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הלכותהמצרףקטעע"זלמסכתיש(כךהלכותוקטעימשניותהמצרפיםהגניזה,מן
עודנוספואלהתוספות ,)ז"עמשנתשלוהדפרקעםגדולות'שב'הלכותנסךיין

עושין'תכשיטים'איןגרס;לאומחקןמהןחלקניפהרש"ישהרירש"י,שלפניבימים
מחקאתמותר:בשכראומראליעזרר'זרה,לעבודהוטבעותנזמיםקטלאות
אותןוקוראיןבציפורישבתותבערביעושיןהיו'וכן :לפניושהיתההפיסקא
בהןישאםליין,שנפלחומץאולחומץשנ~ליין'וכן :הפיסקאאתוכןשחליים:

ועוד,אסור'טעםבנותן

 :מינכןשבכ"יוהמיוחדהמאפייןאתולהביןמחדשולבדוקלשובאףישזהרקעעל
 )!(גםהנוסחאותביןלתוכואסףאשרבבלישעיקרוקומפילאטורי,נוסח

הארצישראליתהפיסקאאתגםשלנובמקרהכללועל-כןארץ-ישראל,נוסחאות
'ואכילת ,א:אברכותמשנתאתגםלדוןיש(וכךבזqמן'התירודינוובית'רבי

שאספוכך,כדיעדומגעתיותרמאוחרבשלבשמתפתחתקומפילאציהפסחים'),
אסורמתמה('ומינהלתלמודרש"יפירושאתהתלמודנוסחגוףלתוךוהכניסו
,אולי,להביןישתוספות) =(הגהותשלזומציאותרקעועלמעלן),שלוכו'בהנאה'

החריפה.שלמחאתוואתהספריםמגיהינגדבחרםגרשםרבינושליציאתואתגם
שעל-פיכך,עלהדעתאתלתתישובמיוחדהישר,~הקדמתולספרתםרבינו

את,נוסחשקבעווהםהראשונים,צפון-איטליהדפוסינדפסוזוזיתנכשאמסורת
כיום,שבידנווהמשניותהתלמודדפוסי

עדנוסח,בעניינישעוסקמילכל:ידועאישיותהערותשתילהעירליהרשוולבסוף
צללוטובים,וכןרביםחוקרים,;וכמההגירסאותביםהספינהאתלנווטקשהכמה
שהן,מצטרפותעדהקטנותמאבני-הפסיפסואבןאבןכללצרףישזה,גדולביםכבר

ובתי-בתי-כנסתשהקימוהקדמונים,מאבותינוונלמדובואוכללית,לתמונה
כלהקדמונים,לתפארת,הם,פסיפסבציוריאותםוקישטובארץ-ישראלאולפנא

 .. ,;שנתנדבשתיקן ;שעשהפלוניבןפלונילטב:דכירעבודתובשוליצייןאחד
מהכלעלאברהם,ר'לאחיוכןאבי,לאדוביאודהאניואףהזה,הפסיפוסבעשיית
עדהמסכת,בעניינילפניהםכשדנתישנתנדבומהכלועלבהם,שנעזרתי

הוא,שלהם-שלכםועכשיוהזה,שלי,הפסיפסאתשהעמדתי
מהך"ששלבשבחואחתמלהאפילולומראבוא,לאהיובללבעלקטנההערהועוד

מותר,לברך!אבל·לשבחיה?סיימתינהו :כנגדיתטענושלאכדישליט"א,ליברמן
ליברמןהואאחד:שניים,אומרואניאחד,רקיש-:ליברמןאומריםשמעתי
'ושנפוץליברמן,מהר"ששכתבמהכלהיינו,ע.דעדיוהכינו,ה'בניין'שהתקין
לבדו:בוישראדכלשיסתפקו'עדלעדושיישארהנושבת'הארץקצויבכלהחיבור

מהבתוכנו,היום,ונמעכאן,היושבנולשליברמןוהוא-שניליברמןישאבל
מהר"שכולו,והעולםישראלעםכלשלנחלתוהוא-ליברמןמהר"ששכתב
שנהעשריםליזה ;שזכיתי:אשכימברךאניכך,ועלשלנוהוא-אישהליברמן
שלוט;בותרבותלשניםונזכהיתן:מיאניומתפללקורתו,בצללהסתופףשזכיתי

אמן,היום,עדכמוורעננים,דשניםיח.דחיים
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הבבלינוסחבחקר·פרק

מאת

פרידמןיהודהשמא

/' 

הקדמה

 :ליברמןכותבהגר"שד,חלקראשונים:ל'תוספתבמבוא

 '''תכיותרועודבבלמשנתשלכת"יא"י,משנתשלכת"יבידינושיש'כמו
גם!ישבוודאיכןיחד,גםהמסורותשתילשםשנכנסווהיינומעורב,מטיפוס
אחדבכת"יאשרויששונות,מסורותשלתערובתהתוספתא'שלבכת"י
מקוםבאותולנונשרדהשניובכת"יא"ימסורתידועבמקוםלנונשארה
וראשוניםשבכת"יהנוסחאותבשינויילראותלנואיןזהולפיאחרת,מסורת

שרידיםהנוסחאותבשינויילנוישלפעמיםאלאגרידא,ו'תיקונים'שיבושים
אנוזהמכלדבר,סוף .. ,השונותבישיבותרווחותשהיושונותמסורותשל

הידכתבישלהשונותלגירסאותראשבכובדלהתייחסשעלינולמדים
שב:;נמהיתכןאלאנכונה,הגירסאותמןאחתשרקלהחליטואיןוהראשונים

נוצרה,פיהשעללמסורתבהתאםאחתכלנכונות,הגירסאותשתימקרים
המוחלטתשהאמתאעפ"יהטיקסט,שלאמת-אמיתיתהיאאחתוכל

אחת,ורקהיאההיסטורית

 :מינכןכ"יעלהעירושוב

הגדולהמפעלעלידיהםאת,"סמכוהעברהדורגאוניהגדולים,רבותינו
שינויירקהעתיקהזה,הרב , ,רבינוביץנטענתןרפאלר'הגאוןהרבשל

השמיטאבלהיקרות,בהערותיואותםוהאירשהואכלערךבעלינוסחאות
הואהגמור,"והתיקוןכללאותןהעתיקולאבכת"יהברורותהטעויותאת

התלמודשדברימיכלהשמטה,שוםבלישהם,כמוהידכתביאתלהעתיק
אוזושגירסאעצמודעתעללהחליטליחידשאסוריביןבעיניוקדושים
הקורא,מעיניאותהלהעליםמותרולפיכךמשובשתבוודאיהיאאחרת
יכוליםוהחכמה:הזמןשבכת"יהגרוריתהטעויותאתלפרסםגםמוטב

 Proceedings oז the American'המורה,'רוזנטל,:א"ש;ועייןטויב-יג,עמ'תרצ"ט,ירושלים
) 1963 ( or Jewish Research. XXXI ןAcademy , 'בהרצאתישנמסרוהרב,ריםעלנז-עא~עמ

שבהקרמה'והערב.תוהמחקרסקירתבהרצאה.בהםשקיצרנוהע'נייניםהשלמתבאןהוטפתי
(תשלייח).מזבתרביץ.נמסרנמרץ.בקיצורהמסקנות,עיקרוהפניות,בציוניםמסויםערבוןובן
המאמר,בסוףהובאההההררהוסימניהקיצוריםרשימת , 3הערה • 20עמ'



פרידמןש"י

ברורהטעותשישבמקוםואפילו ...כללטעויותאינןשהטעויותלהוכיח
מקובל,א~כךאדםלךיאמרשאםלגמרי,ולהעלימהלהרחיקהאיןבכת"י
וכלמתוקן,אלאאינוזה'משובש'וספר ...שמעתפלוניכת"יכדברילונאמר

מרנכן,לכ"י(מבואביתולתוךמכניסהואברכהביתו,לתוךהמכניסו
תשל"א).ירושליםקדם,הוצאתפאקסימילית,מהדורה

נכונהלהבנהרחבפתחנימינופתחו(תרצ"ט)ראשונים'ב'תוספתדבריםאותם

התפיסהמןולהינצללהיזהראזהרהעולהומתוכםשינויי-הגירסאות,שלבטיבם
ל.בלמוטעית,אוכנכונהוגירסהגירסהכלשלמשפטהלחרוץהדורשתהצרה,
ואדרבה,בלבד.ש Q1המשומןהאמתברירתלגדרשינויי-הגירסאותענייןאתנכניס

כמסורות-נוסח,לפרשםלנסותישהמובהקיםי-הגירסה iשינושלהרביםבמקרים
 .וגירסאותיהםהנסחיםשלוטיבםמהותםעללעמודכךועל-ידי

כלליםאותםיפיםהמיוחדות,ובעיותיהן 2גירסאותיושפעעםהבבלי,לתלמודגם
בל:בד,מיוחדיםבמקומותמזדמנותהתנאיםשבספרותתופעותואדרבה,ועקרונות.

 .שורה.בכלכמעטבבבלי,נפרץחזון\נעשות
לנוסח Jלפעמיםשקדמוענפי-המסירהבתולדותקשורותהבבלינוסחתולדות
שלנוסחיהןכעין-האוזןאתולשבראבות-הגירסה,והםשבידנו,המקובל
ביניהםהבידודכשמידתזה,על-ידזהוהתפתחושהתקיימונסחיםשונות,ישיבות
ב:;גאבמסכתארוכה.תקופהבמשךההדדית,ההשפעהמידתעלמרובההיתה
מייצגיםששרדו,והמקוטעיםהשלימיםכתבי-הידמביןלזהות,אפשרמציעא
כי·מעורבים,נסחיםגםנתהווהזמןבמרוצתקדומים.ענפי-מסירהשנישלברורים

לאסוףאפשראחרענף-מסירהמנוסחישמאתלמוד,דברלכלרציםהסופריםהיו
ומשובחות.טובותגירסות

התלמודבמסירתעמוקששורשםרבים,שינויי-גירסהנתהווענפיםבאותם

על-ידיהם.כחיסוריםאומעתיקים,שלכהוספותאוכטעות,מהותםואיןוסידורו,
הנוטח.מסירתמתחילתאףהיושבהויייתםכאלהישהשינוייםביןובוודאי
הגירסאותמןואחתאחתכלממש,שיבושיםשלכמעטמבוטלמיעוטולהוציא

הדעותביןמקומהאתשנאתרכדיתלמודוצריכההיא,ואמיתיתהיאתורההללו
שבזמןופיתוחפרשנותשלהשיטותביןאוהגמרא,סידורשלפניוהלישנא~ת

האלההמושגיםאתלהעמידננסההמאמר,בגוףוכןבסמו,ןלהלןואחריו.סידורה
עלישראל''חכמתמתחילתהחוקריםדעותסקירתתוךננסה,וכןולהבהירם.

אמיתי,אחדנוסחת .Y.קביהואשבהןהבולטשהקולהראותהבבלי,נוסחתולדות
הגירסהטהרתאתהמסלפותכהוספותאוכשיבושיםהגירסאותשארדחייתאגב

94 

האמיתית.

יחוברבוודאילכשיהיה,כזה,ומחקרהבבלי.נוסחבחקרמקיףלחיבורזכינוטרם
ייתכן,כךאחד,עורעשויהתלמודשאיןוכפיפרקים-פרקים.מסכות-מסכות,

שונותתופעותתתבררנההשונים,והפרקיםהמסכתותלגבינוסחו,שבתולדות
בתוךמקומות-מקומותלפימהותשינוייעללהצביעכברשאפשרכפיומגוונות,
שבמסכתו)(פרקהאומניןאתהשוכרפרקעלהמבוססכאן,עיוננוולכן,הבבלי.

שהתופעותספק,איןאולם 4בלבד.זהפרקלגבימסקנותיואתמסיקמציעא,בבא

 ;'טקסט'במובןבכללוכןהתלמוד,מןמסכתשלדפוסוספדיכתבי-יד =נוסח/נסחים 2
קצדה.יחידת-נוסחשלמסוימתקדיאה =גידסה
פסחים.בבבלינוסחלמסודותבקשררוזנטלרא"ששלהחשובות,מסקנותיו 104,עמ'להלןראה
 .'מסקנות,'להלן,וראה
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שלרביםחלקים,מאפיינותהכללייםבקוויהן,ובמיוחדכאןביטוילידיהבאות
אחרים.בחלקיםמאודשוניםאפיוניםקיימיםאםגםהתלמוד,נוסח

מאותנוספים.כתבי-ידמכמהקטעיםוכן 5לפנינו,מציעאבבאנוסחישמונה
בתוכם.ועקיבותשוםסדרשאיןנראה,היהולכאורהבהם,קיימיםשינויי-גירסה

השינוייםמןהרבהקבועות.תופעותכמהמתגלותוניפויםבדיקתםלאחרברם,
וכעיןועצמאי,מבוררלשוןהיאגירסהכלשבהםמובהקים,שינויי-גירסההםהרי

כ"יגירסתביןהגמורהניגודביותררגילאלה,בתוךאנפיןבזעירדאמריאיכא
בכלבולטתהגירסאותשלזוושניותהאמבורג.וכ"יג]כ"ילביןמינכןוכ"יפירנצה
אלאמובהקות,גירסאותארבעאושלושלושישדיבורתמצאשלאוכמעטשורה.
קדומות.מסורותשתיקיוםעלמעידעצמובפניזהודברבלבד.שתיים

אוהוספותתוךהראשונים,בימיאירופהיבשתעלשנתהווהבפילוגהמדובראין
הנראה.ככלעצמה,בבבלששרשיולפנינו,עתיקפילוגאלאטשטושים,אושינויים
שכמעטדברהואהדדיותמהשפעותלגמריונקייםמוגדריםענפי-מסירהשלקיומם

נהגוכבראלהקדומיםשבכתבי-ידואףהבבלי,שלהנלמדותבמסכתותהנמנעמן
להםוקראנואבות-הגירסה.עקבותטושטשולאזאתבכללנוס'ח,מנוסחלהגיה

הנסחים),משארבזמןהםקדומיםקצתשבאמת(אףזמנםמפאתלא'קדומים,'
גירסאותיועלובעקיבותמרובהבמידהששמרוזו,תכונתםמפאתבעיקראלא

 !בנסחיםשהריואחד,אחדכלמיוחסשאליוענף-המסירהשלהמיוחדות

 .כןהדבראיןודפוס)(כתבי-ידהמאוחרים
מאשכנז,לזמנם)ולאבעיקר,לאופייםהכוונה(ושוב'מאוחרים'נסחיםישואם-כי

מייצגאינוואףספרדי,אואחידאשכנזינוסחמייצגמהםאחדאףאיןמספרד,ויש

גירסהכללג.בילומראפשרהללו,שבנסחיםאלאהקדומים.מענפי-המסירהאחד
ענףכגירסתשהיאמלים), 5-2בערךכלומר,הגהה,כדישלקצרה(יחידהוגירסה

הםוכי ,)הג(ג]-האמבורגענףבגירסתואוכמתכונתה,כצורתה(פמ)פירנצה-מינכן

פעםנהרו,מהולפיהדבר,נעשהכיצדלתאראפשר(ולפעמים 6'מעורבים'נסחים
שיבושכאן,כתובגירסאותעירובשא.ם-כיברור,אולםזה),לענףופעםזהלענף

אילן-לצורךוכעת,כאן.כתובגירסאותטשטושולאכאן,כתובאינוגירסאות
הגירסה,אלאכולו,הנו.סחלאתהיההדיוןיחידתהמאוחרים,הנסחיםשלהיוחסין
אתהמשקפיםהםקצרהגירסהכלשלשינוייהאלאשלם,כתב-ידלאדהיינו,
 .הקדומיםענפי-המסירהאותםשלפילוגםהמשך
וכאילוכולם,עלמוסכמתהמאוחריםהנסחים,גירסתשלפנינוהמקריםברוב

איןהמקומותבמיעוטהענפים,שניביןהגירסההוכרעהכברהאלהבשינויים
בשינוייםכאילוהענפים,אחדלגירסתבחופשיותהםומתפרדיםאחידה,גירסתם .

אםבין-ואילךמרש"י-הראשוניםחיבוריהענפים.ביןהוכו"עטרםהאלה
המאוחריםהנסחיםכדרךבגירסתםנוהגיםמספרד,ביןמצרפתביןהםמאשכנז
(ברובבלבדהענפיםאחדשלגירסהאותהלאמץנוהריםהםאתםויחדממש,

במליםהשינויים).(במיעוטלכאןאולכאןבחופשיותלהתחלקאוהשינויים),
לאחדבשלימותההאלההראשוניםמןמחברשלגירסתןלייח.סאי-אפשראחרות,

המאוחרים,הנסחיםלגירסתבטיבהגירסתםדומהאלאהעתיקים,הענפיםמן

/ 

קטעיםשלוצירוףהואילהקטעים,ביןולאהשלימים,הנסחיםביןגוכ"יכאןנכללזהלפרק 5
העתיקיםולשונובכתיבוהמיוחדזה,מכתב-ידכולוהפרקנוסחאתלנונותןממנואחדים
קדומיםכתבי-יד'שיירי :מאמריעייןרצופים).דפוסדפי-15.למקבילכעתממנו(הנשמר

כתבי-יד'].'שיירי :[להלן 32-5עמ'(תשמ"א),טספר,עלימציעא:בבאלמסכת

יחסית.נדירהכפולהגירסה

i' 
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אותהתואמתגירטתםאין-בדיקתנובמטגרת-רש"ישלפנילמחבריםאשר
אושמטתמנתקירבהביניהם,ישואףהמאוחרים,הנטחיםשל'מוכרעת'גירטה

גדולותהלנותט'גירטת !הקדומיםהענפיםמןלאחדגירטתםשלשייכות
הדוכ.מאותאותןלפיממש,דומהאולפני-כןך)הט'במאהבטורא,(שנתחבר
האשכנזייםכתבי-הידשניעל-ידיהנטחיםביןהמיוצגתםמ,לענףכאן,שלפנינו
המדגם(לפיבעיקרגירטתוהמאוחרים.לנטחיםזההאינההרי"ףגירטתגם !האלה

מקומותשנישאותםאלאםמ,כגירטתגורטהואמקומותבשניגה.כענףשלפנינו)
אחר.ממקוםאומשם,שהגיהםואפשרגדולות,הלכות,בט'םמ)(וכגירטתכתובים
לשינוייםהגאוניםמאתמעטותגירטאותכי-אםבידנואיןגדולות,הלכותט'מלבד

הראשוניםורובהנטחיםכלגורטיםלהלןבבטעיף .ענייןבהןיש.אבלכאןהנידונים
 !פירנצהבכה"יאלאםמענףגירטתשרדהולאגה,כענףכ~ן)גירטתם(שרשמנו

 Iהט'במאהטוראגאוןכנראהשהיהגאון,מדבריעתיקבקטעוהנהותוט.'ומינכן
 Iביןנרשמהוכןםמ.כענףגורטגדולות),הלכותט'בעלשלוכמקומו,כזמנו(כלומר
גו'בכ"י- 8עצמוהטופרבידיכנראה-םמשלאחרת'יחידאה'גירטההשיטין
 "בידנווהממכרהמקחבט'גאוןהאימרב .)אטעיף(להלן,מובהקמזרחיכתב-יד\'
גה.כענףהיאזוגירטהאחד).מעניין(שהםשינוייםלשניגירטה
אינו(םןכ)הקדומיםהאשכנזייםכתבי-הידביטודהמונחענף-המטירהאומר,הווה

 ,ןכ·\\'.טהבמאהבטוראולפחותבבבל,קייםהיהאלאומתחילתו,מעיקרואזpכנזי
הרבה(ובוודאיגהענףשלהמובהקתהגירטהמןמשהובבבלקייםהיהכנראה, .

 .פומבידיתאגאוןהאירבשלוהממכרהמקחבט'לפחותכאן),שאיתרנוממהיותר
ופירוש,פירוטצריכיםוהתהוותם,השינוייםמהותשאלתואףהאלח,הדבריםכל

אחד,ולרוב!ב,עצמו,בפני'ושינוישינויכלניתוחעםלהלן,לעשותבאיםשאנווכפי
 9בפירושו.קצתולהאריךבניתוחובולענותממהגםישאחה

, 
הבבלינוטחחקר

המובאים~לעיל,.בדבריוליברמןהגר"ששמוטרהגירטאותתורתשציינו,כפי
שלה,ואמיתהגירטהוכלמטורת,שינויישלדיןבשינויי-הגירטאותגםיששלפיה

שלתפיטתםהיתהכןלא-במיוחדהבבלילגביזותפיטהויפה-שיבושדיןולא
הנוטחביןלהבחיןבעיקררצו.הללוהבבלינוטחבחקרקודם-לכןשעטקוהחוקרים
הוטפותטעויות,שיבושים,לביןלשחזרו,לנטותשישהתלמוד,שלהמקורי
שלחשיבותםעיקרלראותונטונוטחו:ו'קביעתטידורולאחרבושנעשוושינויים

הקלאטיים.בלימודיםנוטחלחקריובדומהבלבד,זובקטיגוריהנוטחענייני
אחדיםלהעריךולפחותהבבלי,נוטחבחקרהעשייהשלקצרהטקירהלערוךראוי
מטקנותינובהצעתתשמשזווהערכהבענייננו,שנאמרווהגישותהרעיונותמן

הדבריםובמיוחדבו,ששלטווהתפיטותמחקרבהערכתיתרוןישבדרך-כלללהלן·
וכולליחטיתארוכהתקופהעלשמתפרטהבבלי,נוטחחקרדידן,בנושאאמורים

ועיקרמלא,עיטוקבועטקומעטיםרקמאידך,אבלמחהישראל:'חכמתדורותכל

אבןלר"אהקבלהטפרבהן,;ג"ר 39עמ'תש"ב,ירושליםהגאונים,תשובותאטף,ש' :ראה 7
 • 127עמ'תשכ"ז,דאוד"פילאדלפיה

 . 50עמ'כתבי"יד:'שיירי :ראה

ו'בפרקדיוןבמטגרתנעשההנוכחיהעיוןמזה.זהמתברכיםהטוגיותוחקרהגירטאותניתוח
 ,בקרוב.לאורלצאתאי"ההעומדלטוגיותיהם,ז'ובפרק
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 97ב"מנוטחישללאילן-היוחטין

עליהןעברהדעותמקצתאםואףלהגשמתן.מחכותעדייןהמקצועשלמטרותיו
שלדבריםגםבהןישמכל-מקום,היום,שלוהידיעותהטגנוןלפינאמרוולאכלח,

והנחות-הכיווניםעללעמודישורקעוכולוהמקצועהכרתולשםועניין,חשיבות
שלהן.היטוד

לתלמוד:סןמבוא'לקראתפרנקל,ר"זשכתבהמאמריםבטידרתהאחרון.במאמר
טבוראירבנןשלההוטפותעלהדיבוראתהרחיבוכןשונים,עריכהבעניינידןהוא
הגירטאותענייןאתמזכירהואהמאמרשלהאחרוןבטעיףמאוחרות.הוטפותועל

המאוחרות)ההוטפותלעניין(בצירוףנוטףפגםהואהגירטאותשיבושבקצרה.
העומדהתפקידהטבוראים.מידישיצאכפיקדמוןתלמודאותושלפניוהמטשטש

כפיוהטרתם,פגמיםאותםהגהתעל-ידיהמדויקהנוטחאתלשחזרהואלפנינו
ביקורתבענייןההערהעלפרנקלר"זטומךבוודאיכאןואחרונים.ראשוניםשעשו
ששינויי-הגירטהכךעלקבלהערהבאותה 11.1852בשנתשפרטםהתלמודנוטח

החופשיותעלמעט.לאשיבושיםכולליםהראשונים)לפני(שהיובכתבי-היד
הישרלטפרההקדמהפי(על ...הגולהמאורגרשוםר'הגיבהנוטחבתיקוןהגדולה

הזהירתםר'הבבלי).נוטחעלבמאמריםצאן-ברזלנכטישנעשהתיאורתם,לר'
מדברייוצאכךנכונות.אולם,היומאלהשרבותלפיהישנות,הגירטאותהגהתנגד

לרוב;מוצלחתהישנותהגירטאותבהגהתרש"יתלמידישלפעילותםהמחבר,
ביניהן:ישנות,בגירטאותלפנינונשארהטוטה,מטכתכגוןכך,הגיהושלאומטכת
רבותהשפיעואלהפרנקלר"זדבריבריל).,על 101עמ'להלן,(וראהנכונותשאינן

בעקבותיו.הבאיםחוקריםכמהאצלהגירטאותתפיטתעל
לה'ואמריהטגנוןכוללהמימרות,מוטריש,בשמותבשינויי-גירטאותדןהמחבר
אלה,גםברם,מטורת).שינויישלעתיקותכהערותלנונראים(שהםדר"פ'משמיה
היהכברשאזהטבוראים,בתקופתובמיוחדשיבושים,מחמתנגרמולדעתו,
אתתולההואאיןבצלילן.אונכתיבןהדומותמליםוהוחלפוכתוב,התלמוד
עצמו,התלמודמתוךזאתלהדגיםשאפשראףקדומות,מטורותבחילופיהתופעה

דא"ר ... ' :,כגוןדמיוןהבםשאיןאלולגביביןבצלילםהדומיםשמותלגביבין
'(שבת ...עוקבאדמרמשמיה"לאוזימניןמתנהדרבמשמיהליהאמרזירא,.זימנין

 12 .)ב"עקח

האימרותעלבזההרבהטומךשהואברור,החוקריםחלוץשלדבריומתוך
באותןבעיקרהראשוניםעוטקיםובאמת 13נוטח,בדבריהראשוניםשלהמפורשות
בגירטאותדווקאולאולהגיהן,אולטותרןהענייןמתוךצורךשראוגירטאות
תםר'דבריאתפרנקלר"זהביאוכןפליגי.ולאשונות,במליםענייןלכפלהדומות

ר'לפירושלצייןוישועו.דטו,פרקולוהמלוהבהלכותהרמב"םודבריהנזכרים,
 :לאבותמגירונדייונה

/ 

10 258-272 : Beitrage zu einer Einleitung in den Talmud', MGWJ, X (1861), pp ' 
11 553-555 . Zur Textkritik des Talmuds', MGWJ, 1 (1852), pp .' כתבי"יד:י'זוטמן,וראה'

תשמ"א,ירושליםהיהדות,למדעיהשביעיהעולמיהקונגרטדבריהמשנה:שלנוטחומטורות
שם.שצייןוהטפרותהמשנה,נוטחחקרעלשםוראהשבכאן.פרנקלר"זדבריעל , 234 , 216עמ'

עמ'תש"ם,תל"אביבקהיר,גניזת:חקריאתעודה,בגניזה:תלמוד'שרידי :מאמרווראה
31-21 . 

לשון(אוצראטי'דר'משמיהלהאמרוזמניןאמידר'משמיהלהאמרזמניןעוירארב'דרש 12
בפומבדיתאחטדאדרבמשמיהשמעתאלהאלהמתני'בטורא ; ) 835-834עמ'לח,התלמוד,

אלבעק,ש' :ועיין .)א"עפו;ב"בע"במח(שבתדרבא'משמי'להואמריכהנאדרבמשמיהמתנו
א.טעיף;ולהלן,טופריםדקדוקיעללהלןוראה '. 16עמ'תרט"ג,וארשהטופרים,משפחות

 Textkritik d. Alten jiid. : MGWJבמפתחלושניתןהטיווגאפואמוטעהלגמריולא 13
Gelehrten 
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חכמימשמסרווהטעמימוחסרמלאאלומסורותלתורה,סייגמסורת
אמכיחלוקימהספרימתמצאשלאשבכתב,לתורהסייגוהמלתלמידיהמ,

מקומו'(ךהגרסאותבכמהכיהתלמוד,בספרשאיןמהמועטימ,במקומות
עלהגרסאכותבימומהממתחדשות,הסברותויומיומבכלגממתחלפות,

ותוליןיחטאלאאשרבארץאיןשלמספרכילחבל.רשותונתנהדעתמפי
 14דעתמ.ב!ללאהספר,עלהטעות

גירסאותסברא.על-פיוהגההמתחלפות,:גירסאותשינוייממינישנירבינוהזכיר
אמרושעליהן'הפוכות,'אומתחלפות'ל'סוגיותדומותהספרימביןמתחלפות
גמולדעתמ, 15סופר.'טעותכמומהןוישדאמרי,איכאכמומהן'יש :הראשונימ

הגירסהכתיבתעליותררבינומאריךאבל 16דאמרי.ואיכאכמומהןישבגירסאות
זוומהדגשה 17למונעה.וישלחבלה,דומהשהיא,וחגהתו,הכותבסברתעל-פי
הזה,הסוגעלבעיקרהגירסאותתיאורלפתחחוקרימכמה~טוהראשונימשאצל

וביןהשינויימ,מןמאודגדולחלקלגביעיקרהראשוןהסוגגמדברשלולאמיתו
רבות.הראשונימבוד,נוהשיטין

הופיעוורהוטהמסודרתבצורהורישוממשינויי-הגירסאותחקרשלהע~דןניצני
לרנ"נבזאתראשונימשזכותוייתכן,לאור,סופרימדקדוקיס'צאתלפניעוד

שלבמהותממיוחדדיוןאיןקורונילשלבהקדמתו 18נתן.''ביתבספרוקורוניל
שי"ררפפורטיהודהשלמהר'מאתמבואלספרשצורףאלא I9שינויי-גירסאות,

~לאלתלמוד:עתיקותגירסאותאחרהחיפושחשיבותאתבהתפעלותהעריך
 :בלבדהטעויותשאלתעלנסבהללוגירסאותשלשאפיונו

לאאשרמקרוב,חדשנתראושבתכוכביקבוציוכמהלכתכוכביכמה ...
 ...ישנימבספרימנחמדימאוצרותכמהלעינינונגלו ...קדמונימשערומ
 .,.התלמוד ...כאלהישנימספרימאחריהמחקרנתפשטת"לזהובדורנו
פעמימהרבההורקוכיזו,אחרזוההעתקותרובומפנייושנומפניה~מנמ

חרוליפניוכסובנוסחאות,טעיותקמשוניבועלוכלי,אלמכלימאוד
 ...והעתקהבכתיבההשגיאות

חומרלרכזשנועד 20התלמוד,שלכתבי-הידעלספרואתלברכטפרסמ 1862בשנת
הואהמקורי.לתלמודקרובשיהאנוסחלהעמידשעתידהמדעיתמהדורהלקראת
התנאימבתקופתובעל-פהבכתבהמסירהשאלתעלקצרהסקירההקדימ

14 

15 

 .גולינקיןד'עליוהעידני .:יזג
ירושליםהתורה,עלתוטפותבעליאברמטון, 'ש:וראהע"א.קיזלב"קשטמ"קשאנ"ץ,תוטפות
 . 43-27עמ'תשלייה,

מןלישאניהדמשניגמראעתיקאנוטחא'אשכחןחלוקים,שטעמיהםהגירטאותומלבר
כרליןהרככי,הגאונים,,תשובותגאוןהאירב(כדברילהדדי'שאוודטעמיאע"גדילנא,לישאבא
 .) 164עמ'תרמ"ז,

 . 688-680ע,מ'תש"ם,ירושליםכ, , 4התוטפותכעליאורב.ךא"א :וראה

 : 1863בשנתמלאכתוהתחילרביו.:וביץ.רב"ב 1854ויבהברכות,במטכתנוטחאותשינוינתן,בית

המפורטםהחכםאצלאזהיההכ"יאך ...מיבכעןדרךדרכישמתיאשרויותרשניםכשתי'זה

אלוללחודשבשלישי ] J 1כבכבדההמלאכהאלקרבתיה'ובעזר ...שטייבשניידערדאקטור
שלשטפרוואפשר, .) 15עמ'ברכות,דק"ט,;והשווה 294,עמ' 1865ט,(המגיד, ' ...תרכ"ג
הרעיון.בגמילתעליוהשפיעקורוניל

שם.החיד"אמדברימביאאבל

-Lebrecht, 'Handschriften und erste Ausgaben des Baby10nischen Ta1mud',Wissen ~ F 
) 1862 ( 1 , schajtliche Blatter aus der Veitel Heine Ephraim'schen Lehranstalt in Berlin 
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השימושואתראשונימשלהתלמודספריענייניאתסקרואחר-כךוהאמוראימ.
 • 21בהקדמתו).דק"סבעלעל-ידילברכטמוזכרשל(ספרוהאחרונימאצלבכתבי-יד

שונות.בספריותמקוממלפילוהידועימלתלמודכתבי-הידאתתיאראףלברכט
מדעיתמהדורהבהכנתמפעלועללברכטמודיע 22הגירסאותבענייןהשניבספרו

מוסרהואושמשאפשר,כמהעדהמקוריהנוסחאתלשחזרהמנסההתלמו,דשל
 23בפרוטרוט.נימוקיואת

צאתוטרמ 24תרכ"ד-תרכ"ה,בשנימשהופיעוהתנאיממדרשישלמהדורותבשתי
אתווייסורא"האיש-שלומר"משקלוהעולמ,לאווירסופרימדקדוקיס'של

שראוומתוךתמ.רבינוודבריהבבליבגירס-אותדיון~גבספריהמנוסחלגביגישתמ
שיטתאלאאחרתדרךראו,לאלהשיבה,שישמקוריתאחידותהבבליבנוסח

מדברילהסתייגבאוולכןאקלקטי.נוסחהעמדת-המודרניובלבושוההגהות,
ז"להרבלפני'ואדון :רמא"שבדבריבגלוי.וביןמכללאביןולסותרמ,תמרבינו
ממקומשנדעמהעפ"ימוחלפימוהאומרימהשונימשמותופעמימ .. :תמ] 'ר,[ר"ל
שלאבזההאמת'אכן !בתמיהא-והכוונהלהגיה.'ידבואשלחולא ...אחר
 ...יחשבלמצוההתיקון'אדרבה :וייסייהראאמרהאלהוכדברימ 25 ,ר"ת.כדבר
בידהגיהואשרהאלההמגיהימנגדמכוונימר"תדבריועתה ...לתקןעלינווחובה
ומפנרבמידת-מה,בנסחיממצאושאמנמממששלשיבושימובגלל 26בלב.דחזקה'
ארסבראאלוהחוקרימראשוניפיתחולאהמקורי,התלמודלשחזרשישהרעיון
גירסאותשביןהקדומההרבגוניות :הדברימשלאחרלצדשיתאימושיטה

הבבלי.
בספרורבינוביץררנ"נעל"ידינפתחהבבבליהגירסאותחקרשלחדשהתקופה
סיווגמציעהוא 27ברכותלמסכתבהקדמתו .]ס"קד:[להלןסופרימ''דקדוקיהגדול
דקדוקיב;קונטרסשמסרהסיווגבמיוחדוחשובלמיניהמ,שינויי-גירסהשלמעניין

מיוסדימזה,חכמשלהישרהוהבנתוהרבההעמקתועמיחדברמ, 28סופרימ.'

