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ידיים שאין מוכיחות
שמא יהודה פרידמן

שנינו במשנה, מסכת גיטין, פרק ט משנה ג:

ופו של גט, ׳הרי את מותרת לכל אדם׳. ר׳ יהודה אומר ׳ודן די יהויי ג
גבר  לכל  להיתנסבה  לימהך  שיבוקין  ואיגרת  תירוכין  ספר  מיני  ליך 

דיתצביין.

ובבלי לשם (גיטין פה ע״ב):

במאי קמיפלגי? רבנן סברי: ידים שאין מוכיחות הויין ידים, ואף 
על גב דלא כתב לה ודן, מוכחא מילתא דבהאי גיטא קא מגרש 
לה; ור׳ יהודה סבר: ידים שאין מוכיחות לא הויין ידים, וטעמא 
דכתב לה ודן, דמוכחא מילתא דבהאי גיטא קא מגרש לה, אבל לא 

כתב לה ודן, אמרי בדיבורא גרשה, ושטרא ראיה בעלמא הוא.

נראית,  שהיא  כפי  ׳תמימה׳  מחלוקת  כלל  זו  שאין  נראה  דלהלן  בדברים 
וספרותית  מושגית  התפתחות  של  שלמות  תולדות  הללו  בדברים  וכרוכים 

בתלמוד הבבלי.1
קמא  תנא  גט:  של  גופו  מהו  כמביעות  במשנתנו  מוצגות  דעות  שתי 
קובע נוסחה עברית, ״הרי את מותרת לכל אדם״, ור׳ יהודה נוקט בנוסחה 
ארמית של לשון שטרות: ״וֵדן די יהויי ליך מיני ספר תירוכין ואיגרת שיבוקין 
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לימהך להיתנסבה לכל גבר דיתצביין״. אין זו מחלוקת ״הלכתית״ רגילה, 
וכבר ערכנו עיון במשנה זו על פי תולדות שטרי גיטין בישראל ונוסחותיהם, 
ובהשוואה לגט שנמצא במצדה מזמן סמוך לאחר חורבן הבית.2 אולם בסוגיית 
הבבלי כאן נתפסת מחלוקת זו כמחלוקת הלכתית לכל דבר, ואף מחלוקת 
כזו הכרוכה בסברה מופשטת, בנושא ״ידיים שאין מוכיחות״, והכל ניסוב על 
המילה ׳ודין׳  =  וזה. על ידי כך, אין הסוגיא מתחשבת כאן בכל ההבדלים 
האחרים בין תנא קמא לבין ר׳ יהודה, ומתרכזת במילה זו. ׳ודין׳ מתפרשת 
כמצביעה על הגט, וכמדגישה שהגט המוחשי שלפנינו הוא הכלי הבלעדי 

המבצע את הגירושין.
הסברות  אחת  היא  ידים״  הויין)  לא  (או:  הויין  מוכיחות  שאין  ״ידים 
יחד  לכלול  ביקשו  התלמוד,  סתם  בעלי  המקרים  וברוב  האמוראים,  שבהן 
את  ולפרש  ונוקשים,  מוחשים  ואף  פשוטים  בעניינים  ולרוב  שונים,  דינים 
שורשם בעמדה זו או אחרת כלפי כלל הלכתי מופשט, לפעמים מופשט מאוד, 

שנתפתחה בחשיבה התלמודית.3
בברייתא  כן  ניסחו  בבבלי  (ורק  תנאים  בדברי  בא  אינו  ״יד״  המונח 
בנדרים ג ע״א), והוא חידוש של אמוראים.4 כפי שנראה להלן, עיקר השימוש 
במונח זה היה לקיצורי לשונות של נדרים.5 אחר כך הועבר לתחומים אחרים, 
אבל כולם, כנדרים, שימושים בעל פה, אמירות המלוות מעשים הלכתיים 
שונים. רק בסופו של תהליך הועבר מונח זה לנוסחה כתובה, לגבי פיסקה 

הכתובה בתוך גט גירושין.
גם המושג המופשט, ״ידיים שאין מוכיחות הויין (או: לא הויין) ידיים״ 
עבר גלגול אחר גלגול בין סוגיות שונות במסכתות נדרים, נזיר, וקידושין, 
ורק לבסוף, למסכת גיטין, בסוגייתנו לעניין נוסחות הגט. השורות דלהלן 

באות לעקוב אחר הגלגולים הללו.
המושג ״יד״, המופיע כאן (״ידים שאין מוכיחות״), לא היה לו עניין 
מתחילתו לא לגיטין ולא לקידושין כי אם לענייני נדרים, וללשונות העממיים 
הוא  ׳הרי  ״האומר  עמ׳ 102:  ג,  א  נדרים  בתוספתא  זה.6  בתחום  השוררים 
עלי׳ — אף על פי שלא הזכיר ׳קרבן׳ — הרי זה נדר קרבן״. דיבור מקוצר 
זה: ״הרי הוא עלי״ תחת ״הרי הוא עלי קרבן״, הוא שנקרא בתלמודים ״יד 
לקרבן״, כלומר קיצור לשון נדר בקרבן. וכך שנינו בתלמודים כהלכה הזאת 
של התוספתא, בלשון ׳יד׳: ״ ׳הריני׳ — יד לנזירות; ׳הרי עלי׳ — יד לקרבן״ 
(ירושלמי נזיר א ב, נא ע״ב); ״ ׳הרי הוא עלי׳, ׳הרי זה׳7 — אסור, מפני שהוא 

יד לקרבן״ (בבלי נדרים ו ע״א).8
גם המושג ״ידים שאין מוכיחות״ תחילתו במסכת נדרים, וכך השתלשלו 

הדברים. בראש משנת מסכת נדרים (א א) שנינו:

כל כנויי נדרים כנדרים, וחרמים כחרמים, ושבועות כשבועות, 
ממך,  מופרשני  ממך,  מודרני  לחבירו:  האומר  כנזירות.  ונזירות 
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טועם  [ = שאני]  שני  לך,  אוכל  [ = שאני]9  שני  ממך,  מרוחקני 
לך — אסור. מנודה אני לך — רבי עקיבא היה חוכך בזה להחמיר. 
כנדרי רשעים — נדר בנזיר ובקרבן ובשבועה; כנדרי כשרים — לא 

אמר כלום; כנדבותם — נדר בנזיר ובקרבן.

