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1. כלומר, בשפה הערבית הנכתבת באותיות של האלף–בית, 
כדוגמת כתיבת שפת האידיש, ושפת הלאדינו. 

אותנו  משתף  שהוא  בשעה  עצמו,  הרמב"ם  כדברי   .2
ראיתי  "וכן  המשנה–תורה:  לעריכת  בקשר  שלו  בהתלבטות 
לנכון שלא אחברהו בלשון כתבי הקודש, לפי שאותו הלשון 
המקודש קצר היום בידינו להשלים בו כל עניני הדינים. וכן 
היום  אותו  מבינים  שאין  לפי  התלמוד  אחברהו בלשון  לא 
וקשות  זרות  ממנו  רבות  ומלות  יחידים,  אם  כי  עמנו  מבני 
כדי  המשנה  אחברהו בלשון  אבל  בתלמוד.  לבקיאים  אפילו 
שיהא קל לרוב האנשים" )הקדמת הרמב"ם לספר–המצוות(. 

3. כמו ספרי הרס"ג, רבי שמואל בן חפני גאון, תשובות רב 
האי גאון. וכן בספרד כתב רבינו בחיי ן' פקודה את חובות–

וחיבורי  הרי"ף,  תשובות  לגבי  הדבר  וכן  בערבית,  הלבבות 
תלמידו הר"י מיגאש. 

4. שפה זו איננה ַערבית רגילה, אלא ערבית קלאסית המעורבת 
עם מספר מילים מהערבית המדוברת בפי היהודים. והיא אף 
נכתבה בידי רבינו באותיות עבריות )כמו האידיש והלאדינו 
לכתיבה  הפשוטה  הסיבה  האלף–בית(.  באותיות  שנכתבות 
באופן כזה היא משום שאמנם לא כל היהודים בארצות ספרד 
ובארצות ערב הבינו את לשון הקודש, אבל כולם הכירו את 
אותיות האל"ף בי"ת, וייתכן שהיה בכך כדי להצפין את התוכן 

מפני הגוים. 

5. כגון חיבורו של הרי"ף לתלמוד ומרבית ספרי המחברים. 

6. את הפירושים שכתב בצעירתו לתלמוד, כתב בלשון ארמית 
שחיברתי בלישנא  עניינים  "וכמה  לעיל:  שהבאנו  כדבריו 
דרבנן... לא נשאר לי פנאי לדקדק אותן ולהגיהן עד שיצאו 

לאור עולם". )איגרות הרמב"ם, עמ' תקנח(. 

7. במורה–נבוכים הוא כותב: "על–פי הלשון שממנה לא מצוי 
אצלנו היום אלא הדבר המועט ביותר" )מו"נ, ח"א, פס"א(, 
ידיעת  מרמת  הסתייגות  מביע  הוא  ב'מורה',  נוסף  ובמקום 
לשון העברית בימיו: "מה גם שאנו יודעים שאנו היום איננו 

בקיאים בחכמת לשוננו" )שם, פס"ז(. 

8. וז"ל הרמב"ם: "הסיט: 'אלפתר', והוא שתות, שבר. וראיתי 
בזה כמה פירושים והבאתי מהם המועט שבשעורים לחומרא. 
הראשונים,  פירשו  שכך  לפי  זה  פירוש  בדעתי  ונתקבל 
והראשונים יודעי הלשון יותר מן האחרונים" )פיה"מ, ערלה, 

פ"ג מ"ב(. 

9. כתובות, יז, א. 

סדר  בסוף  פירוש–המשניות,  של  ראשון  בדפוס  מובא   .10
נשים. 

נספח

לשון חכמים: שפתו של הרמב"ם בחיבוריו
לאחר שסקרנו את כתבי הרמב"ם, נעמוד על השפות שבהן בחר לחבר את ספריו. 

בכל חיבורי הרמב"ם, הוא כתב במקור בשפה הערבית )ערבית–יהודית1(, ולכן היו זקוקים לתרגום. יוצא 
מן הכלל הוא המשנה–תורה שחיבר בלשון–הקודש, וליתר דיוק 'בלשון–המשנה'2. 

בעמודים הבאים נראה, מדוע שלל הרמב"ם לחלוטין את האפשרות לכתוב את ה'משנה–תורה' בשפה 
הערבית. ואם אכן החליט שהגיעה השעה לשנות את דרכו ולהתחיל לכתוב בלשון הקודש, מדוע אחר 

כך, בכל ספריו המאוחרים, הוא חזר לכתוב בשפה הערבית. 

ַערבית מול ִעברית 

כמנהג המחברים מגדולי הגאונים וכמה מהמחברים הספרדיים שגרו בארצות המוסלמים לפני תקופת 
הרמב"ם3, כתב רבינו את כל חיבוריו בשפה הַערבית4. אחרים שלא כתבו בַערבית, כתבו בארמית — לשון 
הגמרא5. כאמור, יוצא מן הכלל הוא חיבורו הגדול המשנה–תורה, שנכתב בלשונו הזהב ב'לשון המשנה'6. 

מדברי הרמב"ם בכתביו נראה שבימיו, לפחות במקומות שגר, לא ידעו היהודים עברית כיאות7. כבר 
בפירוש–המשניות, שנכתב בצעירותו, עשרות שנים לפני שחיבר את ה'מורה', קובע הרמב"ם שידיעת 
פירוש–לשוני  מעדיף  שהוא  למשנה,  בפירושו  שם  מעיר  זאת  ובעקבות  בשפל,  מצויה  בימיו  העברית 

מ"הראשונים" מכיוון שהם "יודעי הלשון יותר מן האחרונים"8. 

כפי הוראת חכמינו ז"ל9: "לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות", כך הכיר היטב רבינו את 
נפש הציבור שעבורו כתב את פירושו. ואכן, גם המתרגם של סדר נזיקין, רבי שלמה ן' יעקב, מעיד 
שהסיבה שבגללה כתב הרמב"ם את פירושו בשפה הערבית, הוא כי רוב העם נהגו לשנן את המשניות 

בעל–פה, מבלי להבין מאומה, והצורך לכתוב פירוש לשפה השגורה בפיהם היה נחוץ ביותר:
שהיו נוהגים ברוב המדינות לשנות אותם בשבתות וימים טובים, עד שיודעים אותם על פה. 

ולפי שהם עיקר תורה שבעל פה, ודבריהם סתומים וחתומים, פירשם בערבי.
הקדמת המתרגם לסדר נזיקין10
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מרן  לדוגמא,  ישראל.  מגדולי  כמה  אצל  מצינו  זה  כינוי   .11
רבי יוסף קארו כותב בחריפות: "מי הוא זה ואי זה הוא אשר 
ימלאנו לבו לחלוק על תשובת המורה הגדול הרמב"ם — מי 
יבום  דיני  יוסף  בית  )שו"ת  המלך?!"  אחרי  יבא  אשר  הוא 
וחליצה סימן ד(. וכעין זה טוען רבי משה אלשקר: "למה לא 
שמת לבך לדברי המורה הגדול הרמב"ם ז"ל?!" )שו"ת מהר"ם 

אלשקר, סימן קיא(. 

העולם  נברא  כך  הקודש  בלשון  תורה  שניתנה  "כשם   .12
בלשון הקודש", )בראשית רבה, בראשית פרשה יח(. ומיוסד 
יקרא  "לזאת  על התורה:  בפירושו  רש"י  כתב  זה  על מדרש 
אשה כי מאיש לוקחה זאת" — "לשון נופל על לשון, מכאן 

שנברא העולם בלשון הקודש" )בראשית ב:כג(. 

)בראשית  אחדים"  ודברים  אחת  שפה  הארץ  כל  "ויהי   .13
יא:א( — שהיו מדברין בלשון יחידו של עולם בלשון הקודש" 

)ירושלמי, מגילה פ"א ה"ט(. 

וחליצה  בכורים  מקרא  הקודש:  בלשון  נאמרין  "ואלו   .14
ברכות וקללות ברכת כהנים וברכת כהן גדול ופרשת המלך 
ופרשת עגלה ערופה ומשוח מלחמה בשעה שמדבר אל העם" 

)סוטה פ"ז מ"ב(. 

15. "ששה דברים נאמרו בבני אדם, שלשה כמלאכי השרת, 
שלשה כבהמה. שלשה כמלאכי השרת: יש להם דעת כמלאכי 
השרת, ומספרים  כמלאכי  זקופה  בקומה  ומהלכין  השרת, 

בלשון הקדש כמלאכי השרת" )חגיגה טז, א(. 

16. "ויש לי טעם במה שנקרא לשוננו זה 'לשון הקודש', ואין 
לחשוב כי זה התפארות מצדנו או טעות, אלא זה אמת, והוא 
שהלשון הזה המקודש... לא הונח בו כלל שם לכלי המשגל, 
לא לגברים ולא לנשים, ולא לגוף המעשה המביא להולדה... 
כל הדברים הללו לא הונח להם שם ראשון כלל בלשון העברי 
ח"ג  )מו"נ,  וברמיזות"  מושאלים  בשמות  אותם  מכנים  אלא 

פ"ח(. 

