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שאלות ותשובות
 שו"ת הרשב"א  שו"ת מהר"ם מרוטנבורג  שו"ת חכמי פרובנציה  שו"ת הראב"ם 

 שו"ת הריב"ש  שו"ת מהר"ם מינץ  שו"ת מהרי"ק  שו"ת הריטב"א 

 שו"ת אבקת רוכל  תשב"ץ  שו"ת הרא"ש  שו"ת הרמב"ן 

 שו"ת מבי"ט  שו"ת הב"ח  שו"ת הרלב"ח  שו"ת מהר"י בירב 

 שו"ת מהר"ם פדואה  שו"ת מהר"ם אלשקר  שו"ת מהר"ם אלשיך  שו"ת מהר"י בן לב 

 שו"ת רא"ם  שו"ת משאת בנימין  שו"ת מהרש"ל  שו"ת מהרשד"ם 

 שו"ת צמח צדק  שו"ת רמ"ע מפאנו  שו"ת הרמ"א  שו"ת הרדב"ז 

 שו"ת חתם סופר  שו"ת אבני נזר  שו"ת דברי חיים  שו"ת בית הלוי 

 שו"ת שאילת דוד  שו"ת עבודת הגרשוני  שו"ת חכם צבי  שו"ת כתב סופר 

 שו"ת שואל ומשיב  שו"ת האלף לך שלמה  שו"ת החיד"א  שו"ת נודע ביהודה 

 שו"ת אפרקסתא דעניא  שו"ת שבות יעקב  שו"ת רבי עקיבא איגר  שו"ת רב פעלים 

 שו"ת אחיעזר  שו"ת בית אפרים  שו"ת שפת אמת  שו"ת תשובה מאהבה 

 שו"ת חלקת יעקב  שו"ת משיב דבר  שו"ת דעת כהן  שו"ת מלמד להועיל 

 שו"ת שרידי אש  שו"ת היכל יצחק  שו"ת הר צבי  שו"ת מנחת אלעזר 

 שו"ת אגרות משה  שו"ת מנחת יצחק  שו"ת משפטי עוזיאל  שו"ת קול מבשר 

 שו"ת יחווה דעת  שו"ת יביע אומר  שו"ת דברי יציב  שו"ת ישכיל עבדי 

 שו"ת משנה הלכות  שו"ת באר משה  שו"ת שבט הלוי  שו"ת ציץ אליעזר 



1. "ולא יסף — מתרגמינן ולא פסק כי קולו חזק וקיים לעולם. 
דבר אחר ולא יסף לא הוסיף להראות באותו פומבי" )רש"י, 

דברים ה:יט(. 

בהלכה מתקופת  קיצורים  ספרי  על  לנו  ידוע  ועוד:  זאת   .2
ב"ר אבא מארי,  יצחק  לרבי  העיטור'  'ספר  )כמו  הראשונים 

'שערי דורא' לרבי יצחק מדורא ו'תולדות אדם וחוה' לרבינו 
ירוחם(, שבזמנם תפסו מקום מרכזי ולומדי התורה לא חדלו 
כמעט  והשו"ע  הטור  הופעת  לאחר  ואילו  בהם,  מלעסוק 
דור  אין  המשנה—תורה.  של  גורלו  כן  לא  אך  לגמרי.  נשכחו 

בישראל שלא עסק בספרו הענקי של רבינו משה בן מימון. 

"קול גדול ולא יסף": השפעת המשנה–תורה לדורות

ל עשרת הדברות נאמר בתורה: "את הדברים האלה דבר ה' ... מתוך האש הענן והערפל קול ע
גדול ולא יסף". רבותינו1 נתנו לביטוי הזה שני פירושים המייצגים שתי דעות שונות זו מזו, מן 
הקצה אל הקצה. האחד — שקול ה' "לא פסק כי קולו חזק וקיים לעולם", והפירוש השני בדיוק 

להיפך: "לא הוסיף".

לקראת סיום הספר, ולאחר כל מה שנוכחנו לדעת על משנה—תורה של הרמב"ם, אנחנו יכולים לקבל 
תמונה רחבה יותר על החיבור וקורותיו. בזכות זאת אפשר גם לקבוע, שמכמה בחינות, שני הפירושים 
שדרשו חז"ל על עשרת הדיברות: מצד אחד — "לא פסק", ומאידך — "לא הוסיף", הולמים היטב את 

תיאור גורלו של ה'חיבור הגדול'. 

כלומר: 

נתפרסמו  ולפרש אותם, מאז  בהם  לעיין  בדברי הרמב"ם,  לעסוק  "לא פסק"  ישראל  כלל  מצד אחד, 
פוסקים  לא  חכמים  ותלמידי  וגדל,  הולך  המשנה—תורה  לומדי  של  ִמסּפָרם  הזה.  היום  ועד  לראשונה 
מלחדש, לכתוב ולהדפיס שפע של פירושים על הספר2 — "קולו חזק וקיים" והולך ומתגבר מיום ליום! 

מצד שני, אי אפשר להתעלם מהעובדה שלגבי פסק ההלכה—למעשה, "לא הוסיף" כלל ישראל לפסוק 
כרמב"ם. שכן, כנזכר בפרקים הקודמים, מאז הופעת השו"ע של מרן רבי יוסף קארו, כארבע מאות שנה 
אחר המשנה—תורה, החלו לפסוק הלכה—למעשה לפי השו"ע אפילו בארצות שחיבורו של הרמב"ם היה 

להם עד אז המקור היחיד לפסק—הלכה )כמו ספרד ומצרים(. 

כך נראים הדברים בהשקפה ראשונה. עם זאת, בפרק הנוכחי נשתדל להוכיח כיצד, הקול של משנה—
תורה "לא יסף" "ולא פסק" עד היום הזה אף בפסק—הלכה! ואכן, קשה לתאר איך היתה נראית הנהגתו 
של היהודי בקיום ההלכה בפועל, ואיך היו נראים הספרים העוסקים בהלכה—למעשה, ללא המשנה—תורה. 

ראשית, נעמוד על כך שהמשנה—תורה תרם רבות ליצירת הטור והשולחן ערוך, המהווים ספרי הלכה 
יסודיים לכל פוסק. והדבר נכון גם לגבי פסקי דינים בספרי שו"ת לאורך השנים, מימות גדולי הראשונים 
והאחרונים ועד לימינו אלה. נציג את ההשפעה הגדולה של המשנה—תורה על ספרים אלו, הן במבנה 

החיצוני של הספרים הללו )הלשון, צורת העריכה, וסדר ההלכה(, והן בתוכנם הפנימי. 

לקראת סיום הפרק, נביא סקירה כללית על נושאי—כלי הרמב"ם החשובים, שנדפסו על דף המשנה—תורה 
מזה כמה מאות שנים. וכן נספר על תקנת "לימוד הרמב"ם היומי" של האדמו"ר מליובאוויטש, שבזכותה 
רבבות יהודים בכל העולם לומדים את המשנה—תורה מדי יום ביומו. אכן — "קול גדול ולא יסף" — שאין 

לו הפסק, אלא הוא "חזק וקיים לעולם"! 

השפעת הרמב"ם על ספרי הטור והשולחן–ערוך
נולד כשישים שנה אחר הרמב"ם(, כל ספרי ההלכה, כמו ספר  )בן הרא"ש  יעקב  זמנו של רבינו  עד 
ההלכות של הרי"ף ושל הרא"ש, היו מסודרים ומאורגנים לפי סדר המסכתות של המשנה והגמרא, ואילו 
רבינו יעקב בספרו 'ארבעה טורים' סידר את ספרו בסדר אחר — ספר המנותק לגמרי מסדר המשנה 
והתלמוד. הוא חילק את ספרו לארבעה חלקים — אורח חיים, יורה דעה, חושן משפט ואבן העזר — 

ומכאן השם, 'ארבעה טורים'. 
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יש להניח שאת הרעיון לסדר את ההלכות בספרו שלא לפי סדר המשנה והתלמוד, שאב 'בעל הטורים' 
מהמשנה—תורה של הרמב"ם שסידר את י"ד ספריו לפי סדר מקורי, שונה לחלוטין מהמשנה והתלמוד. 

בכל זאת, במבנה הפנימי שלו אין ה'טור' דומה למשנה—תורה של הרמב"ם. המשנה—תורה הוא ספר של 
הלכה פסוקה וברורה, בלי הזכרת שמות ומקורות, ואילו רבינו יעקב מקפיד לציין בספרו ה'טור' את 

מקורותיו3. 

אך עם הופעת השולחן—ערוך של מרן רבי יוסף קארו, שיצא לאור כמאתיים שנה אחר ה'ארבעה טורים', 
רואים את השפעתו של המשנה—תורה ביתר שאת — לא רק במבנה החיצוני של הספר אלא גם במבנה 
הפנימי. השו"ע בנוי בדיוק לפי הסדר של ה'טור', אך בניגוד לספרי ה'טור' ששם מובאים המקורות, 

השו"ע הולך בדרך שסלל המשנה—תורה וגם הוא ספר של הלכה—פסוקה, ללא הזכרת מקורות. 

יתר על כן: במקרים רבים המעיין בשו"ע מוצא את עצמו חוזר ושונה את לשון הרמב"ם במשנה—תורה. 
דוגמא בולטת היא ההלכה המפורסמת של הרמב"ם בדיני צדקה "שמונה מעלות יש בצדקה" שמרן מביא 

בשו"ע מדברי הרמב"ם בהלכות אלה כמעט מלה במלה. 

כאן נוכל לראות בבירור כיצד מרן מביא את הרעיון המקורי של הרמב"ם )והרי אין בידינו מקור לחלוקה 
זו של "שמונה מעלות" מלבד ספרו של הרמב"ם(, עם מעט השמטות והוספות, עד שאפשר לקבוע 
והסגנון של  ניתן לומר שהשפה  שזוהי העתקה מהמשנה—תורה ללא הזכרת שם המחבר. במידה רבה 

השו"ע הם הם שפתו וסגנונו של המשנה—תורה!

הלכות מתנות עניים - סיומו של 'שמונה מעלות הצדקה'
מעלות הצדקה של הרמב"ם והדרכותיו המוסריות

השולחן ערוך, חלק יורה דעה, הלכות צדקה
'שמונה מעלות הצדקה' שהביא השו"ע בהלכותיו כלשון הרמב"ם
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3. מאביו הרא"ש קיבל רבי יעקב כלל גדול בהוראה: על מחבר 
ספר דינים להביא ראיות לדבריו ולהראות את המקור לדבריו 
יוכל לעמוד על אמיתות דבריו, שלא  כדי שהמעיין  בגמרא, 
כדרכו של הרמב"ם במשנה—תורה, אשר "כתב ספרו כמתנבא 
בשו"ת  הרא"ש  )לשון  ראיה"  ובלא  טעם  בלא  הגבורה  מפי 
הרא"ש, כלל לא סימן ט(. וכבר עסקנו בשיטתו של הרא"ש 

באריכות בפרקים הקודמים. 

לו.  שקדמו  הפוסקים  ספרי  כל  את  מקיפים  הטור  מקורות 
רבינו  חננאל,  רבינו  הגאונים,  תשובות  השאלתות,  ומהם: 
רז"ה,  רמב"ן,  רמב"ם,  רי"ף,  רבינו תם, סמ"ג,  רש"י,  גרשום, 
ורשב"א. ושלא כדרכו של המשנה—תורה, הביא הטור לעתים 

גם את חילוקי הדעות בין הפוסקים. 

לדוגמא, הנה קטע מהטור: "אין עושין המצות ע"י עכו"ם חרש 
שוטה וקטן... וכ"כ רב כהן צדק לצאת ידי חובתו בליל ראשון 
אינו אלא במצה שאפאה ישראל לשם מצה, דכתיב 'ושמרתם 

את המצות' עד שיהא שימור לשם מצה. ורב האי גאון כתב 
מצה שאפאה עכו"ם בפני ישראל ע"י שימור כתיקונה מותר 
לישראל לאוכלה. ובעלי מעשה וחסידים מחמירין על עצמם 
כגאונים המחמירין ולשין בעצמם ואופין כההיא דאמרינן 'מה 
דרכו של עני הוא מסיק ואשתו אופה' )פסחים קט, א(, לכן 
ובאפייתן, וכן  בעשיית המצות  להשתדל  כל אדם  על  מצוה 
היה נוהג א"א הרא"ש ז"ל היה משתדל בהן ועומד על עשייתן 
ומזרז העוסקים בהן והיה מסייע בעריכתן" )טור, אורח חיים, 

סימן תס(. 

