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  מאפייני ה'משנה תורה'

 הקדמת הרמב"ם לספר המצוות  .א

מפני שקדם לנו החיבור המפורסם אשר כללנו בו פירוש כל המשנה והיתה כוונתנו בחבור ההוא לקצר באור ענין הלכה 
מן המשנה ולא היתה בו כוונתנו להשלים דין כל מצוה והביא כל מה שיצטרך אליה מאסור ומותר וחיוב ופטור  הלכה

יכלול כל דיני התורה ומשפטיה עד שלא יהיה ) 1(כמו שיתבאר למי שיסתכל באותו החבור, ראיתי גם כן שאחבר חבור 
רון המחלוקות והמאמרים הנדחים ושלא אביא בו כי ושאעשה בו מה שהוא מנהגי לעשותו לעזוב זכ) 2(דבר חסר ממנו. 

) 2(ושיהיה החבור ההוא כולל כל דיני תורת משה רבנו מה שצריך בזמן הגלות ומה שאיננו צריך. ) 1(אם הלכה פסוקה 
והיה הנאות אצלי להפיל ממנו האריכות והסמיכות בזכרון בעל הקבלה. עד שלא אומר דברי ר' פלוני ולא ר' פלוני 

וכן ראיתי שלא אחברהו בלשון ספרי הנבואה לפי שהלשון ההוא קצר היום בידינו ) 3(כל זה לבקשת הקצור.  ...אומר
מהשלים עניני הדינים בו, וכן לא אחברהו בלשון התלמוד לפי שלא יבינוהו מאנשי אומתנו היום כי אם יחידים ומלות 

ואשלים ) 1(שון המשנה כדי שיקל זה לרוב האנשים. רבות ממנו זרות וקשות אפילו לבקיאים בתלמוד, אבל אחברהו בל
בו כל מה שהתאמת והתברר ממאמרי התורה עד שלא יחסר שום שאלה צריכה שלא אזכרה או אזכור שרש תצא ממנו 

עד שימצא בו כל מה שימצא במשנה  כוונתי בו גם כן הקצור עם הכללותהשאלה ההיא מהר מבלתי עיון דק. כי 
ותוספתא וכל מה שהוציאו הגאונים המתאחרים ובארו ופרשו מאסור ומותר טמא וטהור פסול ובתלמוד וספרא וספרי 

וכשר חייב ופטור, משלם ואינו משלם נשבע ופטור מלישבע. ובכלל שלא יצטרך עמו אחר התורה ספר אחר זולתו לדעת 
  ממנו דבר ממה שיצטרך בכל התורה בין מדאורייתא בין מדרבנן. 

וכאשר כוונתי בדעתי התכלית הזאת שמתי מחשבתי באי זה פנים אחלק החבור ושעריו איך ראוי שיהיה. אם ) 4(
אחלקהו כמו חלוק המשנה ויספיק לי דרכו, או אחלקהו חלוק אחר ואקדים ואאחר לפי מה שיחייב העיון שהוא היותר 

הלכות מקום המסכתות מהמשנה עד שיאמר ראוי והיותר נקל ללמוד. ונראה לי שהטוב שתהיה חלוקתו שיושם הלכות 
בו הלכות סוכה הלכות לולב הלכות תפילין הלכות מזוזה הלכות ציצית. ושאחלק כל כלל לפרקים והלכות כמו שתעשה 

המשנה. עד שיהיה דרך משל בהלכות תפילין פרק ראשון ופרק שני ופרק שלישי ורביעי וכל פרק נחלק להלכות כדי 
  ל פה למי שירצה או לזכור דבר ממנו. שיהיה נקל לדעת אותו ע

. ומפני זאת הכוונה גם כן ראיתי שהוא ראוי שאשים תחלה בפתיחת הספר מספר המצוות כלם עשה ולא תעשה. עד ..
  שתבוא חלוקת הספר על כללם ולא תמלט מצוה שלא נשלים הדבור בדיניה. 

