סוגיות בחקר התלמוד
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וכבר תמהו בעלי הכללים :ייהאיך מצינא למימר דהאמורא משיב לסתם

הגמרא"! 96

דברי סתם

התלמוד המפרשים ,ודבריו כמשא ומתן ,אינם על"פי"רוב מערכת ראשונית אלא מערכת משנית

ייאל תתמה על הוספה שבזכר בה שם אמורא"
שוב למימרות האמוראים וסתם התלמוד בסוגיות הבבלי

לדברי האמוראים 97 .ברם אין הכוונה כאן להפוך ייעל"פי"רוב" לחוק ולא יעבור בדרך עקרון מוחלט
מלכתחילה בתופעות ספרותיות רבות היקף כזו שלפנינו ,רגיל שאין המעברים חדים לגמרי ,ועוד
יש לקוות לעבודה רבה ,והבהרות חדשות ,בכל התחומים

הללו98 .

מכל מקום ,ברובם של המקרים ,גבולות המימרא ותיחומה ברורים לגמרי .במספר מסוים של
מקומות שצריכים בירור כל שהוא ,יש להפעיל כמה קני"מידה ככל שאפשר ,כדי להגיע לחלוקת

במאמר דלהלן שיב חלקים .החלק הראשון הוא גוף ההרצאה כפי שהיא שנישאה בכנס עם

מרכיבי הסוגיא במידה רבה של סבירות; יש לחקור ביסודיות את הלשונות שבכל נידון מסוים.

הוספות אחדות I ,והחלק השני דיון בנעשה במחקר בתופעות הספרותיות הנידונות ,לאור כמה

תכונה כללית של הלשון התלמודי מסייעת בזאת  -דהיינו מידה רבה של אחידות לשונית כעין

עקרונות מן החלק הראשון .נקודת המוצא של החלק השני היתה הרצאתו של פרופ' ירחמיאל

במינוח התלמודי )אבל הרבה מעבר ללשונות מינוח טכניים(  -דפוסי לשון קבועים של המימרות

ברודי ,שהושמעה באותו כנס .אליה צורפה כעת הוספה ,והיא דיון בראיותיו של ברודי ,כפי

במיעוט מצומצם של מקומות ,עוד עומדים קשיים גדולים בפני

שפורטו במאמרו שיצא לאור לאחרונה .על כך בא נספח ,ובו תגובה למושב ייכיוונים בחקר

חלוקה בטוחה ,ונשארת ההפרדה בגדר ההשערה .סימון המימרות ,כשהן עומדות בהקשרן המלא

לעצמן ושל התלמוד

לעצמו99 .

התלמוד הבבלי" בקונגרס העולמי הארבעה"עשר למדעי היהדות ,שאף היא משלימה את העניין

בתוך לשון הסוגיא ,מאפשר לקורא לבחון דבר זה בעצמו ,ולשקול כל אפשרות של פתרון.

הנידון·

א

בהרצאה זו נעסוק בתופעות היוצאות מגדר הרגיל -

ולפחות מן המורגל אצלנו בעיסוק המחקרי.

נדון במקורות שהם מימרות האמוראים מפאת צורתם ,אבל דברי סתם התלמוד מבחינת תוכנם
וסגנונם2 .

נעסוק גם במימרות אמוראים שאינן מובנות ללא התייחסות לדברי הסוגיא וסתם

התלמוד שלפניהן .קודם לכן נציע דברי פתיחה על דגם התהוות הסוגיא מתוך שתי פעולות יסו,ד

זו של המסדר וזו של המפרש .המסדר הוא שקבע ברייתות ומימרות על יד המשניות ,ועל שלד
זה פיתח המפרש שקלא וטריא.

בדפוסי הבבלי ,כבכתבי היד שלפני עידן הדפוס ,מוצגים דברי הסוגיא בהצגה ליגארית .צורה
זו עשויה לטשטש את החלוקה הפנימית של הסוגיא ואת ההבחנה בין מרכיביה השונים .אפשר
96

כללי שמואל ,סי' שפג )עיפור סופרים ,ירושלים תשלייב ,עמ' קמג( .מכל מקום ,פשיפא שבעלי הכללים

נמשכו בשני הכיוונים בענין זה .עיין היפב בספר כריתות ח"ה ,ש"ג סי' קסה )עמ' שסה-שסו(

-

בסעיף זה

פותח ר"ש מקינון בדעה שאין אמורא פונה לדברי סתם התלמוד שלפניו יידהא לא דיבר אמורא לפניו",

ואח"כ מיישב ,שבאמת אמורא יימקשה על לשון התלמוד ...

שזה לשון בני הישיבות" .ועיין סי' נב )עמ' שיא(

שההרצאה בעל פה תוך כדי פירושה סיפקה את הבהרת החלוקה ,כשם שהפרשנות שבכתב
J

בידי רש"י מתייחסת לרוב אף למבנה הפנימי וקביעת מעברים ויחסים ,על ידי מונחים מיוחדים,
ארישא קאי ,מלתא באפי נפשה ועוה

כיום יש כלים ביד הלומד לתת מענה ויזואלי חזותי לדרישות הללו ,על ידי הפרדת כל סוגיא

וסי' פה )עמ' שכב(.

 97על ב"ב קנד ע"ב ייברם נראין דברי רבינו יוסף" )רשב"ם :ר' זירא קא"ל( כתב אפשפיין :ייסיומו של
סתם התלמוד מסידורם של ת ל מיד ירב יוס ף" )מבוא לנו"ה ,עמ'  ,224הע'  , 1עיי"ש ,ובעמ' 2 7
הע'  .5ועיין מבואות לספרות האמוראים ,עמ' (. 50 , 24

ליחידה ספרותית בפני עצמה ,הדגשת החלוקה הפנימית וסימון מרכיבי היסוד ,הרי הם דברי
תנאים ,דברי אמוראים ודברי סתם

התלמוד3 .

 98ופשיפא שיש לעסוק לכל ענין לגופו ,לרחבו ולעומקו .וראה מ"ש בתרביץ נא )תשמ"ב( ,עמ' •46

ויש לעיין במימרות רבינא ורב אשי .עיין שבועות פז ע"א ,וחולין לג ע"א ומ"ש בעל דורות ראשונים ,ח"ב
)כרך ה במהדורת הצילום( ,עמ' •591-589

 99ראה דיוננו בלשון ייבין  ...בין ) "...כרך הפירושים ,עמ'  155הע'  (, 14ובלשון ייאפילו תימא ) "...כרך

הנוסח ,סוגיא פ חילוף גירסא (, 8

הבאים עם המימרות ,לגבי שאלת שיוכם .על המינוח התלמודי המיוחד

ללשון סתם התלמוד הבבלי הבתר"אמוראי ,ראה ל' מוסקוביץ ,הפרמינולוגיה של הירושלמי ,חיבור לשם
קבלת התואר דוקפור ,ירושלים תשמ"ח ,עמ'  .123-122ועין מ' צ'רניק ,לחקר המידות כלל ופרפ וכלל
וריבוי ומיעופ במדרשים ובתלמודים ,לוד תשד"ם ,עמ'  .176 , 129 , 65 , 63וראה י' ברויאר ,ייהעברית של

האמוראים" ,מחקרים בלשון ב-ג )תשמ"ז( ,עמ' ) 129לגבי הזהירות להוציא לשון ברייתות ולשון סתם התלמוד
מן הדיון( .וראה ייעל דרך חקר הסוגיא" ,עמ' •312-311

1

ההרצאה נישאה בכנס בינלאומי של המחלקה לתלמוד באוניברסיפת בר"אילן ביום כ"ד באייר תשס"ו.

בסוף המאמר מובאת רשימת המקורות ,ובהערות השוליים מצוינים רק קיצוריהם.
 2כבר התחלתי לרמוז לכך בכמה מקומות ,כגון בתלמוד ערו,ך הנוסח ,לעיל ,עמ'  :52ייכשם שיש מקומות
שמימרת אמורא הובאה בסתם ,כמו כן יש מקומות שראוי לחשוש אם לא הוסיפו וניסחו לשון מסוים בשמו של
אבןורא ,ואותו לשון לא היה בנוסח התלמוד מקודם לכן ,והאמורא הנזכר לא אמר לשון זה כלל".
 3בתולדות המחקר קדם ניתוק דברי התנאים כמקורות בפני עצמם ,וכדבר המובן מאליו .לכן כתבתי
בשעתו במבוא ייעל דרך חקר הסוגיא" :ייניתן להבחין בין שלשה יסודות נפרדים בסוגיות הבבלי )ח ו ץ
·מ מ ש נ יות ו ב ריי תו (,ת והם :א .דברי האמוראים ב .דברי סתם התלמוד ג .הוספות מאוחרות" )לעיל,
עמ'  (, 8שהרי באלה הוא ,החידוש .לאחר מכן העדפתי לכלול את דברי תנאים בניסוח שלושת היסודות ,ולוותר

שוב למימרות האמוראים וסתם התלמוד בסוגיות הבבלי

סוגיות בחקר התלמוד

58

59

לאמיתו של דבר ,התחושה של זרימה ליגארית בסוגיא אינה נגרמת מן ההצגה החזותית בלבד.

ראשון ,אלא שהמפרש עשה את מלאכתו נאמנה .הוא הכניס אותך למשא ומתן מורכב עד

בעלי סתם התלמוד ,שהוסיפו דיבורי משא ומתן בין החוליות שהן הברייתות והמימרות ,ליכדו

שהוא מגיש לך את התשובה האמיתית מתוך מה שהיה מסודר כאן מכבר 5 ,כאותו בעל פתיחתא

את המרכיבים המנותקים לכדי דיבור אחד ארוך וזורם ,עד שהלומדים דימו לעצמם שלפניהם

במדרשי האגדה ,הפותח בפסוק רחוק ומוביל אותך צעד צעד בחזרה אל הפסוק שבו אתח

רישום ישיר של הדיון המתרחש בבית המדרש .התערבותם של בעלי סתם התלמוד בתוך גבולות

עומד.

המרכיבים הקודמים אינה אחידה .היא מועטת בברייתות ,אבל מרובה במיןנ רות .בגלל זאת נטל

המחקר על עצמו מתחילה את המשימה של הפרדת הוספות סתם התלמוד מן המימרות.

במכוון העלינו כאן את תיאור אופיו של סתם התלמוד במסגרת מבט כללי על הסוגיה כולה
ותכונותיה הס~רותיות ,כשסתם התלמוד הפך להיות עצם מעצמותיה.

אמור מעתה ,בעל סתם התלמוד מוסיף דיבורי משא ומתן ביןהמר,כיבים ,ומוסיף המשך

ההבחנה המשולשת ,דברי תנאים ,דברי אמוראים ודברי סתם התלמו,ד יעילה לשם הבלטת שני

למימרות ,כששתי הפעולות הללו מלכדות את הסוגיא לכדי רצף אח,ד ומעניקות למ.יזברות פירוש

היסודות הראשונים כמקורות המבודדים לעצמם בניתוק מן הסוגיה ,ולרוב כמקורות .המופיעים

מסוים משלהן .זוהי אפוא פעולה של פרשנות ,ואפשר לכנות בעל גמרא זה יימפרש" .לפני שניגש

בפני עצמם במקומות אחרים ,לפעמים מילה במילה ואות באות .אבל שוויון המקבילות באופן

המפרש לעבודתו קיבלה הסוגיא את צורתה הטרומית בידי ייהמסדר" אשר קבע ברייתות ומימרות

מוחלט הוא בבחינת לאו דווקא .דרכו של הבבלי לנהוג חופש רב במקורותיו .ואם כי כל החטיבות

במקומן על יד כל משנה ומשנה.

של ספרות חז"ל נוהגות להטיל שינויים במקורותיהן ואף לעצב אותם מחדש ,הנה בבבלי הגיעה
נטייה זו לשיא ,ועל ידי כך תכופות שונה המקור בסוגיית הבבלי ממקבילה שבמקום אח;ן

הפעולות הללו שונות מאוד זו מזו .המסדר הוא ההופך את משנת רבי לתלמוד על ידי
סידור של סוגות רבות של תורת חז"ל בתוך בית קיבול גדול ונוח ,היא משנת רבי עם חלוקתה

הברייתות והמימרות הן ניסוחים ספרותיים מובהקים ,ולאו דווקא ד ברי התנאים ו ד ברי

הברורה למסכתות ,פרקים ומשניות .המסדר ידיו רב לו במשנה ותוספתות ,מדרשים ומימרות,

האמוראים במובן דברים היוצאים מפי תנאים ואמוראים כהווייתם 6 .אולם גם בתור יצורים

יחידות פשוטות או מורכבות ,כגון ברייתא עם דברי אמוראים עליה ,קובץ מימרות מן המוכן,

ספרותיים מהוקצעים ומנוסחים לתפארת ,תורה קבועה בפיהם של שונים בנוסח קשוח ומוגדר,

שלל רב של מקורות המתאספים ומתחברים עצם אל עצמו לכדי ברייה חדשה .לא כן המפרש.

אף על פי כן הם קולטים שינויי עריכה ועיבו,ד ובמיוחד בבבלי.
יש לך ברייתא של התוספתא שתואמה ללשון המשנה עם שכלולים וטיפולים אחרים 7,ויש לך

היבשה ,לעשותה נפש ממללא ,ברייה חיה וקיימה.

ברייתא שהיא כולה ברייתא בבלית מאוחרת או חלקה 8 ,ויש לך ברייתא שעוצבה על פי דברי

אין תפקידו באיסוף המפוזר ו ? jירוב רחוקים ,אלא בהפחת רוחו ,נשמת חיים ,בסוגיא הטרומית
מפרש זה כלי אומנותו בידו .אין הוא נותן את דעתו למרכיבים שלפניו מהיכן באו ,אלא לאן

אמוראים ואינה ברייתא תנאית

הם הולכים ,ואינו טורח בדווקא לחזור למקור מחצבתם כדי לפרשם אלא מפרשם לרוב במקומם,

כלל9 :

נדרים ע ע"א-ע"ב

גיטין פג ע"ב

בבית מושבם החדש .לפעמים הדבר מביא לידי אי התאמה על ידי אוקימתות שקשה להחזירן
למקומן הראשון .ובמיוחד אם היו ש ניב ע ליג מרא זה אחר זה והשני עוסק בסוגיא עם

דתניא א"ר יהושע

אמר רבה דאמר קרא ואם היו תהיה לאיש

פירושיה שמכבר ,כאותו בעל גמרא בבבא מציעא עט ע"א שתירץ ייהכא במאי עסיקינן בזמן

מקיש קודמי הויה שניה לקודמי הויה ראשונה

ונדריה עליה

ש אין היובל נוהג" לברייתא הקובעת יייבש האילן או נקצץ שניהם אסורין בו" ,שמקורה

מה קודמי הויה ראשונה דלא אגידא באיניש

מקיש קודמי הויה שניה לקודמי הויה ראשונה

בתוספתא ערכין האומרת ייהמוכר שדהו ב ש ע תהי ו ב ל ...אילן שנקצץ או שיבש שניהן אסורין

אחרינא אף קודמי הויה שניה דלא אגידא

מה קודמי הויה ראשונה אב מיפר לחודיה אף

בוי 4 '.זו היא דוגמא קיצונית של פירוש חדש שהוא היפוכו של הפירוש המקורי.

באיניש אחרינא

קודמי הויה שניה אב מיפר לחודיה

לדרכו של המפרש יש לזקוף גם את התחושה שמקור מסוים מצוטט כאן ממקום אחר ,אבל

לאמיתו של דבר כאן נמצא וכאן היה מסידור ראשון .טול לדוגמה את הברייתא הארוכה בבבא
מציעא עו ע"ב הבאה כתירוץ נוסף לאחר משא ומתן ארוך ומורכב ,ובלשון איבעית אימא ובלשון
דתניא ,כאילו היא מצוטטת ממקום אח;ן אולם ברייתא זו המובאת בלשון ייאיבעי אימי חזרו נמי

הטעו קרי ליה ,דתניא השוכר את האומנין והטעו את בעל הבית או בעל הבית הטעה אות",ן
ברייתא זו קבועה כאן ב מ קום ה ז ה בתוספתא ובירושלמי ,ובוודאי אף בבבלי היא כאן מסידור

אמנם ניתן לכנות כל ברייתא שבסוגיה יידברי תנאיםי '.הדברים נכונים מבחינה צורנית ,אבל לא
בכל מקום מבחינה היסטורית"ספרותית ,שהרי מי כופה וכופף כל ברייתא להישמע לכלליהם של
חוקרים שברייתא חייבת להיות דברי תנאים .המקורות בבבלי נעים הם ואינם .נחים ,רצוא ושוב
כמהירות הבזק .בסימן על ידי חילוף גופנים אפשר לקבוע שברייתא יש כאן ,ואכן כן היא מפאת

צורתה ותפקודה בסוגיה .אבל אין בכך דיי .קביעה זו אינה סיום חקרה של ברייתא אלא תחילתו.
לכן אני נוהג להזהיר:

על ייהוספות מאוחרות" ,שאינו תופעה תמידית בסוגיות ,ואיו צורך בהו בהגדרה היסודית ,ולכו כתבתי במבוא

5

תלמוד ערו,ך הנוסח ,עמ'  ;118הפירושים ,עמ' .57,1

להשוכר את האומניו :ייבכל סוגיא נסינו לתחום את המקורות המרכיבים אותה ,דברי תנאים )משניות וברייתות(
לעצמם ,דברי אמוראים )ומעשיהם וכו'( לעצמם ,ודברי המשא ומתו של בעל הסוגיא ,הם דברי התלמו,ד
לעצמם" )עמ' (. 4
 4תלמוד ערוך ,הפירושים ,הסוגיא השישית ,עמ' •180"'" 178

6

ראה פרידמו ,תגובה.

7

ראה פרידמו ,הברייתות.

8

ראה פרידמו ,המהדריו.

9

ראה פרידמו ,הסתמכויות ,עמ' •53
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תן דעתך :סימון מקו:ו  ..כברייתא או מימרא ,אינו אומר אלא שמקור זה בא לפנינו בצורת
בריי.תא או בצורת מימרא ,בין אם נשתנה מקור זה במעט או בהרבה מצורות קודמות או

קדומות שלו ,בין אם לאו .שהרי שינויים כאלה פקדו את מקורותינו מתמי,ד בכפיפה אחת
עם התופעה ההפוכה :שימור וקיום

בתחום של הבהרת דרכי החשיבה של סתם התלמוד במושגי משפט

והלכה 15

61

הגדיל לעשות

פרופי ליב מוסקוביץ בספרו החשוב  :Talmudic Reasoningמוסקוביץ הצליח לזקוף לבעלי סתם
התלמוד חלק גדול בהפשטה המשפטית הבאה לביטוי חזק בתלמוד הבבלי .לפי מסקנתו ,מאוחר
סתם התלמוד בעיקרו ממימרות האמוראים ,ואיחור זה קשור לדרכי החשיבה המיוחדות הבאות

מדויקיםואי"שינוי10 .

בדומה לכה גם דברי האמוראים ודברי סתם התלמוד נוהגים לפרוץאת גדריהם .תוכל למצוא

בבבלי מימרהופירושא ,ובירושלמי אותם מימרא ופירושא ,אלא שהפכו את מקומם .המימרה של

בו ,ובנטייתם של בעלי סתם התלמוד לנסח רעיונות משפטיים מופשטים .התרומה העיקרית של
סתם התלמוד להפשטה היא הניסוח הקולע המגדיר את ההבנה המופשטת,
בסיכום מסוונותיו טען מוסקוביץ שהממצא בדבר גישה מיוחדת כלפי ההפשטה הנמצאת

הירושלמי היא הפירושא של הבבלי ,וחפירוiעא של הירושלמי היא המימרה של הבבלי .כרגיל,

בדברי סתם התלמוד מאשר את עצם שיטת ההפרדה בין דברי אמוראים לדברי התלמוד הנהוג

הדין ההיסטורי עם הירושלמי והדין הרטורי"החינוכי עם הבבלי ,כי אם הפירושא נוח וברור יותר

אצל החוקרים .וזה לשונו:

לשומע ,הבבלי עושה לך טובה בהבאת הפירושא כלשון המימרה.ןן
אמנם עוד מרובה העומד על הפרוץ והכללים ,אולם ה.כללים יש להם על מה שיסמוכו ,גם אם
אינם יכולים להיות כללי ברזל של חוק ולא יעבו;ו שהרי אין זו דרכה של

תורה12 .

עיקר מטרתי בהפרדה בין מימרות האמוראים לדברי סתם התלמו,ד כשעסקתי בשנות השבעים
בשאלות המתודולוגיות האלה ,היה לקדם הסתכלות חדשה בראיית סוגיה .המימרות אינן אך ורק

This study suggests that the anonymous stratum of BT differs from the
attributed material in this Talmud. Much explicit conceptualization occurs only
in the anonymous stratum, as do numerous specific applications of principles
to particular cases - often, very creative and innovative applications of these
dev~loped ...

חלק מחלקיה של הסוגיה ,אלא גם יש להן קיום ספרותי בנפרד מן הסוגיה ,כמו הברייתות .הנחה

than

זו הביאתני להתמקד באותו זמן לא בסתם התלמוד אלא במימרות ,והצעתי את איסופן וקיבוצן

attributed conceptualization, and this suggests that the anonymous material,

בכדי לעמוד על טיבן וסגנונן .דיברתי על ייחילוצן" של המימרות מן השקלא וטריא ו"מיונ",ן כדי

or at least a large part of it, is later than attributed material ... this conclusion,

לעמוד על טיבן הספרותי ותוכנן ההלכתי ,וזה לשוני באותה שעה:

which is widely accepted by scholars... is also buttressed by the analysis of

principles. Anonymous conceptualization thus seems more

rabbinic conceptualization.
קיבוצם של ניסוחי האמוראים בנפרד מדברי סתם התלמוד יעמיד לחוקרים של המשפט

התלמודי ,תולדות ישראל ,ולשון החכמים ,קורפוס מהימן של דברי מסורת וקבלה ,בניגוד

The principal contribution of the anonymous stratum of BT to the development
of rabbinic conceptualization is the explicit formulation of complex, abstract

לסתם התלמו,ד שהרבה מדיבוריו באשר הם שקלא וטריא הנם בהכרח דחיות והעלאת
אפשרויות בחינת ייאם תמצי

16

concepts and legal principles.

לומר"13 .

הווה אומ;ו אוצר המימרות ,על משקל אוצר ·הברייתות ,בשניהם יש ניתוק מקורות ספרותיים
מובהקים מן המעטפה העוטפת אותם .אולם ,ראוי היה לומר ,שיש בכוחה של הפרדה זו להעמיד
שני קורפוסים הניתנים לאפיון בפני עצמם ,זה של מימרות האמוראים ,וזה של דברי סתם

התלמוד .באותה שעה הייתה תשומת לבי מרוכזת בשחרור המימרות מן המשא ומתן של הסוגיה,
והזנחתי צדדים חשובים בבירור טיבו של סתם התלמו;ן בנוסף להיותו משא ומתן ,ולהיותו מקשר

מתוך עיונינו בשנים האחרונות עמדנו על דרכי סתם התלמוד ,לשונותיו ,והמינוח המיוחד שהוא

טבע ,וכעת הללו ידועים ומוכרים לנו ,למרות החפיפה החלקית לסגנון לשון המיוחס לאמוראים,
מינוחם ודרכי חשיבתם ,חפיפה הדורשת לפעמים חקירות נוקבות לשם הסקת מסקנות שיו:ן
אולם ניתן בזהירות לתעד את דרכו ולשונו של סתם התלמוד ,ולהכין לשם תיעודו קורפוס חדש,
אוצר לשון סתם התלמוד.
כבר הורגלנו לסימני ההיכר של סתם התלמוד  -משא ומתן והפשטה על מונחיהם ,וביביהם

בין יחידות של דברי האמוראים ,ראוי היה להאריך את הדיבור על קווי ייחודו מבחינת סגנונו,

סימנים מובהקים וידיים מוכיחות ,ויש שאנו תמהים לראות כיוצא בהן אף אצל מימרות

תוכנו ,תפיסותיו ודרכי חשיבתו .אמנם עסקתי בכמה תופעות ספרותיות של סתם התלמו,ד וכן

האמוראים ,עד שמבצבצת ועולה שאלה פשוטה .וכי לא ירצו בעלי התלמוד להשתמש אף בשמות

בשלילת היותו עור אחד וקול אחד )אלא תכופות יש בו יישני בעלי גמרא" ,האחד העונה על דברי
קודמו(14 ,

אולם הפן החשוב של תוכנו המיוחד ודרכי חשיבתו של סתם התלמוד שטופל פחות

מדי בעבודתי לא הוזנח על ידי חוקרים אחרים.

האמוראים כדי לקדם את מטרותיהם ,ולמה לא יגוונו את סוגיותיהם במשא ומתן חי בין אישים
נקובי שם? הייחוס הספרותי החופשי הוא כלי עתיק ,שיש לו שימוש רצוף מן הספרים החיצוניים

ועד למדרשים המאוחרים .אם אכן כלי זה הופעל 'גם על ידי בעלי סתם התלמוד  -כיצד ניתן
להבחין בו?

 10תלמוך ערוך ,הנוסח ,עמי •8

 11תלמוך ערו,ך הנוסח ,עמי  ;18-16תוספתא עתיקתא ,עמי  ,434העי  ;52תגובה.
 12ראה להלן ,נספח.
 13על ךרך חקר הסוגיא ,עמי ) 312לעיל ,עמי (. 30
 14ראה תלמוך ערוך ,הנוסח ,לעיל ,עמי  55והעי  92והנסמן שם.

 15ראה כהן ,לזיהויין.

 16מוסקוביץ ,חשיבה ,עמי •350 , 357
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ירושלמי פסחים " ה; לז ע"ד

אותן תכונות שהורגלנו בהן כאפיון דברי סתם התלמוד הן הן טביעות האצבע המעניקות

ראבי"ה ח"א סימן שפג ,עמי ] 411בסוגריים
שחזור של הגר"ש ליברמן[

סבירות גדולה די הצורה כדי שלא ילקה הניתוח במעגליות.

הרבה פנים לתופעה שבה באים דברי סתם התלמוד עם שם אמורא .נתייחס קודם לסוגים
מוכרים יותה ואחר כך נעמיד על דרך רחבה יותר שאנו מוצאים לאחרונה.

63

תני אין אומריי זמן אלא בשלש רגלים בלבד

ובירושלמי בערבי פסחים גרסינן

אמר רבי מנא מתניתא אמרה כן בחג המצות

תנא אינו אומר זמן אלא בשלש רגלים
אמר ריב מנא מתניתא אמרה בחג המצות בחג

ובחג השבועות ובחג הסכות

השבועות ובחג הסוכות

דיבור של סתם התלמוך ,שספר הלכות גדולות מכנה אותו בשם אמורא
הלכות גדולות

בבא מציעא פג ע"א

אמר רבה שבועה שלא בכונה שברתיה,

אמי רבה שבועה שלא בכונה שברתיה
ואתא ר' יהודה למימר שומי חנם ישבע נושא

תני כל שכתב בו מקרא קודש צריך להזכיר בו

תני כל מה שכתב בו מקרא קודש צריך להזכיר
בוזמן

זמן

אמר רבי תנחומא ויאות מי שראה תאינה

בכורת שמא אינו צריך להז.כיר זמן
הרי ראש השנה ויום הכיפורים '[.וכו]

ומקשיבן על דברי רבי מנא
הרי ראש השנה ויום כפורים ]וכו :אמר רי מנא

הדא דת מר דבר תורה אבל אומר זמן בר"ה
ויוה"כ מהלכה[

שכר ישלם האי כדיניה והאי כדיניה ואתא ר'

כיון שהם באים לפרקים ואינם רגלים צריך

אלעזר למימר אין גמרא כרי מאיר ומיהו תמה

להזכיר זמן .ולא יכולתי לעמוד על היעקר של

אני אם יכולין זה וזה לישבע

בשל' שומר חנם משתבע דלא פשע אלא שומר

.אמר ליה אביי

דברי רבי מנא ,שהרי ראש השנה ויום הכפורים

שכר היכי משתבע כי לא פשע נמי שלומי בעי

תינח שומר חנם משתבע דלא פשע אלא שומר

כתיב בהו מקרא קודש ואמאי הני דא.ורייתא והני

ואפלו שומר חנם התינח במקום מדרון שלא

שכר אמאי משתבע אע"ג דלא פשע שלומי בעי

דרבנן .גימגום.

במקום מדרון מי מצי משתבע דלא פשעואפלו

ואפילו ש"ח נמי תינח במקום מדרון שלא במקום

במקום מדרון התינח היכא ד,ליכא ראיה היכא

מדרון מאי איכא למימר ואפילו במקום מדרון

דאיכא ראיה ניתי ראיה ונפטר דתניא איסי

נמי תינח היכא דליכא עדים היכא דאיכא עדים

בן יהודה אומ' אין רואה שבועת ייי תהיה בין

לייתי עדים וליפטר ,דתניא איסי בן יהודה אומר

שניהם יש רואה יביא ראיה ויפטר.

)שמות כב ,ט ,י( אין רואה שבועת ה' תהיה בין
שניהם הא יש רואה יביא עדים ויפטר.

הקושיה הארוכה ,המתחילה ייבשלי/תינח שומר חנם משתבע" נושאת על פניה את סגנונו של

סתם התלמוד .ואילו בספר הלכות גדולות :ייאמר ליה א ביי !!"
קושיא אחר מימרת רבה ,הלא תלמידו

כאילו לומר ,מי ראוי להקשות

אביי!! 17

ודומה שכאלה רגות שהתלמוד עצמו קובע שמות אמוראים בקושיות ובלשונות אחרים כדי
לשבר את האוזן ,בחינת מי היה ראוי לומר דבר זה.

מימרות כפולות
סוג אחר הוא מימרות כפולות המיוחסות לאמורא אח,ד שהוא האומר הלכה והוא הבא ליישר
אותה לאחר שהקשו עליה .פתח דבר יש לנו בשינויי הנוסחאות לומר שהמימרא השנייה הושמה
בפי האמורא בידי סתם התלמוד .וכבר עסק הגר"ש ליברמן במעין זה בירושלמי:

לאחר ששחזר ליברמן את הירושלמי שהיה לפני הראבי"ה קבע שהתירוץ מפי רי מנא בגרסתו

הוא הוספה על הירושלמי העיקרי .בגירסא שהיתה לפני הראבי"ה הקשו על מימרות ר' מנא ,ושב

ר' מנא עצמו ודחה את הקושיא .ואילו בעיקר הירושלמי )לפי המשוחזר אף הוא על ידי ליברמן
בתיקון קל( נשאר רי מנא בקושיא ,ואין תירוץ .וזה לשונו של ליברמן:
ואע"פ שלפני הראבי"ה היתה כאן הוספה שאיננה מגוף הירושלמי ...אבל מגירסתו ופירושו
אנו יכולים לעמוד על הנוסחא העיקרית בירושלמי שלפנינו ,והיינו :ייהרי ראש השנה ויום

הכיפורים ו כ וי" והכוונה במלה ייוכוי" היא שהרי גם אצלם כתוב מקרא קודש ולמה לא
יזכיר זמן בהם ,ונשאר

בקושיא18 .

על זאת הוסיף ליברמן בהערה:

אל תתמה על הוספה שנזכר בה שם אמורא ,שכן נמצא כמה פעמים גם בהוספות ,ודווקא
השם רי מנא מצויה

בהוספות19 .

 18הירושלמי כפשוטו ,עמ' . 523
19

ירושלמי פטחיט " ג;לז ע"ד )עמ' (556
רבי יהושע בן לוי אמר צריכה שתהא עבה מילתיה

אמ' זכר לטיט אית תביי תבי צריכה שתהא רכה
מילתיה אמ' זכר לדם

 17תלמוד ערוך ,הפירושים ,עמ' •387-385

"

המשכו :ייעייו א 'iייז ח"ב סי' רב"ו ,ב"ט א.י וכו שם ס' ע"ב :אמר רב מבא צריכים אבו למיחש לתרויהוו"·
אור זרוע ח"ב טימן רני
דאמרי' בירושלמי חרוסת ]חד אמר צריך[

לעשותו צלול זכר לטיט וחד אמר עב זכר לתפוח
אמר רב מבא צריכים אבו למיחש לתרויהוו

ועייו על פי הוספות מיד המחבר ז"ל יברושלמי כפשוטו ,2ביו יורק וירושלים תשס"ח ,עמי  574שהפבה
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רבריו של ליברמן הם כעונים על מה שהקשה רש"י לשבת נה ע"ב :ייאמר רב הונא בריה ררב

גרול הוא" ,וכוונת רש"י כפי שכתב בעל רקרוקי סופרים :ייראלו לא הוזכר שם חכם הייתי אומר
שתלמיר טועה הוסיפו אבל אי אפשר לומר תלמיר טועה יוסיף שם

אמורא"20 .

על כך עונים רבריו

מתקיף לה רב משרשיא אטו אנן לתקוני תכא

מתקיף לה רב משרשיא אטו אנן לתקוני תכא קא

בעינן לתקוני גברא קא בעינן וגברא

בענן לתקוני גברא בענן וגברא קא מיתקן וקאי

קא מתוקן וקאי

של ליברמן ייאל תתמה על הוספה שנזכר בה שם אמוראי'.

אלא אמר

אלא אמר רב משרשיא

ר"פ 21

רכולי עלמא"תר'! .אתכא ו,חר לבתר תכא לא

רכולי עלמא תרי אתכ.א וחר לבתר תכא לא

מצטרף

מצטרפי

באותה הוספה בירושלמי שעסק בה ליברמן כאילו השיב רי מנא על מה שהקשו על רברי אותו
יימתקיף" לה או בלשון אחר ,והתירוץ נאמר בלשון ייאלא אמר רב

פלוני"22 ,

הוי בה רב פפא במאי אילימא במעלה לה מזונות הוי בה רב פפא במא עסקיני אילמי במעלה לה

וכאילו שתי מימרות

ומעלה לה מעה כסף לצרכיה מאי טעמא רמאן מזונות ומעלה לה מעה כסף לצרכיה מאי טעמי

משם רב פלוני .עור יש בין שינויי הגרסאות כרי להראות שהתירוץ ייאלא" וכוי נאמר מפי בעל

ראמי לאחר מיתה קרוש ואלא בשאין מעלה לה רמאן ראמי לאחר מיתה קרוש אלא בשאין מעלה
מזונות ולא מעלה לה מעה כסף לצרכיה מאי לה מזונות ואין מעלה לה מעה מאי יעמי רמאן

סתם התלמור ובלשונו ,והגרסנים הוסיפו את שמו של רב פלוני אחרי ייאלא" ,או שכבר בתלמור

פסחים

מה ע  nב '''כ יטיקו 125

ייאלא"23 .

יביי

ראמי מחיים קרוש

טעמי רמאן ראמי מחיים קרוש
פסחים

'''כ סטי פטרבירג

כתיבית נח ע"ב די שינציני יעיד

רי מנא; כלומר ,שתי מימרות מפי רי מנא .בבבלי פעמים רבות רב פלוני מקשה קושיא ,בלשון

עצמו הוסיפו את שמו של רב פלוני אחרי

פסחים קי ע"ב דפיס ינציה

פסחים קי ע"ב '''כ מינכו  6יעיד

יהושע מעבירם ,כתיב" ,ופירש 'רש"י :ייקשה בעיני שם החכם הנזכר כאן ,כי אומר אני שטעות

65
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אלא אמי רב פפא

אמי ליה אביי תרצת כזית פחות מכזית מי

אמי ליה אביי ]תרצת[ בכזית פחית מכזית מי [מ]

לעולם במעלה לה מזונוי ואינו מעלה לה מעה

מתרצת

תרצת

כסף לצרכיה

אלא

אלא אמי אביי

הא והא רי שמעון בן אלעזר היא ולא קשיא הא

הא והא רי שמעון בן אלעזר ולא קשיא כאן

ובכלל ,שתי מימרות מאותו חכם ואחת בסגנון הרגיל אצל סתם התלמו,ד יש והגרסנים הוסיפו

במקום לישה והא שלא במקום לישה

במקום לישה וכאן שלא במקום לישה

הכא במאי עסיקיני כגון שמעלה לה מזונות ואין
מעלה לה מעה כסף לצרכיה

אחר משני אזכורי השם ,כגון לפני ייתרע" כפי שהוא בהוריות ז

היריית ז ע nב ב  ' nיבזה ב ' n

היריית ז ע nב דפיס ינציה

'1

פריז

א"ל רבא אטו שני מקומוי רגמי

אמר ליה רבא אטו שני מקומות גרמין

11

ע"ב24 :

אלא

אלי אי רבא

,אפילו יתבי בחר מקום וכיון רקא מורו בתרי

אפיי יתבי בחר מקום כוון רקמורו בתרי איסורי

איסורי חטא בפני עצמו הוא

חטא בפני עצמו הוא

11

ללשון ייאמי רי מנא שניה הוא יום טוב שאין חייבין עליו כרת" בשרידים מירושלמי פסחים ,ו) ב; לג ע"ב(
החסרים בנוסח כ"י ליידן )והושלמו כעת במהדורת האקדמיה ללשון העברית( .אבל שם יש דומות.
 20לסוכה ,עמי  ,22וכמהרש"ל במחלוקת עם המהרש"א )ופרופי שלמה זלמן הבלין הוסיף במעמד

!l
'l
11

1I

ההרצאה :אף מהר"ם לובלין כן(.

מוסקבה
מינכן

 21ייהאשה רבה" ,עמי  ,378העי  j7תלמוד האיגוד ,גיטין פרק טי )ייהמגרש"( ,הסוגיא השלישית.

 22בין אם הוא המתקיף ובין אם הוא המותקף .ר"ש אברמסון כתב :ייברגיל כשאומרים אמר ר"פ ,ומקשים

1I

באשר למונח

!i

עליו ואומרים אלא אמר ר"פ ,החוזר בו הוא אותו אמורא" )מבוא התלמוד לר"ש חפני ,עמי (. 16

מוסקבה 594

יימתקיף" ראיתי שהמתרץ הוא על פי רוב המתקיף.

 23כשהניסוח אחרי ייאלא" הוא כניסוח מימרא )דלעיל בתיקון שתיקנו בו על פי קושיא( ולאו דווקא

ורב נחמן אמי הוראה היא

תדע

מינכן

1017

141
95

ורב נחמן אמי הוראה היא

ורב נחמן אמי הוראת היא
יורב נחמן אמי הוראה הוא

אקוספודר אי רב נחמן

טריקן  111אמי רב נחמן בר יצחק
די פזרו

שכל התורה כלה אין עד אי נאמן והבא

נאמן

תדע

שכל התורה בלה אין עד אי נאמן והכא

>תדע<

רבכל התורה בולה אין עד אחר נאמן והביא מדרבנן מהימן

נאמן

תדע

דבכל התורה כולה אין עד אחד מהימן והבא מהימן

תדע דהוראה הוא

דבבל התורה כלה עד אחד לא מהימן והבא מהימן

תדע דהוראה היא

דבלב התורה כולה עד אחד לא מהימן והכא מהימן

ורב נחמן אמי הוראה היא אי רב נחמן תדי דהוראה היא דבכל התורה כולה עד אחד לא מהימן והבא מהימן

כסגנון סתם התלמוד ,כבר טען חיים קליין שהוא כמו ייאלא אי אתמר הכי אתמר" ,וזה לשונו :ייכשם שהסקנו

למעלה ,שהנוסח השני המובא בלשון אא"א הוא מצאת בעלי הסברא מהמימרא העיקרית והתגובה שעל ידה ,כר
עלינו להסיק שהמימרא המתוקנת המובאת בלשון יאמר ליה רי פלוניי שעל ידה .בעלי הסברא השתמשו ביאלא

 24ראה להלן .וכמה סוגי גרסה יוצרים דברי אמורא במקום שאינם ,כגון ייאלא" שנעשתה ייא"ל" )ראה
פרידמן ,תוספתא עתיקתא ,עמי  (. 171אמור אפוא ,אף כשאין תיעוד בגרסאות ששרדו ,אם דברי אמורא הם

של המונח יאלא אי איתמר הכי איתמרי בתלמוד הבבלי!' ,תרביץ לא ]תשכ"ב[ ,עמי (. 34

כסגנון סתם התלמוד ,יש פתח לדבר.

אי אתמרי וגם ביאלא אמר פלוניי כאשר מצאו בנוסחה הראשון ועליה קושיה ממקור תנאי ותו לא" )יימשמעותו

שוב למימרות האמוראים וסתם התלמוד בסוגיות הבבלי
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הלשון יידהוראה היא" הוא תוספת פירוש המגדירה את שיטת רב נחמן ,והיא כופלת את האמור

א"ר אלעי מחלוקת לפני זריקה אבל לאחר זריקה דברי הכל הטמא בטומאי והטהור

להלן :יימאי טעמא לאו משום דהוראה היאי :יש עדי נוסח שהוספה זו נכנסה בהם לפני ייתדע"

יאכל ולפני זריקה במאי פלגי אמי רב פפא בציץ מרצה על אכילות קמיפלגי רבנן סברי

ויש אחרי תדע .בדפוסים היא נכנסה פעמיים ,הן לפני תדע הן אחריה ,ולא עוד אלא הראשונה

הציץ מרצה על אכילות ורי יהודי סבר אין הציץ מ]ר[צה על אכילות א"ל רב הונא בריה

נושאת כעת את שמו של רב נחמן במימרה כפולה :ייורב נ ח מ ן אמי הוראה היא אי רב נ ח מ ן

דרב נתן לרב פפא והא עולין דציץ מרצה על העולין ופליגי דתנן נטמא אחד מן הבזיכין

תדע" וכו :וכבר הצביע פרופי צבי אריה שטיינפלד על עיקר דבר

רי יהודי אומי שניהם יעשו בטומאה לפי שאין קרבן ציבור חלוק וחכמים אומי הטמא

זה25 .

גם בדברי אגדה מצאנו יימימרה" שנוצרה כחוליית קישור אלגנטית המיועדת לגשר בין שתי
פסקאות

בטומאנ:יו והטהור ,בטהרתו ו עוד ה א מ 'רב אשי ת"ש ר' יהוד' אומ' אפילו שבט

אחד טמאוכל השבטים טהורין ]יעשה[ בטומאתו לפי שאין קרבן ציבור חלוק .והכא מאי

שבסוגיה26 .

