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סתםדברי 96הגמרא"!לסתםמשיבדהאמוראלמימרמצינאייהאיךהכללים:בעליתמהווכבר

משניתמערכתאלאראשוניתמערכתעל"פי"רובאינםומתן,כמשאודבריוהמפרשים,התלמוד

מוחלטעקרוןבדרךיעבורולאלחוקייעל"פי"רוב"להפוךכאןהכוונהאיןברם 97האמוראים.לדברי
ועודלגמרי,חדיםהמעבריםשאיןרגילשלפנינו,כזוהיקףרבותספרותיותבתופעותמלכתחילה

 98הללו.התחומיםבכלחדשות,והבהרותרבה,לעבודהלקוותיש

שלמסויםבמספרלגמרי.ברוריםותיחומההמימראגבולותהמקרים,שלברובםמקום,מכל

לחלוקתלהגיעכדישאפשר,ככלקני"מידהכמהלהפעיליששהוא,כלבירורשצריכיםמקומות

מסוים.נידוןשבכלהלשונותאתביסודיותלחקורישסבירות;שלרבהבמידההסוגיאמרכיבי

כעיןלשוניתאחידותשלרבהמידהדהיינו-בזאתמסייעתהתלמודיהלשוןשלכלליתתכונה

המימרותשלקבועיםלשוןדפוסי-טכניים)מינוחללשונותמעברהרבה(אבלהתלמודיבמינוח

בפניגדוליםקשייםעומדיםעודמקומות,שלמצומצםבמיעוט 99לעצמו.התלמודושללעצמן
המלאבהקשרןעומדותכשהןהמימרות,סימוןההשערה.בגדרההפרדהונשארתבטוחה,חלוקה
פתרון.שלאפשרותכלולשקולבעצמו,זהדברלבחוןלקוראמאפשרהסוגיא,לשוןבתוך

הכלליםשבעליפשיפאמקום,מכלקמג).עמ'תשלייב,ירושליםסופרים,(עיפורשפגסי'שמואל,כללי 96
 Jזהבסעיף-שסה-שסו)(עמ'קסהסי'ש"גח"ה,כריתותבספרהיפבעייןזה.בעניןהכיווניםבשנינמשכו

לפניו",אמוראדיברלאיידהאשלפניוהתלמודסתםלדבריפונהאמוראשאיןבדעהמקינוןר"שפותח
שיא)(עמ'נבסי'ועייןהישיבות".בנילשוןשזה ...התלמודלשוןעליימקשהאמוראשבאמתמיישב,ואח"כ

שכב).(עמ'פהוסי'

שלייסיומואפשפיין:כתבקא"ל)זיראר'(רשב"ם:יוסף"רבינודברינראיןייברםע"בקנדב"בעל 97
 2 7ובעמ'עיי"ש, , 1הע' , 224עמ'לנו"ה,(מבואף"יוסירבמידלתשלמסידורםהתלמודסתם

 .) 50 , 24עמ'האמוראים,לספרותמבואותועיין . 5הע'

 • 46עמ'(תשמ"ב),נאבתרביץמ"שוראהולעומקו.לרחבולגופו,עניןלכללעסוקשישופשיפא 98

ח"בראשונים,דורותבעלומ"שע"אלגוחוליןע"א,פזשבועותעייןאשי.ורברבינאבמימרותלעייןויש
 • 591-589עמ'הצילום),במהדורתה(כרך

(כרך " ...תימאייאפילוובלשון ,) 14הע' 155עמ'הפירושים,(כרך " ...בין ...ייביןבלשוןדיוננוראה 99
המיוחדהתלמודיהמינוחעלשיוכם.שאלתלגביהמימרות,עםהבאים ,) 8גירסאחילוףפסוגיאהנוסח,
לשםחיבורהירושלמי,שלהפרמינולוגיהמוסקוביץ,ל'ראההבתר"אמוראי,הבבליהתלמודסתםללשון
וכללופרפכללהמידותלחקרצ'רניק,מ'ועין . 123-122עמ'תשמ"ח,ירושליםדוקפור,התוארקבלת
שלייהעבריתברויאר,י'וראה . 176 , 129 , 65 , 63עמ'תשד"ם,לודובתלמודים,במדרשיםומיעופוריבוי

התלמודסתםולשוןברייתותלשוןלהוציאהזהירות(לגבי 129עמ'(תשמ"ז),ב-גבלשוןמחקריםהאמוראים",
 • 312-311עמ'הסוגיא",חקרדרךייעלוראההדיון).מן

אמורא"שםבהשבזכרהוספהעלתתמהייאל
הבבליבסוגיותהתלמודוסתםהאמוראיםלמימרותשוב

עםבכנסשנישאהשהיאכפיההרצאהגוףהואהראשוןהחלקחלקים.שיבדלהלןבמאמר
כמהלאורהנידונות,הספרותיותבתופעותבמחקרבנעשהדיוןהשניוהחלק Iאחדות,הוספות

ירחמיאלפרופ'שלהרצאתוהיתההשניהחלקשלהמוצאנקודתהראשון.החלקמןעקרונות

כפיברודי,שלבראיותיודיוןוהיאהוספה,כעתצורפהאליהכנס.באותושהושמעהברודי,

בחקרייכיווניםלמושבתגובהובונספח,באכךעללאחרונה.לאורשיצאבמאמרושפורטו

הענייןאתמשלימההיאשאףהיהדות,למדעיהארבעה"עשרהעולמיבקונגרסהבבלי"התלמוד

הנידון·

א

המחקרי.בעיסוקאצלנוהמורגלמןולפחות-הרגילמגדרהיוצאותבתופעותנעסוקזובהרצאה

תוכנםמבחינתהתלמודסתםדבריאבלצורתם,מפאתהאמוראיםמימרותשהםבמקורותנדון

וסתםהסוגיאלדבריהתייחסותללאמובנותשאינןאמוראיםבמימרותגםנעסוק 2וסגנונם.

יסו,דפעולותשתימתוךהסוגיאהתהוותדגםעלפתיחהדברינציעלכןקודםשלפניהן.התלמוד

שלדועלהמשניות,ידעלומימרותברייתותשקבעהואהמסדרהמפרש.שלוזוהמסדרשלזו
וטריא.שקלאהמפרשפיתחזה

צורהליגארית.בהצגההסוגיאדברימוצגיםהדפוס,עידןשלפניהידכבכתביהבבלי,בדפוסי

אפשרהשונים.מרכיביהביןההבחנהואתהסוגיאשלהפנימיתהחלוקהאתלטשטשעשויהזו

שבכתבשהפרשנותכשםהחלוקה,הבהרתאתסיפקהפירושהכדיתוךפהבעלשההרצאה

מיוחדים,מונחיםידיעלויחסים,מעבריםוקביעתהפנימילמבנהאףלרובמתייחסתרש"יבידי

ועוהנפשהבאפימלתאקאי,ארישא

סוגיאכלהפרדתידיעלהללו,לדרישותחזותיויזואלימענהלתתהלומדבידכליםישכיום

דבריהםהריהיסוד,מרכיביוסימוןהפנימיתהחלוקההדגשתעצמה,בפניספרותיתליחידה

 3התלמוד.סתםודבריאמוראיםדבריתנאים,

תשס"ו.באיירכ"דביוםבר"אילןבאוניברסיפתלתלמודהמחלקהשלבינלאומיבכנסנישאהההרצאה 1

קיצוריהם.רקמצויניםהשולייםובהערותהמקורות,רשימתמובאתהמאמרבסוף
מקומותשישייכשם : 52עמ'לעיל,הנוסח,ערו,ךבתלמודכגוןמקומות,בכמהלכךלרמוזהתחלתיכבר 2

שלבשמומסויםלשוןוניסחוהוסיפולאאםלחשוששראוימקומותישכןכמובסתם,הובאהאמוראשמימרת
כלל".זהלשוןאמרלאהנזכרוהאמוראלכן,מקודםהתלמודבנוסחהיהלאלשוןואותואבןורא,

כתבתילכןמאליו.המובןוכדברעצמם,בפניכמקורותהתנאיםדבריניתוקקדםהמחקרבתולדות 3
ץו(חהבבליבסוגיותנפרדיםיסודותשלשהביןלהבחיןייניתןהסוגיא":חקרדרךייעלבמבואבשעתו

(לעיל,מאוחרות"הוספותג.התלמודסתםדבריב.האמוראיםדבריא.והם: ,)תתורייבויותנשמ·מ
ולוותרהיסודות,שלושתבניסוחתנאיםדבריאתלכלולהעדפתימכןלאחר,החידוש.הואבאלהשהרי ,) 8עמ'
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בלבד.החזותיתההצגהמןנגרמתאינהבסוגיאליגאריתזרימהשלהתחושהדבר,שללאמיתו

ליכדווהמימרות,הברייתותשהןהחוליותביןומתןמשאדיבורישהוסיפוהתלמוד,סתםבעלי

שלפניהםלעצמםדימושהלומדיםעדוזורם,ארוךאחדדיבורלכדיהמנותקיםהמרכיביםאת

גבולותבתוךהתלמודסתםבעלישלהתערבותםהמדרש.בביתהמתרחשהדיוןשלישיררישום

נטלזאתבגללרות.במיןנמרובהאבלבברייתות,מועטתהיאאחידה.אינההקודמיםהמרכיבים

המימרות.מןהתלמודסתםהוספותהפרדתשלהמשימהאתמתחילהעצמועלהמחקר

המשךומוסיףביןהמר,כיבים,ומתןמשאדיבורימוסיףהתלמודסתםבעלמעתה,אמור
פירושלמ.יזברותומעניקותאח,דרצףלכדיהסוגיאאתמלכדותהללוהפעולותכששתילמימרות,

שניגשלפנייימפרש".זהגמראבעללכנותואפשרפרשנות,שלפעולהאפואזוהימשלהן.מסוים

ומימרותברייתותקבעאשרייהמסדר"בידיהטרומיתצורתהאתהסוגיאקיבלהלעבודתוהמפרש

ומשנה.משנהכלידעלבמקומן

ידיעללתלמודרבימשנתאתההופךהואהמסדרמזו.זומאודשונותהללוהפעולות

חלוקתהעםרבימשנתהיאונוח,גדולקיבולביתבתוךחז"לתורתשלרבותסוגותשלסידור

ומימרות,מדרשיםותוספתות,במשנהלורבידיוהמסדרומשניות.פרקיםלמסכתות,הברורה

המוכן,מןמימרותקובץעליה,אמוראיםדבריעםברייתאכגוןמורכבות,אופשוטותיחידות

המפרש.כןלאחדשה.ברייהלכדיעצמואלעצםומתחבריםהמתאספיםמקורותשלרבשלל

הטרומיתבסוגיאחיים,נשמתרוחו,בהפחתאלארחוקים,ירוב ?jוהמפוזרבאיסוףתפקידואין

וקיימה.חיהברייהממללא,נפשלעשותההיבשה,

לאןאלאבאו,מהיכןשלפניולמרכיביםדעתואתנותןהואאיןבידו.אומנותוכליזהמפרש

במקומם,לרובמפרשםאלאלפרשםכדימחצבתםלמקורלחזורבדווקאטורחואינוהולכים,הם

להחזירןשקשהאוקימתותידיעלהתאמהאילידימביאהדברלפעמיםהחדש.מושבםבבית

עםבסוגיאעוסקוהשניזהאחרזהמראליגעניבשהיואםובמיוחדהראשון.למקומן

בזמןעסיקינןבמאיייהכאשתירץע"אעטמציעאבבבאגמראבעלכאותושמכבר,פירושיה

שמקורהבו",אסוריןשניהםנקצץאוהאילןיייבשהקובעתלברייתאנוהג"היובלאיןש

אסוריןשניהןשיבשאושנקצץאילן ...לבותהיעשבשדהוייהמוכרהאומרתערכיןבתוספתא

המקורי.הפירוששלהיפוכושהואחדשפירוששלקיצוניתדוגמאהיאזו 4בוי.'

אבלאחר,ממקוםכאןמצוטטמסויםשמקורהתחושהאתגםלזקוףישהמפרששללדרכו

בבבאהארוכההברייתאאתלדוגמהטולראשון.מסידורהיהוכאןנמצאכאןדברשללאמיתו

ובלשוןאימאאיבעיתובלשוןומורכב,ארוךומתןמשאלאחרנוסףכתירוץהבאהע"בעומציעא

נמיחזרואימיייאיבעיבלשוןהמובאתזוברייתאאולםאח;ןממקוםמצוטטתהיאכאילודתניא,

אות,"ןהטעההביתבעלאוהביתבעלאתוהטעוהאומניןאתהשוכרדתניאליה,קריהטעו

מסידורכאןהיאבבבליאףובוודאיובירושלמי,בתוספתאהזהקוםמבכאןקבועהזוברייתא

במבואכתבתיולכוהיסודית,בהגדרהבהוצורךואיובסוגיות,תמידיתתופעהשאינומאוחרות",ייהוספותעל
וברייתות)(משניותתנאיםדבריאותה,המרכיביםהמקורותאתלתחוםנסינוסוגיאייבכלהאומניו:אתלהשוכר
התלמו,דדבריהםהסוגיא,בעלשלומתוהמשאודברילעצמם,וכו')(ומעשיהםאמוראיםדברילעצמם,
 .) 4(עמ'לעצמם"

 • 180 "'" 178עמ'השישית,הסוגיאהפירושים,ערוך,תלמוד 4
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עדמורכבומתןלמשאאותךהכניסהואנאמנה.מלאכתואתעשהשהמפרשאלאראשון,
פתיחתאבעלכאותו 5מכבר,כאןמסודרשהיהמהמתוךהאמיתיתהתשובהאתלךמגיששהוא

אתחשבוהפסוקאלבחזרהצעדצעדאותךומובילרחוקבפסוקהפותחהאגדה,במדרשי

עומד.

כולההסוגיהעלכללימבטבמסגרתהתלמודסתםשלאופיותיאוראתכאןהעלינובמכוון
מעצמותיה.עצםלהיותהפךהתלמודכשסתםהס~רותיות,ותכונותיה

שניהבלטתלשםיעילההתלמו,דסתםודבריאמוראיםדבריתנאים,דבריהמשולשת,ההבחנה
.המופיעיםכמקורותולרובהסוגיה,מןבניתוקלעצמםהמבודדיםכמקורותהראשוניםהיסודות

באופןהמקבילותשוויוןאבלבאות.ואותבמילהמילהלפעמיםאחרים,במקומותעצמםבפני
החטיבותכלכיואםבמקורותיו.רבחופשלנהוגהבבלישלדרכודווקא.לאובבחינתהואמוחלט

הגיעהבבבליהנהמחדש,אותםלעצבואףבמקורותיהןשינוייםלהטילנוהגותחז"לספרותשל
אח;ןשבמקוםממקבילההבבליבסוגייתהמקורשונהתכופותכךידיועללשיא,זונטייה

ברידוהתנאיםברידדווקאולאומובהקים,ספרותייםניסוחיםהןוהמימרותהברייתות

יצוריםבתורגםאולם 6כהווייתם.ואמוראיםתנאיםמפיהיוצאיםדבריםבמובןהאמוראים
ומוגדר,קשוחבנוסחשוניםשלבפיהםקבועהתורהלתפארת,ומנוסחיםמהוקצעיםספרותיים

בבבלי.ובמיוחדועיבו,דעריכהשינוייקולטיםהםכןפיעלאף
לךויש 7אחרים,וטיפוליםשכלוליםעםהמשנהללשוןשתואמההתוספתאשלברייתאלךיש

דבריפיעלשעוצבהברייתאלךויש 8חלקה,אומאוחרתבבליתברייתאכולהשהיאברייתא

 9כלל:תנאיתברייתאואינהאמוראים

ע"א-ע"בענדריםע"בפגגיטין

לאישתהיההיוואםקראדאמררבהאמר

עליהונדריה

ראשונההויהלקודמישניההויהקודמימקיש

אףלחודיהמיפראבראשונההויהקודמימה

לחודיהמיפראבשניההויהקודמי

יהושעא"רדתניא

ראשונההויהלקודמישניההויהקודמימקיש

באינישאגידאדלאראשונההויהקודמימה

אגידאדלאשניההויהקודמיאףאחרינא

אחרינאבאיניש

לאאבלצורנית,מבחינהנכוניםהדבריםתנאיםי.'יידברישבסוגיהברייתאכללכנותניתןאמנם
שללכלליהםלהישמעברייתאכלוכופףכופהמישהריהיסטורית"ספרותית,מבחינהמקוםבכל

ושוברצואנחים,ואינם.הםנעיםבבבליהמקורותתנאים.דברילהיותחייבתשברייתאחוקרים

מפאתהיאכןואכןכאן,יששברייתאלקבועאפשרגופניםחילוףידיעלבסימןהבזק.כמהירות

תחילתו.אלאברייתאשלחקרהסיוםאינהזוקביעהדיי.בכךאיןאבלבסוגיה.ותפקודהצורתה

להזהיר:נוהגאנילכן

 . 57,1עמ'הפירושים, ; 118עמ'הנוסח,ערו,ךתלמוד 5

תגובה.פרידמו,ראה 6

הברייתות.פרידמו,ראה 7

המהדריו.פרידמו,ראה 8

 • 53עמ'הסתמכויות,פרידמו,ראה 9
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בצורתלפנינובאזהשמקוראלאאומראינומימרא,אוכברייתא ..מקו:וסימוןדעתך:תן

אוקודמותמצורותבהרבהאובמעטזהמקורנשתנהאםביןמימרא,בצורתאובריי.תא

אחתבכפיפהמתמי,דמקורותינואתפקדוכאלהשינוייםשהרילאו.אםביןשלו,קדומות

 10מדויקיםואי"שינוי.וקיוםשימורההפוכה:התופעהעם

למצואתוכלגדריהם.לפרוץאתנוהגיםהתלמודסתםודבריהאמוראיםדבריגםלכהבדומה

שלהמימרהמקומם.אתשהפכואלאופירושא,מימראאותםובירושלמימימרהופירושא,בבבלי
כרגיל,הבבלי.שלהמימרההיאהירושלמישלוחפירוiעאהבבלי,שלהפירושאהיאהירושלמי

יותרוברורנוחהפירושאאםכיהבבלי,עםהרטורי"החינוכיוהדיןהירושלמיעםההיסטוריהדין

המימרה.ןןכלשוןהפירושאבהבאתטובהלךעושההבבלילשומע,

אםגםשיסמוכו,מהעללהםישה.כלליםאולםוהכללים,הפרוץעלהעומדמרובהעודאמנם

 12תורה.שלדרכהזואיןשהרייעבו;וולאחוקשלברזלכללילהיותיכוליםאינם

השבעיםבשנותכשעסקתיהתלמו,דסתםלדבריהאמוראיםמימרותביןבהפרדהמטרתיעיקר

ורקאךאינןהמימרותסוגיה.בראייתחדשההסתכלותלקדםהיההאלה,המתודולוגיותבשאלות

הנחההברייתות.כמוהסוגיה,מןבנפרדספרותיקיוםלהןישגםאלאהסוגיה,שלמחלקיהחלק

וקיבוצןאיסופןאתוהצעתיבמימרות,אלאהתלמודבסתםלאזמןבאותולהתמקדהביאתניזו

כדיו"מיונ,"ןוטריאהשקלאמןהמימרותשלייחילוצן"עלדיברתיוסגנונן.טיבןעללעמודבכדי

שעה:באותהלשוניוזהההלכתי,ותוכנןהספרותיטיבןעללעמוד

המשפטשללחוקריםיעמידהתלמודסתםמדבריבנפרדהאמוראיםניסוחישלקיבוצם

בניגודוקבלה,מסורתדברישלמהימןקורפוסהחכמים,ולשוןישראל,תולדותהתלמודי,

והעלאתדחיותבהכרחהנםוטריאשקלאהםבאשרמדיבוריושהרבההתלמו,דלסתם

 13לומר".תמציייאםבחינתאפשרויות

ספרותייםמקורותניתוקישבשניהם·הברייתות,אוצרמשקלעלהמימרות,אוצראומ;והווה

להעמידזוהפרדהשלבכוחהשישלומר,היהראויאולם,אותם.העוטפתהמעטפהמןמובהקים

סתםדברישלוזההאמוראים,מימרותשלזהעצמם,בפנילאפיוןהניתניםקורפוסיםשני

הסוגיה,שלומתןהמשאמןהמימרותבשחרורמרוכזתלביתשומתהייתהשעהבאותההתלמוד.

מקשרולהיותוומתן,משאלהיותובנוסףהתלמו;ןסתםשלטיבובבירורחשוביםצדדיםוהזנחתי

סגנונו,מבחינתייחודוקוויעלהדיבוראתלהאריךהיהראויהאמוראים,דברישליחידותבין

וכןהתלמו,דסתםשלספרותיותתופעותבכמהעסקתיאמנםחשיבתו.ודרכיתפיסותיותוכנו,

דבריעלהעונההאחדגמרא",בעלייישניבוישתכופות(אלאאחדוקולאחדעורהיותובשלילת

פחותשטופלהתלמודסתםשלחשיבתוודרכיהמיוחדתוכנושלהחשובהפןאולם 14קודמו),

אחרים.חוקריםידיעלהוזנחלאבעבודתימדי

 • 8עמיהנוסח,ערוך,תלמוך 10

תגובה. ; 52העי , 434עמיעתיקתא,תוספתא ; 18-16עמיהנוסח,ערו,ךתלמוך 11
נספח.להלן,ראה 12

 .) 30עמי(לעיל, 312עמיהסוגיא,חקרךרךעל 13

שם.והנסמן 92והעי 55עמילעיל,הנוסח,ערוך,תלמוךראה 14
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לעשותהגדיל 15והלכהמשפטבמושגיהתלמודסתםשלהחשיבהדרכיהבהרתשלבתחום

סתםלבעלילזקוףהצליחמוסקוביץ : Talmudic Reasoningהחשובבספרומוסקוביץליבפרופי

מאוחרמסקנתו,לפיהבבלי.בתלמודחזקלביטויהבאההמשפטיתבהפשטהגדולחלקהתלמוד

הבאותהמיוחדותהחשיבהלדרכיקשורזהואיחורהאמוראים,ממימרותבעיקרוהתלמודסתם

שלהעיקריתהתרומהמופשטים.משפטייםרעיונותלנסחהתלמודסתםבעלישלובנטייתםבו,

המופשטת,ההבנהאתהמגדירהקולעהניסוחהיאלהפשטההתלמודסתם

הנמצאתההפשטהכלפימיוחדתגישהבדברשהממצאמוסקוביץטעןמסוונותיובסיכום

הנהוגהתלמודלדבריאמוראיםדבריביןההפרדהשיטתעצםאתמאשרהתלמודסתםבדברי

לשונו:וזההחוקרים.אצל

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 

principles. Anonymous conceptualization thus seems more dev~loped ... than 

attributed conceptualization, and this suggests that the anonymous material, 

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

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

rabbinic conceptualization. 

The principal contribution of the anonymous stratum of BT to the development 

of rabbinic conceptualization is the explicit formulation of complex, abstract 

concepts and legal principles.16 

שהואהמיוחדוהמינוחלשונותיו,התלמוד,סתםדרכיעלעמדנוהאחרונותבשניםעיונינומתוך

לאמוראים,המיוחסלשוןלסגנוןהחלקיתהחפיפהלמרותלנו,ומוכריםידועיםהללווכעתטבע,

שיו:ןמסקנותהסקתלשםנוקבותחקירותלפעמיםהדורשתחפיפהחשיבתם,ודרכימינוחם

חדש,קורפוסתיעודולשםולהכיןהתלמוד,סתםשלולשונודרכואתלתעדבזהירותניתןאולם

התלמוד.סתםלשוןאוצר

וביביהםמונחיהם,עלוהפשטהומתןמשא-התלמודסתםשלההיכרלסימניהורגלנוכבר

מימרותאצלאףבהןכיוצאלראותתמהיםשאנווישמוכיחות,וידייםמובהקיםסימנים

בשמותאףלהשתמשהתלמודבעליירצולאוכיפשוטה.שאלהועולהשמבצבצתעדהאמוראים,

אישיםביןחיומתןבמשאסוגיותיהםאתיגוונולאולמהמטרותיהם,אתלקדםכדיהאמוראים

החיצונייםהספריםמןרצוףשימושלושישעתיק,כליהואהחופשיהספרותיהייחוסשם?נקובי

ניתןכיצד-התלמודסתםבעליידיעל'גםהופעלזהכליאכןאםהמאוחרים.למדרשיםועד
בו?להבחין

לזיהויין.כהן,ראה 15

 • 350 , 357עמיחשיבה,מוסקוביץ, 16
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המעניקותהאצבעטביעותהןהןהתלמודסתםדבריכאפיוןבהןשהורגלנותכונותאותן

במעגליות.הניתוחילקהשלאכדיהצורהדיגדולהסבירות

לסוגיםקודםנתייחסאמורא.שםעםהתלמודסתםדבריבאיםשבהלתופעהפניםהרבה

לאחרונה.מוצאיםשאנויותררחבהדרךעלנעמידכךואחריותהמוכרים

אמוראבשםאותומכנהגדולותהלכותשספרהתלמוך,סתםשלדיבור

גדולותהלכותע"אפגמציעאבבא

שברתיה,בכונהשלאשבועהרבהאמרשברתיהבכונהשלאשבועהרבהאמי

נושאישבעחנםשומילמימריהודהר'ואתא

ר'ואתאכדיניהוהאיכדיניההאיישלםשכר

תמהומיהומאירכריגמראאיןלמימראלעזר

לישבעוזהזהיכוליןאםאני

שומראלאפשעדלאמשתבעחנםשומרבשל'

בעישלומינמיפשעלאכימשתבעהיכישכר

שלאמדרוןבמקוםהתינחחנםשומרואפלו

פשעואפלודלאמשתבעמצימימדרוןבמקום

היכאראיהד,ליכאהיכאהתינחמדרוןבמקום

איסידתניאונפטרראיהניתיראיהדאיכא

ביןתהיהייישבועתרואהאיןאומ'יהודהבן

ויפטר.ראיהיביארואהיששניהם

אבייליה.אמר

שומראלאפשעדלאמשתבעחנםשומרתינח

בעישלומיפשעדלאאע"גמשתבעאמאישכר

במקוםשלאמדרוןבמקוםתינחנמיש"חואפילו

מדרוןבמקוםואפילולמימראיכאמאימדרון

עדיםדאיכאהיכאעדיםדליכאהיכאתינחנמי

אומריהודהבןאיסידתניאוליפטר,עדיםלייתי

ביןתהיהה'שבועתרואהאיןי)ט,כב,(שמות

ויפטר.עדיםיביארואהישהאשניהם

שלסגנונואתפניהעלנושאתמשתבע"חנםשומרייבשלי/תינחהמתחילההארוכה,הקושיה

להקשותראוימילומר,כאילו !!"בייאליהייאמרגדולות:הלכותבספרואילוהתלמוד.סתם

 17אביי!!תלמידוהלארבה,מימרתאחרקושיא

כדיאחריםובלשונותבקושיותאמוראיםשמותקובעעצמושהתלמודרגותשכאלהודומה

זה.דברלומרראויהיהמיבחינתהאוזן,אתלשבר

כפולותמימרות

ליישרהבאוהואהלכההאומרשהואאח,דלאמוראהמיוחסותכפולותמימרותהואאחרסוג

הושמההשנייהשהמימראלומרהנוסחאותבשינויילנוישדברפתחעליה.שהקשולאחראותה

בירושלמי:זהבמעיןליברמןהגר"שעסקוכברהתלמוד.סתםבידיהאמוראבפי

 • 387-385עמ'הפירושים,ערוך,תלמוד 17
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[בסוגריים 411עמישפג,סימןח"אראבי"הע"דלזה; "פסחיםירושלמי
ליברמן]הגר"ששלשחזור

גרסינןפסחיםבערביובירושלמיבלבדרגליםבשלשאלאזמןאומרייאיןתני
רגליםבשלשאלאזמןאומראינותנאהמצותבחגכןאמרהמתניתאמנארביאמר
הסכותובחגהשבועותובחג

בולהזכירצריךקודשמקראבושכתבכלתני

זמן

תאינהשראהמיויאותתנחומארביאמר

זמןלהז.כירצריךאינושמאבכורת

 .]'וכו[הכיפוריםויוםהשנהראשהרי

בחגהמצותבחגאמרהמתניתאמנאריבאמר

הסוכותובחגהשבועות

להזכירצריךקודשמקראבושכתבמהכלתני

בוזמן

מנארבידבריעלומקשיבן

מנאריאמר[וכו:כפוריםויוםהשנהראשהרי

בר"הזמןאומראבלתורהדברמרדתהדא

מהלכה]ויוה"כ
צריךרגליםואינםלפרקיםבאיםשהםכיון

שלהיעקרעללעמודיכולתיולאזמן.להזכיר
הכפוריםויוםהשנהראששהרימנא,רבידברי

והנידא.ורייתאהניואמאיקודשמקראבהוכתיב

גימגום.דרבנן.