משלשת  שנים  לפי  ספקות  להכריע  החליט  זה  כלל  לפי   .4
בהקדמתו:  מרן  כדברי  והרא"ש.  הרמב"ם  הרי"ף,  הפוסקים, 
"ולכן הסכמתי בדעתי, כי להיות "שלשת עמודי הוראה" אשר 
הבית — בית ישראל — נשען עליהם בהוראותיהם, הלא המה 
הרי"ף והרמב"ם והרא"ש ז"ל, אמרתי אל לבי שבמקום ששנים 

מהם מסכימים לדעת אחת נפסוק הלכה כמותם...". 

 זאת ועוד: כידוע, מרן ה'בית יוסף' הכריע בשולחן—ערוך לפי רוב הדעות של "שלשה עמודי הוראה": 
הרמב"ם, הרי"ף והרא"ש4, אבל למעשה השפעתו של הרמב"ם על השו"ע היא הרבה יותר מאשר היותו 

רק אחד משלשת עמודי ההוראה.

רבי יעקב בן אשר — בעל הטורים
בערך ה'כ"ט )1269( קלן שבאשכנז — בערך ה'ק"ג )1343( טולדו, ספרד

יחיאל, הרא"ש,  ב"ר  רבינו אשר  בנו השלישי של  ישראל.  ביותר שקם לעם  ומהפוסקים החשובים  מגדולי אשכנז, 
ותלמידו המובהק של אביו וגם של אחיו הגדול רבי יחיאל. בשנת ה'ס"ג )1303(, עקב גזרות שנגזרו על היהודים 

באשכנז, ברח עם אביו לטולדו שבספרד. 

בספרד התמסר כל כולו לכתוב את יצירתו ההלכתית הגדולה — ספרי ה'ארבעה טורים' שהאירו את העולם, ועל שם 
ספריו אלו, הוא נקרא 'בעל הטורים'. בראותו "כי נשתבשו הסברות וגדלה המחלוקת ורבו הדעות, ולא נשארה הלכה 
פסוקה שאין בה דעות שונות" )כלשונו בהקדמתו(, החליט לחבר את חיבורו שיקיף את כל ההלכות, הדינים והמנהגים, 
הנוגעים לאדם ולציבור בישראל. את חיבורו חילק לארבעה חלקים: א. אורח חיים — בענייני הנהגת סדר היום של 
והיתר — החל בהלכות שחיטה  יורה דעה — בענייני איסור  ב.  היהודי — ברכות, תפילה, שבת, מועדים ותעניות. 
וטרפות, וסיים בדיני ריבית, עבודה זרה, ואבלות. ג. אבן העזר — בענייני משפחה ואישות. ד. חושן המשפט — בדיני 
ממונות ובדברים שבין אדם לחברו. כמאתיים שנה אחר הופעת ה'ארבעה טורים' החליט מרן רבי יוסף קארו לחלק 
את ספרו ה'שולחן ערוך' ממש לפי חלוקת ה'טור', ומאז, חלוקה זו התקבלה על ידי גדולי מחברי ההלכה, עד ימינו. 
וכך מסודרים רוב החיבורים ההלכתיים, כמו הלבוש של רבי מרדכי יפה, שו"ע הרב )רבי שניאור זלמן(, ערוך—השולחן, 

ומשנה—ברורה, וכן רוב ספרי השו"ת, עד לימינו אלה. 

רבי יעקב מביא בספרו את שיטות הפוסקים שקדמוהו ובדרך כלל הכריע כדעת אביו, שהוא מביאו בלשון "ואדוני 
הרא"ש כתב...". רבים הם שחיברו עליו פירושים, וביניהם: מרן רבי יוסף קארו — בית יוסף; רבי משה איסרליש — דרכי 

משה; רבי יואל סיקריש — בית חדש )הב"ח(; רבי יהושע פאלק כ"ץ — הדרישה ופרישה. 

רבי יעקב חיבר את 'קיצור פסקי הרא"ש', שמודפס עד היום בסוף כל מסכת ביחד עם 'פירוש הרא"ש'. כמו כן חיבר 
פירוש מקיף על התורה — 'טור על התורה', המלוקט בעיקרו מפירושי הרמב"ן, רש"י, אבן עזרא, והרשב"ם. בתחילת 
כל פרשה הוסיף "מעט פרפראות וגימטריאות וטעמי המסורת, להמשיך הלב". ברם, מתוך כל פירושו, דווקא פרפראות 
אלו, נדפסו בחומש 'מקראות גדולות' )בשם 'בעל הטורים'(, ונתחבבו מאד על הקהל הרחב, בעוד שעיקר פירושו כמעט 

נעלם לגמרי מעיני הקהל.
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5. את חשיבותם של דינים אלו בעיני הרמב"ם נוכל ללמוד 
מהשם שבחר ככותרת לדינים אלו — 'הלכות יסודי התורה', 
והמלים הפותחות את הלכות אלו הם "יסוד היסודות ועמוד 

החכמות". 

הרמב"ם.  של  בדורו  הלכה—למעשה  בגדר  היו  אלו  דינים   .6
הגויים  רדיפות  לנדוד עם משפחתו עקב  רבינו  נאלץ  כידוע 
וגזירותיהם על היהודים. ניתן לראות את הרקע להלכות אלו 

באיגרתו המפורסמת של הרמב"ם, איגרת—השמד. 

7. על מסורה זו בבית בריסק, מעיד הרי"ד סולובייצ'יק: "יש 
ללמוד  יהודי  כל  על  ושומה  פרקים,  בהלכות תשובה עשרה 
בכל יום מעשרת ימי תשובה, פרק אחד מהלכות תשובה של 
הרמב"ם. כך נהג זקני רבי חיים וכך נהג אבא, ז"ל. ויש לעיין 
אם מספר הפרקים של הלכות תשובה, עשרה, הוא מקרי, או 
שהרמב"ם התכוון לכך מלכתחילה" )'על התשובה', עמ' קצב(. 

שבע  את  לקיים  העולם  אומות  על  להשפיע  החיוב  על   .8
בעל  של  הנפלאים  דבריו  את  להביא  יש  שלהם  המצוות 
באבות  רבי עקביא  בביאור מאמרו של  טוב'  יום  ה'תוספות 
מלכים,  בהלכות  הרמב"ם  דברי  על  המבוססים  מי"ד(,  )פ"ג 
שנאמר:  וכו'  יתירה  חבה  בצלם  שנברא  אדם  "חביב  וז"ל: 

"בצלם אלהים עשה את האדם", פירש"י חביב אדם שנברא 
בצלם. לכן מוטל עליו לעשות רצון קונו. ע"כ. 

ובכל אדם אמר רבי עקיבא. וכמו שהוא הראיה שממנו הביא 
שהוא נאמר לבני נח לא לבני ישראל לבדם ורצה רבי עקיבא 
לזכות את כל אדם — אף לבני נח. ומאמר מלא אמר הרמב"ם 
בפ"ח מהלכות מלכים )הלכה י'(. וז"ל: "צוה משה רבינו ע"ה 
מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל מצות שנצטוו בני 

נח. וכל מי שלא יקבל יהרג...". 

ומעתה אני תמה, למה זה רחקה הדרך מן המפרשים ולא רצו 
ללכת בה לפרש דברי רבי עקיבא שאמר מאמרו כלפי כל אדם 
קרויים  "אתם  ז"ל  במאמרם  ונסמכו  בלבד?  לישראל  אם  כי 
אדם וכו'" )יבמות סא, א(, והרי זה דרש על דרש! ובזה נכנסו 

בדוחק ענין הצלם. ובפירוש הכתוב שהביא לראיה. 

אבל בעיני זו הדרך דרך סלולה ומרווחת, כי בא רבי עקיבא 
כדברי  מרע"ה  מפי  נצטוינו  כאשר  עולם  באי  לכל  להיישיר 
כל—שכן  נצטוינו,  ואבדן  הרג  חרב  בכפיית  ואם  הרמב"ם. 
צורם",  וחפץ  קונם  רצון  אל  לבם  להמשיך  דברים,  בכפיית 

עכ"ל התוי"ט. 

הלכות–למעשה במשנה–תורה שחסרות בטור ושו"ע
יש במשנה—תורה הלכות הנוגעות למעשה בזמן הזה, שמסיבות שונות לא נמצאות בטור ושו"ע, והמשנה—

תורה של הרמב"ם הוא המקור היחיד להן. לפנינו כמה דוגמאות מספרו הראשון מי"ד הספרים — 'ספר 
המדע', ומהספר האחרון — 'ספר שופטים':

בארבעת הפרקים הראשונים של המשנה—תורה רבינו מבאר את דיני האמונה בה', אהבת ה' ויראתו5. 	 

גם בדיני קידוש השם, שבמרוצת הדורות נאלצו יהודים רבים לקיים בפועל ולמסור את נפשם על 	 
קידוש השם בגזרות ושמדות שונות, קבע הרמב"ם הלכות ברורות מתי חייבים למסור את הנפש 

ומתי הדבר אסור6.

אחד 	  לכל  למעשה  ונוגע  חשוב  כך  כל  שקיומה  מצוה  תורה,  תלמוד  הלכות  של  הפרקים  ששת 
מישראל יום—יום. 

הלכות תשובה שעד ימינו אלו נפסקו רק במשנה—תורה. במיוחד, דינים אלו נלמדים בכל תפוצות 	 
ימי תשובה. אגב: בבית בריסק עמדו על ההשגחה  ובפרט בעשרת  ישראל בחדשי אלול ותשרי, 
העליונה בכך שבהלכות תשובה של הרמב"ם יש עשרה פרקים, ונהגו ללמוד את עשרת הפרקים 

הללו בעשרת ימי תשובה — פרק אחד ליום7. 

בהלכות מלכים )פרקים ח' וט'( כלל הרמב"ם את דיני שבע מצות בני נח, אשר בזמן שיד ישראל 	 
תקיפה, דינים אלו הם הלכה—למעשה8.

שני הפרקים האחרונים של י"ד הספרים עוסקים בהלכות המלך המשיח, החשובות כל כך לכל יהודי 	 
ומכילות חובה הלכתית להאמין במשיח ולחכות ולצפות לו — "אחכה לו בכל יום שיבוא". 

אם עד כה, ציינו למספר הלכות, שהרמב"ם הוא הסמכות להן עד ימינו אלה, בקטע הבא נציין על ספר 
שלם, שכולו הלכה—למעשה עד ימינו! 
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9. אמנם בסופו של דבר לא התקבל הרעיון לחידוש הסמיכה, 
הלכה—למעשה, וזאת לא מפני שלא קבלו את סמכות הרמב"ם, 
מירושלים  )הרלב"ח  זה  לרעיון  המתנגדים  אדרבה,  אלא 
שהרמב"ם  המשנה—תורה  בלשון  דייקו  ממצרים(  והרדב"ז 
עצמו מסתפק אם אפשר לעשות כן הלכה—למעשה. ראה על 

זה בפרק טז — 'התקבלות המשנה תורה בעולם'. 

דיני השמיטה  ובשולחן—ערוך,  בעוד שב'טור'  ועוד:  זאת   .10
הפכה לענייני ממונות, ודיני שמיטת כספים מצאו את מקומן 
בחלק חושן—משפט, הרמב"ם השאיר את השמיטה על מכונה 
ובתורה שבעל—פה, שעיקרה הוא  כפי שהיא בתורה שבכתב 

בספר— הללו  ההלכות  את  וקבע  האדמה,  מעבודת  השביתה 
זרעים. 

