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ָהַרְמַּב"ם

, ּפֹוֵסק ֲהָלכֹות, ָהָיה ֲעָנק ְּבתֹוָרה ּוְבָחְכָמה"ם, ַהִּנְקָרא ְּבִקּצּור ָהַרְמּבָ , ַמְימֹוןמֶֹׁשה ֶּבן ַרִּבי 

), 1138(ח ד' תתצ"ָׁשִנים ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ְׁשַנת  900–נֹוָלד ִלְפֵני ְּכ "ם ָהַרְמּבָ . ִפילֹוסֹוף ְורֹוֵפא

ָהָיה ָּגדֹול ְּבתֹוָרה ְוִׁשֵּמׁש , ַרִּבי ַמְימֹון, ָאִביו. ַרדֶׁשִּבְספָ קֹוְרּדֹוָבה ְלִמְׁשָּפָחה ֲחׁשּוָבה ָּבִעיר 

.ַּדָּין ְּבִעירֹו

ֶעֶרב ֶאָחד ָהַלְך ְלֵבית . ְוַהָּדָבר ָּגַרם לֹו ַצַער ַרב, ְּבַיְלדּותֹו ִהְתַקָּׁשה מֶֹׁשה ַהָּצִעיר ְּבִלּמּוָדיו 5 

, ְּכֶׁשִהְתעֹוֵרר ַהֶּיֶלד ַּבּבֹוֶקר. ּוְבַתֲחנּוִנים ַעד ֶׁשִּנְרַּדםְוִהְתַּפֵּלל ְלבֹוֵרא עֹוָלם ִּבְבִכי , ַהְּכֶנֶסת

ֵהיֵטב ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלַמד ֵהִבין ֵמָאז . ַהָחְכָמהַמַעְיינֹות ִהְרִּגיׁש ְלֶפַתע ֶׁשִּנְפְּתחּו ְּבִלּבֹו 

ְּכַתְלִמיד ֲחַכם ָּגדֹול ַּבַעל ָעְברּו ָׁשִנים ְוהּוא נֹוַדע ָּבַרִּבים . ְוִהְתַמֵּסר ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה

.ִויהּוִדים ְוגֹוִיים ֶהֱעִריצּו אֹותֹו ְמאֹוד, ִּכְׁשרֹונֹות ְנִדיִרים

זֹו ָהְיָתה ְּתקּוָפה ". ְּתקּוַפת ַהְּׁשָמד"ֶעְׂשֵרה ֵהֵחָּלה ִּבְסָפַרד –ֶּבן ְׁשלֹוׁש"ם ְּכֶׁשָהָיה ָהַרְמּבָ  10 

ים ֵּגְרׁשּו ִמְּסָפַרד ֶאת ָּכל ִמי ֶׁשּלֹא ִהְסִּכים ְלָהִמיר ֶאת ָּדתֹו ָקָׁשה ֶׁשָּבה ַהּכֹוְבִׁשים ַהֻּמְסְלִמ 

ְּכֵדי . ִנְקְלעּו ִלְמצּוָקה ְּגדֹוָלה"ם, ִעירֹו ֶׁשל ָהַרְמּבָ , ַאף ְיהּוֵדי קֹוְרּדֹוָבה. ְלִהְתַאְסֵלםּו

ֲאָבל ַּבֵּסֶתר ִהְמִׁשיכּו ְלַקֵּים ֶאת , ּמּוְסְלִמיםִהְתַחּזּו ְמַעִּטים ֵמֶהם לְ , ְלִהָּנֵצל ֵמרַֹע ַהְּגֵזָרה

ַּבֲעַצת ָאִביו . ְלֻעָּמָתם רֹוב ַהְיהּוִדים ֵסְרבּו ְלִהְתַנֵהג ְּכִאיּלּו ֵהם מּוְסְלִמים. ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה

.ַמְימֹוןּוֵביֵניֶהם ִמְׁשַּפַחת , ִלְברַֹח ִמן ָהִעיר קֹוְרּדֹוָבהֶהֱעִדיפּו רֹוב ְיהּוֵדי "ם, ֶׁשל ָהַרְמּבָ  15 

ְּבָכל . ֶׁשָהיּו ַּתַחת ִׁשְלטֹון ַהֻּמְסְלִמים, ְּבַרֲחֵבי ְסָפַרד ּוָמרֹוקֹוְלִעיר ַהִּמְׁשָּפָחה ָנְדָדה ֵמִעיר  