 אגרת תחיית המתים  .ב

הדין לדון למה תלמוד התורה וביאור משפטיה... ראינו שאינו מן כאשר נחלצנו למה שנחלצנו אליו מן החבורים ב
לבאר ולקרב סעיפי הדת ולהניח שרשיו נעזבים שלא אבארם ולא אישיר אמתתם... וכן עשינו גם כן  שנרצה, ורוצה לומר

יוננו בזה שיהיו וזכרנו בו גם כן כל הענינים, עיקרים התוריים והתלמודיים, וכ ...בחיבורנו הגדול המכונה "משנה תורה"
אלה הנקראים תלמידי חכמים או חכמים או גאונים או כמו שתקרא בו עם סעיפיהם על שרשים תלמודיים, ותהיה 

  .תורתם סדורה על פיהם, ותלמודם במסלה עולה, וכל זה נבנה על עיקרים תוריים

  

 היקף )1(
 מוטו למשנה תורה  .ג

  אז לא אבוש בהביטי אל כל מצוותיך

 הקדמהחובת הלבבות,   .ד

ונשאל אחד מן החכמים על שאלה נכרית מענין דין הגרושין, והשיב את שואלו: אתה האיש השואל על מה שלא יזיקנו, 
אם לא ידענו, הידעת כל מה שאתה חייב לדעתו מן המצוות, אשר אינך רשאי להתעלם מהם ואין ראוי לך לפשוע בהם, 

לה יתירה בתורתך ואמונתך, ולא תתקן בה מעוות עד שנפנית לחשוב בשאלות נכריות, אשר לא תקנה בידיעתן מע
במדות נפשך. והנה אני נשבע, כי מחמש ושלשים שנה אני מתעסק במה שצריך לי ממצוות תורתי, ואתה יודע רוב 

  טרחי בעיון ורב הספרים אצלי, ולא פניתי לבי למה שפנית לבך לשאול עליו. והאריך להוכיחו ולביישו על זה.

 הבחירהמאירי, הקדמה לבית   .ה

מצד שלא הורגל הלמוד רק בג' הסדרים ר"ל מועד נשים נזיקין ונעזבו השלשה האחרונים ר"ל קדשים טהרות זרעים 
  עזיבה מוחלטת רק לאחד מעיר ושנים ממשפחה למיעוט צרך ידיעתם באלו הזמנים ולרוב עומק עניניהם
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 פירוש המשנה לרמב"ם מקוואות ד,ד  .ו

ודבריו בכך מפורסמים בספרו כאלו ... בארץ "גרבנא" כי שאובה שהמשיכוה כשרהכבר דמה אדם גדול מאד בעל עיון 
ואשר גרם לכל העינוי הזה הוא מיעוט זכירת המשנה והעיון במה שנכתב בה, וכמה  ..שגם משנה זו לא נכתבה כלל.

 צדקו דבריהם אם ראית תלמיד חכם שתלמודו קהה עליו כברזל על משנתו שאינה סדורה בפיו

 לכות אישות ח,דרמב"ם ה  .ז

 האומר לאשה הרי את מקודשת לי בזה על מנת שאני יודע לקרות, צריך שיקרא התורה ויתרגם אותה תרגום אנקלוס
הגר, ואם אמר לה על מנת שאני קראה צריך להיות יודע לקרות תורה נביאים וכתובים בדקדוק יפה. על מנת שאני יודע 

לשנות צריך להיות יודע לקרות המשנה, ואם אמר על מנת שאני תנאה צריך להיות יודע לקרות המשנה וספרא וספרי 
  ותוספתא של ר' חייא.

