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 פתרון תורה

ילקוט פתרון תורה הוא חיבור המכיל מדרשים מספרות חז"ל )ללא ציון מקורותיהם( ופירושים 

לתורה, על פי פרשות השבוע. בראש כל פרשה מובא פיוט החתום בשם 'האיי'. ככל הנראה, הילקוט 
המקורי הכיל דרשות לכל חמשת חומשי התורה, אך כתב היד היחיד שהגיע לידינו מחיבור זה מכיל רק 

ת הדרשות לחומשים ויקרא, במדבר ודברים. הילקוט נערך ככל הנראה בידי רב האיי גאון ששימש א
 כגאון בישיבת סורא, או בידי חכם אחר, בבבל, בסוף המאה התשיעית או בתחילת המאה העשירית. 

 שם הילקוט 
שזהו השם אולם, ייתכן  2בסוף כתב היד היחיד של החיבור. 1השם 'פתרון תורה' מופיע בקולופון

שהעניק סופר כתב היד לחיבור, ולא עורך החיבור עצמו. מבדיקה שערך נ' אלוני ברשימות ספרים 

שהתגלו בגניזת קהיר, הוא הגיע למסקנה ששמו המקורי של החיבור היה 'מדרש התורה'. הוא הראה 
פירוש'. אלוני שהכינוי 'פתרון' היה שגור בידי הקראים, בעוד שהחכמים הרבניים העדיפו את הכינוי '

הסיק מכך, שהשם 'פתרון תורה' ניתן לילקוט בידי אחד ממעתיקי כתב היד, שהיה שייך לעדת 
 הקראים. 

 ייחוס הילקוט 
שאלת ייחוסו של הילקוט קשורה לפיוטים המופיעים בראש כל פרשה בילקוט. כאמור, כל פרשה 

סבר שאין קשר בין הפיוטים פותחת בפיוט החתום בשם האיי. א"א אורבך, המהדיר של הילקוט, 
שבראש הפרשות לבין הילקוט עצמו, ושיער שהילקוט התחבר בידי חכם או דרשן שפעל בתקופת רב 

האיי גאון. לדעתו, חכם זה הנציח את שם רב האיי גאון בסוף הפיוטים. אלוני קבע, על סמך רשימות 

רב האיי גאון עצמו חיבר את ספרים מן הגניזה, המזכירות פירוש על התורה של רב האיי גאון, ש

  3הילקוט, והוא זה שכתב את הפיוטים שבראש הפרשות.

חוקר הפיוט ע' פליישר, חקר את הפיוטים שבראש הפרשות בילקוט על פי הצורה, החריזה, הלשון 

והתכנים שלהם, והגיע למסקנה שנתוני המקום והזמן העולים מהם תואמים את המקום והזמן של רב 

יישר סבר, שלמרות רמתם הירודה יחסית של פיוטים אלו, רב האיי גאון עצמו חיבר האיי גאון. פל
אותם, מכיוון שלא מתקבל על הדעת שפייטן אחר בזמנו של רב האיי גאון יחתום בשם האיי כשמו של 

הגאון, מבלי לתת סימן שהוא איננו רב האיי גאון עצמו. כמו כן, פליישר שיער שלא סביר שרב האיי 

וטים אלו לצורך אחר, והם הובאו אל הילקוט בידי מחבר הילקוט, אלא רב האיי חיבר את חיבר פי
לכן, פליישר שיער שרב האיי גאון לקח חלק באחד  4הפיוטים במיוחד על מנת לקשט את הילקוט.

 משלבי העריכה של הילקוט. 

 לשון הילקוט
ארמית גלילית וארמית בבלית. לשון הילקוט הוא כלשון מקורות חז"ל שהובאו בו, כלומר עברית, 

מחבר הילקוט הקפיד בדרך כלל על מסירה מדויקת של המקורות שעמדו לפניו, ושמר על הכתיב 

המקורי של המקורות הארץ ישראליים. אולם, יחד עם זאת, ניכרת השפעה של הכתיב והתחביר 

                                                 
קולופון הוא רשומה שמופיעה בדרך כלל בסוף כתב היד, הכוללת בדרך כלל את שמו של הסופר שכתב את כתב היד, את  .1

התאריך ואת המקום שבו נכתב כתב היד ואיחולים שונים. בכתב היד של ספר פתרון תורה חותם הסופר: "כתבתי זה פתרון תורה 
זצ"ל...". כתב היד נכתב בעיר  שמואלבנא פאר השליחים והדר המצליחין מ' מרנא ור בןהעני והדל  יוסףברוב עמלי ועניי אני 

 לספירה.  1328סמבאדגאן )שהייתה ככל הנראה בצפון מזרח אירן(, בשנת 
 . 45767כתב יד בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים  .2

 . 27, הערה 121ירושלים תשנ"ב, עמ' -, ניו יורקמבוא לספר הלכות פסוקותמטיל ספק בזיהוי זה בספרו,  אולם נ' דנציג .3

פליישר ציין, כי אמנם אין קשר בין הפיוטים לפרשות הילקוט עצמן, אך קשר כזה אינו מחויב המציאות, שהרי הילקוט היחיד  .4
עתו, רב שבו מופיע קישוט של פיוט בראש הפרשות הוא מדרש הגדול, המאוחר לפתרון תורה )ראה במבוא למדרש הגדול(. לד

 האיי בחר לא לעגן את תוכני הפיוטים בתכנים של הדרשות בילקוט. 
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ניכרת השפעה של  הבבליים. בחלקים הפרשניים של הילקוט, המשקפים את לשונו של מחבר הילקוט,

 'נתתי גשמיכם בעתם'הפרסית בתחביר המשפטים. לדוגמה, בשימוש במילה 'יש' בכל חלקי המשפט: "

  5".ת ועצירת מטר ישרוג' דע כי ראש כל ברכות ירידת גשם יש, וראש כל קללות סגי)ויקרא כ"ו, ד( 

 זמן הילקוט ומקומו
א"א אורבך, הניח כאמור, שאין ללמוד מזהות שאלת זמנו ומקומו של הילקוט תלויה בשאלת ייחוסו. 

מחבר הפיוטים שבראש הפרשות בילקוט על זהות מחבר הילקוט עצמו, ולכן בחן את זמנו של הילקוט 
מהיבטים אחרים. הוא בדק את המקורות שעמדו בפני בעל הילקוט, וציין שהמקור המאוחר ביותר 

חאי גאון )אמצע המאה השמינית בבבל(. כמו שבעל הילקוט עשה בו שימוש הוא ספר השאילתות לרב א
כן, בעל הילקוט מזכיר את החכם הקראי בנימין נהאונדי )אמצע המאה התשיעית( ומצטט מתוך 

פירושו. אורבך שיער, כי הילקוט התחבר בסוף המאה התשיעית או בתחילת המאה העשירית בבבל. כך 

קוט, או אחד מעורכיו. י' ברודי, לעומת סוברים גם החוקרים הרואים ברב האיי גאון את מחבר היל

זאת, מציע לאחר את זמנו של הילקוט, מכיוון שבעל הילקוט עשה שימוש נרחב במקורות ארץ 
 ישראליים, דבר שלא היה נפוץ אצל גאוני בבל לפני רס"ג.

 

                                                 
 .104פתרון תורה אם בחוקותי, מהד' אורבך עמ'  .5
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