. ְוָאִביו ְּכֵדי ְלעֹוֵדד ּוְלַחֵּזק ֶאת ַהְיהּוִדים ַהּסֹוְבִלים"ם ָהַרְמּבָ ָּפֲעלּו , ָמקֹום ֶׁשִהִּגיעּו ֵאָליו

ְוָלֵכן ֶהְחִליטּו , ילּוָתם זֹו ָּגְדָלה ְמאֹוד ַהַּסָּכָנה ֶׁשִּנְׁשְקָפה ִלְבֵני ִמְׁשַּפַחת ַמְימֹוןִּבְגַלל ְּפעִ 

.ְוֵהם ֶנֶאְלצּו ַלֲעבֹור ְלִמְצַרִים, ַהַּמָּצב ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָהָיה ָקֶׁשה. ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ִהְתַקֵּבל ָׁשם ְּבָכבֹוד "ם ָהַרְמּבָ . ְרָּכז ְיהּוִדי ָּגדֹול ּוְמפָֹארְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה ָהָיה ְּבִמְצַרִים ֶמ  20 

"ם ָעָׂשה ָהַרְמּבָ  פֹוְסַטאט. ְּב ִהיא ָקִהיר —ָּגדֹול ְוִהְתַמָּנה ְלרֹאׁש ַהַּדָּיִנים ָּבִעיר ּפֹוְסַטאט 

ִעם ַהְּזַמן ָראּו ּבֹו ָּכל ַהְּקִהּלֹות ַהְּיהּוִדּיֹות . ִלְתִהָּלה ַלְמרֹות ִּגילֹו ַהָּצִעירָיָצא ַחִיל ּוְׁשמֹו 

.ֶׁשְּבִמְצַרִים ּוְסִביָבָתּה ַרב ּוַמְנִהיג ָחׁשּוב

ֶנֱאָלץ "ם ָהַרְמּבָ . ָטַבע ַּבָּים"ם, ָאִחיו ֶׁשל ָהַרְמּבָ , ָּדִוד —ְלָיִמים ָיַרד ָאסֹון ַעל ַהִּמְׁשָּפָחה 

ַעד ְמֵהָרה . ְוָכְך ָהֵחל ַלֲעסֹק ִּבְרפּוָאה, ְוַגם ֶאת ִמְׁשַּפַחת ָאִחיו ְלַפְרֵנס ַּגם ֶאת ִמְׁשַּפְחּתֹו 25 

ִנֵּצל "ם ָהַרְמּבָ . ְוַאף ֻהְזַמן ִלְהיֹות ָהרֹוֵפא ָהִאיִׁשי ֶׁשל ַהֶּמֶלְך , הּוא ִהְתַּפְרֵסם ְּכרֹוֵפא ָּגדֹול

ְׁשמֹו ֶׁשל . ִמְצַרִים ַּתַחת ִׁשְלטֹון ַהֶּמֶלְך ֶאת ַמֲעָמדֹו ָהָרם ָּבַאְרמֹון ְלטֹוַבת ַהְיהּוִדים ֶׁשָחיּו ְּב 

ָהָיה ָעסּוק "ם ָהַרְמּבָ . ְוִהִּגיעּו ֵאָליו חֹוִלים ִמְּמקֹומֹות ְרחֹוִקים, ָהַלְך ְלָפָניו"ם ָהַרְמּבָ 

ם ָהָיה ּוִמָּׁש , ַהְׁשֵּכם ַּבּבֹוֶקר ָהָיה רֹוֵכב ַעל ֲחמֹורֹו ַהְרֵחק ְלַאְרמֹון ַהֶּמֶלְך . ְוָטרּוד ְמאֹוד

.ְמַמֵהר ֶאל ַהחֹוִלים ָהַרִּבים ֶׁשִהְמִּתינּו לֹו ַּבִּמְרָּפָאה 30 

ְּכָבר . ַעל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוַעל ְּכִתיַבת ְסָפָריו ַהֲחׁשּוִבים"ם ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ַחָּייו ָׁשַקד ָהַרְמּבָ  

ְסָפִרים , ם ְּבִעְנְיֵני ֲהָלָכה ֶוֱאמּוָנהִלְכּתֹב ְסָפִרי"ם ֵהֵחל ָהַרְמּבָ , ֶעְׂשֵרה–ִּבְהיֹותֹו ֶּבן ָחֵמׁש
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ִסְפֵרי "ם ָּכַתב ָהַרְמּבָ , נֹוַסף ַעל ַהְּסָפִרים ָהֵאֶּלה. ַהִּנְלָמִדים ַעד ַהּיֹום ְּבָכל ְּתפּוצֹות ִיְׂשָרֵאל