/ 

בהערה. , 75עמ' ,) 33הערה(להלן,בריל;ועייןועוד , V, 58, 98עמ'שם,עיין 21
 Kritische Lese, Verbessel·ter Lesarten und Erklal'ungen zum Talmud, Ber1inג 1864 22
דבריוראהקטן.מועדמטכתעדמפעלוהגיעשעהשבאותהמציין, 41ובעמ' ; 50-35עמ' 23

 . 301עמ' ,) 18הערה(לעיל,בהמגידדק"טבעלעליושכתבהביקורת

לרבי ...מכילתאווייט,;א"ה\יבה,תרכ"דעין,מאירתוטפותעםרבדביטפרישלום,אישמ' 24
תרכ"ה.וינהטופרים,מדותפירושעםישמעאל

התבאיםבדברישהגיהוממההתלמודמןראיהמביאוהואבאריכות.שם;ועייןבהקדמה 25
אימא,אלאתבי,מכאן,טמילישבא,אשגרתבסבה,כדיהיא,משבשתאמחטראחטורי'באמרם
 ' ...ומקובלתמפורטמתגי''שמוחקיןבשעהרקתםר'דבריומצמצםועוד.איפוך:

 , 196עמ'תרמ"ג,פרטבורגג,לדורשיו,דור:דורטפרוועייןבארוכה.שם;עיין x'xvii-xxviעמ'

'תולדותבמאמרוובמיוחדוכו').החטירו'או ...('הגיהוהתלמורבטפרישיבויי-הגירטאותטיבת
הבוטחותהיובבבלכברכיאם : 135-134עמ'(תרמ"ג),גתלמוד,בית'תם,'יעקברביבו

של'כללוארצות,לשארבקשרהחילופיםאתמתארהואגאון)האירבדברי(על-פימתחלפות
וכלןההעתקותמטפרהיהבתלמודועטקויהודיםבהןישבואשרוהעריםהמדינותכמטפרדבר

 ",והוא 10 1,עמ',להלןברילאצלכברממשהאלהכדברים(השווהבגירטאותיהן'מזוזושונות
אשמיםהמעתיקיםהיוראשונה'במדרגה :השיבוייםלטיבתאשרבטפרות).קבועתיאורבעשה
הוטיפו ...התוטפתאכמואחריםטפריםפיעל ...קושיאמבחבגמראהגיהו ...ששבשובדבר
ד,ודורשיו,דורדורוהשווהשיבושים.בחשביםהשיבוייםוכלמלבם:בדואשר ...ומתןמשא

 . 301-300,286עמ'תרמ"ז,

 .) 1868 (ברכותשנתמינכן,

התכוון(שבכולםטוגיולטכםואפשרבהמשכים.ואילך, 294עמ' ,) 18הערה(לעיל,בהמגיד
שינוי ) 3 ( ;בבתב-ידלשוןתוטפת ) 2 (;בכתב-ידליתאגירטת ) 1 ( :כךהדפוט)עלמינכןכ"יליתרון
האמוראים.שמותשינויי ) 5 (;מימראאוברייתאכמשנה,מקורבייחוטשיבוי ) 4 (;פטוקבהבאת

26 

27 

28 



פרידמןש"יססך

 , , ,השינויים'וחנה :טעותלביןהאמיתיתהגירסהשביןהיחידהההבחנהעלדבריו
 ,,',"מקומותישאךמוטעת,הכ"יונוסחתהאמיתיתהיאהדפוסנוסחתאשרמהם
דברי(=הגהותבהערותיולעבודתובקשרכחוגן,'הגי'ובהכ"יטעותבהםשיש

גירסתואםלגירסא',גירסאביןל'הכריעהתפקידאתבמיוחדמזכירהואסופרים)
בדברינמצאתכשהיאגםמוטעית,כתב-הידגירסתאזיאמיתית,הדפוס

לנומאיריםוהםמוטעה,הכ"ישנוסחנראהאשרמקומות'ובכמה :רקהראשונים,
ואף 29 , .. ,הזאתהנוסחאלפניהםהי'אשרהראשוניםקצתדבריאתלהבין

בעלכאןרואהבכל"זאת-במקומן'להתקייםיכולותהנוסחאותששתי'במקומות
שם),;עייןהשניהחלק(ד"הבדווקאהנכונההגירסהלטובתהכרעהשלענייןדק"ס

ישלדעתו,בזה,שאףהמוסרים,בשמותשינוי-גירסהעםהדבראתומזהה
בשנישהובאתאחתמימראבגמ'הרבהתמצאהענין'ווקזה :מוכחתטעות-סופר

!והנהסופר'טעותודאיהואאחדשבמקוםאחר,אמוראבשםמקוםובכלמקומות,
לקיוםביותרקרובהשמות,ביןדמיוןשאיןבשעההמוסרים,שמותחילופיעניין

 Jדר"פ,סמשמיהליהאמרקדומות,וזימניןמסורות

שדק"סשנהבאותהכברדק"ס,עלביקורתסקירותכמההופיעו\,שניםבמרוצת
הערתומזכירהואכאן Jפרנקל,ן.ר"זשלסקירתונתפרסמהלאוריצאלברכות
בעיקר.נתהווהשינוייםדרך,באותהוממשיך J2הגירסאות,בענייןהקודמת

לכתיבתהזמןבמרוצתהביאוואלהבפרשנות,קות .Pומסמטע~יות-סופרים
אלא,המקוריות,הגירסאותאתהללוהחליפו,ואחר-כךבגליוןמוגהותגירסאות

באופןזזאינומכל-מקום,התוס",לפניהיתהזושגי'נעשהמה'אבללסגנוןמגיעהואואם-כי 29
הוא:·,"שבוששפשוט'שנראה'מוטעה:בלשונונשארתוהיאהגירסה,מאפיוןמפורש
(לעיל,ב'המגיד'כתבוכןשם,;עייןלזה'הבנהשום'שאיןהסופר:טעותשהואהוא'שפשוט
הש"סטעותיהכ"יע"ילתקןרקהכ"יטעותילתקןכאאני:'איןכלליתהערכהאותה ) 18הערה

חילופיםבהכ"יימצאוןאוליואירא'זחלתיחששששםרק , 16עמ'דק"ס, = ~ 94עמ'הנדפס:
לסייעם,כדיאופן:ובכל[כצ"ל]לפרסםהראוימןאיןכאלה,"ודבריםוההוראההדיןבענין
בגירסתמצאנוהשכןמשובשתאינהזוגירסאכיואומריםהכ"יגירסתמ.קיימין'ואנורקכתב

להלןוכןבדק"ס,אחר-כךלרסןלנכוןראהזהסגנוןשאףאלאכו:'כו'העיטורבבעלאוהבה"ג
בוששייךכדברגירסהלענייניהראשוניםנץחלוקותאתגםחד-משמעיבאופןמתארהואבדק"ס
אתבכבדווהתאפקות,צניעותעצמועלשקיבלרקכלבד,מהםכאחדמוחלטתהכרעה

אףשבווכתב-היד,הדפוסגירסותובחילוףהערותי),ובעשיתד"ה , 20(עמ'ותורתםהראשונים
לו,שנראתהבשעהבלבד,כתב-הידלגירסתראיותלהביאחרבהחלוקים,הראשוניםדברי
שכ"ההדפוסלגי'ראיותהבאתי'ולא :השנייהדחייתמשמעואחתגירסהקיוםבעיניושהרי
,ורקדבריהןלקייםלראיותצריכיןואינןמעצמן,הןמקויימתהדפוסשגי'יעןופלוניפלוניבספר

להביאעלינומחזקתןהראשונותהנוסחותלהוציאידןעלבאיןשאנוהכ"ילג'
בשנותהשונותבהקדמותדבריואתלבחוןוישהיקרים),דבריושם;ועייןנוטף(הפיזורראיה'
 ;והנהוד"החבורלדרך iiד" , 10עמ'תרכ"ט,ביצה,למסכתההקדמה(עייןמפעלוהמשך

שנים,אותןבמשךסברותיוהואמפתחושמאזו),במס'ד"התרלייג,עירובין,למסכתההקדמה
לאחרספרדק"ס,עלהדורמרבניההסכמהבדבריהגירסאותהערכותוראה , 97עמ'לעיל,ועיין

בשינויידיוןעצמועללקבלהואאףטויסיקש"זלנכוןראהלהופיע,התחילוכברדק"סשכרכי
שלמה,מלאכתספרו;ראההערותעםשלימות,מסכתותהעתקתבצורתבו,התחילואףכי"מ,

לכ"יליברמןהגר"שהקדמת(וראה 1879חולין,:מסכתב ;תרלייומינכןשקלים,:מסכתא
פלדבלום,לרמ"שגיטין,מסכתדק"ס,מפעללהמשךזכינוהאחרוןבזמןלעיל),הנזכרתמינכן,

הישראליהתלמודמכוןנוסחאות,שינוייעמבבלי;תלמודהקדמתו,וראהתשכ"וניו-יורק
ועייןתשלייב,ירושליםהרשלר,מ'בעריכתכתובותבמסכתזוויןרש"יהקדמתוראההשלם,
תש"ך,ירושליםנאה,ר"במאתא,פסחים,למסכתשלמהבגמראכשר,רמ"משלבמבוא

הבלין,ש"זהרבלראשונההעמידנישלמהמלאכתספרעל
113-117 , MGWJ, XVII (1868), pp 

 , 11הערהלעיל,
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 1ס 1ב"מנוסחישללאילן-היוחסין

באופןיותרמר~וחתבדרךמתפרשותבדק"סהשינוייםמןרביםלהלן,שנראהכפי

אחר,

 JJמדק"ס,כרכיםשמונהעלברילנ'שלהעשירהסקירתוהופיעהשניםכמהלאחר

עלהידיעהראשיתאתמצייןהואוראשונים,גאוניםמדבריהבאותתוךבפתיחתו,
נקייםשאינםכתבי-ידעלהצביעשבחםגאוןסעד~הרבבדבריהשינויים

מתארהואפרנקלכר"זושיבשו,ששינוהגרסניםעלגאוןהאירבודברימשיבושים,
שלהחופשיהסגנוןעקבהזמן,בחלוףהנכוןהטקסטמןהנסחיםהתרחקותאת

מלים,החלפתובכתיב:המשפטיםבמבנהשינוייםהרבים,התיקוניםעםההעתקה,
הישרספרבהקדמתתםר'דברימתוךבאשכנז-צרפת,במיוחדוהשמטות,הוספות

ונעשומסברתו,הגיהןכמעט,דףבכלטעויותמצארש"י :זותמונהברילמשחזר
 J4 ;תםר'שלאזהרותיולמרותשלאחר-מכן,המעתיקיםעל-ידיגירסאותתיקוניו

,טקסטוספרדאיטליה'בצרפת,כתב-ידבכלכמעטנמצאהי"ב,שבמאהמצייןוהוא
ימי-הביניים,שלשבכתבי-הידהשינוייםצומחיםזו,תפיסהלפיאחר,אופיבעל

בנסחיםשנפלוושיבושיםשינוייםפריבעיקרוהםאירופה,אדמתעלורובם,עיקרם
החופשית,העתקתםדרכיעקב

היאישראלחכמתפריהתלמודמןמסכתשלהראשונההמודרניתהמהדורה
דק"ס,על-פיצוינושינויי-הגירסאות J5שלום,אישר"משההדירמכותמסכת

דבחירמא"שצירףלאכאןכמנהגו,שלאבלבד,מכ"יעלזו,למסכתהמבוסס,
מפורשותדןלאבהערותגם J6שינויי-הגירסאות,בטיבלדוןאפשרהיהשבומבוא,

השקיערבהלמדנותמכל-מקום,הראשונים,בדברישמצאהשינוייםאופיעל
שינויי-גירסאותשלדרכםעלדיוןבהןימצאהערוח"ובקריאתוהמדייקבעבודתו,

יראהאצלוהנוסחאתהבוחן Jגירסה,דשנעשוהגהותעלובעיקרהראשונים, Jשבי
ובהתאם J8בהערות,וצייןטובות,הנראותתגירסאןשהכניסאקלקטי,שהוא

מהדורות),בשתיד"חלעיל,(ראהלספריבהקדמתושתיארלשיטה
שבאוניברסיטתמגילהמסכתשלהתימניבכתב-הידמרגוליסמ'שערךבבדיקה

בדרךנמדדזהדברזה,כתב-ידשלהעצמאיאופיועלהמחברמעמיד J9קולומביה
 40אחר,כתכ-ידמכלחמישהפיהנסחיםשארעלחולקזהכתב-ידדהיינו,כמותית,

שביןביחסאוהשינוייםבמהותשםדןאינואבלדוגמאות,מוסרמרגוליס
 41הנסחים,

1'; 

33 70-91 , JJGL, IV (1879), pp 
;וכדרךשםועייןהקדום,התלמודמןלדבריו,מאוד,נשתנהשכאילושלפנינו,התלמודוהוא 34

וכךהישר,בספרמשנראיםיותרמוגזמיםוהדבריםתם,רבינובדבריקצתהכלילהמחברים
תםרבינובדברילעייןוישמאוד,רחביםבממדיםזהדברלתארחוקריםכמהאצלנתקבל
מלשוןרש"ישלההגהותלתיאורשם,זכתוב Vממהיותרבהםלהעמיסמבליבדייקנות,עצמם
(לעיל,אורבךעייןהתוספות;לבעלינב-נדעמ'תש"ז,,ירושליםרש"יליפשיץ, מ"א.:עייןעצמו
המחבריםסגנוןאתבזהירותלבחוןישוט'בםהשיבושיםכמות,בענייניובדרך-כלל ,) 1 7הערה
בדיקתן·עלבעיקרלהתבססהגירסאותתיאורצריךוכןהי"ט.המאהשל

3S 1888וינה . 
 . 283עמ' ,) 48הערה(להלן,מארכסוראה . 99עמ'לעיל,וראה 36

ההדרתולצורך;ועוד. 10הערה , 16;עמ' 32,28הערות , 6;עמ' 19 , 3הערות , 3עמ'ראה 37
 .:ועוד 18,הערה 12עמ':ראהבגירטאותודןבכתבי-הידעייןהמשנה

;עמ' 1 ,;;העדה , Sעמ';ראה'הספרים'גירסתצייןובהערותועוד.ילקוטמקבילות,מ,כ"יעל-פי 38

ועוד. i 2הערה , 21;עמ' 7הערה , 12;עמ' 31הערה , 6

39 1892 M.L. Margo1is, The Columbia College MS.oj Meghilla, New York 
 , Sעמ' . 40
 J.J. Price, The Yemenite MS. ojMegilla, Toronto 1916; idem, The YemeniteMS . :ראה 41
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רש"זשלדבריובתוךואף 42כריתות,ממסכתעתיקגניזהקטעלאוריצא 1896בשנת
הלימודמיעוטמפאתכיכךעלהדגשהושםהשינויים,בהערכתבמבוא,שכטר
עתיקכתב-ידגירסאותוכיהמעתיקים,שיבושי,כמקובלתוקנולאקדשיםבסדר

גדולהאבלרבה,חשיבותלכךשנודעתדפליגמאןולית 43מדויק,נוסחלנומחזירות
ביןומוחלפותחלוקותשהןגירסאותלאותןבקשרעתיקנוסחשלחשיבותומזו

להיזכר,ראויזהודברהנסחים,
יאסטרוב,מ'המילונאישכתב 44(ועתידו),הבבלינוסחתולדותעלמיוחדבמאמר

רדיפותבלחץשיבושיםביניהןשינויי-גירסה,שלהיווצרותםסיבותהמחברסוקר
ובראשי-תיבותבקיצוריםמכתיבההנובעיםשיבושיםותלמודם,היהודיםנגד

המקורי,התלמודשחזורעםשיוסרודבריםוכדומה,
נתגבשולאעדייןסופרים,דקדוקיבס'המתגלההגירסאות Iשלעושרןשפעלמרות

שינויי-שלהעליונהלחשיבותםומודעותהערכההתקופהשלהכלליםבתיאורים
האנציקלופדי,במאמרהתלמודיהמחקרשלוהחיוניותלמטרות,העיקריותהגירסאות
דןשבו , 190 ;:משנתבכר,ז'מאתגדושים,טוריםושניםארבעיםבן 45'תלמוד:
שהואדיוןכלאיןאחרים,ובגופי-תורהוסגנוןבלשוןבכתבי-יד,,גמסירה,בעריכה,

 46ומשמעותם,בחילופי\.גירסאות

א'שלהיפהבסקירתונמצאיתר,בפיתוח 4ובריל,ךפרנקלשללגישתםהמשך
המעטיםהנסיונותאחדפערעפרקאוויטש,וכהדורתברכותמסכתעל 48מארכס

חלוקהלפיהבבלינוסחיאתתיאר iמארכ( 49הבבלי,מןחלקשלמדעיתלמחדורה
השינוייםהתהוותבתורה,העיסוקשלקבועיםאזוריםהמהוותארצותשל

המשניםהוספותאומכווניםשינוייםבמושגיכמקובל,עדייןמפורשותמתוארת

1920 ojMoedKaton, Leipzig . שלהנוטחמטורותטגל, 'א:עתהראהמגילהמטכתנוטחיועל
ענפישאיןלמטקנה,הגיעהואתשמ"ב,ירושליםרוקטור,תוארקבלתלשםעבודהמגילה,בבלי

זו.מטכתבנוטחמובהקיםמטירה

ברכות,ירושלמיותלמודכריתותבבלימת,למודקונטרטיםטינגער,וש'שעכטערש"ז 42
קאנטאבריגיהרישון,לדרשאל-נא:טפרלאורקטעיםהוציאלוו"התרנ"ה.קאנטאבריגיה

1879 ; 456-474 . JQR, OS XVII (1905), pp , שינויי-רישוםעםתוארו,אחדיםקטעים

 D. Pinner, Prospectus der der Odessaer Gesellschajtjiir Geschichte und :פינרבידיגירטאות,
Alierthiimer geh6renden iiltesten hebriiischen und rabbinischen Manuscripte, Odessa 

 . 63הערהלהלן,וראה . 1845

קביעתהואהתפקיד . W. Bacher,JQR, IX, pp . 145-151 :בטקירתובכרעל-ידיהדברומוטכם 43
 .) 151,145(עמ'שתהאכפיקשהזוקביעהותהאיחידה,אמיתיתגירטה

44 M. Jastrow, 'The History and the Future ofthe Text ofthe Ta1mud', Publications ojthe 
77-103 . Gratz College, Phi1ade1phia 1897, pp 

45 . The Jewish Encyclopedia, XII, pp. 1 ff , 
 , 1930משנת Jiidisches Lexiconבתורטוריםשישה-עשרבןבמאמרהדיןוהוא 46

 . 101עמ'לעיל, 47

48 279-285 . JQR, NS 1 (1910), pp 
פטרטבורגברכות,מטכת :ראשוניםודפוטיםידכתביפיעלבבליתלמודפערעפרקאוויטש,נ' 49

שיצאכמועצמוהתלמודשל'גופולשחזרכוונתושאיןיוצא,בהקדמתוהמהדיר.מדבריתרט"ט
ולימוד.עיוןלצורכימנופהנוטחלהציב,אלארצוידברשהואאףהראשון,'המטדרידימתחת
שםשפירטנוטחלמקורותהכוינההמקורים,'ברובהנמצאהלהגירטאהבנורהמשפט'נתתי
גניזה:קטעיג ;נתן''בית :ב ;דק"טמתורפאריטוכ"י'מכ"י :א :מהדורתועליהםוביטט

ילקוטים,הראשונים,טפרי;ובן:ערורה ;ברבותרט"ג:פירושד ;ובאוקטפורדבקיימבריג'

הוצאה'בבלי,תלמוד:מודעה,אלבעקש'על-ידיפרוטפקטלאוריצאאחר-ברהתלמוד,ודפוטי
,וארשהמדעיחדש.ופירוש ,.נוטחאותחלופיעם .וויניציא"דפוטנוטחעל-פיומדויקתחדשה
תרע"ג.
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 ;:10ב"מנוסחישללאילן-היוחסין

בישיבותאחידנוסחקייםהיהאםספקלהטילאפשרבלבד,המקורפניאת
נכנסיהסבוראיםעל-ידיכתיבתולאחרבסמוךהתלמוד,בעריכתשהשתתפו

שלשוניםטיפוסיםנעשוזהתהליךמתוךגאון,יהון'אילרבהמיוחסותהוספות
צרפת-ספרד,:איטליה,שונותבארצותואםהגאוניםישיבותבשתיאם-נסחים
היההללוהארצותמןאחתשלכלהיא,ההנחהוכו,'תימן ,)מבכ"י(המיוצגאשכנז
קירבהלבררהוצעהדורות,במשךאתונשארשייחודו-"משלהמיוחדנוסח

קליטתשלעדותסמךעלאשכנז,ולאדווקא,ספרדנוסחיאצלהגאוניםלנוסחי
זוחלוקהשלחשיבותהאתמדגישמארכסספרד,בניאצלהגאוניםשלתלמודם

העשוייםאחדיםכתבי-ידעלמצביעוהמחברהבבלי,שלמדעיתמהדורהלעניין
הגניזה,קטעיוכןאחדים,כתבי-ידברם,ואיזור,איזורכלשלתלמודםאתלאפיין
אפיונםהובררוטרםממש,ימיםבאותםהחוקריםשללתשומת-לבםהגיעו

 ,וייחודם
שלנובמאההמעטיםהנסיונותאחדמציג 50תענית,למסכתבמהדורתומלטר,צ'

מתאימהאקלקטינוסחליצורעצמועלשהטילהעובדהביקורתית,מהדורהלהכנת
 51 :שלוהמבואבדבריהמוטעה,מןהנכוןאתלברורעשויזהשתהליךלתפיסה

בידיעלתהלאוההפכיםהסתירותכלשלומקיפהיסודיתודרישהחקירה'אחרי
אותםלסדריכולתילאוע"כהשוניםכתבי-הידביןישריחסאיזהלגלות

שאפשרמהכל ,) no grouping can, therefore, be attempted (שוניםלמהדורות
היותרהםוגבאהמסומניםאותםהשלמיםכתבי-הידשביןהואכל,לבדרךלאמר

ניסהאקלקטיטקסטביצירת ',) are the most correct ones (ומדוייקיםמוגהים
ראיותיסודעלהבחירהנעשתהוגירסאגירסא'ונכלהמקורי,לתלמודלהתקרב
ביןלבחורלהביא,אותועלולהזוששיטהכךעלעמדלאמלטרשונות,'והוכחות
אחידכתיביצירתלגבירקהנוסח,שלשונותשכבותביןואפילומקבילות,מסורות
איזולילסגלכשנסיתיבמבוכה'באתי :הנסחיםשלייחודםעלהמחברהעמיד
 52התלמודי,'הנוסחשלהכתיבאלבנוגעקבועהשיטה

לירושלמי,מבואבשםנקראיםלבבליהמבואותשרובבאימרהאמתהרבהיש
שבתוךהמבואבראשלבבלי,הירושלמיביןבהשוואותספריםבאותםשדנובמה

'חלופי :כותבהואתש"א)(נויארקגינצבורגלר"לבירושלמי'וחדושים'פירושים
ואשכנזצרפתחכמיוביןאחדמצדוספרדאפריקאחכמישביןבבבלינוסחאות

נוסחאותלשתיאפשרשאימעצמומובןהדבר ..לאלפים,עוליםאחרמצד
היוגדוליםחכמיםהבבלישמגיהיאלאנכונות,שתיהןלהיותזואתזוהמכחישות

הדק,'העיוןלאחררקאותםלתפוסאחריהםלבאיםמקוםנתנוולא
שתי',"שהיו 53 :כשררמ"מכותבהתלמוד,שלחדשההוצאהמציעשנובמאמר

נולדומהםפומבדיתא,ונוסחסוראנוסחהאחרון,סידורובזמןהש"סשלנוסחאות
נולדואיךהגדולהלהשאלה'ועו,ד 54~רפת-אשכנז,'ונוסחספרדנוסחש"סאח"כ

ממנוחלקיםהרבהחתימתושבזמן,"משוםבתלמודגירסאותשינוייהרבהכךכל

תר"ץ·ניו-יורקתענית,מטבת 50

:מטבתהקטנהלמהדורהבאנגליתהמבואמתורהמחברפטירתלאחרתורגםהעבריהמבוא 51
תרפ"ח"פילאדלפיהתענית,

ואילו JQR, XXI (19:W), pp . 61-73 :צייטליןשלבביקורתובאהדהנתקבלהמלטרשיטתושל 52
 ' Sous que11e forme une edition critique du (זושבשיטההקשייםעלהעמידאפטוביצר
205-217 . Ta1mud est-e1le possib1e et admissib1e?', REJ, XCI, 1931, pp ( 

 . 497-475עמ' ,)ח"שת(גתלפיות,בבלי,'תלמודשלחדשההוצאהדבר'על 53 '

בוונתאתלהגדירהאמורותוימותהמטהדוגמאותהןמהלבררויששם,;עיין 482-481עמ' 54
הדברים.
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הדברימשבעצמבמקומאפילושונימסגנונימלהמוהיופהשבעלמתורהנכתבו
 55לשתיהמ.'אחתכוונה

אגבנוסח,בעניינידיוןמעטגמישהבבלישלהספרותיימבצדדימהדנימבמחקרימ
 . 56הספרותיימ.בנושאיםהעיסוק

בעזרתרוזנטל.רא"שעל-ידירבותנחקרפסחיםמסכתשלענפי-המסורתעניין
לישנאשלאופינושאהכוללשייחודוענףעלהעמידהואהגירסאותשלקולאציה
ופעמימ-לשונהמןתכופותלעתיםלחלוטין,'שונהשלפנינו,הענףמןאחרינא

במס'וההוצאהכי"יפי'עלבה,רגיל.יםשאנומסורתאותהשל-עניינהמןאף
 5פסחימ.'ך

בקשראברמסוןר"שהעירהבבלישלספרדייםכתבי-ידשלוייחודםדיוקםעל
למסכתבאמריקהלרבניםהמדרשביתוכתב-יד 58לבבות,האמבורגלכתב-יד

I I 

הספרדית,המסורתיורשיופורטוגאל,ספרדבנישלהתלמודדפוסי 59זרה.עבודה
בידיבבלי''שרידיבספרתוארואלה,בדפוסיםהאחרוניםראשונישלושימושם

 60דימיטרובסקי.רח"זמו"ר

מציעאבבאנוסחי

כאןתכונותיהם.ומיצוימסכתיןנוסחיבתיאורעצמובפניספרלחברהיההראוימן
אפיוןבליווינוסח,כלשלומקומוזמנועלהדנההספרותלמקצתבציוניםנסתפק
קצר.

 ; 1914ברליןגולדשמידט; 'ל:פאקסימילית:מהדורה )' 19 ( 165האמבורגנ:יייה

;בבא 39-38עמ'ברכות,דק"ס, ; 50-49עמ' 61לברכט, :ספרותתשכ"ט.ירושלים
 M. Steinschneider, Catalog der Hebriiischen Handschrijten in der ; 8עמ'בתרא,
62-63 . Stadtbibliothek zu Hamburg, Hamburg 1878, pp ; 'מבואגולדשמידט,ל
(תשכ"ב),כולשוננו,קוטשר,י' xv-xi, 457 ;62עמ'הנ"ל,במהדורתוהאמבורגלכ"י
רנב-רנה.עמ'תשלייז,ירושליםובארמית,בעברית=מחקרים 177-174עמ'

מתאבגירונאלעצמיגמראבאביתלתאאלוכתבתי ... ' :הקולופוןמתוך
 .) 1184 =( ' ...ליצירהקמדותתאלפיםארבעתשנתאלולבחדשוסיימתים

ירושלים .:פאקסימילית;מהדורהזזז 8הלאומית;הספרייהפירנצהכ"י!כ
תוארב"מ,מסכתאתהכוללזה,קובץרוזנטל.דודמאתהקדמהבצירוףתשלייב,

 .) 16הערה(לעיל,בתשובתוגאווהאירבדבריוהשווה . 482עמ'שם, 55

לספרותמבואותאפשטייו,;י"ב 173-171עמ'תשט"ו,ביו-יורקהתלמוד,לחקרווייס, 'א:ראה 56
 . 141-137עמ' , 1962ירושליםהאמוראים,

השביהעולמיהקובגרסהבבלי,'התלמודשלהבוסחבמסורתבעיות-אחריבא","לישבא 57
ר'בו-אחי'רב :מאמרוועייו ;יד-טועמ'תשי"ז,ירושליםההרצאות,תקציריהיהדות,למדעי
שתיבדבר , 331,321,288,283-281עמ'תשכ"ג,ירושליםילוו,חבוך,'?ספראחותובוגםחייה

שמועה.באותהגירסאות-יסוד

בבאמסכתבבלי:תלמודאפשטייורי"ובעריכתהבבותשלושלמהדורתבתראלבבאבהקדמה 58
וח',,זצובלמ"בופרשותרגמומציעא,בבא;מסכת 19520ירושליםמלמד,ע"צופרשתרגםקמא,

 , 1958,ירושליםאברמסווש'ופירשתרגםבתרא,בבא;מסכת 1960,תל-אביבדימיטרובסקי

במבוא.תשי"ז,ביו-יורקוהערות,מבואבצירוףזרהעבודהמסכת 59

תשל"ט.ביו-יורקהיסטורי,ביבליוגראפימבוא-בבלישרידי 60
 . 20הערהלעיל, 61

שהואבכךרקזהייחורמעריךהואאבלהמרויקים,ספרדמספריאחדהב,כ"ירואהגולדשמידט 62
והגהות:משיבושים'בקי
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ככתב-יד ) 9 , 7(מס'ההיאבספרייהאחרימקבצימשניעמ,ביחדחוקרימכמהבידי

תתקלייזאלולכ"ביומקדשימ,בסוףתאריכוניתןאשרמסכתות,י"בהמכילאחד,
מסדרלמסכתותאלאמתייחסהקולופון'שאיןשמ,מראהרוזנטלאולמ .) 1177 (

אותמשמקדימימשיששבכתב-היד,הלאטיניימהגליונותעלבלבד,'קדשימ
אשכנזית.כתיבה . 21הערה , 3עמ'שמ,עייןהי"ג,המאהלאמצע

ירושלימ ; L. Strack, Leiden 1912 :פאקסימילית;מהדירה 95מינכןכ"ימ
 ,) 1865 (טהמגיהרבינוביץ,;רנ"נ 107-98,59-55עמ'לברנט, 6Jספרות:תשלייא.

עמ'שקלימ,מסכתבסוף;הנ"ל 35-26,16-15עמ'לברכות,;דק"סואילך 294עמ'
וציוןהנ"ל,במהדורהשטראקשל;מבוא ) 30הערה(לעיל,שלמה;מלאכת 86-84

 M. Steinschneider, Die hebraischen Handschrijten der k. Hoן- und; iiiבעמ'הספרות
60 . iothek in Muenchen, Munich 1895, p ןStaatbib 

לירחעשרהבשתימוסיימתימסדרימהששהכל ... ' :קדשימבסוףהקולופוןמתוך
כלכתבתי ... ' :טהרותבסוף .) 1342 =( ' ...הששילאלףושלשמאהשנתכסלו

לאלףושלשמאהשנתטבתלחדשיומעשרבשבעהוסיימתימ ...סדרימהששה
אשכנזית.כתיבה 64 .) 15.12.1342 =( ' ...ליצירהששי

 ; Assemani, Bib.ן Vat. Cod. Heb., p . 87 ; 74עמ'לברכט, . 115ואטיקאןכ"ירא
;לברכט Cassuto, Cod. Vat. Heb., pp . 181-182 ; 16-15עמ'לב"ב,הקדמהדק"ס,
קישוטאשכנזית.כתיבה 65הי"ד.:המאהשציינוישועכשיוהי"ג.המאהזמנו,רשמ

קסוטו).;השווהב 50 (אברהמ :השמעל
עמ'לב"ב,הקדמה;דק"ס, 74עמ';לברכט, 88עמ'אסמאני, . 117ואטיקאןכ"ירב
16 . 

,'להלן ...סמטוךשנתניסןלירחכ"טבשבתבאחדהיומסיימתי ... ' :הקולופוןמן
שלא'סמטוך'בתיבתמ"משהאותאףשמ.דק"ס,ועייןמחוק,הקולופוןבסוף

ואמנמזו,לאותסביראחרפענוחכתב"הידתצלוממתוךנראהאין 66כצורתה,
 67 ',אביומבניסןכ"טבהחלשכןאפשרי, , 1373'סמטוך'=קלה=

:ירושלמיועייןטו-טז,'מאה'ספרד, :המכוןבכרטסת . MS Escoria1 G-I-3א
תשמ"ג.ירושלימוליברמן,רוזנטלמהדורתנזיקין,

'שיירי.ראה 85-80 , 79 , 58 , 57 , 35 , 33העירוני,הארכיוןקרימונה,כ"יק

/ 

הרבנתנאל,בקרבןוויילנתנאלר'כגוןלפני-כן,מינכןכ"ישהזכירולמחבריםציינובספרות 63
סוע"א,טותקכ"ג,קארלסרוהיוסף,עץרארמשטאט,יוסףר';והשווהמקומותבכמההחיר"א

להלן(ראה 1839,1838בשנתלילינטלעל-ירימינכן,ספרירשימתבתורהוזכר,כתב-הירע"ב.
 J. Fiirst, 'Handschriften des (כתב-הירעלקצרההורעההופיעה 1851בשנת .) Beerאצל

Ta1mud',Der Orient. XII,I851 (. ,דבריעלבהסתמרשם)42הערהלעיל,;ראה 1845פינר (, 

 B. Beer . 946משנתכתב-ידלכלולהאמוריםבאודסה,תלמודייםכתבי-ידעלגםפרטיםנמסרו
) 454-459 . MGWJ. VI, 1857, pp ( 1857בשנתמינכןכ"יאתבדק . 

