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"תשובות הרמב"ם לחכמי מרשיליא", א' מרקס

 HUCA, כרך ג, עמ' 351 
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ישראל לארץ נסיעתו
מאור רבינו משה הרב יד מכתיבת אחת מצאתי שיטה וכך

הגולה:

שבים נחשול עלינו עמד כ"ה שנת לאייר עשירי שבת ביום
האלה הימים ששני עלי ונדרתי בים גדול זעף והיה לטובענו.
לא לבדי בעשירי באייר אני יושב בהן. ונדרתי שאהיה אצום
וכשם עצמי. לבין ביני היום כל וקורא אתפלל אלא אדם, אראה
אדם לא אראה כך הקב"ה, אלא היום אותו מצאתי בים שלא

כן לאונסי. עם אלא אשב עמו ולא

מן יצאתי סיוון לירח ימים שלושה בשבת אחד וליל
לארץ והגענו השמד מן וניצלתי לעכו, ובאתי בשלום הים
ומשתה ושמחה  ששון יום שיהא נדרתי זה ויום ישראל. 
ויום שלישי כל הדורות. סוף עד אני וביתי ומתנות לאביונים
יצאנו ליצירה כ"ו שנת מרחשוון לירח ימים ארבעה בשבת
הגדול לבית ונכנסתי סכנה.  תחת לירושלים  לעלות מעכו
לירח ימים שישה חמישי, ביום בו והתפללתי והקדשתי
קברי לנשק לחברון מירושלים יצאתי בשבת ובאחד מרחשוון.
שבח והתפללתי במערה עמדתי יום ואותו במערה.  אבותי
ותשיעי שישי שהם האלו הימים ושני הכל. על יתברך לא-ל
בה' ושמחה ותפילה טוב יום כמו לי שיהא נדרתי במרחשוון

ושתייה. ואכילה

ג פרק סוף התשובה, שער חרדים, ספר אזכרי, אלעזר הרב
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במצרים יומו סדר

שני המקומות ובין באלקאיר"ה, שוכן והמלך שוכן במצרים אני
אפשר אי מאד: כבד מנהג המלך על ולי שבת, תחומי שני
כשימצאהו היום; אמנם בתחילת יום ראותו בכל מבלתי לי
אסור לא  מפלגשיו  אחת או מבניו  אחד יחלה או  חולשה 
אני עולה לאלקאיר"ה ויום יום כל דבר, מאלקא"ירה, כללו של
שם יתחדש ולא מכשול  שום שם יהיה וכשלא  בהשכמה.
כל פנים, לא על יום; חצי אחר למצרים שום חידוש אשוב
מליאות כולן מתרעב, ואמצא האכסדראות ואני קודם. אגיע
ובלתי חשוב, ושופטים חשוב בהם, אדם, גויים ויהודים בני
ארד שובי. עת את ידעו רב ערב ושונאים ואוהבים ושוטרים
הלילה שתי שעות מן הבהמה ואצא לרפאותם עד סוף מעל
פרקדן שוכב ואני עמהם, ואדבר ואצוום להם אספר יותר. או
אוכל לא החולשה בתכלית הלילה, ואני וייכנס העייפות, מרוב
להתחבר או לדבר לי אחד מישראל יוכל דבר לא סוף לדבר.
רובם הקהל או כל יבואו אז, השבת, יום זולת ולהתבודד עמי
השבוע, ימי כל  שיעשו במה הציבור  אנהיג התפילה,  אחר
קצתם וילכו לדרכם וישובו הצהריים קריאה חלושה עד ויקראו

תפילת מעריב. עד עת המנחה אחר תפילת ויקראו שנית

הרמב"ם תשובות קובץ תיבון, אבן לשמואל הרמב"ם איגרת
כח עמ' ב, תרי"ט, חלק אברהם ליכטענבערג, מהדורת ואיגרותיו,
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על פירסומו כרופא

והנני מודיעך שהגעתי לידי פירסום רב מאד במלאכת הרפואה 
ובית  והאמירים  השופטים  ראש  כגון  המלכות  גדולי  בין 
אלפאצל ואחרים משרי הארץ, אנשים שאין מקבלים מהם 
מאומה. ואשר להמוני העם, הרי אני מרומם מעליהם ואינם 
יכולים להגיע אלי. דבר זה הביא לידי כך שאני מכלה את היום 
תמיד באלקאהרה בביקור חולים; וכשאני חוזר לפוסטאט, לכל 
היותר אני מספיק, בשארית היום ובלילה, לקרוא את הדרוש 
ידוע למעלתו כמה ארוכה מלאכה  לי בספרי רפואה. שהרי 
זו וכמה קשה היא לגבי אדם בעל מצפון ודייקן, שאינו רוצה 
לומר דבר אלא אם כן ידועה לו ראיה עליו והיכן נאמר ומה 

היא דרך ההיקש באותו עניין. 

