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  דבי רבי עקיבא ודבי רבי ישמעאל ומדרשי ההלכה שבידינו

  דבי רבי עקיבא ודבי רבי ישמעאל

  )פעמים 25הביטוי מופיע בירושלמי (עד כדון כרבי עקיבה כרבי ישמעאל 

  

 5  ב "סנהדרין סד ע; ספרי במדבר פיסקא קיב

  עקיבא ' ב דברי ר"ז תכרת לעוה"הכרת בעוה, 'הכרת תכרת הנפש ההיא'
  ונכרתה הנפש ההיא שומע אני שלש כריתות בשלשה עולמות [ישמעאל לפי שהוא אומר ' אמר לו ר

   ?הכרת תכרת הנפש ההיא] ל"מה ת
  דברה תורה כלשון בני אדם

 10  א "יז ע,  א"יט ה"ירושלמי שבת פ

   .אחת למילה ואחת לציצים ,אחת למילה ואחת לפריעה ,מיכן לשני מילות ,"המול ימול"
התורה , כרבי ישמעאל דו אמר לשונות כפולות הן; י עקיבה דו אמר לשונות ריבויין הןעד כדון כרב
   ?מנן ליה -  "גנב גנבת" "נכסף נכספת" "הלוך הלכת", דברה כדרכה

 ,אחת למילה ואחת לפריעה ,מיכן לשני מילות ,"אז אמרה חתן דמים למולות"אמר רבי יודה בן פזי 
 15   .אחת למילה ואחת לציצים

   .מיכן לנולד כשהוא מהול שצריך להטיף ממנו דם ברית ,"המול ימול"רב אמר 
    .מיכן לישראל ערל שלא ימול ואין צריך לומר גוי ערל ,"המל ימול"

   א"ה/ ג טור לו דף א פרק נדרים מסכת ירושלמי תלמוד

  ' כו כנדרים נדרים כינויי כל
 20   כנדרים' נדרי שכינויי מיכן אלא ',נדר' לומר תלמוד מה ',ידר כי איש' כתיב

   כשבועות שבועות שכינויי מיכן אלא ',שבועה' לומר תלמוד מה ',השבע או'
   כחרמים חרמים שכינויי מיכן אלא ',יחרים' ל"ת מה 'חרם כל אך'
   כנזירות נזירות שכינויי מיכן אלא ',להזיר'' לומ תלמוד מה ',נזיר נדר'

 דיברה והתורה הן כפולין' לשונו' דאמ ישמעאל' כר ;הן ריבויין לשונות' דאמ עקיבה' כר כדון עד
 25   ?מנלן 'גונבתי גונב' 'נכספתה נכסף' 'הלכת הלוך' כדרכה

 היוצא ככל' לומר תלמוד מה ',דברו יחל לא נפשו על אסר לאסור שבועה השבע או' ליי נדר ידר כי איש'
   כשבועה שבועה וכינוי כנדרים נדרים שכינויי מיכן אלא 'יעשה מפיו

   ?כחרמים חרמים שכינוי ומניין
 כינוי כאן שנאמר נדר אף כשבועה שבועה וכינוי כנדרים נדרים כינוי להלן' שנאמ נדר מה ',נדר' 'נדר'

 30   כחרמין חרמין

   ?כנזירות נזירות שכינויי ומניין
  כנזירות נזירות כינוי כאן שנאמר נדר אף כשבועה שבועה כינוי להלן שנאמר נדר מה ',נדר' 'נדר'

  ג "כט ע, ז"ב ה"ירושלמי פסחים פ

 "ובשל מבושל"תלמוד לומר  ?מניין לרבות שאר משקין ,אין לי אלא מים ,"ובשל מבושל במים"כתיב 
 35  . מכל מקום

  ? כרבי ישמעאל; עד כדון כרבי עקיבה
שאר משקין שמפיגין  ,שאינן מפיגין טעמן את אמר אסור מה אם מים ,תני רבי ישמעאל קל וחומר

  !?כל שכןטעמן לא 

  ' הלכה ה תלמוד ירושלמי מסכת ראש השנה פרק ג

 40   ,אילו המלכיות -" אלהיכם' אני יי"

   ,אילו הזכרונות - " זכרון תרועה"
   .אילו השופרות -" שופר תרועה"

   ,עד כדון ראש השנה
   :יובל

 45   ,"והעברת שופר תרועה בחדש השביעי בעשור לחדש ביום הכיפורים"

