
]תרביץ – רבעון למדעי היהדות, שנה פה, חוברת ג )תשע"ח(, עמ' 371־397[

'שמחה היא לו': משהו על תוספות למשנה וגלגוליהן

מאת

דוד הנשקה

למלאת שבעים שנה

ל'מבוא לנוסח המשנה' לרי"ן הלוי אפשטיין, ז"ל –

'לא נראה כדבר הזה, לא בדורנו ולא בדור קדום'1 

ההוספות  תופעת  על  אפשטיין  הלוי  נחום  יעקב  עמד  המשנה'  לנוסח  'מבוא  הגדול  בחיבורו 

למשנה,2 והדגים הימנה מסּפר סוגים: )א( הוספות מתוך ברייתות;3 )ב( הוספות מדברי האמוראים 

מינים:  לשני  נחלקות  ואלו  המשניות,  משנני  ה'ַתנאים',  של  מיסודם  הוספות  )ג(   והתלמוד;4 

הרב י"י ויינברג, בעל 'שרידי אש', על 'מבוא לנוסח המשנה'; הובא בחיבורה של מ' אפשטיין, פרופ' יעקב   1

נחום אפשטיין ז"ל: ביוגרפיה, קבוצת יבנה תשד"ם, עמ' 99. וראו דברי י' זוסמן במלאת 'יובל שנים להופעתו 

]...[ גולת הכותרת של מחקר התלמוד – ה"מבוא לנוסח המשנה" של פרופ' יעקב נחום אפשטיין ז"ל'  של 

]עורך[, חקר התורה שבעל־פה בחמישים שנות המדינה: הרצאות שנתנו בכנס שהתקיים  )צ"א שטיינפלד 

באוניברסיטת בר־אילן, אייר תשנ"ח, ירושלים תשס"ב, עמ' 7(. 

י"נ אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה, ירושלים תש"ח. דומה שתופעה זו בהיקפה המלא לא זכתה לעיון ממוקד   2

יהודה נשיאה  נוספו הוספות בימים שבין רבי לר'  לאחר פרסום חיבורו של אפשטיין. על ההצעה שלמשנה 

נכדו, ואלה נתקבלו במשנת ארץ ישראל אך לא במשנת בבל, ראו: שי"ר, 'מכתב ט', כרם חמד, ז )תר"ג(, 

עמ' 158–164; ד' רוזנטל, 'משנה עבודה זרה – מהדורה ביקורתית', עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית 

בירושלים, תשמ"א, עמ' 19 )לתהליך דומה בתחום הלשון – שימורן של צורות לשון ארץ ישראליות קדומות 

דווקא בבבל, מתוך שחילופן בצורות מאוחרות בספרות התנאים של ארץ ישראל לא נקלט בבבל – ראו: שם, 

עמ' 14–15; הנ"ל, '"חקל דמא" – "שדה בוכין"', מחקרי תלמוד, ב ]תשנ"ג[, עמ' 515 והערה 138, וראו עוד: 

]תשע"ד[,  י  כרִמלים,  ישראל',  מארץ  האפיגרפי  לחומר  וזיקתו  המשנה  לשון  של  הבבלי  'הענף  ברויאר,   י' 

עמ' 132–140(. השוו: י' זוסמן, 'תורה שבעל־פה – פשוטה כמשמעה', מחקרי תלמוד, ג )תשס"ה(, עמ' 341 

והערה 51. 

אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה )שם(, עמ' 165, 947–970.  3

שם, עמ' 343–352, 970–974. לאחר הדגמת שני אלה בנפרד הדגימם אפשטיין כאחד באשר לסופי מסכתות   4

974–979(. על אחת מדוגמאותיו של אפשטיין להוספות מדברי אמוראים והתלמוד, שבאמת היא  )שם, עמ' 

הוספה מן התוספתא, ראו ספִרי מה נשתנה? ליל הפסח בתלמודם של חכמים, ירושלים תשע"ו, עמ' 133–134. 
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)1( פירושי מילים שבמשנה; )2( השוואות מן הכתוב וראיות מן המקרא.5 בדברים דלהלן מבקש 

אני מחד גיסא להוסיף דוגמה מאלפת לסוג הראשון שקבע אפשטיין )להלן סעיף ג(, ומאידך גיסא 

להדגים סוג נוסף של הוספות ה'תנאים' למשנה )להלן סעיף ב(; ושני אלה מצטיירים מתוך בחינת 

שלוש משניות במסכת מועד קטן.

א. ליקוט עצמות: ֵאבל שיש בו שמחה

שלוש פעמים מופיע במשנת מועד קטן הנימוק 'שמחה היא לו': בראשונה מהן הנימוק נאמר בידי 

ר' מאיר, הוא מקּוים בכל הספרים, ופירושו נהיר וברור; אך בפעמיים האחרות הדברים אמורים 

בסתם משנה, והם מעלים בעיות טקסטואליות ופרשניות לא פשוטות. אזכורו הראשון והוודאי 
שלביטוי הוא במועד קטן א, ה:6

ועוד7 אמר ר' מאיר:8 מלקט אדם עצמות אביו ואמו, מפני ששמחה9 לו.
ר' יוסה אומר: ֵאבל הוא לו.10

מקור נוסף להוספה למשנה צוין בידי אפשטיין מֵסדר העבודה של יום הכיפורים )שם, עמ' 972; וראו דוגמה 

נוספת לכך בספִרי שמחת הרגל בתלמודם של תנאים, ירושלים תשס"ז, עמ' 92 הערה 19(; ועל כך יש להוסיף 

הוספות למשנה מתוך הגדה של פסח, ראו: מה נשתנה )שם(, עמ' 217–218 ובמצוין בהערה 207 שם. הבחנותיו 

של אפשטיין במקורותיהן של ההוספות נעוצות לא פעם בהבחנת היסוד שלו בין 'חילופי נוסח', שבהם המקור 

נשתבש, ל'חילופי לשון', שבהם המקור עּובד )אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה ]שם[, עמ' 1( – והבחנה זו אינה 

פשוטה ומוסכמת; וראו: א' רוזנטל, 'למסורת גירסת המשנה', ש"י פרידמן )עורך(, ספר הזיכרון לרבי שאול 

ליברמן, ירושלים תשנ"ג, עמ' 29–47, ואין כאן מקום להאריך. 

אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה )שם(, עמ' 684–688.  5

ללשון  האקדמיה  )מהדורת   A 50 קאופמן  למדעים,  ההונגרית  האקדמיה  ספריית  בודפשט,  מכ"י  מועתק   6

218(, בציון שינויי הנוסחאות הנדרשים. ייזכר לברכה הרב י' הוטנר ע"ה,  העברית, ירושלים תשע"ז, עמ' 

ולהלן נסתייעתי באוצר חילופי  'יד הרב הרצוג' בירושלים; כאן  'מכון התלמוד הישראלי השלם' של  מנהל 

הנוסח המסודר במכון לכל התלמוד. כן נעזרתי בחיבורו של י' זוסמן, אוצר כתבי היד התלמודיים, ירושלים 

תשע"ב. 

לשון 'ועוד' מוסב על המשנה הקודמת, שאף בה התיר ר' מאיר במועד דבר שחכמים אסרוהו.  7

במשנת ראש הפרק שבכ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית ebr. 134: 'ר' יהודה', ואף מן האמור בהערה הקודמת   8

ברי ששיבוש בעלמא הוא; בפסקה שבגמרא אף בכתב יד זה 'ר' מאיר', כבשאר כל העדים.

A 50; בשאר העדים אל נכון: 'ששמחה היא לו' או 'שהיא שמחה לו' )וראו להלן ליד  כך רק בכ"י קאופמן   9

'שמחה' שתי אותיות שאינן  A 50 כתב הסופר קודם  80, 82(. ברם בכ"י קאופמן   ,51 ובהערות   ,24 הערה 

העברית  ללשון  האקדמיה  במהדורת  היד  כתב  מתקיני  )'ששמחה'(;  בשי"ן  החליפן  והנקדן  כראוי,  קריאֹות 

ִשחזרו אותיות אלה – תוך הצמדת סימני שאלה – כ'שב'; אך נראה יותר שהיה כתוב 'שה', כדרך שאכן כתוב 

שם במשנה להלן )ראו להלן הערה 51(, והנקדן מחק ורשם 'ששמחה'. 

הבבלי  משנת  של   ebr. 134 וטיקן  ובכ"י   )400 )מרגליות   Harley 5508 הבריטית  הספרייה  לונדון,  בכ"י   10

נשמטה מימרתו של ר' יוסי מפני דילוג הדומות, 'הוא לו' )כך הם גורסים בדברי ר' מאיר( – 'הוא לו'. וראו 

להלן הערה 89.
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שורה של ראשונים, החל מן המיוחס לרבנו גרשום והמיוחס לרש"י על אתר, פירשו את דברי ר' 

מאיר כפשוטם: השמחה היא בליקוט העצמות, שכן בכך מביא האדם את עצמות הוריו לקברי 

אבותיהם.11 הסבר קרוב לכך מצוי בירושלמי על אתר )פ ע"ד; טור 805, שורות 4–5(: 'שנינוחו12 

אבותיו13 מן הדין'.14 ברם בבבלי )שם ח ע"א( אמר אביי:15 

אימא,16 מפני ששמחת הרגל עליו. 

המיוחס לרבנו גרשום בתוך: קובץ ראשונים למסכת מועד קטן, מהדורת נ' זק"ש, ירושלים תשכ"ו, עמ' מא.   11

וראו: פירוש ר"ש בן היתום )פירוש מסכת משקין לרבינו שלמה בן היתום, מהדורת צ"פ חיות, ברלין תר"ע(, 

ש"ק  מהדורת  קטן,  ומועד  מגילה  מסכתות  והרי"ף  המשנה  על  מלוניל  הכהן  יהונתן  ר'  )פירוש  מלוניל  ר"י 

מירסקי, ירושלים תשט"ז(, ר"מ המאירי )בית הבחירה על מסכת מועד קטן, מהדורת בצ"י רבינוביץ־תאומים 

וש' סטרליץ, ירושלים תרצ"ז(, תלמיד הרשב"א )'פירוש לאחד הקדמונים לרי"ף מו"ק', קובץ ראשונים שם, 

עמ' טז, וראו שם הערה 71; בזכרון יעקב תשמ"ח ראו אור 'חדושי תלמיד הרשב"א ]...[ על ]...[ מועד קטן 

]...[ יוצא לאור בפעם ראשונה מכתב יד' – וכנראה נעלם מן המהדיר שהללו כבר יצאו לאור בידי ר"נ זק"ש(; 

'נימוקי יוסף' לרי"ף שם )דפוס וילנה, ג ע"א(. וראו להלן הערה 22. 

3( וכן בקטע גניזה שהדפיס ל' גינצבורג,  Cod. Or. 4720 )סקליגר  כך בכ"י ליידן, ספריית האוניברסיטה   12

שרידי ירושלמי, ניו יורק תרס"ט, עמ' 192 )ושם: 'שנינווחו'(. צורה לא רֹווחת זו נשתבשה במקצת הבאותיה 

בראשונים. ראו לדוגמה ריטב"א על אתר: 'שנפטרו' )חידושי הריטב"א מסכת מועד קטן, מהדורת צ' הירשמן, 

הסן  מדינת  ספריית  דרמשטט,  בכ"י  וכן  שם(,   659 בהערה  נוספות  וגרסאות  סט,  עמ'  תשל"ה,  ירושלים 

והאוניברסיטה 916: 'שמטחו' )מהדורת י' זוסמן, 'שרידי ירושלמי – כת"י אשכנזי', קבץ על יד ס"ח יב ]כב[ 

6–7(: 'ערב הוא לאדם שהוא  809, שורות  67(. אבל גם להלן בירושלמי ב, ד )פא ע"ב; טור  ]תשנ"ד[, עמ' 

נינוח אצל אבותיו'. 

גרסת הרמב"ן, 'תורת האדם', עניין הקבורה: 'שנינוחו עצמות אביו מן הדין' )כתבי רמב"ן, ב, מהדורת ח"ד   13

שעוועל, ירושלים תשכ"ד, עמ' קיז(. 

כאן משמע שהשמחה אינה בשל הבאת אבותיו לקברי אבותיהם, אלא בשל עיכול הבשר, המציין את סיום   14

501(. השוו ראש  דינו של האדם, וראו: ראבי"ה, סי' תתטו )מהדורת א' אפטוביצר, ירושלים תשכ"ד, עמ' 

כלה' וכו'. וראו: ל"י רחמני,  גופן  חודש  י"ב  השנה יז ע"א: 'יורדין לגיהנם ונידונין בה י"ב חודש, ולאחר 

'גלוסקמות וליקוט עצמות בשלהי תקופת בית שני', קדמוניות, יא )תשל"ט(, עמ' 104; ר' חכלילי, 'התמורה 

במנהגי הקבורה בשלהי תקופת בית שני לאור חפירות בית העלמין ביריחו', א' זינגר )עורך(, קברים ונוהגי 

קבורה בארץ ישראל בעת העתיקה, ירושלים תשנ"ד, עמ' 187–188. אך לעיל הערה 12 כבר הובאה פסקה מן 

הירושלמי שבה מתבטא בבירור הרעיון של עֵרבות הקבורה בקברי אבות. 

ebr. 108 הגורס 'רב חסדא', והוא כנראה אשגרה  כך בכל העדים, למעט כ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית   15

מאזכורו של רב חסדא בקושיה המובאת קודם תשובתו של אביי.

זה מעיד לדברי שרמר על  'תני'; קטע   :)2674 וקאולי  )נויבאואר   heb. d. 45 בודליאנה  בקטע אוקספורד,   16

של  אחרת  מהדורה  נוסח:  למסורת  עריכה  מסורת  'בין  שרמר,  ע'  ראו:  קטן.  מועד  בבלי  של  שונה  עריכה 

בבלי מועד קטן מן הגניזה', תרביץ, סא )תשנ"ב(, עמ' 375–399; הנ"ל, 'לישנא אחרינא למסכת מועד קטן 

סוגיית בבלי,  'לצורתה הקדומה של  רוזנטל,  י'  עוד:  וראו   ;161–117 )תשנ"ג(, עמ'  ט  סידרא,  הגניזה',  מן 

מועד קטן ז ע"ב – ח ע"א', תרביץ, עז )תשס"ח(, עמ' 45–69. וכך גם באחד משני כתבי היד של פירוש ר"י 

מלוניל על אתר )מהדורת מירסקי ]לעיל הערה 11[, עמ' 97 והערה 32(. וחילופי 'תני' – 'אימא' רווחים, ראו: 

2(, עמ' 509. בפירוש משקין לאחד מן הראשונים: 'הכי קתני'  אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה )לעיל הערה 

המדינה  ספריית  מינכן,  כ"י  למעט  כלפנינו,  היד  כתבי  בשאר  כה(;  עמ'   ,]11 הערה  ]לעיל  זק"ש  )מהדורת 
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דבר זה העלה שם אביי מתוך שביקש ליישב את דברי ר' מאיר עם ההלכה המובאת שם מברייתא,17 

שיש לאדם להתאבל ביום ליקוט עצמות הוריו: כיצד אפוא אומר ר' מאיר שלא ֵאבל יש בליקוט 

העצמות אלא שמחה דווקא? ועל תשובת אביי כתב שם רש"י: 'והוה בידיה לשנויי הא מני ר' יוסי, 

דפליג עליה דר' מאיר במתניתין; אלא לא שני ליה הכי דלא ניחא ליה למימר דסבר שום תנא 

דליקוט עצמות הוי שמחה'.18 

פירוש זה של אביי אינו עולה אפוא מגוף המשנה, ולא בא אלא בשל דעתו של אביי שאף ר'   

 מאיר לא חלק על תפיסתו של ליקוט העצמות כאבל. יתר על כן, נראה כי שיטה זו של רש"י – 

ליקוט  שמחת  אינה  בה  האמורה  השמחה  לדבריו  )כי  פשוטה  מידי  המשנה  את  הוציא  שאביי 

העצמות אלא שמחת הרגל( – שיטה המקוימת בידי ראשונים נוספים,19 נבעה מן ההבנה שאביי 

תיקן את לשון המשנה )'אימא'(; כי  בתיקון זה הרי אין צורך – אלא מפני שבנוסח המקורי עולה 

אינם  העדים  שמקצת  כך  על  נוסף  אך  הרגל.  בשמחת  ולא  העצמות  בליקוט  אמורה  שהשמחה 

גורסים כלל תיבת 'אימא',20 כבר בירר אפשטיין שלשונות 'אימא' או 'תני' מתפרשים בחלק מן 

המקומות לא כהגהה אלא כפירוש.21 מעתה עולה כשיטת הראשונים החולקים על שיטת רש"י 

וסיעתו, וסבורים שאין צורך להניח כי אביי הוציא את משנתנו מידי פשוטה: גם לדעתו ר' מאיר 

אכן רואה את ליקוט העצמות כשמחה, 'שקוברן בקברי אבותיו' )כפירוש המיוחס לרש"י למשנה(; 

הבוורית hebr. 95, שאין בו מונח הצעה כלל, וכך בכתב היד השני של פירוש ר"י מלוניל שם ואף בחידושי 

הר"ן )חידושי הר"ן למועד קטן, מהדורת ש"ב ורנר וצ"פ פרנק, ירושלים תרצ"ז, עמ' יא(. ולא כבעל דקדוקי 

'נשמט   hebr. 95 מינכן  שבכ"י  החליט  ולכך  אלה,  ראשונים  אור  ראו  לא  עדיין  שבזמנו  ז(,  )אות  סופרים 

בטעות'. וראו בסמוך בפנים. 