כאן לשנת  זכה הרמב"ם, על החשבון שערך  גדול  11. שבח 
המהרשד"ם  מודינה,  די  שמואל  רבי  של  מפיו  השמיטה, 
בענין  ובתשובתו  ה'שמ"ט—1589(.  בשנת  )נפטר  משאלוניקי 
זה מסיק: "...ידענא כי חכמת הרמב"ם ז"ל גדלה עד השמים, 
מי  על  מעיד  הי"ד  חבור  גם  ידים,  עשר  לו  החכמות  ובכל 
שחברו שאין כמוהו משעה שנחתם התלמוד עד עתה ובכמה 

מקומות מפרקיו מראים חסידותו וקדושתו". 

ספר זרעים: ספר שלם הלכה–למעשה

 בפרק הקודם — 'התקבלות המשנה—תורה בעולם' — ראינו איך שבתקופת מרן רבי יוסף קארו, קם 
רבי יעקב בירב מצפת וחידש את הסמיכה איש—מפי—איש, שכבר בוטלה מאות שנים קודם, וכל זה על 
יסוד פסק—דינו של הרמב"ם במשנה—תורה9. אכן, בתקופה ההיא, כשעלו ענקי עולם לארץ הקדוש )אחר 
גירוש ספרד(, היו עוד נושאים שעלו על הפרק, שמרן, ביחד עם גדולי חכמי—צפת, מצאו לנכון להסתמך 
אך ורק לפי הכרעת הרמב"ם. נושאים הללו היו בקשר למצוות התלויות בארץ, ונמצאים במשנה—תורה 

בספר—זרעים, והנה הם בקיצור:

מתי חלה שנת השמיטה?

יש נושא יסודי וחשוב ביותר שדיני שמיטה כולם תלויים בו — בירור קביעת שנות השמיטה10. למרות 
חשיבותו, השולחן—ערוך כלל לא מזכיר אותו, ה'טור' הסתפק באיזכור שלו בכמה מילים ספורות, אך 

הרמב"ם, עסק בו באריכות11.

הנה דברי הרמב"ם:
...ושנת השמיטה ידועה היא ומפורסמת אצל הגאונים ואנשי ארץ—ישראל, וכולן לא מנו אלא 

לשני חורבן משליכין אותן שבע שבע.
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12. כדברי הרלב"ח: "כי כמעט אומר שאילו היה יודע זה כל 
איש אשר נדבה רוחו אותו לעלות לארץ הצבי לא דבר ריק 

שבסיבת זה יתעכב ויאמר: מה לי לעלות על הר ה'?" )שו"ת 
מהרלב"ח, סימן קמב(. 

ולפי חשבון זה תהי שנה זו שהיא שנת שבע ומאה ואלף לחורבן מוצאי שביעית, ועל זה אנו 
שהקבלה  והשמטת כספים —  ושביעית  לענין מעשרות  אנו מורין  זה  וכפי החשבון  סומכין. 

והמעשה עמודים גדולים בהוראה ובהן ראוי להתלות. 
הלכות שמיטה ויובל, פרק י הלכה ד

וכך כותב ה'טור':
ובחשבון שנת שביעית איכא פלוגתא: לר"י )מבעלי התוספות( היתה בשנת פ"ח, ולרש"י בשנת 

פ"ט, והוא עיקר.
טור, הלכות הלואה סימן סז

קיצורו של ה'טור' מובן, שהרי הוא טרם היה הלכה—למעשה. אך לאחר גירוש ספרד )בשנת ה'רנ"ב—1492( 
ישראל — באיזו שנה תחול  גדולי  בין  ובאותה שעה התעוררה השאלה  ישראל,  יהודים לארץ  הגיעו 
השמיטה? השאלה היתה מעשית, מכיוון שבאותם ימים עסקו היהודים בחקלאות ביישובים הסמוכים 
לצפת, וקביעת שנת השמיטה נהיתה שאלה בוערת, שהרי לא יכלו להחמיר על עצמם ולהשבית את 

אדמתם שתי שנים רצופות, ובוודאי לא יותר12. 

כאמור, מרן רבי יוסף קארו בשולחן—ערוך מתעלם לגמרי מהנושא, אך בפירושו על הטור, ה'בית יוסף', 
הוא מכריע את ההלכה כדעת הרמב"ם:

מרן רבי יוסף קארו — מרן, המחבר, בעל ה'בית יוסף' ו'שולחן ערוך'
ה'רמ"ח )1488( טולידו, ספרד — ה'של"ה )1575( צפת

הפוסק המרכזי בכל הדורות. בשנת ה'רנ"ב )1492(, בהיותו כבן ארבע, גורש הוא ומשפחתו ב'גירוש ספרד', ולאחר 
נדודים התיישבה משפחתו בקושטא שבתורקיה, ואחר כך עברו לעיר אדריאנופוליס. בשנת ה'רצ"ו )1536( עלה לארץ 
ישראל, והתיישב בצפת, שם הוסמך לסנהדרין ע"י רבו הגדול, רבי יעקב בירב. אחר פטירת רבו שימש כאב—בית—דין 

בצפת. 

כעשרים שנה עסק בכתיבת ספרו הגדול, ה'בית יוסף', המסודר לפי ספרי הטור, כשהוא אוסף את כל דעות הפוסקים 
ייסד על  ונותן בהם. את פסיקת ההלכה  ונושא  דורו,  בני  וכלה בפסקי  והמפרשים בהלכה, החל מסוגיית התלמוד 
ה'בית  לספרו  קיצור  למעשה  שהוא  השולחן—ערוך,  ספרו  והרא"ש.  הרמב"ם  הרי"ף,   — ההוראה'  עמודי  'שלושת  פי 
יוסף', הפך לספר הפסק המחייב את כל בית ישראל - הספרדיים והאשכנזים - אחרי שנוספו עליו הגהות הרמ"א 
)האשכנזי(. מאז שנדפס השו"ע לראשונה בשנת ה'שכ"ה )1565( ועד פטירתו של מרן בי"ג ניסן ה'של"ה )1575(, כבר 
זכה לראות כעשר מהדורות שונות לחיבורו, ויש שכמה מהדורות נדפסו בשנה אחת ובעיר אחת! בזכות ספריו ה'בית 
יוסף' וה'שולחן ערוך', מפורסם בפי העם בכינוי 'המחבר' עם ה"א הידיעה, ובפי הספרדים הוא נודע גם בתואר 'מרן'. 
כדברי מרן בהקדמתו לשו"ע, רצונו היה שיגמור כל אחד את ספרו מדי חודש בחדשו. אם כי ה'שולחן ערוך' אמור היה 
להיות ספר קצר ובלתי מנומק, הרי במשך הזמן, וכדרכם של ספרי הלכה חשובים )כמו המשנה—תורה של הרמב"ם(, 

שנושאי—כלים מוסיפים את פירושיהם, הספר נהפך לספר עב כרס. 

שאר ספרי מרן הם: 'כסף משנה' — פירוש מקיף ל'משנה תורה' לרמב"ם, ובו הוא מבאר את מקורותיו של הרמב"ם 
יוסף, ושו"ת  'כללי הגמרא'; שו"ת בית  יוסף';  'בדק הבית' — הוספות על ה'בית  ומתרץ את השגות הראב"ד עליו; 
אבקת רוכל; 'מגיד מישרים' — בספר הזה רשם מרן את הגילויים ששמע מאת 'מגיד' מן השמים. את שמו של החיבור 
בית—יוסף, נתן מרן ע"פ הדרכתו של ה'מגיד' הדובר בו, וז"ל: "עוד אמר לי ]המגיד[ שיעזרני לגמור חיבורי בלי שום 
טעות וסייג ושיאירו בו עיני כל ישראל, ושאקרא אותו בית—יוסף כי הוא שמו הראוי לו כי הוא ביתי בעולם הזה 

ובעולם הבא" )מגיד—מישרים פרשת ויקהל(.

מרן נפטר בצפת בגיל 87 וקברו נמצא בבית העלמין העתיק בצפת, מערבית דרומית מקבר האריז"ל. על מצבתו כתוב 
מלים אחדות: "פ"נ )=פ'ה נ'טמן( הרב ר' יוסף קארו בעל השו"ע". וכך כותב השל"ה הקדוש באחד ממכתביו: "והנה 
שלשה אלה קדושים עליון חיו בזמן אחד, מהר"י קארו, מהר"ם קורדובירו )=הרמ"ק(, והאר"י ז"ל, והם ממש מלאכי ה' 
צבאות, נתגלו עליהם מגידים מישיבת נביאים, ומישיבת תנאים, וגם אליהו ז"ל, ונקברים יחד כמו ]צורת נקודת[ ֶסגול 

על בית הקברות" )מובא ב'אגרת ארץ ישראל', עמ' 217(.
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התשובה  מרן.  שהזכיר  הרלב"ח,  דברי  ביותר  מעניינים   .13
עצמה ארוכה מאוד, נצטט כאן רק חלק מהתשובה, שבה הוא 
"...להיות השמיטה  מתאר בצורה מדהימה את הנושא, וז"ל: 
סיבה  היא  בגלות...  תעשינה  לא  אשר  ה'  מצות  מכל  אחת 
ידיעה גמורה  עצומה לבלתי היות לאנשי בית ועד החכמים 
ברורה ופשוטה בפרטי שמיטה... ואחרי אשר העיר ה' את רוח 
להשתדל  הוכרחנו  הצבי,  ארץ  אל  ללכת  דורנו  קצת מחכמי 
ששמענו  מה  ולפי  המצווה.  זאת  פירוש  להשיג  היד  בחזקת 
נפל ]בין החכמים בארץ ישראל[ מחלוקת בשנת השמיטה... 
ובמקום אשר אמר ה': "כי יפלא וכו' וקמת ועלית" )דברים 
יז:ח(, נהפוך הוא! כי שם הספק והמבוכה, מחלוקת וקטטה 
כי שערי  באופן  אל הקצה  יהפך מהקצה  והיה  יתן  מי  רבה, 

תשובה לא ינעלו ולא נשאר כקרח מכאן ומכאן". 

הרלב"ח ממשיך שם לתאר את היסוסיו ויראתו לבוא להכריע 
בתוקף  לכך  נדרש  והוא  מאחר  זאת  בכל  עולם".  גאוני  "בין 
ולהצליח  בדיון  להתחזק  היחידה  שהדרך  החליט  מקהילתו, 
היא להסתמך על דברי הרמב"ם — 'הרב—המורה', וז"ל: "ואני 
הצעיר לוי ן' חביב בן לאדוני הרב החכם השלם כמהר"ר יעקב 
ן' חביב יצ"ו, כשמעי זה הספק לא ראיתי להכניס עצמי לעיין 
בזה הדין, כי זכרתי שזה הוא מחלוקת בין גאוני עולם הלא 

הם רש"י ור"י ז"ל ולהכריע ביניהם איני כדאי. ודי אם אזכה 
לשמוע סברתם ולהבין דבריהם כי לא הייתי יודע שהיה בזה 

הדיעה דעת שלישי, וכל שכן דעת רביעי.

ויהי כהיום הזה העיר השם ית' את רוח קצת יחידי סגולה 
מקהלותינו לשים לדרך פעמיהם ציון ישאלו דרך, הנה פניהם 
ומכללם החכם המעולה ה"ר יוסף אבודרהם גבירי יצו', ויערני 
ויאמר לי: 'יתמוך דברי הדרוש הזה לבך, שמר לבקש שרשי 
זה הדין בכל ספרי הפוסקים'. וכדי לקיים גזרתו כאיש אשר 
ז"ל,  להרמב"ם  הי"ד  בספרי  לעיין  משנתו, התחלתי  יעורר 
ובמה שחשבתי למצוא מנוח ולהכריע בין גאוני עולם הרבנים 
'הרב—המורה' )שו"ת  ידרוך  בו  הנזכרים, להטותי לדרך אשר 

מהרלב"ח, סימן קמב(. 

14. גיטין מז, א. 

15. פולמוס זה לא הצטמצם בין כתלי חכמי העיר צפת אלא 
רבי  ירושלים!  הקודש  לעיר  עד  והגיע  הארץ,  בכל  התפשט 
בצלאל אשכנזי, בעל השיטה מקובצת, מירושלים, מוסר לנו 
שלו,  השו"ת  ספר  בפתיחת  שנדפסה  ביותר,  ארוכה  תשובה 
מכריע  הוא  וגם  זה,  בנושא  ההלכה  פסק  בבירור  העוסקת 

כדעת הרמב"ם. 

