
 )טינטון( וינברג יע-ב יחיאלהרב

 המשנה בחקר ונביטתו הלוי רי-א  שלדרכו

א.
 של בעקבותיו הלוי הרי"א העד המשנה שבחקר פי עלאף

 יסוד ששימשה קדומה משגה בין מבחין הוא כמוהו הופמן,.רד"צ
 הגדולה כנסת ואנשי הסופרים לתקופת מקדימה שהלוי )אלאלמשנתנו
 ; השני הבית חרבו של)לפני לתקעה מאחרה הופמן ש"צואילו

 יסוד .- והלוי ראשונה משנה זו: קדומה למשנה קוראהופמן.
 המקורות בהבחנת שלו, המחור בדרך חלד .לא כן פי על אףהמשנח(,
 המתינות, אותה הלוי רי"א אצל אין והגרסאות. הנוסחאותשבדיקת
 המסורת של לקיומה חרד היה הוממן הופמן. שאצל הדעתשיקול

 במשך והמדעי הספרתי עמלו כל הלוי. מאשר פחות לא שלנוהעתיקה

 המדע בדרכי להוכיח השתדל הוא זו. למטרח קודש היו חייוימי
 עליה לערער שרצו המבקרים כל כנגד הזאת המסורת אמיתתאת

 מודד מאוד, זהיר הופמן היה זה עט יחד אבל נלוזות.בהשערות
 אותם מוכיח אומרו, בשם דבר אומר מפיו, היוצאת מלה כלושוקל
 לא כך ע"י האטת. על והודו למוטב שהחזירם עד חכמה ובלשוןבנחת

 להפך, אלא זיוה הזעם ולא נפגמה לא המסורת שכבוד בלבדזו
 בתוך היה הופמן האמתי. אמדע . לאור יסודה. ונתבסס עלהכבודה
 וגילויה, האמת בירור לשם היתה המדעית ועבודתו האמת אישתוכו
 פינה לאבני היו וספריו המדעי, בעולם נתקבלו ודעותיו זכהלפיכך
 כאיש כל, קודם לפנינו, מופיע הופמן רד"צ התלמודי. המדעשל

 .הגדויה השפעתו מכאן הקדמונים, ישראל חכמי של מסוגםהמוסר,
 אבל פטזרתו. לאחי גם. נחלשה שלא ,היהודית .האינטיליגנציה.על

 חיי ים? כל .עמד זה. תורני גאון זו. בדרך הלך. יא חייי,.רי"א
 משתקפת והיא .היהדות,_ אויבי בעיניו, החשודים עם .מלחמה.!קשרי

 יוער:.וגועש .לב סיח לבו וההיקף. המעוף רבי במחקריוןהגדולים.גם
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בכל
~ 

 שלא שיטה ובכל מינות, ריח הריח כדעתו, היתה שלא דעה
 נגדת ונלחם המסורת בקדושה וזלזול בכפירה חשד כשיטינוהיתה
 כוונות שלו הכבושה הדרך מן סטיה נכל ראה הוא זעם.בחקת
 יקר" מכל לו יקרה היתה אשר כולו, היהדות בנין ,של והרסזדון

 ילא כארי נתגבר מיד שהוא, מי כנגד כזה חשד בלבו שעלה1מכ,11
 התורח אויבי על התנפל הוא במלחמתו. פשרה או רחמים שוםידע

 וקלס. ללעג עשאס החד ובעטו וגפרית אש עליהם והמטירוהתשורה
 בכל לו ראיי היה אשר כבודו את ידיו במו הלוי קיפח זחבשביל

 למחקר חדשים אפקים שפתח במה שקנה הזכות תשלגאוניותו
,חתלמ1די.
 התפת- ביסודה, המשנה, קדמות בדבר הלוי של שיטתו בעצם,"
 גאון שרירא ר' קדמהו שכן מקורית, אינה המאוחרות, ועריכתהחואה

 "דורות ספריו דמותו. את ממעט זה אין אעפ"כ המפורסמת,באגרתו
 ושום הגא1גים וספרות התלמוד במחקר יסוד ספרי ישמשוהראשונים"

 השונות. ולמתקנותיו לדעותיו, ייכיס לא אם גם עליהם יפיח לאחוקי
 ובעיקר המדע, את ומעשירים המחשבה את המפרים רעיונותחעפוה,

 מחשכי על להאיר שבכוחו הרב התלמודי לחומר שגילה הדרךבשל
 השקוע הגלמי החומר גדול מה בתמהון רואים ואגו שלנו,העבר

 הגנוזות האפשרויות גדולות ומה נוצל, לא שעדיין התלמודית,בספרות
 בספרות בעיקר אלא ידועים, אישיפ של ומימרות באגדה רק לאבה

 ההלכה. ומדרשי בברייתות במשנה, אכלולהחגיכה

 רי"א של בשיטתו אי1 הקודם, בפרק הקדמנו שכבר כפין,
 חקירתו ובדרך הופמן רד"צ של בעקבותיו הלך הוא דרך. חידושחקי

 היסטוריון גם הלוי היה התלמודייפ למחקריו נוסף ,ההלכה.במקורות
 להולדותנו חדשים פרקים והוסיף 'הדבה חידש זה בשטחגדול.

