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 ספר זמנים 
 נחלתי עדותיך לעולם כי ששון לבי המה. בשם ה' אל עולם.

 
   , הלכ ג רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק א .  2

תמ והיה  ובלילה  ביום  לחשוב  והתחיל  קטן  והוא  בדעתו  לשוטט  התחיל  זה  איתן  שנגמל  יה  כיון 
היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג ומי יסבב אותו, כי אי אפשר שיסבב 
את עצמו, ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר אלא מושקע באור כשדים בין עובדי כוכבים הטפשים  
ואביו ואמו וכל העם עובדי כוכבים והוא עובד עמהם ולבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת  

הבין קו הצדק מתבונתו הנכונה, וידע שיש שם אלוה אחד והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל ואין ו
בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו, וידע שכל העולם טועים ודבר שגרם להם לטעות זה שעובדים את 

ובן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו, כיון    ,הכוכבים ואת הצורות עד שאבד האמת מדעתם
וידע   דרך  שהכיר  זו  שאין  ולומר  עמהם  דין  ולערוך  כשדים  אור  בני  על  תשובות  להשיב  התחיל 

לאלוה  אלא  לעבוד  ראוי  שאין  לעם  להודיע  והתחיל  הצלמים  ושיבר  בה  הולכים  שאתם  האמת 
לאבד   וראוי  הבאים,  הברואים  כל  שיכירוהו  כדי  ולנסך  ולהקריב  להשתחוות  ראוי  ולו  העולם 

בהן כל העם כמו אלו שהם מדמים שאין שם אלוה אלא אלו.  ולשבר כל הצורות כדי שלא יטעו  
כיון שגבר עליהם בראיותיו בקש המלך להורגו ונעשה לו נס ויצא לחרן, והתחיל לעמוד ולקרוא  
והיה מהלך   לעבוד,  ראוי  ולו  העולם  אלוה אחד לכל  שיש שם  ולהודיעם  העולם  לכל  גדול  בקול 

ויקרא   עד שהגיע לארץ כנען והוא קורא שנאמר  וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה
, וכיון שהיו העם מתקבצין אליו ושואלין לו על דבריו היה מודיע לכל אחד שם בשם ה' אל עולם

בית   אנשי  והם  ורבבות  אלפים  אליו  שנתקבצו  עד  האמת  לדרך  שיחזירהו  עד  דעתו  כפי  ואחד 
והודי  ספרים  בו  וחבר  הזה  הגדול  העיקר  בלבם  ושתל  מלמד אברהם  יצחק  וישב  בנו,  ליצחק  עו 

ומזהיר, ויצחק הודיע ליעקב ומינהו ללמד וישב מלמד ומחזיק כל הנלוים אליו, ויעקב אבינו למד 
, וצוה  ללמד דרך השם ולשמור מצות אברהםבניו כולם והבדיל לוי ומינהו ראש והושיבו בישיבה  

תשכח שלא  כדי  ממונה  אחר  ממונה  לוי  מבני  יפסיקו  שלא  בניו  הולך    את  הדבר  והיה  הלמוד, 
ומתגבר בבני יעקב ובנלוים עליהם ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את ה', עד שארכו הימים  
לישראל במצרים וחזרו ללמוד מעשיהן ולעבוד כוכבים כמותן חוץ משבט לוי שעמד במצות אבות, 

וחוזרין בני    קרוכמעט קט היה העיקר ששתל אברהם נע ומעולם לא עבד שבט לוי עבודת כוכבים,  
יעקב לטעות העולם ותעיותן, ומאהבת ה' אותנו ומשמרו את השבועה לאברהם אבינו עשה משה  
רבינו רבן של כל הנביאים ושלחו, כיון שנתנבא משה רבינו ובחר ה' ישראל לנחלה הכתירן במצות  

 והודיעם דרך עבודתו ומה יהיה משפט עבודת כוכבים וכל הטועים אחריה. 
 
