
בס"ד

את כל התורה 

הספר היחיד שכולל הכל 
הרמב"ם בספר 'משנה-תורה' כולל את כל התורה כולה. למעשה אין שום ספר בכל ספרי 
ישראל – החל מן הגמרא ועד לכל הספרים השייכים וצמודים לה כגון מדרש-ההלכה – 
הספרא והספרי, המכילתא והתוספתא וכל מדרשי-האגדה, שיכלול בתוכו את כל התורה 
ממש. ומציאות היא, שלפניו לא היה ואחריו עדיין לא נוצר שום ספר, שמקיף את כל העולם 
היהודי כולו מקצה אל קצה. ספר 'משנה-תורה' לרמב"ם מיוחד מצד זה מכל הספרים, בכך 

שהוא כולל בתוכו את התורה כולה, בכל השטחים והתחומים, בכלליה ובפרטיה.
מתוך מאמר של הרב עדין אבן ישראל–שטיינזלץ

  
רמב"ם לישיבות תיכוניות

זו, אם כי לא כמחנך צעירים, כבר ישב הנשר הגדול, ומסקנתו ידועה.  על מדוכה מעין 
תהליך ההקלה על לימוד תורה שבעל פה שהחל בעקבות חז"ל, הרי מצא את ביטויו המלא 
הקודש;  לשון  לעומת  המדוברת  בערבית  המשניות  בפירוש   - ברמב"ם  ביותר  והמושלם 

ובעיקר, במאסף לכל המחנות, ב"משנה תורה".

זה, מראשית דרכו, כמכרה בלתי נדלה של  עבור הציבור הלמדני, משמש מגנום אופוס 
אתגרים והצעת פתרונות; אך הרמב"ם עצמו סימן, כמובן, קהל יעד אחר. "ובזמן הזה", 
הוא מטעים - "תקפו הצרות יתירות, ודחקה השעה את הכל, ואבדה חכמת חכמינו ובינת 
נבונינו נסתרה. לפיכך אותם הפירושים וההלכות והתשובות שחברו הגאונים, וראו שהם 
ואין  כראוי אלא מעט במספר;  ענייניהם  מבין  ואין  בימינו,  - מתקשים  דברים מבוארים 
והתוספתא, שהם צריכין  וספרי  וספרא  והירושלמית,  צריך לומר הגמרא עצמה הבבלית 
דעת רחבה ונפש חכמה וזמן ארוך, ואחר כך יודע מהם הדרך הנכוחה בדברים האסורים 
והמותרים ושאר דיני התורה היאך הוא. ומפני זה נערתי חצני, אני משה בן מיימון הספרדי, 
ונשענתי על הצור ברוך הוא, ובינותי בכל אלו הספרים, וראיתי לחבר דברים המתבררים 
מכל אלו החיבורים... כולם בלשון ברורה ודרך קצרה, עד שתהא תורה שבעל פה כולה 
סדורה בפי הכל בלא קושיא ולא פירוק... עד שיהיו כל הדינין גלויין לקטן ולגדול בדין 

כל מצווה ומצווה ובדין כל הדברים שתיקנו חכמים ונביאים" (הקדמה ל"משנה תורה").

העמקת  מטרת  בקידום  נכבד  מקום  עצמו  תורה"  "משנה  שלספר  דומני  לזמננו,  במעבר 
את  להפיץ  זצ"ל  מלובביץ'  הרבי  מאמצי  עם  שלם  בלב  מזדהה  ואני  ה"משנה";  תודעת 
לימודו. מצד אחד, הספר כל כך קריא - בהיר, מסודר, מסוגנן בשפה ברורה ותחביר פשוט; 
הנעדרת מהרבה  ראשוניות  פסגות של  אווירת  ומשרה  הוא מקרין סמכותיות  ומצד שני, 
מעוף  נטולי  אך  העכשווית,  הפסיקה  מבחינת  יותר  מעודכנים  שאמנם  חדישים,  ספרים 

ומושרשות כאחד. 