ובחשבון שנת שביעית איכא פלוגתא... והיום )=לפני( חמשים שנה נפל מחלוקת גדולה בין 
חכמי ארץ ישראל ומלכות מצרים בדבר זה. ומהר"ר לוי ן' חביב... הסכים שהשנה השביעית 
האמיתית היא אשר סמך עליה הרמב"ם בפ"י מהלכות שמיטה, והסכים דעת ר"י )=רבינו יעקב 

בעל הטורים( לדעת הרמב"ם, וכתב שלדעתם שנת ה'רס"ד )1504( היתה שמיטה. 

וכן ראיתי אני במצרים ששנת השמיטה היא מקובלת שם שהיתה שנת הרע"א )1510(, וזה 
עולה כהסכמת הה"ר לוי ז"ל )=רלב"ח(13. ונראה שכך עלתה הסכמת כל החכמים הנזכרים שכך 
נוהגים בארץ ישראל ששנת ה'רצ"ט )1538( ושנת ש"ו )1545( ושנת שי"ג )1552( השמיטו, וזה 

עולה כהסכמה הנזכרת.
בית—יוסף, חושן משפט סימן סז

הפולמוס על פסיקת הרמב"ם: האם יש לעשר פירות העכו"ם בארץ ישראל?

ומכאן באים לפסק—דין הרמב"ם, שעליה התעוררה בצפת אש המחלוקת:
פירות העכו"ם שגדלו בקרקע שקנה בארץ ישראל, אם נגמרה מלאכתם ביד עכו"ם... פטורין 

מכלום, שנאמר, "דגנך — ולא דגן עכו"ם"14... 
הלכות תרומות, פרק א הלכה יד

כלומר, הרמב"ם קובע כי פירות שגדלו בקרקע הגוי בארץ ישראל, ונגמרה מלאכתם )מלאכת האיסוף 
מהשדה( על ידי הגוי, פטורים לגמרי מחובת תרומות ומעשרות.

ובקיצור, מעשה שהיה כך היה:

בסוף ימיו של מרן עלה מן אדמת אירופה לצפת דמות מיוחדת במינה: רבי יוסף אשכנזי, המכונה ה'תנא 
הגדול'. הוא ראה שם שפסקו רבני צפת בדיני המצוות התלויות בארץ כדעת הרמב"ם הנ"ל, ובעקבות 

זאת החל ה'תנא' לערער על ההיתר, והוא אף השפיע על קבוצה מסוימת להחמיר כמותו. 

חכמי צפת15, ובראשם מרן, שכולם היו אדוקים ברמב"ם כ'מרא דאתרא', לא ראו בעין יפה החמרה זו, 
ומשום כך יצאו בחריפות נגד ה'תנא', ואף הכניסו בחרם כל מי שנוהג להחמיר שלא כדעת הרמב"ם. 

עד כדי כך סערו הדברים, שאפילו בספרו הפרשני ה'כסף משנה', של מרן רבי יוסף קארו, שבדרך כלל 
עוסק לפרש דברי הרמב"ם, ולא דן במציאות החיים, הרי שכאן באופן נדיר מתאר לנו מרן את הפולמוס 

הזה, בגוף הפירוש להלכה זו!
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16. בבא בתרא, ס, ב. 

להביא  מרבים  השו"ע  זמן  עד  הספרדים  שספרי  כמובן   .17

פסקו  שהרי  חידוש  כאן  ואין  עליו,  ולהסתמך  הרמב"ם  את 
לפוסקים  אפילו  כאן  הכוונה  אך  הרמב"ם,  לפי  פסקיהם  כל 

אשכנזים אחרי עידן השולחן—ערוך. 

והנה לשון מרן:
והמנהג פשוט בכל ארץ ישראל כדברי רבינו ]הרמב"ם[, ומימינו לא שמענו פוצה פה לחלוק 

על זה. 

ועתה קם חכם אחד, ונראה לו שהוא מתחסד בעשותו היפך המנהג הפשוט, ומעשר פירות 
עליהם  שיקבלו  אחרים  ומפתה  והולך  עכו"ם...  ביד  מלאכתן  ונגמרה  עכו"ם  בקרקע  שגדלו 
ונראה פשוט בעיני שראוי למנעם מזה משום "לא תתגודדו", ועוד שמאחר  לעשות כדבריו. 
שבכל אלו המדינות קבלו עליהם לעשות כדברי רבינו — ומי הוא זה ואיזהו אשר מלאו לבו 

לעשות כן?! 

ועוד שדבר זה הוא "דבר שאין רוב הציבור יכולין לעמוד בה"16, לכן יש לגזור עליהם שלא ינהגו 
כן, ואם יסרבו יכופו אותם... אח"כ נתפשטו הדברים, עד שהוצרכו חכמי העיר לתקן ונקבצו 
כולם וגזרו גזירות נח"ש )=נ'ידוי, ח'רם ש'מתא( שעוד כל ימי עולם לא יעשר אדם לקוח מן 

העכו"ם אלא כמו שנהגו עתה ע"פ רבינו.
כסף משנה, הלכות תרומות, פ"א הי"ד

בסופו של דבר חכמי—צפת הכריעו את ההלכה לפי הרמב"ם. 

ענייני דיומא בספרי שאלות–ותשובות
גדולי  ניתן לראות את חשיבותו העצומה של המשנה—תורה בספרי השאלות—ותשובות של  ללא ספק 
הטור  ספרי  בהבאת  רק  מסתפק  אינו  פוסק—הלכה  כל  ואכן,  הזה17.  היום  עד  והאחרונים  הראשונים 
והשו"ע, אלא תמיד הם מציינים גם את המשנה—תורה של הרמב"ם. הם מצטטים ומפלפלים בדבריו, כדי 

להגיע למסקנה הלכה—למעשה. 

אפשר להביא אלפי תשובות לדוגמא, אך כאן נסתפק בחמשה נושאים שמובאים בספרי השו"ת, ומהם 
נוכל ללמוד על הכלל.

מלחמת החת"ם סופר: בימה באמצע בית הכנסת 

ידועה ומפורסמת מלחמתו של רבי משה סופר, בעל החת"ם סופר, להחזיק ולחזק את דת ישראל מול 
ה'משכילים', ומרגלא בפומיה "חדש אסור מן התורה". אחד השינויים שבקשו לעשות אותם 'מתחדשים' 
היה לשנות את מקום הבימה מאמצע הבית כנסת. החת"ם סופר לחם בכל עוז נגד השינוי הזה, והכל 

על יסוד פסק דין הרמב"ם בהלכות תפילה. 

הנה פסק הרמב"ם:
ומעמידין בימה באמצע הבית כדי שיעלה עליה הקורא בתורה או מי אשר אומר לעם דברי 

כבושין כדי שישמעו כולם.
הלכות תפילה, פרק יא הלכה ג 

ובמקום אחר פסק הרמב"ם: 
וכבר נהגו ישראל בכל המקומות להניח תיבה באמצע בית הכנסת ומקיפין אותה בכל יום כדרך 

שהיו מקיפין את המזבח זכר למקדש.
הלכות שופר וסוכה ולולב, פרק ז הלכה כג
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 18. לדוגמא: בשנת תשנ"ג, כותב רבי אליעזר יהודה וולדינברג: 
"שאלתו היא אודות בית כנסת שבשכונתו, שנתעוררה בעיה 
נשים.  עזרת  לבין  אנשים  בין  מבדלת  מחיצה  הקמת  אודות 

וזאת תשובתי כאן בקצרה: חיוב הקמת מחיצה מבדלת בין 
נ"א,  ד'  בסוכה  הגמרא  מדברי  למדים  אנו  לנשים,  אנשים 
ויעוין  בפיה"מ...  הרמב"ם  ומבאר  איתא...  שם  דבמתניתין 

ואלו דברי החת"ם סופר, בהסתמך על המקורות שציינו לעיל ברמב"ם: 
שאלה: 

וע"ד בית הכנסת ישנה שסתרו אנשי הקהל קדש והרחיבו בנין החדשה לרומם בית אלקינו 
ורוצים להעמיד הבימה שקורים בתורה בסוף בית הכנסת סמוך לארון הקודש, ולא באמצע כמו 
שהיה מקדמת דנא, באמרם שיהיה נוי והרוחה יותר בבית הכנסת מאשר תעמוד באמצע, ונפשו 

היפה בשאלתו — אי שפיר דמי לשנויי או לא. 

תשובה: 

...יפה כתב דברמב"ם מפרש בונין תיבה באמצע בית הכנסת כדי שישמעו כולם בשוה... ויען 
הבימה שלנו עומדת בפנים כמזבח הפנימי על כן ראוי להעמידו באמצע בית הכנסת לדמותו 
לבית המקדש בכל האפשרי ואין לשנות במקדש מעט שלנו... והכלל "החדש אסור מן התורה 

בכל מקום.
שו"ת חת"ם סופר, חלק א' )או"ח( סימן כח

מחיצה בבית הכנסת
עוד מצאנו 'חידוש הרמב"ם' בתחום מבנה בית—הכנסת, והוא קביעת המחיצה בבית—הכנסת. במשנה—תורה 
וכן בשולחן—ערוך אין דברים מפורשים על חובת מחיצה בין נשים לגברים בבית—הכנסת, אך הפוסקים18 
ביססו את החיוב לזה מדברי הרמב"ם, כשהוא מתאר את בית—המקדש, ומשם למדו הלכה—למעשה לחיוב 

המחיצה ב'מקדש המעט'. 

וכך כותב הרמב"ם בשני מקומות: 
ערב יום טוב הראשון היו מתקנין במקדש מקום לנשים מלמעלה ולאנשים מלמטה כדי שלא 

יתערבו אלו עם אלו.
הלכות שופר וסוכה ולולב, פרק ח הלכה יב

עזרת הנשים היתה מוקפת גזוזטרא כדי שיהיו הנשים רואות מלמעלן והאנשים מלמטן כדי 
שלא יהיו מעורבבין. 

הלכות בית הבחירה, פרק ה הלכה ט

רבי משה סופר — החת"ם סופר
ה'תקכ"ג )1762( פרנקפורט ד'מיין — ה'ת"ר )1839( פרׂשבורג )כיום ברטיסלבה, בירת סלובקיה(

צאצא הש"ך )בעל 'שפתי כהן'( ובעל 'ילקוט שמעוני' )מזרע רש"י(. החת"ם סופר היה ראש ישיבה ומגדולי הרבנים 
והפוסקים בדורו, ורבן של בני הגולה. חיבר כמה ספרים, שנקראו כולם בשם 'חת"ם סופר' )חת"ם ר"ת חידושי תורת 
משה(, ומכאן כינויו. היה תלמידו של בעל ה'הפלאה' )רבי פנחס הורביץ(, ורבי נתן אדלר, והיה דבוק ברבותיו באופן 
בלתי רגיל. אח"כ הוא עבר מגרמניה להיות רבה וראש הישיבה של העיר פרשבורג. כתשע שנים אחרי בואו לפרשבורג, 
מתה עליו אשתו )ממנה לא היו לו ילדים(, ואז נשא את בתו של רבי עקיבא איגר. החת"ם סופר היה מהלוחמים 
החריפים שהתנגדו לתיקונים בדת ברוח הרפורמה. בדרשותיו ובמכתביו היה רגיל לומר כי "חדש אסור מן התורה בכל 

מקום", הכוונה לכל דבר חדש שרצו מנהיגי הרפורמים לתקן במנהגי לבוש המסורתי, ומנהגי בית הכנסת.

השאיר אחריו כמאה כתבי יד, וביניהם: שו"ת חת"ם סופר — ו' חלקים, כולל למעלה מאלף תשובות. בדף השער כתוב, 
"וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל". בסוף כל תשובה הוא חותם "משה"ק )משה הקטן( סופר מפפד"מ" 
)ר"ת מפרנקפורט דמיין(. חדושי חת"ם סופר — חידושים על הש"ס. תורת משה — פירוש על התורה, החמש מגילות 

ועל הגדה של פסח.