   ,"השביעיבחדש "וד לומר ץשאין תלמ
   ?"בחדש השביעי"מה תלמוד לומר 
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   .אלא כל מה שאת עושה בראש השנה הוי עושה בעשור לחדש
   .אף כאן מלכיות זכרונות ושופרות ,אן מלכיות זכרונות ושופרות]כ[( )מה 

  50 

   ?מניין שהיא פשוטה לפניה
  "והעברת שופר"תלמוד לומר 

   
   ?מניין שהיא פשוטה לאחריהו      )1א(

 55   ".תעבירו שופר"' תלמוד לו

   ,עד כדון יובל
   :ראש השנה

   ,"והעברת שופר תרועה בעשור לחדש ביום הכיפורים"
   ".בחדש השביעי"שאין תלמוד לומר 

 60   "בחדש השביעי"' מה תלמוד לומ

   ,אלא מה שאת עושה בחדש השביעי כבעשור לחדש
   .מה כאן תוקע ומריע ותוקע אף כאן תוקע ומריע ותוקע

  
   ?מניין שהן שלש שלשלש שלש

 65   ".שופר תרועה" "זכרון תרועה" "יום תרועה"תלמוד לומר 

   ,עקיבה' עד כדון כר
   :כרבי ישמעאל

   :תני רבי ישמעאל
   "תרועה יתקעו למסעיהם" "ותקעתם תרועה שנית" "ותקעתם תרועה"

 70   "ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו"והכתיב  ,אין תימר היא תקיעה היא תרועה

   .אף על פי שלא השמיטו אף על פי שלא תקעו בשופר  ,]היא[יובל "
   ?או יכול אף על פי שלא שילחו עבדים

  דברי רבי יודה  "היא"תלמוד לומר 
   .אף על פי שלא שילחו עבדים ,אף על פי שלא השמיטו "יובל" :רבי יוסה אומר

 75   ?ל אף על פי שלא תקעו בשופר]יכו[( ) או 

  ".היא"תלמוד לומר 
וכתוב אחר תולה אותה לענין שילוח  ,מאחר שהכתוב תולה אותה לעניין תקיעת שופר :אמר רבי יוסה

   ?מפני מה אני אומר יובל שלא בשילוח עבדים ,עבדים
  איפשר ליובל שלא בתקיעת שופר  ]אי[אבל ' פשר ליובל בלא שילוח עבדיאי]ש[) 1שאי(

 80   ,י בכל אדםתלו' ד ושילוח עבדי"א תקיעת שופר תלויה בב"ד

כנראה , כולל לרבי עקיבא עצמו, פעמים והעמדה מיוחסת לתנאים רבים ושונים 20המונח מופיע בבבלי  –גישת הבבלי 

  לא מופיע בבבלי, "עד כדון כרבי עקיבה"המונח , אין בזה מחלוקת שיטתית בין אסכולות

  

  א "עא ע -א "בבלי יבמות ע ע

 85  ? מנין לערל שאין אוכל בתרומה: ר אלעזר"א, תניא

מה תושב ושכיר , תושב ושכיר בתרומה+ ב"ויקרא כ+תושב ושכיר בפסח ונאמר + ב"שמות י+נאמר 
  ; ערל אסור בו -אף תושב ושכיר האמור בתרומה , ערל אסור בו -האמור בפסח 

  . לרבות הערל, ישאיש א+ ב"ויקרא כ: +הרי הוא אומר, אינו צריך: רבי עקיבא אומר
  .  דברה תורה כלשון בני אדם? האי איש איש מאי עביד ליה, אליעזר' ור

 90  ב "בבלי סנהדרין פה ע

  . ואנדרוגינוס, טומטום, לרבות בת - מה תלמוד לומר איש איש , איש איש+ 'ויקרא כ: +דתניא
  ? אביו מנייןאמו שלא , אביו שלא אמו, אין לי אלא אביו ואמו, אשר יקלל את אביו ואת אמו
  . דברי רבי יאשיה, אמו קלל, אביו קלל -תלמוד לומר אביו ואמו קלל 

  . עד שיפרט לך הכתוב יחדיו, ומשמע  אחד ואחד בפני עצמו, משמע שניהן כאחד: רבי יונתן אומר
 95   –נפקא ליה מומקלל אביו ואמו מות יומת  -? מנא ליה

