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Timeline of Halachic Publication 
 
1450 – Guttenberg’s printing press ready for use 
1488 – Yosef Karo born in Toledo (d. 1575) 
1519 – Doniel Bomberg Completes Mikraot 
Gedolot 
1523 – Bomberg completes the Talmud 
1530 – Rav Moshe Isserless born (d. 1572) 
1551-59 – R’ Yosef Karo Publishes Beit Yosef in Venice 

1565 – R’ Karo publishes Shulchan Aruch 
1578 – Shulchan Aruch includes Mapah 
1595 – Maharal Publishes Netivot Olam 
1614 – R’ Heller publishes Tosefet Yom Tov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
However, in this generation, if halakha were to be ruled based upon the Mishna, that could still suffice, 
for the Mishna is the introduction to and beginning of the Talmud. However, halakhic rulings are issued 
[nowadays] not from within the Mishna, which leads to the Talmud – itself a commentary on the 
Mishna, but rather are drawn from [previous] rulings which were written as practical guidance: they 
were not meant to be studied from, but rather only as [specific] rulings, and this [practice] is far 
removed from wisdom. The early commentators, such as Rambam and the Tur, admittedly wrote 
[books of] rulings without clarifications, but their intention was merely to instruct as to the bottom 
line of halakha and how it arises from the Talmud. But they would never have dreamed of anyone 
ruling on the basis of their works without knowing the origin of the law, simply taking the halakha 
without any of the process … And had these authors known that these works would cause people to 
abandon the Talmud altogether, and to rule on halakhic matters on the basis of their works, they 
would never have written them. For it is better to rule on the basis of the Talmud, and even if there is 
reason to suspect that one may not follow the true path and may rule inaccurately, such that the ruling 
will not be accurate, nevertheless 'A judge has nothing but what his eyes can see', and this [situation] is 
better than where a person rules based on a single book, and knows nothing of the reasoning behind 
the matter; he walks like a blind man upon the path. One might perhaps then say, how is halakha to be 
decided in this generation, which is not expert in Talmud and does not know it? It is certainly lamentable 
that Torah has been forgotten to the extent that we are not worthy of ruling on halakhic matters [from 
it]. This is a result of no-one reviewing his Talmudic study in order to become proficient and expert in it. 
We have discussed above the greatness of our deficiency in Torah; may our righteous teacher arrive and 
remove the dullness of our hearts and show us the wonders of the Torah; Amen, may it be His will 
speedily in our days, Amen. 
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 ( ו:ו אבות)

ֹלִשים ַמֲעלֹות,  ֵנית ִבשְּ כּות ִנקְּ ַהַמלְּ כּות, שֶׁ ֻהָנה ּוִמן ַהַמלְּ דֹוָלה תֹוָרה יֹוֵתר ִמן ַהכְּ  גְּ

ֻהָנה  ַהכְּ ָבִריםוְּ ֹמָנה דְּ ָבִעים ּושְּ ַארְּ ֵנית בְּ ַהּתֹוָרה ִנקְּ ַבע, וְּ ַארְּ ִרים וְּ שְּ עֶׁ  .בְּ

 
 דרך חיים

כי גם   ,או שאומר כי הדברים שאומר ואדבר לא נמצאו בי ,והאמת והאמונה לא מהיותי מחזיק עצמי כי ראוי אני להוכיח

י הגדול אשר נמצא בי. ולכן אלי ראוי להתאונן  ומפני זה ראיתי את חסרונ  .אני החלותי כמוהם ויותר מהם בתלמודי

באולי ישמעו התלמידים ההגונים אשר בכחם להתגבר כארי בתורה, ולעלות מעלה מעלה, עד  ,ולקונן על דבר זה ביותר

שכל חכמי הדור יהיו נחשבים אליהם כקליפת השום, ואל יפנו אל מנהגינו אשר הוא רע ומר, ללכת אחר ההבל 

 .. .ויהבלו

 

