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The Politics of Exclusion in Judaism 

Part 6: Versus Rambam 

 

1a. Rambam Repentance 3:7 
Five types of people are called "minim": 1. Those 
who say that there is no God and the world has no 
controller 2. Those who say there is a controller, but 
there are two or more 3. Those who say there is one 
Lord, but that he has a body or icon 4. Similarly, 
those who say there that he alone was not the first 
and former of everything 5. And similarly, those who 
worship the stars, constellations so that they can be 
intermediaries between him and God. Any of these 
five types of people are called "min" 
 
1b. Ra'avad's Gloss 
Regarding those who say God has a body – why are 
these people called "min" where many people bigger 
and better follow in this path based on what they 
have seen in the textual sources and more from what 
has seen in the homilies which challenge the 
knowledge. 

 ם הלכות תשובה פרק ג הלכה ז "רמב. 1
האומר שאין שם אלוה ואין : חמשה הן הנקראים מינים

והאומר שיש שם מנהיג אבל הן שנים או , לעולם מנהיג
אחד אבל שהוא גוף ובעל  והאומר שיש שם רבון, יותר

וכן , וכן האומר שאינו לבדו הראשון וצור לכל, תמונה
העובד כוכב או מזל וזולתו כדי להיות מליץ בינו ובין רבון 

 . העולמים כל אחד מחמשה אלו הוא מין
 

  /ד"השגת הראב/
. והאומר שיש שם רבון אחד אלא שהוא גוף ובעל תמונה

א ולמה קרא לזה מין וכמה גדולים וטובים ממנו הלכו "א
בזו המחשבה לפי מה שראו במקראות ויותר ממה שראו 

 . בדברי האגדות המשבשות את הדעות

2. Rashbam Bereishit 48:8 
And Israel saw – even though it is written "he could 
not see", it is possible to see the form of a person 
and yet not recognize the features of his face, as it 
says "a man cannot see my face and live." 

 ם בראשית פרק מח פסוק ח "רשב. 2
יש , לא יוכל לראות(ו)לפנינו ' י שכת"אעפ -וירא ישראל ( ח)

וכן לא יראני . מכיר דמות פניורואה דמות אדם ואינו 
 :י"ראיתי את י' האדם וכת

3. R. Isaac Ibn Latif (13th Century) 
The First Created Being, may He be blessed, knows everything by virtue of His essence, for He is everywhere 
and everything is in Him…and all beings exist through him by way of emanation and evolvement, and 
nothing exists outside of him. 

4. Bereishit 19:21 
He said to him, “Very well, I will grant this request 
too; I will not overthrow the town you speak of. 
 
R. David Kimchi (Radak) 
It seems from here that when God sends angels, he 
gives them permission to add or subtract slightly 
from their mission as they see fit and understand, for 
they are creatures of intelligence.  

  כא פסוק יט פרק בראשית. 4
 ָהְפִכי ְלִבְלִתי ַהֶזה ַלָדָבר ַגם ָפֶניָך ָנָשאִתי ִהֵנה ֵאָליו ַויֹּאֶמר

 : ִדַבְרָת  ֲאֶשר ָהִעיר ֶאת
 
  כא פסוק יט פרק בראשית ק"רד

 כי מזה נראה - פניך נשאתי הנה אליו ויאמרו( כא)
 לגרוע או להוסיף רשות להם נותן מלאך שולח ה"כשהקב

 :הם שכל בעלי כי ויבינו יראו אשר כפי משליחותם מעט
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5a. Devarim 17:11 
Act according to whatever they teach you and the 
decisions they give you. Do not turn aside from what 
they tell you, to the right or to the left. 
 
