„¯¯ÏÒ˜ÈÙ ¯Â

ÈÓÏ˘Â¯ÈÏ Ì"·Ó¯‰ ÒÁÈ
‰‡Ù ˙ÎÒÓ ‰˘ÓÏ Â˘Â¯ÈÙÓ Û˜˙˘Ó˘ ÈÙÎ
אחת השאלות שנותרו עדיי פתוחות בחקר משנתו ההלכתית של הרמב" מתייחסת
למקורותיו ההלכתיי .במאמר זה נבח את יחסו של הרמב" לתלמוד הירושלמי כמקור
הלכתי ,כמו ג מקור לפירוש המשנה ,ונתמקד בשאלה א שינה הרמב" את יחסו
לירושלמי במהל חייו .את המעקב אחר יחס הרמב" לירושלמי במהל השני נעשה
על ידי השוואת פסיקותיו ופרשנויותיו בכתביו ההלכתיי המוקדמי והמאוחרי ביחס
לנושאי שעלו במשנה מסכת פאה.
Ì"·Ó¯‰ Ï˘ ÌÈÈ˙ÎÏ‰‰ ÂÈ˙Â¯Â˜Ó
הרמב" עצמו ציי מה מקורותיו ,וכ כתב בראש ההקדמה לפירוש המשנה" :אני
משה ב מימו הספרדי בניתיהו ,Â‰È˙È˘Ó „ÂÓÏ˙‰ ÌÈÓÂ ,ומספיר התוספתא יסדתיהו,
ובפו ספרא רבצתיהו ,ומזהב ספרי טחתיהו ,ובדברי הגאוני סמכתיהו ,וככס הצרו
זקקתיהו ,ובמעבה לבי יצקתיהו" 1.הרמב" חזר על הדברי בהקדמה למשנה תורה
)סעי לט(2:
אות הפירושי והתשובות וההלכות שחיברו הגאוני ,וראו שה דברי
מבוארי ,נתקשו בימינו ,ואי מבי ענייניה כראוי אלא מעט במספר .ואי צרי
לומר התלמוד עצמו ,הבבלי והירושלמי ,וספרא וספרי ,והתוספתות – שה
צריכי דעת רחבה ונפש חכמה וזמ ארו3.
כאשר כותב הרמב" "ומי התלמוד משיתיהו" ,הוא מתכוו ה לתלמוד הבבלי ה
לירושלמי ג יחד ,מפני שבכל מקו שכתב בפירוש המשנה "ואמרו בתלמוד" אי
 ,ÔÂÓÈÓ Ô· ‰˘Ó ÂÈ·¯ ˘Â¯ÈÙ ÌÚ ‰˘Ó .1מהד' הרב יוס קאפח ,ירושלי תשכ"ג ,עמ' א .זהו חלק
מפתיחה שכתב הרמב" בחרוזי בעברית בתחילת ההקדמה למשנה .משו מה במהדורתו של הרב
יצחק שילת ,ירושלי תשנ"ב ,פתיחה זו חסרה.
 ,˙ÂÂˆÓ‰ ÔÈÈÓÂ ‰Ó„˜‰ – ‰ËÂ˘Ù „È ˘Â¯ÈÙ ÌÚ Ì"·Ó¯Ï ‰¯Â˙ ‰˘Ó .2מהד' הרב נחו אליעזר
רבינובי ,מעלה אדומי תשנ"ז ,עמ' מחמט.
 .3ובאופ דומה ראה ג באיגרת לר' פינחס הדיי )‡‚¯ Ì"·Ó¯‰ ˙Âב ,מהד' הרב יצחק שילת ,ירושלי
תשמ"ז ,עמ' תמגתמד(" :כל הדברי הסת שבו ]= הדברי שהרמב" לא כתב עליה שזו דעתו
בלשו "יראה לי"[ – תלמוד ערו הוא בפרוש בבבלי או בירושלמי או מספרא ...הודעתי בתחלת
החבור שלו מתלמוד בבלי וירושלמי וספרא."...
נטועי טז )שבט תש"ע(
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כוונתו לאחד מהתלמודי דווקא4.

בר היחס בי המקורות השוני של הרמב" עדיי לא התברר עד תומו .אחד
ממקורותיו העיקריי הוא התלמוד הירושלמי .הרמב" השתמש בו תדיר ,בוודאי
במסכתות שאי עליה תלמוד בבלי א ג במסכתות שיש .רווחת הדעה ,ה בעול
המחקר ה בעול הלימוד המסורתי ,שהרמב" נהג לעתי מזומנות לפסוק הלכה על פי
הירושלמי ,א שדבריו עומדי בסתירה לדברי הבבלי באותו נושא5.
?ÈÓÏ˘Â¯È‰ „ÂÓÏ˙Ï ÂÒÁÈ ˙‡ Ì"·Ó¯‰ ‰È˘ Ì‡ ÌÈ¯¯·Ó „ˆÈÎ
מקובלת כיו במחקר הטענה שיחס הרמב" לירושלמי השתנה במהל השני– 6

בתחילה )במהדורה הראשונה של פירוש המשנה( לא פסק כירושלמי ,א בהמש שינה
את גישתו ובמשנה תורה ִהרבה לפסוק כירושלמי ג נגד הבבלי .לדעת החוקרי פסיקה
כזו מאפיינת את הרמב" בכתביו המאוחרי.
לענ"ד נראה שמסקנה זו בטעות יסודה 7.אות חוקרי ביססו את מסקנת על מספר
הלכות המתאימות לה ,אול א יבדקו בצורה בלתיתלויה את מכלול פסיקותיו של
הרמב" יגלו שרוב ההלכות אינ מתאימות למסקנות אלו :יש מקרי שבה פסק
הרמב" במהדורה ראשונה כירושלמי ובמהדורה שנייה שינה לדברי הבבלי; יש מקרי

