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ספרות התנאים כוללת שתי סוגות עיקריות: במשנה ובעקבותיה בתוספתא סודרו ההלכות על 

פי נושאים, ואילו במדרשי ההלכה רוכזו פירושים למקרא ודרשות המציגות את דרך לימודן של 

ההלכות מהתורה על פי סדר הפסוקים. להבדל עריכתי בסיסי זה לא מעט יוצאים מן הכלל; במשנה 

הובאו לעתים הנמקות מדרשיות להלכות, ובמדרשי התנאים צוטטו לא אחת קטעים הלכתיים. 

בפתיחת המאמר מוצג סיכום ביקורתי של דעות החוקרים על זיקות הגומלין בין המשנה למדרשי 

התנאים. 

המחקר הנוכחי מבוסס על סקירה שיטתית של כל דרשות המשנה לפסוקי התורה בחומשים   

שמות–דברים מחד גיסא ושל כל ההלכות המובאות לאחר 'מיכן אמרו', 'מיכן אתה אומר' ו'מיכן 

היה ר' פלוני אומר' בארבעת מדרשי ההלכה השלמים שהגיעו לידינו מאידך גיסא. שתי הסקירות 

מדבי  מדרשים  שהם  במדבר,  וספרי  ישמעאל  דר'  מכילתא  בין  משמעותי  הבדל  על   מלמדות 

ר' ישמעאל, ובין הספרא וספרי דברים, שהם מדרשים מדבי ר' עקיבא. 

של  אחוז  ל־70  קרוב  מצוטטות  עקיבא  ר'  מדבי  שבמדרשים  עולה  במשנה  הדרשות  ממחקר   

המשניות שהלכותיהן מנומקות בעזרת פסוקי ראיה, ורק במיעוט המקרים העדיפו לצטט מקורות 

אחרים או להתעלם מן החומר שבמשנה. לעומת זאת במדרשים מדבי ר' ישמעאל מצוטטות פחות 

מ־20 אחוז של המשניות שהלכותיהן מנומקות בעזרת פסוקי ראיה, וברוב המקרים העדיפו לצטט 

מקורות אחרים או להתעלם מדרשות המשנה. מחקר מובאות 'מיכן אמרו' ודומיו במדרשי ההלכה 

השלמים מעלה כי במדרשים מדבי ר' עקיבא יותר מ־70 אחוז של המובאות הן ציטוט מילולי של 

של  ציטוט  הן  המובאות  מן  אחוז  מ־30  פחות  ישמעאל  ר'  מדבי  במדרשים  זאת  לעומת  המשנה. 

המשנה, ובמקרים רבים זהו ציטוט לא מדויק. שתי הסקירות מלמדות אפוא כי עורכי המדרשים 

מדבי ר' עקיבא התייחסו למשנה כמקור הסמכותי ביותר של ההלכה והרבו להיעזר בה, ואילו עורכי 

המדרשים מדבי ר' ישמעאל לא ראו במשנה מקור סמכות מרכזי ומיעטו יחסית להיעזר בה.

בו מחזקת את המסקנה  והמובאות המצוטטות  ודומיו  'מיכן אמרו'  המונח  בחינה מקיפה של   

שהמדרשים מדבי ר' ישמעאל ומהזרם הקלסי של דבי ר' עקיבא כאחד )למעט ספרי זוטא במדבר 

הדעה  את  לאמץ  יש  כי  זה  עיון  מלמד  בבד  בד  לפניהם.  נערכה  אשר  במשנה,  נעזרו  ודברים( 

המדרשים  של  המרכזית  למגמה  התואם   – ההלכה  במדרשי  אמרו'  'מיכן  מובאות  של  ששילובן 

לקשר בין ההלכה לפסוקי התורה – נעשה במהלך עריכתם של מדרשי ההלכה עצמם, ושאין סיבה 

מוצדקת לראות בשילובן פרי עריכה משנית ומאוחרת כפי שהציעו כמה חוקרים.

ניתן למצוא בהן הדים  ר' ישמעאל מלמדת כי  'מיכן אמרו' במדרשים מדבי  בדיקת מובאות   



לחיבור משנאי מהאסכולה של ר' ישמעאל, שלא הגיע לידינו. ראיות לכך אפשר למצוא בכ־20 

הלכות  או  ישמעאל  ר'  דבי  של  המובהקים  החכמים  שמות  בהן  שהוזכרו  המובאות,  מן  אחוז 

המנוגדות למשנת רבי, והתואמות את הדרשות מדבי ר' ישמעאל שצוטטו בסמוך להן. כ־25 אחוז 

מן המובאות במדרשים אלה הן ממשנת רבי, ואילו בכ־55 אחוז מן המובאות הנותרות אין סימנים 

ו'משנת  במדבר'  ספרי  'משנת  הכללי  בשם  לכנותן  הצעתי  ולכן  מקורן,  את  לזהות  המסייעים 

המכילתא לשמות ולדברים', ולא 'משנת ר' ישמעאל'.