   –. גינוסטומטום ואנדרו, ההוא מיבעי ליה לרבות בת: ואידך
   –! ותיפוק ליה מאיש איש

  .דברה תורה כלשון בני אדם
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  ב "בבלי ברכות לא ע

 100 -אם ראה , רבונו של עולם: אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא: אמר רבי אלעזר, אם ראה תראה

ואי , וכיון דמסתתרנא משקו לי מי סוטה, אלך ואסתתר בפני אלקנה בעלי, תראה  -ואם לאו , מוטב
  . ונקתה ונזרעה זרע+ 'במדבר ה: +שנאמר,  תורתך פלסתראתה עושה 

אלא למאן דאמר אם היתה יולדת בצער יולדת , שפיר -הניחא למאן דאמר אם היתה עקרה נפקדת 
  ? מאי איכא למימר, יולדת  ארוכים - קצרים , יולדת לבנים -שחורים , יולדת זכרים -נקבות , בריוח
 105  ; דברי רבי ישמעאל, אם היתה עקרה נפקדתש, מלמד -ונקתה ונזרעה זרע : דתניא

  ! וזו שלא קלקלה נפקדת, ילכו כל העקרות כולן ויסתתרו, אם כן: אמר ליה רבי עקיבא
, יולדת לבנים -שחורים . יולדת ארוכים -קצרים , יולדת בריוח -מלמד שאם היתה יולדת בצער : אלא

  .יולדת שנים -אחד 
  .  בני אדםדברה תורה כלשון  - מאי אם ראה תראה 

 110  מדרש אותיות התורה

   ב עמוד כט דף מנחות מסכת בבלי תלמוד

, לאותיות כתרים וקושר שיושב ה"להקב מצאו, למרום משה שעלה בשעה: רב אמר יהודה רב אמר
  ? ידך על מעכב מי, ע"רבש: לפניו אמר
 קוץ כל על לדרוש שעתיד, שמו יוסף בן ועקיבא דורות כמה בסוף להיות שעתיד יש אחד אדם: לו אמר
 115  . הלכות של תילין תילין וקוץ

 יודע היה ולא, שורות שמונה בסוף וישב הלך. לאחורך חזור: לו אמר, לי הראהו, ע"רבש: לפניו אמר
 הלכה: להן אמר? לך מנין, רבי: תלמידיו לו אמרו, אחד לדבר שהגיע כיון; כחו תשש, אומרים הן מה

  . דעתו נתיישבה, מסיני למשה
: לו אמר? י"ע תורה נותן ואתה כזה אדם לך יש, עולם של רבונו: לפניו אמר, ה"הקב לפני ובא חזר

: לו אמר, שכרו הראני, תורתו הראיתני, עולם של רבונו: לפניו אמר. לפני במחשבה עלה כך, שתוק 120 

? שכרה וזו תורה זו, ע"רבש: לפניו אמר, במקולין בשרו ששוקלין ראה, לאחוריו חזר]. לאחורך[ חזור
  .לפני במחשבה עלה כך, שתוק: ל"א

 ב"ע כב פסחים בבלי

 לאת )י דברים( שהגיע כיון. שבתורה אתים כל דורש היה, העמסוני נחמיה לה ואמרי, העמסוני שמעון
 125 כשם: להם אמר -? עליהן תהא מה שדרשת אתים כל, רבי: תלמידיו לו אמרו. פירש - תירא אלהיך' ה

 אלהיך' ה את: ודרש עקיבא רבי שבא עד. הפרישה על שכר מקבל אני כך, הדרישה על שכר שקבלתי
 .חכמים תלמידי לרבות - תירא

  א פרשה) אלבק-תיאודור( רבה בראשית

 זו גם איש נחום את ששימשתה בשביל לו אמר עקיבה' ר את שאל ישמעאל' ר] הארץ ואת השמים את[
 130  מהו) הכא(=  הכה' דכת' את' הדין, ריבויים גמים אתים, מיעוטים רקים אכים שנה ב"כ

  ב"ע נא סנהדרין בבלי

  . ישמעאל רבי דברי. נשואה ולא ארוסה... לזנות תחל כי כהן] איש[ ובת+ א"כ ויקרא+ דתניא
 אביה כאן נאמר - פנויה אפילו יכול. לשריפה יצאת נשואה ואחת ארוסה אחת: אומר עקיבא רבי

