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 מבוא

החשובים ביותר בעיסוק במשנת הרמב"ם הוא פסיקת הלכה  הנושאיםאחד 
. מקובל לחשוב בימינו שהרמב"ם לא כתב משנה תורהלמעשה מתוך ספרו הגדול 

דוגמה  1את ספרו הלכה למעשה או שלא ניתן בפועל לפסוק הלכה מתוך ספרו.
להלך רוח זה ניתן למצוא בהקדמתו של הרב ע' שטיינזלץ למשנה תורה שיצא 

 לאור עם ביאורו, וזה לשונו: לאחרונה

אף שמשנה תורה נועד במקורו להיות ספר הלכה למעשה, ואף שהרוב 
המוחלט של פסקיו התקבל להלכה, מכל מקום אין הלומד בן זמננו יכול 
לסמוך עליו למעשה, עד שיידע ביחס לכל פסק ברמב"ם כיצד נוהגים בו 

 2.הלכה למעשה

ופוסקים רבים אחרים  לדעת הרמב"ם במאמרינו זה אנו מתכוונים לברר האם
ניתן לפסוק הלכה מתוך ספרו, דומני שאם היו מראים לרמב"ם את הפסקה הזו של 
הרב שטיינזלץ הוא היה דוחה אותה בשתי ידיו, שהרי מה ערך יש לספר פסיקה אם 
אינו משמש בפועל כספר פסיקה? והלא זו הייתה מטרתו של הרמב"ם שספרו 

וע אפוא התעלמו חכמי זמננו משאיפתו המוצהרת של ישמש כספר פסיקה. מד
הרמב"ם? מדוע כופפו את פסיקת הרמב"ם לפסיקות חכמים מאוחרים? ואף ביטלו 

 אותה לחלוטין מכח מנהגים שונים ומשונים?

ויתרה מזאת, כפי שנראה בהמשך, למשנה תורה יש ייחודיות שאין משלה 
ננה מבטאת דחייה של פוסק בשום ספר פסיקה, ודחיית פסיקתו של הרמב"ם אי

אחד גדול ככל שיהיה, ואפילו יהיה כמשה רבנו, אלא דחייה של הפסיקה 
התלמודית בכללה. נמצא אפוא, שמי שדוחה את פסיקת הרמב"ם, בעצם דוחה את 
רבבות חכמי התלמוד הקדושים והטהורים שהרמב"ם היה כה נאמן לפסיקתם, 

 למוסריותם ולתפישת עולמם המחשבתית.

מלים על כתיבת משנה תורה. הרמב"ם כתב את ספרו משנה תורה במשך כמה 
ספרו  45.3לערך, וסיים את כתיבתו בגיל  31שנים, הוא החל את כתיבתו בגיל  14-כ

זה של הרמב"ם הוא ספר יחיד ומיוחד באיכותו בהיקפו ובשלמותו. רבות נכתב על 

                                                 
, שם הזכיר מרי יוסף קאפח את ד"ר טשרנוביץ. ועיין 547עיין בכתבים, חלק ב, עמ'    1

כד, שם כתב בכלליות: "וכבר טעה מי שטעה –במבואו למשנה תורה )קאפח(, עמ' כג
כלשונו, ולא מגמה מעשית,  –]...[ וסבר שכאילו מגמת רבנו הייתה מגמה לימודית 

כלומר שמטרת רבנו בחבורו זה ללקוט ולאסוף כל דיני התורה, ולא כדי שינהגו ויפסקו 
ת רבינו על פיו". וכן כתב הגרי"ל מיימון, וזה לשונו: "טועים אלה האומרים כי מגמ
עט(. כל –בספרו זה היתה לימודית בלבד ולא מעשית" )תולדות חיי הרמב"ם, עמ' עח

 ההדגשות בספר זה נוספו על ידי אלא אם כן יצוין אחרת.
משנה תורה )שטיינזלץ(, ספר המדע, הקדמה, עמ' יא. זכורני שיחה שהייתה לי עם    2

רמב"ם, הוא העיר בפסקנות: "ראש ישיבה", כאשר סיפרתי לו על לימודיי את משנת ה
 "לא פוסקים כהרמב"ם".

 ואילך. 20: מורה הנבוכים )קאפח(, דברים אחדים, זמן כתיבת הספר, עמ' ורא   3
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פה כולה בלשון -מפעלו האדיר של הרמב"ם, שהצליח לכלול את כל התורה שבעל
צחה וברורה המתאימה לקטן ולגדול, וכך תמצת הרב יוסף קאפח את מעלותיו של 
משנה תורה: "אשר אין משלו עד עצם היום הזה, לפניו לא היה כמוהו, ומאז ועד 

 4עתה אין כמוהו, בסידורו, בלשונו, בדיוקו, בהיקפו, בכלילות שלמותו".

 א. מדוע הרמב"ם חיבר את משנה תורה?

 ל שאלה זו עונה הרב יוסף קאפח וז"ל:ע

דחף ראשוני לכתיבת החיבור היא קנאת רבנו לה' ולעמו, הייתכן כי ַעם 
התורה אין לו ספר שיקיף את החוקים והמשפטים שהוא חייב להתנהג 
בהם, בצורה סדורה, בשפה פשוטה ומובנת לכל קורא. ַעם שכל ֻחּקֹוָתיו 

ה ספרים שונים, מובלעים ומשובצים משפטיו ותורותיו פזורים על פני הרב
בתוך ויכוחים ודברי עיון עמוקים ]=בתוך התלמודים[, ללא הבחנה 
ברורה בין מה שהּוסק למסקנה ונתקיים להלכה, לבין מה שנדחה, ומי חכם 

 5ְוָיֵבר זה מתוך זה.

יסוד דברי הרב יוסף קאפח הללו הוא באגרת הרמב"ם לתלמידו ר' יוסף בן 
 ן הרמב"ם שם:יהודה, וזה לשו

ברתי ספר זה כדי להתגדל בו בישראל, ולא כדי שיתפרסם דע שאני לא ח  
י  ֵנאת  ברתיו ]...[ למען ה' יתעלה, לפי שאני באמת ַקֹנא ק  שמי ]...[ אלא ח 

וללא השקפות נכונות לה' אלהי ישראל בראותי אומה ללא ספר באמת, 
 ]...[., ולכן עשיתי מה שעשיתי למען ה' בלבד ומדויקות

ברתיו, שהוא יגיע בלי ספק לידי  ועוד, אני ידעתי והיה ברור לי בעת שח 
, שיגנה את מעלותיו ְוַיְרֶאה שאין בו צורך, או שהוא בלתי רע הלבב המקנא
יַדֶמה שהוא  הסכל הפתישלם. ואף לידי  אשר אינו יודע ערך מה שנעשה, ו 

ְקׁשּו לו בו כמה , ְוי  המתחיל ההוזה המבולבלמעט התועלת. ואף לידי 
מקומות כיון שאינו יודע סודותיהן, או שקצרה בינתו מלדקדק מה 

שילעיז על מה  המתחֵסד לפי דמיונו המאובן המטומטםשדקדקתי, ולידי 
 6שנכלל בו מיסודות הדעות ]באמונה[.

מיהם רעי הלבב המקנאים שעליהם מדבר הרמב"ם? והאם דבריו היו נכונים 
שעולה בזכרוני עתה, והוא תלונת המלינים על הרמב"ם  רק לדורו? רק אומר מה

שיש הלכות רבות בספרו שחסרות נימוק. ואני תמה, מדוע מעולם לא שמעתי תלונה 

                                                 
משנה תורה )קאפח(, מבוא לספר המדע, עמ' ט. רבים כתבו בהערצה על הרמב"ם, אך    4

לדברי שבח והלל דומני שדברי הרב יוסף קאפח הם הקצרים ביותר והקולעים ביותר. 
נוספים עיין בספרו של טברסקי ובספרו של הגרי"ל מיימון, וכן בספרו של הרב יצחק 

 ברדה )צוינו בביבליוגרפיה(.
 שם.   5
 אגרות הרמב"ם )קאפח(, אגרתו לתלמידו ר' יוסף, עמ' קכה.   6
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כזו על שום פוסק אחר, וכי הרא"ש והטור תמיד מנמקים את פסקיהם? וכי השו"ע 
מלא וגדוש במנהגי  ? ומדוע אף אחד לא שואל מדוע השו"עמנמק את פסקיו

וגדולה מזאת, מדוע אף אחד לא מלין על אינספור הסתירות ואי  7כנז?אש
הבהירויות שיש בספרי הפסיקה שאינם מתקרבים ברמתם למשנה תורה? ובכלל, 
מדוע צריך לשלב נימוקים על כל צעד ושעל, האם ריבוי בהנמקות לא יביא להפסד 

 המטרה בחיבור ספר פסיקה קל ונגיש לכל?

ינה, ברם מדברי הרב יוסף קאפח עולה, שדברי הרמב"ם דבריי נאמרו בלשון עד
 הללו נכונים בימיו וכל שכן בימינו, וזה לשונו:

ָמּה רבו אנשי השחץ,  כל שכן בימינו שרבתה הבורות והעמארצות ְוע 
הפרוצים והפריצים, ההופכים את בורותם לקנאות, וטומאת סיאובם 

מה להם שעל ידי עזות לקדשות, ומוכנים הם להטיל שקוציהם בכל מי שנד
ְפֵני ּוְבֵעיֵני כיוצא בהם, אך אנו כבר  מצחם נגדו הם עשויים להתגדל ב 

להתייחס בשלילה מוחלטת לאותם  8לימדנו הרמב"ם באגרתו הנ"ל,
צללי הולכי על שתים, כי בכל דור ודור עומדים  השליליים המשוקצים,

ינו לומר בחג עלינו לכלותינו, והקב"ה מצילנו מידם, כך תקנו קדמונ
 9הגאולה, גאולת הכלל וגאולת הפרט.

 ב. מטרת הרמב"ם בחיבורו משנה תורה

בהקדמת ספרו משנה תורה, הרמב"ם מגלה לנו את הסיבה המרכזית לחיבור 
ספרו הגדול, ומתוך דבריו שם אנו למדים על מטרתו המוצהרת בספרו זה, וזה 

 לשונו:

הכל, ואבדה חכמת חכמינו  ובזמן הזה תכפו צרות יתרות, ודחקה שעה את
ברו  ובינת נבונינו נסתתרה, ולפיכך אותן הֵפרושין וההלכות והתשובות שח 

                                                 
הלכות ואף שגם ה"שולחן ערוך" של הבית יוסף עניינו וזה לשון הרבי מליובאוויטש: "   7

הרי ישנם כמה מקומות בשו"ע שהובאו שתי דעות, ובמילא  – טעמים פסוקות ללא
אין פס"ד  –צריכים לעיין ולחפש בכללי הפוסקים לדעת מהי כוונתו של הב"י, ובגלוי 

בלא  [...] נכתב "בלשון ברורה ודרך קצרה –. משא"כ ספרו של הרמב"ם ברור בדבר
פס"ד ברור"  –וזה בכה", כי אם דעה אחת בלבד קושיה ולא פירוק, ולא זה אומר בכה 

 )תורת מנחם, כרך ג, עמ' תקעט(.
י, כי אני    8 בפתיחת אגרתו הרמב"ם כותב וזה לשונו: "אלא שאין מידותי כמידותיך בנ 

נכוני הגיל והנסיון, נוסף למה  מוחל על כבודי מאוד, ואתה אינך יכול להתאפק, אני ח 
נכוני י ָמרישמחייב העיון". וביאר  וסף קאפח שם וזה לשונו: "כלומר, הימים והנסיון ח 

ובכך לשמור על שלוות הנפש, נוסף על כך שיש להתייחס בשלילה לשוטים ולדבריהם, 
 (.4המוסר הפילוסופי מחייב זאת, וראה מו"נ ח"ג פרק נא" )שם, עמ' קכה, הערה 

תנהג במדותיי, "כללו של דבר, רצוני ממך אם אתה תלמידי שתוהוסיף הרמב"ם שם: 
והוא היותר מתאים לך, שתתחרף ואל תחרף, ואל תפקיר דיבוריך, שים בהם לנגדך 

 קלב(.–מורא שמים תחלה, וביקורת בעלי התבונה והדת בסוף" )עמ' קלא
 משנה תורה )קאפח(, מבוא לספר המדע, עמ' יח.   9
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הגאונים וראו שהם דברים מבוארים נתקשו בימינו, ואין מבין ענייניהם 
ספר. ואין צריך לומר התלמוד עצמו הבבלי  כראוי אלא מעט במ 

וזמן ארוך ואחר כך  והירושלמי ]...[ שהם צריכין דעת רחבה ונפש חכמה
ּוָ  ַדע מהם הדרך הנכוחה בדברים האסורים והמותרים ושאר דיני התורה י 

 היאך הוא.

י אני משה בן מימון הספרדי ונשענתי על הצּור ברוך  י ָחְצנ  ומפני זה ָנַעְרת 
הוא, ובינותי באלו הספרים, וראיתי לחבר דברים המתבררים מכל אלו 

ם שאר דיני התורה, כולם  בורים בענין האסור והמותריהח הטמא והטהור ע 
בלשון ברורה ודרך קצרה, עד שתהא תורה שבעל פה כולה סדורה בפי 
הכל בלא קושיא ולא ֵפרּוק, לא זה אומר ְבֹכה וזה אומר ְבֹכה ]יש אומרים 
ויש אומרים, כנהוג בשאר ספרי הפסיקה בימינו[, אלא דברים ברורים 

בורים יפי המשפט אשר יתבאר מכל אלו החקרובים ]=להבנה[ נכונים על 
 והפירושים ]...[.

עד שיהיו כל הדינין גלויין לקטן ולגדול בדין כל מצוה, ובדין כל הדברים 
בור אחר שתקנו חכמים ונביאים.  כללו של דבר, כדי שלא יהא אדם צריך לח 

ְקָבץ לתורה שבעל פה כולה בור זה מ   בעולם בדין מדיני ישראל, אלא יהיה ח 
עם התקנות והמנהגות והגזרות שנעשו מימות משה רבנו ועד חבור התלמוד 
]...[ לפיכך קראתי שם חבור זה משנה תורה. לפי שאדם קורא בתורה 
שבכתב תחלה ואחר כך קורא בזה ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה ואינו 

 10צריך לקרות ספר אֵחר ביניהם.

היא, שאדם יקרא את ספרו כלומר, מטרתו המוצהרת של הרמב"ם בחיבורו 
"ואינו צריך לקרות לאחר שהוא לומד את חמשה חומשי תורה,  מיד "משנה תורה"

. הרב יוסף קאפח ביאר בדבריו לקמן, כי למטרה זו יש כמה ספר אחר ביניהם"
לחׂשֹוך  ב(שכל אחד יוכל לפסוק מתוך ספר משנה תורה להרמב"ם;  א(תועליות: 

פה מוכנה הלכה -ולהגיש לפניהם את התורה שבעלעמל ויגיעה מתלמידי החכמים 
למנוע שיבוש והשתבשות מאותה ה"חכמים" שרואים עצמם  ג(למעשה; 

 כאמודאים בים התלמוד. וזה לשונו של הרב יוסף קאפח:

בור זה היא כפי הצהרתו הברורה בהקדמתו לספר זה, כדי  מטרת רבנו בח 
ערך עצמו, וגם אשר  שכל אדם אשר דעתו קצרה והגיעה גדולתו להכיר את

נדמה לו שדעתו רחבה, יוכל לפסוק מתוכו הלכה פסוקה, מבלי שיצטרך 
פּוי המסקנה מתוך הגמרא ]...[ ]ברם,[ למעשה המטרה  לעמול עמל רב ְבנ 
בּוׁש והשתבשות מאותם  היא לא לחׂשֹוך עמל ויגיעה, אלא למנוע ׁש 

רואה את עצמו  ה"חכמים" הרואים עצמם אמודאים בים התלמוד )ומי לא
 11כזה(.

                                                 
 מז.–שם, ספר המדע, הקדמה, עמ' מו   10
 יז )הדברים המוסגרים במקור(.–טז שם, מבוא לספר המדע, עמ'   11
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כלומר, אין ספק כי לדעת הרמב"ם ראוי ואף רצוי לפסוק הלכה מתוך ספרו. 
בהמשך דברי הרב יוסף קאפח שם, הוא מצטט מתוך דברי הרמב"ם בהקדמתו לספר 
המצוות )שאותו כתב הרמב"ם לפני משנה תורה(. מתוך דבריו בהקדמתו זו, אנו 

האם ניתן לפסוק הלכה למעשה מתוך מקבלים תשובה מוחצת ביחס לשאלה: 
 משנה תורה להרמב"ם, וז"ל הרמב"ם בהקדמתו לספר המצוות:

מאחר שכבר קדם לנו החבור המפורסם שבו כללנו פירוש כל המשנה ]את 
שנים  7-פירוש המשנה חיבר הרמב"ם לפני ספר המצוות וכתבו במשך כ

את משנה החל  31, את ספר המצוות כתב כשנה, ובגיל 30עד  23מגיל 
תורה כאמור[ ]...[, ראיתי גם לנכון לקבוץ קובץ שיכלול את כל דיני 
ָדח, ושאדייק בו במה שמנהגי  ַדח ממנו נ  התורה ומעשיה, עד שלא י 
מנע מלהזכיר המחלוקת והדברים הדחויים, ושלא  לעשות, כלומר לה 

ושיהיה אותו קובץ כולל כל דיני תורת משה אקבע בו אלא הלכה פסוקה, 
 אשר יש להם צורך בזמן הגלות ואשר אין להם צורך ]...[. בנו,ר

וכן ראיתי לנכון ]...[ אחברנו בלשון המשנה כדי שיהא קל לרוב בני אדם, 
ואכלול בו כל מה שנתקיים ונתברר מדברי התורה, עד שלא תמלט שום 

אזכיר יסוד שממנו תלמד אותה  אושאלה שצריכים לה שלא אזכירנה. 
כי מטרתי בו גם הקיצור עם השלמות, עד  לי עיון רחוק,השאלה בקלות ב

שיקיף הקורא בו כל מה שנמצא במשנה ובתלמוד ובספרא ובספרי 
ובתוספתא, ופסול וכשר, וחייב ופטור, משלם ואינו משלם, נשבע ופטור 

כללו של דבר, שלא יהא צורך אחרי התורה לספר אחר זולתו, כדי מלשבע. 
 12.יך בכל התורה בין מדאורייתא בין מדרבנןללמוד ממנו ]...[ ממה שצר

 ג. האם ניתן לפסוק הלכה למעשה מתוך משנה תורה להרמב"ם?