 . .לחודשלבלשים,בלי 1 343רשמוהמחבריםרוב 64
בירושלים.והאוניברסיטאיהלאומיהטפריםשבביתכתבי-ידלתצלומיהמכוןבכרטסת 65

יב.עםנוסחבפרטיהדמייןדבובאמת,

 :]ז ['סמטור ;המכוןבכרטסתוכן 66
יכולתילאשלפני.כתב-הייתצליםלפילפחותנראית,אינה'מיטור'קריאתושם.דק"ס,עיין 67

השירעל-פיכתב-הידא'תלתאררנסיונובמקור.לבדוקויששהזכיר,המחיקהסימנישםלראות
 ; ' Angeblich um 1355 geschrieben ' :כותבשםלברכטבעייתי.נראהריקשהיהשבעמוד
'סמטור'(אם-כיהאותיותצורתלפיבהחלטאפשריתקריאהיהיא'כמטור:,לקרואודאיכוונתי
 !אביוםבניסןכ"טחל )ה"צ(שנהבאותהואףיותר),נראה
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;ואפשרספרדיכתב-ידלכאן.וצרף , 51 , 44-37עמ' ,) 5הערה(לעיל,כתבי-יד'
המאה'הי"ד.שלהראשונההמחציתמןשהוא

 . 7-45':52-51,4עמ'כתבי-יד,''שיירי . Stiftbibliothek, XI , 127פלוריאן,סןכ"יס

הי"א.המאהמןאיטלקיכתב-ידשהואאפשר,
 68גניזה;ג

כתבי-יד:'שיירי;עייןחשוב(בבל?)מזרחימנוסחוהואקטעימ,מכמהצורףגו
פסוiוות,הלכותס'לכתיברבדמיוןדומהזהכתב-ידשלכתיבו . 51-48 , 32-5עמ'
כצו~ותעכשיועדידועותשהיוצורות-לשוןכמהכוללהוא 69 •ששוןכ"י

לאכאילומקובלתשהיתההתפיסהאתלשנותמקומישומכאןארצישראליות,
בסגנוןנוסחומהותו,מטבעועצמו,הבבליוכאילובבבל,ידועותאלהצורותהיו

שנתחבךולספרימבקשרלדברהשלכותוכמה 70~ממיות.צורותבהיעדרספרותי
לשוןלביןארץ-ישראלבלשוןמסוימותצורותבין,יתהשןלקירבהבקשראובבבל,

 71הגאונימ.

בערך.הי"ג,המאהתחילתממצרימ,כנראה . 35-33עמ'כתבי-יד,''שיירי 2ג

באותוששרד , 44בעמ'שמועייןספרדית.בינוניתכתיבה . 36-35נזמ'שמ, 3ג

ויש .ו:בכ"יכמוהסוגיות,לציונירץמספורשלהמיוחדתהשיטהמןסימן\קטע
עז'ע"א,לדףבמקביל ',גס' :מאודדההבכתיבהשמכתובנוסףשסימןלהוסיף,
 . 46שורה

 72באמריקה.לרבנימהמדרשביתבספרייתעותקשונצינו.דפוסש

הגירסאות

לשמהוצג,סעיףכלבראש 73האומנין.אתהשוכרמפרקשינוייממבחרלהלן

בתורלב"מגניזהלקטעיבציוניםלהשתמששהר,שניזוסמן,יעקבפרופ'לידיריאמורהתודתי 68
 ,למדעים.הישראליתהלאומיתהאקדמיהשלהמשנהבמפעלשהכיןרשימותיו

וכן , 10-9עמ' ,) 39הערה(לעיל,מרגוליסהשווה )י;ז- =-תה(ביניהןכתיבצורותלכמה
ב,גדולות,הלכותספרהילדסהיימר,ע';ראה:בבליניקודעםה"גשלפאריסבכתב-יד
במקום''לעזר'אפילוושםועוד,בפעלים,סופייםעיצורים(חיסוריבעמ'תש"ם,ירושלים
מהדורתהמעשיות'ב,בספרראההאלההתופע,ותמןלכמה .) 250הערהלהלן,!וראה'אלעזר'

על , xxx-xxixעמ'שם,בראודהשלבהקדמה'מקצתן,ועל 1968ניו-יורקגאסטר,מ'
עמ'לב"מ,דק"סעיין ) 48-37עמ'תשמ"ב,נא,בתרביץ,שפרסמתיבקטע(וכרכיצד ='כאיזצד'

 Ch, Rabin, The Zadokife :ראה'שמא' ='שמה'עלבדפוסים,אףהזאתכצורה,ששרדה 124
11 , 15 , 1958 Documenfs, Oxford 21עמ'כתבי-יד',('שייריבארץ-ישראל-אי/-יי,בעניין ( 

הקדמוןובמזר'חבמקראמחקריםבעברית',התנועותמערכתעל'הרהוריםבן-חיים,ז' :ראה
ועלשבכאן,הכתיביםמןכמהעל , 97עמ'תשלייח,ירושליםליונשטם,א,לשמואלמוגשים

ונמצאותטו-טז,עמ'תשלייח,ירושליםתורה,פתרוןספראורבר,:א"אראהצד','כאיזהעניין
עלטובייוסףליהעיר(וכןותימנייםובזרחייםבכתבי-ידמסוימתבמידהכתב-הידמתכונות

לרבניםהמדרשביתשבספריית'שמעונילילקוטתימנייםבכתבי-ידואף ;הגדולמדרש
באמריקה),

ארץ-ישראלכתיבינחשבוהללוהכתיבים , 48ועמ' , 55 , 52הערותכתבי-יד','שיירי :עיין

 , 218,217עמ'תשכ"ז,ירושליםא,חכמים,ולשוןמקראלשוןבנדוי,רא'ראה:מובהקים;

ירושליםומבוא,ביקורתיתמהדורה-זרהעבודהמשנהרוזנטל,ד' :זהנושאעלעתהוראה
 , 17-11עמ'תשמ"א,

משנתנידה,'היאשנהציוןעםד"שממסכתותהאחרונההשנה,ציוןשםואיןקצת,חסרהעותק

ירושליםהבדמן,א"ממהדורתהתלמוד,הדפסתמאמרעלרבינוביץ,:רנ"נעייןב"מעלרמ"ד,
טז,עמ'תשי"ב,

שאופייםהשינוייםאתובררתיבשלימותם,לפרקנועדי-הנוסחכלאתקראתי :הוכןוכר

69 

70 

71 

72 

73 
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שהודפסולמלימוילנה,דפוסמתוךהמלאבהקשרוהנדוןהדיבורמראה-מקומ,
אותוהכוללמעדי-הנוסחאחדכלשלגירסאותיהמאחר-כךמובאותבהבלטה

כולמ,הנסחימופילוגהגירסהתפוצתשלשלימהתמונהיקבלשהמעייןכדידיבור,
במקובץ,ציוניהמנרשמובאותיותיהן,זהותאחדימנסחימשלגירסותיהמכאשר

'ליתא'בגירסתעצמה,בפניגירסהכלנרשמהאחרמקרהבכלגירסה,אותהליד
 '.)את'(לירשמנו

להשוותןכדי 74והראשונימ,הגאונימשבחיבוריהגירסאותאתכאןרשמנואף
מחייבזהדבר 7Sהתלמודי,במחקרגדוליסודהואאלהביןשהיחסלענפי-המסירה,

כפיועוד,לפני,ךפירושאולפני,ךגירסהאמודאותתמידאיןהרירבה,זהירות
 76במקוממ.שלארביממספרימהראשונימשהביאוגירסאותלגבילהיזהרשיש

שלחיבוראותועל-ידיהמתפרשבספרמדוברהמקומות,שברובעבודתנוגרת uבמ
סבירות,שלרבהלמידהלהגיעאפשראחרימ,מחיבורימבהבאותולאראשונימ,
הוסגרהפירוש,מןלדייקהשאפשראלאכתובה,הגירסהשאיןהמעטימבמקרימ

יסודיבירורצריךגמ 77לברר.שישמהעלבהערותוהוערבסוגריימ,הציון
אתהמטשטשימהראשונימ,דבריבתוךוהגהותשינויימחלואמהאלהבחיבורימ
הקדומימבחיבורימולפחותשאפשר,ככלמזאתלהינצלכדי 78בגמרא,גירסתמ

של'ראשונימודפוסימכתבי-הידלפיהגירסהאתקבענולמסקנותינו,והמכריעימ
 .שמ,הואשכךמורהגירסהעל-ידראשוןאוגאוןשלחיבורציון 79החיבורימ,אותמ

ענייןומתורקל,שינוי-לשוןאוזעיריםבדבריםשהםהשינוייםלהוציאכשינוי-גירסהמובהק,
השינוייםברירתלאחררקכלל,הנסחיםפילוגלשאלתלהתייחסמכליבלבההשינויבמהות
כרעלהמוריםהשינוייםמתורבט"וובחרתיהנסחים,ייחוסיאילןבהםשמסתמןכרעלעמדתי
בשלימותםהנסחיםכלאתשובקראתיזו,חלוקהלישהסתמנהלאחרכאן,מפורטלדיון

שלניתוחםלהלן(ראהמסקנותינואתכסותריםלכאורההנראיםשינוייםקיימיםאםלראות
להלןוראהרבים,נמצאוכאלהובאמתלמסקנותינו,המסייעיםנוספיםשינוייםאואלו),

סיכומם,

להסתפקשאי-אפשרפשיטאשלצרכינולש,הזהותגםהגירסב>ות,כלאתלרשוםניסיתי 74
זו,שלאחרבהערה;ועיין ) 29הערהלעיל,(ראהדק"סבעלשלבשיטתו

יבספר,;קרית 1עמ'תרצ"ז,ירושליםא,דאשונים,:תוספת;עייןלי=\רמןהגר"ששהורהכפי 75
סד-סה,עמ' ,) 1הערה(לעיל,רוזנטל:א"ש;ועיין 236עמ'(תרח"ץ),יד;שם, 57עמ'(תרצ"ו),

זו,שלאחרבהערהוראה

תרפ"ט,ירושליםהירושלמי,על :בראשוניםהירושלמיהבאותעלליברמןהגר"שדבריוראה 76
עמ' ,) 71הערה(לעיל,רוזנטלד'כג-כה;עמ'תרצ"ה,ירושליםכפשוטו,;הירושלמי 43עמ'

,231-221 

הראשונים,גירסאות(קצתל'שםובהעדות ,'אטבלהלהלן,וראהועוד,ההבאה,היקףכגון 77
שם),הוכנסולאהטבלה,הכנתאחרשנרשמו

מדפיסישהטילובמהזו,לתופעה , 18הערה , 289עמ' ,) 57הערה(לעיל,'רב'רוזנטל,:א"שעיין 78
להלן,עייןמשנה,המגידשללשונולתוראמסטרדםדפוסהתלמודגירסאותאתתורהמשנה
הגירסההשתייכותעל-פי-רובמכל-מקום, ',אלטבלהבהערות;ועיין 234 , 221הערות

שהדבררש"י,פירושלגביטו,סעיףלהלן,ראהרקמאוד,בדורההענפיםלאחדשבראשונים
המכריע,ברובכאמור;אלא,בכתב-ידפירושושבנוסחיובשינוייםממש,אותשלבקוצהתלוי

לגמרי,ברורהאחדלענףההשתייכות
הגאוניםדבריכגוןעתיקים,כתבי-ידעל-פיהאחרוןבזמןרקלאוריצאוהחיבוריםמקצתוכן 79

ס'החיים,בברכתהרמב"םנזכרשבוכתב-ידבתצלוםאגמתיר"זשלספרואוהגניזה,מקטעי
(ושינויי-וירושליםבר'ליןויניציה,דפוסילפינבדקהשונות,במהדורותיוגדולות,הלכות

לגביהאלההמהדורותכלמסכימותכאןהנדוניםובמקריםפאריס,כ"יוכןשט),הנוסחאות
 ,] 71הערה[לעיל,רוזנטל 'ד:(ועייןבהערותבפרוטרוטוהוערבהם,המובאתהתלמודגירסת

 692באמריקהלרבניםהמדרשביתניו-יורק,כ"יקושטא,דפוסלפיהרי"ף ,) 3הערה , 221עמ'

 ; 546בודלי;אוקספורד, 316 , 315 , 311:פאריסאלהוכתבי-ידבתצלום),לאור(שהוצאתי
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שבדבריהגירסהשאיןבמקרהבאות.אותדווקאלאוהנסחים)(של--אבציוניאבל
ענףאותובגירסתהיאמכל-מקוםאבלבמלה,מלההנסחיםלאחדזהההראשון
א'בטבלה 80שבענף.הנסחיםגירסותציונילאחרהאלהלחיבוריםצויןממש,
הגירסאותהבאת.סדרכלשונןוהראשוניםהגאוניםמחיבוריהגירסאותכלהובאו
האפשר.במידתהגירסה,והתפתחותהענפיםחלוקתלפיהואשינוישבכל

ואחר-כךעתיק,כחילוף-לישנאותהנראיםאלההקדמתאגבמובאיםהשינויים
הענפים.בשנישונהבצורהמשותףיסודהתפתחשבהםהשינויים

 .)ב"ע(עזהכלודבריהאבודבדבריצחקברנחמןא"רא.

ב"במהר"משו"תרי"ד,פטקיאו"ז,רא"ש,רש"י,רי"ף,טהמ"ק,-ש rיבגוהיצחקברנחמןרב

יאיצח'ברנחמ'רב

 )!(הרי"ףמהל,כוח 6ברלין י"כ::'"גליין"!כגופפארב

מפפ'רב
, 

מוטעית,החלפהלגרוםהעלולגראפידמיוןהגירסאותשתיביןאיןשלפנינובשינוי
הרגיל'ואיתימא,'מעיןעתיק,חילוף-לישנאותכאן . hהתיבובצלילידמיוןולא

מקורביםהיופפאורביצחקברנחמןרבהאמוראים.שמותלחילוףהתלמודבדברי
בדיתאבפוםמתיבתאחדאהוהשניאילין'בכולהי :רש"גבאיגרתשניהם.לרבא
ורב ...בדיתאבפוםיצחקרבנחמןרבמתיבאתא,תרתיןאפלגיןרבאדשכיבובתר
 82ייצ).(נ ' ...לסוראקרובבנרשמלךפפא

השיטין,ביןגובכ"ינרשמהוהיאבמזרח,גםידועהםמענף,שגירסתכאןרואיםאנו

התלמודגירסתעלהמתחלפות,''הגרסאותמןכאחת 83עצמו,הסופרבידיכנראה
שלפניו!

פפא

יצחקברנחמןרבאמ'

שנתקיימהזו,גירסהכן.לעשותצורךראהדאמרי,כאיכאמובהקים,ובשינויים
הועתקהשלפנינו,הראשוניםולדבריהנסחיםלשארהגיעהשלאאףבםמ,

נוסחישבשארלגירסהבניגודהרי"ף,מהלכותאשכנזילכתב-ידיחדרהבגליונות,
 ,הלכותיו.

תניאכיליהאמרזוז,וחמשיםארבעיםעדנחמןלרברבאאיתביהב.
 .)א"ע(עחלידוחבילהשבאתהההיא

גוההיאכיתניאאמליה

 2גההיאכיתניאליהאמ'

;בולוניה, ) Or. fol . 11 ( 6;ברלין 477/1הבריטיתהטפרייה ; fol . 10מייןנהרעלפראנקפורט
מעניינותגירטותמשתיחוץכולמעלמוטכמתהגירטההמקומותככל . 3573האוניכרטיטה

כ"מלרי"ףהגניזהקטעי(בין , 254הערהלהלן,ראה )!!כמגירטתנכנטהבאמת.(ששמ
כתכי-הידששתלפירש"יפירושמופיעימ.)הנדונימההקשרימאיןבידישתצלומיהמ
 173האמבורג;בכ"י 652רוטידהפארמה,כ"י :תוטפותרומא,דפוט :.ערוךשודפוטהשלימימ,

הנדונימ.הדיבורימחטרימ

פנימה.בהזחההודפטהעצמה,בפניהראשוניממןגירטהכשנרשמה 80

להלן.ראה 81
לוין.בהערתשמ;ועיין 89עמ' 82
 . 24והע,רה 51-50עמ'כתבי-יד:'שיירי 83

" 

'~' 

נ
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ההיאתניאכיליהאמ'

ההיאתניאכי"לא

רי"ף-הש 3ג

או"זםיא-

יבההיאתניאכיליהאמר

אההואתניאכיליהאמ'

רז"אאגודה,רא"ש,ערו,ןטהמ"ק, 84ההיאתניאכי

 ")?'טות(גאון,-כ!כגוןהתמ

מכגו'הת'

מנהד"הע"א,חקידושיןתוט'התמ

כאןע!ו-פה.ביןבכתבביןהגירסאות,שתישלהצורניהשוניבולטזהבסעיףאף
שנילפנישהיהבמקורואילועסוקים,א,נוקדומיםשבלשונות-פירושמסתבר,
סמוכים-לידו'חבילה 86כשבאת] :[או'שבאת-נחמןרבדבריבאוהענפים

לשונות-הפירושתוספתהצעה.כלובליהברייתא,מןרבאשללקושייתוממש
בענףאחר.באופןנעשתההיאענףובכלהענפים,שניפנרדושכברלאחרנעשתה

כנראה,האמוראיםבדיבוריאףלפעמיםהנמצאדיבורההיא,'תניא'כיהוסיפוגה
וגם 88פעלים.לפנילבוארגילואינו 87שמות-עצם,לפניכרגיללבואדרכואבל

הוא;תוספת-פירושההיא'תניא'כישהדיבורראינו,אחריםמקומותבכוכה

וכן! 90אחר.לשון-פירושבאשבמקומואו 89כלל,מופיעאינוהנסחיםשבמקצת
ישירדיבורלפניאלומליםלהוסיףוהמגיהיםהגרסניםכמנהג 9ליה,'ו'אמרהוסיפו
 92הצעה.שוםבליבמקורוהבא

נוסףששםאלאליה,''אמרבלינחמןרבשלהישירדיבורובאעודםמבענף
הנסחיםשארכלגירסתשלפנינובמקרהכגון.''התם :אחרבסגנוןלשון-פירוש

גה.בגירסתכולםגורסיםזופיסקההמביאיםהראשוניםואףםמ,בגירסתשלאהיא

/ 

שמ,שציינוושטמ"קריטב"אפרץ,ר'תוט'גירטת;ולגבי 86הערהוראה . 91הערהלהלן,ראה 84
כגון.''התמגרטושלאלומר,טביר

שבאת:כגוןההיאתניא'כישגרטואפשרברמ,זו.שלאחרההערה!וראהשבאתכגוןד"ה 85
בלילה,שראוהכגוןד"השמ,ותוט'ע"ב,צ(ב"קבלילה'שראוכגוןההיאתניא'כיהשווה

שבאת.''וכגוןקיצרולהלןשבאת:כגון'התמשגרטשהזכרנו,הגאוןדבריוהשווהפעמיימ).
חידושיפרץ,ר'(תוט'הראשונימאצלהגירטהכךאבלהנטחימ,מןאחדבאףאינה'כשבאת' 86

תוטפות,הבאתלפנישמנוטפתופעמבשטמ"ק,דבריהמבהבאתוכןהחדשימ,הריטב"א
רבותינושרגילימאלאפאראפראזה,אוקיצורשזהאפשראמנמהדיבור.תחילתהואובאלה
וכךכשיבאת:ההיאתניא'כי :בטהמ"קהמקרימ.ברובהדיבורבראשהתלמודדברילהביא
(אולשון-פירוששנוטפהלפניהגירסהמןשרידשהואואפשרואו"ז).'חבילה:ערךבערוך,
'שבאת' :הראשונימשאר , 88הערה;וראה 85שבהערהכטגנוןאחר-כ,ןכןהגרטנימשניטחו

ואגודה).דיבור],תחילתהוא[ובשניהמומרדכירש"י(רי"ף,
 . 386-385עמ'י,התלמוך,לשון:אוצרראה '-ל/-בההיאתניא'כי 87

בכי"מ.ליתאושמלעיל), 85(כבהערהאחתדוגמהרקעבר'בזמןבפועלשמ.עיין 88
ר.,אות 12עמ'ליומא, ;אות'ז , 16עמ'לשבת,דק"ט 89
 ;אותי , 51עמ'לב"ב, ;ד,אות 12עמ'ליומא, ;פאותאחר , 260עמ'לפטחימ,דק"ט :'התמ' 90

א.אותאחר , 16עמ':לשבת,עטקינן'במאי'הבא
לרברבא'איתיביה :ושמהטוגיה,לשוןכלשמביאכןשנוטףלפניהנוטחמוטרטמה"קוגירטת 91

 'ל"א'וכן,ליתאנט).(עמ'לידו'חבילהכשיבאתההיאתניאכיזוזי ]![וחמשהארבעיןעדנחמן
ברז"אוכן'כי:פותחתשההבאההיותלדייק,איןבערוךהטוגיה.לשוןמקצרשמאבלבאגודה,

פיר").ז"להאיי'רבי' :(ואחריודיבורתחילתהוא
הערה , 346עמ'תשלייח,ניו-יורקא,ומקורות,בבבלי:מחקרימרבההאשה'פרק :מאמריראה 92

שמ.שציינתיומה , 3

רטז,עמ'תשכ"ו,ירושלימ 93
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שהריאשכנזיות-אירופיות,הגהותפריואינההיא,עתיקהגירסהםמגירסתאולמ
חבילה'שבאתכגוןהתמנחמןרבופירקה ... ' :גאוןמתשובתגניזהבקטעשרדה

גניזהמקטעפרסומהועל-פיולשונההתשובהאופיעל-פי .) 165עמ'ב,(גאוניקה,
מעתיקיעל-ידישונתהולאעצמו,הגאוןעל-ידיכךהובאהזושגירסהלומר,קרוב

ממקומותידועותמהןשאחדותתשובות,באוסףבאהתשובהאותההתשובה.

שעריקצרהבס'בצורהבאהזותשובהמאידך,גאון.נטרונאירבבשמאחרימ

 !בפומבדיתאמלךנחמיהרבברנטרונאירב 94גאון.נחשוןרבתשובותעמ 93צדק,

,שמלךהילאירבברנטרונאירבהואעל"פי-רובנטרונאירבסתמ;אולמ 719בשנת
סבירותומכאן . 871בשנתבסוראמלךצדוקרבברנחשוןרב ; 85.3בשנתבסורא
הט.'המאהב.אמצע,לפחותבבבלמשמשתזואשכנזית'ש'גירסהלומר,

I . 
כפועלאלאלהןיהיבנאהרהלאהראיאנאאמראילרחב,יביליהאמרג.

לאאנאהראיאיאמרחביביקאמרוהכיקמיהסיימוהדאמריאיכא ...בטל
 .)ב"ע(עוכללליהיהיבנאהרה

ברז"ארב"ט-גןלהויהבילאהואיאנאאילו ...להויהבי"לאחואיאנאאילו

ע"אטחלרףרמב"ן- 3גלהויהיבנאהוהלא]ואי [אבאי ...להויהיבנאהוהלאהואיאנאאי

רש"י-הליהיהיבנאהוהלאהואיאנאאי ...להויהיבנאהוהלאהואיאנאאי

ראליהיהיבילאהואיאנאאילו ...להויהיבנאהואילאהואי.אנאאילו

רביהיבנאהוהלאהואיאנאאילו ...להויהיבנאהוהלאהואיאנאאילו

איהיבנאהוהלאהתםהואיאנאאילו ...ליהא"ל 96יהיבנאהוהלאאנאהואיאילו

שליהיjןיבנאהוהלאאנאהואיאי ...להןיהיבנאהרהלאהראיאנאאילר

נ"ייהונתן,ר'בפרעל,ד"הע"ב,בטבבוררתתרט'רא"ש,אר"ז,רי"ף,-

 98ערוך-םלהריהיבהוהלאהראידאנאלאואי ...להויהיבהוהלאהראי 97ךאנא·לאואי

מלהויהי'הוהלאהראידאנ'לאראי ...להריהי'הרהלאהראיאנ'אי

באותוהייתי:אניוהכוונההואי,'דאנאלאו'איגירסתמוצאימאנומובכ"יםבכ"י
יהיבהוה'לאאזיבי,ולאידובר,אחרבאדמאילואבלוכך,כךועשיתימעשה,

'אילוגירסתששמהנסחימ,שארמכלהשונהמיוחדת,גירסהםמבענףושובלהו.'
הוה'לאמצב,באותואניהייתיואילואחר,באדמהיההמעשהכלומר,הואי:אנא

םבכ"יקמאבלישנאשכןבשלימותה,שרדהלאםמגירסתואףלהו.'יהיבנא
קמא.בלישנאד''לאווליתאנמחקכברמבכ"יובאמתלמחיקתה,סימנימנרשמו

(ואףהמקוריתבגירסההמחיקהפגעהלאכתבי-היד,בשניבתרא,בלישנאורק
להגיהאףראוישהיהוכדרכו,לקטנות,המגיהירדלאםבכ"יקמאבלישנא
 ,) 99'יהיב'במקומ'יהיבנא'

 . 157-156עמ'שם,בגארניקהגינצבררג 94

חדמשולששבראשהבבתב-יד,יו"דבררבצררתהראיןבוי"ו.אררבהזותיבהשבטוףיר"דארת 95
המלחיםבמגילרתלצררתןרבדומהזה,בבתב-ידוי"ויר"דבאותירתלפעמיםשישבפיגדרל,
יר"דארתהבמגילרתרבןאררבהיותד,הארתזרבצורהרבנראה .) 12עמ'תבי-יד,'ב:'שיירי(ראה

יר"ד,רהעתקתישם).המצריןעייןטרפית,בנר"ןאררבהבזאתרי"ובבתב-יד,(רבןהיאארובה

להלן.;ראהראשרןבגרףפועלשהרא
בדבעי. ',ל"א'למחרקרצהרארליאלייף,עלטימן 96
למחיקה.ד''לארעלטימנים 97
דפרטרברל,"הואידאנאלאראיאמרחביבירבליהאמרהארמנין.אתהשוברדפר'גמ''בדאש 98

 . 330עמ'ג,השלם,עררךרעיין ;'חביב'ערךראשרן,

 . 102,הערהלהלןדאה 99

". 
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שלבתראלישנאעלכתבוכךן ooדק"ס,בעלבעינילפלאהיתהםמשבכי"יזוגירסה
משורתלפנימועשהברבהוהעובדאואולילפרש.יודעואיניפ'בכ"י'וכ"ה :מכ"י

פסקתיאחרבאדמהואידאנאלאואיליהדאמר,וזהבטלכפועללהמושילמהדין
הואיאנאאילווב'א'ר'בכ"ישהואכמוצ"לואוליכלומ,להמליתןצריךשאינו
גירסהשליחודהולבטל'דאנא,'שלודלייתשב'לאו'אלייףלמחוקישלומר,[רצונו

הואי.'ןסןאנאאיה'בכ"יוכ"השי"פ],-לגמריזו

,והמדוברדידןמעשהבאפירקין,,ריששמ .'ייבירושלמינמצאםמשלהגירסהפתרון
,לא :להמראמרמשלםשכרםלפועליםשנתןעצמו,חייהבר'המעשהשהיההוא

מסגנוןוברורלכון.'מסריתחייהאנאאלאאגריכון,לכוןמיתןחייבדאנא
לפנים,ועשאויחידמעשהועשהבמעשה,היההואכיא,נאשמדגישהירושלמי

נמחק),שלא(במהםמבענףקיימתעודהעובדאשלזועתיקה.מסורתהדיןמשורת
הפסקאתחייאר'כ,ןותולהכלחלקהסגנוןאיןגהבענףואילומיושב.סגנוןוהוא
,לאהדיןמשורתלפניםעושהאחרהיהאפילוכיובהדגשהבעצמו,הדיןשורתשל
בשלצרהעינווכאילוהדין.מידתאתממצההיהאלאכן,עושההואהיה

ן 02 !פועלים

העתיקהלצורהיותרמתאימהםמגירסתכימשמע,פירטנואשרהטעמיממן
הגירסהשלכעיבודנראיתהשניהענףגירסתואילוהעובדא,שלהארצישראלית

ובתקופתהראשונים,מימיהגהותפריאינוגהשלזהשסגנוןברור,אולםההיא.
ובראשונים.בנסחיםעתיקת-יומיןקדומהמסורתלוישכברכתבי-היד

אותםשלסימני-ההיכרשורדיםעודהזההענףשבתוךהקליםשבשינוייםדומה,.
אולםלאו.''אימןנובעת'אילו'שגי.רסתלומר,ואפשר 103והתאמה.עיבודמעשי
ם,בכ"יכמסומןממש ',ד'לאוממחיקת ) 1 ( :שכזאתהתפתחותלשערגםאפשר
 104 •רגילצירוףאינוהואי'אנא'אי ) 2 ( ;ורש"י) 3גה(בגירסתהואי'אנא'אינוצרת

העררך·לגירטתצייןלארהרא 100
חייא,ברביברב,רלאהערבדאאתדק"טבעלתלהק.בהשערתוארתשם,;רעייןשארת , 214עמ' 101

להלן,(רעייןובר'דאנא'לאראיחביביליה'אמר :הראהפתיחהטגנרןמבב"יהןםבב"ישהןמפני
רהדבר !חביבי'להתנאר'שקראעצמר,עלרבשמדבררפירש,אמר,חביבירלא ,) 102הערה
,הערה[לעיל'רב'ררזנטל,;רהשררהרבים(בבמקרמרתחייאר'לדודרמבורןש'חביבי'רבררררחרק,

ראפשר, .)] 98הערה[לעיל,בעררך(והשורהבאןמרבאחייהרבישלרדיבררר .)] 292עמ' , 57
רלפיאחרת),טעותאר ',יא'עםהתחיליותייבדמירן א'(בטערת'אמר'הרשמטהבתבי-הידשבשני

הטגנונרתלאחדשייךשהראארביר"ב),ערד(רישםמביןהמקשרתמשרתפתטערתאפראתהיהזה
מרצבאברלב"יהבררנהשם,בדק"טשהרזברב"יברי"ף'אמר'חיטרר'אמר.'בחיטררהעתיקים

הרהאיחביבי'א"ל :ושם , MS. hebr . ] 01 . 10בפראנקפורט,העירוניתהטפרייהב"יביום = 8
באמריקהלרבניםהמדרשביתלב"ימבראי(עייןאשבנזיבתב-ידרזהרבלל,'לךיה'בנ'לאאנא
אבלםמ.ענףבהשפעתזרגירטהששורשיואפשר, .) 6הערה , 32עמ'תשל.ד"יררשלים , 692

הראי.'אי'חביבי : 311פאריטבב"יובןהרי"ף.בספריגםזרפשרטההשמטה,שאירעהאפשר,
אי.''אמ'במקרםליה''אמ'בתבבלרמר,הואי,'ליהאמ':'חביבי 477,1הבריטיתהספרייהבב"י
 . 546רברדלי 315פאריס , 692באמריקהלרבניםהמדרשביתבב"יאי,''אמ'הסגנרןאיתאשהרי

הקטע.הושמט 316פאריסבב"י

 :זהשבסגנרןהיתררןרעלמ,ב"ילגירטתבקשרהיררשלמימסררתעלארנטרריר"חהעמידובן 102
97-99 . JJL G, XV (1923), pp = טהרהמנחה-, Talmudische Studien von ... H. Ehrentreu 
71-73 . Frank[ort o/M 1931, pp עמ'תשלייח,יררשליםרבלשרנם,חז"לבדברי=עיונים

להריהי'הרהלאהראידאנ'לאראיחביביקא"ל'רהבי :בתרבמשבב"ילהעיר, 1/1ויקנח-קנט.
'יהיב,'להשליםיש,רל'יהי"לארתיותיהןהתיברתבלמעתיקאינרשבדרברבבדק"ס,שלאבלל,'
פשרט.ירתררבךלעיל,שבתבנרבמרופיררשר'יהיבנא,'ולאם,בבב"י

םמ.בענףיג,סעיףלהלן,רהשררה 103
 . 105הערהלהלן,ראה 104
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ורב"סא] d\[בריש[בסיפא]ארברא(גוהואי'אנא'אילו )א( :כיוונימבשניתוקןלכן
ו OSורי"ף),[בסיפא](שאנא'הואי'אי )ב( ;ברז"א)

 ,)ב"ע(פאלנהראמטיכי .. 'מסגובאורחאקאדהווביתריהנהוד,

ו 06ריב g(לנהראמטו

למעברנהראמטו

למיעברנהראמרט

למעברנהראמטוכי

גו

רי"דפסקי-ה

רא"שו 07רי"ף,-ק

-או"זא

שלנהראמטוכי

ברז"א)(רב"ס-

 \םדמיאעורקמאמטווקא
-מדמיאעורקמ'מטו

יאלמעברלמיאשורה)(סוףמטולכי

ה"ג-יבלמיאומטוכד
\' 

אתאדמיהעורקמ'מטאבאורח'אזילהו'לקיש'רישכמופמ,שבענף'עורקמא'
רש"י;ופירשד"וע"ב,כח(מגילהליה'מעברוקאאכתפיהארכביהגבראההוא
ו 08ועוד, ;מכונסין')מימשל:שלולית :שמ

איזהעלבוודאותלומרקשהרבראלגבילמעבר.'נהרא'מטואחרת,גירסהגהבענף
פממגירסתשרידשבגירסתמ'מיא'שתיבתלומרקרובמכל-מקומ,גדלימ,המענף
וכןו 09כלל,'נהרא'גרסוולאפנימי, t;lפישובמעשה'עורקמא'והושמטההיא,

כשרהגירסהלמ"ד,בליעורקמאןנהרא,'ש'מטוואף-למ"דהמגיהימהוסיפו
במקרה,למקומהגיעבמובןלמ"דבלינשוא'עמ'מטאלשוןהרבהמצויוכן-היא

בלבדאחדבהקשראנא''איהצירוףמופיע , 550-546עמ''אי:ערךכב,התלמוד,לשוןבאוצר 105
סוףדק"ס,ראה(וגמהגוףכינויהדגשתהגורמתאת,''איעמבתנגודתהואושמ ,)א"עקא(ב"מ

ושכיחואילך),הנ"ל,בעדך(עיין'אי'לאחרבסמוךהפועלבאהרגילבסגנוןבהגהות), , 293עמ'
יהיבנאהוההתמהואיאירב'אמר ,)א"עז(מגילההתמ'הואיאישמואל'אמרכגוןסגנוןמאוד
עיבודעלהשפיעסגנוןשאותוואפשר,-ע"ב)קהב"ב =ע"בקב(ב"מלמשכיר'כוליהליה

בתוס'וכןא'טבלהלהלן,ראהוברא"ש,באו"ז'התמ'הואא.וכןוהשווההגירסהזfמקורית,
אנא'אילומצאנו'אנא'עמבצירוףבטל:כפועלליהיהיבנאהוההתמהואי'איהנזכר:בכורות
שינוייעמכתובותמסכת :;עייןשמ,כתבי-היד(רובאנא'הואי'איוכן ,)א"עצד(כתובותהואי'

אשבנסחימשבכאן.הסגנונותוהמ-המ .) 13שורהשסא,עמ'תשלייז,ירושלימב,נוסחאות,
גירסאות.צירוףכלונזר,בתרא,ובלישנאקמאבלישנאשונימסגנונות

הגרונית.בערעורהעממיהכתיבהוא 106

'למיעבר:תיבתליתא 6ברליןבכ"י 107
;ותוספת 276עמ'ו,השלמ,:ערוךעייןזומלה,על 1074עמ'ל,התלמוד,לשוןאוצרהשווה 108

וגוזרהלוי,שלמילונוועיין :)!עקמ(לאעמקלל'לקרבו:'אפשר;ושמ 317עמ'השלמ,הערוך
כנראה,ערקמ): Parelס f(עקמ , ... cmp) knee .כ;וה .f (,דמיאע' a poo1 ' :יאסטרוב'ערקוב:מן

באוצר , 1LO ~סוריתלהשוותישולזההמימ,נקווימשמוכו:בנהרעיקומלומררוצה
כלומר , s, de via tortuosa, U ~ (flex ~ :(ושמ jlexus , 2965עמ''עקל:ערךפיין-סמית,

 . 55 ;עמ'ברוקלמאן,שלמילונו;והשווהפרעלבנייןעיקול,

אחדענףעדייןהאלההנסחימאחר,ממקומכאשגרהנוספהש'עורקמא'לומר,נרצהואפילו 109
המיועדתהגההקיימתהיתהאמלשערמענייןגה,על-פיכנראההוגההיאשלו'למעבר'המ,

במקומה,שלאפעלהשכזאתהגההושמאיא,כבכ"ישייכת.,שאינהבמקומ'למעבר'למחוק
זה).שלאחרבסעיףראהבמקומןשלאמחיקות(ועל ?שגירסתנוצרהוכךגה,בענףדהיינו,

... 