הציץ מרצה איכא ו עוד ה א מי רבי נאת ייש ניטמא אחת מן החלות או אחד מן
די יוחנן

הסדרים ר' יהודי אומי שניהם יצאו לבית השריפה לפי שאין קרבן ציבור חלוק וחכמי אומי

נקיטת שמו של חכם על דברים שהושמו בפיו על ידי סתם התלמוד היא תופעה רחבה בהרבה
מעבר למה 'שניתן לתעד על ידי שינויי הגרסאות .כדי להשיג את התוצאה הרטורית הדרושה,
התלמוד מביא את הדברים בשם חכם פלוני ,ולפעמים חכם המתאים לאותו עניין הנידון .ושמות
החכמים הידועים ביותר בולטים בתפקידים הללו ,ואולי בראשם רבא .השמות רי יוחנן ורי אלעזר

עשויים לייצג ידיעות מארץ ישראל שבמקורם לא נאמרו משמם ,או להופיע כסמכות לענייני
הלכות התנאים .וכבר הצביע זכריה פרנקל על יימאמרים בבבלי על שם רי יוחנן ובירושלמי
הובאו בסתם" ,ובלשונו ייזה מורה שהבבלי קורא לפעמים ישיבת טבריא על שם רי

יוחנן"27 .

אנו

רואים שזו תופעה ספרותית רחבה מאו:ד

באגדת החורבן ייקמצא ובח קמצא" רי יוחנן הוא המציג את הסיפור והמסיים בו .בלשון

הסיום :ייא"ר יוחנן ענוותנותו של רי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו" וכוי )גיטין נו (.א"ע
הרי"ן אפשטיין ,כדוגמה למה שקבע שרי יוחנן ייהיה גם יתנאי שונה ברייתות" רשם את הנידון
הזה :ייגיטין נו א :א"ר

יוחנן...

ענוותנותו

כוי =

תוסי שבת פט"ז ו )בפי רי

יוסי("28 .

אולם ,בספר

חמש סוגיות ,בפירוש הסוגיה בידי יאיר פורסטנברג ,נאמר :יינראה כי הבבלי תלה את המימרות

במי שבעיניו הם נציגים של המסורות האיץ

ישראליותי29 :

אמור מעתה ,אין זו מימרה היסטורית

של רי יוחנן אלא הבבלי מעצב את הדברים בשמו.
על גרסת הדפוסים יירי יוחנן" בגיטין פב ע"ב ,תחת גרסת יירבנן" בכתבי הי,ד כתבתי :ייהיו

כאלה שגרסו כאן ירי יוחנ:ך בהיות רבי יוחנן אמורא ארץ ישראלי העשוי לחלוק על רבי ינאי...
כפי שהתלמוד עצמך נוטה לפעמים ליחס שמועות מארץ ישראל לרי

יוחנן"30 .

יש שרי יוחנן בא לתרץ דיון בבלי ארוך לגבי דעתו של תנא מן התנאים ,ונאמר בסיום הסוגיה:
ייאלא א"ר יוחנן תלמוד ערוך בפיו של" תנא זה כך וכה כבמנחות טו ע"א ודף סו ע"ב.

הטמא בטומאתו והטהור בטהרתו ואם איתה לפי שאין הציץ מרצה על אכילות מיבעי ליה
אלא א"ר יוחנ' תלמוד ערוך בפיו שלר' יהוד' לפי שאין קרבן

ציב ו ר ח ל ו ק )מנחות יד ע"ב -

טו ע"א )כ"י וטיקן (. 120

ורי עקיב' מחייב כו' אמ' רב כהנא אומ' היה ר' עקיבא מירוח הקדש אינו פוטר מתיב רב

ששת מותר שלש סאין הללו מה היו עושין בו יפדה ונאכל לכל אדם וחייב בחלה ופטור מן
המעשרות ר' עקיב' מחייב בחל' ובמעי אמרו לו פודה מיד גיזבר יוכיח שחייב בחלה ופטור
מן המעשר' ואם איתה דמירוח הקדש אינו פוטר מאי קאמ' ליה היא היא ועוד איתיב' רב
כהנא בר תחליפא לרב כהנא בר מתתיה ר' עקיב' מחייב בחלה ובמעשר לפני שלא ניתנו

מעות שלא בצורך להן א לאא ייריו ח נ 'תל מ ודע רו ך ה ו א ב .פיו ש ל ר'
ע ק י ב' ש ל אני תנו מ עות אלא ל צ ורך ל ה ן )מנחות סו ע"ב כ"יוטיקן(.
ועל אלה כתב הר"ח אלבק:
נמצא שמאמר אזנורא נדחה מפני איזו קושיא ונאמר ייאלא א"ר פלוני" ,וזה האחרון לא
אמר טעמו מפני הקושיא על האמורא האחר ,ראה למשל מנחות ט"ו אי :א"ל רב הונא
בריה דרב נתן לרב פפא וכו' ועוד אמר רב אשי ת"ש וכוי ועוד אמר רבינא ת"ש וכו'

א לאא ייריו חנן 'וכו ',וכזה ש  !;Iס"ו בי :מתיב רב ששת וכו' ועוד איתיביה רב 'ככנא
בר תחליפא לרב כהנא וכו' א לאא ייריו חנן

וכו ',ועוד הרבה31 .

כוונתו של אלבק היא שאכן ר' יוחנן הוא שאמר ייתלמוד ערוך הוא בפי ר' יהודה" ו"תלמוד
ערוך הוא בפי רי עקיבאי ',אלא שר' יוחנן לא אמר כן כדי לתרץ את קושייתם של אמוראי בבל

המוזכרים כאן מכמה דורות ,עד רב אשי ורבינא .אלא שלא מצינו שרי יוחנן אמר כן ,ולדעתנו

הבבלי בדרך תירוץ הוא שמשתמש בשמו של ר' יוחנן כמי שראוי לומר דבר מפי התנאים.

32

 25השווה שטיינפלד ,עמי  88והעי •62
 26ראה מאמרי דמא בן נתינה ,עמי ) 90-89להלן ,עמי (. 439-438

 27מבוא הירושלמי ,מח ע"א .משה בנוביץ כתב :יינרא.ה שחומר ארץ ישראלי הגיע לבבל ללא ייחוס,
ובבבל יוחס לרבי יוחנן ,אך למעשה מדובר בברייתא" )פרק שבועות שתים בתרא ,עמי  ,267וראה עמי 300
והעי (. 16
 28מבוא ,עמי  239והעי •6
 29עמי . 104
 30חמש סוגיות ,עמי . 144

 31לחקר התלמו,ד עמי  ,166העי  ,4והשווה מבוא המשנה שלו ,עמי  ,125העי  .16השווה גם ווייס,
,מחקרים ,עמי

.242

 32כפי שאומר הבבלי על רי יוחנן עצמו :ייאלא תלמוד ערוך הוא בפיו של רי יוחנן הא מני אדמון היא"
)שבועות מ (,ב"ע והשווה בבא מציעא צט ע"ב :ייאמר ליה רבי יוחנן הדר ביה שמואל מההיא ",וראה בפרוטרוט
תלמוד ערו,ך הנוסח) ,לעיל ,עמי (. 53-52

שוב למימרות האמוראים וסתם התלמוד בסוגיות הבבלי
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מכאן צא וראה כמה דיבורים בבבלי בשם אמורא שמנצנץ מהם סגנונו של סתם התלמו,ד
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עדי מסירה כרתי

וכל אחד יוכרע לפי מקומו ולפי עניינו ולפי סגנונו .טול ,לדוגמה ,בפסחים כט ע"א ,עם המונח
בסוגיה הארבע עשרה של גיטין פרק תשיעי )פו ע"ב( אנו שונים:

ייואזדו לטעמייהו".
ואזדו לטעמייהו דאיתמר האוכל שאור של נכרי שעבר עלין הפסח לדברי רבי יהודה רבא

משנה

אמר לוקה ורב אחא בר יעקב אמר אינו לוקה רבא אמר לוקה לא יליף רבי יהודה שאור

שנים ששלחו שני גיטין שוין ונתערבו ,נותן שניהם לזו ושניהם לזו ,לפיכך אבד אחד מהן

דאכילה משאור דראייה ורב אחא בר יעקב אמר אינו לוקה יליף שאור דאכילה משאור

הרי השניבJפל.

דראייה.

גמרא

ובספר תוספתא עתיקתא:

מאן תנא?

קשה לי לראות בכאן מימרותיהם של רבא ורב אחא בר יעקב עצמם ,והיא כשיטת הסוגיא

כח סע"ב  ...ונראה סביר לומר שכאן סיכמו בעלי הגמרא את השיטות שנאמרו לעיל,
ואמרון כאן בלשון ייואזדו לטעמייהו דאיתמר" ,ואינם אלא דברי

הגמרא33 .

בסיום הסוגיה הראשונה של גיטין פרקט נאמרה מפי ר' אבא מימרה קצרה מאוד אשר כולה

שאלה המתחברת לנאמר לפניה ,וזה לשון השאלה :ייבעי רבי אבא בקידושין היאך ".עם שאלה זו
בא הסבר ארוך בלשון התלמו,ד ותשובה ארוכה בשם אביי בלשון ייאם תמצא לומר" )פב (.ב"ע
וכתבתי על כך בספר חמש סוגיות:

אמר ר' ירמיה דלא כר' אלעזר ,דאי ר' אלעזר ,כיון דאמר עדי מסירה כרתי ,הא לא ידעי
בהי מינייהו קא מגרשה .אביי אמר אפי' תימא רי אלעזר ,אימא דבעי ר' אלעזר כתיבה

לשמה ,נתינה לשמה מי בעי?
הגדרת שיטת ר' אלעזר כ"עדי מסירה כרתי" )כנגד זו של ר' מאיר ייעדי חתימה כרתי"( מפורשת
בהרבה סוגיות של סתם התלמוד ,וכבר הכריעו החוקרים שמונחים אלה ,ושיטת ההכללה הבאה
איתם ,אינם ידועים בדברי

האמוראים37 .

בנידון שלנו דומה שאין די בצמצום מימרת רי ירמיה

למילים יידלא כר' אלעזר" ודברי אביי למילים ייאפי' תימא ר' אלעזר ",שהרי כל ההקשר יש בו
ידיים מוכיחות של סתם

התלמוד38 .

הסגנון של משא ומתן יידלא כר' פלוני" מופיע על פי רוב

האם הדברים הללו כאן ה.ם בגדר מסורת ,שהשתלשלה מרבי אבא ואביי עצמם עד

בדברי סתם התלמוד ,וכמעט שאינו בא בדברי אמוראים נקובי שם

שנקבעו בסוגייתנו ,או שמא התלמוד הוא ששם את הדברים האלה בפי רבי אבא ואביי,

זו בקביעת הגדרת השיטה ייעדי מסירה כרתי".

חכמים המוזכרים יחד בכמה מקומות בש"ס...

כלל39 .

הרי"ף התעלם מסוגיה

כאן עלתה שאלה אם לפנינו מימרות ר'

אבא ואביי עצמם ,או הגמרא היא שניסחה את הדברים בפיהם .שני דברים עשויים

להטות לאפשרות השניה :האופי העיוני של חקירה במושגים מופשטים בשיטות ר' אליעזר
וחכמים ,וסגנון לשון הדיון הדומה ללשון סתם התלמוד בכל מקום ,ואין בו סממני לשון
מימרות אמוראים34 .

בתלמוד האיגוד לפרק ט בגיטין )בדפוס( העליתי בסוגיה השלישית כמה וכמה נקודות לגבי
מחלוקת אביי ורבא שם המטות לראותה כדברי סתם

התלמוד35 .

בין השאר :אין היא עומדת

ברשות עצמה אלא קשורה לברייתא שלפניה בסוגיה בלשון רמיזה קצרה :ייהיא היא" ,וזו המימרה
כולה .וכן עיקר שימושה של מחלוקת זו אינו אלא כחיבור כדי ליצור משא ומתן רצוף בין שלוש
ברייתות הקבועות מכבר בקובץ

אחד36 .

 37ייהמשפט יור' אלעזר היא דאמר עדי מסירה כרתיי ,אין הכרח לייחסו לאמוראים הנ"ל ,ונראה שהמשך
כזה בכל המקומות הוא מאוחר לאמוראים הנ"ל ,וקרוב לומר שזה מאוחר לתקופת האמוראים בכלל" )פלדבלום,
לשמה בגט ,עמ'  (; 242ייאינו לשון אמוראים בשום מקום" )פרידמן ,קידושין במלוה ,עמ' עב ,העי  (; 170ייברור
שבבבלי דיבורים אלה אינם בפי האמוראים ,אלא תוספת של בעל הגמרא  ...וקרוב לומר שבכל מקום בבבלי
דבורים אלה אינם במימרות האמוראים אלא הוספות בעלי התלמו.ד  ..וכפי שבעלי התלמוד רגילים להוסיף
ולציין שיטת תנא בסגנון ·דאמר ) .....פרידמן ,על דרך חקרהסוגיא ,עמי ] 300לעיל ,עמי  [21הע'  ,58עיין שם(.
ועיין כרך הנוסח ,עמ'  ,438הע'  , 10והנסמן שם.
 38ראה ייכתיבה לשמה" לאורך המסכת.

 39כך המצב גם בירושלמי .אולם הנה מצאנו כך בסוגיית רי ירמיה ,רבא ואביי דווקא! בבלי שבועות יג
ע"ב :יימאן תנא? אמר רי ירמיה דלא כרי יהודה ,דאי רי יהודה ,האמר כהנים יש להן כפרה בשעיר המשתלח.
ומני? רבא אמר רי שמעון היא ,דאמר כהנים אין להם כפרה בשעיר המשתלח ]עיין בעדי הנוסח[ .אביי אמר
אפיי תימא רי יהודה ,הכי קאמר מעתה אין להם כפרה בטומאת מקדש וקדשיו? כשהוא אומר יכפר על הכהנים

מצינו שיש להן כפרה בשאר עבירות ,וכמו דמצינו שיש להן כפרה בשאר עבירות ,כך יש להן כפרה בטומאת
מקדש וקדשיו ,במה הם מתכפרין? מוטב שיתכפרו בפרו של אהרן שהרי הותר מכללו אצל ביתו ,ואל יתכפרו
בשעיר הנעשה בפנים שהרי לא הותר מכללו .ואם נפשך לומר? הרי הוא אומר בית אהרן ברכו את הי

וגו· ...

כמו כן ביומא סו ע"א :ייואילו בני אהרן עם קדושך לא קאמר ,מאן תנא? אמר רבי ירמיה ]בין עדי הנוסח :רבא[
 33עמי  ,164הע' •36
 34עמ' •164,162

 35ייאיבעיא להו הרי זה גיטיך ע"מ שתאכלי בשר חזיר מהו אמר אביי היא היא רבא אמר אפשר דאכלה
ולקיא" )גיטין פד (.א"ע על ייאיבעיא להו" ראה להלן בסמוך.
 36עיין שם בפרוטרוט.

דלא כרבי יהודה .דאי כרבי יהודה הא אמר יש להם כפרה כשעיר המשתלח .אביי אמר אפילו תימא רבי יהודה,
אטו כהנים לאו בכלל עמך ישראל נינהו" .ועיין רייזנר ,עמי  ,430שכתב על סוגיית רי ירמיה זו שבשבועות:
יייש להעיר שרי ירמיה ראה את עיקר תלמודו בארץ ישראל ,וא;ננו שייך בדיון רבהוא ואבייי" שם ביקש ליישב
J

שדברי ריירמיה ואביי באו ממקומות שונים ,וצורפו .אולם ,לאור הסגנון ודברינו בפנים קרוב לומר שאף שם

זו סוגיית סתם התלמוד .ועיין חולין פ ע"א ,תמורה לא ע"ב.

סוגיות בחקר התלמוד
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שוב למימרות האמוראים וסתם התלמוד בסוגיות הבבלי

על פי ההערות הללו ניתן לחזור ולעיין בכמה מקומות שהמובא בהם בשם אמורא נראה

לנו כחורג מסגנון המימרות ,ומתאים לסגנון סתם

התלמוד40 .

על הדיבור הארוך "לכ"ע ישנה

לשכירות מתחילה ועד סוף" הבא בבבא קמא צט ע"ב בשם רבא ובקידושין מח ע"ב בהצעת ייואי

בעית אימא" העיר תלמידי שלום קרבסי בעבודה סמינריונית" :ייאומן קונה בשבח כלי .. '.איננו
מופיע בספרות

האמוראית...

אמנם בסוגייתנו 'מצוטט' רבא כמחזיק בשיטה

זו...

ואם כן הרי

ואציין דוגמה מתחילת פרק תשיעי של גיטין )פב (:א"ע

המגרש את אשתו ואמר לה הרי את מותרת לכל אדם אלא לפלוני
גמרא

.1

ההסבר שמופיע אצלנו בשמו

המושג הוא במקורו של רבא! במסכת קידושין מופיע דיון דומה ...
של רבא מופיע בקידושין כ'איבעית אימא .. '.ייתכן ששמו של רבא כבעל המימרה איננו אותנטי"
וכו '.הצעתנו דלעיל משווה מסגרת רחבה יותר לתחושה נכונה

71

איבעיא להו ,האי ייאלא" חוץ הוא או על מנת הוא? חוץ הוא ,ובחוץ הוא דפליגי רבנן

עליה.דר' אליעזר ,דהא משייר ליה בגט נאבל[ בעל מנת מודו ליה ,מידי דהוה אכל

תנאין זעלמא ,או דילמא על מנת הוא ,ובעל מנת הוא דפליג ר' אליעזר עלייהו דרבנן,

זו41 .

אבל בחוץ מודי להו ,דהא משייר ליה בגט !
.2

אמוראים המגיבים לדברי סתם התלמוד

אמר רבינא תא שמע כל הבתים מטמאי' בנגעים ,אלא של גוים .אי אמרת בשלמא חוץ

הוא שפיה אלא אי אמרת על מנת הרא .על מנת דלא מיטמו ·בתי גוים הרא דמיטמו
בתי ישראל ,הא מיטמו בתי גוים לא מיטמו בתי ישראל? ועו,ד בתי גוים מי מיטמר?

כעת לצדו השני של מטבע .כפי שהורגלנו ,ניתוק המימרות מסתם התלמוד נשען במידה רבה על

אחוזתכם אמר רחמנא ,אחוזתכם מטמא בנגעים ולא בתי גוים מטמאין ,אלא לאו ש"מ

התובנה שבעלי סתם התלמוד הקדימו וקבעו שאלות לפני מימרות האמוראים ,והללו ,שמטיבן הן

חוץ הוא ,ש"מ!

מימרות עצמאיות העומדות ברשות עצמן ,ייחשבו כעת כתשובות לאותן שאלות .בירור זה אכן
היה אחד מן הכלים העיקריים בהכרת אי-תלות המימרות בסתמא שלפניהן ,כשם שמקודם ביקשו

המימרה של רבינא כולה איננה אלא הבאת משנה בלשון ייתא שמע" ודיוק ממנה .ייתא שמע"

החוקרים לראות ב"תשובות" האלה הוכחה לסתמא קדומה ,שהאמורא בעל המימרה פונה אליה

איננה יכולה לעמוד באוויר ,ואין בינה לבין המשנה אלא שאלה בסגנון של ייאיבעיא להו ".אפילו

וכבר תמה בעל כללי שמואל :ייהאיך מצינא למימר דהאמורא משיב לסתם

אם נניח שישנן שאלות של ייאיבעיא להו" מדברי האמוראים )וספק אם יש להניח כן( ,בוודאי

ומגיב

לשאלתה42 .

רבות מהן מדברי סתם התלמוד הן ,וזו אחת מהן.

הגמרא43 ".

אולם כל זה טוב ריפה בשעה' שאכן המ~מרה מובנת כשלעצמה ,כמקור בודד העומד על רגליו

כבר הבאתי במבוא על דרך חקר

הסוגיא 45

מדברי חיים קליין :ייאיבעיות רבות של התלמוד

שלו ,או כמתייחס למקור קדום ממנו ,משנה; ברייתא ,או מימרה אחרת .אולם ,בשעה שההפך

בלשון איבעיא להו הינן קונסטרוקציות של הסברא ".אם נביא בחשבון גם את דרכי החשיבה

הוא הנכון ,אין לאנוס את המימרא להתנתק מדברי סתם התלמו,ד שבלעדיהם אין לה קיום כלל,

והמינוח ,עלינו להסיק שהרבה ייאיבעיא להו" הן שאלות שהוקדמו למקורות כדי לנהל בהם
חקירה על דרך סתם

וכאילו תלויה היא על בלימה.
וכבר העליתי במבוא להשרכר את האומנין על הכלל של עצמאות המימרה:

איבעיא להו יש אומד לנזקין ,או אין אומד לנזקין? מי אמרינן לקטלא הוא דאמדינן ,בהכי
נפקא נשמה בהכי לא נפקא נשמה ,אבל לנזקין כל דהו ,או דלמא לא

ברם אין הכוונה כאן להפוך ייעל-פי-רוב" לחוק ולא יעבור בדרך עקרון מוחלט מלכתחילה.
בתופעות ספרותיות רבות-היקף כזו שלפנינו ,רגיל שאין המעברים חדים לגמרי .ועוד יש

לקורת לעבודה רבה ,והבהרות חדשות בכל התחומים הללו...
ו רבא ש י ,ע~ין o/בועות טז ע"א וחולין לג

ויש לעיין במימרות רבי נא

ע"א44 .

התלמוד46 .

וכגון בבבא קמא צא ע"א:

שנא? 47

אמנם דוד הלבני נוטה לייחס ייאיבעיא להו" לאמוראים ,אולם אף הוא כתב מתחילה :ייאיבעי להן
ות"ש עליה נאמרו בכל תקופות הגמרא ואפילו

אחריה"48 .

על זו שבגיטין פב ע"א כתבתי בספר חמש סוגיות :יירבינא הוא שנזקק לשאלה

זו"49 ,

כלומה

,לשאלת ייאיבעיא להו" של סתם התלמוד העומדת לפני דבריו .הצעה זו באה בכפיפה אחת
עם התחושה שתופעות אלה שכיחות יותר במימרות האמוראים המאוחרים ,כגון רבינא ורב
אשי50 .

 40ועיין היטב האשה רבה ,עמ'  ,435-433ושם על שכיחות התופעה בקשר לרבא ,והשאלות המיוחדות
הכרוכות בכך .אף להלן בסמוך :רבא .בבבא קמא צא ע"א':ייא מ ררב א ,לא קשיא כאן בחבלה ,כאן בבושת",
בכ"י המבורג :ייאמרי".

 41ועיין הלבני ,מקורות ומסורות ,בבא קמא ,עמ' שצב ,הע' . 1

 45עמ' ) 297לעיל ,עמ'  (, 18הע'  .45על ייאיבעיא להו" ראה מבוא לנוסח המשנה ,עמ'  405ואילך.
 46וכך לעיל מגיטין פד ע"א )ייבשר חזיר"(.
 47ועיין בתלמוד האיגוד לבבא קמא פרק שמיני  -החובל )בהכנה( ,הסוגיא הארבע עשרה.

 42ראה מבוא על דרך חקר הסוגיא ,עמ'  296-294והע' ) 42לעיל ,עמ' (. 18-16

 48מקורות ומסורות ,מוע,ד עמ'  ,12הע' •21
 49עמ' . 125

 44וכו '.עמ>  23והע'  .98ההדגשה נוספה עכשיו.

 50כלעיל ,על יד ציון .44

 43סימן שפג .ראה כרך הנוסח ,עמ' •23
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ויש כיוצא בזה מימרות האמוראים שאינן יכולות לעמוד ללא התייחסות לדברי סתם התלמוד

להתחשב בסימני ההיכר של התופעה הראשונה .אם המימרה מנוסחת כסגנון הרגיל במימרות,
אפשר שיש כאן אמורא המגיב לסתם התלמוד ,ואם המימרה מנוסחת בסגנון סתם התלמו,ד לפי

שלפניהן·
פרופ' הלבני מבקש לקבוע תחום מדויק בין התקופות ,ולומר שהמימרות הסתיימו לחלוטין
לפני תחילת

73

סתמות51 .

אולם ספק אם דרכה של תורה היא ללא חפיפות ותופעות

מעבר52 .

על

זה יש לקרוא את דברי הנביא " IJ ~:qל ז5ןץ ~יום ז~5ד ~ם ~1ל.ר ~וי  :I!!gם "ת~5ז )ישעיה סו(, ,ח

לשונות קבועים ותכנים ידועים המאפיינים את סתם התלמו,ד אזי אין התופעה השניה אלא דוגמה
של הראשונה.

היוצאים מן הכלל אינם סותרים את הכלל ,כפי שאינם מוכיחים את הכלל .ומי שטוען לדעה
שהיוצאים מוכ,יחים את הכלל טעה בהבנת הביטוי

ושנינו:

וזרח השמש ובא השמש וגו .. :קודם עד .שלא ישקיע הקב"ה שמשו שלצדיק הוא מזריח
קודם שלא השקיע הקב"ה שימשו שלמשה הזריח הקב"ה שימשו

שמשו שלצדיק חבירו...
שליהושע]] ...ונאמר[[ ונר

אלהים טרם יכבה ושמואל שוכב בהיכל

ה53 :

הלועזי55 .

במקורו היה מוסב ביטוי זה על

הוראה אשר ניסוחה מזהה אותה ומגדיר אותה כיוצא מן הכלל ,ולכן דרכה ניתן לדייק מהו
הכלל56 .

גם בנידון שלנו הכלל של חילוץ המימרות מן המשא ומתן שריר וקיים ,ובו מפתח להבנה
נכונה בסוגיות רבות .כדי לאפשר בדיקת כל מימרה בפנ' עצמה עצמה ,הצענו שיש לחדד את

אפשר להעלות על הדעת כמה דגמים להבנת התופעה הזאת ,ובוודאי כך ייע.שה אגב המחקר

הכרת סממני הלשון של שתי החטיבות על ידי איסוף תכונותיהם באוצר המימרות ואוצר סתם

העתידי בנושאים הללו .צורתן הספרותית של כמה מימרות מלמדת עליהן שהן משתלבות בתוך

התלמו:ד איסוף זה כרוך בבדיקה לעומק של המינוח של התלמוד הבבלי ,אשר מחקרו בימינו

דיון סתם התלמוד ללא אפשרות של ניתוקן ,בין אם יתברר שרישום דיון חי המתנהל כבר בבית

אינו משיג את מה שנתברכנו בו בחקר מינוח הירושלמי .לשם משימה זו ,מספק מאגר עדי נוסח

המדרש הוא הדגם הסביר ,ובין אם הוא דגם ספרותי חדש אשר בו עבודת המסדר ועבודת

התלמוד הבבלי של המכון לחקר התלמוד ע"ש שאול ליברמן כלי המאפשר יציאה לדרך בבדיקה

המפרש נעשות בפעולה אחת .פשיטא שהכרעה זו צריכה להביא בחשבון את התופעה האחרת

גדולה זו.

שעסקנו בה כאן :מימרות מבחינת צורתן ,שהן דברי סתם התלמוד מבחינת סגנונן ומקורן ,והוא

חשוב להדגיש ,אפוא ,את שני השלבים של העיון ביחס המימרות והסתמות :הראשון הוא

הדין לגבי מימרת רבינא דלעיל .אפיון סגנון סתם התלמוד ודרכי חשיבתו שיתבהרו מתוך ייאוצר

צורני ,קביעת מרכיבי הסוגיה וסימונן כפי שהם מופיעים לפנינו ,אם .דברי תנאים ואם דברי

סתם התלמוד" יוכל להיות כלי מכריע בעיונים אלה.

אמוראים ואם דברי סתם התלמוד .צעד זה מעמיד את תמונת הסוגיה ההכרחית לשם הבנתה,

אחרית דבר לחלק' הראשון )ולא סוף דבר(

ובאחוז גדול מאוד הוא משקף אף יחס היסטורי בהבנת התהוות הסוגיה .אחר צעד ראשוני זה
באות כל הבדיקות הספרותיות והעיוניות שהתרגלנו להן .וכשם שחקר הברייתא התלמודית כרוך
בעיונים רבים ונוקבים ובהשוואות מדוקדקות לחטיבות דברי התנאים ,אף המימרה והסתמא

ראויות למחקר משלהן .אחד מענפיו יוקדש לבירור הידברות שני היסודות במקרים בודדים

עסקנו כאן בשתי תופעות.

העיקרית שביניהן היא מימרות האמוראים מפאת ייחוסן ,שהן כדברי  qתם התלמוד מפאת

ומבודדים כשדברי האמוראים נראים בהחלט כעונים על דבר סתם התלמוד )התופעה השנייה

סגנונן ותוכנן ,וידיים מוכיחות שהן דברי סתם התלמו,ד והושמו בפי אמוראים לשם צורכי הסוגיה.

כאן( ,ואחד מהם יפיץ אור על יצירת מימרות עם יישם אומרן" על ידי סתם התלמוד ,והיא בוודאי

ודומה שיש נטייה בזאת לשמות אמוראים בולטים במיוחד.

תופעה רחבה הניתנת להבחנה ולזיהוי בכלים שהם כבר בידנו ,כלים הנובעים מהכרה יס'ודית

עוד עסקנו במימרות האמוראים העונים ומגיבים לדברי סתם התלמו,ד ואין להן תקומה ללא
הסתמכות זו ,ואין ניתן לחלץ אותן ללא פגיעה גדולה במשמען ובמהותן.

של אופיים של האמוראים והסתמות ,ההולכת ומתחדדת זה כמה עשורים.
וימים ידברו.

את התופעה השנייה ,שלא הובאה לה כאן אלא דוגמה אחת ,סבורים אנו שיש לאתר בדורות
המאוחרים של האמוראים ,וכגון במימרות רבינא ורב

אשי54 .

אם כנים הדברים ,הם מצביעים

על חפיפה מעניינת של פעילות סתם התלמוד והאמוראים ובאים להזהיר שאין להציב גבולות
מלאכותיים בכוח ,לאמור ייעד כאן אמוראים ,מכאן ואילך סתם התלמוד':
בנוסף לכה שומה עלינו לבדוק את התופעה השנייה לאור הראשונה .מימרת ייאמורא" המוסבת
על דברי סתם התלמוד ,האם שייכת היא למימרות אמוראים ההיסטוריות או לשימוש ספרותי
בשמו של אמורא על ידי סתם התלמו,ד לשם הדגשות והדגמות ייחודיות? כדי לברר זאת ,יש

ב

כללי ברזל או כללים גמישים?
בין ההרצאות שנישאו בכנס אשר כרך זה מוקדש לו נכללה הרצאתו של פרופ' ירחמיאל ברודי,

ייהירושלמי ,הבבלי וחסתם' :המרצה הציג את הרצאתו כחוליה בסדרה המכוונת להעמיד דעה

נגדית למוסכמה בעניין יחס המימרות וסתם התל~.וד בבבלי .מתוך שההרצאה כולה עסקה

 51ראה הלבנ,י התהוות ,והמסומן שם.

 52ועיין קלמין ,עמ'  ,166הע'  ,28ומה שכתב שם בשמי.
 53בראשית רבה ,פרשה נח.
 54לעיל ,על יד ציון •44

http://www.worldwidewords.org/qalqa-excl.htm 55
 .exceptio probat regulam in casibus non exceptis 56ראה מרק ישראל" The Exception Proves the ,
 ,Rule " .באתר http://alt-usage-english.org/excerpts/fxtheexc,html
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בירושלמי ולא בבבלי ,ואף איך ממנה השלכה ישירה על שאלת סתם התלמוד בבבלי ,יצאו מקצת
השומעים בתחושה שהונח לפניהם ערעור בלתי מנומק,
במשך שלושה עשורים הפכה שיטת ההפרדה ביך המימרות לביך סתם התלמוד כעיך מוסכמה
של חוקרים העוסקים

בבבלי51 ,

וכך ביך העוסקים בתחומים שבהם תלמוד הבבלי משמש מקור,

כגוך חקרי לשוך והיסטוריה ,לפני התקופה הזאת נהגו הלומדים לתפוס את הסוגיה כדו"שיח

סגור ,אשר הקולות השונים משוחחים בו ישירות זה עם זה ,כעיך פרוטוקול של דיוך ח,י ביך אם
מדובר במימרות אמוראים נקובי שם וביך אם מדובר בדיבורי סתם התלמוד ,הכול בכפיפה אחת
מלוכדת ושוות ערך מבחינת מרכיביה ,איך תימה שלא כל הלומדים דאז הצליחו להשתחרר

מהרגלם הקודם ,דומה שברודי הוא היחיד בימים האלה הנותך ביטוי מסודר ,אולם עדייך בלתי
שלם ,להעדפת השיטה הקודמת ,קדם לו יעקב זוסמך ,הרגיל להביע את הרהוריו על שינוי השיטה
בסדרה של שאלות רטוריות ומבעי

זהירויות58 ,

וקדם לזוסמך ישראל פרנצוס ,שלא הצטמצם

בהבעת תמיהות מהורהרות ,אלא אף ניגש לבדיקת הנושא

בדייקנות59 ,

 57ראה פרידמן ,מסיני ,עמ'  126והע'  29והנסמן שם; וכן פרידמן ,תגובה; רוזן-צבי ,עמ' ,100-96

 58על אף אזהרותיו הרבות של זוסמן וקביעת מה הקשה או מה בלתי אפשרי ,אינני סבור שהתכוון
להצטדד בעמדה אחת ברורה ומבוררת ,ולא אחת הוא מנסה לתפוס את החבל בשני ראשיו ,שים לב ללשונות

"למעשה ,זהו כל תמציתו וכל

מעין :ייאע"פ שיש מקום עקרוני להפרדה" )זוסמן ,ושוב ,עמ'  ,109הע' (; 204
סמא-דמי לתא של מחקר הבבלי  -הפרדת הגרעין האמוראי המקורי על מרכיביו מן הסוגיא הבבלית המאוחרת"

ייעכ"פ מבנה הסוגיות ,קביעת מהלכן ,ניסוחן הסופי וסידורן ,מידיהם של אחרונים יצא ,אלא

)היסטוריוגרפיה ,עמ' " According to Sussman, however, such separation is impossible. For (: 222-221
Sussman views the editorial activity of the redactors (sic!) of the Bavli as affecting earlier material
in a much deeper manner... Here Sussman speaks of the very structure of the sugyot, including the
ormulation. In his view, the components are almost entirelyן presentation of the material and its
indistinguishable, i.e., it is impossible to say 'up to this point is Amoraic, and from here begins the
augmentation and elaboration', Thus not only is it usual1y impossible to distinguish,-withinAmoraic
dicta, between the original form ofthe saying and 'Iater' additions, but Sussmali i;en claims: 'Much
ofthe' Amoraic' material is configured in a late and new frame and fashion ... [so that] even the early
material is presented through the prism of the conceptions, reworkings and reformulations of the
later sages'. If, as Sussman asserts, 'The new [that is, late] understandings necessarily affect the very
words of the dicta themselves', then even if one is able to mark the 'building blocks' of the sugya
and to identify its sources and distinguish them from the later, Stammaitic framework, this does not
leave us with a 'pure' - therefore 'original' - form of the Amoraic saying. This, in fact, was already
recognized by Friedman, who explicitly states that 'the sayings of the Amoraim certainly underwent
changes in form and style'. Moreover, as Friedman puts it, 'Even though the rule is that "one must
preserve one's teacher's style" ... it is unnecessary to maintain that the sayings of the Amoraim, in
their current forms, precisely reflect the sayings of the Amoraim as they were expressed for the first
time in the academy... What we have is a developed literary formulation of the Amora's opinion, [and
therefore] we do not possess "the ['real' and 'genuine'] sayings of the Amoraim"'. Halivni too, in
] his more ~ecent work, admits that there are cases in which 'the Stammaim modified the [Amoraic
dictum, altered its wording or its context, and attributed the revised version to the author'. Thus, an
important agreement emerges, namely that not only have the Stammaim augmented - in various ways
" - their received sources, but they also may have reformulated them and given them new shape

)עמ' (; 113
שכמובן אכמ"ל" )עמ'  ,109הע'  (, 204ואלה מקצת לשונותיו.. ", :
לעסוק במרכיבים הבתר-אמוראיים שבתלמוד הבבלי .. ,הבחינו בכמותו ובמשקלו של החומר ה'מאוחר'  -ואף
ניסו לתת בו סימנים ,אבל בעיקרו אין זו שאלה כמותית בלבד .. ,בדרך כלל אין החומר ניתן להפרדה פשטנית
לשתי שכבות .. ,כשם שבד"כ אי אפשר להפריד באופן ברור גם במאמרי האמוראים בין ניסוח דבריהם המקורי
לתוספות 'מאוחרות' שנוספו עליהם )אע"פ שיש מקום עקרוני להפרדה  ]![(,הרבה מאוד מן ה'אמוראי' במסגרת
ובניסוח מאוחר ובמשמעות חדשה נמסר  -ומאידך ,לא מעט מן ה'סתמא' קדום הוא; אבל גם הקדום עפ"י
תפיסתם ,בעיבודם ובניסוחם של המאוחרים נמסר" )עמ'  ,109-108הע'  ,204עיין שם( ,כאן זוסמן מקשה

בתלמוד הבבלי עדיין לא נפתרה .הדוגלים בשיטת ה'סתמא הקדומה' מצביעים על מקומות בש"ס ,שאמוראים

הרבו חוקרי התלמוד בדורות האחרונים

 .59התחושה של נטייה חדשה הובעה על ידי פרנצוס במאמר שיצא לאור בשנת תשמ"א )ייאחת בחייו"(:
ייובימינו אנו גברה הנטייה בין החוקרים לאחר את זמנה של הסתמא" )עמ' רמח,

הע' (. 1

פרנצוס פתח את מאמרו

בשאלת מעמד הסתמות ,ופיתח את כל המשך דיונו בכפוף לה ,וזו לשון הפתיחה :ייבעיית זמנה של ה'סתמא'

על ההפרדה הפשטנית בין מימרות לסתם התלמוד כאילו על ידי כך יינתנו בידנו באופן נקי תורתם של

נקובי שם מתייחסים לסתמא; ואחרים ,הסוברים שהסתמות הן מזמן מאוחר ,מנסים לפרש את דברי האמוראים

קדמונים מכאן ותורת מאוחרים מכאן ,וזה פירוש טיעונו :דברי האמוראים לא הגיעו אלינו בטהרתם כפי שהיו

הנ"ל ענומדים בפני עצמם או שייכים למקום אחר ,שהועברו למקומם הנוכחי בזמן מאוחר .ברם אף אם נצליח

מתחילה ,אלא הלוא יד המאוחרים בם בניסוחם מחדש בשעת מסירתם ,ואפילו דברי המאוחרים מטובלים
לפעמים בסממנים הקדומים להם בהרבה ,אף אני מערער על המסקנות הפשטניות ,כידוע לקורא השורות

לפרש את כל מאמרי האמוראים ,שבאים אחרי סתמא ,מבלי שיהיו קשורים לסתמא ,לא תהיה זאת הוכחה,

האלה ,אולם ,טוען אני ,עירובם של שני היסודות בישן ובחדש אינו מצדיק ויתור גורף על הפרדתם וניסיון

שהסתמות הן מן הזמן שאחר תקופת האמוראים .הרי אפשר ואפשר ,שבאמת התייחס האמורא לסתמא שקדמה .
לו" )עמ' רמח(.~:למשפט זה הצמיד המחבר שתי הערות .אחת מהן )הע'  (, 2הוצמדה לתיבות ייקשורים לסתמא",

ללמוד באופן מדויק כיצד התפתח הריבוד הסגנוני והמושגי בין המוקדמים למאוחרים ,עם הצהרה מלאה

וזו לשונה :ייולדעתי ספק רב אם נצליח בכך .הדוגלים בשיטת סתמא מאוחר נדחקים לפעמים להוציא את

מה סביר ומה הטעמים המטים לכאן ולכאן ,לשם זאת עצם ההפרדה הגרפית של מימרות וסתם התלמוד בכל

מימרת האמורא מידי פשוטה כדי להפרידה מן הסתמא .אפשר להוכיח ,לדעתי ,שלפני רבינא ורב אשי כבר היו

סוגיה וסוגיה כנקודת מוצא מועילה מאוד )על זאת הרחבתי את הדיבור במבוא לתלמוד ערוך ,כרך הנוסח( ,גם

סתמות ,ונדון בכך אי"ה במקום אחר" )על רבינא ראה מה שכתבתי לעיל ,על יד ציון  (. 45הערה נוספת הוצמדה

הטעמתי מראש שציון גבולות המימרה אינו נותן בדווקא את נוסח המימרא כפי שיצא מפי האמורא ,ובוודאי

לסוף המשפט ,וזו לשונה :ייואפילו אם הסוגיא כולה היא מסתם התלמו,ד אין להחליט בוודאות ,שהיא מאוחרת

שמעורבים בה מעשי ניסוח קדומים ומאוחרים ,במבוא על דרך חקר הסוגיא :ייאף ש'אדם חייב לומר בלשון

לזמנו של רב אשי ,ואף אם המשא ומתן הסתמי דן במאמר רבינא או רב אשי ,ייתכן שמקורו בבית מדרשם.

