
פרק ט
"ציוה לנו משה": ספר–המצוות

מתי כתב הרמב"ם את ספר–המצוות?  ♦

ספר–המצוות כמבוא למשנה–תורה   ♦
החיד"א: "טוב וישר ללמוד בשבועות בתרי"ג מצוות לדעת הרמב"ם" / הבסיס: תרי"ג המצוות / חמשה מי 

יודע?

החיד"א: "אריה שאג על מנין בה"ג"!  ♦
הפתרון: י"ד השורשים

רמ"ח מצוות–עשה ושס"ה מצוות לא–תעשה  ♦

סדר מניין המצוות: ספר–המצוות מול משנה–תורה  ♦
"חפץ בדעה אחרת ועשה כפי שעשה"

שפת הספר מול משנה–תורה  ♦

ציוני מקורות מול משנה–תורה  ♦

תבנית מניין המצוות  ♦

מפניני הרמב"ם לספר–המצוות  ♦
"חלילה שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ ישראל"! / "וכל המאריך לספר... הרי זה משובח" / "וכבר ראיתי 

זאת פעם בסוף המערב" / "לא תקלל חרש": לטובת החרש או המקלל?

נספח א'
השגות הרמב"ן: "להציל את הבה"ג מִחָציו של רבינו"  ♦

התפעלות הרשב"ץ: ספרי הרמב"ם והרמב"ן מהפכים את האדם לבריה חדשה!

נספח ב'
"הלחץ הרב": תרי"ג מצוות - לא פחות ולא יותר?  ♦
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1. מכות כג, ב. 

בגדי  כל  עשיית  האם  כמו:  בשאלות  דנו  המצוות  מוני   .2
או שמא  כהונה"  בגדי  "לעשות  אחת  כמצוה  נמנית  הכהונה 
יש כאן כמה מצוות נפרדות "לעשות מעיל", "לעשות חושן" 
וכו"; האם במניין נכללות רק מצוות שנאמרו לדורות או גם 
מצוות שנאמרו רק לשעתן )כמו אלו התלויות במשכן(; האם 

יש למנות כחלק מהתרי"ג גם את שבע המצוות מדרבנן )ע"פ 
הכתוב )דברים יז:יא( "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין 

ושמאל"(.

5. כמו המניין של רבי שמואל בן חפני גאון ושל רב אלוף חפץ 
גאון, וכן המניין שבספר יסוד—מורא מאת רבי אברהם ן' עזרא. 
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רש רבי שמלאי: "שש מאות ושלש עשרה מצוות נאמרו ד
הציוויים  מבין  אלו  מפורש  לא  בגמרא  אך  למשה"1.  לו 
המפורשים בתורה נכללים במניין זה. כמה מגדולי ישראל 

עסקו בנושא מניין המצוות, כל אחד בדרכו2. 

ראשון 'מוני המצוות' הוא בעל ההלכות—גדולות )הּבַַה"ג( שמנה 
בספרו את תרי"ג המצוות. אחריו רבי סעדיה גאון )רַס"ג( שמנה 
את המצוות מחדש בשינויים גדולים3. על פי מניינו של הרס"ג 
חיברו הפייטנים בדורות הבאים )ובראשם4 רבי שלמה ן' גבירול( 
שירי 'אזהרות' שונות בחרוזים. אחריהם הופיעו עוד מוני—מצוות 

שנטו מדרך ממניינו של הבה"ג5. 

הנזכרים,  הגאונים  אחרי  הרמב"ם,  של  ספר—המצוות  הופעת 
ובעקבותיו  חדש,  מעמד  המצוות  מניית  של  לתחום  העניקה 
הופיעו ספרים חשובים שעסקו בכללי המצוות ובמנייתם בהיקף 

רחב ובעומק רב.

וברקע  בסיבות  הספר,  של  במהותו  נעסוק  אלו  פרקים  בשני 
ניווכח  לכתיבתו, ובהשפעה שלו על הדורות הבאים. מתוך כך 
למשנה—תורה  פתיחה  מהווה  שספר—המצוות  שלמרות  לדעת, 
בולטים  שינויים  כמה  יש  המצוות,  תרי"ג  על  בנויים  ושניהם 
במבנה  בשפתם,  במטרתם,   — החיבורים  שני  בין  וחשובים 
שלהם, בסידור המצוות וגם בתפוצתם. ננסה לעמוד על עומקם 
של כל הדברים הללו, ובסיום נעסוק בפולמוס על ספר—המצוות 
שהתלקח בדור הבא, בין רבינו אברהם בן הרמב"ם והגאון מבבל. 

אזהרות
פיוטים המיוסדים על תרי"ג מצוות התורה )הגימטריא של 'אזהרת' הוא כמנין תרי"ג(. 'אזהרות' חוברו ע"י המשוררים 
הקדמונים כמו הרס"ג, רבי שלמה ן' גבירול, ורבינו אליהו הזקן )גיסו של רבינו האי גאון(. הם הראו נפלאות, והוכיחו 
כיצד כל תרי"ג המצוות נכללו בעשרת הדברות: כת"ר אותיות הנמצאות בעשרת הדברות מרמזות לכת"ר מצוות — 

תרי"ג מסיני ושבע מצוות דרבנן. 

יש הנוהגים לומר את ה'אזהרות' בתפילת מוסף של חג השבועות )"נוהגין בכל המקומות לקרוא בשני ימים טובים של 
חג השבועות אזהרות החכם המשורר ר' שלמה בן גבירול ז"ל שעשה על מניין המצוות. ביום הראשון קורין מצוות 

עשה. וביום השני מצוות לא—תעשה" — אבודרהם, סדר תפלות השבועות(.

על ה'אזהרות' של רבי שלמה ן' גבירול חוברו פירושים רבים, ובין המחברים: רבי משה ן' תיבון )מתרגם ספר המצוות 
'זוהר הרקיע'. חכמי ישראל  לרמב"ם(, ורבי שמעון בן צמח דוראן, הרשב"ץ, אשר כתב פירוש על ה'אזהרות' בשם 
במרוצת הדורות התעמקו גם ב'אזהרות הרס"ג': רש"י בפרשת משפטים מזכיר את האזהרות של הרס"ג — "כל שש 
ודבור מצוות  ורבינו סעדיה פירש באזהרות שיסד לכל דבור  מאות ושלש עשרה מצוות בכלל עשרת הדברות הן, 
התלויות בו". וכן, לפני כמאה שנה קם רבי ירוחם פישל פערלא )הרי"פ פערלא( מוורשה, ושקד במשך ארבעים שנה 
כדי לבאר את 'אזהרות הרס"ג'. חיבורו הוא נפלא ביותר, כשהוא מדייק בכל מילה ואות שכתב הרס"ג. הספר נדפס 

בשלשה כרכים עבי כרס, המכילים למעלה מ—1600 עמודים! 

ה'אזהרות' של רבי שלמה ן' גבירול
ווילנא, ה'תקצ"ו )1836(



ספר המבוא - הרמב"ם262

7. הר"י קאפח במהדורתו לפירוש—המשניות, מעיר על המקור 6. במדבר ח:כה. 
במסכת מנחות, שם כתוב: "כמו שבררנו את זה בספרנו...", 

מתי כתב הרמב"ם את ספר–המצוות?
כנראה  אך  ספר—המצוות,  של  הכתיבה  מועד  על  מפורשים  דברים  עצמו  הרמב"ם  בדברי  מצינו  לא 
שהוא בתקופה הקצרה שבין חתימת פירוש—המשניות וקודם התחלת כתיבת המשנה—תורה, ששניהם 
היו באותה שנה )ד'תתקכ"ח—1168( — תקופה קצרה מאוד. הוי אומר: הרמב"ם ממש הלך מחיל אל חיל 

וממפעל למפעל בלי לאבד רגע. 

מאידך, רמזים קלים יש לנו מפירוש—המשניות, על תהליך כתיבת חיבור ספר—המצוות. בשני מקומות 
בפירושו לסדר קדשים, הרמב"ם מציין למה שכותב בספר—המצוות! דבר זה רומז שכבר בזמן כתיבת 

הפירוש, לכל הפחות תכנן את כתיבת ספר—המצוות. 

להלן נביא את שני המקורות ונדון בהם:
ודע שהתכלת והלבן, אף על פי שאין מעכבין זה את זה, הרי הם יחד מצוה אחת, לא שתי 
מצוות. אבל תפלה של יד ושל ראש הם שתי מצוות, כמו שבררנו את זה בספרנו במנין המצוות. 
ידי  ויצא  מצוות עשה אחת,  קיים  זה  הרי  כלומר שלבשו,  מהן,  זמן שהניח אחד  כל  ולפיכך 

חובתה. 
פיה"מ, מסכת מנחות פרק ד משנה א

ולוים נפסלין בשנים לא במומין, אמר יתעלה6: "ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבודה וגו'". 
ומצוה זו אינה מכלל מצוות הנוהגות לדורות, כמו שיתבאר לך מספרי במנין המצוות...

פיה"מ, מסכת חולין פרק א משנה ה 

לכאורה, משני מקורות אלו עולה, שכבר בשעת כתיבת הפירוש, היה ספר—המצוות ספר שלם. בפרט 
לפי המקור במסכת מנחות, שבו כותב הרמב"ם בלשון עבר! ואולם, אחר עיון בכתבי—היד מגלים תמונה 

קצת שונה. 

כאמור לעיל, בפרקים על פירוש—המשניות, הרמב"ם תמיד היה מעדכן את פירושו, ואפילו שנים רבות 
לאחר חתימתו. מעיון בכתבי—היד רואים, שהמקור במסכת חולין, לא עבר שום שינוי, וכך יצא מתחת 
קולמוסו של רבינו כבר בפעם הראשונה. אולם, המקור במסכת מנחות, הוא תוספת מאוחרת, ובפעם 

הראשונה שכתב רבינו את הפירוש, עדיין לא היה כתוב7.

רבינו סעדיה גאון - הרס"ג
ד'תרנ"ב )882( מצרים — ד'תש"ב )942( בבל

מחשובי הגאונים. נולד במצרים ובצעירותו התגורר בארץ—ישראל, שם למד מחכמי טבריה דקדוק. שמו הטוב ופרסומו 
האדיר הביאו את ה'ריש גלותא' למנותו ל'גאון' ישיבת סורא, על אף שלא היה מתלמידיה ואף לא תושב בבל. 

זכרונו נחקק לדורות בזכות הספרים שחיבר, שעלו בכמות יותר גדולה מכל מי שקדם לו, ואף הצטיינו באיכותם. במידה 
רבה ניתן לומר עליו, כי היה המייסד של כמעט כל סוגי הספרות התורנית, ולכן נחשב כ'המחבר' בה"א הידיעה. הרס"ג 
היה הראשון לכתוב ספרים בהרבה תחומים, ומהם: הראשון שכתב פירוש לתנ"ך, הראשון שכתב פירוש למשנה ופירוש 
לתלמוד, הראשון שכתב פירוש לספר—יצירה )מספרי היסוד של הקבלה(, וכן כתב את המילון העברי—ערבי הראשון 
)בשם 'ספר—האגרון'(, והמפורסם והחשוב ביותר הוא ספר ה'אמונות ודעות' )או 'הנבחר באמונות ובדעות'(, החיבור 
הפילוסופי הראשון על עיקרי האמונה וההשקפה היהודית. ספר זה עוסק בכמה נושאים: בריאת העולם, מציאות ה', 

טעמי המצוות, ההשגחה, הגאולה, התורה—שבכתב והתורה שבע"פ, העולם הבא, שכר ועונש, מוסר, ועוד. 

כן היה השני שערך מניין לתרי"ג המצוות )אחר הבה"ג(, בצורה של פיוט המכונה 'אזהרות'. 'סידור רס"ג' הוא אחד 
הסידורים הראשונים שנכתבו )קדם לו רב עמרם גאון(. כמו כן חיבר תרגום לתורה בערבית, ספרי הלכה, ופיוטים. 
שרידים  לאור  יצאו  הקהירית,  הגניזה  התגלות  אחרי  האחרונות,  השנים  ובמאות  לאורם,  זכינו  לא  מספריו  הרבה 
מכתביו. חכמתו וחריפותו שימשו אותו במלחמות דת: היה לו פולמוס בענין עיבור השנה עם ראש הישיבה בארץ 

ישראל, רבי אהרן בן מאיר. כן לחם נגד מייסד כת הקראים, ענן בן דוד.
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שהוא מהדורא אחרונה. על המקור השני, במסכת חולין, בו 
נכתב: "כמו שיתבאר לך מספרי במנין המצוות...", העיר לנו 
לראשונה  הדברים  יצאו  כך  זה  שבמקור  שילת,  יצחק  הרב 

מתחת ידי הרמב"ם. 

8. מכות כג, ב. 

9. במדבר ד:כ. 

10. שם, ח:כה. 

הרמב"ם  עוסק  שבה  המצוה  בדיוק  פלא:  זה  וראה   .11
בפירוש—המשניות במסכת חולין שהבאנו בפנים, ועליה אומר 
ומצוה  במומין...  לא  בשנים  נפסלין  )"ולוים  זמנית  שהיא 

לפיכך, המקור שבמסכת מנחות, ממנו משתמע שספר—המצוות כבר גמור בשעת כתיבת הפירוש, אינו 
יכול ללמד אותנו על שעת כתיבת ספר—המצוות, שהרי הוא תוספת מאוחרת. וזה מסביר מדוע רבינו 

כותב בלשון עבר: "כמו שבררנו את זה בספרנו...".

אולם המקור השני, שכאמור, ברור שנכתב בפעם הראשונה שנכתב פירושו על המשנה, מלמד אותנו 
לכל הפחות, על התכנון של רבינו לכתוב את ספר—המצוות, וראיה לדבר שהוא כותב בלשון עתיד: "כמו 

שיתבאר לך...". 