בגרסתומנארימפישהתירוץקבעהראבי"הלפנישהיההירושלמיאתליברמןששחזרלאחר
ושבמנא,ר'מימרותעלהקשוהראבי"הלפנישהיתהבגירסאהעיקרי.הירושלמיעלהוספההוא
ליברמןידיעלהואאףהמשוחזר(לפיהירושלמיבעיקרואילוהקושיא.אתודחהעצמומנאר'

ליברמן:שללשונווזהתירוץ.ואיןבקושיא,מנארינשארקל)בתיקון

ופירושומגירסתואבל ...הירושלמימגוףשאיננההוספהכאןהיתההראבי"השלפניואע"פ
ויוםהשנהראשייהריוהיינו:שלפנינו,בירושלמיהעיקריתהנוסחאעללעמודיכוליםאנו

לאולמהקודשמקראכתובאצלםגםשהריהיאייוכוי"במלהוהכוונהוי"כוהכיפורים
 18בקושיא.ונשארבהם,זמןיזכיר

בהערה:ליברמןהוסיףזאתעל

ודווקאבהוספות,גםפעמיםכמהנמצאשכןאמורא,שםבהשנזכרהוספהעלתתמהאל

 19בהוספות.מצויהמנאריהשם

 " . 523עמ'כפשוטו,הירושלמי 18
לתרויהוו"·למיחשאבוצריכיםמבארבאמרע"ב:ס'שםוכוא.יב"טרב"ו,סי'ח"ב'ייז iאייעייוהמשכו: 19

רניטימןח"בזרועאור ) 556(עמ'ע"דג;לז "פטחיטירושלמי
צריך]אמר[חדחרוסתבירושלמידאמרי'מילתיהעבהשתהאצריכהאמרלויבןיהושערבי
לתפוחזכרעבאמרוחדלטיטזכרצלוללעשותורכהשתהאצריכהתביתבייאיתלטיטזכראמ'

לתרויהוולמיחשאבוצריכיםמבארבאמרלדםזכראמ'מילתיה
שהפבה 574עמיתשס"ח,וירושליםיורקביו , 2כפשוטויברושלמיז"להמחברמידהוספותפיעלועייו
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ררבבריההונארבייאמרע"ב:נהלשבתרש"ישהקשהמהעלכעוניםהםליברמןשלרבריו

שטעותאניאומרכיכאן,הנזכרהחכםשםבעיניייקשה'רש"י:ופירש,כתיב",מעבירםיהושע

אומרהייתיחכםשםהוזכרלאייראלוסופרים:רקרוקיבעלשכתבכפירש"יוכוונתהוא",גרול

רבריועוניםכךעל 20אמורא".שםיוסיףטועהתלמירלומראפשראיאבלהוסיפוטועהשתלמיר

אמוראי.'שםבהשנזכרהוספהעלתתמהייאלליברמןשל

 21ר"פאמראלא

אותורבריעלשהקשומהעלמנאריהשיבכאילוליברמןבהשעסקבירושלמיהוספהבאותה

בלשוןקושיא,מקשהפלונירברבותפעמיםבבבלימנא.רימפימימרותשתיכלומר,מנא;רי

מימרותשתיוכאילו 22פלוני",רבאמרייאלאבלשוןנאמרוהתירוץאחר,בלשוןאולהיימתקיף"

בעלמפינאמרוכויייאלא"שהתירוץלהראותכריהגרסאותשינוייביןישעורפלוני.רבמשם

בתלמורשכבראוייאלא",אחריפלונירבשלשמואתהוסיפווהגרסניםובלשונו,התלמורסתם

 23ייאלא".אחריפלונירבשלשמואתהוסיפועצמו

יביי 125יטיקו '''כב nעמהפסחים

מימכזיתפחותכזיתתרצתאבייליהאמי

מתרצת

אלא

האקשיאולאהיאאלעזרבןשמעוןריוהאהא

לישהבמקוםשלאוהאלישהבמקום

 109יטיקו '''כב nעמהפסחים

 ]מ[מימכזיתפחיתבכזית[תרצת]אבייליהאמי

תרצת

אבייאמיאלא

כאןקשיאולאאלעזרבןשמעוןריוהאהא

לישהבמקוםשלאוכאןלישהבמקום

ע"ב)לגב; ,ו(פסחיםמירושלמיבשרידיםכרת"עליוחייביןשאיןטוביוםהואשניהמנאריייאמיללשון
דומות.יששםאבלהעברית).ללשוןהאקדמיהבמהדורתכעת(והושלמוליידןכ"יבנוסחהחסרים
במעמדהוסיףהבליןזלמןשלמה(ופרופיהמהרש"אעםבמחלוקתוכמהרש"ל , 22עמילסוכה, 20

כן).לובליןמהר"םאףההרצאה:
השלישית.הסוגיא(ייהמגרש"),טיפרקגיטיןהאיגוד,תלמוד j7העי , 378עמירבה",ייהאשה 21

ומקשיםר"פ,אמרכשאומריםייברגילכתב:אברמסוןר"שהמותקף.הואאםוביןהמתקיףהואאםבין 22
למונחבאשר .) 16עמיחפני,לר"שהתלמוד(מבואאמורא"אותוהואבוהחוזרר"פ,אמראלאואומריםעליו

המתקיף.רובפיעלהואשהמתרץראיתייימתקיף"

דווקאולאוקושיא)פיעלבושתיקנובתיקון(דלעילמימראכניסוחהואייאלא"אחריכשהניסוח 23
שהסקנוייכשםלשונו:וזהאתמר",הכיאתמראיייאלאכמושהואקלייןחייםטעןכברהתלמוד,סתםכסגנון

כרידה,שעלוהתגובההעיקריתמהמימראהסבראבעלימצאתהואאא"אבלשוןהמובאהשנישהנוסחלמעלה,
ביאלאהשתמשוהסבראבעליידה.שעלפלונייריליהיאמרבלשוןהמובאתהמתוקנתשהמימראלהסיקעלינו

(יימשמעותולא"ותותנאיממקורקושיהועליההראשוןבנוסחהמצאוכאשרפלונייאמרביאלאוגםאתמריאי

 .) 34עמי[תשכ"ב],לאתרביץהבבלי!',בתלמודאיתמריהכיאיתמראייאלאהמונחשל
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יעיד 6מינכו '''כע"בקיפסחים

תכאלתקוניאנןאטומשרשיארבלהמתקיף

וגבראבעינןקאגבראלתקוניבעינן

וקאימתוקןקא

לאתכאלבתרו,חראתכאעלמא"תר'!.רכולי

מצטרף

יעידשינצינידיע"בנחכתיבית

מזונותלהבמעלהאילימאבמאיפפארבבההוי

רמאןטעמאמאילצרכיהכסףמעהלהומעלה

להמעלהבשאיןואלאקרושמיתהלאחרראמי
מאילצרכיהכסףמעהלהמעלהולאמזונות
קרושמחייםראמירמאןטעמי

מעהלהמעלהואינומזונוילהבמעלהלעולם

לצרכיהכסף

65 

ינציהדפיסע"בקיפסחים

קאתכאלתקוניאנןאטומשרשיארבלהמתקיף
וקאימיתקןקאוגבראבענןגבראלתקוניבענן

משרשיארבאמראלא

לאתכאלבתרוחראתכ.אתריעלמארכולי
מצטרפי

פטרבירגסטי '''כ

להבמעלהאילמיעסקיניבמאפפארבבההוי
טעמימאילצרכיהכסףמעהלהומעלהמזונות

מעלהבשאיןאלאקרושמיתהלאחרראמירמאן
רמאןיעמימאימעהלהמעלהואיןמזונותלה

קרושמחייםראמי

פפארבאמיאלא

ואיןמזונותלהשמעלהכגוןעסיקיניבמאיהכא

לצרכיהכסףמעהלהמעלה

הוסיפווהגרסניםישהתלמו,דסתםאצלהרגילבסגנוןואחתחכםמאותומימרותשתיובכלל,

 24ע"ב:זבהוריותשהואכפיייתרע"לפניכגוןהשם,אזכורימשניאחר

ינציהדפיסב nעזהיריית

גרמיןמקומותשניאטורבאליהאמר

אלא

פריז ' nביבזה ' nבב nעזהיריית

רגמימקומוישניאטורבאא"ל

רבאאיאלי

איסוריבתרירקמורוכווןמקוםבחריתביאפייבתרימורורקאוכיוןמקוםבחריתבי,אפילו

הואעצמובפניחטאהואעצמובפניחטאאיסורי

תדעהיאהוראהאמינחמןורב 594מוסקבה

תדעהיאהוראהאמינחמןורב 1017מוסקבה

והבאנאמןאיעדאיןכלההתורהשכל

והכאנאמןאיעדאיןבלההתורהשכל

נאמן

נאמן

היאהוראתאמינחמןורב 141מינכן

הואהוראהאמינחמןיורב 95מינכן

נחמןרבאיאקוספודר

מהימןמדרבנןוהביאנאמןאחרעדאיןבולההתורהרבכל<תדע>

מהימןוהבאמהימןאחדעדאיןכולההתורהדבכלתדע

מהימןוהבאמהימןלאאחדעדכלההתורהדבבלהואדהוראהתדע

מהימןוהכאמהימןלאאחדעדכולההתורהדבלבהיאדהוראהתדעיצחקברנחמןרבאמי 111טריקן

מהימןוהבאמהימןלאאחדעדכולההתורהדבכלהיאדהוראהתדינחמןרבאיהיאהוראהאמינחמןורבפזרודי

(ראהייא"ל"שנעשתהייאלא"כגוןשאינם,במקוםאמוראדברייוצריםגרסהסוגיוכמהלהלן.ראה 24
הםאמוראדבריאםששרדו,בגרסאותתיעודכשאיןאףאפוא,אמור .) 171עמיעתיקתא,תוספתאפרידמן,

לדבר.פתחישהתלמוד,סתםכסגנון
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האמוראתכופלתוהיאנחמן,רבשיטתאתהמגדירהפירושתוספתהואהיא"יידהוראההלשון

ייתדע"לפניבהםנכנסהזושהוספהנוסחעדיישהיאי:דהוראהמשוםלאוטעמאיימאילהלן:

הראשונהאלאעודולאאחריה,הןתדעלפניהןפעמיים,נכנסההיאבדפוסיםתדע.אחריויש

ןמחנרבאיהיאהוראהאמיןמחנייורבכפולה:במימרהנחמןרבשלשמואתכעתנושאת

 25זה.דברעיקרעלשטיינפלדאריהצביפרופיהצביעוכברוכו:תדע"

שתיביןלגשרהמיועדתאלגנטיתקישורכחולייתשנוצרהיימימרה"מצאנואגדהבדבריגם

 26שבסוגיה.פסקאות

יוחנןדי

בהרבהרחבהתופעההיאהתלמודסתםידיעלבפיושהושמודבריםעלחכםשלשמונקיטת

הדרושה,הרטוריתהתוצאהאתלהשיגכדיהגרסאות.שינוייידיעללתעד'שניתןלמהמעבר

ושמותהנידון.ענייןלאותוהמתאיםחכםולפעמיםפלוני,חכםבשםהדבריםאתמביאהתלמוד

אלעזרורייוחנןריהשמותרבא.בראשםואוליהללו,בתפקידיםבולטיםביותרהידועיםהחכמים

לענייניכסמכותלהופיעאומשמם,נאמרולאשבמקורםישראלמארץידיעותלייצגעשויים

ובירושלמייוחנןרישםעלבבבלייימאמריםעלפרנקלזכריההצביעוכברהתנאים.הלכות

אנו 27יוחנן".רישםעלטבריאישיבתלפעמיםקוראשהבבלימורהייזהובלשונובסתם",הובאו

מאו:דרחבהספרותיתתופעהשזורואים

בלשוןבו.והמסייםהסיפוראתהמציגהואיוחנןריקמצא"ובחייקמצאהחורבןבאגדת

 .)א"ענו(גיטיןוכויביתנו"אתהחריבהאבקולסבןזכריהרישלענוותנותויוחנןייא"רהסיום:

הנידוןאתרשםברייתות"שונהיתנאיגםייהיהיוחנןשרישקבעלמהכדוגמהאפשטיין,הרי"ן

בספראולם, 28יוסי)".רי(בפיופט"זשבתתוסי =כויענוותנותו ...יוחנןא"רא:נוייגיטיןהזה:

המימרותאתתלההבבליכייינראהנאמר:פורסטנברג,יאירבידיהסוגיהבפירושסוגיות,חמש

היסטוריתמימרהזואיןמעתה,אמור 29ישראליותי:האיץהמסורותשלנציגיםהםשבעיניובמי

בשמו.הדבריםאתמעצבהבבליאלאיוחנןרישל

ייהיוכתבתי:הי,דבכתבייירבנן"גרסתתחתע"ב,פבבגיטיןיוחנן"ייריהדפוסיםגרסתעל

 ...ינאירביעללחלוקהעשויישראליארץאמוראיוחנןרביבהיותיוחנ:ךיריכאןשגרסוכאלה
 30יוחנן".לריישראלמארץשמועותליחסלפעמיםנוטהעצמךשהתלמודכפי

הסוגיה:בסיוםונאמרהתנאים,מןתנאשלדעתולגביארוךבבלידיוןלתרץבאיוחנןשרייש

ע"ב.סוודףע"אטוכבמנחותוכהכךזהתנאשל"בפיוערוךתלמודיוחנןא"רייאלא

 • 62והעי 88עמישטיינפלד,השווה 25

 .) 439-438עמי(להלן, 90-89עמינתינה,בןדמאמאמריראה 26

ייחוס,ללאלבבלהגיעישראליארץשחומריינרא.הכתב:בנוביץמשהע"א.מחהירושלמי,מבוא 27
 300עמיוראה , 267עמיבתרא,שתיםשבועות(פרקבברייתא"מדוברלמעשהאךיוחנן,לרבייוחסובבבל

 .) 16והעי

 • 6והעי 239עמימבוא, 28

 . 104עמי 29

 . 144עמיסוגיות,חמש 30
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והטהורבטומאיהטמאהכלדבריזריקהלאחראבלזריקהלפנימחלוקתאלעיא"ר

סברירבנןקמיפלגיאכילותעלמרצהבציץפפארבאמיפלגיבמאיזריקהולפנייאכל

בריההונארבא"לאכילותעלמ[ר]צההציץאיןסבריהודיוריאכילותעלמרצההציץ

הבזיכיןמןאחדנטמאדתנןופליגיהעוליןעלמרצהדציץעוליןוהאפפאלרבנתןדרב

הטמאאומיוחכמיםחלוקציבורקרבןשאיןלפיבטומאהיעשושניהםאומייהודירי

שבטאפילואומ'יהוד'ר'ת"שאשי'רבמאהעודובטהרתווהטהור,בטומאנ:יו

מאי.והכאחלוקציבורקרבןשאיןלפיבטומאתו[יעשה]טהוריןהשבטיםטמאוכלאחד

מןאחדאוהחלותמןאחתניטמאיישנאתרבימיאהעודואיכאמרצההציץ

אומיוחכמיחלוקציבורקרבןשאיןלפיהשריפהלביתיצאושניהםאומייהודיר'הסדרים

ליהמיבעיאכילותעלמרצההציץשאיןלפיאיתהואםבטהרתווהטהורבטומאתוהטמא
קרבןשאיןלפייהוד'שלר'בפיוערוךתלמודיוחנ'א"ראלא

 .) 120וטיקן(כ"יע"אטו-ע"ביד(מנחותקולחרוציב

רבמתיבפוטראינוהקדשמירוחעקיבאר'היהאומ'כהנארבאמ'כו'מחייבעקיב'ורי

מןופטורבחלהוחייבאדםלכלונאכליפדהבועושיןהיומההללוסאיןשלשמותרששת

ופטורבחלהשחייביוכיחגיזברמידפודהלואמרוובמעיבחל'מחייבעקיב'ר'המעשרות

רבאיתיב'ועודהיאהיאליהקאמ'מאיפוטראינוהקדשדמירוחאיתהואםהמעשר'מן

ניתנושלאלפניובמעשרבחלהמחייבעקיב'ר'מתתיהברכהנאלרבתחליפאברכהנא

ר'לש.פיובאוהךרוודעמ'תלנחייריולאאאלהןבצורךשלאמעות

כ"יוטיקן).ע"בסו(מנחותןהלורךצלאלאעותמתנואנילשב'יקע

אלבק:הר"חכתבאלהועל

לאהאחרוןוזהפלוני",א"רייאלאונאמרקושיאאיזומפנינדחהאזנוראשמאמרנמצא

הונארבא"לאי:ט"ומנחותלמשלראההאחר,האמוראעלהקושיאמפניטעמואמר

וכו'ת"שרבינאאמרועודוכוית"שאשירבאמרועודוכו'פפאלרבנתןדרבבריה

'ככנארבאיתיביהועודוכו'ששתרבמתיבבי:ס"ו I;!שוכזה'וכו,'חנןייריולאאא

 31הרבה.ועודוכו,'חנןייריולאאאוכו'כהנאלרבתחליפאבר

ו"תלמודיהודה"ר'בפיהואערוךייתלמודשאמרהואיוחנןר'שאכןהיאאלבקשלכוונתו

בבלאמוראישלקושייתםאתלתרץכדיכןאמרלאיוחנןשר'אלאעקיבאי,'ריבפיהואערוך

ולדעתנוכן,אמריוחנןשרימצינושלאאלאורבינא.אשירבעדדורות,מכמהכאןהמוזכרים

 32התנאים.מפידברלומרשראויכמייוחנןר'שלבשמושמשתמשהואתירוץבדרךהבבלי

ווייס,גםהשווה . 16העי , 125עמישלו,המשנהמבואוהשווה , 4העי , 166עמיהתלמו,דלחקר 31
 . 242עמי,מחקרים,

היא"אדמוןמניהאיוחנןרישלבפיוהואערוךתלמודייאלאעצמו:יוחנןריעלהבבלישאומרכפי 32
בפרוטרוטוראהמההיא,"שמואלביההדריוחנןרביליהייאמרע"ב:צטמציעאבבאוהשווה ,)ב"עמ(שבועות
 .) 53-52עמי(לעיל,הנוסח,ערו,ךתלמוד
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התלמו,דסתםשלסגנונומהםשמנצנץאמוראבשםבבבלידיבוריםכמהוראהצאמכאן

המונחעםע"א,כטבפסחיםלדוגמה,טול,סגנונו.ולפיעניינוולפימקומולפייוכרעאחדוכל

לטעמייהו".ייואזדו

רבאיהודהרבילדבריהפסחעליןשעברנכרישלשאורהאוכלדאיתמרלטעמייהוואזדו

שאוריהודהרבייליףלאלוקהאמררבאלוקהאינואמריעקבבראחאורבלוקהאמר

משאורדאכילהשאוריליףלוקהאינואמריעקבבראחאורבדראייהמשאורדאכילה

דראייה.

עתיקתא:תוספתאובספר

הסוגיאכשיטתוהיאעצמם,יעקבבראחאורברבאשלמימרותיהםבכאןלראותליקשה

לעיל,שנאמרוהשיטותאתהגמראבעליסיכמושכאןלומרסבירונראה ...סע"בכח

 33הגמרא.דבריאלאואינםדאיתמר",לטעמייהוייואזדובלשוןכאןואמרון

כולהאשרמאודקצרהמימרהאבאר'מפינאמרהפרקטגיטיןשלהראשונההסוגיהבסיום

זושאלהעםהיאך."בקידושיןאבארביייבעיהשאלה:לשוןוזהלפניה,לנאמרהמתחברתשאלה

 .)ב"ע(פבלומר"תמצאייאםבלשוןאבייבשםארוכהותשובההתלמו,דבלשוןארוךהסברבא

סוגיות:חמשבספרכךעלוכתבתי

עדעצמםואבייאבאמרבישהשתלשלהמסורת,בגדרה.םכאןהללוהדבריםהאם

ואביי,אבארביבפיהאלההדבריםאתששםהואהתלמודשמאאובסוגייתנו,שנקבעו

ר'מימרותלפנינואםשאלהעלתהכאן ...בש"סמקומותבכמהיחדהמוזכריםחכמים

עשוייםדבריםשניבפיהם.הדבריםאתשניסחההיאהגמראאועצמם,ואבייאבא

אליעזרר'בשיטותמופשטיםבמושגיםחקירהשלהעיוניהאופיהשניה:לאפשרותלהטות

לשוןסממניבוואיןמקום,בכלהתלמודסתםללשוןהדומההדיוןלשוןוסגנוןוחכמים,

 34אמוראים.מימרות

לגבינקודותוכמהכמההשלישיתבסוגיההעליתי(בדפוס)בגיטיןטלפרקהאיגודבתלמוד

עומדתהיאאיןהשאר:בין 35התלמוד.סתםכדברילראותההמטותשםורבאאביימחלוקת

המימרהוזוהיא",ייהיאקצרה:רמיזהבלשוןבסוגיהשלפניהלברייתאקשורהאלאעצמהברשות

שלושביןרצוףומתןמשאליצורכדיכחיבוראלאאינוזומחלוקתשלשימושהעיקרוכןכולה.

 36אחד.בקובץמכברהקבועותברייתות

 • 36הע' , 164עמי 33

 • 164,162עמ' 34

דאכלהאפשראמררבאהיאהיאאבייאמרמהוחזירבשרשתאכליע"מגיטיךזההרילהוייאיבעיא 35
בסמוך.להלןראהלהו"ייאיבעיאעל .)א"עפד(גיטיןולקיא"
בפרוטרוט.שםעיין 36
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כרתימסירהעדי

שונים:אנוע"ב)(פותשיעיפרקגיטיןשלעשרההארבעבסוגיה

משנה

מהןאחדאבדלפיכךלזו,ושניהםלזושניהםנותןונתערבו,שויןגיטיןשניששלחושנים

השניבJפל.הרי

גמרא

תנא?מאן

ידעילאהאכרתי,מסירהעדידאמרכיוןאלעזר,ר'דאיאלעזר,כר'דלאירמיהר'אמר

כתיבהאלעזרר'דבעיאימאאלעזר,ריתימאאפי'אמראביימגרשה.קאמינייהובהי

בעי?מילשמהנתינהלשמה,

מפורשתכרתי")חתימהייעדימאירר'שלזו(כנגדכרתי"מסירהכ"עדיאלעזרר'שיטתהגדרת

הבאהההכללהושיטתאלה,שמונחיםהחוקריםהכריעווכברהתלמוד,סתםשלסוגיותבהרבה

ירמיהרימימרתבצמצוםדישאיןדומהשלנובנידון 37האמוראים.בדבריידועיםאינםאיתם,

בוישההקשרכלשהריאלעזר,"ר'תימאייאפי'למיליםאבייודבריאלעזר"כר'יידלאלמילים

רובפיעלמופיעפלוני"כר'יידלאומתןמשאשלהסגנון 38התלמוד.סתםשלמוכיחותידיים

מסוגיההתעלםהרי"ף 39כלל.שםנקוביאמוראיםבדבריבאשאינווכמעטהתלמוד,סתםבדברי

כרתי".מסירהייעדיהשיטההגדרתבקביעתזו

שהמשךונראההנ"ל,לאמוראיםלייחסוהכרחאיןכרתיי,מסירהעדידאמרהיאאלעזריור'ייהמשפט 37
(פלדבלום,בכלל"האמוראיםלתקופתמאוחרשזהלומרוקרובהנ"ל,לאמוראיםמאוחרהואהמקומותבכלכזה

ייברור ;) 170העיעב,עמ'במלוה,קידושין(פרידמן,מקום"בשוםאמוראיםלשוןייאינו ;) 242עמ'בגט,לשמה
בבבלימקוםשבכללומרוקרוב ...הגמראבעלשלתוספתאלאהאמוראים,בפיאינםאלהדיבוריםשבבבלי
להוסיףרגיליםהתלמודשבעליוכפי ..התלמו.דבעליהוספותאלאהאמוראיםבמימרותאינםאלהדבורים
שם).עיין , 58הע' ] 21עמי[לעיל, 300עמיחקרהסוגיא,דרךעל(פרידמן, .....·דאמרבסגנוןתנאשיטתולציין
שם.והנסמן , 10הע' , 438עמ'הנוסח,כרךועיין

המסכת.לאורךלשמה"ייכתיבהראה 38

יגשבועותבבלידווקא!ואביירבאירמיה,ריבסוגייתכךמצאנוהנהאולםבירושלמי.גםהמצבכך 39
המשתלח.בשעירכפרהלהןישכהניםהאמריהודה,רידאייהודה,כרידלאירמיהריאמרתנא?יימאןע"ב:
אמראבייהנוסח].בעדי[עייןהמשתלחבשעירכפרהלהםאיןכהניםדאמרהיא,שמעוןריאמררבאומני?

הכהניםעליכפראומרכשהואוקדשיו?מקדשבטומאתכפרהלהםאיןמעתהקאמרהכייהודה,ריתימאאפיי

בטומאתכפרהלהןישכךעבירות,בשארכפרהלהןשישדמצינווכמועבירות,בשארכפרהלהןשישמצינו
יתכפרוואלביתו,אצלמכללוהותרשהריאהרןשלבפרושיתכפרומוטבמתכפרין?הםבמהוקדשיו,מקדש

 ...וגו·היאתברכואהרןביתאומרהואהרילומר?נפשךואםמכללו.הותרלאשהריבפניםהנעשהבשעיר
רבא]הנוסח:עדי[ביןירמיהרביאמרתנא?מאןקאמר,לאקדושךעםאהרןבניייואילוע"א:סוביומאכןכמו
יהודה,רביתימאאפילואמראבייהמשתלח.כשעירכפרהלהםישאמרהאיהודהכרבידאייהודה.כרבידלא
שבשבועות:זוירמיהריסוגייתעלשכתב , 430עמירייזנר,ועייןנינהו".ישראלעמךבכלללאוכהניםאטו
ליישבביקששםואבייי"רבהואבדיוןשייךוא;ננוישראל,בארץתלמודועיקראתראהירמיהשרילהעיריייש

J 
שםשאףלומרקרובבפניםודברינוהסגנוןלאוראולם,וצורפו.שונים,ממקומותבאוואבייריירמיהשדברי

ע"ב.לאתמורהע"א,פחוליןועייןהתלמוד.סתםסוגייתזו
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נראהאמוראבשםבהםשהמובאמקומותבכמהולעייןלחזורניתןהללוההערותפיעל

ישנה"לכ"עהארוךהדיבורעל 40התלמוד.סתםלסגנוןומתאיםהמימרות,מסגנוןכחורגלנו

ייואיבהצעתע"במחובקידושיןרבאבשםע"בצטקמאבבבאהבאסוף"ועדמתחילהלשכירות

איננו ..כלי.'בשבחקונה"ייאומןסמינריונית:בעבודהקרבסישלוםתלמידיהעיראימא"בעית

הריכןואם ...זובשיטהכמחזיקרבא'מצוטט'בסוגייתנואמנם ...האמוראיתבספרותמופיע

בשמואצלנושמופיעההסבר ...דומהדיוןמופיעקידושיןבמסכתרבא!שלבמקורוהואהמושג

אותנטי"איננוהמימרהכבעלרבאשלששמוייתכן ..אימא.'כ'איבעיתבקידושיןמופיערבאשל

 41זו.נכונהלתחושהיותררחבהמסגרתמשווהדלעילהצעתנווכו.'

התלמודסתםלדבריהמגיביםאמוראים

עלרבהבמידהנשעןהתלמודמסתםהמימרותניתוקשהורגלנו,כפימטבע.שלהשנילצדוכעת

הןשמטיבןוהללו,האמוראים,מימרותלפנישאלותוקבעוהקדימוהתלמודסתםשבעליהתובנה

אכןזהבירורשאלות.לאותןכתשובותכעתייחשבועצמן,ברשותהעומדותעצמאיותמימרות

ביקשושמקודםכשםשלפניהן,בסתמאהמימרותאי-תלותבהכרתהעיקרייםהכליםמןאחדהיה

אליהפונההמימרהבעלשהאמוראקדומה,לסתמאהוכחההאלהב"תשובות"לראותהחוקרים

לסתםמשיבדהאמוראלמימרמצינאייהאיךשמואל:כלליבעלתמהוכבר 42לשאלתה.ומגיב

 43הגמרא."

