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כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח אוחז בידו הק' את ספר הרמב"ם





פתח דבר
עומדים אנו בסמיכות לסיום הרמב"ם הארבעים, שבהשגחה פרטית גלויה, חל ביום ג תמוז תשפ"א. 
היום שמעורר יותר מכל על הציפיה לקיום הדברים שבפרקים האחרונים שברמב"ם, בשיעור היומי 
של יום הסיום, "שלאחר שישנו כבר המלך מבית דוד . . בחזקת שהוא משיח, שכבר יהיה מיד משיח 
בודאי, על ידי זה שעשה והצליח . . ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה ביחד" )שיחת ש"פ שמות 
תשנ"ב בסיומה(. והרי מפגש כזה של סיום כזה עם תאריך כזה, יש כאן הזדמנות מתאימה והוגנת 

להתגשמות הדברים בפועל ממש. 

*

אמרו חז"ל שבן ארבעים לבינה. ולאחר ארבעים שנה אדם עומד על סוף דעתו של רבו וחכמת 
משנתו. ובפשטות, שלאחר מחזור הארבעים, אנו כבר בשלים להבין את הרמב"ם כראוי. ולהתחיל את 
המחזור המ"א בהחלטות טובות שהלימוד מעתה יהיה עוד יותר בהבנה והעמקה ועיון. ובקשר לזה 

באים בחוברת זו שני מאמרים, שעשויים לסייע ללומד להגשים החלטה כזו:

א. מאמר על ספר הרמב"ם עצמו, להכיר אותו כספר המיועד לגדול ולקטן, היינו, ספר המותאם 
ללומד המתחיל. להבין קצת איך הוא בנוי ומסודר. ועוד מידע כיוצא בזה, שיכול לחבר את הלומד אל 

הלימוד ולהקל עליו את ההבנה ואת הזכרון.

ב. מאמר על מפרשי הרמב"ם. להכיר כל אחד מהם, מה מטרתו ודרכו המיוחדת בפירושו, ומה יחסו 
למפרשים שלפניו או שלאחריו. וגם כאן, הדגש הוא על מידע שיכול לחבר את הלומד אל המפרשים, 

לעודד אותו לעיין בהם, ולהקל עליו להתמצא בהם .

כל אחת  העיקרי של  תוכנה  בנקודה  לסכם  הרמב"ם.  על  על שמונה  מההדרנים  כללי  סיכום  ג. 
מהשיחות. ולנסות להציג את כל השיחות יחד, לראות מה הם מחדשות זו על זו, וכיצד הם ממשיכות 

ומשלימות זו את זו.



ד. סיכום מיוחד, מפורט יותר, על ההדרן דתשל"ה, עם מעט ביאור ברעיונות שבהדרן.

הדרן זה נדפס לקראת הסיום הראשון בחוברת בפני עצמה , אח"כ נכלל בספר יין מלכות )שיחות 
)ל"ב  במיוחד  ארוך  זה  הדרן  מ.  חלק  לקו"ש  בתוך  נדפס שוב  ולאחרונה  הרמב"ם(,  על  אד"ש  כ"ק 
וככל חבריו, עוסק בנושאים עמוקים  יותר מכל חבריו, ואולי גם מכל שיחות כ"ק בכלל.  סעיפים( 
ורעיונות מופשטים. ונרגש צורך בחומר עזר שיעזור ללומד להתמודד עם האריכות והעומק. ועתה 
לאחר ארבעים סיומים, הגיע הזמן לעמוד על סוף דעתו של הרב, ללמוד הדרן זה ולהעמיק בו. והתקוה 

שהחומר המוגש בזה יעזור בכך.

*

משך השנה האחרונה, התקיים כאן בישיבה – ישיבת חח"ל בצפת - מבצע תורה, שכלל מבצע 
לימוד של סדרת ההדרנים על הרמב"ם. וכמדומה שרעיון כזה, לימוד כל ההדרנים, הוא הכנה מתאימה 
והוגנת לסיום הארבעים. במסגרת המבצע התקיימו שעורים בשיחות, והחומר כאן אודות ההדרנים, 
ובפרט החומר אודות ההדרן דתשל"ה, הוא מתוך השיעורים שנמסרו בישיבה בתקופה זו. גם שאר 

המאמרים הנדפסים כאן, הם תדפיס מתוך הספר שערי ישיבה הנמצא בימים אלו בדפוס.

עצמם  על  שנטלו  התורמים,  ולכל  החסידים,  התאחדות  ולארגון  צפת,  חח"ל  לישיבת  התודה 
האחריות להדפיס ולהפיץ הדברים.

עתה, לאחר לימוד כראוי של ההדרנים שכבר נאמרו, יש לנו הזכות לבוא ולדרוש "למה נגרע", 
שליט"א,  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  של  מפיו  הארבעים,  הדרן  החדש,  ההדרן  את  ולשמוע  לזכות 

חידוש תורה שמאתי תצא, יחד עם הרמב"ם עצמו, נשמה בגוף, תיכף ומי"ד ממ"ש.

ימים הסמוכים ליום זכאי, כ"ח סיון תשפ"א.

שלום דובער וולף



כל התורה 
כולה

כמה מילים על האפשרות להגיע ללימוד וידיעת 'כל 
התורה כולה' על ידי לימוד יומי בספר הרמב"ם



10          לימוד הרמב"ם      

 ָאז ֹלא ֵאבֹוׁש ְבַּהִבּיִטי
ֶאל ָכּל ִמְצווֹ ֶתיָך

ידיעת התורה כולה

הרמב"ם בחר לפתוח את ספרו 'משנה תורה' בפסוק הנ"ל, כיון שבספר זה הוא אכן נגש 'להביט' 
אל כל מצוות התורה. והרבי מלך המשיח שליט"א1 מבאר: יהודי צריך לשאוף לכך שרצונו של הקב"ה 
המתגלה בתרי"ג המצוות יהיה בגלוי בידיעתו. ולכן כאשר האדם יודע את כל המצוות כולם אז אכן 

"לא אבוש", אך כל עוד שאיננו יודע את כל המצוות, יש לו להתבייש.

הווי אומר שהרמב"ם והרבי מציבים לנו מטרה, ידיעת ספר הרמב"ם כולו2.

ובעצם זוהי הלכה פשוטה בהלכות תלמוד תורה של אדמו"ר הזקן, שמצות ידיעת התורה שכל אחד 
מחוייב בה, היינו שכל אחד חייב לדעת את כל תרי"ג מצוות והלכותיהן. ובלקו"ש3 מבואר שאפשר 

לקיים חובה זו על ידי לימוד וידיעת כל ספר הרמב"ם.

לכאורה  הרמב"ם  שבספר  הפרקים  אלף  שהרי  הדבר.  אפשרי  איך  השאלה,  נשאלת  כמובן  וכאן 

1(  הדרן על הרמב"ם תשמ"ו.
2(  ראה גם דברי הרמב"ם בסיום ההקדמה למשנה תורה, "כל פרק ופרק אחלק אותו להלכות קטנות, כדי שיהיו סדורין על פה" 

)ועד"ז כתב ג"כ בהקדמתו לספר המצוות(. וראה גם שיחת ר"ח חשון תשנ"ב, יחידות לתלמידי הישיבות.
3(  חלק ל"ו, כ'-כ"ד טבת.
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גדולים על זכרונו של הלומד, כך שהמשימה לדעת את כל התורה כולה מתוך ספר הרמב"ם יכולה 
להראות כחלום רחוק. בפרט כשמדובר על לומדי הרמב"ם היומי במסלול הדורש התקדמות תמידית 
בחומר, כשהדגש הוא לכל לראש על ההספק ולא על השינון והחזרה. כך שיתכן מצב בו שנה אחר שנה 

הלומד מרגיש שוב ושוב שהלימוד הוא "כחדשים ממש" במובן הלא-חיובי של המושג.

זאת ועוד, מי מדבר על ידיעת הרמב"ם, כשלפעמים נראה שעצם לימוד והבנת פשט דברי הרמב"ם 
הוא קשה. ואיך אפשר לזכור ולדעת משהו שלא מבינים אותו. 

ולעודד אותו לגשת אל  יוכלו להדריך את הלומד  נקודות שאולי  בזה כמה  נציע  יורשה,  אך אם 
המשימה בכל הרצינות. וכדלקמן.

למי הרמב"ם כתב את ספרו?

הרמב"ם מצהיר במפורש בתחילת ספרו שמטרתו בחיבור זה היא "שיהיו כל הדינין גלויין לקטן 
ולגדול בדין כל מצוה ומצוה . . שלא יהא אדם צריך לחיבור אחר בעולם בדין מדיני ישראל . . שאדם 
קורא תורה שבכתב תחילה, ואחר כך קורא בזה, ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה, ואינו צריך לקרות 

ספר אחר ביניהם".

מכך מובן שכשהרמב"ם כתב את ספרו הוא העמיד לנגד עיניו את דמותו של הקטן בישראל, וכתב 
את הספר בצורה כזו שגם הקטן שבישראל יוכל להבין את הדברים ולדעתם.

אנו יכולים להניח שהרמב"ם – בהיותו "אדם השלם" המסודר בכל עניניו4 - ודאי הגדיר לעצמו 
את רמתו של "הקטן" אליו הוא מייעד את ספרו, הן את רמתו השכלית, והן את רמת הידיעות שלו.

הרמב"ם אמנם לא פירט לנו מהי הרמה השכלית של ה"קטן" עליו הוא מדבר, אך אפשר לשער 
'גדולים'  זו ]כי גם אם ברור שהגדולים של היום אינם אותם  שגם אנשים כערכנו נכללים בהגדרה 
שהרמב"ם מדבר עליהם, אך סביר להניח שהקטנים של היום הם לא יותר גרועים מהקטנים שבדורו 
של הרמב"ם. מה גם שמלכתחילה הרמב"ם כתב חיבורו לא רק לדורו שלו, אלא גם לדורות העתידים 

לבוא, כולל גם קטני הדורות הבאים[.

לתלמיד  ומבחינת רמת הידיעות, הרמב"ם כתב במפורש, כמובא לעיל, שהוא כותב את חיבורו 
שלמד תורה שבכתב בלבד, היינו חמשה חומשי תורה5, וטרם פתח משנה וגמרא. ומובן מאליו שהוא 

4(  ראה שיחת ש"פ ויקהל תשמ"ו.
5(  כמבואר בשיחות ש"פ אמור ובחוקתי תשד"מ, שבה' חומשי תורה נכתבו המצוות שנתפרשו בתושבע"פ.
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כתב את חיבורו באופן כזה שגם אותו תלמיד יוכל להבין את ספרו כולו ולהתמצא בו כראוי. וכפי 
שאכן יראה הלומד שהרמב"ם מרבה להביא הקדמות וביאורי מושגים לכל ענין שלא נתפרש בתורה 

שבכתב, בכדי להכניס את הלומד לתוך הענין.

שלמים  פרקים  בב'  שנפתחים  אישות,  והלכות  נשים  ספר  של  בתחילתו  לכך  בולטת  ודוגמה 
המפורטים  הדינים  לכל  כהקדמה  ואשה,  איש  לדיני  הנוגעים  מושגים  של  ארוכה  שורה  המבארים 
מעיניך  ילוזו  ואל  תמיד  לעומתך  האלו  כל השמות  "שים  בסיומם,  הרמב"ם  וכלשון  הספר.  לאורך 
כל עניניהם כדי שלא נהיה צריכין לבאר ענין כל שם מהן בכל מקום שנזכיר אותו". ועד"ז בכל שאר 

ההלכות שבספר הרמב"ם, שהרמב"ם טורח להסביר ללומד כל ענין במקומו6.

)בשונה  הנס  בסיפור  המתחילות  חנוכה  בהלכות  בזה,  טורח  הרמב"ם  כמה  עד  קיצונית  ודוגמה 
יציאת מצרים, והלכות מגילה שאין בהם סיפור נס פורים(.  מהלכות חמץ ומצה שאין בהם סיפור 
וכנראה מהסיבה הפשוטה שנס חנוכה לא מופיע בתורה שבכתב, ולכן הרמב"ם אינו מצפה מתלמידו 
שיכיר את הסיפור מעצמו, וטורח להשלים לו את כל הידע הדרוש, ואינו סומך על כך שסיפור זה 
המושגים  לשאר  וחומר  קל  ללמוד  אפשר  ומזה  וכו'.  התפלה  בנוסח  ומופיע  ישראל  בכל  מפורסם 
של תושבע"פ המוזכרים בספר, שהרמב"ם אינו מצפה מהתלמיד להכיר אותם מעצמו, אלא מסביר 

בעצמו כל דבר על מקומו.

ולעניננו אנו, הניגשים כעת ללמוד את ספר הרמב"ם מתחילתו, עצם הידיעה שהרמב"ם כתב את 
ספרו לאנשים כערכנו בהבנה ובידיעות, נותנת בטחון והרגשה שהספר הוא ידידותי עבורנו, וממריצה 

לגשת וללמוד אותו כולו.

"זו תורה  וע"ז אומר  ידו,  וכתבם משה רבינו בכתב  ג"כ מתחלת אותה הקדמה, שמדבר על המצוות שנתנו מסיני  ]ולהעיר 
שבכתב". ומשמע שאח"כ כשאומר "שיהא אדם קורא תושב"כ כולה" הכוונה לאותה תורה שכתב משה דוקא.

אמנם ממקומות רבים בספרו נראה שהרמב"ם מכוון את ספרו גם לאותו תלמיד שמכיר את ספרי הנביאים והכתובים ג"כ, שהרי 
הוא מתייחס לשאלות שעולות מתוך אותם ספרים, ומזכיר מושגים מאותם ספרים כמובנים מאליהם.

אך עכ"פ אין בכך מניעה ללומד שטרם רכש בקיאות בנ"ך כולו, כיון שבדרך כלל מדובר בענינים 'פרטיים' שאינם נוגעים להבנה 
הכללית של הענין. ובעיקר מה שנוגע הוא לימוד חמשה חומשי תורה, בהם נאמרו תרי"ג המצוות ודיניהם היסודיים, שידיעתם 

חשובה כהקדמה ללימוד הרמב"ם[.
וכאן המקום לעורר על לימוד החומש היומי במסגרת שיעורי החת"ת, שיהיה באופן הראוי, להגיע ממנו לידיעת תורה שבכתב 

כולה. שזה מסייע להבנת ספר הרמב"ם וידיעת תושבע"פ כולה.
6(  ומעניין לציין שאפשר לראות זאת כבר במנין המצוות שבראש הספר, במל"ת קנג, כותב "שלא לאכול טבל". ומיד מבאר 
"והטבל הוא הדבר שגידוליו מן הארץ החייב בתרומות ומעשרות שלא הוציאו ממנו תרומות ה'". שהרי הביטוי 'טבל' אינו מוזכר 
בתורה שבכתב )בשונה מכל שאר המושגים שבמנין המצוות, הלקוחים כולם מתורה שבכתב בלשונה היא(, ולפיכך הרמב"ם 

צריך מיד לבאר את משמעותו.
וראה ג"כ הל' מאכלות אסורות פ"י הי"ט "הטבל כיצד, כל אוכל שהוא חייב להפריש ממנו . . נקרא טבל". ודוק.
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אמנם כידוע7, הרמב"ם כתב את ספרו מתוך מטרה שילמדו אותו על הסדר דוקא, ובהתאם לכך 
הוא ערך את הספר. ולכן מי שלא למד או לא זוכר את האמור בספר הקודם, יתקשה בהבנת הספרים 
הבאים. כי הרמב"ם לא יחזור בשבילו על דבר שכבר ביאר אותו, גם אם הלומד התקדם מאז כמה 

ספרים.

ולכן אף שהרמב"ם מצדו בא לקראת התלמיד לבאר כל הצריך ביאור, אין זה פוטר את התלמיד 
מיגיעה בכח עצמו, לשים לבו היטב אל דברי הרמב"ם ולזכור אותם כפי כוחו. וכהוראת חז"ל לא יגעתי 

ומצאתי אל תאמין. 

ולדוגמה סוגי השבועות, 'שבועת התורה' 'שבועת הסת' וכו', מופיעים לראשונה בדברי הרמב"ם 
בספר הפלאה בהלכות שבועות פרק י"א, ושם הרמב"ם אכן מסביר את משמעותם ואת פרטי דיניהם. 
והפעם הבאה שמושגים אלו מופיעים שוב היא לאחר חמשה ספרים, בספר נזיקין, שם הרמב"ם כבר 
מזכיר מושגים אלו כמובנים מאליהם. ומי שלא הקדים ללמוד את ספר הפלאה, יכול להתקשות אחר 
כך בהבנת ספר נזיקין ושאר הספרים הבאים אחריו, כאשר יתקל במושגים ורעיונות שלא יהיו ברורים 
לו. אך עליו לדעת שאין לו לתלות את חוסר ההבנה בדברי הרמב"ם שחתומים ממנו, אלא בעצמו 

שלא שם לבו כראוי אל דברי הרמב"ם.

עוד יש להעיר בענין זה, שאנו רואים שהרמב"ם בספרו מתייחס פעמים רבות לשאלות העולות 
מתוך לימוד התורה שבכתב, כי פעמים רבות יש הבדל לכאורה בין פשט המצוה כפי שהיא מופיעה 
בתורה שבכתב, לדין כפי שהוא מופיע בתורה שבעל פה. ובכל פעם כזו הרמב"ם נדרש לכך ומבאר את 

אמיתת פירושה של התושבע"פ8, ולפעמים גם באריכות גדולה. 

כך לדוגמה הוא מאריך להוכיח את פירוש חז"ל ב"בשר בשדה טרפה", שאין הכוונה דוקא לבהמה 
שנטרפה ונהרגה בשדה, אלא לכל בהמה הנוטה למות מחמת מכותיה9. פירוש חז"ל ב"וספרתם לכם 
ממחרת השבת", שהכוונה למחרת הפסח ולא למחרת שבת בראשית10.  פירוש חז"ל ש"עין תחת עין" 

הכוונה לממון, ולא כפשוטו ממש11.

ועד"ז בנוגע לסיפורי התורה, שפעמים נראים סותרים ג"כ לדין שבתושבע"פ, וגם במקומות אלו 
הרמב"ם טורח ליישב את הדברים. כמו הטעם לכך שיהושע הרג את עכן בהודאת פיו, וכן דוד את 
העמלקי, למרות הדין שאין אדם נהרג על פי עצמו12. הטעם לכך שדוד רחץ לאחר מות הילד, למרות 
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למרות  ישראל שאלו מלך,  כך שבני  על  כעס  לכך ששמואל  ברחיצה13. הטעם14  הדין שאבל אסור 
פירוש חז"ל שמינוי מלך היא מצוה. ועוד דוגמאות רבות כאלו.

ולכאורה כל דברים אלו באים מתוך הנ"ל, שהרמב"ם כותב את ספרו לתלמיד שלמד תורה שבכתב 
התורה  לימוד  מתוך  לו  להתעורר  שאמורות  שאלות  על  לו  לענות  גם  לנכון  רואה  הוא  ולכן  כולה, 

שבכתב.

הסדר הנפלא שבדברי הרמב"ם

"יותר שהיה רבינו חכם בדיני התורה ודבריו בהם צוף דבש אמרי נועם, עוד אזן וחקר ותקן בהפלגת 
סדורו בספריו ולמד דעת את העם בהיות כל דבר דבור על אופניו, וכל ענין מיושב במקומו. לזאת כל 
בקי בספריו ואשר יחפוץ לבוא חדריו, כי מקדש מלך ובית ממלכה סתריו, יערב לו לדעת סידור רבינו 

במאמריו".

הדברים הנ"ל הם דברי המגיד משנה בהקדמתו לספר זמנים ברמב"ם15. ואכן המגיד משנה נטל 
על עצמו את המשימה לבאר את סדר דבריו של הרמב"ם, הן בסידור ההלכות שבכל ספר, והן בסדר 
הפנימי של הפרקים בתוך קבוצת הלכות, לתת כותרת לכל פרק בספר להגדיר את הנושא מרכזי בו 

הוא עוסק, ולפי זה לבאר את סדר הפרקים בקדימה ואיחור.

חיבור המגיד משנה שבידינו מקיף רק חלק מספרי הרמב"ם16, ואחריו עמד הרדב"ז שנטל על עצמו 
להשלים את מלאכתו של המגיד משנה על שאר הספרים, לבאר את דברי הרמב"ם בכלל, כולל גם 
בענין הנ"ל, לעקוב אחר סדר ההלכות והפרקים ולבארם. אך גם הוא לא השלים את חיבורו על כל 
הי"ד. ואחריהם גדולי ישראל במשך הדורות המשיכו לעסוק בסוגיה זו17, ובדורנו נשיא דורנו שהקדיש 

לענין זה כמה שיחות בלקו"ש18.

13(  הל' אבל בתחילתן.
14(  הל' מלכים בתחילתן.

15(  וליתר דיוק, דברים אלו הם הקדמה לחיבורו של המגיד משנה, שהתחיל את חיבורו בספר זמנים.
16(  זמנים, נשים, קדושה, נזיקין, קנין, משפטים.

17(  להעיר מדברי הכס"מ בפירושו לפ"ז מהל' טומאת אכלין ה"ה וה"ז, שבאופן בלתי רגיל בחיבורו, ירד לבאר סדר ההלכות 
והמשך הענינים בתוך הפרק.

18(  ומהם: ביאור סדר ההלכות בספר אהבה, בלקו"ש חל"ט שיחה ב' לפ' ואתחנן. ביאור סדר ההלכות בספר זמנים, בלקו"ש 
חל"ב שיחה א' לפרשת אמור. ביאור סדר ההלכות בספר זרעים, בלקו"ש חי"ז שיחה ג לפרשת קדושים. ביאור סיום החיבור כולו 

בהלכות מלכים, ובהם גופא בהלכות מלך המשיח, לקו"ש חי"ח שיחה ב' לפרשת בלק. ועוד.
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תורה'  משנה  'מפעל  מהדורת  הרמב"ם,  ספרי  של  חדשות  מהדורות  נדפסו  האחרונות  בשנים 
ומהדורתו של הרב אבן ישראל, שעמדו על הצורך הזה לתת כותרות לפרקים, ואף בתוך כל פרק לתת 
כותרות לקבוצות הלכות. שלאור כותרות אלו קל למצוא את הסדר שבדברים, מה טעם פרק זה ראשון 

ופרק זה אחרון, ומהו הסדר הפנימי שבתוך כל פרק.