מכלל הדברים שהוצגו לעיל עולות שתי נקודות חשובות: הראשונה, ודאי הוא 
שלדעת הרמב"ם מותר ואף רצוי ומשובח לפסוק הלכה מתוך משנה תורה, וכפי 

 ה תורה:שהדגיש זאת הרמב"ם בהקדמתו למשנ

כללו של דבר, כדי שלא יהא אדם צריך לחבור אחר בעולם בדין מדיני 
]...[. לפיכך קראתי שם  אלא יהיה חבור זה מקבץ לתורה שבעל פהישראל, 

חבור זה משנה תורה, לפי שאדם קורא בתורה שבכתב תחלה ואחר כך 
ואינו צריך לקרות ספר אחר קורא בזה ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה 

 13.יניהםב

ה גדולה מזו, לא רק שנכון ומשובח לפסוק הלכה מתוך הלכות מפורשות והשני
שהרמב"ם פוסק במשנה תורה, ניתן אף ללמוד מתוך מערכת הכללים והיסודות 
שהרמב"ם ייסד, בנה ושכלל באמנות עדינה ומדויקת, וללמוד מהם למקרים 

                                                 
 ג.–ספר המצוות )קאפח(, הקדמה, עמ' א   12
 מז.–משנה תורה )קאפח(, ספר המדע, הקדמה, עמ' מו   13
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ם. וכפי שקובע זאת מחודשים שלא הופיעו במפורש בספרות חז"ל ובפסיקת הרמב"
הרמב"ם בדבריו לעיל בהקדמתו לספר המצוות: "ואכלול בו כל מה שנתקיים 
 אוונתברר מדברי התורה, עד שלא תמלט שום שאלה שצריכים לה שלא אזכירנה. 

אזכיר יסוד שממנו תלמד אותה השאלה בקלות בלי עיון רחוק, כי מטרתי בו גם 
 הרב יוסף קאפח, וזה לשונו: העניין זוכך ביאר  14".הקיצור עם השלמות

"או אזכיר יסוד שממנו ראויה לשימת לב הדגשתו המיוחדת של רבנו 
כלומר שספר זה נעשה לא רק תלמד אותה השאלה בקלות בלי עיון רחוק", 

לפסוק על פיו דינים הפשוטים המפורשים בו להדיא, אלא גם ללמוד 
הזמנים למה שנאמר ּוְלַדמֹות מאורעות ומקרים שיארעו במשך הדורות ו
סּוס.  15בו, ועל פי היסודות שנקבעו בו לפסוק בלי ה 

ראינו אפוא כי דעת הרמב"ם ברורה, שרצוי ונכון לפסוק הלכה באופן ישיר 
מתוך ספרו משנה תורה. וגדולה מזו, ניתן אף לפסוק הלכות למאורעות ומקרים 

מתוך דבר  חדשים שיארעו במשך הדורות והזמנים, וזאת באמצעות לימוד דבר
לאור מערכת הכללים והיסודות שהונחו באמנות בתוך משנה תורה. ונסיים פרק זה 
בדברי טברסקי, וזה לשונו: "הרמב"ם התכוון להעמיד את 'משנה תורה' בסימן של 
שלמות גמורה ועצמאות מוחלטת, ושאין שום סיבה וגם לא צורך לעשות אותו סניף 

 16בלי זה". ללימוד התלמוד: הוא מועיל ומובן גם

בהמשך נדון בייחודֹו של משנה תורה להרמב"ם כספר פסיקה, מדוע הוא איננו 
ספר פסיקה ככל שאר ספרי הפסיקה: לבד מייחודו בסידורו, בלשונו, בדיוקו, 
בהיקפו, בכלילות שלמותו, לבד מכל אלה, יש לספר משנה תורה להרמב"ם 

מכריע בהוראת ההלכה לעם ייחודיּות מהּותית נוספת שמשווה לו מעמד עליון ו
 ישראל בכל הדורות.

 ד. ייחודיותֹו המכרעת של משנה תורה

לספר משנה תורה יש מעמד ייחודי מכריע הואיל וכמעט כל ההלכות שנפסקו 
בו כלל אינן של הרמב"ם! רובן המכריע של ההלכות שנפסקו במשנה תורה נפסקו 

כדי  17עלינו את הלימוד, ידי חכמי המשנה והתלמוד, והרמב"ם רק קיבץ והקל-על
פּוי ההלכה מתוך הדיון התלמודי המסועף והמורכב. כל  שלא נצטרך להתאמץ בנ 

לכותיו של הרמב"ם נפסקו לאור התלמוד ו לאור כללי הפסיקה התלמודיים, כך ה 
כאמור כל ספרו הוא למעשה פסיקה משנאית ותלמודית. לנקודה זו חשיבות מכרעת 

"ם, שהרי למעשה הוא לא חולק על הרמב"ם, אלא כאשר מאן דהו חולק על הרמב
 חולק הלכה למעשה על פסיקת חכמי המשנה והתלמוד!

                                                 
 ג.–ספר המצוות )קאפח(, הקדמה, עמ' א   14
 משנה תורה )קאפח(, מבוא לספר המדע, עמ' יז.   15
 .37מבוא למשנה תורה, עמ'    16
 פרק זה.-בסוף תתראה דברי הרמב"ם    17



 

8 

נצרף כמה ראיות לדברינו אלה, וזה לשון הרב יוסף קאפח במבואו לספר 
המדע: "מקובל וידוע בפי כל, שהרמב"ם לא כתב אלא דינים שנתפרשו במקורות 

הקדמתו: "ואין צריך לומר התלמוד וכך כותב הרמב"ם ב 18וכפי שכתב בהקדמתו".
, שהם צריכין דעת רחבה ]...[, הבבלי והירושלמי וספרא וספרי והתוספתותעצמו 

 בוריםיוראיתי לחבר מכל אלו הח, ובינותי באלה הספריםומפני זה נערתי חצני ]...[ 
 19]...[ בלשון ברורה ודרך קצרה, עד שתהא תורה שבעל פה כולה סדורה בפי הכל".

ובספר המצוות כותב הרמב"ם וזה לשונו: "כי מטרתי בו גם הקיצור עם השלמות, 
 20".במשנה ובתלמוד ובספרא ובספרי ובתוספתאעד שיקיף הקורא בו כל מה שנמצא 

אף שהרמב"ם שאב את הלכותיו מן המקורות הקדומים ומעט אף מספרות 
תלמוד ולאור הגאונים, ברור הדבר שהרוב המכריע של פסיקתו נובע מפסיקת ה

 כך הבינו בפשטות חכמי ישראל: 21כללי הפסיקה התלמודיים,

לפי שאין דרכו ר"י קארו כותב וזה לשונו: "ומה שלא כתב כן בפירוש, היינו  (1
 22".ברוב המקומות אלא להעתיק לשון המשנה או הגמרא כמו שהוא

לשון דרכו בספרו להעתיק שדכבר ידוע ר' יואל סירקיס כותב וזה לשונו: "( 2
עוד  23".ומה שאיננו מפורש אלא מדיוקא איננו כותבו ,המשנה וברייתא והתלמוד

אבל  ]...[. לא כתב הרב בחיבורו אלא מה ששנינו במשנה י זהולפהוא כותב: "
 24".דדרכו של הרמב"ם לפסוק כסתם משנההעיקר הוא 

ומה שלא כתב דין זה בפירוש דאם ר' יהודה רוזאניס כותב וזה לשונו: " (3
שכבר ידוע הוא שדרכו של רבינו אינו אלא הוא לפי  ,העלה והקטיר דמיחייב ב'
 25".ראלהביא מה שהוזכר בגמ

( הרב בנדיקט כתב ספר בנושא ושמו: "הרמב"ם ללא סטיה מן התלמוד", 4
 וזה לשונו שם:

כל יצירתו של הרמב"ם טבועה בחותם התלמוד ]...[. דרך הכרעתו 
...[ אינה אלא בהתאם למדות ולכללים בהלכה, דרך הפסק של הרמב"ם ]

                                                 
 כג.–שם, עמ' כב   18
 משנה תורה )קאפח(, ספר המדע, הקדמה, עמ' מו.    19
 ספר המצוות )קאפח(, הקדמה, עמ' ג.   20
אמנם יש כמאה מקומות שבהם הרמב"ם חידש דינים שאינם מופיעים במקורות חז"ל,    21

 –"ם ושמו: "כתיבת חידושי הלכה במשנת הרמב ובנושא זה כתבתי מאמר נפרד
איסור כתיבת תורה שבעל  .בפרק "דשם בעיקר  ראוהמהפכנות שבשמרנות", ולענייננו 

 פה".
 בית יוסף, יורה דעה, סימן קצו.   22
 בית חדש, יורה דעה, סימן מח.   23
 שם, סימן ריז.   24
משנה למלך, הלכות מעשה הקרבנות יח. ועיין: פרי חדש, יורה דעה, סימן פג; כנסת    25

 אבן העזר, סימן קנט.הגדולה, 
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הרמב"ם הן בפסקו והן בהנמקתו ]...[ לאמתו של דבר,  26שהעמידו חז"ל.
והוא הדין בכל פסקיו  ]...[ הוא הנאמן והדבוק ביותר לדרכי הגמרא דוקא.

פסקיו וגדריו כולם מקורם בגמרא, וחזקים  –ופירושיו. ]...[ הרמב"ם 
עלינו דברי המגיד השמימי אשר מסר למרן ר"י קארו: "ומידע תנדע, דכל 
דברי הרמב"ם על הרוב אינון קושטא בגין דאיהו אדבק גרסאי קדמונאי 
]...[ דגרסתהון ברירא ]...[ ופירוש נמי דמפרש הרמב"ם הרוב קושטא 

 28ן אמת ותורתו אמת.ורבנו משה ברבי מיימו 27אינון".

הרמב"ם בגאוניותו הבלתי נתפסת, הצליח לקבץ לתמצת ולבאר את כל התורה 
פה כולה בספר הלכות אחד, וכפי שכתב במאמר תחיית המתים: "כאשר -שבעל

ברנו במשפטי התורה ובאור דיניה ]...[ כפי מה שחשבנו ונראה לנו  נחלצנו למה שח 
ברנו דברים מפוזרים שאנו ֵקירבנו וֵהקלנו דברים רחוקים  בצנו וח  וקשים, וק 

ברם, עדיין יש  29".ומפורדים ]...[ מה שלא עשה כמותו אף אחד ממי שקדמּונּו
להבהיר נקודה אחת, מדוע לפסקי ההלכה שבתלמוד הבבלי יש חשיבות מכרעת? 

 מה כוחו של התלמוד הבבלי כגורם מכריע בפסיקת ההלכה לדורי דורות?

 בבלי. כוחו של התלמוד ה1ד.

בתלמוד הבבלי מפוזרת פסיקה הלכתית שכוח חיובּה שריר וקיים ומקיף את 
כלל עם ישראל לדורי דורות! והסיבה פשוטה, הואיל ובעת שנפסקו דינים אלה 
היתה קיימת הסנהדרין, היא בית הדין הגדול, וכל הדינים שנפסקו בתלמוד אּוְׁשרּו 

או על ידי רוב חכמי ישראל. לא  או בבית הדין הגדול שהוסכם על ידי כלל ישראל
מדובר אפוא בגזירה נידחת של חכם יחידי, שנפסקה בקהילה רחוקה בזמן הגלות, 

מדובר בדינים שהוסכמו על ומצאה את דרכה לתוך פסיקת ההלכה למעשה בימינו. 
ידי כלל חכמי ישראל, נידונו בפורומים רחבים ונתלבנו היטב עד שהוכרעה ההלכה 

ך תיאר הרמב"ם את כוחו של התלמוד הבבלי בהקדמתו למשנה וכ כפי שהוכרעה.
 תורה:

אבל כל הדברים שבתלמוד הבבלי חייבים כל ישראל ללכת בהן, וכופין 
כל עיר ועיר וכל מדינה ומדינה לנהוג בכל המנהגות שנהגו חכמים 

הואיל וכל אותם הדברים שבתלמוד, ולגזור גזרותם וללכת בתקנותם. 
ואותם החכמים שהתקינו או שגזרו  הם כל ישראל.שבתלמוד הסכימו עלי

או שהנהיגו או שדנו דין ולמדו שהמשפט כך הוא הם כל חכמי ישראל או 
רובן, והן ששמעו הקבלה בעיקרי התורה כולה דור אחר דור עד משה רבנו 

 30עליו השלום.

                                                 
 בנדיקט, הרמב"ם והתלמוד, עמ' ט.   26
 מגיד מישרים, פרשת ויקהל, מהדורה בתרא, סד"ה דנא מילתא.   27
 יח.–בנדיקט, הרמב"ם והתלמוד, עמ' יז   28
 אגרות הרמב"ם )קאפח(, מאמר תחיית המתים, עמ' ע.   29
 משנה תורה )קאפח(, ספר המדע, הקדמה, עמ' מה.   30
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אנו למדים, כי ְתֵקפּות דיני התלמוד בכל הדורות נובעת מכח ההסכמה שהיתה 
הם בקרב כלל חכמי המשנה והתלמוד. לעומת זאת, גזרות ותקנות בתי הדינים עלי

שקמו לאחר חתימת התלמוד הבבלי אינן מחייבות את כלל עם ישראל אלא את 
אנשי מקומן בלבד ולפרק זמן מוגבל. שהרי דבריהם לא נפסקו בהסכמת כלל חכמי 

תימת התלמוד כדי ישראל, ובית דין הגדול של שבעים ואחד לא היה קיים לאחר ח
 31לאשר פסיקות מקומיות ולהפכן לפסיקות מחייבות לכלל עם ישראל לדורי דורות.

 וכפי שכותב הרמב"ם:

בר התלמוד ]...[ נתפזרו ישראל בכל  ואחר בית דינו של רב אשי שח 
הארצות ]...[ וכל בית דין שעמד אחר התלמוד בכל מדינה ומדינה וגזר או 

תו או לבני מדינות רבות לא פשטו מעשיו בכל התקין או הנהיג לבני מדינ
בוש הדרכים, והיות בית דין של אותה  ישראל, מפני רוחק מושבותיהם וׁש 

ובית דין הגדול של שבעים ואחד ָבַטל מכמה שנים קודם המדינה יחידים, 
בור התלמוד. לפיכך אין כופין אנשי מדינה זו לנהוג במנהג מדינה אחרת,  ח 

 32דין זה לגזור גזרה שגזרּה בית דין אחר במדינתו. ואין אומרין לבית

נמצא אפוא, כי לתלמוד הבבלי יש סמכות הלכתית ייחודית, ומה שנפסק בו 
וזהו כוחו של משנה תורה להרמב"ם שכולל בתוכו את  33מחייב לדורי דורות.

 תמצית פסיקת ההלכה התלמודית הייחודית הזו.

ורה" )החלק השלישי(, לעניין הרב יצחק ברדה הקדיש ספר ושמו "קנין ת
פסיקת ההלכה כהרמב"ם. בפרק יט בספרו הוא עוסק בשאלה: "איך נוכל לסמוך 
על הרמב"ם בעיניים עצומות?", ושם הוא נוגע ישירות בשאלה האם ניתן לפסוק 
הלכה מתוך משנה תורה. תשובתו היא שניתן לפסוק הלכה מתוך משנה תורה 

אין מניעה לפסוק כמו פוסק יחידי, וראיה ממשה  א(להרמב"ם, מן הסיבות הבאות: 
הרמב"ם  ב(נון שהיו פוסקים יחידים ולא היו עליהם שום עוררין; -רבנו ויהושע בן

הוא הפוסק היחיד שהקיף בחיבורו את כל התורה שבעל פה, ולכן אם ספרו כולל 
הרב ברדה טוען  ג(את כל התורה שבעל פה, אין אנו זקוקים לשום חיבור נוסף; 

שהרמב"ם התכוון שבלימוד הנושאים הקשים בתורה, לא יסתפקו בספרו וילכו 
פה טרם -הרמב"ם למד היטב את כל התלמוד וכל התורה שבעל ד(לעיין בתלמוד; 

לרמב"ם היה זיכרון מופלא ומעלות ייחודיות;  ה(שניגש לכתוב את משנה תורה; 

                                                 
ודיותו של התלמוד בעיני הרמב"ם מתבטאת בדבר נוסף, והיא דעתו של הרמב"ם ייח   31

, וזה לשון הרב יוסף קאפח: "מה "הלכתא כבתראי"ביחס לכלל המפורסם בפוסקים: 
שדנו האחרונים אם במחלוקת הפוסקים שייך הכלל 'הלכתא כבתראי' הרי דברי רבנו 

לל אינו אלא במחלוקת אמוראים, כי כחו של אותו כל שם[, –ברורים ]לאור הלכות כט
אלא לעולם כל מורה הוראה, הראוי  אבל מאחרי חכמי התלמוד אין הכלל הזה,

להוראה, רשאי לפסוק כפי שייראה לו, וכמי שהדעת נוטה לדבריו" )משנה תורה 
 )קאפח(, ספר המדע, הקדמה, אות צז(.

 משנה תורה )קאפח(, ספר המדע, הקדמה, עמ' מה.   32
עבודה זרה לו ע"א, "הואיל ופשט איסורו בכל ישראל"; משנה תורה )קאפח(, עיין:    33

 הלכות ממרים, פרק ב, הלכה א ואילך; פירוש המשנה, הקדמה לסדר זרעים, עמ' יב.
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שראל שאמרו מפורשות יש ראיות מחכמי י ז(הרמב"ם כתב את ספרו בעזר אלהי;  ו(
 שדי במשנה תורה "והוא מספיק לדורנו".

לעניות דעתי, למעט טענתו השלישית כל טענותיו נאות הן, אך אין בהן כדי 
לתת תשובה יסודית ואמיתית לשאלה, מה כוחו של הרמב"ם ומה כוחו של משנה 
ם תורה. על כל הטענות יש מה להשיב, ורבים יאמרו שאינן מתאימות רק להרמב"

אלא לחכמים רבים. הרב ברדה איננו מזכיר את ייחודיותו ההלכתית של משנה 
 הרמב"ם.לתורה, ודומני שזו התשובה האמיתית והיסודית לכוחו של משנה תורה 

ביחס לטענתו השלישית, שהרמב"ם התכוון שיפנו לעיין בתלמוד בנושאים 
הקשים, לטענתו זו הוא מביא ראיה מספר המצוות, שם כותב הרמב"ם, וזה לשונו: 
"אלא אחברנו בלשון המשנה, כדי שיהא קל לרוב בני אדם, ואכלול בו כל מה 

או אזכירנה,  שנתלבן מדברי התורה, עד שלא תשאר שום שאלה שצריכים לה שלא
לאחר דברים אלה  34".אזכיר יסוד שממנו תילמד אותה שאלה בקלות בלי עיון רחוק

 כותב הרב ברדה, וזה לשונו:

הרי שלך לפניך, שאת הדברים הקלים הנלמדים במשנה תורה, בקל 
לומדים, ואילו הדברים הקשים והכבדים ]הנלמדים במשנה תורה[, 

כלל ביסודות שבנה הרמב"ם יישארו למעיין בתלמוד, עם הכללים ש
בחיבורו, וכלשונו הברורה: "אזכיר יסוד שממנו תילמד אותה שאלה 

 35בקלות".

