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  מטרות כתיבת המשנה תורה

  מתוך הקדמת הרמב"ם למשנה תורה  .א

  [יחס תורה שבכתב ותורה שבעל פה]

כל המצות שניתנו לו למשה בסיני בפירושן ניתנו. שנאמר ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה. תורה זו תורה שבכתב. 
   ..והמצוה זו פירושה. וצונו לעשות התורה על פי המצוה. ומצוה זו היא הנקראת תורה שבעל פה.

לשבעים זקנים. ואלעזר ופנחס ויהושע שלשתן קבלו  אף על פי שלא נכתבה תורה שבעל פה למדה משה רבינו כולה בבית דינו
ממשה. וליהושע שהוא תלמידו של משה רבינו מסר תורה שבעל פה וצוהו עליה. וכן יהושע כל ימי חייו למד על פה. וזקנים 

זהו הנקרא  ור' יהודה בנו של רבן שמעון ...רבים קבלו מיהושע. וקבל עלי מן הזקנים ומפינחס. ושמואל קיבל מעלי ובית דינו
  רבינו הקדוש והוא קיבל מאביו ומר' אלעזר בן שמוע ומר' שמעון חביריו. 

רבינו הקדוש חיבר המשנה. ומימות משה רבינו ועד רבינו הקדוש לא חיברו חבור שמלמדין אותו ברבים בתורה שבעל פה. אלא 
ועות ששמע מרבותיו והוא מלמד על פה ברבים. בכל דור ודור ראש בית דין או נביא שהיה באותו הדור כותב לעצמו זכרון השמ

וכן כל אחד ואחד כותב לעצמו כפי כחו מביאור התורה ומהלכותיה כמו ששמע. ומדברים שנתחדשו בכל דור ודור בדינים שלא 
 למדום מפי השמועה אלא במדה משלש עשרה מדות והסכימו עליהם בית דין הגדול. וכן היה הדבר תמיד עד רבינו הקדוש והוא
קיבץ כל השמועות וכל הדינים וכל הביאורים והפירושים ששמעו ממשה רבינו ושלמדו בית דין שבכל דור ודור בכל התורה כולה 

וחיבר מהכל ספר המשנה. ושננו לחכמים ברבים ונגלה לכל ישראל וכתבוהו כולם. ורבצו בכל מקום. כדי שלא תשתכח תורה 
ך ולא הניח הדבר כמות שהיה. לפי שראה שתלמידים מתמעטין והולכין והצרות שבעל פה מישראל. ולמה עשה רבינו הקדוש כ

מתחדשות ובאות ומלכות רומי פושטת בעולם ומתגברת. וישראל מתגלגלין והולכין לקצוות. חיבר חיבור אחד להיות ביד כולם 
  כדי שילמדוהו במהרה ולא ישכח. וישב כל ימיו הוא ובית דינו ולמדו המשנה ברבים. 

  ...ו הם גדולי החכמים שהיו בבית דינו של רבינו הקדוש וקיבלו ממנו. שמעון וגמליאל בניוואל

  

  [הסכמת כל ישראל על המשנה והתלמוד]

גדולה. ועמהם בכל דור ודור  כל אלו החכמים הנזכרים הם גדולי הדורות. מהם ראשי ישיבות ומהם ראשי גליות ומהם סנהדרי
אלפים ורבבות ששמעו מהם ועמהם. רבינא ורב אשי הם סוף חכמי הגמרא. ורב אשי הוא שחיבר הגמרא הבבלית בארץ שנער 
אחר שחיבר ר' יוחנן הגמרא ירושלמית בכמו מאה שנה. וענין שני הגמרות הוא פירוש דברי המשניות וביאור עמקותיה ודברים 

דין ובית דין מימות רבינו הקדוש ועד חיבור הגמרא. ומשני הגמרות ומן התוספתות ומספרא וספרי (ומן  שנתחדשו בכל בית
התוספות) מכולם יתבאר האסור והמותר הטמא והטהור החיוב והפטור הפסול והכשר כמו שהעתיקו איש מפי איש מפי משה 

  ...רבינו מסיני
ראל המעתיקים תורה שבעל פה. ושגזרו גזירות והתקינו התקנות והנהיגו נמצא רבינא ורב אשי וחבריהם. סוף גדולי חכמי יש

מנהגות ופשטה גזירתם ותקנתם ומנהגותם בכל ישראל בכל מקומות מושבותם. ואחר בית דין של רב אשי שחבר הגמרא וגמרו 
ם ונשתבשו הדרכים בגייסות בימי בנו נתפזרו ישראל בכל הארצות פיזור יתר והגיעו לקצוות ואיים הרחוקים ורבתה קטטה בעול

ונתמעט תלמוד תורה ולא נכנסו ישראל ללמוד בישיבותיהם אלפים ורבבות כמו שהיו מקודם אלא מתקבצים יחידים השרידים 
אשר ה' קורא בכל עיר ועיר ובכל מדינה ומדינה ועוסקין בתורה ומבינים בחיבורי החכמים כולם ויודעים מהם דרך המשפט היאך 

