
פרידמןיהדוהשמא

התלמודפרשנותבדרביעיונים

עבברית"ארטסקרלומהדורתהופעתלרגל

לאחרנענריתאןרשראה ,ארטסקרילמהדירתשלהראשוןנכרןדוהמאמר

 .מעלותיואתיסקור .באגנליתהמהדורהשלהמרוהנהצלחתה

חלומדיםקהלאתלקדםןעירכיהזןמהדורהמחנריזכןהמחנר,שללדעתן

ןהמגמה .החינוכית'פדגוגיתהמגמה:"ירששלהמגמןתמשלןששתייםבקיימם

 .הערכית'הנהגתית

ןלטפחלתפחהצורןאתןמדגישהחןזרתזועממיתמהדורהשלהרנההצלחתה

בנילטונת ,'''שרשלבפרשונתןהיאאףהטמונההמחקריתהגישהאתימינןנ

שלפזאדניעלהמייסדקפדני,עיןולשיטתהצמאיםחכמים,ותלמידיתורה

 .הפשטעומק

דוריורורשיויודורדור Hהאמרהמשקלעל-לומרקשההתלמי,דפרשנוחלגבי

סגולהיתידיויששיירםהדורוחכללאזהענ"ןכשהריופרשניו.יוידור- "תבמיךו

ייגיול,הוא , Hשרשרפליגמאןליחרכים,ורוחרמעלאוחםמרוממיחשיצירותיהם

החלמו.דלפרשנותהנוגענלכישראלשלרכםוהמפרשים"ן

ןכרלר.ליכהכהתלמורעלפירושו ,'''שרשלהגדולמפעלואת rלאפיכאנואילי

החיבוכית--א :מגמותשלושכרשכרוכוחלומראפשררהיום.רמיבחינומושגינולפי
שלבפירושיוהמע"ניםררככעיבירםנהרותניח.-גהמתקרית;-כפראגוגיח;

חרימחידווקאהיאולןכשבתיוהעקירכנדולהטיירתצהממגמהשאותהספקאי! ,'''שר

כרתןכשדכפי!לכלשעריוובפתיחתליבהנהתלמודהפצתכ '''שרשלהחיביכית'פדאגןגית

 ,'''שרשלהרהוטהלשיבואחי!כלה

הערותכןתםפתר.מכיאכ'ל.רפיםא.ריכברכות.מסכתבנל:תלמורנשס'!. Oשומהדודת
ציחקהדכווריכיז.אפריםהרבישואל,כאץרראשיים:ג'םועו .ווילנאש··סציליםעםרית.יהא

ספדיםהיצאתחכרהע"ו'ל' .,מלינוכ"חייםכהושאוך.שמחה'שואלהובכ."ארהכ .לרשטייזוג

 , tתשנ'/ססורה,אוטסקולר

 ,ך"לראבאלאלרש--לאחמא'ד:אצלשימשה 1ןיבינב'רעו,

ו,כוכוושהשלימ !

תשנ"חקיץ , 7ד"דב



פרידמויהרדהשמא

'ףק"כ '':'';ס'רשיםיםהחכמקהלליריהניעלאים,ברב '''שרפירוששהופץלפני

דיל;למהנאוניםפירושיכמעטהמעןדוכזה.נתחברלאאףמעילםוכויראיכמוהו,

'כ'ז'ראההנארנים,פיררשיררךעלשנתחכרתננאלרבנרירושכפיקרבעולנן,ששררר

 ~'ו:עפירושיםאותםשהרי .'''שראותנרהרנילרבשמרבוכאותופירוש"ייאלהשאיו

תודקוכנרניםועתים ,ממנהננחריםריכודיםשיםפרמעתיםהסיג'ה,מהלךאתמסנמים

לרנדיהצמדו ,"ץרפידןשייהיאהרי '''רשפירושדק .הלנהפסקיפוסקיםמסןימית
וכמפירושיםנתחברוכנרראפלגחליפ.הצמורהלהבהכאותהרינור,אחרריבויהנמרא

למיניהם,נרשם"ננויייפירושימררשיהם,ינתי '''שרשלותיורנעל',די '''רשפירוש

לאכהתחילתית.ייתהכצק"מתהיתהסיגהשאותהלימרשרפאהיותרשלכלדימה

דיהתלמכלעלמקיףפירישלתידכרח"ומפעלשהקרישהואר ,ששכללההיאי"רש

 .יםברכלהפצותי .ולוכ
דעצגיהוהסנמהלךאיתילהול,ךולימרכלשלידרבלהחזיקהיתה '''רששלררכו

ראגאףה.ממרשיניעיתבצוהשלמתוחריכא '''רשייסקהזאתהמנמהאתער.צאחר

ישי,זאףזולאלכתינ.שטרחמפרש"גמיאבייאיתםכלכגיןהלומר,אתגיערלה

עברףה:'::': .אחרריכירכדיתוךפעמיםרכמהבמההלימדשללשלויתי '''שרודואג

 :זיתאכר"שנויהכ,"ע

משאר-;:::: ~ב'וחת.משבמציתשאריחרמרמצית,משארשבתתימר ,תביא

שאין"נה .:וח'א,תאהכלעלחייב-אחרלםבהעשתיםעשהשהשכת, :מצית
ייןכמתאך: ;~'.:.' ,מצורשבשאר-משבתמציתשארותומרמצות.כשארכו

-n ,בשכתןכשאיומהייב. 

לאכ גג.:.'"' : 1- :אחךי ,"ל'זארלהמפרשכולה-מצרתבשארןכןשאי:יימה '''רשופירש

 "אזילולה ';'-~נ"ילהכ" :'''רשמידיערנ ,והראשובריברר ."להמפרשלקמן-יןומתכ

להלןרקס::-;רא,?,גה<.:בומש ,ןכאהכר"תאאתלךמפרשאינביהמפרש) ,'''(רשהוא-

שמגעיכ ,בסקומכלשקט.ל,מדשלולכיובפרשנןתה.כולחהברייתאכהצעתוךכסמ

ליכת::מךהנ;אי Z' r'לש ,"מתכייןבלא"שגגכונתקלהברייתא,סיףלקראתזהלימד

שלשוופירו iסננ ."להמפרשלקמו-מתכויובלאיישגגלהרגעיו: '''שרחוזרכלל,
מירכבתרהיליצאמצעיתהבלתיהגישהמוהמביכהאיהפחרלחסרתהרבהתרס ''''שר

עליבהבלהר.יתיבשקשהיצירה-כולרמרמרתראסלפעמים,אפילי,-זיככתומסו
 "תרחומנהימיישלהררךאתרהולידוהדוריתכמדרצתהופנמויסבגיני '''רשישטת .ה,..בו

היום,עצםעדהמלמדיםטרכיאצלהשרררת

כללדיהתלמשעריאתשפתח '''שרזה",יהאחרחכסמכלשייחראפראדימה
ערומתוםחחוםספרנשארהחלמודהיהפירושולולאלרביס.רתיאיהנחילהרירות,

 ,שיררתכמהאפילרוכללמודעצוםמאמץודורשרציניאתגרמעמידיבכשהלימידהירם,

א'ש.מפיאישחיהרתיממ ,צמידמירהללאעצמו,בכוחרתביללמרדשינסהלמי

טעם jא'ךלאיי !כאמ .תקיפהסיוםליריוהביא '''רשפיריששלהמציינותליתייוסג

בייורבעןלכין,כיל!;נכבןסקיי,יעהיהא'"כההפירושהריפירישים.כירחיכלעסוק

התלמו.דאהו- "ס!;ר~להוות,בופה .חוכתרספלעסיק '''רששלמדרשרשככיתהכוחות

 .'''שרפירישהראלייקינטרס",והו

הדייוחמחר,ממעיינה.נובעיםרותהניכמהלה,פניסכמהראשינים,שלםתרתי

78 



ובעבדתאקסטררילמהדירתלע

אפשראימאירך,הנחילן.שהקרמוניםמהוחליםנאחריהםרהבאים ,זהבזהמלרכרים

זןשןנותתקרפןתאףקיימיתומכאןופשטיה,נהראנהראחיריש,לאבהמררשביתל

ירובראם-אחתכללעצמהוברכהשםקיבעיתיהןיהן.בינמתוחהגבוליקרמזו,

ירם,עלוהקשויההסברהוחירורהתוספותלבעלייפירישיורש"יביןבמעברלעילכנזכר

התלמןריתהספרותל,מורישיתגעליאםלאחרונים,ראשונים Jב'הגרךלהמעברעלואם

המגמותשלניצניהןהיפיעוכברי~רשאצל (,רוניםהאחהרורותמזהתלמורתיקרישל

פירושו.וךבתחפיפהבובכפיפהןמתקיימיםיתר.כרוכיםכשהםהללוהפרורית

השקעי '''רשוירוע,גלוי '''רשפירשושלהמתקירהמימררהיום,התלמירחוקרבעיני

הסכרהן.והעיככוחמנעיליהםולפותתהתלמור,רברישללעומקםלררתרכיםמאמצים

תלגלו ·,הלשוניומךצאןרקרוקיהןעלהתלמורמלרחלהכהרתהתמסרהואהרעת.רשיקול
החישלטיבםלכררהעתיקה,תהתומריהתרבותשלחפציםןכליםמאןחשלמהוחם