רגליועלהעומדבודדכמקורכשלעצמה,מובנתהמ~מרהשאכןבשעה'ריפהטובזהכלאולם
שההפךבשעהאולם,אחרת.מימרהאוברייתא,משנה;ממנו,קדוםלמקורכמתייחסאושלו,

כלל,קיוםלהאיןשבלעדיהםהתלמו,דסתםמדברילהתנתקהמימראאתלאנוסאיןהנכון,הוא

בלימה.עלהיאתלויהוכאילו

המימרה:עצמאותשלהכללעלהאומניןאתלהשרכרבמבואהעליתיוכבר

מלכתחילה.מוחלטעקרוןבדרךיעבורולאלחוקייעל-פי-רוב"להפוךכאןהכוונהאיןברם

ישועודלגמרי.חדיםהמעבריםשאיןרגילשלפנינו,כזורבות-היקףספרותיותבתופעות

נארביבמימרותלעייןויש ...הללוהתחומיםבכלחדשותוהבהרותרבה,לעבודהלקורת

 44ע"א.לגוחוליןע"אטזבועות /oע~יןי,שרבאו

המיוחדותוהשאלותלרבא,בקשרהתופעהשכיחותעלושם , 435-433עמ'רבה,האשההיטבועיין 40

בבושת",כאןבחבלה,כאןקשיאלאא,ררבמע"א:'ייאצאקמאבבבארבא.בסמוך:להלןאףבכך.הכרוכות
ייאמרי."המבורג:בכ"י

 . 1הע'שצב,עמ'קמא,בבאומסורות,מקורותהלבני,ועיין 41

 .) 18-16עמ'(לעיל, 42והע' 296-294עמ'הסוגיא,חקרדרךעלמבואראה 42

 • 23עמ'הנוסח,כרךראהשפג.סימן 43

עכשיו.נוספהההדגשה . 98והע' 23עמ<וכו.' 44
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 :)א"ע(פבגיטיןשלתשיעיפרקמתחילתדוגמהואציין

לפלוניאלאאדםלכלמותרתאתהרילהואמראשתואתהמגרש

גמרא

רבנןדפליגיהואובחוץהוא,חוץהוא?מנתעלאוהואחוץייאלא"האילהו,איבעיא . 1

אכלדהוהמידיליה,מודומנתבעלנאבל]בגטליהמשיירדהאאליעזר,עליה.דר'

דרבנן,עלייהואליעזרר'דפליגהואמנתובעלהוא,מנתעלדילמאאוזעלמא,תנאין
 !בגטליהמשיירדהאלהו,מודיבחוץאבל

חוץבשלמאאמרתאיגוים.שלאלאבנגעים,מטמאי'הבתיםכלשמעתארבינאאמר . 2

דמיטמוהראגוים·בתימיטמודלאמנתעלהרא.מנתעלאמרתאיאלאשפיההוא

מיטמר?מיגויםבתיועו,דישראל?בתימיטמולאגויםבתימיטמוהאישראל,בתי

ש"מלאואלאמטמאין,גויםבתיולאבנגעיםמטמאאחוזתכםרחמנא,אמראחוזתכם

ש"מ!הוא,חוץ

שמע"ייתאממנה.ודיוקשמע"ייתאבלשוןמשנההבאתאלאאיננהכולהרבינאשלהמימרה

אפילולהו."ייאיבעיאשלבסגנוןשאלהאלאהמשנהלביןבינהואיןבאוויר,לעמודיכולהאיננה

בוודאיכן),להניחישאם(וספקהאמוראיםמדברילהו"ייאיבעיאשלשאלותשישנןנניחאם

מהן.אחתוזוהן,התלמודסתםמדברימהןרבות

התלמודשלרבותייאיבעיותקליין:חייםמדברי 45הסוגיאחקרדרךעלבמבואהבאתיכבר

החשיבהדרכיאתגםבחשבוןנביאאםהסברא."שלקונסטרוקציותהינןלהואיבעיאבלשון

בהםלנהלכדילמקורותשהוקדמושאלותהןלהו"ייאיבעיאשהרבהלהסיקעלינווהמינוח,

ע"א:צאקמאבבבאוכגון 46התלמוד.סתםדרךעלחקירה

בהכידאמדינן,הואלקטלאאמרינןמילנזקין?אומדאיןאולנזקין,אומדישלהואיבעיא

 47שנא?לאדלמאאודהו,כללנזקיןאבלנשמה,נפקאלאבהכינשמהנפקא

להןייאיבעימתחילה:כתבהואאףאולםלאמוראים,להו"ייאיבעיאלייחסנוטההלבנידודאמנם

 48אחריה".ואפילוהגמראתקופותבכלנאמרועליהות"ש

כלומה 49זו",לשאלהשנזקקהואיירבינאסוגיות:חמשבספרכתבתיע"אפבשבגיטיןזועל

אחתבכפיפהבאהזוהצעהדבריו.לפניהעומדתהתלמודסתםשללהו"ייאיבעיא,לשאלת

ורברבינאכגוןהמאוחרים,האמוראיםבמימרותיותרשכיחותאלהשתופעותהתחושהעם
 50אשי.

ואילך. 405עמ'המשנה,לנוסחמבואראהלהו"ייאיבעיאעל . 45הע' ,) 18עמ'(לעיל, 297עמ' 45
חזיר").(ייבשרע"אפדמגיטיןלעילוכך 46
עשרה.הארבעהסוגיא(בהכנה),החובל-שמיניפרקקמאלבבאהאיגודבתלמודועיין 47
 • 21הע' , 12עמ'מוע,דומסורות,מקורות 48

 . 125עמ' 49

 . 44ציוןידעלכלעיל, 50
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התלמודסתםלדבריהתייחסותללאלעמודיכולותשאינןהאמוראיםמימרותבזהכיוצאויש

שלפניהן·

לחלוטיןהסתיימושהמימרותולומרהתקופות,ביןמדויקתחוםלקבועמבקשהלבניפרופ'

על 52מעבר.ותופעותחפיפותללאהיאתורהשלדרכהאםספקאולם 51סתמות.תחילתלפני

 ,)חסו,(ישעיה "ת~5זם I!!g:~ויל.ר 1 ~~םז5~ד~יוםז5ןץל q ~ IJ: "הנביאדבריאתלקרואישזה
ושנינו:

מזריחהואשלצדיקשמשוהקב"הישקיע.שלאעדקודם ..וגו:השמשובאהשמשוזרח

שימשוהקב"ההזריחשלמשהשימשוהקב"ההשקיעשלאקודם ...חבירושלצדיקשמשו

 53ה:בהיכלשוכבושמואליכבהטרםאלהיםונר[[ונאמר]] ...שליהושע

המחקראגבייע.שהכךובוודאיהזאת,התופעהלהבנתדגמיםכמההדעתעללהעלותאפשר

בתוךמשתלבותשהןעליהןמלמדתמימרותכמהשלהספרותיתצורתןהללו.בנושאיםהעתידי

בביתכברהמתנהלחידיוןשרישוםיתברראםביןניתוקן,שלאפשרותללאהתלמודסתםדיון

ועבודתהמסדרעבודתבואשרחדשספרותידגםהואאםוביןהסביר,הדגםהואהמדרש

האחרתהתופעהאתבחשבוןלהביאצריכהזושהכרעהפשיטאאחת.בפעולהנעשותהמפרש

והואומקורן,סגנונןמבחינתהתלמודסתםדברישהןצורתן,מבחינתמימרותכאן:בהשעסקנו

ייאוצרמתוךשיתבהרוחשיבתוודרכיהתלמודסתםסגנוןאפיוןדלעיל.רבינאמימרתלגביהדין

אלה.בעיוניםמכריעכלילהיותיוכלהתלמוד"סתם

דבר)סוף(ולאהראשוןלחלק'דבראחרית

תופעות.בשתיכאןעסקנו

מפאתהתלמודתם qכדברישהןייחוסן,מפאתהאמוראיםמימרותהיאשביניהןהעיקרית

הסוגיה.צורכילשםאמוראיםבפיוהושמוהתלמו,דסתםדברישהןמוכיחותוידייםותוכנן,סגנונן

במיוחד.בולטיםאמוראיםלשמותבזאתנטייהשישודומה

ללאתקומהלהןואיןהתלמו,דסתםלדבריומגיביםהעוניםהאמוראיםבמימרותעסקנועוד

ובמהותן.במשמעןגדולהפגיעהללאאותןלחלץניתןואיןזו,הסתמכות

בדורותלאתרשישאנוסבוריםאחת,דוגמהאלאכאןלההובאהשלאהשנייה,התופעהאת

מצביעיםהםהדברים,כניםאם 54אשי.ורברבינאבמימרותוכגוןהאמוראים,שלהמאוחרים

גבולותלהציבשאיןלהזהירובאיםוהאמוראיםהתלמודסתםפעילותשלמעניינתחפיפהעל

התלמוד':סתםואילךמכאןאמוראים,כאןייעדלאמורבכוח,מלאכותיים

המוסבתייאמורא"מימרתהראשונה.לאורהשנייההתופעהאתלבדוקעלינושומהלכהבנוסף

ספרותילשימושאוההיסטוריותאמוראיםלמימרותהיאשייכתהאםהתלמוד,סתםדבריעל

ישזאת,לבררכדיייחודיות?והדגמותהדגשותלשםהתלמו,דסתםידיעלאמוראשלבשמו

שם.והמסומןהתהוות,הלבנ,יראה 51

בשמי.שםשכתבומה , 28הע' , 166עמ'קלמין,ועיין 52
נח.פרשהרבה,בראשית 53

 • 44ציוןידעללעיל, 54
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במימרות,הרגילכסגנוןמנוסחתהמימרהאםהראשונה.התופעהשלההיכרבסימנילהתחשב
לפיהתלמו,דסתםבסגנוןמנוסחתהמימרהואםהתלמוד,לסתםהמגיבאמוראכאןשישאפשר

דוגמהאלאהשניההתופעהאיןאזיהתלמו,דסתםאתהמאפייניםידועיםותכניםקבועיםלשונות
הראשונה.של

לדעהשטועןומיהכלל.אתמוכיחיםשאינםכפיהכלל,אתסותריםאינםהכללמןהיוצאים
עלזהביטוימוסבהיהבמקורו 55הלועזי.הביטויבהבנתטעההכללאתמוכ,יחיםשהיוצאים

מהולדייקניתןדרכהולכןהכלל,מןכיוצאאותהומגדיראותהמזההניסוחהאשרהוראה
 56הכלל.

להבנהמפתחובווקיים,שרירומתןהמשאמןהמימרותחילוץשלהכללשלנובנידוןגם

אתלחדדשישהצענועצמה,עצמהבפנ'מימרהכלבדיקתלאפשרכדירבות.בסוגיותנכונה

סתםואוצרהמימרותבאוצרתכונותיהםאיסוףידיעלהחטיבותשתישלהלשוןסממניהכרת
בימינומחקרואשרהבבלי,התלמודשלהמינוחשללעומקבבדיקהכרוךזהאיסוףהתלמו:ד

נוסחעדימאגרמספקזו,משימהלשםהירושלמי.מינוחבחקרבושנתברכנומהאתמשיגאינו

בבדיקהלדרךיציאההמאפשרכליליברמןשאולע"שהתלמודלחקרהמכוןשלהבבליהתלמוד
זו.גדולה

הואהראשוןוהסתמות:המימרותביחסהעיוןשלהשלביםשניאתאפוא,להדגיש,חשוב
דבריואםתנאיםדבריאם.לפנינו,מופיעיםשהםכפיוסימונןהסוגיהמרכיביקביעתצורני,

הבנתה,לשםההכרחיתהסוגיהתמונתאתמעמידזהצעדהתלמוד.סתםדבריואםאמוראים

זהראשוניצעדאחרהסוגיה.התהוותבהבנתהיסטורייחסאףמשקףהואמאודגדולובאחוז
כרוךהתלמודיתהברייתאשחקרוכשםלהן.שהתרגלנווהעיוניותהספרותיותהבדיקותכלבאות

והסתמאהמימרהאףהתנאים,דברילחטיבותמדוקדקותובהשוואותונוקביםרביםבעיונים

בודדיםבמקריםהיסודותשניהידברותלבירוריוקדשמענפיואחדמשלהן.למחקרראויות
השנייה(התופעההתלמודסתםדברעלכעוניםבהחלטנראיםהאמוראיםכשדבריומבודדים

בוודאיוהיאהתלמוד,סתםידיעלאומרן"יישםעםמימרותיצירתעלאוריפיץמהםואחדכאן),

יס'ודיתמהכרההנובעיםכליםבידנו,כברשהםבכליםולזיהוילהבחנההניתנתרחבהתופעה
עשורים.כמהזהומתחדדתההולכתוהסתמות,האמוראיםשלאופייםשל

ידברו.וימים

ב

גמישים?כלליםאוברזלכללי

ברודי,ירחמיאלפרופ'שלהרצאתונכללהלומוקדשזהכרךאשרבכנסשנישאוההרצאותבין

דעהלהעמידהמכוונתבסדרהכחוליההרצאתואתהציגהמרצהוחסתם':הבבליייהירושלמי,
עסקהכולהשההרצאהמתוךבבבלי.התל~.ודוסתםהמימרותיחסבענייןלמוסכמהנגדית

55 http://www.worldwidewords.org/qalqa-excl.htm 

56 exceptio probat regulam in casibus non exceptis . ישראל,מרקראהThe Exception Proves the " 
. " Rule , באתרhttp://alt-usage-english.org/excerpts/fxtheexc,html 
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מקצתיצאובבבלי,התלמודסתםשאלתעלישירההשלכהממנהאיךואףבבבלי,ולאבירושלמי

מנומק,בלתיערעורלפניהםשהונחבתחושההשומעים

מוסכמהכעיךהתלמודסתםלביךהמימרותביךההפרדהשיטתהפכהעשוריםשלושהבמשך

מקור,משמשהבבליתלמודשבהםבתחומיםהעוסקיםביךוכך 51בבבלי,העוסקיםחוקריםשל

כדו"שיחהסוגיהאתלתפוסהלומדיםנהגוהזאתהתקופהלפניוהיסטוריה,לשוךחקריכגוך

אםביךח,ידיוךשלפרוטוקולכעיךזה,עםזהישירותבומשוחחיםהשוניםהקולותאשרסגור,

אחתבכפיפההכולהתלמוד,סתםבדיבורימדובראםוביךשםנקוביאמוראיםבמימרותמדובר

להשתחררהצליחודאזהלומדיםכלשלאתימהאיךמרכיביה,מבחינתערךושוותמלוכדת

בלתיעדייךאולםמסודר,ביטויהנותךהאלהבימיםהיחידהואשברודידומההקודם,מהרגלם

השיטהשינויעלהרהוריואתלהביעהרגילזוסמך,יעקבלוקדםהקודמת,השיטהלהעדפתשלם,

הצטמצםשלאפרנצוס,ישראללזוסמךוקדם 58זהירויות,ומבעירטוריותשאלותשלבסדרה

 59בדייקנות,הנושאלבדיקתניגשאףאלאמהורהרות,תמיהותבהבעת

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

שהתכווןסבוראינניאפשרי,בלתימהאוהקשהמהוקביעתזוסמןשלהרבותאזהרותיואףעל 58
ללשונותלבשיםראשיו,בשניהחבלאתלתפוסמנסההואאחתולאומבוררת,ברורהאחתבעמדהלהצטדד

וכלתמציתוכלזהו"למעשה, ;) 204הע' , 109עמ'ושוב,(זוסמן,להפרדה"עקרונימקוםשישייאע"פמעין:
המאוחרת"הבבליתהסוגיאמןמרכיביועלהמקוריהאמוראיהגרעיןהפרדת-הבבלימחקרשללתאסמא-דמי

אלאיצא,אחרוניםשלמידיהםוסידורן,הסופיניסוחןמהלכן,קביעתהסוגיות,מבנהייעכ"פ ;) 113(עמ'

האחרוניםבדורותהתלמודחוקריהרבו .. ,"לשונותיו:מקצתואלה ,) 204הע' , 109(עמ'אכמ"ל"שכמובן

ואף-ה'מאוחר'החומרשלובמשקלובכמותוהבחינו ..הבבלי,שבתלמודהבתר-אמוראייםבמרכיביםלעסוק
פשטניתלהפרדהניתןהחומראיןכללבדרך ..בלבד,כמותיתשאלהזואיןבעיקרואבלסימנים,בולתתניסו

המקורידבריהםניסוחביןהאמוראיםבמאמריגםברורבאופןלהפרידאפשראישבד"ככשם ..שכבות,לשתי

במסגרתה'אמוראי'מןמאודהרבה ,)]![להפרדהעקרונימקוםשיש(אע"פעליהםשנוספו'מאוחרות'לתוספות

עפ"יהקדוםגםאבלהוא;קדוםה'סתמא'מןמעטלאומאידך,-נמסרחדשהובמשמעותמאוחרובניסוח
מקשהזוסמןכאןשם),עיין , 204הע' , 109-108(עמ'נמסר"המאוחריםשלובניסוחםבעיבודםתפיסתם,

שלתורתםנקיבאופןבידנויינתנוכךידיעלכאילוהתלמודלסתםמימרותביןהפשטניתההפרדהעל
שהיוכפיבטהרתםאלינוהגיעולאהאמוראיםדבריטיעונו:פירושוזהמכאן,מאוחריםותורתמכאןקדמונים

מטובליםהמאוחריםדבריואפילומסירתם,בשעתמחדשבניסוחםבםהמאוחריםידהלואאלאמתחילה,
השורותלקוראכידועהפשטניות,המסקנותעלמערעראניאףבהרבה,להםהקדומיםבסממניםלפעמים
וניסיוןהפרדתםעלגורףויתורמצדיקאינוובחדשבישןהיסודותשנישלעירובםאני,טועןאולם,האלה,
מלאההצהרהעםלמאוחרים,המוקדמיםביןוהמושגיהסגנוניהריבודהתפתחכיצדמדויקבאופןללמוד

בכלהתלמודוסתםמימרותשלהגרפיתההפרדהעצםזאתלשםולכאן,לכאןהמטיםהטעמיםומהסבירמה

גםהנוסח),כרךערוך,לתלמודבמבואהדיבוראתהרחבתיזאת(עלמאודמועילהמוצאכנקודתוסוגיהסוגיה
ובוודאיהאמורא,מפישיצאכפיהמימראנוסחאתבדווקאנותןאינוהמימרהגבולותשציוןמראשהטעמתי

בלשוןלומרחייבש'אדםייאףהסוגיא:חקרדרךעלבמבואומאוחרים,קדומיםניסוחמעשיבהשמעורבים

מפיהםשיצאוכפיהאמוראיםדבריממשהינןלפנינושהםכפיהאמוראיםשמימרותלומרהכרחכללאיןרבו,'
בצורההמנוסחתהאמורא,שלדעתושלמשוכללספרותיניסוחאלאלפנינואיןהמדרש,בביתלראשונה

פירושיםעליהםהוסיפו(טרםבתלמודונשתקעוונלמדושהוטבעומקובלים,ספרותייםובדפוסיםתמציתית
במקוםאומדרשובביתקבועיםנסחיםשלהואאםביןעצמו,האמוראמןהניסוחנובעאםוביןוהסברים)

'דבריאיפואלפנינואיןחפשי,דבורשלמילוליכציטוטולאמובהק,ספרותיכמקוראליולהתיחסעלינואחר,
צורהשינוייוודאיכן,אמנםהאמורא,דברישלניסוחיםאולניסוחהיאתמידזהבמונחוכוונתנוהאמוראים,'

העשרים,במאההתלמודשלהשונותלהדפסותועדאמירתםראשיתמאזהאמוראיםדבריאתפקדוולשון
מסירתשלעיקרייםשלביםהמהוותברורותתחנותלקבועניתןואחידה,רצופההתהוותשזוהילומראיןאולם

שרמרשללשונווזההנ"ל,דברייעלוהעירזוסמןדבריאתבאחרונהסקרשרמרעדיאלגם ,] 28[עמ'החומר"
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 " According to Sussman, however, such separation is impossible. For :) 222-221עמ'(היסטוריוגרפיה,

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 entirely ןpresentation 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 

] ecent work, admits that there are cases in which 'the Stammaim modified the [Amoraic ~ his more 

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 -

בחייו"):(ייאחתתשמ"אבשנתלאורשיצאבמאמרפרנצוסידיעלהובעהחדשהנטייהשלהתחושה . 59

מאמרואתפתחפרנצוס .) 1הע'רמח,(עמ'הסתמא"שלזמנהאתלאחרהחוקריםביןהנטייהגברהאנוייובימינו

ה'סתמא'שלזמנהייבעייתהפתיחה:לשוןוזולה,בכפוףדיונוהמשךכלאתופיתחהסתמות,מעמדבשאלת

שאמוראיםבש"ס,מקומותעלמצביעיםהקדומה'ה'סתמאבשיטתהדוגליםנפתרה.לאעדייןהבבליבתלמוד
האמוראיםדבריאתלפרשמנסיםמאוחר,מזמןהןשהסתמותהסובריםואחרים,לסתמא;מתייחסיםשםנקובי
נצליחאםאףברםמאוחר.בזמןהנוכחילמקומםשהועברואחר,למקוםשייכיםאועצמםבפניענומדיםהנ"ל
הוכחה,זאתתהיהלאלסתמא,קשוריםשיהיומבליסתמא,אחרישבאיםהאמוראים,מאמריכלאתלפרש

 .שקדמהלסתמאהאמוראהתייחסשבאמתואפשר,אפשרהריהאמוראים.תקופתשאחרהזמןמןהןשהסתמות
לסתמא,"ייקשוריםלתיבותהוצמדה ,) 2(הע'מהןאחתהערות.שתיהמחברהצמידזהרמח):~.למשפט(עמ'לו"

אתלהוציאלפעמיםנדחקיםמאוחרסתמאבשיטתהדוגליםבכך.נצליחאםרבספקייולדעתילשונה:וזו
היוכבראשיורברבינאשלפנילדעתי,להוכיח,אפשרהסתמא.מןלהפרידהכדיפשוטהמידיהאמוראמימרת
הוצמדהנוספתהערה .) 45ציוןידעללעיל,שכתבתימהראהרבינא(עלאחר"במקוםאי"הבכךונדוןסתמות,

מאוחרתשהיאבוודאות,להחליטאיןהתלמו,דמסתםהיאכולההסוגיאאםייואפילולשונה:וזוהמשפט,לסוף

מדרשם.בביתשמקורוייתכןאשי,רבאורבינאבמאמרדןהסתמיומתןהמשאאםואףאשי,רבשללזמנו
דבריהמשךוסוגיא".סוגיאבכלראיהצריךזהדבראולםהאמוראים,שאחרהזמןמןשהןסתמותישאמנם

האמוראיםמאמרילבדוקכדאיכןפיעלייואףהוא:כךההערות,פירוטלשםבהרצאתםהפסקנואשרפרנצוס,
דבריאםכלומר,לספק.נהפךשהוודאילכך,ערךישהסתמא.מןבנפרדגםמתפרשיםהםאםאלו,כגון

קדומהשהיאייתכןאמנםלו.קדמהשהסתמאלומר,הכרחשאיןהריעצמם,בפניכעומדיםגםמובניםהאמורא

שיהאעדספק,מידייוצאיםאנואיןזהבכגוןלזמנו.מאוחרתשהיאאפשרגםאבלההוא,האמוראשללזמנו

עמהבאואלאבלבדכהצהרהלאהובעהזווזהירהאחראיתשיטהאחר."ממקוםזהלצדאוזהלצדסיועלנו
לדעתםראיומיהאדברלרותחואמאכןשנידונותומהסתשעולהמהםאשרנוקביםעיונים

עלהסתמותאיחורשלהסבירותאתדוחהפרנצוסאיןמשמעות.תוספתבהקדמהדבריולובשיםכעתהמחבר!
לגופוואחראימדוקדקבעמלבידיויובחןומקרהמקרהשכלאלארבים,במקומותלונראיתהיאאדרבה,הסף,
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עלשנהשלושיםלפנישכתבבהשגהכברברודיאצלמורגשתלראשונותכמיההשלזונ'מה

אחרשכתבבמהוכן 60אחרןנא),לישנא(פרידמן,ופרקרישגיטין,במסכתסוגיאעלמאמרי

באותהברודינזדמןלאהגאונים,ספרותהואהעיקרישתחומוכחוקר 61ייהגאונים".בספרוכך

שעומדהקודמיםרמזיואולםאורחא.אגבבונגעורקלשמו,דיוןשלפנינובנושאלדוןתקופה
בינתייםאשרהרצאות,שלבסדרההאחרונותבשניםומתממשיםהולכיםבעתידבנושאלדוןהוא

הנושאכיאףהתלמוד.וסתםהרמב"םעלמאמרוהואהדפוס,אוראתראתהמהןאחתרק

ידיעלזהנושאשנחקרכפיובמיוחדהתלמו,דלסתםהרמב"םיחסהואזהמאמרושלהמידי

יותררחבותדעותעלבבירורשםמצביעברודימקוםמכלז"ל,פלדבלוםשמחהמאירפרופ.סור

לשונו:וזהזה,בנושאהתעניינותוברקעהעומדות

המחקרשלביותרהמרכזייםהזרמיםבאחדמצויזובסוגיהפלדבלוםשללדיוניוהרקע

בהפרדתלעסוקהתלמודחוקריהרבוהאחרונותהשניםבעשרותהמודרני.התלמודי

מסוימים,לחכמיםבמפורשהמיוחסיםהחלקים·מןהתלמודשלה"סתמיים"החלקים

החלקיםנתונהשבסוגיההגורסתתיאוריה-שונותבווריאציות-פיתחואףמהםורבים

קיצוניתגרסהלפי-ואףלאמוראים,המיוחסיםהחלקיםמןמאוחריםתמידהסתמיים

המיוחסיםהחלקיםממכלולמאוחרשבתלמודהסתמייםהחומריםשמכלול-יותרקצת

אלאכוללת,כהנחההשיטהאתמאמץשאינואותנומזהירהואאבלכיוון,לאותונוטותמסקנותיועניין.של
בגמראהסתמיהדיוןעללהעירהראוייימןמאמר:באותומדבריואחדיםאצייןובוקבות.מאומצותבבדיקות

יחד,גםהדיוקיםשביודחייתהמשנה,לשוןמאותווהיפוכודיוקומתן,המשא'סגנון ...המשבהשלהרישאעל
עלרמח-רמט); 'מע(,המשנה"שלברישאאמוראיםדיוןכללכאןאיןכבים,אבוואם ...זמןאיחורעלמעידים
הוא,סתמי.כולושהוא ',גחלקמאוחר.מזמןהואהסתמיהדיון ...הראשוןייהחלקבהמשך:הסוגיהמןחלקים

לזמנוקדוםוכו"תלתשה'ש"מלומר,הכרחאין"לפ"זרב);(עמ'האמוראים"תקופתשאחרהזמןמןלדעתי,
ואבויצאנו,לאספקמידיברם ...כךהנוכחיבמקומםאשירבדברישלקביעתםאתלהסביראפשראשי.רבשל

רבהאםהיא,ייהשאלהרנא);(עמ'אחרים"במקומותוכו"'ש"מאלומעיןלדיוקיםמתייחסאשירבאתמוצאים
שהחומריותר,נראהאולם ...שידעונראהלכאורה ...אשירבמאמרלפנישהובאההסתמא,אתידעויוסףורב

הכרחאיןאםזה:כלללנקוטיש"לדעתירנב-רנג);(עמ'יוסף"ורברבשלמדרשםמביתאינובשבחלקהסתמי
עצמם.בעדמדבריםהדבריםרנג-רנד).(עמ'כפשוטה"המשבהאתפירשושהאמוראיםלהביח,ישאחרת,לומר

כשיטהמפתחהמחברלהנ"ל,קצרזמןקדם(תש"מ)פרסומואשר(יימטלטלין"),פרבצוסמאתאחרבמאמראף
שהזכרתיהקשייםייבשללשונותיו:מקצתאלהכדלעיל.הקדמהדבריבההוסיףשלאאלאהסתמות,בבדיקתזו

שקדםהסתמיהמשא-ומתןוביןרבאמאמרביןקשרשאיו-והיאאחרת,בדרך ...הפסקהאתלפרשבדעתיעלה

רבאשלהאמוראי,ייהפירושקלט);(עמ'הסתמי"המשא-ומתןאתנחמןרבהכירלאייואםקלח);(עמ'למאמרו"
שם.עייןקלט-קמ);(עמ'הגמרא"סתםשלהכתר-אמוראי,הפירוש ...נחמןרבבשם

תשובה).פרידמן,(ובתשובתי: XIעמ'שם,האנגליבתקצירועייןלמאמרו,ברודי, 60

61 In my opinion a relatively Iarge number of anonymous statements may be shown to belong " 

to the Amoraic period, on the basis of nained Amora'im whose dicta presuppose them, but caution 

) 12 . is required ... and this is not the place to develop the argument" (p. 6, n . כתבהחוקריםשיטתעל

 " Taking a far more 'radical approach, one could assert that virtually aII the anonymous :) 12(עמ'שם

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 wane . שמיאתשהזכיר(לאחרהמשתמעעל
סוגיותביןהסגנוןוהבדלימקום,בשוםכןכתבתילאכידועלסבוראים,התלמודסתםאתמייחסאניכאילושם)

מו,כרים.מקוםבכלהתלמודסתםדברילביןכסבוראיותמוכרות
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וביןהתלמוד"ייסתםביןלמשלהמבחיניםניסוחיםביסודמונחתזו(גישהלאמוראים

 , 62האמוראים").יידברי

הרמב"םתשובת

הרמב"םמדברינובעת 63פלדבלוםשלעמדתואתבהלהפריךברודישביקשהפירכהעיקר

חייביעלשהבאביאהאיסוריבהלכותהרמב"םשפסקמהעלשהקשו 64לחכז.נילוניל,בתשובתו
ונפסוקערוךתלמודנניח"לאהדברים:ביןהרמב"םוהשיבקידש,כןאםאלאלוקהאינולאווין

התלמודלסתםמיוחדתגישההרמב"םשלבידושאיןטועןברודיגמרא".שלומתןממשאהלכה

האמוראים,משםשהואוביןבסתם,שהואביןבתלמוד,ומתןלכלמשאאלאפלדבלום,שסברכפי

ערוך".ייתלמודכנגדבפסקיולבטלושנהג

ב:טוביאהאיסוריבהלכותדברים.שלבגופםקמעאנעייןהבה

לוקין,הקידושיןאחרשבעלוכיוןממזרתשנשאישראליאוישראליתשנשאממזראחד

לכבלךאיןשממזרותמשוםלוקיןאינןקידשולאבעללוקה,אינובעלולאקידש

גדולכהןאלאשיןידולאקבהלבעילעהקולשימויןאליבייח

באלמנה.

אבייבמחלוקתכרבאשהלכההכרעהעלמבוססזהשפסקהודגשהרמב"םשלתשובתובתוך

ע"א.עחבקידושיןורבא

שמהסימןהרמב"םשו"ח

לוקהבעליקחלאמשוםלוקהקידשאבייאמר

בעללאלוקהבעלאמררבאיחלללאמשום

יקחלאטעמאמאיקאמרטעםנמהלוקהאינו

גרושתובמחזיראבייומודהיחלללאמשום

לולהיותלוקה].שאינובעלולאקידששאם

בכהןרבאומודהליכאוהארחמנאאמרלאשה

משוםלוקהקידשולאבעלשאםבאלמנהגדול

ושניהםחללוהרירחמנאאמרזרעויחללולא

קדשולאבעלשאםרגושתובמחזירמודים

לוקהאינו

התלמודנוסחזה

ע"אעחקידשוין

לוקהקידשלוקהבעללוקהקידשאבייאמר

רבאיחלללאמשוםלוקהבעליקחלאמשום

דכתיבמשוםלוקהאינובעללאלוקהבעלאמר

לאמשוםיקחלאטעםמהיחללולאיקחלא

קידששאםגרושתובמחזיראבייומודהיחלל

לאשהלולהיותלקחתהלוקהשאינובעלולא

גדולבכהןרבאומודהליכאוהארחמנאאמר

יחללולאשלוקהקידשולאבעלשאםבאלמנה

ושניהםחיללהואוהרירחמנאאמרבעמיוזרעו

קידשולאבעלשאםגרושתובמחזירמודים

תורהאסרהליקוחיןדרךלוקהשאינו

דווקא).אחרתאוזולייוריאציה"ולאהגישהלעצםכוובתווכו,'זו"ייגישה(בכתבו 37עמ' 62
להלן.ראה 63

 . 620-617עמ'שמה,סימןבלאו,מהד' 64
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בתשובתו:הרמב"םוכתב

ורבאאבייפליגילאויןחייבישבכלש"ממודיםושניהםרבאומודהאביימודהומדאמ'

קידושיןבלאלאויןמחייביאחתהבועלשכלסברשאבייפליגיבלבדבאיסורכהניםולאו

הבועלשכלסברורבאויבעולשיקדשעדעליהלוקהשאינוגרושתוממחזירחוז[לוקה]

חוזגרושתוכמחזירהקדושיןאחרשיבעולעדהשםמאותולוקהאינולאויןמחייביאחת

קדש.שלאואע"פלוקהבעלשאםגדוללכהןמאלמנה

לוקהאינולאוויןחייבישבסתםפירושולפירבאכדברישםביאהאיסוריבהלכותאפוא,ופסק,

אםאלאחייבאינולאויןחייביכלוסתםממזרתשעלזו,הלכהועלהקידושין.אחרשיבעלעד

בקצרה:הראב"דהשיגהקידושין,אחריבעל

איהתםדפריךוכו'נערותדאלוממזרתליהוקשיאמחוורזהאיןראשונההבבאעלא"א

עכ"ל.יביןוהמביןממזרתקשיאיצחקרבי

(השאלהלונילחכמיהקשווכזה 66יבין.שהמביןכךעלוסמך 65נמרז,בקיצורהקשההראב"ד

הנ"ל):בתשובה

נחוניארביאיבתקשיאמאירר'איומקשינןכו'קנסלהםשישנערותאלופרקבראש

ולדבריומשלםלוקהדאינולןקיימאהאממזרתקשיאיצחקרביאיאחותקשיאהקנהבן

כלל.מלקותביהשייךלאמעולםהספר

חייביאםהנידונהבשאלהכללעוסקתאינהג'פרקרישבכתובותוהמפורסמתהארוכההסוגיה

כתובותמשנתשביןלכאורהבסתירהדנהזוסוגיאלא.אוקידושיןללאלוקיןבעריותלאוין

שלוקהמיהמונהמכותמשנתלביןלואסורותנשיםוהמפתההאונסקנסהמשלמיםביןהמונה

קנס.ומשלםלוקהוכאילו.ופה,פהשמותאותםוהריעליהן,

אג,מכותאג,כתובות

אביואחותועלאחותועלהבאהלוקיןהןואלוועלהממזרתעלהבאקנסלהןשישנערותאלו

אשתועלאשתואחותועלאמואחותועלועלאביואחותועלאחותועלהבא ...הנתינה

אלמנההנדהועלאביואחיאשתועלאחיוועלאחיואשתועלאשתואחותועלאמואחות

ממזרתהדיוטלכהןוחלוצהגרושהגדוללכהןפיעלאףקנסלהןישהנדהועלאחיאביואשת

ולממזרלנתיןישראלבתלישראלונתינהדין.ביתמיתתבהןאיןבהכרתשהן

(ייכאןעולאתירוציבאוכךעלרע"א).לב(כתובותומשלם!"לוקהדאינו.לןייוקיימאוהקשו:

כאןנערה,אחותותימאאפילואמריוחנן(ייר'יוחנןר' 67בוגרת"),באחותוכאןנערה,באחותו

זו.כהלכהנוספתהשגהשםועיין 65

והוצרכתיוידועפשוטייוהדכרד"הע"אעחלכתוכותחידושיועייןכזאת,הרמכ"םעלהרמכ"וחלקוכן 66
קידש",א"כאלאלוקהלאויןחייכיעלהכאשאיןכחכורוכתכהאחרוניםהמחכריםמגדולישאחדמפנילכותכו

כ.טו,לאישותמשנהמגידועיין

לוקה.ואינוומשלםנערה,כאחותווכתוכותקנס,להואיןכוגרתכאחותומכותכלומר,ע"א.לכ 67
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דאמרהיאמאירר'מניהאאמרלקיש(יירישלקישוריש 68 ,)"ובהתרושלאכאןבושהתרו

משלושואחתאחתכלעלשלםצדדידיוןוכוללתומפותחתארוכההסוגיה 69ומשלם").לוקה

חריףאפילוגמיןנמצאע"ב,להדףועדע"בלאמדףהמשתרעתהסוגיהבסוף 7הללו.סהדעות

זו:בקושיאפפארבמפטירובו

דמיקטילגבעלואףבקנסתורהשחידשההואחידושדאמרלרבהלאביי,פפארבא"ל

 72הקנהבןנחוניאכרביאיבתו,קשיאמאירכר'אילה?מוקיםכמאן~תניתין 71משלם

להמתרזנמיהואיוחנןכר'להסבראיהניחאממזרת.קשיאיצחקכר'איאחותו,קשיא

ליה.סביראיוחנןכר'כרחךעללה?מתרזהיכילקישכרישסבראיאלאיוחנן,כר'

לקיש:ריששלתירוצועלבדיוןבסוגיאלעייןישזופפארבקושייתאתלהביןכדי

וכינמיבתואפי'מאיררביאיומשלםלוקהדאמרהיאמאיררבימניהאאמרלקישריש

בשבתוטבחגנבוהתניאולאליהליתומשלםמתליהאיתומשלםלוקהמאירר'תימא

רבידבריוחמשהארבעהתשלומימשלםוטבחוהנסקלשורגנבזרהלעבודהוטבחגנב

ירמיהרביאמרלהואמרייוחנןא"ריעקברביאמרעלהאיתמרהאפוטריןוחכמיםמאיר

בטובחאמרייוחנןדרבימשמיהחבורתאוכלאילעאורביאביןר'לקישבןשמעוןר'אמר

מתליהאיתומשלםלוקהמאירור'עצמוידיעלבטובחלעולםאמררבה ..אחחידיעל

משלם.דמיקטילאע"גבקנסתורהשחידשההואדחידושהניושאניליהליתומשלם

ר'כתובותשמשנתסוברלקישרישלקיש.דרישאליבאהתירוזשלבהקשרבאים 73רבהדברי

יש-ומשלםלוקהשאדםסוברמאירר'אםוהקשו,משלם,הלוקהאףשלשיטתוהיא,מאיר

מלשלםפטוריםמיתותשחייבימשנתנוקבעהולמהומשלם,מתשאדםגםסוברשהואלומר

וכדבריומשלם,מתאינואבלומשלם,לוקהשאדםסוברמאירשר'אפואלומרקרוב 74זה?קנס

וטבחכשגנבגםוה'ד'שלבקנסחייבשאדםמאירר'מדבריהקשוזהעלבמפורש.המשנה

רבה.חולקזהתירוזעלאחחידיעלשטבחאמרוראשוןבתירוזומשלם!מתוהריבשבת,

ששוניםאלאומשלם,מתאדםאיןסוברמאירר'כללבדרךאמנםעצמו.ידיעלבטובחלעולם

פיעלאףבקנס,תורהשחידשהחידושוזההם,קנסשהריומכר,טבחגנבשלוה'ד'תשלומי

משלם.-שמת

הדיוןוכלו??פותה,אונסשלבקנסעוסקתכתובותמשנתגםשהרימאוד.קשיםהדברים

אפשרואיומשלם.מתשאינו.המשנהאומרתמדועמאירדר'אליבאלתרזאלאבאלאהזה

עיןמאוהוומפתה.אונסשללקנסהדיןאותוקבלתללאומשלםמתוה'ד'שלבקנסלומר

לוקה.ואינומשלםהתרולאמשלם,ואינולוקההתרוכלומר,ע"כ.לכ 68
ע"כ.לג 69

דידהואליכאאמוראיםוכמהלקישכןשמעוןור'יוחנןור'עולאיישהריכתשוכתו;הרמכ"םשכתכהוא 70
תא".מתניכהאובתנונשאו

ע"כ.לד 71

ע"א.ל 72

שם. 48והע'רמועמ'השלם,דק"סראהרכאהגרסהעל 73
שכלדיןכיתכידישמיתתוכנפשושמתחייכמפניקבסלהןאין ...כתועלהכא ...קנסלהןשאיןייואלו 74

יעבש".ענושאסוןיהיהולאככ)כא,(שמותשב'ממוןמשלםאיןכנפשוהמתחייכ
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באהכולההסוגיהשבסיוםבתוספתורקה.עצמיהגס,והוןבלשגלוייםהושיוקפגם

דבריאתלפרשדרךרש"ימצאלאאתרעלובמקומהזו.לקושיאלהתייחספפארבבשםהגמרא

שם:רש"יפירושלשוןוזההסוגיה.בסוףפפארבלדבריבהפנותואלאשםרבה

ליהפטרוקאהואקנסנמידמתניתיןבתוקשיאמאירדרביאליבאלרבהפריךולקמן

אבתו.

בתירוץלהקשרםכללמותאמיםרבהדבריאיןוכאילוהיא,חמורהקושיהדבתוקושיהאכן,

וע"ב,ע"אעאקמאבבבאגםבארבהדברישלפניומתן,המשאכלוהנה,דכתובות.מתניתין

היאשהעברהאומרהייתידמיסתפינאולולאשם.באיםרבהדבריואיןשונהשםשהסיוםאלא

קושיה,עליהםאיןבמקומםושםרבה,דבריאףשנוייםהמעבירשלקמאובבבאקמא,מבבא

 75כתובות.למשנתמתייחסיםשאינם

שלמה,סוגיהסוקרהואבחינות.מכמהמיוחדע"בלהבדףפפא"יירבשלזהדיבורסגנון

לה"מוקיםכמאןיימתניתיןהשאלהעצםשבה.התורפהלנקודתלחזורכדיומורכבת,ארוכה

לקיש,ריששלהאוקימתאבהקשרבאיםרבהדבריאמנםאחת.בבתועונהשואלתנמצאת

סברהמשנה,אתלייחסהדרךאתשחסםעצמו,רבהאוליאבלמאיר.כריהמשנהאתהמעמיד

זה.תנאלחפשפתחומכאןאותה,שנהאחריחידשתנא

ממכות.הקושיהוסרהומשלם",לוקהייאדםהסוברמאי;רכריהאוקימתאהיאהמוצאנקודת

כמותו.אינהבתוהפוטרתהמשנהלכןומשלם,מתשאדםגםסוברמאיררירבהלדעתאולם

הכיפוריםיוםאתעושההיההקנהבןנחוניאריייתניאשנינו:הפרקשלהראשונהבסוגיהלעיל,

כתרברת,הגארבים,ארצר =( 15עמיח"ב,בגיארביקההגארןשראליבשאלתישזרלאפשררתרמזרשמא 75

דמקטילגבעלדאףבקנסתנרר]רהשחדשההראחידרשרבהדאמיהאיירששאלי :) 109עמירפז,סימןהתשרברת,
בקנסרלאקאיינעררתראילרבקבסדלאראינרכךקאמי?רעשםמרצאגביארקאמיהנעררתראילרבקבסמשלם,
רכר:נקא]יי"דיליקנסרהידירמשלםטבחרעלקטלאדחיבבשבתרטבחגרנב,לעביןאלאקאיירעשםמרציא
מביעההשראליםשאלתשמאארלםהגארן.שבדבריהסרגיהמהצעתללמרדראיןקררע,דלהלןשההמשךרחבל
תשלרמיעלמרסביםרבהשדברימשיברהגארןכתרברת.בסרגייתאלהרבהדבריאתללמרדכיצדהתמיההאת

רבהייפררש,להפך:שכתבגינצבררג,ר"לעל(רתמהנינעררת!אלרשלרמפתהארנסקנסעלרלאבלבדרהידי

מהגמרא"!שמרכחכמררמשלםמתקנסבכלדעתרלפיברדאיאבלבשבתרמכירהטביחהלעביןדבריראמר
הדבריםאתהשאיראלאפיררש,שרםשםכתברלאהגארניםבארצרזרהערההביאלארלרין ; 13לשרי , 15נעמי

מהקרשיהאשרע"ב,להבדףפפא"יירבדבריאתהגארן,גרסלארכןגרסר,לאשהשראליםלשער,ראריסתרמים].
ישע"בלהבדףהללרהדבריםגרסתרללאהקנסרת,כלעלערליםרבהשדברימהגמרא"יימרכחשםבתרעל

בלב,דרהידיתשלרמיעלערליםרבהשדבריהראהגארןשלרתיררצרע"ב.לדבדףאתרעלזרבקרשיהלררן
(כנראהמקרבצתרבשיטהפפא"!יירבדבריגרסשלארמכאןקשיא,לאבתרעלרכברכתרברת,משבתעלרלא

ארקמתיהלשנרייקאילארבהפיררשכריעצמרידיעלבטרבחאמריירבהאשכנזי):בצלאלריהמחבר,מלשרן

מאיךכלהרלקמןעלהרכדפריךלעילדאקשינןדבתרקרשיאטפיאלימאלדידיהדאדרבהדלעילדר"ל
לרקהליהאיתבקנסאפייכריליהאיתרמשלםלרקהרר"מקאמרדהכילפררשיהכאיכליבןרהרהיבשמאק

שישלםתררהדחדשההראדחדרשהירדירמילשתדאקנסאבישרליהליתרמשלםמתרמשלם
הריאלפתהמנסרדארגרןכאקנסשארלבאמשלםדמקטילדאע"גלמימראיכאהלכךכ"כ
תארליהרמי ...לכךרראריהנערהאתשעינהמפניהנשירערנייהאמדילדךכלכדרשח
 ... ] !ניינתמתרדבשיאיימקרלדהבאדרבאליךפריןמדלקאשרפירהאיל

מתניילתררצימהדר'דקאדמשמעטערתרהראכריבטרבחלערלםרבהאמרז"לרש"ימפיררשינרסחיבמקצתריש
רכדכתיבנא':לערלםבהרדליתז"לרש"ימפיררשידרקניבנרסחיאיתארהכיןרכרכתיבנארליתא

 81הבבליבסרגירתהתלמרדרסתםהאמרראיםלמימררתשרב

בנפשומתחייבהכיפוריםיוםאףהתשלומיםמןופטורבנפשמתחייבשבתמהלתשלומים,כשבת

ללוקהבנוגעמהמבתו.קושיהואיןומשלם,מתאדםאיןלדעתוובכןהתשלומים".מןופטור
הניפוריםוביוםשבשבתמאומרולדייקשניתןאומרורש"יבמפורש,כךעלשמענולאומשלם?

שמענו,לאומשלםכרתחייבאבל 76ומשלם.לוקהכלומרכן,הדבראיןבמלקותמתשלום,פטור
מוזרההצעהובכן, 77ייאחותו".קשיאכןאםמלשלם,פטורבכרתשהואהכיפוריםיוםאדרבה,

עלאלאאליויוחסלאומשלם,לוקההדבר,עיקרהקנה.בןנחוניאכריהמשנהאתלהעמידהיא
יאיןאלאכמשנתנובמפורשלואיןממש;דבריואתנוגדומשלם,כרתאח;רח'יבעיקרדיוק.ידי
בלבד!ומשלםימתאדם

בסוגיהנמצאיםפפארבשלזהשבדיבורהרמזיםרובכיאםיצחק.לריבאיםאנומכאן

שאיןבש"סהרווחתיצחקרילשיטתהמכווןיצחק"ייריברמזהדברכןלאשלפניה,ובזוהנידונה

כריתותשחייביהקנהבןנחוניאכריסובריצחקשרילהניחטעםואין 78כריתות,בחייבימלקות

שאיןוסובריצחקריחולקבזהמכות,שבמשנתכרתחייבישללמלקותואשרמלשלם.פטורים

מכותומשנתהיא,יצחקריכתובותמשנתייאחותוי.'קושייתאפוא,סרה,כריתות.בחייבימלקות

המשנהאתלהעמידהניסיוןמןחסרהעיקראולםיצחק.כרישלאהיאבכריתותמלקותהמחייבת
חשבנופיהשעלהסברהעצםוהיאומשלם",לוקהייאדםסבורשהואשמענולאש!ירייצחק,כרי

מאי;ךריאתשיחליףתנאכלאצלמחפשיםאנוכמותהובוודאימאי;רלריהמשנהאתלייחס
איןיצחקריאצלואילוחיצונידיוקידיעלאלאזוסברהמצאנולאהקנהבןנחוניאלריוהרי

הסברותכלהרי 79הלוקים.לאוויןחייביכלדהיינוממזרת",ייקשיאולכן,זה,לדיוקמקוםאפילו

רבהדבריעלהקושיהאתלקבועאלאכולוהדיבורבאולאומוקשות,מלאכותיותזהשבדיבור
בשתיקה.עליהלעבוראפשרשאיאמיתיתקושיהוהיאבסוגיה,שבמקומם
ממזרתליהייוקשיאהרמב"ם:עלהראב"דשהקשהמהיסודהםממזרת"ייקשיאהגמראדברי

הואהדיןאםכלומר,'יביןי.'והמביןממזרת,קשיאיצחקרביאיהתםדפריךוכוינערותדאלו

מה-ובעלקידשכ,ןאםאלאאחריםלאוויןובחייביבממזרתמלקותשאיןהרמב"םשפסקכמו
שלאומפתה,באונסמדוברהריבכתובותכאןולוקה,בקידשנאמרבמכותכאןיצחק?לריקשה

ומשלםלוקהדאינולןקיימאהאממזרתקשיאיצחקרביייאי 80לוניל:חכמיהקשוכמותוקידש!

הסוגיהקושייתאתמקשיםאנוכיצדכלומ;ר 81כללי.'מלקותביהשייךלאמעולםהספרולדברי

(=דבריהרמב"םדעתלפיכיבממזרת,יצחקדריאליבאומשלם"הקולדאינולןקיימאייהא

קידש.לאשהריומפותה,אנוסהבממזרת,מלקותאיןהספר)

הכפרריםירםמדקאמרכר'מא,דירמשלםלרקהבמיליהדאיתהקנהבןנחרניאכר'ייראירש"י:לשרןזה 76
לאררמלקרתמשרםאבלאסרן,דאסרןרמג"שביהדאיתכרתרמשרםמתשלרמיןדפטררהראהכפרריםירםכשבת,
בקנסי:אפייליהליתרמשלםרמתהראדידיהרמשלםלרקהליהדאיתנמירמתניתיןפטרלאביהדאית

 .)י"שר(כרת"משרםליפטריהליהפטרלאמלקרתדמשרםנמינהיאחרתר:ייקשיא 77
הירבכללכריתרתחייביארמריצחקרבידתניאליכאכריתרתבחייבימלקרתדאמרהיאיצחקיירבי 78
עמ'כאן,לכתרברתהשלםבדק"סרהנסמןע"ב,ז(מגילהבמלקרת"רלאבכרתלדרנהבאחרתרכרתיצאתרלמה
רנר).

משנה(מגידבהן"רכירצאלאריןחייביכלרשארדכארפצרערמראבילעמרניהדיןרהראממזרת,ייקשיא 79

הרמב"ן).בשםבטרביאהאיסרריהלכרת

הראב"ד.להשגרתלפעמיםהזהרתבשאלרתיהם 80

 • 618-617עמישם,בלאר 81
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אדרבה,ממזרת."ייקשיאלומרצריךפפא"יירבהיהלאהרמב"םשיפתשלפיפוענתזוקושיה

לוקה.ואינוקידשלאכיקנסלהישממזרתבשופ,ייצחקכר'משנתנואתלהעמידאפשרהיה

שלהראשוןבנוסחכןואמנםזו,קושיהממנונעלמהשלאלוניללחכמימשיבהרמב"םוהנה,

קידושין.ללאגםעריותשלבלאוויןקותלמשישביאהאיסוריבהלכותפסק 82תורהמשנה

הנאמרונשארבכתובות,הנאמרמןזושלמההלכהלהוציאשאיןבו,וחזרפקפק,כךשאחראלא

לשונו:וזהעוררין.ללאהלכהבקידושין

ככםגדוליםוחכמיםהרבהבהלעייןהיאראויהודאיוהקושיאהשאלהזאתתשובה.

והנוסחאימיםכמהזהבדברעמדתיהספרשחברתיובשעהזהדברעליהםשיקשההם

כפיבהכתובהיההעתקתיהולאמלבישהקצתיהתחלהשחברתיההילדההראשונה

לאויןחייביהבועלשכלנערותדאלומשנהדהאייצחקדר'אליבאהזאתמההלכההנראה

ולאשמעתילאהספריםמןושמועהשמועהכלודקדקתישהעתקתיובעתלוקהבהתראה

הכלהקפסונורוךודעמליחתננלארתימאוזוקושיאעלסמכתי

אמוראיםוכמהלקישבןשמעוןור'יוחנןור'עולא.שהרימראגלשמתןואשממ

שרבילומרוישזהבדברחולקיןמשנהחכמיגםמתניתא.בהאונתנונשאודידהואליבא

 83באחותושהמחלוקתעולאאמרשהריבאחותודעולאכסבראבממזרתליהסביראיצחק

אתהשאילפיבממזרתליהסביראדהכיאפשריצחקרבי(היא)כךבנערהולאבבוגרת

בקידושיןוזאתעליהילקהבלבדבבעילההאשהזאתשנאמ'עדלאויןבחייבי[לחלק]יכול

 84קדושין.בסוףשםשנתפרשכמובלבדגדוללכהןאלמנהאלאובעילה

סוברשהמקשהמלמדממזרת"ייקשיאכןשאמנםבכךלונילחכמיקושייתאתדוחההרמב"ם

והרמב"םגמרא",שלומתןיימשאאלאזהאיןאולםקידושין,ללאלאוויןבחייבימלקותשיש

 85לו.מנוגדהגמראשלומתןשהמשאאףערוך"כ"תלמודלפסוקמעדיף

פלךבלוםעלברוךישלערעורו

משאמפניערוךתלמודלדחותאיןמתודית:נוסחהמוסרשהרמב"םנדמההיהזובתשובה

התלמו,דלסתםמכווןכאןגמרא"שלומתןיימשאשאיןומראה,ברודיובאגמרא.שלומתן

היא.לאהתלמוד.סתםכנגדהאמוראיםכמימרותמכריעשהואעצמוהרמב"םהצהירוכאילו

בפרט.זותשובהובלשוןהראשון,הנוסחבמאמריבכללעליועיין 82
דאחותו.שהמלקותוברמ"ה:עוזכבמגדללהיותצריךבוודאי 83
 • 619-618עמ'שם,בלאומהד' 84

עלהקושיאתימנעכךידיועלבממזרת,אחרתירוץלתרץשאפשרמראההרמב"םדמילתאולרווחא 85
ממזרתיתרץיצחקור'ממזרת,משוםלוקהאינוומפתהשאונסכרמב"םיסבורהואאףיצחקר'דהיינו,פסקו.

טועןהרמב"םלוקה.ואינוומשלםנערה,בממזרתוכתובותקנס,להואיןבוגרתבממזרתמכותכלומר,כעולא,
דיבררבהשהריבסוגיה,דחוקזהשתירוץאףומתן,משאלפיפוסקיםאיןבפועלכזאתאפשרותשישזמןשכל

קבעהעצמהשהגמראוכפייצחק,לר'אוקימתאלמצואמנסיםאנודידיהואליבאלקיש,ריששיטתבמסגרת
נמיהואיוחנןכר'להסבראיייהניחאבקלות:אוקימתאלמצואניתןתמידלקיש,רישמסגרתעלנוותרשאם
אומרהרמב"םליה".סביראיוחנןכר'כרחךעללה?מתרץהיכילקישכרישסבראיאלאיוחנן,כר'להמתרץ
יצחק.ר'עלהקושיהסרהאזינעולאאלאיוחנןכר'ולאלקישכרישלאשלישית,אוקימתאנעשהשאם
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אותוואילוהתלמוד".סתםדבריואינםפפאלרב 86כתובותבמסכתמיוחסים ...הנדחיםייהדברים
הנוכחילענייננוייהחשובהתלמוד!סתםדברי'הם'הםכמותוהרמב"םשפסקערוך"ייתלמוד

בהסתמךמסיק,ברודי 87התלמוד".סתםדבריה~פיהםעלמוכרעתשההלכהשהדבריםהוא

הרמב"םהתכווןשלאהרמב"ם,שלההלכתיתהמחשבהדרכיבספרולוינגריעקבשלדיונועל
ייהגורםומתן.משאלכשלאלאדווקא,דומלתהסתםשלומתןמשאבסמכותלהקל

בסוגיהתפקודםהואשוניםתלמודייםדיבוריםשלמשקלםלקביעתהרמב"םבעיניהמכריע

 88ידועים".לחכמיםמיוחסיםאואלמונייםהיותםולאשי;'פ]משאומתן.[כלומר,

שלפסיקותיוביןשקישרבמהפלדבלוםעללערערהואזהבמאמרברודישלעיסוקוכאמור,
דברישלהפחותערכםעלהרמב"םשלבתודעתולשמשהייתהשעשויהגישהלביןהרמב"ם

נאמרשהריפלדבלוםלדבריה;כרכההיאהרמב"םבתשובותשמהסימןואותוהתלמוד,סתם
שהעמידכפיגמרא",שלומתןיימשאפניעלבפסיקותיוערוך"ייתלמודמעדיףשהרמב"םבה

סתםשלערוךתלמודכנגדםראיומאשלומתןמשאהואאםברוד,ידעתכךואפילו,לוינגר,
 89ברודי:שללשונווזההתלמוד.