אך גם מי שאין תחת ידו אותם ספרים, יכול בכחות עצמו בעיון קל לעקוב ולמצוא את סדר הדברים 
בחיבור. ונציע בזה כמה 'מפתחות' פשוטים לעקוב אחר סדר דברי הרמב"ם:

א. לפי כותרת ההלכות:

כאשר כותרת ההלכות כוללת כמה ענינים, אפשר מיד לדעת את סדר הענינים באותם פרקים. 
ולדוגמה 'הלכות עבודת כוכבים וחוקות עובדיה', ט' פרקים הראשונים מדברים על דיני עבודת כוכבים 
ג'  'הלכות שלוחין ושותפין',  וכן  וחוקותיהם.  זרה  ואילך מדובר על עובדי עבודה  י'  עצמה, ומפרק 
ומלך  ומלחמותיהן  הלכות מלכים  וכן  דיני שותפות.  על  והשאר  דיני שליחות,  על  פרקים מדברים 

המשיח19, ד' פרקים על דיני מלכים, ו' פרקים על דיני מלחמות, וב' פרקים הלכות משיח.

ב. לפי מנין המצוות שבראש ההלכה:

בהתבוננות קלה ברשימת המצוות המופיעה בתחילת כל הלכה, אפשר למצוא את הסדר ההגיוני 
ההלכה20  שבתחילת  המצוות  לסדר  צמוד  יהיה  ההלכה  בתוך  הפרקים  סדר  דרובא  וברובא  שבה. 

)וכמובן, סדר המצוות יהיה מתאים ג"כ למצויין בכותרת ההלכה, כנ"ל(.

ולדוגמה בהל' יסודי התורה: ב' מצוות ראשונות ידיעת ה' ואחדותו, נתבארו בפרק א. ב' המצוות 
של אהבת ה' ויראתו, נתבארו בפרקים ב-ד. המצוות לקדש שמו ושלא לחללו, נתבארו בפרק ה. שלא 

לאבד דברים שנקרא שמו עליהן, בפרק ו. ומצוות הנביא בפרקים ז-י.

ג. לפי רשימות שהרמב"ם עצמו מציג בתוך דבריו:

ולדוגמה, בהלכות אישות בתחילת פרק י"ב הרמב"ם מונה י"ד התחייבויות שבין האיש לאשתו, 
ופרקים רבים אחר כך ממשיכים ומבארים את אותם י"ד דינים, בדיוק לפי הסדר שהרמב"ם מנה אותם 

בתחילה. וכהנה עוד.

19(  על פי הכותרת שבדפוסי ונציה רפד. שי.
20(  וצ"ע בהל' שחיטה, שבמנין המצוות מקדים כיסוי הדם לשילוח הקן )וכפי שמתאים לכאורה, שהרי כיסוי הדם בא בהמשך 

לשחיטה האמורה לפני זה(, ואילו בספר עצמו מקדים דיני שילוח הקן לדיני כיסוי הדם. ועד"ז בהל' עבדים. ואכ"מ. 
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לפי מה סידר הרמב"ם את ספרו?

לפיו  הקו  את  להבין  תורה,  משנה  שבספר  הכללי  לסדר  בנוגע  מילים  כמה  לומר  מתאים  וכאן 
הרמב"ם סידר את ספרו, שעל ידי זה קל יותר ללומד למצוא בעצמו את סדר הענינים בספר:

את מצוות התורה אפשר לסדר בשני אופנים, לפי הסדר התיאורטי של המשמעות והחשיבות, או 
לפי הסדר הפרקטי של הביצוע בפועל. ואם נקח כדוגמה את סדר מנין המצוות בספר המצוות להרמב"ם 
)שהוא גם סדר מנין המצוות שבהקדמת משנה תורה(, סדר הענינים במשנה תורה להרמב"ם, וסדר 
הענינים בטור ובשולחן ערוך, נראה21 שהסדר בספר המצוות הוא סדר תיאורטי לגמרי, הסדר בטור 

ושולחן ערוך הוא פרקטי לגמרי, והסדר במשנה תורה הוא כמו ממוצע בין שני האופנים.

ומהדוגמאות לזה:

ספר המצוות מתחיל כמובן עם המצוה היסודית של ידיעת ה' וכל שאר המצוות הנגררות אחריה. 
ואח"כ ממשיך מיד למצות בנין המקדש )מצוה כ( וכל שאר המצוות הנגררות אחריה. וכמובן בפשטות 
ג"כ במצות  ואילו משנה תורה מתחיל  וכו'.  ה'  ישירות לאמונה במציאות  לה' קשור  שבנין מקדש 
ידיעת ה'22, אך משם ממשיך לשאר המצוות הקשורות לחיי היום יום של היהודי הפרטי, ורק לאחר 

שבעה ספרים הוא מגיע להלכות בית הבחירה ומצות בנין המקדש.

ועד"ז בנוגע למצות תפלה, שבמהותה היא ענין כללי בעבודת ה', "ועבדתם את ה' אלקיכם". אך 
בפועל יש לה שיעור ומוגדרת לזמן מסויים ביום. ולכן בספר המצוות מצות תפלה באה מיד בתחילתו 
)מצוה ה'(, בהמשך ישיר לידיעת ה' אהבתו ויראתו. וקודמת למצות קריאת שמע )מצוה י'(, שאינה 
חובת המוח והלב אלא חובת הפה, ולכן באה אחר כל המצוות שהם חובת הלב. אך במשנה תורה מצות 
תפלה לא באה בהלכות יסודי התורה )היכן שנמצאות רוב חברותיה מספר המצוות(, אלא באה רק 
בספר השני, ולאחר מצות קריאת שמע. כיון שבפועל מצות תפלה מוגדרת לזמן מסויים ביום )בשונה 
מידיעת ה' אהבתו ויראתו המקיפות את כל היום כולו(. וקיומה בפועל הוא לאחר מצות קריאת שמע. 
שמכל זה נראה שהסדר במשנה תורה הוא סדר פרקטי יותר, לעומת הסדר בספר המצוות23. וכפי 

שיראה המעיין24.

21(  ראה לקו"ש חל"ב דלעיל, בנוגע לחילוק בין המשנה תורה והשו"ע. ועד"ז יש לומר בנוגע לחילוק בין משנה תורה וסהמ"צ, 
כבפנים. 

22(  לא רק מפני חשיבותה במעלה, אלא גם מפני חשיבותה בפועל, להיותה מצוה המקיפה את חיי היהודי בכל רגע ורגע, 
ובמילא קודמת בזמן לכל שאר המצוות. 

23(  גם להעיר, שבכללות סדר י"ד ספרי הרמב"ם מקביל לסדר ארבעת חלקי הטור והשולחן ערוך. ספרי אהבה וזמנים מקבילים 
לחלק אורח חיים בטושו"ע, ספרי נשים קדושה והפלאה מקבילים ליורה דעה ואבן העזר, וספרי נזיקין קנין משפטים ושופטים 

מקבילים לחלק חושן משפט. 
24(  ועפ"ז מובן שסדר הרמב"ם במנין המצוות הוא יתד ופינה לחקור ולעמוד מתוכו על גדרם ומהותם של מצוות לפי שיטתו. 
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אך למרות זאת, אנו רואים גם בספר משנה תורה את הסדר התיאורטי. כך לדוגמה בהלכות תפלה 
גופא, סדר הפרקים הוא לפי משמעות הדברים וחשיבותם. שבתחילה הרמב"ם עוסק בדיני תפלת 
י"ח, שהיא היא עיקר מצות תפלה. ורק לאחר מכן עובר הרמב"ם לבאר את דיניהם של שאר חלקי 

התפלה הנטפלים לתפלת י"ח מלפניה ומאחריה.

וציצית באות לאחר  וגם במשנה תורה, מצוות תפילין  לכך, שגם בספר המצוות  נוספת  ודוגמה 
מצוות קריאת שמע ותפלה. כיון שתפילין וציצית הם ביטוי חיצוני לתוכן הפנימי של קריאת שמע 
ותפלה. ובזה גופא תפילין קודמים לציצית, כיון שתפילין מהוות המשך ישיר של מצות קריאת שמע, 
מקדושת  גדולה  קדושתם  שלכן  בכתב25.  בתפילין  נמצא  בפה,  שמע  בקריאת  אומרים  שאנו  שמה 

הציצית.

ולעומת כל זאת סדר הענינים בטור ובשולחן ערוך, הוא סדר פרקטי לגמרי. החל מסדר השכמת 
הבוקר, ואח"כ הלכות ציצית שלבישתה קודם התפלה, ורק אח"כ הלכות תפילין כיון שהנחתן בפועל 

היא רק לאחר עטיפת הטלית, ורק אח"כ הלכות פסוקי דזמרה, ק"ש וברכותיה, תפלה וכו'.

והטעם לכל זה יש לומר26, שסדר הענינים בספר הוא בהתאם למהותו של הספר:

ספר המצוות ענינו הוא למנות את מצוות התורה, מבלי להכנס כלל לפרטי הדינים של אופן קיומם 
בפועל. ולעומת זאת המשנה תורה והשו"ע יורדים לבאר פרטי הדינים בפועל. ובהתאם לכך מובן 

שהסדר בספר המצוות הוא תיאורטי לגמרי, והסדר ברמב"ם והשו"ע הוא פרקטי יותר.

אך הבדל גדול בין משנה תורה והשו"ע, שהשו"ע נכתב בעיקר בכדי להורות את המעשה אשר 
יעשון בפועל27, ואילו המשנ"ת נכתב בשביל קיום מצות ידיעת התורה כשלעצמה )שזהו28 גם הטעם 

וכפי שמצינו בדברי כ"ק אד"ש )לקו"ש חי"ט שיחה ד' לפרשת ראה( שמוכיח שמצות הענקה לעבד עברי היא בגדר צדקה )ולא 
בגדר חיוב האדון לעבדו(, מכך שהרמב"ם במנין המצוות שלו מנה מצות הענקה )מ"ע קצו( והלאו שלא לשלח עבדי עברי ריקם 

)מל"ת רלג( יחד עם המצוות הקשורות לצדקה והלואה לעני )ולא עם המצוות הקשורות לדיני עבדים(.
ואף שלכאורה יש להקשות על ראיה זו, שהרי בספר היד עצמו כלל הרמב"ם מצות הענקה בהלכות עבדים, ולא בהלכות מתנות 
עניים. ומה ראית לסמוך על הסדר שבמנין המצוות, ולא על הסדר שבספר היד. אך על פי המבואר כאן מובן בפשטות שאין כאן 
מקום לקושיה. כי במנין המצוות סידר הרמב"ם מצות הענקה לפי מהותה, יחד עם מצות צדקה. ובספר היד סידר הרמב"ם את 

אותה מצוה בהקשר של הביצוע שלה בפועל, בהלכות עבדים.
25(  והרי אותיות הכתב שבתפילין הם בחינת מעשה שבדיבור )אגה"ק סוף סי"ט(, לעומת מצות ציצית שהיא מעשה בפועל. 

26(  המבואר לקמן בנוגע לטעם החילוק שבין משנה תורה והשו"ע, מקורו ג"כ לקו"ש חל"ב דלעיל הע' 81. ועד"ז יש לומר 
בנוגע לחילוק שבין סהמ"צ ומשנ"ת.

ולהעיר ג"כ מלקו"ש חכ"ד שיחה א לפרשת עקב, שמשווה בין משנ"ת והשו"ע ששניהם נכתבו לשם ידיעת ההלכות, לעומת 
סידור אדה"ז שנכתב כהוראות למעשה בפועל ממש. 

27(  ועד שאינו נכנס כלל למצוות שפחות נוגעות למעשה, ככל המצוות התלויות בארץ ובמקדש וכו'.
28(  לקו"ש חט"ו שיחה ב' לחנוכה.
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לכך שכנ"ל הרמב"ם אינו חוזר על ענין אחד ב' פעמים, כיון שבשביל ידיעת התורה די בכך שהדין נכתב 
בפעם אחת, משא"כ בשו"ע(. שלכן המשנ"ת הוא עדיין ספר תיאורטי יחסית לעומת השו"ע. ולכן גם 

הסדר בו הוא עדיין סדר תיאורטי.

לסדר  תורה  שבמשנה  הענינים  סדר  בין  הקבלה  למצוא  אפשר  מקרים  שבכמה  להעיר,  יש  גם 
הענינים כפי שהם במשנה29.

ודוגמה בולטת, מסכת ברכות שבמשנה, שסדר הענינים בה מקביל לסדר הענינים בספר אהבה 
ברמב"ם. ג' פרקים הראשונים במסכת ברכות מקבילים להלכות ק"ש שברמב"ם, ב' פרקים שאחריהם 

מקבילים להלכות תפלה, וד' פרקים האחרונים מקבילים להלכות ברכות.

מקביל  וברכותיה.  הקריאה  ובתוכן  שמע  קריאת  בזמן  עוסק  ברכות  במסכת  א'  פרק  ובפרטיות: 
של  הנכון  באופן  יותר  עוסק  במשנה,  ב'  פרק  של  הראשון  חלקו  ברמב"ם.  ק"ש  בהלכות  א'  לפרק 
מק"ש,  בפטורים  העוסקים  במשנה  ג'  ופרק  ב'  פרק  והמשך  ברמב"ם.  ב'  לפרק  ומקביל  הקריאה, 

מקבילים לפרקים ג-ד ברמב"ם. וכן במקרים נוספים על זו הדרך, כפי שיראה המעיין30.

התועלת במעקב אחר הסדר

אם בכל ענין בתורה שלומדים יש לשים לב ולעקוב אחר סדר הדברים, על אחת כמה וכמה בנוגע 
ללימוד בספר הרמב"ם. ומלבד התועלת שיש בזה למעיין שרוצה לרדת לעומקם של דברים, יש בזה 

תועלת גם ללומד השטחי.

כי מצד ריבוי פרטי הדינים בכל ענין ענין, הלומד יכול להרגיש שהוא 'הולך לאיבוד' בתוך הרמב"ם, 
בתוך הדינים החוזרים על עצמם שוב ושוב, חייב ופטור, אסור ומותר, טמא וטהור. אך כאשר הלומד 
שם לבו לסדר הדברים, ועוקב מאין בא ולאן הוא הולך ובאיזו תחנה הוא נמצא כעת, הדברים מתבהרים 

והלימוד נעשה הרבה יותר ברור ונעים.

זכרון הדברים הנלמדים וההתמצאות בהם, כאשר סדר הדברים  גם יש בזה תועלת גדולה לענין 
ברור. וע"ד דברי חז"ל31 "לעולם הוי כונס דברי תורה כללים כללים, שאם אתה כונסם פרטים פרטים 
- מיגעין אותך". ולעניננו, כאשר תופסים את התמונה הכללית של ההלכות, קל לזכור ולתפוס גם 

את פרטי הענינים.

ודוגמה לדבר, מהלכות שבת:
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הלכות שבת ארוכות ביותר וכוללות ל' פרקים, ויכולות להראות כהר גדול ובלתי נתפס. וכמובן 
שכנ"ל  ולהיתר,  לאיסור  דינים  פרטי  ריבוי  עם  בשבת,  האסורות  במלאכות  עוסק  מהם  עקרי  חלק 

הלומד יכול להרגיש שהוא אובד בתוך יער ההלכות. 

בהגדרה  עוסקים  שבת  הלכות  של  הראשונים  הפרקים  שב'  יבחין  הלומד  קלה  בהתבוננות  אך 
)ג-ה( מבאר דינים  הכללית של איסור מלאכה בשבת )מלאכת מחשבת, היתר פיקוח נפש(. אח"ז 
הנוגעים לערב שבת. בפרק ז יורד לפרטים ומונה את ל"ט המלאכות האסורות בשבת, ומפרק ח ואילך 
הוא מבאר  ל"ט המלאכות על הסדר, כשבכל מלאכה  כל פרטי  יותר לפרטים, לבאר את  עוד  יורד 
מה פירושה, מהן תולדותיה, ובאיזה אופנים היא מותרת )ל"ח מלאכות בפרקים ח-י"ב, והמלאכה 

האחרונה 'המוציא מרשות לרשות' מכילה פרטים רבים המתבארים בפרקים י"ג-י"ט(.

בפרקים כ"א-כ"ג חוזר הרמב"ם שוב על כל ל"ט המלאכות על הסדר, אך הפעם הוא מבאר את 
איסורי דרבנן שגזרו בכל מלאכה להרחיק מאיסורי תורה. ולאחר מכן בפרקים כ"ד-כ"ו מדבר הרמב"ם 

על איסורי דרבנן שאינם קשורים לאחת מל"ט המלאכות, כדיני מוקצה והדומה לזה.

אחר כל דיני המלאכות באים פרקים כ"ז-כ"ח העוסקים באיסור יציאה חוץ לתחום, שזהו לאו בפני 
)וכמצויין במנין  עצמו חוץ לאיסור הכללי של עשיית מלאכה בשבת עליו דובר בפרקים הקודמים 
המצוות שבתחילת ההלכות(. ולבסוף פרק כט על המצוה לקדש את יום השבת. ופרק ל על כבוד שבת 

ועונג שבת שהם מדברי נביאים וסופרים.

ההגיוני  הסדר  את  למצוא  קל  שבת,  הלכות  של  הכלליות  הכותרות  את  שרואים  לאחר  וכמובן, 
הניתנים  ומסודרים  נתפס, מתחלק לחלקים קטנים  הגדול הבלתי  וההר  בהם.  ולהתמצא  שבדברים 

לעיכול.

דרך הלימוד בפועל

עוד כמה נקודות שיכולות לסייע בלימוד בכלל, ובפרט בהקשר של ספר הרמב"ם:

א. אמרו חז"ל "איני מבקש אלא לפי כוחן". ולכן אם התורה דורשת מיהודי ידיעת כל תרי"ג מצוות 
והלכותיהן, צריכה להיות קודם כל ההנחה הברורה שהדבר אכן אפשרי. כי מי שאינו מאמין שהדבר 
אפשרי, אינו שואף להגיע לזה, והוא אכן לא יגיע. רק מי שמאמין שהדבר אפשרי, אכן ישאף ליישם 

את הדברים, ובעזרת ה' אכן יצליח.

ובפרט כאשר ילמד את השיחה הנ"ל אודות 'אז לא אבוש', ויתבונן בדברים הנ"ל של הרבי שעיקר 
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ענינו של יהודי זה המצוות וידיעתם, וכל עוד שאינו יודע את כל המצוות חסר לו עיקר ענינו וראוי לו 
להתבייש, ודאי שזה ידחוף אותו ויתן לו את התעוזה והאומץ לשאוף לדעת את התורה כולה.

יגעתי ומצאתי תאמין. אם לומדים את הרמב"ם בדרך אגב, כשהמטרה העיקרית היא להגיע  ב. 
לשורה האחרונה של הפרק, אזי ודאי שלא יהיה מזה תוצאות גדולות. אך אם לומדים את הרמב"ם 
בדרך של קביעות והתיישבות, מתוך נכונות להתאמץ בכדי להבין ומתוך סבלנות כדי להתבונן בדברים 

לסדרם ולסכמם, אזי ודאי שבעזרת ה' תהיינה תוצאות גדולות.  

ג. באחת מאגרותיו32 נותן הרבי כלל גדול בלימוד התורה, בין חומש בין גמרא בין תניא, ומזה נלמד 
גם לעניננו, בלימוד הרמב"ם: בלימוד הראשון יש לתפוס את הענין בכללותו, בלימוד השני יש לתפוס 

אותו בשטחיות, ומפעם לפעם תופסים אותו בפרטיות יותר ובעומק יותר.

ולכאורה כוונתו היא שבפעם הראשונה יש לתפוס את הענין בכללותו, מבלי לרדת לפרטים. ורק 
לאחר שהתמונה הכללית ברורה אפשר לרדת לפרטים, אך להסתפק בהבנה שטחית בלבד, ומבלי 
להכנס לפרטי פרטים ודקדוקים. ורק לאחר שישנה הבנה שטחית מסודרת, אפשר להתחיל לדקדק 

בפרטים הקטנים ולהתעמק ברעיונות שמאחורי הדברים.

התפיסה  ענינה  חכמה  כי  ודעת.  בינה  חכמה  השכל,  כוחות  של  לסדר  מתאים  זה  סדר  ולכאורה 
הכללית, בינה ענינה לתפוס כל דבר לפרטיו, ודעת ענינה בין היתר להתקשר בדבר ולהעמיק בו – 
עומק הדעת. ובהתבוננות פשוטה אפשר להבין את התועלת הגדולה שיש בסדר מסודר זה, להבנת 

הדברים בצורה ברורה ושמירתם בזכרון לטווח ארוך33.

ולעניננו, בנוגע ללימוד הרמב"ם, אותו אנו הרי לומדים שוב ושוב שנה אחר שנה. עלינו להשתדל 
שהלימוד שלנו יהיה בהתאם לסדר הנ"ל שהרבי מתווה, שבכל שנה יהיה ברור מה אני רוצה להשיג 

בלימוד הרמב"ם בשנה זו.

ובדרך הצעה: בשנה הראשונה אפשר להתייחס לספר הרמב"ם כמילון מושגים של התורה כולה. 
ומטרתו של הלומד בשנה זו היא להכיר את כל המושגים שעליהם הוא מדבר. לדעת מהו אשם תלוי, 
מהי שפחה חרופה, מהו מאמר ביבמה, ומה הוא תנאי בני גד ובני ראובן. מבלי להתייחס לפרטי הדינים 

הרבים הקשורים לכל מושג.