  . הבעל זיקת עם זנות - כאן אף, הבעל זיקת עם זנות - להלן מה. אביה להלן ונאמר
 135   –! ארוסה והיא נערה כאן אף - ארוסה והיא נערה להלן מה אי: ישמעאל רבי ליה אמר

   –. דורש אני ובת בת+ א"כ ויקרא+ אחי ישמעאל: עקיבא רבי ליה אמר
  ?לשריפה זו נוציא ובת בת דורש שאתה מפני וכי: ליה אמר

 ב"ה יג פרק תזריע ספרא

' ר דברי והבגד לומר תלמוד מנין שיפשה לאיכן לו שאין בגד, שיפשה לאיכן לו שיש בגד אלא לי אין
 140  , אליעזר

   שאדרוש עד שתוק לכתוב אומר את הרי ישמעאל רבי ל"א
  אתה הרים דקל ישמעאל אליעזר רבי לו אמר

לספרות לספרות לספרות לספרות מבואות מבואות מבואות מבואות , , , , ן אפשטייןן אפשטייןן אפשטייןן אפשטיין""""רשימה מליאה אצל הרירשימה מליאה אצל הרירשימה מליאה אצל הרירשימה מליאה אצל הרי(((( הבדלים נוספים בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא

  ))))521521521521----536536536536' ' ' ' התנאים עמהתנאים עמהתנאים עמהתנאים עמ

 145   א עמוד ג דף סוטה מסכת בבלי תלמוד -כל פרשה שנאמרה ונשנית ? רשות או חובה

  : גופא
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  . חובה אומר עקיבא ורבי, ישמעאל רבי דברי, רשות -  אשתו את וקנא
  . חובה: אומר ע"ור, ישמעאל רבי דברי, רשות - יטמא לה+ כא ויקרא+
  . חובה: אומר עקיבא' ר, ישמעאל רבי דברי, רשות -  תעבודו בהם לעולם+ כה ויקרא+

 150 כולה התורה בכל עקיבא' ור ישמעאל' ר, לימא: לרבא משרשיא רב לה ואמרי, לאביי פפא רב ליה אמר

  ! חובה: אמר ומר, רשות: אמר דמר, פליגי הכי
  ; פליגי בקראי הכא: ל"א

 כי לה סבר? ישמעאל' דר ט"מ. חובה: אומר עקיבא רבי, ישמעאל רבי דברי, רשות - אשתו את וקנא
 אחיך את תשנא לא+ יט ויקרא: +תורה שאמרה כלפי, אומר יעקב בן אליעזר רבי: דתניא; תנא האי

 155 ורבי. כתיב אחרינא קינוי? ע"ור. אשתו את וקנא קנאה רוח עליו ועבר: ל"ת? זו כגון יכול, בלבבך

 דבי לכדתנא; אשתו את וקנא נמי כתיב, נטמאה לא והיא נטמאה והיא למיכתב דבעי איידי? ישמעאל
 דבר בשביל אלא נישנית לא, ונישנית שנאמרה פרשה כל: ישמעאל רבי דבי דתנא, ישמעאל רבי

   .בה שנתחדש

  533' התנאים עמ לספרות ן אפשטיין מבואות"רי

 160 אלא ונשנ לא המיותרות הפרשיות כל לפיה שהרי, ישמעאל ר׳ של מדרשו פני כל את שינתה זאת מדה

  .ומלה מלה כל בכפולה לדרוש אפוא צורך ואין, בהן שנתחדש אחד דבר בשביל

   א עמוד כו דף שבועות מסכת בבלי תלמוד -כלל ופרט או ריבוי ומיעוט 

, ופרט בכלל כולה התורה כל את דורש שהיה הקנה בן נחוניא רבי את ששימש ישמעאל' ר: יוחנן ר"א
 כולה התורה כל את דורש שהיה זו גם איש נחום את ששימש עקיבא רבי, ופרט בכלל דורש נמי איהו

 165   .ומיעט ריבה דורש נמי איהו, ומיעט בריבה

  ? ומיעוטי ריבויי דדריש עקיבא' ר מאי
 ריבה, וריבה חזר - האדם יבטא אשר לכל, מיעט - להיטיב או להרע, ריבה -  תשבע כי נפש או: דתניא
  . מצוה דבר מיעט? מיעט ומאי, מילי כל ריבה? ריבה מאי, הכל ריבה - וריבה ומיעט

