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 לק"י

 'מעלת המשנה' בענין מאמר

 

 מאת מורנו ורבנו הרה"ג רבי פנחס קורח שליט"א

 ברק-המדרש שערי הלכה בני-רב בית

 

 חיבור המשנה על ידי רבינו הקדוש

ה רבינו הנה יסוד המשנה הוא תורה שבעל פה, והיא פירושי התורה שבכתב שקבלו ממש

ע"ה, ולמדוה דור אחר דור בעל פה ולא היו רשאים לכתבה, עד שבא רבי יהודה הנשיא 

 וראה שהתורה משתכחת, והתיר משום עת לעשות לה' הפרו תורתך לכתבה. 

  כתב הרמב"ם בהקדמתו למשנה תורה: וכה

רבינו הקדוש חיבר המשנה, ומימות משה ועד רבינו הקדוש לא חיברו חיבור שמלמדין 

תו ברבים בתורה שבעל פה, אלא בכל דור ודור ראש בית דין או נביא שיהיה באותו או

הדור כותב לעצמו זכרון בשמועות ששמע מרבותיו והוא מלמד על פה ברבים. וכן כל אחד 

ואחד כותב לעצמו כפי כוחו מביאור התורה ומהלכותיה כמו ששמע, ומדברים שנתחדשו 

ועה אלא במדה משלש עשרה מדות והסכימו עליהן בכל דור בדינים שלא למדום מפי השמ

בית דין הגדול. וכן היה הדבר תמיד עד רבינו הקדוש. והוא קבץ כל השמועות וכל הדינין 

וכל הביאורין והפירושין ששמעו ממשה רבינו, ושלמדו בית דין של כל דור ודור בכל 

אל וכתבוהו כולם, התורה כולה, וחיבר מהכל ספר המשנה ושננו ברבים, ונגלה לכל ישר

ורבצו בכל מקום כדי שלא תשתכח תורה שבעל פה מישראל. ולמה עשה רבינו הקדוש כך 

ולא הניח הדבר כמות שהיה, לפי שראה שהתלמידים מתמעטים והולכים, והצרות 

מתחדשות ובאות, וממלכת הרשעה פושטת בעולם ומתגברת, וישראל מתגלגלים 

היות ביד כולם כדי שילמדוהו במהרה ולא ישכח, והולכים לקצוות, חיבר חיבור אחד ל

 וישב כל ימיו הוא ובית דינו ולימד המשנה ברבים. עכ"ל.

 ובהקדמתו לפירוש המשנה כתב וז"ל:

וכאשר מת יהושע ע"ה, מסר לזקנים מה שקיבל מהפירוש, ומה שחדשו בזמנו ולא אירעה 
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זקנים, והם שאמר בו מחלוקת, ומה שאירעה בו מחלוקת ופסקו בו כסברת הרוב, ל

עליהם הכתוב, וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע וכו'. וכאשר הסתיים 

הזמן שאחריהם עד רבינו הקדוש ע"ה, והיה יחיד בדורו ומיוחד בזמנו, והיה איש שכלל 

ה' בו מהמדות החמודות והנעלות מה שזיכהו אצל אנשי דורו לקרותו רבינו הקדוש, והיה 

והיה בתכלית החכמה ובמעלה רמה, כמו שאמרו מימי משה ועד רבי לא שמו יהודה. 

ראינו תורה וגדולה במקום אחד. והיה בתכלית הענוה ונועם המדות וריחוק התענוגים, 

כמו שאמרו ג"כ משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא. והיה צח הלשון ביותר, והמופלג 

ופע עד כדי שאמרו עליו אהריריה שבהם בלשון העברי וכו'. והיה עשיר גדול ובממון מש

בור מלכא, והיטיב לאנשי החכמה ולתלמידים, וריבץ תורה בישראל,  דרבי הוה עתיר משַּׂ

וקיבץ כל הקבלות והמימרות והמחלוקות שנאמרו מימי משה רבינו ועד ימיו וכו'. וכאשר 

ות אסף כל הדעות והמימרות, התחיל בחיבור המשנה הכוללת פירוש כל המצוות הכתוב

 בתורה וכו', עיי"ש.

ומדברי רבינו שרירא גאון למדים אנו על סיבה נוספת לחיבור המשנה דוקא על ידי רבינו 

 הו. וז"ל אגרת רבינו שרירא גאון:הקדוש ולא בדורות שקדמו

ואחסנוהו לרבי מן שמיא דהוה ליה תורה וגדולה, והוו כייפין ליה מכל אתריה כולהו שני, 

ין )נט, א( אמר רבה בריה דרבא ואי תימא רבי הלל בריה דרבי כי ההיא דאמרינן בגיט

וואלס, מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד. ושקטו רבנן ביומי דרבי 

מכל שמדא, משום רחמנותא )הידידות( דאיכא בין אנטונינוס ורבי. וסכים לתרוצי 

, ולא לגרוס כל חד וחד לישנא הלכתא כי היכי דליגרסי רבנן כולהו פה אחד ולשון אחד

לנפשיה. משום דהנך ראשונים דקמי חרבן הבית, לא אצריכו להכי, הואיל ותורה שבעל 

פה הוא, ולא אתאמרו טעמייהו בדברים ידועים כגון תורה דכתיבא, אלא ידעי וגמרי 

טעמיה בלבביהון, וכל חד וחד מגמר להו לתלמידיו כאדם המספר לחבירו ומלמדו באיזה 

ן שירצה, וכיון דמכנפין בלשכת הגזית ובבתי מדרשות, הם מסודרים לאמרן מיד, לשו

וממשלתא אית להו בלא עקתא ובלא פחדא. ומן שמיא הוו מסייעין להון והוו ברירן להון 

טעמי תורה כהלכה למשה מסיני, ולית בהו חילוף ולית בהו פלוגתא, כדאמרינן )סנהדרין 

ה מחלוקת בישראל, אלא ב"ד של שבעים ואחד היו פח, ב(, א"ר יוסי בתחילה לא הי

יושבין בלשכת הגזית, ושני בתי דינין של עשרים ושלשה, אחד יושב על פתח הר הבית 

ואחד יושב על פתח העזרה, ושאר בתי דינין של עשרים ושלשה יושבין בערי ישראל. 