היה  סופר  שמעון  רבי  ובנו  בפרשבורג,  מקומו  את  מילא  סופר',  'כתב  בעל  סופר,  בנימין  שמואל  אברהם  רבי  בנו, 
אב—בית—דין בעיר קראקא. הרבה מצאצאיו נקראו בשם 'סופר' או 'שרייבער'.
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בתוספות יום טוב שם על המשניות שכותב על דברי הרמב"ם 
שם  המשניות  על  שלמה'  'מלאכת  ובפירוש  עמו...  דהדין 
מעתיק ג"כ דברי הרמב"ם בזה, וכאל דבר הפשוט...". )שו"ת 

ציץ אליעזר, ח"כ סימן ז(. 

באנציקלופדיה  ראה  הזה,  בזמן  קרבנות  הקרבת  על   .19
תלמודית, כרך ג, ערך 'בית המקדש' רשימה של ספרי שו"תים 
יעבץ ח"א סימן  "ראה בשו"ת שאילת  וז"ל:  בזה,  העוסקים 
פט, בשו"ת חת"ס חיו"ד סימן רלו, בשו"ת מהר"ץ חיות ח"א 
סימן ב' וח"ב סימן יז, בשו"ת בנין ציון להר"י עטלינגר סימן 
ב', בשו"ת שאילת דוד להר"ד מקרלין ח"א קונטרס דרישת 
ועוד".  קלישר,  להר"צ  ציון  דרישת  בספר  וירושלים,  ציון 
כמובן, שהם כולם מצטטים את דברי הרמב"ם בתשובותיהם. 

20. וז"ל הראב"ד שם: "אמר אברהם: סברת עצמו היא זו ולא 
אמרו..."  ובגמרא  במשנה...  מקומות  ובכמה  לו.  מאין  ידעתי 
לקראת סיום השגתו מוסיף הראב"ד: "כך נגלה לי מסוד ה' 
ליראיו — לפיכך הנכנס עתה שם אין בו כרת". על הקשר של 

ד' ערך  כרך'  הראב"ד לסודות התורה הרחבנו בספר—המבוא 
הראב"ד. 

21. הרב עובדיה יוסף מונה, כדרכו, את ריבוי החולקים על 
הוא  דבריו  בסוף  האחרונים.  ועד  הראשונים  מן  הראב"ד, 
בהחלט,  אסורה  המקדש,  ולבית  הבית  להר  "העליה  מסיק: 
בזמן הזה שאנו טמאי מתים, שטמא מת שנכנס בבית המקדש 
חייב כרת... ואף על פי שהראב"ד בהשגות סובר שאין בזה 
איסור כרת, העיקר כדברי הרמב"ם, שכל רבותינו הראשונים 

מסכימים כדבריו" )שו"ת יחווה—דעת, ח"א סכ"ה(. 

22. גם בענין זה, מצאנו התייחסות בספרות השו"ת, בהתבסס 
"אם  וולדינברג:  יהודה  אליעזר  רבי  כותב  וכך  הרמב"ם.  על 
שררות  לשאר  או  הכנסת  בבית  לגבאי  גר  למנות  יכולים 
איתא  מישראל.  וממונים  גבאים  עוד  עם  במשותף  בישראל 
בגמרא בקדושין ד' ע"ב... והרמב"ם בפ"א מה' מלכים הלכה ד' 

פוסק..." )שו"ת ציץ אליעזר, חי"ט סימן מח(. 

הקרבת קרבנות וכניסה להר הבית בזמן הזה

כך גם כאשר התעררו הפולמוסים אודות הקרבת קרבנות19 וכניסה להר הבית בזמן הזה, לא היה מקור 
לברר את ההלכות הללו מלבד פסקי הרמב"ם במשנה—תורה. 

דעת הרמב"ם היא שקדושת הבית איננה בטלה לעולם, שלא כקדושת ארץ—ישראל שאכן בטלה — שהרי 
קדושת המקדש נובעת מהשכינה, שהיא נצחית, בעוד קדושת ארץ ישראל אינה נובעת מהשכינה אלא 

מהכיבוש או החזקה בקרקע.

וזה לשון הרמב"ם:
ואוכלין קדשי קדשים בכל העזרה אע"פ  בנוי,  בית  כולן אע"פ שאין שם  מקריבין הקרבנות 
שהיא חריבה ואינה מוקפת במחיצה ואוכלין קדשים קלים ומעשר שני בכל ירושלים אף על פי 

שאין שם חומות שהקדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבא. 

ובמה נתקדשה? בקדושה ראשונה שקדשה שלמה שהוא קידש העזרה וירושלים לשעתן וקידשן 
לעתיד לבא.

...ולמה אני אומר במקדש וירושלים קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא, ובקדושת שאר ארץ 
ישראל לענין שביעית ומעשרות וכיוצא בהן לא קדשה לעתיד לבוא? לפי שקדושת המקדש 
וירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה... אבל חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות אינו אלא 
מפני שהוא כבוש רבים וכיון שנלקחה הארץ מידיהם בטל הכבוש... וכיון שעלה עזרא וקדשה 

לא קדשה בכיבוש אלא בחזקה שהחזיקו בה... על הדרך שביארנו בהלכות תרומה.
הלכות בית—הבחירה, פרק ו הלכות יד—טו

אגב: הראב"ד בהשגתו על הלכה זו, פוסק בדיוק להיפך: קדושת ארץ ישראל קיימת לעד, ואילו קדושת 
מקום המקדש בטלה עם החורבן — והנכנס לשם בטומאה אינו חייב כרת20!

והנה, סוף—כל—סוף, הדעה המקובלת הלכה—למעשה היא דעת הרמב"ם, ועל פיה נושאים ונותנים עד עצם 
היום הזה21. 

"מקרב אחיך תשים עליך": מעמד גר למשרה ציבורית

בפרק שני של ספר—המבוא, במכתב שכתב הרמב"ם לרבי עובדיה הגר, נוכחנו לדעת את היחס המיוחד 
שיש לו כלפי הגרים. אך כשם שאהבתו של הרמב"ם אל הגרים נובעת מדברי התורה — 'ואהבת את הגר', 
כך גם המעמד הראוי להם נובע מדברי התורה, שעליהם היא קובעת, שאין למנות למשרה ציבורית22 

גר שהתגייר.
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הבאה,  בפסקה  שתבוא  ההלכה  גם  אגב,  יז:טו.  דברים   .23
'מעמד האשה למשרה ציבורית', נובעת מאותו פסוק: "שום 

תשים עליך מלך" - ולא מלכה". 

24. שם. 

25. שופטים פיסקא קנז. 

26. וכך למשל דן על הדברים הרב מנשה קליין בשנת תשל"ה: 

"בדבר שאלתו אי מותר לבחור אשה לנשיאות להנהלת בית 
פ"א  הרמב"ם  לדברי  ציין  תורתו  וכבוד  קהלה,  או  הכנסת 
הרבה  והאריך  עליו  חולקין  והביא  ה"ה,  מלכים  מהלכות 

כדרכה של תורה..." )שו"ת משנה הלכות ח"ז סימן רנד(. 

27. רבי משה פיינשטיין באגרות משה )יו"ד ח"ב סימן מ"ד( 
דן בענין אם למנות אשה להשגחה על כשרות. 

וכך פוסק הרמב"ם:
אין מעמידין מלך מקהל גרים אפילו אחר כמה דורות עד שתהיה אמו מישראל, שנאמר23: "לא 
תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא", ולא למלכות בלבד אלא לכל שררות שבישראל, 
לא שר צבא לא שר חמשים או שר עשרה, אפילו ממונה על אמת המים שמחלק ממנה לשדות, 
ואין צריך לומר דיין או נשיא שלא יהא אלא מישראל, שנאמר: "מקרב אחיך תשים עליך מלך", 

כל משימות שאתה משים לא יהו אלא "מקרב אחיך".
הלכות מלכים, פרק א הלכה ד

"שום תשים עליך מלך": מעמד האשה למשרה ציבורית

ומעניין לעניין: 

נסיים כאן עם סוגיה הבוערת בימינו, אודות מעמד הנשים לכהן בשררה ציבורית, שהיא בדיוק ההלכה 
הבאה בדברי הרמב"ם שם. אין זה סוד שהשתנה דורנו גם בנושא זה של נשים, ביחס לדורות קודמים. 
כיום הנשים מהוות גורם מכריע ומשפיע בתחומים רבים מאוד, מה שמעלה דרך—קבע את השאלה אודות 
מינוי אשה לשררה כלשהי. ולכן אין פלא שיש כמה תשובות להלכה בזמננו על נושא זה, ושוב, ניתן 

לראות איך שכל גדולי הפוסקים ביססו את דבריהם על דברי הרמב"ם:
אין מעמידין אשה במלכות, שנאמר24: ]"שום תשים[ עליך מלך", ולא "מלכה", וכן כל משימות 

שבישראל אין ממנים בהם אלא איש. 
שם, פרק א הלכה ה

מלכה".  ולא   — מלך  עליך  תשים  "שום  נמרץ:  בקיצור  נאמר  שם  בספרי25,  הוא  הרמב"ם  של  מקורו 
ההרחבה "וכן כל משימות שבישראל אין ממנים בהם אלא איש" — היא של הרמב"ם.

הרדב"ז על המקום מקשה מדבורה הנביאה — "והיא שופטה את ישראל בעת ההיא"! הוא מעלה כמה 
אפשרויות לתירוץ, ומכאן והלאה מתחילה מערכת עניפה של שו"ת בדורות האחרונים, העוסקת בכל 

המינויים הקיימים, החל מהוראת דין ע"י אשה, נשיאות בקהלה26, וכלה באשה משגיחת כשרות27. 

הרי לנו, עד כמה חביבים ומוערכים דברי הרמב"ם בעיני הפוסקים, עד כי הרחבת שורה אחת של רבינו, 
גורמת לשפוך עוד נחלי דיו, ולהוליד מהם פסיקות חדשות.
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הרמב"ם במשנתו של בעל ה'נודע ביהודה'

אם כבר עסקנו בספרות השו"ת, מצאנו לנכון להביא כאן כמה ציטוטים מאחד הפוסקים המפורסמים 
בתולדות עם ישראל, הלא הוא רבי יחזקאל לנדא, בעל שו"ת 'נודע ביהודה'. מתוך קריאה בתשובותיו, 
ניכרת בעליל חיבתו לכל אות שיצאה מפרי עטו של רבינו הרמב"ם. חלק גדול מחידושיו והכרעותיו 
בהוראה הוא ביסס על יסוד פסקי הרמב"ם, שכבודו וסמכותו היו גדולים בעיניו, ומביא אלפי פעמים 

את דברי הרמב"ם, ואף מכנה אותו 'רבינו הגדול'. 

הנה כמה לשונות מבעל ה'נודע ביהודה':
דוק בלשון הזהב של רבינו הגדול.

צל"ח, שבת דף עב, ב

וכעת עדיין לא זכיתי לעמוד על כוונתו של רבינו הגדול, כי בלא ספק כל לשונו הוא בדקדוק 
ובכוונה, וה' יזכני ויחכמני לעמוד על דבריו.

שם, פסחים דף כד, ב

רבינו הגדול הרמב"ם בפ"א ממעילה הלכה ג' פסק... ואף שתמהו עליו האחרונים, מ"מ אף אם 
היה נעלם מאתנו טעמו של רבינו הגדול, אמרינן כבר הורה רבינו הגדול, ובודאי טעמו ונימוקו 

עמו.
שם, פסחים דף כט, א

מרוב חביבותו לדברי הרמב"ם, פעמים שהוא מאריך את הדיון עליהם, כדי לבררם עד תומם. במקום 
אחד בספר השאלות ותשובות שלו הוא מתנצל על האריכות "בדברי רבינו הגדול, כי כן דרכנו בכל מקום 
שאנחנו מגיעים לדבריו", ומשם לומדים אנו עד כמה יקרים דברי ה'נשר הגדול' בעיני ה'נודע ביהודה':

והנה הארכנו בדברי רבינו הגדול כי כן דרכנו בכל מקום שאנחנו מגיעים לדבריו — לירד לסוף 
דעתו בכל המקומות הנוגעים לזה הענין.