 113ב"מנוסחישללאילן-היוחסין

כךלסגנןהגרסנימ,ונהגובלמ"דהשימושגבר,אחר-כךמכל-מקומוו O ;במקומפגע
בחופשיות,

אותיקונימפריאינןרב,ראהמאוחרימבנסחימהאלה,הקלותההגהותאפילוברמ,

ישנהזוגירסהשהריהעתקתמ,לזמןבסמוךה'מאוחרת,בתקופהשנעשוהגהות
(דפוסלמיא'מטו'כי ;ויניציה)(דפוסמיא'מטו'כי :גדולותהלכותבס'כבר

ברלין),ווו

ע"א)(פאמינייהרחד )!(להאפיהוהיומאדכלאהלוייהנהוה,

J:S גומיניהוחדלהו~י

המיניהוחדלהוןאפי

רי"דפסקי-אובקמיניהוחדלהואפי

רא"שערוך,'"-ואמינייהוחדלהואפי

שמיניהוחדלהאפי

/" 

או"ז(שטמ"ק),מיגשר"י-

לחבריהליהאפימיניהוחדאזיל

לחברי'לי'אפימנייהוחדאזיל

רי"ףה"ג,-ם

מ

נכנסתמהןאחתואיןעיקריות,מובהקותגירסאותשתישובשלפנינובדיבור

ברורבאופןשבראשונימהגירסאותמןאחתכלמשתייכתכאןגמחברתה,בתחומ
שספרהמקובלות,ההנחותלפישלאאלאתחומימ,עירובבליהענפימ,מןלאחד

ה,שבכ"יבגירסהגררסימאשכנזומחכמימ,אשכנזייההנסחימעמוהרי"ףה"ג

דפוסגדולות,בהלכות,,הנהמנפיעניהשב'להו,'תיבתאתפוקדחידותשלצרור
ישוו 3לחבריה.''להו :כתובפמ,כ,מושגירסתמוברי"ף,ברלין,ודפוסויניציה
הןבבליתבארמיתמשמשת 'הי-'הסיומתשהריו,ריבחל:להמזהצירוףלתרגמ
מתאימהרבימכצורתהפתרוןוו 4להלן),;וראהלחברוהי :(במקומל,רבימהןליחיד

ביהחףדיקלא'מטא :ע"אסחבגיטיןועוד.ואילך, 421עמ'כההתלמוד,לשון:אוצרעיין 110
ביהחףדמטאאילנ''כל :לשממבכ"ישדייה:כיתא] :התלמוד[הגדותלכיתאמטאשדייה
 . arrive at a p1ace :למ"דעמ , reach :למ"דכליבסורית,וכןשדייה:מטאבית'כלשדייה,

חסר.פאריסככ"י ;תש"מירושלימב,הילדסהיימר,במהדורתהואוכן 111
בטעותהודפס(ושממינייהו'חד,להואפיהוהיומאדכלאהלויי'הנהו :ראשוןדפוסבערו.ך 112

שמ 6ומהערהמינייהו:חדהלאפי'הוה : 42עמ'א,השלמ,בערוךאחת),כמלה'אפילהו,'
וכרור,הערה).כאותהדיכרהסיפהעל(ורקכן,ואינוכאןניתנתד"רשגירסתלהסיק,היהאפשר
נזדמנחואילולהלן),(ראהתמוההגירסהוהיאהתלמוד,דפוסיעל-פיהגההאלאאינהש'לה'
'להו:מגיההיהבוודאיהערו.ךבעללפני

באותוקלימשיבושימאףראינו(וככרלחבריה''ליה : 477,1הספרייה'הבריטיתכ"יכרי"ף 113
לחבריה:'להו :קושטאכבדפוס ,) 79הערה(לעיל,כתבי-הידכשארכתכ-יד).

עמ' , 1960ירושלימבבלית,ארמיתדקדוקאפשטיין,י"נ;והשווהדקדוקספריככמהכךועל 114
,עמ' 1967ירושלימוהשופטימ,האבותישראל,עמשל:ההיסטוריהכתוךגינזברג,;ח"א 123
פט(סנהדריןידעי'מנאנביאי'חכריה :וכגון . 39והערה 65עמ'(תשלייד),מג;תרביץ, 74

 J.A. Montgomery , :;עייןבניו ='בנה'כגוןהקערות,בלשוןזהוכגוןהנביאימ).חבריו =ע"ב
35 , Aramaic Incantation Textsjrom Nippu/', Phi1ade1phia 1913, p . מונטגומרי,שמואומר

ולצייןזהותצורותשתיביןלהבחיןהמיועדהסוריבניקודסימןה'סיימי,'הןאלהשנקודתיימ
ארצישראלית,כארמיתבעיקרכבבלינמצאת-והיהסיומתהיחיד.לצורתהזהההרבימצורת
זושבתיבהומענייןע"א.יאסנהדרין =ע"כמחכסוטההנדונהבמלהוכןועו.דבברייתות,כגון

ואפשר ,) 41עמ'יג,התלמוד,לשוןאוצר(ראהאחרימבהקשרימגמזוצורהמופיעהדווקא
מ' :ראהע"בכגבע"ז'תניא'(עלבסוטהברייתאז!!באותההסגנוןבהשפעתמקצתןשבאו
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ראההתלמודממגיהישאחדנראה,אולמגה.ענףלגירטתוכןכאן,להקשריפה
הי'לוהגיהיחיד,כצורתנראית'לחבריה'שהצורההיותהזה,בצירוףפגמ

אומר,תש"מ."<הווהירושלימגדולות,בהלכותאףהואוכןפמ,גירטתלחבריה,'
כהלכה.ושלא'לחברו,'במובן'לחבריה'שפתרהבהגההמקורהזו'ליה'שתיבת
 וה?,:ע"א 29אפריט,כ"יגדולותבהלכותנמצאת )!חדשהצורה(ואףנכונהגירטה

כמעטברבימ,לשמותנטתר,חבור,ככינוי )הו-(זוטיומתלחביריו.להמ =?חבררה'
ברמ,ןן 5כלל.מתועדתאינהובשורקבבלית,לארמיתהדקדוקבטפרימוזכרשאינו
הןמדויקתקדומהמטורתבדרך-כללהמגלהזה,פאריטכ"יעל-פיודאיקיומה
בכתבי-ידבמיוחדמעמד,להחזיקזולצורההיהשקשהוברורבניקודו.הןבכתיבו

:לחבריה.בצורהכאן,שקרהכפיוהומרה,בלתי-מנוקדימ,
'לה' :מאודמוקשותצורותשתיהראשונההנטחימבקבוצת p\יזהענייןבעצמוהנה,

I 
שהריה,שבכ"י'להון' ;הנדוןלהקשרמתאימהשאינהיחידזאהגירטה(בדפוטימ),
באההבכ"יואילוהנטחימ,כבשאר'להו,'להיותצריךהרגילההבבליתבארמית

אפשרהשערהבדרךגאונית.אומערבית,ממלכתית,לארמיתהמתאימהצורה
הגההשהילכהראינו,פמבענףיחד.גמהתופעותשתיעלשיענההטברלהעלות
הנטחימגליונותאלת,אכדלשזו,הגההשעברהאפשר,'ליה,''להו'-הממירה~
ינקדליו"דמקומאיןואמוי"ו,המגיהימחקההגההבביצועןן 6גה.גירטתהגורטימ

כדפוט ',הל'להעתיקעשויאחריווהבאמטוכן,הניקודשקיומאלאבצירה,למ"ד
אחרשמגיהאלאה,שלמאבותיובאחדגמפגעה'להו'-'ליה'שהגהתאפשר,ש.

לשוןעקבותהואשהשאיראלארבימ,דןןלשוןוהחזירהמע~ות,אתתיקןשוב
תקופתעללנוהרומזתחתימהכעין'להון,'וכתבבימיו,ששלטההגאונימ
התיבהחטרהואו"זמקובצת)(בשיטהמיגשר"יבדבריושובןן 8פעילותו.

ואףזו,בתיבהוהמחיקותההגהותמתהליךכנראה,נוטפת,תוצאה-לגמרי
פשוט.ענייןאינןהגההשלתולדותיה

 .)ב"ע(עחלצבעצמרהנותןדתנןדצבער"מאילימאמאיררביהיו.

או"זסהמ"ק,-הרארבשדצבעמאירר'

אדצבעמאירר'הא

גןמאירר'הא

 3גהא[

פדצמרומאירר'

מדצמרמאי'ר'

שלהיקרויותאותןמכל-מקום, .) 16-15עמ'תש"ה,ניו-יורקח,הברייתות,אוצרהיגער,
עמ'דק"ס,עייןע"אנחלבדכות(למשל,בכתבי-הידמאשרבדפוסיםיותרנמצאות'חברוהי'

 : 1דככפאריסכ"יגירסת'חברוהי,'פעמיםשלושבנדפסע"א,כד-ע"בכגבע"ז ;אותתכ, 26

מבכ"יע"אנב;בנידהחברי" ...חברי' ...'חברי' :לשםמובכ"יחברוהי: ...חבדיה ...'חבריה
 .)יו"ד]אותמעלהשיטיןביןנוספתי;ייד[ותלויה'חבריה' 111ואטיקןובכ"י'חברי':

קכטשבת(על-פיפניו = ' i:lj פ~' ;רשם , 96,עמ'תר"ץניו-יורקבבלית,ארמיתדקדוקלויאס,ק' 115
'שיירי :ראהמקורי auלדו-תנועהשורק.על 14עמ' ,) 1 6סהערה(להלן,נוהעייןזהלכתיב .)א"ע

 • 1כ 4הערהסכ,עמ'כתבי-יד:

מתחילתם.נפרדיםשהיוהתחומיםונתערבו 116

אותבידשנוספהבאמריקה,לרבניםהמדרשביתשבספדייתשדפוסבעותקגםשנעשהוכפי 11ד
כהלכה.'להו:לקדואוי"ו,

סכ. 5עמ' ,) 92הערה(לעיל,מאמריראה 118

... 

~ 

( 
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 .)ב"ע(עחלפורימפוריממגבתדתניאפיריםדמגבתמאיררביהאאלאז.

הפוריםדמגביתמאירר'הא

גן rילפוריםפוריםדמגביתמאירר'הא

ואאשפוריםדמגבתמאירר'הא

רבפוריםדמגבתמאירר' rיהא

 i "לריטב"אמיוחסברז"א,רב"סאו"ז,-פוריםדמגבתמאירר'

פדפוריםמאירר'

מדפורי'מאי'ר'
/ 

רמיזה-המאחדומענייןאחת,בטוגיהזהאחרזהבאימשלפנינוהטעיפימשני
מובהקחילוףלפנינוכיהמקרימ,בשניוברורכינוי.בתוטפתתנא,שמעללהלכות

ההלכה.בכינוימשלוטגנוןפמולענףהענפימ,של
כינויהיהלאהקדומשבנוטחהיא,שלפנינוהשינויימלהתהוותטבירהאפשרות

 /טעמיממכמהנראיתזוואפשרותהענפימ,פילוגלאחרהכינויימונוטפו'כלל,
המקורית,כגירטההנחתנולפימתפרשתמאיר,'ר''האו,בטעיףגוגירטתאחרימ.

כיההנחה,עלזההטברעדיףודווקני,עתיקבכתב-ידשמדוברהיות .כללכינויבלי
לעולמהיתההמעתיקימשדרךגמr.נהאחרת,אומטיבהבטעותהכינויהושמט
כפול,כטגנוןנראהכינויוגמ'הא'גמהכוללהטגנוןועוד,ן 20להשמיט.ולאלהוטיף,

הכינויעמהטגנוןזבל'הא'השרידנוטףאוהישנה,הגירטהעלהכינויהורכבשבו
הכינויהכנטתלאחרהרצויהטגנון .)זבטעיףובבכ"יעינינולנגדשמתבצע(כפי
פמבענףשהואוכפי ',אה'בליבלבד,:הכינויובטעיףודעימיההכ"יכמויהיה
להלן.;וראההטעיפימבשני

בוודאיהיהכינוי,בתוטפתהתנאשמהזכרתעל-ידיתנאי,למקוררמיזהשלהטגנון
ר'היהיא,יהודהר'למימרחבריא'ונטביןעצמם.האמוראימבמי,מרותנהוג

רבאמ'אלא ...דמימיאבייא'"ל ...דתנןהיאדהכנהיהודהר'אבאר'אמ'יהודה,
דרבבריהששתרבאמ'אלא ...דמימיאבייא"ל ...דתנןהיאדכלימיהודהר'יוטף
 ' ...דתנןהיאדמבשליהודהר'אשירבאמ'אלא ...דתני'היאדנרותיהודהר'אידי

הובאלאהאמוראימשבמימרותמטתבר,זהבכגוןוהנה, .)א"עטו-ע"איד(חולין
בכללקצרוכדרכמכאן,שהעתקנוהקצרבציון'והט'תפקוהתנאי;המקורלשון

ובעלהברייתא,ואתהמשנהלזהותאתכדיכינוילנקוטמוכרחהיהוממילאמקומ,
ברמ,ן 2'דתניא,'ן'דתנן'!בדרךהמקורלשוןאתאחר-כךשצירףהואהגמרא

כןונראהלריטב"א,והמיוחסבאו"זברורכך ',אה'תיבתבליכתב-היר,כבגוףהראשוניםגירסת 1 19
 ',אטבלהלהלן,;וראהשברז"אברב"ס

יא-יב.סי'דסכ; 3-ס 6עמ' ,) 92הערה(לעיל,מאמריוראה 12ס
 H. Klein,JQR, XLIII (1953), p .:ראהעצמהבפניכרמיזהד[כינוי]),(ר"פכינויעםהצורהעל 121

12 . 347, n = גולדברג),א'מאתמבוא(עםז"לקלייןחייםהרבשלהתלמודייםמחקרים
וברייתותלמשניותרמיזהעלהנ"ל.חוליןסוגייתגםהביאושם , 95עמ'תשלייט,ירושלים
עמ'צ"ט, lJlוארשההסוגיא, :בהספרותית,בהתהוותוהכבליהתלמודווייס, 'א:עייןבבבלי,

דוקטורהתוארקבלתלשםעבודהוטהרות:זרעיםלסדריםבבליות'סוגיותזוסמן,י' ; 94
 ; 9ד 91- , 22והערות , 81 8-סעמ'תשכ"ט,בירושלים,העבריתהאוניברסיטהשללפילוסופיה

עמ'(תשמ"א),יח-יטבר-אילן,רוזנטל,ד' ; 421-42סדכ, 3עמ' ,) 92העדה(לעיל,מאמרי
ככ, 8עמ'כפשוטו,ירושלמיליברמן,הגר"שדבריראהבירושלמיוהשלמהרמיזה.על 165-163

שהמלים,אפשר "אמרמאירדר'מאירדר''מתניתא :;והעירשם)זוסמןאצל(צויןשםועוד
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התלמודבעליומפרשימהיא,התלמודסתמשלאלאאמוראימ,בפיאינהסוגייתנו
היאר"ממניהאיוחנןר'אמראבאברחייא'רבי :דלעילאמוראיממימרתאת

 , '"מאיר iרהי :ופירשו 122גזלן:נקראהביתבעלשלדעתעלהמעבירכלדאמר
בשלימותהמקורותאתולהביאלהאריךמקומותבכמההתלמודבעלשלודרכו
שומלצייןמוכרחאינוולכןשקיצרו),האמוראימבדבריאףמשליממכאן(הרי

ואינודבריו,בתוךהמקורשהובאעמו,נימוקיכיב'הא:להסתפקויכולכינוי,
התלמודסתמשבסוגיותבאמת,ומכאן 12Jמאוחריותר,גמראבעלשלתוספת
ולצייןלהכפילצורךואיןכזה,בסגנון,ודימאוד'רגילדתנן/דתניאר"פ'האהסגנון

 ,כינוי
כולןוכמעט 124דתנן/דתניא: )",(דר"פ(הא)אילימאר"פ,'היסוגיותכלנבדוקאמ

 ;דתניא'ר"פ'הא )א( :מטבעותשלושהבעיקרנמצאהן,התלמודסתמסוגיות
1 

 ;המתאימותלנסיבותכינוי,מעיןוהואדברייתא:ר"פדמתני'/דהכא,'ר"פ )ב(
ממימרותהגמראלבעליכנראהידועהיהכאמור,כינוי,עמהסגנוןד(כינוי),''ר"פ )ג(

המקומותובמקצתהכרחי),הכינויהיההמקורהבאתבלי(שבדבריהמהאמוראימ
הסגנוןהואר"פ''האברמ,עצמו,מצדיפהסגנוןכ,ןוהואנקטובעלי,התלמודאף

שברובפורימ:דמגביתר"מ'האכגוןהמעורב,הסגנוןוכן 125האלה,בסוגיותהנפוץ

הןפלונירר'מתניתאאחריאילוממיןוהוספותהסופרים,ע"יהוספההן '"אמרמאיר,דר'
 " "בירושלמימאדרגילות

בעלדעוזעלהמשנהכלדאמרהיאמאיררביאמרי~חנן'רבי :באןבירושלמיזומימרהוכןו 22
בכ"יבבבליאףמופיעהמעביר')'כלבמקוםהמשנה'('כלהזההסגנון ,)א"ע x(יגזלן'נקראהבית

ויצאבשאילתות,הואוכןכתב),על-גביכתבכנראה(שםאבכ"יכנראהוכןבדק"ס),צוין(לארב
רב"סוב), 25עמ'(רז"א,גאוןהאירבדבריעםקלד),עמ'תש"ך,ירושליםמירסקי,ש"ק(מהדורת

תשכ"ז,תל-אביבא,חכמים,ולשוןמקראלשוןבנדויה 'א:(ועייןרנסי'ואר"ז, ,)כ 124עמ'(שם,
במקורות-בבלרואיםאנווכאןובבליים,ארצישראלייםמקורותביןזהחילוףעל , 212עמ'

טיכוםאלאלשונוהבאתאינוהמשנה/המעביר''כלהדיבורארץ-ישראל),כסגנוןהקדומים
 387עמ' ,] 92,הערה[לעיל;מאמרי ] 58הערה , 92,עמ' 1 2ו,הערה[לעיל:זוסמן(עייןשיטתו

מאיר,ר'הי :לשאולמקוםונשאר ,) 44והערה
ר'שלשהלכותיוהסוגיות),בדיוניהרחבהביתרכך(ועללומרבסיסישבסוגייתנןואדרבה, 123

סביבותןהגמראבעלשארגלפנייוחנן,ר'מימרתלאחרבסמוךבתלמוד,קבועותהיומאיר
מה(וראההנוחההתשובהבדווקאאינהבסוףשנתקבלהוהתשובהמאיר:ר''היסוגיית
צמר(הנותןהראשוןהמקורטעמיםומכמה ,) 87עמ'תשכ"ח,ו,בר-אילן,אפרתי,י"אשהקשה
מתקבלבטוףשםניתןשהיהוהמקורהסוגיה,מהלךאתקובעהקדוםשהסדראלאעדיף,לצבע)
 ,) 56והערה 299עמ' ,] 92הערה[לעיל,מאמרי(וראההמשא-והמתןבסיום

'הי:ערךמתוך , 333עמ'י,התלמוד,לשוןאוצרו 24
האאילימאיהושע,ר')הי 2 (,)ב"עדדתניא(שבתרבי,"האדתניארביהארבי,אילימאהי )ו( 125

ר"אאילימאאליעזר,ר'הי ) 3 ( ,)א"עטו(פסחים ,"דתנןיהושער'הא,"אלאדתנןיהושער'
;ועיין 16מס';וראהע"א)כז-ע"בכו,"(פסחיםדתנןאשרהדעציר"א,"אלאדתנןדשאור
 ,םש(",דתניאדברייתאר"ע,"אלאדתנןדמתני'ר"עאילימאר"ע,הי ) 4 (, 127והערהלהלן,

 ;ע"בעח(שם, ,,:דתניאר"נהא,"אלאדתניאר"נהאאילימאנתןר'הי ) 5 ( ,) 9מס' =ע"במד
יוסיר',אלא "דתנןדקופותר"יאילימאיוסי,ר'הי ) 6 (ליתא),בכי"מ'ראשונה'האלשםבדק"ס
דפסחר"י,"אלאדתנןדקופותר"יאינימאיוסי,ר')הי 7 (,) 7מס' =ע"אסב,"(יומאדתנןדפסח
 '"דברייתאר"י,"אלאדמתני'ר"יאילימאיהושע,ר'הי ) 8 ( ,) 6מס' =ע"אסד(שם, '"דתנן

ר"ע,"אלאדתנןדהכאר"עאילימאר"ע,הי ) 9 ( ,)טאות , 8עמ'דק"ס,;ועייןע"אג(תענית
הא,,,אלאדתנןמאירר'האאילימאר"מ,הי ) 10 ( ,) 4מס'ע"א=לז,:,(נזירדתניאדברייתא

דק"ס;וראההבכ"יהואכןראשונה,'הא' ;ע"ב,צט(ב"ק "'דתנןר"מהא,"אלאדתנןר"מ
ר"מהא,"אלאדתנןמאירר'האאילימאר"מ,הי ) 11 (להלן),;ועייןלאות , 240עמ'לשם,
בכ"יהואכןראשונה,'הא' ;ע"אק(שם,דתנןר"מהא,"אלאדתנןר"מהא,"אלאדתנן

אליעזר,ר'הי ) 12 (להלן),וראההאות , 242עמ'לשם,דק"טעיין-חסרהקטעהבב"י-מ
ע"ב-סוסה ב"ב(",דתנןדדףר"א,"אלאדתכןדבוריםדכוורתר"א,"ואלאדביתר"אאילימא

". 

!' 
! 
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בש"סנמצאאינו 126כינוי,עמ'הא'הקודמ),בסעיף(והשווהזהבסעיףהנסחימ

 127ביותר,נדירהואבכתבי-הידוגמאחר,מקומבשומ-זובדיקהלפי-המודפס

לפנינו,סגנונותשנישצירוףלךלומר
 :'הא'בגירסתהנסחימכלמסכימימהשלישית,בהלכהבסוגייתנו,להלןואכן

 ,)ב"ע(עחחלוקלוללקחלענידינר,"הנותןדתניאמאיר. "האאלא
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או"זרב"ס,-הפרארבאש Iגמאירר'הא

ממאי'ר'הא

טמאיר ] [הא

ההלכותבשתיהמקוריתהג.ירסהאתלעיל,האמורלפי,התואמת,זוגירסה
איןאף-על-פי-כן,זה,לקטעהקיימימהנסחימתשעתבכלכאןשווההראשונות,

 :ומצינוולייפותו,הסגנוןאתלהשוותכדיהכינויימ,הכנסתבפניחסומההדרך
בשיטההדיבור(תחילתחלוק,"'בוליקחלענידינרהנותןדחלוקר"מ'אלא

הראב"ד),דבריעממקובצת

/ 

 /,"אלאדמתני'רשב"גאילימארשב"ג,היו) 3 ( !בסוגיהלעילמובאתדביתר"אברייתת ,)א"ע
ר"יהא,"אלאדתניאדבכלר"יאילימאיהודה,ר'היו) 4 ( ,)ב"עצג ,םש(",דתניארשב"גהא

'ר"י :בטיפהכתבי-הידגירסתז,אות , 384עמ'לשם,דק"טעיין ,)א"עקמא(שם, ,,'דתניא
 '","דתנןדמתני'ר"יאילימאיהודה,ר'הי ) 15 (ע"ב,טזבב"בשםלעילדבבלברייתאדהכא:
דשאורורבנןר"אאילימאורבנן,ר"אהי ) 16 ( ,)א"עמו(שבועות '"דתנןדברייתאר"יאלא
מאןדר"אעליהדפליגי'רבנן :שםולהלן ,)א"עט(ע"ז '"דתנןדעציםורבנןר"א,"אלאדתנן

שהובאולמקורותומתייחסדשאור:רבנןאלאמחמרי,אחמורידעציםרבנןאילימאנינהו,
רשב"גאילימא ,:'"בשרהי ) 17 ( , 3מס'וראהדווקא),כאןבזההכינוייםשלעיקרם(ושמאלעיל

בדק"ס ,)ב"עלט(חולין '"דתניאדהכאדרשב"גכבודןמשוםרבינאאמ',"אלאדתנןדגיטין
ר"שאיליו:אר"שהייצחקברר"נלהמתקיף ) 18 (רשב"ג,הא :פטרסבורגכ"יצייןלרישה
אמריהודהרבאמרבהדיא,להמתניאידידרבבריהשישאורבדבברייתא,ר"ש,"אלאדמתני'
 ,)א"עלד(בכורותדברייתאכר"שהלכהשמואל
לבררכדיבב"מ,שעשינוכפיוהראשונים,הנסחיםכלעל-פיהןאףלבדקןרצויאלהסוגיות
בפיכברהדבריםמןוחלקהזה,בדברמשמשיםאחדיםטגנונותהיוספק(ובליבנידוןגירסתן

הכינויושםכנידון,שלאכלל,מובאהמקוראיןמסוימיםבמקרים ,)ו 8 , 17מס'ראהאמוראים,
כפולות,בטוגיותנמצאהכינוייםמןחלקרישה), 13רישה,ו 2 , 8מס'(ראהלרמיזתוהכרחי
בירוריםבליאףמכל-מקום, ,) 127הערהלהלן,(וראהנסיבותיואתלבררמקוםישמקריםובכמה
מאודקבועהנראית;גירסתוכאןביותרהנפוץהואדתנן/דתניא'ר"פ'האהסגנוןהרינוטפים,

אחרלעקובבידנוובאמת,הקדומים,בנסחיםששימשוקרובהעיקריים),הנסחיםבבדיקת(ואף
במס':הנהשונותבדרכיםהכינויבסגנוןלזכותנוטיםהטופריםשהיוהכינויים,הוטפתתהליך

פעמיים,עודבהמשךשהואוכפידתנן:מאירר'הא'אילימאהסגנוןועוד,הבכ"ילעיל, 10
וכזה ,ש"ד('",קשרומאירקלןטימ'דתנןרביאילימאמאיר,רבי:'היהקדומיםבדפוטיםואילו
הוגה(וכבר !כינויהלכות)(לשלושהסימןמןלעשותנסיוןתוך'הא'שהושמטהוברור,בד"ו),
'אילימ' :מבכ"י'שכלול'וביתר ,)'""דתנןסימן)(קלייןמאיררבי[הא]'אילימא :וילנהבדפוס

מקוםמהתמהווכברהכינויים,כטגנוןד'שהוטיףקשרו:דתנןטי'מן'ן'ד'קלמאירר'
עמ'תשי"ג,לונדוןהשלם,הטימניםספרהכהן,רפ"יהנוסף:לד'פתרון!('ואיןבסימןהדליית

ר'האאינימ'מאירר''הי :מבכ"י ,. 1 1במט',וכךהסימןמןכינוילעשותנסיוןשהואוברור, ,) 63

דתנןסימ'ד'לס'פ :מאירר'אילימאמאירר''הי :הקדומיםבדפוסים,":אבלדןדתנןמאיר
כאןאףמוטיפיםהיואםיודע(ומי.וילנהדפוסוכזההלכות,לארבעטימן ,)ו"דוכזה ,ש"ד(",דן

ר"מ,:האשבהמשךההלכותכלהמקומות,ובשניבדליית),הסימןפותחלולאדליית,
והיא ,) 10,מט' 125הערה(לעיל,וילנהבדפוט'סימן'שלהמענייןהמקרהכמובן,להוציא, 126

 !הנותנת
הא:'אילימ'ו) 25(בהערה 3למט'נתן)ביתבט'לברכותהובאזה(מכתב-יד 366אוקספורדבכ"יו 27

אות , 72עמ'לשם,דק"ט,"';ועייןדתנןדעציםאליעזרר'הא,"אלאדשאורדתניאאליעזרר'
כינוי,בליגירטההיתהכאןגםושמאג,
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פרידמןש"י

לגביהרימiווםבכלוהאזכוריםהכינוייםעל-אודותשיתבררמהכלעם
וע~מ~ים'הנסחיםלפנינו,ענפי-מסירהששניברור,אלהסעיפיםבשניותינוגירסא

 >הקודמים.כבסעיפיםבייחודם,פמ

סתםבספינהאבלזה,וייןזובספינהאלאלהמשכחתלאפפארבאמרח.
 .)ב"ע(עטחולקיןסתםויין

רא"ש,תוס'רי"ר.פסקי(במיוחס,לריטב"א),ברז"א.ראב"דרב"סרש"י.-האגןלהמשכחתלא
נ"יריטב"א.

שלהמשבח'לא

ר"פתוס'או"ז.סמ"ג.ר·יהונתן.תוס,'ברי"ף.רש"ירי"ף.סהמ"ק. .ג"ה)-פיאיבמוצאאתהאי
אגודהרא"ש.ריב"מ.בשמ

ממוצ'את'אי

פמעם-יביאגהעםמצטרפיםאשהמאוחרים,הנסחיםמתפרדיםזה!בשינוי
רש"~גירסתה;לכתלמוסכמותובניגודמביניהם.אחתגירסההוכרעהלאשעדיין
אחרי _והרי"ףהגאוניםבדבריוהגירסההספרדיים-המזרחיים,הנסחיםאחרי

'מסקנות').להלן,(וראה !האשכנזייםכתבי-היד

אתמתרגםלה'משכחתו'לא ;לפנינותרגוםשמעשהלטעוןאפשרהשינוילעצמ
לשהרמוצא'אתה'אי .המקוריתהגירסה  128התנאיםסגנוןדומהרון rהא,זה י,. ' .

 • ' 129'מוצא:מצורותיותר'משכחת'צורותרגילותבתלמודאבל

בתלמודישמשלנו,חוץבלבך,מימרותבשתירקבנידון.אחרותפניםאולם
דבריבפתיחתדהיינו,שלפנינו,בנסיבותאלא'מוצאאתה'איסגנוןהמודפס
לאיאמרשלiויוריש ".ברייתאאומשנהלפרשהבאיםאמורא . , .. I אאמוצאאתה

מוצאאתהאיאבהורבי'אמר 130 ;ומקבילות)סע"בעג(יומאשיעור'חציבמפרש
האמוראיםשנילדבריהמשותף .)א"עיז(סנהדריןהכל·ודבריבמוסיפיןאלא
הברייתאןהמ~נהנראהדבריתוכןעצםשבגללהוא,אלהישראלים)(ארצ

אישבאמתהאמוראואומראוקימתא,להשוםלמצואשאי-אפשרלכאורה,
מציי~ל;אלא'משכחת'לאהביטויוכןבלבד.וכךבכךאלאזולהלכהאוקימתא

 ,תואםזהמצבאין 131הדעתעללעלותשיכולההבלעדיתהאוקימתא
המימרה'!אתליל
אלאמתוכהשבברייתאההלכהבהבנתמיוחדקושיאיןכאורהשהרינו,פנש

הוא"עצמושהריבלבד,מסויםמקרהעלולהחילהאותהלצמצםהאמוראש:א
שאם-לא-כןאחרבמקרההדיןיהיהכיצדלךולפרש ) ....('אבללהמשיךךצר
שכזא~ו~ימרהדין,אותוחלבכךשאףהברייתא,לשוןמעצםדעתךעלעולה~יה

 132בלבד.הפירושבי"תבפתיחתלברייתא,בצמודלבואכולה

ממשמוצא'אתה'איולשון . 130עמ'התוספתא.לשון;,,אוצר 86 'מ~א.המשנה.לשוןאוצר 128
התלמודבספרותמחקרימ:ב·דה"פריס.וראהע"א.יזע"א.יאבתמורהברייתאדבריבאהלעמ

 • , . 225עמ'תשב"ח.ימירוש

 . 880עמ';בה. 966-962עמ'כב.התלמוד.לשון:אוצרעיין 129

 . 44.41;עמ'סאות • 39עמ'לשמ.דק"ס;ועייןכג"ע"בע"ב.כבע"ב.כאשבועות 130

מעלאאמורמימרתבפתיחתשלפנינוכמובמבנהע"א.מהסוטההשווה 131 איןברייתא.אושנה •עדל
 .) 966-962עמ'כב.התלמוד.שון(אוצרבש"סדוגמהו

האוiוימתאשאינמהמקרימבלדמיבהיבילומרראוישהיהדחוק.קצת'אבל.·סגנוןובאמת 132
ל~לן~;וראהעצמהבפניהבלעדיתהאוקימתאאתאלא'מוצאאתהוב'איהאמיתית.

