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דברי ברכה
יבוא על הברכה הרב החשוב והנעלה ,יקר רוח ואיש תבונה .כבוד שם תפארתו ,שמן תורק

שמו .כה״ר שלום ב״ר יוסף פנחס כהן

שליט״א ,המשתדל והמוציא לאור את תמליל

שיעוריו הנפלאים והחשובים של הגאון המפורסם רבי יוסף קאפח

זצ״ל ,חבר בית דין

העליון בירושלים .וכבר ידועה בקיאותו הרבה של הרב המנוח בתרגום דבריו של הרמב״ם
ועוד ראשונים ,וכבר יצאו לברכה כמה כתבי הרמב״ם על ידו שההדיר וביאר ופירש דבריו
בטוב טעם ודעת ,בשכל ישר.
ועתה דבר נאה ויאה עושה המשתדל הנ״ל ,ומתמסר לדבר זה להוציא לאור תמליל שיעורי
הרב זצ״ל על ההקדמה לפירוש המשניות שכתב רבינו הרמב״ם ,והוא זריז ונשכר להוציא דבר
מתוקן מתחת ידו ,כתובים כלשונו הדק היטב.
אשריו ואשרי חלקו שמזכה את הציבור בדברי תורה של הקדמונים .ולפעלא טבא אמעא,
איישר חיליה לאורייתא.
והנה בענץ פירוש הרמב״ם על המשניות ,ע׳ בספר עץ יצחק ח ״א1כלליהדי־ף והרסב״ם אות ה־וםזערה<.
שנתבאר .שפירושו של הרמב״ם על המשניות חיבר בילדותו ,ועל כן בכמה מקומות חזר בו
הרמב״ם ממה שפירש במשניות .ועכ״ז יש לנו ליישב דבריו שלא יסתרו אהדדי ,אך
כשהרמב״ם סותר עצמו מפירוש המשניות לחיבור ביד החזקה ,אין לסמוך על פירוש המשנה,
אלא על מה שכתב כחיבור ,וכן הוא בב״י >0־חשיחי־היכבד־חבחי< דאע״פ שבפירוש המשנה כתב
הרמב״ם כאוקימתא דאביי ,כבר מצינו בהרבה מקומות בחיבור שחזר בו ממה שכתב בפירוש
המשנה .ע״כ .והטעם מפני שכתבו בעודו ילד ,וכמו שכתב הרמ״ע מפאנו >סוףגמ׳זקיז< שהרבה
דברים ממה שכתב בפירוש המשניות ,דקטנותא נינהו ,ולא מקשינן ליה מינייהו .וביד מלאכי
הביא משם מהר״י קודקוס *כפי-י סהלמח  ■pon mה*ה י־«< שכתב כי לא דקדק במשנה כל הצורך.
ע״ש .וכן כתב בשרית חוות יאיר !9ימן קצב< דהרמב׳׳ם חזר בו בחיבורו הגדול ממה שכתב
וח שכו להל״מ בהקדמת פירושו למשניות .כי ידוע שפי׳ המשניות חי ב ת בילדותו .וכה״ג
מצעו בכמה דוכתי שפסק ב ס פ ת נגד מ״ש בפי׳ המשנה ,ו ת כ ם הרגיש בהם בתי״ט .ע״כ.
ואמנם היכא דאפשר ליישב הסתירה בודאי שיש לנו ל ט ת ח ליישב הדבתם .ועיין להרשב״א
בתשובה >״־■« ־ינק יזחקיס שכתב ,הרמב״ם כתב בחיבורו ביטול האסמכתא בשני עניינים וכר,
ובמה שכתב מעכשיו ,כתב הוא בעצמו הפך מזה בפירוש המשנה וכר ,עכ״ל .ומרן הבית עסף
>יזישז בשפט סימן ח י״ה י™! להמ3־*< העיר ,דלמה לא הקשה לו מדברי החיבור עצמו וכר ,ונראה לי
דסבר הרשב״א ליישב ד ב ת החיבור על פי דרך ראשון שכתבתי בדעת הרמב״ם וכר ,ואני כבר
כתבתי בסמוך ליישב ד ב תו בחיבור עם ד ב תו בפירוש המשנה .ע״כ.
ומ״מ הלכה כמו שכתב בחיבורו ,כמ״ש הבית יוסף ד־ו״ד גי־ וזי׳יד ד״־ה תד״ששנוהגת( .וכתב הכנה״ג
שם .שכ״כ הרדב״ז בח״ב>1י״ח«־זג ימידססהמסי• יזק־ף! ועיין בשדה יהושע1דףק־״4
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וכתב ביד אהרן >תלק*-הח׳ב-ז ס מעולם לא ראינו ולא שמענו שהרמב״ם ז״ל סותם דבריו בספר
היד .וסומך על מ־׳ש בפירוש המשנה .חה לא ניתן ליאמר ,אלא שדרך הרמב״ם ז״ל לפרש
דבריו במקום א׳ בספר היד .ובמקום אחד סותם דבריו ,וסומך על מ׳ ש במקום אחר .ודלא
כהר״ב דבר משה,חל? יי״סי־>־ .,ואף גם זאת לא שייך אלא כשסומך כאן על מ״ש כבר במקום
אחר הקודם לזה .אבל שנאמר שסומך כאן על מה שיבא לפנינו .היא סמיכה שאין בה עמידה.
וכמ״ש הכנה״ג >בח״ס סי• ?ע־״  !•* - 3n nronכ•! גבי הטור .וכ״כ בנתיבות משפט )יף ס־-י לן על
הרמב״ם .והתוי״ט ס״א חנייה לשנה ד י-ו! אסר .וספי•■* יפרה! .ועיין שלחן גבוה!סי תר־לם׳־? י•( .והן אמת
שהתוי״ט עצמו שבפ״ג דגיטץ נימה י־< שינה את טעמו ואמר שהרמב״ם כהלכות גירושין סמך
אמ״ש בהלכות תרומות .וכיוצא בזה כתב בספ״ט דקמא .וכן מצאתי בשיטה מקובצת,ב־מר<.
ע״ש .וכ״כ מ  pבכ  0״מ >פ־גמהלכיהנדריםד״ה ולענין .וכפ״דמדלכותהרומיתהלכה י .וברפ״וסהלכוהשסיםה] .,המלאכי[
ויה״ר שחפץ ה׳ בידו יצלח .להגדיל תורה ולהאדירה .ולהמשיך לפאר כבוד התוהה הקדושה.
לאורך ימים ושנות חיים .בטוב ובנעימים .בבריאות גופא ונהורא מעליא.
בברכת התורה.
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ונשיא בית החן הרבני הנ חל
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David Lau