השוו: ירושלמי, מועד קטן א, ה )פ ע"ג–ע"ד; טור 805, שורות 3–5(; מסכת שמחות יב, ד )מהדורת מ' היגר,   17

ניו יורק תרצ"א, עמ' 195(. 

פירוש רש"י למסכת מועד קטן, מהדורת א' קופפר, ירושלים תשכ"א, עמ' 24 )ועל הדברים שם בביאור דברי   18

 ,]11 ר' מאיר במשנה, ראו דבריו הנהירים של ר"נ זק"ש במהדורתו לפירוש תלמיד הרשב"א ]לעיל הערה 

עמ' יז(. על כך שמהדורת קופפר אכן מייצגת בעיקרה את פירושו של רש"י למועד קטן ראו: י' פוקס, 'פירוש 

רש"י למסכת מועד קטן: בירורים בזיהויו, בדרכי מסירתו ובעיצובו, עבודת דוקטור', אוניברסיטת בר־אילן, 

תשס"ז. 

ויש  רש"י,  בשם  כן  פירשו  הם  שאף  ול'מכתם',  לריטב"א  ציין  שכבר  )שם(,  קופפר  במהדורת   8 הערה  ראו   19

להוסיף שכך גם באור זרוע, הלכות אבלות, סי' תכ, זיטאמיר תרכ"ב, פה ע"ד. וראו גם: פסקי רי"ד על אתר 

הראשונים  מן  אחד  פירוש  שנו(;  עמ'  תשל"א,  ירושלים  ואחרים,  ורטהיימר  א"י  מהדורת  ג,  הרי"ד,  )פסקי 

)מהדורת זק"ש ]לעיל הערה 11[, עמ' כה(; שיטה על מועד קטן לתלמיד ר' יחיאל מפריש )מהדורת ש' אליעזרי 

וא' יעקובוביץ, ירושלים תרצ"ז, עמ' נח(; שיטת ריב"ב לרי"ף שם )ג ע"א בדפוס וילנה(. שרמר ייחס שיטה 

 A. Schremer, ‘For :זו בטעות לר"י מלוניל )וראו לעיל הערה 11(, ותמה עליה מכוח פשוטה שלמשנה. ראו

 Whom is Marriage a Happiness? mMo‛ed Qatan 1:7, and a Roman Parallel’, T. Ilan et al. (eds.),
A Feminist Commentary on the Babylonian Talmud, Tübingen 2007, p. 294, n. 19. אך הדברים 

הרי עולים להדיא מדברי אביי, לפי פירושם כהגהת המשנה. 

ראו לעיל הערה 16.  20

אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה )לעיל הערה 2(, עמ' 509.   21
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אלא שבדרך כלל ליקוט עצמות טעון ֵאבל ביומו, כמבואר בברייתא שהביא התלמוד, אבל כאן, 
ששמחת הרגל עליו, אין אבלות זו חלה.22

נמצא כי פשוטה של משנתנו אכן כמשמעה: המעשה הנדון במשנה יש בו שמחה, ומשום כך   

הוא מותר במועד. העוקץ שבדבר הוא שמדובר בעניין שבסיסו הוא צער מובהק – מות הורים; 

אלא שבגוף המעשה יש משום שמחה, וצד זה הוא הגובר לשיטת ר' מאיר, ובכך אכן חלק עליו ר' 

יוסי. 

על פי זה נבחן עתה מקום נוסף במשנת מועד קטן, שנימוק זה מופיע בו באותו תפקיד; אלא   

שכאן קיימת בעייתיות טקסטואלית ותוכנית. 

מַפנה הוא לחצרו' – מדוע? ' ב. 

שנינו במועד קטן ב, ד:

אין מפנין מבית לבית, אבל מפנה הוא לחצירו, מפני שהיא שמחה לו.

כך היא הגרסה כמעט בכל עדי הנוסח שלמשנה,23 )אלא שבמקצתם סדר התיבות הפוך: 'מפני 

ששמחה היא לו'(,24 וכן בארבעה כתבי יד שלמשנת הבבלי.25 כך הוא גם בפירוש ר' שלמה בן 

היתום על אתר26 ובנוסח המשנה שהעתיק הרמב"ם בפירושו שם,27 ואפשר שכך גרס גם רבנו 

ראו לעיל הערה 11. אף ר' עובדיה מברטנורה ביאר כן בפירושו למשנה, ותמהו על כך האחרונים, שהדברים   22

מנוגדים למסקנת אביי. ראו על אתר: ר' דוד פארדו, שושנים לדוד, ונציה תקי"ב; תוספות ר' עקיבא איגר 

ותפארת ישראל )במשנה דפוס וילנה(; וראו חידושי ר"א גוטמכר מגריידיץ למשנה שם )דפוס וילנה(. אך עתה 

נתברר שר"ע מברטנורה הילך בעקבי שורה של ראשונים, ולשיטתם אף אביי מתפרש כן כאמור. 

נוסף על כ"י קאופמן A 50 כן הוא בכ"י פרמה, פלטינה 3173 )דה רוסי 138; ריצ'לר 710(; כ"י קיימברידג',   23

 ;ENA 2182/19 הוצאת ֶלו(; כ"י ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים( Add. 470.1 ספריית האוניברסיטה

שלמשנת   Cod. Or. 4720 ליידן  כ"י  פינצי(;  )כ"י   Rab. 934 לרבנים  המדרש  בית  ספריית  יורק,  ניו  כ"י 

הירושלמי; משנת הרמב"ם )משנה עם פירוש רבינו משה בן מימון: מסכת מועד, מהדורת י' קאפח, ירושלים 

כ"י תימני של סדר מועד עם  פירוש הרמב"ם;  héb. 328–329 עם  פריז, הספרייה הלאומית  כ"י  תשכ"ד(; 

327, אלא שעל התיבות 'מפני שהיא שמחה' הועבר קו למחיקה; דפוס  פירוש הרמב"ם, חולון תשל"ו, עמ' 

נפולי שלמשנה. 

וראו לעיל הערה 9.   24

קולומביה אוניברסיטת  יורק,  ניו  כ"י   ;ebr. 134 וטיקן  כ"י   ;ebr. 108 וטיקן  כ"י   ;hebr. 95 מינכן  כ"י   25 

 .X 893 T 141
מהדורת חיות )לעיל הערה 11(, עמ' 48. ראוי לבדוק לאורך כל המסכת את זיקת משנתו של חכם איטלקי זה,   26

בן המאה השתים עשרה, לגרסת כתבי היד שלמשנה בני זמנו ומקומו )כ"י קאופמן A 50 וכ"י פרמה 3173(, 

הלא הם עיקר כתבי היד של 'סדר המשנה'.

מבוא  ילון,  ח'  ראו:  המשנה'  'סדר  למשניות  שלרמב"ם  משנתו  לזיקת   .)23 הערה  )לעיל  קאפח  מהדורת   27

נוסח של המשנה', דברי הקונגרס  ומסורות  יד  'כתבי  זוסמן,  י'   ;33 עמ'  ירושלים תשכ"ד,  לניקוד המשנה, 

 ;107 243 והערה   העולמי השביעי למדעי היהדות: מחקרים בתלמוד, הלכה ומדרש, ירושלים תשמ"א, עמ' 
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את  מקיימים  אינם  הרווחים  ודפוסיה  רע"ו?(  )קושטא  שלמשנה  נודע  לא  דפוס  ברם  חננאל.28 

המשנה  מופיעה  זו  ובדרך  מנומקת;  אינה  המשנה  ולגרסתם  לו',  שמחה  שהיא  'מפני  התיבות 

בשלושה כתבי יד שלמשנת הבבלי29 ובדפוסיו, החל מן הדפוס הראשון. גרסה זו, שאינה כוללת 

את נימוק השמחה, היא המשתקפת אף בחיבורי הגאונים30 ורוב הראשונים;31 ואפילו הרמב"ם, 
שבגרסת משנתו מצוי כאמור הנימוק, התעלם הימנו כליל בפירושו על אתר.32

וכך כתב ר' שלמה עדני בחיבורו 'מלאכת שלמה' על משנתנו: '"מפני שהוא שמחה לו" – לא   

אף  וכתב שכן מצא בכל הספרים'.  הגיהו בספרו,  ז"ל  יהוסף  הר"ר  אכן  ליה במתניתין;  גרסינן 

שלפי האמור לא 'בכל הספרים' שבידינו הדברים מצויים, מכל מקום הואיל ועדי 'סדר המשנה' 

א"ש רוזנטל, 'למילון התלמודי Talmudica Iranica', ש' שקד )עורך(, איראנו־יודאיקה: לחקר פרס והיהדות, 

 ;165  ,159 עמ'   ,)2 הערה  )לעיל  זרה  עבודה  משנה  רוזנטל,  ד'   ;32 הערה   ,112 עמ'  תשמ"ב,  ירושלים   א, 

ת' צורבל, מסורת הלשון של הרמב"ם )עדה ולשון, כה(, ירושלים תשס"ד, עמ' 6–9. 

זה לשון רבנו חננאל בפירושו למועד קטן יג ע"א: 'ירושלמי, אין מפנין לא מדירה נאה לדירה נאה וכו' מפני   28

לו להיות דר בתוך שלו'. בירושלמי )המובא להלן בפנים( הנימוק הוא: 'שמחה לאדם בשעה  היא  ששמחה 

שהוא דר בתוך שלו', ומסתבר שהתיבות המודגשות בדברי רבנו חננאל אינן גרסה שונה בירושלמי שלפניו, 

זה  נימוק  ואם כך יש ללמוד שאף רבנו חננאל גרס  אלא פרפרזה על פי 'שמחה היא לו' שבגרסתו במשנה. 

במשנה. 

כריכה  קטע   ;Harley 5508 לונדון  כ"י   ;)366 )נויבאואר   Opp. Add. fol. 23 בודליאנה  אוקספורד,  כ"י   29

בולוניה, ארכיון המדינה 114. 

ראו: שאילתות דרב אחאי, מהדורת ש"ק מירסקי, ה, ירושלים תשל"ז, סי' קצב, עמ' קטו; הלכות פסוקות,   30

הלכות מועד )מהדורת ס' ששון ונ' דנציג, ירושלים תשנ"ט, עמ' תמה(; הלכות גדולות, הלכות מועד )מהדורת 

ע' הילדסהימר, א, ירושלים תשל"ב, עמ' 418(; תשובות גאוני מזרח ומערב, מהדורת י' מילר, ברלין תרמ"ח, 

סי' עו )לר' שמואל בן חפני או ר' צמח ב"ר שלמה, ראו הערה א שם(. 

לכך  קישרו  לא  כן  פי  על  ואף  דלהלן  הירושלמי  פי  על  השמחה  בעניין  שדנו  הראשונים  אצל  בולט  הדבר   31

הרא"ש  ותוספות  תוספות  ראו:  המשנה'.  'סדר  עדי  לפי  בה  שנכלל  השמחה  מנימוק  ונתעלמו  משנתנו,   את 

רבינוביץ־תאומים–סטרליץ  )מהדורת  והמאירי   )]12 הערה  ]לעיל  הירשמן  )מהדורת  ריטב"א  'אין'(,  )ד"ה 

]לעיל הערה 11[( על אתר; ר' יצחק ן' גיאת, הלכות חול המועד )י"ד במברגר, שערי שמחה, ב, פירטה תרכ"ב, 

עמ' כא(; ראב"ן, מועד קטן )ספר ראב"ן, ב, מהדורת ד' דבליצקי, בני ברק תשס"ח, עמ' תר(; ראבי"ה, מועד 

תורה,  משנה  לרמב"ם,  הראב"ד  השגת   ;)514 עמ'   ,]14 הערה  ]לעיל  אפטוביצר  )מהדורת  תתלא  סי'  קטן, 

הלכות שביתת יום טוב ח, טז, ודברי הראב"ד המובאים בספר ההשלמה )מהדורת מ"י בלוי, ניו יורק תשכ"ד, 

עמ' קז(, ובפסקי הרא"ש, מועד קטן ב, יח; רוקח, סי' שז )מהדורת ב"ש שניאורסון ואחרים, ירושלים תשע"ד, 

עמ' שצ(; 'מגיד משנה' ו'הגהות מיימוניות' לרמב"ם שם; שבלי הלקט, סי' רכד. 

זו לחצר אחרת. ואמרֹו "מפנה הוא לחצרו" הוא שיעביר מבית  זה לשון הרמב"ם שם: 'מבית לבית – מחצר   32

לבית באותה חצר'. הרמב"ם התעלם אפוא בפירושו מגרסת המשנה שהייתה מונחת לפניו, ולא הביא אלא 

את אוקימתת הבבלי )כדלהלן(. וראו גם: משנה תורה )שם(. על הבדלים בין גרסת משנתו של הרמב"ם לבין 

גרסתה בפירושו ראו: צורבל, מסורת הלשון )לעיל הערה 27(, עמ' 11–16; דוגמאותיה של צורבל מתמקדות 

בהבדלים לשוניים, אך בענייננו ההבדל הוא תוכני, וראו עוד להלן הערה 55. דוגמאות שציין אפשטיין, מבוא 

לנוסח המשנה )לעיל הערה 2(, עמ' 1278, נרשמו בטרם היו ידועות לו מהדורות הפירוש: ההבדלים נובעים 

ממהדורות שונות, ובמהדורה בתרא הם מתבטלים; וראו: י' קאפח, 'מבוא', משנה עם פירוש רבינו משה בן 

מימון: סדר זרעים, ירושלים תשכ"ג, עמ' 14. 
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קשה  כבר  הבבלי,  משנת  של  עדיה  ממחצית  למעלה  מצטרפים  ואליהם  אלה,  תיבות  מקיימים 

להחליט כר"ש עדני ש'לא גרסינן ליה במתניתין'. כיצד אפוא יש לדון חילופים אלה, ומהו הרקע 

להיווצרותם?

תחילה יש לשאול מהי שמחה זו שמכּוון אליה הנימוק, לפי העדים הכוללים אותו. תשובה על   

כך עולה בסוגיית הירושלמי על משנה זו )פא ע"ב; טור 808, שורה 49 – טור 809, שורה 3(:

אין מפנין מדירה נאה לדירה נאה, ולא מדירה )נאה( ]כעורה[33 לדירה כאורה,34

ולא מדירה כאורה לדירה נאה; אין צורך לומר מדירה נאה לדירה כאורה. 

לאדם בשעה שהוא דר בתוך   ובתוך שלו אפילו מדירה נאה לדירה כאורה – שמחה 

שלו. 

על פי זה ביקש חנוך אלבק )בביאורו למשנתנו( לפרש את הנימוק האמור: 'מפנה הוא לחצרו' – 

שהרי שלו היא, ולכך 'שמחה היא לו', שהרי שמחה היא לאדם בשעה שהוא דר בתוך שלו. וכבר 

עמד על כך בעל 'שפת אמת' בחידושיו על אתר. אלא שלנכון הוצרך אלבק שם להוסיף כי מעתה 

'חצרו' לאו דווקא, שהרי אף אם מפנה הוא מבית לבית הרי זה מותר – כל שמעביר לתוך שלו, 

כאמור בירושלמי; ועל כורחך אתה אומר שאין 'חצרו' אלא רשותו, היינו כל מקום שבבעלותו. 

ברם אין להבין לפי זה מדוע נקטה המשנה לשון 'חצרו' המטעה, כאילו ניגוד יש כאן בין בית לבין 

חצר, ולא קבעה בפשטות: 'אין מפנין מבית לבית, אבל מפנה הוא לתוך שלו'.35 

אכן מגוף סוגיית הירושלמי אין כל ראיה שִגרסה זו עמדה לפניו במשנה; שהרי דינו שלירושלמי   

– שלתוך שלו מותר לפנות מפני השמחה שבדבר – אפשר לו לעמוד כשהוא לעצמו: מאחר שדנה 

משנתנו בדיני פינוי, הוסיף הירושלמי )ואפשר שברייתא היא( הלכה נוספת וחדשה – שיש שמחה 

שלירושלמי,  ליידן  כ"י  סופר  שהוסיף  במועד. במשנה  הדבר  את  מתרת  וזו  שלו,  לתוך  במעבר 

כלול  כדרכו,  הפרק,  בתחילת   ,)3 )סקליגר   Cod. Or. 4720 האוניברסיטה  ספריית  ליידן,  כ"י 

משניות,  ָּכלל  לא  במקורו  הירושלמי  כי  ידוע  כבר  אך  לו';  היא  ששמחה  'מפני  הנימוק  אומנם 

של  המשנה  גרסת  בין  הכרחית  זיקה  כל  אפוא  אין  מאוחרים;  סופרים  בידי  אליו  צורפו  אלה  וכי 

אמוראי הירושלמי עצמם לבין גרסת המשנה שעמדה לפני סופר כתב היד שלנו, בן המאה השלוש 

עשרה.36 

Cod. Or. 4720, אלא שעל פי רגילותו ָּכתב 'כעורה' בעי"ן, בעוד שהצורה  כך תיקן לנכון מגיה כ"י ליידן   33

המקורית כאן היא באל"ף, ראו בהערה הּבאה. 

