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ל "זרעי� מועד נשי� נזיקי� קדשי� טהרות כמו שדרשו ז, אמנ� הסדרי�...
א� שסדר� כ� , כמו שהתבאר בתלמוד, בפסוק והיה אמונת עתי� חס� ישועות

א� שהיה לו טע� בסדור� על הדר� אשר ביאר הרב מורה צדק , על דר� מקרה
  ")בית הבחירה"הקדמת המאירי ל(         ...       א� לסבה אחרת, תו לביאור המשנהבפתיח

  
וצמח האר" , לפי שהוא ד� במצות המיוחדות בצמח האר", והחל בסדר זרעי�

וכל זמ� שאי� האד� חי על ידי המזו� אי אפשר לו לעבוד את , הוא מזו� כל חי
בר במצות המיוחדות בצמח ולפיכ� הקדי� לד, בשו� אופ� מאופני העבודה' ה

והסמי� לו סדר מועד לפי שכ� הוא סדר הכתוב שנאמר ושש שני� . האר"
ואחריו , תזרע את ארצ� ואספת את תבואתה והשביעית תשמטנה ונטשתה

�כ ראה להקדי� דיני "אח. שלש רגלי� תחג לי בשנה, ששת ימי� תעשה מעשי
וכי ימכור ', י שכ� עשה הלפ, חיקוי לסדר הכתוב, נשי� לפני שאר דברי ריבות

ולפיכ� , ואחריו כי יגח שור איש, כי ינצו אנשי� ונגפו, איש את בתו לאמה
, וספר ואלה שמות כולל ארבעת עניני� אלה. הקדי� סדר נשי� לפני נזיקי�

כ עבר מ� "אח. כלומר עני� סדר זרעי� וסדר מועד וסדר נשי� וסדר נזיקי�
, וקבע אחרי סדר נזיקי� סדר קדשי� ,ואלה שמות לספר ויקרא כסדר התורה

לפי שכ� הוא סדר הכתוב הקדי� דיני קרבנות לפני דיני , ואחריו סדר טהרות
  .לפי שלא התחיל בטהרות אלא מ� ויהי ביו� השמיני, טומאות וטהרות

  )ש"יהמהקדמה לפ, �"רמב(                                                                              
  

.  תנחומא פתר ליה בשיתא סדרי משנה' ר
וכן הוא , זה סדר נשים -תמימה ' תורת ה

' עדות ה.  אומר כלך יפה רעיתי ומום אין בך
ן בחיי זה סדר זרעים שהוא מאמי -נאמנה 

 -ישרים משמחי לב ' פקודי ה.  העולם וזורע
זה סדר מועד שיש בה סוכה ולולב וכל מועדי 

' מצות ה.  השנה שכתוב בהן ושמחת בחגך
זו סדר קדשים שמאיר  -ברא מאירת עינים 
זה  -טהורה ' יראת ה.  עיניהם של חכמים

.  סדר טהרות שמפריש בין טומאה לטהרה
יקין שיש בו כל זו סדר נז -אמת ' משפטי ה

  )ד/מדרש תהילים יט(                                      .הדינים
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.  אלו ששים מסכתות של הלכות - " ששים המה מלכות"
.  אלו שמונים פרשיות שבתורת כהנים - " ושמונים פילגשים"
  )כא/רבה ו  שיר השירים(    ...אין קץ לתוספות - " ועלמות אין מספר"

  
  

יש צור� " שבועות"בשביל שמסכת  –" שבועות"וסדר אותה אחר מסכת ...
הודעת הדברי� שהעידו ב� לפני השופטי� בעיתי� : ה�" עדיות"ו; ליה תמידא

לפי  –" עבודה זרה"אחר כ� התחיל לדבר על .  ידועי� וקבלו אות� מה�
כשידע נימוסי העבודות . ואז יהיה של�, שעניינה דבר מוכרח לשופט שֵיָדֶענו

י כל מי שיעבוד כ. אז ידע היא� ידי� עליה� –הה� וחוקותיה� ומה שצרי� אליה� 
בתפילת " צדק"או יתפלל לכוכב ; "נגה"בעבודת כוכב " שבתאי"לכוכב 

והניח זו המסכת . כמו שבאה הקבלה הברורה, אינו חייב מיתה –" מאדי�"
מפני שלא יקרה עניי� עבודה זרה אלא באחד מני אל+ ולימי�  –לאחרונה 

  "...אבות"התחיל ב, וכאשר נשל� לו מה שצרי� אליו השופט.  רחוקי�
  )ש"הקדמה לפיהמ, �"רמב(                                                                                                   

  

א� שהיה לו טע� יחייב אצלו , א� שיסדר על דר� מקרה, ה"זהו סדורו ע…
א� , להיות אופני הסדור על זאת התכונה על הדר� שהזכיר הרב מורה צדק

וג� לי נראה טע� כללי .  לסבה אחרת ג� כ� שאפשר לומר בקצת� אולי בכל�
סדר ברכות ב, והוא שהיתה כוונתו להתחיל בעני� החמור שבסדר. ה"בסדורו ע

, ותלתא בבי בסדר נזיקי�, ויבמות בסדר נשי�, ושבת בסדר מועד, זרעי�
או אולי לסבה אחרת לא נודעה , וכלי� בסדר טהרות, וזבחי� בסדר קדשי�

                      ")בית הבחירה"הקדמת המאירי ל(    .                                                                  לנו
  

רבי כדתרצה למשנתינו , ולעיני� מסכאתא דחזיתו� דאית בהו מוקד� ומאוחר
, אלא חדא חדא תניא באפי נפשה, לא סדרינו� למסכאתא חדא בתר חברתא

ולא , ומא� דניחא לה לאחורה מאחר לה, מא� דניחא ליה לאקדומה מקדי� לה
ואי אית דניחא ליה לאקדומי ולאחורי הרשות ..  .ידעינ� הי תנא רבי ברישא

  )אגרת רב שרירא גאו�(               .                                                                    בידו
  

כי מה דאפשי מפרש , אול� המתבונ� ימצא בכל סדר משנה סדר מלאכותי
סכתות הכוללות פרקי� יותר לפני שהקדי� רבי בכל סדר המ,   :)נדרי� ב(ברישא 

ועל יסוד זה נבי� אשר סידר איזה מסכת באחרונה בעוד . המסכתות הקטנות
כאשר סידר ראש השנה , אשר בהגיו� לה משפט הקדימה על המסודרת לפניה

וכ� קדושי� אחרי , אחרי יומא וסוכה שתמה על זה השואל את רב שרירא גאו�
  )יסוד המשנה ועריכתה, ר מרגליות"הר(   .     ל"מ ז"ל הרגטי� וכאלו שנדחק בה� רבינו הגדו


