
  )11הרמב"ם ועולמו (  אדר תשעז

 הרב ברוך וינטרוב  
Rabbi@mevaser.org.il 

  מיון וסידור –מאפייני המשנה תורה (ד) 

  השיטה והשלכותיה

 השיטה שנבחרה והקשר למשנה

  הקדמה לספר המצוות  .א

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

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

  בעבור שיהיה להם ענין אחד שיכללם או שיהיו מצוות רבות בכוונה אחת.

 החיבור הגדול, פרופ' ש"י פרידמן –משנה תורה   .ב

האפשרויות שהעמיד  רש התסכול הוא שאלת היחס שבין בחירתו "הלכות הלכות במקום המסכתות שבמשנה", לבין שתישו
בגלל דבריו המפורשים שכתב באחת  השאר בתחילת דבריו. רבים הבינו בפשטות שהרמב"ם דחה כאן את דגם המשנה, בין

"ם לאזכר את המשנה ומבטא את בחירתו מתוך תכונות מדוע חוזר הרמב ..מתשובותיו: "שאיני מהלך... על סדר המשנה".
לדעתנו,  ...בתוכנית של סדר הגיוני, האמורה להיות ניגודה המפורש והקוטבי של סדר המשנה? המשנה אם הייתה בחירתו

המשנה, ומילא בו את הסדר שלו.  המפתח טמון בפרשנות שאלתו, לא על סדר מסוים, אלא על שיטת חלוקה. בזאת בחר בדגם
  ממנו, בעקבות השכלול שביצע הרמב"ם. סדר זה דומה במקומות מסוימים לסדר המשנה, אולם גם שונה

 אבות דרבי נתן א,יח  .ג

ושל  היה רבי יהודה הנשיא מונה שבחן של חכמים של רבי טרפון של רבי עקיבא ושל רבי אלעזר בן עזריה ושל רבי יוחנן בן נורי
רבי יוסי הגלילי. לרבי טרפון קרא לו גל אבנים. ויש אומרים גל של אגוזים כיון שנוטל אדם אחד מהן כלן מתקשקשין ובאין זה על 
זה. כך היה רבי טרפון דומה בשעה שתלמיד חכם נכנס אצלו ואמר לו שנה לי. מביא לו מקרא ומשנה מדרש הלכות והגדות. כיון 

א ברכה וטוב. לרבי עקיבא קרא לו אוצר בלום. למה רבי עקיבא דומה לפועל שנטל קופתו ויצא לחוץ שיצא מלפניו היה יוצא מל
מצא חטים מניח בה מצא שעורים מניח בה כוסמין מניח בה עדשים מניח בה כיון שנכנס לביתו מברר חטים בפני עצמן שעורים 

  ועשה כל התורה טבעות טבעות.בפני עצמן פולין בפני עצמן עדשים בפני עצמן. כך עשה ר' עקיבא 

 קידושין כה ע"א  .ד

רבי אומר: סירוס, ולא מיבעיא לשון. בן עזאי ... בכולם עבד יוצא בהם לחירות, רבי אומר: אף הסירוס, בן עזאי אומר: אף הלשון
עה לדבן עזאי אמר: לשון. אבל סירוס לא, ומאי אף? אקמייתא. אי הכי, נקדמה דבן עזאי ברישא! תנא שמעה לדרבי וקבעה, ושמ

  .ותני, ומשנה לא זזה ממקומה
מאחר שנקבעה של רבי אצל ת"ק והיתה שגורה בפי התלמידים כך לא זזה של רבי ממקומו וסידרו של בן עזאי אחריה : רש"י

  לפי שהגירסא השגורה בפה קשה לשנותה ולחזור ולגורסה בלשון אחר.

 בית הבחירה למאירי, הקדמה  .ה

הוא להעתיק הדברים ממקומם המקרי ולהשיבם למקומם הטבעי כמו שתאמר  ...ונועם מתכונתו מענין החבור ומהפלגת סדורו
על דרך משל במס' סוכה שהוכנה ביסוד עניניה הוא לבאר עניני סוכה ולולב וד' מיניו ובאו שם על ידי גלגול דברים מעניני טומאה 

ין ומהרבה דברים כיוצא באלו והיה משלמות סדורו לבאר וטהרה ודברים מעניני הקרבנות ודברים מענין מזוזה וציצית ותפיל
המכוון בזאת המסכתא בהלכות סוכה ולולב ומה שנפל בה מעניני טומאה וטהרה להעתיקו משם ולהשיבו למקומו הטבעי בספר 

קרה בכל קרבנות ובספר עבודה ומה שנפל בו מעניני מזוזה וציצית ותפילין בספר אהבה וכן בהרבה דברים עד אין קץ וכן י
  המסכיות אחת מהנה לא נעדרה

  

  השלכות

 ב-הלכות מילה, פרק א, הלכות א  .ו

ולא  לא מלו אותו, כשיגדל הוא חייב למול את עצמו, וכל יום ויום שיעבור עליו משיגדל... מילה מצות עשה שחייבין עליה כרת
אין בזה תבלין וכי  :השגת הראב"דימול את עצמו הרי הוא מבטל מצות עשה, אבל אינו חייב כרת עד שימות והוא ערל במזיד. 