חרב הראשי לישראל
כשיא מועצת הרבנות הראשית

C h ief Rabbi O f Israel
President o f The C h ief Rabbinic C ouncil

בס״ד ,ד' אייר ,תשע״ז
 30אפריל 2 0 17 .
הסכ' . 481 -עז
לכבוד
הרב שלו ם ב ״ ר יו ס ף פנ ח ס  -כ הו שליסייא
מכ תב כייכה
בשמחה התכבדתי בס פ ר שיעוריו של האי גבר א רבה הרה״ג יוסף קאפח זצ״ל .מי שזכה .בין השאר .לכהן
פאר שנים רכו ת כ חבר מועצת הרבנות הראשית וחבר בית הדין הרבני הגדול.
עיקר תורתו של קאפח היה לתרגם ולהבהיר את ספריהב שד גדולי ישראל .ביניהם ספרו של הרס״ג הנבחר
באמונות ובדעות .ספרו של ר״י הלוי  -הכוזרי .ספר חובת הלבבות לרבנו בחיי ועוד.
אולם למרות רו חב דעתו בפירוש הראשונים והקדמונים .בההדרת דברי הרמב״ם ראה את עיקר תורתו.
עשרות מכתבי הרמב״ם יצאו לאור עולם בתרגומו ובהגהותיו המחכימות ביניהם כמובן המהדורה המבוארת
על משנה תורה .וכן ספר מורה נבוכים .אגרות הרמב״ם פירוש המשניות ועוד .תקצר היריעה להעריך את
העושר הרוחני שזכה להנחיל לעולם.
ועתה נסית להוציא לאור עולם את דברי תורתו ,השיעורים שמסר לפני שומעי לקחו .וזכית להיציא ל אור
עולם פירו שו של הרב קפאח ההולך סובב על הקדמות הרמב״ם לפירוש המשנה.
צדיקים במיתתם קרויים חיים .השפעתם קיימת לעד והלומד מדבריהם מקיים תורת חיים.
יתן ה' וספרך יעשה נחת רוח למחבר וזכותו תגן עליך ועל כ ל ישראל.
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לק׳׳י
י״ח סיווו תשעי׳ן
12 6.17

דברי כרכה
בואו בואו מחזיק טובה לידידנו ,ר׳ שלום פנ ח ס הכהן הי׳׳ו ,מתלמידי מהרי״ק זצ״ל ,שיזם יזמה
חשובה וברוכה לתמלל א ת שיעוריו של מו״ר מהרי״ק זצ״ל ,במשנת הרמב״ם ,ולהאירם בהערות
חשובות כדי לזכות א ת הרבים.
כבר בעבר הוא דאג להפיץ קלטות של שיעורי מארי זצ׳׳ל ,ועתה כאמור ,הוא הולך מחיל אל חיל,
מתמלל ,מעיר ,מאיר ומהדיר את דברי מהרי״ק זצ׳׳ל ,כדי שיהיו כספרים הנקראים בכל עת לרבות
שבת ומועדי ישראל.
ומן המפורסמות ,שיש יתרון כדברים שבכתב ויש יתרון לדברים שבעל פה ולא הרי זה כהרי זה.
ושילוב שניהם יסייע להביו אל נכון את דבריו של מהרי״ק זצ״ל ,שהיה גי־ול בהורה והיה מגדולי
היודעים והמבינים במשנת הד־מב״ם ,ההלכתית וההגותית .ו ל מ יש חשיבות גדולה לכל דבר שיצא
מפיו או נכתב בקולמוסו.
אכן ,יישר כוחו של ר׳ שלום פנחס הי״ו על פעליו החשובים בהפצת משנתו של מארי זצ״ל ,שהיא
משנתו של רבינו זצ״ל.
והנני מברכו ,שה׳ יהא בעזרו ויסייעו לכוון לאמתת היבריס ,ושלא תצא תקלה מתחת ידו ,וזכות
המצווה תעמוד לו עדי עד.
בברכת לומדי התורה ,מלמדיה ומפיציה

מוסדות ישיבת
כסא רחמים ספרדית)לד!

KISSE RAHAMIM
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ישיבת ברכת משה ־ מעלה אדומים » m
YESHIVAT BIRKAT MOSHE - MAALEH ADUMIM
ב״ח יום שלישי ב׳ אדר תשע״ ז