 פרשיות כמה האיר ואף והגאונים האמוראיט התנאים,בתקופות
 החורבו לפני של בתקופה ובבבל בא"י עמנו ימי בדבריעמומות
ושחריו.

 : ורחוקוה קרובות רשייות שתי במחקריו הלוי שילבבעצם1,
 המשנה בעקופת היהודית ההיסטוריה וחקר ותולדותיה המשנהאקר

 והיו יחד גפ פרשיות.אלח מערב שהוא ויש למשנה חוזר חואשוייה החיס- ומן ההסטוריח, למרחבי מפליג הוא המשנה ממחקרואחריה
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 נחקר 'דעותיו לפעמיי-על-עיקרי קשה-לעלוי ידי.',לפיכדלאחדים
 ונופיתם. יסודותיחם על אתי במקיר,? זה בשטח השגיו ולסקורהעשנה

 ספרו כרכי שלשת על.פני המשנה בחקר פז1ר'ם,יבר'1נוסף'ליח
 גם שכן קצרה, ברויה-'1בלש11 בצולהז ולרכזפ לכנסי. וישהגדול:

 אחר. בטווס ועשירי* אחד 'במקום עניים שהם לומר, ניתן דבריועל
 באירופה שהיו בישיבות המקתל במובן בתורת, גדולתוולמרות-

 אשר האבות מסתייגת.בקבלת חבלתי תמ,מ.עו 1,מיוג.המירחית,
 . ..-. עינו כהשח ולא העצום, בקורתו כוח נחלש לא כוחו, בכל הגזעליה

- - - , .  -. 
.הדח.. - .

 זוחי הרגיל. מן יוצאת מופלאה בקיאות חלוי שלבספריו
-,

,, ; . 
- - 

 מסורת ע"פ הנקנית זו ולא ותוססת פורה ורעננה סיחיקיאות ,,,
 ... .. .. . ,-, המרוכזת זו לא ואף אחרים עזר וספרי שונים מילונים אוהש"ס

 החוקר. של במגירותיו הסדורים פתקאות באלפיבכרטיסיות

 וברגע שני"חתלמידים של העשיר בחומר מלא שלטוו .להלזי --
 אותנו מפליאת, מזה פחות לא לשימושו. זה עומד-חומרהדרוש
 והחודרת הבחירה הבנתו והמקיפה, המהירה תפיסתו הגדולהיחריפותו

 שונים. וביטויים .ובמימרות והאגדי ההלכתי בחומר עמקיםלעמקי
 בהרצאת שנבלעו או מיוחדת כזונה ללא אגב דרך שנאמרו אלחכל

 ומאורעות וזמן מקום של ידועים בתיאורים שבאו או הלכות,גופי
 עומר אפשר שלו. ההיסטוריה להיכל בנין להלוי.אבני משמשים-זגים,

 למקורות ועשאם מקורות-חהלכת את. גדול בכוח העלהשהלוי
 מאבות לאחד חלה יחשב זו מבחינה במעלה.היסטוריים.ראשוניפ

 ההכרח מן זח, לעבוד.בשטח שמתכונן מי וכל -התלמודיהמדע
 ההשגות גם הלוי. של הגדולים בספריו ובעיון בשקידהשיתעסק
 לנו יהיו להשיג, שיש עבודתו, ולדרכי הלת של ההיסטוריתלתפיסתו

 יעמיקו הם חרמב"ם. .לספרי קדמונינו ע"י שנכתבו ההשגותמעין
 מחדיו חיים, רוח בהם ויכניסו המחשבה את ויפרו הדבריםאת
 ... . . ע"י.חדורות.הבאיט. נלמדיםיהיו

". . .. 
 כידוע, חקעע, חלוי, בשיטת מענין אבלוכאן'נדון-בפרט'"טן

 כנסת ואנשי חפופרים לתקנת תלשונה ככתבה חמשנה 'ייעוראת
 1(. החורבן שלפני לתקופה סידורח חקעע לחופמןהגדולח;"בניגוד

 משנח אבל פ"ע, משנת "זו חידוע משמש.חביטא חופמן לדעת ''
 , פ"ד )סיחיריןראשונת"

 מונח ועוד(, הי"ד. S"D' מע"ש תוס' , מ"י

קכא

www.daat.ac.il



 שנערכה 171 ר"ע ע"י שנערכה זו הן וסידורה המשנה לעריכתקבוע
 של פירושה ע"פ לא זו מסקנה הסיק שהופמן כמובן לפניו.עוד
 הלכה אר משנה זו תיבה מציינת רבים במקומות שכן זו,תיבה
 המשגה של בלשני היסטורי ניתוח ע"פ זו למסקנה בא הואבודות,
 היא זו ראשונת משנה הראשונה(. המשנה של פ"ה )ראהכולה

 במשנת אח"כ שנבלעה פה שבעל התורה של ביותר הקדומההשכבה
 החרבן, לפני המשנה סידור דבר על זו להנחה וריי. מאיר ורביר"ע.,
 המשנה של לסידורה המשנה מגיף ראיות .אין אבל ברורות,ראיית
 הלוי. כדעת השני הבית תקופת לראשית היינו הזה, הזמן עפניעוד
 אין הגאונים ובתשובות במדרשים הנמצאות בודדות מימרות,על

