בענייני הציבור]1[ 

שאול שאל איש מאנשי דורנו לאיש מאנשי החכמה לפי דבריו ממי שלא קרה עליהם ממה שקרה על רוב 
על ענין השמד הזה אשר יכריחוהו בו להודות לאותו איש  -המקום יבטלהו!  -ישראל מזה השמד  קהלות

בשליחות ושהוא נביא אמת, האם יודה האדם בזה בשביל שלא ימות ויטמעו בניו ובנותיו בגוים? או אם ימות 
ם כן מביאה לעזוב ולא יעיד לו העדות ההיא אחר שהוא מחויב בתורת משה רבינו עליו השלום ועדות ההיא ג

המצות כולן? ויען הנשאל על זה דבר חלוש אין לו טעם, והוא סר הלשון והענין, סדר בו דברים יפסידום, אפילו 
הנשים חסרות המוח. והיינו משיבים תורף דבריו אף על פי שהוא ארוך וחלוש ועמוס, לולא חמלתנו על החסד 

שון, כמו שאומר יתברך בתורתו הקדושה: "מי שם פה ל יתברך, כלומר הדבור בל-אשר נתחסד בו עמנו הא
לאדם" (שמות ד' י"א). לפיכך ראוי לו לאדם שיחמול על דבורו יותר מחמלתו על ממונו, ושלא ירבה בדבור 

   ..וימעיט הענין.
וממה שראוי שתדעהו, שהאדם אין ראוי לו לדבר ולדרוש באזני העם עד שיחזור מה שרצונו לדבר פעם ושנים 

. זה נאמר על מה שצריך לאדם לדבר בו בפיו. ואולם מה ..וארבע, וישנה אותו היטב, ואחר כך ידברושלש 
שיחוק האדם בידו ויכתבהו על הספר, ראוי לו שיחזירהו אלף פעמים אילו יתכן זה; וזה האיש שלא עשה דבר 

היה דברו אצלו בלי מזה, אבל כתב אלו הענינים הנכבדים בטופס, ולא ראה לכתבם תחלה ולתקנם, מפני ש
ספק בענין שלא היה צריך לחזור עליו, ומסרו ביד איש שישוט בם בכל עיר ובכל מדינה, והאפיל בם לבות בני 

  ..אדם, שלח חושך ויחשיך.

  . היחס הנכון לבני ישראל]2[
י נענשו עמודי עולם: משה, אליהו, ישעיהו ומלאכי השרת כשנשאו בעדת ישראל מעט דברם, כל שכן קל מקל

עולם יתיר לשונו על קהלות ישראל, חכמים ותלמידיהם, כהנים ולוים, לקרא אותם פושעים ורשעים וגוים 
ל -להי ישראל! וכותב הדבר הזה בכתב ידו! ומה יהיה עונשו? והם לא מרדו בא-ופסולי עדות וכופרים בה' א

י מפני חרבות נדדו, מפני חרב לבקש ערבות והנאה! ולא עזבו הדת ורחקו ממנה להשיג מעלה ותענוג הזמן! כ
נטושה, ומפני קשת דרוכה, ומפני כובד מלחמה! ולא ידע זה האיש שאלו שאינם פושעים ברצונם, לא יעזבם 

  ...ל ולא יטשם, ולא בזה ולא שקץ ענות עני-הא

  . מחשבה על השלכות התשובה]3[

על פיך ולבך אל ימהר להוציא ובאמת היה ראוי לאיש הזה להתבונן בדברי שלמה עליו השלום: "אל תבהל 
להים" (קהלת ה' א'), שאילו התבונן הוא בפסוק הזה היה יודע, כי כל מי שישיב על שאלה או יבין -דבר לפני א

והוא אמרו שמי שהתפלל מאנשי  ...להים, לא היה נופל במה שנפל-באיסור והיתר שהוא מוציא דבר לפני א
בריא או חולה, אין ספק  -בידו. וידענו שכל מה שיחובר בספר השמד אין לו שכר בתפלה ההיא ועבירה היא 

שיפורסם בידי בני אדם, וזהו מה שהרבה בדעות הנפסדות באנשים, לפי שאין בינך ובין הדעת הנפסדת אלא 
מה שיוחק על ספר, ותעשה לו כת בלי ספק, לפיכך פחדנו שתגיע התשובה ההיא המשיבה מאחרי ה' ביד עם 

שלא יהיה לו שכר במעשה אחת  לו שכר בתפלה, ולא יתפלל, וכמו יתר המצות אם יעשן הארץ, וימצא שאין
ותדע שצריך האדם לידע עיקר מעיקרי הדת, והוא שירבעם בן נבט והדומים לו נפרעים ממנו על עשית .. מהם.

