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במקרא
המקרא
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חדשים ישנים
על פיהם יהבררלנו כמהפעמים הפירושהאטיתי
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עלבלישים לב על אלה ההנדות נשארו להם
ם
ו
ת
ח
ה
אחר
פירושים
ונשחת
אשר לאכן  ,)8ואולם כלמיני ההנדות האלה הלכו ברוב השים ררך
מראיהןכי כאשר בדורות האחרונים הלכה ההלכה ומתמעטת באיכותה אף שגדלה בכסותה
אף כן היה גורל ההגרה .והרעה הגדולהמן הכלכי הפשיטו מעליהן בגריהן החסודות,
נעימא הפרטית ,ועשו את אכת הפלפול למדהה וררשוה כאשר ידרוש איש אחהדינים.
אך עדספזקמן אח-וגי התנאיםהיו האגדות משוברות בהכונהן ולא נגרעו בערכן מן ההלכה.
מצאו מקוסם כגל סדרי המשניות אשר השחמשו בהם "תנאים בבתי מדרשיהם
ובלי
ואף עלכן נםר'יוודה הנשיא ספח לסדר משנתו את מבחרי המאמרים האגדיים מהיות
האגדהחלק התורהשבעל פהכמו ההלכה
-

-

עית~ז

.

פרק שבים רעשרים
המשגה.
חלוקת רטושנה לששה מררים היתה רגילה כבר לקרמונים .הסרר הראשין
ורעים .השני סוער ,השלישי נשים .הרביעי נזקין .ההמישי קדשים .הששי טהרות.
וכל סדר נחלק למסכות .השם פמבת  -כנוי להורות ומאסרים המדברים על ענין טיוחד
ס'1ניני התורה שבעל פה  -כבר רגיל לקרמונים (שבת ג' :ב"מ נ"נ :קדושין מ"ט:
ובכ"מ) .ורעש יש לוי"א מוער י"ב נשיםז' נזקין ה' קרשיםי"א ומהרות י"ב כסבות
(רמב"ם) ואףשלפי החלוקה שבהלמור סדרנזקין יש לה עשר מסכות אין זה אלא הלוקה
טאוחרת ורונסה הרבר מסכת כלים שאף היא נחלקת בהוספתא לעקשכביר; ואינה אלא
אחת במשנה ,ושם כל שלש המסכות הואנזקין ושלשתן אחת (ב"ק ק"ב .ע"1ו'.),
ובאסרם כל נו שרוצה להיוה הסיד יקיים סי 4נזקין (שםל' ).כונו על המסכת לא על
רבדר  )8וכןנזכךן דבי קרנא מכוון על המסכת (שם ט"ו .):המסכות של כל סרר וסדר
רומות בבחינת ענינן ,מלבר בסדר זרעים שנספחה לו ססכת ברכוה אשר בהשקפה
ראשונה אינה רומה בענינהלענין שאר המסכות של הסדר הוה (רמב"ם בהקדטה) ,אבל
אםנבין כונת הקדמונים סתכ,נת הברכות יתבררו הדברים על נכון .כי הם חשבו יען
 )1כבר רתירותי על זה למעלה ובח"א והאריך בדבי הר"ר יוקם  rsisכחכויו הנרולנ.פ
 .ואעיר פה על
קצת דונטאת .בישעיה א'; לולא ה' צבאות יעתיר לנו שריר כטעט כפרום היינו לעמורה דם.נו .ופסוק זה מחפיש
'פה ע'ש טרורענין רדום שלא מצא הקב"ה בקרנה אפקוי' צדיקים וע"כ שחתה ואח המפוי הזה וכר הנניא לולא
יהיה שריר כטעט ביהודה או תחרב א"י כסרוס שלא היה בה שי'ד כטעם .וכן 5א נתפרש סק היה הצעקה הבאח
לפניו ע 5מרוט ופ '-יחזקאל טיו מיפ הנה זה ה.ה עזן  D~Dוגו' .וכן סגואר שם פ' כ' שהלכה ההגדה בעם שהיה
קצף
י
יקעל 'וטילת במצרים .וע,5ה ניטו גם בתהלים ק"ו אגות'נו במצרים השכילו נפלא~ת'ך .וטתפיש בזהמאמ
רי
ה :ה5א זה תדבר אשר דבינו אליך במצרים לאמר ארל סטנו עו' שאין הכונה בפרש"י שטבוון על :היא ה'
 .ו5א רבי ריק הוא אטרם! כטה
 b1tff~1א5א מכוון ע 5מעשים אחר שנעשו הנסם  1כאמור לא השכילו גמלאותיך
דברים כתב מעטה פזומ.ם גא רוד ופרשן (ש"ר פ" .)1והרבה ככה.
 )2טאטר נצביא :אשר פדה את אברהם (ישעיה כ"ט כ"כ) לא יפורש כי אםע5פי ההגדה טהצלת אברהם
מאור גרטיס
 .וכןחכהיב :אשר הוצאתיך מאור כשרים .ואץ  ipt?nפה להאריך בדוגמאות  1ינגעתי גפנה שאת
יסיבה היא להעיר את ספרש' הסקרא בוטנינו על כבה בפיט אח הספיש.ם שא-נם יחורים ש'ש'טר
ספני שתיארעיג
5ב א 5ושכגדות שבספרי התלמודים והטררשים
 .אמנם בדרישה הזאת צריכים אנו להיות מתונים ולהבחין בין הגרה
אשיא עקהת תאותה 4יש רבתוב ובין הגדה אשר הטציאו ע 5יסוד הכתובים וככחם .וחוץ טוה  ifP1nלגי האגרה
למארע שבן  rnwט5ה תירתה .אף בטשם שפיגש הטדרש רחוק טפשט הכתוב מ"ט 'ורנו הבנתו את הכחוב נאור

יא

איי ט5ה מקטתו.

 )8שר אסרו שם יגךים טי '5דאבות או ממי דברכות וע"כ  103שאבות וברכות טכוון על מסכתא כן נם
נזקין ולשטת נוקץ רב' קינא מצינו קידוש' דלוי רנית רנ' ר' חייא  1כתובותדבי ר' ח.יא וכלס אבם טכוסים על
הסרר וע '.בייושלם' ברט פ.ר היא רקאמר ע 5דבר ,וכמקור טקימו בב"ס סאן דלא סנר הדא טלהא לא פבר

.
.
כקום הרי דקףא לב"מ בשם נוזקן.

בנזקיו

.
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בילה' הארץ ויאהעל כרכל הוברש בתבל *לץיחשברבאט הם קדש שום א%
 .אבל וצצרה עשתה
הארם רפאן *המת  1הנה
המעה מקרשיי,שום מעל
הך,הםתטח'אעןךיהןה"
תקנה צי
מצחז הנחשבות כסתירע,.אלה המצות
לכהןוללץ-ולענייזלפי דעחס
הטוה ברכת הנהמן ום כן ורקק לואו :הממלה; לכן אסרכם יגעותאד clia-4ער
שיברך ,וכל הגדנה מך הטלם הזה בלא ברכה כאלו גהנה מקרש,פכים הנאגר '4ף
הארץ ולטאה (ברכווזל"ה ).וספ:רש עודיותרבמקים אחר (ירוש/ל4אמ-י שם) הנהנה טיגיא"ו
בלא
טעל עד שיתירולו סלהמצית כלומר שהמצית ההלוייה.בדברים-אצהנים לטס
הן
כיה-ההנאה כסו הר,רוסה והמעשרות והפאה (רוסוהן והן סתירותלו המעילה ,ואחרי
רר
תי
ט
שלפיברעתם גם הברכה היאבבלל המתירים על כן בצדק 6נ 1את הברכות בטררנה אחת
עם בל המנוש בסדרזרעים ג)  ,סדר המסכות בסרר ורסיס הואכן :פאה ,דמאי ,כלאש,
שבישת-,תפוסות ,טעש-ות,מעשישני ,חלה ,ערלה ,בכורים ,ואמנם מזה הסרר כאשר
הוא לפנינו בהוצאות התלמוד לא נוכל לשפ~פ על הסדר המקוריכי אין סדר דדרושלטי
בסרר.הבבלי ולא סדר שניהם כסדר רוזוספתא ,והמשנה שבטשנטת נם היא סש~נה בסדרה
י שטרלנואיוה הסרר הוא הנכון והעקרי ,)9
ועלכןס
בצאת
מהחת
המשנה
ר
ב
נ
י המחכר והמסדר היתה נחלקת לפרקים והאמוראים
יד
הראשונים נברסוכירים הלוקחה לפרקים (ירוש' כרכות %ב ה"ח ,שביעית פגה ה"הובכ"מ)
ולפעסש נזכרוהפרקים בשמם (ב"סל"ה :נרה מ"ח ,),עלמי שהיהשונהס'טנתולהלסיריו
או התלמיד השונה משנתו אסרו :עננה פרקו(הגיגה פ' .נדרים ח' .סנה~ת צ"פ ):ששעה-
הלבצר שהרב מלמר לתלסירו בפעם אחת היו קוראים פרק (ברכותי"א :ערובין ל"ו)ואולי
היה נם וה היסור לחלוקת הפרקים במשנה ,שכל מה ששנה רבי בפע :אחת לתלמידיו
 nwvסמם פרק טיוחר .כספר כל הפרקים במשנה הטש מאות ועשרים ושלשה ויש
סני המש סאות ועשרש וארבעה ונהנו משן על קדשך (סעו הסמ"ג דפוסוויניציא) .ובלי
ספק הכניס( במספר את הפרק שנו חכטים שנמפה למסכת אבותלמען מלאות פספרהסימן.
הפרקים נחלקולפסק,ת או הלכות ונראה שגם זאת החלוקהישנה כי כבר הקדמונים סנו
הלכות כמו שלש מאות הלמת בבהרת עזה (סנהדרין ס"ה;) והרבה כדוצה לוה( .אמנם
הדתרכה והסדר במשנה נאותה רק טפאת צורתה אבל בהערכתה הפנימית מצדד,ענינים
היא הסרה לפעמש קשור הגיוני בהפכה לפעמים סדרהענינים להקדים את מראוי לאחר
יהיו לקרטניט לפעסיםכללים אשר
ולאחי אה הראוי להקרים ,אולם לאנעליםמעינינוכ
.
ר
ח
א
יצדיקו הסדי שבחרו אףשלפימישנינו מסרר הגיוני היה ראוילהיות באפן
הנה כלל
הם שכל רבר היוצא סררשה חביב להם יזהר להקריסו לדבר רג)פורש בהב-ה
נרול'היה ל
לבסות בן :וש"נ) .ובכן לא יפלא אם מסרר המשנה סקרים על ררך טשל פרקיציאות
השבת לשארדיני שבת ,וכן הוא כלל ברור בטאסריהם שמחברים דברים שונים שאין להפ
ענץ
-

 )1וע הברייתא בכבלי ת"י אסור לו לאדם שידכה פעה"ו כלא כרכה וכל .הנשה מן העה" 1כלא גרעה מעל
טא' תקנת'ה אצל הכת.ועל .כפק תיקון הגוסהא סכם הגט'יש כאן ואץכן הלשן העקרי שעקרהני' בירושלמי
והבבל' השב לתקן וקלקל ששמע השוסע "ער שית.יו לו"והכין שחך ער שיתירו לוטכוו ,ע 5החכם שהואיתיר לו
המיות" הטוגות
לא מצאוידידם רפושדדיו וע' משק השסים השנטע סלוח
כגדר
שהטצותת.הן הטתירין.
זעי
 )2כ 5טפרשי הטשניות השתדלולהבין סדר הסמכות וחפשו למצוא טרור הגיוג' וכבר אמי בסים שוח
%א תכתת כל עור,שלא ירעו איזה .הסרר הוא עקרי ,ובכל ואת לא אמנע טלהעיר פה על סדר ~רעים מה שיצאל'
סתרך סיר הגבלי שטן הדין היה ראוי לסרר טמדרם בהורה ולהקריס בכורים שה.א בפ' משפטים ואב"כ פאת
שבקרוש.ם ידם ט' ואב"כ כלא.ם שס'".ט י"ס ואח"כ ערלה שם י"ט כ"ג ואח"כ שב'ע.ה בהר כ"ח ואחיב חלה שלח
פ" 1ואח 3-תרומה ומעשיות קיח י"ח .ונראים הדברים שהמסדר הקהים רטצוח התלויות בלא תעשה וכפרר התורה
פאה  -לא תכלא פאת שדך  --כלאים  -לא תורע שרך כלא.ם  -שביעית --שגת שבתון וגו' לא הזרעולאתקצור.
ואחנף סדר  nlSDהתלויות בעשה ובסרר ההורה למפרע חרוטות ומעשרות בפ' קרה חלה בשלן?לך ערלה בקרושים
ובכירים בסשפפש ואולי סררו בכינה למביעכרי להקדש תרומה לחלהכי טצוח חלה הלא התווה עמסה סטנה %
סתת תרומה כאמור בת-ומהטן הגין תרימו אותה .ואמנםסבי אריגו נ' לא נוכל לעשות ברבר הוהכי אס השער21
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-

ענין זה לוה רק שהם דגמים בצורת הלשק או שיש להם שום דמיון חצוני אחרבינידגפ
.ווהרבלל הוא עוטר בבלמאמריהם ורבי שמר שחן
(ברכות מ"א מ"א ,ביצה פמאמ"א)
המשנה שטו תפלה במסדרה על אשר נמצאו בה
בבלמקים במפר הטשנה .)1מבקרי
-

דברים הסותרים זה את זה ,כסו :סתם ואחרכן טחלקת ,מחלקת ואחרכן מתם ,שני
מהמות סותרים זה את זה ,מהירה בין תחלת המשנה ובין סופה ואולם רועפלה
הזאת לא תשוב אל חיק רבי כי אם האשסה באלה אשר לא הבינו כונת רבי
בפרורו ותשבוכ חפצוהיה לתת ספר חקים בידבני עמו אשריורו מתוכו הלכהלטעשה.
י זאה תכונת ספר הטשנה אז יהיה זה המאה גדולה לכהברו ומשקקו
ואטת אילו היהה
שיעלה על ספר חקים אשריהיה לסרה במעשה דברים הסותרים זה את זה ולהתעות אח
הדורגתם בתהו לא דרך ,אבל באסת זה לא חשב ולא שה על לב רבי מעולם .וכבר
אמרנו זהכי סררו של רבי הוא קובץ אשר בועלו המשניווט של החכמים הרשומים עד
הטשנה הכללית לתל0ירים וממנה ילמדו כלל התורה שבעל פה,
זמנו ,ורצונו שיהיה הוא
אבל לא כוון עדורו מהוך משנתו והמחלוקות במשנה הןעניני המשניות של החכמים
החלקים והזכיר משנת כל אהד ואחד כדי שאם יראה בית דין דברי היחיד יכול לסמוך
עליו באפן שהדעה היחידית נהפכה לרעת רבים .ועתהבין בסתם ואחריכן מחלוקת ובץ
במחלוקת ואהר כן סתםאין זה בגדר סהירהכי הסתם הוא השיטה הטומבטת ממנו ובית
יא דעת יחיד נהפכה עלידי הסכסהם לדעת רבים אבל בעבור זה לא חרל
דינו ואף אםהי
טהביא נם אה הטהלוקת לאטר שיש גםחולק בזה ,וזהטן הטעם שהביא דעת היחיד בכל
טקום ואם נשאל למה לא הביא ההלק בטקום שהביא עת הסהמע ההשוכה על זה ספני
שהמחלוקת לא היהה באוהו הנדון אשר בו שנה את הסתם על כן הביא את הסהלשת
בנדן :במזם אשר בו נחלקו החכמים .ועתה אנו רואים שאלה המהירות המדומותאינן
מחירות אלא לטי שחושב שכונת רבי בסדורו להעמיד הלכות פפוקות ואמנם נם על זה
נביט שטלאכת הסדר נטשך זחן רב ולפעמים החליטרבי איזה הלכה ובזמן סאוהר נמצא
הלכהבנויה על ימד ,המכחיש החלטתו הראשונה ונספתה זאה דועכה המאוחרת אל מרר
הכשנה ,או שהבאים אחריו ט;צמם או על שהו ובמציתו ספחוה ושתיהן נשארו בסרר
הטמינה .ועלבן גם נטצא במשבה סהנות סתרים וה את והאין וה ראיה שרבי אסף
וקבץ כל הבבבידו בליעיון וחקירה נאוהה ,כי אם נקה זאת לראיה חדשה שטזמן אל
זטן נה,ספו על המשנה דביים ש,נים .ואזלי הניחו בכונה את הסתטוה יקמהרים כדי שאם
יבא בית רין וק-אה את רברי הסתם שיכול לסמוךעליו .ובאסת נם לוה בונו הקרמונים
שאטבן על אלה הסתמות הם:הרים בראשונה סבררבי ק וסתמה ואח'צ סבר כרעת החולק
ן ל"ב 1ובכ"מ) .ואטנם אם מצאנו
וסתמה וטשנה לא ווה טטקוטה (שביעות ר' .וילי
לפעמים סתירהבין תהלת הסתם לסופו עד שבעלי הנטרא ראו עצמם טוכררום לאטר תברא
 .כתובות ע"ה :ב"ק ב"ז ):אין זא1ז אלא
סו ששנהזו לא שנהזו (שבת ע"ב:יבמותי"נ
 .ואף לא
סהירה דמיונית ובכל טק:ם שנמצאת עולה בתהו אם נרד לסוף בונה ההלכה
מצאנו באחה מאלה הסת'רוה שנאפר עליה ששנה  11לא שנה  11שהיתה הדעה הזאת
סי
קיימת לבם:ףכי אם בכל טק:מ שנאסר כן אינו אלא דעה יחידית וסוף החלמת התלמ:ר
היא שאין בזה סתירה ,ועתה ראשכלכללי המשנה הוא שר' יהודה הנשיא לא חבר ספר
הקים להורות הלכהכי אם קוב הלכות הכולל כלל התורה שבעל פה.
אץההלכה .אבליש בה גם טדרש ,ותלמוד ,והגדה .חיק
עיקר תכנית הסשנההי
התל:צר

.

.

.

__

פ4

 )2עי' פאה מ"ג מ"ר מ"ח ,ס) ד"ח סמק ,שביעים פ" 1מ"ר ,שט ס"ה מ"י ותרומות מ"ח מי"ג ,שם
ר סופי מגילה פ"א מ"ח גר סופו חולין פ"א ס"ה
,פ"ח מש ,מ"ש פ"ר סמ"ר ,חלה פ'.ר מי"א ,גבורים פ"ב מ"ו י
 714רופו ,תן הפין הולך בכל סמר המשנה
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התלמודי'בה נרול מאד.כי לא לבר שהובאו בטשנה כלעיקרי ההלכותכי אם לפעמים
אין מספר נם משאם ומהנם בהלכותוטעמי הדברים או שהביאו תעצומ3תיהם מן המררש או
5ן הסברה .רוב חלק התלמוד כולל משא וטחן של הלכה אעו -נאמי בשם החכטים
דקודסימ לרבי ,וכאשר עשו רב ושמואל ואניי ורבא וכל דורות האמוראים הוייות לפרש
המשניוה אףכן עשו קרמני התנאים כמו ב"ש וב"ה(ביצהפ"אע"ז ,יבט~תפי"נ מ"א ,פם"1
נו'נס"נ ,נזיר פיה ט"נ ,נסין פיד ס"ה ובכ"מ) ר' אליעזר ור' יהושע ר" 6ור"עורי"הנ גי'
יוחנן בן נורי וכל הכסי הרירות ער דורו של ר' יהודה הנשיא') ואף על כן נבין טה
שאמרו החכטים שלא הניחו ריב"ו ותלמידיו אפילי הוייות אביי ~רבא (ם,כה כ"ח ).כי
וספני שהכנוי מהוייותאביי ורבא" היה
באסתכן היה שנם הקדמוניםהיו להם הויותיהם.
כנוי עומר לכל מיני פלפולים ושאל:ת ותשובות קושיות ופרוקים אשר אזנו וחק 1-בישוב
ההלכותעלכן בצדקיכלו לאמר שלא הניחריב"זותלמידיוהוייותאביי ורבאי אך על זה

יש להתאונן שהנאופים שבאו אהה התלמד הבינו -הדברים ככתבם וחשבו שאפילו יוייות
אביי ורבא לא מדעתםהיו אלא כן נהירין לראשונים וכשהיה ביה הלל קחםכל אחד ואחד
סרבותיט היה מלסר אותן לתלמידים לפגרה רש"נ) וכל זה לתת ההלה לפלפולי הבבליים.
אבל זה היה למכשול לבאים אחריהם שקבלו הדברים ככתבם והשבו שבל ההוייות של
אביי ורבא כבר היו יעולמיםבימי הראשונים רק ששכחום וחורו ויסד~ם אמנם האסה
כאשר אמרנו שהראשונים היה להם תלמוד כפו האהרונים ,רק נבדל הלסוד'היאש~נים
סתלסיד הארגונים עלידיקצירו ובירורו ויושרהגיונו לחלקמן התלם!ד יחשב נם סררש
הכחוב אשר מצא סקוסו כפשנה ,על הרבר הזה שהמדרש היה לראשונים בכלל תלכוד
ו הכנוים הרגילים במדרש "הלמוד לוסר ,ללמדך ,מלסר" ודבר רגיל הוא בנסרא
כברייר
נששואל סה ראיה לדבר כך וכך סן הכחוב ,שישתטש בדבור :מאי הלמודאי ~דהולדה
היוצאה ככל זה היא שהמשנה היא הלבור ואינה תלמוד כדרשואינה מדרש ונכלל בה
ההלכה הפסקה לבד ,ומררשה לבד ותלמודה לבד ,ועל כן אם נפצא לפעמים שאחד
טרגדמתים ט~ציא את רמשנה ככלל הטדרש או ההלמוד והשנייכניסנה בנדר הסררש או
התלכיד אפשר לקייםדברי זה ~והכי~דאי כן הוא שיש במשנתנו חלק שאינו בכלל מררש
או הלמוד~על ההלק הוה יצדקוהדביים המוציאים אה הכשנה מכלל המררש וההלמוד אבל
לא יכחיש שום אדם שיש כמשנה מררש ולחלק הזה יש לו כלויני הכדרש ואין נם סי
שיוכל להכחיש שיש בה הלפוד ולשק הוה ישלו כל דיני ההלמוד  .)9פספר מדרשי
הכתוב הנוכרים בספקה גרול רובם סררשי הלכה וקצת סדרשי אנדה ,בסדר זרעים
נמצאו
--=-

.

.