... 

 '.ן\

וו 9ב"מנוסחישללאילן-היוחסין

פפא.רבשלמימרתובפתיחתההצעהדיבורילהוספתמיוחדתסיבהישבסוגיין
נאמרהפפארבשמימרתאומרים,אנואחר)במקום(כמפורטדרכנועל-פי

עלפפארבשלאחרותמימרותשתילהלן(וכמוהברייתאעלישירותלכתחילה
הברייתאלאחרסמוךוקושיהבירורהגמראבעלהציעלאחר-מכן ;ברייתות)

מקומות,((!בהרבהלעשותרגיליםהגמראשבעליכפי ,)· ...אילימאדמי,('היכי

הדיוןסממניאתהגמראבעלשאבוכאן 134 •זוקושיהעלפפארבעונהכאילווכיום
כמההוצאנודמי'שב'היכי'ולאחרפפא,רבשלזומימרהמעצם'סתם') :הז'(

והציעוהדיון,לאותווכמסקנהכהמשךהמימרהאתלפתוחישהכלל,מןמקרים
מאוחרלניסוחשייכימההצ~ה,שדבריכאןלומר.וסבירשלפנינוהגירסאותבשתי
האמוראדבריאתאיר V\וההקושיה,אתרקפיתחהראשוןהגמראבעלואילויותר,
והסברהצעהלהוסיףשלאמקומותבהרבהוכמנהגמתשובה,להיותשהמכמ;ת

במאוחרלשון-הצעהבתוספת 135לקושיה.ולהתאימהלקשרהכדיל·תשובה·
לאחרזהניסוחנעשהשכאןואפשרשינויי-הגירסה,מרובימהסוגיהגוףלקביעת

התהוותביאוראתלקרבעלינוותמידסגנונו.לפימהמאחדובכלענפימ,שניפילוג
גהענףפילוגלפישינויי-הגירסאותשעצמבשעהשניתן,כמהעדלסבירותהשינוי

 .לגמרינהירפמוענף

/ 

(לעיל.זוסמך ; 34הערה • 350עמ'שמ.;והשווה 299-296עמ' .) 92הערה(לעיל.מאמריראה 133
 .) 72(הערה 260עמ' .) 121הערה

יסבורעצמופפאשרבאפשר.גמאולמדמי.שבהיכילסברותמסבימפפארבשהיהאפשר. 134
התחתונה.עלידוזו')'ספינהאוזה'('ייך 'הז,'בלשוךשהתחייבמיהגמרא.בעללפיאחרת.

שאמירתמשמע.אחרימממקומותברמ.מפסיד.זו.ספינהאוזהייךלולתתיבולואינלוכשנאנס
זה''חמורבענייךשמ.ע"אעט.כלעילבידושדמיואובידו.דברשאותוכמהעררקמחייבת'זה'

חמור.לולהעמידחייבנשברהאו'מתה :למתניתיךבירושלמיובן .)ב"עעגע"ב.טזב"מ(ועייך
אייתיבעיתלדיךליהמימריבילזהחמורלואמראמאבלסתמ.חמורלובשאמראמ'יוחנךרבי
פטור'זה'אמראמלומרשרוצהוברורקשה.המפרשימפירוש .)א"עיאה"ג.(פ"וקומיך'ליה

הלשוךליישבאפשרוהיהר·יוחנן).ד"התרפ"ו.לונדוןירושלימ.נתיבותדייכעס.רי"ח :(יעיין
פריטיךאקדמנשברחד ... •בגוךאונס.מחמתפטורלטענתשייךהבא. ', ...'אייתישהסגנוךקצת.

גיטיך(ירוש'נהרא'אייתיאילפאהאיעקב.ברנחמךרבקומיעובדאאתאנהרא.ונגבלאילפא
 .דעבדכמאךאונסאהאומרדעתעלשנויזהודיךמשה).ובפנישמבסוגיה;ועייןע"א.מטה"ופ"ז

אינהכנראה'קומיך'והצורהלגמרי.מיושבהלשוןאיךברמ. ;השיטההיאכךומבל"מקומ,
והנה. 205.230עמ' .) 1 63.הערה(להלךדאלמאןשלדקדוק;ראהשבירושלמיבארמיתרגילה
ד'ע"דסה"אפ"הכב"קליקומךאיידאבעיתלדיןשצ"ל'ונראה •ליברמןהגר"שכתבכברבאמת
ירושלימהירושלמי,(על ')א"הפ"הלב"קז"ללויהרבבפרוש(ועייךלפניךשלךהריופרושו
מיכאךעליהוארכובחמורךלישכורלחבירו'האומרבתוספתא.ששנינוואף .) 34עמ'תרפ"ט,

נטלתואפילומתהאפילוזוחמורךחמור,לולהעמידחייבנשטתה,אווהבריקהפלונימקומועד
נוח.הסגנוךאיך!אבלכשנאנסגמחייב'זה'האומרוכאילו )ז:(זחמור'לולהעמידבייחאנגריא

חמור.לולהעמידחייב:אינוצ"ל'אולי :תקנועלהלשוךאתליכרמךהגר"שהעמ'יבזהואף
עמ'תפרח"י.ירושלימב.ראשונימ,(תוספתובנת"י'ע"א.יאה"ג.פ"וא'וירושלמיע"טבבליעייך
ר;(וכךפפארביסבורסתמזווייךבספינהאףושמאנאנס.אמחייבאינו ',הז'כשאמרהרי .) 121

ליקומך,איידאהספינהבעללושאומרהתחתונה.עלהתובעשידיטול.לאנתךאמיוחנן)
שבעליתן.לאנתךלאאמשמאזה.וייךסתמבספינהוכןדמי.דעבידכמאךכזהבאונסוהנאנס

אחרתספינה:הבאהשוכריאמרלפחותהכול.שנותךהגמראבעללשיטתותמוהנאנס.הייך
 :שיטהבאותהעצמופפארבבדבריוכך;ורי"ף).איד"התוספות,(ועייךשכרהואתךהדרך,לחצי

תביעהשיוסיףצורךואיךדעב.דכמאך.ואונסאנאנסתיהנתבעשאומרהתחתונה.עלהתובעיד
אלא).ד"הרש"י.(ראהלשנגדו

 . 14והערה 325עמ' .) 92הערה(לעיל.רבה'האשה'פרקראה 135
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דרבאמשמיהיניאמהגראבימיאמרהכיאשילרבמרדכירבליהאמרט.
 .)ב"ע(עזקניולאדמיכזוזיזוזא

רי"ף 137מו"מ,רה"ג 136ה"ג,-הגןאמרינן

 Jג lאמר["

או"ז-פיבאמהגרוניאאבימיאמ'

רא"ש-ממהגרוני'אבימיא'

יאמהגרומיאאבימיא'

שמהגרוניאאבימיא'

ברי"ףהגהה-ס lאבימי'"א'

 • 2גגירסתעלושמ 1 ,יסעיףלאחרדיוןראה

כלבההי~דרבא,משמיהאמרינןהכיאשילרבמרדכירבליהאמרי.
 .)א"ע(פטעותמקחזהאיןהללו,המומין

" \ 
רש"י 140מו"מ,רה"ג-הא 2גגןאמרינן

יאאמרינ'

יבאמ'

או"זרי"ר,פסקירי"ף,-ש Jגאמרי'"

ה"ג-פמהגרוניאאבימיאמ'

ממהגרוניאבייא'

דאמריאיכאבחינתחילוףכאןשישלומר,עלהדעתעולהלכאורהיט,בסעיפימ
בסגנוןבסתמ,שאמרווישמהגרוניא,אבימיבשמשאמרושישתימא,איאו

הדעתאתמניחאינוזהשהסבראלאהדבר,אפשרוכןמסורות.וכשתי'אמרינן:
שלמשמורבאשלתורתולהביאמרדכידרבבפומיהמרגלאטעמימ.מכמהלגמרי,
בשארואילך).רס 4סעמ'השמות,(אוצר'אמרינן'בשמולאדווקא,מהגרוניאאבימי

שמאדרבה,אלאשלפנינו,הענפימחילוףמעיןלמצואהצלחתילאקומות YJה
גירסתאת'אמרינן:בגירסתמכאןהמיוחדימהגניזה,ובקטעיהבכ"יאףמצאנו
הדיןוהואהרבה),;ועודפעמיימ-ע"אצדב"מ(כגוןמהגרוניא'אבימי'אמר

שברי"ף.לגירסה

אלאמקורית,גירסהמהגרוניא:'אבימיפמ,גירסתנראיתזהשלפיבלבדזוולא
מקוםמהשהריהקשרה,אתובלתי-תואמתמוקשיתאףנראית'אמרינן'שגירסת

ישירההבאהעל!אילורבא'אמר'הכיאמר 1 :דרבאמשמיהאמרינן'הכילומריש
משמיהאמרינן'הכילומרהאמוראימסגנוןהיהשאלהלתשובתאמוראדברישל
שללאמיתוואולמ, ;בש"סמקומותבהרבהמופיעזהביטויהיההריפלוני:דרב

מןע'1וואיןכיליה, =כליה'לחב'חמראליהרזביןגברא'ההואב: 23עמ'פאריס,בכתב-יר 136
 )השלימו.הנסחיםשבשאראוכאן,שקיצרושאפשרהשמועה,

 /_. .)ב"עכד;וינה,ע"בכהשס"ב,(ויניציהיגשער 137

ש,םלפניאמר'לתיבת'אמ'לכתיברגילכתב-ידובאותי'אמרינן.'להשליםישהקרערוחבלפי 138
אמורא.

 :התיבותבסופיהדומותהשמטתכאןשחלהואפשר ;'אבימי'עלקיצורבסימן 139
מהגרומי.' 1מהגרוני'-אבימי

 .)א"עפג;וינה,ע"בפא(ויניציה,מהשער 140

... 

~ 
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ר 2רב"מנוסחישללאילן-היוחסין

מוגדרות.ובנסיבות 141בתלמוד,הקשריממעשרהבלמעלהמופיעהמונחאיןדבר,
להדגיש,הבאמחלוקת,שלבסגנוןרגילהלכה,שאחריואמרינן:'הכיהלשון
בשמכברשנאמרמהסותרשהוא,וישקודמ-לכןלנאמרמנוגדתשתיאמרשהדעה

משמיהאמרינן'הכימצאנווכןמשמו.אומרימאנוכך-בהדגשהחכמ,אותו

קדומחכמשלמשמוכךשונימכבראנומלבך,שאמרתמה :לומרכוותיך:דר"פ
שלפניבדיונימשכיחהיהזהסגנוןאחת).בבתאחרת,דעהדוחהאףשהדעה(ויש
לשאלהתשובהלהבאתהמקובלהסגנוןזהשאיןברור,אולמ 142אשי.רב

דרשני.אומרתגהענףוגירסת 14Jשנשאלה,
סעיףשלהמלאהקשרוהקרובה.מסביבתההושפעהזוגירסהאמלשאולמקומיש
אמר ...מאיגוונאהאיכיבהמעייןוקאאשירביתיב ...גברא'ההוא :הואכךט

קני,לא 144 •••דרבאמשמיהמהגרוניאאבימיאמרהכיאשילרבמרדכירבליה
וכו: ' ...קנידרבאמשמיהאמרינןוהאאשילרביוסףדרבבריהאחארבליהאמר
שבענףלשער,ניתןהאמרגילומתאימ.בסיפה'אמרינן'הסגנוןלעיל,דברינולפי
נרצהאמ ?מהגרוניא'אבימי'אמרבמקומהרישה,ללשוןאףזהסגנוןעברגה

לוהדומהילסעיףזהסגנוןהועברששובהדעת,עללהעלותאפשרכן,להניח
פמבענףשרדההמקוריתכשהגירסהבלבד,גהובענףמקומ,בקירבתועומד

כמוהו.והגורסימ

לשונושכךט,לסעיף 2גבגירסתוהואישנו,לדברזכרהזה,לדברראיהשאיןואף
אחאב]נרה'לימאמאיגונאהאיכיבהמעייןוקאאשירביתיב ... ' :ההקשרעמ
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לשוןבאוצרמובאיםשהםממהשלימותביתרהלשונותאתלראותישזאת,להעמידכדי
הכימשרשיאדרבבריהדרבאבוהאבארבלהואמ'ואסיר, ...למימררבנןבורס ) 1 (:התלמוד
 ,)גאות , 89עמ'דק"ס,;ועייןע"אכד(עירוביןושרידמיכנטעיםימיםדרבאמשמיהאמרינן

אמרינןהכילרבינאנפתליבריצחקרבליהאמ' '"אשירבברמרלה,"מתקיףרבינאאמר ) 2 (
נחמיהדרבבריהמרהונארב"לא '"אשירבאמר ) 3 ( ,)א"עצו(כתובותךותיוכדרבאמשמיה

 .. ,יוחנןלר'אבא,ר'להמתקיף ) 4 ( ,)ב"עו(קידושיןכוותיךדרבאמשמיהאמרינןהכיאשילרב
דרבבריהקשישאמרא"לבלילה,ונחתםביוםנכתבליהדהוהליהותיפוק ...יוחנןלר'ותו,

 .)א"עפז(גיטיןבשבאבחדבשבאבחדבהובכתוביוחנןדר'מיה IUמאמרינןהכיאשילרבחסדא
דרבאמשמיהאמרינןהכיפפאלרביהושעדרבבריההונארב"לא ,.,למימרפפארבסבר ) 5 (

רבא"ל ".למימררבינאסבר ) 6 ( ,)מ,אות 188עמ'דק"ס,;ועייןע"בסו(ב"מקנילאדאיכל
 .)א"על(סנהדריןטועיןלב"דחיישינןגוונאהאיכיכלדרבאמשמיהאמרינןהכיאמיברנחמן

בריהאחארבא"ל ...אשירבלה,.,מתקיףפפאדרבמשמיהזוטראמראמ' ".להואיבעיא ) 7 (
מג(חוליןכוותיךפפאדרבמשמיהדאמ'זוטראדמרמשמיהאמרינןהכיאשילרביוסףדרב
שאמרונפולהמנהרדעאדימידרבמשמיהאמימראמ' ) 8 ( ,)סאותלשם,דק"ס;ועייןע"א

ביתכנגדבדיקהצריכהפפאדרבמשמיהאמרינןזוטראמרא"למעייםבניכנגדבדיקהצריכה
משוםאשירבאמרהצד,במה,וליתי .. ) 9 ( .)חאותלשם,דק"ס;ועייןע"בנא(חוליןכולוהחלל
 ...הצדמהכללקישדרישמשמיהאמרינןהכיאשילרבמרדכירבא"ל ...למימרדאיכא
להלן.וראה .)זלשם,.אותדק"ס;ועייןהמשכושם;עייןע"בקטו(חוליןוכו,' ...פרכינןמעלמא

לרב,מרדכירבליהאמר ...דת"רל;'זאתנא'מאן :ע"אצבב"קאחד.מקוםמצאתיעתהלעת
אולםשורה),סוףהוא(ובד'-שבדפוסיםכ"הוכו.'היא'אליעזרר'דרבאמשמיהאמריהכיאשי

כאן,לסגנוןבירורוצריך'אמרי",צ"לשבנדפסוברו'; ,) 211עמ'(דק"ס,'אמרינן'בכתבי-היד
אשי,רבלפניהשאלההגיעהכיצדשםנמסרלאשהרילפנינו,מקוצרתשסוגיהנראה,וקצת
בשניאלהנסיבותנמסרושאכןכפיאחרת,תשובהלפניושנאמרהאובה,מעייןהיהואם

הושמעוהשלימהבסוגיה.ושמא 142בהערהלעילשהובאוהמקומותובכלשלפנינו,המקומות
לעיל,שםשהוזכרוות .Iי Iהשמןאחרתנאכשיטתזוברייתאשמעמידיםכגוןאחרות,תשובות

'אמרינן.'בולומררגיליםשהיואחרהקשראו
אודיקלאדיקליפלגילתריאינשיקרומיליהקשיאוקאאשירב'יתיב :ע"בקטכתובותהשווה

וכו.'דרבא'משמיהמהגרוניאאבימיאמרהכיאשילרבמרדכירבליהאמרלא,

142 

143 

144 
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אמ'קאני,ולאדמיכזוזיזוזאדרבאמשמיהאמרינןוהאאשילרביוסףדרבבריה
דרבאמשמיהאמרינןשורה)(סוףאמ'והאאשילרביוסףדרבבריהאחאבהריל

ליה,אמרמןהמעתיקשלעינוקפצההדוr.נותהשמטתמעיןבטעותהרי '",דקני
העתקהכדיתוךאולםהרישה,במקוםהסיפהאתוכתברב:ליה'אמרעדרב'

אתשובוהעתיקכדבעי,ההלכהאתסייםבקפיצה,הרגישאביו)אוזה(בכתב-יד
שהתחילולפני 145הרישה,פתיחתאתולתקןלחזורבליבמקומה,הסיפהפתיחת
שמגיהוייתכן,'אמרינן.'כתבכברהראשונה,בהלכההנכוןהנוסחאתלכתוב
כמנהגלדעתו,לתיקון,ההכרחיאתרקיתקןכאןהמע~ותאתלתקןשיבוא

'אמרינן.' :וישאיר 146המגיהים,

הרימקורית,גירסהעלכראיההנסחיםרובוהסכמתאתיבסעיףנראהואל
 :הקונסנסוסתורתאתמבטלתבלבדענפיםשנישללפ,נינוקיומםבדברתפיסתנו

אואחדענףאחרהמאוחריםהנסחיםונהירתא?ות~גירסה,שניאלאלךאין
גורם,רש"יפירוששאףייתכןהנידון,במקרהחיצוניות,בנסיבותתלויהמשנהו
וכו.'בה'היודרבאמשמיהאמרינןהכיגרסיוהכיגרסינןלא'אפילובושכתוב
הועתקהשגירסתולומר,קרובאולםבלבד,'אפילו'לתיבתווןדש"י jשמת,וברור
ההסברשנסבור,אפשרותלאיזוושוב,'אמרינן.'עםפרטיה,כלעלהספריםבתוך
לחוד,הגירסאותמתוךהענפיםוהתווייתלחוד,

122 

 ,)א"ע(פבעקיבאכרבידלאמתגי'לחקמאהכיאייא,

גן"'מתניתיןקמאלה

המתני'להקמא

רש"י-אמתני' 1 "ליהקמה

שמתניתיןלהקמ'

רמב"ן-קמתני'להקיימא

ריטב"א-פמתניתיןליההויא

מלי'הוה

יאיבליההוה

לענףמתאימים.,אשהמאוחרים,הנסחיםביןאחתלגירסההכרעהבאיןכאן,אף
 , ,)חסעיף(השווהפמלענףרכרא,ואילוהמזרחי-הספרדי

 149 ,הןבש"סיחידאותמתני")ליה'הויאמתני'!לה('קמאהאלההדיבוריםשני

אלאלהלן),(ועייןמשלובסגנוןהכותבמיוחד,גמראבעלדברישלפנינוואפשר
לתלותאתניתןלעולםשכןכך,להוכיחכדיבואיןכשלעצמוזהדברבסיסשעל

צריךהרבהבמקומותשלכאורהואףשבסוגייתנו,המיוחדבהקשרהביטוייחידא~ת
יש,אמנםכןהדברשאיןנראהכר"פ:דלאמתני'הכי'אילומרהגמראבעלהיה

אין 150התלמודלשוןשבאוצרהכי''איבערךאולםכר"פ.'דלאמתני''לימאהרבה

 ~ 8-47עמ"תשמ"א,מקראי,'רישלימ,וךחקרי I ~.:.ר:וראה 145
 , . iלעיל:'סעיףראה 146
 '. 18;הערה , 14עמ'בתבי-יר:'שיירי :ראה 147

 . 69 64-עמ'(תשלייר),מג:תרביץ,;עייןלה =ליה 148

הובאושמ . 590-589עמ';יא, 959,893עמ';בב, 230-229,213עמ'לג,התלמור,לשוןאוצר 149
מיתוiומאולה'מוקמתהצירוףרגילמאיר,ןלמשנה.קשרשומכליאבללהוליה:הויאהכי'אי

ו .) 254 , 249עמ'לג,(שמ,כר"פ'
 . 651 642-עמ'ב, 150

... 

\ 
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 123ב"מנוסחישללאילן-היוחסין

שלסוגיותבשארמסוגייתנו,חוץלו,הדומהולאכר"פ'דלאמתני'הכי'איפעםאף
דלאמתני'מחוורתאב'אלאכלפנינוהמסתיימותכר"פ:דלאמתני''לימא
מתני'הויאהכי'אילהקשותמקומותשבאותםבמשא-ומתןשייךאין 151כר"פ:

אלמוני.'כר'דלא
צורתועללתמוהישזה,דיבורשלסגנונועללתמוהשישממהיותרזה,לפי

הווהבזמןפועלכאןמתבקשהקשרולפי'קמא.' :גחשבענףהלשוןשלהדקדוקית
פתליההויאהכי'אי ;ע"אוברכותבתי:טובאנפישילהוהכי'אי :למשל(השווה,
וכפי 152 ,)ב"עלזשם,אדרבנן',דרבנןקשיאהכייאי ;ע"בלהשם,עיקר',

קשבכ"י'קיימאיבמיוחד,(ועתה,היאהווהזמןליה',יהויאפמ,בענףשהמקבילה
ע"ולפועליהנדרשתהצורהאולםעסוקים),אנוהווהבזמןשבפועלמאשרת,
לארמיתהדקדוקספריבכלנרשםוכן ,)ק(כבכ"י'קיימאיהיאבהווהבארמית
לצורהזכראולם 15Jזה,בניבע"ולפועליכהווהמובאתיקמא'הצורהואיןבבלית,
'קרבת:טז,זושם, 154 ;'וקימיןיוקרי'וקאמיןי :כתיב:גגבדנ'מצאנו,הנידונה

באלייף,הכתיבאתלגמריהקרידוחההראשונההצורהלגבי '.א;יי.i? ~rמן-על-חד
עיצוריתכאלייףלכאורההאלייףאתהניקודפותרכשם),המתפקד(בינוניבשנייה
אם-קריאהובאמתכאם-קריאה,האלייףאתפותרהקריאין 155'כתביןי),(כמשקל

ואף 156לכאורה, ;ti,מצויההיאם-כימאוד,נדירההקדומהבתקופהבאלייףכזאת
להסבירצורךראובמדרשגם 157 ,)די:י(הו'בעמיך'שאוןאם ?i'ו :שלפנינובשורש
סוטרברשמךאלרביבשםאנדרייברחנינא'רבי :תקריי'אלכדרךזוצורה

(ירוש' 158קיימיא'קמייא,מןחדעלקרבתטעמאומ'הקפיציןלהןאיןהמלאכים
המדרששלעדי-הנוסחשבהרבההאלייףוחיסור ,) 159סהפיבר"ר 11רפ"אברכות
'ק~מיאי,לאכאןלקרואהגרסניםביןמסורתשהיתהמראה,שם)בר"ר(השווה
יוצאתיקי,ימיאי)במקום('קמיא'זוצורהברם, 160'קמיא.'אלאעיצורית,כבאלייף

... 

ע"ב,יחע"ב,ב;מנחותע"בטהב"כ ;ע"בקיחב"מ ;ע"בעט;כתובותע"בקיאיבמות 151

שתי(ואילוהווהלזמןמתכווןשהרושמממקומוברור , 213עמ'לג,התלמו,דלשוןבאוצרוכן 152
עכר).כזמןלהבינןניתןשמ,שרשמבארמיתאחרות'קמא'

 M. Margo1is, A Manual oן lhe Aramaic (ככינוניע"ופועליכין'שאפו'מרגוליטאצלהובארק 153
51 , lhe Babylonian Talmud, Munich 1910, p ןLanguage o (, ,ע"ב,קלטלשבתשכוונתוייתכן

משורששהואיאטטרובשלבמילונו;וראה'שאף'בשורשהתלמורלשוןבאוצרמ,ובאוהוא

'שפי,'

'זיעין'וקרי'זאעין';כתיכ:כז);ופעמיימ ,ב-ל:ר;וכך:לא(ג'רירין'וקרי'רארין'כתיבוהשווה 154

 .)זכ:;ו:יט(ה

כאן·הגויהאלייףלגבי , 289עמ'(תשלייח),מבלשוננו,בן-חיימ,ז' :השווה 155
156 , lhe American Orienlal Sociely ןH.L, Ginsberg, 'Aramaic Studies Today', Jou/'nal o 

LXII (1942), p, 236; F.M. Cross & D.N. Freedman, Early Hebrelv Orlhography, New 
. Haven 1952, p. 33; W, Weinberg, Hebrew Union College Annual, XLVI (1975), pp 

מקומראןוארמיות,עבריותבתעורותכאמ-קריאהמצעית'אלייףקימרון,א' ; 458-459

שמ,,וטפרות 146-133עמ'(תשלייט),לטלשוננו,אחרימ:וארמיימעבריימלמקורותבהשואה
ועור.רנאעמ'תשלייז,ירושלימובארמית,בעבריתמחקרימקוטשר,י' :ראהחז"לבטפרות

קוטשר,י' :;עייןמארמיתשהועברהצורהאואמ-קריאהכאןאמהוכרעלאזהפטוקלגב; 157

 .) 156הערה(לעיל,;קימרון 121עמ'תשי"ט,ירושלימישעיהו,מגילתשלהלשוניוהרקעהלשון

 .לירושלמי,בפירושופרנקלר"זעיין 158
יהורה.במנחתשמ;עיין 738עמ'ואלבק,תיאורורמהרורת 159
נרירהאמאףהחכמימ,בימיכשימושהאמ-קיראה,בהראובווראיבפטוק,אלייףגרטוואמ 160

 'י; 139-136עמ' ,] 156הערה[לעיל,;קימרון 121עמ' ,] 157הערה[לעיל,:קושטר(עייןהיתה
 .) 46והערה 15עמ'תשלייח,ירושלימואבן,פטיפטעלנוה,
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לבעלמוכרתהיתהזושצורה!וקרוב 161קמיא'לישנאדין'מהו :היאדופן
מארמיתהרגילה.המקראיתהצורהאתלהוהסמיךזמנו,שלהארמיתמןהמדרש

ע"ובפועליזוצורהשלאחתדוגמהעלהעמידשלזינגרמ' ?כיצדזמנושל
צורתבהשפעתאובטעות-סופר,אותהותלה'זיינין'),במקום('זנין'בירושלמי

זוצורהעלהעירבן-חייםז' 163 •דאלמאןעל-ידינוספודוגמאותוכמהכמה 162ע"ע.
שרשםלמהובצירוף 164 ,ארץ-ישראלשלובסוריתהשומרוניםשלבארמית
 165 •ארץ-ישראלשלהארמיתלניבימשותפתתכונהשזוהיכ,ןעלמעמידדאלמאן

שתסמו,ןמהעללהישבינונית) ',המק'(שבסוגייתנוזושתיבהמשמע,זהמכל
מאוזרחתזושצורהבוודאות,לומרמקוםעודאיןברם,היא.ארץ-ישראלוכלשון
(בשורשהיאיחידאהאוליאוהיאנדירההריהרגילה,הארמית-הבבליתבלשון

רגיל.אינוהתלמודי,המינוחמבחינתהסגנון,אףו*אמור, 166המודפס.בש"סזה)
 iכרדלאמתניתין'לימא :דווקאהקשרןבתוךשלפנינוהתיבותאתלראותראוי

ומעניין, .)א"עפב-ע"ב(פאאליעזר'כר'דלאמתניתיןמחןורתאאלא ...אליעזר
שבראשיהפתיחהלסוגיותדומההיאשבסגנונההעירו,כברזופיסקהשלגבי

שהואבזמן,ושנתהוושבהןהמשא-והמתןבאופיהמיוחדות\סוגיותמסכתות,

גמראבעלשאותולומר,וקרוב 167התלמוד.סתםסוגיותרובשלמזמנןמאוחר
לניביהדומיםיסודותבלשונוגםהגאוניםוכלשוןמיוחדת,לשונוגםמאוחר

'קימא.'במקום'קמא'כגון 168המערביים,אוהקדומיםהארמית

חלהשניהענףשבגירסת;ואפשר,גהבענףרקנשתמרכאןהזההמיוחדהביטוי
מיוח.דסגנוןאותובמקום'הויא,' :פישוט

 .)א"ע(עומדידיהלהונתיבעלישכרכםלהודאמראייב.

 169נ"יאו"ז,די"ד,פסקידש"י,-ראאהניתיב

רבניתב

שנתיב

גןניתיו

פמנותן

כבסעיפיםגירסאותבחילוףולאבעיקר,דקדוקיותבצורותענייןלנוישכאן
שלצורותשתיאלאאינןהגירסאותששתילהוכיח,באיםאנושהריהקודמים,

דקמי;אקיימיא,:'קמייא,כדכותדישמדאה,יפהובספדיהודה,במנחת;ועייןבח"נבד"ד,·שמ, 161

אמדרב,יהודהאמרליה,מיבעיהמזיקחייבהמזיק,'חב :ע"בוב"ק!והשווהראשונימ'משמע
 !ע"ובפועליממשענייןבאותוקלילא:לישנאדתניהואירושלמיתנאהאירב

162 49 . M. Schlesinger ,Das aramiiische Verbum im jerusalemischen Talmud, Berlin 1889, p 
 G. Dalman, GI'ammatik desjiidisch-paliistinischen : 'Hebraismen 'כאןלראותשנטה 163

321 , 316 . Aramiiisch, Leipzig 1905, pp 
'קמ:ערךשולטהייס,שלמילונווהשווה 164
ירושלימ ,ב:,גשומרוןנוסחוארמיתעבריתהעברית.שלהשפעתהרקעעלהצורהאתופותר 165

שאוליהעיר, ) 155הערה(לעיל,ובלשוננו . 269עמ'שמ,;ועיין 203,182-181,166עמ'תשכ"ז,
(קאמין).חנוךבמגילתהואכןכבר

כ.אות , 188עמ'לב"מ,:דק"סועיין 166
עמ' ,) 123הערה(לעיל,;אפרתי 16עמ'תשי"ג,ירושלימהסבוראימ,שלהיצירהווייס,א' :עיין 167

אחר.במקומאדוןהסוגיהועל . 625עמ'המשנה,לנוסחמבואאפשטיין,י"נ :;והשווה 92
 . 305עמ' ,) 92הערה(לעיל,מאמריהשווה 168

'כתיב: :בטעותבד"ר 169

'iI' 
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לפילוגזהסעיףקשורזאתשבכלנראה,להלןאולם .שורשואותומלהאותה
משותפת.כטעותהנראהבדברואפילופמ,שביןלקירבהבאשרהגירסאות

ניסוחאלאאינו(פמ)ש'נותן'דעתךעל,עולהגןבגירסתתעיין,טרםראשוןבמבט
מיעללהקלכדיארמי,להקשרעבריתמלהמלאכותיבאופןהמטילמאוחר,
ברור,גןשל'ניתין'לאוראלאן 7'ניתב.'סמתיבתיותרזותיבהבקריאתלרוץשעשוי

'נתן.'הארמיהשורשולפנינופמ,בכי"יאף'ניתן'שצ"ל
הניביםמןברביםהריבבלית,בארמיתנדירנחשבהיה'נתן'שהשורשאף

הואכןובמקור.בעתידו'נתך'ובבינוניבעבר'יהב'בקביעותמשמשיםהארמיים

שליטיןאנון ... ' :לבראשיתהחיצוניתבמגילהלמשל,וכן,מקראית,בארמית
הדיןוהוא .) 25-24שורות , xxii(דףסדום'למלךויהב ...לךלמנתןבחולקהון
ן 7ועוד.ןגלילית,בארמית

 :אפשטייןרי"ןכתבהבבלית,בארמיתלמצבאשר

in the imperf .. and יהב;f סIn Babli we meet in the pe.rf., part., and imper. forms 
in נתןf ס. impf יהבמיהב:f סinf. also נתיב;and נתב,מיתב,מיתבא*:f סinf. forms 

very rare is אתן;: ld B.m. 5la ןGittin 56b a דליתנון,: isolated forms only: Ned. 55a 
. l3a ן. Sanh נתןליהלמיתן:an inf. of 

 ' She.,like :הגאוניםללשוןהתלמודלשוןביןההפרשאתלהבליטכדיכןוכת.ב
173 .' in the impf. and inf נתןf סAnan and the Geonim, employ exclusively forms ! 