32(  י"ג תמוז תשי"ז.
33(  ראה הדרן למס' פסחים )נדפס בהוספות להגש"פ עם לקוטו"מ( שכן הוא דרך התפיסה וההבנה של הלומד, מן הכלל אל 

הפרט.
ולהעיר מהמבואר בכ"מ שחכמה היא מוח הזכרון. ויש לומר שכאשר הדברים נתפסים קודם כל בצורה כללית, בבחינת חכמה, 

אזי קל לזכור אותם. ודו"ק.  
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על דרך זה אפשר גם באותה שנה ראשונה לחפש את הדינים היסודיים של כל ענין בתורה. אותם 
דינים שחוזרים על עצמם שוב ושוב, ומהווים בסיס לכל פרטי הדינים הבאים בעקבותיהם. לדעת 
את העקרון שגנב משלם חצי נזק, האוכל תרומה משלם קרן וחומש, כופר בכל נשבע שבועת היסת, 

ומודה בקנס פטור.

הכללי, להכיר את י"ד הספרים  סדר הענינים  כמו כן במקביל, אפשר במשך שנה זו לעקוב אחר 
הם תת  ומה  עוסקת,  היא  נושאים  ובאיזה  היא משתייכת  ספר  לאיזה  הלכה  כל  על  לדעת  וסדרם, 

הנושאים הכלליים בתוך אותה הלכה.

כך שבסוף השנה בעזרת ה' הלומד יכיר את רובם ככולם של המושגים שבתורה והדינים היסודיים, 
ותהיה לו התמצאות כללית בספר הרמב"ם. כך שהספר יהפוך להיות הרבה יותר ידידותי עבורו ]ואף 
שלכאורה זוהי משימה גדולה. אך כשפורשים אותה על פני שנה שלימה, ותוך הדגשה שיש להתעלם 

מכל ריבוי הפרטים ולהתמקד בכלל בלבד, זוהי משימה צנועה בהחלט[.

בשנה הבאה סביר להניח שהלומד יגלה שענינים רבים מתוך הספר אכן כבר מוכרים לו, לעומת 
ענינים אחרים שאותם כבר הספיק לשכוח והוא צריך לאסוף אותם שוב אל זכרונו. ולכן אותם הפרקים 
ששכח, יתייחס אליהם כחדשים ממש, ללמוד שוב באופן הכללי הנ"ל, לתפוס כללות הענינים בלבד. 
ובאותם פרקים שהוא כבר מכיר, ימצא עצמו פנוי לשים לב לפרטי הענינים, אך עדיין, לא לרדת 
לפרטי הפרטים ממש. וכך משנה לשנה יחזור על הישנות ויוסיף עליהם חדשות, כך שמשנה לשנה 
הספר יהיה יותר ויותר מוכר ו'ידידותי' ללומד, עד שבעזרת ה' לאחר חזרות רבות אכן ידע את כל 

התורה כולה בפועל ממש.

והעיקר, כמאחז"ל ש"תורה שאדם למד בעוה"ז הבל היא לפני תורתו של משיח", ומלימוד הרמב"ם 
דורנו,  נשיא  של  בהתגלותו  משיח,  של  מפיו  משיח  של  תורתו  ללמוד  ומיד  תיכף  נזכה  הזה  בזמן 

"המשיח היחיד שבדורנו34", תיכף ומיד.

34(  דב"מ ש"פ חיי"ש תשנ"ב.
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מפרשי
הרמב"ם

סקירה קצרה על דרך הפירוש של כל אחד 
מהמפרשים, ויחסם זה לזה
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מפרשי הרמב"ם
מפרשי הרמב”ם נדפסים בכל ספר ונגישים ללומד. אך כדי שיהיה ללומד הרצון והיכולת לעיין בהם, 
הוא צריך להכירם. דהיינו לדעת מי הם המפרשים, אישיותם זמנם ומקומם. להכיר דרכו וסגנונו של 
כל אחד. וכן, להכיר את יחסם של המפרשים זה לזה, מי נחשב ליסוד ומי נחשב לתוספת ולהרחבה. 
מי מסכים עם מי, ומי חולק על מי. שעל ידי הקדמת ידיעת כל דברים אלו, המפרשים נעשים דמויות 
חיות, בבחינת בעל השמועה עומד כנגדו. וכך יהיה ללומד יותר רצון לראות דבריהם מתוך הספר, וגם 

העיון בדבריהם יהיה קל יותר.

ועפ”ז נבוא לקמן בקצרה, לדבר אודות מפרשי הרמב”ם הנדפסים על הדף, וגם על חכמים נוספים 
הקשורים לדברי הרמב”ם ומוזכרים בדברי המפרשים.

לתועלת הקוראים, נמנה אותם תחלה בקצרה כולם יחד, ואח”כ נדבר על כל אחד מהם בפרטיות, 
וכדלקמן.

רבותיו של הרמב”ם: הרי הם רבי יוסף הלוי מיגש, ורבו של רבי יוסף, רבי יצחק אלפסי )הרי”ף(.

בני מחלוקתו של הרמב”ם: המפורסם שבהם הוא רבי אברהם בן דוד )הראב”ד(, שהשגותיו על 
הרמב”ם נדפסו בכל הספרים.

)הרמ”ה(  אבועלפיה  הלוי  מאיר  ורבי  )הרמ”כ(,  הכהן  משה  רבי  גם  הרמב”ם  על  השיגו  מלבדו 
המוזכרים מפעם לפעם בדברי המפרשים. בדור שלאחר מכן היה רבי משה בן נחמן )הרמב”ן( שנחלק 

עליו בענינים רבים, וגם דבריו מובאים בדברי המפרשים על הרמב”ם. 

ליסוד  גם  ונחשב  הרמב”ם(,  פטירת  אחר  שנה  )כמאה  בזמן  המפרשים  ראשון  הרמב”ם:  מפרשי 
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מספרי  כמה  על  משנה  מגיד  פירוש  מחבר  טולושה,  די  וידאל  רבי  הוא  אחריו,  שבאו  לאלו  ובסיס 
הרמב”ם. איתו באותו הדור, היה רבי שם טוב אבן גאון, שחיבר את הפירוש מגדל עוז על הרמב”ם.

מאתיים שנה נוספות לאחר מכן, בדור שלאחר גירוש ספרד, דור המעבר בין תקופת הראשונים 
להוסיף  או  להשלים  התכוון  מהם  אחד  שכל  לרמב”ם,  מפרשים  שלשה  קמו  האחרונים,  לתקופת 
)הרדב”ז( שכתב פירוש על כמה מספרי  זמרא  בן  דוד  על מלאכתו של המגיד משנה. הראשון רבי 
הרמב”ם שהמגיד משנה לא כתב עליהם. השני רבי יוסף קארו )מחבר השולחן ערוך( שכתב את פירוש 
הכסף משנה על כל ספרי הרמב”ם. והשלישי רבי אברהם די בוטון שכתב את פירוש הלחם משנה על 

הרמב”ם.

הרדב”ז כתב על הספרים שאין עליהם מגיד משנה, במילא, אין בדבריו כ”כ התייחסות אליו. אך 
הכסף משנה פעמים רבות נעמד על דברי המגיד משנה, לדון בהם וגם להקשות ולחלוק עליהם. וכנגדו 
עומד חיבור הלחם משנה, שמתייחס לדברי המגיד משנה כתלמיד לרב, מבאר דבריו וגם מגן עליו 

מקושיותיו של הכסף משנה. 

עוד מאה שנים לאחר מכן, נתחבר על ידי רבי אברהם רוזאניס פירוש המשנה למלך, המבאר את 
דברי הרמב”ם עצמו, וגם עוסק בדברי שלשת מפרשיו הגדולים, המגיד משנה, הכסף משנה, והלחם 

משנה.

מלבד כל אלו ישנו חיבור נוסף, בשם הגהות מיימוניות. שעיקרו הוא לא כ”כ עיסוק בדברי הרמב”ם 
עצמו, אלא להביא את פסקי בעלי התוספות, חכמי צרפת ואשכנז, בענינים המדוברים בספר הרמב”ם.  

עד כאן הרשימה הכללית. ומכאן ואילך, נעסוק בכל אחד מהם יותר בפרטיות בעזרת ה’, על הסדר 
הנ”ל, כדלקמן.
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הרי”ף

שניים שלשה דורות לפני הרמב”ם, היה הרי”ף – רבי יצחק אלפסי1 – שחיבורו המפורסם הוא 
בכל  )נדפס  למעשה,  הלכה  הגמרא  סוגיות  את  המסכם  הגמרא  סדר  על  חיבור  אלפס.  רב  הלכות 

הגמרות שלנו(.

הכינוי אלפסי, הוא על שם העיר פאס במרוקו, משם היה מוצאו. אך בהמשך ימיו עבר לספרד, 
שם עמדו לו תלמידים שהעבירו את תורתו הלאה. תקופת חייו )ד’תשע”ג - ד’תתס”ג( מקבילה לסוף 
חכמי  כל  וסמוכותיהן.  צרפת  בספרד  הראשונים  רבותינו  תקופת  ותחילת  בבבל,  הגאונים  תקופת 

הארצות ההן בדורות שאחריו התייחסו לרי”ף וחיבורו כסמכות ראשונה במעלה.

גם הרמב”ם נחשב מתלמידי הרי”ף, להיותו תלמידו של רבי יוסף הלוי מיגש, תלמיד הרי”ף, ולכן 
בד”כ הוא הולך בעקבות פסקיו של הרי”ף. הן החולקים על הרמב”ם והן מפרשי הרמב”ם מזכירים את 
הרי”ף ומשווים בין דברי הרמב”ם ודבריו. הראב”ד קורא לו תדיר “הרב” סתם2 )בשונה מהמגיד משנה, 

שכשכותב “הרב” כוונתו בד”כ לרמב”ם עצמו(, והמגיד משנה מזכירו בכינוי “הלכות” סתם.

תשובות הרמב”ם ובניו

יותר משלושים שנה אחר הסתלקות הרי”ף, בשנת ד’תתצ”ה3, בערב פסח, שעה ושליש אחר חצות 
היום, נולד הרמב”ם, בקורדובה שבספרד. בעקבות גזירות ורדיפות משפחתו נדדה ממקום למקום, 
עד שבסופו של דבר נתיישב במצרים, שם נסתלק לאחר כמעט שבעים שנה בכ’ טבת ד’תתקס”ה. את 

חיבורו משנה תורה הוא כתב בין השנים ד’תתק”ל – ד’תתקל”ט4.

הרמב”ם עצמו ייעד במפורש את ספרו “לקטן ולגדול”, ולכן כתב את ספרו “בלשון קצרה וברורה”, 
באופן שיהיה מובן גם לקטן. ולכן רוב מפרשי הרמב”ם5 לא ראו צורך להסביר את פשט דברי הרמב”ם, 
כמו שרש”י הסביר את החומש והגמרא. אך הרמב”ם לא כתב טעמי ההלכות, וכמבואר על זה ששיטתו 
היא שלקיום מצות ידיעת התורה די בידיעת גופי ההלכות גם בלא טעמיהן. הרמב”ם גם לא כתב את 
מקורות ההלכות בדברי חז”ל )דבר שהראב”ד השיג עליו, וגם הרמב”ם עצמו הצטער עליו אח”כ, כפי 

שכתב באגרותיו(.

1(  ד’תשע”ג – ד’תתס”ג.
“ולהעיר, ששמו של האלפס הוא יצחק, הקשור במיוחד עם הגאולה העתידה. והוא היה זה שזכה להוציא את כל ההלכות 
והפסקי דינים מתוך המשנה והגמרא. ולהוסיף שאחד הפירושים באלפס הוא גם קדירה שבה מבשלים היטב את כל הענינים 

הטובים, על אחת כמה וכמה שבה מתבשלים בקרוב הלוויתן ושור הבר” )ש”פ וילך תשנ”ב. בלתי מוגה(.
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לכן מפרשי הרמב”ם מטרתם בעיקר א. למצוא המקורות בדברי חז”ל לדברי הרמב”ם. ובמקומות 
שנחלקו חז”ל, לבאר מדוע פסק הרמב”ם כפי שפסק. ב. במקומות הנצרכים, לבאר טעמי ההלכות, 
כפי שמובן מתוך דברי חז”ל. ג. להשיב לקושיות שהקשו עליו בעלי מחלוקתו, או סתירות שנראות 

בדבריו וכדומה. ד. דקדוק ועיון בדברי הרמב”ם ולשונותיו.

המפרש הראשון של הרמב”ם, הלא הוא הרמב”ם עצמו, באגרותיו שהשיב לשואלים ששאלו אותו 
על דברים שכתב בספריו. בתשובות אלו פעמים הוא מודיע הגרסה המדויקת בספרו )כיון שלשואלים 
היתה גרסה מוטעית(, פעמים שהוא מודיע על תקון גרסה שהוא עצמו ערך לאחר שחזר בו מדבריו 
הראשונים. פעמים שהוא מודיע מקור דבריו בגמרא, ופעמים שהוא גם מבאר לשואלים מהו הפירוש 

הנכון בדברי הגמרא עליהם הסתמך.

תלמידי  של  חוג  היה  כנראה  שם  שבצרפת.  לוניל  העיר  לחכמי  מיועדות  מהאגרות  חשוב  חלק 
חכמים, ובראשם רבי יונתן הכהן מלוניל, שקבלו בהערכה את הרמב”ם וספרו ועיינו בו בתשומת לב 

מרובה, וכשנתקלו בדבר שהיה קשה להם התכתבו על כך עם הרמב”ם עצמו.

את  בסופו  ספר  בכל  הוסיפו  לעם  רמב”ם  במהדורת  עצמם.  בפני  בספרים  נדפסו  אלו  אגרות 
עוז  המגדל  )בד”כ  הדף  על  הנדפסים  הרמב”ם  שמפרשי  ופעמים  ספר.  לאותו  השייכות  התשובות 

והכסף משנה(, מעתיקים את התשובות בשלימותם בתוך חיבוריהם, במקומות המתאימים.

שהמשיכו  לשאלות  להשיב  החסיד(  אברהם  רבי  )המכונה  אברהם  רבי  בנו  קם  הרמב”ם  אחרי 
להתעורר על הספר. ואחריו מבני בניו רבי יהושע הנגיד. גם דבריהם מובאים במפרשים הנ”ל.

בני מחלוקתו של הרמב”ם

הראב”ד6 – רבי אברהם בן דוד – חי בדורו של הרמב”ם, והיה ראש ישיבה בעיר פוסקייר שבצרפת.

כשהגיע אליו ספרו של הרמב”ם הוא שם עליו עין עיונו ועבר על כולו מתחלתו עד סופו, והעיר עליו 
הערותיו, הפותחות רובם ככולם ב”אמר אברהם” )א”א(. וכדרכו בכלל, בהשגות רבות הוא משתמש 
בלשון חריפה. כבר בהקדמת הרמב”ם בה הוא מסביר את תכנית ספרו, מקבץ לתורה שבעל פה כולה 

בלשון קצרה וברורה, הראב”ד חולק על צורת העריכה של הספר. וכך ממשיך לאורך הספר כולו. 

יש לציין שלפעמים הערותיו של הראב”ד אינן באות לחלוק, אלא להוסיף ואפילו לחזק את דברי 
הרמב”ם. וגם, כלל גדול הוא שבמקום שהראב”ד לא חולק על הרמב”ם, שתיקתו נחשבת כהודאה 

6(  נפטר ד’תתקנ”ט.
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והסכמה לדברי הרמב”ם7. 

ראוי לציין לשונו של הראב”ד בהלכות לולב “כבר כמה שנים שהופיע רוה”ק בבית מדרשנו8”. וכן 
בהלכות בית הבחירה, “כך נגלה לנו מסוד ה’ ליראיו”.

פעמים רבות שהראב”ד בתוך דבריו מביא מושגים וביטויים מתוך סוגיות הגמרא השייכות לנושא 
הנדון, ומזכיר אותם כמובנים מאליהם, כאילו הוא כותב עבור הלומד שכבר מכיר את הסוגיא ומצוי 
בתוכה. אך הלומד שלא מכיר את הסוגיא, לא יבין כלפי מה דברים אמורים. לשם כך יוכל הלומד 
להזדקק לדברי שאר המפרשים, שמציינים מקורות הרמב”ם ומצטטים הדברים ממקורם, ואז יוכל 

להבין גם כוונת הראב”ד בדבריו9.

הראב”ד נחשב לבר פלוגתא של הרמב”ם שסמכותו יכולה להיות בעלת משקל כנגדו. וכל מפרשי 
הרמב”ם שלאחריו התייחסו לדברי הראב”ד, לטרוח להגן על הרמב”ם מהשגותיו.

הוא  בהם  הרמב”ם,  בדברי  עיקרית  במדה  התמקדו  העמוקים  עיוניו  שכידוע  הרגצובי  הגאון  גם 
מצא עומק לפנים מעומק. גם הוא מתייחס כמה פעמים למחלוקות הרמב”ם והראב”ד, כשבמילים 
פשוטות לכאורה של הראב”ד הוא מוצא רעיונות עמוקים העומדים מול הרעיונות העמוקים שהוא 

מוצא בדברי הרמב”ם עצמו10. 

אף שהראב”ד בא לחלוק על הרמב”ם, אך במובן מסויים הוא נעשה להשלמה ובמדה מסויימת כמו 
חלק מחיבור הרמב”ם עצמו. כפי שמתבטא גם בכך שבכל ספרי הרמב”ם שהדפיסו השגות הראב”ד, 
בדור  גם  הדף(.  בצדי  שנדפסו  המפרשים  משאר  )בשונה  עצמו  הרמב”ם  דברי  בתוך  נדפסו  דבריו 
האחרון, במהדורות אשכול חזק ואבן ישראל שנדפסו ללא מפרשים, לתועלת לימוד הרמב”ם היומי 

שהוא לימוד לגרסא, אעפ”כ הכניסו ג”כ השגות הראב”ד, כביכול א”א להפריד ביניהם.

באותו הדור בלוניל היה הרמ”כ – רבי משה הכהן – שבא ג”כ לחלוק על הרמב”ם. הערותיו על 
הרמב”ם נקראים בשם הגהות – הגהות הרמ”כ.

7(  ראה תשובת הרשב”א )ח”ה סימן טז. הובאה במגיד משנה הלכות רוצח פ”י ה”ו( שנתקשה בדברי הרמב”ם בדין עגלה ערופה, 
“וטרחתי להעמיד דבריו ולא יכולתי, אבל מה אעשה והראב”ד לא חלק עליו בזה כלום”.

8(  ראה לקו”ש ח”ב הוספות לפרשת בלק שמפרש הדברים כפשוטם, ולא כמליצה בעלמא.
9(  ראה מגיד משנה הלכות שכנים פ”ח ה”ה, לאחר שמצטט השגת הראב”ד, ממשיך “דבריו סתומין כמנהגו, ועתה אפרש”.

10(  ראה לדוגמה מחלוקתם בענין שחיטת נכרי )הלכות שאר אבות הטומאות פ”ב ה”י(, שלדעת הרמב”ם שחיטת נכרי מטמאה 
מדברי סופרים, ולדעת הראב”ד מדאורייתא. והרגצובי )צפע”נ עה”ת, הפטרת פרשת בהר( מבאר יסוד מחלוקתם האם לנכרי 

יש מציאות תורנית או שהוא בבחינת העדר. הובא ונתבאר בלקו”ש חח”י שיחה ג לפרשת שלח.
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שבת  ובהלכות  המדע  בספר  משנה  הכסף  אך  המצויים,  הרמב”ם  בספרי  נדפסו  לא  אלו  הגהות 
מעתיקן כמעט בשלימותן, וגם בדברי המגיד משנה הם מוזכרים מפעם לפעם. בדורנו נדפסו הגהות 
אותן  ובמהדורת רמב”ם פרנקל הדפיסו  יד שנמצאו,  כתבי  הרמ”כ על כמה מספרי הרמב”ם מתוך 

בשולי הדף מצדדיו.

עוד באותו הדור, בטולדו שבספרד, היה הרמ”ה – רבי מאיר הלוי אבועלפיה, שהיה ג”כ מהחולקים 
לוניל  חכמי  עם  בקשר  עמד  הוא  אך  עצמו,  הרמב”ם  עם  ישיר  קשר  הי’  לא  לרמ”ה  הרמב”ם.  על 
תשובות  וגם  עצמו,  לרמב”ם  דרכם  הגיעו  הרמ”ה  מקושיות  כמה  כנ”ל.  הרמב”ם  עם  שהתכתבו 
והוא הוסיף להקשות עליהם. כך שפעמים אחרי שמפרשי הרמב”ם  הרמב”ם הגיעו דרכם לרמ”ה, 

מביאים את תשובות הרמב”ם, מוסיפים ומביאים גם את קושיות הרמ”ה עליו.

דור לאחר מכן היה הרמב”ן11, רבי משה בן נחמן, גדול חכמי ספרד באותו הדור ומגדולי רבותינו 
הראשונים בכלל.

הרמב”ן בחיבוריו מזכיר את הרמב”ם בכבוד גדול, וכאשר התעוררה בדורו המחלוקת והיו בצרפת 
כאלו שרצו לאסור את הלימוד בספרי הרמב”ם, עמד הרמב”ן להגן על הרמב”ם ולהוכיח צדקתו ויושר 
לבבו. אך הרמב”ן עצמו חלק על הרמב”ם בנושאים שונים, הן בהלכה והן באגדה, כדרך תלמידי חכמים 

החולקים זה על זה ואלו ואלו דברי אלקים חיים.

את מחלוקותיהם בהלכה אפשר למצוא מפוזרות בחידושי הרמב”ן על סדר הש”ס, ואת מחלוקותיהם 
בעניני אגדה אפשר למצוא בפירוש הרמב”ן על התורה, וכן בשער הגמול שבסוף ספרו תורת האדם, 
שם מאריך לדבר אודות המחלוקת הידועה האם עולם הבא שבדברי חז”ל הכוונה לעולם הנשמות 
)כדעת הרמב”ם( או לעולם התחיה )כדעת הרמב”ן, ואח”ז הכרעת תורת הקבלה והחסידות(. גם חלק 

הרמב”ם על דרכו של הרמב”ם במנין המצוות, וכתב השגות על ספר המצוות להרמב”ם, לכל ארכו.

על ספר משנה תורה לא חיבר חיבור מיוחד. אמנם כפי שיוזכר לקמן, המגיד משנה שהיה מתלמידי 
תלמידיו, כתב את חיבורו על ספר משנה תורה, בתוכו הביא בעקביות דברי הרמב”ן, כולל כל המקומות 

שנחלק בהם על הרמב”ם. כך שלמעשה חיבורו מהווה ליקוט מחלוקות הרמב”ן על הרמב”ם.