 )1ע '-מ"ש  a"eמזי ,פסח.ם מש"א ,פ-ב ט"ג ,פ'1.מ.ב ,שקל.ם פ-ר מ 11-ט"ו ,תענית פ"א ס"א יבמות
פ'.ח ט"ג ,פ".ר כ"א ,כתובות פ.ה מ"א ,עררי "6ר "0ג,פ :.מ"א ,שם פ '-ט"ו,ט ,1.גוירפ 1.ט"ו ,שםפיו ס"א,
ח"ד ,שם פ"ח ט-א ,ג.טן פ-א מ" ,1ב"ק פ-
בימ.ח,שם ש"ג מ"ח ,פ"י מ..ב ,שגועות פיא ס"ה ,ג ס"א ,ס"ס,
ובחים פ"נ מ-ר ,מ-י ,שם פ"ח ס" ,.מנהית פ"ר ט"נ ,שס פ'"ב מ-ר ,מ"ח ,חולין פ"ר מ"ר ,ירים פינ
ר
ק
.
ע
התלמוד
ס
הרכשם
ויש
הקרמונ.ס הפכיים בטשנה שהם
ט'.א .והנה צ.ינת' פה מעט מה-בה פלפין: .ו
גחל ההלכוד נם גן מה שנאיו לפ;מיס  'CS'Dהרבר.ם כמו :אמר ר-ב"ק למה קרמה שטן ( '1:1ברנות פ"כ ט"ב)
א.'-ש טה טעם (שבזעוה פ"ר מ'.ג ום"ה ט"ב) ויבים כפה.
 )2ע '.ברכות (טא ):ראגבי ,לזג-ן .ברמת התורה  1א.-ה למקיא צריך לברך ולמדיש א"צ לברך ורא"א
לדק-א ולמדרש צריך ולטשנה א-צ וריפא אף למשנה :ם .צ.-ך לב-ך לתלמיר א"צ ורבא אמר אף לחלמור .ורא.ח.
ברקד.ק .סימר ס להחרר.נ .רא.:נא.ו'ץ שהב.א בסו עשרה חלוא .נ.רסאות במימרא  11אשר אין האחת רוטה להברתה
ע".ש צד  60ימבואר הדבר שבהלופ-ט כאלה א.ן לסטוך על אהה מן הנ" ולזמר  11העצמ.ה רק יש לנו השערות
ולא ב.רור והע.קי ה.א כן סאן ראמר למדרש צריך לכרך לט.טנה א.צ כונתי מפני שבטינה ריבה הלכות וע"נ חולק
השג' אם אתה אוט -שלמדרש צריך לברך גם למשנה צריך לברך שהרי יש בה טררש וכא השלישי ואמר
ך שהי' 'ש בטשנה נ.מ הלמוד ולא נוכל לנו לציר ג"כ התלמוד בלא אוש-
niwo
שלטשנה צריך פ.ט.מא שאף לתלמוד ציי
אש -ססנה.הוא 'וצא .ואמנם סיף סוף א.ן כאן אלא טחלקת אחת אם מברכ.ן רק על מדרש 4ע נם על הלכות .והע.קר
.
ם
ר
מ
ו
ל
כ
עטו בירושלמ' א"ר הינא נרא.ן הדברים מררש צריך לפיך הלכנת א 1.צריך יברך
של21ר בטשנה חלק
ן הלכות
ההיכה או במדיש חלק ההלכה א"צ אבל הלומד הלק המדרש צתך ור ,סיטון בשם ר'ב"ל חולק ב' 1מררש בי
אטר ר-ח ב-א הנין הו.נן ו'תב.ן קומי רב כ.ן טררש ב.ן חהין וק.קנ.ן לטברכה כלשר בין אס היהפויקין הלכה

"
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נמצאו 0ררשי הלכה בתשע עשרה משנות וטדרשי אגדה בארבע בשנית  )1בסדר
שעד נטצאו מדרשי הלכח באחת ועשרים משנות ,ופדרשי אגרה בי"א משנות.)2
במדר נשים נמצאו טררשי הלכה בל"ה משנות1 ,טדרשי אנדה בי"ז טשנוה  ,)8בסרר
נזיקין נמצאו מדרשי הלכה בששים סשנות ומדרשי אבדה בי"ח משנות  )4בסרר קרשים
נמצאו מררשי הלכה בס"א מיטנ~ה  /ומדרשי אגדה בי"כ טשנוה  ,)5בסדר מהרות נטצאו
טדרשי הלכה בכ"א משנוה וכדרשי אגדה בשלש כשנוח  )6היי לנו סאהים ושבע עשר
סשנות בש"ס שיש בהן מדרש הלכה ,ושיטים וחמש שיש בהן הגדה ומכרש אנדה ~נוסף
עליהן עוד מסבת אבות שיש בה נ"ו משטה ובלן באנדה וארב;  nlJwcאגדיות בכמבת
עדיתו (פ"א טיטפ"יפיה ופ"ח מ"ז)
לשין המשנה כלה זכה וברורהעל טהרתלשין המקרא ,ואף שגזברו בהרבוייםומלות
אשר לא טצאו מקורם בפקיא לא נאמר בכבור זה שהם חרשים אשר הסציאוםתכפי הטשנה
כי אם נאפר שהם דבורים ופלות אשר חיו באוטה ומה שלא בא זכרם במקרא היהמפני
שלא נטצא במקרא מקום לזכרם אמנם פצר אחר טכל לאפר כילשין הסשנה מיוהדת,
יעןכי לפי טבע ענינה הוכרחה לחרש דבורים ומלות למושגים שונים אשר לא נמצא לחם
כנויכלשין העברית ,ובזהנעזרו טן הלשונות אשר הודעו להם והן הארמית והסוריתוהיונית
י במלוה מגלההלשינות טשתרלים
ולאחר זמן נםהרומיה .אך לרוב כשהשתמשו בדביריםא
לתת להם צורה ונטיה עבריה .אם נשים עין אל הלשונות במשנהני נטצא שנוי גדול
.בצורה המשניות ,ונבדלו טשנה ססשנה בשמוש הלשון ער שיטצאו לפעמים כנוים D'JIW
למושג אהד ,וכל זה ספני שהשתדל המסדר להביא את רברי כל חכם וחכם כלשונם
-

-

.

.

.

העקרית

ל3רע.ן אם יש
י מדרשה.ינו סביכ.ן .והא דר"ח.ב.א מונא גם כבבלי (יא ):ובשנויהג :'.פ-קין בספרא דבי
מר גומ' לאפוק .טמיר למשנה א"צ לברך וזה סק.יה בהשקפה ראשונתושים להלן (יד ):באטר סתם ומתני לן פ-ק 1.יקא
אבללפי ה'רוע~ט .ולב"מ שפירשתי דרברים נכונים.
 )1בהלכה :ברכות פ"א מ"ג ,ה"ה ,פאה ח"ה ט"ו ,פ 1.פ"נ ,מ-ו .כלא'ס "6ט מ-ח,
 t.v~twפ"א ט"ד 1
פ-י ט"ח .הרומות פ"נ ט"ו ,מ" ,1פ" 1מ"ו ,טיש פ.ה מ"' ,טי"א,ט'.ב .חלה פ"ר מ"י .בבוסם פ"א ט"ב ,ט"ג,
ה מ"ג,
ט"ד ,מ"ה,מ.ם .באנדה :ביכות  e"eס"ה .פאה פ"א טיא ,פית שיה ,מ"שי.
)2כהינה :שבת פיו מ"ד ,ספ"ח ,פ"פ מ"א ,כ"כ ,מ"ג ,מ"ר ,מ-ו ,פי"מ ט"נ ,פסח.ם פ" 1מ"ב ,פ"ט מ-א,
יוטא פ-ה מ"א ,מ" 11שקלים ""א ט"ד ,ס"ה .י"ה פפ'א ,ספ"ב .סוכה פ"א מ"י .תענ.ת פ"א מ"ג .מנלה פ-ג מ"ר.
חגיגה פ"א מ"ה ,ב"ו .גאנדה. :ומא ספ"נ ,ספ 11.ספ"ח .שקלים פ.ג מ"ב ,מפט ,ר"ה פ"א  r1"Dתענ.ת פ-ג ס"ט,
ספיר ,חג'נה פ"א מ"ו ,א"ב ט"ב ,מ"ק מפ-ג.
' )3במוח פ"ג מ"מ ,פ" 1ט"ו ,פ"ח מ"ב ,פפ-ט ,פ" .מ"ג s".e ,ס.ג ,ט"ו .כתובות פ"ג מ"ב ,מ"ה .נרר.ם
פ"י ט"ו.נ.,י פ-נ מ-ה .סימה פ"א ט"ו ,פ"כ ט"ב ,מ"ר ,מ"ה ,ט"ו ,פ-ג מ-כ ,פ"ר ס"א ,פ"ה מ"א ,מ"ב ,ר"ג,
פ" 1ט-נ ,פ" :מ"ג ,ט"ד ,פ" :מ,ו ,פ"ר מ"ב ,מ"ד ,מ"ה ,מ-ו ,פ"ם פ"א ,מ"ב ,מ"ה,ט"ו .גטין פ-ר שיה ,ספ-מ.
קירוש.ן פ"ג מ.ר .באגדה :נריים פ"נ ס".א ,ספ"ט ,נו.ר פ'.ט ס"ה ,סופה פ.א מ-ה ,פ"ג מ-ר ,פיה ס-ר ,ט-ה,
פ" 1ט.ה ,מ"ח ,פ"ח מ"א ,פ-ט ך"ט,מייא t a D,מי" ,:טם.ו .קרוש' 1פפ"א ,פ.ר מי"ג.
 ,נ"מ ט"ב  r1Dמ".נ ,פ.ר ט"מ,
כ,
'ט
י"
 %בהלכה :ג'ק פ-ג מ'.א ,ספ"ד ,ספ"ה ,פ"נ מ"א ,פ"חג.נ ,ספ
ס"א ,ט"ג ,ט"ד ,מ"ו ,ט"ו ,ט-ח,
פ"ח ס"א ,פ"ט מפ-ו li"ee ,ב"ג ""ח ט-ב ,סנהדרין פ"א מ"ר ,מ"ו ,ט"ו,
פ"ר מ"א ,פ-ו  r""cמ" 1ס-ח ,פ-ח מ"א ,מ"ב .פ' חלק מ"ו .מ"ח ,מ"ט ,ט"י ,הגחנק' 1ט"ב ,מ"נ ,מ"ר ,ט"ו ,ח"ו.
טנות פ"א מ"ח ,ס"ט ,מ"י ,ט".ב ,מטת .פ"ב מ"ר ,ט" ,1ט"ח ,מ".ר .פ"ג מ"ו ,מ".ב ,מ ,:".שנועיה  f1~tSפ"נ מ".1
f
 tפפ"א ,פ"גט.נ ,מ"ו ,מ" ,1מ"fח .הוריות ספ"א.6 ,ג ט"נ.
באגרה :ב"ק פ"ה מ'ק ,פנהדריןpפ.ר מ".א ,מי"ב ,פ"ו
מ"ג ,פ"ח מ" ,1חלק מיא ,מ"ב ,ט"נ ,מ"ד ,ס"ה ,מ",1מי.א .מכית פ"א מ".א ,פ"ג ט".ח ,מ",ם .ע 1.פ"ב מ"ה ,פ"ג
ר3

)5נהיכה: :בח.ם פ"ח מ"י ,מ.י.א  1פ,ם מ"א ,מ-ה ,פ-י פ-א ,פי"א ט'.א ,פ-.ב ס"א ,ט"ב ,פ-.ר ט-א,
מ"ב .טגחות פ"רמ.נ ,פ"ה מ-ב ,מ-ו ,פ"ו מ"ו פ" 1ט"ב ,מ"ר,ט"י ,פ-ח מ"ה ,מ" ,:פ-טס.נ ,פ"' ט'.ה ,פ.'.א מ"ד,
מ"ה ,מ",1פ.ינ מ"י .חולין פ"ב מ"ג ,ע"ה ,מפ" ,:פ"ח ט"ר ,פ '-מ"א ,פ-.א ט"ב ,פ".כ מ-ג .בכורות פ"אמ.ד,
מין ,פ"ב ט"ו ,פיד מ"א ,פ"ח מ"א ,ט"ח ,פ"ט מ"א .ערכין פ"ר מ-ר ,פ'.ה מ" 11פ" :חהא ,פיח מ"ה ,מ"י ,ט"ו ,פיט
ס"א ,ט"ב ,מ-נ ,מ.ח .המורה פ"א מ"א ,מ"ב ,ט"ו tf'e 1"" ,ט-ד ,כריתות פ"א מ"ב ,פ"ב מ-ה"0 ,ר מ-ג ,פ-ו ט-ו,

ט"פ ,חמ.ד פ"נ מ" ,1פ"ו  t1rraנאגרה :הול.ן ספ".ב ,ערכ'ן כפ"ג ,פ"ח מ"ד ,תט.ר ספיג ,טדות פ"ב מ"ב ,מ"ק,
פ"ג ס"ת ,פ-ר מ"א ,מ"ב ,מפ"ר ,ספיה גדין כפ-נ.
 )8בהלכה :גנחם פ"א מ"א ,ט.ב"" ,ב מ"ג ,פ"' ט"ב ,ש"ב ס"ה ,ט"ו ,פ"ר מ"ב ,ט"י ,פרה פ"א ט"ב
1
ט'ג ,פ"במ"ג ,פיג ט" ,1פ"ח מ"ח .מהיות פ.א מ"ד .טקואות פ"ט מיא ,נדה פ-הט"נ .פנש.רין פ"א מ"א ,מ"ק
'ד'ס פחדמ"ג ,ט"ד ,מ"ה .נאגרה :ננעים פ'"ב סחה ,ירום ס-ג ס"ה עוקצ.ן סה"נ.
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שנותלשין המשניות הישנות אשר נתקבלו מהכל ,אם אפנם שלא נוכל
העק-ית .ולבלתי
ל ההלכות אשר העלהרבי בסדר טשנתו וסמרןלנו בלשונן העצמית כאשר
לציין בצמצום כ
מיסדןומכוננן ,וכנגדן כל ההלכות אשר קבל רקענינן והוא נחן להם התאר
יצאו ט
פיללשונו ,בכל זאת ~מספר נדול מהטשניות נוכל להכיר ממננ~ן הלשון מה שהוא
והעתיקן
בלשון עצמן ומה
לקוח מסדרי טשנה ישנים ,מצביונן ולשונן ומה שמסר רבי הלכות
י
ת
ל
ו
ז
סעצסו לפרש ביתרון באור או למביל הלכותקדמוניו ,הנה דבי ביזר הוא שדרכו
ש
שהלום'ף בסרר משנתו להקדים בכל מסכת ומסבתועל כל פנים ברובן את ההלכוה העקריות
י
ב
ר
אשר נשנועלהענין אשר הוא תכנית הסחבק .וכן עשה בפרקים שיקדים בתהילת הפיק
ההלכות העקריוה והןלפי הרוב ישנות ולפי ערוה בעלי התלמוד הן לקוהוה ממשנתו של
ר' מאיר ובאלה לא יסופק כלל שהן לקוחות משם ככתבם ובלשונם  .)1וכל שכן
כשסובאים דברי איזה חכם בטשנה בהצעת לשונו של עצמו ,וטוה הענין הוא כל מה
ך  /שגו ההלכה העצמיה
שנאסר במשנה אמררביפלוני כך וכך ,או ר'פלוני אוסר כך5,
לה,
א
ב
א
צ
ו
י
כ
ו
"
ר
מ
ו
א
י
נ
ו
היא לשונן של האוטרודבורי ההצעה אאמר רבי פלוני" לרביפל
.
הם דברי הסמרר .אכל בזה צריכים לעשות הפרש בין אם זה האומר הוא חכם אשר הי
בושו אוקייבלו בצמצוםובין אם הי בדורקריםכי באפן זה השני הלא אפשר טאד שגם
דבור ההצעה לקוח ממשנת אחרים קדומה ,וכן אנו מוצאים שנתיחסו בטשנה הלכות לאחד
מן התנאים ,והטסדר אוטר בפירוששאין זה לשון אותו התנא כי אם מבוררנטכן דעתו
מתוךדבריו שאמר במקום אחי .ובזההיה דרכו תשד לאסר רביפלוני פוסל או פכשיר או
אוסר או מתיר שהיהרביפליני אומר (נלומר במקום אחר) כך~כך(נימין פ"ב מ"ב ,ובחים
ן הסמדר .הרבה נוספות בטשנה
פ"א ט"ר ,פ"ט מ"ב ,בכורזה פ"ב ס"ה) ,וכל זה הואלשי
אשרהבליהן לפרש ההלכות או להציען או להנכילן ,והדברים מוכיחים שמפי הממרר יצאו
וזה האפן שאלה הפירושים והתעצומות וההגבלות הם מכוונים על הלכות ומאמרים
אפשוי
ה
נוסרו מחכמים אשר עודהיו בזמנו או קרוב לו עד שאין אפשר לאסר שלקח אלה הנוס
שסדר קדום  , )3סוף דבר אם נתבונן על מרר המשנה וחבורה ועל תיקון לשונה נראה כ'
פעולה
-

י.

 )1ע .מ .ע" ריש כלא.ם :החט.ם והוונ'ן וכו' ומונה והולך ער סוף הפ-ק הט:נ'ן .שהם כלאים זה בזה
וטה שא 1.כלא.ס זה בזה .וכל זה לקוח ב5שוגו טמדרו  iffר"מ רק שלפעט.ם ספס.ק רג1טרר וטצ.ע מה שנשתנה

כסו בס-ב ר' 'הידה אומר כלאים כלוטה הקשית והסלפפין שאפן כלאים זה
,א
ההלכה לפי משנתו של תנא אחי
תלס,
 .סחטו ש 5ר"מ ,לפ .טשנתו של ר"י הם כלא.ם וכ"ח בם"ו  .mwclובכך אלה הדגור "ר ,יהורה אוטר" הוא
בזה

.

דברן רימסרר .אטש שם מ'.: :.הוסיף ר' עקיבה השום ~ ,1%ה אצו מרברי המסררכי אם כן היה במשנתו של
אומןי ונקיש ע 5כ 5הטשגיות כ.וצא בוו.
ד"מ אשי לקה משם  ,ושה נד
 )2כבר הער ע"ז רש"ג באניתו והביא מתנ '.אשבת פ" 1מ-ט הבנים 'וצאין בקשיים וכו' הכ' הר טחנ'.
דראשינ'ם ואיס'ף בה רכ' ופריש בה; וגל ארם אלא שרביו הכטים בהווה .ואחריו נטשך רז-פ כרהיט צר  280והביא
עיד ט"ו שם  A~e n1'TYIט"ג וכטה טקוטות אלא שנהשג 5ודעת שנה לשוגו  rnrvשהש"ג אמר ואום'ף כה רכי
תזה הוא ההוספה ברור טאוחר ויפח כתב כ' סכל אלה הטקוטות אין ראיי :שיבי הוס.ף כן דהא אפשר שטצא כן
ארבי .אבל החלופתו של רש-ג אמת אלא ש5א
יל
במשיח אחד החטטים יתקדמו לו ובעל הטשנה ההיא
הודףותכןעל דברי חכמים טומנו עליב' רק הן נוספו סרבי.
העיר הוא ולא ראפ שהכלל בנה שכל הוספות כאלה המכונ
י עיובין פ"ר מ-ה וטורה ר' יהודה
'
ם
ו
'
ו
ת
ו
מ
ח
ל
מאלה החוספ,ת .דמאי פ"ג
מורה ר'
זהא לך
 .ב"ב פ"ה מ"' וטורים חכם'ם
בררקלוצתוכו .,מזחות פ"א ט"ב מורהטר"',יום..כוה .שם סמ"והחןומורים חגמו.נוםיר"ש
שאם
אחריהם ועד רבי 5א נעשה כדר משזה כד' שאכל
5ר' יהודהוכו' כ 5אלה הן הוס!6ח לפ-ש טש':ות ח:מ.ם
ש
א
יים פ"ג מי"א א.מתי אמרו תוספת בכורים וכו' רהך
רב' לקחת ההוספות טשס ובהניהש-בי הודף ככה וע" בכור
אסרו מופב ע 5ר"ש .ובשבת פ"ח ם-א לא גא0רו ש.ע~רין הללו וגו' דהך 5א נאמרו קב' גםע5י"ש .גטין פ"א
ט"מ  11אחרמן הררכ.ם ששיוגי
 .נשם לשחרור .עכריס .וב-ור שהאומר זה המאטר ה"ה לפניו הברי'חא :נג' ררכיס
ע וכו' וכדברי ר-ם בארבעה .וע"כ ואת הבריתא נשנית כוסנו של רב' וטובן מעצטו רם.פא רמתנ'.
שוו נ"נליי'
י י"מ לרר"1
יצולה קאיהיא הוספת רב ..וע"ע חהא פ" 1ט"מ 11היתה תשובת ר' יהורה ,ושם פ" 1ט"א אין ביןרבי
 .וע"ז  N"DDאף בעקום שאטיו(כלו' ר"טוחבי )1.וכו' כל אלה דבר' רבי ובכ"ט פרח ט"ח מעשת בצפיר.ן וכו'
ולכפוג' .רשב"ג ור''ום' נס זה הוספת רב' .ועי'מכיח פ"א מ"מ דמייה' מררש רר'יום
 .בררי ואח'כ דבר אחרב5י ספק
ואת הסיפא  I~ID'Dשל רנ' וכאלח הדוגטאותתי'ן ע 5השאי

.

.

.

.

.
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פעולה גדולה פעל הממדר לחכר ולקשר יהד דברי הכטים שונים זה מזה בדבור ובדקדוק
לשעם ובכל זאת נראו כאלו כל הספריצא מטופס אחר
בנוסחאות המשנה כבר נעשו חלופים בעוד רבי חי והוא עצמו החלף בכסה
מקומות הנוסחא בסוףיטיו כמו :הזהב קונה את הכסף (ב"מ מ"א) ,נכרי מבטל
ע"ו שלו ושל חברו (ע"ו פ"ר סער) באלה פפורש שרבי בילדותו היה שונה הכסף קונה את
הזהב ,נכרי טבטל ע"ז שלו ושל ישראל( .בבלי וירושלמי שם) בירושלמי נתקייטה
הנוסו)א ששנה בזקנוחו ובלי ספק שכטה וכמההלופי הנוסחאות שרשבין נוסחת המשנה
שבירושלמיובין נוסחת המשנה שבבבלייצאו מזה שהאחתהיא הנומהא ששנהרבי בילרותו
והשניה הנוסהא ששנה בזקנותו אבל נראה שהחלופים אשר יצאו סיד רבי כבר עלו
במשנתנו עד שלא נדע עור הנוסחא הראשונה אבל לא יעלה על הדעה בי הניסחב
דואשונה שמילדותו עלתה במשנה שבירושלמי והנוסחא שעשה בזקנ,תו עלתה בבבלי
ומזה נולדו כל חלופי הגרסאות שבין הבבלי והירושלמי (הר"ר שי"ר בכ"ח ח"ו) כי זה
דבררואין הדעה סובלו שבני ארץ ישראל לא חשו לבל טה שעשה רבי לתקן ולהגיה
טשנתו בזקנוהו וכל שכן שטועים כל האומרים שאבא אריכא הוא רב הביא הסשנה
הטוגהת מרבי בזקנותו לבבל והיא מסחת המשנה שבנסרא הבבלית (הר"ר שי"ר שם)
הלא בכסה סקומוה מצאנו שרכ היהלו נוסחא בטשנה שלא כנוסחה הבבלי (ערובין נ"נ.
ובירושלמי שם ובכ"מ) .אמנם אין צורך להרבוה דברים בזה אח-י שדבר ברור הוא באין
הותרה הרצעהויד כל החכמים מטשטשת בסדר המשנה
טות
כל ספקכ
י
הטשנהנסיק
ירצאוחנרםיבני אררבץיישראל בארץ ישראל ובני בבל בבבל וקרה לספר וה
מה
כדעתם וכ
שקרה לכל הספרים הקרסוניס שהוסיפו עליהם דברים או גם גרעו ותקנו והגיהו וכסה
פעמים תקנהם קלקלהם ,אם בדורו של ר' כהנן ספלינים להזהיר על שנוי הלשונות
שהנסיחו החכסים ואמרו :הלשונות שבררו להם הראשונים או שבררו להם הטשניות אין
רשות לבריה להוסיף עליהם הלא זה אותכי היו צריכים להזהיר על זה (ירושלטינזיר פ"א
ה"מ) .וכן מצאנו שהיו נותנים אזרחה שלא לההלכן שסות הכסי הטשנה ואמרו שהסהלעפ
דברי ר' אליעזר ברביי ר' יהושע עובר על לא תשיג גבול עולם (ספריכי תצא) זה ראיה
שרבר רניל היה להחלקי השטוה .בלבול הנוסחאוה כבר רצחל לפרוץ עוד בימי רבי
לוי שאל מרבילהגיה במקום אחד את משנהו וגער בו רבי בנזיפה ואף על פי כן הניה
כןלוי במשנהו (יבסוה ט' .י' ).וטה שעשה לוי  lepגם רכי חייא ובר קפרא ועור
תנאים אהרים והרבה פעמים מצאנו בירושלמי "אנן תנינן כך וכך אית דלא הני כך" או
"אית תני כך" או בלשון אחרת אאיתהניי הני כך ואיה הניי הני כך" .והנה בכל טקום
שאמרו כלשון הזה "אנן הנינן" בלי מפק הכונה על הגירסא העיקרית טיסודו של הבסדר
ובעל הגמרא טעיר שיש הנאיפ הגידע הגירסא הזאה והוא מכריע איוו משתי הגירסאות
שישלקייםומקיים לרוב הגירסא הישנה אבל לפעטים מבטלה מפני קושיא ומהלים כנירסת
דגשיה ותקט הטשנה  )1אטנם אם נאסר "איתתני כך ואיתתני כך"אין בזה הנהה כי
אט

.

.

%י
.

.

.

.

.

.

