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 כתיבה פסקנית –ייני ה'משנה תורה' (ב) מאפ

  הקדמה למשנה תורה  .א

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

מעט במספר. ואין צריך לומר הגמרא עצמה הבבלית והירושלמית וספרא וספרי והתוספתא שהם צריכין דעת רחבה 
ונפש חכמה וזמן ארוך ואחר כך יודע מהם הדרך הנכוחה בדברים האסורים והמותרים ושאר דיני התורה היאך הוא. 

תי על הצור ברוך הוא ובינותי בכל אלו הספרים וראיתי לחבר ומפני זה נערתי חצני אני משה בן מיימון הספרדי ונשענ
דברים המתבררים מכל אלו החיבורים בענין האסור והמותר הטמא והטהור עם שאר דיני התורה. כולם בלשון ברורה 

לא זה אומר בכה וזה ) 2( ,בלא קושיא ולא פירוק) 1(ודרך קצרה עד שתהא תורה שבעל פה כולה סדורה בפי הכל 
אלא דברים ברורים קרובים נכונים על פי המשפט אשר יתבאר מכל אלו החיבורים והפירושים הנמצאים מימות  בכה.

  .כללו של דבר כדי שלא יהא אדם צריך לחיבור אחר בעולם בדין מדיני ישראל )3.. (רבינו הקדוש ועד עכשיו.

  

  הנימוקים

 הקדמה לספר המצוות  .ב

פירוש כל המשנה והיתה כוונתנו בחבור ההוא לקצר באור ענין הלכה הלכה קדם לנו החיבור המפורסם אשר כללנו בו 
ראיתי גם כן שאחבר חבור יכלול כל דיני התורה ומשפטיה עד שלא יהיה דבר חסר ממנו. ושאעשה בו מה ... מן המשנה

היה הנאות ו... שהוא מנהגי לעשותו לעזוב זכרון המחלוקות והמאמרים הנדחים ושלא אביא בו כי אם הלכה פסוקה
  .. כל זה לבקשת הקצור.אצלי להפיל ממנו האריכות והסמיכות בזכרון בעל הקבלה.

 פירוש הרמב"ם משנה סוטה ה,א  .ג

פרטי מחלוקתם וראיות כל אחד מהם מקומם מתאים ... אין בין רבי ור' עקיבה מחלוקת בדין אלא נחלקו בראיה לדין זה 
  במשא ומתן שבתלמוד יותר מאשר כאן כדי שלא נאריך בדברים ותתמעט התועלת.

    .ד
  

  יב-הלכות תלמוד תורה א, יא  יסודי התורה ד, יג
עניני ארבעה פרקים אלו שבחמש מצות האלו 

אותו פרדס כמו  הם שחכמים הראשונים קוראין
שאמרו ארבעה נכנסו לפרדס, ואף על פי שגדולי 
ישראל היו וחכמים גדולים היו לא כולם היה בהן 

כח לידע ולהשיג כל הדברים על בוריין, ואני 
אומר שאין ראוי לטייל בפרדס אלא מי שנתמלא 
כריסו לחם ובשר, ולחם ובשר הוא לידע האסור 

ף על פי והמותר וכיוצא בהם משאר המצות, וא
שדברים אלו דבר קטן קראו אותן חכמים שהרי 

אמרו חכמים דבר גדול מעשה מרכבה ודבר קטן 
הוויות דאביי ורבא, אעפ"כ ראויין הן להקדימן, 
שהן מיישבין דעתו של אדם תחלה, ועוד שהם 

הטובה הגדולה שהשפיע הקדוש ברוך הוא 
ליישוב העולם הזה כדי לנחול חיי העולם הבא, 

דעם הכל קטן וגדול איש ואשה בעל ואפשר שי
  לב רחב ובעל לב קצר

חייב לשלש את זמן למידתו, שליש בתורה שבכתב, ושליש 
בתורה שבעל פה, ושליש יבין וישכיל אחרית דבר מראשיתו 

ויוציא דבר מדבר וידמה דבר לדבר ויבין במדות שהתורה נדרשת 
בהן עד שידע היאך הוא עיקר המדות והיאך יוציא האסור 

והמותר וכיוצא בהן מדברים שלמד מפי השמועה, וענין זה הוא 
  הנקרא גמרא. 

