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  תוספתא

  ם על תוספתא"ג ורמב"רש

  אגרת רב שרירא גאון

. או בזמן אחד עמה, לאחר חתימת המשנה נכתבה, חייא כתבה' ותו התוספתא ששמענו שר: שאלה
ומה ראה רבי חייא לכתבה אם עשה בה תוספת דברים שהם מפרשין את עניני המשנה אמאי הניחן  5 

  .רבי ולא כתבן והלא משם חכמי המשנה אמורים
ולא מסיימא לן מילתא אי ביומיה ) סידר אותה(= ודאי הוא תרצה . חייא' ולענין תוספתא דר: התשוב

אבל בלא ספק בתר ). אם בימי רבי סידר אותה או אחריו, ולא מפורש לנו הדבר(דרבי תרצה או בתריה 
ומילי ). אחרי שסודרו הלכות משנתנו סודרה התוספתא(דאתרצן הלכות משנתנו אתרצה תוספתא 

ודברי התוספתא ברור שאחרי המשנה הם (תוספתא ברירן דבתר מתניתין אינון ועליהון תניין ד 10 

  ...מיהו אמרי רבנן דביומי דרבי אתרצן תוספתא ומתניין)... ועליהם נשנו
לכתוב ולחבר כל מה שהיה שנוי ' אלו בקש ר. חייא לכתבה ואמאי לא כתבה רבי' ודאמריתו מה ראה ר

וכגון , אלא רבי עיקרי הדברים תקן וכתב, )ארוכים הדברים והם ייעקרו(תעקרן אריכן מילי וא, בימיו
מגמר ממנו ) שאפילו מפרט אחד(דאפילו מחדא מילתא , )לשון קצרה(ולשנא קייטא ] כללות[=קלות 

כמה טעמי ותלי תילים של הלכות והגדות גדולות ונפלאות דבסיעתא דשמיא אתאמרה מתניתינן  15 

ובא (חייא ופשט בברייתא פרטי ואנפי להנהו עיקרי וכללי ' ואתא ר). ה המשנהשבעזרה משמיים נשנת(
ורובי דטעמי דנפישין ) חייא וביאר בברעעצא פרטים והיבטים של אותם העיקרים והכללים' ר

עיקרם , ורוב הטעמים הרבים והרווחים בברייתא(עקר דילהון במתניתין , ומרווחין בבריתא
  ): א, כא(בתעניות ' ן סמכינון כדאמועל עקר דמתניתי, )במשנתנו

תלא נפשיה באסקריא ) יוחנן שפרש מהישיבה לעסוק במסחר' תלמיד חכם חבירו של ר(ִאלפא  20 

' חייא ודבי ר' אי איכא אינש דשאיל מינאי מילתא בדבי ר: אמר, )נתלה מתורן של ספינה(דספינתא 
אם יש אדם ששואל ממני דבר מבית (נפילנא מאסקרה וטבענא  , אושיעיא ולא פשיטנא ליה ממתניתין

  ). אפול מהתורן ואטבע, אושעיא ולא אוכיח אותו מהמשנה' חייא ור' מדרשם של ר
  ... אושעיא אית לן למפשט ממתניתין' חייא ור' אלמא כל מאי דאיכא בדבי ר

מא הלכה וסת כגון מלתא דחזי רבי, אין שומעין לו חייא בברייתא לאפלוגי עליה דרבי' ואלו אתא ר 25 

) כגון דבר שראה רבי מהי ההלכה וסתם אותה במשנתנו(אף על גב דהוי בה פלוגתא מעקרא , במתניתין
חייא פירש ' וכשבא ר(' ג דסתימא במתני"חייא מפרש דפלוגתא היא מעיקרא אע' וכד אתא ר

  ...אנן כמתניתין עבדינן, )שמתחילתה היא הייתה מחלוקת

  ם הקדמה לפירוש המשנה"רמב

והיתה ברורה אצלו מרוב חדות , בה כלומר במשנה דברים קצרים הכוללים ענינים רבים ועשה דבריו 30 

לפי שחכמים הראשונים לא היו , אבל מי שלמטה ממנו הנה היא קשה עליו, שכלו ורוחב בינתו
חייא לחבר ספר ללכת בו בעקבות ' לפיכך ראה אחד מתלמידיו והוא ר. מחברים אלא בשביל עצמם

ונתכוון בה לבאר המשנה ולהוסיף ענינים . והיא התוספתא, שאינו ברור בדברי הרבלבאר בו מה , רבו
. וחדשם כדי ללמדינו איך ללמוד ולחדש מן המשנה, שאמנם אפשר ללמדם מן המשנה אבל אחרי יגיעה

