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1. ואף—על—פי שבדרך כלל שם הספר הוא ענין טפל למהות 
לספרו  שקרא  שהשם  מדגיש  הרמב"ם  כאן  החיבור,  ותוכן 

בהחלט מבטא את כוונתו ומטרתו בכתיבת ועריכת הספר. 

2. ראה פסחים נ, א. בבא בתרא י, ב. 

3. ישעיה נט:טו. 

4. והם: ספרי המדע; אהבה; זמנים; נשים; קדושה; הפלאה; 
משפטים;  קנין;  נזיקין;  טהרה;  קרבנות;  עבודה;  זרעים; 

שופטים. 

נספח

'משנה תורה' או 'י"ד החזקה'?

כאמור בגוף הפרק, הרמב"ם מסביר את הטעם לקריאת הספר בשם זה — משנה—תורה1:
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 אחר ביניהם. 

הקדמת הרמב"ם למשנה—תורה

הצהרה זו של הרמב"ם מובילה אותנו לפרשה מעניינת של כינויי שמות למשנה—תורה במרוצות הדורות.

חז"ל מעידים2 על מי שחזר מעולם האמת, ואמר: "עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה!" 
והשיבו לו: "עולם ברור ראית". אכן לצערנו כך הוא טבע הדברים. פעמים רבות קורה ש"האמת נעדרת"3, 
ודווקא מי שבחייו אינו זוכה לכבוד הראוי, אלא לחרפות וגינוים, מתגלה במרוצת הדורות שדווקא הוא 
זכאי ונקי, ועם הזמן ההערצה אליו רק גוברת, ומעריכים את גדלותו. כך מגלגלת יד ההשגחה, וביתר 
שאת ניכרים הדברים אצל הרמב"ם. מה שהתחיל כמחאה גדולה נגד הרמב"ם, שלא להזכיר את השם 

שקבע לספרו, הפך לשם מלא כבוד להרמב"ם — הי"ד החזקה!

ההתנגדות לשם 'משנה–תורה'

בתקופה מסוימת אחרי חיבור ופרסום הספר, קיבלו הלכותיו של הרמב"ם שם חדש, שהפך לנפוץ ביותר 
— 'היד החזקה' )או סתם י"ד(. מי המציא את השם? והיכן ומתי התחילו לקרוא לספר הרמב"ם בשם 

'י"ד החזקה'? פרט זה לא ידוע לנו.

הסיבה הפשוטה לשם 'י"ד החזקה' היא, שהספר מחולק לי"ד ספרים4. אך האם מאחורי 'שינוי שם' זה 
מסתתרת סיבה נוספת? מדוע אכן סרבו גדולי ישראל לקרוא את הספר בשם שנתן לו המחבר עצמו, 

'משנה—תורה', ואילו השם שבו אחרים קראו לספר נעשה כל כך נפוץ?

שער חיבורו הגדול של הרמב"ם, עם שני שמותיו המקובלים
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5. וכך הוא כותב בהקדמתו לסמ"ג: "ועמד האיש הגדול רבינו 
משה ב"ר מיימון היה מקורדו"בה ובא בארץ ישמעאל ועשה 
חיבור מכל התורה חיבור נאה ומשובח והאיר עיני ישראל, 
אחרונות  בדורות  נשמע  לא  מופלא  רב  היה  החכמות  ובכל 
בארץ  ידי ספריו שפשטו  על  בתורה  נתאמצו  ורבים  כמוהו, 

אדום ובארץ ישמעאל". 

6. על שתי השיטות הקיימות בעולם התורה בנושא זה, ראה 

באריכות להלן בפרק טו "והשיב משה", בפסקה "בין ספרד 
לאשכנז". 

7. ביטוי זה ניתן לקריאה בשתי צורות, וכך הוא מקבל שתי 
משמעויות המשתלבות יחד. ניתן לקרוא בדרך אחת, ככתבו, 
"הרם במזל" — כלומר, שמזלו מרומם, וזכה לסייעתא דשמיא 

גדולה. ובדרך השניה, המציינת את שמו, "הרמב"ם ז"ל". 