ב ח סדי ה׳ זכה הדור שלנו להכיר א ת פעלו המבורך של חרה״ג יוסף ק א פ ח זצ״ל .הוא
פתח לפנינו דרך חדשה להכיר א ת כתבי הרמב״ם .מ ס ת ב ר שהרמב׳ים כתב ערבית כדי
שהקורא והלומד ירגישו שהם מסוגלי ם להבין נ ם חילו קי ם ד קי ם ורמזי משמעויות
אשר ר ק מי שזוהי שפת ה א ם שלו יכול לתפוס .בח סדי ה׳ זכה דורנו להכיר א ת פעלו
המבורך של הרב ק אפ ח זצ״ל .הר מב״ם כ תב א ת פירוש המשנה וחמורה נבוכים
ות שובות בערבית כדי להסביר מושגים ו אבחנות ד קו ת ש ח בר ערבית רהוטה ועשירה
חיה מסוגל להבינם ועל ידי כך ילמד להבין גם א ת עומק לשון הקוד ש במשך הדורות
רוב עם ישראל הור חק מן השפה הערבית ,ו הוז ק ק לתרגום משפה זו אבל להרבה
קור אי ם חיו התרגומים מערבית כשפת עילגים .בדור שהעברית היא הלשון הטבעית
והבהירה ,ז קו קי ם אנו לתרג ם א ת הערבית לעברית צחה ובהירה.
זה היה מפעלו המבורך של הרב ק אפ ח זצ״ל .הוא שנולד וגדל במדינה דוברת ערבית
ו ה ת מ ח ה ב ק רי א ת ערבית פילוסופית עלה לארץ מן הגולה והקדיש א ת כל כוחותיו
המרובים לתרגם א ת הערבית של הרמבי׳ם לעברית מדוי ק ת ומעמיקה ה מרחיבה א ת
תבונתו של כל תלמיד חכ ם היום .כך בעצם גאל א ת כתבי חר מב״ ם בערבית מן הגולה.
הרב ק אפ ח זכה להעמיד תלמידים הרבה ועכשיו יזמו תלמידיו להוציא לאור את
השיעורים שלימד הרה׳׳ג ק אפ ח זצ״ל בכתבי הרמב״ם ועתה מוציאים לאור א ת
״הקד מת הרמב׳׳ם לפירוש המשנה״ בתרגומו לעברית וביאורים לכל שאלה שעלתה
על הפרק .כל מי שתורת הרמב״ם יקרה לו ישמח לראות איך דבריו הקדו שים
מבו ארים בעברית צחה ובהירה ואיך ניתן ליישם סברו ת פילוסופיות של רבעו הגדול,
לפי הצעת המוצי אים לאור מתכננים ה ם להוציא כל שיעורי הרה״ג הרב יוסף ק א פ ח
בעברית צחה ומבוארת לכל וגדולה זכו ת ם לאין ערוך.
!:אורו הגדול של הרמב״ם כפי שזכה לפרשו לדורנו הרב ק אפ ח

מצפה נבו ,מעלה

אדומים 98410

m iz p e h n e v o , m a a l e h a d u m im

טל ; TEL 02-5353655 .פקסFAX. 02-5353947 .

E-MAIL: off10e@ybmorg.il

WEB SITE htSp iTwww ybm org.il

המלצה

נודעת בישראל פעולתו הכבירה של כבוד הרב המובהק
והדיין המצוין מוהר״ר יוסף קאפח זצ״ל בההדרת ספרי
קדמונינו ,ובראשם מורה הדורות ,״אור העולם ופלאו
ממזרח שמש עד מבואו״ ,רבנו משה בן מימון זצ״ל.
זכות גדולה במיוחד היתה לו לההדיר להאיר ולתרגם
מחדש את פירוש המשנה מעצם כתב יד קדשו של
הרמב״ם שהתגלה בדורות האחרונים .במפעלו זה הוא
פתח

תקופה חדשה

בלימוד הרמב״ם,

שכן

פירוש

המשנה ,שיש לו חשיבות שלא תסולא בפז להבנת
שיטות הרמב״ם הן בהלכה והן במחשבת האמונה ,היה
מוזנח במשך הדורות בשל חרולים וקמשונים שעלו בו,
שיבושי נוסה ושיבושי תרגום ,ואי ידיעת השינויים
והתיקונים שעשה בו הרמב״ם עצמו במרוצת השנים,
אחרי שכבר הועתק והופץ.
דבקותו של הר״י קאפח זצ״ל בפירוש המשנה נמשכה
כל ימי חייו ,בשיעורים שהיה מוסר בבית מדרשו ,הן
בשעות לפנות בוקר ,שעתיים לפני תפילת שחרית
)זכיתי פעמים אחדות לשומעם ,וצלילם המתוק והערב,

בשעה שאויר העולם עדיין צלול ,נחרת בלבי( ,והן
בשעות אחר הצהרים והערב .הלק מהשיעורים הוקלט,
ועתה נדבה רוחו של אחד מיוחד משומעי לקחו של
הרב ,ר׳ שלום פנהס-כהן הי״ו ,להוציא לאו־* עולם
על פי קלטות את

השיעויים בהקדמות הרמב״ם

למשנה ,שהם כידוע חיבורים יהודיים המציגים את
עיקרי

היהדות

לפי

השקפת

עולמו הבהירה של

הרמב״ם.
אינה דומה תורה שבעל פה לתורה שבכתב .השיעורים,
שבהם היה הרב קורא את דברי הרפב״ם ומסביר ומעיר
בקצרה ,כוללים הרבה שאלות של השומעים ,שקיימו
בעצמם לא הביישן למד ,והרב משיב לכל אחד ואחד
כפי כחו .יש ענץ מיוחד בשמיעת הדברים באמירתם
החיה בשעת השיעור ,ודברים הצי־יכים השלמה מביא
המהדיר בהערות שוליים משלו ומשל אחרים ,הערות
המצטיינות בדיוק רב.
אץ לי אלא לאחל שירבו הלומדים בספר* הרמב״ם,
ושזכותו העצומה של הר״י קאפזז זצ׳׳ל בהפצת תורתו
תעמוד גם לתלמידיו וממשיכי מפעליו.
יצחק שילת

י י בי : , .״.

