
פרק ג
בית רבינו: מרבינו מימון עד רבינו דוד הנגיד האחרון

מעשה אבות סימן לבנים: רבינו מימון הדיין  ♦
המשפחה  כינוי  מימון:  תולדות  אלה   / ובמשנה–תורה  בפירוש–המשניות  מימון  רבינו   /  איגרת–הנחמה 

/ מימון או מיימון? / ערוב ימיו 

דור שני: רבינו אברהם הנגיד  ♦
"אדוננו הנגיד ר' אברהם" / "שמעתי את אבא מארי זצ"ל" / 'מעשה שהיה' מבתי–מדרש הרמב"ם והראב"ם 
/ "תלחום מלחמת אבותיך": צו–השעה מהרמב"ם במחזה / חיבורי ראב"ם: ספרי הגנה, פירושים, שו"ת, 

והשקפה / "החסיד"

דור שלישי: רבינו דוד הנגיד  ♦
רבי עובדיה

דור רביעי: רבינו אברהם הנגיד )השני(  ♦

דור חמישי: רבינו יהושע הנגיד  ♦
מבעלי הסוד והקבלה / הנגיד וחכמי תימן

דור שישי: רבינו דוד הנגיד )השני(  ♦

בית הרמב"ם: המשכיות ושינוי  ♦
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שושלת משפחת הרמב"ם

רבינו מימון

 רבינו משה
הרמב"ם

רבינו אברהם הנגיד

רבינו דוד הנגיד

רבינו אברהם הנגיד

רבינו יהושע הנגיד

רבינו דוד הנגיד 
‘האחרון’

רבי דוד

רבי עובדיה

רבי שלמה רבי יצחקרבי יעקב

רבי עובדיהרבינו משה



כתוב  "מצאתי  הדורות':  ב'סדר  מובא  כך  ולדוגמא,   .1
תורה  משנה  כי  הנגיד  דוד  רבינו  אמר  נושן  ישן  בקונטרס 
שחיבר זקנו הרמב"ם מתחיל בשם המפורש: י'סוד ה'יסודות 
ו'עמוד ה'חכמה". וקרוב לודאי שאין זה רבינו דוד הנגיד, נכד 
לרמב"ם,  שישי  דור  שהיה  השני,  דוד  רבינו  אלא  הרמב"ם, 
יסודי  הלכות  על  )בערבית(  פירוש  כתב  הוא  דווקא  שהרי 
התורה של הרמב"ם, הנמצא עדיין בכתב–יד, ולא מצינו שרבי 
סיבות  עוד  ויש  משנה–תורה.  על  פירוש  כתב  הראשון  דוד 

להכרעה זו, אלא שאין כאן המקום להאריך.

שרשם  הרמב"ם  שושלת  את  הראשון  בפרק  לעיל  ראה   .2
בעצמו בסוף פירוש המשניות שלו. 

3. בפירושו על התורה של רבי אברהם בנו של הרמב"ם )ראה 

רבי  זקנו  פירושו של  להלן( מזכיר הוא לעתים קרובות את 
מימון. 

4. על ספרי רבינו מימון כותב הרשב"ץ, רבי שמעון בן צמח 
דוראן: "כתבת שאחר כך בא לידך ספר אחד בלשון הגרי בדיני 
תפילה ומועד חברו רב מימון אביו של הרמב"ם ז"ל, וכתיב בו 

בלשון הגרי..." )שו"ת תשב"ץ, ח"א סימן ב(. 

5. מתוך ספר שריד–ופליט לרי"מ טולידאנו, תל אביב, תש"ד, 
ר'  של  התפלות  'חיבור  בשם  יד  מכתב  7–8 שהעתיק  עמוד 
במקורו  ולא  בתרגום  כתב–יד  באותו  הובא  )הקטע  מימון' 

הערבי(. 

..." וז"ל:  הרמב"ם,  רבינו  בנו,  בדברי  מצאנו  דומה  גישה   .6
כי אין צריך לשנות מנהג, שנהגו בו, גם אם קטנה חשיבותו, 
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ני משה בר' מימון הדיין, בר' יוסף החכם, בר' יצחק הדיין, בר' יוסף הדיין, בר' עובדיהו הדיין, "א
בר' שלמה הרב, בר' עובדיהו הדיין, זכר קדושים לברכה". 

כך חותם הרמב"ם את פירושו למשנה, ואנו למדים מכאן עד כמה החשיב הרמב"ם את יחוסו, 
ועד היכן שושלת אבותיו חשובה בעיניו. וזה הנושא שעומד במרכז הפרק הנוכחי. 

נשתדל לרכז את עיקרי הפרטים בנושאים הידועים לנו ולהציג את הדברים לפי הסדר, בצורה נכונה 
— הן את אבותיו של רבינו והן את תולדותיו, דברים שבהעדר ידיעה מסודרת נקל לטעות בהם )אכן, 
רבים וטובים טעו בין שני צאצאיו של הרמב"ם שנקראו באותו שם ובאותו כינוי — רבינו דוד הנגיד1(. 

נפשו  הייחודית,  התורנית  דמותו  הרמב"ם,  בן  אברהם  רבינו  של  לדמותו  יוקדש  מהפרק  חלק חשוב 
האצילה והעדינה, יחסו לאביו שחרג מיחסי אב–בן רגילים, ומלחמתו הגדולה להגנת ספרי אביו הרמב"ם 

מפני מבקריו. 

כך נלמד להכיר את אבותיו–רבותיו של הרמב"ם וכן את צאצאיו–תלמידיו ממשיכי דרכו, ומתוך כל אלה 
נכיר צדדים נוספים בדמותו ובמשנתו של הרמב"ם עצמו. 

מעשה אבות סימן לבנים: רבינו מימון הדיין 

רבינו מימון ב"ר יוסף היה תלמידו של רבינו יוסף הלוי ן' מיגאש, גדול הדור בספרד אחרי רבו הרי"ף. 
הרמב"ם משבח את הִר"י מיגאש על עומק עיונו בתלמוד, ומכתיר אותו בתואר 'מלך בשיטתו': 
חי ה'! כי הבנת האיש ההוא בתלמוד מפליאה לכל מי שמתבונן בדבריו ועומק עיונו, עד שאפשר 

לי לומר עליו: לפניו לא היה כן מלך כמוהו בשיטתו! 
הקדמת הרמב"ם לפירוש המשניות

בנוסף לתורתו וחכמתו, היה הר"י מיגאש מוכתר במעלות ובמדות, והוא שהאציל מהוד חכמתו ומדותיו 
גם על תלמידו רבי מימון. 

רבינו מימון שימש כדיין, ואת התפקיד הזה מילא כהמשך לאבותיו שכמה מהם היו דיינים2. ממספר 
מקורות עולה שחיבר כמה חיבורים: על התורה3, על התפילה, על המועדים, וחיבורים בהלכה4. 

ב"מנהגי  העוסק  קטע  יש  לתפילה5,  חיבורו  מתוך  שנמצא  בשריד  בעיניו.  יקרים  היו  ישראל  מנהגי 
קדמונים", שעליהם נאמר: "ואל תטוש תורת אמך". כדוגמא הוא מביא את מנהג אכילת ה'סופגניות' 

בחנוכה6:
אין להקל בשום מנהג ואפילו מנהג קל. ויתחייב כל נכון לו עשית משתה ושמחה ומאכל לפרסם 
הנס שעשה השם יתברך עמנו באותם הימים. ופשט המנהג לעשות סופגנין — בערבי 'אלספינג' 
— והם "הצפחיות בדבש", ובתרגום האיסקריטין הוא מנהג הקדמונים משום שהם קלויים בשמן 

לזכר ברכתו )כלומר, לנס שבפך שמן(.

נזכרו  ישיבות  ראשי  הגאונים  ובקבלות  אמך".  תורת  תטוש  "ואל  ע"ה7:  הנביא  אמר  ...וכבר 
מנהגים כמו אלה בהנהגותיהם בסיפוריהם. ולא יתבזה דבר ממה שעשו הקדמונים.
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אם אין זה מביא להפסד בדת ולא לעברה..." )שו"ת הרמב"ם, 
סימן קנב(. 

7. משלי א:ח. 

8. כשקוראים את הדברים הללו שכתב רבינו מימון על רבינו 
משה בן עמרם, אי אפשר שלא להיזכר בשם שבחר לתת לבנו 

ממשיך דרכו: רבינו משה, הרמב"ם. 

9. לא ידוע לנו עד כמה התקבלה המלצה זו, ולעת עתה לא 
מצאנו זכר למנהג זה בין יוצאי ספרד או בין צאצאי רבי מימון 
ובנו הרמב"ם. וייתכן שראו בה הנהגה הראויה לחיזוק בעת 
צרה וכהוראת–שעה, ולא כהנהגה קבועה. ובפשטות אפשר גם 
לקבוע, שאיגרת זו לא היתה נפוצה, והיתה ידועה בעיקר אצל 
אנשי מקומם, בפאס, כך ששאר הקהילות לא הכירו כלל את 
האיגרת, וכל–שכן את המלצתו של רבי מימון. זאת ועוד, גם 

איגרת–הנחמה

ופעל  חי  הרמב"ם  אבי  הראשון,  בפרק  שהזכרנו  כפי 
בימים טרופים מאד בספרד, כאשר כוחות השמד שלטו 
למקום.  ממקום  לברוח  נאלצו  ומשפחתו  והוא  בארץ, 
שאף  שבמרוקו,  לפאס  מימון  משפחת  הגיעה  סוף–סוף 
לדתם,  הקנאים  האלמוהדים  שליטת  תחת  הייתה  היא 
היה  מימון  רבינו  מידי השמד.  נמלטו  לא  כך שלמעשה 
את  ולעודד  לחזק  וכדי  היהודים,  אחיו  בסבל  מעורה 
היהודים האנוסים כתב את איגרת–הנחמה שלו. סגנונה 
להפליא  מזכיר   — וחמלה  נחמה  הספוגה  האיגרת,  של 
את האיגרות של הבן הדגול, ובמיוחד את איגרת–השמד, 

שנכתה בתקופה ההיא ובנסיבות הנ"ל.

של  לדמותו  מוקדשת  איגרת–הנחמה  של  הגדול  חלקה 
משה רבינו ולעיון בתפילתו הידועה — 'תפילה למשה', 
מזמור צ' שבתהילים. שם נותן רבינו מימון תיאור מפורט 
על דמותו ואישיותו של משה רבינו כשהוא מכנה אותו 
האדם'.  ו'מבחר  הברואים'  'מבחר  אשה',  ילודי  'מבחר 
הוא מתאר את נבואתו של משה רבינו, מידותיו, מותו 
וחזרתו בעתיד כמשנה למלך–המשיח ואפילו את מבנה 

גופו הקדוש8!

בדבריו הוא מעיד על מנהג מיוחד שנהג בו: לקרוא את 
המזמור בכל יום קודם 'ברוך שאמר' )כפי שאנו נוהגים 
כיום בשבת(, ורבינו מימון מבקש מקהילתו לנהוג כמותו9. 
ברור שמתוך האיגרת עולה דמותו של רבינו מימון הדיין 

כמנהיג גדול ולא רק בתחום פסקי הלכה. 

בתחילה מדגיש רבינו מימון את חשיבות קריאת המזמור:
...והנה חברתי לה פירוש למען תהיה לעונג לנפשות השוממות בשממת הגלות, ונחמה ללבבות 

העגומים... המחזיקים בחבל הבטחון וביתד נאמן, ואמונתם בנביאנו הנכבד מבחר האדם.
איגרת הנחמה

ופותח  רבינו  על–ידי משה  זה שבתהילים שחובר  מזמור  מימון מפליג בשבח  רבינו  האיגרת,  בהמשך 
בפסוק "תפלה למשה איש האלוקים". רבינו מימון מנתח את התפילה הזו, קטע אחרי קטע, ומבאר את 
תוכנה. בדבריו הוא קובע כי משה רבינו התפלל את התפילה המיוחדת הזו על בני–ישראל שבכל הדורות, 
שהם העם ההולך בחושך הגלות, שיזכו לישועה. רבינו מימון אף תולה במזמור זה סודות גנוזים ויסודות 
אמונה, וכלשונו: "ואין תפילה חשובה ממנה". ולא זו בלבד אלא שמשווה את חשיבות קריאת המזמור 

לקריאת שמע! 
עליהם...  להישען  יכול  שאתה  יסודות  בה  הצענו  וענייניה...  איגרתנו  בדברי  התבונן  ואתה 
וראוי לך שתהיה התפילה הזאת ]תפלה למשה[ שביארתי שגורה על פיך, ותקרא אותה לפני 
'ברוך שאמר', כדי שתתברך במילותיה הטהורות ותתקרב אל הקב"ה, בתפילה שהתפלל מבחר 

הברואים והגדול שבנבראים, ואין תפילה חשובה ממנה. 