כפי הנראה, הדבר היה בשלבים. בשלב הראשון המגמה היתה לא להזכיר את שם הספר, ואחר כך — 
לשנות את השם ממשנה—תורה לי"ד החזקה:

נתחיל השערה זו עם חכם אחד שנולד בסוף ימי הרמב"ם, ואף נחשב במידה מסוימת מ'חסידי הרמב"ם'. 
רבי משה מקוצי, מחשובי בעלי התוספות, כתב 'ספר מצוות גדול' )סמ"ג(, שכולו נבנה על יסודי ה'משנה 
ציון למקור  גם מוסיף  הוא  הוא מעתיק קטעים שלמים כמעט בלשונם מכתבי הרמב"ם, אך  תורה'. 

ההלכות, וכן את שיטות בעלי—התוספות. 

מחד, הסמ"ג מלא בהערצה גדולה לרמב"ם5; ומאידך, נאמן לשיטתם של גדולי חכמי אשכנז, הרי הוא 
מתנגד לגישתו של הרמב"ם לפסוק את ההלכה ללא מקורות6. יחס כפול זה משתקף היטב בהקדמת 

הסמ"ג, וז"ל:
אמנם לא הביא הגאון שום ראיה בספריו... הדבר ההוא כחלום בלא פתרון. וגם בכמה מקומות 
על פירושיו ועל פסקיו חולקין עמודי התורה ואשיותיה, והם רבינו שלמה ברבי יצחק )רש"י(, 
ורבינו יעקב בן רבינו מאיר )רבינו—תם(, ורבינו יצחק ב"ר שמואל )ר"י הזקן( אשר כל חכמי 

ישראל ]בדורות[ האחרונים שותין מימיהם. וגם בחשבון המצות חולקין עליו...".
הקדמת רבי משה מקוצי לסמ"ג

והנה מפליא הדבר ביותר שהסמ"ג נמנע מלהזכיר את שם הספר אפילו פעם אחת! אף שאין ראייה לדבר, 
סביר לומר, שיש כאן מעין מחאה מרומזת נגד המשנה—תורה של הרמב"ם — כי "לא הביא הגאון שום 

ראיה בספריו".

כחמשים שנה לאחר הסמ"ג, קם בישראל הרא"ש, וגם הוא מצטט את פסיקותיו של הרמב"ם במשנה—
תורה לעתים קרובות, אך אף פעם לא קרא לספר בשמו, אלא רק ציין לשמו של הרמב"ם. גם המהרש"ל, 
כותב  רק  לוריא, שמביא את המשנה—תורה אלפי פעמים, אף פעם לא מציין לספר, אלא  רבי שלמה 

'רמב"ם'. 

כך יוצא למעשה, שרק מעטים מגדולי ישראל במשך הדורות מכנים את החיבור בשמו ה'רשמי'. ובדרך 
כלל אינם משתמשים בשמו, אלא בשם מחברו — 'רמב"ם'. כך למשל, רבים מגדולי הראשונים, ואפילו 
מ'חסידי הרמב"ם', כאשר מציינים לפסיקותיו ההלכתיות של הרמב"ם, אינם מציינים לספרו, אלא לשמו 
של המחבר. וכך שגור בפי הפוסקים ביטוים מעין אלו: "וכך פסק הר"מ" או "הר"מ במז"ל"7 או "הרב 

רבי משה בר מימון".

למען האמת, ציון זה, לשם המחבר ולא לשם הספרו, היה דבר רגיל בימים ההם, וכך נהוג גם בזמן 
הזה. ובכל זאת, התעלמות מוחלטת משמו של החיבור אומרת דרשני, ומעלה את השאלה: האם יש כאן 

תופעה מכוונות המהווה רמז להתנגדות לשמו של החיבור שניתן לו על ידי הרמב"ם?

'שינוי השם' — י"ד החזקה

של  הנועזים  דבריו  על  ישראל,  גדולי  של  הנמרצת  מהמחאה  נובע  הזה  השם'  ש'שינוי  אלא  זה  אין 
הרמב"ם כאן לקריאת שם ספרו 'משנה—תורה' — "ואינו צריך לקרות ספר אחר ביניהם"! כלומר, 'משנה' 
מלשון 'שני'. הוי אומר שלדעת הרמב"ם, תפקידו של הספר הוא להיות במקום השני בסדר—הלימוד, מיד 

אחרי התורה—שבכתב הנמצאת במקום הראשון. 
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8. דברים ו:ז. 

viceroy = .9 משנה למלך. 

