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פרידמןיהודהשמא

הבבליבתלמוךההיסטוריתלאגךה

עללהתבססצריכיםרמעשיהםהתלמרדחכמימחייהיסטררייםשתיארריםהדברהראפשרט
התלמרדית,בספררתשהרבאמסר,ים,עניןשלשרנרתמקבילרתמביןירתרהראשרניתהצררה
הקבלהשליחסעללעמרדשקשהכך,כדיעדהדבריםפנינשתנרמשניתשבמקבילהישאבל

מקררכללרארתההיסטררירניםביןנטיהישזהרבכגרןהעיקרית,המקבילהלביןבינההקיים
היסטררי,כתיערדהמשניתהמקבילהפרטינרשמיםזרבדרךערבדי",עצמר-"תריבפניכענין

השארליםרסממניםבלשרנרתהחכמיםמעשיאתרלהרחיבלקשטהבבלישדרךמתרךרערד,
קרבעים;טרםהפרשה,שלהראשרניהספררתיהגרעיןעללעמרדהראהכרחאחרים,מהקשרים

 •ההיסטרריהגרעיןאתאנר
בשניקצררתמימררתהקבלתעללהעמידכאמצעיאררכיםקבציםהקבלתנציעלהלן ,

לשרני,קישרטאחרנעקרבכןדרקא.כמקבילרתנרארתאינןעצמןשבפנימימררתקבצים,
מחדשלהציעאפשרזרבדרךהבבלי.בתלמרדלבראשרגיליםרהרחבתם,עניןסממנירהעברת
ישראלחכמיעלהיסטררייםבתיארריםקברעיםכיסרדרתשנתקבלרענייניםכמהשרנה,רבצררה

אלעזררימעשיא-קרבץפרשירת:בשלשבעיקרכאןנדרןהתלמרדית,בספררתרמעשיהם
הראשרן:לקרבץשנתחבראחראגדרתקרבץ-בשביעי:פרקמציעא,בבבאשמערןב"ר

כתרברת).ן =(כלאיםשביררשלמיאגדתאדבריעםישראל,בארץהרנארבשלג-קבררתר

/' 

חרקריםביקשררכברכרלר.הבבליהתלמרדפניעלמפרזריםרבים'מסרגיםאגדהדברי
כגרןתרכנן,ארצררתןמפאתלעצמןברכההקרבערתשלמרתיחידרתבתרכםלזהרתראשרנים
מגרבשים.פרקיםארקבצים

כברראינר"ערדהספררתירת:היחי\רתבשאלתשי"רעסקמלין,ערךשבספררבערך"אגדה"
סדדכפירקשרנים,מחכמיםדרשרתאסיפתרכן .. ,אחדעניןעלהגדהמאמריאסיפתבבבלי

קיציר(תשמ"א);היהריתלמרעיהשמיניהעילמיבקינגרסשנשאתיבהרצאהיהשניהראשיןהחלקשלעיקרי 1

 Community and Cu!ture, ed. N. M .בתיד:באנגלית,התפרסםהניכחיהמאמרשלהלליהחלקיםמתיד
67-80 . Waldman, Gratz College, Philadelphia 1987, pp ; התלמירלחקרהשנתיבכנסשנשאתיהרצאה

מציעא,בבאלניסחיהקיציריםזה,מאמרשלהשלישיהחלקעלהתבססהתשמ"י,בשנתבר-אילן,באיניברסיטת

קרימינה, =קאסקיריאל, =אב,יטיקן =ובא,יטיקן =ואמביבן, =מפירנצה, =Iכהמבירג, =הכתב'"'ר:
בבאניסחישלהייחסין"לאילןפרירמ,ןש"יראה:יתיאירים,שלמיםלצייניםשינציני, =שרפיסגניזה; =Jו

לשאילשנהשמיניםמלאתלרגלעייןייםהתלמירית,בספריתמחקריםהבבלי",ניסחבחקרמציעא-פרק
שם,יהנסמן , 106-104תשמ"ג,עמיירישליםליברמן,
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ספורוט"ז) ו;'ט(ובמגלהוי"ב),י"א(סוטהשמותס'שלראשונותפרשיותעלכמוהפרשה,
ב"ז 2אליו".המתיחסתהברייתאמקראבכלומכניסכסדרה,המגלהכלעלדורשוהוא ...ארוך
אופיועלהעמידשבראשו,הפתיחתותעםמגילה,שבמס'אסתרמדרשקובץאתצייןבכר

 3איכה.למגילתואילך),ע"א(קדסנהדריןבמס'שכמותועלוהצביעעצמה,בפניכיחידה

עצמן,ברשותהעומדותיותספרותכחטיבותהנראיםבקבציםבהרחבהווייסאברהםדןאחריהם

רותמדרשעללדברוהוסיףשמות,וספרואיכה,אסתרמגילותמדרשיאתמעצמוהזכירואף
 4איוב.ומדרש

הבבלי,התלמודשלהספרותייםהמקורותשאלתלגבירבהחשיבותנודעתהזאתלתופעה
בתיךוכדמותןכסדרןוהונחוהמונן,מןשבאוארוכותמורכבותיחידותעללהצביעכשניתן
קדומותמקבילותנמצאולאהאלהשלקבצוםעקא,אלאדאשלפנינו.התלמודיתהסוגיא
בבבלי,שובצוטרםומצבםהדבריםמוצאעלהרבהללמודאפשרהיהכןשאילולבבלי,מחוץ

לתוךשהביאםלאחרמחדשועיצובםהללו,במקורותהתלמודבעלשלשימשווולהבהיר
נשאלהגםבבבלי,מיוחדותחטיבותזיהויתאפשרמקביליםקבציםמציאתועוד,פרקו.

למקדראויבמיוחדלעיל.שהוזכרוכאותםבולטמבנייחידלהםואיןהקשרם,בתוךמשולבים
המקבילותלאיתוריששממילאותולדותם,חכמיםמעשיהכוללתהסיפורית,באגדההדיוןאת

 5היסטוריים.למחקריםרבותהשלכות

גמרא""סליקצוין:"ויהי",עללויר'מימרתלפניע"ג,ילמגילה 134וטיקןבכ"י . 24עמ'תרע"ד,וורשה 2
ועייןלראשונה.כךעלהעמירנידימיטרובסקיח"זפרופ' : 200עמ'תשל"ב,ירושליםב,מקוד,הוצאת(בצילום

נחמןרביכתביהזמן,נבוכיבמורהרנ"קאצלכברצויןאסתרמדרש .) 178עמ'[תשמ"ה],נדתרביץא'סגל,עתה

שמותמדרש'א'שנאן,עתהדאהשמות,מדרשקובץעלרנד.עמ'תרפ"ד,ברליןש'ראבידוביץ,מהדו'קרוכמאל
 • 20 " 19עמ'תשמ"ד,ירושלים-תל"אביברבה,

3 W. Bacher, Die Agada der baby!onischen Amoraer, Frankfurt a. M. 1913 (Hi1desheim 
118-120 . 1967), pp 

 • 294 " 281שם), 1(והע' 263 " 251 , 174 " 171עמ'תשכ"ב,ניו"יארקהאמוראים,שלהספדותיתהיצירהעל 4

עמ'בישראל,הדרשותצונץ,עיין:שבבבלי,האגדהמקורותשהיוהאגדותקובציאחרחכמיםשלחיפושםעל 5

ע"א:נאהירושלמי,מבואז'פרנקל, : 20עמ'הנזכד,"אגדה"ערךהנ"ל, : 250עמ'(תרי"א),וחמדכדםשי"ר, : 62

 Ph. B1och, "Spuren a1ter Vo1kbiicher in der Aggada ",וראה:ואילך.רנעמ' ,) 2הע'(לעילרנ"ק
703-721 . Festschrift zu'Hermann Cohen's Siebzigstem Geburtstage, Ber1in 1912, pp ,בדבריו)

אגדהמספדיבספרינושוקעוטהורהבאדמיתשקטעיםלשעררצההעתיקה,האד"ץ"ישראליתלאגדההפונים
שביליע'בן"גדיון,להלן):ראהכהנא,דדבשבפסיקתאיוחאיבדד'שמעוןקובץלגבי 719 " 712עמ'ושםעממיים.
מ'ראהמאוחדים,אגדהבילקוטיעתיקיםאגדתאספרילגלותשרימוויש . 170 " 169עמ"תש"י,ירושליםהאגרה,
 E .. N. Ene1ow, The Mishnah oן Rabbi E!iezer : 3 " 2עמ'האנגלי,מבוא , 1924לונדוןהמעשיות,ספרגסטר,
15-16 . etc., New York 1933, intr., pp . שלהשערתועל(ותג;בותאלהחיבוריםעלשכתבומהוראה

ליברמן,ר"ש : REJLXXXI (1925), p . 3גסטר,'שלותשובתו p ~ 1. Levi, REJXXXIV (189 ,( . 153ענעלאו):
אפשטיין,רי"ן : 313עמ'(תרצ"ד"תרצ"ה),יאספרקריתקוק,ש"ח : 188עמ'(תרצ"ד),חמישיספרקדם,גנזי

. ff .אHUCA XXIII, part 11 (1950-51) p )= 247 " 233עמ'ב,שמיות,ובלשונותהתלמודבספרותמחקרים (: 

בראודההקדמת : PAAJR XXIII (1954), pp .א"כאליעזר",רביומשנתמדותל"בבעית"לפתרוןצוקר,ר"מ
בספרותדאגדתא"ל"ספראלשם.והערה , XXVI-XXVעמ' , 1968ניו"יורקהנ"ל,במהדורההמעשיותלספר

עיניםיפהעייןע"בנז(לסנהדרין 464 " 463עמ'תרס"ו,צ~אנגראדהתלמוד,מפתחגוטמן,י"מראההתלמודית,

ג,בירושלמי,וחדושיםפירושיםגינצבורג,ר"ל : XXVעמ'תר"ל,ווינאבמהדורתו,למכילתאמבוארמא"ש,לשם:

 .) 373עמ'

'-h 
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שהע'ירוכפיובמדרשים,בירושלמימקבילותיהןשנמצאובבבלי,ישנןרבותאגדות
זוכמקבילותפרשיותשתיקביעתעינים.יפהבעלשלהאדירבספרושצוינווכפיהחוקרים,

למיערוךלאיןעובדי"-חשובה"תריולאאח,ןמעשהשלשונותפניםלזו-כלומר,
היסטוריות,מסקנותלהסיקוכמובן,ועריכה,מסירהפרשנות,ענייניאחרלהתחקותשירצה
ברגילאולם 6הארץ·ישראלית.למקבילההבכורהמשפטאתלתתישתמידכמעטשבהן

עניןשלקטנותולפרשיותבודדות,למימרותהציוניםבעלישלהמקבילותציונימכוונים
כסדרומקבילתו,שתמצארבות,חוליותבעלארוךקובץאישלמהלחטיבהולאאחד,

במדרשים.אובירושלמיוכמתכונתו,
השוכרפרקשלהגדולהבאגדתאהזההסוגמןוערוכיםארוכיםקבציםשנינמצאיםלדעתי

האגדהבמקורותכברערוכיםשהיוכקבציםאלהשלזיהוים .)זפרקב"מ,(בבליהפועליםאת
מסייעיםהיום,לפנינוומונחיםהידועיםזומספרותלקבציםהקבלתםובעיקרהארץ·ישראלית,

הדבריםשלהמפתיעהסדראתלהסביראפשרותבזהלנוניתנתכל,ראשיתדברים.בכמהלנו
לצרףהבבלימסדרשדרךהאומריאמרואפילוזה.אחרבזהשוניםנושאיםוהכללתבבבלי;

אינני(ואנימראשקבועיםוהמטרההמבנהשיהיומבלילעניןמעניןולקפץלדלגלדבר,דבר
לדבריםהתלמודמפליגלמהלהסבירמאדקשהיהיהכאןמקוםמכלבכך),הואשרגילסבור

שהתוכן,יתברר,בנידוןלמדי.ורחוקהביותרכלליתבאסוציאציהאלאבזהזהקשוריםשאינם
 •לפיקובץכלבנויושםהארץ·ישראליים,בקבציםכברקבועיםשבבבליהארוךברצףוהסדר
בקובץדבריםונוספושנגרעוהעובדההואבבבליאי·הסדרלתחושתהגורםומופתי.ברורסדר
ומבנםשסדרםאףשלפנינו,בגמראכעתשמופיעכפיהאחרונה,צורתושלבשעדהזה

ממקומם.זזולאהדבריםשלהיסודיים

/' 

ראיהישכןאם(אלאהארץ"ישראליתלספרותהראשוניותחותםהמקרים,ברובהלכה,שלשבמקבילותכשם 6
שם(ולדעתוע"בע"ב"נאמטהירושלמי,מבואפרנקל,ר"זוראההנידונות).ובאגדהבסוגיאהאחרלכיווןמסוימת

 : 42 " 5עמ'תשי"ב,תל"אביבספר,דבריהתלמודים",בשניהספור"דרכיי'קרלין,עיקר):הואבבבלישהמעשהיש

S. Safrai, "Ta1es ofthe Sages in the Pa1estinian Tradition and the Baby10nian Ta1mud", Scripta 
209-232 . Hieroso!ymitana XXII (1971), pp = ,והתלמוד,המשנהבתקופתוחכמיהישראלארץש'ספראי
א' :] 73עמ'תשמ"ח,ירושליםבהיסטוריוגרפיה,עיוניםבתוך:דבריוכעתוראה J 180 " 161עמ'תשמ"ד,ירושלים
הבכורהשמשפטיראההרואה . 177 " 156עמ'(תשל"ט), 6עלז"שיחהאגדה",בסיפוריודלדולעילוי"תהליכיאדרת,

וחדושיםפירושיםגינצבורג,ר"לעייןבאגדה,פרשיותלכמהמקומות.בהרבההארץ"ישראליתלמקבילה
(עלהמפורשיםהמקומותאחדלדוגמאואצייןועוד. , 394 " 393א,עמ'חלקועיין , 207,205,179ג,עמ'בירושלמי,

 Greek in Jewish Pa!estine , =( 143 " 142עמ'בארץ"ישראל,ויוונותיווניתליברמן:הגר"שבדברימימרא),
186-187 . pp (. בקשרבאגדהמקבילותהשוואתעל)27עמ'להלןוראהע"ב,הלברכותJ [ 'רא"ד)כתב 159הע
האחדהואהזההדרךבאמת"אשר : 8עמ'עינים)יפהספרהופעתלפני(עודתרל"אאדעסאהמצרף,דובזעוויץ,

המברדועלבמעט.אוברבבשנויבמק"אההואהספורל.מצואולפניםלפנידותהאגבהיכללבאוהמיוחד
פוטדיןאיןחז"ל,אגדותבביאוריכיוהכלליאהב.כאשךמשכיללקוראמטעמיםולעשותהפסולתמןהאוכללברר
הטובותכיהשומע·לבעלמתקבלותכיאףלבדבהשעורתרקבאמתחז"לבכבודהמתימרהאמתייהמשכילאת

אזהשנויםביתראולשוןבשנויההואהספורבמק"אבמצאנוואולם ...השערותמכללתצאנהלאשבהשערות
הספראבלדראב"ש,במעשהלב"מבספרולהלןמשללשםוצייןוכו'.דעתי"אתקבלוולאמרלהשעןנוכלבטח
הה"ז,פ"בברכותירושלמיראהעובדי","תריוהלשוןלסברהאשריותר.מצאתיולאסוטה,מס'עדרקמגיעההוא
הוון")·עובדין("תריןסע"גיטה"ג,פ"דסוטהאינון"):עובדיןתרין("דילמאע"דפבה"ה"פ"גמו"ק =ע"ב

בעניןגילת,בספרמאמרי(ועייןהוו"מעשים"שניובתוספתא:במשנהמקבילההלכהלגביע"ב,נבבסנהדריז
בתוספתא).יותרמ,קוריתצורהמצאנומהןשבהרבהוהתוספתא,המשנהמקבילות
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הקבלתאףקובעאתהארץ"ישראלי,לקובץשבבבליהקובץהקבלתמשקבעתשנית,
לקבועיכולהייתלאהבודדתהמימראשמבחינתבמקומותגםוכרלזה.זהשבהםהפריטים

אומופלגים,ועניןלשוןשינוייבגללזה,ירושלמימאמרשלכמקבילתו.זהבבלימאמר
שקבעתוכעתאחד.לדברשוניםדבריםשצורפואורבים,לענייניםאחדעניןשנתחלק
מאמרשלחדשותפניםאלאאינופלוניבבלישמאמרלומראתהחייבהקבצים,הקבלת

הם.עובדאוחדאלמוני,ירושלמי
שאיןכל,בפיששגוראףהיסטוריות-הנהכעובדותשבתלמודתיאוריםלקביעתאשר

עלדהיינו,החוקרים.ביןשגורההפרגםהתלמודית,באגדההיסטוריהשישערבוןכללר
מיוחדטעםשאיןריאלי,אופוליטיצביוןבהכשישהזה-ובמיוחדהעולםממעשיידיעה
ידיעהאותהולקבועי,טורהיסן rגרעלהשישלהניחבמהימנותה-אפשרלחשוד
ארץחכמילמעשיאףזוגישהשמי'שמיםוישהתקופה.ושלההיסטורייםהתיאוריםבתוו

קובץקובעיםשאנוכעתבספרותהארץ"ישראלית.מקבילהללאבלכד,בבבליהבאיםישראל
עובדותהסקתלגביחדשלגדרהדבריםנכנסוארץ"ישראלי,לקובץכמקבילשבבבלי

הארץ"ישראלי.שבקובץלזוכמקבילהזהבקובץמסוימתחוליהמעתהותיחשבהיסטוריות,
(ללאהיאחזקהבלבד,שבבבליבמקבילהנמצאתמסוימתידיעהאםהעניינים,הקבלתלאחר
ידיעהולאופיתוחו,הסיפורסגנוןיפוידררספרותית,הרחבהשלפנינולהפר)מיוחדתראיה

 8בדוגמאות.מפרטיםשאנווכפיהיסטורית,

היסטורית,עובדהמשקפתשהיאשבאגדהידיעהשוםעללהוכיחקשהאומנםאומר,הוה
ההפר,עללהצביעניתןאבלשיטתו),לפייחליטהיסטוריון(וכללכררבהסבירותכשישאף

שבבבלי,בהרחבהאלאנמצאותשאינןלידיעותהיסטוריבסיסאיןשרבהסבירותכלומר,
הגרעיןאתשתחפשלפניהרחבה.לאותההספרותיהגווםאחרלהתחקותכשניתןובמיוחד

ההיסטורימחקררולהעמידי,רותהספעיןהגראתלחפשעליראיפוא,ההיסטורי
בהםשנדוןהמקורותלגביהיסטוריים,במחקריםהרשוםמןהרבהלתקןאפשרזובדררעליו.
להלן.

עוןמש ,רבעזר'אלרא.

מאר,גדושיםדפיםשלשהעלמשתרעתהפועליםאתהשוכרבפרקהסיפוריתהאגדתא
הונחווכאילועצמו,בפניכמאמראחדכלבערר,בודדיםענייניםמשלשיםמורכבתונראית

הספרותיתהקביעהשלהיחידותדבר,שללאמיתוחברו.אחרהאחדהללו,כלבניםכאן

כשנמצאגםשהיו,מעשיםמשקף"גרעין"שאותווהניחזה,כמוכןההיסטורי""הגרעיןכרעיוןגרץרגלככר 7
ואילד. ] II ]עמ'להלןראההארץ-ישראלי,הנוסחמןוחסרבלבד,שכככליבמקבילות

 S. Lieberman, "Jewish Life in Eretz Yisrael asוהיסטוריה:אגרותבעניןליברמןרככיראה 8
reflected in the Palestinian Talrnud", in M. Davis (esl.), 1srael: 1ts Role in Civilization, New 
York 1956, p. 84 = idem, Texts and Studies, New York 1974, p. 182; idem, "The Martyrs of 

1939-( Caesarea", Annuaire de 1'1nstitut de Philologie'et d'Histoire Orientales et Slaves VII 
395 . 1944), p • 262הע' ) 44 (עמ'להלן,ועיין • 

~, 

[5J 123הבבליבתלמררההיסטרריתלאגרה 

עלשבגמראלדיוןשמתקשרתבגללהובאההראשונהבלבד.שתיםאלאאינןכאןהראשונית
החטיבהשלבסיומהלמסופרההתחלהנקודתדמיוןבשלוהשניה ,)ב"עפג(בדף:'"ייהמשנה

(בסופולשניהםמשותףעניןמתוראיפואבאזהאחרבזההקבציםשנישלסידורםהראשונה. }~
סיפורהרחבתעל"ידיהתפרמקוםאתהגמראבעליאיחוואחר"כרזה),שלובראשוזהשל

מנוסחמשתקףעודהשני,שלותחילתוהראשוןהקובץשללסופוהמשותףהענין 9הדברים.
שלפנינו.הארץ"ישראלייםהקבצים

מינויושמעון,בר'אלעזרר'עלארוכהפרשה.באהבבבלישלפנינוהאגדתאבפתיחת
מעשהר'ומובאמופסק~הסיפורכאןקרחה.בןיהושער'שלוגערתוהמלכות,מטעםלמשרה
ר'שובלקיש.ורישיוחנןר'ופרשתהמלכות,מטעםנתמנההואשאףיוסי,בר'ישמעאל
באשתולדבררבישלחוכו';בעכברימיתתועצמו;עליסוריםמקבלשהיהשמעון,בר'אלעזר

ר'על(רבי)לבנוגמליאלבןשמעוןרבןאמרשמעוןבר'אלעזרור'רבישלבצעירותםוכו.'
בשיניווחשעצמו,עליסוריםקיבלרביאףשועל".סןבןאריואתהאריבןארי"שהואאלעזר

שונים.נסיםמעשיובתוספתגדולה,בהרחבההענייניםוכלשנח.י"ג
כלנמצאיםשהריקדום,קובץשלסופוהואכאןברםהפסק.ללאממשיכהשםהאגדה

כהנא,דרבשבפסיקתאשמעוןבר'אלעזרר'מעשיבקובץשבכאןשמעוןבר'אלעזרר'ענייני
רבי!,שועל";בןאריאתאבלאריבןארי"זה :םשץבוקהיוםסבשלח.ןןויהיפרשת
 .הורחבובבבליוכו.'שיניה"חששעבדשניןעשרהתלתדאמרין"ואיתעצמו,עליסוריםקבל
אבל .) 12שמותהזכרתללאבעיקרו,סתמי(והואמלוכדלסיפוריחדיוונרקמוהדברים,פרטי

/ 

פרשיות"איחוימאמרי:ראהגדולה),כשכיחותאלאיותר,קטןמידה(בקנההלכהשלבסוגיותזולתופעה 9
 • 255-251עמ'(תשמ"א),גהיהדותלמדעיהשביעיהעולמיהקונגרסדבריהבבלי",כסוגיותסמוכות

 • 14והע' 112עמ'כארץ-ישראל,ויררנותיווניתליברמן,ש'ראהושועלים""אריותעל 10

כדוסי'כגסי' . 195מעמ'אלעזר, ' 1/עלשלנווהנידון , 200-190עמ'כנו,אלעזרור'יוחאיברשמעוןר'קובץ 11
פסדר"כמןהרכריםהובאווכוראיבמלה,מלהכמעטכ,פי"א,רכהבקהלתנמצאים ,) 200-198(עמ'שם
מפסיקתאהכבלי"לספורורמיון"סיועעלשי"רהעמידכברהסיפוריםלתוכןאשרכהנא).דרבפסיקתא =(

נתןרבנו(תולרותלאורבוכר,מהדורתהפסדר"כ,צאתלפניעודד,ערופרהתבסואבההע"פבשלח,
כאןאעסוקלאבפסדר"כ.הקובץע"פועריכהמסירהבעניינילעסוקאיפואהיהיכולולא ,) 39עמ'רומי,איש

שם.בפסדר"כהשוניםהעניינים.בהרכב
להראישתעיאיונתןדרביאימיהליאישתעיאנחמניברשמואל"א"ר :)ב"ע(פרהדבריםמהלדתוךכרם 12

מסירתזהוכהמשךוכאריכות.הסתמי,הסיפורהמשךעצםהיאז~"מימרתו"שמעון"!ברביאלעזרדרכירביתהו

אגרתאלומרהוארגילנחמניברשמואלר'וכו')."סליקנא"("אוגניתיה",ראשוןבגוףאלעזרר'שלאשתודברי
עזר'אלרלשיומחלקוניא,כריוסיבר'שמעוןלר'כתלמירהיהיונתןר'ואילורבו.יונתןר'משם
תולרותהיימאן,א' ; 434עמ'השמות,שלמי,ירותלמורלשוןאוצרעייןארונו,לפניהלךממנו,שאלמשמו,(אמר

אוררשעוכדא,(מסירת"אמר"בהםרגילשגםבהקשריםהבא"אשתעי",הפעל .) 701-698עמ'ואמוריאם,תנאים
עםזהשימושבאשם , 1174 ' 1172עמ'לט,התלמוד,לשוןאוצרעייןבכבלי;מקומותבכמהנמצאהלכה)

ברחביבארבליאשתעיחביבארב"אמרכאן:כאגרתאלהלןמהם"סיפר"-שניםבמוכןאחרותמשמעויות
נפשיה"נחשמראאגבנחמניבררכהדחסא,ברתיהברחמארבליאשתעיכהנארב"אמר ;)ב"ע(פהוכו'סומקי"

(וראהאחריםבהקשריםהמופיעיםסממניםהכאת '''עדברי·האגרההורחבוהאלה,המקומותבשני .)א"ע(פרוכו'

ערךא,ירושלמי,תלמורלשוןאוצרעי'ערברא",ה~ןמשתעי"ר"פהסגנון:באובירושלמי .) 106הע' ] 21Jעמ'להלן
אתלומרכדיאלעזר,דר'לרכיתהואמרו",,המשתלשל"שםשירפיעבמיוחדשרצואפשרכאן,בנידון • 77עמ'אהן,

'\ 
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כאןשהינחשבפטדר"כ,הקיבץמעיןקדים,ארץ"ישראליקיבץדבריםשלשיטידםמיכח
 13הניכחית,צורתיאתהאגדהבעליפיתחיממניבשלמיתי,

בפניבפרשהחטידית,יכמעשהלשמם,אלעזרר'ע"יהיטיריםמתיארתקבלתבפטדר"כ
קירםמטיפרבבבלי,יאילי 14המלכית,מטעםשקיבלבמשרהלפעיליתיקשרכליללאעצמה,

יביקשהענין,עלמאדאלעזרר'התחרטיאחר"כךלמלכית,אלעזרר'שמטריאחדרשעעל
אלעזררביטמר,לאהכי"יאפילינאמר:יבהמשךרשע,איתילמטירהיהראיישאכןהיכחית

עצמיעלקיבלהיטיריםאתאימר,היה 15רע"ב),(פריטירי"עליהקבילאדעתיה,שמעיןברבי
היא,מתחרטיאםיתי,בצדקאלעזרר'היאאיתןבפטדר"כיאילימעשה,איתיעללכפרכדי
חטרימהאנא"ברם"מדמיך :תיכלמרילטמאלשאחדרשעעלאלאמתחרטאיני

היינאזמןדחדאידני,אחירידנקראא jlדעתיתילעת'חראאלאבי,מישליטהיא,ליתישלים
ילאדינא,ב'הלמעבדגביטפיקאיה I,יהימחרף,נשברדחדקלאישמעתלכנשתא,עליל

הצטערר'שעליימיצירית~בשתי-בבבליבאבפטדר"כהמחרףשמעשהינראה 16עבדית",
כלמרבנן"ב"צירבאאלאהבבלי,לפיעצמי,אלעזרבר'זלזללאמעשה,ביעשהשלאאלעזר
איתהבאהיעליי 17לי",כרבעימחאיילאמרבנןדציר~אבזיליתאשמעיחד"יימאשהיא:

החרטהבבבליהריהענין,עלר'אלעזריהתחרטעצמי,ר'אלעזראתשחרףמיהיהיאםתילעת,
כיבט,ההיאביהפגעחד"יימאלמלכית:ימטריבימה,שעשהעלאלאעשה,שלאמהעלאינה

 ,)ב'ד(פגתפטיהי"להיאמרהיא,רשיעאמינהשמעהאיכילימדחציף,אמרייךבןחימץקרייה
עלאלעזרר'בפישליליתהערכהאיחרטהשיםאיןפטדר"כ,שלפיאיפיא,ריאיםאני

עלכפרהיבקשתכחרטההיטיריםקבלתנתפרשהשבבבלי,בטיפודיאיליהציבירית,פעיליתי
אלאהטיפורים,בגוףבאיםאינםאלההבבלידבריזי,אףזילאהמלכית,מטעםממינההייתו

ביןהמפרידה ,)א"ע(פרלקישירישר'ייחנןעלאריכהפרשההכנטתלאחרהקישיר,בלשינית
כדייכי')הכי"("יאפיליהנזכרהמשפטאתהגמראבעלמנטח 18אלעזר,דר'מעשהחלקי

סרגירתלגבי , 19עמ'מלין,ערךשי"ר,רעייןב"י.מילקרטח,ארת , 243עמ'דק"סרעייןראשרן.בגרףמפיה,הדברים
כמהקיימרתרעדייןעליר.רכמרסבשבסתם,אררךרצףלאחראמרראיםשמרתשבאיםסגרלרת,שלאגדתא

בדבר.אפשררירת

בכלזראפשררתלהזכירלהלןאטריח(רלאזהתהליךבמשךפעמיםכמההדבריםשנערכראפשררכרגיל, 13
הפסרקמדרשקישררמתרךאלאשמערןבר'אלעזרר'מעשההרבאשלאבזהלכך,ראיהמעיןישדידןבניררןפעם).