 35  .  אושעיא' וכך עשה גם ר

                                          ?מי ערך את התוספתא

 ב"ע-א"חולין קמא ע

לאו אמינא לכו כל מתניתא דלא תניא בי רבי חייא ובי רבי אושעיא משבשתא היא : זירא' אמר ליה ר
כל ברייתא שלא נשנתה בבית מדרשם של רבי חייא ורבי אושעיא : הלא אמרתי לכם(ולא תותבו מינה 

 40  ). היא משובשת ואין להקשות ממנה

  .בבלי סנהדרין פו

סתם , סתם ספרא רבי יהודה, סתם תוספתא רבי נחמיה ,מאיר סתם מתניתין רבי: אמר רבי יוחנן
  וכולהו אליבא דרבי עקיבא, ספרי רבי שמעון

  242' התנאים עמ לספרותמבואות , ן אפשטיין"רי

 45 בתוספתא שישנם כיון אבל, נחמיה' לר אינה שלנו תוספתא סתם אמנם –" תוספתא סתם"ל ואשר

 אינו שלנו בתוספתא הסדר וגם, קדומה למשנה אלא ושלנ למשנה מקבילים שאינם, דברים כמה שלנו
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 נחמיה' ר של הישנה בתוספתא השתמשה שלנו שתוספתא, הוא סימן – המשנה להלכות תמיד מקביל
  ...רבי משנת, למשנתנו להתאימה כדי דברים בה והוסיפה, )ע"ר למשנת(

  243' שם עמ

 50 : שהרי, "חייא' ר תני" עם] זהה[=  אחת אינה התוספתא אבל

 בעל כבר שהעיר כמו( זו אצל זו" חייא רבי משנת"ו" תוספתא" נזכרות, הנזכר הוריות בירושלמי .1
 ]). 4[ הכריתות

 התוספתא את מצטט הבבלי שבהן דוגמאות: [לתוספתא שוה אינו שבבבלי" חייא רבי תני" .2
: א"רע אס – ב"ע ס נזיר:] 'חייא רבי תני' בלשון אחרת ברייתא מביאה ולידה) 'רבנן תנו' בלשון(
' ר תני והא)... תוספתא(=  ר"ת: "א"ע סז בתרא בבא; ..."חייא' ר תני)... תוספתא(=  ר"ת" 55 

 הכי רב ליה אמר מתניתא הא כי עובדא למיעבד סבר לוי... ר"ת: "א"ע נב כתובות גם... ". חייא
 חייא 'ר)". ד"פ תוספתא(=  דתניא הא כי אלא מתניתא הא כי הילכתא לית) חייא' ר( חביבי אמר
 והבבלי, דברים עליה והוסיף, בעיקרה שלנו לתוספתא מתאימה שהיא, זו ברייתא אפוא ידע

 ...זו אצל זו מביאן

 60 ... חייא' לר שלנו תוספתא שייחסו הראשונים של ליחוסם יסוד כל ואין

  
 מקבילה משנה אלא חומר אספת אינה חייא רבי משנת כי, שלנו ולתוספתא חייא' לר אחרת דרך וגם
 דברי – יחיד ובלשון, שבמשנה יחיד דברי" חכמים" בלשון שונה חייא' ר; הלכה שקובעת, שנתנולמ

 דברים בהרחבת המשנה את מציעה, משנתנו נגד הלכה קבועת חייא' ר משנת; שבמשנה" חכמים"
 65 היא. התוספתא כן שאין מה... מעשה ידי על רבי משנת אחרי שנתחדשו הלכות מוסיפה, ובפירושה

 משנת הבאת ידי על, המחלוקת העתקת ידי על, הישן החומר אספת ידי על המשנה שלמתה בעיקרה
 וזו, "משנה" היא חייא' ר של זו; קבוע לנוסח ביאור אלא פרפרזה שאינו, "פירוש" ידי על, אחר תנא
  .תוספתא – שלנו

  245' שם עמ

, קרנא, לו, הושעיא' ור חייא' ר, קפרא בר: רבים ברייתות בקובצי הירושלמי גם הבבלי גם והשתמשו 70 

 לשונה זה אין התוספתא את מעתיק שהבבלי בשעה ואפילו. ועוד שמואל דבית, רב דבית, רבי דבית
- בעל, הגאונים ימי סוף עד, ַכמשנה התוספתא את השונים" תנאים"ה היו שבבבל מפני, ממש וסגנונה