יתירה מזאת, אם נעיין במקום שרבינו מציין להסתכל בו בספר—המצוות, נראה שאין הכוונה לגוף מנין 
המצוות, אלא לשורשים: 

השרש השלישי שאין ראוי למנות מצוות שאין נוהגות לדורות. 

דע כי אמרם8 תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני מורה על היות זה המספר הוא מספר המצוות 
הנוהגות לדורות. כי מצוות שאינן נוהגות לדורות אין קשר להן בסיני הן שנאמרו בסיני או 
בזולתו... וכבר טעה גם כן זולתנו בשרש הזה, ומנה בעבור שהצר לו היכולת "ולא יבאו לראות 

כבלע את הקדש"9, ומנה "לא יעבוד עוד"10 בלוים...11.
ספר המצוות, שורש ג 

ספר הלכות גדולות
ספר הלכות מתקופת הגאונים. על זהות מחברו נחלקו הדעות, אך הרמב"ם, בספר—המצוות, מזכיר את 
שמו במפורש — רבי שמעון קיירא, ואכן כיום מקובל שהוא המחבר )שחי בסביבות ד'ת"ר 840(. מלבד 
העובדה שחיבר את 'הלכות גדולות' לא ידוע עליו כלום. נהוג לכנות את מחבר הספר בשם 'הּבַַה"ג' — 

ב'על ה'הלכות ג'דולות.

הספר כתוב בארמית, והבה"ג היה הראשון שניסה למנות את תרי"ג מצוות התורה. מטרת הספר היא 
לסדר את מסקנות התלמוד הנוגעות להלכה, ובאופן כללי עוסק הספר בהלכות הנוגעות למעשה בזמן 
הגלות. לעיתים הוא מביא גם מהשקלא—והטריא התלמודית. רש"י בפירושו על התורה מזכיר את רס"ג 
והאזהרות שלו: "כל שש מאות ושלש עשרה מצוות בכלל עשרת הדברות הן, ורבינו סעדיה פירש 
באזהרות שיסד לכל דיבור ודיבור מצוות התלויות בו" )רש"י, שמות כד:יב(. הרדב"ז כותב )שו"ת ח"ג 
סימן תרמה( שב"אזהרות המחוברות אצלנו בארץ ספרד" התכוון הרמב"ם לאזהרות של רבי שלמה 
על מחבר  בספר—המצוות  ז"ל  הרמב"ם  כמו שכתב  אלא משוררים  הוראה  בעלי  היו  )"לא  גבירול  ן' 

האזהרות שהוא ר' שלמה בן גבירול ז"ל"(. 

רבי שלמה ן' גבירול
ד'תשפ"א )1021( מלגה, דרום ספרד — ד'תתי"ח )1058( ולנסיה, ספרד

מגדולי המשוררים והפילוסופים היהודיים בימי הביניים. כתב מאות שירי קודש, שחלקם נכנסו לתוך 
סידור התפילה. בעיקר מפורסם הפיוט 'כתר מלכות', הנאמר עד היום בקהילות רבות בליל יום כיפור. 
רבי שלמה גם חיבר 'אזהרות' שהם תרי"ג מצוות בחרוזים. על 'אזהרות' אלו מעיד הרמב"ם: "הראוי 

להם מצד מלאכתם השלימוהו מַעֵרבּות המאמר ויופי הסידור" )הקדמת ספר—המצוות(.

מלבד כתבים פיוטיים, חיבר הרשב"ג פיוטים רבים וחיבורים שונים העוסקים במוסר ותיקון המדות, 
אך רק מיעוטם הגיע לידינו. ספר המוסר שלו 'תיקון מידות הנפש' זכה לתרגום ללשון הקודש בידי 
רבי יהודה ן' תבון. ידוע לנו על ספר פילוסופי בודד שחיבר, מקור—חיים, הבנוי בצורה של דו—שיח בין 
רב לתלמיד. לצערינו, הספר לא הגיע לידינו בצורתו המקורית כפי שיצאה מתחת ידי המחבר, אלא 

בתרגום לטיני בלבד.
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כאן  אותה  מזכיר  לדורות"(,  הנוהגות  מצוות  מכלל  אינה  זו 
למצוות  הדוגמאות  כאחת  השלישי,  בשורש  המצוות,  בספר 
את  מחזקת  זו  עובדה  המצוות!  מתרי"ג  כחלק  למנות  שאין 
ההשערה שהרמב"ם כתב את ספר—המצוות באותו זמן שכתב 
את פירושו על המשנה, או לפחות החל את עבודתו על ספר 
פירוש—המשניות,  כתיבת  של  האחרונים  בשלבים  המצוות 
במשנה.  האחרונים  הסדרים  בין  נמצא  חולין  מסכת  שהרי 

וראה להלן הערה 13. 

הרמב"ם  לאיגרות  במהדורתו  שילת  שהר"י  לציין  יש   .12
)עמ' קצט(, מדייק מלשון זו של רבינו, "כמו שיתבאר לך...", 
ספר—המצוות  חיבור  כתיבת  באמצע  היה  הרמב"ם  שבודאי 
אחרים  במקומות  שהרי  פירוש—המשניות,  לחתימת  סמוך 
שרוצה לכתוב על חיבור עתידי שעוד לא התחיל בו, כותב: 

"ספר שאני עתיד לחבר". 

13. תימוכין לדעה זו, ניתן למצוא בדברי אחד מצאצאיו של 
תימן  לחכמי  בתשובתו  הנגיד,  יהושע  רבי  הוא  הלא  רבינו, 

)תשובות רבי יהושע הנגיד, עמ' 31(:

"שאלה: אמר רבינו ז"ל ]בהקדמתו לספר—המצוות[ 'כיון שקדם 
לנו החיבור הנודע'. כיצד הוא אומר כאן שפירוש—המשנה קדם 
לספר—המצוות, ובסדר קדשים אמר שספר המצוות קדם. כיצד 
ייתכן זה? תשובה: אפשר שרבינו התחיל בפירוש המשנה עד 
שהגיע לסדר קדשים וחיבר ספר—המצוות, ועל כן אמר כך". 

14. בסופו של דבר, החליט הרמב"ם לכתוב את המשנה—תורה 
בשפת המשנה. כן בחר שהספר יכלול את כל ההלכות כולם, 
אף 'הלכתא למשיחא', ובלי הזכרת מקורות ההלכה או שמות 

החכמים מוסרי הדינים. 

את  כתב  ספרים,  מחברי  רוב  כדרך  שרבינו,  כנראה   .15
לאור, שהרי קשה  הוצאתו  ההקדמה לספר—המצוות, לקראת 
לומר שמיד אחר חתימת פיה"מ, יכנה אותו "חיבור מפורסם"! 
לכן מסתבר, שלאחר כשנה מחתימת פיה"מ — הזמן שעסק 
בחיבור ספר—המצוות — כבר הספיק פיה"מ להתפשט בפזורות 
ישראל, וכאשר בא רבינו לכתוב הקדמה לספר—המצוות, בודאי 

שכבר יכול לכנות אותו: "החיבור המפורסם". 

חשיפת הקשר בין שני המקורות מלמד, כי לא רק שרבינו כבר תכנן לחבר את ספר—המצוות, אלא שכבר 
היסודות לספר — י"ד השורשים, כבר היו בדעתו12.

הראינו לדעת, שבשעת כתיבת פירוש—המשניות, לא רק שתכנן רבינו לכתוב את ספר—המצוות, אלא גם 
המחשבה העקרונית איזה מצוות יכנסו למנין ואיזה לא — השורשים של הספר, כבר היו לנגד עיניו. 
מעתה ניתן לומר, שסביר בהחלט שכתיבת ספר—המצוות החל עוד במהלך כתיבת פירוש—המשניות )או 

לכל הפחות בשלבים האחרונים שלו(13!

ספר–המצוות כמבוא למשנה–תורה
הרמב"ם החליט כי המשנה—תורה יהיה בנוי על בסיס תרי"ג מצוות התורה. כלומר: הוא יבחר במצוה או 
בקבוצת מצוות העוסקות באותו נושא ויפרט את כל ההלכות של אותן המצוות. לשם כך חיבר רבינו 

את ספר—המצוות, שבו הוא מונה ומפרט את מצוות התורה—שבכתב, שהלכותיהן יבואו במשנה—תורה.

מתוך הקדמתו של הרמב"ם לספר—המצוות, עולה בבירור שרבינו עצמו לא מתייחס אל ספר—המצוות 
כספר העומד בזכות עצמו, אלא כשלב מקדים למשנה—תורה. כפי שנראה בהמשך הפרק, הרמב"ם הקדיש 
חלק גדול מהקדמתו לספר—המצוות לסוגיית מניין המצוות, כלומר, איזה מצוה ראוייה להיכלל בתוך 
התרי"ג מצוות — וכל זאת נוגע למבנה של המשנה—תורה, שהוא למעשה ספר ההלכה )פירוט הדינים( 

של תרי"ג המצוות. 

בהקדמתו לספר—המצוות רבינו אף לא מזכיר את שם הספר הזה )!(, שידוע לנו כספר—המצוות, אלא שוב 
ושוב מדבר על המשנה—תורה שלו, ואף משתף את הקורא בלבטיו אודות תבנית העריכה והסגנון של 
המשנה—תורה — האם לכתבו בשפת התנ"ך או בשפת המשנה, או שמא בלשון התלמוד )ארמית—לשון 

הקודש(14?

זאת ועוד: מיד בפתיחת ההקדמה הוא מזכיר את חיבורו "המפורסם" — פירוש—המשניות )שרק גמר 
לכתוב אותו וכבר מפורסם הוא!(, ובכלל לא מזכיר בהקדמתו את הספר הנוכחי — שהוא ספר—המצוות!

הנה לשון הרמב"ם: 
מפני שכבר קדם לנו החיבור המפורסם15 )=פירוש—המשניות(, שבו כללנו פירוש כל המשנה, 
ולא היתה כוונתנו לכלול דין כל מצוה, ולהביא כל מה שצריך מאסור ומותר וחיוב ופטור, כפי 
)=משנה תורה(  חיבור  לנכון שאחבר  כן  גם  — ראיתי  באותו החיבור  למי שמעיין  שמתברר 
שיכלול את כל דיני התורה ומשפטיה עד שלא יהיה דבר חסר ממנו. ושאעשה בו במה שהוא 
אלא  בו  אביא  ושלא  הנְִדִחים  והמאמרים  המחלוקות  מלהזכיר  להמנע  כלומר  לעשות,  מנהגי 
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מאמרי  את  הרמב"ם  יכניס  לא  במשנה—תורה  כלומר:   .16
פסקי  רק  יובאו  או את המחלוקות — שם  שנְִדחּו,  התלמוד 

ההלכות הסופיים. 

17. כדיני טומאה וטהרה, בית המקדש וקרבנות, כלומר כל 
'הלכתא למשיחא'. 

שלא  כדי  דבר,  של  "כללו  תורה:  משנה  הקדמת  השווה   .18
יהא אדם צריך לחיבור אחר בעולם בדין מדיני ישראל; אלא 
כולה, עם התקנות  פה  לתורה שבעל  זה מקבץ  חיבור  יהיה 
חיבור  ועד  רבינו  משה  מימות  שנעשו  והגזירות  והמנהגות 
לפי  תורה,  משנה  זה  חיבור  שם  קראתי  לפיכך  התלמוד... 
שאדם קורא תורה שבכתב תחילה, ואחר כך קורא בזה, ויודע 
אחר  ספר  לקרות  צריך  ואינו  כולה,  פה  שבעל  תורה  ממנו 

ביניהם". 

הערצתו  מתוך  קאפח,  הר"י  כי  להעיר,  המקום  כאן   .19
לרמב"ם חיבר בעצמו 'אזהרות' לפי מניינו של הרמב"ם. הוא 
במהדורתו.  הרמב"ם  לספר—המצוות של  כנספח  אותם  שילב 
בהערה הראשונה הארוכה שם, הוא סוקר את תולדות חיבור 
ה'אזהרות', שנעשו לא פחות מהיותו בגיל 17 שנה! כל זאת, 
את  ובפרט  הרמב"ם,  של  ספר—המצוות  את  לימודו  בעקבות 
גבירול.  ן'  שלמה  רבי  של  האזהרות  נגד  החריפה  ההקדמה 
משלו  אזהרות  וסידר  מעשה,  ועשה  וקם  הוא,  התעורר  כך 
המתואמות למניינו של הרמב"ם )ליתר פרטים ראה שם את 
ההערה(.יש גם לציין את הקדמתו למשנה—תורה שהוציא לאור 
זיקתו ללימוד  בעשרים וארבעה כרכים, שם הוא מספר על 
משנת הרמב"ם, וכן על השתדלותו יחד עם סבו למצוא כתבי—

יד של קדמוני הראשונים בתימן, ושל הרמב"ם בפרט. 

הלכה פסוקה16. ושיהיה החיבור ההוא כולל כל דיני תורת משה רבינו, הן מה שיש להם צורך 
והן מה שאין להם צורך בזמן הגלות17.

דברי  אומר  שלא  עד  הקבלה.  בעל  בזכרון  והסמיכות  האריכות  ממנו  להשמיט  בעיני  וישר 
ר' פלוני ולא ר' פלוני אומר כך וכך בכל מאמר ומאמר, אלא אזכיר את חכמי המשנה וחכמי 
התלמוד כולם ע"ה, הזכרה כוללת בתחילת החיבור )=בהקדמת משנה תורה(, ואומר כי דיני 
התורה כולם, והיא תורה שבעל פה מקובלים מפלוני, ופלוני מפלוני עד עזרא עד משה רבנו. 