עלהמסדר.שלפניזהמעשהבנרסחכברקברעפסרקארתרשהיהרמכאן ,)כקד,(תהליםיער"חיתרכלתרמש"בר
 • IVעמ'למהדררתר,במבראברברר"שבשעתרמ"שעייןרהבבלי,פסדר"כ

כלראמ'ליהמדמרךאתיהרהצררכא,כלבארריתאלעיהרהכדלרבי)אלעזרר'של(אשתרליה"אמרה 14
 .) 200(עמ'רכר'לרן"אתייראינרןעליי,לרןייתרןדישר'ייסרריהן

 • 37הע'להלןראה 15

 • 199 " 198עמ' 16

 , 48עמ'רדק"ס,ר'אלעזר,כגרןד"השם,רש"ירעייןר'אלעזר.נרקהזרממידהאףרשםע"א,כדמכרתרעיין 17

רכר').רכגרןליתאהשלם,הישראליהתלמרדמכרןבכ"י(רכן 11הע' 65עמ'איש"שלרם,ד"מרבמהדר'מ,ארת
ראפ"השיאמרבש"סלזהדמירןנמצא"רלארמסיים: • 249 'מע,) 5בד~ע'(הנ"לחמדבכרםשי"רדבריכלרעיין 18

ערךרהשרהיפה':הסיפרריםמחרבריםפ"ד,דףא'שלעמרדכלבהשמטתררקממקרמר.הרבהרחרקסיפררעלרכר'
בכתרבים).(אתיאחרבמקרםהעניןבכלרדנתי • 11א,עמ'מלין,

/ 
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אלאמיפיעאיניהכפרהרעייןיעצם 20כבר,לנאמרילקשרה 19 ,)ב"ע(פרהיטיריםפרשתלהציע
,-,rהיטירים,פרשתבגיףילא,שם, נ
השלטיניתאצלשמעיןברביאלעזרר'שלשיריתי"עלגיטמן,יהישעשלבמאמרייהנה, . '~'

שם:היאשכיתבמרכזי,יטידנעשהבבבליהנזכרהחרטהענין 2בארץ"ישראל",ןהרימיים

במילייכהיגןנהגאםימיי,בטיףפקפקעצמישר"אלידיעהגםטפקבליישהיטטירי"גרעין
כדייטיריםעליישיביאיכךמשים',התפללא"ב)ב"פ"ד,(ב"מפ"ג,השלטיניתבפקידתתפקידי

שר"אהידיעיתבאיתןגםהיטטיריגרעיןמציייביידאי .. ,ב)פר,(שםעייניתיואתשייכללמרק
שיםאיןבאמתאבל 22 ,")ב"אפ"ד,(שםעייניתייאתלמרקכדימרציןיטיריםעצמיעלקיבל
הנידיןשלהיטטירירישיםילשםהטפריתי,בגרעיןנמצאשאיניהיטטירי"ב"גרעיןידאית
יאיליהתחרט,ילאבצדקיתיאלעזרר'שבטחנמטר(פטדר"כ)הקדימיםבמקיריתלטכם:מיטב

 23חרטה,ברגשיהיטיריםקבלתאתקישרובבבליהמירחבבטיפיר

ישראלשחכמיר"אחשששלפיםהידיעה,היאייתרחשיבה"אילםשם:גיטמןכיתבשיב
 ,)בב"צ"ד,צ"ג,פטדר"כ ,'בי"א,לקהלתקה"רגםיעי'(שם,קבירתיבשעתכבירביינהגי,לא

רקלאהייהשלטיניתבפקידתר"אשלמעשייאםאלאזהמעיןלחששמקיםהיהלאיהרי
חכמיכלשללדעתםבהחלטמניגריםנחשביאףאלאדירי,בניהחכמיםשלריחםלמירת
בקה"ויאילישם),(ב"מבבבלירקנמטרהר"א,שלזהחששיעלהידיעהאמנםבימיי,ישראל

/ 

אלאאחד,סיפררשלנרסחאותכשתיאינרשלנרהנידרןאבל . 43הע' , 480עמ'לתלמררים,מבראאלבק,רעיין 19
בפנים.כאמרר

מייתבאלא~כי"ראפי'שם:גםנאמרקישררמשפטארתררכסגנרןבמעשיר.פקפקאלעזרשר'ע"ב,פג 20
 .ע"א,עזסנהדריןעייןדשישא"(ל"ביתאלכריסיה"רקרערדשישאלביתארעיילרהרדשינתאסמאאשקירהרדעתיה,
הרא-כרלרקישררשלתרספתזהמשפטשגםסביררהנה, .)ב"עעזכתרברתע"ב,עגיטיןע"א=קכאיבמרתרראה
חדשיםרברפרסיםראשרן,בדפרסליתא ,) 993(עמ'תתקנטס,י'כא,משלישמערניבילקרטרכןמ,ג,בכתבי"ידליתא

בסמרךלנאמררתיררץהסברמעיןרהרארטיקן.בכתבי"ידשינרייםק,,ארת 238עמ'דק"ס,רעיין :"רכ"הרסיפר
 ,) 37הע'(רלהלןסע"בפגבדףהקישררלשרןסגנרןרהשרהרכר',דתרבא"דיקרלי,יקרלימיניהמפקר"הררלאחריר:

רכר'.עדיפי"שמערןבר'אלעזרדר'יסררי"ראפ"הע"א:פהבדףהקישררלשרןרהשרה • 69רהע' ) 17עמ'(להלןרראה

 • 5 " 1עמ'(תשי"ג),יחצירן 21

דבויגרץ"שפ"ר, = H. Graetz, Geschichte der Juden, IV, Leipzig 1908', p . 207.רעיין: 5,1עמ' 22

 • 306 " 305עמיתרנ"ג,ררשהשני,חלקישראל,ימי

הכיר"ר"ארכתב: ,) 20הע'לעיל(ראהרכרילכריסיה""קרערשלהפלאיםלמעשהזרשיטהיישםאףגרטמן 23
שערךהמבחןעלי,טררסהעיןחגרנרמםסרדיבשהאגדירת,הידיערתרמכאןבכשלרנר,זמןבערד

 ; 5(עמ' ")בפ"ג,(ב"מלמלכרתהחייביםברדיפתשעסקנשעהמפשע,חפיםנגדחטאאםלהיררכח,כדילעצמר,

הרבה,כרגיל'כמקרמרתרכאן,לפנינר,ספררתיתשהרחבההראפשרטספררתי,גרעיןללאברםנרספה).ההדגשה
רתרלעהרמהשאיןלבררבעצמר,אלעזרר'שללבדיקתראחרים.ממקרמרתרמרטיביםנרשאיםשהרעבררדרמה

דגיהנםנרראביהנשלרטדלאאחרינימאה"ריתיב :)א"עפה(להלןר'זיראשלתענירתירמעשההשרהבר,שרלטה
הנדפסרת[בהגדרתהכי""אפי :] 156די"ררסי[קט' 3010פרמהכ"יהתלמרדבהגדרתרכןהכי"!"ראפי'נרסף:א(בכ"י

נררא"ביהשלטאהרהרלאבגריהריתיבסליקתנרראשגרהפשינדיקבהרהירמיתלתיןכלליתא]),
נפשיה",בדיקדאיחרבתנררא,"ניתביהבשר:בדיקתלעניןע"א,נטחרלין(רעי'רכר').פג,בכ"יליתארכר:(רלא
ד'עלאףזהסגנרןרלהשגירבמפרושהענייניםלקשרהגרסניםאחדראהרכברעניינים.)כמהעו'ב,ננדריםרראה

 , 238עמ'דק"סעי'וא,(כ"ירכר'ה"פשיקנבדיהרהדעתר,נתיישבה"לאע"ב:פגבדףרניסחאלעזר,

 .)קארת

) 
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ר"אשלקבורתופקוםששאלתבבבלי,גםהנפצאתהיריעה,רקבאה(שם) I[כצ"לובפסרר"כ
אתכזאתבצורהפתארתהיתההבבליתשהפסורתנותנתהרעתאיןאך .. ,לפחלוקתגרפה

 24בפעט",אוברבנאפנותיריעותעלזהבפרטנשענתהיתהאילולאר"א'והחכפים,ביןהיחסים

עלי,ררתיחיבררבנןירענאלרביתהו,להאפרנפשיהניחאקאהוה"כישם:בבבליוהנה,
פיתתובפרשת 25 ,)ב"ע(פרוכו'פינאי"תרחליןולאבעיליתאיאוגניןשפיר,ביפיעסקיולא

אילגבישםהצהרתוהחכפים,עלחשששוםפעלהאלעזרר'אין 26שבפסרר"כ,אלעזרר'של
הביאובפקופההפחרף,סיפורעםע"ב)פג(לרףבבבליהוקרפהבוותולעהריפהשליטת
נקיפתפוטיבפיתוחשלפגפהבאותהכיאות,לקבורהיובאשלאהנ"ל,החששאתבבבלי

בעליה,לטפינהבפסרר"כרפזשאיןופכאןריפה,שליטתבעניןכברשעשוכפיהפצפון,
בבבליבעליההטפינהשסיפורספקואזן 27חלב",גושבהרה(-לקבירה)"איתיהבואררבה

לפערהנכנסהר"אשלשאשתונאפרשםבפסרר"כ,הבאהקבורהעצםסיפורשלהרחבההוא
"יופאבעליה:לגבי'-הטפינהבבבליהנאפרהואאירנא."חורירנקראתולעתאההיא"ואשכחת

לפיזה,בעניןחשששוםהביעולאכהלכה,איפואנקברפאוניה."נפיקרקאריחשאחזאיחר
שם,הפסופר

ר"א,שלפעשיועלשפעון,בר'אלעזרר'לביןקרחהבןיהושער'ביןשהתקייםהריון
הירושלפיוז"ל ,)ב"ע(פגובבבלי ,)ר"ענה"ח,פ"ג(פעשרותבירושלפי 28בפסרר"כ,נפסר
כןליצווחאתלפהליהאמר ) 2 (חפראברחלאליהצווחקרחהבןיהושערביוהוה ) t (" 29שם:

אפר ) 5 (כסחתי 30כסיחיןקוציןולאליהאפר ) 4 (ללרוקיאלךואזלתרערקתערליהאפר ) 3 (

 'ר"בפסרר"כ: 32קוצין",אתשיקוץהגינהבעללהניחהעולםלסוף 31לךלילךהוהולאליה

בןיהושער'והוה ) t (קטוליןחייביןרה\'נשבניקטילליפרין,ארכןאתפנישפע'בר'לעזר
כסוחיםקוציםלאחפרא,ברחלאיה I ;קריאתלפיליהאפ' ) 2 (חפראברחלאליהקריקרחה

א' ) 5 (ללורקיאלךואזלתרערקתכגון ) 3 (קטליתקטוליןחייביןרהווןנשבנילאכיסחתי,
קוציו."אתשיקוץהגנהבעלולהניחהעולםלסוףלברוחלךהיהליה

 .) 22העי(לעיל,גרץוהשוה 24

(ובמקוםמנאי"תרחליזולאגבאיסקייומאוכלבעליתא"אגנין :) 65עמ'גסטר,מי(מהרויהמעשיותבספר 25
 • 106העיועייןשם).השינוייםבשאראי"ה,ארון,אחר

 • 198עמי 26

בחיים-נמצאהנשארבן"הזוגעםבביתהגופהנשמרתהזוגמבניאחרפטירתמוטיב-שלאחראותו 27

 Moses H.adas, Three Greek Romances, Doub1eday, Gardenעיין:מכ,ךיותרועורההלניסטי,בספור

151 , City 1953, p • 

 • 195עמ' 28

נקטעה,להלן)ראהבפסרר"כ,(הנמצ.אתשקיבלמינויאותועלהפרשהותחילתהענין,מהלדבאמצעהפותח 29
היראה.משוםאוהכבורמשום

אפשטיין,רי"ןועייןכסו.חים.וטיקן:בכ"יוכ"הכסיחין.נ"א:ובגליון:קציצין,ליירן:בכ"יברפוסויניציה.כ"ה 30

הואובוראילג,יב),(ישעיההואהפסוקלשוןכסוחים""קוצים • 12והע' 464עמיהאמוראים,לספרותמבואות
מכלה.אניקוציםובבבלי:כבכי"ל.יותר,פשוטלעשותושנטוכאן,המקוריהלשון

וכצ"ל.ליל,ךלדוטיקן:בכ"ילד.לילד 31
קוציו.צ"ל: 32

"ob, 

l 
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ר'קצרים,הפשפטיםכאןיותר,פקורישבירושלפיזהפאר,הקרוביםהסיפור,נוסחיפשני

התוקפתהקריאהעלהראשונות,שתיםעלאלעזרר'עונהפהןאפירות,שלשאופר:~,~יהושע
שלהשניהאפירתואףכן."ליצווחאת"לפהבלבר:בשאלהאלעזרר'עונהחפרא",בר"חלא

והסתום,הפתפיהפןבהישהנזכרת,השאלהעלפשוטהתשובהשתהיהבפקום ,) 3 (יהושער'
ועליה ,) 4 (התנצלותעפהשישהוראהר"א,שללהוראתופביאהזותשובה,בפקוםררכון

נוספוא)סוגים:פשנישינוייםנעשובפסרר"כיהושע,ר'שלוהנפרצתהפפורשתהתוכחה
בלבר,נפסרר"כ(הפופיעההפשרהשםשהיאהיווניתהפלה ) tרברים-(שנילפרשגלוסות
נתפרשה:וכוי,קוצים""לאהפליצה ) 2 (קטולין."חייביןרהוןנשבני"קטילנתפרשהכנ"ל)
ישאפירותחפשבפקוםקובצו,הרו-שיחשלביב) 33קטלית";קטוליןחייביןרהווןנשבני"לא

 4העברתעל-יריבעיקרנעשיתזועריכהעפוסות,ופעטכפולות,פהןששתיםשלש,כעת

כעתהספויה,ההוראהעלעיקרנעשיתהפפורשתוההתנצלות , 2שלוסיפאהפשךלהיות
הפורכבתכפילה,אפירהשיבאחריהיהתנצלית-הצרקה,שאלהנפצאתזיכפילהבאפירה

 34פגיפגם,הניכחישסגנינה , 5י" 3פן

היאאףהפתרחקתאחרת,בעריכההןיףאשבירישלפי,האפיריתריבנפצאיתבבבליגם
בפקצת~שבפסרר"כלזיריפהבבבליהסיפירעריכתשבירישלפי,שלביםשלהרייןפצירת
אינה'.בבבלייהישער'שלקריאתוכפילית),אפיריתנעשילא(שכאןבפקצתפפנהישינה
 •יסרפאתהפתיעריין,בן"חיפץאתר:עלפירישפלייהאלאסתופה,נשארת

לאכבר,בזהפפורשתההאשפהעצםיבהיית ,"יגהרהניליהלאלפישעתא
אני"קיציםבניסח:כבפסרר"כג , 1אחר[פירכאן 4ההתנצליתיבאהכלל,כאן 2שאלתנפסרה
את 35ייכלההכרםבעל"יבאהיא:כאן,יהניסח 5הקריאהפתבקשתבזההכרם".פןפכלה

ריבירנפנעכךירייעלבכלל,יכי')רערקת"("ער 3האפוrזnכאןנשארהלאבבבליקיציי".
פראגהעליבובלישזאתלעשיתיבפקיםשבפסרר"כ,כזה"חלק",יבלתיכפיל

חרש.בהקשר ,)א"ע(פרא"רקיוליקלתערא " :ןלהל 3ירהפתהאא
הארץ-בלשיןפקירויכיי)עריק(אתשבבבליזהשריבירספקאיןרלעיל,הניתיחלפי

/ 

חייבין"רהוושהלשוןהעיר , 491עמ' ,) 22העילעיל,(כמצויןגרץכברוכוי.בני"לאמיול"כשם:א,בכ"י 33

התנצלות.שלנימהבוותולההפסיקתא,עורדמיריבלשונו,הוספה,הואקטולין"

כמהרויוהפירוש ; 163עמ'ובמררשים,בתלמורורומיפרסקרויס,שירח;העיע"א,צבבובר,מהרויראה 34

"אילמליםאשר .•הנ"להעריכהלפימוסבריםהאלההקשייםשם.ליברמןהגר"שהערתעם , 6לשו'מנדלבוים

הריבור.בתחילתאלהמליםשתבואנההפשוטהסגנוןרורשהריבורים,שניהרכבתאחרישכעתספקאיןליה",

קשהאינו 3לפניחיסורןכנ"ל.עצמה,בפניאמירהמתחילתההיתהזושאמירהבכדמוסבר 5לפניהנוכחימקומן

רבההאשהב"פרקשכתבתימה(ראהליה""אמרללאישירריבורלהביאהיהרגילהעתיקבסגנוןשהריכלל,
שם).והמסומן , 3העי , 346עמיתשל"ח,ניו"יורקרימיטרובסקי,ח"זבעריכתא,ומקורות,מחקריםבתוד:בבבלי",

על"פייתפרשזהוסגנון"כגון",במקוםא)(כ"י )"שכרי(במובן:"בגין"גירסתלהעריףיששמאזו,ובאמירה
קרויס, Iללרוקיא"לדואזלתרערקת"בגיןלו:אמרכן",ליצווחאת"למה 2ב"השאלהשלאחרהראשוני,ההקשר

שגם"מכאןובכן,אחיר.היסטורילתיאורשבו,הגלוסותעלזה,רו"שיחשלהשונותהצורותכלאתשילבשם,
ועור.ליהרג",סופםגנבים

יכלה".הכרם"בעלפ:ג,בכתבי"ירוכו:יבא 35
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השיליבדרךברם 36שמעין.בר'אלעזרלר'שנאמרללדיקיא",יאזלת"דערקתהנ"ל:ישראלי
רזהיבידליםהקדלכבפסדר"כ,דיביריםשנילצרףבמקיםהיתה,בבבלישבחרי

שם:שיניםשאנייכפיי,משיעלאיתריסגלי ,אחר .םכחלשימש
ליהאמראליהי,ביהפגעלידיהמעשההאיכימטאיסיביירבלאעמ'ישר"יאף
ערק"אביךזה:יעלר'אלעזר,שלהראשיןבעניןלהריגה",אלהינישלעמימיסראתהמתיעד

ר'שלשמיעלכאןהעניןאתששנייקריב 371ע"א)ע"ב"פד(פגללידקיא"עריקאתלאסיא,
היי"כיבסמיך:להלןשבגמרא,בעיבדאבאיםהלליהחכמיםששנימתיךייסי,בריישמעאל
הצעתני,לפישהיתה,יבי',הדדי"בהדישמעיןבר'אלעזריר'ייסיברביישמעאלר'מקלעי
נמצא 38אלעזר.ר'שלמימדיןגידלעללעיללנאמרבסמיךכאן,בגמראכברקביעה

חכםלגביינמסריהיעברישמקצתםא~אבבבלי,נשתמריא"ימסירתשלהקדימיםשהלשינית
 \שמעין.בר'אלעזרר'שליחברןזמניבןאחר,

הרצאתעלמקילהשהיאאףזי,בצירהברבי-ייסיישמעאללר'אףמעשה"האי"כיהכפלת
עצמך,הגעזה.חכםעלהיסטיריותידיעיתמכאןלהיציאשריצהמיעלהיאמכבידההסגנין,

פרטיכלאתיישםיעקב)עין(שבספריעקבעייןשבעלעדלידי?באאריךמעשהמאיתיכמה
דתרביהדיקילימניהשמפקיזהבדרךעצמיאתכןגם"יבדקייסי:בר'ישמעאללר'המעשה

 391מסרחי"ילאכשמשאיהניח

מטעםייסיבר'ישמעאלר'שלהנ"למיניייאתלראיתהיסטירייםכמחקריםמקיבל
תיפעההייכאלהשמיניייםמזאתילהסיקלהכלילשרציאףיישמיגמרת,כעיבדההמלכית

ללידליחיאזלערקמלכיתאתבעתיחקישבבר"עילאע"ב:מיח"י,פ"חתרימיתירישלמיחשיחזחלסגניך 36
ליי".בךישיערביגבי
(ראחיחישעריבמקיםחעניך-"אליחי"לחשלמתשםאחריםקליםישיניייםחיספיתעםזחשיליביבא 37

יכיימתיערבפירישח:מידאלאחקריאח,לשיךללאחפתיחחעצמי),שמעיךבריר"אעלו, 97עמילחלך,פסדר"כ
יכי,'ישמעאל"די"יאףחלשיךע"ב.פגשבדףחשניכבסיפידאחר,בניסחיחתנצלית ,)א,'אית 239עמידק"ס,(יראח
שמע'בד'אלעז'ר'סמךלאחכי"יאפליחמבירג:בכ"יאיתארע"ב,פדלחלךבגלייך.נכתבשמתחילתיאפשד

א:בכ"יייסידי".עליקבילח.ידילחשעמיאחיכמטאםילשחסי ,דילאנפשיח

דאיילחשעיאמחחמטאיליחיא ,מאאנפשיחשמעיךכראלעז'ר'סמךלאחכי"יאפי'
במנידתיכזחח,כבכ"יוב,וא,מ,בכ"יאבלזח.לחקשדלהתאימיאבכ"יחיגחיבידאיאיסידי,"עליחלקביא

נמחקי,חבכ"ייבאמתכאך.מתיישביםחדבדיםיאיך . 642עמ'שא,סי'תשכ"א,ידישליםאביחב,לר"יחמאיד
פגבדףלחכנסיעיקדייכי'),"דיל'"קצת:(יחיתאםבמקימישלאגלייךכאךשנכנסידימחליתא.כתבי"חידיבשאר

 • 20חע'לעיליעייךייסי.בד'ישמעאלד'עלשלפניניבנידיךכלימר,למעלח,ע"אלמטח"פדע"ב

יכי',ייקריח"אגבייסיבדביישמעאל"רביע"ג:קחיבמיתיראח • 11עמ'א,מליך,בערךשי"רדברייראח 38
כזיגחרבריםבאיםיכרגילבבבלי,חיאנפרץחזיךמשנחי,עלאףלאימריאחרחכםעלחנאמרחכפלתלשם.ירש"י

לריביר(ירמז 274 " 273עמ'חתלמיר,לחקרייייס,א' ; 24 " 22עמ' ,)םש(שי"רעייךזח.אחרזחדימים,סיפירים
 • 805עמ'יימא,כפשיטח,תיספתאיעייך . 480 " 477עמ'לתלמירים,מביאאלבק,ח'שם); 304בחע'בב"מחנידיך

מךחיעברחשניחחכםעלשחמסיפרחכפילים,מבסיפיריםיותרחרבחבנידיך,חרברברירשתיארני,חתחליךמתיך
סגניךחיאאבלבבבלי,אחרמקיםבשיםחאגדחמאמריסגניךאינילידיח",מעשחחאיכי"מטאחסגניךאףהראשיך.

 • 46הע'ילהלךע"ב,פיפסחיםראההללי,החכמיםשניביךחיליפיךעלבתיריציחם.התלמידסתםבעלי

 • 51חע'להלך,יראהבגמרא.להלךהנאמרעלחדברסמךשאףשם,יעייך 39

;בג>
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גרץשלבקביעתינמצאתזיהסכמהשלתחילתה 40תקיפה.באיתהישראלחכמיביןכללית
 . 42זה.בנישאדייןהכיללההיא,התקיפהעלמפירטמחקרידיעללאיריצאמכןלאחר 41בספרי.

שלימשכתיבימלגנדה,היסטירייתעיבדיתהפרדתשלהמתי.דיליגיתבבעיהגרץדןכאן
ר'עלהןכללית,בתחילהאמינית,שלצלילהדבריםלגרעיןהיאמייחסדידןבנידיןהבבלי.
אמנם 44מצייןהיאעצמי.בפניישמעאלבר'אףדןיאחר"כך 43ישמעאל,ר'עליהן.אלעזר

שמעין,בר'אלעזרר'עליבירישלמיבפסדר"כנמסרייסיבר'ישמעאלר'עלבבבלישהנמסר
זיפרשהבאהיבפסיקתאבירישלמירלהלן:הטעמיםמןהבבליהיאלטיבתשמכריעאלא
גרץ 45חמיי".לקיניאבןייסיבןשמעיןר'לגביאזלשמעיןבןאלעזר 'ר"בעניןהפרשהלאחר
ר'אםהדברששקילהיאמניחשיבלקיניא-לידקיא.מליםמשחקכאןשישכנראהמניח

בבבליהלשיןאתיבן 46ישמעאל,ר'שלאיאלעזרר'שלחמייהיהלקיניאברייסיבר'שמעין
/' 

 ; 66 " 65עמ'תשט"ז,תל"אביבב,יחתלמיד,חמשנהבתקיפתבארץ"ישראלחיהידיםתילריתאליך,גדליה 40

 A. Biich1er, The Political and the Social Leaders 01 the Jewish Community 01 Sepphoris inיעייך:
22 . the Second and Third Centuries, London [1909], p . 9ירישלידינא,דמלכיתאדינאשילח,ש'יראח 
 ." All scholars agree that he was appointed to thisזה:בדבריסיכמיחחיקריםחכלילייאף • 41עמ'של"ח,ת

236 . type ofoffice", Y. Soreq, JQR LXVII (1977), p חהתיבהאתלגזיררצחשם,שירק,ניספח).(ההדגשח
יהרקעהתיבחמיצאלפתירחצליחישטרםצייךיהמלינים,העריךמךיבהביאיחרימית,מך(דמלכא)"הרמנא"
 S. Te1egdi, "Essai sur 1a ; 163עמ'השלם,העריך.תיספית(עייךפרסיתמלחשכאךברירברםלסיפיר.

. phonetique des emprunts iraniens en arameen ta1mudique", Journal asiatique 226 [1935], p 
עמ'תשל"ט,תל."אביבאייב,לספרהארמיהתרגיםייס,ד'ראהחיא,פרסיתאייב,בתרגיםכברשמיפיעחיאף • 241

ייש ,) 18חע'ראהאחר,במקיםדייךבפתגם,חשניהע"ב,(פג"פדונקא""פרהגונא",לתיבותבדומח ,) 70ועמ' 86

שורקשרצהמהגירסא,לעניךאעיר,אגבדרךהבבלית.לעריכחכאךחפרסיותבמליםאיפואעדותתוספת
כתבי"חידלגירסתחואשצייןמהאבלמקומות.בכמהמצויחזוצירחאמנםביא"ו,"הורמנא"חגירסאעללהסתמך

בגוףשםואףבלבד,ב'ר'כ"יעל"פיזיגירסאחובאחאאות 239עמ'בדק"סדק"ס-חנחעל"פיחתלמודשל
יא"ו.ללא"חרמנא"איתא ) 117(וטיקןכתב"חיד

ברליךהראשינה,(המחדורהקודמותבמהדורותוכך , 208עמ' ,) 22הע'(לעילרביעיתמחדורהבגרמנית, 41
 Schorsch, Heinrich .1ראחחמחבר,יתכניתגרץשלחרביעיהכרךעל • 306ב,עמ'גרץ"שפ"ר, ;) 250עמ' , 1853

. Graetz, The Structure 01 Jewish History, New York 1975, intr., pp. 46 ff . 
42 481-496 . MGWJXXXIII (1884), pp 
43 eine ha1b historisch, ha1b sagenhafte Tradition .,. In der Quelle 1iisst sich 1eicht das ... " 

Historische vom Sagenhaften scheiden, der Kern der Erziihlung hat niim1ich in Babylonien 
eine Umbildung erhalten. Die Tradition diese Kernes im hebriiichell Style klingt durchaus 

490 . g1aubwiirdig: (Baba mezia 83 a b)", p • לנכוךהואקובעאלעזרר'עלשםבגמראחמידיחחמשךלגבי
ר'לגבימסקנתוחוכחחובכךובפסדר"כ,בירישלמיחהקבלחסמךעלארץ"ישראלי,אגדיתמאוסףהדבריםשמקור
צבביבר,מחדי'פסדר"כראחיחושע)", leg .("שמעוךצ"ל:שם 491בעמ'לחלך.ראהישמעאל,דיעלולאאלעזר,

 • 4לשו' , 195עמ'מנדלבוים,מהדו'ועייךרו.חע'ע"א,

 • 1חע' , 492עמ' 44

 , 3לשורחנוסחאותושנליי , 195עמ'מנדלבוים,מחדו'ראהאבלבובר,במחדו'חואכךאמנםהפסיקתא,לגבי 45

בלבד.צבכ"יהואשכך
זהבדברנסתפקלאלקוניא,בךיוסיבךשמעוךר'ערךשני,חלקשם,ברםהדורות.סדרלספרבזהצייךגרץ 46

רלאחמקורות,מכלשפשוטוכפיאלעזר,ר'שלחמיוזהחכםשהיהשםלוופשוטעיי"ש),אחר,בדבר(אלאכלל
עלופסדר"כשבירושלמיעניךאותושם),.שכללהלךגרץאצלצויך(גםע"בפופסחיםחואהמעביךישמעאל.ר'של
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עריקאתללןרקיא,ערק"אביךהיאללידקיא",מגיה 48עריקאתלאסיא, 4ערקן"אביך
 49ישמעאל,ר'שלאבייייסי,לר'התיחסיתישנהערק""אביךשבלשיןהנחתיסמךעללאסיא".

נפטרייסישר'דפ"גזרהעבירהבירישלמיהנאמרעםללידקיא","ערקהגהתייעל"פי
לפסדר"כאףאלאלבבלירקלאכנראהזי-יכיינתישאגדהגרץמסיקבלדיקיא,

בר'ישמעאלר'אףאיפיא,ימכאן 50ייסי.בר'ישמעאלר'עלבעיקרהילירישלמי-נאמדה

גליון(וראהיוסיב"רריישמעאלעלאלאריאלעזר,עללאמסופר,לקוניא,בןיוסיבןר"שאלהחכםשלבואו
(מהדורתובוברסובדפסחים,בבלימנוסחות rלהיבשרצהלגרץ,בניגודחמיו.שהיהנאמרלאאבלשם)!הש"ס

תנאיםתולדותהיימאן,אילדעתואילושמעון.בריר"אבבבלי:ולתקןלהגיהרג),העיע"ב,צאלפסדר"כ,
לגישותיתכנו").הגיי"ושניכאן:ב"מעינים(ביפהעובדי!היו-תרימעשיותששתיאפשר , 211עמיואמוראים,

אחדמחכםהעניןאתילהעבירהשמיתלהחליףבבבליהגמראבעליאצלהיארגילשהרימזי,לזינחתאיןהאלה,
איפיא,יבנידיןעצמם.ישמעאליךיאלעזררילגביכאןבבבלישעשויכפי ,) 38בהעיהנ"לייייס,אי(יהשיהלחברי
ישמעאל.דיעלאיתישניפסחים!יבבבליאלעזר,ריעלעיקרימעשהאיתי

 • 48העיראה 47

יכן , 30עמיאביהב, '''רלהמאיריבמנירתהתלמיד,בהגדיתיכ"הברח.ברח,בכתבי"היד:ערוק.ערק, 48
יעקב,בעיןגםנמצאשבדפוסיםערק""ערוק,יהסגנין . JQR o. s. VIII (1896), p . 236הרשב"א,בתשיבת

 .) 406מרגליות(קטי Or . 2419לינדין '''כהתלמידיבהגדית

להלן.ראהע"ב,לגשבתפיעל 49
שפהבמהדורתהמקבילה(ובהערה Geschichte, p. 190 n . 2יראהשם,שצייןכפיבספרו,כבריכו 50

ד'שלבניישמעאללרילושאומריםמוצאיםהננו ...מציעא"ובבאוכתבלגמרא,התיקוןהכניסכבר , 286עמי
כציוןשפ"ר,כמהדוי ; 437עמי(בגרמנית, 20ציוןואכמ"ל);בכל,תיקוןצריכהוההערהללודקיא"!ערקאבוךיוסי:
בןישמעאללרביאומריםפ"דמעשרית"ובמסכתנאמר:שםובעברית .) 3העי '''עשם, 306בעמיועיין , 480בעמי

לגדוסנכוןיוסיברביישמעאלרביותחתמאד,שםמשובשיםהדבריםאךללודקיאי,ואזלתדערקתיעדיוסי:רבי
ביסודמונחתיוסיבריישמעאלרינגדהערה"אותההנכין:יהתרגוםהמתרגם,שיבששמעון".ברביריא'שם

הדבריםוהוסבומאד,משובשמקוםשאיתואלאללודקייא,לךואזלתדערקתעדע"ד:נפ"ג,מעשרותירושלמי
בחלקהםגרץ,להםשרמזהדירות,סדרבעלדברימתרגמו.לומדדבהשמדד,ובמידהשמעון".בריריאלעזרעל
ומהלציפורי).במקום:מציפורי,יגלהצ"ל:שמאע"בלגשבשבת(שכתב 146 " 145עמישםועייןספרו,שלשני

ריזכריהיעיין • 46עמיתשכ"ג,ירושליםפיליפובסקי,כמהדויהואהיוחסין,ספרבשםשםהדורותסדרבעלשהביא

שם.שבתבמסיהדורותסדרבעלהגהתאתהואאףוקייםיהע'ן, , 174עמי , 1959תל"אביבהמשנה,דרכיפרנקל,
 L. Blau, "Aus den talmudischen Randnoten des Herrn Rabbinatsprases S. L. Bri11 inועיין
106 . Budapest", MGWJ XLI (1896), p • ,מבליהםמתפרשיםלפנינו,שהםכפיהגמראדברישמיבאיםאףשם

הואמקשהשכןללודקיא,ברחיוסישריאומרלאסיא"ערק"אבוךהלשיןכאילוגרץ,שלכהגהתוכךעללהעיר
 " die Obrigkeit verurthei1te Jose zur Internirung in Sepphoris ... er kan demnachע"ב:לגשבתע"פ

" nicht nach Laodicea geflohen sein • רישלאביויוסילריאףמייחסבלאו)של(כנראהשם 1בהערה

 " Aus Baba mezia 84 a geht hervor, dassברח?):שהואשנאמר(בגללהרומיים!מןמינייקבלתישמעאל
" Jose eine Art Geheimpo1izist bei den R6mern war , .בשנתלאורשיצאהשפ"ר,מהדורתושמאיעיי"ש

מליןבעדךבב"מ!שלפנינוהניסחהואגרץכהגהתכאילובטעיתנמסרישםבלאו,שלעיניולנגדהיתהתרנ"ג,
שלוהביאהגהתולשם),ברחייסישרי(ולומרסרדיסעםזהשםלזהותר~ה ,) 308עמיא,(כרךאסיאערךשי"ר,של
אי"ה".במ"איבואר"וזהוסיים:להפך",שצ"לסבראיש"ואמנםבשםבב"מגרץ

וינהיה,ושכנות '''אהורוביץ,איש ז"' ; A. Neubauer, La geographie du Talmud, p . 310עיין:ל"אסיא",
 ; 127 " 116עמיתרצ"ז,ברליןפריימאנן, ...להייכלספרליעקב,אמת(עסיא)","אסיאשיקליין, ; 65 " 63עמיתרפ"ג,

היהודיםתולדותהנ"ל,וציוניו; 321 " 320עמיא,ישראל,בתולדותמחקריםאלון,גי j122עמיהישוב,ספרהנ"ל,

 j!ר.