 .4דוגמות לכ שהרמב" כתב "ואמרו בתלמוד" והתכוו לתלמוד הירושלמי דווקא מצויות בפירוש
המשנה לרוב .במאמר זה אנו מתרכזי במסכת פאה ,וש מופיע ביטוי זה ביחס לתלמוד הירושלמי
במקומות הבאי  :פ"ב מ"ג; פ"ג מ"ב; פ"ג מ"ו; פ"ה מ"ח; פ"ו מ"ב; פ"ז מ"ב .ג בשאר הש"ס
הדוגמות לכ רבות ,ראה כלאיי פ"ב מ"ח; שביעית פ"ה מ"ב )"וכ אמרו" = ירושלמי( .הרמב"
איננו מכנה את התלמוד הבבלי "תלמוד דיד" ואת הירושלמי כ"תלמוד של אר ישראל" או
"מערבא" ,אלא מכנה את שניה "תלמוד" סת ואינו מבחי ביניה .
 .5שו"ת מהר"י קולו ,סימ ק; ל' גינצבורג ÈÓÏ˘Â¯È· ÌÈ˘Â„ÈÁÂ ÌÈ˘Â¯ÈÙ ,א ,ניו יורק תש"א ,עמ' קח.
י' ברודי )'לפסיקת הרמב" על פי התלמוד הירושלמי בניגוד לתלמוד הבבלי'Maimonidean ,
 ,Studies 4, 2000עמ' איא( העלה תאוריה שהרמב" מעדי את הירושלמי רק במקומות שאי
בבלי על אותה המסכת ,והבבלי מתייחס לנושא במסגרת סוגיה במסכת אחרת .הוא מציג את הדברי
דר שתי סוגיות בלבד ,ודבריו עדיי טעוני הוכחה וביסוס.
M. Guttmann, ‘The Decisions of Maimonides in His Commentary on the Mishna’, .6
 ;Hebrew Union College Annual, Cincinnati 1925, pp. 230-231א' אדלר˙ÂÂ¯˜Ú‰ ,
 ,‰¯Â˙ ‰˘ÓÏ ‰˘Ó‰ ˘Â¯ÈÙÓ Ì"·Ó¯‰ Ï˘ ÂÈ˙Â¯ÊÁÏ „ÂÒÈÎ ÌÈÈ˙ËÈ˘‰חיבור לש קבלת התואר
דוקטור ,אוניברסיטת בר איל ,רמת ג תשמ"ז; הנ"ל' ,יחסו של הרמב" לתלמוד הירושלמי' ,בתו:
ז' עמר וח' סרי )עורכי ( ,Ï"ˆÊ ÁÙ‡˜ „Â„ Ô· ÛÒÂÈ ·¯Ï ÔÂ¯ÎÊ ¯ÙÒ ,רמת ג תשס"א ,עמ' .235202
 .7שיטת תואמת קו מחשבה כללי ,שהרמב" במהל חייו שינה את עמדתו כלפי הגאוני  ,התוספתא,
והשקלא והטריא שבתלמוד ,ראה :מ"ש הכה פלדבלו ' ,פסקיו של הרמב" לאור גישתו לחומר
הסתמי שבבבלי' ,4746 ˙Â„‰È‰ ÈÚ„ÓÏ ˙È˜È¯Ó‡‰ ‰ÈÓ„˜‡‰ È¯·„ ,תש"  ,עמ' קיאקכ; א' כה,
'מאיר שמחה פלדבלו  :האיש ושיטתו במחקר התלמודי' ˘ÚÓÏ ÔÂÈÚ¯Ó ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ,ב,
תשס"ו ,עמ' .6549
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שבה פסק כבר במהדורה הראשונה כירושלמי ונשאר בדעתו זו; ויש מקרי רבי
שפסק כבבלי א על פי שהירושלמי חולק עליו.
הדר לבדיקת יחסו של הרמב" לתלמוד הירושלמי חייבת לעבור דר לימוד
שיטתי של כתבי הרמב" והשוואת למקורות .אנו התחלנו במלאכה זו בעזרת מעבר
שיטתי על פירוש הרמב" למשנה והשוואת פרשנותו בכל משנה לדבריו בכתביו
המאוחרי יותר 8.בימי אלה מובא לדפוס פירוש הרמב" למסכת פאה – מהדורה
מבוארת ,שיוצא לאור על ידי כותב מאמר זה .דר העיו במשניות שבמסכת פאה בחו
בי השאר את שאלת יחס הרמב" לירושלמי ,ותוצאות העיו מוצגות במאמר זה .בכל
משנה שבה נחלקו הבבלי והירושלמי בדקנו כיצד הכריע הרמב" ,וא יש שינוי בדבר
בי המהדורות השונות9.
ÈÓÏ˘Â¯ÈÏ Ì"·Ó¯‰ Ï˘ ÂÈ˙Â·¯ ÒÁÈ
הרמב" ,כאיש הלכה מובהק ,הל בדרכי רבותיו 10.כפתיחה לדיו יש לראות כיצד ראו
אבותיו את הירושלמי ואת היחס בינו לבי הבבלי.
לדעת רבותיו של הרמב" יש לסמו על הירושלמי במקו שאיננו חולק על הבבלי.
במקרה של מחלוקת ביניה ,יש להעדי את הבבלי ולא הירושלמי .כ כתב הר"י מיגאש
בתשובה:
...שאי לנו לדחות מהירושלמי אלא דבר שבא הפכו בבבלי .אבל דבר שלא בא
הפכו בבבלי אי לנו לדחותו ,אבל נסמו עליו ונדו בו11.
.8
.9
.10

.11

ד' פיקסלר ,˙¯‡Â·Ó ‰¯Â„‰Ó – Ì"·Ó¯‰ ˘Â¯ÈÙ ÌÚ ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÎÒÓ ,ירושלי תשס"ב; הנ"ל,
 ,˙¯‡Â·Ó ‰¯Â„‰Ó – Ì"·Ó¯‰ ˘Â¯ÈÙ ÌÚ ˙ÂÎ¯· ˙ÎÒÓירושלי תשס"ד; הנ"לÌÚ ‰‡Ù ˙ÎÒÓ ,
) ˙¯‡Â·Ó ‰¯Â„‰Ó – Ì"·Ó¯‰ ˘Â¯ÈÙבדפוס(.
יצוי כי מסקנתנו נתמכת במלואה ג במשנה בברכות ובעבודה זרה ,מסכתות שיש עליה ג תלמוד
בבלי וג תלמוד ירושלמי ,ראה בנספח למסכת ברכות ע פירוש הרמב" )לעיל ,הערה  ,(8עמ' תנז.
ברוב המוחלט של המקרי פסק הרמב" כרבותיו )ר' מימו אביו ,הר"י מיגאש – רבו של ר' מימו,
הרי" – רבו של הר"י מיגאש ,והר"ח( .כאשר חלק עליה  ,כתב זאת בצורה מפורשת וראה צור
להסביר מדוע הוא חולק .ראה בפירוש המשנה למסכת שבועות פ"ו מ"ז; עדיות פ"א מ"ג; ש פ"ד
מ"ז; חולי פ"א מ"ב; בכורות פ"ח מ"ח; כלי פי"ג מ"ד; ש פכ"ד מ"י .המבקש להסביר את דברי
הרמב" בצורה שונה מדברי רבותיו ידו על התחתונה ,ועליו להביא ראיה חזקה שכ ה הדברי .
בעניי זה ראה מאמרי' ,לשו תקיפה בפירוש המשנה לרמב" – לשונו של הרמב" בפסיקת הלכה
במקומות מסופקי  ,ולשאלת יחוס הפירוש לתלמוד מסכת ראש השנה לרמב" ' ÈÈÒ ,קלהקלו,
תשס"ה ,עמ' קנאקצח .כבר הרמב" בעצמו התייחס למספר המקומות שבה חלק על הרי"
בתשובה ששלח לר' נהוראי בר' הלל הדיי )אגרות הרמב" ]לעיל ,הערה  ,[3עמ' תרנבתרנג(:
"אמנ מה שזכרת על רבנו יצחק ז"ל ]הרי"[ ...אנחנו חלקנו עליו בקצת מקומות ,כמו ל' מקו או
יותר".
שו"ת הר"י מיגאש סימ פא ,מהד' שמחה חסידה ,ירושלי תשנ"א ,עמ' עג .על גישת הרי" והר"י
מיגאש לתלמוד הירושלמי ראה :א' הכה' ,התלמוד הירושלמי בתורת חכמי ספרד הראשוני ',
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כ היא ג דעת הרי":
...דכיו דסוגיי דגמרא דיל להתירא ,לא איכפת ל במאי דאסרי בגמרא דבני
מערבא ,דעל גמרא דיל סמכינ דבתרא הוא ,ואינהו הוי בקיאי בגמ' דבני מערבא
טפי מינ ,ואי לאו דקי להו דהאי מימרא דבני מערבא לאו דסמכא הוא ,לא קא
שרו ליה אינהו12.
כ הייתה ג דעת הגאוני ,ראה דברי רב האי גאו:
ומלתא דפסיקא בתלמוד דילנא ,לא סמכינ בה על תלמודא דבני אר ישראל,
הואיל ושני רבות איפסיקא הוראה מתמ בשמאדא ...אנ על מסקאני דהכא
סמכינ .אבל מילתא דלית עלה פלוגתא בתלמוד דילנא ,חזיננא מה דאיתמר הת,
אינמי לגלויי טעמא דמילתא13.
וכבר מצאנו כי הרמב" עצמו בתשובה כתב כדברי רבותיו והגאוני" :ה דאמרינ
בירושלמי ...יראה לי שראוי לסמו על זה ,שהרי לא חלק על דברי הבבלי אלא פירש
הדבר" 14.א כ ,נית לסמו על הירושלמי במקו שאי בבלי או במקו שבא לפרש את
הבבלי.
˘Â¯ÈÙ‰ Ï˘ ‰Â˘‡¯‰ ‰¯Â„‰Ó· ¯·Î ÈÓÏ˘Â¯ÈÎ Ì"·Ó¯‰ ˙˜ÈÒÙ
אחת מטענות החוקרי לביסוס השערת שבתחילה לא ראה הרמב" את הירושלמי
כמקור הלכתי מוסמ ,היא שלדבריה "לא נמצא עדיי במהדו"ק של פיהמ"ש – 15ולו
מקו אחד – מקרה שהרמב" הסתמ בו על הירושלמי ככלי להכריע במחלוקות בי
התנאי ,לרבות במסכתות שאי חומר בבלי מקביל בנמצא .וכל שכ שלא מוצאי בשלב
הזה שהרמב" יעדי שיטה ירושלמית על פני שיטה בבלית"16.
כנגד טענה זו נזכיר קוד כול את הספר  17,ÈÓÏ˘Â¯È‰ ˙ÂÎÏ‰שבו החל הרמב"
.12
.13
.14
.15