ממעיפאוהתלמודשלמסוימיםמחלקיםבפסיקתומתעלםהרמב"םשאיןלהראותאנסה
 ...התלמודיהדיוןבמסגרתתפקודםאופןבגללאלאסתמיים,היותםבגללבחשיבותם

המחשבהיידרכיבספרולוינגר,יעקבהיהבבהירותעליהשעמדידיעתימיפבלפיהיחי,ד

 " ...הרמב"םשלההלכתית

הבהירשלא.מאודתמוהפלדבלום,שלגישתואללדחותבאיםהללושהדבריםמתוךוהנה,
זותשובההריבה,סברומההרמב"םשלזולתשובהעצמופלדבלוםהתייחסכיצדברודי

אותההזכירפלדבלוםשאףגליברישברודיהדגישלאובכללשיפתו.כלפרכתלהיותאמורה
מהלךאתיפהלשקףכדימסוימת,בהרחבהפלדבלוםשללשונואתנביאדברו.את'עליהואמר

מחשבותיו:

גדולשח?קסבראוידעכמהעדלהרמב"ם:בנוגעשאלותשתילשאולניתןזהלאור
הואהאםשכזה?לחומרגישתוהיתהומהאש,ירבברלמרמאוחרהואהסתמימהחומר

כפיהזניחהואווקבלהוהגאוניםכפירושיבושראהאוהגמרא,שלסמכותהאתלוייחס

דעתו.הכרעת

בנוגעהרמב"םעלשהקשוהקושיותכלאתלבדוקהיאזובעיהלפתרוןהדרכיםאחת
היסוד,ילחומרבסתירהעומדיםאלופסקיוהאםהתלמודי.לחומרבהתאםשאינםלפסקיו

סוגיאתנסווגואםהסתמי?לחומרביחסרקהיאשהסתירהאובשם,הנקובהאמורא,י

אתלבדוקישכלשראשיתודאיהנ"ל.לשאלותבנוגעמסקנותלאיזולבאנוכלהקושיות

ע"ב.לה 86
הידועיםהתלמודנוסחיבכלומתאשרהרמב"ם,תשובתבתוךבבירורשמצוטטייכפיוהוסיף: , 44עמ' 87

פיהם"עלמוכרעתשההלכהייהדבריםהםמהפירש.ולאסתםוההקשר".הסגנוןפיעלצפויואףשעה,לפילי
התלמודסתםדבריאיננוהערוך"ש"התלמודלומרצריךאתההרמב"םמדבריהתלמוד"?סתםיידברישהם

התלמוד.סתםבדברישנתפרשהכפיורבאאביימחלוקתאלאגרידא,
 • 44עמ' 88

 • 42עמ' 89
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מקומות,אלובאישרקעקא,דאאבלאלו,בבעיותבמפורשדןהואאםהרמב"ם,ספרות

משוםתלמודימחומרהסתייגותנזכרתאברהם,ריבנושלובהערתולמשניותבפירושו

כלליותמסקנותאלומהערותלהוציאואיןהוספות,סתםאוהגאוניםפירושרקשהוא

עלאורתפיץהחזקההידשלומקיפהקפדניתבדיקהרקהסתמי,החומרלסוגייחסועל

הנ"ל,הבעיות

נגיעסתמיחומרשלסוגיםאלהאיעםהתחשבלאשהרמב"םלמסקנאנגיעאםוהנה

חשוב,יותרשעודמהאלאשברמב"םבעיותהרבהשלכללילפתרוןרקלאכךידיעל

בהתאםודעותהלכותלבירורהתלמודבמקורותלהשתמשאיךעקרוניתגישהלנסחנוכל

הרמב"ם,שללדרכו

שלבגדרעתהלעתהןמסקנותיולפיכךהחזקה,שבידההלכותשלקטןחלקרקבדקתי

פסקיועלהקושיותאלובדוגמאותשבידי,מהחומרדוגמאותרקכאןאציגבלבד,השערות

שהואהואהחומרמניתוחשמתבלטמהסתמי,חומרשלשוניםבסוגיםיסודןהרמב"םשל

שערתיזהיסודעלהאמוראי,מהחומרההגיוניתבאיכותואוהספרותיתבצורתושונה

 90שכזה,מחומרהיוצאותהמסקנותעםהתחשבלאשהרמב"ם

מיעטשהרמב"םשאפשרכאן,האמורעלמוסבתההערההערה,פלדבלוםהציגהזהבמקום

מהחומרההגיוניתבאיכותואוהספרותיתבצורתוהנושכ"שהואהסתמיהחומרבסמכות

אלאהאמוראי,מהחומרשונהינואהסתמיהחומרשאםהטעיםהואבהערהואילוהאמוראי",

וזהכמותו,פוסקאלאבסמכותומקלהרמב"םאיןהאמוראי,החומרשלוכאיכותוכצורתוהוא

 91שבפנים:ה;כסקהס'וםשלהמשךמעיןשהואלשונו,

ומתןמשאעלאותויבכרהרמב"םערוך",ייתלמודשלבגדרהואאםסתמיחומרכי

קושיאעלסמכתיולאשמעתילא .. ,"כותב:הואלוניללחכמיבתשובתואמוראי),(אפילו

פניםכלועל ..גמרא,עלומתןממשאהלכהונפסיקערוךתלמודנניחלאואמרתיזו

נרדמים),מקיצי(הוציייםבמרהתובושת ," ..הלכה~.נפסוקומתןמשאמדברילא
אמוראיחומרבהכרחאינוערוך"ה"תלמוד , 618עמישמה,תי ',בכרךתש"הירושלים

גםריהתלמו,דלמ"מהרמב"םשליחסועלאמוראי,כןכנראההואשםהמו"מומאידך

לאשהואאלא , 155מעמיהרמב"ם,שלההלכתיתהמחשבהדרכילוינג;ריעקבשלספרו

וסתמא,אמוראישללסוגיםהחומראתמנתח

שלומתןו"משאערוך"ייתלמודואזכוריתשובה,לאותהבנוגעפלדבלוםשלופרשנותוקריאתו

ייתלמודעלהרמב"םסמךשכאןלומרברודי,שלבמאמרוהבאיםכאלהממשהםשבהגמרא"

ונימקאמוראים,דבריבעצםשהיאגמרא"שלומתןיימשאודחההתלמו,דסתםשלערוך"

נאמרכברברודישלחידושושעצםהדבראירעכיצדובאיכות,בצורההדבראתפלדבלום

מהם?ולהוציאלדחותםבזאתאומרשברודיפלדבלוםשלדבריובאותם

קיב-קיג,עמי 90

 • 9העי 91
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שלבעמדתודיוניואתפתחבואשרברודי,שלבמאמרוהואאףנמצאזוחידהשפתרוןדומה
למאמראףצייןבהמשךגיטין,מסכתעלפלדבלוםשלבספרוהנאמרפיעלוהרמב"םפלדבלום

הלשון:בזהומוסיףפלדבלום,שלהנ"ל

בשעהממנישנעלםזה,מאמרשלקיומואתלישהזכירוהיובלספרלעורכימודהאני
המחב;רצייןאףמאמרלאותוקיג)(עמי 9בהערהמאמרי,שלהראשוןהנוסחאתשכתבתי

חומרפיעלהרמב"םפוסקשלעתיםלהלן,בהרחבהשתידוןהרמב"םתשובתסמך"על
 92אמוראים,לדבריבניגודאףסתמי

כתובוהיהעצמאי,באופןברודיידיעלנאמרהרמב"םתשובתפיעלהחידושמעתה,אמור

עלהודעההוסיףמכבר,כןפירשפלזבלוםשאףלושנודעולאחרמאמרו,שלהראשוןבנוסח
שלשיטתוסתירתשזוהיהמטעימההמאמר,שלהרטוריקהכלאולםמקדימה,בהערהזאת

השיטין,ביןאובמפורשזהבמאמרבנאמרמתנוססתהיאועדייןממקומה,זזהלאפלדבלום,

בנדיקט,שללספרוגםבקצרהמאמרובמהלךברודיהתייחסלוינגרשללספרומלבד
פלדבלום,שלממאמרויותרהמפותחאחר,מאמראולם 93התלמודי.'מןסטיהללאייהרמב"ם

ברודי,שלמדבריוכלילנעדרהנידון,לנושאכולוהמוקדשיות;רמשוכללאףלומראפשרואולי
דודשלהמפורטלמאמרוכוונתיכמעט,שנהעשריםזההמעייניםלרשותועומדלאורשיצאאף

בהלכהי.'ממקורותיוהרמב"םשליייסטיותיויסייקס,
עלביקורתורשתאתפרשואףלוניל,לחכמיהנ"להרמב"םבתשובתהואאףדןסייקס

לפעמיםלנכוןראהשהרמב"םהטיעוןדהיינויתידותיו,אתבהםתמךשברודילוינגרדבריאותם
סייקס:שללשונוזה 94ומתן,המשאמןלהתעלם

דברלביןמפורשותהנאמרדברביןכאןמבחיןשהרמב"םנראהראשונהבהשקפהוהנה
זהומתוךכההתשובהאתלוינגרהביןכברואמנם,גמרא,שלומתןמשאמתוךהמתגלה

שלוהבנתופירושולפיכיכאן,עדראינואשרהרמב"םלדרךמפורשמקורמצאהוא
ומתן,א V!מבגדרהואהפירושיהחומרואילוערוךתלמודבחינתהםהמקורותלוינגר,

לוינגרכמובןוהנהאותו,המפרשומתןהמשאפניעלהערוךהתלמודאתיבכרוהרמב"ם
בהחלטאשרשונות,סוגיותבשתיהואהמדוברבתשובהשהריגדולהקפיצהכאןעושה
מצאנולאעצמה,הסוגיאבאותהלפירושמקורביןלהבדילאךחלוקות,שהןלהגידניתן
 95זו,בתשובהמקורכל

 , 3הע' , 39עמ' 92

משוכלליםפחותאךדומים,מחשבהייקוויוהעיר:לוינגר,שיטתאזכוראגבלושציין , 10הע' , 42עמ' 93
בנדיקט."הרבשלמאמריובאוסףמקומותבכמהלמצואניתן

יעקבהיהבבהירותעליהשעמדידיעתי,מיטבלפיייהיחי,דבהרחבה:לוינגרדבר.יאתמביאברודי 94

 .) 42(עמ'לוינגר"
שלספרועלביקורתבמאמרתא-שמעישראלזאתטעןשכברסייקסמוסיף 25בהערהקלה.עמ' 95
להסתייג"ייישעמודאותובסוףסייקס),התכווןלזאת(וכנראהספקאיןד"הראש 143עמ'תא"שמעעייןלוינגר.

בעמ'קלו.לוינגרעלסייקסשלביקורתוהמשךועיין . 144בעמ'המאמרסוףעדוכו',
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הרמב"ם,שלתשובתופרשנותלגביעליונהממדרגהחשיבותבעלמקורעלסייקסמעמידעוד

בןאברהםריבתשובתמדובר 96בענייננו.הרמב"םעלאחריםבדיוניםבהשימושראיתיוטרם

 97ראב"ם:לשוןוזההנידונה.שבתשובההרמב"םללשונותבמפורשהמתייחסתהרמב"ם

מוכחנערותדאלווהמתןהמשאשאיןסוברזצ"למארישאבאשדמיתמדבריךויראה

הואעניניהם.הםשעמוקיםדבריו,·עניןזהאיןהיא,ולאקידושין.בלאלוקיןלאויןשחייבי

ישההלכהוזוהואילקידושיןבלאלוקיןלאויןשחייבימוכחתהלכהשזואע"פאומרז"ל

ראויאיןעניניהוביאורהמשנהבתירוזואמוראיםהתנאיםביןוחלוקהומתןמשאבה

לקישבןשמעוןורייוחנןורישעולא ..ערו;ןתלמודולהניחההלכהבפסיקתעליהלסמוך

הביאהתלמודמצינווכןבענינהחולקיןמשנהחכמיוגםהמשנהזובעניןונתנונשאו

וריעקיבאורימנסיאבןשמעוןוריוחכמיםמאיררביכגוןהתנאיםמחלוקתבתירוצו

מרובהומתןמשאדיליהוגמראהמשנהשבזולבררזהכלהקנה,בןנחוניאוריישבב

חייבישלמלקותבעניןההלכהפסיקתעללסמוךראויאיןולפיכךתותרבקולחמו

ויפהקשהמקוםודאיוכויחולקיצחקשרילומרישז"לשאמרמהולענין ...ממנהלאוין

השואליםכבודמפניהפרקיםראשיאלאבהםמסדולאסתומיםז"לשדבריובוהקשית

לרבהפפארבשהקשהלפיונאמרבהםנרחיבלכבודךהדבריםשנסתפקולפיאנחנואבל

בתשלומיןמחייבמאירדריפירושבתוקשיאמאירכריאילהמוקיםבמאןמתניתין

בתשלומיןפטרנחוניאדריפירשאחותוקשיאהקנהבןנחוניאריאיפטרובמתניתין

אחותודפטראע"גיצחקדרי[=פירוש]פירשממזרתקשיאיצחקכריאימחייבובמתניתין

בועלשכלליהוסביראזהבדברחולקיצחקשרילומרויש ...מחייבבממזרתממלקות

ראב"ד] =[אברהםריבדבריראינוכןוגם ...וכוי 98 "באכלוקהבהתראהלאויןחייבי

מג).סימןאברהם(ברכת ...ז"למאריאבאעלשהקשהז"לבקושיאיהונתןרישלרבו

ראב"םדבריבהבנתלהוסיףלינראה 100לוינגר.שיטתכנגדאלו 99ראב"םמדבריהסיקסייקס

כתובות,בסוגייתהדעותוריבויהמחלוקותעלהדגשאתולשיםהרמב"םשיטתאתשפירשבמה

פפארביצאתורהשלבמלחמתהממנה.לדייקשנרצהדיוקכלשלמחשיבותוהמפחיתים

כרבאסובריצחקשריוהניחלקישכרישמתרזשרבההניחכךולשםשיכול,כמהלהקשות

יצחקשריאוכעולא,סובריםיצחקורישרבהאפשרגםאולםבקידושין.אבייעםבמחלוקתו

אביי.לפניקושייתואתהקשהפפארבוהרייחלל,לאמשוםלוקהקידשלאשאםכאבייסובר

ההתייחסותאתכוללחלקאותושאיןאלא ,)בטו,ביאה(איסורימשנהבמגידמובאממנהשחלקאף 96
הנידונה.הרמב"םתשובתללשוןהמפורשת

יהונתן,רבינואת(הזכירלונילחכמילשאלתהואאףהמתייחסהבבלי,דניאלר'שאלתעלשהשיב 97
זצ"להרבפסיקדקאייהאיהשאלה:תחילתהיאוזוכידוע),אלו,שאלותבכ"דלונילחכמיהעומד'בראשהוא

אלובפרקדאקשימהאז"להכהןיונתןר'עליווהקשהקידשהאםאלאלוקהלאויןחייביעלהבאאדםשאין
במאןמתניתיןמשלםמיתהבמקוםואפילובקנסתורהשחידשההואחידושמאירדלר'דסבררבהעלנערות
קימאדהאממזרתקשיאיצחקכר'איאחותוקשיאהקנהבןנחוניאכר'איבתוקשיאמאירכר'אילהמוקמה

 ".ושקידאלשייפעאעליהןלוקהדאיןלן
הרמב"ם.מתשובתשמענושלאחדשהנימהזוהי 98
יותר.מצומצםבהיקףאצלוהמובאים 99

קלו-קלז.עמ' 100
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מלפסוקמונעפפארבשלמשמושבאוקושיותשלומתןבמשאהטמונותהאפשרויותריבוי
דחההרמב"םולכןערו;ןתלמודנגדוכשעומדבו,המובלעותההנחותאחתפיעלהלכהולקבוע

ערו;ןכתלמודופסקפפא,רבשלומתןהמשאאת

התלמודגוףעלהוספות

לדבריפחותהסמכותהעניקשהרמב"םהסוברפלדבלוםשלשיטתואתביקש'לסתורברודי
שאיןכנגדוטעןברודיממנו.ומאוחריםהתלמוד,לעיקרהוספההםבאשרהתלמודסתם

התלמודעיקרושאר 101מאו,דמעטיםדיבוריםאלאהתלמודגוףעלכהוספהמזהההרמב"ם
כתבכברהללוהדבריםככלוהנה, 102כולו.לבבליהעניקשהרמב"םהגדולהבסמכותעומד
וזהפלדבלום.שלגישתועללערערמנתעלהנ"להרמב"םתשובתלניתוחוהצמידםסייקס

סייקס:שללשונו

הריהגמרא,פירושיעללחלוקהרמב"םהעיזכיצדהשאלהנשאלתהנ"ל,ההוכחותלאור

 103בהםי:ללכתישראלכלחייביםהבבלישבתלמודהדבריםייכלהצהיר:עצמוהרמב"ם

עצמו?דבריעלחלקהואוכי
חומרשהרבהלמסקנההגיעהרמב"םסתירה.כלאיןשבעצםטועןפלדבלוםש.מ.מו"ר

הרשהולכןהמודרניים,התלמודחוקריכמובדיוקהוא,סבוראיחומרשבגמראסתמי
לפיהסטיות.ומכאןדחוק,לונראהשהואבמקוםהזהבחומרלפעמיםלהשגיחלאלעצמו

הבבלי.התלמודמןחלקבאמתשהםהדבריםלכלבהחלט,נאמןהיההרמב"םזה,
הרמב"םבכתביכמעט,כזאת,לביקורתזכראיןכיגדולים,בקשייםנתקלתזוגישהואולם,

שהואמצפיםהיינוהגדול,המפתחזההיהאילולוניל.לחכמיהתשובותובתוכםהרבים,

העדיףשהרמב"םליהשיבאךזה,לקושיערעצמופלדבלוםהנ"ל.בתשובותיופיע

מזו,ויתירהכזה,לדברהוכחהכלאיןואולם,ראדיקליותו.בגללזו,דרכואתלהעלים

רצהשלאמציעשפלדבלוםממהראזיקליים,יותרהנםהמפורשים,הרמב"םדבריהרי

לגלות.הרמב"ם

בדבריתוספתשישהרמב"םמצהירמקומותבשנישרקמראההרמב"םבכתביהבדיקה

לכללהכנסהעשויותקטנותבהוספותהואהמדוברהאלההמקריםבשניואפילוהגמרא,
המקוםהסבוראים.משלהתלמודדברישרובהמסיקראדיקליבניתוחהמדובראיןטקסט;

רחמנאמדאפקינהוזוטראכמרייוהילכתאסא:נדהבמסיהגמראלדנריבקשרהואהראשון

עלהקולמדףיימאירגילהפירושיתגלוסההיאהשניההתוספתואילו ..לישנאי:נחד

כולו.התלמודאתהממלאיםהסתמאדבריולאמאוחרת,הוספהשלאופילהםויש 101
לתוכוחדראלאהמקורי,התלמודמןחלקאיננוסבוראישחומרהרמב"םייגרסשם:וכתב , 42-40עמ' 102
ללמדבכוחםשישהכלל,מןיוצאיםקטעיםאלה ...הגיליוןמןלטקסטשחדרוכהערותבכתב,המסירהבמהלך

נוצרהאנונימיים,חלקיוכולל ...בכללותוהאמיתיהתלמודהרמב"םשלשיטתבבירורמשתמעלדעתיהכלל;על
בהתאםוזאת-זהממעמדנהניםואינםזובמסגרתכלוליםאינםהסבוראיםדבריואילוהאמוראים,ידיעל

תורה."למשנההקדמה] :ל"צ[המבואמןשציטטנולדברים
תורה.למשנההקדמה 103
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ומצאנובמדהואפילוהרמב"ם,בדבריטקסטואליתביקורתמאדמעטמצאנו .. , 104נדף"

כןאםנראה,לאמכבהידועיםמסוגיםגלוסותשלמביקורתחורגתאיננההיאאותה,

וחומראמוראיחומרביןבהבחנותהמרובותסטיותיולתלותהרמב"םבדבריאחיזהשיש
 105בתר"אמוראי,

דבר,ולאסייקס,דברילביןזה,בענייןפלדבלוםעלבביקורתברודידבריביןאיןהרי

סייקסביקשדגמראכדינאחכמיםלשארשנראהמהאתהנוגדיםהרמב"םשלפסקיואת

רדיפתכגוןספריו,בכלביטוילידיוהבאותהרחבותהרמב"מיותהתופעותרקעעללהסבירעצמו

שתרמותכונותהבבלי,לעומתהירושלמיעללסמוךומוכנותופילוסופייםלערכיםמסירותהפשט,

בבואושונים,במקומותחז"לדבריעלחלוקותכשאלהגםהרמב"םשלהמקוריותדעותיוליצירת
סייקס:כותבשלפנינולנידוןבהרחבה)תיאר(אשראלהנטיותליישם

לעתיםדחהמכךוכתוצאהלהם,שניתנולפירושיםהמקורותביןבפעריםהרגישהרמב"ם

הרגישולאאחריםכפשוטו,המקוראתבפרשוליושנה,עטרהוהחזירהגמראפירושיאת

 106הזאת,הבעיהלהםהיתהלאולכןקיימים,כאלהשפערים

התלמודסתםדיבוריאתייחסשהרמב"םפלדבלוםשלהנחתועלסייקסערערכבראחד,מצד

המסקנהעצםשני,מצדממנו,לסטותניתןכךושמשוםהתלמו,דמדברייותרמאוחרלזמן

שלמזהבמקצתושונהחדשהסברקיבלההרמב"םידיעללפעמיםנדחוהתלמודסתםשפירושי

אואוקימתותפירושים,לדחותועשויהיסודיים,המקורותשללפשוט.םנמשךהרמב"םפלדבלום,

שלפיולצייןפשוטה,הערהכאןלהוסיףנוכלומימרות,ברייתותשלפשוטןאתהנוגדיםמסקנות

דווקא,התלמודסתםמדבריהואידיועלהנדחהשבהםרביםמקריםיהיוהריזו,שיטה

ה"סטיות"בדיקת

סתםלדברילהתייחסותוראיהמלהיותערוך"ייתלמודבתשובתהרמב"םדברידחייתלאחר

לשונו:וזההרמב"ם,שלדרכיואתבהםלבחוןנוספיםמקורותברודיחיפשהתלמוד,

לטענהנוסףאישורחיפשתיהרמב"םכתביביןבמינומיוחדאכןשהואזה,מקורמלבד

הואשוניםתלמודייםדיבוריםשלמשקלםלקביעתהרמב"םבעיניהמכריעשהגורם

התעלםרביםבמקומותידועים,לחכמיםמיוחסיםאואלמונייםהיותםולאבסוגיה,תפקודם

מובאיםשהדברים ) 6(הע'שםברודיוציין ,) 41-40(עמ'ברודישלדוגמאותיומשתיאחתהיאזו 104
 . 284-283עמ'הסוגיא,חקרדרךעלבחיבורי

קלח-קלט,עמ' 105

בעניינימקרא'של'פשוטושלכחואתשוניםבמישוריםראינוהזהייבפרקקכב:בעמ'לעילקלט.עמ' 106
ברייתא,משנה,שלהטקסטיםגופיביןלפעמים,הרמב"םהפרידבתלמודשגםנראהעתההרמב"ם.אצלהלכה

ופירשלמקורותלפעמיםהרמב"םחזרבתלמודגםהמקורות,אתשמפרשהחומרלביןדאמוראי,ומימרא
ואתהקדומיםהמקורותאתבהדגישושעשה,המדעיתהמיוחדתהסינתיזה .. ,"קמ:עמ'משלו",פירושיםבהם

ונחשביםהפשט,נגדשהםבתלמודדבריםלדחותהשיטהאתלהסמיךישלכאןהאפשר."במידתהפשטרדיפת
מהועיין , 556-545לתלמודים,מבואאלבק,ראהמקודמיו.יותראףהרמב"םבהשהלךשיטהיישינויא",
 . 41 , 40והע' ,) 15עמ'(לעיל, 404 , 292עמ'הסוגיא,חקרדרךעלבמבואשכתבתי
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שוניםנושאיםביןבתלמודשהוצעושי"פ]שלי,[הדגשהםוריקישמבפסיקתוהרמב"ם

צריכותיימצוותדוגמתמופשטיםניסוחיםבאמצעותהיתרביןשונות,מחלוקותביןאו

דוגמהחיפשתיאניואילוהתלמו,דסתםידיעללרובנעשיםאלהקישוריםאולם ..כוונה",

 107ממנו,מתעלםהרמב"םכןפיעלואףאמוראידיעלהמוצעלקישור

פרשנייםותלותותמקשריםהרמב"םייהתעלמות(בלשונו:סייקסאצלהםאףנידונוה"קישורים"

ר'קושייתמנווךבועסקאשרכוונה,צריכותמצוותעלהדיוןבולטבדבריו,ואף 108 ,)'''מגבש

הרמב"ם,בןאברהםר'ותשובתהבבלידניאל

לזהותדוגמה")שתיפי(ייחניסיונווהואדלעיל,ברודישלבדבריונוסףענייןליישאולם

סתםבדבריבאיםה"קישורים"שלשרובםמהכנגדאמורא,בדבריבאהקישוראשרמקום

ודיהם,ברזלכללישהכלליםתפיסהכאןמתגליתהלואדרשני;אומרתזוהתעסקותהתלמוד,

לעיל,טענתיזאתעלתופס,אינושהכללייהוכח"שהרילגמרי,לבטלוכדיהכללמןאחדיםביוצאים

וסייקספלדבלוםואילוספרותיות,בתופעותכןלעשותראוישאיןהמאמהשלהראשוןבחלק

צדדיה,מכלהתופעההגדרתאתבזהירותלהקיףכדירבותדוגמאותשלרבשללחיפשו

האופישביניהם,במשותףלהתחילועדיףמכריעים,כההחוקריםביןההפרשיםאיןלצרכינו

אףהרמב"ם,בשיטתמפורשתמודעותהיהלאהמימרותלעומתהתלמודסתםשלהמאוחר

שלבפשוטםלתפיסותיוהתאימושלאמתוךמהןשהתעלםהדעותמןרבותבפועלכן,פיעל

דרכילאפיוןחשובאישורישאפואשלנולצרכיםהתלמוד,סתםמדבריהןהריההלכהמקורות

המוטלותמופשטותסברותרווייםהתלמודסתםדבריהאמוראים,דברילעומתהתלמודסתם

לנומשמעותיברמב"םהעיוןאלה,שלפשוטןלפידווקאולאויד,בחוזקהאמוראיםמימרותעל

ר,יהצהשלמהמעברהרבהה,שעשמהמבחינת

ההרצאותשאר

בינתייםשראההסתמותבנושאברודישלהיחידהההרצאההואלעילהנידוןהמאמרכאמוה

בקונגרסבהרצאהתשס"ה,בשנתרקתשס"א,בשנתהושמעההיאוכהרצאההדפוס,אוראת

עקא,דאאלאהכללית,מגמתועלגליברישהודיעהיהדות,למדעיהאיגודשלהארבעה"עשר

מגיביםאמוראיםשבהןללמדנוהאמורותשבאמתחתו,הדוגמאותט"ומןאחJךולאאזפורטולא

מקומותאותםסמךועללעצמן,המימרותניתוקשלסבירהאפשרותללאהתלמודסתםלדברי

תיקון[בשעתלשומעים,מאודחסרופורטושלאהאסמכתאותערעורו,אתהמרצהמערער

המפורטות,]תגובותילהלןראהלאוהההרצאהיצאהכעתההגהות:

בהרצאתוכגוןלדוגמאות,לרמוזברודיהתחילהאחרוןבזמןלארץשבחוץבהרצאותיורק

בדפיבקצרההופיעואבלהטיעון,אסמכתאותנידונולאבהגםאשרייל,באוניברסיטת
 109התמסיה

 , 45-44עמ' 107

קכח,עמ' 108

התמסיר,עםהרצאתונוסחאתליששלחעלברודילפרופ'מודהאני 109
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אתלהעמידקשהשבהםכתובותבמסכתמקומות 16שמצאברודיהודיעההרצאהבגוף

מעורים,נראיםהםבתוכםאשרהתלמו,דסתםלדבריהתייחסותםללאבנפר,דהאמוראיםדברי

שלמחקריושלמפורש(ובאזכוררביםידיעלהמקובלאתלהפריךברודיבאזה,ממצאסמךעל

דברשלשבסופודומהאולםהאמוראים,לדבריהתלמודסתםדברייחסבענייןושלי)הלבנידוד

 ) 15נוקטהוא(לפעמים 16אלאמצאלאזובבדיקהשהרימפרי;ןמאשריותרמסייעעיונונמצא

ואםשלפניהם,התלמודסתםשלמהותידיוןעלהאמוראיםשלכהסתמכותלוהנראיםמקרים

עודהנהכמה),מתוך 16ממנושנשמעעדכן,(ואוליחשובממצאהואמקומות 16שגםתאמר

מאוחריםאואשירבמזמןבאמוראיםהמדוברהללוהמקריםשלשלישיםשבשניברודימוסיף

שדבריהקשריםשישהאםכינמצאולאלש"ס")(יימפתחכתובותמסכתבכלאומר,הווהיותח

שישהומתוךהתלמוד,סתםשלמהותיבדיוןכמעוריםנראיםפעילותםדורותברובהאמוראים

ורבא,אביישלדורםהרביעי,הדורמןאלאהקדומים,הדורותמןאינםמהםארבעהאלה,

ראהלטיעונו,איתןביסוסמאשרלסתורראיהיותרלנוהנראהזה,ממצאשלדלותואףעל

שתיעודזוקרקעעללבנותכךואחרגורפת,~רכהעלתשס"ו)(בשנתלהודיעלנכוןברודי

דבריעלאףשבדרךמסקנתואתלהטילניגשהוכחהכדיבממצאיושישהנחתומתוךקומות,

המרצהמקורות,ביןסתירהקביעתאוקלילהשאלהאלאמהותי,דיוןשאינםהתלמודסתם

הכוונה,לדעתו,לגמרי"יימשכנעיםכןפיעלאףאבלייסובייקטיביים",הםהללושהדבריםמודה

ישירותכמוסביםהחדשותהקטגוריותבשתיהאמוראיםדבריאתלתפוסניתןבנקלשאמנם

המהותיהדיוןמןה"הוכחה"רקעשעלאלאהתלמוד,סתםדברינוספוכךאחרורקלמקורות,

ולשנותלכאורה,התייחסותעלגםזוגישהלהטילסבירההצדקהלדעתוישמספרבמקומות

היהשאמנםכדרךהאמוראים,דבריעםלגמרימעורבכקולהתלמודסתםשלקולואתבהםאף

דנה,מקדמתהתלמודיתהסוגיהאתללמודרגיל

מודההואשגםגישהאימוץכדיעדרעועממצאעלברודישלהסתמכותואתלהביןישכיצד
מוכחת?שאינה

הכללמןהיוצאכלאשרברזלככללינאמרועליהןמערערשהואשהדעותסברששובדומה

בחקראףהרוח,מדעיכדרךכאן,להבהירעצמנועלנטלנואשרוהואומסלקו,הכללאתמפריך

המתגליתהמגוונתהמציאותאתלשקףאלאבאוולאגמישים,הםהכלליםהתלמודיתהספרות

והוארוב,פיעלתקפיםהנראיםכלליםהוסקולעומקרבותסוגיותבדיקתמתוךאםעינינו,כנגד

הסוגיםשמכללשערסבירלנונראהמצומצם,מיעוטבגללממקומםהדבריםזזולאמשכנע,רוב
נתפסותברודישלמיונולפיגםאשרכתובות,במסכתאחרותמימרותשלרבותמאותישהללו

