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מבנה רעיון ומגמה בספר החזון של הרמב"ם
במאמר זה 1ננסה להבין לאן הרמב"ם חותר בספר "משנה
תורה" ,ובייחוד בספרים האחרונים של חיבור זה.
הרצאת הדברים בנויה בסדר הזה :ננסה להבין את הצהרת
הרמב"ם בדבר מטרת כתיבת ספר "משנה תורה" ,תחילה
באופן גלוי .מעיון בהלכות תלמוד תורה ,ננסה להבין
את המסגרת המעשית שספר "משנה תורה" יכול למלא.
לאחר מכן ,מתוך המבנה של הספר ,נעמוד על הרעיון
שלו .לבסוף ,מעיון בפסגת הספר ,ספר שופטים ,ננסה
ללמוד מה מגמתו הסמויה ,האסטרטגית ,של הרמב"ם.

•
הרעיונות של הרמב"ם שמרניים ונועזים כאחד .דמותו
של הרמב"ם מדהימה ,אבל רק מעטים עמדו על היקפה.
יש אנשים ,ואני משאיר לכם לאפיין אותם ,שאם אשאל
אותם מי היה הרמב"ם? חלקם יענו 'רופא בבית חולים'
וחלקם יאמרו 'פילוסוף ,מי שכתב את מורה הנבוכים'.
בשביל אנשים אלה ,הרמב"ם היה נועז ,נועז מדי .אחרים
יאמרו שהוא היה 'פוסק ,מי שכתב את משנה תורה'.
בשביל אלו ,הרמב"ם היה שמרן .וכאן המקום להכיר
עוד מאפיין של הרמב"ם.
שם הספר" ,משנה תורה" ,הוא נועז כשלעצמו ,ספר
שהוא שני לתורה .וזה לשונו )הקדמה למשנה תורה(:
תּוֹרה"' ,לְ פִ י
"מ ְשׁנֵ ה ָ
אתי ֵשׁם ִחבּוּר זֶ ה ִ
לְ פִ יכָ ָ ק ָר ִ
קוֹרא
תּוֹרה ֶשׁבִּ כְ ָתב ְתּ ִחלָּ ה ,וְ ַא ַחר כָּ ֵ 
קוֹרא ָ
ֶשׁ ָא ָדם ֵ
תּוֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה כֻּ לָּ הּ ,וְ ֵאינוֹ ָצ ִרי
יוֹדעַ ִמ ֶמּנּוּ ָ
בָּ זֶ ה ,וְ ֵ
לִ ְקרוֹת ֵספֶ ר ַא ֵחר ֵבּינֵ ֶיהם.
דורות שלמים לא הבינו את העניין ,וכינו את הספר בשם
מעודן יותר' ,היד החזקה' ,גם כסמל לי"ד ,כלומר ארבעה
עשר ,הספרים שבו ,וגם בגלל שבפסוק האחרון המסיים
את התורה ,נאמר:
מּוֹרא ַהגָּ דוֹלֲ ,א ֶשׁר עָ ָשׂה
וּלְ כֹל ַהיָּ ד ַה ֲחזָ ָקה וּלְ כֹל ַה ָ
מ ׁ ֶֹשה לְ עֵ ינֵ י כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ועדיין נשאלת השאלה :מה מטרת הספר הזה? לכאורה,
התשובה לשאלה זו באה בהקדמה לספר .וזה לשונה:
וּמפְּ נֵ י זֶ ה נָ עַ ְר ִתּי ָח ְצנִ יֲ ,אנִ י מ ׁ ֶֹשה ֵבּ ַר ִבּי ַמיְ מוֹן
ִ
ינוֹתי
וּב ִ
ַה ְסּפָ ַר ִדּי ,וְ נִ ְשׁעַ נְ ִתּי עַ ל ַהצּוּר ָבּרוּ הוּאִ ,
בְּ כָ ל ֵאלּוּ ַה ְסּפָ ִרים ,וְ ָר ִא ִיתי לְ ַחבֵּ ר ְדּבָ ִרים ַה ִמּ ְתבָּ ְר ִרים
בּוּרים ְבּעִ נְ יַ ן ָה ָאסוּר וְ ַה ֻמּ ָתּר וְ ַה ָטּ ֵמא
ִמכָּ ל ֵאלּוּ ַה ִח ִ
רוּרה
תּוֹרה כֻּ לָּ םְ ,בּלָ שׁוֹן ְבּ ָ
וְ ַה ָטּהוֹר עִ ם ְשׁ ָאר ִדּינֵ י ָ
תּוֹרה ֶשׁ ְבּעַ ל פֶּ ה כֻּ לָּ הּ
וְ ֶד ֶרְ ק ָצ ָרה ,עַ ד ֶשׁ ְתּ ֵהא ָ
אוֹמר
דוּרה בְּ פִ י ַהכֹּל בְּ א ֻק ְשׁיָ א וְ א פֵּ רוּק ,א זֶ ה ֵ
ְס ָ