:תעשייה,בזמנואותוהםוכבבכלמרוקרקתהשקפהמתוךבתלמורשהוזכרווהצומח

הספרןתשלהרחבהקורפוסכתוךאחריםממקימןתרלהאףהואהרבה,יעןרחקלאןת,

לפניוהנירוןאתלפרשכריומררשים.ירושלמיתוספתא,משנה,-כולההתלמורית
 ,מיוחריםצרכיםליקרכעכהועסקהזאת,למנמהגבולותנתןכהחלםכיאםבבבלי,

ליחסיםציוניםבוהציהתלמורית,הסוגיהשלהמירכבהמבניכצרעסקגםרש"י

הגררליםהגושיםשביןהחריםלמעבריםבמייתררלזה,זההסוגיהחלקישלהסגוליים

אותם.לתארכריעצמומשלמיוחרמינוחופיתחהסוגיה,בתוך

ההרצאהאתשפיתתזההואכיראםות, mבממיעללךרהשהכלי~רשםעןלאמעולם

רכריאתשהרצובמהעצמםהתלמורסתםליכעשלממשיכםונעשהןהכהירה,הרציפה

 '''רשהסתירלאמקוםמכלואיקימתרת,פירךשיםלהםיהעניקיוהאמוראיםהתנאים

רישסמוי,אוגלויזכרמלהםרומזאוכמפורש!נםמציישהואישלגמרי.הקשייםאת

אשרושיההקעללהצביעכקליכןלרהלומרהפירוש,םעימתקישייתואתמבליעשהוא

שרומזריש .'''שרשלהרמוזהלקושיהסבירניסוחמעצמולהשליםואףלה.רומזרש"י

הרחוקיםאחלקרבהתלמורכעלררכיעלהמעמירק,רזברמתיוןהתנגשולסתירות
נאזרהכל,ומעלרכרים,שלפשוטםלפיהשיטהז'כשאיגםהסוגיה,אתללכרכשררצה

כךיי :קצרזביבמאשורקלמוררהיאארתםקררמיו,פיררשיכלפיהכיקורתכריח '~רש

 ·עקיכא). 'רה"רא,"עפג(שתכ "כןרכותיניפירשיולאזך,סוגיאלינראה

ז,נבאשכהגרוליםותיובירהגאוניםלו,שקרמותןהרורתורתמנחילשלחרמיחגם

אתהמפרהוסק,פוההמפרשוהמורה,הרבהואהרי .'''רששלרמוחואתארפפת

ציכורית-מנהיגותשלהקורהלעוכיינכנסהכאים,הרררותשלהתןרניתהפעילותכל
לקרושתובאמנותרבקוחקורש.הררתשלמירותמשקףפירךשיוסגנוןגם .כזמנןרוחנית

 .!מניוהאאתהשרכרפרק :ךוצרדמותלך:בתי-חוקך'ם- I "םנ' 1אחרייחםיהצלשכתבת'מהראהנ

 .-הספרם-עבפת'חה .ו"תשנ .של·םן'ר .הגוסת

לשו!".ינבעניםשריפ'ר- .ה-שלת .של·םרן' ..להכבדןלתלמישונפ'ר '-שדשלןכררקל.פרננהן':ראה 4

9 'עמ 5 1/)2 : · J" A lln"'f'fS/lf.l נLe.\icograph<:r uf the Talmud-. RU ~ 1 t-uh<:n. - R:I$hi :15 ג:HU 

21 92-111 . II/"". :-.c ... · York. 194 1. pp 1ו'u . 
 • Oש"כאהממ'ןתר .-!!'שקא'-ר

 'גא"י :"'לאהנרוא'גוילרת.נדותבלבה 'דאוה'רבפ'דשןב"י :"האדנול' ...ושרפ·ןת'נודב-י (/

 .דובתבי-ביו :לי"ארנהיאלר ...שמעת·
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פרידןמיהודהשמא

הלליםיייקהי.הירם·יומבערלמנופרטיהפרטיכוכןית.פהאינסוככללרתהךקירמההתורה
הרכנים.ינדול :לרש~יכרמזיותיוהמאירישכלשרןועכהקככינויומושנוישאחמצריקים

התכוניתגזוימ

והרכ.חמורההחוקר,ש"י:רשלתרימכדיחריררמתמזגרתררתכמתחהללוהמגמרתשלרש

זררנהכשתפיכזה.מרשגימחלרצאחדמוהי,כמאיןהפשטחכםהיארש"יר?ציכהא

פשיטי."זהרסגנרןכרבשברחהחוזרותחנותכהכלחררה.כפירךשרכמיוחרביטויליריאהב

הגדולבפירושיטריכלכשרשכארכפי 1 ; "פשוטילפיאנלותיבוכרררשוכךיי .~ ...ימררשר

שלהמפורסמיםררביןכום,"השרכהראהלאזה, Jנענ"יורשך·נכרר"ממשיכושללתירה
 :כרישפרשחראשם"כהרש

בתן ,םיבוכתיסינניאתירהשפירשגרלה,עינימאיראמי,יכאשלמהרכנייגם

וגחתירכתל"צזוחתנמאירר"כשמיאלאניראףמקרא,שלפשוטרלפרשלכ

לפיסיאחרשיםרפרלעשיתצריןהיהפנאיליהיהשאיל,ליוהריהרלפניי.עמר
 .םירכלכםשירהמתחשטותפה

לכיןכינרעשהןכ ,תיירכרכלפי"ירששהפבהיקורתנוריקהכשלררחאיתהאומר.הייה

כהמתקרשןפיר 'לפר.ואלא ,שהואכלפירושלפרשאיננההגממהכפלייס.כפליעצמי

שישככרשכתכשןפירלגכימניםזה Jמןכזמהמפרשנעכישתואםשאפשר;כמהלאמת

 .לרשנתחרששיררהפאתכתרבייהראשו!,מןכויתזורממנו.לאמתקריכיותרפירךש

מפיררשורכיםיתמקרכמכוכשחזר ,לתלמדופירושיךכלמעשההכהלעשהשרש'''וכפי
מחדש.'וכתכוותיקנוהראשון

לאהאמיתי,שרהפיראחרהריחהחשלהקפרניצעבלמ '''שרשלמסיררחךרם,כ

סימסיימענייניםל,ענלהרהרגלגם .הלכאחןהמישןהרהוטהקל.סגנרנןעלידהבהכ

צעד.צעדאוחרילקדםכילתמיןהלומד,עללהקלרצונומחוןאלאנאלאנעימהב

שלבסופוהרוחנית.כהנהגהדמותומבחינתגסיפהעולהיהמחנךהחרקרשלזהמיזרג

בפירושךימצא .והבנתיךכוחלפיאדם.וכלהמגמות.שלושכלאתמשמשזהמיזרגר,בד

המזג.יתסריאלהולך,בהאשרכררךאיתןרםקשימה '''רששל

וניכימדותלמהתופרשנ

רכיםרהחכמים,שולחןעלשיכעלתההתלמידתרפרשנשלזושמשימהזכינןשלנונרירנר

רכריאתהמציעותעממיות,מהררררתכהמדיכרררתם,בןעיצירתםמפריהנהניםמאיר

שלהמציאותלפיאשרקוראים,שלמאןררכלמספרימיננתכרירהכהרצאההתלמרר

המהריררתפתחוןככו .'''שרמפירושיהחינוכצררכםכלאתלהפיקמסיגל·םאינםהירם

צה.'כמל

 .~·,א: Kמקרשליעיסשוטיפשי ::ליישאג'י" :כ ,גלחש'ונא '-שר ~

ש'רופי·מז,רר'פ '-ש ::ר Kר . Kר.-ב K-1ר,מרםהבג'המה;ן"שי,יש'רפ'ךיתב Cב'ר'םורב',להויבהכ 9

'גן,תמר ,)דלפגט"שא-צייך·נת':(י ....·ךצ·בג'םו'ע- '-רש ,"תירימהרותוההג-למורלח '-רש

14 'מע ,ג"שנח 1 ,;( 11 , 
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בערביתארקסטרולמחדורתלע

ךחיוכמהדררזךכמשימה yשט"בזלעריוהרנזכההלןמדים.לפניהתלמידשעריאתהללן

לאחךארטםקרךל,הוצאתשלהראשוניםהכרכיסלאךךלצאתהתחיל,יכעחהמפךרסמות,

וכעיקיהעכרית,המהדירההתהייתאחלהביןכדיהאנגלית.כמהדירההמרשימההצלחתה
אתלעומקילכךרשכאנגלית,למקורהצבריתאתלהשוותהיהדאךישכהצרןח,הדירנים