המגיד משנה

11(  ד’תתקנ”ד - ה’ל.
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מתלמידי  )שניהם  הר”ן  של  חברו  טולושה,  די  וידאל13  רבי  בספרד  עמד  מכן12  שלאחר  בדור 
הרשב”א14, תלמיד הרמב”ן(, וחיבר את המגיד משנה15 על הרמב”ם. חיבור זה נחשב ליסוד לחיבורים 
הבאים אחריו, המכנים אותו בשם הרב המגיד )ה”ה(, דנים בדבריו וממשיכים אותם. בספרי הרמב”ם 
הנדפסים עם המפרשים, הוא מופיע תמיד בצד הפנימי של העמוד )במקביל למקומו של רש”י בעמוד 

הגמרא(.

את מקורות הרמב”ם הוא מבאר בפרטיות, מצטט את דברי חז”ל הנוגעים לענין במלואם, במקרה 
הצורך מצטט גם מפירוש רש”י להבנת דבריהם, ובמקרה הצורך נכנס לדיון כיצד הבין הרמב”ם את 
דברי חז”ל וכיצד הסיק מתוכם את פסק ההלכה. במקום הצורך, הוא מבאר טעמי ההלכות. הוא משיב 
על השגות הראב”ד, אך רק פעמים מעטות הוא מתייחס להגהות הרמ”כ, פעמים בשמו16 ופעמים גם 

שלא בשמו17. וגם מפעם לפעם מעיין בלשונו של הרמב”ם עצמה לדקדק בה ולבארה.

ענין מיוחד שהרב המגיד מתעכב עליו, הוא הסדר המופלג שבדברי הרמב”ם. וכדבריו בהקדמתו 
לספר זמנים18, “יותר שהיה רבינו חכם בדיני התורה ודבריו בהם צוף דבש ואמרי נועם, עוד אזן וחקר 
ותקן בהפלגת סדורו בספריו, ולמד דעת את העם בהיות כל דבר דבור על אופניו, וכל ענין מיושב 
במקומו. לזאת כל בקי בספריו ואשר יחפוץ לבוא חדריו, כי מקדש מלך ובית ממלכה סתריו, יערב לו 

לדעת סדור רבינו במאמריו”.

ואכן בשלשת הספרים זמנים נזיקין וקנין, הרב המגיד הקדיש לכך תשומת לב מיוחדת. בפתיחת 
כל ספר הוא מבאר סדר ההלכות בזו אחר זו, ובפתיחת כל הלכה הוא מבאר סדר הפרקים זה אחר זה.

רבינו  ש”מהפלגת  הנ”ל,  בהקדמתו  עליה  גם  מעיר  המגיד  שהרב  לזה,  בהמשך  נוספת  נקודה 
בשמירת הסדר, היה לשנות בקצת מקומות קצת דינין, להיות לכל אחד מהן מבוא בענינים חלוקים, 
רבינו  יבאר  ענינים,  לדין אחד מבוא בשני  בהיות   .  . ונסדרו  כפי החלוקה הישרה שנחלקו מאמריו 
חלק אחד במוקמו הראוי לו, והחלק השני במקומו האחר . . ואני העירותי בצדק זה בחזקת ידי ברוב 

המקומות, וידעתי השלים כולן, כי כל דבריו נכוחים למבין וישרים למוצאי דעת”.

12(  המ”ג - ה’ק”כ.
13(  השם וידאל הוא כנראה תרגום של השם חיים.

14(  רבי שלמה בן אדרת, מספרד. מחבר חידושי הרשב”א על הש”ס. בשונה מהרשב”א מבעלי התוספות שהיה דורות קודם לכן 
בצרפת, הוא רבי שמשון בן אברהם, המכונה גם הר”ש משאנץ.

15(  על לשון הפסוק )זכריה ט, יב( בנוגע לבשורת הגאולה, “שובו לבצרון אסירי התקוה. גם היום מגיד משנה אשיב לך”. 
וכמובן, בהתייחסות לשם הספר ‘משנה תורה’.

16(  לדוגמה הל’ יו”ט פרק ח.
17(  ראה לדוגמה הל’ יו”ט פרק ז “ראיתי מקשין”. ועד”ז הלכות איסו”ב פ”א ה”ג.

18(  שהיא בעצם הקדמה לפירושו בכלל, שתחילתו רק בספר זמנים.
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ואכן לאורך החיבור המגיד מתייחס לענין זה כמה פעמים, ובכמה מקומות הוא עונה על פי יסוד זה 
להשגות הראב”ד19.

מצינו שהרב המגיד מביא מתשובות הרמב”ם20. אך כנראה21 לא היו לפניו כל תשובות הרמב”ם 
המצויות בידינו.

במהלך הדיונים בדברי הרמב”ם, אף שהרב המגיד מזכיר דעות שונות, הוא ממעט להזכיר חכמים 
אחרים בשמותיהם, ומסתפק באמירה סתמית “יש מן המפרשים שאומרים” וכיו”ב. וכמדומה שבד”כ 

הוא מזכיר בשמותיהן חמשה חכמים בלבד:

ראשון הוא הרי”ף בעל ההלכות, שאת פירושיו ופסקיו הוא מביא תדיר בשם 'הלכות' כנ"ל. גם 
להשגות הראב"ד הוא מתייחס כמובן בשם אומרן. וכן כשמצטט קטעי גמרא, במקומות הנצרכים הוא 

מצטט את פירוש רש"י, ובשמו.  

תלמיד  היה  עצמו  שהוא  הרשב”א,  מתלמידי  הוא  משנה  המגיד  כנ”ל,  הרי  אלו,  שלשת  מלבד 
הרמב”ן. בהתאם לכך, המגיד משנה מביא תדיר את דברי הרמב”ן והרשב”א הנוגעים לענין, ובשמם. 
ופעמים רבות אף מעתיק את דבריהם בלשונם במלואה. כך שכנ”ל, חיבורו מהווה בעצם ליקוט של 

מחלוקות הרמב”ן על הרמב”ם.

ובהקשר לזה כתבו שכאשר יש ספק בהבנת דברי הרשב”א בחיבוריו, אפשר להסתמך על הציטוטים 
של הרשב”א בדברי המגיד משנה בכדי לברר כוונת הרשב”א.

זאת ועוד:

במקרה של דיון ושקו”ט, הוא בד”כ מביא את דברי הרמב”ן והרשב”א כסיום וחותם הדיון והכרעת 
הלכה. גם במקרים שהרמב”ן והרשב”א חולקים על דברי הרמב”ם, פעמים רבות נראה שהרב המגיד 
נוטה לפסוק כדבריהם. וגם, פעמים רבות הוא מביא את דבריהם בזכות עצמם. היינו גם במקומות 
לענינים  ומתייחסים  מוסיפים  אלא  הרמב”ם,  דברי  בהבנת  מורידים  או  מעלים  אינם  שדבריהם 
ענינים  שאלו  מפני  כנראה  להביאם,  המגיד  לרב  חשוב  היה  ואעפ”כ  עליהם.  דיבר  לא  שהרמב”ם 

הנוגעים להלכה למעשה.

19(  ראה לדוגמה הלכות תעניות פ”א הי”ד.
20(  הל' איסו"ב פט"ז ה"ב. תשובת הרמב”ם בדין מלקות בחייבי לאוין.

21(  ראה לח”מ בהל' חנוכה פ"ג ה"ה, בנוגע לתשובת הרמב"ם בדין ברכה על ספק דרבנן. "צריך לומר שהרב המגיד ז"ל לא ראה 
אותה תשובה של רבינו ז"ל".
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ועפ”ז לכאורה יהיה נכון לומר, שלמגיד משנה בחיבורו כוונה כפולה: א. לבאר ספר הרמב”ם, היינו 
להוסיף על ספר הרמב"ם את פסקי רבותיו,  לברר מקורותיו ולהגן מהשגות הראב”ד וכו' כנ"ל. ב. 
הרמב"ן והרשב"א. כך שעל ידי לימוד הרמב"ם עם חיבורו דוקא, יהיה אפשר לדעת ההלכה למעשה 

)אולי על דרך שהרמ"א הוסיף על השולחן ערוך את פסקי רבותיו ופסקיו(.

ראו לעצמם משימה להשלים את  והמפרשים שאחריו,  כל הספר,  על  אינו  חיבור המגיד משנה 
הפירוש על שאר ספרים שלא כתב עליהם.

החיבור נכתב רק על ספרים הנוהגים גם בזמן ומקום הגלות. ובהם גופא, רק על ספרים זמנים )ולכן 
קנין  נזיקין,  נשים, קדושה,  גם מעין הקדמה כללית לפירושו בכלל(,  יש בה  זמנים  הקדמתו לספר 
ומשפטים. גם באותם ספרים גופא, נראה שאינו מתעכב על הלכות שאינם שייכות לזמן הזה. לכן 
בספר זמנים אינו מבאר הלכות שקלים והלכות קידוש החודש. בספר נשים אינו מבאר הלכות נערה 

בתולה והלכות סוטה. ובספר נזיקין אינו מבאר הלכות רוצח ושמירת נפש22.

]בספר קדושה ישנו ביאור רק עד הלכות מאכלות אסורות אמצע פרק ט, והמשך הספר, כולל 
הלכות שחיטה שלאחריהן, אין עליו פירוש23. אך מכך שפירושו על הלכות מאכ”א נפסק באמצעו, 
מסתבר לומר שזהו מסיבה טכנית. גם בספר קנין אין ביאור על הלכות שלוחין ושותפין והלכות עבדים 

שבסוף הספר[.

המגדל עוז

באותו הדור של המגיד משנה, בתחלת האלף השישי, עמד בספרד רבי שם טוב אבן גאון24, אף הוא 
מתלמידי הרשב”א, שכתב את החיבור מגדל עוז.

החיבור שבידינו, אינו כולל את הספרים זרעים, עבודה, קרבנות, טהרה )העוסקים כולם בדינים 
שאינם נוהגים בזמן ומקום הגלות(25. אך הכסף משנה בפירושו לספרים אלו מביא מדברי המגדל עוז 

22(  שרובם בדיני מיתת הרוצח בבית דין, ערי מקלט, ועגלה ערופה.
23(  בדפוס וילנא נדפס פירוש מגיד משנה על הל’ שחיטה, אך במהדורת פרנקל תקנו וציינו שפירוש זה נכתב על ידי רבי יהודה 

כלץ.
24(  ה’מ”ז – ה’צ.

25(  גם הרדב”ז בפתיחתו לספר זרעים כותב בנוגע לספרי עבודה וקרבנות “לא נמצא אצלנו לא מגיד משנה ולא מגדל עוז”. 
ומשמע שם שכן הוא גם בנוגע לספר זרעים.
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בארבעה מקומות26. כך שיתכן שהיה לפניו חיבור המגדל עוז גם על ספרים אלו.

מטרתו הראשונה של המגדל עוז היא לציין מקורות הרמב”ם בדברי חז”ל, שזאת הוא עושה בצורה 
כללית ותמציתית ביותר. המטרה השניה, בה הוא מתמקד בעיקר, היא להשיב על השגות הראב”ד 

והרמ”כ, שם המגדל עוז מאריך לדון בדברי הרמב”ם ולבארם.

בדיונים על השגות הראב”ד, פעמים רבות שהמגדל עוז משתמש בלשונות תמיהה ופליאה כלפי 
הראב”ד, ומעלה השערה שמא אין דברים אלו מהראב”ד אלא מתלמיד טועה. פעמים רבות מתרץ 
ההשגות על פי חילופי גרסאות בגמרא. גם פעמים מבאר שהרמב”ם אינו אלא מעתיק דברי הגמרא. 
פעמים רבות הוא משאיר את הדיון פתוח באמירה שדברי חז”ל יכולים להתפרש הן כדברי הרמב”ם 

והן כדברי הראב”ד.

מצוי שהמגדל עוז מעתיק תשובות הרמב”ם במילואן. כמה וכמה פעמים הוא כותב שהיתה לרמב”ם 
ידיעה בתורת הקבלה אלא שהסתיר זאת. וגם המגדל עוז עצמו רומז לפעמים בדבריו סתרי תורה27.

במקומות רבים דברי המגדל עוז אינם מובנים ללומד, עד שיש מהאחרונים שכתבו על כך דברים 
חריפים, ויש שתלו תופעה זו בשיבושי מעתיקים. המפרשים שאחרי המג”ע, אינם מתבססים עליו, 
ורובם – מלבד הרדב”ז – מזכירים אותו לעתים רחוקות בלבד. זוהי אולי גם הסיבה שבדפוסים מקומו 

של המג”ע הוא בתחתית העמוד ממש, ובאותיות קטנות28.

הרדב”ז

כמאתיים שנה אחרי המגיד משנה קם הרדב”ז29 – רבי דוד בן זמרא. בצעירותו היה מגולי ספרד 
)בשנת רנ”ב(, והגיע למצרים שם היה דיין שנים רבות, ואח”כ לצפת.

משנה  המגיד  פירושי  את  מזכיר  שופטים  וספר  הפלאה  ספר  עבודה  לספר  בפתיחותיו  הרדב”ז 
והמגדל עוז, שהוא בא להשלימם. אך נראה שהוא רואה את דברי המגיד משנה לעיקר יותר מאשר 
דברי המגדל עוז. לכן הרדב”ז מבאר רק את אותם ספרים שהמגיד משנה לא ביאר, גם אם המגדל עוז 
כתב כבר על אותם ספרים. גם בספרי הרמב”ם נדפס פירוש הרדב”ז באותו מקום של פירוש המגיד 

משנה, בצד הפנימי של העמוד.

26(  נסמנו ברמב”ם פרנקל, בהלכות תמורה פ”ג ה”ו.
27(  ראה הל’ תשובה פ”ח.

28(  בדור האחרון נתחבר קונטרס עוז המגדל )לר’ אפרים בורדיאנסקי(, לעיין בכמה מקומות בדבריו של המגדל עוז, לבררם 
ולהבהירם ולהראות את דרכו המיוחדת, מתוך מטרה לעורר הלומדים להמשיך בדרך זו.

29(  ה’רל”ט - ה’של”ד.
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כיון שכנ”ל, חיבור הרדב”ז הוא רק על אותם הלכות שהמגיד משנה לא פירש, קשה למצוא בתוך 
בשני ספרים,  נפגש  הוא  עוז  הבעל המגדל  אך עם  המגיד משנה.  לדברי  התייחסות  הרדב”ז  חיבור 

הפלאה ושופטים. ושם הוא אכן מזכיר אותו רבות.

בסוף פרק א של הלכות שבועות )שהוא גם הפרק הראשון של כל ספר הפלאה( הוא כותב “ומורה 
לדברי  כלומר, שלא כתב בעצמו המקורות  עוז, מאהבת הקיצור”.  המקום סמכתי על בעל המגדל 

הרמב”ם, כיון שסמך על כך שבעל המגדל עוז כבר ציין אותם. ובדרך זו הוא ממשיך עד פרק ו.

מפרק ז ואילך, הפסיק להסתמך על מראי המקומות של המג”ע, והחל לכתוב מראי מקומות בעצמו. 
אך גם בהמשך ספר הפלאה, וכן בספר שופטים, הוא מתייחס תדיר לדברי המגדל עוז. פעמים שנכנס 

לדון בהם, פעמים שמפנה לעיין בהם, ופעמים שמסתפק בהזכרה בעלמא. אך אינו מתעלם מהם.

גם הרדב”ז לא השלים ביאור החיבור כולו. אלא רק הלכות מאכ”א ושחיטה בספר קדושה, ספר 
הפלאה, זרעים, עבודה30, קרבנות31, הלכות שלוחין ושותפין ועבדים מספר קנין32, וספר שופטים. 

כמו המגיד משנה לפניו, גם הרדב”ז הקדיש תשומת לב לסיכום תוכן פרקי הרמב”ם וביאור סדרם 
בזה אחר זה. בתחלת פירושו להלכה )בתוך הפירוש גופא( הוא מבאר מדוע הלכות אלו באו לאחר 

ההלכות שקדמו להן. ובסיום ההלכות33 מסכם תוכן הפרקים ומבאר סדרם בזה אחר זה. 

בענין זה, הרדב”ז משווה תמיד בין סדר הענינים ברמב”ם לסדר הענינים במשנה )ופעמים גם לסדר 
הענינים בתורה שבכתב(. וכשסדר הרמב”ם שונה מסדר המשנה הוא מתייחס לכך ומשתדל לבאר 

הטעם.

פעמים רבות מזכיר הרדב”ז את הכלל, ש”דרכו של הרב ז”ל לקבוע מנין ולכלול בו כללים לסייע אל 
הזכירה, שהוא ז”ל חבר חיבור זה כדי שילמדו אותו על פה”34. ונראה שבכל פעם שהרמב”ם כותב מנין 

או כיו”ב, הרדב”ז מזכיר זאת שוב ושוב.

בכמה מקומות אפשר למצוא בדברי הרדב”ז אמירות הנוגעות בענינים השייכים לטעמי תורה ודברי 
אגדה, כמו שמירת בריאות הכהנים בבית המקדש, למרות שהיו הולכים יחפים ואוכלים בשר, שזהו 

30(  נדפס במהדורת פרנקל, עד הלכות תמידין ומוספין, ומקצת בהל’ פסולי המוקדשין.
31(  בהקדמתו לספר זרעים הוא כותב שכבר כתב פירושו לספר עבודה וקרבנות, אך לא נדפס בספרים. במהדורת פרנקל 
בתחלתה כותבים המדפיסים שבכוונתם להדפיס פירוש הרדב”ז הנמצא בידם על חלק מספר קרבנות. אך כנראה לא יצא לפועל. 

32(  נדפס בפני עצמו. במהדורת פרנקל, כתבו כנ”ל אך לא נדפס.
33(  מלבד כמה הלכות בספר עבודה.

34(  סוף הלכות ביאת המקדש.
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מפני “ההשגחה פרטית אשר היתה עליהם, דכתיב שומר מצוה לא ידע דבר רע”35. ביאור הדין36 שאין 
עונשים אדם על פי הודאתו, “לפי שאין נפשו של אדם קניינו אלא קנין הקדוש ברוך הוא . . הילכך לא 
תועיל הודאתו בדבר שאינו שלו”. ביאור הדין37 שרשאין בית דין לבטל מצוה כדי להחזיר רבים לדת, 
שהרמב”ם המשילו לרופא הכורת איבר כדי להציל הגוף, כי “כל ישראל כאילו הם גוף אחד, ואע”פ 
שגופין מחולקין הם, כיון שנשמותיהם ממקום אחד חוצבו, הרי הם כגוף אחד, כי הנשמה היא עיקר38”. 

הכסף משנה

באותו הדור של הרדב”ז, אך צעיר ממנו מעט, היה רבי יוסף קארו39, מחבר השולחן ערוך. גם הוא 
בילדותו היה מגולי ספרד, ובהמשך התיישב בעיר הקודש צפת. חיבורו הגדול לדורות הוא השולחן 

ערוך, על שמו נקרא מרן המחבר.

כהקדמה לחיבור השולחן ערוך כתב פירושים על שני ספרי ההלכה היסודיים שקדמו לו, הרמב”ם 
וארבעה טורים. לחיבורו על הטור קרא בשם בית יוסף, ולחיבורו על הרמב”ם קרא בשם כסף משנה, 

“כי40 בו כוסף הנכספים להבין דברי הספר היקר הזה משנה תורה”41.

מכיון שבמדה רבה שני הספרים )בית יוסף וכסף משנה( עוסקים באותם נושאים, לכן ישנה הקבלה 
רבה ביניהם.

הכסף משנה בהקדמתו מציין הצורך בפירוש על דברי הרמב”ם, למצוא מקורותיו, לבאר דבריו 
במקומות הסתומים, ולהשיב על השגות הראב”ד והרמ”כ.

באותה הקדמה, הכס”מ מתייחס גם לפירוש המגיד משנה שקדם לו, ומעיר על כך שכנ”ל, פירוש 
המגיד משנה לא נשלם על כל החיבור, וגם במקומות שפירש, יש עדיין מה לבאר. ולכן חיבור הכס”מ 

35(  הלכות כלי המקדש פ”ז הי”ד.
36(  הלכות סנהדרין ספי”ח.

37(  הלכות ממרים פ”ב ה”ד.
38(  ומתאים לאמור בתניא רפל”ב.

39(  ה’רמ”ח - ה’של”ה.
40(  הקדמת הכס”מ לפירושו.

41(  מלבד זאת, הביטוי כסף משנה קשור לשם יוסף, כיון שמקורו באמור בתורה בנוגע ליוסף הצדיק, “וכסף משנה קחו בידכם 
וקומו שובו אל האיש”. כשם שהביטוי בית יוסף לקוח ג”כ מאותו מעשה.
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מקיף את כל י”ד ספרי הרמב”ם, גם אותם ספרים שהמגיד משנה כבר כתב עליהם.

אך אפשר לראות שבאותם ספרים שהמגיד משנה ביאר, הכסף משנה אינו מבאר כל הלכה והלכה, 
כיון שברוב הענינים הוא סומך על פירוש המגיד משנה שהקדימו. רק מפעם לפעם הוא רואה צורך 
להוסיף על דבריו להעיר על ענינים שהמגיד משנה לא נגע בהם, או, שיש לו להעיר בדברי המגיד 
כתב  לא  משנה  שהמגיד  ספרים  בשאר  זאת  לעומת  עליהם.  לחלוק  או  דבריו  לבאר  עצמו,  משנה 

עליהם, שם הכסף משנה נזקק לבאר כל דין ודין מתחלתו.

מפעם לפעם הכס”מ מציין לדברי המגדל עוז, אך כנראה אינו מסתמך כ”כ על דבריו42.

