הותר לפרסום :נ
המחבל הדוקר בפ
מאת מרדכי גולדמן
שירות הבטחון הכללי ומ־
שטרת מחוז ש"י התירו היום
לפרסום כי פלסטיני בן  21נעצר
בחשד שדקר את הילדה בת הת־
שע ביישוב פסגות לפני שלושה
חודשים.
העצור ,עבדללה שחאדה
עבדללה אבו קביטה ,תושב
בס"ד | יום שלישי פר' בשלח ו' בשבט תשע"ד |  7ינואר | גליון  | 1519שנה ו' | המחיר בא"י 5.00 :ש"ח הכפר אל־בירה ,נעצר וסיפר
דף היומי :בבלי  -יומא ס | ירושלמי  -סנהדרין כ | חובות הלבבות :חשבון הנפש הששי )הברית( בחקירתו כי תכנן לפרוץ לבית

העתון של היהדות הנאמנה

בישוב שבאז
לגנוב נשק .בח
רצה את הנשק
סכסוך אישי ו
לאומניות.
בתום החק
הנראה הרקע ל
ולא לאומני .עו
מספר ימים לפ
הגיע עם חברו ל
דר ונכנס לאזור

דער היי_ליגער

לחץ אמריקאי חסר תקדים על רמללה וירושל

רמב"ם

מזכיר המדינה קארי דורש מנתניהו
לקבל הכרעה בנוגע להסכם המסגרת

שר החוץ האמריקאי אמר למלך עבדללה כי נתניהו מוכן לבצע חילופי שטחים במסגרת הס
של  52קמ"ר בוואדי ערה לידי הפלסטינים – כך דיווחו מקורות ערביים ^ בישיבת סיעת הל
לפינוי יישובים" .מאידך ,יש ביהודה ושומרון בין מיליון וחצי לשני מיליון איש .אינני ר
מאת מרדכי גולדמן

מזכיר המדינה של ארצות
הברית ,ג'ון קארי עזב אתמול את
ישראל וטס לירדן ולסעודיה כדי
לקדם את הסכם המסגרת מול
מדינות הליגה הערבית .קארי
השאיר את ראש הממשלה ,בני־
מין נתניהו ,ואת יו"ר הרשות הפ־
לסטינית ,אבו מאזן ,עם הדילמה
המדינית הקשה ביותר בחיים
הפוליטיים של שני המנהיגים,
ועם שבוע לקבל החלטות מכרי־
עות לגביה.
בכיר בירדן הדליף אמש
לתקשורת הערבית כי קארי
עדכן מוקדם יותר את המלך
עבדללה על הסכמת רה"מ
הלכה למעשה למתווה שהציג
בראשית השבוע שר החוץ,
אביגדור ליברמן .על פי מתווה
ליברמן ,יתבצעו חילופי שטחים

לפיד
להח

יו"ר האופ
לממשלה

מאת מ

יום חמישי פר' פנחס ,שבעה עשר בתמוז תש"פ

השיח
לדיוני הסי
האוצר ,יאי
אתמול בפת
'יש עתיד'
הפלסטינים
הממשלה '
ההזדמנות' כ
"יש הז
להגיע להס
נים ואסור

 300אלף ערבים ישראלים .ואדי ערה

מסיביים בין ישראל והמדינה
הפלסטינית העתידית בתמורה,
כשישראל מעוניינת לשמור
על מקסימום ישובים בגושי
ההתיישבות ביהודה ושומרון.

על פי הבכיר ,שר החוץ
האמריקאי מסר במהלך פגישתו
האחרונה עם המלך עבדללה,
כי נתניהו מוכן לבצע חילופי
שטחים במסגרת הסכם עתידי.

ההצעה כוללת העברת  52קמ"ר
בוואדי ערה לידי הפלסטינים.
באזור מתגוררים כ־ 300אלף
ערבים ישראלים.
המשך בעמ' ד

הקרה בארה"ב תגיע היום לשיא :נתניהו" :אנו נחוש
 38מעלות נמדדו אתמול את המסתננים ששר הפנים ,גדעון סער ,הבהיר כי המד
חזאים" :באטלנטה ,ג'ורג'יה וטנסי יהיה קר יותר מאלסקה" ^ במיזורי
שוקלים לאסור תנועה בכבישים

מאת אליעזר פרידמן
מזג האויר הקר ממשיך
להכות בארה"ב והטמפרטורה
צנחה אתמול במספר מקומות
ל־ 38-מעלות צלזיוס .אתמול
התחמם מעט מזג האויר בניו
יורק ובמזרח ארה"ב ,אך לפי
הערכות צפוי מזג האויר הק־
פוא לחזור ולהכות היום גם מפלסות שלג בניו יורק
באזור הזה של ארה"ב .כמו כן
התיכון של ארה"ב ,ובמספר
נערכים גם במדינות הדרומיות היום.
אתמול נרשמו טמפרטו־ ערים גדולות בהן שיקגו
של ארה"ב לקראת מזג האויר
המקפיא שצפוי לפקוד אותן רות נמוכות במיוחד במערב
המשך בעמ' ד

מאפריקה ,אולם לא תאפשר ל
מאת מאיר ברגר
על רקע הפגנות המסתננים
בתל אביב ,התייחס אתמול ראש
הממשלה ,בנימין נתניהו ,בפתח
ישיבת סיעת הליכוד ביתנו לה־
פגנות המסתננים הבלתי חוקיים
והבהיר כי לא ייכנע להפגנות
וללחצים מצידם.
"אני מבקש להבהיר :לא
יעזרו שום הפגנות ושביתות,
כפי שהצלחנו לבלום לחלוטין
את ההסתננות הבלתי חוקית כך
אנו נחושים להוציא מכאן את
אלו שהצליחו להיכנס" ,אמר
נתניהו.

בדבריו צי
בפליטים ,בהם
ני האמנות הבי
במסתנני עבוד
ואנו חושבים
הדין עד תום".
מוקדם יו
הפנים ,גדעון
תבדוק כל ב
מסתנן מאפר
תאפשר למהג
את המדינה.
סער דחה
רת את הטענ
ישראל בניגוד
עליה היא ח

על רקע הגזירות הכלכליות והמאבק בעולם התורה:

הרה"ג ר' חיים פנחס 'קופת העיר' במאמץ עילאי
לנצל את עת הרצון
צבי מנדלסון זצ"ל
בירושלים נעקרה בשב"ק
פרשת בא אחת מהדמויות
המיוחדות שידעה ירושלים בש־
נים האחרונות ,הרה"ג רבי פנחס
צבי מנדלסון זצ"ל ,מנקיי הדעת
שבירושלים ,שהיה ממשתתפי
השיעור המיוחד ב'תפארת בחו־
רים' עוד מתקופת הרב מהומל
זצוק"ל ,אביו של מרן הגרי"ש
אלישיב זיע"א ,ותלמידו חביבו
של מרן זיע"א ,שהשיב את נש־

הרחבת

היום
בע

היום 'שלישי בשלח' תשע"ד ,יעתירו גדולי הדור שליט"א בעצמם עבור
תורמי 'קופת העיר' אחר אמירת פרשת המן ,וכן שלוחי הקופה יעתירו
ויזכירו את שמות התורמים בפרטות אחר קריאת פרשת המן במקומות
המסוגלים לפרנסה ,ובציונו של בעל הסגולה הרה"ק רמ"מ מרימנוב זיע"א
^ בשנים שעברו העידו רבים ,כי זכו לקבל משרה או פרנסה ,בזכות תפילות
יום של שמ
'קופת העיר' ,בג' בשלח
די בעלזא בעו
היום ,יום שלישי לפרשת רבות בשמו של הרה"ק רמ"מ גת בפרט .היו
בשלח תשע"ד ,יום המסוגל מרימנוב זיע"א ,לומר את פרשת התלמוד תורה
המשך בעמ' ד מוסדות חסיד
לפרנסה ,כפי שנודע כבר שנים
גת.
עם תחילת
בקרית בעלזא

מאת אה

המשך בעמ' ד

ל

כפ
בגל
• כל טיפולי שיניים
• רופאים חרדים
מומחים ונאמנים

רח' חבקוק  ,10בית ישראל

ד"ר אשר
בנשעיה 02-5002721
מומחה השתלות ,תותבות ושיקום הפה 052-7679300

גליון תיעוד-מחקרי המתחקה אחר חייו ומשנתו של הרמב"ם
השכרת סופר מרקט
עם פתיחת לימוד המחזור הארבעים של "הרמב"ם היומי"

~
 



הנהלת ישוב מירון מציעה להשכרה
מבנה המתאים להפעלת סופר מרקט

התחלת הלימוד  -י״ח תמוז תש״פ

המבנה במיקום אסטרטגי בישוב מירון נגיש לכבישים הבינעירונ
וליישוב
שו
צפתת ולייש
וליישובי מרום הגליל ,אור הגנוז ,בר יוחאי ,ספסופה ועוד
ת
קוחות
לקוחות פוטנציאלים ,מוסדות וארגונים קייט ונופש וכו'

ניתן לראות את המבנה בשעות העבוד
לפרטים :מזכירות מושב מירון 6989361

הצעות יש להגיש עד יום שלישי הבא י“ג שב

יקותיאל יהודה גנזל

בס"ד

לְכָל הַי ָּד הַחֲזָקָה וּל ְכֹל הַמּוֹרָא הַג ָּדוֹל ֲא ׁ ֶשר עָ ָש ׂה מ ֹ ׁ ֶשה לְעֵינ ֵי כָּל י ִ ְשׂרָאֵל
דער הייליגער רמב"ם .הרמב"ם הקדוש.
בכינוי זה הוטבע מאור עיניהם של ישראל ,רבנו משה בן מיימון  -הרמב"ם ,בבית-המדרש החסידי-תורני .תלמידי-
חכמים מתפלפלים ובונים תלי תלים של הלכה פסוקה על כל תג שבדבריו כשעל לשונם מורגל "דער היילגער רמב"ם";
אברכים ובני תשחורת מנופפים אף הם באצבע אגודל והוגים בתורתו של ה"הייליגער רמב"ם" .תורה אשר שווה לכל
נפש ,או כפי שכותב הרמב"ם בעצמו בהקדמתו ל'יד החזקה' ,שספר מיוחד לקטן ולגדול כאחד.
הן כה ציווה מאור עיני החסידות ,המגיד הגדול ממזריטש זי"ע ,לצוואתו אשר הותיר לתלמידו המופלג ,הרה"ק בעל
התניא זי"ע:
"בערב אחר מעריב ,ילמוד 'רמב"ם הקדוש' ,כי קיבלתי ממורי הקדוש שהוא סגולה ליראת שמים ולבער החיצונים".
גדולי ישראל שבכל דור ודור חשקה נפשם שילמדו בני-אדם את ה'משנה תורה להרמב"ם' לא רק בהיכלי למדנים
ובמעונות פלפולים ועיונים; אלא שהרמב"ם יהיה לימוד השווה לכל נפש ,לימוד שכל יהודי מקדש בו את מוחו ונפשו.
היה זה כ"ק מרן אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע אשר יצא כלביא בשנת תשמ"ד ותיקן את סדר לימוד "הרמב"ם היומי",
כחוק בל יעבור .התקנה החזקה הפכה לנכס צאן ברזל אצל רבבות-רבבות בית ישראל .וכעת ,בח"י בתמוז ,מתחילים
רבבות הלומדים (ועוד רבבות מצטרפים) את המחזור הארבעים בלימוד הרמב"ם היומי (הלומדים במסגרת שלושה
פרקים ביום .ואילו הלומדים במסגרת פרק אחד ליום פותחים את המחזור הי"ד ,היד החזקה).
עם פתיחת המחזור החדש ,רואה עיתון 'המבשר' ,ביטאונה של היהדות הנאמנה ,כזכות של כבוד לעצמה ,בהוצאת
גליון מיוחד זה לכבודו של הרמב"ם קדישא ולכבודם של לומדיו.
בגליון עשיר התוכן יתפרשו חייו ומשנתו של הרמב"ם עצמו .החל מפרקי מחקר הסובבים את חייו ,המשך בפעולותיו,
בחיבור ספריו ובמיוחד  -חיבור ה'משנה תורה' ,מסה מיוחד על מפרשי המשנה תורה ואף הצצה אל הפולמוסים שספר
הספרים המקודש הלזה יצר עם צאתו לאור עולם .יריעות מיוחדות בפני עצמן פורשות את ייסוד התקנה של "הרמב"ם
היומי" ע"י כ"ק מרן אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע וקבלתה של התקנה עד שהפכה לחלק מהלימודים הקבועים בעם
היהודי ,זאת לצד כתבות מיוחדות על מעמדי סיום הרמב"ם ועל נאומיהם של גדולי ישראל בהם .כחישול ללומדים
הרבים החדשים צורפו גם מאמר מיוחד עם עצות וטיפים איך לצלוח את לימוד הרמב"ם כולו ,לצד טורים ייחודיים
מפרי עטם של לומדי רמב"ם ותיקים המספרים על החיים בצלו של הרמב"ם הקדוש.

מ ֹ ׁשֶה ִקבֵּל ּתוֹרָה ו ּ ְמסָ ָרהּ
לַחְ ק ֹר חִ קְ ֵרי קֵ ל ,לֵדַ ע וּלְ הִ ְת ַו ַ ּדע

הַ ּנֶדֶ ר וְ הַ ְּנזִירוּת ו ׁ ְּשב ּו ָעה נִפְ לָאָ ה

מִ ְּלהַ ז ִּיק ֵרעַ  ,לִ הְ יוֹת מַ ְרחִ יקִ ין

הַ ה ֹו ִגים יָבִ ינ ּו ּ ֶבאֱמ ּונַת ה ּ ַַמ ָּדע

חֻ קּ וֹתֶ י ָה לִ לְ מ ֹד ְּב ֵספֶר הַ פְ לָאָ ה

לְ ַי ֵחד ׁ ָשם הַ ּי ֹוצֵר ִּב ְתפִ ּלָה ְּבבֵית ֹו ַנ ֲאוָה

שר ְּכמִ נְהַ ג הַ ּ ַב ּנָאִ ים
ְּתרוּמָ ה וּמַ ֲע ֵ ׂ

ְּבח ׁ ֶֹשן הַ ִּמ ׁ ְשפּ ָט לָדוּן ִּב ְנזִיקִ ין

לִ צְ קוֹן לַחַ ׁש וְ ַל ֲחב ֹר ְּבאַ ֲהבָה

ִּכלְ אַ יִם וּמַ ּ ָתנוֹתְּ ,בנֶטַ ע ּוז ְָרעִ ים

חַ ג וּמ ֹו ֵעד לְ קַ ּיֵם ְּבמַ עֲדַ ּנִים

הִ לְ ְכתָ א לִ מְ ׁ ִשי ָחא ,הֲדָ רָ הּ וְ הוֹדָ ה

ִּכיסוֹדֵ י הַ ֲה ָלכָה לַחְ ּתֹם קִ ְניָן

ּ ַכהֲרָ ִרים ִּב ְׂש ָערָ הּ מ ֹועֲדִ ים זְמַ ּנִים

ְּבבֵית-הַ ִּמקְ ָ ּד ׁש לְ קַ ּיֵם ָה ֲעבוֹדָ ה

שוֹת ׁ ְשפָטִ ים
ְּכדִ ין ּתוֹרָ ה ַל ֲע ׂ

ִ ּג ִּטין ַוחֲלִ יצָה וּדְ ב ִָרים הַ ָּק ׁ ִשים

אֶ ל מִ ז ְּבֵחַ ָהאֱלוֹקִ ים לְ ָהבִ יא מָ נוֹת

לְ ָהבִ ין ְּבטִ יב קִ ּדו ׁ ֵּשי נ ׁ ִָשים

ַלעֲלוֹת ּב ּ ֶַכב ֶׁש וּלְ הַ קְ ִריב קָ ְר ּבָנוֹת

לִ ׁ ְשח ֹט ְּבסִ ימָ נִים ׁ ְשמֵ נָה ּו ְכחו ׁ ָּשה

לִ בְ ר ֹחַ מִ ּ ֻטמְ אָ ה לִ נְקִ יקֵ י הַ ְּמ ָערָ ה

ֲא ִכילָה הַ ּ ֻמ ּ ֶתרֶ ת ְּב ָטהֳרָ ה וּקְ דֻ ּׁ ָשה

ְּבפָרָ ה אֲדֻ ּ ָמה וּבְ דִ ינֵי טָ ה ֳָרה

ְּבמֶ כֶר וּבְ סַ חַ ר לְ הַ ׁ ְשלִ ים הַ ִּב ְניָן

ְׂש ִכירוּת וְ הַ לְ וָאָ ה ו ְּתחוּמֵ י מִ ׁ ְשפּ ָטִ יםדער היי_ליגער

רמב"ם

סַ ְנ ֶהדְ ִר ּיָה קְ טַ ּנָה ּו ְגד ֹולָה ְּבמַ ֵּקל חוֹבְ טִ ים
וִ יהִ י ְּכבִ ימֵ י ׁ ְשפ ֹט הַ ּׁשוֹפְ טִ ים

גליון תיעוד-מחקרי
המתחקה אחר חייו
ומשנתו של הרמב"ם
עם פתיחת לימוד
המחזור הארבעים
של "הרמב"ם היומי"

מ ׁ ֶֹשה קִ ּבֵל ּתוֹרָ ה וּמְ ָסרָ הּ ָ ,הר ֹו ֶעה הַ ֶּנאֱמָ ן ָהרָ אוּי לִ ְׂשרָ רָ ה
שרָ ה ,וְ ֶנפ ֶׁש ָהאֱלוֹקִ ית מְ א ֹד נִסְ ָערָ הּ
וּסְ פ ִָרים ל ֹו אַ ְר ּ ָב ָעה ַו ֲע ָ ׂ
ְשמָ ה וּמִ בְ צָרָ הּ
שוֹת מִ ּצָרָ הִּ ,כי הַ ּתוֹרָ ה סַ ם הַ ּנ ׁ ָ
לִ לְ מ ֹד וּלְ ָהאִ יר צ ֹהַ ר ַל ֲע ׂ
ְּבתו ַֹרת מ ׁ ֶֹשה ֶנ ֱהגֶהְּ ,בחַ ּג ֹו נַחְ ּג ֹג וְ נ ְִתעַ ּנֶה ְּבצוֹמ ֹו
לִ מּ וּד קָ בוּעַ ּ ַב ּיָד הַ ֲחזָקָ הְּ ,דבַר יוֹם ְּביוֹמ ֹו

תקוותנו שאכן גליון מיוחד זה יעשה את מלאכתו קודש .ושזכותו הרבה של המיימוני קדישא ,תגן עלינו ועל כל ישראל.

העתון של היהדות הנאמנה

המו"ל :בשורת תשס"ט ש.י .בע"מ • המגיד ממעזריטש  84ביתר עילית,
ת.ד 34578 .ירושלים • 91345 ,טל'  ,02-5805802 :פקס 02-5805804
מנהל מערכת :אברהם רכטשפר
עורך :אלחנן קלאר
הפקה :מרדכי ארנפלד
עיצוב גרפי :יצחק לוצקין
הגהה :משה גלינסקי
צילום תמונות מעמד סיום הרמב"ם תשע"ב – ישראל ברדוגו

גליון מיוחד במשנתו של הרמב"ם • יום חמישי שבעה עשר בתמוז תש"פ •

ג

ומלאה הארץ דעה
משא כ"ק מרן אדמו"ר ה"פני מנחם" מגור זי"ע
בסיום הרמב"ם מחזור השלישי בעיה"ק ירושלים

מורי ורבותי ,הרמב"ם מתחיל את ספרו" :יסוד היסודות
ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון" ומסיים בביאת
המשיח ,ובסוף הספר הוא מביא את הפסוק "מלאה הארץ דעה
את ה' כמים לים מכסים" .מה התוכן של "כמים לים מכסים"?
מאיזה טעם נמשלה תכלית הדעת למים שבים דוקא? וכבר
נאמרו בענין זה הרבה פירושים עמוקים על דרך הפרד"ס.
ונראה לפרש ,בהקדים שבל העולם נברא עם "תנועה" הסיבה
שאדם פועל פעולה כלשהיא היא כי יש לו יצר ומוטיבציה
שבשבילם הוא פועל ,ועל דרך שאומרים בשם הבעש"ט "כל
עיר – התעוררות  -על תילה בנויה" .ועפי"ז י"ל שהרמב"ם
כותב שבימות המשיח יהיה "לא רעב ללחם ולא צמא למים",
לא תהי' רדיפה אחרי החומריות ,כי ישנם סוגים שונים של
בקשות ותנועות ,יש תנועה גדולה של עם בתור עם ,יש של
מלכים שרוצים לשעבד את הכל למטרה הפרטית שלהם או של
מדינתם ,יש תנועות למען תיקון העולם כפי מה שנראה להם,
אבל כל זה הוא כמו מים שבנהרות ,מה נהרות אינם עומדים
באותו מקום לעולם ,אלא הם נעים ונדים ,כך כל התנועות הללו
שאינן בתורה ובמצוות סופן שהן עוברות מן העולם.
והנה נאמר בכתובים ה' מלך גאות לבש ה' וגו' עז התאזר וגו'
נשאו נהרות ה' נשאו נהרות קולם ישאו נהרות דכים מקולות
מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום ה' .וחז"ל אומרים
ע"ז (כמבואר בפי' רש"י ילקוט תהילים ומדרש תהילים עה"פ)
שנהרות קאי על אויבי ה' "האומות השוטפים כנהרות ארבע
גלויות ומלכיות".
והנה ,אנו רואים שהכי חזקים בהסטוריה בתבל ,כגון
נבוכדנאצר רומי וכיו"ב בטלו מן העולם ,כי הם בדוגמת שביל
קטן בתוך העפר ,שהוא בטל בששים ובששים ריבוא נהרות,
ו"כל הנהרות הולכים אל הים" ,המטרה שלהם הוא הים ,וכל
המלכיות הן כדי שמלך מלכי המלכים ימלוך לעולם ועד ,ה'
מלך גאות לבש ,שמלכות ה' היא כדוגמת ים שהוא קבוע.

והייתם לי קדושים
והנה ,אמרו חז"ל (תורת כהנים סו"פ קדושים) עה"פ "והייתם
לי קדושים" – "אם אתם קדושים אתם שלי ואם לא אתם של
נבוכדנאצר וחבריו" .וקשה :האם כשאדם אינו קדוש הוא כבר
של נבוכדנצר וחבריו? אלא הביאור בזה הוא עפ"י מה שחז"ל
אומרים על עם ישראל "כשהם עולים הם עולים עד לרקיע
וכשהם יורדים יורדים עד לעפר" .ולדאבוננו אנו רואים את זה
בחוש שכן הי' בכל הדורות ,ואפי' בדורנו זה שהוא דור מופלא
של צללים ואורות ,שמצד אחד כבר מתחילים לבקוע האורות
של משיח ,וכן בענין שיעבוד מלכיות שבעז"ה עם ישראל
שבכל העולם בדרך כלל אינו כ"כ תחת שיעבוד המלכיות
בגשמיות ,אבל מצד שני יש גלות השכינה באופן נורא ,ולכן
בדורות הקודמים ציפו ישראל לימות המשיח בעיקר מפני
הדוחק והצער שהי' להם ,היום אנו עדיין זקוקים לישועת ה'
גדולה ,עם ישראל ,ובעיקר בגלל גלות השכינה ,וזהו שאנו
מתפללים שתתקיים ההבטחה ומלאה הארץ דעה את ה'.
והנה איתא במשנה (פסחים רפ"ג) "אלו עוברים בפסח" -
תערובת חמץ ,והמשנה מפרטת ארבע דוגמאות :כותח הבבלי,
ושכר המדי ,וחמץ האדומי וזיתום המצרי .מהו הטעם שנפרטו
דוקא אלו? מבאר השלייה שזהו רמז לד' מלכיות שעוברים
מהעולם "אלו עוברים"  -מן העולם .הכל עובר .במלים
אחרות :כל התנועות הזרות ,כל האידיאלות שחשבו שיש
בהן ממש ושהן ישחררו את האדם משיעבודו כגון הקומוניזם,
הסוציאליזם ,וכיוצא בהן ,כולן עוברות מן העולם ,כי אינן אלא
הכנה למשיח.

ד

מעלת לימוד הרמב"ם

כ"ק מרן אדמו"ר ה'פני מנחם' מגור זי"ע במשאו במעמד סיום הרמב"ם

"...יהודי יר"ש אמנם יודע את השו"ע,
אבל הוא הרי צריך לדעת את כל
המצוות ,והוא עתיד ליתן דין וחשבון
למה לא למד...
וזהו מ"ש "מקולות מים רבים אדירים וגו' אדיר במרום
ה"' ,שבימות המשיח יהא "מלאה הארץ דעה את ה'" כי זוהי
ההתחלה "יסוד היסודות ועמוד החכמות" וזהו הסוף ,וזהו פי'
"כמים לים מכסים" ,שכשם שכל הנהרות הולכים אל הים כך
כל התנועות שבעולם המתנודדות כמים שבנהרות תכליתן
ומטרתן שיתבטלו ויבוא סוף סוף "הים"  -דעה את ה"' .
ובענין זה אזכיר הערה אחת בדברי הרמב"ם .הרמב"ם
בתחילת הפרק האחרון פוסק כשמואל :אין בין העוה"ז לימות
המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד .וזכורני וידועות הקושיות
בזה ,כשהייתי ילד נשאלתי ע"י דודי הגה"צ המפורסם רבי
משה בצלאל זצוק"ל ,ובקשני שאשאל את אאמו"ר זצוקלל"ה,
מהי המחלוקת אם אין בין העוה"ז לימות המשיח אלא שיעבוד
מלכיות בלבד או שכל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח
אבל עוה"ב עין לא ראתה ,שאלתי אז את דודי מה דעתו הוא,
וענה שכל מה שחז"ל אמרו הוא אמת לאמתו ,אלא שיש דרגות,
בתהילה יהיו ימות המשיח כדעת שמואל שאין בין עוה"ז
לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד ואח"ב יבואו ויתגלו
הדרגות היותר גבוהות ונעלות שבימות המשיח.

והנה הרמב"ם ז"ל התקין אזניים לתורה מכל המצוות ולבאר
ביתר ביאור מעלת לימוד הרמב"ם :למשל ,כשחסר לאדם אבר
גשמי חשוב ,הרי הוא מתבייש מאוד ,כן גם בענין תרי"ג מצוות
שהן כנגד תרי"ג איברים .לכן כשאדם אינו יכול לקיים את
כולם צריך הוא ללומדן ,ויתר על כן :למרות שהמנהג אצלינו
בני אשכנז שאומרים לפני קיום מצוה כנון לבישת ציצית לפני
הנחת תפילין "כאילו קיימתי מצוה זו ותרי"ג מצות התלויים
בה" ,כי כל תרי"ג מצוות תלויים בכל מצוה ,אבל מ"מ הרי
ישנן התרי"ג מצוות כמו שכל אחת היא בפני עצמה ,ואנחנו
לא לומדים הרבה ,אמנם יש למדנים הלומדים בישיבות סדר
נזיקין וכו' הנקרא מסכתות ישיבתיות ,אבל יש דברים שאינם
יודעים ,יהודי יר"ש אמנם יודע את השו"ע ,אבל הוא הרי צריך
לדעת את כל המצוות ,והוא עתיד ליתן דין וחשבון למה לא
למד.
לכן ישנו בענין לימוד הרמב"ם דבר גדול כמו בלימוד הש"ס,
ראשית ,שכלל ישראל ילמדו את כל המצוות ,ונוסף לזה יש
ענין גדול ונפלא שבלל ישראל ילמדו ביחד דבר אחד ,מחמת
הערבות שכל ישראל ערבין ומעורבין זה בזה.
ועוד זאת .הגר"א מוילנא אמר שישנם המתכננים את לימודם
במשך ששים שנה והם אינם לומדים ונשארים עמי הארץ ,כי
תכנון אינו רצוי ,ולכאורה זהו רש"י מפורש (סנהדרין כ"ו ):על
מחשבה מועלת לדברי תורה שאם אדם חושב אני אלמד באופן
כך וכך הוא לא לומד כלום כי אין לעשות תכניות ,ולכאורה זהו
סתירה למ"ש במדרש עה"פ "ראמות לאויל חכמות בשער לא
יפתח פיו" שכשאדם רוצה ללמד הוא בא ואומר איך אני אלמד
הרי נזיקין ל' פרקים ("נזיקין כוללת ב"ק – י' פרקים ,ב"מ –
י' פרקים ,וב"ב י' פרקים) וב"ב היא המסכת הכי קשה ועליו
לשאת את הגמ' והנמו"י  -איך אלמד עם כל הנמו"י? במס' כלים
ל' פרקים  -איך אלמדהו? החכם אומר היום אני אלמד פרק
אחד מחר פ"א ובאופן זה הוא לומד הכל ,כן אמרו במדרש,
ולכאורה זהו היפך מרש"י הנ"ל .אלא הדיוק במדרש הוא אלמד
היום פרק אחד ,היינו מספר פרקים מסוים.
דהנה בענין לימוד ספר משנה תורה יש ב' מסלולים ,האחד
ג' פרקים ליום ,ואני חייב לומר ע"ד מאמר חז"ל על מי שיש לו
חמשה ומכבדים אותו עבור עשרה כו' :במחזור הראשון למדתי
ג' פרקים ליום ,אבל קשה לי ,אולי יש ת"ח גדולים שמבינים את
הרמב"ם ולא קשה להם ,אבל כשאני מתחיל ללמוד פרק אחד
ג"כ יש לי הרבה קושיות לעיין בהם ,ולכן במחזור זה הנני לומד
פרק אחד ליום ,והנה עתה בסוף מחזור זה השלישי גומרים
בעזה"י באותו זמן את המסלול של פרק אחד והן את המסלול
של ג"פ ליום במחזור השלישי ,ועוד מעט יתחילו במסלול של
פ"א ליום את ספר נזיקין של הרמב"ם וכדאי בהחלט להצטרף
וללמוד ,ואח"כ בבר ירגישו את הנועם והמתיקות של הרמב"ם.
יה"ר שיקויים בנו מה שחז"ל אומרים עה"פ "נשאו נהרות
דכים" "לא כמקדש הראשון שבנה שלמה ונחרב ולא כמקדש
השני שבנה עזרא ונחרב אלא כמקדש שאתה עתיד לבנותה"
שבמקדש הזה יקויים מ"ש "ומלאה הארץ דעה את ה"' ,בואו
ונכין עצמינו לקראת מלך המשיח ,להמליך את ה' צבאות,
בואו נלמוד ונתחזק בלימוד הרמב"ם ובלימוד התורה בכלל
להגדילה ולהאדירה ולקבל פני מלך המשיח אשר יחד אתנו
יחוג את סיום הרמב"ם בשנה הבעל"ט אכי"ר.
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(מתוך הספר "סיום הרמב"ם קובץ הדרנים")

ממשה עד משה לא קם כמשה
משא עמוד ההוראה מרן הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר זצוק"ל בעל שבט הלוי
בסיום הרמב"ם מחזור השלושים – חודש ניסן תשע"ב -שנערך בהיכל יד אליהו – תל אביב

השמחה הגדולה בהתאם
לדברי חז״ל (מדרש שיר
השירים רבה פ״א סי' ט)
"שעושין סעודה לגמרה של
תורה".
השמחה הגדולה היא בכך,
שאין זו הפעם הראשונה
שמסיימים את לימוד
כל הרמב״ם כפי התקנה
הקדושה .זהו כבר הסיום
השלושים ,בו ישבו יהודים
דבר יום ביומו והגו ,עכ״פ
לגירסא ,בספרי הקודש של
רבנו משה בן מימון זכרונו
לברכה ,מתחילת הלכות
’יסודי התורה׳ עד סופו -
הלכות ׳מלכים׳.

המעלה המייחדת

מרן השבט הלוי זצוק"ל במשאו זה

המעלה המייחדת את
מניין המצוות בספר הרמב״ם על פני שאר ספרי
הראשונים ,היא ,שכל הראשונים מנו את תריייג
מצוות התורה על סדר פרשיות התורה .הרמב״ם
הוא היחיד שסדר את תרי״ג המצוות לפי סדר
’עבודת ה" של היהודי :הוא מתחיל את ספרו
ב'אמונה׳ ומסיימו בהלכות מלכים ב'אמונה׳.
בראשיתו ,בהלכות יסודי התורה ,פותח הוא
במצוות האמונה בהשי״ת :מצווה ראשונה " -לידע
שיש שם אלוה"; מצווה שנייה " -שלא יעלה
במחשבה שיש שם אלוה זולתי הי"; ובמצוות הבאות
הוא ממשיך " -לייחדו"; "לאוהבו"; "ליראה ממנו".
במצוות אלו מתחילה תורת ה׳ ובזה מתחילה עבודת
ה' של היהודי בגשתו אל הקודש .ואף סיום ספרו,
סיום הלכות מלכים ,הוא בעניין האמונה :האמונה
בביאת משיח צדקנו .ביניהם ,בין ב׳ ׳אמונות׳ אלו,
מונחת כל התורה שבעל-פה!..

סייעתא דשמיא
דבר ידוע הוא שעל מצבת הרמב״ם נחרת הפתגם
המפורסם" :ממשה עד משה לא קם כמשה" .ואכן,
כשמתבוננים בעבודתו ובימי חייו של רבנו הרמב״ם
ז"ל ,באים לידי התפעלות והשתוממות :איך ילוד
אישה יכל לחבר חיבור עצום כזה כחיבורו של
הרמב״ם? לפסוק בכל הלכות התורה כולה; מצוות
הנוהגות ,ומצוות שאינן נוהגות ,בסדר מועד ובסדר
נשים ,בהלכות קרבנות ובעבודת בית-המקדש,
בהוויות טוען ונטען ובדיני הסנהדרין  -כל התורה
כולה ממש!
אם לא היסייעתא דשמיא׳ המיוחדת שהייתה לו
לרבנו ז״ל בכדי לבצע מלאכתו ,אין שום ילוד אישה
שיכול לעשות כדבר הזה!

הלכה פסוקה
והכול באשר לכול ,בלשונו הזהב ,לשונו המדויק,
בעמקות נפלאה להוציא הלכה פסוקה ,לאסוקי
שמעתתא אליבא דהלכתא[ .ואף ,בנוגע למה
שימבכה׳ הראב״ד בהקדמתו להרמב״ם על-כך

״...זכרו תורת משה עבדי״ -
תורת משה רבנו ותורת רבי
משה בן מימון ,רבנו הרמב״ם,
שהרבי החשוב זצוק״ל ייסד
ללמוד תורתו בקביעות בבחי׳
"זכרו" ,שיש בתורתו "כל
ישראל חוקים ומשפטים״ -
היינו ,כל החוקים והמשפטים
השייכים לכל ישראל"...
שלא ציין מקורות להלכותיו  -הנה במשך הזמן,
גדולי הדורות שלאחריו ,הימגיד משנה׳ וה'בית
יוסף' הק׳ ביכסף משנה׳ השלימו זאת].
כל אלו מהנמצאים כאן ,אשר זכו זכות נפלאה
שכזו לסיים את 'משנה תורה׳ מתחילתו ועד סופו,
הרי שעברו – על כל פנים בגירסא  -על כל התורה
שבעל פה ,על כל תרי״ג מצוות התורה בלי יוצא מן
הכלל!

יגרום לגאולה הקרובה
ובעומדנו במעמד נורא שכזה ,עת מסיימים

רבבות אלפי ישראל
את לימוד הי״ד החזקה
להרמב״ם ,ראוי להביא
אסמכתא לכך שלימוד
הרמב״ם ,הוא מה שנותר
קודם ביאת משיח צדקנו,
והוא מה שאכן יגרום
לבואו ,בעגלא דידן:
דהנה אמרו רז״ל
(סנהדרין צז ,א)" :תנא דבי
אליהו :ששת אלפים שנה
הוי עלמא ,שני אלפים
תוהו ,שני אלפים תורה,
שני אלפים ימות המשיח,
ובעונותינו שרבו יצאו מהם
מה שיצאו" ,ועדיין "אין בן
דוד בא" ,כלשון הגמרא
שם.
היינו ,שנמצאים אנו כבר
זמן רב ׳בעקבתא דמשיחא׳,
ומשיח צדקנו היה צריך להתגלות עוד בתחילת האלף
החמישי ,ועדיין לא בא...