האגרת שכתב רבינו מימון לחזק את ידי קהילתו בפאס, מרוקו
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אילו היתה האיגרת נפוצה בין שאר תפוצות ישראל, ספק אם 
היתה המלצתו של רבי מימון מתקבלת, שהרי לא הכירו בו 

כסמכות גדולה כמו בנו, הרמב"ם. 

10. ישעיה ס:ב. 

11. כך עולה מהעובדה שלא מצינו שמזכיר שום מורה אחר 
רק את אביו ובעקבותיו את רבותיו מספרד. 

הר"י  )רב  והרי"ף  מיגאש  הר"י  אביו:  של  רבותיו  תורת   .12
זו  לימוד  מסורת  אביו.  דרך  הרמב"ם  אל  הועברה  מיגאש( 

השפיעה עד כדי כך על הרמב"ם, עד שהוא ראה את עצמו 
"הורו  בלשון  נזכרים  הם  ובמשנה–תורה  ממש,  כתלמידם 

רבותי". 

עובדה זו ניכרת היטב מדברי הרמב"ם: "ואספתי מה שנזדמן 
לידי מהגהות אבי ז"ל וזולתו בשם רבינו יוסף הלוי ז"ל. וחי 
מי שמתבונן  כל  אותו האיש בתלמוד מפליאה  הבנת  כי  ה', 
בדבריו ועומק עיונו עד שאפשר לי לומר עליו לפניו לא היה 
לו  שמצאתי  ההלכות  כל  אספתי  בשיטתו. גם  כמוהו  מלך 
)=לר"י מיגאש( בפירושו בעצמו" )הקדמת הרמב"ם לפיה"מ(. 

ואילו ידעו בני אדם מה צפון בה, ומה גנז בה ה' מן היסודות המחזקים את הדת ומבררים את 
האמונה, היו קובעים אותה לחוק על עצמם כמו קריאת שמע... 

שם

סוף האיגרת מלא דברי ניחומים, כאב–רחום המלטף את בנו ומביע תקוה לגאולת ישראל:
והקב"ה יחיש את הגאולה בימינו, ויקיים את הבטחותיו בדורנו, ויאיר חשכתנו, כמו שהבטיחנו 

בהבטחת אמת10: "ועליך יזרח ה' וכבודו עליך יראה". וכן יהי רצון.
שם

"קיבלתי מאבא ... פירש לי אבא"

מכל המקורות שהגיעו לידינו נראה שרבינו מימון היה מורו ורבו היחיד11 של בנו הרמב"ם12. לעתים 
בפירוש–המשניות, ופעם אחת בספר משנה–תורה, הרמב"ם מצטט פסקי–הלכה של אביו. 

ואלו המקומות בפירושו על המשנה שבהם הרמב"ם מזכיר את אביו ואת רבותיו:

בקשר לנוסחאות–קריאה מעיר הרמב"ם:
והקריאה הראשונה היא אשר קבלתי מאבא מארי זצ"ל שקבל מרבו )=הר"י מיגאש( ורבו מרבו 

)=הרי"ף( זכרם לברכה...
פיה"מ, עדיות פרק א משנה ג

ואף מביא את מה שראה אצל אביו בתור דיין: 
וכך ראיתי אבא מארי זצ"ל פעמים רבות משביעים בלשון זה כפי שראה את רבו רבינו יוסף 

הלוי זצ"ל משביע תמיד. 
שם, שבועות פרק ו משנה ז

על מסורת של מדות הכסף שקיבל אביו איש מפי איש כותב הרמב"ם:
והקבלה אשר בידי, מאבא מארי זצ"ל מאביו מזקנו איש מפי איש ז"ל שהגרגרים הללו ששוקלין 
בהן גרגרי שעורים, ואיני יודע יסוד לכך... ואמר לי אבא מרי זצ"ל שהוא ראה תשובה לגאון 

מראשי ישיבות בבל...
שם, בכורות פרק ח משנה ח

ועוד מסורה במידות ושיעורים שפירש לו אביו:
מלוא הסיט – ארבע אצבעות בגודל, וראיתי לרוב הראשונים שרוחב הסיט מקצה הגודל עד 

קצה האצבע אם יפשקם האדם ככל יכלתו, וכן פירש לי אבא מארי זצ"ל...
שם, כלים פרק יג משנה ד

לעומת פירוש–המשניות שבו הרמב"ם מזכיר את אביו כמה פעמים, הרי בספרו הגדול, משנה–תורה, 
מזכיר הרמב"ם את אביו רק פעם אחת, ובאותו מקום הוא חולק על אביו )!(:
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13. את הכינוי הזה, 'מיימוני', כמו "וכן פסק המיימוני", מצינו 
בעיקר אצל תלמידי בית מדרשו של המהר"ם מרוטנברג. מי 
שנוהג להשתמש בכינוי הזה יותר מכולם הוא רבי מרדכי ב"ר 
בספרו  התוספות(,  בעלי  תקופת  בסוף  אשכנז  )מגדולי  הלל 
ה'מרדכי' המשתמש בכינוי זה מאות פעמים. שימוש מרובה 
כי לא באופן עקבי, מצינו אצל תלמידו של  זה, אם  בתואר 
ה'מרדכי', רבי אלכסנדרי זויסלין הכהן, בספרו 'האגודה'. וכן 
אשכנז  ראשוני  מאת  פסקים  לקט  שהוא  האשר"י  בהגהת 
)תוספות, הראבי"ה, אור זרוע, ועוד(, מאת רבי ישראל מקרמז' 

'תרומת  בעל  איסרלין  ישראל  ר'  של  )אבי–סבו  מאוסטריה 
האברבנאל,  ספרדי,  אחד  חכם  אצל  גם  מצינו  אך  הדשן'(. 
שמכנה את הרמב"ם 'מיימוני' )כמו, "הרב הגדול המיימוני"(. 

14. מה אכן מקורו ומה משמעותו של השם 'מימון' שלא מוכר 
לנו קודם לכן? יש המקשרים את 'מימון' ל'ימין', והרי ידועה 
'ימין'  הערבית  בשפת  וכן  השמאל.  על  הימין  של  חשיבותו 
פירושו ברכה והצלחה, עושר ואושר )שמואל בן–שבת בקובץ 

רבינו משה בן מימון, ירושלים, תרצ"ה(. 

יש מקומות שמנהגן אם מצאו סירכא מן האוזן לבשר ולעצם שבצלעות והסרכא דבוקה בשתיהן 
אוסרין אותה, ואבא מרי מן האוסרין ואני מן המתירין, ומיעוט מקומות מתירין אפילו נדבקה 

בעצם לבדו ואני אוסר.
הלכות שחיטה, פרק יא הלכה י

אין להתפלא, כמובן, על מיעוט הזכרת שמו של רבינו מימון במשנה–תורה, מאחר והרמב"ם בכלל אינו 
מזכיר בספר זה שמות מחברים. עם זאת, ברור כי הלכות רבות במשנה–תורה מקורם ברבו הישיר של 

הרמב"ם — אביו הגדול רבינו מימון הדיין. 

אלה תולדות מימון: כינוי המשפחה

בשולי הסקירה על אבי–הרמב"ם, מעניין לציין כי בעוד שלפני לידת רבינו נקראה משפחת הרמב"ם 
'עובדיה', הרי מהרמב"ם ואילך כינתה המשפחה את עצמה 'מימון', וכך קבעה ההשגחה העליונה שכינויו 

של רבינו לדורות הוא על שם אביו: רמב"ם — ראשי תיבות ר'בינו מ'שה ב'ן מ'ימון. 

באשכנז וצרפת כינוי את רבינו בשם 'המיימוני'13, ואף הפירוש החשוב האשכנזי שנדפס על דף המשנה–
תורה נקרא בשם 'הגהות מיימוניות'. גם בשפות אחרות ידוע רבינו כ'מיימונידיס', כלומר בנו של מימון14.

מימון או מיימון? 

דיוק בכתיבת השמות בשטרות של קידושין וגיטין, הוא דבר חשוב מאוד הלכה–למעשה. בעל הבית–
שמואל, המפרש החשוב על שולחן ערוך חלק אבן–העזר, מפרט באריכות כיצד יש לרשום שמות. כאשר 
הוא מגיע לשם אביו של הרמב"ם, הוא חולק על דורות שלמים של כתיבה בצורה אחרת, והראיה שלו 

היא מפיוט המיוחס לרמב"ם:
ושם זה )=מימון( כשם אביו של הרמב"ם, אף על גב דנזכר תמיד בשם 'מיימוני' )=כמו 'הגהות 
מיימוניות'( בשני יודין, קושטא דמלתא אין בו אלא יו"ד א', ויש בקשה אשר יסדה הרמב"ם 

ליום כיפורים עת שערי רצון להפתח, והתחלת הבתים: 'אני משה ברבי מימון' — בחד יו"ד.
בית שמואל, אבן–העזר, שמות אנשים ונשים אות מ'

 רבי שמואל ב"ר אורי שרגא פייבוש — בית שמואל
בערך בשנת ת' )1640( פולין — תנ"ח )1698( פיורדא, אשכנז

מהדורה  הכין  ושם  )בפולין(,  בשידלוב  כרב  שימש  בתחילה  מקראקא.  השיל  ר'  הרבי  של  תלמידו 
הפירושים  אחד  הוא  שמואל'  'בית  העזר.  אבן  ערוך  שולחן  על  שמואל'  'בית  פירושו  של  ראשונה 
הבודדים שנכתבו על שולחן ערוך חלק אבן העזר, אשר מחמת היותו כה נזנח החליט רבי שמואל 
לפרשו ו"לגאלו", בקראו על כך את הפסוק "אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה" — היינו אבן–העזר, 
אשר אותה זנחו ה"בונים" )התלמידי החכמים( תהיה לראש הפינה ולמרכז העיסוק הלימודי. דרכו לציין 
את המקורות ולהביא את דעות הפוסקים בסגנון קצר וברור ולהכריע הלכה–למעשה. החיבור מודפס 

יחד עם פירושו של רבי משה לימא 'חלקת מחוקק', בשם המשותף 'אפי רברבי'.

בשנת ה'תנ"א )1691( נתקבל לרבנות בקהילת פיורדא באשכנז, ושם עבר על פירושו בעיון עם תלמידים 
מובהקים, וסידרו מחדש במהדורא בתרא.
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15. כדברי הרמב"ם באיגרת לידידו שפגש בעת שהיה בארץ 
מעטים  בחדשים  שנפרדנו  "מאחר  הדיין:  יפת  רבי  ישראל, 
זצ"ל..." )איגרות הרמב"ם, עמ' רכח(. בהמשך  מת אבא מרי 
האיגרת כותב הרמב"ם על ביקורו ביחד עם רבי יפת הדיין 
ואביו ואחיו רבי דוד בירושלים: "שאני והוא ואבא מרי זצ"ל 
ואתה — ארבעתנו הלכנו בבית ה' ברגש" )שם, עמ' רל(. ראה 

על זה בפרק א'. 

16. לגבי קביעה זו — אודות מקום קבורתו של רבינו מימון — 
אין לנו ידיעות ברורות. מצד אחד, אין בידינו שום עדויות או 
פרטים לגבי העברת גופתו ממצרים לטבריה. מצד שני, קיבלנו 
במסורת מיוחדת מאת רבי שמואל בן רבי חיים ויטאל בספרו 
'שער הגלגולים' )שכידוע דבריו שם הם דברי האריז"ל, רבו 
של רבי חיים ויטאל(, כי רבי מימון נטמן בסמוך לבנו בעיר 

טבריה, אלא שגם היא תלויה בספק, כפי שנראה להלן. 

וכך מעיד רבי שמואל בספרו הנזכר, על גילוי קברות צדיקים 
מאת האר"י ז"ל: "אמר שמואל: ראיתי והסכמתי לכתוב ציון 
מקום קבורת צדיקים, אשר מהם מפורסמים, ומהם לא שזפתם 
מקום  אכתוב  ועתה  כל.  לעין  נתפרסמו  מהנז'  ומקצת  עין, 
קבורת הצדיקים, כפי אשר קבלתי ממורי זלה"ה )האר"י ז"ל(, 
כי הוא היה רואה ומסתכל בנשמת הצדיקים בכל מקום ובכל 
זמן, ומכל–שכן בהיותו על הקברים, ששם נפשותיהם עומדות 
כנודע, גם מרחוק עיניו יביטו בנפש הצדיק העומד על הקבר 
שלו, ועי"ז היה יודע קבר כל צדיק וצדיק, והיה מדבר עמהם, 

וחקרתי  נסיונות  נסיתי כמה  ולומד כמה סתרי תורה. וכבר 
בתכלית החקירות, ומצאתי דבריו כנים ואמיתיים!". 