ב״ה ,ד׳ באדר ה׳תשע׳יז

עג ל •**רק ,גי ל ח־  2ו * * ד
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מכתב ברכה

היו למראה עיניי שיעורי מו״ר הגאון הרב יוסף קאפח זצ״ל על הקדמות הרמכי׳ס למשנה ,בעריכת
ר׳ שלום פינחס כהן היי׳ו .עבודה מקיפה ויסודית עשה העורך ,החל בתמלול הקלטות השיעורים,
עריכתם ועיטורם בהערות מאירות עיניים
למרות הפיכת הדברים מתורה שבעל פה לתורה שבכתב ,עדיין רוחו הרעננה של הלימוד החי
והזורם בין חברים מקשיבים שורה עליו ,ובכך יופיו וייחודיותו
נברך את העורך היקר שיתקבלו הדברים בשמחה בין לומדי תורת ר מו הרמב״ם ותלמידו הגדול
הגר״י קאפח זצי׳ל ,ישוטטו רבים ותרבה הדעת.
בברכה נאמנה
שמואל טל ־ ראש הישיבה

בס״ד יח שבט ,תשע״ז
מ כ ת ב ב ר כ ה,
חז״ל אמרו כי ״אפילו שיחת חולין של תלמידי חכ מים צריכה תלמוד״
)ע״ז יט ע״ב( ומה נאמר על ביאוריהם לדברי תורה ,לא כל שכן!
הצליח הרב שלום פנחס כהן שליט״א להקליט דברי הגאון הנודע ,הרב
יוסף קאפח זצ״ל ,בשיעוריו על פירוש המשנה לרמב״ם.
חן מיוחד נסוך על מלים אלו ,כי אנו כמו שומעים שיחתו באופן טבעי,
שוזר ואורג מעניו לעניו ,לפי שאלותיו הקולחות של התלמיד .ואנו
חווים חויה כאילו אנו עצמט יושבים לרגלי אור־עולם זה בעת שהוא
מרצה ומסביר ,מבאר ומעיר הערותיו .והוא גם עונה באופן טבעי לפי
התפתחות התעוררות דברי התלמיד .והרי אנו כולם בדרגת תלמידים,
שותים בצמא דברי גדולי עולם התורה ,נהנים מאורם ואנו אוספים
פנינים.
אשרי חל קו של המקליט ,והמעתיק ,והמפרסם דברי קדשו של ענק-
עולם הרב קאפח.
רבים ישתו מים זכים ,מים מרעננים ,מים המחיים א ת הנשמה
ולאורו של רמב״ם ,ששם זה הוא גם ראשי תיבות ״ראש מדברים בכל
מקום״ ,לאורו נלך!

משה צוריאל
מלק ט :אוצרות הרמב״ס

 ■101ק ב ל ה ק ה ל ו ק ג ל ת ט ל פוני ם  7B2 :ו  0 ) 02-537ע 1ה קול׳ • ע־רנון יום ׳!מיץ נ נ י ת 02-537 * 937

בס׳יד
י׳יב אדר ,תשע״ז

מכתב ברכה

ראו ראיתי את העמל הרב שהשקיע כבוד ידידי החריף
ובקי ,הרב שלום פנחס כהן שליט״א ,להוציא לאור באופן
מדוייק ומהודר ,את שיעורי רבו ,הרה״ג יוסף קאפח זצ׳׳ל,
אשר כל ימיו היו קודש,

להנחלת משנת הנשר הגדול

הרמב׳ים ולבירור דברי קודשו ,בתרגום הספרים עפ״י כתבי
היד

המדוייקים,

לרבים,

ובהסברתם והנחלתם

דבר יום

ביומו.
והואיל ודברים רבים ,מדברי הרב זצ״ל היו בבחינת תורה
שבע׳יפ,

דברים

שנאמרו

כדי

תוך

השיעורים

לציבור,

והוקלטו ע״י השומעים ,על כן ניער חוצנו הרב שלום פנחס
כהן הי״ו ,ששימש לרבו כמה שנים ,והעלה על מכבש הדפוס
את הדברים בהוויתם ,בלשון הרב זצ״ל.
ופשוט

שבזה ודאי

שפתותיו

דובבות,

תלמידו ,שיפוצו מעיינותיו חוצה.

המבדכו מעומק הלב,
הצב״י יגאל יעקב הדאיה.
יד בנימין

וימליץ

טוב

על

הקדמת הרמב״ם
למשנה
מקור ותרגום

הקדמת הרמב״ם
לפירוש המשנה

דברי הרמב״ם מועתקים מכתב ידו המקורי.
יוצאים לאור בפעם הראשונה
עם כל הסימנים כפי שסומנו בכתב היד.

עם תרגום הרב יוסף קאפח
מתוקן ומנוקד על פי קריאת הרב

קרא את המקור בערבית-יהודית ,הגיה ,ניקד והעיר
ד״ר אורי מלמד
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הסימנים והקיצורים
המשמשים במהדורה

השלמה בכתב היד.

][
)(

מחיקה.

}{

מעבר עמוד.

/

מעבר משורה לשורה.

-

מעבר משורה לשורה תוך חלוקת התיבה לשני חלקים.

><

השלמה של המהדיר מכתב יד פוקוק  238או ממהדורת הרב קאפח או ממהדורת הרב שילת.

?אאא? קריאה מסופקת של האותיות שבתוך הסימן.
???

רצף של אותיות מחוקות שלא נתבררה לנו קריאתן.

אאא

מילים שהרמב״ם כתבן בעברית.

סימנים באוטוגראף:
א  -סימון =£ג; ג=ד; =£ט; =£כ; ^ = צ .

א  -סימון = ה ; ^ = ת

א  -ריפוי אותיות בעברית

א  -סימון ״ = ת
א  -תנוין תנועת צ׳מה בערבית.
א  -תנוין תנועת פתחה בערבית.
א  -תנוין תנועת כסרה בערבית.
א  -סימון תנועת סכון ]שווא נח[ בערבית.
ייי  -סימון לשם המפורש בכתב היד.
אאא  -סימון לציון ״אלף מקצורה בצורה
אליא״ בערבית.
אאא *  -סימון לפתיחה או לסיום קטע
או פסקה שנעשה ע״י הרמב״ם.