ְוִׁשַּבח ֶאת ְנכֹוָנה ִּבְסָפָריו ִהְרָּבה ִלְכּתֹב ַעל ְּתזּוָנה . ַמָּדע ּוְרפּוָאה ְוֵהם ֻּתְרְּגמּו ְלָׂשפֹות ַרּבֹות

 35 .ַהַּמֲעִניִקים ָלָאָדם ְּבִריאּות ְוִׂשְמַחת ַחִּיים, ַּתְרִּגיֵלי ַהּגּוף

ֲאָבל הּוא ָּפָתר ֶאת ַהַּמֲחלֹוקֹות ֵּבינֹו ְלֵבין , ִמְתַנְּגִדים"ם ַלְמרֹות ַּגְדלּותֹו ָהיּו ָלַרְמּבָ 

 .ָדיו ְּבִדְבֵרי נַֹעם ּוְבאֶֹרְך רּוחַ ִמְתַנּגְ 

 . ַאְבָרָהם, ר' נֹוָלד לֹו ְּבנֹו, 48ְּבִגיל 

ִּבְהיֹותֹו ֶּבן ִׁשְבִעים ְוִנְקַּבר ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ) 1206(ה ד' תתקס"ִנְפַטר ְּבכ' ְּבֵטֵבת "ם ָהַרְמּבָ 

 40 "ם.ֶרת ַעל ְּפִטיַרת ָהַרְמּבָ ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים ָקְבעּו צֹום ַוֲעצֶ . ָּבִעיר ְטֶבְרָיה

 ַהּיוִֹמי"ם ָהַרְמּבָ 

אֹותֹו "ם, ָלַרְמּבָ " ָיד ַהֲחָזָקה"הַ ִהיא ַּתָּקָנה ְלִלּמּוד יֹוִמי ְּבֵסֶפר "ם ַּתָּקַנת ִלּמּוד ָהַרְמּבָ 

ַמְּטַרת . ִּבְׁשַנת תשמ"דְנִׂשיא ּדֹוֵרנּו ִּבְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח  -ִיֵּסד כ"ק ָהַרִּבי ִמְליּוַּבאִוויְטׁש 

הּוא "ם ֶּׁשָהַרְמּבָ , ְלַאֵחד ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבִלּמּוד ָּכל ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה, ַהַּתָּקָנה ִהיא 45 

.ְולֹא ַרק ֵאּלּו ַהְּנהּוִגים ַּכּיֹום, ַהָּיִחיד ֶׁשֵּמִביא ֶאת ָּכל ִּדיֵני ַהּתֹוָרה

ַמְסלּוֵלי ַהִּלּמּוד

.חֶֹדׁשַאַחד ֶעְׂשֵרה "ָיד ַהֲחָזָקה" ּתֹוְך הַ ִסּיּום ָּכל  -  ְּפָרִקים ְליוֹםְׁשָׁשה 

 50 .ֳחָדִׁשיםּתֹוְך ִּכְׁשָנַתִים ְוִתְׁשָעה ַה"ָיד ַהֲחָזָקה" ִסּיּום ָּכל  - ְליוֹם ֶּפֶרק 

ְּבַמְסלּול ֶזה ִנְלָמדֹות ְּבָכל יֹום ַהִּמְצוֹות ָהעֹוְסקֹות ְּבנֹוֵׂשא . ("םִלּמּוד ֵסֶפר ַהִּמְצווֹת ָלַרְמּבָ 

 ).ֵאָליוְּבַמְקִּביל ִמְסַּתֵּים ַהִּנְלָמד ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ְּבַמְסלּול ֶׁשל ְׁשלֹוָׁשה ְּפָרִקים ְוהּוא 

 "ִמְׁשָנה ּתוָֹרה"

". ַהָּיד ַהֲחָזָקה"ְוָלֵכן הּוא ִנְקָרא ַּגם , ַּבֵּסֶפר י"ד ֲחָלִקים. ם"ֶׁשָּכַתב ָהַרְמּבָ הּוא ֵסֶפר ֲהָלָכה " ּתֹוָרהִמְׁשֶנה "

ַּבִּמְדָרִׁשים ּוְבָכל , ְּברֹוב ַהֲהָלכֹות ֶׁשֶּנֶאְמרּו אֹו ֶׁשִּנְלְמדּו ִּבְׁשֵני ַהַּתְלמּוִדים ם"ְּבֵסֶפר ֶזה ִהְכִריַע ָהַרְמּבָ 

  .רֹוִסְפרּות ַהֲהָלָכה ַעד ּדֹו
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.

