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פתיחה
בעוד כשבוע וחצי, חסידי ואוהדי חב"ד ברחבי העולם יחגגו את סיום הרמב"ם בפעם הארבעים 

ואחת. 

מהו סיום הרמב"ם?

תורה  "משנה  בספר  יומי  לימוד  חדשני:  רעיון  הרבי  הציע   ,1984  – תשד"מ  שנת  באביב 

להרמב"ם" עבור כל יהודי – אנשים, נשים וטף.

התקנה חולקה לשלושה מסלולי לימוד:

לימוד שלושה פרקים ליום – כך מסיימים את כל הספר "משנה תורה" בכאחד-עשר   •

חודשים. 

כשנתיים  תוך  תורה"  "משנה  הספר  כל  את  מסיימים  וכך   – ליום  אחד  פרק  לימוד   •

ושמונה חודשים. 

העוסקות  המצוות  יום  בכל  נלמדות  זה  )במסלול  לרמב"ם"  המצוות  "ספר  לימוד   •

בנושא הנלמד באותו היום במסלול של של"שה פרקים, והוא מסתיים במקביל אליו(.

הרבי ביקש שכל אחד ישתתף בלימוד הרמב"ם במסלול שמתאים לו.

אך מה מיוחד בספר הרמב"ם? מדוע היה כל כך חשוב לרבי, שכל אחד מאיתנו ילמד את ספרו?

על כך נלמד בשיעורנו היום.

משיחת שבת פרשת קדושים, ה'תשד"מ 
תורת מנחם, ה'תשד"מ, חלק ג' עמוד 1605

ומשיחת שבת פרשת אמור, ה'תשד"מ 
תורת מנחם, ה'תשד"מ, חלק ג' עמוד 1646

השיעור לפרשת קדושים
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א. הרמב"ם: מדוע כתבתי את ספרי?
התפתחות והסתעפות הספרות היהודית

משה רבינו כתב את חמשת חומשי התורה והעניק עותק לכל שבט.

מקור 1  הקדמת הרמב"ם לספר משנה תורה
ֶבט  ְכָתב ָידוֹ. ְוָנַתן ֵסֶפר ְלָכל שֵׁ יָּמּות, בִּ נּו קֶֹדם שֶׁ ה ַרבֵּ ָתָבּה מֹשֶׁ ל ַהּתוָֹרה – כְּ כָּ
נֱֶּאָמר "ָלקַֹח, ֵאת ֵסֶפר ַהּתוָֹרה ַהזֶּה,  ָארוֹן ְלֵעד, שֶׁ ֶבט; ְוֵסֶפר ֶאָחד – ְנָתָנהּו בָּ ְושֵׁ
ָך, ְלֵעד" )דברים לא,  ם בְּ ִרית־ה' ֱאלֵֹקיֶכם; ְוָהָיה־שָׁ ד ֲארוֹן בְּ ם אֹתוֹ, ִמצַּ ְמתֶּ ְושַׂ

כו(.

משה רבינו לא כתב את הפירוש לתורה, אלא לימד אותו בעל-פה.

ְוִליהוֹׁשּוַע  ֵקִנים  ַלזְּ ּה  בָּ ִצוָּה  ֵאָלא  ְכָתָבּה;  לֹא   – ַהּתוָֹרה  רּוׁש  פֵּ ִהיא  ְצָוה, שְׁ ְוַהמִּ
אֹתוֹ   – ֶאְתֶכם  ְמַצוֶּה  ָאנִֹכי  ר  ֲאשֶׁ ָבר,  ל־ַהדָּ כָּ "ֵאת  נֱֶּאָמר  שֶׁ ָרֵאל,  ִישְׂ ל  כָּ ָאר  ְוִלשְׁ

ה. ַעל פֶּ בְּ ֵני ֶזה ִנְקֵראת ּתוָֹרה שֶׁ ְמרּו, ַלֲעשׂוֹת . . ." )דברים יג, א(. ּוִמפְּ ִתשְׁ

ואת  הכתב,  מן  למדו  התורה  חומשי  חמשת  את  התורה.  את  כך  למדו  שנה  מאלף  למעלה  במשך 
פירושה – בעל-פה.

תוָֹרה  ים בְּ ַרבִּ ִדין אוֹתוֹ בָּ ַלמְּ מְּ רּו ִחּבּור שֶׁ דוֹׁש, לֹא ִחבְּ נּו ַהקָּ ה ְוַעד ַרבֵּ מוֹת מֹשֶׁ ּוִמיְּ
אוֹתוֹ ַהּדוֹר,  ְהֶיה בְּ יִּ ין אוֹ ָנִביא שֶׁ ית דִּ ָכל ּדוֹר ָודוֹר, רֹאׁש בֵּ ה; ֵאָלא בְּ ַעל פֶּ בְּ שֶׁ

ים. ַרבִּ ה בָּ ד ַעל פֶּ ַמע ֵמִרּבוָֹתיו, ְוהּוא ְמַלמֵּ שָּׁ מּועוֹת שֶׁ שְּׁ רוֹן בַּ ּכוֵֹתב ְלַעְצמוֹ ִזכָּ

ידי רבי יהודה הנשיא הייתה הספר הראשון שהעלה על הכתב את התורה  ה"משנה" שנכתבה על 
שבעל-פה.