לאחר בקשת המחילה, דומני שהרב ברדה לא הבין נכון את דברי הרמב"ם או 
שדבריו אינם מדויקים. אין לי ספק שהרמב"ם לא חילק בין הדברים הקשים לקלים, 

צורך למעיין לחפש פירושים בתלמוד. כוונת  ובכולם משנה תורה מספיק ואין
הרמב"ם בדבריו בהקדמתו לספר המצוות היא פשוטה מאוד, בכל מקום שתעלה 

באופן מפורש במשנה תורה, ניתן יהיה ללמוד אותה מתוך  שאיננה מופיעהשאלה 
היסודות שהרמב"ם מזכיר בהלכותיו, וכדברי הרב יוסף קאפח שם, וזה לשונו: "על 

לל והיסוד שקבע להלכה בכל דין אפשר ללמוד בקלות כל בעיה פי אותו הכ
 36שתתעורר במשך הדורות".

 . האם לדעת הרמב"ם יש צורך ללמוד גמרא?2ד.

דעת הרמב"ם בעניין זה אף היא ייחודית מאד, הוא סובר שאין צורך בימינו 
 ללמוד גמרא כי אם ליחידי סגולה אשר לבם רחב וזמנם פנוי בידם לעיין במֹוצאם
ּומֹובאם של הדינים התלמודיים, וזה לשונו: "ואין צריך לומר התלמוד עצמו הבבלי 

                                                 
 ספר המצוות )קאפח(, הקדמה, עמ' ב.   34
רנה. אמנם, בעמ' קנה שם, משמע שהרב ברדה מתכוון רק –קנין תורה, עמ' רנד   35

שאינן מופיעות במשנה תורה, ורק לגביהן יש לעיין בתלמוד, ולא בכל נושא להלכות 
שקשה ללימוד. אך מכל מקום, אף לזו לא התכוון הרמב"ם כאמור, ולדעתו לכל שאלה 

 שעולה במהלך הדורות ניתן לקבל תשובה מתוך משנה תורה.
 .18ספר המצוות )קאפח(, הקדמה, עמ' ב, הערה    36
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ָוַדע מהם  והירושלמי ]...[ שהם צריכין דעת רחבה ונפש חכמה וזמן ארוך ואחר כך י 
 37הדרך הנכוחה".

לדעת הרמב"ם, אין כל תועלת בלימוד הויכוחים התלמודיים כי המטרה 
ויכוחים כי אם השאיפה לידיעת האמת ההלכתית באותם הויכוחים לא היתה עצם ה

וכאשר זו הּוׂשגה בפסיקת ההלכה בתלמוד, והרמב"ם דלה מתוך  38הסופית.
התלמודים את כל הפסיקות ההלכתיות, אין עוד צורך בלימוד גמרא לרובו המכריע 
של העם. אלא, לדעת הרמב"ם, מיד לאחר ידיעת ההלכה למעשה )ואף במקביל(, 

שהם אלה שמכשירים את  השקפות נכונות ומדעיםן פנוי ללמוד יישאר לאדם זמ
-. וֹכה דברי הרמב"ם החדהאדם לתכליתו הסופית בעולם והיא ידיעת ה' כפי כוחו

 משמעיים לתלמידֹו ר' יוסף בן יהודה:

בור ויהיה הוא ספרך  וכבר הזהרתיך שלא תתרשל עד אשר תדע את כל הח 
כי התכלית ַהְמכּוֶוֶנת תועלתו,  ותלמדהו בכל מקום, כדי שתׂשיג את כל

 39.ממה שנתחבר בתלמוד וזולתו כבר נגמרה ושלמה

 ומסביר שם הרב יוסף קאפח בהערה את דברי הרמב"ם:

כלומר מטרת המשא ומתן והויכוחים העיוניים שבתלמוד תמה ונשלמה 
לדעת רבנו, כי לא באו אלא לצורך שעה ולבירור משניות או ברייתות 

אך לאחר שנתלבן הכל אין צורך סברות בלתי מלובנות, סתּומֹות, ואף 
 40.לעסוק בהן

 עוד כותב הרמב"ם באיגרתו שם:

בּוד הזמן במשא  ומטרת הלומדים ]=כפי שהיא בימינו ברוב הכוללים[ א 
ומתן שבתלמוד, כאילו המטרה והתכלית היא ההכשרה בויכוחים לא 
יותר. וזה לא היה המטרה העיקרית, אלא המשא ומתן והויכוחים נעשו 
במקרה, כאשר נאמר דבר שקּול ]=שאין בו הכרעה[, ופירשֹו אחד פירוש 

מּודֹו מסוים, ופיר שֹו השני ֶהְפּכֹו, הּוזקק כל אחד מהם לברר אופן ל 
ואין המטרה העיקרית אלא ידיעת מה שצריך לעשות ולהכריע את באורו. 

                                                 
 (, ספר המדע, הקדמה, עמ' מו.משנה תורה )קאפח   37
בחכמה שענינו והפלפול הרב שלוש כותב וזה לשונו: "מטרת הקושיות והתירוצים    38

הדעת"  בלבולשל הבל שהוא  פלפולחפוש וגלוי האמת ]...[, לברר את האמת, ]...[ לא 
; ההדגשות במקור(. והרב עובדיה כותב וזה 4)חמדה גנוזה, כרך ב, דברי פתיחה, עמ' 

ונו: "ומה מאד יש להצטער בראותינו כמה מבחירי בחורי ישראל המבלים כל זמנם לש
רק בפלפולים של הבל, מבלי להבחין אם יכונו דבריהם על פי ההלכה ]...[ עוזבים חיי 

(. "כי ראינו תלמידי 18עולם ועוסקים בחיי שעה" )יביע אומר, חלק א, הקדמה, עמ' 
ל פי כן אינם יודעים לכוין שמועה אחת חכמים שידיעתם גדולה בתלמוד, ואף ע

להלכה, ולמה שראוי להורות. וכמה מוחזקים לבקיאים בחדרי תורה וכשבאה הוראה 
 לידם את הפתח אינם מוצאים" )בית הבחירה, יומא כו ע"א(.

 אגרות הרמב"ם )קאפח(, אגרת הרמב"ם לתלמידו ר' יוסף, עמ' קלו.   39
 .33שם, הערה    40
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מנע ]...[, ולפיכך נחלצנו למען המטרה העיקרית כדי להקל  וממה לה 
זכירתו, ואף תדע שכבר אבד הזמן בכל מאמרי הויכוחים ]...[ כל שכן 

ת זאת הכשרה ]=הויכוחים[, אלא חושבים שהיא שאינם חושבים א
 41התכלית והמטרה העיקרית אשר בה נעשים "רבנים" ואותה יש לדרוש.

רבנו בחיי בן יוסף בן פקודה כותב בספרו תורת חובות הלבבות, שהמטרה 
העיקרית היא ידיעת מה שצריך לעשות וממה להימנע, כדי שיישאר לאדם פנאי כדי 

 יתית או כדי שיוכל לתקן מגרעת מידותית, וזה לשונו:להשיג מעלה רוחנית אמ

רושין, והשיב לשואלו, יני הגיונשאל אחד החכמים על שאלה נדירה מעני
אתה השואל על מה שלא יזיקהו אי ידיעתו, האם ידעת היטב כל מה שאתה 
חייב לדעת מן המצוות ואשר אינך רשאי להתעלם מהן עד שנתפנית להפליג 

רות וקושיותיהן אשר לא תרכוש בידיעתן מעלה בדתך בעיון בשאלות הנדי
אבל אני הריני  ואמונתך, ולא תתקן בהן מגרעת שבמדותיך הנפשיות?

בלתי על עצמי לעיין במה ששייך לי עצמי מחובות דתי זה ינשבע שק
שלושים וחמש שנים, וידועים לך השתדלותי ואפשרויותי בהשגת 

והאריך ת אתה לשאול עליו. הספרים, ולא נתפניתי עד כה למה שנתפני
 42בכך בתוכחת חמורה ובהכלמה קשה.

הרב יצחק ברדה מתנגד למסקנה לפיה הרמב"ם סובר, שאין צורך עוד לעסוק 
בגמרא, אף שהיא קמה וניצבה במלוא עוזה מתוך דברי הרמב"ם עצמו שהבאנו 
-לעיל. בספרו "קנין תורה" הוא מביא ראיה הפוכה מתשובה שלכאורה נכתבה על

 ידי הרמב"ם, וזה לשון התשובה:

חס ושלום! לא אמרתי לא תתעסקו בגמרא, ולא בהלכות הרב ר' יצחק 
]הרי"ף[ או זולתו ]...[ וכי אני קוויתי או עלתה על לבי שאשרוף כל 

לת חיבורי יהספרים שנעשו לפני מפני חיבורי? והלא בפירוש אמרתי בתח
נו יכול לירד לעומק למי שאישלא חיברתי אותו אלא מפני קוצר הרוח 
 43, והארכתי בדבר זה הרבה.התלמוד, ולא יבין ממנו דרך האסור והמותר

 מתשובה זו עולות לכאורה שתי מסקנות:

משנה תורה חובר אך ורק למי שאינו יכול לירד לעומק התלמוד, אך מי  א(
שמסוגל ללמוד תלמוד ולהבין ממנו דרך האסור והמותר, משנה תורה לא חובר 

 ואין לו צורך בו.בשבילו 

משנה תורה איננו מיועד לרוב העולם, שהרי הרמב"ם לא התכוון "שישרפו  ב(
את כל הספרים שנעשו לפניו", ואם ספרו היה מיועד לרוב העולם יש חשש לגניזה 

                                                 
 שם.   41
 חובות הלבבות, הקדמה, עמ' כד. תורת   42
 תשובות הרמב"ם )ליפסיא(, סימן קמ.   43
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שאינם יכולים  למעטיםמשנה תורה מיועד רק זו, רבתי של ספרים, ולכן לפי תשובה 
 ו את ההלכה.לירד לעומק התלמוד ולהבין ממנ

לת חיבורי", כלומר בהקדמת יבתשובה צוין שמסקנות אלה כבר נאמרו "בתח
הרמב"ם למשנה תורה. ויש לבדוק, האם מסקנות אלה אכן עולות מהקדמתו למשנה 

 תורה? וזה לשון הרמב"ם שם:

רושין וההלכות יובזמן הזה תכפו צרות יתרות ]...[ לפיכך אותן הפ
ראו שהם דברים מבוארים נתקשו בימינו, ברו הגאונים ויוהתשובות שח

ואין מבין ענייניהם כראוי אלא מעט במספר. ואין צריך לומר התלמוד 
עצמו הבבלי והירושלמי ]...[ שהם צריכין דעת רחבה ונפש חכמה וזמן 

 44ארוך ואחר כך יוודע מהם הדרך הנכוחה.

מדברים אלה עולה בבירור, שרק "מעט במספר" מבינים את הפירושים 
כלומר מי  , "ואין צריך לומר התלמוד עצמו",הגאוניםברו יוההלכות והתשובות שח
ולהפיק ממנו הלכה ברורה הם יחידי סגולה אם  התלמודשמסוגל באמת להבין את 

. וזאת בניגוד למה שעולה מן לרוב העולםישנם, ולכן ספר משנה תורה מיועד 
דרכו של תלמוד, ורק התשובה לעיל )מסקנה ב(, שרבים הם שמסוגלים להבין 
 מעטים הם שאינם מסוגלים. נעבור עתה להלכה הבאה שם:

ומפני זה ָנערתי חצני ]...[ וראיתי לחבר ]...[ עד שתהא תורה שבעל פה 
בלא קושיה ובלא פירוק ]...[ עד שיהיו כל הדינין  בפי הכלכולה סדורה 

 45בדין כל מצוה. לקטן ולגדולגלויין 

נועד לרוב העולם ולא רק  "משנה תורה"ור שגם מדברים אלה עולה בביר
ברם, העיקר שעולה  "סדורה בפי הכל".למעטים, שהרי הרמב"ם אומר במפורש: 

גם מי שחושב שהוא  46מקטע זה הוא, שמשנה תורה נועד לכל אדם גדול וקטן,
מסוגל לרדת לעמקו של תלמוד, ורואה את עצמו כ"גדול", גם לו מיועד משנה 

קנה הראשונה שעולה מן התשובה לעיל שמיוחסת לרמב"ם. וכך תורה, ובניגוד למס
 בדיוק כותב ר"י קארו בפירושו שם:

קּון לכל העולם, זולתי לחד בדרא ]=חוץ  נמצא ֶׁשֶדֶרך זה ֶׁשָדַרך רבנו ת 
יסמוך  –וגם לו הוא תיקון, אם יהיה נחפז לפסוק  מלאחד בדור[ באותו זמן.

                                                 
 משנה תורה )קאפח(, ספר המדע, הקדמה, עמ' מו.   44
 מז.–שם, עמ' מו   45
וזה לשון הרבי מליובאוויטש: "יש הטוענים שלימוד הרמב"ם שייך רק לגדולים    46

הבנת פסקי הדינים בישראל, השייכים לפסוק דינים, דאל"כ, יכולים לטעות ב
בהרמב"ם. ואינו, שהרי הרמב"ם כותב בפירוש בהקדמתו שמטרת החיבור היא "שיהיו 

]...[" )תורת מנחם, כרך ג, עמ' תקצא; ההדגשות  לקטן ולגדולכל הדינים גלויין 
 במקור(.
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לתא זּוטרתי ]=לא דבר קטן[ על דעת רבנו, וגם כשלא יהיה נחפ ז לאו מ 
 47הוא ָלַדַעת סברת רבנו.

נמצא שתשובה זו שהעתיק הרב ברדה, איננה תואמת את דברי הרמב"ם עצמו 
בהקדמתו למשנה תורה, וכן איננה תואמת את שאר דבריו שהובאו בפרק זה, וכן 

את  איננה תואמת את גישתו המחשבתית שיסוד היסודות ועמוד החכמות הוא לידע
ולכן ספק גדול  48ה', ואיך יעשה כן האדם אם יכלה את ימיו בעיון במחלוקות?

מה גם שעניין שריפת הספרים שנזכר בתשובה זר  49בעיניי אם הרמב"ם אכן כתבּה.
סחף ידרכו של הרמב"ם להשהרי אין  בעיניי מכדי לייחסו ללשון הרמב"ם,

 לגוזמאות ולקפוץ לרגשנות יתר שאיננה במקומה.

עוד, בתשובה הזו שמיוחסת לרמב"ם, במקורה בקובץ ליפסיא בסוף זאת ו
, והבאתים לעיל בתשובה אף "והארכתי בדבר זה הרבה"הדברים, מופיעות המלים 

שהן אינן מופיעות אצל הרב ברדה, שכנראה העתיק מספרו של הגרי"ל מיימון שגם 
רמב"ם אכן ואני תמה, האם מלים אלה נכונות? האם ה 50אצלו הן אינן מופיעות.

                                                 
 כסף משנה, שם.   47
ימתי יפרנס אימתי ילמד מדעים ופילוסופיה שבהם יזכה לידע את ה' ומצוותיו? וכן א   48

ויכלכל את ביתו שזוהי חובה עליו לפי הרמב"ם, מפני שאסור לו ליהנות מכבוד תורה 
ולקחת כסף בעבור לימוד תורה? ואביא כאן רק מעט מדבריו המאלפים של מרי 
בהקדמתו למורה הנבוכים מהדורתו, וזה לשונו: "כי רבים רבים הם אשר עסקו 

ְּקעּו את בפרטים ושכחו את עיקר העיקרים, ויש א שר אמנם פנו אל דרך הקדש אך ׁש 
ימיהם בדיונים ובפלפולים בהמצאות אשר מי יודע אם יארעו פעם, והזניחו את יסוד 
היסודות ועמוד החכמות ידיעת ה' ברוך הוא ]...[ כי בלעדי ידיעת היסוד הגדול הזה 

לדעת כפי היכולת, עלול האדם להיות חיצוני שומר מצוות בלי שירגיש בכך, אשר 
רבנו עצם עשיית אותן המצות באיברים החיצוניים ללא ידיעת המַצווה בהן וללא 
ידיעת מהותן ומטרתן אינן אלא ]...[ כמי שחופר גומה בקרקע וכמי שחוטב עצים ביער 

יודע הוא רבנו רוחב היקף ההכנות במדעים הלימודיים שחייב אדם ללמוד כדי ]...[. 
מק הדברים שהוא חייב לדעתם שהם "יסוד היסודות שיהא בו הכח והיכולת לחדור לעו
]...[. ומכאן באה התקפתו העזה של רבנו על אותם  ועמוד החכמות לדעת את ה'"

המתקדשים והמטהרים ]...[ אשר נדמה להם שהם יודעים לישא וליתן במלחמתה של 
 (.18–17תורה ]...[" )מורה הנבוכים )קאפח(, דברים אחדים, עמ' 

וייפות שיוחסו לרמב"ם הן דבר די מצוי, וכבר נמצא קובץ שלם של תשובות מז   49
תשובות שנכתבו כביכול לחכמי לוניל, והוכח על ידי הרב יוסף קאפח שכולן מזוייפות 

ואילך(. ואיני מתפלא שניסו עקומים לעקם את דברי  643הן )ראה כתבים, חלק ב, עמ' 
ם חושפים את סכלותם הרמב"ם כדי שיתאימו לעקמימותם, שהרי דברי הרמב"

כי מהם יתגלה פסולת הסיגים שבידם, ורשעותם, וכדברי הרמב"ם בהקדמתו למורה: "
)מורה הנבוכים )קאפח(, צוואת המאמר, עמ'  שהם סגולתם ורכושם המיועד לאידם"

יב(. וכוונת רבנו בסיפא של הדברים היא, שרשעותם וסכלותם שהם מחזיקים בהן 
אלה שידרדרום לאסונם ויגלו את קלונם, וזה עונשם מידה  ומאמצים אותן אל ליבן, הן

 כנגד מידה.
 ראה תולדות חיי הרמב"ם, עמ' עט.   50
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האריך בדבר זה הרבה? דומני שדברי הרמב"ם בהקדמתו נאמרו די בקיצור, וכיצד 
 יאמר הוא עצמו על דבריו שנאמרו בקיצור "והארכתי בדבר זה הרבה"?