ואזכור עם כל אחד ואחד מי המקבלים ממנו. כל זה מתוך בקשת הקצור.

וכן ראיתי לנכון שלא אחברהו בלשון כתבי הקודש, לפי שאותו הלשון המקודש קצר היום 
בידינו להשלים בו כל עניני הדינים. וכן לא אחברהו בלשון התלמוד לפי שאין מבינים אותו 
היום מבני עמנו כי אם יחידים, ומלות רבות ממנו זרות וקשות אפילו לבקיאים בתלמוד, אבל 

אחברהו בלשון המשנה כדי שיהא קל לרוב האנשים... 

כללו של דבר: שלא יהא צורך אחרי התורה ]שבכתב[ ספר אחר זולתו )=חוץ מהמשנה תורה(, 
כדי לדעת ממנו דבר ממה שיצטרך בכל התורה — בין מדאורייתא בין מדרבנן18. 

הקדמת הרמב"ם לספר המצוות

החיד"א: "טוב וישר ללמוד בשבועות בתרי"ג מצוות לדעת הרמב"ם" 

אמנם הרמב"ם לא ראה את חיבורו ספר—המצוות כעומד בפני עצמו, אבל 
לעצמו.  כחיבור  הסדר,  על  אותו  ללמוד  המליצו  ישראל  שחכמי  מצינו 

ולכל הפחות בחג השבועות, כתחליף לאזהרות המצויות19.

וכך כותב מרן החיד"א:
מנהגן של ישראל ללמוד ביום שבועות אזהרות אשר יסד מהר"ש בן 
גבירול או אזהרות הרב יצחק בר ראובן, וכיוצא. וכבר ידוע שכל אלו 
האזהרות לא סלקי שפיר לדעת הרמב"ם, ולכן טוב וישר ללמוד בתרי"ג 

מצוות לדעת הרמב"ם. 
ברכי יוסף, אורח חיים סימן תצד 

ברכי יוסף לחיד"א - הערות וביאורים לשו"ע 
ליוורנו, ה'תקל"ד )1774(
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20. שמות כד:יב. 

נוספים  רבים  פרטים  כוללת  שבעל—פה  שהתורה  אף   .21
בהקדמה  וראה  לתורה—שבכתב.  'פירוש'  בהכרח  שאינם 
החלקים  סוגי  את  הרמב"ם  מפרט  שם  לפירוש—המשניות, 

השונים של התורה שבעל—פה. 

22. דף כג, ב. 

23. מדרש תנחומא פרשת כי תצא, בשינוי לשון. 

הבסיס: תרי"ג המצוות

יתר על כן: הרמב"ם רואה במניין המצוות לא רק תכנית ותבנית מתאימה לבנות ולסדר על פיה את 
המשנה—תורה, אלא גם לעצם העניין — מצוות התורה הן—הן היסוד ללימוד והבנת התורה שבעל—פה, כפי 

שרבינו מדגיש מיד בפתיחת הקדמתו למשנה—תורה:
האבן  לוחות  את  לך  "ואתנה  שנאמר20:  ניתנו.  בפירושן  בסיני  למשה  לו  שניתנו  המצוות  כל 
והתורה והמצוה". 'תורה' זו תורה שבכתב, ו'המצוה' זו פירושה. וציוונו לעשות התורה על פי 

המצוה. ומצוה זו היא הנקראת 'תורה שבעל פה'.
הקדמת הרמב"ם למשנה תורה

כלומר, התורה שבעל—פה היא ביסודה פירוש לתורה—שבכתב21, 'פירוש' במובן של הרחבה ופירוט לתרי"ג 
מצוות התורה האמורות בתורה שבכתב. 

בדומה לרעיון זה כותב רבי מאיר פופרש, אחד מ'גורי האר"י':
הגדולה  י"ד  ללמוד  יש  ובמחשבה, ולכן  ובדיבור  במעשה  מצוות  תרי"ג  להשלים  אדם  צריך 

להרמב"ם... שיש שם ביאור התרי"ג.
אור צדיקים לרבי מאיר פופרש

משום כך, החליט הרמב"ם, כי הדרך הנכונה לסדר את הלכות התורה שבעל—פה, היא כפירוש ופירוט 
למצוות, ולצורך זה יש לו תחילה ליצור רשימה נכונה, מדויקת ומסודרת של תרי"ג מצוות. וזהו בעצם 

ספר— המצוות. 

על תרי"ג מצוות אלו, המחולקות לרמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא—תעשה, כותב רבינו סימנים 
"על דרך הדרוש": 

אך אקדים שכל המצוות שיכללם ספר התורה אשר נתן לנו האל יתעלה, הם שש מאות ושלש 
עשרה )תרי"ג( מצוות. מהן — מצוות עשה, מאתים ושמונה וארבעים )רמ"ח(, כמנין אברי גוף 
האדם. ומהן — מצוות לא תעשה, שלש מאות וחמש וששים )שס"ה( והן כמנין ימות החמה. 

ומנין זה נזכר בתלמוד בסוף גמרא מכות22:

אמרו, שש מאות ושלש עשרה מצוות נאמרו לו למשה בסיני — שלש מאות וששים וחמש כנגד 
ימות החמה, רמ"ח כנגד אבריו של אדם. ואמרו גם כן23 על דרך הדרש, כי היות מצוות עשה 
כמנין האברים, כלומר כל אבר ואבר אומר לו: "עשה בי מצוה". והיות מצוות לא תעשה כמנין 

ימי השנה, כלומר כל יום ויום אומר לו לאדם: "אל תעשה בי עבירה".
הקדמת הרמב"ם לספר המצוות

חמשה מי יודע?

וראה זה פלא: כל כך חשוב היה בעיני הרמב"ם להדגיש את מספר המצוות, שבנוסף למניין המצוות 
בספר—המצוות, הרי הוא חוזר שוב ושוב לכתוב ולפרט את רשימת כל המצוות בתוך המשנה—תורה, ובסך 

הכול הרמב"ם מונה את המצוות חמש פעמים!:
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א. מניין המצוות בספר—המצוות. 

ב. בסוף הקדמתו למשנה—תורה מגיש רבינו רשימה של תרי"ג המצוות מחולקת לפי החלוקה של ספר—
המצוות — קודם רמ"ח מצוות—עשה ואחר כך שס"ה מצוות—לא—תעשה. רשימה זו נתנו לה המדפיסים 

את השם "מנין המצוות להרמב"ם" ומכונה גם 'מנין המצוות הקצר'.

"מנין המצוות הקצר" - לפי החלוקה של ספר–המצוות - המופיע בהקדמת המשנה–תורה )עם השגות הראב"ד(
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ג. בהמשך ההקדמה למשנה—תורה, חוזר הרמב"ם ומונה את המצוות, והפעם ברשימה שנקראת "מנין 
המצוות על סדר הלכות הרמב"ם". כלומר, סידור המצוות לפי סדר ההלכות של י"ד ספרי המשנה—תורה.

מנין המצוות על פי סדר ההלכות של המשנה–תורה, כפי שנערך על ידי רבינו הרמב"ם
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24. בחלק גדול מהדפוסים השמיטו את המניין הזה, וחשבוהו 
למיותר. אך בכתבי היד כולם וכן בדפוסים הישנים נמצא גם 
המניין הזה. חשוב לציין כי שלשת המניינים האחרונים: בסוף 

כל  ובתחילת  ספר  כל  בתחילת  ההלכות,  סדר  על  ההקדמה 
הלכה — שווים בלשונם ללא שום הבדל! 

25. תהילים קיט:ז. 

ד. בתחילת כל ספר מספרי הי"ד החזקה ישנה רשימה של ההלכות המופיעות באותו ספר, וגם שם, תחת 
כל הלכה מופיעה רשימת המצוות שמתבארות בה, ומספר המצוות המתבארות בכל הספר כולו24. 

ה. והמנין האחרון הוא בגוף הספר. הרמב"ם פותח כל הלכה עם מספר המצוות הנידונות בה, תוך חלוקה 
בין מצוות—עשה ומצוות לא—תעשה. ואת הרשימה הזו הוא נוהג לחתום ב"וביאור מצוות אלו בפרקים 

אלו". 

לאור כל האמור, שתרי"ג המצוות הן היסוד שעליו נבנה 'חיבורו הגדול', אין פלא שהרמב"ם בחר כפסוק 
הפותח את המשנה—תורה )כדרכו לפתוח כל ספר בפסוק(, את הכתוב "אז לא אבוש בהביטי אל כל 
מצוותיך"25 — כל זאת כדי להדגיש ביתר שאת שמשנה—תורה מכיל את ההלכות של כל תרי"ג המצוות 

שבתורה, ואף אחת לא נעדרה.

רבי מאיר פופרש הכהן
ה'שפ"ד )1624( קרקוב, פולין — ה'תכ"ב )1662( ירושלים

מחשובי המקובלים, מפיץ תורת האר"י ורבי חיים ויטל. מילדותו התבלט בכישרונותיו המיוחדים, ובגיל 
13 בלבד כבר החל ללמוד קבלה. משראו בכך, שלחו אותו הוריו לירושלים, ללמוד קבלה מפי תלמידי 
האר"י )שנודעו גם בכינוי: 'גורי האר"י', בהשאלה מהשם של צאצאי האריה — גור(, והיה לאחד מעמודי 
התווך בישיבת המקובלים בירושלים. שם החל לערוך את כתבי האר"י ולהכינם לדפוס. סידור כתבי 
האר"י שהניח רבי מאיר היה לאבן יסוד בלימוד כתבי האר"י. רבי מאיר חילק את הכתבים לפי נושאים, 
קבלת  עיקרי  את  כולל  חיים(  עץ  הנפוץ  בשמו  )ידוע  חיים  עץ  דרך  ספרים:  לשלושה  אותם  ופיצל 
האר"י; פרי עץ חיים, הכולל את ענייני ה"כוונות" וטעמי המצוות; נוף עץ חיים, הדן בענייני גלגולים, 
וכן פירושים לספר הזוהר והתקונים, וביאורים על דרך הסוד לפסוקים שונים מהתנ"ך ולאגדות חז"ל. 

בנוסף לכתבי האר"י שערך חיבר ספרים רבים נוספים )שכולם נקראו עם צירוף המילה 'אור' כשמו 
'מאיר'(, שחלקם אבדו וחלק נדפסו. החיד"א כותב כי חיבר 39 ספרים, ומהם: 'אור רב' — פירוש על 
הזוהר; 'אור פני מלך' — פירוש על כוונת התפילה עפ"י האר"י; 'אור זרוע' — פירוש על ספר עץ חיים; 
'אור נר' על ענין הגלגלים; 'אור צח' על השתלשלות הספירות; 'מתוק האור' — פירוש על 'עין יעקב' 

עפ"י קבלה; 'אור האבוקה' על יסודות הקבלה, ו'אור צדיקים' — דינים, הנהגות ודברי מוסר. 

עמוד ראשון בהלכות תלמוד תורה
בפתח ההלכות הרמב"ם מפרט את המצוות הכלולות בהלכות אלו, וכך הוא עושה בשאר ה'הלכות הגדולות'
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שכל  בעלי  שאנשים  וכוונתו  'שכל'.  מלשון  "שכלים"   .26
הזה"  "האיש  לפני אמירותיו של  )עצרו( את שכלם  העמידו 
בעל הבה"ג, וקבלו את מסקנותיו בלי להתעמק מכח עצמם. 

בעקבות  טעו  שלדעתו  לחכמים  כאן  מתייחס  הרמב"ם   .27
בה"ג. בהמשך ההקדמה הוא תוקף גם את המשוררים שכתבו 
כל  "וכן  הבה"ג:  של  המצוות  מניין  על  המיוסדות  'אזהרות' 

מה ששמעתי האזהרות רבות—הִמסּפָר המחוברות אצלנו בארץ 
ספרד, נהפכו צירי עלי... ואם אין להאשימם כי מחבריהם היו 
משוררים לא רבנים, והראוי להם מצד מלאכתם השלימוהו 
מַעֵרבּות המאמר ויופי הסידור, אבל במובן מהדברים נמשכו 
בו אחר בעל הלכות—גדולות וזולתו מן הרבנים המתאחרים". 

28. ישעיהו כט:יא. 

החיד"א: "אריה שאג על מנין בה"ג!"
לכאורה הרמב"ם לא היה צריך לכתוב את ספר—המצוות שלו, שהרי 
קדמו לו חיבורים במניין המצוות, ואילו רצה, יכול היה להסתמך 
על החיבורים הללו ולבנות על פיהם את המשנה—תורה. ובכל זאת 

החליט לחבר חיבור חדש משלו של סדר ומניין המצוות.

ישָנה  בבעיה  נעוצה  הרמב"ם,  של  המצוות  ספר  כתיבת  סיבת 
שעמדה לנגד עיניו )"השורש שכבר עלה בדעתי זה שנים רבות"( 
— ספרי המצוות הקדמונים מלאים בטעויות ו"נשתבשו בו רבים 
אפשר  אי  כך  ומשום  גנותם",  גודל  לספר  אוכל  לא  בעניינים 

להסתמך על המניין שלהם. 

בהקדמתו לספר—המצוות, מייחד רבינו דברים על החיבור הראשון 
של מניין המצוות — הלא הוא ספר הלכות—גדולות )הבה"ג(, ותוקף 
ומוגדרים  ברורים  כללים  קבע  שלא  כך  על  רבה  בחריפות  אותו 
— מה ראוי להיחשב כמצוה ומה לא. ובעצם, לדעת הרמב"ם, לא 
למשל,  ואחידים.  חזקים  יסודות  על  מניינו  את  הבה"ג  השתית 
כמו  מדרבנן,  שחיובן  מצוות  גם  המצוות  תרי"ג  בין  מנה  הבה"ג 
ניחום אבלים ובקור חולים, בעוד שלדעת הרמב"ם יש למנות רק 

מצוות מן התורה. 

