
פרק א
"ולא קם כמשה": חיי הרמב"ם

"כיון שנולד משה נתמלא הבית כולו אורה"  ♦

מקורדובה לפאס  ♦
מנהיג צעיר: "בעלי–דיני בלשוני ובקולמוסי"

העליה לארץ הקודש: "יום ששון ושמחה עד סוף כל הדורות"  ♦

"וירד משה": הירידה למצרים  ♦
"רעה מכל רעה"!

מלאכת הרפואה לשר התורה   ♦

פטירת הרמב"ם: "פה טמון מבחר מין האנושי"  ♦
הכרזת הלסטים: "איש אלקים קדוש הוא"! / "אשירה לה' כי גמל עלי" / מצבת קברו וזכרו לעולמים

מסע נדודיו של הרמב"ם



1. הכוונה לתרבות ספרד הדרומית הנקראת אנדלוסיה, ואחר 
כך המערב היא פאס שבמרוקו, ששם צמחה יהדות ששילבה 
לידת  בעת  ופילוסופיה.  רפואה  שירה,  כמו  וחכמה  תורה 
ואלמלא  כיליון  סכנת  בפני  עמד  זה  מופלא  עולם  הרמב"ם 
רבינו הגדול היה נכחד לגמרי, כפי שיתואר בהרחבה בהמשך 

הספר. 

2. קביעת תאריך לידתו של הרמב"ם לשנת ד'תתצ"ח )1138( 
עולה מדברי הרמב"ם עצמו בסיום פירוש–המשנה: "אני משה 
בן שלש  ואני  זה  פירוש  לחבר  הדיין... התחלתי  מיימון  בר' 
שלשים  בן  במצרים, ואני  אותו  והשלמתי  שנה,  ועשרים 
שנה שהיא שנת אלף וארבע מאות ותשע ושבעים לשטרות 
נולד בשנת ד'תתצ"ח  )ד'תתקכ"ח 1168(". ואם–כן, הרמב"ם 
)1138( שהיא שלשים שנה קודם לכן. אך בספר–יוחסין, רבי 
אברהם זכות ממגורשי ספרד )מאמר–חמישי, דורות אחרונים(, 
את  כותב  ואף  שנים,  הרמב"ם שלש  של  לידתו  את  מקדים 
היום ואת השעה המדויקת של הלידה! וכך הוא כותב: "בערב 
פסח, יום שבת, שעה ושליש אחר חצי היום, שנת ד'תתצ"ה 
ליצירה )1135(". למשפט הזה מקדים המחבר: "ואני מצאתי 
בספרים קדומים". לפי זה הרמב"ם כתב את פירוש–המשניות 
שלו עשר שנים )אם נולד בשנת ד'תתצ"ה( ולא שבע שנים 
)אם נולד בשנת ד'תתצ"ח( כדבריו שעסק במלאכה זו מגיל 
האם  גדול  ספק  כן  ואם  שלושים.  גיל  ועד  ושלוש  עשרים 
מסורת זו נכונה שהרי היא סותרת את דברי הרמב"ם עצמו. 
וכך מעיר הר"י קאפח )מבוא לפירוש–המשניות, סדר טהרות, 
הערה 2, מהדורתו(: "מאד תמוה שכותבי תולדותיו של רבינו 

לא התחשבו בדבריו, ונזקקו לכלי שני )=ספר היוחסין(... ויש 
שאף נסו לזייף "בן שלשים ושלש שנים" במקום "בן שלשים 

שנה"!". 

3. כלשון רבינו בכמה מקומות, ולדוגמא: "חולי הגוף טועמים 
ותאב  שמתאוה  מי  החולים  מן  ויש  מר,  ומתוק  מתוק  המר 
למאכלות שאינן ראויין לאכילה... כך בני אדם שנפשותיהם 
הדרך  ושונאים  הרעות  ואוהבים הדעות  מתאוים  חולות 
הטובה" )הלכות דעות פ"ב ה"א(. וכן בסיום הלכות טומאת 
אוכלין: "וטהרת הגוף מביאה לידי קדושת הנפש מן הדעות 
בכל  "וכשתעיין  במורה–נבוכים:  רבינו  מצהיר  וכך  הרעות". 
המצות שבאו בעבודה זרה אחת–אחת תמצא סבתם מבוארת 
הקצה  עד  מהם  ולהתרחק  הרעות  להסיר הדעות  והוא   —

האחרון" )מו"נ ח"ג פל"ז(. 

ה'  "ויתן  רבינו:  משה  על  שנאמר  מה  את  מזכיר  זה  גם   .4
את חן העם בעיני מצרים, גם האיש משה גדול מאד בארץ 

מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם" )שמות יא:ג(. 

5. דברים אלו נחרתו על קברו במצבת קברו הראשונה. והוא 
בהקדמתו  רבינו  משה  כלפי  הרמב"ם  רבינו  שכתב  הביטוי 
לשונו:  וזה  סנהדרין,  במסכת  חלק  לפרק  לפירוש–המשנה 
שהוא  שנאמין  והוא,  רבינו.  משה  נבואת  השביעי  "והיסוד 
אביהן של כל הנביאים שקדמו לפניו והבאים אחריו, הכל הם 
למטה ממנו במעלה, והוא בחיר ה' מכל המין האנושי, אשר 
השיג ממנו יתעלה יותר ממה שהשיג וישיג כל אדם שנמצא 

ושימצא...". וראה עוד בסיום הפרק. 

"ולא קם כמשה": חיי הרמב"ם
"כיון שנולד משה נתמלא הבית כולו אורה"

שעה גורלית ליהדות ספרד, שהיתה בעלת ב
מורשת מפוארת של תורה ותרבות עשירה 
על  עמדה  גדולתה  כל  כאשר  חכמה,  של 
סף כיליון1 — אז התנוצץ אורו הבהיר של גואל–

ישראל.

בערב פסח, י"ד בניסן, ד' אלפים תתצ"ח לבריאת 
מימון,  בן  משה  רבינו  נולד   ,2)1138( העולם 
מושיען של ישראל בדורו והמורה לבית ישראל 

ישראל  עם  את  להנהיג  ה',  לעם  תורה  להנחיל  הוא  אף  זכה  בזמנו,  עמרם  בן  כמשה  עולם.  לדורות 
במצרים, ולהוציא רבים בדורו ולדורות מגלות "הדעות הרעות"3 אל אור האמונה בהקב"ה ובתורתו. הוא 
האיש, אשר יותר מכל אדם לפניו ואחריו, הביא את עם ישראל ללימוד הלכות כל התורה כולה בשפה 
ברורה ובהירה, והחדיר בלבבות דעות ישרות והשקפה נכונה. הוא המאור הגדול לדורו ולדורות עולם 
שזכה להערצה מכל הקהילות היהודיות בישראל, ואפילו אומות–העולם מתייחסים אליו ביראת כבוד4, 
עד שהכתירו עליו את הפתגם: "ממשה עד משה לא קם כמשה", ועל מצבתו חרתו: "משה בן מימון 

מבחר המין האנושי"5. 

 קורדובה, ספרד
עיר עתיקה בדרום ספרד. יהודים התגוררו בעיר כמה מאות שנים לפני הולדת הרמב"ם. בין חכמיה 
הבולטים של קורדובה נמנים רבי חסדאי ן' שפרוט שהיה שר האוצר ויועצו של מלך ספרד וכן הדקדקן 

והבלשן הנודע מנחם בן סרוק מחבר מחברת–מנחם )מילון מקראי עברי–עברי(.

הכתובת החקוקה על שער קברו של הרמב"ם
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היה  לא  עובדיה  רבי  עובדיה' הוא שם משפחה, שכן  'בן   .6
בסוף  כמפורש  המשפחה,  ראש  אלא  מימון,  רבי  של  אביו 
הלוי  מאיר  רבי  וגם  הבאה(.  הערה  )ראה  המשניות  פירוש 
אבולעפיה כתב: "הרב הנעלה הפילוסוף הנכבד רבי משה נר"ו 
בר מימון נ"ע בן עובדיה" )איגרות הרמ"ה, סימן א( וברור כי 
נקרא  לציין שהרמב"ם  ויש  עובדיה.  היה  שזקנו  כוונתו  אין 
בפי הערבים 'אבן עמרם )=כינוי למשה – בן עמרם( בן עבד 

אללה )=עובדיה('. 

ומונה  מחצבתו  מקור  את  רבינו  מפרט  פיה"מ,  בסוף   .7
ודיינים  רבנים  של  רצופים  דורות  שמונה  בשמותיהם 
במשפחתו: "אני משה בר' מימון הדיין, בר' יוסף החכם, בר' 
יצחק הדיין, בר' יוסף הדיין, בר' עובדיהו הדיין, בר' שלמה 

הרב, בר' עובדיהו הדיין זכר קדושים לברכה". 

)רבינו  הרשב"ץ  בן  שלמה  רבינו  בידי  הובאה  זו  מסורת   .8
יתהלל  "אם  תשב"ץ(:  שו"ת  המחבר  בעל  דוראן,  שמעון 
המתהלל בפאר האבות: הוא היושב במלכות ראשונה, אבותיו 
ואבות אבותיו כולם חכמים ונבונים, זרע דוד מלך ישראל" 

)מלחמת–מצוה, פיעטרקוב, שנת ה'תר"ע, עמ' יט(. 