כל צרכן,  הוצרך הדבר לשאול וכו', ברייתא עד משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו

רבתה מחלוקת בישראל, ונעשית תורה כשתי תורות. ורבנן דבתר הכי דבימי הלל ורבן 
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שמעון בנו אכתי קא שקלי וטרו, והוו קיימין פלוגתא דתנאי בהדי הדדי, ולא אפשר להו 

למגמרינה בפה אחד ולשון אחד. וביומי דרבי בנו של רבן שמעון בן גמליאל אסתייעא 

תבינהו. והוו מילי דמתניתין כמשה מפי הגבורה אמרן וכאות מילתיה, ותרצינהו וכ

וכמופת דמיין, ולאו מליביה חברינהו אלא הנהו מילי דהוו גרסי הנהו ראשונים דלקמיה 

 וכו', עיי"ש.

יוצא איפוא שידידותו של רבי עם אנטונינוס בנוסף לעשרו ִהוו גורם נוסף לכתיבת תורה 

י דורו, והיא המשנה הערוכה והמסודרת ע"י רבינו שבעל פה אחרי בירור וליבון עם חכמ

 הקדוש.

 משָנה כתב בספר הערוך בע' משנה: והטעם שנקראת בשם

פירוש, למה נקראת משנה, בשביל שהיא שניה לתורה. שהתורה ששמעו כל ישראל בהר 

סיני היא תורה שבכתב, ומשה רבינו שמע המשנה מפי הגבורה פעם שניה, והיא תורה 

תברר הדבר שהיא שניה לראשונה כמו שנו וישנו )מלכים א יח, לד(. פירוש שבעל פה. ונ

 אחר, הוא לשון שינון, כמו ושננתם וכו'. ע"כ.

 פירושי המשנה

ואחרי שחיבר רבינו הקדוש את המשנה, היו חכמי התלמוד נושאים ונותנים במשניות 

ירות שלכאורה ופירושיהן ודיוקיהן, ומיישבים את לשונות המשנה מכל הקושיות והסת

יש בה, ופעמים תירצו חסורי מיחסרא והכי קתני, או הא מני רבי פלוני, וכיוצא בזה. אבל 

המשנה בלי פירושיה היא כספר החתום שאי אפשר להבינו על בריו ולא ניתן ללמוד ממנה 

הלכה. ומטעם זה אמרו בגמ' סוטה )כב, א(, תנא, התנאים )מורי הוראות מתוך המשנה( 

. ופירשו שם הטעם, כיון שמורין הלכה מתוך משנתן. תניא נמי הכי, א"ר מבלי עולם

יהושע בן לוי, וכי מבלי עולם הן, והלא מיישבי עולם הן, שנאמר הליכות עולם לו, אלא 

מפני שמורין הלכה מתוך משנתן. ע"כ. ופירש"י, קאמר שמבלין עולם בהוראות טעות. 

רמין שמדמין לה דבר שאינו דומה. ועוד, יש דכיון שאין יודעין טעמי המשנה, פעמים גו

משניות הרבה דאמרינן הא מני פלוני היא, ויחידאה היא ולית הלכתא כותיה. ועוד, שאינן 

יודעים במחלוקת תנאים הראשונים הלכה כדברי מי, הלכך מורין הוראות טעות. ע"כ. 

 וראה עוד לפנינו מ"ש בשם השל"ה. 

המשנה מבלי עיון בתלמוד וידיעת כללי הפסיקה, ולכן הנה כי כן לא ניתן לפסוק הלכות מ

נוצר צורך לכתוב פירושים למשנה כדי להאיר עיני לומדי המשנה. ועדות לכך הם 
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פירושיהם של רש"י למשניות שבתלמוד, ופירוש המשנה להרמב"ם, ואחריו פירוש רבינו 

מב"ם ופירושי עובדיה מברטנורה, פירוש המבוסס בעיקר על פירושי רש"י או פירוש הר

 הרע"ב עצמו.

נה על חשיבות פירוש ומן הראוי להביא כאן מדברי הרמב"ם בהקדמתו לפירוש המש

 המשנה, וז"ל:

ומה שעודדני לכך )כתיבת פירוש( מפני שראיתי התלמוד עושה במשנה דבר שלא יוכל 

אדם להשיגו בהיקש כלל, לפי שהוא מביא כללים ואומר לך שהמשנה הזאת בנויה באופן 

כך וכך, או שהמשנה הזאת חסירה בלשונה וביאורה כך, או שהמשנה הזאת היא דעת 

 פלוני ובסברתו כך, וכן שהוא מוסיף בלשונה ומחסר ממנה ומגלה טעמיה וכו'. עיי"ש.