דער היי_ליגער

רמב"ם
גליון תיעוד-מחקרי
המתחקה אחר חייו
ומשנתו של הרמב"ם
עם פתיחת לימוד
המחזור הארבעים
של "הרמב"ם היומי"

זכרו תורת משה
מובא בראשונים ,מהו הדבר שאכן יביא את
הגאולה? ומביאים את דברי הנביא שהיה הנביא
האחרון לאחר חגי׳ וזכרי' ,הנביא מלאכי" :זכרו
תורת משה עבדי אשר צויתי אותו בחרב על כל
ישראל חקים ומשפטים" (מלאכי ג ,כב).
ונראה להמליץ ,בדרך רמז ,שהפי׳ בזה הוא כך:
״זכרו תורת משה עבדי״  -תורת משה רבנו ותורת
רבי משה בן מימון ,רבנו הרמב״ם ,שהרבי החשוב
זצוק״ל ייסד ללמוד תורתו בקביעות בבחי׳ "זכרו",
שיש בתורתו "כל ישראל חוקים ומשפטים״  -היינו,
כל החוקים והמשפטים השייכים לכל ישראל.
ולאחר שרואים אנו ב״ה שרבבות עמך ישראל
עסוקים בלימוד זה ,היינו שאת תחילת הכתוב
כבר זוכים לקיים ,עתה יכולים אנו לבקש ולדרוש
מהקב״ה שיקויים כבר גם המשך הכתוב (פס׳ כג,
כד):
"הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא ,לפני בוא
יום ה׳ הגדול והנורא ...והשיב לב אבות על בנים ולב
בנים על אבותם" .וברחמים גדולים ,אמן!

השיחות
שיחות שנשאו גדולי
ישראל זצ"ל במעמדים

מכתב מרן הגר"ש ואזנר זצ"ל

למעמד סיום הרמב"ם הראשון שנערך בעיר בני ברק
אחדשה"ט וש"ת בכבוד.
הנה זכיתם לסיים ספרי הרמב"ם כפי הצעת ותקנת כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש שליט"א.
ספרי הרמב"ם יחד עם ד' חלקי שו"ע ש"ס בבלי וירושלמי הם שלמות התורה שבע"פ – רבנו הרמב"ם פותח ספרו באמונה –
ומסיים ספרו באמונה – פותח בהלכות יסודי התורה יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא
כל נמצא – וידיעת דבר זה מצות עשה והיא יסוד אמונת אומן היוצא מפסוק אנוכי ה' אלוקיך וגו'.
וכן מסיים ספרו הגדול באמונה – אמונת משיח צדקנו שהוא יסוד גדול באמונת ישראל שע"י זה מתחזקת המחשבה ואמונה
בליבנו – כי העולם נברא לתורה ועבודת ה' ית' כי זה מסימני משיח כמש"כ הרמב"ם בסוף פי"א מהל' מלכים "וגם העמים
יקראו כלם בשם ה' ולעבדו שכם אחד" – ותכלית היוצא "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".
והקב"ה ברוב רחמיו יזכנו לימות המשיח ולחיי העולם הבא – ועד אז עלינו להשתדל בלימוד התורה הק' ועשיית המצוות
ואמונת ה' ית' כפי קבלתנו מדור דור – ואולי יחוס עם עני ואביון ואולי ירחם.
הדוש"ת בידידות ומצפה לרחמי ה'

שמואל הלוי ואזנר

גליון מיוחד במשנתו של הרמב"ם • יום חמישי שבעה עשר בתמוז תש"פ •

ה

יוסף מאיר האס

ְלכֹל ַה ָּיד ַה ֲחזָ ָקה
הגאון רבי שמחה רבינוביץ שליט"א
מרבני שכונת רמת שלמה ובעל 'פסקי תשובות'

בשיחה מיוחדת לקראת תחילת המחזור ה 40-בסדר לימוד הרמב"ם היומי

כולנו מהדרים בקיום המצוות ומשתדלים להחמיר בהן
ולצאת ידי כל הדעות .האם זה כך גם במצוות ידיעת התורה?
הרי ייתכן כי אדם ילמד בהתמדה ש”ס ופוסקים בעיון ,ובכל
זאת לא יקיים מצוות ידיעת התורה .הרה”ק בעל ה’תניא’ זי”ע
הפוסק (בה”א הידיעה) בהלכות תלמוד תורה ,הגדיר בצורה
ברורה את מצוות ידיעת התורה שבעל פה‘ :ידיעת כל התרי”ג
מצוות פירושיהן והלכותיהן’ .כלומר ,כשם שיש שיעור למצוות
אכילת מצה – כזית ,כך יש שיעור למצוות ידיעת התורה והיא
כל התורה כולה ,היינו תרי”ג המצוות ,כדבריו.
קיום מצוה זו אפשרית בדרך קלה על ידי לימוד ספרי ‘משנה
תורה’ להרמב”ם לפי הסדר ,שהוא ‘מקבץ לתורה שבעל פה
כולה עם התקנות והמנהגות והגזירות שנעשו מימות משה רבנו
ועד חיבור הגמרא וכמו שפירשו לנו הגאונים בכל חיבוריהם
שחיברו אחר הגמרא’ (לשון הרמב”ם בהקדמתו ל’משנה
תורה’) .זאת ועוד ,מי מאיתנו אינו רוצה לזכור את כל התורה
כולה בדרך קלה ומועילה? זו בוודאי אוות נפשו של כל אחד
מאיתנו ,אבל איך מגיעים לכך? יש דרך טובה וישרה להשיג
זאת ,בזכות ספר אחד ויחיד שאוצר בתוכו את כל התורה כולה
בסגנון בהיר ופשוט ,והוא ספר ‘משנה תורה’ להרמב”ם.

בקדושה של מעלה
לקראת תחילתו של מחזור ה 40-בלימוד ספר הרמב”ם
כתקנתו של כ”ק מרן אדמו”ר מליובאוויטש זצוק”ל ,נועדנו
לשיחה מאלפת עם הגאון רבי שמחה רבינוביץ שליט”א מרבני
שכונת רמת שלמה ובעל מחבר הספרים הנודעים לתהילה
‘פסקי תשובות’ על שו”ע .בשיחתו המיוחדת הרחיב בפנינו
הגאון שליט”א ממעיינות חכמתו במעלת לימוד הרמב”ם
וסגולותיו הטובות הנלוות אליו ,בהוסיפו דברי שבח לתהילה
על היוזמה המבורכת שנבעה מליבו הטהור של כ”ק מרן
אדמו”ר מליובאוויטש זצוק”ל ,לזכות רבבות אלפי יהודים בכל
תפוצות ישראל לקבוע שיעור יומי בספר הרמב”ם ולסיים את
כל התורה כולה בתקופה קצרה.
“ראשית כול ,לפני שניגשים לדבר על מעלת לימוד הרמב”ם
שאין כדוגמתו בבהירות ובהבנת הסוגיות לעומקן ,עלינו

להפנים ולדעת את גודל מעלתו ושגב רוממותו של אדוננו
הרמב”ם ,עליו המליצו רבים וטובים ‘ממשה ועד משה לא קם
כמשה’ .מלבד גדלותו הענקית בתורה וזכייתו להוציא חיבור
כה עצום ,נודעת גם היראת-שמים שלו שהייתה באופן נשגב
ביותר ,שאין לשער ואין לתאר.
“ידוע המעשה שהיה עם הרה”ק הרבי ר’ זושא מאניפולי
זי”ע ,שביקש מן השמים שתהיה לו יראת שמים של האבות
הקדושים ואמרו לו שזה אי אפשר לבשר ודם שיוכל לקבל
יראה כזו ויחיה .הוסיף הרבי ר’ זושא לבקש יראת שמים
שהייתה לנביאים וגם על זה השיבוהו מן השמים כנזכר ,וכך
ביקש יראה מהתנאים והאמוראים – גם כאן הייתה התשובה
דומה .אחר כך ביקש יראת שמים שהייתה לו לרמב”ם ונתנו לו,
אבל תיכף ומיד נפל על הארץ וכל גופו התכווץ וראשו היה בין
ברכיו ,עד שלא היה יכול לסבול זאת אפילו רגע אחד ,ולקחו
ממנו יראה זו”.
מציין הגר”ש רבינוביץ שליט”א“ :וכי יש לנו השגה בכלל

“...הרמב”ם חידש בדרכו לפסוק הלכות
מתוך סוגיות הגמרא ,מה שלא היה
לפני כן ,בפרט שלא הותיר הלכה אחת
בכל מסלול חייו של איש ישראל ,שלא
נגע בה להלכה”...
בתלמידי הבעש”ט הק’ כדוגמת הרבי ר’ זושא מאניפולי שהיה
הוא בעצמו קדוש ונורא ,ולמרות זאת לא הצליח להכיל בקרבו
את דרגת היראה של הנשר הגדול רבנו הרמב”ם .ומה לנו יותר
מכך ,כדי להבין ולהשכיל את רוממות קדושתו הנוראה של
הרמב”ם אחד מהראשונים כמלאכים ,כאשר כל הזוכה ללמוד
בתורתו ובמשנתו מתעלה טפח וטפחיים למעלה למעלה.
וכך כותב המגיד הק’ ממעזריטש זי”ע לתלמידו הרה”ק בעל
ה’תניא’ זי”ע (‘מגיד דבריו ליעקב’ הוספות עמ’ נג) ‘בערב אחר

מעריב ילמוד רמב”ם הקדוש ז”ל ,כי קיבלתי ממורי הקדוש
(הבעש”ט הק’) ז”ל שהוא סגולה ליראת שמים ולבער החיצונים
ודי למבין’.
“כל כותבי קורות הדורות הראשונים מפליגים את סדר
יומו העמוס לעייפה של הרמב”ם ,וכפי שהוא בעצמו כתב
באיגרת בשנת ד”א שנ”ט ,בה הוא מתאר את סדר יומו שכלל
את חובותיו כרופא בחצר הסולטן בשעות היום ,ואת היענותו
לכל החולים ,יהודים ונוכרים כאחד שהיו ממתינים לו עם שובו
לביתו בשעות הערב .ולפי החשבון הזה ,נותרו אך בקושי כמה
שעות בערב לכתוב את חיבוריו הגדולים ,הן ‘משנה תורה’ ,הן
‘מורה נבוכים’ והן פירוש המשניות להרמב”ם.
“ביותר יש להפליא את חיבור ההלכות ‘משנה תורה’ על
כל התורה כולה ,שהוא חיבור עמוק מאוד הכולל בו את כל
סוגיות הש”ס והעולה מהן להלכה ,כפי שהרמב”ם השכיל לעיין
ולהבין על פי דרכו מתוך מסקנת הגמרא וכך פסק להלכה על
פי הכרעתו .אין לחיבור כזה אח ורע בכל ספרי הראשונים
והאחרונים כולל הפוסקים הגדולים ,כי הרמב”ם סלל לעצמו
נתיב בכל מקצועות התורה ובפרט בנושאים הלכתיים שאף
אחד זולתו לא נגע בהם עד הלום ,כמו דיני קדשים ,טומאה
וטהרה ,הלכות יסודי התורה ובעצם כל ספר המדע ,שהוא יחיד
בדורותיו ובדורות הבאים בתחום זה”.

דרך חדשה בפסיקת ההלכה
כשאנו מבקשים לשמוע מפי הגר”ש רבינוביץ שליט”א
תובנות הנלמדות מספר הרמב”ם ,מציין בעל ה’פסקי תשובות’
כי זקנו הק’ מרן ה’חלקת יהושע’ זי”ע מביאלא ,היה פותח
את השבוע בלימוד ספר הרמב”ם“ .בכל מוצאי שבת ,מיד
אחרי הבדלה בבית המדרש ,היה זקני הק’ מתיישב על מקומו
והמשמשים בקודש הגישו לפניו את הספר הרמב”ם ,וכך היה
זקני הק’ פותח את השבוע מדי מוצאי שבת בקביעות ,כשכל
הבחורים מסביבים אותו כחומה ומקשיבים לשיעור שמסר
בדברי הרמב”ם.
“למעשה ,הנהגה זו מסופרת על רבים מגדולי וצדיקי
הדורות שתיכף בצאת השבת היו ממהרים ליטול את ספר

מעיד“ :זקני הק’ מרן ה’חלקת יהושע’ זי”ע מביאלא ,היה פותח את השבוע בלימוד
ספר הרמב”ם בכל מוצאי שבת אחרי הבדלה” מדגיש“ :למרות שאי אפשר לפסוק
הלכה למעשה מדברי הרמב”ם ,כל הלומד בו על פי הסדר ,מקבל מושגים נרחבים בכל
מפליא“ :בכל ההלכות מביא הרמב”ם בסיומן דברי אגדה
מכמני התורה בבהירות”
או מוסר מענייני ההלכות ,דברים מלאים טעם להפליא ,מתוקים מדבש ונופת צופים”
הרמב”ם בידם ולפתוח עמו את ימות
השבוע החדש ,כאשר סגולותיו הרבות
המופיעות בספרים קדומים בוודאי
השפיעו עליהם ברכות טוב .כך מובא
על מרן ה’חתם סופר’ זי”ע ועל הגה”ק
ה’ערוגת הבושם’ זי”ע ,וכן על הרה”ק
רבי צבי הירש מליסקא זי”ע בעל ‘אך
פרי תבואה’ ,שבמוצאי שבת קודש היו
לומדים רמב”ם בקביעות .גם על הרה”ק
רבי אהרן ראטה זי”ע משומרי אמונים
מסופר שבמוצאי שבת היה לומד רמב”ם
כדי להתחיל את ששת ימי המעשה
בדברי תורה .ניתן לשער כי זקני הק’ בעל
‘חלקת יהושע’ זי”ע שכידוע היה דבוק
מאד באורחותיו הטהורות של הרה”ק
בעל השומר אמונים זי”ע ,נטל לעצמו
הנהגה זו כאחת מני רבות ,לקבוע שיעור
בספר הרמב”ם תיכף אחרי הבדלה”.
הגר”ש רבינוביץ מצביע על היקפו
העצום של הרמב”ם בחיבורו ‘היד
החזקה’ ,כאשר הרמב”ם סלל לעצמו דרך
חדשה ומיוחדת בפסיקת ההלכה ,דרך
שלא הייתה לפניו אצל פוסקי ההלכה .חיבור עמוק מאד .הגר"ש רבינוביץ שליט"א בשיחתו
הרמב”ם חידש בדרכו לפסוק הלכות
מתוך סוגיות הגמרא ,מה שלא היה לפני כן ,בפרט
“...גם פוסקי ההלכה הבאים
שלא הותיר הלכה אחת בכל מסלול חייו של איש
ישראל ,שלא נגע בה להלכה .אחרי שפרסם את
בדורות אחריו דייקו להלכה
ספרו ‘משנה תורה’ על כל מקצועות התורה ,כולם
מכל לשון שכתב הרמב”ם,
כבר הולכים בעקבותיו כפי שניתן לראות בספרי
הפוסקים הראשונים ,השואבים את פסקיהם מתוך
ולפעמים ניתן למצוא בנושאי
סוגיות הש”ס.
כליו של השו”ע ,כהט”ז והמג”א
“המחבר בשולחן ערוך מתבסס רבות על פסקי
הרמב”ם ,כפי שהוא מציין בהקדמתו שהוא פוסק
החולקים על השו”ע רק משום
בדרך כלל על פי דעת הרוב מבין שלושת עמודי
שהבינו על פי דרכם אחרת
ההוראה :הרי”ף ,הרמב”ם והרא”ש .אולם לעומת
הרמב”ם שכתב הלכות על כל הנושאים שבכל
בדברי הרמב”ם להלכה”...
התורה כולה ,מכיוון שהשולחן ערוך בנוי על
סדר הטור ,נכללות בו – כמו בטור ,רק ההלכות
לחבר ספר הלכה שינגיש את ההלכה הפסוקה לכל
המעשיות לימינו אלו ,שבהם אין בית המקדש קיים.
בית ישראל ,כפי שהוא עצמו מציין זאת בהקדמה
מסיבה זו ,הלכות רבות (כמו הלכות טומאה וטהרה,
לספרו .מהסיבה הזו זכה הרמב”ם לקבל את מעמדו
קורבנות ,וחלק מהמצוות התלויות בארץ) לא
כפוסק עליון באותה תקופה ועד לימינו ,למרות
מופיעות בשו”ע .זאת בניגוד לספרו של הרמב”ם
שלא כל הלכותיו נפסקו הלכה למעשה ,מאחר
‘משנה תורה’ ,שמקיף את התורה כולה וכולל את
והשו”ע מתבסס גם על פוסקים אחרים ונטה אחר
כל תרי”ג המצוות ,גם אלה שאינן באות לידי ביטוי
דעת הרוב.
בימינו”.
“עיקר המעלה אצל הרמב”ם הוא הלשון
“הרמב”ם הלך לכתחילה עם הרעיון העצום הזה

צוהר ללומדים

המזוקקת” ,מדגיש הגר”ש רבינוביץ
שליט”א בשיחתו“ ,כל מילה מדויקת
להפליא ואין אפילו מילה אחת בכל
ספרו שנכתבה לחינם .וכך ,יכלו ויכולים
לדייק בכל מילה שכתב להלכה ,כיצד
הבין את הסוגיא הנוגעת להלכה זו
ואיך הסיק ממנה הלכה למעשה על
פי שיטתו .גם פוסקי ההלכה הבאים
בדורות אחריו דייקו להלכה מכל לשון
שכתב הרמב”ם ,ולפעמים ניתן למצוא
בנושאי כליו של השו”ע ,כהט”ז והמג”א
החולקים על השו”ע רק משום שהבינו
על פי דרכם אחרת בדברי הרמב”ם
להלכה.
“מאידך ,חשוב לציין שעיקר הלימוד
ברמב”ם הוא להשיג ידיעת התורה ,כי
כאמור הוא היחיד שהשכיל לכתוב
הלכות על כל התורה כולה ,וכל
הלומד בו על פי הסדר כנתקן בשנים
האחרונות ,מקבל מושגים נרחבים בכל
מכמני התורה בבהירות ,אך כמובן שאי
אפשר לפסוק הלכה למעשה רק מדברי
הרמב”ם ,היות ואין לנו אלא דברי
הפוסקים האחרונים שבללו הלכותיהם
מכל שיטות הפוסקים הראשונים”.

דער היי_ליגער

רמב"ם
גליון תיעוד-מחקרי
המתחקה אחר חייו
ומשנתו של הרמב"ם
עם פתיחת לימוד
המחזור הארבעים
של "הרמב"ם היומי"

לשון מזוקק ביותר
בשולי הדברים מציין בעל ה’פסקי תשובות’ את
חיבתם הגדולה של פוסקי ההלכה ללשונו הזהב של
הרמב”ם“ .ממש בשבוע האחרון למדתי בהלכות
ארבעה מינים (סי’ תרמו ס”א) איך השו”ע מביא את
לשון הרמב”ם במדויק‘ :הדס שנקטם ראשו ,כשר;
נשרו רוב עליו ,אם נשתיירו שלשה עלין בקן אחד,
כשר’ – וזהו לשון הרמב”ם (הל’ שופר סוכה ולולב
פ”ח ה”ה) ,ובסוף הסימן (ס”י) שוב חוזר השו”ע על
ההלכה הזו ושם כבר אינו מביא את לשון הרמב”ם”.
בשלב זה אנו שואלים את הגר”ש רבינוביץ
שליט”א ,כיצד הפך הרמב”ם לספר שכולו ‘לומדות’
המשמש כיום את ראשי הישיבות ,מגידי השיעורים
ואברכי הכוללים ,לבניית תילי תילים של פלפולים
וסברות על כל תג ותג שיש בלשונו של הרמב”ם .אנו
מציינים את דבריו של הגה”ח רבי נתן לובארט זצ”ל
שהיה מצטט את רבו הגה”ק רבי שמעולי מזעליחוב
זי”ע ,שאמר בדרך צחות כי הלומדים אוהבים לעיין
ברמב”ם מוקשה כדי לפלפל ולחדש בדבריו ,אך
מדוע לא ילמדו את הרמב”ם גם במקומות שדבריו

הפוסק
על יצירת הרמב"ם
שיחה עם הגאון
רבי שמחה רבינוביץ
שליט"א

טורים אישים של לומדי הרמב"ם

שער לכל התורה כולה  /הרב יקותיאל צין שליט"א  -מודיעין עילית
באחד הימים סיפר לי ידיד ,כי ממש היום מתקיים מעמד סיום הרמב"ם שהוא כולל את כל התורה כולה וכדאי מאוד להשתתף בו .מיד התיישבנו ללמוד את
הפרק האחרון של הרמב"ם לקראת הסיום ,ואמרתי לעצמי :אולי אתחיל ללמוד יחד עם כולם את הרמב"ם היומי ,אם זה יצליח – יצליח ,ואם לא – לא ...כך התחלתי
ללמוד פרק אחר פרק וההנאה הייתה גדולה מאוד.
הדגש כאן הוא על ההתקדמות בכל יום עם הספק חדש ,בנוסף לבהירות המדהימה שיש בלשון הרמב"ם ,שהוא מנתח לפרטי פרטים כל סוגיא קשה כקלה ושולף
ממנה את פסקי ההלכות הברורים על פי הבנתו במסקנת הגמרא .על הרמב"ם המליצו האחרונים שגדול כוחו בסידורו יותר מבחיבורו ,כי הסידור של הרמב"ם
מיוחד במינו ,כל פרק מסכם את כל ההלכות הקשורות אליו בצורה המסודרת ביותר.
לימוד הרמב"ם פותח צוהר לכל התורה כולה ,כי בעקבות הרמב"ם שמתבסס בהלכות רבות על תלמוד ירושלמי ,קיבלתי חשק ללמוד גם ירושלמי וכן הלאה בלי
גבול וקצבה .אם מישהו חושב שאי אפשר לבוא לידי השגת כל התורה כולה ,הוא מוזמן להתחיל ללמוד רמב"ם יומי ויראה כעבור שנה-שנתיים שהוא בקי ברוב
חלקי התורה ,ללא גוזמה.
בלימוד הרמב"ם מקבלים מושגים נרחבים בכל מכמני התורה בבהירות.
כתב ידו של הרמב''ם בפירוש המשניות ,כפי שהוא מוצג בספרייה הלאומית

ו

דברי אגדה ומוסר משולבים בכל ההלכות .קבר הרמב"ם שנת תשי"ב

• גליון מיוחד במשנתו של הרמב"ם • יום חמישי שבעה עשר בתמוז תש"פ

גליון מיוחד במשנתו של הרמב"ם • יום חמישי שבעה עשר בתמוז תש"פ •

ז

“הוי ,רבי ,רבי החביב!”
– דביקותו המופלאה של הגה”ק
הרוגוטשובער זי”ע בספרי הרמב”ם
הגאון המפורסם רבי יוסף רוזין זי”ע המכונה
‘הרוגוטשובער’ היה דבוק בלב ונפש בספרי הרמב”ם
שהיו חביבים עליו ביותר .רגיל היה להתהלך לפעמים
לאורך חדרו ,כשספר הרמב”ם חבוק לליבו וקורא בקול:
“הוי ,רבי ,רבי החביב!” לפעמים הצטער וייסר את עצמו
על שנותן תמיד משפט הבכורה לרמב”ם ,אולי זו פגיעה
בראשונים כמלאכים ,במיוחד כשהכריע כרמב”ם נגד
הראב”ד.
סיפר הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ”ל :פעם אחת
ביקרתי את הרוגוטשובער בחוליו ,כשהיה מוטל על
ערש דווי ,ומצאתיו שרוי בדאגה מרובה ועיניו דומעות.
שאלתי :מה קרה? והשיב לי שחושש פן ייתפס על
שמזלזל בכבודו של הראב”ד ,שכן בימים אלה עסק
בבירור הלכה אחת ונטה להכריע כדעת הרמב”ם ושלא
כהראב”ד .אמרתי לו“ :תורה לא בשמים היא ,והרשות
נתונה ”...אחרי זמן כשקם מחוליו ונפגשנו שנית ,שאלתי
אותו מה עלה בסופו של הדיון אם כרמב”ם או כראב”ד?
מיהר הרוגוטשובער והשיב“ :כאז כן עתה לבי נוטה
להכריע בדברי הרמב”ם ,מה אעשה ודעתו נראית לי
נכונה ,וכי אפשר להחליט אחרת?!”...
לאחר שהגאון מרוגוטשוב התאלמן מאשתו ,הציע
לו חותנו ר’ משה גורפינקל שיישא את בתו השנייה,
אחות אשתו המנוחה .הגאון הסכים והתחילו בהכנות
לחתונה .כשהגיע המועד ובאו להוליכו אל החופה,
היה הגאון עומד אז באמצע עניין עמוק ברמב”ם הלכות
מעשה הקרבנות .הוא עשה קמט בדף ומלמל כמדבר
נכחו אל הספר“ :במחילה ,רבי יקיר לי ,מוכרחני ללכת
אל החופה” ...מיד לאחר החופה ,שב במרוצה אל חדרו,
אל הרמב”ם ,ושיקע את עצמו בעיוניו שעה ארוכה ,עד
שנאלצו לעוררו ולהזכיר לו שהוא ‘חתן’ ועליו להשתתף
בסעודת המצוה...
“מרביצי תורה מעולם החסידות” ח”ד עמ’ קה

לשון זך ומצוחצח .עמוד השער לכתב-יד של 'משנה תורה'
משנת ה'נ''ו

בקרב קדושים תתהלל

גדולי ישראל בדברי ברכה ללומדי הרמב"ם
בעת חגיגת הסיום הראשונה ,נבצר מכ"ק מרן אדמו"ר ה'ברכת משה' מלעלוב זי"ע להופיע בסיום עצמו ,והוא כתב אגרת ,בה
כתב" :במחשבתי אני משתתף בסיום הרמב"ם הקדוש ,שיזם כבוד קדושת אדמו"ר מליובאוויטש ...זכות רבינו משה בן מיימון
הקדוש יגן"...
כ"ק מרן אדמו"ר ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע כתב במכתבו:
"יברך השי"ת את כל המשתתפים בלימוד הרמב"ם הקדוש והמשתתפים לכבודה של תורה ,בשפע ברכה והצלחה והרחבת הדעת
דקדושה .וברכה מיוחד להמייסד כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש"...
בחגיגת הסיום הראשונה של חתימת 'הרמב"ם היומי' ,הופתעו הכל עם הופעתו של כ"ק מרן אדמו"ר ה'לב שמחה' מגור זי"ע אשר
היה חלוש ביותר ,בערוב ימיו .הרבי זי"ע אף הוסיף לברך את המשתתפים בהתבטאו" :עצם לימוד הרמב"ם הוא הברכה הגדולה
ביותר!"
בקריאה להצטרפות אל לומדי הרמב"ם ,הסביר כ"ק מרן אדמו"ר ה'פני מנחם' מגור זי"ע:
"שתי סיבות יש להצטרף אל לומדי הרמב"ם היומי .ראשית  -חשיבות רבה יש בכך שכלל ישראל ילמדו את המצוות כולן
והלכותיהן .ושנית  -כמו בלימוד הדף היומי ,יש עניין גדול ונפלא כאשר כלל ישראל לומדים ביחד דבר אחד ,בערבות ,ישראל
ערבין זה לזה ...כדאי להצטרף אל הלומדים ,ולאחר שיתחילו ללמוד ,ירגישו כבר את הנועם והמתיקות של הרמב"ם".
חיבה יתירה היתה לכ"ק מרן אדמו"ר ה'עקבי אבירים' מסאדיגורה זי"ע אל לימוד הרמב"ם היומי ,זאת לאור פעילותו של אביו,
הרה"ק מסאדיגורה זי"ע להפצת לימוד הרמב"ם בקרב עם בני ישראל כלימוד קבוע שאינו שמור רק ללמדנים (כפי המסופר באחת
היריעות של גליון ייחודי זה).
כ"ק מרן ה'עקבי אבירים' זי"ע שלח את ברכתו לאחד ממעמדי הסיומים ,בהאי לישנא:
"יצאנו ממצרים 'ביד חזקה' ,וזכותו של 'היד החזקה' ,הוא הרמב"ם ז"ל ,על ידי שכל אחד שעדיין לא התחיל ללמוד בו בכל יום,
יעשה כן מעתה ,יגן על כל ישראל לתשועת עולמים".
מרן הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל כתב במכתבו בדבר חשיבות לימוד הרמב"ם:
"עיקר קיום הברית עם אבינו שבשמים הוא על-ידי לימוד התורה בעיון ...ללמוד פסקי הרמב"ם ...יישר-כוחו של אדמו"ר
מליובאוויטש שזכה וזיכה את הרבים במצוות לימוד התורה לשמה ,ששקולה כנגד כולם".
מובנים ובהירים?! (‘שארית נתן’ עמ’ שס)...
“שוב ,הנקודה היא בעקבות לשונו המזוקק של הרמב”ם
שאין כדוגמתו בשום ספר הלכה קדמון ,הכול נהיר וברור מתוך
מעמקי סוגיות הגמרא הנוגעות לפסקי ההלכה בכל התורה
כולה .משכך ,אפשר לדייק וללמוד יסודות גדולים בלי גבול
וקצבה מתוך לשונותיו של הרמב”ם ,שכל דבריו היו מכוונים
לכתחילה על פי שיטתו הייחודית”.
הגר”ש רבינוביץ מזכיר בצחות את המסופר על הגרי”ז
מבריסק זצוק”ל ,שכידוע בדרך אבותיו הקדושים היה כרוך
מאוד בדברי הרמב”ם ,וכל שיעור היה נפתח ומתבסס על לשון
הרמב”ם ,בעודו מאריך ומרחיב לבאר שיטתו של הרמב”ם על
פי דיוקים וחילוקים בלשונותיו .ואמרו שלאחר מלאות ימיו
ושנותיו בעלותו השמימה ,יפגוש בו רבנו הרמב”ם ויודה לו על
כל אשר עשה עם תורתו הרחבה מני ים ,אך בד בבד יאמר לו
שלא התכוון בדיוק למה שהרב מבריסק הוציא מתוך דבריו,
אלא שאז ישיב לו הרב מבריסק‘ :ייתכן שהנכם צודקים ,אבל
כך כתוב ברמב”ם’...
“דבר נפלא ביותר מצינו ברמב”ם” ,מציין הגר”ש רבינוביץ
בסיום דבריו“ ,שבכל ההלכות הוא מביא בסיומן כמה דברי
אגדה או מוסר מענייני ההלכות ,דברים מלאים טעם להפליא,
מתוקים מדבש ונופת צופים .יש כאלו ממש בכל הלכה שמסיים
בדברי אגדה המושכים את לב האדם ,והרעיון הזה עורר אותי
מאוד לאחוז בדרכי צדיק ולנהוג כמותו בכתיבת ספריי ‘פסקי
תשובות’ ,להוסיף קב של חומטין בדמות דברי חסידות או מוסר
מתוך הספרים הקדושים מענייני ההלכות ,כאשר זאת למדתי
מדרכו המיוחדת של הרמב”ם ,הנשר הגדול אשר מפיו אנו חיים
וממימיו אנו שותים.
“ולכל אלו הזוכים לקבוע סדר לימוד בספר ‘משנה תורה’
להרמב”ם בכל יום תמיד ,מכוונים דבריי כי אשרי חלקם ודבר
טוב מאוד המה עושים ,כי במשך שנה אחת זוכים הם לעבור
על כל חלקי התורה כולה ותרי”ג מצוות התלויות בה .וגם אם
כאמור אי אפשר לפסוק הלכה למעשה מתוך לימוד הרמב”ם
בלבד ,הרי שיש כאן רעיון עצום של ידיעת התורה בכל חלקיה,
פרטיה ודקדוקיה”.

חשיבות לשון הרמב”ם
כתב ידו של הרמב"ם ,סוף הל' מלכים פי"ב הל"ה.
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כדברי הגר”ש רבינוביץ שליט”א על דקדוקי הלשון
שברמב”ם אשר בכוחם ליישב סתירות חמורות וקושיות
איתנות ,מביא כ”ק אדמו”ר מטשחויב-חיפה זצוק”ל בספרו

‘אוהל קדושים’ (כ”ה ניסן עמ’ פ) בשם אחיו ששמע מחותנו
הגה”צ אבד”ק פיעקלא זצ”ל ,שפעם אחת היה בחדר של זקנו
הגה”ק בעל ‘דברי חיים’ זי”ע בצאנז ,כאשר בא הגה”ק בעל ‘קול
אריה’ זי”ע מבערגסאס לקבל שלום“ .שאל אותו כ”ק אא”ז זי”ע
מה חדשות ,והשיב שיש לו קושיא עצומה על הרמב”ם ,אמר
לו נו ,נשמע .אמר לו ה’קול אריה’ לשון הרמב”ם ואת הקושיא
שעליה ,וכ”ק אא”ז זי”ע שכב על משכבו לנוח מעט ,ולקח זקנו
בידו הקדושה לזמן קצר לחשוב ,והשיב להרב מבערגסאס:
‘עברתי על כל הרמב”ם ולא מצאתי לשון כזה ברמב”ם’ .הרב
מבעגרסאס הלך לבית המדרש לחפש ומצא שבספר שראה את
הרמב”ם לא נעתק כלשונו ממש ,לכן היה מתמיה ,כי באמת כפי
לשונו של הרמב”ם אין כאן שום קושיא”...
והנה עובדא נוספת על חשיבות הדקדוק בלשון הרמב”ם
כי זך ומצוחצח הוא עד מאוד – כפי שסיפר הגה”צ רבי אלחנן
היילפרין זצ”ל גאב”ד ראדומישלא ,ששמע מיבלחט”א כ”ק מרן
אדמו”ר ממונקאטש שליט”א ,ששמע מהגה”צ הרב מבארדיוב
זצ”ל :פעם אחת היה הגאון בעל ‘שואל ומשיב’ מלעמבערג זי”ע
בצאנז אצל הגה”ק ה’דברי חיים’ זי”ע ,ושוחחו בלימודם .מרן
ה’דברי חיים’ אמר סברא והביא ראיה לדבריו מלשון הרמב”ם
ז”ל ,וה’שואל ומשיב’ פקפק אם לשון הרמב”ם ז”ל ככה .מרן
ה’דברי חיים’ היה כבר בזקנותו באין אונים ובקושי שרבב את
עצמו ואת כסאו ליד ארגז הספרים ,להוציא את ספר הרמב”ם
בכדי להתוודע אמיתות לשון הרמב”ם ,ונמצאו דבריו מכוונים
בפנים הספר כלשונו .אח”כ אמר‘ :אוי ואבוי! כמה הצטערתי
מהערתו של הרב מלעמבערג ,שחשבתי שכבר נפלתי בפח
להיות מ’השוכח דבר אחד ממשנתו’ ,שחז”ל אמרו עליו ‘הרי זה
מתחייב בנפשו’‘( .שיחתן של עבדי אבות’ ח”א עמ’ נד).
ולסיום נביא מה שסיפר כ”ק מרן אדמו”ר מאמשינוב-ארה”ב
זצוק”ל ,על הרה”ק רבי יוסף מאמשינוב זי”ע ,כי בשעה שבא
בקשרי שידוכין היה עדיין צעיר לימים .טרם שהשמיע את
פלפולו בפני זקנו הגה”ק רבי יהושע מקוטנא זי”ע ,הציע את
הדברים בפני תלמיד חכם אחד וביקש ממנו שיחווה את דעתו
אם ראויים הם הדברים להיאמר בפני זקנו הגה”ק מקוטנא זי”ע.
ההוא אמר כי הוא פלפול טוב ...אולם כשהציע את פלפולו בפני
זקנו והתחיל לתרץ וליישב את דברי הרמב”ם הידועים בעניין
הכחשה והזמה ,הגיב זקנו הגה”ק מקוטנא בקצרה ובחריפות:
“איך ווייס נישט וואס די וועלט האט זיך אנגיטשעפעט אין דעם
רמב”ם ,עס איז גארנישט שווער ,והרה עמל וילד שקר” ...ובזה
נסתיים כל הפלפול‘( .ימות עולם’ עמ’ קעט אות יא).
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יקותיאל יהודה גנזל

"רבנו משה בן מיימון,
מבחר המין האנושי"

פרקי ביוגרפיה ומחקר המקיפים את תחנות חייו ונדודיו של הרמב"ם
כשמתבוננים בפרקי הביוגרפיה
של הנשר הגדול ,הרמב”ם קדישא;
אי אפשר שלא למלא את מצבורי
הלב והנפש בהשתוממות .פליאה
מול דמותו של איש האלוקים אשר
במהלך מסכת חיים קצרה ,קרוב
לשישים ושבע שנים בסך הכול,
הצליח לעשות כל-כך הרבה; או
מדויק יותר :הצליח לעשות אולי
הכי הרבה ממה שאיש אחר הספיק
מאז ימות עולם .בשישים ושבע
שנותיו חיבר הרמב”ם את ‘משנה
תורה’  -ספר הספרים היהודי ,לצד
אין-ספור ספרים רבים אחרים
ועמוקים .הוא הנהיג את אחיו בני
ישראל והיה להם לפה ולמושיע
והעמיד את הדת על תילה ,כשאת
כל זה הוא עושה בחיי נדודים
ותלאות שכל טיפה של שלווה
נעדרת מהם.
ההתבוננות הראשונה בפרקי
החיים הללו ,היא כשל ננס העומד
למרגלותיו של מגדל המגרד
שחקים ומנסה להסתכל אל
הקומה האחרונה ,זו המיתמרת ציור עתיק של הרמב"ם
ומיטמרת מבעד לעננים .התבוננות
יכולים להעפיל לפסגות הגבוהות ביותר
של התפלאות ,של ‘ראו להיכן יכול בן אנוש
שבן אנוש רק מסוגל להגיע אליהן .ומשום
להגיע’.
כך ,כשנקרא את פרקי חייו של הנשר
ברם ,אם נלמד הלכה אחת מהלכותיו
הגדול ,נוכל לקרוא אותם כספר מוסר חי,
של הרמב”ם בהלכות תשובה ,נדע ונלמד
כמצפן ומכוון-דרך ,אל מה שעלינו לשאוף
ש”-כל אדם ואדם ראוי להיות צדיק כמשה
ולנסות להגיע.
רבנו ”...ובמילים אחרות :גם אתה ואני,

תחנה ראשונה:

דער היי_ליגער

רמב"ם

ל-אנְ ָדלוּ ס
ַא ַ

מ’תור הזהב’ לאימת ה’אל-
מוואחידון’

“בטרם נוצרתי
מבטן”...