=כעורה, והוא חילוף רווח; וראו חומר וביבליוגרפיה שנרשמו בידי ש' שרביט, תורת ההגה של לשון חכמים   34

)מסד נתונים(, ירושלים תשע"ו, עמ' 66–67.

וראו ריטב"א למועד קטן שם: 'ליתני "אבל מפנה הוא לבית", ואמאי שאני בלישנא דרישא למינקט "חצירו"?'   35

)מהדורת הירשמן ]לעיל הערה 12[(. 

ראו לדוגמה: י"נ אפשטיין, מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות, ב, ירושלים תשמ"ח, עמ' 1; הנ"ל,   36

מבוא לנוסח המשנה )לעיל הערה 2(, עמ' 707, ואחריו רבים. 
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בירושלמי לא מצינו אפוא ראיה לגרסה האמורה, ואילו בבבלי מצינו ראיה לֵהפך. וכך למדנו   

בסוגיית הבבלי על משנתנו )יג ע"א(:

והאמרת רישא 'אין מפנין'?37 אמר אביי: סיפא אתאן לבית שבחצר.

שניהם  כאשר  אחר  לבית  אחד  מבית  בפינוי  הסיפא  את  להעמיד  אביי  שכוונת  ראשונים  ופירשו 

באותה חצר38 או בפינוי מן הבית אל החצר שבתוכה הוא מצוי.39 ולפי זה ברי שלפני סוגיה זו לא 

עמד במשנה הנימוק 'מפני ששמחה היא לו': כבר ציינו ראשונים שבבבלי אין כל הבחנה בין שלו 

לשל אחרים; ההבחנות הן במידת הִטרחה והמלאכה שבדבר )או אף מידת הפרהסיה שבו(, ונושא 

השמחה אינו עניין לכאן.40 

ברם עד שמוכיחים אנו מסוגיית הבבלי את גרסתו במשנה, יש לעיין בעצם כוונת הסוגיה. כי   

אפשר היה לצפות לשאלה בנוסח מעין: מאי שנא לבית דאסיר ומאי שנא לחצרו דשרי? אבל לשון 

שאלת הגמרא, 'והאמרת רישא אין מפנין', אינו מובן לכאורה כלל: לשון 'והאמרת רישא' עניינו 

דווקא  הוא  ההיתר  בסיפא  ואילו  לבית,  לַפנות  אלא  נאסר  לא  וברישא  הואיל  אך  ניגוד,41  הצגת 

'לחצרו' – מה ניגוד יש כאן? השוו למשל לסוגיה זהה מבחינת המבנה, שבת סה ע"ב. במשנה שם 

הר"ן  בחידושי  יח,  סי'  הרא"ש,  בפסקי  וכן  'כלל',  תיבה:  כאן  נוספה   Harley 5508 לונדון  ובכ"י  בדפוסים   37

)מהדורת ורנר–פרנק ]לעיל הערה 16[( וב'נימוקי יוסף' לרי"ף על אתר; בשאר העדים ליתא, וראו גם ציוני 

דקדוקי סופרים לכאן )אות כ( לראשונים, ויש להוסיף. על חילוף זה ראו להלן.

רבנו חננאל; רש"י )מהדורת קופפר ]לעיל הערה 18[, עמ' 41(; רמב"ם בפירוש המשנה שם ובמשנה תורה,   38

הלכות שביתת יום טוב ח, טז; ריטב"א )מהדורת הירשמן ]לעיל הערה 12[(; פירוש משקין לאחד הראשונים 

)מהדורת זק"ש ]לעיל הערה 11[, עמ' מא(; המאירי )מהדורת רבינוביץ־תאומים–סטרליץ לעיל הערה 11(; 

ריבב"ן לרי"ף שם )בתוך: פסקי אור זרוע מהדורת מ"י בלוי, ניו יורק תשנ"ז, עמ' תיט(; 'נימוקי יוסף' לרי"ף 

על אתר. 

)מהדורת  רי"ד  פסקי  לרש"י;  המיוחס  עב(;  עמ'   ,]11 הערה  ]לעיל  זק"ש  )מהדורת  גרשום  לרבנו  המיוחס   39

ורטהיימר ]לעיל הערה 19[, עמ' שעט(. הריא"ז בפסקיו )מהדורת ליס ואחרים ]שם[, הלכה ו(, נקט את שתי 

האפשרויות. 

12[(; 'מגיד משנה' לרמב"ם, משנה תורה, הלכות שביתת יום  ראו: ריטב"א )מהדורת הירשמן ]לעיל הערה   40

אלא  השמחה,  לנימוק  זיקה  כל  בלא  המשנה  את  מפרשת  הבבלי  שסוגיית  כך  על  עמדו  שניהם  טז.  ח,  טוב 

שהריטב"א סבר כי הבבלי יכול להסכים להבחנה בין שלו לשאינו שלו, אלא שרצה לומר למעלה מזה, שאף 

לבית שאינו שלו מותר אם הוא באותה חצר; ואילו בעל 'מגיד משנה' הסביר שהרמב"ם השמיט את הבחנת 

הירושלמי מפני שאי התחשבותו של הבבלי בהבחנה זו מלמדת שהוא חולק בדבר על הירושלמי. בין כך ובין 

כך נמצא שהבבלי לא גרס נימוק זה במשנתו. 

ראו, נוסף על סוגיית שבת דלהלן בפנים וסוגיית ביצה דלהלן הערה הּבאה: בבלי, שבת יב ע"ב; יט ע"א;   41

תשנ"ז,  גן  רמת  אחרונים,  תנאים  של  בתלמודם  ראשונה  משנה  ספִרי  )וראו  ע"ב  לד  עירובין  ע"ב;   קלד 

עמ' 289–291(; מה ע"א; פסחים ה ע"ב )וראו מאמרי 'חמץ של אחרים: פרק בתולדות ההלכה', תעודה, טז–יז 

]תשס"א[, עמ' 176 והערה 69, עמ' 189–191(; כתובות יד ע"ב; נזיר יא ע"א; גיטין כא ע"ב; סה ע"א; בבא 

מציעא ס ע"א )וראו להלן הערה הּבאה(; שבועות כא ע"ב; מב ע"א; מנחות קח ע"ב; תמורה ג ע"ב )'והא אמרת 

רישא' שבסוכה נד ע"ב מקּוים רק בכ"י אוקספורד Opp. Add. fol. 23; בשאר העדים ליתא(.
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)ו, ז( אמרו: 'פורפת על האבן ועל האגוז ועל המטבע, ובלבד שלא תפרוף לכתחילה בשבת'. ועל 

הסיפא דנו שם בגמרא:

והאמרת רישא 'פורפת'?

אמר אביי: סיפא אתאן למטבע.

אף כאן אביי מיישב את הקושי במשנה באמצעות אוקימתא לסיפא, ממש במטבע של סוגיין – 

אבל כאן אכן קיימת סתירה גלויה לכאורה בין הרישא לסיפא, והיא המתבטאת בלשון 'והאמרת 

רישא'; לעומת זאת בענייננו סתירה כזאת אינה קיימת.

נראה שיש מן הגרסנים שאכן חשו בקושי שבשאלת 'והאמרת רישא' בסוגיין, ועל כן הוסיפו   

לא  בכך  דבר  של  לאמיתו  אך  כלל?'.42  מפנין  אין  רישא  'והאמרת  לחזקה:  כדי  אחת  תיבה  לה 

נתיישבה התמיהה, אלא דווקא נתחדדה: האומנם נאמר ברישא שאין מפנין כלל? הרי לא נאמר 

אלא שאין לַפנות לבית – אבל לחצר לעולם מותר, כאמור בסיפא!

כדרך שהקושיה תמוהה, כך מוקשה גם יישובה בידי אביי. שאם כוונתו הייתה להעמיד את   

הסיפא לא רק בפינוי מבית לחצר אלא גם בפינוי מבית לבית באותה חצר )כשיטת מקצת ראשונים 

שהרישא  אף  הסיפא  התיר  כיצד  שאלו  בקושיה  הקושיה:  מן  הפוך  דבריו  כיוּון  נמצא  דלעיל(, 

אסר, ובתשובתו אביי דווקא הרחיב את ההיתר שבסיפא! ואם נתכוון לצמצם את ההיתר שבסיפא 

)כהמשך לקושיה(, ולהעמידו דווקא בחצר שהבית המפונה מצוי בתוכה )כשיטת שאר ראשונים(, 

נמצא העיקר חסר מלשונו; שהרי היה לו לומר: סיפא אתאן לבית שבאותה חצר )או לחצר של 

אותו הבית(. נראים אפוא הדברים שיש להבין מחדש את הסוגיה הקצרצרה שלפנינו. ויש להציע 

כי הקושיה לא עסקה כלל ביחס שבין איסור הפינוי לבית לבין היתר הפינוי לחצר, שהרי אין קושי 

ממשי ביחס זה; דומה שהקושי היה ביחס שבין ההיתר לַפנות לחצר שבחלקה הראשון שלמשנתנו 

להיתר האמור בֶהמשכה )שם(:

אין מביאים כלים מבית האומן; אם חושש להן מפנם לחצר אחרת.

נראה שעל כך שאלו 'והאמרת רישא אין מפנין' – וכבמקרים רבים נוספים, הכוונה היא להמשך 

לַפנות  המסויג  להיתר  יש  מקום  מה  אפוא:  הייתה  השאלה   43;)' וכו' מפנין  'אין  נאמר  )כאילו 

ראו לעיל הערה 37. אפשר שהלומדים הוסיפו תיבה זו בהשראת סוגיית ביצה לא ע"ב. במשנה שם )ד, ג( שנו:   42

'אין מבקעין עצים לא מן הקורות ולא מן הקורה שנשברה ביום טוב. ואין מבקעין לא בקרדום ולא במגרה ולא 

במגל, אלא בקופיץ'. ועל הסיפא אמרו בגמרא שם: 'והאמרת רישא אין מבקעין כלל?', אלא שכאן סוף סוף 

הניגוד אמיתי: מן הרישא יש לשמוע שהביקוע אסור בכל האופנים, ואילו בסיפא עולה שיש שהוא מותר. אבל 

בסוגיין, כששנו ברישא שאין מַפנים מבית לבית, הרי גם כשהכוונה היא שאין מפנים כלל, אין זה אלא מבית 

לבית כמפורש שם; הפינוי מבית לחצר שבסיפא לא נאסר אפוא מעולם ברישא – אף שאיסורו הוא אכן 'כלל'. 

ראו גם: בבא מציעא ס ע"א. 

 ,)2 הערה  )לעיל  המשנה  לנוסח  מבוא  אפשטיין,  וראו:  רחבה,  תופעה  היא  לסיפא'  ומכוון  רישא  'מביא   43 
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לחצר דווקא אם חושש לכלים, הרי כבר ברישא הותר הפינוי לחצר בלא כל סייג? ועל כך יפה 

השיב אביי 'סיפא' – משנת האומן – 'אתאן לבית שבחצר': משנת 'אין מפנין' וכו' אסרה לפנות 

לכלים  חושש  כאשר   – מתירה  האומן  משנת  אבל  לחצר;  מבית  אלא  התירה  ולא  לבית,  מבית 

לבית  משמעו  אחרת'  לחצר  'מפנם  והלשון  אחר,  לבית  האומן  מבית  אף  לַפנות   – האומן   בבית 
שבחצר.44

  מהו יחסה של סוגיה זו לפי ביאור זה לגרסת 'מפני שהיא שמחה לו'? ברי כי אף לפי הביאור 

המוצע, ממש כמו לפי הביאור המקובל, גרסה זו לא עמדה לפני אביי ובעלי הסוגיה; שהרי לשאלה 

כפי שהוצעה – אם הותר פינוי לחצר בלא סייג ברישא, מה טעם להתירו באופן מסויג בסיפא – 

הייתה התשובה עולה מאליה, אילו עמד נימוק זה לפניהם במשנה: ברישא הותר הפינוי 'לחצרו' 

שלו דווקא, שהרי שמחה היא לאדם בשעה שהוא דר בתוך שלו, כאמור בירושלמי; אבל בסיפא 

הרי הותר לַפנות 'לחצר אחרת' – אף שאינה כלל שלו, וזאת באמת רק בסייג שהועלה שם. 

נמצינו למדים שסוגיית הבבלי מוכיחה – בשתי הדרכים המוצעות לבארה – כי משנתנו לא   

כללה נימוק, לפחות מימי אביי בדור הרביעי של אמוראי בבל.45 ואומנם כבר נתבאר שהנימוק 

אינו הולם את לשון המשנה: אילו סיבת ההיתר לַפנות לחצרו הייתה העובדה שהיא שלו, לא היה 

כי אף הפינוי מבית לבית מותר – כל שהבית שאליו  בין בית לחצר,  למשנה כל צורך להבחין 

מַפנים שלו הוא. ואף ֶהקשר משנתנו מורה שלאו מטעם שמחה אתינן עלה: המשניות שלפניה 

ואחריה אינן עוסקות כלל בזיקת המלאכות השונות הנזכרות בהן לשמחה, אלא לטורח ולמלאכת 

חול. 

עמ' 788–789. וראו עוד: ד' רוזנטל, 'על הקיצור והשלמתו: פרק בעריכת התלמוד הבבלי', מחקרי תלמוד, 

ג )תשס"ה(, עמ' 802, הערה 54. 

הצעה זו לכאורה מוקשית משום שבהמשך הישיר של סוגיית הבבלי מובאת פסקת המשנה 'ואין מביאין כלים   44

מבית האומן', שעליה מתפתח דיון של רב פפא ביחסי בבא זו שבמשנתנו למשנת פסחים ד, ז; נמצא לכאורה 

שהדיון הקודם – על הסתירה הפנימית במשנה – מוסב על פסקת המשנה הקודמת, ובמסגרתו אין להקשות 

'והאמרת רישא' – הרי אנו מצויים כאן באותו רישא, והיה לו אפוא להקשות 'והאמרת סיפא' ולהביא את הסיפא 

'מפנן לחצר אחרת'. ברם יש להבחין בין עצם סידור הסוגיות לבין חציצת הִּפסקה ביניהן: סידור עצם הדברים 

הגיוני לחלוטין גם לפי הצעתי, שכן תחילה הובאה הסתירה הפנימית במשנה, מן הרישא לסיפא, ולאחר מכן 

נדונה הסתירה בין הסיפא למשנת פסחים )אפשר שהקדמת הסתירה הפנימית נובעת גם מכך שמקור הדיון בה 

כאן, ואילו הדיון בסתירה לפסחים מצוי כדמותו וכצלמו בפסחים נה ע"ב. אפשטיין רשם את סוגיית פסחים 

כהעברה ממועד קטן, אך לא הביא לכך תימוכין כלשהם; ראו: י"נ אפשטיין, מבואות לספרות האמוראים, 

15. וליחסי הסוגיות ראו עוד: א' עמית, מקום שנהגו: פסחים פרק  20, וראו שם עמ'  ירושלים תשכ"ג, עמ' 

רביעי, ירושלים תשס"ט, עמ' 319–323, ואין כאן מקום להאריך(. ואילו הִּפסקה החוצצת בין שני הדיונים, 

'פסקאות  על  ממש:  של  ראיה  ממנה  אין  ודאי  זו,  פסקה  על  מוסב  אינו  הראשון  הדיון  כאילו  עולה  שממנה 

מיותרות' כבר העמיד אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה )לעיל הערה 2(, עמ' 920, ואף אפשר שבעל הִּפסקה כבר 

פירש את הדיון הראשון כמקובל, כשם שאפשר שביקש להשוות את מידותיהן של הסוגיות המקבילות, ומתוך 

כך הקדים לדיון פסקה, בהתאם למצוי בפסחים. 

ולא כדברי שכטר שכתב על היעדר הנימוק במשנת הבבלי: 'ונראה שנשמטו ממשנת הבבלי בטעות'. ראו:   45 

א' שכטר, המשנה בבבלי ובירושלמי, ירושלים תשי"ט, עמ' קיח, סי' רצג.
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מעתה דומה שעם כל חשיבותם הבלתי מעורערת של עדי 'סדר המשנה', נראה שבענייננו יש   

ומדברי האמוראים, הקדומים כמובן  לבכר את העדות המשולבת העולה מלשון המשנה עצמה 

הרבה מכתבי היד כולם:46 המשנה המקורית לא ָּכללה נימוק. אלא שעל המכריע כן מוטל עוד 

להבין מניין אפוא נולד הנימוק המצוי בעדים עיקריים ורבים?