לפניהן,הבאיםהתלמודסתםמדבריכעצמאיותבשופי

אדרבה,דעת,ושיקולבדיקתוללאההואהמצומצםהמיעוטאתלדחותשישאומראניואין

תיאורשנים,כמהבמשךלכךזכינולאאשרהללו,בתחומיםחדשהעשייהכלעלאנימברך

בגוףכןלעשותביקשתיאניואףידיעתנו,את.מעשירהרגילמןהשונותספרותיותתופעות

אלאולסתור,להפריךלאמכוונתתהיהזושעשייהולוואידלעיל,בר"אילןכנסשלההרצאה
ולנטוע,לבנות
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דוגמאות

ציוןבונרשםאלאבשלמות,פורטולאאוניברסיטת"יילהרצאתבתמסירשנכללוהדוגמאות

הראיות,באחתקמעאנעייןבלב.דהאמוראיםלדברי

כאןחדשרבאמר ..כמה,ייברשותבתמסיר:הוזכרסע"בסאבכתובותרבשלשמוציוןליד

שלאתורהלתלמודהיוצאיםייהתלמידיםנאמר:ו) ,ה(כתובותשלבמשנהלא~ותובביתו",וחדש
 110הבבלי:סוגייתוזויום",שלשיםברשות

בביתואחדוחודשכאןחודשרבאמ'כמהדמילת'אורחאאלאדבעיכמהברשו'כמהברשות 487ו

בביתואחדוחדשכאןחדשרבאמ'כמהדמלתאאורח'דבעיכמהברשותכמהברשות 113ו

בביתווחודשכאןחודשרבאמ'כמהדמילתאאורח'דבעיכמהברשותכמהברשות 130ו

בביתווחדשכאןחדשדבאמ'כמהדמילתאאורחאלהדבעיכמהכמהברשותכמהבדשות 9Sמ

בביתווחודשכאןחודשרבאמ'כמהעדדמלתא ]ד[כמהברשותכמהבדשותלהואיבעי'ס"פ

בביתוחדשכאןחודשדבאמ'כמהדמילתאאורחאדבעיכמהכמהבדשותד"ש

השבהחדשילכלבחוד'חודשוהיוצאתהבאההמחלוק[ו]תדברלכלשב' 487ו

השבהחדשילכלבחדשחדשוהיצ'הבאההמחלקותדברלכלשב' 113ו

השבהחודשילכלבחודשחודשוהיוצאההבאההמחלוקתדברלכלשב' 130ו

השבהחדשילכליהיהבחדשחדשוהיוצאתהבאההמחלוקתדברלכלשנ' 95מ

השנהחדשילכלבחודשחודשוהיוצאתהבאה ] [שנ'פ nס

השבהחדשילכלבחודשחודשוהיוצאתהבאההמחלקותדברלכלשב'ד"ש

בביתוחדשיםושביםבלבבוןיהיוחודששב'בביתוחדשיםושביכאןחודשאמ'יוח'ור' 487ו

ושביםכאןאחדאמ'יוחבןור' 113ו

ושביםכאןחדשאמ'יוח'ור' 130ו

בביתוחדשיםושביםבלבבוןיהיוחדששב'בביתו

בביתוחדשיםושביםבלבבוןיהיוחדששב'בביתו

בביתו.חדשיםושביםבלבבוןיהיוחדששב'בביתוושביםכאןחדשאמ'יוחבןור' 95מ

בביתוחדשיםושבי[ם]בלבבו[יהיו]חודששב'בביתוחדשיםושביכאןחדשאמ'[יו]בתןור'פ nס

בביתושביםבלבבוןיהיוחדששב'בביתוושביםכאןחודשאמ'יוחבןוד'ד"ש

ורבדבעי",כמהייברשותבהםשנאמרהתלמודסתםלדברימתייחס ] 1 [רבברודי,שלדבריולפי

יוצאדיןפיעלאבלהתלמוד,סתםבשאלתשהוזכרכמה",דמילתאייאורחאעלחולקיםיוחנןור'

שרוצה,כמהברשות

ע"א:לה;ה,פרקבירושלמיוהנה

יוםשלשיםבתיהןברשותשלאתורהלתלמודיוצאיןהתלמידין

כמהאפילובתיהןברשותהא

לחודש,אלפיםעשרתלבנונהוישלחםיובתןר'בשםנחמןברשמואלר'

11 המאמר,בסוףפוענחוהנוסחעדיקיצורי 0
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בלבנוןיהיוחודשטעימאיהמקדשמביתיותרורביהפרייההקב"החיבבאביןריאמי

בביתוחדשיםושנים

השנה.חדשילכלבחודשחודשוהיוצאתהבאהאמירב

 ,כאומראלאכשאלהלאבירושלמי,כמה"ייאפילוככללהתפרשצריךכאןכמה"ש"אפילודומה

בתיהןבר~ותייה~אפוא,אמוהשבבבלי.דבעי"ייכמה,צמחשמכאןהרבה".ואפשרייאפילו,

איןזאתלפיייהא":הנהוכלשוןהמשנה,דיוקמןאלאשאלה,כללאינושבירושלמיכמה"אפילו

 iשלר Pדבריהתוכןלמשנה.ואףישירותמגיביםוהםבירושלמי,האמוראיםדברילפנישאלהכל

הבאת,אלאכוונתםשאיןואפשרפסוק,להביאאלאאינורבושליונתןריבשםנחמןברשמואל

באה,הללוהחכמיםשלסוגייתםעםיות:רולאטעמא"יימאיסוגייתוכעיןהמשנה,לדברימקור

אמרנחמןברשמואלרישללפסוקודרשההמוסיףאבין,רימימרתהראשונה,המימרהלאחר
ורבייה.פרייההקב"החיבבכמהבביתהשהייהזמןמתוךומלמד 111יונתן,רי

 112מקומות.בכמהכרגיליוחנן,ריבשםבבבליבאהיונתןריבשםנחמןברשמואלרימימרת

ובהשפעתאחרת,שנוסחואלאשבירושלמי,המימרותהןהןשבבבליהמימרותשתיואמנם

אףאלאתורה)תלמודמקום =(ייכאן"זמןכמהעלרקלאלדברשבירושלמי,אביןרימימרת

המשנה.כדיןימיםלחודששוביחזרוטרםבביתישהוזמןכמה

אתולאשבבבלי,המימרותמשמעאתלאבפשטותשיקףלאהתלמודסתםשבעליוצא

כמהדברשותדמילתאאורחאהשאלהעלכעוניםאותםכשעשההמקורייםיוחנן"ו"רירבדברי

שניהםשהריזו,לשאלהבמישריןמתקשרתאינהשבהמשךדבריהםאמירתגםמבתיהם.ייעדרו

ברשותשלאכיוצאיםממשימים,חודשהואברשותהיוצאיםשלדמילתאשאורחאכאומרים

שיוצאלמיסירוגיןלנהלאיךבמחלוקתהואשבדבריהםהחידושדברשללאמיתושבמשנה.

בתלמודחודשאמריוחנןוריבביתו,וחודשתורהבתלמודחודשאמררבכבמשנה:ימיםחודש

בביתו.חדשיםשניותורה

סתםמדבריהאמוראיםמימרותבהפרדתרבהתועלתשישרואיםאנוצמודעיוןמתוךהרי

הסוגיה,בלימודחשובעומקמאבדהתלמודסתםדבריעלישירותאותןהגורסואילוהתלמו,ד

אישעליו,ועונים 113הקודם,הדיוןאתבאוזניהםשומעים ]![יוחנןורישרבלתפיסהומחזירנו

כדרכו.

ההלכהובאמתדמילתא",ייאורחאבבבליהתלמודסתםלדבריצריכיםהאמוראיםאיןהרי

שבירושלמיזהפשוטדיוקהבבלי.שלדבעי"ייכמה =כמה"ייאפילוכבירושלמיהיאבזאתהפשוטה

כמה?!ברשותכמהןייברשותועכשיו:אחרת,שאלהעלכקושיהבאוהואלשאלה,בבבליהתחבר

אורחאייאלאבהחלפתה:אםכיכמה"ייברשותהשאלהאתלהצילדרךלנוואיןדבעי!."כמה

עלאלאהלכהשאלתעללאעוניםהאמוראים,ראשונייוחנן,ורירבנמצאיםכמה?".'דמילתה

ביטוימצאהבשאלהפותחתשהסוגיאהבבלישיטתמפולפל.ומתןלמשאומגיביםמנהג,שאלת

כח.ה,אמלכיםפסוק,אותושלהסיפאאתאלאהביאלאשכן 111
 . 27ציוןידעללעילראהיוחנן,ר'שלבשמוישראלארץתורתאתמביאהבבלישכן 112

תשובה?ללארב!)בימי(כברהמשנהעלהשנויהסתמיתכשאלהאחד?בחדרהכולכאילו 113

j 

I 

i 

ג
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ולכןהשאלה,בהבהרתעוסקיםאנוהתלמודסתםלפיכעתהרי 1 ~ 4להו",ייאיבעיאבגרסהנוסף

יוחנן.ורירבבפנישאלהשנשאלהלהדגישלגרסניםכדאי

יכוליםאנולאורה,התלמודסתםושאלתהמימרותביחסועיוןלירושלמיהדבריםהשוואתעם

וגםהתלמו,דסתםלדבריכתגובהמימרותיהםאתיזמולאעצמםשהאמוראיםבפשטותלהסיק

מימרותאותןלגביסגנונןשינויעםהאמוראים,מימרותעומדת,שהיאכפיהבבליבסוגיית

לפרשן.ישוכךעצמן,ברשותבירושלמי,

סיכום

האופיאףועלזו,ברשימהברודישהעמידהסטאטיסטיקהשלמאודהמצומצםהיקפהאףעל

לשאלהתגובהאחתכללהיותהאמורותמימרותשלהקבוצההכללתשלמאודהסובייקטיבי

עדייןהמקורות,עצםעלכמוסבותלראותןאפשרותשישמודהעצמוהמרצהאשרקלילה,

דורותבמהלךומתןהמשאסוגיצמיחתשלכוללתיאוראלהמממצאיםלגזורלנכוןברודיראה

כיצדברורדגםיז/וראיתי,כמהעדכאן,חסראולםאחרת.שיטהסתירתעלולהודיעהאמוראים,

אכןהאםלדעתו.האמוראיםלפניהופיעווכיצדדעתו,לפיהתלמודסתםדבריונאמרונתהוו

האנונימייםהקולותאתהרואהשיטהשנים,כמהלפנינהוגהשהייתהכזולשיטהברודיחותר

אחד.בחדרעמםשדניםכגוןהאמוראים,עםמלאבשילובהפועליםכחכמיםהתלמודשבסתם

הגישהמןאחורניתלהסיבנוחותרתשהיאדומניהגישה,זואכןאםהפרוטוקול?היאוהסוגיה

הלואביעילותה,עצמההוכיחהאשרגישההתלמודית,הסוגיהשללאופייההמובהקתהספרותית

היהדות.במדעיההוכחהעיקרהיא

עמדהואאףרובינשטיין.גיפריפרופיהשיבהבריתבארצותברודישלההרצאותאחתעל

התלמודסתםשלבייחודוולהכירלהודותנאלץשברודיכךעלהצביעהואהדגם.שאלתעל

דברישלהיחסימאיחורםלנבועעשויזהשייחודבסבירותמודהואףוסגנונות,מושגיםמבחינת

תכונהשלנוסףיישוםשלבהקשרבדברינולעילשהודגשנושאהאמוראים,עלהתלמודסתם

לדגםלחזורמבקשאכןברודיאםספקרובינשטייןמטילזאתסמךעלוהניתוח.העיוןבהליכיזו

שלהחשיבהדרכיהתפתחותעלברודישללטיעונוגםהתייחסרובינשטייןהישיבה".בניייכלשל

למימרותהתלמודדבריאתתצמידאםשהריהוכחה,אוממצאכלכאןשאיןוטעןהתלמו,ןסתם

אחרדורהאמוראיםשלהחשיבהלדרכילהתאיםחייבותשהןספקאיןמחתאבחדאהאמוראים

 115התלמוד.סתםדבריאתקישרתמימרותיהםאלאשרדור

סח,עמ'השלם,דק"סועייןוכו,'כמה"ברשותלהו"איבעי'פטרבורג:סנקט '"כגרסתלעיל,ראה 114
 • 61הע'

 " Brody notes that thisאלי):דבריונוסחהעברתעללו(והתודהרובינשטייןשלדבריוואלו 115
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 

, d by different terminology, types of questions and modes of expression ~ generations are characteriz 
" as Kraemer, Kalmin and Moscovitz have shown 
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שלוש:אפוא,הן,ברודיירחמיאללפרופ'בקשותינו

התלמו:דלסתםהמימרותיחסאתלראותמבקשהואכיצדדגםשיספק •

 lן 6הסוגיות.לעומקפרשנותעםדוגמאותלנושיעמיד •

בהןלראותמבקששהואכאלהרקולאוסתמות,מימרותשלשלמהסטטיסטיקהשימציא •
קדומה".ייסתמא

עלללמדהכללמןיצאושלאאוחדש,כלליוצריםהכללמןהיוצאיםלדעתואםנדעאזאו

 lכולו.וןהכללעלללמדאלאעצמם

*** 
במאמרוהיהדותלמדעיהאיגודשלהארבעה"עשרבקונגרסברודישלהרצאתונתפרסמהכעת

ירושליםשמש,וא'מלמדא'שורץ,ב"יבעריכתא,איגודבתוךהאמוראים",ודבריהתלמודייסתם

 • 232-213עמ'תשס"ח,

חדשקוללסתמות,המימרותיחסעלהחשובלדיוןברודישלהצטרפותועצםעללברךיש

אגבמשמיעשהואהעיסוקלהתחדשותהאתגרעצםועלבו,העוסקיםהםבלבדשמעטיםבתחום

כשמחקריהםיחסית"צעיריםחוקריםיישנישהיומיכלפיחציואתכיווןברודיביקורתו,דברי

בתחוםומרכזיבכירלמעמדבינתייםיישזכוהקודמת,המאהשלהשבעיםבשנותנתפרסמו

שלהאנונימייםהחלקיםכלאתגורףבאופןלאחד lן 8 •••נו]הכריעוהבבלי,התלמודחקרשל

המאמרושלי.הלבנידודפרופ'שלגישותיהםאתמסכםברודיהמידיבהמשך lן 9התלמוד".

אור.לראותהאמורכתובותמסכתעלפירושבכתוביםשעמוששמענווכפי 116
 exceptio probat regulamבחינת 117

דיברודישמרלאשבביקורתואטעןלהלןשלו".ומנימוקיוובסגנונובדרכומהםאחדייכלבמדולג: 118
החוקרים.שנישיטותביןההבדליםעלהצורך

ושםכיפהייאםחוקרים,הרבהשללמוסכמההגישהנעשתהשמאזוצייןהוסיףברודי . 216עמ' 119
מסויגות"לגישותכתב:אחרים"לייקולותואשראלו,ואתאלואתפירט . 13בהערהאחרים".קולותנשמעים

ביקורתיתמהדורהשלישיפרקשבועותבבליבתראשתיםשבועותפרקבנוביץ,מ'ראהזושיטהכלפייותר
זהאיןייברם,שם:נאמרשלנוהמסויםלנידוןאשראולם, ". 9-8עמ'תשס"ג,וירושליםיורקניומקיף,ביאורעם

שריחפוסתמיותשאלותכגוןהאמוראים,הגיבושעליוקייםסתמיחומרבמובןקדומות''סתמותזI.'קיימותאומר
כוללסוגיא,שלרובדאומסוימתבסוגיאהאנונימישהחומרנותנתהדעתעליהן.והשיבאמוראשבאעדבאוויר
הרי .) 8(עמ'בתוכו"המשובציםהאמוראיםלדבריככולו,רובוהוא,מאוחרהסברים-וקושיות,קישור,מילות
צייןיותר,המסויגתהשנייה,לגישהאשרהשני.ה"קול"לגביהדיןוהואחולק,ולאתומךקולזהוהנידוןבעניין
אולםהללו.בעמודיםובמיוחדכולו,בספרכלומר, ." esp. pp . 177-178 , 188 , 195 "גריי,אליסהשללספרה

למימרותהתלמודסתםדברייחסשלהמיוחדבנידוןעוסקיםאינםהמסומנים,העמודיםואףהזה,הספרגם

בהיקףהדומותהבבל,ישבתלמודישראליותהארץהסוגיותאםהיאהזהבספרהנידונההשאלההסוגיה.בתוך

הירושלמימןנובעותשהןאוהקדום",ייהתלמודמתוךלבבלהגיעושבה,ולסתמותבירושלמילסוגיותרחב
דעתההיאהאחרונה(וזויחסיתמאוחרבשלבכןואםהתלמו,דסתםבעליבפניכברהעומדלפנינו,שהואכפי
שלבהיקףעריכההתרחשהלאפעלו,שםנקובישאמוראיםשכלזמןהלבניעםמסכימהגרייהמחברת).של

לכרךבמבואשכתבתילמהובמיוחדלדברי,ימתייחסתהיא 18-17בעמ' .) 69הע' , 217-216(עמ'מסכתות

סתםשלומתןייהמשאכתבתי:יבמותמסכתובבבליבירושלמיהבאותהסוגיותעל .] 54-53 [ 15עמ'הנוסח,
חכמישקיבלוהקדוםהתלמודמןהמימרותעםבאשהואוברורשם.ירושלמילסתםמקבילכאןהתלמוד

הירושלמיעל'פי'רובאשרקדומות,מסורותמאותןיונקיםשלפנינוהתלמודים(ששניארץ'ישרא,למחכמיבבל
צורךאיןלדידהמשותף.קדוםתלמודשלהמושגמןכאמור,מסתייגת,גרייבניסוחו)."יותרלהםקרובעדיין

נעלם,בינייםמקורעלמהשערותהסתייגתיאניגם ) 64הע' , 18(עמ'בצדקמציינתשהיאוכפי , Qל'להזדקק
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בעשוריםהתלמודיהמחקרשלהבולטותהמגמותבאחתביקורתיתעמדהמתוך"לדיןכדיבא

המיוחסהחומרמןמאוחרתמידהאנונימישהחומרהנחהמתוך ...להפרידהנטייה-האחרונים

 l20לאמוראים".

עדיין ...מדינחרצתעמדהפרידמןנקט"לאהעיר:זובשאלהשלידרכיעלהקצרהבסקירתו

במקומותהאמוראיםמדבריתמידמאוחריםהסתםדבריפרידמןשללדעתואםיודעיםאיננו

 ...האמוראיםתקופתשלאחרמסוימתלתקופההסתמותאתמתארךהואאםכלומראחרים,
דומה l21קדומים".סתמותשלהעדרםאוקיומםבדברחד"משמעיתקביעהובראיןשלובסופו

שבביקורתו.המרכזיהטיעוןאתכלפיילכווןשלאעצמובפניזהבמשפטהיהשדי

באותןבשמישהובאוכדבריםמאמרבאותושהעלהחלופית"ב"הצעהמוצאיםאנולמעשה,

הדיוןמןלהוציאלנושיאפשרו,קליםפתרונותלחפשייאיןברודי:כותבשלובהצעהשם.מובאות

ניגשיםשאנואימתכלהנותרת.במחציתולהתמקדשבתלמודהחומריםמןמחציתידבהינף

דעותוללאפניםמשוא,ללאולבחוןמרביתפרשניתפתיחותעללשמורעלינוסוגיהללימוד

לחכמיםהמיוחסיםהןהסתמייםהןמרכיביה,ביןהאפשרייםהיחסיםמגווןמלואאתקדומות

להגיענוכלולאהאפשרויותבציוןלהסתפקנצטרךמאודרביםשבמקריםנכוןאמנםמסוימים.

קסםנוסחותאחרישבימללכתיודע''אינילומרלשונותינואתללמדעדיףאבלהכרעה,לכלל

 l22מדי".ופשוטיםחדיםפתרונותהמציעות

ייהמעייןברודי:ידיעלשםהמובאיםדברייביןכתובכזהשכיוונתי".ייברוךמברךאניזאתעל

ניתוחלפרנסכוחהשרבכךעלעומדלעיל,שתיארנוהגישהמתוךשבתלמודשונותבסוגיות

שאיןפשיטאאולםביותההגישהאתשמאשרהואזהדברועצםשביניהם,והיחסהסוגיאמרכיבי

 ...ומועילהמתאימהזושיטהאםסוגיאבכלמדוקדקבאופןלבחוןויש ...אחתלגישהלהשתעבד
אלאראשונית,מערכתעל"פי"רובאינםומתן,במשאודבריוהמפרשים,התלמודסתםדברי

בדרךיעבורולאלחוק'על"פי"רוב'להפוךכאןהכוונהאיןברםהאמוראים.לדברימשניתמערכת

דרושלמיסוגיותביןהיחסווימפהיימר).בדברי(ראהבתוספתאלמקבילותיהןבבבליברייתותבהשוואתכגון
אורחא,אגבאלאשםזהבנושאנגעתילאאניאולםגריי.שלבספרהנידוןהנושאהואסתמותיהןעלובבלי

הסתמותביןשלהיחסובנידוןלא,ותוידן,שעלהסתמותמןמימרותשלעצמאותןאתמתוכולהדגיםכדי
הבבלילפנילפנינושהואכפיהירושלמיאתלהעמידשלאשנקטתיהזהירותכלל.ערעורלגרייאיןלמימרות

ספרהבכלאיןשראית,יכמהעדרגע.באותובמחקרךעיקרינושאאינוזהנושאעודכלסבירהעמדההיא
ידן.שעללמימרותקדומותסתמותישכאילולמימרות,הסתמותיחסבדברהמוסכמהמןהסתייגותגריישל
עלהירושלמיסתםהשפעתלייחסאתמקפידהשהיאבכךאדרבה,ברודי.שללשיטתוחיזוקבדבריהאיןגם

לנקודותהדיןוהואברוד,ישלטיעונונגדראיהמביאההיותרלכלהיאבבבלביותרהמאוחריםלדורותהבבלי
מסוימותעריכהפעולותייחסהלבניהלבני.דודשלבתרומתועוסקיםברודישציין 178-177עמ'נוספות.

באותםאותם.לאחרנוטהגריי .) 15הע' , 73עמ'ייעקיבא",במאמרשכתבתימההיטב(עייןקדומיםלייסתמאים"
שישלרמוזכדיבוודאיהמסכת,עורכיידימעשההןבבבליהסתמותכלהאםבשאלהמסיימתהיאעמודים

;כרכהלהיותיכולהזואיןלא.ותושצוינו, 195ובעמ' 188בעמ'הנאמרממשוהואהירושלמי,מןשבאומהן
ענייןש'סממנילאפשרותהתייחס"[פרידמן]התלמודסתםלסממנישבאשרמודהעצמושברודיוכפילדברי,י
בהרחבה).סופו,לקראתבנספחלהלןוראה , 221עמ'(ברוד,יהתלמוד"סתםדבריבתוךשרדוקדומים'ולשון

המוסכמה.מןאלהקולותשנישלהסתייגותםאתאפוא,מכאן,סמי
- . 213עמ' 120

 • 221עמ' 121

 • 227עמ' 122
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המעבריםשאיןרגילשלפנינו,כזוהיקףרבותספרותיותבתופעותמלכתחילה.מוחלטעקרון

 123הללו".התחומיםבכלחדשות,והבהרותרבה,לעבודהלקוותישועודלגמרי,חדים

שלדבריולפניהמוצגתששאלהייהורגלנוהס,כמה:דבריגםכותבברודיהחלופיתבהצעה

שלהגרעיןביןרבותפעמיםלהפרידצורךושיש 124ענה,שעליההשאלהבהכרחאינהאמורא

.ב"הורגלנו"שהואכלחלקליהיהאם 125עליה".המוסבתסתמיתהערהאושכבהוביןמימרה

 126שכרי.זהזה,

סתמיקטעלתארךהיחידהייהדרךהיחסיות:עיקרוןאתמאמץברודיחלופית"ייהצעהבראש

סתםאםגםאליו.מתייחסמסויםחכםאםאומסויםבחומרקשורהסתםאםלבדוק-יחסיתהיא

אוהחמישיתבמאההרביעית,במאהנוצרהואאםלדעתאפשראירבא,דבריעלנניח,מוסב,

הארבעההעולמיבקונגרסהבבלי'התלמודבחקר'כיווניםלמושבב"תגובה 127יותר."מאוחראף

הערתי:נספח),להלן,(ראהשאחריוובימיםהמושבביוםשכתבתיהיהדות",למדעיעשר

שעלהטעמתיאלאהתלמוד,סתםליצירתתקופהאוזמןקבעתילאמעולםשליבעיוניי
הםידיהןשעללמימרותתחסייםחריואמנראיםהתלמודסתםדיבורירובפי

עומדים.

 128הקודמים.מכתבייזהבענייןמפורטותמובאותשםהבאתיאף

ביןדברייאתכללמדועמכב;רשכתבתילדבריםמתאימותאינןברודישהציגאלהדעותאם

מנוסחתהמאמרכללאורךברודישלשתלונתוספקאיןלהפריכן?עליושקיבלהגורפותהדעות

של,דיבורשוםלהקדיםשלאמנסהבאחרונה,במיוחדאש;רנ"י,הלבניהר"דשיטתכלפיבעיקר

ואומר:מכריזכאילובכלל,סבוראיםואףבשמו,הניקבלחכםמיוחסתמימרהלשוםהתלמודסתם

ערעוראכן, 129חפיפה.כלללאהתלמוד",סתםואילךמכאןחכם,שםביחוסמימרותכאןייעד

זה.במאמרברודישלכוונתוכנראההיאיחסיתקטןבמספרחריגותקביעתידיעלברזלכללי

אמוראיםדבריאשרהסתמותרובאתלייחסנטייהברודישלחלופית"ב"הצעהנמצאעו,

שאינםרביםסתמותישייאמנםואילך!אשימרבאמוראים,שלהמאוחריםלדורותעליהןמוסבים

 130בזמנו".כברשנוסחו'להוכיח'לדעתישאפשרסתמותמעטלאגםישאבלאשי,לרבקודמים

המוסביםאמוראלדבריעצמוברודישלממצאיופיעלזהאחרוןמשפטלהבהירראויאולי

לעסוקשישייופשיטאמובאה:אותהבסוףדברייהמשךאתאוסיףשם.ברודידבריבתוךבשמימצוטט 123
 .) 56עמ'לעיל, ; 98הע' , 23עמ'הנוסח,כרךהאומנין,את(השוכרולעומקו"לרחבולגופו,עניןבכל

 • 145הע'להלן,ראה . 227בעמ'שכתבממהנסתרנראהזהטיעון 124

 • 227עמ' 125

למימרותהתלמודסתםשאלתשלההקדמהלתופעתעמודיםארבעההקדשתיהסוגיאלחקרבמבוא 126

 307-301עמ'בכך.שנגעוחוקריםכמהדברירוכזוושם ,)] 20-18עמ'[לעיל, 299-296(עמ'כברהקיימות

הגרעין.מןהתוספתוהפרדתהמימרהחלקיבהבחנת]עוסקים 26-22 [
 • 224עמ' 127

דרךעל ",וקשרהיתליחסמאוחרשהואקטעעללהצביעהינואלהבחניםשלמטרתםייעיקר 128
בנספח.עייןועו,ד .] 22 [ 301עמ'הסוגיא,חקר

שהואכלגלגולעדייןהיאזושתחושהיראההלבנישלבדבריוהמעיין . 54ציוןידעללעיל,השווה 129
 .)א"עפומציעא(בבאהוראה"סוףאשיורביירבינאבנידון:גבולותבהצבתהתלמודדברישל

 • 224עמ' 130
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מעט"לארקלאמבוסס.שלוהמחקרועליוהמאמר,בסוףשהביאברשימההתלמו,דסתםעל

עכרימהבורהאלאדורו),חכמי(אואשירבהואעליהםהמוסבהאמוראאשרסתמות"

שייכיםהמקריםמןשלישיםכשניכרונולוגית,יימבחינהממצאיו:אתברודימסכםכךהוא.כך

 131ואילך".אשירבלתקופת

דברייחס;בסי?ום 132תשנ"ז,שנתבראשיתלאורשיצאבמחקריהזהלכיווןהצבעתיכבר

לגוחולי,ןטזע';א"שבועותעייןאשי.ורברבינאבמימרותלעייןייוישהתלמוד:תם pלהאמוראים
הצי;ניםכל 59i-589 ~ 13".עמ'הצילום),במהדורתה(כרךח"בראשונים,דורותבעלומ"שע"א

אתישלדחות'כלומ;רהתלמוד.סתםסוגייתעלמוסביםאלהאמוראיםשדברילכךמוליכים
דורו.וחכמי,אשירבעלבראיותיוממשישאבלהדורות,רובלגביראשוניםדורותבעלשיטת

שם,גיטין.במסכתהתשעים)(שנותתקופהבאותהשנערךבמחקריותרפותחוהללוהצדדים

הוא?"מנתעלאוהואחוץ'אלא'האילהוייאיבעיאזו:שאלהנשאלה 134התשיעי,הפרקבראש

מטמאיןהבתיםכלת"שרבינאייאמררבינא:משיבשהיא,כלחציצהללאזו,שאלהעלוכו.'