ושוב הביא זה לידי כך שאיני מוצא שעה לעיון במשהו מדברי 
תורה ואיני קורא אלא ביום שבת בלבד. ואילו שאר המדעים 
- איני מוצא פנאי לעיין בשום דבר מהם. צער רב מאוד נגרם 

לי מבחינה זו.
מכתבו של הרמב"ם לר' יוסף בן יהודה, איגרות הרמב"ם, 
מהדורת  ד"צ בנעט, תשמ"ה, עמ' 70-69
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על ספר המצוות
ביארתי בו מניין כל המצוות: מצוה, מצוה, והבאתי ראיות על 
כל מצוה שיש בה ספק מן ספרא או ספרי ומן התוספות ומן 
כל מקום בגמרא. ועשיתי בתחילתו ארבעה עשר פרקים, יש 
בהן כללים גדולים ועקרים רבים שהן כהררים שכל הדברים 
תלויין בהן. וניחמתי הרבה על שחיברתיו בלשון ערבי, מפני 
שהכל צריכין לקרותו, ואני מחכה עתה שאעתיק אותו ללשון 

הקודש בעזרת שדי.
תשובות הרמב"ם, מהדורת פריימן, סי' שסח, עמ' 335-334

על פירוש המשנה
מטרת החיבור

יהיו בו ארבע תועלות גדולות. האחת, שאנו מלמדים פירוש 
המשנה על נכון וביאור מיליה. שאילו שאלת לגדול שבגאונים 
בעד פירוש הלכה מן המשנה, לא יכול לומר בה דבר, אלא 
אם ידע על פה תלמוד ההלכה ההיא ואין ביכולת אדם לדעת 
על פה כל התלמוד. והתועלת השנית, הם הפסקים. והתועלת 
השלישית, להיות במבוא לכל המתחיל בעיון החכמה ויקבץ לו 
ממנו דרך בדיקת הדיבור ובאורו ויהיה אז כמי שכלל בדעתו כל 
התלמוד ויהיה לו לעזר גדול בכל התלמוד; והתועלת הרביעית 
שיהיה למזכרת למי שיקרא וידע ויהיה כל מה שקרא ניצב בין 

עיניו תמיד, ותהיה משנתו ותלמודו סדורה על פיו.
הקדמת הרמב"ם לפירושו לסדר זרעים, תרגום ר"י אלחריזי, 
ע"פ ב"צ דינור, ישראל בגולה, כרך ב-4, עמ' 24
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המשנה לפירוש פתיחה שיר

מֶֹשה, ֻחּבַר ּבְִדין ֲאֶׁשר ֵספֶר

צְִדקֹו וְדָת הֲלָכֹוָתיו ּבֵיאּור

זְֵקנֵינּו הֶעֱִּתיק ּכַּדָת ֲאֶׁשר

ּבְִדקֹו, ִחּזְקּו הֵם ֲאֶׁשר ּבֹונָיו

ּכַֹח, צְעִיר ָׁשנִים, ְׁשפַל ִחּבּור

צַעְקֹו ַמיְמּון, ֲאֶׁשר ּבְנֹו מֶׁשה

לְיֵַׁשר ֶאת נְִתיבָתֹו, אֵ-ל ֶאל

ִחְשקֹו, לְבַד ּבְתֹוָרתֹו לָׂשּום

הַּבִין ּבְַהר לֹו ֲחבָלים לִנְּפֹול

ֻחּקֹו לְבַד ָחכְָמה ּפְִרי לאֹכַל

וְָאז יְִׂשַמח אֵ-ל, טּוב יֶחֱזֶה ָאז

ֶחלְקֹו. ַמְּתנַת זֹאת מֶׁשה ּבְכֵן

(1993) מצרים רב משה, הכנסת בית

 הקדמות הרמב"ם למשנה, 
כג מהדורת שילת, עמ'
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משנה תורה
גלויין... הדינין כל שיהיו עד

ואבדה הכל את השעה ודחקה יתירות הצרות תקפו הזה ובזמן
חצני, אני זה ניערתי ומפני נסתרה. ובינת נבונינו חכמת חכמינו
ובינותי הוא ברוך הצור על ונשענתי הספרדי מיימון בן משה
אלו מכל המתבררים דברים לחבר וראיתי הספרים אלו בכל
שאר עם והטהור הטמא  והמותר האסור בענין  החיבורים
תורה שתהא עד קצרה ודרך ברורה בלשון כולם התורה. דיני
ולא פירוק, קושיא סדורה בפי הכל בלא כולה פה כל שבעל

ולגדול... לקטן גלויין הדינין כל שיהיו עד
לעם,  רמב"ם  הקדמה למשנה תורה, מהדורת
יד עמ' קוק, הרב מוסד

לה'... קנאתי קֹנא
על בישראל להיות גדול החיבור הזה כדי חיברתי את לא כי דע
חיברתי לכתחילה אלא בעולם, מוניטין לי שייצאו כדי או ידו
מהחקירה להיפנות כדי עצמי בעבור במרומים, וׂשהדי אותו,
עת הזקנה, ולמען פעם, בכל הדרושות ההלכות והחיפוש אחרי
לה' א-לוהי ישראל, בראותי קנא קנאתי ה' יתעלה. כי ולשם
דעות לה ואין של דבר לאמיתו כולל לה ספר שאין אומה לפני

שעשיתי…    מה עשיתי כן על ומדויקות. אמיתיות
הרמב"ם, איגרות יהודה, בן יוסף לר'  איגרת
50 עמ' ד"צ בנעט, תשמ"ה, מהדורת
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אזולאי [החיד"א] דוד חיים יוסף הרב

הסכים רבנו משה
ישן בקונטרס מצאתי כתוב ע"ד: נד דף  הדורות סדר כתב

נושן:
יושב שנים היה עשר כי אביו רבינו מפי הנגיד רבינו דוד אמר
ובלילה שסיימו. עד  מהפתח יצא ולא בחדרו  משה רבינו
אחר אדם עם אביו מיימון רבינו בחלום לו בא שהשלימו