.16
.17
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˘˙ È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰ ÔÂיחיט ,תשנ"בתשנ"ד ,עמ' .176113
עירובי לה ע"ב בדפי הרי".
ש' אס )מהדיר( ,‰ÊÈ‚‰ ÍÂ˙Ó ÌÈÂ‡‚‰ ˙Â·Â˘˙ ,ירושלי תרפ"ט ,עמ' .126125
שו"ת הרמב" סימ רצט ,מהד' בלאו ,ירושלי תשמ"ו ,כר ב ,עמ' .558
עיו בעדויות השונות למסירת הטקסט של פירוש המשנה מראה ,שלמעשה הרמב" מעול לא סיי
את פירושו אלא הוסי וגרע ,תיק ושינה עד סו ימיו .מאחר שהמקור עצמו השתנה מיו ליו  ,א
ההעתקות שנעשו ממנו אינ אחידות .כל העתקה או ציטוט משקפי את מצב הנוסח בשלב מסוי ,
ושוני מהעתקות או ציטוטי שנעשו לפני כ או אחר כ .כל שלב כזה נקרא 'מהדורה' ,ומכא מקור
הביטוי "מהדורה קמא" )= מה"ק( ו"מהדורה בתרא" )= מה"ב( .אי מדובר במהדורות ממש אלא
בביטוי לשוני גרדא .עוד על נושא המהדורות ראה במבוא של הר"י קאפח לפירוש המשנה )לעיל,
הערה  ,(1עמ'  ;16י' שילת ,˙ÂÈ¯Â‰Â ‰¯Ê ‰„Â·ÚÏ Ì"·Ó¯‰ ˘Â¯ÈÙ – ‰˘Ó ÔÂ˜È˙ ,ירושלי תשס"ב,
עמ' ידכב.
אדלר בספר הזיכרו לרב קאפח )לעיל ,הערה  ,(6עמ' .213
שרידיו של הספר פורסמו על ידי הרב פרופ' שאול ליברמ ,ניו יורק תש"ח.
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לכתוב ספר פסקי לירושלמי על דר שעשה הרי" לבבלי 18.חיבור זה נכתב בצעירותו
של הרמב" עוד קוד לפירוש המשנה 19,ומעיד על מעמדו החשוב של הירושלמי כבר
בשלב מוקד זה של חיי הרמב"20.
מעבר לכ ,להל נדגי מתו מסכת פאה בלבד כיצד הרמב" במספר מקומות
במהדורה הראשונה פוסק הלכה על פי הירושלמי או מעדי אותו על פני הבבלי ,וא כ
הטענה שאי "ולו מקו אחד" כזה כלל אינה נכונה.
‡"Ó ‡"Ù
בפירושו למשנה זו כתב הרמב"" :ואמרו נמנו באושא להיות אד מפריש חומש נכסיו
למצוה" .נוסח זה בדיוק מופיע בירושלמי פאה פ"א ,טו ע"ב" :בממונו – יש לו שיעור.
ואתייא כיי דמר רבי שמעו ב לקיש בש רבי יהודה ב חנינא ,נמנו באושא שיהא אד
מפריש חומש מנכסיו למצות" .ואילו בבבלי בכמה מקומות מופיע רעיו דומה בניסוח
אחר" :א"ר אילעא – באושא התקינו ,המבזבז אל יבזבז יותר מחומש .תניא נמי הכי –
המבזבז אל יבזבז יותר מחומש ,שמא יצטר לבריות" 21.למעשה אי כל מחלוקת בי
הבבלי והירושלמי בעניי זה ,אלא שהירושלמי נוקט לשו חיוב והבבלי לשו שלילה.
אנו רואי כי הרמב" העדי את לשו הירושלמי על לשונו של הבבלי ,והרי לנו
דוגמה לכ ,שכבר במהדורה הראשונה של הפירוש העדי הרמב" את הירושלמי על
פני הבבלי.
Â"Ó ‡"Ù
ֵח –
ְמר ַ
נטל מ הרֶ וזורע ופטור מ המעשרות עד ֶש& ָ
במשנה כתוב" 22:לעול הואֵ ...
.18
.19