 . קטע מאיגרת הרמב"ם לתלמידו3ד.

קטע  51הגרי"ל מיימון מעתיק בספרו קטע מאגרת הרמב"ם לתלמידו ר' יוסף,
(, והגרי"ל אכן מציין שזהו 1851מב"ם קובץ ליפסיא תרי"א )זה מופיע בתשובות הר

מקורו. הגרי"ל מביא מקטע זה ראיה לכך שהרמב"ם לא התכוון שילמדו את ספרו 
כפי שהעתיק אותו  מדברי הרמב"ם משנה תורה במקום שילמדו גמרא. להלן הקטע

 הגרי"ל מיימון:

כות הרב עם ההתמדה והשקידה על עיון החבור לא תתעסק כי אם בהל
]הרי"ף[ ותעריכֹו עם החיבור, וכשתמצאו מחלוקת בדבר תדעו כי עיון 

 52התלמוד יורה אתכם זה, ותסתכלו ותעיינו במקומו ותמצאו האמת.

נראה לי ברור שאין ראיה מקטע זה לכך שהרמב"ם התכוון שילמדו גמרא. 
ב מורה ראשית, התשובה נאמרה לתלמידו ר' יוסף שהוא יחיד סגולה, לר' יוסף נכת
שנית,  53הנבוכים, והוא אחד מעשרת אלפים כמו שכותב הרמב"ם בצוואתו למורה.

אף ר' יוסף מֻצווה שלא לעיין בתלמוד הבבלי! כל מה שנאמר לו הוא לערוך 
השוואה עם תלמוד הרי"ף ותו לא. נמצא, שאין כל חדש תחת השמש, והוראת 

וד, בעינה עומדת, למעט הרמב"ם שהבאנו בפתיחת דברנו, שאין צורך לעיין בתלמ
 יחידי סגולה או כאלה שרואים את עצמם "יחידי סגולה".

לא הסתפקתי בקטע שצטט הגרי"ל, והלכתי לעיין במקור, להפתעתי מצאתי 
 שהושמטו קטעים חשובים מן המקור, וזה לשון המקור במלואו:

ואמנם מה שזכרת מהליכתך לבבל, כבר הרשיתיך שתפתח מדרש ותלֵמד 
ההתמדה והשקידה על עיון החיבור, ולא תתעסק כי אם בהלכות  תורה עם

הרב ותעריכּו אותו עם החיבור, וכשתמצאו מחלוקת בדבר תדעו כי עיון 
ולא התלמוד יורה אתכם זה, ותׂשתכלו ותעיינו במקומו ותמצאו האמת, 

תכלה ותאֵבד זמנך בפירוש ובמשא ובמתן של גמרא, ואותם הדברים שכבר 
 54.וד הזמן ומעט התועלתהנחתי מהם אב

כשראיתי את הדברים תמהתי על הגרי"ל מיימון שהביא מדברים אלה ראיה 
לדעת הרמב"ם ביחס ללימוד הגמרא. שהרי מיד בהמשך הדברים הרמב"ם כותב 

                                                 
 שם.   51
 .31תשובות הרמב"ם )ליפסיא(, חלק האגרות, עמ'    52
"כללו של דבר, אני הגבר אשר אם נסגר סביבו הדבר וצר לו המעבר ולא אמצא עצה    53

כך שיתאים למעולה אחד ולא יתאים לעשרת אלפים אלא על ידי  ללמד אמת שהוכח
הריני מעדיף לאמרו בשבילו, ולא אחוש לגינוי אותם ההמון המרובים, ואטפל  סכלים,

בהצלת אותו הנעלה היחיד ממה שנלכד בו ואורהו במבוכתו עד שיגיע לשלמות וירווח 
 לו" )מורה הנבוכים )קאפח(, צוואת המאמר, עמ' יג(.

 .31ם )ליפסיא(, חלק האגרות, עמ' תשובות הרמב"   54
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 שלא ללמוד גמרא! ושלימוד הגמרא מכלה את הזמן ותועלתו מעטה!מפורשות 
מה שהרמב"ם הורה לתלמידו ר' ולעצם הדברים, מן הדברים עולה בבירור, שכל 

יוסף הוא להשוות את פסקיו לפסקי הרי"ף, ורק במקום שימצאו מחלוקת בינו לבין 
הרי"ף, יעיינו עיון מקומי וממוקד באותו מקום בגמרא ותו לא, ומשם לפי הרמב"ם, 
יראו הלומדים שהצדק עמו בפסיקתו, ברם מיד לאחר מכן יניחו את לימוד הגמרא 

 את משנה תורה.וישובו ללמוד 

לאחר מכן עברתי לעיין בתרגומו של הרב יוסף קאפח, שידוע בצמידותו 
למקור, ובעיניי הוא גדול חוקרי הרמב"ם בכל הזמנים מפני שהוא ראה במשנת רבנו 

 ולא רק במה לכתיבת ספרים ומאמרים, וזה לשון תרגומו: 55,דרך חיים

שה לך לפתוח ין ההליכה לבגדאד, הריני מריואשר למה שהזכרת מענ
פה ]...[. -בור עלימדרש וללמד ולהורות, ועם זה תשתדל ללמוד את הח

ואל תלֵמד אלא הלכות הרב ז"ל ותתאם אותם עם החבור, ואם מצאתם 
ואם מחלוקת, דעו כי העיון בתלמוד הוא שהביא לכך, עיינו עליו במקומו. 
ם אשר תאֵבד את הזמן בפירושין ופירושי סוגיות הגמרא ואותם הדברי

 56.פטרנו מהם יאבד הזמן ותמעט התועלת

הרמב"ם פותח  א(מתרגומו של הרב יוסף קאפח עולות תובנות נוספות: 
על פה! וזאת ניתן רק על ידי התמקדות בבור יבדברים מפורשים שיש ללמוד את הח

הרמב"ם מורה שלא ללמד שום  ב(מוחלטת וכמעט בלעדית בלימוד משנה תורה; 
 ג(ה, למעט הלכות הרי"ף כדי לתאם אותן עם משנה תורה; דבר חוץ ממשנה תור

בדברים אלה מתחדדת התובנה  –"ואם מצאתם מחלוקת ]...[ עיינו עליו במקומו" 
שהעיון בגמרא שדובר בו, הוא עיון מקומי ומוגדר, ונעשה רק כדי לברר נקודות 
מסוימות בלבד. ונסיים פרק זה בדברי הרמב"ם בפתיחת איגרתו לתלמידו ר' יוסף, 

 וזה לשונו:

וכל מה שתיארתי לך על מי שלא יקבלוהו ]את משנה תורה[ כראוי לו, אין 
י אבל בדורות הבאים כאשר תסתלק הקנאה ותאוות השררה זה אלא בדור  

פרט למי  , ויוזנח כל שזולתו בלי ספק,יסתפקו כל בני ישראל בו לבדו
 ]...[ 57שמחפש דבר להתעסק בו כל ימי חייו ואף על פי שלא ישיג תכלית.

וכבר הזהרתיך שלא תתרשל עד אשר תדע את כל החיבור ויהיה הוא ספרך 
כי התכלית המכוונת , כדי שתשיג את כל תועלתו, ותלמדהו בכל מקום

בוד הזמן יממה שנתחבר בתלמוד כבר נגמרה ושלמה, ומטרת הלומדים א

                                                 
ידוע מה שאמר עליו הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שאם חפץ אדם לראות את הרמב"ם    55

 בימינו ילך לבית מדרשו של הרב יוסף קאפח.
אגרות הרמב"ם )קאפח(, אגרת הרמב"ם לתלמידו ר' יוסף, עמ' קלד. ובמהדורת שילת    56

רות הרמב"ם )שילת(, כרך א, עמ' שיב(. אגב, תורגם: "ואם תכלה זמנך בפירושים" )אג
 תרגומו של שילת קרוב מאוד לתרגומו של הרב יוסף קאפח.

 אגרות הרמב"ם )קאפח(, איגרת הרמב"ם לתלמידו ר' יוסף, עמ' קכו.   57
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במשא ומתן שבתלמוד כאילו המטרה והתכלית היא ההכשרה בויכוחים 
 58]...[, ואף תדע שכבר אבד הזמן בכל מאמרי הויכוחים.ולא יותר. 

שההתעסקות בה לשם ההתעסקות  כוונת הרמב"ם כאן היא ללימוד הגמרא,
עלולה לכלות את ימיו של האדם ללא השגת תועלת. וכבר העיר הרב יוסף קאפח 
שם שאכן כוונת הרמב"ם בדבריו היא ללימוד הגמרא, וזה לשונו: "כי תכלית לימוד 
התלמוד לדעת רבנו היא לא ההתאמנות בפלפול ואמנות הויכוח, אלא למען דעת 

ועוד העיר שם, וזה לשונו: "כלומר מטרת המשא ומתן  59מה יעשה ישראל בלבד".
והויכוחים העיוניים שבתלמוד תמה ונשלמה לדעת רבנו, כי לא באו אלא לצורך 

אך לאחר שעה לבירור משניות או ברייתות סתומות, ואף סברות בלתי מלובנות, 
 60".שנתלבן הכל אין צורך לעסוק בהן

 . הוראת הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה4ד.

לאור הפרק הקודם נעבור לעיין בהלכות תלמוד תורה, שם הרמב"ם פוסק וזה 
 לשונו:

-וחייב לשלש זמן למידתו: שליש בתורה שבכתב, ושליש בתורה שבעל
פה, ושליש יבין וישכיל אחרית דבר מראשיתו, ויוציא דבר מדבר, וידמה 

ר דות שהתורה נדרשת בהן, עד שידע היאך הוא עיקידבר לדבר. וידין במ
דות, והיאך יוציא האסור והמותר ]...[ ועניין זה הוא הנקרא תלמוד. יהמ

]...[ ודברי קבלה בכלל תורה שבכתב הן, ופירושן בכלל תורה שבעל פה, 
 61והעניינות הנקראין פרדס בכלל התלמוד.

כדי להבין את דברי הרמב"ם יש להבין את המושגים: תורה שבכתב, תורה 
ורה שבכתב, ברור שמדובר על חמשה חומשי תורה, פה, ותלמוד. ביחס לת-שבעל

וכן נביאים וכתובים בכלל תורה שבכתב, והם דברי הקבלה שהזכיר הרמב"ם. ביחס 
לתורה שבעל פה, קרוב לוודאי שהרמב"ם מתכוון למשנה תורה להרמב"ם שהוא 

כלשונו בהקדמתו למשנה תורה, ושם אף הוסיף:  פה כולה"-"מקבץ לתורה שבעל
 יך לקרות ספר אחר"."ואינו צר

ביחס לתלמוד, לעניות דעתי אין הכוונה ללימוד תלמוד פלפולי ואפילו לא 
ללימוד תלמוד בבקיאות, שאם זו הייתה כוונתו, הוא היה אומר בפשטות שיש 
ללמוד גמרא לפי סדר המסכתות, ואין צורך לומר עוד כלום. אלא הכוונה להשכיל 

בהלכותיו. בעיון ראשון לא  קבע"ם פה שהרמב-בכללי ההלכות שבתורה שבעל
תמיד ניתן להבחין בהם, אך בעיון מדוקדק ניתן להבחין בהם, ואף ללמוד מהם על 
מקרים מחודשים שעולים לפי הזמן והנסיבות. כלומר, לימוד "תלמוד" הוא עיון 

פה. וראיה -שעומדים מאחורי ההלכות שבתורה שבעל הגיון ובכלליםמדוקדק ב

                                                 
 שם, עמ' קלו.   58
 .19שם, עמ' קכו, הערה    59
 .33שם, עמ' קלו, הערה    60
 יד.–תלמוד תורה א, יגמשנה תורה )קאפח(, הלכות    61
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בדומה למה  "ויוציא דבר מדבר, וידמה דבר לדבר",לדברינו מדברי הרמב"ם כאן: 
שכתב בהקדמתו לספר המצוות, שם ציין שהוא הזכיר במשנה תורה כללים ויסודות 

"או אזכיר יסוד שממנו תילמד אותה שבאמצעותם ניתן ללמוד על מקרים מחודשים: 
 62.שאלה בקלות בלי עיון רחוק"

כותב: "היאך יוציא האסור והמותר", ואם כוונתו ללימוד  זאת ועוד, הרמב"ם
גמרא בעיון, הרי הוא כבר כתב את משנה תורה ופטר אותנו מהוצאת הדינים 
וההלכות מתוך הסוגיות? אלא נראה שכוונתו גם כאן להוצאת הדינים וההלכות 

מתוך הכללים שבמשנה תורה. כמו כן, באמצעות לימוד  המחודשיםבעניינים 
 63ת שהתורה נדרשת בהן, יקבל רקע וכלים כדי ללמוד דבר מדבר.המידו

ראיה נוספת לכך ש"תלמוד" איננו לימוד גמרא במובן הנפוץ של המילה, ניתן 
להביא ממה שציין הרמב"ם שה"פרדס" הוא בכלל התלמוד, ומבאר הרב יוסף 
קאפח שם, שכוונת הרמב"ם ל"דברים שבהם דן רבנו בארבעת הפרקים הראשונים 

הלכות יסודי התורה ]...[, וברור דלדעת רבנו אי אפשר לדעתן ללא ידיעת המדעים ב
 64".ואם כן הם ומכשיריהם בכלל התלמודההכשרתיים המביאים והמובילים אליהם, 

כלומר, בכלל ה"תלמוד" לימוד מדעי האלהות: ענייני ידיעת ה', ייחוד ה', 
ותיה, ועוד. וכדי להגיע הנהגת ה', חכמתה המוסרית של התורה והתועלת שבמצו

מתמטיקה, הנדסה, תורת  :המכשיריםלכל אלה, דרוש זמן רב ללימוד המדעים 
ההגיון, וכיו"ב. ויתרה מזאת, גם לאחר שהאדם הכשיר את עצמו, הוא עדיין לא 

לידיעת ה',  המוביליםהגיע למעלת ידיעת ה', עתה הוא צריך ללמוד את המדעים 
מיניהם, שמהם לומד האדם להכיר את פעולות והם מדעי הטבע לרוב סוגיהם ו

                                                 
 ספר המצוות )קאפח(, הקדמה, עמ' ב.   62
להלן דוגמה ללמידת דבר מדבר מתוך דברי הרמב"ם באמצעות מידת "קל וחומר",    63

וזה לשונו: "וכן אני אומר שמזונות הבת קודמין לירושת הבן כתובת אמו שמתה בחיי 
, ומה אם נדחית ירושה ריםקל וחומר הדבאביו, ואף על פי ששניהם מתנאיי הכתובה. 

של תורה מפני מזונות הבת, לא תדחה ירושת הכתובה שהיא תנאי בית דין מפני מזונות 
הבת" )משנה תורה )קאפח(, הלכות אישות יט, יט(. וכך כותב הרב יוסף קאפח על 
המקומות שבהם הרמב"ם כותב דינים משלו: "והעוקב אחר למעלה ממאה המקומות 

ה לי' 'אני אומר' יווכח שהם בעיקר דברים מחודשים שאי אפשר שכתב בחיבורו 'ירא
ללמוד מן המקורות ]דבר המותר וכדלהלן[" )שם, מבוא לספר המדע, עמ' כג; הדברים 
שבסוגריים הרבועים במקור(. ולעיון בהשקפת הרמב"ם ביחס לכתיבת חידושי הלכה 

בשמרנות" )מובא המהפכנות ש –עיין מאמרי "כתיבת חידושי הלכה במשנת הרמב"ם 
 לקמן(.