! 
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שיסמיכי,מהעללהםאיןהאלהשהדבריםלימרצריךאין 51לידיה.מעשההאיכימטאייסי

 52היים.שכידניהניתיחדרכילפי

שללאבייזהרמזהאםלאסיא".ערק"אביךהבבלי:דברילגביהיאהללישבדבריםהמענין
שמעיןפירי,לצייגלהששתק"ייסינאמר:שםע"ב,לגלשבתאשראילם,לזיהיי?ניתןהחכם
אםאיפיא,אמיריכיי.במערתא"טשיאזלי ...מדרשאביטשייבריההיאאזליהרג,שגינה
 53ח,רבילאהלגשייסי,לריאיניהללי,החכמיםמןלאחדרימזשלפניניערק""אביך

"אתשלי,הספריתייהגרעיןבבבלי,אלאאינייכיי,ערק""אביךיעיד,שברח.שמעין,לריאלא
ייסי,בריישמעאללריילאשמעין,בריאלעזרריעלהקידםלמעשהשייךללידקיא",עריק
בריישמעאלרישנתמנההיסטיריתעדיתמכאןיסמיישראל.ארץמקיריתע"פשראיניכפי
המלכית.מטעםמינייייסי

/ 

בר"דרומא,חי ; 13והעי 205עמ'הגליל,ארץקליין,שי ; 145עמיב,והתלמוד,המשנהבתקופתישראלבארץ

היהודיםלוריא,ב' ; 15והע' 207עמי(תשי"ט),הישראלארץספראי,ש'תנז"תעט;עמי(תשט"ו),לוסיני"אסיא",

עתה;(וראה . 43עמיתשכ"ז,ירושליםב,שערים,ביתליפשיץ,וב'מישובה ; 128 " 122עמ'תשי"!,ירושליםבסוריה,

 !שםדןולאעליה,וסמךקלייןשלדעתושהביא , 168 " 167עמ'תשמ"ו,ירושליםביהודה,היהודיהיישוב'ישוורץ,

החולקת.]בדעה

משכוחלפות'בררייסאדמך"כדושם:ע"ג,מכרפ"ג,זרהעבודהב~רושלמיגרץהסתייעבב"משהגיהלהגהתו
מרזבישפעויוסידרבי ...נפשיהנח"כיע"ב:כהקטןמועדהכבלילעומתיא",דוקלבדםצינורו'

אותולייחסההפו,ךבכיווןמב"משדייק , 34העי , 105עמיכ"א,התנאים,אגדותבכר,כ"זועי'דמא". ,יפורצד
ישמעא.לר'במקוםיוסירינתחלףכנראהשבע"ז("במסרתיוסי!רישלבנולאעמישלריזרהעבודהירושלמי

 781-עמ'הצילום],במהדורתד(כרךשני(חלקהראשוניםדורותבעלללודקיא").ברח ...הבכלידברישלפיבנו,

מןהואיצאשלאאלאוב"מ).שבת(בבליההגהותושתיופרנקלגרץשיטתדחהארוכות,זובפרשהשעסק ) 787
הבבלי,ע"פשם,זרהעבודהבירושלמי"בלודקיא"במקום"בציפורי"להגיהוהכריגזהגהה,ללאהזההסבך

ט"ס i ,היאולפנינו ,) 784(עמ'יותר"!הרבהוהמוגההבדוקבבבלישהואכמובירושלמילהגיה"העיקרשלדעתו
הירושלמי.גירסתלהגהתבירושלמישיבושהגהתביןהבחיןולא .) 785(עמ'בירושלמי"

לאבלאנאמר,שםשהריבב"מ,גרץשלהגהתומפריכהבמעשרותהירו.שלמישגירסתבצדקצייןהלוי
כלסיועשםבמוצאוזה,מפרטלהתעלםגרץהחליטבודאיללודקיא.שיברחלבנו,אלאיוסי)ריגרץ(לשיטת
שריבפשטותבמעשרותהירושלמיעלשכתבהלוי,עלהתימהברםהירושלמי).אתאףשהגיה(לאחרשהוא
אחריהואאףשנמשךונראה ,) 785(עמ' !וסיי ,רבאלעמ'ישרלעחווצהיהקרחהבןיהושע

וראה . 707עמיואמוראים,תנאיםתולדותהיימאן,ר"אהשוהבזההלוישיטתולעצםשפ"ר.שלהמשובשתירגומו

להלן.
(מונטשריפטעצמוקרחהבןרייהושעמפיבאמתיצאהאליהו,מפיבבבליהנזנרתהתוכחהאיפ;א,ולשיטתו 51

דבר"ויהיבסגנון:נוספה),(ההדגשה entgegnete man ihmבספרוגרץשללשונושמסרהואשפ"ררקשם).

 .) 306(עמיאליו"העם

 ,) 41בהעי(כנ"לשורשעייןמעלותיו,ידעלהחלוצי,חיבורושלבמגרעותיועצמוגרץשלהכרתועל 52

שהג--"הכ~עתו ...במונט·::'ריפטמאמרבאותוזובפרשהלעסוקגרץאתהביאמהלשערמקוםויש . 47-46עמי

וראח , 1853בשנתעודלאורויצאשנכתב,הראשוןהיההנידון IV(כרךשבספרובירושלמיוהגהתוהבבלילטובת
איפואגרץחזרהירושלמי.כמווגורס , 1868בשנתלאורשיצאפסדר"כ,מתוךמתערערותשם),שורשלעיל

מתפוררת ) 44העי(לעילהנזכרתהארוכהוההערההדבההועיללאאבל .-1884בלאורשיצאזהבמאמרלפרשה

קריאה.כדיתוךבידיך

 ." denn nur R. Jose ist enflohen in Folge einer politischen Unterredung "שם:במונטשריפט 53
 • 781עמישם,דוה"רוראהללודקיא".(גלה)ברח ..."אביךשפ"ר:שכמהדורתבהרחבה
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מוצאאתלחפשאין 54הערים,שמותבעניןהחוקריםשהעלוהמקורותביןלסתירותאשר

מחזקתו.יצאלאלרוקיאבעיריוסיר'מיתתהקושרזרה.עבורהירושלמיהגהה,ררךהרברים
לנוסחביןלרוקיא.אסיא.עלב"מבבבליהאמורוכןענין,לאותוציפורימזכירשהבבליאף

ר'עלשמוסבהנוכחיתלצורתושכןוכלשמעון.בריאלעזרר'עלמוסבשהואהתשתית.
החכמיםשמותלמסורהבבלישרגילכשםשהריהגהה,שוםמחייבאינויוסי.בר'ישמעאל
חכמיעלשנזכרואלומתוךולפעמיםהערים.שמותלהחליףהואעשויכךגברא.בחילופי
ואילובלרוקיא.יוסיר'מיתתעל,הירושלמישמוסראיפוא.תימהאיןאחרים,במקומותישראל
"אבוךכאןנאמראםבעיניךיקשהואלכירוע,יוסיר'שלמקומושהיאציפורי.נוקטהבבלי
במעשהבזה.כיוצא 55באסייא",ליהאירמיךהוהאירמ 'ר"שנינווכברלאסיא".ערק

עכבראע"ב)פר(ב"מכאןבבבליואילו 56ומירון.חלבגושבפסרר"כבאואלעזר.ריקבורת
 \ 57ובירי,

ז.פרקאעמציאבבנדבשהץבוקהב,

כפיעצמו.עלרבישקבלהיסוריםבעניןמסתייםבפסרר"כשהקובץלעילאמרנוכבר
אלאכלל.מסתיימתהרבריםהרצאתאיןבבבליואילובשעתו,שמעוןבר'אלעזררישעשה
חוטאתלתפוסוקשהמהיר.בקצבלעניןמעניןאנומרלגיםבוארוך.המשךמכאןמסתעף
גמליאלבןשמעוןרבןוקשורה,רצופהאמנםההמשךתחילתהרברים,אתהמוליךהשני

בשעתםבתירהכבניענוותןשהיהכן,אמרענוותנותומתוךשועל".בןארי"ואתהלבנושאמר
בניעלאלהיסוריםוהגנומעשה,על-יריבאושנחי"גבמשךרבישליסוריו ,)א"עע"ב-פה(פר

מימרותוביניהןולומריה,התורהבשבחמימרותכחמש-עשרהבאותוכאןימותו,שלאהרור
חייא.ריעלבמימרותלהרבותעברנולמהיורעאתהואיותורתו,חייארביגרולתעלרבות

גחמרכרםשי"ר.(וראההגורםהואוחכמיה.התורהגרולתשלהכלליהנושארקוכאילו
מפיץחייארי ;)ב"ע(פהוכו'ררבנן"מערתאמצייןהוהלקיש"רישושוב: ,) 44עמ' • I[תקצ"ח

רביראמר"היינווכו').כיתנא"ושרינאלנא("אזיוזריזיםחרשנייםבמעשיםבעיירותתורה
מישללעיניוהנשקפתהס~נההבא;בעולםחייאר'שלמקומוחייא";מעשיגרוליםכמה

קטעיבאיסוףהמנחההעקרוןלהיותפסקשמעוןבר'אלעזרר'עניןועור,שם.בושיסתכל
ברור,וטעםמוחלטהסברהחרשלרצף.איןולכאורההאגרה.
מתוךהמוכןמןששאבומגובש.בנויקובץכאןהניחהבבלישמסררמוכיחותיריםוהנה.
זהקובץתחילתשרומהבמהנושאים,שרשורעל-יריהזהבמקוםוי,סרושלפניו.המקורות

 • 50הע'לעיל,ראה 54

 • 1240עמ'ב"רע"ב;לiושם,כתיביתע"ג;לבשם,כלאיםירישלמי 55

 • 199עמ' 56

לחיליפיקבירתי.ימערתשמעין,ר'שלהחבאימערתמקיםזיהייבבעייתעסקתי ,) 18הע'(ראהאחריבמקים 57
ר'התקיןןיריציפבתחרית"משרבת :)א"עכה"ב,פ"ב(סנהרריןע"ביה"ב,פ"גברכיתירישלמיראהערים,

לפרקמ"ש(יראהיכי'מתגרית"יםלרישיבמשפחיתב'"יהייע"א:יטסנהרריןיב?.בלייכי':חלפתא"בןייסי
(תשמז"),מטציןרכשולים,י'יראהיבנה.ב, Wעסגבברכיתאישא,איתאטז,ב,בשהש"'בסופו),מ, Wבממסכתו

בהערות.תס,עמ'ריק"ר,יעיין • 20 " 18עמ'
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כזה.קובץשהרייותר),הרבריםאתוהרחיבקישר(ואחר-כךהקורםהקובץשבסוףלענין

כתובות = (,ע"בלבה"ג.פ"טכלאיםבירושלמילפנינונמצאיותר.ופשוטהקצרה.בצורה ".'.
י"גבשיניוחששרבינמסרשםהרבריםובתוך 58רבי,שלמיתתופרשתעם .)א"עלהה"ג.פי"ב , 1 '

בזכותורביונרפאוהעכברים;העגלהמעשהישראל;בארץחיהמתהלאשניםאיתןוכלשנה.
מעשהאותוובתחילתחייא,ר'ברמותהנביאאליהואליושבאשהיה.במעשהחייאר'של

בענוותנותם,הנשיאותעלשויתרובתירה.זקנימעשההואוהזכירענוותן.רבישהיהנאמר
ופייסויוסי.בר'ישמעאלר'עירערזאתועלבכבורו.רביהירבהחייאר'על-יריומשנתרפא

חייאר'שלושבחיוכבורועלנמסרזה.מעשהובסוףחייא,ר'שלבשבחומספררביוהיהרבי;
צםלקישרישעיניו,כהווכשראהוחייא.ר'אתלראותבכריצםיוסיר'כך,שלאחרברורות

עורולאממך.יותרבישךאלתורהריבץלו.אמרוראהו,ולאבחלום.חייאר'אתשיראהכרי
חייא,ר'שלבמערתונקברגלותארישהונארבוכשנפטרגולה,שהיהאלא

זהשקובץואףבבבלי,הארוכהשבאגרתאהיסורותרובבוכוללשבירושלמיזהקובץהרי
 60ברורה:בו.הפרשיותוסמיכת.היטב.מלוכרהואהרי 59אחר.מעוראיננוהואגםבירושלמי

אליהוע"ירפואתוליסוריו;הסיבההבריות;עלמגינהיסוריוזכותרבי;שלשינייםיסורי
כאןחייא,ר'במערתקבורהבחלום;חייאר'לראותבכריהצמיםחייא;ר'שבחיחייא;ר'ברמות
 iרבים.רבריםונשתנושנוספורקלאבבבלי.ואילומובלט.חייאר'לשבחירבימיסוריהמעבר

 ·עברולמהלעיל.בגמראהמסופרלפיכללטעםאיןולכאורההמקשרת.החוליאאףחסרהאלא
חייא,ר'במעשי·לרבר

הפותחהשני.הקובץשללצירופוגרםהראשוןהקובץשבסוףרבישלשיניומיחושיענין
הלומרואיןהתפר.אתהגמראבעליאיחוכאן.בבבליהשניהקובץאתשהניחולאחרזה,בענין

/ 

ןג

לשו'יהורהבמנחת 305עמ'שםועיין , 307 " 305(עמ'פל"גבב"רבשינוייםבאזהקיבץשלהראשוןיהחלק 58
 ;) 104-103עמ'לב"ר,אלבקר"חשלמביאו(וראהיעורע"ג)קעח(יילנא,פצ"ואףבקצרההרגיליתובמהרורית ,) 5

הוספותמיצאיםאנוובב"רראשוני,בירושלמיהסיפיריםנוסח .)ר"ע"ג"עכה(וילנא,א"בפ"ט,בקיה"רוסיפו
היאמשם ,'"כבלירושלמיההקבלהשנגמרתבמקוםא. wעב"נב Wענאהירושלמי,מביאפרנקל,ז Wרראהוהרחבה,
 .) 227הע' ] 371עמ'להלןראהקיה"ר,(ועלר Wבקיהנמשכת

(יעייןחייאר'ברמותשבאהנביאאליהיומעשההעכברים,מעשהרבי:שלרפואתועלסיפיריםשניבויש 59
שנאמרבניסחביטויומוצאהסיפוריםשנישלזהצירוף .)י"כב"רמפירוש , 5לשי' , 305עמ'לב"ריהורהבמנחת
 G .עייןייריע,כיללת"תיהסיומת"ותלתיתי"(בתיבתיימיא"ותלתיתישבייאעשרהתלת"בסוףהשני:בסיפור

129 . Dalman, Grammatik des judisch-palastinischen Aramaisch, Leipzig 1905, p , המאמרוראה
המעשהאתלכאןמחברתהשנהי"גוהזכרתהשני,למעשהשייכיםהימיםשלשיםרק .) 125הע'להלן,שיציין

תנאיםיחיסיבספררייקרבי,ברפואתזיולכפילותיומין"!תלתין"לסוףרק: ) 306(עמ'שםבב"רובאמתהראשין;
בפ'כראיתאשנים,י"גבהןרחלהר'שלייסירין"רכןקלה"קלו):עמ'רבה,זונןערדתשכ"ג,(ירישליםואמיראים

יריעלולצאתמעשהע"ילבואנגזרשכדהאשה,א(ןהנושאפ'ירישלמיובכתובותירושלמירכלאיםאחרין
הלכוחייאר'ירירעלמסיקירושלמיוכת.ובייבכלאיםנמיוהתםהפועלים,אתרהשוכרבאגרהכראיתאמעשה,

תאריפהיומין;בתרר"השם,בב"רלרש"יהמייחסועייןוכו.'חייא"ר'ברמותאליהו) ,ל"ר(לטיבזכורשנרמהלהן
ר"הוכתובות)(כלאיםמש~ובפניברמותיה.ור"הי"גר"הלכלאיונ,מראהיפהברמותיה:ד'השם,לב"ר(השלם)

וכו.'ליה"גרמהוהארהאאפשרהרפיאה,גרמהרלעילרהמעשה"ואע"גלי:חמי
רבינו.ר"הה,לג,לב"ר(השלם)תאריפהוכוי;רמייתי""איירי :'רר"המראהביפה 60
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אחרזהרביםדבריםלכלולהתלמודשלדרכוכאילובהמשךהואחשמאידך,עיד,בומרגיש
קל,ברמזרקאובכלל,מתקשריםשאינםזה,

דיימרמהכלאמר,והוהסגין,ענווןהוה"רבישם:בירושלמיאיתאהיה,כךהאיחויומעשה
ניה"ומנו 61מבשיאותיהגרמוןדשרוןלזקני,בתירהזקנישעשוממהחוץעביד,אנאנשאברלי

פסחים,בתוספתאבאבתירהזקנימעשה ,) 62כאןב"מבבבלימפורשתמקבילהאיןזה(ולענין
כתרןהניחו"שלשהע"א:לגה"א,פ"ופסחיםשבירושלמיבמקבילה 63ומקבילותיה,פ"ד,

בתירה,וזקניעזריהבןואלעזרשאולבןיונתןהןואילוהבא,העולםחייוירשוהזהבעולם
 64למלוך,עתידשדודהיויודעותהקורייןמאחורינשיםאפי'לא,רבישאול,אמ'בןיונתן

ומנוניהנשייותאמןגרמוןדשרוןבתירהדזקניכהדאלךלית 65הוה,תנייןעזריה,בןאלעזר
ע"ב-פה(פדכאןבבבלישהובאשאול)-בןיונתן(עלומתןהמשאוהואהמימרא,היאנשיא",
המימראאתושנו 67גמליאל,בןשמעוןר~ןכאןשנו 66עזריהבןאלעזרשבמקוםאלא ,)א"ע
שועל",בןארי"ואתהלרבי,רשב"גשללדיכורובמישריןמתקשרהדברוכעתרבי,בפי

שבירושלמירבישלהענוהמעשהעצםהקבצים,שניביןמעברומשמשהראשון,שבקובץ

שלממנו-ענוותנותםאחדפרטאבל 68כנ"ל,בבבלי,הש~יבקובץהובאלאהנשיארתבענין

רי"ןועי'ובכתובות.בכי"וליתאוכןאחרת.בירבגליוןונוספהליירן,בכ"יוליתאבדו'ו,כו'המנשיאותיה. 61
 • 15העו 419מו I'האמוראים,לספרותמבואותאפשטיין,

הגמרא:לשוןעםספרדי),(נוסח 76עמוגאוןשרירארבובאיגרתבבבלוו.צרתךו'הרירעו'ב:יאהוריותועיין 62

מ.העו , 246עמוהצילום),במהרורתה(כרךבחלקורוהוור , 69 , 66עמוחו'ב,הדורות,סררועייןהונאו.'רבו'ומנו

זוהביאדבריוובתוךרשו'ג,והשיבהזהוו,בעניןמקירואןשאלוו'ושובלשם).והעו(וראהליתאשםהצרפתיבנוסח
רבהואכילהגירישראלארץשלדכתובותזושמועההזכרנוו'ולפיכךוהוסיף:בכבלו',צרתךו'הריעדהוריותשל

גאון,שרירארבלאגרתנספחים == 177עמושמט,סיוהרכבי,הגאונים(שווותוכו'רילנאו,רכנןכדמפרשיןהונא
הונאוורבו'ומנועלכתבשםדוהוורבעלו'נתבוננוו').הרכבי:בשוו'תו'נתכוננווו;ובנספחיםעייו'ש. , XII-XIעמו

כנוסחאםהכרעצריךוהדברבהוריותוו.הגמורבריכללמביארשווגהיולאזהוובלאגאוך:שרירארבשבאיגרת

מהוזהוהונאו',רבו'ומנוהגורסספרדי,כנוסחאוהירושלמי,מןבהבאהאלאהונארבשלשמובזכרולאהצרפתי,
!וראהדומלתהןושלועםבלוששפירושיםכלומר,רילנאו',רבנזווכרמפרשיךקוראשריראש,רב

מן 2עמוחפני,בןלר"שפרקיםשלשהר"שאברמסון,זה,בכרךעתה[וראה 126העויד,סוגיאפ"ילב"ממ"ש
אחר].עניןדויההתדפיס,

בתירא.(בני)זקניבשםבמפורשובבבליבירישלמיובמקבילות , 166 " 165עמ' 63
 • 468 " 467עמוכפשוטו,הירישלמיליברמך,ראה 64

 • 468עמושם, 65

הנו'ל,לפסחיםוירישליםציוןאהבתיעייןעו'א.עו'ב"כחכזשם,בבליעווד,זהווא,פו'דברכות,ירושלמי 66
 • 211 , 179עמוג,בירושלמי,וחדושיםפירושיםגינצבורג,רו,לועייןהניחי.גורו'ה , 87עמ'

בןשמעוןרבןהכנסתלפרנסרצהביכלרראבו'ע.הירושלמימונהכאןרשבווגשתחתאמרלבו'מעיניםביפה 67
 A. Buch1er, Studies inראהדור,אותוחכמיבעניינישארגנחמרהדרשניתממסכתכחלקבבבליגמליאל

3 . Jewish History, Oxford University 1956, p. 173, n . 

סממניםאבלהמקשרת.החוליאללאחייארישבחיבאויכןחייא,בר'רבישנזףהנזיפהעניןאיפואוהושמט 68

ואותולבר",לךבעימאןוחמי"פוקכלשוךחייאבר'רבינזףבירושלמיבבבלי.אחריםבמקומותבאומעשהמאותו
ישנושלארביגזראחרפעם"שובוע"ב:עו'אטזקטך,מועדובבבלידאוריתא."כללאמיניהרב"ילףשניזוףזמך

ר'אתאאיקפדר'שמע(כצו'ל)חנהברולרבהלרבבשוקאחיובנילשניושנהחייארבייצא ...בשוקלתלמירים

[16] 
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ומיד:הן",ענוותנין"שלושהבצורתכאןונקבעהנ"ל,בצורהוהורחבבתירה-נשתמרזקני
 69לשני,המוליךהראשון,הקובץשלסיומוהואוכו'יסורין"חביביןרבי"אמר

יסוריוהראשוןהקובץלפיביניהם,לסתירהאףגרםהקבציםשנישלבבבליצירוףאותו ~"~:
 ,)א"ע(פהוכו'עליה""קבלשמעון:בר'אלעזררביכדרךמרצון,קבלהמתוךעליובאורבישל
יסוריובאוהשניבקובץואילווכו:ואתון"להוןקראכן,עבדאנא"אףבפסדר"כ:מפורשוכן
שמעוןבר'אלעזרדר'"יסוריבגמרא:כןהבליטוואףבקבלה,ולא(העגלה),מעשהידיעל

ואבהשעמ"יערבידהלכו,ומאהבהבאומאהבהבר"שר"אדאילומדרבי,עדיפי
עליה"קבללמהרש"א:אגדותבחידושיזו,מסתירהלמפרשיםוהוקשההלכו':מעשהוע"י

הלבנתקדלאלפרשנראהכו',באומאהבהראב"שדאלוכו',שניןתליסריסורין,
דרביאבל .. ,באומאהבהדראב"שאבל .. ,שניןי"גיהיויבואוביוםאלאא,בלופלתת
קביל"רביצירף:קמה)מזמור(לתהלים,שמעוניבילקוט 7וכו:סעגלה"מעשהע"יאלאבאולא

קושיא,אותהלתרץכיווןהואואף iהלכו"מעשהידיועלבאו,מעשהידיועליסורין,
/' 

 !יומיך,תלתיןבנפשיהנזיפותאנהגבדעתיה,מילתארנקטידעבחוץ,לךקוראמיעייאאו'לליהלאיתחזוייחייא

 :וכזהעובדי,תרישהםלומררצה , 427עמוואמוראים,תנאיםובתולדותולעול.להלךשםועייךוכו',תלתיךווביום
 " Zweimal zog er sich den Unwi11en Rabbi's zu undפעמיים-שנידהולרמרמכבר,מחבריםכמהאצל
39 musste dreissig Tage seine Gegenwart meiden", R. Kirchheim, Literaturblatt des Orients 

613 . 1848), p (. לפנינומקבילותובודאיציין.לאיהושעובציוןקטך,מועדלמסכתעיניםיפהלהגהרתזכינוולא
רישתנחומא,ועייךכבירושלמי.ועיקרעובדא,חדשהךרסביר .) J. Schwartz, JJS XI [1980], p . 87(וראה

מסקנותלהסיקרגיליםהמחקר,בספררתואילוג.ארתהנדפס,תנחרמאד;ארת , 109עמ'בובר,מהדר'בחוקרתי,
 S. Krauss, "Outdoor Teaching in Ta1mudic Times", JJS 1ראה:עצמו,בפניכמקורדמוו'ק,מעובדא

84 . 1948), p (; ,מלמד,עווצ ; 145 " 144עמ'ב,והתלמוד,המשנהבתקופתישראלבארץהיהודיםתולדותג'אלרן
דודדורועייך .) 413 " 412עמ'תשמו'ו,ירושליםהתלמוד,בספרותעיונים =( 119 " 118עמו(תשיו'א),ככתרביץ

אתהבהילהבמוו'קהמקבילה • 5והעי 171עמוהמשנה,לנרסחומבואפעמיםו'),(ו'כמה 170עמוב,ודורשיו,
שנבדהשקרהואכאךהמסופר"כלואמרו:רהנמהר,המרמשפטםעליהשחרצועדהתמוהותוו,לו'אגדותהרגישים

ירושליםשבתלמוד,התמוהותהאגדותמקורס~רראבינאוויץ,(או'יהקוו'!בתלמודנומקומוראיךהקראיםעו'י
 .) 71,עמותרצויא,

ליהפתחהאביו //אצלבךויכנס"פיתחיעו'ב):(פדר'שמעוךקבורתעביךמסייםבקמברידג',גביזהבקטע 69
פרשתכלבהשמטתוכו',תליסר"]העל[קבליסורי // ]חב[אמ'רביו'ואףעו'א):(פהמידומסמיך]ווהאו,"ועי[
עליהקבילר'ו'ואףפ:בכ"יגםכו'הו'אףו',הסגנוךלשינוי(אשררעו'א).סעויב"פה(פדוכו'!באשתו"לדבררבי"שלח
ללאעלי'ו',ר'קבילאףיסורי'חביביו'א"רמ:בכ"יוכךעליהו',קבליסוריךחביביךרבי"אמרבמקוםיסורי"
אלאאגדות,מאוסףקטעאלאתלמודאינושמאהגניזהמןכו'ילאותובירורוצריך ). 20הע'ועייןהשמטה.אותה

בצורההקבציםשניהמצרפתגירסאולפנינותלמוד,קטעהואואוליאלה.יפיםאגדהדברישישמיטקשהשעדייך
 T-S NS 257-42 ;T-S AS 79.118וציונםלזה,זההמתאחיםמקרעיםהקטעאתצירפתירישירה.פשוטהירתר

זוסמן).יעקבלפרופ'נתונהתודתיהגמךאקטעי(לציוני
הספר):מןע"ג(קהלשםתרפ"ג)ווילנאוואלקיך,(לרו'אאהרךביתהשוהקשה,שהדברהכוונהובודאי 70

כתב:פינטו,לר"ייעקב,שבעיךהרי"ףבחידושיבמהרשו'ל.ועייךקיבלו.'מעצמונמירבידהאהמפרשיםו'והקשו
תבעהיסוריךשבחשבראותומשמעוכוי,אלעזררבישלהיסוריךשהועילוראהפירש"יוכו.'יסוריןחביביןו'א"ר

ושמא"היסוריך,עליובאומרצונושלאוא"כוכו'עגלהדההואבאומעשהשע"יאמרינךדלקמךוקשה,יסורין,רבי
ועייןחיים.תורתבספרוהשוהוכו.'א"כאיפאמרקךומסב"ולהחיד"א:העיךמראיתובספרוכו.'

 • 59הע'לעיל
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 71ןרפיייפניתצםיסבירר "נאפר:רבי,פעשילאחרשם,ביררשלפי

שהרישם,נכללזהענין 73עינרי".רכהר 72דיריהדררגיןחפארלסרפאררב',חיוהרבילפיחפי

רהנה 74היה.ירחנןר'תלפידזהירסישר'שםביררשלפירפפררשעסיקינן.חי~אריבשבחי
 76ןבעיבאריתיסףביר"ר 75רבי:פעשילאחר ,)א"ע(פהכאןבבבלי

יפרשרלאראקרירהראחריניתעניתאארבעיםיתיבפפיך,יפרשרלא 77ראקרירהרת.אענית
ירסףרבשהראלרפרצריךבבבלי,הפקרבלהסגנרןע"פשכאן,אלארכר.'יתיב"זרעךרפפיפפיך

ביררשלפי,ירסיבר'פעשהארתרשלחדשרתפניםאלאכאןשאיןלרפררקררבהבבלי.האפררא
שהראכלירחנןר'אפרפרנור'"אפר 76בספרך:לעילירחנןר'לפיפרתבדרפהכאןשנרסח
שנאפרלערלם,פזרערפרסקתתררהאיןשרבחכםתלפידבנררבןחכםתלפידרבנרחכםתלפיד

בעללעיניהיהשביררשלפיירסיר'פ~שהשכעיןלכך,סיפרכיןריש 79רגר"'.בריתיזאתראני
 Iלהלן.ראהבבבלי,הגפרא

רבי , ...ררביחייהרבילפיחפי 60ירפיןתפנייצםירסי"רביהם:שניםהצפיםכאן,ביררשלפי
שניעלנפסרבבבליאףרכר.'ררבה"חייהרבילפיחפיצרפיןפאררןתלתצםלקישבןשפערן
צםזעררא"רבילצרפרתיר:פפררסםשהיהזירא,ררי ,)ל"~כ(ירסףרבהםכאןאבלשצפר,חכפים
ירסיר'לפעשהא.שר 61תענית".לפגילתחשרלאפאררן,תשעדאפריראיתצרפין,פאררןתלת

 • 80הע'להלןראה 71

 .• 19העי , 420עמ'האמוראים,לספרותמבואותראה 72

ע"ב.מוה"י,פ"חתרומותירושלמיעי'אליהו,לראותכריצוםעריכתעל 73
להלןועיין ,) 714-713ועמיואיל,ך 723עמיואמוראים,תנאיםתולדות(וראהחנינאב"ררייוסישהואונראה 74

 .) 19 [עמ'

להלן.וראהכתבי-היד).סגנון(כךהאיכוליאמאיור'בלשון:התורה,כלמודענייניםלכאןשצורפוולאחר 75
כאןפיזרובדפוסהגדול.ומדרשקא,פ,ג,כנסחיםהגירסאסגנוןהואמאה),(ולאפעםבכלתעניותארבעים 76

לכאן:שלמהחכמתבספרהמהרש"לוכתבמאה,להלן:אבלארבעים,כאן:הוגהכברויניציהבדפוסמאה;ולהלן:
התלמודבדרכימחקריםמרגליות,ריועייוק"ל."ארבעים,דהיינויום,מיוהואהוא,סופרטעותמאההנידכל"נ"ל

ובמעשהכאןבגירסאותדנתיאחרובמקוםכאן.יעקבבעיןיעקב,עיוןועייןנה-נו.עמ'תשכ"ז,ירושליםוחידותיו,

 .) 18הע'(ראהלהלןהסמוךזיראדרב

ס.אותדק"סועייןבחילמיה.נוסף:ועוד,בכי"ה 77

 • 75הע'ראה 78

ע"א.קנאבוברמהדו'א,אותנט,למזמורתהליםמדרשוראההדברים.המשךוהשוה 79
שם:בכי"וסיריליו.ובר"שכלאים,מירושלמירע"ו,שלוניקייעקב,בעיןוכ"הובד"ו,בכי"לבכלאיםכ"ה 80

ספרכז;עמ'כפשוטו,הירושלמיליברמן,ר"שעיין:יעקב,בעיןהמובאהירושלמינוסחעלבכתובות.וכ"הצומין,
 B. Bokser, in: AujStiegוראה . 152הע'שיב,עמ'עברי,חלקתש"י,ניו-יורקמארכס,אלכסנדרלכ,בודהיובל

241-242 . und Niedergang der R6mischen Welt, XIX, 2, 1979, pp . עודישכבר,שהובאלמהובנוסף

שלוח"כילד):עמ'א,כרךתשי"ב,ירושליםתג,עמי(שלוניקי,המפתחותלפניראשון,חלקסוףיעקב,לעיןלציין

ירוש'''מתלמודשימצאשאפשדמהכלבמלכותראשונההיושבייהחכמיםוהסגניםהשריםמלפנילבקששלחתי
כתוכזה"מאמר :)ב"ענח(שלוניקי,כתבלפנינו,כלאיםבירושלמיחייאורידרביעובדאועלמיניה).לעיל(ועיין
קצתחלוףויש ...מבואריותרכתובז"לגאוןשריראלרבאיגרת) =(התלמודובסדרל"ג,.פרש'בב"רבאורךיותר
הנכוןי.'וזהו ...כןאינושרירארבובתשובתירושלמיובספר ...יראהמב"רכיהללוספרייבג'

ע"ד.מה"ב,פ"טנדריםע"ד;עה"ו,פ"אמגילהע"א;סוהי"ג,פ"בתעניתירושלמי 81
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;1 

ההראעלע"ב)(פהבבבליסרפרזהעל-פיברדאיעינרי","רכהרבחלרםחייהר'שראהביררשלפי
שהסתכלפתרך 62בנררא",עיניהכדפיקלייןהרהלצפראעיניהשפירןהרר"בפניאאשר·פרבנן 1] '.