השגת הראב"ד על הקדמת הרמב"ם ומבנה הספר ידועה - "אמר אברהם: סבר לתקן ולא 
וכתבו  לדבריהם,  ראיה  הביאו  הם  כי  לפניו,  אשר  המחברים  כל  דרך  עזב  הוא  כי  תיקן, 
הדברים בשם אומרם, והיה לו בזה תועלת גדולה". אך הראב"ד חשש בעיקר מההשלכות 
עבורם  גם  כי  ואם  צעירים.  בתלמידים  דנים  אנו  ואילו  עתידיים,  ופוסקים  דיינים  כלפי 
ברור שמי שילמד את ה"יד החזקה" כטקסט בישיבה תיכונית ממוצעת יצטרך להוסיף רקע 
ופלפל, ודאי שלחניכיו יכולה לצמוח "תועלת גדולה" דווקא מהשמטות הרמב"ם. ברם, זו 

כבר נקודה משנית. העיקר היא התווית הדרך.
מתוך מאמר של הרב אהרן ליכטנשטיין

רמב"ם  בחזרת  הרבה  להתרגל  שראוי  "כמדומה 
כסדר פרק פרקים בכל יום כפי האפשר"

(הרב קוק זצ"ל, אגרות הראי"ה ח"א סי' קכה)

תוכנית לימוד יומית 
לתלמידי הישיבות התיכוניות

 בספר משנה תורה לרמב"�

בלימוד פרק יומי ברמב"ם במשך 10-20 דקות ביום

מקבלים בתוך זמן קצר היקף אדיר בכל חלקי התורה

התלמיד
של�

יכול לדעת

כולה!

ב"ה, מנחם אב, תשס"ו

קריאה גדולה
במלאת עשרים שנה לתקנת לימוד-הרמב"ם-היומי, שנתקנה על-ידי

הגה"ק האדמו"ר מליובאוויטש זצ"ל

ובימים, שבהם מתחילים מחדש

בלימוד 'היד החזקה'

באנו בזאת לעודד את המצטרפים ללימוד ייחודי זה, 

שזכה לברכת גדולי-ישראל מכל החוגים.

זהו לימוד המקיף את כל הלכות התורה,

המתאים הן לבני-תורה והן לכלל הציבור ויש בו כדי לאחד את ישראל.

ויהי-רצון, שנזכה להתממשות דברי הרמב"ם בסיום חיבורו:

"ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד..."

הרב מרדכי אליהו
הראשון-לציון והרב-הראשי-לישראל לשעבר

הרב דוב ליאור הרב חיים דרוקמן  הרב שלמה אבינר   
רב קריית ארבע-חברון ראש-ישיבת אור עציון  רב בית-אל  א   

וראש-ישיבת ניר וראש-ישיבות בני-עקיבא  וראש-ישיבת עטרת כהנים   

הרב יצחק שילת  הרב נחום רבינוביץ   
מהדיר כתבי הרמב"ם ראש-ישיבת ברכת משה   

ומח"ס יד פשוטה  

 התכנית מאושרת ומומלצת על ידי הרב יהודה זולדן מפמ"ר לימודי תושב"ע 

המנהל לחינוך דתי, משרד החינוך

לפרטים נוספים והרשמה
יש לפנות לרכז התכנית, הרב איל לוגסי:

054-6761353



"
"

תכנית לימוד יומית לתלמידי הישיבות 
התיכוניות בספר משנה תורה לרמב"ם

מה אנו מציעים?
  הי"ד ספר  של  מקיף  ללימוד  תוכנית 

פרק  של  במסלול  לרמב"ם,  החזקה 

לומדים  שבו  הסדר  באותו  ליום,  אחד 

שאר לומדי הרמב"ם היומי בעם ישראל. 

ניתן לסיים  בקצב זה – ללא חופשות – 

את כל הרמב"ם בפחות משלוש שנים. 

היד  את  לסיים  איננה  התכנית  מטרת   

ללמוד  אלא  דווקא,  לרמב"ם  החזקה 

ספרים רבים מתוכו ככל שיתאפשר.

  ,חזון בעלי  למחנכים  מיועדת  התוכנית 

מוטיבציה  ליצור  ומסוגלים  שמוכנים 

חבורה  סביבם  ולגבש  תלמידיהם  אצל 

במהלך  יום  בכל  אשר  תלמידים,  של 

שנת הלימודים, ילמדו יחד את השיעור 

את  (כאשר  הרמב"ם  של  היומי  בפרק 

וחופשות  בשבתות  הנלמדים  הפרקים 

ילמדו התלמידים באופן עצמאי). 