א  -תנועת צ׳מה בערבית
א  -תנועת פתחה בערבית
א  -תנועת כסרה בערבית
א  -סימון שדה ]דגש חזק[ בערבית
^  -אל בליגאטורה בהתאם לכתב היד.
אאא  -קו עילי או אמצעי שסומן ע״י
הרמב״ם לציון מחיקת אותיות.
אאא •  -סימון לסוף המשפט שנעשה ע״י
הרמב״ם.

סימני פיסוק:
נקודתיים ,נקודה ,פסיק ,נקודה-פסיק ,סימן שאלה ,סימן קריאה ,מקף ולוכסן  -כל
הסימנים הנ״ל הם משל המהדיר ואינם בכתב היד ,אלא אם כן צוין אחרת.
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הקדמת הרמב״ם לפירוש המשנה

 1סדר מסירת התורה לישראל

}2ב{

דע שכל מ צו ה שנתן ה ק כ ״ ה למ שה

אעלם ,אן כל שריעה ,אנזל אללה עלי משה

ר כינו ,ניתנה לו עם פירושה .היה הקכ״ה

רבינו,

מע

אומר לו המקרא ,ואחר כך אומר לו פירושו

>תפסירהא< ,פיקול אללה ל?ה? ^נץ ,תם יקול

וביאורו .וכל מה שכלל אותו המקרא

לה תפסירה ותאוילה ומא תצמן דלך >אלנץ

המחוכם.

אלמחכם<.

וכך היה סדר למודו לישראל .היה כא

וכאן צפה תעלימה לישראל עלימא אצף לך.

לאהלו ,נכנס אצלו אהרן תחלה ,והוא מסדיר

כאן יאתי לכבאה> ,פאול מא ידכל< עליה

לו המקרא שקבל פעם אחת ומלמדו פירושו.

אהרן  ,פיתלו עליה אלנץ ^מנזל עליה מרה

נסתלק אהרן וכא לו לימין משה רכינו.

ואחדה ויעלמה >תפסירה .תם< ירתפע אהרן

נכנסים אחר כך אלעזר ואיתמר כניו ,מסדיר

וירגע עלי ימין משה רבינו .וידכל בעד דלך

להם משה רכינו כמו שהסדיר לאהרן

אלעזר >ואיתמר ולדאה ,פיתלו איצא< עליהמא

ומסתלקים .כא לו אחד מהם לשמאל משה

משה מתל מא תלי עלי אהרן ,תם ירתפע>א<

רכינו והשני לימין אהרן .נכנסים אחר כך

31א( וירגע אחדהמא ען שמאל משה רבינו

שכעיס זקנים ,ומלמדם משה גם כן כמו

ו^תאני עלי ימין אהרן  .תם ידכל בעד דלך

שלמד אהרן וכניו .ואחר כך נכנסים המון

שבעים זקנים  ,ויעלמהם איצא משה מתל מא

העם ,כל מכקש ייי )שמות לג,ז( ,ומסדיר גם

עלם אהרן ובניו .תם ידכלון בעד דלך גמהור

להם ,כדי שישמעו כולם ממנו .נמצא שאהרן

^נאס כל מבקש ייי ,ויתלו איצא עליהם חתי

שמע אותו מקרא ארכע פעמים ממשה,

יסמע ^!טמיע מנה .פיכון אהרן קד סמע 6דלך

וכניו שמעו ממנו שלש פעמים ,והזקנים

^נץ ארבע 7מראת מן משה ,וולדאה סמעאה

פעמים ,ושאר העם פעם אחת.

מנה תלאת מראת ,וב זקנים מרתין ,וסאיר ^נאס

אנהא

מרה ואחדה.

6

בכתב היד :האות סמ״ך כתובה על המחק.

7

בכתב היד :ארבע)ה(.
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ומסתלק משה מהם ,וחוזר אהרן ומסדיר

תם ירתפע משה ענהם ,וירגע אהרן ויתלו דלך

אותו המקרא ששמע ממשה ארבע פעמים,

^נץ ^די חפט ^די סמעה מן משה ארבע מראת

כמו שאמרנו ,לכל הנמצאים ,ומסתלק גם

כמא וצפנא עלי גמיע ^חאצרין .וירתפע אהרן

אהרן .נמצא שגם בניו שמעו ארבע פעמים,

איצא .פיכון אלנרלדאן[ קד סמעאה ארבע מראת

שלש ממשה ואחת מאהרן .וחוזרים גם

איצא ,תלת מן משה ,וואחדה מן אהרן  .פירגע

אלעזר ואיתמר אחרי הסתלקות אהרן

אלעזר ואיתמר איצא בעד ארתפאע אהרן

ומסדירים אותו המקרא עצמו ששמעו

ויתליאן דלך ^נץ בעינה אלדי סמעאה ארבע

ארבע פעמים ,כמו שאמרנו ,לכל הנמצאים,

מראת כמא בינא עלי גמיע אל-חאצרין,

ומסתלקים מללמד.

וירתפעא ען ו ת עלי ם איצא.

נמצא ששבעים זקנים שמעו אותו המקרא

פיכון שבעים זקנים קד סמעוא דלך אלנץ ארבע

ארבע פעמים ,שתי פעמים ממשה ופעם

מראת איצא ,מרתין מן משה ,ומרה מן אהרן,

מאהרן ופעם מאלעזר ואיתמר .וחוזרין אחר

ומרה מן אלעזר ואיתמר .פירגע איצא שבעים

כך גם שבעיס זקניס ומסדירים אותו המקרא

זקנים בעד דלך ויתלון דלך ^נץ עלי ^גמהור

לכל ההמון פעם אחת .נמצא שכל העם

מרה ואחדה ,פיכון אלנאס קד סמעוא דלך אלנץ

שמעו אותו מקרא ארבע פעמים :פעם

ארבע מראת איצא ,מרה מן משה ,ותאניה מן

ממשה ושנייה מאהרן ושלישית מבניו

אהרן ,ותאלתה מן בניו ,וראבעה מן שבעים

ורביעית משבעים זקנים.