לרשנאפרלפררתכן,רעשה 63לעיניה".רספינהר .. ".דרקיעאבפתיבתאחייאדר'בגרהרקא ,.~.
 64תיסתכל".דלאחייאדריפגרהרקאלבדאיסתכל,גרהרקין"בכרלהרןאליהרע"יבפפררש

הארץ-הקרבץפןשנשאבספפןהראאףדרקיעא,בפתיבתאחייאבר'להסתכלשלאזה,איסרר

רבאתשםלקבררבכדיחייא,ר'שלקבררתרלפערתחגייר'כשנכנסשם,רביררשלפיישראלי,
אלהאיןהרי 67אפיך"!אפיךליה 66אפראיתפסתכלהעינרי 65"תלתנאפר:גלרתא,רישהרנא

צריךאתההקבצים,שניהקבלתפתרךזאת,רבכלזה,פרנחשלהרגילבפרכןכלל,"פקבילרת"
בבבליהפעשיםשלרארפייםהאלה,הפעשיםשלהספפניםפתרךנבנרהאלהשהפעשיםלרפר
אגדהפסדרישלבאספקלריההראשרנייםהפקרררתאתרראיםאנרברפשני,כפקרראלאאינר

 .ירתרפארחרים
הנפטרשלישיבתרשלהרעירןהרבעחייא,ר'בפערתהרנארבקבררתבעניןשם,ביררשלפי

"נפישהרנא:לרבפקרפרלפנרתבנרליהרדהריחייאשארפרכברד,כארתעצפר,חייאלר'בספרך
באחייא,ר'שללפקרפרהקירבהכברדשלזה,רעירן 66עלרי".קבילרלאליה,יתיבחרנהלרב
אצל,לראפרתי 69א,נחניר'סיברי ,רלינראהאפשזירא,ר'"אפרבבבלי:הראאף
אצל!, 90 ...פיאצלינאירר'ינאי,ר'אצלפי,אצלירחנןרריירחנן,ר'אצלליאפרתקרע,אתהפי
 •דאשא,רבערריןדנרראדזקרקיןבאתרליאפרלא,חייאר'אצלירחנןרר'לר,אפרתיחייא.ר'

ארץ-ישראלי,קרבץפאיתרבאהספררתישהגרעיןהראבררר 91לתפן".נפחאברפעיילפאן
פבבלישראבשהראספקליאיןכאןבבבליהעניןלניסרחראילרשבקבר.כיברדיםעלשדברר
רר' 94ירחנןר'אצלאסירריאסיר' 93אצלליהיהגדרלצער 92זירא"א"רע"ב:לרזרהעברדה

/ 

כבנדפס.וברש"יע.אות 251עמידק"סועייןועוך,כתבי-יד,בשארוכזהכי"ה, 82
בירושלמי)יוסיר' =(אסירביהואש"פ)(בבבלי,מרבנןשההוא"ואוליהנ"ל:רבהלקהלתכהונהבמתנות 83

יפההגהותוראהעיי"ש.שבבבלי,ל"גוהרקי"בידושלמי)הואוכן(בקוה"ר,דידיה""דרגיןביןקישרושםדהכא"!
וירושלמי.שבקוה"רעינוי""כהולביןלעיניה","סמינהוביןשקישרסע"ב,פהעיגים,

בפנים).הסגנוןראהבכתבי-היד,ליתא(והמודגשלאסתכולי"תמצי"בכולהובנדפס:כי"ה. 84

וכצ"ל.בכלאים,סיריליובר"שוכ"התלה,ובקוה"ר:בכתובות 85
 .איתאמר =אמראית 86
וכצ"ל.פניך·הורדכלומר,אפיך,אמיךובקוה"ר:בכתובותוכ"האפי,ךאימיךבכי"ו:סיריליו.בר"שוכ"ה 87
סב,גבר"דאתחייא:ר'במערתלהיקברלזכותלעצמוהואשרוצהחגילר'שחששובמהכבודאותוהוזכרוכן 88

תמןי.'לךמיתבמיעולבעיואת

 : • 74העילעיל,עיין 89
מ.אות , 250עמ'דק"ס.ועייןבכתבי-היד.וליתאיעקב,בעיןוכ"המי",אצלחנינאוריר'חנינא"אצלבנדפס: 90
אתהמיאצל"א"להרד"ל:(וכתבממשהבבליכלשוןע"ג,כדב,אותשם,בקוה"ראיתאשבבבליזהעניןוכל 91
מליםמשחקכמיןכאןויש . 97הע'ועיין .)"מ"בבהש"סמןהמדרשלשוןתוךהוספההואלתמן,נפחאברעדכוי
 • 6הע' , 238עמילנו"ה,מבואועיין . 98הע'ועייןאש.במקוםתדירהנמצאנפח,על

זעירא. : 1337פריזבכ"י 92

כבנדפס.הנסחיםובשאראצלי.'אמיור'אמי 'ר"נוסף:אברמסון),ר"ש(מהדו'לרבניםביהמ"דבכ"י 93
 .)טאות 83עמידק"ס,ראהבהשמטות,שםמקוצרהמאמרכל(וסגנוןחנינ'ר'בכי"מ: 94
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יכשבאתי ...רביאצל 97עמרםבן 96יר"נעמרםבןנתןרבי 95אצלינאייר'ינאיר'אצלייחנן

רבירברייאחיזדבריהנחליאמררבילפנידברייהרציתייכשבאתי ...ליאמרחייאר'אצל
 98חייא".

חייאר'אתשיראהצימיתייהיעילישלאלאחרלקישריששהצטערנמסר,בירישלמי
ממרייתרבישראלתירהריבץליה 99אמרמיניי,סגיןבאירייתאלעיהיהמה"אמר,בחלימי:

גליהיהיהיאמילףגליהייתהאתליהאמריןגלי,היינאילאליןאמרגלי,דהיהאלאעידילא
פלפלתילארבש"ע,אמרלקיש),ריששל(כלימר,דעתיה"חלשבבבלי:איתאיככהמלפה."

בבבלי,ריבצת."לאכמיתיתירהפלפלת,כמיתיתירהלי,יאמרהקילבתיצתהכמיתי,תירה
בחלים,חייאר'אתלראיתשביקשלמהבקשרנמסרלא 100לקישריששלצימיתייעלזהענין
יכאןמיניה."איעלמאחייאדר'למערתיה iכימטאדרבנן,מערתאמצייןהיהלקיש"רישאלא:

עיבדיתרימלימרמדאיייתריבבבליבירישלמילקישריששלהנ"לתגיבתידבריקריבים
היא,אחתשעיבדאמחייבנילומרהקבציםהמקביליםבשניהמקבילשהמיקיםיעיד 101נינהי,
בבל.יבלשיןישראלארץבלשין

\ 
מאן:יעקבשעשהיכפיהיסטיריית,ידיעיתמכאןשהסיקיבמהבשניתלעייןישהאמירמן

In the third century, C.E., some scholars made it their practice to erect 
signs near the graves ofthe earlierRabbis which were forgotten in the 
course of time and could be identified only with difficulty. R. Lakish 

ed to have indicated in this manner the tזdied about 279 C.E.) is repo ( 
and on one occasion דרבנן)מערתא(מצייןsepulchral caves of the scholars 

he had great difficulty in finding the tomb of such a famous scholar as 
R. Hiyya (B.M. 85b). In B.B. 58a the same practice is related ofR. Benaya 
beginning of the 3rd century, C.E.). In this connection we have a ( 

102 .... legendary story of R. Benaya's visit to the cave of Makpelah 

כבנדפס.איתא,הנסחיםובשארליתא.ביהמ"דבכ"יוכו.'ר'ינאי 95

ויונתן.עמרםבןיונתןפריז:בכ"ייונתן:ור'עמרםבןיונתןר'ביהמ"ד:בכ"יוכו.'נתןרבי 96

ר'אצל ... " :) 91הע'(ראהלבואלעתידהמקומותבעניןרבהשבקהלתבמקבילהוהנה,הקודמת.בהערהראה 97
וראהמי"וכו'!אצלעמרםבןיונתןור'עמרםבןיונתןר'אצלאצלמי,ור"ייוחנן,
 • 227הע'להלן

ענגילר"ילו(וצייןע"בקלזמחוליןיוחנן,ור'דנוראזקוקיןועניןחייא.דבריביהמ"ד:בכ"יוכו.'דברי 98
הש"ס).בגליוני

אמרין.כבכתובות:צ"ל 99
לעיל.ראהשצמ.ראחריםחכמיםעלנמסרובבבלי 100

ויפהסיריליובר"שבכלאיםועייןוכו.'אחר"באופןהוא ...וכתובות ...כלאים"בירושל'עינים:יפהבעלוכתב 101
 , 226והע' ) 361עמ'להלן,ועייןבחלומו.לונראהשבסוףהוסיפוושםבשינויים,כבירושלמיהואבקוה"רמראה.

227 • 

102 354-355 . HUCA 1 (1924), pp 

[201 
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בלבד.לקישדרישעיבדאעלאיפיאמביססתשיניםחכמיםמעשיעלההיסטיריתההכללה
:~ I שבירישלמי,זהשלמקבילהאלאאיניבב"מלקישריששעניןדלעילהקביעהלפי'ייברם

על"פיהיסטירילשחזירנסייןלנסחייתרקריבהקבצים,שניבתיוהקבלתםלפייבמייחד "
חייאר'שלדמיתיאתלראיתלקישריששלנפשינכספההזה:יבכיייןדיקא,הירישלמי

בכדיימתענהצםיהיהשלמי),ביריכמיבאבדיר,אחריםחכמיםאצלכאלהכיסיפים(יכןהגדיל
שנעשהכפיספריתית,הרחבהאלאאינםמעריתצייןעלהבבלישדברייחזקהלכד.לזכית
בניסיחשבירישלמי,חייאר'מערתעניןהםהסגניןשסממניידימהכאן.האגדיתבשאר
מערתא,מצייןקאהיהבנאה 'ר"ע"א:נחבב"בהנ"להמכפלהמערתעלהאגדהעל"פישנרקם

סגניןסממנילהעבירהתלמידירגילית 104זהה.הסגניןהרי 103יכי',דאברהם"למערתאמטאכי
נמצאיםכאןבב"מהאגדהבקיבץיסידיתכמהיאכן 105באגדה.יבמייחדלענין,מעניןימליצית
 / 106שם.בב"בהמכפלהמערתבאגדת

יר'חנינאר'מינציהיי"כי 107בסמיד:מידנאמרלקישרישעלבב"ממעשהאיתילאחר
מישראלתירהמשתכחאאיח"ימינצית,קאדידיבהדיחייא,לר'חנינאר'ליהאמרחייא,

 Iלתירה 108דעבדימינצית,קאדיךיבהדיחנינא,לר'חייאר'ליהאמרמפילפילי,להמהדרנא

 .טביייציידנאנישבייגדילנאכיתנאישדינאאזלינאעבידנאמאימישראל,תשתכחדלא
 •למתאיסליקנאחימשיחמשהיכתבנאמגילתא,יאריכנא 109ליתמיבשרייהיימאכילנא

מתנה."ברטובידרבאמערתאמטאכי ...אמגושא"ההואשם:להלןוהשוה 103
עמ'ה"ד-ה"ה,פ"אשקלים,תוספתאמ"ב,פ"אמו"קמ"א,פ"אשקליםמ"א,פ"המע"שדאהקבדות,לציון 104
שפשוטיסבירהמציאות,לפיקשה.גםהואחייא,דישלקבורתומקוםשנעלםבבבלי,העניןעצםועוד. , 201 " 200
אתלצייןאיפואוטדחוהציבוד,בתורהקבודהמקוםזכדוןוללאבאבן,חקוקהכתובך(ללאשנקברוהםהעם

האפשד.במידתהקבדים

עתה:דאהמקומות,בכמההמשמשיםומליצותלשונותעל .) 18הע'לעיל(דאהבסוגיותבדיוןפורטוהדבר 105
 • 50-23עמ'תשמ"ז,ירושליםב"ג,בלשוןמחקריםלפה",פה"מןאברמסון,ר"ש

קורצאאכלוייאזלושם:להלןע"א.פדבב"מולפנינוהראשון",דאדםשופריהמעין ...כהבאדרב"שופריה 106
מורכב(ובכללנחמניברדרבהבמעשהע"אפוכאןלהלןוהואוכו',דקא"ביהודאיחדגבראאיכאאמרימלכאבי

היסטוריות,סוגיותכמהמבהירוזיהויםאחרים,ממקומותהשאוביםוענייניםמלשונותככולורובוזהמעשה

שםבב"בהראשון·בקובץשמעוןבר'אלעזרדר'מעשההרחבתלגביוכן .) 18הע'כלעילבמ"א,והארכתיואכמ"ל,
רח"זכן(וצייןבמזייה"ליה"מעיננאאלעזרר'שלכאשתוברישיה",ליהמעיינא"וקאושרה:אברהםעלנאמר

ההרחבהשסממניכללית,תופעהוהיא .) 128לשו' , 157עמ'ב"מ,עברי,תרגוםעםבבליתלמודדימיטרובסקי,
מלאמהםושאבהגמרא,בעללפניפתוחיםהיוסוגיאואותהפרקאותווכאילואחר,במקוםבמרוכזנמצאים
כיו"ב.ועוד . 328עמ' ,) 34הע'(כלעיל,רבה"האשהב"פרקהמוסגרהדיבורוראהוענין.לשוןסממניחפניים

עסוקחייאר'תיפור,לאלעולם .. ".(שםראשונישאינומוכיחותוידיםעיי"ש.ע"ב,קגבכתובותואיתא 107
סופריםדקדוקיראהבכי"מוכיר"ב,שםכולווחסר .•וכו')מינצו"הוודכייהיינואפגריה,לאסברורביהוה,במצות
תמז.עמ'תשל"ז),ירושליםהרשלר,מ'בעריכתנוסחאות,שינוייעםכתובות(מס'לשםהשלם

עבידנא.אנאועוד:בכי"ה 1 08

מרגליות(קט' Or . 5531הבריטיתהספריהבכ"יוליתאהתלמוד.ובהגדותאוא,פ,וכ"הוכו.'ומאכילנא 109
והוסיפוהתורה,הוראותשלהעניןלעצםשיירואיבוזו).שלפניבשורהנפסקג(כ"ייעקבובעיןובמ,ק,ח, ,) 398.4

תתמה.שלאכדיכן
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עדלהרראמרנאסידרי,שיתאינרקישיתארמתנינאחרמשיבחמשהינרקי.חמשהרמקרינא

דאמרהיינרמישראל.תשתבחדלאלתררהרעבדיאהדדי,ראתנראהדדיאקררראתינאדהדרנא
אפי'אין,ליהאמרממר,אפי'ירסיבר'ישמעאלר'ליהאמרחייא,מעשיגדרליםבמהרבי

בישראל".ווובזאתתהאלאח"רליהאמרוו oמאבא

לקרייתא",פלרני"נפקבהםשנאמרהמקרררת,סקירתלאחרוו 2אלרן.גדליהעסקזרבאגדה

הנשיאמטעםשבאררצאצאיר,רביבימיהסנהדריןחבמישלאלרשמסערתספק"איןהעיר:
ם.פרשס-,תביןהתקלרבישרבים,החינרךעללפקחהםשמבררניםישדינר,רבית

וו 3 ...עבידנאמאיתשתבח,דלאלתררהעבדיחייא:רבימשתבחהמפררסמת:האגדהבמסררת
הראחייא.מעשיגדרליםבמה :)םש(רבישיבחררלפיבךש,ממם ,שעמאלרהירררדאי

וו 4מלפה".גלירהרהבישראלתררהשריבץחייא,ר'עלעלירארמרשהיררשלמי
באן,הבבליע"פהיסטרריתקביעהאלרןזtקרב~ Jממהלהסתייגאנרמרברחיםדרבנר,פיעל
בהקשריםלנרהידרעיםשרנים;מיסרדרתמררכבתבבבליהזאתהפיסקאבעצם,רבי.בדברי

ר'אתדבישכ,בדמהעלרבי,עלירסיבר'ישמעאלר'שלהחזקהתגרבתרירתר.ראשרניים
אמרהרהררעדאלביתעלילהרה"בדהזאת:בצררההנ~ךרן,שביררשלמיבקרבץנמצאתחייא,
רשלרם,חסלראמרממני,לפניםירסירביביישמעאלרבילראמרלפנים,ררבאחייארבייבנס
לר'רביששיבחמהבעניןרלפנים".לפניירסירביביישמעאלררבילפניםררבהחייאר'אלא
שבחיהמתניהרה"רביששיבחר:נאמרביררשלמיאבןמעשיר-גדרליםראמרבבבלי,חייא
פיררטרללאהרראהבמעשיקשרללאאבלירסי",רביביישמעאלרביקרמיררביחייהדרי

מעשהוו 6קדרש".אדםגדרל,אדםליה"אמרהנסחים:מןבחלקוו 5המקבילה,בב"רהשבח.לשרן

בר'ישמעאלריליהאמ'איןליהאמ'ממךאפליבר'שמעיןר'ליה"אמ'בבי"ה:יכי'.ישמעאלר'ליהאמר 110
לשםהשלםיבדק"סבכתיבית,יכ"הל:אית , 250עמ'רק"ס,יעייןכתבי"היר.בשאריכזהמאבא".אפלילר'ייסי

בד"ח).אףהיאכןכמיבןבב"מ, '''דבשם , 102הע'תמטעמ'שם(ימ"ש

קלים.שיניייםבדק"ס,ראה 111

 • 140 " 139עמ'ב,תילדית, 112

לעיל.שהבאניהגמדאלשין 113
המשנה,בתקיפתחיניךסדריבתיאירמיסדיסידנעשהבבבליהנ"לחייאר'סיפירידי.עלניספהההדגשה 114

 L. Wiener ,למשלראההסיפיר.בלשיןהיסטירייםדייקיםעםזה,בנישאהכמיתרבתהספריתבכלכמעטינזכר
Die Jugendlehrer der talmudischen Zeit, Wien1914, p. 15; N. Drazin, History 01 Jewish 

47-48 . Education, Baltimore 1940, pp . טירחהיהחייאשר;היאהמסקנהכמיבןהיראה,לחימרייאשר
 E. Ebner, Elementary Education in Ancientאבנר,אישהעלהכפייכי',עצמיבכיחיתהמגיליתאתלהכין

67 . Israel, New York 1956, p • יעייןmud and Midrash", Mordechai ~ M. Arzt, "The Teacher in T 
45 , 40 . rk 1953, pp סM. Kaplan Jubilee Volume, New Y : העבר'בית-הספרשל"ראשיתימירסקי,ש"קH , 

יהתלמיד,המשנהבתקיפתהיהידיהחיניךאברבך,מ' : 65עמ'תשי"ז,.ניי"יירקשנה, 35לילמלאתהדארספר
הביאישם . 6הע' , 182 " 181יעמ' , 177עמיב"ב,התנאים,אגדיתבכר, : 75 , 35 , 27 , 21עמ'תשמ"ג,ירישלים
שם.יעייןאחד"!דברשלניסחאיתשתישאלילימרקשה"אבליהיסיף:מגילה,ירישלמי

 • 58הע'לעילעיין 115

ירישלמיראהמאיר,לר'ייסיר'ששיבחהשבחע"פיהיאהגירסאית.בחיליפי , 307עמ'שם,עייןיבשינייים, 116
לר'רביששיבחנאמראחר,בעניןע"ב,פחבמנחית • 1291עמ'ב"ר,ע"ב:הה"ז,פ"בברכיתע"ד,פבה"ה,פ"גמי"ק

 .")אי.,ימ(ישעיהעצתיאישמרחקמארץעליה"קרייאמרי:'חייא,
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"רביאיתא:ע"ד,זוועדה"א,פ"דמגילהביררשלמיאבלבאן,ביררשלמיאינרהצבייםערררת
בתבאנאיבילאמררבהחייה,רביפימימןקריאבלבתבאנאיבילארמרירסירביביישמעאל

חבלין,רעבדליהרחצדליהרזרעדביתןזרעמנייבתריןזבןעבידא,היךמניי,בתריןקרייאבל
זרערבדאבתרבר."שאתםהדרראשריראמרר'שמע •משביהרןעלקרייהבלרבתבטביי,רתפש

דרברלאמגילה,ביררשלמישלההראשרניבנרסחלפנינר.בבבליששרקעההיאשביררשלמי,
חזרה .. ".ע"א:בסרבהע"פברדאינאמרב"מבבבליזהלשרן • iמישראל'תררהמשתבחא"איעל

ע"א:טזתמררהע"פמפלפרלי"לה"מהדרנארלשרןריסדרה",רבנירחייארביעלררנשתבחה
בעלס.ברשבב"מ.בניסרחרזהסיפררדרךפלפרלר".מתרךקנזבןעתניאלהחזירן .. ,יינשתבחר
תררה"ר;בץביררשלמי:שהרארבפילפניר,שסמרךריבצת"לאבמרתר"תררהלהדגיםהגמרא

הקרבץמןירסיבר'ישמעאלר'פרשתלבלרלרבןגלי",דהרהאלאערדרלאממך,ירתרבישראל
יתאיםשלאאיפראברררחייא,לרישנאמרהשבחעלזהחבםהגיבבההמקררי,הארץ-ישראלי

עצמר,חייאר'עלשבחלבראצריךאלאבתרבר",שאתםהדרר"אשריהשבחרביבפילגררסבאן
 •ירסיב"רישמעאלריתגרבתבאהעלירמירחד,בברדחייאלר'רביביבדשביררשלמיבשם

עללחרליברלשאינר ,)'נממלפנים(ביררשלמי:א"באמ"אפייהתגרבהלקשררבבדי
ז~מניסרחלעשרתאיפראאפשראיחייא",מעשיגדרלים"במהבאן:השבחנרסחהדרר","אשרי
רבעצם,"מעשים",חייאר'לפערלרתירשלקרראעצמררבישבבררלטערןהיסטרריתקביעה
חריפרתדבריהםאלאשהיר,במעשיםדרקאלארשמדרברמגילהביררשלמיהסגנרןמןבררר

ירסי,ב"רישמעאלרילביןחייאר'ביןזרהתנצחרתהיתהרשםוו 8אנא","יבילהתנצחרת:בשעת
ביררשלמיוו 9חייא,ר'שלבתלמידרשהיהחנינא,ר'לביןרבבבליבינרהידרעים,היריביםבלרמר
"חסלפנים-בלשרן:נבנסשם-מיהנידרןהעניןלעצםנרגערבישמציערההסדרהפירס

בללי-היהשהשבחמתרךבבבלי,רלפנים",לפניירסירביביישמעאלררבי .. ,אלארשלרם,
לא"ח"רבללי:ניסרחמנרסחישמעאלר'שלתמיהתרעלהבאהפירסאף-המעשיםגדרלת
לרביברבישמערןר'ששאלבמסרפרע"א,יאאיתאבסנהדריןזהרלשרןבישראל",בזאתתהא
 , 17עמ'לשם,דק"ס(רראהבישראל"בזאתתהא"לאלר,ענהלאבא",שציערתהרא"אתהחייא,

 ,)נארת

הסיברבתיארראבלו 20תררה,רמרביץללמדגרלההיהחייאשרימשמעהיררשלמימןאמנם

/ 

הכתב.מןאימפיימקראהיגהבענין 117
הייה,לשיןעבידנא","אנאהסגנין: ) 108הע'(לעיליהשיהזי.נימהמירגשתעידבבבלישאףיאפשר 118

שדינא.ד"הלב"מכאן,חייםתירתספרהיטביעייןאנא.יכילשבכיחי:האפשריתיכהצהרתכעתיד,הייהיכרגיל,
 •ח"יד"היהיסף,עיןיראה
חייא.מר'יהןייסי,ב"רישמעאלמר'הןקיבלחנינאשר' , 485עמ'יאמיראים,תנאיםתילדיתהיימאן,ראה 119

חייא.ר'עםמתנצחחנינאר'שהיההבכליבדבריקצתשםימתחבט
אסיילרביחייאלרבישלחנשייאיידן"רביע"ג:עיה"ז,פ"אחגיגההירישלמימןאליןהביאשם, 140בעמ' 120

קרתא.נטיריעלהידיעהמעשהיכי',ימתניינין"ספריןליןלמתקנ'דישראלדארעאבקרייתאלמיעביראמיילרבי
בימישהיההגדילחייאר'איניאיפיאחייא" 'ר"יאיתינשיאה,יהידהבר'שםימדיבראליןעםשהצדקספקיאין
רביחייהרבי"דלמאשם:להלןיהשיה . 436 , 434עמ'יאמיראים,תנאיםתילדיתיראהאבא.ברחייאר'אלאדבי,
 2עמ'ביבר,,מהדי' 1:פתיחתארבהאיכה : 253עמ'פסדר"כ,יעייןחייא.ר'היזכרלאבמקביליתיכי.יאמי"רבייסא

ג,ד.יהע'
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ולציינוחייא,לר'אלומעשיםלתעריכולאינומשני,ניסוחבהיותוב"מ,שבאגרתבעיירות
חינוך,מוסרותשלרשתכמייסד

רוב'חייהרר'שבחיהמתניהוה"רביהוא:כךישמעאלור'חייאר'בעניןהירושלמיהמשך
אהנוליהאמר 123קומוי,מןאיתכנעולא 122גובני 121חמיזמןחדיוסי,רביביישמעאלרביקומי
 126קומוי,מןאיתכנעולאגובני 125חמתיליהאמרלך,עבדמהאמרליהשבחיה, 124מתנידאת

שעתאבההיאידעית,לא 128סחיתדאין 127עליייעולליהאמרכן,עבדתלמהליהאמר
יתיבהוהחייא 'ר"ע"א:לגקידושיןבבבליוהנה,וכו',אגדה"תיליםספרבכלעינייאשגרית

ליהאמרואתאואיקפד,מקמיה,קםולארבי,ברשמעון'רביואזיל 129וחליףמסחותא,בי
להואמריקפראבר 132ותו,מפני,עמד jולא 1תהלים,ן~בספרלושניתיחומשיםשני 130לאבוה

\ 

בני,גו = 122"ראהו",יה,חמתובכתובות:בכי~'ו"חמיה". = 121
 • 126הע'ראה 123

והושלםוכו',ד"ו(בכי"ל,ליה"אמרקומוימן ... "הדומותע"יזהכלהושמטבכתובותוכו'.מתנידאתאהנו 124
לספרות(במבואותקומוי.מןשם:וצ"ל , 1201עמ'(מגילה),הכפשוטה,תוספתאועייןהמאוחרים).בדפוסים

עי"א.)המקף:אחרלהוסיףכוונתו'היתה , 50 • 48לשו' , 569עמ'האמוראים,

חייאשר'כלעיל,כאן,הכוונה . 10הע' ,) 126הע'(להלןמאמריראההגירסאות,ולפירוטזולצורהראני. = , 125
יוסי"ברישמעאללרבירבהחייארביחמי'בני,בי"חמתיהשם:ב"רעללרש'''במיוחסוכרריישמעאל.אתראה
אחתפעםכויזמן"חדשם:כהונהבמתנותוכןראיתיו".ר"ל ...מתיחחדיומא"א"להיוחסין:בספרואילווכו.'
גרמההנדירההדקדוקיתשהצורהודומהוכו.'המרחץ"בביתראיתיו ...המרחץבביתחייאלרביישמעאלרביראה

 ,כנ"ל,"ראני",הפירושעיקראבל , 126הע'וראהזה,פירוש
מן"אנאמאמר,יראהזו,צורהעלקומי"."מןכבכי"ו:"מלפניי",ומשמעובכתובות,וכ"הקומוי.מן 126

 • 215 • 207עמ'ב·ג,בלשוןמחקריםהגלילית",בארמיתהחבורהכינוילתצורת(ימימיי'),יומיימןאנא =יומוי

 • 79(עמ'כאןלכלאיםוירושליםציוןאהבתועייןעלי.ייתיבכתובות:וכ"העליי,ייתיבכי"ו:עלי.ייעול 127
ובמפרשים. , 307עמ'לב"ר,יהודהבמנחת ,) 80

הירושלמיבליברמןהגר"שמ"שראהשבהמשר,סכנתא""בגיןעלובמפרשים.שם,יהודהמנחתעיין 128
 • 2589עמ'פיין·סמית,ראהסחותא","גוצ"ל:ושמאשם.שצייןלכתובותליידןובכ!'ייא,עמיכפשוטו,

רשותועלבניהומאירלפרופ'טיבותאעל.בניהו):דפוס =(וד"בכי"מאוקספורד),כ"י =(כי"אבכי"ו, 129
לראשונה,זהדפוסעללישהעירדימיטרובסקיח"זולפרופ'ממסכתין,מזרחידפוסשלזהיחידאיבעותקלעיין
ניו.דיסרטציהקידושין,במסכתמחקריםטרויבע,י"מ : 579עמ'(תשכ"ח),מגספרקרית"מהלמן,ראה:זהלדפוס
 • 23 • 10עמ' , 1975יורק

זהאיןכמובן,לאבוה".חייא)(רי"א"לשם:וירושליםציוןר.'באהבתנוסף:קידושיןמס'שלהספרדיבדפוס 130
ולכןחייא,לר'ברביר"שששנהנאמראירלמחבר,קשההיהובודאילאביו.אמרברבישר"שאלאהדברים,פירוש
ר'שלבנושמעוןר'אומרעלחייא 'ר"שכתב: , 44עמ'מדרש,ערכיבכר,ב"זאצללתקןישוכזהכנ"ל.החליף
שניחייא;ר'עלאמרברבישר"שהכוונהלפנינואבלתהלים."בספרלושניתיחומשיםשניהנשיא:יהודה

תנאיםתולדותהיימאן,א'וראהיוחנן).דביד"הע"ב,פדגיטיןבתוספותומפורטערור(והואלושניתיחומשים
ועייןדע"צחייא.לר'ברביד"שששנהנאמרכיצדתמיהה,אותהתמיההואשאףומשמע , 1211עמ'ואמוראים,

משובש,נראה"המקוםכתב:כזוקושיאומתור . 5הע' , 20עמ'בבלי,בתלמודהתנאים,שלמדרשי·הלכהמלמר,
ע"זוירושלמיהנ"לגיטיןתוס'ועייןוכו.'לפניו"עבד ,'''דבר"יאוקפדא,ובריושבהיהבדבישד"שצ"לואולי
ע"ד.מגסה"א,פ"ד

בכי"מ.ליתאתהלים.בספד 131

וד"ב.כי"אכי"מ,בכי"ו,וליתאהספרדי,בדפוסוכ"הותו. 132
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מקמיה,קםולארביברשמעיןר'ואזילעלמסחותא,בייתיבהיהיוסיר'בר 133שמואלר'
:~,~ I ,מפני,עמדולאכהניםבתורתלישניתי 135שליששלישישני 134לאביהא"ליאתאואיקפד

לכאן/מןבאוחדשותופניםהיא,עובדאשחדהריאותעיניךומהרהר",יושבבהןשמאלוואמר
אבלב"מ,בבבליבאהלאהארץ"ישראליהקובץשלזוחוליא 136בירושלמי,שלפניניהמעשה
שםובקידושין 137הענין,דמיוןמפאתלההמתאיםאחרבמקוםשובצהוהיאנשתמרה,המסורת

וחילופישוניםמשמיתלה",כ"יאמרייהן 138כפיל,כמעשההןמעשה,מאיתומסורותכמהבאי
בשינייירקנשתמרייסי,בר'ישמעאלר'הדבר,בעלשלישמוהידועים,הדורמחכמיגברי

במס'שהעובדאמכאן 139הראשון>,במעשהרקחייאר'של(ושמיהשניהמעשהשלהגירסארת
סדרמבחינתהשונותיהגירסאיתהלשונותביןקשייםכמהבויישהוא,משניעיבודקידישין

/' 

וכןר'ישמע',בכי"ו:שמעון:ר'בכי"א: .)ר"באיתא:יוסי,ר'ברבמקום(ושםבכי"מבד"ב,וכ"השמואל.רי 133

יעב"ץ.בהגהותהגיהוכןיוסי),ברביישמעאל 'ר(ע"גנזקמז,סי'ח"א,בתשב"ץ,וכ"הריישמעאל.הספרדי:בדפוס

במס'כאןלהגיהמכווןשם 7בהע'שהעירומה , 645עמ'האמוראים,לספרותכמבואותאפשטייןרי"ןוהשוה

 • 139הע'ועי'קידושין.