והנה קודם כניסת ספרי הדפוס לתימן למדו את המשנה עם פירוש הרמב"ם. ושרידים 

קדומות נותרו לפליטה, ואחרי שהגיעו ספרי מכתבי יד של משניות עם פיהמ"ש מתקופות 

הדפוס לתימן כולל ספרי משניות במהדורות שונות עם פירוש הרע"ב, עברו ללמוד 

במשניות המודפסות, כיון שהיה בהישג ידם של רבים, ויכלו ללמוד משניות בחבורה עם 

ד כל פירושו המקיף של הרע"ב, משא"כ בתקופות קודמות שכתבי היד לא היו מצויים בי

אדם ואי אפשר היה ללמוד משנה בציבור כי אם על ידי יחידים. ומעלה נוספת יש לפירוש 

הרב ברטנורה כי הוא מפרש את המשנה פיסקאות כדוגמת פירוש רש"י, ואז נוח להרב 

הלומד בציבור לקרוא כל פיסקא במשנה בצמידות לפירוש הר"ב, משא"כ בפירוש 

התייחסות למלים קשות במשנה או שהוסיף הרמב"ם שביאר את המשנה בכללותה וב

לבאר בפירושו את יסודות ההלכה או פירוש מושגים או יסודי הדת והאמונה ולעתים 

בצורה מורחבת, וקשה ללמוד בציבור את המשנה עם פירוש הרמב"ם כשזמן הלימוד 

 קצוב. ולכן העדיפו ללמוד משנה עם פירוש הרב ברטנורה.

 מעלת לימוד משנה

 נאמרו מאמרים רבים במעלת לימוד המשנה, ונביא כאן אחדים מהם. בדברי חז"ל

בספרא )אמור פ"ט ג(: ושמרתם, זו משנה. ועשיתם, זו המעשה. וכל שאינו במשנה, אינו 

 במעשה.

בגמ' תענית )ז, ב(: ריש לקיש אמר, אם ראית תלמיד שלימודו קשה עליו כברזל, בשביל 

א פנים קלקל. מאי תקנתיה, ירבה בישיבה, משנתו שאינה סדורה עליו, שנאמר והוא ל

שנאמר וחילים יגבר, ויתרון הכשר חכמה. כל שכן אם משנתו סדורה לו מעיקרא, כי הא 
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דריש לקיש הוה מסדר מתניתין ארבעין זימנין כנגד מ' יום שניתנה תורה, ועייל לקמיה 

תורה נביאים דרבי יוחנן. רב אדא בר אהבה מסדר מתניתין עשרים וארבע זימנין כנגד 

 וכתובים, ועייל לקמיה דרבא.

 בגמ' בבא מציעא )לג, ב(: ולעולם הוי רץ למשנה יותר מן הגמרא.

 במס' סנהדרין )צט, א(: כי דבר ה' בזה, רבי נתן אומר כל מי שאינו משגיח על המשנה.

בסוף נדה נאמר: תנא דבי אליהו, כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם 

 משנה וברייתא, והלכה למשה מסיני. -. וכתב רש"י שם, הלכות הבא

במדרש רבה קהלת )ז, לה(: טוב אשר תאחוז בזה, זה מקרא. וגם מזה אל תנח ידך, זה 

 משנה.

בשוחר טוב )יט(: רבי תנחומא פתר לה בשיתא סדרי משנה. תורת ה' תמימה, זה סדר 

בחיי העולם וזורע. יראת ה' טהורה, נשים. עדות ה' נאמנה, זה סדר זרעים, שהוא מאמין 

זה סדר הטהרות, שמפריש בין טומאה לטהרה. פקודי ה' ישרים משמחי לב, זה סדר 

מועד, שיש בו סוכה ולולב ומועדים, שנאמר בהן ושמחת בחגך. מצות ה' ברה, זה סדר 

קדשים, שמאיר את העינים לקדושים. משפטי ה' אמת צדקו יחדיו, זה סדר נזיקין, שיש 

 ו כל הדינין.ב

בתנא דבי אליהו רבא )פי"ז(: הקב"ה חילק את עולמו לשתי מדות, אחת של צדיקים 

ואחת של רשעים. אחד של מדת צדיקים, כיצד, צא ולמד מבן עשרים שנה ואילך כיון 

שבא אדם למשנה ולמד מהן יראת שמים ומעשים טובים, מלוין אותו עד שהוא נכנס 

 כנגדו וכו'.לבית עולמו, והקב"ה שמח ובא 

במדרש ויק"ר )פ"ז ג(: מוקטר מוגש לשמי ומנחה טהורה, וכי יש מנחה טהורה וקמיצה 

בבבל, אלא איזה זו משנה. אמר הקב"ה הואיל ואתם מתעסקין במשנה, כאילו אתם 

 מקריבין קרבן.

זוה"ק ר"מ פר' פינחס )ד' רלח(: ואית מארי משנה דתורתם אומנותם דלא זזת שכינתא 

 מיהון.מהון כל יו

בספר מעבר יבוק )שפתי רננות פכ"ט(: וכבר ידוע שסגולת המשניות הם להכניע היצר... 