רוּרים ]בלא
אוֹמר ְבּכֹהֶ ,אלָּ א ְדּ ָב ִרים ְבּ ִ
ְבּכֹה וְ זֶ ה ֵ
ספק[ ְקרוֹבִ ים ]קלים להבנה[ נְ כוֹנִ ים ]מבוססים[
בּוּרים
עַ ל פִּ י ַה ִמּ ְשׁפָּ ט ֲא ֶשׁר יִ ְת ָבּ ֵאר ִמכָּ ל ֵאלּוּ ַה ִח ִ
רוּשׁים ַהנִּ ְמ ָצ ִאים ִמימוֹת ַר ֵבּנוּ ַה ָקּדוֹשׁ וְ עַ ד
וְ ַהפֵּ ִ
עַ כְ ָשׁו.
עַ ד ֶשׁיִּ ְהיוּ כָּ ל ַה ִדּינִ ין גְּ לוּיִ ין לַ ָקּ ָטן וְ לַ גָּ דוֹל בְּ ִדין כָּ ל
ִמ ְצוָ ה וּבְ ִדין כָּ ל ַה ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ִתּ ְקּנוּ ֲחכָ ִמים וּנְ בִ ִיאים.
כְּ לָ לוֹ ֶשׁלַּ ָדּ ָבר :כְּ ֵדי ֶשֹּׁלא יְ ֵהא ָא ָדם ָצ ִרי לְ ִחבּוּר
ַא ֵחר בָּ עוֹלָ ם בְּ ִדין ִמ ִדּינֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ,אלָּ א יִ ְהיֶ ה ִחבּוּר
תּוֹרה ֶשׁ ְבּעַ ל פֶּ ה כֻּ לָּ הּ עִ ם ַה ַתּ ָקּנוֹת
זֶ ה ְמ ַק ֵבּץ לַ ָ
וְ ַה ִמּנְ ָהגוֹת וְ ַהגְּ זֵ רוֹת ֶשׁנַּ ֲעשׂוּ ִמימוֹת מ ׁ ֶֹשה ַרבֵּ נוּ וְ עַ ד
ִחבּוּר ַה ַתּלְ מוּד ,וּכְ מוֹ ֶשׁפֵּ ְרשׁוּ לָ נוּ ַהגְּ אוֹנִ ים ְבּכָ ל
בּוּר ֶיהם ֶשׁ ִחבְּ רוּ ַא ַחר ַה ַתּלְ מוּד.
ִח ֵ
כלומר ,מטרת הספר לסכם את כל התורה כולה ,ולהכריע
את ההלכה.
מדברי הרמב"ם עולה גם שהספר מיועד לכל בית ישראל,
שידעו בצורה קצרה וברורה את כל ההלכות שנאמרו
בתורה .והוא חוזר על כוונתו כשהוא מדבר על הפרדס
שנכנסו בו ארבעת החכמים ,כמסופר בתלמוד .וזה לשונו
)יסודי התורה ד,יג(:
אוֹמר ֶשׁ ֵאין ָראוּי לְ ִה ַטּיֵּ ל ַבּפַּ ְר ֵדּס ֶאלָּ א ִמי
וַ ֲאנִ י ֵ
וּב ָשׂר" זֶ ה
וּב ָשׂר .וְ "לֶ ֶחם ָ
ֶשׁנִּ ְת ַמלֵּ א כְּ ֵרסוֹ לֶ ֶחם ָ
יּוֹצא בָּ ֶהם ִמ ְשּׁ ָאר
הוּא ,לֵ ַידע בֵּ אוּר ָה ָאסוּר וְ ַה ֻמּ ָתּר וְ כַ ֵ
ַה ִמּ ְצווֹת .וְ ַאף עַ ל פִּ י ֶשׁ ְדּבָ ִרים ֵאלּוּ ָ"דּבָ ר ָקטֹן" ָק ְראוּ
אוֹתן ֲחכָ ִמיםֶ ,שׁ ֲה ֵרי ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמיםָ :דּ ָבר גָּ דוֹל -
ָ
ַמ ֲע ֵשׂה ֶמ ְרכָּ ָבה ,וְ ָד ָבר ָקטֹן ֲ -הוָ יָה ְדּ ַא ַבּיֵ י וְ ָר ָבא;
ימןֶ ,שׁ ֵהן ְמיַ ְשּׁ ִבין
ַאף עַ ל פִּ י כֵ ן ְראוּיִ ין ֵהן לְ ַה ְק ִדּ ָ
טּוֹבה ַהגְּ דוֹלָ ה
ַדּעְ תּוֹ ֶשׁלָּ ָא ָדם ְתּ ִחלָּ ה .וְ עוֹדֶ ,שׁ ֵהן ַה ָ
ֶשׁ ִה ְשׁפִּ יעַ ַה ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא לְ יִ שּׁוּב ָהעוֹלָ ם ַהזֶּ ה כְּ ֵדי
לִ נְ חֹל ַחיֵּ י ָהעוֹלָ ם ַהבָּ א ,וְ ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיֵּ ָדעֵ ם ַהכֹּל :גָּ דוֹל
וְ ָקטֹןִ ,אישׁ וְ ִא ָשּׁה ,בַּ עַ ל לֵ ב ָר ָחב וּבַ עַ ל לֵ ב ָק ָצר.
כלומר ,הרמב"ם מביא כאן שתי סיבות לצורך הקדים את
לימוד ההלכות לכל לימוד אחר:
"שׁ ֵהן ְמיַ ְשּׁבִ ין ַדּעְ תּוֹ ֶשׁלָּ ָא ָדם ְתּ ִחלָּ ה" ,שהמצוות
הראשונהֶ ,
מסייעות לאדם לתחום את גבולות המסגרת שהוא חי
בה ולכוון את אופיו ואת כוחות גופו ,כדי שתהיה דעתו
מוכנה להכרת ה' יציבה )מו"נ ג ,סוף נא( .במובן זה ,עשיית
המצוות קודמת לכל עיסוק ברעיונות .ואף מיישבת את
הדעת לצורך הפנמתם.
"שׁ ֵהן ַהטּוֹבָ ה ַהגְּ דוֹלָ ה ֶשׁ ִה ְשׁפִּ יעַ ַה ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ
והשנייהֶ ,
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הוּא לְ יִ שּׁוּב ָהעוֹלָ ם ַהזֶּ ה ,כְּ ֵדי לִ נְ חֹל ַחיֵּ י ָהעוֹלָ ם ַה ָבּא",
שהאדם צריך לעצב את חייו בעשיית המצוות והתדמותו
לה' בעולם הזה מתוך התובנות של הפרדס בהשגת ה'
ובדרך הנהגתו )מו"נ ג ,סוף נד( .במובן זה ,עשיית המצוות
מביאה למימוש רעיונות נשגבים ומופשטים ,ויוצרת
מופת שבו הכל שותפים במימוש זה.

