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 הרמב"ם אור לחברי שנשלח קורא קול

 20.09.22 תשפ"ב; לולאב כד בתאריך:
 הלוי -דחוח אדיר מאת

ם לֹובמשלי )יט, יז( נאמר כך: " החונן   –  ַמְלֵוה", ושם פירש רס"ג: "ַמְלֵוה ְיָי חֹוֵנן ָדל ּוְגֻמלֹו ְיַשלֶּ

 את הדל הוא מלווה את השם", ובפירושו הארוך הוסיף: 

זירוז על הצדקה, אומר למאמין: אל תדמה כי המעות שאתה נותן לצדקה שאיבדת  "גם זה 

אותם, אינך אלא מפקידם ושומרם בידי נפקד, אצל אדון העולמים יתרומם ויתהדר, ואף לא  

ב באחריותו, אלא כמו החוב אשר אחריתו כפיקדון אשר דינו במשפטי בני אדם שאין הנפקד חיי

 ובטחונו על הלווה עד שימסרהו לו, ככה הבטיח ה' לעושי הצדקה את הגמול". 

ְך ְיָי  " רֶּ ת ֵביתֹו ַאֲחָריו ְוָשְמרּו דֶּ ת ָבָניו ְואֶּ ר ְיַצּוֶּה אֶּ יו ְלַמַען ֲאשֶּ י ְיַדְעתִּ ְלַמַען   ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְשָפטכִּ

יא ְיָי עַ  ר ָעָליוָהבִּ בֶּ ר דִּ  " )בר' יח, יט(. ל ַאְבָרָהם ֵאת ֲאשֶּ

*** 

ָךבמשלי )יט, יח( נאמר כך: " ָשא ַנְפשֶּ יתֹו ַאל תִּ ל ֲהמִּ ְקָוה ְואֶּ י ֵיש תִּ ְנָך כִּ ", ושם פירש רס"ג:  ַיֵסר בִּ

אז  כי  בסכלותם  תזניחם  ואל  במוסר  אותם  ַהֲחֵייה  ואמר,  והבן  התלמיד  את  לייסר  "ציווה 

 ". הנה למדנו כי המוסר והדעת נמשלו לחיים, והעדרם נמשל למוות. תהרגם

*** 

ְחַכם  ְלַמַען  מּוָסר  ְוַקֵבל  ֵעָצה  ְשַמע " ָך  תֶּ יתֶּ   בהדרכה   "יש  רס"ג:  שם  ופירש,  כ(  יט,  )מש'  "ְבַאֲחרִּ

 היו :  ואומר  יחד,  ולמיוסר]=למחנך[    למייסר  תקוה  נותן  שהוא  הםמֵ   :עניינים  כמה  האחרית  אל

  ְיבֹוָאך :  ַלֵבן  אומר  שהוא  הםומֵ   באחרית.  אלא  מיד  ניכרת  תועלתו  אין  כי  ]=למוסר[,  לכך  סבלניים

ָּוֵסר  ולכן  אותו,  סבילתך   אי  מחמת  תוכל  ולא  מוסר  בו  ללמוד  שתרצה  זמן  יכול   שאתה  זמן  כל  הִּ

 ". ָבַער תֹוַכַחת ְושֵֹנא ָדַעת ֹאֵהב מּוָסר ֹאֵהב" א(: )יב, לעיל שנאמר וכמו לקבלו".

*** 

יש ָכָזב" ופירש שם רס"ג: "תאוות כל אדם היא ,  " )מש' יט, כב(ַתֲאַות ָאָדם ַחְסדֹו ְוטֹוב ָרש ֵמאִּ

[ טוב מבעל הכזב. וכוונתו שלא ישמיע  לחברו  עמו חסד, והמגלה רישו ]שאינו יכול לסייע   שיעשו

פי שכל אדם רוצה ממך שתיטיב  -על-כך לא יעשה, ואף- לו ואחר  ]יסייע[  אדם לחברו שהוא ייטיב

הראה לפניו אי יכולתך למה שביקש    –טוב, ואם לאו    –לו, אם אפשר לך לעשות מה שביקש  

, ]וזאת[ יותר טוב מאשר תבטיחו ולא תקיים".  ]שנמנע ממך למלא את רצונו[  ממך  ומניעתו

והתעתועים,    ם חוקה הוא השקר הכזבלחשהרי  וכמה רחוקה הפוליטיקה ממקור מים חיים,  

ר ְוֹעֵשי ֱאמּוָנה ְרצֹונֹו ְייָ תֹוֲעַבת . "וכמה נעדרת האמת ממנהיגינו ְפֵתי ָשקֶּ  " )יב, כב(.שִּ

*** 
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ין ָדַעת" יַח ְלָנבֹון ָיבִּ ם ְוהֹוכִּ י ַיְערִּ תִּ ה ּופֶּ ץ, כמו שכאשר  ופירש שם רס"ג: "לֵ ,  " )מש' יט, כה(ֵלץ ַתכֶּ

פקח מפתיותו, כך כאשר תוכיח את הנבון יבין דעת". נמצא, שחובה להוכיח  תכה את הלץ וית

גדולי טחורי  שכן  -, כי רק בדרך זו תסתלק ממנו פתיותו, וכלמאד  את הלץ באמצעים קיצוניים 

חובה לייסרם אלה    –  חיים ומתעים את העם אחרי התהו-אלהים- שם-האסלה אשר מחללים

לחובתו הדתית ויושב בין המשפתיים לשמוע שריקות  בשוטים ובעקרבים. וכל מי שמפנה עורף  

 חוטא חטא גדול לאלהים.  –עדרים, ודוחק את האמת ממצפונו בתירוצים מתירוצים שונים 

רדיפת הבצע השררה  ו נטו אחרי  אשר  ולרביע  לשליש  למחצה  ליודעי האמת  בעיקר  כוונתי 

האורתודוקסים למיניהם    כמו הדרדעים  – ואהבת הכבוד, והשליכו את האמת היקרה אחרי גוום  

ובראשם הדרדעים השכירים בעלי המרדעות, אשר נצמדים כעבדים נרצעים לשיפולי גלימות  

 הכומרים האירופים, מעריצים ומחקים אותם, ונכנעים ומתבטלים לגדולתם המדומה. 

 וכמה מתאימה תוכחתה של דבורה לדרדעים השכירים והעסקן סרוסי בראשם: 

ְפַלּגֹות" ין  -]=רֹוֵאיְראּוֵבן    בִּ לידע ַהבִּ ודין  דהיינו המתיימרים  ְקֵקי  [דת  חִּ ים  ְפַלּגֹות ]...[    ֵלב-ְּגֹדלִּ לִּ

ְקֵרי  ְראּוֵבן ים חִּ יןּגִּ סַ   ְראּוֵבן  ֲעָיתַזְר טז(, ופירש שם יונתן: "בְ –" )שו' ה, טוֵלב-ְּגדֹולִּ כְ   יאִּ  ! אבָ ֵלי לִּ נִּ

ֱעַבד  ןֹוְלכ  רָכשַ  ֵדיןכְ הַ ]...[  יֹוָדמְק דִּ  ןּותעְ דַ ָלא יְ הֲ  ]...[ ?!ְלמֶּ  ". אבָ לִּ  ָבתְש ָין ַמְח לְ ּגַ  הִּ

י ַיֲעבֹור" ְשָפטִּ י ֵמְיָי ּוֵמֱאֹלַהי מִּ ְסְתָרה ַדְרכִּ ְשָרֵאל נִּ ם לֹא  ,  ָלָמה תֹאַמר ַיֲעֹקב ּוְתַדֵבר יִּ ֲהלֹוא ָיַדְעָת אִּ

ְתבּוָנתֹו ָשַמְעָת ֱאֹלֵהי ר לִּ יָגע ֵאין ֵחקֶּ יַעף ְולֹא יִּ ץ לֹא יִּ  כח(. –" )יש' מ, כזעֹוָלם ְיָי בֹוֵרא ְקצֹות ָהָארֶּ

: "רוצה לומר שדבריך לנבון פועלים כמו הכאתך  הוא מוסיףבפירושו הארוך שם נחזור לרס"ג, 

 ' יןלסכל, ואף יותר, שנאמר:  ְבֵמבִּ ְּגָעָרה  יל ֵמָאה  ֵתַחת  ְכסִּ י[".  'ֵמַהכֹות  יז,  כלומר, דברי    ]מש' 

גערה קלים לאדם הנבון יפעלו את פעולתם ויעוררוהו לשוב לדרך האמת, כמו שמאה מלקות  

מכך.   יותר  ואף  מטרתם,  את  ישיגו  הםלכסיל  מן   מאד  ורבים  הגרועים  בעיניהם  החכמים 

אינם מועילים להם,  הכסילים מאד,   ואפילו מוסרים קשים  די להם בגערה,  לא  ו  ואפילאשר 

שתוכיח להם את האמת באלף ראיות ותלקה אותם אלף פעמים, לעולם הם ימצאו תעתוע 

 להיתלות בו ולהחזיק בדרכי ההבל, תוך שהם שופכים קיתונות של רפש על אנשי האמת. 

