
מרכז מורשת הרמב"ם רח' התנאים 6 טבריה, משרדי המרכז רח' יוחנן בן זכאי 6 טבריה טלפקס 04-6790632
info@harambam.org.il לשאלות, הערות והארות

הרמב"ם והמימונה

לקט מתוך הספר חג המימונה, פרק א מקורות, מקור השם 
ומנהגים נוספים           

)מימון( הרמב"ם  אבי  שם  על   "מימונה" 

יש הסבורים כי השם "מימונה"  ניתן על שם אבי הרמב"ם, 
הרב מימון בן יוסף הדיין, שיום פטירתו חל ביום המימונה.

כי   )159 עמ'  ותרבותה"  עברה  מרוקו  )"יהדות  שכתבו  ויש 
השמועה על פטירת רמב"ם עצמו הגיעה במוצאי חג הפסח, 
לקבל  לי  קשה  וקצת  הבראה.  סעודת  כעין  היא  והסעודה 
ד'  בניסן  י"ד  פסח,  בערב  נולד  שהרמב"ם  ידוע  כי  זו  גרסה 
אחרת  דיעה  )לפי  שבספרד  קורדובה  בעיר   1135 תתצ"ה 
שנת  בטבת  ובכ'   )1138 תתצ"ח  שנת  בניסן  בי"ד  נולד  הוא 
1204, הלך לעולמו, לפיכך אין זה סביר שהשמועה התעכבה 
כשלושה חודשים,  אך יתכן ובתנאים של אותם הימים הדבר 
"מימונה  ממן  אהרון  )פרופסור  זה  טעם  הדוחים  יש  יתכן. 
מדרש השם ומנהגי החג" עמ' 89(, משום שאם זו הסיבה היו 
צריכים לקרוא לערב זה 'הילולא דרבי מימון' , שהרי כך כינו 
יהודי מרוקו את ימי פטירתם של כול הצדיקים )ועיין פרק ב' 

"מופלטה על שום מה?"(.

הזמנה לחגיגת המימונה המורכזית  
בטבריה 

)ישנה( ההזמנה מעוטרת בדמות דיוקנו של הרמב"ם לרגל 
מלאת 800 שנה לפטירתו 

בחסות ראש עירית טבריה, מר זוהר עובד.

 )הרמב"ם קבור בעיר טבריה(.

ניסן תשס"ה/1.15.2005                          

המימונה לכבוד יום הולדתו ויום ברית 
 מילתו של בן-מימון )הרמב"ם(

של  הולדתו  יום  לכבוד  היא  שהמימונה  שכתבה  מי  יש 
כי  טעותה  על  הכותבת  את  שהעמידו  מי  ויש  הרמב"ם. 
הרמב"ם נולד בי"ד בניסן ערב פסח ולא בכ"ב בניסן. אומנם 
זה נכון אבל הרי אי אפשר לעשות סעודה לכבוד יום הולדתו 
עסוקים  הכול  כי  הסדר  ליל  ערב  יום  באותו  הרמב"ם  של 
בהכנות לחג וכול אירוע, גדול ככול שיהיה, מתגמד לעומת 
ליל הסדר חג החירות, על כן נדחה העניין עד לאחר הפסח. 
יום המימונה הוא היום השמיני ליום הולדתו של  יתרה מזו, 
הרמב"ם דהיינו יום בו נימול ולכן ראוי הוא אותו יום לחוג את 
יום הולדתו, ואפשר אפילו לשייך את הסעודה שאנו עורכים 

כסעודת מצווה.

בפסח  נולד  אבינו  שיצחק  בחז"ל  דיעה  יש  כי  ואציין  אוסיף 
ויום ברית המילה כמובן הוא היום השמיני וחל ביום המימונה 
)ועיין להלן "הדלת הפתוחה בחג המימונה כנגד מידת החסד 

וכו'"(.

מרכז מורשת עדות הרמב"ם