  !משום התראת ספק פוטרין אותו מן השמים וכל יום עומד באיסור כרת
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 ספר המצוות לרמב"ם, הקדמה  .ז

  ...וראיתי לחלק חיבור זה לארבעה עשר ספרים
ול בו המצוות שהן תדירות שנצטוינו בהם כדי לאהוב את המקום ולזכרו תמיד כגון קרית שמע ותפילה ותפילין ספר שני: אכל

וברכות. ומילה בכללן לפי שהיא אות בבשרינו להזכיר תמיד בשעה שאין שם לא תפילין ולא ציצית וכיוצא בהן. וקראתי שם ספר 
  זה ספר אהבה:

 רמב"ם אבלות א,יא  .ח

ין מתעסקין עמו לכל דבר ואין מתאבלין עליו ואין מספידין אותו, אבל עומדין עליו בשורה ואומרין עליו המאבד עצמו לדעת א
  ברכת אבלים וכל דבר שהוא כבוד לחיים

דאבילות כבוד המתים אבל הרמב"ן חולק על רבינו ואומר  ...משמע מדברי רבינו דהאבילות אינו מכבוד החיים: לחם משנה
 .משמע דמתאבלים דמדאמרינן ברכת אבלים

 כותרת להלכות אבל, ספר שופטים  .ט

הלכות אבל. יש בכללן ארבע מצות, אחת מצות עשה, ושלש מצות לא תעשה. וזה הוא פרטן: (א) להתאבל על הקרובים ואפילו 
בורה כהן מתטמא ומתאבל על הקרובים, ואין אדם מתאבל על הרוגי בית דין, ולפי זה כללתי הלכות אלו בספר זה שהן מעין ק

  ...ביום מיתה שהיא מצות עשה

 קדמת המגיד משנה להלכות שבתה  .י

מהפלגת רבינו בשמירת הסדר היה לשנות בקצת מקומות קצת דינין להיות לכל אחד מהן מבוא בענינים חלוקים כפי החלוקה 
שלא הרגיש בנמשך אחרי הישרה שנחלק מאמריו ונסדרו. ולפיכך ראוי למעיין להתבונן בזה. וכבר ראיתי למי שהיה בקי בספריו 

זה, רצוני לומר שבהיות לדין אחד מבוא בשני ענינים יבאר רבינו חלק אחד במקומו הראוי לו והחלק השני במקומו האחר ויעיין 
המעיין בדין ההוא וימצאהו במקום אחד מבלתי שלמות חלקיו ויתמה על זה. וכבר נמשך זה אצל הרב הגדול ר' שלמה בן אדרת 

כתב היתר ... עבודת הקודש בדין הפלגה בספינה דבר זה לשונו גם הרב רמב"ם ז"ל ראיתיו כמבריח איסורו ז"ל שכתב בספר
עכ"ל. ורבינו כתב דין זה על השלמות פרק שלשים. וכיוצא בו יש הרבה ואני העירותי בצדק זה ... דבר מצוה ולא כתב איסור

  נכוחים למבין וישרים למוצאי דעת:בחזקת ידי ברוב המקומות וידעתי השלים כלן כי כל דבריו 

 רמב"ם הלכות שבת  .יא

  פרק ל  פרק כד
יש דברים שהן אסורין בשבת אף על פי שאינם דומין 

לידי מלאכה, ומפני מה נאסרו  למלאכה ואינם מביאין
משום שנאמר אם תשיב משבת רגלך עשות חפציך 

ביום קדשי ונאמר וכבדתו מעשות דרכיך ממצוא 
חפצך ודבר דבר, לפיכך אסור לאדם להלך בחפציו 

  ...בשבת
מפליגין בים  ..חפצך אסורין חפצי שמים מותרין.

  הגדול בערב שבת לדבר מצוה

מן התורה ושנים  ארבעה דברים נאמרו בשבת שנים
מדברי סופרים והן מפורשין על ידי הנביאים, 

על ידי הנביאים שבתורה זכור ושמור, ושנתפרשו 
וקראת לשבת עונג ולקדוש ה'  כבוד ועונג שנאמר

  ..מכובד.
לא יהיו מבוהלים וטרודים בשבת, ומפני זה אין 

מפליגין בספינה פחות משלשה ימים קודם השבת 
קודם השבת ולא יצטער  כדי שתתישב דעתו עליו

יתר מדאי, ולדבר מצוה מפליג בים אפילו בערב 
  שבת

  
 סדר ארבעה עשר הספריםיב. 

 מדע. אהבה. זמנים. נשים. קדושה. הפלאה. זרעים; עבודה. קרבנות. טהרה; נזיקין. קניין. משפטים. שופטים.

 הקדמה למשנה תורה  .יג

צור ברוך הוא ובינותי בכל אלו הספרים וראיתי לחבר דברים המתבררים נערתי חצני אני משה בן מיימון הספרדי ונשענתי על ה
 מכל אלו החיבורים בענין האסור והמותר הטמא והטהור עם שאר דיני התורה

 מורה נבוכים ג, נד  .יד

יר ְּבָעְׁשרֹו:  ִּכי ִאם ְּבזֹאת ִיְתַהֵּלל ַהִּמְתַהֵּלל ַהְׂשֵּכל ֹּכה ָאַמר ה' ַאל ִיְתַהֵּלל ָחָכם ְּבָחְכָמתֹו ְוַאל ִיְתַהֵּלל ַהִּגּבֹור ִּבְגבּוָרתֹו ַאל ִיְתַהֵּלל ָעִׁש "
הכוונה אשר זכרה בזה הפסוק, הוא באורו,  "...י ְבֵאֶּלה ָחַפְצִּתי ְנֻאם ה'ְוָיֹדַע אֹוִתי ִּכי ֲאִני ה' ֹעֶׂשה ֶחֶסד ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ָּבָאֶרץ ּכִ 

גיע אל השגת השם כפי היכולת, ולדעת השגחתו בברואיו בהמציאו אותם ששלמות האדם אשר בו יתהלל באמת, הוא לה
והנהיגו אותם, איך היא, וללכת אחרי ההשגה ההיא בדרכים שיתכוין בהם תמיד לעשות חסד ומשפט וצדקה, להדמות בפעולות 

 .השם