10. מלכים ב, ז:ב. 

11. האמרה מתייחסת לספרים נוספים שלא התקבלו בשמות 
שנתנו להם מחבריהם, מפני שלא ישרו בעיני בני דורם שראו 
מנחם  רבי  של  הבחירה'  'בית  והם:  הפרזה  הללו  בשמות 
המאירי הנקרא 'מאירי'. 'שני לוחות הברית' של רבי ישעיהו 
משה  רבי  של  משה'  'תורת  'של"ה';  בר"ת:  הנקרא  הורביץ 
 — יותר  מאוחרים  בדורות   — וגם  'אלשיך',  הנקרא  אלשיך 
'חת"ם  הנקראים  סופר,  משה  רבי  של  משה'  תורת  'חידושי 

סופר'. 

בספרו  שמו  לרשום  צריך  אדם  "כל  הרוקח:  בעל  וז"ל   .12
כמה תנא דבי אליהו מתחיל ויגרש את האדם לפי כן "ויגרש" 
'סדר  וכן   ...]519[ אליהו"  דבי  "תנא  כמה   ]519 ]בגימטריא 
עולם' מתחיל "מאדם ועד נח" — "מאדם" ]86 עם הכולל[ כמו 
יוסי" ]86[". וכיוצא בזה ידוע שהזוהר הקדוש מתחיל "בריש" 
— אותיות רשב"י. הרי, ביודעים או שבלא יודעים, כבר בימי 
קדם המחברים רמזו את שמם בשם ספריהם. אגב: כך אנו 
בהקדמותיהם  כותבים  רבים  מחברים  הזה,  היום  עד  רואים 
)ולרוב, תוך כדי ציטוט דברי ה'רוקח'( איך מרומז שמם בשם 

הספר. 

13. אמנם, אין זה מדרכו של רבינו לעסוק ברמזים ופרפראות, 
האריז"ל  דברי  ידועים  אך  עיקר.  בהן  ראה  שלא  ובודאי 

אגב: על טענה זו כבר ענה בנו של הרשב"ץ, הרשב"ש, בספרו 'מלחמות מצוה':
קרא ספרו מפני כך משנה תורה, כלומר: שינון התורה; שהמשנה נגזרת מאותה לשון, כלומר, 

מלשון "ושננתם לבניך"8 — לא שתהיה כוונתו שיהיה שני לתורה... 

ואפילו תאמר שהוא מלשון שניות — יהיה כמו 'משנה למלך'... עבדו היושב ראשונה במלכות, 
וכל דברי המלכות נחתכים על פיו כמו שקורין בלע"ז 'וישרי'9... שהמלך יש לו משנה ושליש 
כמו10: "השליש אשר למלך נשען על ידו", שהוא פחות במדרגה ממדרגת המשנה, וכולם משרתי 
המלך ועבדיו. כן החיבור הזה הוא 'משרת התורה' — לבאר דיניה ומצותיה וכל דברים נחתכים 

על פיו כמלך עם משנהו.
מלחמת מצוה לרבי שלמה בן שמעון דוראן, פסקה לד

נראה שניתן להעלות השערות נוספות להתנגדות לקריאת שם החיבור 'משנה—תורה'. 

משנה–תורה בדומה לספר דברים 

ייתכן שבשם משנה—תורה, ביקש רבינו לרמז כי כשם שספר דברים נקרא משנה—תורה, כי יש בו חזרה 
על החומשים הקודמים, כך ספרו של רבינו מהווה חזרה על התורה שבעל פה כולה. אימרה מפורסמת 
טוענת, כי הייתה כאן התערבות שמיימית, שלא לאפשר לקבל את שמו המקראי של ספר דברים כשם 

ספר של אחד המחברים, גדול ככל שיהיה. ולכן הוחלף השם ל'יד החזקה' או סתם 'רמב"ם'11.