זקנים .

ומתפזרים העם ללמד זה לזה מה ששמעו

תם יפתרק אלנאס יעלם בעצהם בעצא מא

מהשליח ,וכותבים המקרא במגלות.

סמעוא מן ^רסול ,ויכתבון ^נץ פי סגלאת.

ומתפזרים השרים בכל בית ישראל ללמד

ויפתרקון אלרוסא עלי גמיע ישראל ללתעלים

ולשנן ,עד שידעו אותו מקרא וישכילו

ואלתדריס אלי אן יחפטוא 8דלך ^נץ ויחכמון

אותו

קראתה .תם יעלמון איצא תפסיר דלך אלנץ

המקרא שניתן מאת ה' .ואותו הביאור הוא

אלמנזל מן קבל אללה ,ודלך אלתפסיר גמל

כללי ענינים .והיו כותבין המקרא וזוכרים

מעאן .פכאנוא יכתבון ^נץ ויחפטון אלנקל.

הקבלה על פה .וכך אומרים חכמיס ע״ה:

והכדא יקולון אל חכמים עליהם אל-סלאם

” תורה שבכתב ותורה שבעל פה” )בבלי שבת

תורה שבכתב ותורה שבעל פה  .וקאלוא עליהם

קריאתו ,ומלמדים

8

אותם ביאור

בכתב היד :יחפטו)ן(נא[.
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לא ע״א( .ואמרו ע” ה כגריתא' ” :רדג ד ייי אל

אלסלאם פי אל בריתא וידבר ייי אל משה בהר9

משוה ,כהר סיני' .מה ת״ל 'גהר סיני'? והלא

סיני ,מה תל>מוד< לומ>ר< בהר 10סיני ,והלא

כל התורה כולה נאמרה מסיגי .אלא לומר

כל התורה כולה נאמרה מסיני ,אלא לומר לך

לך :מה שומטה נאמרו כללותיה ופרטותיה

מה שמטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה

ודקדוקיה מסיני ,אף כל המצות נאמרו

מסיני 11,אף כל המצות נאמרו כללותיהן

כללותיהן ופרטותיהן ודקדוקיהן מסיני” )ספרא

ופרטותיהן ודקדוקיהן מסיני.

ויקרא כה,א(.
 1.1מצוות סוכה  -דוגמה לתורה שכעל פה
והנה לך מו ל .אמר לו ה'?:?” :וכת ת שגו

מתלא אקול לך ,אן אללה קאל לה בסוכות

שכעת ומיס” )ויקרא כג,מ?( .וגם הודיעו ה'

תשבו שבעת ימים ,תם אעלמה תעלי אן הדה

יתעלה ו סו כ ה זו חוגת הזכרים ולא

אל סוכה  .לאזמה ללדכור לא ללאנאת ,ולא

הנקגות ,ואינה חוגה לחולים ולא להולכי

תלזם ^מרצא ,ולא אלמסאפרין ,ולא יכון

דרכים ,ואין מסככין אותה אלא ג דג ר

סקפהא אלא במא ינבת מן אלארץ ,לא תסקף

הצומח מן הארץ ,ואין מסככין אותה לא

לא ב^צוף ולא ב^חריר ולא באלאואני ולו12

גצמר ולא גמשי .ולא גכלים ואפילו מן

ממא ינבת מן אלארץ מתל ^וחצר[ ו^תיאב,

הצומח גארץ כגון המחצלאות והגגדים,

ואלאכל ואלשראב ואלונום[ פיהא טול אלסבעה

והאכילה והשתיה והשינה ,יהיו ג ה כל

איאם ,ולא יכון פי פצאהא אקל מן סבע קבצאת

שגעת הימים .ולא יהא חללה פחות משגעה

טולא פי סבע קבצאת ערצא ,ולא יכון פי

טפחים אורך על שגעה טפחים רוחג ,ולא

ארתפאעהא אקל מן עשר קבץ.

יהא גגהה פחות מעשרה טפחים.
וכאשר ג א השליח עליו השלום קגל המצוה

פלמא גא אלרסול עליה ^סלאם נזל הדה

הזו וגיאורה.

^שריעה ותפסירהא.

9

בכתב היד? :ב)מדב(1ה[ר?.

10

בכתב היד? :ב)מדב(1ה[ר?.

11

בכתב היד :האות מ״ם נכתבה על גבי שרידי אות קודמת.

12

בכתב היד :מילה זו כתובה על המחק.
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וכך כל השש מאות ושלש עשרה המצות

הכדא אלסת מאיה ואלתלאת עשרה שריעה הי

הס ופירושיהם .המקרא כתוב במגלות,

ותפסירהא ,סגלאת מכתובה בלנצוץ ,ולתפסיר

והפירוש על פה.

מרוי.

 1.2משה רבינו חוזר ומלמד הקבלה לישראל לפני מותו
וכאשר הגיע סוף ארבעים שנה בראש חדש

פל מ א כאן פי אכר ל א רב עין עא ם פי רא ש

שבט ,הקהילם ע״ה ואמר להם :הן קרבו ימי

חד ש >שבט  ,ג מעהם < על>ה< ל ס ל א ם13

למות .לכן מי ששמע ממני איזה קבלה

ו ק ל להם ,קד קרב זמאן מותי ,ול אכן מן

ושכחה ,יבוא ונבררנה לו .ומי שנסתפקה לו

סמע

וי ס אל

איזה שאלה ,יבוא ונבארנה לו .אמר הכתוב:

ונ צ ח ח ה א לה<31 ‘4,ב( ומן א ש כ ל ת עלי ה

״הואיל משוה באר את התזךה ה א ת לאמר״

מס אל ה יגי ונבינ ה א לה ,ק אל א ל כ ת א ב

)דברים א,ה( .וכך אמרו חכמים בספרי :״כל מי

הואיל משה באר א ת התורה הז א ת ל א מר 15,

ששכח הלכה אחת ,יבוא וישנה .וכל מי שיש

והכד א נ צו א ל ח כ מי ם פי ספרי ,כל ש שכח

לו לפרש ,יבוא ויפרש״ )ספרי דברים א,ה(.