תּוֹרה ,בֵּ ין עָ נִ י ֵבּין
כָּ ל ִאישׁ ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ַחיָּ ב בְּ ַתלְ מוּד ָ
סּוּרין ,בֵּ ין בָּ חוּר
עָ ִשׁירֵ ,בּין ָשׁלֵ ם בְּ גוּפוֹ בֵּ ין בַּ עַ ל יִ ִ
בֵּ ין ֶשׁ ָהיָ ה זָ ֵקן גָּ דוֹל ֶשׁ ָתּ ַשׁשׁ כֹּחוֲֹ .אפִ לּוּ עָ נִ י ַה ְמּ ַחזֵּ ר
עַ ל ַהפְּ ָת ִחים ,וַ ֲאפִ לּוּ ַבּעַ ל ִא ָשּׁה וּבָ נִ ים ַ -חיָּ ב לִ ְקבּ ֹעַ
וּבלַּ יְ לָ הֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר:
תּוֹרה ַבּיּוֹם ַ
לוֹ זְ ַמן לְ ַתלְ מוּד ָ
יוֹמם וָ לַ יְ לָ ה" )יהושע א,ח(.
"וְ ָהגִ ָית בּוֹ ָ

ספר "משנה תורה" מאפשר את העניין הזה ,תורה לכל,
עוֹמד
תּוֹרה ֲ -ה ֵרי הוּא ֻמנָּ ח וְ ֵ
כדברי הרמב"ם" :כֶּ ֶתר ָ
וּמוּכָ ן לַ כֹּל ...כָּ ל ִמי ֶשׁיִּ ְר ֶצה  -יָ בוֹא וְ יִ טֹּל" )תלמוד תורה
ג,א( .לכאורה ,הכל פרטי ,להכיר את ה' וללמוד תורה,
משהו תודעתי-אישי-אינדיבידואלי .אך אנו נראה בהמשך
דברינו שמדובר בהרבה יותר מזה.

תּוֹרה? עַ ד יוֹם מוֹתוֶֹ ,שׁנֶּ ֱא ַמר:
עַ ד ֵא ָמ ַתי ַחיָּ ב לִ לְ מֹד ָ
"וּפֶ ן יָ סוּרוּ ִמלְּ בָ בְ  כֹּל יְ ֵמי ַחיֶּ י) "דברים ד,ט( .וְ כָ ל
זְ ַמן ֶשֹּׁלא יַ ֲעסֹק בְּ לִ מּוּד ,הוּא ָשׁכֵ ַח.

•
כדי למצות את הבנת תפקידו של הספר באופן הגלוי שלו,
ננסה לעמוד על אנומליה אחת בהלכות תלמוד תורה.
כל חטיבת הלכות ברמב"ם ,נפתחת באופן מסודר ,כלל
ופרט .וגם בהלכות תלמוד תורה ,היינו מצפים שהרמב"ם
יתחיל במצוות עשה ללמוד תורה ,אלא שההלכה
הראשונה פותחת במילים האלה:
תּוֹרהֲ .אבָ ל ָק ָטן -
טוּרין ִמ ַתּלְ מוּד ָ
נָ ִשׁים וַ ֲע ָב ִדים פְּ ִ
תּוֹרהֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר" :וְ לִ ַמּ ְד ֶתּם א ָֹתם
ָאבִ יו ַחיָּ ב לְ לַ ְמּדוֹ ָ
ֶאת ְבּנֵ יכֶ ם לְ ַד ֵבּר ָבּם" )דברים יא,יט( .וְ ֵאין ָה ִא ָשּׁה
ַחיֶּ בֶ ת לְ לַ ֵמּד ֶאת בְּ נָ הֶּ .שׁכָּ ל ַה ַחיָּ ב לִ לְ מֹדַ ,חיָּ ב לְ לַ ֵמּד.
ההלכות פותחות במצווה ללמד ,לא במצווה ללמוד.
והלימוד אינו רק בין אב לבנו ,אלא כללי ,כאמור
בהלכה ב:
כְּ ֵשׁם ֶשׁ ָא ָדם ַחיָּ ב לְ לַ ֵמּד ֶאת בְּ נוֹ ,כָּ  הוּא ַחיָּ ב לְ לַ ֵמּד
הוֹדעְ ָתּם לְ בָ נֶ י וְ לִ בְ נֵ י בָ נֶ י"
ֶאת בֶּ ן בְּ נוֶֹ ,שׁנֶּ ֱא ַמר" :וְ ַ
)דברים ד,ט( .וְ א ְבּנוֹ וּבֶ ן בְּ נוֹ ִבּלְ בַ דֶ ,אלָּ א ִמ ְצוָ ה עַ ל
כָּ ל ָחכָ ם וְ ָחכָ ם ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל לְ לַ ֵמּד ֶאת כָּ ל ַה ַתּלְ ִמ ִידים,
ַאף עַ ל פִּ י ֶשׁ ֵאינָ ן בָּ נָ יוֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר" :וְ ִשׁנַּ נְ ָתּם לְ בָ נֶ י"
)דברים ו,ז(.
וההלכה השלישית מנוסחת בלשון מעניינת מאוד:
ִמי ֶשֹּׁלא לִ ְמּדוֹ ָאבִ יו ַ -חיָּ ב לְ לַ ֵמּד ֶאת עַ ְצמוֹ כְּ ֶשׁיַּ כִּ יר,
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם לַ ֲעשׂ ָֹתם" )דברים
ֶשׁנֶּ ֱא ַמר" :וּלְ ַמ ְד ֶתּם א ָֹתם ְ
ה,א(.
במקום לומר ללמוד ,הרמב"ם אומר ללמד את עצמו.
ושוב מדובר במצווה ללמד .והנה הלכה החמישית:

תשובה שיטתית אחת לכל השאלות האלו אפשר לקבל
כשמבינים שיש שתי מטרות ללימוד התורה ,העברת
המסורת ולימוד עצמי .בראשונה ,האדם מקבל את הידע
שלו מאביו ומרבו .לכן בשלב הזה" ,ללמד את עצמו",
הוא מעביר לעצמו את המסורת .רק בשלב השני מגיע
הלימוד העצמי" ,ללמוד".
ללימוד הראשון ,שהבן לומד מן האב ,יש גבול .זהו
לימוד יסודי .אחריו האדם צריך להתחתן .ואילו ללימוד
בשלב השני אין גבול ,וילמד האדם "עד יום מותו" .כך,
באופן שיטתי ,כל הפרק מובן.
והיכן הגבול שהאב צריך ללמד את בנו?
הרמב"ם מחלק את הלימוד לשלושה חלקים:
תּוֹרה ֶשׁבִּ כְ ָתב,
וְ ַחיָּ ב לְ ַשׁלֵּ שׁ זְ ַמן לְ ִמ ָידתוְֹ :שׁלִ ישׁ בַּ ָ
וּשׁלִ ישׁ יָ ִבין וְ יַ ְשׂכִּ יל
תּוֹרה ֶשׁ ְבּעַ ל פֶּ הְ ,
ְשׁלִ ישׁ ַבּ ָ
יוֹציא ָדּ ָבר ִמ ָדּבָ ר ,וִ ַיד ֶמּה
אשׁיתוֹ ,וְ ִ
ַא ֲח ִרית ָדּ ָבר ֵמ ֵר ִ
תּוֹרה נִ ְד ֶר ֶשׁת בָּ ֶהן ,עַ ד
ָדּבָ ר לְ ָדבָ ר ,וְ יָ ִדין בַּ ִמּדּוֹת ֶשׁ ַה ָ
יוֹציא ָה ָאסוּר
ֶשׁיֵּ ַדע ֵה ַיא הוּא עִ ַקּר ַה ִמּדּוֹת ,וְ ֵה ַיאִ 
יּוֹצא בָּ ֶהן ִמ ְדּבָ ִרים ֶשׁלָּ ַמד ִמפִּ י ַה ְשּׁמוּעָ ה.
וְ ַה ֻמּ ָתּר ,וְ כַ ֵ
וְ עִ נְ יָ ן זֶ ה הוּא ַהנִּ ְק ָרא ַ'תּלְ מוּד'.
תּוֹרה ֶשׁ ִבּכְ ָתב ֵהן,
וְ ִד ְב ֵרי ַק ָבּלָ ה ]נביאים[ ִבּכְ לַ ל ָ
תּוֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה ,וְ ָהעִ נְ יָ נוֹת ַהנִּ ְק ָר ִאין
רוּשׁן בִּ כְ לַ ל ָ
וּפֵ ָ
'פַּ ְר ֵדּס' בִּ כְ לַ ל ַה ַתּלְ מוּד.
לסיכום ,יש כאן שלושה דברים :א .לימוד תורה שבכתב,
דהיינו התנ"ך; ב .לימוד תורה שבעל פה ,ובה כלולים גם
הפירושים לתנ"ך; ג .התלמוד .ואין הכוונה כאן למובן
המצומצם ללימוד הגמרא .מכל מקום ,כשהרמב"ם
אומר תורה שבעל פה ,הוא מתכוון ,כפי שאפשר לראות
ממקומות אחרים ,להלכות פסוקות .במילים פשוטות,
ל"משנה תורה".

תּוֹרה וְ ַא ַחר כָּ  יִ ָשּׂא ִא ָשּׁהֶ .שׁ ִאם
לְ עוֹלָ ם יִ לְ ַמד ָא ָדם ָ
נָ ָשׂא ִא ָשּׁה ְתּ ִחלָּ הֵ ,אין ַדּעְ תּוֹ פְּ נוּיָ ה לִ לְ מֹד.

וכפי שאמרנו לעיל ,האדם קורא בתורה שבכתב וממשיך
לתורה שבעל פה ,המתחיל בלימוד "משנה תורה".

עד מתי? וכי תעלה על דעתך שילמד האדם כל חייו בלא
לשאת אישה?! רק בהמשך נקבל את התשובה השיטתית
לשאלה זו ,בהלכה ח ובהלכה י:

הרב ברנדס 2טוען שהגדר שהאדם צריך ללמד את בנו הוא
"משנה תורה" .כגוף ידע סדור .זה בהחלט מרענן .ואכן,
נדמה שהשאלה הגדולה אם הרמב"ם התכוון להחליף את
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טז

התלמוד מתבררת יותר .לא את התלמוד התכוון להחליף,
אלא את המשנה .את זה צריך ללמד .ולידיעת המורים
במערכת החינוך ,הנה דבר מסודר ,מקיף ,ברור ,מעניק
כיוון ,ולא רק דיון חסר מגמה ,המעקר את השאיפה
למימוש התורה .את "משנה תורה" צריך ללמוד כסדר,
לא נקודה פה ונקודה שם.
עניין הלימוד הזה" ,המשנתי" ,עולה מהקדמתו ל"משנה
תורה" )הקדמה מ(:
וְ ָר ִא ִיתי לְ ַחלֵּ ק ִחבּוּר זֶ ה ֲהלָ כוֹת ֲהלָ כוֹת ְבּכָ ל עִ נְ יָ ן
וְ עִ נְ יָ ן ,וַ ֲא ַחלֵּ ק ַה ֲהלָ כוֹת לִ פְ ָר ִקים ֶשׁבְּ אוֹתוֹ עִ נְ יָ ן ,וְ כָ ל
פֶּ ֶרק וָ פֶ ֶרק ֲא ַחלֵּ ק אוֹתוֹ לַ ֲהלָ כוֹת ְק ַטנּוֹת ,כְּ ֵדי ֶשׁיִּ ְהיוּ
דוּרים עַ ל פֶּ ה.
ְס ִ
כלומר ,הספר נכתב כדי שיילמד על פה .לכן ההלכות בו
קצרות) .דרך אגב ,רק בכתבי היד הן קצרות .כך למשל
פרק א מהלכות עבודה זרה יש בו בדפוסים שלוש הלכות,
ואילו בכתבי היד יש בו עשרים ואחת הלכות( .אבל אנחנו
נראה שספר "משנה תורה" מניע מהלך הרבה הרבה יותר
גדול.
ואפשר לשאול :למה צריך את כל זה? למה כל איש
ואישה צריכים ללמוד את עבודת הקרבנות ,הרי לא
כל אדם כהן ,ובוודאי לא כל אדם כהן גדול .התשובה
הפשוטה היא שאם לא נלמד ,איך יתממש החלום ,איך
נבנה את בית המקדש .התשובה הגדולה יותר היא שכל
אלו מלמדים אותנו איך לחשוב כיהודים .למשל ,אם
אישה נזירה יכולה להביא את הקרבן שלה לבית המקדש,
אין מדרכות נפרדות ,גם לא בבית המקדש .אפשר להביא
עוד דוגמאות .אבל זה העיקר .התורה כולה מעצבת את
חיינו .אם אינך יודע מה עושים בבית המקדש או בבית
דין ,חסר לך דבר מה .חסר לך משהו גדול בתורה שלך.
ואנחנו נראה בהמשך שהאמירה אינה רק רעיון הגותי
אלא הלכה למעשה.
כל החכמים הגדולים קראו להכיר את "משנה תורה"
כיסוד לתורה שבעל פה ,כמו למשל הרב קוק )איגרות א,
קכה(:
כמדומה שראוי להתרגל הרבה בחזרת הרמב"ם
כסדר ,פרק או פרקים בכל יום ,כפי האפשר ,פעם
בלא נושאי כלים ופעם עם נושאי כלים היותר
עקריים ,אבל העיקר החזרה ההקפית ,שבהמשך
העניין ,כמדומני שעתיד ספר "היד" להיות המעין
המרכזי לתלמידי חכמים ,על פי סדרי הלימוד
שבהכרח יחודשו.
עד כאן דברים פשוטים וברורים.
סיכום ביניים :לא רק ספר שיש בו סיכום ויש בו הכרעה,

