ההזדמנות להתחיל ללמוד את הרמב"ם
הרמב"ם ויהודי תימן
הרב ד"ר יוחאי מקבילי

ה

גזעיהם ,ועל טוב המעיינות ישהידו
נובעיהם [ ,]...וכי הם לדל נותני לחמו,
מסעד לעשיר מקדימי שלומו [ ,]...וכל
היום הוגים בתורת משה ,הולכים בדרך
הורה רב אשי" באיגרתו ,הכתובה בלשון
הערבית ,הרמב"ם מתאמץ לעודד את
רוחם של בני תימן ,מעמידם על העובדה
שהמשיח שהופיע בתימן באותם הימים
הוא למעשה נביא שקר ,מעמידם על הדרך
להבחין בין משיח שקר לבין משיח אמת,
ועומד על עליונותה של הדת היהודית
לעומת שתי הדתות האחרות ,האסלאם
והנצרות .וזה לשונו :ושלושת המערערים
האלה ,כלומר הכת האנסית [האונסת
בכוח הזרוע] ,והכת הטוענת טענות ,והכת
המתדמה לדתנו – כולן יאבדו .ואם תראה
להם שום גבורה וניצחון בשום זמן ,לא
תעמוד להם הגבורה ההיא ולא יאריך
להם הניצחון ההוא .והוא מעודד את
היהודים ואומר שביאת המשיח קרובה,
ולכן אינם צריכים להתייאש על אף כל
הקשיים .ולאחר שפעל לביטול גזרותיהם

קשר בין יהודי תימן לבין הרמב"ם
הוא מן המפורסמות שאינן צריכות
ראיה .לימוד התורה בתימן היה
נרחב בהשוואה לקהילות אחרות בעולם,
והדברים משתקפים באיגרת המיוחסת
לרמב"ם ,שנשלחה אל קהילת לוניל,
שמתוארת בה יהדות תימן כיהדות
שלימוד התלמוד בה הוא הנרחב בעולם
היהודי ,וש"רוב המדינות הגדולות מתות",
ורק בתימן ושנער (עיראק) וחאלב
(שבסוריה) עדיין קיים לימוד התלמוד.
גם ב"איגרת תימן" המפורסמת ,שנכתבה
בשנת  1173בתשובה למכתבו של רבי
יעקב בן ר' נתנאל בירב פיומי ,מנהיגם
של יהודי תימן ,התמה על פשר ייסוריהם
של בני תימן ,שהיו נתונים לפרעות קשות
וגזרת שמד ,הרמב"ם מציין במיוחד את
לימוד התורה והתלמוד ואורח החיים הדתי
האופף את חייהם של כל יהודי תימן .וזה
לשונו" :חזקו ידים רפות וברכים כושלות
אמצו ....אחינו כל תלמידי הקהילות אשר
בארץ תימן [ ]...על שרשי האמת יעידו
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במקורותיו של הרמב"ם ,מפני שבזה
עסקו רבים ,אלא להביט אל העתיד ,אל
המשמעות של מה שהרמב"ם אומר ,מבט
של חזון.
הנגשת הרמב"ם
לפני כשני עשורים יחד עם צוות חכמים
החלטנו להנגיש לציבור הרחב את ספרו
הגדול של הרמב"ם "משנה תורה" ,כדי
שיהא ידוע לכל לאן המציאות היהודית
צריכה לחתור בפשטות .ספרו זה של
הרמב"ם מקיף יותר מן המשנה ,תמציתי
יותר מן התלמוד ,אך רחב היקף ממנו ,ארץ
ישראלי יותר מכל חיבור הלכתי אחר ,מפני
שיש בו תיאור חי של מה שיש ומה שעתיד
להיות ,הדוחף את האדם קדימה ,אל מה
שחסר לו .הליכה בדרכו לאחר התלאות
שעברו על עמנו מיום כתיבתו דורשת שינוי
תודעתי ארוך טווח ,המעמיד את האדם
היהודי בפני השאיפה היהודית ומלמדו
את מכמני התורה שבעל-פה ואת הודה
הנכבד .כי אם נימצא מסתכלים למרחוק,
לא נאבד את הדרך הגדולה .כל החזון הגדול
של המציאות היהודית מתואר בחרט אומן
בספר "משנה תורה" .בימים אלו החלו
ללמוד את הרמב"ם היומי עשרות אלפי
יהודים ברחבי העולם ,פרק ביום ,וזו
הזדמנות טובה להתחיל בספר הראשון,
ספר המדע.