הלכ ה א ח ת יבוא וי שנה ,ו כל שיש לו ל פ ר ש

וביררו מפיו הקבלה ,ולמדו הפירושים כל

יבוא

ל רו אי א ת

אותו הזמן שמראש חדש שבט עד שביעי

ו א ס תפ א דו א ל ת פ א סי ר ט אל 16ל מ ד ה אל תי

באדר.

מן ראש חד ש שבט אלי ס אב ע אדר .

מני

רואיה

ויפר ש .

ונ סי ה א

פ צ ח חו א

>יגי

ענ ה

 1.3כתיבת תורה שבכתב ומות משה רבינו
ולפני מותו נתעסק בכתיבה ,וכתב שלשה

ולמא 17כאן קבל מותה שרע 18פי אלנסך ,ונסך

עשר ספרי תורה ,כולם גוילים ,מן בי״ת

תלתה עשר ספר תורה גוילים כלהא ,מן בא

״?ראשית״ )בראשית א,א( עד למ״ד ״ישראל״

בראשית אלי לאם ישראל ,ואעטי ספר לכל

)דברים לד,יב( ,ונתן ספר לכל שבט שיתנהג על

שבט ליקתדי 19בה ,ואלתאלת עשר אעטאה

פיו .והשלשה עשר נתנו ללוים ואמר להם:

ללוים ,וקאל להם לקוח את ספר התורה וכו .תם

״?1קדו אות ספר התורח הזה ]ושמתם אתו

13

בכתב היד :לסלם.

14

בכתב היד :כל הפסקה מן התיבה 'מכתובה' ועד לכאן הושלמה ביד שניה .כתיבת היד דומה לכתיבת היד של
התיקון וההשלמה בהערה . 186

15
16

בכתב היד :הז לא.
בכתב היד :טאל תלך

אל?.

17

בכתב היד) :פ(]ו[למא.

18

בכתב היד :געל אליד שרע )מעל המחק(.

19

בכתב היד :ליקתד)ה(]י[.
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מצד ארון כ.רית ייי אלהיכס חז ה שס כך

טלע אלגבל פי נצף נהאר סאבע אדר עלימא

לעי[״ וכו' )יכריס לאגו( .ועלה אל ההר כחצי

צחח אלנקל.

יום שביעי באדר ,כמו שנתכרר גקגלה.
והיה זה ״מותו״ ביחס אלינו ,שנפקד מאתנו,

פכאן דלך מותה פי חקנא לעדמנא איאה,

ו״חייס״ כיחס אליו ,כמה שנתעלה אליו.

ואלחיאה פי חקה למא ארתקי אליה ,והכדא

וכך אמרו ע״ה :משה רכינו לא מת ,אלא

קאלוא עליהם אלסלאם משה רבינו לא מת אלא

עלה ומשמש כמרוס )ככלי שוטה יג ע״כ; מכילתא

עלה ומשמש במרום  .ואלכלאם עלי הדא טויל

יכריס לי,ה( .והיכריס כענין זה ארוכיס מאי

גדא גדא ומא הדא מכאנה.

מאי ,ואין זה מקומס.
 1.4השתלשלות הקכלה אחר מות משה
וכאשר מת ע״ה ,וככר מסר ליהושע

פלמא מאת עליה אלסלאם והו קד חמל יהושע

הפירושיס שניתנו לו ,ועסקו כהס יהושע

מא נזל עליה מן אלתפסיר ,פתפקה פיה יהושע

ואנשי יורו.

ואהל עצרה.

וכל מה שקכל ממנו הוא או אחי הזקניס

פכלמא רוי ענה הו או אחד אל זקנים ליס פיה

אין כו משא ומתן ,ולא נפלה כו מחלוקת.

כלאם ולא וקע פיה אכתלאף ,ומא לם יסמע מן

ומה שלא שמעו מן הנכיא ע״ה ,יש כסעיפיו

אלנבי עליה אלסלאם פיה כלאם מן אלפרוע,

משא ומתן ,ונלמי כו היין כירכי העיון

אסתכרג אלחכם פיהא באלקיאס באלקואנין20

כשלש עשרה המיות שניתנו לו כסיני ,והן

אלתלאתה עשר אלמנזלה עליה פי סיני ,והי

״שלוש עשרה מיו ת שהתורה נירשת כהן״

שלש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהן .

)ככלי סנהירין פו ע״א(.
ומאותס היכריס שלמיו ,יש עניניס שלא

פמן תלך אלמסתכרגאת אמור לם יקע פיהא

נפלה כהס מחלוקת ,אלא הסכימו כולס

אכתלאף בל כאן עליהא אלאגמאע .ומנהא מא

עליהס .ומהס שנפלה כהס מחלוקת כין שתי

וקע פיה אלאכתלאף בין אלקיאסין ,וקאס הדא

יעות ,זה ין כיין ונתחזק אצלו וזה ין כיין

קיאסא 21וקוי ענדה ,וקאס הדא קיאסא וקוי

ונתחזק אצלו .לפי שירכי ההקש הוכוחייס

ענדה .לאן

אלמקאיס אלגדליה יערץ פי

יקרו כתוצאותס המקריס הללו ,וכשנופלת

קיאסאתהא הדא אלעארץ ,פאדא חדת הדא

20

בכתב היד :באלקואנ)ו(]י[ן.