 לכל, פרט -  להיטיב או להרע, כלל - בשפתים לבטא תשבע כי נפש או: ופרט כלל דריש ישמעאל' ור
, להבא מפורש הפרט מה, הפרט כעין אלא דן אתה אי וכלל ופרט כלל, וכלל חזר - האדם יבטא אשר 170 

 למעוטי פרטא אהני, להבא והטבה הרעה בהן שאין דברים' אפי לאתויי כללא אהני, להבא כל אף
  .לשעבר והטבה הרעה בהן שיש דברים אפילו

  529' ן אפשטיין מבואות לספרות התנאים עמ"הרי

) וס״ז דברים ספרא וספרי( ר״ע של מדרשו מבית במדרשים רק מוצאים אני ר״ע של לשיטתו מתאים
 175  ).ומיעוט״ ריבוי הואיל ומצינו ״כלומר( מיעט הכתוב שריבה אחר: הטרמין את

   קכב פיסקא דברים ספרי - הלכה עוקפת את המקרא 

 ולקחת שנאמר קנה של הקרומית ואת הזכוכית ואת הקוץ את לרבות מנין, המרצע את ולקחת) יז(
. המתכת מן אלא לי אין אף המתכת מן המיוחד מרצע מה מרצע אומר רבי יהודה ברבי יוסי רבי דברי
+ יג יז ויקרא+ אמרה התורה המקרא עוקפת הלכה מקומות בשלשה אומר ישמעאל רבי היה מיכן
+ א כד דברים+ אמרה התורה, צמחים שמגדיל דבר בכל אמרה והלכה בעפר וכסהו דמו את ושפך 180 

 בכל אמרה והלכה במרצע אמרה התורה, בתלוש שהוא דבר בכל אמרה והלכה כריתות ספר לה וכתב
  . מעומד במזוזה או בדלת אומר רבי. דבר

   ב"ה/ א טור מה דף ח פרק יומא מסכת ירושלמי תלמוד -לימוד מגזירה שוה שאינה מופנה 

 חייבין הקל העינוי אם מה ,העינוי מן למד הייתי צריך שאינו במלאכה עונש יאמר לא חייה רבי תני
 185 אזהרה ליתן אלא במלאכה עונש נאמר לא הא ,כרת עליה חייבין שיהו דין אינו החמורה מלאכה כרת

   .לפניו אזהרה בעינוי שנאמר עונש אף לפניו אזהרה במלאכה' שנאמ עונש מה ,לפניו
   אחד מצד מופנה' אפי שוה גזירה למידין אמרה הדא זעורה ר"א
   מופנה שאינה פי על אף שוה מגזירה למדין אמר עקיבה' דר היא עקיבה' דר ולא יודן ר"א

 מה בעינוי הזה היום בעצם ונאמר במלאכה הזה היום בעצם נאמר אומר יעקב בן אליעזר רבי תני
 190 הזה היום בעצם אף לאזהרה עונש בין ללילה יום בין בו חלקתה לא במלאכה שנאמר הזה היום בעצם

   לאזהרה עונש בין ללילה יום בין בו נחלוק לא בעינוי שנאמר
   ישמעאל כרבי עקיבה כרבי כדון עד

 לך שאסרתי' מלאכ מה לעינוי' מלאכ הקיש השביעי בחדש עולם לחוקת לכם והיתה ישמעאל רבי תני
  כרת עליו שחייבין עינוי לך שאסרתי עינוי אף כרת עליה שחייבין מלאכה
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  רבי ישמעאל

  . הגוי זה שכיר. תושב גר זה תושב. בו יאכל לא ושכיר תושב
 הערל את בה לפסול התרומה על הפסח מן לדון נאמר למה בו יאכל לא ושכיר תושב אומר אליעזר רבי
 את בה שיפסול דין אינו חמורה תרומה. הערל את בו פסל, הקל פסח ומה בדין לי יש יאמר שלא עד

 200 תאמר. הערל את בו פסל לכך. לאוכליו אכילתו זמן הכתוב בו שמיעט בפסח אמרת אם לא ,הערל

   הערל את בה שנפסול דין אינו לאוכליה אכילתה זמן הכתוב שריבה בתרומה
 בפסח ושכיר תושב נאמר ,ש"ג ולדון להקיש מופנה. בתרומה ושכיר תושב בפסח ושכיר תושב ל"ת