 • 139הע'וראה .'דנוסף:הספרדיבדפוס 134

בכי"מ.ליתאשליש. 135
שכ,א,עמ'השלם,(בערורדקידושין"בפ"קהז"מעשהשבירושלמי:המעשהעלכתבאשן,עררבעדור, 136
הפלאהספרעלהסתמרקאהוטהמהדיר.מןהמוהדרמהודרברםכזה","צ"לקאהוט:הוסיף ,"הז"תיבתאחרי

ואילוהוהרביב"רר"שהתםשהריהוה,זודעובדאהכוונה"איןשכתב:ג,אשןעררברלין,פיקלר"ישבערכין
ומעשהדבינוכוונתאלאוכו'ומהרהריושבבהןשמארבאאמרבקידושיןותוהוה,יוסיב"רישמעאלר'בב"ד

שבעלהדברפשוטוגם,לפדשו,אלאבערורלהגיההתכויןלארי"בשאףובריעובדי.תריכלומרוכו'",הזכ
לב"רשציינובמה ,)י"תמן(נוסףשמאד"חבתוס'שםבקידושיןלפרשישוכרהוא.עובדאסברחדעצמוהערור

תוספותהרא"ש,תוס'עג,עמ'לשם,טורתוספותוהשוהעובדא.חדשהואלומרשדצונםלירושלמי),(המקבילה

בקידושיןהדבריםהמקבילה,לולאובאמת,נכון).אינושםבסוגריים(והנוסףצגעמ'יצחק,ב"רשמואלדכינו
במלאכתשעסוקאמ'לאאמאי"וקיאנגליה:חכמיבתוס'הקשה,וכן ?רהרחמוהבשניןמ-קשים

"יושבהואשבירושלמיעיניי""אשגריתהואאלאדוקא".לאו"בהןלמי:נודעלאבשיטה .) 111(עמ'צ"ע"אחרים,
הן,עובדותשתיכאילוהללולפדשיותשהתייחסוהמחבריםמןישלו"."שניתיהוסיפוועודשבבבלי,ומהדהר"

("וכעין"),שםיהודהומנחתשם,לקידושיןעיניםיפהועייןשם,וירושליםציוןאהבתוראהדמיון,שציינוויש
עמ'היוחסין,ובספרשם.ועיין ,) 18(עמ'ממש"כזה"מאמראלאשאינוואומרלשי"ר, ) 2(בהע'הנ"לאגדהובערר

 :) 73 " 68עמ'הנגיד,הלכותספרמרגליות,ר"מ(ראההלוי"שמואלרבינולנגידהתלמוד"מבאבשםבהבאה , 85

עלמעיר , 1-201עמ'(מגילה),הכפשוטה,ובתוספתאהנ"ל.הערורלשוןהואובאמתדקידושיו."בפ"קזה"ומעשה
עובדא.חדכלומר,בשינויים."איל"גקידושין"ובבבליהירושלמי:

עמינח,נ'(ועייןפ"גבכוריםהירושלמיכסוגייתהיאאףוהדרת"."תקוםסוגייתפדקיביןשולבוהוא 137

 .) 59 • 58עמ'תשל"ז,תל·אביבקידושין,מסכתעריכת

 • 38הע'לעילדאה 138

ר'ישמעאללה"ואמריולגרוסלהגיה,שרצה 7הע' , 645עמיהתנאים,לספרותמבואותאפשטיין,רי"ןועיין 139
ראהאבל ,)"הובא"(שםלנוסחבקשרזובשיטתולדוןעודישברבי."שמעון 'ר"אחריהראשון,במעשהיוסי"בר'

 , 130בהעיכנ"למלמד,(ועייןיוסיבריר'ישמעאלועברישב,חייאשר'כבירושלמי,המעשהזוהגההולפילהלן.

בי) =(ביהיתיבהוהחייה 'ד" : 2870ביהמ"דכ"יאשן,עררבערורזוגידסאמצאתיוכעתשם).במרובעיםהנוסף

ולפי • 2871ביהמ"ד '''כבערורוכזהוכו'!קם"ולאיוסיבד'ישמעאלר'להואמ'בר'שמעוןר'ואזילחליףמסותא
"חליףהנדפס:בערור .) 134הע'(וראהשלהלן"לאבוה"במקום"לרבי",לעצמולהשלים'ס 1הגועללה","אמרי
הדומות.ע"יהשמטהשםשישוברורוכו',לה""אמריובלייוסי",בר'שמעוןריואזיל
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שםשהוזכרוהחכמיםעלולאהיסטורי,לתיעורלהביאוואין ,) 136 , 130הע'(ראההזמנים
 140שבעל"פה,התורהתולדותבחקרעשושאכןכפידוקא,

לקבציםהקבלתםמתוךחוליותיהםוהבהרתבבבליהקבציםשניצירוףלבירורבנוסף
לכךהיכרסימניישנוספת,תופעהעלכאןלעמודישהארץ"ישראלית,בספרותהמקבילים

נעשושבבבלי,בקבציםהאגדותאתשמאפייניםהמורחבים,והניסוחיםההוספותמןשחלק
בכמהוהמופיעיםהחוזריםומליצות,ביטוייםיהם 141יחד,אלהקבציםצורפושכברלאחר

 ,)םבציקניהשבתחומישהם(ויששוניםבענייניםשלפנינוהאגדתאבקובץמקומות
(יישכללאחרבמקוםמופיעיםשאינםומהםבמיוחד,בבבליהשכיחיםביטוייםשאינםאף

ורישיוחנןרביפרשתלגביבמיוחדבולטתזוותכינה 142אחרים),בהקשריםמצוייםשסממניהם

ביטוייםאותםהםואלישמעון,בר'אלעiזרר'קיבץפרקיביןע"א,פהבדףשנוספהלקיש,
 ;)ב"ע(פדביניכם"ליישאחת"פרידהואמר:בחלום,לרבנןנראהיוחאיברשמעוןרביחוזרים:

דומה:תופעהשוב, 143 ,)םש(ביניכם"ליישאחת"פרידהרבי,עלאמרגמליאלבןשמעוןרבן

איצטריךלאדרבייסורישניכולהוזמניה,בלאאיניששכיבלאאלעזרדר'יסורישני"כולהו
שלשאותןכלבון,רביביייסירבי"אמררבי:יסוריכבירושלמי,\על ,)א"ע(פהלמיטרא"עלמא
עלנאמרוכזה 145ישראל";בארץעובר' 144הפילהולאישראלבארץחיהמתהלאשנהעשרה

רעהחיהסליקלאבעיליתיהשמעוןברביאלעזררבינייםדהוהשני"דכלאלעזר:ר'
ור'אלעזרשונים-ר'הקשריםבשניאלעזרריאגדותבתלךשוב, 146 ,)ב"ע(פדלז;נתייהו"

שלנולאמךאמרי"זילילבתו:אלעזרר' ;)א"ע(פדמשלנו"גדול"שלהןלמטרוניתא:ישמעאל
בןאיסיבןשמעוןר' ;)א"ע(פדלי"קרורבי"התםאומר:לקישרישושוב, 147משלהם."גדלו

 148לך",קרי"ורבילאתריה):רבישאיקלע(לאחרשמעוןבר'אלעזרר'שללבנואומרלקוניא

הדרת"איטרפון:ר'שללבניאימררבי 149 ;)א"ע(פדאחתי"לךיהיבנאבךהדרת"אייוחנן:ר'
ברביאלעזררביליהמסייעהוהמילתארביאמרהוה"כי ,)א"ע(פהברתאי"לךיהיבנאבך

ספד"כתור : 645עמ'התנאים,לספרותמכואותאפשטיין,רי"ןראה . 210 , 208עמ'כ,ודורשיו,דורדורעיין 140

עמ'לתלמודים,מבואאלבק,ר"חועיין . 697וכעמ'שם,עייןכרכי",שמעוןר'כפיראשונהנזכרכהנים)(תורת

עשרהתלתדאמרין"ואיתשמעון:כר'אלעזרר'על , 197עמ'פסדר"כ,ראה"ספרא",המזכיריםיןלענ . 64הע' , 106
וכו.'סיפרא"דאמרעדליהמתנילטובזכוראליהועבדשנין

 • 106הע' ] 21 [עמ'לעילועיין 141

כהערות.להלןראה 142

יוסיר'"דרשהמבול:לדורשהטיףנחעלסע"א,קחכסנהדריןלי."איתדימיןעין"הדה : 199עמ'כפסדר"כ, 143
מכם."להוציאליישאחתפרידהלהםאמר ...קסרידמן

ותוקן.מתה,ככ;"ל:ככתוכותהפילה. 144

שם.להלןועיין 145
למתייהו.חיה /חיהמתהלאכאן:ישצליליםודמיון 146
רישרש"י,וראהא. ; T-S AS 79.118גג;וכ"הה,אות , 242עמידק"ס,עיין"משלכם",יד:כתכי"ככמה 147

ועל).שעוכמהדו'(וכציוניםכהעלותך

קדור'"ור' : 156די"רוסיפרמאכ"יהתלמודכהגדותוכןלך"!קרןרכי"רכיגג:ככ"יהנסחים.כרובכזה 148
חכמים.סמיכתלטכסנאההמלהוהכפלתלך."
 .ככתכי"הידזותיבהכ"ה 149

-:ג

I 
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תניאליהאמריוחנן,רביאמרדהוהמילתא"כלפדת:בןאלעזרר'על ;)ב"ע(פד 150שמעון"
 15ע"א),ן(פדלך":~,~דמסייעא

אלעזרור'ירחאיברשמעוןרבישאגדותהאפשרות,אתאףבחשבוןלהביאישלזה,בנוסף
שביעיפרקבמסגרתשלאגםאחת,בכפיפהלקישורישיוחנןרביאגדיתעל"ידהתקיימובנו
אגדותמשארגםמוטיביםהוסיףכאןהגמראשבעלאו 152מאלו,אלווהושפעוב"מ,בבלישל
שלמד,לפנישמעוןבריאלעזרר'שלתחילתומתוארתבפסדר'/כ 153כאן,הובאושלאאלו

("וכיוןתורהשלמדלאחרלמקום,ממקוםוהעבירולגביו,אליהווהרכיבהיה,גדולכחשבעל
רישעלכאןנאמרכזה 154טעין",יכילהוהלאגולתאו"אפילוכוחו,תשסיפרא")ראמ'

לחזורהקבלהעצםבשעתנס,ררךמירי,באופןתוצאותיההתורהנתנהכאןאלא 155לקיש,
 .לעזר 'ר"שם:בפסרר"כ 156הרר",מציולאמאניה,לאתויילמיהררבעיעליה,"קבילבתשובה:
יוחנןרבילגביהעלחלש 158אלעזר 'ר"ע"ב:הברכות 157אררעה";ואתגלייתאתששבר"שמע'

"ואשכח : 298עמ'בפסרר"כ, 159וכו',נהורא"ונפללררעיהגלייהאפלבביתגניקארהוהחזא

ר'(כלומר,תלא .. ,גליגלמגלגלאיכילראתמהכלסבאסבאליהא' .. ,וררישיתיביוחנןלר'
שמעוןר'עלע"א,ע"ב"לרלגשבת 160עצמות;שלגלמירונעשהביה,ואיסתכלעינוייוחנן)

עיניהביה(רשב"י)יהב .. ,סבאההוא .. ,נשרףמירעיניהןשנותניןמקום"כלובנו:יוחאיבר

ע"א~נח(ובברכותעצמות"שלגלועשאועיניובונתן , ..גריםבןליהורהחזייה .. ,נפשיהונח
 .עצמות"),שלגלונעשהבועיניונתןששתרבראמרי"ואיכאאחר:ובענין

/ 

פ. '''ככוכזהלך",דמסייעתניאאלעזרכןשמעוןר'אמ'מלתאר'אמ'הוהה:"כי '''ככהנסחים.כרובכ"ה 150
דמסייעא"תניאהלשוןכרםהארץ"ישראלית.כספרותשכיחמפסיקים,סיועככוונתכמיוחד"סיוע",לשוך 151
 , 175עמ'כז,התלמוד,לשוןואוצר , 245 , 90עמ'מדרש,ערכיככר,אצלההכאותראההוא,מובהקכבליכיטוילך"

(אוצרהיגערמ'כמ"א).אי"ה(ואאריךזהככיטוילהשתמשרגיליםשהיוככלאמוראיחוגילצמצםאףוניתן

כשוםמצינולא"אכלהקודמת):כהערה(ראההדפוסלעומתכתכי"הידגירסתעלהיקשה ) 152עמ'ט,הכרייתות,
הנותנתןוהיא '.''ךלדמסייע'תניאזהככטויהשתמשושהתנאיםכתלמודמקום

כבלי,לתלמודהשמותאוצרעייןכנו,אלעזרור'יוחאיכרשמעיןר'משםשמועותלומרמרכההיהיוחנןר' 152
 • 3 " 2עמ'א·כ,ישראל,ארץאמוראיאגדתככר, ; 747 ; 776 • 775עמ'כ,

עניך·כאותועיסוקללאגםכככלי,ששוקעורכי"פ"קוכץפוטיכים ,] 15 ["] 14 [עמ'לעילהשוה 153
 • 63עפ'גסטר,פהדו'הפעשיות,כספרהלשיךוראהלב"מ).עינים(כיפהיגפ"ה,הש"ר .fL 'שם;ועיין , 198עפ' 154

ע"כ.מוספ"ח,תרופותירושלמיעייןלקיש,ריששלהגדילכוחועל 155
שדעהגולתיההיתסגיןכאורייתאפיהגישפעוןכיראלעז' 'ר"ע"א:טה"א,פ"הכרכותירושלמיועיין 156

 • 609עפ'האפוראים,לספרותמכואותאפשטיין,עייןהדופות), '''עלפנינווהושמטכי"ו,(לפיוכו'פיניה"

צדיקא."גופאלהדיןדאידכקית"טובייוכהפשך:ואכפ"ל).(רגיל,אדרעיה = 157

ועוד;כ,אות 14עפ'דק"ס 158

ע"א.סהכתוכותועיין .) 7 • 6עפ' , 6הע'לעילהמצרף,(וכספרלהכ,ושהש"רולעיל,להלןשם,ועיין 159
דכריעלפלגלג ...תלמידאותועליולגלג ...דרישוקאיוחנןרכי"דיתיבהסגנוןושינויהלשיןראה 160

ראוכןכ"ריוחנןר'פירושועיין .)א"עקסנהד' =ע"אעה(ב"כעצפות"שלגלונעשהכועיניונתןאתה,חכפים
כקוכץשפרכר,ד'וראהסע"א.קיזב"קוראהפקום.שכלד"הריג,עמ'כראשית,פירסקי,פהדו'כשאילתות, )'''ר(

 • 90עפ'אנגלי,חלקתשפ"כ,ירושליםיהיהדות,פרסלחקראיראנו·יודאיקה,



 ]28]פרידמזי'שמא 146

הונארבשלקבורתוג.

כולולאב"פ,בבבלישוקעשכפוהווכתובות,כלאיםושלפישבירארץ"ישראליקובץאותו
 ] 24 [עפ'לעיל(ראהכאפורע"ב,טזקטןופוערע"אלגבקירושיןנקבעהפקצתושם.שוקע

הונא,רבשלקבורתופרשתוהיאע"א,כהקטןבפוערנפצאתפפנונוספתפקבילה .) 68ובהע'
לפיהרבריםאתנבחןכאןאף 161היסטוריים.בפחקריםהקשותהחידותפןאחתשנחשבה

הפקבילות.שבשתיהרצףהשואת

חייאר'אפרשעליוגלותא,רישהונארבוסיפוררבי,שלענוותנותופעשההבאנולעיל
שנידונוחייא,ר'שבחיבאיםלאחריובספוךבא.""ארונולואפרולבסוףלבר",הונא"רבלרבי
אפריןליה,יהביןאנןאן 162אפרלהכא, Iאסקוניהגלותארישהונארבדפך"כדכך:ואחרלעיל,

אנאחגיירביאפרליה,פיהבבעיפאןאפרין 163דידהון,פןדהוארובהחייאר'גביניתיניה

לוןאפרתפן.לךפיתבפיעולבעיואתגבר-סב,דאתבעי,אתעילתןליהאפרוליה,יהבעליל
דרביקליהשפע ...דניןתלתואשכחעאל 164גרשין.אתוןענייתואיןברגליי,פשיחתאיהבון
אפריןליה,פתיבעלויקבילולאליה,יתיבחונה\לרבנפישבריה, 165יהודהלרבאפררבאחייא
שנה,שפוני'בןוהיהפשםויצאלעולם,פסקהלאזרעיתיהכןליה,פתיבעלויקבילדלאכפה

 ,שניו."לוונכפלו
רב):שלתלפידו(האפורא,הונארבפטירתעלבאריכותקודםהובאשםקטןפועדבבבלי

להתםאסקוה"כיובהפשכו:וכו.'אפורייה"תורהספרלאותוביסבורהונאדרבנפשיהנח"כי
"אפריכך:ואחרוכו.'בא"ארונו 167ליהאפרו ...אתיהונארבאסיולר'אפילר' 166ליהאפרו
פעיילפאן 169הוה,בישראלתורהריבץחייאור'בישראלתורהריבץהונארב 168נינחיה,היכא

מ'בר, ; J. Neusner, A History oן the Jews in Babylonia, III, Leiden 1968, pp . 50-53 , 57ראה 161

(ובהשלמות 12והע' , 97 " 96ועמי , 29הע' 66עמ'תש"ל,תל"אביבוהתלמוד,המשנהבימיבבבלהגולהדאשות
 • 32והע' 119עמ'(תשל"ז), 4קתדדהגפני, "זו);להעדה , 231עמ'לשם,ותיקונים

בכתובות.וכ"האמדיז,צ"ל: 162
בנספח.להלזדאה 163
מושכים.אתםהתעכבתיואםוכו'.ואיז 164

"יהודההוא:כךבנקודותכאןשקיצדתיהלשוןליהודה.אמרבשניהם:ושיעורויהודה.בכתובות:וכו'.אמר 165

ונעתהמפרשים.בכךוהתקשו ," ...עודואיןישראלבןיוסףאחריךעודואיןאחריךבניחזקיהעודואיןאחריךבני

הונאלרבמקוםתן"כלומר,כתב:ובגליוןסימן,"אחריך"תיבתעלז"ל,מו"רשלהירושלמיבעותקמצאתי
הונא".לרבמקוםעודואיןאמראחד"כלובגליון:סימן,"ואין"תיבתועלאחריך",

הבריטית(הספריהבכי"ל ,)] 366נויבאוור]קטי Opp. Add. fol . 23(אוכספורד"בודל,'בכי"אוכ"הליה. 166
5508 . Harl '(ובכי"ק , 134כי"ו ,) 140מספרהשני,(מינכןכימ"בכי"מ, ,)] 400מרגליות[קט Columbia X893 
T141 (. עבלהו. : 108בכי"ואבל'''· )ליתא. )ר"ד

זרוע,אורוהשוה ,)ל"א(בכי"מר"לוכןוע"י, 134כי"ו , 108כי"וכי"ל,כי"ק,בכימ"ב,וכ"הלהו,בכי"א:ליה. 167
 .)ג"עפה ,ב"ח(תיטסי'אבלותהלכות

האדםתורתהיתום,בןפיי,ר"שר"ח,והשוה .'''עווכי"מ, , 134כי"ו , 108כי"וכי"ל,בכי"ק,כזהוכו'.אמרי 168
והא.רק:ואיתא'יייימת";מןשםוליתאליתא,בכי"אקי"ח).עמ'ב,שעוועל,רח"דמהדו'רמב"ן,(כתבילרמב'ז

בכימ"ב.וכ"ה

בכתבי"היד.והסדרהגירסאוראהב,אות 84עמ'דק"סראה 169

;,' 
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שניןסריתפניברהויבאכילתלפודאידאוקפתיהליהפעיילנאאנאחגא 170רבלהואפרליה,
 .רצועהליהאתהפיכאחדדיופאבעובדיה,וידעיקפיה 172ליהופשפע 171קריליחזיולא

וחזקיהדאבוהפיפיניהיהודהגניהוהעייליה,תעניתא,ארבעיןעלהויתיבדתפילין,
בהדיהונא,רבדקאיםארעאאורחדלאופדוכתיך,קוםלחזקיה,יהודהליהאפרפשפאליה,

והאיאתא,ונפקלארוניהזקפיהאיבעית,חגא, 173רבחזייהדנורא,עפודאבהדיהקםדקאים

הונא".דרבלארוניהדזקפיהפשום 174ענש,איענשדלא
כאןלטעוןיהיהקשהפרטיהן,לפרטיעדובבבלי,בירושלפיהפרשותשתידפיוןלאור

נתקשוופכאןדהבא"."עובדאנפצאושלפישבירהתוספותבעליקבעווכברהוו",עובדי"תרי
עניןנוסףבבבלי(וכן"סתירות"עתהשנעשוהפרטים,פןחלקשלבאי-ההתאפההפפרשים
בכדיהדברים,אתליישבבפאפציםהפחבריםוהרבו ,)ב"עעזכתובותועייןדנורא","עפודא
ההיסטוריה.לפיהשפועותאתלהעלות

וברורחגי.ר'ופעשהבא","ארונוהונא"-"רבקבורתעלפרשיותשתיישעצפובירושלפי
שהובאוהאחרורבי,חייאר'ביפיישראלבארץלקבורהשהובאהאחדלפנינו,הונארבששני

הפעשהשצורףופשיטא 175ובניו.חייאר'בהשקבוריםבפערהונקבריותר,פאוחרתבתקופה

 /הראשון.לפעשההדפיוןפתוךביר,שלפי,הקובץבסוףהשני
תלפידךהגדול,האפוראהונאברבפדוברשבבבליהסתירה,אתסובבוהתפיהההדיוןעיקר

/' 

וכ"הוכי"מ. , 134כי"וחגאי),ר'א'(ושם: 108כי"ובכי"ל,בכימ"ב,וכ"ה ',רבכי"א: .'''עובכי"קכ"הרב. 170
היתום.בזר"שובפירוש ,)ר"א(ר"חבפירוש

קיריא);חזאי(ולאובע'''ולא),(ושם:בכי"מוכ"הקירייא",ליחזי"דלא : 134בכי"ור"ח.בפי'וכ"הוכו'.ולא 171
ליקוריה);(וליחזיבכימ"בוכ"הליקוריה,"חזי"וליבכי"א:קירעא);(ושם:בכי"לוכ"הקרעא",ליחזי"ולאבכי"ק:
 :'''עבשברש'''וכןקרי","קיריא :) 15והע' 81(עמ'קופפרהוצ'ברש'''הכי";קמיליקראחזאיל"א : 108בכי"ו

דלעיל,כגירסארבינושגרסקופפר),במהדורתשסבר(כפימייתרת"קיריא"תיבתיאיזקרי".קרייהליחזי"דלא
יפירשה.

 .'''עיכי"משאחריה),לתיבה(בקישיר 134כי"יכי"ל,כי"ק,בכימ"ב,יכ"הלי,בכי"א: . 108בכי"ייכ"הליה. 172
בןר"שובפיריש ,'''עבברש''' ,)"היל"הידפסקופפרשבמהדירת(אלאאסקיריאל '''כב '''שרר"ח,בפירושיכ"ה

היתים.

בכימ"ב,ר,'יכ"הבכי"א:ר"ח.בפירישיכ"ה ,'''עכי"מ, , 134כי"וחגאי),רב(ושם: 108כי"יבכי"ק,יכ"הרב. 173

יכי"ל.
להלז.ראה 174
בירישלמי,התיספיתבעלישלשיטתםלבררישברםח.ייא.ירביד"השם,תיספותלפילימרצריךיכז 175

התיספות,בעליאירבך,א"אעיין ,'''רהבזאלחנןר'שלבנישמיאל 'ר(התוספיתבעלשהריגירסתם.אףיאילי
אורבךהריב"א,שלתלמידומרדכי,בר'ר'יצחק =(הרב""בתיספיתהכתיבמזמביא ) 618עמ'תש"מ,ירישלים

לי"ינראהיתירץשבירישלמי,באאריניממעשהימקשהבבבלי,חגארבשבמעשההינארבלעניזקושיאשם)
ילאחר .) 232הע'להלזכמיבאהדירית,סדר(יעי'בירישלמיהשניהמעשהמזכיריאינייבי',היה"אחרהינאדרב

עובדאעםאיתיימזההבירישלמי,השניבמעשהשדזהיאשמיאלר'יכאזקשה","ימיהימתחילהרב,תיס;הבאת
שלי'כנה"רשנתפיזארובדפיסברםהרב.מתיספיתכאןעדכלימר, ,"כ"ע"כתיב:קשה""ימיהי(לפנידהבא.

לישרלפנינוד"'יהייבידאיהינא",רבע"כדהבא"בעיבדאלהלן:אלאכאז,אינןהאלההתיביתיבד"ירע"ה] =[
בכלאים.סירילייר"שהעתיקיבןלרבי",חייארביליה"דאמרצ"ל:חייא",לרביליה"דאמדשם:יבתיס'הדבר.)
 .) 69עמ'הדירית,יבסדראראק,ר"מ(רש"ש,למחצהרקהגיהיההגהיתיבעלי
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בתיספיתהקשהיכךגליתא,רישהינאברבמדיבריבירישלמיגליתא,רישהיהשלארב,של
 176גליתא",רישהינארבדהכאבעיבדאקאמרבירישלמיקשה,"ימיהישם:

עליכתב 177יאמיראים,תנאיםיחיסיבעלקלינימיסבר'יהידהר'זימדיכה.עלישביכבר
זהכילפרשיאיןמפרש,הירישלמ'יכןהיה,גליתארישמביכי 178כתב'"יגםהינא:רב
הינאזהירבלמעלה,שכתב'כמיר'בימינפטרדהיאר'בימישהיההינארבהיא
 179הסיגיא,כדמיכחחסדא,רבשלרבייהידה,ירבנחמןלרבחבררב,שלתלמידיהיא

התםהיינןכייאמר'היה,חיכישבאלהןכשאמריסביר'הייאסייר'אמ'ר'כי
רב,שלתלמידיהיהחבירהםהינארבדהייניש"ממקמיה,לדלייי~רישאלןהיהלא

לאהיהעצמייאלחבאהיה,ממשפחתםכיתאגלירישיהיליקר
בימיישהיהעיקבאמרדהיאהיה,גלית~דרישחתניהנחמןרבכיא,ליתגריש

העיבראאתשהביאלאחרהדירית,סדרבספרהיילפריןר"יכתבזיסתירהיעל 180כנ"ל",

הינארבהיאחייאר'במערתחגארבע"ישנקברר"השזהריאיתכלעיני"הנהקטן:במיעד
שאמריתירהשרבץיהיא 181ליה,כייפיןהייאסייר'אמייר'תלמידיהיהחסדארבאשרבבלאי
בסיףישם .. ,דכלאיםפ"טבירישלמימראיתינבהלתי 182כי',בבלאידר"המתיבתאקמיבא"י

לר"ההיההנ"לשכלהנ"ל,מגלחיןבפ'בבלית!ומידהיפךהרי .. ,ר"גר"הדמךכדהעמיד
 183בבלאי",

פרנקל:ר"זכיתביכךבירישלמי,גליתא""רישלמחיקנטיההיתההחיקרים,מקצתב.ין
יהיבחגיישרביהסיפיריע"שלהכא,אסקיניהגליתארישהינארבדמךכדשםאיתא"עיד

יצ"לט"סכאןשישאי .. ,גליתארישהינארבשניהיייא"כחייא,רבישלאריניאצלאריניה
נילדהגליתא''רישיההיספהזה,דערךהינארבהיאיא"כלהכא,אסקיניההינארבדמךכד

מ"קבבלייעיי'שהזכרני,יכמירבי,בימיהיהיהיאגלרתא,רישהינארבלזהקידםדאיתאממה

כסמוךלעילהלשוןשם(עייןכאןקטןכמועדרכשלתלמידוהונארכעלכךלומראפשראיךוקשה, 176
יהאשלאכדיהונאדדכלאדוניהחגאד'דזקפיהמשמעהיההירושלמישלהענין"ולפידבריו:המשךזו),להכאה
הונארכשלארונוחגאד'זקףבבכלישהריהירושלמי,מןשניהקושיאלהקשותוכוונתוהצדיקים",אצליושב
הראשונה,לקושיאמכווןוכו',איתא""והכידבדיווהמשך ,)] 33 [עמ'להלן(ועייןהאשמעמודד'חגאשנבעתמתוך
כןשגדסלומדצריךאיןהצדיקים,אצליושביהאשלאוכו',דזקפיהמשמעשכירושלמישכתכומהלהלן.וראה

שאפשד,כמההדבריםאתלקרבבכדישכבכלי,והעניןהלשוןלפיכירושלמיהכתובאתשפירשאלאבירושלמי,
מוסכשכירושלמי,ליה"מתיכעלויילאקב"לשהדיהירושלמי,כפשטשלאמפרשזהעל-ידימקוםומכל
חגיידרבילפ'"איןשם:הירושלמילאגדותמדאהוכיפהחגי.ר'הואכאילומשמעומתוספותהנקכר,הונארבעל
שלאהואחגיישר'דס"להתוספותמדברינראהושםאחר,באופןעוכדאהךמייתימגלחיןאלווכפ' ...קבללא
 ,וכניו",חייארכיאצלהונארבאתלהושיכרצה
וכבר).ד"הכאןולהלןרכט,כעמ'הערךמתחילתשם(ועייןרלעמ'תשכ"ג,ירושליםחגא,רכערך 177
נכללאינוהונארבערךהונא".רבבסררלמעלהשכתב'"כמולפני;:כסמוךשהזכירבמהר"לכתבתי, = 178

הנ"ל,כמהדורה

קטן.כמועד 179

 .] 32 [עמ'להלןוראה 180

ע"א.קוכתובות 182 .] 34 [עמ'להלןראה 181

מצאתיהחיפוש"ואחרוהוסיף: ,) 66עמ'(וראהכארוכהדכריוכלשםעיין , 69-68עמ'הונא,רכערךח"כ, 183
מזה.יותראתת-מיהתויישכ'שםולאכדבריהם,ורןהתוספותלשוןוהביאוכו',התוס'"שהרגישו

'~l' 
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רביאיתא(בבבליחגיירביג"כנזכרישםהירישלמישלהסיפירזהכלאיתאישםע"אכ"ה
יכתיבית .. ,כלאים"יבירישלמיבידאית:רביניביץרז"יהסיקיכן 185לאריניה",אעייל ) 184חגא '",.

