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 גמרא מסכת יומא דף סט

ויעמוד עזרא הסופר על מגדל עץ אשר עשו לדבר "

מאי   .נחמיה ט, ד(" )ים בקול גדולקויצעקו אל ה' אל

בייא היינו בייא  :אמר רב ואיתימא ר' יוחנן ?אמור

האי דאחרביה למקדשא וקליה להיכליה וקטלינהו 

לכולהו צדיקי ואגלינהו לישראל מארעהון ועדיין 

 ?כלום יהבתיה לן אלא לקבולי ביה אגרא .מרקד בינן

 !לא איהו בעינן ולא אגריה בעינן

 . נפל להו פיתקא מרקיעא דהוה כתב בה אמת

אותיבו בתעניתא תלתא יומין ותלתא לילואתא 

נפק אתא כי גוריא דנורא מבית  .רוהו ניהליהומס

קדשי הקדשים אמר להו נביא לישראל היינו יצרא 

 דעבודת כוכבים

 מסכת אבות פרק א 

משה קבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים 

 לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. 

הם אמרו שלשה דברים, הוו מתונים בדין, והעמידו תלמידים 

 הרבה, ועשו סייג לתורה

 

 גמרא מסכת סנהדרין דף קב

אתא  .אמר למחר נפתח בחברין .רב אשי אוקי אשלשה מלכים

 ?אמר חברך וחבירי דאבוך קרית לן ,מנשה איתחזי ליה בחלמיה

לעבודת  א"ל מאחר דחכימתו כולי האי מאי טעמא קא פלחיתו ....

כוכבים א"ל אי הות התם הות נקיטנא בשיפולי גלימא ורהטת 

 אבתראי למחר אמר להו לרבנן נפתח ברבוותא

 גמרא מסכת שבת

 הלל ושמעון גמליאל ושמעון נהגו נשיאותן )לפני( הבית מאה שנה

 

 גמרא מסכת גיטין

בעי מינאי מידי דאתן לך אמר ליה תן לי יבנה וחכמיה ושושילתא דרבן 

גמליאל ואסוותא דמסיין ליה לרבי צדוק קרי עליה רב יוסף ואיתימא 

 "משיב חכמים אחור ודעתם יסכל"שעיהו מד, כה( רבי עקיבא )י

 גמרא מסכת ברכות

 .כי הא דרבי עקיבא דהוה קאזיל באורחא מטא לההיא מתא

אמר כל דעביד רחמנא לטב  . בעא אושפיזא לא יהבי ליה

 .אזל ובת בדברא והוה בהדיה תרנגולא וחמרא ושרגא

 ,אתא שונרא אכליה לתרנגולא ,אתא זיקא כבייה לשרגא 

 .אמר כל דעביד רחמנא לטב ,אתא אריה אכליה לחמרא

 בליליא אתא גייסא שבייה למתאביה  

 ,מתוך עול שעבוד מלכיות וגזירות שהיו גוזרין עליהן ,משרבו תלמידי שמאי והלל רבו מחלוקות בתורה ונעשית כשתי תורות רש"י:

מלך רומי ונחו מצרה  שנתן הקב"ה לו חן בעיני אנטונינוסעד ימיו של רבי  ,ומתוך כך לא היו יכולים לתת לב לברר דברי החולקים

ושלח וקבץ כל תלמידי ארץ ישראל ועד ימיו לא היו מסכתות סדורות אלא כל תלמיד ששמע דבר מפי גדול הימנו גרסה ונתן סימנים 

וכשנתקבצו אמר כל אחד מה ששמע ונתנו לב לברר טעמי המחלוקת דברי מי ראוין לקיים  .   משם פלוני הלכה פלונית ופלונית שמעתי

וסידרו המסכתות דברי נזיקין לבדם ודברי יבמות לבדם ודברי קדשים לבדם וסתם נמי במשנה דברי יחידים שראה רבי את דבריהם 

 ושנאן סתם כדי לקבוע הלכה כמותם:

 רבי ור' נתן סוף משנה רב אשי ורבינא סוף הוראה: גמרא מסכת בבא מציעא
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 הקדמה ליד החזקה לרמב"ם

ובזמן הזה תקפו הצרות יתירות ודחקה השעה את הכל ואבדה חכמת חכמינו ובינת נבונינו נסתרה. 