האמור.מןהמתקבלהרושםמןיותרהרבהרחבהבבבלי'נתן'שלמצ.יאותואולם
'נתן'ערךשלהארמיבחלקהתלמוד.לשוןבאוצרנרשמונוספיםמקריםכמה

וכןן 75ודאית.דוגמאותשארמיותןכמההעבריבחלקואףן 74דוגמאות, 12לפחות

ע"ב)ל(קידושיןמידי'לה'ניתן :;השווהכאןשלפנינוכחילוףישמקבילותבסוגיות
 . 176 .)ב"ענב(כתובותמידי'לה'וניתב 11

במקוםמבכ"י'דנתן' :התלמודשלמכתבי-ידדוגמהאפשטייןהוסיףשםבמאמרו
עתיד'נתן,'שלרבותדוגמאותיששבכתבי-הידספק,ואיןן 77בנדפס.'דניתיב'

'למיתן,'איתאהבכ"י :עינו'דמיהרבליהיבמית'דבעי :ע"בעגבב"קומקור.
בכתיבתו'למיתב,'בגליון,שם,בהמשכווכןהנו"ן,מןלמעלהבי"תהמגיהוכתב
בושרגילהסגנוןב'למיתב,'המסירהשבעיקר'למיתן'להמירשנהגהמגיה,של

שתיוהריב'נתב.''נתן'המרתשלהכללילתהליךבידךסימןזהויהאהוא.
 :הנסחיםכלבהשוואותדוגמאות

/' 

המדרשית.בספרותכגוןקיימת,והתופעה 170

 ; 94עמ' ,) 156הערה(לעיל,קוטשר;ראהבעכראףיבשלובארמיתכשר,ארמישורשוהוא 171

 M. Sokoloff, Maal'av, 1 (1978-1979), p . 81 :ועיין
172 323 . Notes on Post-Talmudic-Aramaic Lexicography, 11: Sheeltot', JQR, NS XII (1922), p ' 

הגאונימ.בדבריהתלמודמןהבאותישהדוגמאות;ביןשמעיין 173

 . 73עמ' ,) 114הערה(לעיל,אפשטייןשלבדקדוקוכבררשומהמהןאחת . 1689-1688עמ'כז, 174

בארמיתהרגילהבצורה .) 1669-1668(עמ'הןארמיתההבאותמןשמונהלפחות'אתן'בצורת 175
 .) 718עמ';יז,וכו'('איתיב'בערובמדברדוגמאותשתירקנרשמובנסתר,'ליתיב'כגוןבבלית,

המעתיקהמירןלאולכןלעברית,הצורהזהותבגללדווקא'אתן'צורותששרדולומר,וקרוב
ראשוןבגוףבמנדעיתאחרתתופעהאפשטיין).שלדוגמאותיוביןזוצורה,שבולטתלעיל(וראה
 R. Macuch, Handbook ojClassical and Modern :ראהלנידון,קשורהואינה ,)'בהי'(דווקא

309 . Mandaic, Berlin 1965, p . 'כז,מפסחימ 1682עמ'כז,התלמוד,לשוןבאוצרהרשומ'דניתן
עמ'לשמ,דק"סראה-שיבואו) =('דניתו' :בכתבי-ידשהריראיה,אינהארמיבהקשרע"א,

 .יותר.חלקהסגנוןובכך-טאות , 73
 . 48והערהשצעמ'א, ,) 30הערה(לעיל,שינויי.נוסחאותעמכתובותמסכתועיין 176

 . 182הערה , 73עמ' ,) 114הערה(לעיל,בדקדוקוונרשמ 177
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שללכליולמיתבאיכאדלאמשומקמייתאהךאשמעינןדאיוצריכא . 1

ליתבאימאהכיתבעלשללכליולמיתבדאיכאהיכאאבלהביתבעל
 .)א"עצב(ב"מליכולוהדרברישא

חקליתןלמיתן,למיתן,

פ-למיתן,למיתן,

מניתי' ,-למית:

רארבליתיבלמיתב,למיתב,

 ]! [ד"פאליתןלמיתב,למיתב,

ד"וליתבלמיתב,למיתב,

יניתבהבית,בעלשלדעתולהפיסכדישבועה,בלאליהניתבהכיאי . 2
 .)ב"עקיב(ב"ממעיקראליהיניתבמילתא,להוטר}חאבעדימ,ליה

 Ox. Bod. heb. d-45-ולתיבולתיב,ניתיב,

חוליתןוליתן,וליתן,

פוניתין,וניתן,ניתן
\ 

מוניתיןונית:ניתין,

ראוליתןוליתן,ליתוב,

רבוליתןוליתן,ליתן,

א,וניתן,וניתןניתן

ד"וש,ונתןוניתןניתו,

בכבלי,נדירות'נתן'שלהללוהצורותשאיןבעליל,מראותהאלההדוגמאות
איןמכל-מקומ, 179הקדומימ.בדפוסימואפילו 178בכתבי-היד,בשפעלאתרןואפשר

ודומה'ניתיב,'מצורותיותרבכתבי-הידהנפוצההצורה,שזוהימכאןלהסיקראוי
אףהואכןבדפוסימ,כתובהבבי"תשהצורההמקומותוברובהוא,שנהפוך

 :רבותמניאחתדוגמהלכךוארשומבכתבי-היד.

 .)ב"עסג(ב"מלספסיראזוזילמיתבבעיוהאלרבאאבאבראדאליהאמר
חמ T-S NS 329.834מיתב

פראאשלמיתב

רבלמיהב

גממצויהזוצורהכאמור.הגאונימ,אצל'נתן'הצורהעלהעירכבראפשטיין
אגרליהלמיתן'חייב :פרובאנסמחכמיאדגימשעהולפיהראשונימ,בלשון
במיוחס(ראב"דאגרא'למיתןבעית'לא 180 ;יהונתן) 'ר(דספינה'רפסתא

רבות.ועוד , 5לשורהנז,עמ'א, ,) 30הערה(לעיל,נוסחאותשינוייעמכתובות:מסכת'וראהדן 8
אותבד"ומתקיימתד"ששגירסתברור,אולמחסר,שלפנייפיזארודפוסעותקכאן, 2למס'דן 9

וקרוברא,בכ"י'ליתוב'לתיבתהדיןוהוא'ניתן,'מןששובשסביר'ניתו:לצורתאשרבאות.
כפיהתיבהסוףאתהשלימהמגיהבלומר,ליתוב:'ליתו"-'ליתן'- ;זוהתפתחותלשחזר
כןכו'ליהונתןהבית'בעל :ד"רשלמהחכמתבס'הנההדפוס,לגירסתאשרבה.רגילשהוא
ונתן:'וניתן'-רקשהגיהלומרדוחקשהריהמהרש"ל,מגיהמהעללדעתוקשהלהיות,'צריך

מכאןנשמעמבל-מקומ,התבוון.לבךושמא'ניתן:'ניתו'-להגיהבד"ושייךיותרובאמת
פקפוק.בליהתיבהבסוףהנו"ןאתמקיימשהמהרש"ל

ע"ב.עטלדףשטמ"ק =הספרמןלגלב"מ,פירוש 1 80

... 

l' 
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הואוכן'וניתיב,''ליתיב,' :הנ"לע"בקיבלב"מרש"יבפירושואילו 181לריטב"א)
 182מפירושו.השלימימכתבי-הידששתבכלבאותאות'וניתיב''וליתיב,'

ארמיימבהקשרימבתלמוד,הרבהוגמהראשונימ,הגאונימ,אצל'נתן'אפואראינו
קטעישהריכאן,ישלשוניריבודבתלמודאמלבררמקומועדייןארמית.לבצורה

אחרות.בסוגיותהכיואיצריכא,דמי,היכימסוגיותהמ,התלמודסתממדברי'נתן'
עמהצורותשמועדפותראינואמוראימ,דברישלבדוגמהוכןהתלמו,דסתמשל

בסוגיתלוישהואכשמהאלה,בסוגימתלויהדבראמלבררוצריךבי"ת,
כתבי-היד.

שלמוצאהלהבהרתלתרומעשויהל'ניתיב''ניתין'ביןהזאתההקבלהושמא
בדרך-כלל,לומרואפשרהחוקרימ.אצלכל-צורכההובהרהשלאהשנייה,הצורה

אותשלכגוןקטן,מהבדלחוץבאותיותיהן,מאודדומותגירסאותשתיכאשרכי
הדעתאתהמניחהסברקיימאמאחדמשורששתיהןאתלגזורעדיףאחת,

שונימ.שרשימשנישביןמקריבדמיוןלתלותןמאשרהצורות,שתילהתהוות
אתלקשרהיה,טבעיובבינוניבעבר'יהב'משמשהבבלישלשבארמיתהיות

 ' The verbיהב to give ... is in the infin . :שד"לוכתבאליו.וכיו"ב'ניתיב'הצורות
18J נתן',and יהבf סas a compound יתב,and future generally changed into . נלדקה

בערךרשומותהצורותלוישלבמילונו 184פ"י.פועליביןוכד''ניתיב'צורותכלל
 185רוזנברג,שלהדקדוקבספריליייפועליעמכלולותהן'ישב,' ='יתב'עמאחד

 188ועוד. 187אפשטיין 186לויאס,

המשמשתיוצאת-דופן,צורהנמצאתבעבר,'יהב'על-ידשמ,גממסורית.נתחיל
החוקרימהסבריאתליוומעניינותהתלבטויות .,~ :וב\מקורבעתידרק

הווה ",~ Heb .נתן Chald .~נכן et'~נכל :הגדולפיין-סמיתבאוצרזו.לצורה
עלומסתמךאחר,מזרחיניבבשומאובסורית'נתן'מכירהמחבר:איןאומר

בוודאי ?האחרוןמהו'נתל:יהודיתארמיתעלוכןמקראית,וארמיתריתעב
הוא,סורילשוןזהתרגומשללשונוכידוע,אלא, .)ז ,ד:(כומשלילתרגומהכוונה
 ' ',from ~ 190'נתל :נלדקהשלהסוריבדקדוקואף 189חלילה.הדברימוחוזרימ

שבתיב~בכליימשלללמ"דבהידמות'נתן'מןהצורהשמוצאהנכון,ההסבר
 Da das Verbum "geben" standig in :ברוקלמאןעל-ידיכברניתןשלאחריה,

Verbindung mit der Praposition 1 auftritt, so wird diesem 1 in Altsyr. das n von 
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רבות.דוגמאותאצליוערדע"א.עטלב"מ 181

'רניתי,"איקספורדובכ:'י'וליתביה:קיימבריג'בכ"ישבתובממהחיץ 182
183 , S.D. Luzzatto, Grammar ojlhe Biblical Chaldaic Language and lhe Talmud Babli Idioms 

93 . New Y'ork 1876, p . ע"ב~י~(ב"ב'למיתן'-'למיהב'המקורצורותעלמצביעלוצאטו
 A mlxed form fromנתן and : 39עמ' ,) 153הערה(לעילמרגוליסוכזה'להמזג,'העשויימ

לגמרי,'יהב'מןלגוזרהרצהקוהוט'ישב,' ='יתב'מןזותיבהלגו.זר,שאיןמצייןהוא;ובן'יהב
 .)'בתי'ערך , 171עמ'ד,השלמ,(ערוךלתי"ו'ובעתידבמקורהה"אמהפךיהב:'הפעלובתב

246 . T. Noldeke, Mandtiische Grammalik, Halle 1875, p 
185 39 . J. Rosenberg, Das aramtiische Verbum im babylonischen Talmud, Marburg 1888, p 
דן. 3עמ' ,) 115הערה(לעיל,בדקדוקו 186
רשמדן) 2הערה(לעיל,הנזכרבמאמרויהב'),('במובן 78עמ' ,) 114הערה(לעיל,בדקדוקו 187

184 

יינתב,'

לשון;אוצר ' not used in perf. tense ':מוסיף;והואזז':'יתב 603עמ'במילונו,יאסטרובכגון 188
;ועוד.ד Iדעמ'יז,התלמוד,

לדוכתא.קושיאוהדראלסורית,חזרהמפנהבמילונולויובאמת, 189
לימין.משמאלקרא 190
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191 . ' netten "er gibt" ... stets assimiliert • ... ממנדעיתזהלהטברוטיועnitilan לנו:'יתן

nitilh על-ידלו:'יתןnitin :192'יתן 

הארמית,ניביבשארהמשמש 193'נתן:משורש'ניתיב'אףלהטביראפואיש
זו.בתיבהאחרבעיצורהאחרוןהעיצורהומרשמשגמהטורית,רקעעלובמיוחד
 194נקטף.שבהמאחרוןשעיצורבארמיתהשרשיממןהוא'נתן'שאףמכאןומשמע

לו;נ"ד,האחרוןהעיצורנעשהשבהכבטורית,שלאאלא 195'ניתי:מצאנוואפילו
לבי"תהידמותמתוךכאןגמהדברקרהאמביןבי"ת,נעשההבבלישלבארמית

 C. Brocke1mann, Grundriss der vergleichenden GI'ammatik der semitisc;hen Sprachen ,,ו 191
295 . Ber1in 1908, p . 25והערה 138עמ' ,) 114הערה(לעיל,אפשטייןשלדקדוקוועיין . 

עבריתבן-חיים,ז' :עיין'נתן'בתיבתממשזו'תופעהשלריתבעבמעניינותלדוגמאות
'נתןבמקוםהשומרוניםשלבעברית nete11a , 62,עמ'תשלייזירושליםה,שומרון,נוסחוארמי\ת

תיבה,'בסוףן''הבלעתייבין,י' ; ) 366עמ'תשלייט,נד,ספר,קריתקימרון,א'לו(צייןלה'
ליה''משגיר =ליה''משגילאפשטייןפתרארמי.בהקשר 8והערה 74עמ'(תשלייח),מבלשוננו,

) 235 . JQR, NS V, 1914, p. 242, n. 18; p (. להלן,בויאריןראה'אמר'תיבתועל)194הערה (. 

 . 256עמ' ,) 175הערה(לעיל,מאצוך :.ראה 192

לתרביץ,מורג, 'ש:ראה;תיעודפ"נפועליתכונתזובתיבהדבקהעודתימןבניובקריאת 193
 . 8והערה 1 22עמ'(תשכ"א),

;שד"לבפעלים)עסק(לא 50עמ' ,) 184הערה(לעיל,:נלדקהראהבקךל,הנהגהנמשך,עיצור 194
.ו Levi, 'Notes de grammaire judeo-baby1onienne', REJ ,;ו 63עמ' ,) 183הערה(לעיל,

215 . 1880), p ( לעיל;מרגוליס)10עמ' ,) 183,הערה ; , J .N. Epstein, Del' Gaoniiische Kommentar 
150 . Ber1in 1915, p ; 114הערה(לעיל,;אפשטיין 61עמ' ,) 115הערה(לעיל,לויאס (, 

תשלייז,ירושליםובארמית,בעבריתמחקרים = 176עמ'(תשכ"ב),כולשוננו,קוטשר, 'י; 57עמ'
 D. Boyarin, 'The Loss of Fina1 Consonants in Baby10nian Jewish Aramaic ' ;רנדעמ'

19-23 . 1976), pp ( ווו, Ajroasiatic Linguistics תופעתועלנו"ן,עלשם 3הערה;ועיין
ואימר ...פועלים:ייואימרו )א(התלמודילמילוןערכים'תיקוני :;מאמריבפרוטרוטההידמות

מלמד,ציוןעזראלפרופ'מוקדשישראל,ובתולדותבמקראחז"לבספרותעיוניםהבית,"'בעל
 . 169-163עמ'תשמ"ב,רמת-גן

כ"יע"ב,ק(ב"קלהו'ביתירחמנא,קרייהמתנה'הא :מקומותבשניזהכתיבמצאתיעתהלעת 195
שצייןא,אות , 266עמ'לשם,דק"ס;ועייןקיצורלסימןרושםכלאיןבתצלום-ב 129דףפ,

פסוקות(הלכותגיטא'שורה][סוףביתישערותשתיאיתי'אי ; )!'ניתיב'והגיהשינויים,הרבה

שאחריההתיבהפותחת(בושלישימקוםאףלהוסיףישואוליבכתב-היד). 239עמ' ,]פ"ה =[
(לעיל,פלדבלוםרמ"ששלדק"ס , 130ואטיקאןכ"יע"א,סטגיטיןבנחיריה,''ובייתי :בבי"ת)

'וניתיב :בנדפס'ויביא:פירושהכאילויודי"ן,שתיכתבשהסופר;אלא 24שורה ,) 30הערה
'וניתיב,''וליתבינהו,''ולותביה,'שםהסגולותבשארוכןנסחים,בשארוכזהבנחיריה,'
לשוןבאוצר'ישים:במובן'יתן'כלזמר ,)ב"ע-א"עסטע"ב,(סז'ולתבינהו''ונותבה,''ונתביה,'
וי"וישהנסחיםשבמקצת ,) 715עמ'(יז,ישב =יתבשלאפעלעםאלהצורותהובאוהתלמוד
;ראהובארמיתבעברית'שם'במובן'נתן'וישוי"ו,בליהצורותרובאבלהצורות.במקצת

קטופותלצורותשקדמהשהצורהאפשרכמובן,האלה.הסגולותבלשוןנראהוכךבמילונים,
(עמ''למיתן' :שםמצאנולה"פ,אשר'ניתין:שהיהאפשרבהחלטאבל'ניתיב,'היתהאלה

ה"ג, = 96(עמ'ליה'תבינוןמילגביהוליתיהלחבריהזוזימתנהתןמילבעידקא;'והיכי ) 95
מ' ;;השווה ) 95(עמ''ליתבינהו' ; ) 535עמ'ירושלים, '; 449,עמ';ברלין 219עמ'וארשה,
סופית,עםבצורותבי"תרואיםאנוהאלהבדוגמאות . 26 , 24עמ'(תשלייא),להלשוננו,בן-אשר,

הןסופיות,עם'נתב'שלבתלמודדוגמאותוכמהכמהשישומעניין,סופית.בליבצורותונו"ן
בסוףהנו"ןבאה'נתן'מצורותבתלמודשראינוהדוגמאותבכלאולםבכתבי-היד,הןבדפוסים

במנדעית,ללמ"דקצתזובי"תמצבודומה .)א"ענהדף'דליתנון,'נדרים,ממסכת(חוץתיכה
 ,) 114הערה(לעיל,דקדוקאפשטיין,ראה'יהכ'שלכי"תלקטיפתאנקליטית.בצורהרקהקיימת

 . 57עמ'

... 

ז
 , ~'יי
;: 
f 

' :ic-
~ 

r 
f 

t 
i' 

~ 

:. 

 129ב"מנוטחישללאילן-היוחטין

פעלה'יהב'משורשהבי"תאמבין 196 :-ב'ניתין :שלאחריובתיבהבכליימשל
 197אנאלוגיה.בדרךסטר,בהשלמת

בארמית'נתן'היהאילולזה.זהמטייעימוהטוריהבבלישלשוןלמדימ,נמצינו
וכןמקרוב.הטוריתהצורהאתמפרנטימהיומתחילה,הטוריתלחוקריידועבבלית

לגזירתהפתחלנופותחתובתלמודיתבטוריתהתופעותשלהברורהההקבלה
ובמקור.בעתידבבבלי,הפועלצורותשלהנכונה
אחתמלהשלצורותשתיאלאלפנינו,מובהקגירטהשינוישאיןברור,זהומכל

שהמהצורהלפיתמיד,בחופשיותלשנותהטופרימרגילימזהובכגוןאחד,משורש
ענפימ.שללחילוףענייןאינוהמולפמלבין lגביןשהדמיוןומכאןבה.מורגלימ

שלדוגמאותוכמהכמהשראינו..מתוךבנידוןפמביןמיוחדקשרישומכל-מקומ,
לגרוטהגירטהנשתבשהלאובכולמלתחילית,אמ-קריאהביו"דבארמית,'ניתן'
באחדכןשובששכברואפשר 198לפנינו,משותףשיבוש,הריבינוניכבעברית'נותן'

הענף.שלמאבותיוהעתיקימהטפרימ

/' 

.זרזיבאלפאארעארזביןמאןסתםדנכטיו,מעידיתתימא ;יפא...יג.
(עזבעידיתלהןשמיןהניזקיןותנןכביזקליהרהרהבכסי'רמזביןמרזילארזרלי
 .)ב"ע

-(עיטור) Iגהואמזיקהאיי

ההואמזיקהאי

ממזיקהאיךליהוהו'ומזב'מוזילאוזוליכל ארע'דזבין

 3גמזיקהאיךליה~הוה 199 ]אוז[האיכיארעאוזביןכל

פניזקהייךליהוהוהוזביןאזילאזוליזוזאכאלפאארעאדזכיןכל

יאכדניזקל.יהוהוהלניכסיהומזכיןמוזילאזוליזוזיכאלףארעאדזביןמאןכלסתם

יבניזקליהוהוהלנכסיהומזכיןמוזילאזוליארעאדזכיןמא!כלסתם

אמזיקהאיליהוהוהלנכסיהמזבי!אוזילאוזוליזוזיכאלפאאדעאדזבי!מא!סתם

שכניזקסס,ליהוהוהנכסיומזבי!מוזילאוזליארעארזכי!מא!

ד"י

לאחרלמ"דבמקוםכי"תלפעמיםישחדשהבסוריתבבלית.כארמיתקייםכזהצירוףהיהאם 196
 A.J. Mac1ean, Dictionary ojthe Dialects oj Vernacular Syriac , :;ראה'יהכ'הפועל

Oxford 1901, p. 116b וראה .)'לבהי':בכליימשללמ"דעםעצמוהפועלכאלפעמים(ןשם
באיגרות(כגו!עתיקהבארמיתואף'החליף,'במשמע '-ב'בת!קיים.וכמובן 1 95,הערהלעיל

 .) 9 :גהרמופוליס,

ליייפועליכדרךסופיותעםצורותליצוריכולבתנועהומסתייםהאחרו!עיצורושנקטףפועל 197
עכר,שבזמ!'יהב'אנאלוגיהעםתיתכ!עיצור.קיוםעל-ידיאו )] 194,הערה[לעילמאמרי(ראה
בכ"יבהד!,'רבב!'ליתבו :ברבי)(מעשהע"אחבב"בוכעתיד.במקורב'יהב'שימושקצתישואף
לשו!אוצר;וראה 183והערהע"בסגב"מ,ועלאפשטיי!בדברי ) 125(עמ'לעילועיי!'ליהכו:ה

 ,] 195הערה[לעיל,ב!-אשרמ'בכ"י= 58עמ' ,פ"ה(ליה'יהבינין'מיהב ; 205עמ'יז,התלמוד,

שיבושים.שמקצת!אףרבות,דוגמאותועודמקור).עםפועלשלבצירוףכזה;ובמיוחד 26עמ'
למצכאחת).(כאפשרות 10הערה , 47עמ' ,) 194הערה(לעיל,הגאוניםפירוש:אפשטיי!,וראה

הערה(לעיל,;סוקולוף 99ועמ' , 39,הערה 10עמ' ,) 160הערה(לעיל,:נוהראהאחריםבניבים
 • 287עמ' ,) 191הערה(לעיל,ברוקלמא! :ראהבדרך-כללאנאלוגיהעל .) 171

'נות!להל!,הברייתאלשו!השפיעהאםואףכתכי-היד,כשנימאודכרורבאופ!כתובההוי"ו 198
זה,לשיבושאחרתדוגמהלמצואנית!ואם-כיהוא.משותףשיבושהרימשלם,'שכרולו

תקי!.באופ!'ביתי!'המלההועתקהועל-פי-רוכמאוד.נדירהתופעההיאמכל-מקום
תלויה.כיו"דאוגדול,קיצורכסימ!החסרות,האותיותממקוםלמעלה 199
לרבניםהמדרשכיתשבספרייתד"שבעותקידניתבכתיבהתוקנהזובתיכהכ"ףאות 200

'כניזק: :בד"וחסר.ד"פעותקתחילה.שהודפסבמהבתצלוםלהכחי!וקשהבאמריקה,
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ובשטמ"ק,לריטב"אבמיוחסראב"רמאור,תוס:ברז"א,רב"סרש"י,סהמ"ק, ,ג"ה

ב"יריטב"א,ותשובתו,רא"שהרא"ש,תוס'או"ז,

וכאןבאריכותה,פמוגירסתבקיצורה,גהגירסתמצטיינתטו)(ובסעיףזהבסעיף

לוודאיוקרובהקודמימ),כבסעיפימ(שלאדווקאפמאחרהנסחימשארכלנוהרימ
וכןלטובתה.והוכרעבה,לזכותוחפצוהארוכההגירסהאחרהמעתיקימשנמשכו

כ"יעמד,שאילו lגמכ"יהרבהנשכרימאנווכאןהראשונימ.בחיבוריהגירסההיא

מןקיצורושמאהיא,חריגהשגירסהלטעון,דיןלבעלמקומהיהבמיעוטו,לבדוה
שכאןמוכיחה,הסימנימבשניהעמ lגהתאמתועתה,היא.המקוריתהגירסה

לפיתוחעדימאנוודעימיהפמובענףהיא,מקוריתגירסהובוודאיעתיקה,מסורת

והפירוש.הגירסהשלהדרגתי
הזיקהמכרמןבושחזרבמה-בפשטותהגמראקושיית hמתורצכאןגהבגירסת
דעתוהניחלאזהשתירוץדומה,אולממעידית.משלמכןועלהלוקח,אתהמוכר

'לא :מזיקליהוהוהד"התוספות,(השווהמזיקזהמוכראיןהךי-קדומגרסןשל
זהדיבורשלוניסוחואריכות,וביתרפירושו,אתבספרימוהגיה-מזיק')דוקא

המקוריתשהצורהייתכן, 20lשלפנינו.בגירסאותוליטוששכלולבשלבינמצ~עדיין
קרקעהקונהכל :ויתורגמשבגירסאות),(הקצרהמכ"ימעיןהיתהזהפירוששל

בס'וכזהבה"ג,ממשהואוכןמזיק.המוכר)(כלומר,ההואונמצאומוכר,מוזיל
ההתאמהעל-ידיהמקורית,שבגירסה'מזיק'תיבתמקיימתזוגירסההמקצועות.

שהריונוח,קרקע:הקונה'איש :'דזנין'רש"יפירשוכן 202(ההוא).'האיך'->'יאה'
הווהבזמןעל-פי-רוברגילה,פעולההמתארימ :-ד'כלבסגנוןבתלמודהלשונות

למיפקאדעתאדינאמבידזבין'כל ;מקדש'דרבנןאדעתאדמקדש'כל :כגוןהמ,
ואמ 203ועוד.מזבין:הו.הלאדאניסלאואיאינישדמזבין'כל ;דזבין'הואקלאליה
 204בינוני.קלבניין =ו'זבין'מדובר,ונה jב(הרידגמ,לאותותואמכאןשהלשוןנניח

מדוברכלומר,האי:'כיאוזוזי''באלפא ) 1 ( :הרחבותשתינוספוהפירושלגוף
אצלהמו-באתבגירסהאינהוכןהנסחימ,לכלזוהוספההגיעהלאגדולה.במכירה

שהוספהמורההמלימסדראבלזו,לשוןנמצאתזרועאורבס'ורקהראשונימ.רוב
אףזוהוספהומכוח'ארעא:תיבתלפניבמקומו,שלאזוז''באלףשנכנסלפנינו,
כךועל-ידיבלבד,גדולהבמכירהזושהלכהכ,ןהגורסימהראשוניממןקבעו

'לניכסיה: ) 2 ( 205בבינונית.שישלממכירותל.שארחדשדיןהוציאו
(ועייןלקנותשיוכלכדינכסיושארמוכרהלוקחכלומר,'מזבין:לתיבתכהשלמה

 .) 263הערה '.אבטבלההרא"שפסקי

בתוספות,שהקשווכפי;ועור.הרבורד"ה , 443עמ' ,) 92הערה(לעיל,רבה'האשה'פרקהשווה 201
במהרש"אשהקשהמהועייןדגרמי.ודיבאמקבסאאלאמזיקבחשבשאיבוהראשוביםכתבוכן

יא,ס"קקצסי'חו"מובפרישה

 .)'יאה'(בשאראכ"יוראה 202

בב~קודהןכפול,(בביקודין' 1:'יז,מבוקדפאריסכ"יבה"ג . 288-286עמ'יח,התלמוד,לשוןאוצר 203
טברבי).בביקודהןכךשמבוקדיםבספררביםחלקיםכאותםעליוןבבלי

בופלתהביבובישל'המ''בפעלשהריתמיד,בהירהלפעלקלביןההבחבהא;ןהרגילה.כצורה 204
וקרוב ,) 45עמ' ,] 114הערה[לעיל,דקדוק(אפשטיין,ין' i)Jו;נבמקוםין 1J;:במצאוכךלפעמים,
להלן.שבציעהפירושיםעלזותופעהשהשפיעה

מוכרליהוגרםהיא,יקיראזביביואידבכסי:מביבוביתליהמגבימעותליהמהדר'ואי 205
מזיק'כדיןדבכסי'מעידותליהמגבימעותליהדמהדרהיכאולזבובילאזוליללוקחהפסד

(מאור),

". 
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חכמתובס''כל:ודחתה'סתמ'שנ.כנסהעדהרחבות,חלוהמאמרבראשאף
כו'מוזילאוזליזוזיבאלפאארעאדזגיןמאן'סתמ :רש"י)(על-פיהגיהשלמה
בלתי-רגיל,סגנוןוהואא,בכ"יהואוכןמאן:'סתמחדשימבדפוסימומכאןכצ"ל:
'מזיק:במקומ'ניזק'הגיהונסחימבכמהושוב,המודפס.בש"סכמוהושאיןודומה

להשמיטאפשראזוכמובןאחד,באדמידוברבהמשכו)(וכןהמשפטשבכלכדי
מדובר.עצמואדמשבאותו'האיך:

הנסחימ,שברובומזבין'מוזיל'אוזוליבמקומפירושו.כךאמנמאמלעייןראויפבכ"ירק
באלףקרקעהקונה'כללתרגמ,אפשרועדיין 206וזבין:אזיל'אזולפגורסהווה,זמן

זהפירושאיןברמ,ניזק:הלוקח]הזה,[כלומר,ההואונמצאומכר,הוזילזוזימ
שאינוניזק:'הייך :הצירוףכאןרקוכן'לניכסיה:מזכירשאינו,היותכאןמוכרח
ראהשמוכר:'כל :[אושמכר'כל :לתרגמגמאפשרולעולמזה.לפינוחלגמרי
ובאמתניזק:הלוקח][כלומר,ההואונמצאומכרהוזילזוזבאלףקרקע ] 204הערה
נכסיו,שארשמכרלהביעכדיקצת:קצרומזב''מוזילמ,בכ"י,כגוןהמקוריהסגנון
במוכר,מדוברוהכולכן,פירשלאפבכ"יושמא 207כן.ולפרשלהשלימוצריך
זוז,אלףשמחירהכזוגדולהקרקעהמוכרכלופירושו,ניזק:יךי'ה :סיימולכן

ניזק,קונהאותונעשהבושחזרובמהקונה,למשוךכדימחירההוזילכברבוודאי
 .זולמחירבאותוזוכהשאינו
מאן'סתמ :נאמררש"י!בפירושבמוכרכאןשפירשמישהיהמצאנורמזוהנה,

'סתמ :מהרש"לוהגיה .)ו"ד,וכזה(שומזבין'א.וזילזוזיבאלפ'י'רבחלארעאדזבין
רש"יכיובדין,'לחבריה:למחוקישכלומר,כצ"ל:כו'באלפאארעאדזביןמאן

כתבי-הידבששת'לחבריה'תיבתליתאוכןקרקע'הנוקחאיש'סתמפירש
לנוסחהיא,המיועדגליוןזושתיבהלומר,קרובאולמב"מ.רש"ימפירושהשלימימ
שבמוכרפירשהגליוןובעל ,) 208כהלכהשלארש"ילפירוש(שנכנסההגמרא
בעצמזולשיטהנוסףשרידמצאנופ.וכןכ"ימסגנוןלהקיקשאפשרוכפימדובר,
המחברכוונתשמאין:ואף ...ביןזמד'סתמ :זרועאורבס'המובאתהגירסה

רש"י.מפירושהקונה',אישסתמ'פי' :שכתבכ,ןלפרש
לפעמימכאן,פמבגירסתכנידוןהספרימ,תוךאלפירושלשוןכשהוגהאומר,הווה
שינוייגמאתממביאימהסגנוןושכלולידי-הצורך,מלוטשמתחילתוהסגנוןאין

הגירסהנשארתגהבענtןבלבד.פמבענףכאןאותותיואתנותןזהתהליךפרשנות.
בושהחוזרגה,לגירסתיותרמיושבותהסברות,גמוכמובןשינויימ.בלאהמקורית

הסברותאיןפמבענףשהגיהוללשוואולמ,הקונה.בחזרתהדיןוהואלמזיק,דומה
ליהדהוהבו,חוזרכשמוכרהתינחאויאדרבשינוייאלהדיןלןו'קשיאמאוזנות,

ליתאמאיבוחוזרכשלוקחאלאבעידי:ושקיללניכסיהמוזילשלוקחמשוממזיjו
לריטב"א).במיוחס(ראב"ד ' ...חובבעלאלאיהאלא ...הזיבוריתמןואלאליה

./ 

אמרדהכילןמהימנתליהדאמריסמכיקאדידיהא·דיפווא...מאייד.
 .)א"ע(עוסמכיקאהביתדכעלאדיברראדילמאאוהבית,בעל

 lגהב[י]תבעלדאמ'כי

א,גירסתועיין 206

בזולאותםלמכורביזוק.בבכסיושהלוקח,משוםפרש"ימזיק,'ה"ל :החדשיםהריטב"אבחידושי 207
הזכירולאוהתוספותוהוה,ד"הכבתוספות,ובותןובושאע"כ:השדה,דמילמוכרשיפרעכדי

בגמרא.'לביכסיה'שגרסוואפשררש"י,פירוש
כזאת,לתופעהדוגמאותעודויש 208
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נ"יבשטמ"ק,רמ"ךלריטב"א,במיוחסראב"דרי"ף,סהמ"ק,-יבההביתבעלכדאמ'
יאהביתבעלשא'כמה

או"ז-אהביתבעלשאמרכמה

פקסמכיהבי'דבעלאדיבורא

ריטב"א-מסמכיקאהבי'דבע'אדיבור'

שסמכיקאהביתדבעלאדיבור'

טו.סעיףלאחרהדיון

 .)א"ע(עו ...דעתךסלקאדאיסמירקאדידיהאדיברראמינהשמעתטו.