 ' שזנים. לפירושים ניתנים הם שכןלהסתמך,

 את שביקר לרנר מ. ד"ר הרב את ולהזכיר לזכור יש וכאן 4 )ן
 של ב"מאגאזין" שהופיע גדול במאמר הלוי. לפני עוד  הופמןשיטת
 גאון תשובת על הוא מראה תרמ"ו( י"ג )שנה הופמן -ברלינר

 בקשר והלל שמאי נזכרו ושם הביאה, חופמן שאף כ', ס' בשע"תאחד'
 בתקופה כבר סדורים היו שהם המראה פרט משנה. סדרי ששהלעריכת
 יסוד המשמשת מ"ח( לפ"ז יוטה  משנה יל  לריר  מטרמך וכןזאת!(
 וקרא וקבל עמד המלך ,;אגריפס בה נזכר שכן הופמן של לדבריוגם

עומ"
  היתה  י n~wuw  מבאו לרגר'מוכיח אבל חכמים". ושבחוהו'

 כאן, מקורית אינת זו פסקא שכן 'הסלד, אגריפס לפני לרממוררת
 למקבל עומד "והמלך לפניה שנאמר מה חקשר,בין אתהיא!מפסיקה

 עד הדברנם אלה מתחלת "וקורא הדברים המשד לבין יושב"וקורא
 היכנסה אגריפס עבד * שפסקא אלא זאת אין לאחריה. הבאשמעע
 רצה הוא הופמן. ששיער כפי אגריפס בזמן אולי שחי מסדר ע"ילשם

  לשיחת  אהיה  היפה,  מעשהו ואת אגריפס של הטע שמו את-להנציח
Sttrבמשנה. והעניני הלשוני הקשר נפסק זה שע"י אע"פ העם, בפי 
 זו השגה על משיב הופמן אז. כבר מסודר היה המשנה ששףמלאן
 מאוחרת, הוספה של רושם עושה זו פיסקא  שאין  מערכתבהעקת
 חלה כבר זה שבזמן הוכחה, אלא זאת אין לך  נאמר אםואפילו
 שחרבה להכחיש רציתי לא - הופמן מוסיף שהרי,- הסידור,עב-ידא
 של הראשונה ראיתו על יותך. קדום מזמן מושאן שבמשנאהלכות
 להניח יש דבר. משיב חופשן ח14 כ' ס' שע"ח הגאונים "תשובת5.

 בכללם הלל ע,%. שמא. )א%-בית לדעתו; מציינים, 4הלל,כאד,ששמא,.
  המשנה  קדימת על מכאן ראוה שאין באופן לכד,2(, .נוספת יוגמאוישו

קבב
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 ושמאי מהלל תקנו "ולא : התשובה לשון ואף והלל. שמאי לפניעוד
 אינת וכו' אנשי,"שנה" שתקנו,היו אוחם והם בלבד סדרים 1'אלא

 הופמן .עכ"פ.מבחין ק. מסקנות שזפ מכאן להסיק ואיןברורה

 תיו קדומות,. בתקופות בעם מקובלים שהיו קדומות הלכותבין
 מאוחי בזמן חלה שעריכתה מסודרתמשנה

 מחזיק השי אבל בערד.
 אנשי .בתקופת יבר 1ער71 מסודר חמשנה,.היה שיסח תוקףבכל
 שהן נוכח, המרובות ראיותיו את נבחין אם אבל הגדולה.כנסת
 תקופת עי לא אבל החרבן, שלפני בתקופה המשנה סידור עלמראות

 חמשנה קדמות חיתה הלוי שאצל קומר יש 4(. הגדולה כנסתאנשי

 פגיעת שום אין ברם אמונח, של כענין הגדולה כנית אנשילתקופה
 שברוח אלח )כגון בלבד קדומות להלכות אותה אם.נצמצםבאמונה

 הלשוגי, ניסוחן ההלכות, של. סידורן ואילו מסיני(, למשההלכה
 מאוחר. בזמן חל ופרקים( )למסכתות משנסע של במטבע)קביעתו

 עדיין כד, אחר או רבי ע"י נכתבה אם המשנה כתיבת בעת גפוהרי
 נסדרת אלא בימיו, נכתבה לא שהיא סבור כידוע, רש"י, נפתרה.לא

 חמשנה, את שסידר הראשון רבי היה עכ"פ 5( בלבד ופרקיפלמסכתות

 באגרתו, גאון שרירא ר/ ורק המשנה, חוקרי זה על הראו??"שכבר

 לפני נעשת שהסידור סוברים והמאירי מקינון ור"ש התוספותבעלי
 לתעופה אותה המאחרים אלח את לגינוי מקום שאיו בודאירבי.