מקורה של המסורת הוא לכאורה במכתבו של רבי אהרן בן 
סימן  הרמ"ה,  )איגרות  אבולעפיא  הלוי  מאיר  לרבי  משולם 
עלי  אני  "מעיד  הרמב"ם:  של  דורו  בני  מצעירי  שהיו  כא(, 
שמים וארץ כי שמעתי כתב ספר יחוסו של הרמב"ם, כולם 
ידועים עובדי אלקים, רב בן רב, דיין בן דיין קורא  חכמים 
הדורות מראש כמהלל עד רבינו הקדוש, כולם בעלי חכמה 
וידועים, אנשי שם ותהילה, בעלי תורה וגדולה עד שהתורה 
חוזרת לאכסניה שלה", והרי רבינו הקדוש היה מצאצאי דוד 

המלך. 

יש שמצאו רמז לכך באיגרת של רבינו אברהם בן הרמב"ם 

בחסדי דוד  "אשר  הכותב:  מלחמות–השם(  בספרו  )נדפס 
לדוד  מתייחס  אברהם  שרבי  איפוא  משמע  נמלכים",  אבינו 
למלחמת– במהדורתו  מרגליות  ראובן  הרב  מעיר  )כך  המלך 

השם, עמ' קז, הערה 38(. 
)הלכות  ז"ל"  ורבו  הלוי  יוסף  ר'  הרב  רבותי  הורו  "וכזה   .9
שאלה ופקדון, פ"ה ה"ו(. יצוין שרבים נבוכו בנושא זה וחשבו 
שהרמב"ם למד בעצמו אצל הר"י מיגאש — אך האמת היא, 
שהרמב"ם קיבל מהר"י מיגאש באמצעות אביו בלבד שהיה 
מיגאש  הר"י  את  לכנות  הרמב"ם  נוהג  ולכן  הישיר.  תלמידו 

כרבו. 
מ"ז(:  )פ"ו  שבועות  בפיה"מ  רבינו  של  עדותו  למשל  ראה 
בלשון  משביעים  רבות  פעמים  זצ"ל  מרי  אבא  ראיתי  "וכך 
זה כפי שראה את רבו רבינו יוסף הלוי זצ"ל משביע תמיד". 
וכן דבריו בפירושו לעדויות )פ"א מ"ג(: "והקריאה הראשונה 
היא אשר קבלתי מאבא מארי זצ"ל שקבל מרבו ורבו מרבו 
זכרם לברכה." ובשם–הגדולים )בערך הרמב"ם( כותב החיד"א: 
"וראה זה חדש שראיתי בספר 'עומר השכחה'... וז"ל: הרמב"ם 
ז"ל בשעת פטירת הרי"ף ז"ל נכנס אצלו ונשק בידו, והוא כבן 
הנשיקה  באותה  אלא  שזכה  למה  זכה  ואמר שלא  שנים,  ה' 
שנשקהו וברכהו והאציל עליו מחכמתו", עכ"ל. והקרוב אלי 
שהענין אמת, רק במקום הרי"ף צריך להיות הר"י מיגאש... 
להר"י  רבו  קראו  פירות... ולכן  עשתה  מיגאש  הר"י  וברכת 

מיגאש". 
הר"י  של  מבואו  ראה  איגרת–השמד  כתיבת  תאריך  על   .10

שילת, איגרות הרמב"ם, עמ' כז. 

11. תודתנו לרב יצחק שילת, שהעמיד אותנו על נקודה זו. 

המוזכרים  הללו,  האישים  על  מידע  כיום  בידינו  אין   .12
במכתב. 

הרמב"ם נולד בעיר קורדובה שבספרד, לאביו רבינו מימון הדיין, בן למשפחה נכבדה שכונתה 'בן עובדיה' 
על שם ראש המשפחה רבי עובדיה הדיין6. רבינו מימון היה נצר לשושלת חכמים ופוסקים7, ולפי מסורה 

אחת8 מגיעה שושלת זו עד לרבינו הקדוש מסדר–המשנה, אשר היה מזרע דוד המלך.

את עיקר חינוכו ותורתו קיבל כנראה הרמב"ם מאביו רבינו מימון ששימש כדיין בקורדובה והיה תלמיד 
של רבי יוסף הלוי אבן מיגאש )הר"י מיגאש(, תלמידו של רבי יצחק אלפסי )הרי"ף(. משום כך, החשיב 

הרמב"ם את הר"י מיגאש והרי"ף כרבותיו, אף שלא קיבל תורה ישירות מפיהם9. 

מנהיג צעיר: "בעלי–דיני בלשוני ובקולמוסי"
את  לעזיבתו  סמוך  מאוד  כנראה  הרמב"ם,  שכתב  איגרת–השמד  מלבד  למעשה, 
פאס10, לא ידועים לנו בבירור מעשיו וחלקו בהנהגת הכלל בשנותיו במרוקו. אך 
יהדות  של  מנהיגיה  בין  הרמב"ם  נחשב  אז  כבר  כי  עולה  אחת11,  בודדת  מעדות 
מרוקו — הוא לא היסס להתנצח בהלכה עם גדולי וזקני החכמים בצפון–אפריקה. 
יותר, לתלמידו  העדות היא מתוך מכתב שכתב הרמב"ם בשנים מאוחרות הרבה 

האהוב רבי יוסף ב"ר יהודה:
וכבר הייתי בשנותיך )=בגילך(, וביותר משנותיך, ביותר חזק ממה שאתה בו! והייתי 
— כמו ששמעת — אמלא רצוני בלשוני ובקלמוסי מגדולים וחכמים כשמבקשים 

לחלוק עלי.

וכבר שמעת בלי ספק מה שהיה ביני ובין ר' יהודה הכהן ז"ל בן מר פרחון, בשתי 
שאלות מן הטרפות. וכן ביני ובין דיין סג'ילמסה )=עיר במרוקו( בגט. וביני ובין 

אבי יוסף בן מר יוסף נ"ע בענין שבויה, והרבה כמו אלו12.

ושימחתי בהם אוהבי, וביכיתי בהם בעלי–דיני בלשוני ובקולמוסי. בלשוני — למי שהיה לפני. 
ובקולמוסי — למי שהיה רחוק.

איגרות הרמב"ם, עמ' תכא
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13. לכאורה בתענית ציבור הכוונה לתענית שַמתִחילה מבעוד 
יום, כמו תשעה באב ותעניות ציבור בעת צרה. ראה הלכות 
תענית פ"ג ה"ג לגבי תענית ציבור על הגשם. על חיובו של 
היחיד לצום בעת צרה, ראה שם פ"א ה"ט: "כשם שהציבור 
מתענים על צרתן כך היחיד מתענה על צרתו". וכן ראה שם 
)ה"ו( על צרת "ספינה המטרפת בים" שצועקין עליה אפילו 

בשבת. 

לרמב"ם  עצמן  את  המייחסות  המשפחות  בין  מחקר   .14
לחגוג  או  אלו,  בימים  לצום  נוהגים  הם  אין  שכיום  מתברר 
)כבהמשך  ובחברון  בירושלים  הרמב"ם  ביקר  בהם  בימים 

המכתב(. 

יצאו מסכנת  ישראל  בו  הפורים, שגם  חג  לדיני  בדומה   .15
חיים "לעשות אותם ימי משתה ושמחה... ומתנות לאביונים" 

)אסתר ט:כב(. 

ומתנות  ומשתה  ושמחה  ששון  "יום  כאן,  רבינו  בדברי 
פי  על  שהוא  ומסתבר  מנות',  'משלוח  השמיט  לאביונים", 
להרבות במתנות  לאדם  "מוטב  הגדול:  בחיבורו  שיטתו 
)הלכות  לרעיו"  מנות  ובשלוח  בסעודתו  מלהרבות  אביונים 

מגילה פ"ב הי"ז(. 

16. מובא גם בספר–חרדים לרבי אלעזר אזכרי )מצות תשובה 
פ"ג(. 

העליה לארץ הקודש — "יום ששון ושמחה עד סוף כל הדורות"
בשנת ד'תתקכ"ה )1165(, חמש שנים בלבד אחרי שהגיעה המשפחה לפאס שבמרוקו, שוב אולצו רבינו 
מימון ביחד עם משפחתו לקחת את מקל הנדודים ולמצוא לעצמם מקום מקלט חדש. משפחת רבינו 
מימון עלו על אוניה בנמל במרוקו כשהיעד היה המזרח ובמיוחד ארץ–ישראל. במכתב רב רושם וטעון 
רגש מגולל רבינו נסיעה גורלית זו, בצורה חיה מתאר רבינו את נחשולי הים המאיימים, ואת הפחדים 

שהיו מנת חלקם, ואת הזעקה לה' על ידי נדרים, צומות ותפילות:
בליל אחד בשבת, בארבעה ימים לחדש אייר נכנסתי לים. וביום שבת, עשירי לחדש אייר, שנת 
ד'תתקכ"ה ליצירה, עמד עלינו נחשול שבים לטבענו, והיה זעף גדול בים, ונדרתי עלי ששני 
הימים האלה )=היום שעלה על האניה, ויום הסערה( אצום בהם, ואתענה בהם תענית ציבור 
שלם13, אני ואנשי ביתי וכל הנלווים עלי. ואצוה על בני לעשות כן עד סוף כל הדורות...14 ויתנו 

צדקה כפי כחם. 

ומנדרי: שאהיה אני יושב לבדי בעשירי באייר )=יום הסערה(, לא אראה אדם, אלא מתפלל 
אלא  היום  באותו  בים  מצאתי  שלא  שכשם  זכרון[:  ]לאות  עצמי  לבין  ביני  היום  כל  וקורא 

הקדוש–ברוך–הוא, כך לא אראה אדם ולא אשב עמו אלא אם כן נאנסתי. 