מעניןסיפריםפליטתאלאשאיניגליתא','רישהמליתשתילמחיקישקה"רבמדרשיכן > .~.
הגההללאיגם 186רב",תלמידהינארביהיאלהכא',אסקיניההינאר'דמך'כדיצ"לשלפניי,

שלמיביריהנאמרעלהבבלימןשהסיקימהלנכיןלהעדיףיראיזי,בדרךהמחבריםריבהלכי
הינארבהיהחייאר'במערתשהנקברבידאיתיקבעי 187היה,גליתארישזההינאשרב

האמירא,
אלאגליתא","רישעניןביגירסיםיששבבבלי,הינארבקבירתבמעשהגםהנהאמנם,

יאסקיהיתר"חבשנתהינארב"ישכיבגאין:שרירארבבאיגרתעיררין,קמיזילגירסאשאף
התםאימירחייא,ר'שלבקברילאריניחגארבזקפיהמגלחיןבאילידמפרשהיכיןכילאריני,

כתבזהעל 188הינא",דרבארינידזקיףמשיםתאגליראשדבימיענשידלאהאי
שכבראףדק"ס,בעלגם 189 ,"'יכמשיםחגארבמענשיהדלאיצ"ל"ט"סהדירית:סדרבעל
גליתא]רישדבימיענשי Iדלאיהאהגי'ב'"יבכ"יכתב:שם,קטןלמיעדמכימ"בזיגירסאהכיר
מןהסיפריטעההגימ"ל,עלבקיחג'רבכתיבשהי'ינר'פתרא,לי'יליתכי'דזקפיהמשים
אחדבקיתיביתשתימןר"תלצייןהישניםהכ"ירגיליםכיר"ג,ר"תשהיאיסביולרי"שחי"ת
שמצאתי!נעשה,ימהדבי,מיענשירבמיענשמןעשהיעי"זגליתא,רישיפשטיהתיבה,בסיף

 :בעליכבר 190היידע",יבריך .. ,בייחסיןהנדפסתגאיןשרירארבבתשיבתגםזימשיבשתגי'
שדןבמההערך,מסיףדברייהבאנישכבר 191הנ"ל,חגארבבערךיאמיראים,תנאיםיחיסי

אריניהדזקףמשיםאיענשדלאיהאי .. ,"הערך:בתחילת,כיתבשבירישלזכיגליתא"ב"ריש
דזקפיהבספריכתבגאיןשריראירבדן,'דימגסאבגיריאההךכהינא,דרב

/' 

חגיר'הואדידןבתלמודחגאדרב"ונראהואמוראים:תנאיםיחוסיבעלשכתבוכפיהם.אחדששםהכוונה, 184
כח),ב,(שםשמי =לז)ז,(דהי"אשמאכמקרא:ואףזה,כמשקלבשמותכיו"בורבותשכיררתי."כמוכירושלמי,

תולדותראהחסדא,רכ =כירושלמי"חסרי"חסדאי","רכוכן ,)ב"עכ(כרכותאחא"רילהואמריאחאי 'ר"כחינת:
 ; 179-178,91,90עמידקדוק,דלמן,וראהע"א.צהירושלמי,מבואראהרזדפ,סכרומה , 514עמ'ואמוראים,תנאים

קצט.עמ'וכארמית,כעכריתמחקריםקוטשר, " ; 418עמ'השלם,הערוךכתוספותגינצכורגר"ל
גלותא.רישהונארבתריהקושיאעיקרכאילונראהמסגנונוע"כ.עגהונא,רכערךהירושלמי,מבוא 185

קושייתועיקרכאמתאבלמראה.יפהמספרשםשהכיאוכמההנ"ל,הדורותסדרמדבריברפרוףכןייראהושמא
קשהאינוגלותארישהונארכתרישעניןיוצארז"פדכרימסוףוגםשכתכנו,כפיהיההדורותסדרכעלשל

 • 186בהע'ראהלבכלי,הירושלמישכיןכסתירה
"ומדכריכתב:שםדבריוכתחילת . 378עמ'הדורות,לסדרהערותתשכ"א,ירושליםבכל,תורתשערי 186

שנראהכפיהדורות,סדרכעלמדבריאינההבאהאותהעיקר."כיר"ג-וכןדהווס"לדלאנראהפימגלחיןהתוס'
הוו,גלותארישהונארכתרי"ושמאושם:מראה.יפהמספרכדבריוהמובאאלאבכל,תורתכשערילכאורה
סתירתהיאהקושיא(ועיקרשםוהנידוןהתוספותדברילסוףשהכוונהיוצאזהבהקשרוכו'".התוס!;מדברי
כנ"ל).והירושלמי,הבכלי

 • 232הע' ] 38 [עמ'להלןועייןהמקוכלת,כספרות 187

 .) 184הע'ולעילהצרפתי,לנוסח 6הע'(וראההגירסאותשינויישםועיין , 85עמ' 188

הנ"ל. 68עמ' 189
ו.אות , 84עמ'קטן,למועד 190
 • XXIעמ'לוין,מהדו'גאון,שרירארכאיגרתבסיףכליקוטיםהוכאוכןרכט.עמ' 191

, 
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פשוםגלותארישדביפיענשירלאהאיהתםואפורחייא,ר'שלבקברולארונוחגארב
 )רבי :ל "צ (דברניןעעפהיוד 192יניאוהונא,ררבלארונורזקפיה
עפודאשרפושלאחגא,רבאיענשדלאהאיפירשוורבותי'ן,אכ.לאז,תלגריש

הונא",דרבלארוניהדזקפיהפשוםדנורא,
גאון,שרירארבאיגרתלפירקואפוראיםתנאיםיחוסיבעלהביאגלותא""רישגירסתאת
כברשהביאוהווכפישם,גםגורסכךשהרילפניו,היהלאכאןלסוגייןחננאלרבינוופירוש

אתרבותיובשםואפוראיםתנאיםיחוסיבעלשהביאופההנ"ל,חייא,ורביד"הבתוספות
קטןלפועדרש"יבפירושיעקב,שבעיןברש"יזהכלשוןהואכןחגא,רבאיענשדלאהפירוש
בפירוש 194דיפיטרובסקי,רח"זלאורשהוציאהספרדיובדפוס 19Sקופפר,א'לאורשהוציא

ישזהבפירושהנה,ברםאיענש",דלא"ה~ינאפרפיעלנתפרשלאלפנינוהתלפודשבדפוסי
 .. ,הפנונאורבהונאברדרבהנפשיהנחייכיהגפרא,דבריבהפשךהראשונה,לשיטהלהלןרפז
רבהזהישישים,גזע ,) 19(עיי"ש~'אחרינא"לישנאע"ב:כהבדףשםנתפרשוכו',ישישים"גזע

 196ישראל"!דארץפנשיאועדיףגולה,ראשדהואהונא,רבבןגדולים,בןדהואהונארבבר

אלאאחרפפקוםגלותארישהונאשרבזודעההביאל~היוחסין,בספרזכות,אברהםור'
גזעעלז"לרש"יפי'קטןפועד"ובסוף 197לשונו:וזהעליה,והקשהע"ב,כהלדףפירושפאותו

פנשיאדעדיףגולה,ראשהונארבכיהונא,רבבררבהעלעפו,וס"תפבבל,עלהישישים
לרבשילךלוואפראליוהלךיהודהרבכי 198בקדושין,בתלפודזהנראהואינוישראל,דארץ

 199גולה,לראשקרובהיהכיעולםדורותכ:תבבעלוכןכבודו,פשוםהגולהראשחתןנחמן

ליהאפרכוותיכוכוותן'אוהלכתאהונאלרבנחפןרבליהאפר 200הביתאתהפוכרובפרק

כיהונארבבררבה 201דסנהדריןובפ"קגלותא,לרישדפקרבידיינידשכיחיכוותיכוהלכתא

רבפרי,פאבאנקיטנאדאנאפיניכו,רשותאנקיטנאלאאפרגולהראשבהדיהפנציהוה

גולה",לראשכפוףאיניז"לרש"יופירשפרבי,חייאור'חייאפרביורבפרבפריואבאהונא,

ואינו.הנ"ל:ובליקוטיםוכצ"ל.ואיני. 192

במבוא.שםועיין , 81עמ'תשכ"א,ירושלים 193

"כנגרו"במקוםבנוסף.ד"הלהלךראה . 72 " 71עמ'לשם,במבואועייךתשל"ט,ניו"יורקבבלי,שרידי 194
האש".לעבוריכולהיה"דלאיעקב:ובעיךבבליבשרידיאיתאהדיבור,בסוףקופפרבמהדו'

למסכתראשוניםקובץבתוך:זק"ש,ר"נמהדו'הגולה",מאורגרשםלרבנומשקיךמסכת"פירושועייך 195

ליתא:ושםשלוניקי,דפוסיעקב,שבעיןברש'''הלשוךוכלקכג.בעמ' 293הע'תשכ"ו,ירושליםמועד"קטך,
אחרינא"."לישנא

 .] 33 [עמ'להלךוראה 196

 • 125עמ'השלם,יוחסיךספר 197

מיבעי.לאד"הורש"יע"א,עדף 198
העברי,בחלק 25עמ'תשכ"ז,פילאדלפיאכהך,ג'במהדו'עייךדאוד,אבך(לר"אהקבלהבספרגםכלומר, 199
שלמבואועייךהקבלה,עולם'''לס'"דורותהשם(עלגולה.לראשקרובהונאשרבכתבהאנגלי)בחלק 33ועמ'
זהמשפטושמאלו.קרוברקאלאממשגלותארישהיהשלאומדייק ). XVI ,XIVעמ'היוחסיך,לספרפריימךא"ח
היה.לאקרובשאפ'לו(בסמוך)בתראמבבאראיהומביאנראה.ואינולפני:שיבואיותרוראויבמאוחר,נוסף
ע"א.סהב"ב 200

ע"ב.הדף 201

',r 
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א"תולגרישדביפיענשידלא"והאיהגירסאפןלהתנעררבותינושרצווככל ,
אותכפעטהגירסא,היאכךובאפת,יותר,פקוריתשהיאספקאיןפקוםפכלקטן,:~'ייבפועד

אלאאינהגלותארישהזכרתללאוהגירסא 202קטן,פועדפסכתנוסחישלברובםבאות, ,
שלפנינו:בדפוסיםהיא,הגההפריזושגירסאלהעידהיכוליםובשינוייםהנסחים,בפיעוט
דופן,יוצאתדקדוקיתובצורהזה,בנוסחרקהפעלהכפלת-ש"נעאיענשדלא"והאי

 _ 20Sחגאי"ר'דביפענשידלא"והאי : 108בכי"וברםחגא",רבפיענשדלא"והאיבכי"פ:

כתובגלותא)ריש(הגורסבכי"להקודפתזהגירסאפןבפעלהריבויוצורת"דבי"תיבתנשארו
אף 204הונא",דרבארוניהדזקיףפשוםפיענשדלאוהאיגר'יש'"בס'אחרת:בידבגליון

אשכנזחכפיפפירושיהגהותפיעלאלאאינהבודאיהיא,ישן)בספר =(יש'""בס'זושגירסא
הפקורית,היאכתב"הידשבפניםוהגירסאלהלן),(ראה

באיגרתגלותא"ריש"דביגירסתלהופעתבנוסףוהראשוניםהגאוניםבדברילהבאותאשר
ישאף 205היתום,בןשלפהר'בפירושגםהיאנפצאתחננאל,ר'ובפירושגאוןשרירארב

בפירושו 207הישר,בסתם,בספרפכיאהתםר' 206זו,גירסאשהכירוהראשוניםאשכנזפחכפי
הוהז"ל,רש"י"ופי'והוסיף:הבבלי,לשוןאתהביאכאן,כלאיםלירושלפיסיריליור"ששל
ליזקיה,/דלאדנוראעפרדאלקפיההונא,דרבלארונאזקפיהונפחד,נבעתאיבעת,בקבר,גני,

 !חגילרבצוושהןגלותא,רישדביפיענשידלאוהאי

 .ביניהןכבודדרךהושיבושלאלארוניה,דזקיףפשוםם,שלורוניסאנכיש
בנשרעילאאד ,אהסיודגראיתנענשין,היוכדרכוהניחושאלפלי

לפודפסכאןהסגנוןדופהלרש"י,הפייחסיםהפירושיםפכל 208 ,"כ"עארונודזקיףפשיםחגי

/ 

שפירשואפשרטעות,אינוואםוכו',מענשי"דקא"והא'(ושם:כי"לכי"ק, , 134כי"וכי"א,כימ"ב, 202
 .) 194בהע'הנ"לבבלי(שרידיהספרדיבדפוסאףזוגירסאיכ"ה .) Iהיהגלותארישמדביא'חגרש

קבוצות.כמהמסתמנותכאךהנידוךלקטעכתבי"הידובגירסתכולם,אחדמעוראינםהנזכריםשכתבי"הידואעיר
בלשוך .) 171 , 168הע'לעיל(ראהמשותפותסופרטעויותאףלהםשישויתכךמאד,קרובהוכימ"בכי"אגירסת

קירבהשישואפשרבלבד.וכימ"בבכי"א"ודשמיע",מצאתי"ומשמע",במקום ,) 172הע'(ראהקמיה"לי"ומשמע
"דבישגירסתלךלומרלקבוצותהפילוגאתוציינתי .) 108לכי"ועצמאותסימני(וישבגירסתםוכי"לכי"קביןאף

המסכת,שלהראשוךהפרק[לגבילפילוגך.וקודמתהללולקבוצותהמשותפתהיא,עתיקהגירסאגלותא"ריש
 ].) 1הע'לעיל(וראהברוריםמסירהענפיומצאהגירסאות,אתבדקשרמרעדיאל

 • 184הע'לעילועייךמתוקנת.נראיתזובתיבהח'אות 203

וראה ."[שלארונועליושהגיךמשוםדנוראמעמודאאיתזקדלאחגאאיענשדלאהא'"פי'הגליוךהמשך 204
להלך.

רש"ישלדורםבךהיההיתוםבךשר"שכתבלשםבמבוא • 117עמ'תר"ע,ברליךחיות,רצ"פמהדו' 205
תרביץאפשטייך,רי"ךועייךשם.ועייך;ערבית,באיטלקיתהפירושמתוךלועזיותמליםורשם ,) XV(עמ'ותלמידיו

הירשברג,ח"ז :) 707 " 702עמ'ב,שמיות,ובלשונותהתלמודבספרותמחקרים =( 32 " 27עמ' ,)ץ"רת(ספרדא,

 • 256והע' ] 42 [עמ'להלך,וראה • 387 " 385עמ'(תשל"ג),מבתרביץ

רש"י.בשםהנדפסעללעילעייך 206
 • 301עמ'תקיג,סי'תשי"ט,ירושליםשלזינגד,רש"שמהדורת 207

שינוייםשם,הרש"סשהביאהתלמודבנוסחופירושה.הגמר,אגירסתלהדגישכדיהפיסוקאתשיניתי 208
ד"השםל.עילהרש"ס,שלעצמובלשוךועייךשבנדפס.ענש""איענשבמקום"איענש"וכתבהנדפס,מךקלים

הבא.ומשמע
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הרא.גליתארישזההינאשרבהשיטהפיררשבארתרלהלןראינררכבר 209שלנר.ם iבשסי'
הזאת.הגירסאעלהמקשיםבהשפעתע"א,כהשבדףזה,דיבררנמחקכברבנדפסרבידאי

אתמצאנרחגא,בר'הראשהמדיברהשיטהידעל 210קדרם,אשכנזיבפיררשרכבר

דלארהאיקמיהלאררנא"זקפה :"רתאלגריש"דביחרקמלראהרהה
רתאלגרישדביעליה.יאגיןאררנאדזקףמשרם 211 ] 1 [חגיאיתזקר'דלאנענש,

רש"יבפיררשנמצאההגהה,הזכרתללאאבלרכלשינה,זר,פרשנרתכשיטת ."'יגרסלא
שרפרשלא ] 1 [חגאיר'איענישדלא"האיקרפפר:רבמהדירתיעקב,בעיןהספרדי,שבדפרס
תנאיםיחרסי(בעלאחריםאשכנזחכמיראילר 212רכל'.הרנא"דרבלאריניהדזקפיהמשרםהעמרד

ספריע"פגליתא"ריש"דביגירסתהזכיררלאבתרספרת)ר"ישלנבדרשמראלרר'ראמיראים,
המחבריםאצלזרנטיהרגברהר"ח.זrכפיררשארגאיןשרירארבמאיגרתרקאלאכלל,התל.מרד
שלמי.הירין lמלמחקהראףבבבלי,גלרתא""רישגירסתלדחרת
 213שביררשלמי,גליתא"רישהינא"רבבגירסאספקלהטילשאיןירצאלעילהנאמרמן

"ריששגירסתאחד,מצדנפצאהבבלי.גירסתבעיקררמקרימת 214רבה,בקהלתאףהנמצאת
גלרתא.רישהיהלאהאמיראהינאשרבהמקרררתמןבררהרמאידךהיטב,מקרימתגלרתא"
שםלעילקטןמרעדבבבליספריתית.בהעברהעסרקיםאנרשכאןבכךהראהדברפתררןברדאי

נארתמקרםהמסדרמצאזרפרשהראחרירב,תלמידהרנארבשלמרתרעלסרפרע"א)ראש(כה

הרנארבעלהסיפרראתלפנינר,שלמיבירישכמרתרארץ"ישראלי,אגדרתקרבץמארתרלהביא
בלבד,השמיתדמירןבגללמתחילתןאלרפרשירתהיסמכראםראףר'חייא.רמערתגליתאריש
זהאיחייימתיךהראשין,.שלהמ,שכיהשניהסיפירנעשהבסגניןשלפנינינינהי,ערבדייתרי

קביל"ילאגליתארישהינארבעלאמריבקיה"ר)(יבזהבירישלמי 215אחד.הכלבעפיןכאילי
יברכהלעילם".פסקהלאזרעיתיהכןליה,מתיבעלייקבילדלאכמהאמרין,ליה,מתיבעליי
דלאבלשין"האיבבבלינמסרזהדבראביתם.מקיםממלאיםשבנייגליתא,לרישהיאיאה

שכברילאחררב,הינאתלמידרבעללהסיביקשהזהשפרטאלא 216גליתא",רישדבימיענשי
היאאיפיאזייהיראהזה.לשיןמחיקתעליהיריהמגיהיםבאיאחד,סיפירהסיפיריםנעשי
המעשים.באיחייאחריןשלב

 ,ט.עמ'קיפפר,שלבמביאייעי' , 4עמ' ,) 210בהע'(להלןזק"שרמי"לראהגרשם,לרביניזהפירישיחיסעל 209
 .) 195הע'(לעילזק"שר"ניראה

יעייןעז.עמ'תרצ"ט,ירישליםזק"ש,רמי"למהדי'ז"ל,הראשיניםמרביתינילאחדמשקיןמסכתפיריש 210
 • 184הע'לעילראה 211רש"י.פירישממהדיריתכמהדירהזהפירישהמהדירשמזההבמביא, 3בעמ'

בכה"י.שהיאכפיחגא", 'ר"לתקן:ישחנא" 'ר"במקיםקיפפר,יבמהדי'בבלי.שרידיע"פכאן 212
יכ"הבכי"ל.בכתיביתיכןסיריליי,בד"שבכי"ל,כלאיםבירישלמיגליתא""רישאיתאהמערה,במעשה 213

"בריבקיה"ר:נאמרליה",יתיבחינאלרב"נפיש~ירישלמי:הכתיביבמקים .] 31 ]עמ'לעילראהפעמים,בקיה"ר
מבחינתהיאשמייתראלאלעיל,הכתובעל"פיאמיתיפיךישיהיאליה",דיתיבגליתארישהינאלרבליהנפש

"רישליתאבכלאיםבכי"ייתר".גליתא,"ריש :)א"ע(קטילשםאמת.איתבספריאכן .) 230ב.חע'(יראההסגנין
להכא",אסקיניהגליתארישהינארבדמר"כדשבמקיםשלם,דיבירשיבשזה)בכ"יששכיח(כפיאבלגליתא",

יכי'.אמרין""היןיממשיר:תיבית)",כשתירייח(כאןדהיאדרכההינאכרבהייה"כדשם:איתא

הקידמת.בהערהראה 214

 • 11הע' 117עמ' ,) 205הע'(לעילחייתרצ"פיעיין 216להלן.ראהבא""אריניעל 215

'זד

't' 
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אתתליילאחייא,ר'במערתגליתארישהינארבאתלקבירשהחליטימסיפרשלמיבירי
המשיתף(הבבלי)מיצאםבשלאלאהראשין,שלמייחדתזכיתבשלאיתירתיבשל רבדה~,~~,
הקדימרההיאהטעםיבמקיםייתר,מכיבדטעםלימררציבקרה"ר 217דידהין".מן"דהיאבלבד:

דמיכנאכדליןאמרגליתארישהינא 'ר"עצמי:הינארבשללצייאתייהכניסיהיהזההדבראת
ליה"יהביןאנן"אןהירישלמישאלתשםשנמצאתבבבלי,יאילי 218רבה".חייאר'גביהאעליבי
ריבץהינאירבבישראלתירהריבץחייא"רבלהחלטה:אחרטעםנתנינינחא","היכאבלשין
הארץ-ישראלי-הקיבץמןניסףסממןהיאתירהמרביץחייאר'בישראל"-שהיהתירה

כלרמר,המפרשים.כפירישע"א,קרכתרביתע"פבידאיהינארביעלע"ב,פהב"מיכבבלי
האמירא.הינארבעםגליתארישהינארבעלהמסירתאתקישרכברבבבליזהלשין

שלי:התנדביתימתיךלגפריהירישלמי,לפינעשתה,זיבמציהלעסיקחגיר'שלבחירתי
כילתלמידאידאיקמתיהליהמעיילנא"אנאאריך:טעםניסףבבבליליה".יהבעליל"אנא
אחר.ממקיםשנשאבילשיןמסממניבנייזהשטעםינראהיבי'.שנין"סריתמניברהיינא
 219תלמידאלכיליהליהגמירנאיהיהשביןסריתמניברהיינאכדכהנא,"א"רע"א:סגבשבת

"יהיה T_S F:220 11 ) 1 (. 168בכ"ייהנה,יבי'.פשיטי"מידיייצאמקראדאיןידענאהיהרלא
התלמידכלשלמדפירישריאיןדייקנית.גירסאשזיהיידרמהתלמידאי".לכיליהליהגמירנא
 lניסףתיעידמעיןמהייהבמי"ק(יהסגנין 221 .•תלמידיכללמדשכבראלאהש"ס),(הגמרא,

הגמראבעללפניהיהמהכמשקףבמי"קהלשיןאתריאיםכשאניבשבת,דאי""תלמילגירסת
דיבירפירישמקים,מכלקטן.במיעדבלשיןנרמזיםמשבתניספיםקליםסממניםגםבשבת.)

לסיףלהיליךהיאזהלשיןתפקידעיקר 222המפרשים.בדבריקצתמגימגםעידקטןבמיעדזה

/ 

בנספח.להלןראה 217
 " Seine Leiche fiihrte man, wahrscheinlich seinem letzten Willenהטעמים:שניצירףגרץ 218

gemass, nach Judiia ... und sie in den Begrabnisgrotte R. Chijas beisetzen liessen, weil beide 
292 , Babylonier waren", Geschichte, IV, p : ,היציאיהיאהנ"ל).ע"פ(יתקן 385עמ'ב,גרץ"שפ"ר

rwahrscheinlich 
שינציני,דפיס : T-S NS 329. 879, T-S Misc . 24.128כי"מ, , 108כי"יכי"א,הנסחים:בריבכ"התלמידא. 219

יעקביבעיןס,אית , 132עמ'דק"ס,יעיין ,"ס"שה"החדשים:בדפיסיםלהלן.יראהד"ר.יעקבבעיןיכ"היד"י.

"גמרא".חדשים:דפיסים

הגניזה.מןהדייקנייםתלמידספריבקטעילהיפיעשעשייהסגניןאתמזכירהכתב 220
כב,התלמיד,לשיןבאיצרזהסגניןראהקריבים.אלהמיבניםשניהייי,לאאישיהיי,הקירבהמידתאףעל 221
 ...תלמידאבמקים"כאןכתב"היד:לגירסת ) 9(הע'שםבכרכייןייפה . 315עמ'מדרש,ערכיבכר,יראה , 1093עמ'
'תלמיד''',בשםנקראהשבעל"פההתירה"כלבכר:שםכתבהמינח,למשמעית '.''אכ"הבמי"קכמיתלמידאיצ"ל
אדם".של"לימידי"לימיד",אף:להיסיףראייאבל
מעשיי"אתיידעיאני )!(שמינהבןמשהייתיתלמידיכלקיימתי"שהריאלנקאיה:לר"יהמאירבמנירת 222
י"ח"בן : 125עמ' ,) 197הע'(לעילהייחסיןבספר .) 284עמ' ,]גכררצילים,[מהדירתאחלקענעלאי,(מהדי'יכי'

בגיפיקדיש"אנאבקצרההיתיםבןר"שבפירישיכי'.קרי"ראהילאהינאמרבהתלמידכלכשלמדהיהשנים
דש"יבפירישאגדית.בחידישימהרש"איעייןיכי'.קמיה"ליישמענאיאזילכדמפרששם) 6כבהע'בגיפי, :ל"צ(
לפני"שמשתייעקב:בעיןברש"ייכ"החייא"!דר'לפניישמשתיקמיה, ) 172הע'לי(ראה"ימשמעקיפפר:מהדי'

איחינא),דרב =דר'~חאפילי:(אי"דר"ה"בקיצירכתיבהיהיאיליהינא.דרבשצ"ל:סיפר,טעיתיהיאחייא".ר'
אלאיעקב,שבעיןהמפרשעל ) 2הע' 95עמ'ב,(חלקידירשיידירדןרבעלתמהיכברהקידם.הדיבירמןשהיכפל
סיפר.טעיתאלאשאינינראהכאמיר,
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בערבדיה,"וידעיחסידרתר{מעשירהכיר 223הרנא,לרבמשמשרחגאר'שהיהרלרמרהדיברר,
רהראהיה,חסידכלרמר,תעניתא."ארבעיןעלהריתיבדתפילירצרעהליהאתהפיכאחדדירמא
אףברדאיאחררת.עביררתשרםבידרשאיןלרמר,ררצהממש,שלעבירההזההקלבדברראה
"תריןע"ד:עזה"ב,פ"בחגיגהיררשלמירכגרןבאגדה,הידרערתממעשירתכסממןבאזהענין

דין ...בחילמאליהאיתחמי ...חסדליהאיתגמלרלאמינהרן,חדדמך ...באשקלרןהררןחסידין
אלאירמרי,מןחרבהעבדלאליהחסחסידא,ההראעבדחרבארמה ...בהראזלחרבאעבדחדא

רכר'.יד"שללתפיליןראששלתפיליןהקדים,אחתפעם

במקרםאבלמעמד,בארתרשנהשמרניםבןהיהחגאשר'בכללמסררלאבבבליארמר,הרי
רהנה,בקהלתרכר.'שנין"סריתמניברהרינא"כדראמררלבחירתר,בטעםהגילבעניןנגערזה

נאמר:הבבלי)לסגנרןהיררשלמיוםסגנרןהמעברכאן(רכברליה"מעייל"אנאלאחררבה,
1 

לרמר,רכאילרירמי,ה."מןקריחמארלאתלמרדיהררגיל'הרה,שניןעשרתמניבר"אמרין
 224פשרט,טעםהרארלכאררהזה!למעשהשראריזכרירתיר,ראלרי"ח,בןהיהעמדמתרבאר

לררנכפלרשנהשמרנים·בןמשםיצא ...סבאגבראדאת ... "כביררשלמי:שםלהלןאבל
הלשרןכפשטכשנפרשאלר,אתאלרכסרתריםנראוםבקרה"רהדבריםהנהשנרתיר."

סגנרןכאןשצררפררדרמהשעה!בארתהשנהעשרהשמרנהבןשהיהכברנאמרהרי-שם

להםמקררשבזה,הבבלידברירכאמרר,אף 225עשרה).רשמרנה(שמרניםיחדרהבבליהיררשלמי
ריש 226הבבלי,מןזהמדרששהרשפעהחרקריםהעלררכברי.לבבבאחרקרםמב

כללמרתישככרתריר,לפניישמשתיילבןכלימר,י"ח.בןכשהייתיתלמירישהעמרתיבערך:לפרשייניח 223
להלן.יראהלשינית,כמהצירפילפניניבבבלישמאמקים,ימכלשם.כבשבתיבי',תלמירי

עללחזירצריךאיניסכנה,לירילבאעימריאפיליבי,ירגילתלמיריכלהעמירכברלפרש:יאפשר 224
 ,הדראייימיןתלתיןלי"איתרחהמית:למלאךהנאמרימקבילתה,ע"אכחקטןמיערראהתלמירי,

לתלמיראי".
בשבחי"אמריכתב:ליישבבכרישהריבקיה"ר,בסתירההרגישייסףעץבעל • 97הע' ] 20עמ'[לעיל,יעיין 225
 • 101הערהיעייןהזקנה"!לעתהיתהזייהמעשה ...שנה ח"'ברשכשהיהחגיר'של

הררשיתצינץ,ראהבכללם.בבבלייהשימישטעמים,מכמהיחסיתמאיחרזמןלקןה"רקבעיהחיקרים 226
 Theodor, JE, VII, p . ; 242עמ'ג,ירירשיי,רירדירלשם);אלבקשלהעריתיי(יראה 129 " 128עמיבישראל,

עהירשםבהערית).תצי,תצד,עמ'רבה,ייקרא(יראה 51 " 50עמ'המשנה,לניסחמביאאפשטיין,רי"ןיעיין • 530
דבריםעליכתב .) 6הע' 51(עמ'היא"מאיחרשקה"ר"מפנימאיחריםמחיביריםרבהבקהלתהבאיתשישאפשטיין
יר"ליבי',בייק"ר"כיבבלי).בתלמידהשתמש(שכברהמאיחרהמסדרשלהם"תיספהבקיה"ר:אחתשבמימרא

כלעילאלאקיה"ר,שלהקדיםלמסדרמאיחרכיינתי,יאיןעליי.יהיסיףלייק"ר,בזמןמאיחרשקיה"רשם,
שכיינתידימההמדרש",שלהאחרין"המסדרשם,אפשטייןשללשינייאףמאיחר.קיה"רשסידירהנ"ל),(יכדדי"ד
(ראהאפשטייןשלבדברייאחרתביינהלהטילאיפיאיאיןמאיחר.שקיה"רכלימר,ענין,יאיתימשמעיתלאיתה

מבבלידבריםבהשיששבבמ"ר,י"אבפרשהשי"רעסק ,) 113עמ'אשמדאי,ערךב,(חלקמיליןבערך .) 227הע'

בבליבתלמידכליהסיפירהכיתבראהשכברחיבירי,זמןאיחירזהממדרש"ימבי~ריכתב:זי,פרקראשגיטין

מקביליםשאמנםיקיה"ר,שהש"רשםימשיהיבי.'אשמדאי"שלהמעשהיכלבקצרה,מצייןיעליישלפניני,
עידראיילאבזמןמיקדמיםהםההםשהמדרשיםבעביר"יזהיכתב:שם,בגיטיןמןהבבליהביאילאאבללבמ"ר,

מדרשעלמשפטייכמיציאמדיי,ייתרסגנינישהכליליחבלבגיטין.כלימר,שלפניני",הבבליתאגדהכיתביהם
אימרהיהבידאיממש,הבבליללשיןדימהשלשיניבקיה"רהמקימיתבאחדדןשי"רהיהאםברםבילי.קיה"ר

 L. Griinhut, Kritische Untersuchungdes Midraschיעיין:יבי.'חיביריזמןאיחירזהממדרששמביאר
34-41 . Kohelet Rabbah, Berlin 1892, pp . ילשלילקיה"ר,מדרשלהקדיםרצההנ"ל,שי"רדבריבסיסיעל

מפריכתה.טענתי,תימבתמשהיאייתרשהביא,היחידההדיגמאברםהבבלי.מןהשפעהכלממני

>r 

'<.'" 