ה  ְמעּו ִמּמֹשֶׁ שָּׁ ין שֶׁ רּושִׁ אּוִרין ְוַהפֵּ יִנין ְוָכל ַהבֵּ מּועוֹת ְוָכל ַהדִּ ל ַהשְּׁ ץ כָּ ְוהּוא ִקבַּ
ר ֵמַהּכֹל ֵסֶפר  ּה; ְוִחבַּ ָכל ַהּתוָֹרה כֻּלָּ ָכל ּדוֹר ָודוֹר, בְּ לְּ ין שֶׁ ית דִּ דּו בֵּ מְּ לִּ נּו, ְושֶׁ ַרבֵּ
ָכל ָמקוֹם,  צּו בְּ ם, ְוִרבְּ ָרֵאל; ּוְכָתבּוהּו כֻּלָּ ים, ְוִנְגָלה ְלָכל ִישְׂ ַרבִּ נוֹ בָּ נְּ ָנה. ְושִׁ שְׁ ַהמִּ

ָרֵאל. שְׂ ה ִמיִּ ַעל פֶּ בְּ ח ּתוָֹרה שֶׁ כַּ תַּ ּלֹא ִתשְׁ ֵדי שֶׁ כְּ

ָרָאה  שֶׁ ְלִפי   – ָהָיה  שֶׁ מוֹת  כְּ ָבר  ַהדָּ יַח  ִהנִּ ְולֹא  ְך,  כָּ דוֹׁש  ַהקָּ נּו  ַרבֵּ ה  ָעשָׂ ה  ְוָלמָּ
ּוַמְמֶלֶכת  ּוָבאוֹת,  ׁשוֹת  ִמְתַחדְּ רוֹת  ְוַהצָּ ְוהוְֹלִכים,  ִמְתַמֲעִטים  ְלִמיִדים  ַהתַּ שֶׁ
ָצווֹת:  ַלקְּ ְוהוְֹלִכים  ִלים  ְלגְּ ִמְתגַּ ָרֵאל  ְוִישְׂ ֶרת,  בֶּ ּוִמְתגַּ עוָֹלם  בָּ ֶטת  ּפוֹשֶׁ ָעה  ָהִרשְׁ
ל  ב כָּ ַכח; ְוָישַׁ ְמֵהָרה ְולֹא ִישָּׁ ְלְמדּוהּו בִּ יִּ ֵדי שֶׁ ם, כְּ ַיד כֻּלָּ ר ִחּבּור ֶאָחד ִלְהיוֹת בְּ ִחבַּ

ים. ַרבִּ ָנה בָּ שְׁ ד ַהמִּ ינוֹ, ְוִלמַּ ָיָמיו הּוא ּוֵבית דִּ

בדורות הבאים חיברו החכמים ספרים נוספים לבאר את המשנה.

ר  ִחבַּ ִחיָּא  י  ְוִרבִּ ָנה,  שְׁ ַהמִּ ִעיְקֵרי  ּוְלהוִֹדיַע  ְלָבֵאר  ְוִסְפֵרי  ִסְפָרא  ר  ִחבַּ ַרב 
ְיּתוֹת  רַּ רּו בַּ ִחבְּ ָרא  ּוַבר ַקפָּ ְעָיה  י הוֹשַׁ ִרבִּ ְוֵכן  ָנה.  שְׁ ִעְנְיֵני ַהמִּ ְלָבֵאר  א  ַהּתוֶֹסְפתָּ
ָרֵאל ַאַחר  ֶאֶרץ ִישְׂ ְלִמי בְּ רּושְׁ ְלמּוד ַהיְּ ר ַהתַּ י יוָֹחָנן ִחבַּ ָנה, ְוִרבִּ שְׁ ְבֵרי ַהמִּ ְלָבֵאר דִּ
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ְבִלי  ְלמּוד ַהבַּ ר ַהתַּ ִחבַּ י הּוא שֶׁ ָנה. ְוַרב ַאשֵׁ לוֹׁש ֵמאוֹת שָׁ ֵקרּוב ִמשְּׁ ִית בְּ ן ַהבַּ ָחְרבַּ
ָנה. ְכמוֹ ֵמָאה שָׁ ְלִמי בִּ רּושְׁ ְלמּוד ַהיְּ י יוָֹחָנן ַהתַּ ר ִרבִּ ִחבַּ ְנָער, ַאַחר שֶׁ ֶאֶרץ שִׁ בְּ

מטרת התלמוד ושאר הספרים היא לבאר ולפרש את התורה שבעל-פה שנכתבה במשנה.