המשנה פותחת בלשונות כמו ״מודרני ממך״ ועוברת ללשונות כמו ״שאני 10 
אוכל לך״. על כך אמר שמואל: ״בכולן, עד שיאמר: שאני אוכל לך, שאני 
טועם לך״ (נדרים ד ע״ב). כלומר, יש לצרף את שני הסגנונות יחד, לכדי 
משפט שלם. לא די לומר ״מודרני ממך״, משום שלשון זה אינו ברור ומפורש 
דיו ( =  אינה מוכיחה), והנדר יחול רק כאשר יוסיף הנודר גם את הלשון השני: 

״שאני אוכל לך״, ויאמר: ״מודרני ממך שאני אוכל לך״.
״מודרני ממך״ לא נקרא ״יד״ במשנה ההיא אלא ״כנוי״. אולם בגמרא 
דייקו ודקדקו בסוגים שונים של לשונות חלופיים לנדר, ולסגנון זה (״מודרני 
נדרים׳,  כנויי  ׳כל  בכינויין,  ״פתח  הגמרא:  לשון  וזה  ״יד״.  קראו:  ממך״) 
ומפרש ידות, ׳האומר לחבירו: מודר אני ממך׳ ״ (נדרים ב ע״ב). אמור מעתה, 

״מודרני ממך״ במינוח של התלמוד נקרא ׳יד׳ ולא: ׳כינוי׳.
שאני  לך,  אוכל  שאני  שיאמר:  עד  (״בכולן,  הנזכרים  שמואל  לדברי 

טועם לך״) הוסמכה מחלוקת אביי ורבא:

איתמר: ידים שאין מוכיחות — אביי אמר: הוויין ידים, ורבא אמר: 
לא הוויין ידים (נדרים ה ע״ב).

ודומה שמי שניסח כאן את הכותרת למחלוקת אביי ורבא הוא שטבע לראשונה 
את המטבע ״ידים שאין מוכיחות״,11 ואחר כך נעשה שימוש במונח זה לתמצת 
שאני  שיאמר  עד  ״בכולן,  אמר:  ששמואל  היות  שמואל.  של  מימרתו  את 
מספיק,  עצמו  בפני  ממך׳  ׳מודרני  אין  כלומר,  לך״,  טועם  שאני  לך,  אוכל 
יכולה  והגמרא  כשרות.  אינן  מוכיחות  שאינן  שידיים  סובר  ששמואל  הרי 
להקשות ולומר: ״לימא קסבר שמואל: ידים שאין מוכיחות לא הוויין ידים!״ 

(נדרים ה ע״ב).

״יד״ לעניינים אחרים
השימוש במונח ״יד״ כמתאר חלק קצר של לשון נדר, עבר לדברים דומים; 
תחילה לעניינים קרובים, ואחר כך לרחוקים יותר. בירושלמי מוזכר המונח ״יד 
לשבועה״: ״רבי בון בר חייה בעי, אם אמר: לא אוכל לך, תופשין אותו משם 
יד לשבועה״.12 ובהמשך לסוגיית נדרים בבבלי דלעיל, נאמר: ״בעי רב פפא: 
יש יד לקידושין או לא?״ (נדרים ו ע״ב). ועוד בהמשך גם: ״בעי רב פפא: יש 
יד לפאה או אין יד לפאה... יש יד לצדקה או אין יד לצדקה... יש יד להפקר 

או דלמא אין יד להפקר״, ואפילו: ״בעי רבינא: יש יד לבית הכסא או לא״.
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אולם נתעכב בינתיים על השאלה הראשונה: ״יש יד לקידושין או לא״. 
שאלה זו נתפרשה בגמרא שם כך:

היכי דמי? אילימא דאמר לה לאשה: הרי את מקודשת לי, ואמר 
כגון  אלא  עצמן!  קידושין  היינו  פשיטא,  נמי,  ואת  לחבירתה: 
לחבירתה:  לה  ואמר  לי,  מקודשת  את  הרי  לאשה:  לה  דאמר 
ואת. מי אמרינן: ואת נמי אמר לה לחבירתה, ותפסי בה קידושין 
לחבירתה, או דלמא ואת חזאי אמר לה לחבירתה, ולא תפסי בה 

קידושין בחבירתה (נדרים ו ע״ב).

יד לקידושין
כעת נעיין בסוגיית ידיים שאין מוכיחות שבמסכת קידושין ה ע״ב. שם באה 
הלכתו של שמואל בעניין לשונות אמירה במתן קידושין ובמתן גט 13 כגון 
״הרי את מקודשת״, ״הרי את מגורשת״. על הלכה זו בא שם הדיבור: ״אמר 

ליה רב פפא לאביי״ וכו׳, העוסק בידיים שאין מוכיחות. זה לשון הגמרא:

אמר שמואל: בקידושין, נתן לה כסף ושוה כסף, ואמר לה: הרי 
זו  הרי  לאינתו —  לי14  את  הרי  מאורסת  את  הרי  מקודשת,  את 
מקודשת; הריני אישך, הריני בעליך, הריני ארוסיך — אין כאן 
בית מיחוש. וכן בגירושין, נתן לה ואמר לה: הרי את משולחת, 
הרי את מגורשת, הרי את מותרת לכל אדם — הרי זו מגורשת; 

איני אישך, איני בעליך, איני ארוסיך — אין כאן בית מיחוש.
אמר ליה רב פפא לאביי: למימרא דסבר שמואל ידים שאין 
מוכיחות הויין ידים? והתנן: האומר אהא — הרי זה נזיר,15 והוינן 
בה: ודילמא אהא בתענית קאמר? ואמר שמואל: והוא שהיה נזיר 
עובר לפניו. טעמא דנזיר עובר לפניו, הא לאו הכי — לא!16 הכא 
לישני  לן?  משמע  קא  מאי  הכי,  אי  לי.  דאמר:  עסקינן?  במאי 
בתראי קא משמע לן. הכא כתיב: כי יקח (דברים כד א) — ולא 
שיקח את עצמו, והכא כתיב: ושלחה (שם) — ולא שישלח את 

עצמו (קידושין ה ע״ב).