11 

! 
f 

I 

I 
I 
i 

I 

 155הבבליבתלמידההיסטיריתלאגדה [37]

~'~: 

רר'חייא(בר'בקרה"ראחרמעשהעלרלמשל,יחד.גםרהבבליהיררשלמידבריהראשמצרף
הבבליבנרסחביןהשתמשכברשמסדררספק"איןגינצבררג:ר"לכתבהקבררת)בביתירנתן

השתמשכאלרלנרנראההנרסחארתשהרכיבידירעלזה,מעשהשלהיררשלמיבנרסחבין
כאן·הזההדבררכעין 227המעיין".יראהכאשרהרא,כןלארארלםשלישי,במקרר

ממששהראבא","אררנרעניןהראשםקטןכמרעדהאגדהבדבריבירתרהמפליאהדברברם

רצףהלארררבי!שבימיהקדרםגלרתאדישהרנארבעלכלאיםשלמיביררזהבענין
בבבלירהןכלאיםביררשלמיהןרהמערה,חגיר'רסיפררבא","אררנרהנרשאים:שנישלההזה

שללבבליהעברהאלאהיסטררית,מסררתאינםהבבלישדברילהסיקעליכרקטן,מרעד
רבשלמיתתרלפרשתרנתחבררשצררפרלבבלי,ארץ"ישראליקרבץמאותרחרלירתחרלירת
כמעשהשלאראיחרין.דרמרתפרשירתאחת-סמיכתליחידהנארגראחר"כךררקהבבלי.הרנא

בא""אררנרמרפיעגלרתא"),"רישענין(עםשביררשלמיכמתכרנתרכמעטבבבלישבאחגי,ר'
מימימעשהזהחכםעללשנרתאי-אפשרחריהאמררא.הרנארבשללזמנררהתאמרתבשינריים

ישראל?בארץכןייאמרלמיהאמררא.הרנארבעלבא""אררנרלרבישייאמראפשרראירבי,
(גיטיןליה"כייפיהררמיכףדא"יחשיביכהניאסיררביאמירבידאפילרהרנא,רב"שאניהרי
מיניהרישיןלדלריילןהרהלאהתםהרינן"כילרמר:שיכרליםהם .)א"עככמגילהע"ב,נט

הרנא!,רבעלראשרנימקררבידנראיןזהכללפי 228קטן).(מרעדבתרין!"אתאהבא,אתינןהשתא
 •ההמשךכבר".שהיההיה,"מאיהמסתיימתכלבד,הראשרנההפרשהאלארפטירתר,האמררא

לנרשנמסרכמהרע,דברדם.רעיישראלמארץמקרררתציררףע"ינרצרלהתם"אסקרה"כי
ראפשרישראל,בארץלקבררהזההרנארבאתשהעלראיפראנאמרלאהראשרני,בחרמר
 229בבבל.שנקבר

/' 

והירישלמי:הבבליניסחלגביבכר,כתבזהמעשהעליבן . 300עמ'א,בירושלמי,יחדישיםפירישים 227
"הגירסהריקח:ד'כתבאחרמעשהעל .) 25הע' , 183עמ'ב"ב,התנאים,(אגדיתבקה"ר"מורכב"ימשניהם
שלניהעיקרייתהמסיריתשתישל(קינטאמינאציה)מיזיגאלאהיאשאיןאף"על"פיכד) ,א(רבהשבקיהלת
שלהטקסטמסורתבתילדותבולטים"קייםפרנקל, "יעי' .) 10עמ' ,]ל"שת(לט(תרביץיבי'בבלי)"יה(התוספתא

הצייניםמןהרבה . 56עמ'תשמ"א,ירושליםג,למדעי"היהדית,השביעיהעולמיהקינגרסדבריהאגדה",סיפירי
 Midrash Qohelet Rabba, Chapters 1-4, dissertation, Jewish Theolo-הירשמן,מ'אצלהיבאיהאלה

1982 gical Seminary of America, New York . זמןשלזובשאלהשליאחרתדעה , 78 " 58עמ'שםיעיין
ע"פהנישאאתילבןשעידהירשמןעליחזקהשם. 101 " 97בעמ'ראההנידין,העניןילעצםלבבלי.ייחסיקיה"ר
בילי.המדרש

הפרשהתלהישראל"לבניהמטיתראשיאלמשהיידבר"כתיבע"ג:עיה"ח,פ"אחגיגהירישלמייהשוה 228
ליתאיןא"למטות,ראשיחונארבאסי) =(יסארביקימיאמרין ...נרריהןאתלהןמתיריןשיהיהמטיתבראשי

אילאר'שם,במי"קשהוזכרהשניהזיגמטית."לראשיראשחונארבמטית,ראשיאינוןמאןמטיתראשיחינהרב
רעתא,מהאיליצלן"רחמנאלזהזהיאמריחנינא/חנניא),ר'אילעא, 'ר(מקימיתבכמהזהעלזהחלקוחנינא,יר'

הגמראבעלשצירפםיאפשר ,)ב"עסהב"קע"ב,מהכתיביתע"ב,פב(שבתרירך"מרעתאליצלןרחמנאאררבה
עמ'ואמיראים,תנאים(תילדיתישראללארץיעליבבלייםשהיילטעיןאפשרשניהםעלהענין.להשלמתבמי"ק

השלישיברירהייאלהחכמיםארבעהלכך.ישירהעדיתאיןאבל ,) 242 " 241,עמ'לתלמירים,מביאאלבק, ; 143
להביאםשקשהייתרנראהשלפניניהמקוריתשארשלפיאלאיחד,להזרמןיכיליםהייישמא ,'''אאמיראישל

לפנייינפטרחנינא,מר'מביגרכנראההיהאילעאר'אסי;ור'אמיר'שלכתלמירםרומהאילעאיר'אחר.לפינדק
 .)ד"עסגה"ב,פ"גקידישיןירישלמי ; 91 " 84עמ'אילא,ר'ערךלירישלמי,השמיתאיצר(ראה
בריביכ"ה ,)] 43 ]עמ'(עייןלהלןיבנייחייאר'בקברבטבריא,הונארבשלקברימאיתרהמקיבלת,בספרית 229

קברישמזכיריםייש . 129 " 128עמ'ירישליםתש"ח,אבית,קבריאיש"שלים,מיכאלראההביניים,מימיהתיאירים
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האגדהבקרבץעצמר,היררשלמילפיהיסטרריה,לענייניהנרגערתאחדרתלהבהררתמכאן
 230חגי,ר'שבימירזהרבי,שבימיזהגלרתא,רישהרנארבשנישהירבבירררירצאהנידרן,

 23דלעיל),ומסקנתנרלפיהאמררא,הרנארבעםלהםאין(רדברישראלבארץנקברירשניהם

ברראיןפשרט,נראההם)שניםביררשלמיגלרתארישהרנאשרב(כלרמר,לכשעצמרזהדבר
ראף"על"פי"כןדרררת,בכמהחרזריםישראלשבארץהנשיאיםשמרתשאףרכמרלהתמיה,בכדי
רישהרנארבשניביןהישרראףרמקצתםכפשרטר,זהעניןלקבלהמחבריםלררבקשההיה

 233הזמנים,סדרלפישם,ביררשלמיהברררהההפרדהלמררת 232רעשארםאחד,אלה,גלרתא

הובארבקברמזכירמטורלהבבימיןריוהבה, ,) 1והעי 129עמי(שםחייאריבמערתשלא(רלתא),אחרבמקום
ורבסיביויוסףהובאורברבפפאקברושםיהורים,מאותשלשכמוובהקוצובאת,לעירמיליןשלש"ומשםבבבל:
מימהרויז"ל,בבימןרישלמסעות(ספריום"בכלישראלשםרמתפלליןכבסת,ראחראחרכלרלפביחמא,ברירסף

תיעורלשמשיכולותאלרמסורותאין .) 2הע' 128עמי,אברת,קבריועיי"ש;מה,עמ'תרס"ז,לובררןארלר,
בתלמרר.למסופרמתאימהאיבההאח~ובהשהמסורתמעניןשלבו,לביררןהיסטררי.

הראשרןבמעשהרוקאזה,לעומת . 213העילעילראההמערה,במעשהשלמיבירוגלותא""רישלגירסא 230
כ"הבמפררש.כןהגררסתביררשלמיהבוסחמסררתיותרחלשהגלותא,ריששהואמוריםשהכלבא","ארובושל

בעיןיררשלמימתלמורבלקטים"ב"מדרשיםשםרכ"הלהכא",גלרתארישחובארבסליק"איןבכי"ל:בכלאים
תשובות , 77עמ'גארן,שרירארבבאיגרתהירושלמיבהבאתגםואיתאסיריליו.ובר"שראשון,דפוס,יעקב,

 • 306עמיבב"ר,וכ"השל,עמיעהרעבריי"מהדריובפרדס, , 176בעמישמטסיי ,) 62העי(לעילהרכביהגאובים

גלותאריש(מחוק){להכא}הובארבסליק"איןבכי"ל:רבכתובותלהכא",הובארבסליק"אןשם:כי"רבכלאים
מחיקתהפרדס).וספרגאוןשרירארבבאיגרתואיתאשם,הרכביהגאוביםבתשובותליתא"להכא"(תיבתלהכא"

הסרפר,מעתיקממבו '''כבגלרתא""רישכתובהיהשלאבביחאםמרסבררתלהלן,שוברכתיבתהבכי"ללהכאתיבת
היהשלארבי,בפיבאהגלרתא)ריש(ללא:זוגירסאובאמת,כתיבה.כדיתוךכןרהוסיףבגלירן,שםשהיהאלא

"רישגירסאותאיפואבראותזהולפיגלרתא.ריששהואמובןההקשררמןחייא,ריעםבדבררכןלהוסיףצריך
הרי , 232העילהלןראהלמעשה,ממעשההועברזהשמובחלרמריש(ואםהאמתאלהקולעפיררש,כלשוןגלרתא"
להפך).רלאהראשרן,אלהשבימןהרעבר

כמרריבימיבפטרדהואריבימישהיההרבארבהואזהכילפרש"ואיןרל:עמיראמוראים,תבאיםביחוסי 231

הב"לתוסיוהשרהלעיל),רעייןעיי"ש,גלרתא"רישרלאהובא,רבהאמרראהואהשבילדעת,ן(אבללמעלה"שכתבי
דמך.כדד"השם"כתרבותלירושלמיהעדהרקרבן ,) 175העילעיל(רמ"שחייאורביד"ה

ואלרמפימשמערה"ברבביר,חייאריאחרבפטרגלותארישהובאדרבהכא"ומשמעכתב:סירילירהר"ש 232
רבאהרבדלרמרבכרןרירתרע"כ.התוספות)(לשרן ...הוהאחרהובאדרברב"ל ...בתוספותרכתבומגלחין.

רצוברהשלום"!מפבידברירחייאריששיבהאלאהכא,אמריבןוה"בלעילקאמרגלותארישדהאא,והללעיד
רכןרבביו!חייאר'פטירתלאחראח"כ,ומתהיה,חיבאמתאבלרבי,אתלפייסבא""ארובראמרחייארילרמר,

אלאשבפטר,הואובביוחייאורירישמתרשלאחרכדלקמן,רליתא,בבבל,שבפטרבא,"ארובושם:לעילבפירושו
מתרא"כבאאררברעלירחייארביקאמרדלעיל"תימאאשכבזי:יפהלר"שמראהביפההשלום."מפבידברירששנה
בעלגלרתאי.'רישתרידהורס"לדלאנראה ...התרסיומדבריהוו,גלותארישהונארבתרירשמאחייא,רביבחיי
הנ"לבירושלמיכיהרגישרלאלמה"ותמיהה :) 175העי(לעילקטןבמרעדהתרספרתדבריעלכתבהדררותסדר

בפיררשהבבליאחרינגרררמחבר~םרכמהאי",בעמיזא"ז,'סותריןהירושלמיודבריר"הקורםמתחייאדרימשמע
רישהכאליה(וקרוזבתיבהארישהיההאחרון"וזהדמך:כדד"הלכתובות,הפניםבמראהכרגיל.הירושלמי,
ור"הר"הקודםמתחייאשרי ...שםבירושלמי"ועייבא:ארונולמעשהבפירושג,פל"ג,לב"רמהרז"וגלותא)."

צייןפ"טרבקוה"רוכו.'רב"תלמידהאחרוןר"העלשהכוונהלפרשיתכןאםבירושלמיוצ"ער"ח.במערתנקבר
דנראהגופאכלאיםסוףבירושלמי"עייןשם:מו"קלתוסיאורהבקרןבצ"ע.והשאירבקצרה,הנזכריםלדבריו

דורותועייןלהאריךי.'"איןוסיים:פרנקל,ר"זדברי ] 30Jעמ'לעילועייןהיוי.'דשניםוצ"ל .. ,זא"זכסותרין

";," 
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בדבר,תימהשרםאיןזה,שניגלרתארישהרנארבעלנרספרתעדרירתהרבהמצאנרלאאם
גלרתא""רישנקרארמקרמרתרבכמההתלמרד,מזמןהגרלהראשיעלהתיערדהראדלשבכלל

ש ,נאררהב"ראיתא:א,ג,רבהררתבמדרשמקרם,מכלברםשמם,הזכרתבלי
העטרה,רהרםהמצנפתהסרדכתי'דיןמהרליה,אמרא,חסדברללאשאתגלר

רמילדחסידאנתליה,אמרהערלם,מארמר'העטרהרהרםמרברתינר,המצנפתהסרליה,אמר
מהרחסדאילרבשאלשלחגלרתאריש 235"כהדאע"ג:כדהט"ז,פ"טסרט'הביררשלמי 234חסד",
העטרה,הררמההמצנפתהרסרהא"להעטרה,רהריםהמצנפתהסיריי'אמרכהדכתיבהדין
עלאחרלדרשבצמרדהדבריםהרבאררבהבררתחסד",רמילריחסדהראראמ'ירחנןר'שמע

 236 ,ל
 ,מהיררשמןשםהדבריםשהרבארראפשרעצמאיתמקבילהשהיאאפשרפסרק,ארתר

/' 

והעניןבירושלמי,בזהט"סלנו"וישכתב:שםמובהעי • 246עמיהצילום)במהדורתה(כרךשניחלקהראשונים,
ש"רישלומררצההואאףוכנראהלשם,בהוספותמצאתילאבהוספותי.',ויבוארהימיםמעשיעלאורמפיץ

דורדורוראה , 250 , 606עמיועיי"שהאמורא,הואזההונאשרבולומרסופר,טעותהמערהבמעשהגלותא"
 ~"רוהשוה , 132עמ'תרס"ט,ברליןשלישי,חלקישראל,תולדותספריעבץ,וזי ,) 164(ועמ' 95ג,עמיודורשיו,
חגי:,ריבערךבהערה) , 324עמילתלמודים,(מבואאלבקר"חוכתב . 1074עמ'ואמוראים,תנאיםתולדותהיימאן,
גלותא'רישהונאברבהמעשה ...שבירושלמישםבתוספותהעירוכבראמנם ...מסופראכה,קטןמועד"בבבלי
התוספותכוונתואיןרבי!בזמןהואכאילוהמערהמעשהתופסהרישלנוי.'חגיריזהאיןכןואםרבי,בזמןשהיה
כא.אות , 75העי , 308עמיצונץ,שלבישראלהדרשותבספרבסוגרייםשהוסיףמהוראהבא.ארונומעשהעלאלא
 , 256העי ] 42Jעמילהלן,וראה . Encyclopedia Judaica, VIII, 1074, bottomועיין

לעיל(איש"שלום,הלוגראשהונארבבטבריההקבוריםביןשנזכרהט"זבמאהעודישאגב, 233
רילכפרטבריהמחמיהדרך"ועל,שם:המובאאבותיחוסלשוןאצייןעוד • 257העילהלן,וראה .) 128עמי , 229העי

בטבריה,"?מערמדהקבורהוא"מיקוק,ש"חועייןגולהי.'ראשהובאורבמעומד,קבורשהואאומריםירמיה,
הגר"ש(ולדברימעומדנקברירמיהשרילדעההמקוראתוציין . 100 " 97עמיתשכ"ג,ירושליםב,ומחקרים,עיונים
מימסופקיםהיוהמאוחריםישראלארץשחכמישםוהראה .) 250,עמי Texts and Studiesעייןשם,ליברמן
קביל"ולאהשבי:גלותארישהונארבלקבורתמתאיםהדברשלפנינו,המקורותשלפילהעירוישמעומד.נקבר

ארון"העמידלשם:היתוםבןר"שבפירושוהנה,(בבלי).לארוניה""זקפיהבקוה"ר);וכזה(ירושלמי,מתיב"עלוי _
 '''אקבלתכןשהיתה"ודאי : 10העי 117עמיושםד"ןמוואעהיוםעדהוומורא,בפחדויצאהונארב

קדומהואףא"י,במסורתנשמרהזודעההריבמבוא).(עיי"שמא"יהיתוםבןר"ששהביאאחריםוכמנהגיםבימיו",

הנ"ל.לאיזכור
(במליםזהבסגנוןוכ"ה • 82 " 80עמיתשל"א,ירושלים , 164אוקספוררכ"יע"פלרנרמ"במהרוי 234

מהשםועייןהגלויות).ראשכלומר,גלוותא,הכתיב:צייןפרמא(ולכ"ישםשהביאהנסחיםבכלהמודגשות),
העטרהי.' ...הסרליח"אמרהמליםעלשסימן

ועייןחתנים.עטרותעלגזרודמתניתין:רישאעלמוסבשהואפירשוהמפרשיםבהדא.בכי"ו: 235

 • 237הע'להלן
כלבקורת,אגרתראה:להלן),כמובא(גיטין,הבבלימןהובאברו"רשהסיפורחיות,רצ"הדעתעלועלה 236
הדרשותעללספרבהוספותאלבק,ר"חדבריודחהוכברתקלז"תקלח.עמיתשי"ח,ירושליםחיות,מוהר"ץספרי

מבוארבה,רותומדרשרות(אגדתאלבקשללדחייתולרנרמ"בוהסכים , 17הע' , 403עמ'צונץ,שלבישראל
מכלשיששאלה,ובסימןכאפשרות,לרנרהעלהברםקנ),עמי ; 133והעיקמהעמי , 234בהעילעילהנזכרלחיבורו
רצהכןלהלן.ראהכתבתי,ליהנראהואת ".ונא"הםשהדהיינובסיפור,הבבלימןהשפעהקצתמקום
מדרשהואמהןשחוץאףקמה"קנ),עמי(שם,רו"רבמדרשבוררות"בבליותל"השפעותסימניםעללהעמידלרנר

שאיןממששלראיותישולמקצתםאחר,הסברעצמוהואסיפקאחדלכלכמעטאולםדבר.לכלארץ"ישראלי
נראה.אחרוןוכלשוןהמדרש.עלהבבלימןהשפעהכאן
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יש 237שלפניו,בירושלמיגרסשכךאוהוא,הונארבזהגלותאשרישהמררשבעלוהוסיף
הונא,רבנמצאשםואףובאריכות,מורכבת,ובצורהלשוןכשינוי ,א, Iעזגיטיןבבבלימקבילה

לןמנאכלילא 238הונאלרבגלותאריש"א"ל :וראמאנאהוה .ברהוא"שםאלא
קראחסרארב 239א"ללאפנויי,הונארבקםארהכיסוטה)(משנת .. ,רתנןמררבנןא"לראסיר
ארהכיארם,כלמראשעטרהנסתלקהכ/יג,מראשמצנפתנסתלקה .. ,המצנפתהסר .. ,כתיב
מילך",וחסראיןשמךחסראאלאמררבנןהאלהיםא/יל 240יתבירהויאשכחינהוהונארבאתא

 241המלכים,כררךעצמו,עבוראףעטרהעלשואלגלותאשרישלפרשאפשררבהברות

חסיר""אנתלומר:ראויזהעלהעולם,מאומותהעטרההרםבפרשוהיתר,חסרארבלוומוצא
אוסרהפסוקשאיןהכוונהושמא 242לו,חירשמהמרגישהסגנוןאיןלפנינובירושלמיוכוי,
ששומעהואיוחנןרילמהבירושלמיקשהשוב 243הזה,הזמןעלריברולאהעבר,עלאלא

1 

ששיבחווהואהונא,רבשמוהיהחסרארבבימיגלותאשרישרבהרותע"פונראה 244ומשבחו,
שבמקום(אושלישיובגוףיוחנן,רבישלשמועלהרברנמסרבירושלמירקואילוחסרא,לרב
וכעתבסיפור,האמוראהונארבאףנכללבבבליואילו ,) 244כבהעיחונה""רבצ"ל:יוחנן"/ירי

בשנים,אלאבשלשהנוחאינוהמעשהועצם 245חסרא,ורבהונארבגלותא,רישהם,שלשה
נמסרשעליוהואגלותא,רישהונארבשאותווקרוב 246וחזר,יצאכאילוהונארבעלוהעלו

חייא,ר/במערתשנקברבירושלמי

משם).שהביאמקבילאחרמקורבכלהיהשכך(או 235הע'עייןכהרא/בהרא?במקום:הונא""רב 237

בר"ק:ושםהרי"ף,עלבר"ןוהואהר"ן.בשםחסרא","לרבגירסאשהביאפלרבלום,לרמ"שדק"סעיין 238
עובדאעלשםהר"ן(וכתבשיבוש.השניאףובודאיהראשון,תוקןבד"חאי:חסדלרבישקלישר"א"ל
עובדאהןרפ"הברכותברי"ףלפנינואבלעומדין".איןבפריהרי"ף"וכתבםע"א:זשבגיטיןזוועובדאעוקבאדמר
דרבינא.)ועובדאעוקבאדמר

מחקרים =( 23עמי(תרצ"ו),זתרביץאפשטייןרי"ןחונא",רבדנפק"בתרשאילתות:בשרידיוכוי.א"ל 239
כולו,הדיבורליתארי"דבפסקי . 246העיועיי . 219עמיאוה"ג, ;) 440ב,עמישמיות,ובלשונותהתלמודבספרות
התלמוד.באגדותוהשוההוא,קיצורובודאי

אשכחיה".הונארבאתא"בסווף]שם:שאילתותבשרידי 240

שם.ועייןבכסא",לצאתגלותאלרישהוריחונה"רבסע"ב:סה"ו,פ"אביצהלירושלמיבדומה 241
בגולה").צדקיהו("ויגלהשםלבבלירש"יבפירושוראה 243הכבלי;ע"פפירשוהמפרשים 242
הדורות,סדרועיין ; 431עמ' ,)הכרךצילום,(דפוסשניחלקהראשונים,בדורותלהקשותכוונתוכךבודאי 244
תיקוניע"דרוזנברג,איועיין . 512עמיואמוראים,תנאיםתולדותבהערה; 390עמיב,גרץ"שפ"ר, ; 105 " 104עמי

חסדארבשלרבותיושלחברםיוחנןשרימסתברשאינווכתבבהערה. 85עמיתרפ"ח,לודזיבירושלמי,נוסחאות
כןשראיתילי(ודומהסופרטעותוהוא ,"אנוהרבשמע"כדושצ"להתלמידים,אחדשלבשבחוכךכלהרבה
הם!שלשהכאןשאףשומעאתה"שמע",מןמ"מ,יוחני.->חוניכלומר,היכן).כעתליזכורואינואחר,במקוםאף

הונארבאישים,שנינעשהגלותארישהונארבובבבליהיא,המסירהמעיקרהונא""רבשהכללתוסביר 245
בבבליהעובדאאףלפרשרצהוכנראההמקורות.אתשהישוה , 66עמיח"ב,הדורות,סדרועייןגלותא.וריש

ורצהותמוה. ."ג"רנקראג"כהיהתלמידוחסדאשרבכבלאהכיר"המזהנראה"א"כוכתב:בשלשה!ולאבשנים
רותשנוסחתזהלפיוהסיקתיקון).צריךדבריו(וסגנוןגלותא!רישהונארבשאיןלומרהירושלמימןלהסתייע

במקרא·שמצא,גדוליםקשייםעלהונאלרבגלותאריששהקשהנמסרבבבלימקומותבשנימוטעית.רבה
 • 241הע'וראה .)ג"עזה"ה,פ"ושם,שלמיירוב(והקושיאע"אסאויבמותע"אמהסנהדריןראהובמשנה,

הונאורבאבא"רביע"ו:כוק'טןכמועדהענין.מעיקרהואשבואחרממקוםסממןשלמשנישימושוהוא 246
לעילוראהע"א.כזבכורותיעיי .)גאות 91עמילשם,דק"ס(ראהוכוילאפנויי"בעאאבאריקםיתבי,הווחייאבר
 • 239העי
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עולםבסרר 247קמא//,הונא//רבבאיגרתוגאוןשרירארבמכנהרבי,שבימיהגולהראשאת

גלותארישכמהעלנמסרשםהאמוראים,בתקו~תגלותארישהונארבמוזכר 248זוטא
רבא//,חייאר/אצלישראלבארץונקברהונארב//ושכיבונאמר:ישראל,בארץשנקברו
רישהונארבעלאמוריםשהרבריםספקאיןישראל//),בארץ//ונקבר ,//ביכשו//(ז.הומסגנון

קטעבאותוהואאףהנזכרהאמורא,הונארבעלולאזה,סגנוןשבאשםהמקריםכשארגלותא,
סביר),נראה(וכןבירושלמיהמחברהשתמששלאנניחואם 249הגולה,ראשישלה//חכמים//בין

 250מרובר,גלותארישהונאשברבהנ//לקטןמוערבשמועתופירשגרסאולי

טובאהונארב'/ואיגבר 251נשיאה//,בימן//רהוההאמוראהונארבעלאמרגאוןשרירארב

הנאמרמתוךאלאכןאמרשלאוקרוב 253גלותא,רישמביכלומר, 252נשיאה//,רבימןרהוה

/ 

בסדרהלשון .) 83(עמיבסמוךלהלןשמזכירוהאמורא,הונאמרבלהבחינובזהשכוונתונראהברם . 76עמ' 247
 . • 23עמילתרגום,ובהערותשם,גירסאותשינוייראההכרע,צריך , 4עמיכהנא,קימהדויואמוראים,תנאים

בושחלוהאמוראים,לתקופתהחלקובמיוח:זרבים,שיבושיםבנוסחובירור.צריךזהחיבורשלאופיו.כל 248
לז,!ציון , 347 " 346עמיב,גרץ"שפ"ר,לשם;והערות 65 " 64עמ'בישראל,הדרשותצונץ,ועייןועוד.שורות,חילופי

ביןכראויהבחין(ולא 250 " 249עמ'הצילום),במהדורת(כרךהשניחלקראשונים,דורותהלוי, א"' ; 495 " 493עמי
תנאיםתולדותזה);בספרשעסקואחריםמחבריםאצלוכןהאמורא,לביןובינםגלותא,רישהונארבשני

 , 957 " 956עמיואמוראים,

הונארב"ונפטר : 75עמישני,חלקהימים,וקורותהחכמיםסדרנויבאוור, '''עשהודפסזוטאעולםבסדר 249
בתוספת:לזהותווניסההוא,גלותאשרישהביןזאתשהגיהמ~הרירבה"!חייאר'אצלישראלבארץונקברריבזמן

רי"!"בזמן

וכתכרביםקשייםכאןראה ) Jahrbucher !ur Judische Geschichte und Lite/'atu/' X ] 1890 [(לזרוס 250

כוללהתלמודיים,שבמקורותסבורוכןהאמורא,הונארבעםשניגלותארישהונארבהוחלףשכאן ,) 85 " 84(עמי
השנישהוחלפואפשררבהושברותהאמורא,הונאברבהראשוןגלותארישהונארבהוחלףוקוה"ר,ירושלמי
היאהגההחיךארישלקברושמזכירהדיבורלפחותאוזוטא,עולםבסדרזהשקטעהשערה,מעלהמכאןוהאמורא.

