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  סדר ומיון –מאפייני המשנה תורה (ג) 

  האפשרויות שנדחו

 ות ושיקוליםחשיב

  אגרת לרבי פנחס הדיין  .א

שחיבור זה לא יכיר יגיעתו בו אלא חכם גדול כמותך אבל שאר התלמידים ידמו שהוא הולך על סדר התלמוד 
והפירוק בלבד אני נשבע שיש בו כמה פרקים יהיו באותו הפרק הלכות פסוקות מעשרה  ומסיר הקושיא

מקומות או יותר מן התלמוד והירושלמי ומן הבריתות שאיני מהלך לא על סדר התלמוד ולא על סדר המשנה 
ות אלא כל ענין וענין מקבץ כל הדינין שנאמר בו בכל מקום שהן עד שלא יהיו הלכות אותו הענין מפזור

ומפורדות בין המקומות וזו היתה סוף מגמתי בזה החבור שאין כח באדם בעולם להיות זוכר כל התלמוד בבלי 
  וירושלמי והבריתות שלשתן שהן עיקר הדינין

 הקדמת הרמב"ם לספר המצוות  .ב

י לפ ...וכאשר כוונתי בדעתי התכלית הזאת שמתי מחשבתי באי זה פנים אחלק החבור ושעריו איך ראוי שיהיה
  מה שיחייב העיון שהוא היותר ראוי והיותר נקל ללמוד

  

  מיונים אפשריים

 סדר המצוות
 הקדמה למשנה תורה  .ג

וראיתי לחלק חיבור זה הלכות הלכות בכל ענין וענין. ואחלק ההלכות לפרקים שבאותו ענין. וכל פרק ופרק 
ן וענין יש מהם הלכות שהם אחלק אותו להלכות קטנות כדי שיהיו סדורים על פה. אלו ההלכות שבכל עני

משפטי מצוה אחת בלבד. והיא המצוה שיש בה דברי קבלה הרבה והוא ענין בפני עצמו. ויש מהם הלכות 
שהם כוללים משפטי מצות הרבה אם יהיו אותן המצות כולם בענין אחד. מפני שחילוק חיבור זה לפי הענינים 

  לא לפי מנין המצות כמו שיתבאר לקורא בו.

 פר החינוךהקדמה לס  .ד

 אענה אף אני חלקי, ואסדרוכבר ביררו לנו הם כל הדברים, ולשרת לפני הגבורים, אמרתי במה אתרצה לבוא 
, יותר וישמחו בה הנערים, ישימו לב בהם אולי יתעוררו בהן מתוך כך) 1( ...תרי"ג מצוות על דרך הסדרים

בשבתות ובחגים, וישובו מהשתגע ברחוב הערים, לאור באור החיים, איש את רעהו הילדים  ישתעשעו עמה
ומבלי ) 3(והנה פירוש כל אחת נכון לפניהם, ) 2(רכים, ישאלו מצוות שבת זו כמה, ומלאה הארץ דעת ומזמה. 

ומות יגיעה ימצאו דברי חפץ בסימניהם, זרע קדש יתברכו מאל, הם ובניהם וכל אשר להם, בכל מק
  מושבותיהם, ואני בכלל הברכה עמהם.

 הקדמה לספר המצוות  .ה

והוא מבואר כי בהיות החלוקה כן שהמצוה האחת אם עשה או לא תעשה אין ראוי לחלק דיניה בשני כללים 
אבל כל מה שיצטרך בה מן החלוקה יהיה בפרקים שבאותו הכלל. ופעמים יהיה בכלל האחד מספר מצוות. אם 

נין אחד שיכללם או שיהיו מצוות רבות בכוונה אחת. ואומר דרך משל כי אני כשאדבר בעבור שיהיה להם ע
בעבודה זרה ואזכיר בזה הכלל הלכות עבודה זרה הנה אחבר בו דיני מצוות רבות מסית ומדיח ומעביר למולך 

ורי מזבח ומתנבא בשמה ועובד אותה וזולת אלו ממה שהוא מן המצוות בענין ע"ז לבד. וכן כשאומר הלכות אס
אדבר בכלל ההוא על שאור ודבש ובעלי מומין ואתנן זונה ומחיר כלב והדומה להם כי אלו המצוות כלם יש להם 

  .ענין אחד יכללם והוא שהם דברים שנאסרה הקרבתם

  סדר המשנה  

 הקדמה לספר המצוות  .ו

וכאשר כוונתי בדעתי התכלית הזאת שמתי מחשבתי באי זה פנים אחלק החבור ושעריו איך ראוי שיהיה. אם 
אחלקהו כמו חלוק המשנה ויספיק לי דרכו, או אחלקהו חלוק אחר ואקדים ואאחר לפי מה שיחייב העיון שהוא 
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הלכות מקום המסכתות היותר ראוי והיותר נקל ללמוד. ונראה לי שהטוב שתהיה חלוקתו שיושם הלכות 
  ....תפילין הלכות מזוזה הלכות ציצית מהמשנה עד שיאמר בו הלכות סוכה הלכות לולב הלכות

