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 תולדות חייו

כתביו של הרמב"ם עצמו, כתבים שכתבו עליו בני דורו, גניזה קהירית )אני נעזרתי במספר ספרים,  –מקורות 

של יואל קרמר, והרמב"ם  Maimonides: the life and world of one of civilization's greatest mindsביניהם 

 של הלברטל.

 שלבים בחייו:

המקום עצמו כמקום פריחה הן תורני והן פילוסופי. שורשים  – 1138קורדובה, אנדלוסיה  –לידה  .1

(; ייעוד לגדולות מקור ג( פילוסופית )מקור ב –, הר"י מיגש מקור א –והכשרה דתית )משפחת אביו 

 (מקור ד)
צריך לציין שיש פה  –( מקור הסוף תור הזהב ) -לטות המווחידון )?( השת1159 -)?(1148–בריחה  .2

 נחזור לכך לקראת הסיום –התעלמות מוחלטת ממה שקורה באותו הזמן באשכנז 

( אגרת מקור זאבן אלקפטי ) -(, שאלת ההתאסלמות מקור ותוך כדי כתיבת פירוש למשנה ) –מרוקו  .3

 (מקור ט( והמסקנה ההיסטורית )מקור חהשמד )

 "ם הרציונליסט?[הרמב( ימקור )  –( 1166ץ ישראל )]אר .4

, כתיבת 1172(, אגרת תימן 1171נישואין, הנהגה ציבורית )ראיס אל יהוד ב –( 1166מצרים א ) .5

 (יב,מקור יאהמשנה תורה )

(, העיסוק מקור ידההתנגדות לקבלת כסף מלימוד תורה ) –( מקור יג( )1178מות אחיו ) –מצרים ב  .6

 י הרפואה, כתיבת המורה נבוכים לתלמידו.וכתיבת ספ(  מקור טוכרופא )
 (, מקור טז( והמשפחה )1186לידת בנו ) –מורשת  .7

 

 הערכה אפשר שוב לחלק לשלשה שלבים:

 בהתחלה פולמוסים גדולים .1

 אחר כך קבלה .2
במבט היסטורי ארוך טווח, מגמות הרמב"ם הן ההלכתיות והן המחשבתיות לא השיגו את מטרותיהן  .3

 המוחלטות.
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 תולדות חייו

 חתימת פירוש המשנה .א

אני משה בר' מימון הדיין בר' יוסף החכם בר' יצחק 

הדיין בר' יוסף הדיין בר' עובדיהו הדיין בר' שלמה 

 הדיין זכר קדושים לברכה. הרב בר' עובדיהו

 הקדמת הרמב"ם למשנה .ב

אספתי מה שנזדמן לידי מהגהות אבי זצ"ל וזולתו 

בשם רבינו יוסף הלוי ז"ל, וחי ה' כי הבנת אותו 

האיש בתלמוד מפליאה כל מי שמתבונן בדבריו 

ועומק עיונו, עד שאפשר לי לומר עליו לפניו לא 

 היה מלך כמוהו בשטתו

 מורה נבוכים ב,ט .ג

וכבר חבר בזה אבן אפלח האשביליי אשר 

התחברתי עם בנו, ספר מפורסם, אח"כ השתדל 

בזה הענין הפילוסוף המעולה אבובכ"ר בן אלצאי"ג 

אשר קראתי עם אחד מתלמידיו והראה אפני 

 ...ראיות

 אגרת הרמב"ם לר' יהונתן בן דוד הכהן .ד

בטרם איוצר בבטן התורה ידעתני, ובטרם אצא 

הקדישתני, ולהפיץ מעיינותיה מרחם אמי לתלמוד 

חוצה נתנתני. והיא איילת אהובי ואשת נעורי אשר 

 באהבתה שגיתי מבחורי

 אגרת הרמב"ם לחכמי לוניל .ה

חזקו ויאמץ ( חכמי לונל=ואתם אלופי ומיודעי )