גליון תיעוד-מחקרי
המתחקה אחר חייו
ומשנתו של הרמב"ם
עם פתיחת לימוד
המחזור הארבעים
של "הרמב"ם היומי"

חלקה הדרומי של ספרד היה שייך
באותה תקופה אל הממלכה המוסלמית,
הייתה זו כממלכה נפרדת תחת השם
‘אל אנדלוס’ .היו אלה דמדומיה של
תקופת ‘תור הזהב’ שהחלה בשנת ד’
אלפים תע”א ,כשהמצביא המוסלמי
ורב החסדַ ,ט ִריק ,כבש את דרום ספרד
מידי ה’וטוגטים’ האכזרים והפך את
חיי היהודים מסיוט מתמשך לחיי
חסד ופורקן דתי .איש באמונתו ָחיָה.
במיוחד התעלתה קורדובה העיר,
ממנה יצאו אנשי מלכות יהודים ,כמו
רבי חסדאי ִא ְּבן שפרוט ששימש כשר
האוצר בממלכה המוסלמית.
אל תוך פלומת תור הזהב נולד
בקורדובה בן לרבי מימון ,הצדיק
והדיין .תאריך הלידה (אם כי יש חולקים בדבר ,הרי
שכך עולה מתוך כתבי הרמב”ם)  -ערב פסח ,י”ד
בניסן ,ד’ אלפים תתצ”ח .בכיו הפועה של הינוקא
לא הסגיר את הדבר שלא שנים רבות יחלפו עד
שיהפוך לאחד מגדולי הגדולים אשר לעם היהודי.
תשוקת התורה פעפעה בקרבו של הינוקא עוד

המסע
פרקי ביוגרפיה
ומחקר המקיפים
את תחנות חייו

התבוננות במשעולי חייו של הרמב"ם כספר מוסר חי .קהיר העתיקה
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ה’אל-מוואחידון’ באים :מסכת
תור הזהב :שלוש עשרה שנות שלווה באל-אנדלוס
הנדודים מתחילה ,מספרד למרוקו איגרת השמד :המשורר המוסלמי שמציל את חייו
* ימי צום ושמחה :הרמב”ם מציין את ימי הצלתו וביקוריו במקומות הקדושים רעיא
מהימנא :ההנהגה במצרים ,המאבק בקראים והארת עיני ישראל משה איש האלוקים

תחילת גידולו .קורדובה

בהיותו פעוט ,וכפי שהפעוט ,הלא הוא הרמב”ם הגדול ,מעיד
על עצמו בעדות כיסופים“ :בטרם נוצרתי מבטן ,התורה ידעתני.
ובטרם אצא מרחם הקדשתני ,להפיץ מעיינותיה חוצה נתתני,
והיא אילת אהבי ואשת נעורי ,אשר באהבתה שגיתי מנעורי”.

ְּב ׁשו ֶֹקת התורה
את אהבת התורה ואת לימודה ,שתה הרמב”ם מהיותו ילד,
מתוך השוקת הרוחני של אביו ,רבי מימון ,שחכם היה וצדיק.
רבי מימון לימד את בנו את התורה אותה למד אצל רבו ,רבנו
יוסף הלוי אבן מיגאש (המוכר ללומדי התוספות כ-הר”י
מיגאש) ,ואשר רבו זה למד אצל רבו שלו ,הלא הוא רבנו יצחק
אלפסי (הרי”ף) ,למרות שהרמב”ם לא למד בעצמו אצל הר”י
מיגאש והרי”ף ,הרי את מימיהם שתה ועל תורתם התבסס,
ומשום כך התייחס אליהם כאל מוריו ורביו התורניים-רוחניים.
האגדה מספרת על כך שכילד קטן ממש ,זכה הרמב”ם לשבת
על ברכיו של הר”י מיגאש (על פי חשבון השנים ,היה הרמב”ם
צריך להיות אז כבן שנתיים או שלוש) ,והר”י העיד עליו“ :לאורו
של ינוקא זה ,עוד ילכו כל בית ישראל” .הרמב”ם עצמו משבח
בפלאיות את הר”י מיגאש באחת מאיגרותיו וכותב עליו“ :כי
לב האיש ההוא בתלמוד ,מבעית למי שיסתכל בדבריו ,ועומק
שכלו בעיון עד אשר כמעט נאמר בו ‘וכמוהו לא היה לפניו מלך’,
במנהגו ובדרכו”.

ואחידוּ ן’ באים
ה’אל-מוַ ִ
ֻ
כבן שלוש-עשרה היה הרמב”ם כאשר תמו לו חיי השלווה.
באותה תקופה הפציעה תנועה איסלמית קיצונית (משהו כמו
דאע”ש דהאידנא) ,היו אלה תלמידיו של מוחמד אבן תומרת,
מנהיג מוסלמי קיצוני שכינה את עצמו ‘מהדי’ (-משיח) והנהיג
דרך של תוקפנות מוסלמית אכזרית .תלמידיו כוננו את צבא
ַואחידוּן .תחילה הם כבשו את ארצות המגרב בצפון
האלֻ -מו ִ
אפריקה ,לאחר מכן הם עברו את מיצר הים שבין צפון אפריקה
לספרד שבאירופה והשתלטו על דרום ספרד .רשעי ה’אל-
מוואחידון’ תפסו באכזריות יהודים ונוצרים כאחד ונתנו להם
ברירה אחת בלבד :להתאסלם.
יהודים רבים נטבחו באותם ימים ורבים אחרים הצליחו
לברוח מגבולות הטריטוריה עליה השתלטו האל-מוואחידונים.
הקהילות המפוארות בקורדובה ,גרנדה ,סיביליה ועוד ,נחרבו
עד היסוד .אלה שלא הצליחו לברוח ולא רצו להירצח ,לא
נותרה ברירה בידיהם אלא להתחיל לחיות כאנוסים ,כמוסלמים
כלפי חוץ וכיהודים מפוחדים בפנים.
רבי מימון ומשפחתו הצליחו לברוח אל ספרד שמעבר לגבול
 -ספרד הנוצרית .כך הגיע הרמב”ם לתחנה השנייה בחיי נדודיו.

תחנה שנייה:

ספרד הנוצרית
בין אל-אנדלוס למרוקו

אחת-עשרה שנים
נדודי משפחתו של רבי מימון ,התמשכו משך כאחת-עשרה
שנים .הם הסתובבו ברחבי ספרד הנוצרית ,כשגם שם הם לא

י

נדד אליה .נמל עכו

נהנים מהיותם יהודים ,אולם כן התאפשר להם לעסוק בתורה,
באחת הישיבות שקמו בחלקה זה של ספרד .כך התגלגלו
הדברים עד שהגיעה שמועה שהמצב בצפון אפריקה התמתן
מעט .השמועות סיפרו על המלך שמת מיתה חטופה ובנו,
יורש העצר ,תלה את מיתתו בהצטרפות אביו אל רוצחי האל-
מוואחידון ,רודפי היהודים .הרצועה הותרה מעט והיהודים
במרוקו הצפון-אפריקאית ,החלו לחיות חיי תורה בפרהסיה
ואפילו מרביץ התורה הגדול ,רבי יהודה בן שושן הכהן ,עבר
למרוקו ,ללמד בה תורה ויהדות .ההחלטה גמלה בליבו של רבי
מימון  -עוברים למרוקו!

והיו “נשמות טובות” שמיהרו להסביר למלך שהרמב”ם התכוון
לצחוק על המוסלמים שזורקים אבנים על הקבר במכה ואותם
כינה משוגעים .חמת המלך בערה בו והוא רצה להרוג את
הרמב”ם .היה זה משורר מוסלמי שהעריץ את הרמב”ם והיה
נכבד גם בבית המלוכה ,אשר דיבר על ליבו של המלך להניח
לרמב”ם.
חייו של הרמב”ם ניצלו ,אולם הוא מיהר להתחבא  -טרם
תבוא אליו מארת המוות מידי אנשי האסלאם הקיצוני.

תחנה רביעית:

ארץ-הקודש

תחנה שלישית:

עכו ,חברון וירושלים

מרוקו

איגרת מסוכנת ובריחה חשאית

מסתבך עם המלך
ימי מרוקו היו זוהרים בתחילתם .רבי מימון ובנו רבי משה
התיישבו בעיר פאס ,שם החלו לעסוק בתורה מבלי מפריע,
כשהם שותים בצמא מבארו של רבי יהודה בן שושן הכהן.
הרמב”ם אף התחיל באותם ימים לחבר את חיבורו הגדול,
ה’משנה תורה’ ,כשהוא רואה את התקופה כתקופת מרגוע
מהנדודים שלא פסקו משנת היכנסו לעול תורה ומצוות.
אבל לא לעולם שלווה -
תקופת זמן חלפה עד שהמוסלמים הקיצונים שוב החלו
לשלוט בגובה הלהבות ושוב נשקפה סכנת חיים ליהודי צפון
מרוקו .לא מעטים מהם נטבחו על קידוש השם  -בין המובלים
כצאן לטבח היה גם רבי יהודה בן שושן ,כאשר פחד ובהלה לצד
בלבול רב החל מכלכל את חיי היהודים.
ואם לא די בכך ,הרי שרבי מימון ובנו הרמב”ם הסתבכו ,כל
אחד בפני עצמו ,עם המלכות האיסלמית-אכזרית .היו אלה
שתי איגרות שחרצו את גורלה של משפחת מימון .באותה
תקופה היו יהודים רבים שהתאסלמו למראית עין בלבד,
המשיכו להיות יהודים בסתר ,אולם בגלוי התנהגו כמוסלמים
לכל דבר .היו מגדולי ישראל שטענו שאסור לעשות כן ועל
היהודים למסור את נפשם להריגה ובלבד שלא להתאסלם ולו
למראית עין .לא כן הרמב”ם שסבר שדת ישמעאל אינה בגדר
‘עבודת אלילים’ ,מאחר והישמעאלים מאמינים בקל עליון.
לכן כתב הרמב”ם את ‘איגרת השמד’ ,בה הוא מורה ליהודים
להמשיך ולשמור על חזותם כמוסלמים בגלוי וכיהודים בסתר,
כשהוא מורה להם שברגע הראשון שיוכלו ,עליהם לעזוב את
מרוקו ולברוח למקום בו אפשר לחיות בחופשיות .גם רבי מימון
כתב איגרת חיזוק משלו לאחיו.
המלכות המרוקאית התוודעה לאיגרות הללו וקצפה בערה
בה  -הרמב”ם ואביו הפכו למבוקשים אל עמוד הקלון ואל
הסיף.
סיפור קדום ומבוסס מספר שהרמב”ם הסתבך אישית עם
מלך מרוקו ,היה זה כשהמלך ראה את הרמב”ם  -שכבר אז
היה מוערך בחוכמתו  -ההולך ולולב בידו .שאלו המלך“ :מדוע
אתה הולך כך כמנהג המשוגעים?” השיבו הרמב”ם“ :וכי מי
שהולך עם לולב עם משוגע? משוגע הוא זה שזורק אבנים”...

לחופי עכו
חמש שנים לאחר שהמשפחה השתקעה במרוקו ,עוזבת
משפחתו של רבי מימון את צפון-אפריקה ,באישון ליל ,כשהיא
עולה על אנייה המועידה פניה אל ארץ-הקודש.
הרמב”ם מספר על כך בלשונו בפירוש המשניות למסכת
ראש-השנה:
“בליל אחד בשבת ,בארבעה ימים לחודש אייר ,נכנסתי לים.
וביום שבת ,עשירי לחודש אייר שנת ד’תתקכ”ה ליצירה ,עמד
עלינו נחשול שבמים לטבענו ,והיה זעף גדול בים .ונדרתי עלי
ששני הימים האלה (כלומר :יום הצלתו בעלייתו לספינה ויום
הצלתו מהנחשול המאיים) אצום בהם ואתענה בהם תענית
ציבור שלם ,אני ואנשי ביתי וכל הנלווים עלי”...
בהמשך מספר הרמב”ם על תשוקת-התשוקות שעלתה בידו.
הוא הגיע ארצה“ .בליל אחד בשבת ,שלושת ימים לירח סיוון,
יצאתי מן הים בשלום ובאנו לעכו ,וניצלתי מן השמד והגענו
לארץ-ישראל .יום זה נדרתי ,שיהיה יום ששון ושמחה ומשתה
ומתנות לאביונים ,אני וביתי עד סוף כל הדורות”.
הפמליה המיימונית המצומצמת התקבלה בתשואות ובחרדת
קודש בעכו .רבי יפת ,רבה של עכו ,יחד עם יתר רבני העיר,
שמעו את שמע גדלותם של רבי מימון ושל רבי משה ,בנו,
והעריצו אותם בכבוד מופלג.

לתור את הארץ
חודשים אחדים לאחר ההגעה לעכו ,יצא הרמב”ם כשהוא
מלווה את אביו ומלווה ברבי יפת ,רבה של עכו ,לבקר במקומות
הקדושים בחברון וירושלים ,כאשר התרגשותו רבה היא.
תחילה הוא מבקר בירושלים ,ביום ו’ במר-חשוון; לאחר מכן,
“באחד בשבת ,ט’ בחודש ,יצאתי מירושלים לחברון ,לנשק
קברי אבותי במערה ואותו יום עמדתי במערה והתפללתי”.
עד כדי כך החשיב הרמב”ם את שני הימים הללו בהם ביקר
בעיר הקודש והמקדש ובעיר מכפלת האבות ,עד שקבע
אותם כימי חג ומועד“ .ושני הימים האלה ,שהם שישי ותשיעי
במרחשוון ,נדרתי שיהיו לי ליום-טוב ,ותפילה ושמחה בה’
ואכילה ושתייה”.
ועדיין לא הגיע הרמב”ם אל המנוחה ,אלא ממשיך בנדודיו -
למפרע התברר לרמב”ם שישיבת ארץ-ישראל באותה
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תקופה אינה בטוחה .הצלבנים הנוצרים שלטו אז
בארץ ודלדלו את האוכלוסייה היהודית שנמלטה
מארץ אבותיה .לא יותר מאלף וחמש-מאות יהודים
התגוררו באותה תקופה בכל רחבי ארץ ישראל.
הרמב”ם ,החפץ לעבוד את בוראו בלי צל פחד
ומורא ,מחליט לרדת מצרימה.
בשנה הראשונה לשהייתו בארץ-הקודש ,שנת
תתקכ”ו ,יורד הרמב”ם למצרים ,כשהדעות חלוקות
האם מימון אביו ,שקשיש היה וישיש ,נותר בארץ-
הקודש ,או שמא ירד יחד עם בנו מצרימה ושם
נפטר בסמוך להגעתם.

תחנה חמישית:

מצרים

משה רעיא מהימנא

“העובר בשלושה לאווין”...
ירידתו של הרמב”ם למצרים ,אינה ירידת
השתקעות של סתם ,אלא נידון הלכתי כבר
מאות שנים בספרי הפוסקים .זאת לאור האיסור
להתגורר במצרים ,לאחר צאת אבותינו ממנה.
מסופר שהרמב”ם עצמו ,בתקופתו הראשונה

למגוריו במצרים ,היה חותם את שמו“ :משה בן
מימון ,העובר בכל יום בשלושה לאווין!”  -על
אותם איסורי תורה האוסרת עלינו לבלתי נשוב
מצרימה.
בספרי הפוסקים מבוארים גם ההיתרים למעשהו
זה של הרמב”ם שהגיע למצרים מכורח המציאות
ולאחר נדודי גלות מסוכנים.
מיד עם בואו ,זיהו היהודים  -לצד הגויים -
את גדלותו ,קדושתו וחכמתו הכבירה של איש
האלוקים שהשתקע בקהילה היהודית העתיקה
באלכסנדריה ,קהילה ותיקה עוד מימי בית המקדש
השני .אולם עדיין אל המנוחה לא הגיע ואת הנחלה
לא נחל .בתחילת ימיו במצרים ,סבל הרמב”ם גם
מהצקות ומהלשנות שונות של מי שלא ראו בעין
יפה את גדלותו (כמו אותו משורר מוסלמי שהציל
את חייו של הרמב”ם במרוקו ולא היה מסוגל
לראות את הכבוד הרב שהוא נוחל במצרים ,עד
שהלך והלשין על הרמב”ם וטפל עליו עלילות
דברים).
תקופת זמן שהה הרמב”ם בשפריר חביון ,נסתר
מעיני הבריות ומאישוני העלילות ובתקופה זו
סיים כתיבתם של שבעה ספרים מתוך ספרי ‘היד
החזקה’.

שנה שלמה במיטה
בהיות הרמב”ם כבן שלושים נשא את אשתו,

בתו של רבי מישאל הלוי ,איש נכבד ממשפחה
מיוחסת וממנה נולדו לו שני ילדים .הרמב”ם
בדוגלו בשיטתו האבסולוטית שאסור להרוויח כל
רווח כספי מלימוד התורה ,לא הסכים שיפרנסוהו
ויכלכלוהו ,אלא קשר קשרי מסחר והשקיע מעות
יחד עם אחיו ,רבי דוד מיימוני .רבי דוד זה היה
סוחר מדופלם והוא זה שהיה נודד ממקום למשנהו
ועושה עסקים בכסף המשותף שלו ושל אחיו,
הרמב”ם; כאשר בתקופת נדודי העסקים ,היו אשתו
ובתם סמוכות על שולחן הגיס-הדוד ,הרמב”ם.
והנה ,סוף-סוף הגיעו ימי מרגוע .רבי דוד
התעסק בביזנס ואילו הרמב”ם שקד על ספריו
הקדושים וכך סיים לכתוב את כל ספרו הגדול ,היד
החזקה.
אולם גם שנות הרוגע הללו הסתיימו בחטף
כעבור שנים בודדות .רבי דוד ,האח אליו היה
הרמב”ם קשור בקשר בל ינתק ,טבע בלב ים באחת
מהפלגות העסקים .הדבר פגע אנושות בליבו של
הרמב”ם אשר רואה בטביעתו של אחיו את התלאה
הגדולה שבתלאותיו ובתלאובות חייו“ .הרעה
הגדולה שבאה עלי באחרונה ,שהיא רעה מכל
רעה שעברה עלי מיום היותי ועד היום הזה” ,מקונן
הרמב”ם במכתבו לרבי יפת הדיין“ ,והיא פטירת
אחי הצדיק זצ”ל שטבע בים הודו ובידו ממון רב
לי ולו ולאחרים .והניח בת קטנה ואלמנה אצלי”.
הרמב”ם מעיד על עצמו שהדבר פגע בו ,בגוף

דער היי_ליגער

רמב"ם
גליון תיעוד-מחקרי
המתחקה אחר חייו
ומשנתו של הרמב"ם
עם פתיחת לימוד
המחזור הארבעים
של "הרמב"ם היומי"

המסע
הסתבכות .מפת שלטון צבא האל-מוואחידון בצפון אפריקה ובספרד ,שטחי הכיבוש שלהם
מסומנים בירוק

צוהר ללומדים

פרקי ביוגרפיה
ומחקר המקיפים
את תחנות חייו

רצה משה לישב בשלווה .הבית בו התגורר הרמב''ם בפאס שבמרוקו

טורים אישים של לומדי הרמב"ם

ריווח גדול בזמן קצר  /הרה"ח ר' מאיר ברנד שליט"א – בני ברק
בחג השבועות זמן מתן תורתנו ,חלק גדול מכלל ישראל נותר ער משך כל הלילה לומר תיקון ליל שבועות .בתיקון זה אומרים ולומדים
פסוקים בתנ"ך שאיננו מבינים וכן משניות מששת הסדרים שלא כולם מבינים ,אבל למרות זאת ,בסיומו של הלילה התחושה היא שזכינו
להתחבר כראוי וכנכון לתורה הקדושה .שנה לאחר מכן ,כבר מכירים יותר את הפסוקים המוקשים ומבינים יותר את המשניות הלא-
מובנות .וכך משנה לשנה ,מבינים יותר ומתחברים יותר.
ללמוד פרקי רמב"ם בכל יום ,הוא קודם כול ,קבלת עול תורה .ולכן ,גם כשמגיעים בלימוד לפרקים קשים כדוגמת הלכות קידוש החודש
ומתחילים להיאבד ,צריכים לזכור את תיקון ליל שבועות .קודם אומרים ואחר כך מבינים .אם לא במחזור הזה ,אז במחזור הבא .כאחד
שזוכה ללמוד רמב"ם יומי כבר שנים רבות ,אני רואה אצלי הבנה יתרה משנה לשנה בדברים שלא הבנתי בעבר.
בלימוד הרמב"ם יש מעלה גדולה שהוא בלול מכל חלקי התורה כולה .מי שלומד לצד הרמב"ם גם דף היומי ושתי משניות ליום ,מוצא
ברמב"ם את כל מה שלמד בעבר .כל הסוגיות של הש"ס מסוכמות בין פרקי הרמב"ם ,כל דבר על אופנו בסדר מופתי .ואם בלימוד הדף היומי זוכים לסיים את הש"ס
רק בשבע שנים ,הרי שבלימוד הרמב"ם מסיימים את כל התורה כולה במחצית התקופה .בנוסף לכך שהרמב"ם ביסס את הלכותיו גם מהירושלמי ופוסקים נוספים,
שבלימוד ההלכות האלו משלימים דברים שאי אפשר להשיגם בלימוד הדף היומי בלבד.
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אי

ובנפש ,עד כי שנה שלמה היה מרותק למיטתו,
ערש דווי וכאב“ :ונשארתי אחריו כמו שנה מיום
שהגיעה השמועה הרעה ,נופל על המיטה בשחין
רע ובדלקת ובתמהון לבב ...עד היום ,כמו שמונה
שנים ,אני מתאבל ולא התנחמתי”.
את מכתבו מסיים הרמב”ם בשורה מרטיטה:
“ולולי התורה היא שעשועי ,ודברי החכמות
שא ַׁש ֵכ ַח בהן יגוני ,אז אבדתי בעניי”...
ַ
הרמב”ם נותר ללא משענת מפרנסת ,כשאינו
מוכן להיות ניזון מידי הבריות כאות הערכה
לתורתו .משכך הוא החל אפוא משתמש בחכמת
הרפואה אותה למד ובה היה בקי ,על מנת לפרנס
את אשתו וילדיו יחד עם אשתו ובתו של אחיו,
רבי דוד .מסכת התלאות רק המשיכה כאשר
אשתו של הרמב”ם נפטרה וגם שני ילדיו הסתלקו
מן העולם .נשא הרמב”ם אשה חדשה ונולד לו
ממנה בן ובת ,הבת נפטרה גם היא ואילו הבן
הלא הוא קודש הקדשים רבי אברהם בן הרמב”ם
שהמשיך את שושלת ההנהגה והנגידות במצרים
לאחר הסתלקות אביו.

הרופא המלכותי

ידיעתו נעשה לרופא הדור ,ועל ידי חכמתו יכול
הוא לרפא אפילו ממחלת הבערות .לו פנתה אליו
הלבנה ,היה מרפא גם אותה מליקויה”.

מפוסטאט ועד טבריה | מסע ההלוויה הפלאי
בקשתו של הרמב”ם טרם פטירתו היתה ,שיעלוהו לקבורה בארץ-הקודש .על פי
הגרסה הרווחת היה זה הרמב”ם בעצמו אשר נקב בשם העיר טבריה כמקום אותו
בחר למנוחות .מספר ימים לאחר הפטירה ,כשהדבר התאפשר ,יצא המסע הגדול
והבלתי שגרתי ,מסע הלוויה ארוך ממצרים ועד לצפונה של ארץ-הקודש ,שם נקבר
הרמב”ם בבית העלמין העתיק שם נטמנו התנא הקדוש רבי יוחנן בן זכאי ,לצד
תנאים ואמוראים נוספים.
כך גם משמע מדיווח שמדווח הסופר הערבי אלקופטי  -בן דורו של הרמב”ם -
הכותב (בתרגום)“ :משה בן מימון מת ...וציווה לבאים אחריו לשאתו לים טבריה
ולקברו שם ,כי רצה להיות בין קברי בני ישראל וגדוליהם ,וכן עשו בו”.
פטירתו של הרמב”ם היתה מכה כואבת ואנושה ליהדות מצרים ,כל הקהילות
היהודיות במצרים  -אליהן הצטרפו גם קהילות נוספת מרחבי העולם היהודי -
התאבלו במרירות .גם הגויים שבמצרים קבלו ובכו על הילקחו של חכם הרזים.
ואילו בירושלים גזרו צום ותענית מרוב צער על כתר היהלומים אשר נלקח מעל
ראש בני ישראל.
אפיזודה היסטורית מופלאה מספרת:
תוך כדי שעברו מלוויו של הרמב”ם את המדבר שבין מצרים לארץ-הקודש,
התנפלו עליהם שודדים .המלווים נפוצו לכל עבר ואילו השודדים ניגשו אל ארון
האלוקים אך לא יכלו להסיט אותו ולא להרימו מעל פני הקרקע .פחד עצום נפל
עליהם בהבינם שאיש קדוש מונח בארון .קראו אפוא השודדים למלווים וביקש
מהם לבל ייראו מהם .מסע ההלוויה המשיך כאשר פלוגת השודדים שלופי החרב
מכתרים את ארונו של הרמב”ם ושומרים על הפמליה כולה בשמירה הדוקה ,לבלתי
יאונה להם כל אוון.
מן הנכון לחתום בגרסה שונה לסיפור קבורתו של הרמב”ם ,כפי שהיא מופיעה
בספר ‘עדות ביהוסף’ מפי המסורת הטבריינית הקדומה .לפי גרסה זו לא נקב
הרמב”ם בשמה של עיר הכנרת שטובה ראייתה ,כעיר מנוחתו ,הוא כן ציווה את
תלמידיו לפני פטירתו שמיד לאחר הסתלקותו יערכו בו טהרה ,ילבישו אותו
תכריכים ויעלו את ארונו על דבשתו של גמל (כלי התחבורה המצרי האולטימטיבי,
אז כמו היום) ,יהלכו אחרי הגמל אל המקום אשר ילך והמקום בו יעצור הגמל מלכת,
ידעו ששם איווה לו מקום למשכן לו.
הגמל יצא לדרכו בבוקר ,מלווה בפמליית המלווים ,ונס נעשה להם שקפצה להם
הדרך ובערבו של אותו יום כבר עמדו רגליהם בעיר טבריה .הגמל נכנס אל בית
העלמין העתיק ,מקום משכן קודשם של התנאים והאמוראים ושם נעצרו רגליו
מבלי תזוזה .הבינו התלמידים ששם חלקת מחוקק ספון  -זה המקום בו יטמינו את
רבם הגדול ,מאורם של ישראל.
טמנו המלווים בדחילו את גופו הטהור של הרמב”ם ,הקימו מצבה ועליה כתבו:
“פה טמון רבנו משה בן מימון ,מבחר המין האנושי”

ואז הגיע המעמד הנבחר .הרמב”ם נבחר
להיות רופאו האישי של מלך מצרים ,הסולטן
צלאח א-דין ושל הווזיר המצרי אלפאצ’ל .מכאן
ואילך הוא התחיל אמנם להיות עסוק רבות בבית
המלוכה אולם בד בבד רוכזו לידיו סמכויות
רבות ,הוא הפך למנהיגם הבלתי מעורער של
יהודי מצרים ,כשהוא מנצל את רום מעמדו על
מנת להיטיב לאחיו ,ולא רק במצרים ,ברוחניות
ובגשמיות.
בהיותו רופא ,כתב הרמב”ם ספרי רפואה
שונים והפך לרופא בעל שם עולמי ,כזה שרופאים
בכירים מאומות העולם נודדים עד למצרים רק
כדי ללמוד מתבונתו הרפואית .למרות שהרפואה
של העת העתיקה אין לה כל קשר לבין הרפואה
המתקדמת בת ימינו ומרבית כבתי הרפואה
העתיקים ,יש להם ערך מוזיאוני בלבד ,אבל לא
ערך רפואי; הרי שכתבי הרמב”ם ודרכיו ברפואה,
קיימים גם היום ,ויתרה מכך  -הם קיימים במיוחד
היום ,כשמסתבר שתגליות שמנחות את הרופאים
בתש”פ ,הנחו את הרמב”ם כבר לפני שמונה מאות
שנים .הרמב”ם היה הראשון שחידש ,לשם דוגמה ,שישנה
אינטראקציה בין חולי הגוף לבין המצב הנפשי .היום כולם
יודעים את זה ,אבל אז זה היה בגדר חידוש ,שמצבו הנפשי של
החולה יש לו השפעה כה רבה על מצבו הגופני.
עוד חידוש שחידש הרמב”ם בהיותו רופא ,הוא שהרופא
צריך לטפל בחולה ולא במחלה .כלומר  -אין די ללמוד איך
מטפלים במחלה עצמה ,אלא צריכים להתאים את הרפואה
לכל חולה וחולה ,כי אין שני חולים זהים .כך הוא כותב בספר

הקצרת“ :ועל איש שיחלה ,צריך בהכרח חידוש העיון (עיון
רפואי מחודש ,מבלי להסתמך על מסקנות מחולים אחרים
שחלו במחלה זו  -י.י.ג .).ולא יאמר ,החולי הזה כחולי ההוא...
שהרופא לא ירפא מן המחלה ,אך ירפא אי ָׁש ּה”.
כדי להבין את מעמדו הבכיר של הרמב”ם כ”ראש הרופאים”,
נצטט מספר שורות (מתורגמות) מתוך שיר התהילה שחיבר
המשורר הערבי הנודע והקדום ‘אל סעיד אבן צינא’ ,הכותב:
“גלינוס (הרופא הבכיר ביותר ברפואה הקדומה  -י.י.ג).
ירפא רק את הגוף ,ובן מימון את הגוף ואת הנפש כאחד .על פי

המלחמה בקראים

כאשר אצר הרמב”ם כוח ומנהיגות בידיו ,הוא
פנה לתקן בפצע הפתוח של יהדות מצרים והיא -
הק ָר ִאים .סיפורם של הקראים ,בקצרה ,הוא
עדת ַ
כך :בימי רבותינו הגאונים היה יהודי בשם ענן בן
דוד שנעלב שלא בחרו בו לתפקיד ה’ריש גלותא’
היוקרתי ,פרש ענן והחליט לחדש את תורתם של
הצדוקים ,אלה שלא סומכים על חכמי ישראל
וטוענים שאין לנו אלא את מה שהתורה מצווה,
בלי מה שביארו רבותינו בתורה שבעל-פה ,עפר
ואפר לפיו .במצרים שלטו הקראים שליטה רבה,
אחד מהם ,זוטא שמו ,הצליח להתמנות כ’נגיד’
היהודי (כמו ‘ריש גלותא’ ,המנהיג של היהודים
במצרים) ורבים-רבים נסחפו אחרי הכת הקראית
וסטו מדרך התורה הקדושה  -תורה שבעל-פה
אשר בלעדיה אין כל ערך והבנה לתורה שבכתב.
משעלתה קרנו של הרמב”ם הוא עקר דירתו
מאלכסנדריה אל פוסטאט הלא היא ‘קהיר
העתיקה’ ,שם ,בקהיר העתיקה (שם ניצב בית-
הכנסת העתיק ‘בן עזרא’ מימי עזרא הסופר ובו
התפלל הרמב”ם .בית-הכנסת עומד על תילו
עד היום) התגורר הקיבוץ המרכזי של הקראים,
קיבוץ שכלל את מרבית יהודי מצרים שנטו אחרי
הקראות המעוותת.
הרמב”ם פעל במספר מישורים להחלשת כוחם
של הקראים.
הוא עבד מול בית המלוכה והצליח לחלץ את
משרת ה’נגיד’ המכובדת מידי זוטא הקראי ,כך
החליש את כוחם הפיסי של אותם מעוותי תורה.
לאחר מכן פעל בכוח תורתו וחכמתו לשכנע את
יהודי מצרים לבלתי ינהו אחר הקראים אלא
יאמינו בתורת אמת .מלחמתו בקראים היתה
אחת הסיבות המובילות לכך שאת ספרו הגדול,
ה’משנה תורה’ ,כתב הרמב”ם מבלי לציין את
מראי-המקומות בתלמוד ובמפרשיו ,מהם פסק
את הלכתו ,הרמב”ם רצה לייצר מקשה אחת של
תורה שבכתב ושבעל-פה ,לא כתורה הנאמרת
מפי תנא זה ואמורא זה ,לא תורה הנאמרת מפי
יחידים ,אלא תורה שלמה שכולה תורה אחת היא  -תורת
ישראל .גם חלק מפרקי ספר ה’מורה נבוכים’ אשר כתב ,ייחד
על מנת להתמודד עם טענות אוויליות שהעלו הקראים.
סופה של המלחמה שהצליחה ,הרמב”ם הצליח להציל את
יהדות מצרים מטלפי הקראים ולהשיבה אל חיק האמונה
הטהורה ,האמונה שתורה שבכתב ותורה שבעל-פה ,תורה אחת
היא ושכל דברי חכמי ישראל  -אמת!
כה מתאר הרמב”ן בהתפעלות שירתית את מלחמתו של

דער היי_ליגער

רמב"ם

ומלאה הארץ דעה את ה' .בימת הנשיאות במעמד סיום הרמב"ם המרכזי בשנת תשמ"ט

הרמב”ם בקראים ,באיגרת אותה הוא
ממען אל חכמי צרפת:
“מי היכה הצדוקים אשר היו
כגיבורים חוסים? מי נתן הבייתוסים
לשוים? הלא הרב ז”ל כי הוי”ה עמו!”

רבן של ישראל

הדיוקן המיוחס לרמב”ם ,האמנם?!
אין מי שלא מכיר את הפורטרט הזה  -ציור דיוקן המיוחס לרמב”ם .ציור
המופיע בכל רחבי תבל ,על גבי שטרות ומטבעות ,פסלים והטבעות וכמובן
בכל מקום בו מזכירים את הרמב”ם.
מניין צץ הציור הזה? והאם הוא מהימן?
האיור הזה נולד בדיוק לפני מאתיים ושבעים וחמש שנים ,בשנת תק”ה.
הוא הודפס כחלק מסט בן שלושים וארבעה כרכים עם השם “אוצר העתיקות
המקודשות” ,על ידי איש אמנות ערל בוונציה .שם מופיע הציור המוכר לנו
עם הכיתוב שמדובר בעצם ברבי משה בן מימון  -הרמב”ם .מתוך הספר הזה
התגלגל הדיוקן בדרכים שונות עד שהפך למוכר וכמעט לקונצנזוס שמדובר
בדיוקנו של הרמב”ם עד שרבים מאיתנו ,כשאנו מדברים על הרמב”ם או
שומעים מגדולתו ,עולה מול עינינו אותו דיוקן.
ברם ,כאשר חוקרים חקרו את הדיוקן הזה ,הם מיהרו להטיל סבך של
פקפוקים במהימנותו .השאלה הראשונה היא  -היכן היה האיור מוטמן משך
שש מאות שנים עד שהגיע לידי אותו מדפיס וונציאני .יותר סביר שהלה בדה
אותו מליבו ,או אולי השתמש באיור של ‘חכם באשי’ בן דורו והחליט להכריז
עליו כ’רבי משה בן מימון’ .לצד זאת גם קוד הלבוש אינו ממש קוד לבוש מצרי.
והכי הכי ...הרמב”ם שבציור המוכר ,אין לו פאות ראש ,הוא נראה מגולח
למשעי סביב ראשו ,מה שמנוגד למה שפסק הרמב”ם בעצמו בהלכותיו .מתוך
מכלול הטענות הללו  -נוטים חוקרים להיות משוכנעים שמדובר בדיוקן שאינו
של הרמב”ם.