ר,
 )1כתב דמ"ר ז"פ במבואהירוי~טי דף כ'ע"ב כל א 1:תנתן הכונה על ח:מ.
פכר'ה ובפרט מימי
ואילך  1יאית תני הם אשר החו.קו במשות בי קפוא .אבל נכר מדבריו ראין ולאי רפיא ב.ריה כי כאותו מקים
ובאיתו פרק כתב :ומשנח רב' ותתהיה
ד ל'סוך אבל בררו גם אסה דברים של טש:ת ב"ק וכו' ופ' חך ועי' כליטר
ושל שאר החכסים ולפ" :נם לרכריו הכם' סנריה הגיהו ת"כ לית כלליוכלל.ן .אכל נרא.ן הדברים שהלשון אזן
תמנן הכנה על משת רנ' אטנם אם במשנתנו אין ה;י' כן כהך אזן תנ.נןאין זה אלא מפני שהגיהו כן המאוחרים
אבל לפני האי אמורא רקאמר הך אזן תנתן היתה עור הג '-כן ורא.ה לדבר טהא רהבן הקטר חלבים ואברים מצותן
וכר שן  1ysnאכילת פסחים אית סלא תעי אכילה פסחים ותלה ~ה בטחלקח ר"א וחכמים וטס-ק רב.ן לר"מ בין
לחטטים *ת כן אכילת פסחים לריש' בהכות פ"א ה"ד) מיה נראה שקמי מ.ד אנן חניון ה'הה רגי' אנילת פסחים
וטד נתקרמה בתחלת הפסקא אכ 5הגיהו המשנה ספני טלפנת יגט' אבל לא המימיים ודו לעשות כן אלא בגיח
הטדרן 4עשוכן ובם" כאטר בבגל' ואלו אכילת טבחים לאתני.1 .וצא לנו מנה שנוםהת משנשו בין
בין

יוחנן

ג'רועלמגינב*
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אם נחלקו כיצר היתה הגירסא העיקרית שהאחר היה לו בטשגהו הגירם" כן והשני באפן
אחרו) ולא נפליא על זאת שהרי כבר לרבי עצכו היו קצת נוסחאות מסופקות  .)9ואמנם
לא ר' חייא וב"ק ולויובנידירם לבד שנו הנוסהאוהכי אם ביתו של רבי עצש כלוטר
בניו שנו הנוסחא ששנה אביהם ועל זה מכוון טה שנאמר בכסה סקוטות
בבניירוושולבפניי :אנןהנינןכן דבירבי תניכן ,ומר"ש בנו שלרבי נזכר כן בפירושי).
' עוד
נוסף על זה היו האפוראים מחליפים הנירםא בכח הויותיהם אשר שקלו וטרו בהבנה
המשמות ואס יצאה להם דוקלטקמתוך פ-פוליהם שאין קיום לטשנהלפי הנוסחא המקובלת
לא נמנעו מלהניה בטשנה ולהעמידה בהסכמה עם ההלטתם והרבה פעמים עלתה ההגהת
הזאת בנוסחת הטשנה שלפנינו ,וגם לפעטים לא חשו לאזהרת הקרמינים והחליפו דברי
חכם בחכם וסובן מעצטו שכערך .רבוי הפלפול'והדקדוק והוייות בסשנהכן גדלו ורבו
שידענו שחבטי בבל הפליאו לעשית במלאכות האלה יותר מחכמי ארץ-
התיקונים ואחר
ןי ברור הדבר שנם אלה הרבו לעשותתיקונים-יותר .מהם*) ומזה יצאה
ישראל על כ
התולדה
ר,
ניר1שלם' היא כל כך מינחת עד שניגע לריק להוכיחא.וו הטשנההע.קיית וע"כאין מטש בגל השערות הר.רעי-
וע' עור בסשיכ לקטן.
 )1בנ"מ 'מצאנו בירושלמי איה הג' כן וא"ת קן בכונה על ג" המשנה כלומר זה גרם כן וזהניס כ
ן'
ולפעטים איטר מאן רהני כן ממ"ע לרב' פלוני וסאן דחנ' כן מסיע לרבי פ' והכונה מדקאסר רבי פ' כן שסע סננתי
,ק4ב '5פשתשייש! .קאמך
רנ'ר0תו כך במשנתו.ע '.כלאים 'פ"ו היו טא.מח' הבואה מלנקדשת טשתשייש וג"
ססייע'

.

.

לר"ה .ולאו
בגט' א-ת חני טשתשליש וא"ת תני טשתשריש ט"ר טשתשליש טס"ס לר"' ום"ד משתשריש
בגי' אלא שמצאו אלההג '.ותפם זה את  11וזה את  11ולשון "טם'.ע" '~כיח .וע" ברכות פ"ההרג א"ת
רר"י ור"ח פאה ה"א א.ת נטישות וא"ת טשושית חלה פ"א היא א"ת מלפנ' הפסח ~א"ת.מלפני_העימי.
עערלובויאןגהפ",ערה..ר א"תפט"עהרב'ן ב' ~א"תמערב 1.א' .וע"ע ביצה כפרד סימה פ ;.ח"א ע"ז כ"ג ה"נ.וכיוצא באלובכ"מ.
וטדשנ' תלטודא ב!שנ.ה וקאמר כאן .אנן תנינן  -יאית חני;יכאן אמר אית תני ואיתתני ולא קאטר אנןתנילןיא"ת
דהא לרוב הנ '.במשנתנו כהד מהנך שטע סנה רבמק,ס דקאמר א"ת תני ואיה הנ '.הע.קר.ת רפיא גידיה וכל אנן.
חיאהג '.המקובלת
תנינן  )2בההלוץ ח"א כחב הר"ר יהיש רא.ה לוה סירוש' מ"ש מ"א פ"ה היא ,ונא
 .שאל לרב'.מה נתנו נ"ר או
ב"ר א"ל פוקק שאלין לרי 'צחק רוגא דבהנח ליה כ 5מהג.חא וכןיאירה מ'רוש' דכת~בית פ"ר היא וב"ב פ"ח ח"ח
.1פה כוון, .אשר פה על מאסרו בח"ו  32ננוסחאות הטשנה אשר בקצת דבריו היה ל' לעינים כוה .ורו"ח בטבא
ה'ר~שלם' פ"נ האייך ג-כ בענין זה במאמר יפה ורואה אנ',שגם הוא ביוב הדברים מסכים עם המאמר הנוכר.
שכ' רב' מכוון גם על הבאים אחריו וע"כ ככ"מ דקאמר אנןתנינן -תני לבי רבו
משסע דב)'3רכבביר דבעניירהוות'עיי
המשנה העקר.ת ולא כדעת ראפ שם דף ק"א דהנ' דב"ר .היא משנח,רנ' .והדבר טפורש
בירושלמי דשבת פ"נ היו ררב' חולק עם תנאי דבית רב' וכן במיטה פ"מ ה.ב מוכחדרני לחור ובית רב' לחור .וש
בזהיריכ.ם לחלק ש.ש תדב"רכני' המשנה .1ש שבאש לפרש המישה וכבר העיר ע":), 1ההלוץ'(ש-%סכמה טקוסות
בירישלמי בכ"ט טצאנו שר' י~הנן ריש טת'בתא דפבריה שונה כהדא דחנ.י דבית רב' ננד מה כאנןתנינן עי'
שביעית פ"ב ה"ה שבת פ"נ ח"א שם כפ'"ו ולט"ו השעיה ראפ דבל אנן חנ'נן  P1~aעל נופחת המשנה' דפבריח
מעיקרף איפיכא,
.
 )4מ' יספור בל דמק~מות בתלמודים אשר בעלי הגטרא דגינו הגי' במשנה והאחכו בנה הר"ר "1פ כמבא
במקימות הנ"ל ואנו אין מנמחינו פו; לברר פעולת בעלי החלמיר וחיקוייהם במשגח
הירושלט' והר"ר יהיש ב
יההאלםו'זלרבר מן הנוסחאות אשר נמצאו בפועל במשנה  a~wy)1ע"פ ממקנח החלמיר והנה
אשר לא עלו במשנתנו כ
'
הראגו שבסיבות פ"א מ"א ה"ה בג" הטשנח של רבי אכילת פסחים ונמחק מספרנו לפי טסקנת הירושלמי .דבין
כ
יאבין לרבנן ליתכאן אכילת פסחים עירונין פ"נ ת"ר טאיטתי נוח:ין רשות ב"ש אומרים מבעוריום ובה"א משתחשך
בי
לר
כיני טתניתא בה-א משרחשך וברור שג.רכהם היהה בשיא משהחשך וכ"כ בעל קרנו ערה שקלים ח"ה מ"ב אין
מו' אמיכלין ונ'ג,בר.ן ובמשנת הבבלי הני' בהפך ע"פ נט' הירושלמית רמייתי מקיא כסדר הוה סוכה פ"ד
פו
צחרתיור'"א אג' והוא הושיעה נא א"ריוחנן כינ' מתנ.חא אני והוא הושיעה נא ולפ' הכיני מחניח'ן תקנו המשנה
ה
ובבלי הג" אניוהוי .כוסה פ"ח ה'" שתחלת נפילה ניסהכיס .טחניתא שתחלת נפילה נ.מה מזה מוכחשהג '.העצמית
לא היתה כן אלא כגי' הבבלי שהחלת ניסה נפילה .כללו של דבר כלכיני טתנ'הא במקום שכיון לחקן הג" טלטר
בבירור שלא חיתה כן הני' רק בעל הגס' אומר שכןצייכ.ן לתקן וע"כ אם נטצאת הנ" כפ' הליני טתניתא ה.א ראיח
שיש כאןהיקין וכ"ש אס הגי' במשנת הבבלי אינהכן שאז ברור שנצםהג '.ה.תה כמו שהיא בבבלי ,ובההלוץ במקו'
הנזכר הביא הטון ראיות לנה אשר הרבה מהן ברירות ויש להוסיף בשב; פ"ג ת"ר אבל אם חברה היוצר מתחיח שכש
הששכיה אחר מוכח שלאניס מפנ' שהוא נל' אחר ,הבבלי ג"כ לה ובודא' ע" 8מסקנת הירושלמי שם פ" 1ה"ה
הקיפע יוצא בקב שלו ד"ר יוסי ר"מ אוסר והבבל' תנ' איפכא ושם (ס" ).1מפורש שיבא ור"ג ושאר אמוראים
ביסופקיםבגי ,עד שהביאו ראיה סרבע'.ש שם פ'"ב הרר רגותב ב' אותיות על שני כותליהב.ת ,והבבלי גרס
ע5נ,כותליזוית וגגם'  ):מוכח שלפני ר' אמי היתה הנ" כבירושלם' פסה'-ם פ"' הרג הביאו לפנס מצה וח,רה
ק :וש תבערלין וזהתיקין דבם.פא קתני ובמקרש מב'א'ן גופו של פסח ומוסיף בברייהא
וחרסת וחבב5יטוסי
נישוה המשך למשנה ואילו גר' במשנה וג' תבשילין הלא הוספת הברבותא משנה שאינה
ובנבולין ב; תבשי* 1יברור
שדיבף
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התולרה שנבדלה המשנה שלבני בבל ממשנת בני ארץ ישראל אמנם אלה ואלה לא
הכניסו אח כל תקוניהם בהוך נוסח
המשנהת המשנזהאתובלהלאכור ירושלטי מצאנופעמים רבות כיני
מתניתא בכונה להקן נסיסת
ובכל
הכניסו ףתיק,ן לפנים המשנה .וגם לא
ת
ו
י
נ
ש
מ
ה
ורה צורך בזה אחרי שכל
שהשמיט
ו
ל
א
כ
אין בהם צורך ,את כלן קבצו
רבי
ר
צ
הבאים אחריו והלכו אלו ב
ו
ל
א
מאטר
חכם
ו
נ
ש
וחכםוהוייתיהם
כל
וכן
בבתי המדרש
כמו המשנה ובאלה כמו כאלה הלא עלו כל התיקונים .ואת התיקונים שעשה התלמוד
הבבלי לא ינול לספורכי אין טספר כי לא לבד שעשו תקונים קטנים באפרם :חני כך
או סטי מכאן ולפעמים באמרו "הכי קאמר" (ערוביןי"ר ).שגם כן הכונה שסגיה כן
גמשנה,כי אם מוסיף טאמרים שלמים אשרלפי דעתו הסרו טהסשנה ובאפן הזה דרכם
תמיד לאסר :הסורי מהסרי והכי קתני"ן ככל זה אנו רואים שמיום הולדת משנת רבי
גבר היה ערבובגדולבין ההכמיהוכן ההסיד בכל דור ודור ,וברור הדבר שגם בדורות
האחרונים כאשר ככר נחתמו התלמודיםזמן רב עוד מפרשיה הגיהו בה אחת הנה ואחת
הנה ואלה ההנהוה הולידו נירמאוה אשר נמצאו היום בכלספיי החלמ'ר  )1ואמנם בל
המנשלה הזאת באה באשמת הר"ר הראשון אחרי שנסדרה הסשנה כי ברור ההוא כבר
החלו תקונ החכמים לעשות מלאכתם וחלופי הגרסאות פרצו לרוב ורקיחידי החכמיםהיו
אשר בחנו המשניות וידעו ברקרוק הנוסחא העצמיה ,והיטב אשר קרא רבי זעירא ערעור
על חכמינקדיר ההוך אשר לא שטו על לב להחזיקולקיים הנוםחאוה באשר יצאה מתחח
ידו של רבי (ירוש' מ"ש פ"ה ה"א) .והנה אח-י שהותרה הרצועה לא נמנעו נם לחת
נוספות על משנתו של רני ,כבר ראינו שנטצאו בטשנה עשרים ושטונה מאמרים על שטו
של רבי,וישמאלההטאמריט.אשרידעו ברור שלא נטצאו במשנהביטי האטוראיםהראשונים
הלנחות קיר .0ואתה אחרי כל האמתוהדברים האלה אנוצריכיםלהחליטכי נוסחת הטשנה
י רבי פטלה ברוב ההגהות והתיק:נים אשר עלו עליה בכל
העצמית אשר יצאה טתהתיד
שהמשנה
רור ודור .ואם יאסרלנו ארם
א
י
ה
אשר
ת
י
ר
י
ל
ב
ח
ס
נ
ת
ח
ס
ו
נ
ונופחת
בירושלמי
רבי
הבבלי היא נוסחאהו סיסי זקנ~תו אע אלה כי אם דברי הבל אשר כלם ישא הרוח ואם
יאסר לנו עודכי רב הוריד בבלה הנוסחא העצמית מיסי זקנותו שלרבי אף אנו נאמר כ'
טפש ההפך מזה הוא האמת הברור כי רב עצמו היה טהק! הגירסא הרגילה ברובה
מקובצת,ועל כןאין ספקכי הטשנה ששנה רב בביה טדרשו בבבל השתנה בכסה אפנים
ק המשנה העיקרית לא כל שנוייו נתקבלו ולא כלס נהרחקו נאם כן אס הסשנה שבבבלי
היא משנתו של רב המגיה והכתקן את המשנה כבר איננה עוד הטשנה העקרית שלגרבי
לא כנוסה שהנסית בילדותו ולא כנוסח שהנסיתבזקנתוכי אם הנוסה אשר הוגהסיד רב.)9
ואטנם אלה ההגהות והתיקונים במשנה רבו מעת אשר כהבו סררי המשנה על ספר
תההיה בים' רבי,ולא נשעה בדברי האיסרים שלא נכתבה המשנה עד בדירות האחרונים

.

בסטכם

צייכה סיע פאה פ" 1מ"כ זית שנמצא עוטרב.ן נ' שירות של ב' מלבנין ושכחו כיני כהניתין שלב ,כלבנין ובלים
ה.תה אחרת במשנה
 .ואולי ה.חהרו :'.טלבנות כמו מלבנות רחבותה זעף קאמר שציל סלבנ'ן כפיי הראשין של
הר"שגו"במשנתנו ככר מתוקן.
 )1ע" תענית  a"eמעשה בר' חלפתא וכו' ולא ענו אחריו אמן ובירושלמי וענו ובכבלי הוגה ע'.פ פרשיי.
פמתים לצו ).ופוענקראההנאה באגורמתתואנקונבת  'wlltalהנאה ואגורת אנוב ובבנל' הונה עיפ פרשיי  Y"P1יבמות (ו ).ובג"
שהמשנה
לפ '.גי' התוט' שם ד"ה שלשה.
הירוש' והרי"ף
 )2כבר דע.רותי על זה למעלה כ' לפ;ט.ם ה.ההנ.כה
ת רב במשנה כמו שהוא לפנ.נו וגם לפעמ.ם ה.ה לו
נמחא אחרה.יעי' שבת (סו.
) מחני ל.ה ר'.ח 3י רבאלח'.א בר רב קמיה ררב א.ן הק.מע יוצא בקב שלו רריט וכו'
ימהו .ל.ה רב א.פוך וכרטרעי ליח רבכןג'.
גי,והנה פשיטא דר"ח בר רבא טהני לח"א ב"רלפ '.הג'.הרכילת
י
נ
ה
נ
ש
מ
ה
) אטר ג"כ רב אחזיה ל.ח רחבה
העקרית .ו3עיוב'ן ('ר.
ואם רב מחוי ליה להפך הגי' ורא' שהוא דחל.ף
ובראהולרעת ר-ת בתוס' ד"ה אתניה נשאת הטשנה כמו שהגיה ,דר"ח פ '.דקאי שםאתייק דקאמר רחבה ובריאה.
ושי (יא ).מתני ליה ר"ל לחייאביר
למעט אזל אתניה צר.ך לט:ט וטשנתנו רלא כהגהתו "11עירוש' יודא פ"א
ח"ו ובכ"מ.

.

.
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בטמנם על דבריו של רבנו שלמהיצחקי אשר כתבכן בכסה מקומותבפירושיו,כ
דבר אשר לאיטבול השבל שחבור נדול כזה המכלכלענינים רביםושוניםואשי רקרקו בו
בכל מלה ופלה,יעשו רק כדברים הפורחים באויר מבלי תתלוזכרון בספר ולא נתמה
החפץ שלא הקפידרבי על האזהרה לכתוב הלכות כסו שלא נתטה על.המוז היתריו אשר
התיר לצורך זטנו ,ומה לו לחושעל איסור קל כזה במקום שתכלית גדולה עיני
ו אשר
ון מקוטותדט
אין ערוך אליהלפי מצב זחנו ושעתו 2ואין צורך לראיות אחרות היוצאות נמגה
בספרי התורה שבעל פה המראותכי יחידי החכמים בכל עת כתבו וכתבו ספר המשנה
הזה התפשט וזכהלהיותענין השנון בכל בתי המדרשלתלטידים ,וענין הדרישה והדקדוק
למורים .הוא היה מאיר שני החכמים ומעורר רוחם לחקירות חדשות .אמנם ברוב הספר
י עמדו חכפיס אחרים וקבצו
הזה חדל חמחבר להראות מקורי (ההלכות וזה היה סבהכ
באספה רוב מקורי ההלכות ועש נעשו קובצים אחרים אשר השלימו משנתו של רבי ,בם
הקובצים האלה נקראו בעת ההיא משנה או מתניתא בלשון ארסי .רבי החסירבמשנתי
דברים רבים אשר לפי רעתואין בדב צורךלהיות נשנים בבית הטדרש לכל התלמידים
אשר זה עיקר תכלית המשנה או ההסירדביים אשר טובנים לדורשים טעצמם ,אחרי
ההתעמק בשום לב במשנתו אבל הקובצים ההם הכילו בקרבם כל טה שהחסיר במשנתו
וממעם הזה נקראו סשניוה גדולות .וביחוד נזכרו בשם הזה משנתם של ר' חייא ור'
הושעיא ושל בר קפרא ,וקרא:עליהם המו-א :איש אשריתןלו אלהים:עושרונכסיםואינט
חסר לנפשו סכל אשר יתאחה~רוש'סוףדעריות ,מדרש קהלת) ואטנםנראים הרבריםכי
אףלבעבורוהובו לשם:גרוניות ,יעןכי גם כוהנברלו טמשנתרביכי החת אשר בהאין
פן רוזל0ודכי אם מעם מזערהיו אלה המשניות בלולותמן התלמוד בכל מקום (מדרש שם
) אך המשניות הגדולות לא נתקיימו בשלמותן רקנתקיימו שיורים מהן ,אלה
פ' כנסתי.
השיורים כוללים הלק ההלכות אשר החסיר רבי ממשנתו וגם התלם,ד אשר תנליתו לבאר
את הטשנה ,ושם המיוהד לאלההשיורים הוא תוספת או תוספתאבלשון ארמי.
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פרק שלש,הועשרים
תוספתא .אבות דרבי נחן.
כשלהבת הקשורה בנחלה כן ספר התוספתא אשרבידינו קשור בס-שנה .טחבר
הספר הזה נהנ לרוב עם הסשנה כמנהג ממדרי המשניות עם התורה הכתובה .כי כמו
י אם עשו אותם
שטטררי המשניות מעולם לא שנו במשנה דברים המפורשים בתורה כ
כדברים הנודעים אשראין צורך להזכירם כן מחבר התוספתא עשה לרוב את ההלנות
הטפורש,ת במשנתנו כהנחה טקויטת :נודעה ועליה הוא דן להרהיבה או .להנבילה או
 .השם תוספת או תוספתא איננו חדש כי כבר קדמני השונים' אשר סדרו להם
לפרשה)1
משניות לצרך בתי טדרשיהםהיהלהם גם תוספתא אשר לא הכניסו תוך משנתם
.ענין השם
תוספתא הוא בעצם וראשונה כפו יתרת ,כלומר מה שהזהיר הממדר.מסדר משנתווהשמימו
מתוךסיר
וספני שראה אותו כמיותר .ותוספו ,באלה נזכרו על שם בית רבי ור' נתן
וק-או עליהן המקרא ויתרון ארץ בכל היא דברים שתראה שהם מיוהרים בתורה כנון
ן

תוספות

_____
ריגות בהבאת ראיות על :ה אך לטיתר כ' 3ן רשים ומשרש בנץ התוספתא מתחלתה עד סופה. )1הא
'

וליוכ יר'כ'ם אנו לשוות נגדנו תמ.ד את הישנה בטחשבה לטען נבין את התוספתא
-.וגיט:י:ו וה בשפיט האחרונות
הוציא לאור הרבמ ...ש ...צוקעדטא:ריל תוספתא ע"פגת"י ערפורמויש בה במה :ומחאות תובות זוכה את הרסיס.
ובשנה תרל"פ ותרט"ב הו"ליר.רי ותלטירי הרב החכם הגדול רב' אריה שווארץ חקירות בקוריות על התוספתא שבת
וזה המחכר הגריל פאר לעשות בחיבורו הגיון אריה על התום' של סרר ורב"ט
ועירובין ופירש אור
על
חרש רגריהותוס':טה כשטמי 4ך בהיותם רברס התלויט בשיכול הרעת ש :בנסתי בעוביהיקרח
והגי :אף שיאיהי שבקצת
י המלע"ר בתבתי.
ושיצאה המיה מאתורי ברם :עליהם.אפ
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תוספות של ביתרבי ור"נ (מדרש קימת) .וספני שכל הטשניות היתרות על משנתו של
 .ולכונה הזאת יובן גם מה שיחסו
רבי הן טזה המין על כן נקראו נם הן בשם תוספות
לתנאים קרטונים תוספתות כמו רבי עקיבה דתוספתא ,ריש דהוספתא ,כי כל החכסום
אשר סדרו להם משניות לא העלו בתקי משנתם את כל תלמודם כי אם הותירו והותירו.
תוספות כאלה כבר נקבצו סר' נחמיה אחד מתלמידי רקע ,ומהקובץ הזהעלו הסתכנת
בתוספתא אשר עוד היתה ביד האמוראים שבדור הראשון אחר חבור הטשנה אשרעליה
אמרו :סתם תוספתא ר' נחמיה .והנה בבחינת התוספות האלהבין של קדטוני התנאיםבע
של אחרוניהם אך נינע לריקאילו נבקשהיום שיוריהן.גי ודאי עלו קצתן בסדורו שלרבי
וקצהןבסדורו משניות שלר'הייא וחבריו .אטנם בהיות שהמשניות אשר נסדרואחרירבי
נעשו מדחה בפני טשנתו של רבי על כן גם הן לא נחשבוכי אם  nisDlnולאחרזטן
נאספו כל אלה הסשניוה או קצתן באספה מיוחדת עם עוד  nleDlnאחרות וטאלה ואלה
יצא ספר התוספתא אשרבידינוהיום .לא נורע ולא נטמרלנומי חבר את דהוספתא שלט*
זהאוטרים שרבי חייא טחברה ואף קראוה :תוספתא דרביתייא ומש"ג באגרתו וש'
הקרמת רמב"ם למשנה רשב"ם ב"ב נ"ב :ובס' כריתות ח"ד) אינם באים בראיה כי אם
בהשערה .ועוריותר מזהישלהפליא עלהאוסרים שמאמרם :כל משנה שלא נשניתברבי
ר"ח ור"ה משובשת היא ואק לסמוךעליה(חולן קם"א ).הואיוכיח שר"ח ור"ח דם מהברי
התוספתא כי ההוספתא שלט אחתהיא עם המתניתא דבי ר' חייאיר' הושעיה (ררבי
 .ע"ד% .א ):ומי הוא דתכםויבן את זאת
המשנה לרו"פ צד  806מבא הירושלמי כ"ב
י ר"ח ור"ה? אמנם
 iYtWשר"ח ור"ה חברו מהניתאעלכן רועוספתא שלט היא מעשהיד
נחדל סההוכתכי אם נדרוש ונתור בחכמהעלפי ראיות ולא עלפי השערות מדומותכי
י
א
נראה ברור כי לא ר"ה ולא ר"ה ונם לא אהד טחכמי הדור הוה חבר את התוספתא שלם
,

/

כי אם חוברהבזמן מאורך מאד.
הנה זה הנהה מקוימת אשראין בה כל ספקכי ר"ח דיה מאסף הלכות ומאטרים
אשר השטים רני סטשנתו ,ור"ה קבע אוהם במשנה אשר חבר ואף כן עשולוי ובר קפרא
חבריו .רבי הושעיה רבה הנקרא טן הבבליים ר' אושעיאהיה תלטידלרבי חייא עם לבר
קפרא ככריתותה' .ובכנם) ונם הוא אסף והבר משניות של שני רבותיו והיה טפואר בוסל
לאיש הבקי במשניות השינוה ומשתדל לאספן ולזקקן ולבררן אשר בגלל הדבר הזהקראוקי:
אבי המשנהלרושלמי יכטותפ"נ היד ,קידושין פ"א ה"נ ,כרעבות פ"ט ה"א ,ב"ק פידה"ז),
אבלאין אחד סכל המסדרים והטחברים האלה טחבר התוספהא שלנו .ני אם נבחן ספר
התוספהא שלנו בעינים פקוחות נטצא שהואכוללרברי הלכה אשר מוצאם מאסיפות nulr
 .הנה מצאנו בכמהמקימית הלכות בחוספהא
שהןסחנמים שוניםוגם מומנים שונים
א~
יf
יf
חN
ר
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ב
ר
ב
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א
:
ה
ע
צ
ה
ה
.
בכהבן וכלשונןנוכלי גם בתלמור הירושלמי הבבלי
תני רבי
ודבר והיסיהנו בקל להחליט שר"ח חבר
את ר~ץוספתא  gplכן בעל התלמור בהעתיקו
ממנהיעהיקעל שטו .אבל טה נאמר אם ננד זה ברוב המקוסוה שנזכרו בתלמור מאסרים
בדב,ר ההצעה"הניר"ה"אין להם וכרון בתוספתא שלנו )1ן שאם הדבור תם ר"היורהעל
היות

.)1ה 1.הרבר'ם ארוכ.ם להב.א כל תני ר4ח ור"ה שבש-ם  1רי לתנליתגו בקצ ,רוגטאות עי' ירושף
ברכות פ-א ה-אחי-ח משטה ש-רך בז' ארםוכו' וכ"ח בתוספ' פ"א בשם ר"ט .פאה פ"ר ח"ב תר"ח ב' שהיוטתכתשין
על העוטר וגו' וכ"ה בודספ' פ"ב .דמא' פ"ב הרד תר"ח הין טרה גסה ,וכ"ה בתוספ' פ"ג .שם פ"נ ח"ג תר-חאין לו
 .שביעית פיט ה" 1לטה נקרא שמה רגיעה ,וכ"ה ה,ספ' תעניתפ" .:שםפ"י ה"א תס"ח
בסעשרוח ,יכ"ה בהוספ'פ"י
עד שהפגים ותזקוף וכ"ה גתיספ' פ"ח .פסה'ס פ"ח ה"א תר"ח הנינה על ב' פסח.ם ,וב"ח בהיספ'פ"ו: .בלי שטחים
(פ ):תר"ח לא אסרו טומאת התהוד אלא לטת בלבר וכ"ה גחוספ' ~גיח פ"ב .גיצה(לב ).תר"ח לא גצרכא אלא
) תורה
לאוליירין לבו ביות ותניא ב:וסמ' שט פ-ג אין עושין פחסן אפילו לגו ביום והיינו חך .מגחי :ופ.
שנתערבה גחסורתה וכ"ה בתוספ' מ-ג .שקליט פ-ג ה"ג הריץ ר'ביטי
ת שאמרו ...יומחזגחן בין ח"ן ב.ןטזוג'ן
לטומרי

גי

.

