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קד� ואיחור דעת החכמי� וביחוד ה, המעניי� ביותר היא אופיה וסדורה של כל משנה כשהיא לעצמה    

  ... המובאי� בה

יע� כי , פ תכונתה"אבל העומד על אופיה ותעודתה של המשנה ימצא כי הסידור הזה הוא מוכרח ע    

ולכ� נתקבלו ליסוד משנתינו משניות בית הלל שהיו שוני� דברי בית שמאי , המשנה באה להורות הלכה

  .חרונהוזהו מסגנו� המכריע לשנות דבריו בא, ודבריה�

ולא דייקו לסיי� בדברי , ואמנ� כ� מצינו שנשנו דברי בית הלל באחרונה א� בכל מקו� שההלכה כמות�    

' א לא שמענו אלא בבאה מ� הקציר כו"ב בה"ז ע"בית הלל בהלכות שחזרו להורות כבית שמאי כביבמות קט

ולהיפו� נסדרו , ש"ד� דברי בב בהק"א מי"שזה נשנה בעדיות פ, ש"ה להורות כב"וחזרו ב' ש וכו"ל ב"א

ד כלי חרס מציל על הכל כדברי "ועוד ש� מי', ש וכו"ל ב"ה א"דברי ב' ג מי שחציו עבד וכו"בעדיות ש� מי

א תקנת� "ה בש"דברי ב' ה מי שחציו עבד וכו"ד מ"ובגטי� פ, ש"ה להורות כב"א אינו מציל וחזרו ב"ה בש"ב

  ...ש "ה להורות כדברי ב"וחזרו ב' את רבו כו

וא� בכל , ג"ב וש� מ"א מ"ש לא דקדק רבי בסדר דבריה� ראה עדיות פ"ה ולא כב"כ� כשאי� הלכה לא כב    

ש אינ� חולקי� כי א� מוסיפי� כמו "מלבד בהלכות שב, ה נחתמה המשנה בדבריה�"מקו� שהלכה כב

מוסיפי� כבכלי�  ה"ש אחרי שב"כאשר ג� במקו� שהלכה כב, ו"ו מ"ט ונדה פ"ג מ"ה סוכה פ"ו מ"בפיאה פ

  .ב"ט מ"פי

, ח"א זה וזה ב� י"ה בש"אלו דברי ב' ב ב� עשרי� שנה שלא הביא שתי שערות וכו"ז ע"וראה בנדה מ    

ובכ� אחרי , לאשר רבי הורה בלוד כבית שמאי עיי� בבלי ש�, ה א" שהלכה כמות�"שהוקדמו דברי ב

" ה"רי באלו דב"וכ� דקדק בסגנונו וכתב , ה סידר דברי בית שמאי באחרונה"שלדעתו אי� הלכה בזה כב

  ... כלומר אבל אני איני אומר כ�

דברי היחיד והרבי� , על יסוד תכנית זו לחתו� בדברי מי שהלכה כמותו סידר רבי כל דברי חכמי המשנה    

  ...כ מחלוקת "או סת� ואח, כ סת�"מחלוקת ואח, או דברי הרבי� והיחיד

בעדו שלדעת , � דברי היחיד החולקק ואחרי כ"וכאשר נסדר בהמשנה הראשונה שקדמה לרבי דברי הת    

במשנה כזו שלא זזה ממקומה כפל רבי , ק ודעת היחיד בטלה בהחלט"בית ועדו של רבי הלכה רק כדברי הת

ולא היתה כוונתו להוסי" שיטה ... דברי התנא קמא והביא עוד הפע� אחר דברי היחיד וחכמי� אומרי�

, א"ט ע"ש� מ, א"ע' גיש שהלכה כמותו ראה נדה לחדשה כי א� לחתו� בדברי הנסדר בראשונה בכדי להד

וכ� סידר לפעמי� דעת האחרו� בזמ� בראשונה ואחריו דברי , )יבא "ב מ"ט נגעי� פ"א ותוי"ב ע"מנחות י' תוס

כל כאלה המה ממלאכת רבי ובית ועדו הר� , הקדו� לו למע� חתו� בדברי התנא שהכריעו הלכה כמותו

  .בערכו המשנה ברורה

  
נתבטלו ) כלומר בי� דעת החכמי� שנסדרו לפניו ודעת החכמי� שהובאו אחריו(דברי המרובי� " בי�"היחיד האלו שהובאו  דברי) יב

כי באמת לא נכפל א� בכדי לחתו� " ק"חכמי� היינו ת"ומעתה אי� מקו� להקשות , ק"וזהו שהדגיש בכפלו דעת הת, מהלכה

ב "ד סמ"ק והתחבטו בה� גדולי המפרשי� ראה בכתובות פ"לו דברי התויתישבו בזה הרבה משניות תמיהות שנכפ, בדיעה זו

ית באחרונה שאז שאלו נק להדיעה שנש"מלבד במקומות שמצאו חכמי התלמוד שבאמת יש הבדל בי� דעת הת... ט ש� "ובתיו

  ...ק והשיבו ההבדל שביניה� "חכמי� היינו ת
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צריך עיון . אמרו לו
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