וכך פירושם של דברים. משנת נזיר קובעת: ״האומר אהא — הרי זה נזיר״. על 
זאת אמר שמואל: ״והוא שהיה נזיר עובר לפניו״. על סמך דבריו אלה יוחסה 
לשמואל השיטה ״ידים שאין מוכיחות לא הויין ידים״ (כי קבע ש׳אהא׳ בפני 
עצמו אינו מספיק), ואילו דבריו בקידושין נתפרשו כאילו הוא סובר ״הויין 

ידים״. מכאן הסתירה שמעלה רב פפא.17
ששנינו  ע״ב,  ו  נדרים  מסוגיית  יצא  בקידושין  הגמרא  שבעל  ודומה 
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ן או לא?״. ויושם אל לב: באותה  י ש ו ד י ק ל ד  שם: ״בעי רב פפא: יש י
סוגיית נדרים, יד של קידושין (וכן: צדקה, הפקר וכו׳) היא ממש כיד נדרים! 
. ולאחר שראה בעל הגמרא של מסכת קידושין  כלומר: דיבור מקוצר: ְוַאְתּ
שרב פפא עסק במושג ׳ידיים׳ גם בענייני קידושין, ניסח מושג חדש: ״ידים 
שאין מוכיחות״ בקידושין! ודומה שבעל הגמרא הוא שניסח זאת בשם רב 
פפא לאביי,18 וכפי שכנראה הרבה מן הדיבורים שבש״ס: ״אמר ליה רב פפא 

לאביי״ לפרטיהם הם באים בסגנון המורגל אצל סתם התלמוד.19
בעל הגמרא ראה לנכון לנסח קושיא מפי רב פפא, ולאביי דווקא, מתוך 
שהוא גרס 20 בנדרים ה ע״ב: ״אביי אמר: לא הוויין ידים״, ולפיכך הקשה על 
אביי מדברי שמואל: ״...ואמר שמואל״ והוא שהיה נזיר עובר לפניו.21 וכך 
הקשה אותו שמואל, שאמר ״והוא שהיה נזיר עובר לפניו״, מתוך שהקפיד 
״לי״,  ללא  מקודשת״,  את  ״הרי  הכשיר  הוא  כיצד  מוכיחות,  הידים  שיהיו 
ם  י ד ״י סוגיית  העברת  מוכיחה.22  שאינה  יד  הגמרא,  בעל  לשיטת  שהוא, 
שאין מוכיחות״ לדברי שמואל בקידושין ה ע״ב יוצרת שימוש חדש במונח 
׳יד׳, שהרי דיבורי הקידושין הנידונים שם אינם ״ידיים״. הם לשונות קידושין 
רגילים אלא שלפי בעל הגמרא הושמטה מהן המילה ״לי״. במובן זה (שאין 
בהם ״לי״), אפשר לומר שהם ״לשונות שאינן מוכיחות״ אבל אינם ״ידים 
שאינן מוכיחות״, שהרי אין בהם תופעה של קיצור נמרץ, כמו ״ואת״, אלא 
קיים  סגנון  שעבוד  של  רגילה  תופעה  אפוא  לפנינו  בלבד.  ׳לי׳  השמטת 
ת שאין מוכיחות״,  ו נ ו ש ם שאין מוכיחות״ במובן ״ל י ד לשימוש אחר:23 ״י

ואגב כך גרירת הדיון ב״ידים״!24
אולם לאחר שיצר בעל הגמרא במסכת קידושין שאלה מפי רב פפא 
על ידיים שאינן מוכיחות בקידושין, אם הן נחשבות ידיים כשרות או לא, 
נעשה תמוה מדוע שאל רב פפא בסוגיית נדרים אם יש בכלל יד לקידושין. 
הלא בשאלה המיוחסת לו במסכת קידושין קבע רב פפא בוודאות שיש יד 
לקידושין, ולא הקשה שם אלא על יד שאינה מוכיחה. ובאמת, בעל גמרא 

מאוחר יותר במסכת נדרים חזר והקשה קושיא זו ממש:

לאביי  פפא  רב  ליה  מדאמר  והא,  פפא?  לרב  ליה  מיבעי  ומי 
[בקידושין ה ע״ב] מי סבר שמואל ידים שאין מוכיחות הויין ידים, 
מכלל דסבירא ליה לרב פפא דיש יד לקידושין! (נדרים ו ע״ב).

ידיים בגיטין
בעל הגמרא בקידושין עדיין אינו מכיר סברה האומרת שדברי תנא קמא ור׳ 
יהודה במשנת גיטין מיוסדים על מחלוקת בדבר ידיים שאינן מוכיחות, ולכן 

אינו רומז לכך ואינו מביא דבר בעניין זה כלל.
דומה שהראשון שהסב את הסברות של ידיים שאינן מוכיחות (אי הוויין 
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״לימא  הפיסקא  בעל  היה  בגיטין  שבמשנתנו  הדעות  לשתי  לאו)  אי  ידים 
בפלוגתא״ בנדרים ה ע״ב. על מחלוקת אביי ורבא בידיים שאינן מוכיחות 

הקשה כדלהלן:

לימא בפלוגתא דר׳ יהודה ורבנן קמיפלגי, דתנן: גופו של גט הרי 
את מותרת לכל אדם. ר׳ יהודה אומר: ודין דיהוי ליכי מינאי ספר 
תירוכין וגט פטורין ואיגרת שבוקין. אביי דאמר — כרבנן; ורבא 
דאמר — כרבי יהודה! אמר לך אביי: אנא דאמרי, אפי׳ לר׳ יהודה; 
עד כאן לא קאמר רבי יהודה בעינן ידים מוכיחות אלא גבי גט, 
דבעינן כריתות וליכא, אבל בעלמא, מי שמעת ליה? ורבא אמר: 
אנא דאמרי, אפי׳ לרבנן; עד כאן לא קאמרי רבנן דלא בעינן ידים 
אבל  חבירו,  אשת  את  מגרש  אדם  דאין  גט,  גבי  אלא  מוכיחות 

בעלמא, מי שמעת להו?

לאחר שבאה שם מחלוקת אביי ורבא בידיים שאינן מוכיחות אם הוויין ידיים 
אם לאו, הציע בעל הגמרא אפשרות שלפיה זו היא מחלוקת תנא קמא ור׳ 
יהודה במשנתנו בגיטין, ו״אביי דאמר — כרבנן; ורבא דאמר — כרבי יהודה״ 
(נדרים ה ע״ב). סביר להניח שבעל גמרא זה גורס כבר את סוגיית קידושין ה 
ע״ב בעניין ידיים שאין מוכיחות בקידושי אשה. שם נסוב הדיון על המילה 
׳לי׳: אם צריך המקדש לומר ׳לי׳ או שמא די אם מוכח מעצם המעשה שהוא 
מקדש את האשה לעצמו אף מבלי לומר ׳לי׳. אולם שם לא היתה מחלוקת 
של דברי תנאים שאותה ניתן היה להקביל למחלוקת אביי ורבא. ברם ניתן 
להקביל את ׳לי׳ של קידושין ל״מינאי״ של גטין — ולקבוע שלדעת ר׳ יהודה 
חייב המגרש לכתוב בגט ״מינאי״ כשהוא מגרש את האשה. אם ׳לי׳ אמורה 
להופיע בלשון הקידושין כדי להימנע מידיים שאינן מוכיחות, ועל המקדש 
לפרש בפיו למי הוא מקדשה, אף לגבי ״מינאי״ שבגט גירושין עשוי להיות 
הקפדה ב״ידיים״ שיוכיחו שהוא מגרש אותה ממנו. ואף על פי שאין אדם 
מגרש את אשת חברו, מכל מקום, ניתן לפרש את דרישתו של ר׳ יהודה לכתוב 
״מינאי״ בגט מטעם הסברה ׳ידים שאין מוכיחות לא הוויין ידיים׳, ולהסביר 
ה  בנדרים  הגמרא  בעל  עשה  וכך  יהודה.  ורב  קמא  תנא  מחלוקת  את  בכך 
ע״ב, ובזאת הוא זה שחידש את המושגים ׳יד׳ ו׳ידיים שאין מוכיחות׳ לגבי 