.20

.21
.22

"ההלכות אשר עשינו אות מהירושלמי על דר מה שעשה הרב אלו ההלכות מהבבלי" )שו"ת
הרמב" סימ רנא ]לעיל ,הערה  ,14עמ'  ;[459אגרות הרמב" ]לעיל ,הערה  ,[3עמ' תרנבתרנג(.
שהרי הוא כבר נזכר בפירוש המשנה לתמיד פ"ה מ"א" :ולא נתבאר בבבלי מה היא תרעומת המיני ,
אבל נתבאר בתחלת ברכות ירושלמי ,ואמרו' :בדי היה שיהו קוראי עשרת הדברות בכל יו  ,ומפני
מה אי קוראי אות? מפני טינת המיני  ,שלא יהיו אומרי אלו לבד נתנו לו למשה בסיני' .וכבר
קבענו לשו זה בהלכות הירושלמי שחברנו".
אמנ יש שצמצמו את חשיבות החיבור מפאת ההיק המצומצ מאוד שהתגלה ממנו עד היו
ולאור העובדה שחיבור זה לא פורס על ידי הרמב" מעול  .ראה :א' הכה' ,מתלמוד ירושלמי
ל"הלכות ירושלמי" :עיו מחודש בכתבי הרמב" ונוסח ' È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰ ÔÂ˙˘ ,כג ,תשס"ה ,עמ'
) 231ובהפניותיו ש ( .א עדיי יש כא חיזוק לעובדה שהרמב" החשיב את הירושלמי מגיל
צעיר.
כתובות נ ע"א; סז ע"ב; ערכי כח ע"א.
ציטוטי המשנה במאמר זה ה על פי נוסח המשנה שבפירוש הרמב" למשנה מסכת פאה – מהדורה
מבוארת )לעיל ,הערה  .(8הרמב" ניקד חלק מהמילי שבמשנה ,ואנו העתקנו ניקוד זה .על הניקוד
בפירוש המשנה לרמב" ראה מה שכתבנו בנספח למסכת ברכות – מהדורה מבוארת )לעיל ,הערה
 ,(8עמ' תמחתנ.
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דברי ר' עקיבה" .בפירושו ש פסק הרמב" הלכה כנגד רבי עקיבא .נראה שהמקור
לפסק זה הוא בירושלמי על משנה זו )טז ע"ג(" :ואתיא דרבי עקיבא בחנויות בני חנו.
דתנא ,למה חרבו חנות בני חנו שלש שני עד שלא חרב בית המקדש? שהיו מוציאי
את הפירות מכלל המעשרות .דהווי דרשי 'עשר תעשר' – פרט ללוקח; 'ואכלת' – פרט
למוכר" .הירושלמי משווה את דברי רבי עקיבא לאנשי בית חנו שנהגו שלא כהלכה
ופטרו ממעשרות כל דבר שהמגדל לא ייעד אותו לאכילה ,וא כ דברי רבי עקיבא ה
שלא כהלכה.
‡"Ó ·"Ù
בביאור מילת 'שלולית' מצאנו מחלוקת בבבלי בבא קמא סא ע"א בי שמואל ור' יוחנ,
והבבלי לא הכריע בי הדעות .בפירוש המשנה הרמב" הכריע כר' יוחנ ,ונראה שעשה
כ מפני שהירושלמי )פאה פ"ב ,טז ע"ד( ,סת כדבריו23.
·"Ó ·"Ù
כ*חת ,ר' יהודה אומר – ַמ ְפ ֶס ֶקת".
/ולה ְל ִה ֶַ +צר ָ
המי שאינה ְיכ ָ
ֲמת ָ
במשנה כתוב" :א ָ
בפירושו ש פסק הרמב" הלכה כר' יהודה .נראה שפסק זה הוא על פי דברי הירושלמי
ש )יז ע"א(" :הוו בעי מימר ולא פליגי" ,כלומר שר' יהודה מפרש את דברי תנא קמא
לגבי שלולית ,וא כ הלכה כמותו24.
‚ "Ù

25Ê"Ó

במשנה כתוב:
אתיִ;
עשה ָס ָ
בפאה; ר' יהושע אומרָ :ה ָ
ֵיבת ֵ
רבע חי ֶ
ר' אליעזר אומר :קרקע בית ַ
ר' טרפו אומר :ששה על ששה טפחי; ר' יהושע ב בתירה אומרְ :כ ֵדי ִל ְקצר
 .23אמנ ייתכ שא ללא הירושלמי היה הרמב" מכריע כר' יוחנ על פי מסורות כללי הפסיקה
שבידיו ,א אנו יודעי שפרט לכלל שהלכה כבית הלל וש"יחיד ורבי הלכה כרבי " )המובאי
בסו ההקדמה לפירוש המשנה( ,הרמב" אינו עושה שימוש בכללי ההלכה ,ופוסק הלכה בכל
מקו על פי העניי .מסיבה זו עדי לנמק פסיקה על פי מקורות מאשר על פי כללי  .נראה כי
במשנת הרמב" הכללי נבני מהפרטי ולא להפ .דוגמה מובהקת לקביעה זו הוא הכלל שכל
מצוות עשה שהזמ גרמ נשי פטורות ,ראה :פירוש הרמב" למשנה ,קדושי פ"א מ"ז; ובמאמרי,
'פטור נשי ממצוות עשה שהזמ גרמ במשנת הרמב" ' ÈÈÒ ,קלא ,תשס"ג ,עמ' מאנג; וכ
במאמרי' ,סדר הקדימה בברכות פירות שבעת המיני ' ÈÈÒ ,קלג ,תשס"ד ,עמ' רכחרלז.
 .24נראה כי יש חולק על ר' יהודה .בתורת כוהני קדושי פרק ב ב ,מהד' ווייס עמ' פז" :אמת המי
הקבועה – הרי זו מפסקת; רבי יהודה אומר ,א אינה יכולה ליקצר כאחת – הרי זו מפסקת" .על פי
תורת כוהני לדעת תנא קמא אמת מי קבועה מחלקת את השדה לשניי אפילו כשהיא צרה .נראה
כי זו הסיבה שהרמב" הדגיש כי הלכה כר' יהודה על פי הירושלמי.
 .25לפי הדפוסי הרגילי של המשנה זו היא משנה ו.
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23אה,
ול ְשנת ,והלכה ְִ 1ד ָברָיו; ר' עקיבא אומר :קרקע כל שהוא חייבת ֵ
ִ
5חרָי4ת בכס
ול ְקנת ִעמ נכסי ֶש ֵאי ָלה ְ
ובב41רי ,ולכתב עליו ְ2ר4זְ3לִ ,
ִ
ָקה.
4ב ְחז ַ
4ב ְ6ַ 7ר ַ
ִ
כא א שהמשנה פסקה הלכה כר' יהושע ב בתירה ,הרמב" בפירושו פסק כר' עקיבא.
נראה שמקורו בירושלמי כא )יז ע"ד(" :ר' מנא בעי ,וליתנ אמר קמה כל שהיא חייבת
בפיאה ]= מדוע המשנה נוקטת לשו "קרקע כל שהיא" ,הרי ג ללא קרקע כלל
חייבי[? אלא בגי דתנא ביכורי ,תנא קרקע" ,כלומר באמת אי צור בקרקע כלל על
מנת להתחייב בפאה .כ העלה הירושלמי למסקנה ,ונראה שזהו המקור לפסיקת
הרמב" בפירוש המשנה כר' עקיבא ,שכ א הגמרא מפרשת אחת מהדעות מסתבר
שההלכה כדעה זו.
אמנ דברי ר' עקיבא ביחס לקנייני ולפרוזבול מוזכרי ג בבבלי ,א ההתייחסות
לדי פאה מופיעה רק בירושלמי ,והרמב" פסק כירושלמי כבר במהדורה הראשונה של
חיבורו.
מדוגמות אלו אנו רואי שלא נכונה הטענה שבמהדורה הראשונה של פירוש
המשנה לא פסק הרמב" כירושלמי.
ÈÓÏ˘Â¯ÈÎ ‰Â˘‡¯‰ ‰¯Â„‰Ó· ˜ÒÙ Ì"·Ó¯‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó
ÈÏ··Î ‰Â¯Á‡‰ ‰¯Â„‰Ó·Â
החוקרי הוכיחו את טענת בדבר שינוי יחס הרמב" לירושלמי על פי מקרי שבה
לכאורה במהדורה הראשונה פסק הרמב" כבבלי ,ואחר כ העדי באותה הסוגיה את
הירושלמי .בר ,אות חוקרי לא חיפשו כלל מקרי הפוכי ,שבה במהדורה
הראשונה ,הרמב" פסק או ביאר כירושלמי ,ובמהדורה השנייה העדי את פסיקת
הבבלי 26.דוגמות כאלו מצויות לרוב בפירוש המשנה ,ובשורות הבאות נדגי זאת מכמה
מקומות בפירוש המשנה לפאה.
Ë"Ó „"Ù
די המשנה מבוסס על דעת ר' מאיר ,שאי קניי לגוי באר ישראל להפקיע מתרומות
ומעשרות .הרמב" בתשובה 27מבאר ,שדעתו בסוגיה זו נשתנתה במהל

השני28.