נראה שלפנינו תוספת פרשנית למשנה, שניתוספה בידי לומדים ארץ ישראלים קדומים, מעין   

'לישנא דַתנאי';47 'תנאים' אלה לא הכירו או לא קיבלו את סוגיית הבבלי, אבל ָעמדה לפניהם 

סוגיית הירושלמי. המשנה כשלעצמה עוסקת לכאורה בגדרי הִטרחה האסורה במועד: פינוי מבית 

לבית, שטרחתו מרובה, נאסר, אך אם הפינוי אינו אלא הוצאה לחצר, ואינו כולל גם הכנסה לבית 

שני, הִטרחה אינה כה רבה כדי שתיאסר; וגם לחצר לא הותר הדבר אלא 'לחצרו' שלו, אבל פינוי 

זו פומבי, או  לחצר שאינה שלו אסור, שכן הוצאת הדברים לרשות שאינה שלו נותנת לטרחה 

שטרחתה גדולה יותר.48 

לעולם  הירושלמי:  של  לדינו  התאמתה  מתוך  המשנה  את  לפרש  ביקשו  לומדים  אותם  ברם   

הותר הפינוי לחצרו, אף כשמידת הטרחה רבה כדי שהיה לנו לאוסרה; שכן טרחה זו מתאזנת – 

כשהפינוי הוא לחצרו שלו – בשמחה הנלווית לה, כדברי הירושלמי כי שמחה היא לאדם כשהוא 

ר' מאיר  נטילת לשונו של  בידי הלומדים־המוסיפים באמצעות  סוגנן  זה  נימוק  דר בתוך שלו. 

אבלות  שברקעו  בעניין  מדובר  ההיא  שבמשנה  כדרך  לו':  היא  ששמחה  'מפני  דלעיל,  במשנה 

וצער, אלא שמכל מקום מותר הדבר מפני צד השמחה שיש בהבאת עצמות אבותיו למנוחתם, כך 

אף במשנתנו פינוי הבית הוא במהותו עניין של טרחה שאינו ראוי למועד, ואף על פי כן הדבר 

הותר מפני צד השמחה שיש בפינוי לתוך שלו. 

תוספת זו נכנסה אפוא לעדי המשנה, ונקלטה אף בחלק מעדיה של משנת הבבלי; אך הואיל   

וסוגיית הבבלי מוכיחה מתוכה שאינה גורסת כן, היו מעדי משנת הבבלי שלא קיבלו הוספה זו, 

והוא הדין גאונים וראשונים. 

על פי דברים אלה  נפנה עתה למקום השלישי והמעניין ביותר שבו מופיע במשנתנו הנימוק   

'שמחה היא לו'.

השוו מאמרי 'כיצד מועיל הפרוזבול? לתולדות ביאורה של תקנת הלל', שנתון המשפט העברי, כב )תשס"ד(,   46

עמ' 101 ובכל המצוין בהערה 103 שם.

ביטוי זה מצוי במקצת עדיו של ספר ה'שאילתות', ראו: מהדורת מירסקי )לעיל הערה 30(, ב, ירושלים תשכ"א,   47

שאילתא לח, עמ' רנה, שורה 65 בחילופי הנוסח, בהקשר שונה. וראו: אפשטיין, מחקרים )לעיל הערה 36(, 

עמ' 390; ש' עמנואל, 'תשובות רב האיי גאון: על ַּתנאים ואמוראים ועל ַּתנאים בישיבות הגאונים', תרביץ, 

סט )תש"ס(, עמ' 115, הערה 46. במקרה הנדון שם פירשו ה'תנאים' ברייתא המובאת בבבלי )בבא בתרא קמח 

ע"ב(, ופירושם נכנס לעדי הסוגיה שבידינו; אך בענייננו מדובר ב'תנאים' ארץ ישראלים, שתוספת הפירוש 

שלהם נכנסה למשנה. 

 ,]11 על שתי האפשרויות הללו בטעם איסור הפינוי ראו למשל: ר"י מלוניל )מהדורת מירסקי ]לעיל הערה   48

עמ' 127( וריטב"א )מהדורת הירשמן ]לעיל הערה 12[, עמ' קיב(, והערות המהדירים על אתר. 
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 ? אין נושאים נשים במועד' ' ג. מה טעם 

הבעיה 1. הצגת 

שִנינו במועד קטן א, ז:

אין נושאים נשים במועד, לא בתולות ולא אלמנות, ולא מייבמין.49

אבל מחזיר הוא50 את גרושתו, מפני שהשמחה51 לו. 

שלירושלמי   Cod. Or. 4720 ליידן  בכ"י  אבל  שלה.52  עדיה  ככול  ברוב  המשנה  נוסח  הוא  כך 

הראשונים,  ברוב  ואף  ובדפוסיו54  הבבלי  משנת  של  היד  כתבי  בכל  וכן  הפרק,53  ראש  במשנת 

נשים  לשאת  האיסור  כטעם  ברישא,  אלא  להיתר,  כנימוק  בסיפא,  לא   – מצוי  השמחה  נימוק 

במועד.55 כך הוא גם בקטע אוקספורד, בודליאנה heb. d. 45 )נויבאואר וקאולי 2674( של משנת 

שתחילה היא לו',  הבבלי, הכולל גרסאות ייחודיות בבבלי מועד קטן,56 אלא שבו כתוב 'מפני 

 X 893 T 141 ואין כונס את יבמתו', וראו להלן ליד הערה 96; בכ"י ניו יורק' :heb. d. 45 בקטע אוקספורד  49

שתי התיבות נשמטו )וראו להלן הערה 92(; בכ"י מינכן hebr. 95: 'אין מייבמין'. 

אוקספורד כ"י   ;hebr. 95 מינכן  ובכ"י  הירושלמי  שלמשנת   Cod. Or. 4720 ליידן  בכ"י  ליתא  זו  תיבה   50 

Opp. Add. fol. 23; כ"י גטינגן, ספריית מדינת סקסוניה תחתית והאוניברסיטה Cod. Hebr. 3; כ"י לונדון 
Harley 5508 שלמשנת הבבלי.

כך רק אצל סופר כ"י קאופמן A 50, וה"א שלאחר השי"ן משמשת לניקוד ֶסגול )על תופעה זו ראו: ספִרי מה   51

נשתנה ]לעיל הערה 4[, עמ' 25, הערה 33(, וראו לעיל הערה 9; בשאר העדים: 'ששמחה היא לו', או 'שהיא 

שמחה לו', וראו לעיל הערה 9. על עצם מיקומו שלמשפט ראו להלן בפנים. 

מלבד כ"י קאופמן A 50, כן הוא בכ"י פרמה 3173; כ"י קיימברידג' Add. 470.1 )הוצאת לו(; כ"י ניו יורק   52

 Cod. Or. 4720 כ"י פינצי(; כ"י ליידן( Rab. 934 כ"י ניו יורק ;ENA 2182/19 כ"י ניו יורק ;JTS Rab. 30
63; משנת הרמב"ם )מהדורת  שלירושלמי בפסקה שבגמרא )שלא כגרסתו בראש הפרק(, וראו להלן הערה 

קאפח ]לעיל הערה 23[(, וראו להלן; כ"י פריז héb. 328–329 עם פירוש הרמב"ם; כ"י תימני של סדר מועד 

עם פירוש הרמב"ם, חולון תשל"ו, עמ' 324, קודם שהוגה; משנה שבראש הפרק בכ"י וטיקן ebr. 108 )הוצאת 

מקור, ירושלים תשל"ב, עמ' 188(, שלא כגרסתו בפסקת המשנה שבגמרא )שם, עמ' 200(; משנת ר' יהוסף 

אשכנזי, כמובא ב'מלאכת שלמה' על אתר; דפוס נפולי רנ"ב ודפוס לא נודע )קושטא רע"ו?(. אף בפסקת 

המשנה שבירושלמי כ"י אשכנזי )מהדורת זוסמן ]לעיל הערה 12[, עמ' 69( אין נימוק לרישא, אלא שציטוט 

הסיפא מסתיים ב'וכו'' קודם הנימוק. ש' וז' ספראי, משנת ארץ ישראל: מועד קטן וחגיגה, ירושלים תשע"ב, 

A 50 התיבות 'מפני ששמחה היא לו' שייכות לסיפא, ומתוך כך הכריעו  עמ' 56, סברו שרק בכ"י קאופמן 

כנגדו בלא דיון; הדברים שגויים אפוא מעיקרם.  

שלא כגרסתו בפסקה שבגמרא, וראו להלן הערה 63.   53

.ebr. 108 למֵעט רק הנזכר לעיל בהערה 52 באשר לכ"י וטיקן  54

וכך הוגה בדפוס נפולי ובכ"י תימני )דלעיל הערה 52(. הרמב"ם כתב בפירושו שם: 'אמרֹו "מפני ששמחה היא   55

לו" הוא טעם לאסור הנישואין במועד'. הווה אומר, אף שבגרסת משנתו מצוי הנימוק בסיפא, כגרסת המשניות 

מטיפוס ארץ ישראל, הרי בפירושו הסב אותו הרמב"ם לרישא, בהתאם לגרסת הבבלי )וראו לעיל הערה 32(. 

ראו לעיל הערה 16.  56
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בפירוש  מצויה  ומאלפת  שלישית  גרסה  'שמחה'.57  בתיבה  'תחילה'  תיבת  הוחלפה  השיטין   ובין 

ר' שלמה בן היתום על אתר: במשנתו מצוי היה הנימוק 'שמחה היא לו' הן ברישא, על האיסור, 

והן בסיפא, על ההיתר!58 

קודם שנדון בטיבם של חילופים מכריעים אלה, יש לברר מה הייתה גרסת האמוראים – בבבל   

ובארץ ישראל – במשנה. בירושלמי שם )פ ע"ד; טור 805, שורה 40 – טור 806, שורה 18( למדנו:

'אין נושאין נשים במועד'59 – שמעון בר בא בשם ר' יוחנן: מפני ביטול פרייה ורבייה ]...[

ר' אילא ר' אלעזר בשם ר' חנינה: על שם שאין מערבין שמחה בשמחה ]...[

ר' אבהו בשם ר' לעזר: מפני הטורח ]...[

'אבל מחזיר הוא את גרושתו מפני ]שאינו[ )ש(שמחה60 היא לו' – הדא דת אמר מן הנישואין, 

אבל מן האירוסין אסור. 

 שלושה הסברים הציעו אפוא אמוראי ארץ ישראל בדורות הראשונים לאיסור הנישואין במועד – 

ומכך אתה למד שהנימוק 'שמחה היא לו' לא הופיע במשנתם כטעם לאיסור זה. אין צריך לומר 

מוסמך,  עבודת  א'',  פרק  קטן  מועד  למשנת  אמוראים  'פירושי  גפן,  א'  לראשונה  העמיד  זו  גרסה  על   57

משמעה  ועל  ממוספרים(,  אינם  )העמודים  במשנתנו  בדיונו  תשמ"ב,  בירושלים,  העברית  האוניברסיטה 

heb. d. 45 כולו )בצירוף קטע נוסף, מקיימברידג', המצטרף אליו( הוהדר בידי  ראו להלן. קטע אוקספורד 

שרמר, לישנא אחרינא )לעיל הערה 16(. לאחר השלמת מאמרי הגיעני מאמרו של א' עברון, 'נשיאת נשים 

61–87. המחבר מציע כי גרסת קטע  במועד', מעגלים )בטאון ישיבת מעלה גלבוע(, י )אלול תשע"ז(, עמ' 

שרמר  העיר  כבר  מתודית  מּבחינה  זאת:  לאמץ  מאוד  קשה  אך  משנתנו,  של  המקורית  גרסתה  היא  הגניזה 

 שקשה לראות גרסה זו כמקורית נגד כל עדי הנוסח שלמשנה )שרמר, למי נישואין ]לעיל הערה 19[, עמ' 295 

הערה 24(, ובקטע זה עצמו עולה שלא היה לפניו כל נימוק לרישא )ראו להלן ליד הערה 78(; יתרה מזאת, 

מדברי האמוראים כולם עולה שלא היה לפניהם ברישא כל נימוק, כפי שיתבאר להלן, וברי כי מסורתם עדיפה 

מגרסת עד בודד שלבבלי, עם כל חשיבותו; ולהלן יתברר כיצד נוצרה גרסה זו. 

וראו הערות מהדיר הפירוש: מהדורת חיות )לעיל הערה 11(, עמ' 29, הערות 5 )ובשם ש"צ מרגליות(, 9. וראו   58

לשונם של התוספות, ח ע"ב, ד"ה 'מפני ביטול': 'והא דקתני אבל מחזיר גרושתו שאין שמחה לו, ולא שייך 

עירוב שמחה בשמחה' וכו'. קצת משמע שהתיבות 'שאין שמחה לו' היו בגרסתם במשנה, ונמצא שגרסו את 

הנימוק הן ברישא הן בסיפא; אך שלא כר"ש בן היתום, אצל בעלי התוספות הניסוח נשתנה – ברישא נאמר 

הנימוק בדרך חיובית, ובסיפא בדרך שלילית. ואולם אין הכרע, כי אפשר לטעון שזהו חלק מפירושם )אף 

לפי שאין שמחה לו, או כיוצא בזה(, וכן אפשר  שאזי היה הניסוח הראוי: והא דקתני אבל מחזיר גרושתו הוא 

לטעון שאין כוונתם כלל למשנה אלא לברייתא דלהלן יח ע"ב, ראו להלן סעיף 2 )אף שאזי הניסוח הצפוי הוא: 

דלקמן(. מחבר התוספות למועד קטן הוא ר' שמואל, בנו של ר' אלחנן ונכדו של ר"י  והא דקתני בברייתא 

הזקן; ראו: א"א אורבך, בעלי התוספות: תולדותיהם, חיבוריהם, שיטתם5, ירושלים תשמ"ו, עמ' 618–619. 

69( מובאת תחילה  12[(, עמ'  ]לעיל הערה  זוסמן  )מהדורת  Cod. Or. 4720; בכ"י אשכנזי  ליידן  כך בכ"י   59

המשנה בשלמותה )בלא נימוקים, ראו לעיל הערה 52(, ולאחר מכן הכי גרסינן: 'שמעון בר בא בשם ר' יוחנן: 

מה טעם אין נושאין נשים במועד? מפני ביטול פריה ורבייה'. מסתבר שגרסה זו – שניתוספה בה שאלה בתוך 

Cod. Or. 4720. השוו: שרמר, למי  יוחנן – היא עיבוד פרשני שלגרסה המקורית שבכ"י ליידן  ר'  מימרת 

נישואין )לעיל הערה 19(, עמ' 292, הערה 15. 

ראו להלן הערה 63.   60
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ההסבר  עם  כפשוטם  מתיישבים  אינם  לטורח  ובאשר  ורבייה  פרייה  לביטול  באשר  שהנימוקים 

'שמחה היא לו',61 אלא אפילו הנימוק 'אין מערבין שמחה בשמחה' אינו מתיישב יפה עם הלשון 

'שמחה היא לו': הרי לא זה החידוש, שנישואין שמחה הם, אלא שאין מערבין שמחה זו בשמחת 

הרגל; נמצאת המשנה מטעימה את המובן מאליו ומחמיצה את העיקר.62 ומאחר שמן ההסברים 

על טורח ועל ביטול פרייה ורבייה עולה שנימוק השמחה לא עמד במשנה שלפני בעלי הסברים 

'אין מערבין שמחה בשמחה' גרסה שונה במשנה, גרסה  אלה, אין כל סיבה לייחס לבעל הטעם 

המצריכה להידחק הרבה בהתאמתה לשיטתו.