...בליל אחד בשבת, שלשת ימים לירח סיון, יצאתי מן הים בשלום ובאנו לעכו, ונצלתי מן השמד 
והגענו לארץ ישראל. יום זה נדרתי, שיהיה יום ששון ושמחה ומשתה ומתנות לאביונים15, אני 

וביתי עד סוף כל הדורות.
סיום פירוש הרמב"ם למסכת ראש–השנה16

ועולה אהבתו הגדולה של רבינו לערי הקודש שבארץ ישראל שהיו שוממים אז.  זה בוקעת  במכתב 
השהות בארץ ישראל והביקורים בירושלים ובחברון גרמו לרבינו שמחה גדולה ועצומה, עד שכביטוי 

לשמחה זו קבע רבינו את הימים בהם ביקר בערי הקודש כימי חג לו ולזרעו לדורותיו: 

 רבינו יוסף הלוי ן' מיגאש )הר"י מיגאש(
ד'תתל"ז )1077( ספרד — ד'תתק"א )1141( אליסנה

למד בצעירותו אצל אביו רבי מאיר, ואצל חכמים ספרדים נוספים. כשעבר הרי"ף ממרוקו לספרד ופתח 
בה ישיבה — נסע אליו הר"י מיגאש והיה לתלמידו המובהק. על אף גילו הצעיר )26 בערך(, הרי"ף סמך 
את ידו על הר"י מיגאש, ועם פטירתו )בשנת ד'תתס"ג 1103( נעשה ממלא–מקומו — ראש הישיבה 
ומנהיג יהודי ספרד. הר"י מיגאש חיבר פירושים על כל התלמוד, מהם השתמרו בידינו רק פירושיו 
למסכתות בבא–בתרא ושבועות, ושמועות בודדות בשיטה–מקובצת ובכתבי הראשונים. כמו כן נותרו 

שו"ת ממנו בנושאים שונים. 

הידוע שבין תלמידיו הוא רבינו מימון הדיין שהעביר את תורת הר"י מיגאש אל בנו הרמב"ם. הרמב"ם 
בהתפעלות  עליו  כותב  הוא  וכך  מפי–כתבו.  רק  שידעו  למרות  כתלמיד ממש,  אליו  עצמו  את  ייחס 
)הקדמת פיה"מ(: "וחי ה', כי הבנת אותו האיש בתלמוד מפליאה לכל מי שמתבונן בדבריו ועומק עיונו, 

עד שאפשר לי לומר עליו: לפניו לא היה כן מלך כמוהו בשיטתו".
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17. רבינו לא מפרט באיזו סכנה מדובר, וכנראה הכוונה לסכנה 
מפני הצלבנים ששלטו אז בארץ. 

שהרי  המקדש,  בית  למקום  ולא  הבית  להר  הכוונה   .18
הרמב"ם פוסק שאסור להיכנס לפנים מן החיל אף בזמן הזה 
)הלכות בית הבחירה פ"ז ה"ז, ועוד(. וראה בשו"ת יחוה דעת 

ח"א, סימן כה. 

לסיום  קרוב  הרמב"ם  שכותב  המרגשות  למילים  השוה   .19
היו מנשקין על תחומי ארץ  "גדולי החכמים  המשנה–תורה: 
ישראל ומנשקין אבניה ומתגלגלין על עפרה" )הלכות מלכים, 

פ"ה ה"י(. 

ב(  לד,  )סוטה  בגמרא  מצאנו  הרמב"ם  להנהגת  מקור   .20
"מלמד שפירש כלב מעצת מרגלים והלך ונשתטח על קברי 
מעצת  שאנצל  רחמים  עלי  בקשו  אבותי,  להן:  אמר  אבות, 
על  בפירושו  רבינו  בן  אברהם  רבי  פירוש  השווה  מרגלים". 
התורה  סיפור   — דבורה"  "ותמת  לה:ח(:  )בראשית  התורה 
לזה מורה אל גודל כשרונה, ואפשר שהיו מבקרים את קברה 

ומתפללים שם". 

21. חכם זה היה ידידו של הרמב"ם. נשתמרה בידינו איגרת 
אליו, ובה תיאור של התקופה שעשה בארץ בחברתו. חלקים 

מהאיגרת מובאים בהמשך. 

ביטוי  המקדש.  בית  במקום  בירושלים  לביקור  הכוונה   .22
משמעות  בעל  ביטוי  הוא   — ברגש"  ה'  בבית  "הלכנו   — זה 
בית  )הלכות  במשנה–תורה  הרמב"ם  שכתב  כמו  הלכתית, 
במקום  בנחת  יהלך  לעזרה  הנכנס  "וכל  ה"ה(  פ"ז  הבחירה, 
שמותר לו להכנס לשם, ויראה עצמו שהוא עומד לפני ה'... 
ומהלך באימה וביראה ורעדה שנאמר )תהלים נה:טו( "בבית 
הרמב"ם,  איגרות  שילת,  הרב  )הערת  ברגש".  נהלך  אלקים 

עמ' רכו(. 

מופיעה  תקופה,  באותה  היהודים  של  לפיזורם  עדות   .23
בכתביו של רבי בנימין מטודלה שביקר בארץ באותם ימים 
 34 עמ'  יערי,  אברהם  לר'  ישראל'  ארץ  ב'מסעות  )נדפס 
ואילך(. לפי תיאורו רוב היישוב היה אז בגליל, כאשר בעיר 
ובעכו,  יהודים,  מאות  ארבע  לערך  גרו  לבנון(  )בדרום  צור 
ואילו  אחת,  בכל  יהודים  כמאתיים  ובאשקלון,  בקיסריה, 
בירושלים עיר הקודש גרו יהודים ספורים בלבד מדלת העם. 
מועטות  שנים  שהיה  מרגנשבורג  פתחיהו  רבי  של  ובמסעו 
בירושלים  השממה  מתוארת  עדיין  הרמב"ם,  של  זה  אחרי 
ש"אין שם אלא רבי אברהם הצבע" )שם, עמ' 53(. רק כאשר 
ניצחו חיילי צלאח–א–דין המוסלמי את הצלבנים חזר היישוב 

היהודי בארץ ישראל לפרוח. 

וביום שלישי בשבת, ארבעה ימים לירח מרחשון, יצאנו מעכו לעלות לירושלים תחת סכנה17 
ונכנסתי לבית הגדול והקדוש18 והתפללתי בו ביום החמישי, ששה ימים לירח מרחשון.

)=מערת  במערה19  אבותי  קברי  לנשק  לחברון,  מירושלים  יצאתי  בחדש,  ט'  בשבת,  ובאחד 
המכפלה(, ואותו יום עמדתי במערה והתפללתי, שבח לאל על הכל20.

ובחברון( נדרתי  בירושלים  ביקר  )שבהם  במרחשון  ותשיעי  ששי  שהם  האלה,  הימים  ושני 
שיהיו לי יום טוב, ותפלה ושמחה בה' ואכילה ושתיה. אלקים יעזרני על הכל ויקיים לי את 

נדרי לה' אשלם, אמן.

וכשם שזכיתי להתפלל בחורבנה — כך אראה אני וכל ישראל בנחמתה במהרה, אמן.
שם

עדויות נוספות לשמחתו הרבה של רבינו בעת ביקורו בירושלים, מוצאים אנו באיגרת–תימן, שבה מזכיר 
בכיסופים את ביקורו בעיר הקודש "כאשר יצאנו מן המערב לחזות בנועם ה' ולבקר מקום קדשו". וכן 
באיגרת לרבי יפת הדיין21 כותב איך "שאני והוא )אחיו ר' דוד( ואבא מרי זצ"ל ואתה )ר' יפת(, ארבעתנו 

הלכנו בבית ה' ברגש"22.

ואל הנחלה,  ובני משפחתו אל המנוחה  הגיעו הרמב"ם  גם בארץ הקודש לא  על אף שמחתו הרבה, 
וביקורה של משפחת רבינו מימון בארץ ישראל, לא נמשך זמן רב. ארץ ישראל היתה אז נתונה תחת 
השלטון האכזרי של הצלבנים הנוצרים, וידם התקיפה הביאה לדילדול הישוב היהודי בארץ, שהיו בעת 

ההיא כאלף וחמש–מאות יהודים בלבד — פזורים ומפורדים ברחבי הארץ23.
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24. הרמב"ם פוסק )הלכות מלכים פ"ה ה"ט(: "אסור לצאת 
מארץ ישראל לחוצה לארץ לעולם, אלא ללמוד תורה או לישא 
אשה... וכן יוצא הוא לסחורה". נראה כי לעזיבת הרמב"ם את 
ארץ ישראל צורפו כל שלושת תנאי ההיתר: ראשית, מסתבר 
נמצאה  לא  הרמב"ם,  של  קומתו  בשיעור  צעיר  לאיש  כי 
בארץ ישראל של אותם הימים האווירה הרוחנית המתאימה 
היה  כבר  הרמב"ם  שנית,  הגדולות.  התורניות  לשאיפותיו 
קרוב לגיל שלשים וטרם הקים משפחה, ולמצוא אשה הוגנת 
לא  משימה  בוודאי  היתה   — דאז  ישראל  ארץ  בקהילות  לו 
פשוטה. ושלישית: הפרנסה, יש להניח, שאף היא לא היתה 
כלכליים,  יסודות  שום  בה  היו  שלא  הקודש,  בארץ  מצוייה 
ובמיוחד לפי שיטתו הידועה )ראה להלן בפרק שמיני( שאין 
לתלמיד חכם להתפרנס מקופת הקהל )ע"פ הערת הרב שילת, 

איגרות הרמב"ם, עמ' רכט(. 