  יקבל בתוכנית  שישתתף  תלמיד  כל 

ניקוד  עם  החדש  הרמב"ם  את  חינם 

וישועה  אור  ישיבות  בהוצאת  וביאור 

תורה).  משנה  (מפעל  החיים  ותורת 

התלמידים  יקבלו  חדש  ספר  כל  לפני 

המשתתפים בשיעור את הספר החדש.

  ערכת יקבל  בתוכנית  שילמד  ר"מ  כל 

תורה,  משנה  להוראת  עזר  ספרי 

הכוללים בין היתר:

הפניות  עם  אחד  בכרך  רמב"ם   .1

בשו"ע  ההלכה  פסק  בהם  למקומות 

(רמב"ם  ועוד  מהרמב"ם  שונה 

מהדורת "חזק").

פרקטיים  רמב"ם  עיוני  של  ספר    .2

פרק  בכל  אחד  נושא  ומעניינים, 

מפרקי הרמב"ם. 

הספר 'בזאת תיבחנו' הכולל מבחנים   .3

הרמב"ם  פרקי  כל  על  אמריקאיים 

כאפשרות לסייע במבחן. 

  לאחר סיום של כל ספר מי"ד הספרים

שבמשנה תורה להרמב"ם, ייערך מבחן, 

יקבלו  במבחן  שיצלחו  כשהתלמידים 

פרס בשווי 100 ש"ח מתוך מבחר פרסים 

לבחירה. 

  ,הבחינות ובדיקת  ספר  כל  סיום  לאחר 

ויערוך  התוכנית,  רכז  לישיבתכם  יגיע 

על  'סיום'  והר"מ  התלמידים  עם  יחד 

הספר, במהלכו יוגשו כיבוד ושתיה קלה 

שהצליחו  לתלמידים  הפרסים  ויחולקו 

במבחן. 

  בלימוד תתחיל  היומי  הלימוד  תוכנית 

בי"ד  האחרון  (ספר  שופטים  ספר 

מתחיל  בו  כסלו  י"ז  בתאריך  החזקה) 

מסלול  לומדי  ידי  על  זה  ספר  לימוד 

פרק אחד ליום. 

אחת  לפחות  ללמוד,  מומלץ  אז  עד   

לשבוע, את הקדמת היד החזקה, לימוד 

על  רקע  ברמב"ם,  הספרים  חלוקת 

הרמב"ם, פרקים נבחרים ועוד.   

  ספר סיום  עם  אדר,  חודש  בתחילת 

של  החדש  המחזור  והתחלת  שופטים 

כינוס  נערוך  המדע,  בספר  הלימוד 

בקבר  התוכנית  משתתפי  של  גדול 

ישלחו  הכינוס  פרטי  בטבריה.  הרמב"ם 

וההשתתפות  ההסעות  בהמשך.  אליכם 

בכינוס, תהיינה ללא תשלום למשתתפי 

התוכנית.

  לרמי"ם עיון  יום  נערוך  השנה  במהלך 

והתייעלות,  ללימוד  התוכנית,  משתתפי 

רבנים  תושב"ע,  לימודי  מפקח  עם 

ומומחים בתחום לימוד הרמב"ם.

תאור פרוייקט הרמב"ם היומי 
בישיבתינו

הרב חננאל סרי  - ר"מ בישיבת בנ"ע גבעת שמואל

מספר  פרוכטר  שרגא  הרב  הישיבה  ראש  קידם  האחרונות  השנים  במהלך 

מסלולי לימוד של תורה-לשמה בישיבה. אחד המסלולים היה לימוד פרק יומי 

ברמב"ם לפי הסדר שייסד הרבי מלובביץ'. הלימוד מתבצע בהפסקה הגדולה 

הראשונה, והסתייענו ברמב"ם מנוקד בהוצאות שונות.

הצלחתו של הרעיון באה לידי ביטוי במספר היבטים:

1. תלמידים המתקשים בלימודי הגמרא אולם יש בהם אהבת 
תורה מצאו מקום בו הם מרגישים שהם לומדים תורה ומגיעים להבנה 

ייחודיים של ספר משנה תורה  והתקדמות, זאת בשל מספר מאפיינים 

דרגות  לפי  המסודרת  דידקטית  בצורה  בנוי  ההלכות  מבנה  לרמב"ם; 

החומרה – דאוריתא, דרבנן ומנהג. שפת ההלכות הינה על טהרת הלשון 

העברית ובלשונו הזהב של הרמב"ם,  וכן בדרך כלל כל נושא או ספר 

מסתיים בהיבט מוסרי או מחשבתי של הדברים.