אביו: מיימון רבינו לו ואמר עמו
ואמר לו: ונבהל. רבינו. משה זה הנה לך

וכשראה אמר: שעשית, מה באתי לראות

כוחך. יישר
הגדולים,  שם "משה בן מימון",  ערך
תשנ"ד הספרים, אוצר הוצאת

הרמב"ם מכתבי חלק של  שמותיהם
תשס"ה) הרמב"ם, בול של הראשון היום מעטפת מתוך (פרט
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נבוכים מורה

נבוכים למורה הפתיחה שיר

ַמְסלּולָּה: ֶאת יָָשר, לְִסלֹול ּדֶֶרך   לַנְחֹות הֹולֵך ּדֵעִי

ַמעְּגָלָּה: יַד ּוְדרֹוְך סּוָרה תֹוָרה ּבְִׂשֵדה ּתֹועֶה ּכָל הֹוי

יִּקֵָרא לָּה: ֹקֶדש ּדֶֶרך ּבָּה ֹלא יַעֲבֹור ּוכְִסיל ָטֵמא

הסיום שיר

וְֹלא יְִקָרא ִאם ּבֱֶאֶמת קֹוֵרא לְכָל הָאֵ-ל ְמאֹד ָקרֹוב
יְִׁשעֶה:

יְִתעֶה: יַהֲֹלך נִכְחֹו וְֹלא ִאם יְבַּקְֵׁשהּו דֹוֵרש לְכָל נְִמצָא

תל  אוניברסיטת ומתרגם, מהדיר שוורץ, נבוכים, מיכאל מורה
769 ,766 עמ' ב, כרך אביב,
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רבינוביץ מאיר צבי פרופ'

מצאנז חיים רבי
ללמוד היה דרכו מצאנז. הלברשטם חיים רבי והצדיק הגאון ...
לילה רגיל לאמור כל והיה נבוכים" "כל נדרי" ב"מורה אחרי

שנתו: לפני
עולם! של "ריבונו

עֹזרני
הבורא את לעבוד שאזכה

הרמב"ם!1 כמו
הולדתו,  ליום 800 שנה ברמב"ם, קובץ תורני מדעי למלאת מובא
הרב י"ל מימון, עורך, תרצ"ה, עמ' רפז

איטינגא ר"א בשם תרפ"ט) עמ' 17 מיכלזוהן, "מקור חיים" (לבוב 1  א'

(1993) מצרים רמב"ם, הכנסת בבית הקודש לארון מהתיבה מבט
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הכהן קוק יצחק הרב אברהם

יוון חכמת בין הבדיל הרמב"ם
ישראל לחכמת

של התורה המהות בעצם תהומית הבדלה הרמב"ם הבדיל
ששום עיקריים יסודות שלושת  וקבע  .... יוון, חכמת כלפי
שהנבואה האחד, לא יוכל לזוז מהם, והם: המורה בספר מעיין
שלא ומה כולו, האנושי השכל של המושג מכל למעלה היא
ידי הנבואה, על בבירור נודע הוא הרי האנושי כלל בשכל יושג
את עקר העולם, שבזה חידוש יסוד הוא ה'. השני דבר שהיא
את והשיב לנו כולה, ההוויה כל על היווני המבט האלילי כל
היהדותי המבט של התוכן שהוא התורה של הקודש אורחות
היווני מהמבט הגמור ההיפוך והוא ההוויה, כל על המקורי

העולם. בקדמות האחוז

האדם במין הפרטית ההשגחה  יסוד הוא  השלישי והיסוד
ההכרה צביון הגמור מכל ההיפך ומעשיו שהוא פרטיו בכל
"עזב מעולם, הפושעים כמאמר אמרה אשר יוון, חכמת של
שלושת ידי על וההפכיות הגמורה המתבלטת הארץ". את ה'
בין נצח, חיץ להיות הגדול רבינו שקבעם הללו היסודות
זו היא הא-לוהית, ישראל חכמת ובין האנושית חכמת יון

מוחלטה! הפכיות

יב, עמ' 214-213 כרך בתולדות ישראל, זאב יעבץ, מובא

ספריו וחיבוריו14        | מימון בן משה הרב



נבוכים למורה תורה משנה בין

ממשנה תורה נכבד המורה ליאו שטראוס:
לפקה, שביסודו עוסק מוקדש תורה על–פי הרמב"ם, משנה
בראש כלומר התורה, בסודות דן המורה לעומתו, במעשים;
או להוכיחן, משתדל שהוא ובאמונות  בדעות ובראשונה
או דעות הרמב"ם, לדעת האפשר. במידת להוכיחן לפחות
במילים טובים. מעשים על שיעור לאין נעלות מוכחות אמונות
מרכבה', 'מעשה הוא המורה  של הראשי  הנושא אחרות,
של משנה תורה העיקרי שהנושא בעוד גדול', 'דבר  כלומר 
נושאו הרמב"ם, לדעת לכן, קטן',. 'דבר כלומר המצוות, הוא

תורה. משנה מנושאו של שיעור נכבד לאין המורה של
עורך,  לוז,  ירושלים ואתונה, אהוד
203 בק, תשס"א, עמ' ליאו מוסד ביאליק ומכון

קוק: אברהם יצחק הכהן הרב
המורה הרמב"ם ובין להפריד בין אין

לבבות חילוקי היה  כאילו הגדול רבינו על לדבר  לנו ואין
רוח ספריו וביתר אחרת רוח עליו היתה ובמורה בקרבו,
התורה גאון שהיה כמו רבינו, היה תמים צדיק חלילה! אחרת,
וגם ודברים כולם והאמונה התמימות גאון כן היה והחכמה
בחכמת עולם לאור יישארו נבוכים מורה הגדול הספר דברי