 , הלכה ח לכות עבדים פרק ט רמב"ם ה .  3

מותר לעבוד בעבד כנעני בפרך, ואף על פי שהדין כך מדת חסידות ודרכי חכמה שיהיה אדם רחמן 
ורודף צדק ולא יכביד עולו על עבדו ולא יצר לו ויאכילהו וישקהו מכל מאכל ומכל משתה, חכמים 

ין מזון הבהמות והעבדים  הראשונים היו נותנין לעבד מכל תבשיל ותבשיל שהיו אוכלין, ומקדימ
וכן לא   יד גבירתה,  לסעודת עצמן, הרי הוא אומר כעיני עבדים אל יד אדוניהם כעיני שפחה אל 
יבזהו ביד ולא בדברים לעבדות מסרן הכתוב לא לבושה, ולא ירבה עליו צעקה וכעס אלא ידבר 

אס משפט עבדי עמו בנחת וישמע טענותיו וכן מפורש בדרכי איוב הטובים שהשתבח בהן אם אמ
עושני  וא בבטן  הלא  עמדי  בריבם  מצויה  מתי  והעזות  האכזריות  ואין  אחד,  ברחם  ויכוננו  עשהו 

והם ישראל שהשפיע להם הקדוש ברוך הוא   אבל זרעו של אברהם אבינו אלא בעכו"ם עובדי ע"ז  
  טובת התורה וצוה אותם בחקים ומשפטים צדיקים רחמנים הם על הכל, וכן במדותיו של הקדוש 

ברוך הוא שצונו להדמות בהם הוא אומר ורחמיו על כל מעשיו וכל המרחם מרחמין עליו שנאמר 
 ונתן לך רחמים ורחמך והרבך.

 
 פירוש המשנה לרמב"ם מסכת אבות פרק ג .  4

מאד,   גדולים  עניינים  כולל  המאמר  זה  עקיבה ]טו[  לרבי  אלא  אלו  כמו  דברים  יהיו  וזה  ולא   .
נת מה שקדם בפרקים הקודמים. אמר: כל מה שבעולם ידוע אצלו  פירושם בקיצור, ובתנאי שהב

אומרו:   והוא  משיגו,  והוא  צפוייתעלה  יודע  הכל  יתעלה  שבהיותו  תחשוב  ולא  אמר:  כך  אחר   .
הפעולות, יתחייב ההכרח, ושיהיה האדם כפוי על פעולה מן הפעולות. אין הדבר כן, אלא כל אדם 

אומרו:   והוא  שיעשהו,  במה  כמו  נתונה  והרשות בוחר  לו,  נתונה  אדם  כל  רשות  לומר:  רצונו   ,
 שבארנו בפרק השמיני. 

 
 



 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף פו עמוד א .  5
דאמר רבי יוחנן: סתם מתניתין רבי מאיר, סתם תוספתא רבי נחמיה, סתם ספרא רבי יהודה, סתם 

 וכולהו אליבא דרבי עקיבא. ספרי רבי שמעון,  
 
 , הלכה ג רמב"ם הלכות מלכים פרק יא .  6

ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחיה 
, והוא היה  שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה היה מתים וכיוצא בדברים אלו, אין הדבר כך,  

המשיח, ודימה הוא וכל חכמי   נושא כליו של בן כוזיבא המלך, והוא היה אומר עליו שהוא המלך
ממנו  שאלו  ולא  שאינו,  להם  נודע  שנהרג  כיון  בעונות,  שנהרג  עד  המשיח,  המלך  שהוא  דורו 
לעולם   ומשפטיה  חוקיה  הזאת  שהתורה  הן,  ככה  הדברים  ועיקר  מופת,  ולא  אות  לא  חכמים 

שגלה פנים בתורה ולעולמי עולמים, ואין מוסיפין עליהן ולא גורעין מהן, וכל המוסיף או גורע או  
 והוציא הדברים של מצוות מפשוטן הרי זה בודאי רשע ואפיקורוס 

 
 הקדמה ליד החזקה לרמב"ם .  7
ור' יהודה בנו של רבן שמעון זהו הנקרא רבינו הקדוש והוא קיבל מאביו ומר' אלעזר בן שמוע  ...

הקדוש לא חיברו    ומימות משה רבינו ועד רבינו   ומר' שמעון חביריו. רבינו הקדוש חיבר המשנה.
ודור ראש בית דין או נביא שהיה  חבור שמלמדין אותו ברבים בתורה שבעל פה  . אלא בכל דור 

באותו הדור כותב לעצמו זכרון השמועות ששמע מרבותיו והוא מלמד על פה ברבים. וכן כל אחד 
דור    ואחד כותב לעצמו כפי כחו מביאור התורה ומהלכותיה כמו ששמע. ומדברים שנתחדשו בכל

ודור בדינים שלא למדום מפי השמועה אלא במדה משלש עשרה מדות והסכימו עליהם בית דין  
הגדול. וכן היה הדבר תמיד עד רבינו הקדוש והוא קיבץ כל השמועות וכל הדינים וכל הביאורים 