שם בהמשך, הוא מעיד גם על מקום קבורת הרמב"ם ואביו:"...
בהגיעך למטה... תלך עוד משם לצד מערב החצר, ושם ציון 
אחד, ושם קבור הרמב"ם ואביו ז"ל, כמו שאומרים העולם".
תוספת המילים: "כמו שאומרים העולם", מעלה בליבנו את 
מאת  במסורת  לו  נמסרו  אלו,  קבורה  מקומות  האם  הספק, 
האר"י ז"ל, או שיש כאן עדות כפי שטוענים המון העם, בלא 
לנו  שאין  שפתחנו,  כפי  יוצא,  כך  ומדויקת.  ברורה  מסורת 
קביעה מוחלטת על דבר מקום קבורתו של אביו של הרמב"ם. 

בצעירותה  שנפטרה  אחת  בת  לרמב"ם  שנולדה  נראה   .17
)ראה באיגרות הרמב"ם, עמ' רס(. 

על שם אברהם  כך  נקרא  רבינו אברהם  כי  עולה  18. מכאן 
מאריך  הרמב"ם  שרבינו  העובדה  לעיניים  בולטת  אבינו. 
ופועלו של אברהם אבינו )הפרק  מאוד בספריו אודות חייו 
אבינו,  לאברהם  כולו  מוקדש  זרה  עבודה  מהלכות  הראשון 
הוא  מספריו  ספר  כל  במורה–נבוכים(.  פרקים  כמה  גם  וכך 
פותח בקריאתו של אברהם אבינו: "בשם ה' אל עולם", ואף 
כמה פעמים מצאנו שאת עם ישראל הוא מכנה בשם "עדת 
המתים(.  תחיית  ואיגרת  פי"ז,  ח"ב  )מו"נ  ואברהם"  משה 
דוגמא  אבינו.  אברהם  את  לתאר  מאריך  ראב"ם  בכתבי  גם 
לזה היא דבריו ב'המספיק' בפרק על מדת הנדיבות: "ועליך 

ערוב ימיו

לארץ— ומשפחתו, ממרוקו  בניו  עם  נדד  מימון  רבינו 
ישראל ומשם לארץ מצרים. תקופה קצרה אחרי שהגיע 
למצרים הוא הלך לעולמו15. ככל הנראה הוליכו אותו 
עיר  באדמת  נטמן  והוא  ישראל,  בארץ  לקבורה  בניו 

הקודש טבריה, על יד ציון בנו הגדול, רבינו משה16.

דור שני 

רבינו אברהם הנגיד )ראב"ם(

הרמב"ם נשא לראשונה אשה במצרים בגיל שלשים. משך שנים ארוכות לא זכה לפרי–בטן17, ורק אחרי 
)להלן:  רבינו אברהם  יחידו  בנו  לו  נולד  ד'תתקמ"ו 1186(  )בשנת  ואחת  בגיל חמישים  עשרים שנה, 
ראב"ם(, שהיה אישיות גדולה ומיוחדת ביותר: מחד, כפי שנתאר להלן, הרי הוא ממשיכו של אביו הגדול, 

וביחד עם זה סלל לו דרכים משלו — המשכיות ושינוי בבת אחת.

כבר בילדותו רווה ממנו אביו הגדול הרבה נחת. באיגרת לתלמידו רבי יוסף ב"ר יהודה מגולל הרמב"ם 
את שבחי בנו: 

בענייני העולם אין לי נחמה זולתי בשני דברים: 

א. כשאסתכל ואעיין במה שאעיין. 

ב. ושזה בני אברהם ה' יתעלה נתן לו חן וברכה מברכת מי שנקרא על שמו18, ומי שהאמין 

מצבת רבינו מימון הסמוכה לקבר הרמב"ם
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להתבונן בתולדות אבינו האציל אברהם אשר יסד את מנהג 
הנדיבות הידוע גם לאומות העולם עד ימינו, ואליו מיחסים 
את כל הנודע לתהילה בהלכות הכנסת אורחים..." )המספיק 
על  בפרק  כותב  הוא  וכך   .)31 עמ'  פלדהיים  השם,  לעובדי 
מפרישותו  סטה  לא  בודאי  ע"ה  אבינו  "אברהם  הפרישות: 
מענייני העולם הזה בגלל עשרו שעליו העידה תורה "ואברהם 
כבד מאד במקנה בכסף ובזהב"... אף לא התבונן בהתבוננות 
גמורה ביפיה של שרה, על אף שיופי זה גדול היה עד מאד 
עד שאפילו לעת זקנה חשקו בה מלכי ארץ, שהרי אבימלך 
לקח אותה לארמונו והיא בת תשעים שנה, כמו שמוכיח סדר 

הפסוקים )שם, עמ' 187(. 

הבטיח  טו(  פרק  )בראשית  הבתרים  בין  בברית  כלומר,   .19
הקב"ה לאברהם לתת לו זרע. 

20. וכך הם דברי הדיין כשמתח ביקורת במכתבו: "מסר לנו 

ופתחנוהו  ר' אברהם ש"צ  יד  בכתיבת  מידידינו מכתב  אחד 
ומקצתם  ההקיש  לפי  מכוונים  שאינם  דברים  בו  ומצאנו 
סותרים מקצתם. הראשון מזה מה שאמר... ואלהים יודע שכל 

הדברים האלה בטלים בברור..." )שו"ת ראב"ם, סימן ע(. 

21. המכתב של הדיין נדפס בשו"ת ראב"ם סימן ע'. ראב"ם 
א'תקיט  הוא  ע'  בסימן  התאריך  ע–עד.  בסימנים  לו  ענה 
לשטרות שהיא שנת ד'תתקס"ח )1208(, כשלש שנים וחצי 

אחרי פטירת הרמב"ם. 

ב(  )לג,  בסנהדרין  בש"ס.  מקומות  בכמה  הגמרא  לשון   .22
מפרש רש"י: "זיל קרי בי רב הוא" — "תינוקות של בית רבן 

יודעין שאינו כלום". 

23. אבות פ"ד מ"ה. ראה על כך באריכות בפרק ח' — 'שיטת 
הרמב"ם: "אל תעשם קרדום לחפור בהם" — כפשוטו!'. 

בשמו והאמין בנתינתו19 — הוא יאמין ויתמיד ויאריך חייו ושנותיו, כי הוא עניו ושפל שבאנשים, 
מצורף אל זה טוב מידותיו, והוא בעל שכל דק וטבע נאה, ויהיה לו בעזרת ה' שם בגדולים בלא 

ספק. אשאל מה' יתעלה שישגיח עליו וישלים עליו חסדיו.
איגרות הרמב"ם, עמ' תכד

כברכתו של אביו — "בעזרת ה' שם בגדולים בלא ספק", כן היה בפועל. ראב"ם גדל להיות אחד מענקי 
הרוח בדורו, ולמרות צלו הגדול של אביו שהאפיל על כל מי שהיה בצלו, הוכר כגדול בזכות עצמו, הן 

בתורה, הן במחשבה והן בעבודת ה'. 

"אדוננו הנגיד ר' אברהם"

כאשר אביו הרמב"ם נפטר, בשנת ד'תתקס"ה )1204(, היה ראב"ם בן תשע–עשרה בלבד. בגיל צעיר זה 
הוטל עליו עול הנהגת הישוב היהודי במצרים. רבינו אברהם הוכתר ל'נגיד' — משרה שעברה אחריו 
בירושה במשפחת הרמב"ם במשך חמשה דורות ללא הפסק. מתפקידו של ה'נגיד' היה למנות דיינים 
בקהילות ישראל. כל בתי הדין שבמדינה היו סרים למשמעתו והיו כותבים בתעודותיהם אחרי הזכרת 

שם המקום: "רשותיה דאדוננו הנגיד ר' אברהם". 

ראב"ם הכיר את מקום גדולתו בתור נגיד ליהודי מצרים וכשהתריס נגדו דיין אחד בבקורת עזה20, השיב 
לו רבי אברהם הצעיר, שהיה אז רק בן כ"ג שנה בתקיפות ובטחון אישי רב21:

כל מי שעמד על התשובה הזאת יודע שגנאי לאיש כמוני להשיב תשובה על דברים כאלה שיש 
בהם מן הבטלה מה שברור בהתבוננות היותר קלה. ואולם מחמת מעוט בעלי העיון בזמננו 
זה, והיות שרוב השומעים את הטעות סבורים שהיא אמת מפני שהם רחוקים ממקורות העיון 
ומהקשי ההלכה, חייבים אנו לטרח גם בבאור מה שמבואר לבעלי החכמה, עד שיבואר למי שיש 

אצלו הידיעה היותר קלה מקטני התלמידים ולא כל שכן הגדולים. 

בשביל  אפילו  מבוארים  יהיו  למען  באור  צריכים  אינם  האלה  שהדברים  יודע  ...ואלהים 
המתחילים בעיון, הואיל ומי שנעלמים ממנו עניני המאמרים האלה ולמה הם מתכוונים "זיל 

קרי בי רב"22 אמרינן ליה. 

ואל יהא ש"צ )=ש'מרהו צ'ורו( נחפז לבטל את תשובתי לפני שעיין היטב בדברי, והתבונן במה 
שמתחייב מהם, שלא יחייב מה שאינו מתחייב מהם באמת, כפי מנהגיו בתשובותיו. 

שו"ת ראב"ם, סימן עא-עד

כשיטת אביו שקיים את דברי חז"ל בפרקי אבות23, "אל תעשה התורה קרדום לחפור בה" הלכה–למעשה, 
לא התפרנס ראב"ם ממשרתו התורנית אלא שימש כרופא. הוא התמנה כממלא מקומו של אביו בתפקיד 

רופא הפרטי של השולטן, אלכאמל )אחיו של צלאח–א–דין(, ולמנהל בית–הרפואה הכללי בקהיר. 
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24. מדובר בקשר להקדמותיו של הרמב"ם לחלק ב' של מו"נ, 
את  לבסס  כדי  הקדמות  וחמש  עשרים  הרמב"ם  פורס  שם 
קיום האל, ושאינו גוף, ושהוא אחד. והשואל את רבי אברהם 

ביקש הסבר על ההקדמה השביעית. 

25. אגב, בכך הכריע לנו דיונים שהיו לחכמי ישראל במשך 

הדורות סביב מטרת 'חיבורו הגדול' של הרמב"ם — וכל זאת 
מכוחו של רבינו אברהם. 

לתלמידים לפי  ]הרמב"ם[  "ופירוש  אברהם:  רבי  מדברי   .26
פשוטו והוראתו...", מוכח שכך כוונת הרמב"ם, שמתוך ספרו 
אפשר לפסוק ממנו הלכה–למעשה, אף בלי להתעמק בתלמוד. 

"שמעתי את אבא מארי זצ"ל"

למרות גילו הצעיר כשנפטר אביו הרמב"ם, ספג בתוכו ראב"ם את תורת אביו בכל מהותו והווייתו, והוא 
נחשב כתלמידו הקרוב ביותר. בשנים שאחרי פטירת אביו היה הוא המסביר הגדול ביותר של שיטותיו 
בספריו. למעשה, רק בזכות יצירותיו הרבות, נותרו לנו עדויות רבות של שמועות ותיאורים חיים מכלי 

ראשון מבית מדרשו של הרמב"ם. 

עוד שבח  חזן אחד שהמציא  נגד  אביו  הביקורות של  על  אותנו בספרו  ראב"ם משתף  לדבר,  דוגמא 
להוסיף בקדיש, דבר שאלמלא הוא לא היינו בכלל יודעים: 

ויתקדש"...  "יתגדל  מורכב מעשרה שבחים משום שאומר  זה  ביארו ששבח  ז"ל  ...והגאונים 
ומניין זה מועיל משום שכדי לגדלו יתעלה אין ראוי להוסיף מאמרים על מה שנכתב ונמסר 
במסורה... כפי שהוסיף אחד החזנים "ויתקלס", והוא טעות! שמעתי את אבא מארי זצ"ל מגנה 

זאת... ]וכאן מאריך ראב"ם ומביא שני סיבות להתנגדות אביו להוספה הזאת[.
המספיק לעובדי השם, מהדורת נ. דנה, עמ' 191

וכן, ב'תשובה' אחת שלו הוא נותן תיאור חי של דו–שיח בינו לבין אביו הגדול, כאשר רבי אברהם מקשה 
בהבנת ה'מורה'24. אביו התעמק בעניין אך בסופו של דבר לא הספיק להשיב לבנו דבר. 