שרבים  העובדה  על  ומתפלא  מוסיף  הרמב"ם  הקדמתו,  בהמשך 
וגדולים הלכו בעקבות הבה"ג והשתבשו ו"כאילו ַהׂשְכָלִים26 עמדו 

אצל מאמר האיש הזה"27:
...ואחר שנשלם לי זה הענין והשתדלתי לעשות הספר, ולזכור המצוות כולן בהקדמת הספר, 
התעוררתי אל השרש שכבר עלה בדעתי זה שנים רבות. והוא: במה שמונין מן המצוות, הנה 
נשתבשו בו רבים בענינים לא אוכל לספר גודל גנותם. כי כל מי שהשתדל למנותם או לחבר 
ספר בדבר מהכוונה הזאת, נמשכו כולם אחר דברי 'בעל הלכות גדולות' )=ספר הבה"ג(, ולא נטו 

מכוונתו במספרם, כי אם נטיה קטנה, כאילו השכלים עמדו אצל מאמר האיש הזה. 
הקדמת הרמב"ם לספר—המצוות

את דברי הביקורת החריפים על ההלכות—גדולות חותם הרמב"ם בפסוק קולע:
...ונתאמת אצלי חיוב יעודו יתעלה אשר יעדנו: "ותהי לכם חזות הכל כדברי הספר החתום אשר 

יתנו אותו אל יודע ספר לאמר: קרא נא זה! ואמר: לא אוכל כי חתום הוא"28.
שם

בסגנון ציורי, הטיב החיד"א לתאר את גודל זעקתו של הרמב"ם כנגד מניינו של בה"ג:
הגאון בעל—הלכות—גדולות בריש ספרו הוא היה מונה ונמשכו אחריו הרבה גדולים. 

...אמנם מודעת זאת דהרמב"ם אריה שאג על מנין בה"ג וחיבר ספר—מצוות, ובדברים הבאים 
ישרש י"ד שרשים לדחות דברי בה"ג, וכך היה מונה מנין מחודש. 

שם הגדולים, מערכת ספרים אות מ

 שם הגדולים למרן החיד"א 
ליוורנו איטליה, ה'תקל"ד )1774(
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הרמב"ם  של  מחיבוריו  שרבים  היא  מעניינת  תופעה   .29
הראשון  מחיבורו  החל  ארבעה—עשר:  במספר  קשורים 
י"ד השורשים של  י"ד שערים;  'מלות ההגיון' שמחולק לפי 
)"ראיתי לחלק  י"ד הכללים של מורה—נבוכים  ספר—המצוות; 
המצוות כולם לפי זאת הכוונה אל י"ד כללים" — מורה נבוכים 
ח"ג פל"ה(; והעולה על כולנה — י"ד ספרי משנה—תורה. על 

תופעה זו ראה את דברי רבי יהושע הנגיד, המובא להלן. 

30. על שורשים אלו כותב הרמב"ם באיגרת לחכמי צור: "יש 
בהם כללים גדולים ועיקרים רבים, שהן כהררים שכל הדברים 

תלויין בהן. ולכן הקדמתי אותן להבין הדרכים שיתפוס אדם 
סימן  הרמב"ם,  )תשובות  כהוגן"  שיעלו  עד  המצוות  במניין 

תמז(. 

ושלש  מאות  ה"שש  את  רק  מונה  שהוא  הכלל  כמו   .31
עשרה מצוות נאמרו לו למשה בסיני" ואין לכלול בהן מצוות 
שהוסיפו חכמים במשך הדורות, "שטעו בו רבים... ואם נמנה 
כל עשה דרבנן וכל לא תעשה דרבנן יהיה זה עולה לאלפים 

רבים!" 

הפתרון: י"ד השורשים

הרמב"ם קם ועשה מעשה, ובהקדמתו רבינו התחיל מהיסוד: מי בכלל קבע שיש דווקא תרי"ג מצוות 
— לא פחות ולא יותר? ואחר ביאורו המיוסד על מאמרו של רבי שמלאי, שציטטנו בראש הפרק, הוא 
כותב שורה ארוכה של כללים ברורים, חדים והגיוניים, הקובעים איזו מצוה נמנית ואיזו לאו. כללים 
אלו, ארבע עשר במספר29, נקראים 'שורשים'30, ובכל אחד מהם, מגדיר הרמב"ם ומאריך בפירוט רב על 

כל פרטי ה'שורש'31.

תוך כדי ביאור ה'שורשים' מפרט הרמב"ם את שגיאותיו של הבה"ג )ופעם אחת מזכיר אותו בשמו: "רב 
שמעון קיירא ז"ל"(, ומדגיש שמכיוון שהבה"ג לא קבע כללים חדים וברורים, לכן "נשתבש" במניינו:

וזה )=המספר תרי"ג מצוות( לא נעלם מאף אחד מכל מי שמנה את המצוות... שזהו מספרם. 
ואמנם נשתבשו שיבוש גדול בזכרון הדברים המנויין, כמו שיתבאר ב'מאמר' הזה. וזה מפני 

שנעלם מהם עניני אלו השרשים הארבעה עשר אשר אבארם עכשיו:

השרש הראשון מהם: שאין ראוי למנות בכלל הזה המצוות שהן מדרבנן...

השרש השני: שאין ראוי למנות כל מה שלמדין באחת משלש עשרה מדות שהתורה נדרשת 
בהן...

הקדמת הרמב"ם לספר המצוות

למעשה, י"ד שורשים הללו הם במובן מסוים עיקרו של הספר. עובדה היא שנושאי כליו של הספר 
עוסקים בעיקר בשורשים אלו — סביבם הם מנהלים ויכוחים, שואלים ומשיבים, ויחסית, רק חלק קטן 

מתוך חיבוריהם מוקדש לפירוט התרי"ג מצוות עצמן. 

השורש הראשון של הרמב"ם בספר–המצוות עם השגת הרמב"ן ופירוש ה'מגילת אסתר'
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לפנינו קיצור של י"ד השורשים בלשון הרמב"ם. הדגשנו את הנקודות העיקריות של כל שורש, ואת 
המקומות שהרמב"ם חולק על הבה"ג במפורש.

י"ד שרשים 

 השורש 
הראשון 

שאין ראוי למנות בכלל 
הזה המצוות שהן מדרבנן. 

דע כי זה העניין לא היה ראוי לעורר עליו לבארו כי אחר שהיה לשון 
התלמוד )סוף מסכת מכות( "תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני", איך 

נאמר בדבר שהוא מדרבנן שהוא מכלל המנין? 
אבל העירונו עליו מפני שטעו בו רבים )=כולל הבה"ג( ומנו נר חנוכה 

ומקרא מגילה בכלל מצוות עשה... ובכלל אם נמנה כל עשה דרבנן וכל 
לא תעשה דרבנן יהיה זה עולה לאלפים רבים! 

 השורש 
השני 

שאין ראוי למנות כל 
מה שלמדים באחת מי"ג 

מדות שהתורה נדרשת 
בהן או בריבוי. 

 ...גם זה כלל שכבר נשתבש בו זולתנו )=הבה"ג(, ולפיכך מנה יראת 
חכמים בכלל מצוות עשה. ואשר הביאו לזה, כפי מה שנראה לי, מאמר 

רבי עקיבא )פסחים כב, ב(: '"את ה' אלהיך תירא" לרבות תלמידי 
חכמים'. 

 השורש 
השלישי 

שאין ראוי למנות מצוות 
שאין נוהגות לדורות. 

דע כי אמרם )מכות כג, ב(: "תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני... מאי 
קראה? "תורה צוה לנו משה מורשה" רוצה לומר מספר 'תורה' והוא 

תרי"א, ו"אנכי" ו"לא יהיה" מפי הגבורה שמעום", ובהם נשלמו תרי"ג 
מצוות... ומצוה שאינה נוהגת לדורות אינה לנו מורשה. 

וממה שאמרו גם זאת: כי כל אבר ואבר כאילו מצַוה לאדם לעשות 
מצוה )=רמ"ח איברים כנגד רמ"ח מ"ע(, וכל יום ויום כאילו הוא יזהיר 

אותו מעבירה )=שס"ה מל"ת כנגד ימות החמה( — והרי זה מוכיח 
שהמנין הזה לא יחסר לעולם. אבל אילו היו מצוות שאינן נוהגות 

לדורות מכלל המנין, אז היה המספר הזה חסר בזמן שבו מסתיימת 
חובת אותה המצוה. 

 השורש 
הרביעי 

שאין ראוי למנות 
הציוויים הכוללים התורה 

כולה. 

יש בתורה עשין ולאווין שאינם על דבר מסוים, אלא כוללים את 
המצוות כולן, כאילו יאמר ]הקב"ה[: עשה כל מה שצוויתיך. ...

וכבר טעו )=הבה"ג( בשורש הזה גם כן עד שמנו "קדושים תהיו" מצוה 
מכלל מצוות עשה. 

 השורש 
החמישי 

שאין ראוי למנות טעם 
המצוה — מצוה בפני 

עצמה. 

וזה כאמרו, "לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה וכו' ולא 
תחטיא את הארץ". שכן אמרו "ולא תחטיא את הארץ" טעם לאסור 
מה שקדם, כאילו אמר: אם תעשה זאת — הרי תרבה ההפסד בארץ. 

 השורש 
השישי 

שהמצוה שיהיה בה עשה 
ולא תעשה ראוי למנות 

עשה שבה עם מצוות 
עשה, ולאו שבה עם 

מצוות לא תעשה. 

כמו... תענית צום כפור מצוות עשה, והאכילה בו מצוות לא תעשה. 
ואיני זוכר שמישהו טעה בכלל הזה, עד כמה שאני זוכר עתה. 

 השורש 
השביעי 

שאין למנות פרטי הלכות 
המצוה. 

וכבר טעו בזה רבים, וכל מה שמצאו כתוב ]בתורה[ מנו בלי להתבונן 
בשורש המצוה ולא לדקדוקיה או תנאיה. 

דרך משל: שהכתוב חייב בספר ויקרא למטמא מקדש וקדשיו והנזכרים 
עמו ]להביא[ קרבן חטאת. וזו מצוות עשה בלי ספק. אחר כך באר 

הכתוב מה הן הלכות הקרבן הזה, ואמר שיהיה כשבה או שעירה; ואם 
לא תשיג ידו יביא שתי תורים או שני בני יונה; ואם לא יוכל יביא 

עשירית האיפה סולת —וזה הוא קרבן עולה ויורד. 
וזה באמת ביאור הקרבן המוטל עליו, אך אין למנות כאן שלוש מצוות. 

...והבין זה היטב, כי הטעות בו נעלם — לא ירגיש אותו כי אם נבון. 
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 השורש 
השמיני 

 שאין ראוי למנות שלילת 
החיוב עם האזהרה. 

השלילה בִעברית ]היא[ במילת "לא" כגון אמרו, "ולא קם נביא עוד 
בישראל כמשה"... "לא תקום פעמיים צרה". 

...אך זולתינו )=הבה"ג( לא ידע זאת והגיע לכך שמנה: "לא תצא 
כצאת העבדים", ולא ידע שזו שלילי ולא לאו... כאילו אמר: אין חובה 

להוציאה לחפשי כשמחסרה אבר מאבריה כדרך שעבדים כנעניים 
יוצאים. 

 השרש 
התשיעי 

שאין ראוי למנות את 
]כפילות[ הלאוים והעשים 

אלא את העניינים 
שמוזהרים ושמצווים 

עליהם. 

הנה נתבאר כי לא בריבוי הלאוין או העשין ירבו המצוות. הרי ידוע, 
שציווי השביתה בשבת נכפל בתורה י"ב פעמים — כלום יסבור מישהו 
המונה את המצוות ויאמר שמכלל מצוות עשה השביתה בשבת, והיא 

י"ב מצוות?!... 
ועל דרך זה אמרו )מנחות מד, א(: "כל שאינו מניח תפילין עובר 

בשמונה עשה" מפני שנכפל הציווי בהם שמונה פעמים. 

 השורש 
העשירי 

שאין ראוי למנות את 
ההקדמות אשר שהן לאיזו 

תכלית שהיא. 

פעמים יבואו ציוויים בתורה שהם הקדמות לעשיית המצוה, כאילו 
יתאר איך ראוי לעשות אותה המצוה. 

דוגמא לזה אמרו: "ולקחת סולת וגו'", כי אין ראוי למנות לקיחת 
הסולת כמצוה, ואפיתו כמצוה — אלא הנמנה הוא רק אמרו "ונתת על 

השולחן לחם פנים לפני תמיד". והמצוה היא רק, שיהא לחם תמיד 
לפני ה'. אחר כך תאר, איך יהיה זה הלחם הזה, וממה הוא נעשה, ואמר 

שהוא יהיה מסולת ויהיו י"ב חלות. 
וזאת מטרתנו בשורש הזה, והוא דבר מבואר. ואמנם זכרנוהו ועוררנו 

עליו בעבור כי כבר טעו בו רבים ומנו קצת הקדמות המצוות עם 
המצוה עצמה כשתי מצוות, כמו שיתבאר למי שיבין מנין הפרשיות 

שזכר רב שמעון קיירא ז"ל )=בעל הבה"ג(, הוא וכל מי שנמשך אחריו 
מזוכרי הפרשיות במנינם. 