של האיובים נגד יהודי תימן , ,הרבו לעסוק
בהלכה ובפילוסופיה ,וספרים רבים שלהם
עסקו בחיבוריו של הרמב"ם .ועם חיבור
"משנה תורה" לרמב"ם ,המיוסד בעיקרו
על תורתם של הגאונים ,קיבלוהו עליהם
בני תימן כפוסק העיקרי ,תוך התאמות
מעטות למסורת הגאונים שהייתה בידם,
וכתבי היד של ספר "משנה תורה" נפוצו
בתימן .רק לימים גברה אט אט השפעת
השולחן ערוך ,בעיקר בקרב הזרם
ה"שאמי" ,במיוחד בענייני "אורח חיים",
אך בשאר תחומים – "חושן משפט"" ,יורה
דעה" ו"אבן העזר" – המשיכו בני תימן
לפסוק למעשה כהרמב"ם.
יהדות תימן נבדלת מקהילות ישראל
האחרות בריבוי תלמידי החכמים שבה.
ידיעת התורה בתימן לא הצטמצמה
לחבורה של אברכי משי ,ואף לא היו
בה תלמידי חכמים שלכאורה תורתם
אומנותם .אדרבה .כל הציבור ,ואפילו המוני
העם ,היו מצויים אפילו אצל ספר "משנה
תורה" ,לפחות עד הדורות האחרונים.
ומאחר שהדברים כן ,עלה בדעתנו להרים
את תרומתנו להשיב ליושנה את עטרת
לימוד חיבורו היחיד של הרמב"ם שנכתב
בעברית .אבל ביקשנו שלא להתמקד

למה כדאי ללמוד מן הרמב"ם?
הרמב"ם הוא דמות מופת רבת-אנפין –
רב ,פוסק ,הוגה דעות ,איש מדע ,רופא
ועוד – שהכל עוסקים בתורתו ,ספרדים
ואשכנזים ,חובשי ספסלי בית המדרש
ואקדמאים ,רבנים ואנשים מן היישוב,
ואף ברחבי העולם שאינו יהודי יצא שמעו.
למה כדאי ללמוד את "משנה תורה"?
נקדים ונאמר שאין כוונתנו שתיפסק
הלכה בימינו בכל מקום על פי הרמב"ם,
אלא שיכירו הכל את משנתו ושתהא
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מתחילים בספר המדע .מה יש בו?
ספר המדע הינו הספר הראשון בתוך
החיבור "משנה תורה" המכיל י"ד ספרים.
בספר זה פורש הרמב"ם בחרט אומן את
היסודות של האמונה היהודית ,בבהירות
ובשפה נפלאה .הספר פותח בפסגת
המאמץ האנושי :ידיעת ה' ,עובר לתאר
בקצרה את תורת הסוד (מעשה בראשית
ומעשה מרכבה) ,ממשיך במצוות חיים
של קידוש ה' ,כשבמעלתם הגבוהה
ביותר נמצא הנביא .כאן הרמב"ם מציב
את לימוד המדעים בימינו כמצווה מן
התורה ,איןמדובר בלימודי חול אלא
בלימודי קודש! לפני שיתחיל הרמב"ם
לעסוק בחובת לימוד תורה ,שלה חייב
כל אחד להקדיש זמן בכל יום ויום ,הוא
מבקש לכונן מעשי גוף בריאים ,ולעצב
את מידות הנפש של היהודי ,את אופיו
ואת תודעתו .כאן הרמב"ם מציב את
ההתעמלות והשמירה על הבריאות חמען
היות האדם שלם להכיר את בוראו כמצווה
מן התורה! הרמב"ם יגדיר מהו הריחוק
מה' ,מהי עבודה זרה ,ומהם האמונות
התפלות והפסולות .הרמב"ם יזהיר
משרלטנות והזיות ,ויוליך את המאמין
לאמונת אמת .בסוף הספר ידבר הרמב"ם
על התיקון מעבירות ,על חירותו של האדם
ועל אחריותו הנובעת מכך ,הבחירה
החופשית ,על הגמול (העולם הבא) ועל
העונש (הכרת) ,ועל מידת הקרבה לה'
והדרישה הנובעת מכך .אל הדעת והאהבה.