ּוְדָבִרים  ֲעמּוקוֶֹתיָה,  ּוֵבאּור  ָנה  שְׁ ַהמִּ ְבֵרי  דִּ רּוׁש  פֵּ הּוא   – ְלמּוִדין  ַהתַּ ֵני  שְׁ ְוִעְנַין 
ְלמּוד.  ַהתַּ ִחּבּור  ְוַעד  דוֹׁש  ַהקָּ נּו  ַרבֵּ מוֹת  ִמיְּ ין  דִּ ּוֵבית  ין  דִּ ית  ָכל בֵּ בְּ ׁשּו  ְתַחדְּ נִּ שֶׁ
ם  ְפֵרי, ּוִמן ַהּתוֶֹסְפּתוֹת – ִמכֻּלָּ ְפָרא ּוִמסִּ א, ּוִמסִּ ְלמּוִדין, ּוִמן ַהּתוֶֹסְפתָּ ֵני ַהתַּ ּוִמשְּׁ
מוֹ  סּול, כְּ ר ְוַהפָּ שֵׁ טּור, ְוַהכָּ הוֹר, ְוַהַחיָּב ְוַהפָּ ֵמא ְוַהטָּ ר, ְוַהטָּ תָּ ַאר ָהָאסּור ְוַהמֻּ ִיְתבָּ

יַני. ה ִמסִּ י מֹשֶׁ י ִאיׁש ִמפִּ יקּו ִאיׁש ִמפִּ ִהְעתִּ שֶׁ

הבעיה: 

הספרות היהודית נהייתה רחבה כל כך, שלקח שנים רבות ללמוד את כולה. כדי להבינה לאשורה 
נכתבה  לא  שהיא  העובדה  היה  יותר,  עוד  שהקשה  מה  גאון.  להיות  צריך  היה  כולה,  את  ולזכור 
בצורה מסודרת, אלא בצורה מפוזרת על פני כרכים רבים. )ישנו אמנם סדר כללי שמתבטא בשמות 
המסכתות של התלמוד, אך בפועל דיונים רבים מערבבים נושאים רבים, ונושאים מסוימים פזורים 

על פני ספרים רבים.(

כתוצאה מכך, כדי שיהודי יוכל לדעת איך לקיים את המצוות ולחיות כיהודי טוב – היה עליו להיות 
בקי בכל הספרות הזאת. למשל: אם הוא רצה לדעת איך לכתוב ולהניח תפילין, לא היה לו מקום אחד 
למצוא את מכלול הדינים – הם היו מפוזרים בחלקים שונים של התלמוד ושאר הספרים, והיה עליו 

ללמוד את כולם. וזאת כמובן, משימה לא פשוטה כלל.

ָעה ֶאת ַהּכֹל, ְוָאְבָדה ָחְכַמת ֲחָכֵמינּו,  ְכפּו ָצרוֹת ְיֵתרוֹת, ְוָדֲחָקה שָׁ ָמן ַהזֶּה תָּ ּוַבזְּ
רּו  ִחבְּ ְוַהֲהָלכוֹת שֶׁ ׁשּובוֹת  ין ְוַהתְּ רּושִׁ ְך אוָֹתן ַהפֵּ ָרה; ְלִפיכָּ תְּ ּוִביַנת ְנבוֵֹנינּו ִנְסתַּ
ָראּוי  ָיֵמינּו, ְוֵאין ֵמִבין ִעְנְיֵניֶהם כָּ ּו בְּ ָבִרים ְמבָֹאִרים, ִנְתַקשּׁ ֶהם דְּ אוִֹנים, ְוָראּו שְׁ ַהגְּ
ְלִמי,  רּושְׁ ְוַהיְּ ְבִלי,  ַהבַּ ַעְצמוֹ:  ְלמּוד  ַהתַּ לוַֹמר,  ָצִריְך  ְוֵאין  ר.  ִמְספָּ בְּ ְמַעט  ֵאָלא 
ּוְזָמן  ֲחָכָמה  ְוֶנֶפׁש  ְרָחָבה  ַעת  דַּ ְצִריִכין  ֶהן  שְׁ  – ְוַהּתוֶֹסְפּתוֹת  ְוִסְפֵרי,  ְוִסְפָרא, 
ָאר  ּושְׁ ִרין  תָּ ְוַהמֻּ ָהֲאסּוִרין  ָבִרים  דְּ כוָֹחה בַּ ַהנְּ ֶרְך  ַהדֶּ ֵמֶהן  ִיוַָּדע  ְך  כָּ ְוַאַחר  ָארּוְך, 