5b. Rambam Mamrim 1:2 
Whoever does not follow the teachings of the sages 
violates a negative commandment, for it says, "do 
not turn aside from what they tell you, to the right or 
to the left" – and we do not give lashes for violating 
this prohibition for it was given as a warning for 
capital punishment, for any sage who rebels against 
their words is punished by strangulation…and this 
applies for things taught from oral tradition, or for 
those things derived from the exegetical methods and 
it seems in their eyes that such is the law, and this 
applies for any decree which was enacted as a fence 
for the Torah or what the hour (situation) requires 
including the decrees, enactments, and customs, for 
all of these three categories there is a positive 
commandment to listen to the sages, and whoever 
violates them transgresses a negative prohibition… 
 
5c. Ramban Devarim 17:11 
…And the need for this commandment is great, for 
the Torah was given to us in writing, and it is known 
that it cannot be compared to every new thing, and 
behold disputes have arisen and turned the Torah 
into two.  And this verse provides (lit. "cuts") the law 
that the Great Court which stands before God at the 
place of his choosing everything which was said 
explicitly in the Torah, whether they received the 
interpretation from Moshe from God, or if they said 
it themselves based on the text's intention, for by 
their knowledge, God gives the Torah.  Even if it 
seems in your eyes that they confuse right and left, 
and certainly if they say right is right, for the spirit of 
God is on my servants and will not leave his 
followers, and thus he will protect them from erring 
and from stumbling… 

 דברים פרק יז פסוק יא . 5
ָרה ֲאֶשר יוֹּרּוָך ְוַעל ַהִמְשָפט ֲאֶשר יֹּאְמרּו ְלָך ַתֲעֶשה  ַעל ִפי ַהתוֹּ

אל  : ֹלא ָתסּור ִמן ַהָדָבר ֲאֶשר ַיִגידּו ְלָך ָיִמין ּוְשמֹּ
 

 א הלכה בם הלכות ממרים פרק "רמב
כל מי שאינו עושה כהוראתן עובר בלא תעשה שנאמר לא 

ואין לוקין על , תסור מכל הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל
שכל חכם , לאו זה מפני שניתן לאזהרת מיתת בית דין

שמורה על דבריהם מיתתו בחנק שנאמר והאיש אשר יעשה 
אחד דברים שלמדו אותן מפי השמועה והם ', בזדון וגו

ואחד דברים שלמדום מפי דעתם באחת , ה שבעל פהתור
מן המדות שהתורה נדרשת בהן ונראה בעיניהם שדבר זה 

ואחד דברים שעשאום סייג לתורה ולפי מה , כך הוא
כל אחד , שהשעה צריכה והן הגזרות והתקנות והמנהגות

והעובר , ואחד מאלו השלשה דברים מצות עשה לשמוע להן
הרי הוא אומר על פי , תעשהעל כל אחד מהן עובר בלא 

התורה אשר יורוך אלו התקנות והגזירות והמנהגות שיורו 
ועל המשפט , בהם לרבים כדי לחזק הדת ולתקן העולם

אשר יאמרו אלו דברים שילמדו אותן מן הדין באחת מן 
מכל הדבר אשר יגידו לך זו , המדות שהתורה נדרשת בהן

 . הקבלה שקבלו איש מפי איש
 

  יא:ם פרק יזן דברי"רמב
, כי התורה נתנה לנו בכתב, והצורך במצוה הזאת גדול מאד

והנה , וידוע הוא שלא ישתוו הדעות בכל הדברים הנולדים
וחתך לנו . ירבו המחלוקות ותעשה התורה כמה תורות

שנשמע לבית דין הגדול העומד לפני השם , הכתוב הדין
 ,במקום אשר יבחר בכל מה שיאמרו לנו בפירוש התורה

או , בין שקבלו פירושו עד מפי עד ומשה מפי הגבורה
כי על הדעת , שיאמרו כן לפי משמעות המקרא או כוונתה

אפילו יהיה בעיניך , להם התורה( א לנו"ס)שלהם הוא נותן 
וכל שכן שיש לך לחשוב שהם , כמחליף הימין בשמאל

כי רוח השם על משרתי , אומרים על ימין שהוא ימין
לעולם נשמרו מן הטעות ומן , את חסידיו מקדשו ולא יעזוב

אפילו מראין בעיניך ( שופטים קנד)ולשון ספרי . המכשול
 :על הימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין שמע להם
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