בכנפיה! ומרפא צדקה כשמש ותורתו ישראל
112 עמ' ג, הראי"ה, מאמרי
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הרצוג: הלוי אייזיק יצחק הרב
משנה תורה — עיקר תורתו

"משנה ספר היא תורתו עיקר  - שלדעתו  אצלי, ספק אין
שתוכניתו אומר הוא בפירוש שהרי החזקה", "היד או תורה"
המדובר (אין הרגיל האדם כלומר מישראל, האדם שיהא היתה
קורא בספרו ואחר כך משה  - קורא בתורת בגדולי הדור)

כולה. התורה כל את יודע נמצא

מאיגרותיו-תשובותיו, באחת בעצמו הרמב"ם שמסביר כפי
מרבותיו שקיבל ה"מורה" בספרו מקום בשום מתיימר אינו
השערות שלו אלא אינם הם קבלה, בתורת אותם הנימוקים
העם את לגמול שהנימוק שלו, בעניין הקרבנות, למשל, בלבד.
נימוק הרוחניות,  התועליות אחת הוא אף - זרה מעבודה 
על הנימוקים נוסף ההוא, בחוק התורה שאליו כיוונה טפל
מגיע וראשם ארצה מוצבים סודיים טעמים העיקריים,

על החוקים. הנימוקים לשאר הדין השמימה, והוא

חובב,  ומאיר קפלן בן מימון, צבי משה בהמורה: רבנו מובא
הציונית, ההסתדרות והחלוץ, הנוער לענייני מחלקה עורכים,
99-98 עמ' הדתי, תשט"ז, המדור
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טברסקי: יצחק פרופ'
נבוכים ובמורה תורה במשנה המצוות טעמי

לפרשנות בעיקר דעתו את הרמב"ם נותן נבוכים במורה
פסיכולוגית לעיתים היסטורית, לעיתים - שכלית=עיונית
כי להוכיח, שם מגמתו שכן - חברתית-סוציולוגית ולעיתים
פעולת-הבל כלל ואין בהן המצוות בחכמה, אמנם טבועות
לפרשנות בעיקר דעתו את הרמב"ם נותן תורה במשנה וכלל.
את ולהאדיר להעמיק שם  מגמתו שכן  רוחנית-מוסרית,
חישוף התכונות העושות על ידי קיום המצווה משמעותו של
את כוחות-הנפש ומרגילות המלמדות שלם יותר, האדם את

האדם. של דעותיו ומידותיו את ומתקנות
למדעים,  הישראלית הלאומית האקדמיה  דברי
1 חוברת חמישי, כרך

ירושלים רחביה, בשכונת מימון בן שדרות את המציין שלט
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שאבדו חיבוריו
לתלמוד פירושים

לבד ונזיקין, נשים  מועד, סדרי: בתלתא פירוש  וחיברתי
לא ועוד אותם, לחבר בהם עתה חושב אני מסכתות מארבע
חולין לרוב פירוש כמו כן בהם. וחיברתי לדבר מצאתי פנאי

הצורך אליו.
אלחריזי מהדורת המשנה, לפירוש הקדמה

בלישנא שחיברתי עניינים וכמה שעשיתי הפירושים אפילו
(עברית). דרבנן

לוניל, לקהל הרמב"ם  מתשובת
מד ב, עמ' חלק תשובות הרמב"ם ואיגרותיו, קובץ

בן הרב הדיין זלה"ה משה רבינו הרב הגדול ובהגיע תור התייר
הלך בדרך קורט"בה ממדינת אשר הספרדי ז"ל רבינו מיימון
פירוש הוא חיבורים; הרבה הבבלי בתלמוד וחיבר הראשונים
והמתן וביאור המשא מפרש כל כדין סדרים גמרא שלושה
אמנם אדום, בארץ הפירושים לא נתפשטו ואלו והסוגיות;

חיברם. ערב ובלשון מסכתות, ושלוש שתיים מהם ראינו

המשניות להעתקת פירוש בהקדמתו עכסאי משה בן בן יעקב ר'
בגולה, ישראל דינור, ב"צ עפ"י נשים, לסדר הרמב"ם  של
22 עמ' ב'-4, כרך
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יד מכתיבת  סנהדרין  פירוש לידי ִאינה השם כי  לכם דעו 
זה. דבר וכתוב שם ז"ל הקודש הרמב"ם טהרת

קכא סי' אלאשקר, מהר"ם שו"ת

התלמוד כללי

הגמרא כללי על ז"ל הרמב"ם שחיבר עולם בסדר מצאתי
לשונו: וזה

היא "מהכא" וכל ברייתא הוא "מיהא" שייאמר מקום כל
שמעתא.