וכך מעיד ראב"ם:
תשובה:

ההקדמה השביעית הזאת יש לעיין בה, וכבר שאלתי עליה אבא מארי זצ"ל, ולא שמעתי ממנו 
בשעה ששאלתי תשובה, אלא עכב אותה עד שיעמיק בהתבוננות, ואולם הזמן לא הספיק לכך.
שו"ת ראב"ם, סימן צו 

'מעשה שהיה' מבית–מדרשם של הרמב"ם והראב"ם 

גם מתלמידיו של רבינו אברהם, זכינו לעדויות שמסר דברים בשם אביו. מסורת חשובה נשתמרה לנו 
בידי אחד התלמידים, שכמסיח לפי תומו, מספר אחד מסודותיו של המשנה–תורה. 

ומעשה שהיה כך היה: 

אחד התלמידים בבית המדרש, ביקש מרבי אברהם שיסביר לו הלכה אחת במשנה–תורה, ודווקא עפ"י 
התלמוד. השיב לו ראב"ם שבדיוק מעשה זה קרה גם אצל אביו, ותשובתו היתה: "לּו היתה מחשבתי 

שאפרש את החיבור בתלמוד, לא כתבתי חיבור"25. 

וזו העדות בלשונו:
הנני מספר לך דבר ששמעתיו אני וכל הנמצאים עמי בבית–מדרשו שלרבינו החסיד הקדוש 
זצ"ל )=ראב"ם(, שאמר אותו בדרך תשובה לאחד התלמידים על עניין שבא בחיבור )=משנה–

תורה(, ורצה ]אותו תלמיד[ שיפרשהו להם מן התלמוד, כיוון שהיה בו קצת ריח תורה. 

אמר לו ]ראב"ם[ ז"ל: כדבר הזה קרה לרבינו, רוצה לומר, אביו, עם אדם שהיה בא מקאהיר 
לפוסטאט לבית–מדרשו שלרבינו משה זק"ל )ר"ת ז'כר ק'דוש ל'ברכה(, והיה אותו אדם סבור 
שהוא בעל תלמוד. וכשבא לבית–המדרש נזדמן מאמר בחיבור )=משנה–תורה(, ופירוש ]הרמב"ם[ 
לתלמידים לפי פשוטו והוראתו26. ועל המאמר הזה יש משא–ומתן בתלמוד. העיר אותו בעל 

תלמוד את רבינו על כך, ורצה שימסור מה שנאמר בקשר עם אותו מאמר. 



ספר המבוא - הרמב"ם72

המורים  כל  טועים  "וכן  הרא"ש:  לשיטת  בניגוד  זאת  וכל 
וגמרא  ואינם בקיאים במשנה  הוראות מתוך דברי הרמב"ם 
ולאסור  האסור  להתיר  טועים  דבריו,  הוציא  מהיכן  לידע 
המותר. כי כל קורא בו סובר שמבין בו ואיננו כן, שאם אינו 
מבין במשנה וגמרא ואינו מבין דבר לאשורו ולאמתו, יכשל 
בדין ובהוראה. לכך לא יסמוך אדם על קריאתו בספרו לדון 
ולהורות, אם לא שימצא ראיה בגמרא" )שו"ת הרא"ש, כלל 
יד  בפרק  להלן  באריכות  ראה  זה  נושא  על  ט(.  סימן  לא, 
'טענות וביקורות על המשנה–תורה', ובפרק טו 'והשיב משה'. 

27. מובא במאמרו של א.ש הלקין, 'סנגוריה על ספר משנה 

תורה', תרביץ שנת כה, תשט"ז. 

28. עליו ועל רבו, רבי שמואל בן עלי, ראה באריכות בפרק יד 
'טענות וביקורות על המשנה–תורה'. 

29. כלומר, מגדל הנבנה ללכוד העיר, עפ"י הפסוק "ויהי בשנה 
התשעית למלכו... בא נבוכדראצר מלך בבל הוא וכל חילו על 

ירושלם ויחנו עליה ויבנו עליה דיק סביב" )ירמיהו נב:ד(. 

30. מעניין שלשון זו של הרמב"ם שמבקש את בנו להשיב על 
"ויהי  לקוחה מספר דניאל:  רבי דניאל הבבלי  הביקורת של 
בראתי אני דניאל את החזון ואבקשה בינה והנה עמד לנגדי 

השיב לו ]הרמב"ם[ ז"ל בזה הלשון: "אילו היתה מטרתנו לפרש את החיבור על ידי התלמוד לא 
היינו כותבים את החיבור".

בטלו איפה דברי האומר שלא ייקרא בחיבור עד שיפורש בתלמוד27.

הוראת הרמב"ם במחזה: "תלחום את מלחמת אבותיך"

בדומה  היתה,  ותיקון הדעות,  רעיונות של אמונה  בחיבור ספרים, הפצת  רבינו אברהם  שקידתו של 
לאביו, ללא גבול. גם הוא, כאביו בשעתו, קובל על סדר יומו העמוס, ועל חוסר הפנאי הדרוש לו לצורך 

כתיבת ספרים. וכך כותב הראב"ם באיגרת לרבי דניאל הבבלי28:
גויי הארצות ומקצתו משועבד לניהול כרם ה'  לקוח לעבודת  זמני הלא מקצתו  את שארית 
צבאות ומעט ממנו נשאר לספרים אשר נתתי ידי בחבורים ולפרושים אשר התחלתי בבאורם.
פתיחה לברכת אברהם

מקושיות  חיבוריו  על  ולהגן  אביו  כבוד  על  להלחם  שכמו:  על  ראב"ם  נטל  וחשובה  גדולה  שליחות 
וטענות. כאשר הגיעו לפניו קושיותיו של רבי דניאל הבבלי, לבש רבינו אברהם מלחמה, וברוח קנאה 

טהורה עמד לתרץ את כל ההתקפות על תורת אביו הגדול. 

בפתח דבריו בתשובותיו אלו, מתאר ראב"ם, בדרך ציורית ומליצית, מחזה מיוחד: המשנה–תורה מתואר 
כעיר מבוצרת שאף אחד לא יכול לה, ואפילו האריות מתרחקים מסביבתה. והנה בא רבי דניאל הבבלי 

וצר על העיר וניסה בכל כוחו ללכדה. הוא גרם נזק לעיר עד ש"שועלים מהלכים בתוך רחובותיו".

כאן מופיעה במחזה דמותו של הרמב"ם הפונה אל בנו, רבינו אברהם, ומבקש ממנו להילחם עבור עיר 
נחלת אבותיו ולהצילה מיד זרים.

המחזה נמשך. ראב"ם מגלה את לבו ופורס את לבטיו הקשים לפני אביו. הוא מתאונן כי עתותיו אינם 
בידו מאחר שהוא משועבד לשירות המלך, עסוק בהנהגת הכלל ובחיבור ספרים, ואם יעסוק במלחמות 

כל ימיו — לא יישאר ברשותו זמן לעיסוקיו החשובים.

והמחזה מסתיים בצו נחרץ של האב לבנו: זו חובת השעה! עליך לשמור קודם את הגבולות של עיר–
הירושה ורק אחר–כך להרחיב אותה ולהגדיל את שטח ה'עיר' באמצעות ספרים חדשים.

הנה הדברים, כפי שכתבם רבינו אברהם:
הוציא  למולו,  לעמוד  גבור  יכול  ולא  אצלו,  חכם  כל  עמד  אשר  תורה(  )=משנה  החבור  הנה 
ויתמרמר בכל כחו  ָּדיֵק29 עליו,  ]דניאל[  ויבן  גאוני עולם.  וגבר בו על  נעלם,  בעניניו כל סוד 
אליו, ויביאו במצוק ובמצור... והנה השועלים מהלכים בתוך רחובותיו, אחר אשר היו האריות 

מתרחקים מסביבותיו.

ויחרד הרב )=הרמב"ם( במחזה ומראה, ויאמר: "ָהבֵן לְַהּלָז )=לרבי דניאל( את המראה30. למה 
בני תעצל? הלא אתה גואל היום, רבו המלשינים עלינו, ונכנסו זרים בנחלתינו. וכל אדם ירחיב 
פיהו, כאילו אי עוד לנגדהו, ואיך יוכל לבך להכיל כזה? ולמה זה בני ועל מה זה שקטתה כאיש 

נדהם? ולא תעמוד כארי נוהם ותלחום מלחמות אבותיך, ותציל מיד זרים נחלתך?!".
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כמראה גבר. ואשמע קול אדם בין אולי ויקרא ויאמר: גבריאל 
שרבי  נראה  טו–טז(.  ח  פרק  )דניאל,  המראה  את  להלז  הבן 
לדניאל  אברהם רצה לבטא שהוא כדוגמת המלאך שמסביר 
את פשר החזיונות )כמובא בפסוקים שם(, כלומר, לתרץ את 

קושיותיו. 

31. בקשר לספרים אלו, וכן על ויכוחיו עם רבי דניאל, ראה 
להלן בפרקים על ספר המצוות )פרקים ט–י( ועל משנה–תורה 

)פרקים יא-יז(. 

ואומר )=ראב"ם(: "אהא אדוני! הכלה אתה עושה את שארית זמני? הלא מקצתו לקוח לעבודת 
גויי הארצות, ומקצתו משועבד לניהול כרם ה' צבאות, ומעט ממנו נשאר לספרים אשר נתתי 
ידי בחבורם, ולפירושים אשר התחלתי בבאורם. ואם לזה הענין אתה נותן אותי, מתי אעשה 

גם אנכי לביתי?".

ויאמר )=הרמב"ם(: "יום תוכחה היום ונאצה! שמע ממני וקבל עצה — שמור אשר הנחלתי לך, 
ואחרי כן תרחיב את גבולך... פתח פיך ויאירו דבריך, ותרץ דברי הורך ומורך, וידעו כי יש לנו 

גואל, וכי לא אלמן ישראל". 

ואומר )=ראב"ם(: "כעצתך כן אעשה, ובחסד האל אחסה". 

והנני דניאל, עתה יצאתי להשכילך בינה ולהודיעך כי דבריו ]של הרמב"ם[ זצ"ל, יש עליהם מגן 
וצינה!

פתיחת ברכת אברהם

חיבורי ראב"ם: ספרי הגנה, פירושים, שו"ת, והשקפה

אכן, התלמיד המובהק ביותר של הרמב"ם היה בנו. בנאמנות בלתי מתפשרת דבק ראב"ם בתורת אביו 
הרמב"ם, ושלשה חיבורים הקדיש למלחמת–מצוה זו של הגנה על חיבורי אביו בפני השגות מבקריו 

במזרח ובמערב31. 

מלחמות–ה'
 כתב הגנה על שיטותיו של אביו 

באמונות ודעות

ברכת–אברהם
תשובות לקושיות והשגות רבי דניאל 

על המשנה–תורה

מעשה–ניסים
תשובות לקושיות והשגות רבי דניאל 

על ספר–המצוות
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סדרים  על שלשה  פירושים  "וחברתי  הרמב"ם:  וכעדות   .32
)הקדמת  לכך"  פנאי  מצאתי  וטרם  ונזיקין,  ונשים  מועד 
הרמב"ם לפיה"מ(. "אפילו הפירושים שעשיתי, וכמה עניינים 
לי  נשאר  לא  אפִילות,  עדיין  שהן  דרבנן  בלישנא  שחיברתי 
פנאי לדקדק אותן ולהגיהן עד שיצאו לאור עולם" )איגרות 

הרמב"ם, עמ‘ תקנח(. ראה על זה להלן בפרק ד. 

33. כך כינו את השפה הערבית, מפני שכונו בני ישמעאל בשם 
זה בהרבה מקומות בתנ"ך. וראה לשון הרד"ק )תהלים קכ:ה(: 
"וזכר קדר, כי הם המשפחות המיוחסות אשר בישמעאל, והם 

ראשי המלכות". 

לידינו. במעט מקומות מזכיר  הגיע  ולא  זה אבד  פירוש   .34
ראב"ם את פירושיו שחיבר על כמה מסכתות. כנראה שבזמנו 
היו לאנשי דורו את פירושיו, שהרי בשאלה על ענין מסוים 
במסכת שבת הוא מסרב לענות על השאלה, שהרי יש ברשותו 
את פירושו על מסכת שבת: "תשובה: מאחר שכבר בארנו זה 

בפרוש שבת, יעיין נא משם" )שו"ת ראב"ם, סימן קטו(. 