) glosse ( לונדוןגראסבערגמיבמהדורתואילוהתלמודיים.המקורותע"פ),ביןחילקמ"מא)לו"לז,עמיתר"ע
 A,D. Goode, JQR N.S. XXI ; 75העי , 308עמיבישראל,הדרשותצונץ,כהלכה.ועייןאותםוזיהההחכמים

151 . 1940), p (. 
הגירסאות.בשינויישםראה , 83עמ' 251

וכתכע"ב.שם,קטןלמועדחננאלריבפירושנמצאגלותא)רישמכיהונא(שרבהגאוןוכדברי . 84עמי 252
הלכתאאוכוותיןהלכתאוגרסינןגלותא,רישגבי) =(גביהדשכיחכוותיההלכתאהונארב"וכןע"א:קלזבשבת

הוחסרשמאלהגיה,(ואםכאן.ר"חלשוןעל , 5הע' , 376עמ'בבל,תורתשערירבינוביץ,רז"וועייןכוי".כוותייכו
באממשרש"גוכלשון .) 199העי(לעילהקבלהבספרוהשוה"כוותייכו-כוותייכו".)הדומות '''ערבינולפני

 183 " 182עמיראשון,חלקהימים,וקורותהחכמיםסדרנויבאוור,מהדויואמוראים,תנאיםוסדרהתלמודבדרכי

מקדמוניותעפשטיין,איועייןלהפך.ולאגאון,שרירארבאיגרתע"פשהואומסתברליתא).כהנא(וכמהדוי
ואיל,ך 181עמי(תשכ"ז),ד"הבר"אילןבר,מיוראה . XXXעמילמהדורתו,כמבואכהנאוקיתיב,עמיהיהודים,

דרךהוא(ואףואמוראיםתנאיםיחוסיבספרגלותא)רישממשפחת(שהיהוכןבנידוך.לומרשרצהמה , 191ועמי

 .») 30Jעמילעילראהתירוץ,
אסף,ר"שזהדברעלהתמיהוכברישראל.בארץהנשיאשהואלומרלויןרב"מרצהמתיבות,'לספרכמבוא 253

בבל,תורתשערירבינוביץ,רז"וע"א;קכדשלמי,הירומבואפרנקל,ר"זועיין . 164עמי(תרצ"ד),יאספרקרית
 • 377 " 376עמי
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שאףהגאוןיאפרהונא,רבצאצאיעלגלותא",ריש"רבי 254ע"אכהקטןבפוערשלנובנירון
רישעצפוהואהיהשלאפקופות,פהרבההירועלתרץ.כריגלותא,רישפרביהיההונארב

גלותא,רישהונאלרבשייכיםבפו"קהרבריםעקרילעיל,שראינוכפילמעשה,אבלגלותא,
ברובפקובלתגלותאלרישפקורבהיההונאשרבהיריעההאפורא,הונארבעםרברלושאין

להגבילווישהיסטוריים,סיפוכיןזהלרברפצאנולארברינוולפי 255זו,תקופהעלהספרות

השני,בכיווןהלךהיתוםבןר"שואילובלבר,שרירארבשלהתלפוריתלפרשנותאיפוא
הונא)רבבהן(שהוזכרנוספותשפועותהסבגלותא",ריש"רביבפו"קשאפרושראהופכיון

 256פתוכן,כןפוכחכשאיןגםלכך,טעםאיזהכשראהגלותא,רישהונארבעל

וכגוןעניינים,לכפההשלכותישע"אכהקטןשבפוערהפקורותביןשהצענולהפררה
ובניוחייאר'קברפזכירותהבינייםפי~ירש~פותוכפהכפהחייא?ר'נקברהיכןהשאלה:
אתהקובעתתלפוריתפסורתלנוש"ישובניוחייאר'עלאיש-שלוםפ'וכתב 257בטבריה,

יעיין . 292הע' , 324עמ'לתלמידים,מביאאלבק,ר';ח ; 378עמ' ,)ל"נכ(רביניביץהשיהשם. 85בעמ'ימיבא 254
 • 107עמיהגאינים,גתקיפתיבתפיציתבמרכזיםאברמסין,ר"ש

'l55 'היימאןר"אירצה • 195עמ'(תשל"ד),לטציין"פלירסהיים, ; 285 " 284עמ' ,)ב"כש'ת(לאתרביץבר,מ'יעי

תנאים(תילדיתרביבימיראשהגילהשלנכריהאמיראהינארבשהיהשקריבהגאין,דבריפיעללימר,
 .) 336עמ'יאמיראים,

הלכה:באיתה .)צאית 37עמ'לשם,דק"ס(ראההינאלובהינא"בררבה"איתיביהע"ב:יבקטןבמיעד 256
אתהי " :) 56(עמ'היתיםבןר"שפירשיאכל"),מהליישהינא"ירבלרש"י:(במייחסיאכל"מהליאין"יאם
יאמיראים,תנאיםתילדיתעייןגליתא,לדישהינארבבדרבהיחסעלליכל".מהלךיישה,גילראש

לאביי,·מקשהיכאןגליתא,רישהינאדבאיתישלבניהיאהינארבברשרבההיתיםבןד"שופירש • 1072עמ'
שלדיריבןר"גבר"הרבתלמידסתםר"הלי"נתחלףשם: 2בהע'חייתרצ"פיכתבאביה".ליה"אמ'שם:יכתב
כחלדףלהלן,ברםלהלן,ראהשני,גליתארישהינאלרבהביינהשכאןלימראפשרהלשיןימןשם.עייןרבי",
יראשדישקיניהברמדילגשהיההגדיל,הינאדרב"חיכמתיה :) 132(עמיהיתיםבןר"שפירשע"א,
ישנאיהברהביהרכבפרקין,לעיללמעראחגאר'שהכניסיהיאבישר',תירהיריבץגלית

לרבשהכיינההקדיש")מרביני("גדילמלשינימשמעהרי .) 4הע'(יעיי"שין"ב ,לכמסת,יהמידלתב
שםיכתבבפירישי, 117 " 116(עמ'ע"אכהקטןבמיעדהעיבדאמייחספטירתייעלרבי,בימיגליתארישהינא
רבביןלהבחיןשהתכייןנראההינא,רבהרבהעלשכתבימהבהערית).יעיי"שלי,כפיפיןאסילר'אמישרישהיא
 , 2הע' 56בעמ'הנ"לחייתרצ"פכדברילגמריאיפיא(יאינימקימיתבכמהגליתארישהינאלרבהאמיראהינא

ימתיךלהבחינם).יניסהפירידםעלעמדשהריביניהם,שזיהה 11הע' 116בעמיאיהינא,רבשנילישנתחלף
לשערמקיםעידהראשינים,שלבסגנינםהמקיריתהפרדתסידכלשיןשהיאיבין"),("יהמסתכלרבינישללשיני

יאףשם;לעילהאמיראהינארבממיתתהעמיד,בסיףשםע"אכהקטןבמיעדהמסיפראתלהפרידאףהתכייןאם
רצ"פשכתבמהמקים,מכללשני.ע"ביבבדףהמעשהיייחסגליתא,רישהינארבלשניהתכייןאםלשעראפשר
רבעםהאמיראהינארבערבביבירישלמייכברנישן,ישןהיאבענייננישהערביב ) 11הע'שם, 116(עמ'חיית
עלדברילאשםיבירישלמיהם,הינארבשלשהאלהשבמקיריתינילעיל,פדבריניבריררבי-הרישבימיהינא

גליתארישמעמדיביחיסליתא.יערביביהשני.הראשיןגליתא,רישהינארבעלשיניםמעשיםשניאלאהאמירא,
השאריביןגליתא,ריש~עלסתםהינארבסיפירייהסבבייתר,זהבכיייןקריכמלא'הפליגהאמיראהינאלרב

תשל"ח],[ירישליםתרמ"אלביבבבלי,לתלמידיהערית(פירישיםדדהבא"בגיהרקאליהמפקין"הייע"ב:כתענית
זהבעניןעסקני(ילאממנישאלששמיאלקדמין,הינא"ב"רבאףהמחבריםידני .) 32 [עמ'לעיליעיין .) 47 " 41עמ'

כאן).

ה'תצ"דמשנתישראל"לארץמסעב"יימן • 137עמ' ,) 229הע' ) 37 [עמ'(לעילאביתקבריאיש"שלים,ראה 257
קבריהמזכיריםבעבריתקטעיםהמחברצירףאיטלקית,הכתיבתשמ"ג),(ירישליםקאפסיטיחייםמשהמאת

',/' 

.jf. 
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נזכרהלאאבלשם,ורש"יע"בפהוב"פע"אכהקטןפוער 258צייןלפקורותיובטבריה",קברם
פצאובניווגםבטבריא,"ונקבר 259חייא:ר'בערךהייפאן,ר"אוכתבהאלה,בפקורות "הירבט".".,

כחפו"קכרפובאאצלו,ר"הנקברואח"כפשפאלו,וחזקיהפיפינויהורהאביהם,אצלקבורתם .~.
שלארונווכשהובאבטבריא,היואסיור'אפישר'ירועאךטבריה,שםנזכרשלאואף , I(כצ"ל
חייאשר'לופרנרצהאםאפילווהנה, 260שהיהבטבריה",שפירפוכחוזהלקראתו,יצאור"ה

אי-אפשרלעיל,הנאפרלאורקבורתם),ופקוםהחכפיםפרכזזושהיתה(פתוךבטבריהנקבר
פטורלהבניפיןר'ובפסעותאסי,ור'אפיר'הזכרתועלשם,קטןפוערעלהרבראתלהספיד

 261בציפורי,רוקאחייאר'שלקברושראהפוסר

רצף'באותוהבאיםשבירושלפי,לאגרתאהרופיםענייניםקטן'פוערבסוגייתכאןראינו
היאזהיחסעלועפירתנואחר,לעניןצורפושבבבליאלאבירושלמי,באיםשהםסררובאותו

וריןעוברא,חראלאעובריתרילאולפנינועסוקיםאנושבפקבילותהקביעהאתהפאפשרת
אחרים,בפקופותעורהזאתכתופעהלפצואואפשרהוא,משניכפקוראיפואבבבליהתיאור

בהם,לרוןאשובואי"ה

/' 

עלהיא"טבריה : 79עמ'קאפסיטי,של,יביימניאיש"שלים.אצלשנרשמיספריםלאיתםבדימהעיר,שבכלאבית
ירבייחנןרבייבסמיךיאביי,הרמבםקבירתשםלעיריחיץמרים,שלבארההיםיבתיךמתיק,שהיאכנרתיםשפת
הינאירבבניי,ייהידהיחזקיהחייארבימערתישםחיים,בתייבהריתלמידיי.זכאיבןייחנןרבןיבסמיךכהנה

צילים),בדפיסג(כרךשניחלקאלנקאיה, '''רלהמאירבמנירתיבי'.עקיבה"אחרובייבפקיםא,ליתגישר
להםאמרילקיברייםלירישל"כשהעלי~יהינא:רבעלישםבפרפרזה,במי"קהגמראדברימיסר , 284עמ'
יהידה.לארץ : 385עמ'ב,בגרץ"שפ"ר,חגא).ר'(במקים:חיננא""רבנקראהקיבריישםיבי',אסי"ילרבאפילרב
 • 28יעמ' , 1יהע' 128בעמ'יבןשם, 258

 • 434עמ'יאמיראים,תנאיםתילדית 259
 , 107הע' , 293עמ'אישהיריביץ,הליילרי'יזישכניתיהישראלארץבספר • 87עמ'ח"ב,הרירית,סדריעיין 260

יאמיראים.תנאיםכבתילדיתיבי',שם"בבבליכילימר,בפקיר)(ההדגשהפשראבטבריהזההיה"כיכתב:
גליתא.רישהינאר'עללנכין '''אבהקבירהעניןשםימיסר

יר'גמליאלירבןהקדי'רבינישלקבריישםציפירייהיאלשפיריהפרסאיתשלשמיזרעאל) =("ימשם 261
שם),(יעייןכטעמ'אדלר,מהרי'הרבה",ישראלקבריישישםבהר,קביריםיהםאמתי,בןייינהמבבלשעלהחייא

דלעיל,לשאלהבמקצתאחרתתשיבהנתןכברידירשיירירבדירייייסרא"היאף • 138עמ'שם,איש"שליםיהשיה
יחזקיה,יהידהבניישניאתקברייפשמאלימימינימצדיכיבצפירי,איבטבריהחיימיי"סיףחייא:ר'עליכתב

שיהידהידענייהנהכה).(מ"קאצלםיקבריהיאסייר'אמירבישללמקימםאריניאתהביאיבבבלהינארביכשמת
ישביאסייר'אמישר'ירענייבן ,)ג"הפ"גבכירים,(ירישלמיינאיר'חיתנישלשבתיבפקיםבצפירימתבני

יר'אמיר'שלבמקיםהיהיזהר"ה,נקבריאצלםבצפיריהמתבניאצלנקברשר"חשבריראחרייעתהבטבריה,
 46עמ'יהשיה • 39עמ'ג,(חלקנקבר"ישםבטבריאאיבצפיריאםביבדריםמתלאר"חכינאפרבצרiוכןעלאסי

תנאים(תילדיתהיהבעכבראינאיר'שלמדרשיביתשהריהיימאן,ר"אעלייתפסיכבר .) 4 ~עמ'יראהשם,'
יליףהיהחייאבר"יהירהאלאנאמר oלאע"ג)(סההנ"לביכיריםבירישלמייאף .) 760 " 759עמ'יאמיראים,

הכיינהבידאי ."ר"ביהידהלנישאיןמסתברא ...שבתלערבשבתמערבחמיהינאידרביבשלמיהישאיליiולס
פ"חעיריביןכבירישלמיבשבת,אףכןעישיםיהיימאיד,רגילההיתהלעכבראמשםיהעליהמטבריה.~ילהשהיה
עייןיבי',ינאי"דרביהראעליסמכיןלעכבריסלקיןייחנןדרביתלמידיישפיאל,בשםיעקב"רביע"א:כהה"ד,

בטבריהשנפטריאפשרבעכברא,שנפטרראיהאיןהנ"להירישלמימןאבלמטבריה).הכיינהבידאיבזישם(יגם
ציפירי.בגיןאחר,במקיםאפיליאיבטבריהשנקבריאפשרבררך.אי
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בדירקשמסכימרתארבלשרנן,לזרזרמאדקררברתרבבבליבירךשלמימקבילרתלפעמים
דבריםשלההיסטררילדירקםאחרתיערדנמצאשלמיביררהקבלהללאשאףרישמפליא.
סביררתישכאלה,אסמכתארתכשאיןאחרים,במקריםארלם 262בלבד.בבב!וישנמסרר

גדלהזרסביררתשראינר.כבדרגמארתרעיטרר,הרחבהכרלליםהבבלישדברילרמרמשמערתית
אראחרים,במקרררתהנמצאיםסממניםכעיןהספררתי,התהליךעצםעללהצביעכשניתן
הרארייםהארץ"ישראליתבספררתמקרררתלזהרתניתןאםרבמירחדלדעת,הקררביםמניעים
במינךחבשימרשלהזהרישמכאןראשרן.במבטכןנראיםשאינםאףכמקבילרת,להחשב
המרנחכררנתאםבביררר.החלרקרתריררשלמיבבבלילמקבילרתגםהנהרג"מסרררת",המקרבל
אחרנמסראמנםזהבבלישמקררהיאהארץ"ישראליתלערמתהבבליתהיצירהעל"מסררת"

מעיקרן,הןששררתלרמרזהכררנהאםכאל 263ניחא.תררה,דבריככללימרדרצריךבמסררת,כך
1 

רמשני-עקריביןהברררהיחסאתלטשטשההיסטררית-רבזההאמתלעניןהןרשקרלרת
מסרררתרלאספררתירתתרפערתרהן 264בגר,רעריכהמסירהשתרפערתראינרכברקשיא.

היסטררירת.

האגדתאשלמטרתהעיקרהיסטררירנים.להירתעל~עצמםנטלרלאהאגדהשבעליהרא,ברי
רהסגנרןהלשרןליפרתהאגדהלבעלייאהכךרלשםרלמידרתיה,לתררההעםלבלמשרךהיה

התנאיםשאחריבמקורותלזלזללנואסור"ברםישראל":דת"רריפתבמאמרוליברמך,הגר"שוכתב 262
שהיהנראההבבלידברימתוך ...התנאיםבמקורותלנושנמסרמעשהאותופרטיםוביתרשינהבסיגנוךהמנסחים

שבבבליהפרטים ...תנאיםשלמסורתמבוססת,מסורתכאךהיתהשלבבלינראה ...תנא'םשלמקורלהם
ריח"רכא).עמ'תשל"ה,ירושליםעברי,חלקבארוך,שלוםלכבורהיובל(ספרשבקיסריך"למציאותמתאימים

אגרותעלשםועייךריג.עמ'שם,עייךהכלל,מךשיוצאודברחריגוהואמצוא,לעתשהכוונהכאךהסגנוךמךוברור
ברובכמוכאן,אףהדברים.שבהצעת.בהבדליםנבחיןבמקירותבעייך"כשנתבינךריג);(עמ'ספרותית""יצירהשהך

בסיגניןהרבריםאתמסרו"האמיראים(דיגמא)רטי);(עמ'התנאים"ספריתבצרהיאשהיתריךבעיךנראההמקרים

רכב,(עמייכי'האגרה"סיגניךע"פהיאובבבליהקדים,המקירשלכמסירתימסתבר ... "רטז);(עמ'יכי'ספריתי"
תכופיתשםמיצאיםאניאחר.מעירשלםגיףתמירמהיהאינוישבמדרששבתלמידשהאגרהלך"ירעיעיי"ש);
(קיבץהמקיר"מסגרתבתוךאלאמיבניתישאינךהראשיךממקורךשנעקריאגדיתשלישבריםקטיעיתפיסקאות

ארץ"ישראליים"מקורותספראי,ש'שסבירמהכעת[יראה . 185עמ'תש"ה,ניו"יורקשור,משהלזכרמרעי
שבכאך.]הנידוךמךואינו • 6בהע'כנ"לבעיוניםהבבלי",התלמורבמסורתקדומיםהיסטרייגרפיים

 • 139עמ' ,) 1הע'(לעילוכו'"לאילך"גירסאות,שינוייבעניןרומהלתופעהשהערנומהראה 263

אלעזרר'אמראסירביאמרזיראר'"אמרהוה:ימאינמסרמההאמוראיםהעירימסירהעניינישעלויש 264
תמרהבצראמרעולאאתאכישבת.בערבשבתשליוסיבר'ישמעאלר'התפללזהעמורבצדרבאמרחנינאא"ר
הוהשבתבערבשבתשלולאהוה,יוסיבר'אלעזרר'אלאהוהיוסיברביישמעאלר'ולאהיה,עמודבצדולאהוה
שרצהרבי,כהגההאמר = "ר"א"ובכי"א , 139עמ'דק"סועייךע"ב,כז(ברכותהוה"בשבתשבתמוצאישלאלא

שונים,במקורותהללוהיריעותבאותישראלארץבספרות .) 671פריזובכ"יההוא,בכ"יועייךדק"ס,בעללהגיה
ליאמראח'פונרקאצליוסיר'ביישמעאלרבימשכניחנינאר'"אמראביהם:מעשיעלשמסרוהםיוסיר'ובני
אמראחרפונדקאצליוסיביר'ישמעאלר'משכניחנינארביאמר ...שבתבערבשבתלילישלאבאנתפללכאך

שם];לבבליהמקבילה[הסוגיאע"גזה"א,פ"דברכות(ירושלמיבשבת"שבתמוצאישלאבאנתפללכאךלי

שערים"נעילתעםאותהמתפללהיהאבהיוסיבר'לעזרר'"אמ' ;) 84עמ'פ"י,ב"רע"ג"ע"ד;סזה"א,פ"רתענית
א,כפשוטה,תוספתא ; 158ג,עמ'בירושלמי,וחרושיםפירושיםגינצבורג,יראה .) 11עמ'ה"ב,פ"גברכות(תוספתא

 • 28עמ'

',r 
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להסכיםכשנרצה,איפרא,אפשרהבבלית,האגדהשללסגרלרתיהאשרבעיניהם.הראריככל
הבבליגבר ...היררשלמיעלשאתיתרלהבבלינראההמליצה"בכחפרנקל:ר"זשללדבריר

:~': 
 265הדמירן".רכחהמליצהבררחהיררשלמיעל

 217העןבמקרםנספח
/ 

"רילכוך/רילהוך"-"רירהוך"

אמרתנא"מאךע"ב:פרכגיטיךהבבליים.כלפיכזהבסגנוךהשתמשושלפנינו),המקורות(לפיישראלבארץ
בוליפסלוקנאתוהואילהכאשאניאמררילכוךרבי,תימאאפילואמריוחנךר' ...היאאלעזרבךר"שחזקיה

ליה;אמרדקאדמלתא"יפירושה :) 195עמ'התשובות,לשם,הגאונים(אוצרשריראורבהאירבובתשובתלכהונה".
 :וכו.'סליק"ומבבלבבליחייאור'חייא,רר'בריההואוחזקיהאמר,רלכוךלחזקיהיוחנךר'

תוהרללמודלא"'שעלהמבבלמשלכםשהיהכנהארבאמר,דילכוך Hכן:אמדמילעשיטהגםי Hלרשויש
חנך"ריווקאעליודברים,הרבהממנוושאל ,)ב"עקיז(ב"קבתראבהגוזלכדאמרינןיוחנךמרבי

"מתוךכך:אמרמילארש"יעלשחלקויוחנך,רביד"הבתוס'ועיי"ש ".רמאןוכדילכתיודלכב
מבבלהיההואגםוחזקיהמבבלהיהכהנאשרבלפיקאי,דעלהכךאומרהיהרבודלחזקיהמשמעהקונטרספירוש

נראהאלא ...חזקיהנפטרכבר ...ששאלספיקותכמהיוחנןלר'כהנארבכשפשטמסתמאדהאלד"י,נראהואיך ...
ירושלםשלמה,קהלתהגאוניםובשו"תוכו.'כך"אמרדלכוךיוחנןר'אומרהיהלפניושהיומבבלשלתלמידיו

ואחייאר'לבנייוחנןר'להוקאמר"והכיכה:עמ'תשמ"ב,ירושליםירושלים,גנזי =יחעמ'יג,סי'תרנ"ט,
וחדנביאיםיסודערבהאמרחדלויבךיהושעור'יוחנןר'"אתמרע"א:מדובסוכה .)'הע'(ועיי"שן"וה ,נבל

יוחנךר'[אמר]והא"אינילשם:ר"חובפירושוכו.'היא"דלהוךאמרידלכוךיוחנךוהא"ר ...נביאיםמנהגערבהאמר
אמרבבלישהואשלכםהחכםכהנארבכלומר,אמרידלכוךבבלישהואיא'חירלשונביהחזקל

לוואמרמשיבחייאר'בךדלחזקיהדאמרךוהא ...היאבנךמדדערבהכיליאמרשלכםהחכםפי'היא,דלהון
לפנינושםהוזכרשלאבסוכה,אףזושיטהחננאלרבינויישםכלומרוכו.'המגרש"פ'בגטיךמפורשכךאמרדלכון
"דילהוך"והמשכוגיטיך,עניךמסתייםבערוךבבלי"שהואשלכם"החכםובתיבותדלכון,ערךבערוך(ועייךחזקיה!

בגיטין",מפורש ...לחזקיהדאמר"והאהערוךבעלשאומרומההדומות.ע"ישםשחסרונראהסוכה,מעניךהוא
עתהצורךואיךל;סוכה,מפירושוההבאהמתוך[כנ"ל]שםשהושמטלמהומתקשרהנ"ל,חננאלר'מלשוךהוא

היא""דלהוןלפרשקשהאבללסוכה.)ר"חפירושלאורשיצאלפניבודאיכךואמרשם,קאהוטשל 2בהערה
דילהוך,"ופירושקנט):סי' , 63עמ'שם,לסוכהאוה"ג = 92עמ'תרפ"ט,(אסףגאוךובתשובתהיא.מדרבנךשר"ל

ד"ה(תוס'תםופירשר'וכו.'ם"פריוסאתהירכזהאלפישעלאףשלסופרים,מרבריהך
ולאהנביאים,דמנהגמשמעהיאודלהוך ...נביאיםמנהגשה'אכלומר,ערבה,היאמשלהםהיא,"דלהוךוהא):

יוחנןר'אומר"והיהבזה:אחרתשיטהדלכוך,ד"השם,לרש"יבגמרא.ועיי"שהלשוך,מבחינתקשהזהואףיסוד."

 S. J. Cohen ,כגוך:מסוימים,לדבריםהבבליהרחבות'הוזכרוהאחרוך,בזמןוכעת,ב. Hענהירושלמי,מבוא 265
85 " 84 . PAAJR XLVIII (1981), pp ; 'מטציוךהשני",גמליאלבךשמעוךרבזנגדה'קשר'סיפור"עלגידבלאט,ד

 • 57הע'לעילועייך . 374 " 349עמ'(תשמ"ד),
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 .")"איה("דלהיןבבלבנישלשהיאדאיתיאבל ,)"יאמד("דלכיןשלכםשהתידהיתידהיובסא"ילבני
הזהכלשוןשלאשהואקשה,ם)מריואולא:י,מדתא =(י"אמד"דלכוןאבלכאן,מיושבהיא""דלהון
צ"ל:היא","ומשלכםבמקוםפרץ,ר'(ובתוספותהנ"לתוס'ועי' .)רמא =(ר"מא"דלכוןהנ"ל:בגיטין

היא).ופשלהם
יוחנד"רביאפר:ופהאפד,לפימחוור,פירושלנויוצאע"א)נד(רפ"ד,פקוםבאותובסוכההירישלמיפןוהנה,

יכו'.שביעייא"דייפאיעריבתאדתעניתאפפשיטיתאבידיכיןסלקיןפיליןתריןבבליאי,בא,ברחיאילרביאפר
שבירישלפי;כפיפראייחנןר'פיפרתלפרשאיפיאיישפפש.כאןהבבליכסוגייתלפניי,בספיךבירישלמייעיי"ש
(שלכם,הלשיניתישנישלהם,(ערבה)שהיאאימרים("דלכין")בבלחכפיפירישי,זהילפיברצףפקבילהשהיא

גםזייפיפראנתקשר.יבבבליהקידם,עםבמי"מקשידשאינינראהבירישלמיבבל.אנשיעלמיסביםשלהם),
גביכידפןסלקיןפיליןתריןבבלייא,בא,ברחייהלרביאפרייחנן"רביע"ד:פגרפ"ד,זרהעבידהבירישלמי
קלים,(בשיניייםע"זשלזישהביאישםסיכהבתיספיתיראהיבי'.שביעיא"דיופאיעריבתאדתענית'פפשיטית'

כלל,בדרךתםר'לפירישילסייעתחילתה,הביאי)אלאילאישמעאל),ר'בפ'יהיאפעפידין,איןפ'בשםשםיהובא
יהשיהסיכה,בירישלפיכאןשהיאכללאמריילאערבה,בעניןסייפההביאיילאפבבל,לתלמידיםפיניםשהיי

אחר.עניןשהיאלימרצריךהלשיןשיניישפתיךסבריובידאילשם.פרץר'תיספית
עשויפעשהאיתייכלהיא."דילהיןאפרידילכיןייחנןר'דאמר"היינוכהנא:דרבבפעשהע"ב,קיזבב"קיבן

אפר","דילכיןעדפב"קהביאהנ"לשלפהיבקהלתהיא.סיכהפלשרךוזהפפקופיתאחרים,יבספפניםבהרחבה
שבכפההפירישויהיההיא).סיכהשפלשיןאלאבב"ק,כךכלשייך(שאינוהיא""דילהיןשםגרסלאישמא

יפצאתייגעתיוכעתם.פרייאםכ,לשאפרי","דלכוןבסגנון:בבל,חכפידברייוחנןר'הביאפקומות
תלמידגנזיכץ,(א"ילאותואפר",דילכוןיוחנןר'דאפ'"והינו : 861אנטונין-לנינגרדגניזה,בקטעזיגירסא
שכפותהקצרהגירסאיהיא .) 301-298עפ'תש"פ), Jפטתרביץגפני,י'עי'קטע,באותוהניסחעלרב;סי'ב,בבלי,
היאהקצרשהנוסחהדבדופוכחהארוכה.הגירסאהיתהר"ח,יאףהראשינים,לפניואילוהגאונים,לפניהיתה

 : 36עפ'הנ"ל,בבליתלפודבגנזיהשלמה.איאשגרהבפיןהוא","דלהיןשבסיכההלשיןפןנוסףיעליוהפקורי,

וחי'דילכין,ד"השםב"קתוס'יעי'קרע.שיםאיןבנידוןאבלעיי"ש!וכי',קריע"זהבעפידהגניזהשנוסח"פפני
שבבבלי'לפיפראהירושלפיהספיךבסיכהדיננערבהגהיתוערבה."לולבבפרקכךייחנןר'"יאפרשם:רשב"א
 D. Sperber, "On the Unfortunate Adventuresס fיעייןתרגום.עםבב"קמלפדרע"צועי'כרש"י.שפירש

Rav Kahana: A Passage ofSaboraic Polemic from Sasanian Persia", lrano-Judaica, Jerusalem 
83-100 . 1982, pp , לשיד(איצרבבלחכפיאצללהו"האלן"האגםהשוההנידין,ילסגניןשם.גפני,וראה
בראשי).גטיר , 64עפיי,התלפוד,

כנ"לבסגנוןלספוךפהעללוישדידהון",פן"דהואהירישלפיבאגדתשלפנינישהסגנוןברורזהפכל
להגיהשרצההערך),(ובכותרת 182עפ'השמית,איצרירושלפי,תלמידלשיןאיצרקוסיבסקי,פ'ועייןשבבבלי.
לתיבתיאשרכן.להגיהצורךשיםואין"דידהין"),(במקום " ...אמריןהיןדיד,מן"דהיאוכתובות:כלאיםבירושלפי

להגיה:צירךואיןתשפ"ו),טבתכ"בהציפה,(ראהפייתרתזומלהבעניןהקושיא"דידהין",אחריבספוך"אפרין"

 ,) 213הע'לעיל(דאהשובשששםהנותנת,היאליה",יהיבעללופןאפרין"הוןכתיב:שבכי"יואףאמרין.(הוון)הין

שלשכאןיהיאבירישלפי,ורגילפיישבהאופרים""איפריםבפובן"אפרין"הסגנון"דידהין."פתיבתשרידוהוא
תלמידלשיןאיצר,ראה .) 162הע'(ראהוכו'בעי"פאןאפרין ...ניתיניהאמריןליה,יהביןאנןאן"אפריןפעפים:

הנידיניםהמקדיםבאוצרפצאתי(וטרםשםהדיביריםשבראשי"אפרין"פתוךילקט , 878-877עמ'א,ירישלפי,
פיתרביץעסיס,פ'רגיל";פ:"אפרין-בחבורה,עפ' ,) PAAJRXXXI [1963J ("הפורה"ריזנטל,רא"שוראהכאן).

לפסקכדישניסףפיסיקפעיןשהואוישבבבלי,"אמרי"והשוההפדרש':ביתחכפיפי'"אפרין, : 69עפ' ,)"!לשת(
בתלמיד,מחקריםהנ"ל, ; 237-228עפ'תש"ג,ניו-יירקבשלפיתו,התלמידהתהוותויייס,ד"אראהלענין,עניןבין

שאיתיוכסיפןכולו,הדיבורשלאינטגרליכחלק"אפרי"הרואהכדעה(ישלא 94-93עפ'תשל"ה,ירישלים

עפ'האמיראים,לספריתפבואותאפשטיין,רי"ן ; 27עפ'ותלמידם,סביראירבנןליין,רב"מראה:היספה,הדיבור
לפניכשנקבוגםשבכאןזהסגנוןומצאנופעמד,באותושהיוהחכמיםעלמוסבהיאכאןבירישלפי .) 10הע' , 104

וייחותאמריןפיניה,להשמענחיתפןאמרין ... "ע"א:הה"ד,פ"בכבברכותפעפד,באותוהחכפיםשלשפיתםכן

וכו'.אלעזר"ר'
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שטיינפלראדיהצגי

המצות"כלעלהבא"פרשללמשמעו

העלם"פראוהואמשיח""פרהאם-המצות"כלעלהבא"פר
הוא?צבור"שלדבר

בדרכיםהתפרשווממילאהראשונים,נחלקוהמצות"כלעלהבא"פרשלבמשמעו
בברייתותמ"ג-מ"ד,פ"גהוריותבמשנתנדוןלהלןזה.בקרבןהדניםאחדיםמקורותשונות

שלהמקורימשמעועללעמודכדישעליהן,והירושלמיהבבליובסוגיותלהןהמקבילות
הנוגעותהגירסאותשינוייציוןתוךלהלן,נביאהמקורותאתהמצות".כלעלהבא"פר

במשנה.ונפתחלענייננו,

/ 

 :שנינומ"א-מ"דפ"גבהוריות

 ...שחטאנשיאוכן ...שחטאמשיחכהןא:משנה

מגדו,לתושעברהנשיאוכן ...ממשיחותושעברמשיחכהןב:משנה

נשיאאלהיו,ה'מצותמכלאחתועשהשנאמרהמלךזההנשיאואיזהוג:משנה
אלהיו,ה'אלאגביועלשאין

ד:משנה

בבגדים,המרובהלאהמשחהבשמןהמשוחהמשיח,ואיזהו :אפיסקא
בגדיםלמרובההמשחהבשמןהמשוחכהןביןאין :בפיסקא

המצותכלעלהבאפראלא
שעברלכהןמשמשכהןביןואין
האיפהועשיריתהכפוריםיוםפראלא

פיס'(להלןבבגדים"המרובהלאהמשחהבשמןהמשוחהמשיח"ואיזהובמ"ד,הפיסקא
המשנה,משמיעתנוזהלפיהמשיח",ב"פרהדנותלה,הקודמותהמשניותעלמוסבת ,)א

ולאדוקאהמשחהבשמןבמשוחכוהגג-יב,ד,בויקראמפורששעניינוהמשיח",ש"פר
העם",!לאשמתיחטאהמשיחהכהן"אם :ג)(ש,םכתובשלוכפשוטונגדים",ב"מרובח

ליבין.הנריע"ששבעל-פההתורהלחקרהקתדראבמסגרתנעשהזהמחקר •
"לאשמתדרשי:להלן)»[וכן 199עמ'פינקלשטין,פהדי'א,ב,חיבה,ספראסע"ב:ו(היריית'בברייתא 1

לשםרש"יהביאוכןכצבי,ר.מעשהישגגתדברבהעלםמתחייבשהפשיחדהיינוכצבור",משיחהיאהריהעם
לכפרביתלוייןשהןזההואהעםאשמתחוטאהגדילכשהכהןאגדהלפי"יפשוטיוהוסיף:"מדרשי",בשם
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