  . הערל את בו פוסל להלן אף הערל את בו פוסל כאן מה. בתרומה ושכיר תושב ונאמר

   ב"ה/ א טור נט דף א פרק קידושין מסכת ירושלמי תלמוד -למד מן הלמד 

 205  ' כו בכסף נקנה עברי עבד

 אף ובשטר בכסף נקנית עברייה מה לעברייה עברי הקיש העבריה או העברי אחיך לך ימכר כי כתיב
   ובשטר בכסף נקנה עברי
   מנלן בשטר כסף אין חנם ויצאה דכתיב בכסף ניחא

   מלמד למד נמצא מעברייה למד ועברי חורין מבת למידה עברייה
' ר תני אשכח הלמד מן למד ליה דלית ישמעאל כרבי הלמד מן למד ליה דאית עקיבה כרבי כדון עד 210 

  ' מחופש חפשי מלה וחפשה מילה להא ישמעאל
   ישמעאל לרבי ליה אית והכא הלמד מן למד ישמעאל לרבי ליה לית אתר בכל
  ' בשט כאן אף' בשט להלן' שנ שילוח מה שילוח שילוח ישמעאל' ר תיתי מנן' חכ בשם לה תני
  לאחרים להיקנות הכא ברם לעצמה להקנות תמן דמיא ולא

בבלי אין זכר לקיום מחלוקת של בתי המדרש , א"ה/ ד טור יא דף יא פרק יבמות מסכת ירושלמי תלמוד -עונשין מן הדין  215 

   בזה

  'וחומ מקל עונשין ואין וחומר מקל למידין אמר ישמעאל' דר ישמעאל וכרבי

  527' התנאים עמ לספרותמבואות , ן אפשטיין"הרי

 מוצאים שאנו ,ישמעאל ר׳ של מדרשו מבית מדרשי־ההלכה מוכיחים העיקרית היא הירוש׳ וששיטת
 220 כן אמרת אם אלא, 'וכו אם לי בדין יש) הכתוב( יאמר שלא עד הא ,האלה החוזרים הדברים את בכולם

 ר׳, ישמעאל ר׳ תלמידי של דעתם היא וזו ,הדין מן שאין עונשין ללמדך 'וכו נאמר לכך, הדין מן ענשת
 י וראב״ש"שרשב העירונו וכבר. ר״ע במדרשי כזה נמצא לא אחת פעם אף אבל .יונתן ור׳ יאשיה

  ,ר״ע של מדרשו מבית והם ,הדין מן עונשין- אומרים

  531' התנאים עמ לספרותן אפשטיין מבואות "הרי

 225  .  למעט. מן -מ 

 ור׳, 'וכו להוציא הבהמה מן דורש עקיבא לחם ורבי כל ולא) יט טו במ׳( מלחם: דורש עקיבא רבי
דקרא  דאורחיה, הדין מן לומדו ישמעאל ור׳, 'וכו הנרבע ואת הרובע את; שוה מגזירה לומדו ישמעאל

 רובע הוציאשהוא  אלא ישמעאל״׳ ר׳ דבי ל״תנא) ב כח( שט בבבלי שאמרו כמו, הכי״ לאישתעויי
  .ישמעאל כר׳ מק״ו ולא) שם( בהם״ ״משחתם מן ונרבע

 230  536' שם עמ

 ההולך כזה מדרש שפני מובן .ור״ע ישמעאל ר׳ בהם שנחלקו העיקריים הקוים הם אלה דרכי־מדרש
  .צורה אחרת מקבלים ל א ע מ ש י ר׳ של המדרש בדרכי
 הכתוב באים על הם אין, בפשטותם מצטיינים ישמעאל ר׳ של מדרשו מבית המדרשים, כן ואמנם

, הכתוב לפשט הדרשה לקרב את משתדלים אלא אופן  ל כ ב ההלכה את ממנו להוציא כדי בעקיפין׳
 235  ).להלן עי׳( כפולים ולשונות יתורים ם ת ס דורשים הם ואין

ת ת ת ת י השל פיתח בספרו תורה מן השמים רעיון שבתי המדרש נחלקו מחלוקי השל פיתח בספרו תורה מן השמים רעיון שבתי המדרש נחלקו מחלוקי השל פיתח בספרו תורה מן השמים רעיון שבתי המדרש נחלקו מחלוקי השל פיתח בספרו תורה מן השמים רעיון שבתי המדרש נחלקו מחלוק""""אאאא    ––––הבדלי תפיסות על ההתגלות 