ויכוין להרוג היצר בגירסתו, כדאמרו בדוד דקטליה בגירסתיה, וע"כ אמר ולבי חלל 

 בקרבי. ויועיל שנונם לטהרת המחשבות.
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 לה( כתב:-ית )מסכת שבועות אות לגבספר שני לוחות הבר

משנה ותלמוד, איזה מהן להיות רוב עסקו בו, איתא במציעא פרק אלו ובענין לימוד 

מציאות )לג, א(, תנו רבנן, העוסקים במקרא, מדה ואינה מדה. במשנה, מדה ונוטלין עליה 

שכר. בתלמוד, אין לך מדה גדולה מזו. ולעולם הוי רץ למשנה יותר מן התלמוד. הא גופה 

זו, והדר אמרת ולעולם הוי רץ למשנה יותר קשיא, אמרת בתלמוד אין לך מדה גדולה מ

מן התלמוד. אמר רבי יוחנן, בימי רבי נשנית משנה זו, שבקו כולי עלמא מתניתין ואזלו 

בתר תלמודא, הדר דרש להו ולעולם הוי רץ למשנה יותר מן התלמוד. ומכל שכן האידנא 

למוד, וגם שזכינו לפירוש הרמב"ם והרב ברטנורה שמבארים המשנה כפי ההסכמה שבת

אין לך מדה  -כתבו פסק ההלכה, הרי מעלת המשנה רבה, כי מה שאמרו תחלה, תלמוד 

גדולה הימנה, כי גירסת המשנה בלא תלמוד לא יגיעהו לתכלית המכוון ללמד חוק ומשפט 

בישראל. שאם לא ידע טעמי הדבר, פעמים רבות ידמה דבר לשאינו דומה, ויורה הוראות 

סכת סוטה, התנאים מבלי עולם הן. וכי מבלי עולם הן והלא טעות. ועל זה אמרו במ

מיישבי עולם הן, שנאמר הליכות עולם לו, אלא שמורין הלכה מתוך משנתן. ע"כ. אבל 

עתה בפירוש הרמב"ם והרב ברטנורה מתוקן הכל. על כן רוב העסק יהיה במשניות ללמוד 

ד בכל יום ולפלפל פלפול של ולחזור אותם בלי ערך ובלי הפסק, ויהיה שונה הלכה בתלמו

אמת. ואשרי הזוכה למשנה שיהיו שיתא סדרי משנה שגורים בפיו בעל פה, ואז עושה 

 סולם לנשמה שתעלה למדריגה קמא, וסימנך "משנה" אותיות "נשמה". עכ"ל השל"ה.

בספר מגיד מישרים למר"ן הב"י דיבר המגיד רבות במעלת לימוד המשנה, ובמקומות 

 ל דובר אודות מעלות לימוד המשניות.רבים בדברי חז"

 לימוד המשנה בק"ק תימן

מימיהם של אבותינו לא פסקה ישיבה מהם, ולאורך שנות הגלות לא חדלו ללמוד תורה. 

קשר הדוק היה ליהדות תימן עם מרכזי התורה בארץ ישראל והישיבות בבבל, ועדויות 

משורר האלהי הר"ש שבזי רבות יש בכתובים על כך. לימוד המשנה היה נפוץ מאד, וה

ִרי. ָיִבין  "ח סֹובְׁ מַּׂ ִלרְׁ "ּה וְׁ סַּׂ ִחּבּור, ִלשְׁ ָנה וְׁ מּוד ִמשְׁ ֵרי לְׁ שְׁ זיע"א כתב בשירו )שרד מנאמי(: אַּׂ

ִרי. ומחכמי תימן נותרו חיבורים ופירושים למשנה, כגון  ִתּקּון סֹובְׁ ע ּבְׁ ִדּבּור, ֵלידַּׂ ם וְׁ עַּׂ ָכל טַּׂ ּבְׁ

 המזרחי שהוא רבי זכריה החלפוני, ועוד.רבי זכריה הרופא )רז"ה(, ופירוש 

אך ליהדות תימן יש מסורת קריאה בניקוד שונה מיתר הקהלות בהיותה מדויקת יותר, 

כי בשאר קהלות לא שימרו את דקדוק המשנה, ופעמים שהקריאה השתבשה, ואין מטרת 

לימוד המשנה בקהלות שונות דקדוק בקריאה אלא הבנת ענין המשנה והתלמוד ולא 
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ור דקדוק הקריאה. וכבר עמד על כך מהר"י יעב"ץ בספרו עץ אבות על מסכת אבות שימ

 מנוקדת שי"ל בהוצאתו. 

גם בהקדמה לפירושו לחם נקודים על ניקוד המשנה כתב וז"ל: והשני, יכלול פירוש 

המלות וקריאתם מוצאם ושרשם ונקודתם, ויקרא שמו לחם נקודים, וקנאתי לציון הלז 

ת אלוה צרופה נשארה בידינו קנאה גדולה, חם לב י בקרבי בראותי לשון המשנה ִאמרַּׂ

היום עיר פרוצה... אמנם גם בעל התוי"ט הדווקן הגדול מרבן דדייק וגמיר שמעתא 

כרחבה דפום בדיתא ממלל רברבן, שספר ומנה ממש כל אות, וישב על טפת דיו שנפלה 

שבעה עינים, נכשל  מן הסופרים המעתיקים שבעה נקיים בעיון נמרץ, על הבן אחת

לפעמים בדקדוק הקריאה בלשון המשנה שנטה מן הנכונה, וחידש נוסחה מלבו החליף 

ושינה, מבלי ידע ונעלם ממנו ז"ל הכרח אמיתת הגירסא הישנה היותר הגונה ושאין לזוז 

ממנה... מעתה אין להפליא על איש נמהר רז"ה )רבי זלמן הענא(, המדקדק הידוע בדורינו 

ּנֹותֹו את טעמו יגדל שמו בזה, כן לחכמי דקדוק רבים הלזה, החכ ם בעיניו, אשר חשב בשַּׂ

יזה בהם שמן חלקו לפי דעתו בית אבנים יחזה... נתן ה' בלבי לעשות לו גדר חומה בצורה 

ומחיצה למען לא יקרב עוד איש זר לשנות במאומה מקריאה הנכונה, עיי"ש באריכות. 