17. פ"ב, מ"א. 

18. הגדרה זו של 'מצוה קלה' שונה ממה שקבעו חז"ל )ע"ז ג, 
א(: "מצוה קלה יש לי וסוכה שמה"! המהר"ץ חיות בהגהותיו 
לאבות, מעיר על פירושו של הרמב"ם שם: "צריך עיון מנין 

זאת לרבינו?". 

אכן, ה'מורה הגדול'11 הבין היטב את המצב העגום של עם ישראל בימיו, ואין פלא שחיבר את ספריו 
בשפת הַערבית.

מצוה קלה ולמידת לשון קודש שמה! 

'לשון הקודש' היא השפה שבה נברא העולם, ובה ניתנה התורה12. היא שפתו של יחידו של עולם והשפה 
הראשונה בה דיברו בני–האדם13, ויש מצוות התלויות–בדיבור שדינם לאמרם בלשון הקודש דווקא14, ואף 
המלאכים אינם מכירים בשפות אחרות15. הרמב"ם מכנה את השפה העברית 'לשון הקודש', ושולל לגמרי 

את אלו הסוברים "כי זה התפארות מצדנו או טעות. אלא זה אמת, והוא שהלשון הזה המקודש..."16.

לשון הקודש וידיעתה על בוריה, הייתה כל כך חשובה אצל הרמב"ם, עד שעל מה ששנינו באבות17: 
"והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה", הוא מפרש באופן מפתיע18: "שצריך ליזהר במצוה שיחשוב בה שהיא 

קלה, כשמחת הרגל ולמידת לשון הקודש". 

"נאה דורש ונאה מקיים". מר יוסף אבן ג'אבר, יהודי בגדאדי, התלונן בפני הרמב"ם כי אינו מבין את 
לשון המשנה–תורה, והתחנן ממנו שיתרגמו לערבית. הרמב"ם סירב בטענה "לפי שכל נעימותיו יפסדו", 
וביחד עם זאת הבטיח לו שאם יתאמץ ללמוד ולהבין, ולּו ספר אחד מתוך הי"ד ספרים, בלשון הספר, 

אז בקלות "תבין כל החיבור כולו"!: 
וראוי לך גם כן, שתלמד זה השיעור מלשון הקודש שחיברנו בו החיבור, כי הוא קל להבין וקרוב 
להתלמד מאד. ואחר שתתחנך בו בספר אחד תבין כל החיבור כולו. ואיני רוצה בשום פנים 

להוציאו ללשון ערבי, לפי שכל נעימותיו יפסדו. 

ואני מבקש עתה להחזיר פירוש–המשניות וספר–המצוות ללשון הקודש. ]ומה שביקשת[ שאחזיר 
זה החיבור )=המשנה–תורה( ללשון ערבי — אל תבקש זה כלל! 

איגרות הרמב"ם, עמ‘ תט

כיצד בוחרים שפה?

לאור כל האמור נראה שבבואו לבחור את השפה לכתיבת חיבוריו עמדו בפני הרמב"ם שני שיקולים 
מרכזיים:

הרמב"ם ידע שבני קהילתו במצרים, כמו כל היהודים שגרו בארצות האיסלאם, לא מבינים היטב או 
אפילו לא מבינים כלל את 'לשון הקודש'. לכן, כדי לתת גם להם אפשרות להבין את תוכן הספרים על 
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19. למשל, בפירושו על המשנה, הרמב"ם מצא לנכון להדגיש 
ששפת הקודש לא מהווה 'הכשר' לשיר — כי לא השפה היא 
ואנשי מעלה מאומתינו,  זקנים  "ראיתי  העיקר אלא התוכן: 
וירצה אחד  יין, בחתונה או בזולתה,  יהיו במשתה  שכאשר 
הגבורה  בשבח  השיר  זה  ענין  היה  אפילו  ערבי,  שיר  לשיר 
או הנדיבות – וזה מן החלק האהוב – או בשבח היין, יגנו זה 
ישיר  לשומעו. ואם  אצלם  מותר  ואין  הגינוי,  מן  אופן  בכל 
המשורר שיר מן השירים העבריים – לא יגונה זה, עם היות 

בזה הדיבור מה שהוזהר ממנו, או המאוס. 

וזו סכלות גמורה, לפי שהדיבור לא יאסר... לפי לשונו, אלא 
לפי עניינו. שאם יהיה ענין זה השיר מעלה – צריך לאומרו, 
באיזו לשון שיהיה; ואם יהיה עניינו פחיתות – צריך להניחו, 

באיזו לשון שיהיה )פיה”מ מסכת אבות, פרק א משנה טז(. 