מלבד הנ”ל, הכס”מ מציין בהקדמתו שיעתיק דברי המפרשים שדנו כבר בדברי הרמב”ם עצמו. ואכן 
לאורך החיבור הוא מרבה להעתיק מדברי החכמים שלפניו ולהביאם במלואם, גם מבלי לפרשם ומבלי 
להוסיף עליהם מאומה. החל מדברי הרמב”ם עצמו בתשובותיו, קושיות הרמ”ה על דברי הרמב”ם43, 
ומה שהשיבו עליהם חכמי לוניל44. מדברי רבי אברהם בן הרמב”ם45, ורבי יהושע הנגיד46 מבני בניו. 
בספר מדע ובהל שבת הכס”מ מביא בעקביות הגהות הרמ”כ, גם כשלא משיב עליהם. בהלכות חמץ 
ומצה מעתיק פעמים רבות דברי רבינו מנוח. גם כמ”פ מעתיק דברי רבו, רבי יעקב בירב47. כך שנמצא 

שהכסף משנה מהווה מעין קובץ המפרשים הראשון על הרמב”ם.

שמעתיק  מצינו  תורה,  משנה  בספר  דיון  או  כביאור  מלכתחילה  שנכתבו  הנ”ל,  חיבורים  מלבד 
קטעים שלמים מפירוש המשנה לרמב”ם, ומפירוש המשנה לרבי עובדיה מברטנורא )אותו הוא מכנה 

רבי עובדיה סתם(, במקומות שיכולים להוסיף בהבנת דברי הרמב”ם בחיבורו.

הכס”מ אינו מתייחס לסדר הרמב”ם בהלכותיו ופרקיו, כמו שעשו המ”מ והרדב”ז. אך מפעם לפעם 

42(  גם נראה שהכס”מ לא סומך על הקורא שעיין במג”ע לפניו. כפי שלכאורה אפשר להוכיח מכך שגם באותן מקומות 
שהמגדל עוז מעתיק תשובות הרמב”ם, הכס”מ חוזר ומעתיקן במילואן

בענין הדברים  ד,  בדין ברכה על ספק מצוה. הלכות קידוש החודש סוף פרק  לדוגמה בכס”מ סוף הלכות מילה,  43(  ראה 
שמעברים עליהם השנה.

44(  ראה לדוגמה הלכות קדוה”ח שם. הלכות איסו”ב פט”ו ה”ב, בענין מלקות בחייבי לאוין, האם הם דוקא בקידושין או גם 
בבעילה לבדה.

45(  ראה לדוגמה הלכות שבת רפ”א, בהגדרת ההבדל בין דבר שאין מתכוון ומלאכה שאין צריכה לגופה. הלכות איסו”ב שם.
46(  הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה, פ"ז הט"ז. הלכות ברכות פ”ג ה”ח, בענין פת המוציא שעברה צורתה. הלכות נערה 
בתולה, פ"ב הי"ב. הלכות איסו”ב פ”ז הי”ד, בדין אשה שיום תראה דם ויום לא. הלכות תרומות, פי"ד ה"כ. הלכות זכייה ומתנה, 

פ"ב ה"ג.
47(  הל’ ברכות שם. הל שבת פ”ט ה”ד, בדין אחד הביא את העצים ואחד הביא את האש.
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אפשר למצוא בדבריו ביאורים בסדר הפנימי שבתוך הפרק גופא48.

)מקביל  העמוד  של  החיצוני  בצדו  הכס”מ  נדפס  והרדב”ז,  המ”מ  פירוש  עליהם  שיש  בספרים 
למקומו של התוס בעמוד הגמרא(. בשאר הספרים פירוש הכסף משנה נדפס בצדו הפנימי של העמוד 

)מקביל למקומו של רש”י(.

הלחם משנה

באותו הדור עדיין, אך צעיר מהכסף משנה בשנים רבות, היה רבי אברהם די בוטון49, מחכמי סלוניקי 
שביון, שחיבר את הלחם משנה על הרמב”ם.

חיבור  רק  היה  ולפניו  הכסף משנה,  חיבור  נתפרסם  טרם  חיבורו,  לכתוב  אברהם  רבי  כשהתחיל 
המגיד משנה, שכנ”ל מתחיל רק בספר זמנים. כך שהספרים הראשונים, מדע ואהבה, היו לפניו בלא 
יסודית, לברר מקורות כל הדינים ולהשיב על כל השגות  ולכן התחיל לפרש אותם בצורה  פירוש. 

הראב”ד.

אך באמצע ספר אהבה, כשסיים ביאור פרק י”א מהלכות תפלה הגיע חיבור הכסף משנה לידיו50. 
ומשם ואילך משתנה סגנון חיבורו, כיון שכבר אינו רואה צורך לברר המקורות ולהשיב על ההשגות, 
וכשהגיע  אותו.  דברי המפרשים שקדמו  על  להוסיף  לפעם  לו מפעם  בהערות שיש  אלא מסתפק 
חזר לדרכו הראשונה לבאר הדברים  והכס”מ,  ידי המ”מ  נתפרשו על  קידוש החודש שלא  להלכות 

ממקורותיהם.

מכך  להוכיח  לכאורה  שאפשר  כפי  מלאה.  בצורה  אליו  הגיע  לא  הכס”מ  שחיבור  נראה  אמנם 
שפעמים רבות תוך כדי פירושו של הלח”מ על הרמב”ם הוא מציין לדברי הר”י קארו בחיבורו בית 
הלכה שהלחם משנה  באותה  כסף משנה,  בחיבורו  מופיעים  זהים  למרות שדברים  הטור,  על  יוסף 

עוסק בה.

ומתוך העיון בדברי הלח”מ נראה, שבספר קנין אינו מזכיר כלל את חיבור הכס”מ. בספר משפטים 
הוא מזכיר אותו רבות. בספר שופטים, בי”ט פרקים הראשונים של הלכות סנהדרין כנראה לא היה 
לפניו הכס”מ51, וכיון שגם המגיד משנה לא כתב על ספר זה, שוב חזר הלח”מ לדרכו הראשונה בתחלת 

48(  ראה פתיחת הכס”מ להל’ חמץ ומצה. הל’ טומאת אכלין פ”ז בכ”מ. הלכות גזילה ואבידה פי”א הי”ד בסופה.
49(  ה’ש”ה - ה’שמ”ח.

50(  כפי שמציין בעצמו בחיבורו על אתר.
51(  כפי שהעירו על כך במהדורת רמב”ם פרנקל בהערתם לדברי הלח”מ בהלכות סנהדרין פ”ה.
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החיבור, לציין כל מקורות הרמב”ם ולבאר כל דבריו. אך כנראה כשהגיע לפרק כ הגיע אליו הכס”מ, 
ולכן מאותו פרק ואילך הלח”מ מזכיר אותו רבות, ובמקביל, מאותו פרק דבריו של הלח”מ התקצרו 

בצורה ניכרת ביותר. 

אף שהלח”מ מזכיר הן את דברי המ”מ והן את דברי הכס”מ, אך ניכר הבדל ברור ביחסו אליהם:

למגיד משנה הלח”מ מתייחס כתלמיד לרב, ולכן עושה את דברי המגיד כעיקר ונושא לדון עליו 
ולבארו, ואם יש לו קושיות על דברי המגיד משנה הוא טורח ליישבן ולהצדיק את דברי המגיד )בשונה 

מהכסף משנה שיותר מרשה לעצמו להתקיף את דברי המגיד משנה ולחלוק עליהם(.

לעומת זאת מדברי הכס”מ אין הלח”מ עושה כ”כ נושא אלא מזכיר אותם בתוך דיוניו כחלק מהדיון. 
ירשה לעצמו  יותר בקלות  הוא  לו קושיות עליהם,  ויש  דברי הכס”מ  ואם הלח”מ מתקשה בהבנת 
להציע ביאור אחר מדברי הכס”מ52. ואם הכס”מ הקשה על דברי הרב המגיד וחלק עליו, הרי הלח”מ 

נעמד להגן על דברי הרב המגיד ולבארם.    

מהדברים שנזכרו לעיל משמע שהלח”מ התחיל לכתוב את חיבורו על הסדר, ספר המדע ואח”כ 
ספר אהבה. אך נראה שהמשך החיבור לא נכתב דוקא על הסדר, ואפילו להיפך, מהסוף להתחלה. כפי 
שאפשר להוכיח מכך שישנם ענינים שבספרים מוקדמים מציין לדברים שכתב בספרים מאוחרים 

יותר ומוסיף עליהם53.

השייכות  את  הספר  לאורך  מדגיש  הרמב”ם  אך  פה,  התורה שבעל  הלכות  עיקרו  הרמב”ם  ספר 
בין תושב”כ ותושבע”פ, ומזכיר מקורות ההלכות מתוך הפסוקים. רוב המפרשים מתמקדים בביאור 
ההלכות שברמב”ם, ולא כ”כ בפירושי הפסוקים המובאים בספר. אמנם נראה שהלחם משנה הקדיש 
לנושא זה – הלימודים מן הפסוקים – תשומת לב מיוחדת, ופעמים רבות מתעכב לדון ולברר בענינים 

אלו.

גם, כל המפרשים שלפני הלח”מ כשנכנסו לדון בדברי הרמב”ם, הביאו כהשוואה את דברי רבותינו 

52(  ראה לח”מ להלכות מחוסרי כפרה פ”א ה”ה, שמביא הבנת הכסף משנה בדברי הראב”ד, “ולי נראה לומר דבמחילה מכת”ר 
אלף פעמים, מעולם לא עלה על דעת הר”א ז”ל”.

53(  לדוגמה, דין מוכר מחמת אונס, מופיע בלח”מ בהלכות אישות רפ”ד, אח”כ בהלכות בכורות פ”ו ה”ח, אח”כ בהלכות גזילה 
פ”א ה”ט, ואח”כ בהלכות מכירה רפ”י.

אך הלומד יראה שאת דבריו יש ללמוד מסוף החיבור לתחלתו. כי בהלכות מכירה הוא מעלה כמה שאלות על דברי המגיד משנה. 
בהלכות גזילה והלכות בכורות, הוא מציין בלשון עבר, “כתבתי בהלכות מכירה”. ובהלכות אישות הוא מציע תשובות לשאלות 

ששאל בהלכות מכירה.
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הראשונים בחיבוריהם על הש”ס. אך הלחם משנה מביא גם מחיבורים שנכתבו על התנ”ך. פירוש 
רש”י על התורה, פירוש הרא”ם )רבי אליהו מזרחי( על פירש”י54, ופירוש הרמב”ן על התורה55. ומצינו 

גם שמביא מפירוש הרד”ק56 על הנ”ך57.

באותם ספרים שאין עליהם מ”מ  לדברי הרמב”ם.  בד”כ בתחתית העמוד, מתחת  נדפס  הלח”מ 
ורדב”ז, והכס”מ נדפס בצדו הפנימי של העמוד, אז פעמים שהלח”מ מופיע כנגדו, בצד החיצוני של 

העמוד.

המשנה למלך

כמאה שנה לאחר מכן, התחבר המשנה למלך על ידי רבי יהודה רוזאניס58 )מחבר הספרים פרשת 
דרכים ודרך מצוותיך( בקושטא )היא איסטנבול( שבטורקיה.

בחיבור זה ביאורים רבים בדברי הרמב”ם ושלשת מפרשיו הנ”ל, המגיד משנה הכסף משנה והלחם 
משנה. ולכן נקרא משנה למלך, שתיבת משנה רומזת למשנה תורה עצמו, ותיבת מל”ך רומזת בראשי 

תיבות לשלשת המפרשים, מגיד לחם כסף.

אך האמת היא שחיבור זה מלכתחילה לא התחבר על סדר הרמב”ם, ואינו מתמקד דוקא בדברי 
הרמב”ם, אלא גם בדברי שאר הראשונים, רש”י תוס’ וכו’. רק לאחר פטירתו, תלמידו רבי יעקב כולי 
הביא את כתביו לבית הדפוס, והחליט לערכם על סדר דברי הרמב”ם )תוך שהוא משלב בדבריו הערות 
עריכה ומוסיף מעט ביאורים משלו, המצויינים בפתיח א”ה – אמר המעתיק(. אך פעמים רבות שאין 

בהם כלל ביאור בדברי הרמב”ם.

מאותה סיבה, שחיבור זה אין מטרתו לבאר דברי הרמב”ם דוקא, ישנם פרקים רבים שהמשנה למלך 
לא נמצא בהם כלל. לאידך גיסא, מאותה סיבה עצמה, במקומות שהוא כן נמצא, הוא מופיע באריכות 
גדולה, כשהוא יוצא לדון מדברי מחבר זה לדברי מחבר אחר. כל העמודים הגדולים המלאים באותיות 

54(  ראה הלכות עבדים פ”ג ה”ט, בענין רציעת עבד עברי על דלת ומזוזה. הלכות רוצח פ”ט ה”א, בענין מדידה מחלל שנמצא 
בשדה.

55(  ראה הלכות מלכים רפ”ו, בענין קריאת שלום לשבעה עממים.
56(  ראה הלכות איסו”ב ספי”ג בענין גירותם של נשי שלמה.

57(  יצויין שגם הכס”מ בהלכות טומאת צרעת פ”א הביא מדברי הרמב”ן בפירושו על התורה. 
58(  ה’תי”ז - ה’תפ”ז.
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הקטנות שברמב”ם, הרי הם מחיבור המשנה למלך.

בדפוסים נדפס המל”מ בתחתית העמוד, מתחת לחיבור הלח”מ.   

הגהות מיימוניות

נכתב בתחלת האלף השישי על ידי תלמידו של רבי מאיר, המהר”ם מרוטנבורג, מאחרוני בעלי 
התוספות. בחיבור זה יש בירור מקורות הרמב”ם וביאור פסקיו בקצרה. אך בעיקר ענינו הוא ליקוט 

של פסקי חכמי צרפת ואשכנז, רש”י ובעלי התוספות לדורותיהם, על סדר דברי הרמב”ם.

]לכן כשההגהות מציינים לרשב”א, אין כוונתם לרבי שלמה בן אדרת הספרדי, תלמיד הרמב”ן. אלא 
לרבי שמשון בן אברהם הצרפתי )הר”ש משאנץ(, תלמיד ר”י הזקן מבעלי התוספות.

וכן כשמציין לספר המצוות, אין כוונתו לספר המצוות של הרמב”ם, אלא לספר מצוות גדול של רבי 
משה מקוצי מבעלי התוספות[.

בספרים שאינם נוהגים בזמן הגלות )זרעים, עבודה, קרבנות, טהרה(, כמעט ואינו נמצא. ולכאורה 
מהסיבה הפשוטה, שבענינים אלו לא היו שו”ת ומנהגים. אך כשמגיע בספר זרעים לדיני שמיטת 

כספים59 הנוהגת גם בזמן הזה, מיד מביא על כך פסקי בעלי התוספות כדרכו.  

לאידך במקומות כמו סדר התפלות )בסוף ספר אהבה( או סדר הגדה )בסוף הלכות חמץ ומצה(, 
שיש בהם ריבוי ענינים שאינם תלויים כ”כ בדברי חז”ל אלא תלויים במנהג המקומות, כל מפרשי 
ביותר  מאריכים  ואדרבה  בחיבורם  ממשיכים  המיימוניות  ההגהות  ורק  מלבאר,  עומדים  הרמב”ם 

להביא מנהגי צרפת ואשכנז וכו’.

עם היות חיבור זה מהקדומים בזמן, אך המפרשים שלאחריו מזכירים אותו רק לפעמים רחוקות, 
נדפסו הגהות אלו בתחתית  גם הסיבה שבדפוסים  כנראה  זו  יכול להיות מובן מהנ”ל.  והטעם לכך 

העמוד, מתחת לחיבור המל”מ. כיון שאינם מתמקדים כ”כ בדברי הרמב”ם עצמו.

59(  הלכות שמיטה, פרק ט.



ההדרנים
על הרמב"ם
סיכום תמציתי של כל אחד מההדרנים, והצעת סיכום 

כללי של כולם יחד
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ההדרנים על הרמב"ם
מאז סיום הרמב"ם הראשון בי"א ניסן תשמ"ה, זכינו מדי שנה בשנה – עד שנת תשנ"ב – לשיחה 
בקשר לסיום הרמב"ם. כשבדרך כלל זהו 'הדרן' המבאר את ההלכה האחרונה ברמב"ם אודות מצב 
העולם בימות המשיח, ומקשר אותה עם תחילתו של ספר הרמב"ם בנוגע לידיעת ה'. תוך דקדוק 

בדברי הרמב"ם ומציאת משמעויות חדשות ועמוקות המסתתרות בדבריו.

בבואנו ללמוד את אותם שיחות אנו רואים שאף שכל שיחה היא רעיון שלם העומד בפני עצמו, 
אך האמת היא שכל השיחות קשורות זו לזו, והרעיונות שבשיחות ממשיכים ומשלימים זה את זה. 
שמדובר  וכיון  ומופשטים,  עמוקים  ברעיונות  שמדובר  כיון  המשיג,  וקוצר  המושג  עומק  מפני  אך 
בחזרה שוב ושוב על אותה הלכה, וכיון שבכל שיחה הדברים באים בהקשר אחר ובסגנון אחר, הלומד 
המתחיל יכול להתקשות בתפיסת הרעיון המיוחד שבכל שיחה, והדברים יכולים להראות לו לפעמים 

כחוזרים על עצמם ולפעמים כסותרים זה את זה. 

כדי לענות על קושי זה, נעשה בזה נסיון לסכם בקצרה את תוכנם של שמונה שיחות שיצאו לאור 
הרעיונות  על  כללית  סקירה  תבוא  ותחלה  תשנ"ב1.   – תשמ"ה  בשנים   הרמב"ם  סיום  עם  בקשר 
העיקריים שבהדרנים ומהלכם הכללי, ולאחר מכן סיכום קצר של כל שיחה בפני עצמה, להגדיר את 

הרעיון המרכזי שבה, ולנסות לראות כיצד השיחות מתקשרות ממשיכות ומשלימות זו את זו. 

כמובן כל זה הוא כפי הבנת הדברים לפי קוצר דעתנו, ואם יהיה מי שיעיין בדברים ויראה לו אחרת 
– יעיר ויאיר. וכדלקמן.

1(  כולל ההדרן הגדול שנאמר בי"ט כסלו תשל"ה, והוגה ונדפס לקראת סיום הרמב"ם הראשון בתשמ"ה. לא כולל השיחה 
דשנת תשמ"ז העוסקת בדברי הרמב"ם אודות ביאת אליהו.
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תוכן ההדרנים בכללות

מנהג ישראל בכל הדרן, בכל ענין, לקשר תחלה וסוף, בבחינת נעוץ תחלתן בסופן וסופן בתחלתן. 
בספר הרמב"ם הקישור בין ההתחלה והסוף ברור ובולט. ההתחלה בענין ידיעת ה', "יסוד היסודות 
ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון". ובאותו ענין ממש גם הסיום בתיאור ידיעת ה' לעתיד 
כח האדם.  כפי  בוראם  דעת  וישיגו  דברים הסתומים,  ויודעים  גדולים,  ישראל חכמים  "יהיו  לבוא, 

שנאמר כי מלאה הארץ דעה את הוי כמים לים מכסים".

ב"יסוד  כנ"ל  הפותח  המדע,  ספר  הוא  תורה,  משנה  ספרי  י"ד  מבין  הראשון  הספר  לכך,  בנוסף 
היסודות ועמוד החכמות", ומסיים בהלכות תשובה, שבסיומם מדובר גם כן אודות אותם נושאים של 

ידיעת ה ומצב העולם לעתיד לבוא.

נעמד  המשיח,  מלך  והלכות  תשובה,  הלכות  התורה,  יסודי  הלכות  אלו,  מקומות  שלשת  ועל 
בהדרנים, לדקדק ולמצוא השווה והשונה, ולבאר את משמעות הדברים. 

נקודה עיקרית שכ"ק אד"ש מה"מ מדגיש, שעיקר תוכנו של הספר עצמו, הוא "הלכות הלכות". 
לכן עניני ידיעת ה' שבתחלת הספר הרי הם חלק ממצות והלכות ידיעת ה', וידיעה זו היא גם "יסוד 
היסודות ועמוד החכמות" עליו עומדים כל הלכות התורה שבהמשך הספר. וגם התיאור של ימות 
המשיח בסיום הספר, הוא תיאור המצב בו הלכות התורה יתקיימו בשלימותן )"חוזרים כל המשפטים 

בימיו כשהיו מקודם"(, והעולם כולו יהיה במצב המתאים לפי הלכות התורה.

וסביב נושאים אלו הוא עיקר העיסוק בהדרנים, בביאור דרגות שונות שיש בידיעת ה' המרומזות 
בדברי הרמב"ם בתחלת הספר ובסיומו. ובהתאם לזה גם דרגות שונות בפעולת הלכות התורה על 

מציאות העולם, ודרגות שונות במצב העולם בימות המשיח. 

גבול  עד  מסויימת,  ברמה  ה'  ידיעת  על  מדבר  הרמב"ם  דברי  שפשט  שבדברים,  החידוש  ועיקר 
ובהתאם לזה גם דבריו אודות מצב העולם לעתיד לבוא,  יכול להשיג.  מסויים, כמה ששכל האדם 
ה'  ידיעת  על  מדובר  החסידות  בתורת  העולם.  לטבע  בהתאם  ומוגבלים,  מדודים  לכאורה  הם  אף 
בדרגות עמוקות יותר, שלמעלה מהשכל. וגם על הגאולה העתידה מדברים בעומק לפנים מעומק, 
למעלה מהטבע. והחידוש שבהדרנים, שמדקדק בדברי הרמב"ם ומוצא בהם את כל הדרגות העמוקות 

המדוברות במאמרי חסידות2.

2(  כפי שמדגיש זאת במפורש בהדרן תשל"ה בכ"מ. וכן הוא גם בשאר ההדרנים.
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]ובזה צריך תשומת לב היטב לעיין ולברר, אימתי הביאורים שבשיחות מכוונים לבאר פשט דברי 
הרמב"ם, ואימתי הם באים בדרך הרמז והסוד, כהוספה על הפשט3. כמצויין לפעמים בשיחות גופא, 

ולפעמים אמור להיות מובן מתוך הדברים. וכפי שננסה לציין לקמן[  

ובפרטיות יותר:

בתורת החסידות מדברים על ג' דרגות באלקותו יתברך, ממלא כל עלמין, סובב כל עלמין, ועצמותו 
יתברך. ממלא כל עלמין היא בחינת האלקות המתגלה במציאות העולם, שדרך התבוננות השכל בטבע 
העולם הוא מגיע להכרה במציאות האלקות. סובב כל עלמין היא האלקות שאינה נגלית בעולם, והיא 
למעלה מהטבע ולמעלה מהשגה, אך היא נותנת מקום למציאות העולם. ועצמותו יתברך, שלפניו אין 

שום מקום למציאות נפרדת ממנו יתברך.