קדמה שם, ומש"כ עוד שם פ"ד דאבות בשם רבי וראה מש"כ בספרו לוח ארש ח"ב בה

 אליהו בחור המדקדק המפורסם.

ועל כן בואו ונחזיק טובה לאבותינו הק' שהיתה גירסת המשנה שגורה בפיהם דור אחר 

דור, כיון שהיתה להם קביעות ללמוד בחבורה, ואיש את אחיו יעזורו להעיר על הגירסא 

על כל קריאה שאינה נכונה, ולא היו עוברים  הנכונה. כי ידועה היא הנהגתם להעיר מיד

בשתיקה, וכעין מה שמעירים על שגיאה בקריאת התורה, כך היו זריזים להעיר מיד, 

 ומתוך כך נשתמרה מסורת דקדוק הקריאה.

ופעמים שהיתה בפיהם גירסא שלכאורה אינה עומדת עם כללי הדקדוק, מכל מקום לא 

וכעין מה שאמרו בריש מסכת עדיות מ"ג, הלל  הזחיחוה, כיון שכן היו מקובלים בזה,

אומר, מלא הין מים שאובין פוסלין המקוה, אלא שחייב אדם לומר כלשון רבו. ועיין שם 

בפירוש הרע"ב, ובפירוש המשנה להרמב"ם הנדפס בדפוסים, ובמהדורות החדשות של 

 פיהמ"ש פירושים שונים בגירסתו של הלל. 

אדם לשנות שום גירסא מדעתו לפי סברתו, כי כלל הוא ועם כל זה ברור הדבר שאין לו ל

בידינו לילך אחר המסורת, שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך, ונאמר אל תבוז 

כי זקנה אמך. ואע"פ שנמצאו בכתבי יד עתיקים נוסחאות קריאה שונות, הנה במאות 
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קריאת לשון השנים האחרונות לא נמצאו נוסחאות אלו, אלא הונהגה שיטה אחידה ב

חכמים, ועדות לכך הם לשונותיו של רבי דוד עדני שבכמה מקומות שונות מהקריאה 

 המקובלת, ואעפ"כ לא חזרו לקרות כנוסחת הקדמונים.

לימוד המשנה בבתי כנסיות מדי יום ביומו היה במסגרת הלימוד אחר תפלת שחרית 

חכמה או ספר הלכה.  הנקרא "שילוש", כלומר לימוד משנה, נביאים וכתובים, וראשית

וכמו שכתב מהרי"ץ בסי' עץ חיים אחר סדר תפלת שחרית, וז"ל: ועכשיו בעירנו נהגו 

הכל לקרות פרק אחד במשנה בפירושה או בהרמב"ם או ברבינו עובדיה, ואח"כ סימן 

אחד בנביאים, ואח"כ ארבעה מזמורים בתלים. ושמעתי כי מקודם שנהגו זה היה בר 

תפשט, וזקן אחד שהיה באותו הדור הנהיג והכריח לעם לזה, מינן חולי האסכרה מ

 ונתבטל בעזרת השם, השי"ת יציל כל עמו, מכל מקרה ופגע רע. עכ"ל.

ויש בתי כנסיות שקבעו לימוד בשעות לפני הצהרים במשנה כשעתיים, בפירושיה ובליבון 

לל בלימוד מעמיק בהבנת המשנה, וסדר הלימוד לפי מנהגנו היה בשני אופנים. בדרך כ

השילוש שאחר התפלה היה קורין את המשנה כל הציבור ביחד ואח"כ היה הרב חוזר על 

גירסת המשנה, ושוב חוזר על המשנה בשילוב פירוש רבינו עובדיה בלי משא ומתן כיון 

שהיו נחפזים לצאת. ובלימוד שלפני הצהרים בהשתתפות יחידי סגולה, כל אחד היה 

כל הציבור לקראה כאחד בקול רם בשפה ברורה ובנעימה  קורא בתורו משנה, וחוזרים

הדורה, ושוב הרב היה חוזר עליה ללא פירוש, בפיסוק ובהטעמה, ולאחר מכן היה לומד 

 מפרשיה ונושאים ונותנים בהבנתה. את המשנה עם

 י צובירי בח"ג פי"ג סי' יד וז"ל:ואביא כאן מדברי שו"ת ויצבור יוסף בר למהר"

יותר הנהיגו מקצת רבנים דגולים ובעלי הוראה לאמרו )קדיש דעתיד(  אבל בזמן מאוחר

אחר סיום מסכת במשניות בלבד, לאפוקי אחר סיום מסכת בתלמוד שלא הנהיגו לאמרו 

כלל. כך קבלנו מפי כמוהר"ר סעדיה ב"ר יוסף עוזירי זצוק"ל כשהיינו לומדים משניות 

ד עם בחורי חמד, כפי הסדר והגרסא לפניו בכל יום תמיד אחר סעודת שחרית ברב עם יח

המקובלים בידו מפי רבותיו הדגולים כמוהר"ר חיים קורח ואביו כמוהר"ר יוסף קורח 

 זכר צדיקים לברכה.