רבו ',אין כלל הכרח לומר שמימרות האמוראים כפי שהם לפנינו הינן ממש דברי האמוראים כפי שיצאו מפיהם

אמנם יש סתמות שהן מן הזמן שאחר האמוראים ,אולם דבר זה צריך ראיה בכל סוגיא וסוגיא" .המשך דברי

לראשונה בבית המדרש ,אין לפנינו אלא ניסוח ספרותי משוכלל של דעתו של האמורא ,המנוסחת בצורה

פרנצוס ,אשר הפסקנו בהרצאתם לשם פירוט ההערות ,כך הוא :ייואף על פי כן כדאי לבדוק מאמרי האמוראים

תמציתית ובדפוסים ספרותיים מקובלים ,שהוטבעו ונלמדו ונשתקעו בתלמוד )טרם הוסיפו עליהם פירושים

כגון אלו ,אם הם מתפרשים גם בנפרד מן הסתמא .יש ערך לכך ,שהוודאי נהפך לספק .כלומר ,אם דברי

והסברים( ובין אם נובע הניסוח מן האמורא עצמו ,בין אם הוא של נסחים קבועים בבית מדרשו או במקום

האמורא מובנים גם כעומדים בפני עצמם ,הרי שאין הכרח לומר ,שהסתמא קדמה לו .אמנם ייתכן שהיא קדומה

אחר ,עלינו להתיחס אליו כמקור ספרותי מובהק ,ולא כציטוט מילולי של דבור חפשי ,אין לפנינו איפוא 'דברי

לזמנו של האמורא ההוא ,אבל גם אפשר שהיא מאוחרת לזמנו .בכגון זה אין אנו יוצאים מידי ספק ,עד שיהא

האמוראים ',וכוונתנו במונח זה תמיד היא לניסוח או ניסוחים של דברי האמורא ,אמנם כן ,וודאי שינויי צורה

ולשון פקדו את דברי האמוראים מאז ראשית אמירתם ועד להדפסות השונות של התלמוד במאה העשרים,
אולם אין לומר שזוהי התהוות רצופה ואחידה ,ניתן לקבוע תחנות ברורות המהוות שלבים עיקריים של מסירת
החומר" ]עמ'  [, 28גם עדיאל שרמר סקר באחרונה את דברי זוסמן והעיר על דבריי הנ"ל ,וזה לשונו של שרמר

לנו סיוע לצד זה או לצד זה ממקום אחר ".שיטה אחראית וזהירה זו הובעה לא כהצהרה בלבד אלא באו עמה
עיונים נוקבים אשר מהם עולה ש הסת מ ו ת שנידונו אכן מ א ו ח רות ל דבר יהא מ ו ראי ם לדעת
המחבר! כעת לובשים דבריו בהקדמה תוספת משמעות .אין פרנצוס דוחה את הסבירות של איחור הסתמות על
הסף ,אדרבה ,היא נראית לו במקומות רבים ,אלא שכל מקרה ומקרה יובחן בידיו בעמל מדוקדק ואחראי לגופו

סוגיות בחקר התלמוד

76

שוב למימרות האמוראים וסתם התלמוד בסוגיות הבבלי

נ'מה זו של כמיהה לראשונות מורגשת אצל ברודי כבר בהשגה שכתב לפני שלושים שנה על
מאמרי על סוגיא במסכת גיטין ,ריש פרק ו )פרידמן ,לישנא

כך בספרו

ייהגאונים"61 .

אחרןנא(60 ,

וכן במה שכתב אחר

77

לאמוראים )גישה זו מונחת ביסוד ניסוחים המבחינים למשל בין ייסתם התלמוד" ובין
יידברי

האמוראים"(, 62 .

כחוקר שתחומו העיקרי הוא ספרות הגאונים ,לא נזדמן ברודי באותה

תקופה לדון בנושא שלפנינו דיון לשמו ,ורק נגע בו אגב אורחא .אולם רמזיו הקודמים שעומד

תשובת הרמב"ם

הוא לדון בנושא בעתיד הולכים ומתממשים בשנים האחרונות בסדרה של הרצאות ,אשר בינתיים
רק אחת מהן ראתה את אור הדפוס ,הוא מאמרו על הרמב"ם וסתם התלמוד .אף כי הנושא

עיקר הפירכה שביקש ברודי להפריך בה את עמדתו של

המידי של מאמרו זה הוא יחס הרמב"ם לסתם התלמו,ד ובמיוחד כפי שנחקר נושא זה על ידי

בתשובתו לחכז.נילוניל 64 ,שהקשו על מה שפסק הרמב"ם בהלכות איסורי ביאה שהבא על חייבי

פרופ.סור מאיר שמחה פלדבלום ז"ל ,מכל מקום ברודי מצביע שם בבירור על דעות רחבות יותר

לאווין אינו לוקה אלא אם כן קידש ,והשיב הרמב"ם בין הדברים" :לא נניח תלמוד ערוך ונפסוק

העומדות ברקע התעניינותו בנושא זה ,וזה לשונו:

הלכה ממשא ומתן של גמרא" .ברודי טוען שאין בידו של הרמב"ם גישה מיוחדת לסתם התלמוד

הרקע לדיוניו של פלדבלום בסוגיה זו מצוי באחד הזרמים המרכזיים ביותר של המחקר

התלמודי המודרני .בעשרות השנים האחרונות הרבו חוקרי התלמוד לעסוק בהפרדת
החלקים ה"סתמיים" של התלמוד ·מן החלקים המיוחסים במפורש לחכמים מסוימים,

ורבים מהם אף פיתחו  -בווריאציות שונות -

פלדבלום 63

נובעת מדברי הרמב"ם

כפי שסבר פלדבלום ,אלא לכלמשא ומתן בתלמוד ,בין שהוא בסתם ,ובין שהוא משם האמוראים,
שנהג לבטלו בפסקיו כנגד ייתלמוד ערוך".

הבה נעיין קמעא בגופם של דברים .בהלכות איסורי ביאה טו ב:

תיאוריה הגורסת שבסוגיה נתונה החלקים

אחד ממזר שנשא ישראלית או ישראלי שנשא ממזרת כיון שבעלו אחר הקידושין לוקין,

הסתמיים תמיד מאוחרים מן החלקים המיוחסים לאמוראים ,ואף  -לפי גרסה קיצונית

קידש ולא בעל אינו לוקה ,בעל ולא קידש אינן לוקין משום ממזרות ש אין לך ב כ ל

קצת יותר  -שמכלול החומרים הסתמיים שבתלמוד מאוחר ממכלול החלקים המיוחסים

ב לאק ידו שין אלא כהן גדול

ח י יבי

ל א וין

מי

שלוק ה

ע ל בעי ל ה

באלמנה.
של עניין .מסקנותיו נוטות לאותו כיוון ,אבל הוא מזהיר אותנו שאינו מאמץ את השיטה כהנחה כוללת ,אלא
בבדיקות מאומצות ובוקבות .אציין אחדים מדבריו באותו מאמר :יימן הראוי להעיר על הדיון הסתמי בגמרא

על הרישא של המשבה  ...סגנון המשא' ומתן ,דיוק והיפוכו מאותו לשון המשנה ,ודחיית שבי הדיוקים גם יחד,
מעידים על איחור זמן ...
חלקים מן הסוגיה בהמשך :ייהחלק הראשון  ...הדיון הסתמי הוא מזמן מאוחר .חלק ',ג שהוא כולו סתמי .הוא,

בתוך תשובתו של הרמב"ם הודגש שפסק זה מבוסס על הכרעה שהלכה כרבא במחלוקת אביי
ורבא בקידושין עח ע"א.

ואם אבו כבים ,אין כאן כלל דיון אמוראים ברישא של המשנה" 'מע) ,רמח-רמט(; על
שו"ח הרמב"ם סימן שמה

קידשוין עח ע"א

ברם מידי ספק לא יצאנו ,ואבו

אמר אביי קידש לוקה משום לא יקח בעל לוקה

אמר אביי קידש לוקה בעל לוקה קידש לוקה

מוצאים את רב אשי מתייחס לדיוקים מעין אלו 'ש"מ וכו" במקומות אחרים" )עמ' רנא(; ייהשאלה היא ,אם רבה

משום לא יחלל רבא אמר בעל לוקה לא בעל

משום לא יקח בעל לוקה משום לא יחלל רבא

אינו לוקה נמה טעם קאמר מאי טעמא לא יקח

אמר בעל לוקה לא בעל אינו לוקה משום דכתיב

לדעתי ,מן הזמן שאחר תקופת האמוראים" )עמ' רב(; "לפ"ז אין הכרח לומר ,שה'ש"מ תלת וכו" קדום לזמנו

של רב אשי .אפשר להסביר את קביעתם של דברי רב אשי במקומם הנוכחי כך ...

ורב יוסף ידעו את הסתמא ,שהובאה לפני מאמר רב אשי  ...לכאורה נראה שידעו ...

אולם נראה יותר ,שהחומר

הסתמי שבחלק ב אינו מבית מדרשם של רב ורב יוסף" )עמ' רנב-רנג(; "לדעתי יש לנקוט כלל זה :אם אין הכרח

משום לא יחלל ומודה אביי במחזיר גרושתו

לא יקח ולא יחלל מה טעם לא יקח משום לא

אף במאמר אחר מאת פרבצוס )יימטלטלין"( ,אשר פרסומו )תש"מ( קדם זמן קצר להנ"ל ,המחבר מפתח כשיטה

שאם קידש ולא בעל שאינו לוקה[ .להיות לו

יחלל ומודה אביי במחזיר גרושתו שאם קידש

זו בבדיקת הסתמות ,אלא שלא הוסיף בה דברי הקדמה כדלעיל .אלה מקצת לשונותיו :ייבשל הקשיים שהזכרתי

לאשה אמר רחמנא והא ליכא ומודה רבא בכהן

ולא בעל שאינו לוקה לקחתה להיות לו לאשה

גדול באלמנה שאם בעל ולא קידש לוקה משום

אמר רחמנא והא ליכא ומודה רבא בכהן גדול

לומר אחרת ,יש להביח ,שהאמוראים פירשו את המשבה כפשוטה" )עמ' רנג-רנד( .הדברים מדברים בעד עצמם.

עלה בדעתי לפרש את הפסקה ...

בדרך אחרת ,והיא

-

שאיו קשר בין מאמר רבא ובין המשא-ומתן הסתמי שקדם

למאמרו" )עמ' קלח(; ייואם לא הכיר רב נחמן את המשא-ומתן הסתמי" )עמ' קלט(; ייהפירוש האמוראי ,של רבא

בשם רב נחמן ...

הפירוש הכתר-אמוראי ,של סתם הגמרא" )עמ' קלט-קמ(; עיין שם.

 60ברודי ,למאמרו ,ועיין בתקציר האנגלי שם ,עמ' ) XIובתשובתי :פרידמן ,תשובה(.

ולא יחלל זרעו אמר רחמנא והרי חלל ושניהם

באלמנה שאם בעל ולא קידש שלוקה ולא יחלל

מודים במחזיר רגושתו שאם בעל ולא קדש

זרעו בעמיו אמר רחמנא והרי הוא חילל ושניהם

אינו לוקה

מודים במחזיר גרושתו שאם בעל ולא קידש

זה נוסח התלמוד

שאינו לוקה דרך ליקוחין אסרה תורה

" In my opinion a relatively Iarge number of anonymous statements may be shown to belong 61
to the Amoraic period, on the basis of nained Amora'im whose dicta presuppose them, but caution
) .is required ... and this is not the place to develop the argument" (p. 6, n. 12על שיטת החוקרים כתב
שם )עמ' " Taking a far more 'radical approach, one could assert that virtually aII the anonymous (: 12
materiaI in the Babylonian· Talmud (most of which is interwoven with sources assigned to Amora'im
or their predecessors) is a product ofthe Savoraic period. Such an approach can hardly derive support
from the testimony of Sherira which we have cited, or indeed from any other early source, and its
" .popularity in scholarly discourse would appear to be on the waneעל המשתמע )לאחר שהזכיר את שמי

 62עמ' ) 37בכתבו ייגישה זו" וכו ',כוובתו לעצם הגישה ולא לייוריאציה" זו או אחרת דווקא(.

שם( כאילו אני מייחס את סתם התלמוד לסבוראים ,כידוע לא כתבתי כן בשום מקום ,והבדלי הסגנון בין סוגיות

 63ראה להלן.

מוכרות כסבוראיות לבין דברי סתם התלמוד בכל מקום מו,כרים.

 64מהד' בלאו ,סימן שמה ,עמ' .620-617

שוכ למימרות האמוראים וסתם התלמוד כסוגיות הככלי

סוגיות כחקר התלמוד

78

שהתרו בו כאן שלא התרו

וכתב הרמב"ם בתשובתו:

ומדאמ' מודה אביי ומודה רבא ושניהם מודים ש"מ שבכל חייבי לאוין פליגי אביי ורבא

ולאו באיסורכהנים בלבד פליגי שאביי סבר שכל הבועל אחת מחייבי לאוין בלא קידושין
]לוקה[ חוז ממחזיר גרושתו שאינו לוקה עליה עד שיקדש ויבעול ורבא סבר שכל הבועל

לוקה

ומשלם"(69 .

וריש לקיש )ייריש לקיש אמר הא מני ר' מאיר היא דאמר

הסוגיה ארוכה ומפותחת וכוללת דיון צדדי שלם על כל אחת ואחת משלוש

הדעות הללו.ס 7בסוף הסוגיה המשתרעת מדף לא ע"ב ועד דף לה ע"ב ,נמצא מין אפילוג חריף
ובו מפטיר רב פפא בקושיא זו:

אחת מחייבי לאוין אינו לוקה מאותו השם עד שיבעול אחר הקדושין כמחזיר גרושתו חוז

א"ל רב פפא לאביי ,לרבה דאמר חידוש הוא שחידשה תורה בקנס ואף על גב דמיקטיל
משלם 71

מאלמנה לכהן גדול שאם בעל לוקה ואע"פ שלא קדש.

~תניתין כמאן מוקים לה? אי כר' מאיר קשיא בתו ,אי כרבי נחוניא בן

הקנה 72

קשיא אחותו ,אי כר' יצחק קשיא ממזרת .הניחא אי סבר לה כר' יוחנן הוא נמי מתרז לה

ופסק ,אפוא ,בהלכות איסורי ביאה שם כדברי רבא לפי פירושו שבסתם חייבי לאווין אינו לוקה

כר' יוחנן ,אלא אי סבר כריש לקיש היכי מתרז לה? על כרחך כר' יוחנן סבירא ליה.

עד שיבעל אחר הקידושין .ועל הלכה זו ,שעל ממזרת וסתם כל חייבי לאוין אינו חייב אלא אם

בעל אחרי הקידושין ,השיג הראב"ד בקצרה:

"(,וב 68

79

כדי להבין את קושיית רב פפא זו יש לעיין בסוגיא בדיון על תירוצו של ריש לקיש:

א"א על הבבא ראשונה אין זה מחוור וקשיא ליה ממזרת דאלו נערות וכו' דפריך התם אי

ריש לקיש אמר הא מני רבי מאיר היא דאמר לוקה ומשלם אי רבי מאיר אפי' בתו נמי וכי

רבי יצחק קשיא ממזרת והמבין יבין עכ"ל.

תימא ר' מאיר לוקה ומשלם אית ליה מת ומשלם לית ליה ולא והתניא גנב וטבח בשבת

הראב"ד הקשה בקיצור

נמרז65 ,

וסמך על כך שהמבין

יבין66 .

גנב וטבח לעבודה זרה גנב שור הנסקל וטבחו משלם תשלומי ארבעה וחמשה דברי רבי

וכזה הקשו חכמי לוניל )השאלה

מאיר וחכמים פוטרין הא איתמר עלה אמר רבי יעקב א"ר יוחנן ואמרי לה אמר רבי ירמיה

בתשובה הנ"ל(:

אמר ר' שמעון בן לקיש ר' אבין ורבי אילעא וכל חבורתא משמיה דרבי יוחנן אמרי בטובח

בראש פרק אלו נערות שיש להם קנס כו' ומקשינן אי ר' מאיר קשיא בת אי רבי נחוניא

על ידי אחח  ..רבה אמר לעולם בטובח על ידי עצמו ור' מאיר לוקה ומשלם אית ליה מת

בן הקנה קשיא אחות אי רבי יצחק קשיא ממזרת הא קיימא לן דאינו לוקה ומשלם ולדברי

ומשלם לית ליה ושאני הני דחידוש הוא שחידשה תורה בקנס אע"ג דמיקטיל משלם.

הספר מעולם לא שייך ביה מלקות כלל.

דברי

רבה 73

באים בהקשר של התירוז אליבא דריש לקיש .ריש לקיש סובר שמשנת כתובות ר'

הסוגיה הארוכה והמפורסמת בכתובות ריש פרק ג' אינה עוסקת כלל בשאלה הנידונה אם חייבי

מאיר היא ,שלשיטתו אף הלוקה משלם ,והקשו ,אם ר' מאיר סובר שאדם לוקה ומשלם -

לאוין בעריות לוקין ללא קידושין או לא .סוגיא זו דנה בסתירה לכאורה שבין משנת כתובות

לומר שהוא סובר גם שאדם מת ומשלם ,ולמה קבעה משנתנו שחייבי מיתות פטורים מלשלם

המונה בין המשלמים קנס האונס והמפתה נשים אסורות לו לבין משנת מכות המונה מי שלוקה

קנס

קרוב לומר אפוא שר' מאיר סובר שאדם לוקה ומשלם ,אבל אינו מת ומשלם ,וכדברי

עליהן ,והרי אותם שמות פה ופה ,וכאילו .לוקה ומשלם קנס.

המשנה במפורש .על זה הקשו מדברי ר' מאיר שאדם חייב בקנס של ד' וה' גם כשגנב וטבח

זה? 74

יש

בשבת ,והרי מת ומשלם! בתירוז ראשון אמרו שטבח על ידי אחח על תירוז זה חולק רבה.
מכות ג ,א

כתובות ג ,א

אלו נערות שיש להן קנס הבא על הממזרת ועל

ואלו הן הלוקין הבא על אחותו ועל אחות אביו

לעולם בטובח על ידי עצמו .אמנם בדרך כלל ר' מאיר סובר אין אדם מת ומשלם ,אלא ששונים
תשלומי ד' וה' של גנב טבח ומכר ,שהרי קנס הם ,וזה חידוש שחידשה תורה בקנס ,אף על פי
שמת

-

משלם.

הנתינה  ...הבא על אחותו ועל אחות אביו ועל

ועל אחות אמו ועל אחות אשתו ועל אשת

אחות אמו ועל אחות אשתו ועל אשת אחיו ועל

אחיו ועל אשת אחי אביו ועל הנדה אלמנה

הדברים קשים מאוד .שהרי גם משנת כתובות עוסקת בקנס של אונס ו??פותה ,וכל הדיון

אשת אחיאביו ועל הנדה יש להן קנס אף על פי

לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת

הזה לא בא אלא לתרז אליבא דר' מאיר מדוע אומרת .המשנה שאינו מת ומשלם .ואי אפשר

שהן בהכרת אין בהן מיתת בית דין.

ונתינה לישראל בת ישראל לנתין ולממזר

לומר בקנס של ד' וה' מת ומשלם ללא קבלת אותו הדין לקנס של אונס ומפתה .ו ה ו א מ עין

והקשו :ייוקיימא לן דאינו .לוקה ומשלם!" )כתובות לב רע"א( .על כך באו תירוצי עולא )ייכאן
באחותו נערה ,כאן באחותו

בוגרת"(67 ,

ר' יוחנן )ייר' יוחנן אמר אפילו תימא אחותו נערה ,כאן

 68לכ ע"כ .כלומר ,התרו לוקה ואינו משלם ,לא התרו משלם ואינו לוקה.
 69לג ע"כ.

 70הוא שכתכ הרמכ"ם כתשוכתו; יישהרי עולא ור' יוחנן ור' שמעון כן לקיש וכמה אמוראים אליכא דידהו
נשאו ובתנו כהא מתני תא".

 65ועיין שם השגה נוספת כהלכה זו.

 66וכן חלק הרמכ"ו על הרמכ"ם כזאת ,עיין חידושיו לכתוכות עח ע"א ד"ה ייוהדכר פשוט וידוע והוצרכתי
לכותכו מפני שאחד מגדולי המחכרים האחרונים כתכ כחכורו שאין הכא על חייכי לאוין לוקה אלא א"כ קידש",
ועיין מגיד משנה לאישות טו ,כ.

 67לכ ע"א .כלומר ,מכות כאחותו כוגרת ואין לה קנס ,וכתוכות כאחותו נערה ,ומשלם ואינו לוקה.

 71לד ע"כ.
 72ל ע"א.

 73על הגרסה רכא ראה דק"ס השלם ,עמ' רמו והע'  48שם.
 74ייואלו שאין להן קנס  ...הכא על כתו  ...אין להן קבס מפני שמתחייכ כנפשו שמיתתו כידי כית דין שכל
המתחייכ כנפשו אין משלם ממון שב' )שמות כא ,ככ( ולא יהיה אסון ענוש יעבש".

שרב למימררת האמרראים רסתם התלמרד בסרגירת הבבלי

סרגירת בחקר התלמרד

80

פגם וק ושי ה גלויים בלש ון ה ס,ו ג יה עצמ ה .ורק בתוספת שבסיום הסוגיה כולה באה

הגמרא בשם רב פפא להתייחס לקושיא זו .ובמקומה על אתר לא מצא רש"י דרך לפרש את דברי
רבה שם אלא בהפנותו לדברי רב פפא בסוף הסוגיה .וזה לשון פירוש רש"י שם:
ולקמן פריך לרבה אליבא דרבי מאיר קשיא בתו דמתניתין נמי קנס הוא וקא פטר ליה

81

כשבת לתשלומים ,מה שבת מתחייב בנפש ופטור מן התשלומים אף יום הכיפורים מתחייב בנפשו

ופטור מן התשלומים" .ובכן לדעתו אין אדם מת ומשלם ,ואין קושיה מבתו .מה בנוגע ללוקה
ומשלם? לא שמענו על כך במפורש ,ורש"י אומר שניתן לדייק מאומרו שבשבת וביום הניפורים

פטור מתשלום ,במלקות אין הדבר כן ,כלומר לוקה ומשלם.

76

אבל חייב כרת ומשלם לא שמענו,

אדרבה ,יום הכיפורים שהוא בכרת פטור מלשלם ,אם כן קשיא

ייאחותו"77 .

ובכן ,הצעה מוזרה

היא להעמיד את המשנה כרי נחוניא בן הקנה .עיקר הדבר ,לוקה ומשלם ,לא יוחס אליו אלא על

אבתו.

אכן ,קושיה דבתו קושיה חמורה היא ,וכאילו אין דברי רבה מותאמים כלל להקשרם בתירוץ

ידי דיוק .עיקר אח;רח'יב כרת ומשלם ,נוגד את דבריו ממש; אין לו במפורש כמשנתנו אלא יאין

מתניתין דכתובות .והנה ,כל ,המשא ומתן שלפני דברי רבה בא גם בבבא קמא עא ע"א וע"ב,

אדם מת ומשלםי בלבד!

אלא שהסיום שם שונה ואין דברי רבה באים שם .ולולא דמיסתפינא הייתי אומר שהעברה היא
מבבא קמא ,ובבבא קמא של המעביר שנויים אף דברי רבה ,ושם במקומם אין עליהם קושיה,
שאינם מתייחסים למשנת

כתובות75 .

סגנון דיבור זה של יירב פפא" בדף לה ע"ב מיוחד מכמה בחינות .הוא סוקר סוגיה שלמה,

ארוכה ומורכבת ,כדי לחזור לנקודת התורפה שבה .עצם השאלה יימתניתין כמאן מוקים לה"
נמצאת שואלת ועונה בבת אחת .אמנם דברי רבה באים בהקשר האוקימתא של ריש לקיש,

המעמיד את המשנה כרי מאיר .אבל אולי רבה עצמו ,שחסם את הדרך לייחס את המשנה ,סבר
שתנא יחיד אחר שנה אותה ,ומכאן פתח לחפש תנא זה.
נקודת המוצא היא האוקימתא כרי מאי;ר הסובר ייאדם לוקה ומשלם" ,וסרה הקושיה ממכות.
אולם לדעת רבה רי מאיר סובר גם שאדם מת ומשלם ,לכן המשנה הפוטרת בתו אינה כמותו.

לעיל ,בסוגיה הראשונה של הפרק שנינו :ייתניא רי נחוניא בן הקנה היה עושה את יום הכיפורים

מכאן אנו באים לרי יצחק .אם כי רוב הרמזים שבדיבור זה של רב פפא נמצאים בסוגיה
הנידונה ובזו שלפניה ,לא כן הדבר ברמז יירי יצחק" המכוון לשיטת רי יצחק הרווחת בש"ס שאין
מלקות בחייבי

כריתות78,

ואין טעם להניח שרי יצחק סובר כרי נחוניא בן הקנה שחייבי כריתות

פטורים מלשלם .ואשר למלקות של חייבי כרת שבמשנת מכות ,בזה חולק רי יצחק וסובר שאין
מלקות בחייבי כריתות .סרה ,אפוא ,קושיית ייאחותוי '.משנת כתובות רי יצחק היא ,ומשנת מכות

המחייבת מלקות בכריתות היא שלא כרי יצחק .אולם העיקר חסר מן הניסיון להעמיד את המשנה
כרי יצחק ,ש!ירי לא שמענו שהוא סבור ייאדם לוקה ומשלם" ,והיא עצם הסברה שעל פיה חשבנו

לייחס את המשנה לרי מאי;ר ובוודאי כמותה אנו מחפשים אצל כל תנא שיחליף את רי מאי;ך
והרי לרי נחוניא בן הקנה לא מצאנו סברה זו אלא על ידי דיוק חיצוני ואילו אצל רי יצחק אין

אפילו מקום לדיוק זה ,ולכן ,ייקשיא ממזרת" ,דהיינו כל חייבי לאווין הלוקים.

79

הרי כל הסברות

שבדיבור זה מלאכותיות ומוקשות ,ולא בא הדיבור כולו אלא לקבוע את הקושיה על דברי רבה
שבמקומם בסוגיה ,והיא קושיה אמיתית שאי אפשר לעבור עליה בשתיקה.

דברי הגמרא ייקשיא ממזרת" הם יסוד מה שהקשה הראב"ד על הרמב"ם :ייוקשיא ליה ממזרת
 75רשמא רמז לאפשררת זר יש בשאלת שראלי הגארן בגיארביקה ח"ב ,עמי  )= 15ארצר הגארבים ,כתרברת,

התשרברת ,סימן רפז ,עמי  (: 109יירששאלי הא דאמי רבה חידרש הרא שחדשה תנרר[רה בקנס דאף על גב דמקטיל
משלם ,בקבס ראילר הנעררת קאמי אר גבי מרצא שם רע קאמי? כך ראינר דלא בקבס ראילר נעררת קאיי רלא בקנס
מרציא שם רע קאיי אלא לעבין גרנב ,רטבח בשבת דחיב קטלא על טבחר רמשלם די רהי קנס דילי נקא[יי" רכר:
רחבל שההמשך דלהלן קררע ,ראין ללמרד מהצעת הסרגיה שבדברי הגארן .ארלם שמא שאלת השראלים מביעה
את התמיהה כיצד ללמרד את דברי רבה אלה בסרגיית כתרברת .רהגארן משיב שדברי רבה מרסבים על תשלרמי
די רהי בלבד רלא על קנס ארנס רמפתה של אלר נעררת! )רתמהני על ר"ל גינצבררג ,שכתב להפך :ייפררש ,רבה

אמר דבריר לעבין טביחה רמכירה בשבת אבל ברדאי לפי דעתר בכל קנס מת רמשלם כמר שמרכח מהגמרא"!
נעמי  ,15לשרי  ;13רלרין לא הביא הערה זר בארצר הגארנים רלא כתב שם שרם פיררש ,אלא השאיר את הדברים

דאלו נערות וכוי דפריך התם אי רבי יצחק קשיא ממזרת ,והמבין יביןי '.כלומר ',אם הדין הוא

כמו שפסק הרמב"ם שאין מלקות בממזרת ובחייבי לאווין אחרים אלא אם כ,ן קידש ובעל  -מה
קשה לרי יצחק? כאן במכות נאמר בקידש ולוקה ,כאן בכתובות הרי מדובר באונס ומפתה ,שלא
קידש! כמותו הקשו חכמי

לוניל80 :

ייאי רבי יצחק קשיא ממזרת הא קיימא לן דאינו לוקה ומשלם

ולדברי הספר מעולם לא שייך ביה מלקות

כללי81 '.

כלומ;ר כיצד אנו מקשים את קושיית הסוגיה

ייהא קיימא לן דאינו ל ו ק ה ומשלם" אליבא דרי יצחק בממזרת ,כי לפי דעת הרמב"ם )=דברי
הספר( אין מלקות בממזרת ,אנוסה ומפותה ,שהרי לא קידש.

סתרמים[ .רארי לשער ,שהשראלים לא גרסר ,רכן לא גרס הגארן ,את דברי יירב פפא" בדף לה ע"ב ,אשר מהקרשיה
על בתר שם יימרכח מהגמרא" שדברי רבה ערלים על כל הקנסרת ,רללא גרסת הדברים הללר בדף לה ע"ב יש
לררן בקרשיה זר על אתר בדף לד ע"ב .רתיררצר של הגארן הרא שדברי רבה ערלים על תשלרמי די רהי בלב,ד
רלא על משבת כתרברת ,רכבר על בתר לא קשיא ,רמכאן שלא גרס דברי יירב פפא"! רבשיטה מקרבצת )כנראה
מלשרן המחבר ,רי בצלאל אשכנזי( :יירבה אמר בטרבח על ידי עצמר כרי פיררש רבה לא קאי לשנריי ארקמתיה

דר"ל דלעיל דאדרבה לדידיה אלימא טפי קרשיא דבתר דאקשינן לעיל רכדפריך עלה לקמן ר ה ל כ ך מאי
ק א מ ש ב י רהרה יכליבן הכא לפררשי דהכי קאמר רר"מ לרקה רמשלם אית ליה כרי פיי בקנסא אית ליה לרקה
רמשלם מת רמשלם לית ליה ר ש אבי קנס א ד ת ש ל רמי די ר הי דחדרש הרא דחדשה תררה שישלם
כ"כ הלכך איכא למימר דאע"ג דמקטיל משלם א ב ל שאר קנס א כ גרן דאר נסר מ פתה ל א הרי
ח דרש כ ל כ ך ד דיל מ א ה יי נ רער נשי ה מפני שעינה את הנערה ררארי לכך  ...רמי ה רלי תא

ל האי פיר ר ש א דלק מ ן פרי ך אלי ב אדר ב ה ד ל ר יימק שיא ב תרד מ ת נ יי נ ! [ ...
ריש במקצת נרסחי מפיררשי רש"י ז"ל אמר רבה לערלם בטרבח כרי רהרא טערת דמשמע דקא מהדר' לתררצי מתניי
רליתא רכרכתיבנא רהכין איתא בנרסחי דרקני מפיררשי רש"י ז"ל דלית בהר לערלם רכדכתיבנא':

 76זה לשרן רש"י :ייראי כר' נחרניא בן הקנה דאית ליה במי לרקה רמשלם כר'מא,די מדקאמר ירם הכפררים

כשבת ,ירם הכפררים הרא דפטרר מתשלרמין רמשרם כרת דאית ביה רמג"ש דאסרן אסרן ,אבל משרם לאררמלקרת
דאית ביה לא פטר רמתניתין נמי דאית ליה לרקה רמשלם דידיה הרא רמת רמשלם לית ליה אפיי בקנסי:
 77ייקשיא אחרתר :נהי נמי דמשרם מלקרת לא פטר ליה ליפטריה משרם כרת" (.י"שר)

 78יירבי יצחק היא דאמר מלקרת בחייבי כריתרת ליכא דתניא רבי יצחק ארמר חייבי כריתרת בכלל היר
רלמה יצאת כרת באחרתר לדרנה בכרת רלא במלקרת" )מגילה ז ע"ב ,רהנסמן בדק"ס השלם לכתרברת כאן ,עמ'
רנר(.

 79ייקשיא ממזרת ,רהרא הדין לעמרני רמראבי רפצרע דכא רשאר כל חייבי לארין רכירצא בהן" )מגיד משנה
הלכרת איסררי ביאה טר ב בשם הרמב"ן(.
 80בשאלרתיהם הזהרת לפעמים להשגרת הראב"ד.

 81בלאר שם ,עמי •618-617
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קושיה זו פוענת שלפי שיפת הרמב"ם לא היה יירב פפא" צריך לומר ייקשיא ממזרת ".אדרבה,

ייהדברים הנדחים  ...מיוחסים במסכת כתובות  86לרב פפא ואינם דברי סתם התלמוד" .ואילו אותו

היה אפשר להעמיד את משנתנו כר' יצחק בשופ,י ממזרת יש לה קנס כי לא קידש ואינו לוקה.

ייתלמוד ערוך" שפסק הרמב"ם כמותו 'הם 'הם דברי סתם התלמוד! ייהחשוב לענייננו הנוכחי

והנה ,הרמב"ם משיב לחכמי לוניל שלא נעלמה ממנו קושיה זו ,ואמנם כן בנוסח הראשון של

ברודי מסיק ,בהסתמך

משנה

תורה 82

פסק בהלכות איסורי ביאה ש י ש מ ל קות בלאווין של עריות גם ללא קידושין.

הוא שהדברים שההלכה מוכרעת על פיהם ה~ דברי סתם

התלמוד"87 .

אלא שאחר כך פקפק ,וחזר בו ,שאין להוציא הלכה שלמה זו מן הנאמר בכתובות ,ונשאר הנאמר

על דיונו של יעקב לוינגר בספרו דרכי המחשבה ההלכתית של הרמב"ם ,שלא התכוון הרמב"ם
להקל בסמכות משא ומתן של סתם ה ת ל מ ו ד דווקא ,אלא של כ ל משא ומתן .ייהגורם

בקידושין הלכה ללא עוררין .וזה לשונו:

המכריע בעיני הרמב"ם לקביעת משקלם של דיבורים תלמודיים שונים הוא תפקודם בסוגיה

תשובה .זאת השאלה והקושיא ודאי ראויה היא לעיין בה הרבה וחכמים גדולים ככם
הם שיקשה עליהם דבר זה ובשעה שחברתי הספר עמדתי בדבר זה כמה ימים והנוסחא
הראשונה הילדה שחברתיה תחלה שהקצתיה מלבי ולא העתקתיה היה כתוב בה כפי

הנראה מההלכה הזאת אליבא דר' יצחק דהאי משנה דאלו נערות שכל הבועל חייבי לאוין
בהתראה לוקה ובעת שהעתקתי ודקדקתי כל שמועה ושמועה מן הספרים לא שמעתי ולא
סמכתי על קושיא זו ו א מ רתי

לא

נ נ יחת ל מ ודע רוך

ו נ פסו ק

הלכ ה

מ מ ש א ו מתן ש ל ג מרא .שהרי עולא ור' יוחנן ור' שמעון בן לקיש וכמה אמוראים
אליבא דידהו נשאו ונתנו בהא מתניתא .גם חכמי משנה חולקין בדבר זה ויש לומר שרבי

]כלומר ,משאומתן .שי;'פ[ ולא היותם אלמוניים או מיוחסים לחכמים ידועים"88 .
כאמור ,עיסוקו של ברודי במאמר זה הוא לערער על פלדבלום במה שקישר בין פסיקותיו של
הרמב"ם לבין גישה שעשויה הייתה לשמש בתודעתו של הרמב"ם על ערכם הפחות של דברי

סתם התלמוד ,ואותו סימן שמה בתשובות הרמב"ם היא ה;כרכה לדברי פלדבלום שהרי נאמר
בה שהרמב"ם מעדיף ייתלמוד ערוך" בפסיקותיו על פני יימשא ומתן של גמרא" ,כפי שהעמיד

לוינגר ,ואפילו ,כך דעת ברוד,י אם הוא משא ומתן של א מ ו ראי ם כנגד תלמוד ערוך של סתם
התלמוד .וזה לשונו של

ברודי89 :

באחותו 83

אנסה להראות שאין הרמב"ם מתעלם בפסיקתו מחלקים מסוימים של התלמוד או ממעיפ
בחשיבותם בגלל היותם סתמיים ,אלא בגלל אופן תפקודם במסגרת הדיון התלמודי...

בבוגרת ולא בנערה כך )היא( רבי יצחק אפשר דהכי סבירא ליה בממזרת לפי שאי אתה

היחי,ד לפי מיפב ידיעתי שעמד עליה בבהירות היה יעקב לוינגר ,בספרו יידרכי המחשבה

יכול ]לחלק[ בחייבי לאוין עד שנאמ' זאת האשה בבעילה בלבד ילקה עליה וזאת בקידושין

ההלכתית של הרמב"ם "...

יצחק סבירא ליה בממזרת כסברא דעולא באחותו שהרי אמר עולא שהמחלוקת

ובעילה אלא אלמנה לכהן גדול בלבד כמו שנתפרש שם בסוף

קדושין84 .

והנה ,מתוך שהדברים הללו באים לדחות אל גישתו של פלדבלום ,תמוה מאוד שלא .הבהיר

הרמב"ם דוחה את קושיית חכמי לוניל בכך שאמנם כן ייקשיא ממזרת" מלמד שהמקשה סובר

ברודי כיצד התייחס פלדבלום עצמו לתשובה זו של הרמב"ם ומה סבר בה ,הרי תשובה זו

שיש מלקות בחייבי לאווין ללא קידושין ,אולם אין זה אלא יימשא ומתן של גמרא" ,והרמב"ם

אמורה להיות פרכת כל שיפתו .ובכלל לא הדגיש ברודי בריש גלי שאף פלדבלום הזכיר אותה

מעדיף לפסוק כ"תלמוד ערוך" אף שהמשא ומתן של הגמרא מנוגד

לו85 .

ואמר עליה את' דברו .נביא את לשונו של פלדבלום בהרחבה מסוימת ,כדי לשקף יפה את מהלך
מחשבותיו:

ערעורו של ברוךי על פלךבלום
בתשובה זו היה נדמה שהרמב"ם מוסר נוסחה מתודית :אין לדחות תלמוד ערוך מפני משא
ומתן של גמרא .ובא ברודי ומראה ,שאין יימשא ומתן של גמרא" כאן מכוון לסתם התלמו,ד
וכאילו הצהיר הרמב"ם עצמו שהוא מכריע כמימרות האמוראים כנגד סתם התלמוד .לא היא.

 82עיין עליו בכלל במאמרי הנוסח הראשון ,ובלשון תשובה זו בפרט.
 83בוודאי צריך להיות כבמגדל עוז וברמ"ה :שהמלקות דאחותו.
 84מהד' בלאו שם ,עמ' •619-618

לאור זה ניתן לשאול שתי שאלות בנוגע להרמב"ם :עד כמה ידע או סבר שח?ק גדול
מהחומר הסתמי הוא מאוחר למר בר רב אש,י ומה היתה גישתו לחומר שכזה? האם הוא
ייחס לו את סמכותה של הגמרא ,או שראה בו כפירושי הגאונים וקבלהו או הזניחהו כפי
הכרעת דעתו.

אחת הדרכים לפתרון בעיה זו היא לבדוק את כל הקושיות שהקשו על הרמב"ם בנוגע
לפסקיו שאינם בהתאם לחומר התלמודי .האם פסקיו אלו עומדים בסתירה לחומר היסוד,י
האמורא,י הנקוב בשם ,או שהסתירה היא רק ביחס לחומר הסתמי? ואם נסווג את סוגי

הקושיות נוכל לבא לאיזו מסקנות בנוגע לשאלות הנ"ל .ודאי שראשית כל יש לבדוק את

 85ולרווחא דמילתא הרמב"ם מראה שאפשר לתרץ תירוץ אחר בממזרת ,ועל ידי כך תימנע הקושיא על
פסקו .דהיינו ,ר' יצחק אף הוא יסבור כרמב"ם שאונס ומפתה אינו לוקה משום ממזרת ,ור' יצחק יתרץ ממזרת

כעולא ,כלומר ,מכות בממזרת בוגרת ואין לה קנס ,וכתובות בממזרת נערה ,ומשלם ואינו לוקה .הרמב"ם טוען
שכל זמן שיש אפשרות כזאת בפועל אין פוסקים לפי משא ומתן ,אף שתירוץ זה דחוק בסוגיה ,שהרי רבה דיבר

 86לה ע"ב.
 87עמ' ,44

והוסיף :ייכפי שמצוטט בבירור בתוך תשובת הרמב"ם ,ומתאשר בכל נוסחי התלמוד הידועים

במסגרת שיטת ריש לקיש ,ואליבא דידיה אנו מנסים למצוא אוקימתא לר' יצחק ,וכפי שהגמרא עצמה קבעה

לי לפי שעה ,ואף צפוי על פי הסגנון וההקשר" .סתם ולא פירש .מה הם ייהדברים שההלכה מוכרעת על פיהם"
שהם יידברי סתם התלמוד"? מדברי הרמב"ם אתה צריך לומר ש"התלמוד הערוך" איננו דברי סתם התלמוד

שאם נוותר על מסגרת ריש לקיש ,תמיד ניתן למצוא אוקימתא בקלות :ייהניחא אי סבר לה כר' יוחנן הוא נמי

גרידא ,אלא מחלוקת אביי ורבא כפי שנתפרשה בדברי סתם התלמוד.

מתרץ לה כר' יוחנן ,אלא אי סבר כריש לקיש היכי מתרץ לה? על כרחך כר' יוחנן סבירא ליה" .הרמב"ם אומר
שאם נעשה אוקימתא שלישית ,לא כריש לקיש ולא כר' יוחנן אלא נעולא אזי סרה הקושיה על ר' יצחק.

 88עמ' •44
 89עמ' •42
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85

ספרות הרמב"ם ,אם הוא דן במפורש בבעיות אלו ,אבל דא עקא ,שרק באי אלו מקומות,

דומה שפתרון חידה זו נמצא אף הוא במאמרו של ברודי ,אשר בו פתח את דיוניו בעמדתו של
פלדבלום והרמב"ם על פי הנאמר בספרו של פלדבלום על מסכת גיטין ,בהמשך ציין אף למאמר

שהוא רק פירוש הגאונים או סתם הוספות ,ואין להוציא מהערות אלו מסקנות כלליות

הנ"ל של פלדבלום ,ומוסיף בזה הלשון:

בפירושו למשניות ובהערתו של בנו רי אברהם ,נזכרת הסתייגות מחומר תלמודי משום
על יחסו לסוגי החומר הסתמי ,רק בדיקה קפדנית ומקיפה של היד החזקה תפיץ אור על
הבעיות הנ"ל,

והנה אם נגיע למסקנא שהרמב"ם לא התחשב עם אי אלה סוגים של חומר סתמי נגיע
על ידי כך לא רק לפתרון כללי של הרבה בעיות שברמב"ם אלא מה שעוד יותר חשוב,
נוכל לנסח גישה עקרונית איך להשתמש במקורות התלמוד לבירור הלכות ודעות בהתאם

אני מודה לעורכי ספר היובל שהזכירו לי את קיומו של מאמר זה ,שנעלם ממני בשעה
שכתבתי את הנוסח הראשון של מאמרי ,בהערה ) 9עמי קיג( לאותו מאמר אף ציין המחב;ר

על סמך" תשובת הרמב"ם שתידון בהרחבה להלן ,שלעתים פוסק הרמב"ם על פי חומר
סתמי אף בניגוד לדברי

אמוראים92 ,

לדרכו של הרמב"ם,

אמור מעתה ,החידוש על פי תשובת הרמב"ם נאמר על ידי ברודי באופן עצמאי ,והיה כתוב

בדקתי רק חלק קטן של ההלכות שביד החזקה ,ולפיכך מסקנותי הן לעת עתה בגדר של

בנוסח הראשון של מאמרו ,ולאחר שנודע לו שאף פלזבלום פירש כן מכבר ,הוסיף הודעה על
זאת בהערה מקדימה ,אולם כל הרטוריקה של המאמר ,המטעימה שזוהי סתירת שיטתו של

של הרמב"ם יסודן בסוגים שונים של חומר סתמי ,מה שמתבלט מניתוח החומר הוא שהוא

פלדבלום ,לא זזה ממקומה ,ועדיין היא מתנוססת בנאמר במאמר זה במפורש או בין השיטין,

שונה בצורתו הספרותית או באיכותו ההגיונית מהחומר האמוראי ,על יסוד זה שערתי

מלבד לספרו של לוינגר התייחס ברודי במהלך מאמרו בקצרה גם לספרו של בנדיקט,
ייהרמב"ם ללא סטיה מן התלמודי 93 '.אולם מאמר אחר ,המפותח יותר ממאמרו של פלדבלום,
ואולי אפשר לומר אף משוכלל יות;ר המוקדש כולו לנושא הנידון ,נעדר כליל מדבריו של ברודי,
אף שיצא לאור ועומד לרשות המעיינים זה עשרים שנה כמעט ,כוונתי למאמרו המפורט של דוד

השערות בלבד ,אציג כאן רק דוגמאות מהחומר שבידי ,בדוגמאות אלו הקושיות על פסקיו

שהרמב"ם לא התחשב עם המסקנות היוצאות מחומר

שכזה90 ,

במקום הזה הציג פלדבלום הערה ,ההערה מוסבת על האמור כאן ,שאפשר שהרמב"ם מיעט
בסמכות החומר הסתמי כ"שהוא ש ו נ ה

בצורתו הספרותית או באיכותו ההגיונית מהחומר

האמוראי" ,ואילו בהערה הוא הטעים שאם החומר הסתמי א ינו שונה מהחומר האמוראי ,אלא
הוא כצורתו וכאיכותו של החומר האמוראי ,אין הרמב"ם מקל בסמכותו אלא פוסק כמותו ,וזה

לשונו ,שהוא מעין המשך של ס'ום ה;כסקה

שבפנים91 :

סייקס ,יייסטיותיוי של הרמב"ם ממקורותיו בהלכהי'.