משנתו יסוד לפסיקה המתחדשת.
ונדמה שהסיבות שהניעו את הרמב"ם
לכתיבת חיבורו זה ,כמתואר בהקדמתו,
תקפות גם בימינו ,ואולי אף יותר .הסיבה
הראשונה היא המספר הרב של המקורות
העומדים בפני היהודי ,העומד נבוך מול
אוצרות הספרות היהודית ,ואינו יודע
באיזה מהם להתחיל ללמוד וכיצד לפלס
את דרכו בהם .מעטים הם המצליחים
להקיף ולכלול את הדר גדולתה של התורה
בשלמותה :הנחיה אישית ולאומית בדרכי
הבורא יתברך ,הפרוסה על כל תחומי
החיים .מתוך צורך זה ,הרמב"ם מגיש
ללומד תמצית של התורה שבעל-פה
לכל ענפיה בבהירות ובסדר מופלא ,כעין
"מפה" פרוסה .הסיבה השנייה היא הקושי,
שהיום הוא חמור יותר מתמיד ,להכריע בין
דעותיהם של חכמים ולהביא את המציאות
אל מימוש החזון הגדול של העם היהודי,
תורה אחת והלכה אחת לכל ,בלא זה אומר
בכה וזה אומר בכה ואין הכרע ביניהם.
תפיסה זו ,שלא להכריע בהלכה ,מעקרת
את הכוח המניע להופעת התורה בחיי
המעשה .מתוך כך ,קם הרמב"ם והכריע
בכל עניין ,והעמיד לפני הלומד מסכת
שלמה ומקיפה ,מוכרעת וברורה ,של
משנה הלכתית המיועדת לכל" :קטן וגדול,
איש ואישה ,בעל לב רחב [=הבנה עמוקה]
ובעל לב קצר" (הלכות יסודי התורה ד,יג).
הכרת תשתית זו מסמנת את היעד
הברור בלא חשש ובלא פקפוק .המבנה
האדריכלי של הספר מוליך את הלומד
למן הדברים היסודיים דרך התורה כולה
ועד לימות המשיח .ההכרעה שהרמב"ם
נוקט בה בכל הספר מעקרת את הרוח
המדולדלת ,חסרת היעד ,האוהבת להנציח
את המחלוקות ,את חוסר האונים ,את
המבוכה ואת רפיון המעשה שהיו לפניו.
גם אם אין פוסקים בכל דבר כהרמב"ם,
הדרך שהוא מסרטט ברורה היא ,והיעדים
מוגדרים היטב .זו האסטרטגיה של ההלכה
היהודית במיטבה.

תתחילו ללמוד עכשיו ,אנחנו אתכם!
לשם הקלת הלימוד ,העשרנו את הדרכים
ללמוד את הרמב"ם :בספרים דיגיטליים,
באינטרנט ,באפליקציה ,וגם בספרים
פיזיים במגוון מהדורות .הביאור קצר
שאף הרמב"ם תפס ליסוד" ,לעולם
ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה" ,בחינת
מועט המחזיק את המרובה ,כולל איורים
המבארים את ענייני הראליה שבספר,
והוא מיועד בעיקר לקהל הרחב ,אך גם
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"מורה הנבוכים" .בכך חושף הביאור את
מכמניו ופניניו של הרמב"ם ,שלעתים
אינם מוכרים ללומד .מטרתנו היא שיקבל
הקורא תמונה שלמה של ההלכה ,כדי
להזמינו למימושה .ככלות הכל ,החיים
אינם חיי תלמוד תורה המנותקים מן
המעשה ,אלא חיי תורה ומעש גם יחד.
זהו הרנסנס היהודי במיטבו.

תלמידי חכמים ימצאו בו עניין .וכדי
להקל על הקורא ,נוספו בו כותרות לכל
עניין ומבנה הפרק .הביאור נכתב בשיטת
"הרמב"ם על פי הרמב"ם" ,כהנחיית מו"ר
הרב קאפח זצ"ל ,כשרוב הפירושים נובעים
מדברי הרמב"ם עצמו בספר "משנה
תורה" עצמו ,בפירוש המשניות שלו,
באיגרותיו ,בתשובותיו ,ואפילו בספר

איך מתחילים?
"מפעל משנה תורה" הוא מפעל מתנדבים ללא רווחים ,שראו בהנגשת הרמב"ם
הזדמנות לרענון היהדות .יש מכגוון דרכים להתחיל:
 .1חינם! ספר המדע באפליקציה רמב"ם פלוס באנדרואיד ובאייפון.
 .2חינם! לקבל ווצאפ יומי אישי (לא בקבוצה) בשפה פשוטה .סמסו ל 8519-719-058
 .3חינם! ללמוד באופן דיגיטלי באתר הספר ./http://rambam.plus
 5% .4חינם במיוחד לחברי האגודה קופון אישי  AGUDAבאתר הספר!
 .5חינם! רוצים הדרכה? כתבו לנו במייל rambam4u@gmail.com
 .6או צלצלו .4167003-077
אל תפספסו את ההזדמנות.

מתחילים שנה עם הרמב"ם!

שלהכתר
תימסורת
מן

הסדרה המבוארת של מפעל משנה תורה  14כרכים
כריכה קשה בהנחה מיוחדת לחברי האגודה
ומתנה אפליקציה חינם!
קופון  AGUDAלהנחה מיוחדת
באתר www.rambam.plus

טלrambam4u@gmail.com | 077-4167003 :
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