דין שעמד אחר הגמרא בכל מדינה ומדינה וגזר או התקין או הנהיג לבני מדינתו או לבני מדינות רבות לא פשטו הוא. וכל בית 
מעשיו בכל ישראל מפני רחוק מושבותיהם ושבוש הדרכים. והיות בית דין של אותה המדינה יחידים ובית דין הגדול של שבעים 

כופין אנשי מדינה זו לנהוג כמנהג מדינה האחרת. ואין אומרים לבית דין ואחד בטל מכמה שנים קודם חיבור הגמרא. לפיכך אין 
זה לגזור גזירה שגזרה בית דין אחר במדינתו. וכן אם למד אחד מהגאונים שדרך המשפט כך הוא ונתבאר לבית דין אחר שעמד 

  בין ראשון בין אחרון:אחריו שאין זה דרך המשפט הכתוב בגמרא, אין שומעין לראשון אלא למי שהדעת נוטה לדבריו 
ודברים הללו בדינים גזירות ותקנות ומנהגות שנתחדשו אחר חיבור הגמרא. אבל כל הדברים שבגמרא הבבלי חייבין כל ישראל 

. ללכת בהם וכופין כל עיר ועיר וכל מדינה ומדינה לנהוג בכל המנהגות שנהגו חכמי הגמרא ולגזור גזירותם וללכת בתקנותם
הואיל וכל אותם הדברים שבגמרא הסכימו עליהם כל ישראל. ואותם החכמים שהתקינו או שגזרו או שהנהיגו או שדנו דין ולמדו 

שהמשפט כך הוא, הם כל חכמי ישראל או רובם והם ששמעו הקבלה בעקרי התורה כולה דור אחר דור עד משה רבינו עליו 
ובנו בו ויצא להם שם בחכמתם הם הנקראים גאונים. וכל אלו הגאונים שעמדו השלום. וכל החכמים שעמדו אחר חיבור הגמרא 

בארץ ישראל ובארץ שנער ובספרד ובצרפת למדו דרך הגמרא והוציאו לאור תעלומותיו וביארו עניניו, לפי שדרך עמוקה דרכו עד 
לכל אנשי שנער בעת שחוברה  למאוד. ועוד שהוא בלשון ארמי מעורב עם לשונות אחרות לפי שאותה הלשון היתה ברורה

הגמרא. אבל בשאר מקומות וכן בשנער בימי הגאונים אין אדם מכיר אותה הלשון עד שמלמדים אותו. ושאלות רבות שואלין 
אנשי כל עיר ועיר לכל גאון אשר היה בימיהם לפרש להם דברים קשים שבגמרא. והם משיבים להם כפי חכמתם. ואותם 

ועושין מהם ספרים להבין מהם. גם חיברו הגאונים שבכל דור ודור חיבורים לבאר הגמרא. מהם מי השואלים מקבצים התשובות 
. וזו היא מלאכת ה' .ו. ומהם מי שפירש מסכתות וסדרים.שפירש הלכות יחידות. ומהם שפירש פרקים יחידים שנתקשו בימי

נית אחר מאה ואלף לחרבן הבית, והיא שנת שעשו בה כל גאוני ישראל מיום שחוברה הגמרא ועד זמן זה שהיא שנה שמי
  ארבעת אלפים ותשע מאות ושלשים ושבע לבריאת עולם:
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  [הנימוקים לחיבור המשנה תורה]

ובזמן הזה תקפו הצרות יתירות ודחקה השעה את הכל ואבדה חכמת חכמינו ובינת נבונינו נסתרה. לפיכך אותם הפירושים 
שהם דברים מבוארים נתקשו בימינו ואין מבין עניניהם כראוי אלא מעט במספר. ואין וההלכות והתשובות שחברו הגאונים וראו 

צריך לומר הגמרא עצמה הבבלית והירושלמית וספרא וספרי והתוספתא שהם צריכין דעת רחבה ונפש חכמה וזמן ארוך ואחר 
פני זה נערתי חצני אני משה בן מיימון כך יודע מהם הדרך הנכוחה בדברים האסורים והמותרים ושאר דיני התורה היאך הוא. ומ

הספרדי ונשענתי על הצור ברוך הוא ובינותי בכל אלו הספרים וראיתי לחבר דברים המתבררים מכל אלו החיבורים בענין האסור 
והמותר הטמא והטהור עם שאר דיני התורה. כולם בלשון ברורה ודרך קצרה עד שתהא תורה שבעל פה כולה סדורה בפי הכל 

קושיא ולא פירוק. לא זה אומר בכה וזה בכה. אלא דברים ברורים קרובים נכונים על פי המשפט אשר יתבאר מכל אלו בלא 
החיבורים והפירושים הנמצאים מימות רבינו הקדוש ועד עכשיו. עד שיהיו כל הדינין גלויין לקטן ולגדול בדין כל מצוה ומצוה ובדין 

  כל הדברים שתיקנו חכמים ונביאים. 
לו של דבר כדי שלא יהא אדם צריך לחיבור אחר בעולם בדין מדיני ישראל אלא יהא חיבור זה מקבץ לתורה שבעל פה כולה כל

עם התקנות והמנהגות והגזירות שנעשו מימות משה רבינו ועד חבור הגמרא וכמו שפירשו לנו הגאונים בכל חיבוריהם שחיברו 
  אחר הגמרא. 