 .והעריכההחרניסמתהליךהניבעיםשיני"ם.והםני(יהןהמבדיליתהמשמעויותגיני
תהצכרילמהדררהקרהבעי nם Jn"nכולהלןהסקירהאילםאחדים,במקומןחעשיבוכך

שהיא,כמית

מכיססתהמהדורה .)גע"ל-ייא Yב(ר-אפרקיסכצכרית,הראשיןהכרךמינתלפנינך

שלעמורמררפס,·לנארפיסשלעמןךכלצילוםמילהתלמי.דשל'ילנארפיסעל
 ,גמראשלאחדלעמךךמספיקניאוןשלאחדעמךרשאיןןתהיארטםקיןל.שלהביאךר

שלהמקךבלהדפוסל IJניעמידתמי,שהביאורכדיפעמים,וכמהכמההתצלוםחוזר

יותר,ארהעמידשלהראשןנהIכחציתךאתתיפסעצמןהביאןואחד.כמפתחהתלמן,ר

 ,הערותומתחתיי

מלוחכיןא.מלוכניקודכולטותכאיתיוח ,שלמוחיכהחלמןרלשיןכלמוכאבכיאוו

ניקו.דיללאמידגשתכלתיכאות ,פיררשיורהסברירעלהביאור,וכרימרופסיםהגמרא

רכריבהכשמשולביסהגמוא,לשיןכלשלשלמהלהרצאההלרמדזרכהזרכררך

בררוגואפימנננרןיררככשישלמעיין,מידתבנהמורציפהקריאהלשםהכלהפרשנות,

 ,כללכיאורעליהםשאיןגמראדכריאף .הפיררשכריודהמקיררכריןבילהכחיןויפה

הכיאררנוקטהרכריםשלכיסווס ,אפךאאמור'ןס,רתבשלIכיםכאחפילוח,נוסחכגון

 "'רשפירושעםהגמראלימוררמשוכלל.שלםיותר,ףומקיעקיכיישיסכרש~י,כשיטת

 !אחחאצכע-ארטסקרולמהוורת ;אצכעותשתיבמחיי

 ;כגון ,הגמראשלהגידווהדיבורתפקידצויןסעיףכלולפנייס,פלסעימפוסקהכיאור
 ; "המשגהמלשיןהראיהאתמדחההגמראיי;הנמרא"ייומתרצח : ~זהעלמקשהנמראייה

אמנס .רכיתבאלוןכיוצא ,"אבייאימרתיי ;הנזכר"הפסוקלהמשךנסמחיחסת"הנמוא

הסרגיה.ברצףוריבורריכורכלשלאפיונוכאןישאכלהסוניה,מכנההנררתכאןאין

יצויןסגולותיה,ישארשלפנינוהמהדירהכתיאורולומרלהוסיףשישמהכלעל

רתית-דחיחכרתנהיכחמתרומתהעיקררכז ,נהימנייניינהבעיקרהראלעילשהנאמרמיד

 '''שרשלהפדוגגיתלמגמתוונאמהמשךכאזלמציאקשהלאהבבלי.לומרילרנבית

אלוררכיסמלא,ועירוררנועהבאווירההתלמור,ריכרכהמשילברךשפישלושיטתן

אוזןלרשיIכישהלימר,עםומטיכהמיצלתתמלמרותשלזנוגבס Jכאושוכלליהררחבו

יוריתלמלקהלהמדכרב,והאוההחיהמלמדשלדבריובצלילינקלךתחיובישומעת

קט.לרנעאףידסאתמביחואיבוהרף,מתוך
כלולהביאלהדריך:לעודד,היאאחחהביאןר"מטרת :קובעתלאןרהמוציאהקדמת

אתשמילארמשמע)(רתתילהרוותעל,נוהמקרר", Jמחז"לדבריאתללמורדואחאחר

מררבה.בהצלחהוכנאמנותהואחהמשימה

 ,הללובשניספנימה.לשערלהיכנסלומריסלפיאוללמאוחזומהדורהאפשרהככר

מקשתגמראלרIכרישלמשמעוחילגיררלוכינזרת,אחרומסגרותירמידףלימדיןתבקכע

, 

ItI שלהשב:העמריוןגתן:כןכילי.כגרךררבביאהגוהגתירפהמסש'טת[זרה' ." 2 .'-י'ןלמשלראה
יי[.ביאלrופיךמסשיםאפואאי!א;"ע "לד'ןכ'ארר
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ופרידמיהןדהשמא

הפכהבמולהגדקםבחללהםשמורהריהבומחזומהדורהשלתהוכזור.בהצישלהברח

באופןבתנכהגמראהרצאתשיטתאתועבלקיחוצלשהלאחרממש.שלהמהפכאוהיזו,

אתורהבגיתוהח'נוכית"פדגהמשימהאתענקיבצעדםמקדמיםהנמצאיםרנוח,מסורד

מעייניםרקלאמרשךוהישירהבדורהסגנוןהשמים.מןלהםלכפרםושכרהתלמור,

מרוהעהמיידילאתגרפשוטפתרוןןכאצאיםוהמ ,רותיםותיקיתורהניבאףאלאחדשים,

משהונתחדש .עילהיומהירהךכדרות,כפשטהסוגיהוענייניהגמראלשוןבנת:הםלפניה

דישתלממהכלשטעןנןאפיל ,םשלהכירתרת"חיברירתכהחותצאןהתררוהלימליבככאן

 .מסינילמשהנאמררכבלחדשעתירותיק

קצת,יםהעורכאתמביכיסכיסלפעמנראיםהס,כשהחירושדוחיבמיאלה,הישגיס

 :נםולשהוזפועלים.הםהבשה'\תרניתישמרניתלמסגרתלבשיםברמהיגם

ספותותו ""רשגמרא,ללימודואופן,פניסםשוכתחליף,מהווהאינוזהיאורב

לחרגתתחליףמשוםםגאיןזהררבביא ...אדנקרמת Jמשנלמרןורהנצ ,)ת"פ(ג
אמצעיתורלהי ,אהורכןוןהמכלכ ...דרךקיצורובחלראן jא' ...והיגיעהעמלה

 .הגמרארףאל ...ד,כוהלאתלהניא

ורעיםנםא"נהם .לחישהבעלמיסנאינםהשפתיים,דלעלשהועלויווןכמן,הללהחששןת

צר.היוביהשל ":ח iהרולםלעתחפםותחיפהםשמאמקום,מכללבא ,בהחשןגהישהמן

הפהרוןהדף.והולצקשרכות"הרבתסויובלהת"בגםטריכיליסבאשמרניתהיסיסי

"להמרהקדמתבקצדהווילנא,ד)ועמ( "דףיימןל ,המפתחשלאחדדבצררביאר,בחשנ

יאורבהאתדלומה"ה ]פייש"ד.מהלוכלומר,[הואיי , Jכשלולא ,ההלכהמררייפסקייפעל

וימעטך ,ורתךכצהדףאהילמדווווןבד" :נםרופתךלפי ."מטרתוךהיפהדף,אתולא

 ! "אוריבכבשימוש

שלחזרהויכדדעוילבא,מדפוסהעמורלצילוסהסופרזתההצמדהרתבמוסןכאמ
תוצאהבה,ורכככהמכשלהאלההגורשיסיסכדפפעמיםו 1וחמשו Iעבארדאחעמוד

לכשלהראשוןסהצלו,ואתהכרפליםבדלבהזרךככעמודיםנ 50ערךבתהדפסשל

זה.כרךתרךבובכהק"םאגמרשלעמיד

"ירשלפירןשהביאוריחס

 .'''שרפירושהיארויאבהשלויהעיקהמקור

 .האחרוניםוהראשוניםיתיניבריברדמתוךרולבחולנלאס,"השדברייאורככ

על,ראותעלושדהק '''ושיפעלןגיאסלכירכלהססבאישראלרךכדנררצע

אחרת. Iו"צכ"אא ,י"רשפע"הואיאורכב 'הגמירברשפשטעתדלמדוהל

יקול !I,יןגיתרחמתיךמשנהיעלמסויסושפירדפתהערת,'ויקבההשיפרטלהפעלתאשר

 :ירי'םשתיבזוגישהםיכהעורחיםוד ,הפירושיםןיבהדעת

 .סימקר M 1 'ב 11

 .סי Iעבפשלרשפיעיםרמ Cד' 11העבשארלנם.מקרי <t 'ב Iנ
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בנעריתארסטקרילמהדירתעל

.' 