25. כך מפורש מלשון הרמב"ם )שכתב לאחר שהגיע למצרים( 
באיגרת אל רבי יפת "שמאחר שנפרדנו בחדשים מעטים מת 
ב'מאמר  הקודש.  בארץ  מת  שלא  ומכאן  זצ"ל",  מארי  אבא 
על סדר הדורות' לרבי סעדיה ן' דנאן שנדפס בספר חמדה–
כך  ואחר  בירושלים  הדיין  מימון  רבינו  "ונפטר  כתוב:  גנוזה 
ירד רבינו משה בנו )=הרמב"ם( למצרים", אך לכאורה דבריו 

סותרים את עדות הרמב"ם בעצמו. 

26. אודות הקראים ויחס הרמב"ם אליהם, ראה להלן בפרק 
הבא. 

27. חלק מהתקנות שעשה הרמב"ם בארץ מצרים כדי למעט 
את השפעות הקראים, מובאות להלן בפרק הבא. 

"וירד משה": הירידה למצרים
שנה אחרי שרגליו של רבינו דרכה על אדמת 
נפרד   ,)1166( ד'תתקכ"ו  בשנת  הקודש, 
ומשפחתו  אביו  עם  וירד  הקדושה,  מהארץ 
לארץ מצרים24. למרבה הכאב, זמן קצר לאחר 
מימון  רבי  אביו  הסתלק  למצרים  שהגיעו 

לבית עולמו25.

בתחילה התיישב הרמב"ם באלכסנדריה )נוא–
יהודית פורחת,  אמון(, בה הייתה אז קהילה 
ולאחר זמן מה העתיק את מגוריו לפוסטאט 

)פרבר של קהיר(. 

לפי מסורת ששרדה במצרים הסיבה למעברו 
של הרמב"ם מאלכסנדריה, שהיתה עיר מלאה 
במצבה  נעוצה  לפוסטאט,  וסופרים,  חכמים 

הרוחני של קהילת פוסטאט. בימים ההם היתה שם קהילה גדולה של קראים26, והשפעתה המזיקה על 
הקהילה היהודית הנאמנה היתה רבה. הרמב"ם ראה לעצמו שליחות מיוחדת לעודד את קהילת שומרי 

המסורת של פוסטאט ולעמוד בפרץ נגד עוקרי הדת27.

 פּוסטָאט, מצרים
עיר בפרווריה של קהיר, הנקראת כיום 'קהיר העתיקה'. בכתבי הרמב"ם נקראת פוסטאט 'ארץ מצרים', 
כי  עולה  ומכתביו  בה,  שהתגורר  הרמב"ם  בתקופת  במיוחד  התפרסמה  פוסטאט  'אלקהירה'.  וקהיר 
פוסטאט הייתה אז רחוקה מאלקהירה מרחק של "שני תחומי שבת" )כיום היא בתוך קהיר רבתי(. 
העולמי,  הקראות  מרכז  היא  הייתה  לפוסטאט  הרמב"ם  שהגיע  קודם  כי  עולה  מסוימות  מעדויות 
והופעתו של הרמב"ם בתחומיה כיבה את כוחה הקראי הגדול. פוסטאט מפורסמת במיוחד בשל בית 
הכנסת 'בן עזרא' שבה — בית הכנסת שבו התפלל הרמב"ם, ואשר בגניזתו נחשפה במאה הקודמת 

'גניזת קהיר' הידועה.

 אלכסנדריה, מצרים
אחת הערים החשובות במצרים, ומהערים החשובות בעולם העתיק. העיר נוסדה ע"י אלכסנדר מוקדון 
שקראה על שמו. במסורת ישראל התפרסמה אלכסנדריה ע"ש 'בית הכנסת של אלכסנדריה שאת גודלו 
מתארים חז"ל )סוכה נא, ב(. בתקופות מסוימות היוו היהודים אחוזים גבוהים מאוד מתושבי העיר, 

ובמשך דורות ארוכים הייתה אלכסנדריה מרכז היהדות במצרים.
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28. על שם עיראק היא בבל. 

29. על שתי קהילות אלו מספר רבי בנימין מטודלא )מסעות 
רבי בנימין, מהד' גרינהוט עמ' 90(: "ובה )=בעיר פוסטאט( 
לאנשי  אחד  כנסיות  בתי  ושם  יהודים,  אלפים  שבעת  כמו 
ארץ ישראל כנסיה אל–שמייין, ואחד כנסת אנשי בבל כנסיה 

אל–עירקיין". 

בסדר  היה  העדות,  שתי  בין  הבולטים  ההבדלים  אחד   .30
קריאת פרשיות התורה. ה'אלשמיים' נהגו לסיים את התורה 
במשך שלש שנים, ובבית הכנסת של אנשי בבל 'האלעיקריין', 
מסיימים את התורה במשך שנה אחת כמנהג המקובל היום. 
)וראה ב'מסעות רבי בנימין' שבהערה הקודמת: "אנשי בבל 
נוהגים לקרוא בכל שבוע פרשה כמו שעושים בכל ספרד ובכל 
שנה מסיימים את התורה, ואנשי ארץ ישראל אינם נוהגים כך, 
אבל עושים מכל פרשה ג' סדרים ומסיימים את התורה לסוף 
)מגילה כט, ב(  ג' שנים"(. מנהג ה'אלשמיים' הובא בתלמוד 

כמנהג 'בני מערבא' )=בני ארץ ישראל(. 

בה  שאנו  הזו  "בארץ  הרמב"ם:  בן  אברהם  רבינו  כותב  וכך 
בעיר קהיר יש שני בתי כנסיות ידועים: אחד מהם ידוע בשם 
'אלעראקיין' שהמנהג בו בתפילה ובקריאה בספר תורה כמנהג 
בני הגלות כולם. והשני ידוע בשם 'אלשאמיין' שיש בו מנהג 

]כלומר,  'פרשה'  בזה קוראים בספר תורה  השונה מכל אחד. 
פרשת השבוע המחולקת לשנה אחת[ ובזה 'סדר' ]לפי המנהג 
לסדרים[... פרשה  כל  חילקו  שנים  בשלש  פעם  שמסיימים 
הרשעים  אולם רשעת  זאת,  מגנה  היה  זצ"ל  מארי  ואבא 
)'המספיק לעובדי השם', מהד' נסים דנה,  חייבוהו לשתוק" 

עמ' 180(. 

ומגדיר  הקהילות  מנהגי  שני  את  רבינו  מזכיר  במשנה–תורה 
את מנהג בני בבל כ"מנהג פשוט", וז"ל: "המנהג הפשוט בכל 
ישראל שמשלימין את התורה בשנה אחת... ויש מי שמשלים 
)הלכות תפילה,  ואינו מנהג פשוט  את התורה בשלש שנים 

פי"ג ה"א(. 

31. ראה על כך באיגרות הרמב"ם, עמ' קע. 

32. פיה"מ, אבות פ"ד ה"ז. 

רב לי  ממון  "ובידו  בהמשך:  המצוטט  במכתב  מלשונו   .33
ולו", ברור שהיה שותף של אחיו בעסקיו, ולא כדעת רבים 
שהרמב"ם נתמך בידי אחיו ב'שותפות יששכר וזבולון'. הדבר 
עולה בקנה אחד עם שיטתו המפורסמת, שהאריך בנימוקה 
בפירושו על המשנה )אבות פ"ד מ"ה(, אודות האיסור ליטול 

שכר על הרבצת תורה )ראה על זה להלן בפרק ח(. 

הדיינים  מגדולי  אחד  פראג'י,  יעקב  רבי  מצרים,  יהודי  בין  שהשתמרה  המסורת  את  לנו  מוסר  וכך 
בנוא–אמון: 

ובא ראה גדולת מעשה הרמב"ם ז"ל שעיקר דירתו דהרמב"ם היתה פה נוא–אמון בתחלת ביאתו 
לארץ מצרים, ובזמנו היה קהל ישראל שבמצרים מעט מזעיר כנגד הקראים, עד שכמעט רוב 
קהל מצרים היו נוטים אחר מעשה הקראים... וכשראה כך עקר דירתו מנוא–אמון והלך ונתיישב 

במצרים והחזיר כל קהל מצרים לדרך תורת משה.
שו"ת מהרי"ף, סימן סה

בנוסף למצבה הרוחני של קהילת פוסטאט עקב הקהילה הקראית שהשפיעה שם, קהילת שומרי המסורת 
היתה מחולקת לשתיים: קהילת 'אלעראקיין'28 שהתנהגה כמנהגי בני בבל, וקהילת ה'אלשאמיים' כמנהגי 

ארץ–ישראל29. הרמב"ם נמנה על הקהילה הבבלית30.

במצרים נשא הרמב"ם לאשה את בתו של ר' מישאל הלוי, אדם חשוב ומיוחס31. רבינו היה עסוק מאוד 
בכתיבת ספריו ובהנהגת יהודי מצרים, אך לשיטתו שאסור להתפרנס מן הציבור ולעשות את התורה 
קרדום לחפור בה32, לא קיבל שכר עבור אף אחת מפעולותיו. ולכן כדי לפרנס את משפחתו היה הרמב"ם 
שותף33 עם אחיו, ר' דוד, שהיה סוחר בינלאומי נכבד. שותפות זו גם איפשרה לו להתרכז בפעולותיו 
למען עם ישראל, ולהקדיש את הזמן הדרוש למלאכת המחשבת של עריכת ספריו, כמו ספר המצות 

וחיבורו הגדול המשנה–תורה.