 המשנה, י19ד של קימותו על הל"י של לדבריו יסוד שישודאי

 כנסת אנשי מתקופה עוד עתיקות הלכות שקועות בם-נחשחר"

 שבמשנה ההלכות ביידור שיטות כמה ויש חמקותיה. בלשונןהגדולת

 חיצוני סימן ע"פיצירופן
 כגון'

 וכיוצא בין" ב,4י1 הפתחות המשגיות
 כפירוש, להפ ומשמשות בתורה ידועים בפסוקים שנתלו יהלכותבהה
 פה. שבעל דברים במסירת הז4רון על להקל -ימשי ואלהאלה
 חגדולה כנסת מאנשי גם ישנן מסויפת שהלכות מאד יתכן כןאם

 ברפ ורבי, ר"מ ר"ע, במשנת אח"כ ונשתיירו הקדום בלשונןונשתמרו

 מחן ? אלח משזיוה או הלכות של עקבותיהן לגלית כיצדהשאלח
 . -..,.. -. . ר.:- ,), .: ,..,ק

-  

. . ,. 
- . . הפנימייפז או החיצונייםסימניהם

 לעומת בטל זח. ספריו, ,של לחרב טעיכט זח,13רש אייואעפ"כ .,
 מנת על ליקויים אלה אי ,על צרצונגו,להעיר ין בעמדה חתויה.גאוניותו

 . - הדברים, לעיקר. אנו'גאים )אפשרווועכשין htW_ :כמהלתקנפ,עד

קכג
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ו(
 חמשנה יסוד בדבר חלוי של לשיטתו החזקות הראיותאחת

 משנה לה קורא שהוא מ"ב פ"ה ביצה משנת היא למשנתתשקדם

 ג' כרך ראשון חלק )דוה"ר מאוד" ונפלאה וחתומה שתומה"משנה
 שבות, משום עליו שחייבין "כל : המשנח לשון 171 א'( עמ' קכ"1דף

 חג . יאלו ט41. ביום עליו חייבין בשבת, מצוה משום :rn1wiמשום
 שטין ולא בהמה, גבי על רוכביו ולא באילן, עוליו לא : שבותמשום
 הן ואלו מרקדיו. ולא מספקין, ולא מטפחין, ולא יהמים, פניעל

 ואלו מיבמין. ולא חולצין, ולא מקדשיו, ולא דנין, לא : קשותמשום
 ולא מחרימין ולא מעריכין, ולא מקדישין, לא : מצוח משוםהן

 וחומר קל אמרו טוב ביום אלה כל ומעשרות. תרומותמגביהין'"
 זו במשנה בלבד". נפש אוכל אלא לשבת טע יום בין עיןבשבת.

 בשבת", משום... עליו שחייניו ,4ל נשבת פותחת היא סינטתי.קושי
 הרישא מן בשבת". וחומר קל אמרו טוב "ביום : טת ביוםומסיימת

 טוב יום והלכות שבת בהלכות בעיקרה נאמרה וו שמשנהיוצא
 זו שמשנה להיפך, יוצא הסיפא מן ואילו שבת, מהלכותלומדים

 בקל ממנו למדיט שבת וחלכות טע יום לעניןנאמרה''בראשונה
 - " '1'וחומר.

 פירוש והציע ז"ל יו"ט תוס' בעל כבר עמד זו קושיהעל
 מבחין הוא הקצרים. דבריו את להרחיב ועלינו הדעת, עלהמתקבל
 לאחדים. והיו הזמנים מן בזמן שנצטרפו שונות בבות שתי 11במשנה
 משום רשנה, משום שבות, משום עליו l~at'nw "כל ראשונה:בבא

 הבא שבות, בהלכות כלל זהו ביו"ט" עליו חייליו בשבת,מצוה,

 ליו"ט. שבת בין הבדל ביניהם ושאין שישנם תשמת סיגי ,עלללמדנו
 יציאות : כגון שבת בהלכות הכללים כיתר קצרת לש111 זק,כלל

 וכדומה. אחת חסר ארבעיפ מלאכות אבות , ארבע שהן שתיםהשבת
 באילן עולין ,,א : ימיתיתם השבות סוגי בפירוט עוסקת שניהבבא
 נשנתה לא זו שניה בבא ומעשרות", תרומות מגביחין ולא עןוכו'

 "כי טע יום לגבי נשנתח אלא ראשונה, לבבא בקשרלכתחילה
 האחרון חמסדר aw). יו"ט )תוס' אימנו" יו"ט לענין מדרשא ביאימנו
 קל אמרו ביו"ט אלח "כל תפסקא את זו לבבא להוסיף צירךראה

 של לשונת בשבת, נוחמת..גם שהלכות.אלח לאמור, ~שבת",וחומר
 "אי1 : חאחרונח חפסקא מאוחרת 1כ1 איחורח אל מראת 14,פסקא
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 חקעץ'שחלכותיו ולקוחח,מן ילבד" נפש אוכל אלא לשבת יו"טבין
 נצטרפו אלה בבוחן יא(..שת4 מ"ח פ"א )מגילה' בין" ב,4י1פותחות
 שהוכנסה או שבות, דיני : המשותף ענינם שם על מאוחר בזמןכאמור,
 א'(.א. ה' הקודמת,)טצח למשנה באנטיתיזה הראשונה הצצאלכאן