הוא חכם, כאשר יעלה על דעתו מנהגינו, ראוי שישתומם על זה, איך הפליא ה' מכותינו, ואבדה חכמת   אשר והאדם

כי הראשונים התנאים והאמוראים והגאונים וכל האחרונים,  (. ירמיה ז, כד)"כי היינו "לאחור ולא לפנים ,חכמינו

ובדור הזה מתחילין בתלמוד,   .תחלה מקרא, ואחר כך משנה, ואחר כך תלמודהתחילו בסדר המסודר; ללמוד  

ולבסוף יעלה אל המשנה, ולא ללמוד, רק שמחפשים בהלכות פסוקות   ,שמחנכין הנער בן ששה ושבע בתלמוד

והנה מתחילין בתלמוד, ומסיימין במשנה. והיה* להם לחשוב, אחר שהתכלית שבאים אל מדה  .כמו שאמרנו

עכשיו לא נשאר לא תלמוד, ולא שום דין, ולא   .להם ללמוד תחלה המשנה, והיה נשאר אצלם המשנה היה ,זאת

 .שום הוראה, רק על ידי חפוש

 

וזה כי מתחילין לפלפל אמנם הסבה הגורמת הקלקול הגדול הזה, הוא השקר בתחלה יוליד בסוף העיוות והקלקלה. 

ואף כי  בר, ומגלין פנים בתורה אשר לא כן, ויאמרו 'לחדוד בעינן*'.דברי הבאי בהלכה, אשר יודעים כי פיהם לא כן יד

דבר כזה חס ושלום לא תהא בישראל )עפ"י כתובות קג:(, לחדודי בדברי שקר ולכלות* הזמן בשקר, והתורה היא 

ר,  "תורת אמת" )מלאכי ב, ו(, איך יעלה על דעת אדם כזה, הלא ראוי שיקרע אדם לבבו על זה להפוך האמת על שק

ויאמר לחדוד בעינן. ויותר מזה, כי אף דבריהם אינם כלל, שאם היה הפלפול שהוא פלפול הבאי ושקר מתדמה אל 

פלפול אמת, אפשר לומר כי יעלה בסוף מפלפול זה, שאין בו ממש, לפלפול אמת. אבל אין הדבר כך, כי אין דומה  

 בפלפול כמו זה, עד שידע לפלפל בפלפול אמת. ואיך יחדד עצמו בשום דימוי כלל, לא הקושיות ולא התירוצים. 

 
 

So says Yehuda son of Betzalel: Now that all the 48 ways in which Torah is acquired have been 
explained, it is necessary to look into the matter of study in our generation – which of these 48 
ways by means of which Torah is acquired, are necessary for the Torah of this generation? 
… Another short-cut was been introduced, and a 'set table' (shulhan arukh) now awaits a 
person, and great and small alike are invited to this table; the wealthy [in knowledge] enjoy 
no preference over the poor, and everyone may partake of the fine fare. Even those who 
know nothing of reasoning and theory rule on halakhic matters based on their teaching of the 
[literal text of the] Mishna. The early commentators, the sages of the Mishna and the Talmud, 
the Geonim, and all of the later authorities proceeded in an orderly fashion, studying first the 
Bible and then Mishna and later Talmud. In our generation they start with Talmud - teaching a 
child of six or seven Talmud! – only afterwards arriving at Mishna, and [even then] not truly 
studying, but only looking through extant rulings, as we have discussed … Now we are left 
with no Talmud, nor any law and no practical instruction, except what can be found by 
searching [among existing specific rulings]… . 
 
