לִ ְפנֵ י ֶשׁמַּ ְת ִחילִ ים...
מַ ָסּע ָה ַרמְ בַּ "ם

ֲח ֵב ִרים יְ ָק ִרים,
נֵצא יָ ַחד לְ ַמ ַסּע ְמ ַר ֵתּק ְבּ ִע ְקבוֹת ַר ִבּי מ ֶֹשׁה ֶבּן ַמיְ מוֹן
ַהיּוֹם ֵ
ֶשׁ ְמּכֻ נָּ ה ָה ַר ְמ ַבּ"ם.

ספרד

רוֹפא.
נְהיג וְ גַ ם ַמ ְד ָען וְ ֵ
ָה ַר ְמ ַבּ"ם ָהיָ ה ַרב גָּ דוֹלַ ,מ ִ
נִפ ַטר לִ ְפנֵי כְּ ָ 800-שׁנָה ַא כָּ ַתב לָ נוּ ְס ָפ ִרים ַר ִבּים
ָה ַר ְמ ַבּ"ם ְ
פוּאה.
וּב ְר ָ
עוֹס ִקים ַבּ ֲהלָ כָ הְ ,בּ ִמ ְשׁנָה ִ
ֶשׁ ְ
ְבּ ַמ ֲהלַ ַ ה ַמּ ָסּע ,נִלְ ַמד ַעל ַתּ ֲחנוֹת שׁוֹנוֹת ְבּ ַחיָּ יוַ ,על ְס ָפ ָריו
נוֹסף ,נַכְ נִיס לָ ִמזְ וָ ָודה ַה ְמצ ֶֹר ֶפת ִמדּוֹת טוֹבוֹת
סּוּקיוְ .בּ ָ
וְ ַעל ִע ָ
ְוּד ָב ִרים ֶשׁלָּ ַמ ְדנוּ ֵמ ָה ַר ְמ ַבּ"ם ְבּ ַמ ֲהלַ ַ ה ַמּ ָסּע.
נֵצא לַ ֶדּ ֶר!
בּוֹאוֹ ֵ

מרוקו
ישראל
מצרים

נִצ ַבּע ֶאת
ָה ַר ְמ ַבּ"ם ִבּ ֵקּר ָבּ ֲא ָרצוֹת שׁוֹנוֹת ְבּ ַחיָּ יוְ .בּכָ ל ַתּ ֲחנָה ְ
ַה ֵחלֶ ק ַה ַמּ ְת ִאים ַבּ ַמּ ָפּה

מַ ה לָ מַּ ְד ִתּי מֵ ָה ַרמְ בּ˝ם?

גִּ זְ רוּ וְ ַה ְד ִבּיקוּ ַבּ ִמּזְ וָ ָודה
ימה:
ֶאת ַה ִמּ ָדּה ַה ַמּ ְת ִא ָ

#

ַה ְת ָמ ָדה

תּוֹרה
ַא ֲה ַבת ַה ָ

ַא ֲה ַבת ָה ָא ֶרץ

ַא ֲה ַבת יִ ְשׂ ָר ֵאל

ַתּ ֲחנָ ה
ְשׁנִ ָיָּ ה

ַתּ ֲחנָ ה
ישׁית
ְשׁלִ ִ

ַתּ ֲחנָ ה
יעית
ְְרבִ ִ

ַתּ ֲחנָ ה
ישׁית
ֲחמִ ִ

ַהנֶּ ֶשׁר ַהגָּ דוֹל
ַרבִּ י מ ֶֹשׁה בֶּ ן מַ ְימוֹן ָ -ה ַר ְמבַּ "ם
עוּדת ַהזְּ הוּת ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ַמ ְח ָסן ַה ִמּלִּ ים.
ָמלְ אוּ ֶאת ְתּ ַ

עוּדת זֶ הוּת
ְתּ ַ
ְשׁמִ י:

חוּמים
עוֹסק ִבּ ְת ִ
לוֹמרָ ,א ָדם ֶשׁ ֵ
"אישׁ ֶא ְשׁכּוֹלוֹת" כְּ ַ
ָה ַר ְמ ַבּ"ם ָהיָ ה ִ
ַר ִבּים.
ימים.
יוּרים ַה ַמּ ְת ִא ִ
וּבין ָה ִא ִ
סּוּקיו ֶשׁל ָה ַר ְמ ַבּ"ם ֵ
ַה ְת ִאימוּ ֵבּין ִע ָ
רוֹפא
ֵ