 של העיקרית הקושיא זה. מפירוש דעתו נחה- לא הלוי ברם,

 לענין בי,מדרשא )"כי.א?תני שכתב: הוא יי"ט תוש' געל כנגדחלוי
 וכו' שחייבין פותחת:בשבת.,;כל שהמשנה געור. איתנו" טעיום

 חייליי .בשבת
 .והוא .לא,'עולין" 'שבווי משום הן ואלו ביו"ט עליו'

 שהכוונה כאלה דברים,מפורשים אל לאמר יש. מקום .ואמנם :תטיח
 . לי.': .'ק 4 -יזו . , במשנסינו?., חוזירו שלא אהריס דבריםעל

 ,על -אלא .הבבא.-חראשונח יעל מדבר אינו' יו"ט ,חויוו?'ברם

 טוב. ?וט בהלכות לדעתו שנשנתה. 1כ1'(, באילן, עוליו )לא חשניהחבבא
 מתייחס:לפרטים שאינו כלל, שחיא' כותב הוא חראשונח חבבאעל

 מקות סתם,בכל עניני.שבות חיא-כוללת אלא כך, אחרהאמורים
 גי"ט, עליו. 'חיינים בשבת וכו' שחייבין כל דקתני "ערישאשחם:
 קאי אסיפא חן ואלו במשנתנו-זאת,.ודקתני. הוזכרו שלא אמריםר"ל
 הרי,.שהוא 1כ1!" שבות טשום. שאמרו הן: דאלו וכו' ביו"ט אלוכל

 נפרדות בראשונה שהיו של.'משנתנו, בבות בשתי גמפורש,מבהין
 הראשונה. המשנה היא הראשונה שהבבא ליסר שחתטונ אקשר מזו.זו

 ואחריה ראשונה:זן; למשנה כפירוש השניה הבבא את לה צירפואח"כ
 :,,,כל,אלו.ביום המשנה מסדו של התוספת האחרונה המשגהבאה
 התהווהה,של לנויסדה המגלה וכו"' בשבת וחומר קל אמרו.טוב

 ממסוד היא .זו משנתנו כי. חלוי זו,מסיק קושיא,,גליזווד
 חחוא חגד%ה,.אלאישבזמר כנסת בימי,אנשי כבר שנסדרההמשגח",
 עכשיו. יבמסכתית(כמו בששה,':סדרים'ולא מסודרת המשנה,היתה
 כשהחומה כיהד,,ורק,אח"כ טוב, ויום שבת' זיני נשנו טועיבסדר

 חמשנחץ וחקירותיחם,ביסוד' התנאים. "פירושי ע"י נתרבהחחלכתי
 שמסכת,שבת ומאחר- נפרדות. למסכתות זח חומר לחלק צויךראו

 .המשנה מסדרי נאלצו יותר; רב חומר לאצור יכלת ולא בכמותהגדלח
 ביצה ימסכת לתוך ומצוח ורשות דיני'.שבות לחכניש.חמאוחרים
 יכלו.'לשנות.מפני "ולא חמשנה את,לשון.יסוד שינו לא אבלחקטנח,
 קכז,:א(ג )דוה"ר-דף עמה" וליו"ט לשבה. התקון היה כןשבאמת

 . . בשבת". אמרו,ק"1 טע "ביום. אלו. כל בסוף 1%1pnwאלא
- - 
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ן,

ן,

 אבן המהוה. המשנה בראש *נאמרה "בשבת" . .התיבהסמנם

 "דקדוקי )ראה ובכרי שבירושלמי במשנה חסרה זו, לשיטתופינה
 זה..שבירושלמי,"שהרי נוסח דוחה שהלוי מתן למקום(.סופרים,'

 בזה נ"ה(, הערה ע"א קכ"1 דף )שם זה" בלא פירוש להדבריםאין

 הגירסא ירושלמי .שבידר שבמשנה "ואף : וכתב יו"ט התוס'הקדימו
 בין"9, עללה מצוה.חייבים משוט רשות משום שבות משום שהואכל

 איכא nlsu1 רשות שבות מאי דאלת"ה. בשבת דר"ל וודאיאפ"ה
 שם "שתייבין". התיבה חסרה הירושלמי הרי.לנוסח קאי",אהיכא

 הויולן : ntsu משום רשות משום שבות משום שהוא 4יל ,הנוסח
 פירוש לח הש הסגנון מבחינת יותר נכונה זו תירסא היו"ט",עליה
 וכל. הירושלמי.מכל גיסת לדהות אין פנים כל על בלא,זה.ומובן

 תימא לא "דאי וכותב:. יו"ט.חמדייק התוס' של לדיוקוואף

 .בהור,ח,.שמונחןם יאיט אין אזכא,'; )מצוה, רשות שבות מאיהגי

 שמם ומכאן שבת בהלכות בראשונה נקבעו שבות דיני שלאלה

 ?ועט, ההוס' שמוכיח כפי טוב יום להלכות הועברו שבתומהלכות

 מדרבנן שהיא .17עה מלאכה על ורק אך, מלמדים אלה ממחיםשכן

 בפירושו ז"ל הרמב"ם כתב וכך ביו"ט. או בשבת אם-זה הבדלבלי

 מה כי, ב' רוצה מצוה ומשום רשות alwn שבות n1Wb"אמרם(

 וחס מספר שהוא הדקתם מן, השביתה תחתיו נכנס תשבות ה'שאמר
 .ושלא לאדם,יעשותן שברשות הדברים מן ועוד שבותיהנקראן