שם, אות מט. אמנם, שם הרב יוסף קאפח כותב באות נא, שתורה שבעל פה היא משנה    64
וגמרא, ואיני יודע כיצד יתרומם האדם לידע את ה' אם יקדיש את כל חייו אך ורק 
ללימוד משנה וגמרא. ואולי כוונתו להקדיש ללימוד המשנה שעה בבוקר לפני התפילה 

שנה להרמב"ם, שבזאת הוא לומד גם משנה וגם גמרא. כל שכן אם זמנו עם פירוש המ
של האדם קצר, ויש בידו רק שעתיים או שלוש ביום להקדיש ללימוד תורה, שאין לו 
ללמוד גמרא כלל לעניות דעתי, אלא משנה תורה, מדעים מכשירים ומובילים, ומדעי 

 האלהות.
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לאור כל זאת ברור, שאין כוונת הרמב"ם ללימוד גמרא פלפולית ואף לא  65הבורא.
את ה'. ואל זאת רומז  לידעבקיאותית, אלא ללמידת כל מה שהזכרנו מתוך מטרה 

רבנו בהקדמתו לפירוש המשנה, בנתחו את מאמר חז"ל "אין לו לקב"ה בעולמו 
אמות של הלכה", כלומר המונח "הלכה" או "תלמוד" כולל הרבה מן אלא ארבע 

 החכמות והמדעים, וזה לשון הרמב"ם שם:

והתבונן בדברים אלו, שאם תבינם כפשטם יהיו בעיניך רחוקים מאוד מן 
האמת, כאלו ארבע אמות של הלכה בלבד הם התכלית, ולהזניח שאר 

אלו התבוננות מעמיקה,  המדעים והחכמות ]...[, אבל אם תתבונן בדברים
 66.ותמצאהו כולל הרבה מן המושכלותתמצא בזה חכמה נפלאה, 

כיצד יישאר פנאי  67ואם יכלה האדם את זמנו בלימוד מחלוקות ופרוטוקולים,
בידו ללמוד את המושכלות שבהן יכשיר וירומם את עצמו לידע את בוראו? ביטוי 

הרמב"ם שם: "וכיון שדברי ר' לגישה זו נמצא בפירוש המשנה לרמב"ם, וזה לשון 
לא אכפת לנו אמרו איך יהודה הם בשם בית שמאי, ודברי בית שמאי דחוים, 

 על דברים אלה של רבנו אומר הרב יוסף קאפח וזה לשונו: 68".שאמרו

והמיושבים היו  ,"עמארצות" :בימינו היו דוחים גישה זו בשצף קצף
עמו, יודע הוא היטב את  "בעל ביתיות", ואלו רבנו הגדול לא כן :אומרים

שעל האדם מישראל ללמוד כדי לדעת את מצוות ה'  היקף החומר העצום
 קף ההכנות במדעים הלימודייםירוחב האלהיו ]...[ יודע הוא רבנו את 

שחייב אדם ללמוד כדי שיהא בו הכח והיכולת לחדור לעומק הדברים 
 69.את ה'" "יסוד היסודות ועמוד החכמות לדעתשהוא חייב לדעתם שהם 

ונסיים פרק זה בשאלה, איך מסתדרת השקפתו של הרמב"ם עם המשנה 
-בן חמשהמפורסמת באבות )ה, כא(: "בן חמש למקרא, בן עשר למשנה, ]...[, 

עשרה לחופה"? על שאלה זו אנו מקבלים תשובה מתוך -, בן שמונהעשרה לתלמוד
י יתחייב האיש דברי הרב יוסף קאפח בפירושו להלכה בהלכות אישות: "ומאמת

וזה לשון  70עשרה שנה",-עשרה שנה מבן שבע-במצווה זו ]בפריה ורביה[? מבן שש
 הרב יוסף קאפח שם:

                                                 
אקדיש מאמר נפרד לבירור הדרכים לידע זו אחת משתי הדרכים לידע את ה', ואי"ה    65

 את ה' לפי הרמב"ם.
 פירוש המשנה )קאפח(, הקדמה לסדר זרעים, עמ' כא.   66
פה כפי שחמישה חומשי תורה הם -רבים שוגים לחשוב שהתלמודים הם תורה שבעל   67

תורה שבכתב. ולכן הם מאמצים אל חיקם כל מה שנדמה להם כנכון מן התלמוד וכל 
בהשקפה או בהלכה. ולעניות דעתי, אם היו מבינים שהתלמוד איננו תורה דעה דחויה 

, אז היו מגיעים לתובנה שיש פה-שמשוקעת בו תורה שבעל פרוטוקולפה כי אם -שבעל
לסנן דברים ושיש דברים דחויים, בין בענייני השקפה ובין בענייני הלכה, ולא היו 

 מגיעים לזרויות רבות.
 מסכת נזיר ב, א. פירוש המשנה )קאפח(,   68
 .18–17מורה הנבוכים )קאפח(, דברים אחדים, עמ'    69
 משנה תורה )קאפח(, הלכות אישות טו, ב.   70
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אינה משנה כלל. מה שציין המ"מ למשנה באבות בן חמש למקרא וכו', 
ונחלקו הנוסחאות  אלא ברייתא שהוכנסה על ידי המעתיקים למסכת אבות.

ובנוסחת רבנו היכן לשלבה, וברוב הנוסחאות היא בפ"ה הל' כא. ]...[ 
]=דחויה[, שהרי לא הקשו  ליתא כלל, ]...[ והיא ברייתא לא מתרצתא

]...[ כל הצער הזה ]כל פלפולי  71ממנה בגמ' קידושין למ"ד שיתסר וכו'.
א ברייתא והיהמפרשים שם בדברי הרמב"ם[ מפני שחשבו שהיא משנה, 

 72שהרי בקדושין לא הקשו ממנה על מ"ד שש עשרה כנ"ל. דחויה

ודומני שאף ללא דבריו המעניינים של הרב יוסף קאפח, אין מברייתא זו ראיה, 
מפני שהיא נאמרה כאלף שנים לפני הרמב"ם, הרבה לפני שחובר ספר משנה תורה, 

גע ולעסוק במשא וכאמור לאחר שזכינו לספר משנה תורה, אין עוד צורך להתיי
 ומתן שבגמרא.

 . מעט על מתנגדי הרמב"ם5ד.

השקפתו זו של הרמב"ם עוררה כנגדו מתנגדים רבים, וכבר מנינו בחלקֹו 
כלות, רשעות(. סיבה נוספת  הראשון של המאמר כמה סיבות להתנגדותם )קנאה, ס 
 להתנגדותם הייתה משום שספרֹו הביא לכך שלא נזקקו עוד לראשי הישיבות כדי
לדעת כיצד לפסוק הלכה, שהרי עתה יש ספר זמין ונהיר שכל אחד יכול לפסוק 
סיבה זו התנגדו לו ראשי  ממנו, וגם למקרים מחודשים בלמידת דבר מתוך דבר. מ 
הישיבות, הואיל וספרֹו פגע בהם מבחינה כלכלית משום שמׂשכורותיהם ׁשּולמו 

סיקותיהם ההלכתיות, מתרומות שהּועלו לישיבות ולראשיה כתשלום בעבור פ
וכפי שכותב הרמב"ם  בחינם!ואילו עתה יש ספר פסיקה לכל התורה שבעל פה 

 לתלמידו ר' יוסף בתארו את עליבּותם הרוחנית של "גדולי הדור" בתקופתו:

ומדוע אתה מתפלא על התנהגותו ]של גאון התקופה, שהרגיש גדולה 
מחברֹו[ ]...[ אותו  ורוממות עד כדי שלא להחשיב את משנה תורה, ולא את

שחּונך מצעירותו שאין בדור כמוהו, וסייעּוהּו בכך הזקנה והמעלה ]מעלת 
התפקיד שמינו אותו גאון[, והייחוס ]בן של[ ]...[ וזקיקּותֹו לבני אדם 
]שהוא חי מתרומות ונדבות הצבור, ואם לא ָיֵקל בכבוד אחרים כדי 

תביעותיו מגלויות להבליט את חכמתו ומעלתו, לא תהא שום הצדקה ל
ישראל להרים תרומותיהם אליו, שהרי אינם זקוקים לו לפסוק הלכות, 

 שכבר יש הלכות פסוקות בלי כסף[ ]...[.

ואני יודע ברור שכל שנתפרסם שמי שם יותר, מביאֹו דוחק הנסיבות הוא 
י ולהראות לבני אדם שהם יותר  בּור  והנוהים אחריו ]...[ להמעיט את ח 

ָזֵקק לעיין בו, ואף חולקים עליו, ואלו רצה אחד מהם שלמים מכדי  ְלה 

                                                 
 שם, אות ה, עמ' שכז.   71
 שם, אות ח, עמ' שכח, ודבריו אלה הובאו בסוגריים רבועים בתוך דברי נמוקי מהרא"י.   72
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לחֵבר היה מחֵבר יותר טוב ממנו בזמן קצר ]כך הם טוענים[, ואם יביֵאם 
 73הכרח הדברים לפקפק בדתיּותי ומעשי יעשו זאת ]וכן נהגו ונוהגים[.

אגב דברים אלה, נתבונן באופן שבו הרמב"ם התייחס לאנשי הדת בעלי 
ך הוא כותב לתלמידו ר' יוסף כאשר התלונן באזני הרמב"ם על כך השררה, וכ

 שהתנהגות "גדולי הדור" נעדרת יראת שמים, וזה לשון הרמב"ם:

ואין לך צורך ְבָאְמְרָך היכן יראת שמים? כי זה וכיוצא בו מן הגדולים ממנו 
מנע מן החמורות ]העבירות  ממי שקדם, אין יראת שמים אצלם אלא לה 

דותיות אינם  החמורות[, כפי שהדבר אצל ההמונים, אבל החובות המ 
סוברים שהם מחובות הדת ואף אינם מדקדקים בדבריהם כפי שמדקדקים 

ורוב אנשי הדת מבעלי השררה הללו כאשר הדבר בהם השלמים יראי ה'. 
 74.קשור בשררה נעלמת יראת שמים

בסס את בפרק הבא, נבהיר את סברת מתנגדי הרמב"ם, על מה נסמכו כדי ל
מניעיהם הנסתרים, וכיצד "עטפו" את התנגדותם ממניעים זרים בסברה הלכתית. 
וכפי שנראה לקמן, גם עטיפת מניעיהם בסברת אחד מחכמי אשכנז הראשונים 
יסודה בהטעיה, שהרי אף הוא לא התכוון לומר מה שהם טוענים, דהיינו שאין 

 ב"ם.לפסוק מתוך הלכות פסוקות מפורשות במשנה תורה להרמ

 ה. סברת מתנגדי הרמב"ם וההולכים בדרכם

שאין לפסוק הלכה  לפיוהמקור המרכזי שעליו נסמכו מתנגדי הרמב"ם וטענו 
(. ברם כפי 1327–1250מתוך משנה תורה, הוא תשובת הרא"ש )ר' אשר, אשכנז 

שנראה לקמן, מצטטי תשובת הרא"ש העתיקו רק את חציה השני של התשובה, 
, שהרא"ש לא התכוון לפי ָמרי יוסף קאפח הראשון של התשובה עולהואילו מחציה 

 שאין לפסוק הלכה מתוך משנה תורה להרמב"ם.

טט רק את חציה השני של תשובת הרא"ש הוא הריב"ש )ר' יצחק יהראשון שצ
בדרכו של הריב"ש הלך ר' יוסף קארו ו ,(י"דבר ששת, ספרד ואלג'יר המאה ה
 הקדמתו לפירושו ל"משנה תורה"שב(, ט"וה ה)מחבר השו"ע, ספרד וא"י המא

 :ה לשונורק את חציה השני של תשובת הרא"ש, וז ציטט

וכמו שכתב הרא"ש בתשובה, וז"ל: "כל המֹורים הוראות מתוך דברי 
הרמב"ם ואינם בקיאים במשנה וגמרא לידע היכן הוציא דבריו, טועים 

כי כל קורא בו סבור שמבין בו ואיננו  ]*[להתיר האסור ולאסֹור המותר, 
כן, שאם אינו מבין במשנה וגמרא ואינו מבין דבר לאשורו ולאמתו, יכשל 

                                                 
קכח )הדברים –ר' יוסף, עמ' קכז אגרות הרמב"ם )קאפח(, אגרת הרמב"ם לתלמידו   73

 שבסוגריים הרבועים נלקחו מתוך הערותיו של מרי יוסף קאפח שם(.
 שם, עמ' קלא.   74
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ולכן לא יסמוך אדם על קריאתו בספרו לדון ולהורות אם בדין ובהוראה. 
 75".לא שימצא ראיה בגמרא

בשו"ת הרא"ש לפנינו מופיע קטע נוסף שהושמט מדברי ה"כסף משנה" 
 כוכבית לעיל את מקומו(:)סימנתי ב

כי לא עשה כשאר המחברים, שהביאו ראיות לדבריהם ]...[ ולאסור המותר, 
והראו על המקומות היכן דבריהם בגמרא, ומתוך זה יכול לעמוד על העיקר 
ועל האמת. אבל הוא כתב ספרו כמתנבא מפי הגבורה, בלא טעם ובלא 

 76כי כל קורא בו ]...[. .ראיה

שבא לגנות את  שספרו של רבנו נאמר מפי הגבורה, ואף הרא"ש צדק רק בכך
הראב"ד. גם  – בדיוק באותו ענייןו. וכבר קדם לו בדרך זו הרמב"ם נמצא משבחו

 הראב"ד בא לגנות את הרמב"ם ונמצא משבחו, וזה לשונו:

סבר לתקן ולא תיקן, כי הוא עזב דרך כל המחברים אשר היו לפניו, כי הם 
כתבו הדברים בשם אומרם ]...[ ועתה לא אדע למה הביאו ראיה לדבריהם ו

אחזור מקבלתי ומראייתי בשביל חבורו של זה המחבר. אם החולק עלי 
למה אבטל את דעתי מפני דעתו  ואם אני גדול ממנוגדול ממני הרי טוב, 

יָרא ֵבּה"]...[ אין זה אלא  י רּוַח ַית   77]דניאל ו, ד[. "ָּכל ֳקֵבל ד 

יוסף קאפח שם, וזה לשונו: "וראה דניאל  ָמריהראב"ד העיר על דבריו אלה של 
יָרהה, יב, שם נאמר ]פסוק זה[ לעילוי ולשבח", ושם נאמר: " י רּוַח ַית   ָּכל ֳקֵבל ד 
ין  ְטר  יָדן ּוְמָׁשֵרא ק  ין ַוַאֲחָוַית ֲאח  ֵיאלּוַמְנַדע ְוָׂשְכְלָתנּו ְמַפַשר ֶחְלמ  ְׁשְתַכַחת ֵבּה ְבָדנ  . "ה 

 שלא לרצונויוסף קאפח: "וכבר נזרקה נבואה מפי הראב"ד  ָמריובמקום אחר כותב 
כי הצלחת רבנו לעשות דבר השוה לקטן ולגדול, וכל אדם בכל רמה שהיא יכול 
למצוא בו דבר אמת כפי מדתו, הוא מפני 'כי רוח יתירא ביה' האמור בדניאל לשבח 

וב בעיני ה' לברך את הרמב"ם, ואין זאת אלא כי ט 78מה שלא זכו אחרים לכך".
 ותהי עליהם רוח אלהים.

דותיו של יולעצם דברי הראב"ד "ואם אני גדול ממנו", רחוקים הם מאוד ממ
רבנו ומשבילי מחשבתו, מפני שרבנו לא קובע מהי האמת לפי גדולת הפוסק 

הדברים  79ורוממותו בעיני עצמו או בעיני אחרים. אלא "קבל האמת ממי שאמרו",
 הנאמרים נבחנים לפי תוכנם ואמיתתם ולא לפי מעלתו הדמיונית של אומרם.

מי שמעיין בכל התשובה מגלה, שכוונת ָמרי יוסף קאפח טוען שנחזור לענייננו, 
דבר  מידתהרא"ש לא היתה לאסור לפסוק מתוך הלכות מפורשות, אלא אך ורק ל

, "לדון ולהורות"מתוך דבר, וכפי שהוא כותב בחציה השני של התשובה לעיל: 

                                                 
 כסף משנה, הקדמה.   75
 שו"ת הרא"ש, כלל לא, סימן ט.   76
 משנה תורה )קאפח(, ספר המדע, הקדמה, עמ' מז.   77
 .22ספר המצוות )קאפח(, הקדמה, הערה    78
 המשנה, הקדמה למסכת אבות, עמ' רמז.פירוש    79
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כאשר יבוא לפנינו מקרה שלא נתבאר רק משמע לדון דבר מתוך דבר. כלומר, 
מפורשות בתוך משנה תורה, ונבוא להכריע ולפסוק בו לאור מערכת הכללים 

 :ה לשונויוסף קאפח, וז ָמריהמשוכללת שנבנתה במשנה תורה. כך הסביר 

מחציין ולמטה,  ושניהם, גם הריב"ש וגם הכס"מ העתיקו דברי הרא"ש
ולדעת מוהרש"ז ]ר' שניאור זלמן ב"ר ברוך, מחבר ספר "שולחן ערוך 

לחנו הטהור אין נכון לעשות כן, כי אין כוונת ו[ בשי"חהרב", המאה ה
הרא"ש כפי שמובן מחצי הדברים שאין רשאי לפסוק מהרמב"ם אלא יחיד 

הרא"ש בדורו או בדורות, אלא המעיין בכל התשובה יבין, שלא נתכוון 
והמֹורה ]=פֹוֵסק ההלכה[  אלא שלא להורות במה שאינו מבואר ברמב"ם,

]=לומד ממשנה תורה למקרה חדש  ְמַדֶמה מקרהּו למה שנפסק ברמב"ם
שבא לפניו[, רק מזה מנע הרא"ש, אבל לפסוק מהרמב"ם בדברים 
המפורשים שם ואין צורך לדמויי מילתא למילתא ]=לדמות דבר לדבר[, 

 80ל לב הרא"ש למנוע זאת.לא עלתה ע

 . חציה הראשון של תשובת הרא"ש1ה.

 הרא"ש כותב בתחילת תשובתו וזה לשונו:

כתב ר' מצליח, מעשה שאירע שם שהשליכו מים שאובין בתוך מעין 
ובזה  המים, ועד שהלכו המים למקוה שלא היה בו כלום, ואסר אותו. ]...[

ומה שהביא מדברי  ..[העניין ]...[ ודאי פוסקין מלהיות נמשכין. ].
 81הרמב"ם ז"ל לא הבין דבריו.

הלכה ה 82,לתוך מעין מים מים שאובין שפכותשובה זו מתארת מעשה שהיה ש
 83וניתן להמשיך ולטבול בו כפי שטובלים במקוה. ,המעין עומד בטהרתושקובעת 

זלגו ונמשכו מים  ,לאחר שפיכת המים למעייןשבו  ה,בתשובה מתואר מקרה דומ
עוד נזכר בתשובה שהזליגה נפסקה  ן לתוך מקוה שלא היו בו מים כלל.מן המעיי

כדין מים שאובין, ולפי למקוה ר' מצליח סבר, שדין המים שנמשכו לאחר זמן מה. 

                                                 
 משנה תורה )קאפח(, מבוא לספר המדע, עמ' יט.   80
 שו"ת הרא"ש, כלל לא, סימן ט.   81
מים שאובין הם מים שנשאבו בידי אדם לתוך כלי או שנתקבצו לתוך כלי לדעת אדם,    82

 ז.–ראו: משנה תורה )קאפח(, הלכות מקוות ד, ד
ימיו מועטין והרבו עליו מים שאובין, שוה למקוה שאין "למעלה מזה המעיין שמ   83

מיטהרין במים הנמשכין ממנו אלא במים הנקוין ועומדין באשבורן, ושוה למעין שהוא 
מטהר בכל שהוא, שהמעין אין למימיו שעור, אפלו כל שהן מטהרין" )משנה תורה 

ן דינו נותר )קאפח(, הלכות מקוות ט, ה(. משמע שאם שפכו מעט מים שאובין למעיי
 כמעיין כשהיה.



 

25 

וכדי להכשירו יש פוסלים את המקוה, חסר מים שאובין שנפלו לתוך מקוה  ,ההלכה
 84.לשאוב ממנו את כל המים עד שלא יישארו בו שלושה לוגין

ר' מצליח מביא ראיה לפסילת המקוה מהלכה במשנה תורה, וזה לשונה: 
החופר בצד המעין: כל זמן שהן ]=המים[ באין מחמת המעין, אף על פי שפוסקין "

 85."הרי הן כמי גבאין –הרי הם כמי מעין, פסקו מלהיות מושכין  –וחוזרין ומושכין 

החפירה מים מן המעין, בהלכה זו נפסק, שמי שחפר לצד המעין ונמשכו לתוך 
 "מי גבאים". הם בגדרמים שבחפירה האם נפסקה זרימת המים אל החפירה כליל, 

כלומר, מעין ששפכו לתוכו מים שאובין ונמשכו ממנו מים למקוה, הואיל ונפסקה 
 דינם לכל היותר כמי גבאים. –זרימתם 

 . האם שגה ר' מצליח בדימויו?2ה.