 רבי יעקב פראג'י — מהרי"ף
בערך ה'ת"כ )1660( אלכסנדריה, מצרים — בערך ה'ת"צ )1730( צפת

מגדולי חכמי מצרים. כבר בגיל צעיר נחשב לאחד מחכמיה הבולטים, שימש כדיין, אב–בית–דין, וראש 
ישיבה. תשובותיו ההלכתיות כונסו ב'תשובות מהרי"ף'. נודע גם כמקובל, מדקדק ותוכן.
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בהמשך(:  )המצוטטת  הדיין  יפת  לרבי  באיגרתו  כדבריו   .34
מחליים,  מצרים,  בארץ  גלויות  רבות  צרות  לי  ארעו  "גם 

והפסד ממון, ועמידת מוסרים עלי להרגני". 

)לפי  קובע  רכד(  עמ'  הרמב"ם,  )איגרות  שילת  הר"י   .35
 .)1185( ד'תתקמ"ה  לשנת  התאריך  את  חשובים(  כתבי–יד 
שנים  שמונה  על  האיגרת  בגוף  כותב  שהרמב"ם  ומכיוון 
שעברו )"כמו שמונה שנים"(, יוצא שהאסון הנורא של טביעת 
האניה התרחש בשנת ד'תתקל"ז )1177(, בדיוק בזמן חתימת 

המשנה–תורה. 

'ארץ הצבי'  נוהג לכנות את ארץ–ישראל בשם  36. הרמב"ם 
כל  "ונוהגין   — ה"ה  פי"א  תפילה,  בהלכות  לדוגמא  )ראה 
ישראל בספרד ובמערב בשנער ובארץ הצבי להדליק עששיות 
בבתי כנסיות"(. כינוי זה הוא ע"פ הכתוב "ארץ חמדה נחלת 

"מאי  א(:  )קיב,  בכתובות  וכמבואר  ג:יט(,  )ירמיהו  צבי" 
דכתיב "ואתן לך ארץ חמדה נחלת צבי"? למה ארץ ישראל 
עורו מחזיק בשרו  אין  זה  צבי  לך: מה  לומר  לצבי?  נמשלה 
)שהעור כווץ וגומד לאחר הפשטו – רש"י(, אף ארץ ישראל 
אינה מחזקת פירותיה )עושה פירותיה מרובין עד אין מקום 
להצניען – רש"י(. דבר אחר: מה צבי זה קל מכל החיות, אף 

ארץ ישראל קלה מכל הארצות לבשל את פירותיה". 

37. לא ברור האם הכוונה שרבי דוד חיבר ספרים, או שמדובר 
בספרים שהיו שייכים לו. 

38. בראשית לז:לה. 

39. ע"פ תהלים קיט:צב — "לולי תורתך שעשועי אז אבדתי 
בעניי". 

"רעה מכל רעה"!

גם במצרים לא התנהלו חיי הרמב"ם על מי מנוחות. רבינו סבל ממחלות שונות, הפסדים כספיים, וגם 
מהלשנות שונות של אנשים רעים שקינאו בהצלחתו34. אך הרמב"ם לא שת את ליבו לתלאות הללו, 

והמשיך בכתיבת חיבוריו ופעולותיו למען עם ישראל. 

בשנת ד'תתל"ז )1177(35, שבה זכה רבינו לברך על המוגמר עם סיום חיבורו הגדול משנה–תורה, אירע 
אסון גדול: אחיו ושותפו רבי דוד טבע עם ספינתו בים. השמועה, "הרעה הגדולה... שהיא רעה מכל 

רעה" על פטירתו של אחיו בטרם עת, שברה את רוחו לזמן רב. 

וכך מתאר רבינו את יסוריו ואת כאבו הגדול באיגרת לידידו רבי יפת הדיין: 
לכבוד גדולת קדושת מרנא ורבנא יפת, החכם המבין, הדיין המשכיל... מאת אוהבו... משה בר' 

מימון הרב זצ"ל. 

הגיע כתבך החביב אל נפשי, ותמהתי על עניניו, שהרי אתה קובל בו עלי מפני שלא הקדמתי 
לשאול בשלומך מיום שנפרדנו מארץ הצבי36, ולא שלחתי לך כתב )כאן מתנצל הרמב"ם בתארו 
את אשר עבר עליו(... מאחר שנפרדנו בחדשים מעטים מת אבא מרי זצ"ל... גם ארעו לי צרות 

רבות גלויות בארץ מצרים, מחליים, והפסד ממון, ועמידת מוסרים עלי להרגני. 

ועד  היותי  מיום  עלי  שעברה  רעה  מכל  רעה  שהיא  באחרונה,  עלי  שבאה  הגדולה  והרעה 
היום הזה, והיא פטירת ]אחי[ הצדיק זצ"ל, שטבע בים הודו, ובידו ממון רב לי ולו ולאחרים, 
והניח בת קטנה ואלמנה אצלי. ונשארתי אחריו כמו שנה מיום שהגיעה השמועה הרעה, נופל 
על המטה בשחין רע ובדלקת ובתמהון לבב... עד היום, כמו שמונה שנים, אני מתאבל ולא 
התנחמתי. ובמה אתנחם? והוא היה הבן, על ברכי גדל. והוא היה האח, והוא התלמיד, והוא 
שהיה נושא ונותן בשוק ומרויח, ואני יושב לבטח... ולא היתה לי שמחה אלא בראותו. ערבה כל 
שמחה, והלך לחיי עולם, והניחני נבהל בארץ נכריה. כל עת שאראה כתב–ידו, או ספר מספריו37, 

יהפך עלי לבי ויעורו יגוני. 

כללו של דבר: כי ארד אל בני ָאבֵל שאלה38. ולולי התורה היא שעשועי, ודברי החכמות שאׁשַכח 
בהן יגוני, אז אבדתי בעניי39. 

איגרות הרמב"ם, עמ' רכח
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בעיקר  זאת,  לראות  אפשר  המשנה  על  בפירושו  כבר   .40
בפרק רביעי של ה'שמונה פרקים' המפורסמים. שם נראה איך 
שהרמב"ם ראה במלאכת הרפואה את אחת החכמות הנעלות 
גדול  מבוא  למלאכת הרפואה  יהיה  ההיקש  זה  "ועל  ביותר: 
מאד במעלות, ובידיעת ה', ובהשיג ההצלחה האמיתית, ויהיו 
לימודה ודרישתה עבודה מן העבודות הגדולות, ולא תהיה אז 

כאריגה וכנגרות" )פיה"מ, שמונה פרקים, פרק חמישי(.

גם במקום אחר בפירושו על המשנה )פסחים פ"ח מ"י( הגן 
הסכלים  את  בחריפות  ותקף  הרפואה,  מלאכת  על  הרמב"ם 
שטענו שאסור לפנות לרופאים ולהשתמש בתרופות, משום 
שכביכול הדבר פוגם במידת הבטחון בה' )ראה על זה להלן 
ביטוי  לידי  באה  ברפואה,  רבינו  של  הגדולה  ידו  ח(.  בפרק 
להביא  נוהג  והוא  עסק,  בהם  וההלכה  התורה  בענייני  גם 
לדוגמא בהקדמתו  כך  לנושאים שונים.  זו  דוגמאות מחכמה 
לפירושו על המשנה כשהוא מבאר את סדר המסכתות של רבי 
יהודה הנשיא במשנה הוא נותן ָמשָל מעולם הרפואה כהדרכה 
לדיינים: "כללו של דבר צריך השופט להיות כרופא הבקי..." 

)ראה על זה להלן בפרק ח(. 

41. החיבורים האחרונים שכתב רבינו בחייו היו ספרי רפואה. 
הוא חיבר אז לפחות עשרה ספרי רפואה )!(, כמה מהם על 
אחר  רבינו  כתב  מתשובותיו  חלק  גם  הסולטן.  דרישת  פי 
כתיבת המשנה–תורה — יש לציין לתשובה אחת שבה הטיף 
רבינו מוסר לקהילתו )על עמידתם בקריאת עשרת–הדברות(, 
"ומה שטען החכם האחר,  באמצעות משל מעולם הרפואה: 
בשום  ראייה  זה  אין  זאת,  עושות  הערים  ומקצת  שבגדאד 
כל  נחלה  לא   — חולים  אנשים  נמצא  אם  שאנו  פנים, לפי 
הבריאים בגללם כדי שיהיו שווים, אלא נשתדל ברפואת כל 

חולה כפי יכולתנו" )תשובות הרמב"ם, סימן רסג(. 

42. המפורסם ביותר על ענייני רפואה בין כתבי הרמב"ם הוא 
בפועל:  רופא  שנהיה  שנהיה  טרם  במשנה–תורה,  מה שכתב 
ושלם מדרכי השם הוא — שהרי  בריא  הגוף  והיות  "הואיל 
אי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה — 
לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדים את הגוף, 

ולהנהיג עצמו בדברים המברים והמחלימים. ואלו הן: לעולם 
כשהוא  אלא  ישתה  ולא  רעב,  כשהוא  אלא  אדם  יאכל  לא 
)שם,  הרמב"ם  וממשיך  ה"א(.  פ"ד  דעות,  )הלכות  צמא... 
הלכה כ( להביא כמה כללי הבריאות עד שהוא מבטיח בצורה 
מפורשת ומפליאה, עד כדי מתן הבטחה ברורה, כנבואה: "וכל 
אני ערב לו שאינו בא  המנהיג עצמו בדרכים אלו שהורינו, 

לידי חולי"! 