כיצד היה בעל אומנות והיה עוסק במלאכתו שלש שעות ביום 
ובתורה תשע, אותן התשע קורא בשלש מהן בתורה שבכתב 

ובשלש בתורה שבעל פה ובשלש אחרות מתבונן בדעתו להבין 
הן ופירושן בכלל דבר מדבר, ודברי קבלה בכלל תורה שבכתב 

תורה שבעל פה, והענינים הנקראים פרדס בכלל הגמרא הן, 
במה דברים אמורים בתחלת תלמודו של אדם אבל כשיגדיל 

בחכמה ולא יהא צריך לא ללמוד תורה שבכתב ולא לעסוק תמיד 
בתורה שבעל פה יקרא בעתים מזומנים תורה שבכתב ודברי 

ורה ויפנה כל ימיו השמועה כדי שלא ישכח דבר מדברי דיני ת
  לגמרא בלבד לפי רוחב שיש בלבו ויישוב דעתו.

 

 אגרת הרמב"ם לר' פנחס הדיין  .ה

מקום למינים לרדות שהרי הן אומרים על דברי יחידים  בחרתי שלא ליתן... דע שאם אני גרמתי לאבד שם החכמים
אתם סומכים ואינו כן אלא אלפים ורבבות אלפים מפי אלפים ורבבות ולפי ענין זה אמרתי בתחלת החבור פלוני ובית 
דינו קבלו מפלוני ובית דינו כדי להודיע שהקבלה רבים מרבים לא יחיד מיחיד ולזה היתה מרוצתי ומגמתי שכל הלכה 
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לכה תמצא סתם כלומר שהיא דברי היחיד לא שתאמר בשם פלוני עד שיבא ממנה חרבת המינים האלו שבעטו בכל וה
  התורה שבעל פה לפי שראו אותה בשם פלוני ופלוני ודמו שלא נאמר דבר זה לעולם אלא אותו פלוני מדעתו:

 הקדמה לשמונה פרקים  .ו

ינים מלוקטים מדברי החכמים, במדרשות ובתלמוד וזולתו הם עני... דע, כי הדברים אשר אומר אותם באלו הפרקים
מחיבוריהם, ומדברי הפילוסופים גם כן, הקדומים והחדשים, ומחיבורי הרבה בני אדם. ושמע האמת ממי שאמרה. 

ואפשר שאביא לפעמים מימרה שלימה שהיא לשון ספר מפורסם, ואין בכל זה רע, ואיני מתפאר במה שאמרו מי 
כבר הודיתי בזה, ואף על פי שלא אזכור: אמר פלוני, אמר פלוני, שזו אריכות אין תועלת בה; ואפשר, שקדם, לפי שאני 

שזה הדבר נפסד, ויש בו תוך רע שלא ידעהו. ומפני זה  -לפעמים, ששם האיש ההוא יכניס בלב מי שאין תבונה בו 
  ראיתי שלא לזכור האומר, הואיל וכוונתי שתושג התועלת לקורא

 מה דודך מדוד, הרב סולוביציק  .ז

קודם כל טיהר את ההלכה מכל סוגי גישות מן החוץ. על פי שיטתו יש לדחות בשתי ידיים את פעולת הפסיכולוגיזציה 
-. החשיבה ההלכיית מתנועעת במסלול מיוחד משלה. חוקיה ועקרונותיה אינם פסיכולוגיים.וגם ההיסטוריזציה.

מתמטית. אין הסיבתיות העובדתית -טיביים, כמותה של החשיבה ההגיוניתנורמ-עובדתיים, כי אם אידיאליים
הרטרוספקטיבית קובעת את יעילות השפיטה ההלכיית ואת אמיתתה, כי אם הנורמה האידיאלית שבה השפיטה 

מיתדבקת... ההלכה אינה צריכה לשקף את אופי בעל ההלכה, ואין שינויי מצבים או מערכות היסטוריות מטביעים את 
פי שיטה זו, יכולה להתבטא בדפוסי מחשבה שאולים מתחומים אחרים. יש לה -ורתם עליה. לכן אין ההלכה, עלצ

ריתמוס משלה, שאי אפשר לשנותו. היא חשיבה צרופה, מזוקקת משורשים נפשיים. אין היא תלויה בגירויי חוץ 
  ותגובות האדם עליהם.