באופן כללי, חכמת החקירה מדברת על דרגת ממלא כל עלמין, האלקות הנגלית בהנהגת הטבע 
ונתפסת בשכל. המונח הלכה שייך בעיקר לדרגת סובב כל עלמין, כיון שההלכה היא רצון ה' שלמעלה 
מהשגתנו, אך מתייחס אלינו ואל העולם בכלל כמציאות קיימת שצריך לפעול בה. ואילו כשנגלה 

עצמותו יתברך, אזי מתבטלת מציאות העולם הנפרדת. 

דבריו מדבר  ולכן פשט  רעיונות מחכמת החקירה,  ה מבאר  ידיעת  אודות  בדבריו  והנה הרמב"ם 
אודות הידיעה בדרגה של ממלא כל עלמין, האלקות הנגלית בהנהגת הטבע4 ]אף שהרמב"ם כמובן 
)עד ההדרן של  לא השתמש בהגדרה של "ממלא", הלקוחה מספרי הקבלה[. בהדרנים הראשונים 
תשמ"ו(  מדקדק ומוצא בדברי הרמב"ם את הרמזים לבחינת סובב כל עלמין. ובהדרנים המאוחרים 
יותר )תשמ"ח ואילך(, מדקדק ומוצא בדברי הרמב"ם את הרמזים לדרגות עליונות יותר, עד לעצמותו 

יתברך לפניו מתבטלת כל מציאות העולמות.

וכפי שיבוא בפרטיות יותר, לקמן.

 תשל"ה. שלימות מצות ידיעת ה.

3(  ראה הדרן על הרמב"ם תשמ"ט הערה 76, "מה שכתב התומים אודות חיבוריהם של גדולי ישראל האמיתיים, שהכל בכתב 
מיד ה' עלי השכיל . . נמצא שהרמב"ם עצמו לומד עומק חיבורו שלא כיון בכתיבתו".
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ההכרה באלקות שבבחינת מציאות ולמעלה ממציאות

 כתב הרמב"ם "יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא
. . ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אין כל הנמצאים יכולים להמצאות". ובדברים אלו מוצא 

שתי רעיונות:

א. המצוה היא כפולה, בחיוב ושלילה. החיוב, "לידע שיש שם מצוי ראשון". ושלילת האפשרות 
לסברה אחרת, ההבנה הברורה שלא יכול להיות שאינו מצוי. ב. בעומק יותר: ההגדרה "מצוי ראשון" 
מתייחסת להקב"ה כפי שצמצם עצמו לגדרי המציאות, בחינת ממלא כל עלמין. וההגדרה "אינו מצוי" 
מתייחסת להקב"ה שלמעלה מגדרי המציאות, בחינת סובב כל עלמין5. כך שהמילים "אם יעלה על 
הדעת שהוא אינו מצוי" מתפרשות לפי זה כהוראה, שיש להעלות על הדעת שהקב"ה הוא למעלה 

מגדר מצוי.

בהתאם לזה מבאר )בחלקים ב-ג של השיחה( הדברים בסוף הספר אודות מצב העולם לעתיד, "לא 
יהיה שם לא רעב ולא מלחמה . . ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים". שיש כאן פעולת הלכות התורה 
ויודעים  גדולים  ישראל חכמים  "יהיו  לזה,  ובהמשך  ושלילה.  חיוב  בב' הקוים של  על מצב העולם 
דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם", יש כאן ב' הענינים של ההכרה בבחינת מצוי 
שבגדרי השכל )"ישיגו דעת בוראם"(, וההכרה בבחינת אינו מצוי שלמעלה מגדרי השכל )"יודעים 

דברים הסתומים"(.

היסודות  "יסוד  הרמב"ם  לשון  בדיוק  עצמו  בפני  שעומד  שלם  ביאור  ישנו  הנ"ל,  הדברים  בתוך 
ועמוד החכמות", לבאר מהו יסוד ומהו עמוד, מהן היסודות ומהן החכמות, ומדוע ידיעת ה' היא יסוד 

ליסודות ועמוד לחכמות )סעיפים יג-יט(.

עוד ענין שנכנס אליו בתוך השיחה )בחלק ב שלה(, ביאור ההבדלים שבין הלכות תשובה והלכות 
מלכים6 בתיאור השפע שהקב"ה נותן לעושי רצונו. מתוך הדקדוק בדברים נראה בבירור שבהלכות 
הוא בשלימות  בהלכות מלכים  הביאור, שהמצב המתואר  ונקודת  יותר.  נעלה  מלכים מתואר מצב 
פעולת הלכות התורה על מציאות העולם, כשמציאות העולם משתנה לטוב. משא"כ בהלכות תשובה 
מדובר על הזמן הזה, לפני שהעולם השתנה לטוב, והשפע לעושי רצונו מגיע כהוספה על טבע העולם.

]נושא זה – ההבדל בין הלכות תשובה להלכות מלכים – נמצא גם בהדרנים הבאים, ובעיקר בהדרן 
של שנת תשמ"ט ובהדרן של שנת תנש"א. אלא ששם הביאור באופן אחר קצת, וכדלקמן[.

תשמ"ה. שלימות מצות תלמוד תורה



46          לימוד הרמב"ם      

ברמב"ם  האחרונה  ההלכה  את  ומבאר  הראשון,  הרמב"ם  בסיום  נאמר  תשמ"ה  שנת  של  ההדרן 
ודיוקי הלשונות שבה ממש על דרך הפשט.

)ס"א( מתעכב על תחילת דברי הרמב"ם אודות המצב הגשמי בימות המשיח,  בתחילת השיחה 
"לא רעב ולא מלחמה", אך עיקר הביאור )ס"ב-ז( הוא על המשך דברי הרמב"ם אודות המצב הרוחני 
בימות המשיח, "ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד וכו'", שהרבי מפרש דברים אלו 
על ההתמסרות המוחלטת שתהיה אז ללימוד התורה, בלא שום עיסוק אחר, ובלא שום מטרה צדדית.

בכדי להבין את הדברים היטב, ממשיך בחלקה השני של השיחה )ס"ח-י"ב( לבאר את משמעותו 
של המושג 'כתר תורה' המבואר בדברי הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה, שזוהי הדרגה הנעלית בקיום 
מצות תלמוד תורה, לימוד תורה מתוך וויתור על כל עניני העולם7. ומשווה בין דברי הרמב"ם בהלכות 
תלמוד תורה, לדבריו בהלכה האחרונה אודות לימוד התורה לעתיד לבוא, שאז ישראל יהיו פנויין מכל 

עניני העולם ויוכלו לקיים את מצות תלמוד תורה בשלימות בבחינת 'כתר תורה'.

ובסיום השיחה )סי"ג-ד( מוסיף להתעכב על דברי הרמב"ם "ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת 
את ה'", כולל גם אומות העולם. ומבאר את שייכותם של אומות העולם ללימוד התורה.

]על פניו, שיחה זו אינה עוסקת בידיעת ה כרוב חברותיה. אך אעפ"כ, אפשר לראות כיצד שיחה זו 
מתחברת עם הרעיון הכללי של ההדרנים, כפי שיתבאר לקמן בקשר לשיחה דשנת תשנ"ב[.

 תשמ"ו. שלימות מצות ידיעת ה'.
ידיעת החיוב וידיעת השלילה

בהדרן של שנת תשמ"ו נעמד שוב  לדקדק בדברי הרמב"ם אודות המצב הרוחני לעתיד לבוא, אך 
הפעם חוזר לבאר את דברי הרמב"ם בהקשר של מצות ידיעת ה'.

ובכדי להבין את הדברים, הרבי מקדים )ס"ד-ט( לעיין בדברי הרמב"ם בתחילת ספרו שם מגדיר 
את מצות ידיעת ה', שהרבי מוצא בה ג' ענינים: א. האמונה הפשוטה שלמעלה מהשכל, שהיא קיימת 

7(  ולכאורה נראה שנקודת הביאור, שכתר תורה מורה על התקשרות עם התורה בעצם מציאותו, מבוססת על הפירוש החסידי 
למושג 'כתר' שבקבלה, עצם המציאות, ובכוחות הנפש זהו בחינת היחידה, עצם הנשמה. שלכן כתר תורה, הוא התקשרות עצם 

המציאות של האדם, יחידה שבנפשו, עם התורה. ודוק.
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בטבע כל ישראל מצד עצמם, ואין צריך ואי אפשר לצוות על זה. אמונה זו לא כתובה ברמב"ם, והיא 
קודמת למצוה המבוארת בדבריו ב. לאחר ועל בסיס האמונה הפשוטה באה המצוה לדעת ולהכיר את 
ה' בשכלנו כפי האפשר, בבחינת ידיעת החיוב. כמבואר בדברי הרמב"ם. ג. דרגה נעלית יותר שאף 
היא בכלל המצוה, הכרת השכל שהקב"ה הוא למעלה מהשגתנו, בבחינת ידיעת השלילה. דרגה זו לא 

נאמרה במפורש בדברי הרמב"ם, אלא כמו נרמזה בהם.

]בשולי הגליון, מציין להדרן של תשל"ה הנ"ל, אודות בחינת "מצוי" ו"אינו מצוי", ומשמע שב 
הדרגות דידיעת החיוב וידיעת השלילה מקבילות לב הדרגות שבהדרן דתשל"ה8[

ולפי זה חוזר )ס"י-י"ב( ומבאר את דברי הרמב"ם בסיום הספר אודות הזמן שלעתיד שאז תקויים 
מצות ידיעת ה' בשלימות בב' הפרטים שבה, "יהיו ישראל חכמים גדולים" – ידיעת החיוב, "ויודעים 
דברים הסתומים" – ידיעת השלילה. ועל דרך זה "מלאה הארץ דעה את ה'" – ידיעת החיוב, "כמים 
לים מכסים", ידיעת השלילה. ולפני כל זה יהיה את הגילוי של מלך המשיח עצמו, "יעמוד מלך מבית 
דוד", שעל ידו מתגלית האמת האלקית של האמונה הפשוטה במציאות ה' הקודמת למצוה של ידיעת 

ה'.

 תשמ"ח. ההבדל בין תחילת הספר וסופו.
ב' דרגות בידיעת ה'

כנ"ל, בג' השיחות דתשל"ה-מ"ה-ו מבאר את דברי הרמב"ם בהלכה האחרונה כהמשך של דבריו 
בחיבור בכללו אודות קיום המצוות, ששלימותן תהיה ב"אותו הזמן". אך ההדרן של שנת תשמ"ח 

פותח בהדגשת השוני בין דברי הרמב"ם שבהלכה האחרונה לדבריו בתחילת החיבור )סעיפים א-ג(.

בדרגה הראשונה  כלליות,  דרגות  ב'  ה'  ד-ח( שבידיעת  )סעיפים  הרבי מקדים  זאת  לבאר  ובכדי 
ידיעת ה' נותנת מקום למציאות העולם, ובדרגה השניה מתגלית האמת שה' הוא למעלה מעלה מגדרי 

הנבראים ואין עוד מלבדו. ובסגנון השיחה9, אלו הם ב' הדרגות של הוי' דלתתא והוי' דלעילא.

ולפי זה מבאר )סעיף ט ואילך(, שהמצוות בכללן, כולל מצות ידיעת ה', מתייחסות דוקא למצב 
הראשון, שהאדם המצווה מרגיש את עצמו למציאות קיימת. ולכן בתחילת החיבור כשהרמב"ם עוסק 
בהגדרה של מצות ידיעת ה', הוא מדבר על רמה נמוכה של ידיעת ה', שמשאירה את האדם והעולם 

8(  וראה ד"ה תקעו עת"ר שבממלא שייך ידיעת החיוב, ובסובב ידיעת השלילה.
9(  בהקשר לפרשת וארא )בה חל הסיום באותו שנה( המדברת אודות גילוי שם הוי' ביציאת מצרים, "וידעתם כי אני הוי'".
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כמציאות קיימת ונפרדת ממנו יתברך10. אך בסוף החיבור מדובר על דרגה נעלית יותר בידיעת ה', 
לים  "כמים  החיבור,  את  החותמות  במילים  בעיקר  שמתבטא  וכפי  העולם.  מציאות  את  המבטלת 
מצות ידיעת ה'  זו אינה נחשבת מכלל  מכסים". ביטול מציאות העולם וכיסויו בידיעת ה'. שדרגה 

הנדרשת בזמן הזה, ותתגלה בעיקר לעתיד לבוא. 

 תשמ"ט. ההבדל בין הלכות תשובה והלכות מלכים.
ב' דרגות בציפיה לימות המשיח

כן,  לפני  בחיבור  לדבריו  הרמב"ם  סיום  ההבדל שבין  ג"כ את  מדגיש  כקודמו,  ההדרן דתשמ"ט, 
בהלכות  לדבריו  הספר  בסיום  הרמב"ם  דברי  בין  ההבדלים  על  א-ג(  )סעיפים  מתעכב  כשהפעם 
תשובה, שם עוסק ג"כ בתיאור מצב העולם לעתיד לבוא. כולל הההבדל העיקרי, שהוזכר כבר בשיחות 
קודמות, שבסיום הספר מצטט את המילים "כמים לים מכסים", מה שאין כן בהלכות תשובה שמצטט 

רק את חלקו הראשון של הפסוק. 

ונקודת הביאור, שבידיעת ה' לעתיד לבוא ב' אופנים עד כמה היא חודרת ומבטלת את מציאות 
העולם )סעיפים ה-ו(, שהם בהתאם לב' דרגות בעומק ההכרה בה' אחד. דעת תחתון שהעולם הוא 

יש, ודעת עליון שהעולם אינו מציאות והקב"ה לבדו הוא היש האמיתי )סעיפים ז-יא(.

ולפי זה מבאר )סעיפים יב-יג( שבהלכות תשובה מתוארת הדרגה הראשונה של ידיעת ה' לעתיד 
לבוא, "מלאה הארץ דעה את ה'", כשהארץ נשארת עדיין מציאות קיימת. ובהתאם לכך גם הציפיה 
הספר  בסיום  אך  האישית.  לשלימותו  ושואף  בישותו,  נשאר  באופן שהמצפה  היא  לימות המשיח 
מציאות  וביטול  כיסוי  מכסים",  לים  "כמים  לעתיד,  ה'  ידיעת  של  יותר  הגבוהה  הדרגה  מתוארת 
העולם. ובהתאם לכך גם הציפיה לימות המשיח היא באופן שהמצפה יוצא מישותו ושואף להתבטל 

ולהדבק בה'11.  

והנה המעיין בשיחה יראה שב' הדרגות בידיעת ה' שבשיחה זו יכולות להקביל בכללות לב' הדרגות 
המדוברות בשיחה הקודמת. ולפי זה נמצא כנ"ל, ששיחה זו ממשיכה את הרעיון שהתחיל בשיחה 
הקודמת, שדברי הרמב"ם בהלכה האחרונה מדברים על מצב אחר, גבוה יותר, מאשר דבריו בכללות 

10(  ובפשטות מובן שהכוונה לב' הדרגות שבידיעת ה' המבוארות בהדרן דתשל"ה ותשמ"ו )מצוי ואינו מצוי, ידיעת החיוב 
וידיעת השלילה(, שבשניהם העולם נשאר למציאות נפרדת, ולכן שניהם נחשבים בכלל המצוה של ידיעת ה'.

11(  ולהעיר מלקו"ש חל"ג פ' שלח, שמדקדק בדברי הרמב"ם בהל' תשובה ומוצא בהם ב' דרגות בציפיה לחיי העולם הבא, 
שיכולות לעלות בקנה אחד עם ב' הדרגות המבוארות כאן בנוגע לציפיה לימות המשיח, שתכליתה היא, לשיטת הרמב"ם, "כדי 

שיזכו לחיי העולם הבא". ודוק.
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החיבור12.

 תש"נ. הידיעה העמוקה ביותר, באה בהתלבשות
בשכל האדם

ותשמ"ט13,  העיקריות שבהדרן דתשמ"ח  הנקודות  בציון  א-ג(  )סעיפים  פותחת  השיחה דתש"נ 
שהרמב"ם בסיום ספרו מדבר על דרגה נעלית בידיעת ה' המבטלת את מציאות העולם, בשונה מדבריו 
בהלכות יסודי התורה והלכות תשובה שם מדבר על דרגה נמוכה בידיעת ה', ובשונה מהרעיון הכללי 
של הספר, 'הלכות הלכות', המתייחסות לעולם כמציאות קיימת. ועל כך השאלה הכללית )בסעיפים 
ד-ה( מדוע אכן התייחס הרמב"ם בספרו לדרגה גבוהה זו, שלכאורה אינה מענינו של הספר. ועוד 

דיוקים נוספים. 

ונקודת הביאור בזה )בסעיפים ו-ח(, "כל זמן שהיודע הוא מציאות לעצמו, יכולה להיות הידיעה 
רק בדרגא ששייכת לגדרי מציאותו . . אבל כאשר היודע הוא בתכלית הביטול, שאינו מציאות לעצמו 
וכל מציאותו אינה אלא אמיתת המצאו – יכולה להיות ידיעה גם בדרגא שלמעלה מגדרי מציאותו, 
באופן שאינה מבטלת אלא נמשכת וחודרת בגדרי מציאותו14, כיון שכל מציאותו אינה אלא אמיתת 
המצאו . . ועל פי זה מובן שסיום וחותם ספר הי"ד אינו בביטול מציאות העולם, אלא אדרבה, בתכלית 

השלימות דמציאות העולם".

ובסיום השיחה )סעיפים ט-י( מוסיף עוד נקודה:

12(  אמנם מה שיקשה על כך לכאורה, הוא שבשיחה זו מוצא את ב' הדרגות שבידיעת ה', גם בהלכות יסודי התורה. שזה 
לכאורה סותר את הביאור בשיחה הקודמת, שבהלכות יסודי התורה מדבר רק על הדרגה הנמוכה יותר שבידיעת ה'.

אמנם לאחר העיון נראה, שאכן פשט דברי הרמב"ם בהלכות יסודי התורה מורה על הדרגה הנמוכה בידיעת ה', כפי המבואר 
בהדרן דתשמ"ח. וכמובן בפשטות, שכאשר באים להגדיר הלכה למעשה מהו חיוב מצות ידיעת ה' על פי נגלה, הרי זה דוקא כפי 
המבואר בהדרן דתשמ"ח, על פי פשט דברי הרמב"ם כפי שהי' מובן בכל השנים, ולא כפי החידוש שנתחדש בשנת תשמ"ט. 
כיצד אפשר למצוא בדבריו משמעות  והביאור שבהדרן דתשמ"ט אינו בא להחליף את פשט דברי הרמב"ם, אלא להראות 

פנימית יותר, בנוסף על המשמעות הפשוטה )כפי שנרמז ג"כ בסט"ז והע' 76(.
]ואולי יש לומר, שכעת בעמדנו קרוב לזמן של "אותו הזמן", שכבר מתחילה ההתגלות של "דברים הסתומים" בהתגלות תורת 
חסידות חב"ד שהיא טעימה מתורתו של משיח, הרי כעת אפשר למצוא משמעויות אלו גם בדברי הרמב"ם בהלכות יסודי 

התורה. ודוק[.
משא"כ כשמבאר בהדרן דתשמ"ט את דברי הרמב"ם בהלכות תשובה, ניכר שזהו ביאור ממש על דרך הפשט, המתבקש ממש 

מתוך פשט דברי הרמב"ם. ותן לחכם ויחכם.  
13(  כמצויין בהע' 5.

14(  וכענינה של חסידות חב"ד בכלל, ש"חסידות היא להגיע למעלה מן השכל, וזה גופא להבינו בשכל" )היום יום יט חשון(.
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ולכן היכולת  נכונים לגבי הנבראים בכלל, שהם מציאות נפרדת ממנו יתברך,  הדברים האמורים 
מכסים"(. אבל ישראל  הביטול שלהם )"כמים לים  שלהם להגיע לידיעת ה' אמיתית היא רק מצד 
אינם בגדר של נברא, כי אם ישראל וקוב"ה כולא חד, ולכן הידיעה שלהם באמתת המצאו היא מצד 
ענינם הם15. וכנרמז בדברי הרמב"ם "יהיו ישראל חכמים גדולים וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם", 

מצד כוחם הם.

 תנש"א. ב' תקופות בימות המשיח.
שינוי מנהגו של עולם

ובהדרן  ספרו,  וסיום  ספרו  שבתחילת  הרמב"ם  דברי  בין  ההבדל  הראה  דתשמ"ח  בהדרן  אם 
דתשמ"ט הראה ההבדל בין דברי הרמב"ם בהלכות תשובה והלכות מלכים, בהדרן דתנש"א ממשיך 
באותו קו ומראה שכאשר מדקדקים בדברי הרמב"ם בהלכות מלכים רואים שבהם עצמם ישנם שני 
בפני  בתקופה  עצמו  בפני  ענין  חדש,  ענין  הוא מתחיל  הזמן",  "ובאותו  האחרונה,  ובהלכה  חלקים, 

עצמה )סעיפים א-ג(.

שבביאת  מדגיש  הרמב"ם  תשובה,  בהלכות  גם  כמו  מלכים,  שבהלכות  בתוכן,  ביניהם  וההבדל 
המשיח עולם כמנהגו נוהג, ובהתאם לכך הוא מתאר את ימות המשיח באופן המתאים לגדרי הטבע. 
ואילו בהלכה האחרונה בספרו הוא מתאר מצב של שינוי מופלג בהנהגת העולם, שלא כדרך הטבע 

)סעיפים ד-ה(.  