וכך היה סדר למודם במשנה כפי שלמדנו גם אנחנו, תחלה קורים ביחד משנה אחת בקול 

וב חוזרים עליה ביחד רם, ואח"כ הרב חוזר עליה עם פירוש רבי' עובדיה ומסבירה, וש

עוד הפעם, ואח"כ קורים משנה שאחריה על זה הדרך, בכל יום פרק או שני פרקים, כך 

שחוזרים על כל משנה שלש פעמים, היינו ממש באותה תכנית הלימוד הנקרא שילוש 
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שהנהיג כמוהר"ר דוד משרקי זצ"ל מיד אחרי תפלת שחרית בכל יום, כמבואר בדבריו 

קנ"ה סק"ב( עיי"ש. עכ"ל. ועיי"ע בסי' ע"ח למהרי"ץ בסוף תפלת  בשתילי זיתים )סי'

 שחרית.

וכן בלילות שבת בבתי כנסיות רבים היו משכימים כשתי שעות קודם עלות השחר לומר 

פרקי תהלים בקול ערגה, וזכורים הכנוסים הגדולים שהיו בבית הכנסת אלשיך בקהל 

ידועי שם היו מכוונים את כל רב, ובבית הכנסת בית צאלח כאשר רבנים וחזנים 

המשתתפים באמירת התהלים בקול אחד ובנעימה אחת שהיתה נשמעת למרחקים. ויש 

בתי כנסיות שעסקו בלימוד משנה עם פירושיה בחבורה בהשתתפות ציבור גדול, והיו 

לומדים משנה בעיון למעלה משעתיים, ואח"כ היו קורין את התיקון קודם תפלת שחרית. 

הג, וכך הוא נוהג כיום במקצת בתי כנסיות. ואזכרה ימים מקדם עוד בהיותי וכך היה המנ

בחו"ל, ואף כאן שזכיתי להשתתף בלימוד זה עם זקני תורה, ואכן לימוד זה היה בו עונג 

שבת. ואאמו"ר ע"ה היה משדלני בילדותי להצטרף ללמוד בחבורות משכימי קום, וכך 

כתביו מחו"ל לאחד מידידיו בא"י כתב שב"ה היתה לו קביעות ללמד בציבור, ובאחד ממ

שיעורי המשנה בליל שבת שהיה מלמד בביהכנ"ס, מתקיימים בהשתתפות ציבור גדול 

שנקבצו בשעת הלימוד מכמה בתי כנסיות, ואחר הלימוד חלק מהם הולכים להתפלל 

במקומם הקבוע. ואחד המשתתפים סיפר לי כעבור שנים רבות על העונג הרב שהיה 

 זה, דבר שנשכח כמעט כיום. בלימוד

 נעימת הקריאה

במסכת מגילה )לב, א( אמרו: הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה עליו הכתוב אומר וגם 

אני נתתי להם חוקים לא טובים. ובתוס' שם: היה דרכן לשנות המשנה בזמירה בעל פה, 

ברננה. ועיי"ע  שעל ידי הזמר זוכרין. וכן כתב רשב"ג באזהרותיו: ולימוד נאמנה לבנים

בס' ענף חיים למהראח"נ בדיני הנהגת ערב שבת אות יב שכתב בשם הרב חיד"א שלימוד 

המשניות בקול רם ובנחת רוח ובשפה ברורה אין ערֹוך אליו. ושם כתב עוד בשם ס' טור 

פטדה וז"ל כי המשנה היא ביצירה וכו' ומשם נמשך השינה, כי יש באותיות משנה שינה, 

יתה, כי לכך אמרו רז"ל שינה א' מששים במיתה. ומאחר כי במשנה נאחז ומשם נמשך המ

המיתה, צריך להמשיך לה חיים מלמעלה בסוד חיי המלך, ועל מדה זו נאמר ויהי נועם 

ה' וכו'. נמצא כי האדם כאשר לומד משנה עם הנעימה, אז ממשיך לה חיים עליונים 

, ע"י הלימוד בכונה זו נעשית ונעשית נשמה, כי בהיפך ממיתה שמסתלק ממנה הנשמה

נשמה, ולכן המונע ממנה הנועם העליון וקורא בלא נעימה לא יחיה ב"מ, ועליו נאמר וגם 
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אני נתתי להם וכו' ומשפטים לא יחיו, ולכן שנינו אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח 

 ליוצרו, והוא ע"ד הנז', עכ"ל.

ההגדה בליל הפסח בקול אחד בטעם  והנה נעימת לימוד המשנה בחבורה היה כקריאת

אחד ובקצב אחד, לימוד שהיה מעורר את הלומדים ומרנין את הלבבות, ואכן נועם ועונג 

ושעת קורת רוח היתה ללומדים, ואחרי שהיה כל הציבור קורא את המשנה בקול רם 

ובנעימה קדושה, היה הרב חוזר על המשנה בנעימה שונה בטוב טעם ובהסברה נכונה. 

עם פיזור הקהלות והתמעטות הלימוד במשנה בחבורה, וזקני הקהלות חלפו עברו  וכעת

לעולם שכולו טוב, נשכחה נעימת הלימוד ואין הלומדים כעת לומדים בנעימה ובקול 

אחד, זה מרים קולו וזה קורא בשפל קול, זה נחפז להשיג את כולם וזה נגרר אחרי כולם 

ּות והנאת הלימוד, ואיבדנו את חוית הלימוד בנעימה בליאות וביגיעה, וָנִשינו טובת נעימ

 שּכֹוחה יפה להועיל לזכרון ולהבנה.