שיתכנוהרכהררכיםמתוךאחתררךהםהסוגיות,כפירושבפניםשקבענוהדכרים

ככלשנאמדוהביאןריםהפירושיםשארלשלולכזהכאבוולאהענינים.ככיאור

ניתנו,אחדמרועהוכולם ~אגפיבכמהמתפרשיםז"לחכמינורכריכיעני(,

(ןח"ס.אלוקיםדכריואלוואלו

ההכרעהואיןשווים,הםאכלשונים,פירושיםישנם ;עקרוניתעמדהכאושישמאליימיבו

הלומדאתלהביאהדברשלכסופוהיאהפירוששמסרתאפואנאמראםכלל.בהםנופלת

שלמידהקנהלפילבדיקהןהמכווואיזןבפעולהשאףומהדהדיכתורה.ויגיעהלעמל

שהז.כלןהעדפותהכרצותואלאמת,התקרבית

, 

המשתהבית

המסכת,בראש .'''שרכפירישנתפרששלא !כעניילכיאורההעריתמואחדדברנדגים

נאמר;גמליאל,רכושלכניוכמעשהכרכית,שלהראשונהבמשנה

השחר.עמידשיעלהעדאימרגמליאלרכוכערכית."שמעאתקוריןמאימתי

יכי,'שמעאתקריבןלאלןאמרןהמשתהמביתביוכשכאימעשה

יימסיבה ;הלשןןבזהלכיאררכהערההרערזרשכמשנההמשתה"ביחייהחיבותעל

 14 :'נישואיןסעורת :מפרשיםרישיין."בהםיששות

ספק,מכלונעלההדבר,וידועגלוימדרשיתיהחלמרריתהספררתכללרוחבוהנה.

 16המשתה",ימיבעחיישוכלשין 15תה, nרשמנישואיוסעידתעלמוסבהמשתה"ש"כיח

הם.מציוהשלדכךששניהםהגםלי,יבניגידהאבל"ייביחעל-ידתכיפיתיהיזכר
שניני: 11הס"ןפ"דמגילהפחאיסכת

• 

העכריח.שלמקרחרשהיאית.גגלהאבמהדרחרןת. l,Jברלכאותיותהזההסעיףכל l,Jמיבלררהבמהר 13

יעמררכןלו.והספרהמכוארברילארדןלאנגליתהעבריתאתשישרוהמיכאן.נמצאזהסעיףןאי

לעיל.שצויןכפיביניהן.שוניםיהרגשןחשיניייסמהכעל

בשלמותם.הרבריםלהלןאהיר 14

לשבתחביאלאמשתהביח"י ;כחוביםכמהשללפשיטםזהעמשממתאיםהמקראןיבלשיכבר 15
לעיניכםהזההמקיםמןמשביתהנניישראלאלהייתצבאידרראמרבהכירלשתיח.לאכל Cאית

ייטיב : iיליככהקשרע"ן . O-ח . 10(ירמיהכלה"יקילןחחקןלשמחהוקולןששיקילבימיכםו
לאואם .....שם;לקהלחפירש 'רש" . iבז.(קהלחובוימשתה"ביתאלמלכתאבלביתאלחכלל

שיולרסופןלילימריוכלהלןולאווימנהמשתהביחאבלעורלויגמוללאתסרליגומלעכשיו

שבהמלןייי :ח. Iתרבאסואילואלן".שםובניןחהונתשמחתלןבאתעמךאהיהושםכךלן
שנערנהקום"מ ;לנכי! !כאתובברכ rשטיינזלרחבמהרי '.כוי "!",רמשתהתביאלןהביתכזגנת

 ...חתונהוכ
 !"פשביעיח Iר'כר "לרגלאיכנילמשתהרבכילקח"ן;בנ:דמשתמקים;כליבכ,"מפ"גנגעים <11

ואתנמליאלןכראתשאלתיעקיבארביאמךיימ"ד;פ"גתוכךית ;)ד"מב"פתלההשווהומ"ד.

יכךיימעשה! "גמליאלןרבשליכנלמשתהבהמהליקתשהלכןאמאיסשלליס Oבאושעהירבי

ספהאית J "ןחלמידיהוולתיירבננאלחייאמרשפתחוחביחחחביכלעללבגוחה lilמשעשהעקיכא

 ,\ 16 'עמ , O "ה Iפ"תבש

מקבילרת.צוינושםנ. 57 'עמ ,!ליכרמרתמהדו Iו
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פרידןמיהרדהשמא

המשחהלביתאיל,נוהגין,שביררשלםבוררח nהירכךצדרק, 'רבילעזר 'ר 'אמ

עבולשאיל,נשואין,לםעורתראילרסיןוריאעור" cלואילל,בהאלביתואילר

לליקוטקורםהבןשבועעצמות,וליקוטהבןשבעות.ועצמלליקרטואילוהבן

ישמעאלר'האבל.לביתקורםהמשתהיתבהאבל,יתברהמשתהיתבעצמרת.

 '.וגרלבאביתאלללכתטרב 'שבלכולם,האבלתיבמקריסהיה

מצרוההמשתהיתבשרפליגןמארלית ,ןעסיקינמתנגשותמצוותשלכקדימויוחןכא

ןכאמיויין.כהםששרחיהרשרחמסיבתלפרשאפשררחשלשמץכלכאןראיןהרא,

שלכנירבארכאילרעבהקו ,לביאורהערהכהמרכאהראשוןפירושהעללבינוקפני
 !שמעאחקרינרלאוראמררשות,שלייןשתייתמסתםגמליאלרבן

 :מלואהכההערהאתנכיאכעת

מפרשים:רישהמשנה).ירושכפם Nכ(רמייןכהיםששוחממיכההמשתה),[בית

אורחסףויביתןועייא, ,חעיררכיןותילמשבברטיוםותספוח(נישואיןסעורת

 .)יםהפירושןיבלהלכהמינהנפקאישאםשםיקציעהרמורצט 'סיחיים

ירועוחשיטוחכשחיעסקווקציעהמררובספרירסףככיחשלהכיןקוראעשויכאן

אינההמשתהשכיתהארמרם,"הרמכשיטחהיאמהןאחחו ,"המשתה "'.נ:;"בפיררש

הללוהמקימרתשניכיוהיא.ולא .ןייבהששוחיםהרשוחמסיבתאלאבישראיוסעררת
.טגכללכזושיטהלרמב"םייחסוולאם,"הרמכשלשמואתהזכירולא

צה'ברקאסרלרגחח'כההמשתהמב'חןשליב'ןההיימ :)ג Oנ 'עמ(-הר"פ'בצהםפת!)זתןבי 18

יקל'ח ף)!י .י"ל'כי'םרלויטרתי'יקלןזיראגחלקלגשנהמקים 'מיאלגמליאןכןןשמעןרככלחןזuכ
ח'לבאל!)ה!)בל'חלבול',חלןמלו'ב'ן')!" :)נךג '(ע/ב '''ה'כ"פןטקמעררזתספת!) .רא'התיל·ק

1264 'עמטח,וכפשפתא Oוהראח(אשנחניםןכ/בקחש/בחהולכיתהמשחח , בבאכבמשנחן ,) 1163

אחפ Oזת ."לתמיאלחכל,םרחל'ליןפד"פדלהבי!)דדקחאחרהחמדאתשדניי :)! Nסץפ )!'עצמ

לןישכרר)א(אכלהיחלברבל-לןיקחליחב'ימל)!ושהיי :) 109מ'ע(ח"הכח"פמציע!)בבא
lrM רסנהי'\תספת!) .-המשתהלב'תירrמואקיצי 'בייזעלא'ר ...מךי·יתל 'חכמבכ'יי :ט"הי"פ' 
שבעילםגהיכנ:ייבפרשהרכההש'רםשיר ;)כ"עיגחרהרר'_(ן"סניפיואיחעישיוהמשתהבכית

אתר )!כיחתנ'ס,כרכתרךכליפילפחרתיכ'זוהןמאתרוואיהמשחהח'בלןכנם'נארםבכ'עשרה

 :ררב " Oנ' Mבכרתרכןירפיחחפי

ית,פ'עימונ'א "שו'םרהפי rכהלכלההנמ'אקנפש'אםייםל'המחאנגל'הוהורהכמ M )!בו 19

שלכנ'יכמעשהקעםשםםףויתבבית!;ילה.ןעניילירשוחורכש'כסקיעצאוס'מתייםאירחירט 20

 ·יילזכיהןשעדרכ'יהרדכבהלןלארוראשחכןררבנבאוזאריירההלמעשה ה)!ורכהשגמל'אלןרב

ר' )!צ'רנושאי'םק Oפוהובחכראקיל!)ד'ודהכא'ה"ו :ף Oו'יחהבשטבתבו .))!אעטחוכרכ(

ררכשיאלמארהשתדעמרעלהישעדרמו)! ל)!'מלנוכדזכדנתישחרהרשעהשעילאחיתוכתי
נ'יכונאיעשהמרתכרנרמאקרקכפשםומרנתהזלעחושקהלישי :'רןכמלאוכןחש Oרכאג