ולבאר זאת, הוא חוזר )סעיפים ו-ח( ומסכם את השיחה הידועה16 אודות שיטת הרמב"ם בנוגע לב' 
התקופות בימות המשיח, שבתקופה השניה יהיה שינוי מנהגו של עולם. ומוסיף ומבאר שהתקופה 
בתקופה  בשלימות  המצוות  קיום  שמתוך  הראשונה,  התקופה  של  ותוצאה  כהמשך  באה  השניה 
הראשונה, מתעלים למצב נעלה יותר של התקופה השניה. ובסגנון השיחה, שמתוך קיום כל פרטי 
שלמעלה  ה'  רצון  המצוות,  של  הכלל  מתגלה  בעולם,  הנמצא  לאדם  ציווי  הוא  שענינם  המצוות, 
שבע,  למספר  הקשורה  בבחינה  העולם  שלימות  שלאחר  אחרות17,  ובאותיות  העולם.  ממציאות 

מתעלים לשלימות נעלית יותר הקשורה למספר שמונה.

15(  גם בשיחה זו, חוזר לבאר את דברי הרמב"ם בהלכות יסודי התורה, ומוצא בהם את הדרגה הגבוהה בידיעת ה' )סעיף ז(. 
וגם כאן נראה כנ"ל, שביאור זה לא בא להחליף את פשט דברי הרמב"ם המדבר בדרגה הנמוכה יותר של ידיעת ה', אלא להוסיף 

עליהם משמעות פנימית יותר.
16(  לקו"ש חכ"ז בחוקותי, 

17(  בקשר לסיום המחזור השביעי והתחלת המחזור השמיני.
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שלפי כל זה מובן )בסעיף ט( דברי הרמב"ם בהלכה האחרונה, שמוסבים כולם על התקופה השניה 
בימות המשיח, כאשר אכן יהיה שפע מופלג שלא כדרך הטבע כלל18.

וכמובן, דברים אלו ממשיכים ישירות את האמור בהדרנים הקודמים. כי הדברים האמורים בשיחה 
'כלל' המצוות שלמעלה מהעולם, ממשיכים את הרעיון האמור בשיחות הקודמות  אודות התגלות 
אודות התגלות דרגה עליונה בידיעת ה' שלמעלה מהעולם, עליה מדובר בהלכה האחרונה, ובהתאם 

לזה נעשה שינוי כללי גם בהנהגת טבע העולם.

תשנ"ב. מצוות בטלות לעתיד לבוא

השיחה דשנת תשנ"ב אינה 'הדרן' במובן הרגיל, של ביאור סיום הספר וקישורו עם תחילתו, כפי 
שהיה בשיחות הקודמות. אלא היא כמו שיחה 'רגילה' שנאמרה ונדפסה "בקשר לסיום ספר הרמב"ם".

בשיחה נעמד על משמעותם של המצוות שאנו מקיימים בזמן הזה, כאשר לעתיד לבוא הלכה תהיה 
כבית שמאי. ויתירה מזו, אמרו חז"ל מצוות בטלות לעתיד לבוא )סעיפים א-ג(.

ונקודת הביאור )סעיפים ד-ז(, שההגדרה 'מצוה' מורה על התייחסות לנברא נפרד עליו ה' מצוה את 
רצונו. אך לעתיד לבוא – בתקופה השניה של ימות המשיח – כשלא יהיה עוד נברא נפרד אלא תתגלה 
האמת שישראל וקוב"ה כולא חד, לא יהיה עוד צורך בציווי, וההגדרה 'מצוה' תתבטל. קיום המצוות 

ימשיך בכל התוקף, אך לא מפני הציווי, אלא מתוך התאחדות עם רצון ה'.

יחד. מתוך  ובית הלל גם  זה, תהיה הלכה כבית שמאי  זה ממשיך )סעיפים ח-ט(, שבמצב  ולפי 
התאחדות האדם עם ה' אחד שהוא נמנע הנמנעות ואצלו דעת בית שמאי ובית הלל מתקיימות יחד.

ומסיים בקשר להלכה האחרונה ברמב"ם, שכנ"ל בהדרן הקודם, עוסקת כולה בתקופה השניה של 
ימות המשיח, בה האדם מתאחד עם רצון ה'. ולפי זה ממשיך ומבאר כאן הטעם שבהלכה האחרונה 
לא הזכיר הרמב"ם דבר וחצי דבר אודות שכר הנשמות בגן עדן )הנקרא בלשון הרמב"ם 'עולם הבא'(. 
כי שכר זה 'תופס' רק כאשר האדם הוא מציאות נפרדת ממנו יתברך. אך כאשר אדם נמצא במצב של 

התאחדות עם רצון ה', אין הוא מבקש לעצמו שכר מעבר לזה, ואין דרגה גבוהה יותר מזה19.

18(  וביאור זה, הוא לא כפי המבואר בהדרן דתשל"ה, שם ביאר שההלכה האחרונה היא דוגמה לשלימות פעולת ההלכות 
בעולם. וכאן בתנש"א מפורש שהתיאור שבהלכה האחרונה הוא מעבר לשלימות פעולת ההלכות.

19(  ולהעיר, שבהדרן דתשמ"ה, אף שבכללות מבאר את ההלכה האחרונה כהמשך אחד למבואר בחיבור בהלכות תלמוד תורה 
והלכות תשובה וכו', אעפ"כ בתוך דבריו מצויין כמה פעמים שבהלכה האחרונה מדובר על מצב נעלה יותר, דרגה גבוהה יותר 
בלימוד התורה. אם כי לא מודגש שם שהכוונה היא לדרגה אחרת לגמרי, שמעבר להלכה, אלא זה נראה כדרגה גבוהה יתר 
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באותו מעמד ומצב.
אך לאחר הביאור בהדרנים דתשמ"ח ואילך, הרי כשחוזרים ולומדים ההדרן דתשמ"ה, הדברים שם מקבלים משמעות חדשה 

וחדה.
ובכללות, שעל פי האמור בהדרן דתנש"א שבהלכה האחרונה מדבר על תקופה של שינוי מנהגו של עולם, יומתק מאד דבריו 
בהדרן דתשמ"ה אודות ההתמסרות המוחלטת ללימוד התורה מבלי כל עיסוק בעניני העולם )ובפרט על פי המצויין שם בהע' 
71(. וכן על פי המבואר בשיחה דתשנ"ב שבתקופה השניה מצוות בטלות, יומתק מאד כל הביאור בהדרן דתשמ"ה אודות 
ההתמסרות המוחלטת לעסק התורה באופן שאין שום עסק חוץ מזה )שעפ"ז אולי יש לומר ששולל גם עסק המצוות, על דרך 

תורתו אומנותו שפטור מכמה מצוות(. ודוק.
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הדרן על הרמב"ם תשל"ה
סיכום ומעט הערות בביאור הדברים

בהתוועדות י”ט כסלו תשל”ה ערך כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א סיום על כל ספר הרמב”ם, 
וכנהוג, אמר הדרן המקשר סוף הספר עם תחלתו, בבחינת “נעוץ תחלתן בסופן”. הענינים שבהדרן 

המשיכו להתבאר גם בהתוועדויות שלאחר מכן, עד שנעשה מכל זה ענין שלם.

הרמב”ם הוא ספר של נגלה דתורה, וי”ט כסלו הוא יום גילוי פנימיות התורה. ובהתאם לכך ההדרן 
ועד שיתאחדו, תורה  בזה  זה  “ובאופן1 שיהיו משולבים  ופנימיות התורה  נגלה  הוא בקו של חיבור 

אחת”. ובעניננו, ביאור הענינים שברמב”ם, על פי הרעיונות של תורת החסידות2.

עשר שנים לאחר מכן, לקראת סיום המחזור הראשון בלימוד הרמב”ם )ז”ך ניסן תשד”מ – י”א ניסן 
תשמ”ה3(, הואיל כ”ק אד”ש מה”מ להגיה הדרן זה ולהוציאו לאור.

כמדומה שהדרן זה בצורתו המוגהת הוא השיחה הארוכה ביותר, מכל תורת אד”ש מה”מ המוגהת 
שבידינו, עדי נזכה לשמוע תורה חדשה מפיו, תיכף ומיד ממש. בשיחה ל”ב סעיפים הנחלקים בג' 
יסודי  בהלכות  ספרו,  בתחלת  הרמב”ם  דברי  ביאור  א-יט(,  )סעיפים  ראשון  חלק  כלליים.  חלקים 

1(  כהלשון בפתח דבר להדרן.
2(  בקו זה ג”כ ההדרנים שבאו בשנים שלאחרי זה )כמו עוד שיחות רבות על הרמב”ם, בתוך עוד שיחות רבות בענינים שונים(, 

אך בהדרן זה הוא בהדגשה יתירה.
3(  יום בו מלאו לכ”ק אד”ש מה”מ פ”ג שנים.

והעירני חכם אחד שייכות מנין זה לרמב”ם וספרו, כמבואר בשיחת ש”פ שמות תשנ”ב )הערה 38(, שהרמב”ם חי שבעים שנה 
פחות פ”ג יום )נולד ערב פסח, ונפטר כ טבת(, שפ”ג יום אלו נשלמו על ידי פ”ג ההלכות שבספר משנה תורה.

ולהעיר ג”כ ממאחז”ל )ב”ק צב, ב( שמחלה בגמטריא פ”ג, על שם שמונים ושלוש מיני חלאים שבמרה. והרי הרמב”ם התעסק 
)גם בספר משנה תורה, בהלכות דעות( באופן מיוחד גם ברפואת הגוף. 
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התורה, בהגדרת מצות ידיעת ה'. חלק שני )סעיפים כ-כז(, ביאור סיום ספר היד, בהלכות מלכים, 
שלישי  חלק  תשובה(.  בהלכות  הרמב”ם  לדברי  השוואה  )תוך  לבוא  לעתיד  העולם  מצב  בתיאור 
)סעיפים כח-לב(, ביאור סיום וחותם ספר היד, בתיאור ידיעת ה' לעתיד לבוא. כל זאת, מלבד פתיחה 

וחתימה בתחלת ההדרן וסיומו.

כמתבקש, בהדרן רעיון מרכזי אחד העובר לכל ארכו. אך תוך כדי יש בו רעיונות נוספים שמתחברים 
עם הרעיון המרכזי, ויכולים גם לעמוד בפני עצמם. ובשביל מי שלא רגיל בסגנון זה, יכול להיות קשה 
להחזיק את הקשר בין הדברים בכל האריכות הגדולה, להבדיל בין העיקר לבין הרעיונות הצדדיים, 
ולמצוא את הקו המוביל מתחלה עד סוף. זאת בנוסף לכך שמדובר על רעיונות מופשטים, שצריך 

תשומת לב מיוחדת להבינם כראוי.

לכן, בכדי להקל על הלומד לתפוס את עיקרי הרעיונות ולמצוא את דרכו בתוך ההדרן, יובא בזה 
סיכום קצר של עיקרי הדברים בהדרן. ומפני ריבוי הרעיונות ומורכבות המהלך, הסיכום יהיה כפול: 
בתחלה יבוא סיכום של הרעיונות העיקריים שבהדרן, כל רעיון בפני עצמו )שלא לפי הסדר בשיחה(. 
ואח”כ סיכום נוסף, מתומצת יותר, של מהלך הענינים כפי שנערכו בתוך ההדרן, זה אחר זה וזה בתוך 

זה. ולאחר מכן יבוא מעט ביאור ודיון בדברים המבוארים בהדרן. כדלקמן בעזרת ה'.
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עיקרי הרעיונות שבהדרן

הרעיון המרכזי: ב' אופנים בפעולת ההלכה בעולם. ב' דרגות 
ביחס בין הקב”ה והעולם

כל הלכה בדין תורה, מתייחסת למציאות העולם ומורה כיצד הוא צריך להיות. “חידוש ופעולה 
)שינוי( בהדברים שבעולם, שיהיו כפי הוראות התורה”. ובפרטיות, “תוכן כל הלכה הוא כפול: פעולה 
חיובית – שהדברים שבעולם יהיו כפי דיני התורה. פעולה שלילית – שלא יהיו באותו האופן כמו 

שהם מצד עצמם”.

במקביל, ישנן ב' דרגות במציאותו של הקב”ה וביחס שלו לעולם. כי הקב”ה מצד עצמו הוא מעלה 
מעלה ממציאות העולמות ואין ערוך אליהם כלל, ומצד דרגה זו, אין נתינת מקום למציאות העולמות 
כלל. וכשעלה ברצונו לברוא עולמות, צמצם והשפיל עצמו לבחינה כזו, בה העולמות יכולים להיות 

מציאות קיימת.

תהיה כפי המצוה”, נמשכת היא מבחינה בה  והא בהא תליא: “פעולת המצות שמציאות העולם 
הקב”ה נותן מקום למציאות העולמות. ואילו “פעולתן בהעולם שלא יהיה בצורתו כמו שהוא מצד 

עצמו”, נמשכת מהבחינה בה הקב”ה מרומם מעולם, בחינה השוללת את מציאות העולם.

רעיון כפול זה הוא הקו העובר לכל אורך ההדרן, כפי שיפורט לקמן:

כנ”ל, החלק הראשון בהדרן נעמד על דברי הרמב”ם בתחלת ספרו. “יסוד היסודות ועמוד החכמות 
לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל הנמצא . . ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אין כל 

הנמצאים יכולים להמצאות . . וידיעת דבר זה מצות עשה, שנאמר אנכי ה אלקיך”.

בדברים אלו אפשר למצוא את שני הצדדים שבפעולת ההלכות בעולם: הצד החיובי, “לידע שיש 
שם מצוי ראשון”. והצד השלילי, שלילת הסברא “שהוא אינו מצוי”.

ובעומק יותר, באותם דברים, אפשר למצוא מרומזות שתי הדרגות במציאותו של הקב”ה והיחס 
שלו לעולם:

כי הקב”ה מצד עצמו מופשט ומושלל מגדר המציאות של הנמצאים. וכנרמז בדברי הרמב”ם הנ”ל, 
“יעלה על הדעת” – הכרה עמוקה – “שהוא אינו מצוי” – למעלה מגדר מציאות. על בחינה זו אומר 
הרמב”ם “אין כל הנמצאים יכולים להמצאות”, כי בבחינה זו אין נתינת מקום למציאות העולם, כנ”ל. 
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אלא שכאשר הקב”ה השפיל עצמו לברוא העולמות, “השפיל את עצמו כביכול להיות בבחינת 
מצוי”. ועל בחינה זו אומר הרמב”ם, “לידע שיש שם מצוי ראשון הממציא כל הנמצא”4.

לבוא,  לעתיד  העולם  בתיאור מצב  בסיום הספר  דברי הרמב”ם  על  בהדרן, מתעכב  החלק השני 
“ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה . . ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים”.

ומבאר על כך, שהלכה זו מתארת את פעולת הלכות התורה על מציאות העולם בימות המשיח. אז 
יהיה קיום המצוות בשלימות5, וגם פעולת הלכות התורה בעולם תהיה בשלימות6. ]ונראה שהדגשה 

עיקרית בזה בשיחה, שמציאות העולם משתנית להיות בהתאם להוראות התורה[.

וכיון שכנ”ל, פעולת ההלכות היא בשני הקוים של חיוב ושלילה. הרי זה משתקף גם בהלכה הנ”ל 
המספרת על הסרת הדברים השליליים שבעולם כמלחמה ורעב, והשפעת הדברים החיוביים כטובה 

וחכמה.

ולפי עקרונות הנ”ל מבאר עוד דיוקי לשונות באותה הלכה, כפי שיראה המעיין.

החלק השלישי בהדרן, נעמד על דברי הרמב”ם בסיום וחותם ספרו ממש, אודות ידיעת ה' שתהיה 
לעתיד לבוא. “ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים, ויודעים דברים הסתומים, וישיגו דעת בוראם כפי 

כח האדם. שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה כמים לים מכסים”.

ומבאר שיש כאן ב' דרגות בידיעת ה: א. ההכרה בבחינת “הוא אינו מצוי”, הנרמזת באמירה “יודעים 
דברים הסתומים”, שלמעלה מהשכל. ב. ההכרה בבחינת “מצוי ראשון” הנתפס בגדרי השכל, כנאמר 

“ישיגו דעת בוראם כפי כח האדם”.

וזהו האמור בפסוק “כי מלאה הארץ דעה את ה” – הכרה שכלית במציאות ה – “כמים לים מכסים”, 
התכסות וביטול במה שלמעלה מהשכל, האלקות הבלתי מוגבלת, כמי הים שאין להם סוף. שבזה 
נהר,  נגלה דתורה שהיא בבחינת  ים, לעומת  כן הלימוד בפנימיות התורה, שהיא בבחינת  גם  נכלל 

כמבואר בשיחה. 

יסוד היסודות ועמוד החכמות 

במהלך השיחה נכנס לבאר את התיבות “יסוד היסודות ועמוד החכמות”, שבתחלת הספר. שלשון 
זו אינה סתם מליצה, אלא מדוייקת בתכלית. ובזה נותן רעיון שלם העומד בפני עצמו ]סעיפים יד-



      57    ההדרנים על הרמב"ם      

יח[, גם מחוץ למהלך הכללי של השיחה7. וגם בזה הביאור כפול, בפשט ובפנימיות8:

בדרך הפשט: “יסודות” הם המצוות התלויות בלב, כמו אהבת ה ויראתו. במצוות אלו ידיעת השם 
היא חלק בלתי נפרד ממהות המצוה, שלא יכולה להיות אהבת ה ויראתו בלא הכרה שכלית במציאותו 

וגדולתו. ולכן ידיעת ה' נחשבת כ”יסוד היסודות”, כמו “יסוד” בלעדיו אין מציאות לבית.

לעומת זאת “החכמות” הם שאר המצוות שבדיבור ומעשה, שאפשר לקיימם מתוך אמונה פשוטה, 
בלי ידיעה שכלית במציאות ה' וגדולתו. אלא שידיעת ה' מוסיפה במצוות אלו חיות וכח, בבחינת 

עמוד המחזיק ומעמיד את הבית. ולכן הרמב”ם מגדיר את ידיעת ה' כ”עמוד החכמות”.

ומתאים גם כן לביאור הפנימי: כידוע שבראשי התיבות של “יסוד היסודות” נמצאים ד אותיות 
שם הוי', הנחלקות לשתיים, יו”ד ה”א הם נסתרות, ווא”ו ה”א הם נגלות. ולכן כנ”ל, “יסוד היסודות” 
מכוון למצוות התלויות במח ולב, בבחינת נסתרות. כמו יסוד הנעלם ונסתר מתחת לאדמה. ו”עמוד 

החכמות” מכוון למצוות שבדיבור ומעשה הגלויות לזולת. כמו עמוד העומד גלוי לכל.

ההבדלים בין הלכות תשובה והלכות מלכים

רעיון נוסף בשיחה, שלכאורה אף הוא עומד בפני עצמו9:

התיאור של השפע הגשמי שהקב”ה נותן לעושי רצונו, מופיע ברמב”ם הן בהלכות תשובה, בנוגע 
אך  דומים,  המקומות  בשני  הדברים  בכללות  לבוא.  לעתיד  בנוגע  מלכים,  בהלכות  והן  הזה.  לזמן 
בהתבוננות פרטית ניכרים הבדלים ברורים בין התיאור שבהלכות תשובה, שהוא תיאור “בסיסי” יותר, 

לתיאור שבהלכות מלכים, שהוא בדרגה עליונה יותר.

7(  אלא שבשיחה )בסעיף יג שבתחלת הענין, ושוב בסעיף יט שבסיומו( הדברים מתקשרים בכללות זה עם זה: כיון שפעולת 
ההלכות בעולם לשנות את מציאותו, קשורה עם ההכרה במציאות ה', דרגה למעלה מדרגה. לכן כל ההלכות שהאדם מקיים 
צריכות להיות חדורות בידיעת ה'. ונמצא, שמצות ידיעת ה' היא לא רק מצוה בפני עצמה, אלא “צריכה להיות יסוד וצריכה 

לחדור לימוד ועשיית כל הלכה ומצוה”, וזהו לשון הרמב”ם, “יסוד היסודות ועמוד החכמות”.
ובדומה לכך מפרש בהדרן על הרמב”ם תנש”א,  ו”חכמות” היינו מצוות התורה.  8(  הביאור בשיחה כאן, מניח ש”יסודות” 

שמפרש זאת על דרגות בלימוד התורה.
כך או כך, אין זה כפירוש האברבנאל )המצויין בהערה 9(, שמפרש זאת על חכמות העולם. אך בהדרן על הרמב”ם תשמ”ח ס”י, 

מפרש בעצמו בדומה לאברבנאל. עיי”ש.
9(  וכפי שבהדרן שנאמר בסיום הרמב”ם תשמ”ה, חוזר שוב לאותו נושא, ההבדלים בין הלכות תשובה להלכות מלכים, ואומר 
שוב )בהערה 7( החילוק שבפנים בין זמן הזה לימות המשיח, אך מבלי להכנס להגדרות שכאן בשיחה אודות פעולת ההלכות, 

ורק מציין שזה “מובן בפשטות”.
ובהדרן דתנש”א חוזר שוב לאותו חילוק, ומבארו בהגדרות אחרות, שונות וכמו הפוכות מהמבואר כאן. כמפורט יותר בהערה 

הבאה.
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לכן בהלכות תשובה שולל רק “חולי מלחמה ורעב”, בעיות חיצוניות, ובהלכות מלכים מוסיף לשלול 
גם “קנאה ותחרות”, בעיות פנימיות יותר. וכן בהלכות תשובה מבטיח רק “כל הטובות המחזיקות את 
ידינו לעסוק בתורה”, ובהלכות מלכים מבטיח יתירה מזו, “כל המעדנים מצויין כעפר” )לא רק טובות 

סתם, ובריבוי עצום(.

והטעם לחילוקים אלו, בהמשך לרעיון הכללי של השיחה:

בהלכות מלכים מדובר אודות פעולת ההלכות במציאות העולם, כך שמציאות העולם כבר משתנית 
ונעשית ראויה לקבל רוב שפע )ולכן נאמר “לא יהיה שם . . רעב”, “הטובה תהיה מושפעת”, מצד 
עצמה(. ואילו בהלכות תשובה מדובר על הזמן הזה, שטרם נשלמה פעולת ההלכות בעולם, והעולם 
עדיין אינו ראוי לרוב טובה, אלא שהקב”ה מצדו עושה פעולה מיוחדת להשפיע לישראל הטוב הצריך 

להם )“יסיר ממנו . . וישפיע לנו”(10.