לשון הכתוב בגט!
פי  על  נוספה  ע״ב  ה  בנדרים  שמואל״  קסבר  ״לימא  שפיסקת  ודומה 
״לימא בפלוגתא״ שם,25 ומשום כך מובאות לנו משנת גיטין ומחלוקת חכמים 

ור׳ יהודה פעמיים בקירוב מקום.26
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ממסכת נדרים למסכת גיטין
מנדרים הגיעו הדברים לסוגייתנו בגיטין. אף על פי שבעל הגמרא בנדרים, אליבא 
דאביי ורבא, דוחה, וטוען ששיטותיהם אינן קשורות בדווקא למשנתנו,27 מכל 
מקום, על פי עצם הרעיון שעלה בדבריו שם בא בעל הגמרא בגיטין והעמיד 
את משנתנו במקרה של ״ידיים״, למרות שהדבר רחוק מפשט המשנה, שאין 
בה מחלוקת של ממש,28 ובוודאי לא נרמזה בה מחלוקת מופשטת כזו של 
״ידים שאין מוכיחות״. הווה אומר: אוקימתא זו בסוגיית גיטין באה כסיום 

של תהליך ארוך ומורכב.29
בניסוחו  והוכח  שהוברר  שהדבר  שסבר  בנדרים,  הגמרא  בעל  לעומת 
י נתגרשה האשה — דבר שבסיבתו אמר  מ של ר׳ יהודה במשנת גיטין הוא מ
ר׳ יהודה ״מינאי״ — לפי בעל הגמרא בגיטין, הדבר שעליו הקפיד ר׳ יהודה 
ה שמוסר לה מגרשה, ולא בדיבור, ולכן קבע ר׳  הוא שיהא מוכח שבגט ז
יהודה: ״ודין״ בנוסח הגט. והוא שאמרו בתוספות (ד״ה אע״ג): ״הכא משמע 

דפליגי ב׳ודן׳, ובריש נדרים משמע דפליגי ב׳מינאי׳ ״.30
העברת מינוח ׳ידים שאין מוכיחות׳ לפיסקה הכתובה בגט היא המשך 
המגמה של שעבוד מונחים הבאים במקומות אחרים לשימושים חדשים, שהרי 
רק בזאת בא מושג זה על נוסחה כתובה ולא הצהרה בעל פה; נוסחה המנוסחת 
באריכות ולא בקיצור כ׳יד׳; וכן, קשה מאוד להחיל כאן הסגנון הנזכר לעיל 
ולומר: ׳יש יד לגיטין׳. למעשה אף העדר ׳הוכחה׳ (׳שאין מוכיחות׳) אין כאן 
להכיל  שנמנע  במה  ידים׳,  ׳הוויין  שיטת  להציג  האמור  קמא,  תנא  בדברי 

כתיבת ״מינאי״ או ״ודין״.
השתלשלות ארוכה ומורכבת זו היא מסימני ההיכר של התלמוד הבבלי. 
המעיין המזדמן, לא רק שנוטה לראות בסוגיא שלפנינו את פשוטה של משנה, 
הוא אף רואה בה מושג ברור המתאים באופן גלוי לדעות שבמשנה. כל זה 
איננו אלא עדות לכישרונו העצום של בעל הגמרא, ובמידה לא מבוטלת, אף 
לכישרונו הקסום של רש״י. על ידי כך הגלגולים ותפרי ההתאמות נעלמים 
מן העין, והיו כלא היו. אך מי שיוצא לדרך כדי להיווכח ׳מנא לן הני מילי׳, 
זוכה במסע מסחרר מנדרים ו ע״ב עד לקידושין ה ע״ב, ומשם חזרה לנדרים 
ו ע״ב, ומשם לנדרים ה ע״ב, ומשם לסופה של דרך גלגולו של ידים שאין 

מוכיחות, הרי היא סוגייתנו בגיטין פה ע״ב.
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נספח: סוגיות מוחלפות

נדרים ה ע״ב
איתמר ידים שאין מוכיחות אביי 
לא  אמר  ורבא  ידים  הוויין  אמר 
אידי  רבי  רבא  אמר  ידים  הוויין 
להזיר  נזיר  קרא  אמר  לי  אסברה 
ידות  מקיש  ב)  ו  (במדבר  לי״י 
נזירות לנזירות מה נזירות בהפלאה 

אף ידות נזירות בהפלאה.

נזיר סב ע״א
גבי  רחמנא  דכתב  יפליא  כי  אלא 
האיתקש  מכדי  לי  למה  נזירות 
למה  יפליא  כי  לנדרים  נזירות 
מוכיחות  שאינן  ידים  לאיתויי  לי 
דאיתמר ידים שאינן מוכיחות אביי 
אמר הויין ידים רבא אמר לא הויין 
ידים. לאביי ניחא אלא לרבא מאי 

איכא למימר?