מושכות ההנהגה של יהדות מצרים
המפוארת ,ניתנו בידיו של הרמב”ם.
היסטוריונים חלוקים ביניהם אם
הרמב”ם גם הסכים לעטות על
ׂוֹרר
עצמו את תפארת ה’נגיד’  -הש
היהודי ,או שמא נמנע מכך ,כדי שלא
יאמרו שלכן הדיח את זוטא הקראי
מהנגידות ,כדי לתפוס את מקומו.
אולם ללא עוררין היה הרמב”ם
המנהיג הגדול והרועה הנאמן של
יהדות מצרים ,כשהוא משתמש
בקשריו הדיפלומטיים בבית המלוכה,
גם כדי להושיע את אחיו המתגוררים
מחוץ לגבולות ארץ הפירמידות.
פעל הרמב”ם בשני מישורים.
במישור הרוחני  -תיקן תקנות
הלכתיות פורצות דרך ,לביסוס
היהדות .ובמישור הגשמי  -פעל
רבות למען אחיו אצל מלכי מצרים,
היושבים על כס המלכות העתיק,
מורשת פרעה.
דוגמה לפעילותו של הרמב”ם ופעלתנותו למען

צוהר ללומדים

אחיו שמחוץ לגולת מצרים ,היא אותה דאגה אשר
דאג ליהדות תימן העתיקה .הרמב”ם חיזק את
רוחניותם של יהודי תימן שסבלו מצרת משיחי

גליון תיעוד-מחקרי
המתחקה אחר חייו
ומשנתו של הרמב"ם
עם פתיחת לימוד
המחזור הארבעים
של "הרמב"ם היומי"

השקר ,על-ידי ‘אגרת תימן’ אשר כתב
להם ואשר הפכה לחלק בלתי נפרד
מכתבי האמונה של העם היהודי; לצד
זאת דאג הרמב”ם להשתמש בקשר
הדיפלומטי שהוביל בין אלכסנדריה
לבין תימן על מנת לגרום לשליטי
תימן ,לגמול טוב וחסד עם היהודים.
יהודי תימן כה הוקירו את חסדו של
הרמב”ם עמם עד שקיבלו על עצמם -
עד עצם היום הזה!  -לנהוג בהלכה רק
לאור פסקיו של המיימוני הקדוש.
אומרים שגם את האישור המיוחל
שאישר את שיבתם של היהודים
להתגורר בירושלים עיר הקודש -
השיג הרמב”ם מידי הסולטן צלאח
א-דין.

בשנותיו הקצרות הספיק הרמב”ם
להטביע חותם בל יימחה בעולם
היהודי ,כשהוא עיצב מחדש את
ההשקפה היהודית ועשה פנים
חדשות לתורת ישראל .אולם הנדודים
והחולאים הכריעו את גופו הטהור.
בכ’ בטבת שנת ד’ אלפים תתקס”ה
(לפני  805שנים) הסתלק הרמב”ם
לבית עולמו ,ויבכו אותו המוני באי
עולם ,יהודים ושאינם ,כשעל פי צוואתו הוא מובל
לקבורה בארץ-הקודש.

המסע
פרקי ביוגרפיה
ומחקר המקיפים
את תחנות חייו

טורים אישים של לומדי הרמב"ם

לימוד מסודר ומקיף  /הרב צוריאל חלפון שליט"א  -ר"מ בישיבת 'כפלח הרימון' רחובות

רבן של ישראל .בית הכנסת "בן עזרא" בקהיר

בי

האמנם דיוקן הרמב"ם? .הדיוקן הראשון שהודפס בוונציה

• גליון מיוחד במשנתו של הרמב"ם • יום חמישי שבעה עשר בתמוז תש"פ

בספרו 'היד החזקה' מקיף הרמב"ם בבהירות נפלאה את כל חלקיה הנרחבים של תורתנו הקדושה ,מוציא מתוך כל הסוגיות ומתוך כל
המחלוקות שבש"ס את ההלכה הפסוקה ,הנכתבת על ידו בשפה ברורה ובנעימה ,בשפה צחה וקלילה .למרות שחיבורו הגדול נכתב כבר
לפני  900שנה ויותר ,נדמה ללומדים בו – על פי הלשון הצחה והעכשווית – שאחד מבני זמננו כתב אותו.
בנוסף לידע הנרחב שרוכשים בלימוד הרמב"ם ,מקבלים גם בהירות ייחודית בכל נושא תלמודי שנלמד לאחר מכן .הרמב"ם הקיף
בחיבורו את כל התלמוד בבלי ואת כל התלמוד ירושלמי ,כך שלאחר לימוד הרמב"ם על הסדר ובפרט כשזוכים לסיימו ,הרי שבלימוד
סוגיות הש"ס לאחר מכן ,נתקלים באינספור הלכות פסוקות שנשלפו מתוך השקלא וטריא שבגמרא ,וכך ניגשים לסוגיא מוכנים ומזומנים
בידע בקיאותי רחב-היקף בכל סוגיא וסוגיא.
מעלה נוספת יש בלימוד הרמב"ם שהשחיל בין ההלכות הרבה מאוד מוסר והשקפה ,הנהגות יומיות לאדם השלם .וזוהי ברכה גדולה
השמורה לכל לומדי הרמב"ם ,שזוכים להתמלאות במדע ובחכמה בעושר רב ,מים תורתו הבהירה של הנשר הגדול.
אשריהם ואשרי חלקם.

גליון מיוחד במשנתו של הרמב"ם • יום חמישי שבעה עשר בתמוז תש"פ •

גי

יקותיאל יהודה גנזל

מ ֶֹשה ַע ְב ִּדי
ּתו ַֹרת ׁ
סקירה מקיפה על ספריו וחיבוריו של הרמב”ם

קרוב לאלף שנים .עשרות רבות של דורות .גאונים
מכל העדות לצד (להבדיל!) גדולי הרופאים ומלומדי
אומות העולם .כולם מקדישים שנים משנות חייהם ,על
מנת לפצח חלק (כל אחד את חלקו שלו) מאותם שורות
שנכתבו בלשון-הקודש עתיקה או בערבית ספרותית.
מתייגעים ומתעמקים ,מלמדים ומפרשנים ,ועדיין אינם
מגיעים לקיצה של החכמה העצומה -
החכמה הגלומה בספריו של הנשר הגדול ,רבן של כל
ישראל ,הרמב”ם הקדוש.
אחד מחוקרי הביבליוגרפיה של הרמב”ם ,היטיב
להגדיר:
חכמים וגאונים אחרים במהלך ההיסטוריה ,הקדישו
חיים שלמים כדי לחבר ספר אחד עמוק וממצה .ואילו
הרמב”ם יצר בחייו עשרות יצירות ,של קודש ושל חול
(והלוואי והקודש שלנו יהיה כמו החול של הרמב”ם),
שעל כל אחד מהם ,צריך בן אנוש לשקוד חיים שלמים.
ספר הספרים של הרמב”ם (עליו לא נכתוב במסגרת
מסה זו ,וייוחד לו מאמר בפני עצמו בגיליון מגוון זה)
הוא ה’משנה תורה’ ,ספר המקפל בתוכו את כל התורה
כולה ,החל מנושאי אמונה והשקפה שהפכו להלכה
סדורה ועד להלכות ימות המשיח ,והכל בגאונות שכזו
 שעד היום מסובבים למדנים בוהן-יד ,על מנת לפלפלבשורותיו ובדיוקיו .אליו מצטרפים ספרים מונומנטליים
אחרים כמו ‘פירוש המשניות’ שהפך לאבן דרך למסורה
היהודית .אולם ישנם עוד ספרים רבים אשר חיבר
משה רעיא  -דער הייליגער רמב”ם ,עליהם ,נמקד את
העמּודים הבאים.
ַ

פירוש המשניות
מאורות .הקדמות ונדודים
את ‘פירוש המשניות’ ,החל הרמב”ם לכתוב בהיותו בן

עשרים ושלוש ,בשנות מרוקו .הכתיבה נמשכה שבע שנים,
שנות נדודים .הפירוש נחתם כאשר כבר התגורר הרמב”ם
במצרים .אורח הנדודים הותיר טלאים-טלאים בתוך פירוש
הרמב”ם כאשר מפעם לפעם מסמן הרמב”ם סימנים של ציוני
דרך מהמקום בו הוא נמצא בשעת כתיבתו.
מדובר בעצם בפירוש הראשון שחובר בצורה שתאפשר את
לימוד המשניות ,גם בלי ללמוד את הגמרא.
לא פחות מחשיבותו של פירוש המשנה עצמו ,הן חשיבותן
של ההקדמות .אותן הקדמות שהקדים הרמב”ם לסדרי המשנה
ולמסכתות הש”ס .חלקן של ההקדמות מהוות תוכן לימודי
בפני עצמו ,כזה שנשרש במהלך היהדות“ .י”ג עיקרי האמונה
של הרמב”ם” ,הלא הם ה’אני מאמין’ שמציבים את האמונה
היהודית ,סודרו על ידו בהקדמה לפרק ‘חלק’ שבמסכת
סנהדרין .ואילו “שמונה פרקים להרמב”ם”  -אותו חיבור קדוש
הנלמד כספר מוסר בפני עצמו ,בלמדו את מהות נפש האדם
ואת הדרך להשיג מידות טובות ,נכתב כהקדמה למסכת אבות.
בכלל ,הרמב”ם מרחיב רבות כל אימת והוא מגיע ליסודות
האמונה ,וכפי שהוא מעיד על עצמו בהקדמה למסכת ברכות:
“יקר בעינַי ללמד עיקר מעיקרי הדת והאמונה ,יותר מכל
אשר אלמדהו!”
את שמו המקורי של פירוש המשניות (שנכתב במקורו
בערבית) ,קרא הרמב”ם ‘ -המאור’ ,ואילו בעל ‘צידה לדרך’
(רבי זרחיה .אחד מרבותינו הראשונים) כותב על החיבור ,שמי
שלא ראה את הקדמותיו“ :לא ראה מאורות מימיו”.

ספר המצוות
הקדמה ל’משנה תורה’
ספר המצוות הוא בעצם הספר הראשון שמונה את כל
תרי”ג המצוות בצורה מסודרת  -כשלאחריו הגיעו יתר ספרי
המצוות שחיברו רבותינו (אשר כל אחד מציב חלוקה משלו
לתרי”ג המצוות) .אל הספר הזה צירף הרמב”ם גם ‘שורשים’
 פרקי הדרכה עיוניים לצורה בה יש למנות את המצוות ,מהנכלל בתרי”ג ומה לא .אפילו הרמב”ן שהשיג פה ושם על ספר
המצוות ,כותב עליו“ :הספר הזה להרב ז”ל ,עניינו ממתקים
וכולו מחמדים”...
במכתבו ,הסביר מרנא ה’חתם סופר’ זי”ע שהספר הזה הוא
הבסיס עליו השתית הרמב”ם את ‘משנה תורה’ .קודם הוא ערך
את מניין המצוות ועליו פרש את כל התורה כולה .משכך מציע
ה’חתם סופר’ שיחזרו להדפיס את הספר ביחד עם כרכי ‘משנה
תורה’ ,כחלק אינטגרלי (כפי שאכן התחילו לעשות) ,כשהוא
משבח את הספר במילים:
“הוא ספר נפלא מאוד ,וכל ההוגה בו ויודעו ,מוצא טעם
צפיחית בדבש”...

הראשונים ,רבנו ידעיה הפניני (הנקרא גם :רבי ידעיה
הב ֶד ְר ִׁשי) ,במכתב אותו הוא כותב לרבנו הרשב”א:
ֶּ
“הוא הבין בפילוסופיא האמיתית  -כל מה שהבין בה
יסטוֹ (מגדולי הפילוסופים בכל הזמנים  -י.י.ג ).וכל מפרשי
ַא ִר ְ
ספריו .והבין בתשבורת ובמספר המצורף אליהם (חכמת
ידס
הגיאומטריה והמתמטיקה  -י.י.ג - ).כל מה שהבין ֵאו ְּק ִל ֶ
(אבי תורת הגיאומטריה  -י.י.ג ).וחבריו .וידע בתכונה
(חכמת האסטרונומיה  -י.י.ג - ).כל מה שנודע מתעלומותיה
ָלנוֹס
לבטלמיוס .ומצא במלאכת הרפואה  -כל מה שמצא בה ג ֶ
וא ּבו ַּק ַרט (הרפאים המפורסמים ביותר בעולם העתיק  -י.י.ג,).
ַ
וכלל ִׁשכלולו מקבלת התורה שנודע ונתחדש עד זמנו וחקק
וצירף בסודותיה ובסתריה”.
הרמב”ם עסק בחכמות העולם על מנת להוכיח מהן את
אמיתות התורה ועל מנת לחלוק עליהן ,כשהן מנוגדות לתורה.
ספרי הפילוסופיה שחיבר הרמב”ם ,כמו הספר ‘מילות היגיון’
המיוחס אליו ועל פי השמועה העתיקה הוא חובר על ידו
בהיותו נער כבר שיתסר בלבד ,מיוסדים על תורת הפילוסופיה,
אולם מכוונים אל ההשקפה התורנית המדויקת.
פסגת ספרי הפילוסופיה של הרמב”ם הוא הספר המקודש
והטמיר ‘מורה נבוכים’ ,עליו נרחיב בשורות הבאות.

מורה נבוכים

ליחידי סגולה בלבד!
הספר ‘מורה נבוכים’ ,הוא בהחלט אחד הספרים היותר
טמירים בארון הספרים היהודי .הספר בנוי בצורה של
שאלות-ותשובות פילוסופיות בענייני אמונה ,כאשר בין היתר
מרחיב הרמב”ם לבאר בו שאסור חלילה להגשים את הבורא
יתברך ומסביר את כל המקראות מהם יוכל להשתמע כביכול
שיש הגשמה לבורא יתברך (וכפי שקבעו בעיקרי האמונה:
הבורא יתברך שמו אינו גוף ולא ישיגוהו משיגי הגוף ואין לו
שום דמיון כלל!) .הרמב”ם גם חולק בספרו זה על אריסטו

די

ומוכיח שהעולם אינו קדמון ,אלא
נברא בששת ימי בראשית ,לצד
הפולמוס ששילח להבות
עיונים בהשגחה פרטית וביתר ענייני
עוד בחייו של הרמב”ם החל הפולמוס הגדול סביב ספריו של הרמב”ם
האמונה.
ספרי רפואה
את הספר הזה ייעד הרמב”ם
ובייחוד הספר ‘מורה נבוכים’ .היו מגדולי הדור  -בעיקר כאלה שלא הכירו
המימוֹ ִני הקדוש  -שהתקשו לקבל את הספרים
אישית את אשו היוקדת של ַ
מתחילתו רק לאנשים מובחרים,
כאלה שמכירים את כל תורת
הללו שעסקו בדברים הנמצאים ברומו של עולם ,דברים שקודם לכן לא נכתב
בקשה אישית
עליהם.
הפילוסופיה ,אנשי מעלה אשר יוכלו
מהסולטן
להבין אותו .כי מי שחלילה מבין רק
לאחר הסתלקותו של הרמב”ם ,התעוררו כמה מחכמי צרפת ,מרבותינו
המקודשים,
בכתביו
הוגה
יהודי
שכל
גירונדי
יונה
רבנו
כמו
הראשונים,
כעשרה ספרי רפואה (כולם
את השאלות ולא את התשובות  -הוא
עלול להתדרדר אל פחת הכפירה.
והטילו חרם על כתבי הרמב”ם .הם אמנם לא היכירוהו ולא ידעו כמה גדול היה
כתובים ערבית) הותיר אחריו
ולכן הסיקו את מה שהסיקו על הספרים .הדבר הגיע לידי כך שמתנגדים שקמו
הרמב”ם ,קדוש ישראל שגם היה
הרמב”ם בעצמו כותב זאת בספרו זה
שמי שיתחיל ללמוד את הספר הזה
בעקבות כך ,פנו אל האינקוויזיציה הנוצרית (לא זו של גירוש ספרד ,אלא
לאחד מגדולי הרופאים בדורו .חלק
הקדומה יותר ששלטה על השיח הנוצרי) בבקשה שידונו את ספרי הרמב”ם
מהספרים מתבססים על חכמת
טרם יהיה משכיל מספיק ,הרי “לא
רק שיגרום בלבולים בדעותיו ,אלא
לשריפה .וכך הווה  -ספריו של הרמב”ם הקדוש הועלו באש בצרפת.
הרפואה של הרופאים הקדומים (כמו
לאחר שנחצו הקווים הללו ,חזר בו רבנו יונה והחל מצדד בעד הרמב”ם .לא
גלנוס ואבוקרט) וחלק מהספרים
אף כפירה מוחלטת!” הרמב”ם ממשיל
זאת למי שמאכיל תינוק בן יומו בנתחי
זו בלבד ,אלא כעבור תקופה ,כאשר נגזרה בצרפת ‘גזירת שריפת התלמוד’
מציעים פרקי רפואה משלו ,במיוחד
הנוראית ,בה שרפו את התלמוד היהודי וכילו חלקים מתורת רבותינו שלא
רפואה מונעת.
בשר ומשקהו יין אלכוהולי כבד ,שהוא
גוזר מיתה על הילוד .כך גם רק אחרי
שבו עוד  -בכה רבנו יונה וטען שבעוון שנשרפו ספריו של הרמב”ם על-ידי
הרמב”ם היה מגדולי הרופאים
השתדלותם של יהודים ,מתנגדי הרמב”ם ,המיט הקב”ה את אות הקלון מכאיב
שהאמינו  -במה שהרפואה היום
שאדם מתחיל לאכול דייסה ומתקדם
באיטיות ,מסיים את התורה ומגיע
הלב של שריפת התלמוד.
מאמינה ביותר  -ברפואה מונעת,
ככל שחלפו השנים הכירו הכול בגדולתו ובקדושתו של הרמב”ם קדישא,
כלומר :כשאדם בריא ,עליו להתנהג
להבנה גבוהה מאוד ,הוא יכול להיות
בין אותם יחידי סגולה להם מיועד
מאור עינם של ישראל ומגדולי הדורות כולם .רבנו משה ,אשר ‘ממשה עד
בצורה בריאה ,לאכול בריא ,לישון
משה ,לא קם כמשה’...
בריא ,וכך הוא ימנע מעצמו לחלות.
הספר ,או כפי שכותב הרמב”ם בעצמו
בהקדמת הספר ,שה’מורה’ (-כך נקרא
את שיטתו זו חקק הרמב”ם גם
בספר הלכותיו ,במשנה תורה (הלכות
הספר בקיצור) מתאים ל”מעולה אחד
ולא יתאים לעשרת אלפים סכלים”...
הרמב”ם  -כל אחד מהם הפך לסימן דרך בתורת
דעות ,פ”ד ה”א):
הדת האלוקית והאמונה השמיימית ,לדורות עולם.
“הואיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם
ה’מורה נבוכים’ נכתב אחרי כתיבת ה’משנה
תורה’ ,הוא נכתב בערבית ותורגם בעברית על
הבולטות והמפורסמות בין האיגרות ,הן :איגרת
הוא ...לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים
השמד ,איגרת תימן ואיגרת תחיית המתים.
המאבדים את הגוף ,ולהנהיג עצמו בדברים המברים
ידי רבי שמואל אבן תיבון ,בהדרכתו האישית של
הרמב”ם.
איגרת השמד  -היה זה בתקופה בה גזרו רשעי
והמחלימים”.
האסלאם על נתיניהם היהודים להתאסלם ,רחמנא
חלק מספרי הרפואה נכתבו בהזמנתו של
למרות שגדולי ישראל הזהירו לפשוטי העם
לבלתי ללמוד בספר העמוק הזה אשר מי שאינו
לשיזבן .אחד מגדולי אותו הדור יצא חוצץ בקביעה
הסולטן המצרי אלפאצ’ל (בנו של המלך צלאח
שכל אותם יהודים (כמו יהודי מרוקו ועוד) ,צריכים
א-דין) שבנערותו היה פוחז והולל ובעלותו על
מוכשר לכך ,רק יינזק ממנו ,הרי שהם בעצמם ,מאורי
ישראל ,הגו בספר קדוש זה .עדות עתיקה מספרת
למסור את נפשם ולהיהרג ,ובלבד לא להמיר את
כס המלוכה ביקש מהרופא המלכותי ,הרמב”ם,
דתם .רוח אחרת היתה עם הרמב”ם אשר קבע
שיחבר ספר רפואי עם הנחיות לשמירת הבריאות.
על הרה”ק ה’דברי חיים’ מצאנז זי”ע שהגה בו שנה
אחת קודם היכנסו לתקיעת-שופר .אף להמון העם
בחריפות באיגרת השמד שאסור לאף יהודי למסור
לבקשתו של הסולטן גם נכתב ספרו של הרמב”ם
את נפשו ,מאחר והמוסלמים לא דורשים מהם
על סממני הרפואה.
אמר הדברי חיים“ :למרות שאנו מקפידים לבלתי
ללמוד ספרי חקירה כלל; הרי שעצם החזקתו של
לכפור באלוקי ישראל .הרמב”ם מייעץ ליהודים
לחיות כ’אנוסים’ ,מוסלמים כלפי חוץ ויהודים
ה’מורה נבוכים’ בבית ,היא סגולה ליראת-שמים”.
ואילו על הרה”ק רבי פנחס מקאריץ זי”ע מסופר
לצד הספרים המנויים ישנם ספרים ומאמרים
בפנים ,תוך כדי חיפוש דרכים להימלט ממדינתם
הזו
האיגרת
דת.
בחופש
לחיות
אפשר
בו
מקום
אל
שלא הסכים לבנו להשאיל את הספר ‘מורה נבוכים’
שונים אשר כתב הרמב”ם ,כמו פירוש על הש”ס,
ולהוציאו מהבית כשהוא מסביר לו“ :ספרי הרמב”ם
ספר הלכות המיוסד על התלמוד הירושלמי .חלקם
מהווה יסוד היסודות בהלכות מסירות נפש ורבות
הפוסקים.
בה
דשו
בהיותם בבית ,הם מערים יראת-השם על יושביו”.
קיימים עמנו וחלקם נאבדו במהלך השנים  -ואנו
יודעים עליהם מפי כתבו של הרמב”ם עצמו .לצד
איגרת תימן  -נכתב ליהודי תימן שהיו מבולבלים
מהופעתו של משיח-שקר בקרבם .הרמב”ם נותן
רשימת ספרים נוספת שהיה בכוונתו של הרמב”ם
איגרות הרמב”ם
לכתוב  -כפי שמשתקף מעדויותיו בין בתרי ספריו
סימנים מובהקים לגלות באדם שהוא משיח שקר
כשהוא מוסיף לכתוב אודות קצי הגאולה ,שאסור
 אולם לא ידוע לנו אם בסופו של דבר לא נכתבו,או שמא נכתבו ואבדו במהלך השנים.
לחשב קץ הגאולה.
שלוש איגרות מקודשות
איגרת תחיית המתים  -בה פרש הרמב”ם את
שיטתו לגבי ‘תחיית המתים’ ו’עולם הבא’ ,בגילוי
חיבורים בפני עצמם מהוות האיגרות אשר שלח

דער היי_ליגער

רמב"ם
גליון תיעוד-מחקרי
המתחקה אחר חייו
ומשנתו של הרמב"ם
עם פתיחת לימוד
המחזור הארבעים
של "הרמב"ם היומי"

החיבורים
הספרים שחיבר
הרמב"ם ,בהלכה
באגדה ובהשקפה

צוהר ללומדים
אספקלריה המאירה בתורת הרמב"ם  /הרב אברהם יעקב אונגר שליט"א ר"מ בישיבת 'באר אברהם' סלאנים
לכאורה יש כאלו שיאמרו :למה לי ללמוד רמב"ם אם ממילא לא פוסקים כמותו? הרי אי אפשר לפסוק הלכות מלימוד הרמב"ם בלבד;
אמנם חשוב לדעת כי הלימוד עצמו מביא תועלת גדולה לאדם ,כי הרמב"ם סולל נתיבות לחיי האדם בכל תחום ונושא' .כל השונה הלכות
בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא שנאמר הליכות עולם לו ,אל תיקרי הליכות אלא הלכות' – צריך לדעת שלא מדובר כאן במשחק
מילים ,הליכות או הלכות ,אלא יסוד גדול יש בדבר ,שההלכות הן אלו ההליכות של האדם הלומד אותן.
הלומד רמב"ם מקבל מושגים אחרים לגמרי בלימוד כל התורה כולה ,כי הרמב"ם באספקלרייתו המאירה מנהיר כל הלכה במבטו
המרומם .לדוגמה אציין מה שמביא הרמב"ם בהל' רוצח ושמירת נפש ,על ההלכה 'תלמיד שגלה מגלין רבו עמו' ,כי 'חיי בעלי חכמה
ומבקשיה בלא תלמוד תורה כמיתה חשובין' .טעם נפלא זה מובא רק ברמב"ם וכל הלומד אותו מבין כיצד הרמב"ם הביט בעיניים מאירות
על סגולת התורה הקדושה ,וזוהי רק דוגמה קטנה ,אחת מני רבות.
לימוד הרמב"ם נותן 'בליק' (מבט) חדש על כל התורה ומצוותיה ,ואשרי הלומדים את הרמב"ם בכל יום ,העומדים על סודו בבהירות.

ההבדל בין הרמב”ם ובינינו

מהדורת כתב יד עתיקה של הספר מורה נבוכים

כל השלבים שיהיו לעתיד לבוא.
שיטה שהראב”ד חולק עליה מכל וכל.

טורים אישים של לומדי הרמב"ם

ספרי פילוסופיה

אין דרך להסביר איך הספיק הרמב”ם ,המורה הגדול שכל
ימיו היו מקשה אחת של תורה ,ללמוד גם את כל רזי חכמות
העולם ,חכמות הרפואה והפילוסופיה ,ולא סתם ללמוד ,אלא
להפוך לחכם בממד אסטרונומי ,כזה שדורות שלמים של
חכמי אומות העולם סוגדים לחוכמתו .אין זה אלא בבחינת מה
ששנו חכמים בלשון המשנה ש’כל הלומד תורה לשמה  -זוכה
לדברים הרבה’.
בכל אופן .כך מתואר הרמב”ם בידי תלמידו הגדול ,מגדולי

צפיחית בדבש :כאן נמנו
מאורות :כאן נוסחו לראשונה י”ג עיקרי האמונה
סגולה ליראת-שמים :טמירותו של ה’מורה נבוכים’
לראשונה תרי”ג המצוות
חכם הרזים
האיגרת ההיסטורית :המסר המסעיר של 'איגרת השמד’

שער מהדורה עתיקה של הספר מורה נבוכים

• גליון מיוחד במשנתו של הרמב"ם • יום חמישי שבעה עשר בתמוז תש"פ

גליון מיוחד במשנתו של הרמב"ם • יום חמישי שבעה עשר בתמוז תש"פ •

וט

אתי שם חיבור זה משנה תורה...
לפיכך קר

ו
י
ו
ד
ע
מ
מ
נ
ו
ת
ו
ר
ה
ש
ב
ע
ל פה כולה!

נבחנים
וזוכים

 3פעמים בשנה

התמדה:
בונוס
השתתפות ב 15-מבחנים (מתוך  18מבחנים)

מזכה בכניסה להגרלת נוספת:

 2זוכים בסך:

5,000

מידי שבוע :בכל מוצאי שבת יתקיים

מבחן טלפוני בשיטה אמריקאית
על שבעת הפרקים
שנלמדו במהלך השבוע הקודם

מועדי הגרלות:

פעמיים בשנה

פרס ראשון

הצטיינות:
מלגת
 250הנבחנים שיקבלו את הציון הגבוה ביותר

2,000
1,000
500

₪

במהלך כל  25מבחנים ,יקבלו:

250

פרס שני

ע"ס:

פרס שלישי

בכל חודש ניתן לשלוח 'חבורות' כתובות העוסקות
בנושא מתוך  30הפרקים שנלמדו במהלך החודש.
החבורות הטובות ביותר יזכו את כותביהם
בפרסים יקרי ערך.

ניתן להשתמש בכסף לרכישת ספרים או לקבלו במזומן

כל שבוע עומד בפני עצמו,
וניתן תמיד
להצטרף לתכנית.

מתנה!

ללא הגרלה

תכנית 'פלפולא דאורייתא':

₪

שים לב:
אף פעם
לא מאוחר!

₪

מועד א :מוצש"ק פר' שמות כ"ה טבת תשפ"א (על מבחנים  1ועד )25
מועד ב :מוצש"ק פר' פנחס כ"ג תמוז תשפ"א (על מבחנים  26ועד )50

₪

 2הגרלות
כל אחת ע"ס:

כל אחד

 .1מוצש"ק פר' תולדות ה' כסלו תשפ"א  -על מבחנים  1עד .18
 .2יום שני א' דחוה"מ פסח תשפ"א  -על מבחנים  19עד 36
 .3מוצש"ק פר' עקב כ"ב מנחם אב תשפ"א  -על מבחנים  36עד 54

בין העונים נכונה על מרבית התשובות (ציון  85ומעלה)
תתקיים הגרלה מדי שבוע על מספר מלגות

ע"ס:

₪

מבצע מיוחד למצטרפים חדשים!
מעוניין להצטרף ללימוד?

התקשר  -וקבל במתנה

את הספר הראשון (ספר המדע) של 'רמב"ם המבואר'
במהדורת 'ובלכתך בדרך' מפוארת.
להצטרפות לפרטים ולמבחנים:

6885

פרס
ראשון
פרס
שני
פרס
שלישי

5,000
2,000
1,000

₪
₪

₪

יוסף שרולוביץ

“החיבור הגדול”

כך רגיל הרמב”ם לכנות את ה’משנה תורה’ בכדי להבחין בינו לבין שאר חיבוריו ,ובאמת  -גדול הוא מאוד
ונשגב שמו בישראל • על המאפיינים ה’מהפכניים’ בספרו ההלכתי של הרמב”ם ,על ההערצה היתירה
והתפוצה המהירה לו זכה הספר מיד עם צאתו לאור ,ועל תופעת הפסיקה היחידנית לאור המשנה תורה

להכרה בגדולתו הנשגבה של רבנו הרמב”ם ,באו חכמי
הדורות מתוך שעמדו על המעלה העליונה של חיבורו
‘משנה תורה’...“ :גם חיבור ה’יד’ מעיד על מי שחיברו
שאין כמוהו משעה שנחתם התלמוד עד עתה” (שו”ת
מהרשד”ם ,יו”ד קצב); “סדר הלכותיו מורה על רוחב
שכלו ורוב זכירתו וטוב הקפתו בכל דברי הראשונים,
עד שכשאני חושב בלבי באיזה דרך היה ,אעמוד
מרעיד” (הרדב”ז בפירושו למשנה תורה ,הל’ איסורי
מזבח בסופו) .ובהקשר זה נאמרה על רבנו המליצה
המופלאה-הידועה ‘ממשה ועד משה לא קם כמשה’“ :כי
מי עיור שלא יראה ולא יבין מחיבוריו הפלגת השגתו
בכל התורה עם כל שבע החכמות עד שאמרו עליו
ממשה עד משה וכו’” (שו”ת ‘חוות יאיר’ ,קצב).
וההערצה ויראת-הכבוד המופלאה הזו ,לא התפתחה
מדור לדור; כבר מיד ,עם הופעתו של החיבור ,בשנת
ד’ אלפים תתקמ”א לערך ,לפני יותר משמונה מאות
שנה ,הוא משך אליו בהתלהבות פורצת גבולות את
עם התורה ,אשר קיבלוהו בשתי ידיים ובצימאון ובנפש
שוקקה שתו את דבריו .במבט היסטורי ניתן בוודאי
לראות את הופעת יצירתו ההלכתית של רבנו הרמב”ם
כמ ְפנֶ ה בחיי התורה והמצוות ,וכשלב חדש ומכריע
ִ
בסדר מסירת והעברת התורה מיום שניתנה למשה
מסיני והלאה.

המטרות
“ספר מחוקק כולל באמת”

מהי הבשורה החדשה שבאה עם הופעת משנה תורה?
ובכן ,את זאת נלמד מדברי רבנו ,שבעצמו כיוון בכתיבתו
את ה’חיבור הגדול’ ליצירה מונומנטלית שלא היה כמותה זה
דורות ,ובהקדמותיו ,ל’משנה תורה’ ול’ספר המצוות’ – שהוא
מעין מבוא למשנה תורה ,הבהיר את כוונותיו בחיבורו.
בהקדמה למשנה תורה רבנו סוקר באריכות את סדר
השתלשלות מסירת התורה ,מאז שניתנו כל המצוות למשה
מסיני בפירושן ,מדור לדור ,עד לכתיבת המשנה בידי רבנו
הקדוש ,משם לתקופת האמוראים עד לעריכת התלמוד

קטע ממשנה תורה בכתב ידו של רבינו ,התגלה ב'גניזה הקהירית'.

חי

בבלי בידי רבינא ורב אשי ,ומשם לתקופת הגאונים שלימדו
את התלמוד בבלי וביארו את ה’דברים הקשים שבגמרא’
בתשובותיהם לכל שואל ,ובחיבורי הפירושים וההלכות.
בכך לכאורה ערוכה התורה שבעל פה ומפורשת דיה ,לכל
מבקש ה’ ,אולם דא עקא ש”בזמן הזה תקפו הצרות יתירות
ודחקה השעה את הכל ואבדה חכמת חכמינו ובינת נבונינו
נסתרה ,לפיכך אותם הפירושים וההלכות והתשובות שחברו
הגאונים וראו שהם דברים מבוארים – נתקשו בימינו ואין מבין
ענייניהם כראוי אלא מעט במספר ,ואין צריך לומר הגמרא
עצמה הבבלית והירושלמית וספרא וספרי והתוספתא שהם
צריכין דעת רחבה ונפש חכמה וזמן ארוך ואחר כך יודע מהם
הדרך הנכוחה בדברים האסורים והמותרים ושאר דיני התורה
היאך הוא”.

"...חידוש נוסף במשנה תורה ,שלא היה
כמוהו לפניו בספרי ההלכה שקדמוהו,
הוא פסיקת ההלכה בכל חלקי התורה,
כולל בדינים שאינם נוהגים בזמן הזה"...
לאור זאת “נערתי חצני אני משה בן מימון הספרדי ונשענתי
על הצור ברוך הוא ובינותי בכל הספרים וראיתי לחבר דברים
המתבררים מכל אלו החיבורים בעניין האסור והמותר הטמא
והטהור עם שאר דיני התורה ,כולם בלשון ברורה ודרך קצרה
עד שתהא תורה שבעל פה כולה סדורה בפי הכל בלא קושיא
ולא פירוק ,לא זה אומר בכה וזה אומר בכה ,אלא דברים
ברורים קרובים נכונים על פי המשפט אשר יתבאר מכל אלו
החיבורים והפירושים הנמצאים מימות רבנו הקדוש ועד
עכשיו ,עד שיהיו כל הדינין גלויין לקטן ולגדול בדין כל מצוה
ומצוה”...
ברוח זו כתב גם בהקדמה לספר המצוות“ :ראיתי גם כן
שאחבר חבור יכלול כל דיני התורה ומשפטיה עד שלא יהיה
דבר חסר ממנו ,ושאעשה בו דבר שהוא מנהגי לעשותו ,לעזוב
זיכרון המחלוקת והמאמרים הנדחים ,ושלא אביא בהם כי אם

"וקנו שלשה נוסחאות מן החיבור וכתבו נו־
סחא בכל גבול וגבול" .ספר שופטים ממשנה
תורה בכת"י תימני עתיק.

הלכה פסוקה ,ושיהיה החבור ההוא כולל כל דיני תורת משה
מה שצריך בזמן הגלות ומה שאיננו צריך ...כי כוונתי בו גם
כן הקיצור עם הכללות ,עד שיימצא בו כל מה שימצא במשנה
ובתלמוד וספרא וספרי ותוספתא ,וכל מה שהוציאו הגאונים
המתאחרים”...
אמור מעתה ,אלו הם המטרות המוצהרות של רבנו בכותבו
את המשנה תורה :לאסוף ,לראשונה ,את כל הדינים העולים
ממרחבי התורה שבעל פה ,המשניות והברייתות ,שני
התלמודים ,ושאר ספרי חז”ל ,לפונדק אחד .מלאכה מופלאה
ונשגבה של בירור מדוקדק ומעמיק ביותר של כל החומר
המצוי בספרי חז”ל .מלאכה כזו שרבנו ידע שרק גדולי תורה
מופלגים יכירו כראוי במעלתה“ :ואנשים גדולים ככם הם
ידעו מה שעשיתי ,שהרי קרבתי דברים מרוחקים מפוזרים
ומפורדים בין הגבעות וההרים ,וקראתי אותם אחד מעיר
ושניים ממשפחה” (אגרות ,שילת ,תקב).
ובד בבד מקפיד רבנו על ה’לשון ברורה ודרך קצרה’ :שפה
בהירה ומדוקדקת עד דק ,שאינה משאירה ספק ועמימות:
“כל דברי הרמב”ם הם בתכלית הדיוק” – כותב ה’יד מלאכי’
(כללי הרמב”ם ,ג) – “ויש לדקדק ולפלפל בדבריו כאשר תוכל
לדקדק בגמרא עצמה (!)”.
והדיוק הוא לא רק בתוכן ,אלא גם בחלוקה ובסדר המופתי,
וכפי שראה זאת גדול מפרשי הרמב”ם ,ה”מגיד משנה”
(בהקדמתו לפירושו לספר זמנים)“ :יותר שהיה רבנו חכם
בדיני התורה ודבריו צוף דבש אמרי נועם ,עוד איזן וחקר ותיקן
בהפלגת סידורו בספריו ולמד דעת את העם בהיות כל דבר
דבור על אופניו וכל עניין מיושב במקומו”.