השם — הי"ד החזקה — נכתב אף על כמה מדפוסי המשנה—תורה. 

משנה–תורה בדומה למשנתו של רבי יהודה הנשיא 

השם משנה—תורה מזכיר גם את המשנה של רבינו הקדוש. כפי שראינו לעיל, סיבות החיבור, של המשנה 
ושל המשנה—תורה, דומות, כפי שכותב הרמב"ם בהקדמתו: "ובזמן הזה תקפו הצרות יתירות ודחקה 
השעה את הכל" ועשה כמו רבי יהודה הנשיא "ולמה עשה רבינו הקדוש כך, ולא הניח הדבר כמות שהיה? 
לפי שראה שתלמידים מתמעטין והולכין, והצרות מתחדשות ובאות...". נוסף על כך, סגנון הספר ועיצובו 
נכתב ונערך בסגנון המשנה דוקא, וכפי שכותב רבינו בהקדמת ספר—המצוות: "אחברהו בלשון המשנה 

כדי שיהא קל לרוב האנשים".

משנה–תורה רומז לשמו של המחבר

ואם כבר ניתנה הרשות לדרוש, יש להוסיף עוד טעם לקביעת השם 'משנה—תורה' על ידי הרמב"ם. וזאת 
יהודה, בהקדמתו לספרו, ה'רוקח', ש"כל אדם צריך  לפי דברי אחד מבעלי התוספות, רבי אלעזר בן 

לרשום שמו בספרו"12. 

לאור דברי ה'רוקח' יש לשים לב שיש ב'משנה—תורה', את אותיות שם המחבר — 'משה'13! 
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בדרך מקרה, אלא הקב"ה  אינה  הורים  ידי  על  שנתינת שם 
שמתאים  בשם  לקרותו  ואמו  לאביו  הקודש  רוח  מעניק 
ספר  "זה  הפסוק  יסוד  על  בספרים,  ומובא  נשמתו.  לשורש 
תולדות אדם" )בראשית ה:א(, שאפילו קביעת שם של ספר 
ומזה  הקודש.  ברוח  היא  לאור,  המוציאו  או  מחברו  ידי  על 
את  ד  פרק  בריש  לעיל  שהבאנו  כפי  רבינו:  של  לספרו  גם 
דברי רבי משה חאגיז, שבכתיבת עצם החיבור היה לרמב"ם 
סיוע אלוקי )"לולי שהקב"ה היה עוזר לו, לא היה אפשר לכח 
אנושי לאסוף ולחבר הספרים אשר כתב וחיבר"(, בודאי שגם 

בחירת השם לספרו זכה לרוח הקודש. 

לאחר כתיבת שורות אלו בא לידי ספרו של רבי חיים פאלאג'י, 
'חיים ומלך' על הרמב"ם, וכדברים אלה כותב שם בהקדמתו: 
"ולבי אומר לי דלא על מגן )=לחנם( באו שמותם ]של מפרשי 
הרמב"ם[ כך )בשם ה'מלך' — כמו 'משנה למלך'(, דכתב רבינו 
האר"י זיע"א ב'ספר הכוונת' דהקב"ה מזדמן בפי אביו לקרותו 
לבנו בשם שיקרא... כל שכן בקריאת שם הספר, דתולדותיהם 
במקום  שרמזתי  וכמו  שמחברים,  הספרים  הם  צדיקים  של 
אחר בפסוק "זה ספר תולדות אדם", כאשר יעו"ש, אם כן לא 
יתכן לומר כי בדרך מקרה הזדמן כל אחד לקרוא שם ספרו 
מה  לפי  להחויא  קדמי  ושפר  הוא  דבר  והלא  "המלך".  בשם 
שהקדמנו דרוח ה' דיבר בו )=ברמב"ם( כשעשה חיבור ספר 
הי"ד הגדולה...".יש גם להעיר גם מהעובדה שרבינו דוד הנגיד, 

של  הראשונה  בהלכה  ה'  לשם  רמז  מצא  הרמב"ם,  מצאצאי 
המשנה—תורה: י'סוד ה'יסודות ו'עמוד ה'חכמות' — ראה על זה 

לעיל ריש פרק ג הערה 1. 