שו"ת נודע ביהודה, מהדו"ת, אהע"ז, סימן קכט

 שער לשו"ת הנודע ביהודה, מהדורא תנינא 
על חלקי אורח חיים ויורה דעה
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וכדרכם של גדולי ישראל העוסקים בדברי הרמב"ם, אף ה'נודע ביהודה' טרח, לא רק להעמיק בתוך 
דבריו המפורשים של הרמב"ם, אלא גם דיוק מ'השמטות הרמב"ם' היוו אצלו הלכה—למעשה. כאן הוא 
מקשה — הייתכן שהרמב"ם לא מביא את הנוסח של תפילת—הדרך במשנה—תורה, ואף מתפלא על זה 

שאף אחד מנושאי כלי הרמב"ם הרגישו בזה28:
דע כי תמה אני על רבינו הגדול הרמב"ם שלא מצאתי שהביא כלל בחבורו לא בהלכות תפלה 
ולא בהלכות ברכות גוף תפלת הדרך, לא הברכה בכלל ופשיטא פרטיה דהיינו אימת ועד כמה 

והיכי מצלי לה... והוא דבר תימא, ותמהני על כל נושאי כליו שלא הרגישו בזה.
צל"ח, ברכות דף ל, א

ובמקום אחד כדי לתרץ 'השמטת הרמב"ם' קובע הוא כלל גדול בלימוד המשנה—תורה של הרמב"ם:
ומה שהקשה... למה לא הזכיר הרמב"ם גם שיעור מיל? 

...מי שבקי בדרכי רבינו הגדול הרמב"ם יודע שאין דרכו להביא בספרו שום דין שאינו מפורש 
בתלמוד בבלי או ירושלמי או בספרא או בספרי וכיוצא אף שהדין ההוא מוכח בכמה הוכחות 
מתוך משא ומתן של הגמרא, כיון שאינו מפורש בפירוש אינו מזכירו בספרו, לולא דבר המפורש 

בדברי הגאונים מזכיר לפעמים.
שו"ת נודע ביהודה, מהדו"ת, יו"ד, סימן לט 

פני ההלכה, ללא המשנה—תורה של הרמב"ם. חיבורו של  נראים  היו  כללו של דבר: קשה לתאר איך 
הרמב"ם עומד עד ימינו אלו לא רק במרכז הפלפול והעיון התורני אלא גם במרכז ההלכה הפסוקה, 

ודברי רבינו קיימים לעד. 

רבי יחזקאל סג"ל לנדא — הנודע ביהודה
ה'תע"ד )1713( אפטא, פולין — ה'תקנ"ג )1793( פראג

מגדולי רבני ופוסקי אשכנז. רבי יחזקאל התייחס למשפחת רש"י, כפי שהוא מעיד על עצמו: "ויען 
שאני מגזע רש"י, יגעתי ליישב דברי רש"י על נכון" )שו"ת נודע ביהודה, יו"ד סימן רא(. בשנת ה'תקט"ו 
)1755( נקרא לכהן ברבנות בעיר פראג, עיר ואם בישראל. בפראג שימש כראש אב—בית—דין, והנהיג 
את הקהילה ביד רמה, התקין תקנות רבות, וייסד ישיבה גדולה אשר תלמידיו נהרו אליה לקבל תורה 
מפיו. בין תלמידיו נמנה רבי אברהם דנציג, בעל ה'חיי אדם', ורבי אלעזר פלקלס בעל 'תשובה מאהבה'. 

ה'נודע ביהודה' לחם מלחמת גדולה נגד כת שבתי צבי, וציוה להכריז בבית הכנסת בכל שנה ושנה לפני 
"כל נדרי", בזה"ל: "לכל החוטאים והפושעים יש תשובה חוץ מאלה מעריצי הש"צ ומחזיקים בשיטתם". 
בעת המחלוקת הגדולה שפרצה בין רבי יעקב עמדין ורבי יהונתן אייבשיץ, פירסם רבי יחזקאל מכתב, 
בו הוא דרש מרבני וחכמי הדור שישתדלו להשקיט את הריב. נמנה על קהילת ה'מתנגדים' לתנועת 
יחוד  "לשם  המתחיל:  )קטע  יחוד'  'לשם  הקטע  להוספת  התנגדותו  ביותר  ומפורסמת  ה'חסידות', 
קודשא בריך הוא ושכינתיה..."( הנאמר לפני כל מצוה, ובפרט לפני תפילות )בימיו גדולי החסידות 
ומייסדיה הורו לתלמידיהם לנהוג כן(. תשובתו החריפה בענין זה נדפסה בשו"ת שלו )נוב"י יו"ד סימן 

צג(. למרות מחלוקתו החריפה בתנועה זו, הבעש"ט ותלמידיו התייחסו אליו ביראת כבוד. 

רבי יחזקאל חיבר כמה ספרים, וביניהם: 'נודע ביהודה' — 855 שו"ת על ארבע חלקי שו"ע. ספר זה הוא 
המפורסם ביותר מבין ספריו בעולם התורני, עד שכינוי הנודע של המחבר הוא על שם ספרו זה. רבי 
יחזקאל הקדיש את ספרו על שם אביו, 'יהודה'. 'דגול מרבבה' — חידושים והגהות לשו"ע יורה דעה, 
ונדפס בגליון השו"ע. 'צל"ח' )ר"ת: ציון לנפש חיה( — חידושים על הש"ס ורמב"ם. ספר זה הקדיש 

לאמו )חיה(.

28. עשרות פעמים אנו מוצאים שבעל הנודע ביהודה מתפלא 
דבכל  "ודע  ומהם:  הרמב"ם,  נושאי—כלי  של  התעלמותם  על 
הלכות מאכלות אסורות ברמב"ם לא מצאתי בו דין זה דכבוש 
)שו"ת  לזה"  לב  לא שמו  כליו  מנושאי  כמבושל ושום אחד 
נודע ביהודה, מהדורא קמא, יורה דעה, סימן כו(. "והנה גוף 

הבית  בעל  שאין  שבדבר  לחדש  הרמב"ם  שהמציא  זה  דין 
על  לבוא  זכיתי  ולא  הוא  חידוש  קידושין,  ספק  הוי  מקפיד 
מקורו מאין המציא חידוש זה, וכל נושאי כליו לא הראו לנו 
העזר  אבן  קמא,  מהדורא  ביהודה,  נודע  )שו"ת  מוצאו"  את 

סימן נט(. 
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לעתים  יש  אלא  הגדולות'  ה'הלכות  בסיום  רק  ולא   .29
אחת  למשל,  הפרק.  בתוך  גם  אלו  דברים  מכניס  שהרמב"ם 
החוזר  כרעיון  גם  המשמשות  זה,  בענין  הבולטות  ההלכות 
ההלכה  היא  הנוראים,  הימים  לקראת  בפרט  המוסר,  בספרי 
שופר  שתקיעת  פי  על  "אף  תשובה:  מהלכות  המפורסמת 

גזירת הכתוב, רמז יש בו, כלומר עורו ישינים  בראש השנה 
משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם..." )הלכות תשובה, פ"ג 

ה"ד(. 

30. בפירושו על התורה, 'משך חכמה' )ויקרא יד:נא(. 

"נועם מוסרו של הרמב"ם"
ולא רק בענייני הלכה, זוכים אנו לקצור מפירותיו של הרמב"ם, אלא גם בענייני השקפה ומוסר דברי 

רבינו במשנה—תורה משמשים כאבן יסוד לכל יהודי עד היום הזה. 

פנינים אלו נמצאים בדברי הרמב"ם בדרך כלל בסיום ה'הלכות הגדולות' של כל ספר29. 

דוגמא אחת המלמדת על הכלל:

ההלכה החותמת את הלכות טומאת צרעת, מפורסמת מאוד בשל התוכחה הגלויה והנוקבת שנותן בה 
המורה הגדול לאלו ה"מרבים לדבר גדולות ונפלאות". הרמב"ם מתאר בדיוק נפלא את ההשתלשלות 

מדיבורי לשון הרע ורכילות, עד לדיבור סרה בבורא העולם. 

רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק30 מיסב את תשומת לבנו לדברי ההתעוררות הללו, וקובע: "וכל איש 
נלבב יקשיב לנועם מוסרו של הרמב"ם סוף הלכות אלו, ואז ייטב לו". ואכן דברי הרמב"ם יעידו בעד 

עצמם:
...וזה השינוי האמור בבגדים ובבתים שקראתו תורה צרעת בשותפות השם אינו ממנהגו של 
עולם, אלא אות ופלא היה בישראל כדי להזהירן מלשון הרע, שהמספר בלשון הרע משתנות 
כלי העור  יטהר הבית, אם עמד ברשעו עד שהותץ הבית משתנין  בו  ביתו. אם חזר  קירות 
שבביתו שהוא יושב ושוכב עליהן, אם חזר בו יטהרו, ואם עמד ברשעו... משתנה עורו ויצטרע, 

ויהיה מובדל ומפורסם לבדו עד שלא יתעסק בשיחת הרשעים שהוא הליצנות ולשון הרע.

...וזה דרך ישיבת הלצים הרשעים: בתחילה מרבין בדברי הבאי... ומתוך כך באין לספר בגנות 
יהיה להן הרגל לדבר בנביאים ולתת דופי בדבריהם... ומתוך כך באין  הצדיקים... ומתוך כך 
לדבר באלהים וכופרין בעיקר... אבל שיחת כשרי ישראל אינה אלא בדברי תורה וחכמה, לפיכך 

הקדוש ברוך הוא עוזר על ידן ומזכה אותן בה... 
סוף הלכות טומאת צרעת

רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק — האור שמח
ה'תר"ג )1843( לטירמנץ )פלך וילנה(, ליטא — אלול ה'תרפ"ו )1925( ריגה, לטביה

מגדולי הרבנים באירופה בתקופה שלפני השואה. בשנת תרמ"ח )1888( נתמנה רבה של העיר דווינסק 
שבלטביה )מצד קהילת ה'מתנגדים', ושימש לצידו של רבה של קהילת החסידים הוא הגאון הרוגצ'ביר(. 
שימש שם ברבנות כארבעים שנה, וקנה לעצמו הערכה גדולה בכל החוגים. היה ער מאוד לשאלות 
שעמדו על הפרק בתוך יהדות רוסיה, ופעל רבות למען הרמת קרן התורה. בימי מלחמה העולמית 
הראשונה השתדל במסירת נפש לכלל ישראל. ביחוד התעניין בגורל הנשים, שבעליהן נמצאו בחזית 

המלחמה — ודאג להן כרחמי אב. 

התפרסם על שם ספריו: 'אור—שמח' על הרמב"ם, ו'משך—חכמה' על התורה )'שמח' ו'משך' רמז לשמו 
— מ'איר ש'מחה כ'הן(, ו'שו"ת אור שמח'. בקיאותו נוגעת לא רק בספרות ההלכה, אלא גם בספרות 
האגדה, הזוהר, וספרי השקפה, ומאז שיצאו ספריו לאור לא משו משולחנם של לומדי תורה. ה'אור—
שמח' על הרמב"ם הוא אחד הפירושים המקוריים שנכתבו על הרמב"ם. הספר הוא בעיקר הסברים 
וביאורי סוגיות התלמוד לפי הרמב"ם. גם ה'משך חכמה' )מש"ך ראשי—תיבות: מ'איר ש'מחה כ'הן(, הוא 
אחד מספרי הדרוש המקוריים ביותר, והשפעתו על עולם הדרוש גדולה. בפרשת בחוקותי הזהיר בו 
את אלו הסוברים ש"ברלין היא ירושלים" כי "רוח סופה וסער" תעקרם ממקומם — אזהרה שהתגשמה 

אחרי פטירתו. 
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31. לגבי הנחת המטה בחדר בין מזרח למערב. 

32. שמתירים באופנים מסוימים. 

33. כולל ישיבות מספרד כמו אצל הרמב"ן, הרשב"א, והר"ן, 
בעלי  בדרכי  דרכו  שכבר  תלמידיהם,  ותלמידי  ותלמידיהם 

התוספות. 