יֵני ּתוָֹרה ֵהיַאְך ִהיא. דִּ

הפתרון של הרמב״ם:

ַהּצּור  ַעל  י  ַעְנתִּ ְוִנשְׁ י,  ָפַרדִּ ַהסְּ ַמְימוֹן  י  יִרבִּ בֵּ ה  ֲאִני מֹשֶׁ ָחְצִני,  י  ָנַעְרתִּ ֶזה  ֵני  ּוִמפְּ
ל  ְרִרים ִמכָּ ְתבָּ ָבִרים ַהמִּ ר דְּ ָפִרים; ְוָרִאיִתי ְלַחבַּ ָכל ֵאּלּו ַהסְּ רּוְך הּוא, ּוִבינוִֹתי בְּ בָּ
ן  יֵני ּתוָֹרה: כֻּלָּ ָאר דִּ הוֹר ִעם שְׁ ֵמא ְוַהטָּ ר ְוַהטָּ תָּ ִעְנַין ָהָאסּור ְוַהמֻּ ֵאּלּו ַהִחּבּוִרין, בְּ
ִפי ַהּכֹל –  ּה ְסדּוָרה בְּ ה כֻּלָּ ַעל פֶּ בְּ ֶהא ּתוָֹרה שֶׁ תְּ רּוָרה ְוֶדֶרְך ְקָצָרה, ַעד שֶׁ ָלׁשוֹן בְּ בְּ
רּוִרים  ָבִרים בְּ כֹה, ֵאָלא דְּ כֹה ְוֶזה אוֵֹמר בְּ רּוק, ְולֹא ֶזה אוֵֹמר בְּ ָיה ְולֹא פֵּ לֹא ֻקשְׁ בְּ
ין  רּושִׁ ְוַהפֵּ ַהִחּבּוִרין  ֵאּלּו  ל  ִמכָּ ַאר  ִיְתבָּ ר  ֲאשֶׁ ט  פָּ שְׁ ַהמִּ י  פִּ ַעל  ְנכוִֹנים,  ְקרוִֹבים 

ו. דוֹׁש ְוַעד ַעְכשָׁ נּו ַהקָּ מוֹת ַרבֵּ ְמָצִאים ִמיְּ ַהנִּ

טרם הופעת הספר "משנה תורה", פורסמו חיבורים הלכתיים שונים, אך גם הם נערכו על פי סדר 
מסכתות התלמוד, דבר שהצריך עיון רב ובקיאות בכל התלמוד. כך, למשל, אדם שביקש לדעת כיצד 
לנהוג בשבת, היה צריך לעיין במסכתות רבות ובחיבורים שונים כדי למצוא את כל פסקי ההלכה 

הנוגעים לו.



7

מעלותיו המיוחדות של ספרו של הרמב"ם היו:

א. סדר: הרמב"ם ערך את ספרו במבנה אנציקלופדי, כאשר ההלכות מסודרות לפי נושאים. בחיבורו 
זה התגלה הרמב"ם כאדריכל גאוני שהקים מבנה מפואר עצום-מדות על פי תכנית מופלאה. 

ומובנת לכל, ובלשונו  וברור: הרמב"ם שם דגש מיוחד כדי לכתוב את הספר בשפה ברורה  ב. קצר 
בהקדמתו, "בלשון ברורה ודרך קצרה... עד שיהיו כל הדינין גלויין לקטן ולגדול בדין כל מצוה ומצוה, 

ובדין כל הדברים שתיקנו חכמים ונביאים".

ולכאן, ואת הסברות של כל צד, דבר  ג. ללא קושיות ומחלוקות: ספרים רבים מביאים דעות לכאן 
שמקשה על הלומד להגיע למסקנה. הרמב"ם נמנע מכך, וכתב את ההלכה בקצרה ובאופן ברור.

ומה הייתה מטרת החיבור הגדול הזה? שכל אחד יוכל למצוא את מבוקשו בצורה מהירה, ולדעת מה 

ההלכה וכיצד עליו לנהוג.