אלא "גוף ידע סדור" של לימוד יסודי ,שהאדם חייב
להעבירו הלאה .זהו הרובד הראשון ,הגלוי ,של הספר.

•••
כדי להבין את המניע של הרמב"ם ,צריך להבין את מבנה
הספר.
במשנה תורה אלף פרקים בדיוק ,מחולקים ל 14-ספרים.
המספר  14אהוב על הרמב"ם ) 14ספרים 14 ,קטגוריות
של טעמי המצוות 14 ,כללים למניין המצוות( .אני אשמח
אם יימצא טעם שהרמב"ם רומז אליו .מכל מקום ,את 14
הספרים אפשר לחלק באופן כללי לשני חצאים :החצי
הראשון מספר המדע עד ספר זרעים עוסק בהנהגת היחיד,
והחצי השני עניינו הנהגת האומה .את החצי הראשון
עצמו אפשר לחלק לשני חלקים ,וזו חלוקה יותר רפויה:
כשהאדם לעצמו ,מדע-אהבה-זמנים ,וכשהוא ביחס
לסובב אותו ,נשים-קדושה-הפלאה )מדיר את עצמו(,
ונוסף עליהם ספר זרעים )מתנות כהונה( .החצי השני
עוסק במקדש ובטהרה ,עבודה-הקרבנות-טהרה ,והחלק
האחרון דן בסדרי המשפט והשלטון.
זהו המבנה הכללי .המבנה הזה תואם את המסר הגדול
העולה מסיום ספר "מורה נבוכים" ,המבוסס על רעיון
נשגב מספר ירמיהו" :כֹּה ָא ַמר ה' ַאל יִ ְת ַהלֵּ ל ָחכָ ם
בוּרתוַֹ ,אל יִ ְת ַהלֵּ ל עָ ִשׁיר
בְּ ָחכְ ָמתוֹ וְ ַאל יִ ְת ַהלֵּ ל ַהגִּ בּוֹר בִּ גְ ָ
אוֹתי כִּ י
בְּ עָ ְשׁרוֹ .כִּ י ִאם בְּ זֹאת יִ ְת ַהלֵּ ל ַה ִמּ ְת ַהלֵּ ל ַה ְשׂכֵּ ל וְ יָ דֹעַ ִ
וּצ ָד ָקה ָבּ ָא ֶרץ ,כִּ י ְב ֵאלֶּ ה ָחפַ ְצ ִתּי
ֲאנִ י ה' ע ֶֹשׂה ֶח ֶסד ִמ ְשׁפָּ ט ְ
נְ ֻאם ה'" )ירמיהו ט,כב-כג( .והרמב"ם מפרש אותם על אתר.
וזה לשונו:
רוצה לומר ,מטרתי שיהא מכם חסד וצדקה
ומשפט בארץ ,שהמטרה להידמות בהן ושיהיו
אלה הליכותינו .נמצא כי התכלית אשר הזכיר
בפסוק זה היא ,שהוא ביאר כי שלמות האדם אשר
בה יתפאר באמת ,היא מי שהגיע להשגתו יתעלה
כפי יכולתו ,וידע השגחתו על ברואיו בהמצאתם
והנהגתם היאך היא ,והיו הליכות אותו האדם אחר
אותה ההשגה ,מתכוון בהן תמיד ,חסד צדקה
ומשפט  -להתדמות במעשיו יתעלה.
זו מטרת כל התורה כולה .מתחילים במדע )"השכל וידוע
אותי"( ומסיימים במשפט ,בהנהגה )"עושה חסד משפט
וצדקה בארץ"(.
יש כמובן סדר בכל הספרים ,וגם בכל ספר לעצמו ,דבר
שכבר עמדנו עליו במבואות למהדורתנו לספר .ניגע רק
ברבע האחרון :תחילה על האדם לסלק את הנזק" ,סור
מרע" )ספר נזקים ,שעל פי כתבי היד ,הרמב"ם קורא לו
בשמו העברי ,ולא "נזיקין" בארמית .אני יכול לספר שגם