מקוה ונפסקה זרימתם דינם כמי גבאים, לאחר שראינו שמי מעין שנמשכו ל
נותר לשאול: האם דין מי גבאים כדין מים שאובין, שפוסלין את המקוה החסר 
בשלושה לוגין? לדעתנו התשובה חיובית, שכן הרמב"ם פוסק בהלכות מקוות 

 בתחילת הפרק התשיעי וזה לשונו:

יחין שש מעלות במקוות, זו למעלה מזו. הראשון מי גבאים ומי בורות ש
ואף  אף על פי שהן שאוביןומערות וכיוצא בהן ממים המכונסין בקרקע. 

 86על פי שאין בהן ארבעים סאה, הואיל ואינן מיטמאין אלא לרצון ]...[,
הרי הן בחזקת כשרים וטהורין לעשות מהן עיסה הטבולה לחלה וליטול 

 מהן לידים, והוא שיטול מהן בכלי ]...[.

סקו אלא עדיין הגשמים יורדין וההרים למעלה מהן מי תמצית שלא פ
אבל אין בהן ארבעים סאה, הרי הן  ואינן שאוביןבצין, והם נמשכין ונקוין 

 כשרים לתרומה וליטול מהם לידים ומטבילין בהן את המים שנטמאו.

נמצא, ש"מי גבאים" זהים למים שאובין בהבדל אחד: מי גבאים אינן מיטמאין 
שרים וטהורים לעניין חלה ונטילת ידיים. זאת ועוד, אלא לרצון, ולכן הם בחזקת כ

הם בגדר מים שאובין, שהרי הוא  בהלכה השנייה הרמב"ם מדגיש שוב שמי גבאים
נמצא אפוא שמי גבאים הם בגדר מים  – אינן שאוביןחוזר ואומר שמי תמצית 

 שאובין לעניין מקוות.

לא "ם עמדה לו שבפסקו, וזכות רבנו הרמבשר' מצליח צודק מן האמור עולה 
על הקשה תקלה תחת ידו, והרא"ש הוא זה שלא דייק בדבריו וכל ביקורתו  תבוא

                                                 
"כיצד פוסלין המים השאובין את המקוה בשלשת לוגין, שאם היה במקוה פחות    84

מארבעים סאה ונפלו לשלשת לוגין והשלימוהו לארבעים, הרי הכל פסול" )משנה 
 תורה )קאפח(, הלכות מקוות ד, י(.

 משנה תורה )קאפח(, הלכות מקוות ט, ד.   85
דבר טמא בשגגה לא טימא אותן, אך אם הניח אדם בתוכן דבר טמא שאם נפל לתוכן    86

 נטמאו.
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. ולא אתפלא אם הרא"ש שגה מפני שהושפע מהשגת ההבנאי הרמב"ם בנויה על 
 87הראב"ד ולשונה המבטל בעניין הפסיקה הישירה מתוך משנה תורה.

 בתשובתו הרא"שסברת  סיכום. 3ה.

הרא"ש כתב את חציה השני של תשובתו על רקע הבנתו המוטעית שר' מצליח 
תב שלא לפסוק על רקע המקרה המסוים הזה הרא"ש כטעה בדימויו. כלומר, דווקא 

לדמות דבר מתוך  איןהיתה ש לפי ָמרי יוסף קאפח , וכוונתומשנה תורההלכה מתוך 
 תשובתוסיבה זו סיכם את עד שידע מוצאן ומובאן של הדינים על בורין. ּומ   ,דבר

לדון במלים הללו: "ולכן לא יסמוך אדם על קריאתו בספרֹו ]של הרמב"ם[ 
", כלומר דווקא לדון דבר מתוך דבר ולהורות, אך להורות באופן ישיר ולהורות

וזה  88מתוך הלכות פסוקות במשנה תורה, גם לדעת הרא"ש אין שום מניעה מכך.
 לשון הרבי מליובאוויטש:

ביאים ראיה מדברי הרא"ש שאין להורות מדברי הרמב"ם ]...[ ומה שמ
ענין זה אינו אלא כשיש צורך לדמות מילתא למילתא, משא"כ בפס"ד 

בדברי הרמב"ם "בלשון ברורה ודרך קצרה". ויכולים לבחון זאת המפורש 
בפשטות: ילד קטן ]...[ שילמד הלכה מסוימת ברמב"ם, וישאלוהו מהו 

כמפורש  –יב בפשטות, שהפס"ד הוא כך וכך הפס"ד של הרמב"ם, יש
 89ברמב"ם.

ויתרה מזאת, טעותו של ר' מצליח לדעת הרא"ש, הייתה בענייני מקוות 
ששמורים למורי הוראה בלבד, כלומר לא מדובר בהלכות פשוטות שהאדם 
הממוצע לומד ומעיין בהן. ברם, קבוצות הלכות רבות אינן מורכבות ופשוטות 

חכמים יכול להבין בהן דבר מתוך דבר בלא כל קושי, אם רק להבנה, וכל תלמיד 
 ירצה.

( רצוי שאף י"דבניגוד לדעת הרא"ש, לדעת רבנו ירוחם )צרפת וספרד, המאה ה
ְלַדמות מקרה שהופיע לפניו לדין מפורש  ָמנע מ  מורה הוראה שאיננו בקי, לא י 

טב שיטעה אחד שנפסק ברמב"ם ולפסוק הלכה, כי אף שיתכן שיטעה בדימויו, מו
ממאה ואל יטעו תשעים ותשעה מתוך עיונם בתלמוד וחושבים שהם בקיאים בו, 

ר' וכבר הוכחנו לדעתנו שהרא"ש טעה לחשוב ש 90ומי לא חושב שהוא בקי בו?
 ה בדימויו.שגמצליח 

                                                 
 השגת הראב"ד הובאה לעיל.   87
ואם יטען הטוען ויאמר שהרא"ש התכוון שאין לפסוק גם מן ההלכות המפורשות    88

במשנה תורה, נשיבֹו, אם כדבריך, מדוע אפוא חרה אפו של הרא"ש ואסר באופן גורף 
משנה תורה? הייתכן שכל החרדה הזו רק על סמך טעות של חכם לפסוק הלכה מתוך 

פלוני בלמידת דבר מתוך דבר בנושא רחוק שמיועד למורי הוראה בלבד? העל זאת 
 תרגז הארץ וָאבל כל יושב בה?

 תורת מנחם, כרך ג, עמ' תקצא )ההדגשות במקור(.   89
 רבנו ירוחם, תולדות אדם, נתיב ב, סוף חלק ה.   90
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 מסקנה אישית. 4ה.

כתבתי פרק זה לאור הבנתו של ָמרי יוסף קאפח שהרא"ש לא התכוון לשלול 
ך ההלכות המפורשות במשנה תורה. ברם, אף שהמקרה שמתאר הרא"ש לפסוק מתו

אכן עוסק בלמידת דבר מתוך דבר, ויש לכאורה מקום לומר שרק את זאת שולל 
 הרא"ש, לפי דעתי הוא אכן התכוון לשלול לחלוטין לפסוק ממשנה תורה:

א( הרא"ש פותח את חלקה השני של תשובתו במלים: "וכן טועים כל המורים 
ות מתוך דברי הרמב"ם" וכו'. מלת הפתיחה של המשפט "וכן", באה להוסיף הורא

עניין על האמור לעיל בחציה הראשון של התשובה. כלומר, לדעתי הוא בא לשלול 
 לא רק את מי שמדמים דבר לדבר אלא לשלול באופן גורף ומכליל.

 וכן טועים כל המורים הוראות מתוךב( נתבונן עתה בהמשך דברי הרא"ש: "
דברי הרמב"ם ז"ל ואינן בקיאין בגמרא, לידע מהיכן הוציא דבריו, טועין להתיר 

התנסחותו איננה מצמצמת כמו שָמרי טוען, אלא  ."האסור ולאסור את המותר
משמע כל סוגי ההוראות בין  –מכלילה וגורפת: "וכן טועים כל המורים הוראות" 

 אם הן מפורשות ובין אם הן עלו בלמידת דבר מתוך דבר.

ג( בהמשך דבריו הרא"ש מציין את הסיבה שהוא אוסר לפסוק מתוך הרמב"ם, 
והיא איננה קשורה כלל להבחנה של ָמרי בין הלכה מפורשת ללמידת דבר מדבר, 

ות לדבריהם והראו על כי לא עשה כשאר המחברים, שהביאו ראיוזה לשונו: "
המקומות היכן דבריהם בגמרא, ומתוך זה יכול לעמוד על העיקר ועל האמת. אבל 

". כלומר, הרא"ש הוא כתב ספרו כמתנבא מפי הגבורה, בלא טעם ובלא ראיה
מערער על עצם האופן שבו חובר משנה תורה, הוא מערער על עצם צדקת לידתו 

רמב"ם שגה שגיאה חמורה בעצם חיבור וקיומו בעולם, ואין ספק שלפי דעתו ה
 משנה תורה.

וכל הקורא בו ד( ראו נא את דברי הרא"ש בהמשך דבריו שם, וזה לשונו: "
סבור שמבין בו ואינו כן, שאם אינו בקי בגמרא, אין מבין דבר לאשורו ולאמתו, 

לא יסמוך אדם על קריאתו בספרו לדון ולהורות, אם לא  ןויכשל בדין ובהוראה. לכ
". הרא"ש שוב מדבר בלשון מכלילה, "וכל הקורא בו" כלומר מצא ראיה בגמראשי

של דימוי דבר לדבר, אף קריאת ההלכות המפורשות לא תובן  ת עיוןלא רק קריא
לדעתו ללא בקיאות בגמרא. זאת ועוד, ממה שהוא אומר "ויכשל בדין ובהוראה" 

 משמע בכל הדינים וההוראות, מפורשים ושאינם מפורשים.

מה שָמרי טוען שהמלים "לדון ולהורות" מצומצמות רק ללמידת דבר מתוך  (ה
דבר, אינו נכון לדעתי, שהרי המלים לדון ולהורות יכולות להתפרש בקלות בלמידת 
הדינים המפורשים והוראתן לציבור, וממש אין הכרח לפרש שמדובר דווקא 

ר רק למידת דבר בלמידת דבר מתוך דבר. כמו כן, אם הרא"ש אכן התכוון לאסו
מתוך דבר, מדוע לא אמר כן במפורש? מדוע ָמרי נזקק ללמוד דבר מדבר כדי להבין 

 את דבריו?
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בברצלונה, וזה  ו( בסוף תשובתו הרא"ש מספר על מה ששמע מ"אדם גדול"
וכן שמעתי מפי אדם גדול בברצלונה שהיה בקי בתלתא סדרי, ואמר: לשונו: "

מתוך  ומורים ודניםרא וקורין בספרי הרמב"ם ז"ל תמהתי על בני אדם שלא למדו גמ
כי אמר: אני מכיר בעצמי, כי בג' סדרים שלמדתי, אני . ספריו וסבורין שיכירו בהם

אינני מבין בהם מבין כשאני קורא בספריו, אבל בספריו בהלכות קדשים וזרעים, 
ים ". משמע המלה "ומורים" הוא, שמורוידעתי שכך הוא להם בכל ספריו כלום,

הלכה מתוך ההלכות המפורשות ולאו דווקא בלמידת דבר מתוך דבר. זאת ועוד, 
בהלכות קדשים וזרעים אנו למדים, שלא הבין גם את  כלוםממה שאמר שאינו מבין 

ההלכות המפורשות ולא רק עניינים שנלמדים בלמידת דבר מדבר. כלומר, הרא"ש 
שאין כדי לקבוע שות, מביא ראיה לשיטתו ממי שלא הבין את ההלכות המפור

 לפסוק הלכה לחלוטין מתוך משנה תורה.

 נסתרת ז( הרא"ש לא כתב את תשובתו מתוך כבוד לרבנו הרמב"ם, אלא בנימה
 אבל הוא כתב ספרו כמתנבא מפי הגבורהשל ביטול וזלזול, שהרי הוא כותב כך: "

, []=ובמלים אחרות, מי אתה הרמב"ם לחלוק על דרך שאר המחברים האשכנזים?
]=כביכול  , וכל הקורא בו סבור שמבין בו ואינו כן]האמנם?[ בלא טעם ובלא ראיה

היה משנה תורה ספר שמתעתע בקוראו, שרק נדמה לו שהוא מבין בו אך למעשה 
אבל הוא משתבש בו[". וכן מה שהעתיק הרא"ש מדברי הגדול מברצלונה שאמר: "

וידעתי שכך הוא להם בכל  ום,אינני מבין בהם כלבספריו בהלכות קדשים וזרעים, 
", ואם ספרי הרמב"ם הם כספר החתום, אז ספרות הׂשררה הרבנית האשכנזית ספריו

 היא בגדר שרבוטי תינוקות.

אין ספק שהרא"ש הושפע מהשגת הראב"ד המבטלת והמזלזלת שהובאה  ח(
סבר לתקן ולא לעיל, שהרי טענות הרא"ש הועתקו מדברי הראב"ד, וזה לשונו: "

, כי הוא עזב דרך כל המחברים אשר היו לפניו, כי הם הביאו ראיה לדבריהם תיקן
וכתבו הדברים בשם אומרם ]...[ ועתה לא אדע למה אחזור מקבלתי ומראייתי 

וכמו שהראב"ד בדבריו אלה מערער על עצם  91."בשביל חבורו של זה המחבר
 צדקת קיומו של משנה תורה, כך עשה הרא"ש ממשיך דרכו.

האמור לעיל לא ברור לי מדוע נדחק ָמרי יוסף קאפח כפי שנדחק  לאור כל
ונכנס בפרצה שמשירה צרורות וחורצת שריטות. מדוע לא אמר שהרא"ש התכוון 
לשלול לפסוק לחלוטין ממשנה תורה, כפי שבאמת עולה מרובה המכריע של 
ה תשובתו, ובכל מקום שיש לכאורה ספק יש ללכת אחר רוב הראיות. ואולי השפיע

עליו במידת מה שותפותו בממסד הרבני האשכנזי, ולא אתפלא אם זו הטתה את 
 שיקול דעתו לרצות להאמין שהרא"ש לא שולל לחלוטין לפסוק מתוך משנה תורה.

אין כל צורך לקבל "הסכמה"  פשוטים בתכלית,ולי אני עבדכם נראים הדברים 
י מיותר, מדוע עלינו או "הכשר" מהרא"ש לפסוק ממשנה תורה, וכל הדוחק של ָמר

יצווחו  בעיניהםלהתאמץ לקבל גושפנקא ממתנגדי הרמב"ם? ומצדי שכל החכמים 

                                                 
 תורה )קאפח(, ספר המדע, הקדמה, עמ' מז.משנה    91
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שניתן  באופן מפורש אומראם הרמב"ם  שאין לפסוק ממשנה תורה, נו אז מה?
לפסוק הלכה למעשה מתוך ספרֹו, ולתלמידי החכמים שלומדים באופן יסודי את 

די בהיתרו של  –ה מחודש להלכה מפורשת ת מקרוֹ דבריו אף הורה, שניתן ְלַדמ
הרמב"ם כדי להתיר את שני הדברים בשֹופי. וכל החולק על דעתנו חולק על 
הרמב"ם, וכל החולק על הרמב"ם כחולק על חכמי המשנה והתלמוד, ולדעת 

תב לקראת סוף והרא"ש חולק אף על הקב"ה בכבודו ובעצמו, שהרי הוא כ
 .ב ספרֹו כמתנבא מפי הגבורה""אבל הוא ]=הרמב"ם[ כתתשובתו: 

הקב"ה להכיר את דרך האמת של הרמב"ם ופוסק הלכה מתוך  וכל מי שזיּכהּו
ספרו "משנה תורה", זוכה ללכת בדרך הסלולה והישרה, דרך חכמי המשנה 

ים ַדְרֵכי "והתלמוד, דרך האמת הצדק והיושר.  י ְיָׁשר  י ָחָכם ְוָיֵבן ֵאֶלה ָנבֹון ְויֵָדֵעם ּכ  מ 
ים יְֵלכּו ָבם 'ה ק   )הושע יד, י(. "ְוַצד 

 ו. היאך רצוי לפסוק הלכה?

משנה "בפרק זה נדון בשאלה האם עדיף לפסוק הלכה מתוך ספר פסקים כגון 
או שמא עדיף לפסוק הלכה מתוך עיון בדיונים הלימודיים והויכוחיים אשר  "תורה

פק מתוך כתבי מופיעים בתלמוד הבבלי והירושלמי. את התשובה לשאלה זו נס
 חכמי ישראל לדורותיהם.

 . עדּות מבית מדרשו של הרמב"ם1ו.

באיגרת שכתב  .ישנה עדות מעניינת מבית מדרשו של ר' אברהם בן הרמב"ם
אחד מבאי בית המדרש, הוא מוסר עדות ששמע מפי ר' אברהם בן הרמב"ם. בעדות 

מב"ם, סופר על ר' אברהם שמספר על אדם שהיה נוכח בבית המדרש של הר
ובמהלך הלימוד הוא ביקש להביא ראיה מן התלמוד להלכה ששמע מפי הרמב"ם. 

 וזה לשון העדות:

אמר ר' אברהם ]בנו של הרמב"ם[: כיוצא בזה אירע לרבנו הרמב"ם עם 
, וכאשר היה נוכח בבית שהיה מדמה שהוא עוסק בתלמודאחד ]...[ 

בור ]=משנה תורה[, ואז פירשּה הרמב"ם  המדרש נאמרה שאלה בח 
לתלמידים ]...[ ואותה השאלה נאמר בה משא ומתן בתלמוד, ]ואז[ העיר 
אותו העוסק בתלמוד לרבנו הרמב"ם, ורצה להביא עליה ]על ההלכה[ את 

מטרתנו "אלו היתה מה שנאמר ]עליה[ בתלמוד, השיב לו הרמב"ם כך: 
ּוָבְטלּו  ברנו את החבור".ילבאר את החיבור ]=משנה תורה[ בתלמוד לא ח

 92בור עד שיבארוהו בתלמוד.ידברי האומר שאין ללמוד את הח

                                                 
: הלקין, משנה וא"ש הלקין פרסם את המקור הערבי ואת תרגומו, לעיון בקטע זה רא   92

)תרגום עברי(. הרב יוסף קאפח  418)המקור הערבי(; שם, עמ'  425–424תורה, עמ' 
המדע, : משנה תורה )קאפח(, מבוא לספר ותרגם קטע זה מחדש ואותו הבאנו לעיל, רא

 כא.–עמ' כ



 

30 

שהשאלה הזו בדיוק כבר עלתה על שולחנו של הרמב"ם עצמו, ואף נמצא, 
ין שהוא כבר פסק מפורשות שיש לפסוק הלכות מתוך ספרו כאמור, עדיין היו עורר

על דעה זו, והרמב"ם שב ואומר דברים מפורשים, ותשובתו כאן נאמרה בתמיהה: 
הוא לא היה מחבר את  –אם היה צורך לפרש את משנה תורה באמצעות התלמוד 

משנה תורה, שהרי כל מטרת משנה תורה היא לחסוך עמל ויגיעה מן הלומדים. 
שהדבר אשר לשונו  ובסיום הדברים שם, כותב האיגרת מוסיף ותמה: היאך יתכן

(, לא יהיה ניתן להבינו אלא על ידי עיון בדברים "משנה תורה"קל וסגנונו פשוט )=
 קשים ועמוקים?