שהואבכךמשנה,הבאתאלאאיננושעיקרםרבינא,דבריאתליישבסבירוכו.'אלא"בנגעים

לשאלהשנזקקהואיירבינאזה:בענייןוכתבתי 135להו",ייאיבעיאהתלמודסתםשאלתעלמוסב

 136נגעים".משנתונתוךאותהלפשוטובאזו,

נושאוהואאח,דבקנהבועולותאינןברודי)ושל(שלישדעותינובולטענייןישנוברם,

שדבריההוכחהעלראיותיואתביססברודיהאחרונים.העשוריםבשניחדשמחקרבושהוספתי

מדוגמותלבואחייבתהמכרעתההוכחהדבר,שלייבסופוהתלמוד:לסתםומגיביםמוסביםאמורא . , 

 137קיים".תמי Qלחומךהתייחסמסויםשאמ;ראסבירות,שלרבהבמידהלהראות,אפשרשבהן

מסתבךיםאינםוהםשם,נקובלאמרראדבריםמיוחסיםשבהםסביריםמקריםתמצאאםדהיינו,
הוכחתמוסבים,הםועליההתלמו,דבעלבסוגייתכמעוריםאותםנראהנןאםאלאדוחקבלא

שישהוכחתאביי,הואואםאמורא.אותושלבזמנוכברמסודריםאלההתלמודסתםשדברי

שלחברואביי,האמוראשללזמנוחופפים)(אוהקודמיםהתלמודסתםשלוטריאשקלאדברי

יצאהאכןאביישלבשמוהמובאתשמימרהההנחהעלמבוססתהזאתהשיטהכלהנה,רבא.

ףlותשמאבייהוכחה:ולכןמפיו),,שיצאודבריםפיעלמנוסחתלפחות(אושלאביימפיו,
הסוגיה!במהלך

שחתךהלבני,פרופ'שללשיטתויתאימוממנה,היוצאותוהראיותהזאת,שהבדיקהלינראה

שאיןלדעתנוכחתידידי,לגביאי"אזכורו.לעומתייחוסשםאזכורשלהצירעלהסיווגאת

התלמודסתםשלאופיוועלהאמוראיםמימרותשלאופייןעלרבותלמדנופשוטים.כההדברים

תפיסות,סגנון,(לשון,הסגולייםהיחסיםובדיקתסוגיהבתוךההדדימיקומםהבלטתידיעל

 • 227עמ' 131

132 1996 . 

 .) 56עמ'(לעיל, 98הע' , 23עמ'ומרכיביה,"ייהסוגיאהמבוא,פרקבסוףהאומנין,אתהשוכר 133

ע"א.פב 134

אמוראיםדבריאלאהתלמודסתםדבריאינןלהואיבעיאששאלותלדנוהלהצטרףהיהמאודקל 135
התלמוד,סתםדבריכרגילשהןששוכנעתימפניכךעשיתיולאבזאת),שנזהרלמטה, 226עמ'ברודי,(ראה

השלישית.הסוגיאהאיגוד,תלמודהמרגש,פרקוראהלעיל,ראה

 • 30הע' , 9עמ'בנוביץ,עייןרבינאעלתשס"ב).בשנתלאור(יצא 125עמ'סוגיות,חמש 136

 • 226עמ' 137

~ 
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שתיאתלאפייןכדיהרבההועילהזוהפרדהביניהם.השורריםועוד)למקבילותיחסמבנה,

המסקנותאחתמוגדרים.קורפוסיםשניקביעתלכדיונאספותהולכותהאלההlרכונותהחפיבות.

אמורא,לאותובמהותושייךעליונקראאמוראשםאשרדיבורכלשלאהיאמזאתהעולות

לבעלידרכיםכמהבולפ.באופןהתלמודסתםשללדרכומתאימיםוהמגמותשהתוכןבשעה

גםנרתעולאהםאולםבסתם,שלהםופריאהשקלאקביעתהיאדרכםלרובהתלמוד:סתם

ותגבורכולה,הסוגיהסגנוןשכלוללשםידועיםאמוראיםבפיומחשבותיהםדבריהםאתמלשים

לתופעההעיקרייםהסימנים 138הפסוידו-אפיגרפיה.דרךעלייחוסאחרות,במיליםהדיון.עצמת

ששניובמידההתלמוד,סתםאצלהרגילבמינוחופריאשקלאסגנוןמופלגת,לשוןאריכותזו:

הסתמית.הסוגיהבתוךשלמהמעוראףתגםקיימים,אלה

 139כמימרות".הנמסריםהתלמודסתםלשונותייוישערוך:לתלמודבמבואגליברישכתבתי

ביחסכתובסוגיות"ייחמשבספר 140בגיפין.המגרשפרקבמחקרבמיוחדהתבררהזומגמה

אועצמם,ואבייאבאר'מימרותלפנינואםשאלהעלתהייכאןפרק:באותוהראשונהלסוגיה

האופיהשניה:לאפשרותלהפותעשוייםדבריםשניבפיהם.הדבריםאתשניסחההיאהגמרא

הדומההדיוןלשוןוסגנוןוחכמים,אליעזרר'בשיפותמופשפיםבמושגיםחקירהשלהעיוני
כאמו;רכ,ךעל 141אמוראים".מימרות·לשוןסממניבוואיןמקום,בכלהתלמודסתםללשון

לעיל.מאמריגוףהיאוהיאבר-אילן,באוניברסיפתהתלמודבכנסהרציתי

בעלותמימרותשלבנפרדואיסוףאמוראי,אפיוןבעלותמימרותאיסוףחדש:יעדמסתמןמכאן

במידהשגיבשתי,לדעותמתאימותברודישלהראיותאיןמכאן,אמורהתלמוד.סתםשלאופי

מימרותשלקלסיותתכונותולאהתלמודסתםלשוןתכונותאתמדגימהשצייןה"מימרה"שעצם

בה.ללכתשביקשתילדרך~רכהמשוםבהןאיןהדב;רהואשכךיתבררואםהאמוראים,

הצעתילאורליהנראהחדשבניתוחובמיוחדברודי,שלבראיותנעייןדלעילההבהרותלאור
האמוראים.כמימרותהמוגשיםהתלמודסתםדברישללקיומםבנוגע

ייסתמותבכותרתבסופובנספחהמוצגותראיות,עשרהששעלמבוססברודישלהמאמר

בפירופאחדותשורותהמחברהוסיףמהןאחתלכלכתובות."מסכתבבליבתלמוד'קדומים'

ניתחלאברודיהתלמוד.סתםדבריעלהמוסביםאמוראדבריבהשישכךעלבהצביעוהראיה,

הראיות 143זה.ממקבץהעולותתכונותכמהבקצרהסיכםאבל 142לכ,ךמעברהממצאיםאת

ן

ורגישעדיןנושאהייתהחז"לבספרותהפיקטיביתהיצירהשלהשאלההמאמר.בגוףלעילראה 138
הייחוסג'יקובס.אצלעליהן,לערערותעוזהשצוינו,שונותעמדותראההתלמודית.הספרותחקרבתולדות
שייכותבתלמודהאמוראיםשמימרותדומהעקיבא).ר'מאמריכךעל(ראהבאגדהמכברהוכרהפיקטיבי

שטרן; ;) 178-148(עמ'קפלןועייןהפיקטיבי,הייחוסשאלתלאורלמחקרהזוכיםהאחרוניםהתחומיםלאחד
והמתועדותהקבועותבתופעותאלאאמוראיםבפיהתלמודסתםדבריבניסוחעסקולאהללו.המחקריםקרימר
 .שלנו.הנידוןלרקענופךהמוסיפותהתלמוד,בתוך

 • 1 7עמ'הנוסח,כרך 139

באוניברסיטתבשיעורייזהפרקשלימדתיבשעהשלםהיהזהמחקרועוד.השלישית,הסוגיאראה 140
תשנ"ז.בשנתהרוורד

 • 164עמ' 141

 , 228בעמ'שצויןכפיעליו,שוקדשברודיכתובותמסכתעלמקיףבפירושלבואאמורמורחבניתוח 142

 . 39הע'

 • 227עמ' 143

~ 
I 
I1 
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שההכללהללמדכדיאחדות"~רכות"בהצגתשדיההנחהסמךעלכנראהשהובאוכפיהובאו

ונדחית.מופעיתהמקובלת

נותניםאלהממצאיםע"ב.צדףעדע"בדמדףכולה,כתובותמסכתעלפרוסותה"ראיות"

השאר,ביןבמגמה,לש"ס",יימפתחכולה,כתובותמסכתאתשחוקרממחברחשובמידעבידנו

העובדההאמוראים.דברילעומתהתלמודסתםדיבורישלאיחורםבדברהמוסכמהאתלבדוק

כולהבמסכתאיןשלדעתוללמדעשויהפיעונואתעליהןלבסס.הללוהפסקאותבפ"זשבחר

אישוריותרבכךישלדידי 144חד-משמעיות.הוכחותלשמשהראויותמהן,וחוקותפובותראיות

הפרכתה.מאשרהנידונהלשיפה

ולמקדשלפנינו,במאמרהמחבראליהשהגיענקודהמאותהמעפלהמשיךשראוילינראה

למימרותהסתמותביןהמקובלהיחסאתלהפריךהיהשאמורהזההמבחרמןהעוליםנתונים

רובןבקצרה.ברודיבדבריצויןלדורות,החלוקהפיעלביותר,המענייןהאפיוןהאמוראים.

מןאמוראיםלדברינוגעות-עשרהששמתוך ) 145נוספותמראיות(וחלקתשע-הראיותשל

אחדלפחותולמעשהורבינא,אשירבהםהללוהחכמיםביןוהבולפיםוהשביעי,השישיהדורות

אחא,ורביימררבנוספים,שמותשנירקבאיםידםעלפסקאות.תשעאותןבכלמובאמהם

מספורפיעל(המספריםהחלוקהזורבינא.עםאואשירבעםנזכרהללוהשנייםמןאחד'וכל

ברודי):שלהראיות

 16,13,4,3,1-אשירב

 2-רבינא

 11-אשיורברבינא

 12-אשיורביימררב

 6-ורבינאאחארב

אחאיירבלעניין 146פפירתו.לאחרהישיבהבראשותאשירבשלכיורשונחשביימררב

(השביעי)מפורפפרקכהןאבינועםהקדישולאחרונהזמנם,בבירורחוקריםהרבהעסקוורבינא"

אחא"יירבששמםהחכמיםאחדעםזההאיננואחא"ש"ךבקבעהואזה.לנושאיירבינא"בספרו

האחרון,רבינאאינועמו,החולקיירבינאעצמו.בפניאמוראהואאלאהאב,שםעםתמידבא

השישי.הדורלפנילאכלומ;ר 147אשי".רבשלוחברותלמידורבינאאלא

נקובשאמוראנראהשבהםמקריםגםברשימתיכללתישאילובהערהשעהלפיייאסתפקכתב:ברודי 144

מוקדמיםאמוראיםבהשהיואלאהרבה,מתארכתהייתהשהרשימהבלבדזולאסתמית,לקושיהמתייחסשם
חלקןמסוימות,קושיותהחכמיםביןנפוצותחילהומובנת:טבעיתהתפתחותכאןמשתקפתולדעתייותר,

ידעלהמאמר,בגוףלמעלהראהסתמיים".חלקםיותר,מפותחיםדיוניםגםנמסרויותרמאוחרובזמןסתמיות
מהרצאותיו.באחתהציגשברודיסתמית)לקושיה(התייחסותהנ"להסוגמןהראיותבאחתשדנתי , 110ציון

ייהורגלנוזה:במאמראחרבמקוםברודישכתבמהעםאחדבקנהעולהאינהכראיהמקרהאותושהצגתדומני
לעיל).ועיין , 227(עמ'ענה"!שעליההשאלהבהכרחאינהאמוראשלדבריולפניהמוצגתששאלה
פקודמנהריעקבורבוהחמישי,הרביעיהדורכבןנקבעאידידר'בריהשישארבהשביעיתבראיה 145

 "השישי.הדורכבן
 • 145-144 , 130עמ'רבינא,כהן,אבינועם 146

רשותלצידידאפקיהצריכא"לאע"ב:לאלכתובותמתייחסים 6בראיהברודידברי . 253עמ'שם, 147

דבריעלעוניםאשיורברבינאובכךוכו,'לרה"ר"דאפקיהלעולםמתנירבינאהכימתנ.יאחארב ...הרבים
סתמיציון ", 11-10עמ' ..מוע.דומסורות,מקורותהלבני,ייראוהלשון:בזהברודיהפנה 44בהע'התלמוד.סתם
מתני'פלוני'ייר'שם:הלבניכתבוכךהתלמוד!סתםעלמוסביםשהדבריםמודהעצמוהלבנישםפירש.ולא
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והשביעי,השישיהדורמןאמוראיםפיעלהןכתובותממסכתהעולותהראיותשלרובןאם

שלהראשוניםבדורותאמורא/סתםיחס.ביןהפרששישלקביעתנואישורמכאן.שעולהדומה

אש,יורברבינאשדברילמצואהיארגילותהנההמאוחרים.בדורותזהיחסלביןהאמוראים

לעמודיכולםואינםשלפניהםהתלמודסתםמדברילניתוקניתניםאינםמדורם,אחריםוחכמים

שלהאמוראיםשמימרותלהםהקודמ'םהדורותביןכרגילשמצאנומהלעומת 148עצמם,בפני

אינןורבינאאשירבשלמימרותאותןלכן,עצמאיות.ספרותיותכיחידותבאותדורותאותם

הראיותלשבעמרוכזעיוןאפוא,הקדשנו,לפניהם.אשרהאמוראיםדורותשארעלללמדיכולות

הדורלחכמיהמוצגותהראיותבאחתיסודיעיוןלעייןלנכוןראינוגםבדיקה,לשםהאחרות.

השישי.

אפוא,נתייחס,בהרבה.התמונהאתמשנותואחרותאלהבתכונותוההתחשבותהבדיקה

מפורט.ניתוחשנציעלפנידבריםשלסיכומםכאןנקדיםהנותרות.הראיותלשבע

שהואכךעלהעירלאברודי .)א"עמז(בכתובותאחאי"יירבאתסובבת 149התשיעיתהראיה

רביךרייפסבוראירבנןלדבריהמיוחדשםההצעהלמינוחצייןולאא,רובסהאחאירב

ליידברי;כרכהלשמשיכולהואיננהמובנת,התלמודסתםלדבריסבוראשלהתייחסותאחאי".

האמוראיםשלמה.ממסכתראיותששנשארו 150התלמוד.סתםדבריעלהמוסביםם"ראיומאה

מאמוראימימרותהובאולאוהחמישי;הרביעילדורותשייכיםזוקבוצהשלבראיותהמוזכרים

הראשונים.הדורותשלושת

מהרבהמוכריםהלשוןסממניורבא.לאבייקצרותמימרותמיוחסות 151עשרההחמשבראיה

לפירותקרקעשמכרבעלייוהלכתאהפסקעלמוסבותלהיותאמורותוהמימרותאחרים,מקומות

דבריאתלהסבוקשהכבתר"אמוראיים,ידועיםייוהלכתא"בסגנוןהפסקיםכלום".ולאעשהלא

שהדבריםלהודותישייאולםבו:כחוזרנראהעצמוהמחברגםעליהם.ורבאאביישלעצמם

חמשרקכעתלפנינו '.'' ...יוהלכתאהפסיקהאתהכירשרבאלהניחקצתקשה ...פשוטיםאינם

ראיות.

ומתןמשאהתלמו,דסתםשלשגרתידיבוראיננוהאנונימי"ייהחומר 152עשרההארבעבראיה

האגדה.מסיפוריסיפוראלאמשלו,חשיבהודרכיהתלמוד)סתםמשל(כלומר,משלומונחיםבעל

לסתםאותולשייךמספיקאיננוייאנונימי"היותואחרת.ספרותיתסוגהוזוהיהנותנת,והיא

ביטויושם ...בלא,בכתובותגםואוליאיא,בבכורותמלבדלסתםשיתייחסזהשימושלמשל,מצינו,לא ..לה.'

שחיואמוראיםמאחרוניאחדהיההווהואהכי,'להמתניאחא'רבדרבא?),(בריהאחאלרבבקשרנאמרזה
מודההלבניאףובכו,הסתמאים".תקופתואילךאשי)ורב(מרבינאמהםשלדעתנו-אשיורברבינאאחרי
בעמדתואבלהסתמות,זמואתיותראףואיחרהלבניבושחזרלאחראלאכנגדוייראיה"הזההדברואיובזאת,

התלמו.דסתםלדברילענותיכולים(האחרוו)ורבינאאחארבהמקורית
המאמר.בגוףלעילכמתואר 148

 • 230עמ' 149

מדווחשברודי(וכפיהסבוראיםלדבריגםהסתמותאתהמאחרהלבני,שלבשיטתואחדלסניףאלא 150

מקום,מכלהלבני.לשיטתמופניתלהעלותברודישביקשה~רכהשעיקרדומהובאמת, .) 219בעמ'כךעל
לנושאהואעקרונימקוםמכלזהוענייוכו,קובעעצמוהתלמודומינוחמדובר,שבסבוראציוומאודכאוחסר
כולו.

 . 232עמ' 151

 • 232עמ' 152
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עםאחדבקורפוסלמיינןישתכונותיהןמפאתאבלאנונימיות,הןייעובדות"שגםכשםהתלמו,ד

דבריעלהמוסבותאמוראיםמימרות 153התלמוד.סתםלפעולתלשייכןואיןהאמוראים,מימרות

ארבע.להופשולנידון.ראיותואינןלעצמן,מחקרברכתקובעותוהןידועות,אגדה

טוען:ברודימימרה.שלרגילהספרותיתבצורהבאיםאכןאביידברי 154העשיריתבראיה

אתלהסבפשוטהדרךקיימתאולםבסוגיאי.'הקשרםמתוךאלא ...אביידברילהביןשאיןיינראה

שסודרוהתנאייםהמקורותמןהעולהסתירהעלאלאהתלמו,דסתםסוגייתעל ..לאאביידברי

בצורהאביימימרתאתותיקחוקרפירשכברובאמתבנייתה,שלוהיסודיהראשוןבשלבבסוגיה
אפוא,כאן,איןבסוגיה.התלמודסתםלדבריהתייחסותללארגליהעללעמודיכולההיאשבה

שלוש.אלאבידךנשארולאכלל.מוכחתראיהמשום

שתיעלהשנויותהסוגיותמןכולןבאותשמינית)שביעית,(חמישית,האחרותהראיותשלוש

בפיתוחןמפורסמותסוגיותקנס"),להןשישנערות(ייאלוהשלישיהפרקשלהראשונותהמשניות

ברודישלוההנחותהשיטותלפיהחופפים.העונשיםשאלתביישובשיושםוהמורכבהמפורט

כובדכלבהןמהתכנסוצרמהשתרעהמצעקצרכיאםהוכחות,לשמשאלהראיותיכולות

התלמודסתםשלניסוחוהןהללוהמימרותהסוגיות,בניתוחליהנראהלפיאולם,הטיעון.

אשי),ורבפפארב(שלבכללוהמימרותהפיסקא,כלהחמישיתבראיהאמוראים.בפישהושמו

שלשמולשימושאחריםבמקומותאסמכתאותישבסמו:ןלהלןשםהבאיםסממניםפיעלנבנו

באריכותהאמוראיםדבריבאיםהשביעיתבראיה 155התלמו.דסתםדברישלכשופרפפארב

מעורהלאמוראיםהמיוחסאלעזר").רי(ייואמרדרשהומצטטיםמופשטעיקרוןכולליםמופלגת,

ע"ב.פ-ע"בעחמסנהדריןמקבילותריכוזישהללוה;כסקאותבשתיהסוגיה.במינוחלגמרי

בסוגיה,רבינאהגםאי.'בינהדרימשמפקודמנהריעקבליירבימיוחסתהמימרותאחת

וכךיעקב,רבשלמימרותיוסגנוןדרבינא")(יימשמיהכךאלאעליה?מוסבכברמשמוודיון

סוגייתבמהלךחמאבררמידברימעוריםהשמיניתבראיהומהן.המשאתוךאלכאןאףהובא

אחרים.ממקומותנוספיםמקורותלהביאכדיקושיותהעלאת-ומגמתוסגנונוהתלמו,דסתם

משמו.שניהםאמרי,'אלא-להמתקיף-ייאמרפעמיים:חמאברלרמימיוחסהשלםהמהלך

בעליאמוראים,בשמותוטריאהשקלאאתלשכללסוגייתובסוףלנכוןראההסוגיהשבעלסביר

מקורהבאתשלההליךהמשךאתולהעשירלגווןכדיחמא,ברורמירבאמפורסמים,מחלוקת

וכו.'מקורהבאתקושיה,אחהממקום

הדורותמחמשתהשגרתיתבצורתןאמוראיםמימרותהראיותביןהובאושלאביררזהסיכום

להלןממש.שלתמיכהאכן;כרכה,מאשרתמיכהיותרכאןישלעיל,שטענתיכפיהראשונים.

במסכת.הופעתןסדרהואשבמאמר,כסדרהעיוןהראיות.בכלמפורטדיוןהצגתי

 .) 29-28עמ'(לעיל, 310עמ'הסוגיא,חקרדרךעל 153

 . 231עמ' 154

 . 80העילעיל,ראה 155
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ע"גלהחמישית,הראיה

עלתובא(והיאהסוגיהבסיכוםשפתחארוכה,בדרךבאיםהחמישיתבדוגמתוברודידברי
סתםלדבריאמוראיםהתייחסותבדברבלב,דדבריוסוףאתנביאכאןלהלן).בשלמותהידינו

התלמוד:

שאכל'בזראמר:אשירבפיו.לתוךתרומהשלמשקיןחבירולושתחבכגוןאמר:פפארב
לכלהיכרותמשקפיםאשירבשדברילינראהחבירו,'שלשיראיןוקרעמשלותרומה
תרומה,שאכלזרשלמקרהבדברנחלקוורבאשאבייהקובעהסתמיהרובדעםהפחות
שהעמידוהסתמי,הדיוןשלנוספיםשלביםאףהנראהככלמשקפיםפפארבודברי

סתמית),היאשאףקושיה(בעקבותפיו'לתוךחבירולו'תחבשבובמקרהזומחלוקת

אוכלולאתרומהשלמשקיןדווקאלושתחבפפארבתירץנוספותקושיותובעקבות
 156מוצק·

 :)א"עע"א-לאל(כתובותהגמראלשוןוזה

הכפוריםיוםאתעושההיההקנהבןנחוניארבידתניאהקנהבןנחוניאמדרביולאפוקי

מתחייבהכפוריםיוםאףהתשלומיןמןופטורבנפשומתחייבשבתמהלתשלומיןכשבת

התשלומיןמןופטורבנפשו

הקנהבןנחוניאדר'מ"ט

שמיםבידיאסוןמב)(בראשיתונאמראדםבידיאסוןכב)כא,(שמותנאמראבייאמר

מןפטורשמיםבידיהאמוראסוןאףהתשלומיןמןפטוראדםבידיהאמוראסוןמה

התשלומין
ופחיםציניםעללבניהיעקבלהומזהרקאדכיממאיאהבהבראדארבלהמתקיף

לאאהאאזהראהאיעקבאטונינהואדםדבידיוגנביאריאעלדלמאנינהושמיםדבידי
חוץשמיםבידיהכלוהתניאנינהושמיםבידיפחיםוציניםאזהרמיליכלעליעקבאזהר

ותומהםירחקנפשושומרעיקשבדרךפחיםציניםה)כב,(משלישנאמרפתיםמצינים

המקדשביתשחרבמיוםחייארביתניוכןיוסףרבוהאמרנינהואדםבידיוגנביאריא

ארבעדיןאלאלהובטלוהאבטלולאבטלולאמיתותארבעסנהדריןשבטלופיעלאף

שריפהשנתחייבומידורסתוחיהאוהגגמןנופלאוסקילהשנתחייבמיבטלולאמיתות

באיןליסטיםאולמלכותנמסראוהריגהשנתחייבומימכישונחשאובדליקהנופלאו
שמיםבידיוגנביאריאאיפוךאלאבסרונכימתאובנהרטובעאוחנקשנתחייבומיעליו

אדםבידיופחיםצינים

הארץעםיעלימוהעלםואםד)כ,(ויקראמהכאהקנהבןנחוניאדרביטעמאאמררבא

ובמשפחתוההואבאישפניאתאניושמתילמולךמזרעובתתוההואהאישמןעיניהםאת

התשלומיןמןפטורשלכםמיתהמהשלכםכמיתהשליכרתתורהאמרהאותו,והכרתי
התשלומיןמןפטורשליכרתאף

חייבולרבאפטורלאבייתרומהשאכלזרבינייהואיכאלאביירבאביןאיכאמאי

 • 229עמ'ברודי, 156
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ואכלוחבירושלחלבובגונבהקנהבןנחוניאר'מודהחסדארבוהאמרפטורולאביי

דאגביהדמעידנאאלמאחלבאיסורלידישבאקודםבגניבהנתחייבשכברחייבשהוא

מתחייבקנייהדאגביהבעידנאנמיהכאליהדאכילעדהוהלאבנפשומתחייבקנייה

סוףסוףפיולתוךחבירולושתחבכגוןעסקינןבמאיהכאליהדאכילעדהוילאבנפשו

הבליעהביתלתוךלושתחבכגוןדבלעהעדהוילאבנפשומתחייבקנייהדלעסיהכיון

דמציצריכאלאחייבאמאילאהדורהמצילאאיניהדרלאהדורהדמציאידמיהיכי

הדחקלאהדורהע"י

פיולתוךתרומהשלמשקיןחבירולושתחבכגוןאמרפפארב

.חבירושלשיראיןוקרעתרומהשאכלבזראמראשירב

הפרקשבראשוהמפורסמתמאודהמורכבתהסוגיהמתוךאחתפיסקאאלאאינוכאןהמובא

המשנה:מןזופיסקאשלהמוצאנקודתאתפירשרש"יעונשים.בחפיפתהעוסקת 157השלישי,

בביאתוכרתשמתחייבואע"פאחותועללבאתשלומיןדמחייבמתני'נחוניא.מדר'ייולאפוקי

שפטרהקנהבןנחוניאר'שלטעמומהבשאלהעוסקתשלפנינוהפיסקאנחוניא,"מדר'מפקא

שכתובממקראטעמואתלמדאביישבת.כדיןמתשלומים,הכיפוריםיוםאיסוריעלהעובראת

פטורשליכרתייאףשומע:אתהשממנובכרתהעוסקמפסוקהטעםאתלמדורבאייאסון",בו

מתחייבאכילתושבשעתתרומה",שאכלב"זרמינהנפקאהתלמודקבעמכאןמתשלומים,"

שהיאתרומה,אכילתעלשמיםבידיומיתהכוהן,שלממונוגונבאושגוזלכךעלתשלוםשתיים,

שלפי Jחייבלרבאולכןמכרת,שונההיאשמיםבידימיתהלז;ךולאלכוהןונאכלתהקודשיםמו

בידימיתהגםשהריפטו;ולאבייאבלכרת,עםהבאממוןתשלוםאלאהכתובפטרלאשיטתו

ייאסון".בגדרהיאשמים

אכילהשאיסוריייגופא")ע"א:לאלהלןגם(הבאהחסדארבממימרתהתלמודמקשהכךעל

שניתירץהתלמודבאכילה.כךואחרבגזלהמתחייבקודםאלאאחת,בבתחליםאינםוגזלה

נדחו,שאלהלאחרהבליעה.בביתחברולוושתחבבפיו,חברולושתחבאחד:בסגנוןתירוצים

פפא:ייכגוןרבמתרץתרומה,איסורלידישבאקודםבגזלהשנתחייבלומרישזאתבכלשהרי

חברולושתחבשהתרומהלומרישכלומ;ופיו,"לתוךתרומהלשקיןשמחבירולושתחב

מהזמןהגזלהזמןאתלהפרידאפשראישכןזה,עללהקשותואיןנוזלית,הייתהפיולתוך

שעשהבכגוןשמדוברמתרץאשירבתרומה.שאכלזרמשוםוחייבשבפיומהתרומהשנהנה

(בגד)שיראיןוקרעשמים,בידימיתהשמתחייבתרומה,אכלאחת:בתבנותושפעולותשתי

ממון.שחייבחברו,של

לקבלקשהגםאולםשלפניו,הגמראסתםלדברימגיבפפאשרבהטיעוןאתלסתורקשהכאן

לאבתפיסותהפרשישואםתפיסותיו,פיעלהסוגיהדבריאתיביןדיןבעלכלזהבוויכוחאותו.