לבבכם , הרי אני מודיע לכם שלא נשאר בזמן הזה 

הקשה אנשים להרים דגל משה , ולדקדק בדברי 

אלא אתם וכל הערים אשר  רבינא ורב אשי

סביבותיכם , שידעתי שאתם קובעין מדרשות 

תמיד, ושאתם בעלי בינה וחכמה. אבל בכל 

המקומות האלה אבדה תורה מבנים, ורב המדינות 

הגדולות מתות, ומעוטן גוססות, וכמו שלושה 

ארבעה מקומות חולין. בארץ ישראל ובכל סוריא 

 (חלב)=ב מדינה אחת, והינו ארם צובה, היא אחל

ויש בה מקצת חכמים עוסקין בתורה, אבל אינם 

 בכל הגולה ובכל שנער .ממיתין עצמן באהל

שנים שלושה גרגרים , ובכל ערי תימן וערי  (בבל)=

הערביים כלן מעט עוסקין בתלמוד, אבל אינן 

 .מכיריו, אלא דרוש וקבל שכר, לפי שבקצוות הן

 חתימת פירוש המשנה .ו

י שייעדנו, והנני מבקשו כבר השלמנו חבור זה כפ

יתעלה ומתחנן לפניו שיצילני משגיאות. ומי שימצא 

בו מקום פקפוק או שנראה לו בפירוש הלכה מן 

ההלכות באור טוב ממה שבארתי יעיר על כך 

וידינני לזכות, כי מה שהטלתי על עצמי בזה אינו 

מעט ולא בצועו קל אצל בעל צדק וחוש הבחנה 

וד לעתים קרובות בפגעי טוב. ובפרט בהיות לבי טר

הזמן ומה שגזר ה' עלינו מן הגלות והנדוד בעולם 

מקצה השמים ועד קצה השמים, ואולי כבר קבלנו 

שכר דבר זה גלות מכפרת עון. יודע הוא יתעלה כי 

יש הלכות מהם שכתבתי פירושן במסעותי 

בדרכים, ומהם ענינים רשמתים בהיותי על גבי 

זה, נוסף על היותי  האניות בים הגדול, ודי במצב

ומה שתיארתי ממצבי  ...מעיין במדעים אחרים.

במשך זמן חבור פירוש זה הוא שגרם שנשתהיתי 

. התחלתי לחבר פירוש זה ואני בן .בו זמן רב.

שלש ועשרים שנה והשלמתי אותו במצרים ואני בן 

 שלשים שנה

 היסטוריה של הרופאים, אלקפטי .ז

 ומיוכאשר קרא עבד אלמאמן אבן עלי אלכ

 רב בערים שבהן'אלברברי, שהיה שליט על המע

 מלך, להוציא את היהודים והנוצרים ממנה. וקצב

 להם פרק זמן והתנה למי מהם שיתאסלם במקומו

 מסיבות של פרנסה, את מה שחל על המוסלמים

 בני עליו חל עליהם ומי שנותר באמונת ומה שחל

 לפני המועד שקבע או אם איחר דתו או שיצא

 אן הרי זה מאבד אתטלורי לפי דין הסהמועד ה

 נפשו ואת ממונו.

העשירים  וכאשר הגיע הצו הזה יצאו הדלים ונותרו

למוסלמי  ומי שחס על משפחתו ועל ממונו והתחזה

מאלה  והמשיך לכפור בסתר. משה בן מימון היה

קריאת  שעשו זאת בארצו ונשאר וכאשר הופיעה

קוראן  האסלאם, הקפיד על קוצו שליו״ד קרא

 ההזדמנות לו והתפלל. הוא עשה זאת עד שהייתה

בעת  לנסוע, לאחר מכן "לקח את עצמו"

 לו ויצא מספרד למצרים ואיתו שנתאפשר

 וגילה משפחתו. הוא חנה בעיר פסטאט בין יהודיה

 את דתו.

 אגרת השמד .ח

דע שכל השמדות שהיו בזמן החכמים היו מצווים 

מעשה, בהם לעבור על המצוות, והיתה בם עשית 

כמו שאמרו בתלמוד, שלא יתעסקו בתורה ולא 

ימולו את בניהם או שיבעלו את נשותיהם נדות. 

ואולם זה השמד לא יתחיבו עשית מעשה, זולת 

הדבור בלבד, ואם ירצה אדם לקיים תרי"ג מצוות 

כי זה האונס אינו מחיב לשום אדם  ...בסתר יקיים

מעשה, אלא הדבור בלבד, וכבר נתאמת אצלם 

ן אנחנו מאמינים באותו הדבור, ואינו בפי שאי

האומרו רק להנצל מן המלך כדי להפיס דעתו 

בדבורים מן הדבור, וכל מי שנהרג כדי שלא יודה 
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בשליחות אותו האיש לא יאמר עליו אלא שעשה 

הישר והטוב, ויש לו שכר גדול לפני השם, ומעלתו 

במעלה עליונה, כי הוא מסר עצמו לקדושת השם 

תעלה, אבל מי שבא לישאל אותנו: אם יתברך וי

יהרג או יודה? אומרים לו שיודה ולא יהרג, אבל לא 

יעמוד במלכות אותו המלך, אלא ישב בביתו עד 

 ...שיצא

משה בן מימון, האנציקלופדיה העברית  .ט

 )ש.ז. הבלין(

 הידיעה אצל אלקיפטי על התאסלמותו של

זכתה לניתוח היסטורי וספרותי נרחב,  –הרמב"ם 

 וכיח את ביטולהשה

 ספר חרדים פרק ג .י

בליל אחד בשבת בארבעה ימים לחודש אייר 

נכנסתי לים, וביום שבת, עשירי לאייר שנת 

תתקכ"ה עמד עלינו נחשול שבים לטבענו והיה 

זעף גדול בים, ונדרתי עלי: שני ימים אלו אצום 

בהם ואתענה בהם.. ואצווה על בני לעשות כן עד 

דקה כפי כוחם... בליל אחד סוף כל הדורות, ויתנו צ

בשבת, ג' ימים לירח סיוון, יצאתי מן הים בשלום 

ובאתי לעכו ונצלתי מן השמד והגענו לארץ ישראל. 