בדינים  רק  עסקו  שלא  בכך  גם  התייחדו  אלו  גדולים   .34

הלימוד  את  להחיות  החלו  אלא  הלכה—למעשה,  הנוהגים 
בנושאים של קדשים טהרות וזרעים, ובאלה היה מרכז עיונם, 

וממילא הרמב"ם היה מרכז עולמם. 

35. כפי שהארכנו בפרק על הקדמת הרמב"ם למשנה—תורה, 
שם הוא מגלה שכתב את ספרו בגלל 'ירידת הדורות', וכלשונו: 

"מפני שתקפו צרות...'". 

ברור הדבר, שה'כהן הגדול' החפץ—חיים )רבי ישראל מאיר הכהן( לאורך כל ספריו 
להתרחק  כדי  ודעת  מוסר  ללמד  כדי  הרמב"ם  בדברי  השתמש  הרע,  לשון  על 

מלשון הרע.

זאת ועוד: כל השקפות הרמב"ם, שהועלו על ידו בחיבורו המשנה—תורה, ראויים 
להתכנס כספר בפני עצמו. רעיונות המוסר הנפלאים הכלולים שם מהווים פרק 

מרכזי בספרות המוסר מאז ומעולם. 

)'הרב  סופר  שמעון  רבי  האחרונים,  בדורות  הונגריה,  חכמי  מגדולי  אחד  ואכן, 
'מוסרי הרמב"ם' ללקט את  לנכון בספרו  בנו של ה'כתב—סופר'(, מצא  מערלוי', 
כל קטעי המוסר המופיעים לאורך המשנה—תורה, והוא מחולק לשלושים חלקים, 
ללימוד יומי במשך כל חודש. הספר נדפס כמה פעמים, וכנראה שהתקבל בעיקר 

אצל יוצאי הונגריא, או תלמידי בית מדרשו של החת"ם סופר וצאצאיו.

 לימוד הרמב"ם מתחילתו ועד סופו
אך  הזה.  היום  עד  כולו  עולם ההלכה  כאן עסקנו בהשפעת חלקים מסוימים מהמשנה—תורה על  עד 
לאמיתו של דבר חזונו של הרמב"ם היה שילמדו את כל הי"ד ספרים שלו מתחילת ספר—המדע עד 

חתימת ספר—שופטים.

אך כאן המקום לשאול: האם אכן חזונו של הרמב"ם התגשם?

למעשה, דוקא באותן קהילות ובאותם הזמנים שהסתמכו על הרמב"ם הלכה—למעשה, נקבע הלימוד רק 
בחלק מהספר, כלומר, בהלכות שאכן נוגעים למעשה, אך הלכות שהן 'הלכתא למשיחא' כמעט לא נלמדו. 

וכך קובל מרן רבי יוסף קארו:
העולם נוהגים31 כדברי התוספות32. נראה לי שהוא מפני שאינם מעיינים בדברי הרמב"ם בהלכות 

בית הבחירה אלא חד או תרי בדרא, והנכון ליזהר כדברי הרמב"ם ז"ל שהוא עמוד ההוראה.
בית יוסף, או"ח סימן ג

ופלפול,  לעיון  כמקור  בעיקר  הרמב"ם  התקבל  והצרפתי33,  האשכנזי  הפלפול  מן  שהושפעו  בישיבות 
ולא לפסיקת הלכה. מקצוע שלם נוצר שעיקרו יישוב סתירות ברמב"ם, ואף טורחים לשער מה היו 

הגירסאות של הרמב"ם בגמרא שלו, וכדומה. 

עיונם  רוב  את  ׂשמו  גדולים  גאונים  כאשר  הקודמת,  המאה  באמצע  לשיאו  הגיע  זו  בשיטה  הלימוד 
ברמב"ם. בין הבולטים שבהם ניתן למנות את הגאון הרוגוצ'ובי רבי יוסף רוזין בעל ה'צפנת—פענח' )שאף 
החזיק את הרמב"ם כרבו(; רבי חיים סולובייצ'יק מבריסק, בעל 'חידושי רבינו חיים הלוי'; ורבי מאיר 

שמחה הכהן מדווינסק, בעל ה'אור—שמח'34.

כך, שבעוד שחזונו של המחבר היה ליצור חיבור של "הלכות... לקטן ולגדול" המקיף את כל התורה כולה 
— למעשה הפך קובץ—ההלכות לספרם של למדנים מובהקים ובני ישיבות, ואורו הגדול נחשך מהמון 

העם, קהל היעד המקורי של הרמב"ם35. 

'מוסרי הרמב"ם' מנכדו של החת"ם סופר
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36. סדר זה היה מאד חשוב בעיני רבינו, וכך כותב הרמב"ם 
בצורה ברורה, עד שמצאנו אותו מטיף מוסר לשואל המקשה 
על ברכת ברית המילה: "ותמהתי הרבה: היאך עיינתם בהלכות 
מילה ולא עיינתם בהלכות ברכות שהן קודם הלכות מילה?!" 

)תשובות הרמב"ם, סימן שלב(. 

מצוות  קיום  היא  לתקנה  הסיבות  שאחת  לציין  יש   .37
ידיעת—התורה המתבצעת בצורה המושלמת ביותר ע"י לימוד 

הרמב"ם המקיף את כל התורה כולה. 

אולם בזמננו השתנה גם פרט זה וחזונו המקורי של הרמב"ם קם לתחיה. בשנת ה'תשמ"ד )1984( תיקן 
האדמו"ר מליובאוויטש לקבוע שיעור יומי של שלושה פרקים ברמב"ם, על מנת לסיים את המשנה—

תורה כולו במשך כשנה )או שלש שנים בלימוד של פרק אחד ליום(, מתחילתו ועד סופו — ועל הסדר36, 
מ"יסוד היסודות" עד "כמים לים מכסים"37. ומאז לומדים רבבות יהודים, קטן וגדול, את המשנה—תורה 

כפי רצון מחברו — רבינו משה בן מימון.

רבי חיים הלוי סולובייצ'יק — רבי חיים בריסקר
ה'תרי"ג )1853( וולוז'ין, ליטא — ה'תרע"ח )1918( וורשה, פולין

מגדולי הרבנים בדור שלפני השואה. רבי חיים היה החוליה הבולטת ביותר בשושלת בריסק. אביו היה רבי יוסף דוב, 
מחבר הספר 'בית הלוי' על הרמב"ם. נשא את בתו של רבי רפאל שפירא, מראשי ישיבת וולוז'ין ונכדתו של הנצי"ב 
)רבי נפתלי צבי יהודה ברלין(, והחל אז את פעילתו כמגיד—שיעור. בשנת ה'תר"מ )1880(, בגיל 27, מונה לראש—ישיבה, 
והמשיך לנהל את הישיבה יחד עם הנצי"ב. רבי חיים הביא מהפך בדרך הלימוד בישיבה, המיוסדת על ההבנה, ועיקרה 
גורם בסוגיה התלמודית לחלקיו,  כל  לנתח  נהג  רבי חיים  ולרדת לשורשיה.  ביסודות הסוגיא הנלמדת  — להעמיק 
הנקרא בשם 'חקירה' )דוגמה לדבר: החילוק בין 'איסור חפצא' ו'איסור גברא'(. בדרך זו פתח וסלל את הדרך להוסיף 
ולהעמיק בשאלות ובתירוצים של עומק התלמוד והרמב"ם. שיטתו, הנודעת כ'דרך בריסק', כבשה את לב התלמידים, 
והתרחבה והקיפה את כל ישיבות ליטא, מאז ועד ימינו. ספר חידושיו על הרמב"ם — 'חידושי רבי חיים הלוי' מהווה 

ספר יסוד בעולם הישיבות. 

בשנת ה'תרנ"ב )1892( עבר רבי חיים לבריסק ושם ישב על כסא הרבנות, ומכאן ואילך התפרסם כרבי חיים בריסקר. 
כשם שרבי חיים היה גאון בתורה כך היה גאון במידת החסד. הוא היה ידוע בהחמרות מרובות חוץ מעניני פיקוח נפש, 
שבהם היה מיקל מאוד, וכאשר טענו כנגדו שהוא מיקל בדיני הצומות בעבור חולים מסוכנים, השיב, "אדרבה! אני 
מחמיר בדיני פיקוח נפש!". עם פרוץ מלחמת עולם הראשונה עבר למינסק ולאחר מכן לוורשה. בנו, רבי יצחק זאב, 
היודע כ'בריסקר רב', ותלמידו המובהק של אביו, מילא את מקום רבי חיים בבריסק ואחר כך עלה לירושלים, שם הוא 

נפטר בתשרי ה'תש"כ )1959(. 

רבי יוסף רוזין מדווינסק — הרוגצ'ביר
ה'תרי"ח )1858( רוגצ'וב, רוסיה—הלבנה — ה'תרצ"ו )1936( ווינה, אוסטריה

מגדולי הרבנים בדור שלפני השואה. שמו הלך לפניו כגאון אדיר, שאין דבר תורה שנעלם ממנו. בשנת ה'תרמ"ט )1889( 
התמנה לרבה של הקהילה החסידית בדווינסק, לצדו של רבי מאיר שמחה הכהן, שהיה רבה של קהילת המתנגדים. 
כל ימיו היו שלשלת אחת בלתי פוסקת של לימוד התורה. ממש "לא פסק פומיה מגירסא" עד שהיו אומרים עליו 
שלפיכך לא גזז שערות ראשו והיה מגדל פרע, כדי שלא יצטרך לישב באותה שעה בגילוי ראש ולהפסיק מדברי תורה. 
התשובות שהשיב הרוגצ'ביר להלכה עלו לרבבה )בתשובה שבכת"י משנת תרפ"ו הוא כותב: "תשובותי הן מפוזרות 
לאלפים בכל קצוי ארץ"(. הוא עצמו כותב: "יאמין לי שאני משיב בכל יום מכתבים רבים ואי אפשר לי להשיב באריכות 

מחמת הטורח וכן הוצאת בי—דואר" )שו"ת צפנת פענח, סימן ג(. 

ספריו הם 'צפנת פענח' על הרמב"ם, 'צפנת פענח' על התורה, ושו"ת 'צפנת פענח'. כמעט בכל דף כשמחדש איזה 
חידוש, מיד הוא מרבה לציין השוואות ודוגמאות לסברתו מתוך ים—התלמוד, מדרשי הלכה, ועוד, שלכאורה הם ענינים 
רחוקים זה מזה. אחר כך הוא מציין "עיין", כשעל הלומד לעיין במקורות הרבים שציין, כדי להבין ו"לפענח" את 
"צפונות" כוונתו של המחבר. ואף כאשר הצליח למצוא את המקור לעיון, לעתים קרובות קשה להבין את הקשר לנושא 
המדובר! בדור שלאחר פטירתו התעמלו תלמידי חכמים שונים כדי להבהיר את דבריו, תוך הוספת הערות וציטוטי 
מקורות, והבולט ביניהם הוא הרב מנחם מנדל כשר )חיבר 'מפענח צפונות', שבו הוא מנסה לבאר את שיטתו המיוחדת 
של הרוגצ'ובי. בספר זה הוא מראה כיצד מושגים כמו 'חומר' ו'צורה', 'כמות', 'איכות' ו'מהות', 'פועל, פעולה ונפעל', 
'נקודה' ו'הרכבה' — הופכים לדרך ללבן סוגיות שונות בבבלי ובירושלמי(. הרוגצ'ובי הכיר היטב את חשיבות ספריו, 
וכפי שמעיד בעצמו: "והנה אי"ה בזה החורף אתן בדפוס חיבורי הגדול הנקרא בשם 'צפנת פענח', שם ת"ל יתראו 

נפלאות מתורת ה' ויתבררו כל הספיקות" )שו"ת צפנת פענח, סוף סימן קנב(.
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משרתי משה: נושאי–כלי המשנה–תורה
אחד  לעולם".  וקיים  חזק  "קולו  כי  פסקה,  לא  הרמב"ם  של  השפעתו  הפרק,  בפתיחת  שהזכרנו  כפי 
ונושאי—כלים,  מפרשים  של  הגדול  השפע  הוא  למרחוק,  קולו  הד  נשמע  כמה  עד  המראים  הדברים 

הקיימים סביב חיבוריו. 