מבנה רעיון ומגמה בספר החזון של הרמב"ם

לנו קרה מעשה הדפוסים ,ובכריכה של הספר רשומים
שמות כל הספרים ,ובבית הדפוס היה מישהו "שתיקן"
את נזקים לנזיקין ,והבחנו בזה רק לאחר שכבר הודפסו
מאתיים כריכות ונאלצנו להשליכן לפח .וזה כשלעצמו
היה נזק!( .אחר כך באים הצדדים המשפטיים בחיי
האדם בענייני רכוש )קניין( וההתחייבויות שלו לאחרים
)משפטים( .לבסוף ,מגיע הדובדבן שבקצפת ,פוליטיקה
במובן הטוב ויפה של המילה ,הנהגת הציבור .מערכת
המשפט ומערכת השלטון.
המבנה הוא אם כן ,מן הפרט אל הכלל .שם נמצאת
הפסגה .שם החזון .ואמנם ניכר שבספר הזה עומד חזון
גדול של הרמב"ם .הנה הדרכתו הנשגבת לחייל היהודי
)מלכים ומלחמות ,סוף פרק ז(:
וּמ ַא ַחר ֶשׁיִּ כָּ נֵ ס ָא ָדם ְבּ ִק ְשׁ ֵרי ַה ִמּלְ ָח ָמה ,יִ ָשּׁעֵ ן עַ ל
ֵ
וּמוֹשׁיעוֹ ְבּעֵ ת ָצ ָרה ,וְ יֵ ַדע ֶשׁעַ ל יִ חוּד
ִ
ִמ ְקוֵ ה יִ ְשׂ ָר ֵאל
עוֹשׂה ִמלְ ָח ָמה ,וְ יָ ִשׂים נַ פְ שׁוֹ ְבּכַ פּוֹ,
ַה ֵשּׁם הוּא ֶ
וְ א יִ ָירא וְ א יִ פְ ַחד ,וְ א יַ ֲחשֹׁב א בְּ ִא ְשׁתּוֹ וְ א
ְבּ ָבנָ יוֶ ,אלָּ א יִ ְמ ֶחה זִ כְ ָרם ִמלִּ בּוֹ ,וְ יִ פָּ נֶ ה ִמכָּ ל ָדּ ָבר
לַ ִמּלְ ָח ָמה ...וְ א עוֹדֶ ,אלָּ א ֶשׁכָּ ל ְדּ ֵמי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְתּלוּיִ ין
בְּ ַצוָּ ארוֹ ...וְ כָ ל ַהנִּ לְ ָחם בְּ כָ ל לִ בּוֹ בְּ א פַּ ַחד ,וְ ִת ְהיֶ ה
כַּ וָּ נָ תוֹ לְ ַק ֵדּשׁ ֶאת ַה ֵשּׁם ִבּלְ ַבד ֻ -מ ְב ָטח לוֹ ֶשֹּׁלא
יִ ְמ ָצא נֶ זֶק וְ א ַתּגִּ יעוֹ ָרעָ ה ,וְ יִ ְבנֶ ה לוֹ ַבּיִ ת נָ כוֹן
ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ יִ זְ כֶּ ה לוֹ וּלְ ָבנָ יו עַ ד עוֹלָ ם ,וְ יִ זְ כֶּ ה לְ ַחיֵּ י
ָהעוֹלָ ם ַהבָּ א.
וזה אלף שנה לאחר החייל היהודי האחרון שנלחם עם
בר כוכבא נגד האימפריה הרומית .מי חלם אז על חייל
יהודי?!
גם דבריו למלך היהודי מלאי חזון
פרק ב(:

)מלכים ומלחמות ,סוף

וּמ ַר ֵחם לִ ְק ַטנָּ ם וּגְ דוֹלָ ם ,וְ יֵ ֵצא וְ יָ בוֹא
וְ יִ ְהיֶ ה חוֹנֵ ן ְ
טוֹב ָתם ,וְ יָ חוּס עַ ל כְּ בוֹד ָק ָטן
וּב ָ
יהם ְ
ְבּ ֶחפְ ֵצ ֶ
ֶשׁבִּ ְקּ ַטנֵּ ֶיהם .וּכְ ֶשׁ ְמּ ַדבֵּ ר ֶאל כָּ ל ַה ָקּ ָהל בִּ לְ שׁוֹן ַרבִּ ים,
יְ ַדבֵּ ר ַרכּוֹת ...לְ עוֹלָ ם יִ ְתנַ ֵהג ַבּ ֲענָ וָ ה יְ ֵת ָרה ...וְ יִ ְסבֹּל
נּוֹתם וְ ִק ְצפָּ ם "כַּ ֲא ֶשׁר יִ ָשּׂא ָהא ֵֹמן
וּמ ָשּׂ ָאם ְוּתלֻ ָ
ָט ְר ָחם ַ
ֶאת ַהיֹּנֵ ק"' .רוֹעֶ ה' ְק ָראוֹ ַהכָּ תוּב ...וְ ַד ְרכּוֹ ֶשׁלָּ רוֹעֶ ה
וּב ֵחיקוֹ
"בּזְ ר ֹעוֹ יְ ַק ֵבּץ ְטלָ ִאים ְ
ְמפ ָֹרשׁ ַבּ ַקּ ָבּלָ הִ ...
יִ ָשּׂא ,עָ לוֹת יְ נַ ֵהל".
גם שם הספר" ,משנה תורה" ,הוא כשם הספר שהמלך
צריך לקחת עמו לכל מקום ,כמו שנאמר בתורה
יז,יח-כ(:

)דברים

וְ ָהיָ ה כְ ִשׁ ְבתּוֹ עַ ל כִּ ֵסּא ַמ ְמלַ כְ תּוֹ ,וְ כָ ַתב לוֹ ֶאת
תּוֹרה ַהזֹּאת עַ ל ֵספֶ ר ִמלִּ פְ נֵ י ַהכּ ֲֹהנִ ים
ִמ ְשׁנֵ ה ַה ָ
ַהלְ וִ יִּ ם .וְ ָהיְ ָתה עִ מּוֹ וְ ָק ָרא בוֹ כָּ ל יְ ֵמי ַחיָּ יו ,לְ ַמעַ ן
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היו לִ ְשׁמֹר ֶאת כָּ ל ִדּ ְב ֵרי
יִ לְ ַמד לְ יִ ְר ָאה ֶאת יי ֱא ָ
תּוֹרה ַהזֹּאת וְ ֶאת ַה ֻח ִקּים ָה ֵאלֶּ ה לַ ֲעשׂ ָֹתם .לְ בִ לְ ִתּי
ַה ָ
רוּם לְ ָבבוֹ ֵמ ֶא ָחיו וּלְ ִבלְ ִתּי סוּר ִמן ַה ִמּ ְצוָ ה יָ ִמין
וּשׂמֹאול ,לְ ַמעַ ן יַ ֲא ִרי יָ ִמים עַ ל ַמ ְמלַ כְ תּוֹ הוּא וּבָ נָ יו
ְ
בְּ ֶק ֶרב יִ ְשׂ ָר ֵאל.