 של דברים-הוספת וגם פירוש גם מוסיפים שהיו ויש, ישראלי- הארצי הסגנון את לפעמים משנים – פה
  . לתוספתא הבבלי שבין השינויים סוד זהו. אמוראים

 75  : אפוא הוא היחס

 שהיא, שבירושלמי הברייתא – שלנו והתוספתא שבבבלי הברייתא: ילדיה שני – קדומה תוספתא
  .שלנו התוספתא ממוצא

  מחקרים בברייתא ובתוספתא, אלבק' ח

 וכינס שונים מתאנים ונמסר שונים בקבצים שמצא החומר כל את קבץ התוספתא שעורך מזה מוכח
 80 ועורך" תנאים"ה פעמים שכמה אפשר כמובן אחד בספר) ולברייתא למשנה( והתוספות הברייתות את

 השתמשו" תנאים"שה לומר אין אבל. מחבירו לקח שאחד ולא המקורות באותם השתמשו התוספתא
 ומכילה שונים וליקוטים מחיבורים וקטתומל מקובצת רק בעצמה שהיא כיון, שלנו בתוספתא

 מי לברר אפשר שאי אף. האלו" תנאים"ה של לזמנם קדום לא בודאי עריכתה וזמן, ותוספות ברייתות
 של ובמסורת בקבצים והשתמש האמוראים ימי בסוף חי שעורכה ברור זה אבל, התוספתא וערך חבר
 85  .מדרשות בתי כמה

  שהאמוראים לא מצטטים בדיון התלמודי ראשונים על תופעה של ברייתא בתוספתא

  עג עמוד, הכפורים יום הלכות, גיאת ץ"רי הלכות

 ופני רבו ופני אביו פני להקביל] הכיפורים ביום[=  הולך היה: "מצינו) ה"ה ד"פ כיפורים( ובתוספתא
 פני' דעתך סלקא דאי, בודאי היא ומשובשת." חושש ואינו צוארו עד במים בנהר כדרכו עובר, תלמידו
 90 לנו אין הילכך? ממנה ללמוד אותה וקבעו תלמוד בעלי עליה סמכו לא מה מפני – הוא דווקא' תלמידו

  בדבר לעשות יש ולחומרא, עליה לסמוך

 ד"תשס סימן, ג פרק חולין ף"רי

 זו ברייתא הייתה שאם(' להו דמסייעא תניא' בגמרא אמרינן הוה, מתניתא להא איתא דאם
 מהא בגמרא להו סייען דלא וכיון; )'להם המסייעת] ברייתא[ נשנתה' בגמרא אומרים היו, ]מקובלת[
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 95 שומעים אנחנו, הזאת מהברייתא בגמרא להם סייעו שלא וכיון( מתניתא להא דליתא שמעינן, מתניתא

 ])...מקובלת[ ברייתא אותה שאין

 ודין עד ה"ד א"ע כא לכתובות מקובצת בשיטה, יונה רבנו תלמידי

 וזה( אושעיא' ור חייא' ר בי איתניא דלא בירושלמי להו דקים למימר איכא... ספתאבתו דתניא והא
 לומר יש]... זו תוספתא הביא לא והירושלמי, זו לסוגיה הרלוונטיים דברים[ בתוספתא ששנתה

 100 הוה ובקיאין) אושעיא' ור חייא' ר של מדרשם בבית] זו ברייתא[ נשנתה שלא ידוע היה שלירושלמי

 בעצמו הלשון באותו בירושלמי מצויות הם כי, שבידנו בתוספתות ירושלמי תלמוד בעלי

 חלק תנו ה"ד א"ע סג בתרא בבא ם"רשב

 וזה(' הבנים עם יירש בנכסיי לפלוני חלק תנו האומר, 'בבא דהך) ז"הט ז"פ( בתוספתא דתניא ג"ואע
 ליה דלית כגון יירימ הכא למימר איכא) א) (שבגמרא בברייתא' בבא הך'ב שצוטטה ההוראה את סותר

 105 למקרה ובניגוד[, בנים לו שאין במקרה עוסקים, שבגמרא ברייתא, כאן כי לומר יש... (בני

 מייתי הוו להו שמיע הוה דאי, ברייתא הך להו שמיע הוה דלא למימר איכא נמי אי) ב]) (שבתוספתא
 ... המדרש בבית לה

 א"ע רצד, )נתן בן אלעזר' לר( ן"ראב ספר בתוך, ם"רשב

 בבית הוזכרו ואילו, שלנו וברייתות משניות שמכחישות בתוספתא מצאתי ברייתות הרבה אני גם
 110  בהן בקיאין אין ברייתות אבל. מהן מקשין היו התלמוד את כשסידרו המדרש