האמוראים  נימוקי  את  הסוגיה  בעלי  בוחנים  שבו  בירושלמי,  הדברים  מהמשך  גם  עולה  כך   

לרישא מתוך ברייתא המתירה נישואין בערב הרגל; כי אילו עמד הנימוק 'שמחה היא לו' לפני 

בעלי הסוגיה ברישא, היה להם לבחון נימוקים אלה מתוך המשנה עצמה: האומנם מתיישב הטעם 

שבמשנה עם מכלול הנימוקים שהציעו האמוראים? העובדה שתחת לבחון את הדברים מן המשנה 

על אתר, הוצרכו לעשות כן רק מברייתא, מלמדת אף היא שברישא דמתניתין לא עמד נימוק 

מתאשרת  ברישא,  הנימוק  עמד  לא  הירושלמי  אמוראי  שלפני  זו,  מסקנה  הסוגיה.  בעלי  לפני 

לכאורה גם מתוך כך שבהמשך שם מובאת פסקת הסיפא שלמשנה, המתיר להחזיר גרושתו – 

כשהוא כולל את הנימוק האמור;63 ומכאן שהנימוק לא עמד ברישא כי אם בסיפא. אך בניגוד 

פירש  רש"י  הדברים:  ביישוב  הרבה  ונדחקו  במשנה,  גרסתם  מתוך  אלה  נימוקים  על  ראשונים  הקשו  כבר   61

שלפי הנימוק של טורח, 'שמחה היא לו' מוסב לא על הנישואין אלא על הרגל: תחת לשמוח הוא טורח. והוא 

הדין לפי הנימוק של ביטול פרייה ורבייה: הואיל ויש לו לשמוח בחג, הרי הוא דוחה אליו את הנישואין כדי 

וכך פירשו   .)25 18[, עמ'  ]לעיל הערה  )מהדורת קופפר  לו אף לשם שמחת החג  שסעודת הנישואין תעלה 

החג.  הנישואין אל  מן  לו'  היא  'שמחה  הוא בלשון המשנה להסב  גדול  ברי שדוחק  וריב"ב. אך  ר"י מלוניל 

התוספות, ד"ה 'מפני' )ראשון ושני(, אכן הותירו את השמחה כפשוטה, שמחת הנישואין, אך כתבו שהשמחה 

שִהזכירה המשנה היא הגורם לטורח שטורח בכך, והיא הגורם לביטול פרייה ורבייה בהשהיית הנישואין עד 

למועד, כדי שיהיה שמח ופנוי; וכן פירש תלמיד ר' יחיאל מפריש )מהדורת אליעזרי–יעקובוביץ ]לעיל הערה 

19[, עמ' סג(. אך לפי זה עיקר חסר מן הספר – הנימוק שנזכר במשנה, שמובן הוא מאליו, אינו אלא הרקע 

לנימוק העיקרי, שְּכלל לא נאמר. אפשר כמובן לטעון שהפירוש הדחוק של בעלי התוספות היה מקובל גם על 

 האמוראים )כדעת נ' עמינח, עריכת מסכתות סוכה ומועד קטן בתלמוד הבבלי, תל אביב תשמ"ט, עמ' 315( – 

אלא שאילו היה כן לא היו מתעלמים בנימוקיהם מן הנימוק השונה שבמשנה ומן הצורך להתיישב עימו. 

אלבק  ח'  בעקבות   – סבור  הלבני  תקלד;  עמ'  תשל"ה,  ירושלים  מועד,  ומסורות:  מקורות  הלבני,  כד'  ולא   62

בהשלמותיו לביאור משנתנו – כי האמוראים נחלקו בגרסת המשנה: התולה את האיסור בכך שאין מערבין 

שמחה בשמחה גרס את הנימוק 'שמחה היא לו' ברישא, ואילו התולים את האיסור בטורח או בביטול פרייה 

לבעל  הראשונה  הגרסה  את  לייחס  צורך  כל  אין  באמת  מנומק.  לא  והרישא  בסיפא,  זה  נימוק  גרסו  ורבייה 

הנימוק 'אין מערבין שמחה בשמחה', שהרי הסבר זה עולה יפה דווקא לפי הגרסה שהאיסור לא נומק במשנה; 

ואדרבה, לפי הנימוק 'אין מערבין שמחה בשמחה' לשון 'שמחה היא לו' אינו מתיישב יפה, כמבואר בפנים.

הנוסח שּכתב הסופר תחילה היה 'מפני ששמחה היא לו', אבל המגיה מחק את השי"ן בראש התיבה ורשם: 'מפני   63

שאינו שמחה היא לו'. הלבני העדיף את גרסת המגיה, שכן גרסה זו 'מתאשרת גם על ידי הראשונים. והשוה 

ציון  ב'אהבת  אבל   .)16 והערה  תקלג  עמ'  ]שם[,  ומסורות  מקורות  )הלבני,   '83 עמ'  וירושלים,  ציון  אהבת 

וירושלים' שם לא צוין לראשונים המקיימים את גרסת המגיה בירושלמי; יש שם רק ציונים לגרסתם בבבלי, 
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לשיקול הקודם, העולה מבעלי הסוגיה עצמם, כאן מדובר בפסקת המשנה; וכבר ידוע כי פסקאות 

המשנה שבירושלמי אינן מקוריות בו, והן ניתוספו בידי גרסנים ולומדים.64 מן הִּפסקה אין להסיק 

אפוא דבר על גרסת האמוראים. 

ומעתה לסוגיית הבבלי, שבה יש להבחין בין דברי האמוראים לבין האמור בידי עורכי הסוגיה   

וגרסניה. שכן מן הסוגיה עצמה )ח ע"ב( עולה מסקנה זהה לזו שעלתה לנו מן הירושלמי:

אמר רב יהודה אמר שמואל, וכן אמר ר' אלעזר אמר ר' אושעיא, 

ואמרי לה אמר ר' אלעזר אמר ר' חנינא:65 לפי שאין מערבין שמחה בשמחה. 

רבה בר ]רב[ הונא66 אמר: מפני שמניח שמחת הרגל ועוסק בשמחת אשתו. 

אמר ליה אביי לרב יוסף: הא דרבה בר ]רב[ הונא – דרב הוא, דאמר רב דניאל בר קטינא

אמר רב: מנין שאין נושאין נשים במועד? שנאמר 'ושמחת בחגך', בחגך67 – ולא באשתך. 

וראו להלן. וברי שגרסת סופר כ"י ליידן Cod. Or. 4720 היא המקורית, שהרי היא מתאשרת אף בקטע גניזה, 

שרידי ירושלמי )לעיל הערה 12(, עמ' 193; תיקונו של המגיה לא בא אלא בשל גרסת הבבלי, שבה הנימוק 

מצוי ברישא, וכבר עמד על כל זה בעל 'אהבת ציון וירושלים' שם )ולדבריו יש להוסיף את דברי התוספות, 

שהובאו לעיל הערה 58, וראו עוד להלן סעיף 2(. על היותן של התיבות 'מפני ששמחה היא לו' חלק מּפסקת 

המשנה ראו: שרמר, למי נישואין )לעיל הערה 19(, עמ' 293, הערה 17, בעקבות ש' נאה, 'תלמוד ירושלמי 

וכבר עמד על כך בעל   ,131 594, הערה  )תשס"ב(, עמ'  במהדורת האקדמיה ללשון העברית', תרביץ, עא 

'אהבת ציון וירושלים' שם. 

ראו לדוגמה דבריו של אפשטיין, לאחר דיון מפורט: 'אי אפשר על כן לחשוב את הפיסקאות שבירוש' למשנה   64

לנוסח המשנה  )אפשטיין, מבוא  והרבה מאד בטעות'  הוספות־סופרים,  אינן אלא  ירושלמית, מפני שברובן 

]לעיל הערה 2[, עמ' 945(; וראו גם: זוסמן, כתבי יד )לעיל הערה 27(, עמ' 241 ובציוניו שם; הנ"ל, 'ושוב 

הירושלמי  מסכתות  'בכל  כתב:  ושם   ,66 הערה  סוף   70 עמ'  )תש"ן(,  א  תלמוד,  מחקרי  נזיקין',  לירושלמי 

הפסקאות מאוחרות ומסופקות'. וראו להלן. 

בכ"י אוקספורד Opp. Add. fol. 23 חסר כאן שמו של ר' חנינה; אבל ר' אלעזר רגיל למסור בשמו, וכפי שכן   65

הוא בשאר העדים, ואף במקבילה שבירושלמי.

 ;Harley 5508 X 893 T 141; כ"י לונדון  ebr. 108; כ"י ניו יורק  כך, נוסף על הדפוסים, גם בכ"י וטיקן   66 

Opp. Add. fol. 23; כ"י  hebr. 95; כ"י אוקספורד  אבל אין זה כנראה אלא דילוג הדומות, כי בכ"י מינכן 

הונא  רב  בר  'רבה   :Cod. Hebr. 3 גטינגן  )בכ"י  הונא'  רב  אמר  הונא  רב  בר  רבה  'אמר   :ebr. 134  וטיקן 

אמר רב', ובקטע בולוניה 114: 'רבה בר בר חנה אמר רב הונא'(. ואומנם אף כ"י וטיקן ebr. 108 וכ"י ניו יורק 

דרב הוא'. השוו שבת כד ע"א: 'אמר אביי לרב  הונא  X 893 T 141 מודים בהמשך לגרסה המלאה: 'הא דרב 
יוסף: הא דרב הונא ורב יהודה דרב הוא'. 

תיבה זו ליתא בקטע בולוניה 114, אבל איתא בשאר העדים )וכן בירושלמי כ"י אשכנזי, ראו להלן הערה 69(,   67

ונשמטה בקטע בולוניה 114 בשל דילוג הדומות, וכך גם בדפוסי חגיגה ח ע"ב )למעט דפוס ספרדי, כדלהלן(, 

האוניברסיטה ספריית  קיימברידג',  קטע   ;Opp. Add. fol. 23 אוקספורד  כ"י   ;hebr. 95 מינכן  בכ"י   וכן 

 ebr. כ"י וטיקן ;Harley 5508 כ"י לונדון ;Cod. Hebr. 3 שם; אבל בדפוס ספרדי ובכ"י גטינגן T-S F3.130
134, וכן בקטעי קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S F1(1), 72; F1(1), 80ׁׂ ובקטע אוקספורד, בודליאנה 
heb. b. 13/8–9 כלפנינו במועד קטן. בכ"י מינכן, ספריית המדינה הבוורית hebr. 6 שם: 'בשמחת חגך ולא 
שכוונת  מסתבר  אשתך'.  בחג  ולא  'בחגך   :ebr. 171 האפוסטולית  הספרייה  וטיקן,  ובכ"י  אשתך',  בשמחת 
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עולא אמר: מפני הטורח. 

ר' יצחק נפחא אמר: מפני68 ביטול פריה ורביה. 

שלוש השיטות שהוצעו בירושלמי הובאו אפוא גם בבבלי, אלא שבו ניתוסף הסבר רביעי ָלאיסור: 

'מניח שמחת הרגל ועוסק בשמחת אשתו'.69 נמצא כי אף מן הבבלי עולה שהרישא לא היה מנומק 

במשנת האמוראים – מאותן ראיות שעלו לעיל בניתוח סוגיית הירושלמי: נימוקי הטורח וביטול 

פרייה ורבייה אינם מתיישבים כראוי עם הנימוק 'שמחה היא לו', ומאחר שמֵאלה עולה שלא גרסו 

נימוק זה ברישא, אין כל סיבה לייחס לבעלי שני הנימוקים הנוספים )'אין מערבין שמחה בשמחה' 

ו'מניח שמחת הרגל' וכו'( גרסה שונה, ההופכת את המשנה לדעתם לתמוהה, כפי שנאמר לעיל. 

כי אם לנימוקים אלה נתכוונה המשנה, עיקר חסר מן הספר: לא את המובן מאליו )'שמחה היא לו'( 

היה לה לומר, אלא את העיקר – שמתוך כך שמחת הרגל נעזבת. ואילו לשון המשנה, כפי שהוא, 

מעורר מיד את הקושי: 'וכי שמחה היא לו מאי הוי?' )בבלי שם(, 'וכי שמחה אסורה ביום טוב?!' 

)המיוחס לרש"י שם(.

נימוקי האמוראים לרישא על פי הברייתא שהובאה שם  ואומנם כדרך שבחן הירושלמי את   

לצורך זה, כך הוא ממש גם בהמשך הסוגיה בבבלי, ואף כאן עולה אפוא הראיה שצוינה לעיל 

באשר לירושלמי: אילו גרסו בעלי הסוגיה את נימוק השמחה ברישא, היה להם לבחון מן המשנה 

עצמה את טעמי האמוראים, שאינם מתיישבים כפשוטם – אם כולם ואם מקצתם – עם הנימוק 

שבמשנה.70 

הכפלת התיבת 'חגך' )או שאר לשונות הפירוש דלעיל( להטעים כי בי"ת זו של 'בחגך' מכּוונת לא רק לזמן 

בלבד, אלא למושא השמחה: תשמח על החג דווקא, ולא על דברים אחרים.

בכ"י גטינגן Cod. Hebr. 3: 'משום'.  68

הסבר זה אינו רחוק כמובן מן הנימוק 'אין מערבין שמחה בשמחה', אלא שלפי האחרון הדבר אסור אפילו שמחת   69

הרגל מתקיימת, שכן היא מתערבבת עם שמחת הנישואין; ואילו לפי ההסבר 'מניח שמחת הרגל', הבעיה אינה 

זו בזו, אלא בביטולה של שמחת הרגל בעטייה של שמחתו הפרטית באשתו. ראו: רש"י  בערבוב השמחות 

כ"י  בירושלמי  ברם  ביטול'.  'מפני  ד"ה  שם,  תוספות  והשוו:   ;)]18 הערה  ]לעיל  קופפר  )מהדורת  אתר  על 

אשכנזי מצינו: 'שאין מערבין שמחה בשמחה דכת' ושמחת בחגך – בחגך ולא באשתך' )מהדורת זוסמן ]לעיל 

הערה 12[, עמ' 70(. ברי שלפנינו הוספה, אופיינית לכתב יד זה, מן הבבלי אל הירושלמי, כפי שכבר ציין י' 

זוסמן, '"ירושלמי כתב־יד אשכנזי" ו"ספר ירושלמי"', תרביץ, סה )תשנ"ו(, עמ' 46; אך ההוספה משקפת את 

דעתו של המוסיף שאין הבדל בין הנימוקים, ודרשת 'ולא באשתך' אינה אלא מקור לכלל 'אין מערבין שמחה 

בשמחה'. אכן גם הרי"ף על אתר הביא את דרשת 'ולא באשתך' כהמשך לשיטת 'אין מערבין', ואת דברי רבה 

בר רב הונא השמיט )ובעקבותיו גם הרא"ש בפסקיו שם א, טו(. ראו גם: ר"י מלוניל על אתר )מהדורת מירסקי 

11[(; פירוש ר' אברהם מן ההר לחגיגה שם )מהדורת מ"י בלוי, ניו יורק תשל"ה, עמ' קצט(;  ]לעיל הערה 

ר"מ המאירי, בית הבחירה על מסכת חגיגה, על אתר, מהדורת י"ש לנגה, ירושלים תשט"ז; ר"ע מברטנורה 

יום טוב שם, אך כעת מתברר כי ברטנורה הילך אף כאן בעקבי  )וראו תמיהתו של בעל תוספות  למשנתנו 

קודמיו(; רמ"ע מפאנו, אלפסי זוטא למועד קטן שם )אלפסי זוטא, מהדורת א"ד פינס, א, ירושלים תשל"ב, 

עמ' רכה(. 

'על גזירות שונות בשבת ובמועד', סיני, פא  ז' פלק,  נימוק צורני לשלילת נימוק השמחה מן הרישא העלו   70
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נמצינו למדים שהן אמוראי ארץ ישראל והן חבריהם בבבל לא גרסו את הנימוק 'שמחה היא   

מעתה  להסיק  יש  כלום  כן.  מורה  עצמה  המשנה  ואף  במועד,  הנישואין  איסור  על  ברישא,  לו' 

אין  כי  להטעים  יש  תחילה  גרושתו?  להחזיר  ההיתר  על  בסיפא,  זה  נימוק  גרסו  שהאמוראים 

בידינו כל עדות לכך: הגרסה המקיימת בסיפא את הנימוק 'שמחה היא לו' אינה מתועדת בדברי 

האמוראים בשני התלמודים; היא מופיעה – נוסף על כתבי היד של 'סדר המשנה' – רק בפסקה 

שבירושלמי כ"י ליידן Cod. Or. 4720, וכבר נזכר לעיל שהפסקאות ניתוספו לירושלמי במאוחר, 

ואין להסיק מהן על גרסת האמוראים.

אף זו, כבר צוין לעיל שהן בבבלי והן בירושלמי בוחנים את הנימוקים השונים של האמוראים   

נימוק  כי  לעיל  כך  מתוך  שעלה  וכדרך  הרגל;  בערב  נישואין  המתירה  ברייתא  מתוך  לרישא 

השמחה לא עמד בפני בעלי הסוגיות ברישא )שאילו כן, היה להם לבחון את טעמי האמוראים 

בעלי  לפני  השמחה  טעם  עמד  אילו  כי  לסיפא.  באשר  גם  מכאן  להסיק  יש  כך  הימנו(,  תחילה 

גרושה  החזרת  אם  עצמה:  המשנה  מן  האמוראים  נימוקי  את  לבחון  להם  היה  בסיפא,  הסוגיות 

שאין  הטעם  לפי   – שברישא  האיסור  עם  הדבר  מתיישב  כיצד  בה,  שיש  השמחה  בשל  מותרת 

מערבים שמחה בשמחה? 