•
אין ספק שהחזון הגדול המעשי הוא חידוש הסנהדרין,
שהרמב"ם ראה בהקמתה מציאות מעשית )סנהדרין ד,יא(:
נִ ְר ִאין לִ י ַה ְדּ ָב ִריםֶ ,שׁ ִאם ִה ְסכִּ ימוּ כָּ ל ַה ֲחכָ ִמים
אוֹתן ֲ -ה ֵרי ֵאלּוּ
ֶשׁבְּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל לְ ַמנּוֹת ַדּיָּ נִ ין וְ לִ ְסמָֹ 
ְסמוּכִ ים ,וְ יֵ שׁ לָ ֶהם לָ דוּן ִדּינֵ י ְקנָ סוֹת ,וְ יֵ שׁ לָ ֶהם לִ ְסמֹ
לַ ֲא ֵח ִריםִ .אם כֵּ ן ,לָ ָמּה ָהיוּ ַה ֲחכָ ִמים ִמ ְצ ַט ֲע ִרין עַ ל
ַה ְסּ ִמיכָ ה? כְּ ֵדי ֶשֹּׁלא יִ בְ ְטלוּ ִדּינֵ י ְקנָ סוֹת ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל,
לְ פִ י ֶשׁיִּ ְשׂ ָר ֵאל ְמפֻ זָּ ִרין וְ ִאי ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיַּ ְסכִּ ימוּ כֻּ לָּ ן ,וְ ִאם
ָהיָ ה ָשׁם ָסמוִּ מפִּ י ָסמוֵּ ,אינוֹ ָצ ִריַ דּעַ ת כֻּ לָּ ן,
ֶאלָּ א ָדּן ִדּינֵ י ְקנָ סוֹת לַ כֹּלֶ ,שׁ ֲה ֵרי נִ ְס ַמִ מפִּ י ֵבּית
ִדּין .וְ ַה ָדּבָ ר ָצ ִריֶ הכְ ֵרעַ .
באחד הכנסים עמד פרופ' אליאב שוחטמן על המשמעות
של "והדבר צריך הכרע" ,צריך להכריע ולהתקדם.
כמה הלכות לפני דבריו אלה ,הרמב"ם מדבר על התנאים
שהשופט צריך לעמוד בהם כדי להיסמך .וכאן אנחנו
מגיעים לדבר מעניין :כל שופט ,לא חשוב לאיזו משרה
הוא מיועד ,חייב להכיר את כל התורה ,גם אם אינו חבר
בסנהדרין הגדולה:
וְ יֵ שׁ לָ ֶהם ]מותר להם ,לסנהדרין[ לְ ַמנּוֹת לְ כָ ל ַמה
ֶשּׁיִ ְרצוּ ,לִ ְדבָ ִרים יְ ִח ִידים ,וְ הוּא ]בתנאי[ ֶשׁיִּ ְהיֶ ה ָראוּי
לְ כָ ל ַה ְדּבָ ִרים.
תּוֹרה
כֵּ ַיצד? ָחכָ ם ֻמפְ לָ א ֶשׁ ָראוּי לְ הוֹרוֹת ְבּכָ ל ַה ָ
כֻּ לָּ הּ ,יֵ שׁ לְ בֵ ית ִדּין לִ ְסמֹ אוֹתוֹ וְ לִ ֵתּן לוֹ ְרשׁוּת לָ דוּן,
א לְ הוֹרוֹת בְּ ִאסּוּר וְ ֶה ֵתּר .אוֹ יִ ְתּנוּ לוֹ ְרשׁוּת לְ הוֹרוֹת
ְבּ ִאסּוּר וְ ֶה ֵתּר ,א לָ דוּן ִדּינֵ י ָממוֹנוֹת .אוֹ יִ ְתּנוּ לוֹ
ְרשׁוּת לָ זֶ ה וְ לָ זֶ הֲ ,א ָבל א לָ דוּן ִדּינֵ י ְקנָ סוֹת .אוֹ
מוּמן.
לָ דוּן ִדּינֵ י ְקנָ סוֹתֲ ,אבָ ל א לְ ַה ִתּיר בְּ כוֹרוֹת בְּ ָ
אוֹ יִ ְתּנוּ לוֹ ְרשׁוּת לְ ַה ִתּיר נְ ָד ִרים בִּ לְ בַ ד אוֹ לִ ְראוֹת
יּוֹצא בָּ זֶ ה.
כְּ ָת ִמים .וְ כֵ ן כָּ ל כַּ ֵ
גם להתיר נדרים או לראות כתמים ,צריך לדעת את כל
התורה כולה .רגע .ביטוי זה בא בהקדמה לספר "משנה
תורה":
וְ ָר ִא ִיתי לְ ַח ֵבּר ְדּ ָב ִרים ַה ִמּ ְת ָבּ ְר ִרים ִמכָּ ל ֵאלּוּ
בּוּרים בְּ עִ נְ יַ ן ָה ָאסוּר וְ ַה ֻמּ ָתּר וְ ַה ָטּ ֵמא וְ ַה ָטּהוֹר עִ ם
ַה ִח ִ
רוּרה וְ ֶד ֶרְ ק ָצ ָרה,
תּוֹרה כֻּ לָּ ם ,בְּ לָ שׁוֹן ְבּ ָ
ְשׁ ָאר ִדּינֵ י ָ
דוּרה.
תּוֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה כֻּ לָּ הּ ְס ָ
עַ ד ֶשׁ ְתּ ֵהא ָ
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מבנה רעיון ומגמה בספר החזון של הרמב"ם