וב-ה
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ראת המאסר העתקה מן התוספתא שלנונמריא שלר"ח הלאראוי שכל מה אשרתגי ר"ח
 .ואףכן הוא העמן בכל המאטרים אשר נזכרו בדבור הרשעהתני ר"ה
יטצא בתוספתא
אשר רק לעהים רחוקים נמצאו בתוספתא ורובםלא נזכרו בה  )1ומלבד זה וזה ישלחישול
הלאמן הטעם הזה עצמו נוכללהחליט גם כן קפרא הוא מחבר התוספתאיען כ*"ם
הר'כות בתוספתא אשר התלמוד מכה-ן בשםתנישבביר קפרא  .)9ועל כן רחבות דבריםביה
אך למותר וברור הדברלכל סי אשר לאיספיקבילדי השערות מדומותכיאיןלנו ראיה
על זה שר"ח ור"ח דדו מחברי דותוספתא אמנם אם נרצה לרעת ומן חבור ההוספתא -
על כל פנים בקירוב -צריכים לתת לב ליסודוהיה ולחלקיה השונים אשר מהם חוברה לה
יחדיוכי אה בדרך הוהנשיג בירורהרבר ,הן חלקי התוספתא שבעה הם במספר .א) היא
כוללתשיורן משניות קדמוניות אשר לא עלו במשנתרבי וכן שיורים מתוספות הקרנצנים
ושיורים טקובצי הלכות שונים ,ב) בררה לה דברים רבים מתוך המשניות של החכמים
אשר עמרו אחרי רבי כסו ר"ח ובר קפראולוי ור"ה אבל רק קצהן העתיק בעל התוספתא
לאכולן אף לארובן ג)יש בהר".כות אשר לאמצאנו במשניות קדומות ,אבל נשנומחבטים
ברורות האמוראים אשר סדור הלכותהיה אומנותם וקבעו ההלכות בלשון טשנה ,והעוסק
במלאכה הזאתהיה נקראסררן לרוש'נגףהוריות,פסחיםה"ה ,):ומזהד~נין כל אתניקמיה'
אמוראפלוני שנטצא בתלטוד או"תני אמוראפלוני" מיןדועכותכאלה לא ודוכלן סקובלמן
אמנם נקבעו לפעסש עלפי ההלטת הטמדרים ויתש אותן לוטן קרום 4ע .שטאותן .סתם
 .וככררמזובעלידיזלמודעל זה'בלא
והתלמידים הבאים אחרירם חשבוכיהןמשניותישנות
רצות ,באכרם "כל סהניתא רלאטתניא בבי ר'הייא ור' אושעיא סשבשתאהיאין .ולמה
החזיקוה למשובשת 1ספני שהשבו שאלה ממדרי ולכות סוכדפים מדעתם ולא מקבלתם
ופרש"יבחילין שםוע" שבת מיה .ופרש"י) והנה גםהלכות האלה עלו בתוספתא שלטי).
ר)יש בה הלכוה מתוקנות ומוגהאמפני שבעלי הגמרא הנדבועליוץ תשובה ,אכל מאשר
ו פשרת בעל הנברא עשה פשרה מעצמו למלק התשבהולתקון הטעתת )4
לא ישרהבעיני
-

.

'

.

.
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ונפה נהוא' פסח'םפ"י .ונגר זה רוב וער"ח" אינס בתוספתא.עי ,ירוש ,כיכות פ"ר ח"א תר"ח בכליום ארם טתפלל
אין מברכין על הפת אלא נשעה שהואבוים.
י"ח וכו' .פ" 1ח"א הר"ח קרש הלולים מלמר שוי .עוד שם
"ה.ו איטרים שם פיט-ה" 1תר"ח בקור הולים
'ה
ינ
תי
דטא' פ"ה סה"א .תי"ח אף גודאי .חרוטות ת"ב ה"נ תס"ח בראש
ם
ה
י
ל
ע
ש'חוירום לטקומם.
אין לו שיעור .מעשרות פם"ג חר"פ אוכל פועל אשכול ראשון .חלה פ"ר הי"ב גזרו
ערלה פ"א ה"ר כל מה שאסרתי לך מס"איכ" .שבת פ"א ה"נ תר"ח כסוך לחשכה .פ"נ היא תר"ח נשך בעט~ra
 /בל אגש מלאכוח וכו' .שם פ"ח ה"נ הר"ח כדי ל'הן ע"פ סדק קטן ,פ"'
חברה רקדן ,שט חר"פ ה-6חיץוב.
 te'eה"א תי"ח אפילו טעה אמה.
.
א"ע תר"ח ולמה נקרא שטו סרגלווככוו'ו .ש 0סבב תר"חהר'ן ר'ן ל
בתומפזאענויכיווכוצ'א בעאילוהרןיש עור הרבה בכל מסכתות הש"ס.
ל אלח ל'תנ"וע
שם ח"ב הר"ח כ'צך מת'ר.ן ר"ה יל
 )1טטתניחא דר"ח לא נמצא כחוספחא רק מיעוט קטן f'p .שבת פ" 1ה"א תר"ה חותל של ויטרים 1כ 11וכ"ח
תחתיהן וכ"ח גתוספ' ח"ב תר"ה 6פח וכ"ה בחו0פ' פ"א
בחוס"' שםפ".ג
 .פסחם פ"נ ה"ר חנ"ה ואחית באה
וש
דשאםול
ב לכלוך משקה .שם ה1-
"' .-שם פ"חי"'ב תר"ה כל
כו
ונגר זה ע" ברבות פיו 0ה"א תר"ה אלו הן מיני
~'ff
יאופג .ר.קם אפ" ב"ש.
 .פ"ע חיג תר"ה והיו לאותגח וכו' .פאה פ-א ה"א תי"ה לא יר
חי"ה אפ.ל 6יקל'ןי' עלי'
יי"ה הפריש פאה משרה לחברתה .דמא' פ"ו הרג תי"ה יש לו במעשרות .שביעית פ"א ה"נ תר"ה אפילו
פ"כ ח"א ת
/
ו
ב
ו
ח
"
פ
פהורה
תרומה
ה
י
י
ח
ו
ל
סאה
א
"
תר"ה
ב
"
ח
.
ה
ב
ש
ח
מ
לאחר נ' שנ'ם .תיומות פ ה"נ
פ"כ
י אין
ח"'
י
ג
ה
ה"נ תר"ה ממלא הוא ארס
תי.ה המויין נוהגתבין כאיץוכו' .חלה "8ג ה"א תר"ה חלה כטיןגילול וכו' .שבת
"יתי"ה פחח'ס פתוחין לר"ח.
פב
ן של ששעית .ערובין פ"א ה"
וכ .',ספ" 1תר"ה היצ'א תבן וכו' .רפפה תי"ה 'יצאןבי.
וגל אלה ליתנ'.הו נתוספתא,
ו וכ"ה בתוספ' ס"ה.
 )2ממשנת כי קפרא נוכר בתוספתא ג"כ .ע" דמא' פיד ה"נ חב"; אימת הדמועעי.י
ן .ש בה ממשנתו של לר ע '.חולין (קח ):ובתוספ'
 C'nODספ"ט תפק יפה שתיקה לחכמם .יג"ה גתוספ' פ"ט .יכ

.

מכוה פ'.ג.

שנח (טה ).תר"ח כריו"כ

 )3ע" גרכית (פז ).תנ' תנא קמי' דר"' קיא ומעה וכו' וכ"ה בתיכפתא פ"ב.
ן וכו' אס אמר וכו' ונראה
 D'SPוכי' ואם ההנה חהטל וכו'ע '.תוספ' ביצה פ"נ אין גושיכ
קמיה רר" .א1.
יכב ):תני 'עקב קיחא סאימחי בני יונה כשרים וכו' וכ"ח כתוספ' פזא ורבים כאלח .שמאגו
ן
י
ל
רה.א ה.א .ובחו
י(
ל
ט
ו
נ
בפיגוע שתני תנא ואינו אלא החלטתו ע"פ
 .הגמ' עי' נרה (כו ).חני ר"מ ~עירא ה' לשעורין טוח וכו' ומונהביניימי
מלהא -ר' יוטו וע".ש בתיס' ד-ה שריא
 )4פאה פ"כ ב' שהת מכתשין וכו' שאין עגי 11כה בלקט שכחה ומאה ובסלע של מציאה ער שחסול לתוך

ייי
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ה) היה שונה הלכותיו לפעמים כפי אשר נתפרשו בתלמוד אם מאחר האמוראימ או מסתם
ן בבבליביןביר~שלפי  )1ו) דרך התוספתא לפעמיםליסר הלכה חדשה אשר
התלמורבי
יהיא כתולרה פוכרהת ממשא וסתן של התלמודוכהנרעתו ,שהוא
ה
א
ר
נ
ה
ב
אם נתבונן
כ
יוספהא
%ת
שונה בפירוש ,הלכה שחדש אחד פהאמוראים בתואר משנה ובלשונה  )2ז) בעל ה
לטונה לפעמים משנתו כמפרש משנתו של ר"ח או שמיסר משנה חדשה אשר ד"א הולדה
טבחינתוודרישתו במשנתנו לעסת משנתו של ר"תכ) ועתה ננד כל המראות האלהמי לא
ן בלבבו כי דברי תהו הם לאמר שר"ח ור"ה סדרו את התוספתא? סי לא יראה מכל
יבי
זה בשניוכי בעל התוספתא טאוחר רהבה לר"ח ור"ה ונודעו לו הוייותבעלי הנסרא בין
אשרת.עצומהעל מלאכתו אשר עשה? הלא גלוי הוא
הירושלמיתבין הבבלית וכי הן פעלו
רב
ו
י
ח
אשר
ם
י
א
ר
ו
מ
א
ה
לשמנוגי עלו בספרו הלכות הדשות
ת
א
ו
ב
ת
ן
מ
ז
ן
ה
אחרי
פרי
ר"ה ור"ה,ועיד נוקר על זהכי בכמהענינים משתדל לפרש המשניות לא לבד משנתרבי

.

.

כי

' ה'רוש' פ"ר ח"ב הוא ספני קו' הגס' שם ובבבלי ב"מ(י ).נפין פ"נ הפ5וה טעותוכו'
.דו ופש.טא שחיקןגי'טג.
אילו הן ה'ורש'ס ר"א כל שירשו .ובבל .שם (ל ):הנ" יורש'ן שירשו וחלוף נ" תוספ' הוא מקו' הגט' ופירוש כל
ידרשודה..נו דלא קא' רק א'ורש .כהנה ולויה ולא א'ורש' עני ועי' בירוש' .קר1ש'ן פ"א נעל גרר ופרץכ"א ה-ו
חוקה וב"בלנב ):הגי' כיש בפניו והשמ"פ בהוספ' תיבה בשניו ספני קי' הנמ' וע" ר"ה פ"א כיצד לנדר.ם
הגי' ספני קו' הגם' בר"ח (יב ):וע"ע תומפ' נדה פ"ר ובבלי שם (כה ):ופרש"' ושם נראה שנתוסף בפרוז סלפה
הנם' .וקציתי מפם'כתי על הסע'.ן המשפל.
 )1הלכות נאלח מצאתי למאות להעתיק כלן צריך חכור מיוחד וכבי רמזתי ע" 1בסבא לספרא שהוצאתי
קצת דוגמאות .ברכות פ"א
לראנו"רא בשנתתיכ"כ .וכבר חרג.שו הראשונים בזה ע"י כר"ש פ-א דפאה ולהגליתנו י0פ'ק
י וירושלט' .פאה פ"א הבור
ראש האשמורה התיכונה ופ" זה הוא מן הנם' בבבל'
לשחתטי
והנ.רג'וזרמעשמורותוקבולצירלה שנא
.
ונ' תלט'ם זל פתיח .חך דנ' חלטים אינו טלתא באפ נפש-ה אלא קאי אקדמייתי
אח-
דאלו הוא כך והיינוכר'יוחנן ד'רושלמי שם פ"ב ה"א .קדושין פ"ר חטקדש בפעות וכו' רעביי אוטר
כלוט -שיעורא
משום ר"ש אע"פ שכעל לא קנה שלא היתה כעולה אלא מחמת קדושין הראשונים .וזה המאמי האחרון
מפנ'
 nlfflע"פ מסקנת הגמ' נתיבות (;ג ):עי"ש .סכות פ"א רע"א אף אין משלם ע"פ עצמו
שהוא קנס וכו'
וטעם :ה מפרש בנמ' (ב ):ואינו מעיקי המשנה .טהרות פ"כ א-ל ר"י לר"א וכו' וכ 5הפלפול הוה הוא לאו"ם
) חיל'ן  a~eחיה שוחטוכו ,כד' שח'מהיאחרת וגו' ר' ש"א כד' בקור
שמפיש רבב"ח אליביה דרם בחולין(לר.
בהמה אחרת וכטסקנת הש"ס שם (לב t~es1 ).הרמב"ם .עוד שם פ"ב שחט חצ .גרגרת בעוף ושהה וכו'
ובגם' (כח ).מיתי לה ופריך מא' לאו בעוף ה-י שבעיקי המתנ'תא לא ה.ה כתוב בעוף .טבול 'ום פ"א אחור' כלים
וכו' רא"א טטמאין והלכה כדברת ובנדה  ):0טפורש רבאח1רי נל'ם 5א תנן והלכה נדבר.ו אלא כך מסקנת 'can
וע"פ נשנית התוספתא .דגיגה פ"ר אר"ח בן אנט'ננום וכ' ישנגיב'ן בקרש אלא תוחב את החררה בבוש וכו' וכל
זה טתיבת אלא עד מקז ההלכה אינו טשנה אלא ט0קנת הנמ' שם (כר ,):ב"ק פ"ר כיצר משלם שמין את הניזק
לפי כך הוא משלם וכו' וכמסקנת הגט' (מ ).רנחלקוא
 .ברניוק או בדטו'קש'יטינן .וע"ע יומא ספ"ד כטחלקת ר"ע
ור'כ"ב והעריך הדברים נגר ה'רוש' והבבלי תמצא שהתומפ' נתקנה  e~Pהנט' .ובעיכין פ"ר מאמר ראב"ע מ' שיש
לו ט:ה וכו' שגם הוא טתוקן לפ' הבבליבהול.ן (פר .).ועי'  a"aפ"ו המוכר מיחף לחברו  Dr'Dמקבל עליו עשר כוסית
לשאח ומלשון זה טבורר כ .בטאטר הוה ה.ה לפנ.ו טשא וטחן של הנט' שם (צח .).ובסנהדרין פ"נ דור ל' בחי
יאשך כק'טא בטקט'ייא ינקום ע'1ע"'ב'ייט
' ת"ג ה"מ'

שחי

גי

15

נחס ~ה לפנים פנה) אבל טכחכל הוא לתוך הקערה ואינו חושש .זה הטאטר המוסגר הוא טלתא דרבא בשבת (.ב):
בלה בסלה .מ"ק פ"א אי,ו נברכת  11היא בקיע והם דביי רב יהורה במ"ק(ח .):חולין פ"א שן תלושה או צפנן
תלו'טה ש.הט 1-בה ובחול'( 1.ח ).ית' לה בשם רבה בר הונא .וראפ במבוא ל'רושלנו' (כה ):הביא רונמא אחת
טרברי ר' אבהו בשם .ונתן בן עכטאי ב'רוש' שט פ'"א
מתיכפ' תיומות פ"' בת כהן שהיתה בידה וכו' וזה
בסיפו 1א'נ' טב'ן ראיה  11הלא ר' אבהו אמר בפירוש שנהלי יונתן ב"ע שהכונה שנה ל' משנה .עוד כתב שם(כר).
כ 'חכן ג.כ שהאמורא בבב '5אומר
דלפעכ.ם ביקתות הבבלי הובאו ב.רוש' על שם אמוראי ומביא ראיות על זה ,יע"

יוח

דבר פה שהוא בתוספתא והכונה ב'טנ'הם שאותו האמורא הביא הך תוספ' או ברייתא לבית הטררש ע"כ נקיאת על
שמו .ואין זה חה פשרה ע"י הרחק .הגע בעצמך בביצה (ה ).אמר עולא וא.ת'מא רבב"ח אר"י מה סגם כד .לעטר
שוק' ירושלים בפירות .ואף כן שנינו בתו0פ' מיש פ"ד בפירוש ואילו היה ~ה משנה קדומה והביאה ר"י לביה המדרש
למה הב'אוה עולא או רבב"ח בשם ר"י הלא משנה ה.א שהביאה ר"י לב'ה-ם? אלא ודא.הע.סי כמו שכתבתי .ואף
גןהעני ,עט הכריתות שכבצלי אשר כירוש' נאסר הענ.ן נשם אטורא שאותההברייתא מהגדשתוכמו שנפ-ש כפרקכ"ד.
 )3הר"ח מאוחה השרה בין מאותו מין וכו' טתנ'תא כישב.ג טא' דתי"ח כחכמים וכעינא .כן הוא ב'רןש'
דטאי פ"ו 'סה"א 1בתוספ' נשנית מחלקת רשב"ג וחכמים נל
 .הכרעה ומרהכריע ר"ח במשנתו שסע מינה דהוכפ'
לחור ותרויח לחור .בשב';'ת פ"א ןו' 1תר"ח אילנות של ארם אחד וקרקע של אדם אחר מצטרפין וחורש.ן בית
סאהנשביל .אטר ר' יוס' אףאנן
ג'אינותש ,מ כנ' ארם הרי אלו טצטרפ'ן וחורשם כל  o~aכשכילן יפ"
י אם הם של ג' ב"א נ.ן של ארם אחר והשדה של אדם אחר כלומר מכח
ין
פכרת ררי כך דהכ 5תלו .בג' אלנותתניבנ
פשנת רבי וסעפת ר.ח 'וצאת החולדה דה"ה בע' אלנוו :של ג' כ-א ושדה של אחד מצטרפ'ן וכך שנ.נו כתוס' פ"א
הרי פבואר שברייהא דתוכפהא היא תולדה ממשנת רבי וטשנת ר"ה לפי פירושו של ר' יוס' ,מרוטנתפיה מ-א
תר"ח טבל טעלהום"יח' שב'ע.ת טעלין ודך תי.ח מפורש גאר.כות בתוספתא שם פ" 1ש"ש.
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 .ובהיותכן נראה מאד שתכונת התוספתא שלנו ותשדתה
כי אם נם משנתם של ר"חור"ה
האמיתית היא להיות חבור העומד אצל משנתו של רבי להשלימה ,להרחיבה,
להגבילה ,לתקנה ולפרשה ומשפמה קרוב למשפם התלמוד אשר באומנות נפלאה
שנה אוהו כלשון משנה וכתלמודם של הראשונים.
י לא ר"ת ולא ר"ה ולא אתר ברור הזה חבר .התוספתא
שתה אחרי אשר ראינוכ
ר
ב
ו
ה
"
ר
ו
ו
י
ה
ת
"
ר
א
ר
פ
ק
ת
ו
מ
ל
ש
ב
ת
ו
י
נ
ש
שלנו ,ונם בהיות ברור שהט
ל
ש
בירי
ולוי
ו
ק
י
ת
ע
ה
ש
את
ם
י
נ
ו
ר
ח
א
ה
ו
ר
י
כ
ה
ו
ם
י
נ
ו
ש
א
ר
מ
סרם
ן
כ
ו
אמוראי הירושלסיש והבבליים
קובצי
הטשניות האלה בשמות וכנגד זה לא מצאנו לחבור התוספתא שלנו רטז בתלסור )1
י זמן חבורה
ובראותנוכי יש בה ענינים אשר נתחדשו בזכן סאיחר מאד מבואר הדבר כ
נופל גםכן בזמן מאוחר מאד ונראים הדבריםכי אחר מן החכמים בדורות האחרונים של
האטוראים אשר עסקו בסרר הלכות בלשון משנה הוא חבר זה הספר .מראותו שעלירי
ההוייות והשיטות והמוניות אשר שמו עושי מלאכת התלמור לעיקר ררישהם נתפררה
חבילת המשניות השונות עלכן אסף יחדכל המשניות והתומפות הנאותות לפרוש אור על
הסתנההכללית והביאן במחברת ,אבל לא היה רק מאסף הלכותכפי מה שבאו לידוכי
אם ברר בברט-ה מושכלת את אשרישרבעיניו ואשר נאוום לחכלטעויתלסורו למשניות
של ר"חנתןיתרון אך לא טסשואפניםכי אם מהכרתוהפנימית ומהסכמה שלמה ועל כן
גם מהן לא לקהכי אם את המבחר ורובי סשנתו השמים
 .במשנתו של בר קפרא נראה
בי לא מצא חפץכיראינו שסהסון ההלכות אשר נשנו בתלמודים על שם בר קפרא לא
 .או אולי לא ידע הרבה מתורתו של בר קפראכי הוא
נזכרו בהוספתאכי אם מעט מזער
עודבחיירבי נדד פטקומו והלך לו לררום וקבע שםישיבתו בעיר פרוד (ירוש' נדהפ"נ
י עדיום טותו לא יצא משם,
היא) ,ושם בטקום מושבו נשארו רובי תורתו ולא נתפשטו כ
ואף אסרו עליו בעבור זה :מקום שיפול העץ שםיהופירותיו (ע"ז ל"א ,),היק לפעמים
תובאו קצת משניות של ב"ק טררוסא לשאר הישיבות ,אבל נראהכי אף כה שהניע
מתורתו של ב"ק לא מצא חפצו ,כי בכל התוספתאאין גם אחת סכל ההלכות אשרלפי
הודעת התלמוד הובאו מדרומא ,ונםלמי זהנבין למה גם משנתו של ר"הלא מצאה מקומה
בתוספתא
י רוב המשניות של ב"ק ר"ההביא! מדרום ,והוא,
רקטירבומ,קומות טעמים?יעןכ
א
ל
א
ל
ת
נ
ש
מ
ב
ק
"
ב
ל
ת
א
ת
פ
מ
ו
ת
"
ר
אשרהיה
אשר
ל
ע
ב
ו
ה
נ
ש
גם משנתו
הפץ
חפץ
נםכן במשנת ר"ה טהיותה מסקור משנתו של בר קפרא רבו ,והנה אחרי שלפי ההצעה
הזאתיצא מחבר התוספתא סבין החכמים ששנו או סדרו משניות לפני האמוראים עלכן
נרע גם כן שארץ סולרהו של המחכר היה ארץ ישראל וטקום טושבו היה בבל כמו שרוב
אלה ההנאיםהיוסבני ארץ ישראל וישבו בבבל .ועתהלאיפלא בעינינו כי,כתורת החכמים
בארץ טולרתםכן הורת הבבליים בארץ מנוריהםדפעילו העצומה על,-החבור הזה"ולא
יקשה בעינינו בראותנו שעלו בו הלכוה אשריסרואביי ורבא ורבה ב"ר הונא ודומיהם מן
הבבליים כסו שעלו בו הלכות טר' יוחנן ותלמידיו ותלסירי תלמידיו ,ואמנם עם שארץ
מנורי המחבר הזה בבל ,בכל זאת עור נטצא בדרך לשונו וכהיכתו רושמים ברורים סהרנלו
אשר התרגל בארץ סולדתו ,כמוהרגלו לכתוב את התבות טלאות עםאות הנחכסו :גיהות,
.ניצלת
-

.