 .26במסכת פאה יש ג מקרה אחד שבו הרמב" במהדורה הראשונה הסביר על פי הירושלמי א
במשנה תורה הסביר על פי מדרשי ההלכה .בפירוש המשנה פ"א מ"ד למד הרמב" את הפטור של
תאני מפאה מהירושלמי ש )טז ע"ג( ,א במשנה תורה הלכות מתנות עניי פ"ב ה"ב פסק על פי
התורת כוהני קדושי פרק א ז ,מהד' ווייס עמ' פז .להרחבה ראה מסכת פאה ,מהדורה מבוארת
)לעיל ,הערה  ,(8עמ' מבמד.
 .27שו"ת הרמב" סימ קכט )לעיל ,הערה  ,14כר א ,עמ' .(237235
 .28ראה ג מאמרנו 'קניי לגוי באר ישראל להפקיע מ המעשרות – עיו בחזרותיו של הרמב"
והנפקא מינה להיתר מכירה בזמ הזה' ÈÈÒ ,קלט ,תשס"ז ,עמ' עגצב.
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בתחילה סבר שאי הלכה כר' מאיר אלא כר' שמעו ,שיש קניי באר ישראל לגוי
להפקיע מתרומות ומעשרות ,כפי שעולה מכמה מקומות בירושלמי )דמאי פ"ה ,כד ע"ד;
גיטי פ"ד ,מו ע"ב( ,וכ כתב במהדורה הראשונה של פירושו למשנתנו .מאוחר יותר
שינה את דעתו ופסק כר' מאיר ,על פי סוגיית הבבלי בכורות יא ע"ב ,ותיק את פירושו
למשנה בהתא.
הרי לנו דוגמה הפוכה מטענת החוקרי :במהדורה הראשונה פסק הרמב"
כירושלמי ,ובמהדורה האחרונה שינה לדעת הבבלי.
„"Ó ‰"Ù
לדעת חכמי ,אד שהיה עובר ממקו למקו ונזקק לכס ,רשאי ליטול לקט שכחה
ופאה ומעשר עני ,ואינו צרי להחזיר כשחוזר לביתו .בפירוש המשנה כתב הרמב",
שמכל מקו מידת חסידות היא שישל את שלקח כשישוב לביתו ,ונראה שכתב כ על
פי הירושלמי ש )יט ע"א – "למידת הדי נצרכה"( .ואילו במשנה תורה הלכות מתנות
עניי פ"ט הט"ו 29פסק הרמב" שאינו חייב לשל כלל ,כפי שעולה מהבבלי בחולי קל
ע"ב .האחרוני על הסוגיה ציינו 30,שבפירוש המשנה הל הרמב" אחרי הירושלמי
ובמשנה תורה הל אחרי הבבלי.
‚"Ó Á"Ù
לדברי המשנה ,אי עני נאמ לומר שקיבל קמח או פת בתורת לקט ,שכחה ופאה.
הרמב" בפירושו מוסי ,שהעני נאמ לומר שקיבל חיטי וטחנ ואפא בעצמו ,ומקור
הדברי בירושלמי על אתר )כ ע"ד( .בר ,במשנה תורה הלכות מעשרות פי"ב הי"ג לא
הזכיר הרמב" שהעני נאמ לומר כ ,וכמה ממפרשיו )ר' משה פרובינצאלו ,מהר"י
קורקוס ועוד( הבינו שחזר בו ולא פסק את הירושלמי להלכה .כמו כ ,בהמש המשנה
נאמר שעני אינו נאמ לומר שקיבל זיתי ועשא שמ ,והרמב" בפירושו מבאר מדוע
יש חילוק בי חיטה וזיתי בעניי זה :בחיטה נית לטחו כמות מועטת ,ובזיתי אי8
אפשר .הסבר זה אינו מופיע במשנה תורה ,ומכא שהרמב" במשנה תורה סבר שאי
לחלק בי חיטה לזיתי ,וג בחיטה אי עני נאמ לומר שטח בעצמו .כ נראה ג
מדברי הרמב" במשנה תורה ש הי"ד ,שאי עני נאמ לומר שקיבל ירק ובישלו בעצמו,
אלא א כ מדובר בכמות מועטת ,שאז יש לו מיגו ,שיכול לטעו שקיבל את הירק
מבושל ,שכ דר בעלי בתי לית מעט מקדרת לעני .משמע שכאשר אי מציאות
שבעל הבית נות מוצר מוגמר )כמו במקרה של חיטה וקמח( ,אי העני נאמ לומר
שקיבל מתנות עניי ועיבד אות בעצמו ,בניגוד לדברי הירושלמי והרמב" בפירוש
המשנה.
 .29כל הציטוטי וההפניות למשנה תורה – ספר זרעי במאמר זה ה על פי מהדורת הרב יצחק שילת,
רמב" מדויק ,מעלה אדומי תשס"ד.
 .30ראה לדוגמה :הרב שי"ח קניבסקי ,‰ÂÓ‡ È¯Ú˘ ,מסכת פאה ,בני ברק תש"ס ,עמ' רצח.
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הרי לנו מקרה נוס הסותר את הטענה שבמשנה תורה העדי הרמב" את
הירושלמי :כא הל הרמב" במהדורה הראשונה אחרי הירושלמי ,ובמשנה תורה חזר
בו לפסוק כנגד הירושלמי.
עד כא הבאנו רק כמה דוגמות ממסכת פאה .במקו אחר 31ציַיו לדוגמה נוספת
ממסכת ברכות ,שבה הרמב" פסק כירושלמי במהדורה ראשונה א במשנה תורה נקט
כבבלי32.
‰Â¯Á‡ ‰¯Â„‰Ó· Ì‚ ÈÏ··‰ ˙Ú„Î ¯‡˘ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó‰ ˙ˆ˜Ó
כדי להוכיח שינוי בגישה ,אי די במציאת כמה מקרי המעידי על שינוי כזה ,אלא יש
לבדוק את התמונה הכללית ולשלול את האפשרות שמקרי אלו ה חריגי לא
מאפייני .במקרה שלנו – ג א בכמה מקרי הרמב" הל בתחילה אחרי הבבלי
ואחר כ העדי את הירושלמי ,נית להראות כי ברוב הסוגיות במשנה תורה שבה
חלוקי הבבלי והירושלמי הרמב" פסק כבבלי ג במהדורה האחרונה ,ממש כדר
רבותיו )לעיל ,ליד הערה  ,(10וכפי שעשה במהדורה הראשונה ,כ שהמקרי שבה
העדי את הירושלמי אי בה כדי ללמד על הכלל .להל מקצת המקרי הללו כפי
שהתבררו בפירוש הרמב" למסכת פאה.
·" Ù

33‡"Ó

המשנה דנה בתנאי שבה שדה אחד הופ לשני שדות לעניי חיוב פאה .המשנה
אמרה" :הקוצר ַל ַָ 7חת – מפסיק דברי ר' מאיר .וחכמי אומ']רי[ ֵאינו ַמ ְפ ִסיק אלא א
כ ַחרַש" .מדוע הקוצר לשחת גור להפרדה לשני שדות?
בסוגיה זו נחלקו הבבלי והירושלמי .שניה השוו את דברי ר' מאיר לדברי המשנה
במנחות )פ"י מ"ח( ,אלא שהשוואה זו הביאה אות למסקנות הפוכות בדיוק.
על פי הירושלמי בפאה פ"ב ה"א )טז ע"ד  8יז ע"א( קצירה מפסיקה מפני שהיא
חייבת בפאה ,וא כ המחלוקת במשנה בפאה היא אחרי הבאת שליש .קוד הבאת
שליש מה שנקצר פטור מפאה ,וג לשיטת ר' מאיר חייב לחרוש.
 .31עיי :מסכת ברכות – מהדורה מבוארת )לעיל ,הערה  ,(8עמ' רצטש.
 .32בדברינו ש )הערה קודמת ,עמ' תנז ובהפניות הנזכרות ש( דחינו ג את הטענה ,שהרמב"
במהדורה הראשונה הל בעקבות הגאוני ,ואילו במהדורה השנייה ובמשנה תורה נקט עמדה
עצמאית וחלק עליה .לחיזוק טענה זו נית לציי את המשנה בפאה פ"א מ"ד .בפירוש המשנה ש
נקט בדר מקורית ואס דרשות רבות עבור כל אחד מפרטי הדיני ,ואילו במשנה תורה הל בשיטת
הגאוני )במקרה זה בה"ג( ופסק את דבריו ולא את חידושו בפירוש המשנה .למקרה דומה עיי פאה
פ"ד מ"ה ביחס להסבר המילה 'אבעיות' .במקביל ,ישנ מקרי שבה כבר במהדורה הראשונה
הציג הרמב" דעה עצמאית כנגד הגאוני ,ראה בפירוש המשנה פאה פ"ב מ"א בביאור המילה
'שלולית' ובפ"ג מ"ב בביאור המילה 'מנמר'.
 .33העדפת הבבלי בסוגיה זו באה לידי ביטוי ג במשנה פאה פ"ג מ"ב.
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הירושלמי בסוגיה זו תוא את שיטת הירושלמי במקומות אחרי שבזמ שהתלמוד
מתלבט א יש לתת פאה אחת מהכול ,או פאה לכל חלק בנפרד ,הדיו הוא בשאלה א
מדובר במי אחד או במיני שוני .במקרה שלנו הירושלמי מסביר שקצירה מפסיקה רק
א הדבר הנקצר היה חייב בפאה ולמעשה הפ את השדה לשדה שבו גידולי שוני,
שכל אחד עומד בפני עצמו .וכ ג הדיו על המשנה בפאה ג ,ב שהירושלמי )יז ע"ג(
הסביר שההתלבטות א נות פאה אחת מפני שיבש ולח נחשבי אותו המי ,או נות
פאה מכל סוג מפני שלח ויבש ה שני מיני שוני.
בר בבבלי מנחות עא ע"ב  8עב ע"א למדנו סוגיה זו בצורה שונה מהירושלמי.
לדעת ר' מאיר קצירה לשחת מפסיקה מפני שאינה חייבת בפאה בי קציר לאד ובי
קציר לבהמה .המחלוקת במשנה פאה היא קוד הבאת שליש ולכ ג לדעת ר' מאיר
חייב לחרוש על מנת שיפסיק בי השדות.
יש כא אפוא מחלוקת קוטבית בי התלמודי :לדעת הבבלי ,דווקא קצירה שאינה
חשובה מחלקת את השדה לשניי ,ולכ המשנה עוסקת רק בתבואה שלא הביאה שליש,
אבל בתבואה שהביאה שליש מודה רבי מאיר לחכמי .ואילו לדעת הירושלמי ,דווקא
קצירה חשובה מחלקת את השדה לשניי ,לכ המשנה עוסקת דווקא בתבואה שהביאה
שליש ,אבל בתבואה שלא הביאה שליש מודה רבי מאיר לחכמי.
כעת נעיי בפסק הרמב" בסוגיה זו ונבח כיצד הכריע במחלוקת הבבלי
אפלו
והירושלמי .הרמב" בהלכות מתנות עניי פ"ג ה"ד פסק כ" :קצר באמצעהִ ,
קוד שתביא שליש ,וחרש מקו שקצר – הרי זה נפסקת לשתי שדות" .והוסי את מילת
'אפ)י(לו' לומר ל שפשוט שא קצר אחרי שהביאה שליש חייב לחרוש על מנת
להפסיק ,ובוודאי א עשה כ קוד להבאת שליש )ראה כס משנה ורדב"ז על הלכה זו(.
מילת 'אפילו' באה להדגיש שג א קצר קוד הבאת שליש – חייב לחרוש את מקו
הקצירה .לכאורה מדברי אלו נראה כי הרמב" הסביר שהקצירה מפסיקה משו
שהשטח שנקצר אינו חייב בפאה ,א למרות זאת חייב לחרוש א קצר קוד להבאת
שליש.
למעשה הרמב" הכריע כבבלי ,מפני שפסק כדבר מוסכ על כל הדעות שלאחר
הבאת שליש חייב לחרוש ,ואילו קוד להבאת שליש נחלקו ר' מאיר וחכמי ,והרמב"
פסק כחכמי ועל כ נקט לשו 'אפילו' .כמו כ בפירוש המשנה כבר במהדורה ראשונה
פסק שאי הלכה כר' מאיר ,ולא הגביל זאת א קצר קוד הבאת שליש או אחרי ,הרי
שתמיד חייב ג לחרוש ,כפרשנות הבבלי.
א כ יש לנו דוגמה שבה אנו רואי כי ג במהדורה ראשונה ,וג במהדורה
אחרונה של פירוש המשנה ובמשנה תורה הרמב" הל בדר הבבלי נגד הירושלמי,
ואפילו במקו שהירושלמי הוא בסוגיה והבבלי במקו אחר )השווה לעיל הערה .(5
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המשנה עוסקת באד שמכר אילנות משדהו .לדברי ר' יהודה ,א המוכר שייר לעצמו
מקצת מ האילנות ,עליו להפריש פאה על השדה כולו ,כולל האילנות שמכר .הרמב"
בפירוש המשנה ש מצמצ את דברי ר' יהודה" :והביאור הזה שביאר ר' יהודה בתנאי
שיתחיל בעל הקרקע לקצור ואז יתחייב בפאה א מכר ושייר ."...לדבריו ,המוכר חייב
בפאה על כל השדה רק א התחיל לקצור קוד המכירה .דברי הרמב" מבוססי על
דבריו של רב חסדא בבבלי חולי קלח ע"א ,ועומדי בניגוד למסקנת הירושלמי על אתר
)יז ע"ג(:
עד כדו כשהתחיל לקצור ,ואפילו לא התחיל לקצור ]הא דברי ר' יהודה שבעל
השדה נות פאה על הכול ה דווקא כשהתחיל לקצור או ג א לא התחיל
לקצור[? נשמעינה מ הדא ,לקח גז צאנו של חבירו :א שייר המוכר – המוכר
חייב; וא לאו – הלוקח חייב .רבי ירמיה בש רבי יוחנ ,דרבי יהודה היא –
שנייא היא תמ בי שהתחיל לגזוז בי שלא התחיל לגזוז? וכא לא שנייא בי
שהתחיל לקצור בי שלא התחיל לקצור ]כש שאי לחלק כ לגבי ראשית הגז,
ג בעניי פאה אי לחלק בי שהתחיל לקצור לבי שלא התחיל לקצור[.
על פי הירושלמי ,ג א בעל השדה לא התחיל לקצור ,א שייר ולא מכר כל האילנות –
נות פאה על כול .מצאנו אפוא מקרה נוס שבו הרמב" מקבל את דעת הבבלי ולא את
הירושלמי ג במהדורה אחרונה ,ג כאשר הירושלמי הוא על המשנה והבבלי במקו
אחר.
Ê"Ó ‰"Ù
משנה זו עוסקת ביחס שבי שכחת הפועלי שעובדי בפועל בשדה לבי שכחת בעל
השדה .המשנה נפסקה בהלכות מתנות עניי:
העומר ששכחוהו פועלי ולא שכחו בעל השדה ,שכחו בעל השדה ולא שכחוהו
פועלי ,שכחוהו אלו ואלו והיו ש אחרי עוברי וראו אותו בשעה ששכחוהו –
אינו שכחה; עד שישכחוהו כל אד ...היה בעל השדה בעיר ואמר ,יודע אני
שהפועלי שכחי עומר בשדה שבמקו פלוני – שכחוהו ,הרי זה שכחה; וא
היה בשדה ואמר כ ושכחוהו – אינו שכחה; שהשכוח מעיקרו בשדה הוא
השכחה ,אבל בעיר אפילו זכור ולבסו שכוח ,הרי זה שכחה – שנאמר 'ושכחת
)פ"ה הל' א8ב(.
עומר בשדה' )דברי כ"ד ,יט( – לא בעיר
פסק הרמב" מבוסס על מספר מקורות :משנה ,תוספתא ,ספרי ולבסו התלמוד הבבלי.
הדי האחרו שצוטט לעיל מבוסס על בבלי בבא מציעא יא ע"א ,ועוסק במקרה שבעל
השדה לא שכח את העומר א אינו נמצא בפועל בשדה .ביחס למקרה זה מצאנו
 .34לפי הדפוסי המצויי של המשנה זו היא משנה ה.
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שהירושלמי חלק על הבבלי בשתי נקודות .בירושלמי פאה פ"ה ,יט ע"א פסקו" :היה
עומד בעיר ואומר' :יודע אני שהפועלי שכיחי עומרי שבמקו פלוני' ,ושכחוהו – אינו
שכחה .היה עומד בשדה ואמר' :יודע אני שהפועלי שכיחי עומרי שבמקו פלוני' –
הרי זו שכחה"; ואילו בבבלי בבא מציעא יא ע"א קבעה הגמרא בדיוק להפ ,וכ כאמור
הכריע הרמב":
תניא – היה עומד בעיר ואומר :יודע אני שעומר שיש לי בשדה פועלי שכחוהו,
לא יהא שכחה – יכול לא יהא שכחה? תלמוד לומר' :ושכחת עמר בשדה' –
בשדה ושכחת ,ולא בעיר ...הכי קאמר :בשדה ,שכוח מעיקרו – הוי שכחה ,זכור
ולבסו שכוח – אי שכחה.
ג בעניי טע הדי יש הבדל בי הבבלי והירושלמי :לדעת הירושלמי הלכה זו מבוססת
על כ שחצרו של אד קונה לו .לכ קבע הירושלמי ש" :רבי זעירא בש שמואל – א
לעניי מציאה" .ואילו לפי הבבלי די זה מבוסס על לימוד מהפסוקי ששכחה שייכת רק
בשדה ולא בעיר ,וכ הסביר הרמב"35.
הרי לנו מקרה נוס שהרמב" העדי את הבבלי ג במהדורה האחרונה ,א על פי
שהירושלמי חולק.
נית להוסי עוד דוגמות רבות ,א העיקרו ברור – ג במהדורה אחרונה העדי
הרמב" ברוב המקרי את התלמוד הבבלי .הרי שנמצאנו למדי שברוב המוחלט של
המקרי הרמב" העדי את הבבלי ,ורק במקרי בודדי פסק כירושלמי מסיבות
מקומיות בלבד.
ÈÓÏ˘Â¯È‰ ˙Â·˜Ú· Â˙Ú„ ˙‡ ‰È˘ Ì"·Ó¯‰˘ ÌÈÚ·Â˜ „ˆÈÎ
אחרי שדחינו את כל טענות החוקרי בעניי יחס שונה של הרמב" לירושלמי במהל
חייו ,יש לעיי במקרי ובדוגמות שהביאו לביסוס שיטת .נגלה ,כי קשה מאוד ואולי
בלתי אפשרי לקבוע מה גר לרמב" לשנות את דעתו במקרי אלו ,וודאי שלא נית
לקבוע בפסקנות שעשה כ משו שחזר לסבור כירושלמי כנגד הבבלי.
 .1ראיה אחת הביאו החוקרי מהמשנה במעשרות פ"ה מ"ה:
הלוקח שדה ירק בסוריה – עד שלא באו לעונת המעשרות ,חייב; משבאו לעונת
המעשרות ,פטור ...רבי יהודה אומר ,א ישכור פועלי ללקט .אמר רב שמעו
ב גמליאל ,במה דברי אמורי ,בזמ שקנה קרקע; אבל בזמ שלא קנה קרקע –
א עד שלא באו לעונת המעשרות ,פטור.