הדרשות סותרות. בנדרים אנו דורשים את הכתוב ״נזיר להזיר לי״י״ ומקישים 
ידות נזירות לנזירות: מה נזירות בהפלאה,31 אף ידות נזירות בהפלאה, כלומר 
ידיים שאינן מוכיחות אינן ידיים, שכשם שנזירות רגילה באה בדיבור מוברר 
ומוכח (הפלאה), אף ידות צריכות להיות בדיבור מוברר ומוכח, ומשום כך 
ידיים שאין מוכיחות אינן מועילות. ואילו בנזיר אנו דורשים את הכתוב ״כי 
ופירש  כשרות,  שהן  מוכיחות  שאינן  ידיים  (״לאיתויי״)  ת  ו ב ר ל יפליא״, 
רש״י: ״דהוויין ידים״, ולכן אמרו לאביי ניחא, משום שאביי אמר: הוויין ידים. 
קושיא זו של חילוף הדרשות כבר הקשו התוספות (נזיר סב ע״א), ופירשו 

ש״לאיתויי״ כאן הוא כמו ״למעוטי״:

האי ״לאיתויי״ נמי הוי כמו ״למעוטי״, וכדדרשינן בפרק קמא 
דנדרים (דף ה ע״ב): ידים שאין מוכיחות לא הויין ידים [מאיש] 
כי יפליא — מה עיקר נזירות בהפלאה, אף ידות בהפלאה (נזיר 

סב ע״א).32

לפי התוספות, הגירסא המקורית בנזיר (״כך כתוב בספרים״) היתה:

ידים,  הויין  לא  אמר:  אביי  מוכיחות —  שאין  ידים  דאיתמר: 
ן ידים. הניחא לרבא; אלא לאביי, מאי איכא  י י ו ורבא אמר: ה

למימר?33

בין  נמנה  זה  והיפוך  נדרים.  שבמסכת  ורבא  אביי  שיטות  הפך  כלומר: 
״כמו  שהם  ואמרו  מקומות34  בכמה  התוספות  שציינו  ההפוכות  הסוגיות 

איכא דאמרי״.35
וכך מופיע כגירסת הספרים הישנים של התוספות בכתב יד מוסקבה 

(גינזברג 1134) של תלמוד מסכת נזיר שם:
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דאיתמר ידים שאינן מוכיחות אביי אמ׳ לא הוי<ין> ידים ורבא 
אמ׳ הויין ידים הניחא לר<בא> לאביי מאי איכ׳ למימר.

רבינו תם הפך את השיטות מכפי שהיו בגירסא המקורית בנזיר, אבל השאיר 
הן  השיטות  את  הן  להתאים  מנת  על  כך  עשה  הוא  לרבא״.36  ״הניחא  את: 
את פירוש הדרשה לנאמר בנדרים, ששם למדו מ״כי יפליא״ שידיים שאינן 
מוכיחות לא הוויין ידיים.37 וריב״א מיישב את גירסת הספרים שלפניהם בנזיר 
ומשנה את פירוש הדרשה מפירושה בנדרים, לומר שאנו מַרבים מן הפסוק, 
כפשוטה,  ״לאיתויי״  מקיים  וכך  ידיים,38  ן  י י ו ו ה מוכיחות  שאין  וידים 

ומקיים ״הניחא לרבא״ — דהויין ידיים.39
(שהיא  המקורית  הגירסא  אינה  בדפוסים 40  בנזיר  שלפנינו  הגירסא 
כבדברי ריב״א), ואף לא הגהת רבינו תם, אלא עיבוד שיטת ריב״א בדרשה 

להגדרת שיטות אביי ורבא שבנדרים, ולכן: הניחא לאביי.
״והן  המקורית,41  בגירסתן  מוחלפות  ונזיר  נדרים  סוגיות  היות  ועם 
כלישנא אחרינא אמרי לה וכאיכא דאמרי״, מכל מקום אין אנו פטורים בשל 
זאת מלנסות להכריע מי מהן היא המקורית יותר! ונחזי אנן. דומה שסוגיית 
נזיר כלל אינה סוגיא מקורית שם ואין זה המקום העיקרי של מחלוקת אביי 
רבות  מני  האוקימתות  ואחת  יפליא׳,  ׳כי  בפסוק  עסיקינן  שם  בנזיר  ורבא. 
אחרות היא בעניין ידיים, ובוודאי על פי נדרים ה ע״ב. אמור מעתה, הספרים 
שבנזיר מתעדים לנו את גירסת בעל הגמרא של מסכת נזיר בסוגיית מסכת 
נדרים שלפניו. וסביר שגירסתו זו היא אף הגירסא המקורית בנדרים. ושמא 
שינו אותה מתוך הסדר הקבוע אביי־רבא והנטייה לומר ״הוויין ידים״ לפני 

״לא הוויין ידים״.42
רק בבבלי דיברו על ידיים בהקשר לפסוק ״כי יפליא״.43 ודומה שידיים 
הן מעצם מהותן קצרות ובלתי ברורות. ״׳הריני׳ — יד לנזירות״. הפשט תומך 
אפוא במי שאמר שידיים שאין מוכיחות הוויין ידיים, שהרי ידים מעצם מהותן 
אינן מוכיחות,44 וכשיטת ״לאיתויי״! ואולי התכוון רב אידי, שדרש ״אף ידות 
נזירות בהפלאה״, לומר ״לאיתויי״. כלומר, אף ידות, שמטיבן אינן מבוררות, 
נחשבות כהפלאה.45 אלא שבעל הגמרא של פיסקת ״לימא בפלוגתא״ הבין 
ת הפלאה, והוא הוא שהפך  ו ב י י ח שבמילה ״בהפלאה״ הכוונה היא לכך ש
את מחלוקת אביי ורבא!46 ושלא כאפשטיין, שכתב: ״אבל גם בנדרים א״א 
להגיה מפני ׳אמר רבא רבי אידי אסברה לי וכו׳ ׳. אלא ש׳איתמר׳ זה שבא 

בסוף הסוגיא כמו כמה וכמה איתמר — ממקור אחר הוא...״.47
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קיצורים ביבליוגרפים
אלבק, מבוא לתלמודים — ח׳ אלבק, מבוא לתלמודים, תל אביב תשכ״ט.

אפרתי —, י״א אפרתי, ״ביאורה של משנה קשה על־פי משמעות המלה ׳נוה׳״, 
ערכי, המילון החדש לספרות חז״ל, רמת־גן תשל״ד.

אפשטיין, אמוראים — י״נ אפשטיין, מבואות לספרות האמוראים, ירושלים 
תשכ״ג.

אפשטיין, תנאים — י״נ אפשטיין מבואות לספרות התנאים, ירושלים / תל 
אביב, תשי״ז.

 L. Blau, Die jüdische Ehescheidung und der jüdische גרמנית —  בלוי, 
 Scheidebrief: eine historische Untersuchung, Strassburg: K.J.