 השורש 
האחד עשר 

שאין ראוי למנות חלקי 
המצוה — כל חלק בפני 
עצמו, אם כללם מצוה 

אחת. 

פעמים יהיה הציווי האחד שהוא מצוה אחת יש לו חלקים רבים, כמו 
מצוות לולב שהיא ארבעה מינים. הנה לא נאמר כי "פרי עץ הדר" 

מצוה בפני עצמה, ו"כפות תמרים" מצוה בפני עצמה, ו"ענף עץ עבות" 
מצוה בפני עצמה ו"ערבי נחל" מצוה בפני עצמה. לפי שכל אלו הם 

חלקי המצוה. שכן הוא ]ית'[ צווה לקבצם, ואחר קיבוצם ]של ד' מינים[ 
תהיה המצוה לקיחת הכל ביד, ביום הידוע. 

 השורש 
השנים עשר 

שאין ראוי למנות חלקי 
מלאכה מן המלאכות שבא 
הציווי בעשייתה כל חלק 

וחלק בפני עצמו. 

וכבר טעו בזה )=הבה"ג( עד שמנו כ"ד מתנות כהונה ככ"ד מצוות... 
ולפי שנעלם כלל זה מזולתנו ולא הרגיש בו כל עיקר ולא שם אליו 
לב, הגיע לכך שמנה כמצוות בפני עצמן: יציקות, בלילות, פתיתות, 
מליחות, הגשות, תנופות, קמיצות, והקטרות — ולא ידע שכל אלו 

פרטי עבודת המנחה, והוא — שנצטווינו להקריב מנחה. 
...וזה לא יעלם אלא ממי שתופש את העניינים בעיון ראשון, בלי 

שיחזור וישקול את העניינים בדעתו. 

 השורש 
השלשה 

עשר

מספר המצוות לא יתרבה 
במספר הימים שתתחייב 

בהם המצווה ההיא.

יש מצוות שהן חובה במשך זמן מסוים... דרך משל, שמוסף ראש חודש 
מצוות אחת, והיא הצווי שצונו שנקריב קרבן מוסף כשתתחדש הלבנה. 
ואם יאמר מישהו: "מדוע לא תמנה מוסף כל ראש חודש כמצווה בפני 
עצמה"? נאמר לו: "אילו היה הדבר כן — תמנה גם את ]קרבן[ התמיד 

של כל יום כמצווה בפני עצמה"?!

 השורש 
הארבעה 

עשר

אין ראוי למנות קיום 
העונשים כמצוות עשה.

אילו היה הדבר כך )=שמונים קיום העונשים כמצוות עשה(, ראוי היה 
בהכרח שנמנה כל מלקות ומלקות בפני עצמה עד שתהא מלקות אוכל 
נבילה — מצווה בפני עצמה, ומלקות אוכל בשר חזיר — מצווה שנייה, 
ומלקות אוכל בשר בחלב — מצווה שלישית, ומלקות לובש שעטנז — 

מצווה רביעית, ויהיו אצלנו מצוות עשה כמניין הלאוין שלוקין עליהם 
— הרי אז יתרבו מצוות עשה ויהיו בהכרח יותר מארבע מאות מצוות! 

אלא נמנה סוג העונש בלבד.

כדרכה של תורה, קושיא מולידה קושיא — הקושיות החזקות של הרמב"ם על שיטת הבה"ג במניין 
התרי"ג מצוות, הביאו את הרמב"ן להשיג על הרמב"ם, ועל זה נאריך בסיום הפרק )בנספח(. 
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32. שבת קד, ב. 

33. שיר השירים ו:ח. 

34. דברים לב:לו. 

35. זכריה ט:יא. 

רמ"ח מצוות–עשה ושס"ה מצוות לא–תעשה
אחרי י"ד השורשים, עובר רבינו לחלקו השני של הספר: פירוט ו'מניין' רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות 

לא—תעשה )להלן נביא כמה קטעים(. 

בסימנים  המצוות—עשה  חלק  את  רבינו  מסיים  לתורה"32,  סימנים  "עשה  המפורסמת,  חז"ל  כהצעת 
מקוריים, שבזכירתם נזכור היטב את מספר המצוות הנוהגות בזמן הזה, ומספר המצוות הנוהגות רק 

בנשים:
מצוות  וארבעים  שש  מהן  יש  ההכרחיות.  מצוות  הששים  מאלו  כי  לך  התבאר  כבר  ...הנה 
שהנשים חייבות בהן גם כן וארבע עשרה מצוות מהן שאין הנשים חייבות בהן. ויהיה הסימן 
בנפול הארבע עשרה  . ויהיה הסימן  "ששים המה מלכות"33 מצוות ההכרחיות  באלו הששים 
מהן מן הנשים "אזלת יד"34. או יהיה הסימן בחיוב השש וארבעים מצוות לנשים "ּגַם ַאְּת ּבְַדם 

ּבְִריֵתְך"35, כלומר שמספר "ּבְַדם" הוא חובה עליהן, והם הברית המחויב לנשים בהכרח. 

וזה מה שראינו לרמוז אותו במספר מצוות עשה.
ספר המצוות, סיום מצות עשה

ובסיום חלק מצוות לא—תעשה, שהוא למעשה סיום הספר, מתבטא הרמב"ם בנימה אישית ופונה אל 
הקב"ה בתפילה:

ומאת ה' בחסדו אשאל עזר לקיים כל מה שציוה בו מהן )=המצוות עשה(, ולהתרחק מכל מה 
שהזהיר ממנו )=המצוות לא תעשה(. 

בריך רחמנא דסייען 
סיום ספר המצוות

המצוה הראשונה בספר המצוות לרמב"ם עם המפרשים החונים עליו
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36. בהלכות יסודי התורה — "יסוד היסודות ועמוד החכמות 
— "המצוה  המצוות  ובספר— ראשון",  מצוי  שם  שיש  לידע 
הראשונה היא הצווי אשר ציוונו להאמין האלוהות". ועל דרך 
מלכים,  הלכות  היא  משנה—תורה  של  האחרונה  ההלכה  זה, 
היא  השס"ה  "והמצוה  האחרונה:  ההלכה  ובספר—המצוות 

שהזהיר המלך מהרבות ממון מיוחד לעצמו וכו'". 

37. על ההבדל בין שני ספרים אלו כותב הרמב"ם בהקדמתו 
למשנה תורה: "וראיתי לחלק חיבור זה )=משנה—תורה( הלכות 
הלכות בכל ענין וענין... שחילוק חיבור זה לפי הענינים לא 

לפי מנין המצוות, כמו שיתבאר לקורא בו". 

סדר מניין המצוות: ספר–המצוות מול משנה–תורה
שני חיבוריו של הרמב"ם — ספר—המצוות ומשנה—תורה — עוסקים בתרי"ג המצוות, הראשון במניינם 
והשני בהלכותיהן, אבל סידורם שונות לחלוטין. ואף ששני הספרים פותחים במצוות האמנת—האלקות, 

ומסיימות במצוות המלך36, סידורם של כל המצוות באמצע אינו דומה כלל. 

לא—תעשה.  מצוות  סדרה של  עוד  כך  ואחר  מצוות—עשה  סדרת  קבוצות:  לשתי  מחולק  ספר—המצוות 
לעומתו, המשנה—תורה מחולק לפי נושאים. כלומר, שמונים ושלש 'הלכות גדולות' )הלכות יסודי התורה, 
הלכות דעות, הלכות עבודה זרה, וכו'(, שכל אחת מהן כוללת ביחד את המצוות—עשה והמצוות לא—

תעשה השייכות לאותה 'הלכה גדולה'37. 

מהטבלה שלפנינו ניתן לראות במבט כללי את החלוקה השונה של הי"ד ספרים של משנה—תורה מול 
ספר—המצוות. חשוב לציין שהטבלה הזאת מתארת רק בצורה כללית ביותר, וכל מטרתה רק כדי להבליט 
את השינויים בעריכה ובסדר שבחר הרמב"ם בשני חיבוריו. זאת ועוד: בשני הספרים האחרונים של 

המשנה—תורה, ספר—משפטים וספר—שופטים, קשה מאוד לקבץ את המצוות, כי הן מאוד מפוזרות.

סידורו של משנה–תורה מול סידורו של הרמ"ח מצוות–עשה בספר–המצוות

 הסדר של 
משנה–
תורה 

 ספר–המצוות 
מקומם במשנה–תורה התוכן מצוות–עשה

המדע אהבת ה' והדבקות בו א—יט א. המדע 

עבודה עבודת המקדש; קרבנות כ—צא ב. אהבה 

הפלאה נדרים; נזירות צב—צה ג. זמנים 

טהרה טומאה וטהרה צו—קיג ד. נשים 

הפלאה ערכין קיד—קיח ה. קדושה 

זרעים זרעים; מתנות כהונה קיט—קמה ו. הפלאה 

קדושה שחיטה; שילוח הקן; סימני כשרות קמו—קנב ז. זרעים 

זמנים שבת; מועדים; שקלים קנג—קעב ח. עבודה 

שופטים דיינים; עדות; מלחמות קעב—קצג ט. קרבנות 

נזיקין; קנין; משפטים; שופטים בין–אדם–לחבירו קצג—ריא י. טהרה 

נשים אישות ריב—רכג יא. נזיקין 

נזיקין; קנין; משפטים עונשים; עבדים; נזיקין; קנין; נחלות רכ"ד—רמח יב. קנין 

   יג. משפטים 

   יד. שופטים 
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38. ואף באותם ספרים שלא זכינו לביאוריהם, הרי גם שם 
לא קשה להבין את סידורו של הרמב"ם לפי הכללים שקבעו 
'סדר— )במדור  ב'  כרך  בספר—המבוא,  והרדב"ז.  המגיד—משנה 

מסודר'( הארכנו להראות את סדרו של הרמב"ם. שם, בספרי 
הי"ד שאין עליהם פירוש המגיד משנה והרדב"ז, הצגנו, ולּו 

בדרך השערה, את ביאור סדרו של הרמב"ם להלכות גדולות 
של כל ספר, על יסוד הכללים שבנו מפרשים גדולים אלו. 

ספר—המצוות.  סדר  לשאלת  מודע  היה  עצמו  הרמב"ם   .39
שהשמטת  המניין  סדר  "ועל  רבינו:  מבהיר  אחת  בתשובה 

 וכן, יש כמה מצוות לא—תעשה שלא כללנו בתוך הטבלה מכיוון שהם מפוזרים בכמה ספרים במשנה—
תורה, וקשה להשוות ביניהם. 

 סידורו של משנה–תורה מול סידורו של הרמ"ח מצוות לא–תעשה בספר–המצוות

  הסדר של 
משנה–תורה 

  ספר המצוות 
 מקומם במשנה–תורה  התוכן מצוות לא–תעשה 

עבודה זרה עבודה זרה; חוקות הגויים  א—נב א. המדע 

איסור לשכון במצרים; איסור חיתון עם מו—נט ב. אהבה 
הגוים; ומלחמות 

שופטים 

המדע; הפלאה חילול ה'; שבועות שוא ס—סו ג. זמנים 

עבודה; קרבנות; זרעים. עבודת המקדש; מתנות כהונה סז—קעא ד. נשים 

קדושה מאכלות אסורות קעב—קפח ה. קדושה 

קפט—קצג; ו. הפלאה 
רי—רלא 

זרעים חדש; ערלה; כלאי הכרם; שמיטה 

נזיקין; קנין; משפטים דיני משא ומתן: ריבית; גניבה; אבידהרלב—רעב ז. זרעים 

שופטים דיינים; עונשים רעג—רצו ח. עבודה 

המדע לפני עור; רכילות; נקימה ונטירה רצז—שה ט. קרבנות 

שופטים דיני ממרים: קללת הורים; קללת דיינים שיב—שיט י. טהרה 

זמנים מלאכת שבת ויום טוב; תחומין שכ—שכט יא. נזיקין 

קדושה איסורי עריות של—שסא יב. קנין 

שופטים מלכים שסב—שסה יג. משפטים 

   יד. שופטים 

בשני החיבורים — ספר—המצוות ומשנה—תורה — הרמב"ם עצמו לא ביאר את סידוריהם, אבל במשנה—
תורה זכינו לביאורים של נושאי—כליו החשובים, המגיד—משנה והרדב"ז, שקבעו כללים לבאר את סדר 
ההלכות38. בספר—המצוות לעומת זאת, אין אף אחד מנושאי—כלי הרמב"ם המבאר את ההיגיון הטמון 

מאחורי סידורו. 

הקושי להבין את טעמו של הסדר בספר—המצוות גדול פי כמה, מכיוון שעצם החלוקה שעשה הרמב"ם 
— חלק ראשון הכולל את מצוות—עשה וחלק השני הכולל את מצוות—לא—תעשה — לא מאפשרת למנות 
ולפרט את המצוות לפי נושאים מסודרים, מאחר, שכאמור, נושאים רבים כוללים גם מצוות—עשה וגם 

מצוות לא—תעשה.

משנה—תורה.  של  סידורו  כהרי  ספר—המצוות  של  סידורו  הרי  לא  כי  ברור  יהיה,  אשר  ההסבר  יהיה 
והעובדה הזו מעוררת תמיהה רבתי: לפי איזה כללים סידר הרמב"ם את הנושאים בתוך המצוות—עשה 

ומצוות לא—תעשה של ספר—המצוות39? 
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קרקע קל"ד והשמטת כספים קמ"א, כך הוא — לפי שהתחלתי 
וחלה  ובכורים  מעשרות  כגון  בקרקע  תלויות  שהן  במצוות 
מניתי על סדרן השמטת קרקע, ומניתי השמטת כספים עם 
)תשובות  אדם"  של  ממונו  מטלטלין  בנתינת  שהן  המצוות 

הרמב"ם, סימן תמז(. 