“מה שצריך בזמן הגלות ומה שאיננו
צריך” ,ו”דעות אמתיות ומבוררות”
חידוש נוסף במשנה תורה ,שלא היה כמוהו לפניו בספרי
ההלכה שקדמוהו ,הוא פסיקת ההלכה בכל חלקי התורה ,כולל
בדינים שאינם נוהגים בזמן הזה ,כדיני בית המקדש וקדשיו,
ודיני טומאה וטהרה ,שלא ראו פוסקי ההלכה שלפני רבנו
– ואף לאחריו – צורך להכריע בהם ,ואף בדברי האמוראים
בגמרא (סנהדרין נא ,:זבחים מה ).מצינו גישה זו ,תחת הביטוי

מרא דאתרא .חורבות 'בית הכנסת הרמב"ם' בקהיר
שבמצרים.

• גליון מיוחד במשנתו של הרמב"ם • יום חמישי שבעה עשר בתמוז תש"פ

‘הלכתא למשיחא’ ,אולם רבנו לא
ועשו תקנה להתנהג בכל דיניהם
נמנע מלכלול בחיבורו גם את הדינים
וענייני משפטיהם על פי הרמב”ם ז”ל
“באתי לראות מה שעשית”
האלו ,וכפי שמדגיש זאת (בהקדמתו
בכל מה שכתוב בספריו בין בהיתר
רבינו
אל
ע”ה
רבינו
משה
של
התגלותו
לספר המצוות)‘ :ושיהיה החבור ההוא
בין באיסור בין בדיני ממונות בין
כולל כל דיני תורת משה מה שצריך
לאור המטרה המופלאה שראה רבינו בחיבורו הגדול ,ה’משנה תורה’ ,ישב
בענייני קדושין וכתובה וגיטין,”...
בזמן הגלות ומה שאיננו צריך’ (ועי’
רבינו וכתב את חיבורו מתוך יגיעה ועמל רב במשך כעשר שנה ,כפי שמעיד על
ומציאות יותר רחבה מתוארת בדברי
בשו”ת ‘חוות יאיר’ סי’ קכה שעמד
עצמו (אגרות ,שילת ,תקב)“ :וכמה טרחתי יומם ולילה כמו עשר שנים בקיבוץ
התשב”ץ (ב ,רנו)“ :ובמקומנו זה
בביאור שיטת רבנו בכך ,לעומת דברי
חיבור זה”“ ,ודקדקנו בדקות העיון בכל הלכה והלכה בחבורנו הגדול” (שם
(-אלג’יר) מיום שנתיישבו בו ,הסכמנו
הגמרא האמורים).
ריב) .בסיום מלאכת הקודש ,כאשר יכול היה רבינו לברך על המוגמר ,כתב את
לדון על פי ספרי הרמב”ם ז”ל ,מלבד
ולכך יש להסמיך חידוש נוסף
דברי השירה הבאים (כך לפי רבי תנחום הירושלמי בהקדמתו לספר המדריך
קצת דברים”...
בחיבור משנה תורה ,שהוא משנה
המספיק)“ :בשדה תבונות קצרו הקוצרים  -חכמה אשר על כל נדיב לב ערבה
כך רווחה המציאות כמה דורות,
ברורה ובהירה גם בהלכות הדעות
 /גם אחריהם לקטו הלוקטים  -נפשי אליהם חברה קרבה  /כמה אלומות אלמו
כאשר רבנו הרמב”ם ,דרך חיבורו
והאמונות וחובות הלבבות .כך בספר
מהם אבל – קמה אלומתי וגם נצבה”.
ה’משנה תורה’ היה הפוסק המכריע
המדע ,שעם פסקי ההלכה במצוות
ואגדה מופלאה ישנה (הובאה בסדר הדורות ד”א תתקכז בשם ‘קונטרס ישן
בקרב קהילות אלו ,בעיקר עד ביאתו
האמונה ,איסור עבודת כוכבים,
נושן’)“ :אמר רבינו דוד הנגיד מפי רבינו אביו (-רבינו אברהם בן רבינו) ,כי
של רבנו הרא”ש מאשכנז לספרד,
ומצוות תלמוד תורה והתשובהָּ ,כ ַלל
עשר שנים היה יושב רבינו משה בחדרו ולא יצא מפתחו עד שסיימו .ובלילה
אז ,כאשר הביא יחד עמו את מסורת
פרקים רבים שאין בהם שום נפקא
שהשלימו בא לו במראה רבינו מימון אביו ,ואדם אחר עמו ,ואמר רבינו מימון
הפסיקה האשכנזית שהייתה תחת
מינה להנהגה מעשית ,אלא יש בהם
אביו :הנה לך זה משה רבינו .ונבהל ,ואמר לו :באתי לראות מה שעשית,
השפעת גדולי אשכנז וצרפת ,רש”י,
יסודות ועיקרים בהשקפת ודעת
וכשראה אמר :ישר כחך”.
ורבותינו בעלי התוספות ובראשם
התורה ,וכך גם בכל שאר החלקים,
הר”י הזקן ורבנו תם ,נחלשה
בהם ָּכ ַלל במצוות רבות את שורשי
ההשפעה היחידנית של המשנה תורה
כראוי”...
בהם
ויתן
וישא
מצפוניהם
וטעמי המצוה .רבנו עצמו הצהיר על דרכו זו
על המנהג להלכה ולמעשה ,ושוב עמדה לנגד עיני
בהזדמנויות שונות“ :כאשר נחלצנו למה שחברנו
גם רבי אברהם בן רבנו מתייחס לעיסוק של
מורי ההוראה גם דעתו של הרא”ש.
ה’’):
‘מלחמות
(באגרתו
תורה
במשנה
לוניל
חכמי
במשפטי התורה ובאור דיניה ...ראינו שכן ראוי
בהמשך ,עם חיבור השולחן ערוך והגהות הרמ”א
שנבאר בחבורינו ההלכתיים יסודות הדת( ”...מאמר
“אלו החיבורים של הצדיק אבא מארי זצ”ל –
שעליו ,הפך חיבור זה לספר הפסק של עם ישראל,
משנה
וקראו
הקודש
בלשון
שחברו
הגדול
החבור
תחיית המתים) .ובמקום אחר ,בהם ישנם גם דברים
ותופעת הפסיקה על פי הרמב”ם בלבד כמעט
נרגשים על כוונתו הכללית בחיבור המשנה תורה:
תורה והחבור שחברו בלשון ישמעאל וקראו מורה
ונעלמה .ועם זאת ,נותרו עדיין מרכזי תורה גדולים
האדירים
הגדולים
החכמים
לידי
הגיעו
–
הנבוכים
“דע כי אני לא חיברתי זה החיבור כדי להתגדל
בהם היה הרמב”ם הפוסק היחיד ועל פיו יושק
בו בישראל ...כי אני חי ה’ קנוא קינאתי לה’ אלקי
והנכבדים האצילים מרביצי תורה בישראל בעלי
כל דבר :במצרים – איפה שהיה רבינו בשעתו
הצדיק
מימי
יצ”ו
לוני”ל
עיר
חכמי
הם
ובינה
חכמה
ישראל ,בראותי אומה מבלי ספר מחוקק כולל
ראש הרבנים .כך מעיד הרדב”ז בתשובות רבות
באמת ,ומבלי דעות אמתיות ומבוררות ,ועשיתי מה
אבא מארי זצ”ל .והגיעו אליו בחייו כתביהם
שלרמב”ם יש דין ‘מרא דאתרא’ במצרים ,ולכן “אין
שאלותיהם
מתוך
הנפלאות.
ושאלותיהם
הנעימים
שעשיתי לשם ה’ בלבד” (“אגרות הרמב”ם” ,שילת
לנו אלא דברי הרמב”ם ז”ל”.
א עמ’ שא).
ניכר לו זצ”ל שהבינו ספריו ושמחו בהם ושמח
כך ידוע הדבר ,כי בארץ תימן נהגו ברוב
לאיש
שמחה
אותם
ליודע
דבריו
שהגיעו
הוא
גם
לשלמות כוללת כזו ,חתר רבנו בכותבו את
ענייניהם על פי רבינו ,זאת לאחר ש”האיר עיניהם
חיבורו ,בכדי “שלא יהא אדם צריך לחיבור אחר
במענה פיו ,וכתב אליהם תשובת שאלותיהם
בתורה והעמידן בקרן אורה” (הרמב”ן באגרתו על
להם”.
כראוי
ולפארם
לכבדם
בעולם בדין מדיני ישראל ,אלא יהיה חיבור זה
ה’מורה’) ,עד ש”היו מזכירים שם הרב בכל קדיש
מקבץ לתורה שבעל פה כולה עם התקנות והגזרות
בהמשך אף עמדו חכמי לוניל להגנת הרמב”ם,
‘בחייכון וביומיכון ובחיי דרבנא משה בר מימון’”
עמו
והתכתבו
תורה,
למשנה
הרמ”ה
של
מהתנגדותו
שנעשו מימות משה רבנו ועד חיבור התלמוד” .לכן
(שם) .רבינו עצמו מעיד על תפוצת המשנה תורה
העניק את השם המופלא לחיבורו ‘ -משנה תורה’,
להשיב על השגותיו ,ורבי אהרן מלוניל אף הרחיב
בתימן“ :ובכל ערי תימן ...כבר נתנדבו מהן אנשים
שדיבר
על
הרמ”ה
את
להוכיח
נלהבים
בדברים
“לפי שאדם קורא בתורה שבכתב תחילה ,ואחר כך
בעלי ממון יברכם אלקינו ושלחו אלינו שלוחים
קורא בזה ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה ואינו
סרה בחיבור המשנה תורה .מדבריו אנו למדים עד
וקנו שלשה נוסחאות מן החיבור וכתבו נוסחא בכל
תורה:
משנה
לספר
לוניל
חכמי
הערצת
מגעת
כמה
צריך לקרות ספר אחר ביניהם” (בהקדמתו למשנה
גבול וגבול ,הוא שהאיר עיניהן ותיקן מעשיהן”
תורה).
“ועתה מה זה רוחך סרה וזרה על הגבר ,אבי כל
(אגרות ,שילת ,תקנט).
באמרנו:
מאוד,
הספר
בעינינו
נפלא
כי
עבר...
בני
אולם גם בתימן חל שינוי מסוים בכך ,בעיקר על
התפוצה
כי יפלא ממנו הדבר ,הגישה האפוד ...כך יאמרו
ידי הגאון רבי דוד משרקי ,מגדולי חכמי תימן לפני
עליו כל הזקנים והנבונים והחכמים ,הגישה את
כמאתיים חמישים שנה ,שבספרו ‘שתילי זתים’,
“הגיעו דברי למי שידע
ארון אלקים אשר שם לוחות הברית וחשן המשפט,
שהינו פירוש לשולחן ערוך ,הוביל את המגמה
ענייניהם”
את האורים ואת התומים שמאירים דבריהם
להכניס את פסיקת השולחן ערוך במנהגם של בני
אף בני ישראל לתפוצותיהם ,הכירו בטובת רבנו
ומשלימים” (ספר האגרות ,כב).
תימן .בכך יצר את נוסח ה’שאמי’ – ‘צפוני’ ,והכוונה
בחיבורו הגדול שחיבר עבורם ,ומיד בהופעתו
כאמור ,דביקותם של חכמי לוניל במשנה תורה
לנוסח ולמנהג הבא מארץ ישראל שבצפונה של
היא רק דוגמא להתקבלותו בקרב חכמי אותו הדור.
לאור עולם נטלוהו ואימצוהו בחיבה יתירה ,ושקדו
תימן .לעומת זאת ,עמד רעו וידידו של הרד”מ,
וודאי בדורות הבאים ,כאשר דברי רבנו מהווים,
על דבריו בעיון רב“ .רבים נתאמצו בתורה על
הגאון רבי יחיא צאלח – המהרי”ץ ,בראש השיטה
ידי ספריו שפשטו בארץ אדום ובארץ ישמעאל”
לרבותינו גדולי הראשונים ,אבני פינה בפירוש
הנגדית ,ה’בלדי’ – שפירושו ‘מקומי’ ,ששימר יותר
(הסמ”ג בהקדמתו).
סוגיות הש”ס ובפסק ההלכה (בקרב הראשונים,
את המנהג התימני הקדום ,שהיה כאמור לאור
ואף גדולי וחכמי התורה מצאו תועלת מרובה
יש לציין את רבנו הרשב”א ,שהיה נודע בבקיאותו
הכרעות ופסקי רבינו הרמב”ם.
בחיבור המשנה תורה ,וששו על דבריו כמוצא
והבנתו המיוחדת במשנה תורה (ראה בהקדמת
אלא שעם כל זאת יש לזכור שמיסודותיו
שלל רב ,ויש בידינו להאריך כהנה וכהנה בעדויות
המ”מ לזמנים ,ובשו”ת ‘נחלה ליהושע’ ,טז)).
האיתנים של השולחן ערוך הוא המשנה תורה,
ותיאורים מן הימים ההם ,אולם עם קוצר היריעה
כפי שכותב הבית יוסף בהקדמתו“ :הסכמתי
נתמקד בתופעה בולטת של קביעת הלימוד והעיון
בדעתי כי להיות שלשת עמודי ההוראה אשר
הפסיקה
בדברי רבנו ,באחד מבתי המדרש הנחשבים בדור
הבית בית ישראל נשען עליהם בהוראותיהם הלא
ההוא ,הוא בית מדרשם של חכמי לוניל שבצרפת.
המה הרי”ף והרמב”ם והרא”ש ז”ל ,אמרתי אל לבי
“הסכמנו לדון על פי ספרי
על עיסוקם הרב של חכמים אלו במשנה תורה,
שבמקום ששנים מהם מסכימים לדעת אחת נפסוק
הרמב”ם ז”ל”
אנו למדים ממערכת השאלות והתשובות שבין
הלכה כמותם אם לא במקצת מקומות שכל חכמי
התפוצה הרחבה לה זכה חיבור המשנה תורה,
רבנו לאותם חכמים .הם ,ובראשם רבנו יהונתן
ישראל או רובם חולקין על הדעת ההוא .”...יתירה
הכהן מלוניל ,שלחו אל רבנו את אשר נתקשו
הביא גם לכך שבמקומות רבים ,בפרט בקהילות
מזו ,הצביעו כמה אחרונים (השדי חמד במכתב
בענייני
יחיד
לפוסק
החיבור
נעשה
ומרוקו,
ספרד
בדבריו במשנה תורה ,וביקשוהו שיאיר את עיניהם,
לחזקיהו ,ו ,ושיורי כנה”ג או”ח ,תצה) על כך שבדרך
ואכן רבנו נענה להם וכתב אליהם תשובות ארוכות
ההלכה למעשה .עדויות לכך מצויות בספרי רבים
כלל השולחן ערוך פוסק כדעת הרמב”ם.
הריב”ש
–
לדוגמא
–
כותב
כך
הראשונים,
מן
ליישב כל חמירא וחמיעא שבחיבורו .הוא שש
כך ,שאף אם לא נשאר רבינו הרמב”ם הפוסק
ושמח על שאלותיהם של חכמי לוניל ,כפי שכותב
(מקטלוניה שבספרד .שו”ת סי’ נה)“ :ובכל אלו
היחיד ,עדיין חיבורו ‘משנה תורה’ מכריע ביותר
ז”ל”.
הרמב”ם
כדעת
דבריהם
בכל
נהגו
הארצות
אל רבנו יהונתן (אגרות ,שילת ,תקא)“ :בעת שהגיע
בהכרעת ההלכה לדורות .כך גם בפירוש סוגיות
אלי כתבך ושאלותיך שמחתי בהם שמחה גדולה
היו אף קהילות שעיגנו זאת בתקנה מיוחדת
הש”ס ,כאשר כידוע דבריו משמשים כר נרחב
שמתואר
וכפי
רבנו,
פי
על
הלכה
בענייני
לנהוג
ואמרתי לנפשי :ברוך ה’ אשר לא השבית לך גואל,
ופורה לעיון ולהעמקה בהיכלי הישיבות ובתי
וידעתי שהגיעו דברי למי שידע ענייניהם ויבין
בשו”ת הר”ן (סי’ סב)“ :והקהל ...הסכימו ביניהם
המדרשות.

גליון מיוחד במשנתו של הרמב"ם • יום חמישי שבעה עשר בתמוז תש"פ •
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רמב"ם
גליון תיעוד-מחקרי
המתחקה אחר חייו
ומשנתו של הרמב"ם
עם פתיחת לימוד
המחזור הארבעים
של "הרמב"ם היומי"

משנה תורה
יצירת ספר
משנה תורה
לרמב״ם

טי

מנחם מענדיל רוזנבוים

עומק המושג ועומק המשיג
בעקבות הראשונים כמלאכים ברי-הפלוגתא על ה”משנה תורה” סמוך להופעתו

“סיפר לי החסיד רבי אברהם סופר ז”ל” ,מתעד כותב
קורותיו של הרה”ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב זי”ע“ ,שהיה
באותו מעמד בשבת קודש פרשת תבוא (-בו שבת הרה”ק
מקומארנא זי”ע במחיצת הרבי מזידיטשוב) ,כשהלך המשמש
להביא מים אחרונים לנטילה קודם ברכת המזון ,שאל הגה”ק
מקומארנא את רבנו בלחישה“ :כתיב ‘ובאו עליך כל הברכות
האלה והשיגוך’ ,מהו פירושה של המילה ‘והשיגוך’?
“השיבו רבינו גם הוא בלחישה’“ :והשיגוך’  -אלו הן השגות
הראב”ד על הרמב”ם”---
“בינתיים הביאו מים אחרונים ונפסק הדיבור ובירכו ברכת
המזון .אחר הסעודה ,כשהלך הרה”ק לבית מלונו ,שאל את בני
רבנו אם הבינו את תשובתו של אביהם בנוגע למילת ‘והשיגוך’.
שתקו ולא ענו כלום כדי לשמוע את פירושו הוא .פתח ואמר
ברגש קודש“ :אילו רציתי לפרש לכם את כוונתו ,לא הספיקה
לי לכך שנה תמימה” .ע”כ המעשה.
אנו ,קצרי-דעת ומעוטי-בינה ,אין בנו קצה השגה בעומק
הכוונה .שמא יש כאן רק ביטוי מושאל להמחשת המונח
‘השגה’ בתור ‘הסתייגות’ ,או אולי אכן צפון כאן רמז שמימי
לאותן מאות ‘אמר אברהם’ הנטועות על פני דפי ה’משנה תורה’
להרמב”ם ,פרי השגותיו של הראב”ד הנעוצות גם ברזי חכמת
הנסתר ,כפי שיצוין להלן.
בין כך ובין כך ,לגופן של דברים ,ממד מיוחד בסקירת תורתו
הרחבה של הרמב”ם תופס אותו מקום של כבוד שנתייחד
לחיבורו הגדול תכוף להופעתו ,כאשר גדולי חכמי דורו דנים
בדבריו ומלבנים הכרעותיו ,כאשר כדרכה של תורה זה בונה
וזה סותר ,זה מצדד לכאן וזה מצדד לכאן.
ולהמחשת ההיקף שלא נמצא לו אח ורע ,נקדים לשרטט
קווי רקע קצרים.

וּ ָפ ַר ְצ ָּת
יָ ָּמה וָ ֵק ְד ָמה וְ ָצפֹנָ ה וָ נֶ גְ ָּבה
ננסה לצייר דמיונית את הווי אותו זמן ,ונוכל לקלוט באפס-
מה את עוצמת סערת הופעת חיבור ה’משנה תורה’ להרמב”ם
כסופת הוריקן הכובשת ארצות ויבשות ברעבתנות.
מי מדבר כלל על תפוצה אלקטרונית או אפילו טלגרפית.
אנו שחים על דור שגם לוחות הדפוס הבנאליות ביותר טרם
צצו במוחו של אי-מי .שכפול ספר בעותקים מרובים? מאן
דכר שמיה .כל חומר קריא היה נחשף לעין רק בהעתקה ידנית
איטית ומפרכת ,שורה אחר שורה ואות אחר אות‘ .הפצה’ של
ספר? היה זה מושג כמעט בדיוני .כל עותק בודד של ספר -
פירושו להושיב סופר לחודש או חורף ,ולשלם לו משכורת
חודשית על העתקה פיזית מתמשכת.
ואם כך במגילה דקיקה אחת ,מי שח כלל על סט מונומנטאלי
בן  14כרכים.
והנה שוכן נשר גדול בפוסטאט שבמצרים ,מחבר יצירת-
ענק המקפלת בחובה את התורה כולה ,ועד מהרה נעשית כל
הגולה כמדורת אש“ .וְאוֹרוֹ ַעל ַּכ ְנפוֹת ָה ָא ֶרץ” .עותקים נפוצו
ימה וקדמה ,צפונה ונגבה .צרפת ואשכנז ,תימן ובבל .טפסי
הספר הטרי נחטפים בכל מעוזי הישיבות מקרוב ומרחוק,
ומיוצבים בלב השקלא-וטריא הלימודית בין אלופי התורה.
השתקפות מרתקת של תפוצתו ומרכזיותו של הספר מיד
בראשית הופעתו ,עוד בחיים חיותו של מרנא רבנו משה בן
מימון ,אנו מקבלים באמצעות המשא-ומתן הנרחב שהסתעף
אודות פרטי דיניו והכרעותיו .חלקם בהתכתבות ישירה עם
המחבר הגדול ,וחלקם ב’השגות’ שהועלו על הכתב ונדפסו
לימים ,אם בנפרד ואם בצמוד לספר המקורי.

כ

וְ ָצפֹנָ ה
שיגוּ ָך  -אלו הן השגות 'אמר
וְ ִה ִּ ׂ
אברהם’---
המרכזי והידוע ,הוא כמובן החיבור ‘השגות הראב”ד’
שנקבע לימים בתוך ה’משנה תורה’ עצמו לצד דברי רבנו.
הראב”ד ,הוא ניהו רבנו אברהם בן דוד מפושקיירא ,המכונה
‘הראב”ד השלישי’ ,קיבל את ספרו של רבנו ,הפך בה והפך
בה לחקור מטמוניותיה וללבן דקדוקיה ,ונתקיים בו וברבנו

“...לא 'הציל’ את הרמב”ם מהשגותיו
של הראב”ד ,אלא אחרי הניתוח הדק
של העניין הנידון מתברר כמו מאליו,
שהרמב”ם לדרכו מוכרח לכתוב כמו
שכתב ,והראב”ד לדרכו צריך להשיג
כמו שהשיג”...
הרמב”ם מאמר חז”ל “נעשים אויבים זה את זה ואינם זזים משם
עד שנעשים אוהבים זה את זה שנאמר ‘את והב בסופה’ אל
תקרי בסוּפה אלא בסוֹפה”.
פעמים לרוב ,מביע הוא בקולמוסו את הסכמתו לדברי
רבנו ואת הכרתו בעבודה הכבירה שעשה בספרו“ .יפה אמר”,
“סברא יפה היא”“ ,והוא יפה בעיני” ,וכיוצא בזה .מאידך ,כל
שנחלק עליו ,העלה על הכתב את שיטתו בבהירות ובנחרצות,
עד שבאחת הפעמים (פ”ו מהלכות כלאים ה”ב) כותב הוא“ :וחיי
ראשי ,לולי מלאכה גדולה עשה וכו’ הייתי מאסף עליו אסיפת
עם וזקיניו וחכמיו ,כי שינה עלינו הלשונות” .קולעת במיוחד
הגדרתו של הגרש”י זווין זצ”ל בספרו “אישים ושיטות” בתארו
את חידושיו של הגר”ח הלוי מבריסק“ :לא ‘הציל’ את הרמב”ם
מהשגותיו של הראב”ד ,אלא אחרי הניתוח הדק של העניין
הנידון מתברר כמו מאליו ,שהרמב”ם לדרכו מוכרח לכתוב כמו
שכתב ,והראב”ד לדרכו צריך להשיג כמו שהשיג”---
הראב”ד עצמו נימק את השגותיו הנרחבות במילים בהירות.
הרמב”ם פורש בהקדמתו את מטרתו בחיבורו הגדול“ ,לפי
שאדם קורא בתורה שבכתב תחילה ואחר כך קורא בזה ויודע
ממנו תורה שבעל פה כולה ,ואינו צריך לקרות ספר אחר
ביניהם” .והראב”ד על-אתר מעיר וטוען“ :סבר לתקן ולא
תיקן ,כי הוא עזב דרך כל המחברים אשר היו לפניו ,כי הם
הביאו ראיה לדבריהם וכתבו הדברים בשם אומרם”.
ומה באשר לכל מאות ואלפי ההלכות שלא נמצאה
התייחסות מהראב”ד עליהם?
ה”שדי חמד” כותב בכללי הפוסקים (סימן ו ,כללי הראב”ד
ס”א) ,ש”כלל מוסכם הוא ,כי במקום שלא השיגו להרמב”ם
סבירא ליה כוותיה” .אך בספרי גדולי הדורות האחרונים יש
חולקים על כלל זה ,בהסתמכם על מקבילות מדברי הראב”ד
בשאר ספריו.

מפושקיירא ועד מצרים
האם הגיעו השגותיו של הראב”ד לידי רבנו עצמו?
התשובות חלוקות בדבר .התשב”ץ מציין בתשובותיו
(תשובה עב) ששמע כי הרמב”ם אמר אודות השגות הראב”ד
“מימי לא נצחני אלא בעל חכמה אחת” (-ולפי גירסא אחרת:

“בעל מלאכה אחת”) ,כלומר ,הרמב”ם מצטדק כי הוא עצמו
היה עסוק בטרדות נוספות כעסקי הרפואה כנודע ,ורק
הראב”ד שהיה שקוע כל כולו אך ורק בחכמת התורה  -הוא
אשר ניצחו .אך התשב”ץ עצמו כבר מסתייג מכך וכותב“ :כך
שמעתי ,אבל לא ראיתי כן בשום מקום”.
אמנם ,יש שהצביעו על אחד ממכתבי הרמב”ם לרבנו
יהונתן מלוניל (ראה להלן בפרוטרוט) שם כתב “וכבר השבתי
היום תשובה על כל שאלה ושאלה משאלות הרב ז”ל” ,מה
שמסתמן כהתייחסות בגוף שלישי לרב מסוים ,והיו ששיערו
כי מדובר בראב”ד ,אך כבר הוכיחו כי בכתב-יד קדום של
האיגרת שנמצאה בגניזה הקהירית מופיע “כל שאלה ושאלה
משאלותיך” ,ומתברר כי הנוסח ‘שאלות הרב ז”ל’ אינו אלא
מעשה ידי סופר שהעתיק בשיבוש (ראה במבוא לאיגרת,
ב”אגרות הרמב”ם” מהדורת שילת).
מה שברור ,שהרמב”ם שמע את שמעו של הראב”ד והעריצו
כרום גדולתו .באיגרתו מכנהו “הרב הגדול אשר בפושקירש”,
וכן במכתבו לר”ש אבן תבון (שתרגם את ה’מורה נבוכים’
ללה”ק) מזכיר את “רבי מאיר תלמיד הרב רבי אברהם בן הרב
רבי דוד זצ”ל הרב הגדול שבפושקיר”ש”.
(יצוין ,כי התשב”ץ בתשובתו שם אף כותב שמצא תשובה
להראב”ד שכותב אודות הרמב”ם“ :הוא נער ואנחנו ישישים”.
לפי מקורות שונים בספרי דברי הימים ,נולד הראב”ד בשנת
ד”א תתפ”ה ונמצא שהיה מבוגר בכ 10-שנים מהרמב”ם שנולד
בתתצ”ה .אך במבוא ל’ספר האשכול’ להרצ”ב אויערבאך מצדד
כי גילו של הראב”ד עלה בכ 20-שנה על פני הרמב”ם).
אגב אורחא יש לציין ,כי יש ששיערו שהראב”ד עצמו לא
נתכוון כל עיקר שיוכתרו הערותיו בשם ‘השגות הראב”ד’.
באחדים מהערותיו מתנסח הוא ‘הגהתי’ ,בעוד לא נמצא
לו כלל התבטאות בשורש ‘השגה’ .ואכן המאירי מכנה את
הראב”ד “גדול המגיהים”.

את צדדי הוויכוח אל רבנו שמשון
משאנץ בכדי שיכריע ביניהם .הר”ש
אכן צידד בשיטת הרמ”ה ,אך נמנע
מלטעון נגד הרמב”ם .על פי הנאמר
בהקדמה ל”ספר הבתים” ,אף חיבר
רבנו יהונתן חיבור מיוחד בכדי
להצדיק את הרמב”ם (יש מצביעים
על עקבות בספרי הראשונים לחיבור
זה ,ראה ‘ספר הבתים’ במהדורת בלוי
ומהדורת הרשלר).
עדויות שונות שרדו על
התכתבויות אלו ושכמותם .הרא”ש
מביא במסכת סוכה (פ”ג סי”ד) על
שאלה מפרובנס ששוגרה לרמב”ם
אודות דבריו בספרו .מעניין במיוחד
לציין שבגניזה הקהירית (הכת”י
שוכן כיום בקמברידג’) נמצא מכתב
מאלכסנדריה שמוענה אל ‘פקיד
הסוחרים’ בפוסטאט  -עיר מגורי
רבנו במצרים ,ובה ידיעה על שליח
שהגיע באוניה “ועמו שאלות מארץ
רחוקה לרבנו משה ירום הודו ,יבקשו
ממנו התשובות עליהן ,וכבר שכרתי
שליח אשר עמו אלה הכתבים ואני
מבקש מכבודו סיוע במסירתם”.

בלשון הקודש וקראו ‘משנה תורה’
והחיבור שחיבר בלשון ישמעאל
וקראו ‘מורה הנבוכים’ ,הגיעו ליד
הרמב”ם והראב”ד:
החכמים הגדולים הנכבדים האדירים
בין תורת הנגלה לתורת הנסתר?
מרביצי תורה בעלי חכמה ובינה חכמי
בין שיטי השגותיו של הראב”ד ,ניתן למצוא גילויים מופלגים מכבשונו של
לוניל בימי אבא מארי זצ”ל ,והגיע אליו
בחייו כתביהם הנעימים ושאלותיהם
עולם“ .כבר הופיע רוח הקודש בבית מדרשנו מכמה שנים” (פ”ח מהלכות לולב
ה”ה); “כך נגלה לי מסוד ה’ ליראיו” (פ”ו מהלכות בית הבחירה הי”ד); “ברוך ה’
הנפלאות .ומתוך דבריהם ניכר לו
ז”ל שהבינו ספריו ושמחו בהם ,ושמח
אשר גילה סודו ליראיו” (פ”ז מהלכות מטמאי משכב ומושב ה”ז).
וכבר כותב תלמיד הרשב”א ה”מגדול עז” (פ”ו מהלכות תשובה ה”ה)“ :וידעתי
גם הוא שהגיעו דבריו ליודע אותם.
שמחה לאיש במענה פיו .וכתב להם
כי רבנו הראב”ד ז”ל מקובל בנסתרות ,ומימיו אנו שותים” .ואכן ,הריקאנט”י
בסוף פרשת נשא מסכם את השתלשלות מסירת החכמה מרב לתלמידו באותם
תשובת שאלותם והשיב על דבריהם
לכבדם ולפארם כראוי להם”.
ימים והוא מונה את אבי הראב”ד שאליהו נגלה אליו“ ,ומסרה לבנו הראב”ד
וגם לו נגלה ,והוא מסרה לבנו רבי יצחק סגי נהור שלא ראה מעולם וגם לו נגלה,
בתשובות “פאר הדור” להרמב”ם,
מופיעים  24תשובות שהשיב הרמב”ם
והוא מסרה לשני תלמידיו האחד רבי עזרא שפירש שיר השירים והאחד רבי
עזריאל ,ואחריהן נמשכה להרמב”ן ז”ל”.
אל רבנו יהונתן מלוניל על השגותיהם
של חכמי עירו ,ואלו מצוטטים לרוב
האם מכאן נבעו חילוקים שונים בין הרמב”ם להראב”ד?
בקרב מפרשי הרמב”ם .באיגרת
הרב חיד”א אכן כותב בהקשר אחר כי“ :ספר הזוהר לא נתגלה אפילו
נוספת ,מאוחרת יותר ,ששוגרה
לאחרונים כמו הרשב”א והרא”ש ,וקל וחומר שלא נתגלה בימי הרמב”ם”.
אל ‘עדת לוניל’ כלשונו ,מציין שוב
כך גם כותב ה”בן איש חי” במענה לשואל“ :המשכיל יבין שהרמב”ם לא היה
הרמב”ם שבאיגרתו הקודמת אל
יכול להרחיב הדברים כאשר הרחבנו ,מפני שלא נגלו אליו זוהר הקדוש ודברי
רבי יהונתן “כבר השבנו על אותן
רבנו האריז”ל אשר קיבל מפי אליהו הנביא זכור לטוב בחכמת הקבלה וסודות
הספקות”.
התורה” ,וכן נוקט גם בן דורו הגאון בעל ‘שדי חמד’ בספריו.
שקלא-וטריא ערנית זו עוד
לעומתם ,קמו וגם ניצבו רבים מגדולי הדורות ושללו את דבריהם מכל וכל.
הסעירה ארוכות את חכמי לוניל
לאחרונה נתפרסם כתב יד קודשו של הרה”ק מקומארנא זי”ע בהגהותיו על
הנודעים לתהילה רבות בשנים,
ה’שם הגדולים’ להחיד”א ,שם מדגיש “הזוהר היה לכל ראשי ישיבות והגאונים
כאשר מצודת המשא-ומתן נפרש
חוזר
שהחיד”א
מקום
בכל
עצמו
על
חוזר
הזה
וכמראה
אותו”.
ראה
הרמב”ם
וגם
וְ ָצפֹנָ ה
מספרד שבקצה היבשת האירופית עד
על משנתו שהכתבים היו טמונים במקום סתר ולא שזפתם עין.
לפרובינציא העתיקה בצרפת .בשנת
אכן ,ישנן עדויות קדומות ביותר על כך שבערוב ימיו של הרמב”ם זכה להשיג
“מבבל תצא תורה”
תתק”ס פנה הרמ”ה (-רבנו מאיר
את חכמת הנסתר ,ויש אומרים שאף ספר הזוהר עצמו הגיע אליו באחרית
הלוי אבולעפיה) ,מגדולי חכמי ספרד
ימיו .ה”מגדול עז” אף כותב את הדברים הבאים מפורשות“ :לדעתי שר”מ ז”ל
ההד שהדהד מפוסטאט שבמצרים
שעמד בראשות הישיבה הגדולה
[-הרמב”ם] ידע בהם בסוף ימיו ,שאני מעיד שראיתי בספרד ארץ מולדתנו כתוב
צפונה-מערבה ,אל עבר ארצות
בטולדו ,אל חכמי העיר ,להצטרף
במגילה של קלף ישן ומיושן ומעושן לשון זה ‘אני משה ב”ר מימון כשירדתי
אירופה על קהילותיה המפוארות
להתנגדותו אל כתבי הרמב”ם בשל
לחדרי המרכבה בינותי בעניין הקץ’ ,וקרובים היו דבריו לדברי המקובלים
בצרפת ובאשכנז ,נתקיים בו ‘ופרצת’
טענה על דבריו בהלכות תשובה.
האמיתיים שרמז רבנו הגדול הרמב”ן ז”ל בתחילת פירושו לתורה .גם ראיתי
גם קדמה-צפונה ,אל המעוז התורני
רבי אהרן בן רבי משולם ,תלמידו
תשובה אחרת ממנו והיה ז”ל מגיד בה שהתחיל לפרש אגדות על דרך נסתר”.
הענק שעוד פעל באותם ימים על
של רבנו יהונתן הכהן מלוניל ,השיב
אדמת בבל ,בישיבות העתיקות
לרמ”ה על קושיותיו וגונן בעוז על
שהשתלשלו מראשית ימי האמוראים
הרמב”ם בדברים נמרצים על שגב
וטופחו ברמה תחת ניצוחם של
גדלותו ,והרמ”ה מצדו השיב שוב באיגרת כדרכה של תורה והפעם אף צירף
צאצאי הגאונים וממשיכי דרכם.
המנהיג הבולט באותו דור ,היה רב שמואל בן רב עלי הלוי המכונה גם ‘אבן
אסתיר’ .הוא עמד בראשות ישיבת “גאון יעקב” בבגדאד ,כאשר כ2,000-
תלמידים מסתופפים בצלו בו-זמנית .שני הנוסעים הנודעים מאותה תקופה ,הן
רבי פתחיה מרגנשבורג והן רבי בנימין מטודלה ,מתארים ביומניהם את ישיבתו
והנהגתו מתוך התפעמות מיוחדת .ריש מתיבתא זה נטל אף הוא את קולמוסו
והעלה סברות חולקות על חיבורו הגדול של הרמב”ם ,כאשר כאן כבר מדובר
בהתכתבות ישירה עם רבנו הנשר הגדול עצמו באיגרות שנשלחו הלוך ושוב,
נתון הנזקף ככל הנראה לזכות השיירות המצויות בין ארצות מצרים ובבל בשל
הקירבה היחסית ביניהן גיאוגרפית ומנטאלית.
 2ההתכתבויות שהתפרסמו הם בענייני הליכה בנהרות בשבת ,ובענייני הגמול
והעונש בעולם הבא ותחיית המתים .הראשונה ,נחשפה בתגלית ההיסטורית
כבירת-התהודה במטמוני הגניזה הקהירית ,וקיימת כיום בעצם כתב יד קודשו
של הרמב”ם .התשובה ממוענת אל רבי אברהם הכהן בבגדאד ,והוא זה שהעבירה
אל ראש הישיבה רב שמואל בר עלי.