כתובות, מסכת על מקובצת שיטה בצלאל אשכנזי,  ר'
ב עמוד פא דף

ירושלמי הלכות

יסוד שהן מפני יום, בכל הדברים עשרת שקוראים הטעם
אלא כן לומר ביקשו בגבולים  אמרו: וכבר  ותחלתו. הצווי
מה בבבלי ולא נתבאר המינים, מפני תרעומת בטלום שכבר
ירושלמי ברכות בתחלת נתבאר אבל המינים, תרעומת היא
הדברות בכל יום, ומפני קוראין עשרת ואמרו: בדין היה שיהו
אומרין יהיו שלא המינים, טינת מפני - אותן? קוראין אין מה

בסיני, למשה ניתנו לו לבדן אלו

שחיברנו. הירושלמי" ב"הלכות זה לשון קבענו וכבר
קאפח,  מסכת תמיד, מהדורת להרמב"ם, פירוש המשניות מתוך
א ה, משנה פרק
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התורה והשכל

היפך  סגולה  מיחידי  החכמה  אנשי  כל  ושאיפת  שאיפתנו 
שאיפת ההמון, כי המון בעלי התורות יותר חביב עליהם ועֵרב 
לסכלותם לעשות את התורה והשכל שני קצוות הסותרים זה 
את זה, ומבארים כל דבר נגד המושכל וטוענים בו שהוא נס 

ומתרחקים מכך שיהא דבר על דרך הטבע… 

כל  ונתאר  והמושכל,  בין התורה  …ואנחנו שואפים לאחד 
הדברים כפי סדר טבעי אפשרי בכל אלה זולתי מה שנאמר 

בו בפירוש שהוא נס ואין שום אפשרות לבארו כלל, 

רק אז ניאלץ לומר שהוא נס.

מאמר תחיית המתים, איגרות הרמב"ם, מהדורת קאפח, עמ' פז

המדליה הממלכתית, 800 שנה לרמב"םהמדליה הממלכתית, 800 שנה לרמב"ם

ריו
דב

מ
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שויתי…

בתורה גדול כלל ח), הוא תמיד (תהילים טז, לנגדי ה' שויתי
הא-להים, לפני הולכים אשר הצדיקים ובמעלות

בביתו, לבדו והוא  ועסקיו  ותנועותיו האדם  ישיבת  אין כי
ולא דיבורו מלך גדול, לפני והוא כישיבתו ותנועותיו ועסקיו
כדיבורו וקרוביו, ביתו  אנשי  עם והוא  כרצונו  פיו והרחבת

המלך. במושב

אשר הקב"ה, הגדול שהמלך לבו אל האדם כשישים שכן כל
במעשיו, ורואה כבודו, עומד עליו הארץ כל מלוא

נאם במסתרים ואני לא אראנו שנאמר: אם יסתר איש כמו
כד), (ירמיה כג, ה'

ממנו ובושתו השי"ת בפחד וההכנעה היראה אליו יגיע מיד
תמיד.

פרק נב,  נבוכים חלק ג,  מורה
חיים אורח ערוך לשולחן (רמ"א) איסרליש משה רבי פתיחת  ע"פ
קל.) בדילוגים ובשכתוב הרמ"א על–ידי הרמב"ם הובאו (דברי
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להקל באה התורה

ונתייחסה רבינו  משה בה שנצטווה זו ה' תורת כי  ואומר,
הטורח. את את העבודות ולמעט אלא להקל באה לא אליו,
טורח או עמל בו ממנה שיש לחשוב דבר אתה שעלול וכל
והשיטות המנהגים אותם יודע שאינך מפני אלא אינו כבד,

הימים… באותם המצויים

"עמי לה: בזמן ֶמריה ונאמר זו הוכחה אומתנו הבחנה פי ועל
הזה:  בעניין עוד בי"1 ונאמר ענה הלאתיך ומה לך עשיתי מה
עמי אמרו מדוע מאפליה ארץ אם לישראל הייתי "המדבר
הזו  בתורה להם היה מייגע טורח איזה כלומר, וגו'2  רדנו"
מצאו "מה ואמר: יתעלה לנו קרא וכבר ממנה. שפרשו עד

וגו'3  מעלי עול כי רחקו בי אבותיכם

מדעתך. תסור לא גדולה הקדמה זו …והנה

ג,  נבוכים, מהדורת קאפח, חלק  מורה
מז, עמ' שפח-שפט פרק

ג ו מיכה 1
לא ב ירמיה 2

כ ה 3 שם
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אברהם יהושע השל

העדר הנבואה הוא הפלא

מדרך  היא.  טבעית  תופעה  שהנבואה  וחידש  הרמב"ם  בא 
מדרך  ולמעלה  נפלא  יתנבא.  לנבואה  שראוי  מי  כל  הטבע 
הטבע הוא אם אדם שכזה אינו מתנבא. הגעה לנבואה היא 
פעולה טבעית. על הא-להים להתערב כדי למנוע האדם הראוי 

לנבואה מלהיות נביא. 

בכל  הרמב"ם  של  כליו  נושאי  הגדרים.  כל  פורצת  זו  תורה 
הדורות השתוממו עליה. היא מעין "איפכא מסתברא": לא 

השגת הנבואה כי אם העדר הנבואה הוא הפלא! 

פנימיים,  בשרעפים  ולידתה  הורתה  זו  שדעה  לדבר  רגליים 
בהרהורי לבו על חלקו וגורלו. הוא חזה על הנבואה מבשרו ודן 
גזירה שווה מעצמו. מי היה מסוגל, ראוי והגון לנבואה כמותו? 
ואף גם זאת לא שרתה עליו שכינה כפי כוחותיו ומידותיו. אין 

זה כי אם אצבע א-לוהים.