35. בימינו נדפס 'פירוש רבינו אברהם בן הרמב"ם על התורה' 
לספרים בראשית ושמות. 

ה'תרפ"ז- בשנים  ַאלְעְאּבִִדין.  ּכִפַאיַה  ּכִַתאּב  בערבית:   .36
רוזנבלט,  שמואל  הרב  לאור  הוציא   )1927-1928( ה'תרצ"ח 
בנו של החזן הנודע יוס'לה רוזנבלט, חלק אחד מ'המספיק' 
)העוסק בענייני מוסר ומידות טובות כדי להגיע לעבודת ה' 
ובתוספות  בערבית,  המקור  מול  לאנגלית  בתרגום  שלימה( 
הרב  תרגם  רוזנבלט  של  מהדורתו  יסוד  על  מקומות.  מראי 
יוסף דרי את הספר לעברית, והספר יצא לאור )בלי המקור 
תשכ"ה.  בשנת  בירושלים  ששון  סלימאן  הרב  ע"י  הערבי(, 
ירושלים(  פלדהיים,  )מהדורת  לאור  הוציא  תשס"ח  ובשנת 
הערות  עם  חדש,  עברי  בתרגום  הפעם  עוד  הזה  החלק  את 
מאירות, ע"י הרב שמואל מילר והרב יעקב וינסלברג. בשנת 
תשמ"ט יצא לאור חלק אחר מהספר ע"י ר' נסים דנה בצירוף 
מ'ספר  במיוחד,  רמת–גן(.  בר–אילן,  )הוצאת  והערות  מבוא 
המספיק', יותר משאר כתביו אנו מקבלים הבנה, ולּו במקצת, 
על דמותו של רבינו אברהם והשפעתו על בני דורו. חבל על 

דאבדין שחסר לנו את רוב 'ספר המספיק'. 

37. כעדות ראב"ם: "אבל חיבור אחר בלשון קדר וישמעאל 
חברתיו... ומספיק לעובדי השם קראתיו. עזרני ה' והשלמתי 
רחוקות"  לארצות  רובו, ונעתק  והעתקתי  קדקתי  וד חבורו 

)שו"ת רבי אברהם בן הרמב"ם, סימן צו(. 

באיגרת גלויית לב שנשתמרה בידינו, מספר רבינו אברהם 
על חיבוריו שבכתובים ועל אלו שרק החל בכתיבתם )כולם 
נכתבו בערבית( ומתאונן על כך שגם הוא, כאביו בשעתו32, 
סובל מעול עבודת ורפואת המלך, העושק את זמנו היקר 

ומפריע לעבודת הקודש שלו כמחבר ספרים:
...והחבורים אשר התחלתי בהם אחר פטירת אבא מרי 
לעיקרי  הביאור  וספר  התלמוד  פירוש  דקדוק  זצ"ל 
פנאי  מצאתי  לא  עדיין  תורה(  )=המשנה  החיבור 
וישמעאל  קדר33  בלשון  אחר  חיבור  אבל  להשלימם. 
ומספיק  בניתיו,  והאהבה  היראה  יסודי  ועל  חברתיו, 
חבורו  והשלמתי  ה'  עזרני  קראתיו.  השם  לעובדי 
רחוקות  לארצות  ונעתק  רובו,  והעתקתי  ודקדקתי 

מקצתו. 

ופירוש התורה ששמעת שמועתו — אמת כי התחלתי בו 
ואילו הייתי פנוי מעבודת המלך ועסקים אחרים הייתי 
לכתוב  אוכל  לא  אבל  או שתים.  משלימו בשנה אחת 
בו אלא בשעות קטנות בין ימים רחוקים... שעדיין לא 
השלמתי דקדוק החבור הראשון )'המספיק'( שאמרתי 
רובו שלם ונגמר ומעוטו הנשאר בקרוב בעזרת שמים 

יגמר. 
שו"ת ראב"ם, סימן קכד 

מאיגרת זו אנו רואים שראב"ם מעיד על ארבעה ספרים שהוא שוקד על כתיבתם — 'דקדוק פירוש 
לתלמוד'34, 'ביאור לעיקרי החיבור' )פירוש על המשנה–תורה( 'פירוש על התורה'35, והעולה על כולנה 

החיבור הגדול: 'ספר המספיק לעובדי השם'36.
מהמעט שנשאר קשה לתת סקירה יסודית על היקף הספר ותוכניתו השלימה, אך ממה שיש לנו נראה 
שהספר הוא מעין 'אנציקלופדיה שיטתית של דת ישראל'. 'ספר המספיק' נכתב בצורה זורמת וקולחת 
כאשר מוסר, תוכחה, הלכה, מנהגים, פולמוס, ומסורה כרוכים יחדיו. לפי המשוער הספר השלם מחולק 

לעשרה חלקים, כלומר כ–2500 עמודים!
עוד בימי המחבר ספרו 'המספיק' נתפשט למקומות רחוקים37, אך במרוצת הדורות אבד רובו, ונותרו 

ממנו שרידים מעטים בלבד, שיש לנו מהגניזה–הקהירית, ועדיין יש חלקים בכתב–יד שטרם נדפסו. 
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38. תשובות ר' אברהם בן הרמב"ם, מהדורת פריימן–גויטיין, 
תרצ"ח )1938(. 

39. ולדוגמא, כך כותב מרן בפירושו על המשנה–תורה, וז"ל: 
"ההפרש שיש בין 'מלאכה שאינה צריכה לגופה' ובין 'פסיק 
רישיה ולא ימות' הוא: דגבי 'פסיק רישיה' אינו מכוון למלאכה 
כגון שסגר פתח ביתו  כל עיקר אלא שהיא נעשית בהכרח. 
והיה שם צבי שהוא לא כיון לשמירת הצבי אלא שהמלאכה 
הוא  לגופה'  צריכה  שאינה  'מלאכה  אבל  בהכרח.  נעשית 

לתכליתה. מיסוד  מכוין  שאינו  אלא  המלאכה  לגוף  מתכוין 
ה"ר אברהם החסיד בשם אביו ז"ל" )כסף משנה, הלכות שבת 

פ"א ה"ז(. 

מיוחדת  בצורה  לעוסקים  כינוי  יש  המשנה  בזמן  כבר   .40
היו  הראשונים  "חסידים  הראשונים':  'חסידים   - בתפילה 
כדי שיכונו את לבם למקום"  ומתפללים  שוהים שעה אחת 

)ברכות פ"ה מ"א(. 

גם תשובות רבות כתב רבינו. בתשובותיו38 עוסק ראב"ם בכל מקצועות התורה: ביאורי המקרא, פירושים 
למאמרי התלמוד ולסוגיות הגמרא, יישוב דברי הקדמונים )בעיקר לשונות הרמב"ם(, וכן הוראות הלכה–
למעשה מכל ענפי התורה — באיסור והיתר, בדיני אישות ובדיני ממונות, ויש לו גם תשובות בעניינים 
שבאמונות ודעות. אין כמעט תשובה שאין הוא מביא את דברי אביו, והוא מדקדק בדבריו ומברר את 

נוסחתו. 

מהוראות הרמב"ם מזכיר ראב"ם: 
והלכה למעשה הנשים כוחלות את עיניהן ביום טוב שני בפנַי, ובפני אבא מארי זצ"ל ולא גינה 

אותן ולא מנען מזה. 
שם, סימן נט 

ובענין אמירת ובא–לציון ביום–טוב:
השאלה השביעית שאלתם על אמירת 'ובא לציון גואל' ביום–טוב. 

תשובה: מה שראינוהו הלכה למעשה במעמד אבא מארי זצ"ל, והוא מה שבאר בחיבור בסוף 
לפני התפלה  לדוד'  'תהלה  הפרק התשיעי מהלכות תפלה, הוא שיאמרו אותה במנחה אחרי 

ביום–טוב כמו בשבת, כי היא תמורה למה שאין אומרים אותה בבקר אחרי שחרית. 
שם, סימן פח

"החסיד"

ספריו  על  בהגנה  שניהל  התורניים  והמאבקים  אביו  במשנת  ראב"ם  של  הגדולה  דביקותו  את  ראינו 
ופסקיו מפני מבקרים. יחד עם זאת לא נמנע ראב"ם מלחדש ולסלול לעצמו דרכים עצמאיות שנטו 

מדרכי אביו.

בימים ההם החלה התעוררות רוחנית פנימית של עבודת ה' בדרכים מיוחדות של דביקות והיטהרות. 
ראב"ם נהפך לאחד ממנהיגיה ומורי דרכה, ואף הוענק לו התואר הייחודי: 'החסיד'39.

חברי תנועה זו היו נקראים בשם 'חסידים', וסיגלו לעצמם מנהגי חסידות מיוחדים. תופעה זו לא זרה 
בכרם בית ישראל, וכבר בכמה מקומות בתלמוד, מוזכרת קבוצה הנקראת 'חסידים הראשונים'. דבר פלא 
הוא, שבזמן הראב"ם, במקום אחר בעולם, קמה קבוצה נוספת של 'חסידים', שככל הנראה לא ידעה על 
קיומה של חברתה. קבוצה זו נקראה 'חסידי אשכנז', שהמפורסם שבהם הוא רבי יהודה החסיד, בעל 
ספר 'החסידים'. אחרי כמה מאות שנים, נולדה 'תנועת החסידות' המפורסמת עד ימינו, מבית מדרשו 
של הבעש"ט. הצד–השווה שבכל תנועות אלו, שכולם עסקו ביותר בתיקונים במהות התפלה40, שהרי 

היא עבודה שבלב, הקירבה הגדולה לאבינו שבשמים, כך שהתפלה תהיה בהכנת הנפש והלב כדבעי.

כך אנו מוצאים את רבינו אברהם 'החסיד', באחת מתשובותיו, שאינו מסתיר את הנהגתו ה'חסידית', 
ואף משבח אותה:

ומרבה בכריעות  נפשי,  ובכל  לבבי  ברוך שמו, בכל  ישראל  אני משתדל בעבודת אלַהי, אֹלֵהי 
והשתחוואות וכיוצא בזה בדברים שאין אני מסתתר בהם. וכבר כתבתים בחיבורי...

שם, סימן ד 
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דנה,  מהדורת  של  בחלק  'המספיק'  לאורך  רואים  כך   .41
ומהם: הוסיף השתחוויות במהלך התפילה; פרישת ידיים בעת 
אמצעיות  וברכות  השכיבנו  בתפלת  כגון  מסויימות,  תפלות 
של תפלה; היטהרות לתפלה גם ברחיצת רגלים בכל תפילה, 

משנה–תורה,  )ראה  הרמב"ם  אביו  כדעת  בשחרית  רק  ולא 
הלכות תפילה פ"ד ה"ג, שרחיצת רגלים היא רק לשחרית(. 

42. ראה בסיום הפרק שגם בנו ונכדיו הלכו בדרך חסידית זו, 
ואף חיברו חיבורים שונים בכך. 

על מעלת החסידות כותב ראב"ם בספריו: 
ארחות הנביאים והחסידים וכיוצא בהם, ומי שהולך בדרך היחיד הזה נקרא 'קדוש' ו'חסיד' 
ו'עניו', וכדומה, והמובחר מכולם השם 'חסיד' שנגזר ממלת 'חסד' שפירושה התנדבות — מפני 

שהוא מתנדב לעשות מה שלא נתחייב בו במפורש מן התורה. 
המספיק לעובדי השם, מהדורת יוסף דורי, עמ' יג 

לשיטתו, דרכי החסידות לא שייכים דווקא לרבנים גדולים, צדיקים, ואנשי מעלה אלא לכולם — לקטן 
ולגדול — כל אחד שרוצה, רשאי להתנהג בדרכי החסידות. 

וכך קובע ראב"ם:
וכללא דמלתא: דבר שחייבו בו חכמים אין לזוז ממנו... ודבר שלא חייבו בו ולא מנעו ממנו כגון 
תענית נדבה או תפלת נדבה או מעשה חסידות כן ירבה וכן יפרוץ, ואין בזה חשש איסור, אבל 

האיסור לסתום דרכי העבודה והיראה והכוונה בפני ישראל.
 שו"ת ראב”ם, סימן סב

בעקבות זאת הכניס ראב"ם לפועל מנהגים מסוימים בקהילתו, על מנת לרומם את עבודת התפילה 
ולפארה41.

המשיכה  הזו  החסידית  התנועת  זאת  ולמרות  המחודשת.  לדרכו  והתנגדות  ביקורת  גם  ספג  ראב"ם 
בהדרכתו של ראב"ם בדורו, והוא אף הוריש אותה לבניו אחריו שהמשיכו בדרכו גם אחרי מותו42. 