הרמב"ם  הזכיר  הרופאים'  'ראש  המכובד  התואר  את   .43
ולה  אחת,  נפש  האדם  נפש  כי  "דע,  המשנה:  על  בפירושו 
פעולות רבות חלוקות, ייקראו קצת הפעולות ההן 'נפשות'. 
וייחשב בעבור זה, שיש לאדם נפשות רבות, כמו שחושבים 
הרופאים, עד שפתח ראש הרופאים ואמר, שהנפשות שלוש: 
טבעית, וחיונית, ונפשית" )שמונה–פרקים, פרק א(. וכוונתו, 
או לגלינוס שנחשב לגדול הרופאים בעולם העתיק, או לראשון 
הרופאים היוונים הגדולים, היפוקרטס )בערבית: אבוקראט(, 
אך  )'פרקי–אבוקראט'(,  מספריו  אחד  את  פירש  שהרמב"ם 

חכמינו הצמידו כינוי זה לרמב"ם עצמו. 

44. רבי ישעיה הורביץ, השל"ה הקדוש, מכנה את הרמב"ם 
הרופאים  "כתב ראש  ברפואה:  עיסוקו  בגלל  מכובד  בתואר 
ד' )הלכה א'( זה לשונו  ז"ל בספר המדע הלכות דעות פרק 
שם: הואיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי ה' הוא..." )של"ה, 
שער האותיות אות הקו"ף, קדושת האכילה(. וכן כתב החת"ם 
המורים  וגדול  הרופאים  כי ראש  הרופאים...  "במ"ש  סופר: 
העיד ע"ז כי כן הוא והיינו הרמב"ם ז"ל" )שו"ת חתם סופר, 

ח"ב יו"ד סימן קנד(.

וכן אחד מגדולי מפרשי הרמב"ם, מחכמי איזמיר, רבי מסעוד 
חי רקח )נפטר בשנת תקכ"ח 1768(, לא חשש לאיסור אכילת 
פז(.  )סימן  בשו"ע  שהובא  וכפי  סכנה,  מטעם  בחלב  דגים 
וטעמו ונימוקו עמו שהרי הרמב"ם "ראש הרופאים" לא הזכיר 
את זה במשנה–תורה שלו, וז"ל: "ומאי דקשה לי טובא דאם 
יש בו חשש סכנה איך התירוהו במשנה ולא ביארוהו בגמרא 
)מעשה– לה?"  חש  לא  איך  הרופאים  שהיה ראש  רבינו  גם 

רוקח, הלכות מאכלות אסורות פ"ט ה"ה(. 

מלאכת הרפואה לשר התורה
כנראה  והמאוחרים41,  המוקדמים40  בחיבוריו  ניכרת  הרפואה  למלאכת  הרמב"ם  של  והערצתו  חיבתו 
שכבר בגיל צעיר היה לו יד ושם בתחום זה42. אך למעשה עדיין לא עסק ברפואה כמקצוע, והקדיש את 
ימיו ואת לילותיו לחיבוריו התורניים. פרנסתו היתה לו, כאמור, משותפתו עם אחיו דוד, בעסקי המסחר.

גמר את  ואחר שכבר  בים,  דוד  רבי  )1177(, אחרי שטבעה ספינתו של אחיו  ד'תתל"ז  אז בשנת  רק 
המשנה–תורה, והיה עליו לחפש מקור פרנסה חדש, החליט לקדם את לימודיו בתחום הרפואה, ולעסוק 

כרופא לשם פרנסה. 

אחר כמה שנים כשנתפרסם כרופא מומחה, נקרא אל ארמונו של הסולטן והתמנה לרופא הפרטי של 
אלפאצ'ל, שהיה הוזיר )יועץ מדיני( של צלאח–א–דין. לימים זכה רבינו לכינוי: "ראש הרופאים"43, ונודע 

כפוסק גדול שההלכה והרפואה כרוכים בו יחדיו44. 

משרה זו פירנסה את הרמב"ם בכבוד, אך היתה כרוכה בקשיים גדולים ובטירחה רבה, עד שלא הותירה 
לרבינו אפילו זמן מועט לעסוק בענייניו הפרטיים. 

במכתב להמתרגם של מורה–נבוכים, רבי שמואל ן' תיבון, מתאר הרמב"ם את מצבו:
ובורא עולם יודע... אני בורח מבני אדם, מתיחד במקום שלא ירגישו. ואני פעם נסמך לכותל 

ופעם כותב שוכב לרוב חולשת הגוף, כי חלוש כוחות הגוף מחובר אל הזקנה.
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45. כך מכנה הרמב"ם את העיר פוסטאט. 

46. לשון שבועה. 

47. שמות רבה פ"ב, ב.

 

אני שוכן במצרים45 והמלך עומד בקאהירה, ובין שני המקומות שני תחומי שבת. ולי על המלך 
מנהג כבד מאד, אי אפשר לי מבלתי ראותו בכל יום בתחילת היום. אמנם כשימצאהו חולשה 
או יחלה אחד מבניו או אחת מפילגשיו... )אז( אני רוב היום בבית המלך... ואני צריך להתעסק 

ברפואתם.

כללו של דבר: כל יום ויום אני עולה לאלקהירה בהשכמה, וכשלא יהיה שום מכשול ולא יתחדש 
שום חידוש אשוב למצרים אחר חצי היום... ואני מתרעב, ואמצא האכסדראות כולם מלאות 
בני אדם — גויים ויהודים בהם, חשוב ובלתי חשוב, ושופטים ושוטרים, ואוהבים ושונאים, ערב 
רב — ידעו את עת שובי. ארד מעל הבהמה וארחץ ידי ואצא אליהם לפייסם ולרצות ולחלות 

פניהם כדי למחול על כבודם להמתין אותי, עד כדי שאוכל אכילת עראי והיא מעת לעת. 

ואצא לרפאותם ולכתוב להם )פתקי רפואות(. לא יסור הנכנס והיוצא עד הלילה, ולפעמים, 
מרוב  פרקדן  שוכב  עמהם, ואני  ואדבר  הלילה,  מן  שעות  שתי  סוף  עד   , התורה46 באמונת 

העייפות, ויכנס הלילה ואני בתכלית החולשה, לא אוכל לדבר.

סוף דבר: לא יוכל אחד מישראל לדבר עמי, או להתחבר ולהתבודד עמי, זולת יום השבת. אז 
יבאו כולם אחר התפילה, ואנהיג הציבור במה שיעשה כל השבוע... זה תוכן עניני היום, ולא 

סיפרתי אלא קצת.
איגרות הרמב"ם, עמ' תקנ

ממכתב זה עולה בדרך אגב דמותו הגדולה והמפליאה של הרמב"ם כרופא כל בשר, בהיותה כל כולה חסד 
וחנינה. למרות עיסוקיו הרבים, והעובדה שלא היה זקוק לשכר נוסף, כי בוודאי קיבל מבית המלך שכר 

מלא — ראה צורך לשמש בנאמנות קהל גדול של חולים נוספים, ביניהם שונאים וגויים! 

הדבר גזל ממנו שעות רבות עד שבקושי נותר בידו זמן לסעוד את לבו, ואחרי כל אלה הוא מבקש 
מחילה מקהל הממתינים על שהם נאלצים להמתין לו עד שיסיים את סעודתו — "לפייסם ולרצות 
מזה?  יותר  הבריות  כבוד  של  ביטוי  יש  האם  אותי".  להמתין  כבודם  על  למחול  כדי  פניהם  ולחלות 
הדברים מזכירים את דברי חז"ל על משה רבינו47: "אמר לו הקב"ה: יש לך רחמים לנהוג צאנו של בשר 

ודם — חייך, אתה תרעה צאני. הוי: ומשה היה רועה".

פטירת הרמב"ם: "פה טמון מבחר מין האנושי"

בערוב ימיו חש הרמב"ם כי כוחותיו עוזבים אותו. הטירדות הרבות לא נתנו לו מנוחה, והוא נחלש מאד. 

וכך הוא כותב למתרגם רבי שמואל ן' תיבון:
יודע איך... אני בורח מבני אדם, מתייחד במקום שלא ירגישו, ואני פעם נסמך  ובורא עולם 

לכותל ופעם כותב שוכב, לרוב חולשת הגוף. כי חלוש הגוף אני מאוד — מחובר אל הזקנה. 
איגרות הרמב"ם, עמ' תקנ

מצבת קברו של ה'נשר הגדול' בעיר טבריה
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48. דברים לד:ח. 

49. רעיון הגימטריא לקוח מספר שלשלת–הקבלה. 

50. על כך מדווח הסופר הערבי אלקופטי, בן דורו של רבינו 
)בתרגום עברי שפורסם ב'מצודה', לונדון תש"ה(: "משה בן 
מימון מת... צוה לבאים אחריו לשאתו... לים טבריה ולקוברו 
וכן  וגדוליהם,  ישראל  בני  קברי  בין  להיות  רצה  כי  שם, 
מ. טולידאנו התפרסם  י.  בנידון מאת הרב  בו". מחקר  עשו 
ב'מאורות' )במלאת 750 שנה לפטירת הרמב"ם ז"ל(. הרמב"ם 
פוסק  הוא  וכך  ישראל.  בארץ  בקבורה  גדולה  חשיבות  ראה 

)הלכות מלכים, פ"ה הי"א(: "וכל הקבור בה נתכפר לו וכאילו 
המקום שהוא בו מזבח כפרה... ואינו דומה קולטתו מחיים למי 
גדולי החכמים היו מוליכין  שקולטתו לאחר מיתה. ואעפ"כ 

את מתיהן לשם. צא ולמד מיעקב אבינו ויוסף הצדיק". 