  .1-9נּו ְׁשֵּתי ִסּבֹות ְלָכְך ְלִפי ׁשּורֹות צַיְ 

_________________________________________________________

 __________________________________________________________  .ב

  .ַהּכֹוְבִׁשים ַהֻּמְסְלִמים ִּבְסָפַרד ָּדְרׁשּו ֵמַהְּיהּוִדים ְלִהְתַאְסֵלם .2

  ?ַמה ָעׂשּו ַהְיהּוִדים ְּכֵדי ְלִהָּמֵלט ֵמַהְּגֵזָרה      

.ַטעֶאת ְׁשֵּתי ַהְּדָרִכים ַהֻּמְּזָּכרֹות ַּבֶּק  

_________________________________________________________

 __________________________________________________________  .ב

".ִנְקְלעּו ִלְמצּוָקה ְּגדֹוָלה... ַאף ְיהּוֵדי קֹוְרּדֹוָבה" :ָּכתּוב 12ְּבׁשּוָרה  .3

  ?ֶּזה ְּבִמְׁשָּפט "ַאף"ַמה ֵּפירּוש ַהִּמיָלה       

 .ַּם

 .ַךְ 

 .ֶָּלא

 .ֵָכן

 ."ָּגְדָלה ְמאֹוד ַהַּסָּכָנה ֶׁשִּנְׁשְקָפה ִלְבֵני ִמְׁשַּפַחת ַמְימֹון" :ָּכתּוב 18ְּבׁשּוָרה  .4

  ?ַמּדּוַע ָּגְדָלה ַהַּסָּכָנה      

  .ִּי ֵהם ָרצּו ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

  .ִּי ֵהם ִסְּיעּו ִליהּוִדים

  .ֵהם לֹא ִהְסִּכימּו ְלִהְתַאְסֵלםִּי 

  .ִּי ֵהם ָנְדדּו ֵמִעיר ָלִעיר

  ...".ָחִיל ּוְׁשמֹו ָיָצא ִלְתִהָּלה 

 ?"ְׁשמוֹ ָיָצא ִלְתִהָּלה" :ַמה ֵּפירּוש ַהִּבּטּוי 

  .ּוא ִהְתַּפְרֵסם ְלטֹוָבה

  .ּוא ִרֵּפא חֹוִלים ַרִּבים

  .ּוא ִהְתַּפְרֵנס ְּבָכבֹוד

 .ּוא ָנַסע ְלֶאֶרץ ְרחֹוָקה



  ב"ה

  ?ַמה ָקָרה ַאֲחֵרי ַמה. 6

 .ֶאת ָהֵארּוִעים ְלִפי ַהֵּסֶדר ֶׁשּבֹו ִהְתַרֲחׁשּוַסְּדרּו     

. 

______  ú Çôe÷ Àú Äa ã Èî ÀM Çä" Èa Àî Çø Èä ú Çç Çt ÀL Äî éÅð Àa eã ÀãÈðí ø Èî Àáe ã Çø Èô Àñ Äa øé Äò Àì øé Äò Åî. Éå÷ Éå 

______ " Èa Àî Çø Èäí .íÄé Èø Àö Äî Àê Æì Æî ì ÆL é ÄLé Äà Èä Éåà Àô Éåø ú Éåé Àä Äì ï Çî Àæ Ëä 

______ " Èa Àî Çø Èäí .ï Éåî Àé Çî é Äa Çø åé Äá Èà Àì ä Èá Éåc Àø Éå÷ Àa ã Èì Éåð 

______ " Èa Àî Çø Èäí .ø Èö È÷ ï Çî Àæ Äì ì Åà Èø ÀNÄé õ Æø Æà Àì ä Èì Èò 

______ " Èa Àî Çø Èäí  ì Åç Åä. Éåú ÈñÈð Àø Çô Àì ä Èàeô Àø Èä Çò Éåö À÷ Äî Àa ÷ ÉñÂò Çì 

 .ֶׁשִּלְפֵניֶכם ַּבִּפְסָקה (")ְרָכאֹות יּוֵמ  (:)ְנֻקָּדַתִים הֹוִסיפּו . 7

ְתּבֹוַנְנִּתי ֲחַכם ֶאָחד ָּפָנה ִליהּוֵדי ִמְצַרִים, ֶׁשֶהֱעִריצּו ְמאֹוד ֶאת ָהַרְמָּב"ם, ְוָאַמר ִה 

ִּבְדָבָריו  ְּבִסְפרֹו ֶׁשל ָהַרְמָּב"ם, ְוָאֵכן הּוא ַמֵּלא ְּבָחְכַמת ַהּתֹוָרה. ֶהָחָכם ִהְמִׁשיְך 

  ְוָאַמר ֶׁשַהֵּסֶפר ִנְפָלא.