יותר מהופעתו ברישא: המשנה אסרה  עוד  ודאי תמוה  נימוק השמחה בהופעתו בסיפא  אכן   

תחילה נישואין במועד, אבל תוך כדי דיבור התירה החזרת גרושתו, ולגרסה זו – מפני ששמחה 

היא לו; אך מעתה עולה כאילו סתם נישואין אינם שמחה! וכי דבר מתמיה כזה יכול היה להיאמר 

בלא הסבר?71 הֲעמדת נימוק השמחה בסיפא הופכת אפוא את המשנה לסתומה, וכדברי ר' שלמה 

)תשל"ז(, עמ' קעט–קפ; גפן, פירושי אמוראים )לעיל הערה 57(. לדבריהם בשתי המשניות דלעיל )סעיפים 

א ְו־ב( הובא נימוק השמחה כסיבה להתיר )ליקוט עצמות ופינוי מבית לחצרו(, אך אם במשנתנו עמד הנימוק 

ברישא, הרי הוא משמש יסוד לאסור. שני החוקרים מסיקים מתוך כך שנימוק השמחה עמד במקורו בסיפא, 

ושימש אפוא להיתר; אך אין הם מעלים את הקשיים החמורים העולים בגרסה זו, כדלהלן. גישה זו נקט גם 

19(, עמ' 294, אלא שהוא ביקש ליתן הסבר לקשיים שבכך, ועל כך ראו  שרמר, למי נישואין )לעיל הערה 

ההערה הבאה. מכל מקום מּבחינה תוכנית נקודה זו אינה מכרעת. 

באשר  בסיפא,  הנימוק  את  המשנה  נקטה  המקורית  בגרסתה  כי  הקודמת(  הערה  )כדלעיל  שקבע  שרמר,   71

לסוף  ירדתי  לא  אך  שמחה,  המשנה  לדעת  בהם  אין  שנישואין  להסביר  ביקש  אכן  גרושה,  החזרת  להיתר 

דעתו. טענתו היא כי יחסי האישות בנישואי קטנֹות גרמו להן סבל רב )על פי דברי מקרוביוס, הפילוסוף 

הרומאי בן המאה החמישית, בהנמקתו למנהג המתואר כבר בידי פלוטרכוס, שבתולות אינו נישאות בימי 

לנערות  שנגרמו  אסונות  על  שהעיד  עשרה  התשע  המאה  בן  תימני  חכם  של  דברים  בעקבות  וכן  אידיהם, 

צעירות בעטיים של יחסי אישות ראשונים(; ואף ההיריון בגיל צעיר היה מסוכן. משום כך הנישואין היו אכן 

אירוע שאין בו שמחה עבור קטנות אלה )שרמר, למי נישואין ]שם[, עמ' 300–301(. אך מייד המשיך שרמר 

' )שם, עמ'  וקבע בצדק שהמשנה אינה מתייחסת לשמחה או לצער של הּכלה, אלא של החתן: 'שמחה היא לו

302–303( – ואם כך מהו סוף סוף ההסבר לשיטה שייחס שרמר למשנה, שנישואין אין בהם שמחה לו?? בר מן 

דין, לא סוף דבר שהמשנה לא צמצמה את ההלכה לנישואי קטנֹות דווקא, אלא שהיא כללה במפורש באיסור 

הנישואין אף אלמנות: הללו, שכבר נישאו בעברן, ודאי אינן סובלות שוב את הסבל שדן בו שרמר. ההקבלה 

והן במשנה – אין בה אפוא  המעניינת שהעיר עליה שרמר – הימנעות מנישואין במועד הן אצל הרומאים 

אלא כדי להעמיד על הניגוד שביניהם: אצל הרומאים הימנעות זו נוהגת דווקא בנישואי בתולות )כמפורש 
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עדני ב'מלאכת שלמה' על אתר: 'וגרסה תמוהה היא בעיניי'.72 אמת כי שערי תירוצים לא ננעלו: 

דוד הלבני הציע כי אף שהחזרת גרושה מותרת מפני שאין שמחתה כה מרובה ואין נוהגים לחוג 

אותה בטורח כה גדול, מכל מקום היה מקום לאוסרה בשל הצער שֵזכר הגירושין דאז מעורר, 

ועל כן קבעה המשנה ששמחה היא לו להחזיר את גרושתו, ולכך הדבר מותר במועד.73 אך ברי 

שהדברים דחוקים ביותר, כי עיקרם חסר מן הספר; ולגרסה זו ניסוח המשנה כמות שהוא מעלה 

כאמור את המסקנה המוזרה שנישואין רגילים אין בהם שמחה. הן מימרות האמוראים והן המשנה 

את  להחזיר  להיתר  הנימוק  ואילו  מנומק,  היה  לא  הנישואין  איסור  כי  אפוא  מורות  כשלעצמה 

גרושה, כגרסתו בכתבי היד שלמשנה, אינו מתועד בדברי האמוראים ומתמיה ביותר בהקשרו 

במשנה. לפי שתי גרסותיה היסודיות משנתנו מוקשית אפוא ביותר; הא כיצד? 

מברייתא הנטול  ביאור  ניתוסף  פתרון: למשנה  2. הצעת 

אך  בסיפא,  ולא  ברישא  לא  לו'  היא  'שמחה  לנימוק  תיעוד  בדברי האמוראים  מצינו  לא  אומנם 

נימוק זה מתועד בשני מקורות, משני סוגים שונים. קודם לארבע השיטות האמוראיות שהובאו 

לעיל מן הבבלי בהסבר איסור הנישואין נאמר שם:

בדברי פלוטרכוס שהביא שם שרמר(, ועניינה שונה אפוא מיסודו ִמדינּה שלמשנה, שחל אף באלמנות. עוד 

טען שרמר שהמשניות הסובבות את משנתנו אף הן דנות בעניינים שיש בהם צער, שהיתרם במועד צריך 

דיון. שכן סמוך למשנתנו אחריה הותר לאישה לעשות את תכשיטיה, אבל ר' יהודה חולק 'מפני שניוול הוא 

לה' )שם, עמ' 296(. ברם 'ניוול' אינו כאב, אלא מראה לא מכובד, שאינו הולם את המועד, ואינו עניין לצער 

הנישואין שדן בו שרמר. אשר לקודם למשנתנו, שרמר דן במשנה ה, אבל המשנה הצמודה למשנתנו לפניה 

)משנה ו( עניינה בדברים הגורמים טורח ולא כאב, ונמצא שאף מהקשר משנתנו אין חיזוק לביאורו, התמוה 

ולא באשתך',  – בחגך,  'ושמחת בחגך  רב  כאמור בלאו הכי מיסודו. עוד ביקש שרמר לטעון שאף דרשת 

מכּוונת לצער שבנישואין, לפי שהדרשה המקורית לא כללה את התיבות 'בחגך ולא באשתך', ואלה ניתוספו 

296–299(. אך גם בטענה זו אין ממש, שכן נוסף על כך  לה רק בידי אביי או בעלי הסתמא שם )שם, עמ' 

יכול  היה  לא  רב  כי  ברי  הרי  אביי,  כלל  ליתא  ושם  ע"ב,  ח  בחגיגה  גם  רב  בשם  הובאה  המלאה  שהדרשה 

אף  להסתייע  ביקש  שרמר  שכזו.  מפליאה  לקביעה  כלשהו  הסבר  בלא  לשמחה  מנוגדים  שנישואין  לקבוע 

X 893 T 141: 'ושמחת בחגך – בחגיך ולא באשתיך'. הוספת היו"ד מלמדת לדעתו  מגרסת כ"י ניו יורק 

העתקה  ברם   .)29 הערה  )שם,  רב  מדרשת  חלק  שאינן  ומכאן  בארמית,  נאמרו  אלה  שתיבות  ההבנה  על 

הכתוב  ציטוט  אלא  כשאינה  'בחגך',  תיבת  של  הראשונה  בהופעה  גם  שכן  שגויה,  היד  כתב  גרסת  של  זו 

העברי, היא כתובה ביו"ד. אכן צורות 'בחגיך' וכיוצא בזה אינן עניין כלל לארמית, כי הן באות אף בשאר 

יורק ניו  בכ"י  ע"ב  טז  במגילה  בעלמא  לדוגמה  וראו  עליהם;  תוספת  כל  בלא  מקראות  בציטוט   מקומות 

X 893 T 141: '"שמחה" – זה יום טוב, וכן הוא אומר "ושמחת בחגיך"; "ששון" – זה מילה, וכן הוא אומר 
"שש אנכי על אמרתיך"'. וראו דוגמאות מפסחים, בליווי הסבר לתופעה, אצל: י' ברויאר, העברית בתלמוד 

 ,heb. d. 45 הבבלי, ירושלים תשנ"ג, עמ' 54–55. על ניסיונו של שרמר להסתייע מגרסת קטע אוקספורד

ראו להלן הערה 98. 

וכך העיר גם בעל דקדוקי סופרים על גרסה זו, שעמדה לפניו בדפוס נפולי: 'ויפה תקנו אחר כך' )אות צ(.  72

הלבני, מקורות ומסורות )לעיל הערה 62(, עמ' תקלג; והשוו: ר"ש בן היתום )מהדורת חיות ]לעיל הערה 11[,   73

עמ' 29(.
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וכי שמחה היא לו מאי הוי?

ועל שאלה זו הובאו הסברי האמוראים דלעיל. הרי שבעלי השאלה גרסו ברישא דמתניתין 'מפני 

ששמחה היא לו', ועל כך שאלו מה טעם יש כאן לאסור, אדרבה – 'הלוואי שיהא שמח ברגל!'.74 

רבנו חננאל,76  גם בפירוש  נזכר לעיל, אך  heb. d. 45,75 שייחודו כבר  ברם בקטע אוקספורד 

גרסת השאלה היא:

אין נושאין נשים במועד – מאי טעמא? 

במשנה  לפניהם  מצאו  לא  השאלה  שבעלי  שרמר,77  עדיאל  העיר  שכבר  כפי  עולה,  זו  ומגרסה 

נימוק לאיסור הנישואין, ועל כן הקשו מהו טעם האיסור – בלא כל התייחסות לעניין השמחה.78 

בסוגיה,  תחילה  שעמדו  הן  האמוראים  מימרות  כי  אפוא  נראה  השאלה  בגרסת  אלה  מחילופים 

ישירות על המשנה, אלא שבעלי הסוגיה המאוחרים הקדימו למימרות, כדרכם,79 שאלה מבהירה, 

נימוק  גרסו  שלא  מי  משנתנו:  של  השונים  הנוסחים  לפי   – שונות  בצורות  נתנסחה  זו  ושאלה 

לרישא הקשו 'מאי טעמא' גרידא, ולפי זה תשובות האמוראים הולמות ומתאימות; אבל הגורסים 

'וכי שמחה היא לו מאי הוי' – ומעתה נוצר ניגוד בין  שאיסור הנישואין מנומק בשמחה, הקשו 

התשובות לבין נוסח המשנה העולה מן השאלה. נמצא שנימוק השמחה ברישא דמתניתין מתועד 

כאן רק בידי גרסנים ולומדים מאוחרים.

מקור נוסף לענייננו מצוי להלן יח ע"ב:  

אמר שמואל: מותר לארס אשה בחולו של מועד, שמא יקדמנו אחר ]...[

לימא מסייע ליה: 'אין נושאין נשים במועד, לא בתולות ולא אלמנות, ולא מיבמין מפני 

לו' – הא לארס שרי! לא מיבעיא קאמר: לא מיבעיא לארס, דלא קעביד  ששמחה היא80 

מצוה, אלא אפילו לישא נמי, דקעביד מצוה, אסור.

ריבב"ן )מהדורת בלוי ]לעיל הערה 38[, עמ' תטו(.  74

ראו: שרמר, לישנא אחרינא )לעיל הערה 16(, עמ' 138.  75

וכן גם באלפסי זוטא )מהדורת פינס ]לעיל הערה 69[(; הואיל וספר זה מיוסד על הרי"ף, שמא יש ללמוד מכאן   76

שכך הייתה גם גרסת הרי"ף שעמדה לפניו, שלא כרי"ף שלפנינו.

שרמר, למי נישואין )לעיל הערה 19(, עמ' 295, הערה 24. גרסת רבנו חננאל נשמטה מדיונו של שרמר בזה,   77

הן שם והן במאמרו בין מסורת עריכה )לעיל הערה 16(, עמ' 390.

ויש להעיר גם לדברי אחד הראשונים: 'פיס' מאי הוי – משום מאי טעמא אין נושאין' )מהדורת זק"ש ]לעיל   78

'וכי שמחה היא', אלא רק 'מאי הוי', והוא פירשֹו  11[, עמ' כה(. בגרסתו של חכם זה לא נאמר אפוא  הערה 

.heb. d. 45 כגרסת רבנו חננאל וקטע אוקספורד

ראו ספִרי מה נשתנה )לעיל הערה 4(, עמ' 64 והערה 97.  79

בכ"י וטיקן ebr. 108: 'מפני שהיא שמחה לו'. וראו לעיל הערות 9, 24, 51, ולהלן הערה 82.   80



דוד הנשקה 39020[

תא שמע, דתנא דבי שמואל:81 מארסין אבל לא כונסין, ואין עושין סעודת אירוסין, ולא 

מיבמין, מפני ששמחה היא82 לו. שמע מינה.

האפוסטולית הספרייה  וטיקן,  בכ"י  אבל  הישירים,  עדיה  בכל  כמעט  הסוגיה  מסתיימת   כך 

לו,  היא  ששמחה  מפני  והייבום  הנישואין  איסור  לאחר  הברייתא.  בסוף  תוספת  יש   83  ebr. 108 
נאמר שם:

אבל מחזיר הוא גרושתו,84 לפי שאינה תחלה לו. 

כך גרסו בגמרא שם גם מקצת ראשונים, החל מן המאה האחת עשרה,85 ולנוסח זה בסיום הברייתא 

30[, עמ' תלט(,  כך ברוב כתבי היד וכן בהלכות פסוקות, הלכות מועד )מהדורת ששון–דנציג ]לעיל הערה   81

'תונא  ובתשובות הגאונים מכ"י אדלר ובודליין ועוד, מהדורת א' מרמורשטיין, דעווא תרפ"ח, סי' ה )שם: 

 ebr. 108 דבי שמואל', וצוין בידי אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה ]לעיל הערה 2[, עמ' 888(; אבל כ"י וטיקן

 ,]30 הערה  ]לעיל  הילדסהיימר  )מהדורת  גדולות  בהלכות  הוא  וכן  ישמעאל',  ר'  דבי  'תנא  גורס:   שלבבלי 

עמ' 414(, וברי"ף, כ"י ניו יורק, JTS Rab. 692, ירושלים תשל"ד, דף 69ב )שלא כרי"ף שלפנינו(. חילופים 

אלה רֹווחים כידוע הרבה, וראו: אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה )שם(, עמ' 213–214, ואין בהם כדי לערער 

31, לגרסת  על הגרסה הרווחת. ברם כבר ציין ח' אלבק, מחקרים בברייתא ותוספתא, ירושלים תש"ד, עמ' 

רבנו חננאל שם: 'תנא דבי מנשה'; ואף שּכתב שם: 'לא מצאתי לו חבר', באמת יש לו חבר בפירוש ר"ש בן 

היתום )מהדורת חיות ]לעיל הערה 11[, עמ' 96(. ואף על פי שכמותית זו גרסת מיעוט, נראה שיש להעניק 

לה משקל – לא רק בשל נדירותה היחסית, אלא מפני שסייעתא לשמואל מתנא דבי מנשה נראית משמעותית 

יותר מסייעתא מתנא דבי שמואל עצמו. ועדיין צריך עיון )מסקנת שרמר, כגרסת 'תנא דבי שמואל', מיוסדת 

על נתונים בלתי מלאים שהציג; ראו: שרמר, למי נישואין ]לעיל הערה 19[, עמ' 299 הערה 33(. 'תנא דבי 

מנשה' הוא כנראה קובץ ברייתות ששנה רב מנשה )או 'מנשיא'(, אמורא בבלי בן הדור השני או השלישי; ראו: 

ח' אלבק, מבוא לתלמודים, תל אביב תשכ"ט, עמ' 297. 