ם ְולֹא ַיעֲ " יָך ְוָקָראָת ֲאֵליהֶּ ְשְמעּו ֵאלֶּ ה ְולֹא יִּ ים ָהֵאלֶּ ת ָכל ַהְדָברִּ ם אֶּ ַבְרָת ֲאֵליהֶּ  " )יר' ז, כז(. נּוָכהְודִּ

*** 

ים ְיַבַלע ָאוֶּן" י ְרָשעִּ ְשָפט ּופִּ יץ מִּ ַיַעל ָילִּ מי שמליץ   –  ֵעד" )מש' יט, כח(, ושם פירש רס"ג: "ֵעד ְבלִּ

במשפט ]עורך הדין הפלילי[ הרי הוא כעד בליעל, ודברי הרשעים יעלימו את הרשעות". כלומר, 

 ניהם, יחפו ויכסו ויסתירו את הרשעות. דברי הרשעים, עורכי הדין הפליליים למי

 ובפירושו הארוך שם מוסיף רס"ג: 

"פירוש פסוק זה הוא מה שעושים מקצת בני אדם, מופיעים במושב בית הדין וטוענין לאחד  

- וכך, ואפשר שתהא נגדו הוכחה היא כך-היריבים, ואומרים: אפשר שתהא לזה הצלה היא כך

בעל הדין עצמו יודע את מצבו יותר, ואילו היה הדבר כך    וכך, והנה זה מהם כמו עדות שקר, כי
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' יחפה ]...[ אשר פירושו כיסוי.  ְיַבַלע היה טוען אותו, וכך השופט אם שומע מהם. ופירשתי ' 

ה ָעָליוואסור לחפות על רשע הראוי לעונש, שנאמר: '  ' ]דב' יג, ט[".ְולֹא ַתְחֹמל ְולֹא ְתַכסֶּ

ע"ה מעריכת הדין: "יהודה בן טבאי אומר: אל תעש עצמך    וגם במסכת אבות הרחיקו חכמים

כעורכי הדיינין", ושם פירש רבנו הרמב"ם: "הם אנשים הלומדים לטעון כדי שיהיו מורשים  

תשובתו כך, ואם יטעון היריב   –לבני אדם בריביהם, והם ממציאים שאלות: אם יאמר הדיין כך  

להם, כלומר שלא ילמד לאחד מבעלי הדין  תהיה התשובה כך ]...[ והזהיר מלהתדמות    –כך  

כך אמור  לו:  ויאמר  לו,  שתועיל  כך-טענה  באופן  כפור  או  עשוק -וכך  שהוא  ידע  ואפילו  וכך, 

 ושבעל דינו טוען עליו בשקר כפי שנדמה לו, אסור לו שילמדנו טענה שתפלטהו כלל".

*** 

ופירש שם רס"ג: "כפי שידעת שרבים    ,לי כ, כב(" )משְוֹיַשע ָלְך  יָ ַאל תֹאַמר ֲאַשְלָמה ָרע ַקֵּוה ַלי"

  מן הצדיקים נמנעו מלגמול ברע והושיעם ה'. ולא אמר אל תגמול בלבד, אלא אל תאמר בדיבור 

 . שכן הפעולה"-, כל]כלומר, אפילו במחשבתך אל תהרהר לגמול ברע למי שהרע לך[

*** 

ין ַדְרכֹו  יָ ֵמיְ " ר ְוָאָדם ַמה ָיבִּ ְצֲעֵדי ָגבֶּ ופירש שם רס"ג: "מאת ה' תקינות מצעדי    ," )שם כ, כד(מִּ

 האדם, ומה האדם מבין מדרכיו", והוסיף בפירושו הארוך:

כבו איזה עיכוב ומצטער על י"בכלל מאמר זה שפעמים שאדם יוזם לפרש ]=להפליג[ בים וע 

צילו מטביעה, וכך במסע במדבר מרציחה, וכך בזריעה מן פיגורו, וה' הוא שרצה בכך כדי לה

יצטער האדם אם לא נתבצעו לו תקוותיו ממה   –השידפון, ובמלחמה מן ההרג, וכל הדומה לכך  

 בו". ישאינו יודע איזה מהם טוב לו, ואילו ידע היה מודה ושמח בל