 . היאך רצוי לפסוק הלכה?2ו.

בעלי השם החושבים לחכמים וכל שכן ה"דעה זו, כלומר שרצוי לתלמידי 
 93התלמוד",עצמם חכמים, לפסוק מספר הלכות פסוקות, יותר מאשר לפסוק מן 

–1077נשמעה כבר מפי אחד מגדולי חכמי ספרד הראשונים הוא ר' יוסף מיגאש )
(, אשר נשאל על מי שפוסק מתוך תשובות הגאונים ואינו יודע מוצא הדין 1141

 בתלמוד, והשיב:

דע שהאיש הזה ראוי להתיר לו להורות, מאנשים הרבה קבעו עצמם 
ות מעיון ההלכה ומחוזק עיונם להוראה בזמננו ]...[ ואותם שמדמים להור

בתלמוד הם שראוי למנעם מזה ]...[ אבל מי שמורה מתשובות הגאונים 
וסומך עליהם אף על פי שאינו יכול להבין בתלמוד הוא יותר הגון 

 94ומשובח.

(, וזה לשונו: י"חכדברים האלה כתב ר' חיים בן עטר )מרוקו ואלג'יר המאה ה
ם בפסקיו סמך שיפסוק הפוסק מספרֹו באין "וכבר כתבתי בכמה מקומות דהרמב"

[ תוצאות תורת "משנה תורה"צורך לראות את הש"ס ]=התלמוד[, כי ממנו ]=מ
 95".ושמור לך כלל זה לא ָיחּוׁש לטעויות הנמשכות מדברי הש"ס ]...[האדם, וכפי זה 

ר' חיים בן עטר מבאר שפסיקת הלכה מתוך התלמוד עלולה לגרום לטעויות, לעומת 
פסיקת הלכה מתוך משנה תורה היא הבטוחה ביותר, והפוסק לפיה הולך בדרך  זאת,

 הסלולה הישרה והברורה.

(, וזה לשונו: "עוד י"גהמאה ה ,דברים דומים כותב גם ר' מאיר הכהן )אשכנז
הורה מורי רבנו שכל פסק שאדם רואה בפירוש בספר מספרי הגאונים, יכול להורות 

ד גמור, רק לא יורה דבר מלבו ולא יסמוך על ראיותיו, אפילו בימי רבו ואפילו תלמי
 96ולא ְיַדֶמה מלתא למלתא ]=דבר לדבר[ מדעת עצמו".

                                                 
 משנה תורה )קאפח(, מבוא לספר המדע, עמ' כא.   93
 שו"ת הר"י מיגאש, סימ קיד.   94
 ראשון לציון, ברכות ס, עמ' רלז.   95
 הגהות מימוניות, הלכות תלמוד תורה ה, ב, אות ג.   96
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 . דעת ר' יוסף קארו3ו.

דברי הרא"ש לעיל, מ(, שהביא חצי ט"זגם ר' יוסף קארו )ספרד וא"י המאה ה
ואשר נראה מהן מה שנראה לכאורה, ומשתמע מהן לכאורה מה שמשתמע, הבין 

(, וסבר הלכה י"חת כדברי מוהרש"ז )ר' שניאור זלמן ב"ר ברוך, המאה הבאמ
( שיש ללכת אחר פסקי רבנו י"דלמעשה כרבנו ירוחם )צרפת וספרד המאה ה

הרמב"ם בכל מכל כל, שכן סמוך ונראה כתב דברים ברורים ומפורשים נגד מה 
 שנראה מדברי הרא"ש, וזה לשונו בתשובתו להשגת הראב"ד שבסוף הקדמת

 הרמב"ם:

ואני אומר ]...[ ]שהרמב"ם[ בא לחדש פסק הלכה בלשון צח וקצר כמו 
המשנה. ויכול כל חכם ֵלב מהבאים אחריו לסמוך על ברירתו ]=פסיקתו[. 
ָמֵצא איזה חכם גדול שלא ירצה לעמוד על ברירתו עד שישקול גם  ואם י 

ברים? הוא בֹמאזני ׂשכלו, מי מעכב על ידו מלעיין בספרי הגמרא והמח
קּון לכל העולם, זולתי לחד בדרא ]=חוץ  נמצא ֶׁשֶדֶרך זה ֶׁשָדַרך רבנו ת 

יסמוך  –וגם לו הוא תיקון, אם יהיה נחפז לפסוק  מלאחד בדור[ באותו זמן.
לתא זּוטרתי ]=לא דבר קטן[  על דעת רבנו, וגם כשלא יהיה נחפז לאו מ 

 97הוא ָלַדַעת סברת רבנו.

 ב יוסף קאפח, וזה לשונו:על דבריו אלה, העיר הר

הרי להדיא ]=במפורש[ שֶדרך רבנו תיקון לכל העולם. זולתי לחד בדרא 
באותו הזמן, ואותו הזמן כבר חלף עבר עם חד בדרא דידיה ]כלומר, שכבר 

אבל בזמננו חלף אותו הזמן עם אותו היחיד בדור הוא ר' יוסף קארו[. 
הרי  חר ריבוי אלא למעט,אין ריבוי א :שרבו היחידים בדרא, וכללא הוא

ומרן עצמו  כפי החלטת מרן ]=ר' יוסף קארו[ ופסקֹו יש לסמוך רק על רבנו.
כך נהג למעשה, לא סמך על ברירתו על אף היותו חד בדרא, אלא כפי 

שה עמודי הוראה: הרי"ף הרמב"ם וקביעתו המוצהרת קבע לעצמו של
דעלמא הכי אזלא  והרא"ש, וכל המקום אשר יחנו השנים שם חנה. וסוגיין

]=וברוב הסוגיות כך נטתה הפסיקה[, כלומר לפסוק כהרמב"ם, והרי אין 
 98בכל הארצות יחידים בדרא.

למדנו אפוא, שגם ר' יוסף קארו סבור, שספר משנה תורה הוא תיקון לכל 
העולם, זולתי ליחיד בדור שיכול להעמיק ולעיין במוצאן ומובאן של סוגיות הגמרא 

ה למעשה במשנה תורה. ואף לאותו גדול הדור, בעת שיהיה נחפז עד לפסיקתן הלכ
ולא יהא בידו פנאי לשבת ולעיין, גם לו משנה תורה הוא תיקון גדול והוא יכול 
טחה מתוך משנה תורה. ואף בעת שלא ימהר לעיין, דעת הרמב"ם  לפסוק הלכה ְבב 

 ופסיקתו הן דבר גדול.

                                                 
 כסף משנה, שם.   97
 משנה תורה )קאפח(, מבוא לספר המדע, עמ' כא.   98
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ל מצבו העגום של עולם הדת, לצד מסקנות אלה, הרב יוסף קאפח רומז ע
"אין ריבוי שרבים מרבניו ומנהיגיו רואים את עצמם "גדולי הדור", והוא רומז כי 

כלומר, במקום שיש ריבוי ועוד ריבוי של אנשים שרואים  99.אחר ריבוי אלא ְלַמֵעט"
 את עצמם כ"גדולים" אין הדבר מעיד אלא על נמיכות קומתם הרוחנית האמיתית.

 יצחק בר ששת. דעת ר' 4ו.

 בהמשך דבריו מוסיף ואומר הרב יוסף קאפח, וזה לשונו:

[, שהעתיק חצי תשובת י"דהמאה ה ,ואף הריב"ש עצמו ]ספרד ואלג'יר
הרא"ש, ואשר לכאורה נראה מדבריו שרק חכמים גדולים רשאים לפסוק 

"ובכל הארצות האלו נהגו בכל כהרמב"ם, כתב בתשובותיו סימן נה: 
]זאת ועוד,[ הוא אף העיד שם )בסימן ה( שלא  ב"ם".דבריהם כדעת הרמ

"וגם פה לא מצאתי החזיקו שום ספר זולת גמרא והרמב"ם, וכך כתב: 
הרי ברור  מאומה מפירושין וחידושין ותוספות, רק ספרי הרמב"ם וגמרא".

כי על הלכה למעשה העיד הריב"ש, ולא כדסלקא דעתיה לכאורה ]=ולא 
, ועדותו של הריב"ש היא על כל ערי אלג'יר כפי שנראה לכאורה מדבריו[
 100והמערב הפנימי ]=מרוקו[.

למדנו אפוא, שהרמב"ם וחכמים נוספים, הֹורּו במפורש שיש לפסוק הלכה 
למעשה מתוך משנה תורה. כמו כן למדנו, שזו הדרך הבטוחה והסלולה להימנע 

וגלוי כי  מטעויות שיארעּו כתוצאה מקושי לימוד התלמוד. לאור כל זאת, ברור
פסיקה מתוך משנה תורה היא הבחירה הנכונה והבטוחה ביותר לכולם, גם לגדולים 
וגם לקטנים. ואם מאן דהו יטען בכל זאת שאין לפסוק מתוך משנה תורה, ויטען 
שיש ללמוד תחלה את התלמוד ולפרש באמצעותֹו את פסקי הרמב"ם, נשיבֹו כפי 

אשר לשונו קל וסגנונו פשוט )=משנה שהשיב ר' אברהם הנגיד: האם יתכן שהדבר 
 תורה(, לא יהיה ניתן להבינו אלא על ידי עיון בדברים קשים ועמוקים?

 ז. עדויות מחכמי ישראל לפסיקת הלכה כהרמב"ם

בחלקיו האחרונים של מאמר זה, נציג עדויות מכתבי חכמי ישראל לדורותיהם, 
חכמי ישראל לקמן  שבהם נאמר במפורש שיש לפסוק הלכה לפי הרמב"ם. מדברי

עולה בבירור, שאין צורך להיות בקיאים בחדרי הגמרא כדי לפסוק הלכה מתוך 
משנה תורה. זאת ועוד, מדבריהם נלמד כי פסיקת ההלכה לפי הרמב"ם היתה רווחת 
קיפה מדינות רבות. נמצא אפוא, כי עד לפני כמה מאות שנים היה ברור  מאד וה 

                                                 
באמצעות כלל זה למדו הלכות מתוך פסוקי התורה. לדוגמה, על קרבן תודה נאמר    99

". אלמלא בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמןבויקרא )ז, יב(: "חלות מצות בלולות 
הודגשה המלה בשמן פעמיים, היינו מניחים שקרבן תודה ָקֵרב ככל המנחות בלֹוג שמן, 

 שמן. אלא שהריבוי מלמד שהוא קרב רק בחצי לוג
 כב.–משנה תורה )קאפח(, מבוא לספר המדע, עמ' כא   100
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א גדול הפוסקים וגדול חכמי ישראל בהלכה לרבים מחכמי ישראל כי הרמב"ם הו
 ובמחשבה.

 . ר' דוד בן זמרא1ז.

(, ט"זישראל, המאה ה-בתוך קובץ תשובות הרדב"ז )ספרד, מצרים וארץ
תשובות שבהן נאמר במפורש שבכל ארץ מצרים נפסקה ההלכה  26נמצאות לפחות 

ץ לפי הרמב"ם, ועוד לפחות שבע תשובות שבהן נאמר במפורש שלא רק באר
ישראל, פסקו הלכה -מצרים, אלא גם בכל המדינות הסמוכות למצרים, כגון ארץ

למעשה לפי פסקי הרמב"ם. אין ספק לפי עדויות אלה, שפסיקת הרמב"ם היתה 
הפסיקה הקובעת, ולא רק ליחידי סגולה שבקיאים בחדרי התלמוד, אלא לכל עמך 

 בית ישראל, וכפי שכותב הרב יוסף קאפח:

בכמה תשובות על כל ארץ מצרים שהיא אתריה  גם הרדב"ז העיד
]=מקומו, כלומר מקום שבו פסקו לפי[ דהרמב"ם, ונהגו על פיו, והאם כל 

העיד  ארץ ישראלארץ מצרים היו בקיאים בחדרי הגמרא? ]...[ גם על 
והוא רבן של כל הרדב"ז שהיא אתריה דהרמב"ם ופסקו על פיו, וכלשונו "

 101".הגלילות ]=הארצות[ הללו

 .א. עדויות על ארץ מצרים1ז.

 לארץ מצרים:להלן לקט עדויות מתוך תשובות הרדב"ז המתייחסות 

ואעפ"י שיש  ]...[ הרמב"ם ]=עליה, כלומר על אותה שאלה[ וכתב עלה" (1
]=מקומו של  אתריה דמר הוא כל מקוםמ ,בזה ]=הרמב"ם[ חולקים על הרב

 102]=כמנהיג וכפוסק[". הםוכבר קבלוהו עלי הרמב"ם הוא, כלומר ארץ מצרים[

 103".ואתריה דמר הוא ,ונהגו כמותו ]...[ כיון שהרמב"ם ז"ל פסק" (2

 סמכו ,תשובה ]...[. העיר הזאת ]=שוחטי[ על מה סמכו טבחי ]...[ אלתׁשָ " (3
 104".דבריהם עושים על פיו וכל ,ואתריה דמר הוא ]...[ על הרמב"ם ]...[

שאנו רגילין לפסוק כמותו  ,למדנו מדבריו כוונת הרמב"ם ז"ל כל מקוםמ" (4
 105".דאתריה דמר הוא

]=שיש לנו לפסוק  דאית לן לפסוק כוותיה ,"ם ז"לבטת הרמילפי ש ,הילכך" (5
 106".דאתריה דמר הוא כמותו[

                                                 
 שם, עמ' כב.   101
 שו"ת הרדב"ז, סימן קצב.   102
 שם, סימן רכט.   103
 שם, סימן שכח.   104
 שם, סימן שסט.   105
 שם, סימן תטו.   106
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שאין להוציא ממון שלא מדעת הרמב"ם  ]...[ הדבר ברור אצלי]...[  הילכך" (6
 107".דאתריה דמר הואז"ל 

ועל דעת הרמב"ם ז"ל אנו ]...[  אין אנו רגילין לפסוק אלא כדעת הרמב"ם"( 7
 108".דאתריה דמר הוא ]...[ סומכין להלכה למעשה

כי כהרמב"ם ז"ל יש לנו לפסוק וזה ברור  ,ומ"מ אין אנו צריכין לכל זה" (8
 109".מאד

דאתריה דהרמב"ם ז"ל הוא  ?הגם לכבוש את המלכה עמי בבית ,תשובה"( 9
 110".זה

דוגמאות דומות נמצאות בתשובות הרדב"ז בסימנים רבים נוספים: שלה, שסו, 
תקיח, תקלד, תקמז, תקנו, תשו, תתכה, תתצז, תתקלד, תתקסב, תתקסו, תתקצא, 

 אלף ז, אלף יח, אלף רז, אלף רצז, אלף שפג.

 ישראל .ב. עדויות על הארצות הסמוכות למצרים ובכללן ארץ1ז.

להלן לקט עדויות מתוך תשובות הרדב"ז המתייחסות לארצות הסמוכות 
 למצרים ובכללן ארץ ישראל:

 ל שכןוכ]...[  וכבר ידעת שכל דבר שהוא מחלוקת פוסקים אין בידינו כח"( 1
שעליהם והרמב"ם ז"ל  ]=ר' יצחק אלפסי[ והריא"ף ]=רבנו חננאל[ כנגד דעת ר"ח

 111".הללו =הארצות[] נהגו לסמוך בכל הגלילות

 112".בכל הגלילות הללו נהגו כהריא"ף והרמב"ם ז"ל"( 2

וכבר קבלו כל אלו הגלילות פסקי  ,מ"מ הרמב"ם מאריה דאתרא הוא" (3
 113".דינו

והוא רבן של  ,היא ע"פ הרב ]=מצרים[ כבר ידעת שבכל מנהג הארץ הזאת"( 4
 114".כל הגלילות הללו

שום בעל  ]=יכול[ ולא מצי ,ז"ל הוא והוי יודע דמצרים אתריה דהרמב"ם"( 5
וכן כל  ,ז"ל ]=הרמב"ם[ כפלוני גאון נגד דברי הרב ]=מקובלני[ דין לומר קים לי

]=ספרד וצפון  וכן שמעתי שדנין בארץ המערב ,וכל ארץ תימן לוֹ ת ּכֻ המלכּו

                                                 
 שם, סימן תלג.   107
 שם, סימן תקו.   108
 שם, סימן אלף קמ.   109
 שם, סימן אלף קעו.   110
 שו"ת הרדב"ז, סימן רא.   111
 שם, סימן רעד.   112
 שם, סימן תרד.   113
 שם, סימן תשלא.   114



 

35 

בתשובה זו ישנה עדות לכך שגם הארצות שיחסית רחוקות  115".על פיו אפריקה[
 נו ספרד וצפון אפריקה פסקו הלכה לפי הרמב"ם.ממצרים, דהיי

 116".בכל הגלילות אשר פשטו פסקי הריא"ף והרמב"ם ז"לאבל למעשה " (6

אשר סמכו עליו כל  ]=הרמב"ם[, שיש לנו לעשות כדברי הרב ל שכןוכ"( 7
 117".הגלילות הללו

]כוונתו לר"י קארו שהיה בארץ ישראל, ולמה  וראיתי לאחד מן האחרונים"( 8
דהרמב"ם ז"ל חייבין אנו ..[ .] ואין זה נכוןשכתב בבית יוסף יו"ד ס"ס תא[ ]...[ 

שהרי בכל זה המלכות קבלוהו עליהם  ,דאתריה דמר הוא ,לנהוג בכל חומרותיו
 118".לרב

 . ר' משה בן יצחק אלשקר2ז.