ַהכִּ נּוּי ֶשׁלִּ י:
נוֹלַ ְד ִתּי בְּ ַת ֲא ִרי:
נִ ְפ ַט ְר ִתּי בְּ ַת ֲא ִרי:
בוּר ִתי:
מְ קוֹם ְק ָ

מַ ְח ָסן מִ לִּ ים:
יסן
ָה ַר ְמ ַבּ"םַ ,ר ִבּי מ ֶֹשׁה ֶבּן ַמיְ מוֹןְ ,ט ֶב ְריָ ה ,י"ד נִ ָ
ד׳תתצ"ח ,כ׳ ֵט ֵבת ד׳תתקס"ה.

פּוֹסק ֲהלָ כוֹת
ֵ

מַ ְד ָען

יַ ְלדּוּתוֹ ֶשׁל ָה ַר ְמבַּ "ם
מְ ִשׂימוֹת
ֲענוּ ַעל ַה ְשּׁ ֵאלוֹת ַה ָבּאוֹת.
מוֹפיעוֹת גַּ ם ָבּ ִתּ ְפ ֶ
ַה ְתּשׁוּבוֹת ִ
אוֹתן.
זוֹרת ֶשׁלִּ ְפנֵיכֶ םִ .מ ְצאוּ ָ
ְבּ ַה ְצלָ ָחה!

1
 2בְּ ֵאיזוֹ ֶא ֶרץ נוֹלָ ד ָה ַרמְ בַּ "ם?
 3בֶּ ן כַּ מָּ ה ָהיָ ה ָה ַרמְ בַּ "ם כְּ ֶשׁ ִהגִּ יעוּ ַהפּוֹלְ ִשׁים?
 4מַ ה ָה ַרמְ בַּ "ם ִהמְ ִשׁי לִ לְ מֹד?
בְּ ֵאיזוֹ ָשׁנָ ה נוֹלָ ד ָה ַרמְ בַּ "ם?
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הפלגה נעימה

מסע הרמב"ם

איבריה
הפלגות

שם :משה מימון
מוצא :קורדובה

ָה ַרמְ בַּ "ם נָ ַדד בֵּ ין ֲא ָרצוֹת שׁוֹנוֹת.

יעד:

צִ בְ עוּ בַּ מַּ ָפּה ֶשּׁבְּ ַדף ַה ַה ְק ָדּמָ ה ֶאת
ְס ָפ ַרד בְּ צֶ בַ ע ָאדֹם.

הפלגה
שעה
רציף

תאריך

מַ ה לָ מַ ְד ִתּי?
מוֹפ ַ
כַּ ָמּה ְפּ ָע ִמים ִ
יע ְשׁמוֹ
ַה ְפּ ָר ִטי ֶשׁל ָה ַר ְמ ַבּ"ם
זוֹרת?
ָבּ ִת ְפ ֶ

ְבּ ַת ֲחנָה זוֹ לָ ַמ ְדנוּ ֵמ ָה ַר ְמ ַבּ"ם ַעל ִמ ַדּת ַה ַה ְת ָמ ָדה.
לַ ְמרוֹת ַה ִ
תּוֹרה.
ָ
נְּדוּדים ִה ְת ִמיד וְ ִה ְמ ִשׁי לִ לְ מֹד
ִחזְ רוּ לְ ַדף ַה ַה ְק ָדּ ָמה וְ ַה ְד ִבּיקוּ ֶאת ִמ ַדּת ַה ַה ְת ָמ ָדה
ַבּ ִמּזְ וָ ָודה.

ָה ַר ְמבַּ "ם ְבּמָ רוֹקוֹ
מוֹפ ִ
ִבּכְ ָתב ַה ִח ָידה ֶשׁלִּ ְפנֵיכֶ ם ִ
יעים ֻמ ָשּׂגִ ים ֵמ ַחיֵּ י ָה ַר ְמ ַבּ"ם
ְבּ ָמרוֹקוֹ .כִּ ְתבוּ כֵּ ַ
יצד ַה ֻמּ ָשּׂג ָקשׁוּר לְ ַר ְמ ַבּ"ם.
ֵאיֲ אנִי ָקשׁוּר?

