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  חסורי מחסרא והכי קתני
  

 ééçá åðéáø)ãì úåîù ,æë(  
  

אבל הכוונה שהיא חסרה אצלנו מפני חסרו� . אי� הכוונה להיות המשנה חסרה כלל חלילה
  .שכלנו מפני שאי� אנו מגיעי� לעומק חכמת דור של חכמי המשנה
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ולא רצה רבי . גרמה השכחה בקצת מקומות ושכחו קצת תיבות, פהמפני שכשהיו שוני� על
�וסמ� , דעת משנה לא זזה ממקומהעל, לכתוב אלא כלשו� שהיתה שגורה בפי רוב התלמידי

  .ויגיה על המעיי� שיבי� החסרו� 
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ד היה זה כדי "ולפע. שהיו לה� זמירות מיוחדי� לכל משנה ומשנה... ל"היה נ ולולא מסתפינא
י "וע.) מ לג"י ב"כרש(מדהיו שוני� המשניות על פה אפילו בימי רבי , לחזק המשנה בכח הזכרו�

 .מסודר לפי המלות והבבות שבמשנה באשר שהיה הזמר, הניגו� נזכר היטב לישנא דמתניתי�
הכל כפי הנאות לקול השיר , כ במלה זאת ולפעמי� באחר"א גולכ� כמה פעמי� בחר התנ

אבל היה כדי , ל זו"ט לפעמי� נשנה בבא שנראית יתירה במשנה זו ואצ"ומה. המיוחד להמשנה
, ט א# שהיה חסורי מחסרא הניחוה כ�"ומה. משנה כפי הבבות שבפרקי השירלשקול בבות ה

מבלבלי� המלות יתבלבל השיר המיוחד וא� היו , כ יהיה מעשה לסתור"דאל, ממילא מדמוב�
, ושמור זה. ה יתור$ כמה קושיות ודקדוקי�ובדבר ז. ו"ותשתכח המשנה ח, לבל הזכרו�לה ויתב

פ במקו� שלא ידענו טע� "עכ, דא� ג� ברוב פעמי� מונחי� פניני� יקרי� בשינוי לשו� התנא
  . כ אמיתי בעצמו"שהוא ג, אחר נסתפק את עצמנו בטע� זה
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שנה רבי החסיר במכוו� דברי� במ, פ"ר שמעתי שראה כתוב דכדי שתשאר תורה שבע"ומאאמו
  .והוא דבר נפלא, הכתובה
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ינו הקדוש דלא חסרה כלל בסדר שסידר רב שבתלמוד בשיטותיו והיה יודע כל חסורי מחסרא
' סתמה ולא חסר כלל אליבי 'ל כחד תנא דאליבי"ולאו אורחא שחיסר דבר רק דרבי ס', המתני

  ק"חסורי מחסרי וה' קאמרה הגמ' ל כאיד� תנא ואליבי"ס' וגמ
  

  )א"סימ� ס ,מלמד להועיל(צ הופמ� "רד
כי באמת יש מקומות שחיסר התנא , ל דלאו בכל חסורא מחסרא אמר הגאו� להדא מילתא"אמנ� נ

ב שהתנא שכח וחיסר ודילג מחייב "ד ע"מ ד� קי"ל אומר בפירוש בב"י ז"והנה רש, כמה מלות
  .    והדילוג ש� יש בברייתא וא� במשנה איתא לפעמי� חסרו� דברי�, להחזיר באינו חייב להחזיר

  
  )103' עמ, הוצאת מכו� אופק, סדר הקבלה( המאירי

לפעמי� , וע� כל זה נתמעטו הלבבות מרוב הצרות והוצרכו האחרוני� לחבר אחריו דר# ביאור והרחבה
... כמו שאמרו, כשהיו חכמי הדור מסכימי� לכ# ממה שרואי� בה קושיא חזקה, דר# סתירה ותקו�

לאו תרוצי מתרצת לה תרי% ... חסורי מחסרה... משנה אינה... סמי מכא� כ# וכ#... מתניתי� יחידאה היא
וכ� הרבה כיוצא באלו כמו שנעשה היו� א� אנחנו לראשינו ולזקיננו הקודמי� לנו ועוברי� ... ואימא הכי 

כלומר שאי� השלימות נמצא ', מקו� הניחו לנו וכו) א"ע' חולי� ז(וכמו שאמרו דר# כלל . לפנינו ועל ראשינו
.                                                                         עד שלא יהו אחרוני� רשאי� לחלוק עמה� בקצת דברי�, חרי� שבה�בנבראי� א� במוב

  

  )על סדר הקבלה ש�) ס"בש� רד(ז הבלי� "הערות וביאורי� של ש(ז הבלי� "ש
אינ� שיחזור הכוונה , וכדומה' הכי תרי% ואימא', 'חסורי מחסרא', 'סמי מכא�'מדברי רבינו משמע ש

, למשל, השווה. וחידוש הוא –' סתירה ותקו�'אלא מחלוקת על דבריה� דר# , המקורית של דברי התנאי�
חסורי 'הרואי� ב, ולהל� 595' עמ, מבוא לנוסח המשנה, נ אפשטיי�"שליקט י', חסורי מחסרא'הביאורי� ל

והיה יודע כל חסורי ': א"פאת השולח� על הגר' ובא ש� מסדברי רבינו דומי� למ. הגהה או פירוש' מחסרא
, ולאו אורחא שחיסר דבר' דלא חסרה כלל בסדר שסידר רבינו הקדוש המתני, מחסרא שבתלמוד בשיטותיו

ואליביה קאמרה , ל כאיד# תנא"ס' וגמ, ולא חסר כלל אליביה, דאליביה סתמה, ל כחד תנא"רק דרבי ס
שאי� 'מפני , חולקי� האמוראי� ג� בלי תנא הסובר כמות�, א שלדעת רבינואל. 'ק"חסורי מחסרה וה' הגמ

  .'עד שלא יהו אחרוני� רשאי� לחלוק עמה� בקצת דברי�, א� במובחרי� שבה�, השלימות נמצא בנבראי�


