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  פירוש המשנה: מגמות וחידושים

 חתימת פירוש המשנה  .א

כבר השלמנו חבור זה כפי שייעדנו, והנני מבקשו 
יתעלה ומתחנן לפניו שיצילני משגיאות. ומי שימצא בו 
מקום פקפוק או שנראה לו בפירוש הלכה מן ההלכות 

יעיר על כך וידינני לזכות, כי באור טוב ממה שבארתי 
מה שהטלתי על עצמי בזה אינו מעט ולא בצועו קל 
אצל בעל צדק וחוש הבחנה טוב. ובפרט בהיות לבי 

טרוד לעתים קרובות בפגעי הזמן ומה שגזר ה' עלינו 
מן הגלות והנדוד בעולם מקצה השמים ועד קצה 

השמים, ואולי כבר קבלנו שכר דבר זה גלות מכפרת 
ודע הוא יתעלה כי יש הלכות מהם שכתבתי עון. י

פירושן במסעותי בדרכים, ומהם ענינים רשמתים 
בהיותי על גבי האניות בים הגדול, ודי במצב זה, נוסף 

על היותי מעיין במדעים אחרים. ולא תיארתי את המצב 
אלא כדי להסביר התנצלותי במה שעלול להראות 

בקורתו, למבקר שידקדק בו, ואין ראוי להאשימו על 
אלא יש לו שכר מאת ה' על כך, ואהוב הוא עלי כי היא 

מלאכת ה'. ומה שתיארתי ממצבי במשך זמן חבור 
התחלתי .. פירוש זה הוא שגרם שנשתהיתי בו זמן רב.

לחבר פירוש זה ואני בן שלש ועשרים שנה והשלמתי 
 .אותו במצרים ואני בן שלשים שנה

 שו"ת הרמב"ם ריז  .ב

פרוש פרוזבול המוקדם והמאוחר שאלה יורנו אדוננו 
כיצד הוא, מאחר שראינו דברי הדרתך בחיבור ומצאנו 

. יורנו הדרתך, איזה משניהם ..הפך זה בפרוש המשנה
הוא השיטה הנכונה, שנסמוך עליה, ושכרכם כפול מן 

  השמים. 
התשובה מה שכתבנו בחבור הוא הנכון אשר אין בו 

בידיכם,  ספק. וכך כתבנו בפרוש המשנה. וזה, אשר
הוא הנוסחה הראשונה, אשר יצאה מתחת ידינו קודם 

שדייקנו ונמשכנו בזה המאמר אחרי מה שכתב בעל 
ספר המצוות הרב חפץ ז"ל והוא טעות מצדו, ובזה, 

שנמשכנו אחריו, היה מצדנו חוסר עיון. ואחרי שעיינו 
במאמרים ודייקנו בהם, נתבאר מה שכתבנו בחבור, 

ש המשנה וכן באותה הנוסחה שהוא הנכון, ותקנו פרו
הראשונה מפרוש המשנה מקומות מספר כיוצא בזה, 
כמו עשר שאלות, אשר נמשכנו בכל אחת מהן אחרי 
דעתו של גאון מן הגאונים ז"ל, ואחר כך נתבררו לנו 

 מקומות הטעות, ודעו זאת. וכתב משה.

  הקדמת הרמב"ם לפירוש המשנה  .ג

כפי  וראיתי שאם יהיה החבור הזה על כל המשנה
   :שהכוונה שנבאר, יהיה בו ארבע תועליות גדולות

האחת, שנודיע פירוש המשנה הנכון וביאור דבריה, לפי 
שאם תשאל גדול שבגאונים על פירוש הלכה מן 

המשנה לא יוכל לומר לך בה שום דבר, אלא אם כן 
היה זוכר על פה תלמוד אותה ההלכה, או יאמר לך עד 

שנעיין מה שאמרו בה בתלמוד, ואין ביכולת שום אדם 
לזכור כל התלמוד על פה, ובפרט כשהלכה אחת 
במשנה מתפרשת בארבעה וחמשה דפים מפני 

שנכנסים מענין לענין, וההוכחות והקושיות והתירוצים 
עד שלא יוכל לסכם מה שנתברר בפירוש אותה משנה 

לכה אלא הבקי בעיון. כל זה אם לא תהיה אותה הה
מאותם ההלכות שאין פירושם מסתיים אלא בשתים 

  שלש מסכתות. 
והשנית, הפסקים, שאני אומר לך על יד פירוש כל 

  הלכה כדעת מי המעשה. 
והשלישית, שיהיה כמבוא למתחיל בעיון, וילמוד ממנו 
דרך דיוק הדברים וביאורם, ויהיה כמי שהקיף את כל 

  התלמוד, ויעזרהו מאד בכל התלמוד. 
יעית שהוא יהיה כמזכיר למי שכבר למד וידע, והרב

שיהיה כל מה שלמד מזומן לפניו תמיד, ותהיה משנתו 
  ותלמודו סדור על פיו.

 70י. תא שמא, כנסת מחקרים ד,   .ד

נתקיים בצרפת ובאשכנז פירוש מאות בשנים לא 
דר של ששת שיאפשר לאדם לימוד עצמאי , מסודר ומוג

, לעומת זאת סדרי המשנה כשהם לעצמם. הרמב"ם ,
מילואה על פי דרך התלמוד טרח לפרש את המשנה ב

, כך שהלומד ידע את פירושה הנכון של ומסקנתו
. כתבי לי להתייגע בסוגיה התלמודית עצמההמשנה מב

המשנה שהגיעו לידינו מחוץ לגניזה, רובם היד של 
ושאים עמם , ואינם נככולם, ממוצא איטלקי ביזנטי הם

בגניזה נמצאים  , ואילוםאת פירוש המשנה לרמב"
, כי קטעי משנה למכביר, עם פירוש הרמב"ם ובלעדיו

למדה המשנה כיחידת לימודים לעצמה. במזרח נ
, חדלו ללמוד בארצות הנוצריות, למעט תחום ביזנטיון

צמה כמעט לחלוטין כבר במאה הי"א ולימודה משנה לע
 . נבלע בכלל לימוד התלמוד, שהוא לבדו נלמד בישיבות

 ש המשנה מקואות ד,דפירו  .ה

וכבר דמה אדם גדול מאד בעל עיון בארץ "גרבנא" כי 
שאובה שהמשיכוה כשרה ואפילו היה המקוה כולו 

שאוב ונמשך, ונאבק על כך ואל, ודבריו בכך מפורסמים 
ואשר ... בספרו כאלו שגם משנה זו לא נכתבה כלל

גרם לכל העינוי הזה הוא מיעוט זכירת המשנה והעיון 
תב בה, וכמה צדקו דבריהם אם ראית תלמיד במה שנכ

חכם שתלמודו קהה עליו כברזל על משנתו שאינה 
  סדורה בפיו.

 הקדמת הרמב"ם למסכת כלים  .ו

לפי שהכללים הללו גדולי הערך שהסדרתי לך 
בהקדמה זו לא הושג שום כלל מהם אלא לאחר 

שיגעתי בו יגיעה גדולה בבירורו לכל צדדיו, ולקטתים 
ם ממשפחה מכל פנות התלמוד ונבכי אחד מעיר ושני
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הבריתות והתוספתות עד שאספתי מהם הקדמה זו 
שתהא מפתח לכל מה שאני רוצה לפרש בסדר זה, וכן 

אף לרוב ההלכות הקשות שבתלמוד. לפי שכל הלכה 
שמדובר בה בטומאה וטהרה ובראשון ושני ודומיהן 

קשים אפילו על הרבנים הגדולים וכל שכן על 
ם תמצא בהם דברים למי שהוא תמצא התלמידים. וא

דבריו ארוכים מאד מעטי התועלת, לא יושג לך מהם 
ענין שלם, לפי שאינם עוסקים בעיקרי המקצוע הזה 

כלל. אבל מה שהקדמנו אנחנו במבוא זה הוא מספיק 
מאד מאד וצריך לזכרו כמו שאמרנו. ולא ידע באמת 

ערך התועלת שבו אלא מי שכבר יגע ימים ונדד שנה 
לילות בהלכה מאותם ההלכות שבתחלת שבת ופסחים 

או חגיגה וזבחים וחולין ודומיהן ולא נתברר לו כלל 
לסמוך עליו, ואחר כך יקרא מבוא זה ומה שאחריו ויהיו 

לו כל אותם הדברים בנוים על יסודותיהם הרי אז ידע 
 ערך מה שנעשה כאן.

 מהר"י קורקוס, תרומות יא,יא  .ז

לחוש אם רבינו כתב כאן כתבתי כמה פעמים שאין 
הפך ממה שכתב במשנה כי לא דקדק במשנה כל 

  הצורך

 פירוש המשנה לרמב"ם ג,ו  .ח

וחכמים אומרים שזב שראה קרי ונדה שפלטה שכבת 
כל אלו חייבים להטהר מטומאת ... זרע כמו שביארנו

וכל זה בזמן שהיה כל מי  ...שכבת זרע ואח"כ יתפללו
ח"כ מתפלל, אבל שנטמא ביציאת שכבת זרע טובל וא

כיון שנזכר אח"כ בתלמוד בטלוה לטבילותא בטל כל 
הענין הזה, אבל צריך להתרחץ בלבד לפני התפלה 

שכן נהגו כל העולם, אבל זב ונדה אינם צריכים לרחוץ 
  כיון שלא נהגו העם כן. והתבונן בזה הטב שהוא הנכון.