ל  כָּ ּוְבִדין  ּוִמְצָוה,  ִמְצָוה  ל  כָּ ִדין  בְּ דוֹל  ְוַלגָּ ָטן  ַלקָּ לּוִיין  גְּ יִנין  ַהדִּ ל  כָּ ְהיּו  יִּ שֶׁ ַעד 
ָצִריְך  ָאָדם  ְיֶהא  ּלֹא  שֶׁ ֵדי  כְּ ָבר,  דָּ לַּ שֶׁ ָללוֹ  כְּ ּוְנִביִאים:  ֲחָכִמים  נּו  קְּ תִּ שֶׁ ָבִרים  ַהדְּ
ְלתוָֹרה  ץ  ְמַקבֵּ ֶזה  ִחּבּור  ִיְהֶיה  ֵאָלא  ָרֵאל;  ִישְׂ יֵני  ִמדִּ ִדין  בְּ עוָֹלם  בָּ ַאֵחר  ְלִחּבּור 
נּו  ַרבֵּ ה  מוֹת מֹשֶׁ ִמיְּ נֲַּעשּׂו  ֵזרוֹת שֶׁ ְוַהגְּ ְנָהגוֹת  ְוַהמִּ נוֹת  קָּ ּה, ִעם ַהתַּ ה כֻּלָּ ַעל פֶּ בְּ שֶׁ
ַאַחר  רּו  ִחבְּ ִחּבּוֵריֶהן, שֶׁ ָכל  בְּ אוִֹנים  ַהגְּ ָלנּו  ְרׁשּו  פֵּ ּוְכמוֹ שֶׁ ְלמּוד,  ַהתַּ ִחּבּור  ְוַעד 
ָאָדם קוֶֹרא ּתוָֹרה  ֵנה ּתוָֹרה – ְלִפי שֶׁ ם ִחּבּור ֶזה ִמשְׁ ְך ָקָראִתי שֵׁ ְלמּוד. ְלִפיכָּ ַהתַּ
ּה, ְוֵאינּו  ה כֻּלָּ ַעל פֶּ בְּ ּנּו ּתוָֹרה שֶׁ ֶזה, ְויוֵֹדַע ִממֶּ ְך קוֶֹרא בְּ ה, ְוַאַחר כָּ ִחלָּ ְכָתב תְּ בִּ שֶׁ

יֵניֶהם. ָצִריְך ִלְקרוֹת ֵסֶפר ַאֵחר בֵּ

מקור 2  סדר הדורות, ד"א תתקכ"ז
י  נּו ָאִביו, כִּ י ַרבֵּ ִוד ַהנִָּגיד... ִמפִּ נּו דָּ ן: ָאַמר ַרבֵּ ן נוֹשָׁ קּוְנְטֵרס ָישָׁ תּוב בְּ ָמָצאִתי כָּ
ְיָלה  מוֹ. ּוַבלַּ יְּ סִּ ְתחוֹ ַעד שֶׁ ַחְדרוֹ ְולֹא ָיָצא ִמפִּ ה בְּ נּו מֹשֶׁ ב ַרבֵּ ִנים ָהָיה יוֹשֵׁ ר שָׁ ֶעשֶׂ
נּו ַמְימוֹן  נּו ַמְימוֹן ָאִביו ְוָאָדם ַאֵחר ִעּמוֹ, ְוָאַמר ַרבֵּ ְרֶאה ַרבֵּ מַּ א לוֹ בַּ ִלימוֹ בָּ ִהשְׁ שֶׁ
יָת.  ָעשִׂ ָמה שֶׁ ִלְראוֹת  אִתי  בָּ לוֹ:  ְוָאַמר  ְוִנְבַהל  נּו!'  ַרבֵּ ה  מֹשֶׁ ֶזה  ְלָך,  'ִהנֵּה  ָאִביו 

ר ּכוֲֹחָך ב"ג. ָרָאה, ָאַמר, ִיישַׁ ּוְכשֶׁ

משיצאו לאור חלקיו הראשונים של הספר "משנה תורה", הוא נודע בעולם ועורר התפעלות עצומה. 
הרמב"ם  ר  ְמַספֵּ מאגרותיו  באחת  זו.  במשימתו  שימשיך  וביקשו  הרמב"ם  אל  פנו  וממערב  ממזרח 
עד  החיבור  נפוץ  "וכבר  ההמשך,  את  לקבל  ממנו  המבקשים  ואחרים  צרפת  מחכמי  אגרות  שקיבל 

לקצות הארץ הנושבת".

ספר  מכל  פירושים  ליותר  זכה  והוא  הלימודי,  בעיון  מרכזי  ספר  הוא  תורה"  "משנה  ספר  היום,  עד 
הלכה אחר. כל ספרי ההלכה שנכתבו אחריו, צעדו בעקבות התבנית שהוא בנה. הם השתמשו באותן 

קטגוריות ובאותו קו מחשבתי.

ייחודיותו הנוספת של הספר היא העובדה שהוא היחיד הכולל הלכות על כל תרי"ג המצוות, לצד 
רעיונות בסיסיים באמונה היהודית. חיבורים הלכתיים שקדמו לו או שבאו לאחריו מתייחסים רק 
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להלכות הנוגעות לתקופת פרסומם )למשל, השמטת דינים הקשורים לבית המקדש, ימות המשיח 
ועוד(; אך הרמב"ם כלל בספרו את כל ההלכות המסתעפות מתרי"ג המצוות שניתנו למשה בסיני, 
באופן  מסודר  שנים,  כעשר  ארכה  שכתיבתו  החיבור,  ז"ל.  חכמינו  שתיקנו  והתקנות  המצוות  לצד 

שיטתי ומסביר בצורה ברורה את כל היבטי הקיום היהודי, ובכללם, אלה הנוגעות לבית המקדש.