הקב"ה  דעת  "...הסכימה  רש"י:  מפרש  זה  פסוק  על   .14
לדעתו... יישר כחך...". ובקשר לזה, קיים סיפור הקושר את 
ביתר שאת.  רבינו  של  לחיבורו  החזקה  י"ד  הספר  של  שמו 
על פי המסופר )הדברים מופיעים בספר 'סדר הדורות' מתוך 
הרמב"ם(,  )צאצא של  הנגיד  דוד  רבי  כתב—יד בשם  קונטרס 
ב'שם הגדולים' בערך הרמב"ם(, בלילה שהשלים  גם  והובא 
אליו  בא  שנים,  עשר  בחיבורו  עסק  אשר  ספרו,  הרמב"ם 
אביו רבינו מיימון בחלום ועמו עוד אדם, ואמר לו "זה משה 
שעשית  מה  לראות  "באתי  לו,  אמר  רבינו  ומשה  רבינו...", 

ויישר כחך!" והרי זה תואם להפליא לדברי רש"י הנ"ל. 

15. שבת קלח, ב. 

16. דברים ד:לד. שם, ה:יד, ועוד. 

17. אחד המעלות שהדגיש האדמו"ר מליובאוויטש בתקנתו 
ספר  לימוד  ידי  שעל  היא  המשנה—תורה,  של  יומי  ללימוד 
מקרבים  המשנה,  בדוגמת  פסוקות'  'הלכות  שהוא  הרמב"ם, 
אלא  מתכנסות  הגלויות  "אין  חז"ל:  וכמאמר  הגאולה,  את 

בזכות המשניות" )ויקרא רבה, פ"ז ג(. 

"גם ברוך יהיה": משנה–תורה בעקבות משה רבינו

נועד להביע גם את מעלתו הגדולה  בכל אופן, אין ספק שהכינוי החדש שניתן לספר, הי"ד החזקה, 
של הספר, עפ"י הפסוק החותם את התורה שבכתב — "ולכל היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל 
ישראל"14. ב'חיבורו הגדול' הזה, הראה רבינו משה בן מימון את כוחו הגדול ואת 'ידו החזקה', כפי שהוא 
עצמו מתאר בהקדמתו למשנה תורה: "כולן בלשון ברורה ודרך קצרה" — ואף בלי להראות את מקורות 
ההלכה — "עד שתהא תורה שבעל פה כולה סדורה בפי הכול, בלא קושיה ולא פירוק, ולא זה אומר בכה 
וזה אומר בכה". וכשם שספרו של משה רבינו, התורה—שבכתב, נועד להאיר עיני כל ישראל בדברי ה' 
לעם ישראל, כך הדבר לגבי ספר ה'תורה שבעל—פה' של רבינו משה בין מימון — "ממשה עד משה לא 

קם כמשה" — שהאיר עיני ישראל ב"דבר ה' זו הלכה"15.

על דרך הדרוש ניתן לומר, שבשינוי השם מ'משנה תורה' ל'יד החזקה' אפשר לראות את יחסו הכפול 
של עולם התורה כלפי הרמב"ם, וכפי שקרה לו כבר בחייו: מצד אחד, זכה להערצה נפלאה, עד כדי כך 
שהשווהו למשה רבינו )"ממשה עד משה לא קם כמשה"(, ומצד שני היו שחששו שהערצתו תהפוך רועץ 

לעולם התורה )כפי שנתאר להלן בפרק יד — 'טענות וביקורות על המשנה—תורה'(. 

בכל אופן, "רצון יראיו יעשה", ולמעשה בזמננו חוזר ומשתרש בציבור, השם משנה—תורה, הוא השם 
המקורי אשר העניק המחבר עצמו, וכך נקטנו כאן ב'ספר המבוא'. וכשם שזכינו ליציאת מצרים, על 
ידי משה רבינו ב"יד חזקה ובזרוע נטויה"16, כך זכינו וידו החזקה של רבינו משה מלווה אותנו, ועל ידי 

חיבורו הגדול המאיר לדורות נזכה לגאולה שלימה במהרה17. 