"ההאמין הרמב"ם שזכה לנבואה?", 
ספר היובל לכבוד לוי גינצבורג, תש"ו, עמ' קעט

תו
שנ

 מ
על
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כהן הרמן יחזקאל

להרמב"ם המידות תורת של אופיה
המשיחית, דעת א-לוהים זו של  היא  שלו  המוסר ...תורת
הצמצומים את כל אהבת אדם הכללית מעצמה מתוך המנערת
ואת הרצון את  מאחדת  היא השכלנות. של  צדדיים  החד
בבחינת א-לוהים דעת על מוסר רוח משרה היא הדעת;
אהבה של א-לוהים בעבודת מכוננת א-לוהים; אהבת
העצמיות באהבת  מכוננת הבריות; אהבת של המוסר  את

המין האנושי. אחדות המשיחית את
מוסד  וויסלבסקי, צבי הדור, תירגם ביהדות ובבעיית עיונים
59-58 עמ' תשל"ח, ירושלים ביאליק,

הרמב"ם של לפטירתו שנה מאות שמונה לרגל לאור שיצא בול 24  



הכהן קוק יצחק הרב אברהם

העולם אומות חסידי על
אותם עשה  "שאם הרמב"ם שכתב העולם אומות חסידי 
ולא מחכמיהם", העולם אומות מחסידי הדעת אינו מהכרע

"אלא מחכמיהם". היא הגירסא האמיתית הנה

חלק להם "יש היא, שמעלת שכוונת הרמב"ם נוטה, ודעתי
הכרע שע"י  מי  אבל מאד, ירודה מעלה היא הבא"  לעולם 
לב חכם באמת הוא נח בני מצוות שבע להשיג זכה הדעת
היא החכמה  שמעלת מחכמיהם, נחשב הוא תבונה, ומלא 
אם כי הבא, לעולם חלק לו שיש לומר צריך ואין מאד, גדולה
יותר במבטא להתפרש שצריכה קדושה במדרגה עומד הוא

הבא". לעולם חלק לו "יש מהלשון מלא

צט-ק עמ' א, כרך תש"ג, קוק, הרב מוסד הראי"ה, איגרות
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סולובייצ'יק אהרן הרב

באומות לנביא גם  רמב"ם:
נביא דין יש

אם "לפיכך ה"א): פ"ט, התורה יסודי (הלכות ברמב"ם הביטוי
בנביא דגם מישראל" מוכיח בין מן האומות בין איש יעמוד

דין נביא. באומות יש

והוא הקב"ה בשם לנו מצווה העולם מאומות נביא אם בוודאי
הקב"ה, צווי שהוא מצד לו לשמוע מחוייבים אנו באמת, נביא

ה'. דבר את לקיים מחוייבים ואנו

על רק מבוסס אינו לנביא  לשמוע  שהחיוב  נראה ובאמת
מישראל), לנביא רק שייך (זה תשמעון" "אליו של המצוה
ואין ה', דבר  את לנו  מגלה שהנביא העובדה  על  גם אלא
אורים של האמצעי ידי על  לנו מתגלה  ה' דבר אם הבדל
של או האמצעי קול,  בת האמצעי של ידי על  או  ותומים,

העולם. מאומות נביא

מדע,  ספר הרמב"ם אהרן, על מטה  פרח
תשנ"ז לאור, הוצאה תרגום אפלבום, דוד ד"ר בעריכת
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אציבעה אבי אבן

הרפואה במלאכת בדורו היחיד

תרופות. ובעשיית הרפואה  במלאכת  בדורו  היחיד והוא
נאה בפילוסופיה. ידיעה בעל במדעים שונים. מתמחה

לו ומבקש ממנו אד-דין דואג השליט אלמלכ אנ-נאצר צלאח
עלי. אלאפצ'ל אלמלכ בנו וכן שירפאנו,

אח"כ כאשר פנה בפקה, והתמחה הקוראן ולמד בע"פ את
מצרים… בפסטאט ושהה מצרים לעבר

לגאלנוס, מאמר הספרים ט"ז קיצור מוסא: הנגיד ומבין ספרי
אודות מאמר בהן,  והטיפול  ההפרשה דרכי  מחלות  אודות
אלאפצ'ל אלמלכ עבור אותן חיבר אשר בגוף, בריא טיפול
בן איוב, חיבור אד-דין יוסף בן אלמלכ אנ-נאצר צלאח עלי

ממיתות. תרופות מפני וההזהרות הרעלים אודות

היהודים.  נגיד שהיה עליו מספר שהוא הרמב"ם, - והוא 
בתורת  בפקה - .1195-1193 מלך בשנות  עלי - אפצל אל

ומשפטו. האיסלם

,117 עמ' ,2 כרך ,1884 קניגסברג, אל-אנבא,  עיון
37 עמ' ב-4, כרך בגולה, ישראל דינור, ב"צ עפ"י
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ז. מונטנר ד"ר

בחקר המדע מבשר תקופה

הוא מדגיש המונעת. הרפואה ערך את נס על הרמב"ם מרים
הציבורית, ההיגיינה הנפשית, הגופנית ההיגיינה ערך את
הדיאיטה, העבודה, המינית, המשפחתית, הסוציאלית,

וכו'. הספורט

התלות את הרופאים בין כראשון ומוכיח מתאר הוא
המחלה בהתהוות  התקינים, בחיים ונפש גוף של ההדדית 

וברפואתה.