סייקס דן אף הוא בתשובת הרמב"ם הנ"ל לחכמי לוניל ,ואף פרש את רשת ביקורתו על
אותם דברי לוינגר שברודי תמך בהם את יתידותיו ,דהיינו הטיעון שהרמב"ם ראה לנכון לפעמים
להתעלם מן המשא

כי חומר סתמי אם הוא בגדר של ייתלמוד ערוך" ,הרמב"ם יבכר אותו על משא ומתן
)אפילו אמוראי( ,בתשובתו לחכמי לוניל הוא כותב.. ", :לא שמעתי ולא סמכתי על קושיא
ועל כל פנים

זו ואמרתי לא נניח תלמוד ערוך ונפסיק הלכה ממשא ומתן על גמרא.. ,
לא מדברי משא ומתן .נפסוק הלכה~  ",..ת ש ו ב ו ת ה ר מ ב יים )הוצי מקיצי נרדמים(,
ירושלים תש"ה כרך ',ב תי שמה ,עמי  ,618ה"תלמוד ערוך" אינו בהכרח חומר אמוראי
ומאידך המו"מ שם הוא כנראה כן אמוראי ,על יחסו של הרמב"ם למ"מ התלמו,ד רי גם

ספרו של יעקב לוינג;ר דרכי המחשבה ההלכתית של הרמב"ם ,מעמי  ,155אלא שהוא לא
מנתח את החומר לסוגים של אמוראי וסתמא,

ומתן94 ,

זה לשונו של סייקס:

והנה בהשקפה ראשונה נראה שהרמב"ם מבחין כאן בין דבר הנאמר מפורשות לבין דבר
המתגלה מתוך משא ומתן של גמרא ,ואמנם ,כבר הבין לוינגר את התשובה כה ומתוך זה

הוא מצא מקור מפורש לדרך הרמב"ם אשר ראינו עד כאן ,כי לפי פירושו והבנתו של
לוינגר ,המקורות הם בחינת תלמוד ערוך ואילו החומר הפירושי הוא בגדר מ  !Vא ומתן,

והרמב"ם יבכר את התלמוד הערוך על פני המשא ומתן המפרש אותו ,והנה כמובן לוינגר
עושה כאן קפיצה גדולה שהרי בתשובה המדובר הוא בשתי סוגיות שונות ,אשר בהחלט
ניתן להגיד שהן חלוקות ,אך להבדיל בין מקור לפירוש באותה הסוגיא עצמה ,לא מצאנו
כל מקור בתשובה

זו95 ,

קריאתו ופרשנותו של פלדבלום בנוגע לאותה תשובה ,ואזכורי ייתלמוד ערוך" ו"משא ומתן של
גמרא" שבה הם ממש כאלה הבאים במאמרו של ברודי ,לומר שכאן סמך הרמב"ם על ייתלמוד
ערוך" של סתם התלמו,ד ודחה יימשא ומתן של גמרא" שהיא בעצם דברי אמוראים ,ונימק
פלדבלום את הדבר בצורה ובאיכות ,כיצד אירע הדבר שעצם חידושו של ברודי כבר נאמר

באותם דבריו של פלדבלום שברודי אומר בזאת לדחותם ולהוציא מהם?

92
93

עמ'  ,39הע' , 3
עמ'  ,42הע'  ,10שציין לו אגב אזכור שיטת לוינגר ,והעיר :ייקווי מחשבה דומים ,אך פחות משוכללים

ניתן למצוא בכמה מקומות באוסף מאמריו של הרב בנדיקט".
 94ברודי מביא את דבר.י לוינגר בהרחבה :ייהיחי,ד לפי מיטב ידיעתי ,שעמד עליה בבהירות היה יעקב
לוינגר" )עמ' (. 42

 90עמי קיב-קיג,
 91העי •9

 95עמ' קלה .בהערה  25מוסיף סייקס שכבר טען זאת ישראל תא-שמע במאמר ביקורת על ספרו של
לוינגר .עיין תא"שמע עמ'  143ראש ד"ה אין ספק )וכנראה לזאת התכוון סייקס( ,בסוף אותו עמוד יייש להסתייג"
וכו' ,עד סוף המאמר בעמ'  .144ועיין המשך ביקורתו של סייקס על לוינגר בעמ'קלו.

שוב למימרות האמוראים וסתם התלמוד בסוגיות הבבלי

סוגיות בחקר התלמוד

86

עוד מעמיד סייקס על מקור בעל חשיבות ממדרגה עליונה לגבי פרשנות תשובתו של הרמב"ם,
וטרם ראיתי שימוש בה בדיונים אחרים על הרמב"ם

בענייננו96 .

מדובר בתשובת רי אברהם בן

הרמב"ם המתייחסת במפורש ללשונות הרמב"ם שבתשובה הנידונה .וזה לשון

87

ריבוי האפשרויות הטמונות במשא ומתן של קושיות שבאו משמו של רב פפא מונע מלפסוק
ולקבוע הלכה על פי אחת ההנחות המובלעות בו ,כשעומד נגדו תלמוד ערו;ן ולכן הרמב"ם דחה
את המשא ומתן של רב פפא ,ופסק כתלמוד ערו;ן

ראב"ם97 :

ויראה מדבריך שדמית שאבא מארי זצ"ל סובר שאין המשא והמתן דאלו נערות מוכח

הוספות על גוף התלמוד

שחייבי לאוין לוקין בלא קידושין .ולא היא ,אין זה ·ענין דבריו ,שעמוקים הם עניניהם .הוא
ז"ל אומר אע"פ שזו הלכה מוכחת שחייבי לאוין לוקין בלא קידושין הואיל וזו ההלכה יש
בה משא ומתן וחלוקה בין התנאים ואמוראים בתירוז המשנה וביאור עניניה אין ראוי

לסמוך עליה בפסיקת ההלכה ולהניח תלמוד ערו;ן  ..שעולא ורי יוחנן ורי שמעון בן לקיש
נשאו ונתנו בענין זו המשנה וגם חכמי משנה חולקין בענינה וכן מצינו התלמוד הביא

בתירוצו מחלוקת התנאים כגון רבי מאיר וחכמים ורי שמעון בן מנסיא ורי עקיבא ורי
ישבב ורי נחוניא בן הקנה ,כל זה לברר שבזו המשנה וגמרא דיליה משא ומתן מרובה
ו מ ח ל ו ק תרב ו ת ולפיכך אין ראוי לסמוך על פסיקת ההלכה בענין מלקות של חייבי

ברודי ביקש'לסתור את שיטתו של פלדבלום הסובר שהרמב"ם העניק סמכות פחותה לדברי
סתם התלמוד באשר הם הוספה לעיקר התלמוד ,ומאוחרים ממנו .ברודי טען כנגדו שאין

הרמב"ם מזהה כהוספה על גוף התלמוד אלא דיבורים מעטים
עומד בסמכות הגדולה שהרמב"ם העניק לבבלי

כולו102 .

מאו,ד 101

ושאר עיקר התלמוד

והנה ,ככל הדברים הללו כבר כתב

סייקס והצמידם לניתוח תשובת הרמב"ם הנ"ל על מנת לערער על גישתו של פלדבלום .וזה
לשונו של סייקס:

ולענין מה שאמר ז"ל יש לומר שרי יצחק חולק וכוי ודאי מקום קשה ויפה

לאור ההוכחות הנ"ל ,נשאלת השאלה כיצד העיז הרמב"ם לחלוק על פירושי הגמרא ,הרי

הקשית בו שדבריו ז"ל סתומים ולא מסד בהם אלא ראשי הפרקים מפני כבוד השואלים

הרמב"ם עצמו הצהיר :ייכל הדברים שבתלמוד הבבלי חייבים כל ישראל ללכת

בהםי103 :

אבל אנחנו לפי שנסתפקו הדברים לכבודך נרחיב בהם ונאמר לפי שהקשה רב פפא לרבה

וכי הוא חלק על דברי עצמו?

לאוין ממנה ...

מתניתין במאן מוקים לה אי כרי מאיר קשיא בתו פירוש דרי מאיר מחייב בתשלומין

מו"ר מ .ש .פלדבלום טוען שבעצם אין כל סתירה .הרמב"ם הגיע למסקנה שהרבה חומר

ובמתניתין פטר אי רי נחוניא בן הקנה קשיא אחותו פירש דרי נחוניא פטר בתשלומין

סתמי שבגמרא חומר סבוראי הוא ,בדיוק כמו חוקרי התלמוד המודרניים ,ולכן הרשה

ובמתניתין מחייב אי כרי יצחק קשיא ממזרת פירש ]=פירוש[ דרי יצחק אע"ג דפטר אחותו

לעצמו לא להשגיח לפעמים בחומר הזה במקום שהוא נראה לו דחוק ,ומכאן הסטיות .לפי

ממלקות בממזרת מחייב ...

ויש לומר שרי יצחק חולק בדבר זה וסבירא ליה שכל בועל

חייבי לאוין בהתראה לוקה כ א ב "  98וכוי ...וגם כן ראינו בדברי רי אברהם =]
רבו של רי יהונתן ז"לבקושיא שהקשה על אבא מארי ז"ל...

ראב"ד[

)ברכת אברהם סימן מג(.

סייקס הסיק מדברי

ראב"ם 99

אלו כנגד שיטת

לוינגר100 .

נראה לי להוסיף בהבנת דברי ראב"ם

במה שפירש את שיטת הרמב"ם ולשים את הדגש על המחלוקות וריבוי הדעות בסוגיית כתובות,

המפחיתים מחשיבותו של כל דיוק שנרצה לדייק ממנה .במלחמתה של תורה יצא רב פפא
להקשות כמה שיכול ,ולשם כך הניח שרבה מתרז כריש לקיש והניח שרי יצחק סובר כרבא

במחלוקתו עם אביי בקידושין .אולם גם אפשר שרבה ורי יצחק סוברים כעולא ,או שרי יצחק
סובר כאביי שאם לא קידש לוקה משום לא יחלל ,והרי רב פפא הקשה את קושייתו לפני אביי.

זה ,הרמב"ם היה נאמן בהחלט ,לכל הדברים שהם באמת חלק מן התלמוד הבבלי.
ואולם ,גישה זו נתקלת בקשיים גדולים ,כי אין זכר לביקורת כזאת ,כמעט ,בכתבי הרמב"ם

הרבים ,ובתוכם התשובות לחכמי לוניל .אילו היה זה המפתח הגדול ,היינו מצפים שהוא
יופיע בתשובות הנ"ל .פלדבלום עצמו ער לקושי זה ,אך השיב לי שהרמב"ם העדיף
להעלים את דרכו זו ,בגלל ראדיקליותו .ואולם ,אין כל הוכחה לדבר כזה ,ויתירה מזו,

הרי דברי הרמב"ם המפורשים ,הנם יותר ראזיקליים ,ממה שפלדבלום מציע שלא רצה
הרמב"ם לגלות.
הבדיקה בכתבי הרמב"ם מראה שרק בשני מקומות מצהיר הרמב"ם שיש תוספת בדברי

הגמרא ,ואפילו בשני המקרים האלה המדובר הוא בהוספות קטנות העשויות להכנס לכל
טקסט; אין המדובר בניתוח ראדיקלי המסיק שרוב דברי התלמוד משל הסבוראים .המקום
הראשון הוא בקשר לדנרי הגמרא במסי נדה סא :ייוהילכתא כמר זוטרא מדאפקינהו רחמנא

 96אף שחלק ממנה מובא במגיד משנה )איסורי ביאה טו(, ,ב אלא שאין אותו חלק כולל את ההתייחסות
המפורשת ללשון תשובת הרמב"ם הנידונה.

נחד לישנאי .. :ואילו התוספת השניה היא גלוסה פירושית רגילה יימאי מדף קול עלה

 97שהשיב על שאלת ר' דניאל הבבלי ,המתייחס אף הוא לשאלת חכמי לוניל )הזכיר את רבינו יהונתן,
הוא העומד'בראש חכמי לוניל בכ"ד שאלות אלו ,כידוע( ,וזו היא תחילת השאלה :ייהאי דקא פסיק הרב זצ"ל

שאין אדם הבא על חייבי לאוין לוקה אלא אם קידשה והקשה עליו ר' יונתן הכהן ז"ל מהא דאקשי בפרק אלו
נערות על רבה דסבר דלר' מאיר חידוש הוא שחידשה תורה בקנס ואפילו במקום מיתה משלם מתניתין במאן
מוקמה לה אי כר' מאיר קשיא בתו אי כר' נחוניא בן הקנה קשיא אחותו אי כר' יצחק קשיא ממזרת דהא קימא

לן דאין לוקה עליהן א ע ייפ ש ל א קיד ש ".ו
 98זוהי נימה חדשה שלא שמענו מתשובת הרמב"ם.
 99המובאים אצלו בהיקף מצומצם יותר.
 100עמ' קלו-קלז.

 101ויש להם אופי של הוספה מאוחרת ,ולא דברי הסתמא הממלאים את התלמוד כולו.
 102עמ'  ,42-40וכתב שם :ייגרס הרמב"ם שחומר סבוראי איננו חלק מן התלמוד המקורי ,אלא חדר לתוכו
במהלך המסירה בכתב ,כהערות שחדרו לטקסט מן הגיליון  ...אלה קטעים יוצאים מן הכלל ,שיש בכוחם ללמד
על הכלל; לדעתי משתמע בבירור שלשיטת הרמב"ם התלמוד האמיתי בכללותו  ...כולל חלקיו האנונימיים ,נוצר
על ידי האמוראים ,ואילו דברי הסבוראים אינם כלולים במסגרת זו ואינם נהנים ממעמד זה

לדברים שציטטנו מן המבוא :ל"צ] הקדמה[ למשנה תורה".
 103הקדמה למשנה תורה.

-

וזאת בהתאם

סוגיות בחקר התלמוד

88

נדף" .. ,104

שוב למימרות האמוראים וסתם התלמוד בסוגיות הבבלי

89

מצאנו מעט מאד ביקורת טקסטואלית בדברי הרמב"ם ,ואפילו במדה ומצאנו

הרמב"ם בפסיקתו מ קיש ורי ם ]הדגשה שלי ,שי"פ[ שהוצעו בתלמוד בין נושאים שונים

אותה ,היא איננה חורגת מביקורת של גלוסות מסוגים ידועים מכבה לא נראה ,אם כן

או בין מחלוקות שונות ,בין היתר באמצעות ניסוחים מופשטים דוגמת יימצוות צריכות

שיש אחיזה בדברי הרמב"ם לתלות סטיותיו המרובות בהבחנות בין חומר אמוראי וחומר

כוונה" .. ,אולם קישורים אלה נעשים לרוב על ידי סתם התלמו,ד ואילו אני חיפשתי דוגמה

בתר"אמוראי105 ,

לקישור המוצע על ידי אמורא ואף על פי כן הרמב"ם מתעלם

הרי אין בין דברי ברודי בביקורת על פלדבלום בעניין זה ,לבין דברי סייקס ,ולא דבר,

את פסקיו של הרמב"ם הנוגדים את מה שנראה לשאר חכמים כדינא דגמרא ביקש סייקס

עצמו להסביר על רקע התופעות הרמב"מיות הרחבות והבאות לידי ביטוי בכל ספריו ,כגון רדיפת

ממנו107 ,

ה"קישורים" נידונו אף הם אצל סייקס )בלשונו :ייהתעלמות הרמב"ם מקשרים ותלותות פרשניים
'''(,מגבש , 108ואף בדבריו בולט הדיון על מצוות צריכות כוונה ,אשר עסק בו מנווך קושיית ר'
דניאל הבבלי ותשובת ר' אברהם בן הרמב"ם,

הפשט ,מסירות לערכים פילוסופיים ומוכנותו לסמוך על הירושלמי לעומת הבבלי ,תכונות שתרמו

אולם יש לי עניין נוסף בדבריו של ברודי דלעיל ,והוא ניסיונו )ייח י פ שתי דוגמה"( לזהות

ליצירת דעותיו המקוריות של הרמב"ם גם כשאלה חלוקות על דברי חז"ל במקומות שונים ,בבואו

מקום אשר הקישור בא בדברי אמורא ,כנגד מה שרובם של ה"קישורים" באים בדברי סתם

ליישם נטיות אלה )אשר תיאר בהרחבה( לנידון שלפנינו כותב סייקס:

התלמוד ,התעסקות זו אומרת דרשני; הלוא מתגלית כאן תפיסה שהכללים כללי ברזל הם ,ודי

הרמב"ם הרגיש בפערים בין המקורות לפירושים שניתנו להם ,וכתוצאה מכך דחה לעתים
את פירושי הגמרא והחזיר עטרה ליושנה ,בפרשו את המקור כפשוטו ,אחרים לא הרגישו
שפערים כאלה קיימים ,ולכן לא היתה להם הבעיה

הזאת106 ,

ביוצאים אחדים מן הכלל כדי לבטלו לגמרי ,שהרי ייהוכח" שהכלל אינו תופס ,על זאת טענתי לעיל,
בחלק הראשון של המאמה שאין ראוי לעשות כן בתופעות ספרותיות ,ואילו פלדבלום וסייקס
חיפשו שלל רב של דוגמאות רבות כדי להקיף בזהירות את הגדרת התופעה מכל צדדיה,
לצרכינו אין ההפרשים בין החוקרים כה מכריעים ,ועדיף להתחיל במשותף שביניהם ,האופי

מצד אחד ,כבר ערער סייקס על הנחתו של פלדבלום שהרמב"ם ייחס את דיבורי סתם התלמוד

המאוחר של סתם התלמוד לעומת המימרות לא היה מודעות מפורשת בשיטת הרמב"ם ,אף

לזמן מאוחר יותר מדברי התלמו,ד ושמשום כך ניתן לסטות ממנו ,מצד שני ,עצם המסקנה

על פי כן ,בפועל רבות מן הדעות שהתעלם מהן מתוך שלא התאימו לתפיסותיו בפשוטם של

שפירושי סתם התלמוד נדחו לפעמים על ידי הרמב"ם קיבלה הסבר חדש ושונה במקצת מזה של

מקורות ההלכה הרי הן מדברי סתם התלמוד ,לצרכים שלנו אפוא יש אישור חשוב לאפיון דרכי

פלדבלום ,הרמב"ם נמשך לפשוט.ם של המקורות היסודיים ,ועשוי לדחות פירושים ,אוקימתות או

סתם התלמוד לעומת דברי האמוראים ,דברי סתם התלמוד רוויים סברות מופשטות המוטלות

מסקנות הנוגדים את פשוטן של ברייתות ומימרות ,נוכל להוסיף כאן הערה פשוטה ,ולציין שלפי

על מימרות האמוראים בחוזק יד ,ולאו דווקא לפי פשוטן של אלה ,העיון ברמב"ם משמעותי לנו

שיטה זו ,הרי יהיו מקרים רבים שבהם הנדחה על ידיו הוא מדברי סתם התלמוד דווקא,

מבחינת מה ש ע ש ה ,הרבה מעבר למה ש ה צ ה י ר,

בדיקת ה"סטיות"

שאר ההרצאות

לאחר דחיית דברי הרמב"ם בתשובת ייתלמוד ערוך" מלהיות ראיה להתייחסותו לדברי סתם

כאמוה המאמר הנידון לעיל הוא ההרצאה היחידה של ברודי בנושא הסתמות שראה בינתיים

התלמוד ,חיפש ברודי מקורות נוספים לבחון בהם את דרכיו של הרמב"ם ,וזה לשונו:

את אור הדפוס ,וכהרצאה היא הושמעה בשנת תשס"א ,רק בשנת תשס"ה ,בהרצאה בקונגרס

מלבד מקור זה ,שהוא אכן מיוחד במינו בין כתבי הרמב"ם חיפשתי אישור נוסף לטענה
שהגורם המכריע בעיני הרמב"ם לקביעת משקלם של דיבורים תלמודיים שונים הוא
תפקודם בסוגיה ,ולא היותם אלמוניים או מיוחסים לחכמים ידועים ,במקומות רבים התעלם
 104זו היא אחת משתי דוגמאותיו של ברודי )עמ'  (, 41-40וציין ברודי שם )הע'  (6שהדברים מובאים
בחיבורי על דרך חקר הסוגיא ,עמ' .284-283
 105עמ' קלח-קלט,

 106עמ' קלט .לעיל בעמ' קכב :ייבפרק הזה ראינו במישורים שונים את כחו של 'פשוטו של מקרא' בענייני
הלכה אצל הרמב"ם .עתה נראה שגם בתלמוד הפריד הרמב"ם לפעמים ,בין גופי הטקסטים של משנה ,ברייתא,

הארבעה"עשר של האיגוד למדעי היהדות ,הודיע בריש גלי על מגמתו הכללית ,אלא דא עקא,
לא פורטו אז ולא אחJך מן ט"ו הדוגמאות שבאמתחתו ,האמורות ללמדנו שבהן אמוראים מגיבים
לדברי סתם התלמוד ללא אפשרות סבירה של ניתוק המימרות לעצמן ,ועל סמך אותם מקומות
מערער המרצה את ערעורו ,האסמכתאות שלא פורטו חסרו מאוד לשומעים] ,בשעת תיקון
ההגהות :כעת יצאה ההרצאה לאוה ראה להלן תגובותי המפורטות[,
רק בהרצאותיו שבחוץ לארץ בזמן האחרון התחיל ברודי לרמוז לדוגמאות ,כגון בהרצאתו

באוניברסיטת ייל ,אשר גם בה לא נידונו אסמכתאות הטיעון ,אבל הופיעו בקצרה בדפי
התמסיה 109

ומימרא דאמוראי ,לבין החומר שמפרש את המקורות ,גם בתלמוד חזר הרמב"ם לפעמים למקורות ופירש
בהם פירושים משלו" ,עמ' קמ ..", :הסינתיזה המיוחדת המדעית שעשה ,בהדגישו את המקורות הקדומים ואת
רדיפת הפשט במידת האפשר ".לכאן יש להסמיך את השיטה לדחות דברים בתלמוד שהם נגד הפשט ,ונחשבים

 107עמ' ,45-44

יישינויא" ,שיטה שהלך בה הרמב"ם אף יותר מקודמיו .ראה אלבק ,מבוא לתלמודים ,556-545 ,ועיין מה
שכתבתי במבוא על דרך חקר הסוגיא ,עמ' ) 404 ,292לעיל ,עמ'  (, 15והע' .41 ,40

 108עמ' קכח,

 109אני מודה לפרופ' ברודי על ששלח לי את נוסח הרצאתו עם התמסיר,

סוגיות בחקר התלמוד
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שוב למימרות האמוראים וסתם התלמוד בסוגיות הבבלי

בגוף ההרצאה הודיע ברודי שמצא  16מקומות במסכת כתובות שבהם קשה להעמיד את

91

דוגמאות

דברי האמוראים בנפר,ד ללא התייחסותם לדברי סתם התלמו,ד אשר בתוכם הם נראים מעורים,
על סמך ממצא זה ,בא ברודי להפריך את המקובל על ידי רבים )ובאזכור מפורש של מחקריו של

הדוגמאות שנכללו בתמסיר הרצאת אוניברסיטת"ייל לא פורטו בשלמות ,אלא נרשם בו ציון

דוד הלבני ושלי( בעניין יחס דברי סתם התלמוד לדברי האמוראים ,אולם דומה שבסופו של דבר

לדברי האמוראים בלב.ד נעיין קמעא באחת הראיות,

נמצא עיונו מסייע יותר מאשר מפרי;ן שהרי בבדיקה זו לא מצא אלא ) 16לפעמים הוא נוקט ( 15

ליד ציון שמו של רב בכתובות סא סע"ב הוזכר בתמסיר :ייברשות כמה.. ,

מקרים הנראים לו כהסתמכות של האמוראים על דיון מהותי של סתם התלמוד שלפניהם ,ואם

וחדש בביתו" ,ותו לא~ במשנה של כתובות ,ה) ו( נאמר :ייהתלמידים היוצאים לתלמוד תורה שלא

תאמר שגם  16מקומות הוא ממצא חשוב )ואולי כן ,עד שנשמע ממנו  16מתוך כמה( ,הנה עוד

ברשות שלשים יום" ,וזו סוגיית הבבלי:

מוסיף ברודי שבשני שלישים של המקרים הללו המדובר באמוראים מזמן רב אשי או מאוחרים
יותח הווה אומר ,בכל מסכת כתובות )יימפתח לש"ס"( לא נמצאו כי אם שישה הקשרים שדברי

האמוראים ברוב דורות פעילותם נראים כמעורים בדיון מהותי של סתם התלמוד ,ומתוך שישה
אלה ,ארבעה מהם אינם מן הדורות הקדומים ,אלא מן הדור הרביעי ,דורם של אביי ורבא,

על אף דלותו של ממצא זה ,הנראה לנו יותר ראיה לסתור מאשר ביסוס איתן לטיעונו ,ראה
ברודי לנכון להודיע )בשנת תשס"ו( על ~רכה גורפת ,ואחר כך לבנות על קרקע זו עוד שתי
קומות ,מתוך הנחתו שיש בממצאיו כדי הוכחה ניגש להטיל את מסקנתו שבדרך אף על דברי

אמר רב חדש כאן

110

ו  487ברשות כמה ברשו' כמה דבעי אלא אורחא דמילת' כמה אמ' רב חודש כאן וחודש אחד בביתו
ו 113

אורח' דמלתא כמה אמ' רב חדש כאן וחדש אחד בביתו

ברשות כמה ברשות כמה דבעי

אורח' דמילתא כמה אמ' רב חודש כאן וחודש בביתו

ו  130ברשות כמה ברשות כמה דבעי

מ  9Sבדשות כמה ברשות כמה כמה דבעי לה אורחא דמילתא כמה אמ' דב חדש כאן וחדש בביתו

ס"פ איבעי' להו בדשות כמה ברשות כמה ד]
ד"ש בדשות כמה

כמה דבעי

[

דמלתא עד כמה אמ' רב חודש כאן וחודש בביתו

אורחא דמילתא כמה אמ' דב חודש כאן וחדש בבית

סתם התלמוד שאינם דיון מהותי ,אלא שאלה קלילה או קביעת סתירה בין מקורות ,המרצה

ו  487שב' לכל דבר המחלוק]ו[ת הבאה

והיוצאת חודש בחוד' לכל חדשי השבה

מודה שהדברים הללו הם ייסובייקטיביים" ,אבל אף על פי כן יימשכנעים לגמרי" לדעתו ,הכוונה,

ו  113שב' לכל דבר המחלקות הבאה

והיצ' חדש בחדש לכל חדשי השבה

שאמנם בנקל ניתן לתפוס את דברי האמוראים בשתי הקטגוריות החדשות כמוסבים ישירות

ו 130שב' לכל דבר המחלוקת הבאה

והיוצאה חודש בחודש לכל חודשי השבה

למקורות ,ורק אחר כך נוספו דברי סתם התלמוד ,אלא שעל רקע ה"הוכחה" מן הדיון המהותי

מ  95שנ' לכל דבר המחלוקת הבאה

והיוצאת חדש בחדש יהיה לכל חדשי השבה

במקומות מספר יש לדעתו הצדקה סבירה להטיל גישה זו גם על התייחסות לכאורה ,ולשנות

ס  nפ שנ' ]

[

הבאה והיוצאת חודש בחודש לכל חדשי השנה

אף בהם את קולו של סתם התלמוד כקול מעורב לגמרי עם דברי האמוראים ,כדרך שאמנם היה

ד"ש שב' לכל דבר המחלקות הבאה

והיוצאת חודש בחודש לכל חדשי השבה

רגיל ללמוד את הסוגיה התלמודית מקדמת דנה,

כיצד יש להבין את הסתמכותו של ברודי על ממצא רעוע עד כדי אימוץ גישה שגם הוא מודה
שאינה מוכחת?

דומה ששוב סבר שהדעות שהוא מערער עליהן נאמרו ככללי ברזל אשר כל היוצא מן הכלל

מפריך את הכלל ומסלקו ,והוא אשר נטלנו על עצמנו להבהיר כאן ,כדרך מדעי הרוח ,אף בחקר
הספרות התלמודית הכללים הם גמישים ,ולא באו אלא לשקף את המציאות המגוונת המתגלית
כנגד עינינו ,אם מתוך בדיקת סוגיות רבות לעומק הוסקו כללים הנראים תקפים על פי רוב ,והוא

ו  487ור' יוח' אמ' חודש כאן ושבי חדשים בביתו שב' חודש יהיו בלבבון ושבים חדשים בביתו
ו 113

ור' יוחבן אמ' אחד כאן ושבים

בביתו שב' חדש יהיו בלבבון ושבים חדשים בביתו

ו130

ור' יוח' אמ' חדש כאן ושבים

בביתו שב' חדש יהיו בלבבון ושבים חדשים בביתו

מ  95ור' יוחבן אמ' חדש כאן ושבים

בביתו שב' חדש יהיו בלבבון ושבים חדשים בביתו.

ס  nפ ור' ]יו[בתן אמ' חדש כאן ושבי חדשים בביתו שב' חודש ]יהיו[ בלבבו ושבי]ם[ חדשים בביתו
ד"ש וד' יוחבן אמ' חודש כאן ושבים

בביתו שב' חדש יהיו בלבבון שבים בביתו

רוב משכנע ,לא זזו הדברים ממקומם בגלל מיעוט מצומצם ,נראה לנו סביר לשער שמכל הסוגים

לפי דבריו של ברודי ,רב ] [1מתייחס לדברי סתם התלמוד שנאמר בהם ייברשות כמה דבעי" ,ורב

הללו יש מאות רבות של מימרות אחרות במסכת כתובות ,אשר גם לפי מיונו של ברודי נתפסות

ור' יוחנן חולקים על ייאורחא דמילתא כמה" ,שהוזכר בשאלת סתם התלמוד ,אבל על פי דין יוצא

בשופי כעצמאיות מדברי סתם התלמוד הבאים לפניהן,

ואין אני אומר שיש לדחות את המיעוט המצומצם ההוא ללא בדיקתו ושיקול דעת ,אדרבה,

מברך אני על כל עשייה חדשה בתחומים הללו ,אשר לא זכינו לכך במשך כמה שנים ,תיאור
תופעות ספרותיות השונות מן הרגיל .מעשיר את ידיעתנו ,ואף אני ביקשתי לעשות כן בגוף

ההרצאה של כנס בר"אילן דלעיל ,ולוואי שעשייה זו תהיה מכוונת לא להפריך ולסתור ,אלא
לבנות ולנטוע,

ברשות כמה שרוצה,

והנה בירושלמי פרק ה ,ה; ל ע"א:

התלמידין יוצאין לתלמוד תורה שלא ברשות בתיהן שלשים יום
הא ברשות בתיהן אפילו כמה

ר' שמואל בר נחמן בשם ר' יובתן וישלחם לבנונה עשרת אלפים לחודש,

 11 0קיצורי עדי הנוסח פוענחו בסוף המאמר,

שוב למימרות האמוראים וסתם התלמוד בסוגיות הבבלי

סוגיות בחקר התלמוד

92

93

נוסף בגרסה ייאיבעיא להו" 1~ 4 ,הרי כעת לפי סתם התלמוד אנו עוסקים בהבהרת השאלה ,ולכן

אמי רי אבין חיבב הקב"ה פרייה ורביה יותר מבית המקדש מאי טעי חודש יהיו בלבנון

כדאי לגרסנים להדגיש שנשאלה שאלה בפני רב ורי יוחנן.

ושנים חדשים בביתו

עם השוואת הדברים לירושלמי ועיון ביחס המימרות ושאלת סתם התלמוד לאורה ,אנו יכולים

רב אמי הבאה והיוצאת חודש בחודש לכל חדשי השנה.

להסיק בפשטות שהאמוראים עצמם לא יזמו את מימרותיהם כתגובה לדברי סתם התלמו,ד וגם

דומה ש"אפילו כמה" כאן צריך להתפרש ככל ייאפילו כמה" בירושלמי ,לא כשאלה אלא כאומר ,

בסוגיית הבבלי כפי שהיא עומדת ,מימרות האמוראים ,עם שינוי סגנונן לגבי אותן מימרות

ייאפילו ,הרבה".ואפשר שמכאן ,צמח ייכמה דבעי" שבבבלי .אמוה אפוא ,ייה~ בר~ות בתיהן

בירושלמי ,ברשות עצמן ,וכך יש לפרשן.

אפילו כמה" שבירושלמי אינו כלל שאלה ,אלא דיוקמן המשנה ,וכלשון ייהא":הנה לפי זאת אין

כל שאלה לפני דברי האמוראים בירושלמי ,והם מגיבים ישירות למשנה.ואף תוכן דבריה Pשלר

i

סיכום

שמואל בר נחמן בשם רי יונתן ושל רב אינו אלא להביא פסוק ,ואפשר שאין כוונתם אלא הבאת,

מקור לדברי המשנה ,וכעין סוגיית יימאי טעמא" ולא יות:ר עם סוגייתם של החכמים הללו באה,

על אף היקפה המצומצם מאוד של הסטאטיסטיקה שהעמיד ברודי ברשימה זו ,ועל אף האופי

לאחר המימרה הראשונה ,מימרת רי אבין ,המוסיף דרשה לפסוקו של רי שמואל בר נחמן אמר

הסובייקטיבי מאוד של הכללת הקבוצה של מימרות האמורות להיות כל אחת תגובה לשאלה

רי

יונתן111 ,

קלילה ,אשר המרצה עצמו מודה שיש אפשרות לראותן כמוסבות על עצם המקורות ,עדיין

ומלמד מתוך זמן השהייה בבית כמה חיבב הקב"ה פרייה ורבייה.

מימרת רי שמואל בר נחמן בשם רי יונתן באה בבבלי בשם רי יוחנן ,כרגיל בכמה

מקומות112 .

ראה ברודי לנכון לגזור מממצאים אלה תיאור כולל של צמיחת סוגי המשא ומתן במהלך דורות

ואמנם שתי המימרות שבבבלי הן הן המימרות שבירושלמי ,אלא שנוסחו אחרת ,ובהשפעת

האמוראים ,ולהודיע על סתירת שיטה אחרת .אולם חסר כאן ,עד כמה יז/וראיתי ,דגם ברור כיצד

מימרת רי אבין שבירושלמי ,לדבר לא רק על כמה זמן ייכאן" =) מקום תלמוד תורה( אלא אף

נתהוו ונאמרו דברי סתם התלמוד לפי דעתו ,וכיצד הופיעו לפני האמוראים לדעתו .האם אכן

כמה זמן ישהו בבית טרם יחזרו שוב לחודש ימים כדין המשנה.

חותר ברודי לשיטה כזו שהייתה נהוגה לפני כמה שנים ,שיטה הרואה את הקולות האנונימיים

יוצא שבעל סתם התלמוד לא שיקף בפשטות לא את משמע המימרות שבבבלי ,ולא את

שבסתם התלמוד כחכמים הפועלים בשילוב מלא עם האמוראים ,כגון שדנים עמם .בחדר אחד

דברי רב ו"רי יוחנן" המקוריים כשעשה אותם כעונים על השאלה אורחא דמילתא דברשות כמה

והסוגיה היא הפרוטוקול? אם אכן זו הגישה ,דומני שהיא חותרת להסיבנו אחורנית מן הגישה

ייעדרו מבתיהם .גם אמירת דבריהם שבהמשך אינה מתקשרת במישרין לשאלה זו ,שהרי שניהם

הספרותית המובהקת לאופייה של הסוגיה התלמודית ,גישה אשר הוכיחה עצמה ביעילותה ,הלוא

כאומרים שאורחא דמילתא של היוצאים ברשות הוא חודש ימים ,ממש כיוצאים שלא ברשות

היא עיקר ההוכחה במדעי היהדות.

שבמשנה .לאמיתו של דבר החידוש שבדבריהם הוא במחלוקת איך לנהל סירוגין למי שיוצא

על אחת ההרצאות של ברודי בארצות הברית השיב פרופי גיפרי רובינשטיין .אף הוא עמד

חודש ימים כבמשנה :רב אמר חודש בתלמוד תורה וחודש בביתו ,ורי יוחנן אמר חודש בתלמוד

על שאלת הדגם .הוא הצביע על כך שברודי נאלץ להודות ולהכיר בייחודו של סתם התלמוד

תורה ו שני

מבחינת מושגים וסגנונות ,ואף מודה בסבירות שייחוד זה עשוי לנבוע מאיחורם היחסי של דברי

חדשים בביתו.

הרי מתוך עיון צמוד אנו רואים שיש תועלת רבה בהפרדת מימרות האמוראים מדברי סתם

סתם התלמוד על האמוראים ,נושא שהודגש לעיל בדברינו בהקשר של יישום נוסף של תכונה

התלמו,ד ואילו הגורס אותן ישירות על דברי סתם התלמוד מאבד עומק חשוב בלימוד הסוגיה,

זו בהליכי העיון והניתוח .על סמך זאת מטיל רובינשטיין ספק אם ברודי אכן מבקש לחזור לדגם

ועונים עליו ,איש

של ייכל בני הישיבה" .רובינשטיין התייחס גם לטיעונו של ברודי על התפתחות דרכי החשיבה של

ומחזירנו לתפיסה שרב ורי יוחנן [!]

שומעים באוזניהם את הדיון

הקודם113 ,

סתם התלמו,ן וטען שאין כאן כל ממצא או הוכחה ,שהרי אם תצמיד את דברי התלמוד למימרות

כדרכו.

הרי אין האמוראים צריכים לדברי סתם התלמוד בבבלי ייאורחא דמילתא" ,ובאמת ההלכה

הפשוטה בזאת היא כבירושלמי ייאפילו כמה"=

האמוראים בחדא מחתא אין ספק שהן חייבות להתאים לדרכי החשיבה של האמוראים דור אחר

ייכמה דבעי" של הבבלי .דיוק פשוט זה שבירושלמי

דור אשר אל מימרותיהם קישרת את דברי סתם

התחבר בבבלי לשאלה ,והוא בא כקושיה על שאלה אחרת ,ועכשיו :ייברשות כמהן ברשות כמה?!

 114ראה לעיל ,גרסת '"כ סנקט פטרבורג" :איבעי' להו ברשות כמה" וכו ',ועיין דק"ס השלם ,עמ' סח,

כמה דבעי! ".ואין לנו דרך להציל את השאלה ייברשות כמה" כי אם בהחלפתה :ייאלא אורחא

הע'

'דמילתה כמה?" .נמצאים רב ורי יוחנן ,ראשוני האמוראים ,עונים לא על שאלת הלכה אלא על

שאלת מנהג ,ומגיבים למשא ומתן מפולפל .שיטת הבבלי שהסוגיא פותחת בשאלה מצאה ביטוי
j

I
i

 111שכן לא הביא אלא את הסיפא של אותו פסוק ,מלכים א ה ,כח.
 112שכן הבבלי מביא את תורת ארץ ישראל בשמו של ר' יוחנן ,ראה לעיל על יד ציון .27

 113כאילו הכול בחדר אחד? כשאלה סתמית השנויה על המשנה )כבר בימי רב!( ללא תשובה?

התלמוד115 .

ג

•61

 115ואלו דבריו של רובינשטיין )והתודה לו על העברת נוסח דבריו אלי(" Brody notes that this :
stratification correlates with the research of various scholars including David Kraemer, Richard
Kalmin and Leib Moscovitz concerning changing types of statements and discussions characteristic
of different generations of amoraim. To me, this conclusion seems self-evident, almosttautologous .
If the anonymous questions date to the same period as the Amoraic responses, and basically set
up or introduce those responses, then they clearly must be of the same fundamental character as
the Amoraic material. We are left pretty much with what we already knew: that different Amoraic
generations are characteriz~ d by different terminology, types of questions and modes of expression,
" as Kraemer, Kalmin and Moscovitz have shown

סוגיות בחקר התלמוד
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בקשותינו לפרופ' ירחמיאל ברודי הן ,אפוא ,שלוש:

• שיספק דגם כיצד הוא מבקש לראות את יחס המימרות לסתם התלמו:ד

• שיעמיד לנו דוגמאות עם פרשנות לעומק

הסוגיות 6 .ן l

• שימציא סטטיסטיקה שלמה של מימרות וסתמות ,ולא רק כאלה שהוא מבקש לראות בהן

בא כדי "לדין מתוך עמדה ביקורתית באחת המגמות הבולטות של המחקר התלמודי בעשורים
האחרונים

-

הנטייה

להפריד...

מתוך הנחה שהחומר האנונימי תמיד מאוחר מן החומר המיוחס

לאמוראים"l20 .

בסקירתו הקצרה על דרכי שלי בשאלה זו העיר" :לא נקט פרידמן עמדה נחרצת מדי ...עדיין
איננו יודעים אם לדעתו של פרידמן דברי הסתם מאוחרים תמיד מדברי האמוראים במקומות

ייסתמא קדומה".