רחשחעשדעלהלאאםםהלאמרשמעחארברק )!ללואמררחמשתהמב'תגמליאלוובשל

אלוראקאםורלימכתולקרייב'טחו'הלאךחשהדועמהלע'ליראאלמאתלקדואחם"כ'סח

ונרשלןינביבחכט) " 0 (ש"יאהשילומרישראקר )!לוהן'דרןכאליותכםח 'ר'ייצא

ה"ד :(חא"שבהרכ~גכבתןכישתהמהאחרבסלנמשןאלאס'םואגהיואליאלגמל

לושאווובגבאוירהבהתש'כררללאל'גמזרכדבג'חדוש'כוכ'קחללבר'סןסשהסתראה .)א'כא
'ההלגמל'אןרבבב'שלסיחכר'ששלפ'שהטעםמשמעי ,ם'סואנןהיאליוס'םואבה'ךלא
שחכןדאדרמאקכדןהמצשלמשתהבה'הנובררגאזוהןנהוח'כרישהרשיתהמשתב

ןיבו)!בלחלקו'נבלרהילהוהכ"דאקשהחיאכד.אלאר'לזבוסעה' 'בררהירנר )!להילינ
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בעבריתטסקרילארירתהדמעל

המודפסאלחריזייהורהר'גוםכתרכרכות,אשר ,ל"נהלמשנה"םכהרמירושכפ

רכזכולסייעזהרכרכיאוההדדו,משתהיתכהמשתה,יתכייכתרב:שלנו,ם"סיכש
דכו,'אלשראכ"לס'מגהמשתה,ייבית :הערכיקורכמ ,"וכריכרהורהושהואגמליאל

בית:יימילוליתרגוםכויין,"ובמשתהמסכתהמשתה,כיתיי :פחקאהרכשלוימכתרג

 .ה"השתייהתכנסותהמשתה,
שאפשרכפיהנישואין,סערדתהואהמשתה"יתבש"היטכרעים"בהרמז,כוכמ

תיבדיני"םהרמכהזכירכהםאשרתררהמשנהבהמקומותמכלולעומקוחברללהיווכח

מקרםלככהמשתהיתבאתהרמכ"םריזכההמשנירתושפירלאורךובאמת 11המשתה,

יודעיםוהכלממש,הלכתיחכמונגבפירושו,לשוושלהערכיהרצףכתרךבלברבעכרית
המשניותושריפשלוהראשובאזכורולכזושמחתה.נישואיוסעורתעלבמוסשהוא

זה,עכרינחמוומר;כאמילולי,ופןכאיתבלערריתכהעאתהרמב"םגםתר )כאן(ןלןכ

כלומר,השתייה,סותננהתהואהמילוליןמשמען,יהנישואסעןרתבמרכזלכלהירוע
משתההראהמשנהשכלשוומשתה"כיתיישיירעהלומרעלסומך"םכרמהשתייה.לשם
אימבשהןאהמשנהלשרזעצםאתלהביןמקןמןתבהרכהעלי,שסימרכפייז,ראהניש

ליחיימת = "אברהםקכלנאכיףכיצףאזןהגנות,כיימחחילכגוז:הערכי,ירןשןפךחרכ
 ב'',רכןרהם"אבשבאלפניןנהייאיךשמספרגנןת,ב

ןכנישלהמשחהשכיחהלשיטכמקורלרמנ"םהמשניותפירושאתפןאאמכאןסמי
ןכאמתרשות,שלייןכשתייתוכאכרורמוכאילונישןאיו.סעודתאינוגמליאלזנרשל

זברניביזבששהחיליקסוברנובישרונ"למצוה,שלבמשתהלנשתכרהרשותבמשתהנשתכו

רמשמעכוהלילהכלכיםוהולמשתבויםהיוגמליאלזכרשבניהואזבנרדזרגאלהנהוגמליאל

זברלהםאמרהכיםומשובאוהמשתהמשגמררשתיכףרמשמעהמשתהמביתבניווארבמוקתני

שה"תםרכיוזלאהשחרודעמעלהאםאבללקרותאתםחייביםהשחרעמורעלהאלאםלאגמלי

והנינוויםרשיכראע"גהשחרעמורשיעלהםקורק"שילקררתהמשתהלהפסיקכםלהיהנעווים

תיבשהכאז,ישחימהדבוכאמתו ,"בלבךתפילהבאלאהשיכןרנאסררלאק"שלקרותהםיבולים

גמליאלזרבבבישלששיכווחםלפישהטעםש"משמעלומרהרא"ש,לשיטתיררשןבפמציעיוסף

זכשריפןלא ,\טימןס(שםעצמוהרא"שמדכוייוצאזהרשפירזאיהושרת".משתהבהיה

א"שוהוברירושבפיוןסברהעלמקשהעצמוירסףהביתזכר ,פאותאתו,עלטוביוםבמעוני

סורבספו ,זעמךייעקברביוזהגאת,זאבףסיוהביתעלוהתמיםגהאחרוובןממגה,ובותוזךור,והט

שנרחקהרב'''רכינועלוייותמה :בתכ ,\צ"ד ,ציעהוקמרשבתא,(אלטונאו"תטןרת"א. ,ציעהקי

שכיחהראשוזוקוחללפיוהלא ... ·"הבירבינעללישתמרהאלא ...כוא"שהפשוטהמההכנהלצאת

המשתהיתבסחםועוד,הושות.מסעוךתת"חשיהנועצום,רוחקג"כהואהיה,רשותהמשתה

כלע"זה,וליכו "הןרמצמבהמ"שאלאוכאווכהלשלאוראי"גךכבירמשמע."מצוהוךתעס

 ~םושיהפירזבימינההנפקאמהשםלעייוןשכתבוקציעההמורהראןהואשם.נרלשד

ס.עמ' ,תשכ"גירושלים,ותוגום,מקוומימוו, Jבמשהוביבןפירןשעםמשנה lנ

II אתהחופהוריךעליההשיהיךעבלבךראשהשעלכפהנשוקבאשהתצאשלאזברדשם"מקו

לפילהניתזעשירהיהואםהוריךיז,מכלהפחןתוךיוהכסותללבכלהניתזטל,תיכמגרפהכל

לצאחלהישאשהשכללפימשתה,הלביתאוהאבללביתאואביהלביתכישתצאכךיעשרו

יכךוובתיהרלוקיהרתלרעחסרלגמולהמשתהולביתהאכלתביוללבקוויהנאלביתול-לך

ה"ייא\,"גפיתיאישרתהלכ(לה"הםשיבראו

מפניהמשהתיתכולנהאניתורנאמלי"המשישם: lקמ 'עממועך,שיח;-ישזעמ'זועים,סרונב

חסךים"\.גמילרתשהיאמצרהרברשהם

רג.עמ'מ"ך, "'פ'םסחפ 24
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פרידמןיהודהשמא

שלשבנייהרעייןעצםגם .כללהראשיניםכדכריקיימתזאתכשיטהכלשאיןימהד

למיבןתיבתשהרמכ"ם.שלייבפיקשהזריין"כהששיתיםבהיסמ"מבאינמליאלרבן
 :הרמכ"םכתכשתייה,ומותכמקנמצאיםלהייתהעשוייםים"רייכשעלשכתכ

שתייתמקומותכיימצאולאאצלישריםכוה ,"םירשכמעמרביימאמרכםוהפלא

 ! jי.כשדימהכ"מירה"ןכגםכזהארניכיכברהשכר,

למשנייתבטיייםתיספיתכשםלביאורהעריתבמיבאנישןאין"סעירתמפרשיםייויש

 :שםבסיםויתוספותלשיןיזהמ"א.פ"חעיררבין

לכלעירי],יבנלכלזההריואומרהתכיתאתמנית ,ןבתתימימשתתפיךר[כיצ

דלכית[ינהן.רמצוהדמיליהר"בכתבהמשתה.יתבלאךהאבליתבלשילךמי

ועייןוכלה.דתתןלמשתהיר"לכנולמשתהעלמאבכראמרהייניסתמאהמשתה

דפסחים. ג'"פז'משנה

יכדכרנמצאיאינוויקא,דטךבייםתוספיתשיטתשזרהיהקוראדעתעליעלהאם

עצמן, '''שרואףמקום,בכלוניםראשהיברמדוצאיזהשפירושלהבהירישהראשונים,

ברכתי-כלהיהכנסתהמתהיצאתזי] ...לכתעהצנו["ב:ע"מטלסוכהירושןבפגןןכ

במרהלסעורהצנע,צריךשםאףמשתה,ביתאלמלכתאכלתביאלכתללטיבלכת,ובה

הראשיניםשאראצליכןג bמי".בעצראשקלותהיגבלהילאנאה,במדהרלשמרחנאה
מקים.(גלבכ

סיועתבחיידייוצאאיניטות"י"ששתישלהקצרהרישוםהנירון,כמקרהאומר,הווה

והאתרינים.הראשוניםעמדותשלנאותסיכוםאינוואףינה,הנכנהההבםלשלקורא

בפירישהללרהמליםעלפיךןששוםנאמרשלא"נורהשהוזכר,המצבשדרוקאידומה

שילת).הךכ,העיר('תלעמ"תשמ"ז,ירןשלים,א,כררשילת,'צחקמהד' .ם"בהרמאינרות 2נ

לתחרםחרץמחרשילןרןכנמצוה,שביתתקביחל'ייאבלע"א:מטפסחים ."'רשושרפיהשיוה: <21
 ."יפסחאתלשחיטבהרלרהייבי-המשחהלניחראלבהאכיתל