 .35על המחלוקת בי הבבלי והירושלמי והשיטות השונות בהסבר הגמרות עיי בתוספתא כפשוטה על
פאה ,עמ' .161158
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במהדורה הראשונה של פירוש המשנה ש פסק הרמב" שהלכה כסת משנה ,ואילו
במהדורה האחרונה כתב שהלכה כרב שמעו ב גמליאל .וטענו החוקרי 36ששינוי פסק
ההלכה נובע מכ שפסק כירושלמי ש )נא ע"ד( ,ששיי את דעת רשב"ג לדעת אביו,
ומכיוו שהלכה כאביו כנגד ר' אלעזר ,הלכה ג כרשב"ג .בר ,דברי אלו אינ נכוני.
פסק ההלכה כרב גמליאל נקבע על פי דברי המשנה ,ולא על פי הירושלמי .הירושלמי
שיי את דעת הב לשיטת אביו ,ושיו זה לא מנע מהרמב" לקבוע הלכה כסת משנה
במהדורה הראשונה .הרמב" בתשובה 37הזכיר את המחלוקת ותלה את פסק ההלכה
כרשב"ג בכ שההלכה כרב גמליאל ,א לדבריו לא הירושלמי הוא שפסק כ ,אלא
המשנה" :וכבר נתבאר שההלכה כאביו ‰˘Ó‰ ‰¯Ó‡˘ ÂÓÎ ,נהגו כרב גמליאל".
 .2הוא הדי בנוגע לראיה שמביאי החוקרי 38מהמשנה בברכות פ"א מ"ה 39.במשנה
ש מצאנו מחלוקת" :מאמתי קורי את שמע בשחרי? ...עד הנ החמה .רבי יהושע
אומר עד שלש שעות" .במחלוקת זו הלכה כר' יהושע ,וכ פסק הרי" ש )ה ע"א בדפי
הרי"( .במהדורה הראשונה פסק הרמב" רק שהלכה כר' יהושע כי על כ דנה המשנה.
במהדורה האחרונה הוסי את ההלכה לכתחילה ,מאימתי ראוי לקרוא קריאת שמע.
לדברי החוקרי ,מקור התוספת בדברי הירושלמי ש )ג ע"ב( ,אול נראה שאי לתלות
את התוספת בירושלמי ,משתי סיבות:
א .תוספת זו מצויה בבבלי )ברכות ט ע"ב( כפי שהיא כתובה בירושלמי.
ב .התוספת אינה שינוי מההלכה הראשונה אלא רק הבהרה של ההלכה למעשה.
 .3כ ג ביחס לדי ) ¯ÁÂ‡Ó‰Â Ì„˜ÂÓ‰ ÏÂ·ÊÂ¯Ùשביעית פ"י מ"ה( 40.בעניי זה
הרמב" כתב בעצמו את הסיבה לתיקו 41,ותלה את הדברי בהליכה אחרי הגאוני .אי
בתשובתו כל זכר לכ ששינה את דעתו בגלל הירושלמי.
 .4דוגמה נוספת נוגעת ל˙ .„ÚÂÓ‰ ÏÂÁ· ‰Î‡ÏÓ ˙ÈÈ˘Ú ¯ÂÒÈ‡ Û˜Âבפירוש המשנה,
מועד קט פ"א מ"א כתב הרמב" שזהו איסור שבא בקבלה ,ואילו בהלכות שביתת יו
טוב פ"ז מ"א כתב שזהו איסור מדברי סופרי ולוקי עליו מכת מרדות בלבד.
החוקרי 42רצו לטעו שבפירוש המשנה פסק שאיסור מלאכה בחול המועד הוא
מהתורה ,בעקבות שיטות גאוני; 43ובמשנה תורה שינה את דעתו בגלל הירושלמי.
ודבריה דחויי מכל צד:
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43