מאידך, בהמשך פירושו שם מדגיש הרמב"ם את מעלתה של 
וז"ל: "ולא עוד,  לשון הקודש, וההקפדה בה על לשון נקיה, 
יהיו שני שירים שלהם  בזה תוספת, שאם  אלא שיש אצלי 
ענין אחד, לעורר כח התאוה ולשבחו ולשמח הנפש בו, והיא 
ויזרז  וזה מחלק הדיבור המאוס, לפי שהוא יעורר  פחיתות, 
למידה פחותה... ויהיה אחד משני השירים עברי, והאחר ערבי 
יותר  בו  והדיבור  העברי  שמיעת  אחרת – תהיה  בלשון  או 

מאוסה אצל התורה, למעלת הלשון...". 

20. וכפי שמצינו גם בדורות הבאים: מימות הראשונים ועד 
היום הזה, חכמי וגדולי ישראל בכל זמן ובכל מקום ראו צורך 
לתרגם דברי תורה לשפות שונות ובסגנונות שונים, בהתאם 

לצרכי הדור ובאותן ארצות. והדברים ידועים. 

21. ומסיבה זו התחננו בני קהילת לוניל היהודית–אירופאית 
לתרגם עבורם את המורה–נבוכים ללשון הקודש. 

יהודה:  בן  יוסף  רבי  החביב,  לתלמידו  הרמב"ם  כלשון   .22
"קנא קנאתי לה' אלקי ישראל בראותי ]לפני[ אומה שאין לה 

ספר כולל לאמתו של דבר" )איגרות הרמב"ם, עמ' ש(. 

23. צפון אפריקה. 

24. ארצות אירופה. 

בעולם  טבעו  יצא  שכבר  לאחר  כלומר,  "עתה".  דווקא   .25
ולספריו יש ביקוש בכל העולם, כולל באשכנז ובצרפת. 

26. תכנית שכנראה לא יצאה אל הפועל. ועדיין צריך עיון: 
כבר  חיבר כאשר  כן את ספר–המצוות שהרמב"ם  מדוע אם 
נכתב  למשנה–תורה,  מבוא  למעשה,  והוא,  במצרים  ישב 
בערבית? ראה על כך להלן בפרק על ספר–המצוות )פרק ט(. 

בוריים19 העדיף לכתוב בַערבית, השפה ה'זורמת' יותר, המקובלת יותר20.

דווקא  לכתיבה  וחשובה בעצמה  סיבה טובה  לשון–הקודש, מהוות  הגדולות של  ומצד שני, מעלותיה 
בשפה זו. זאת ועוד: אמנם, לשפה הַערבית יש עדיפות בארצות המוסלמים — אך חלק גדול מיהודי 

העולם, כגון יהודי אשכנז וצרפת הגרים בארצות הנוצריות, בכלל לא הבינו ַערבית21. 

אם כן, לפני הרמב"ם, עומדות שתי אפשרויות, כל אחת ומעלתה — וכיצד יכריע?

יש להניח שבענין זה היו שני שלבים בחיי הרמב"ם: 

בראשית יצירתו, כתב הרמב"ם הצעיר את ספריו בעיקר לבני הארצות בהן גר, וממילא השתמש בשפה 
הַערבית המקובלת בארצות אלו, מאחר ולא חשב על פרסום הספר לכל העולם היהודי.

אבל בשלב מאוחר יותר, כשכבר היה במצרים וחשב לכתוב ספר מרכזי, שישמש את כל העולם היהודי 
כולו על כל פזורותיו וגלויותיו — ספר שיהיה 'משנה תורה', ויעמוד כמקבץ לכל התורה שבעל פה כולה 

לצד התורה–שבכתב, הרי ספר כזה בוודאי ראוי שייכתב ב'לשון הקודש' עבור כלל ישראל. 

עוד ידע המחבר: המשנה–תורה עתיד לצאת לא רק מגבולות מקומו של הרמב"ם, אלא גם מגבולות הזמן 
— הוא ישמש את עם ישראל לדורות עולם ולנצח נצחים. הספר יכלול גם 'הלכתא–למשיחא', כלומר, 
פסקי הלכה–למעשה בדיני קרבנות וטהרה שינהגו לעתיד לבוא. ברור אם–כן, ש"ספר כולל"22 שכזה לא 

ייכתב אלא ב'לשון הקודש'. 

