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 משה אמת ותורתו אמת
 הלוי-דיר דחוחמאת א

הערך הנעלה ביותר במשנת הרמב"ם הוא האמת, ואם ידחקוני לתאר את הרמב"ם במלה 
אחת הייתי אומר "אמת", משה אמת ותורתו אמת. הרמב"ם לא ביקש להנחיל משנה 
שתכליתה לימוד האסור והמותר בלבד, חלילה לו מכך, כי תורת משה בעיני הרמב"ם 
אינה הוראות ייצרן בלבד. תורת משה בעיני הרמב"ם היא תורת המחשבה, תורת הדעת, 
 וכל מי שמקיים את המצוות באיברי גופו בלבד אינו משיג את תכליתן, וכפי שכתב במורה

 :)ג, נא(

אתה עושה אותה באבריך כמי שחופר גומה בקרקע או חוטב  "וכל זמן שאתה עושה מצוה
עצים מן היער מבלי להתבונן בענין אותו המעשה, ולא ממי בא ולא מה תכליתו, אל 
ִפיֶהם  תחשוב שהגעת אל התכלית, אלא תהיה אז קרוב למי שנאמר בהם 'ָקרֹוב ַאָתה בְּ

יֹוֵתיֶהם' ]ירמיה יב, ב[". ָרחֹוק ִמִכלְּ  וְּ

לא היה מה שנהוג לומר היום "פוליטיקלי קורקט", כי לא שיקולי פריימריז או הרמב"ם גם 
תקציבים וטובות הנאה העסיקו את נפשו הזכה, אלא האמת בלבד. מייצגים היטב את 

כאשר הביע את דעתו ביחס למוסר ר' צדוק:  ,גישתו זו הם דבריו בפירושו לאבות )ד, ז(
ום לחפור בהם", וזה לשונו שם: "כבר חשבתי ם עטרה להתגדל בהם, ולא קורד"לא תעשֵ 

וגם מפני שאני יודע שדברי בה לא ימצאו חן שלא לדבר בצוואה זו מפני שהיא ברורה, 
אבל אומר ולא אשים לב ומבלי לחוש למי שקדם  בעיני רוב גדולי התורה ואולי אף כולם,

 ולא לנמצאים".

, וזה "קטקור יקליפוליט"קולי שיאת חייו לפי  הלמנמי שאת  בחריפות ג מגנהרס"אגב, 
לֹוִזים " :)ב, טו( לי )עמ' לח( על הפסוקלשונו בפירושו למש ִשים ּונְּ ֹחֵתיֶהם ִעקְּ ֲאֶשר ָארְּ

לֹוָתם גְּ ַמעְּ ִשים'"ועוד ממעשיהם וזה לשונו שם: , "בְּ ֹחֵתיֶהם ִעקְּ קשות יהע ןיעני 'ֲאֶשר ָארְּ
לה יואם אמרו מ תעסקו עמך מרמים,התווכחו עמך שיקרו, ואם האם הוא שו ,והנלוזות
ממה שמתעב וכל הדברים הללו ריהם דבר ברור כלל, שקולה כדי שלא יהא בדב אמרוה  

 ה'תֹוֲעַבת ' :ה' יתהדר ויתרומם, ואינו אוהב כי אם השלמות והתום והמישרים כמו שאמר
ִמיֵמי ָדֶרְך צֹונֹו תְּ ֵשי ֵלב ּורְּ  ".יא, כ[ ]שם 'ִעקְּ

חבי הֹתהו המחשבתי, לא הרמב"ם באמת ובתמים ביקש להציל את נפשנו ֵמרחף במר
לרכב על גב חסידיו, לא לנצלם כדי להשיג כוח פוליטי, ולא להתחסד כצנוע ומתחת 
לשולחן נמשכות מעטפות מרשרשים לטובת הצדיק וקרוביו וקרובי קרוביו. הרמב"ם 
ביקש להכחיד את הבערות, את ההשקפות הנפסדות, להצילנו מן האפסות ולהביאנו אל 

נה, וזה לשונו בסוף פירושו לברכות: "ואין מקום זה מתאים לדבר בו מרבצי הדעת והתבו
על הענין הזה, אלא שדרכי תמיד בכל מקום שיש איזה רמז בעניני אמונה אבאר משהו, 

 ".כי חשוב אצלי להסביר יסוד מהיסודות יותר מכל דבר אחר שאני מלמד

חילה לראויים לה, עד כה גדולה היתה אהבתו של הרמב"ם לאמת, וכה עז היה רצונו להנ
שלעתים אתה עומד תוהה ובוהה, הייתכן שדמות נפלאה ומופלאה שכזו, נטולת פניות 

הקדמתו למורה: "כללו סוף ותאוות, מלאה באהבת האדם, אכן חיה בינינו? וזה לשונו ב
של דבר אני הגבר אשר אם נסגר סביבו הדבר וצר לו המעבר ולא אמצא עצה ללמד אמת 
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הריני ידי כך שיתאים למעולה אחד ולא יתאים לעשרת אלפים סכלים,  שהּוכח אלא על
ואטפל בהצלת אותו  מעדיף לאמרו בשבילו ולא אחוש לגינוי אותם ההמון המרובים,

 הנעלה היחיד ממה שנלכד בו ואורהו במבוכתו עד שיגיע לשלמות וירוח לו".

ישראל חברים למה הרמב"ם בחתימתו למורה: "והוא יזכנו וכל כמיהתו של ונסיים ב
ָנה' ]ישעיה לה, ה[, 'ָהָעם  ִשים ִתָפַתחְּ ֵני ֵחרְּ ָאזְּ ִרים וְּ ָנה ֵעיֵני ִעוְּ שהבטיחנו בו, 'ָאז ִתָפַקחְּ

ָמֶות אֹור ָנַגּה ֲעֵליֶהם' ]שם ט, א[". ֶאֶרץ ַצלְּ ֵבי בְּ ִכים ַבֹחֶשְך ָראּו אֹור ָגדֹול ֹישְּ  ַהֹהלְּ

 