גו 2Oואו' \

 210(רש"י)-הואי

פ 211{דאיסמיךקאה rדיד'יאדיבור'ש"מ

מדאיקסמיךדידי' iאדיבורש"מ

הרא"שתוס'פרץ,ר'תוס'תוס:-יאדאיסמיךקאדידיהאדיבור~ש"מ
יבדאיסמיךקאה-rירריראדיבוראמינאשמע

אדאיסמיךקאדידיה 212אדיבוריהש"מ

שדאיסמיךקאדידיהאדיבוראמינהשמעת'

לשכלולעדימאנופמבענףואילויותר,מקוריתגהגירסתנראיתטויד,בסעיפימ
אנורואימידבסעיףקסמכי'הביתדבעל'אדיבוראבנוסחהוהל.שון.השיטותשל

סמכי'.קאדידיה'אדיבוראלשיטהפורמאליבניגודכעתהניצבתשיטהשלפיתוח
בעל'כדאמ'הפשטניתהלשוןעלהגרסנימבעיניעדיפההשיטותבנוסחתהתנגודת

'כמו :אותמלפרשבאותהשיטותששתיהפועלימדברילעצמכמעט(הזהההבית'
לאשהריהמילולי,המובןלפילגמרישלאהיאבאהאמ-כיהבית'),בעלשאמר
לסמוך,יכולימוהמהשליח.שלדיבורוששמעוכפיהביתבעלשלורודיבשמעו

וכןהבית.בעלאמרשזזמעלאוהשליח,שלורודיבעלמילולית,מבחינה
מכללאאךהנאמרתהראיה,כוונתאתהמבהירפיתוחהיאפמגירסתטובסעיף
 2ו 3הקצרה.בגירסה

סמיךקאדידיהאדיבורא'ש"מ :הנסחימכללפיע"ב,סבבגיטיןהמקבילהבסוגיה
נשאללאשמשכןסגנון,באותולגרוסראוישמ,ההקשרלפיובאמת, 2ו 4דאי'.

לרברימ,מובןיש 'מ"ש'בגירסתהפחותולכלסומכימ,מישלדיבורועלבמפורש

 .) 16עמ'כתבי-יד:'שיירי(עיין:=ואי 209

אלמאמגורשתאינהלידההגיע'אפילו :בפירושוגה.כמושגרסלשער,מקוםיש 210
המודגשות,התיבותכלאתרש"יגרסבאמתאם ' ...א"לוהכיסמיךקאדידיהאדיבורא

צורךאיןלכאורה(וכןהדיבורבתחילתהגמראדברישלהרגילהמןארוכההבאהזותהא
יגרוסדעתךסלקאדאישבד"המצפיםהיינוזאתלפישבגמרא). 'מ"ש'במקום'אלמא'בשינוי
 :כתובלב"מרש"יפירוששלכתבי-הידששתמתוךבארבעהבאמת,והנה,גה.כבענף'ואי:
 !'ואי'

הדומות.השמטתלהשליםבאהאחרתבידההגהה 211

לה.שצמודההבאה,התיבהמןלהפרידה"א,עלנקודותשתיבכתב-יד 212
להלן,!ראההרי"ףספריאףב-יןגירסתפמשהוגההומעניין, . 28עמ'(תשלייח),מז:תרביץ,ועיין 213

 . 254 , 252הערות

 • 187גינצפורגמוסקבה,בכ"יוכ"ה ,) 30הערה(לעיל,פלדבלוםבדק"ס 214

". 

-, ,~\ 

 133ב"מנוסחישללאילן-היוחסין

מהעלולהקשותלדייקניתןמכאן'הרי :כעין 2ו 5קושיה,של 'מ"ש'הואאמאף
 .כךעלנשאלובב"מלגיטין.מדיקצרהגירסה'ואי'ואילו 2ו 6אחר'.במקומששואלימ
בב"מ,מגומגמקצת 'מ"ש'ברמ,'ואי'.בלשוןהמימרה,מןלדייקודימפורשות,

זהיבואואיךמסקנה,ולהסיקלפשוטנסיוןאלאקושיה,של 'מ"ש'אינוכאןשהרי
 2ו 8בזו.זוקשורותהסוגיותששתיוברור 2ו 7 ?וכו'ס"ד''דאיהראיהעצמלפני

יחד.ושייכימאחדענייןוהמכאן,הסעיפימבשניפמלגירסתדומהמגמהכאמור,
הדפוס(ורקגהעמרובמהלכוידבסעיףהמאוחרימ.הנסחיםנתפרדוכאןאףאולמ
כאןקצרה,גירסהובגהמאוד,ארוכהפמגירסתששמטו,בסעיףואילו .)!פוככמו

דווקא.פמגירסתאתהנסחימשארכלקיבלו

שינויי-גירסהשלאחרימסוגימ

בנסחימהענפיממשניהעתיקותהגירסאותשרדולעילשהבאנובדוגמאות
מכאןעתימגירסאותיהמאתקיבלוהללושהנסחימאלאכמתכונתן,המאוחרימ

אוכסותרימהנראיממפרקנושינויי-גירסהעתהשנבדוקראוימכאן,ועתימ

כאלה.שינויימשלאחדימסוגימנביאלהלןמסקנותינו.על.לכאורהמערערימ
שנישלתפיסתנורקעעלהיטבמוסברתתופעהשכלנראה,בדיקתמלאחר

גה.וענףפמענףקדומימ,ענפי-מסירה

גירסההנסחימשארביןואילוגה,כבנסחימגירסהפמשבנסחימבמקרימנפתח
כימראות,זהמסוג?הדוגמאותשלישיענףשלקיומועלראיהבכךהאמאחרת.

דאמרי,איכאבחינתמובהקשינוישלאופיהשלישיתלגירסהשאיןרקלא
גמרא,ממסורתשאינןאלהגירסאותלגבילהוכיחשניתןיש-העיקרוזה :---אלא

גמוכןהרי"ף.הלכותכגוןאחרימ,חיבוריממתוךכהגהותלהתפרשויכולות
רקאלא ,)מפה(גהקדומימבנסחימקיימותהגירסאותשאיןהיותמסתבר,

 :למשלבלבד.במאוחרימ

לוומתהעליהלרכרבהחמוראתהשוכררבאמרהונארבבררבהאמר
ע"א)(עטהדרךבחצי

/ 

הפמ 3גוג(ליתא)

יאיבשעליהלרכוב

אלהוליכה

שלנווהנו'דוןזה,בעמודבגמראפעמימשלושמופיעהחמור'את'השוכרהצירוף
 ,'העליבוכרלהחמוראת'השוכר :ברייתאבסמו,ךמיניה,לעילהוא,אמצעי
מימרהשובלהלןשלפנינו.רבלמימרתולעבורלהשתרבבזוגירסהיכולהובקל
נוסחיגירסתשמכאחת).המימרותשתינידונו(ובסוגיהשבכאןענייןבאותורבשל

ביהמ"ד(בכ"יעליה''לרכוב :הרי"ףשבהלכותאלאעליה','לרכובבליהתלמוד
 2ו 9עליו').'לרכוב :באמריקהלרבנימ

 :בתוךאליעזר:ורבינור"תתלמיד'תוספותהיא:פירכאמינהשמע'והאי :השווהזהלסוג 215
קפד.עמ'תשלייז,ניו-יורקקמא,בבאהקדמונים,שיטת

באותונוסףדיוןאצליויש .)א"ע(סגסמיך'קאדידיהדאדיבורא'ש"מבגיטין,שםלהלןוהשווה 216
אחר.במקוםאציעוואי"הוגירסתו,ש"מ

 . 21-20עמ' ,) 213הערה(לעיל,תרביץועיין 217

 !?פמענףמתוךפעלכבר ) 29-28עמ'שם,תרביץ,(ראהלגיטיןב"מסוגייתשהעבירמיהאם 218
 ?בגיטיןכברמצאשהואמהעל-פיכךסגנןפמבענףהמגיהשמאאו

ק.אות , 224עמ'דק"ס,ועיין 219



פרידמןש"י 134

והשיג 220 .~ב:השכירות(הלכותפטקואתהרמב"מיטדשברי"ףזולגירטהבהתאמ
לרכוב,שמשראההטעתו,ההלכותולשון ...וענףשורשלזהאין ... ' :הראב"ד

לפירבינוטברתליישבאפשראי'ובאמת :משנהבמגידוכןלה.'נקטבדוקאולא
,ואיןהדרךבחצילוומתההחמוראתהשוכרבהןשכתובשלנוהגמראטפריגירטת
ביןלרכובביןלןשנילא'ובהא :אחרמחברכתבושוב 221בפירוש.'לרכובשמ

אינוכיהוטיףלמהידענוולאלרכובהחמוראתהשוכרכתבאלפטיוהרביומשא,
זהשתלהונראהלרכוב,דדוק'יכתב'"מיימון ]! [אבןמשהר'והרבהגירט:מן

 222בדבר.'הפרשמהידענוולאאלפטי,הרבבהלכות

זומימרההובאה.וכןכללהגמראבטפריזהלשוןהיהשלארבותינומעידימובכן
דפוטויניציה,דפוטגדולות,(הלכותתיבותשתיאותןבלאאחרימ,בחיבורימ

תשובותע"ב,קטלדףרי"דתוט'תוט: ;המקצועותט' {ירושלימודפוטברלין
גירטתכתבואחרימשחכמימאלא ,)י"נמ"מ,ר"ן,ובה, lvבתרא"שמוניות,מיי

מושפעימהאלהשהחיבורימוהיותאו"ז).(רב"ט,במקומהזובטוגיהעליה''לרכוב
הדיןוהואהגמרא,מטפריולאזו,גירטתמשמשמחזקההרי"ף,מגירטתלפעמימ
על-פיאוהרי"ף,על-פיהיאהגההשגירטתמלומר,שטביר\,מאוחרימ,בנטחימ

טיועלהביאיוטףהביתורצהדלעיל.הברייתאמןמשורבבכפירושאואחר,מקור
אתהשוכרבשמכתובשבידינוהגמראטפרי'וגירטת :וכתבוהדפוט,מגירטת

וגירטתז"ל,והרמב"מהרי"ףגירטתוהיאהדר,ןבחצילוומתהעליהלרכובהחמור
לתמוהישולכןהרמב"מדבריעלקושיאאינה ...לרכובבהמכתובשאיןהטפרימ

המקורהיוהרי"ףדבריאמברמ,עיון.'בצריךוהניחוזהלושהוקשהה"העל
הנותנת.היאהדפוט,לגירטת

הוא,המשנהמלשוןואשגרההגהה,הואאףודאי'להוליכה:אבכ"יהכתובוכן
מקומ,בקירובאחרימלדיבורימדומהשלשונהזו,מימרהשהריעתיקה,גירטהולא

בנטחימאחרתגירטהוישאחת,גירטהגהםמכשגירטתומכאן,להגהות.מיועדת
כהגההנטחימאותמגירטתנראיתאמהדברימאחרלבדוקוישהמאוחרימ,

אנואיןזהובכגוןעתיקה.גמראכגירטתולאהראשונימ,תקופתשלמאוחרת
'ליתא'שגירטתהנידון,כעיןאלאמובהקות,גירטאותשתישלניגודמוצאימ
בגהםמ.

בנטחימהללושנכנטואמורימ,הדברימפרשנותשלמאוחרותבהגהותגמ
 :עתיקותתלמודממטורותואינןבלבד,המאוחרימ

אלאיהאולאדנכטיו,מעידיתט"דקאהעידית,מןמגביהומהיכןמראמר
 .)ב"ע(עזזרזידיהיבארעאהארערדבבינוניתדינוב"חותנזב"ח

הפמ Jג Iג(ליתא)

יאשזוזידיהיבארעאהאועוד

יבזוזודיהיבארעאהארעוד

בגמרא.אחדלענייןצורפושהרירב,שלהדיניםבשניבןומפרש 220
 :ומקשהבבית-הדפוס),המגיהאוהמדפיס(שלהערהובגליוןהדינים.משניאחדבאףבלומר, 221

מגיהאותו!ובאמתעליה'לרבובהחמוראתהשוברבפירושכתובאמשטרדםדפוס'ובגמרא
שבדבריהתלמודמןההבאותתוךאלהתלמודדפוסיגירסתלהגיהאחריםבמקומותנהג

אלא .) 235,הערהלהלן(עייןבדבריוופליאותסתירותכמהנוצרוכךועל-ידימשנה,המגיד
בהםלהכניסואי-אפשרמפורשים,משנההמגידדברישהריוהגיה,שאי-אפשרהבין,שכאן
בהערה.והסתפקהדפוסים,גירסת

בס"ד.לאורלצאתעומדהחיבור 222
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אזוזידיהבארעאהאועוד

סאזוזידיהבארעאהאועוד

לשוןאתמביאיממחברימ.כמהכללהראשונימבדברינרמזאינוהנידוןהקטע
דפוטגדולו~,(הלכותזהקטעבחיטורהקדומימ,כנטחימושמכולה,הפיטקה
~תאוהבשלאממחברימגמ .)י"נ ;או"ז ;ירושלימודפוטברליןדפוטויניציה,
תןעלמוטבתשלפנינוההגההזה.דיבורגרטושלאמדבריהמברורהגמרא,גירטת

או~מכטפו.אתנתןזוקרקעעלכידווקא,זוקרקעלקבללוישכיומקשהקרקע:לי
כןמה '"דקתני'הא :והר"ןהריטב"אובחידושימ),(במלחמותהרמב"ןשיטת

מעותי~ליתןלובשאמראלא ...קרקעליתןלובשאמרלאוהעדית,~ןמ'גבהו,
משr.נעימדבריוכןשלפנינו.הלשוןאתגרטושלאומוכח,לפורען:מעותלוואין

כפה,בקוש,ולאבתירוץרקהנקניתהשדהעצמשלזוטברהשהעלוהראשונימ,
 22Jזו.בגירטהשהיא

ה:יבורטגנוןוכן 224בתוטפת'הגהה.לפעמימבאההדיבורשבראש'ועוד'המלהאף
רוש,פמוטיףרש"יהיהובוודאי 225להוטפה.טימן-היכרזהואףומיושב"נוחאינו
אהא'ועו,ד :כאןלטגנןצריךהיהבתלמודהרגילהטגנוןשלפיודומה,גרט;.אילו
 .)סגירטת(והשווהיהבינהו'ארעאאהאדיהב,'זוזי :אוזוזי:יהבארעא
מקומותוכמהכמהע,ודבפרקנוישלעיל,שהבאנוהדוגמאותלט"ובדומה

אבות-שני,וכדרךדאמריאיכא,כדיןיטודיגירטהבשינוי-גהמולםמשחלוקימ
מ~מואחדמתפרדימ,םמשבהממקומותלמצואשניתןאףוהנה, 226מטירה.
מהמקרמןגדול.בחלקהנידוןהטוגמןכחילוףמקומותאותמטיבאיןלגה,מצטרף
אובלבד,םממכה"יבאחדשנכנטהלשוןותוטפתגה,בענף'ליתא'בגירטתמדובר
במקרימםמ.מכה"יבאחדהגההמחמתשינויאועתיק),שהוא(הגמשיברששיש

טיוע,אלאלעילשתיארנוהענפימלפילוגפירכהכאןשאיןמוכיחות,ידיימהאלה
קישורמלגה,.אשרכללגמראשלעתיקהמטורתמשקףגההנוגדהנוטח,ואיןלו
 :דוגמאותלהלןהאמורה.בדרךאפילונפרדימ,ואינמיותר,הדוקאף

טייראאימיא,ומלייהמטראואתאלרפקאאגירידאגרמאןהאירבאאמר
דבעלפטידאמאורתאלארעיהטייראלאדפועלימפטידאמאורתאלארעיהא.

 .בטלכםרעללהרריהיבהבית

אתאדפועלימ,פטידאמטראואתאלדוולאאגורידאוגירמאןהאירבאואמרב.
בטל.כםרעללהרריהיבהביתדבעלפטידאנהרא

לאאידיומא,בפלגאנהראופטקלדוולאאגורידאוגירמאןהאירבאואמר
לאודפועלימפטידאמתאבניאידפטיקעבידדפועלימ,פטידאדפסיקעבידג.

 .)א"עעז-ע"ב(עו(ליתא)הביתדבעלפטידאמתאבני

,/ 

המ Iג(ליתא)א

פבטלכפועללהוויהב

יבאש,בטלכפועללהוויהיב

יאובטלכפועללהוויהיב

)' 

;ראב"דפרץרבינו'תוספותמעידיתד"התוספות
 " ";והשווהשבהמעידיתד"ההרא"זU,תוספות 223

החדשים.ריטב"א;וחידושילריטב"אבמיוחס
 , 42הערה , 428עמ'(תשלייא),מ:תרביץ,עיין

 . 302עמ' ,) 92הערה(לעיל,מאמריראה 225
 , 147-145עמ'דבר,אחריתועיין: , 248והערה 142עמ'להלן,וראה

224 

226 
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בגלייןיבבגלייןה lג(ליתא)ב.
םבטלכפועללהוויהב

מבטלכפועללי'ויהיב

יאאשבטלכפועללהוויהיב

הםש 1ג(ליתא)ג.

מבטלכפועללי'ויהי'

יאובאבטלכפועללהוויהיב

סבטלכפועל]ו

גהפ.מולמגהמ,מולפגה,מול:פמהנסחימצירופימזדמנימהללוהבבותבשלוש
פמ,בענףהמהלכת 227היאפירושותוספתלגמרי,ברורה 9הענפיחלוקתזאת,בכל

גהבענףואילוהמאוחרימ,בנסחימולגמריהקדומימבנסחימבמקצתשנתקבלה
גלל.ידועהההגההאין

(עזופייסינהוהביתבעלואזלפועלימ,אימר,עבידתאדאייקרצריכאלא
 .\א"ע

 lג 228~מלו 1

ש 229הםיאאואימרו

וב 3גואמרו·

ס]ימרדי

מואיקרו

המקראובלשוןהדבד,מןומתרחקאחורונזורהפרשלשון'ואימרו, :פירשרש"י
הובאה(ולאפשוטשיבושנראית'ואיקרו'מגירסתתמריא.'במרומכעתלודומה
ראויאולמ .מבכ"יאף'איקרו'כגירסתליתאלהלןהמקבילהבבבאכלל).בדק"ס
לנוסחמנוסחעברוכברמ,מכ"יבהרבההואקדומהריהוא,שיבוששאמלציין,
'ובגמרא :יהונתןר'בפירוש 230גירסה).ונעשהבנסחיממועתקעתיקשיבוש(ויש
פירושא ...פועלימואיקורעיבידתאדאיקורצריכאלאומשניפשיטא,בעי
הוקרוכלומרעיבידתא,ואייקרדשקליהואסלעימשניגמרידכיפשיטאנאחריא

דבריהמעלמרוכלומרהמלאכה,מןונתרחקוופרשוואמרופועלימ
 231 ': ..שהתנו

פ.נגדגהמלהצטרפותדוגמהלהלןמ.מולגהפמצאנודלעילבדוגמה

או,הבריקהעליהלרכובהחמוראתהשוכר 232אמראלעזרבןר"שואילו
 .)א"ע(עטחמורלולהעמידחייבשנשתטתה

יבשלהלן)(עייןםוהבריקה

יאוהבדיקה

אי"ה).אחרבמקומכך(עלהראשונימוגירסותהסוגיהלשוןניתוחלפילומרמוכרחוכן 227
 • 91והערה 24עמ'כתבי-יד,''שיירי :ראההניקודעל 228

שלאחריו.ובראשעמודבסוףפעמיימ, 229

 . 57עמ'(תרצ"ה),יבספר,קריתליברמן,הגר"שדבריראה 230

 .) 194הערה(לעיל,מאמריוראההבית.'בעל'ונתגאהפירשבגמראשלהלןולבבא 231

שאיןברורהסגנוןמן:מכל-מקומ, 'א' :בשכמובן.חשודה,תנאלדבדיבקשרכאן'אמר'תיבת 232
הזהוכסגנוןאומ,"אלעזרבןשמעוןר'תניאאלעזרבןשמעוןד''ואלו :הבכ"ישלמ.הרצף
השמטה).שמשאףמ,(מלבדהנסחימבשאר
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הא 3ג 1גומתה

ממת'
שנישטתאו

חמור.'להעמידחייב H9Tזi'tוהבריקהעליהלרכובהחמוראת'השוכר :כתובםבכ"י

מצית'ומי :נאמר,ששמ'ומתה,'גירסתנגדלטעוןאפשרבסוגיההעיוןמתוך
אווהבריקההחמוראתהשוכררישאקתניוהאאלעזרבןכר"שלהמוקמת

כמובא(ההמשךוכו'אלעזר'כןר"שואילולפניךשלךהרילואומרשנשתטתה
בןר"שלביןקמאתנאביןסתירהשקיימתוכאומר .)משינוייהשלפניבכותרתלעיל

בןר"ששלבדבריו'והבריקה'לגרוסושישנשתטה,'או'הבריקהבשניימ,אלעזר
לישכורלחבירוהאומראומ'אלעזרבןשמעוןר'היה'וכן :בתוספתא.ואףאלעזר
להעמידחייבנשטתהאווהבריקהפלונימקומועדמיכאןעליהוארכובחמורך

וכתב 233חמור.'לולהעמידחייבאנגריאנטלתואפילומתהאפילוזוחמורחמור,לו
 ,)גאות , 221(עמ'ט"ס'שהוא'ומסתכר :'ומתה'גירסתעלבדק"ס
אלאכשיבוש,לאזולגירסההתייחסהלכ"יבהגהותיוגולדשמידטכבראולמ

ובמיוחדאחרת,'ברייתאהיאגרסתנוולפיבכי"מוכן'ומתה :מבוססתכמסורת
לפנינו.אחרתשמסורתברור,א 3גגובנסחימזוגירסהשלמציאותהלאור
'השוכר :זולהלכהכתבהרמב"מהראשונימ.לפנ"היתהזושגירסהעדות,גמויש
הרי ...המלךלעבודתנלקחהאושנשתטיתאווהבריקה] =[וחלתההבהמהאת

 ...משויעליהלשאתבששכרהבד"א ...לפניךשלךהרילשוכראומרהמשכיר
שכירות,(הלכותאחר'חמורלולהעמידחייב ...עליהלרכובשכרהאמאבל
אנשתטיתא"א'בהשגות :משנהובמגידקאי,''אנשתטית :הראב"דוהשיג .)א:ה

בחלתהאבל ...לרכיבהמשאויביןלוגיאיפלאיכאדבנשתטיתפירושע"כiואי I ' , 
בגמראכדבריונראה,וכןלמשאוירכיבהביןחילוקאיןבאנגריאאוהבריקה] =[

לרכובהחמוראתהשוכרהגמראלשוןוזהבנשתטתה,אלאזהחילוקהזכירושלא
זכוכיתוכליפפארבאמרוכו'חמורלולהעמידחייכנשתטתהאוהריקבוהעליה

שמביא,מהלפי!שהרימשנהבמגידשלפנינולדברימכללמובן'ואיןדמי.כלרכוב
'וזה :משנהבמגידכתובקושטאבדפוסוהנה,ה.ריקהבבאףזהחילוקהזכירו
'ודבריו ...שנשתטתהאוהתמועליהלרכובהחמוראתהשוכרהגמר'לשון

מענייןאלעזרבןלר"שקמאתנאביןבגמראוהקשו'ומתה,' :שגרסמאירימ,
.והמגיהכאןהרמב"משפוסקלמהשייךנשתטתהענייןרקוכןבלבד,'נשתטתה'

ולאלעשות,רגילשהיהכפיאמשטרדמ,דפוסהגמראכלשוןהגיההמדפיס)(או
 234 !כןלהגיהשאי-אפשרהרגיש

פשבכ"י'והבריקה''ומתה.' :העתיקההגירסההיתההענפימשבשנימסתבר,

'והבריקה'להגיההיתהוהכוונההועתק,שממנובכתב-ידגליוןהגהתהיתה
לושהיה'ומתה,'וגמ'והבריקה'וכתבהסופר,שטעהאלא'ומתה,'במקומ

 )?(על-ידיוטעותותוקנהואחר-כך'שנישטת.'אתהוציאובמקומהלהוציאה,

היתהוכךפ,שלבאביואפואהיתה'ומתה'.גירסתהשיטיןביןובכתיבהבמחיקה,
במשא-והמתןהאיזוןאתשיפר'והבריקה'שהגיהמיגהמ.כמוענף,אותוגירסת

על'לרכוב'שלהדיןהבחנתשכתבהרי"ף,מןהסתייעאףואוליהגמרא,של

/" 

ראשונימ,תוספתליברמן,הגר"שדבריעייןהסיפהעל . 386עמ'צוקרמאנדל,מהדורת ,ז:זב"מ 233
 • 22/23 .,שורות 121עמ'ב,

 . 221,הערהלעילעיין 234
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(שהגיעוהקדומיםהתלמודבטפריאבלהתוטפתא,מןאו 235 :נשתטיתאו'והבריקה
'ומתה,'הגירטההיתהאלינו)
הוטפותכולליםגה,כמוגורטמהםואחדמתפרדים,םמשבהםשהשינוייםראינו,

אלווכגוןשיבושים,אףוכןקדומה,תלמודממטורתולאאחר,ממקורפירוש
כחילוףאופייםואיןהמאוחרת,בתקופהלנוטחמנוטחומועתקיםמטורתהנעשים
ישכאןשבדקנוהשינוייםבט"וזאת,!לעומתדאמריאיכאכעיןמובהקגירטאות
ולפיקדומים,תלמודבעלישללש;נות-פירושותוטפתעתיקותמתחלפותגירטאות

ענפי-המטירה,שניניכריםאלו

 Iמטקנות \\
אתלתארמרבהבכלל,הבבלי'שבההתלמודוחקרישראל,חכמתשלראשיתה
הדורותשבמרוצתמתחילתה,וקבועהחתומהכיצירהמקורית,כאחדותהתלמוד
פירושיםתוטפתעל-ידיוגםוטעויות,שיבושיםעל-ידיהברורנוטחוטושטש

הקדמון,התלמודשלימותובשלשפוגעיםלגריעותא,וכולם,?כרונים,ושינויים
לחכמיםנראההגירטאותריבויהרבגוניות,אלהאחידותמןחלהההתפתחות

האמיתי,הקדמוןהבבלישחזור-העיקריתמטרתםבעדהחוטםכאיוםהאלה
נגדשהזהירבמהעליהןלחלוקאותםרבינומדברילהטתייגאפילו.באוולכן

בלבושואובכ,ןאלאשחזורלאותואחרתדרךמצאולאהרינוטח,ותיקוניהגהות
אקלקטי,נוטח-המודרני

גםהבבלינוטחבמטירתחלואחרת,השקפהלפיזהתיאורלבחוןישכעתברם,
לאמעולםמאוחרת,לאחדותקדומהמרבגוניות-ההפוךבכיווןהתפתחויות

הנמנע,מןואינו 236המשנה,נוטחאוהמקראנוטחשנקבעכמיתהבבלינוטחנקבע
עודהאמוראים,בדורותשעל-פהמתורהדנא,מקדמתמוחלפותשמטורות
בחילופי-ביטויןאתמוצאותשהןכשםבחילופי-גירטאךת,ביטויןאתמוצאות
השמועותחילופירביםעצמו,\אכן,הנוטחבתוךדאמריאיכאשללישנאות
אמר'מתנובנהרדעאלישנא,בהאישמעתאלהאאמרי'בטוראמןהחלוהטוגיות

עדקמא)בבאלירושלמיבמבואולויר"י(קיבצםבזהוכיוצאים ,)ב"עיז(טוכהוכו'
היוהגאוניםולפנימוחלפות,וטוגיותאחרינא'ולישנאואיתימאדאמרי'איכא
אחרותטוגיותואפילושלנו,התלמודמןששוניםטוגיותחלקיאושלימותטוגיות
הקדומיםבכתבי-ידגםשונים,מטוגיםתלמודנוטחיהגאוניםבזמןוהיו 237לגמרי,

(עייןהיא'טבראזה'פירושאלאבגמרא,הרי"ףגירטתשזוהילהטיק,ואיןשם,משנהמ~ידעיין 235
'תוטפתאבשםהדבראתשאמרבמהפורתאדקלאמשנהשהמגידלומר,וצריךעז),מגדל

אלאאינווההמשישעשה,'במהשכרולו'נותןעדמגיעההתוטפתאמןשההבאה-שברי"ף'
טברתוולפיהרי"ף,שלעצמוכלשוןטוגייתנו,טיכום

כמהאחתעלובתלמודמקכילות,עתיקותמטורותמקיימיםשהםשינויי-גירטהישבהםואף 236
אורבך,טפר ",אישעיהכמגילתהגירטהחילופי'לשאלתטלמון,ש' :ראהלמקראוכמה,

למקראשנתוןהמקרא,'נוטחחקרוכיןהטגנוןחקר'כין;הנ"ל, 157-147עמ'תשט"ו,ירושלים
 M,H. Goshen-Gottstein, 'The History of ; 163-116עמ'(תשלייז),כ'ום, 1הקהמזרחולחקר

the Bible-Text and Comparative Semitics - A Methodological Problem', Vetus 
195-201 . 1957), pp ( ווTestamentum, V ;ביקורתשלוהגכלותיהבשיטותיה'עיוניםטוכ, 'ע

לשונות'חילופיויט,ר' ; 221-207עמ' ,) 69,הערה(לעילוכו'במקרא;מחקריםהמקראנוטח
רוזנטלראהלמשנהשם.ובטפרות , 189-83עמ'תשמ"א,ירושליםמקרא,מחקרינרדפים,'

שציין.וכמה ,) 71הערה(לעיל,

 , 141-137,37-36,26עמ' ,) 56הערה(לעיל,האמוראיםלטפרותמבואות:אפשטיין,ראה 237

טפרות;וראהיז-יחעמ'תש"ם,ירושליםב,גדולות,הלכותטפרהילדטהיימר,ועייו ;ועוד
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השלימיםבנטחיםשאינםפירושלשונותנמצאיםאלינוהגיעוששרידיהם
 239וחילופיו.הנוטחאיחודלקראתהכוחותפעלוהזמןבמרוצת 238שלפנינו.

בדרךמתפרששהעלינו,המימצאיםלפיהנטחים,שביןחילופי-הגירטאותענייןאף
בתלמוד,השמועותקביעתמלפניבראשיתשינויישלקיומםשייתכןרק:לאדומה
ובמיוחדוהוטפות,שינוייםעלשעריםננעלולארביםדורותבמשךאףאלא

ובוודאיבעינינו,הםתלמודוטברותפירושיםאותםלהוראה.קרוביםשהיובדורות
אםאףלשונות,באותםגםתלויותשבוהמשא-והמתןותפארתהבבלישלגדולתו
לשונותמחילופיואחדאחדוכלשונות.בישיבותואפילושונים,בטגנונותנאמרו
ראויותרמאוחריםבדורותוגםלעצמו,תלמודוצריךאתו,תורהשלאמיתהאלה

שמצאופטקאופירושדבריהתלמודבנוטחלצרףלעצמםוזכותרשותהמעתיקים
יב).טעיףבו(ראהשחפצובטגנוןאובטדראובכתיבהמליםאתלכתוב,ואףבגליון
עושיםהיוולאהתלמוד,בתוךנוטחשלשוניםבטוגיםהבחינואלהשטופריםאלא

 \ 240התלמוד.בדבריעושיםשהיוכפיבמימרותאובברייתות

המטורותברוביוצמצוםהאחדהלהשליטניטוואילךהתלמודטידורמזמןוכבר
וגברהוההוטפות,השינוייםמגמתעל-ידזומגמהופעלהוההוטפות,והגירטאות

לייחטאחדיםשראופשוטהאחדותלאותההגענוטרםואף-על-פי-כןעליה,
המקורי,לתלמוד

האומניןאתהשוכרפרקזהבמחקרולפחות-מציעאבבאמטכתלגבי
נוטחשלענפי-מטירהשנילקיוםשלפנינובנטחיםטימניםעודיש- 241שבה

נטחיםבתוךמובהקות,גירטאות-יטודלשתיהעדויותהצטברותשכןהפרק.

