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פתח דבר

לרגל מחזור הארבעים בלימוד שלשה פרקים ליום, על פי תקנת לימוד הרמב״ם היומי 

ע״י כ״ק אדמו״ר נשיא דורינו בשנת תשד״מ -

יו״ל בזה ביאור קצר והערות להקדמת הרמב״ם, תריג מצוות וספר המדע, עבור לומדי 

השיעור היומי ברמב״ם.

מאז שהכריז הרבי על תקנת לימוד הרמב״ם הצטרפו רבבות אלפי ישראל אל הלימוד 

היומי ביד החזקה. כדי להקל על הלומדים בשיעור היומי הופיעו במשך השנים כמה 

ביאורים וספרי עזר למען ירוץ בהם הלומד את השיעור היומי.

הביאור שלפנינו מתמקד בלבאר את ׳הרמב״ם כפשוטו׳ - כלומר לימוד הרמב״ם לפי 

סדר הדברים בהם סידר הרמב״ם את הפרקים וההלכות של ספרו.

בשיחות רבות ביאר הרבי אשר סדר הדברים ברמב״ם הוא מדוייק ביותר, וכל הלכה 

נמצאת בדוקא בהמשך להלכה שלפניה, ועד שהרמב״ם סומך על דברים שהוא כתב לפני 

כן בספרו ואינו מבארם שוב.

ניתן לראות כאשר מעיינים במקורות מהם לקח  לגודל הדיוק בסדר ההלכות  ביטוי 

הרמב״ם את דבריו. לדוגמא בפרק אחד מהלכות אישות, הרמב״ם מביא הלכות המפוזרים 

בכל מסכת כתובות, אבל הם לא לפי סדר הדפים בגמרא, אלא כל הלכה מקורה מדף אחר 

במסכת או בש״ס. היינו שהרמב״ם ליקט מכל התורה וסידר את ההלכות לפי הנושאים 

שהוא סידר.

מברייתא  החזקה, שלפעמים  יד  בספר  והסדר  הדיוק  גודל  על  המאירי  דברי  וכידוע 

אחת בש״ס, הרמב״ם מלקט הלכות שונות שמפוזרות על פני שמונה ספרים שונים בספר 

היד!

ועל כן הביאור שלפנינו מתמקד בעיקר בביאור סדר הפרקים וההלכות והמובן מסדרם 

זה, ועל כן נקרא בשמו ׳רמב״ם כפשוטו׳, כי מטרתו לבאר את דברי הרמב״ם עצמו ואת 

סדר ההלכות שבו, ולא את מקורותיו וההתאמה אליהם.

עוד יובאו כו״כ ביאורים שאינם על פי סדר ההלכות, אבל הם ביאורים היוצאים מתוך 

הלכות  כספר  לא  הרמב״ם  דברי  את  ללמוד  הקורא  יוכל  למען  הרמב״ם,  דברי  לימוד 

המנותקים אחד מן השני, אלא להבין את ההמשך והקשר שבין כל הלכה והלכה ובין 

כל פרק ופרק. בביאור זה השתמשנו בנוסח הרמב"ם של מכון ממרא שהוא ע"פ כת"י 

תימניים.

בתקוה שביאור זה יעזור ללומד הרמב״ם בשיעור היומי, ללמוד את הרמב״ם באופן 

שכולם  רבים  לפרקים  המחולק  אחד  כספר  היינו  אחד,  ובהמשך  בשטף  נלמד  שיהיה 

ושונות  רבות  והלכות  כפרקים  ולא  בזה,  זה  הקשורים  אחת  בשרשרת  חוליות  מהווים 

שנתקבצו לספר אחד.

מנחם מענדל הרצל





א

הקדמה להקדמה

לשיטת הרמב"ם )כפי שמפורש כאן בהקדמתו( רק מה שנאמר בגמרא מחייב את כל 

ישראל, ומכאן ואילך לכל מקום יש את מנהגיו ושיטתו, ולכן כן אדם שיבאר את הגמרא 

ותהיה שיטתו הגיונית יותר – היא תתקבל )אלא שלא יסתור למנהג המקום וכו'(.

וחילוק זה בין זמן הגמרא שקבע לכל עם ישראל לבין כל הזמן שלאחריו יבואר כאן 

בהקדמה זו – שלא נכנסו אלפים ורבבות מישראל לישיבות, ולכן לא קיבלו על עצמם כל 

ישראל את תוקף הדינים המאוחרים, ורק עד הגמרא למדו כולם יחד – אלפים ורבבות – 

ולכן הגמרא היא הדבר האחרון שכל עם ישראל קיבל על עצמו.

נוספים  ודיוקים  חידושים  יובנו  זו,  בהקדמה  המתבאר  תוכן  וזה  הדברים  כנים  אם 

בהקדמה זו, שרק אם כל עם ישראל מקבל על עצמו תקנה מסוימת היא מחייבת, ורק 

הגמרא מחייבת את בנ"י בכל הדורות. ולכן גם הרמב"ם יפרט את כל סדר הלימוד של 

עם ישראל ויוכיח אותו – עד חתימת הגמרא, להוכיח שיש תוקף מיוחד לכל מה שנאמר 

בגמרא, ורק זה נקרא 'תורה שבעל פה' שלומדים אותה בעל פה, מכאן ואילך הלימוד 

הוא שונה וכו'.

ולפי הבנה זו יש לומר שתובן מהות התורה שבעל פה ועניינה, ולפי"ז גם יתבארו כמה 

דיוקים בלשון הזהב של הרמב"ם.

מהותה של התושב"ע היא שיש צורך להעביר את התורה בעל פה – על ידי שהעם 

את  מכריע  הוא  התורה  את  ששומר  ידי  על  ישראל  שעם  התורה,  את  וחי  לומד  עצמו 

ויוצר את התורה שבעל פה בעצמו ולא רק מציית לפסקים כתובים, ולכן כל  ההלכות 

עוד זה היה אפשרי – כן עברה התורה, אבל אחרי זמן הגמרא זה נפסק וממילא כבר אין 

תורה שעוברת בעל פה.

ולפי הקדמה זו תתפרש הקדמת הרמב"ם בדרך אפשר.









































































































































































































































































































http://www.daat.ac.il/he-il/kitveyet/sinai/shtigliz-haikarim.htm
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