באקון רוג'ר הפרנציסקאני  בנזיר  לראות נוהגים  אנחנו
החדשה התקופה של השחר כוכב את (1250 (אוכספורד
שיטה דרש שהרמב"ם ברבים, ידוע לא אולם המדע, בחקר
במאמר קדומה! יותר הרבה בתקופה ותוקף עוז ביתר זו
לא להאמין החוקר, מאת דורש הוא משה", של "פרקי הכ"ה
ניווכח ושלא המדעי, הרציונלי, בניסוי עמד שלא מה מאומה,

האנושיים. החושים ע"י

קוק, תשט"ו, הרב מוסד עורך, י"ל מימון, הרב במז"ל,  הר"מ
רסד-רסו עמ'
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ליבוביץ יהושע פרופ'

ברפואה חידושיו
תופעות תיאור להזכיר: יש ברפואה  העיקריים מחידושיו
התרופות, של לווי של תוצאות הערכה נכונה ּפסיכֹוסֹוַמטיֹות,
הסּכרת, הזכרת כירורגיות, הוראות הדם, מחזור לתורת רמז

ועוד. כטחול") עבה ("דם הפוליציתמיה

הרפואיים כתביו
הלכות של ד מפרק כתב ערבית (חוץ ברפואה חיבוריו את
מסורת את ממשיך הרמב"ם האחרונות. חייו בשנות דעות)
הרמב"ם כתבי גלֶנֹוס. של בעיקר העתיקה, הרפואה היוונית
ואח"כ  (בכ"י וללאטינית ה–13 לעברית במאה תורגמו ברפואה
ימי של המערבית ניכרת על הרפואה והשפעתם בדפוסים)
והעיבוד השיטתי. הקצר מהניסוח התפעלו הביניים, שחכמיה

פעם. 12 נזכר הוא שוליאק דה גי של הגדולה" ב"כירורגיה

חלק ב–1834. ובעברית ב–1477 החלה בלאטינית כתביו הוצאת
ה' בידי לגרמנית הוצא תרגום עם במקור הערבי מהכתבים
לאור שהוציא מונטנר ז' לעשות הגדיל ואילך. (1923) קרונר
(א-ז, ת"ש-תשכ"ה) הביניים מימי התרגומים לעברית את

במהדורות ביקורתיות ומוערות.
עברית,  אנציקלופדיה "משה בן מימון",  ערך
564 563- עמ' כד, כרך
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על מורה נבוכים 

הרב חיים יוסף דוד אזולאי 

הרמב"ם חיבר ספר מורה הנבוכים בלשון הגרי ונודע שיצאו 
עליו עסיקין באתרא דזקוקין. 

ואני בעוניי אומר: בוא וראה תוקף גדולת ומעלת הרמב"ם 
ומעשיו לשם שמיים כי בחיבור זה הפליא לעשות, כי איזה 
גדול  כי הרמב"ם פילוסוף  ישיתו  יען שעיניהם  מתפלספים 

מטים אוזן לדבריו בספר הי"ד החזקה. 

הרב  שהגיד  זצ"ל  האר"י  גורי  בכתבי  שראיתי  לי  וכמדומה 
שחכמתו הצילתו. 

...וראיתי להגאון מהר"ר יעב"ץ בספרו עץ אבות דף ל שהחליט 
לומר דלא חיברו הרמב"ם והאריך בזה.

ערך "משה בן מימון", שם הגדולים, 
הוצאת אוצר הספרים, תשנ"ד 

המדליה הממלכתית, 800 שנה לרמב"םהמדליה הממלכתית, 800 שנה לרמב"ם

קת
חלו

מ
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(ראב"ם) משה בן אברהם רבי

השם מלחמות

אברהם ששלח רבינו ה' מלחמות ספר כתב של העתקת זו
[מורה מ"ץ הרב הא-לוהי הפילוסוף האמיתי החכם הגאון בן
פרובינצא ארץ לקהילות הא-לוהים איש משה רבינו צדק]
על בספרד, אשר ירושלם בגלות אשר הקהילות ולשאר
ספר מורה הנכבד המאמר דברי על שנפלה עניין המחלוקת
שגרם עד המדע, ספר של ראשונים פרקים וארבע הנבוכים
הנבוכים מורה ספר הספרים הנזכרים שנשרפו מחלקותם רוב
שרי ושארי  לשלטון  שהשחידו שוחד בחוזק המדע,  וספר 

כתב: זצ"ל אברהם רבינו וכשמוע הארץ,

בָעֲרּו ּכִי הָאֹוְמִרים, ּבָעֲרּו - ַמה

יְָקרּו ִמזָהָב ֲחֻמדֹות, ִספְֵרי

ּתֹאכְלֵם הֵָמה, וְֵאיְך ֵאׁש אֹכְלָה ֵאׁש

ָרהַב. ּבֹעֲִרים וְעֹזְֵרי לְזֹאת ּבִינּו

לְאֵ-ל ִּתְׁשּבִי ּכְמֹו עָלּו ֲאבָל זֶה, ֵאין

ּבְתֹוְך הַלָהַב. וְכַַמלְָאְך ּבֵָאׁש,

מרגליות,  ראובן הרב ה', מהדורת  מלחמות
מז עמ' קוק, הרב מוסד
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משה בן שישפוט רבי אברהם רמב"ן:

שהדיין רמב"ן הציע הרמב"ם, כתבי שריפת שלאחר בשנים
שישפוט ראב"ם, טענותיהם יהיה הצדדים את יביאו שלפניו