מורה—הנבוכים  לפי  דווקא  הוא  הסדר  אחד  חכם  לדעת   .40
קבוצות— מסודר  שספר—המצוות  מוכיח  הוא  הרמב"ם.  של 

קבוצות המאוגדות יחד מצד ההסבר הפילוסופי שבהם — כפי 
 285 עמ'  ח"ב  )תולדות—הפוסקים  נבוכים  במורה  שהתבאר 
עמודים  כשבעים  הקדיש  מוינעשטער  רי"ל  מאידך,  ואילך(. 
)!( בקונטרסו 'סדר המצוות להרמב"ם' )ניו יארק, ה'תש"ה( 
להפריך את הסברא הזו בנימוק שהמורה—נבוכים נכתב כמה 
שבאופן  הוא:  רי"ל  של  הסברו  תורה.  המשנה  לאחר  שנים 
מצוה  שכל  אלא  בתורה,  סדרן  לפי  מסודרות  המצוות  כללי 

נסמכת למצוות הדומות לה בעניינם. 

על שאלה זו התייגעו כמה חכמים והעלו השערות שונות כדי לבאר את סידורו של ספר—המצוות40. 

נמצא הסבר מניח את הדעת, עדיין עיקר השאלה במקומה עומדת: מאחר שבעיקרו  גם אם  ואולם 
ספר—המצוות הוא 'מבוא' למשנה—תורה, האם לא עדיף היה לסדרו כסדר המשנה—תורה?

הוא  היה  המשנה—תורה,  והקדמה ללימוד  הכנה  משספר—המצוות  יותר  כי  ייתכן  אפשרי:  הסבר  והנה 
של  מסודרת  רשימה  לערוך  חייב  היה  עצמו  הרמב"ם  המשנה—תורה.  והכשרה לכתיבת  הכנה  עבודת 
המצוות עבור עצמו, כדי שהוא עצמו יוכל אחר—כך לכתוב על—פיה את המשנה—תורה. ועל כן, סידורו של 

ספר—המצוות הוא הסידור הנוח ביותר לצורך מניית המצוות.

מובן אם—כן שאין לצפות שספר—המצוות ייכתב כסדרו של המשנה—תורה, שעה שהמשנה—תורה עדיין לא 
נבנה. זאת ועוד: בלתי אפשרי לכתוב את המשנה—תורה על פי הסדר של ספר—המצוות, שכן יש מצוות 
הקרובות במהותן אך רחוקות בהלכותיהן )כמו מצוות "להשבע בשם ה'" הנמנית בספר המצוות עם 

מצוות האהבה והיראה, אך במשנה—תורה היא מגיעה בספר ההפלאה הרחוק מספר המדע(.

ומשעמדנו על מטרה זו של ספר—המצוות, קל יהיה לנו לצייר את הרמב"ם במלאכת כתיבת המשנה—תורה, 
כשספר—המצוות שלו פתוח לפניו — כשהוא עוסק למשל בהלכות מתנות עניים, הוא 'שולף' מרשימת 
ה'עשין' וה'לא תעשה' את המצוות הקשורות למתנות עניים, ומסדרם ברשימה של תחילת כל הלכה "יש 
בכללן שלש עשרה מצוות, שבע מצוות עשה, ושש מצוות לא תעשה... וביאור מצוות אלו בפרקים אלו".

הדברים מתבארים גם במכתבו של רבי יהושע הנגיד, שתובא להלן, כי בעת כתיבת ספר המצוות, לא 
היה עוד המשנה—תורה בשלבי עריכה.

"חפץ בדעה אחרת ועשה כפי שעשה"

אגב תשובה שרבינו יהושע הנגיד )דור חמישי לרמב"ם( השיב לחכמי תימן, השאיר לנו בקצרה יסוד 
חשוב השופך אור על הבנת הקשר בין ספר—המצוות למשנה—תורה. חכמים אלו, שחיבבו כל מילה וכל 
אות שיצאה מקולמוסו של הרמב"ם, התקשו בדבריו. הם הבחינו שבהשוואה בין מה שכתב הרמב"ם 
יש  בפועל,  הרמב"ם  מה שעשה  לבין  המשנה—תורה,  עריכת  תוכנית  אודות  לספר—המצוות,  בהקדמתו 

סתירה. 

להבנת הקושיא, נקדים את דברי הרמב"ם שם: 
וכאשר ּכִיוַונְּתי במחשבתי אל התכלית הזאת )=לחבר את המשנה תורה( ׂשמתי מחשבתי: באיזה 
פנים אחלק החיבור הזה, וסידורו — היאך ראוי להיות? האם אחלקנו כחלוקת המשנה או אחלק 

חלוקה אחרת... 

אז נתברר לי, שחלוקתו הטובה ביותר )=של המשנה—תורה( תהיה שיסודר הלכות—הלכות במקום 
המסכתות שבמשנה, כך שיֵָאמר בו 'הלכות סוכה', 'הלכות לולב', 'הלכות תפילין', 'הלכות מזוזה', 

'הלכות ציצית'.
הקדמת הרמב"ם לספר המצוות

חכמי—תימן, הדבקים בלשונו של הרמב"ם, הקשו: הלוא אין במשנה—תורה 'הלכות סוכה' ו'הלכות לולב'?! 
תמורתם יש קובץ אחד הנקרא 'הלכות שופר וסוכה ולולב'. וכיוצא בזה אין 'הלכות תפילין' ו'הלכות 
מזוזה' — אלא 'הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה'. וגם, אין זה הסדר של הלכות הרמב"ם במשנה—תורה, 
שם נמצאים הלכות מזוזה וספר תורה והלכות ציצית )בספר אהבה( לפני הלכות שופר ולולב וסוכה 

)בספר זמנים(. 
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ריט—רכ(  )עמ'  הרמב"ם  לאיגרות  במהדורתו  שילת  ר"י   .41
מגיע לאותה מסקנה בעקבות השאלה הזו, אך כפי הנראה לא 

ראה את התשובה שהבאנו בפנים מרבינו יהושע. 

42. אודות השפות שבחר הרמב"ם לכתוב את חיבוריו ראה 
בנספח לפרק ד' — 'כתבי הרמב"ם' — 'לשון חכמים: שפתו של 

הרמב"ם בחיבוריו'. 

43. הסבר שונה מעט נותן המתרגם הגדול, רבי משה ן' תיבון, 
בר  משה  "אמר  וז"ל:  ספר—המצוות,  של  לתרגומו  בהקדמתו 
ספרד.  מרמון  תבון  אבן  זצ"ל  שאול  בר  יהודה  בר  שמואל 
המובהק,  הרב  חיברו  הנכבד  )=ספר—המצוות(  הזה  המאמר 
עבד  משה  ורבנא  מרנא  הגולה,  עיני  המאיר  הגדול,  המאור 
הא—להים בן הרב הנכבד רבי מיימון ז"ל. ויסדו ליסֹוד קיים, 
הבנוי  הטוב,  הבנין  עליו  לבנות   — חזק  לָעמּוד  והעמידו 
לתלפיות שהכל פונין אליו, הוא חיבורו השלם המכונה משנה—

תורה הכולל כל משפטי הדת בלשון קצר ובשפה ברורה. וחיבר 
זה בלשון הגרי )=ַערבית( למען לא יחובר עם חיבורו הגדול, 

ואע"פ שהוא כפתיחה אליו. כי לא בחר ]במשנה—תורה[ להזכיר 
התלמוד...  חכמי  בסברות  ודיניו  מצוותיו  פסקי  התלות  בו 
ספר  זולת  התורה  מעניני  לדבר  ספרו  עם  יצטרך  שלא  עד 
תורת השם — הוא ספר משה רבינו. וכל זמן שיתעסקו אנשי 
אמונתנו בתלמוד ובספרים המחוברים עליו יהיה המאמר הזה 

לעדות נאמנה על יושר ואמתת דבריו". 

המשנה—תורה,  של  הגדולה  חשיבותו  בגלל  דווקא  כלומר: 
רצה הרמב"ם לעשות הפרדה ניכרת בין שני חיבוריו. בניגוד 
למשנה—תורה שכלל בתוכו רק את ההלכה הפסוקה "עד שלא 
יצטרך עם ספרו לדבר מעניני התורה זולת ספר תורת השם 
ציטוטים  מלא  ספר—המצוות  הרי  רבינו",  משה  ספר  הוא   —
המצוות  במנין  הכרעתו  את  מוכיח  שבעזרתם  מהמקורות 
המתרגם  משה  רבי  כותב   — זה  מטעם  הבא(.  בקטע  )ראה 
— העדיף הרמב"ם לכתוב את הספר בשפה שונה, כך שיהיה 

ברור לכל שאין ספר—המצוות חלק מהמשנה—תורה. 

44. נאריך בכך בפרק הבא. 

במלים  הוסיפו את שאלתם  בהקדמתו שהבאנו, הם  דברי הרמב"ם  למעשה, אחר שהם העתיקו את 
ספורות:

ולא מצאנהו בסדר הזה. כיצד יהיה זה?

וזו תשובתו המעניינת של רבינו יהושע:
ייתכן שרבנו נתכוון לעשות כך, אך חפץ בדעה אחרת ועשה כפי שעשה. 

שו"ת רבי יהושע הנגיד, עמ' 32

הנה אם כן, השערתו של הנגיד: בתחילה, כשחיבר את ספר—המצוות, חשב הרמב"ם לבנות את הספר 
באופן אחד )למשל, הלכות תפילין, הלכות מזוזה בנפרד( ואחר כך כשכבר כתב את המשנה—תורה שינה 

את דעתו וחיבר את ההלכות ביחד — "הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה"41. 

שפת הספר מול משנה–תורה
לפי האמור, ניתן להבין דבר נוסף שלכאורה מעורר פליאה: מה טעם כתוב 
ספר—המצוות שנועד להיות הקדמה למשנה—תורה בַערבית ולא בלשון הקודש 

שפת החיבור הגדול עצמו42?

אך לפי ההסבר שהנחנו קודם, המיוסד על דברי רבי יהושע הנגיד, נקל לקבל 
תשובה גם לשאלה זו: ספר—המצוות אינו כמו המשנה—תורה, ואין הרמב"ם 
רואה בו ספר המיועד להתפשט בתפוצות ישראל. מטרת הספר היא להיות 
כלי—עזר בידי הרמב"ם להכנת המשנה—תורה, ומשום כך כתבו בשפה הרגילה 

בכתיבת חיבוריו: שפת הַערבית43. 

כנראה  בַערבית44,  הספר  כתיבת  על  הרמב"ם  התחרט  לימים,  זאת,  ובכל 
מאחר ובסופו של דבר מהווה הספר מפתח נפלא וכלי עזר מצויין לתועלת 

מעייני המשנה—תורה, הכתוב בִעברית דווקא.

ספר–המצוות עפ"י תרגומו של רבי משה ן' תיבון 
 מאת הרב חיים העליר

פיעטרקוב ה'תרע"ד )1914( 
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46. על הזנחת הספר במרוצת הדורות, ראה בפרק הבא. 45. מסיבות ידועות שנפרט להלן בפרקים על המשנה—תורה. 

ציוני מקורות מול משנה–תורה
בתחום נוסף משֵַמש ספר—המצוות מבוא וכלי—עזר למשנה—תורה. ב'חיבורו הגדול' נמנע הרמב"ם לחלוטין 
מכתיבת מראי—מקומות45. את החסרון הזה הוא משלים במידה מסוימת בספר—המצוות, שם הוא מקפיד 

לציין בכל מצוה את מקורה בתורה שבעל—פה. 

הנה כמה דוגמאות מתוך ספר—המצוות: 
שביעי  זו בפרק  מצוה  משפטי  התבארו  והנה  השם...  לקדש  שצונו  היא  התשיעית  המצוה 

מסנהדרין.
ספר המצוות

והמצוה העשירית היא שצונו לקרוא קריאת שמע בכל יום ערבית ושחרית... וכבר התבארו 
משפטי מצוה זו במסכת ברכות.

שם

ולעתים הוא מביא מקורות מכמה מסכתות:
והמצוה הק"ל היא שצונו להוציא מעשר עני... וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת פאה 
ובמסכת דמאי ובמסכת מעשרות, וקצת שאלות מהם מפוזרות במקומות רבים משאר מסכתות 

זרעים ומסכת מכשירין וידים. 

והמצוה הרל"ו היא שצונו בדין חובל בחבירו... וזאת היא שתקרא דיני קנסות. וכבר התבאר 
דקדוק דין זה כולו בפרק שביעי מ]בבא[ קמא ובשמיני מסנהדרין, ובשלישי מ]בבא[ מציעא 

ובמקומות מעטים מכתובות, וקדושין, ושבועות. 
שם

רבינו ירוחם משבח את מעלתו של הספר, בגלל המראי—מקומות שלו, עד כדי כך שהוא העיד שאף גדול 
אחד לא הצליח "לעשות מטבע כצורתו":

גם חבר ]הרמב"ם[ במקום אחר ספר המצוות מיוחד ובכל מצוה הזכיר מקומה, הנה היא בתלמוד 
רשומה, ורבים רצו לעשות מטבע כצורתו — ומי יבא עד תבונתו.