 שבות המונח ואף ביו"ט. גם נאמר שגיתה של זה וצווילעשות4.וכו'"
11saיוכיח יו"ט ; מ"ב פ,'1 פסחים השוה ליו"ט. מחס במשנה 

 פ"נ געירונ?ן וכן שבות, משום בו ואסרו מלאכה משום בושהתירו

 מונחים שי ממ~מעותם להוכיח אין כן אם ועוד. מ"ח פ"ר ר"ה ;פ"נ
 הירושלמי, נוסח יתירה,)לפ? בל אין וממילא נשבת רק שנאמרואלה,
 ., 7(. טוב יום בהלכות עוסקות שתיהן לסיפא, הרישאבין

 הקודמת דיני:השבות-במסכת_שבת נשנו לא למח השאלהעל

 גללי לנו ידועים לא לפי.שעדי?ן תשובה, עדיין אין w,$, יוםלמסכת
 אפילו קשובה לנו אין. המשנה. בעריכת lw*DWnW והעקרונותהסיד41

 תפילין ציצית דיני _נשנו לא למה והמפורסמת הגלויה השאלהעל
 של סברתו .פ"ד..מ,'א(. _(filnln נזכרו אגב בדרך ורק -במשנהומזוזה

 ידועות , אלה ומצוות הואילהרמב"ם,
 לכל-

 עורך האת ..לא. לפרכך

 .,שנן אלה . ובמצגות ,הוץ?ל:, מספקת, אינה בהזכרתן, צורדומשנהי
 יתל יתכן ,ןבה?ום.. כ11ז .ליבום. ידועים ,היו שלא ודקדוקים_פרטים
.קכו
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 אלה ,המקיימינו,מצוות אחרי שבלשו 'הרומאים בלשיהפחד.מפני
 ' ובמקבילות(. א' מ"ט,)שבת

 .' .ל

- 

- 
 ( ."ה

 שבת.בערכה שמסכת זו לשיטתי הלח מביא אחרתראיה
 ממשנה והיא ?ה לפני היתה מאשר אחרת בצורה רבי שלבזמנו
 ,ימה שם: שגינו מ"א. פ"בשבת

 מדליקיי
 אין מדליקין, אין ובמה

 בחלב מדלוקין המדי.אומה נחום בחלב. ולא וכו' בלבש לאמדליקין
 ?,.ע מדליקין אין מבושל, שאינו ואחד מבושל אחד וחכ"אמבושל

 בחלב" "ולא בפירוש חולקין וחכמים המדי שנחום הלוי קובעבראשונה
 גם מבושל,-או בלתי לחלב דוקא הכוונה אם הקדומה,שבמשנה
 יח?? מבו??' בלתי לחלב דוקא שהכוונה סבור המדי גחיםמבושל.

 סבורים וחכמים מבושל, בחלב ולא שבת בערב נרות להדליק אסורזה
 )שפ מבושל ובלחי מבושל הכל, את כולל "חלב" ביניהם הבדלשאין
 ונחום,המדי לעניננוי.הואיל חשובה מסקנה ומכאן ע"ב(. קכזדף
 ען'א( קח בבלי,כתובות ; מ"ד פ"ה נזיר )השוה הבית בזמן עודהיה
 מאד. קדומה. שמשנתנו מינה שמע המשנה, בפירוש נחלקוהוא
 בראשונה סדורה היתה זו שמשנתנו וקמע לשיטתו ממשיך הלויאבל

 החמייס אלה, יק היו המשנה, של המקורי נגוסה אהרס.בצורה
 בצורה מתחילה היא ב'.אף משנה וביו"ט. בשנת בהם מדליקיןשאיו
 לדבריו.,של סמן. מכאן.,גם ביו"ט. שרפה בשמן מדליקין אין :זו

 במסכת עירובין ודיני ויו"ט שבת דיני נכללו הקדומה שבמשנההלוי
 הוסיף.רבי כק אחר מיוחדות. למסכתות נפרדו אח"כ ורקאחת

 ר' ישמעאל, ה' כגון המאוחרים התנאים מחלוקת הקדומהלמשנה
 זה מ"ב(. בהם,.)שם. שמדליקין חמרים גם במשגתם ששנוטרפון,
 אין ובמה. מדליוין "במה : זה פרק של הכפול השם את לנומבאר

 את שהוסיף. מה לו שהוסיף לאחר רבי ע"י לו שניתןמדליקין"
 מדליקין אומגראין טרפון "ר' הברייתא בדברי תומך הוא זוהשערתו

 יעשו מה ואמה רגליו על נורי בן יוחנן ר' עמד בלבד זית בשמן.אלא
 מדליקין" אין חכמים שאמרו מה אלא לל אין אלא וכו' בגלאנשי
 להדליק שמותר סובר נורי בן ב"י אם מוקשה, הלשון א(. בו)שבת
 מתירין וחכמים במשנה חכמים דברי להביא לו היה השמנים,בכל
 ברורה ראיה שאינה ראיה מביא ולמה מ"ב( )פ"ב השמנים"בכל