של  מצאצאיו  מקום  בסמיכות  נטמנו  הימים  ברבות   .51
הרמב"ם. גם קברו של רבי ישעיהו הורביץ )השל"ה הקדוש( 

נמצא בסמיכות מקום. 

עד  א  מפסוק  ד'  פרק  א'  שמואל  מספר  קרא  המפטיר   .52
פסוק כב. 

וביתר פירוט באיגרת לרבי יהונתן הכהן מלוניל וחבורתו:
וזה שנתאחרו התשובות כמה שנים — אם לא מדאגה מדבר החולי... כמו שנה עמדתי בחוליי, 
ועכשיו שנתרפאתי הרי אני כחולה שאין בו סכנה, ואני רוב היום מסב על המיטה. ועול הגויים 
על צווארי בדברי הרפואות, שריפו את כוחי — ולא הניחו לי שעה אחת לא מן היום ולא מן 

הלילה. ומה אני יכול לעשות, אחר שיצא טבעי ברוב הארצות? 

ועוד, שאיני היום כמו שהייתי בימי הבחרות, אלא כוחי ּכָׁשַל, וליבי ָקץ, ורוחי ָקצָרה, ולשוני 
כָבָדה, וידי ָרעשָה, אפילו לכתוב איגרת קטנה איעצל. ומפני זה אל יקשה בעיניכם על שצויתי 
לכתוב התשובות... ולא כתבתי הכל בכתב ידי, לפי שאין לי פנאי לזה, מפני כישלון כוחי וקוצר 

רוחי, מפני אלו המצערים לי תמיד.
איגרות הרמב"ם, עמ' תקא

ביום עשרים לחודש טבת ד'תתקס"ה )1204(, נאסף רבינו משה אל אבותיו והוא בשנת השבעים לחייו. 
רמז מצאו חכמים במקרא לשנת פטירתו48: "ימי בכי אבל משה" — בכ"י אב"ל עולים כמנין )ארבעת–

אלפים ותשע–מאות( שישים וחמש49. 

על–פי בקשת הרמב"ם50 הועלה ארונו לארץ ישראל, וקברו נכרה בעיר הקודש טבריה בסמיכות לקבר 
אביו רבי מימון. מקום קבורתו של הרמב"ם הוא בית קברות עתיק וחשוב, שבו טמונים התנאים רבי 

יוחנן בן זכאי ותלמידיו, האמוראים רבי אמי ורבי אסי, ועוד51.

הכרזת הלסטים: "איש אלקים קדוש הוא"! 

אגדות רבות נקשרו למסע לווייתו של הרמב"ם, ממצרים לטבריה הגלילית. בספר יוחסין מתואר את 
גויי הארץ הכירו באבדן הענק  האבילות הגדולה של הקהילות היהודיות במצרים ובארץ ישראל. גם 
שנסתלק, והערבים במצרים גם הם בכו את מותו. אף קהילת ירושלים קראו צום, וסיימו בקריאת "גלה 

כבוד מישראל כי נלקח ארון האלהים":

 ספר יוחסין
ספר תולדות עם ישראל שחיבר רבי אברהם זכות )נפטר בשנת ה'רע"ד 1515(. ספר–יוחסין היה במשך 
מאות שנים החשוב מבין ספרי קורות עם ישראל וחכמיו, ואף נחשב לספר מופתי מבחינת בקיאותו 
בדברי חז"ל. הספר מונה את "זכרון כל הדורות מימות משה רבינו ע"ה עד דור המחבר" )לשון השער(. 
ה'רס"ד  שנת  בתוניס,  חנייתו  בשעת  ספרו  את  וחיבר  מפורטוגל,  ואח"כ  מספרד  גורש  אברהם  רבי 

)1504(. אחרי חיבור הספר המשיך במסעיו עד שנפטר בדמשק. 

מטרת הספר — כפי שמבארה המחבר בהקדמתו — היא לסייע ללומדי התלמוד להבין את הקדימה 
והאיחור שבסדר החכמים. הספר מביא גם כללים רבים בש"ס ובפוסקים, ובדרך אגב גם מתווכח עם 
מסורות הנוצרים. הספר זכה להערכתם של גדולי ישראל, ורבי יעקב עמדין חיבר עליו הגהות. על 
מעלתו של ספר–יוחסין כותב רבי משה חאגיז: "אם רצונך לרוות צמאונך בשלשלת יוחסין של חכמי 
המשנה והתלמוד, לקנות שלימות ולהיות בקי בהם ובשמותיהם ובמעלתם, אל ילוז מעיניך ספר נחמד 

זה להחזיק ידינו בתורה שבעל פה" )משנת חכמים, סימן תרכה(. 
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של  מותו  על  בתנ"ך  המסופר  את  קצת  מזכיר  הסיפור   .53
אלישע "איש האלהים": "וימת אלישע ויקברהו וגדודי מואב 
יבאו בארץ בא שנה. ויהי הם קברים איש והנה ראו את הגדוד 
בעצמות  האיש  ויגע  וילך  אלישע  בקבר  האיש  את  וישליכו 

אלישע ויחי ויקם על רגליו" )מלכים ב' יג:כ–כא(. 

54. במסורת נוספת נמסר כי הרמב"ם ביקש להקבר בטבריה 
פי"ד  סנהדרין  )הלכות  במשנה–תורה  שהביא  הקבלה  בשל 
לחזור  ]הסנהדרין[  עתידין  שבטבריה  היא  "קבלה  הי"ב(: 

תחילה ומשם נעתקין למקדש". 

שנעלה  בקונטרוס  מצאתי 
ארון האלהים הרמב"ם ז"ל 
במצרים,  תתקס"ה  שנת 
היהודים  אותו  ובכו 
ימים...  ג'  והמצריים 
השמועה  הגיעה  ז'  וביום 
הח'  וביום  לאלכסנדריה 

לירושלים.

צום  קראו  ובירושלים 
החזן  וקרא  ועצרה, 
בחוקותי"  "אם  תוכחות 
והמפטיר קרא52 "ויהי דבר 
ישראל"  כל  אל  שמואל 
כבוד  גלה  "]ותאמר  וסיים 
ארון  נלקח  כי  מישראל[ 

האלהים". 
ספר יוחסין, מאמר חמישי, דורות אחרונים

כמו כן, כתוב שם על נס גדול53 שאירע בהעלאת ארונו של הרמב"ם ממצרים אל מקום מנוחתו בטבריה. 
המלווים את ארונו של רבינו למקום מנוחתו, זכו לליווי של שודדים )!(, שבתחילה ביקשו להשליך את 

ארונו של הרמב"ם, אך לא יכלו, והודו ואמרו: "איש אלוקים קדוש הוא":
אחר ימים העלוהו לארץ ישראל, ופגעו לסטים בהם וברחו העולים והניחו הארון שם. והלסטים 
בראותם כי ברחו, רצו להשליך הארון בים ולא יכלו להקים מן הארץ. והיו ]הליסטים[ יותר 
משלושים איש, וכיון שראו כך אמרו: "איש אלקים קדוש הוא"! והלכו והבטיחו את היהודים 

שיוליכוהו למחוז חפצם, והם גם כן ליוו אותו ונקבר בטבריה54.
שם

"אשירה לה' כי גמל עלי"

אנשי טבריה ידעו לספר אגדות של נסים ונפלאות שנעשו בשעת קבורת הרמב"ם, וכיצד נבחרה עירם 
למנוחת עולמים לרבינו הגדול. אחד מהנוסעים לארץ–ישראל, מעיד לנו על סיפור המעשה ששמע מפי 

חכמי–טבריה, נס קפיצת–הדרך ממצרים, וגמל מיוחד שקבע את מקום קברו של הרמב"ם. 

להלן קטע מהאיגרת מהשנים ה'תק"כ-ה'תקכ"ב )1760–1762(:
בכפר ראשון ]של טבריה[ יש מערה אחת של רב כהנא, גם רבי מאיר בעל הנס וגם רבי יוסי 

הכהן. וקרוב אצל אלה הקברים הוא הקבר של רמב"ם ז"ל.

ושאלתי לחכמים: הלא הוא היה במצרים עד יום מותו, והאיך נקבר כאן?

והשיבו לי וסיפרו לי, המעשה שהיה כך היה: 

כמה שנים לפני מותו ]של הרמב"ם[, הוא היה מתאוה לילך לארץ–ישראל, והמלך ]מצרים[ לא 
הניח אותו לילך. כשבא יום פקודתו למות, קרא לתלמידים שלו וציוה להם קודם מותו, תיכף 
ומיד כשמת יקחו גמל אחד. ובראשונה יטהרו אותו, ויעשו לו צורכו עם התכריכין וכל צרכי 
מת, ואח"כ יניחו אותו על הגמל, והגמל ילך למקום שירצה, ותלמידים ילכו עם הגמל. ובמקום 

שיעמיד הגמל את עצמו ולא ירצה לזוז משם, שם יקברו אותו. וכך עשו.

השער לחצר קבר הרמב"ם - לפני כשמונים שנה 
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והלך הגמל מאליו, מבוקר עד ערב, ובא הגמל עד עיר טבריה, ועמד במקום אחד סמוך לרבי 
יוחנן בן זכאי ולא רצה לזוז משם. וכיון שראו תלמידיו הנס הגדול הזה, לקחו אותו מן הגמל 

וקברו אותו שם.