של  חדשות  ברמות  לעסוק  ליכולת  מגיעים  מצטיינים  2. תלמידים 
העמקה. דיון לגבי פסיקת ההלכה, הבדלי גירסאות בין נוסח הדפוסים 

העולות  ובעיות  הפרק  על  העומדות  מעשיות  שאלות  היד,  כתבי  ונוסח 

מהקושי לתאם הלכות מסוימות להלכות אחרות.

כדי להגיע לנושאים מעניינים ובירורים חדשים עודדנו תלמידים שחביבה   

עליהם מהדורה מסוימת של הרמב"ם להשתמש בה בזמן הלימוד, וכך 

עולות מדי פעם שאלות של הבדלי נוסח או פירוש בין מהדורת רמב"ם 

של  ומשמעותם  ועוד  תורה)  משנה  (מפעל  מקבילי  ומהדורת  לעם, 

ההבדלים.

3. תלמידים בעלי רקע קודם שואלים ומתעניינים ואנו משתדלים 
נושאים אקטואליים הקשורים לאותו פרק בנושא פסיקה  להכין עבורם 

עכשווית בבעיה חדשה שעלתה או בהיבט מחשבתי שעולה ממנה כפי 

שניתן למצוא פעמים רבות בספרו הנפלא של הרבי מלובביץ' – יין מלכות.

לימוד.  דרגות  בכמה  אותם  מקפיץ  זה  בשיעור  קונים  שתלמידים  ההיקף 

תלמידים שהתקשו בלימודי גמרא פתאום מכירים מושגים הלכתיים ומצליחים 

לשאלות  מגיעים  טובים  תלמידים  יותר.  טובה  בצורה  בשיעורים  להשתלב 

בספרי  נבירה  או  לרבנים  פנייה  לעיתים  המצריכה  מרשימה  ברמה  וקושיות 

המפרשים. 

מרכזי  בקרוב  ונקים  נפתחים  נוספים  רבים  שיעורים  לראות  שנזכה  רצון  יהי 

קשר אשר יוכלו לשתף מידע ורעיונות יחדיו למפעל הגדול הזה, עלו והצליחו!

החשיבות בהשתתפות 
בתוכנית הלימוד היומית  

יחד עם שאר לומדי הרמב"ם היומי 
בעם ישראל

ההשתדלות לאחד את כל בני ישראל – ובפרט שעי"ז מקרבים 

ע"י  מתאחדים  בנ"י  כל  כאשר   – לזה  ומהדרכים  הגאולה.  את 

"יחוד  נעשה  התורה  שבלימוד  דמכיון  בתורה.  אחד  ענין  לימוד 

נפלא שאין יחוד כמוהו כו'". בין שכלו של האדם והתורה. נמצא, 

אזי  בתורה,  אחד  ענין  לומדים  מישראל  וכמה  כמה  שכאשר 

בזה  זה  כולם  היחוד דכאו"א עם התורה) מתאחדים  (נוסף על 

ב"יחוד נפלא שאין יחוד כמוהו". אחדות אמיתית ונצחית – שהרי 

שייכים  ושלימותם  בנ"י  עניני  שכל  נצחית"...וכיון  היא  "התורה 

יש   – באורייתא)  מתקשרן  (ישראל  ושלימותה  בתורה  ותלויים 

להתאחד ע"י לימוד הכולל את התורה כולה. 

ובענין זה יש מעלה מיוחדת בספר "משנה תורה" ("יד החזקה") 

להרמב"ם – ספר של "הלכות הלכות", ה"מקבץ לתורה שבעל 

פה כולה", וכל זה – "בלשון ברורה ודרך קצרה" ("לשון צח וקצר 

כלשון המשנה") כידוע גודל הדיוק בלשונו  של הרמב"ם בספרו 

"יד החזקה" – וכתבו בלשון הקודש (דלא כשאר חיבוריו) – עד 

לדיוק באופן חלוקת ההלכות כו'. 

 (מתוך דברי הרבי מליובאוויטש, מייסד לימוד הרמב"ם היומי).