  

  ההתנגדות

 הקדמת המאירי לבית הבחירה  .ח

עד כמעט היתה הכונה שלא יצטרך עם ספריו ספר מספרי התלמוד או מחבורי  ...והרב מורה צדק חדש בחבורו
אבל לא ראו חכמי הדורות לעזוב ספרי התלמוד בשום פנים אבל  ...הקדמונים כמו שגלה הרב ז"ל בפתיחת ספריו

ורים כענפים אליהם ולא סוף דבר הסכימה דעת הכל להעלותם על ראש משנתם ולהיותם יסוד ועמוד וכל שאר החב
חכמי הדורות השלמים שגם התלמידים בזאת הכונה וגם ההמון עם מיעוט גרסתם לא תתקרר דעתם בשום ענין יחם 

וזה שעל דרך ערב לאיש לפי טבעו להשיג . לבבם לדעתו עד יראוהו במקום שרשו עם דרכי החקירה בו ואופני החפוש
ובחינת עצם הדברים עם הקצה הסותר יותר מהשיג ידיעתם דרך קבלה לבד  ידיעת הדברים מצד החקירה והחפוש

ולזה לא נתקררה דעת כל משכיל עד שיראה מחקר הדברים במקום יסודם ובצור מחצבתם וטעם סתירתם ואריכות מה 
הם שיפול בו מן המשא ומתן ואחרי ראותו מקור הדברים ושרשם ועניני חקירתם יערב להם אח"כ לדעת מה שיעלה מ

 דרך פסק ולהתבונן מתוך המחקר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם מן הענין ההוא

 השגת הראב"ד, הקדמה למשנה תורה  .ט

סבר לתקן ולא תיקן כי הוא עזב דרך כל המחברים אשר היו לפניו כי הם הביאו ראיה לדבריהם וכתבו הדברים בשם 
על לב הדיין לאסור או להתיר וראייתו ממקום אחד ואילו ידע כי אומרם והיה לו בזה תועלת גדולה כי פעמים רבות יעלה 

יש גדול ממנו הפליג שמועתו לדעת אחרת היה חוזר בו. ועתה לא אדע למה אחזור מקבלתי ומראייתי בשביל חבורו 
ברים של זה המחבר. אם החולק עלי גדול ממני הרי טוב ואם אני גדול ממנו למה אבטל דעתי מפני דעתו. ועוד כי יש ד

שהגאונים חולקים זה על זה וזה המחבר בירר דברי האחד וכתבם בחיבורו ולמה אסמוך אני על ברירתו והיא לא נראית 
  ה.בעיני ולא אדע החולק עמו אם הוא ראוי לחלוק אם לא. אין זה אלא כל קבל די רוח יתירא בי

 ?)1210אגרת הר"ש משנץ לרמ"ה (  .י

באתי הרב ר' משה אשכול הכופר ממנו פנה ממנו יתד שמענו שמעו כי נגלו לו לא להשיב את הארי הגדול לאחר מיתה 
שערי בינה. ותורה היא וללמוד אני צריך. לא תקעתי עצמי לדבר הלכה אך השומע ישמע וכל הרוצה להשיב יבא 

  ..וישיב.
ומרו כי אם ללמוד איש אל ישים יגיעו בספרים הסתומים. כי המסדר לא סדרם לעכב את הגאולה שאין בו דבר בשם א

מהם להוראת שעה. וצא ולמד ממשנה ותלמוד ספרא וספרי ותוספתא שלא מסרו לאחרונים פסקי הלכות לבדם אך 
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כתבו להם דברי המטמאים ודברי המטהרים דברי האוסרים ודברי המתירים טעמי אלו ואלו כלם נתנו מרועה אחד 
הצפונים מראשונים, והוי רץ למשנה ולתלמוד כי יש תלמיד  וההוגה בהם מקבל שכר על כלם, ופעמים נגלים לאחרונים

רואה מה שאין רבו רואה מדבריו מחכים את רבו ומכוין את שמועתו, ובמשנה ובתלמוד נזכרים שם התנאים ואמוראים 
  וההוגה בהם זוכה ומזכה ודובב שפתי ישנים כהדין דשתי קונדיטון  וכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם.

 ויכוח מים חיים, ר' בצלאל אחי המהר"ל  .יא

כי עתה ירהב הנער בזקן, ועם הארץ בתלמיד חכם, שיאמרו מה לי ולך אצל הוראותך הלא נייתי ספר תורת חטאת 
ונחזי', עד שהנערים יעוללו בו. כמו שאירע מעשה בקהילתי בשנה שעברה, שעמדתי איזה ימים חוץ לביתי, ובשובי 

אחד טפש הורה לאלמנה אחת לתקן מאכל עדשים עם החומץ של יין בסעודה המפסקת, לשלום הוגד לי איך שנער 
ואמר שראה כן בהלכות, איך שמהר"י ז"ל נהג בו היתר בביתו, ולא ידע ואשם, כי מנהג פשוט הוא בין הנשים השאננות 

למורה צדק, אין זה רק לפי  לנהוג איסור בחומץ של יין ג' ימים קודם התענית, ויהיה מה שיהיה מי נתן לנער זה להיות
שחסירי דעת סבורים שכל מה שימצאו כתוב בשם שום ספר כלנו חכמים בזה להורות ממנו בלי שאלת שום חכם, כי 