 רק נמנו האלה התנאים לפני שהיה המשנה שביסוד מכאן 1לדבריו
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ההמרים,.שאין
 מדליקיי

 המשנה לימוד שהוסיף הוא, רבי ורק, בהם

 בכל להדליק המתירים חכמיט דברי את ואף החולקים ,התנאיםכברי

 על הלוי. דברי את הסותרים ממקורות להתעלס אין ברפהשמנים.
 )הגמרא שואלת מ"א( פ"ב )שם בחלב וחכמים המדי נחוםמחלוקת

 חלב כל בחלב, ולא דאמר )רש"י: ת"י היינו חכמיט ע"ב(: שי)שם

 מסיימי. רב-ולא אמר ברונא דרב בינייהו איכא : ועונה ?גמש"ע(
 ת"ק", היינו חנונים קושיא כאן אין הלוי של לשיטתו ואילו'

 ולא הח"ק, של דבריו בפירוש נחלקו וחכמים המדי נחוםשהרין

 דבריהם פרשו אלא חדשות, הלכות או חדשות מסורותהזסיפז
 רק שנתה הקדומה שהמשנה הלוי של הנחתו ברם ! הקדמוניםשל

 שמדליוין הדברים את שהוסיף הוא ורבי בהם מדליקיו שאיןהדבר1פ
 'שם קובעת הגמרא נדרים. בראש הגמרא מן לכאורה נסתרתבהם,

 ממשנתנו ראיה ומביא ברישא" מפרש ההוא מיניה דסליק חהוא :כלל

 "במה ל 1כ1"' מדליקין אין מדליקין אין עמה מדליקין 4מת :זו

 עמה יוצאת אשה "במה ו טומנין" אין טומנין אין . עמהטומנ4
 הלוי של דבריו ולפי ב( ב, )נדריט אשה" תצא לא - ,וצאהאינה

 הפרק ושם .בהם מדליקין שאין דברים רק כללה הקדומהשהמקנח

 ראיה כל אין שהוסיף, מה שהוסיף לאחר בא מרבי המשנהשבראש
 הפתיחות הן זו לשיטה אחר קושי 8(. בלבד! מדליקין" ב,,איןפתח
 פתח המשנה של המוורי' תנוסח שכן הגמרא, שקבעה ולכללמכאן
 בהמה ה',"במה לפרק טומנין"; אין טומנין:עמה "במה 'ד'לפרק

 אינה ובמה יוצאה אשה "במה קו' לפר 1 יוצאה" אינה ובמהיוצאה
 אפשר כאן גם וכי הנ"ל פ"ב פתיחת של המשבע ע"פ שחןיזצאהד,
 ואחרון ו שונים בזמנים שחלו עריכות או סידורים. שגי עללהניח
 שמנו מה לך אין "אלא הברייתא לשון על, מתבסס הואאחרון;
 אלא בתוספתא.הנוסח: אבל א'( כ"1 )שבת מדליקין" איןחכמים

 שבת )תוספתא שאמרו" מה אלא ל4אין
 ב,-
 ב, ובירושלמיי)שם ה

 ר' של לשונו זה בלבד". ראשונים שהתירו מה לך אין "אלא :ב(
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 נורי. בן ל"י בדברי נזכר לא לגמ"י 4דליקין""אין

י:ן
קכח

www.daat.ac.il



 הראשונה המשנה מידור מאחר הוא אין זו, בשיטה מסמרות קובע אינו הופמן1(..,
 שצוהר לא נסדרה הראשונה שמשנו; להוכיח. רוצה הוא אלא למניו, הלא. דוקה. והילזמן
 כבל השתמשו לדעתו אחלים. שחשבו כדלך עקיבא רבי בימיו,של, לא כלומר זה,:לזמן

 . . , . - טטודרת. במשגה יהושע ר' עקיבא, ה( חליעזר, רבי התנאים'ראשוני

-
 ושמאי. היל מהיונות 11  שמיפ לשפ שהיא מחיוקת היא איוו : מי-ו פ-ה אבות 2( .

 ראשון. .חל, הראשונים דורות השוה שמאי. רבית הלל לביתהכזוגה
 הע"ה. דף ר כרך

 ושמאי- .מהיי הישון3(
 או מהיי שי דמי-פ את ימחוק רצה 1. הרב קשה.

 ושבאי, מהיל נתחיי : ה-א "-א עדיות תוס' 11 ישון השוה הומן. עי מראה 11ישון אבי מחט דנ1בע1ת הקנל1ת עי איא ההאריך על יא שיתפרש באופן יתקנח נוןיהוסיף
 משנה' אנשי דיו שתקנו אותט .וזפ הנאון ישרן DN1fi יפירוש ושמאי היי מרמז'כיומר

 ' ושמאי. דיי שאדרי ההלשם היו ומשייה "טשנה מתקםכלגמי

 "וא יפעמיט יפיכך ראיותיה של באית)והן בטוה דיה לא היף שאף ונדמה 4( ..,
 עוד ועומדת. סדורה היתה גימודה הטשנה *שכל המשנה, מקיר עיקר דבר עלמדבר

 חורבןמקודם
 הנית-

 א(.. עמ' מא דף ד-ש הראשונים )דורות

 ,י' נתן. רבי,ור' ד-ה אף פ"ו שם רבי, .ד"ה.בימי ב' לג ב-מ --5(.:
. , . 