לילןראסוברלן,המחיםבל"'עלמציבר, ) Iנךעמ'היבער,(מהר'הט"י J\ '"פשמחותכמםכתרק 2ד

היחהכןאםאלאחורש,דעששניםכלאמייעלואביעליים,שלשיםולשישלימיעדהמשתהיתבל
ישלמיכידכרםמצרה~~"שלשאיננןמשתהעלנםהמשתה"יתב"אפרא 1כאמצרה".שלמשתה

רעלאכירעלירסשלשיסעדבסעןדהלילןאסרדהיאהמחיםכלייעלע"ד:פגה"ח,פ"גקטןדוע iכ

ע"ב:כב 1קטמערדבכלימיחר",החדשקידרשאווהמצחכורתה'תהאםחדשעשר Cשנ'עראמר

שם. 1 "ועחדש",רעששניםלאחר-ואמרעלאביועל , cיושלשיםלאחרהשמחהלנית"נכנס

המשתה"יתב"בשמחותכמסכתרהוחלפכלליים,יםרבחמבככלי, "ה"שמחככירושלמי "דהיסעיי

מסכתאתהמאחךיםםיקריהחתיכדע( Jהלשיאתןנלסגי Iכתר-תלמרדיתמסכתשלכדרכה;:!שנרר,

/\, ')I(' Tro(lol .•ץ e",' H;I\cn. 196b. pp . 4 ·~לןטניק, Iאצלהוכארשמחרת. ('I",/i'lg כןל-ידיוע ,)ת

:ייתגיטפרשהכהר,בקהלתהתלמודיתתוהספרבעיקיהרנילהשימישת Iלערכחריגשימושרנוצ

הראשרניםמןישמריעות).שמתתעלםשמיסבאיבר ,~ירםםשלשיערהמשתהלכיתלילךאסודאבל

למרעדקשרכהורקאראכלכלול.כמונח "המשתה'תייבהמשוכללהסגנוןאחרהםףאשנמשכו

 .יום"שלשיםלאחרהמשתהלביתכנס"נע"ב;כבקטןלמוערלרש'"יחסבמ'הנ"ל.ע"'בככקטן

והיאהמשתה",:"לביח 140ןכמינ '''כלפוטהשמחה"לכית~םשהככלישלהבוסחעריבכלאילם

 '"שרב"פירוששמחות).במסכחןוכ(הראשוניםכדבריןה '."כינארחהןיר.השבהביטןיחראגרירה

כלל.המשתה""כיחשםהוזכרלוא , cנו(עמ'השמח.ו"יתלנ"קיפפר:מהדי !".טקמועדלמסכת
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ברבגייתארסטקרילמהדירתעל

במצכרישאיבילהיזכר,ישזהבכדכר,לחקוררירןהמחבריסאחשהביעהוא ,' Nרש

העורכיםקיכלואמבם ,עבייניבירורווקקדברוהשיטות,יצידתאודעותכליקוטשכזה

להכריעלאינםנים,והאחרןהואשיניםפירושימתרךורקאךלגמראלנשתעצמםעל
והאתווניםהראשוביםכפירושיהנאותהטיפןלגםן,אף-על-פי-כהשונות,השיטותכין

 .משלרומשמעתכלליםליוישעייני,מקצועהוא

הגירסהסקיו

מלהשתמשהמחכריםבמנעושלאלרארתשמחתיגירסה.בעבייכיסקותועערותשההיש

הכשזכדבו,לכלתורניספובזמנןשנחשכ , rרכינוב"נררכשלסופריםרקדוקיבספר

הרכעטטלינגער,כיעקכ,ייקהרבקלוגו,שלמההרכ-ניםכהרגדרלימאחלהסכמות

 .הגירסהירררכשלקררותבככמהעליןהסתמכווראלכיכהערותואחרים.אלחנן,יצחק

סיח nהת'"ללאהראשוניםרכריעללרוכמירסריםאלהעיר[יםשראיתי,כמהעדאולם,

לאאח,דכמקרהןכאארוןהכ"ח.מהגהןתהםברכעיסוביותר,התלמרר,שללכתכי-היר
,לגופו.לעצמךאלאספריס,קדיקירלספראילכתכי-ירכקשרכך-כל

השמיעילאשמעאתהקררא :רתכןהיא,יוסיכי:רחםדארכ"אמו :ע"אטןככרכות

(עמ'לכאן 20רהכהעיצא".לאאומר:ירסירכייהודה;וכידכוי ,צאי-לאזבי

 :כתוכ 11 ) 2 •טו

הואקמאשהנתאמוזכרלאכמשנהשהרייהירה",רכידכרי Nכאןגררסאינןהכ"ת

הואיהורהשרכישכיוזומפרשהגירסא,אתמקייסהריטב"אאמנםיהורה.רכי

באותיותיה,רקדקלא rלעבהמשבהבהמשךיוסירבישל(התולק)הכר-פלוגתא
לאלעניןהמשנהכראשיוס'וביעלשחולקקמאשהתבאהגמראנוקטחלכז

רילמא)."הרתיספןתועיין(הואיהודהרכיכןגסלאזנוהשמיע

ישקררםארלם ."יהרוהוכיברייירהנ"להגירסא"אתמקייסיישהריטכ"אסכוראינבי

יןכצירקהסתפקי ,רעתםהבאתובמקוםהתוספות,רעתזכאהוכאהלא:מרועלשאול

יהודהו'בזכואיןוהלאוא"ת-היאיהודהר'רילמא N :התרספותבלשרןעיין?נכסרף

איבושהריטב"אכרריהרי ,יהירה"י'במירישאיהורהר'מרסיפאדפשיטאוי"ל .כרישא

הריטב"ארעתאתלחכיאהיבאורבעליהעריפוזאתככלהותספות.דבויאתמרסראלא

אלאל,"הנהדיכררעלמרסכיםאינסהותספיתשרונימותךהותספות,אתולאובאש

לטערןקשה ."להנהציטרטעלובולא.העיר,שהתוספותחרהילהלן,הגמראוכויעל
לא ,"כרישאיהרדהר'נזכרש"איןאמרוהםאררבה,הזאת.הגירסהאתקיימושהם

לדבויאלאהתייחסוולאיידתנו",בלשרןהסרגיהבתרךהמשנהכהכאתולאבמשנה
המשנהעלרבויואתאמר"אכהריטואילוהיא",יהרוהר'ייורילמאלהל!,הגמרא

הכאה ," ...שכ"רתבןהזאתהגירסהאתמקייםאףשהראאפואלטעיןואפשרעצמה,

יהווה. 'ורכרי :הסוגיהיףכג

איןולמעשהההיא,הגירסהאתקייסא"כשהריטלומרלרעתימארוקשההרוב,לעצם

כמהדררה 30 'העראההעמיר),(סיף Sבשירהלגבינםאמיריםרהדכריםייל(א,בדפיס 30שיוה 211

לשם,
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השמיעארלשמעאתקרראהיימתניתין.א:"כהריטלשרןוזה .התוספותמןשוביםרכריו

 'רריה nפלוגכריהרדה 'דר rכ'םתם, 'מתנידחביאע"ג .יצאלאאומריוס' 'ריצאזבןלא

השאלה 19 ."יהןרהר'בוייהדת"קגבמראאמרי'הכיםמשויפא,כסבמיעל,היגפלוירס'

 JOרכו,'ן"בתד"שלהנ"לההכאה-מרא"כננו]'נאמריייהריטכ"אלשווכמכווןמההיא:

יהרדהכיררילמאהיא,?יסיוררכיייוממאינאמר:הכאשרעצמה,הנמראריוןאו

ריכדאלמרדההריטכ"אשלהסגברןכאמת ?'תספווככתממש ,"יהורהיכרראי ...היא

מוצעא"כהריטמלשן!מוכחןכך ,ן"רתגיילשרןכהנמראאחנהאלרלא ,עצמההגמרא

נדעכריוילואפהיאיוסי 'רדהכא 'רמתנייייממאי :כ"עיטגילהכמהמקכילהלסיגיה
ר'ובקטינן .דמישפירכדיעכדהאדלאראהכתחילהולאהירהןהיר'רילמאיצאלא

שמעאחוראהקהחםרקגחינומה]יוס,' 'ררהפלוגתירבאיהודמסתמאמשום ,יהורה
 JI •יהודה" 'רהיינוצאילאזרבהשמיעולא