. 

  :ָּגדוֹל ַּבּתוָֹרהָהָיה  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

  :רוֵֹפא ַמְצִליחַ ָהָיה  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

  ?ְוֶׁשל ַהֶהְסֵּבר ֶׁשִּמַּתְחֶּתיָה   4 'בעמֶׁשל ַהְּתמּוָנה ָהִעָּקִרי ַמהּו ַהַּתְפִקיד . 9

  .1-3ְַהְמִחיׁש ֶאת ַהָּכתּוב ְּבׁשּורֹות 

 .ְַהִּציג ֵמיַדע נֹוַסף ַעל ֶזה ֶׁשַּבֶּקַטע

 .ֶׁשֵּיָרֶאה ָיֶפה ְּכֵדיַהֶּקַטע ְַקֵּׁשט ֶאת 

. 



  ב"ה

 )ְּדָבִרים 3ְּכתֹב ְלָפחֹות ( "ם ?ַמה ִהְתַחֵּדׁש ְלָך ְּבִעְקבֹות ְקִריַאת ַהַּמֲאָמר ַעל ָהַרְמּבָ . 10

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

. ַּתֲארּו ַמֲעֵׂשה ַּבֶּקַטע ַהַּמְמִחיׁש זֹאת - ָּדַאג ִלְבֵני ַעּמֹו ְוַלּזּוַלת "ם ָהַרְמּבָ  .11

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 ?ַהָּיד ַהֲחָזָקהִנְקָרא ַּגם ְּבֵׁשם  ִמְׁשֶנה ּתוָֹרה"ם ַמּדּוַע ַסְּפרּו ֶׁשל ָהַרְמּבָ  .12

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 .ְּכַלֵּפי ַהּזּוָלתְמֻיָחד ִהְפִּגין ַיַחס "ם ָהֵבא ֻּדְגָמא ֵמַהֶּקַטע ֶּׁשָהַרְמּבָ . 13

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

  .ַהּיוִֹמי"ם ַּתָּקַנת ָהַרְמּבָ . 14

 ? ____________________________________________________ַמִהי ַהַּתָּקָנהא. 

 ______________? _________________________________ִמי ִיֵּסד ֶאת ַהַּתָּקָנה ב. 

 ? _______________________________________________ ָמַתי נֹוְסָדה ַהַּתָּקָנהג. 

  ? ________________________________________________ַמִהי ַמְּטַרת ַהַּתָּקָנה

______________________ _________________________________________ 

ִּכְתבּו ְלַצד ָּכל ָמקֹום ַמה ֵאַרע ְּבָמקֹום  ,ַהֻּמְזָּכִרים ַּבֶּקַטעֶׁשל ְמקוֹמוֹת ִלְפֵניֶכם ֵׁשמֹות  .15

  ?ֶזה

________________________________________________ : __קֹוְרּדֹוָבה 

  ___________________________________________________: _ָמרֹוקֹו

  ______________________________________________________ א"י:

 _________________________________________________: ___ִמְצָרִים

 __________________________________________________: __ְטֶבְרָיה



 ב"ה

עּוַדת זֶהּות "ם – ּתְ ָהַרְמּבַ

___________: ִּכּנּויוֹ 

_________________

______________ֵׁשם:

____________________

:ֵלָדתֹוַּתֲאִריְך 

_________ :יוֹם

________:ֹחֶדׁש

_________:ָׁשָנה 

:ָהֵאםֵׁשם 

_______________

_

 :ֵלָדתֹוְמקֹום 

__________________

 :ַהְּמֻפְרָסם ְּבנֹו

__________________

__________________

_________ :ִמְקצֹועֹו

__________________

:ְסָפָריו ַהְּמֻפְרָסִמים

____________________

____________________

_

:ֹוַּתֲאִריְך ִהְסַּתְּלקּות

_________ :יוֹם 

________:ֹחֶדׁש

_________: ָׁשָנה

:ְמקֹום ְמנּוָחתֹו

______________

:ֵׁשם ָהָאב

_______________