  מהותית על הבנת ההתגלותמהותית על הבנת ההתגלותמהותית על הבנת ההתגלותמהותית על הבנת ההתגלות

   ט פרשה דבחדש' מס ישמעאל דרבי מכילתא

  . הקולות את רואים העם וכל
 240 דבר רואין, הנראה ושומעין רואין אומר עקיבא רבי; ישמעאל רבי דברי, הנשמע ושומעין הנראה רואין

  ... אש להבות חוצב' ה קול+ ז כט תהלים+' שנ, הלוחות על ונחצב הגבורה מפי יוצא אש של
  . עמכם דברתי השמים מן כי
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 שני יתקיימו כיצד, סיני הר על' ה וירד )כ יט' שמ( אומר אחד וכתוב, השמים מן כי, אומר אחד כתוב
 את הראך הארץ ועל[ ליסרך קולו את השמיעך השמים מן )לו ד' דב( השלישי הכריע; הללו מקראות

, אומר אחד וכתוב, השמים מן כי, אומר אחד כתוב אומר עקיבא' ר; ישמעאל' ר דברי, ]הגדולה אשו 245 

 מן עמהן ודבר ההר ראש על העליונים שמים ה"הקב שהרכין מלמד, ההר ראש אל סיני הר על' ה וירד
  .רגליו תחת וערפל וירד שמים ויט) י יח' תה( א"וכה' וגו השמים מן, שנאמר, השמים

  ))))568568568568----569569569569' ' ' ' רשימה אצל אפשטיין עמרשימה אצל אפשטיין עמרשימה אצל אפשטיין עמרשימה אצל אפשטיין עמ((((הבדלי טרמינולוגיה בין בתי המדרש
  עקיבא רבי דבי  ישמעאל רבי דבי

  מלמד  מגיד

  לומר תלמוד מה   נאמר למה

  יכול  אני שומע

   מעשה  וכבר

  לו אמר    לו נם

  והלא דין הוא  שהיה בדין

  מדרשי הלכה דבי רבי ישמעאל

 250  544' עמ אפשטיין

  :הם שישנם בידינו,  ישמעאל ר׳ של מדרשו מבית שהם, מדרשים קטעי או, המדרשים
  ). ישמעאל דר׳( מכילתא) א
  , במדבר ספרי) ב

  . נד—א פיס׳ דברים ספרי) ג

וחלק מן , 192-189 ישראל ובתפארת, 71-69, 62-56' הופמן עמ הו׳ שבמ׳׳ת הגגיזה מן הקטעים) ד 255 

  . הגדול ממדרש במ״ת הופמן שאסף הקטעים
  .הספרא שבתחלת ישמעאל דר׳ ברייתא) ה
  .א"פי-ט"וקדושים פ, ג"מות פי אחרי ׳פ בספרא וסףנש דעריות) מגילתא( מכילתא) ו
  )שמיני –צו ( דמילואים מכילתא) ז
 260  . כולו ופ״ג) ה׳ ינלפ כבר ואולי( ז-ה ׳׳אפ שבועות תאפשבתוס הקטע) ח

  ).ישמעאל״ ר׳ ינ״ת( ושבירושלמי )ישמעאל״ ר׳ דבי אנ״ת( שבבבלי ישמעאל ר׳ מדבי םהציטטי) ט

  מדרשי הלכה דבי רבי עקיבא
 נתפשטה. והלכה וגדלה הבבליים בבתי־מדרש שרשים שהכתה, המדרש שיטת לאותה עכשיו באים אנו

 ר׳ בית של המדרש לשיטת אני מכוון -  השלטת לשיטה והיתה גבולות כל כמעט שעברה עד ונסתעפה
 265  .עקיבא

 ,ומיעוטים הם דורשים ריבויים; מדרשו ובית ישמעאל מר׳ מדרשם מדרשו שונים בשיטת ע ובית"ר
 שיטה ע״פ. בכלל יתור לשון וכל ,ופעלים שמות של כפילות, וממי״ם ווי׳׳ם, ורקים אכים, וגמים אתים

 הכתוב שריבה אחר( המדרשית כל הטרמינולוגיה ונשתנתה המדרש אופי כל מדרשם בבית זו נשתנה
 במדרשיהם שנזכרו התנאים רוב שגם מאליו ומובן). 'וכו יכול ,מלמד ,ת״ל מה ,ריבה ,לרבות ,מיעט