ראה :אדלר בספר הזיכרו לרב קאפח )לעיל ,הערה  ,(6עמ' .209
שו"ת הרמב" סי' קכט )לעיל ,הערה  ,14כר א ,עמ' .(240239
אדלר בספר הזיכרו לרב קאפח )לעיל ,הערה  ,(6עמ' .215214
לפי דפוסי המשנה המצויי זו היא משנה ב.
עיי :אדלר )לעיל ,הערה  ,(6עמ' .217216
שו"ת הרמב" סי' ריז )לעיל ,הערה  ,14כר ב ,עמ' .(383
אדלר )לעיל ,הערה  ,(6עמ' .224
ה לא ציינו לגאוני שסוברי כ ,ורק הפנו למאירי במועד קט .מעיו ש כלל לא ברור על איזה
גאוני )שלפני זמ הרמב"( מדובר.
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א .אי שו שינוי או חזרה בי פירוש המשנה ומשנה תורה ,כפי שכבר ביאר מו"ר הרב
נחו אליעזר רבינובי44.
ב .לא נית לקבוע בוודאות מה שיטת הגאוני ויש גאוני שסוברי כי תוק איסור
מלאכה בחול המועד הוא מדרבנ בלבד .ראה הלכות גדולות הלכות מועד45.
ג .ג בבבלי נאמר שתוק האיסור הוא מדרבנ .ראה חגיגה יח ע"א" :הא לא מסר
הכתוב אלא לחכמי ,לומר ל אי זה יו אסור ואי זה יו מותר ."...הרי שנית
להבי ג בבלי זה שאיסור מלאכה בחול המועד הוא מדרבנ ,ואי סיבה לתלות זאת
בירושלמי.
נמצאנו למדי שג במקרי שבה נראה לכאורה שהרמב" משנה את גישתו ,ושיש
מקו לתלות את השינוי באימו דעת הירושלמי ,הדברי כלל אינ פשוטי .נראה
שכמו בכל מקו ,הרמב" בח כל סוגיה ללא תלות בש האומר או במקורו ,ואי
לתלות שינויי בי המהדורות בפירוש המשנה או בי פירוש המשנה למשנה תורה ביחס
שונה שנקט הרמב" לירושלמי.
˙Â˜ÒÓÂ ÌÂÎÈÒ
הרמב" עשה שימוש תדיר בתלמוד הירושלמי בכל כתביו :מצעירותו במהל כתיבת
פירוש המשנה ,דר משנה תורה ועד תשובותיו בסו ימיו .ג רבותיו של הרמב"
)הגאוני ,הרי" והר"י מיגאש( עשו שימוש בירושלמי ,א הקפידו במקו שיש
מחלוקת בי התלמודי להעדי את הבבלי .לא כ נהג הרמב" .הוא חידש בעניי זה
א מעבר לרבותיו ,שיש מקרי שבה יש להעדי את הירושלמי במקו שיש בבלי .בכל
מקו בדק הרמב" את הנאמר בכל המקורות והכריע על פי כללי פסיקה ,על פי מסורת
אבות ועל פי נטיית דעתו 46.כבר במהדורה הראשונה של פירוש המשנה פסק כירושלמי
)א כנגד הבבלי( במקומות שראה לנכו ,ובמקומות שראה נחיצות לתק את דבריו47
תיק מהירושלמי לבבלי וכ להפ .לא נית לקבוע כי הרמב" שינה את יחסו לירושלמי
במהל חייו ,ולא נית לראות העדפה של פסיקה על פי הירושלמי במשנה תורה יותר
מאשר בפירוש המשנה.
הראשוני והאחרוני זיהו את גדלותו של הרמב" ובקיאותו בירושלמי ,וכ כתב
הראב"ד )השגות להלכות קריאת שמע פ"ג ה"ו(" :זה המחבר דרכו להיות סומ על
ירושלמי"; וכ הגר"א )שו"ע או"ח סימ תקמו סעי ה(" :סמ על הירושלמי כדרכו
.44
.45
.46
.47

 ÌÈÓÊ ¯ÙÒ – ‰ËÂ˘Ù „È ˘Â¯ÈÙ ÌÚ Ì"·Ó¯Ï ‰¯Â˙ ‰˘Óב ,מהד' הרב נחו אליעזר רבינובי,
ירושלי תשנ"ט ,עמ' תגתד.
מהד' הילדסהיימר ,ירושלי תשל"ב ,עמ'  ,412וראה ג ביאור הלכה או"ח תחילת סימ תקל.
ראה מאמרי' ,דרכי בפסיקת הלכה' ÔÈÈÚÓ‰ ,מה ד ,תשס"ה ,עמ' .6250
הרמב" היה מעיי המתגבר ,שהודה ברבי במקומות ששינה את דעתו ,ראה מה שכתבתי בעניי זה
במאמרי 'איסור תחומי ברמב" – שמרנות הלכתית כפי שבאה לידי ביטוי בדינמיות פנימית'ÈÈÒ ,
קלח ,תשס"ו ,עמ' מגנה; ובמאמרי )לעיל ,הערה .(10
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יחס הרמב" לירושלמי כפי שמשתק מפירושו למשנה מסכת פאה

ברוב המקומות" .יחס מיוחד זה החל כבר בצעירותו של הרמב" ,עוד קוד לכתיבת
פירוש המשנה ,ולא השתנה עד לימיו האחרוני.
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