  כ סימן) התשובות חלק( הישר ספר

 לתלמוד מיניה ומסייעינן פרכינן ולא שלמה היא ובתוספתא שלנו בתלמוד קטועות ברייתות כמה שהרי
 . ללמוד יש שלנו לתלמוד קשות שאינן מאותן אבל, בימיהם נודעה שלא התלמוד שמוכיח כיון שלנו

 א"ע נג כתובות ן"רמב

 115  ליה שמיע לא ברייתא

  .ט"ירושלים תשכ, )צ מלמד"ע: עורך(פריס פריס פריס פריס - - - - ספר זכרון לבנימין דהספר זכרון לבנימין דהספר זכרון לבנימין דהספר זכרון לבנימין דה, "תוספתא למסכת תמיד", אברהם גולדברג

 חיצוני הבדל, כרונולוגי הוא העיקרי ההבדל. המשנה המשך אלא פתאהתוס אין מסויימת מבחינה
 זכו שלא, רבי של לדור קדומים דורות של לימוד שכבות גם בתוכה שומרת התוספתא אמנם. גרידא

, הרשמית למשנה להיכנס היו ראויות זמנן מבחינת אשר, אלו גם אבל. הרשמית המשנה בתוך להיכלל
 120 שקדמה במשנה לשכבה אחת כל, פירוש של שכבות בהכרח הן אלו תשכבו". המשך" של היא תכונתן

 מקבילה להיות יכולה אינה התוספתא של הראשונה שהשכבה אפוא יוצא. אחד בדור הפחות לכל לה
 השלישית לשכבה בזמן מקבילה התוספתא של השנייה והשכבה, המשנה של השנייה לשכבה אלא בזמן

 שכבה להוסיף תוספתא ממשיכה... לסיומן באות המשנה של שהשכבות ובזמן. הלאה וכן, המשנה של
 התוספתא סידור, דיבנה גמליאל רבן בדור התחיל המשנה סידור, מניחים שאנחנו כמו, ואם. שכבה על

, המשנה של הראשונות לשכבות מאוחר קובץ היא התהוותה שמעצם ומכיון. עקיבא רבי בדור התחיל 125 

  ...המשנה של ונההאחר השכבה לאחר גם קיום זכות לה יש
 את ומרחיבות פירוש מוסיפות שהן בזה תוספתא של אופי איפוא להן יש במשה מאורחות שכבות

 על ומוסיפה מפרשת) מאוחרת שכבה היא שגם( עצמה שהתוספתא כמו בדיוק, הראשונות השכבות
 ההבדל. לה שקדמה לשכבה תוספתא לה לקרוא אפשר במשנה מאוחרת שכבה כל, זה לפי. המשנה
 130 כאילו היא שהראשונה, הוא  בתוספתא לה מקבילה שכבה לבין במשנה מפרשת שכבה בין היחיד

 חיצוני יותר הוא זה הבדל. התנאים לימוד של העיקרי הקובץ בתוך נכללת שהיא בזה יותר" רשמית"
 במשנה שכבות לשתי רצינות באותה מתייחסים, הירושלמי בפרט, והתלמודים, פנימי מאשר

 אחת תוספתא –" תוספתות" שתי ישנן המשנה של מסכת שלכל לומר אפילו ואפשר] 7[, ובתוספתא
" תוספתא" היא הראשונה. לה מחוצה שנשארה אחרת ותוספתא המשנה של אינטגראלי חלק שנעשתה

 135 – כך תהיה שלא מסכת ואין – לקדומות שנתחברו מאוחרות שכבות לה שיש מסכת ולכל, פנימית

  ...זו" תוספתא" נמצאת
 בקובץ אלא... הרשמית המשנה בתוך להיכלל זכו שלא כמעט דורו בני ושל עצמו רבי של ודםלימ

 בין הלימוד נושאים ועצם הלימוד הצעת בדרך הבדל שום שאין למרות וזאת. תוספתא הנקרא מקביל
 של תלמידו, חייא' ר ידי על נעשתה בתוספתא זה לימוד סידור. להם שקדמו הדורות לבין דורו ובני רבי
 140 וכן, עצמו חייא' ר של הלימוד את לתוספתא הוסיף, אושעיא רבי, חייא' ר תלמיד גם. דורו ובני, רבי

 .עצמו אושעיא' ר מדור משהו בתוספתא נמצא