וחיבר מהכל    בכל התורה כולה והפירושים ששמעו ממשה רבינו ושלמדו בית דין שבכל דור ודור  
ושננו לחכמים ברבים ונגלה לכל ישראל וכתבוהו כולם. ורבצו בכל מקום. כדי שלא   משנה. ספר ה 

ולא הניח הדבר כמות שהיה. לפי    ולמה עשה רבינו הקדוש כך תשתכח תורה שבעל פה מישראל.  
בעולם  פושטת  רומי  ומלכות  ובאות  מתחדשות  והצרות  והולכין  מתמעטין  שתלמידים  שראה 

וישראל מתגלגל כדי שילמדוהו  ומתגברת.  כולם  ביד  והולכין לקצוות. חיבר חיבור אחד להיות  ין 
 ... במהרה ולא ישכח. וישב כל ימיו הוא ובית דינו ולמדו המשנה ברבים

 
הזה  נבונינו    ובזמן  ובינת  חכמינו  חכמת  ואבדה  הכל  את  השעה  ודחקה  יתירות  הצרות  תקפו 

הגאונים וראו שהם דברים מבוארים נסתרה. לפיכך אותם הפירושים וההלכות והתשובות שחברו  
נתקשו בימינו ואין מבין עניניהם כראוי אלא מעט במספר. ואין צריך לומר הגמרא עצמה הבבלית  
וזמן ארוך ואחר כך  ונפש חכמה  והתוספתא שהם צריכין דעת רחבה  וספרי  וספרא  והירושלמית 

התורה  דיני  ושאר  והמותרים  האסורים  בדברים  הנכוחה  הדרך  מהם  זה    יודע  ומפני  הוא.  היאך 
נערתי חצני אני משה בן מיימון הספרדי ונשענתי על הצור ברוך הוא ובינותי בכל אלו הספרים 
עם   והטהור  הטמא  והמותר  האסור  בענין  החיבורים  אלו  מכל  המתבררים  דברים  לחבר  וראיתי 

בפי הכל    סדורה  תורה שבעל פה כולה שאר דיני התורה. כולם בלשון ברורה ודרך קצרה עד שתהא  
פי   על  נכונים  קרובים  ברורים  דברים  אלא  בכה.  וזה  בכה  אומר  זה  לא  פירוק.  ולא  קושיא  בלא 

.  מימות רבינו הקדוש ועד עכשיוהמשפט אשר יתבאר מכל אלו החיבורים והפירושים הנמצאים  
כל הדברים שתיקנו חכמים  ובדין  ומצוה  כל מצוה  בדין  ולגדול  גלויין לקטן  כל הדינין  שיהיו    עד 

אלא יהא   ונביאים. כללו של דבר כדי שלא יהא אדם צריך לחיבור אחר בעולם בדין מדיני ישראל
עם התקנות והמנהגות והגזירות שנעשו מימות משה רבינו חיבור זה מקבץ לתורה שבעל פה כולה 

ועד חבור הגמרא וכמו שפירשו לנו הגאונים בכל חיבוריהם שחיברו אחר הגמרא. לפיכך קראתי 
ויודע ממנו    . לפי שאדם קורא בתורה שבכתב תחלה ואחר כך קורא בזה משנה תורה ור זה שם חיב

 ... ואינו צריך לקרות ספר אחר ביניהם  תורה שבעל פה כולה 
 
 ספר המצוות לרמב"ם הקדמה .  8

וכן ראיתי שלא אחברהו בלשון ספרי הנבואה לפי שהלשון ההוא קצר היום בידינו מהשלים עניני  
לא אחברהו בלשון התלמוד לפי שלא יבינוהו מאנשי אומתנו היום כי אם יחידים   הדינים בו, וכן

כדי שיקל    בלשון המשנה ומלות רבות ממנו זרות וקשות אפילו לבקיאים בתלמוד, אבל אחברהו  
 זה לרוב האנשים.

 
 הקדמת הרמב"ם למשנה .  9

בשם   וזולתו  זצ"ל  אבי  לידי מהגהות  שנזדמן  הלוי  ואספתי מה  יוסף  הבנת ז"לרבינו  כי  ה'  וחי   ,
אותו האיש בתלמוד מפליאה כל מי שמתבונן בדבריו ועומק עיונו, עד שאפשר לי לומר עליו לפניו  

 לא היה מלך כמוהו בשטתו. 
 
 
 