המפה ממצרים עד לספרד

יָ ָּמה
ְּכיָ ֵר ַח יִ ּכוֹן עו ָֹלם
אם מיקדנו מבט עד עתה אל הערות שלכאורה לא באו -
עכ”פ בשלמותן  -לידי הרמב”ם ,הרי שמאותה יבשת אף עלתה
התדיינות ארוכה ומפורטת בדברי ה’משנה תורה’ שהתנהלה
מול רבנו המחבר עצמו ,כאשר הדיון משתרע מצרפת ועד
ספרד שבמערב.
היו אלו חכמי לוניל (-ירח בלע”ז) ,העיר הגדולה לאלקים
באותם ימים ,מבצר של תורה ותופשי ישיבה ,שהפכו בדברי
רבנו אילך ואילך וליבנוהו אחת לאחת ,וכל הקושיות שנערמו
על שולחנם שיגרו אל רבנו.
כה כותב רבנו אברהם בן הרמב”ם:
“אלו החיבורים של אבא מארי זצ”ל ,החיבור הגדול שחיבר

• גליון מיוחד במשנתו של הרמב"ם • יום חמישי שבעה עשר בתמוז תש"פ

מכתבו של רבנו יהונתן הכהן בשם חכמי לוניל אל הרמב"ם .ככל הנראה ,מדובר
בעצם כתב היד המקורי .ניתן להבחין בתחתית הדף בחתימתו של רבנו יהונתן,
באותיות מרובעות .נמצא כיום בספריית אוקספורד.

המפה ממצרים עד לעירק (בבל)

גליון מיוחד במשנתו של הרמב"ם • יום חמישי שבעה עשר בתמוז תש"פ •

אכ

דער היי_ליגער

רמב"ם
גליון תיעוד-מחקרי
המתחקה אחר חייו
ומשנתו של הרמב"ם
עם פתיחת לימוד
המחזור הארבעים
של "הרמב"ם היומי"

החולקים
על דרכו
של הרמב"ם

ר .חסידא

וְ ַהחוֹנִ ים ָע ָליו

סקירה תמציתית על גדולי וראשוני מפרשי ה”משנה תורה”

אם על אמתה של בתיה בת פרעה אמרו שנשתרבבה אמות
הרבה ,הרי שה’יד החזקה’ של רבנו הרמב”ם נשתרבבה מילין-
מילין הרבה ,התארכה לכדי מרחקים חוצי תחומים וגבולות
והסתעפה לאצבעות וקשרי-אצבעות עד אין מספר.
כבר לפני קרוב ל 300-שנה ,יצא לאור עולם ספר מיוחד,
“לב שלם” שמו ,שכל-כולו ליקוט כביר של ראשונים ואחרונים
הדנים בדברי הרמב”ם וצוללים לעמקי סברותיו ,כאשר המחבר
רבי שלמה שלם זצ”ל מציין בראש ספרו כי קיבץ את החידושים
מתוך  )!( 300ספרי מחברים שונים שהקדישו דבריהם סביב
ה”משנה תורה” להרמב”ם .הגאון הנודע רבי שאול אב”ד
אמסטרדם ,בעל ה’בנין אריאל’ ,אף מפליא בהסכמתו לתאר את
ה”ים שעשה שלמה (-המלקט רבי שלמה הנ”ל) מחזיק קנק”ן
מלא ישן” ,כאשר הצופן ‘קנקן’ רומז על ערכו הגימטרי כסך
 300הספרים שקובצו לאוסף הגדול.
ואם כה בשלושים עשורים אחורנית במנהרת הזמן ,כאשר
בקושי היו אופציות ללקט ספרים ממחוזות אחרים וטרם עלה
על הדעת לחקור כתבי-יד עתיקים באוספים מלכותיים או
גנזכים מחקריים ,הרי שכהיום ,כאשר אוצרות של דורות-על-
גבי-דורות נחשפים לציבור ,אין קץ ואין ערוך ליבול הבלתי-
נגמר של ספרים ומחברים הדנים במטמוניותיו של הרמב”ם
ומשתעשעים בתורתו.
דיינו אם נעלעל ב”ספר המפתח” המופלא שהגה רבי שבתי
פרנקל ז”ל במהדורתו הכבירה ,או ביצירה החדשה-יחסית
“מפרשי יד החזקה” מבית עוז והדר ,ונתוודע למים שאין להם
סוף ,תילים ותילי-תילים של חידושים וסברות התלויים בכל
תג וקוץ של הרמב”ם ,ומעניקים אשנב קט לעוצם יצירתו של
הנשר הגדול.
לסקור את כולן  -זו משימה בלתי אפשרית .נפנה נא לפחות
מבט קצרצר וחפוז אל גדולי וראשוני מפרשי הרמב”ם ,אלו
שביאוריהם הושתתו כספרי-יסוד בתורת הרמב”ם ובאו
בדפוס בצמידות לדבריו.

ה”מגיד משנה”
המפרש הקדום ביותר שחיבר פירוש סדיר וממוקד לביאור
הרמב”ם ,הוא כמובן ה”מגיד משנה” ,או ככינויו הנערץ בפי
הדורות הבאים“ :הרב המגיד”.
על  6מתוך י”ד חלקי ה’יד החזקה’ ,זכינו לביאורו הרציף,
בו מראה אחת לאחת את מקורותיו של הרמב”ם בחיבורו,
וספרו זה זכה להיות נצמד אל ה’משנה תורה’ ולהיכלל עמו
בכל המהדורות ,מאז הופעתו הראשונה בדפוס בקושטא בשנת
רס”ט.
לפי דברי מהר”ם אלשקר בתשובותיו ,חיבר פירוש על
כל ספר משנה תורה וזה אבד ברובו .אולם מהקדמתו משמע

שהתחיל לפרש רק מן הספר השלישי (-זמנים) ,ולא ביאר את
שני הספרים הראשונים ‘מדע’ ו’אהבה’.
מי הוא ‘הרב המגיד’?
ובכן ,ידיעות מעטות מאד נשתמרו בכתובים על דמותו
הגדולה של המחבר ,רבנו ווידאל די טולוזא.
מה שכן ידוע הוא כי היה מגדולי החכמים בספרד בתחילת
המאה השנייה לאלף השישי ,בן העיר טולוזא שבמדינת
קטלוניה .מרן ה’בית יוסף’ בהקדמתו ל”כסף משנה” כותב
שרבנו ווידאל היה חברו של רבנו ניסים בר’ ראובן  -הר”ן,
ומתשובת הריב”ש אל הר”ן רבו מוכח שנפטר עוד בחיי הר”ן.
בתשובת הרדב”ז נאמר שהיה תלמיד הרשב”א ,ואילו על פי

הרדב”ז בתשובותיו מדגיש אף הוא את הייחודיות של
ה’מגיד משנה’ בחידוד סדרו של הרמב”ם ,ומתנסח במליצה
מחורזת“ :שהיה אדם גדול ובקי ,ורוב יחפוץ לבוא חדריו ,כי
מקדש מלך ובית ממלכה סתריו ,וערב לו לדעת סידור רבנו
במאמריו”.
את רוב הערצת חכמי הדורות למפעלו הגדול ,נלמד מפיסקא
אחת בחידושי מהר”י קורקוס בחיבורו ,בו הוא מתמרמר מאוד
על גדול אחד שהתבטא על ה’מגיד משנה’ כאילו אשתמיטתיה
ממנו דבר אחד ,וכותב“ :מי לנו גדול בהבנת דברי הרמב”ם כמו
הרב במגיד משנה ,ומי לנו בקי בחיבורו כמוהו ,דנחית לפרש
ולדקדק בו ,ואיך נאמר דאשתמיטתיה”.

“...המחבר רבי שלמה שלם זצ”ל מציין
בראש ספרו כי קיבץ את החידושים
מתוך  )!( 300ספרי מחברים שונים
שהקדישו דבריהם סביב ה”משנה
תורה” להרמב”ם...

ה”לחם משנה”

דברי המקובל האלקי רבי חיים וויטאל היה תלמיד רבנו אהרן
הלוי  -הרא”ה .אך החיד”א חולק על שני ההסכמות הללו גם
יחד .נלב”ע שנת ה’קי”ז.
מטרת פירושו ,לבאר את סתומותיו ולהראות מקורותיו
של הרמב”ם בגמרא ובמאמרי חז”ל ,ובמקום שיש מחלוקת
להראות כיצד הכריע הרמב”ם הלכה כאחת הדעות .את
ההשגות על הרמב”ם הוא משתדל ליישב ,ובייחוד הוא נושא
ונותן בהשגות הראב”ד ומשתדל להציל את הרמב”ם מטענות
משיגו ,אם כי אינו נדחק לעשות זאת תמיד .יש והוא מראה
פנים לשתי הדעות גם יחד ,ומשאיר את העניין ב’צריך עיון’.
יש גם שמצא כי יסוד ההשגה נעוץ בגרסא מוטעית שנזדמנה
לו לראב”ד ,אבל יש גם שהוא מצדיק את הראב”ד ואף חולק
בפירוש על הרמב”ם.
תשומת לב מרובה הוא מקדיש לסדר ההלכות בספרו
של הרמב”ם .הוא מראה שהרבה יש ללמוד מסדר הדברים.
בהקדמתו הוא אומר“ :כאשר עלה במחשבת רבנו לחלק
משפטי התורה וחוקיה ומצוותיה וכל ענייניה בכלל ופרט
לספרים ולהלכות ,לא ראה לעשות החילוק הזה בלא סדר ישר,
כי מן הראוי לכל אדם לסדר מאמריו בקדימה ואיחור כפי מה
שיראה בעיניו ,ואף גם זאת בהיותו מדבר במבחר המאמרים
והם דרכי הישרים” .והוא הולך ומבאר את סדרו של הרמב”ם
בספרו למה נקבעה כל הלכה והלכה אחרי זו שקדמה לה.

בחגיגת סיום הרמב"ם בחיפה ,מימין לשמאל :הגרי"ד רוסט רב חסידי גור בחיפה ,כ"ק מרן אדמו"ר ה'חכמת
אליעזר' מסערט ויזניץ זי"ע ,הגרש"י כהן רבה של חיפה זצ"ל.

בכ

ה”לחם משנה” הבא בצמידות ל’משנה תורה’ כמעט בכל
המהדורות זה מאות בשנים ,הוא פרי עשתונותיו של הגאון רבי
אברהם ב”ר משה די בוטון ,מגדולי חכמי ורבני טורקיה.
גם אודותיו לא ידוע רבות .לידתו בסלוניקי בשנת ה’ש”ה ,ושם
נפטר במגפה הגדולה בשנת ה’שמ”ח .ככל הידוע ,קנה משנתו
אצל המהרשד”ם  -רבי שמואל די מדינה ,יחד עם רעו הטוב רבי
מרדכי קלעי .בשנותיו הקצרות הספיק לחבר את חיבורו העצום
אשר תקע יתדות לדורות עולם ,ובזכותו יצא טבעו בעולם לשם
ולתהילה.
את חיבורו תכנן בהיקף נרחב בהרבה .אך הנה כשעמד
בכתיבת הלכות תפילה ,הגיע לידו הספר החדש “כסף משנה”
ממרן ה’בית יוסף’ שקדמו בסגנון הספר ,ובו כמה חידושים דומים
לשלו .משנוכח בזאת ,כתב לאמר“ :היום ה’ באדר שנת ה’של”ה,
הגיע לידי פירוש הרב הגדול מורי”ק וכו’ (-מורנו רבי יוסף קארו),
ומכאן והלאה לא אכתוב אלא הדבר המחודש אשר לי”.

ה”כסף משנה”
על מחברו של ה’כסף משנה’ ,למותר להכביר במילין.
הן תבל ומלואה רעשה לשמע שמעו של מרן רבנו יוסף קארו
שהנחיל את ההלכה הפסוקה לדורות בשולחנו הערוך ,ולצד
זאת זיכה את ישראל בספרי יסוד נוספים ,בהם ה’כסף משנה’
על כל הרמב”ם וה’בית יוסף’ על כל ארבעת הטורים.
בתצלום המוצג כאן ,ניתן להתרשם מהמהדורה הראשונה
של ה’כסף משנה’ שעוד נדפסה בחיים חיותו של המחבר ,כפי
המופיע בדף השער בברכת החיים“ :עם כסף משנה לגאון
המופלא כמהר”ר יוסף קארו נר”ו”  -כלומר נ’טריה ר’חמנא
ו’פרקיה ,כפי שהיה נהוג לציין לצד שמות החיים.
בשורת המשנה גם נכתב ש”הכל הוגה עם רוב העיון
והשקידה בהעתק הבא מצפת תובב”א”.
מרן ה’בית יוסף’ ,מינה את הגאון רבי משה פרובינצאלו,

סיום המחזור הראשון שנת תשמ"ה בני ברק ,מימין לשמאל :כ"ק מרן אדמו"ר משומרי אמונים זצוק"ל ,הגר"י
לנדא זצוק"ל גאב"ד בני ברק ,כ"ק מרן אדמו"ר ה'עקבי אבירים' מסדיגורה זצוק"ל ,הגר"י כץ זצ"ל ראש
הישיבה בכפר חב"ד (נואם) ,כ"ק מרן אדמו"ר מסדיגורה שליט"א ,ראש העיר הרב משה אירנשטיין ז"ל.
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המהדורה הראשונה של ה"מגיד משנה" ,קושטא רס"ט

רבה של קהילת האיטליאנו במנטובה שבאיטליה,
להיות המוציא לאור של פירושו .דבר זה עולה
מעדותו של רבי עזריה מן האדומים בספרו “מאור
עינים” ,בו הוא כותב“ :נימוקי החכם הגדול מהרר”י
קארו על היד החזקה להרמב”ם ז”ל ,אשר לזכות
את כל בית ישראל בהדפסתו שלחו זה מעט מעיר
צפת תוב”ב למנטובה אל הגאון רבה דעמיה הרי”מ
פרובינצאלו ה’ ישמרהו”.
וכפי העולה מהנכתב במהדורה דלעיל,
המהדורה הראשונה של ה’משנה תורה’ עם פירוש
ה’כסף משנה’ שנדפסה בויניציאה בשנים של”ד-
של”ו זמן מה לפני פטירתו של רמ”ף הנ”ל ,עולה
כי רבי משה זה נטל על עצמו תפקיד נעלה לזרז
את מרן ה’בית יוסף’ בהוצאת ספרו ואף נדד בקו
איטליה-צפת לשם כך .המגיה רבי חזקיהו ב”ר
יצחק מפאנו מזכירו בהקדמתו בשורות ייחודיות
המלמדות באפס-קט על מעשהו“ :הרב המובהק
כמהר”ר משה פרובינצאלו יצ”ו ,שהוא במנטובה
ומצודתו פרוסה בצפת תוב”ב לזרז הרב המופלא
בעל הכסף משנה להועיל בו את הרבים”.
את ההשגחה על ניפוי הספר עצמו ,הפקיד ה’בית
יוסף’ בידי המקובל האלקי רבנו מנחם עזריה ,הנודע
לדורות בתואר הרמ”ע מפאנו .בהקדמת המדפיסים
לאותה מהדורה נכתב “הקצין כמה”ר מנחם עזריה
מפאנו ,פקיד מהגאון המופלא מהר”י קארו נר”ו
ובית דינו ,שהשליטוהו על החיבור הלז לסדר
אופן הדפסתו ולהזהר עוד שלא יבוזו זרים יגיעו”.
הרמ”ע אף השתתף בהוצאות ההדפסה ,מכיסו.
מלאכת ההדפסה נמשכה כ 3-שנים ,ובעיצומה,
נתבקש מרן המחבר לשמי רום .המדפיסים קוננו על
כך בדברים נוגים בפתח הכרך האחרון של הספר,
בדאבם על “הלקח ארון האלקים הרב המופלא
כמהר”ר יוסף קארו שנתבקש בישיבה של מעלה
יום ה’ י”ג ניסן של”ה”.
שאלה שהעסיקה רבות את האחרונים ,היא איזו
מן הספרים חיבר תחילה ,אם את ה’בית יוסף’ או

המהדורה הראשונה של ה"כסף משנה" ,שעוד נדפסה בחיים
חיותו של המחבר .בדף השער נכתב" :עם כסף משנה לגאון
המופלא כמהר"ר יוסף קארו נר"ו"

את ה’כסף משנה’ .השאלה נגעה להלכה ,לנוכח
חילוקים שונים בין ב’ החיבורים ,ואם נתוודע איזה
מהם מאוחר יותר יתברר בכך כי הוא חזר בכך
מפסקו הקודם בספרו הראשון.
שיטות שונות נאמרו בנידון לכאן ולכאן ,וכל
אחד הצביע על ראיות משלו .ה”יד מלאכי” בכלליו
כותב בפשיטות שה’כסף משנה’ מאוחר יותר,
והחיד”א ב’שם הגדולים’ מצדיק סברא זו על פי
סימוכין מתאריכי הדפסות הספרים ,שכן ה’בית
יוסף’ נדפס בשנת שט”ו ,ואילו ה’כסף משנה’ נדפס
רק עשרים שנה לאחר מכן ,כאשר במהלך ההדפסה
נסתלק ה’בית יוסף’ ,כפי שכתבנו למעלה.
מאידך ,רבים טוענים שרבנו מזכיר את ב’
החיבורים כל אחת ברעותה ,ב’בית יוסף’ הוא מציין
לדבריו ב’כסף משנה’ ,וב’כסף משנה’ הוא מציין
ל’בית יוסף’ ,מה שמביא אותנו למסקנא בלתי-
נמנעת ,שב’ החיבורים היו חופפים על פני פרק זמן
מתמשך ,כאשר במקביל הוא ערך הן את פירושו
הגדול על הרמב”ם והן את פירושו הגדול על הטור.
אך החיד”א טוען “ואני בעניי אומר שאין ראיה
כלל” ,והוא מנמק“ :כיון דספר ‘כסף משנה’ לא
נדפס והיה בכתיבה אצלו ,כתב אותו הלשון אחר
כך ,כי בסוף ימיו ממש נדפס ה’כסף משנה’ ,ועינינו
הרואות שכל מחבר כל עוד לא נדפס הספר  -כותב
ומוסיף ומגיה אחר כמה שנים”.

ה”משנה למלך”
בתקופה מאוחרת יותר ,חי ופעל הגאון רבי
יהודה רוזאניס ,מחברו של החיבור המקיף ‘משנה
למלך’ שקנה אף הוא שביתה על גיליון ספר
הרמב”ם עצמו.
נולד בשנת ה’תי”ז ,וכבר “בהיותו כבר שית כבר
שבע”  -כפי שכותב עליו בן משפחתו הג”ר אברהם
רוזאניס “ -ותנח עליו הרוח ,אורייתא יהבה ליה
לאשה וישנא”ה במשלם שער”י ,ויחכם מכל האדם”.
נוראות סופר על שקידתו וקדושתו ,וכפי שכותב

מהדורת ונציה בחיי הבית יוסף .ה'כסף משנה'
בצמידות לדברי הרמב"ם

דער היי_ליגער

רמב"ם

רבי אברהם הנ”ל “לא הניח דבר קטן ודבר גדול,
ספרא וספרי כולהו שמעי ,כי גמ”ר חסיד מיום עד
לילה ולילה כיום אחת ארוכה ואחת קצרה .לבו כלב
האריה ,ביקש להתנמנם  -מקום אשר יפול שם תהא
מיטתו .לא שכב בפאת מטה”.
אך דומה ,כי את הדגש העיקרי המצוי בתיאורי
חכמי דורו עליו ,נתון על תוקף ענוותנותו ושפלות
רוחו ,הבא לידי ביטוי אף בהוצאת ספרו .ה’אור
החיים’ הקדוש כותב עליו בספרו “פרי תואר”
דיבורים שגיבים“ :ובעיני אני הקטן נפלאה חכמת
הרב התורני הוא הרב המלך יהודה רוזאניס ע”ה,
ראיתיו שכותב על דברי הש”ך והלחם משנה ‘וצ”ע’,
לומר דאפשר שלא השיג דעתם .עליו אני אומר
‘אשריך אברהם אבינו שרבנו יהודה רוזאניס יצא
מחלציך’”.
כיוצא בזה מספר החיד”א בספרו “שיורי ברכה”:
“שמעתי מהרב החסיד המופלא מהר”ר גדליא
חיון זצ”ל ,שבנערותו הן בעודנו אתרא דקושטאה
שמיה ,הלך להגאון רבנו מהר”י רוזאניס זלה”ה
לשאול דין איסור והיתר ממנו ,ופתח השולחן ערוך
ואמר לו ‘ -ראה בני ,השולחן ערוך אומר כך’ ,וקרא
לפניו דין השולחן ערוך .וכבר נודע גדולת הרב ז”ל
שהיה מפורסם בבקיאותו וזכירתו ,ועם כל זה בדין
הכתוב בשו”ע לא רצה להורות לו הדין ,עד שפתח
השולחן ערוך וקרא לו הדין”.
ספרו על הרמב”ם ,שראה אור עולם אחר
הסתלקותו ,הניע אמות הסיפים בבתי מדרשותיה
של קושטא עירו ומשם נפוצו דבריו לכל קצווי
תבל .מדוע אפוא לא הדפיס הוא עצמו את חיבורו
בעודו בחיים חיותו?
משיב על כך החיד”א ב”שם הגדולים”“ :ידענו
נאמנה מזקני רבני קושטנדינא יע”א ,שידעו שמה
שלא הדפיס הרב הן בעודו חי ,היה לפי רוב הענווה
הקבועה באמת בלבו ,והיה אומר מה יתן זה לפום
רבנן”.
כי במקום גדולתו  -שם אתה מוצא ענוותנותו.

גליון תיעוד-מחקרי
המתחקה אחר חייו
ומשנתו של הרמב"ם
עם פתיחת לימוד
המחזור הארבעים
של "הרמב"ם היומי"

המפרשים
דמותם של
מפרשי הרמב"ם
הגדולים

צוהר ללומדים
גדול שימושו יותר מלימודו  /הרה"ג רבי פרץ אוריאל בלוי שליט"א ,עורך ספר המצוות וספר משנה תורה ללומדי השיעור היומי
טורים אישים של לומדי הרמב"ם

לימוד יום יומי בספרו הנפלא של רבנו משה בן מימון מסגל ומקנה נכסים של ממש ,והלומד מחנך את עצמו בהכרח וכמעט מבלי משים
לחשיבה סדורה ,לכתיבה יוצרת ,ליראת שמים מיוחדת במינה ,וזוכה הוא לשימושה של תורה על מלוא עוצמתה.
כי הנשר הגדול ,מעבר להיותו ראש הישיבה הגדול מכולם הרי הוא כאיש השלם מיסד את הכתיבה התורנית המתודית .ספרו בנוי
לתלפיות במבנה יצירתי מאלף .הוא מוביל את הלומד בשעריו כמטייל בארמון ,לוקחו 'יד ביד' (אפרופו התחלת המחזור הי"ד בספר היד
לפרק אחד ליום) ,מציב הקדמות ,מכתר כותרות ,כל ספר נפתח בפסוק מן המקרא (בד"כ מתוך קפיטל קיט) ,ומשם הוא ממשיך לפתוח
שערים ולחשוף חדרים ופרקים .כל ספר מתוך הי"ד הוא מסיים במוסר ומחשבה .כך ,כאומן פדגוג מגולל הרמב"ם מתודה הבנויה כתלפיות.
הוא מקפיד לציין מספרים וסיכומים בכל צעד ושעל .כבר מראשיתו פורס הוא מספר החלקים בספריו ,את מבנה כל ספר וספר ,את אופן
ההסתעפות מתרי"ג המצוות.
ואם עסקינן בהתחברותו של הרמב"ם לכ-ו-ל-ם ,לא אוכל שלא לשתף בחוויה מטלטלת שחוויתי לפני יותר משלושה עשורים ,כאשר
התקשר אלי יהודי ממקום נידח בעולם וביקש שאשלח לו את קבצי ספרי הרמב"ם שההדרנו כדי שיוכל לעבדם לכתב ברייל עבור בנו בר
המצווה הסגי-נהור ,אשר התחנן אליו שגם הוא רוצה להצטרף ללומדי הרמב"ם היומי.
אנו שזכינו לראות מאורות ,איך לא נצטרף?
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גכ

שמעון טיקוצקי

הר בשן  -על הרמב”ם

משה רעיא מהימנא

"כ"ק מרן מהר"א מבעלזא זי"ע הקפיד שלא יעבור עליו יום אחד בלי לימוד כמה הלכות ברמב"ם" |
גדולי ומאורי החסידות בכל הדורות מעריצים ומקדישים את הלימוד בספר 'יד החזקה' להרמב"ם
היה זה כאשר הגיע הרבי הקדוש בעל ה’דברי יואל’
מסאטמאר זי”ע ,להשתטח על ציונו של הרמב”ם הקדוש.
באותו מעמד פתח הרבי וסיפר:
“אבי הקדוש ,בעל ה’קדושת יום טוב’ מסיגוט זי”ע ,סיפר
בשם הרה”ק ר’ יחזקאל שרגא משינאווא זי”ע ,שזקני הגאון
הקדוש בעל ה’ישמח משה’ זי”ע ביקש פעם משמים שיעניקו לו
את ה’יראת שמים’ שהייתה לאבות הקדושים זי”ע ,אך השיבו
לו שאי אפשר ל’בשר ודם’ להתהלך עם ‘יראה’ שכזו.
“בשמוע זאת ה’ישמח משה’ החל לבקש שיעניקו לו לכל
הפחות את יראת השמים שהייתה ל’נביאים’ ,אך גם בקשתו זו
נענתה באותה תשובה‘ .תנו לי לפחות את ‘יראת השמים’ של
התנאים ,האמוראים ,רבנן סבוראי’ ,ביקש והתפלל ה’ישמח
משה’ בתחנונים ,אך גם בקשה זו נענתה על אותה הדרך,
בשלילה.
“המשיך ה’ישמח משה’ וביקש אפוא להרגיש את ה’יראת
שמים’ של הרמב”ם זי”ע ,ולבקשה הזו נענו לו ,ומיד נפל ארצה
וכל גופו התכווץ וראשו נפל בין ברכיו ולא יכול היה לסבול עד
שלקחו ממנו היראה הזאת” (הגה”ח ר’ חיים אליהו שטרנברג
ז”ל ,ששמע מהרה”צ ר’ יואל אשכנזי מטבריא ,ששמע מפ”ק
ה’דברי יואל’ זי”ע).
באחת משיחות קודשו ,לאחר שסיפר כ”ק מרן האדמו”ר
מטאהש זי”ע את המעשה הזה כפי שקיבל מאבותיו ,הוא הוסיף
ואמר:
“למעשה ,גם את ספרו ‘יד החזקה’ חיבר רבנו הרמב”ם מחמת
יראת ה’ ,כפי שאמר הרה”ק בעל ‘דברי חיים’ מצאנז זי”ע בזה
הלשון :דער רמב”ם האט געהאט א פארפלאמט הארץ פארן
אייבערשטען – לרבנו הרמב”ם היה לב בוער לריבונו של עולם,
הוא ראה כי כדי שידע בר ישראל כיצד להתנהג בכל רגע בחייו,
יהיה עליו ללמוד מקודם את כל התורה ולא יהא לו פנאי לעסוק
ביראת ה’ ובדביקות ה’.
“לכן חיבר את ספרו ‘יד החזקה’ ,כדי שיוכל כל יהודי לקנות
קודם כל את הלכות התורה בניקל ,וכך יוכל לייחד זמן לעסוק
גם ביראת ה’ ובדביקות בה’’ ...ואכן מקובל מפי הצדיקים
הק’ כי הלימוד בספרי הרמב”ם מסוגל ליראת שמים ,ועצם
החזקת ספרי הרמב”ם בבית מסוגל ליראת שמים ,וכל זה מפני
שהרמב”ם היה ‘עמוד היראה’ וספריו נתחברו לתכלית זו,
שהאדם יזכה ליראת ה’ ,עכ”ל.
הדברים האלו פותחים עבורנו את השער למאמר שלפנינו,
להערצה העצומה והמיוחדת במינה שנרחשה בעולם החסידות,
מקדמת דנא ,לדמות קודשו של רבנו הרמב”ם זי”ע והלימוד
בקביעות בספריו הקדושים .אם במקהלות ישראל התמקדו,
בעיקר ,בגאונותו וגדלותו התורנית הכבירה של רבנו ,באו
רבוה”ק רועי החסידות והוסיפו והאירו בגוונין עילאין את

דמות קודשו של הרמב”ם כאחד השרפים ,סיפרו והדגישו את
יראתו המופלגת ושגב קדושתו.
וכך כותב הגה”ק בעל התניא זי”ע במכתב“ :מי לנו גדול
ממשה בדורו ה”ה הרמב”ם ז”ל אשר בארצו בספרד גדל בשם
טוב הלוך וגדול מאד ,עד שבחייו היו אומרים בנוסח הקדיש
בחייכון וביומיכון ובחיי מרנא ורבנא משה ובחיי דכל בית
ישראל כו’ מפני שראו כבודו וקדושתו וחסידותו”.

“...על חשיבות העיון ולימוד בספרי
הרמב”ם שמעתי מפי הרה”ח ר’ יצחק
לאנדוי שליט”א שכ”ק מרן מוהר”ר אהרן
זצוק”ל מבעלזא הקפיד שלא יעבור עליו
יום אחד בלי לימוד כמה הלכות ברמב”ם
והיה לימוד זה אצלו חוק ולא יעבור ”...
כך למדו רמב”ם ב’קוצק’
מעשה באחד מנכדי הרבי ר’ אלימלך זי”ע שביקר בעיר
סוכטשוב ונכנס להיכלו של הגאון הקדוש בעל ה’אבני נזר’
זצוק”ל ,כששמע הרבי שהוא נמנה על צאצאי הרר”א כיבדו
מאוד והזמינו לסעוד עמו את ארוחת הערב.
לאורך כל הסעודה שוחח הרבי מסוכטשוב על גדולת
הצדיקים ,הרבי ר’ אלימלך זי”ע וחמיו השרף הקדוש מקוצק
זי”ע .בשלב מסוים אזר האורח עוז ושאל לפי תומו האם הרבי
מקאצק היה ג”כ גדול בתורה הנגלית כמו שהי בחלק הנסתר?
“רצונך לדעת כמה גדול היה בנגלה?” השיב לו ה’אבני נזר’
ברגש ובהתלהבות עצומה“ ,אספר לך מה שהיה בהיותי יושב
על שולחן חותני ,בקוצק.
“באחד הימים הגעתי לפסק אחד ברמב”ם שלא התיישב
לי עם דברי הגמרא המפורשים ,במשך כמה שבועות ניסיתי
לעמוד על דעת הרמב”ם ,כדי שלא ייסתרו מגמרא מפורשת,
עד שלאחר כמה שבועות האיר ה’ את עיניי והבנתי שלהרמב”ם
היה פירוש אחר בפשט הגמרא ההיא ,לא כפרש”י ושאר
הראשונים ,ולפי מהלך זה התיישבו דברים הרמב”ם על אופנם
והיו ברורים ומובנים היטב.
“לאחר שזכיתי להבין את דברי הרמב”ם נכנסתי ברוב שמחה
אל מו”ח השרף מקוצק והצעתי לפניו את חידושי ליישב דעת
הרמב”ם ,כשסיימתי דבריי הוא לא השיבני מאומה אלא ציווה
עליי שאלך לבית המדרש ואחזור על הדברים לפני איזה למדן

וגדול שיימצא שם ‘ותודיע לי מה אמר על פירושך’ .נכנסתי
לביהמ”ד ומצאתי את את הגה”ק שר התורה ה’חידושי הרי”ם’
זצ”ל.
“חזרתי לפניו על פלפולי אך הדברים לא התקבלו לפניו ,הוא
דחה לכל דבריי ושוב נשארו דברי הרמב”ם תמוהים ,נכנסתי
לקודש פנימה ואמרתי למו”ח שהגה”ק הנ”ל דחה דבריי לגמרי,
‘לך שוב לביהמ”ד’ הורה לי מו”ח‘ ,אולי תמצא שם למדן נוסף
ותחזור לפניו על חידושך ואמור לי מה הייתה תגובתו על זה’.
“שוב נכנסתי לביהמ”ד ומצאתי את הגה”ק רבי ר’ העניך
מאלכסנדר זי”ע ,הצעתי לפניו את חידושי ליישב דברי
הרמב”ם והוטבו הדברים מאוד בעיניו והפליג אותם ,שבתי
אל מו”ח וסיפרתי לו שדבריי מצאו חן בעיני הרה”ק הנ”ל.
‘לך לביהמ”ד וקרא לשניהם ,לבעל ה’חידושי הרי”ם’ ולרבי ר’
העניך ,שיבואו אליי’ ,הורה לי מו”ח.
“כאשר עמדנו שלושתנו לפני הדרת קודשו התחיל השרף
להרעים עליהם בקול נורא ואיום כדרכו בקודש ,וצעק ‘וכי כך
הוא דרך הלימוד? וכך לומדים התורה הקדושה? זה דוחה וזה
מסכים? ועוד מילין הנראין לתוכחה ,ובתוך כך התחיל הוא
הקדוש בעצמו לומר ליישב דעת הרמב”ם בזה ,והגיד על זה
שלושה עשר חילוקים.
“אני הייתי אז אברך צעיר לימים” הפטיר ה’אבני נזר’“ ,לא
יכולתי לתפוס רק שישה או שבעה חילוקים הראשונים ,והרב
הגה”ק שר התורה מגור הנ”ל שהיה קשיש ממני טובא השיג
עד עשרה חילוקים ,אבל את ב’ החילוקים אחרונים גם הוא
זי”ע לא הבין אותם ,כי היו עמוקים וחדים למאוד עד שלאו כל
מוחא  -אף היותו גדול  -הי’ סובל דא”.

ספר 'מהרי”ד’ על הרמב”ם
“כ”ק מרן (אדמו”ר מבעלזא) שליט”א יעצנו בעצתו הקדושה
להעניק זכות הבכורה בהבאה לדפוס חידושים על ספר ‘יד
החזקה’ להרמב”ם ,אשר לאורו ילכו כל בית ישראל מאז ועד
עתה” ,כך כותב הגאון החסיד רבי שמאי קהת הכהן גרוס
שליט”א ,בהקדמת ספרו ‘משא בני קהת’ על הרמב”ם“ ,בגלל
מעמדו המיוחד של הרמב”ם באוהלי צדיקים.
“וכמו שמובא בשם האדמו”ר כ”ק מרן יהושע ז”ל מבעלזא,
שהיה מביע פליאתו על יראתו העצומה של הרמב”ם ושאל
הכיצד יכולה יראת שמים כזו להימצא בליבו של ילוד אשה...
ושמעתי מפי כבוד זקני הרב החסיד המפורסם מוהר”ר חיים
נטע כץ (שליט”א) ז”ל ,שכ”ק מרן האדמו”ר הרה”ק ר’ ישכר
דוב מבעלזא זי”ע כתב חיבור שלם על הרמב”ם הלכות קדשים
והחיבור נאבד בשואה הגדולה וגווילין נשרפין ואותיות
פורחות באוויר כו’.
“על חשיבות העיון ולימוד בספרי הרמב”ם שמעתי מפי

ספר ‘מהרי”ד’ על הרמב”ם .כ"ק מרן מהרי''ד
מבעלזא זי''ע (מתוך הקונטרס 'מראות הקודש')
הרה”ח ר’ יצחק לאנדוי שליט”א שכ”ק מרן מוהר”ר
אהרן זצוק”ל מבעלזא הקפיד שלא יעבור עליו יום
אחד בלי לימוד כמה הלכות ברמב”ם והיה לימוד זה
אצלו חוק ולא יעבור ומכבוד זקני הרה”ח (ר’ חיים
נטע הנ”ל) שמעתי שכ”ק מוהר”א זי”ע נתן תשובה
לאחד שנכשל בעבירה ר”ל ללמוד בכל יום שתי
הלכות מספר יד החזקה להרמב”ם”.