או אז נדע אם לדעתו היוצאים מן הכלל יוצרים כלל חדש ,או שלא יצאו מן הכלל ללמד על
עצמם אלא ללמד על הכלל

שוב למימרות האמוראים וסתם התלמוד בסוגיות הבבלי
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כולו.ון l

אחרים ,כלומר אם הוא מתארך את הסתמות לתקופה מסוימת שלאחר תקופת האמוראים ...
ובסופו של ובראין קביעה חד"משמעית בדבר קיומם או העדרם של סתמות קדומים" l21 .דומה
שדי היה במשפט זה בפני עצמו שלא לכוון כלפיי את הטיעון המרכזי שבביקורתו.

***

למעשה ,אנו מוצאים ב"הצעה חלופית" שהעלה באותו מאמר כדברים שהובאו בשמי באותן

כעת נתפרסמה הרצאתו של ברודי בקונגרס הארבעה"עשר של האיגוד למדעי היהדות במאמרו

מובאות שם .בהצעה שלו כותב ברודי :ייאין לחפש פתרונות קלים שיאפשרו ,לנו להוציא מן הדיון

ייסתם התלמוד ודברי האמוראים" ,בתוך איגוד א ,בעריכת ב"י שורץ ,א' מלמד וא' שמש ,ירושלים

בהינף יד מחצית מן החומרים שבתלמוד ולהתמקד במחצית הנותרת .כל אימת שאנו ניגשים

תשס"ח ,עמ'

•232-213

ללימוד סוגיה עלינו לשמור על פתיחות פרשנית מרבית ולבחון ,ללא משוא פנים וללא דעות

יש לברך על עצם הצטרפותו של ברודי לדיון החשוב על יחס המימרות לסתמות ,קול חדש

קדומות את מלוא מגוון היחסים האפשריים בין מרכיביה ,הן הסתמיים הן המיוחסים לחכמים

בתחום שמעטים בלבד הם העוסקים בו ,ועל עצם האתגר להתחדשות העיסוק שהוא משמיע אגב

מסוימים .אמנם נכון שבמקרים רבים מאוד נצטרך להסתפק בציון האפשרויות ולא נוכל להגיע

דברי ביקורתו ,ברודי כיוון את חציו כלפי מי שהיו יישני חוקרים צעירים יחסית" כשמחקריהם

לכלל הכרעה ,אבל עדיף ללמד את לשונותינו לומר 'איני יודע' מללכת שבי אחרי נוסחות קסם

נתפרסמו בשנות השבעים של המאה הקודמת ,יישזכו בינתיים למעמד בכיר ומרכזי בתחום

המציעות פתרונות חדים ופשוטים

מדי"l22 .

של חקר התלמוד הבבלי ,נו[הכריעו•••  8ן  lלאחד באופן גורף את כל החלקים האנונימיים של

על זאת אני מברך ייברוך שכיוונתי" .כזה כתוב בין דבריי המובאים שם על ידי ברודי :ייהמעיין

התלמוד" 9 .ן  lבהמשך המידי ברודי מסכם את גישותיהם של פרופ' דוד הלבני ושלי .המאמר

בסוגיות שונות שבתלמוד מתוך הגישה שתיארנו לעיל ,עומד על כך שרב כוחה לפרנס ניתוח
מרכיבי הסוגיא והיחס שביניהם ,ועצם דבר זה הוא שמאשר את הגישה ביותה אולם פשיטא שאין

 116וכפי ששמענו שעמו בכתובים פירוש על מסכת כתובות האמור לראות אור.
 117בחינת exceptio probat regulam

 118במדולג :ייכל אחד מהם בדרכו ובסגנונו ומנימוקיו שלו" .להלן אטען שבביקורתו לא שמר ברודי די
הצורך על ההבדלים בין שיטות שני החוקרים.

להשתעבד לגישה אחת  ...ויש לבחון באופן מדוקדק בכל סוגיא אם שיטה זו מתאימה ומועילה ...
דברי סתם התלמוד המפרשים ,ודבריו במשא ומתן ,אינם על"פי"רוב מערכת ראשונית ,אלא
מערכת משנית לדברי האמוראים .ברם אין הכוונה כאן להפוך 'על"פי"רוב' לחוק ולא יעבור בדרך

 119עמ'  .216ברודי הוסיף וציין שמאז נעשתה הגישה למוסכמה של הרבה חוקרים ,ייאם כיפה ושם
נשמעים קולות אחרים" .בהערה  .13פירט את אלו ואת אלו ,ואשר לייקולות אחרים" כתב" :לגישות מסויגות
יותר כלפי שיטה זו ראה מ' בנוביץ ,פרק שבועות שתים בתרא בבלי שבועות פרק שלישי מהדורה ביקורתית
עם ביאור מקיף ,ניו יורק וירושלים תשס"ג ,עמ'  ." 9-8אולם ,אשר לנידון המסוים שלנו נאמר שם :ייברם ,אין זה

כגון בהשוואת ברייתות בבבלי למקבילותיהן בתוספתא )ראה בדברי ווימפהיימר( .היחס בין סוגיות דרושלמי
ובבלי על סתמותיהן הוא הנושא הנידון בספר של גריי .אולם אני לא נגעתי בנושא זה שם אלא אגב אורחא,

באוויר עד שבא אמורא והשיב עליהן .הדעת נותנת שהחומר האנונימי בסוגיא מסוימת או רובד של סוגיא ,כולל

כדי להדגים מתוכו את עצמאותן של מימרות מן הסתמות שעל ידן ,ותו לא ,ובנידון שלהיחס בין הסתמות
למימרות אין לגריי ערעור כלל .הזהירות שנקטתי שלא להעמיד את הירושלמי כפי שהוא לפנינו לפני הבבלי

אומר ז'.Iקיימות 'סתמות קדומות' במובן חומר סתמי קיים שעליו הגיבו האמוראים ,כגון שאלות סתמיות שריחפו

מילות קישור ,הסברים-וקושיות ,מאוחר הוא ,רובו ככולו ,לדברי האמוראים המשובצים בתוכו" )עמ'  (. 8הרי
בעניין הנידון זהו קול תומך ולא חולק ,והוא הדין לגבי ה"קול" השני .אשר לגישה השנייה ,המסויגת יותר ,ציין

היא עמדה סבירה כל עוד נושא זה אינו נושא עיקרי במחקרך באותו רגע .עד כמה שראית,י אין בכל ספרה
של גריי הסתייגות מן המוסכמה בדבר יחס הסתמות למימרות ,כאילו יש סתמות קדומות למימרות שעל ידן.

לספרה של אליסה גריי ".esp. pp . 177-178 , 188 , 195 " ,כלומר ,בספר כולו ,ובמיוחד בעמודים הללו .אולם

גם אין בדבריה חיזוק לשיטתו של ברודי .אדרבה ,בכך שהיא מקפידה לייחסאת השפעת סתם הירושלמי על
הבבלי לדורות המאוחרים ביותר בבבל היא לכל היותר מביאה ראיה נגד טיעונו של ברוד,י והוא הדין לנקודות

בתוך הסוגיה .השאלה הנידונה בספר הזה היא אם הסוגיות הארץ ישראליות שבתלמוד הבבל,י הדומות בהיקף

נוספות .עמ'  178-177שציין ברודי עוסקים בתרומתו של דוד הלבני .הלבני ייחס פעולות עריכה מסוימות
לייסתמאים" קדומים )עיין היטב מה שכתבתי במאמר ייעקיבא" ,עמ'  ,73הע'  (. 15גריי נוטה לאחר אותם .באותם
עמודים היא מסיימת בשאלה האם כל הסתמות בבבלי הן מעשה ידי עורכי המסכת ,בוודאי כדי לרמוז שיש

גם הספר הזה ,ואף העמודים המסומנים ,אינם עוסקים בנידון המיוחד של יחס דברי סתם התלמוד למימרות

רחב לסוגיות בירושלמי ולסתמות שבה ,הגיעו לבבל מתוך ייהתלמוד הקדום" ,או שהן נובעות מן הירושלמי
כפי שהוא לפנינו ,העומד כבר בפני בעלי סתם התלמו,ד ואם כן בשלב מאוחר יחסית )וזו האחרונה היא דעתה
של המחברת( .גריי מסכימה עם הלבני שכלזמן שאמוראים נקובי שם פעלו ,לא התרחשה עריכה בהיקף של
מסכתות )עמ'  ,217-216הע'  (. 69בעמ'  18-17היא מתייחסת לדברי,י ובמיוחד למה שכתבתי במבוא לכרך
הנוסח ,עמ'  [. 54-53 ] 15על הסוגיות הבאות בירושלמי ובבבלי מסכת יבמות כתבתי :ייהמשא ומתן של סתם
התלמוד כאן מקביל לסתם ירושלמי שם .וברור שהוא בא עם המימרות מן התלמוד הקדום שקיבלו חכמי
בבל מחכמי ארץ'ישרא,ל )ששני התלמודים שלפנינו יונקים מאותן מסורות קדומות ,אשר על'פי'רוב הירושלמי

מהן שבאו מן הירושלמי ,והוא ממש הנאמר בעמ'  188ובעמ'  195שצוינו ,ותו לא .אין זו יכולה להיות ;כרכה
לדברי,י וכפי שברודי עצמו מודה שבאשר לסממני סתם התלמוד "]פרידמן[ התייחס לאפשרות ש'סממני עניין
ולשון קדומים' שרדו בתוך דברי סתם התלמוד" )ברוד,י עמ'  ,221וראה להלן בנספח לקראת סופו ,בהרחבה(.
סמי מכאן ,אפוא ,את הסתייגותם של שני קולות אלה מן המוסכמה.
 120עמ' .213

עדיין קרוב להם יותר בניסוחו( ".גריי מסתייגת ,כאמור ,מן המושג של תלמוד קדום משותף .לדידה אין צורך

 121עמ' •221

להזדקק ל' ,Qוכפי שהיא מציינת בצדק )עמ'  ,18הע'  (64גם אני הסתייגתי מהשערות על מקור ביניים נעלם,

 122עמ' •227

ff

~
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1

שוב למימרות האמוראים וסתם התלמוד בסוגיות הבבלי

il

על סתם התלמו,ד ברשימה שהביא בסוף המאמר ,ועליו המחקר שלו מבוסס .לא רק "לא מעט

iJ

סתמות" אשר האמורא המוסב עליהם הוא רב אשי )או חכמי דורו( ,אלא ה ר ו ב ה מ כרי ע

1

il

עקרון מוחלט מלכתחילה .בתופעות ספרותיות רבות היקף כזו שלפנינו ,רגיל שאין המעברים
חדים לגמרי ,ועוד יש לקוות לעבודה רבה ,והבהרות חדשות ,בכל התחומים

11

הללו"123 .

בהצעה החלופית ברודי כותב גם דברי הס,כמה :ייהורגלנו ששאלה המוצגת לפני דבריו של
אמורא אינה בהכרח השאלה שעליה

ענה124 ,

ושיש צורך להפריד פעמים רבות בין הגרעין של

מימרה ובין שכבה או הערה סתמית המוסבת
זה ,זה

עליה"125 .

11

אם היה לי חלק כל שהוא .ב"הורגלנו"

~

כך הוא .כך מסכם ברודי את ממצאיו :יימבחינה כרונולוגית ,כשני שלישים מן המקרים שייכים
לתקופת רב אשי

11
"

תשנ"ז132 ,

;בסי?ום יחס דברי

האמוראים ל pתם התלמוד :ייויש לעיין במימרות רבינא ורב אשי .עיין שבועות טזע';א" וחולי,ן לג

בראש ייהצעה חלופית" ברודי מאמץ את עיקרון היחסיות :ייהדרך היחידה לתארך קטע סתמי

ע"א ומ"ש בעל דורות ראשונים ,ח"ב )כרך ה במהדורת הצילום( ,עמ'  13~."59i-589כל הצי;נים

היא יחסית  -לבדוק אם הסתם קשור בחומר מסוים או אם חכם מסוים מתייחס אליו .גם אם סתם

מוליכים לכך שדברי אמוראים אלה מוסבים על סוגיית סתם התלמוד' .כלומ;ר ישלדחות את

מוסב ,נניח ,על דברי רבא ,אי אפשר לדעת אם הוא נוצר במאה הרביעית ,במאה החמישית או
אף מאוחר

ואילך"131 .

כבר הצבעתי לכיוון הזה במחקרי שיצא לאור בראשית שנת

שכרי126 .

יותר127 ".
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שיטת בעל דורות ראשונים לגבי רוב הדורות ,אבל יש ממש בראיותיו על רב ,אשי וחכמי דורו.

ב"תגובה למושב 'כיוונים בחקר התלמוד הבבלי' בקונגרס העולמי הארבעה

הצדדים הללו פותחו יותר במחקר שנערך באותה תקופה )שנות התשעים( במסכת גיטין .שם,

עשר למדעי היהדות" ,שכתבתי ביום המושב ובימים שאחריו )ראה להלן ,נספח( ,הערתי:

בראש הפרק

התשיעי134 ,

נשאלה שאלה זו :ייאיבעיא להו האי 'אלא' חוץ הוא או על מנת הוא?"

בעיוניי שלי מעולם לא קבעתי זמן או תקופה ליצירת סתם התלמוד ,אלא הטעמתי שעל

וכו '.על שאלה זו ,ללא חציצה כל שהיא ,משיב רבינא :ייאמר רבינא ת"ש כל הבתים מטמאין

י חסי ת למימרות שעל ידיהן הם

בנגעים אלא" וכו '.סביר ליישב את דברי רבינא ,שעיקרם איננו אלא הבאת משנה ,בכך שהוא

פי רוב דיבורי סתם התלמוד נראים מ א ו חרי ם

מוסב על שאלת סתם התלמוד ייאיבעיא

עומדים.

זו ,ובא לפשוט אותה ונתוך משנת
אף הבאתי שם מובאות מפורטות בעניין זה מכתביי

הקודמים128 .

שהוספתי בו מחקר חדש בשני העשורים האחרונים .ברודי ביסס את ראיותיו על ההוכחה שדברי

הדעות הגורפות שקיבל עליו להפריכן? אין ספק שתלונתו של ברודי לאורך כל המאמר מנוסחת

המכרעת חייבת לבוא מדוגמות
,
אמורא מוסבים ומגיבים לסתם התלמוד :ייבסופו של דבר ,ההוכחה .

בעיקר כלפי שיטת הר"ד הלבני נ"י ,אש;ר במיוחד באחרונה ,מנסה שלא להקדים שום ,דיבור של

שבהן אפשר להראות ,במידה רבה של סבירות ,שאמ;רא מסוים התייחס לחומך  Qתמי קיים".
דהיינו ,אם תמצא מקרים סבירים שבהם מיוחסים דברים לאמררא נקוב שם ,והם אינם מסתבךים
137

סתם התלמוד לשום מימרה מיוחסת לחכם הניקב בשמו ,ואף סבוראים בכלל ,כאילו מכריז ואומר:
ייעד כאן מימרות ביחוס שם חכם ,מכאן ואילך סתם התלמוד" ,ללא כל

אכן ,ערעור

בלא דוחק אלא אם נן נראה אותם כמעורים בסוגיית בעל התלמו,ד ועליה הם מוסבים ,הוכחת

כללי ברזל על ידי קביעת חריגות במספר קטן יחסית היא כנראה כוונתו של ברודי במאמר זה.

שדברי סתם התלמוד אלה מסודרים כבר בזמנו של אותו אמורא .ואם הוא אביי ,הוכחת שיש

עו ,נמצא ב"הצעה חלופית" של ברודי נטייה לייחס את רוב הסתמות אשר דברי אמוראים

דברי שקלא וטריא של סתם התלמוד הקודמים )או חופפים( לזמנו של האמורא אביי ,חברו של

מוסבים עליהן לדורות המאוחרים של אמוראים ,מרב אשי ואילך! ייאמנם יש סתמות רבים שאינם
קודמים לרב אשי ,אבל יש גם לא מעט סתמות שאפשר לדעתי 'להוכיח' שנוסחו כבר

רבא .הנה ,כל השיטה הזאת מבוססת על ההנחה שמימרה המובאת בשמו של אביי אכן יצאה

מפיו ,שלאביי )או לפחות מנוסחת על פי דברים ,שיצאו מפיו( ,ולכן הוכחה :אביי מ ש ת lו ף

בזמנו"130 .

אולי ראוי להבהיר משפט אחרון זה על פי ממצאיו של ברודי עצמו לדברי אמורא המוסבים

נגעים"136 .

ברם ,ישנו עניין בולט שדעותינו )שלי ושל ברודי( אינן עולות בו בקנה אח,ד והוא נושא

אם דעות אלה שהציג ברודי אינן מתאימות לדברים שכתבתי מכב;ר מדוע כלל את דבריי בין

חפיפה129 .

להו"135 ,

וכתבתי בעניין זה :יירבינא הוא שנזקק לשאלה

:1

במהלך הסוגיה!
נראה לי שהבדיקה הזאת ,והראיות היוצאות ממנה ,יתאימו לשיטתו של פרופ' הלבני ,שחתך

123
בכל ענין

124
125

מצוטט בשמי בתוך דברי ברודי שם .אוסיף את המשך דבריי בסוף אותה מובאה :ייופשיטא שיש לעסוק
לגופו ,לרחבו ולעומקו" )השוכר את האומנין ,כרך הנוסח ,עמ'  ,23הע'  ;98לעיל ,עמ' (. 56
טיעון זה נראה נסתר ממה שכתב בעמ'  .227ראה להלן ,הע' •145
עמ' •227

את הסיווג על הציר של אזכור שם ייחוס לעומת אי"אזכורו .לגבי דידי ,נוכחתי לדעת שאין
הדברים כה פשוטים .למדנו רבות על אופיין של מימרות האמוראים ועל אופיו של סתם התלמוד

I

על ידי הבלטת מיקומם ההדדי בתוך סוגיה ובדיקת היחסים הסגוליים )לשון ,סגנון ,תפיסות,

 126במבוא לחקר הסוגיא הקדשתי ארבעה עמודים לתופעת ההקדמה של שאלת סתם התלמוד למימרות

הקיימות כבר )עמ' ] 299-296לעיל ,עמ' [(, 20-18

 131עמ' •227

ושם רוכזו דברי כמה חוקרים שנגעו בכך .עמ' 307-301

. 1996 132

] [ 26-22עוסקים בהבחנת חלקי המימרה והפרדת התוספת מן הגרעין.

 133השוכר את האומנין ,בסוף פרק המבוא ,ייהסוגיא ומרכיביה ",עמ'  ,23הע' ) 98לעיל ,עמ' (. 56
 134פב ע"א.

 127עמ' •224

 128ייעיקר מטרתם של בחנים אלה הינו להצביע על קטע שהוא מאוחר יחס יתל ה קשר ",ו על דרך
חקר הסוגיא ,עמ'

[. 22 ] 301

 135קל מאוד היה להצטרף לדנוה ששאלות איבעיא להו אינן דברי סתם התלמוד אלא דברי אמוראים

ועו,ד עיין בנספח.

)ראה ברודי ,עמ'  226למטה ,שנזהר בזאת( ,ולא עשיתי כך מפני ששוכנעתי שהן כרגיל דברי סתם התלמוד,

 129השווה לעיל ,על יד ציון  .54המעיין בדבריו של הלבני יראה שתחושה זו היא עדיין גלגול כל שהוא
של דברי התלמוד בהצבת גבולות בנידון :יירבינא ורב אשי סוף הוראה" )בבא מציעא פו (.א"ע
 130עמ' •224

ראה לעיל ,וראה פרק המרגש ,תלמוד האיגוד ,הסוגיא השלישית.

 136חמש סוגיות ,עמ' ) 125יצא לאור בשנת תשס"ב( .על רבינא עיין בנוביץ ,עמ'  ,9הע' •30
 137עמ' •226

!

~

סוגיות בחקר התלמוד

שוב למימרות האמוראים וסתם התלמוד בסוגיות הבבלי

מבנה ,יחס למקבילות ועוד( השוררים ביניהם .הפרדה זו הועילה הרבה כדי לאפיין את שתי

הובאו כפי שהובאו כנראה על סמך ההנחה שדי בהצגת "~רכות" אחדות כדי ללמד שההכללה

החפיבות .הlרכונות האלה הולכות ונאספות לכדי קביעת שני קורפוסים מוגדרים .אחת המסקנות

המקובלת מופעית ונדחית.

98

99

העולות מזאת היא שלא כל דיבור אשר שם אמורא נקרא עליו שייך במהותו לאותו אמורא,

ה"ראיות" פרוסות על מסכת כתובות כולה ,מדף ד ע"ב עד דף צ ע"ב .ממצאים אלה נותנים

בשעה שהתוכן והמגמות מתאימים לדרכו של סתם התלמוד באופן בולפ .כמה דרכים לבעלי

בידנו מידע חשוב ממחבר שחוקר את מסכת כתובות כולה ,יימפתח לש"ס" ,במגמה ,בין השאר,

סתם התלמוד :לרוב דרכם היא קביעת השקלא ופריא שלהם בסתם ,אולם הם לא נרתעו גם

לבדוק את המוסכמה בדבר איחורם של דיבורי סתם התלמוד לעומת דברי האמוראים .העובדה

מלשים את דבריהם ומחשבותיהם בפי אמוראים ידועים לשם שכלול סגנון הסוגיה כולה ,ותגבור

שבחר בפ"ז הפסקאות .הללו לבסס עליהן את פיעונו עשויה ללמד שלדעתו אין במסכת כולה

הסימנים העיקריים לתופעה

לדידי יש בכך יותר אישור

עצמת הדיון .במילים אחרות ,ייחוס על דרך

הפסוידו-אפיגרפיה138 .

ראיות פובות וחוקות מהן ,הראויות לשמש הוכחות

לשיפה הנידונה מאשר הפרכתה.

זו :אריכות לשון מופלגת ,סגנון שקלא ופריא במינוח הרגיל אצל סתם התלמוד ,ובמידה ששני

נראה לי שראוי להמשיך מעפ מאותה נקודה שהגיע אליה המחבר במאמר שלפנינו ,ולמקד

אלה קיימים ,גם מעוראףת שלמה בתוך הסוגיה הסתמית.
כמימרות"139 .

נתונים העולים מן המבחר הזה שאמור היה להפריך את היחס המקובל בין הסתמות למימרות

בספר ייחמש סוגיות" כתוב ביחס

האמוראים .האפיון המעניין ביותר ,על פי החלוקה לדורות ,צוין בדברי ברודי בקצרה .רובן
נוגעות לדברי אמוראים מן

כתבתי בריש גלי במבוא לתלמוד ערוך :ייויש לשונות סתם התלמוד הנמסרים
מגמה זו התבררה במיוחד במחקר פרק המגרש

בגיפין140 .

חד-משמעיות144 .

לסוגיה הראשונה באותו פרק :ייכאן עלתה שאלה אם לפנינו מימרות ר' אבא ואביי עצמם ,או

של הראיות

הגמרא היא שניסחה את הדברים בפיהם .שני דברים עשויים להפות לאפשרות השניה :האופי

הדורות השישי והשביעי ,והבולפים בין החכמים הללו הם רב אשי ורבינא ,ולמעשה לפחות אחד

העיוני של חקירה במושגים מופשפים בשיפות ר' אליעזר וחכמים ,וסגנון לשון הדיון הדומה

מהם מובא בכל אותן תשע פסקאות .על ידם באים רק שני שמות נוספים ,רב יימר ורב אחא,

על כ,ך כאמו;ר

'וכל אחד מן השניים הללו נזכר עם רב אשי או עם רבינא .זו החלוקה )המספרים על פי מספור

ללשון סתם התלמוד בכל מקום ,ואין בו סממני ·לשון מימרות

אמוראים"141 .

-

תשע )וחלק מראיות

נוספות (145

מתוך שש עשרה

-

הראיות של ברודי(:

הרציתי בכנס התלמוד באוניברסיפת בר-אילן ,והיא היא גוף מאמרי לעיל.

מכאן מסתמן יעד חדש :איסוף מימרות בעלות אפיון אמוראי ,ואיסוף בנפרד של מימרות בעלות

רב אשי

16,13,4,3,1 -

אופי של סתם התלמוד .אמור מכאן ,אין הראיות של ברודי מתאימות לדעות שגיבשתי ,במידה

רבינא

שעצם ה"מימרה" שציין מדגימה את תכונות לשון סתם התלמוד ולא תכונות קלסיות של מימרות

רבינא ורב אשי

האמוראים ,ואם יתברר שכך הוא הדב;ר אין בהן משום ~רכה לדרך שביקשתי ללכת בה.

רב יימר ורב אשי

לאור ההבהרות דלעיל נעיין בראיות של ברודי ,ובמיוחד בניתוח חדש הנראה לי לאור הצעתי

2 -

רב אחא ורבינא

 1112 -

6-

רב יימר נחשב כיורשו של רב אשי בראשות הישיבה לאחר

בנוגע לקיומם של דברי סתם התלמוד המוגשים כמימרות האמוראים.

פפירתו146 .

לעניין יירב אחא

המאמר של ברודי מבוסס על שש עשרה ראיות ,המוצגות בנספח בסופו בכותרת ייסתמות

ורבינא" עסקו הרבה חוקרים בבירור זמנם ,ולאחרונה הקדיש אבינועם כהן פרק מפורפ )השביעי(

'קדומים' בתלמוד בבלי מסכת כתובות ".לכל אחת מהן הוסיף המחבר שורות אחדות בפירופ

בספרו יירבינא" לנושא זה .הוא קבע ש"ךב אחא" איננו זהה עם אחד החכמים ששמם יירב אחא"

הראיה ,בהצביעו על כך שיש בה דברי אמורא המוסבים על דברי סתם התלמוד .ברודי לא ניתח

בא תמיד עם שם האב ,אלא הוא אמורא בפני עצמו .יירבינא החולק עמו ,אינו רבינא האחרון,

את הממצאים מעבר

לכ,ך 142

אבל סיכם בקצרה כמה תכונות העולות ממקבץ

זה143 .

אלא רבינא תלמידו וחברו של רב

הראיות

אשי"147 .

כלומ;ר לא לפני הדור השישי.

 144ברודי כתב :ייאסתפק לפי שעה בהערה שאילו כללתי ברשימתי גם מקרים שבהם נראה שאמורא נקוב

ן

שם מתייחס לקושיה סתמית ,לא זו בלבד שהרשימה הייתה מתארכת הרבה ,אלא שהיו בה אמוראים מוקדמים

 138ראה לעיל בגוף המאמר .השאלה של היצירה הפיקטיבית בספרות חז"ל הייתה נושא עדין ורגיש
בתולדות חקר הספרות התלמודית .ראה עמדות שונות שצוינו ,ותעוזה לערער עליהן ,אצל ג'יקובס .הייחוס

יותר ,ולדעתי משתקפת כאן התפתחות טבעית ומובנת :תחילה נפוצו בין החכמים קושיות מסוימות ,חלקן

הפיקטיבי הוכר מכבר באגדה )ראה על כך מאמרי ר' עקיבא( .דומה שמימרות האמוראים בתלמוד שייכות

סתמיות ובזמן מאוחר יותר נמסרו גם דיונים מפותחים יותר ,חלקם סתמיים" .ראה למעלה בגוף המאמר ,על יד

לאחד התחומים האחרונים הזוכים למחקר לאור שאלת הייחוס הפיקטיבי ,ועיין קפלן )עמ'  (; 178-148שטרן;
קרימר .המחקרים הללו לא עסקו בניסוח דברי סתם התלמוד בפי אמוראים אלא בתופעות הקבועות והמתועדות

ציון  ,110שדנתי באחת הראיות מן הסוג הנ"ל )התייחסות לקושיה סתמית( שברודי הציג באחת מהרצאותיו.

בתוך התלמוד ,המוסיפות נופך לרקע הנידון שלנו.
 139כרך הנוסח ,עמ' •1 7
הרוורד בשנת תשנ"ז.

 141עמ' •164
 142ניתוח מורחב אמור לבוא בפירוש מקיף על מסכת כתובות שברודי שוקד עליו ,כפי שצוין בעמ' ,228
הע'

.39

ששאלה המוצגת לפני דבריו של אמורא אינה בהכרח השאלה שעליה ענה"! )עמ'  ,227ועיין לעיל(.

.

 140ראה הסוגיא השלישית ,ועוד .מחקר זה היה שלם בשעה שלימדתי פרק זה בשיעוריי באוניברסיטת

 143עמ' •227

דומני שהצגת אותו מקרה כראיה אינה עולה בקנה אחד עם מה שכתב ברודי במקום אחר במאמר זה :ייהורגלנו

~

 145בראיה השביעית רב שישא בריה דר' אידי נקבע כבן הדור הרביעי והחמישי ,ורב יעקב מנהר פקוד
כבן הדור השישי.

"

 146אבינועם כהן ,רבינא ,עמ' •145-144 , 130
 147שם ,עמ'  .253דברי ברודי בראיה  6מתייחסים לכתובות לא ע"ב" :לא צריכא דאפקיה לצידי רשות

I

הרבים ...

'l

ולא פירש .שם הלבני עצמו מודה שהדברים מוסבים על סתם התלמוד! וכך כתב הלבני שם' :ייר' פלוני מתני'

I1

רב אחא מתנ.י הכי רבינא מתני לעולם דאפקיה לרה"ר" וכו ',ובכך רבינא ורב אשי עונים על דברי

סתם התלמוד .בהע'  44הפנה ברודי בזה הלשון :ייראו הלבני ,מקורות ומסורות ,מוע.ד  ..עמ'  ," 11-10ציון סתמי

שוב למימרות האמוראים וסתם התלמוד בסוגיות הבבלי

סוגיות בחקר התלמוד

100

101

אם רובן של הראיות העולות ממסכת כתובות הן על פי אמוראים מן הדור השישי והשביעי,

התלמו,ד כשם שגם ייעובדות" הן אנונימיות ,אבל מפאת תכונותיהן יש למיינן בקורפוס אחד עם

דומה .שעולה מכאן אישור לקביעתנו שיש הפרש .בין יחס אמורא/סתם בדורות הראשונים של

מימרות האמוראים ,ואין לשייכן לפעולת סתם

מימרות אמוראים המוסבות על דברי

האמוראים לבין יחס זה בדורות המאוחרים .הנה רגילות היא למצוא שדברי רבינא ורב אש,י

אגדה ידועות ,והן קובעות ברכת מחקר לעצמן ,ואינן ראיות לנידון .פשו להו ארבע.

וחכמים אחרים מדורם ,אינם ניתנים לניתוק מדברי סתם התלמוד שלפניהם ואינם יכולם לעמוד
עצמם148,

בפני

לעומת מה שמצאנו כרגיל בין הדורות הקודמ'ם להם שמימרות האמוראים של

בראיה

העשירית 154

התלמוד153 .

דברי אביי אכן באים בצורה ספרותית רגילה של מימרה .ברודי טוען:

יינראה שאין להבין דברי אביי...

אלא מתוך הקשרם בסוגיאי '.אולם קיימת דרך פשוטה להסב את

אותם דורות באות כיחידות ספרותיות עצמאיות .לכן ,אותן מימרות של רב אשי ורבינא אינן

דברי אביי לא ..על סוגיית סתם התלמו,ד אלא על סתירה העולה מן המקורות התנאיים שסודרו

יכולות ללמד על שאר דורות האמוראים אשר לפניהם .הקדשנו ,אפוא ,עיון מרוכז לשבע הראיות

בסוגיה בשלב הראשון והיסודי של בנייתה ,ובאמת כבר פירש חוקר ותיק את מימרת אביי בצורה

האחרות .לשם בדיקה ,גם ראינו לנכון לעיין עיון יסודי באחת הראיות המוצגות לחכמי הדור

שבה היא יכולה לעמוד על רגליה ללא התייחסות לדברי סתם התלמוד בסוגיה .אין כאן ,אפוא,

השישי.

משום ראיה מוכחת כלל .לא נשארו בידך אלא שלוש.

הבדיקה וההתחשבות בתכונות אלה ואחרות משנות את התמונה בהרבה .נתייחס ,אפוא,

שלוש הראיות האחרות )חמישית ,שביעית ,שמינית( באות כולן מן הסוגיות השנויות על שתי

המשניות הראשונות של הפרק השלישי )ייאלו נערות שיש להן קנס"( ,סוגיות מפורסמות בפיתוחן

לשבע הראיות הנותרות .נקדים כאן סיכומם של דברים לפני שנציע ניתוח מפורט.
סובבת את יירב אחאי" )בכתובות מז (.א"ע ברודי לא העיר על כך שהוא

המפורט והמורכב שיושם ביישוב שאלת העונשים החופפים .לפי השיטות וההנחות של ברודי

רב אחאי ה ס ב ו ר א ,ולא ציין למינוח ההצעה שם המיוחד לדברי רבנן סבוראי ייפ ר יך רב

יכולות ראיות אלה לשמש הוכחות ,אם כי קצר המצע מהשתרע וצר מהתכנס בהן כל כובד

אחאי" .התייחסות של סבורא לדברי סתם התלמוד מובנת ,ואיננה יכולה לשמש ;כרכה ליידברי

הטיעון .אולם ,לפי הנראה לי בניתוח הסוגיות ,המימרות הללו הן ניסוחו של סתם התלמוד

הראיה

התשיעית 149

נשארו שש ראיות ממסכת שלמה .האמוראים

שהושמו בפי אמוראים .בראיה החמישית כל הפיסקא ,והמימרות בכלל )של רב פפא ורב אשי(,

המוזכרים בראיות של קבוצה זו שייכים לדורות הרביעי והחמישי; לא הובאו מימרות מאמוראי

נבנו על פי סממנים הבאים שם להלן בסמו:ן יש אסמכתאות במקומות אחרים לשימוש שמו של

ה א מ ו ראי ם" המוסבים על דברי סתם

התלמוד150 .

רב פפא כשופר של דברי סתם

שלושת הדורות הראשונים.

התלמו.ד 155

בראיה השביעית באים דברי האמוראים באריכות

מיוחסות מימרות קצרות לאביי ורבא .סממני הלשון מוכרים מהרבה

מופלגת ,כוללים עיקרון מופשט ומצטטים דרשה )ייואמר רי אלעזר"( .המיוחס לאמוראים מעורה

מקומות אחרים ,והמימרות אמורות להיות מוסבות על הפסק ייוהלכתא בעל שמכר קרקע לפירות

לגמרי במינוח הסוגיה .בשתי ה;כסקאות הללו יש ריכוז מקבילות מסנהדרין עח ע"ב  -פ ע"ב.

לא עשה ולא כלום" .הפסקים בסגנון ייוהלכתא" ידועים כבתר"אמוראיים ,וקשה להסב את דברי

אחת המימרות מיוחסת ליירבי יעקב מנהר פקוד מ ש מ י הדר בינ אי '.הגם רבינא בסוגיה,

בראיה החמש

עשרה 151

עצמם של אביי ורבא עליהם .גם המחבר עצמו נראה כחוזר בו :ייאולם יש להודות שהדברים

ודיון משמו כבר מוסב עליה? אלא כך )יימשמיה דרבינא"( סגנון מימרותיו של רב יעקב ,וכך

אינם פשוטים  ...קשה קצת להניח שרבא הכיר את הפסיקה יוהלכתא  ''.'...לפנינו כעת רק חמש

הובא אף כאן אל תוך המשא ומהן .בראיה השמינית מעורים דברי רמי בר חמא במהלך סוגיית

סתם התלמו,ד סגנונו ומגמתו -

ראיות.

בראיה הארבע

עשרה 152

ייהחומר האנונימי" איננו דיבור שגרתי של סתם התלמו,ד משא ומתן

העלאת קושיות כדי להביא מקורות נוספים ממקומות אחרים.

המהלך השלם מיוחס לרמי בר חמא פעמיים :ייאמר  -מתקיף לה -

אלא אמרי ',שניהם משמו.

בעל מונחים משלו )כלומר ,משל סתם התלמוד( ודרכי חשיבה משלו ,אלא סיפור מסיפורי האגדה.

סביר שבעל הסוגיה ראה לנכון בסוף סוגייתו לשכלל את השקלא וטריא בשמות אמוראים ,בעלי

והיא הנותנת ,וזוהי סוגה ספרותית אחרת .היותו ייאנונימי" איננו מספיק לשייך אותו לסתם

מחלוקת מפורסמים ,רבא ורמי בר חמא ,כדי לגוון ולהעשיר את המשך ההליך של הבאת מקור
ממקום אחה קושיה ,הבאת מקור וכו'.

לה .. '.לא מצינו ,למשל ,שימוש זה שיתייחס לסתם מלבד בבכורות יא ,א ואולי גם בכתובות לא,

ב ...

ושם ביטוי

זה נאמר בקשר לרב אחא )בריה דרבא?(' ,רב אחא מתני לה הכי ',והוא הו היה אחד מאחרוני אמוראים שחיו

אחרי רבינא ורב אשי -

שלדעתנו מהם )מרבינא ורב אשי( ואילך תקופת הסתמאים" .ובכו ,אף הלבני מודה

סיכום זה בירר שלא הובאו בין הראיות מימרות אמוראים בצורתן השגרתית מחמשת הדורות

הראשונים .כפי שטענתי לעיל ,יש כאן יותר תמיכה מאשר ;כרכה ,אכן תמיכה של ממש .להלן
הצגתי דיון מפורט בכל הראיות .העיון כסדר שבמאמר ,הוא סדר הופעתן במסכת.

בזאת ,ואיו הדבר הזה ייראיה" כנגדו אלא לאחר שחזר בו הלבני ואיחר אף יותר את זמו הסתמות ,אבל בעמדתו

המקורית רב אחא ורבינא )האחרוו( יכולים לענות לדברי סתם התלמו.ד
 148כמתואר לעיל בגוף המאמר.

 149עמ' •230

 150אלא לסניף אחד בשיטתו של הלבני ,המאחר את הסתמות גם לדברי הסבוראים )וכפי שברודי מדווח

על כך בעמ' (. 219

ובאמת ,דומה שעיקר ה~רכה שביקש ברודי להעלות מופנית לשיטת הלבני .מכל מקום,

חסר כאו מאוד ציוו שבסבורא מדובר ,ומינוח התלמוד עצמו קובע כו ,וענייו זה מכל מקום עקרוני הוא לנושא
 151עמ' .232

 153על דרך חקר הסוגיא ,עמ' ) 310לעיל ,עמ' (. 29-28
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כולו.

שוב למימרות האמוראים וסתם התלמוד בסוגיות הבבלי

סוגיות בחקר התלמוד

102

הראיה החמישית ,ל ע"ג

103

ולאביי פטור והאמר רב חסדא מודה ר' נחוניא בן הקנה בגונב חלבו של חבירו ואכלו

שהוא חייב שכבר נתחייב בגניבה קודם שבא לידי איסור חלב אלמא דמעידנא דאגביה

דברי ברודי בדוגמתו החמישית באים בדרך ארוכה ,שפתח בסיכום הסוגיה )והיא תובא על

קנייה מתחייב בנפשו לא הוה עד דאכיל ליה הכא נמי בעידנא דאגביה קנייה מתחייב

ידינו בשלמותה להלן( .כאן נביא את סוף דבריו בלב,ד בדבר התייחסות אמוראים לדברי סתם

בנפשו לא הוי עד דאכיל ליה הכא במאי עסקינן כגון שתחב לו חבירו לתוך פיו סוף סוף

התלמוד:

כיון דלעסיה קנייה מתחייב בנפשו לא הוי עד דבלעה כגון שתחב לו לתוך בית הבליעה

רב פפא אמר :כגון שתחב לו חבירו משקין של תרומה לתוך פיו .רב אשי אמר' :בזר שאכל
תרומה משלו וקרע שיראין של חבירו ',נראה לי שדברי רב אשי משקפים היכרות לכל
הפחות עם הרובד הסתמי הקובע שאביי ורבא נחלקו בדבר מקרה של זר שאכל תרומה,
ודברי רב פפא משקפים ככל הנראה אף שלבים נוספים של הדיון הסתמי ,שהעמידו

היכי דמי אי דמצי לאהדורה ניהדר אי לא מצי לאהדורה אמאי חייב לא צריכא דמצי

לאהדורהע"י הדחק
רב פפא אמר כגון שתחב לו חבירו משקין של תרומה לתוך פיו
רב אשי אמר בזר שאכל תרומה וקרע שיראין של .חבירו

מחלוקת זו במקרה שבו 'תחב לו חבירו לתוך פיו' )בעקבות קושיה שאף היא סתמית(,

המובא כאן אינו אלא פיסקא אחת מתוך הסוגיה המורכבת מאוד והמפורסמת שבראש הפרק

ובעקבות קושיות נוספות תירץ רב פפא שתחב לו דווקא משקין של תרומה ולא אוכל

השלישי157 ,

העוסקת בחפיפת עונשים .רש"י פירש את נקודת המוצא של פיסקא זו מן המשנה:

מוצק· 156

ייולאפוקי מדר' נחוניא .מתני' דמחייב תשלומין לבא על אחותו ואע"פ שמתחייב כרת בביאתו

וזה לשון הגמרא )כתובות ל ע"א-לא (:א"ע

מפקא מדר' נחוניא ",הפיסקא שלפנינו עוסקת בשאלה מה טעמו של ר' נחוניא בן הקנה שפטר
את העובר על איסורי יום הכיפורים מתשלומים ,כדין שבת .אביי למד את טעמו ממקרא שכתוב

ולאפוקי מדרבי נחוניא בן הקנה דתניא רבי נחוניא בן הקנה היה עושה את יום הכפורים

בו ייאסון" ,ורבא למד את הטעם מפסוק העוסק בכרת שממנו אתה שומע :ייאף כרת שלי פטור

כשבת לתשלומין מה שבת מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומין אף יום הכפורים מתחייב

מתשלומים ",מכאן קבע התלמוד נפקא מינה ב"זר שאכל תרומה" ,שבשעת אכילתו מתחייב

בנפשו ופטור מן התשלומין

שתיים ,תשלום על כך שגוזל או גונב ממונו של כוהן ,ומיתה בידי שמים על אכילת תרומה ,שהיא

מ"ט דר' נחוניא בן הקנה

מו הקודשים ונאכלת לכוהן ולא לז;ך מיתה בידי שמים היא שונה מכרת ,ולכן לרבא חייב Jשלפי

אמר אביי נאמר )שמות כא ,כב( אסון בידי אדם ונאמר )בראשית מב( אסון בידי שמים

שיטתו לא פטר הכתוב אלא תשלום ממון הבא עם כרת ,אבל לאביי פטו;ו שהרי גם מיתה בידי

מה אסון האמור בידי אדם פטור מן התשלומין אף אסון האמור בידי שמים פטור מן

שמים היא בגדר ייאסון".