*

כשהרבי תיקן את תקנת לימוד הרמב"ם מדי יום, הוא נתן לכך שתי סיבות:

הדרך הטובה ביותר לאחד את עם ישראל היא על ידי לימוד תורה. כשציבור גדול של  א. 
יהודים לומד את אותו נושא – זה מאחד אותם. ואיזה ספר כדאי לבחור כדי להביא לאחדות 

ושלימות עם ישראל? ספר שמייצג את שלימות התורה – ספר הרמב"ם.

בנוסף לכך, על כל אדם מוטלת מצווה ללמוד את התורה כולה. לפיכך, באמצעות לימוד  ב. 
הספר "משנה תורה" – הכולל את כל התורה ואת כל ההלכות – יכולים לקיים מצווה זו.

זו, בכל התוועדות, הסביר הרבי חלקים בספר הרמב"ם. בחלק הבא של השיעור, נלמד  מאז הצעה 
פתיחה  בתור  הרמב"ם  שמביא  הראשון  הפסוק  את  הסביר  בה  שנה,  באותה  הרבי  שנשא  שיחה 

להקדמה לספרו.
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ב. כיצד מתחילים ספר? 

<< הרבי 
פתיחה מוזרה

הרמב"ם פותח את הקדמתו בפסוק1 "אז לא אבוש בהביטי אל כל מצוותיך".

וצריך להבין: מהו הטעם לכך שהרמב"ם בחר לפתוח את הקדמתו בפסוק זה דווקא 
– אמנם זהו פסוק יפה המדבר אודות כל המצוות כו', אבל מהי שייכותו של פסוק זה 

לחיבורו של הרמב"ם?

בסדרת ספרי ה"משנה תורה", נפתח כל ספר בפסוק מהתנ"ך. כל אחד מבין שענק בסדר גודל של 
הרמב"ם לא כותב דברים סתם כך, בטח לא את השורה הראשונה של ספרו המונומנטלי שמלווה את 
עם ישראל עד היום. ולכן, שואל הרבי, מה הייתה כוונתו? מה הקשר של הפסוק הזה לספר "משנה 

תורה"?

שם יומרני

הביאור:

תקפו  הזה  "ובזמן   – חיבורו  לכתיבת  והטעם  הסיבה  את  הרמב"ם  כותב  בהקדמתו 
הצרות כו' לפיכך אותם הפירושים וההלכות והתשובות שחברו הגאונים . . נתקשו 
בימינו ואין מבין עניניהם כראוי אלא מעט במספר, ואין צריך לומר בגמרא עצמה 
הבבלית והירושלמית וספרא וספרי התוספתא, שהם צריכין דעת רחבה וכו' ומפני זה 
נערתי חצני ]שנסתי מתני[ אני משה בן מיימון הספרדי, ונשענתי על הצור ברוך הוא, 
ובינותי בכל אלו הספרים, וראיתי לחבר דברים המתבררים מכל אותם החיבורים.. 
בלשון ברורה ודרך קצרה.. כדי שלא יהא אדם צריך לחיבור אחר בעולם.. אלא יהא 
שנעשו  והגזירות  והמנהגות  התקנות  עם  כולה  פה  שבעל  לתורה  מקבץ  זה  חיבור 
מימות משה רבינו ועד חבור הגמרא כו', לפיכך קראתי שם חיבור זה משנה תורה, 
לפי שאדם קורא בתורה שבכתב תחלה ואחר כך קורא בזה ויודע ממנו תורה שבעל 

פה כולה, ואינו צריך לקרות ספר אחד ביניהם".

1(  תהלים קיט, ו.
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מהיכן נטל את האומץ?

ועל פי זה נשאלת השאלה: מנין לקח הרמב"ם "ברייטקייט" ]אומץ[ כזו?!

רבים מגדולי ישראל כתבו חיבורים ופירושים על התורה, ואף אחד מהם לא קרא 
כזו  ]אומץ[  "ברייטקייט"  לקח הרמב"ם  מנין  כן  ואם  "משנה תורה",  לספרו בשם 
בתורה שבכתב תחלה  קורא  כך ש"אדם  תורה שבכתב,  חיבורו עם  – להשוות את 
ואחר כך קורא בזה ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה, ואינו צריך לקרות ספר אחר 

ביניהם?!