 רמב"ם, הקדמה לפירוש המשנה  .ז

 ..וכאשר חשב לחבר את הספר הזה לפי תכנית זו, ראה שצריך לחלק אותו לחלקים, ולכן חלקו לששה חלקים.
זרעים. והשני סדר מועד. והשלישי סדר נשים. והרביעי סדר  וקרא כל חלק מהם סדר. החלק הראשון סדר

  נזקין. והחמישי סדר קדשים. והששי סדר טהרות.
והחל בסדר זרעים, לפי שהוא דן במצות המיוחדות בצמח הארץ, וצמח הארץ הוא מזון כל חי, וכל זמן שאין 

דה, ולפיכך הקדים לדבר במצות האדם חי על ידי המזון אי אפשר לו לעבוד את ה' בשום אופן מאופני העבו
המיוחדות בצמח הארץ. והסמיך לו סדר מועד לפי שכך הוא סדר הכתוב שנ' ושש שנים תזרע את ארצך 

ואספת את תבואתה והשביעית תשמטנה ונטשתה, ואחריו ששת ימים תעשה מעשיך, שלש רגלים תחג לי 
וי לסדר הכתוב, לפי שכך עשה ה', וכי ימכור בשנה. אח"כ ראה להקדים דיני נשים לפני שאר דברי ריבות, חיק

איש את בתו לאמה, כי ינצו אנשים ונגפו, ואחריו כי יגח שור איש, ולפיכך הקדים סדר נשים לפני נזיקין, וספר 
ואלה שמות כולל ארבעת ענינים אלה, כלומר ענין סדר זרעים וסדר מועד וסדר נשים וסדר נזיקין. אח"כ עבר 

ויקרא כסדר התורה, וקבע אחרי סדר נזיקין סדר קדשים, ואחריו סדר טהרות, לפי שכך מן ואלה שמות לספר 
הוא סדר הכתוב הקדים דיני קרבנות לפני דיני טומאות וטהרות, לפי שלא התחיל בטהרות אלא מן ויהי ביום 

  השמיני.

 186מבוא למשנה תורה, טברסקי, עמ'   .ח

באה לומר: תוצאות עיוני בסוגיה זו אינן משכנעות די  דחיית שיטת ר' יהודה הנשיא ב'משנה תורה' כאילו
השיטה עצמה לוקה יתר על המידה בחסרונות מושגיים  –הצורך. או: אפילו צדקתי בהסברת התופעות 

  ובזיקות מלאכותיות מכדי שתהיה ראויה לחיקוי.

  טעמי המצוות  

 מורה נבוכים ג, כז  .ט

  ראיתי לחלק המצות כלם לפי זאת הכוונה אל י"ד כללים. 
הכלל הראשון כולל המצות אשר הם דעות שרשיות, והם אשר ספרנום בהלכות יסודי התורה, ומן הכלל הזה 

  ... עוד התשובה והתעניות
לה הכלל השני כולל המצות הנתלות באיסור ע"ז, והם אשר מנינו אותם בהלכות ע"ז, ודע שכלאי בגדים וער

   ...וכלאי הכרם הם ג"כ מזה הכלל
הכלל השלישי כולל המצות התלויות בתקון המדות, והם אשר ספרנום בהלכות דעות, וידוע שבטוב המדות 

  תשלם חברת בני אדם וקבוציהם אשר הוא הכרחי לסדור בני אדם. 
ין וחרמין ודיני הכלל הרביעי כולל המצות התלויות בצדקות ובהלואות ובמתנות ומה שנמשך עמהם, כערכ

   ...המלוה והעבדים וכל המצות אשר נמנו בספר זרעים מלבד הכלאים והערלה, 
הכלל הארבעה עשר כולל המצות הנתלות באסור קצת הביאות, והם אשר ספרנום בספר נשים ובהלכות 

כל אשר איסורי ביאה, וכלאי בהמה מזה הכלל, והכונה באלו גם כן למעט המשגל ולמעט מותר תאות הביאה ב
 יוכל ולא יעשה תכלית כמעשה הסכלים, כמו שבארנו בפירוש מסכת אבות, והמילה גם כן בזה הכלל

 ר' אברהם בן הרמב"ם, מלחמת השם  .י

וכי הוא ז"ל אמר שכך הוא הטעם על כל פנים? כך נראה לו בהכרע הדעת, ואפשר שיהיה במקצת המצות 
  טעמים אחרים, ולא נאשים מי שלא יקבל אותם

 משנה תורה, טברסקימבוא ל  .יא

כוונתן הסופית של המצוות היא איפוא כפולה: תיקון הנפש... ותיקון הגוף... כל המצוות מתפרשות לאור כוונה 
יורידית עליונה זו, ויש להזקיק אותן אליה מבחינה טליאולוגית... מערכות המיון של שני הספרים אינן -מטא

 מקבילות וגם לא יכולות היו להיות כאלה.