אלא בדיני  העגלים ועל בטול ערובי תבשולין והדומה לו. שלא יאמר אדם: קים ליה בדרבה מיניה! לא יאמר זה
אדם בעולם הזה, אבל השם יתברך נפרע מבני אדם על החמורות ועל הקלות ונותן שכר על כל דבר שעושים. 

על כן צריך האדם לידע, שכל עבירה שיעשה נפרעים ממנה עליה, וכל מצוה שיעשה מקבל עליה שכר, ואין 
  ..הדבר כמו שחשב.

  . הוראה לרבים המחזקת את שני הקצוות]4[

אני יועץ לנפשי, והדעת שאני רוצה בה לי ולאהובי ולכל מבקש ממני עצה, שיצא מאלה המקומות וילך והעצה ש
למקום שהוא יכול להעמיד דתו ולקיים תורתו בלא אונס, ולא יפחד ויעזוב ביתו ובניו וכל אשר לו, כי דת ה' 

ם אינם עומדים ויראת ה' היא שהנחיל אותנו גדולה, וחיובה קודם לכל המקרים הבזויים בעיני המשכילים, שה
אינה טענה לפי האמת, (תהלים מ"ט ח'): "אח לא פדה  -והתנצלות מי שטוען בענין ביתו ובניו  ..שעומדת.

ולא יעמוד בשום פנים במקום השמד, וכל העומד שם הרי הוא עובר .. להים כפרו".-יפדה איש לא יתן לא
  ומחלל שם שמים, והוא קרוב למזיד. 

  



  )5הרמב"ם ועולמו (    כסלו תשעז

 הרב ברוך וינטרוב  
Rabbi@mevaser.org.il 

  ]ריאלית. פסיקה 5[

אבל אלה שמפתים עצמם ואומרים שיעמדו במקומם עד שיבא המלך המשיח לארץ המערב, ואז יהיו יוצאים 
וחיוב המצוות ... והולכים לירושלים, איני יודע איך יבטל מהם זה השמד, אלא עוברים הם ומחטיאים זולתם

ונשתדל להשלים עשיתן, ואחר אינו תלוי בביאת המשיח, אלא אנחנו מחוייבים להתעסק בתורה ובמצוות, 
לא  -הרי זה טוב יותר, ואם לא  -שנעשה מה שאנחנו מחויבים, אם יזכה ה' לנו או לבני בנינו לראות המשיח 

  הפסדנו כלום, אלא הרוחנו בעשיתנו מה שאנחנו מחויבים. 

  . סיכום מעשי]6[

נו יכול לצאת מפני משאלות לבו איך ראוי לאדם לראות את עצמו באלה ימי השמד? חייב הוא כל מי שאי ...
וסבות סכנת הימים, ועמד באותם המקומות, שיראה נפשו מחלל שם שמים לא ברצון ממש, אבל קרוב הוא 

להיות ברצון, ושהוא נזוף מלפני המקום נענש על רוע מעשיו, ועם זה יהיה בדעתו אם עשה מצוה מן המצוות 
שה אלא לשמים בלבד, ואינו מבקשו כדי להתגדל ושיראה שהקדוש ברוך הוא מכפיל שכרו עליהן, שהוא לא ע

שהוא עושה מצוה, ואינו דומה שכר מי שעושה מצוה בלא פחד לשכר מי שעושה אותה והוא יודע שאם יודע בו 
יאבד נפשו וכל אשר לו. ועל דמיון זה הזמן אמר השם (דברים ד' כ"ט): "כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך", 

  פנה אדם ממחשבתו עד שהוא יוצא מאותם הגלילות שקצף עליהם השם וישתדל בכל יכלתו.ואף על פי כן לא י

וגם כן אינו ראוי להרחיק מחללי שבתות ולמאוס אותם, אלא מקרבם ומזרזם לעשית המצוות, וכבר פירשו 
ים בו רבותינו זכרונם לברכה, שהפושע אם פשע ברצונו כשיבוא לבית הכנסת להתפלל מקבלים אותו ואין נוהג

מנהג בזיון, וסמכו על זה מדברי שלמה עליו השלום (משלי ו' ל'): "לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב", 
 אל יבוזו לפושעי ישראל שהם באים בסתר לגנוב מצוות.