ישראל, -ניס, יוון, מצרים וארץבתוך קובץ תשובות מהר"ם אלשקר )ספרד, תו
(, נמצאות לפחות שלוש תשובות שבהן נכתב מפורשות שיהודי ט"ז–ט"והמאות ה

מצרים קיבלו עליהם את פסיקתו של הרמב"ם, ולפחות ארבע תשובות נוספות 
ישראל בכללן, -שבהן נכתב מפורשות שגם בארצות הסמוכות לארץ ישראל, וארץ

 .םהלכה למעשה בכל דבריהאת פסיקת הרמב"ם  םקיבלו עליה

 .א. עדויות על ארץ מצרים2ז.

 לארץ מצרים: להלן עדויות מתוך תשובות מהר"ם המתייחסות

 ]=מצרים[, שאנו דנין על פיו במקום הזה ,לדעת הרמב"ם ז"ל ל שכןכ"( 1
 119".ואתריה דמרן הוא

ואחרי דברו לא  ,דמצרים אתריה דמרן הרמב"ם ז"ל הואידוע הוא ומפורסם " (2
 120."ואין דנין כל דיניהם אלא ע"פ דבריו ,ישנּו

כמו שנהגו  ]...[ וודאי דדעת הרמב"ם ז"ל ]=אמת[ איברא ,תשובה"( 3
 ]...[ ועל פיו יחנו ועל פיו יסעו ,ז"ל ]=הרמב"ם[ דהוא אתריה דמרן הבמקומנו ז

 121".ותיהודמנהגא דילן במצרים כוכדי להעמיד דברי רבינו הרמב"ם ז"ל 

 .ב. עדויות על הארצות הסמוכות למצרים ובכללן ארץ ישראל2ז.

להלן עדויות מתוך תשובות מהר"ם המתייחסות לארצות הסמוכות למצרים 
 ישראל:-ובכללן ארץ

                                                 
 שם, סימן תתכה.   115
 שם, סימן אלף שסא.   116
 שם, סימן שני אלפים קז.   117
 פירוש רדב"ז לרמב"ם, הלכות אבל יא, ג.   118
 שו"ת מהר"ם אלשקר, סימן יד.   119
 שם, סימן טז.   120
 שם, סימן יח.   121
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ומי לנו גדול ממשה הוא אדוננו הרמב"ם ז"ל שמפיו אנו חיים עוד כתבתם "( 1
הרמב"ם ז"ל דרך אחרת יש כי ]...[  ובפרט בכל הארצות האלו ,בכל גליות ישראל

 122".כם דרכיו ולא מחשבותיכם מחשבותיוולא דרּכ ,לו

ואתריה דמרן  שאנו דנין על פיו בכל הארצות האלוהנה לדעת הרמב"ם ז"ל "( 2
 123".ז"ל הוא

האלו אתריה דמרן הרמב"ם ז"ל  ]=הארצות[ דכל הגלילותוידוע הוא " (3
 124".נינהו

ואין נוטין  ,יה דמרן הרמב"ם ז"ל נינהווידוע הוא דכל הגלילות האלו אתר"( 4
 125".ובפרט מצרים שהיתה מקום מנוחתו ז"ל ,מדבריו ימין ושמאל

 . ר' יחיא צאלח3ז.

(, נמצאת י"חבקובץ תשובות '"פעולת צדיק" שכתב מהרי"ץ )תימן, המאה ה
ישראל[, ומצרים -תשובה שבה נכתב שארץ המערב ]=נראה שהכוונה כאן לארץ

הארצות הללו קיבלו עליהם את פסיקתו של הרמב"ם הלכה וארץ תימן, בכל 
למעשה. זאת ועוד, גם במקום שנהגו לפסוק כר' יוסף קארו )מחבר ה"שולחן 
ערוך"(, בדינים שבהם חרג מפסיקת הרמב"ם אין פוסקים כמותו, אלא פוסקים 
 הלכה למעשה לאור משנה תורה להרמב"ם. וזה לשון מהרי"ץ בתשובה שכתב:

ומצרים וארץ התימן אתריה דהרמב"ם  ]=ארץ ישראל[ ערבדע דארץ המ
]="שיירי כנסת  השכ"ג תבוכ וזה גלוי ומפורסם בספרים ובפי כל. ,הוא

. ולמדתי ]הבית יוסף[ הב"י נודגם ארץ המערב אתריה דרב 126הגדולה"[,
דאם יש מחלוקת באיזה דין בין הרמב"ם  ,מהשכ"ג שם בהגהת הטור
לי דלא פליג יובשאר מ ,י' באתריה דהב"יורב"י דנהיגינן כהרמב"ם אפ

נהיגינן כהב"י אף דשאר  ,הרמב"ם או שלא נזכר בדבריו ונזכר בדברי הב"י
פוסקים פליגי עליה ע"ש. וזה דבר מוסכם גם מהסברא בידינו קודם ראותי 

 127.דברי השכ"ג

                                                 
 שם, סימן כו.   122
 שם, סימן סז.   123
 שם, סימן צו.   124
 שם, סימן יד.   125
 שיירי כנסת הגדולה )או"ח(, סימן קכח.   126
 שו"ת פעולת צדיק, סימן רנא.   127
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 ח. עדויות נוספות לפסיקה כהרמב"ם

 . פסיקה כהרמב"ם מספרד עד תימן1ח.

 אפח כותב וזה לשונו:הרב יוסף ק

שלא יורה ושלא ידועה היא התקנה שהיתה בטולידו ]=עיר במרכז ספרד[ 
וכך ארצות קאסטיליא ]=חבל ארץ בצפון  128.יפסוק שום אדם נגד הרמב"ם

[ ט"וומרכז ספרד[ ותוניס, וכמו שכתב הרב אברהם זכות ]ספרד, המאה ה
פשטו בכל גלויות ]...[, וז"ל: "ומשיצאו חבוריו אלה ]=של הרמב"ם[ ונת

הסכימו כל ישראל לנהוג בהם ולעשות על פיהם בכל דיני ישראל, 
, ותחילת י"ז]...[ וכתב ר' יעקב פראג'י ]מצרים סוף המאה ה 129".התורה

"שאנו מקובלים מגאוני מצרים ומחכמי המערב, שכל  130[:י"חהמאה ה
 הקהילות שמסוף המערב, וארץ מצרים, וארם נהרים, וארם צובה, ופרס,

 131.ותימן, כולם קבלו עליהם להתנהג על פי חיבור הרמב"ם"

 וביחס לתימן כתב ר' חיים שבתי בתשובה, וזה לשונו:

יש להם לעשות  ]שנהגו כהרמב"ם[ ותו איכא למימר דבאותם המקומות
שידוע שבכל ארץ תימן קבלו עליהם דברי כן לכתחלה וכשר הדבר, 

לכן נראה לי ]...[.  רההרמב"ם ז"ל בכל דיני התורה כמשה מפי הגבו
אין לחוש  ם ]...[שבאותם המקומות שנפסקה להלכה ופוסקים כהרמב"

 132.אף על פי שבמקומותינו נהגו להחמיר ]...[כלל 

 ישראל-. פסיקה כהרמב"ם בארץ2ח.

כותב בשו"ת אבקת רוכל, שאפילו  ט"ז(ישראל, המאה ה-ארץ)ר' יוסף קארו 
ז מפסיקתו, הואיל וכבר קיבלוהו עליהם ישנם רבים שחולקים על הרמב"ם אין לזו
שכן נהגו בכל  ,אין לנו אלא דברי הרמב"ם"בארץ ישראל לרב ולפוסק, וֹכה דבריו: 

עליו רבים כבר קבלוהו  םואפילו שיהיו החולקי ישראל[-]=כוונתו לארץ תהמלכּו
-ובפירושו לטור שנקרא "בית יוסף", הוסיף ר"י קארו שלא רק בארץ 133."עליהם
גם בסוריה ובכל סביבות ארץ ישראל נהגו לסמוך על פסיקת הרמב"ם בכל ישראל, 

לפי שהם ]...[  ישראל וסוריא וסביבותיה נוהגים-ובכל ארץ"הוראותיהם, וזה לשונו: 
 134."סומכים בהוראותיהם על פי הרמב"ם ז"ל

                                                 
 .955ראה בר, תולדות היהודים, עמ'    128
 ספר יוחסין, עמ' קכד.   129
 בשו"ת מהרי"ף, סימן נט.   130
 המדע, עמ' כב.משנה תורה )קאפח(, מבוא לספר    131
ותשובתו הובאה בפירושו של מרי יוסף  .שו"ת מהרח"ש )תורת חיים(, חלק ד, סימן ב   132

 רלג.–קאפח למשנה תורה, בהלכות גירושין ט, ]כה[, עמ' רלב
 שו"ת אבקת רוכל, סימן קמ.   133
 שם, סימן רסה.   134
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ויתרה מזו, בשו"ת אבקת רוכל בסימן לב, נשאל ר' יוסף קארו על קהילות 
ם דור אחר דור, האם ניתן לכפות עליהם לנהוג כפוסקים אחרים, שנוהגים כהרמב"

דור אחר  ]...[ לות שנוהגים כהרמב"ם ז"ליקה ,ילמדנו רבנווזה לשון השאלה: "
?". וכך השיב וזולתם ]=ר' יצחק, מחכמי אשכנז[ מהו לכוף אותם לנהוג כהר"י ,דור

 ר' יוסף קארו:

לות שנוהגים ימי הוא זה אשר ערב אל לבו לגשת לכוף קה ,תשובה
 ל וחומר,והלא דברים ק]...[  ?מן הפוסקים חדלנהוג כא ,כהרמב"ם ז"ל

כקוליהון  ית שמאיאי כב :אמרו ,דאין הלכה כמותם ית שמאיומה אם ב
]=מי שרוצה לפסוק כבית שמאי רשאי בתנאי שינהג בכל  וכחומריהן

אשר הוא גדול  ,הרמב"ם ז"לבין בחומרות[,  דבריו לפיהם, בין בקולות
 והמערב ]=פרס[ לות ארץ ישראל והאראביסטאןיוכל קה ם,הפוסקי
מי שינהוג כמוהו בקולותיו  ,נוהגים על פיו וקבלוהו עליהם לרבן ]=ספרד[

  ]=כלומר רבים הם[בּוָר  לוואפי]...[  ?ובחומרותיו למה יכפוהו לזוז ממנו
 ,וזולתו ]ר' אשר, מחכמי אשכנז[ ם כהרא"שלות שנוהגייבאותה העיר קה

לות שנוהגים כהרמב"ם ז"ל לנהוג יט הקהעּואינם יכולים לכוף למ  
 135.כמותם

 ועל דבריו אלה של הר"י קארו, הוסיף הרב יוסף קאפח וזה לשונו:

ובכסף משנה הלכות תרומות פ"א הל' יא, הטילו מרן ]=ר' יוסף קארו[ 
נח"ש ]=נידוי, חרם, שמתא[ על מי שינהג זצ"ל ובית דינו הגדול גזרת 

בארץ ישראל שלא כדעת הרמב"ם, שכן קבלו עליהם הראשונים לנהוג על 
פיו. והיתכן לומר שקבלו עליהם בכל עיר ובכל כפר לנהוג על פיו לאחר 

סוגיין דעלמא ]=הסוגיות  :שיקבלו אישור של היחיד בדורו, אלא פשוט
הרמב"ם כפי שמבין ממנו האדם יום[ לפסוק כ-המצויות של חיי היום

הפשוט ]...[ וכמו שכתבו רבים רבים אחרים, כי אז טרם פׂשתה הגדלּות 
 136בעולם.

 . מקבץ דוגמאות לסיום3ח.

ואפילו שאין ספק (: "ט"זכתב ר' שמואל בן משה די מדינה )יוון, המאה ה א(
דבר תמוה מאד לסמוך  כל מקום,מ ]=ר' אשר מחכמי אשכנז[, שגדול כבוד הרא"ש

אשר  רץ ישראלבא ל שכן ]...[וכ ,אתבמקום שהרמב"ם גדול כבודו ביתר ׂש ל זהע
 137".דבריו ך עלושם נוהגים לסמ

כי כן מנהג העיר (: "ט"זכתב ר' משה בן יוסף טראני )ארץ ישראל, המאה ה ב(
 םאותב ,ואנחנו הספרדים ושאר הלשונות שבאנו פה ,בין תושבי העיר ]...[ פה צפת
וכיון ]...[  הרמב"ם תכדע םוגם לפסוק בכל הדיני ]...[ המנהג רנמשכנו אח םהשני

                                                 
 שם, סימן לב.   135
 משנה תורה )קאפח(, מבוא לספר המדע, עמ' כב.   136
 שו"ת מהרשד"ם, יורה דעה, סימן קצג.   137
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גם בזה אנחנו חייבים ללכת אחריו בדין  ,כהרמב"ם ז"ל םשאנחנו פוסקים בכל הדיני
 138".זה

כי הרמב"ם ז"ל הוא " (:ט"זישראל, המאה ה-כתב ר' משה אלשיך )ארץ ג(
 139".וכל גבולותינו נמשכים אחריו ]=רב המקום[ מריה דאתרא

ואף מב"ם ]...[ כתב הר(: "ט"זכתב ר' לוי בן חביב )ארץ ישראל, המאה הד( 
ראוי והגון לנו לתלות  ,כי יקשה לנו על דבריו מתוך שיטת התלמוד המפורסם אצלנו

 ,אנו לקבל דבריו מבלי שנהרהר אחריו םוחייבי ,גתנוסרון במיעוט הקפתנו והׂשיהח
 תוספתא ספרי וספרא ואגדתא למיב האריה בהקפת התלמוד בבלי וירושלֵ כי לבו ּכְ 

הרב  הואלו הי ,ואנו בעונותינו נסתרה מעינינו למיעוט הספרים ולקוצר השגתנו ]...[
 140".לפנינו היה פותח לנו פתח רחב יותר מפתחו של אולם

ונסיים מאמר זה בדברי ר' שלמה הכהן, שפסק שאין לדחות את דברי הרמב"ם 
(, וזה ט"זבשום מקום, ויש לפסוק תמיד על פיו. כותב ר' שלמה הכהן )יוון המאה ה

דאין לדחות דברי  ,היא ]=שלפי האמת[ דקושטא דמלתא ]=ואמת[ ואיבראלשונו: "
אף על פי שיקשה לנו על דבריו מתוך שיטת הגמרא המפורסם  ,הרמב"ם בשום מקום

 141".אצלנו

                                                 
 שו"ת המבי"ט, חלק ג, סימן נו.   138
 שו"ת מהר"ם אלשיך, סימן צו.   139
 שו"ת מהרלב"ח, סימן יב.   140
 שו"ת מהרש"ך, חלק ב, סימן קצו.   141
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 סוף דבר

מדברי חכמי ישראל עולה בבירור, שאין צורך להיות בקיאים בחדרי הגמרא 
כדי לפסוק הלכה מתוך משנה תורה, ופסיקת הלכה מתוך משנה תורה רצויה לכלל 
שכבות העם. זאת ועוד, מדבריהם נלמד, כי פסיקת ההלכה לפי הרמב"ם היתה 

עד לפני כמה  רווחת מאד והקיפה מדינות רבות. לאור כל זאת מתברר אפוא, כי
מאות שנים היה ברור לרבים מחכמי ישראל כי הרמב"ם הוא גדול הפוסקים וגדול 
חכמי ישראל בהלכה ובמחשבה. הפסיקה הקדומה בישראל הייתה לפי הרמב"ם 

שכל עמך בית ישראל פסקו לפי הרמב"ם,  וברורלאור ספרו הגדול "משנה תורה", 
 למוד ובמכמניו.ולא רק יחידי סגולה שהיו בקיאים בחדרי הת

עוד ראינו במאמר זה, כי משנה תורה להרמב"ם איננו ככל שאר ספרי הפסיקה, 
לבד מייחודו בסידורו, בלשונו, בדיוקו, בהיקפו, בכלילות שלמותו, לבד מכל אלה, 
יש לספר משנה תורה להרמב"ם ייחודיות מהותית נוספת שמשווה לו מעמד עליון 

בכל הדורות. וככל שעם ישראל יתקרב לדרך ומכריע בהוראת ההלכה לעם ישראל 
וא ָחְכַמְתֶכם "האמת שסלל הרמב"ם, כך הוא יתקרב להגשמת ייעודו הרוחני,  י ה  ּכ 

ים ָהֵאֶלה ְוָאְמרּו ַרק ַעם ָחָכם ְוָנבֹון  ְׁשְמעּון ֵאת ָּכל ַהֻחּק  ים ֲאֶׁשר י  יַנְתֶכם ְלֵעינֵי ָהַעמ  ּוב 
 ו(. ים ד,)דבר "ַהּגֹוי ַהָּגדֹול ַהֶזה

דברי הרמב"ם שבסוף הקדמתו למשנה תורה, אף שכבר אמרנום ונצרף את 
פעם ופעמיים, מפני שחביבין הם, ומפני שעיקמו את האמת עד שנדמית למוזרה 

 ונכריה:

כדי שלא יהא אדם צריך לחיבור אֵחר בעולם בדין מדיני כללו של דבר, 
לה עם התקנות , אלא יהיה חיבור זה מקבץ לתורה שבעל פה כוישראל

בור התלמוד, וכמו  והמנהגות והגזרות שנעשו מימות משה רבנו ועד ח 
לפיכך קראתי שפירשו לנו הגאונים בכל חיבוריהם שחיברו אחר התלמוד. 

שם חיבור זה משנה תורה. לפי שאדם קורא בתורה שבכתב תחלה ואחר 
ר אחר ואינו צריך לקרות ספכך קורא בזה ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה 

 .ביניהם

ערכתו המושכלת של הרמב"ם, כי יבוא יום ובו תמלא הארץ דעה ונסיים בה
את ה', תסתלק הקנאה ותאוות השררה, ומאותו יום ואילך תזרח שמשו של הרמב"ם 

 על כל באי עולם, וזה לשונו:

וכל מה שתיארתי לך על מי שלא יקבלוהו ]את משנה תורה[ כראוי לו, אין 
בדורות הבאים כאשר תסתלק הקנאה ותאוות השררה  זה אלא בדורי אבל

פרט למי  , ויוזנח כל שזולתו בלי ספק,יסתפקו כל בני ישראל בו לבדו
 142שמחפש דבר להתעסק בו כל ימי חייו ואף על פי שלא ישיג תכלית.
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