.Trübner, 1911–1912
בלוי, הסוקר א — י״א בלוי, ״פרוש למשנות בפרק תשיעי של מסכת גטין״, 

הסוקר א (תרצ״ג), עמ׳ 133–138.
עמ׳  (תרצ״ד),  ב  הסוקר,  גט״,  של  ״גופו  בלוי,  י״א   — ב  הסוקר  בלוי, 

.111–106
מבוא  תשל״ה,  ירושלים  אברמסון,  ש׳  מהדורת  התורה,  על  תוספות  בעלי 

המהדיר, עמ׳ 27–43.
אביב  תל  נשים,  ומסורות,  מקורות  הלבני,  ד׳  ומסורות —  מקורות  הלבני, 

תשכ״ט, עמ׳ רסז–רעא.
ווייס, הסוגיא — א׳ ווייס, התלמוד הבבלי בהתהוותו הספרותית, חלק שני, 

הסוגיא, ורשה, תרצ״ט.
ווייס, כינויין — א׳ ווייס, ״כינויין, ידות וידים שאין מוכיחות״, ספר היובל 

לרבי חנוך אלבק, ירושלים תשכ״ג, עמ׳ 211–48.237
ליברמן, יוונית — ש׳ ליברמן, יוונית ויוונות, ירושלים תשכ״ג.

.L. Moscovitz, Talmudic Reasoning, Tübingen 2002 — מוסקוביץ
עמינח — נ׳ עמינח, נח עמינח, ״לתוקפן ההלכתי של נוסחי הגט״, דיני ישראל, 

ב (תשל״א), עמ׳ 35–69.
עם  גיטין  מסכת  בתלמוד:  ומחקרים  פירושים  פלדבלום,  מ״ש  פלדבלום — 

מבוא כללי על המשנה התוספתא ושני התלמודים, ניו יורק תשכ״ט
 S. Friedman, “Talmud (Introduction)”,  — אוקספורד  פרידמן, 
 “Talmud Bavli”, e Oxford Dictionary of the Jewish Religion,

.Oxford University Press (1997), pp. 668–672
פרידמן, אל תתמה — ש״י פרידמן, ״אל תתמה על הוספה שנזכר בה שם 
הבבלי״  בסוגיות  התלמוד  וסתם  האמוראים  למימרות  שוב  אמורא׳: 
,http://www.atranet.co.il/sf/articles.html עומד להופיע בספר הכנס 
הבינלאומי לחקר התלמוד של אוניברסיטת בר־אילן בעריכת אהרן עמית.

האומנין:  את  השוכר  פרק  ערוך,  תלמוד  פרידמן,  ש״י  האומנין —  פרידמן, 
הנוסח, ירושלים תשנ״ז; הפירושים, ירושלים תשנ״א.
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פרידמן, האשה רבה — ש״י פרידמן, ״פרק האשה רבה בבבלי, בצירוף מבוא 
ח״ז  בידי  ערוך  א,  ומקורות  מחקרים  הסוגיא״,  חקר  דרך  על  כללי 

דימיטרובסקי, ניו־יורק תשל״ח, עמ׳ 275–441.
פרידמן, תורף — ״ ׳תורף׳ מהו? לתורת השטרות התלמודיים״, בתוך: הנ״ל, ש״י 
ללשון  האקדמיה  התלמודית,  בספרות  ומינוח  לשון  מחקרי  פרידמן, 

העברית, ירושלים תשס״ט , עמ׳ רעה–שד.
תנאיים  מקורות  ״פירושי  רובינשטין,  (ג׳פרי)  י׳  עקרונות —  רובינשטיין, 
על ידי עקרונות כלליים ומופשטים״, נטיעות לדוד: ספר היובל לדוד 
הלבני, בעריכת יעקב אלמן, אפרים בצלאל הלבני, צבי אריה שטיינפלד, 

ירושלים: אורחות, תשס״ה.
ובמחשבת  בהלכה  מחקרים  נדרים״,  ״נדות  רוזנברג,  ש׳  ידות —  רוזנברג, 
ישראל מוגשים לכבוד הרב פרופ׳ מנחם עמנואל רקמן בהגיעו לגבורות, 

מ׳ בר עורך, רמת גן, תשנ״ד.

הערות

ללשון  האקדמיה  של  ׳מאגרים׳  פי  על  מובאים  התלמודית  הספרות  מקורות   *
העברית ומאגר עדי הנוסח של התלמוד הבבלי של המכון לחקר התלמוד ע״ש 
שאול ליברמן. שינויי נוסח התוספתא על פי אוצר עדי הנוסח של הספרות התנאית 
ופישוט  אחדים  קיצורים  השלמת  (/http://www.biu.ac.il/JS/tannaim).ביצעתי 

כמה כתיבים במקומות אחדים במובאות שאינם נוגעים לעניין הנידון לפנינו.

הדברים באים מפרשנותנו לפרק המגרש במסכת גיטין, העומדת לראות אור בתלמוד . 1
האיגוד של האיגוד לפרשנות התלמוד.

עיין תלמוד האיגוד לפרק המגרש, משנה ג, ובמחקרי ״תורף״, בפרוטרוט.. 2
ראה פרידמן, אוקספורד, עמ׳ 669; מוסקוביץ; רובינשטיין, ובמיוחד עמ׳ רעה–רעו, . 3

שד.
עמ׳ . 4 המשנה,  לנוסח  מבוא  עמ׳ 379;  התנאים,  לספרות  מבואות  אפשטיין,  עיין 

642; הלבני, נשים, עמ׳ רסג–רסד. וראה להלן, כיצד סגננו כברייתא שבתוספתא 
בתלמודים.

לעיון פילוסופי של מדע הלשון ראה לאחרונה רוזנברג, ידות.. 5
ראה ליברמן, יוונית, עמ׳ 87–109.. 6
בדפוסים החדשים הוסיפו: עלי.. 7
לימוד ״יד״ מפסוק מופיע רק בבבלי. ראה א׳ ווייס, כינויין, עמ׳ 222, 224.. 8
שני... שני. כך בכתב יד קויפמן  =  שאני.. 9

ראה לעיל, הע׳ 9.. 10
ואפשר שהוא גם זה שביקש לשים מחלוקת זו בפי אביי ורבא, ראה מאמרי ״אל . 11

תתמה״.
ירושלמי נדרים א ה, לו ע״ד; נזיר א ב, נא ע״ב.. 12
ראה תלמוד האיגוד, פרק המגרש, סוגיא ז.. 13
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לי. כך ברוב עדי הנוסח, והראשונים דנו בזאת מה שדנו, וראה להלן.. 14
משנה נזיר א א.. 15
השווה: ״האומר אהא — הרי זה נזיר. דלמא אהא בתענית קאמר? אמר שמואל: כגון . 16