התשלומין

על כך מקשה התלמוד ממימרת רב חסדא )הבאה גם להלן לא ע"א :ייגופא"( שאיסורי אכילה

מתקיף לה רב אדא בר אהבה ממאי דכי קא מזהר להו יעקב לבניה על צינים ופחים

וגזלה אינם חלים בבת אחת ,אלא קודם מתחייב בגזלה ואחר כך באכילה .התלמוד תירץ שני

דבידי שמים נינהו דלמא על אריא וגנבי דבידי אדם נינהו אטו יעקב אהא אזהר אהא לא

תירוצים בסגנון אחד :שתחב לו חברו בפיו ,ושתחב לו חברו בבית הבליעה .לאחר שאלה נדחו,

אזהר יעקב על כל מילי אזהר וצינים פחים בידי שמים נינהו והתניא הכל בידי שמים חוץ

שהרי בכל זאת יש לומר שנתחייב בגזלה קודם שבא לידי איסור תרומה ,מתרץ רב פפא:ייכגון

מצינים פתים שנאמר )משלי כב ,ה( צינים פחים בדרך עיקש שומר נפשו ירחק מהם ותו

שתחב לו חבירו מ ש קין ש ל תרומה לתוך פיו ",כלומ;ו יש לומר שהתרומה שתחב לו חברו

אריא וגנבי בידי אדם נינהו והאמר רב יוסף וכן תני רבי חייא מיום שחרב בית המקדש

לתוך פיו הייתה נוזלית ,ואין להקשות על זה ,שכן אי אפשר להפריד את זמן הגזלה מהזמן

אף על פי שבטלו סנהדרין ארבע מיתות לא בטלו לא בטלו הא בטלו להו אלא דין ארבע

שנהנה מהתרומה שבפיו וחייב משום זר שאכל תרומה .רב אשי מתרץ שמדובר בכגון שעשה

מיתות לא בטלו מי שנתחייב סקילה או נופל מן הגג או חיה דורסתו ומי שנתחייב שריפה

שתי פעולות ש ו נות ב בת אחת :אכל תרומה ,שמתחייב מיתה בידי שמים ,וקרע שיראין )בגד(

או נופל בדליקה או נחש מכישו ומי שנתחייב הריגה או נמסר למלכות או ליסטים באין

של חברו ,שחייב ממון.

עליו ומי שנתחייב חנק או טובע בנהר או מת בסרונכי אלא איפוך אריא וגנבי בידי שמים

כאן קשה לסתור את הטיעון שרב פפא מגיב לדברי סתם הגמרא שלפניו ,אולם גם קשה לקבל

צינים ופחים בידי אדם

אותו .בוויכוח זה כל בעל דין יבין את דברי הסוגיה על פי תפיסותיו ,ואם יש הפרש בתפיסות לא

רבא אמר טעמא דרבי נחוניא בן הקנה מהכא )ויקרא כ ,ד( ואם העלם יעלימו עם הארץ

ישכנע האחד את האח;ך כל ניסיון שכנוע במקרה זה יהיה מעגלי ,כי הוא נובע משיטה כללית,

את עיניהם מן האיש ההוא בתתו מזרעו למולך ושמתי אני את פני באיש ההוא ובמשפחתו

והסברות המתודולוגיות עולות מאותה שיטה .אם כל מימרה הבאה בשם אמורא היא אכן מימרתו

והכרתי אותו ,אמרה תורה כרת שלי כמיתה שלכם מה מיתה שלכם פטור מן התשלומין

)ולא מבעל סתם התלמוד והושמה בפיו( ,אזי אכן קשה להבין את דבר.י רב פפא כאן כמקור

אף כרת שלי פטור מן התשלומין

מאי איכא בין רבא לאביי איכא בינייהו זר שאכל תרומה לאביי פטור ולרבא חייב
 156ברודי ,עמ' •229

 157ראה מה שכתב אברהם ווייס על הסוגיה כולה )מחקרים ,עמ' (. 97-87

סוגיות בחקר התלמוד

שוב למימרות האמוראים וסתם התלמוד בסוגיות הבבלי

עצמאי שנאמר ללא כל זיקה לדברי התלמוד העומדים לפני המימרה ,ולכן יש ייהוכחה" שאמורא

שינויים כאלה רומזים תכופות על שכלול הנוסח בידי הגרסנים ,והיא תופעה העשויה להיות

104

קשורה לדברי התלמוד יותר מן המימרות ,שנוסחן קבוע מזמן קדום

יכול להגיב לדברי סתם התלמו.ד

גם לדעתי לא ניתן לנתק את דברי רב פפא מן הסוגיה ,אולם דבריו מעורים בסוגיה יותר מדי.
קשה לי לראות את רב פפא כמי שסוגיות סתם התלמוד שכאלה כבר עומדות לפניו ,והוא מכניס
את עצמו לעניינן ומשווה את דרכו לדרכן .כבר ראינו מקומות אחרים שהתלמוד משתמש בהם
בשם יירב פפא" כדי לומר את דברו

שלו158 .

הסגנון ייתחב לתוך

פיו" באים בדברי סתם התלמוד גם בחגיגה כ,ד ב ובנידה מב ,ב.
כבר

ראינו 162

את השימוש בשמו של רב פפא לדיבור מסיים חריף של סתם התלמוד בפרק זה

בכתובות )לה (,ב"ע וכן בקידושין ה ע"ב :ייאמר ליה רב פפא לאביי :למימרא דסבר שמואל ידים
שאין מוכיחות"~וכו ',כפי שנותח בהרחבה במאמרי ייידים שאין

בנידון שלנו ,אחרי תירוצו של רב פפא מתרץ רב אשי תירוץ נוסף ,אף על פי שלא הוקשתה

יותח 161

105

מוכיחות163 ".

מסקנתנו זו מבוססת על הבנות ומסקנות על פי עיון בסוגיות רבות .אולם גם הספפיספיקה של

שום קושיה על דברי רב פפא .תירוצו של רב אשי דומה מאוד למימרת ר' אבין להלן בסמוה דף

ברודי מורה בכיוון זה ,שהרי בפ"ז דוגמאותיו לא נמצאה אלא אחת או שתיים העשויות להתפרש

לא ע"א :ייהזורק חץ מתחילת ארבע לסוף ארבע ו קרע שיר אין ב ה ל י כ ת ו" וכו '.גם רב אשי

לשיפתו שלו כסתמא אשר אמורא מרוב דורות האמוראים ,ולא מ"סוף הוראה ",מתייחס אליה.

אומר ייוקרע שיראין" .אף מימרת רב חסדא ,שממנה הקשה בעל הגמרא לאביי )יימודה ר' נחוניא
בן הקנה בגונב חלבו של חבירו ואכלו שהוא חייב שכבר נתחייב בגניבה קודם שבא לידי איסור

הראיה השביעית ,לג ע"א-ע"ב

חלב"( באה בדף לא ראש ע"א ,בלשון ייגופא ".גם המושג יידמצי לאהדורה" בא בזה הלשון בדף

לא ע"א ,ושם הוא מוסב על הקשר פבעי יותר ,לא על החזרת התרומה העומדת כבר בפיו כדבר

רב שישא בריה דרב אידי ורב יעקב מנהר פקוד משמיה דרבא )או :דרבינא( מציעים

בלתי אפשרי ,אלא החזרת החץ לאחר שירה אותו.

דרכים שנונות ללמוד מן הכתובים שאם אדם חובל בחברו הוא חייב בעונש כספי ואינו

אמור מעתה ,יש זיקה הדוקה בין הפיסקא שלפנינו לזו הבאה אחריה ,בדף לא ע"א ,בהקדמת
ייגופא ".מימרת רב חסדא ,המובאת כקושיה לאביי בפיסקא שלנו מ מ קום אחר )ייוהאמר רב
חסדא"( ,היכן הוא אותו מקום אחר? אין המימרה נמצאת לפנינו אלא בשתי הפיסקאות הללו.
בוודאי היא הוקדמה והובאה מדף לא ע"א ,דבר שגרם להוספת המונח ייגופא" שם ,וכפי שהוכיח

אברהם ווייס קיום תופעה זו ')הוספת המונח ייגופא" אחרי הכפלת דיבור מסוים לפני מקומו
המקורי( בהרבה סוגיות בספרו ייגופא ואמר

מר"159 .

מימרת רב חסדא שלאחר ייגופא" בדף לא

ע"א נראית כדבר האמוראים הראשון שנקבע בתלמוד כאן על דעת ר' נחוניא בן הקנה המובאת
בברייתא ,כפי שהוא גם קודם בזמן לאמוראים בפיסקא שלפנינו ,ודומה שהפיסקא הנידונה
נבנתה מן הפיסקא שאחריה ,הן דברי האמוראים הן דברי התלמוד ,על ידי בעל הסוגיה ,ואפשר

שגם דברי אביי ורבא הם מבעל הגמרא .מכל מקום ,אשר לדברי רב פפא כאן הם נראים ביותר

לוקה .אלו תשובות לשאלה העולה במהלך דיון סתמי מפותל בעקבות דברי ר' יוחנן )שם
לב (,ב"ע וקשה ביותר לראות בהן אמירות

רב שישא בריה דר' אידי נקבע כבן הדור הרביעי
השישי166 .

ואכן ,אין ספק שכאן יש מקרה שלא ניתן ליישב בו את דברי האמוראים בניתוק מן הסוגיה,

ולפי שיפת ברודי והתפיסות שהציג זוהי ראיה לפיעונו .מכל מקום ,לפי שיפתנו ,אין די בקביעת
 ,עובדה זו ,והדברים ראויים לעיון לגופם.
ברודי אפיין את הסוגיה יימהלך דיון סתמי מ

פות ".ל 167

ואכן ,זכינו כאן לסוגיה מורכבת

ומפותלת בצורה יוצאת מגדר הרגיל .זה לשון הסוגיה:

כתובות לב ע"ב-לג ע"ב

נוסח160 :

רב פפא אמ'

כגון שתחב לו

משקין

ו112

רב פפא אמ'

כגון שתחב לו חבירו

משקין ]לתור פיו[ של תרומה

ו130

רב פפא אמ'

כגון שתחב לו חבירו

משקין

של תרומה

ו 487

רב פפא אמ'

כגון שתחב לו ]חבירו[

משקין

של תרומה ...

מ

והחמישי165 ,

ורב יעקב מנהר פקוד כבן הדור

על דבריהם כותב ברודי :ייאלו תשובות לשאלה העולה במהלך דיון סתמי מפותל".

להיות מעשה בעל הסוגיה ,כהמשך המשא והמתן שלו.
דברי רב פפא אלה גם באים בשינויי

עצמאיות164 .

 .1רבי יוחנן אמר אפי' תימא אחותו נערה כאן שהתרו בו כאן שלא התרו בו

של תרומה

 .2אלמא קסבר רבי יוחנן כל היכא דאיכא ממון ומלקות ואתרו ביה מילקא לקי ממונא
לא משלם

ד"ש

רב פפא אמ'

כגו' שתחב לו חבירו

משקין לתור פיו

 161ראה כרך הנוסח ,עמ' ) 12לעיל ,עמ'  (, 42-41הע'  ,38והנסמן שם.

ד"ו

רב פפא אמר כגון שתחב לו חבירו

משקי' לתור פיו

 162לעיל.

ויל

רב פפא אמר כגון שתחב לו חבירו

משקין

 163עיין שם בסביבות ציונים •24-18

של תרומה לתור פיו

 164ברודי ,עמ' •230
 165אלבק ,מבוא לתלמודים ,עמ' •422

 166שם ,עמ'  .435אשר לזיהוי החכם שמשמו הביא בסוגיה זו ,ברודי כתב בדברים המובאים בפנים יימשמיה

 158ראה לעיל עמ' . 79

 159אף שלגבי פיסקת ייגופא" זו סבר להפך ,ש"כלה היא בנויה על הסוגיא הקודמת" )עמ' (, 64
פירט את ניתוח הפיסקא שאנו עוסקים בה ,ודומה שמניתוחה עולה ככתוב בפנים.

 160ברודי )עמ'  ,230הע'  (43סבר שהשינויים הללו אינם מעלים ואינם מורידים בענייננו.

אלא שלא

דרבא )או :דרבינא("; אמנם בנוסח הדפוס יירבא" ,אלא שעל פי כתבי היד והמקבילות אין ספק שצריך להיות
יירבינא" .כן כתב ברודי בהערה  :45ייונראה שיש להעדיף את הגרסה',רבינא'' ',ועיין להלן ,על יד ציון •176
 167ההדגשה שלי ,שי"פ.

שוב למימרות האמוראים וסתם התלמוד בסוגיות הבבלי

סוגיות בחקר התלמוד
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 .3מנא ליה לר' יוחנן הא? אמר קרא )דברים כה ,ב( כדי רשעתו משום רשעה אחת אתה

מחייבו ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות וסמיך ליה ארבעים יכנו

 .4והרי חובל בחבירו דאיכא ממון ומלקות ממונא משלם מילקא לא לקי וכי תימא הני מילי
היכא דלא אתרו ביה אבל אתרו ביה מילקא לקי ממונא לא משלם והאמר ר' אמי א"ר

יוחנן הכהו הכאה שאין בה שוה פרוטה לוקה היכי דמי אי דלא אתרו ביה אמאי לוקה אלא
פשיטא דאתרו ביה וטעמא דלית בה שוה פרוטה הא אית בה שוה פרוטה ממונא משלם
מילקא לא לקי
כדאמר 168

רבי אילעא בפירוש ריבתה תורה עדים זוממין לתשלומין הכא נמי בפירוש

ריבתה תורה חובל בחבירו לתשלומין

 .5והיכא איתמר דר' אילעא אהא מעידין אנו את איש פלוני שחייב לחבירו מאתים זוז

ונמצאו זוממין לוקין ומשלמין שלא השם המביאן לידי מכות מביאן לידי תשלומין דברי
ר"מ וחכמים אומרים כל המשלם אינו לוקה ונימא כל הלוקה אינו משלם א"ר אילעא

 .10רב שישא בריה דרב אידי אמר חובל

בחבירו 170

107

ממונא משלם ומילקא לא לקי מהכא

)שמות כא( וכי ינצו אנשים וגנפו אשה הרה ויצאו ילדיה ואמר רבי אלעזר במצות שבמיתה
הכתוב מדבר דכתיב )שמות כא( ואם אסון יהיה ונתת נפש תחת נפש היכי דמי אי דלא

אתרו ביה אמאי מיקטיל אלא פשיטא דאתרו ביה ומותרה לדבר חמור הוי מותרה לדבר
הקל ואמר רחמנא ולא יהיה אסון ענוש יענש
 .11מתקיף לה רב אשי ממאי דמותרה לדבר חמור הוי מותרה לדבר הקל דלמא לא הוי אם

תמצא לומר ה.וי ממאי דמיתה חמורה דלמא מלקות חמור דאמר רב אילמלי נגדוה לחנניה
מישאל ועזריה פלחו לצלמא א"ל רב סמא בריה דרב אסי לר:ב אשי ואמרי· לה רב סמא
בריה דרב אשי לרב אשי ולא שני לך בין הכאה שיש לה קצבה להכאה שאין לה קצבה
 .12מתקיף לה רב יעקב מנהר פקוד הניחא לרבנן דאמרי נפש ממש אלא לרבי דאמר ממון
מאי איכא למימר אלא אמר רב יעקב מנהר פקוד משמיה דרבא מהכא )שמות כא( אם

יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה המכה וכי תעלה על דעתך שזה מהלך בשוק וזה
נהרג אלא מלמד שחובשין אותו ואי מית קטלינן ליה ואי לא מית שבתו יתן ורפא ירפא

בפירוש ריבתה תורה עדים זוממין לתשלומין היכן ריבתה תורה מכדי כתיב )דברים יט(

היכי דמי אי דלא אתרו ביה אמאי מיקטיל אלא פשיטא דאתרו ביה ומותרה לדבר חמור

ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו יד ביד למה לי דבר הניתן מיד ליד ומאי ניהו ממון

מותרה לדבר הקל ואמר רחמנא שבתו יתן ורפא ירפא

חובל בחבירו נמי מכדי כתיב )ויקרא כד( כאשר עשה כן יעשה לו כן ינתן בו למה לי דבר

 .13מתקיף לה רב אשי ממאי דמותרה לדבר חמור הוי מותרה לדבר הקל דלמא לא הוי ואם

שיש בו נתינה ומאי ניהו ממון

תמצא לומר הוי ממאי דמיתה חמורה דלמא מלקות חמור דאמר רב אילמלי נגדוה לחנניה

 .6ורבי יוחנן מ"ט לא אמר כעולא אם כן בטלת )ויקרא יח( ערות אחותך לא תגלה

מישאל ועזריה פלחו לצלמא א"ל רב סמא בריה דרב אסי לרב אשי ואמרי להרב סמא

 .7חובל בחבירו נמי א"כ בטלת )דברים כה( לא יוסיף פן יוסיף עדים זוממין נמי א"כ בטלת

בריה דרב אשי לרב אשי ולא שני לך בין הכאה שיש לה קצבה להכאה שאין לה קצבה

)דברים כה( והיה אם בן הכות הרשע אלא עדים זוממין אפשר לקיומה בבן גרושה ובן
חלוצה חובל בחבירו נמי איכא לקיומה כגון שהכהו הכאה שאין בה שוה פרוטה אחותו

כל פיסקא זו אינה אלא חלק מסוגיה מפותחת מאוד ,ועליה כתבנו לעיל:
דנה בסתירה לכאורה שבין משנת

נמי איכא לקיומה באחותו בוגרת

הסוגיא הארוכה והמפורסמת בכתובות ריש פרק ג.. :

 .8אמר לך ר' יוחנן האי תחת אשר עינה מיבעי ליה לכדאביי דאמר אביי אמר קרא

כתובות המונה בין המשלמים קנס האונס והמפתה נשים אסורות לו לבין משנת מכות

)דברים כב( תחת אשר עינה האי תחת אשר עינה מכלל דאיכא בושת ופגם ועולא נפקא

המונה מי שלוקה עליהן ,והרי אותם שמות פה ופה ,וכאילו לוקה ומשלם קנס.

ליה מדרבא דאמר רבא אמר קרא )דברים כב( ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה

והקשו :ייוקיימא לן דאינו לוקה ומשלם!" )כתובות לב רע"א( .על כך באו תירוצי עולא

חמשים כסף הנאת שכיבה חמשים מכלל דאיכא בושת ופגם

)ייכאן באחותו נערה ,כאן באחותו בוגרת"( ,ר' יוחנן )ייר' יוחנן אמר אפילו תימא אחותו

אומר עדים זוממין ממונא משלמי ומילקא לא לקי משום דלאו בני התראה

נערה ,כאן שהתרו בו ,כאן שלא התרו "(,וב וריש לקיש )ייריש לקיש אמר הא מני ר' מאיר

נינהו אמר רבא תדע ניתרי בהו אימת ניתרי בהו מעיקרא אמרי אישתלין ניתרי בהו בשעת

היא דאמר לוקה ומשלם"( .וסוגיא ארוכה ומפותחת היא ,עם דיון צדדי שלם על כל אחת

מעשה פרשי ולא מסהדי ניתרי בהו לבסוף מאי דהוה הוה מתקיף לה אביי וניתרי בהו

ואחת משלוש הדעות הללו.

 .9רבי

אלעזר 169

בתוך כדי דבור מתקיף לה רב אחא בריה דרב איקא וניתרי בהו מעיקרא ונרמז בהו

רמוזי.

כל החלק בן שלוש עשרה הפיסקאות שהעתקנו לעיל שייך לדיון בדעת ר' יוחנן הנ"ל ,ובה

הדר אמר אביי לאו מילתא היא דאמרי אי סלקא דעתך עדים זוממין צריכין התראה כי

הוא פותח ,בפיסקא  . 1הגדרת שיטתו של ר' יוחנן באה בפיסקא ) 2ייכל היכא דאיכא ממון

לא מתרינן בהו לא קטלינן להו מי איכא מידי דאינהו בעו קטיל בלא התראה ואינהו בעו

ומלקות ואתרו ביה מילקא לקי ממונא לא משלם"( ,ובפיסקא  3הצעת מקור לדעה זו .בפיסקא 4

התראה הא בעינן ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו וליכא מתקיף לה רב סמא בריה

הקשו על ר' יוחנן מחובל בחבירו שמשלם ואינו לוקה,

כשם שאמר ר' אילעא בעדים

דרב ירמיה אלא מעתה בן גרושה ובן חלוצה דלא מכאשר זמם קא מיתרבי ליבעי התראה

זוממים בפירוש ריבתה תורה וכו ',כך יש לומר גם בחובל ,בפירוש ריבתה תורה חובל בחבירו

אמר קרא )ויקרא כד( משפט אחד יהיה לכם משפט השוה לכולכם

לתשלומים .פיסקא  5מביאה את דרשת ר' אילעא בעניין עדים זוממים במילואה ,ומספקת דרשה

ותירצו171 :

גם לחובל שבפירוש ריבתה תורה וכו:
 168הוא תירוץ .בהרבה כתבי יד בסגנוו :אלא כדאמר וכו' )ראה דק"ס השלם ,עמ' רלג ,לשו'  (, 13וכגוו
בקטע גניזה '''כ) קימברידג'  (: T-S NS 329.468ייאילא כדאמ' ר' אילעא בפירוש ריבתה תורה'..
 169כו צריר להיות ,כמקצת כתבי יד ועו,ד ראה דק"ס השלם ,עמ' רלו הע' *. 17

 170בנדפס נוסף כאו :יינמי" ,כדלעיל פיסקא  ,5-4וליתא בכתבי יד )דק"ס השלם ,עמ' רלח ,שו' (. 19
 171ראה הע' . 168

סיגיית כחקר התלמיד

108

שיכ למימרית האמיראים יסתם התלמיד כסיגיית הככלי

פיסקאית  8-6עיברית לנישא אחר :מדיע לא תירץ ר' ייחנן את סתירת המשניית בכתיבית

109

 .12מתקיף לה רב יעקב מנהר פקיד

יבמכית .כשיפת עילא .פיסקא  9חיזרת לפיסקא  ,5כנספח שניסף ילא היכנס למקימי ,אלא בא

שםעפע"א

בסיף .בפיסקא  9מיסר ר' אלעזר דרשה חליפית לזי שבפיסקא  5להיכיח שעדים זיממים ממינא

הניחא לרבנן דאמרי נפש ממש אלא לרבי דאמר

משלמי ימילקא לא לק,י יבפיסקא  10מיסר רב שישא בריה דרב אידי דרשה חליפית לזי שבפיסקא

ממין יכדרבי דתניא רבי אימר ינתתה נפש תחת

ממין מאי איכא למימר

נפש ממין אתה אימר ממין אי איני אלא נפש

 5להיכיח שחיבל בחבירי ממינא משלם יכי'.

ממש נאמרה נתינה למפה ינאמרה נתינה למעלה

הצעתי של רב שישא אריכה ימירכבת .במהלכה היא מביא דרשה של ר' אלעזר ,השנייה גם
בסנהדרין עד

ע"א172 .

מה להלן ממין אף כאן ממין

לזאת צירף עיקרין מיפשפ ,יימיתרה לדבר חמיר היי מיתרה לדבר הקל",

שכמיהי שניי בזה הלשין גם בסנהדרין פ

שםעחע"ב

ע"ב173 .

בפיסקא  11באה התקפת רב אשי על רב שישא ,בעניין איתי עיקרין מיפשפ ,ידיין בהתקפתי.
בפיסקא  12רב יעקב מנהר פקיד מתקיף גם היא את דרשתי של רב שישא שבפיסקא  10לעיל .היא

אלא

עפ ע"א 174,מיד בסמיך לדברי ר' אלעזר "במצית שבמיתה הכתיב מדבר" שהיבאי בדברי רב שישא
)לעיל ,פיסקא  (, 10דברים הבאים לתמיך בשיפת חכמים שבמשנת סנהדרין בעניין נתכיין להריג
לאחר קישיה זי של יימתקיף לה" מביא רב יעקב מנהר פקיד משמיה

דרבינא 176

דרשה חליפית

לזי של רב שישא .הפסיק יתחילת הדרשה באים בסנהדרין עח ע"ב :ייירבנן האי ינקה המכה מאי
דרשי ביה מלמד שחיבשין איתי'" סיים דרשתי חיזר ממש על דרשתי של רב שישא ,יכזי היא

שחיבשין איתי

מהלך בשיק יזה נהרג

ללא הבאת המקיר שבי באית הדעית הללי של יירבנן" י"רבי ".דרשת רב,י ייממין" ,באה בסנהדרין

את זה יהרג את הזה .הרי מתיארת כעין מחליקת רבי י"רבנן" על פי סיגיית

מהכא )שמית כ"א( אם יקים יהתהלך בחיץ על
משענתי ינקה המכה יכי תעלה על דעתך שזה

מקשה :ייהניחא לרבנן דאמרי נפש ממש אלא לרבי דאמר ממין מאי איכא למימר" ,יבצירה סתימה,

סנהדרין175 .

אלא אמר רב יעקב מנהר פקיד משמיה דרבא

ירבנן האי ינקה המכה מאי דרשי ביה מלמד

מלמד שחיבשין איתי
יאי מית קפלינן ליה יאי לא מית שבתי יתן ירפא

,

ירפא היכי דמי אי דלא אתרי ביה אמאי מיקפיל

אלא פשיפא דאתרי ביה ימיתרה לדבר חמיר

מיתרה לדבר הקל יאמר רחמנא שבתי יתן

השייאת סממני הלשין של שתי המימרית לתלמיד סנהדרין:

ירפא ירפא

 . 10רב שישא בריה דרב אידי אמר חיבל

הרי מימרית רב שישא בריה דרב אידי ירב יעקב מנהר פקיד אריכית ימירכבית ,מיזכר בהן

עיקרין הלכתי מיפשפ ,יכל סגנינן דימה לסגנין סתם התלמיד בכל מקים .סממני לשינן מקבילים

בחבירי ממינא משלם ימילקא לא לקי מהכא

לדיבירים במסכת סנהדרין המפיזרים על שלישה דפים .בכגין זה תמיד פענתי שהמריכז נדמה

)שמית כא ,כב( יכי ינצי אנשים ינגפי אשה הרה

כשימיש משנ,י שהרי כך ייתר סביר ימיעיל מלימר שבכל איתם המקימית במסכת סנהדרין ליקפי

ייצאי ילדיה
סנהדרין עפ ע"א

יאמר רבי אלעזר במצית שבמיתה הכתיב מדבר יאמר רבי אלעזר במצית שבמיתה הכתיב מדבר
דכתיב יאם אסין יהיה ינתת נפש תחת נפש

דכתיב אם אסין יהיה ינתתה נפש תחת נפש

היכי דמי אי דלא אתרי ביה אמאי מיקפיל אלא

משתי המימרית

הללי177 .

דימה אפיא שבצירה המינחת לפניני הדברים הבאים בשם שני האמיראים הללי הם לשיני של

סתם התלמי,ד יעל כן הם מעירים בסיגיה מפיתחת ימפיתלת זי באיפן ייצא דיפן בייתר כאילי
דיבר בדברי עצמם של אמיראים בני ריב

דיריתיהם178 .

פשיפא דאתרי ביה

הראיה השמינית

שם פע nב

ימיתרה לדברחמיר היי מיתרה לדבר הקל

מיתרה לדבר חמיר היי מיתרה לדבר קל

לז ע"ב-לח ע"א .רמי בר חמא מגיב על קישיה סתמית' ,ילא ממילא )מלא תקחי כיפר(

יאמר רחמנא רלא יהיה אסין עניש יענש

 172כמקצת עדי הניסח הישמטה שם על ידי הדימית.
 173ראה מה שכתכ אכרהם ייייס )מחקרים ,עמ'  (91-90על המכנה כאן .דכריני דלהלן מיסיפים הכהרית
שלא שקל איתן שם.
 174השייה מכילתא ,נזיקין ח ,עמ' •276

 175יעיין כמכילתא הנ"ל.
 176ראה לעיל ,הע' •166

שמעת מינה לא תשקיל ממינא מיניה יתיפפריה ,כל חרם למה לי '.קישיה זי מביססת קריב

 177גם סכרת יימקיר שלישי נעלם" לא רק שהיא סכרה דחיקה כרגיל )השייה יימפהיימר ,ישם משמי(,
אלא שכאן היא רחיקה כמייח,ד שכן הלשינית מתאימים מילה כמילה יכמעט אית כאית ,יזי מחייכת הנחה
ניספת.

 178אלכק כתכ כערכי של רכ יעקכ מנהר פקיד )מכיא לתלמידים ,עמ'  (: 435ייהיא מקשה על סתם גמרא
)זכחים י ,א; ח(." ,כ אף שם היא כלשין יימתקיף ".אפשר שסתם התלמיד משתמש כשם אמירא זה לקישיית
יימתקיף" ,יאפשר שכחכריי כדיר השישי רכ יעקכ זה מגיכ ככר לדכרי סתם התלמיד המינחים לפניי.

סוגיות בחקר התלמוד
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לוודאי על הדיון הסתמי הקודם ,המסביר אילו דינים נלמדים מפסוקים שונים ,ולא על
קושי הטמון בברייתא המצוטטת שם כשהיא

לעצמה179 .

הסוגיה מתחילה בדף לז ע"א .היא מוסבת על פיסקא מן המשנה ,ג) (:ב "]וכל המתחייב בנפשו
אין משלם ממון[ שנאמר )שמות כא ,כב( ולא יהיה אסון ענוש יענש" .הגמרא מקשה ייוהא מהתם

נפקא ,מהכא נפקא" .מכאן באה שורה של פסוקים העשויים להיות מקור לדין זה ,ועלינו להעלות
להם דרשה אחרת לאור המשנה שכבר קבעה לו מקור מן ייולא יהיה אסון" .וזה לשון הגמרא
בהמשך )לז ע"ב-לח (:א"ע

שוב למימרות האמוראים וסתם התלמוד בסוגיות הבבלי

111

אופייה של סוגיה סתמית זי היא להעלות אפשרויות שונית שנוכל להעמיד בהן את הפסוק ייכל
חרם" ,ילדחות ,ובדרך זו להביא כמה יכמה מקורות כאיקימתות אפשריית או כדחיות ,יזי מגמה

המיכרת לנו מהרבה סוגיות סתמיות .בחלק השני של תת-סוגיה זו הדיין בא משמם של אמוראים.
רמי בר חמא מציע ש"כל חרם" בא ללמד ייהרגו דרך ירידה" ,השונה מ"דרך עלייה ".רבא דוחה
שממקור אחר למדנו "לא תחלוק  ...בין דרך ירידה לדרך עליה ".הצעה אחרת בשם ייאלא אמר רמי
בר חמא" היא בעניין ייסימא את עינו והרגו בדבר אחר ".גם על זאת מביא רבא מקור מפורש.

התירוצים טובים יותר מן הקישיות ,ודומה שהקושיית נועדו לאפשר את הבאת המקורית
הללו ,כמגמת סתם התלמוד לעיל ובהרבה מקומות .גם סגנונו של רמי בר חמא ,ייאימא נישקול

כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה למה לי?

ממונא מיניה וניפטריה" ,רגיל אצל סתם התלמו,ד לעיל בדף לז ע"ב ובסוגיה הקשורה למקורות

מיבעי ליה לכדתניא מנין ליוצא ליהרג ואמר אחד ערכו עלי מנין שלא אמר כלום שנאמר

הללו בבבא קמא פג ע"ב-פד ע"א.

כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה יכול אף קודם שנגמר דינו כן ת"ל מן האדם ולא

רמי בר חמא ורבא הם אמיראים מן הדור הרביעי .לאור השתלבית מימרותיהם כאן במגמת

כל האדם

סתם התלמוד ולשונו ,ולאור העובדה שגם בסקירתו של ברודי המקרים של תגובת אמורא לסתם

ולרבי חנניא בן עקביא דאמר נערך מפני שדמיו קצובין האי כל חרם מאי עביד ליה

התלמוד כמעט כולם מן הדורות המאוחרים ,דומה שמקרה זה הוא דוגמה טובה של עיבוד סתם

מיבעי ליה לכדתניא רבי ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה אומר לפי שמצינו למומתים

התלמוד ,בחירת שמותיהם של אמוראים ידועים ומרכזיים וייחוס דברי סתם התלמוד אליהם כדי

בידי שמים שנותנין ממון ומתכפר להן שנאמר )שמות כא( אם כופר יושת עליו יכול אף

לתגבר את עצמת הרטוריקה .האופי המלאכותי של הסוגיה כולה ,הממשיך גם לקראת סופה

בידי אדם כן ת"ל חרם מן האדם לא יפדה ואין לי אלא מיתות חמורות שלא ניתנה שגגתן

במימרות המיוחסות הללו ,מוסבר יותר אם כולה יצירת סתם התלמוד.

לכפרה מיתות קלות שניתנה שגגתן לכפרה מנין ת"ל כל חרם

הבאת ברייתא דר' חזקיה בעניין דרך עלייה ודרך ירידה נמצאת גם לעיל בכתובות בקירוב

ולא ממילא מלא תקחו כופר שמעת מינה לא תשקול ממונא מיניה ותיפטריה כל חרם

מקום ,דף לה ע"א ,וכן בבבא קמא לה ע"א ובסנהדרין עט ע"ב .כאן הביא בעל הגמרא מקור

ל"ל

זה שוב ,כאוקימתא של ייכל חרם ".מתוך שיש לו כמה שלבי דיון על מקור זה ייחס את השקלא

אמר רמי בר חמא איצטריךס"ד אמינא הני מילי היכא דהרגו דרך עלייה שלא ניתנה

וטריא לזוג בעלי מחלוקת ידועים ,הלוא הם רבא וחברו רמי בר חמא.

שגגתו לכפרה אבל הרגו דרך ירידה דניתנה שגגתו לכפרה אימא נישקול ממונא מיניה
וניפטריה קמ"ל

הראיה התשיעית

א"ל רבא הא מדתנא דבי חזקיה נפקא דתנא דבי חזקיה מכה אדם ימכה בהמה מה מכה

לפיטרי ממין אלא לחייבי ממין אף מכה אדם לא תחליק בי בין שיגג למזיד בין מתכיין

מז ע"א .אחרי שהסוגיה מביאה בשם רב הונא אמר רב דרשה שנועדה להוכיח שהאב זכאי .
במעשה ידיה של בתו ,מובאת קושיה סתמית' :ואימא הני מילי קטנה  '...ולאחר מכן תירוץ

לשאין מתכיין בין דרך ירידה לדרך עליה לחייבי ממין אלא לפיטרי ממין

סתמי' :מסתברא דאביה הוו דאי סלקא דעתך מעשה ידיה לאו דאביה ,אלא הא דזכי ליה

אלא אמר רמי בר חמא איצטריך ס"ד אמיאנ ה"מ היכא דסימא את עיני יהרגי בה אבל

רחמנא לאב למימסרה לחופה היכי מצי מסר לה ,הא קמבטל לה ממעשה ידיה :על תירוץ

בהמה לא חלקת בי בין שיגג למזיד בין מתכיין לשאין מתכיין בין דרך ירידה לדרך עלייה

היכא דסימא את עיני יהרגי בדבר אחר אימא נישקיל ממינא מיניה
א"ל רבא הא נמי מאידך אנת דבי חזקיה נפקא דתנא דבי חזקיה )שמית כא( עין תחת עין

ילא עין ינפש תחת עין
אלא אמר רב אשי אציטריך ס"ד אמינא היאיל יחידיש היא שחידשה תירה בקנס אע"ג
דמיקטיל משלם קמ  nל
ילרבה דאמר חידיש היא שחידשה תורה בקנס אע"ג דמיקטיל משלם האי כל חרם מאי
עביד ליה סבר לה כתנא קמא דר' חנניא בן עקביא.

זה מקשה רב

אחאי180 .

אולם היא הנותנת ,ש"רב אחאי" זה הוא רב אחאי הסבורא! ואכן ,עומד הוא אחרי דברי סתם

התלמוד .ומקשה עליהם .כך משתמע כבר מעצם המינוח; אין הוא יימקשה" סתם ,כפי שכתב

ברודי ,אלא ייפ ר יך רב אחאי" .הבחנה כזו על פי המינוח נמצאת כבר אצל הראשונים ,ראה
תוספות רא"ש כתובות )ב (,ב"ע ד"ה פשיט רב אחאי ,ותוספות זבחים קב ע"ב ד"ה פריך רב

אחאי; ב"מ לוין ,רבנן סבוראי ותלמודם ,עמ'  14-13והנסמן שם; היימן ,תולדות תנאים ואמוראים,
עמ'

•136-134

אין לערב אפוא קטע זה בדיון על סתם התלמוד ודברי האמוראים.

 179ברודי ,עמ' .230

 180ברודי ,עמ' .230
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הראיה העשירית

עבדו בה רבנן חיזוק ',שייך לרובד סתמי ".בפעם השנייה סגנון אביי כסגנון סתם התלמוד :ייאמר

113

אביי ודאי דדבריהם עבדו רבנן חיזוק ,ספק דדבריהם לא עבדו רבנן חיזוק ".עם מימרה שנייה

נו ע"ב .נראה שאין להבין דברי אביי' ,לכל יש כתובה ולא לכל יש פירות .. '.אלא מתוך
הקשרם בסוגיא :אחרי שמקשים למה ר' יהודה מצריך כתיבת שובר כאשר אישה מוותרת

על השיעור המינימלי הקבוע של כתובתה ,שלא כבמקרים אחרים שבהם לדעתו אפשר
להשיג תוצאה דומה באמצעות תנאי ,מתרצים' :קסבר ר' יהודה כתובה דרבנן וחכמים עשו
חיזוק לדבריהם יותר משל תורה ',ושוב מקשים מן המקרא של אכילת ק,רות שאף הוא
מדרבנן ולמרות זאת ר' יהודה מכשיר לגביו את השימוש בתנאי .על כך עונה אביי במקרה

השכיח של )ויתור חלקי על( כתובה הצריכו כתיבת שובר ,ואילו במקרה הנדיר יותר של
)ויתור על( אכילת ק,רות הסתפקו

בהתניה181 .

זו של אביי באים דברי רבא :ייבדמאי הקילו ".הדיבור הזה )ייבדמאי הקילו"( מיוחס בכתובות כד
ע"א לאביי ,וביבמות קיד ע"א לר'

יוחנן183 .

בהערה כתב ברודי על סוגיה זו:

לא אוגל להרחיב כאן את הדיבור על אופייה המורכב של סוגיה זו .אולםיש לציין שאי

אפשר לפרש את דברי אביי כתירוץ לסתירה הקיימת לכאורה בין עמדותיו של ר' יהודה
במקרים של כתובה ושל אכילת ק,רות ,בלי להתייחס לאמירה הכללית המיוחסת לו ,בין היתר
מכיוון שאין כל סתירה בין שני המקורות הנ"ל כשהם לעצמם ,ללא התוספת )הסתמית( של
'וקיימא לן מאי כותב אומר ',השייכת ככל הנראה לרובד מאוחר של

במשנה )כתובות ה(: ,א

הסוגיה184 .

אכן סוגיה זו ,אף על פי שהיא קצרה ,הרי היא מורכבת ומסוגננת כולה בסגנון סתם התלמוד ,ומוזר

רבי יהודה אומר אם רצה כותב לבתולה שטר של מאתים והיא כותבת התקבלתי ממך מנה

ולאלמנה מנה והיא כותבת התקבלתי ממך חמשים זוז.

לחשוב שדברי אביי מוסבים על הסברה המלאכותית בדיבור ייוקיימא לן מאי כותב

דברי ברודי עצמו כמביעים את רוב התמיהות הללו" ,אולם ...

אומר185 ".

אי אפשר לפרש את דברי אביי"

אחרת .סבורני שמוטל עלינו למצות את בירור דברי אביי בהקשר מקורי יותר במקום להסב את

ובגמרא לשם )כתובות נו (:ב"ע-א"ע

אביי עצמו ,האמורא החריף הגדול ,על סוגיה זו כפי שהיא.

טעמא דכתבה ליה אבל על פה לא אמאי דבר שבממון הוא ושמעינן ליה לר' יהודה דאמר

למעשה כבר נחקרה הסוגיה הנדונה בפרוטרוט בידי שולמית

ולר186 .

היא שחזרה שלב ראשוני,

שבו הונחו כאן דברי תנאים בלב,ד שלב שני שבו מימרת אביי המשולבת עם המקורות התנאים,

דבר שבממון תנאו קיים

דתניא האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאין ליך עלי שאר כסות ועונה הרי זו

ושלב שלישי ,תוספת דברי סתם

התלמוד187 .

ללא דברי סתם התלמו,ד דברי אביי עשויים להתפרש כמתייחסים לסתירה פשוטה יותר בין

מקודשת ותנאו בטל דברי רבי מאיר ר' יהודה אומר בדבר שבממון תנאו קיים
קסבר רבי יהודה כתובה דרבנן וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה

מקורות התנאים שכאן .לפי ר' יחודה במשנתנו כותבת האישה ייהתקבלתי ",דבר הכרוך בהערמה,

הרי פירות דרבנן ולא עבדו להו רבנן חיזוק דתנן רבי יהודה אומר לעולם הוא אוכל פירי

שהרי לא קיבלה דבח ואילו לפי ר' יהודה במקום אחר רשאי אדם להתנות בדבר שבממון ,וכפי

פירות עד שיכתוב לה דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן ובפירות פירותיהן עד עולם

שר' יהודה עצמו אומר בפרק תשיעי שאם כתב לה הבעל דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן

)כתובות ט ,א( וקיימא לן מאי כותב אומר

הדבר מועיל ,ואין הוא צריך להערים ולומר ייהתקבלתי ".על זאת אמר אביי "לכל יש כתובה ולא

אמר אביי לכל יש כתובה ולא לכל יש פירות ,מילתא דשכיחא עבדו בה רבנן חיזוק מילתא

לכל יש פירות ",ולכן שונה דין כתובה מדין פרות .בפרות ,שאינם נחלת הכול ,ויתורו של הבעל

דלא שכיחא לא עבדו בה רבנן חיזוק

על זכותו יכולה להיעשות בגלוי ובתנאי מפורש ,אבל בעיקר כתובה ,שהוא חיוב יסודי ונחלת

הרי חמרים דשכיחי ולא עבדו בה רבנן חיזוק דתנן החמרין שנכנסו לעיר ואמר אחד מהן

הכול ,לא הרשו ויתור מפורש של האישה על זכות יסודית זו ולא התירו אלא בהערמה ,כאילו

שלי חדש ושל חברי ישן שלי אינו מתוקן ושל חברי מתוקן אין נאמנים רבי יהודה אומר

כבר קיבלה חלק מדמי כתובתה.