גם פיסוקי הבבות במשניות פעמים שיש בהם כדי לשנות את ההבנה והמשמעות במשנה, 

ודוגמאות רבות יש לכך ואכ"מ. ופעמים שאף במשניות המנוקדות והמפוסקות החדשות 

לומד להבנה לא נכונה, משא"כ בסדרי הלימוד בבתי לא פיסקו נכון, ומכוונים את ה

הכנסת תפקיד הרב המלמד להנחות את הלומדים להבחין בפיסוק הנכון, שהוא לעצמו 

. ואכן מסורות הקריאה של ק"ק יהדות תימן התייחדו בהבנת מהבנת המשנהחלק 

נה משמעות המשנה, בשונה מקהלות רבות שצריך לעמול ולעיין במפרשים כדי להבין הב

 ראשונית במשנה.

ולזאת יש להצטער על שבדור הזה רבים נטשו את דרכי הלימוד ומסורת הקריאה 

והנעימה של אבותינו, ונסמכים הם על כך שבקהלות רבות לא ייחסו חשיבות ללימוד 

המשנה בהבנה, כי אם קריאה בגירסא, או גריסת המשנה בלימוד לעילוי נשמה, מבלי 

משימה העומדת לנגד עיניהם היא סיום המסכת בתום להבין מה הם קוראים, כי ה

 שלשים או בתום השנה.

 שינון המשנה

המשנה כאמור לעיל היא תורה שבעל פה, ולא ניתנה להיכתב כי דברים שבעל פה אי אתה 

רשאי לאמרם בכתב כמבואר במס' גיטין )ס, ב(. ולכן מצינו שהלימוד בתורה שבע"פ 

לזכור, כמו שאמרו "תנא מיניה ארבעין זימנין ודמיא  בזמנם היה מתוך שינון וחזרה כדי

ליה כמאן דמנחא בכיסתיה" )מגילה ז, א. כתובות ס, א(. וכשראה רבינו הקדוש שעתידה 
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תורה להשתכח, משום עת לעשות לה' התיר לכתוב כל התורה שבעל פה, ואעפ"כ אין אנו 

נאמר רק השמר לך וכו' פטורים משינון וחזרה, כי מוזהרים אנו שלא לשכוח תלמודנו ש

פן תשכח את הדברים )דברים ד, ט. וראה אבות ג, ח(. ולכן אם לא ישנן ויחזר אחר 

תלמודו, כיצד יקיים ופן יסורו מלבבך. ולא זו בלבד, אלא שמצינו לגדולי עולם ששיננו 

תלמודם עשרות פעמים אם לא מאות פעמים, כמובא בספרים על מעלת גדולי החכמים 

 ים ובדורנו. ואם לא יחזור על תלמודו, כיצד יזכור ואכמ"ל.בדורות קודמ

ואבותינו הק', רבים מהם שיננו תלמודם והיו בקיאים במקרא ובמשנה ובאגדה, ורבים 

מהם היו דורשים בעל פה מדרשים רבים והיו בקיאים בספרי הלכה ובמשניות. וזכורני 

תי שם חכם מזקני תורה, לפני כמה עשרות שנים השכמתי ביום ש"ק לבית הכנסת ומצא

ואירע שעדיין לא דלק האור ולא יכלנו ללמוד מתוך ספר, ואותו חכם התחיל לגרוס 

משניות בעל פה עד שסיים מסכתא, וכשהחל מסכתא שניה דלק האור, והתפעלתי 

 מרהיטות קריאתו בלא טעות ושגיאה. 

דו משנה ושננו ואכן יש לציין שלימוד המשנה נזנח בקרב הדור האחרון, ומלבד מה שלמ

בתלמודי תורה ובבתי הספר, הרי משם והלאה לא עסקו יותר בלימוד משנה, למרות 

שספרי המשניות כיום כוללים דברי מפרשי המשנה, כך שאפשר ללמוד בהבנה ובעיון, 

ובזמן קצר שאדם יקדיש מדי יום יכול להגיע לידיעת התורה. וכך מצינו גדולי עולם 

מדי יום י"ח פרקים, ויש פחות מזה, אבל לא הזניחו לימוד  שלמדו משניות, ויש שלמדו

 המשנה.

 ונביא כאן שני מאמרי חז"ל בחשיבות לימוד המשנה:

א. בגמ' סנהדרין )מב, א(: כי בתחבולות תעשה לך מלחמה )משלי כד, ו(, א"ר אחא בר 

 חנינא א"ר אסי א"ר יוחנן, במי אתה מוצא מלחמתה של תורה, במי שיש בידו חבילות

של משנה. קרי רב יוסף אנפשיה, ורב תבואות בכח שור )שם יד, ד(. וכתב רש"י שם 

מלחמתה של תורה, הוריותיה ולעמוד על בוריה ועל עיקרה, לא כאדם המפולפל ומחודד 

ובעל סברא ולא למד משניות וברייתות הרבה, כי מהיכן יתגלה הסוד, אלא בבעל משניות 

מדנו מתוך משנה אחרת, או אם יקשה לו דבר על הרבה, שאם יצטרך לו טעם בכאן יל

דבר יבין מתוך משניות הרבה שבידו, הא מני פלוני היא ששמענוהו במקום אחר אומר 

 כך. עכ"ל.