  יודע מדרשי התלמוד מקודשתלדעת הרא"ש אם : הגהות מיימוניות

 הקדמת הרמב"ם לסדר טהרות  .ח

 ה'ם אוובגמר שבת אמרו כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה אמרו עתידה תורה שתשכח מישראל שנאמר הנה ימים באים נ
ואתה יודע כי היום בעונותינו שרבו אם '... צמא למים כי אם לשמוע את דבר הוהשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא 

על ראשי ישיבות ישראל כל שכן בתי כנסיות תמצא שיקשה עליהם בענין זה דבר שנאמרו בו מקראות רבים חזרת 
  ...בתורה ובמשנה ומה שהוא יותר ברור ופשוט מזה

לפי שכל הלכה שמדובר בה בטומאה וטהרה ובראשון ושני ודומיהן קשים אפילו על הרבנים הגדולים וכל שכן על 
דברים למי שהוא תמצא דבריו ארוכים מאד מעטי התועלת, לא יושג לך מהם ענין שלם, התלמידים. ואם תמצא בהם 

לפי שאינם עוסקים בעיקרי המקצוע הזה כלל. אבל מה שהקדמנו אנחנו במבוא זה הוא מספיק מאד מאד וצריך לזכרו 
מאותם ההלכות  כמו שאמרנו. ולא ידע באמת ערך התועלת שבו אלא מי שכבר יגע ימים ונדד שנה לילות בהלכה

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

 מורה נבוכים ג, לא  .ט

ת אמתי, או להסיר דעת רע, או לנתינת סדר ישר, או להסיר עול, או כל מצוה מאלו התרי"ג מצות, היא, אם לנתינת דע
להתלמד במדות טובות, או להזהיר ממדות רעות, הכל נתלה בשלשה דברים, בדעות, ובמדות, ובמעשה ההנהגה 

 המדינית

 משנה מנחות יג, יא  .י

נאמר בעולת הבהמה אשה ריח ניחוח ובעולת העוף אשה ריח ניחוח ובמנחה אשה ריח ניחוח ללמד שאחד המרבה 
  ואחד הממעיט ובלבד שיכוין אדם את דעתו לשמים

כל העוסק בתורה כאלו הקריב עולה ומנחה וחטאת ואשם. ואמרו תלמידי חכמים העוסקין בהלכות : פירוש המשנה
כאלו נבנה מקדש בימיהן. ולפיכך ראוי לאדם לעסוק בעניני הקרבנות ולהתבונן בהן, ואל עבודה מעלה עליהן הכתוב 

  יאמר שהם דברים שאין להן צורך היום כדרך שאומרים הרבה מבני אדם.

 ספר המצוות עשה קפז  .יא

כדי שסבת זה .. והמצוה הקפ"ז היא שצונו להרוג שבעה עממין ולאבדם. שהם היו שורש עבודה זרה ויסודה הראשון.
שלא נלמד מכפירתם. והנה באו כתובים רבים זרז על הריגתם ולחזק בזה. ומלחמתם מלחמת מצוה. ואולי יחשוב 

חושב כי זו מצוה שאינה נוהגת לדורות אחר ששבע' עממין כבר אבדו. וזה אמנם יחשוב אותו מי שלא הבין עניין נוהג 
רתו על ידי דוד ונתפזרו הנשארים ונתערבו בין האומות עד שלא . וכן עשינו עד אשר תמו ונכ.לדורות ואינו נוהג לדורות.

נשאר להם שם. ולא בעבור שנכרתו תהיה המצוה שנצטוינו בה להרגם אינה נוהגת לדורות כמו שלא נאמר במלחמת 
עמלק אינה נוהגת לדורות ואפילו אחר כלותם ואבדם. מפני שאלה המצות אינן נקשרות בזמן ולא במקום מיוחד, כמו 

  מצות המיוחדות במדבר או במצרים, אבל הם נקשרות בו כל זמן שיימצא שיהיה איפשר בו הצווי ההוא. ה
ובכלל הנה ראוי לך להבין ולדעת ההבדל אשר בין המצוה ובין הדבר שנצטוינו עליו. כי פעמים תהיה המצוה נוהגת 

העדר הדבר שנצטוינו עליו תשוב המצוה לדורות אבל יהיה הדבר שנצטוינו עליו כבר נעדר באחד מן הדורות. ולא ב
  . והבין זה השרש ושים אותו בלבבך:..אינה נוהגת לדורות