]וכידוע גודל ה"רעש" שעשו כמה מגדולי ישראל – בזמנו של הרמב"ם – נגד חיבורו 
של הרמב"ם, מפני שחששו שעל ידי חיבור זה יתמעט לימוד הגמרא. – אלא שלפועל 
לא היה כן, ואדרבה: מעולם לא למדו גמרא בריבוי גדול כל כך כמו לאחרי חיבורו 
של הרמב"ם, שדוקא אז התרבה לימוד הגמרא ביותר, כדי לעיין ולמצוא את המקור 

לדבריו של הרמב"ם, וכיוצא בזה[.

׳לא אבוש׳ 

וכדי לתרץ תמיהה זו – פותח הרמב"ם את חיבורו שפסוק "אז לא אבוש בהביטי אל 
כל מצוותיך", כדלקמן.

– הנה לכאורה,  כאשר צריכים לגשת לכתיבת חיבור שנועד להיות "משנה תורה" 
צריך לאחוז את המחבר רגש של בושה כו', כיצד יכול הוא לגשת לכתיבת חיבור 

כזה, ועל זה באה ההבהרה "אז לא אבוש בהביטי אל כל מצוותיך":

מכיוון שהמציאות היא שהיה אצלו הענין ד"הביטי אל כל מצוותיך", היינו, שהביט 
והתבונן בכל עניני המצוות כדי לדעת את "האסור והמותר הטמא והטהור עם שאר 
דיני התורה" – חייב ומוכרח הוא לכתוב ולפרסם חיבור זה לכל ישראל, כדי לזכות 
את כל ישראל בכך "שיהיו כל הדינין גלויין לקטן ולגדול כו'", ואין לו ברירה אחרת, 
מכיוון שאם אינו עושה כן – הרי הוא "מונע בר"2 חס ושלום, היפך הציווי "ואהבת 

לרעך כמוך"3, היפך הציווי של "לפני עור"4, היפך כל התורה כולה!

ומדייק "בהביטי אל כל מצוותיך", היינו, שהתבונן ובירר את ההלכות של כל המצוות 
– כי מכיון שכל התורה היא "תורה אחת",  כולן, מבלי להחסיר אפילו מצוה אחת 
גם  בזה  חיבור  לכתוב  יכול  אינו  שוב  מצוה אחת,  בבירור  לו  נמצא, שכאשר חסר 

בנוגע לשאר המצוות. ולכן מדגיש "בהביטי אל כל מצוותיך".

הרמב"ם הביא בתחילת ספרו דווקא פסוק זה כדי להסביר מהיכן היה לו האומץ לכתוב את הספר 
הזה. מכיון שהוא עצמו הביט אל כל המצוות – הייתה לו ראייה ברורה של המצוות כולן. לכן היה 

מוכרח לכתוב את הספר, מפאת האיסור "למנוע בר" )כמובא בהקדמה לספר התניא(.

2(  משלי יא, כו. סנהדרין צא, סע"ב. וראה תמורה טז, א.
3(  פרשתנו יט, יח.

4(  פרשתנו יט, יד.
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ענווה אינה התבטלות

ומובן שאין כל סתירה בכך לעניין של ענווה וביטול:

אודות משה רבינו נאמר "והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה" . 
והנה מכיון ש"משה אמת ותורתו אמת" , בוודאי ידע משה רבינו את מעלותיו – החל 
מהענין של "משה קיבל תורה מסיני", שהרי אם יהודי פשוט שבפשוטים מבין את 
גודל הפלאת המעלה של "משה קיבל תורה מסיני", הרי משה רבינו בוודאי יודע 
ומבין את גודל הפלאת המעלה של קבלת התורה מסיני כמה פעמים ככה, ואף על פי 
כן, אין זה סתירה כלל לענין הענוה וביטול, כפי שמבאר אדמו"ר הזקן  שענוותנותו 
של משה רבינו היא – מפני החשבון שלו שאם נותנים מלמעלה את כל הכחות שניתנו 

לו )לפני עבודתו ויגיעתו( לאדם אחר, היה מגיע לדרגא נעלית יותר.

ולכן, בד בבד עם ענין הביטול והענווה ביותר )"עניו מאוד מכל האדם אשר על פני 
האדמה"(, מצינו אצל משה רבינו תכלית התוקף, ועד כדי כך, שכאשר בא "ראש 
ישיבה גדול" כמו "קורח", ביחד עם עוד מאתיים וחמשים "ראשי ישיבות", להקשות 
על דבריו של משה רבינו – הנה גם כאשר משה רבינו לא היה יכול להוכיח בשכל 
את צדקת סברתו, הנה לא זו בלבד שלא ביטל את דעתו, אלא אדרבה – הכריז בכל 

התוקף: "בוקר ויודע ה' גו'" , מכיוון שכך שמע מהקב"ה!