 270  .ותלמידיהם ר״ע מתלמידי ,בית־מדרשם הם מחכמי

) שבשני התלמודים בשמם מפורשים מציטטים חוץ( הם הם, והטרמינולוגיה התנאים, השיטה ,אלה
  .ר״ע דבי של המדרשים את ידם על להכיר כדי המובהקים הסימנים הם

  :ר״ע לבית שייכים ושבידינ ממדרשי ההלכה
  .ספרא״", )כהנים תורת( אויקר ספר הלכה של מדרש) א
 275  .שג- נה סימ׳ דברים ספרי״") ב

 של אחדים שבמדרש־הגדול וקטעים סתמיים ציטטים מתוך הופמן שחידשה, דרשב״י״ ״מכילתא) ג
  )אפשטיין מצא קטעי גניזה ויצא לאור במהדורה חדשה( וקמברידג׳ שבאוכספורד הגניזה

 שבילקוט וציטטים מפורשים ציטטים מתוך הורוויץ באחרונה שאסף, )לבמדבר( זוטא״ ״ספרי) ד
   הגגיזה של קטן אחד וקטע שבמה״ג סתמיים

 280 כולם ולא, שווים בכל דבר כולם שלא אלא, ומדרשו ר״ע בשיטת הולכים שכולם, שבכולם השוה הצד

  .יצאו אחד מסדר מידי
  .מנחם כהנא הוציא לאור את ספרי זוטא לדברים) ה
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  )רובן מהדורות מדעיות( של מדרשי הלכה מומלצות לשימושכתבי יד ומהדורות 
  כתבי יד  מדעיתמהדורה   שם המדרש

  מכילתא דרבי ישמעאל 
למהדורה מקוונת , רבין –הורוביץ 

  לחצו כאן

  :עדי הנוסח

  151 אוקספורד

  117 מינכן יד כתב

   וטיקן יד כתב

   קזנטנזה-רומי י"כ

   ראשון דפוס

  .קטעי גניזה

אף אחד מכתבי היד לא נחשב 

, עם זאת. משובח באופן יוצא דופן

האקדמיה ללשון בחרה את כתב יד 

  .אוקספורד כאב טקסט

יש עותק מוקלד של כל עדי הנוסח 

באתר של אוצר עדי נוסח לספרות 

  לחצו כאןהתנאית 

  

  י"מכילתא דרשב 

מהדורה ראשונה יצאה על ידי 

למהדורה מקוונת , צ הופמן"הרד

על פי מהדורה מדעית ; לחצו כאן

קטעי גניזה יצאה לאור על ידי 

למהדורה מקוונת , מלמד –אפשטיין 

לפרשיות נזיקין יש ; לחצו כאן

עבודת דוקטור של ליאורה אליאס 

יש עותק (ובתוכו מהדורה חדשה 

  )בספריית הישיבה

 –מהדורת אפשטיין , קטעי גניזה

  מלמד משתמשת בהם

  ספרא

י פמדעית חלקית על  יש מהדורה

א "של א 66כתב יד וטיקן 

על  יש מהדורה חלקית ;פנקלשטיין

 ;פי כתבי יד בהוצאת מכון אופק

, וייס' במחקר מפנים למהדורת א

  לחצו כאןלמהדורת מקוונת 

ככתב יד מעולה  נחשב 66כתב וטיקן 

יש . ויש תמיד לחתור ללמוד על פיו

, עותק מוקלד שלו במילון ההיסטורי

ויש פקסימיליה שלו בספריית 

שלמה נאה ; הישיבה ובאוצר החכמה

  י וטיקן"כתב דיסרטציה על כ

  ספרי במדבר
למהדורה מקוונת , מהדורת הורוביץ

  לחצו כאן

מנחם ; 32כתב יד וטיקן  –אב טקסט 

אקדמות "כהנא כתב דיסרטציה 

, "להוצאה חדשה של ספרי במדבר

ובתוכו יש מהדורה חדשה לפרשת 

  חלה

  במדבר ספרי זוטא
למהדורה , במהדורת הורוביץ

  לחצו כאןמקוונת 
  

    א פינקלשטיין"מהדורת א  ספרי דברים

    מהדורת מנחם כהנא  ספרי זוטא דברים

    צ הופמן"מהדורת רד  מדרש תנאים לדברים

למעט (קטעי גניזה למדרשי הלכה 

  )ספרא

קטעי מדרשי הלכה , כהנא' מנחם י

  .מן הגניזה
  

 