בכ"י וטיקן ebr. 108: 'מפני שהיא שמחה לו'. וראו לעיל הערה 80.  82

 M. Krupp, ‘Manuscripts of the Babylonian Talmud’, כתב יד ספרדי מן המאה השלוש עשרה; ראו:   83

 Sh. Safrai (ed.), The Literature of the Sages, I: Oral Tora, Halakha, Mishna, Tosefta, Talmud,
 External Tractates (Compendia rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum, Section 2, 3, 1),

Assen 1987, p. 357
עד כאן גם בפירוש רבנו חננאל שם, אך בלא הנימוק שבהמשך.  84

ראו: רי"צ גיאת, הלכות חול המועד )מהדורת במברגר ]לעיל הערה 31[, עמ' יג(; ר' שלמה בן היתום, על אתר   85

)מהדורת חיות ]לעיל הערה 11[, עמ' 96; המהדיר העיר לנכון שם בהערה 6 שר"ש בן היתום גרס את התיבות 

'אבל מחזיר גרושתו' כרבנו חננאל, אך הואיל ונעלמה ממנו גרסת 'לפי שאינה תחלה לו', סבר שזה מפירושו 

'כך פשוט במועד קטן'(;  ויניציאה שי"ג, לח ע"א:  של ר"ש בן היתום(; רבנו ירוחם, אדם, נתיב ד חלק ה, 

'נימוקי יוסף' על רי"ף מועד קטן )דפוס וילנה י ע"ב, ושם: 'ובגמרא איתא אבל מחזיר הוא את גרושתו מפני 

'ובמשנה', כנראה בעקבות הערת רי"מ פאדווא, כתונת  'ובגמרא' תוקנה בדפוס:  ותיבת  לו',  שאינה תחלה 

פסים ]קניגסברג כנראה תרי"ח[, על אתר: 'תמוה למה כתב "ובגמרא איכא", דהא משנה ערוכה היא לעיל 

בפרק קמא? ואפשר דטעות סופר הוא, וצריך לומר: "ובמשנה איתא"'. ברם תיקון זה שגוי, שהרי הנימוק 

'מפני שאינה תחלה לו' אינו במשנה אלא דווקא בברייתא שבגמרא. מעתה יש להוסיף מקום זה לרשימה שערך 

י"ש שפיגל, 'ספר נמוקי יוסף לר' יוסף חביבא', סידרא, ד ]תשמ"ח[, עמ' 136, הערה 106(. 
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'הלכות  ובספר  פסוקות'  'הלכות  בספר  היינו  הרבה,  קדומים  במקורות  גם   – מורחב   – חבר  יש 
גדולות':86

אבל מחזיר הוא את גרושתו, מפני שאין שמחה היא לו ואין תחלה היא לו.87 

וכך גם ב'ספר המנהיג'.88 מסתבר שזו גרסתה המקורית של הברייתא, אלא שבשאר העדים נשמט 

לסוגיה  הובאה  הברייתא   – תוכנית  ותוכנית:  טכנית  סיבות,  שתי  שילוב  מתוך  כנראה  הסיום, 

ָדבר זה אמור בברייתא מסתיים קודם הדיון  כדי לברר את דין האירוסין במועד, והמשפט שבו 

 בהחזרת גרושתו, שאינו עניין לנדונה של הסוגיה; טכנית – אירע כאן דילוג הדומות )'היא לו' – 

'היא לו'(.89 

מה יש ללמוד מעתה מסוגיה זו על גרסת משנתנו? ראשית עלינו להפריד בין המשנה המובאת   

בעלי  בידי  כאן  המובאת  המשנה  גרסת  כי  בסיומה.  המובאת  הברייתא  לבין  הסוגיה  בתחילת 

הסתמא היא כגרסתם לעיל )ח ע"ב( לפי רוב העדים – עניין השמחה מנמק את האיסור שברישא, 

ואין ללמוד מכאן דבר נוסף על מה שכבר נתברר עד כה.90 אבל בגרסת הברייתא אין כל חילופי 

ונימוק השמחה מצוי ברישא ולא בסיפא; ברם בכך אין ראיה לנוסח המשנה אלא לנוסח  נוסח, 

הברייתא, כדלהלן.

  ברייתא זו היא בוודאי ברייתת ביאור למשנה: המשנה אסרה נישואין במועד, אך לא הביעה 

דעה מפורשת על אירוסין – ועל כן מפרשת הברייתא שאירוסין מותרים; ובזה הכריעה הברייתא 

כר' יהודה בתוספתא )מועד א, י ]מהדורת ליברמן, עמ' 367[(, שהתיר קידושי אישה במועד שמא 

יקדמנו אֵחר, שלא כתנא קמא שם האוסר זאת. ועל כך מוסיפה ברייתא דידן ומגבילה את ההיתר 

לעצם האירוסין, אבל סעודתם אסורה.91 אף הסעיף הבא בברייתא, 'ולא מייבמין', יש בו הכרעה 

הלכות פסוקות, הלכות מועד )מהדורת ששון–דנציג ]לעיל הערה 30[, עמ' תמ(; וכן בתרגום העברי: הלכות   86

ראו, הלכות מועד )מהדורת א"ל שלוסברג, ורסאי תרמ"ו, עמ' 129(; הלכות גדולות, הלכות מועד )מהדורת 

הילדסהיימר ]לעיל הערה 30[, עמ' 414(.

מסתבר שלפנינו מיזוג של שתי נוסחאות חלופיות, 'שאין שמחה היא לו' / 'שאין תחלה היא לו', או שלשון 'אין   87

תחלה' נתפרש: 'אין שמחה'. 

ספר המנהיג, הלכות אירוסין ונישואין )מהדורת י' רפאל, ירושלים תשל"ח, עמ' תקלה(.  88

הנוסח  לגלגולי  הצעתו  את  השתית  פלק   .10 הערה  לעיל  ראו  זה,  לשון  בשל  הדומות  דילוג  מצינו  וכבר   89

במשנתנו על היעדר דינו של מחזיר גרושתו בברייתא; ראו: פלק, על גזירות )לעיל הערה 70(. מעתה כבר 

אין לכך יסוד. 

אכן נראה שהנימוק 'מפני ששמחה היא לו' לא עמד אף לפני בעלי הגמרא כאן. שכן ההיסק 'הא לארס שרי',   90

אם נתחשב בנימוק זה, משמעו שבאירוסין אין שמחה; אך אם כן דחיית הגמרא היסק זה בטיעון 'לא מיבעיא 

קאמר: לא מיבעיא לארס, דלא קעביד מצוה, אלא אפילו לישא נמי, דקעביד מצוה, אסור', הופכת תמוהה: 

הואיל וטעם האיסור הוא בשמחה, וזו חסרה באירוסין, צריך היה להזכיר את איסורם אף שאין בהם מצווה. 

נראה אפוא שהנימוק הוכנס לכאן בהשפעת הברייתא הסמוכה, אך הוא עדיין לא עמד בהבאת המשנה שלפני 

בעלי הגמרא כאן. וראו להלן. 

רובין הסיק ממשנת פסחים ג, ז כי סעודת אירוסין הייתה נערכת ביום טוב או בחול המועד; ראו: נ' רובין,   91
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כמשנתנו – נגד התוספתא )שם(, שחולקת ומתירה ייבום במועד.92 מעתה נראה שאף הנימוקים 

הגאונים  לגרסת  לו'  תחלה  שאינה  ו'לפי  הגרסאות,  לכל  לו'  היא  ששמחה  )'מפני  שבברייתא 

כל נימוק –  וסיעתם( אינם אלא פירושיה והסבריה שלה לדינים שנאמרו במקורם במשנה בלא 

הן באשר לאיסור והן באשר להיתר!93 כך יש אפוא להציג את הברייתא:

מארסין אבל לא כונסין, ואין עושין סעודת אירוסין, 

'ולא מיבמין' – מפני ששמחה היא לו.

'אבל מחזיר הוא את גרושתו' – לפי שאינה שמחה/תחלה לו.

לאחר ביאור דין הנישואין והאירוסין מצטטת הברייתא את דינה של המשנה בייבום – ועל כך היא 

מוסיפה נימוק )שלא היה במשנה(; וכן מצוטט דין המשנה באשר להחזרת גרושה – כדי להוסיף לו 

נימוק )שאף הוא לא עמד במשנה(. 

מעתה דומה שבידינו המפתח לפתרון חידתה של משנתנו. כבר נתבאר כי בין שנעמיד את   

נימוק השמחה ברישא דמתניתין ובין שיימצא בסיפא, אין הוא מסביר את המשנה אלא מעורר 

בה קשיים של ממש. כמו כן כבר נתבאר שמדברי האמוראים עולה שלא היה לפניהם כל נימוק 

A 50 וסיעתו( לא מצינו תיעוד אצל  לרישא דמתניתין, ואף לנימוקו שלסיפא )כגרסת קאופמן 

 B. S. Cohen, For :שמחת החיים: טקסי אירוסים ונישואים במקורות חז"ל, תל אביב תשס"ד, עמ' 148; וראו

 Out of Babylonia Shall Come Torah and the Word of the Lord from Nehar Peqod, Leiden 2017,
p. 155, n. 107. אך משנה זו, העוסקת בביטול חמץ בערב פסח, אינה דנה כלל ביום טוב או בחול המועד. 

 Add. 27296 הבריטית  הספרייה  לונדון,  כ"י   ;)46 )שוורץ   hebr. 20 הלאומית  הספרייה  וינה,  בכ"י  כך   92

)מרגליות 445( ובדפוס; כ"י ברלין, ספריית המדינה Or. fol. 1220 )כ"י ארפורט( השמיט את הדבר, כנראה 

מתוך הרצון שלא לסתור את המשנה. רצון זה עומד גם ביסוד האוקימתא של ליברמן, כי התוספתא דנה דווקא 

במקרה שיש אחים נוספים, ומותר לו לייבם שמא יקדמנו אחר. ראו: ש' ליברמן, תוספתא כפשוטה, ה, סדר 

וכבר קבע  זו אחיזה בלשון ההיתר המוחלט בתוספתא,  1238. אין לאוקימתא  יורק תשכ"ב, עמ'  ניו  מועד, 

)אלא שהסברו  בין משנתנו לתוספתא  היא  )ליוורנו תקל"ו(, שמחלוקת  דוד' על אתר  'חסדי  דוד פארדו,  ר' 

למחלוקת נדחה אל נכון בידי ר' יצחק שבדרון, שירי מנחה לתוספתא שם, ירושלים תשמ"א, וראו להלן(, וכן 

כתב בעל 'קרן אורה' )ורשה תרמ"ד( למועד קטן ח ע"ב. ואומנם במשנה ביצה ה, ב נאסר הייבום ביום טוב, 

1001, שלפי  ובבבלי שם )לו ע"ב( נימקו זאת בגזרה שמא יבוא לכתוב )וראו תוספתא כפשוטה ]שם[, עמ' 

הירושלמי הדבר אסור מפני קניין(; וכבר הקשה בעל 'טורי אבן' )מיץ תקמ"א( לחגיגה ח ע"ב, מה צורך בכך 

מאחר שהייבום אסור אפילו בחול המועד מפני ששמחה היא לו. וראו תירוציו. אך לפי האמור הרי באמת נחלקו 

תנאים אם הייבום אסור בחול המועד. עם זאת אפשר כי הדין והנימוק בביצה נצרכו מפני המשך המשנה שם: 

'כל אלו ביום טוב אמרו, קל וחומר בשבת', ובשבת אין מצוות שמחה )וראו ספִרי שמחת הרגל ]לעיל הערה 4[, 

עמ' 44–50(. יש להעיר כי בהלכות קצובות, הלכות יום טוב, סע' א )מהדורת מ' מרגליות, ירושלים תש"ב, 

עמ' 93(, הובאה ברייתא דידן – אך איסור הייבום הושמט )וראו לעיל הערה 49(. 

יש לציין כי בפרק זה במשנה אין הנמקות אלא במקרים שמובאות מחלוקות )במחלוקת ר' מאיר ור' יוסי דלעיל   93

סעיף א וכן במחלוקתו של ר' יהודה על תנא קמא בהמשך משנתנו(, וגם באלה לרוב אין הנמקות )ראו: משניות 

ב–ה ]רישא[, ו, ח־ט(; אף מּבחינה זו סביר אפוא להניח שבענייננו, שבו אין במשנה מחלוקת, לא היו הנמקות. 
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האמוראים. אך כאשר בוחנים את הנימוק במסגרת הברייתא, שהיא ברייתא בבלית הּבאה לפרש 

את משנתנו,94 דומה שהדברים נהירים, כדלהלן.

בעל הברייתא המאוחרת דידן לא בא לנמק את איסור הנישואין במועד, שכבר הוסבר אצל   

ראשוני האמוראים; בעל הברייתא בא אפוא לקבוע כר' יהודה שאירוסין מותרים, אך סעודתם 

מכל מקום אסורה, וכן בא לנמק את איסור הייבום, כנגד שיטת התוספתא שמתירה אותו, ואף 

לנמק את ההיתר להחזיר גרושה, שלא פירשוהו האמוראים. מעתה הנימוק 'מפני ששמחה היא 

לו' בא להטעים לא את איסור הנישואין, אלא את איסור הייבום, שאליו הוא אכן צמוד, ושאותו 

יש לנמק כנגד הדעה החולקת שבתוספתא. אף על פי שלישא אישה אסור במועד, מפני הטורח 

ששמחה גדולה זו גוררת, ומפני ששמחה זו מערבבת או זונחת את שמחת הרגל )כפי שכבר אמרו 

ראשוני האמוראים(, מכל מקום תנא דתוספתא סבור שייבום אינו בכלל האיסור, שהרי הייבום בא 

בשל פטירתו המצערת של האח בלא בנים: כאן השמחה מצומצמת הרבה, ואין בה כדי להיאסר 

במועד. על כך בא להשיב בעל הברייתא, בהטעימו את שיטתה החולקת שלמשנה: אף הייבום 

הברייתא  בעל  נטל  זה  ביטוי  לו'.  היא  'שמחה  כנישואין,  כמוהו  הוא,  שאף  מפני  במועד,  אסור 

מדברי ר' מאיר, שבאמצעותו נימק מה טעם מותר ליקוט עצמות במועד )לעיל סעיף א(: אף על 

פי שעיקר הדבר צער יש בו, היינו פטירת ההורים, מכל מקום ליקוט העצמות עצמו שמחה היא 

לו, שהביא את הוריו לקברות אבותיהם. והוא הדין בענייננו, רקע הייבום עניין של צער הוא, אך 

הייבום עצמו, שבו נושא אדם אישה חדשה ואף דואג להעמיד ֵשם לאחיו, שמחה היא לו, ושמחה 

זו יש בה כדי להיאסר במועד, כפי שכבר פירשו אמוראים באשר לנישואין. כך אפוא הפך הנימוק 

ִמסיבה להיתר במשנת ר' מאיר לטעם לאיסור בברייתא. 

העובדה שהביטוי 'שמחה היא לו' אינו מקורי בענייננו אלא ניטל ממשנת ר' מאיר, ניכרת מן   

הלשון 'שמחה היא לו': הרי לשון המשנה והברייתא הוא לשון רבים )'אין נושאין / לא כונסין ]...[ 

אין עושין ]...[ ולא מיבמין'(, ואף השמחה עניינה כאן בשניים, באיש הנושא ובאישה הנישאת; 

לשון היחיד 'שמחה היא לו' בולט אפוא בצרימתו.95 ואכן זאת ביקש לתקן בעל הגרסה בקטע 

'ואין  יחיד:  ללשון  'מיבמין'  הרבים  לשון  את  הפך  משנתנו  שבהבאת   96,heb. d. 45 אוקספורד 

כונס את יבמתו'; ובכך נתבהר שהנימוק 'שמחה )או: תחילה( היא לו', אף הוא בלשון יחיד, מוסב 

ראו: אלבק, מחקרים )לעיל הערה 81(. על ברייתות בבליות ראו סיכום המחקר ודיון בחיבורו של כהן, מבבל   94

תצא )לעיל הערה 91(; סוגייתנו נדונה אצלו בעמ' 154–155, אך המשנה נזכרה שם דווקא בגרסתה הבבלית, 

ומתוך כך לא עלה החידוש הפרשני שבברייתא. 

וראו: רח"ש גריינימן, חדושים וביאורים, למועד קטן ח ע"ב )בני ברק תשנ"ט(, שעמד על קושי זה וביקש   95

לתרץ שהנימוקים שהציעו אמוראים ליסוד האיסור – שמחה, טורח ודחיית פרייה ורבייה – אינם עניין אלא 

לחתן: אישה פטורה משמחת הרגל, אינה מצּווה בפרייה ורבייה, ואף הטורח אינו מוטל עליה. ברם הדברים 

אינם מתיישבים: נוסף על כך שאפילו אין הטורח מוטל עליה, הרי בפועל היא שותפה גמורה בו, אף השמחה 

שמחת  אלא  הימנה(,  פטורה  אישה  אמנם  אם  בשאלה  להאריך  מקום  כאן  )ואין  הרגל  שמחת  אינה  הנדונה 

הנישואין; וברי שבשמחה זו אין חלקה פחות מחלקו. 

לעיל הערה 49.  96
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על המייבם, וזאת כפי שהעלינו. אלא שמבחינה מתודית אין להעדיף גרסה יחידאית של משנת 

הבבלי על פני כל שאר העדים, עדי 'סדר המשנה', עדי משנת הבבלי ועדי הברייתא, הגורסים 

כולם 'ולא מיבמין', לשון רבים.97 יתר על כן, גם מגוף העניין כך עולה: אילו הייתה גרסת 'אין 

כונס' מקורית, אין למצוא כל מניע להחליפה ללשון רבים; אך את גרסת 'ולא מיבמין' היה מניע 

של ממש לתקן, עקב לשון היחיד 'שמחה היא לו'. חילופים אלה מתפרשים אפוא דווקא בהנחה 

שהלשון המקורי תוקן בגרסתו היחידאית של קטע אוקספורד heb. d. 45. והואיל ולשון הרבים 

זה  )'מייבמין'( הוא המקורי, הרי אי ההתאמה שבלשון 'שמחה היא לו' מלמדת אף היא שנימוק 

אינו מקורי כאן, אלא ניטל כלשונו בידי בעלי הברייתא ממשנת ר' מאיר. ובמשנת ר' מאיר לשון 

היחיד אכן במקומו, שהרי מדובר במי שמלקט עצמות אביו ואימו. 