שהיה נזיר עובר לפניו. לימא קסבר שמואל: ידים שאינן מוכיחות לא הויין ידים! 
אמרי: בזמן שנזיר עובר לפניו, ליכא לספוקא במילתא אחרינא; אבל ודאי אין הנזיר 
עובר לפניו, אמרינן דלמא אהא בתענית קאמר. ודלמא לפוטרו מן קרבנותיו קאמר? 
דקאמר בלבו. אי הכי, מאי למימרא? מהו דתימא: בעינן פיו ולבו שוין, קא משמע 
לן״ (בבלי נזיר ב ע״ב). מקבילתו: ״ ׳אהא׳ שמעון בר בא בשם ר׳ יוחנן בשראה נזירין 
עוברין ואמ׳ נווה. מהו, וזה מלעיג עליהון, או אהא כמותן? ר׳ יוסי ביר׳ בון בשם 
שמואל הלואי אהא כמותן״ (ירושלמי נזיר א א, נא ע״א; עמ׳ 1097). הלשון בפי 
שמואל בבבלי הוא בפי שמעון בר בא בשם ר׳ יוחנן בירושלמי, וידועים חילופים 
כזה בין הירושלמי והבבלי. לירושלמי זה והמשנה ראה אפרתי, עמ׳ 21–23, וכיצד 

ביקש להעמיד את הדברים.
אשר לפשט דברי שמואל, הרי הוא לא אמר, לא כאן ולא כאן, שדבריו הולכים לפי . 17

״ידים״, ולכן אין ביניהם סתירה בדווקא.
ועיין הלבני, נדרים, עמ׳ רסט, הע׳ 5. על דיבורי סתם התלמוד המיוחסים לאמוראים . 18

ראה מאמרי ״אל תתמה״.
ומבחינה היסטורית אין אפוא לייחס לשמואל דעה ב״ידים מוכיחות״ הוויין ידים . 19

או לא, והוא מושג יותר מאוחר. בעלי התלמוד הם שייחסו לשמואל הוויין או לא 
הוויין לפי צורכי המשא ומתן של הסוגיא (ועיין א׳ ווייס, הסוגיא, עמ׳ 62 והע׳ 98; 

ושלא כאפשטיין, מבואות לספרות האמוראים, עמ׳ 75 ,57–58).
ראה להלן בנספח.. 20
עיין להלן בנספח בפרוטרוט.. 21
לפשוטם של דברי שמואל, ועניין תיבת ״לי״, ראה המשך הסוגיא שם, ועיין תלמוד . 22

האיגוד הנ״ל, הסוגיא השביעית.
וכדרך התלמוד להעדיף שימוש בסממנים קיימים על פני טביעת מטבע לשון חדש. . 23

ראה תלמוד ערוך, השוכר את האומנין, הנוסח, עמ׳ 418, ד״ה במקום לטבוע ביטוי 
חדש.

ועיין ווייס, כינויין, עמ׳ 222–233 והע׳ 43. וכתב שם: ״הלא מפאת כל טיב מהותן . 24
עמ׳  מוכיחות״;  שאין  וידים  הפלאה  לבעית  מקום  שום  כמעט  בהן  אין  ידות,  של 

.237
לימא קסבר שמואל: ידים שאין מוכיחות לא הוויין ידים! אין, שמואל מוקים לה . 25

למתני׳ כר׳ יהודה, דאמר: ידים שאין מוכיחות לא הוויין ידים; דתנן, גופו של גט: 
תירוכין  ספר  מינאי  ליכי  דיהוי  ודין  אומר:  יהודה  רבי  אדם,  לכל  מותרת  את  הרי 
ואיגרת שבוקין....  איתמר: ידים שאין מוכיחות — אביי אמר: הוויין ידים, ורבא 
אמר: לא הוויין ידים. אמר רבא רבי אידי אסברה לי... לימא, בפלוגתא דר׳ יהודה 
ורבנן קמיפלגי! דתנן, גופו של גט: הרי את מותרת לכל אדם, ר׳ יהודה אומר: ודין 

דיהוי ליכי מינאי ספר תירוכין וגט פטורין ואיגרת שבוקין״ (נדרים ה ע״ב).
ודיבור זה משקף אף את השיטה בקידושין, שידים מוכיחות הן ״לי״: ״אמר רבא: . 26

מתני׳ קשיתיה, אמאי תאני שאני אוכל לך שאני טועם לך? ליתני שאני אוכל, שאני 
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טועם״. ועל דברי רבא כאן ראה מה שכתבתי ב״פרק האשה רבה״, עמ׳ 434, ושם 
ציינתי לאלבק, מבוא לתלמודים, עמ׳ 448, הע׳ 470.

ומכל שכן שאביי עצמו לא היה מייחס לר׳ יהודה במשנתנו את הטעם של ׳ידיים . 27
שאין מוכיחות׳. ועיין תוספות ד״ה אע״ג.

עיין בלוי, גרמנית, עמ׳ 28; עמינח, עמ׳ 46. ובלוי כתב במאמרו העברי: ״אמנם . 28
לשון המשנה אינה סובלת פרוש זה, כי אין בה שום רמז שהת״ק ור׳ יהודה נחלקו 
על המלה ודן, כלומר על ידים מוכיחות או אינן מוכיחות, כי לפי זה העיקר חסר מן 
הספר. לפי הפשט הפשוט חולקים בתנאים מהו גופו של גט״ (הסוקר, ב, תרצ״ד, 

עמ׳ 106). והשווה פלדבלום, עמ׳ 196.
ושלא כהלבני, שכתב: ״שכבר בזמן קדום פירשו את המחלוקת שבין ר׳ יהודה וחכמים . 29

כידים שאין מוכיחות, וחלקו אח״כ בפרטים״ (מקורות ומסורות, נדרים, עמ׳ רסח, 
הע׳ 2). כבר הקשיתי בכמה מקומות על שיטה זו הפותרת סתירה בהנחת מקור קדום 

בלתי מוכרע, ללא בירור אפשרות של התפתחות אחת מן השנייה.
ומתרץ: ״ואומר ר״י דבתרוייהו פליגי״; השווה פסקי רי״ד לקידושין, עמ׳ רסז.. 30
י ַיְפִלא ִלְנּדֹר ֶנֶדר . 31 ה ּכִ ָ ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ִאיׁש אֹו ִאּשׁ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ כלשון הכתוב ּדַ

יר לה׳ (במדבר ו ב). ׳יפליא׳  =  בהפלאה. ָנִזיר ְלַהּזִ
ועד כאן כעין דיבור בפני עצמו בתוספות.. 32
תוספות נזיר סב ע״א: ״האי לאיתויי נמי הוי כמו למעוטי וכדדרשינן בפ״ק דנדרים . 33