לפיכך אותם הפירושים וההלכות והתשובות שחברו הגאונים וראו שהם דברים מבוארים נתקשו 

בימינו ואין מבין עניניהם כראוי אלא מעט במספר. ואין צריך לומר הגמרא עצמה הבבלית 

ספרא וספרי והתוספתא שהם צריכין דעת רחבה ונפש חכמה וזמן ארוך ואחר כך יודע והירושלמית ו

 מהם הדרך הנכוחה בדברים האסורים והמותרים ושאר דיני התורה היאך הוא. 

ומפני זה נערתי חצני אני משה בן מיימון הספרדי ונשענתי על הצור ברוך הוא ובינותי בכל אלו 

רים מכל אלו החיבורים בענין האסור והמותר הטמא והטהור עם הספרים וראיתי לחבר דברים המתבר

שאר דיני התורה. כולם בלשון ברורה ודרך קצרה עד שתהא תורה שבעל פה כולה סדורה בפי הכל 

בלא קושיא ולא פירוק. לא זה אומר בכה וזה בכה. אלא דברים ברורים קרובים נכונים על פי המשפט 

ירושים הנמצאים מימות רבינו הקדוש ועד עכשיו. עד שיהיו כל אשר יתבאר מכל אלו החיבורים והפ

 הדינין גלויין לקטן ולגדול בדין כל מצוה ומצוה ובדין כל הדברים שתיקנו חכמים ונביאים. 

 לפיכך קראתי שם חיבור זה משנה תורה. לפי שאדם קורא בתורה שבכתב תחלה ואחר כך קורא בזה

 משה'-הקדמת הרמ"א לספר 'דרכי

ולעולם שויתי נגד עיני דברי הקדמונים, דברי הגמרא והגאונים, ורי"ף והתוספות והרמב"ם הפוסקים 

והטור המה האחרונים, כי המה באו לפני ולפנים, ובראש כל המחברים  הראשונים, והמרדכי והאשירי

המה נמנים. ואף כי הם הפוסקים שפשטו בכל הגולה, וזאת תורת העולה על לבי בראשונה, להורות 

 אחר דבריהם לעדת מי מנה.

וכאשר פסקתי מהם לפעמים דברים ברורים, באו אחרים עם מגילות סתרים, והראו מתוך תשובת 

ים אשר אחריהם אנחנו נגררים, הסגנים והחורים, כתשובת הרא"ש והרשב"א ומהרי"ק וריב"ש החכמ

ומהרא"י שהמה האורים הגדולים אשר עיני האנשים מאירים, ולבות האנשים מתרדמתן מעירים, ואם 

המה בני אנשים אנחנו נגדם כחמורים, גם דברי מהרי"ו ומהרי"ל ומהרי"ב שהמה המורים, בהרבה 

 ומנהגות מחמירים,.סייגות 

 וברוך הוא המסייע על כל הבא לטהר, פתח לי שער, ונתן בלבי לקצר ולבאר

 

חלחלה, בשמעי נר  ובהגיע טור אסתר ר"ל אסור והיתר, והתחלתי הלכות חלה, אחזני פלצות ולבשני

ישראל ראש הגולה, ארי מסבכו עלה, אל השמים ורוח אלהין קדישין בחפנו אסף, וחיבר ספר בית 

יוסף, אשר כל רואיו ידעון את מעלתו ואת טובו ורוב טוב הצפון בקרבו, אז נבהלתי שפועל הריק 

 ..פעלתי, ושיגעתי לריק ולבהלה ושינתי בחנם ממני גזלתי