אבות-שנישלקיומםמטמנתבוודאיומקומות,תקופותשלרבבפיזורוחיבורים
אשכנז,חכמישלמעשיהםפרישינויי-הגירטאותהיו.ואילו 242קדומים,גירטה
ואפשרהללו.הארצותכמטפרהמטורותמטפרהיוועוהאיטליהטפרד,צרפת,
םמ.ומייצגיואשכנזי,והאחרגה,שמייצגיומזרחי-טפרדי,האחדאלהענפיםלכנות

שלמשמעםלהלן.שיפורטוכפיבעלמא,טימןאלאאינםהאלההכינוייםברם,
מזה.יותרהרבהולאהם,..ןג.פמאשכנזשכה"ילכךקשורבעיקראצלנואלהכינויים

בימיבבבלאףידועותוהיוהן,ועתיקותמובהקותגירטאותשבםמהשינויים
אחרבמקוםמזדמנתואינהטורא,גאוניביןמוצאיםשאנוגירטהכגוןהגאונים,

הלכותבט'מופיעותםמשגירטאותראינו,וכן .)בטעיף(וראהדווקאםמבענףאלא
הועברוומשםבבבל,התקיימוהענפיםששניודומה, .)'טההמאה(טורא,גדולות

/' 

תרכיץ,גליונות-נוטח,'עםתלמודשלקדוםקטע-גאוניםשל'לתלמודם :כמאמרישציינתי
 • 1העדה , 37עמ'(תשמ"ב),נא

מענייןפרטלהוטיף(ויש 41-40 'מע.,) 237הערה(לעיל,מאמרי ; 32עמ'כתכי-יד,':'שייריראה 238
לשוןבתוךנגינהטעמיואףניקודטימניכמהלבחוןשיש:אפשר,'צריכותא'אותהלגבי

שמאמכל-מקום,טיבם.אתלבררכעתקשהכתב-הידמצבשבגללאלאדווקא,הצריכותא
קריאתו).עללהקלכדיהתלמוד,טפריבכלמופיעשאינומשפטבאותודווקאכךניקדו

מזתרביץ, :ראהע"א,עוב"מ =ע"אטגגיטיןברש"יו'ה"ג'כךעלהמעידיםשינוייםעל 239
 . 27-23עמ'(תשלייח),

דבריאםכי Wלשבפירושהנראיןבגרטותלהםדיולא ... ' :תםר'שלתוובלנובקכןועל 240
 .) 9עמ'ת.שי"ט,ירושליםשלזינגר,מהדורתהישר,(טפר ' ...עצמןוהתנאיןהאמוראין

כמידהביטויומוצאהענפים.האלהפילוגאיןז'שבפרקודומהעצמו.בפניבדיקהצריךפרקכל 241
 '.ושבפרק

שלהקונטונאנטית:לדמותםכהן,מ' :עייןהמקראבנוטחיכתיבשיטותבחלוקתדומהלמצב 242
 • 3מט' , 64(תשמ"א),.עמ'יח-יטבר-אילן,הדאשונים,המקראדפוטי



פרידמןש"יך 4ס

עצמובתלמודמאוחרותסוגיותעלאףלהצביעניתןיהיהושמאאחרים,למקומות
 24Jפמ,כגירסתאחרותמסוגיותהמביאות

פילוגשלפניהנוסחכלומר,-הקדוםהתלמודשהיהלהראות,אפשרלפעמים
בסגנוןנעשתהלשונות-פירושבדרךההשלמהשלפנינו,הנוסחמןקצר-הענפים

ממשיכיםהענפיםשניזהבכגון ,)ח-וב,סעיפים(ראההענפיםמןאחדבכלשונה
משמעשבירושלמי,המקבילהעל-פיג,בסעיףהתלמוד,שכלולתהליךאתבשווה

הירושלמי,לסוגייתיותרוקררבהשבגח,מזויותרמקוריפמשבענףשהגירסה
עתיקה,.ספקגירסהספקשבגחבשעהפמ,בענףנאמנהגירסהמצאנואחרבמקרה

 ,)יט,(סעיפיםהשמטהפרי

ומפרשיםסופריםשלופרשנותהגהותפרימעיקרואינופמ,שענף-מסירהמכאן
 244עצמה,בבבלועקבותיויותר,קקומיםשרשיואלאבאשכנז,

כנראהזהובענף-מסירהועתיקה,מדויקתגירסה-עליוחזקתוגח,לענףאשר
מלמדת,חלכ"י lגשביןהנפלאהההתאמהלשונות-פירוש,פחותנוצרו

להיותיכוליםשלכאורהשינוייםאוקלים,שינוייםואפילוח,שלשגירסאותיו
הםוקבועהעתיקהמסורתאלאכ,ןאינםעיבודו,אוסופרעל-ידיה \ILשנעקיצור
לגחמתאיםבמצרים,שהועתקכתב-יד ' 2גזו,למסורתסימוכיןוישטו),סעיף(ראה

 ,)יסעיף;ראהעל-ידההשמטהישמהן(באחתכאןשהובאוהגירסאותבשלוש
ובמקוםמקומות,בארבעהגחלענףזהההגירסהספרדי,שנראה?תב-יד ' 3בג

מתחוםהואאףק,כ"ייג),סעיף;ראהארוךלשון-פירושמקום(ואותולפמ-אחד
דיבכךאיןאבלממנו,גירסאותהובאושבהםהמקומותבשניכגחגורסספרד,
שנראה,וכפימבורר,ענף-מסירהמייצגחשכ"יהרי 245לגמרי,כגחאופיואתלקבוע

הדפוס,נוסחעלואףאשכנז,שלגםהמאוחרים,הנסחיםעלהשפעתוהיארבה
שאפשראףהאלה,בנסחיםהאלה,מאבות-הענפיםשונההנסחיםשארשלאופיים

 :בזהעתהלעתונעיין 243
(קיא .. ,הפועלאתהשוכררתניאהואעליושכרועלישכרכמלהודאמראידמיהיכי ...

 .)א"ע

הדתניאהואעליושכרו

יאדתניאהואעליושכרן

רט)ל.וחתשלייט,ירושלימב,בבלי,תלמודגנזיכץ,(א"י 1109אנטוניןתניאוהאולא
עלי') ...'היכי :ליתאאלה(בשנייבוהתניאולא

פתניאלאמילהולמיתבאבעימדידיה
מתני'לאמיליהמתבבעימדידי'
אדתניאמדידיהלהונתיב

 ', ...דתניאמדידיהלהונתיבעלישכרכמלהודאמראיה"ד ... ' :ע'·אעובדףוהנה,
מאוחרת,סוגיית-פתיחהע"אעובדףזווסוגייתנויג).,סעיףלעיל(ועייןהנסחימבכלזווכגירסה

בעלעל('שכרכמע"אקיא-ע"בקיסוגייתמתוךובמיוחדסוגיות,מכמהנשאבושסממניה
קיאבדףפמבענףשהגירסהלומר,נרצהלאואמשלפנינו).וזהפועלימ:ליאוגר'זילהבית:

בעלשלפניקיאדףשנוסחלומר,אפשר.הריע"א,עודףעל-פיאחר-כךהוגההע"א
שארעמזה,ביטויהגמראבעללקחומשמ !פמענףלגירסתדומהבפרקנוסוגיית-הפתיחה

לגבילצמצמאפשר(ולפעמימהרבה.דוגמאותלפילברר,וצריךמשמ.הנובעימהעניינימ
מבואות:אפשטיין, iהשווזסוראמישיבתקידושיןרישעלהיא.ישיבהמאיזוסוגיית-פתיחה

 ). 95עמ'האמוראימ,לספרות

מיוחדות,שלהןהנוסחשתולדותבמסכ.תותביןהאפשר,ככלרבימבפרקימזהדברלבררוראוי 244
לגבי ) 57הערה(לעיל,רוזנטלרא"ששלהרצאתותקצירלצייןוישהרגילות.במסכתותכין

איפואאירעהולייא)יישלנו"(פסחימאלהמסורות-יסודשתיעלזו"ייהפלגה" :פסחיממסכת
הגאונימ.'תקופתשלתוכהבתוךעודולפחותעצמוייהמזרח"בתוך

 • 40עמ'כתבי-יד:'שיירי :וראה 245
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למקםאיןוקודיקולוגית,פאליוגראפיתמבחינהספרדאואשכנזבתחוםלתארם
טשטשולאעל-פי-רוב,אף-על-פי-כן,אבות-הנוסח,שלזהבענףאוזהבענףאותם

הענפים,שניגירסאותבמסירתוהמשיכוהקדומים,הענפיםגירסתאתש.יבשואו

פעילותהדברמשקףובוודאימכאן,ועתיםמכאןעתיםבלתי-עקיב,באופןאבל
גירסהנבחרהזוובדרךלספר,מספרוהגהתןגירסאותהשוואתשלבאירופהעניפה
בכמההענפ,ים,ביןמובהקיםחילופי-גירסההיושבהםבמקומותהשתייםמןאחת
יחסיתנדירההתופעהאם-כיכפולה,גירסהישמכל-מקום,מקומות,וכמה

הנסחיםרובאתרואיםאנוהזהבדבראחת,גירסהברירת-הרגיללתהליך
ישוכאילו ,)'אטבלהזו(ראהאוזולגירסהביחדעל-פי-רובנוהריםהמאוחרים

כגחגורסיםהמאוחריםהנסחיםכללפעמיםהגירסאות,אחתלבחירתתנופה
ובמיעוטהאחרונים),(הסעיפיםכפמכולםאולפנינו),הראשונים(הסעיפים
הכרעה,ואיןהנסחים,מתפרדיםהמקומות

בנסחיםממשיךניסוחםששכלולוישפמ,בענףארוכותבתוספות-פירושהבחננו
לגח,מראשיתההמיועדתנוסח,שהגהתואפשרטו),יג,סעיפים(,ראההמאוחרים

 ,)דסעיף;וראהה(סעיףפמבענףבמקומה,שלאופועלתעוברת
 .הנסחיםבהםשמתפרדיםמקומות,ובשנישאיביאכולליםאלומאוחריםנסחים

(ראה'גחגירסתעםאשואילופמגירסתלצדביחדיביאשנשארוראינו,המאוחרים
והואכתיבתו,מבחינתיחסיתהואקדוםכתב-ידסכ"י ,)'אבטבלהיאח,סימנים

כאןממנושהובאוהגירסאותשתיבו,הגובללתחוםאואשכנזלתחוםשייך
בלבד,האלהגירסאותשתילפינשפוטואםגח,כענףואחתפגכענףאחתנחלקות,

המאוחרים,לנסחיםאפואהואדומה
אילן-לתאריכולאתהאיהמאוחרים,הנסחיםשלאופייםלאורואילך,ומכאן
הענפיםלאחדגירסאותיהםכלשייכותמבחינתהשלימים,הנסחיםשליוחסין

בפניכיחידת-נוסחוגירסה,גירסהכלשלאילן-יוחסיהלתאר·ישאלאהקדומים,
ענפי-שנישלוהמשכםקיומםאתאנורואיםתרשימים,באותםושם,עצמה,

לנכונותהסימןוגירסהגירסהככלהגורסיםהנסחיםמספרואיןהקדומים,המסירה
מענפי-המסירהאחדגירסתאחרהנסחיםשלנטייתםדרךכךכיגירסה,של

נוסחאתלשחזרעליךלאומעתה,דלעיל,הסעיפיםט"ווהם-הםהקדומים,
אחדכלאלאודי,יחידמעולהכתב-ידלקדשרשאיואי-אתההמקורי,התלמוד

התלמודמןגירסאותיושלשלוכשתוכל,ופרשו,בררומאבות-הגירסהואחד
התהוותן,סוףועדהקדום

והראשונים,הגאוניםחיבוריענייןהואבדיקתנושלהמענייניםהצדדיםאחד
וכמהדברינו,בפתחהדבריםמןשפירטנווכפיהנסחים,לגירסתביחסומקומם

מסקנותינו,לאורשינויאותיקוןצריכותהראשוניםגירסתעלמפורסמותהנחות
ואלופמ,לכה"יבהתאםתהיינהברש"ישהגירסאותהדעת,עלעולההיהשהרי

כן,הדברואיןלגח,-שברי"ף
בלבדודאיתאחתגירסהלעומתגחלענףשייכותברש"יגירסאותחמשלפחות
זו,בגירסהבודדהואאיןגח,כמורש"ישפירושמקומות!ובאותםלפמהשייכת
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פירושוהרילהו,''יהבינןגירסתומביאהריוכןאחר,דברמוסיףכשאינופירוש,דרךזהמוסיף

 !אחריםבמקומותבזהוכיוצאאחרים,שבנסחיםכלשונות-הפירוש
הרי"ףשפר,ש' :בספר;ודוגמאותועמ'תרפ"ט,ניו-יורקב,שעכטער,גנזי:גינצבורג,עיין 247

 . 54-53עמ'תרכ"ז,ירושליםומשנתו,

אותיותבין , 213עמ'דק"ס,ועייןמובהקות.דוגמאותוכמהכמהעודכאן.יששנרשםמהומלכד 248
;ועוד.'לאיסתכורי'ה,אות , 214;עמ'שםחהערהוראהפ,בכ"יממשהואוכןט,ח,

". 

'~ I טפקטעטעיף

הלמתשובת
גדוגאון

א

התמב

בגון

דמב"ןמיוחטאגודה

לריטב"א
שיטהיוטףבמוקיריטב"א

מקובצת

תניאני

ההיא

ד

ה

חדאפי

מינייהן

מיגש)(ר"י

I 

\ 
I 

זאש/רנא.רנש/ראא,ואא/רנש,רארנ/אש,

k, 



טבלהא'

גהבענף-;הבלתי-מובלטיםםמבענףגירסתםהמובלטיםהריבורים

שיטהייסףבמיקיריטב"ארמב"ןאגירהפסקיתיספיתתיספיתאירתיספיתר'ר'רש"יעריךרי"ףספרהאירבספרקטעסעיף
הלבית

מייחס
מקיבצתלריטב"ארא"שרא"שפרץר'זריעזבריהיהיבתן'המקציעיתגאין-ס'מתשיבת

אגמתיהמקחגריליתגאין

יהממכר

ברר"בבחמןרבבחמןרבא

יצחקיצחק'"בריצחקבר

תניאביכיא"ל '''ז iבגתביאכיתביאביביליהאמ'תביאביהתםב

חiךיאההיאתניאההיאההיאההיאתניאההיאבגון

הויב!>איהיאיאיליאבאאילואבאאילאואיאבאהיאיאי
לאהתםלאיהתםלאהיאי 2חואי'נראנאיהיבבאלא
יהיבבאליהיהיבבאיהיבבאהוהלאהואילהי

 260ליה(רב"ס)להייחיבנא

בהראמטאלבהראמטאבילמעבר(הגיעימאטי'''מטוביר
למיעבר:למיעבררב"ס'"בהר)למיעברבהראלמיא'"

להיאפיחראזל
I 

 Iאפי'י'חראפי ~,חראזילה
 ;1חראפיחרלהימינייחןחראפימיניהיאפימיניהו

מרנללחי iמינייחומיבהילחבריהלהו , soלחברוהלהו , 
מיגש)(ר"י

מאירר'

צובע

מאירר'מאירר'מאירר'
רמגבתרמגבתרמגבית

פיריםפירים(רב"ס)פירים
i 

לאמשבחת'לאלאמשבחתאתהא~
I 

משכחתלאמשבחתלא לאמשכחתאתהאיאתהיאיאתהאיאתהאיאתהאיןאתהאיאיאתח

אלאלהאלאלהאלאלהמוצאאלאמבnאמשכחתאלאמבnאאלאמוצא Iאלאלהאל"מוצאאלאלהאלאמוצאאלאמצ1אאילא'''מוצא
(ראכ"ר)אלאאלאלה(רכ"ס)

I , 

אבי!ביאמ'אבימיאמ'

מהגרוני'!מהגרוניאאמריבןאמריבןט

 ",אמריאמריבןאמרי'אמריבן 2S0אבימיאמי
מגרוניא

ליההייאליהקמהליהקמהיא
מתני'מתבי'מתבי'

 261ניתיבניתיבביתיביב

i 
רה"לבלסתמאה"לליההוה 1רזבירבליהיהסתםוהוההקיבה(רסתםמאןסתםרזביןמןרבלרזביןבליג

מזיקארעארזביןמזיק'"האיךאו\ליארעאליהרמזביןליהאוזוליקרקע)ארעארזביןאזוליארעאאוזילארעא

(ראב"ר)מוזילאוזולימזיק Iמוזיל .מזיקזוזבאלףמזיקומזביןמוזילבאלפא .. ,ומזביןמזילומזביןמזיל

וה"לומזבן(ראב"ר)ומזבין''':אוזיליארעאוהוהנבסיהיל iאוזוזיוהוהלניבסיליהוהיה

 268כנילק Iימזביןמוזילמזיק ..ליה,ומזביןמזיקליהמזיקי"אירך

i 
 !(רב"ס)

כרקמארכרקאמ'אריבוראכראמר iכרקאמרשאמרכמהכרקאמ' ,יז

בע"כהביתבעלרבע"הב"הב"הבעלבעל

(רמ"ך) 26Sסמכי(ראכ"ר)הבית 2S4הבית

(משים(פי'ישמעי'ש"מ 2S9ראיראי/יאי'''טי

ראריבירארבעלמינהאריבורא'

קאריריהאריבירארירי'

סמך)דידיהאריבוראסמירקא

טמיך)'''ריריהראי
סמירקא

 ''')ר''באר(

 , 111רהערהר,סעיףלעילראה 249

המירפסית.במה;יריתזיגירסההיאיבןמביקר,רשםפארי.ס.כ"י 250
,ליה.' :ליתאבר"י'רובין.'ביקירעל • 203הערהלעיל.;יעיין 250ככהערה 251
אחרתהגההעל , 254הערהלהלן,!יהשייהפמפפא',כעבף:'רבששם .)אסעיףלעיל,(ראהמאחדחרץכתבי-היד,ככלהראכן 252

באשכבז.שבכתברהרי"ףשלככתכי-ידפממענף

(יהגיה'מטא'קרשטאברפרסברם,הרי"ף.מהלכיתרביםבכתבי-יד'מטי'היארכן . 692כאמריקהלרבניםהמדרשביתבכ"י'מאטי' 253
בכתיבבגיןהאלייףמןנגרםזהששיבישיאפשר.'מטא.'(אשכנזי) 477הבריטית"/הספרייהבכ"ירכן ,)'רטמ'להירתשצריךהב"ח

כשתישגרסיהרי"ףבספרימקירםיבייראייברא"ש,באר"ו'מטא'הראשכןרמענייוהנזכר.באמריקהלרבניםהמדרשביתכ"י
הגזכרים.הנסחים

זהיבמקים.ישקלי.'סמכי,דב"האריביר'דילמ'איתלת', .... :כתרברשם . 311פאריסמכ"יחיץכתבי-היר.בכלברי"ףהראכו 254
את,כרקאמרתילאנו Iמיחגרהביתבעלכד;ואמ'ליהקאמריהכידילמאאיתלתא. ... ' :שבדקנרהרי"ףספרירבשארבדפיסכתיב
הגירסהאתמחק!ר,הזיההרי"ףמספריבא~דאףפמגירסתנכנסהשכאו,'יבריר ..שקליארבעהעבדימאי·רשיירלאיאע"ג

 • 252הערהלעיל.רעייןיבי.''יאע"ג'למחיקליהיהשלאמרי,ייחרמחקיבאמתוזראשיבה,

כברי"ף.אבא'.היאי'אי :שברי"ףברש"י 255

 , 210יהערה , 132עמ'לעיל.עיין 256

257 

258 

259 

הבהר.'לשפת'יכשהגיעי :;במאיריבבהר'לעביר'יהגיעו :הרשב"אתלמירבפיריש
 , 85,הערהלעילראה

משם,ימשמעדעחייהי,ד"העםאחדריביריההמשךהפיסקה.כלליתא • 652ריסידהפארמה,בכ"יאבל , 256,העדהלעילעייו
זי.פיסקהצירףהדיביריםאתשחילקשמ'

הגמראהבאיתלשיביידיגמההריליה.'יהיבבא[היה]לא[אבא](התם)הייבא'אי :חדשיםבדפיסיםהראשין,ברפיסכ"ה
;יהשייה'התם'גרסשהרא"שיאפשר. .) 264יהערהמאית , 216עמ'דק"ס,(יראהלסיגרייםזכיביחמידילאהראשיבים,שבחיבירי

 • 105,הערהלעיל;יראהאי"זכאן

'אפי", :בטעיתראשיןברפיס

המיסר.שלשמישםיאיואפילי',אשי·לרב
ו .'בכסי' :ביסףחדשיםבדפיסים

 • 210הערה;ילעיל,ריטב"אאי"ז.רש"י,יהשייה ;פירישאיהיאגירסהאםהכרעהוצריךלשיבי,כלשםיעייו
משמי.שטמ"ק l;:היאיכו

פיריש,היא
 1'כתיב', :בטעיתראשיובדפיס

מיזיל.'איזיליזיויבאלפי'ארעא :~ם:"בביזק/ולהלןבטעיתששםאלאראשין,ברפיסכ"ה

260 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 



ברנחמןרבא.

יצחק

 3ג 2גתניאכיא"לב.

ההיא

 3גהואיאנאאיג.

נהראמטו.ד

למעבר
חדלהואפיה.

מינייהו

 3גדצכער"מו.

דמגביתר"מהאז.

פוריס

להמשכחתלאח.

ב'טבלה

פמהגן

בגליוןגןשאואוב
רא"שרש"י,רי"ף,סמה"ק,

שאיאיבס

גאוןמתשובתקטעאגודהאו"ז,רז"א,רי"ף,סמה"ק,

שאיביא

רא"שערוךאו"ז,ברז"א,רב"סרש"י,רי"ף,

יאיבקאש

ה"גרא"שאו"ז,ברז"א),(רב"סרי"ף,

שאיביאק

רא"שאו"ז,ערו,ן

שאיביא

או"ז

שאיביא

לריטב"אמיוחסאו"ז,ברז"א,רב"ס
ש '!

רא"ש,תוס'ברז"א,רב"סרש"י,

לריטב"א,במיוחסראב"ד
נ"יריטב"א,

פפארב

כגוןהתס

לאואי
הואידאנא

עורקמאמטו

דמיא

רי"ףה"ג,

מינייהוחד-אזיל
לחבריהליהאפי
דצמרור"מ

דפוריסר"מ

אתהאייביא

יהונתן,מוצאר'רי"ף,סהמ"ק,ה"ג,

אגודהרא"ש,או"ז,תוס,'

אבימיאמ'שאיביאס 3ג ) 2(גאמרינןט.

מהגרוניארא"שאו"ז,רי"ףמו"מ,

אבימיאמ'שאיבוא 3ג 2גאמרינןי

מהגרוניאה"גאו"זרש"י,רי"ף,מו"מ,

לההויאיביאשאקמתני'להקמאיא.
מתניתיןריטב"ארמב"ןרש"י,

נותןשאיביאניתיב/ניתיןיב.

דזביןכלשאיביא 3גנ"יאו"ז,רש"י,האיג.

 ...ארעארב"סרש"י,סהמ"ק,ה"ג,הואמזיק
או"ז,תוס,'מאור,ברז"א,

בעלכדאמ'יד.
הבית

ואיטו.

איביא

ראב"דרא"ש,או"ז,רי"ף,

רמ"ךנ"י,לריטב"א,במיוחס
בשטמ"ק

 )?(י"נריטב"א(?), ,)?(י"שר

ראב"דרא"ש,רא"ש,תוס'

ובשטמ"ק,לריטב"אבמיוחס
נ"יריטב"א,

ש

ריטב"א

דבעלאדיבורא
קסמכי'הבי'

אדיבור'ש"משאוביא

דאיקסמיךדידי'תוס'תוס,' ,)?(י"שר

לריטב"אבמיוחסראב"דר"פ,

·~I 



rנ 1 '"'''כ.l ש.נזןן 1-1ןIJ 1ש"'';;' U .' ננעו-וש:;IT ן~זTJ גנו·וה.rIi-T גזובה,ןחI וןS-. (ןכע.גז·יק··ט,ועוו,/., oב' l וחיות"'

;ועוד.'לאיסתכודי'ה,אות , 214;עמ'שםחהעדהודאהם,ככ"יממשהואוכןט,ח,

""1 

ב"מנוסחישללאילן-היוחסין
1.< 

145 

דבראחרית

-בפדקנונוספיםשינוייםשישיםעל-פידלעיללמסקנותינוסיועלהביאבידינוישההגההבשעת

אופןוכןםמ,לעומתגהגידסותשלועצמאותןייחודןבולטיםשבהם-ע"אפדףעדע"אעומדף
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לגירסהוהפתיחותבו.המורכבהואהשניוהיסודהגזע,הוארובשאותוסביר,ומכאןקדום.אשכנזי

לאשכנזי.קרובאואשכנזיכתב-ידשהואבט,יותרגוברתהשניהענףמן

כשמזדמנת'הכרעה'מעיןהיוצרתביחד,הנהירהתופעת- .)שאיכ(יאהמאוחריםהנסחים

בעיקרהיאזונהירהמקרים-36בהחילופים. 75מתוך-50במצויההנסחים,ארבעתבכלאחתגירסה

קירבהניברת;וכן ) 25,מתוך 18,יכ 17(יאלםמיותריכנוטיםשיאעםוי.שםמ.לצד 14לעומתגה,לצד

קיום .) 25מתוך 17ש , 23לגה(אנוטיםאשעצמם.לביןבינםהאלההנסחיםשניגירסאיתביןמיוחדת

כגהיהיויכיאשבואחדמקרהאףלנואיןחילופיםאותםשביןהעובדה,מןמתאשר'אלהנטיות

ונמצא,מסוימת.'גירסהלגביהשנילענףיעבורזוגמכלשאחדאפילואו-כםמשאשבשעה

 . 75מתוךגהכענףגירסאות 53 )ש(הדפוסשבנוסח

לאורלצ,את,העומדהאומניןפרקעלבספריראהוהראשוניםהנסחיםלפימלאיםודיוןרישום
תיקוןשםהרישוםצריךמעט(ולאדק"סלפישאפשר,וכמהבקצרה,לחילופיםנרמוזכאןבס"ד.

)שם, 4 (;ל-מ)שם, 3 (;ל)שם, 2 (;ח-ט)אותיותבין , 213עמ'ח-ט(=דק"ס, , 213 ) 1 (והשלמה).
 ;(=בהגהות)בהג',ג 215 ) 9 (;דאמרהאדאמר/כי ) 8 (;ק-רשם, ) 7 (;צשם, ) 6 (;נ , 214 ) 5 (;מ
 , 217 ) 17 (;)שם,כ 16 (;,י 216 ) 15 (;זבהג')שם, 14-13 (;)שם,ו 12 (;שם)שם, 11 (;ה)שם, 10 (

 ;שבה)(«ליתא)/ומזיבורית 22 ( ;בשם, ) 21 ( ;בהג'אשם, ) 20 ( ;ששם, ) 19 ( ;פשם, ) 18 ( ;ע
 , 219 ) 30 (;ישם, ) 29 (;שםשם, ) 28 , 27 (;בהג'טשם, ) 26 (;חשם, ) 25 (;ושם, ) 24 (;ד , 218 ) 23 (

שם, ) 37 (;בהג'ש , 222 ) 36 (;ע)שם, 35 (;,ט 221 ) 34 (;בהג'דשם, ) 33 (;בהג'א , 220 ) 32-31 (;ש

 ;ישם, ) 44 , 43 (;ט , 223 ) 42 (;זשם, ) 41 (;בהג'דשם, ) 40 (;שםשם, ) 39 (;בהג'בשם, ) 38 (;א
קשם, ) 54 (;צשם, ) 53-50 (;ע , 224 ) 49 (;נ-סשם, ) 48 (;משם, ) 47 (;לשם, ) 46 (;)שם,כ 45 (

עללהעירוראויבהג.'ושם, ) 60 (;ה , 225 ) 59 (;חשם, ) 58 (;ששם, ) 57 (;רשם, ) 56,55 (;בהג'
בשמותגירסהחילוףלצייןרגיליםהחוקריםהיוכידמחוזא,באכלושי/באבלושי : 14חילוף

נוסחבעניינילסקירותאחר.במקוםעניינוואבררהמטורת,בפילוגלמפורשסתםביןמקומות
 D. Goodblatt, 'The Babylonian Talmud', Aujstieg und :עתהראה ) 46הערה(לע;ל,

268-273 . Niedergang der romischen Welt, II, 19,2, Berlin-New York 1979, pp ; ש"ז

עמ'תשמ"א,ירושלים-תל-אביבנוטח:בבלי,'תלמודערךלב,העברית,האנציקלופדההבלין,
881-880 . 

 :נמצאיםאינםאלה 5הענפים,שניביןשאיכיאשלאפשרייםצירופים 16מתוךכלומר,
זאש/יכא.וכש/ואא,ואא/וכש,ואוכ/אש,
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~. 

1. 



פרידמןש"י 146

ולענףחילופימ,-23ב!כמלענףמתאימותגדולותהלכותשכס'הגירסאות-שונימ.וראגאונימ

שה"גמקומות 9אותמעללה"ג.וקירבתה!כמגירסתלעתיקותאישורישובכךבלבד.חילופימ-9בגה

:גירסתאלהלסוגימשייכימ;המיותרהמהותיימהשינוייממןאינמשרובמלהעיר,ישכגהגורס

נעלה 6כלב.דאחדככתב-ידנמצאתבה"גשהגירסהאוהבבות,'כסדרחילוףאחת,'אותשינויליתא,'

!כמענףשלכ-הגירסהבאנתהווהאלהלחילופימ!כממגירסאותשאחדימאפשר, ) 1 (:אפשרויותשתי

בגמרא,'ע"כעזבדףקצראחדברצףנמצאותגירסאות 9אותןשלמרביתן ) 2 (;ה"גספרחיבורלאחר

האפשרויותשתיביןלהכריעכעתכדאיאיןגה.גירסתמהגהותהושפעבה"גקטעשאותוואפשר,

שכה"יהמסירהשענףלמסקנה,סיועעולהכ!כמ,הגירסאותריבוי,ומעצמשתיהןשלפיגממההאלה,

ממסורתנובעב!כמייחודואותוגדולות.הלכותשבס'למסורת-הנוסחמאודקרובאותומייצגימ!כמ

בה"ג.מופיעותשאינןבסוגיותגמקיימהואשהריעתיק,תלמוד

הגמראוגירסת,עצמם,לביןבינמה"גספרבנוסחישינויימאיןלעילבהןשדיברנוה"גספרבגירסות

מתפרדימה"גנוסחישבהמחילופימ,' 7עודישנמגירסאותלאותןבנוסףברמ,כולמ.עלמוסכמת

לשתישלפנינוה"גנוסחימתחלקימ!בידוע,גהכענףואמ!כמענףכגירסתאמעצממלביןבינמ

במעטחילופימ 7באותמגורסתירושלימודפוסברליןדפוסעל-ידיהמיוצגתהמהדורה'מהדורות,''

גורסת 136ואטיקאןוכ"יפאריסכ"יויניציה,דפוסעל-ידיהמיוצגתהמהדורהואילוגה."כענףלגמרי

במהדורתרצףבאותוגהגירסתהוגההושמאאחד,ברצףרובמהחילופימכאןאף ".מכ!כענףבעיקר

גדולות.הלכותס'מהדורותשלמהותןבירורלהמשךזותופעהעצמלצרףישומכל-מקומ,וד"י.ד"ב

והנה,!כמ.כמו-14וגהכמו 12הנידונימ.החילופימ 75מן-26לגירסאותמצויות 12המקצועות'ב'ספר

איןמקומותובעשרהבה"ג,גירסהאוההנמצאתמקומותבשניגה,כענףשהןגירסאות 12אותןמבין

בכל 9ה"ג,בספרגירסאותאותןכל!כמ,כענףשהןהגירסאות 14וילו Iוכלל.בה"גמובאהקשראותו

כד"ב-ד"יגורססהמ"קאיןה"ג,נוטחיכשנחלקימובאלה, ;;כ"הנוסחישנחלקובמקומ-5וה"ג,נוסחי

דברישישובשעהגה.כענףהואסהמ"קבעלשלפניהגמראגירסתשעיקר,לשער,אפשרמכאןכלל.

(אמדווקאואטיקא/וכ"יפאריסכ"יד"ו,וכמהדורתה"ג,בנוסחסהמ"קבעלמביאמה"ג,בספרגמרא

אחר).הסברלתופעהאין

קדמונירובגירסתהנוספימ.בחילופימראיהתוספתישדלעילהראשונימגירסתלתיאורגמ

 15ברמב"ןל!כמ.מאשר-ברי"ףארבעהופיברש"ישניימפי-גהלענףבפרקנונוטה,הראשונימ

i אחדהואזהחיבורהרי 13הרי"ד.שבפסקיהתלמודלגירסתלצייןזראויכ!כמ.זאחתגהכענףירסאות
שהיהספר.התלמודבשלימותה.כמעטבהממובאתהסוגיהשלשוןהראשונימשלחיבוריממאותמ

-45בגהכמסורתוגירסאותיוהבאותיו,מטיבלהיווכחשאפשרכפידווקני,נזסחהיההרי"דלפני

קירבהמסתמנתלהמהקרובימובחיבורימהתוספותבעליאצלרקבלבד.בשבעה!כמוכענףמקומות,

כילהזכיר,ראויאף-כיזה,כענףכולןאתסמ"גגורסגירסאות,שבשמונהלציין(ואפשר!כמלגירסאזת

עוד).לבדוקשישופשיטאהמ,אחדמרצף

3 

4 

 . 59 , 22 , 20 :מספרימ ,) 1(הערהלעיל

23,21 . 

5 19 . 

האלה.בסוגימאינמ ) 50 , 28 (שינויימשני . 136הערהט,סעיףלעיל, 6
ט.וסעיף , 28-19 7

8 58,49-44 . 

עמ'תשי"ז,ירושלימהיהודימ,מקדמוניותגדולות:הל"ותספרעל'מאמרעפשטיין,א'עיין: 9
ירושלימ ,ב;טו-כזעמ'תשלייב,ירושלימא,גדולות,הלכותספרהילדסהיימר, 'ע;שצט-תב

יא-יד.עמ'תש"מ,

 . 49מןחוץבבזלמ 10

גה.כענףגורסיממהמוישחבילתמ,מתפרדתהמקומותבמיעוטאבל 11 '
תש"ז.ירושלימהמקצועות,ספראסף,ש' 12
תשמ"ב.ירושלימב"מ,הרי"ד,פסקי(מהדיר),וזרטהיימרא"י 13
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 147נ."מנוטחישללאילן-היוחטין

כמעטשנוסחמאוממש,מזהזהשהועתקועליהמלומרשאפשרלפרקנוכתבי-ידאלינוהגיעולא

ובכן,משותף.מאבוהשתלשלותתלותעלהמלמדתכדרךלרוב,משותפותטעויותבהמשישאוזהה,

הואובפשטותהביעילותהמשכנעתבצורההרבימהנתונימאתומסדרהמיישב,ההסברדידןבמקרה

הנהוגימהראיותדיניחומרכללפישמקובלכפילזה,זההנסחימיחסבדברהראויהההוכחה

גו'לביןהביןואףמ,כ"י!כלביןכ"יביןהנמצאימהרב'מכל'ההבדלימלאורזהנה,ובעמימ.בישראל

השתלשלותמעלמראהיסודיותמובהקותגירסאותמבחינתלזהזהקבוצהכלבנישלהגדולדמיונמ

ליכאמעיקרא,דהווגירסאיבהאדאיפליגו'[כיון]זה,ובכגוןלפרקנו.עתיקותמסורות-תלמודמשתי

המעיינימ.לפניתמידשתיהןויבואו 1רובה:'בתר[למיזל]מילת'בהאכח

קיצורים

זרזעאור-:-או"ז

ויניציהדפוס-ד"ו

פיזארודפוס-ד"פ

שונצינודפוס-ד"ש

גדולותהלכות-ה"ג
וממכרמקח-מו"מ

יוסףנמוקי-נ"י

המקצועותספך-'קסהמ

ספרדיברוךרבינו-רב"ס

גאוןהאירב-רה"ג

אגמאתיזכריהר'-רז"א

מקובצתשיטה-שטמ"ק

JJGL - Jah/'buchju/'judische Geschichte und Literatur 
JQR ----: Jewish Qua/·terly Review 
MGWJ - Monatsschrijtjur Geschichte und Wissenschajt des Judentums 
REJ - Revue des etudes juives 
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ההדרהטימני

חסר- ] [

גליון- }

ב

השיטיןבין-

קשה.קריאה-אות)מעל(עיגול

:גמראועייןקכג.,סי' 111עמ'(תרפ"ז),בהיהדות,מדעיאסף,ש'מהדורתהגאונימ:'תשובות 14

ז.עמ' ,) 30הערה(לעיל,שלמה
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עיוןיום

לרגל

שנהשמוניםמלאת

ליברמןלשאול

תשלווחבסיון 'ט-'ח

תשמ"גירושלים

למדעיםהישראליתהלאומיתהאקדמיה
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