סיפורו של
ה’אוהב ישראל’
ועוד סיפור נפלא מסופר:
כשהתחיל כ”ק מרן מהר”ש מבעלזא זי”ע
להנהיג את עדתו ,נתפרסם שמו עד למאוד ורבו
אליו האנשים מכל קצווי הארץ ,והפריע לו הדבר
מאוד על שמתבטל מתורתו ,גמר בדעתו לנסוע
למעז’יבוז’ לשבות שבתו ולשפוך שיחו לפני בעל
ה’אוהב ישראל’ מאפטא זי”ע ,וכך עשה ,נסע
ונתקבל אצלו בכבוד גדול.
באותה שבת ,בסעודת הבוקר ,פתח ה’אוהב
ישראל’ ואמר“ :בעת אשר הייתי עדיין רב בעיר
קאלבסוב בא אלי איש אחד ושפך לפני שיחו
וזעקת לבו ,כששמעתי צרותיו נכמרו רחמי עליו
ובירכתיו שייוושע ממצוקתו ,השי”ת ‘העונה לעמו
בעת שוועם אליו’ ריחם עליו והושיעו מצרתו ,אותו
יהודי חשב שמאתי באה לו ישועתו ,בכוח ברכתי,
וחיש מהר נתפרסם בכל הגליל שאני פועל ישועות
והחלו באים הרבה אנשים שאתפלל בעדם.
“הדבר גזל ממני הרבה זמן והצר לי מאוד ,שפכתי
שיחי לפני ריבון העולמים שאדע הדרך הנכונה
אשר אלך בה ,האם להימנע מלקבל האנשים,
גמרתי בדעתי שבוודאי אמצא באחד מן הספרים
שאוציא מהארון תשובה לשאלתי ,ונזדמנה לידי
‘אגרת הרמב”ם’ ,ומצאתי שהרמב”ם משיב לאחד
שביקש ממנו לבוא ללמוד אצלו ,ומשיבו הרמב”ם
שלא יבוא מחמת טרדותיו הרבות לרפואת חולים
המשכימים לפתחו לבקש מזור למחלתם.
“התבוננתי בדעתי למה עשה ה’ ככה שיהא
הרמב”ם מוקף בטרדות? הלא עינינו רואות החיבור
האדיר אשר חיבר הרמב”ם ‘יד החזקה’ על אף
טרדותיו ,אם כן ,שוו בנפשכם ,אם היה הרמב”ם

את ספרו ‘הר בשן’ ,על הלכות זרעים ,חיבר
כ”ק מרן אדמו”ר מלעלוב זי”ע על פי סדר
הרמב”ם ,ספר בו הגה כל ימיו בצימאון שאין
כמותו.
סיפר יהודי תושב ארה”ב שלפני שנים
רבות ביקש להיכנס אל הרבי ביום הפורים ,אך
הרבנית דחתה אותו ואמרה לו שכעת הרבי נח,
אותו יהודי החליט להמתין וירד לבית המדרש
שמתחת לבית הרבי ,כשנכנס שמע קול לימוד
מתוק אשר בוקע ועולה מתוך עזרת הנשים,
כשנכנס התפלא לראות את הרבי אשר אמור
לנוח כעת יושב ולומד רמב”ם מתוך תענוג
עילאי.
ולימים ,כששמע הרבי על הרמב”ם החדש
בהוצאת ‘שבתי פרנקל’ על סדר זרעים ,ביקש
הרבי שיביאו לו את הרמב”ם החדש עוד בטרם
הגיע לחנויות ,ומיד כשקיבל הרבי לידו את
הרמב”ם התיישב הרבי שעות על גבי שעות
ברציפות ,כשהוא בודק בכמיהה עצומה את
החידושים וההגהות שברמב”ם החדש.
וסיפר יהודי שלפני שנים רבות הזדמן לו
לטוס יחד עם הרבי זי”ע ללונדון ,והעיד כי
באותה טיסה ישב הרבי עם רמב”ם ‘עבודה’
ולמד בו בשקיעות עצומה ,כשאינו מסיר ממנו
את עיניו מתחילת הנסיעה ממש ועד סופה.
פנוי מכל הטרדות האלו מי יודע באיזה אור נוסף
היה מאיר את העולם?! ...לאחר שהתבוננתי שוב
בדבר נוכחתי לראות שכל נשמה ונשמה נשלחה
משמים לעבודה מסוימת המיועדת לה.
“וכאשר גומר הצדיק שליחותו בשלמות ,אזי
מן המוכרח הוא שיסתלק מזה העולם שהרי סיים
תפקידו ,והשי”ת החפץ בקיומו של הצדיק בזה
העולם ,אזי הוא מקיפו במיוחד בכל מיני טרדות
בכדי שיישאר עוד בזה העולם ,והנה הרמב”ם
במוחו הגדול בוודאי שגמר בזמן קצר תפקידו אשר
נשלח בעבורה לעולם הזה.
“לכן בכדי שלא יסתלק מהר מן העולם סיבבוהו
מן השמים בכ”מ טרדות להחיותו ולהשאירו בזה
העולם ,ובכך” סיים ה’אוהב ישראל’ התנחמתי על
שאלתי ...וכמובן שכ”ק מרן מהר”ש זי”ע ראה זאת
כתשובה לשאלתו.

ה’יד החזקה’ לא ירד
משולחנו
ומעניין לעניין:
הרה”ק רבי יצחק מנעשכיז זי”ע סיפר על אביו
הגה”ק רבי מרדכי נעשכיזער זי”ע ,שפעם אחת בא
אצלו הרמב”ם ז”ל ושאל אותו “מדוע אינו לומד
בספרו ה’יד החזקה’?” ,והשיבו הרה”ק ר’ מרדכי
כי יהודים באים ומשיחים לפניו את צרותיהם
ודאגותיהם והדבר טורד את מנוחתו עד כי אינו
מסוגל לעסוק בספריו.
אז אמר לו הרמב”ם ז”ל שלכל הפחות יהיה מונח
ספרו אתו עמו על שולחנו תמיד ,ואם יקיים דברו

הר בשן  -על הרמב”ם .חיבורו של כ”ק מרן
אדמו”ר מלעלוב זי”ע
הוא מבטיח לו שבכל פעם שיבוא חולה בבקשה
לפניו ויהיה נצרך לאיזה רפואה ,שיפתח את ספרו
ויביט בו אז יתגלה אליו ויודיע לו רפואה עבור
החולה ,וכך היה שתמיד היה מונח ספר הרמב”ם על
שלחנו ולא זז מאתו.

פתיחת הלב
ע”י לימוד הרמב”ם
מספר החסיד ר’ יעקב אשר ארקוביץ ז”ל:
בזמן שהיה הרה”ק רבי מרדכי חיים סלונים
זי”ע אצל אדמו”ר בעל ‘דברי שמואל’ זי”ע בראש
השנה ,בשעה שאמר ה’דברי שמואל’ הזוהר שלפני
התקיעות  -למד הרמ”ח בספר הרמב”ם ,משנשאל
על זאת אמר“ :אמירת הזוהר של אדמו”ר הוא
בשביל פתיחת הלב להשי”ת ,ופתיחת הלב אצלי
הוא ע”י לימוד רמב”ם”.

הרה”ק ר’ ישראל מרוז’ין זי”ע התבטא בקודשו:
“הרמב”ם ז”ל היה ראוי להיות גואל צדק שהרי
חיבר חיבורו על כל הדינים שאין נוהגים בזה”ז ,רק
לימות המשיח ,אלא מפני שהדור לא היה ראוי לכך,
ע”כ בא הראב”ד ועשה השגות עליו”.
ידוע על שורה ארוכה של צדיקים רבים שקבעו
לימוד מיוחד ,בשעה מסוימת ,בספרי הרמב”ם ,כך
מובא על הרבי הקדוש החוזה מלובלין זי”ע ש”בכל
יום קודם מנחה למד הלכה אחת ברמב”ם” .על
רבנו ה’חתם סופר’ מובא שהיה נוהג ללמוד בספר
‘יד החזקה’ על הסדר בכל מוצאי שבת ,וכך נהג גם
הרה”ק רבי צבי הירש מליסקא זי”ע בעל ‘הישר
והטוב’.
בספר תולדותיו של האדמו”ר ר’ יחזקאל’י
מערץ זי”ע ,מובא שאף הוא נוהג היה ללמוד בכל
מוצאי שבת קודם סעודת מלווה מלכה פרק שלם
ברמב”ם ,הלכות מעשה הקרבנות והלכות בית
הבחירה והקפיד לסיים את כל הפרק והיה נותן
טעם לדבר שיש בזה כדי לקרב את הגאולה ,כי על
ידי שלומדים בהלכות אלו יעזור הקב”ה שנזכה
לקיימם גם בפועל.

צוהר ללומדים
ספר המפתחות לכל התורה  /הבה"ח יצחק טנזר הי"ו  -ישיבת מיר ברכפלד
האמת לא אכחד .ניסיתי ללמוד שלושה פרקים ביום ,ללא הצלחה .זה משהו שדורש המון זמן וריכוז ,שאין לבחור ישיבה שאמור
להשלים את סדרי הלימודים הנהוגים בישיבה ,יום יום.
עברתי לפיכך למסלול הלימוד של פרק אחד ליום .עלי לציין שהעוצמות שיש בלימוד הרמב"ם הן בלתי נתפסות ,היות ומדובר בחיבור
שמקיף את כל התורה כולה בלי יוצא מן הכלל .מי שלומד רמב"ם ,מקבל ידיעות בכל המקצועות של התורה ,כי הרמב"ם נוגע בכל תחום
ובכל נושא ,וכל הלומדים אותו נשאבים פנימה לתוך עולמו התורני של הרמב"ם שעשה יצירת מופת לכל חדרי תורה.
ההגדרה הטובה ביותר היא :הרמב"ם הוא ספר המפתחות לכל התורה כולה ,על ידו מבינים היטב כל סוגיא וכל נושא הלכתי שיש בים
התלמוד ,הרחב מני ים והארוך מארץ מידה.
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רמב"ם
גליון תיעוד-מחקרי
המתחקה אחר חייו
ומשנתו של הרמב"ם
עם פתיחת לימוד
המחזור הארבעים
של "הרמב"ם היומי"

פרק רמב”ם לפני 'מלווה מלכה’

טורים אישים של לומדי הרמב"ם

כ"ק מרנן האדמו"רים מגור ה'לב שמחה' וה'פני מנחם' זי"ע במעמד סיום הרמב"ם

דער היי_ליגער
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המעריצים
גדולי החסידות
וצדיקי הדורות
מקדשים
את לימוד הרמב"ם

יוסף מאיר האס

לאחד כל את כל ישראל

תקנת הקודש

“זה כמה שנים שמחכה הנני אולי יתעוררו לעשות כן גם בנוגע ללימוד הרמב”ם”  -ביטא כ”ק מרן
אדמו”ר מליובאוויטש זצוק”ל את רצונו הטהור לקביעת לימוד הרמב”ם דבר יום ביומו
מחרוזת מרתקת מפי ספרים וסופרים על השתלשלות תקנת לימוד הרמב”ם היומי ,השיעורים וזמניהם,
סדרי הלימוד וסיפור הצלחת התקנה בכל תפוצות ישראל

כאשר הופיע ספרו הבלום של הנשר
הגדול רבנו משה בן מימון  -הרמב”ם,
היטלטל עולמם של לומדי התורה טלטלה
עזה .דבר עצום נפל אז בישראל ,כאשר
לאחר הסתגרות ממושכת של עשר
שנים רצופות (ומדובר בעשר שנים של
הרמב”ם!) ותוך השראה אלוקית מיוחדת
של אחת לדורות ,יצא הרמב”ם ותלמודו
בידו :יצירה מושלמת ומקיפה על כל חלקי
התורה שעוררה השתאותם של חכמי דורו
הראשונים כמלאכים ,וכפי שכותב הרמב”ם
עצמו בהקדמתו לחיבורו“ :לפיכך קראתי
שם חיבור זה ‘משנה תורה’ ,לפי שאדם
קורא בתורה שבכתב תחילה ,ואחר כך קורא
בזה ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה ,ואינו
צריך לקרות ספר אחר”.
אין פלא אפוא שנקשרו לו לרבנו
הרמב”ם כתרי תהילה מפליגים ביותר ,עד כ"ק מרן אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע
שחרטו עליו את מטבע הלשון המפורסם:
‘ממשה ועד ממשה לא קם כמשה’ .גם גדולי עולם שיצאו בזמנו
להשיג עליו ,כמו הראב”ד ועוד ,עשו זאת מתוך הערכתם “...הדברים משום מה לא יצאו לפועל
העצומה לסגולתו המופלאה של חיבור זה ,שכן בהכירם
את באופן מידי ,אבל בישיבת חב”ד
היקפו ועומקו של חיבור ה’יד החזקה’ חששו מדבר זה עצמו,
שמא יעזבו את התלמוד-בבלי והתלמוד-הירושלמי ,ולא בקזבלנקה-מרוקו ,בה התגורר הרמב”ם
יתייחסו לאף אחד מהגאונים והראשונים .וכך ניתן
ללמוד מספר שנים ,למדו התלמידים השלוחים
מלשון הראב”ד (הלכות כלאיים פ”ו ה”ב) ‘וחיי ראשי לולא
כי מלאכה גדולה עשה באסיפתו דברי הגמרא והירושלמי את שיחתו של הרבי שנאמרה באותה
והתוספתא ,הייתי מאסף עליו אסיפת עם וזקניו
וחכמיו’.בתורתו שבת והחליטו להיות ה’נחשונים’ לקיים
כך ,משך כל הדורות שלאחר הרמב”ם ,עסקו
ובשיעורים שקבעו בה לפי סדר משנתו .כך מעיד בעל ‘שבחי את הוראת הרבי”...
האר”י’ (עמ’ טז) ‘ובאתי לארץ הקודש פה צפת תוב”ב שבגליל
בהסכמתו הנלהבת של הגר”א מווילנה) שלימוד הרמב”ם בכל
העליון ,חוה”מ של סוכות שס”ג ,ומצאתי ק”ק פה צפת ,כי היא
יום הוא ‘חוב ממש’.
עיר גדולה לאלוקים ,עיר מלאה תושייה ,קרוב לשלוש מאות
בדורות האחרונים ,כנראה עקב התהפוכות והתלאות הרבות
רבנים גדולים ,כולם חסידים ואנשי מעשה ,וי”ח ישיבות מצאתי
שסבבו את עמנו ,לא זו בלבד שספר ‘משנה תורה’ להרמב”ם
בצפת וכו’ ,וכל בתי כנסיות ,תיכף אחר תפילת ערבית ושחרית
הפך להיות נחלת מתי מעט בלבד ,אלו ששוקדים על התורה
מתקבצים כל הקהל ויושבים לפני הרבנים וכו’ ,כת זו לומדים
בקביעות בהרמב”ם’.
גם בתקופות מאוחרות
יותר ,ידוע על קביעת
עתים שהייתה לגדולי
ישראל מדי יום ביומו
בתורתו של הרמב”ם,
כפי הידוע על תלמידי
הבעש”ט הק’ שהפליאו
ביותר את תורתו של
הרמב”ם ,וכן גאוני שלשלת
בית מרן ה’חתם סופר’
זי”ע ,ובמיוחד דבריו של
הגאון המקובל רבי אריה
לייב עפשטיין זצוק”ל
בעל ‘הפרדס’ (שנדפס

בעיון ובפלפול המדייקים בכל לשון
של הרמב”ם ובונים עליו תילי תילים
של סברות ושיעורים ,אלא שגם בקרב
הוגי התורה ולומדיה ,כאילו התעלמו
ממגמתו ומטרתו של חיבור קדוש זה
כפי שצוינה בהקדמתו של הרמב”ם על
ידי המחבר עצמו ,שחפץ לראות בספרו
‘מקבץ לתורה שבעל פה כולה’ וללמוד
בו לפי הסדר.
אין ספק שדבר זה לכשעצמו משמש
דרך לימוד לאלפים ורבבות במסילות
העיון ,ועל כן עסקו גדולי ישראל בעומק
הלכותיו ובדקדוק לשונותיו לכאן
ולכאן ,באופן שלא רק הסירו את השגות
הראב”ד עליו ,אלא העלו פנים חדשות
ומאירות בסוגיות שני התלמודים ,אבל
בסופו של דבר נמצא היה כי עיקר רצונו
של הנשר הגדול במגמת חיבורו ,להקיף
את כל חלקי התורה בתמצית ההלכות,
לא עלה בידו ח”ו.

הנחשונים במרוקו
זכה דורנו האחרון שבו תיקן כ”ק מרן אדמו”ר מליובאוויטש
זצוק”ל את תקנת לימוד הרמב”ם היומי ,שיש בו בכדי לאחד
את כל ישראל ,אנשים נשים וטף ,על ידי לימוד כל התורה
כולה בשלושה מסלולים השווים לכל נפש .אמנם ראשיתה
של התקנה לא הייתה במתכונת המוכרת לנו כיום ,היא החלה
ביוזמה של התלמידים-השלוחים במרוקו בחורף תשד”מ,
שהחליטו לקחת פרט בשיחה של הרבי ולהוציאה מן הכוח אל
הפועל ,כאשר משם השתלשלה התקנה המוכרת לנו ,כשהרבי
הכריז עליה בפומבי בחודש ניסן תשד”מ.
ההתוועדות שהתקיימה בשבת קודש פרשת וישב תשד”מ,
הייתה המשך להתוועדות י”ט כסלו שחל באותה שנה בערב
שבת ובה כנהוג נערכה חלוקת הש”ס .בהתוועדות זו עורר
הרבי לראשונה אודות לימוד התורה בסדר שכתב הרמב”ם
בספרו ,ולא רק במסכתות הנלמדות בש”ס .הרבי דיבר אודות

ובלכתך בדרך .כ"ק מרן אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע לומד את הרמב"ם היומי בשובו מאהל חמיו כ"ק מרן אדמו"ר מוהריי"צ זי"ע
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כ"ק מרן אדמו"ר מערלוי זי"ע מסיים הרמב"ם

כך שלדאבוננו ישנם רבנים וראשי ישיבות שאינם
יודעים סוגיות שלמות בעניינים עיקריים כגון
אחדות ד’ וכיו”ב ,וכל זאת משום שאינם לומדים
על פי הסדר שקבע הרמב”ם בחיבורו‘ :קודם ספר
המדע ,ובספר המדע גופא  -הלכות יסודי התורה,
ואח”כ באים כל פרטי ההלכות ד’אורח חיים’ ,ורק
לאחר זה דיני ממונות וכיו”ב’.
הרבי סיים את דבריו‘ :ויהי רצון שסוף כל סוף
יתחילו כולם ללמוד תורה בהתאם לסדר שקבע
הרמב”ם’ ...בהמשך הורה הרבי ללומדי הרמב”ם
לנהוג באופן לחלוקת הש”ס ,בה נחשב כל אחד
ממשתתפי החלוקה כאילו למד את כל הש”ס ,וכך
גם בלימוד הלכות הרמב”ם ,שהלומדים אותם יעשו
זאת באופן של אהבת ישראל ויזכו את אלו שעוד
לא למדו הלכות אלו ,בכך שיפעלו עליהם להצטרף
ולהתחיל ללומדם.
הדברים משום מה לא יצאו לפועל באופן מידי,
אבל בישיבת חב”ד בקזבלנקה-מרוקו ,בה התגורר
הרמב”ם מספר שנים ,למדו התלמידים השלוחים
את שיחתו של הרבי שנאמרה באותה שבת והחליטו
להיות ה’נחשונים’ לקיים את הוראת הרבי .הם
ישבו וחשבו כיצד יכולים הם לקדם משהו בעניין.
לקראת י’ שבט ,יום הכתרתו של הרבי למנהיג
העדה (קבלת יום הנשיאות ,בעגה החב”דית) הגו
התלמידים רעיון :לקחת את החיבור ‘משנה תורה’
ולחלק אותו בין הציבור התורני.
החלוקה נערכה לפי ההלכות ונטלו בה חלק
השלוחים ,הרבנים ,תלמידי הישיבה ובני התורה
שבעיר .היוזמה התקבלה בהתלהבות בציבור
התורני .יש לזכור שבמרוקו של לפני ארבעים שנה
חיו אלפי יהודים ובתוכם מספר גדול של בני תורה
וברי אוריין.
השליח הרב יהודה לייב רסקין ז”ל נרתם לעזור
לעניין ,והתלמידים יצאו לשטח :לכולל האברכים
שתחת הנהלת השליח ר’ שלום איידלמן ,בתי
הרבנים ,בתי הכנסת ולכל מקום שידם הגיעה כדי
לזכות מה שיותר יהודים בהשתתפות במבצע .גם
הרב בנימין אליהו גורודצקי ז”ל ,בא כוחו של הרבי
באירופה וצפון אפריקה ,הוזמן ליטול חלק במבצע.
ואכן ,בתוך שבועיים ימים הושלמה משימת
החלוקה.
אחדות מרשימה נוצרה בין כל הגורמים בעולם
התורה במרוקו .רבה הראשי של מרוקו ,הגאון
רבי אהרן מונסונגו זצ”ל נענה בכבוד רב להצעה
שהובאה לפניו באופן אישי על ידי אחד התלמידים,
שזכה לקבלת פנים מאירה והבעת שביעות-רצון
מהיוזמה .הוא גילה כי כבר עשרים שנה הוא מקיים
קביעות לימוד ברמב”ם בכל מוצאי שבת.
מסלול הלימוד היה מי’ שבט עד י”א ניסן,
ודו”ח נשלח אל הרבי .כל ההלכות חולקו למעט
‘הלכות שלוחין ושותפין’ אשר נלמדו על ידי כל
התלמידים יחדיו .הסיבה :תחושת השליחות עמה
חיו התלמידים עשרים וארבע שעות ביממה עודדה
אותם לחביבות מיוחדת בהלכות אלו .לבקשתם,
הרב שלמה מטוסוב ז”ל ,השליח הראשי ומנהל
הישיבה ,מסר את השיעור המיוחד בהלכות אלו.
בחודש אדר א’ קבלו התמימים מכתב כללי-פרטי
מהרבי שאת עצם שליחתו פירשו כהבעת תשואות-

בשיחה נוספת בה דיבר הרבי בהרחבה אודות
התקנה החדשה ,הסביר את הטעם בייסוד התקנה,
שהיא על מנת לאחד כל את כל ישראל בלימוד הכולל
את כל התורה כולה .בהמשך אמר הרבי ,שהיות ועניין
התקנה היא לאחד את כל ישראל ,יש לשתף בתקנה זו
גם את הנשים והטף ,ולכן יתקיים גם מסלול שלישי
בלימוד הרמב”ם ,בו ילמדו מצוות בספר המצוות
שבהתאם לשיעור היומי של לומדי שלושה פרקים
ליום .בהמשך ביקש הרבי שיפרסמו ככל האפשר
את ההצעה וכן הדגיש שמי שישמע אודותיה מאוחר
יותר ,יוכל להצטרף ללימוד באמצע המסלול.
מעניין לציין ,כי ביחידות להרה”ח ר’ גרשון בער
יעקבסאהן ז”ל ,בליל ר”ח אייר תשמ”ה ,שח לו הרבי:
‘כל העניין של הרמב”ם היה כפי שאמר אדמו”ר
מהר”ש זצ”ל ,באופן של ‘לכתחילה אריבער’ ,לא
תיארתי לעצמי שלימוד הרמב”ם ‘יתפוס’ כל כך בשנה
אחת!’...
חן מצד הרבי .המכתב פותח במילים“ :המכתב
הדו”ח והמצו”ב נתקבל ות”ח” .וכך גם החותם
בכתב יד קודשו של הרבי“ :בברכה להצלחה בת”ת
בדו”ר”.
עתה היה ברור לכל שהיוזמה אכן הסבה נחת רוח
לרבי.

“כמה שנים מחכה הנני”
בי”א ניסן תשד”מ ,הרבי ערך סיום על הרמב”ם.
הוא לא ציין דבר בקשר למבצע שזה עתה הסתיים
במרוקו ,אך התלמידים בקזבלנקה הבינו שמשהו
קורה כאן .אחד עשר יום לאחר מכן ,בהתוועדות
אחרון של פסח העלה הרבי שוב את היוזמה
לחלוקה כללית של הרמב”ם .וזה תוכן הדברים:
“כשם שבנוגע ללימוד הש”ס חילקו וקבעו ללמוד
חלק מסוים בכל יום ויום ,הרי טוב ונכון שיעשו כן
גם בנוגע ללימוד הרמב”ם לחלק לשיעורים קבועים
מדי יום ביומו ,באופן שיוכלו לסיימו עד יום הולדת
הרמב”ם בשנה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה.
ואז  -יעשו עוד הפעם סיום על הרמב”ם”.
כאן המשיך הרבי ופירט באריכות על רצונו
הטהור“ :בנוגע ללימוד הש”ס ,כל אחד לומד מסכת
אחת במשך השנה ,וכולם יחדיו מצטרפים ללימוד
הש”ס כולו .וטעם הדבר  -מפני צוק העיתים שאין
כל אחד ואחד יכול ללמוד בעצמו את הש”ס כולו.
וזה כמה שנים שמחכה הנני אולי יתעוררו לעשות
כן גם בנוגע ללימוד הרמב”ם ,עד שסוף כל סוף
נתעוררו על זה באחת המדינות דאחינו הספרדים
 שחילקו את ספר הרמב”ם באופן שכל אחד ואחדלקח על עצמו חלק מסוים ,כך שסיימו את לימוד
הרמב”ם בסמיכות ליום הולדתו של הרמב”ם
השתא .אמנם כל מי שיכול לקבל על עצמו  -בלי
נדר ,כמובן  -ללמוד בעצמו את כל ספר הרמב”ם
במשך השנה ,טוב ונכון ביותר שילמד בעצמו את כל
ספר הרמב”ם ,ולא רק חלק מסוים בלבד ,על ידי זה
שמצטרף ביחד עם עוד כמה וכמה מישראל”.
עתה נכנס הרבי לפרטים ומסביר מדוע חשוב
שכל אחד ילמד את כל ספר ‘משנה תורה’ להרמב”ם:
“וטעם הדבר  -מכיוון שישנו חילוק עקרוני
בין לימוד הש”ס ללימוד הרמב”ם; ידוע הכלל
שהרמב”ם סומך על מה שכתב בהלכות שלפני זה
ולא על מה שכתב בהלכות שלאחרי זה .ומזה מובן,
שלימוד הרמב”ם צריך להיות על הסדר דווקא -
דאם לא כן ,עלול הוא לדייק מסתימת דברי הרמב”ם
שההלכה היא כך וכך ,בה בשעה שלאמיתו של דבר
דיוק זה אינו נכון ,מכיוון שהרמב”ם הסתמך על
מה שכתב בהלכות שלפני זה .מה שאין כן בלימוד
הש”ס  -הנה אף שישנו טעם לכך שמסכת פלונית
באה לאחרי מסכת פלונית ,מכל מקום ,סדר זה אינו
נוגע להלכה ,מכיוון שלא קיים הכלל שמסדר הש”ס
סמך על מה שכתב במסכת שלפני זה ,ולכן ,אין כל
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הכרח שלימוד הש”ס יהיה על הסדר.
“נמצא ,שאם יחלקו את הרמב”ם בין כל הלומדים
(כשם שמחלקים את הש”ס)  -הרי זה שילמד הלכה
מאוחרת לפני שלמד את ההלכה שלפניה ,עלול
הוא ללמוד ולדייק בדברי הרמב”ם שבטעות
יסודם ,מכיוון שעדיין לא למד את דברי הרמב”ם
בהלכות שלפני זה ,ששם הבהיר הרמב”ם ושלל
טעות זו .ולכן ,העצה היעוצה היא  -שכל אחד ילמד
בעצמו את כל ספר הרמב”ם ,ועל הסדר דווקא ,שאז
יהיה הלימוד כדבעי .וכאמור  -לחלק את הלימוד
באופן כזה שמדי יום ביומו ילמד סכום מסוים של
הלכות ,כך שיוכל לסיים את הספר כולו לקראת יום
הולדתו של הרמב”ם ,הבעל”ט”.
דברים ברוח זו אמר הרבי גם ביחידות הכללית
לאורחים שהתקיימה ימים ספורים לאחר חג
הפסח .הרבי הוסיף וציין ,שכאשר כולם ילמדו
את כל ההלכות ,יפעל הדבר אחדות נפלאה
והדבר יוביל למציאת שפה לימודית משותפת בין
הלומדים שיוכלו להתפלפל ולחדש באותו ענין.

דער היי_ליגער

רמב"ם
גליון תיעוד-מחקרי
המתחקה אחר חייו
ומשנתו של הרמב"ם
עם פתיחת לימוד
המחזור הארבעים
של "הרמב"ם היומי"

לימוד התורה כולה
אחרי דיבורים מפורשים אלו מפי הקודש ,נכנסה
תקנת לימוד הרמב”ם לתודעת ההמונים ויצאה
לדרך .בתחילה לא היה מושג ברור מאיפה להתחיל
ואיך בדיוק לערוך את חלוקת השיעורים .חברי
הוועד להפצת שיחות ערכו את החלוקה (ב’פתח-
דבר’ למורה שיעור לרמב”ם מובא שהרבי עשה את
החלוקה) במסלול שלושת הפרקים והגישו לרבי
את המורה שיעור להגהה ואישור ,ומאז ועד היום
ממומשת התקנה הקדושה והמאחדת בכל תפוצות
ישראל.
לגבי זמן הלימוד אמר הרבי (שיחת ש”פ וארא
תשמ”ט אות ו’) ,שמאחר והתורה היא למעלה
מהזמן ,ואעפ”כ היא נמשכת ובאה בגדרי הזמן,
שהרי חלק מסוים מהתורה שייך ליום זה דווקא,
כמו שיעור היומי ברמב”ם ,ועל דרך זה כשיוצא
לאור ספר חדש בעניין לימוד התורה ,הרי מצד
גודל החביבות של דבר חדש ,יש ללמוד את אותו
עניין על כל פנים בספר חדש זה.
בהערה שם הרבי מפרט את הזמן המדויק בו
לומדים את הרמב”ם“ :יש להשתדל ללמוד את
השיעורים היומיים במשך היום ,ואם מאיזו סיבה
לא הספיקו ללמדם במשך היום ,יכולים וצריכים
להשלימם בלילה עד חצות ,ואם לא הספיקו
להשלימם עד חצות ,יכולים וצריכים להשלימם עד
שיעלה עמוד השחר ,כמו הקטר חלבים ואיברים
ש’משתדלין להקטיר הכול ביום ,חביבה מצוה
בשעתה’ ,ואם לא הספיק ביום  -מצוותן עד שיעלה
עמוד השחר והסיבה שאמרו חכמים עד חצות היא
רק בכדי להרחיק את האדם מהעבירה”.
מאז ועד היום ממשיכה התקנה לכבוש ולחלחל
בקרב מיליוני יהודים ברחבי תבל הלומדים בכל
יום  -כל אחד במסלול אותו סיגל  -את הלכות
הרמב”ם .שיעורים למאות נמסרים בבתי חב”ד
ובריכוזי בית ישראל ,מהם רואים בחוש אשר רועה
ישראל ומנהיגו ממשיך ומאחד את כלל ישראל גם
כעבור עשרות שנים מהסתלקותו ,בלימוד אחד
הכולל תורה אחת שלמה.
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התקנה
לימוד קבוע
במשנה תורה,
חידושו של
הרבי מליובאוויטש

זכ

יקותיאל יהודה גנזל
המדריך המקצועי להתמדה בלימוד הרמב”ם היומי:

ללמוד מדי יום את הרמב”ם ,בהצלחה
עצות ,הדרכות ,טיפים וארגון גרנדיוזי שמביא בשורה בכנפיו

רבבות יהודים בעולם כולו מתאחדים בימים אלה תחת דגל
שכולו זהב:
דגלו של המימוני הקדוש .הרמב”ם.
הרמב”ם שהיה מקשה אחת של אש התורה ,חיבר את ספרו
‘משנה תורה’ ,על מנת ללמד את העם היהודי הלכה על בוריה.
תשוקה הייתה בו שיהיה ‘ספר הספרים’ של עם ישראל שיכלול
בתוכו את מכלול ההלכות והידיעות שאיש יהודי צריך לדעת.
כך נוצרה היצירה שאין-סוף לערכה ,משנה תורה לרמב”ם,
י”ד כרכי הי”ד החזקה .היצירה הראשונה בעולם שמקיפה את
כל תורת ישראל כולה ,בצורה הלכתית ,ברורה וממוסדת.
היצירה הראשונה והאחרונה שכל מי שלומד אותה ,מתחילתה
ועד סופה ,יוצא במוח ברור ונהיר עם מכלול הידיעות
שמחובתו לדעת כיהודי ,החל מענייני אמונה ,השקפה ותשובה
 שמקבלים פנים הלכתיות וברורות; המשך בכל פרטיודיני תורת ישראל; וכלה בהלכתא למשיחא ,הלכות ברורות
ונקובות בכל הקשור לימות המשיח ,המלכת מלך ,בניית בית
המקדש ותחיית המתים.
רבבות היהודים המסיימים בימים הללו עוד מחזור של
“הרמב”ם היומי” (בני המסלול הרגיל הלומדים פרק רמב”ם
אחד ביום  -חוגגים את סיום המחזור השלושה עשר ומתחילים
את מחזור הי”ד ,היד החזקה; ולומדי המסלול המעובה יותר,
הלומדים שלושה פרקים מדי יום  -מסיימים את המחזור
השלושים ותשעה ופותחים במחזור הארבעים) ,הלומדים
הללו מסיימים כעת עוד מחזור של ‘תורת משה’ ,עוד מחזור של
הלכה יהודית פסוקה וברורה שללא ספק שינה להם את חייהם.

הכלל הראשון:
החלטה חזקה ,נחושה ואיתנה!
כעת ,כאשר רבים הם המצטרפים אל מעגל הלומדים ורבבות
יהודים נוספים לא יעלו יותר על יצועם בלילה ,לפני שיגמעו
פרק (והמהדרין :שלושה פרקים) מ’משנה תורה’; יצאנו למסע
מיוחד על מנת להביא ללומד המתחיל את כל הציוד הנדרש
לו ,על מנת לשמר את אותה ‘התחלה’ ,בחומר המשמר שיחזיק
מעמד עד הסוף.
למה הדבר דומה?
לזה שרוצה לבשל תבשיל קדירה מושקע אך אינו יודע איך
יעשה על מנת שהתבשיל ייצא דליקטס .משום כך הוא מצייד
את עצמו במרשם רשום וברשימת פריטים ,כל מה שנותר לו
הוא ללקט את הפריטים ממדפי המרכול השכונתי ולטפל בהם
בדיוק לפי ההוראות (או לפי העין )...והתוצאה תהיה מושלמת.
ככה בדיוק זה גם כשמתחילים ללמוד רמב”ם:

אם נכנסים לזה מתוך ידיעה למה נכנסים ,מתוך הבנה מה
צריך לעשות על מנת לקיים את הלימוד ועם ‘רשימת מכולת’
של ספרי וארגוני עזר ,הרי שהדרך עצמה תהיה כבר קלה
בהרבה .גם בגלל שהמצרכים עצמם וההדרכה עצמה ,מאירה
כעששית בלב מדבר חשוך; אולם בעיקר בגלל העדריות
וההמוניות ,כשלומדים רמב”ם כחלק מכלל ישראל ,כחלק
מארגון ממוסד ,כפרומיל חיוני מתוך ריבי ריבואות לומדים -
הלימוד זורם הרבה יותר ,שייך הרבה יותר ,מחזיק הרבה יותר.
אז בואו נתחיל עם הכלל הראשון :ההחלטה החזקה!
לא להתחיל מתוך עניין בלבד ,מתוך ניסיון ,מתוך סקפטיות
וספקנות ,אלא להחליט! להחליט שאנחנו לומדים מדי יום פרק
(או שלושה) מפרקי הרמב”ם ,להחליט שאנחנו חלק מהיוזמה
העצומה הזו!
החלטה שתחולל פלאות - - -

הכלל השני:
בחר לך מהדורה כלבבך
ללא ספק אחת מאבני הנגף בהן נתקל ‘לומד רמב”ם מתחיל’,
הוא הדיסוננס של הרמב”ם כפי שאנו מכירים אותו מהישיבה
או מהכולל ,לבין הרמב”ם עמו אנו עורכים כעת היכרות יומית
מחודשת .אם עד היום הכרנו את “רמב”ם פרנקל” עם כל נושאי
הכלים וידענו שרמב”ם זה ספר לעמקנים שבין הלומדים ,אלה
שאוהבים לשוש על כל דיוק כמוצא שלל רב ולסחוט כל אות
ומילה כבשלן הזה הסוחט את לימוניו עד שכותליהם נדבקים
זה לזה; הרי שבשביל ללמוד מדי יום פרק (וכל שכן שלושה
פרקים) ברמב”ם ,צריכים לגשת ל’יד החזקה’ ,בגישה שונה,
שונה לגמרי ,בגישה של מי שבא ללמוד לימוד בהיר וקליל,
לימוד על מנת להבין ,לימוד על מנת לגמוע.
אחד הפתרונות המרעננים הוא למצוא את ה’שוטנשטיין’ של
לימוד הרמב”ם ,וכאלה יש יותר מאחד.
אנו נציג שלוש מהדורות שונות:
יש את הרמב”ם המבואר‘ ,מהדורת חיטריק’ ,בהוצאת מכון
‘הרמב”ם המבואר’ ,שבראשו עומד הגאון הגדול רבי צבי
וילהלם שליט”א ,אליו מתלווים צוות של תלמידי-חכמים
השוקדים על ביאורו של הרמב”ם .מדובר ביצירת פאר
הכוללת ביאור משולב בדברי הרמב”ם ,לצד עיונים על הדף
המסכמים את דברי המפרשים (החל מנושאי הכלים הנודעים
החונים על הרמב”ם ועד לגדולי האחרונים) ,כשהבונבוניירה
הוא המדור ‘אליבא דהלכתא’ שנערך בצורה מיוחד במינה
כשאל שורות הביאור מצוותים גם פסקי הלכה למעשה ,כך
שהלימוד הופך מלימוד ‘לשמעתתא’ ללימוד הלכתי-פרקטי

(במהדורה הזו יצא לאור כשליש מ’משנה תורה להרמב”ם’ והיד
נטויה) .נמליץ גם על הרמב”ם המבואר של ‘עוז והדר’ ,שכמו כל
היצירות המופלאות מבית ממלכת התורה ‘עוז והדר’ ,מדובר
בקנקן שכולו חידוש ופאר (בינתיים יצאו שבעה כרכים) .ויש
את ‘רמב”ם לעם’ של מוסד הרב קוק ,רמב”ם מנוקד ומבואר (כל
הסדרה הושלמה כבר לפני עידן).
האחרון‘ ,רמב”ם לעם’ ,הוא בעצם הראשון שיצא לאור .הוא
החל לצאת כבר בסביבות שנת תש”ו .מסופר שעם הוצאתו
היה אחד מגדולי ראשי הישיבות שתחילה לא אבה לצרף את
הסכמתו להדפסתו ,בעיניו היה הרמב”ם חיבור למדני המיועד
להוגים יודעי סבר ולא ל’עמך’ וכל הגישה של רמב”ם מנוקד
נשללה אצלו על הסף .אולם כשראה מי הם שני המסכימים
הגדולים העומדים מאחורי הפרויקט הגדול הזה ,הלא המה
הרה”ק רבי שלום יוסף מסאדיגורה זי”ע ומרן הגאון רבי איסר
זלמן מלצר זי”ע ,הוא מיד צירף גם את הסכמתו שלו.
במילים אחרות  -מאורי ישראל כבר ראו אז את הצורך
להפוך את הרמב”ם לספר כלל-יהודי שאינו נחלת הלמדנים
בלבד ,אלא ספר שאפשר וצריך ללמוד אותו גם בצורה פשוטה,
עם ביאור קליל וצח ואותיות מנוקדות ומאירות עיניים.
נסכם :למצוא לעצמנו מהדורה בה נוכל ללמוד את הרמב”ם
כלימוד יומי קליל ולאו דווקא בלימוד מעמיק עם כלל
נושאי הכלים (מי שהוא מאנשי בית-המדרש ויש בידו שהות
ואפשרות להעמיק  -אדרבה ואדרבה!)