תּוֹרה" ,לְ פִ י
"מ ְשׁנֵ ה ָ
אתי ֵשׁם ִחבּוּר זֶ ה ִ
לְ פִ יכָ ָ ק ָר ִ
קוֹרא
תּוֹרה ֶשׁ ִבּכְ ָתב ְתּ ִחלָּ ה ,וְ ַא ַחר כָּ ֵ 
קוֹרא ָ
ֶשׁ ָא ָדם ֵ
תּוֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה כֻּ לָּ הּ ,וְ ֵאינוֹ ָצ ִרי
יוֹדעַ ִמ ֶמּנּוּ ָ
בָּ זֶ ה ,וְ ֵ
לִ ְקרוֹת ֵספֶ ר ַא ֵחר ֵבּינֵ ֶיהם.
אותו מטבע לשון .משנה תורה  -ולתובנה זו מגיע גם הרב
רבינוביץ'  -הוא ספר המיועד לכונן את מערכת המשפט
שלנו ,את הסנהדרין ,שכל שופט שם צריך להכיר את
כל התורה כולה ,והם יחד יבנו מחדש את עולם התורה.
שתוקף התורה שבעל פה ייקנה מחדש.
זה גם מסביר עוד תמיהה אחת .בספר שופטים באות
גם הלכות ממרים ,העוסקות בסמכות הסנהדרין ודין מי
שאינו מציית לה ,ומתוך הן עוסקות גם בסמכותם של
ההורים.
שני הפרקים הראשונים בהלכות ממרים עוסקים בתוקף
התורה שבעל פה ,במקור סמכותם של חכמים ,ולכאורה
המקום הראוי לזה הוא באחת מן ההלכות בספר המדע,
שנמצאים בו יסודות היהדות; או בהלכות יסודי התורה,
שנמצאת בו הנבואה כבסיס לתורה שבכתב ,ושם
לכאורה גם צריך להיות מתוארת הבסיס לתורה שבעל
פה ,החכמים; או בהלכות תלמוד תורה ,שבהן מדובר
על לימוד התורה ועל כבוד חכמים ,ושם ראוי לדון
בתוקפן של הוראות חכמים; או בהלכות תשובה ,שבהן
נמצאים יסודות האמונה ,הבחירה החופשית ,ועניין שכר
ועונש .מדוע אפוא הציב הרמב"ם את תוקף סמכותם של
חכמים בספר הפוליטי ביותר? משום שהתורה תצמח רק
מתוך הנהגה מאוחדת .עד אז ,אנחנו במצב של קיפאון,
מסובכים במחלוקות וחוסר תקשורת אפילו בין מחזיקי
התורה .רק אז תחזור התורה שבעל פה להיות מה שהיא
צריכה להיות .תורה חיה .תורת חיים .הכח שבאים
ממנו החכמים הוא מה' ,אבל הפעלת הכח ,הייסוד שלו
והמיקוד שלו הם פוליטיים ,ציבוריים .כפי שכל ענייני
העיר מתנהלים על פי החכם .התורה נוגעת לכל.
והנה הרמב"ם מציב שני מוסדות "מתקני עולם",
ובשניהם הוא משתמש באותה מטבע לשון.
על הסנהדרין הוא אומר )ממרים א,ב(:
תּוֹרה ֲא ֶשׁר יוֹרוֵּ - "אלּוּ
אוֹמר" :עַ ל פִּ י ַה ָ
ֲה ֵרי הוּא ֵ

ַהגְּ זֵ רוֹת וְ ַה ַתּ ָקּנוֹת וְ ַה ִמּנְ ָהגוֹת ֶשׁיּוֹרוּ בָּ ֶהן לָ ַרבִּ ים כְּ ֵדי
לְ ַחזֵּ ק ַה ָדּת וּלְ ַת ֵקּן ָהעוֹלָ ם.
ועל המלכות הוא אומר )מלכים ומלחמות ג,י(:
רוּרה אוֹ ְבּא
הוֹרגִ ין נְ פָ שׁוֹת ֶשֹּׁלא ִבּ ְר ָאיָ ה ְבּ ָ
כָּ ל ַה ְ
ַה ְת ָר ָאהֲ ,אפִ לּוּ ְבּעֵ ד ֶא ָחד ,אוֹ שׂוֹנֵ א ֶשׁ ָה ַרג בִּ ְשׁגָ גָ ה
אוֹתן ,וּלְ ַת ֵקּן ָהעוֹלָ ם כְּ פִ י
 יֵ שׁ לַ ֶמּלֶ ְ רשׁוּת לַ ֲהרֹג ַָמה ֶשּׁ ַה ָשּׁעָ ה ְצ ִריכָ ה.
להנעת המהלך הזה ,יש דרך .לשם כך כותב הרמב"ם
את הספר.
כך אפשר להבין את אמירתו של הרמב"ם:
וכל מה שתיארתי לך על מי שלא יקבלוהו כראוי
לו ,אין זה אלא בדורי .אבל בדורות הבאים ,כאשר
תסתלק הקנאה ותאוות השררה ,יסתפקו כל בני
ישראל בו לבדו.
אם תקום הסנהדרין ,גם מתוך החזון של הרמב"ם ,היא
אינה מחויבת להיצמד לכל פסקיו .זה ברור .אבל נדמה
כי בלא הכרה שלמה של כל התורה ,קשה מאוד לדעת
למה לשאוף.
כל אלו מביאים לידי הבנה שהחיבור הזה" ,משנה
תורה" ,נועד לא רק לסכם את התורה כולה ,אלא גם
לכונן ולקדם את המימוש הנשגב של התורה בבניין
מוסדותיה ,בהעצמת ישראל ובמימוש תכלית האדם.
זה החיבור המכונן .עם ישראל עוד יגיע לזה .זה יתחיל
מישראל ויגיע לכל העולם כולו.
הרמב"ם ,כמו אברהם אבינו ,מחדש את היסודות שאבדו,
וקורא "בשם ה' אל עולם" .הקריאה הזו מופיעה יותר
מ 26-פעמים בחיבוריו :בכל אחד מ 14-הכרכים של
"משנה תורה" ,בכל אחד מששת סדרי המשנה שפירש,
בכל אחד משלושת החלקים של "מורה נבוכים" ,ובכל
אחת מאיגרותיו החשובות .יש מנהיג לעולם .הרמב"ם
מנסח את הקריאה הזו מחדש ,שהרי המושג "עולם"
מציין בלשון המקרא זמן ,נצח .הרמב"ם מביא את הפסוק
במשמע מקום .ה' הוא בורא העולם .יתר על כן ,הקריאה
הזו היא ליושבי כל העולם .לכל בני האדם.
זו מנהיגות .הרמב"ם אינו רק רופא ופילוסוף ופוסק .מעל
לכל הוא מנהיג .יהי רצון שנזכה למנהיגות כזו.
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