נושאי–כלי המשנה–תורה
של רבינו משה בן מימון

קורדובה, ספרד - ד'תתצ"ח/1138

פוסטאט )קהיר(, מצרים - ד'תתקס"ה/1204

 נרבונה, פרובנסרבינו אברהם ב"ר דוד השגת הראב"ד 
ד'תת"פ/1120 

פושקיירה, פרובנס
ד'תתקנ"ט/1198 

טולוסה, ספרדרבינו וידאל די טולושא  מגיד–משנה 

נפטר ה'קי"ז/1357 

ׂשֹוריא, ספרדרבינו שם טוב ן' גאון  מגדל–עז 

ה'מ"ז/1287

צפת 

ה'צ"ח/1335

רוטנברג, אשכנזרבינו מאיר הכהן  הגהות–מיימוניות 

נהרג על קידוש ה'נ"ח/1357 

נרבונה, פרובנס רבינו מנוח ספר המנוחה 

נפטר בתחילת אלף השישי/לערך 1270

ספרד רבינו יוסף קורקוס הר"י קורקוס 

לפני הגירוש - ה'רנ"ב/1492

ירושלים

ה'שכ"ה/1565

ספרדרבינו דוד ן' זמרא רדב"ז

ה'ר"ל/1470

צפת

ה'של"ג/1572

טולידו, ספרד מרן רבינו יוסף קארו  כסף–משנה 

ה'רמ"ח/1488

צפת

ה'של"ה/1575

שאלוניקי, תורכיהרבינו אברהם די בוטן לחם–משנה 

ה'ש"ה/1545 - ה'שנ"א/1591

קושטנדניא, תורכיה רבינו יהודה רוזאניס משנה–למלך 

ה'תי"ז/1657 - ה'תפ"ז/1727

אכן, ספרו הגדול של רבינו עורר חכמים ולמדנים מאז הופעתו לכתוב עליו פירושים, קושיות ותירוצים, 
ולדון בכל תג ותג שבו. המשימה הראשונה שעמדה בפני חכמים אלו היא חיפוש וציון מקורותיו, מאחר 
שהרמב"ם עצמו נמנע מלעשות זאת. בנוסף לכך, הרבו לדון בביאור דבריו, בירור שיטתו הלכה—למעשה, 
הסברים במקומות שנראה כי נטה מדברי הגמרא, ועוד. כך נוצרו פירושים ומספר רב של ספרים על 

הרמב"ם. 
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38. כגון פירושי הרדב"ז, הכסף משנה, מהר"י קורקוס, וכיוצא 
בהם. 

ורבי משה הכהן,  כגון רבינו מנוח שכתב ספר המנוחה,   .39
הובאו בכסף—משנה(.  )מקצת השגותיו  הגהות הרמ"ך  שכתב 
שני פירושים אלו של חכמי פרובנס נדפסו מחדש במהדורת 
יש  מסוימת  במידה  וכן  פרנקל.  הוצאת  של  משנה—תורה 
להוסיף את השגות הראב"ד, שאף הוא מפרש בכמה מקומות 
כלי  לנושאי  המבוא  ב‘ספר  זה  על  ראה  הרמב"ם.  דברי  את 

הרמב”ם‘ )כרך ד( — ערך הראב"ד. 

טז(,  )פרק  ומדינה'  מדינה  'בכל  בפרק  לעיל  כאמור   .40
שבמטבע לשון זו תיאר רבי אהרן ב"ר משולם מלוניל, חברו 
של רבי יהונתן הכהן, את תורתו של הרמב"ם, כשרצה להדגיש 
עד כמה היתה תורתו של הרמב"ם מקובלת בפרובנס בימיו. 
וכך הושפע מדבריו המהר"ם מרוטנבורג! וזה לשונו: "אמנם 
זצ"ל נשאלתי מאת  בן מיימון  לידי ספר רבינו משה  משבא 
כבודך שאלה זו, אמרתי בלבי: אשאל באורים ותומים, ודבר 

מה יראני והגדתי לך". 

41. כיוצא מן הכלל חובר בימים קדומים פירוש אחד מחכם 
אשכנזי ונדפס בדפוס ראשון על ה'דף', הוא פירוש רבינו מאיר 
הכהן, תלמיד מהר"ם מרוטנבורג, הנקרא 'הגהות מיימוניות'. 
גדולי אשכנז  והדעות של  פירושו הוא הבאת השיטת  עיקר 

לתוך היכלו של הרמב"ם הספרדי. 

42. מעניין שההיפך היה לנושאי—כלי השו"ע. סביב לו נדפסו 
חכמי— של  ולא  חכמי—אשכנז  של  והביאורים  הפירושים  רק 

ספרד. 

דעות  ויש  מדויקים,  התאריכים  כל  שלא  לציין  ויש   .43
שונות, ובכלל קשה להגיע למסקנה ברורה. כמו כן, על חלק 
מהמפרשים לא הגיעו אלינו ידיעות, כך שקשה אפילו לשער 
תאריכי יום הולדתם. בדברי ימיהם ובעיון ספריהם של גדולי 
מפרשי הרמב"ם, נרחיב בעזה"י ב'ספר המבוא לספרי נושאי 

כלי הרמב"ם'. 

ותומים'40,  כ'אורים  הרמב"ם  פסקי  היו  שאצלם  )ופרובנס39(  ספרד38  חכמי  של  היו  הפירושים  עיקר 
ופירושיהם נדפסו ונקבעו על ה'דף' של ספרי המשנה—תורה, ברוב רובן של המהדורות מאז ועד ימינו41.

או  הרמב"ם  ספרי  בסוף  רק  נדפסו  הבאים  בדורות  למשנה—תורה  חכמי—אשכנז  מפירושיהם של  ברם, 
בספרים בפני עצמם, אך לא סביב לו42.

מאז  לימוד המשנה—תורה  נפרד של  בלתי  לחלק  והפכו  ה'דף'  על  הרמב"ם שנדפסו  פירושי  הם  ואלו 
ומעולם43. 

חתימת המשנה–תורה, בשבח לבורא עולם "בפרטו ובכללו"
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 אחרית דבר
כפי שראינו בפרקים הקודמים, לא בנקל צעד הרמב"ם בדרך למילוי שאיפותיו. לצד ההערצה הגדולה 
שזכה, היה עליו לספוג לא מעט חיצי ביקורת. אך במבט לאחור, אין ספק כי המשנה—תורה אינו רק 
מפעל אדיר אלא גם סיפור הצלחה גדולה. קרוב לשמונה—מאות שנים שיהודים בכל ארצות פזורותיהם 
רואים בספר סמכות עליונה, יצירה מופלאה ומקור ראשון במעלה גם לפסיקת הלכה, גם לעיון ופלפול 
וגם כמורה דרך בהשקפה ומוסר. אף יצירה אחרת לא זכתה למקום כה נכבד בכותל המזרח של ארון 

הספרים היהודי, ושום מחבר לא הגיע לאן שהגיע הרמב"ם ולאן שהגיעה יצירתו הכבירה.

שלימות!

ההגדרה שמגדירה במלה אחת את הייחודיות של ספר משנה—תורה ביחס לכל הספרות בימיו ומאז עד 
לימינו אלו, הינה ללא ספק 'שלימות'. מכל הבחינות האפשריות חתר רבינו משה בן מימון ליצור יצירה 
כה מושלמת ומקיפה, כה מסודרת וערוכה, כה בהירה וברורה, כה מדויקת ונכונה, עד שבמובן מסוים 
היה ספר זה אמור לסיים את הכתיבה של ספרי ההלכה ביהדות מאז, הספר החותם והכולל עד שלא 

יצטרכו לשום ספר אחר44! 

אכן, הרמב"ם בנה את בניינו הנפלא ויצר את יצירתו שהיא למעלה מכוח אנוש. מדובר במשימה כל כך 
ענקית עד שקשה להעלות על הדעת הכיצד עלה על דעתו של אדם, אפילו ענק שבענקים כמו הרמב"ם 
)שהיה יחיד ובודד ללא עוזרים וללא עורכים, וללא ספרים שקדמו לו בתחום( שיחשוב שאכן יצליח 
לגמור את הספר בימי חייו. ואי לכן, כאשר במשך עשר שנים45 הצליח למלאות את משימתו בשלימות 
מפליאה, הרי אנו עומדים מוכי סנוורים המסתכלים בשמש הגדולה בהשתאות ובהתפעלות לאין קץ על 
יצירה כה מפליאה. יצירה שלימה ומושלמת, שכל אימת שאדם לומד במשנה—תורה הוא מתפעל, הן מן 

ההקפדה והדיוק בכל פרט הכי קטן, והן מן ההיקף העצום החובק את כל התורה ממש.

ברוך שאמר והיה העולם בפרטו ובכללו

מיזוג מופלא זה משתקף במשפט המסיים את הספר משנה—תורה46, שמבטא דברי הודאה לבורא העולם: 
"ברוך שאמר והיה העולם בפרטו ובכללו" — כלומר, דימוי בין בריאת העולם לחתימת משנה—תורה! 
כיצד? בריאת העולם כללה שני דברים: מחד, הקב"ה השגיח וברא בדיוק רב כל פרט קטן שבקטנים 
שבבריאה, ומאידך, ברא את כל היקף היקום במרחביו האינסופיים! כך ספר זה יש שם מדעת קונו: 

דקדוק בפרט שבפרט ועם זאת הוא ארוך מארץ מדה — הקפת כל התורה כולה47. 

"לפי שאדם קורא  44. הכוונה למה שכתב רבינו בהקדמתו: 
בתורה שבכתב תחלה ואחר כך קורא בזה ויודע ממנו תורה 

שבעל—פה כולה ואינו צריך לקרות ספר אחר ביניהם". 

45. וכך כותב רבי יחיאל היילפרן כי "בלילה שהשלימו, בא 
לו בחלום רבינו מימון אביו ואדם אחר עמו, ואמר לו אביו: 
מה  לראות  באתי  לו:  ואמר  ונבהל.  רבינו!  משה  זה  לך  הנה 
מתוך  הדורות,  )סדר  כחך!"  יישר  אמר:  וכשראה  שעשית, 

קונטרס כתב—יד בשם רבי דוד הנגיד, נכדו של הרמב"ם, הובא 
בשם—הגדולים — מערכת גדולים מ'(. 

46. סוף הלכות מלכים ומלחמות. כך הוא בדפוסים, וצ"ע אם 
זה דברי רבינו עצמו. 

47. רעיון זה השמיע הרב אהרן סולובייצ'יק משיקגו בשנת 
תשמ"ה בסיום הרמב"ם בניו יארק. 
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"אחרון הגאונים בזמן ראשם בחשיבות"

ידעיה  רבי  והמעוררים, בהם בחר  כולו, בדברים המופלאים  נחתום את הספר  "אחרון אחרון חביב". 
הבדרשי לחתום את ספרו הגדול 'בחינות עולם'.

ראשם  בזמן  הגאונים  אחרון  שהאמין,  במה  תאמין   — תיימין  או  ליבי  דבר, תשמאיל  סוף 
בחשיבות, הרב המורה הגדול, רבינו משה בן הרב הגדול רבינו מימון זצ"ל, אשר אין ערוך אליו 

בכל חכמי ישראל אחר חתימת התלמוד.
בחינות עולם

בחינות עולם
ספרו הגדול של רבי ידעיה הפניני, המכונה רבי ידעיה בדרשי )נפטר בבדרש שבפרובנס בערך בשנת 
ה'ק—1340(. הספר כתוב בסגנון של כתבי הקודש והוא מחולק לפרקים ולפסוקים. את מטרתו וייעודו 
מגדיר המחבר — "להראות הדרך הטובה לאדם בימי חלדו, דרך נתיבה אל—מות". הספר מדגיש את 
ההבל שבחיי העולם—הזה לעומת האושר הנצחי בחיי העולם—הבא. הספר, היחיד במינו, נדפס לראשונה 
במנטובה בערך בשנת ה'רל"ז )1476(, ומאז נדפס פעמים רבות עם פירושים שונים על תוכנו, ועל 

המליצות הנפלאות שבו.