הכלל השלישי:
ללמוד רמב”ם ,ולהבין!
כאשר ניגשים ללימוד הרמב”ם ,צריכים לגשת מתוך ידיעה
ש’משנה תורה לרמב”ם’ הוא ספר מובן לכל נפש .הרי הרמב”ם
בעצמו מציין בהקדמתו שהוא ייעד את ספרו לכל יהודי,
“לקטן ולגדול” .כך שכל אחד הלומד רמב”ם  -גם אם אינו נעזר
בביאור משולב או תמציתי  -הוא אמור להבין את הרמב”ם,
אלא כדי להבין את הנכתב בספר ,צריכים גם להבין את המבנה
שלו.
בשביל כך נשתמש עם שני כללים חשובים:
הבנת המבנה  -אם לומדים רמב”ם בשטף-רצף ,אפשר
לקבל את הפרקים הנלמדים כבליל שלם של הלכות .אולם אם
במהלך הלימוד נעצור למספר רגעים וננסה להבין לפי איזה
סדר סידר הרמב”ם את ההלכות הללו שאני לומד כעת  -נבין
מהר מאוד את סדרם של דברים ,בבהירות ובמהירות ,מה שגם
יקל עלינו את ההבנה בכלל.
ביאורו של מושג  -חשוב לדעת :בדרך כלל כשהרמב”ם

מהדורות :רמב”ם שהוא לא (רק)
כללים :לקבל על עצמנו בהחלטה נחושה
לומד’עס טיפים :ללמוד רמב”ם ,להבין רמב”ם ולזכור רמב”ם הבשורה הגדולה:
הצצה לארגון הגדול 'שיננא’ שיאחד תחתיו רבבות לומדי רמב”ם יומי תורת משה
פותח בסדרת הלכות מסוימות (כל אחד מההלכות להן מייחד הרמב”ם
פרקים על גבי פרקים בספריו) ,הוא מקדים להסביר בבהירות ובנהירות את
המושגים של אותם הלכות .הוא כותב הלכות תשובה  -ומקדים לבאר מה זה
בכלל תשובה .כותב על מצוות המועדים  -ומקדים על המועד ועל המצווה.
כדי שנוכל ללמוד בהבנה ,מבלי להיתקע על מושגים שאינם מובנים ,מומלץ
ללמוד בעיון רב את ההלכות הראשונות שבכל סדרת הלכות  -וכך נצא
ברורים הרבה יותר גם בהמשך.

הכלל הרביעי:
להבין רמב”ם ,ולזכור!
לצד מצוות ‘לימוד התורה’ ,יש גם את מצוות ‘ידיעת התורה’.
אז האם באמת אפשרי ללמוד ‘רמב”ם יומי’ ולזכור אותו? ברור שזה
אפשרי ,אבל אנחנו ניתן שלושה טיפים שונים .מי שמשתמש בשלושתם -
יהפוך בסופו של תהליך לבקי של ממש; אבל גם מי שמשתמש רק עם אחד
מהם  -יצא בסופו של מחזור עם אוצר בלום במוחו.
טיפ ראשון :שינון יומי  -מי שיש לו אפשרות לשוב ולשנן במהלך היום את
הפרק (או שלושת הפרקים) שלמד באותו היום ,גורם ללימודו להיחקק במוחו
בצורה הרבה יותר חזקה ,שכן השינון חורט את הדברים במוח בחריטה עמוקה
הרבה יותר מאשר לימוד ראשוני.
טיפ שני :שינון מחזורי  -גם מי שאין לו שהות ללמוד מדי יום את הרמב”ם,
הרי אם יתמיד ללמוד את הרמב”ם היומי מחזור אחר מחזור (אחרי הכול לא
מדובר במחזורים ארוכים כמו ‘הדף היומי’ )...יקבל היכרות רבה עם הדברים
שהוא לומד ומטבע הדברים גם בהירות יתר.
טיפ שלישי :סידור הדברים  -את זה יכול כל אחד לעשות .כשמסיימים
ללמוד ,לנסות  -במשך שתי דקות בלבד  -לקטלג את הדברים במוח .לנסות
להבין איפה הפרק שלמדתי היום משובץ  -הנה הוא שייך להלכות אלה ואלה
שבתוך הספר הזה והזה של הרמב”ם ,ואז אוטומטית הפרק משתבץ במוח
במקומו המיועד לו .עם סיום מחזור שלם של לימוד שכזה ,ההלכות הופכות
למונחות במוח  -גם אם לא במובן הדקדקני שלהם ,אבל עדיין תוכלו לשלוף
בכל רגע נתון היכן מופיעה ההלכה בתוך ספרי הרמב”ם הסדורים בסדר
מופתי.
אם ניקח את הכללים (כהמלצות כמובן )...ונשקוד עליהם כמו שצריך .ואם
נצא מתוך החלטה ברורה שאנחנו רוצים להגיע אל היעד ,אל חוף המבטחים
 נעשה את זה .ואי”ה ביום כ”ט בניסן תשפ”ג (וללומדים  3פרקים ביום  -ג’בתמוז תשפ”א)  -נזכה להיות בין המסיימים המאושרים.

כ"ק מרן אדמו"ר מאלכסנדר זי"ע ,הגר"י גרוסמן זצ"ל ר"י פינסק קרלין ,הגר"א
ברנשטיין זצ"ל חברי בד"ץ אגודת ישראל במעמד סיום הרמב"ם.

הבשורה המרגשת את העולם היהודי:

'שיננא’  -מיזם הלימוד והמבחנים
ברמב”ם היומי ,פותח את שעריו
תשורה יוקרתית :כרך של ‘רמב”ם המבואר’ ,לכל מצטרף ללימוד היומי • דרבון:
קו טלפוני מיוחד ותמריצים מיוחדים • מקודש ,מקודש ,מקודש :גדולי ישראל,
מרנן ורבנן שרי התורה והחסידות שליט”א ,סומכים את ידיהם • שיננא :לומדים,
מבינים ,נבחנים ומרוויחים • הכול על ‘שיננא’  -מיזם הלימוד והבחינות העולמי
כעת ,עם תחילת המחזור החדש בלימוד הרמב”ם ,נחשפנו כמו כולם
לפרסומים המספרים על הארגון החדש ,ארגון ‘כתר תורה’  -ששם לעצמו ייעוד
ומטרה להרבות את לומדי הרמב”ם היומי ,כשהוא משתמש בתמריצים מיוחדים
על מנת להיות לאחיסמך לכל אלה שמצטרפים בימים אלה למטרייתו של הנשר
הגדול  -הרמב”ם .מדובר בבשורה משמעותית בעולם היהודי ,כאשר ארגון
שנפתח בקול גדול ומתוך כוננות עצומה  -לוקח על עצמו את עידוד והמרצת
לימוד הרמב”ם היומי.
בשביל להביא גם את הבשורה הזו ללומדים המתחילים ,יצרנו קשר עם הר”ר
אייזיק קליין הי”ו ,אברך חסידי בכל ישותו ,המנהל את הארגון החדש .ביקשנו
לשמוע ממנו על הארגון ועל הדרך בו הוא מקרב יהודים אל לימוד הרמב”ם -
החל מעכשיו ממש.
מפיו של הרב קליין אנו לומדים על החיבה היתרה שרוחשים גדולי ומאורי
הדור ,מרנן ורבנן שרי התורה והחסידות שליט”א למיזם הגדול ‘שיננא’ ,כשהם
מביעים את ברכתם המקודשת על הארגון ועל פועלו .זאת לצד העבודה
השוטפת הנצמדת לדעת תורה ,כאשר כל הכרעה בתכניות ובמסלולי הארגון,
מתקבלת על ידי רבני ‘שיננא’ המפקחים ומפעילים את הזרועות הענפות
של המיזם .הלא המה (לפי שמות הא-ב) :הגאון הגדול רבי משה ברנסדורפר
שליט”א ,אב”ד ‘היכל הוראה’; הגאון הגדול רבי זושא הורביץ שליט”א ,רבה של
‘קהל חסידים’ באלעד; והגאון הגדול רבי חיים שמרלר שליט”א ,ראש ישיבת
‘חיי תורה’ ומגדולי מרביצי התורה בתבל.
בואו נתחיל עם התמריץ הראשון ,השי היוקרתי:
כל מי שמקבל על עצמו להצטרף אל ריבואות לומדי הרמב”ם במחזור הנוכחי,
מקבל מתנה יוקרתית מארגון ‘כתר תורה’  -את הכרך הראשון של הרמב”ם
המבואר והמפואר (הוא הרמב”ם עליו דיברנו ,ממכון ‘הרמב”ם המבואר’ בראשות
הגאון הגדול רבי צבי וילהלם) .מדובר בכרך שמחירו לא זול והשקעתו פלאית.
נדיבי עם מיוחדים פתחו את ליבם ובחרו להעניק  -דרך ‘כתר תורה’  -כרך כזה
לכל מצטרף חדש ,בלי כוכביות ובלי הגבלות .כל המתחיל ללמוד  -מקבל.
לצד זאת נפתח בימים אלו קו ייעודי לשמיעת שיעורים יומיים במשנה-תורה,
שיעורים עמוקים ולמדניים ,לצד שיעורים השווים לכל נפש ,קלילים ומיוחדים;
כאשר החל מהשבועות הקרובים יתחילו השיעורים להימסר על ידי אחד
ממגידי-השיעורים הטובים ביותר בעולם היהודי (תעקבו אחרי הפרטים)...
ב’שיננא’ ,מתוך רצון לדרבן עוד יותר את הלומדים ,יוצאים גם עם מיזם הדגל
של מבחנים ייחודיים המיועדים לאברכים ההוגים מדי יום בלימוד הרמב”ם.
אחת לשבוע ייערך בוחן טלפוני (בשיטה האמריקאית) לכלל לומדי הרמב”ם,
כאשר פרסים יוקרתיים ותמיכות מיוחדות יוגרלו ויינתנו ללומדים החשובים.
את הפרסומים של ‘שיננא’ ,תוכלו לראות בכלל שטחי העיתונות החרדית,
אבל אנחנו ניקח אותם כ’טיפ’ חשוב במיוחד  -מי שמרגיש שהוא צריך עוד
‘פוש’ ,עוד דחיפה ,על מנת להפוך לחלק מאומת לומדי הרמב”ם  -מומלץ לו
להצטרף אל המסלולים והמיזמים של ‘שיננא’.

דער היי_ליגער

רמב"ם
גליון תיעוד-מחקרי
המתחקה אחר חייו
ומשנתו של הרמב"ם
עם פתיחת לימוד
המחזור הארבעים
של "הרמב"ם היומי"

הלימוד
עצות,
הדרכות ,וטיפים
ללימוד הרמב"ם

צוהר ללומדים
'היימיש' בכל חדרי התורה  /הגאון רבי דוד מאיר דרוקמן שליט"א – אב"ד קרית מוצקין
טורים אישים של לומדי הרמב"ם

הגר"ש רוזובסקי זצ"ל ,הגר"א נבנצאל שליט"א ,ראשי כולל 'צמח צדק'
הגרח"ש דייטש שליט"א והגרי"צ סגל שליט"א במעמד סיום הרמב"ם

חכ

מימין לשמאל :הגר"ב זילבר זצ"ל ,הגרמי"ל לנדא זצ"ל גאב"ד בני כ"ק מרן אדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א במעמד סיום
ברק ,כ"ק מרו אדמו"ר ה'עקבי אבירים' זצ"ל במעמד סיום הרמב"ם הרמב"ם

• גליון מיוחד במשנתו של הרמב"ם • יום חמישי שבעה עשר בתמוז תש"פ

כאחד שזכה להימנות על באי חצרו של כ"ק מרן אדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל ,אפתח בעדות של יהודי ששמעתיה מפיו בכלי
ראשון :היה זה ביום ראשון בו היה הרבי כידוע עומד על רגליו שעות ארוכות ומחלק שטרות דולרים לצדקה .היה זה בשנים האחרונות
של חיים חיותו בעלמא הדין ,בסביבות גיל  90ואחרי שבת שלמה בה התוועד עם הקהל ונשא דברי תורה וחסידות במשך שעות ארוכות .הרבי סיים את החלוקה
אחרי שקיבל את האלפים בעמידה ,אך כשנכנס לחדרו ,הסיר את כובעו ומיד הסתער על ספר הרמב"ם אותו חיבב בלב ונפש ,בו הגה שעות ארוכות בהתמדה וביגיעה.
אצלנו יודעים ,יהיה מה שיהיה ,אין יום בלי לימוד הרמב"ם .על הגר"י לנדא זצ"ל אב"ד ב"ב מסופר ,שבמוצאי יום הכיפורים בהיותו מחוסר כוחות בתום עבודת
היום ,מיהר ללמוד את השיעור היומי ברמב"ם ,בחששו שמא חולשתו תכריע את עייפותו וחלילה יפסיד את הרציפות של הלימוד.
לימוד הרמב"ם דורש עמל ויגיעה ,במיוחד לאלו שלומדים – ואני הקטן בתוכם – שלושה פרקים ביום .גם בימים שאני עסוק מאוד ב"ה ,אין ויתור על הלימוד
הרציף .הלימוד ברמב"ם נותן לנו נגישות לכל נושא שיש בתורה הקדושה ,גם אלו שלא לומדים את הרמב"ם בעיון הנדרש ,עכ"פ עוברים על כל ההלכות ויודעים
בכל סוגיא את הנתונים המפורטים.

גליון מיוחד במשנתו של הרמב"ם • יום חמישי שבעה עשר בתמוז תש"פ •

טכ

יוסף מאיר האס

הדרן עלך כולא תלמודא
על מעמדי הסיומים המפוארים ברוב עם הדרת מלך

תקופה קצרה אחרי ייסוד תקנת הקודש של לימוד הרמב”ם
על ידי כ”ק מרן אדמו”ר מליובאוויטש זצוק”ל ,דומה היה כי
אין כאן אלא פרט חדש ,אופן נוסף של זירוז וחיזוק ללימוד
התורה בכלליות .לכאורה דומה היה הדבר למעשיהם של
גדולי וצדיקי הדורות האחרונים בקביעת לימוד מסודר וכולל
כמו לימוד הדף היומי וכדומה ,אולם למרות שמבחינה חיצונית
נראה הדבר כאותו עניין עצמו ,הרי אין זה אלא דמיון חיצוני
בלבד ,כאשר מבחינה פנימית יש כאן הרבה יותר.
לא תוספת בלבד יש ברעיון הזה ,כי אם התחלה של גישה
חדשה ותקופה ללימוד .ספר ‘משנה תורה’ להרמב”ם נערץ
ונלמד בכל תפוצות ישראל קרוב לתשע מאות שנים ,אלא שרק
עתה התחילו ללומדו בדרך שונה ומתוך נקודת ראות שונה.
נקודת ראות זו עם כל החידוש שבה ,הרי היא ככל דבר המיוסד
על אדני קודש ,נעוצה בשורשם של דברים .ראייה זו של לימוד
התורה ולימוד ספר ‘משנה תורה’ הוא בעצם עיקר כוונתו של
הרמב”ם עצמו ,אלא שבמשך הדורות לא הגיעו הדברים לידי
הגשמה בפועל.
היטיב להגדיר זאת הגאון האדיר רבי פנחס הירשפרונג זצ”ל
ראב”ד מונטריאול בנאומו הבנוי לתלפיות באחד מסיומי לימוד
הרמב”ם“ :צדיק ומנהיג הדור ,כ”ק מרן אדמו”ר מליובאוויטש
זצוק”ל ,זיכה את כלל ישראל בלימוד תורת רבנו משה בן
מימון ,אשר כשם שאמרו ‘טוב עין הוא יבורך זה משה’ שנהג
טובת עין בדברי התורה וזיכה בהם את כלל ישראל ,כך זיכה
אותנו הרבי לשבת וללמוד רמב”ם .מי שיער שאלפים ורבבות
בישראל ילמדו רמב”ם מדי יום ביומו ויסיימו את הרמב”ם זה
כמה פעמים?!”
והנה עדותו הנפלאה“ :בעיניי ראיתי איך התקנה התפשטה
תהילה לא-ל בכל תפוצות ישראל .ולדוגמה :כשנסעתי במטוס
ראיתי אברכים יושבים ולומדים רמב”ם ,וכי לפני עשרות שנים
מישהו תיאר לעצמו מחזה כזה?! על תקנת הרמב”ם יש להמליץ
את דברי ה’מחצית השקל’ (סי’ תפז) האומר כי בשעה שהרבה
יהודים לומדים תורה ,למרות שהם מפוזרים במקומות שונים,
הרי זה תורה דרבים .ולכן חוב קדוש מוטל על כל אחד ואחד
להצטרף ללימוד היומי ברמב”ם ,לבל יהיו ח”ו בכלל ‘מעוות לא
יוכל לתקון’ ,כמאמר חז”ל במס’ ברכות ,זה שנמנו חבריו לדבר
מצוה והוא אינו נמנה עמהם.
“תיתי לו לכ”ק מרן אדמו”ר מליובאוויטש זצוק”ל שזיכה
אותנו בדבר נפלא זה” ,מסיים הגר”פ הירשפרונג את דבריו
המאלפים ומזכיר גרגיר נחמד שהשמיע במעמד סיום הרמב”ם
בעיר מגוריו מונטריאול ,כי הרבי מליובאוויטש אינו ישן
בעצמו ואינו מניח גם לאחרים לישון ...וכפי שאמר עליו חותנו
כ”ק מרן אדמו”ר הריי”צ מליובאוויטש זצוק”ל‘ :חתני ,לעולם
ער הוא בשעה  4לפנות בוקר; או שטרם הלך לישון או שכבר
קם משנתו’ .ואכן מי כמוהו מעורר את כלל ישראל לכל ענייני
התורה ומצוותיה ,ו’אין שינה לפניו’.

יחד שבטי ישראל
מחזות מרניני לב ונפש נצפים בכל פעם מחדש עת
מסתיימים מסלולי הלימוד בספר הרמב”ם ,במרכזם נערכים
מעמדים רבי-הוד של סיום הרמב”ם ,בהם משתתפים גדולי
וצדיקי הדור מכל העדות והחוגים ,ועל צבאם אלפים ורבבות
הלומדים המתכנסים לציין ברוב עם הדרת מלך את יום חגם.
אין שמחה כשמחת התורה ,כאשר תלמידי חכמים ואנשי
מעשה אלו שזכו לסיים את ספר הרמב”ם כולו ,זוכים למעשה
לסיים את כל התורה כולה ,כפי שקרא הנשר הגדול הרמב”ם
לספרו הבהיר ‘משנה תורה’ היות והוא ‘מקבץ לתורה שבעל פה
כולה’.
שובה לב לראות את חדוות לבבם של המוני הנוהרים
הדבקים בלימוד הרמב”ם יום יום לא ימושו מתוך האוהל ,וכעת
עושים שמחה לגמרה של (משנה) תורה .איתם עימם אחיהם
המצטרפים אל שמחתם ,תוך תקווה ומשאלת לב להיות גם
המה ‘חברים לכל אשר יראוך’ ולהצטרף למעגל הלומדים ולו
בפעם הקרובה של תחילת מחזור הלימוד השנתי ,וכפי שהגדיר
זאת הגאון רבי עובדיה יוסף זצ”ל באחד ממעמדי הסיום“ :הרבי
מליובאוויטש הצליח להפוך את הרמב”ם לנחלת כלל ישראל
ולא כפי שהיה עד עתה נחלת ראשי ישיבה ולומדים בלבד”.
גיוונו הרחב של הקהל יחד שבטי ישראל על מגזריו ועדותיו,
מפליא הוא .בשיחות עם מארגני המעמדים אנו שומעים
על התרגשותם הרבה לראות את מאות האוטובוסים ורכבי
ההסעות הפולטים בזה אחר זה את באי מעמדי הסיומים.
מאוטובוס אחד נראים יורדים אחר כבוד יהודים אשר חזותם
תעיד בם שאינם מתופסי ספסלי בית המדרש ,אלה יהודים
‘פשוטים’ ‘בעלי בתים’ עובדי אלוקים בתמימות ופשטות
היגעים בעמל כפיהם ,שעשו דרכם לכאן שעות ארוכות
להשתתף במעמד נורא ההוד ‘למען ישמעו ולמען ילמדו’.
אוטובוס שני פולט מתוכו אברכי משי חסידיים לבושי חליפות
ארוכות ,לצידם צועדת קבוצה נוספת של בני ישיבות ומן
העבר השני צועדת קבוצה גדולה של חובשי ‘כיפות סרוגות’
מחברון עיר האבות.
ומה מכנה משותף יש ליהודי מקריית ספר ,לתלמיד
הישיבה מחברון ,ולחסיד ליובאוויטש? מה מניע אותם להניח
את הכול ולבוא לשמוח באירוע הגדול לכבודה של תורה? אין
זה אלא רבנו משה בן מימון .הוא הגבר אשר איחד בחיבורו את
כל התורה כולה ‘לקטן ולגדול’ ,והוא זה שמאחד את כל שבטי
ישורון ,אנשים נשים וטף ,בלימוד ‘תורה אחת’ מדי יום ביומו,
כפי תקנתו הגדולה של רועה ישראל הנאמן ,כ”ק מרן אדמו”ר
מליובאוויטש זצוק”ל.

מליובאוויטש זצוק”ל על חשיבות עריכת ‘סיום’ בסיומו של
מחזור הלימוד .בהתוועדות אחרון של פסח תשד”מ (ארבעה
חודשים מהפעם הראשונה בה הזכיר הרבי את חשיבות הלימוד
היומי בספר הרמב”ם) אמר הרבי:
“כשם שבנוגע ללימוד הש”ס חילקו וקבעו ללמוד חלק
מסוים בכל יום ויום ,הרי טוב ונכון שיעשו כן גם בנוגע ללימוד
הרמב”ם לחלק לשיעורים קבועים מדי יום ביומו ,באופן
שיוכלו לסיימו עד יום הולדת הרמב”ם (ערב חג הפסח ,י.מ.ה).
בשנה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה” .ומיד הוסיף“ :ואז -
יעשו עוד הפעם ‘סיום’ על הרמב”ם”.
בהמשך השיחה הבהיר הרבי כיצד צריך להיערך מעמד
הסיום“ :מהנכון לעשות כמנהג ישראל בכיוצא בזה  -סיום
ביחד עם סעודה (או התוועדות) לגמרה של (משנה) תורה -
ברבים ו’ברוב עם הדרת מלך’ ,ומכיוון שבערב פסח עצמו אין
לעשות זה ובפרט באופן המתאים מפני טרדות החג  -יעשו
את הסיום ברבים בימים הסמוכים לערב פסח ,בהתאם לתנאי
המקום”.
מתוך דבריו של הרבי המפורטים לקראת הסיום הראשון
שהתקיים בשנת תשמ”ה ,ניכרת התרגשותו ושמחתו לרגל
המאורע המרומם בה זכו אלפים לקיים את תקנתו הנאדרת
בקודש ,ללמוד הלכות רמב”ם בכל יום תמיד :וכך ,בהתקרב
מועד סיום המחזור הראשון הזכיר שוב הרבי על ההכנות
הנדרשות לקראת ה’סיום’ (‘התוועדויות’ תשמ”ה כרך ב עמ’
“ :)1304יש להשתדל שיערכו ‘סיומים’ על לימוד הרמב”ם בכל
מקום ומקום .וכמה אופנים בזה:
(א) לערוך ‘סיום’ בכל מקום שהיו על-כל-פנים עשרה
לומדים ,ומקומות שמספר הלומדים היו פחות מעשרה -
יצטרפו יחד עם מקום אחר ,כך שעריכת ה’סיום’ תהיה במעמד
עשרה מלומדי הרמב”ם ,ובאופן זה יערכו ‘סיומים’ במקומות
רבים ,אף שמספר המשתתפים בכל ‘סיום’ לא יהיה גדול
במיוחד.
(ב) לערוך ‘סיום’ מרכזי בצירוף ובהשתתפות כולם יחדיו
‘הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד’ ,ובפרט בנוגע

מאז יסוד התקנה ללימוד יומי של
ספר הרמב”ם ,אנו מוצאים הדרכות
מפורטות והוראות מפורשות לגבי
עריכת הסיומים בכל אתר ואתר,
בדגש על שמחה גדולה המתבטאת
היטב בלשונות הקודש.
בהתוועדות ז’ אדר תשמ”ה,
כחודש לפני הסיום הראשון על
הרמב”ם כאמור ,הדגיש הרבי שעניין
הסיום הוא לא של חוג מסוים אלא
שייך לכל אחד מישראל“ :פשוט
שכל הנ”ל אינו עניין של חוג מסוים
וכיו”ב  -שהרי לימוד הרמב”ם
שייך לכל אחד מישראל עד סוף כל
הדורות ,כשם שתורה שבכתב תורת
משה רבנו ,שייכת לכל אחד מישראל
עד סוף כל הדורות ,וכמודגש בפתגם
גדולי ישראל ‘ממשה ועד משה לא
קם כמשה’”.
בהתוועדות שהתקיימה בשב”ק
פרשת בה”ב תשמ”ה שב הרבי וציין,
שחובת ההשתתפות בסיומים על
הרמב”ם אינה רק על אלו שלמדו
את השיעור היומי אלא על כל אחד
ואחד“ :גם אם מאיזו סיבה שתהיה
אינם לומדים ג’ פרקים ליום ,כי
אם פרק אחד או בספר המצוות,
מכתב קודש למעמד הסיום מכ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א
ואפילו אם עדיין לא התחילו ללמוד
רמב”ם  -יכולים וצריכים גם הם
להשתתף ב’סיומים’ על הרמב”ם,
ללימוד התורה והלכות שבתורה על ידי זה שכולם
כי לכל לראש  -ישנו עניין להשתתף בשמחתו של
חברו ,ועל דרך משל ההשתתפות בשמחת נישואין
יתאספו במקום אחד (כפי שיחליטו על פי דעת
הרוב או דעת כולם) ,ושם יערכו את ה’סיום’ ברוב
של אחיו ,שכן ,אף שהחתונה שלו הייתה לפני כמה
וכמה שנים ,או שעדיין קטן הוא שאין לו דעת
פאר והדר‘ ,ברוב עם הדרת מלך’ .ומובן שיש
לעסוק בהכנות המתאימות – ‘הכנה רבה’  -מבעוד
ואינו שייך עדיין לנישואין – מכל מקום משתתף
מועד ולעשות את כל העניינים בסדר מסודר,
ובפרט כשמדובר אודות ‘סיום’ דלימוד הרמב”ם
 כידוע גודל החשיבות ותפיסת מקום לעניין של‘סדר’ ובמיוחד בספר ה’יד’”.
את התוועדות י”א ניסן תשמ”ה ייחס הרבי לרגל
סיום הרמב”ם ,וכך התבטא“ :בנוגע להתוועדות
זו אין צורך בטעמים והסברות ,שכן ישנה סיבה
הכי גדולה והכי חשובה ‘גמרה של תורה’ :בי”א
ניסן בשנה זו סיימו רבים (עשרות ,מאות ואלפים)
מישראל את המחזור הראשון דלימוד ‘משנה
תורה’ להרמב”ם בשנה אחת (ג’ פרקים ליום) ,ולכן
מתכנסים יחדיו לערוך ‘סיום’ על ספר הרמב”ם
ולעשות ‘סעודת משתה לגמרה של תורה’ ...הרי
זו סיבה הכי גדולה שאין למעלה ממנה ,להתאסף
יחדיו ולערוך ‘סיום’ על הרמב”ם ,ובאופן ד’מתכיפין
התחלה להשלמה’  -להתחיל מיד את הלימוד
דמחזור השני”.

אף הוא ושמח ורוקד בשמחת נישואין של אחיו,
כאילו הייתה זו שמחה שלו! ודוגמתו בנידון-דידן:
ההשתתפות בשמחה של אותם יהודים שלמדו
וסיימו את ספר הרמב”ם”.
הרבי הוסיף ופירט את חובת ההשתתפות
בסיומים אלו“ :בפרט שעל ידי השתתפותו נוסף
עילוי בעניין ד’ברוב עם הדרת מלך’ ...זאת ועוד:
כאשר יבוא להשתתף ב’סיום’  -ייצא נשכר בכך
שהשתתף בלימוד הלכה ברמב”ם ,שהרי בעת
ה’סיום’ לומדים את ההלכה האחרונה דספר,
ו’מתכיפין התחלה להשלמה’  -לימוד הלכה
הראשונה דספר”.
הרבי הזכיר מעלה נוספת לסיומי הרמב”ם בכך
שהם גורמים להתעוררות בלימוד הרמב”ם היומי:
“רואים במוחש שכאשר עורכים חגיגה  -באופן
של פרסום בקשר ל’סיום הרמב”ם’ ,אזי ניתוסף עוד
יותר בלימוד הרמב”ם ,ובכמה אופנים( :א) פרסום
העניין בכל מקום ומקום  -גם ליהודים שלא שמעו
עדיין אודות לימוד שיעור היומי ברמב”ם ,וממילא
יצטרפו גם הם ללומדי הרמב”ם( .ב) גם אלו ששמעו
על זה ,אבל ,לא התעוררו עדיין להצטרף ללומדי
הרמב”ם  -הרי הרושם מחגיגת סיום הרמב”ם יעורר
אותם להחליט ולהצטרף בפועל ממש ללומדי
הרמב”ם( .ג) גם אלו שמשתתפים כבר בלימוד
הרמב”ם  -יתוסף אצלם יותר חיות והתלהבות
וחביבות ,וממילא גם הלימוד עצמו יהיה ביתר
יגיעה והתמסרות ,ברוחם ונשמתם ,וגם בגופם”.

דער היי_ליגער

רמב"ם
גליון תיעוד-מחקרי
המתחקה אחר חייו
ומשנתו של הרמב"ם
עם פתיחת לימוד
המחזור הארבעים
של "הרמב"ם היומי"

כל התורה כולה ממש!
גולת הכותרת של המעמדים המרוממים
המתקיימים לרגל סיום ספר הרמב”ם ,היא
השתתפותם המפוארת של גדולי וצדיקי הדור
היושבים בשולחן המזרח ומוסיפים הוד והדר
לאירוע החגיגי לכבוד גומרה של תורה ,להוקיר
ולהעריך את אלפי הלומדים ביום שמחתם.

הסיומים
מעמדי הסיומים
הנרגשים

ברוב עם הדרת מלך
באופן כללי ,התייחסותו הפרטנית של כ”ק מרן
אדמו”ר מליובאוויטש זצוק”ל למעמדי הסיומים
שנערכו על ספר הרמב”ם ,מעוררת השתאות.
בעיון מעמיק בתוכן דברות קודשו לאורך השנים

“מתכיפין התחלה להשלמה”

סיומי רמב”ם החלו עוד בראשית ההתעוררות והתקנה על
דבר לימוד הרמב”ם בכל יום ,כבר אז דיבר כ”ק מרן אדמו”ר

הקהל בסיום מחזור השלושים בלימוד הרמב"ם ביד אליהו ת"א

צוהר ללומדים
תרי"ג מצוות התלויים בו  /הרה"ח ר' יצחק דוד פישר שליט"א – בני ברק
טורים אישים של לומדי הרמב"ם

בימת הנשיאות בסיום מחזור השלושים בלימוד הרמב"ם ביד אליהו ת"א בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל ,נואם הגרמי"ל לנדא זצ"ל גאב"ד
בני ברק.

ל

מכתב קודש למעמד הסיום מכ"ק מרן אדמו"ר מערלוי זי"ע

• גליון מיוחד במשנתו של הרמב"ם • יום חמישי שבעה עשר בתמוז תש"פ

הרמב"ם פותח את חיבורו בפסוק "אז לא אבוש בהביטי אל כל מצוותיך" – פסוק זה מבטא בעצם את הרעיון הגלום בלימוד הרמב"ם
היומי על הסדר ,כי אלו הזוכים ללמוד רמב"ם זוכים להביט אל כל התורה כולה ,באשר הרמב"ם עשה אוזניים לכל מכמני התורה ועל ידי
לימוד כל חיבורו זוכים לידיעת כל התורה כולה ,במלוא מובן המילה.
מסופר על הרה"ק ה'בני יששכר' זי"ע שבילדותו חזר ושינן את כל תרי"ג מצוות בע"פ ,וכשנשאל למה דווקא פתח עם המצוות ,אמר כי
חייל המתגייס לצבא חייב לדעת בתחילה את כל החוקים ,אחרת אינו חייל; כך גם איש יהודי ,חייב לדעת דבר ראשון את תרי"ג המצוות.
זוהי בחינת "בהביטי אל כל מצוותיך" ,לדעת לפני תחילת הלימוד בגמרא או בהלכה ,את המצוות וטעמיהן ,את המצוות והלכותיהן.
אין חיבור נוסף מלבד הרמב"ם שמכניס את הלומד בו לכל חדרי תורה ,בפרט שברמב"ם נכתבו גם הלכות שאינן נוגעות למעשה בזמן
הזה ,ואת לימוד הלכות אלו אפשר להשיג רק בלימוד הרמב"ם ,כי מלבדו אין אזכור להלכות אלו בשום מקום.

גליון מיוחד במשנתו של הרמב"ם • יום חמישי שבעה עשר בתמוז תש"פ •

אל

בס"ד

הדרן עלך
שופטים

וסליקא לך
כל הרמב"ם!

בקריאת מרנן מאורי הדור
יחד רבבות עמך בית ישראל

מצטרפים!
לסדר לימוד יומי

במשנה תורה להרמב"ם
מסיימי המחזורים הקודמים כבר זכו ורכשו ידע
וקניין מקיף בכל התורה כולה,
בשלוש שנים של רוממות ועונג עילאי יומיומי.

עכשיו ההזדמנות שלך!
התחלת המחזור החדש :יום שישי י"ח תמוז תש"פ