יום זה נדרתי שיהיה יום ששון ושמחה... וביום 

שלישי בשבת, ד' חשוון, יצאנו מעכו לעלות 

לירושלים תחת סכנה, ונכנסתי לבית הגדול 

באחד בשבת, ט' בחודש והקדוש והתפללתי בו. ו

חשוון יצאתי מירושלים לחברון, לנשק קברי אבותי 

במערה... ושני ימים אלו... נדרתי שיהיו יום טוב 

ותפילה ושמחה לה' לאכילה ולשתייה... וכשם 

שזכיתי וראיתי בחורבנה כך אזכה אני וכל ישראל 

 לראות בנחמתה, אמן.

 פירוש המשנה בכורות ד, ד .יא

ורסמים בארץ ישראל אלה אותם השמות המפ

ובבל שקוראין אנשים ראש ישיבה, ואחרים אב 

בית דין, ומבדילים בין ראש ישיבת גאון יעקב ובין 

ראש ישיבה של גולה, וכן כותבים לאנשים אשר לא 

ראו אותם ראש ישיבה או זולת זה מן השמות, לפי 

שהדברים הללו פטומי שמא בעלמא והרי הן כדרך 

ראיתי בארץ ישראל אנשים הכנוין והחניכה, וכבר 

נקראים חברים, ובמקומות אחרים מי שנקרא ראש 

 ישיבה, ואפילו בר בי רב דחד יומא ליתיה

 האגרת לחכמי לוניל .יב

הם שידעו מה עשיתי ,  כמוכםואנשים גדולים 

שהרי קרבתי דברים מפזרים ומפורדים בין 

הגבעות וההרים וקראתי אותם אחד מעיר ושנים 

 ממשפחה

 אגרות, רכט .יג

ונשארתי אחריו כמו שנה מיום שהגיעה השמועה 

הרעה נופל על המיטה בשחין רע ובדלקת ובתמהון 

לבב וכמעט קט הייתי אובד, ואחר כך עד היום כמו 

 שמונה שנים אני מתאבל ולא נחמתי

 פירוש המשנה אבות ד,ז .יד

כבר רציתי לא לדבר בזה הציווי, לפי שהוא מבואר, 

ותו לרוב הגדולים וליודעי גם כן שדברי בו לא יא

בתורה, ואולי לכולם; אבל אומר ולא אחוש, מבלי 

דע, כי זה  לשאת פנים למי שקדם ולא למי שנמצא.

כבר אמר: אל תעשה התורה קרדום לחפור בה, 

כלומר: אל תחשבה כלי לפרנסה, ובאר ואמר שכל 

מי שיהנה בזה העולם בכבוד תורה שהוא כורת 

 נפשו מחיי העולם הבא.

 נאגרות, תק .טו

 )פוסטאט( והמלך עומד ואני שוכן במצרים

בקאהירה, ובין שני המקומות שני תחומי שבת. ולי 

על המלך מנהג כבד מאד, אי אפשר לי מבלתי 

ראותו בכל יום בתחלת היום. אמנם כשימצאהו 

לא  -חלשה, או יחלה אחד מבניו או אחת מפלגשיו 

אסור מאלקאהירה ואני רב יומי בבית המלך. ואי 

י גם כן מבלתי בקר שר המלך בכל יום, ואי אפשר ל

אפשר לי גם כן מפקיד אחד או שני פקידים יחלו, 

כל  -ואני צריך להתעסק ברפואתם. כללו של דבר 

יום אני לאלקאהירה בהשכמה, וכשלא יהיה שם 

אשוב  -מכשול, ולא יתחדש שם שום חדוש 

למצרים אחר חצי היום על כל פנים. לא אגיע, ואני 

אמצא האכסדראות כלן מלאות גוים, מתרעב, ו

בהם חשוב ובלתי חשוב, ושופטים ושוטרים, ערב 

רב, ידעו את עת שובי. ארד מעל הבהמה, וארחץ 

ידי, ואצא אליהם לפיסם להמתין אותי עד שאוכל 

לאכל אכילת עראי, והיא מעת לעת. ואצא 

לרפאותם ולכתב להם, לא יסור הנכנס והיוצא 

 -באמונת התורה  -ם פעמים עד הלילה, ולפעמי

עד סוף שתי שעות מן הלילה, ואספר להם ואני 

שוכב פרקדן מרב העיפות, ויכנס הלילה ואני 

 .בתכלית החולשה, לא אוכל לדבר

 (14ר' יוסף אבן כספי )המאה ה .טז

שנה גליתי למקום תורה לפי זה לי עשרים 

הנשמע. שכנתי באחרית ים, ירדתי מצרים בית 

ם השלם המורה. מדרשו של הרב הגדול החכ

ומצאתי שם זרעו זרע קודש, דור רביעי ]=ר' 

אברהם השני[ ובניהם חמישי ]=ר' עובדיה[. כולם 

צדיקים, אבל בחכמות לא היו מתעסקים. וגם בכל 

המזרח לא היו שם חכמים. וקראתי על עצמי 'היו 

 היורדים מצרים לעזרה'.