למצרים  ובחזירתם  הדרך.  קפיצת  להם  שהיתה  מאוד, רק  הרבה  רחוק  טבריה  עד  ממצרים 
הוצרכו לילך כמה שבועות.

עדות–ביהוסף, עמ' 5536-35

מצבת קברו וזכרו לעולמים

קצרות  מילים  חרתו  הראשונה  קברו  במצבת 
אך רבות משמעות: "פה טמון רמב"ם — מבחר 
המין האנושי"56. לאחרונה הוקם במקום מבנה 
קברי  את  לפקוד  הבאים  הם  ורבים  מפואר57, 

גדולי האומה הטמונים שם.

משה  יעקב  הרב  יזם   )1920( ה'תר"פ  בשנת 
סביב  קרקעות  של  רכישה  מטבריה  טולידאנו 
הקבר ובניית חומה סביבו. בשביל המוביל אל 

הקבר הוקמו 14 עמודים )שבעה בכל צד(, ועליהם שמות 14 חלקי ספרו של הרמב"ם משנה–תורה. 

ההערצה לרמב"ם גדלה והתעצמה, במותו עוד יותר מבחייו. אנשים רבים עולים על קברו, ובפקודת 
גדולי ישראל נחרת על קברו: "ממשה עד משה לא קם כמשה".

55. מרבי יוסף סופר. הספר הזה נדפס לראשונה בזאלקווא, 
תקנ"ח )1798(, ומאז נדפס כמה פעמים ואף תורגם לאידיש. 

"בימי  שלשלת–הקבלה:  בספר  מובא  זאת  מצבה  על   .56
הרמב"ן ורד"ק קמו אנשי בליעל ודברו נגד הרמב"ם, כנראה 
המין  'מבחר  עליו  כתוב  המצבה שהיה  תקנו  ההם,  בכתבים 
האנושי', וכתבו, 'ר' משה מימון מוחרם ומין' )כלומר: 'אנשי 
המין"  "מבחר  שינו  וכך  אותיות,  כמה  החליפו  אלו,  בליעל' 

ל"מוחרם ומין"!(. אמנם אחר כך שבו בתשובה ותקנו המצבה 
כבראשונה". אגב: על שער הקבר מצוין בלשון אחרת ממה 
שמופיע בספר שלשלת הקבלה )ראה בתמונה בפנים(. כמובן, 

שאין לדקדק על שינוי לשונות אלו. 

57. בשביל המוביל אל הקבר הוקמו י"ד עמודים )שבעה בכל 
צד(, ועליהם שמות ספרו י"ד החזקה )=המשנה–תורה(. 

הרב יעקב משה טולידאנו
ה'תר"מ )1880( טבריה — תשרי ה'תשכ"א )1960( ירושלים 

רב, פוסק, ומחבר ספרים. נולד וגדל בטבריה ובה למד בישיבתו של אביו, הרב יהודה טולידאנו. בשנת ה'תרע”ו )1916( 
השלטונות התורכיים, גרשוהו לאי קורסיקא בצרפת. שם שהה כארבע שנים וטיפל בבעיותיהם של שבע מאות גולים, 
מיהודי ארץ ישראל, שאף הם גורשו מארץ הקודש על ידי התורכים. בשנת ה'תר”צ )1930( הוזמן לשמש ראב”ד וסגן 
הרב הראשי לעדה היהודית בקהיר. כעבור ארבע שנים, נקרא לשמש כרבה הראשי וראב”ד של אלכסנדריה, במשך 
שמונה שנים נוספות. ובשנת ה'תש”ב )1942( נבחר לרבה הראשי הספרדי של תל אביב–יפו. מנעוריו חשף, אסף וחקר 
כתבי יד עתיקים והוציא לאור כמה ספרים בתחום זה, וביניהם: 'נר המערב' — קורות היהודים במראקו; 'שריד ופליט' 
— קובצים לדברי תורה, ותולדות יישוב ארץ ישראל; 'אוצר גנזים' — אוסף של כתבי יד על תולדות היישוב בארץ 
ישראל, סוריה, לבנון ועוד. חיבורו ההלכתי הגדול הוא 'שו"ת ים הגדול'. כמו כן חיבר ספר 'בת עמי', בירורי הלכה 

בענין עגונות השואה.

במיוחד הרבה להגות בכתבי הרמב"ם, הפיץ ברבים את תולדותיו ותורתו, ופירסם עליו מחקרים רבים. גולת הכותרת 
של מפעליו בענין הרמב"ם, היה גילוי חלק מכתב–היד המקורי של פירוש המשניות להרמב"ם בערבית. כתב–יד זה נגאל 
בביקורו בדמשק. הוא קבע לפי צורת הכתב כי הוא כת"י של הרמב"ם עצמו, ובשנת ה'תר"ע )1915( פירסמו בשם: 
"פירוש המשניות על סדר מועד ונשים", עם מבוא ותרגום עברי משלו. כתב–היד הזה נדפס וצולם ע"י פרחה ששון 
מלונדון ובנה המלומד הרב דוד ששון. לאחר מכן נתגלה בספריית אוקספורד שבאנגליה החלק השני של כתב–היד 
המקורי של הרמב"ם. בשנת ה'תר"פ )1920( גאל הרב טולידאנו מידי הערבים את שטחי הקרקע סביב קבר הרמב"ם 
בטבריה, ובהשתדלותו לאחר שנים הוקמה שם המצבה הנאה שעל קברו בעזרת תרומה שקיבל מנדיב יהודי בימי 

ביקורו במדריד. 

הכתובת החקוקה על הפינה הימנית של שער חצר הקבר



"ממשה עד משה לא קם כמשה"
ההערצה שזכה לה הרמב"ם בעם ישראל לדורותיו היא מיוחדת במינה, ואפשר לומר שכמעט לא מצאנו 
דוגמתה לאף אחד מגדולי ישראל במשך הדורות. הערצה זאת באה לידי ביטוי גם באימרה: "ממשה 

]רבינו שקבל התורה[ עד משה ]הרמב"ם[ לא קם כמשה". 

המקור הראשון לאימרה זאת הוא רבי יצחק ן' לטיף, בסוף הקדמתו לשער–השמים )כת"י מינכן, חובר 
בד'תתקצ"ח 1238, היינו בדור הראשון אחרי הרמב"ם(: "אמר הכותב שמעתי אומרים על צד הצחות: 

'ממשה ועד משה לא קם כמשה'" )מובא ב'אלפא ביתא קדמיתא דשמואל זעירא', עמ' 606(. 

אך המקור הראשון שקיים בידינו בדפוס הוא דוקא בכתביו של אחד ממתנגדי הרמב"ם, רבי שם–טוב 
ן' שם טוב, הכותב כי בני דורו "הפליגו בסכלותם ואמרו ממשה ועד משה לא קם כמשה" )נדפס בספרו 
ספר האמונות, בכרך עמודי הקבלה, הוצאת נזר שרגא, ירושלים, עמ' כה(. יצויין כי המהר"ם אלשקר 

מביא את כל דברי בעל ספר האמונות בשו"ת שלו )סימן קיז( — אחד–אחד כדי להפריך אותם. 

החיד"א מביא פירוש מקורי לאימרה זו: "מצאתי כתוב בספר כתב–יד: "לא היה שום תנא או אמורא 
שנקרא 'משה', והוא פלא וסוד. והיינו דאמרי אינשי על הרמב"ם 'ממשה ועד משה וכו'' — שלא היה 

תנא או אמורא שנקרא משה, עכ"ד" )שם–הגדולים, ערך רב משה גאון(. 

בדורות הבאים, היו שלקחו את האימרה הזאת, ובשינוי השם השתמשו באותו רעיון ביחס לדמויות 
אחרות מגדולי ישראל. כך השווה רבי יהודה ב"ר מנוח סיד )בספרו על הרמב"ם( את החיד"א, רבי חיים 
יוסף דוד אזולאי, למרן רבי יוסף קארו, וז"ל: "וחביבים עלי דברי גאון עוזינו החיד"א, כי לדידי חזי לי 
דהוי כחד מן קמיא היושבים ראשונה במלכות שמים, וכמו שאמרו על הרמב"ם, מ'משה עד משה לא 
קם כמשה', כעת יאמר 'מיוסף עד יוסף לא קם כיוסף', כלומר ממרן רבינו יוסף קארו עד רבינו יוסף 
אזולאי לא קם כיוסף. כי הגדיל לעשות ספרים הרבה, 'ולכל בני ישראל היה אור', 'ומלאה הארץ דעה 

את ה' כמים לים מכסים'" )נר מצוה, סימן יא, עמ' קפו(. 

גם רבי יאיר בכרך, בעל חות–יאיר, משווה את רבי שלמה לוריא, המהרש"ל, לשלמה המלך: "ונפשי 
יודעת מאד ש'ממשה עד משה לא קם כמשה' וכן אני אומר 'משלמה עד שלמה לא קם כשלמה'" )שו"ת 
חוות יאיר, סימן מד(. המהרש"ל עצמו השתמש באימרה 'ממשה עד משה' להשוות את הרמב"ם לקרובו 
הרמ"א, רבי משה איסלריש "כי מי גדול ממר שהלכה למשה מסיני, דעתה ראוי לומר עליך 'ממשה ועד 
משה לא קם כמשה'" )שו"ת הרמ"א, סימן סז(. ואכן, על מצבת הרמ"א חקוק עד היום הזה: "ממשה 

עד משה לא קם כמשה". 

הכתובת החקוקה על הפינה השמאלית של שער חצר הקבר