 חסידי אשכנז
חסידי אשכנז היו חוג של בני עליה שעסקו בחסידות לפי שיטתם המיוחדת באשכנז בימי הביניים. 
)ד'תתק"י- מרנגשבורג  החסיד  יהודה  רבי  ובנו  החסיד,  שמואל  רבי  הם  אשכנז'  'חסידות  מייסדי 

ד'תתקע״ז 1150-1217(, מחבר ספר–חסידים. רבי יהודה החסיד הפך במהרה להיות הדמות העיקרית 
לגרמניה.  מאיטליה  ה–10  המאה  באמצע  שהיגרה  קלונימוס,  של משפחת  צאצאים  שניהם  בתנועה. 

דמות נודעה אחרת היא תלמידו של רבי יהודה החסיד, רבי אלעזר מוורמייזא בעל ה'רוקח'

ל'חסידי אשכנז' היה להם 'דרך חסידות' שכלל מערכת של חומרות והתעלות. שני תחומים שעסקו 
בהם במיוחד היו דרכי התשובה מיוחדות )הם ייסדו את הדרך של 'תשובת–המשקל'(, שעיקרו סיגוף 
ונוסחו שהתבטא במניית אותיות  ומיעוט הנאות כדי לכפר על החטא. כמו כן הדגישו את התפלה 
ומילות התפילה ובגמטריאות. הם אף חיברו פיוטים, המפורסמים שבהם, שיר–הכבוד )אנעים–זמירות(, 

ושיר–הייחוד. 

והספרים  שפיתחה  הרעיונות  אולם  ה–14,  במאה  להתקיים  הפסיקה  מוגדר,  כחוג  אשכנז'  'חסידות 
שנכתבו בה, בפרט ספר–חסידים וספר–הרוקח של רבי אלעזר מוורמייזא, המשיכו להשפיע על הגות 

יהודי אשכנז וההגות היהודית בכלל בדורות הבאים עד ימינו אלה.
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הרשב"א  של  תלמידו  מאיר  ב"ר  שמשון  רבי  כותב  כך   .43
במכתבו שהובא במנחת קנאות סימן סז, וז"ל: "כמו שהייתי 
ענין  על  וליתר הקהלות  לקסטיליא  כשהלכתי  מצווה  שליח 
)=הרמב"ם(,  משה  רבינו  הגדול  מהשר  בנו  בן  הנגיד  השר 

וקבצתי לו עם כתב רבינו הרשב"א כ"ה אלפים נודניסי כסף". 
פירוש המשניות'(,  ותרגומי  )'כתבי יד  ה'  בפרק  להלן  וראה 

שהרשב"א היה מאד מעורב בתרגום של פיה"מ. 

דור שלישי 

רבינו דוד הנגיד

ד'תתקע"ג  בכ"ד טבת  דוד שנולד  רבינו  לרבי אברהם:  לו  היו  בנים  שני 
)1212(, ורבינו עובדיה שנולד בכ"ח ניסן ד'תתקפ"ח )1228(. 

רבינו דוד הבכור, הנקרא כך כנראה על שם אחי–הרמב"ם שטבע בים, נולד 
בקהיר. הוא המשיך את שושלת הנגידים ועמד בראש הקהילה היהודית 

במצרים והסביבה. 

ידע מנוח. בהיותו בן חמש– חייו של רבי דוד היו קשים, וכמעט שלא 
עשרה שנים בלבד נפטר אביו והוא עלה על כס הנגידות. אחר כמה שנים 
הודח ממשרה גבוהה זו, ותחתיו נתמנה אדם אחר, והוא נאלץ להימלט 

לארץ–ישראל. על כך מספר רבי אברהם זכות.
היה הנגיד רבי דוד מתפלל במערת הלל ושמאי, ויצאו מים קרים. ואז 
החרים למלשינים, וביום ההוא מתו ת"ק מלשינים בארץ–מצרים, ולשני 

חדשים להלן נשיהם ובניהם נעקרו מן העולם.
ספר היוחסין, מאמר חמישי 

מסיפור זה נראה כי אחת הסיבות לכך שרבי דוד נאלץ לברוח ממצרים 
הייתה הלשנה שבאה דווקא מאחיו היהודים, ותפילתו על ציונם של הלל 
כאשר  אחרת,  פעם  ובני–משפחתם.  המלשינים  מיתת  את  פעלה  ושמאי 
נקלע רבי דוד למצוקה בעקבות גזירת השולטן המוסלמי בתקופתו, נחלץ 

רבינו הרשב"א לאסוף כספים לטובתו43. 

והלומדים  הספרים  להרמב"ם.  ומורה–נבוכים  ספר–המדע  על  החריף  הפולמוס  התחולל  ההם  בימים 
בהם הוחרמו, ועל מחברם נכתבו דברים קשים. אז קם רבינו דוד הנגיד לקנא לכבוד סבו ונסע לעכו, 
מקומו של רבי שלמה פטיט בעל הריב, וביחד עם עוד כמה רבנים הכריזו חרם על כל המוציאים לעז 
על הרמב"ם וספריו. הרבנים הכריזו שכל מי שיש בידו כתב מאנשי הריב נגד הרמב"ם, חייב להוציאו 

 רבי אברהם זכות — בעל ספר היוחסין
ה'ר )1440( סלמנקה, ספרד — ה'רע"ד )1515( דמשק, סוריה

מגדולי חכמי ספרד בדור הגירוש. רבי אברהם היה גאון נדיר בשטחים נרחבים בתורה ובחכמות העולם. 
במיוחד פורסמה חכמתו הגדולה באסטרונומיה. רבי אברהם היה מחשובי התוכנים של ספרד, הוא 
המציא את מכשיר האצטרולב ששימש להתבוננות בגרמי השמים )מהדורה מוקדמת של הטלסקופ 
של היום(. הוא גם עמד מאחורי חלק מתוכניותיו של קולומבוס במסעו לגילוי היבשת–החדשה, לימים 
אמריקה. האגדה מספרת כי קולומבוס נתקל פעם בשבט של אינדיאנים שהתנכלו לחייו. מתוך הלוחות 
של רבי אברהם ידע קולומובוס כי בימים הקרובים צפוי ליקוי לבנה — הוא קרא לראש השבט והזהיר 
אותו כי יעניש אותם ויטול מהם את אור הלבנה. כאשר ראו כי הלבנה אכן מתכסה, באו ובקשו את 

סליחתו של קולומבוס וכיבדוהו מאוד.

בגירוש ספרד יצא רבי אברהם מספרד לפורטוגל, שם התקבל אצל המלך בכבוד רב וקיבל מעמד חשוב 
בארמון. בגירוש פורטוגל יצא לדרך חתחתים שבסיומה נפטר בדמשק. במהלך נדודיו חיבר את ספרו 
'ספר יוחסין' לתולדות ישראל. תשובות הלכתיות וביאורים עיוניים ממנו נכללו בכמה שו"תים של 

בני דורו.

 פירושו על התורה של רבי דוד הנגיד, 
נכדו של הרמב"ם
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התורה  על  מדרש  דוד  רבינו  "וחיבר  החיד"א:  כותב  כך   .44
ובק"ק  כ"י.  מצרים  בארץ  ומצוי  הגרי  בלשון  וההפטרת 
מסתערב אשר שם קורין בו בכל שבת בהעלות המנחה לזכות 
דוד(.  רבנו  גדולים, ערך  הגדולים, מערכת  את הרבים" )שם 

הספר יצא לאור ע"י הרב בן ציון קריפנס, ירושלים תש"ד. 

45. "הספד מאנשי רומי על רבינו דוד נכד הרמב"ם ז"ל" נדפס 

בהקדמת ספר מעשה–נסים )שאלות רבינו דניאל הבבלי על 
עמ'  הרמב"ם(,  בנו  אברהם  רבינו  ותשובות  ספר–המצוות, 
12—13, פאריש, תרכ"ז. על ספר זה ראה להלן בפרק על ספר–

המצוות )ריש פרק י(. 

46. תורגם מכת"י הערבי לאנגלית ע"י פרופ' יוסף ינון–פנטון, 
לונדון ה'תשמ"א )1981(. 

אחר  הנגיד.  דוד  רבינו  ליד  אותם  ולמסור  מרשותו 
כך השתטחו תומכי הרמב"ם על קבר הרמב"ם אשר 
חללוהו הקנאים בריבם, ומאז שקטה אש המחלוקת. 
אחרי שנים אחדות, חזר רבי דוד למצרים ועלה שוב 

על כסא הנגידות.

רבינו דוד הנגיד היה בן דורו של הרשב"א, השניים 
היו ידידים טובים, עד שכרתו 'ברית' אהבה ביניהם, 
בן  יעקב  לרבי  הרשב"א  באגרת  כתוב  שמצאנו  כפי 

מכיר:
ואהוב  חכים  בנו  בן  והנגיד  הרב  בית  בכל  ואין 
ובעל ברית כמוהו, ושאל לעוברי ימים ויגידו לך.
מנחת קנאות, מכתב מ'

רבינו דוד חיבר ספרים חשובים בשפה הַערבית עבור 
בני קהילתו — פירוש על התורה וההפטרות שנהגו 
יהודי מצרים לקרוא כל שבת בעלות המנחה, ופירוש 
על פרקי אבות — ששניהם נקראו בשם מדרש–דוד44. 

אלול  בראש–חודש  העולם  מן  הסתלק  דוד  רבי 
לאחר  ישראל.  לארץ  הועלו  ועצמותיו   ,)1299( ה'ס 
פטירתו נתפשט הקול, והיה אבל כבד בכל הארצות 
עד שאפילו קהל רומי הרחוקה, התאבלו ושלחו כתב 

תנחומין לבניו45. 

במשך השנים נתעלם מקום ציונו, ורק בשנת ה'תרצ"ב 
זקנו  נעשו חפירות בחצר הסמוכה למנוחת   )1932(

הגדול הרמב"ם, ואז התגלתה מצבתו שעליה נחרת:
זה קבורת רבנו דוד נכדו של רבנו הגאון משה בן 

רבנו מימון מאור הגולה זצוק"ל.

רבי עובדיה

אחיו רבי עובדיה לא האריך ימים, והוא נפטר בשנת ה'כ"ה )1265( בן ארבעים ושתים בלבד ונטמן 
במצרים. בחייו הספיק לחבר ספרים במוסר ומדות טובות בדרכו של אביו, וספר אחד מספריו שרד — 
הוא מאמר הבריכה' )אלמקאלה אלחוצ'יה(46. החיבור נסמך הרבה על פירוש למסכת אבות של הרמב"ם, 

ספר 'המספיק' של אביו, רבינו אברהם, ובעיקר על חלקו האחרון של מורה–נבוכים.

רבי עובדיה נודע כחסיד ועובד אלוקים הבקי ברזי התורה. 

קברו של רבינו דוד הנגיד השני 
הסמוך לקבר הרמב"ם
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מדווח  )פ"ה(  הפרחי  אשתורי  לרבי  כפתור–ופרח  בספר   .47
מהם  גדול  מקהל  רס"ז.  מחזור  סוף  "שאירע  מאורע  על 
)=הקראים( שהתייהדו ביום אחד במצרים על יד הנגיד רבינו 
אברהם נר"ו". ברור שאין הכוונה לרבי אברהם בן הרמב"ם, 
שהרי באותה שעה כבר לא היה בין החיים, אלא לנכדו רבינו 

אברהם השני. 

48. תשובותיו יצאו לאור בשם 'תשובות רבי יהושע הנגיד', 
הוצאת מכון משנת הרמב"ם, ירושלים תשמ"ט, ע"י ר' יהודה 
המהדיר  הקודש.  ללשון  התשובות  את  תרגם  שאף  רצהבי 
בכסף– מרן  שהביא  התשובות  שרוב  לספר  במבואו  מוסיף 

יש  אך  בתמציתן,  מועתקות  הנגיד,  יהושע  רבי  בשם  משנה 
סמך  על  במילה.  מילה  כמעט  הערבי  המקור  עם  זהות  מהן 
זה הוא מסיק שהחיבור במקורו הערבי היה בידי מרן, וקרוב 

לודאי שהתרגום הערבי מעשה ידיו. 

49. 'תשובות רבי יהושע הנגיד', רצהבי, עמ' 76. 

)'ספר  י'  בפרק  להלן  הובאו  בנושא  מתשובותיו  כמה   .50
המצוות במרוצות הדורות'(. 

51. שמות כב:כז. 