ריש הקדמת רבינו ירוחם לספר מישרים

ייתכן, כי בעיניו של המחבר מהווה ספר—המצוות 'מפתח', לפחות באופן כללי, לכל המקומות בתלמוד, 
בהם התבארו המצוות. על נקודה זו מעיר הרמב"ם במפורש, אחר שסיים לפרש את כל הרמ"ח מצוות 

עשה:
ודע שזה שאמרתי בכל מצוה "כבר נתבארו דיניה במקום פלוני", אין כוונתי בכך שהפרק ההוא 
או המסכתא ההיא כוללת את כל דיני המצוה ההיא, עד שלא תעדר משם שום שאלה, אלא 
שאני מזכיר את המקום אשר בו עיקר משפטי המצוה ההיא, ורוב דיניה, אף על פי שיש שאלות 
רבות ממשפטי המצוה ההיא מפוזרות במקומות אחרים מן התלמוד שלא אזכור מקומם עתה. 
ספר המצוות, סיום מצוות עשה 

אולם למעשה, במרוצת הדורות, בגלל סיבות שונות ומשונות, שיתוארו להלן46, נזנחו מראי—מקומות 
חשובים אלו לגמרי! 
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תבנית מניין המצוות
כדרכו של הארכיטקט הגדול, גם ספר זה לא הניח ל—'יד המקרה', וערך אותו כבנין מסודר ומרהיב. לכל 
מצוה הקדיש פסקה הכוללת כמה חלקים כדלהלן: הרמב"ם פותח במספרה הסידורי של המצוה. לאחר 
מכן בא פירוט תוכנה של המצוה; בהמשך יבואו הפסוקים בתורה—שבכתב מהם היא נלמדת; ואחר—כך 
הציון למסכת או לפרק בתלמוד בהם התבארו משפטי המצוה. הרמב"ם גם מציין לרוב מי מחויב במצוה 

ואם היא נוהגת רק בארץ—ישראל או בבית—המקדש, וכיו"ב.

לשם המחשה, נביא שלוש מצוות—עשה מתוך הספר כדוגמאות המלמדות על הכלל: 

 והמצוה הקצ"ה  והמצוה הכ"ו  והמצוה הכ"ה  מספר סידורי ← 

שנצטוו הכהנים להדליק  תוכן המצוה ← 
הנרות תמיד לפני ה'. 

שנצטוו הכהנים לברך את 
ישראל בכל יום. 

שנצטוינו ליתן צדקה ולחזק 
החלשים ולהרחיב להם. 

 המקור במקרא ← 

והוא אמרו יתעלה: "באהל 
מועד מחוץ לפרוכת אשר 

על העדות יערוך אותו 
אהרן ובניו". וזו היא מצוות 

הטבת הנרות. 

והוא אמרו יתעלה: "כה 
תברכו את בני ישראל אמור 

להם". 

וכבר בא הציווי על מצוה זו 
בלשונות שונים. אמר יתעלה: 

"פתוח תפתח את ידך וכו'", 
ואמר: "והחזקת בו גר ותושב 
וכו'", ואמר: "וחי אחיך עמך". 
והכוונה באלו הלשונות כולם 

אחת, והיא שנעזור ֲענִייֵּנּו 
ונחזקם די מחסורו. 

 הרחבת פרטים ← 

ובאה הקבלה אפילו עני   
המתפרנס מן הצדקה חייב 

במצוה זו, כלומר הצדקה, אם 
למי שלמטה ממנו או לדומה לו, 

ואפילו בדבר מועט. 

 מקום ביאורה 
בתלמוד ← 

וכבר נתבארו משפטי 
מצוה זו כולם בפרק שמיני 

ממנחות ופרק ראשון 
מיומא, ובמקומות במסכת 

תמיד. 

וכבר נתבארו משפטי מצוה 
זו בפרק אחרון ממגילה 

ותענית ובפרק שביעי 
ממסכת סוטה. 

וכבר נתבארו משפטי מצוה זו 
במקומות רבים: רובם בכתובות 

ו]בבא[ בתרא. 

כפי שניתן לראות במצוות שהבאנו, במצוה השלישית — הקצ"ה — מאריך הרמב"ם ומרחיב בפרטים 
נוספים. 
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"ואני  כתב:  מ"ז(  )פ"ב  השנה  ראש  למסכת  בפירושו   .47
מתפלא על אדם שמכחיש ומתוכח בדבר הברור ואומר שדת 
היהודים אינו בנוי על ראיית החדש אלא על החשבון בלבד 
כן  חושב שהאומר  ואיני  האלה,  הלשונות  בכל  מאמין  והוא 
מאמין בכך, אלא היתה מטרתו בדבר זה לנגח את יריבו באיזו 
מפלט  מצא  שלא  כיון  בצדק  או  בצדק  שלא  שתהיה  צורה 

מלחץ הוכוח". וכן כתב גם בפירושו למנחות )פי"א מ"ז(: "...
שלא  וטוען  שמתוכח  מי  כל  טענת  שמבטל  ממה  זה  ודבר 
היה צום כפור כלל לא ביום ששי ולא ביום ראשון, ושכל מה 
זה במשנה הוא על דרך ההנחה אלו אירע, הרי  שנזכר דבר 
דברה המשנה בהלכה למעשה שהפלוניים היו אוכלים אותו 
חי, ואין מקום כאן לשום וכוח. ואי אפשר לומר שזה הנחה 

מפניני הרמב"ם לספר–המצוות
יש מצוות נוספות ש'זכו' לאריכות יתר על שאר המצוות, מסיבות שננסה לעמוד עליהן בקטעים הבאים. 

להלן נביא שתי דוגמאות ממצוות—עשה, וכן שתי דוגמאות ממצוות לא—תעשה.

"חלילה שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ ישראל"!

דרכי  בעניין  האמונה"  "משרשי  חשוב  כלל  הרמב"ם  קובע  קידוש—החודש,  מצוות  מתוך  הבא,  בקטע 
קידוש—החודש בזמן הזה. כבר בפירוש—המשניות47 האריך רבינו בסוגיא זו, כיוון שמדובר במחלוקת על 
גדולי ישראל, ביניהם הרס"ג48 ורבינו חננאל49 שהיה רבו של הרי"ף, אחד מהחכמים שהרמב"ם ראה בהם 

כרבותיו! 

במקור שלפנינו מספר—המצוות, רבינו מראה שמדובר גם בדעותיהם של "המינין הנקראים בכאן במזרח 
'קראים'". מסיבות אלו, ניתן להבין מדוע רבינו מצא לנכון לחזור על דעתו בהרבה מקומות, ובחריפות. 
אגב, תוך להט הויכוח, הרמב"ם מבטיח, כי כהבטחת הקב"ה, אף פעם לא יהיה מצב שיהודים יעדרו 

כליל בארץ ישראל "לפי שכבר הבטיח שלא ימחה את שארית האומה לגמרי". 

הנה לשונו הזהב:

והמצוה ]עשה[ הקנ"ג  מספר סידורי ← 

והוא אמרו יתעלה: "החדש הזה לכם ראש חדשים".  המקור במקרא ← 

 תוכן המצוה ← 
הציווי שציונו יתעלה לקדש חדשים ולחשב חדשים ושנים, וזו היא מצוות קידוש 
החודש... אלא שמצוה זו לא יעשה אותה לעולם אלא בית דין הגדול דוקא, ובארץ 

ישראל דוקא. ולכן בטלה הראייה אצלנו היום בהעדר בית דין הגדול, כמו שבטלה הקרבת 
הקרבנות מחמת העדר המקדש. 

 הרחבת פרטים ← 

 ובזה יטעו המינין הנקראים בכאן במזרח 'קראים'. 

וזה הוא שורש גם כן שלא יודו בו גם כן זולתינו מכלל ה'רבנים' והולכים עמהם באפלה חשכה. 
ודע שהחשבון הזה שנמנה אותו היום ונדע בו ראשי החדשים והמועדים אי אפשר לעשותו 
אלא בארץ ישראל לבד. אלא בעת הצורך, ובהעדר החכמים מארץ ישראל, אז אפשר לבית דין 
הסמוך בארץ ישראל שיעבר השנים ויקבע חדשים בחוצה לארץ, כמו שעשה רבי עקיבא, כמו 

שהתבאר בתלמוד. ובזה קושי גדול חזק. 

והידוע תמיד שבית דין הגדול אמנם היה בארץ ישראל, והם יקבעו חדשים ויעברו שנים בפנים 
המקובלים אצלם ובקבוצם גם כן. 

ויש כאן יסוד גדול מאד מיסודות האמונה, שלא ידעהו ולא ירגישו בו אלא מי שדעתו עמ  
ישראל יעדרו מארץ ישראל — חלילה לאל מעשות זאת, לפי שכבר הבטיח שלא ימחה את 
שארית האומה לגמרי — ולא יהיה שם בית—דין, ולא יהיה בחוצה לארץ בית—דין שנסמך בארץ 
ישראל, הרי חשבוננו זה לא היה מועיל לנו כלל בשום פנים, לפי שאין לנו רשות לחשב בחוצה 
לארץ ולעבר שנים ולקבוע חדשים... כמו שבארנו "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים"2. 

וכשיתבונן מי שיש לו שכל שלם לשונות התלמוד בכוונה הזאת, יתבאר לו כל מה שאמרנוהו 
ביאור אין ספק בו.

 מקום ביאורה 
בתלמוד ← 

 ...וכבר התבארו משפטי מצוה זו כלם בשלמות בפרק ראשון מסנהדרין, ובמסכת ראש 
השנה, וברכות גם כן. 
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אלא  זה,  דבר  שמחזק  מה  בתלמוד  והרבה  היה.  שלא  למה 
כמו שבארנו  דין  בית  בזמן שהיה  הראייה  הולך אחר  הענין 

בראש השנה. דע זאת". 

קאפח  הר"י  ידי  על  צוטט  לתורה,  הארוך  בפירושו   .48
במהדורתו לפירוש רס"ג לתורה, ספר שמות פרק יב הערה 1, 

וכן שם בפרק יג, הערה 2. 

רבינו  "וכתב  לתורה:  בפירושו  בחיי  רבינו  מצטט  כך   .49
פי החשבון לא  אינו אלא על  ז"ל: קביעות החדשים  חננאל 
על פי ראית הלבנה, והראיה שכל ארבעים שנה שהיו ישראל 
במדבר היה הענן מכסה אותם ביום ועמוד האש לילה, ולא 
ראו בכולם שמש ביום ולא ירח בלילה..." )רבינו בחיי, שמות 

יב:ב(. 

כמו  ספר—המצוות  בלשון  לדייק  אין  כלל  בדרך  כי  ואף   .50
שמדייקים במשנה—תורה, כי הרמב"ם כתב את ספרו בַערבית, 
שכתב  הערבי  במקור  המעיין  תרגום,  הוא  שלפנינו  והספר 
בחיבוריו  הרמב"ם  הציטוטים שמביא  כי  לדעת  נוכח  רבינו, 
הקודש  בלשון   — במקור  כלשונם  כלל  בדרך  הם  התורניים, 
בלשון  כתוב  היה  במקור   — כאן  הדבר  וכן  בערבית.  ולא 
הקודש, "וכל המאריך לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח". 

המשנה  בדפוסי  וכן  ספר—המצוות  בדפוסי  נוסח  גם  יש   .51
תורה שכתוב, "וכל המספר ביציאת מצרים הרי זה משובח". 
אבל בנוסף לזה שבכתבי—יד הנוסח הוא "וכל המאריך לספר", 
"וכל  גרסינן:  "הכי  אבודרהם:  דוד  רבינו  מעיר  זה  על  הרי 
גרסינן  ולא  זה משובח",  הרי  מצרים  ביציאת  לספר  המרבה 
עלינו,  מצוה  שהיא  דכיון  מצרים",  ביציאת  המספר  "וכל 
הוא לעשות  זה משובח", אלא מחוייב  "הרי  בה  לא אמרינן 
ניחא  לספר"  "וכל המרבה  דגרסינן  להא  אבל  מה שנצטווה, 

)אבודרהם, סדר ההגדה ופירושה(. 

52. פעם אחת בהלכות חמץ—ומצה )פ"ז ה"א(: "מצוות עשה 
במצרים  לאבותינו  ונפלאות שנעשו  בנסים  לספר  תורה  של 
בליל חמשה עשר בניסן... אפילו חכמים גדולים חייבים לספר 
ביציאת מצרים וכל המאריך בדברים שאירעו ושהיו הרי זה 
הלכות  בסוף  המופיע  ההגדה  בנוסח  שנייה  ופעם  משובח". 
חמץ—ומצה: "ואפילו כולנו חכמים כולנו נבונים כולנו זקנים 
כולנו יודעים את התורה מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים, 

וכל המאריך ביציאת מצרים הרי זה משובח". 

53. בתחילת הלכות שבת. 

"וכל המאריך לספר... הרי זה משובח"

עוד דוגמא של מצוה שזכתה לאריכות, היא המצוה לספר ביציאת מצרים בליל חג הפסח. ייתכן והסיבה 
לאריכות נעוצה בכך שיציאת מצרים היא עיקר גדול בכל המצוות, שרבות מהן נקבעו כזכר ליציאת 

מצרים. 

 והמצוה ]עשה[ הקנ"ז 

היא שצונו לספר ביציאת מצרים בליל חמשה עשר בניסן בתחלת הלילה כפי צחות לשון המספר. 

וכל מה שיוסיף במאמר ויאריך הדברים בהגדלת מה שעשה לנו ה', ומה שעשו עמנו המצרים מעול וחמס, ואיך לקח ה' 
נקמתנו מהם, ובהודות לו ית' על מה שגמלנו מחסדיו יהיה יותר טוב. כמו שאמרו ]בהגדה של פסח[ "כל המאריך לספר 

ביציאת מצרים הרי זה משובח". 