לל,כארתהגרסלאילואפוההיא.הגירסהאתמקייםאיבנו"אכ Uשהר'אפראמסתבר

ללשיןירקאךןהתייחסא"נהריטוגםהתוספותגם ( lכן,גרסישלאהראשיניםכוכרר

הניהיהלליראהנמדכריסמךעליהררה".כי'יירישאכרשהרעהאחשכינימהכהגמרא

לשוןהכאתכתוךהספרים,כמקצת "היהודרניכרייידוןשהלאחהגרסניםר-כךאח

ואיננוחסריהורה,"רכיריכיידזה,רריכדמתכאיגג.דתנן"ייעתכהצה,סוגיכמשבהה

איננןוכרוראינןגיה,'כסש "דתנןיישלהפיסקאיתשתיכסחנועריכההרככללמרפיע

מקים,מכלרים.כהדאחמחקשהג"חכמהממששלטעםראאפישמשנגחי.לשרן

איתה.רהכיילופאאוזו,גירסהקייםא"כשהריטותערםשראין

דורשהראשןניםיכדכרהנכרןהשימישםשגלעיל,ינלהערתאפואמצטרפתזוהדיגמ

כחקרפעמיםליךכרוהרכרהפשט,לפיפירישםיכלשינםדייקלשמר,וראךינכוןטיפיל
פערלתשלנישכנידוןרומני ,ןזמשמעחשלמירהני-הק-פיעללעימק,םהראשךנידכיו

היות .ןככרשאפשר.כמהוילנארפוסגירסתעללהנןזןמהרררהשלכלליתמגמהגם

אינןת"כש"הכהערהןהסגנןו- "נמחקיי,שהיאשלפנינןהגירסהעלכתכח"כשה

ריכמחיוצאים-ק"נמחייח"כהשללשונןאתלרכךכנראהמכרןבתזרגירסהגררס"

וומגמהשלפנינן,ירוןבבשאפשר.מהכוילנאוסדפגירסתאחולקייםלהגןההערות

ווראיכם,מקומכלפשוטם,לפישלאםוניהראשדכריותפרשנשלהתוצאהלידיאהכימ

אמוןוההבטחןןאתואצללחזקהלומד,אתלהרגיעהחיניכית:למגמתםזןמגמהקשורה

 .צא'צ 'עמד,"חשמ'וושל'ס,הושלו.משההדנמהד' 29

 ."הגרמא"ביווטחיד:לביאבהעדהשופלשדצי 'פכםב

ווIכמyי-א. 'עמחשל"ו, • 0'וושל'ליכטבשט~!.ואליההדבמהד' ( 1

l לנואובמ ,!אפשט" !"'ו :,"עונO לייחסקשביאפשט"! . 1157 'עמח,·חשיוושלים,המשנה,ח
ו'דבדייצא :צטטמויהידהראיה"ןשחמניח ...ל·הבב·עצמו:לחל/כודהזאחהניוםהאח

 .על'הס'ף Oלהיאפשרי .כ!גירסיםשאינםנוסחעדיכ/כהשם Oושעצ/כו 'אפשט''אולם, ."היהוד
מאי"נאמו:שםהסיביהשבתחילתימה-נס .עצמיליבבלזיגיוםהל"חס/כאיוקשהלכך,א'ו

שבאמושמהאפשוי ~ידהיהב'דילאקמא"גתא"הו' .- ...םבוקמאיחנא ...ייס' 'בווטעמא
שכבושב,'ואגמכעלשלאיה ',וכוה'א"יהווהיבוחמאהיא!'ים'ווב'ממאי"ילהלז:

הסיפא.םמךעלה"ו'הווב'"זועדהמכנה
ח.הוווומבהעוהואהנב

ייה lש'דשלפע'לןתהאחגראפ'חבצורהויאיםאני ,)העמןווףבםהשנ,'במקום Iפיונצה'ידבבבחנ 4

ניח.הראשובה'בכחהתסרה, 1י!לשהמיס'פה
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דררדת,מדרריךבלהבמסרהתלמודאתזרמהרירהתפיסתלפיהמייצגרילנא,פרסרכ

יקייםוילבאפוסרשלבבובותןכרכרהראגה.הסרתעצמרכפביכערךבקרשכךירי-עלו

התלמדו.רברירשארההלכרתתוכןלעיקרהלרמראתלכייןאפואמיערריםגירסאותיר

כרףכברכותהרעןעיכעבייןודעות.תאמובוםוכתתוסקותהעהערותגםמצאבו

עלשברצרטכעימזיקרכרהראהערןשעימפרשל~המהריי :) 16הערה(העירוא,~ע

ןכהשזכהלמעלותלתתלארםשאסורהרע.ןעיוענימפרשיםריש ...ררכיחקנאת'רי

שלפשוטואתמקיימתהראשונההשיטהכלומר,וכו.' "אהקנשלצערלאחריםםולגר

הלשךןאתשתרמפהשנייההשיטהואילךלהזיק.העשו'ה ,בטכערעהוע'יש-לשון

רמתעלתלמורבהנאמראתמקיימותשהןהיאהשיטותשתיויתרו .'אלגורירוש:::

הריןהראהיסטררית.כח'נהמהרעןבעיהאמרנהותרלחרלתחפןחלפת 'לבמת,האמ

ארכשמיי"זכרמהלדרכיהקרראאתמפנ'םא"עולרףהערןתכהמןיקין.מציאותיכלג

ןכרזשגשוריםזיקיןלמם"הרמכשלגישתיכםלסגםה'הראו' ,ורעתנל ,"השריםמהות

כתלמור,

ךואיבלההערות

הקוראצלחת.רמופהיכצררהזובמהדורהייעורןאתערותההמשמשרתלרוכמקים,מכל

הררש.דרךעלהגמראלרכרי'פ'סוהסכריםמוסר.למעשה.הלכההרבהןכהואלמציוכל

המכארתנפלאהלמרנרחעריקר, .רהשקפהאמונהכענ"ניותמ'כהע'רררמהןכישאכן

טומאתריזע"א,כהבדףכגרן. ,שקירהבולנרתבסכהםילפרטקשיםהלכתייםמושגים

הנצרכיםותיאורים ,) 23(הערהגמראבשםהמוכאתנגעיםמסכתלמשנתבקשךהמצורע

 .ועידרריעשם), 18הערה(התלמודןכזמהעררןתעיכןרפרטירזכגת,וההלכלהבנת
כהבלטההרכאזרבמסכתואחרוגים.ראשונ'םשלתורתםשקערהההערותורבמר

א"המהרשהאתרונים,מןהריטב"א,מחיררשיף."לריירנהבנררייימתלמפ'ררשהרכה

לטרקליןכריכנסהלררזדרפר Jהמעייימצאהללרהערותברכ,כהיקףמרכא'םיהרשעוהפני

הדףל·מורעיקראחלכלתונםיכך,כרסהחלמורעלשנכתכהירהכהכהספריתשל

ולהעכירםיאור,כההעררתכהע'רןכריחךךגלרת""ל'רכלעצמושהוא[איםניםועיכלקט

וירח.טעםתוספתירו,עלללומרים

מוצלחתלעכריתמאנגליתעצמו)הכיארר(כמורתההערןסגנוהעתקתלכל-כררך

צתקב" : 1נכהערהנאמרכ"ערלדף ,הכללמןיוצא'םישאכלהעכרי,לקוראומתאימה

ויש .. :לעולםה'ברוך'המתתילהת,נוספבדכהו''כנכ'השלאחרלומריםנרהגותהילק

לארץ.בתוץקה'לותקצתבלומר:ראו' ."זרכרכהאומריםןישא

כמהרורהרכבמציייתמקצתןמרוכעים,כסוגר"ם 'שמצאתדבותהערותאנ'ושנח

ולשמה,ריתבהעהמהרורהעךיכתבוכשנכתאלובעיקרהןכאןהנירןנותאנלהאנגלית,

מיריקןתררתרצו ,מקיפהבספרותשימשו ,המתקרלמשימרתיחותפת ,אתראיסגנוןןכאיש

טןרףל .נייםוחיצלמקורוחשברקתיכמכתרהרהית'ההת"חסרחכאווציטוט,האכהשל

 ' I ,"'סואררלי'מרקרםבשםיהררבה'סטרועייהי :סונינךנטךארניעל 43להערהנוסףע"ב,

 ,בדלבריתבעכנ 5
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 J6 .) 16הערהע"איח(דףהתלמידזמןבכליםשללאיפייםעננתרמבבההמגלההזההעירך