המציאות מחייבת

ועל דרך זה מובן בנוגע לרמב"ם – משה השני – בקשר לחיבורו "משנה תורה":

ביחד עם הביטול והענווה של המחבר, בידעו שאין זה כחו ועוצם ידו חס ושלום, אלא 
שכחו של הקב"ה, כפי שפותח "בשם ה' א-ל עולם", וממשיך בהקדמה "ונשענתי 
על הצור ברוך הוא", וחותם ומסיים את ספר המדע "בריך רחמנא דסייען" – ידע את 
מעלתו שלמד את כל התורה כולה, ובירר את כל דיני התורה "מכל אלו החיבורים 
הוא  חייב  ולכן,  )בזמנו(,  עכשיו"  ועד  הקדוש  רבינו  מימות  הנמצאים  והפירושים 

לחבר "משנה תורה", כדי להורות את דיני התורה לכל ישראל.

 – מצוותיך"  כל  אל  בהביטי  אבוש  לא  "אז  בפסוק  הרמב"ם  בפתיחת  התוכן  וזהו 
שמכיוון שהמציאות היא שאצלו היה הענין ד"הביטי אל כל מצוותיך", – הנה "אז לא 

אבוש" מלכתוב חיבור זה, מכיוון שהוא חייב לעשות כן על פי הוראת התורה.

 משיחת שבת פרשת קדושים, ה'תשד"מ 
תורת מנחם, ה'תשד"מ, חלק ג' עמוד 1605

5(  בהעלותך יב, ג.
6(  תנחומא קרח יא. וראה ב"ב עד,א. סנהדרין קי, סע"ב. במדב"ר פי"ח, כ.

7(  ראה סה"מ תקס"ב ע' נא. לקו"ש חי"ז ע' 1 הערה 6. וש"נ.
8(  קרח טז, ה.
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ג. מי צריך להתבייש?
בהתוועדות שנערכה בשבת שלאחר מכן, התייחס הרבי שוב לפסוק בו הרמב"ם פתח את ספרו.

<< הרבי 
ובהקדים שהמבואר בהתוועדות שלפני זה, בטעם הפתיחה בפסוק זה דווקא, הוא 
ההוספה על הביאור הפשוט שבפסוק בקשר לספר הי"ד, שלא הוזכר בהתוועדות 

מצד פשיטותו, מתוך תקוה שיבינו זאת לבד.

אמנם מכיוון שלא שמו לב לביאור הפשוט, בהכרח לפרש גם את הביאור הפשוט 
כדלקמן:

אליו, שרק  שקדם  העתיד הבא לאחרי מצב  תיבת 'אז' מורה שמדובר אודות מצב 
באופן כזה שייך לומר שאז לאחרי המצב הקודם יהיה כך וכך. 

ובענייננו: 'אז' פירושו – לאחרי לימוד תורה שבכתב, שאז נגשים ללימוד ספר היד, 
כמו שכתב הרמב"ם בהקדמתו: "אדם קורא בתורה שבכתב תחלה ואחר כך קורא 

בזה".

פה(  שבעל  תורה  למד  לא  )ועדיין  כולה  שבכתב  תורה  למד  שיהודי  לאחרי  והנה, 
נעשה אצלו רגש של בושה: למרות שלמד את כל התורה – אינו יודע כיצד צריכים 
לקיים את המצוות! ולדוגמא במצות תפילין: בתורה שבכתב נאמר9 "וקשרתם לאות 
על ידך והיו לטוטפות בין עיניך", ועדיין אינו יודע "איך ומה לקשור ומהו טוטפות 
והיכן הוא בין עיניך ועל ידך" )כמבואר באגרת הקודש10 שרצון העליון ב"ה המלובש 
בתרי"ג מצוות שבתורה שבכתב הוא מופלא ומכוסה כו'(, וכיוצא בזה בשאר המצוות 

– "הוקשה כל התורה כולה לתפילין"11.

 ועל זה נאמר "אז לא אבוש בהביטי אל כל מצוותיך":

כדי לשלול את ענין הבושה )"לא אבוש"( לאחרי לימוד תורה שבכתב )"אז"( – צריך 
ולהתבונן בכל פרטי המצוות, כפי  להיות "בהביטי אל כל מצוותיך", היינו להביט 
זה ידע כיצד  ידי  – ספר משנה תורה להרמב"ם, שעל  שנתבארו בתורה שבעל פה 

לקיים את כל המצוות.

 וכאמור – זהו הביאור הפשוט בפסוק שמביא הרמב"ם בפתיחת הקדמתו.

 משיחת שבת פרשת אמור, ה'תשד"מ 
תורת מנחם, ה'תשד"מ, חלק ג' עמוד 1646

9(  ואתחנן ו, ח.
10(  זכ"ט.

11(  קידושין לה, א.