 

/Jeremiah.7.24
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The Tosfot Yom Tov 
Rabbi Gershon Shaul Yom-Tov Lipmann ben Nathan ha-Levi Heller 
(c. 1579 – 19 August 1654), was a Bohemian rabbi and Talmudist, best 
known for writing a commentary on the Mishnah called the Tosefet 
Yom-Tov (1614–1617).  
After Heller was born in, Bavaria, he was raised by his grandfather, 
Rabbi Moses Ha-Levi Heller, as his father died at the age of 18 before he 
was even born. As a teenager Heller was sent to Friedberg, near 
Wallerstein, where he studied in the Yeshiva of Rabbi Jacob Günzburg. 
From there he moved to Prague, where he became a disciple of the 
Maharal, head of the yeshiva of Prague. In 1597, when Heller was 

scarcely 18 years old, he received a Semicha (appointment) as a Dayan (rabbinic judge) in that 
city. 
 
In October 1624 Heller was called to the rabbinate of Mikulov, Moravia, and in March 1625, 
became rabbi of Vienna. From 1627 until 1629, he was Chief Rabbi of Prague… Finally, in 1643 
he was elected head of the rabbinical court of Kraków, one of the two chief rabbis of that 
community. Heller was chief rabbi of Kraków during the Chmielnicki uprising of 1648, and 
until his death in 1654. 
 

 נה הקדמת תוספות יום טוב למש

העוסקין במקרא מדה ואינה מדה. במשנה. מדה ונוטלין כשם שרבינו הקדוש רבי יהודה הנשיא שבימיו נשנית משנה זו 

עליה שכר. גמרא. אין לך מדה גדולה מזו. ושבקו כולי עלמא מתניתין ואזלו בתר גמרא הדר דריש להו ולעולם הוי רץ 

כמו כן רבינו הגדול מרנא ורבנא הגאון רבי יהודה   .א )ב"מ לג:(למשנה יותר מן הגמרא כדאיתא בסוף פ"ב דבבא מציע

שנתעסק בישיבה והרביץ תורה לרבים במדה הגדולה היא מדת הגמרא כמפורסם. הדר דרש   ליווא בר בצלאל זלה"ה

  לרוץ למשנה עד שנתחברו חבורות חבורות כתות כתות מלכי מאן מלכי רבנן. ומתעסקין יום יום פרק מפרקי המשניות

 .וחוזרין חלילה חלילה

 
דאלו המשנה שאמר רבינו הקדוש לרוץ בתרה היינו  וגדול כח מאמרו של רבינו הגדול ממאמרו של רבינו הקדוש 

כן ומזה הטעם בעצמו כאשר קימו וקיבלו מאמרו של   ומפני.. .כסידורה בהלכות מבלי שום שכל ולב להבין טעמיה

גאון תפארת ישראל מרנא ורבנא רבי ליווא זלה"ה ללמד בישראל המשנה. לא היתה על דרך הלמוד כמות שהיא  
והוא הדבר אשר דברתי שגדול כח מאמר   :אבל הלמוד הוא עם פי' מפירושהמבלי שום לב לטעמיה ופירושיה.  

ד המשנה שע"פ מאמרו הוא עם הפירוש.  מרו של רבינו הקדוש זלה"ה. אחרי שלמו מרנא ורבנא זלה"ה. ממא
 שנמצא עכשיו כמתעסק בגמרא עם המשנה: 

 
כמאמרם במד"ר   והוא אשר מדד מים בשעל. ידריכני בנתיב האמת בלי מעל ונפוצות יהודה יקבץ ולארצנו יעל. 

ת. שנאמר גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם. אמן כן  פ' צו. רב הונא אמר אין כל הגליות מתכנסות אלא בזכות המשניו
 :יהי רצון במהרה בימינו

 
May He Whose hand doled out the deep, My road to truth from swerving keep, And Judah’s sons from 
exile wrest, To dwell with them in Zion’s breast. 
 This corresponds to what the Sages say in the Midrash Rabbah, parashat Tzav, "Rav Huna said, 'All the 
Diaspora shall only be gathered together in the merit of the Mishnayot, as it states, “When they hire 
among nations.” Amen, so may it be His will speedily in our days. 
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Rambam Introduction to Mishnah Torah 

 