ַה ֻמּ ָשּׂג

הפלגה נעימה

שם :משה מימון
מוצא :קורדובה
יעד :פאס

עליית גג

הפלגה
שעה
רציף

פאס

תאריך

מסע הרמב"ם

איבריה
הפלגות

ָה ַרמְ בַּ "ם נָ ַדד בֵּ ין ֲא ָרצוֹת שׁוֹנוֹת.
צִ בְ עוּ בְּ צֶ בַ ע יָ רוֹק ֶאת מָ רוֹקוֹ,
ַה ַתּ ֲחנָ ה ַה ְשּׁנִ יָּ ה

איגרות
שבע עשרה

מַ ה לָ מַ ְד ִתּי?

חמש שנים

א=א
ב=ב
ג= ג
ד=ד

ה=ה
ו= ו
ז= ז
ח=ח

ט =ט
י= י
כ=כ
ל=ל

מ = מ פ = פ ש =ש
נ = נ צ = צ ת =ת
ס =ס ק =ק
ע=ע ר= ר

תּוֹרהָ .ה ַר ְמ ַבּ"ם
ְבּ ַת ֲחנָה זוֹ לָ ַמ ְדנוּ ֵמ ָה ַר ְמ ַבּ"ם ַעל ַא ֲה ַבת ַה ָ
הוּדים ֶשׁ ְסּ ִביבוֹ
נֶפשׁ וְ ִחזֵּ ק ֶאת ַהיְ ִ
תּוֹרה ִבּ ְמ ִסירוּת ֶ
לָ ַמד ָ
תּוֹרה וְ ַהיַּ ֲהדוּת לַ ְמרוֹת ַה ַסּכָּ נָה.
א לַ ֲעזֹב ֶאת ַה ָ
יחה ֶאת ִמ ַדּת ַא ֲה ַבת
הוֹסיפוּ לַ ִמּזְ וָ ָודה ֶשּׁ ְבּ ַדף ַה ְפּ ִת ָ
כָּ ֵעת ִ
תּוֹרה.
ַה ָ

ַהמַּ ָסּע ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
יוֹם ֵשׁנִי ה׳ ְבּ ִאיָּ ר
כּוֹתב ֲאלֵ יכֶ ם ִמלֵּ ב ַהיָּ םֵ .אינֶנִּי ַמ ֲא ִמין ֶשׁ ֲאנִי זוֹכֶ ה
ֲאנִי ֵ
לְ ַה ְפלִ יג ֶאל ֶא ֶרץ ַהקּ ֶֹדשְׁ .בּ ִה ְת ַרגְּ שׁוּת ַר ָבּה ָעזַ ְבנוּ ֶא ְתמוֹל
ַבּלַּ יְ לָ ה ֶאת ֵ
חוֹפי ָמרוֹקוֹ ְבּ ַד ְרכֵּ נוּ לְ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל .כָּ ל ַחיַּ י
נַחנוּ כָּ אןַ ,בּ ֶדּ ֶר.
ָחלָ ְמ ִתּי ַעל ָה ֶרגַ ע ַהזֶּ ה וְ ִהנֵּ ה ֲא ְ
ִה ְת ַפּלְּ לוּ ָעלֵ ינוּ ֶשׁ ַה ַה ְפלָ גָ ה ַתּ ֲעבוֹר ְבּ ָשׁלוֹם.
מ ֶֹשׁה ֶבּן ַמיְ מוֹן

ֵאין ִמלִּ ים ָבּ ֶהם אוּכַ ל לְ ָת ֵאר ֶאת ַה ִה ְת ַרגְּ שׁוּת ֶשׁ ָא ֲחזָ ה ִבּי
שׁל3
דוֹשׁה ֶ
ִבּזְ ַמן ֶשׁ ָדּ ַרכְ ִתּי ַעל ַא ְד ָמ ָתהּ ַה ְקּ ָ
.
נִּצּלְ נוּ ֶמ ָה4
ַה ָקּ ָשׁה ַבּיָּ ם וְ ִהגַּ ְענוּ ְבּ ָשׁלוֹם
וּבזְ כוּת ֶשׁ ַ
ִ
וּמ ְשׁ ֶתּה
ֶאל ָה ָא ֶרץַ ,נָד ְר ִתּי ֶשׁיְּ ֵהא יוֹם זֶ ה יוֹם ָשׂשׂוֹן וְ ִשׂ ְמ ָחה ִ
וּמ ָתּנוֹת לָ ֶא ְביוֹנִים לִ י וּלְ ִמ ְשׁ ָפּ ְח ִתּי ַעד סוֹף כָּ ל ַהדּוֹרוֹת.
ַ
מ ֶֹשׁה ֶבּן ַמיְ מוֹן
הפלגה
נעימה

ַה ְשׁלִ ימוּ ֶאת ַה ִמּכְ ָתּב ֶשׁל ָה ַר ְמ ַבּ"ם ְבּ ֶעזְ ַרת ַבּנְק ַה ְתּמוּנוֹת ַעל
ִפּי ֵס ֶדר ַה ִמּ ְס ָפּ ִרים.