נאמנים )דמאי ,ד (.ז

אמר אביי ודאי דדבריהם עבדו רבנן חיזוק ספק דדבריהם לא עבדו רבנן חיזוק

רבא אמר בדמאי הקילו
אביי מתרץ פעמיים בסוגיה זו .בפעם הראשונה מתחלקים דבריו בפשטות לשני חלקים :דיבור

עיקרי בעברית )"לכל יש כתובה ולא לכל יש פירות"( ,והסבר בארמית )יימילתא דשכיחא עבדו
בה רבנן חיזוק מילתא דלא שכיחא לא עבדו בה רבנן חיזוק"( .על זאת כבר כתב

ברודי182 :

ייאף

אם נניח שההמשה המסביר ש'מילתא דשכיחא עבדו בה רבנן חיזוק ,מילתא דלא שכיחא לא

 183וראה להלן ,הע' •187
 184הע' .48

 185ראה כתובות פג ע"א ,ושם קב ע"ב .הוא הדין להבחנה בין כתיבה לאמירה על פה בראש הסוגיה
הקשורה לזאת ,וראה מה שכתבתי על לשון זה )ואף התייחסות לסוג,יית כתובות זו( בתלמוד ערור ,הפירושים,
עמ'  104והע' •29

 186ולר ,עמ' .61-47

 187אף את דברי סתם התלמוד ניתחה בשני שלבים )השווה תופעת יישני בעלי גמרא" ,ראה תלמוד ערו,ך
 181ברודי ,עמ' •231

הנוסח ,עמ'  ,419ערר ייבעל גמרא שבי"( ,ובזאת עסקה בדוחק של ייוקיימא לן מאי כותב אומר" ,וכן עסקה ביחס

 182הוא הדיבור המדולג במובאה לעיל.

דברי אביי ורבא בעניין החמרים לדבריהם בדף כד ע"א.

סוגיות בחקר התלמוד

114

שוב למימרות האמוראים וסתם התלמוד בסוגיות הבבלי

כבר פירש מנחם אלון את הסוגיה בדרך זו:

115

הארוכים המאוחרים מאוד אינם בדווקא חיבורי בעלי סתם התלמו,ד כפי שעלה על דעת כמה

קנה"המידה לחופש ההתבאה נקבע ,בסופו של דבר ,לפי חשיבותו המהותית של המוסד
המשפטי ...משום כך אף לדעת רבי יהודה הסובר ,שבדבר שבממון מתנה אדם על מה

שכתוב בתורה ,אין הבעל יכול להתנות שלא תקבל אשתו את הסכום המינימלי של

חוקרים194 .

התייחסות לסיפורי האגדה על חכמים אינה יכולה לשמש ראיה להיכרותם של אמוראים את
דברי סתם התלמוד.

הכתובה  ...כדי לשמור על מוסד הכתובה החיוני ביחסי בני הזוג .לעומת זאת רשאי הבעל
הראיה החמש עשרה

להתנות ,שלא תהא לו זכות פירות בנכסי אשתו ,כי אינה אלא באותם זוגות ,שהאשה היא
בעלת רכוש ,ומשום כך אין כל סבה לשלול לגביה את חופש

ההתנאה 188 ...

חכמים נתנו לעיקרון ,שקבעו סכום מינימלי של כתובה ,חיזוק  ...כדי להחדיר את מוסד
הכתובה בכל משפחה  ...לכל זוג  -אפילו העני שבעניים  -יש כתובה ,אבל לא לכל זוג
יש עניין בפירות נכסי מלוג ,כי לא לכל הזוגות יש נכסים  ...כדי להחדיר את העיקרון בחיי
המציאות :מה שאין כן בעניין פירות נכסי
בין

מלוג ...

ולכך השאירו בו חכמים חופש התנאה

הצדדים189 .

פ ע"בi .והסברים של אביי )'חיישינן שמא תכסיף'( ושל רבא )'משום רווח ביתא'( מוסבים
ככל הנראה על הקביעה הסתמית 'והלכתא בעל שמכר קרקע לפירות לא עשה ולא כלום:
אולם יש להודות שהדברים אינם פשוטים :לפני קביעה זו מובאות מסורות חלוקות בדבר

דעתו של רבא בשאלה זו -

קשה קצת להניח שרבא הכיר את הפסיקה 'והלכתא'...
בשמו את ההלכה

הסברו של אלון לסתירה שבין שתי המשניות בנוי על ה מ ימר ה ה ג רעי נית ש ל אביי ,הוא
הסבר עוקף סתם התלמו,ד וגם אם נשמיט מדבריו התייחסות כל שהיא למונחי סתם התלמו,ד

ההסבר ברור ושלם .כיצד תשמש טענתו של ברודי ,יישאי אפשר לפרש את דברי אביי כתירוץ
לסתירה" בין שתי המשניות ,ראיה שאביי מתייחס לדברי סתם התלמוד שלפנינו? הרי פירוש כזה
ניתן להוציא בקלות מדברי מחקר הקיימים מכבר!

מסקנת הסוגיה היא שרבא סבור שלא עשה ולא כלום ,אבל
ונימק אותה ,ולמרות זאת הביאו

גופה195 .

אינני יודע מדוע ברודי מביא ראיה זו ,והרי הוא עצמו דוחה אותה )ושנזא מכאן הוזכרו לפעמים

ט"ו ראיות(. 196

הדיבורים יימשום רווח ביתא" ,יישמא תכסיף" רווחים ,ולרוב בדברי סתם התלמוד.

מקובל לייחס את הפסקים בסגנון ייוהלכתא "...

לתקופה מאוחרת בהרבה מזו של אביי

ורבא197 .

האם אפשר בכלל להביא מכאן ראיה שדברי אביי ורבא מוסבים על דברי סתם התלמוד?
בדקנו אף את אחת הראיות בקשר לאמוראים מן הדורות המאוחרים ,כאן רב אשי.

הראיה הארבע עשרה

עז ע"ב .בעקבות סיפור אגדי ארוה המסופר באופן סתמי ,מובאות הערות של אביי

ורב אדא בר מתנה המנוסחות בלשון 'לאפוקי ממאן : ...אמנם תוכן ההערות אינו נהיר
לחלוטין190 ,

או אחר של

אבל אין דרך נראית לעין לפרש את הערותיהם אלא כהתייחסויות להיבט זה
הסיפוח 191

ברודי אינו קובע מעמד עצמי לסיפורי הבבלי ,אלא כולל אותם עם כל חומר סתמי בתלמוד זה:
ייהמסופר באופן סתמי" ,והראיה לנידון היא ש"הערותיהם ]של האמוראים נראות[ כהתייחסויות

להיבט זה או אחר ש ל ה ס יפו ר" )ההדגשה שלי  -שי"פ( .אמנם כמה מעיינים מייחסים לסתם

התלמוד כל מקור הנמסר בבבלי ללא שם אומרו .כבר ניסיתי להוציא מלבה של גישה זו בכמה
מקומות .מעשים ,עובדות וסיפורים על אמוראים ראויים לסיווג בין דברי אמוראים ולא בין

דברי סתם

התלמוד192 .

פרק שביעי(

193

לגבי האגדתא המפורסמת של פרק השוכר את הפועלים )בבא מציעא

הרחבתי את הדיבור על דברי אמךראים המוסבים על סיפורים .אפילו הסיפורים

 188אלון ,עמ'  ,162הע' . 102
 189שם ,עמ' •202-201

 190ראה שם הערה  52המוצבת במקום הזה.
 191ברודי ,עמ' .232

 192ראה השוכר את האומנין ,כרך הנוסח ,עמ'  ,4ועוד הרבה.
 193עומד לצאת לאור בתלמוד האיגוד של האיגוד ,לפרשנות התלמו.ד

הראיה הראשונה

ד ע"ב' .רב אשי אמר מי קמדמית אבילותא דהכא לאבילותא דעלמא  : ...נראה לי שדברי
רב אשי אינם מוסבים בהכרח על ניסיון התירוץ הקודם' ,לא קשיא כאן באבילות דידיה

כאן באבילות דידה' ועל הדיון שבעקבותיו ,אבל הם מגיבים לפחות לשני מהלכים סתמיים:
הקביעה שמחמירים בהפרת החתן והכלה במקרה של אבלות יותר מבמקרה של נידה )שם

סוף (,א"ע והקושיה 'למימרא דאבילות קילא ליה מנדה והאמר רבי יצחק בר חנינא אמר
רב

הונא...

ואילו גבי אבילות

תניא 198: ...

המובאה המלאה של דברי רב אשי היא :יירב אשי אמר :מי קמדמית

199

אבילותא דהכא לאבילותא

דעלמא? אבילותא דעלמא חמיר ולא אתי לזלזולי ביה ,אבילות דהכא ,כיון דאקילו רבנן אתי

לזלזולי ביה' :שאלה מעניינת מתעוררת מתוך הסגנון הזה כשלעצמו ,לפני שנדון בהקשרו בסוגיה.
 194ראה מה שכתבתי במאמרי על ר' עקיבא ,עמ'  4-2והע'  ,15וראה כעת רוזן-צבי ,עמ'  ,100הע' 184
)ואף הוא סבור כדעה שהעליתי(.

 195ברוד,י עמ' •232
 196עמ'  226למטה.

':.

;

 197ראה שפיגל ,לשונות פירוש; הנ"ל ,הלכתא.

 198עמ' .228

 199בכ"י קימברידג'  :TS F 8.2ייאמ' רב אשי ומי קא ]לייא רב אשי אמ' [(אק) מדמית" )קולפ ,מדור
הסינופסיס ,עמ' .( 41ייקא" שהקפתי עשויה להיות מילת ההחזרה .לישנא אחרינא זו משקפת את נוסח שאר

סוגיות בחקר התלמוד

116

למי פונה רב אשי בלשון נוכח :מיק מ ד מית?

שוב למימרות האמוראים וסתם התלמוד בסוגיות הבבלי

לתלמוד עצמו? הסגנון הרגיל בכל התלמוד הוא

117

נסםח

שקושיית יימי קא מדמית" באה בשיח בין שני אמוראים נקובי שם ,בהצעת המונח :אמר ליה .כגון

ביצה לח ע"ב :ייא מ רלי ה מ י קא מדמית איסורא לממונא? איסורא בטיל ,ממונא לא בטיל",

תגובה למושב ייכיוונים בחקר התלמוד הבבלי"

מוצגים בגמרא כדיון פנים אל פנים בין

בקונגרס העולמי הארבעה עשר למדעי היהדות

ופירש רש"י :ייאביי לרב

ספרא"200 .

כל המקומות

הללו 201

שני חכמים נקובי שם ,וכולם בדור הרביעי או לפניו.

לגבי רב אשי אנו מוצאים שלושה מקרים של ייקמדמית" במסכת חולין שאינם באים עם ייאמר

הפרדת דברי סתם התלמוד ממימרות האמוראים היא שיטה יעילה המשמשת את חקר התלמו,ד

אבל השניים האחרים )שבהם אותו

כפי שהייתה מונחת אף בפני הראשונים .שיטה זו בלטה במיוחד בתודעת החוקרים מאז שנות

בגלל קושיה זו הרבו הגרסנים

השבעים של המאה העשרים .עיקר עיסוקי בנושא הזה באותן שנים יצא לאור בשנת תשלייח

ליה .
q

לשון

אחד מהם ניתן להתפרש :כך היית צריך לומר

כבראשון (203

מוסבים בפשטות על דברי סתם

להגיה :על מי מוסב רב

אשי205 ,

לו202 ,

התלמוד204 .

ויש שתי אפשרויות .אפשר לומר שרב אשי מוסב על סתם

במבוא ייעל דרך חקר הסוגיא" )לעיל בכרך זה( שצורף למחקר על פרק ייהאשה רבהי'.

התלמוד ,אבל עדיין אין פנייה לנוכח מיושבת יפה ,ואפשר שבעלי סתם התלמוד השתמשו בשמו

מטבע הדברים עמד במרכז אותו דיון עצם ההבחנה כין שני היסודות הללו ,וחשיבותה בהבנת

של רב אשי כדי להקשות את קושייתם והשאירו את הסגנון של נוכח ,כביטוי מאובן ,וכבדרך

מהלך הסוגיה .בשעתו ,בשנות השבעים ,היה הדבר משום מהפך בעיני רוב הלומדים ,שהתרגלו

כלל בשימוש בכלי

שני206 .

לתפוס את הסוגיה כיחידה מונוליטית ,כעין פרוטוקול של משא ומתן חי וזורם ,כשהמימרות

כן אפשר לומר בעניין ייאמר רב אשי" בכתובות ד ע"ב ,וראוי להעיר כי רק במקום זה

ודברי סתם התלמוד זורמים יחד כשקלא וטריא אחידה ,והתפרים נעלמים .תחושה זו אצל

באה דחיית דברי רב אשי בלשון סתם התלמוד :יימאי קולא? אילימא דקתני" וכו '.לגבי היקרות

הלומדים מעידה על הצלחתם האדירה של בעלי סתם התלמוד ביצירת סוגיה הנתפסת כרצף

זו בכתובות ראוי לעיין באופייה של הסוגיה כולה .החוקרים רואים בה סוגיה מעובדת אשר

אחיד מתחילתה ועד סופה.

רק בגילוי הצורה המקורית או שחזורה ניתן

באותו מחקר עצמו ,וגם באחרים שבאו אחר כה שולבו דיונים נוספים המשלימים את התמונה.

לעמוד על מימרת רב אשי וכלפי מי היא נאמרה .אופי זה מקשה מאוד על גיוס קטע זה להוכחה

אולם מעיינים רבים התרכזו ברעיון המרכזי של ההפרדה ,ולפעמים גרם הדבר לפישוט יתר של

שאמוראים מתייחסים לדברי סתם התלמו,ד וגם ברודי עצמו פקפק בראיה זו וכתב :יינראה לי

הנושא .ראוי ,אפוא ,להעלות כמה נקודות ולהציען בצורת שאלות ותשובות .במיוחד אמורים

שדברי רב אשי אינם מוסבים בהכרח על ניסיון התירוץ הקודם [!]  ...אבל הם מגיבים לפחות לשני

הדברים לאור שאלות אחדות שעלו במושב ייכיוונים בחקר התלמוד הבבלי" במסגרת הקונגרס

מיקומה העיקרי וצורתה המקורית אינם

מהלכים סתמיים ]...

ידועים207 .

לעיל בסוגיא[".

העולמי הארבעה עשר למדעי היהדות ,שהתקיים בירושלים ביום כ"ה בתמוז תשס"ה .בשלב מסוים
תוכנן נושא המושב כהערכה על חקר סתם התלמוד בכתביהם של דוד הלבני ושמא יהודה פרידמן·

העדים ,ואילו בקטע )עתיק וחשוב זה( עצמו הסדר ייאמ' רב אשי" מחליש את הקשר אדלעיל בסוגיה .עיין קולפ,

למעשה ,ארבעת המרצים כיוונו את דבריהם להגדרה זו .שניים מהם העמידו על תועלת ההפרדה

ענפי מסירה ,עמ'  .84-81 , 76-67,32חילוף זה לא הובא בדק"ס השלם במקומו.

למחקרם ,ושניים העלו נקודות של ביקורת .קושי שאיים על הצלחת אירוע זה היה בוודאי קוצר

 200וכן גיטין פד ע"א )ייא"ל רבא"( ,נידה יט'ע"א ,שם כט ע"א ,סנהדרין מז ע"א )  (, x2חולין ט ע"ב ,וראה מה
שכתבתי בפרוטרוט על אופי דיבור זה של גיטין בתלמוד האיגוד לשם ,הסוגיא השלישית )עומד לצאת לאור(.
 201שצוינו בהערה הקודמת.

הזמן .לא תמיד הספיקו המרצים להצביע בבירור על איזה משני החוקרים מוסבים דברים מסוימים,

 202חולין נה ע"ב :יימתקיף לה ר' תנחומא :וכללא הוא והרי מוגלא ,דכשר בריאה ופסול בכוליא! והרי מים

ובמיוחד לא הספיקו לציין שדעות החוקרים הללו אינן עולות תמיד בקנה אח,ד ואינן כה פשטניות

כפי שסוכמו בקצרה ,אדרבה ,יש בהן התייחסות מודרגת בדקויות לנושאים הנידונים.

זכין ,דכשרים הכא והכא! אלא אמר רב אשי :טרפות קא מדמית להדדי? אין אומרים בטרפות זו דומה לזו ",אבל

פרופי ירחמיאל ברוד,י אחד המרצים באותו מושב ,הודיע שיש בידו מחקר חדש על הנושא

בכ"י מינכן ,כ"י וטיקן  121וכ"י המבורג  169ליתא ייאלא אמר רב אשי :טרפות קא מדמית להדדי" ,והיא הוספה

העשוי לתרום להבהרת מקומו של סתם התלמוד בסוגיה .יש לברך על עשייה חדשה בנושא זה

על פי המקבילות ,או השמטה מפני קושיית הייחוס )והראשונה תופעה רווחת יותר(.
 203ועיין בבא בתרא קל ע"ב.

 204חולין מח ע"ב :ייטעמא דליתא ,הא איתא ולא מינקבה כשרה! והאמר רב נחמן :האי סמפונא דריאה
דאינקיב טרפה! ההוא לחבירו אתמר ,והאמר רב נחמן :האי הדורא דכנתא דאינקיב להדי חבריה מגין עליה!
אמר רב אשי :טרפות קא מדמי להדדי? אין אומרין בטרפות זו דומה לזו! שהרי חותכה מכאן ומתה ,חותכה

מכאן וחיה" )ואילו בכ"י וטיקן  121ניסחו בהתאם לדגם :ייא "ל ר ב אשי" ]והעיר בעל יק"ס :ייוט"ס" ,ועיין
שם[; בכ"י וטיקן  :123ייא"ל רב יוסף" ,בהתאמה לנאמר לעיל שם; בכ"י מינכן :ייא' רב ששת"(; שם עו ע"א :ייומי
איכא מידי ,דאילו מדלי פסיק ליה וחיה ,מתתי פסיק ליה ומתה? אמר רב אשי :טרפות קא מדמית להדדי? אין
אומרין בטרפות זו דומה לזו ,שהרי חותכה מכאן ומתה ,חותכה מכאן וחיה",

 205ראה הערות כאן.

 206וראה השוכר את האומנין ,כרך הנוסח ,מפתח ,עמ'  ,418ערך ייבמקום לטבוע ביטוי חדש משתמש בעל
הגמרא בביטוי קיים ,אף שאין משמעו מדויק בהקשר הנידון".

 207ראה ווייס ,התהוות ,עמ'  ;15קולפ ,עמ' •13.1 , 129

לאחר שבמשך רוב השנים האחרונות היה מספר החוקרים העוסקים בו מצומצם .פרסום מחקרו

ומסקנותיו ,לכשיבוא ,יעניק בוודאי הזדמנות מרעננת לחזור ולעיין בנושא זה ,הראוי לטיפול
מקיף הנובע ממחקר יסודי בכל סוגיות הבבלי ופרשנותן·

מתוך ארבעת המרצים ,שלושה הזכירו במפורש את מחקריו החשובים של פרופי דוד הלבני
בנידון ,וכן את מחקרי,י על פי רוב בכריכה אחת ,אף שפשיטא שכל התייחסות רצינית תחויב

בהבחנה בין המשותף אצל שני החוקרים לבין השונה .מרצה אח,ד פרופי לייב מוסקוביץ ,לא
הזכיר את שמות החוקרים ,אם כי מתמצית שיטותיהם שנמסרה בתוך דבריו גלוי היה לכול
שכוונתו לאותם שני

חוקרים208 ,

אם כי ביקש במפורש  -כך הבנתי מתוך דבריו  -לא לראות

 208בהזכירו שתי שיטות דיבר תחילה על שיטה המתחשבת בקשיים בדברי הסוגיה אשר ההפרדה מדברי

האמוראים תסיר אותם .בוודאי הכוונה להלבני )ועיין מה שכתבתי במבוא ייעל דרך חקר הסוגיא" ,עמי 308

שוב למימרות האמוראים וסתם התלמוד בסוגיות הבבלי

סוגיות בחקר התלמוד

118

את הרצאתו כמבוונת לחוקרים מסוימים כל שהם ,אלא לשיטות מתודיות המשמשות כיום בעולם
המחקח 209

היות שפרופי מוסקוביץ עצמו דוגל בחשיבות הפרדת דברי סתם התלמוד מן המימרות ,בפי
שאנסה להראות להלן ,אין לפרש את דבריו כחלוקים על שיטה זו ,אלא הוא כבודק ובוחן בהם את

האפשרות של ראיות חותכות וכללי ברזל שלמים בשיטה זו שהוא עצמו משתמש בה .המסקנה
שאין לצפות למופת ברוה כגון ייחשבוני התש בורות" ,עולה בקנה אחד עם כל מה שהעליתי בעבר
בנושא זה ,ואף זו תודגם להלן.

בהערותיו המקדימות עמד מוסקוביץ על כך שהמשימה לאתר או לבודד את עצם דיבורו

119

ראוי להעיר הערות אחדות על השלבים הללו.
אכן אפשר שדברי האמוראים נמסרו במשך תקופה מסוימת בצורה גמישה וחופשית ,כשהדגש
הושם על התוכן ולא על הצורה .אם במקרים מסוימים היה המצב כה בוודאי במקרים אחרים

היו דברי האמורא חתוכים בפיו ובפי שומעי לקחו ,גם אם הרשו לנהוג בהם גמישות במסירה.

211

השווה דברי שמואל :יימאי טע' לא קא דיקיתו מלישנאי 'מזיק הוא פושע הוא''' )בבא קמא צט
ע"ב ,כ"י המבורג

212 (. 165

אולם כאמוה איןזה מוסיף או גורע מהמשימה של הפרדת סתם התלמוד מן המימרה ,שהרי

אין אנו מדברים כלל על איתור דברי האמורא עצמו אלא על הניסוח הספרותי שנתקבל אצל
החכמים ,בין אם היה זהה לדברים שנאמרו מפיו בין אם היה שונה ממנו בהרבה .הוא השלב

של כל אמורא ואמורא  ipsissima verbaהיא משימה בלתי אפשרית ,משום שדברי האמוראים

העומד לפנינו בתיעוד הספרותי ששר,ד ואילו  ipsissima verbaהם פרה-היסטוריה שחסומה

נמסרו מתחילה בצורה גמישה וחופשית ,תוכן ולאו דווקא מילים ,עד שלבשו צורה קבועה יותח

ללא אפשרות של מגע כלל.

ברצוני להעיר על שתי הנקודות הללו .כבר הטעמתי אף אני מפורשות ,במבוא הנזכר ,שאין

אין ראוי אפוא להעמיד את שאלת ההבחנה בין עצם דברי האמוראים לבין הצורה הנוכחית

במגמה של הפרדת מימרות האמוראים מדברי סתם התלמוד כדי שחזור דיבורם המקורי של

של הסוגיה בדילוג השלב שביניהם ,הרי הוא קורפוס מימרות האמוראים כפי שנודעו בתקופה

האמוראים עצמם .אצטט את הדברים כפי שנאמרו באותו מבוא:

עתיקה לפני שנוספה עליהן השקלא וטריא של סתם התלמוד.
המימרות כמקורות ספרותיים בפני עצמם ניתנות לזיהוי ביתר קלות מאשר עצם דברי
האמורא ,על פי דרכי בקרה .אין הכוונה לומר שהפרדת המימרה בעלת הצורה הספרותית מדברי

אף ש"אדם חייב לומר בלשון רבו" ,אין כלל הכרח לומר שמימרות האמוראים כפי שהם
לפנינו הינן ממש דברי האמוראים כפי שיצאו מפיהם לראשונה בבית המדרש .אין לפנינו
אלא ניסוח ספרותי משוכלל של דעתו של האמורא ,המנוסח בצורה תמציתית ובדפוסים

ספרותיים מקובלים ,שהוטבעו ונלמדו ונשתקעו בתלמוד )טרם הוסיפו עליהם פירושים

סתם התלמוד שבסוגיה מסביבה מקיימת בידנו בוודאות את המימרה המקורית ,כפי שהייתה

מקובלת בניסוחה הספרותי אצל האמוראים .יש מקרים שהיא אמנם תשווה בהם בקירוב למימרה
הספרותית המקורית ,ויש מקרים שבהם היא שונה ממנה ברב או במעט .האמצעי החשוב ביותר

והסברים( ובין אם נובע ה,ניסוח מן האמורא עצמו ,בין אם הוא של נסחים קבועים בבית

לבחון את השיטה הוא השוואה למימרות מקבילות ,כרגיל לאלו שבירושלמי.
השוואת המימרות שהופרדו מדברי סתם התלמוד למקבילותיהן שבירושלמי מלמדת דבר

של דבור חפשי .אין לפנינו איפוא דברי האמוראים ,וכוונתנו במונח זה תמיד היא לניסוח

חשוב .יש מימרות שהמקבילות שלהן שוות מילה במילה ,וכמעט אות באות ,ויש מימרות שסגנונן

מדרשו או במקום אחר ,עלינו להתיחס אליו כמקור ספרותי מובהק ,ולא כציטוט מילולי
או ניסוחים של דברי

האמורא210 .

בבבלי ובירושלמי שונה מאוד .עסקנו בהשוואה כזו בספר תלמוד ערוה כרך הנוסח ,וממנו נדגים
את הדבר כאן:

מתוך הדברים הללו עולה שיש שלוש תחנות:
א .דברי האמוראים עצמם

בבלי

ירושלמי

ipsissima verba

ב .המימרה כניסוח ספרותי מגובש של דברי האמוראים

רב הונא אמר שבועה שיש לי בה ואין לי בה
פחות מחציה )בבא מציעא א ,ה ,ז

ג .המימרות בשילובן בסוגיה.

אמי רב הונא שבועה שיש לי בה ואין לי בה
פחות מחציה )בבא מציעא ה

(.ד"ע 213

(.ב"ע 214

הרי המימרות שוות מילה במילה.

] [, 27

ד"ה כאמור( .לגבי הגישה השנייה הזכיר כלים לשוניים וסגנוניים כגון מעבר מעברית לארמית ,וכן

חלוקה בין גרעין אפ ודיקטי לבין הסבר שנוסף עליו .בחנים אלה מאפיינים בהחלט את עיוניי ,ובמיוחד כששתי
התכונות באות בבת אחת )אם כי לא חידשתי את הרעיונות הללו יש מאין ,ומהם כלים ידועים בחקר הספרות
התלמודית(.
 209ובזאת אצטט את דבריו :ייחשוב מאוד להדגיש כבר עכשיו ,שלא מדובר בגישות המקובלות באופן

'דווקאי' אצל חוקרים מסוימים -

לא אחת ,חוקר מסוים נוקט גישות שונות או משלב מספר גישות בו-בזמן

הכול בהתאם לסוגיה הספציפית העומדת לדיון  -אלא מדובר כאן בגישות עקרוניות אפשריות להבחנה בי;

חומר אמוראי לחומר עריכתי' ,,אני מודה לפרופ' מוסקוביץ על נוסח ההרצאה.
 210עמ'

[, 28 ] 309

ועיין שם ,עמ'

[. 30-29 ] 312-311

שם הצעתי איסוף קורפוס מימרות כאמצעי להוספת

דיוק לתהליך :יייתגבש מדע חשוב המגדיר באופן יותר מדוקדק סגנון המימרות ,מדע שיסייע לעצם ביצוע

ההפרדה ...

צבת בצבת עשוייה ,המסייעים זה את זה ,וגם' מבקרים זה

בזה'..

ירושלמי

בבלי

אמר ר' יצחק היכלא בידינו היא אבל מה

א"ר יוחנן העבודה שאני מכירן ומה נעשה

אעשה שהרי נטמעו בה גדולי הדור )קידושין

ונשתקעו בהן גדולי הדור )קידושין ,ד א ,סה
(.ג"ע 215

עא (.א"ע

 211ועיין במאמר הגדול של יעקב זוסמן ,ייתורה שבעל פה" ,עמ'  ,269סוף הע' .35
 212ועיין לאחרונה וייסברג ,עמ' •57-56
 213עמ'  . 1215עיין שם ובכרך הנוסח ,עמ'  ,11הע' •32
 214כ"י פירנצה .עיין כרך הנוסח ,עמ' 11

)לעיל ,עמ' (, 42

 215עמ' ) 1181עיין שם(; יבמות ח ,ג ,ט ע"ד )עמ'

p ,871

הע' .31

זין שם(.

סוגיות בחקר התלמוד
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כאן ,אף ש.כמעט לא נשארה מילה אחת על כנה בהשוואה בין הבבלי

שוב למימרות האמוראים וסתם התלמוד בסוגיות הבבלי
לירושלמי216 ,

מכל מקום

ברור מעל לכל ספק שמימרת ר' יוחנן כפי שנמסרה בין האמוראים ,כמקור ספרותי בפני עצמו,

121

אף אני ביקרתי מכבר את שיטתו של הלבני על מקצת הדברים הללו .במאמרי על ר' עקיבא
כתבתי222 :

משתקפת בין בירושלמי ובין בבבלי .ההבדלים ,הנובעים ממעשה עריכה ,אינם מסתירים את
זהותה ואת ייחודה של המימרה .במקרה דנן ,וכרגיל ,רוב ההבדלים עשויים להיות נזקפים על
חשבון

הבבלי217 .

Halivni's terminology may have been a factor in creating the impression that
all these functions were carried out by the same individuals. Dubbing the

ההשוואה למקבילות שבירושלמי או במדרשים מלמדת שהפרדת המימרות מדברי סתם

period itself "the period of the Stammaim" may lead one to think that the

התלמוד יכולה להניב תוצאות סבירות ,ולכן יש הצדקה להשתמש בה גם כשאין מקבילה קיימת.
אנו עדים לכך שמימרות הבבלי עשויות להיות שונות בפרטי ניסוח וסגנון מצורת אותה מימרה

;same "Stammaim" perform all literary functions assignable to that. period
associating literary creativity of all types to "Stammaim" may lead one to

אולם אין עובדה זו מבטלת בכהוא זה את השימוש

think that the discursive commentators are the only creative forces operating

כפי שהייתה ידועה בין האמוראים

עצמם218 .

בכלים הללו ,כשאנו מודעים לכוחם מחד גיסא ,ולמגבלותיהם מאידך גיסא.

in the Talmud.

זיהוי עצם דברי האמורא כפי שיצאו מפיו לא עלה על הפרק אף כהווה אמינא .ראוי למקד

במפורש על המימרה ,הצורה הספרותית של דבריו ,והפרדתה משאר לשון הסוגיה.

משל למה הדבר דומה ,לברייתות שבבבלי .יש לברייתא צורה מוכרת בתוך הסוגיה ,והנוהג
העתיק להכיר את הברייתות כמקורות בפני עצמם בעלי קיום עצמאי מרצף הסוגיה מוצדק מכל
הבחינות ,על אף העובדה שחלק מן הברייתות עשויות להיות יצירות ייבבליות" ולא מתקופת
התנאים; 219

חלק אחר הן ברייתות שעברו עריכה סגנונית מקיפה המשנה את סגנונן או את צורתן

המקורית ,כפי שהבבלי רגיל לעבד את

מקורותיו220 ,

ועל ידן ברייתות אחרות הבאות בבבלי כפי

שהן בחטיבות דברי התנאים מילה במילה .הבהרת כל ברייתא בפני עצמה וקביעת מעמדה מתוך

הסוגים הללו תיעשנה בהמשך .לצעד תחילתי פשוט :הפרדתה מלשון הסוגיה שמסביבה .הוא
הדין במימרות .זיהוין ומיפוין בתוך לשון הגמרא איננה אלא צעד ראשון לחקרן

המלא221 .

עוד העיר מוסקוביץ בהערותיו המקדימות שדברי האמוראים לבשו צורה ופשטו צורה לא רק

באותו הקשר הטעמתי שפעולות עריכה ומסירה יצירתית ציינו ואפיינו את יצירות התורה שבעל
פה מאז ומעולם ,באופן עצמאי ומקדים לסתם התלמוד

שבבבלי223 .

ניסיונותיו של הלבני לתחום תקופה מוגדרת כזמנם של חכמי סתם התלמוד ידועים .בעיוניי
שלי מעולם לא קבעתי זמן או תקופה ליצירת סתם התלמו,ד אלא הטעמתי שעל פי רוב דיבורי
סתם התלמוד נראים מ א ו ח ר ים י חסי ת למימרות שעל ידן הם

עומדים224 .

עיקר מטרת ההפרדה בין מימרות האמוראים לדברי סתם התלמוד היה לפתח הסתכלות
חדשה בראיית סוגיה .המימרות אינן אך ורק חלק מחלקיה של הסוגיה ,אלא יש להן קיום ספרותי
בנפרד מן הסוגיה ,כמו הברייתות .הנחה זו הביאתני להתמקד לא על סתם התלמוד אלא על

המימרות ,והצעתי את איסופן וקיבוצן כדי לעמוד על טיבן .דיברתי על ייחילוצן" של המימרות מן
השקלא וטריא ,יימיונן" ,כדי לעמוד על טיבן הספרותי ותוכנן ההלכתי:

בידי בעלי סתם התלמוד אלא בידי עורכים ,מוסרים ומנסחים למיניהם במשך תקופות רבות .ולא

קיבוצם של ניסוחי האמוראים בנפרד מדברי סתם התלמוד יעמיד לחוקרים של המשפט

עו,ד אלא סביר לומר שסתם התלמוד אינו מעור אחד מבחינת זהות המחברים ,או מזמן אחד

התלמודי ,תולדות ישראל ,ולשון החכמים ,קורפוס מהימן של דברי מסורת וקבלה ,בניגוד

ותקופה אחת.

לסתם התלמו,ד שהרבה מדיבוריו באשר הם שקלא וטריא הנם בהכרח דחיות והעלאת

דומה שדבריו אלה מופנים לשיטתו של הלבני ,הנוטה לרכז את כל פעולות הטלת השינויים

בדברי האמוראים בידי בעלי סתם התלמוד בלב,ד וכאילו מלבד פעולתם נמסרו הדברים כפי שיצאו
מפי אומריהם .אף הוא נוטה לייחס זמן מוגדר מאוד לתקופת סתם התלמוד ולהעניק למחבריו
זהות מוגדרת ודווקנית ,וכדי לסמן את האישים ואת תקופתם חידש את השם ייסתמאים".

 216מלבד ייגדולי הדור".
 217עיין כרר הנוסח שם ,עמ' [. 40 ] 10
 218בארץ ישראל ,או במקרים מסוימים אף בבבל.
 219עיין מאמרי הסתמכויות ,עמ' .53
 220ראה פרידמן ,הברייתות.

" 221לאור התופעות הנ"ל וכיוצא בהן  -שינויי לשון וסגנון בברייתות ובמימרות ,מסורות והצעות שונות,

ושימוש במסירות קדומות של התלמוד הקדום על אתר ובסממנים קדומים אחרים ,ועוד -

ב רור ש חקר

ש ל ש ה ח טיב ו ת ב ב ב ל י א ינו מסת י י ם בסי מ ו נ ן ,אלא מ תחי ל ב ו" )כרר הנוסח,
עמ'

[(. 54 ] 21

אפשרויות בחינת ייאם תמצי

לומר"225 .

 222עמ'  ,4הע' . 15
"Various types of creative literary intervention already marked earlier stages of talmudic 223
literature, and the results of these efforts are also included in the Bavli. There are consequently more
options for identirying the source of creative composition or transmission than ascribing it to the latest
anonymous redactors ... The creative rewording of tannaitic material in the Bavli, whether baraitot
paralleling the Tosefta, Sifra, or other collections, may certainly have taken place long before the
discursive anonymous commentary was composed, and is not of one cloth with its style and thrust. The
same observation could apply to recasting of memrot, and ... aggadic narrative. Original composition
) and creative transmission are native to the talmudic corpus from earliest times" (pp . 3-5
 224ייעיקר מטרתם של בחנים אלה הינו להצביע על קטע שהוא מאוחר יחס יתל ה קשר ",ו על דרר
חקר הסוגיא ,עמ'  ;301ייסידור קדום של תלמו,ד אשר בו הברייתות והמימרות בלחו,ד לעומת התוספת של
משא ומתן של דברי סתם התלמו,ד שהיא מאוחרת לו בקביעתה הספרותית ,אף שיכולי~ להמצא בה ,כאמור,
סממני ענין ולשון

קדומים ...

את דברי סתם התלמוד אין לראות כפעולה חד פעמית .בכמה סוגיות ראינו שלבי

פיתוח בלשון התלמוד הנראים ומסתברים כמעשי ש ניב עלי גמר א ,כשהמאוחר מקשה על סוגייתו של

המוקדם לו ,וממשיר אותה" )כרר הנוסח ,עמ' (. 22
 225על דרר חקר הסוגיא ,עמ' ] 312לעיל ,עמ'  [, 30ועיין היטב עמ' [. 33 ] 315 [, 29 ] 311
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conclusion, which is widely accepted by scholars and supported, with certain

 ראוי היה לומר שבכוחה של ההפרדה להעמיד שני קורפוסים הניתנים לאפיוך בפני,אולם

reservations (which need not concern us here), by various types of evidence,

ד באותה שעה הייתה תשומת לבי. זה של מימרות האמוראים וזה של דברי סתם התלמו,עצמם

although it is significant that this assumption is also buttressed by the analysis
of rabbinic conceptualization (p. 357).

 והזנחתי צדדים חשובים בטיבו,מרוכזת לגמרי בשחרור המימרות מך המשא ומתך של הסוגיה

 קישר את תכונות ההפשטה של סתם התלמוד לאופיו,גם בפתיחת חיבורו כתב כדברים הללו
:הכללי כלשונות קישור ומשא ומתך ביך המימרות וצייך זאת כסימך לאיחורו

, ולהיותו מקשר ביך יחידות של דברי האמוראים, בנוסף להיותו משא ומתך.של סתם התלמוד
 אמנם עסקתי. תפיסותיו ודרכי חשיבתו,ראוי היה לברר את קווי הייחוד שלו מבחינת תוכנו
וכך בשלילת היותו עור אחד וקול אחד ובהבחנה

אולם הפך החשוב של תוכנו

227 .קודמו

226 ד,התלמו

בכמה תופעות ספרותיות של סתם

שתכופות יש בו יישני בעלי גמרא" שהאחד עונה על דברי

... there is good reason to assume that most of the anonymous BT material on

המיוחד ודרכי חשיבתו של סתם התלמוד אף שטופל פחות מדי בעבודתי לא הוזנח על ידי

which we focus in this study (not necessarily the anonymous stratum in BT as

. ובאו הם להשלימו,חוקרים אחרים

a whole) is post-amoraic, in wording and often also in content. Functionally

 תיאורה של,צבי-יעקב אלמך עסק בתפיסה התאולוגית של סתם התלמוד ]וראה עתה רוזך

speaking, such material differs from amoraic teachings in that it explains ,

לייב מוסקוביץ הגדיל לעשות

229 [. 228 והמיניות

ההמשגה המיוחדת של סתם התלמוד על היצר הרע

links, or amplifies amoraic statements, suggesting that it is later than the

Talmudic Reasoning בספרו החשוב

accompanying amoraic dicta. Moreover, certain literary manifestations of

230 .התלמוד

בתחום של הבהרת דרכי חשיבתו של סתם

הצליח מוסקוביץ לזקוף לבעלי סתם התלמוד חלק גדול מההפשטה המשפטית הבאה לביטוי

conceptualization are attested primarily in the anonymous stratum. This too

 ואיחור, לפי מסקנתו סתם התלמוד מאוחר בעיקרו ממימרות האמוראים.חזק בתלמוד הבבלי

suggests that this material is not of amoraic provenance, even if the exact
provenance of this material remains uncertain (p . 18.)

ד בנטייתם לנסח רעיונות,זה קשור לדרכי החשיבה המיוחדות הנמצאות בדברי סתם התלמו

It might be argued that t.his material is not later but different (deriving, perhaps ,

 כגוך הבחנה ביך עברית כגוף המימרה לביך, ובמיוחד כאלה שהצבעתי עליהך,מדיבורי האמוראים

from different circles). However, in light of the marked and consistent literary

 הוא השכיל לבטא את הזהירות הראויה בהסקת. וחישובים אחרים,ארמית בהסברה הצמוד לה

התלמוד.  מוסקוביץ יישם את הדרכים המקובלות להפרדה ביך דיבורי סתם.משפטיים מופשטים

differences between these strata (regardless of the chronology of the amoraim

 אולם איך הצהרות אלה מבטלות. ואזהרות כאלה תימצאנה על כל צעד ושעל של ספרו,המסקנות

whose teachings are anonymously commented upon), it seems more reasonable

 ייתכך שהך מחזקות ומאשרות אותה פי, אדרבה.את עובדת שימושו היסודי והמקיף בשיטה זו

to assume that the anonymous material is chronologically distinct from the
attributed material (p. 18, n . 75 .)

.כמה

כסימני היכר לאיתור התפר שביך מימרות האמוראים לביך דברי סתם התלמוד בסוגיה אימץ

: כגוך מעברים ביך עברית לארמית, את הכלים הלשוניים והסגנוניים, ביך השאר,מוסקוביץ
... for the present, suffice it to note that linguistic and stylistic criteria often
facilitate distinguishing between the anonymous and amoraic parts of suc.h
statements. Criteria of this sort include repetition of an earlier amoraic
statement, possibly accompanied by explanatory/amplificatory terminology,
or change of language from Hebrew (original amoraic dictum) to Aramaic
(anonymous amplification) (p. 24).