הרב המחבר הוא יורה ע"י ספרו ולא ההדיוט הקורא בו, וזה אינו, כי לעולם צריך להוראת החכם עצמו אפי' בדבר 
מפני השתנות הוראה עצמה, אם מפני חילופי המנהגים, והחכם הקובע עצמו הפשוט, משום דבקל משתנה הענין, אם 

  על הוראה ידע שקולר ההוראה תלוי בצווארו ומסתמא הוא בקי בדינים וגם יודע כל חילופי המנהגים:

 נתיבות עולם למהר"ל, נתיב התורה טו  .יב

חברו הפסקים בלא בירור לא היה  הראשונים כמו הרמב"ם זכרונו לברכה והטור זכרונו לברכה, אף על גב שגם הם
דעתם רק להורות סוף ההלכה ואשר הוא עולה מתוך התלמוד. אבל לפסוק האדם מתוכה מבלי שידע מאיזה מקום 

יוצא הדין רק הלכתא בלא טעמא לא עלה על דעתם ועל מחשבותם, שהרי אמרו כאן הפוסק מתוך המשנה נחשב 
ו כותי. ואלו ידעו המחברים כי החבורים ההם יהיו גורמין שיהיו עוזבין אמגושי כמו שהתבאר ושאר גנות שהוא נחשב כמ

את התלמוד לגמרי ויהיו פוסקין מתוך החבורים לא היו מחברים אותם. כי יותר ראוי ויותר נכון שיהיה פוסק מתוך 
ל מקום אין התלמוד, ואף כי יש לחוש שלא ילך בדרך האמת ולא יפסוק הדין לאמיתו שתהיה ההוראה לפי האמת, מכ

לחכם רק מה שהשכל שלו נותן ומבין מתוך התלמוד, וכאשר תבונתו וחכמתו תטעה אותו עם כל זה הוא אהוב אל השם 
יתברך כאשר הוא מורה כפי מה שמתחייב מן שכלו ואין לדיין רק מה שעיניו רואות, והוא יותר טוב ממי שפוסק מתוך 

  ר בדרך.חבור אחד ולא ידע טעם הדבר כלל שהולך כמו עו

  

  חריגים

 הלכות ספר תורה ומזוזה ד, כה  .יג

קדושת תפילין קדושתן גדולה היא שכל זמן שהתפילין בראשו של אדם ועל זרועו הוא עניו וירא שמים ואינו נמשך 
בשחוק ובשיחה בטילה ואינו מהרהר מחשבות רעות אלא מפנה לבו בדברי האמת והצדק, לפיכך צריך אדם להשתדל 

רבינו הקדוש שכל ימיו לא ראוהו שהלך ארבע  להיותן עליו כל היום שמצותן כך היא, אמרו עליו על רב תלמידו של
  אמות בלא תורה או בלא ציצית או בלא תפילין. 

 שם ה,ד  .יד

די ואין בזה הפסד לפי שהוא מבחוץ, אבל -מנהג פשוט שכותבים על המזוזה מבחוץ כנגד הריוח שבין פרשה לפרשה ש
הרי הן בכלל מי שאין להם חלק לעולם אלו שכותבין מבפנים שמות המלאכים או שמות קדושים או פסוק או חותמות 

הבא, שאלו הטפשים לא די להם שבטלו המצוה אלא שעשו מצוה גדולה שהיא יחוד השם של הקדוש ברוך הוא 
 ואהבתו ועבודתו כאילו הוא קמיע של הניית עצמן כמו שעלה על לבם הסכל שזהו דבר המהנה בהבלי העולם. 

 שם, ח,ד  .טו

פרים שראיתי בדברים אלו, וכן בעלי המסורת שכותבין ומחברין להודיע הפתוחות ולפי שראיתי שיבוש גדול בכל הס
והסתומות נחלקים בדברים אלו במחלוקת הספרים שסומכין עליהם, ראיתי לכתוב הנה כל פרשיות התורה הסתומות 

וא הספר הידוע והפתוחות וצורת השירות כדי לתקן עליהם כל הספרים ולהגיה מהם, וספר שסמכנו עליו בדברים אלו ה
במצרים שהוא כולל ארבעה ועשרים ספרים שהיה בירושלים מכמה שנים להגיה ממנו הספרים ועליו היו הכל סומכין 
לפי שהגיהו בן אשר ודקדק בו שנים הרבה והגיהו פעמים רבות כמו שהעתיקו ועליו סמכתי בספר התורה שכתבתי 

  כהלכתו