שם :משה מימון
מוצא :פאס
יעד :עכו

ַבּנְק ְתּמוּנוֹת:

הפלגה
שעה
רציף

תאריך

מסע הרמב"ם

פאסטורס

ָה ַרמְ בַּ "ם נָ ַדד בֵּ ין ֲא ָרצוֹת שׁוֹנוֹת.

צִ בְ עוּ בְּ צֶ בַ ע צָ הֹב ֶאת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל,
ַה ַתּ ֲחנָ ה ַה ְשּׁלִ ִ
ישׁית בְּ ַחיָּ יו.

3

.4
.3
.2
.1
יוֹם ֵשׁנִי ד׳ ְבּ ִסיוָ ן
כְּ ָ _ _1שׁבוּעוֹת ָנָד ְדנּוּ ָבּ ֳאנִיָּ ה .גַּ לִּ ים ַר ִבּים ָע ְברוּ ָעלֵ ינוּ.
דוֹשׁה .יָ ַר ְדנוּ
יע ֶאל ָה ָא ֶרץ ַה ְקּ ָ
ֶא ְתמוֹל ַבּלַּ יְ לָ ה זָ כִ ינוּ לְ ַהגִּ ַ
ֵמ ָה 2
ֶאל חוֹף ָה ִעיר ַעכּוֹ כְּ ֵדי לִ ְפגֹּשׁ ָבּהּ ַתּלְ ִמ ֵידי
ֲחכָ ִמים.

מַ ה לָ מַ ְד ִתּי?
ְבּ ַת ֲחנָה זוֹ לָ ַמ ְדנוּ ֵמ ָה ַר ְמ ַבּ"ם ַעל ַא ֲה ַבת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ָה ַר ְמ ַבּ"ם ִהגִּ ַ
הוֹסיפוּ
יע לָ ָא ֶרץ לַ ְמרוֹת ַה ַסּכָּ נוֹת ֶשׁ ַבּ ֶדּ ֶרִ .
יחה ֶאת ִמ ַדּת ַא ֲה ַבת ָה ָא ֶרץ.
ַבּ ִמּזְ וָ ָודה ֶשּׁ ְבּ ַדף ַה ְפּ ִת ָ

ָה ַר ְמבַּ "ם ְבּמִ ְצ ַריִ ם
ַה ִמּכְ ָתּב ֶשׁלִּ ְפנֵ יכֶ ם כָּ תוּב לְ ִפי ִמכְ ַתּב ֶשׁ ָשּׁלַ ח ָה ַר ְמ ַבּ"ם לְ ַתלְ ִמידוֹ
ְשׁ ֵ
מוּאל ִא ְבּן ִתּיבוֹן .כְּ ֵדי לְ ַמלֵּ א אוֹתוֹ ֲעלֵ יכֶ ם לְ ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ְבּ ַבּנְ ק ַה ְתּמוּנוֹת
ְבּ ֶה ְת ֵאם לְ ִמ ְס ָפּ ִרים.