דור רביעי 

רבינו אברהם הנגיד )השני(

ארבעה בנים היו לו לרבינו דוד הנגיד: רבי אברהם, רבי שלמה, רבי יצחק ורבי יעקב. בכתבים מאותה 
תקופה מתוארים האחים, במיוחד השניים המבוגרים, רבי אברהם ורבי שלמה, כגדולי עולם וצדיקים 

מופלגים. 

רבי אברהם, הבכור, עזר לאביו רבינו דוד במשרת הנשיאות, ואחרי פטירת אביו מילא מקומו כנגיד 
מצרים. השפעתו של רבי אברהם על בני דורו הייתה עצומה והמסורת מספרת כי מכוחו "התייהדו 

במצרים ביום אחד קהל גדול מהקראים"47. 

רבי שלמה היה אף הוא דמות מרכזית בהנהגת הדור ומיוחסים לו חיבורים בתורת הקבלה.

דור חמישי 

רבינו יהושע הנגיד

לרבינו אברהם הנגיד )השני(, נולדו שלשה בנים: רבי משה, רבי עובדיה ורבי יהושע. על כיסא הנגיד 
ישב דווקא הבן הצעיר, רבי יהושע, וכאבותיו, התפרנס מעיסוקו כרופא. אל רבי יהושע נשלחו שאלות 
מרחוק ומקרוב בהבנת ספרי הרמב"ם48, ומרן רבי יוסף קארו מזכיר שמועות ממנו בכסף–משנה, ותמיד 

בכינוי: "הנגיד רבינו יהושע מבני בניו של רבינו".

במיוחד נשלחו אליו שאלות מארץ–תימן. השפעתו של רבי יהושע על בני תימן היתה כה גדולה עד 
שביקשוהו שיסדר להם מחדש את לוח השנה בעקבות בלבול שנוצר אצלם49. אחד הנידונים המרכזיים 

ביותר בכתביו של רבינו יהושע, הוא ספר–המצוות50.

מבעלי הסוד והקבלה 

וכך הוא מסביר את לשון  רבי יהושע השתייך כפי הנראה לחבורת בעלי–סוד ועסק בתורת הקבלה. 
החכמים המוזכרת בהלכה הבאה בחיבורו הגדול:

אזהרה של מגדף מנין שנאמר51: "אלהים לא תקלל".

בכל יום ויום בודקין את העדים בכינוים "יכה יוסי את יוסי".

מה  אמור  לו  ואומרים  הגדול שבעדים  את  ושואלים  לחוץ  אדם  כל  את  מוציאין  הדין  נגמר 
ששמעת בפירוש...

הלכות עבודה זרה, פרק ב הלכה ח
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52. במצוות–עשה ד'. 

53. מהשאלה הזו ניתן אולי לשער בדרך–אגב שני דברים על 
השואלים שכנראה נימנו על חכמי–תימן: א. מכך שהקשו את 
השאלה על ספר–המצוות ולא על המשנה–תורה עולה שלמדו 
את הספרים הללו על הסדר — קודם ספר–המצוות ורק אחר–

כך המשנה–תורה, ולכן העדיפו להקשות על ספר–המצוות ולא 
על המשנה–תורה הבא אחריו. ב. מכך שהקשו את השאלה על 
דברי הרמב"ם, ולא על המשנה המפורשת )סנהדרין פ"ז מ"ה( 

המשתמשת באותה לשון בדיוק, "יכה יוסי את יוסי" )וכמובן 
שהרמב"ם נקט בלשון המשנה(, יוצא שיותר משעסקו במשנה 

ובתלמוד עסקו ברמב"ם! 

54. פינחס רכג, א. 

55. כדודו רבי שלמה. ראה לעיל, 'דור רביעי: רבינו אברהם 
הנגיד'. 

56. מיכה ז:טו. 

יוסי", כדי לא להזכיר שם–שמים  זו, "יכה יוסי את  לשון 
שאלו  כך  ועל  בספר–המצוות52,  גם  מוזכרת  בכבוד,  שלא 

חכמי–תימן:
שאלה: כיצד אמר ]רבנו[ ז"ל במצוה זו "יכה יוסי את 

יוסי". למה המשיל בלשון זה ולא המשיל בזולתו53?
תשובות רבי יהושע הנגיד, ספר המצוות, כלל ג 

תשובתו של רבי יהושע מפתיעה, והוא מגלה שני רמזים 
המזכירים בהחלט את תורת הסוד: 

שווים  להן  וטפוליהן  אותיותיו  עיקר  ש'יוסי'  לפי 
 — במילוי  יוסי  של  האותיות  את  כשכותבים  )כלומר, 
יו"ד, ו"ו, סמ"ך, יו"ד — האות הראשונה שווה במספר 

ל'מילוי'. י=וד ]10[, ו=ו ]6[, ס=מך ]60[, י=וד ]10[ (

שווים  וטפוליהן  אותיותיו  עיקר  הוי"ה:  הוא שם  וכך 
)יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה. י=וד ]10[, ה=ה ]5[, ו=ו ]6[, ה=ה 

]5[. נשתוו בעניין זה. 

על כן נתבאר המשל ב"יכה יוסי את יוסי". 

דבר אחר: יוסי ]86[ כמניין אלהים ]86[. לכך המשילוהו 
בו )יכה יוסי את יוסי(.

שם

שרבינו  נראה  זו  ומתשובה  בזוהר54,  בפירוש  מוזכר  השני  הרמז 
יהושע השתייך, כמו עוד מצאצאי הרמב"ם55, לחוג בעלי–הקבלה. 

ובסגנון דומה:
שאלה: כיצד נתייחס למצוות, שאינן נוהגות לדורות. מה תועלת בהן לאחר שעבר זמן חיובן?

תשובה: בלי ספק יש תועלת כלשהי — או לבינה או למידות. ואע"פ שאין כאן לא ציווי ולא 
אזהרה, כיוון שבכל תיבה יש אמרי בינה ופליאות.

 שם, ספר המצוות, מ"ע אות ד

הנגיד וחכמי תימן

כמו כל ספרי צאצאיו של הרמב"ם, גם רבי יהושע כתב את ספר תשובותיו בשפה הַערבית, אך את סיומו 
הוא חתם ב'לשון הקודש', ובתקווה לגאולה. את הסיום אפשר לחלק לשלשה חלקים. 

תחילתו בשירה ופיוט:
והשם יצילנו מעונש הדין וההוראה ויראנו בתורותו נפלאות / ויצילנו משגיאות / ויקרב לנו 
קץ הפלאות / ויעשה עמנו נוראות / כדכתיב56: "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" / 

אמן נצח סלה ועד.
סיום תשובות רבי יהושע הנגיד

שו"ת רבי יהושע הנגיד, נינו של הרמב"ם
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שהיה  במצרים...  הידוע  "הספר  הרמב"ם:  כותב  וכך   .57
בירושלים מכמה שנים להגיה ממנו הספרים, ועליו היו הכל 
סומכין, לפי שהגיהו בן–אשר ודקדק בו שנים הרבה והגיהו 
התורה  בספר  סמכתי  שהעתיקו, ועליו  כמו  רבות  פעמים 

שכתבתי כהלכתו" )הלכות ספר תורה, פ"ח ה"ד(. 

58. שמות טו:כד — "וילנו העם על משה לאמר מה נשתה". 

59. במדבר ז:א — "ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן". 

ו:ז — "ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך  60. דברים 
ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך". 

61. שם, ד:מז — "ויירשו את ארצו ואת ארץ עוג מלך הבשן". 

62. שם, כח:כה — "יתנך ה' נגף לפני איביך... והיית לזעוה לכל 
ממלכות הארץ". 

63. ר"ת: ז'כר ק'דוש ל'ברכה. 

אחר כך רבי ענה רבי יהושע לבני תימן על שאלתם בקשר לנוסח התורה. 

הרמב"ם במשנה–תורה57 מספר על הספר תורה שהוא עצמו כתב שהעתיק מהמצחף )קודקס( המפורסם 
של בן–אשר, הנודע מאז ועד ימינו כ'כתר ארם–צובא'. ומכיוון שרבי יהושע הנגיד החזיק ב'כתר', ביקשו 

ממנו לפתור להם את שאלותיהם על נוסח התורה. 

וכך ענה להם הנגיד:
אשר למקומות שביקשתם לבודקם בספר תורה ]של בן–אשר[ — אלו הם: 

וילינו — כתיב, וקרי — וילונו58. כלות — מלא59. ובקומך — חסר יו"ד60. ויירשו — בשני יודי"ן61. 
לזעוה — הוי"ו לאחר העיי"ן62. 

ושלום
שם

וממש בסיום, וכענוונותם של חכמי ישראל, הוא מתנצל על זה שלא היה יכול להשיב את תשובותיו 
ביישוב הדעת, מכיוון שכל העם עומד עליו מבוקר עד ערב, וזמנו דחוק ולחוץ מאוד:

...והאדון ימחול על איחור התשובה, כי הזמן קצר וטורח הצבור גדול. והשם יודע שלא כתבתי 
רוב אלו התשובות אלא ואני מדבר עם העם ועוסק בצורכיהם ודיניהם. לפיכך אם נמצא בהם 

שגיונות, תדונו לכף זכות, והשם יעזרינו על דבר כבוד שמו.

נכתב בירח אדר ראשון שנת אתרנ"ז לשטרות, הק"ו ליצירה )1346(. ישע קרוב לעם עני ודל. 
יהושע בירבנו אברהם זק"ל63

שם

רבינו יהושע הנגיד נפטר בגיל צעיר — בשנת הארבעים ושש לחייו.

 ספר בן–אשר - כתר ארם צובא
בתחום "המסורה" שבתורה, היו בין חכמי טבריה שתי מסורות: מסורת בן–אשר ומסורת בן–נפתלי. 
לימים נקבעה ההלכה כבן–אשר, ו"כאילו יצאה בת–קול ואמרה: בן–אשר ובן–נפתלי — הלכה כבן–אשר" 

)לשון רבי מנחם די לונזאנו ב'אור תורה'(

רבי אהרן בן משה בן–אשר שחי במצרים כמאתיים שנה לפני הרמב"ם, ערך ספר–מסורה של כל התנ"ך 
בספר העשוי דפים–דפים הנקרא 'ִמצְָחף' )או 'קֹוֶדְקס'(. המצחף של בן–אשר היה ידוע בדיוקו ובסמכותו 
הגדולה, ובדורות האחרונים נקרא בשם 'כתר ארם–צובא'. ה'כתר' שהיה ברשותו של הרמב"ם במצרים 
נדד בין קהילות יהודיות שונות. בשנת ה'קל"ה )1375( יצא רבי דוד בן יהושע, נכד נינו של הרמב"ם, 
יחד עם ה'כתר', ממצרים לסוריה, שם חי בדמשק ובחאלב )שנקראה בפי היהודים 'צובא' או 'ארם–

צובא', ומכאן השם 'כתר–ארם–צובא'(. 

בכסלו ה'תש"ח )1947(, כאשר הסורים פרעו ביהודי חאלב, נשרף חלק מה'כתר' עם ספרי–תורה אחרים. 
בתחילה חשבו שהושמד כליל, אולם אחר כך התברר כי רובו של כתב–היד ניצל והוחזק במקום סתר. 

כעשר שנים אחר כך הגיע ה'כתר' לירושלים וכיום הוא נמצא ב'היכל הספר' שבמוזיאון ישראל.
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64. בידינו עדות שנשתמרה בספר אוצר–הגדולים )ח"ג עמ' 
קכה(, שם כתב כי בתקופת מלחמה שהיתה במצרים, בא מלך 
את  ושבה  תמורלאן  למונגולים(  הכוונה  )כנראה  ה'טרטרים' 
הנראה מהמחקר ההסטורי,  כפי  אך  דוד.  רבינו  בניו של  בני 
בממלכה  שלטון  מאבקי  שבעקבות  להניח  יותר  סביר 
הבחרית  השושלת  בין  במצרים,  שלטה  אשר  ה'ממלוכית' 

לשושלת הבורג'ית, נאלץ רבינו דוד להימלט ממצרים. 

על  ז"ל  הרמב"ם  בן  אברהם  רבינו  ב'פירוש  מועתק   .65
בראשית ושמות', לונדון תשי"ח, עמ' תצט. 

66. כלומר, 'מרדכי היהודי' של דורנו. 

פירוש  'מהדורא בתרא' של  67. על העותק הזה — המהווה 
המשנה ראה לקמן בפרק על פירוש–המשניות. 

68. הידוע כ'ספר החתום'. 

דור שישי 

רבינו דוד הנגיד )השני(

האחרון לשושלת בית הרמב"ם היה רבינו 
דוד הנגיד בן רבי יהושע )השני(. הוא נדד 
המציק64,  חרב  מחמת  לסוריה  ממצרים 
להעביר  היה  שיכול  מה  כל  את  והעביר 
מספריית משפחת בית הרמב"ם שבמצרים 

לקהילת ארם– צובא. 