נפתח בסיכום מסקנותיו אשר בהך טעך שהממצא בדבר גישה מיוחדת כלפי הפשטה בדברי
:סתם התלמוד מאשר את עצם שיטת ההפרדה כמוצעת בידי חוקרים קודמים

Another important, if not absolutely certain, conclusion suggested by this
study pertains to the redaction of BT. This study suggests that the anonymous .
stratum ofBT differs from the attributed material in this Talmud. Much explicit
conceptualization occurs only in the anonymous stratum, as d{) numerous
specific applications of principles to particular cases - often, very creative and
innovative applications of these principles. Anonymous conceptualization thus
seems more developed, at least literarily, than attributed conceptualization,
and this suggests that the anonymous material, or at least a large part of it, is

 אשר איך שם,העובדה שהרבה מניסוחי ההפשטה בבבלי או רובם באים בדיבורים הסתמיים

later than attributed material. To be sure, there is nothing very novel about this

 שכך דברי, עשוי להסביר מדוע הפשטה זו חסרה לרוב מך התלמוד הירושלמי,אומרם נקוב עליהם
:סתם התלמוד נובעים מרובד שונה ומאוחר מדברי האמוראים שבתלמוד זה

although it is noteworthy that much and probably most direct principled
explanation of amoraic rulings in BT is anonymous. Accordingly, direct

. במבוא לכרך הנוסח226

. 16  העי, ד"ה בעל גמרא שני כסוגיא; לעיל,419  עמי, כרך הנוסח227
. 100-96  עמי228
•67-35  עמי, אלמן229
. המשגה, וראה פלדבלום230
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The principal contribution of the anonymous stratum of BT to the devel opment of rabbinic conceptualization is the explicit formulation of complex ,

סוגיות בחקר התלמוד

124

explanations of amoraic dicta in this Talmud might be post-amoraic, and this
might account for the general absence of such explanations from PT (p. 225).
המחבר ער לכך שהפרדת המימרות מדברי סתם התלמוד לא נוצלה כל צורכה בידי חוקרים
 והשאירו לו בקעה רחבה להתגדר בה מבחינת זיהוי החשיבה המופשטת שבבבלי כפרי,אחרים

:מלאכתם של בעלי סתם התלמוד

abstract concepts and legal principles... Other innovations associat.t:d with
BT's anonymous stratum include the common use of direct, princi;le-based

Distinguishing between anonymous and attributed material in BT is of critical

explanations of amoraic rulings and the occasional appearance of extended

importance for the literary and chronological analysis of all aspects of BT,

conceptual sugyot. Likewise, many applications of existing principles, whether

and rabbinic legal principles are no exception. The problem of distinguishing

explicit principles or implicit principles, to particular cases, whether in the

between material from these two strata has been discussed by previous scholars,

local literary context or in different contexts, are apparently the work of the
anonymous stratum ...

though generally not in connection with legal principles; indeed, earlier
scholars of rabbinic conceptualization frequently neglected this issue. Here we

Indeed, many anonymous principles merely make explicit ideas which

consider this issue at some length to clarify the basis of our assumptions about

were espoused implicitly by the amoraim. Accordingly, the use of explicit

the chronology of rabbinic legal principles and to illustrate the importance of

principles might appear to be more of a literary innovation than a concep -

this distinction for the chronological analysis of BT legal principles ...

tual innovation. However, the markedly increased use of explicit, sophisti -

The problem most frequently encountered when attempting to distinguish

cated conceptual formulations in the anonymous stratum, and especially

between attributed and anonymous material in BT, whether in connection with

the extensive multiple application of existing principles to new cases, is so

legal principles or other types of statements occurs when statements attributed

striking-that this stylistic (and quantitative) difference ultimately takes on

to amoraim might consist of an amoraic "kernel" followed by an anonymous,

qualitative dimensions. Moreover, the intensive use of explicit conceptual

usually explanatory addition. Sometimes the transition from the amoraic kernel

formulations in the anonymous stratum might reflect an increasingly rigorous

to the anonymous addition is indicated by a change of language (from Hebrew

approach to rabbinic conceptualization, whereby conceptually "fuzzy"

to Aramaic) or by the use of special terminology. Elsewhere, however, such

reasoning was transformed into, or at least might plausibly be construed as

transitions are more difficult to detect (pp. 303-304).

reflecting, formalistic, principle-based reasoning ... Even when the legal basis
of these statements was relatively clear, explicit articulation of the underlying

earlier  לביןprevious scholars  מוסקוביץ הבחין כאן בין,אשר לתולדות העיסוק הזה
:scholars

principles is frequently of didactic value, as it makes the conceptual basis of
the relevant statements more apparent. Likewise, principles might have been

The problem of distinguishing between material from these two strata has been

articulated for stylistic reasons - to give the amoraic raw material greater

discussed by previous scholars, though generally not in connection with legal

literary polish. Alternatively, explicit principles might have been formulated

principles; indeed, earlier scholars of rabbinic conceptualization frequently

for conceptual reasons, to transform "fuzzy" and possibly even non-principled

neglected this issue.

reasoning, usually in the form of associations and analogies, into well-defined ,
rigorously principled reasoning. In any event, it seems that post-tannaitic legal
principles, once formulated, sometimes took on a life of their own - hab(fnt

sua ןata principia, as it were - even if this was not the intention of the scholars
who originally formulated these principles (pp . 350-351.)
" The more developed Bavli achieved a : ושם בין השאר,669 'ד עמ,וראה ערך תלמוד במילון אוקספור
greater sophistication of juristc abstraction and dialectic analysis "

 לגבי דידי אכן צדק מוסקוביץ. שם זיהה את הקבוצה הראשונה כפרידמן והלבני50 בהערה

 ובמיוחד הפשטה,שטרם ניצלתי כראוי את ההבחנה הזאת כדי להעמיד על תכנים בסתם התלמוד
 ובתוכה כמה מחקרים מלפני שנות, הוא זיהה את הקבוצה השנייה51 בהערה

231 .משפטית

.השבעים

' הע,277 ' ראה עמ, חשיבה, אמנם נגעתי בדבר פה ושם נגיעה כל שהיא )וכאלה צוינו אצל מוסקוביץ231
(; 336 ' ועל פי רוב בעלי סתם התלמוד" )עמ, יישדייקו האמוראים: ושם,338-336 ' עמ,( ראה כרך הנוסח, 17
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מן הנאמר לעיל מוכח שפרופי מוסקוביץ עצמו חתום על שיטת הפרדת הסתמות ,ועל המתודות

בבלי פסחים קיד ע"ב

ירלשומי פסחים " גr ,ו ע nג-ע"ד

להשגתה ,אף על פי כן אין הוא מרפה מלהעביר את המתודות תחת שבט הביקורת ,כפי שנדגים

 ,1חבריא בשם רבי יוחנן צריך לטבל בחזרת

היפוך המימרה והסברה בין הבבלי לבין הירושלמי

שני פעמים,..
 .2רבי שמעון בן לקיש אמר אם לא טבל פעם
ראשונה צריך לטבל פעם שנייה..,
 ,3מתניתא פל~גא על רבי יוחנן יוצאין במצה בין
שכיוון בין שלא כיוון!  -הכא ]=באכילת מצה[

אף להלן,

במהלך בדיקותיו של מוסקוביץ במתודות ההפרדה )הן בספרו הן בהרצאתו( ,ואזהרותיו לגבי
הבעייתיות שתצמח למי שיישם אותן באופן פשטני ובעיניים עצומות ,עסק בהיפוך המימרה והסברה

בין הירושלמי לבבלי ,ומדובר כשבבבלי הסברה המופשטת באה דווקא כמימרת האמורא!
כבר בשלב זה חשוב להדגיש שמגמתו ויעדו של מוסקוביץ בזאת איננה לצמצם את פעילות
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 .1אמר ריש לקיש :זאת אומרת מצות צריכות
כוונה

-

.... 2דאי סלקא דעתך מצוה לא בעיא כוונה,
למה לך תרי טיבולי ,והא טביל ליה חדא זימנא!

מכיון שהיסב חזקה כיוון,

על זה

נאמר234 :

ההפשטה שייחס לסתם התלמו,ד אלא להרחיב אותה ,נימוק המנוסח ככלל משפטי מופשט ,אף

Resh Laqish's statement in 1 in BT is clearly a legal principle. Note that this

שלפנינו בבבלי הוא נראה כמימרה של אמורא ,עשוי להיות מעשה סתם התלמוד אשר בעליו הם

statement is in Hebrew, while the supporting argumentation (2) is in Aramaic,

הם המרבים לנסח ניסוחים מופשטים,

suggesting that 1 is an authentic amoraic formulation (the amoraic kernel),

בנושא זה כבר עסקתי גם אני במבוא של כרך הנוסח )תלמוד ערוה פרק השוכר את
האומנין(232 ,

while 2 is a post-amoraic, redactional addition.

ואביא את הדברים כלשונם:

Comparison with the parallel in PT, however, suggests a different possibility.

במקרים קיצוניים ,המנוסח כמימרא בירושלמי בא כפרשנות סתם התלמוד במקבילה

The themes and content of the PT sugya are largely identical to those of

שבבבלי ,ולהפך :סברת הירושלמי היא מימרת הבבלי ,והכל תוך כדי דיבור אחד! מימרת

the parallel in BT, except for two relatively minor differences of the sort

רב שבפרקין ,סוגיא ראשונה ח"ה ,עז ע"א ,הובאה אף לעיל דף י ע"א =) ב"ק קטז (:ב"ע

frequently encountered between the two Talmudim: (1) the view ascribed in

ייוהאמי רב פועל יכול 'לחזור בו אפיי בחצי היוםי '.ועם המימרא שם בא טעמה ,בלשון

BT to Resh Laqish corresponds to that ascribed in PT to R. Johanan; (2) PT

התלמוד :כי הדר ביה טעמא אחרינא הוא ,דכתיב כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם

focuses on the "bottom line" - how many times luust one dip the lettuce -

ולא עבדים לעבדיםי '.והנה ,בירושלמי לפרקין ה"ב ,יא ע"א :יירב אמר כי לי בני ישראל

without articulating the conceptual underpinnings of this ruling, whereas BT

עבדים ,אין ישראל קונין זה את זה ",על דעתי דרב בין פועל בין בעל הבית יכול לחזור

"addresses both the conceptual aspects of this law and the actual "bottom line.

בוי '.המימרא של רב בירושלמי היא הפסוק ומדרשו ,ואילו בבבלי הפסוק ומדרשו אינם

Accordingly, it is quite possible. that PT preserves a more original version of

אלא טעם ונימוק מסתם התלמוד למימרת רב ,מאידה סברתו של סתם הירושלמי בהוצאת

the amoraic dicta here (even ifwe assume that the attributions in PT should be

נפקא מינה מדברי רב :ייפועל ",יכול לחזור בו" נעשתה עצם המימרא בבבלי! וברדאי

rever'sed in conformance with BT), and that BT's formulation of the principle

שהסגנון שבירושלמי מקורי יות;ו אלא שסגנון הסברה שם נותן ביטוי ב ר ו רוק ו ל ע

that "precepts require intention" is the work of later scholars (the anonymous

לרעיון היסודי ,ו ב ב ב ל י נ עשת הסג נון ז העי קרה מ ימר א ,ואשר לסגנון

redactors?). In other words, Resh Laqish himself might have discussed how

מדרשו של הכתוב שבלשון התלמוד בבבלי ,תפס כלשון הברייתא בקידושין כב ע"ב :ייולא

many times one must eat the bitter herbs without commenting on intention

עבדים לעבדים" ,דרך עיבוד של שילוב ושכלול סגנון ,והנה ,אף בשעת חילוף גמור כזה,

when performing precepts: this issue might have been attributed to Resh

צורתה ותיפקודה של המימרא הבבלית כמימרא ,ברורים בוודאות ,והוא הדין לייסברא"

Laqish by later scholars, who reformulated that scholar's presumably casuistic
ruling as a general principle.

הבבלית,דברי סתם התלמוד הם!

להלן עוד נרחיב את הדיבור על תופעה זו ,אולם לפני כן נעסוק בדוגמה המובאת אצל פרופי
מוסקוביץ ,כדי ללמד שהמעבר בסגנון הבבלי מקביעה אפודיקטית להסבר אינו מצביע בהכרח

על שינוי מאמורא לעורה

הביא 233

הקבלה בין הבבלי לירושלמי:

אף אנוכי עסקתי בסוגיות הללו ,מאותה בחיבה ,ובאותן מסקנות בקירוב ,בספרי תוספתא עתיקתא,
עמי

,434

העי

: 52

ייאמר ריש לקיש זאת אומרת מצות צריכות כוונה" )קיד רע"ב( ,יימשום הכי בעי תרי

טיבולי שמא לא נתכוון בראשון לשם מרור" )רש"י ורשב"ם(! ובלשון הגמרא שם :ייודילמא
 232עמ' ) 18-17לעיל ,עמ' (. 50-48
 233בין בספרו ובין בהרצאתו.

 234עמ'  .309-307עיין שם בשלמות ,ובהערות.

סוגיות בחקר התלמוד

128

שוב למימרות האמוראים וסתם התלמוד בסוגיות הבבלי

לא איכוון למרור" .יימ צות צרי כ ו ת )או  :א ינן צרי כ ו ת (
ס ג נון סתם

כ ו ו נ ה"

הוא

129

הווה אומר ,העיון בבבלי מתחיל בקביעת תחום המימרה ) (1והפרדתה מדברי סתם התלמוד

ה ת ל מ ו ד ו שיט ת ו ב כ מ ה מ ק ו מ ו ת )ברכות יג ע"א; עירובין

) (: 2

צה ע"ב; ראש השנה כח (.ב"ע שניים מהם באים אגב לשון ייכוונה" שבדברי התנאים :ייאם

כיוון לבו יצא" )לעניין קריאת שמע ,ברכות פ"ב (,א"מ ואותו לשון לעניין שופר בראש

) (1אמר ריש לקיש זאת אומרת מצות צריכות כוונה

השנה פ"ג מ"ז .ובגמ' :ייאמר רבא זאת אומרת התוקע לשיר יצא" )כח ע"א ,עיין שם( ,ועל

)  (2כיון דלא בעידן חיובא דמרור הוא דאכיל ליה בבורא פרי האדמה הוא דאכיל ליה

זה בגמ' :ייאלמא קסבר רבא מצות אין צריכות כוונה ".בסוגיין מדייק ריש לקיש שיטה

ודילמא לא איכוון למרור הלכך בעי למהדר לאטבולי לשם מרור דאי סלקא דעתך מצוה

כללית ומופשטת זו אך ורק מתוך שהוזכר דין חזרת במשנה פעמיים ,ועל ידי סברא של

לא בעי!( כוונה למה לך תרי טיבולי והא טביל ליה חדא זימנא

ייו דיל מ א לא איכוין" )ועיין רבינו חננאל ותוספות ,ד"ה זאת( .לאור העובדה שדברי

מבחינה צורנית ,הבחנה זו שרירה וקיימת .המקבילה שבירושלמי מלמדת שניסוח המימרה

ריש לקיש באים לפנינו בירושלמי כאן באותו עניין ,ושם לא אמר אלא ייאם לא טבל פעם

בבבלי 235

ראשונה צריך לטבל פעם שנייה" ,ע ל ינו ל הסי ק ש ה ב ב ל י ה ו א ש נ יסח א ת

ההפרדה הצורנית התחילתית בין מימרה לסתם התלמוד נותנת בסיס ראשוני יעיל להבנת מבנה

דעתו של ריש לקיש בלשון של שיטה רווחת יימצוות צריכות

כ ו ו נ ה ",

הסוגיה ומרכיביה ,אבל תחילתית בלבד .לאחר קביעה זו יש לעסוק בעיון פרשני המגייס את כל

השגורה לפנינו בכמה מקומות .וקרוב שאף זאת לאור הברייתא דלהלן ייאכלן

כלי המחק:ר בהרבה מקרים המימרה ה"צורנית" ,כפי שנקבעה בתיחום הראשונ,י היא הנראית

דמאי יצא ,אכלן ב ל אמת כ וין יצא ,אכלן לחצאין יצא" וכו'.

מתקרבת למימרה המקורית על פי המידע שבידנו .אולם בחלק מן המקרים יש בידנו מידע

ואף ברייתא זו ,שאין לה מקבילה ,בוודאי ברייתא מאוחרת היא ,הבאה לשוות ולפתח

שעל פיו ניתן להכיר צורה מקורית יותר ,ולעמוד על תנייניותה של הצורה שלפנינו .כל זה ראוי

במפורש את מידות ההלכה ושיעוריה למצווה זו של אכילת שתי חזרות :ייאכלן" )בכתבי"

להיאמר בדיון .הסימון התחילתי עדיין יישאר על כנו בתיאור צורות הסוגיה כפי שהן לפנינו,

היד התימניים :ייאכלו"!( .המידות הללו שהוזכרו באותה ברייתא )דמאי ,חצאין ]כן הוא

בכתבי"היד[ ,ללא שהייה יותר מכדי אכילת פרס ([!]

משקף שלב מפותח ומשוכלל ,הגורס את המסקנה ההלכתית הרחבה כלשון המימרה.

ויוליך את המעיין להבנה יסודית

ידועות לנו ממקומות אחרים ,ואף

ייבלא מתכוין" )עירובין פ"ד (.ד"מ

בהן236 .

לשון האמוראים כסתם התלמוך

אמור מעתה ,התנאים דיברו על דרישת כוונת הלב לכמה עניינים מסוימים )והנזכרים הם
מצוות שבקריאה ושמיעה! והשווה מגילה פ"ב (,ב"מ אבל לא עסקו התנאים בשום שיטה

הטיעון שרובד סתם התלמוד כולל דעות שכבר הובעו על ידי אמוראים איננו ייטיעון" מבחינתי.

כוללת אם יימ צ ו ו ת צריכות כוונה ".אמנם עניין כוונת הלב מופיע בסוגיית הירושלמי:

כבר טענתי שכל החטיבות משתמשות בקטעי לשון ועניין שמן החטיבות הקודמות להן .התוכן

יימתניתא פליגא על רבי יוחנן יוצאין במצה בין שכיוון בין שלא כיוון ,והכא מכיון שהיסב

והמשמעות של אותם סממנים יכולים להיות זהים לתוכנם ומשמעותם שבחטיבה הקודמת ,או

חזקה כיוון" ,ג"ה) לז (,ד"ע הדומה לייבלא מתכוין" שבברייתא של הבבלי .מימרת ריש

שונים מהם .כשסתם התלמוד אומר ייברב עם הדרת מלך" הרי הוא משתמש בלשון הכתוב ,אבל

לקיש נוסחה בבבלי לא כפי שנוסחה בירושלמי ,אלא בתוספת עניין הכוונה הנמצא בהקשר

לא במובנו הפשוט כבמקרא .הוא הדין שבעלי סתם התלמוד מבליעים לתוך רצף דיבורם ללא

הנידון אף בירושלמ,י והועברה ללשון הרגיל בבבלי לעניין זה  -מצוות צריכות כוונה.

שם אומריהם לשונות השווים למימרות האמוראים במקומות

על פי הדברים הללו משמע שאין לייחס לר' יוחנן ,בר פלוגתיה של ריש לקיש בסוגיית

אחרים237 .

.

שימוש משני זה שבתוך סתם התלמוד אינו מבטל את ייחודו הכללי מבחינת סגנון ודרכי

הירושלמי שם ,דעה כוללת יידמצוות צריכות כוונה" )קרבן העדה( או יידס"ל שמצות אין

1I

צריכין כוונה" )פני משה( .והשווה הסגנון המקביל בירושלמי ר"ה פ"ג ה"ז ,נט ע"א" :לא

חשיבה ,ואף לא את איחורו הכללי מן הסממנים שהוא משתמש בהם ,כשם שמובאה מקראית

11

בתוך ברייתא איננה מבטלת את אופייה הספרותי של הברייתא.

אמר אלא וכן מי שהיה עובר ,הא אם עמד חזקה כוין"; ועל ירושלמי זה שבראש השנה

11

!I
11

אמר הגר"ש ליברמן :ייובירושלמי שלפנינו לא נזכר בפירוש אם מצות צריכות כוונה" ,אלא

1:

שהראשונים היו משלימים תיבות אלה )עיין תוספתא כפשוטה ,ר"ה ,עמ' (. 1045

'l

וכבר ראינו בכמה מקומות שמימרות האמוראים שבבבלי נוסחו

~

עצם לשון המימרא שבירושלמי .והוא מעין ייקיצור" שתפסו המנסחים )על פי מסורת ארץ

:1
;1

בסג נון קרו ב י ותר ל ל ש ו נות ה פ ירו ש ש ב סוג יי ת ה ירו ש ל מ י מאשר
ישראל שבפיהם( את לשון השיטה המבוררת יותר )וראה פרידמן ,תלמוד ערוה כרך

הנוסח ,עמ' (. 18"16

ויש לדבר חשיבות לתולדות מושגי ההלכה ,שלפי דברינו אין לייחס

שיטה כללית זו של מצוות צריכות כוונה מבחינה היסטורית כבר לריש לקיש עצמו או
לבני זמנו ,כפי שמקובל.

1:

I

i
11

 235וסביר בחילוף ר' יוחנך וריש לקיש ,ראה מוסקוביץ ,חשיבה ,עמ' .307
 236במבוא למהדורת השוכר את האומניך כתבתי :ייגם הסימוך כמימרת האמוראים ,כשם שאינו מעיד
שאלו דברי החכםכפי שיצאו מפיו ,אלא לפעמים הוא ניסוח ספרותי מדבריו ,כך אינו מעיד שזהו הניסוח

הראשוני של המימרא" )כרך הנוסח ,עמ'

[(; 40 ] 9

ייברם תך דעתך :סימוך מקור במהדורתנו להלך ,כברייתא או

כמימרא אינו אומר אלא שמקור זה בא לפנינו ב צ ורת ברייתא או ב צ ורת מימרא ,ביך אם נשתנה מקור

זה במעט או בהרבה מצורות קודמות או קדומות שלו ,ביך אם לאו .שהרי שינויים כאלה פקדו את מקורותינו

מתמיד ,על"יד התופעה ההפוכה :שימור וקיום מזויקים ראי"שינוי" )כרך הנוסח ,עמ'  [(. 38] 8וכבר במבוא ייעל
דרך חקר הסוגיא" :ייאמנם כך וודאי ששינויי צורה ולשוך פקדו את דברי האמוראים מאז ראשית

אמירתם ...

אולם איך לומר שזוהי התהוות רצופה ואחידה .ניתך לקבוע תחנות ברורות המהוות שלבים עיקריים של מסירת
החומר" )עמ' [(. 28 ] 309
 237עייך שם ,עמ' .21-18

130

סוגיות בחקר התלמוד

שוב למימרות האמוראים וסתם התלמוד בסוגיות הבבלי

סיכום

נכתב בצדו

131

הרואה יראה שפרופ' מוסקוביץ ואנוכי מדברים בקול אחד ,אף הוא חתום על שיטת הפרדת

אוסיף כאן שני דברים השייכים לנושא הכלל,י כפי שעולים במחקרי פרשנות שאני עוסק בהם

דיבורי סתם התלמוד מדיבורי האמוראים ,בדרך דומה למה שכתבתי במחקריי ,ורואה את

בשנים האחרונות,

ההבהרות

העניין הראשון קשור לדיבור המובא בשם אמורא ,אולם מפאת סגנונו הוא דומה לסתם

בעניין שינויי צורה שפקדו את המקורות התלמודיים שהוא עורר הנן כתובות כבר רובן ככולן

התלמוד ,האם סתם התלמוד עשוי לנסח יימימרה" ולייחס אותה לאמורא מסוים? כמה עיונים

בתוך דבריי ,הרצאתו של מוסקוביץ הייתה הצהרת הזהירויות שבהן הוא מתמיד ומרבה לבקר

מוליכים לתשובה חיובית ,אצטט אחד ,בספר חמש סוגיות )עמ' (: 164

איחורו של סתם התלמוד למימרות האמוראים בדרך כלל במוסכמת

החוקרים238 ,

בהן אף את עבודתו שלו ,הסתייגויותיו משיטה פשטנית מדי נמצאות בהווייתן בדברים שכתבתי

כאן עלתה שאלה אם לפנינו מימרות ר' אבא ואביי עצמם ,או הגמרא היא שניסחה את

כב;ו ושאליהן הוא רגיל להפנות ולציין בהסכמה ,שמא הסגנון הקצר וקוצר הזמן גרמו לשומעים

הדברים בפיהם ,שני דברים עשויים להטות לאפשרות השניה :האופי העיוני של חקירה

שבאותו מושב להסיק מה שהסיקו,

במושגים מופשטים בשיטות ר' אליעזר וחכמים ,וסגנון לשון הדיון הדומה ללשון סתם

אין לצפות ,אפוא ,לכללי ברזל ולהוכחות כעין הראיות הנוהגות במתמטיקה ,הדבר סוכם
בספרו של פרופ'
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התלמוד בכל מקום ואין בו סממני לשון מימרות

בצורה יפה:

...we frequently have no choice but to employ the esprit de jinesse no less than
the esprit geometrique.

אמוראים241 ,

העניין השני הוא שאלת התייחסות מימרות האמוראים לשאלות סתם התלמוד המסודרות כיום
כהקדמה להן ,העדר ההתאמה בין המימרה לשאלה שלפניה והסגנון העצמאי של אותה מימרה
שימשו סימני היכר ואבני בוחן בשעתו לעצמאותן של

המימרות242 ,

העיון עשוי להצביע על כך

אף פרופ' ברודי הזכיר את דברי הרמב"ן שכבר רמזתי להם לעיל ,השגורים בפי כולנו מעולם

שיש מימרות מן הדורות האחרונים של אמוראים הנראות אכן מוסבות על דיבורי סתם התלמוד,

ומתמי,ד אשר לפיהם אין הוכחה חותכת במדעי הרוח כולם ,בכל דבר שיש בו שיקול הדעת,

אולי יהיה בממצא זה כדי להוסיף ידיעות על התהוות דיבורי סתם התלמוד ויחסם לאמוראים

והוא הדין שאין ~רכה פשטנית ,את דברי הרמב"ן המאירים ראוי להביא במילואם:

המאוחרים,

כי יודע כל לומד תלמודנו שאין במחלוקת מפרשיו ראיות גמורות ,ולא ברוב קושיות

קיצורים ביבליוגרפיים

חלוטות ,שאין בחכמה הזאת מופת ברור ,כגון חשבוני התש בורות ונסיוני התכונה ,אבל

נשים כל מאדנו ,ודיינו מכל מחלוקת בהרחקת אחת מן הדעות בסברות מכריעות ,ונדחק
עליה השמועות ,ונשים יתרון הכשר לבעל דינה מפשטי ההלכות והוגן הסוגיות עם הסכמת
השכל הנכון ,וזאת תכלית יכולתנו ,וכוונת כל חכם וירא האלהים בחכמת

הגמרא240 ,

 238ואלה דבריו )ייהזמנה" ,עמ'  ,236הע' " Following the general, though admittedly not (: 59
universal, scholarly consensus about the chronological provenance of most of the anonymous
; material in BT. See Friedmam,'Pereq Ha-Ishah Rabbah', pp. 283-300, and the literature cited there
the introductions to David Halivni, Meqorot UMasorot, Shabbat (Jerusalem: The Jewish Theological
)Seminary, 1982), pp. 5-27, and idem, Meqorot U-Masorot, Bava Qamma (Jerusalem: Magnes , 1993 ,
pp. 7-21; Sussmann, 'Ve-Shuv', pp. 108-109, n. 204, and the literature cited there; and especially
Friedman, Talmud Arukh, pp. 16-18,22-23, and the references there. For a contrary view see. Robert
Brody, The Geonim 01 Babylonia and the Shaping 01 Medieval Jewish Culture (New Haven: Yale
" University Press, 1998), p. 6, n . 12
ובספרו )חשיבה ,עמ'  (17-16כתב" The preponderance of recent scholarly opinion holds that much , :
 ;if not most, of the anonymous stratum in BT as currently formulated, is post-amoraic", etc .עיין שם,

אלבק ,לחקר התלמוד

ח' אלבק" ,לחקר התלמוד" ,תרביץ ט )תרצ"ח( ,עמ' , 178-163

אלבק ,מבוא למשנה

ח' אלבק ,מבוא למשנה ,ירושלים תשלייט,

אלבק ,מבוא לתלמודים

ח' אלבק ,מבוא לתלמודים ,תל אביב תשכ"ט,

אלון

מ' אלון ,המשפט העברי ,ירושלים תשלייג,

אלמן

Y. Elman, "Righteousness as its Own Reward; an Inquiry
into the Theologies ofthe 'Stam"', PAAJR 57 (1991), pp .
35-67

אפשטיין

י"נ אפשטיין ,מבוא לנוסח המשנה ,ירושלים  -תל אביב תשכ".ד

בנוביץ

מ' בנוביץ ,פרק שבועות שתים בתרא ,בבלי שבועות פרק שלישי,
מהדורה ביקורתית עם ביאור מקיף ,ניו יורק וירושלים תשס"ג,

ברודי ,הגאונים

R. Brody, The Geonim oj Babylonia and the Shaping oj

Medieval Jewish Culture, New Haven 1998

ובמיוחד הערות  .72-71שם ציין לכרד הנוסח ,עמ'  [56-54 , 50-48 ] 23-22 , 18-16בתיעוד התופעה שיש

סתמות בעלות תוכן קדום ,וככל שכתבנו לעיל כאן .עיין עוד כרד הנוסח ,עמ'  ,23הע'  ;99פרידמן ,מסיני,
הע' , 29
 239עמ' •44
 240ראה כתבי רמב"ן ,מהד' שעוועל ,ירושלים ,תשנ"ג ,כרד א ,עמ' תיג-תי.ד

 241ועיין תלמוד ערו,ך הפירושים ,עמ'  ,385ד"ה והנה; עמ'  ,387ד"ה מכיון ,ושם :ייהיה מי שסבר שיש

לנסח קושיא על רבה בשמו של אביי!" ,ועוד כיו"ב רבות .ועיין כרד הנוסח ,עמ'  ,21תופעה אחרת של הוספת
שם אמורא.

 242עיין ייעל דרד חקר הסוגיא ",עמ'  ,296-294הע' ) 42לעיל ,עמ' (. 18-16
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ברודי ,למאמרו

ברודי ,רמב"ם

שוב למימרות האמוראים וסתם התלמוד בסוגיות הבבלי

סוגיות בחקר התלמוד

יי ברודי" ,למאמרו של ש"י פרידמן על סוגיית יהבא לי גיטיי",

מוסקוביץ ,חשיבה

L. Moscovitz, Talmudic Reasoning, Tiibingen 2002

תרביץ מח )תשלייט( ,עמי •369-364

סייקס ,מקורותיו

די סייקס' ,ייסטיותיוי של הרמב"ם ממקורותיו בהלכה ",דיני ישראל

14-13

יי ברוד,י ייעל יחס הרמב"ם ל'סתםי תלמוד" ,בר"אילן ל-לא
פורסטנברג

)תשס"ו( ]מוקדש לזכרו של פרופי מאיר שמחה פלדבלום[ ,עמי

יי פורסטנברג ,פרשנות למסכת גיטין ,פרק חמיש,י הסוגיא השבע
בתוך :חמש סוגיות ,עמי

L. Jacobs, "Are there Fictitious Baraitot in the Babylonian

פלדבלום ,גיטין .

Talmud?", HUCA 42 (1971), pp . 185-196
גריי

)תשמ"ו-תשמ"ח( ,עמי קיג-קנא.

עשרה ,חלק א ,פיסקא  - 1קמצא ובר קמצא ,נה ע"ב  -נו ע"א,

•47-37
גייקובס
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. 114-95

מ"ש פלדבלום ,פירושים ומחקרים בתלמוד -

מסכת גיטין עם

מבוא כללי על המשנה התוספתא ושני התלמודים ,ניו יורק

A. Gray, A Talmud in Exile: the Injiuence 01 Yerushalmi

תשכ"ט.

Avodah Zarah on the Formation 01 Bavli Avodah Zarah ,

Providence, R.I., c2005

פלדבלום ,המשגה

היימאן

אי היימאן ,תולדות תנאים ואמוראים ,לונדון תר"ע.

הלבני ,התהוות

די הלבני ,ייעיונים בהתהוות התלמוד" ,סידרא כ )תשס"ה( ,עמי

פלדבלום ,לשמה בגט

M. Feldblum, "The Impact ofthe ~ Anonymous Sugyah' on
Halakic Concepts", PAAJR 37 (1969), pp . 19-28
מ"ש פלד בלום" ,לשמה בגט

 -בירור המקורות התנאיים,

האמוראיים והסוגיות הסתמותי ',בר"אילן כו-כז )תשנ"ה( ]ספר

•117-69

יצחק דיגילת[ ,עמי .248-237

הלבני ,מקורות ומסורות

די הלבנ,י מקורות ומסורות ,מיומא עד חגיגה ,ירושלים תשלייה.

הלבני ,מקורות ומסורות ,ב"ק

די הלבנ,י מקורות ומסורות ,בבא קמא ,ירושלים תשנ"ג.

ווייס ,גופא

אי ווייס ,לקורות התהוות הבבלי )גופא ואמר מר( ,ורשה •1929

בארון ויי ברזילי )עורכים( ,ספר היובל של האקדמיה האמריקנית

ווייס ,התהוות

אי ווייס ,התהוות התלמוד בשלמותו ,ניו יורק תש"ג.

למדעי היהדות ,תרפ"ח-תרפ"ט  1תשלייט-תש"ם ,חלק עברי,

ווייס ,מחקרים

א' ווייס ,מחקרים בתלמוד ,ירושלים תשלייה.

ירושלים תש"ם ,עמ' קיא-קכ.

וייסברג

וימפה יימר

ולר
זוסמן ,ושוב

פלדבלום ,פסקיו

פרידמן ,דמא בן נתינה

 .א' וייסברג ,ייהלשון הארמית של היצירה הארץ"ישראלית בתלמוד
הבבלי (",ג) לשוננו סח )תשס"ו( ,עמ' .61-31

B. Wimpfheimer, "An Unlikely Source: Sanhedrin 19a-b

היגיון ליונה ,קובץ מחקרים לכבודו של פרופי יונה פרנקל,

)and Josephus Revisited" (forthcoming.

ירושלים תשס"ז ,עמי ) 130-83להלן ,עמי (. 474-433

ש' ולר ,הפרק החמישי >אף על פי< במסכת כתובות הבבל,י נוסח

.

פרידמן ,הברייתות

ופרשנות ,עבודת דוקטור ,ניו יורק תשמ"ז.

יי זוסמן ,ייושוב לירושלמי נזיקיןי ',מחקרי תלמוד א (,ן"שת) עמי

מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופ' חיים זלמן

דימיטרובסק,י ירושלים תש"ס ,עמי . 201-163

יי זוסמן" ,ייתורה שבעל פהי פשוטה כמשמעה ",מחקרי תלמוד ג

פרידמן ,המהדרין

אי כהן" ,לזיהויין של תוספות מאוחרות בתלמוד הבבלי באמצעות

פרידמן ,הנוסח הראשון

היהדות  , 10ג 1

(,ן"שת) עמי

•100-93

פרידמן ,הסתמכויות

לוין
ליברמן

שי ליברמן ,הירושלמי כפשוטו ,ירושלים תרצ"ה.

מוסקוביץ ,הזמנה

L. Moscovitz, '''Designation is Significant'; an Analysis of
the Conceptual Sugya in bSan 47b-48b", AJS Review 27,2

S. Friedman, "Uncovering Literary Dependencies in the

(

Talmudic Corpus", S.J.D. Cohen (ed.), The Synoptic Problem
in Rabbinic Literature, Providence 2000, pp . 35-57

אחרונים בבבל ,רמת"גן תשס"א.

ב"מ לוין ,רבנן סבוראי ותלמודם ,ירושלים תרצ"ז.

ש"י פרידמן ,יימשנה תורה -

הנוסח הראשון בכתיבת ידו של

הרמב"ם" ,עומד להופיע.

אי כהן ,רבינו וחכמי דורו ,עיונים בסדר הזמנים של אמוראים

(20()3), pp . 227-252

ש"י פרידמן ,ייהמהדרין מן המהדריןי ',לשוננו סז )תשס"ה( ,עמי

•160-153

ניתוח משפטי של מקורות הסוגיהי ',הקונגרס העולמי למדעי
כהן ,רבינא

ש"י פרידמן ,ייהברייתות בתלמוד הבבלי ויחסן למקבילותיהן
שבתוספתא ",די בויארין ואחרים )עורכים( ,עטרה לחיים,

)תשס"ה( ,עמ' •384-209

כהן ,לזיהויין

ש"י פרידמן ,יידמא בן נתינה  -לדמותו ההיסטורית  -פרק בחקר
האגדה התלמודית ",יי לוינסון ,יי אלבוים וג' חזן"רוקם )עורכים(,

. 133-55
זוסמן ,תורה שבעל פה

מ"ש פלדבלום ,ייפסקיו של הרמב"ם והחומר הסתמי שבבבליי ',שי

פרידמן ,חמש סוגיות

ש"י פרידמן )עורך( ,חמש סוגיות מן התלמוד הבבל,י האיגוד
לפרשנות התלמוד ,ירושלים תשס"ב.

פרידמן ,ידים שאין מוכיחות

ש"י פרידמן ,ייידים שאין מוכיחות ",בי וומפהימר )עורך( ,חכמת
בת שבע ,טינק תשס"ט ,עמי

.60-47

134
פרידמן ,מסיני

סוגיות בחקר התלמוד

S. Friedman, "From Sinai to Cyberspace: The Transmission

שוב למימרות האמוראים וסתם התלמוד בסוגיות הבבלי

קפלן

J. Kap1an, The Redaction oj the Babylonian Talmud, New

ofthe Ta1mud in Every Age", S.L. Mintz and G.M. Go1dstein
(eds.), Printing the Talmud,jrom Bomberg to Schottenstein ,
פרידמן ,על דרד חקר הסוגיא

York 1933
קרימר

D.C. Kraemer, "On the Re1iabi1ity of Attributions in the

New York 2005, pp . 142-154

Baby10nian Ta1mud", Hebrew Union College Annual 60

ש"י פרידמן ,ייפרק האשה רבה בבבלי ,בצירוף מבוא כללי על דרד

( 1989),pp. 175-190

חקר הסוגיא" ,ח"ז דימיטרובסקי )עורד( ,מחקרים ומקורות א ,ניו

רוזן"צבי

יורק תשלייח ,עמ' . 441-275
פרידמן ,עקיבא

135

S. Friedman, "A Good Story Deserves Rete11ing - The

תרביץ עז )תשס"ח( ,עמ'
רייזנר

דוקטור ,בית המדרש לרבנים באמריקה ,ניו יורק תשנ"ו.
שטרן

S. Stem, "Attribution and Authorship in the Baby10nian

Redactors (Stammaim) to the Aggadah, Tiibingen 2005, pp .
71-100 = S. Friedman, "A Good Story Deserves Rete11ing -

•107-71

א' רייזנר ,יימסכת שבועות מן התלמוד הבבלי ,פרק ראשון" ,עבודת

Unfo1ding of the Akiva Legend", J.L. Rubenstein (ed ,).

Creation and Composition, The Contribution oj the Bavli

י' רוזן"צבי ,יייצר הרע בספרות האמוראית

-

בחינה מחדש",

Ta1mud", Journal ojJewish Studies 45 (1994), pp . 28-51
שפיגל ,הלכתא

י"ש שפיגל" ,ייאמר רבא הלכתא ',פסקי הלכה מאוחרים ",י"ד גילת,

) The Unfo1ding oftheAkiva Legend", JSIJ3 (2004

ח"י לוין וצ"מ רבינוביץ )עורכים( ,עיונים בספרות חז"ל במקרא

פרידמן ,קידושין במלוה

ש"י פרידמן ,ייקידושין במלוה" ,סיני עו )תשלייה( ,עמ' מז-עו.

ובתולדות ישראל ,מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמ,ד רמת"גן

פרידמן ,תגובה

ייתגובה למושב 'כיוונים בחקר התלמוד הבבלי' בקונגרס העולמי

תשמ"ב ,עמ'

הארבעה עשר למדעי היהדות" )מצורף(.
פרידמן ,תוספתא עתיקתא

ש"י פרידמן ,תוספתא עתיקתא על מסכת פסח ראשון ,מקבילות
המשנה והתוספתא ופירושן בצירוף מבוא ,רמת"גן תשס"ג.

פרידמן ,תלמוד ערוד ,הנוסח
פרידמן ,תלמוד ערוד,
הפירושים

שפיגל ,לשונות פירוש

. 214-206

י"ש שפיגל" ,לשונות פירוש והוספות מאוחרות בתלמוד הבבלי",
תעודה ג )תשמ"ג( ,עמ'

שרמר

. 112-91

A. Schremer, "Stammaitic Historiography", J.L. Rubenstein

'ש"י פרידמן ,תלמוד ערו,ך פרק השוכר את האומגין ,כרד הנוסח,

( ed.), Creation and Composition, The Contribution oj the

ירושלים ,תשנ"ז.

Bavli Redactors (Stammaim) to the Aggadah, Tiibingen

ש"י פרידמן ,תלמוד ערו,ך פרק השוכר את האומנין ,כרד

2005, pp . 219-235

הפירושים ,ירושלים תשנ"א.

תא"שמע

י"מ תא"שמע ,נעל[ יעקב לוינגר ,יידרכי המחשבה ההלכתית של

פרידמן ,תשובה

ש"י פרידמן ,ייתשובה" ,תרביץ מה )תשלייט( ,עמ' .373-370

הרמב"ם ",קרית ספר מא

פרנצוס ,אחת בחייו

י' פרנצוס ,ייביאורים ובירורים לסוגיית אחת בחייו ואחת במותו",

מחקרים ,ב ,ירושלים תשס".ד

סיני פט )תשמ"א( ,עמ' רמח-רנה.

פרנצוס ,מטלטלין

י' פרנצוס ,יישיטת הבבלי והירושלמי בתפיסת מטלטלין לגביית

קיצורי עדי הנוס,ח

כתובה )לביאורן ובירורן של שתי סוגיות בבבלי( ",סיני פו (,ם"שת)

ו

עמ' קלו-קמח.

מ=

פרנקל

ז' פרנקל ,מבוא הירושלמי ,ברעסלויא תר"ל )ירושלים תשכ"ז(.

קולפ ,ענפי מסירה

י"מ קולפ ,שני ענפי מסירה של פרק ראשון מסכת כתובות ייבתולה

ס"פ=
ד"ש = דפוס שונצינו

נשאת" ,עבודה לתואר שני ,אוניברסיטת בר"אילן ,תשנ"ט.

קולפ ,פירוש הסוגיות

י"מ קולפ ,מהדורה עם פירוש הסוגיות לפרק ייבתולה נשאת",
עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר"אילן ,תשס"ג.
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מינכן
סנקט פטרבורג

)תשכ"ו( ,עמ' = 144-138

הנ"ל ,כנסת

~ Qל'\

שמא יהודה פרידמו

סוגיות בחקר התלמוד הבבלי
אסופת מחקרים בענייני מבנה ,הרכב ונוסח

בית המררש לרבבים באמריקה
ביו יורק וירושלים תש"ע
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