~cfi)6 בבא: של מקומה שפידח. .תרכ"ה( ;ירושלים ביצה על .הללדות'יעקב והשוה 

 והס"ט שגת נין הצדל .בהם: שרש השונה..דברים ה, צפרק 'הראשותן למשנה בניגוד:זו

 נ' גמשנה אחריה 'שנה כך משום בשבת(. לא אבל ביו"ש ארובה דרך פירות)משילין

 לשבת. טוב יום בין במס הבדל שאיןדברים

 המקוצל הפירכם לפי החוקרים, של הפירושים מן כמה להביח הראוי מן וכאןו(
 מצוה של לחלוחית בהם שאין שבות מיני א( : שבות דיני של חלוקות שלש ,1 במשנהיז

 1כ1, שטין לא י1כבין יא באייו עביט יא )שון ואחריט ר-1 יש-י, של ביטויייכפי
 )כגת בעשייתפ סירה קצת בהם שיש שגות מיני ב( מהם שבוח משום נאסרואיה
 שבית מיני ג( רשות" "משום בשבות כלולים אלה מייבמיו(. ולא מקדשיו לא דנין,לא
 זו משנתם ntya". .משום הנקראים "ם ביזיט, שנאסרו אלא בעשייתן מצוהשיש
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 הלכי זו ובדרך א( יד )ביצה סבביי מירש כד וו. אי איא 11 יא הכלי פי עינשנהה
 וגרויי המאירי( ריב"ב, הר"1, ר-ח, הרטג"פ, )רש"י, הראשוניפ המשנה מפרש'כי

 .שבות" המרהיט שכן ב. ין יביצה בנוגהותיו זה בפירוש נתקשה דינר הרבהאהרוניט.

 והעבדי.רשות-
 במשנה: המנביט 1"ם ישות" .משום- א( סונים: ישני נ"יקים אשר שבות מינ'יכל הכויי שם הוא שבות" .משוס דדשה בצויה :ו משנה דינר הרב פירש יפיכך זבשבת וי" בראשונה ביו"ט איה דינים נאמרו מדוע : מוקשה בשבת, ק"ו אמרו ביו"טאיה "כי : הסיוט ואף זה פירוש יפי מוגדרים ויא ברורים אינס שביניהם

 דנין יא מן המנטרם והב מצוה" המטופ ב( י מרקדנן יא עד רוכביו לא באילן, עוייןיא
 כש"ח משוט הן אלה' : וגויס הוא.1 את מגיה והוא ומעשרות. תרומות יאדמגביהיןי
 מוסב'על מצוה משום הן אלה וכן וכר באילן עוייז לא למעלה: המנויים עי מיסב'וזה

"מנויי"
 המנעים, נלאש הן 41ינו איה שהגדיות )במקום וכו'. זמן יא ימעיה:

 אצ"
 תרומות t'n't$D ולא א"ר המיאכות כי בסוף מעתיקה שהנא איא המנביט( בסוף הןדינר

 .. _. , _. . . מצוה. משום הן איהומעשרות,

 המונח את)
 -שבות-

 - ס'(,שבת11 פ-: )אחרי הספרא דרשת D-P מפרש הוא
 שהשו וישות רשות שהיא שבות וו: למשנה הירושלמי דגרי אח אצטט :וכאןשבות.

,,. .. 
 דבריט בפייוש שנדפקו ,במפרשיט.וע' וכר עויין יא רשות שהוא שבות איומצו".
 שבות עונה שונים. שני.מונהים שיפנינו משנתנו הראשומפ שפירשו כדרך ופירשואלה

 .. -. אבי מצוה בהט_קצת שיש ימיאנות רש1ח ומונח מצוה, שום בהן שאיןימיאכות
 מצוה שהיא ושבות : שע"י מגיה אהד חכם ז". פרוש הוים אינו אציב ".רושלמ'ישון

 קבועו מונה אינו שבות ש"מלה' דינר של יפירושו ראיה ומכאן צמיתית. הגההווו

 אלא התורה ' 16 אסורות שאינן מלאכות יכי כולי שט הוא איא ידויה מלאכותלסוג

 עויין יא' רשות שי שנות היא איוו נאמר :ה בירושלמי זה. ירושימ' הביא יאשהוא
 מייבמיו. ויא עד וכר לא,דנ,ן טיוח שהיא )שבות( רשות אלוהי מרקדין, ויא עד'וכו'

 מסתמכים נדרים בראש הגטרא שיבלי ומסביר :ה בקושי הרגיש הוא אף הלוי%

 הפרקים במש ט נמ4 סגנו1)ד61ה ברם! נ.ח(. הערה )שפ רבי שי האהרון "סידורעי
 . . :יו ', , ,.., י כריכות.. שתי דבר עי לאנחה מקוס שם ון'.ואין ה'ר'

 ..... יי.. , ,-.
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