בהלכה  רבים  חיבורים  חיבר  עצמו  הוא 
פירוש  גם  כוללים  חיבוריו  ובמחשבה, 
בשפה  במשנה–תורה,  חלקים  לכמה 
הלכות  התורה,  יסודי  )הלכות  הַערבית 
וגם  ועוד(,  שבת,  הלכות  החודש,  קידוש 
בעודו יושב בדמשק שבסוריה רמה קרנו 
בעיני השלטונות, וגם משם המשיך לעמוד 

לימין אביון כאבותיו במצרים.

רבינו דוד נחשב כאחד המיוחד שבצאצאי 
הרמב"ם, ובקולופון65 שנשאר מבני אותו 
בר  'צדקה  בשם  יהודי  עליו  כותב  הדור, 
עובדיה' שהתגורר במצרים שורת תארים 

מופלגים:
נסיכנו  נגידנו  אדונינו  מושב 
גביר  זמנינו,  שמש  והדרינו,  הודינו 
אור  נפשותינו,  מחמד  מקהלותינו, 
העולם  אור  ראשינו,  ועטרת  עינינו 
מבואו,  עד  שמש  ממזרח  ופלאו, 
הידיד,  האהוב,  דוד  ורבינו  מרינו 
נגיד הנגידים וגדול  הצדיק, החסיד, 
ליהודים, מרדכי הזמן66 וצנצנת המן, 
סיכל  אשר   — אלמן  לא  עם  חכם 
בחכמתו כל ערמן. אב המשרה, ראש 
ישיבתה של תורה, ירום הודו מעלה, 

יגדל כבודו סלה.

המקורי  פירוש–המשניות  חלציו:  ויוצאי  הרמב"ם  של  מקוריים  כתבי–יד  לארם–צובא  העביר  דוד  רבי 
בכתב–יד קודשו של הרמב"ם67, חלקים מהמשנה–תורה מוגהים בחתימתו של המחבר68, ועוד אוצרות 
נצח, כמו ספר התנ"ך שהגיה המומחה הגדול לדקדוק כתבי–הקודש 'בן אשר' )'כתר ארם–צובא' שהזכרנו 

בקטע על דור רבי יהושע הנגיד(. 

 תשובה להרמב"ם שהעתיק רבינו דוד השני 
בגליון המשנה–תורה הידוע כ'ספר המוגה' 
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על 69. תורגם ונדפס לאחרונה, ירושלים תש"ע.  בפרק  ג',  כרך  בספר–המבוא,  נאריך  זו  פרשה  על   .70
המורה–נבוכים. 

שרד בידינו אחד מספריו על מוסר וחסידות בדרכי סבו רבינו אברהם החסיד )בן הרמב"ם( בשם "מורה 
הפרישות ומדריך הפשיטות"69.

בית הרמב"ם: המשכיות ושינוי
בסיום הפרק עלינו להצביע על תופעה מיוחדת בנושא ההמשכיות אצל צאצאי רבינו. 

נטה מדרכו  ובכך  דרך חסידות עצמאית,  פיתח  בן הרמב"ם  לעיל שרבינו אברהם החסיד  ראינו  כבר 
של אביו שהיתה מיוסדת על שיטת הפילוסופיה הטהורה. בעקבות צעד זה, כל צאצאי הרמב"ם וקהל 
שומעיהם לא דרכו בדרך הפילוסופיה של ה'מורה' אלא דווקא בדרכו של ראב"ם. בספריהם של הצאצאים 

ששרדו כמעט אין זכר מדברי ה'מורה' בהגות ובתורת המחשבה שלהם. 

למעשה, הקהילה היחידה ששם השתרשה היטב משנתו הפילוסופית מבית מדרשו של ה'מורה' היתה 
פרובנס )דרום צרפת(. חיבורו המחשבתי הגדול המורה–נבוכים, התפשט שם בזכותם של המתרגמים 
רוב  ואכן,  בדורות הבאים.  דרכם  וממשיכי  המפורסמים תושבי המקום, הלא הם משפחת התיבונים, 

הפולמוסים נגד ה'מורה' התלקחו בחבל ארץ זה70. 

 ארם צובא )ַחלֶּב(
מערי סוריה, עיר ואם בישראל. ארם–צובא מוזכרת כבר בנביא כאחת הארצות שנכבשו ע"י יואב שר 
צבא דוד, ובתלמוד נידון מעמדה ההלכתי כ'כיבוש יחיד' והיא מוגדרת כ'סוריה' )בדינים מסוימים דינה 
כארץ–ישראל(. בארץ היה ישוב יהודי גדול וחשוב, ישיבות ובתי דינים. בדורו של הרמב"ם הקים שם 
רבי יוסף ב"ר יהודה, תלמיד הרמב"ם, ישיבה כדרכו של רבו. בדורות הבאים הועתקה לשם בידי צאצאי 
הרמב"ם ספריית המשפחה החשובה, הכוללת גם את 'ספר בן אשר' — ספר מסורת התורה המדויק 

הנקרא כיום 'כתר ארם צובא'.

 ִמְצָחף )ַערבית(; קֹוֶדְקס )לטינית(
משה קיבל מסיני תורה שבעל פה כולה, כולל מסורה לכתיבת ספר תורה: פרשות פתוחות וסתומות, 
קרי וכתיב, מלא וחסר, צורת אותיות משונות )כמו נו"ן הפוכה(, צורת שירת הים ושירת האזינו, ניקוד, 

טעמי נגינה, ותגין.

גם  )נקראו  המסורה"  "בעלי  שנקראו  חכמים  כת  בטבריה  היתה  החורבן,  אחרי  שנה  מאות  כחמש 
'הנקדנים'( על שם שעסקו במסורת המקרא. בזמן מסוים, כדי לשמר את המסורה, נכתבו הפרטים 
השונים בספר העשוי דפים דפים )כמו הספרים שלנו ולא כמו ספרי התורה והמגילות(. ספרים אלו 
נקראו בַערבית ִמצְָחף ובלטינית קֹוֶדְקס. כתיבת הקודקס היתה חידוש הלכתי )ראה שו"ע הרב אורח 
חיים, ריש סימן שלד(, מאחר וההלכה אוסרת כתיבת תורה שבכתב שלא על הקלף, או בתוספת ניקוד 
וללא דיו שחור — אך במסגרת ההיתר לכתיבת התורה שבעל–פה משום "עת לעשות לה'", הותרה גם 

כתיבה זו. 

לאחר תקופת 'בעלי המסורה', קמו כמה מחכמי–אשכנז והתחילו לבאר את המסורת ע"ד הדרוש, כמו 
'ספר הרוקח' של רבי אלעזר מגרמיזא ורבי יעקב בעל הטורים בפרפראותיו על החומש. שיטתם היתה 
על  לדוגמא:  ביניהם.  אין שום קשר  ראשונה  אף שבהשקפה  על  המסורה,  פסוקי  בין  ביאור הקשר 
הפסוק "וילך איש מבית לוי" )שמות ב:א( כותב "בעל הטורים": "ב' במסורה — הכא, "וילך איש מבית 
לוי". ואידך, "וילך איש מבית לחם יהודה" )רות א:א(. לומר על ידי הליכה זו בא הגואל הראשון ועל 

ידי אותה ההליכה יבא גואל האחרון שהוא משיח בן דוד שיבא במהרה בימינו". 
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71. מעניין שהתחלת התגלות הקבלה היתה דוקא בפרובנס, 
עברה  במהרה  אך  הראב"ד,  בן  נהור  סגי  יצחק  רבי  ידי  על 

לספרד ולא נותר זכר ממנה בפרובנס. 

72. הכוונה: שלא עסקו בלימוד ה'מורה'.

מסוימים,  במקומות   — מזו  יתירה  מעיד  כספי  ן'  יוסף  רבי 
הגויים עסקו בלימוד המורה ואילו היהודים זנחו אותו לגמרי. 
וכך הוא מתאר )ספר המוסר, פרק ט"ו(: "מדוע ידיעת הראיות 
הלביות  במצות  הראיות  וידיעת  חובה,  המעשיות  במצות 

ומה  גמור?!  אבל אסור  פטור?  או מקום  רשות,  )=הלבבות( 
שזכרתי?!  )=הלבבות(  הלביות  מצות  הארבעה  אלו  חטאו 
נא לנו כי חטאנו! היהודים מואסים או עוזבים היום  ...אוי 
את ספר ה'מורה' ...והנוצרים יכבדוהו וינשאוהו והעתיקוהו, 
וכל שכן הישמעאלים, בפאס ובשאר ארצות ]אשר[ קבעו שם 

מדרשות ללמוד ספר ה'מורה' מפי סופרים יהודים". 

גם בספרד, ערש הולדתה של הפילוסופיה היהודית, והמדינה שנולד הרמב"ם, לא עסקו בלימוד ה'מורה', 
ובוודאי שהוא לא הפך לספר מרכזי אצלם. עיקר ההגות והמחשבה בספרד התרכזה בתורת הקבלה71 

מבית מדרשו של הרמב"ן ותלמידיו. 

הוי אומר: גם במזרח התיכון, האזור שבו הרמב"ם נחשב כמרא–דאתרא, וגם בספרד מקום לידתו של 
הרמב"ם, הארץ שהתקבלה ההלכה אך ורק עפ"י המשנה–תורה, בכלל לא התפשטה משנת ה'מורה'!

ן' כספי, מבעלי הפילוסופיה הפרובנסליים, שנדד עד  יוסף  'תלונה' מכתביו של רבי  השתמרה בידינו 
לארץ מצרים כדי ללמוד את המורה–נבוכים מפיהם של צאצאי הרמב"ם "דור רביעי וחמישי", והוא היה 

כל כך מאוכזב לגלות שהם עצמם לא עוסקים בספר.

וכך כותב רבי יוסף: 
אמר יוסף אבן כספי: כל ימי יגעתי בין החכמים, ומנוחה לא מצאתי. זה לי עשרים שנה גליתי 
ירדתי מצרים בית מדרשו של הרב הגדול המורה השלם, ומצאתי שם זרעו  למקום תורה... 
זרע קודש, דור רביעי ובניהם חמישי, כולם צדיקים, אבל לא היו מתעסקים בחכמות, וגם בכל 

ה'מורה' לא היה שם חכמים72.
ספר המוסר, פרק טו 

 רבי יוסף ן' כספי
ה'מ )1280( ל'ארז'נטיירה, פרובנס — ה'ק )1340( טאראסקון, צרפת

מדקדק וחוקר, ממפרשי ה'מורה נבוכים'. רבי יוסף הוא מחכמי הפילוסופיה היהודית בתקופת השגשוג 
שלה בפרובנס. כתב ספרי דקדוק ופילוסופיה והבולט בספריו הוא פירוש 'עמודי כסף' ו'משכיות כסף' 
למורה הנבוכים. שמו 'ן' כספי' הוא על שם עיר הולדתו שמשמעה 'כסף'. מאותה סיבה, המילה 'כסף' 
שזורה בשמות של כל ספריו )'טירת כסף' בדקדוק המקרא; 'אדני כסף' על הנביאים; 'חצוצרות כסף' 

על משלי וקהלת; 'שרשרות כסף' — מילון עברי; 'רתוקות כסף' — מבוא לדקדוק, ועוד(.

קולופון
משולשים  )בצורות  צורנית  ברשומה  ספריהם  את  לחתום  הדפוס,  וראשית  בעידן  הסופרים  מנהג 
הר'  'פסגת  ומשמעו  בלטינית  הוא  'קולופון'. מקור השם  וכדומה(, הנקרא בשם  פירמידות,  הפוכים, 
או 'שיאה של המלאכה'. בדרך כלל הקולופון הכיל את שם הספר, שבחים לבורא עולם, התאריך שבו 
נגמר הספר, שמו של המעתיק ותולדות כתב–היד )או הדפוס( בקצרה. לעתים גם כלל את אזהרותיו 
)כמו האיסור למכור את הספר(, הבעת תודה לתורמים, משחקי גימטריות, ואפילו חוויות אישיות כמו 

רשימת אסונות פרטיים וכדומה. 

ראשון.  ממקור  כלל  בדרך  חשובות,  עדויות  הן  אלו  והיסטורי.  מחקרי  מקור  מהווים  הקולופונים 
קלבריה  די  רג'ו  בעיר  שנדפס  התורה  על  רש"י  בפירוש  הודפס  הראשון  העברי  המודפס  הקולופון 

שבדרום איטליה בשנת ה'רל"ה )1475(.