וכאמור, השאלה היחידה שהתעוררה לרמב"ם לפני שהתחיל לחבר את 'חיבורו הגדול' היתה רק באיזה 
סגנון של 'לשון הקודש' לכתוב את הספר — האם ב'לשון כתבי הקודש' או ב'לשון התלמוד' או ב'לשון 
המשנה'. אך שפת ערב כלל לא עמדה על הפרק. יתר על כן, ברבות הימים, כאשר ספר–המצוות ופירוש–
המשניות נפוצו בכל העולם עד ש"כמה נוסחאות הגיעו ממנו עד בבל ועד סוף המערב23 ובערי אדום"24, 
הצטער רבינו שהערבית, שמלכתחילה באה להקל על הלומדים, מהווה כעת מחסום להבנת הספר על 
בוריו, וכדבריו המפורשים של רבינו למר יוסף ן' ג'אבר: "ואני מבקש עתה25 להחזיר פירוש–המשניות 

וספר–המצוות ללשון הקודש"26.

העולם,  בכל  היהודים,  לכל  ברור  יהיה  המשנה–תורה  שספרו  רצה  הגדול,  המחבר  הרמב"ם,  לסיכום: 
ובכל הזמנים. ואכן, עמדו הדברים במבחן המציאות, והמשנה–תורה היה לספר שנלמד בכל העולם כולו, 

"לקטן ולגדול", כאילו הרמב"ם עומד מולנו, פותח את הספר וקורא: "אנא, קח ולמד"!
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חיבור המשנה–תורה שהבאנו  על  לטעם שכתב  ובדומה   .27
לעיל, ציטוט מההקדמה לספר המצוות: "וכן ראיתי לנכון שלא 
המקודש  הלשון  שאותו  לפי  הקודש,  כתבי  בלשון  אחברהו 

קצר היום בידינו להשלים בו כל עניני הדינים". 

מילים  שכולם  'תשבורת'  'עתק',   ,)!( 'מרכז'  לדוגמא   .28
הקיימות בערבית. 

29. גם בהקדמתו לתרגום ה'מורה', הוא כותב באריכות על כך 
שהשפה הערבית שימושית יותר לביאור נושאים פילוסופיים. 

שפת המורה וספריו הרפואיים

עם זאת, אחרי שגמר לחבר את המשנה–תורה, חזר רבינו לכתוב את ספריו בַערבית, הן את המורה–
נבוכים ואף את כל חיבוריו בתחום הרפואה.

בה  ולתרגם את הספרים שכתב  לחזור  עזב, אחרי שביקש  לחזור לשפה שאותה  ראה הרמב"ם  ומה 
ל'לשון הקודש'?

וזאת משתי סיבות:  ב'לשון הקודש',  היה מלכתחילה לכתוב  יכול  לא  כי את ספרי הרפואה  מסתבר, 
בימי  ועוד, שמדע הרפואה,  ולמשפחתו.  לסולטן  כולל  יהודים,  ללא  גם  נכתבו  האחת, משום שרובם 

הרמב"ם כמו בימינו, משתמש במלים ומושגים שפשוט אינם קיימים ב'לשון הקודש'27. 

וגם באשר לספרו הפילוסופי הגדול, המורה–נבוכים, שאף הוא נכתב לאחר המשנה–תורה, סביר שהרמב"ם 
ומונחים  במושגים  שימוש  לעשות  צורך  היה  ברפואה,  כמו  בפילוסופיה,  כי  בַערבית,  אותו  גם  כתב 

מקצועיים, שלא נמצאו בשפה העברית הלא–מדוברת.

ואכן, כל הספרים שנכתבו בפילוסופיה לפני הרמב"ם היו כתובים בערבית. כך חיברו רבינו סעדיה גאון 
את ספר האמונות–ודעות, רבי יהודה הלוי את ה'כוזרי', ורבינו בחיי ן' פקודה את חובות–הלבבות. הגע 
בעצמך — ההוכחה הטובה ביותר לכך שלא היתה אפשרות בזמנו של הרמב"ם לכתוב ספרי פילוסופיה 
בשפה העברית, היא העובדה שהמתרגם המפורסם של המורה–נבוכים, רבי שמואל ן' תיבון, היה מוכרח 
להוסיף לתרגומו נספח, בשם 'פירוש מהמלות זרות', כדי לבאר את ה'מלים הזרות'28 שהמציא בעברית29. 

קטע מתוך פירוש המילות הזרות לר"ש ן' תיבון
 בקטע ניתן לראות את הערתו המעניינת למילה 'מרכז', שמקורו בערבית! 

וכך הוא פותח את דבריו: "מילה ערבית, העתקנוה אל לשוננו לצרכנו אליה, והוא שם לנקודה האמצעית...".