.

אליי

ל.

טש:ת ר.ח

 )1ר"ש בן לקיש ה-ה לו טשנה בר קפיא בשלמוה (ב-ב קער ):רב ספרא הבבל' ה.ה
ומוכ.ר רנ-ת דבי ר-ח (כ"מ סב ):אף שהרגרים נעתקו כתוספתא פ"ר .רב שרגיא חני בקדוש .דב' לו' (ב"ב נב):
ן פ'.א וגן תג .ר"ש בן וירא בקרושי רבי לוי (קר~ש.ן עו~ ):הרבה כאלה  'wll~aונבל' .וטה
:1ש:ה בתום'קד.ש.
) טכו~ן על התוספתא בכלל שה.תה בכל הומנים .אך בעלי המדרש
שנמצא השם תוספתא בסגלה (כח ):וקדוש.ן (טס.
האחרונ.ם מררו ע:י(' הח.רה על הסרר הוה טקיא משגה תלמור חוםפחא ומנרות (ביר פט" 1שה"ש רבה פ' אשכל)
וארל:.וו מכוון על ספי התוספתא וסדרו תלמוד ואח"כ תוספתא מפנ' קרימהו כסן .יבשבת (ס~ ).הני תנא בפרק'
דאמורא .קמי' דר'.ח בר אב.ן ושך פרק.ם הם בתום"תא ואול' מטהנ.תא דר"ח ורי.א ונלו לתוספתא שלנו כמו שכטה
ענ.ניס טמת.:תא :11יווא.,ה.
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ניצלת ,ליזבז,דוהליפ ,אישפה ,קדירה ,חצירות ,ניפרץ ורבים דומיהם וזה דרך כתיבהם
שלהירושלמיים .וכן מצאנו שלפעמים כוהב לוכל במקום לאכול כמנהג בני ארץ ישראל
(פסחים פ"נ .תענית פ"נ) ובכמה פקופות כתוב לאכל (ברכות פ"א ובטים) שנם בזה
הגירסא העיקריתלוכל ותקנוה סניהים הרי שמשגירת לשונו עוד נראהרושמי גירסתנערותו,
אבל ננד זה נמצא שהטחבר השתדל בספרו בכל סקופ לכתוב לפי כעזיבת הבבליים
ימבסאם ספני שהמפר נכתב בבבל והיה מיועד בעצם לבני בבל .ועל כן בשום טקום
בהוספתא לא נטצא-כתוב הבקר כטבטא הירושלמים וכתיבתם בסשנחסכי אם הפקר
' .יחד באיוה מלה כמו תנאי,
כפבפא,הבבליים .ואףכן מררךהירושליימ כשנפגשו א' ,י
ם
ו
ק
מ
ב
גובאי
ודאי ,שכותביםשנייזדיןתנייורייוגם במשנת הירושלמי נמצאכן כמוגוביי
.וכן כותבים הירושלמים נזיב
(ברכות פ"ה מ"ג) אבל בתוספתא לא נמצאכן בשום מקום
במקום כזיב .וכן גירסת המשנה שבירושלמי (הלה פ"ר מ"ח ובכ"ם)"אך בעל התוספתא
כוהב כמבטא הבבליים כויב .כל אלה הנקודות מראות על כל פנים כי בארץ בבל יצאה
התוספהא לאור עולם.
אףלסבה הזאת ,שתורת הבבליים אשר בתוכםהיהיושב המחבר כתורת ארץישראל
אשר היא ארצו ומכורתו הפעילו תעצומהעל טלאכתו,נבין למה נוטתת הה~ספתא לפעמים
מתאימה מלה בטלה עם נוסחת הבבלי בנטיה בנוסחת הירושלמי ובן לפעמים כמעם ולרוב
נוסהאותיה מתאימות עם נוסחת הירושלטי 1כי אף שגירסת ילדותו תקפהעליו לא סנר
בעבור זה עיט ולנ! לפת טסחת הבבליים אם מצאה לפי ששל דעתו טונה ונכותה.
אמנם ראוי לתת לב על קצת נוסחאותיה אשר בבחינה נאותה נכיר בה רושמי הנוסחא
העיקרית הירושלמית אשר היא מקורה ובכל ואת בכללה ושלמותה נטתה מפנה והסול לה
דרך לעצמה .אטנם יסוד דבר זה מונח בסה שכבר אסרנו שבעל ריעוספתא בבחינה רבה
ובברירה מושכלת עשה מעשרו ואזן ותקר ותקן ההלכותועל כן אלה החלופים בנוסחאתו
לרוב באו מאיזה סבה אשר רבריחתהו לתקן הדברים  .)1אולם בדבר התיקונים וההוספות
צריכים אנולהיות מתונים במשפטנו,בי יש בתוספתאלפעמים חלוף בנוסחאהה מנוסחת
הבריתאבפי אשר מובאת בתלמודים אבל החלוף ההואאיננותיקוןאו הוספה מבעל ההוספתא
עצטוכי אם וצאתיקון או הוספה שתקנווהוסיפומגיהיםטאיחרים בהוספתא,ובעין בוחנת
נכירתמיראיזהחלוף הואעקרי מבעלרישספתא ואיזהחלוף אשר בא אלינוכידימגיהים.)1
ולא אלא שלפעמים שלטו בהידי טגיהים בורים ושבשו ראפרש.

עוי

עתה

 )1עי' כרכות פ"א :רש"א פעמם שאדם קורא אותה שתי פיטים ב5י5ה אחת קידם ש'עלה.עמור
השחר ואחת אחר שיע 5ה ע"ה ונמצא יוצא י"ח ש 5יום וש 5לקה ובירוש' הני' רש"א פיטים שארם קורא את
הטע אחת לפני עיה ואחת ליעזר ע"ה ונמצא יי-ח של יום ושל לקה .בבלי (ח ):רשכ"' אומר פעטים שארם וט'
הוספ' ויוצאידי חיבתו אחת ש' 5ומ ואחת של לילה ומהצעה וו נגיר שעקר נ.רפתם כ.רוש' יהתיבות הטסומנות
כנ"חקנו של המחבר לפי הבבלי ירוש' ב"מ פ"א ח"ג האומר יוכח 5י ביתי במצ.אה שנפלה לתוכה לא אמר כקום
יצא לו שם לסצ.אתו דבריו קי'טין וכן גי' תוספתא רק שתש :וכהפיל והיכהה.ום במקום שנפלה ותוכה וברור
שעכוז זה הת'ק.ן ע 5פי הבב '5ב"מ(קב).
 )2ע" ברכות פ"ב ירדו 5חספד הרוא.ן את הפנימית *פורין וי"א ושניים להם והך.שאיסרים ושנרם לחם
פ"ב הטחן על עוביי עברה מותר אחר הפסחמיד
ניאה שהיא הגהה טאוחרת ואינה סהת.פפתא .וכןג5.
~'noolהשאור" אינו מן התוספ' וקרוב מאר שבעל דו-גהה
מפגי שטחל'פ'ן את השאו ר ומובא בחולין (ד ):אבל הך "את
גמשך אחר פי' ר"ה בחולין שם .ושם  a"eטכאן אמרו יפה שקיקה לחסמים ק"ו לטפש.ס וכן הוא אומר גם אויל
מחריש חכם יחשב ואש"ל חכם מחר.ש ואופם שפתיו נבון ווה המאמר מובא בירוש' ובבנל' דפסחים ספ"ט ובאבות
דר"נ פכ"ב וד"א זוטא פ"נ יבשום טקום לא נמצא הך סיפא רקרא ונראה שה.א הגהה שבקשה לפרש הך ואצ"ל חכם
טחריש .מנחות פ"ח אמר ריש הלכה מ ד ר ש פרברי בן גגם אב 5אין הטעם כדבריו ונרוי בע'נ' שמלת טררש ניטפח
טמני קו' ר)תום' מנחות (טח ):הלבתא לטש.חא.
 )3ב"ק פרא תפם הניזק בטטלפלין שמן לו סק נפנ' ב"ר ואפלו מן ה.תום.ם ותיבות בפני ב"ר הן הגה"ה
מאינה טניה פועה שראה בייישלט' פ"א ה"נ כלשין הוה  ff~Dואס תפם הנסק במטלטלין שטין לו מהן בפני ב"ר
ולא השגיח רתך במני במד טלהא באפ' נפשה ומוסב אשלמפה

.
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עהה נשובה נחפשהלדעתמאין יצא להמחברים הראשונים זה הפשנה לעשות את ר'
הייא ור' אושעיה למחברי ההוספתא שלנו? ~נשכיל לדעת זאת אם נשים לב אל הדבור
בירבי חייא ,בי רבי הושעיה .הדבור הזהיובןעל בית .מדרשו של ר"ח ובית מדרשו של
ר"ה
 .אמנםלא לבדשיובן על בית מדרשםא"נ-לסדובותירה ברבים בעורםבחייםכי אם
יובן גם עלבית המדרש אשר עוד אחר כמה דורות לכדו בו תורהלפי ררך משנהםותלמודם
של ר"ה ור"הוצריכים לשמר זה הכלל בכל הדבורים כיוצא בזה כמו בית הלל ,בית ר"ג
בית רבי,ודומיהם .ועתה זה כדבר המבן מעצמו שאם נמצא :תנא דכי רבי ,תנאדכו
ר' ישמעאל ,חנאדבי ר'חייא ,תנא דבי ר' הושעיה ,הנא דבי רב,אין הכתה על אלה
החכטים עצמם בזמנם או עלתלטידיהם ממש בוטנם ובדורםכי אם גם על הנאים בדורות
מאוחרים אשר היו בקיאים בטשניות החכמים ולמדו ודרשו בהן .והשתמשובהן בסררם
טשניותלפיגרולי האמוראים .והנה בבחינתבי ר'חייאובי ר' הושעיה  -אשר רק עליהם
אנו דנים פה -עוד בזמן מאוחר מאד נמצאו בבבל הנאים אשר'נקראו -בשם תנאי דבי
רביחייא ורבי אושעיה אשר הכריעולפני הכמי בבל כשנסתפקו באיזו ברייהא כיצד
נשנית ,התנאים האלה היוולמדובימי רב פפא ורבוביד (ב"מל"ר),וקרוב מאד שממררם
יצאה התוספהא שלנו ולפי זהיפול זמן חבורה סביב לחצי הסאה השניה לאלף
ההטישי .ובהיות שהיה ידוע שתנאי דבי ר'חייא ור' הושעיה חברו התוספתא על בן
טלד המשגהבין האחרונים ליחסה לר"ח ור"ה עצטם מפני שבטעיהם לאהברילובין ר"ח.
זריהובין תנאידבי ר'חייא ור' הושעיה~).
.
אחרי שטשנהנו שמה לה לסטרהלתת נם להנדה מקום באסופתא על'כן מובןמיגצמו
לההגדה מקום בילקיטה .ואף..
שנם התוספתא אשר היא כתלטור טשנתנו שנם הוא תחן
ן כי בדרך כלל(לפי רובה
,
א
אין צורך להרבות דברים ולתאר תכונת ההנדה בתוספת יע
טקום הולדת ההגרה שבתוספתא וזמנהנופלים בשוה עם הזמן והטק~ם של ההגרה.בטשנהן
אכןלזה נתנה לב כי כאשר הוסיף בעל התוספתא דברים הרשים בהלכה ,דברים אשר
לקחם טחדושיבעלי התלטוד ,או שתקן משנתו עלפי מירושי האמוראים והויותיהם אף כן
היה מנהנו בחלק האגדה .בכמה אגדות שבתוספתא אנו מכיריםכי שלטו בהירי המחבר
י התלמוד ,או שהנסיחן בנוסחא חדשהיזהר מפורשת וביתרון ביאורמן הנוסחא
להגיהןעלפ
העקריתוכן מפח אל ספרו כמה הנדות טן האמוראים  .)8לחלק ההגרהישל'ההוספתא יש
ן שברור הדבר כי התוספתא
לחשב גםכן את ההגדיה אשר באבות דרבי נתן.יע
מכוונת אל משנתנו ומדורהלפי המסכתות של המשנה על כן יש לשערכי התוספתא של
 .ובפרט שתכונת החכור הזה ומשפטי ממש כהכונת ההוספתא
אבות היא אבות רר"נ
ומשפטה
 5הט' שם אי"ח ב"א אר"' 5א שלסשים אטש אנא כ.ון שאמיהיינ' משלם ת"כ דר" .השוכר פיה
)1י
אב.י שיאל ער ששלם וכו' ת"כ רר-ו
מחביו ונגנבה ואמר הלה הרינ' משלם וכון .רב וביר אמר הכ'
פיה מחביו ותנכה וקרם השואל  c~e1וכו' הא מרקחני גבי שוכר
אס-ואמר ונב .שואל קדם
זה כונת .בטה
נבי הד תניא? שאילנהו לתנא' דבי ר"ח ורבי ר-ה ואסרי גב' הדדי תנ.א?
שכתבתידיבמנ.ס .והנה בת.אסשפ '.שלנו באמת תניא שח' ,קכרי.תות האלה גבי הרד .ורא(.ו מנה שב-מ .רב "פא
לא ה.תה הקוספחא 'רועה נם לראשי הדור ועוד נראה שההוספתא שלנו שמב.אה
~יב וביר בנ' זמנו של רב
ב' הבריחות נבי הדרי נתקנה קצת מפני דקדוקי הנמ' .רהנה ב-ור דבהלכה דשוכי נשנה ואמר ותו לא מרי ולא
.
א
מ
נשבע שלם
נמצא הצב ש".לו ה.ה הנ '-כן
בכתו בתוספתא נב' שיכר :אטר דר.ני משלס
קו'
ואמרברוקא אלא זרא .שמעיקרא לא ה.תה הג '.כןוא.ניומיחה חושב אנ
ו.אח"י
שתנא' דב .ר"ח ור.ה שנשאלו על כך
דוקא לכך פתקו במהנ.הא ר.דהו א מר 1 ,של ם ,ואחרי
וטהנ '.וא ם ר לחור נותנת בקוס לטות ולחשוב
שואם-הנאת היא מסידורם של אלה התנאים דבי ר-ח ור-ה שהד
שבתוספתא שלנו כחוב כן על כן קרוב מאד שהתיספתא
דורות האטויא'ם.
בבבל
בסק2י) ע" חוספ:א ברכיה פ"נ יזח שאמרו חכמים כנגד י-ח תכרות שנהבו לה' ב -:אל.ם ,וב.רוש'י?:
~ve
ו
הזג הייתי לה בשם ר' לו' ובבלי וכח ):בשם ר' הלל בריה דר"ש בר נחמני .תענית פ-א אם יהיה שרץ ביד
ל אדם וכו' ער :ואוסר נשא לבבנו אל כטים וגו' וגה מדרש שדרש רב אדא בר זברא גירוש' פ'כ ה.א או
פי
נ" הבבל' רב אדא בר אהבה (שם סו .).עוד שם :ואין לך הרב של שלום וכו' עד :רוח אפינו ט'טיח חה זה

השואל
.
ש"מ דוקא קהנ ..טד

.

.

.

.על

רא.

לפ.

המדרש

הגיה המחבר ע"פ הבבלי (כ"ד ):עי"ש.
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ומשפטה ,ובשטרו סדר המשנה ומשתדל לפרש
השקק ולהרחיב כל פסקא ופסקא .אכל אין
.ומי שישכיל על הדבריםבעין בוחנת
להכחיש יש בהנוספות וכמעפיהר על
'מצאעלכינקלה אלה הנוטפות ,ויכירן בקצת הלשונות רבושלות בהן ובצורת הרברים.
ואמנם הנוטפות רבו בה והתגברו על העיקר עד שנמחו מעליה רושמי תכונת התוספתא,
ותראהלעינינו כאהד מן המדרשים של אחרוני אחרונים .פראש הספר עד סופו יש בו
אריכות דברים ותערובת הענינים ומושך לתוך דרושיו דברים אשר אין להם ענין עם
 .את הספר הזהיהסו לרבי נתן הבבלי.
הדרוש ולא נקשרו בו אם בחוט דק מאד
אטנמ מן הדברים הטעטיםכיאשר נאסרו עד הנה על אורותיו כבר נוכל לראותכיאינו כן.
ואיך נוכלליחס ספר כזה אשר בכסותו נדוף יותר מהמשנה של כל סדר נשים לר"נהבבלי
אשר אמרו עליז :משטח ר"נ אבדה הכסתו עטו (מכילתאיתרו פ"ב)ץ ור"נ עצמו נמצא
בו בשלשה מקופות ("6אפכיו פל"ה) והפהבר דבר טסנו בגוף שלישי אשר הוא סבר זר
-

אלויהיה ר"נ המהבר (צונץ ג' .פ' .)109 .מקלת לשונות אשר נמצאו בו הם לשונות
אשר ישתמשו בהם ברגילות בעלי המדרש המאוחרים ובעלי התלמודים !) שמות חנמים
מדורות האמוראים לא נמצאו בו אבל נפצאו בו מאמרים אשר בלי ספק נוסדו מחכתן
האמוראים  .)8וכן נמצא בו פאסר גדול אשר בו ממשל כל חלקינופו של אדם אל הלקי
העולם החוסרי ומסיים הא לסדת שכל מה שברא הקב"ה בעילמו ברא באדם (פל"א),
אמנם זה הרעיון שהאדם הוא עולם קמן לא היה נודעבין הקדטונים ואין לו זכרון לא
בתלמודים ולא באחד מן הסדרשים הקדטונים .ועתה אףשנניח שאבות דר"נ הוא תוספהא
למשנת אבות בכל זאתצריכים להורות כי יש בו ענינים טזטן מאוחר מאד וקצת דברים
אשר הם העתקות ממדרשים אשר כבר חדל להם טהרה לשון תטשנה והתוספתא .נם
בתוספתא הזאת יש רושטים שטהברה היה סבני ארץ ישראל ופגורו בבבלי כי בכל מקום
שיזדמן סלא פיהו משבח ארץ ישראל /ואולי לכבוד עצמו היה דורש באמרו חכם הדר
בארץ ישראלויוצא חוצה לארץ פגם ..ואע"פ שפגם משובח הוא יותר סכל הטשיבהים
שבטדינות (פכ"ח) ואףלבעבור זהאין משפפו על הקבורים בבבל כמשפם החכמיםבא"י.
והוא אוסר בפירוש כל הקבור בבבל כקבור בא"י (פכויו) ולא שטענו כדבר הזה מאהד
מחכמי א"י זולתו .גם הת!ספתא הזאה לא נזכרה בתלמוד וראשון שמזכירה הוארבינו
נסיםבן ר' יעקב סקירואן מכונהגאון בעל ספר המפתת)8
והנה סכל האטת והדברים האלה נוכל לראות כי כל התוספות אשר הןבידינו היום
בלן טעשהידי הכסים בזמן טאוחר טאד והפץ הטחבר היולעשותן כתלכוד אל סשנהמ
אבל זהדו,פץ נשאר מעל ועצתו לא נמלאהכי כסו התלטוד הירושלמי אף כן גם היא
נעשתה טרחה בפני התלמוד הבבלי.
מעת

.

.

.

.

ע '.פ-א שהעתיק בריתא רם'ף תמ.ד השיר שהלוים אומרים בנ'ה"םוכו' המפורשת בר"ח (לא ).והמעיין
בלשו! בע1ל)אבות דר"נ ימצא שהוא עושה פירוש לפ.רוש הגרייהא דר"ח וטשחטש בפירושו במאמרו של רב (גיסות
י! ).יום שכלו שבת שאנן בו לא אכילה ולא שתיה וכו' .עור שם :כ.צר (ברא אה"ר וכו' נוכר בסנהדרין (לח):
בשם ר' יוחנן בר חנינא .שם פ"ב שבר את הלוחות כ4.ר וכו' וט' ש.רקרק ה'טג במדרש !ה יראה שכלו נהחדש

ע-פ .טורו של ריב"ל כשגח (טח ):בחבור עם טדרשו עול רב אחא בר 'עקב בעיוב'ן (נך ).וכררך הדרשנים היותר
מוצחרים וכ1ז.וא בכמה מקומות .ויאש .להעיר פהעל רבר אחר לטם) כל כנת) שהיא לשםמציה  11ננסת אנשי
של ריב-ל בירוש' ברכות פ !-למה נקראו
,ה לאמיאנו בשום מקוט
הג ר ול 71
וגילשינהכפוקע-וכסטפך.רעולשטאהמררבי
רב
ר.ם כנסת אנש' רגדולה כלומר כנסת של
תויהגדולה שההדרו הגדולה ל
וס
שמן אנש' כנ
חאנש.ם א החזירו הגרועה.
שיע"ש פ"א הו' לא שהמת.נו אלא שפירשו .פ"ב וב ת' כ בתריה ואתה עטוד עטרי .פ".ב אסרו
)2
 6ב בל אי פפשאי .פטם נקא חייף רי ש'ה .וכל אלח הלשינות אינם לשון בר.יתא .והד"ר יו-פ צונץ בטקומ
.
ם
ל
ו
ע
ל
ו
ר
ו
ב
ד
שהוא
ג
ו
ה
:
ה
עולט.ם
הנזכר ס;.ר על הדבור בפ"5א אף כך הקב"ה יהא שמו הנדגל טבורךלעילם
כספיי
חררשנ'ם האחיונים
 )8בהוצאה ראשונה כתבת' שרבנו נח! בעה-ע היה הראשו! ,עתה התעוררת' מ'ד.ר' ותפטירי הדב הנר51
הפובהק ר' שנ'איר !למן שעכטער שטייחי בזח שכן כתב כמבואו לאבות רר"נ נוסהא ב' שהו-ל עט הגהותיו ה.קרהו
ופלפיהו תקנתי.ואיירוסחיר על ט12א ועובר אשו בו 2רר את בלהראוי לרש) על דברי טס' אבתר דר'נ.

.

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

201

-

-

פרק ארבעה ועשרים
ממלתא סמוא טפרי.