10(  אמנם כנ”ל, בהדרן על הרמב”ם תנש”א חוזר לנושא זה, החילוקים שבין הלכות תשובה והלכות מלכים, ודן בו בהרחבה.
ושם מחדש ומוכיח שאף שכנ”ל, ימות המשיח ענינם שלימות ההלכות ושלימות פעולתן בעולם, אך ההלכה האחרונה של 
“ובאותו הזמן” מדברת על תקופה שניה בימות המשיח, עליונה יותר, מעבר לשלימות ההלכות. ולפי זה מבאר שם, שהדברים 
שבהלכות תשובה )“יסיר מאתנו . . ישפיע לנו”(, הם הם המתאימים למצב של שלימות פעולת ההלכות בעולם, שעדיין עולם 
כמנהגו נוהג, אלא שהלכות התורה מתגברים על מציאות העולם שיהיה כרצון ה'. והדברים שבסוף הלכות מלכים )“לא יהיה”(, 

הם תיאור של מצב נעלה עוד יותר של שינוי מנהגו של עולם. עיין שם.
בדברי  מוכח  הוא  אעפ”כ  הוא,  גדול  שחידוש  אף  דתנש”א,  שבהדרן  שהביאור  נתבאר  יט(  פרק  משיח,  של  )ענינו  ובמק”א 
הרמב”ם בצורה חד משמעית, עד שלכאורה אין מנוס מלומר שזו היתה כוונת הרמב”ם מלכתחילה, כי אחרת דבריו יהיו סתומים 
וסותרים. כפי שיראה המתבונן בדברים שבשיחה. ולכן לכאורה יהיה נכון להחשיב את הביאור שבהדרן דתנש”א כעיקר וכמשנה 

אחרונה. ואם שגיתי ה' יכפר.
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סיכום מהלך הענינים בהדרן

חלק א. הלכות יסודי התורה. מצות ידיעת ה.

פותח )בסעיפים א-ג( בסדרה של דיוקים ושאלות בדברי הרמב”ם בהלכות יסודי התורה11. ולאחר 
מכן מגיע הביאור, בארבעה שלבים:

א( ההגדרה “יסודי התורה”, כוונתה ליסודות הלכות התורה )סעיף ד(. ב( בפעולת ההלכות בעולם ב' 
אופנים, חיובי ושלילי. ומשתקפים בדברי הרמב”ם, החיוב, “לידע שיש שם מצוי ראשון”, והשלילה, 
“אם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי” )סעיפים ה-ז(. ג( במציאותו של הקב”ה כביכול ב' דרגות, 
“מצוי ראשון” שבערך לעולם, ו”הוא אינו מצוי” שלמעלה מהעולם )סעיפים ח—י(. ד( ב' האופנים 

שבפעולת ההלכות בעולם, מיוסדים על ב' הדרגות במציאותו של הקב”ה )סעיפים יא-יב(.

על פי כל זה ממשיך לבאר הלשון “יסוד היסודות ועמוד החכמות”, ומובן על פי הנ”ל, שידיעת ה' 
היא היסוד של כל הלכות התורה ופעולתן בעולם )סעיפים יג-יט(. ותוך כדי )בסעיפים יד-יח( ביאור 
ומה ההבדל  ועמוד,  יסוד  בין  בדיוק לשונות הרמב”ם, מה ההבדל  כנ”ל(  )העומד בפני עצמו,  שלם 
בין יסודות לחכמות. וכנ”ל, הביאור כפול. בתחלה )סעיפים יד-טז( ביאור בדרך הפשט, ולאחר מכן 

)סעיפים יז-יח( על פי קבלה וחסידות.

חלק ב. הלכות מלכים. מצב העולם לעתיד לבוא.

חלק זה נפתח שוב )סעיפים כ-כא( בסדרת דיוקים בדברי הרמב”ם בסיום הלכות מלכים12, “ובאותו 
הזמן” וכו'. תוך השוואה לדברי הרמב”ם בענין דומה בהלכות תשובה13.

מניח )בסעיף כב( הנחת יסוד ששלימות פעולת ההלכות בעולם היא בימות המשיח, שמציאות 

11(  וכדרכו בשיחות רבות, פותח בסדרה של שאלות נקודתיות, על סדר דברי הרמב”ם בזה אחר זה )סעיפים א-ג(, ולבסוף 
שאלה אחת כללית ומהותית )תחלת סעיף ד(.

12(  וכמקודם, וכרגיל בכל השיחות, וכמתבקש, הדיוקים הם על סדר הדברים בהלכה, בזה אחר זה.
13(  וכאן חשוב לשים לב, שלמרות הפתיחה באריכות אודות הלכות תשובה, הנושא המרכזי בחלק זה הוא הביאור בהלכות 
מלכים, ועל סדר דברי הרמב”ם שם, שלב אחר שלב. והביאור בהלכות תשובה בא כמו בדרך אגב, לחדד את הדברים האמורים 

לגבי הלכות מלכים. כפי שיראה המעיין.
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העולם תשתנה ותהיה בהתאם להלכות התורה. וזהו המצב המתואר בהלכה זו שבסיום הלכות מלכים. 
על פי עקרון זה ממשיך )בסעיפים כג-כה( ומבאר את ההלכה, שורה אחר שורה. ותוך כדי )בסוף 
סעיף כג, בסעיף כז, ובהערות שבשולי הגליון( מתייחס גם לדברים האמורים בהלכות תשובה, ומבאר 

ההבדלים בין ההלכות.

חלק ג. הלכות מלכים. ידיעת ה' לעתיד לבוא.

חכמים  ישראל  “יהיו  מלכים,  הלכות  וחותם  בסיום  הרמב”ם  בדברי  בדיוקים  כח(  )בסעיף  פותח 
גדולים . . כמים לים מכסים”.

מבאר שכפל הלשון “יודעים דברים הסתומים, וישיגו דעת בוראם”, מתאים לב' הדרגות כביכול 
אצל הקב”ה, הידיעה ב”מצוי” ו”אינו מצוי” )סעיף כט(. ועד”ז ממשיך בנוגע לפסוק “מלאה הארץ 
דעה את ה' כמים לים מכסים”, שגם בו מרומזות אותן ב' דרגות )סעיפים ל-לא(. ומסיים שעיקר 

הענין של “מים לים מכסים” הוא בלימוד פנימיות התורה )סעיף לב(. 
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מעט ביאור בענין “מצוי” ו”אינו מצוי”

ההבנה הפשוטה בדברי הרמב”ם, והביאור הראשון בשיחה. 
הסברה או הלכה.

כתב הרמב”ם, “יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל הנמצא, 
וכל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת המצאו. ואם יעלה על הדעת 
שהוא אינו מצוי, אין כל הנמצאים יכולים להמצאות. ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו 
מצויים, הוא לבדו יהיה מצוי . . שכל הנמצאים צריכים לו, והוא ברוך הוא אינו צריך להם . . לפיכך, 

אין אמתתו כאמתת אחד מהם”.

והפירוש הפשוט בזה )כפי שכתב רבי יצחק אברבנאל בראש אמנה פרק ד, וכן המפרש על הלכות 
אחת,  נקודה  לבטא  מתכוון  הרמב”ם  הלשון,  אריכות  שבכל  בשיחה(  גם  המצויינים  התורה,  יסודי 
להבהיר את הרעיון של “מצוי אמת”, ואת ההבדל בינו לכל הנמצאים שאינם אמת. כיון שמציאותו 

של הקב”ה אינה תלויה בדבר אחר, בשונה מכל הנמצאים שמציאותם תלויה בו.

ועל כך החידוד והחידוש הראשון בשיחה, שאם היתה כוונת הרמב”ם רק להסביר את הרעיון של 
“מצוי אמת” )כהבנת האברבנאל(, היה לו לקצר בלשונו ולומר “ואם הוא אינו מצוי”. ומכך שהאריך 
וכתב “ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי”, מובן ש”כוונת הרמב”ם בזה היא לא להסביר את היסוד 
כשלעצמו” )כפי שהיה מובן עד עתה(, “כי אם להשמיענו פרט שני בהמצוה . . את השלילה שבהציווי 
לידע”. היינו שהתיבות “אם יעלה על הדעת”, עומדות בהמשך ובמקביל לתיבת “לידע” שבתחלת 
הענין. שהאדם מצווה להבין בשכלו שישנו מצוי ראשון, ומצווה גם כן להבין בשכלו שלא יכול להיות 

אחרת14.

שבשיחה  להבנה  שכלי,  רעיון  לבטא  בא  שהרמב”ם  הפשוטה  ההבנה  בין  זה  שחילוק  ולהעיר, 
ומהן, בהדרן על הרמב”ם  שהרמב”ם בא להורות הלכה, הוא קו עקבי בשיחות רבות על הרמב”ם. 
תשמ”ו, שם מתייחס להמשך אותן הלכות, “הוא שהנביא אומר וה' אלקים אמת . . הוא שהתורה 
ובשיחה  לדבריו,  הוכחה מהכתובים  לתת  בא  נראה שהרמב”ם  פניו  מלבדו”. שעל  עוד  אין  אומרת 

מפרש שאין זו רק הוכחה, אלא נרמזת כאן הלכה, שבעניני אלקות אפשר להוכיח רק מן הכתובים.

יסוד  בהסברת  הרמב”ם  דברי  לאריכות  בנוגע  בהעלותך,  לפרשת  בשיחה  חכ”ג  בלקו”ש  ועד”ז 
האמונה בנבואת משה רבינו, והסברת השקר של נביא שבא להכחיש נבואתו של משה. ועד”ז בלקו”ש 



62          לימוד הרמב"ם      

זרה.  והשקר שבעבודה  בהסברת הטעות  הרמב”ם  דברי  לאריכות  בנוגע  נח,  לפרשת  כ שיחה  חלק 
שבכל זה מפרש שאין אלו רק הסברות והוכחות שכליות, אלא הוראת הלכה שהאמונה בנבואה ועד”ז 

שלילת עבודה זרה צריכות להיות בהתאמתות שכלית.

והרי זה מתחבר לקו הכללי בביאור דברי הרמב”ם בכל ספרו, שאינו אלא “הלכות הלכות”. ולכן גם 
סיפורים ותיאורים שבדברי הרמב”ם, הרי הם הגדרה הלכתית. כמבואר בכו”כ שיחות. ועד”ז בעניננו, 
מקום  אין  תורה  משנה  בספר  ואילו  וכיו”ב,  נבוכים  במורה  מקומן  כלשעצמן,  שכליות  שהסברות 

להסברות שכליות סתם, אלא אך ורק להגדרות והוראות הלכתיות.

הביאור השני בשיחה

והנה, גם לפי הבנה הפשוטה שלפני השיחה, וגם לפי ההבנה שנתחדשה בשיחה, ברור שהלשון 
“הוא אינו מצוי” מורה על ענין מופרך ובלתי רצוי שיש לשלול אותו בהחלט.

אמנם בשיחה מדקדק, שאם כך היה לו לומר רק “אם יעלה על הדעת שאינו מצוי”, ומדוע אריכות 
הלשון “שהוא אינו מצוי”. ומכח זה מחדש בתיבות אלו פירוש חדש, למעליותא. שודאי הדבר שהוא 
ישנו, אלא שהשאלה היא רק באיזו בחינה הוא ישנו. האם הוא בבחינת מציאות, או שהוא למעלה 

מגדר מציאות, “שהוא אינו מצוי”.

וביאור הדברים בפשטות15:

אצלנו, מה שיותר חיצוני ותחתון, נחשב יותר למציאות. ולכן הגוף הגשמי הנתפס בחושינו, וגם 
ואינה  בחושים  נתפסת  שאינה  הרוחנית  הנשמה  מאשר  יותר  למציאות  אצלנו  נחשב  מקום,  תופס 
אצלנו  נחשבות  ורגש(,  )שכל  בגוף  המתגלות  החיצוניות  דרגותיה  עצמה,  ובנשמה  מקום.  תופסת 
אלקות,  לגבי  בכלל  נבראים  ועד”ז  בגוף.  מתגלית  שאינה  הנשמה  פנימיות  מאשר  יותר  למציאות 
שנבראים – בין גשמיים ובין רוחניים – נחשבים אצלנו למציאות, להיותם חלק ממציאות וסדר הטבע 

שאנו מכירים, יותר מאשר אלקות שמחוץ לגדרי הטבע.

ופנימיות  הגוף.  מאשר  יותר  אמיתית  מציאות  היא  שהנשמה  הנכון,  הוא  ההיפך  שכמובן  בעוד 
הנשמה היא מציאות אמיתית יותר מאשר חיצוניותה. ואלקות שמחוץ לטבע היא מציאות אמיתית 

יותר מאשר הנבראים שתחת חוקי הטבע.

15(  בהבא לקמן, ראה מו”נ המצויין בשיחה. אגרת תחיית המתים. הדרן על הרמב”ם תשמ”ט.
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ועד”ז באלקות עצמה16: הקב”ה עצמו מופשט מכל גדר ותואר, אלא שרצה הקב”ה והלביש עצמו 
ובמדות  חסיד,  ותואר  חכם  תואר  לעצמו  וקנה  וכו',  וחסד  חכמה  דאצילות,  ספירות  בעשר  כביכול 
במציאות  התבוננותם  מתוך  שהנבראים  היינו  לנבראים.  בהם  ומתגלה  עולמו  את  מנהיג  הוא  אלו 
העולם יכולים לראות את החכמה והחסד הנפלאים שיש בו, ומתוך זה להגיע להכרה במציאותו של 
הקב”ה החכם והחסיד ]וכלשון הרמב”ם17, “כשיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים ויראה מהם 
חכמתו שאין לה קץ ותכלית”[. אך הוא עצמו שלמעלה מעשרת הספירות, אין לנבראים דרך להכיר 

במציאותו.

ולכן באלקות עצמה18, עשרת הספירות שבאצילות נחשבות למציאות, לעומת האין סוף בעצמו, 
שלמעלה מגדר מציאות. וכמבואר על הפסוק “והחכמה מאין תמצא”, המרמז על התהוות החכמה 
מהכתר שלמעלה ממנה. שהכתר שלמעלה מהאצילות נחשב בבחינת “אין”, והחכמה שהיא ראשית 

הספירות דאצילות נחשבת כבר בבחינת מציאות )“תמצא”(. 

ולכאורה זוהי גם כוונתו בשיחה אודות הדרגות של “מצוי ראשון” ו”אינו מצוי” שבדברי הרמב”ם. 
ו”מצוי ראשון הממציא כל  ש”אינו מצוי” הכוונה לכתר או למעלה מזה, שהוא בחינת “אין” כנ”ל. 
הנמצא” הכוונה להתלבשות אור אין סוף בספירת החכמה, שהיא ראשית ההשתלשלות וההתהוות, 

כנאמר “כולם בחכמה עשית”19.

ומתאים גם כן למבואר באותו ענין, שמצד בחינת “אינו מצוי” “אין כל הנמצאים יכולים להמצאות”. 
כי הכתר20 הוא אכן בחינת יחיד, שאין אצלו מקום למציאות חוץ ממנו. משא”כ הספירות דאצילות הם 

בחינת “אחד” שנותן מקום למציאות של עוד נמצאים, אלא שמאוחדים אתו.

הזוהר  פירוש  דרך  הוא על  הרי  אינו מצוי” למעליותא,  זה שמפרש תיבות “שהוא  פירוש  והנה, 
בכתוב “היש הוי' בקרבנו אם אין”, שכפשוטו הוא ענין שלילי, שנסתפקו חלילה במציאות ה' בקרבנו. 
אמנם הזוהר מפרש למעליותא, שהיה ברור להם שהוי' בקרבם, אלא שנסתפקו באיזה אופן הוא. האם 
זהו בבחינת “יש הוי'”, היינו, התלבשות הקב”ה בספירות, או באופן של “אין”, הקב”ה עצמו שלמעלה 

מהספירות.

ועד”ז מפרש ג”כ הזוהר השאלה “היש בה עץ אם אין”, שזהו ג”כ ע”ד הנ”ל, האם ההשפעה בארץ 
ישראל היא מבחינת יש או מבחינת אין שלמעלה ממנה. וכהנה רבות. ועד”ז הוא גם כן הפירוש כאן 

בדברי הרמב”ם “שהוא אינו מצוי”, אין שלמעלה ממציאות.

אמנם, לכאורה ברור, שכשם שבכתוב “היש הוי' בקרבנו אם אין”, אין מקרא יוצא מידי פשוטו, 
שזהו ענין לגריעותא. אלא שהזוהר, פנימיות התורה המפרשת כל הענינים בצורה פנימית ולמעליותא, 
שהפירוש  שברור  מצוי”,  אינו  “שהוא  הרמב”ם  בדברי  כאן,  עד”ז  למעליותא.  זה  פסוק  ג”כ  דורש 
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הפשוט הוא לגריעותא, ולא בא בשיחה לשלול פירוש זה ולבטלו )והרי כל הביאור שבתחלת השיחה 
הוא לפי ההבנה הפשוטה שזהו לגריעותא(. אלא שכהוספה לפירוש הפשוט, נותן פירוש פנימי ועמוק 

יותר, למעליותא21. 

ובביאור יותר:

הרמב”ם כתב את ספריו בסגנון חכמת החקירה, ולא התייחס למושגים של תורת הקבלה כעשר 
ספירות וכו. אך דבר ברור הוא, שעשרת הספירות דאצילות שבתורת הקבלה, הם הם הדרגה באלקות 
עליה הרמב”ם מדבר בחיבוריו. וכהגהה המפורסמת בתניא פ”ב, שמה שכתב הרמב”ם הוא המדע והוא 
היודע והוא הדעה עצמה, “הודו לו חכמי הקבלה . . בסוד התלבשות אור אין סוף ב”ה בכלים דחב”ד 
דאצילות”. וכנ”ל שעשר ספירות דאצילות הם גליא דקוב”ה המתגלה במציאות העולם, שבפשטות 

זוהי הדרגה שגם הרמב”ם מדבר עליה בסגנונו הוא.

אמנם למעלה מהאצילות ולמעלה מהשגה, סתים דקוב”ה, שם לכאורה אין הרמב”ם מדבר )וכהמשך 
אותה הגהה, “אך לא למעלה מהאצילות”(. וכפי שמשמע גם כן בשיחה גופא, שאומר ש”מצוי” ו”אינו 
מצוי” הרי זה על דרך גליא וסתים שבתורה. ובפשטות הכוונה, שבגליא דתורה )ובכלל זה לכאורה 

ספר הרמב”ם( מדובר בעיקר על גליא דקוב”ה, ובסתים דאורייתא מדובר בעיקר על סתים דקוב”ה.

הרמב”ם  בדברי  שמוצא  הרמב”ם(,  על  שיחות  בשאר  )ועד”ז  בשיחה  כאן  הגדול  החידוש  וזהו 
כמוזכר  השיחה,  של  הכללי  המהלך  וזהו  מצוי”.  “אינו  בחינת  דקוב”ה,  לסתים  רמוזה  התייחסות 
בתחלתה ובאמצעה ובסופה, לחבר גליא וסתים דאורייתא. למצוא בתוך דברי הרמב”ם גופא ענינים 

של פנימיות התורה.

אך מובן כנ”ל, שבחינה זו אינה נמצאת בדברי הרמב”ם בדרך הפשט, ולא באה להחליף את הפשט, 
אלא להוסיף עליו ולגלות בו עומק פנימי22. ודוק.  

21(  ואף שבשיחה פירוש זה בא בהקדמת דיוקים בדברי הרמב”ם, שלכאורה מכריחים לפרש כך. אך המתבונן בדיוקים יראה 
שאין בהם כדי לשלול את ההבנה הפשוטה, אלא רק לעורר ולהסב את תשומת הלב להבנה נוספת, עמוקה יותר. ודוק.

22(  ועד”ז צ”ע בביאור דברי הרמב”ם בהמשך הענין, “הוא שהתורה אומרת אין עוד מלבדו, כלומר אין שם מצוי אמת מלבדו 
כמותו”. שבהדרן )סעיף יב( מפרש דברים אלו על דרך החסידות, שהעולם אף שהוא מציאות ואינו דמיון, אך אינו מציאות 
אמיתית. ומקשר זאת לפירוש הנ”ל ב”אינו מצוי”, שלמעלה מגדר מציאות ושולל לגמרי מציאות העולם. אלא שבהשפלתו 

לבחינת “מצוי ראשון” נברא עולם ומציאות, אלא שאינו אמיתי.
וגם בזה צ”ע, האם אכן זהו הפירוש הפשוט בדברי הרמב”ם, והאם זוהי כוונת האברבנאל בראש אמנה פ”כ המצויין שם. והאם 
נמצא בדברי הרמב”ם חוץ מזה אמירה שהעולם אינו מציאות אמיתית. והרי מפשטות לשונו “אין אמתתו כאמתת אחד אחד 
מהם . . אין לאחר אמת כאמיתתו . . אין שם מצוי אמת מלבדו כמותו”, מקום להבין שכל הנמצאים גם כן נופל עליהם שם אמת, 
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אלא שאינה כאמת ה'. ולכאורה, כאן בשיחה, כשם שמפרש “אינו מצוי” בדרך החסידות, כך גם מפרש ה”אין עוד מלבדו” בדרך 
החסידות, והא בהא תליא. ועצ”ע.



לזכות

חיה מושקא בת נעמי, יוסף יצחק בן חיה מושקא, העניא חאשא בת חיה 
מושקא, מרים בת חיה מושקא, לוי מנשה בן חיה מושקא

להצלחה בכל עניניהם, ויזכו לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש, תיכף 
ומיד ממש

*

לע"נ

השליחה חיה מושקא ע"ה בת יבדלחט"א ר אברהם מאיר

הקיצו ורננו שוכני עפר, והיא בתוכם, תיכף ומיד מש

*

לזכות

חיילי צבאות ה

וועלוועל פסח בן אסתר, מנחם מענדל בן אסתר, לוי יצחק בן אסתר

שיגדלו להיות חסידים יראי שמים ולמדנים

*

לזכות משפחת גנדל אלעד