 אגרות הרמב"ם עמוד ריב  .ט

ר ר' יצחק מה ששמענו בפרושה תמיד הוא אשר זכ
גיאת ז"ל ב'נר'  ואמר שהוא אשר פרשו כל החכמים, 

אשר קימנוהו אנחנו, והוא שענין 'לא נאכל ולא  והוא
הרי זה הדבר  -נעבד', שמי שעבר ועבד הארץ שביעית 

הצומח אסור לאכלו. וכאשר היה בעת הזאת, דקדקנו 
בדקות העיון בכל הלכה והלכה בחבורנו הגדול, 

 ונתגלה טעמה... המשנה התבאר לנו פרוש זאת

 המשך הקדמת הרמב"ם לפירוש המשנה  .י

וכאשר תיארתי לעצמי ענינים אלו, נחלצתי לכתוב 
החבור שיזמתי. וכונתי בחבור זה לפרש את המשנה 

כפי שנתפרשה בתלמוד, ולהביא רק את הפירושים 
הנכונים, ולהשמיט את הפירושים שנדחו בתלמוד, 

דבר, והטעמים  ואכתוב הטעמים שמחמתן נקבע אותו
שבגללן נפלה מחלוקת בין החולקים בקצת מחלוקות, 

וכדעת מי ההלכה, כמו שנתבאר בתלמוד. ואשתדל 
בכל זה לקצר הלשון עד כדי שלא יפול ספק לקורא, לפי 

שאין חבורינו זה להסביר לאבנים, ואינו אלא להסביר 
  למי שמבין.

 אגרת לרבי פנחס הדיין  .יא

בין בדברי שאר  מי שכתב ספר בין בדברי תורה
החכמות בין מן  החכמות, בין מן הגויים הקדמונים בעלי

הרופאים, אחד משני דרכים הוא אוחז, או דרך חיבור, 
  :או דרך פירוש

ודרך החיבור להזכיר הדברים הנכונים בלבד, בלא 
בעולם, כמו שעשה  קושיא ובלא פרוק ובלא שום ראיה

  רבנו הקדוש בחיבור המשנה. 
ודברים אחרים  להזכיר הדברים הנכוניםודרך הפרוש 

סותרין אותן, והקושיות על כל דבר והפרוק, והראיה 
שקר, או שזה ראוי וזה אינו ראוי.  שזה הדבר אמת וזה

  וזהו דרך התלמוד, שהתלמוד פירוש המשנה.

 פירוש הרמב"ם מנחות ה,ה  .יב

אלה שמקצתן טעונות הגשה ותנופה ומקצתן טעונות 
ן מפורש בתורה ומהן קבלה אחת משתי הפעולות. מה

שהסמיכוה למקראות, שאין מקום לפי מטרתו להאריך 
בהזכרתם, ובאור אותם האסמכתות והרמזים יותר 

  מתאים בפירושים מאשר כאן.

 שיר הרמב"ם בפתיחת פירוש המשניות  .יג

אני משה מימון הספרדי בניתיהו, ומים התלמוד 
משיתיהו, ומספיר התוספתא יסדתיהו, ובפוך ספרא 

ובדברי הגאונים , צתיהו, ומזהב ספרי טחתיהורב
 וסמכתיה

 פירוש המשנה לרמב"ם, הרב יובל סיני  .יד

דרכו של הרמב"ם בפירושו למשנה היא לעבור לפתוח 
בהסבר כללי של נושא ההלכה הנידונה, ומשם לעבור 

להסברת ההלכה , מן הכלל אל הפרט. לאמור
הספציפית הנידונה במשנה לאור המסורת התלמודית, 
משם הוא עובר להסברת ענייני הלכה צדדיים העולים 
במעורב, לעתים קרובות במהלך המשנה, תוך הפניית 

הלומד למשנה המקורית שבה נידון העניין 'הצדדי' הזה 
תרגום מילים , לגופו, הסברת מילים עבריות נדירות

מתחום הראליה ללעז ערבי, והסברת עניינים לשוניים 
לשם הבנת לשון המשנה, בעלי אופי כללי הנחוצים 

משם ניגש הרמב"ם להסברת טעמם של בעלי 
המחלוקת, אם נזכרת מחלוקת באותה משנה, ולבסוף 

 .הוא מסיים בהכרעת ההלכה באותה מחלוקת