(ה ע״ב) ידים שאין מוכיחות לא הויין ידים [מאיש (בדפוס ונציא ״מאי״  =  מאי׳] 
כי יפליא מה עיקר נזירות בהפלאה אף ידות בהפלאה דאיתמר ידים שאין מוכיחות 
אביי אמר לא הויין ידים ורבא אמר הויין ידים כך כתוב בספרים ואומר ר״ת דגירסא 
הפוכה היא ומשובשת ובגירס׳ דריש מס׳ נדרים (ה ע״ב) גרסינן הכי דגריס איפכא 
רבא אמר לא הויין ידים אביי אמר הויין ידים דאי לאו הכי אין ליישב מה שגריס 
בספרים הכא הניחא לרבא אלא לאביי מאי איכא למימר״. וכגירסת הספרים שלפני 
התוספות בנזיר כך הובא בשיטה לחכמי איוורא שם (עמ׳ ריח מן הספר): ״אביי אמר 

לא הויין ידים רבא אמר הויין ידים הניחא לרבא לאלא לאביי מא״ל״.
תוספות סנהדרין מה ע״ב: ״ופלוגתא דאביי ורבא בידים שאין מוכיחות בפרק בתרא . 34

דנזיר (דף סב ע״ב ושם), איפכא בפרק קמא דנדרים (דף ה ע״ב)״; תוספות מנחות 
נח ע״ב: ״וההיא דידים שאין מוכיחות בפרק קמא דנדרים (דף ה ע״ב) ואיפכא בפרק 
בתרא דנזיר (דף סב ע״א עיין שם)״; תוספות תמורה יא ע״ב: ״נהפכה סוגיא זאת 
גבי שותפות עובד כוכבים, דרב חסדא סבר: טריפה חיה. וזו מן הסוגיות הפוכות 
שבהש״ס, וכן מצינו בשאר דוכתי גבי פלוגתא דאביי ורבא דידים מוכיחות במסכת 
נדרים (דף ה ע״ב) ובמסכת נזיר (דף סב ע״א עיין שם)״; חידושי הרשב״א, גיטין, 
עמ׳ רפו: ״ויש מי שאומר שזו אחת מן הסוגיות המתחלפות בתלמוד, והן כלישנא 
אחרינא אמרי לה וכאיכא דאמרי, והרבה יש כמותה בתלמוד, כההיא... ופלוגתא 
דידים מוכיחות דבפרק בתרא (כן צריך לומר) דנזיר, דהוי איפכא בפרק קמא דנדרים, 

והרבה כמוהם״.
ראה ספר הישר לרבינו תם, סימן סח, עמ׳ 58.. 35
השווה רבינו פרץ, שיטת הקדמונים, עמ׳ תצז.. 36
תוספות נזיר סב ע״א: ״ואומר ר״ת דגירסא הפוכה היא ומשובשת, ובגירס׳ דריש . 37
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חכמת בת שבע

60

מס׳ נדרים (דף ה ע״ב) גרסינן הכי, דגריס איפכא: רבא אמר: לא הויין ידים; אביי 
אמר: הויין ידים. דאי לאו הכי אין ליישב מה שגריס בספרים הכא: הניחא לרבא, 
אלא לאביי מאי איכא למימר. ולמאן דגריס במילתיה דרבא לא הויין ידים, ניחא, 
וכדדרשינן פרק קמא דנדרים מכי יפליא דידים שאין מוכיחות לא הויין ידים״. ודומה 
שהדיבור הראשון, שלאיתויי צריך להתפרש כמו למעוטי, שייך לשיטת רבינו תם, 
שמשאיר את הדרשה בנזיר כבנדרים. והשווה ד״ה ה״ג בשיטה מקובצת בשם הרא״ז 
ז״ל בפירושיו. ובשיטה מקובצת: ״לאיתויי ידים שאינם מוכיחות. כלומר, למעוטי 
ידים שאינן מוכיחות דלא הוו ידים. דמקשינן ידות לנזירות: מה נזירות בהפלאה 
אף ידות בעינן שיפרש דבריו, וליכא למימר לאיתויי ממש, לרבות שאינם מוכיחות, 
דהא קרא דכי יפליא אדרבא משמע — דבעינן הפלאה מעלייתא. תוספות חיצוניות.״ 

ועיין הלבני, נזיר, עמ׳ תכח–תכט.
ומיעוט אחר מיעוט לרבות.. 38
״וריב״א מיישב גירסת הספרים דהכא: וכי יפליא יתירא דכתיב ב׳ פעמים קדריש, . 39

לרבות״  הוי  לאיתויי  והשתא  לרבות,  אלא  מיעוט  אחר  מיעוט  ואין  קאמר  זה  ועל 
(תוספות נזיר סב ע״א).

וכ״ה בכ״י ואטיקן 110.. 40
ועיין מבואות לספרות האמוראים, עמ׳ 58, 74.. 41
ראה תלמוד ערוך, השוכר את האומנין, הפירושים, עמ׳ 298 והע׳ 30.. 42
ונדרים . 43 לנדרים  נזירות  מקיש  לה׳,  להזיר  נזיר  נדר  לנדור  יפליא  כי  ״איש... 

ידות  בהם  עשה  נדרים  אף  כנזירות,  נזירות  ידות  בו  עשה  נזירות  מה  לנזירות — 
נדרים כנדרים (נדרים ג ע״א).

והפלאה היא דבר אחר. השווה: ״ר׳ יהודה או׳ משום ר׳ טרפון: אין אחד מהן לפי . 44
שלא ניתנה נזירות אלא להפלאה״ (תוספתא נזיר ג יט, עמ׳ 135, ומקבילות); ״שלא 
ניתנה נזירות אלא להפלאה, שיהא מברר דבריו, ויאמר: הריני נזיר, ולא יהא תולה 
נזירותו בדבר אחר״ (רש״י נזיר לב ע״ב). ״דלא חייל אלא אם כן יקבל בלא תנאי״ 

(ר״ן נדרים כא ע״א).
ושלא כא׳ וייס, שטען: ״ומכאן איפוא שגירסתנו: רבא אמר לא הווין ידים, עיקר״ . 45

(ספר היובל לאלבק, עמ׳ 222, הע׳ 41).
ועיין הלבני, נדרים, עמ׳ רסט–רע. אלא שרצה לומר שם שחולקים אם ידות נזירות . 46

כשאר ידיים הן או כיוצא מן הכלל.
מבואות לספרות האמוראים, עמ׳ 58; השווה מבוא לנוסח המשנה, עמ׳ 357, הע׳ . 47

.2
לרבנים . 48 המדרש  לבית  זכרון  ספר  נדרים...״,  כינויי  ״כל  הקודם:  מאמרו  השווה 

בווינה, ירושלים 1946, עמ׳ 125–138 ( =  על המשנה, רמת גן [תש״ל לערך], עמ׳ 
.(168–155
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