מעת אשר תקן רבי את המשנה ונכתבה על ספר התעוררה דחשוקה בתלמידיו
וחבריו לעשות גם הם כסעשהו ובטתכנתו .ר'הייא אסף מגלותיו אשר לפנים שם בסתר
ויחכרן אחת אל אתת והוציא לאור גם הוא משנתו .כטותו עשהלוי ובר קפרא ,ואחריהם
רבי הושעיא
 .כל אלה הספרם לאנתקיימו בצביונם לדורות הבאיםכי אם עלו בתוספתא
שלנו ,אשר היא כערך תלמוד לסשנהנו .אמנם חלק אחד מתלמודה לא-עלה בה והוא
המדרש .אחרי שזה החלק הוא העיקר כי הוא כום פקור רוב ההלכות אשר הןעניי
יבימי בכורי ספרות החורה שבעל פה האלה נכתבו
טשנתנו על כן מובן הדבר סעצסוכ
הכדרש
גם פדרשי ההורה על מפר .ספרי
הכושים פירושי התורהונשנו בלשון הכסי
ת
ו
ס
ש
ר
רששנה הם שלשה ,מכילתא לספ
ה
ל
א
ו
וכמוחיל בפרשת החדש הוה לכם ,ספרא
למפר הורת כהנים ,ספרי למפר
ם
י
ד
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ה
ש
מ
ו
ח
בפרשת
וישלחו פן הכהנה
ומתחיל
ןי
לל
ו
כ
ו
ה
ל
א
ה
ל
ע
ו
א
עסו ספר אלה הדברים .ונקר
ת
י
ט
ש
ם
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ה
שלשה
שלשה
ם
י
מ
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ח
מ
'
ר
ה
ד
ת
י
שם
ל
ע
,
ל
ע
שם
ר'
הקדמונים ,הראשון על שם ר' ישמעאל /השני
והשלישי
שמעון
.וראויים להקרא בשטםכי שלשתםהיו רשומים ביחוד ניריעהם ובחכמתם במדרש
התורה ,ר'ישמעאל הוא בעל הסדות שרמזורה נדרשת בהן ,רבי יהודה עשה אתי הפדרש
לעיקר משנתו ,ור' שמעון שם לכמרתו לרר~ש מעמי הטקראות .הטכילתא שלנו סררש
ספר ואלה  nlDWוטתהיל מפרשת החרש הוה לכם עד סוף פרשת משפטים,ומסיים בסירש'.
לפרשת שבת שבמדר כי תשא ובסרר ויקהל .המדרש הזה לא נזכר בשמו בשום מקום
בתלפוד אבלנזכר ראשונה בחבורי הגאונים בשם סכילהא דואלה שסות או מכילתא דרבי
ישמעאל )1ומה שקראוהו טבילתא דרביישסעאל הואמפני שחשבו כי רבי ישטעאל היה
מחבר את המכילהא )9
 .אבל כבר רוגישו כפה מחברים שוה דבר בלתי אפשר אחרי
אשר
ו
ר
מ
א
נ
בשם
הבשם
שהלק גדול מהמכילתא
ם
י
ר
מ
א
ט
ם
י
ר
ח
ו
א
מ
ה
הרבה
ל
ל
ו
כ
לר'
ישמעאל ,על כן העמידו ההשערה כי רב תלמידו של רבי אשר אחרי מות רבו
תקע מושבו בבבל הוא הוא הטחבר*) .ולהצדיק את הדעה הישנה שיחסה את
הטכ)לתא

 )1בטנא לטכילתא ,ושר היצאתי לאור פה וניען שנת תרכ"ה עם פירוש .סרות מומיים השתרלתי לטצא השם
טכ.לתא בהלמוך ~הקור
.א את רבי' שם צר  xfIIIיראה כי אמרת .בפ.ר~ש שא.ננ .טחל:ם השערתי ולא נגעתי פה
בדבר' רק מפני שרא.ה להרגע מאיר איש '.שלום בקנפרסו :מבוא הנדפס כראש הממלתא .שהוציא לאור שנת תר"ל
עם תוכפות טא.רע.ן שהפס עלי וכרי בו.ין' nsPעל אטרי אול' פעות נפל בספרינו ונכתב הלנהא במקום טכ.לתא.
א;:ס א.ן רצינ' בזה להתוכח כ' א.ן זה דרכ .אכל טיכרח אג' להעיר על הרא.ה הב ,שהבאתי ש.ש זכי למכילתא
ביןוש' ע" :פ"ר ח"ח אפיק ר' יאש.ה מכילהא והענ.ן המרובר שם היא בר.יתא במכ.לחא פ' טשפט.ם ע"כ קרוב
בעיני לאמר שכונה ר' יאשיה על המכילתא .ואחרי נמשך המגיה ל.רוש' רפום קיאטאש.ן .ואחר טן התלמיד.ם במ';.
של נרעץ שגח  1874קלפו להטג'ה ע 5רשציאה הזאת ולא ח5י ולא הרגיש כי ההגה.ה לקוהה טמנוא שלי והר"ר
מאיר מ"מ שם צר
 xגם הוא הביא זה ה.רושxלמ .וכתב שהנוגה שר"יxאפ.ק מ 3ל ת א ממש Iכס.ש אלא
שאני ק-את' להך טכלהא דאפ.ק ר"' :קונטרס .וציל .מאדכ
 .בפעותי שטע.ת .גיס .:שאחרים טעו אחיי כי באמת
גי' ה.יושלמ .משובשת וה"נ אפיק רב רישיה טבלתה ,נאשר ניצא כן נכ"מ .ואפ.ר.ק נטם.ה להר"ה שור
בהחל~ץ שהע.רנ .על שג.וני.
 )2כה"ג בסוף ספרו הוא הראשון שטוכ.י את המכ.לתא כשם :טכ.לתא רואלה שמות .בתנחומא פ' בא עד
פוף פ' בשלח וקצת מפ' יתרו וקראה טכ'לתא דר' .שטעאל .נמדר תו"א קראה טכילתא והיא כפ -ואלה שטוה טן
החדש הזה לכס עדסיף ספרא .ר'ניסים נאון בטפתח (כה ):קראה מכילתא דר"י וב :רייש היניר במבוא רוזלסיד
'חסה לר"' .והרמבי.ם בהקרמתו לספר.
ד הח,קה כהב :ור"יפ-י התורה טואלה שטות עדסוף התזרה והואנקיאט5.:תא.
 )3הר"ר מנחם בן ,רה בהקרמתו לכמיו צדה לדרך כתב נפ '.שרב הנר מכילתא ספרא וספרי .ומקור הרצח
הנאת לרעתי מתוך פ '.הרשב"ם ביב (קכר ):שפ :שאר ספרי רב .רב קיי לטררש של ספר נטרבר וכו' וסכ.להא
הפנו תריש ואלה שטית וכו' יהנה כטה ראשונ.ם פ '.ספיא דב .רב שהך דב .רב הינו רב ממש והוא חבי אח
רספיא יא"כ שאר ספרי רבי רב ג"כ מכוון על ספיי טררשות שחבי יב ולדעת רשכ" 0ג' ספר.ם שטוח
ורברים בכלל הוה וע"כ יצא להם מזה שרב הבר הטכילחא .ובטבוא למכילתא שלי שערתי כרעת בעל צדהבסרב-
שרך
שרב טהבר הסכילהא .ולקמן תראה שחורת .מרעתי.
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המכילהא לר"יהחליטוכי באסת סתטות המכילתא הם ~בי ישמעאל והשיטה הזאת מצאה
להסמוכים במה שכסה מתמותיהנוכרו בשני התלמוריםעל שטו של רבי ישמעאל בלשע
תני ר' ישמעאל או הנידביר"י  ,)1ויש שאחרו זמן חבורו עוד הרבה יותר מזמנו של רב
סבלי לצמצם הזמן בדקדוק ומבלי תת מעם לדבר (צונץנ'
 .פ'
 .צר  .)48ועד אחרון
בא אחר מהמחברים(רו"פ בסבוא הירושלסו) וצמצם זמט בדורהשנישל אסורכן ארץישראל
 .אלה הנקודות
וטקום חבורו הוא ארץ ישראל ושם מחברו רבי ישמעאלאביו של ר' יודן
השונוה נאמרו ונשנו בבחינת חבור המכילתא זמנה ומקומה ושם מחברה
 .אטנם כלנה גם
יחד לאישקיפו נפש הדורש ,הסכילתא שלנו ,אשר אךהיא סטרת דרישתנו,אין אפשר
שתהיה בדמותה ובצלמה כאשר היאלפנינו מעשהיריר' ישמעאל ,הנה ר' ישמעאל
נזכר במכילתא שבעים ושלש פעמים ודבורי ההצעה הם :אמרר"י,ר"י אומר ,דברי
ר"י ,היהר"י אומר ,ר'חייא בר נהמני אמר משים ר"י ,שמעת בארבעה חלוקי כפרה
שהיהר"י דורש ,אסר תלמיד אהדמתלסיריר"י ,זה אהד מנ' דברים שהיה ר"י יושב
ודורש בהורהכמין משל ,כבר היהר"י ור"שיוצאים להרנ ,כבר היה ר"י וראב"ע ור"ע
 .ואיזה טוח יסבול זה לאטר שכל זה אסרר"י וכתבועל ספר? יותר משלש
מריכים בדרך
מאות מאמרים נאמרו במכילתא בשם חכמי הדורות אשרהיו אחרי זמנו של ר' ישמעאל
ו שני דורות ויוהר ,ומובן טעצטו.
מקצתםהיותלטידיו או תלסיריחבריו וטקצתם מאוחרים ל
שכל זה לא נכתב סירי ר"י בספר ,ואמנם נבר אמרנו שלא נעלם זהטן המהברים ואף
לבעבור זה המציאו פשרהכי אחרי שחברהר' ישמעאלהוסיף בהבימירבי אהד טתלנודיו
מה שחדשו מופרים טיסות ר' ישמעאל ועררבי דבר בשם אופרו ואמנם מהומותיה וץ כל
(.בעל שבות יהודה בהקרסהו) .ואולם גם זה אינונכוןיען שנמצאו סהמוה בטכילתא
לר"י
אשראינם לר' ישמעאל (הר"ר מאיר א"ש במבואו) ,כי מלבד שנטצא בה פחמות אשר
נו 12במקום אחר בשם תני ר"ש בן יוחאי ,נם סתם שנשנה בשם תני ר' יהודה )2כי
אם יש בה הרבהמן סתסותיה אשר נשנו בכפרי גםכן מתם והלא מפורש בתלמור שסתם
ספרי ר"שואילוכל סתטות המכילתא ר' ישמעאליהי
 .יתר
ה זה סתירה מסתם אל מתם )8
על כל זה נראהכי בעל הסתמות שבמכילהא נססך לפעמים על סתם הספרא ועושהו
כהנחה מקוימת באמרו "מכאן אמרו" כך וכך והוא באסת גסצא כן בספרא עד שנראה
מזה עץ בעין כי הסתמות של הספרא היו כבי לפני בעל הסתמות של המכילתא ואיך
יעלה על הדעת שבעל אלה המתמות הוא רבי ישמעאל אחרי שסתטות הספרא וראי לא
יוקדמו לר' יהודה .)4ונמצא בקצת טקומות שנשנה במכילתא מדרש סתם ור' ישמעאל
חולק
------ )1ברבוא למגילתאשל .צר  XYIIIכהבתי כמה וכמה ברייתות הסובאות טתמות במכילתא נאסרו בתלפור
בשם רבי ישמעאל או תנא דב' רו ,שמעאל ואטיה' שמשם הוה קיא,ח ממלתא דרס והר"ר סא.ר איש שלום בסבוא
הנוכר סרר כל תני ר"י ותנ' רבי ר"מ ומהם בקל תראה כל האטור בתלמוד בשם ר"י או תדבי"' אשנה בטכילתא
סתמא וכבר העירות' על זה במפרי טרוחסופיים בכ"ט .ועתה זה 'צ'ב וקיים כי הרבה סתטות שבמכ'להא נאטרו
בתלמודים על שם תני ר"' או תנ' דברה ולא בתלמור.ם לבדכי אם נס בגמה טדרש'ם ויפה סדרם הר"ר טאיר
פ"ט בם
ט2ילחא בשלח ע"ב בג' טקוטית ה:ה.ר המקום לישראל ובר וסתם :ה נשנה בירוש' סוכה פ' ההלק
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ע
ו
(קח):
בפירושי
בשם רשב"'
ובב"ר ספחה תני כן בשם רשב"י רגהדש פ-מ כה תאסר וא' בלשין הקרש וכו' ובירוש' מוטה פ"נ ח"ב תנ' כן
בשם ר' יהודה.
 )3בשלח פ" 1לא.ח1:וכו' וכן הוא סתמא רכפ-י פ' כי תצא דבחדש ע" 1וכור ושטור שניהם נאמרו בדגור
אחד וכמה סתמא דספרי שם פי' רל"נ .שם פ"ט מאותה שעה  1:1וכו' וכן םתמא דטפיי שופם-ם פי' קע-ו .שם
וכן ח"אכן בניה צלפחר דוברות וכו' ובסתם דספרי שחם פ '.קל"ד ,והרבה כיוצא באלה.
 )4ע '.משפם.ם פ"א ש"ש יעבור שומע אני כל עבורה במשמע ת"ל לא תעבד בו עבורת עבד טכאן אמרו
לא 'רחוץ'לו רנל.ו וכו' וכל זה מכוון על סתטא דת"כ פ' בהר פ" :ובעל הפכ.לתא הרחיב משנתו של הזפ-א .עוד
שם מכ"א לא 'ושיבנו רבו באומנות שהיא  rCD~tלרבים כגון חייט וכו' ונם זה טכיון על סתמא רת"כ וג"ח הרהיב
משלו מכוון ג"כ על  NCrCדטפרא שם שלא
זפ" דבריו .שם פ"ב מכ"א לא ישנה על 1.רבו מאכלו וטשקהו
תהא איכל פת נקיה והיא אוכל פת קיבר  nraשותהיין ישן וודהוסאביאחתהיין חדש אתה יש) על סוכ.ן חהתה יען
על הבו שיינו דקאמר כאן מאכלו ומשקהו ודשו ,וכיוצא בזה הרבה.

.

.
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 .ואף לזאה נשימה
חולקעל המתם  )1וברור הדבר שמהמות כאלה לא נוסדו מר' ישמעאל
לבכי ברוב המקופת אשר נזכר ר'ישמעאל במכילתא נזכר עמו בעל מתלוקהו ולאיפלא
עלכן למה נזכר בשמו ולא נשנה המדרש סתם אח -שכל המהטוה הםלר"י?כי נוכללאסר
שבגלל זה נזכר בשמו פפנ' שנזכר גם שם בעל מחלוקתו ,אמנם ,בכמה מקומוה מצאנו )2
טדרש אשראין עליו חולק ובכל זאת נזכר בשם ר' ישמעאל ובאלה וראי יפלא למה נזכר
שם עליהם? אילו כל המתמות הםלריי למה יצאו אלה המדרשים מן הכלל להזכר
ביחודרייבשבוע בכח כל הסוכתים רכולה מבורר הדבר כי אין שורש לדעת המאברים
המיחמים כל מתמות המכילתא 5ר' ישטעאל.
ו נכריםהיסב טקצת מדרשים אשר נמצאי.בה וחס
אמנםסמני נערנה הטכילתאיהי
ניסרו טאטוראים ירושלמיים או בבליים ובעבלה.המכילתא נתן להםצירה ישנה כתאי.פני
לשונוה אשר לא השהמשו בהם ההנאים
הנידרשים של התנאים loQI .)8כן נמצאו
ונם לא האמראש בתלטוד הירושלמי כמוהלשון "מאי דכתיב" (בשלה פ"א) או לשון,וכתיב
הבא" (שם פ"נ) ואף שנמצאלפעמים בבבלי שאמורא טביא מדרש בשם אחד מן ההנאים
ומשתמש  I'wbקמאידכתיב"אין זה לשוט של התנא ממשכי אם האמורא שםדבריו בפי
התנא ובטשפט לשונו ,נםיש בההמוז מדרשים הדורשים הכחוב בפנים אחרים ומשתסש
בלשון ידבר אחר"סבלי הזכיר שם הדורש:גם אלה הם מהמות ואינםלריי ,רובם לאידענו
מיסדם אך בקצתם כפורש במקום אחר שהם לרשב"י*) .והנה אם נאחדכל הנקודוה האלה
ברור הדברכי המכילהא שלנו לא הברה ר"י ואף סתמוהיהאין אפשר ליחס לו ביהוד,
-

.

והלק נד~ל סטדרשיה נדרשו בדורות טאוחרים לר"י ,ונמצאו רושמי בבליים בקצה
לשונותיה  ,)4אשר עלכןאין נם ממש בההשערה הניה שר' ישטעאל בר'יורן הירושלמי
חבר את המכילהא שלנו .אבלאין גם להחליפ שרב הוא אבא אריכא אשר ישבבסיף
ימיו בבבל והרביץ שם הורה שהוא הבר הטכילתא יעןכי עור לא יצאנו טן רגמפק
אחרי שברור הרברכייש בה טררשים מאוחרים לרב~ ,סוף סוףצריכים להחליט שעור
אחרי דורו של רב הלו בהירים ,ועל כן עוד השאלה בטויוטהסי וצא האחבר האחרק
גסעלות

'hftinl
 )1ע" נא "'3א טשכו וקחו לכם טשכו מי שיש לו ?1ו' ריפא נא הכתוב ללמדוכו' .בחדש כי"א ולאתיקה
וא'

מכאן אמרו וכו' אין ל' אלא עליה וכו' רי"א אין צ-יך והלא כבר לאט -וכו'.

 )2בחדש פ".א ואם מנבח אבנ.ם העשה ל
 .ר'"א כל אס שבתירה
רשוה וכו' .משפט.ם פט"ו וב -יהן.איש
:1ו' רייא ער ש.פקד אצלו ויאסר לו הילך שטורל .זה וגו' .שם פ".ח וחרה אפ .ר".א נאמר כאן חרון אףוכו' .פי-פ
אם כסף תלוה אק עמ' רי"א כל אם ~אם
שנתורה וכו' .סשםימאבע '.אס חבול תחבול ד"א בא דכתוב ללסרך וכו'.
בכל אלה יש לתטוה אס כל הסחטות
למה

לא כתנם
ררי
 )3בא פ-ג דבר אחר בטכסת נפשות למה נאמר מדרש :ה לא נמצא בתלמוד על שם חנא אבל הש,ש דר.ש
ליה הכי ב?סהים (צב .):שם פי-א ~מרך נשתצא לררך וכו' ובב-ק (ם ).טונא כן בשם ר"י אמי רב .בשלו; פ-א
ד"א כי קיוב ה.א לא הב.א) הטקום נפשיטן וכו' ובהדרש ש"ר מכ'או כשם ר'ייהנן .שם דו.סע פ"ד והם השטש
וכו' משסע כשעה שהשטור חם והצל צונןיאין זה סע'קר האדרש אלא עיפ הירושלם .כרגזתפ.ד ח"א וגנל' יעם
(כ .).:דבחדש פרגוכבס .שמלותם ומנין ש.טענו טב.לה וכו'א.
ן זה טהרכם ישן אלא כן דרשי בש' יבטוה (סו:
א ~ה הוא ע"פ
ו;".ש כב' סדת סופרים .משפט.ם פ-ח ואם אסון יהיה א.ן אמיןאלא5.ית
טררשו של ר'יא בן פרה
.
ם
בכתיבות (%נ.):
?הזר יטהרנה שיטעאייובי' ועור ריו וכו' וכל :ה נשנה על
רישת רנא בנמ' גתובות
שםאפי"י
ההיה לו כנושה
(לם .):שם פ"-ט ל
תראה לו ככל ומן ,המדרש הוה דרש רב ריס .כר נחת לבנל כסכ!אר
בב"ס (עה .):שס ער גא השטש תש.בנו לו זה כס
.ות יום עי' בבל' ב"מ (קיר!) ובירושלמי שם שמפורעו שם שאין
:ה מדרש אלא כן פ '.ר' ל"א ב.רושלם .ויבא בבבל.
 )4גי' בא בפה.חה :דבר אחר אל משה וגו' שומע אני כל הקידם במקרא וכו' והוא לר"ש ובן סורח
בכריתות (כח ).זב"ר ספ"א .שם פיח ד"א כתוב אחד אוסר ששה וכו' והמדרש הוה נשנה סתמא שםse:-
רי
א"ש"tפ"ו
יאה פ" קל"ר נשנה בשם ר"ש .ועי' בכ"ט בספרי סדות סופי.ס שהעירותי על זה ובמביא להר"ם
ך
פר
יבסס

שיא

.הר הדוגמאות מ;נ.ן ;ה.
 )5ע..'.בטבוא שלי למכילתא שכהבתי שהלשון בפ' דויסע פ"א אדם אחר היה בארץ ישראל
מוכיח שהכותב ל 4עטד בארץ 'שיאל ומצורף לוה מה שהבאתי בפנים מן הלשונות זה רא.ה
שהמחבר חי כבכל.
ואיני צריך ח ה בהשעית ראפ שכתב שא' ב"ר 'ורן היא מחבר ריטכילתא ונפרט שגבי כספל בה הרש א-ש
בטנואו ובטל יסורו יפה.

-- -- - -------- -

----
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באמרם שר'ע חבר המכילתא

ובאיזהזמן נחתמה? האמנםכירבים הקלו לעצמם החקירה
דור ורור שתועליה נוספות אבל פשרהזו מה זו עושה הלא סוף לאידעתפתי
ה לאור בצורתה ובצביעה כאשר היאבידינוהיום?
ויבצכאי
אבל נראים הדבריםכי כגורל קובצי הלכוה והטשניוה של הקדמונים אף כן טרל
קובצי טדרש ההורה הישנים .כבר ראינו  IQIWרב קודם רביהיו קובצימשניות שוניםכי
בל אחד מגדולי החכמים היה לו טשנתו בבית מדרשו ,המיבחר סכלם יחד העלה רבי
בסשנ,ו-והקובצים הישמם אבדו ועודאינם .אחרירבי עמדו הכסיםסתלפידיו כמור'הייא,
לוי ,ובר קפרא ,ואחריהם ר' הושעיה ועשו גם הם משניות בהרחבת הענינים ובהעלותם
במשנתם רבים מהשיוריםששייר רבי וכטה ענינים חדשים גםישנים ובמה דורות השתטשו
 .אמנם נם הם לאזכו להשאר שארית עולם רק נשארו מקצת
החכפ' .6באלה הטרוניות
שיורים מהם בתלמודים ,ומכלל כלם-נהחבר בימי האורות האחרונים של האשראים
בברירה אחר ברירה הבור מיוהד והוא ההוספתאשלנו וכל מפרי המשניות מאלה החכטים
 .ועהה קרוב הדבר כי אף כן הוא בבחינת מדרש המקרא
 .אין כל
הלכו בתהו ויאברו
ספקכי כסו שהיה לכל אחד ואהדמגדולי החכטים טשנה מיוחדה בבית מדרשו אףכןהיה
לו סדרש המקרא ,ולא מדרשו שלר' ישמעאל ככדרשו של ר"ע ולא של ריש כשלרבי
יהודה .ועתה אם נניחעל דרך משל שהיה במציאות מדרשעל ואלה שטות טר' ישטעאל
י נם הואכר"י פירש לפי דרכו זה
הלא בהכרהנניח נםכן שהיה מדרש כזה גם לר"ע כ
הפפר לתלמידיווכן ודאי היה הענין בכל נדולי חכטי הדורות .ועתה פה שעשהרבי עם
סדרי משנה של קדסוניו שברר מהוך סדרי סשנה האלה את הישרבעיניו והכנים הדברים
בסדר משנהו ,וכאשר עשה טחבר ההומפתא עם הטשניות שיצאו לאור אחר רבי אף כן
עשה טהבר .הטכילתא שלנו עם טדרשי התירה של החכמים השונים שאסף מתוך קובצי
טדרשי קדסוניו את הטובחר לפי דעהו וזה הואענין הכחלוקות אשר נמצאו בה,ועלכן
הסתטוה הם הטדרשים אשר הסכיםעליהם המהבר ואשר בלי ספק נתקבלו פחכמי רורו
יהיה הדורשמישיהיהואמנם אפשרכי הלקגדול מהם מתוך שבצו של ר' ישטעאל ור"ש
ואם נאסר :רביפלוני אומר כך וכך אז המדרש הוא פהוך טדרש התורה שלפלוני החכם,
אבל כל הקובצים הפרסיים לא נהקיימוכי נעשו מדחהמפני הסכילהא שלנו כמו משנתם
של ר"הולוי ובר קפרא ור"המפני דהומפתא
 .והנה אחרי שמצאנו בטכילהא מדרשים אשר
נוסדו סאטוראים ירושלמיים ובבליים על כן לא יוקדם זטן חבורה לפני חרורות האחרונים
של האמוראים וטחברה היה אחד טהתנאים אשר היה אומנותם בבבל לסדר משניות לפני
האטוראים ואשר נאמר עליהם אתני הנא קמיה דפלוני" מכת התנאים אשר חברו אח
רועוספתא .וזה לנו האוה שכן הוא .הנה טצאנו שלפעמים דורש אחד טן החכטים איוו
הלכהפן הכתוב ואוסר בעל הגבראעל זה~ :תנאסייתי לה טהכא .וכגת הדברים לא ש
חנא מהתנאים הקדמוניםכי אם על ההנא סכת ההנאים אשרהיו בבבל והיתה אוטנותם
.וסגנוןלשון זה נמצא
לקבץ ולמדר משניות אשר הביאו טא"י (רר"ם א"ש בטבואו פ"ו)
 .וקל"ר;
בתשעה מקוטות בתלמוד (ביצה ט"ו :חנינה ט' .יומא פ"א .קדושין ד':חוליןכ"ז
ובחים ל"ה .שם סיב :ערכין י"א ),והמדרשים שהביארבינא הזה נסצא אחד במכילתא
שבעה בספרא ואחדבמפרי וזה הוכחה שבעלי הנסרא לא ידעו מאלה הטדרשים ועלכן
בהכרח שאלה הם?רים כפי טה שהםלפנינו לא נתפשטו ולא נתחברוולפי זה בצדק נאסר
י אחד טאלה התנאים ונתחברה
שחבור הטכילתא ,אשר היא עתה כמרתנו,היא מעשה יר
בדורות האחרונים של האטוראים ואולי בזמן אהד עם התוספהא.
היוצאלנו מכלזהכי בלי ספק היה במציאות ,טכילתא דר' ישטעאל וגם מכילתא
דר"ע ודר"שבןיוחאי ולא שד אלא שכל אהדמנדולי מתכמים היהלו סדרש לספר ואלך

סי

/
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ששת וזההיה דבר נודע ומקובל ונולדה ההשערה שהמכילתאשלנוד"א דשא הסטלתא של
י שסו
ר' ישמעאל מפני שמצאו סטך להשערהזו במהשר"י הוא ראש הטדברים בטכילתאכ
נזכר בה הרבה יותר פכל שאר החבריםונוסף על זה מצאוכי מספר נדול טהמתמותניכר
 .אבל
במקיטות אחרים בתלמודים ובסררשים בשם תני ר' ישסעאל או תני דביר"י )1
עיקר הדבר אינו כן כי אם במכילתא שלנו עלהה מכילתאדריי כסו שעלו בהפירושי
הטקרא מס' ואלה שפות של חכמים אחרים ונהג המחבר כסו שנהג מהבר התוספתא עם
טשנתם של ר"ח ור"ה .ונראה מאדכי כל תנא דבי רבי ישמעאל הנזכרים,בתלפד
בבלי אינם טכ!נים עלהלמידיר"י שבאו אחריו וטמרו תורת רבסיכי אם הכונהעל התנאים
בזמן מאוחר אשר נחתו מארץ ישראל לבנל והביאו עמם משניות ומדרשים והיה_.משפטם
ומעשיהם לסדרםלפנינדולי האמוראים בבבל ,והם הם התנאים הסכונים בשם סלארבי
ר' ישמעאל מהיותם מסדרים טדרשיה שלבית:.ר"ישמעאל ;סנהדרין ל"ה:הנלין ס"ו.).
ויעןכי מקומם !פעולתם בבבל בדורות האחרונים של האמוראים על כן לא מצאנו לשון
"תנאדביר"י" רק בתלמוד בבלי .והדבר הזה דוטה ממש למה שראינו ונוכחנו שרת
בדורות האחרונים של האמוראים תנאים אשר נקראו בשם :תנאידבי ר"ח ור"ה ,שאין
הכונה על תנאים מבית ר"ח ור"הכי אם על הנאים שסדרו כשניות של בית ר"ח ור"ה,
אבל ראינו נםכן שבמדורם לא הסהפקו בס-נתם של הלח ור"ה לבדכי הוסיפועליהן כהנה
וכהנה מסדוי' משנעת של שאר החכמים ,ויצא ספר הת~ספהא שלנו ,אף כן הוא הענין
בבחינת ההנא דבי ר' ישמעאל או הנאי דבי ר"י -כיהיויותר מאחד (שבה כ"ז-.הולין
ט"ב - ).אשר קבץ וסדר מדרשים של ביה ר' ישסעאל אבל בקובץ ההוא העלה גם
סדרשים מחכם'ם אחיים ויצאה המכילהא שלנור-המכילתא נחלקף למסכתות והן הסע:
דפסחא ,דויהי בשלה ,רשירתא ,דויסע ,דויבא עמלק ,דבהדש ,דנזיקין ,דכספא,
דשבתא
 .ואפשר שהחלוקה הזאת קדומה ועשוהלמען תהיה חלוקת המכילתא שוה טסש
למחלוקת הספרא הנחלק לנ'חלקים וט' פרקים (מבוא שלנו לספרא ומכילתא) .הסמכתות
נחלקו לפרשיות
.ולפי חלוקת המפרים שלנו יש בה שבעים ושבעה פרשיות ושתיפתיחות
אחת לסדר בא ואחת לסדר בשכסל,ח .אמנם אפשר שהפרשה בתחלת המפר,יא:ינחשבה
ואינה אלא פתיחה שבאמת היא
הקרטה המדברת מענין דבור ה' אל משה ואל אהרן
ואלנביאיו אבלאין סבה לוסר שהמדרש על הששה
הראשונים שבפרשת בשלה
פסוקי"
הוא פתיחה ולפיןזה
הפרשיות ע"ח ופתיחה אחת.
פרשתי"ב במסכתאדנזיקין נראה
לכך,נאסרה
:
ש
ו
שראוי שתהיה נחלקת לשתיםכי בפסוקכי יגנוב איסר בפיר
פרשה 11
פרשהפ-
~סנה משסע שזה םס
בפני עצפה ,וכן הוא הענין בפרשה ר' .ואמנם כנגר זה נמצא
בשני טקוסות שתחלת הפרשה באמצע הפסוק (גא ע"ב דשירה פ"ב) וודאי שאין זה
החלוקה העקרית ,ובה שכתוב בסוף ההוצאות שלנו :ואית בה שם:נים ושתים פרשיות,
נראה שהיא חלוקה סאוהרת וקרוב הדבר שבעצם וראשונה לא היתה נחלקת לפרשיות
-

'

":.