.1

.2

.3

.4

לִ כְ בוֹד יְ ִד ִידי ַהיָּ ָקר ְשׁ ֵ
מוּאל ִא ְבּן ִתּיבוֹן
ִבּ ְרצוֹנִי לְ ַס ֵפּר לְ ַ על ַחיַּ י ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם ֵמ ָאז ֶשׁ ִה ְת ַחלְ ִתּי לִ ְהיוֹת
ֶשׁל ַה ֻסּלְ ָטן.
ַה )(1
שׁל ִמ ְצ ַריִ ם וְ ַה )(2
גּוֹרר ָבּ ִעיר ָה ַע ִתּ ָיקה ֶ
ֲאנִי ִמ ְת ֵ
ֶשׁל
נִמ ָצא ָרחוֹק ִמכָּ אןְ ,בּ ָק ִהיר.
ַה ֻסּלְ ָטן ְ
וּמ ַט ֵפּל ִבּ ְבנֵי ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ֶשׁל
ְבּכָ ל בּ ֶֹקר ֲאנִי ַמגִּ ַ
יע לָ )ְ ______ (2
יע ַבּ ֲחזָ ָרה
בוֹדה ָשׁם ַר ָבּה ְמאֹד וַ ֲאנִי ַמגִּ ַ
וּב ְמ ָשׁ ְר ִתּיםָ .ה ֲע ָ
ַה ֻסּלְ ָטן ָ
לְ ִע ִירי ָר ֵעב וְ ָעיֵ ף.
כַּ ֲא ֶשׁר ֲאנִי ַמגִּ ַ
נָשׁים ַר ִבּיםֵ .הם
יע לָ ִעיר ָה ַע ִתּ ָיקה ְמ ַחכִּ ים לִ י ֲא ִ
ֲ .אנִי ְמ ַב ֵקּשׁ ֶאת
שׁ ֲא ַט ֵפּל ָבּ ֶהם וְ ֶא ֵתּן לָ ֶהם ֵעצוֹת וְ )(3
רוֹצים ֶ
ִ
נוּחה ַה ְקּ ָצ ָרה ֲאנִי חוֹזֵ ר
יח ָתם ,הוֹלֵ  לֶ ֱאכוֹל ְמ ַעט .לְּ ַא ַחר ַה ְמּ ָ
ְסלִ ָ
וּמ ְשׁ ַתּ ֵדּל לַ ֲעזֹר.
יהם ִ
ֵאלֵ ֶ

תּוֹרהֲ .א ָבל ְבּ ַשׁ ָבּת,
בוּע ֵאין לִ י ַה ְר ֵבּה זְ ַמן לִ לְ מֹד וּלְ לַ ֵמּד ָ
ְבּ ֶמּ ֶשַׁ ה ָשּׁ ַ
אוֹתי ְשׁ ֵאלוֹת
הוּדים ַר ִבּים לִ ְשׁאוֹל ִ
יעים ֵאלָ י יְ ִ
נוּחהַ ,מגִּ ִ
יוֹם ַה ְמּ ָ
וּב ֱאמוּנָה.
ֶ
ְבּ )(4
אוֹתי כָּ אן
ַעד כָּ אן ִס ַפּ ְר ִתּי לְ ִ בּ ְק ָצ ָרהֶ ,א ְשׂ ַמח ֶשׁ ָתּבוֹא לְ ַב ֵקּר ִ
ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם.
מ ֶֹשׁה ֶבּן ַמיְ מוֹן

מסע הרמב"ם
ָה ַרמְ בַּ "ם נָ ַדד בֵּ ין ֲא ָרצוֹת שׁוֹנוֹת.
צִ בְ עוּ בְּ צֶ בַ ע חוּם ֶאת מִ צְ ַריִ ם,
ַה ַתּ ֲחנָ ה ָה ְרבִ ִ
יעית בְּ ַחיָּ יו.

הנמל
עכו
שם :משה מימון
מוצא :עכו
יעד :פוסטאט

מַ ה לָ מַ ְד ִתּי?
נוֹסף ,הוּא
רוֹפא ָחשׁוּב .בְּ ָ
בְּ ַת ֲחנָה זוֹ לָ ַמ ְדנוּ ַעל ָה ַר ְמ ַבּ"ם ֶשׁ ָהיָ ה ֵ
תּוֹרה ,כָּ ַתב ִאגְּ רוֹת
ִה ְמ ִשׁי לִ כְ תֹּב ֶאת ִס ְפרוֹ ֶה ָחשׁוּב ִמ ְשׁנֶה ָ
הוּדים בְּ ִמ ְצ ַריִ ם.
נְהיג ֶשׁל ַהיְ ִ
הוּדים ָבּ ֲא ָרצוֹת שׁוֹנוֹת וְ ָהיָ ה ַה ַמּ ִ
לַ יְּ ִ
כָּ ֵעתַ ,ה ְד ִבּיקוּ ַבּ ִמּזְ וָ ָודה ֶאת ִמ ַדּת ַא ֲה ַבת יִ ְשׂ ָר ֵאל ּ ֶשּׁבְּ ַדף
ַה ַה ְק ָדּ ָמה.