ובא הפירוש ]שם, בהגדה[ "והגדת לבנך". יכול מראש חדש? תלמוד לומר "ביום ההוא". אי "ביום ההוא". יכול מבעוד יום? 
תלמוד לומר "בעבור זה". "בעבור זה" לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך, כלומר מתחלת הלילה חייב 
אתה לספר. ...וכבר ידעת לשון אמרם )בהגדה(: "ואפילו כולנו חכמים כולנו נבונים כולנו יודעים את התורה כולה, מצוה 

עלינו לספר ביציאת מצרים". 

וכבר נתבארו דיני מצוה זו בסוף פסחים. 

אגב: הרמב"ם כותב כאן "וכל המאריך לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח"50, ולא כפי הנוסח המקובל 
בהגדות של פסח, "וכל המרבה לספר ביציאת מצרים"51. 

זאת ועוד: הרמב"ם מזכיר את דברי חז"ל אלו פעמיים במשנה—תורה )הספר שכתב בלשון הקודש(, וגם 
שם כותב "המאריך" ולא "המרבה"52. 

האם מלכתחילה הייתה ביד רבינו הגדה שבה היה כתוב "וכל המאריך לספר" או שמסיבה כלשהי שינה 
הרמב"ם את הנוסח? 

על שאלה זו, ועל שאלות דומות לה, אין בידינו מענה, ולא נותר לנו אלא להשתמש בלשונו של המגיד—
משנה53: "ואין לי להאריך ולכשיבנה בית המקדש יבא מורה צדק". 
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"וכבר ראיתי זאת פעם בסוף המערב"

גם המצוה הבאה זכתה לאריכות יחסית. כאן מאריך הרמב"ם באיסור לקסום קסמים, ותוך כדי כך הוא 
זו אפשר לשער שהאריכות  נפוצים בימיו ובמקומותיו. במצוה  נותן תיאור מרתק על הקסמים שהיו 
היחסית נובעת משיטתו הכללית של הרמב"ם, שכישוף הינו עבודת אלילים וכל העיסוק בכך אינו אלא 

שקר54.

אגב שטף הדברים, אנו למדים דבר נוסף על אישיותו של הרמב"ם — איש המחקר. הרמב"ם לא ראה את 
עצמו כמנותק מהסביבה שלו, וכל אימת שיכל, בדק וחקר והיה 'מעורב עם הבריות'. כאן הוא חושף את 
מעורבותו במה שקרה במדינת מרוקו — "וכבר ראיתי בסוף המערב" — שם גר רבינו תקופה ממושכת, 

ושם היו שכיחים מאחזי עיניים שעסקו בהבלים אלו. 

כדרכו בכל חיבוריו55, הרי גם כאשר הנושא הוא הלכתי, כל אימת שיש לדברים זיקה לענייני אמונות 
ודעות, הרמב"ם לא מחמיץ את ההזדמנות להעניק לקוראיו דברי התעוררות למחשבה ואמונה אמיתית 

ולהסיר דעות כוזבות. וכך הוא נוהג גם כאן בנושא הקסמים. 

 והמצוה ]לא תעשה[ הל"א  מספר סידורי ← 

האזהרה שהוזהרנו מלקסום, כלומר לעורר את כח הדמיון באחד ממיני העוררות... והכרחי  תוכן המצוה ← 
הוא לבעלי הכוחות האלו לעשות איזה מעשה כדי לעורר בו את כוחו 

 הרחבת פרטים ← 

...יש מהם מי שמכה במקל על הארץ הכאות תכופות, וצועק צעקות משונות ומפנה מחשבתו 
ועושה כך זמן ממושך עד שיארע לו מעין מצב התעלפות ויספר מה שעתיד להיות. וכבר 

ראיתי זאת פעם בסוף המערב. 
ויש מהם מי שזורק אבנים דקים ביריעת עור ומאריך להביט בהן, ואחר כך יספר דברים, וזה 

ידוע ומפורסם בכל מקום שהלכתי בו... 
וזוהי טעות ההמון: כי כאשר מתאמתות להם מקצת אותן הסיפורים, יחשבו שאלו הפעולות 

יורו על מה שיהיה. והגיע בהם הענין בזה הטעות עד שחשבו שמקצת אותן הפעולות הן 
הגורם שיהיה מה שיהיה... 

וכל מי שיעשה אחת מאלו הפעולות וזולתן ממה שילך בדרכן יקרא קוסם. אמרו יתעלה: "לא  המקור במקרא ← 
ימצא בך וכו' קוסם קסמים". 

 מקום ביאורה 
בתלמוד ← 

וכבר התבארו משפטי מצוה זו במקומות מגמרא סנהדרין, ותוספתא שבת, וספרי. 

אגב: ידיעותיו של רבינו בפרטי הכשפים, מזכירים לנו את הנאמר בתלמוד56 על התנאים שלמדו שלש—
ללמוד  זרה שאסור  עבודה  בהלכות  פוסק  בעצמו  רבינו  גיסא,  בהלכות כשפים. מאידך  הלכות  מאות 

דברים אלו!:
ספרים רבים חברו עובדי כוכבים בעבודתה היאך עיקר עבודתה ומה מעשיה ומשפטיה, צונו 
הקב"ה שלא לקרות באותן הספרים כלל ולא נהרהר בה ולא בדבר מדבריה, ואפילו להסתכל 

בדמות הצורה אסור שנאמר57: "אל תפנו אל האלילים".

54. שיטה זו חוזרת על עצמה בכמה מקומות במשנה—תורה 
האלו  "דברים  הט"ז(:  )פי"א  זרה  עבודה  בהלכות  ובמיוחד 
עבודה  עובדי  בהן  שהטעו  והן  הן;  וכזב  שקר  דברי  כולן,   —
זרה הקדמונים לגויי הארצות, כדי שיינהו אחריהן. ואין ראוי 
לישראל, שהן חכמים מחוכמים, להימשך בהבלים אלו, ולא 
להעלות על הלב שיש בהן תעלה... כל המאמין בדברים אלו, 
אבל  חכמה,  ודברי  אמת  שהן  בליבו  ומחשב  בהן,  וכיוצא 
התורה אסרה אותן — אינו אלא מן הסכלים ומחסרי הדעת... 

אבל בעלי החכמה ותמימי הדעת, יידעו בראיות ברורות שכל 
אלו הדברים שאסרה תורה, אינן דברי חכמה, אלא תוהו והבל 

שנמשכו בהן חסרי הדעת, ונטשו כל דרכי האמת בגללן". 

55. כפי שהובא לעיל באריכות בפרקים על פירוש—המשניות 
וההקדמות. 

56. סנהדרין סח, א. 

57. ויקרא יט:ד. 
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ובענין הזה נאמר58: "ופן תדרוש לאלהיהם לאמר איכה יעבדו", שלא תשאל על דרך עבודתה 
היאך היא אע"פ שאין אתה עובדה שדבר זה גורם להפנות אחריה ולעשות כמה שהן עושין, 

שנאמר59: "ואעשה כן גם אני". 
הלכות עבודת כוכבים, פרק ב הלכה ב 

אמנם רבינו כבר "הקדים רפואה למכה", ותירץ את דרכו בפירושו למשנה, כשהסביר את ספר—הרפואות 
שגנז חזקיהו60:

...וזה מותר כמו שיתבאר לך שדברים שהזהיר ה' מלעשותם מותר ללמדם ולדעת אותם, כי ה' 
אמר61: "לא תלמד לעשות", ובא בקבלה62 "אבל אתה למד להבין ולהורות".

פיה"מ, פסחים פרק ד משנה י 

"לא תקלל חרש": לטובת החרש או המקלל?

מצוה נוספת שהרמב"ם מאריך בה ביותר, היא האיסור "לא תקלל חרש". מפרשי המקרא וחכמי הגמרא 
טרחו ליישב את השאלה שמתעוררת למקרא הפסוק: וכי רק את ה'חרש' אסור לקלל? 

רוב מפרשי התורה, כולל גם רש"י, מסבירים לפי הספרא, שהכתוב בא להורות שרק המקלל אדם חי 
חייב )כי 'חרש' שייך לומר רק על אדם חי(, להוציא את המת שאינו חייב. לא כן הרמב"ם. הוא מאריך 

כאן ביותר, ובסגנונו המיוחד מקדיש דברים להבנת מהלך נפשו של אדם המקלל.

וכך מסביר הרמב"ם:

כאשר אדם נפגע ממישהו, הריהו רואה בתוך תוכו פגיעה, עלבון, והוא חש בצורך לנקום, להשיב, ולכבות 
את העלבון הפנימי. ויש בזה בכמה אופנים שונים: יש שהתגובה תהיה במילה קשה, בצעקה או בקללה, 

ויש שהוא מזיק את ממונו של הפוגע, ואפילו נוקם בנזקים בגופו. 

היה אפשר לחשוב שלבורא—עולם לא כל כך חשוב שהפגוע רוצה לנקום באמצעות דיבורים של צעקות 
או קללות, ולכבות את העלבון, שהרי לכאורה "המעשה הוא העיקר", ו'למעשה' האדם האחר, לא נפגע 
בגופו. על כך בא הציווי: "לא תקלל חרש" — החרש לא שומע, ללמדנו שמטרת האיסור ודאגת ה' היא 
מפני שפגע והשחית את המידות הטובות של עצמו, ובלשון הרמב"ם — "כי התורה לא הקפידה בענין 
המקולל לבד אבל הקפידה בענין המקלל גם כן — שהזהירה שלא יניע נפשו אל הנקמה ולא ירגילה 

לכעוס".

וכאן אנו חוזרים לשאלה שהעלינו בהתחלה, ומשיבים: ברור אם כן, שלדעת הרמב"ם, "חרש" הוא רק 
דוגמה, וכל שכן שאסור לקלל אדם שאיננו חרש, שבכך גם מבייש את המקולל, וגם פוגם בנפש של 

עצמו.

הנה אם כן, הצצה לתוך עולם המחשבה של הרמב"ם, שכל כך חשוב אצלו להטעים את דברי התורה 
וללמד השקפה, ולהראות ללומד שחלק עיקרי מן המצוות בא ליישר ולתקן את מידות הנפש )לרעיון זה 

הקדיש חלק גדול מספרו 'מורה נבוכים' החל מח"ג פכ"ז ואילך(. 

58. דברים יב:ל. 

59. שם. 

60. על ספר—הרפואות שגנז חזקיהו, ראה לעיל בפרק שמיני. 

61. דברים יח:ט. 

62. שבת עה, א, ועוד. 
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)!(, מביא הרמב"ם את דברי הספרא  לאור כל זאת אין פלא, שרק לקראת הסיום וכמעט בדרך—אגב 
הדורש: "חרש" — להוציא אדם שכבר מת מן העולם. 

הנה דברי רבינו:

 והמצוה ]לא תעשה[ השי"ז  מספר סידורי ← 

היא שהזהירנו מקלל אי זה איש שיהיה מישראל.  תוכן המצוה ← 

והוא אמרו "לא תקלל חרש".  מקורה במקרא ← 

 הרחבת פרטים ← 

והבין ממני ענין אמרו חרש מה הוא. וזה כי הנפש כשהתנועעה לנקום מן המזיק לפי 
צורת ההזק הקיימת בדמיון, הנה לא תסור מתנועתה עד שתגמול למזיק לפי צורת ההזק 
הרשומה בדמיון. וכאשר שלמה לו גמול, תנוח אותה התנועה, ונעדרת אותה הצורה מן 

הדמיון. 

ופעמים תשלמהו גמול בקללה ובחרופין לבד, ותנוח בדעתה בשיעור מה שהגיע למזיק 
מן ההזק באותם המאמרים והחרוף. ופעמים יהיה הענין יותר קשה ולא תנוח התנועה 
ההיא עד שתאבידהו כל ממונו ואז תנוח בדעתה שיעור מה שהגיע לו מכאב לאבוד ממונו. 
ופעמים יהיה הענין יותר קשה, ולא תנוח עד שתנקם ממנו בגופו במיני ההכאות וחסרון 
האיברים. ופעמים יהיה הענין יותר קשה, ולא תנוח התנועה ההיא עד שתקח נפש המזיק 

ותסלקו מן המציאות. וזה הוא התכלית. 

ופעמים תהיה תנועת הנפש קטנה לבקשת עונש המזיק, וזה לקטנות עונו, עד שתנוח 
התנועה ההיא בצעקות וגזמו עליו וקללו אותו, ואף על פי שלא ישמע אותו ולא יהיה 
במעמד ההוא. וזה הוא מפורסם מפועל בעלי החמה והכעס שהם תנוח נפשם בזה השעור 
מהחטאים הקלים מאד, ואף על פי שיהיה החוטא בלתי יודע בכעסם וגידופיהם בלתי 

שומע.

ואולי היה עולה במחשבתנו כי תכלית מה שנאסר לנו קללת איש מישראל כשיהיה שומע 
אותה, למה שישיגהו מן הצער והכאב, אבל קללת חרש אחר שלא ישמע ושלא יכאב 
בו שלא יהיה חוטא בזה, הנה הודיענו שהוא אסור והזהיר ממנו. כי התורה לא הקפידה 
בענין המקולל לבד אבל הקפידה בענין המקלל גם כן — שהזהירה שלא יניע נפשו אל 

הנקמה ולא ירגילה לכעוס. 

וכן מצינו בעלי הקבלה הביאו ראיה על איסור קללת כל איש שיהיה מישראל מאמרו "לא 
תקלל חרש"... הנה התבאר מה שזכרנוהו.

ולשון ספרא "אין לי אלא חרש. מנין לרבות את כל האדם? תלמוד לומר "בעמך לא תאור". 
אם כן למה נאמר חרש? מה חרש מיוחד שהוא בחיים, יצא המת שאינו בחיים"...

וכבר התבארו משפטי מצוה זו ב]פרק[רביעי מ]מסכת[ שבועות.  מקום ביאורה בתלמוד ← 