'

קמנות

זן ש'בסבואשלי לטכ'לתא שכתבתי שג'לטכ.ט בכפר המצית להרטב-ם שהיהלפניו טכ'לחא כוללת 'ותר %א
לבד שטביא מארשים בשם טכילתא הש'.כ'ם לספר ואלה שמות אלא שטביא מררשש בשם מכילתא אשי א.ן להם
ש.יכות לס' ואלה שמות כ' אם למפר בטדבר והדברים אבל לא :מצאו נם בספרישלני .ובא אחרי הר"ר מא.ר א"1
בהוספות.ו להוצאת המכילתא שלו (קבב ).ומרח לפרפ כל הטקומות וחיתין  Daרבר' הר"ר צכ' חיות כס' אגרה
בקיה ששער שטה שמכנה הרמב"ם מכ.לתא הוא הספר .נוסי .אולם אחרי שעם כל חקירח.נו תשאר .הדבר כסם;
כי גם הספר' וופ' גבר אבר למה ~ה ניגע לריק לחפש אחרי דברים הטופתריט אך זה ננקוט ב.ד'נוכי הסכילהא של
ה-סג"מ היתה 'ותר שלמה וגס ה.ן.לו טכ.לתות עד סוף התורה .כטו כן לא נרחיב הדבור פה על הטכילתא דרשכ'..
שהזכיר הרטבך כטו שהבאה .במבוא'.של' למכילתא
כי גס ה.א אבדה וא.גנה ואגוא.ן תכליתנו בזה הטסטר
רק לדגר על המכילתא שתא כירינו ולא להעט.ד השערות על הטכילתות אשר אבדו כ' לרעתנו א.ן בזה אלא אבוד
,טן והרוצה לעטור על זה יעיין בם-ע של הרו'.פ שוה בן וכהאצותיו של הר"ר מא.ר א"ש בטאמר הנוכר כמה פעטים
כי שט טרקדק בכל הדברים האלה עד כחוט השערה וטביא כל הדעות בענין הוה האפשר.ות ובלחי אפשריות,
אבל אנו אט לנו אלא לדעת אח הטכ'להא שלנוועניניה.

נציגך
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קטנותכי אם 5ם' מסכתותונם לא מצאנו לאחדמן ריאשונים בהעתיקו מררש רנכילתא
שיפרש בפרשה כך וכך וכנגר זה כשהעתיקו סן התלסוריפרשו את הפרק אםלפי הממפר
אולפי שם הפרק,אין זה אלא ספני שהמשנה והתלמוד נחלקו בעצם וראשונה לפרגדם מה
 .ומעתה
שאין כן בטכילתא ,ונם לא היה צורך לזהאחרי שהיא מסודרתעל סדר הפסוקים
אין צריך לאמר שגם החיקה להלכות הנרמזת בו;נחוטא דפוס וויניציא (,)1646
דומה לחלוקת הספרא שלנו ,שגם כן פסקוהו להלכותוציינו ההלכות באותיות א' .ב'.
 .וברור הדבר שגם בספרא
(הר"א יעללינעק בה"מ ח"ה בהוספותיו פ"ז) שנם היא מאוחרת
החלוקה להלכות מאוחרת היא.
המדרש לספר תורת כהנים נק-א בכמה מקומות בשם ספרא .וכבר רבייוחנן
אהד סקדפני האמוראיםיחם סתסותיו לר' יהודה באמרו מתם ספרא ר' יוצדה (סנהדרין
.ואין כונתו לאמר שר"י היה מחבר את המפראכי אם שהמדרשים אשר מזכיר
פ"ו).
 .אמנם בבחינת שם מחכרו וזמן
הסתבר סתם הם מקובלים בירו ממדרש התורה שלר"י
הבורו יש ספקות גדולות,מי ומתי חברו
 .וכבר מאז נחלפו בזה הדעוה ורוב המחברים
הראשונים החליטו כי רב הנקרא אבא אריכא חבר את הספרא .ואחרי הדעה הזאת
ןכי מצאו ספרא דבי רב,
נמשכו כמעט כל האחרונים .ורועעוררו להחזיק בדעה הזאת יע
~פירשו בו שהכונה בזה על התורת כהנים אשר חבר רב (רמב'ם בהקדטתו לטשנהוליד
החזקה) .ומצאנו עוד תנא דבי רב והדברים המובאים בשמו נזכרו בספרא (חולין ס"ו.
י רק זה היה המקור לההשערה שרב הוא מחבר
זהבסחפירםא1ס"א ,):ונראים הדברים כ
 .אמנם הראיה הזאת לא יהיה לה קיום רק באפן אם הדבור "דבי רב" הוא
)
מכוון תם'ד על רב עצמו שאז פירוש הדבור :ספרא דבי רב ,ספרא או מררש ת"כ של
י אם על בית מררש של רב או
רב אבל אילו הדבורדבי רבאינו מכוון על רב עצמוכ
אין ראיה מדבור ספרא דבי רב על מחברו .והנה ברור הדבר כיבעלי הנטרא הבינו
 .במקוטות הרבה
י רב" על בית המדרש בכלל ועל בית סררשו של רב בפרט
ברבור.ב
מצאנו בתלכידבכלי הדבור :אמרי בי רב ,ואחרוני האמוראים כבר נסתפקו בדבר על
סי זה הרבונו פכוון אם על רב הונא או רב הפנונא (טנהרריןיק .):וטצאנו עור שכאלו
בכלל הדבור הזה את רב עצמו ויחסו לרב טה שנאסר בשם אמרי בי רב (ב"מ ב"ב:
ב"ב ק"ה ,):ואמנם נגר זה שצאנו שאסרי בי רב חולקים עם רב ורביהודה וכל תלטידי
רב (סנהדרין נ"ז ,).וגדולה מזאת ראינו שאטרי בי רב נותנים טעם לרברי רב חסדא
והיא ר"ח תלטיד ר"ה (זבחים פ"ו .),ויוצא לנו מזהכיבי רב היה נקרא בית טדרשו של
רב ועוד ער כטה דורות זה השם נקראעליו .ועתה סה שמצאנו תנא דבי רב אין הכונה
על רב ולא על הנא אשרהיה שונה משנה או טררשלפני רב ממש כי אם גם על תנא
ש 4בקת מדרשואפילו אחריו כמה דורותועל כן מצאנו שתנאדבי רב חולק על רב (ירוש'
ברכות
' היאב"ד ועם הערות' טסרת התלמוד
 "")1בספרא שהוצאת .לאור עם
'
ת
:
ש
ט
נ
ש
יי
ח
א
י
פ
הבאהתר.מב"ם וחבאהי
ושיכה ; 1ושן רצונ' לחוור פה על הדביים טמני שכליצה הדרגא כי מטעטים ש
בפנים אנך
קעת
-

חביטה

צויך אני להעיר ע 5הרבר מפנ' שראיתי שהר"ר סא'ר א"ש בטבואו למכ.לתא האריך ברבר וישלי לפקפק ע5
שכתנת;'א;) שנשמע
דחיטוה'ו שם .טה שכחב תחלה צד  XVIשסוגיא לחור וספרא רבי רב לחור ורא.תו טברנות (
לעיל פכ'ב
דספרא דב"ר בכלל משנה או תלמוד ופפרא סתם בכלל נדרש כמרפ"י ,הנה טלבר שלפ"ם
בפ" דבר .הגם' אין כאן ראיה כלל ער"ן צר.ך ראיה רספרא א.נו בכך משנה או תלטוד הרי ר ,יהודה עצטו אטר
דסדרש הוא משנה וע"כ פ.רוש הרבתם כמ"ש לעך .הנע בעצטך דשם צר  XYIIכתב דספיא דביר הוא סכות
על ה"מ וא.כ הוא מררש ואיך חשבו-לפ' דעתו --בכלל משנה .והרי שאר ספי' דב"ר וראי כולל מררתכם כמפורש
בנמ' הר' מכפר' דכ"ר נלמד לספיא דב"ר .וצר XY111כח 4דספרי להוד ושאך ספי' דב"ר לחור דאינהו
בכ~
%
טשנה או הלטור והא אבהו וראי טררשנ.נהו  9א"ו נפירוש:י כן הואהעיקי בס.ג'ת הגמ' .ומה שטב.א שם%111
דרב סותר לספרא או שנעלסה מטנו גי'.תא רספרא .כל זה 5רעת' אינה רא.ה דהא כמה טשניוח דלא
הגל
אניס"
ה פעמים טצא:ו דרבי עצמו 5א ידע כיצר שזה בטענתו וככל ואת אין אדם חולק בדבר שיב' הקן הטש:ה.
גרב.רי
אסם איגע לריק לרקוק אחרט אחרי שיגעת' וטצאתי גי האטת שכפרא אשי הוא בירי
ם ה.ום לא חברו רב
וע"כ האריבוה ב"ה ללא הועלת.

יא
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ברכות פיז היא) ,ועתה גם טדבור :ספרא דבי רב אין ראיה נל עיף -שרב דיה

מחבר הספרא.

אטנם אם נרצה לעמוד עלזמן חבתו של המפרא אשר בידינו צריכים אנו לדעת
תחלהעניניו ודרכיו ולדעת זטן החכטים אשר ידובר בשטם בספר הזה .ראשי המדבשים
הדור האחרון של התנאים כרץ
בספרא הם בני זמנו של ר"ע רבותיו ותלמידיו .מחכמי
,
~עזר ברבי שם;ון ורבי וכל חבריהם נמצאו בו נמו מאה מדרשים ולא יזהר נם נזכרו
בו חכמים אחדים אשר עודחיו בזמן טאוחר ר' חייא נזכר בו חמש פעמים (~יקרא פשה
פ"ו פרשה ה' צו פי"ר טצורע ספ"ב) ונוכרבו ר'יוסי ברביחנינה (לם 'קהשש פ" )1אשך
י אחר וצא
היה תלמידו של.רבי יוחנן הא~ם'רא ואין לתלות זה קטעות לאמר אולי ר'יוס
ם שהשאמר שהבא שם בשם ר'"יוסי ב"ה הוא עצמו הובא גם בתלמוד בשם ר' יוחק
יו
רבי (סנהררין ס"נ .),ואם נתבונן .בספרא שלנו-ממלא במקיטות שונים סתתות אשר אזן
והקר המהברעל פי מדרשים אשר דרשו אטוראים בתלמוד  )1ועוד זאת מצאנו שרב
הונא תלמידושל רב דורש מן הכתוב שהיה כבש בדרוטו של מזבח משום שנאסר עלירך
המזבח צפונה שהיה ירך בצפון ופניו בדרום ואמר בעל הגמרא על זה :ותנא מייתי לה
מהבא .ר' יהודה אומר וטעלותיהו פינות קדים כל פינות שאהה פונה לא יהיו אלא דרך
ימי
ן למזרה (זבחים מ"ב ,.'):והנה המדרש של'ר"י הוא בעקרא ואמנםיש שם מתם הדורש
נדרשת רב הונא ממש (ויקרא דנדבה פ"ז) ונראה מזהכי לפני בעל הנמרא לאהיה זה
הסתםכסי לפנינוואין ספקכי נספהלספרא עלפי מדרשו של רב הונא ,כל אלה הנקודות
מראותכי הספרא שלנו לא ר' יהורה וגם לא רב,חברוכי אם נכרו בו רושטים ברורים
מזמן טאוהר,
ו
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ועהה אחרי
בכורי
התורה שבעל פה היה פירושהכתובים ,וטאז החילם לדרוש בתורת סשה נתחרשו ביאורים
כוללים את כל המקרא כולו .על פי הבאורים האלה למדו מקרא לבניהם הקטנים והבינוהו
להמון העם בההאספם יתר ~ ylcwדבר ה' והר"מ א"ש כמבואו צד  ,(LXXVאטנם נם
בבתי מדרשיהם הציעו ביאורי התורה לפני נדולי ההלמירים .אך תלמוד תורתם-לקטנים
י אם את הת1לרה
ולהמון העם נבדל סתלמור הורתםלגדולי התלמידים,כי להמה לאהציעוכ
אשריצאה להם טמהקרם בכהוב כאלו כחובכן משיש אבל לא הודיעו להםאיךימציאו
את התולדהמןהכתוב ,אבללגדולי התלמידים הודיעונם את הררך אשרהלכו בו במדרושמ
יא
ת המדה אשר על פיה יצאה להם התולדה .דומה לזה הלא משפט הכלסדים את התורה
דו
ני
י
ע
ב
בכל השנים ואף בזטנינו ,שהתלמד בורר לו פירוש הכחוב הנראה
ל.ועלפיהו יתרגם
דבורי הכתוכים לתלמידיו אבל חקירותיו אשר הביאוהו לפרש ככה יח מלהציעלפניהם
בי לא באולירי סדה.זו להבין אותן החקירות עלבורין אבל הטלמד את ריתורה
ההלטירים לאיספיקלו תרגום הדבריםלפי פירושו כי אם יבינם טעם הדבריםל,פניובנהדיחו"
ת
כן ברור הדבר כי מאז וסקרם נטצאו לכל אחד מגדוליא"5טים אשר לפרו תורה ברבים
פירושים על המקרא ..פירושי קרטוני הקרטונים לאנתקייטו לנו על סדר דיבורה יע!כי
בזבנים
 )1התטוה כאלה התה בספרא ואעיר כאן על קצתם ע" תגריע פרשה א' יכיל הטפלת וכו' וש-ש 5חשני
נבין וכו' ,וא'חא
מריש זה בנדה (כן ):בשם הג' תנא קמיה דרס ובבא שיש לה ב' גב'; ליתא שם אלא רבצ"ל
 eaniוסיים בה הב .וש.ש לה ב' גבע מוכח מזה דלפ"מ
י".רפתק רב כמריש כן הנטיתו כאן בת"כ .בטטות ():15
י יהירה וחכטים טהוך.ם שנכנסו בית למכה ל בארבע.ם ולרכנן בנזיתה וקאטר כנם' רפפנו גהא .קרא
פל.גי ר
ואל 'בא בכל עת אל הקרש מכ.ת לשיכת אל פזי הכפורת וכו' ע.יש ולפ .פ '.הנט' נתקן סתמך רמפיא אחרי פרשה
.
ל
ק
ש
ו
א
פ
א
"
י
ר
חוטא
א'.
אשה
ן
נ
ה
:
א
"
ס
אחרת
ו
ל
י בתקנתא וטס.ק רסקרש לה
מתקנן
ף
א
ומרי בגם' וסי"ג
וכיור הרני שג" הספרא אחר' פ"א :ומקרשן לו אשח אחרת על חנא '1% .נוסרה זל פעולו של רוןלסור.
ס"ט צו כאשר עשה ב.ום הוה מכאן אמרו וכו' ;ו דרשת ר' יוחנן ניריש' וכבלי ר.ש 'וטא קדוש-ם פ"1
ארםשנאמי
רשא'
ויטה זה מה הוא וזה הומסת הטמר  e~uפי' הגטרא אובסות (ל; ):אליבא דרכ3 .הקת' פי' מנין שאין
זט' זה לטסשת הגמ' רערכין זכר;) אליבא ררם

.

.
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בזטניםמאוחרים השתנו דרכי המדרש וביהוד ר' ישטעאלור' עקיבהפלסו נתיבוה חדשות
ן כל מפק כי נתפשטו
במדרש רמזרה ומררשיהם נברועל מררשי קרטוניהם ועתה אי
בזמניהםטדרשיםעל סדר התורה ובנוגע בטדרש תורת כהנים  -אשר הוא עתה סטרת
חקירתנו  -נטצא מדרש שלם לר"ע גם לר' ישמעאל מדרשו של ר"ע עלה בלי ספק
במשנתו של ר' יהודהתלמירו,כי משנת ר'יהודה היתה כוללת נם הטדרש כאשר העיד
הוא עצמו שמשנה הוא סדרש (קדושין ס"מ ,).ועלכן הרושמים הראשונים ממדרש הספרא
על הסדר נמצא בתורתו שלר' יהודה אשר נאמרעליו סתם 0פיאר' יהודהמהי נראהכ'
ר' יהודההיה  %סדרש ת"כעל הסרר ,ברורשלאחריובימירבי היה נסצא
מדרש ת"כעל
סדר והיה נחלק לשלשהחלקיםוכל חלק והלק לשלשהפרקים (עי' מבוא שלי לספרא) ור'
וכמעוןבן רבי ים2רכי הוא שנה לבר קפרא שנישלישי שליש סתורתכהנים.ואולי היה
ג ,).אבל טראותנו שבר קפרא אהד סנדולי הכנץ
זה ממדרו של ר' יועדה(עי' קדושיןל"
דורו -ולרעת קצתהיה זה ר' ישמעאל (בצ"ל שם) בר' יוסי ,הוכרחלויות שעה
דרנבי
ן
פף
הא
הזהלפני ר"ש ברבי מוכח כי זה המררש היה בידיחידים ולא נתפשמ הרבה .ו
מבורר מסה שיסופרעלר' יוחנן שר' אלעזר בן פדת דרש לפניו איזה טדרש ואחרי שהלך
א"א מאתו אפר ר"י לר"ש בן לקיש ראיתי לבן פדת שיושב ודורש כמשה  'gQהנכורה
ואטרלו ר"ל לא מעצמו דרשכןאלאכן שנינו בתורת כהנים (יבמות ע"ב ):ובאסת הטררש
ההוא שדרש ר"א הוא סתם מפרא ותזריע פ"א) ,ומעת ההיא"שתדל ר~ להגות במדרש
הזה וסבר בו שלשה חדשים .ולסדנו מזהכי עד העת הוצא לא ידער"י את המדרש הזה.
אמנם ברור הדבר כי התורת כהנים אשר דברו ממנוכ"י ור"ל לא היה טטדורו של ר'
יהודה זה נלטר מןהכלל שהעמידר'יוחק סתם ספראר"י וראינו מזהכיבימי ר'יוחנן כבר
עלהסרורו שלר' יהודה בסדור חדש אשר העלה ואשרהביאלתוך הטדרש של ת"כמפירושי
י המפרא
חכמים אחרים ,אם רב תקן זה הסרר או חכם אחר לאידענו אבל זה ברור ב
 .ועתה נראהכי כנהול
שלגו אינו לרב סהיוה בו רושמים ממאסרים המאוחרים לרב בזפן
יוב"קור"ה אשר נעשו טדחה בפני הקיבץ האחרון של התופפתא
סדרי משנתם של ר"חזלי
שלנו אשר בה עלה המבחר של הטשניות מכל אלה החכמים אף כן היה גורל סדרי הת"כ
הקורסים שנעשו סרחה בפני המדר האהרון אשר הוא בידינו היוטותנאי דבי רב האחרונים
ודם אשרהיה אומנותם לסרר מדרשים בבית סדרשו אשריסד רב בבבל והיהקיים משך
זמן רב ונקרא תמיד בשם בי רב הם הם טהברי הספרא שלנו.
אמנם אם נתבונן בתכונת רוב הסחטות בספרא שלנו נמצאכי משורש הלשדו של
ייש בה מתמות אשר מאוחרים מאד בזמן בכל זאת
ר"עיצאו ועלכן אףשאין להכחישכ
רובם לקוחים סמררו של ר'יהירה שסרר סררשו לפי שימת ר"ע רבו.כי כבר רמזנועל
זה (למעלה) "שתכונת רוב הסתמות היא שהרורש נושא ונותן להעציםדין כך וכך על פי
אחת מהסדות ומשתדל בפלפולו לסתור הסדה ונושא ונותן לכלצדדיהבנין והסתירה ומראה
לבטושכי לא תספיק הסדה ומכריח להוכיח דינו מרבוי הכתוב או ססיעוט"  ,ולסדנו סזה
כי הדורש'היה מתנגד לדרשת המדות ובקש לדרוש הכל מדקדוק הכתוב עצמוויוצא לנו
טזהכי יש .להכיר משיורי סררו של ר' יהודה הנכללים בסתטות הספרא שלנו ,כי סררי
של ר'יהורה היה מבזון נגד מדרשיו של ר' ישטעאל ומשתרל להעטירשיטתו של ר"ע רבת
ואטנם מבקשת התכלית הזאת יצא לנו עוד תועלת אחרת כי התקייטו לנו נם שיוריפ
טטדרשו שלר' ישטעאל לת"כ .כי יש לשער שהדרשותעלפי הסדות הנזכרות בהסתמות
 .ועתה מדרש
ור' יהודה בעל המהסות סותרם הן לקוחות פסדרשו של ר' ישטעאל )1
לת"כ
א את הרוכז ואת הנרגע והלא יראינו' ונעל
עי' ספ-א .1קיא דנדבה ס-שה נ' בבהמהיהוצ.

.
.

.