ע"א,יחכדףהארוךהד'יזאת(ראהור"קנותתכשלמוכאזיםבאההלכת"םהדיוניםגם

ך"כדרשההעדותשעהכנ Iהספרא,אזכורעיםבמרוכשההערותז'בדא'תיגםוג.) Jהערה

לקיותישעצמה.·מדרשיתיתהתלמורלספרותולאלראשונים.קריעכמח'"חסותכלל

כאלה.להערוחבאיםהם'ככרכתריוכנרחמקוםשיוקדש

המהדירההשפעת

'משוךלאבהערוחשהעיוןלע'להיטעםככרלהערית,ריוננועיקראחהקדשנוכיאם
להיותעשרווםםיהם,ברובררואילו .מהרררהבמשיםתהמששלהסגולה"יחידיייאלא

דוללמלקרוא,חןייצלדרכןאשרעצמו,ורבביאבעיקרןישחמשר,בירכזות,בורבאלפים

הקוסמתרהרבצרונעימה,נוחהכררןודיתהיסשמעותהוממוריחהתליהרגהסאתןלהב'ו

הלנ.אתכחומישלעין

המגמותמשלרשםשתוובםהלומדיקהלאתלקדםיהכועורוזמהדויהמחכריאפואוכז

פרגוגית,"החינוכ'חהמגמהישראל.שלרכן ,'''שרהוא ,"המפרשיםיגדולייןבהשעסק

גסומהונאים.רשיםחליםבכישזייזהידור,בוותבאחריןכאנתקיימההעיקר,והיא

גדרללאחוזונרחהבלתמקולהיןחויההצש ,רותניחהנהגהשלרהיואוהמלרוזישמגמה

רדל'מכאותםרלקדםלצורדםסוחבכשישוההרגשןתאיםהתנתאול'צרררים,רמהלשל

 .ויותרירתרזה
 ,'''רששלהשל'שיתהמגמהאחרשתמלאכזאתממהדורהלצפותיןאשהרכרזכמו

הצלתחהאווקרשרומהאולס .כעליהעלתהזאהמשימהאתלהטיליןאוית,רמחקה
הורותמעטרלאהזה,זמןכלוינוכשזהתלמודיךלרמיבויורזומהדורהשלהבהר

הג'שהאתאףמינובי,לטפחלפתחהצורךאתםש'יומדגחוזריםזכרתה,בוזרלמהדןרה

ררכסאחצואלמהמסרגל'םאלהתכלטוי,"רששלהשליש'חמגמהבנההטמיהמחקריח

יבנטיבתלםגובהחלטההיסטררי,הפשטשלהגישהררןווקארהתלמודיתותפרלס

הפשט,עומקשלזפארניעלריוסהמי,נקפרוןעי'טתלשהצמאיםחכמים,ותלמידיתורה

מכובדתבצירהלהשתלבזמןבאיחרוון,העיוהחשיבהרוחאתבלהלהיחןככוישאשר

ישראל.מסורתב

 .הנאדר .פרנדמנטל,סטיתשאיננהישהגבדלתלמוהח"חסל'שזו,מגמהלשרתכרי

שטפללהתקרבושפיררפירךשכלשלחווכיובעה'כרומתינהבהמשמעתמלפחחיש

ותכאמצערקלאה,ררהמעושפיר ;סיגיהכלפנינךאותבההמימרהןארייתאבהשלהיסןדי

התלמןרית"הספרוחכרחכית,אמצעייכלתורהכצגסאלאונים,ךהאחרהראשןניםירושיפ

שלםיהתוקריולגדמרברי rןהנןוומדרשים,שלמיוריפתא,ןסותמשנהעצמה,מררשית

 .טרחיהםיישהחלמוריח,ותפרהס

b א"עכלדףנ ' 31ה ,ע"ינ. 

J נ 4 'העא."עיטלרף:חווהשנ. 

 .ר)בלכר'חב!עכ"עככלרף ~ 'הע~נ
 H .כעת:דאהיתיהס,טשדיותפ Oהתויכעלווירושיפו '"דשי,כהמעכר ,'"בעכ:ההההגכשעת

Soloveil,chik. MCalaslrophe and Halakhic Creal ivily: Ashkenat - 1096. 1242. 1306, and 
71 . 85 . 1298", Jl'wish HiSlor)', 12 ( 1998), pp , 
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כולו.החלמודיפרסרלקררפשוטםעל"פיעצמםההלמורלדכריאמצעיתבלתיגישה

והיאוהמצו.סננונו1הכנוהחלמוד.לשוןשלמתודשחלהבנהאמצעיחלתיכתהירהתעודד
התלמודיתהעש"ההיתהנחונהובתרנאשדהעתיק.העולםשלוהתרכותיתהתומריח

ויגיעהבעמלאמנםערלהירם.ככלהמחחדשיםהפשטרהבתינהכזה.חדשמכטירה.כהכ

גיומושההלכח"םהתכניסשלעמוקההיפטוריחכנה.ברובצרכרשהבהראכלמחקר,של

לומרים,שלמגרוןבורלציפירותיביכהואזוךכררוהתפתחותם.התלמורי;ו.האגרה
 .ןותלמידיההישיבותבמחבהדווקאהרוחותאתב,להלהיאורואת-האילע:זויאףו

רךברומוגשתהפשט,ומקבעהמעורה ,בתומח"אחראיתלשיטה :והייםקוקזך:לל

החתירהעליירי,להאדירה.תורהלהגרילמיוערכשהכלרה,דלמסהובאמנור jככל::~

 .כםחמיימוכחיםעצמםאחהסרכיחיםהאסיהיים,שיםולפירתזנידבלהתקר

חוגרלליההראל ,םולאr.ורילעצמנויםזרזכמאלאאבואיולבוא,לעתיראשראולם,

אלאאיבנהלומריןלקהלהחלמורל·מוךשלבוספיסמימדיסלהביאו Iשאיפה .מפתחכ

 ,"היומי"הרףוכמלמסנרותהודיתורנן,ברלהשזכינוהעצומהררותוההתעשליוצאפועל

התלמודמנעוליאתופותחיתהרתב.לקהלהפונרתהתלמודלמהדורותהורותובעיקר

המע"ןכלזי.מסורתשלמיטכהאתמייצגתארטסקרולשלהעבריתהמהדירהכפניהם.

יעםבנהמרעכרתשכה,מבירכתמלסדותמתכמתשיתפלאדקלאבה.ומשתמשבה

הצלחתה,והמשךלקידומהריתפלליעוררהאףאלארתיצוב,'פניסייבהידררהליכרת

 .בהנשכריסלהיוחצריכיסשהכלמצררההיאהרילרביס,החלמןרבהנחלת
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Abstracl$ 

Booז atistical significance was measured by randomizatioת k of Genesis. The s 
. 0.00002 he level of ! זa .ת!and the results were high1y sign.ific3 

the Book of Genesis: SIalistica1 תic]e. "Hidden Codes i חother a תIn a 
 Si2ת i!icance of the Phenomenon"' (preprinl 1996), the same aUlhors repoח

as measu red between '"-תaddiliona1 experiments in which corre1alio 
ceptuall)' related expressions. in new grou ps of expressions. The structure of תcO 

10 measure the תthese grou ps necessitated a nev,' method of randomizatio 

. sign.ificance 
domizat ion 10 Ihe תof this method of ra חew app1icatio תa חתסHere I repo 

. Ihe famous Rabbis samp1e תe1ation i זrt ofthe significance of the cO חmeasureme 
. 0.0000009 The measured significance v,'as found tO be 

ION ז~.זERPRE זALMUDIC IN זUDIES IN זS 
HE OCCASIO:\" OF THE ץאסזA REVIEW ESSA 

OF A HEBREW EDITIO:-: OF THE ART SCROLL אIO זPUBLIC.o\ 

TALMUD 

Shamma Yehuda F,iedman 

Scro11-חThe Hebrew edition of Ihe Schollenstein Talmud. pub!ished by A 
ues Ihe impressive success of the Eng1ish edition. which has תMasorah conli 

S of תds or te חed !he gates of regu1ar s(udy of Ihe Talmud text tO Ihousa תope 
thousands in our (ime. Facing facsimi1es ofthe Vilna editio n. the Schottenslein 
page present the text of the Talmud interwoven, but graphicaUy distinguished 
from , a clear and careful explanation of each sentence. Thanks to this learned 

in.itia] reading of the חnow gain entree (0 a תany Hebrew reader ca ,חeffo 
Talmud ic sugya. In this sense, the work before us loya11y continues the task of 

. making the Talmud an accessible work מRashi's commentary i 
• A funherfeature ofthis edition appears on each page. under thecommentary 

Rishonim and Acharonim provide the rnore חסhere learned nOtes based '"-
eclS חwhich re ,תttd student with an interesting and informalive selectio תadv3 

rpus. The renaissance of סtheedition's devout and non-critic.a1 approach 10 this c 
-on חTalmud study indicated hcre may e\'cntually open (he way for 

additional audicnccs. The ןםfundamentalist trealment that will appeal 
steln Ta1mud deserves our admiration and thanks for its sa1icnl תSchotte 

. tribution and esthet.ic format תcO 
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