להילמד: אביו ספרי ראויים אם

יעמדו נא שרינו
בעירנו  אשר הקהל וכל

תחילה ונימלך
ביסוד המעלה

של קדושים בנן
צמרתו עבותים בין אשר האדיר הארז

מצבתו קודש זרע
ז"ל רבינו אברהם בנו של רבי הרב

אחת הסכמה עמו כולכם הסכמת ותהיה
יחת פחדכם מקול והעובר

השלום בנתיב תאירו בזה בפחת יילכד הפח מן לכם הנס
כצהריים

אפרים. קנאת הקהילות אוזנים וסרה יטו ולזה

רמב"ן, כתבי צרפת, לרבני צפון  איגרת
שן עמ' א, קוק, תשכ"ד, כרך הרב מוסד
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רבינוביץ מאיר צבי פרופ'

מלאדי זלמן שניאור  רבי
ומתנגדיו הרמב"ם על

שבין המחלוקת את משווה מלאדי הרב זלמן שניאור רבי
ומתנגדיו: הרמב"ם בין שהיתה לזו והחסידים המתנגדים

עולם. ימות זכרו

כבודו שראו ז"ל… הרמב"ם בדורו ממשה  גדול לנו מי
וחסידותו, וקדושתו

כבודו, את ראו ולא שמעו לא אשר הרחוקות בארצות אך
על ספריו… ושרפו הקדושה בתורתנו וכופר למין החזיקוהו
לתלות על דעתם עלתה ולא בעיניהם… גדולים חכמים פי
לבסוף כאשר נתבאר קודשו, בדברי ידיעתם והבנתם בקוצר
כל וידעו אמת מארץ,  ותצמח ז"ל… והרד"ק  ע"י הרמב"ן 

אמת. ותורתו אמת משה כי ישראל

הולדתו,  ליום 800 שנה רמב"ם, קובץ תורני מדעי למלאת
הרב י"ל מימון, עורך, תרצ"ה, עמ' רפה
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ר' סעדיה אבן דאנאן 

נקבר ארון הטהור והקדוש 

ולאורו של רבינו משה הגאון, בן הרב הדיין רבינו מיימון בן 
החכם הגדול רבינו יוסף בן הרב רבינו יצחק בן הרב הדיין 
רבינו עובדיה בן הרב הדיין רבינו שלמה בן הרב רבינו עובדיה 
בן הרב הקדוש רבינו יוסף בן החכם רבינו עובדיה זצ"ל, הלכו 
כל ישראל ממזרח שמש ועד מבואו, וחיבוריו בכל חכמה הם 
נגידי החיבורים. ולולי חיבורו בתורה לא הבינונו התלמוד כל 

צורכו, וגם ההיפך צודק. ואחריו לא קם כמוהו. 

ונכון אמרו חכמי הדורות שבאו אחריו, כי הוא היה הקדמון 
לכל הגאונים במעלה והאחרון בזמן. 

י"ח  בשבת  שני  ליל  מצרים,  בצוען  הבא  עולם  לחיי  ונפטר 
תתקס"ה  ד'  שנת  שהיא  לשטרות  אתקי"ז  שנת  מכסליו 

לבריאת העולם; והיו ימי שני חייו ע"ב שנה בקרוב. 

וייקבר ארון הטהור והקדוש בארץ ישראל במחוז טבריה אצל 
ר' יוחנן ורב כהנא הראשון. 

מאמר "סדר הדורות", חמדה גנוזה, 
ליקט צ' עדעלמאן, 1856, עמ' 30

תו
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יעבץ זאב

ארון הא-לוהים נלקח

בעשרים שני יום בליל מימון בן משה רבנו ויאסף ויגווע
וחמש וששים מאות תשע אלפים ארבעת בשנת טבת לחדש

כוח1. מרפיון (1204)

הארץ. בכל קצווי תפוצותיהם בכל ישראל בני עליו כל ויתאבלו
המושלמנים גם ישראל בני גם עשו פוסטאט מושבו ובעיר
לאלכסנדריה השמועה באה השביעי וביום ימים. שלושה אבל
את התורה בספר ויקראו בירושלים הדבר נודע השמיני וביום
הכהן, עלי ומות הארון שבי בפרשת ויפטירו התוכחה, דברי
נלקח ארון כי מישראל כבוד "גלה לאמר: דבריהם ויכלו את

הא-לוהים"2.  

ויקברוהו ישראל. לארץ ממצרים עצמותיו את אוהביו ויוליכו
ורב יוחנן  רבי  כי יאמרו: אשר קברות יד על טבריא  בעיר 
בעיני זה רבנו כבוד מאד ויגדל שם. קבורים הראשון כהנא
בפיהם: ממשה עד לפתגם היה אשר אנשים בני עמו, ויהיו

לא קם כמשה. משה

פעמים  שתי  כי מת  הנשימה  קוצר ממחלת כי  הדברים  נראים   1
רוח". "וקוצר קצרה" "ורוחי מתאונן: מצאנוהו

כב.  ד, א, שמואל הוא מקרא  2
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הדברים את חוק כל בשפת יתר עובדת חרתו קברו מצבת ועל
האלה:

הָייָתה  ָאדָם וְִאם ָאדָם, וְֹלא ָאדָם

ָהָרָתה ִאְמָך רֹום ִמַּמלְֲאכֵי

וְִאיׁש ִאָּׁשה ּבְֹלא לָאֵ-ל אֹוְמָרה אֹו
ּבָָראָתה3 וִָאיׁש ִאָּׁשה ּבְֹלא ַמלְָאְך

תולדות ישראל, כרך יב, עמ' 53

פ"ו. חכמים דברי 3

טבריה בעיר הרמב"ם של קברו

פטירתו36        | מימון בן משה הרב