.
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rc

דין

הסחם שתי את הד.ן ור' ישטעאל טעטירו והנר ר-ע ומש.ב שא 1.דינו דין משמע דהך והלא דין הוא מדרשו של

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

209
לח"כ של רי ישטעאל אשר גם הוא מצא מסדרועו בזטן טאוחר והוא התנא דביל'י
לא נתקיים בשלטותכי אםשיורים טחם אשרקייפו ס
יתסות הספרא שלנו אך לא להעמירם
כי אם להראות בטולם ,ועוד נמפתו לספרא שלנו כמו ארבעים מדרשיםהנזכרים בפירוש
על שסו של ר' ישמעאל .ונמצאו גם סתמוו; אחרים אשר נם הם לקוהים סטדרשו ש5
ר"יג) ,ולא עוד אלא שנמצאו בו סתפות סותרים את זה אשר האחד מסדרושל תנא
דבי ר"י והשני מסדרו של הנא רבי רב ואולי גם לסבה הזאת נטצא בספרא סתטות
טתחלפיםוסותרים זה את זה  )9ועהה בראותנוכי אף שרכפראיבכללג מס1ררלפישיטהו
של ר"ע בכל זאה לא חרל מלהכניס להוך סררו נם מהותו של ר' ישמעאלעלכן נוכל
י סדרו של התנא אשר
לשפוט מזהכי במקומות אשר הסר מדרשו של ר"ע השלימו עליד
סרר מדרשיו שלר"י .והנה קרוב הדבר לאמת כ).-מדרשיו של ר"ע לפרשת עריהם לא
נהפשטו או עלכלפנים לא נטצאה סמנו מגלה ~ייהדת על סרר הפרשה אשרתעויתה
ן כי לדעת ר"ע היתה הדרישהבעריות ענין אשר
להיות ענין לענות בו לתלמידים יע
הרמשי מחויב בו וכנגר וה ר' ישמעאל לא היה נמנע מלדרוש בעריותועל כן בלי ספק
היה במררו של ר' ישפעאל כדרשעל סדר פרשת עריות ובכן המדרש על הפרשה הזאת
אשר בספרא שלנו הוא לקוח טתוך מדרשו שלר"י ואמנם מה שנשמט זה הטדרש ברוב
הוצאות הספראאין ראיה שהיה חמר בעצם וראשונה אלעיהוא להפך הספרא כאשר יצא
מירי טסדרו האהרון היה כולל גם המדרש לפרשת ש-יות והממרר לקחו מהוך סררו שלר'
ישמעאל והאחרונים השמיטום מפני שהשו למאמרם:אין דורשין בעריות ,אבל באמת כל
אלה הטדרשים הם מן הספרא שלנו .)8
מכל זה נבין עוד הסבה למה נמצאו בתלמוד מדרשים בשם סתמא דספרא אשר
בספרא שלנו לא נטצאו ,אין זאת כי אם מפני שהם סרברים מסתם ספרא של הקדמונים
) אטר ר"י מה הלמור לוסר
ולא ססתם ספרא שלנועל דרך משל מה ששנו בכריתות (ר.
-

-

יה

.

כל

הוא .ויקרא דחובא פ".ח ואת השני יעשה עולה כמשפם כמשפט עולת (חטאת כצ"ל) בחטה או 'כול כטורפם
ר' 'שם;אל אוטר כמשפט חטאת העוף ומכח דהך או 'כול שברבר' הסתם הוא מררשו,של:ר') .צו
חטאת
ד-
פרשה ההע'יףוכי
תורת נבח השלמים אם על תודה מלמר שהתירה נשחטת לשום תודה ולשום שלס-םוכוי תורת זבח וגו'
טה שלמים טעונים נםכ.ם וכו' אף תודה וכו' דב-י ר"י אמר לו מפנ' שיצאת ל'דון בדבר ההדש וכו' משמע טוה
ש-ש מש.ב על הסתם.
 )1ע" ע'רוב.ן (נא ).תנא דבי ר"י ושב רעיהן וכא הכהן  11היא שיכה זו ה.א כיאה וע"ה סתמא דפפרא
טיורע פישה  .'1יומא (עה ):דר"' הנא נאמר כאן ענו'
כ וכ"ה גת"כ בלשת משום ר"י אמרו .קרוש.ן (כס ).תדריי
כ"מ שנאפר ש אינואיא ורוו מיד ולרורות וכ"ה סלאודם
י"יא צו פ-א .וכסס (קו ).תדר"י ואליהם תאמר לערם את
חפרש'ית וכ"ה סהמא רספרא אחרי פ" 1אך בלשון אחר ואליהם האם -ככל האמור בענין .חולין (סב ).תדרסי :את
החיה אשי תאכלוסיר שתפם הקל'ה סכלמין ומץ והראה לו למשה וכו' וקיוכ לנח סתטא דכפרא שט'גי פרשהכ'.
 )2עי' חיל'ן (מן).מח"ק תנא דב' ר"י ותנ' דב' רביבה.כ שמינ' פ"ה נשד שני הטררשים סתטא עי"ש
בפ '.הראב"דוכי"א
.יעי' ~יקיא דחובא "כ"כ וכחש לא אס-חי אלא גחם שקדמן הפא ותיר אחר וה וכחש 'ג51
.בדברים ת"ל בפקר,ן וב' הכתמות האלה סותרים וא"ע עי.ש ו:מפ-שים.
 )8מפ" הראב"ד לספרא נראה שהיה לו מדרש על פדר פ' ער.ות..וכן ה.ה לבעל הילקוט ור' הלל בפי' כ"י
לת"כ כחן :עריות דפ' אחרי וקרושים פ '.המפרשים כאחת וחלקו אותו לפרקים וקרו ליה מדלתא רעריות ,ובמבוא'
לת"כ צד.
ע הרא.תי באצבע שנם בהום' ורמב"ן על התורה נכרו ד,מדיש'ם ממגלה דעריות וכך טצאתי ברטכ"ם בס'
המצות ל"ת שנ"נ.
ברה"מ צד  309גחכ דלפ' עריות נפקר המדרש בת"כ שלנו כי אכר באורך הנטן ונטצאו
א.זה מאטרים בילקווט
רן"ו"בק"א אספם אל הספרא ואינו כן שבאמה לא נפקר דבר אלא שחבר האזהרות והעוגש.ן יהר
וכתכם כסדר קדושים וכסו שטשמ; פפ" ר"ח .וריאב"ר כחג גן להר'א .1פה העיי הר"מ א"ש ביבואו זפ" ה'רוש'
רפ"ב דחג'גה והוצ.א וכולרה מפ.יושו שר' -שמצאן היה שונה ברייהוה על האוהרוה שבאחרי מות ומסיים שמגלת
עריות ה.א מתנא דבים וע.קר רכר.ו נכון וצן הכאת .בפנים רק ה.ם"ה
' כ' המחכר לקה המדרש מת"כ של ר'
'שמעאל ובעיקר הממרא ה.ה ,רק שהאחרונ.ם הש':טוהו .וע" מה שכהבתי בהבור' ממרת החלמור לח"כ קרושים

פ-ם שטסוג.ה הגט' בסנהדרין (נד. ).ראיה
ר".מברחה שמררש פ' עריות היה בספרא oשeה~רtי הביא רא.ה מסתמא יספרא
על ש.טתו דר' יתדהיען שסתם ספרא הוא וכמו 17פרש"' שם .וא.ן להש.כ
רש"י ריומא (טא ).שבאסרם
סתם סטרא ר"' הכונה על מררש מתם חה כתוב שבספר ויקרא ,וכעש מפני שהמדרש רעווכא שם בשם סתם
כפיא אינו בח"כ שלנו .אבל לדעה .א.ן
~ 1ה ראיה שלא היה
רכונהיותכרן אלא אף שלא נמצא הסררש בה"כ שלנוא.
כן בתפל של הקורמם .ונפנ.ם בארת .הרנר .

(דור רור ורורש'1

----- -

חלקב') []14
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כל דםוכו' דם חולין ורםדיזטשהת מנין ת"ל כל דם ,והנה זאת הנוסהא "אסר ר"י"בלי
ספק היא מגהה טאוחדתכי שם בכריתוה (ב"ב.
) העתיקו זה המדרש על 4,ם סתם מפרא
ואמרו של ר'יהודה הוא כש שכל סתם ספרא שלר"י הוא ובהכרה שהגירסא העקרית לא
היתה אסרר"י ונצה בספרא עלנו גסכןהנירסא נאמרר"י" ראינו מזהכי זה שאסרבעל
הנסרא סתם ספראר"י אים תמיד מתם ספרא שלנו כי אם מכמן על כפרא של הקורסים
חלוקת הספרא של הקדמוניםהיתה לשלשההלקיםוכל הלק לשלשה חלטים ועלבן
בי
ן הכל השעהחלקים (קדושיןל"נ סבוא שלי לת"ב) .רוזלוקה הזאתקיימו וקבלו גם
בספראשלנו ביחדם  6מ' ש-קים (במדבר רבה פ' קרה ובת"ג בסופו סבוא שם) אמנם
בבר בוסן קרוםחלקיהו נם לפרשיות תתנו לו שמוניםפרשיוה (מדרש שה"ש פי' שמעים
הם) אבל בספרא שלנו בכל ההוצאות נחלק לפרשיות ולפרקים ומספר הפרשיות הרבה
יותר משמניםוזאתההלוקה כבר היתה לפני הראב"ד אשרבפירושו לספרא מזגיר פרשיווז
(ףקרא פרשה מ' ובכ"מ) וגם פרקים (אחרי פ"ה פ"ו) אך לא טצאנו שטרשים הפרשיות
לפי המספר כי אםלפי השםוהענין .כמו פרשת נשיא (ויקרא ספייכ) פרשת סמיכה (צו
פי"א) פרשת הנדהסלא-יע פ"א) ועודניזרים כאלה .אבל להחלוקה להלכות אין בו רמו
ולא בשאר דפירושים הקדמונים כמובפירוש ר' הלל והר"ש משאנץ ואין ספק שדוהלוקה
להלכות אינה אלא המצאת האש-ונים.
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כו~
יחסו לר' שמעון בןיוחאי .וניכר מקצת סתמווזיוכי הם באמה לר"ש  )1אמנם נגד וה
נמצא בו דנובה מתמות אשר הם לר' ישפעאל  .)2וכן יש בו מתמות אשר ר"ש חולק
עליהם בפירוש  )8ויש בו גם סהם,ת מאוחרים דובה לדורו של ר"ש ואשר הוכנו ואשר
י דרשות בעלי רוזלמ:ר*) ועהה אם נצרף לכל אלה הנקורות גם ~ rsוה
הוסרו עלפ
-

.

.

.

.

.

.

.

כי
ככ"ם'
מצאנו סתסא ואמרו עליו היה רמ"א טשל לפה הדבר דומה נטשטש את הסתם ע"פ טש ,ומוכח
)1
סהענז ששניהם הטש 5והנטשן ר"ש אמרו ע" בהעלהך פי' פיה פ" פ" 1ופי' צ"א  p"p,שם פ '.פ"דויה' בנסוע
תארק נקוד עלט טלסעלה וסלטטה ספני שלא ה.ה !ה מקימו רב' אוסר ספני שהוא ספר בפ"ע וכו' רש"א נקוד
עליו מלמעלה ומלסמה מפני שלא .;1ה !ה מקימו ומה היה ראו' לכתוב וכו' ושה נראה שהסתם הוא ממדרשו של
ר-שויען שר)1חבר הום'ף מדרשו של רבי כיפל הסרס על שסו של ר-ש ושם פ '-פיט וברדת הטל טלמד וכו' כ.וצא
בדבר רש"א ובז' שהטררש במפרש יפה אם נאמר שכונתו  "1PUtכחב ש 5הסחם דרש ר"ש והר"ר מאיר א"ש
התבואו העיר יברב כטה סתמות תכרו בסקורות אחרים בפ '.על שמו של ר"ש ומהם בהעלחך פצ"ב טוקני
י שאתה מ:צא!קנ'ם הסקוס חולק כבוד לזקנים .ותא בויק-א רבה ש"א כשם תר"ש י"ל
ישראל וכו' הא גכ"ס
שכן טובח מלשון הסמרי עצטו שאמר על הטררש הזה רש"א מנין שאף לעה'ר וכו' ומשטע שהוא הטשך הסתם.
ואתחנן פל" 1ע 5ט!ו!ות ביתך על ביאתך של ימין בכנימה ונטצא בשם תה"ש בשה"ש רבה פ" שמאלו תחח לראש'.

.

.

.

.

כן הרבה.
 )2נשא *' א'  11הצווי סיד וכו' דר' 'שטעקר הוא;י' קרוש.ן (כס .).פ" ל"ט גה תברכו כרכה לכהנים
וכררי בחולין(סט .).פ" ס"ט כי יה.ה סמא לנפש וכו' וכר'" בירוש' פסחים ס"ט ה"א .שם ככל חקת הפסח
ובכמי
 .וטצאנו כטה סתמות
צרת שבנופו ובו,יכר"י בירוש' שט פ"מה-נ:.ועור הרבה מתמות אשי יפורש בס"א רר"י הם
ששואל למה נאסרה פרשה 11ע" נודא פ"א פ"בפ"נ פכ"ב כהעלתך פנאט פע"ב פקי"ב פקנ"ט ועוראחרים והם לרשוי
דרני כסו שהראיהי למעלה בעיך ר' 'שמעא .5וכן נ"לרהסתמית אשר נאמר בדם שהם באים ללטרך שאין עונשין
מן הרין שטו נשא פ"א פכ"ג פקכ"ד קב-ה קכ"ו קנ"! ועור אחרים לר"י הס ,ירש הוא האוסרכן בירוש'יכטות פי"אח"א.
 )3נשא פ"א צו את ב"י וגו'פ '.צ"ו כדרך יוט כה ונו' ש" קמ"ו ועשו להם צידית וכו' ראהפ.
' ק"ת עשר
העשר ועודבכ.ם שרתם חולק בסי' על ממתם .וע"ע בהצלתךפ'.ע' דמאו ישא האיש דהוא וכו' דלפ' ג" ה.לקןם
רפט חולק .פ" קי"! בכורי כ 5ונף בא הכת,כ ולסד ע 5הבכורים שההא קדושה חלה עליהם במחובר וגו' וזה רלא
גר"ש ע" בכורים פ"נ ס"א ובירוש'
 )4ע" ראהפי' ע"א כטים מה טים טותדין בהנאה וכו' טה טים מבשיר וכו' מה טים פטורן שלכסת וכו'
ונ"ל שכל המדרש נתק! ע"פדגם ,עי'חולין קלה :לו :פד ).שם צ"ו לא התנודדו לא העשו אנ~רות ח ה ונשמע
ור"ל  .ואעיר עור על המררש נשא פ" ט' והקריב אותה הכהן מכאן אסרו אין טשק'ן
ביבמות(יג ):דב
יסיובסומה(ח).נתמקוןקי לחך היכה כר"ש ועג-פ היא לאחדמבג .דורו וע"נ האוטר מביא טאוחר לר"ח.
ב' סוטות כאחד.
ר re-מכאן היה רפא ראפר אופר טשמע טלשון זה דהאוסר כן מאוחר הרבה לר"א הקפי וזה
ונדויו; מזו שםפp '.
ידוע לת"א הקרר ה"ה ברטי רבי

.

.
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בי הרבה מדרשים סובאים בספרי בפירוש על שם הכמום אשר היו כמה דורות אחרי
י בר חנינא (שםפי' א') ,אבא
רבי כמו רבי בנאה( ,דברים פי' א' ב' ובכ"מ) ר'יוס
יוקץ ברחנין בשם אבא כהן בר דליא לדבריםפי'ב') ושניהם אמוראים ר' שמואל בר
נחסני (בהעלתךפי'ע"נ) אז נוכל לשפוט בברורכי גםהספרי שלנו לא ריש חברוולא רב
גי אם נתחבר בדורות האהרונים של האמוראים ,וברור הואכי המפרי אשר דבר טממ ר'
יוחנן ואמרעליו סתם ספרי ר"ש לא היה ר"ש פהברוכי בפירוש אסר שיק הסחטות של
הספרי הם לר"ש ואמנם נם הספרי של ר'יוחנן איננו הסטרי שלנו כי באו בו מאמרים
מאוחרים לר'יוחנן ובהיותכן לא יפלא על אשר הטדרש אשרןאסןו עליו שהוא לריש
ןכי באמתןהספרי אשר דברו
מהיותו סתם ספרי (מנהררין פ"ו ).לא נמצאבספרי שלנויע
דם טמנו שנו הספרי שלנו ועתה ק-וב הדבר מאד כי הספרי שלנו הוא קובץ מדרשים
אשר נקבצו ובאו יחד בפחברת על ידי התנאים'"אשר היו בבבל והיה אומנותם להיות
ממדרים משניות ומדרשים ונראהכי ההנאים דב~'ר' ישמעאל אשר חברו אח המכילתאגם
י הספרים האלה זה כנגד זה
הםהיו מחבריהספרי כי אםנעריךההלוכת הדרישה שלעינ
נראהכי רות אחד זדרך אחדלשנידב ,כמה כללים אשריחזיק הכחבר בזהיחזיק נם
בזהוכל הלשונות התוכניות אשר ישהמש בהן בעל המכילתא השתמש בהן נם בעל
המפרי אך בכל אלה הנקודות נבדל מהם הספרא ובפרם בבחינת הלשונות התוכננתו)

.

.

.

.

.

ומי שעזבונן בהשכל בטררשי הספרי ימצא כי חלק
מהם רם ססדרשיו של ר'
ישמעאל וכל ההולכים בעקבותיו  )8לקדטומנו היה מדרשספריעודבפנים אדריםוהזכירוהו
נדולי המחברים בכנויםשונים .יש מהם קראוהו ספרי של פנים שני (רשיי ויקראי'
ראב"דפי' ת"כ אמור פי"ג) וכן נק-א טררש פנש אחרים של וישלחו (ערוך ערך ברדס
ובכ"ש ינושא נם ספרי במדבר מיני שווא כענין פדרשוישלהו (שם ערך רנק) ולרוב
נקרא ספרי זוטא מלקוט בכ"מ והר"ש לסרר טו-7ות בכ"ם) קצת מהמחברים היאווה
ספרי סתם (סמ"ג מ"ע רל"א רל"ב רל"נ) אטנם לא נתקייםלנו זה הספרי ולא שמענו אם
יש סמנודיגהק אהד בעולם .רק בעל הילקוטקיים שיורים רבים פמט על סדר כל ספר
במדבר ,וקצת שיורים נטצאו בספרי המחברים הנזכרים .הספרי הזה נבדל מאד בלשונו
ובמלוך ההגיון ופלפולו מן הספרי שלנו ומכל מפרי הפדרש הקדמונים ולרוס משתדל
להמציא דיני
ם חרשים ולמצוא רמזים בכתוב על דברים זריםרחוקי הטציאות על דרך
האמוראים הבבלייםולפי טה שנראה עשה רובה טמררשיו עלפי דברי האמוראים שבתלטוד
ככצ בדרשו איש ,האטור בסוטה שאינו טקנאעלידי בהכה (רטז חש"ו)כלי ספקהיהלפניו
טאטרו של רב פפא שאמר כן 3גפרא (סוטה כ"ז ):ובדרשו והעמיד זנתן ולא קיטעת
ולא בגרת (רמז תש"ו) לא כוון רק על דברי רב אשי שאמר בו (שם כ"ו).
 .ובהעתיגן
דברי התנאים המובאים גם במקוטוה אוד-ים סשתדל לשנות לשונם כדי לפרשם יותר
והנה אם כל אלה הרושמים כבר הםסימני נערות להטדרש עוד עלה על כלם טה שנראה

נרי

.

.

.

ברור

 )1כבר העירות' לפנ' זה הכללים המיוחדים בספרי והם לריי כמו דרכו לשאול למה נאמרה פרשה  11וכו'
והוא נוסד על הכלל שהעם'ד ר"' כל פיטה שנאטרח במקום אחר וחזר ושנאה בעקום אחר לא שגאה אלא על שחסר
בה דבר ארר ,וכן מפורש בסנרי נשא פי' ב /וכן הכלל :ללטדך שא.ן עונש.ן מה"ד .ושני הבללים האלה טצאו
טקוטם נם גסכ.לתא נחרבה טקוט~ת נוגהו בספרא .ובבוכנת הלשנות דרך דחפיי הפיד לאמר :למה נאטר,
לפי שודא אומי ,או לכ' שנאמר ,והלשו ,הוה נמצא גם בטכילתא ותחת זה משהטש במפיא ! סה תלמוד לזמר לפ'
שכאטר .וכן הלשונות :הא ער שלע .אטר יש לי בד'ן 1והדין נותן",א אין עליך לומר כלשון הראשון אלא כלשין
ל אלה הלשינות טיוחרים לספר' וטכילתא ולא נמצאו בספרא וכבר השרותי על זה בסבואשלי לטכילתא
האחרת .יכ

~יא

צר.w~1r XXiir

 )2כמו שמוכש פעטים נזכר ר' ישמעאל בספרי כ' פעם'ם במ"ת והשאר בחומש הפקודיט חלטידיור'ופידח

ור' יונתן נזכרג עטו ט' מעסים ה' פעמים במ"ת והשאר בחומש הפקודים וכן נטצאו בחופש דפקודים עשרה מדרשים
טאיסי בן עקביה אשר לפי השערתי נם רבא מתלט'רי ר' ישם1.אל .נמצא לצי זה כ' חלק גדול סהספר' הוא
טימורו של ר' ישטעאל

.
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ברור ככסה מקומות כי ערב אתסיר הזטנים ,הנה בפרשת הקת בפסוק ונהחם אותה
אל אלעזר הכהן (ר0ז תשם"א) יצפר מעשה מהלל שאטראניראיתי את יהושע בן פרחיה
ששרף את הפרה בגדול .וכל והאין אפשרכיבין הלל ליהושעבן פרחיה לכל ר,פחוח
הם שלשהדירות ולא ראה הלל את יהושע ואף אילו ראהו לא ראהו שורף את הפרה כי
אילו נשרפה פרה בזטנו לכה לא מנוהובין שורפי הפתת (פרה פ"נ ח"ד)? וכן הובא
' יהושע  I1PDWIאחי עזריה והביא גם את ר' 'הודה (ר"ש
בשמו פלפולבין ר' אליעזריר
אהלות פ"ב ס"ד) ומצורת הדברים נראה שר' יהודההיה בסעסד ההוא ולפי סדר הזמנים
אין זה אמת .סכל זה נראה שתספרי זוטא 0אוהר מאד בזתן ואינו אלא המצאה חדשה
ומהברו שנה בכסה  tlDI~Dנגד כפרי ההורה שבעל פה המקובלים ומכלי הינה לולשון
למודים נשארו דבריו בלי פתרון אשר על כן לא השהמשו בו הקדטונים הרבה ואף זה
ו הדוריה האחרונים,
הסבהכי לא קייטוה
אם נאהדיהד את כל התולרות היוצאותלנו סחך בחינהני בשלשת הספרים האלה
מכילתא ספרא וספרי יהברר לנוכי הם קובצי פירושים לארבעה חוטשי תורה הכוללים
לרוב את הלק הטצות וההקימ .הפירושים הפרטיים הם מקובצים בברירה ארר ברירה
מתוך הפירושים של התנהים השונים .המבחר מכלם סדר המחבר על סרר הפרשיות
והכתובים  ,מהברי שלשה הספרים היו שונים ,הן בשיטתם והן בדרך מליצתם  ,טחבר,
או טהברי הטכילהא והספרי נטו יותר אצרי שיטת ר' ישמעאל כלוטי שהעלו אל תוך
ספרם חלק גרולטפירושיריי והלם'ריו תחת אשר טהבר הספרא נטה אחר שיטת ר"ע ורוב
פירושיו לקח מפירושיר"ע והנמשכים אחריו אך בקצת מקומוה לא חדל טלףכניס בו נם
מפירושיו של ר' ישמעאל .אמנם בבחינה הזאת ששלשת הספרים האלהכוללים רוב
המדרשים שנוסדו בפרק הזמן לכן העה אשר חרב הטקדש עד סוף ימות ר"י הנשיא הם
בצדקפרי הררישה של פרק הזמן אשר אנו בו ,אבל בבחינת  envnהלק מיוחד בספרוה
ההורה שבעל פהאין ליחסם כי אם לזמן מאוחר מאד ולאיוקרמו לזמןהדירות האחרונים
-

של האמוראים.

כ2רק חמשהועשרים
הבירא.

טלבד המשניות השונוה אשר לא אסף רכי אל תוך טשנהו ונאספו לאספה בספר
טיוחד ומלבד כל טדרשי הטקרא אשר נקבצו על סדר המקרא והיו לשלשה ספרים ,עוד
נטצאו הטון הלכות ומדרשים אשר הולדהם בפרק הזטן שאנו בו והם טפוזרים בשני
התלמודים ,כל הלכה או מדרש מהזבן הזה בין אזהם אשר נשנו בארבעה הספרים
הנזכרים ובין אזהם הנפזרים בתלטוד קראו האהרונים ברייהא כש הצונה בעברית

 .מכפר אלה המשניוה התציניות
להבדיל אלה המשניותפן ההלכות השנויות במשנתרבי

.

נרולעל אחת כמה וכמה יזהר ממספר המשניות בסדרו של רבי לשונות ההצעה אשר
טשתטש בהם בעלרותלמיר הבבלי בהער,יקו אלה הברייהות הם שונות לפעסש משתטש
בלשון תנו רבנן שהוא תרגום הארסי של אשנו הכמים" העברי .ולפערים תניא או הנא.
וכבר דקדקו הקרטונים טספרשי התלטור ואזנו והקרו לדעת ההבדל בין אלה הלשונות
ואסרו קצהם כי כל הנו רבנן נאמר על הברייתות אשר יסדו ר' הייא ור' הושעיה אבל מה
שלא נומר בר"ח ור"ה לא נקבע להיה גורם'ם אוהם כל החכמים ולא נאכרעליהם תנו
רבנן אלא הניא או והנא הונא (צ"ל הנא) (רש"ג באנרהו) אבל הדקדוק הזה הוא שלא
בדקדוק ,שאםכן סה נעשה עם כל המקומות שאסרו בהלטוד :תני ר"חןתני ר"ה למה
לא אמרו תנו רבנן 1וטקצה ברייתות אשר נאסר עליהם תנו רבנן נשנו בטקוטות אחיש

.

.

בשם