21

בכתב היד :בתחילה נכתב 'קיאס'; לאחר מכן הוסיף הרמב״ם והשלים את הכתיב בתוספת תנועת 'פתחתין' ׳ ותחב
אל״ף בין שתי התיבות :קיאסא.
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שיעור שלישי
הקדמה לפירוש המשנה  -עמ׳ ח

מה שהנביא יכול לעשות ,כל בית דין יכול לעשות .ההבדל של הנביא הוא במה
ששייך לה' ,להבטחה של־הקב״ה שיעשה כך וכך ,ששום בית דין לא יוכל
לעשות מה שהנביא עושה .כמו אליהו בהר הכרמל ,שום אדם לא יכול להבטיח:
״והיה האלהים אשר יענה באש הוא האלהים״ )מל״א יח,כד( .רק נביא212.
T T :

.*: T־

־

:־ V

־* .* - :

 T״

.*: T־

־

י

עכשיו ההמשך של השתלשלות הקבלה ,השתלשלות המסורת .העיקרון אצל
הרמב״ם הוא זה ,שמה שהתלמוד דן בהיקש או בריבוי או מיעוט או בגזרה שווה
או בכל רמז ,אין הרמזים הללו אלא אסמכתה בעלמא .כל עיקר הפירוש של
פשט המקרא או פירוש המקרא הוא קבלה ממשה בתורה שבעל פה ,וכל הרמזים
שאנחנו נתלים בהם אינם עיקר כלל ,אלא רמזים בלבד ,כדי להראות שגם
אפשר למצוא רמזים במקרא לאותם הקבלה.
 4השתלשלות הקבלה :פירושים וחידושים מוסכמים

ועם מות יהושע מסר לזקנים מה שקיבל מהפירושים ,ומה
שנתחדש בזמנו ולא היה בו מחלוקת ,ומה שהיה בו
מחלוקת ,ונפסקה הלכה כדעת הרוב ,והם שאמר בהם
הכתוב :״וכל !4כלי הזקנים אשר האריכו זימיס {חדי יהושע"
)יהושע כד,לא(.
זה אחד העקרונות אצל הרמב״ם :כל מה שהיה בו מחלוקת ונפסקה הלכה אחר

 212ביחס לחילוק זה בין נביא לבית דין ,ראה הערת הרב על דברי רבנו בהלכות יסודי התורה ,פרק ט
הלכה ו :״וכן אם יאמר לנו הנביא ,שנודע לנו שהוא נביא ,לעבור על אחת מכל מצות האמורות
בתורה״ ,אות יא :ואם תאמר ,מדוע צריך דווקא נביא שהוחזק בנבואה ...ועוד דכעין קריאתו של
אליהו ״והיה האלהים אשר יענה באש הוא האלהים״ רק אליהו וכל נביא ברוח נבואה יכול לקרוא
קריאה כזו ,ושום בית דין אינו יכול לעשות כן .לפיכך הדגיש רבנו שנודע שהוא נביא ולקמן ומפני
שהוא נביא.
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הרוב ,יש דברים כפי שהוא אומר שקיבלנו מסיני ,קיבלנו ממשה ,כך פירוש
הכתוב .ויש דברים שלא קיבלו ממשה כלל ,אלא סברה של חכמים ,זה סבר כך
ודן בדין מסוים ,וזה סבר אחרת ודן בדין מסוים .על זה אמרה תורה :״אחרי
רבים להטת״ )שמות כג,ב( .ומה שרבים מחליטים ,זו היא ההלכה ,וזה דאורייתא.

ואותם הזקנים מסרו מה שקבלו לנביאים ע״ה ,והנביאים
מסרו זה לזה .ולא היה דור שלא היו בו דברי עיון וחדושים.
וכל דור היה עושה דברי קודמיו ליסוד ,ומהם לומד ומחדש.
והיסודות המקובלים לא היה בהם שום מחלוקת.
ש :מחבר ספרים? וכל דור היה ״לומד ומחדש״ ,מחבר ספרים?
ת :לא מבין מה שאתה אומר .עדיין לא ניתנה תורה שבעל פה להיכתב .הכול היה על פה .לא
ניתנה להיכתב כלל.
ש :יש הבדל איך הדור הקודם למד.
ת :הכוונה מה ששמעו ממשה ,דברים ששמעו ממשה ,ולומדים מהם .זה הכוונה.
ש :מהמילים :וכן דור אחרי דור ]משמע שמחויבים לדברי קודמיהם[.
ת :לא .זה לא שייך כלל .לאחר שנחתם התלמוד הרמב״ם אומר בפירוש 'אין שומעין לא לגדול

ולא לקטן אלא למי שהדעת מסכימה לו' .הרמב״ם כותב בפירוש בהקדמה )הקדמה למשנה תורה
כט-ל ,עמ' מה(:
כל בית דין שעמד אחרי הגמרא 213בכל מדינה ומדינה וגזר או התקין
או הנהיג לבני מדינתו או לבני מדינות רבות ,לא פשטו מעשיו בכל
ישראל מפני ריחוק מושבותיהם ושיבוש הדרכים והיות כל בית דין
שלאותה מדינה יחידים ,ואין בית גדול של שבעים ואחד ,ובית דין

 213כך בדפוסים ״גמרא״ ,והרב קרא ממשנה תורה בדפוס קטן שהיה מונח על שולחנו ,אך בכל כתבי
היד ״תלמוד״ ,כמו שמעיר הרב במקומות רבים ברחבי משנה תורה ,שרבנו כתב את ספרו על טהרת
העברית .ראה לדוגמה :הקדמת רבנו למשנה תורה ,עמ׳ מד ,אות פב; הלכות תלמוד תורה ,פרק א,
אות מד; הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה ,פרק ז ,אות יד ,ועוד רבים כאלה .וראה גם יוצא מן
הכלל בהלכות שבת ,פרק ח ,אות ח.
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