ובמאירי שם כתב: לעולם יהא אדם שקוד ללמוד תורה הרבה ואל יהא נשען בבינתו 

דרך הערה אמרו, ופלפולו, שאין הפלפול כלום לענין הוראה במקום שאין שם ידיעה. 
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בתחבולות תעשה לך מלחמה. במי אתה מוצא מלחמתה של תורה, במי שיש בידו חבילות 

של משנה. ואין זה נמצא אלא בשקידה גדולה ובעמל ויגיעה. דרך צחות אמרו, ורוב 

תבואות בכח שור. וכבר בארנו שאין בעל הוראה אלא מי שהוא גמיר וסביר, ר"ל יודע 

רא לבחינת העניינים איזה ראוי לזה ואיזה אינו ראוי לדמותו הרבה ומפולפל ובעל סב

 וכל כיוצא בזה. עכ"ל.

ב. במדרש ילקוט שמעוני שם )כ( נאמר: ובתחבולות תעשה מלחמה. רבי בניה פתר 

במשניות דא"ר בניה לעולם ישקיע אדם עצמו במשניות. שאם ירתק יפתחו לו, אם לגמרא 

 ל, עמוד ברזל משנה. ע"כ.גמרא, אם לאגדה אגדה, ר"א בשם ריב"

 נמצאנו למדים בגודל חשיבות לימוד משניות לידיעת התורה ואידך זיל גמור.

 המשנה וניקודה

והנה עם ירידת הדורות ושכחת המסורת, נוצר צורך לשמר מסורות הקריאה בכתב, וכך 

מוצאים אנו בפירושו של רבי שלמה עדני מח"ס מלאכת שלמה הערות רבות על אופן 

מלים במשנה. ואף מהר"י יעבץ הוציא לאור מסכת אבות מנוקדת עם הערות  קריאת

וביקורת על נקדנים שקדמוהו. וגאון תפארתה של יהדות תימן מהרי"ץ היה בבחינת חכם 

הרואה את הנולד, וצפה שיקומו דורות שתשתכח מהם מסורת הקריאה, ובמשניות 

בגליונות המשניות. ואף  המיוחסות לו ניקד את כל ששה סדרי משנה וכתב הערות

כמוהר"ר שלום יצחק הלוי זצ"ל ניקד את המשניות בכל הסדרים, ואף נמצאו מקצת 

כתבי יד עתיקים מנוקדים כמסורת יהדות תימן, אך לא היו בהישג ידם של רבים, 

 ובודדים זכו להשיגם.

בשנים האחרונות עדים אנו לפריחה של הדפסת מהדורות ספרי קודש בניקוד ובסדר 

חדש, באותיות מאירות עינים, ודבר זה מעיד שמסורות הקריאה נשתכחו בקהלות רבות 

ולכן כדי לעזור ללומד לקרוא נכון ובקלות, מוציאים לאור ספרים חדשים לבקרים, 

בתוספת ניקוד, אם זה בספרי משניות ותלמוד מנוקדים, מפרשים וספרי הלכה מנוקדים 

, אך מאידך יש מגרעת בניקודם, כי אינם כמסורת וכדו'. ולכאורה יש בכך ברכה ללומדים

יהדות תימן. ואעפ"כ מצויים הם בשימוש בתי כנסיות של ק"ק תימן, ורבים לומדים 

בהם בניקוד משובש שאינו כמסורת דידן, ופעמים קריאה במשניות אלו גורמת להערות 

 בלבד:ולגערות מצד השומעים שלא זו הקריאה הנכונה. ואציין כאן שלש דוגמאות 

א. במס' ברכות )פ"ד, ד( הושע ה' את עמך את שארית ישראל בכל פרשת ָהִעּבּור וכו', כך 
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ננקדה בדפוסים, ובגמ' ביארו או מלשון ֶעבָרה או מלשון ֲעֵבָרה, עיין במפרשים. ולניקוד 

הדפוסים צ"ע מה ענין עיבור לכאן, אבל במסורת תימן הקריאה היא בכל פרשת ָהֲעבֹור, 

 יא נוס' מדוייקת יותר, שהיא מלשון ֶעבָרה או מלשון ֲעֵבָרה.ודו"ק שה

ב. במס' סוכה )פ"ד, ז( ִמיַּׂד התינוקות שומטין את לולביהן וכו', ועיי"ש ברש"י וברע"ב 

שפי' כלומר שהגדולים שומטים האתרוגים מיד הקטנים. ובנוס' דידן ִמָיד, התינוקות 

ב"ם שהתינוקות נחפזים לאכול בו ביום את וכו', והוא כפי' שני שכ' הרע"ב וכפי' הרמ

 אתרוגיהם.

ֶשֶאָפֶנה אשנה, כ"ה בדפוסים, ונוסחתנו ִלכֶשֶאפֶנה.  ג. במס' אבות )פ"ב, ד( ואל תאמר ִלכְׁ

והבדל גדול יש במשמעות. וזכורני כי בטליותי קרא נער אחד כניקוד הדפוסים וגערו 

 ולגלגו עליו השומעים, וד"ל. וכהנה רבות.

לום יש מבני עדתנו המשתתפים בשיעורי הדף היומי, וכל פעם מעירים למוסר ועד ה

השיעור על קריאה נכונה יותר כמסורתנו, ופעמים אינו מבין מאי נפקא מינה וממשיך 

בדרכו. ומ"מ לא עלינו המלאכה אלא לתקן את עצמנו לחזור למסורת אבותינו, ולהקדיש 

הופעת ספרים מנוקדים כמסורת קריאתנו,  עתים לכך ללימוד בקריאה נכונה, ובפרט עם

 כי יש בה ברכה מרובה.

 

 כ"ד הצב"י פנחס בכה"ר יוסף קורח