שהרי  במועד,  נאסר  לייבם,  ואף  אישה,  לישא  משנתנו:  בביאור  עניינו  הברייתא  סיום  אף   

הותרה  גרושה  החזרת  אבל  המועד;  בשמחת  כאמור  משתלבת  אינה  החדשה  באישה  זו  שמחה 

במשנה – ואת זאת מבארת הברייתא בכך ששמחתה פחותה: 'אינה שמחה לו', או 'אינה תחילה 

לו', היינו שאינה נעשית עתה אשתו לראשונה;98 הואיל וכבר היו נשואים בעבר, אין השמחה כה 

גדולה.

כדברי שרמר באשר לחילוף 'שמחה' ב'תחילה' בקטע זה. ראו: שרמר, למי נישואין )לעיל הערה 19(, עמ' 295,   97

הערה 24, וראו לעיל הערה 57.

לשון 'תחלה היא לו' עניינו: ראשונה היא לו, והשוו: 'שהולכין מעיר לעיר וממדינה ממדינה על שרץ שנמצא   98

מתוך   ,]43 עמ'  הופמן,  ]הוצאת   22 יא  לדב'  תנאים  )מדרש  שנייה'  אם  לו  היא  תחילה  אם  לידע  בככר, 

מדרש הגדול לדב' יא 22 ]מהדורת פיש, עמ' רלא[; מקבילה בספרי לדברים מח ]מהדורת פינקלשטיין, עמ' 

113[, ושם ליתא 'לו'(, היינו אם הוא ראשון לטומאה או שני; ולשון 'תחילה' כראשון רווח הרבה, וראו מאמרי 

93 והערות  'לתולדות פרשנותן של פרשיות מעשר: בין מגילת המקדש לחז"ל', תרביץ, עב )תשס"ג(, עמ' 

43–44. שרמר ביקש לסייע את פירושו )שנדון לעיל הערה 71(, כאילו הנישואין יש בהם צער, מנוסח קטע 

נישואין )שם(, עמ'  לו'. ראו: שרמר, למי  'מפני שתחילה היא  heb. d. 45, בנימוקו של הרישא  אוקספורד 

מתנות  רשימת  על   )370 עמ'  כהנא,  )מהדורת  קיט  לבמדבר  הספרי  לביאור  ילון  הצעת  יסוד  על  זאת   .295

כהונה ולוויה שבפרשת קורח: 'כל מצוות כהונה ]האמורות כאן[ נאמרו בשמחה מהר סיני, וזו ]מעשר ראשון 

האמור כאן[ בתחילה נאמרה, דברי ר' יאשיה; ר' יונתן אומר: אף זו בשמחה נאמרה' וכו'. הניגוד בין 'בשמחה' 

ל'בתחילה' מלמד לדעת ילון שכאן משמשת 'בתחילה' בהוראת חיל ופחד. ראו: ח' ילון, פרקי לשון, ירושלים 

תשל"א, עמ' 77. ולכך צירף כהנא את גרסתה היחידאית של יד מאוחרת בכ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית 

ebr. 32 לספרי שם: 'בחלחלה'. ראו: מ' כהנא, 'אקדמות להוצאה חדשה של ספרי במדבר', עבודת דוקטור, 
נאסרו  בענייננו  אף  שרמר,  טען  מעתה,   .96 הערה   143 עמ'  תשמ"ב,  בירושלים,  העברית  האוניברסיטה 

הנישואין במועד 'מפני שתחילה היא לו', היינו מפני שחיל ופחד יש בהם. ברם כבר העירותי שבפירוש המיוחס 

 – 'בתחילה'  של  מקום  בכל  הרֹווח  כמשמעו  היינו  כפשוטם,  הדברים  נתבארו  כבר  וסיעתו  לספרי  לראב"ד 

בין  אלא  ל'בתחילה'  שמחה  בין  אינו  הניגוד  כי   .92 עמ'  )שם(,  פרשנותן  לתולדות  מאמרי  ראו  בראשונה. 

'מהר סיני' ל'בתחילה': ר' יאשיה קובע שבניגוד לשאר מתנות כהונה, שנאמרו כבר מהר סיני )ראו מאמרי 

]שם[ הערה 40( וכאן רק חזרו ונאמרו, מעשר ראשון ֶנאמר בפרשה זו לראשונה )'בתחילה'(, ובזה סימן וראיה 

שמתנה זו אף לא ניתנה בשמחה כשאר מצוות שניתנו בסיני, כי לא ניתן מעשר ללויים אלא בדיעבד )בעקבות 

מעשה העגל, שהביא לפסילת הבכורות ולבחירת הלויים(. והוספתי שם שאכן לא מצינו בלשון חז"ל משמע 

זה שהציע ילון בלשון 'תחילה'. וברי שגרסת קטע אוקספורד heb. d. 45 בענייננו, 'תחילה היא לו', מתפרשת 



395'שמחה היא לו': משהו על תוספות למשנה וגלגוליהן ]25

מעתה מתבהר כי במשנתנו המקורית לא היה כל נימוק, לא לרישא ולא לסיפא, כפי שעלה   

בברייתא  שהוצעה  לרישא  ההנמקה  את  נטלו  המאוחרים  הלומדים  אבל  המשנה;  מניתוח  לעיל 

והדברים  הואיל  אך  בברייתא;  כמקומה  לרישא,  ההנמקה  נצטרפה  תחילה  למשנה.99  והוסיפוה 

נסתרים מהסברי האמוראים לדין שברישא, יש שהעמידוה בסיפא; ובדרך זו לשון היחיד 'שמחה 

 היא לו' אכן הולם ללשון היחיד 'מחזיר הוא את גרושתו'. אלא שגם אפשרות זו יצרה קושי גדול – 

וכי דווקא החזרת גרושה שמחה יש בה, ואילו בנישואין אין שמחה? קושי זה תורץ בדרכי דוחק, 

מתבטא  ההפוך,  בכיוון  זה,  תיקון  לו.100  שמחה  שאינה  מפני  שתוקן:  או  לעיל,  שנתבאר  כפי 

אף היא כפשוטה וכשאר כל היקרויותיו של לשון זה: לראשונה נעשית אשתו. וכך גם בעדי הברייתא דלעיל, 

על מחזיר גרושתו: 'אינה תחילה היא לו' – אינה אשתו לראשונה, ועל כן אף השמחה אינה כה גדולה, וכפי 

שפירשו הראשונים שגרסו כן. לאחרונה שב כהנא וביקש להשיב על דבריי. ראו: מ"י כהנא, ספרי במדבר: 

מהדורה מבוארת, ד, ירושלים תשע"ה, עמ' 944–945 והערה 126. באשר לפירושה של ברייתת הספרי כשיטת 

המיוחס לראב"ד, טען כהנא שהוא דחוק, שכן מדברי ר' יונתן החולק שם על ר' יאשיה וקובע 'אף זו בשמחה 

'בשמחה'  בין  ניגוד  קיים  שאכן  ומכאן  נאמרה',  ש'בתחילה  יאשיה  ר'  דברי  על  חולק  שהוא  עולה  נאמרה', 

ל'בתחילה'. אך כבר נתבאר שלדעת ר' יאשיה העובדה שפרשה זו בתחילה נאמרה, ולא בהר סיני, היא הנותנת 

שלא בשמחה נאמרה, כי הדברים כרוכים אצלו זה בזה להדיא; ראייתו של ר' יונתן שאף זו בשמחה נאמרה 

שוללת אפוא את דעת ר' יאשיה כולה, ובהמשך הדרשה ר' יונתן אכן מסביר שיסודו הראשון של מעשר ראשון 

כבר נאמר מסיני, ראו מאמרי )שם(. ולעיקר העניין, היינו שלא מצינו בשום מקום הוראת חיל ופחד בלשון 

heb. d. 45 במשנתנו  'בתחילה', ביקש שם כהנא להשיב, בעקבי שרמר, באמצעות גרסת קטע אוקספורד 

וגרסת עדי הברייתא דידן דלעיל – וכבר נתבאר שגם באלה ברי כי פשוטו של 'תחילה' כמשמעו )לראשונה(, 

וכביטוי הזהה שהובא לעיל בראש ההערה. עוד ציין כהנא למשנת סוטה ח, ו ומקבילתה בספרי לדברים קצח: 

ניסה'; כהנא הציע אפוא לבאר: שפחד  נפילה  'שתחילת  נפילה', שהגיהו אותה התלמודים:  ניסה  'שתחילת 

המנוסה נפילה, 'וצ"ע נוסף'. הדברים אכן דחוקים, ואף כאן 'תחילה' מתפרש כמשמעו: אם ַמתחילה ניסה, כבר 

מובטחת נפילה, וכמסופר בכתובים שהובאו שם. וכבר עמד על כך ר"ד פארדו, שושנים לדוד )לעיל הערה 22( 

למשנה שם, למרות תיקונם שלתלמודים. אף הרמב"ם בפירושו שם ביקש כנראה להותיר את נוסח המשנה 

כפי שהוא, ולראות בתיקון התלמודי פירוש, אך דומה שנדחק בביאור הדברים; והשוו גם ביאורו של אלבק 

 E. Baneth, ‘Textkritische Bemerkungen’, MGWJ, 70 בפירושו על אתר, ובהשלמותיו שם הפנה לדברי

pp. 263-264 ,(1926). נמצא שעדיין לא נמצא יסוד בלשון חז"ל להוראה המוצעת בלשון 'תחילה', והן בספרי 
לבמדבר והן בענייננו הלשון מתבאר כפשוטו וכמשמעו. 

שרמר לא העלה את ההצעה שההוספה נלקחה מן הברייתא, אך עצם האפשרות שבגרסה המקורית שלמשנה   99

לא היה כלל נימוק, הועלתה על ידו – על מנת לדחותה )שרמר, למי נישואין ]שם[, עמ' 294 הערה 20(. לדבריו 

קיומו של הנימוק כבר בימי התלמודים מלמד שאין מקורו בהוספה גיליונית, שהרי בתקופה ההיא עדיין לא 

הועלתה המשנה על הכתב ונלמדה בעל פה בלבד. ברם כבר נתברר לעיל שאין כל תיעוד אמוראי להוספה זו. 

באשר לרישא אין הנימוק מופיע אלא בידי הגרסנים שניסחו את שאלת הסתמא בלשון 'וכי שמחה היא לו מאי 

הוי', שלא כגרסת קטע אוקספורד heb. d. 45 וסיעתו בשאלה זו, המלמדת כאמור שלא היה כל טעם לרישא. 

ההוספה  שמקור  מניעה  אפוא  אין  בירושלמי.  הסופרים  שהוסיפו  בפסקה  רק  מופיע  הנימוק  לסיפא  ובאשר 

למשנתנו הוא אכן מן הימים שכבר הועלתה הספרּות התלמודית על הכתב. אך לעצם העניין אין צורך להניח 

שמקור ההוספה בגיליון כתוב, ויש לה להסתבר לא פחות כהוספה שבעל פה. 

כתיקונו של מגיה כ"י ליידן Cod. Or. 4720, שנדון לעיל הערה 63, וכגרסתם המשוערת של בעלי התוספות,   100

ראו לעיל הערה 58.
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'מפני  הנימוק  את  ברישא  המעמיד  לעיל,  שנזכרה   heb. d. 45 אוקספורד  קטע  של  בגרסתו 

שתחילה היא לו': לשון 'תחילה' בענייננו מצוי כאמור בחלק מעדי הברייתא, ומכאן נטלוהו בעלי 

גרסתו של קטע אוקספורד; אלא שבברייתא לשון זה משמש להטעמת הסיפא )'לפי שאינה תחילה 

לו'(, ואילו בקטע אוקספורד הפכוהו לאמירה חיובית, כדי לנמק באמצעותו את הרישא. וכבר 

נזכרה לעיל גרסתו של ר' שלמה בן היתום: במשנתו הנימוק היה מצוי הן ברישא והן בסיפא, והרי 

זה סימן מובהק לכך שמקור הדברים בהוספה, שנתלבטו הלומדים היכן לשלבה בגוף הטקסט, 

ומתוך כך יש שניתוסף הנימוק בשני המקומות האפשריים גם יחד.

*

שני מיני תוספות שניתוספו למשנת מועד קטן נחשפו כאן אפוא: אחת מהן ניתוספה בידי לומדי 

המשנה, 'תנאים' ארץ ישראלים, שלא הכירו בביאורה בבבלי, וביקשו לבארה מתוך התאמתה 

ְלהלכה העולה בסוגיית הירושלמי; ולצורך זה עשו הללו שימוש במטבע של ר' מאיר 'שמחה היא 

זו נקלטה לא רק בכתבי היד בני מסורת ארץ  לו', והעבירוהו כנימוק לדינּה שלמשנה. הוספה 

ישראל, אלא אף ברוב כתבי היד של המשנה הכלולה בבבלי; אך הואיל וסוגיית הבבלי עצמה 

הוא המקרה  וראשונים. שונה  גאונים  הדין  והוא  אימצוה,  היד שלא  היו מּכתבי  כנגדה,  מעידה 

ומתוך  היכרות עם הבבלי  אי  הנישואין במועד: כאן ההוספה לא באה מכוח  השני שנדון, בדין 

תיאום עם הירושלמי, אלא מקורה דווקא בברייתת הבבלי, שהיא שעשתה שימוש במטבע של 

ר' מאיר לשם ביאור המשנה. אך קשיים שנוצרו מהעברת הנימוק שבברייתא אל המשנה הביאו 

כאחד.  המקומות  בשני  הכפול  לשילובו  ואף  במשנה  לשיבוצו  שונים  מקומות  שני  בין  לחילוף 

מתוך הבהרתם שלדברים הללו נתבארו לפי דרכנו אף סוגיות התלמודים הנוגעות במשניות אלה.

*

כל ימיו ביקש רי"ן אפשטיין להגיע ל'משנה בהוצאה מדעית, מבוקרת ומדויקת, הוצאה המכריעה 

וקובעת נוסח שאפשר לסמוך עליו',101 וחיבור הענקים 'מבוא לנוסח המשנה' לא בא אלא להעמיד 

אפשטיין, מחקרים )לעיל הערה 36(, עמ' 1, מתוך הרצאתו 'המדע התלמודי וצרכיו' עם פתיחת האוניברסיטה   101

העברית. לדיון מפורט בתפיסתו העקרונית של אפשטיין על טיבו של נוסח המשנה, ראו: זוסמן, תורה שבעל 

פה )לעיל הערה 2(, עמ' 308–317. פוקס כבר עמד על כך שהתזה שייחס בוקסר לחיבורו של אפשטיין הפוכה 

 B. M. Bokser, ‘Jacob N. Epstein’s Introduction to the Text of ראו:  אפשטיין.  של  מדעתו  ממש 

the Mishna’, J. Neusner (ed.), The Modern Study of the Mishnah, Leiden 1973, p. 14; ע' פוקס, 
 '"מבוא לנוסח המשנה" – הרהורים במלאת חמישים שנה ולקראת הדפסה חדשה', מדעי היהדות, 38 )תשנ"ח(, 

עמ' 365, הערה 1. ואין צריך לומר שהתזה הפוליטית־אידיאולוגית שייחס מאיר לחיבורו של אפשטיין, לא 

סוף דבר שהיא משוללת יסוד מעיקרה, ובנויה על חוסר הבנה הן של אפשטיין והן של זוסמן )במאמרו תורה 

2[(, אלא שהפוכה היא בתכלית לאישיותו המדעית של אפשטיין; יש להצטער על  שבעל פה ]לעיל הערה 

שדברים כאלה מתפרסמים בבמה המיועדת לשמש מבטאה של הביקורתיות. ראו: י"צ מאיר, 'הספר הגדול 

ביותר בדורותינו – על מפעלו המחקרי של י"נ אפשטיין', קתרסיס, 28 )תשע"ח(, עמ' 102–111.
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תשתית איתנה למטרה זו. דא עקא, הָּכרֹות שיסד אפשטיין בספרו זה אף הן מלמדות כי הֲעמדת 

המשנה המקורית כפי שיצאה מתחת ידיו של רבנו הקדוש, והבחנתה שלזו מכל שניתוסף עליה, 

מינים ממינים שונים – משימת אדירים היא, שספק אם ניתן להשיגה. ואף על פי כן אין אנו בני 

חורין ליפטר הימנה, צו לצו קו לקו; ו'יהי רצון שלא תקצרנה ידינו ולא ִתָּכזב תקותנו'.102 
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אפשטיין, מחקרים )שם(, עמ' 18, בסיום אותה הרצאה.   102