תורה. לפי שאדם קורא בתורה שבכתב תחלה ואחר כך קורא בזה ויודע ממנו תורה שבעל לפיכך קראתי שם חיבור זה משנה 
  פה כולה ואינו צריך לקרות ספר אחר ביניהם.

  

 אגרת הרמב"ם לר' יוסף בן יהודה  .ב

גדות דע כי לא חיברתי את החיבור הזה כדי להיות גדול בישראל על ידו או כדי שיצאו לי מוניטין בעולם עד כי יחרה לי על התנ
די במרומים, עבור עצמי, כדי להפנות מן החקירה והחיפוש -אלא לכתחילה חיברתי אותו, ושהלמטרה שלשמה חיברתי אותו 

ישראל בראותי לפני  אלקי’ כי באלוקים, קנא קנאתי לה - אחרי ההלכות הדרושות בכל פעם, ולמען עת הזקנה, ולשם ה' יתברך
  לשם שמים גרידא. אומה שאין לה ספר כולל לאמתו של דבר ואין לה דעות אמיתיות ומדויקות, על כן עשיתי מה שעשיתי

 פתיחת המשנה, המשנה תורה והשולחן ערוך  .ג

  שולחן ערוך או"ח א,א דין השכמת הבוקר  משנה תורה, יסודי התורה א,א  משנה ברכות א,א
  מע בערבית?מאימתי קורין את ש

משעה שהכהנים נכנסים לאכול 
  בתרומתן

יסוד היסודות ועמוד החכמות 
לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא 
ממציא כל נמצא, וכל הנמצאים 
משמים וארץ ומה שביניהם לא 

  נמצאו אלא מאמתת המצאו.

יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, שיהא 
  הוא מעורר השחר.

הגה: ועל כל פנים לא יאחר זמן התפילה שהציבור 
  מתפללין

הגה: "שויתי ה' לנגדי תמיד", הוא כלל גדול בתורה 
  ...להים-ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני הא

  

 משנה חגיגה ב,א  .ד

  אין דורשין בעריות בשלשה ולא במעשה בראשית בשנים ולא במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו
ושמע ממני אני מה שנתברר לי לפי דעתי ממה שעיינתי בו מדברי חכמים, והוא, שהם : פירוש המשנה לרמב"ם (ר' קאפח)

להי והוא הדבור על -מכנים במעשה בראשית למדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה. וכוונתם במעשה מרכבה המדע הא
אים ממנו והמלאכים והנפש והשכל הדבק באדם ומה שאחרי כללות המציאות ועל מציאות הבורא ודעתו ותאריו וחיוב הנמצ

  והזכיר ענין זה במקום זה לפי שאמר לעיל הן הן גופי תורה, לפיכך הזכיר ענינים שהם יסודות גופי תורה... המות

 אגרת תחיית המתים  .ה

שאינו מן הדין לדון למה  ראינו ...וזה שאנחנו כאשר נחלצנו למה שנחלצנו אליו מן החבורים בתלמוד התורה וביאור משפטיה
שנרצה, ורוצה לומר לבאר ולקרב סעיפי הדת ולהניח שרשיו נעזבים שלא אבארם ולא אישיר אמתתם, וכל שכן שכבר פגשנו 
אדם שהיה נחשב שהיה מחכמי ישראל וחי השם יודע היה דרך משא ומתן במלחמתה של תורה לפי מחשבתו מנעוריו, והוא 

ראינו שצריך לנו לבאר בחיבורינו התלמודיים  ...עין יד ורגל בני מעיים, כמו שבא בפסוקיםהיה מסופק אם השם גשם בעל 
עיקרים תוריים על צד הספור, לא על צד הביא ראיה, כי הבאת הראיה על השרשים ההם צריכה למהירות בחכמות רבות לא 

וזכרנו בו  ...בחיבורנו הגדול המכונה "משנה תורה" . וכן עשינו גם כן..ידעו התלמודיים דבר מהם, כמו שבארנו ב"מורה הנבוכים"
גם כן כל הענינים, עיקרים התוריים והתלמודיים, וכיוננו בזה שיהיו אלה הנקראים תלמידי חכמים או חכמים או גאונים או כמו 

בנה על שתקרא בו עם סעיפיהם על שרשים תלמודיים, ותהיה תורתם סדורה על פיהם, ותלמודם במסלה עולה, וכל זה נ
עיקרים תוריים, ולא ישליכו ידיעת השם אחרי גיום, אבל ישימו השתדלותם הגדולה וזריזותם על מה שישלימם ויקרבם אצל 

 בוראם, לא על מה שיביא בהם השלמות אצל ההמון.