כללית,משיטהנובעהואכימעגלי,יהיהזהבמקרהשכנועניסיוןכלהאח;ךאתהאחדישכנע

מימרתואכןהיאאמוראבשםהבאהמימרהכלאםשיטה.מאותהעולותהמתודולוגיותוהסברות

כמקורכאןפפארבדבר.יאתלהביןקשהאכןאזיבפיו),והושמההתלמודסתםמבעל(ולא

 .) 97-87עמ'(מחקרים,כולההסוגיהעלווייסאברהםשכתבמהראה 157
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שאמוראייהוכחה"ישולכןהמימרה,לפניהעומדיםהתלמודלדבריזיקהכלללאשנאמרעצמאי

התלמו.דסתםלדברילהגיביכול

מדי.יותרבסוגיהמעוריםדבריואולםהסוגיה,מןפפארבדבריאתלנתקניתןלאלדעתיגם

מכניסוהואלפניו,עומדותכברשכאלההתלמודסתםשסוגיותכמיפפארבאתלראותליקשה

בהםמשתמששהתלמודאחריםמקומותראינוכברלדרכן.דרכואתומשווהלעניינןעצמואת

 158שלו.דברואתלומרכדיפפא"יירבבשם

הוקשתהשלאפיעלאףנוסף,תירוץאשירבמתרץפפארבשלתירוצואחרישלנו,בנידון

דףבסמוהלהלןאביןר'למימרתמאודדומהאשירבשלתירוצופפא.רבדבריעלקושיהשום

אשירבגםוכו.'ו"תכילהבאיןשירקרעוארבעלסוףארבעמתחילתחץייהזורקע"א:לא

נחוניאר'(יימודהלאבייהגמראבעלהקשהשממנהחסדא,רבמימרתאףשיראין".ייוקרעאומר

איסורלידישבאקודםבגניבהנתחייבשכברחייבשהואואכלוחבירושלחלבובגונבהקנהבן

בדףהלשוןבזהבאלאהדורה"יידמציהמושגגםייגופא."בלשוןע"א,ראשלאבדףבאהחלב")

כדברבפיוכברהעומדתהתרומההחזרתעללאיותר,פבעיהקשרעלמוסבהואושםע"א,לא

אותו.שירהלאחרהחץהחזרתאלאאפשרי,בלתי

בהקדמתע"א,לאבדףאחריה,הבאהלזושלפנינוהפיסקאביןהדוקהזיקהישמעתה,אמור

רב(ייוהאמראחרקוםממשלנובפיסקאלאבייכקושיההמובאתחסדא,רבמימרתייגופא."

הללו.הפיסקאותבשתיאלאלפנינונמצאתהמימרהאיןאחר?מקוםאותוהואהיכןחסדא"),

שהוכיחוכפישם,ייגופא"המונחלהוספתשגרםדברע"א,לאמדףוהובאההוקדמההיאבוודאי

מקומולפנימסויםדיבורהכפלתאחריייגופא"המונח'(הוספתזותופעהקיוםווייסאברהם

לאבדףייגופא"שלאחרחסדארבמימרת 159מר".ואמרייגופאבספרוסוגיותבהרבההמקורי)

המובאתהקנהבןנחוניאר'דעתעלכאןבתלמודשנקבעהראשוןהאמוראיםכדברנראיתע"א

הנידונהשהפיסקאודומהשלפנינו,בפיסקאלאמוראיםבזמןקודםגםשהואכפיבברייתא,

ואפשרהסוגיה,בעלידיעלהתלמוד,דבריהןהאמוראיםדבריהןשאחריה,הפיסקאמןנבנתה

ביותרנראיםהםכאןפפארבלדבריאשרמקום,מכלהגמרא.מבעלהםורבאאביידברישגם

שלו.והמתןהמשאכהמשךהסוגיה,בעלמעשהלהיות

 160נוסח:בשינוייבאיםגםאלהפפארבדברי

תרומהשלמשקיןלושתחבכגוןאמ'פפארבמ

תרומהשלפיו][לתורמשקיןחבירולושתחבכגוןאמ'פפארב 112ו

תרומהשלמשקיןחבירולושתחבכגוןאמ'פפארב 130ו

 ...תרומהשלמשקין[חבירו]לושתחבכגוןאמ'פפארב 487ו

פיולתורמשקיןחבירולושתחבכגו'אמ'פפארבד"ש

פיולתורמשקי'חבירולושתחבכגוןאמרפפארבד"ו

פיולתורתרומהשלמשקיןחבירולושתחבכגוןאמרפפארבויל

 . 79עמ'לעילראה 158

שלאאלא ,) 64(עמ'הקודמת"הסוגיאעלבנויההיאש"כלהלהפך,סברזוייגופא"פיסקתשלגביאף 159
בפנים.ככתובעולהשמניתוחהודומהבה,עוסקיםשאנוהפיסקאניתוחאתפירט

בענייננו.מורידיםואינםמעליםאינםהללושהשינוייםסבר ) 43הע' , 230(עמ'ברודי 160
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להיותהעשויהתופעהוהיאהגרסנים,בידיהנוסחשכלולעלתכופותרומזיםכאלהשינויים

לתוךייתחבהסגנון 161יותחקדוםמזמןקבועשנוסחןהמימרות,מןיותרהתלמודלדבריקשורה

ב.מב,ובנידהבכ,דבחגיגהגםהתלמודסתםבדבריבאיםפיו"

זהבפרקהתלמודסתםשלחריףמסייםלדיבורפפארבשלבשמוהשימושאת 162ראינוכבר

ידיםשמואלדסברלמימראלאביי:פפארבליהייאמרע"ב:הבקידושיןוכן ,)ב"ע(להבכתובות

 163מוכיחות."שאיןייידיםבמאמריבהרחבהשנותחכפימוכיחות"~וכו,'שאין

שלהספפיספיקהגםאולםרבות.בסוגיותעיוןפיעלומסקנותהבנותעלמבוססתזומסקנתנו

להתפרשהעשויותשתייםאואחתאלאנמצאהלאדוגמאותיובפ"זשהריזה,בכיווןמורהברודי

אליה.מתייחסהוראה,"מ"סוףולאהאמוראים,דורותמרובאמוראאשרכסתמאשלולשיפתו

ע"א-ע"בלגהשביעית,הראיה

מציעיםדרבינא)(או:דרבאמשמיהפקודמנהריעקבורבאידידרבבריהשישארב

ואינוכספיבעונשחייבהואבחברוחובלאדםשאםהכתוביםמןללמודשנונותדרכים

(שםיוחנןר'דבריבעקבותמפותלסתמידיוןבמהלךהעולהלשאלהתשובותאלולוקה.
 164עצמאיות.אמירותבהןלראותביותרוקשה ,)ב"עלב

הדורכבןפקודמנהריעקבורב 165והחמישי,הרביעיהדורכבןנקבעאידידר'בריהשישארב

מפותל".סתמידיוןבמהלךהעולהלשאלהתשובותייאלוברודי:כותבדבריהםעל 166השישי.

הסוגיה,מןבניתוקהאמוראיםדבריאתבוליישבניתןשלאמקרהיששכאןספקאיןואכן,

בקביעתדיאיןשיפתנו,לפימקום,מכללפיעונו.ראיהזוהישהציגוהתפיסותברודישיפתולפי

לגופם.לעיוןראוייםוהדבריםזו,עובדה ,

מורכבתלסוגיהכאןזכינוואכן, 167 ".לפותמסתמידיוןיימהלךהסוגיהאתאפייןברודי

הסוגיה:לשוןזההרגיל.מגדריוצאתבצורהומפותלת

ע"בע"ב-לגלבכתובות

בוהתרושלאכאןבושהתרוכאןנערהאחותותימאאפי'אמריוחנןרבי . 1

ממונאלקימילקאביהואתרוומלקותממוןדאיכאהיכאכליוחנןרביקסבראלמא . 2
משלםלא

שם.והנסמן , 38הע' ,) 42-41עמ'(לעיל, 12עמ'הנוסח,כרךראה 161
לעיל. 162

 • 24-18ציוניםבסביבותשםעיין 163

 • 230עמ'ברודי, 164

 • 422עמ'לתלמודים,מבואאלבק, 165

יימשמיהבפניםהמובאיםבדבריםכתבברודיזו,בסוגיההביאשמשמוהחכםלזיהויאשר . 435עמ'שם, 166
להיותשצריךספקאיןוהמקבילותהידכתביפישעלאלאיירבא",הדפוסבנוסחאמנםדרבינא)";(או:דרבא

 • 176ציוןידעללהלן,ועייןהגרסה,'רבינא'','אתלהעדיףשישייונראה : 45בהערהברודיכתבכןיירבינא".

שי"פ.שלי,ההדגשה 167
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אתהאחתרשעהמשוםרשעתוכדיב)כה,(דבריםקראאמרהא?יוחנןלר'ליהמנא . 3

יכנוארבעיםליהוסמיךרשעיותשתימשוםמחייבואתהואימחייבו

מיליהניתימאוכילקילאמילקאמשלםממונאומלקותממוןדאיכאבחבירוחובלוהרי . 4
א"ראמיר'והאמרמשלםלאממונאלקימילקאביהאתרואבלביהאתרודלאהיכא

אלאלוקהאמאיביהאתרודלאאידמיהיכילוקהפרוטהשוהבהשאיןהכאההכהויוחנן
משלםממונאפרוטהשוהבהאיתהאפרוטהשוהבהדליתוטעמאביהדאתרופשיטא

לקילאמילקא
בפירושנמיהכאלתשלומיןזוממיןעדיםתורהריבתהבפירושאילעארבי 168כדאמר

לתשלומיןבחבירוחובלתורהריבתה

זוזמאתיםלחבירושחייבפלוניאישאתאנומעידיןאהאאילעאדר'איתמרוהיכא . 5

דבריתשלומיןלידימביאןמכותלידיהמביאןהשםשלאומשלמיןלוקיןזוממיןונמצאו
אילעאא"רמשלםאינוהלוקהכלונימאלוקהאינוהמשלםכלאומריםוחכמיםר"מ

יט)(דבריםכתיבמכדיתורהריבתההיכןלתשלומיןזוממיןעדיםתורהריבתהבפירוש

ממוןניהוומאילידמידהניתןדברלילמהבידידלאחיולעשותזמםכאשרלוועשיתם

דברלילמהבוינתןכןלויעשהכןעשהכאשרכד)(ויקראכתיבמכדינמיבחבירוחובל

ממוןניהוומאינתינהבושיש

תגלהלאאחותךערותיח)(ויקראבטלתכןאםכעולאאמרלאמ"טיוחנןורבי . 6

בטלתא"כנמיזוממיןעדיםיוסיףפןיוסיףלאכה)(דבריםבטלתא"כנמיבחבירוחובל . 7

ובןגרושהבבןלקיומהאפשרזוממיןעדיםאלאהרשעהכותבןאםוהיהכה)(דברים

אחותופרוטהשוהבהשאיןהכאהשהכהוכגוןלקיומהאיכאנמיבחבירוחובלחלוצה

בוגרתבאחותולקיומהאיכאנמי

קראאמראביידאמרלכדאבייליהמיבעיעינהאשרתחתהאייוחנןר'לךאמר . 8

נפקאועולאופגםבושתדאיכאמכללעינהאשרתחתהאיעינהאשרתחתכב)(דברים
הנערהלאביעמההשוכבהאישונתןכב)(דבריםקראאמררבאדאמרמדרבאליה

ופגםבושתדאיכאמכללחמשיםשכיבההנאתכסףחמשים

התראהבנידלאומשוםלקילאומילקאמשלמיממונאזוממיןעדיםאומר 169אלעזררבי . 9

בשעתבהוניתריאישתליןאמרימעיקראבהוניתריאימתבהוניתריתדערבאאמרנינהו

בהווניתריאביילהמתקיףהוהדהוהמאילבסוףבהוניתרימסהדיולאפרשימעשה

 .רמוזיבהוונרמזמעיקראבהווניתריאיקאדרבבריהאחארבלהמתקיףדבורכדיבתוך

כיהתראהצריכיןזוממיןעדיםדעתךסלקאאידאמריהיאמילתאלאואבייאמרהדר

בעוואינהוהתראהבלאקטילבעודאינהומידיאיכאמילהוקטלינןלאבהומתרינןלא

בריהסמארבלהמתקיףוליכאלאחיולעשותזמםכאשרלוועשיתםבעינןהאהתראה

התראהליבעימיתרביקאזמםמכאשרדלאחלוצהובןגרושהבןמעתהאלאירמיהדרב

לכולכםהשוהמשפטלכםיהיהאחדמשפטכד)(ויקראקראאמר

וכגוו ,) 13לשו'רלג,עמ'השלם,דק"ס(ראהוכו'כדאמראלאבסגנוו:ידכתביבהרבהתירוץ.הוא 168
 ..תורה'ריבתהבפירושאילעאר'כדאמ'ייאילא :) T-S NS 329.468קימברידג' '''כ(גניזהבקטע

 .* 17הע'רלועמ'השלם,דק"סראהועו,דידכתביכמקצתלהיות,צרירכו 169
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מהכאלקילאומילקאמשלםממונא 170בחבירוחובלאמראידידרבבריהשישארב . 10

שבמיתהבמצותאלעזררביואמרילדיהויצאוהרהאשהוגנפואנשיםינצווכיכא)(שמות

דלאאידמיהיכינפשתחתנפשונתתיהיהאסוןואםכא)(שמותדכתיבמדברהכתוב

לדברמותרההויחמורלדברומותרהביהדאתרופשיטאאלאמיקטילאמאיביהאתרו

יענשענושאסוןיהיהולארחמנאואמרהקל

אםהוילאדלמאהקללדברמותרההויחמורלדברדמותרהממאיאשירבלהמתקיף . 11

לחנניהנגדוהאילמלירבדאמרחמורמלקותדלמאחמורהדמיתהממאיה.וילומרתמצא

סמארבלהואמרי·אשילר:באסידרבבריהסמארבא"ללצלמאפלחוועזריהמישאל

קצבהלהשאיןלהכאהקצבהלהשישהכאהביןלךשניולאאשילרבאשידרבבריה

ממוןדאמרלרביאלאממשנפשדאמרילרבנןהניחאפקודמנהריעקברבלהמתקיף . 12

אםכא)(שמותמהכאדרבאמשמיהפקודמנהריעקברבאמראלאלמימראיכאמאי

וזהבשוקמהלךשזהדעתךעלתעלהוכיהמכהונקהמשענתועלבחוץוהתהלךיקום

ירפאורפאיתןשבתומיתלאואיליהקטלינןמיתואיאותושחובשיןמלמדאלאנהרג

חמורלדברומותרהביהדאתרופשיטאאלאמיקטילאמאיביהאתרודלאאידמיהיכי

ירפאורפאיתןשבתורחמנאואמרהקללדברמותרה

ואםהוילאדלמאהקללדברמותרההויחמורלדברדמותרהממאיאשירבלהמתקיף . 13

לחנניהנגדוהאילמלירבדאמרחמורמלקותדלמאחמורהדמיתהממאיהוילומרתמצא

סמאלהרבואמריאשילרבאסידרבבריהסמארבא"ללצלמאפלחוועזריהמישאל

קצבהלהשאיןלהכאהקצבהלהשישהכאהביןלךשניולאאשילרבאשידרבבריה

לעיל:כתבנוועליהמאוד,מפותחתמסוגיהחלקאלאאינהזופיסקאכל

משנתשביןלכאורהבסתירהדנה ..ג:פרקרישבכתובותוהמפורסמתהארוכההסוגיא

מכותמשנתלביןלואסורותנשיםוהמפתההאונסקנסהמשלמיםביןהמונהכתובות

קנס.ומשלםלוקהוכאילוופה,פהשמותאותםוהריעליהן,שלוקהמיהמונה

עולאתירוציבאוכךעלרע"א).לב(כתובותומשלם!"לוקהדאינולןייוקיימאוהקשו:

אחותותימאאפילואמריוחנן(ייר'יוחנןר'בוגרת"),באחותוכאןנערה,באחותו(ייכאן

מאירר'מניהאאמרלקיש(יירישלקישוריש ,)"ובהתרושלאכאןבו,שהתרוכאןנערה,

אחתכלעלשלםצדדידיוןעםהיא,ומפותחתארוכהוסוגיאומשלם").לוקהדאמרהיא

הללו.הדעותמשלושואחת

ובההנ"ל,יוחנןר'בדעתלדיוןשייךלעילשהעתקנוהפיסקאותעשרהשלושבןהחלקכל

ממוןדאיכאהיכא(ייכל 2בפיסקאבאהיוחנןר'שלשיטתוהגדרת . 1בפיסקאפותח,הוא

 4בפיסקאזו.לדעהמקורהצעת 3ובפיסקאמשלם"),לאממונאלקימילקאביהואתרוומלקות

בעדיםאילעאר'שאמרכשם 171ותירצו:לוקה,ואינושמשלםבחבירומחובליוחנןר'עלהקשו

בחבירוחובלתורהריבתהבפירושבחובל,גםלומרישכךוכו,'תורהריבתהבפירושזוממים

דרשהומספקתבמילואה,זוממיםעדיםבענייןאילעאר'דרשתאתמביאה 5פיסקאלתשלומים.

וכו:תורהריבתהשבפירושלחובלגם

 .) 19שו'רלח,עמ'השלם,(דק"סידבכתביוליתא , 5-4פיסקאכדלעיליינמי",כאו:נוסףבנדפס 170

 . 168הע'ראה 171
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בכתיביתהמשנייתסתירתאתייחנןר'תירץלאמדיעאחר:לנישאעיברית 8-6פיסקאית

באאלאלמקימי,היכנסילאשניסףכנספח , 5לפיסקאחיזרת 9פיסקאעילא.כשיפתיבמכית.

ממינאזיממיםשעדיםלהיכיח 5שבפיסקאלזיחליפיתדרשהאלעזרר'מיסר 9בפיסקאבסיף.
שבפיסקאלזיחליפיתדרשהאידידרבבריהשישארבמיסר 10יבפיסקאלק,ילאימילקאמשלמי

יכי.'משלםממינאבחבירישחיבללהיכיח 5
גםהשנייהאלעזר,ר'שלדרשהמביאהיאבמהלכהימירכבת.אריכהשישארבשלהצעתי
הקל",לדברמיתרההייחמירלדבריימיתרהמיפשפ,עיקריןצירףלזאת 172ע"א.עדבסנהדרין

 173ע"ב.פבסנהדריןגםהלשיןבזהשניישכמיהי

בהתקפתי.ידייןמיפשפ,עיקריןאיתיבענייןשישא,רבעלאשירבהתקפתבאה 11בפיסקא

היאלעיל. 10שבפיסקאשישארבשלדרשתיאתהיאגםמתקיףפקידמנהריעקברב 12בפיסקא

סתימה,יבצירהלמימר",איכאמאיממיןדאמרלרביאלאממשנפשדאמרילרבנןייהניחאמקשה:

בסנהדריןבאהייממין",רב,ידרשתי"רבי."יירבנן"שלהלליהדעיתבאיתשביהמקירהבאתללא

שישארבבדברישהיבאימדבר"הכתיבשבמיתה"במציתאלעזרר'לדבריבסמיךמיד 174ע"א,עפ
להריגנתכייןבענייןסנהדריןשבמשנתחכמיםבשיפתלתמיךהבאיםדברים ,) 10פיסקא(לעיל,
 175סנהדרין.סיגייתפיעלי"רבנן"רבימחליקתכעיןמתיארתהריהזה.אתיהרגזהאת

חליפיתדרשה 176דרבינאמשמיהפקידמנהריעקברבמביאלה"יימתקיףשלזיקישיהלאחר

מאיהמכהינקההאיייירבנןע"ב:עחבסנהדריןבאיםהדרשהיתחילתהפסיקשישא.רבשללזי

היאיכזישישא,רבשלדרשתיעלממשחיזרדרשתיסייםאיתי'"שחיבשיןמלמדביהדרשי

סנהדרין:לתלמידהמימריתשתישלהלשיןסממניהשייאת

חיבלאמראידידרבבריהשישארב . 10

מהכאלקילאימילקאמשלםממינאבחבירי

הרהאשהינגפיאנשיםינצייכיכב)כא,(שמית

ילדיהייצאי

ע"אעפסנהדרין

מדברהכתיבשבמיתהבמציתאלעזררבייאמרמדברהכתיבשבמיתהבמציתאלעזררבייאמר

נפשתחתנפשינתתהיהיהאסיןאםדכתיבנפשתחתנפשינתתיהיהאסיןיאםדכתיב

אלאמיקפילאמאיביהאתרידלאאידמיהיכי

ביהדאתריפשיפא

הקללדברמיתרההיילדברחמירימיתרה

יענשענישאסיןיהיהרלארחמנאיאמר

ב nפעשם

קללדברמיתרההייחמירלדברמיתרה

הדימית.ידיעלשםהישמטההניסחעדיכמקצת 172
הכהריתמיסיפיםדלהלןדכריניכאן.המכנהעל ) 91-90עמ'(מחקרים,ייייסאכרהםשכתכמהראה 173

שם.איתןשקלשלא
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 109הככליכסיגייתהתלמידיסתםהאמיראיםלמימריתשיכ

דאמרלרביאלאממשנפשדאמרילרבנןהניחא

למימראיכאמאיממין

דרבאמשמיהפקידמנהריעקברבאמראלא

עלבחיץיהתהלךיקיםאםכ"א)(שמיתמהכא

שזהדעתךעלתעלהיכיהמכהינקהמשענתי

נהרגיזהבשיקמהלך
אלא

איתישחיבשיןמלמד

ירפאיתןשבתימיתלאיאיליהקפלינןמיתיאי

מיקפילאמאיביהאתרידלאאידמיהיכיירפא ,

חמירלדברימיתרהביהדאתריפשיפאאלא

יתןשבתירחמנאיאמרהקללדברמיתרה
ירפאירפא

שםעפע"א

תחתנפשינתתהאימררבידתניאיכדרביממין

נפשאלאאיניאיממיןאימראתהממיןנפש

למעלהנתינהינאמרהלמפהנתינהנאמרהממש

ממיןכאןאףממיןלהלןמה

שםעחע"ב

מלמדביהדרשימאיהמכהינקההאיירבנן

איתישחיבשין

בהןמיזכרימירכבית,אריכיתפקידמנהריעקבירבאידידרבבריהשישארבמימריתהרי

מקביליםלשינןסממנימקים.בכלהתלמידסתםלסגניןדימהסגנינןיכלמיפשפ,הלכתיעיקרין

נדמהשהמריכזפענתיתמידזהבכגיןדפים.שלישהעלהמפיזריםסנהדריןבמסכתלדיבירים

ליקפיסנהדריןבמסכתהמקימיתאיתםשבכלמלימרימיעילסבירייתרכךשהרימשנ,יכשימיש
 177הללי.המימריתמשתי

שללשיניהםהלליהאמיראיםשניבשםהבאיםהדבריםלפניניהמינחתשבצירהאפיאדימה

כאיליבייתרדיפןייצאבאיפןזיימפיתלתמפיתחתבסיגיהמעיריםהםכןיעלהתלמי,דסתם
 178דיריתיהם.ריבבניאמיראיםשלעצמםבדברידיבר

השמיניתהראיה

כיפר)תקחי(מלאממילא'ילאסתמית,קישיהעלמגיבחמאבררמיע"א.ע"ב-לחלז

קריבמביססתזיקישיהלי.'למהחרםכליתיפפריה,מיניהממינאתשקיללאמינהשמעת

משמי),ישםיימפהיימר,(השייהכרגילדחיקהסכרהשהיארקלאנעלם"שלישייימקירסכרתגם 177
הנחהמחייכתיזיכאית,איתיכמעטכמילהמילהמתאימיםהלשיניתשכןכמייח,דרחיקההיאשכאןאלא

ניספת.

גמראסתםעלמקשהייהיא :) 435עמ'לתלמידים,(מכיאפקידמנהריעקכרכשלכערכיכתכאלכק 178
לקישייתזהאמיראכשםמשתמשהתלמידשסתםאפשריימתקיף."כלשיןהיאשםאף ".)כח,א;י,(זכחים

לפניי.המינחיםהתלמידסתםלדכריככרמגיכזהיעקכרכהשישיכדירשכחכריייאפשריימתקיף",
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עלולאשונים,מפסוקיםנלמדיםדיניםאילוהמסבירהקודם,הסתמיהדיוןעללוודאי

 179לעצמה.כשהיאשםהמצוטטתבברייתאהטמוןקושי

בנפשוהמתחייב"[וכל :)ב ,ג(המשנהמןפיסקאעלמוסבתהיאע"א.לזבדףמתחילההסוגיה

מהתםייוהאמקשההגמראיענש".ענושאסוןיהיהולאכב)כא,(שמותשנאמרממון]משלםאין

להעלותועלינוזה,לדיןמקורלהיותהעשוייםפסוקיםשלשורהבאהמכאןנפקא".מהכאנפקא,

הגמראלשוןוזהאסון".יהיהייולאמןמקורלוקבעהשכברהמשנהלאוראחרתדרשהלהם

 :)א"עע"ב-לח(לזבהמשך

לי?למהיפדהלאהאדםמןיחרםאשרחרםכל

שנאמרכלוםאמרשלאמניןעליערכואחדואמרליהרגליוצאמניןלכדתניאליהמיבעי

ולאהאדםמןת"לכןדינושנגמרקודםאףיכוליפדהלאהאדםמןיחרםאשרחרםכל

האדםכל

ליהעבידמאיחרםכלהאיקצוביןשדמיומפנינערךדאמרעקביאבןחנניאולרבי

למומתיםשמצינולפיאומרברוקהבןיוחנןר'שלבנוישמעאלרבילכדתניאליהמיבעי

אףיכולעליויושתכופראםכא)(שמותשנאמרלהןומתכפרממוןשנותניןשמיםבידי

שגגתןניתנהשלאחמורותמיתותאלאליואיןיפדהלאהאדםמןחרםת"לכןאדםבידי

חרםכלת"למניןלכפרהשגגתןשניתנהקלותמיתותלכפרה

חרםכלותיפטריהמיניהממונאתשקוללאמינהשמעתכופרתקחומלאממילאולא

ל"ל

ניתנהשלאעלייהדרךדהרגוהיכאמיליהניאמינאאיצטריךס"דחמאבררמיאמר

מיניהממונאנישקולאימאלכפרהשגגתודניתנהירידהדרךהרגואבללכפרהשגגתו

קמ"לוניפטריה

מכהמהבהמהימכהאדםמכהחזקיהדבידתנאנפקאחזקיהדבימדתנאהארבאא"ל

עלייהלדרךירידהדרךביןמתכייןלשאיןמתכייןביןלמזידשיגגביןביחלקתלאבהמה

מתכייןביןלמזידשיגגביןביתחליקלאאדםמכהאףממיןלחייביאלאממיןלפיטרי
ממיןלפיטריאלאממיןלחייביעליהלדרךירידהדרךביןמתכייןלשאין

אבלבהיהרגיעיניאתדסימאהיכאה"מאמיאנס"דאיצטריךחמאבררמיאמראלא

מיניהממינאנישקילאימאאחרבדבריהרגיעיניאתדסימאהיכא

עיןתחתעיןכא)(שמיתחזקיהדבידתנאנפקאחזקיהדביאנתמאידךנמיהארבאא"ל

עיןתחתינפשעיןילא
אע"גבקנסתירהשחידשההיאיחידישהיאילאמינאס"דאציטריךאשירבאמראלא

ל nקממשלםדמיקטיל

מאיחרםכלהאימשלםדמיקטילאע"גבקנסתורהשחידשההיאחידישדאמרילרבה

עקביא.בןחנניאדר'קמאכתנאלהסברליהעביד

 . 230,עמ'ברודי 179
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ייכלהפסוקאתבהןלהעמידשנוכלשוניתאפשרויותלהעלותהיאזיסתמיתסוגיהשלאופייה
מגמהיזיכדחיות,אואפשרייתכאיקימתותמקורותיכמהכמהלהביאזוובדרךילדחות,חרם",

אמוראים.שלמשמםבאהדייןזותת-סוגיהשלהשניבחלקסתמיות.סוגיותמהרבהלנוהמיכרת
דוחהרבאעלייה."מ"דרךהשונהירידה",דרךייהרגוללמדבאחרם"ש"כלמציעחמאבררמי

רמיאמרייאלאבשםאחרתהצעהעליה."לדרךירידהדרךבין ...תחלוק"לאלמדנואחרשממקור

מפורש.מקוררבאמביאזאתעלגםאחר."בדברוהרגועינואתייסימאבענייןהיאחמא"בר

המקוריתהבאתאתלאפשרנועדושהקושייתודומההקישיות,מןיותרטוביםהתירוצים
נישקולייאימאחמא,בררמישלסגנונוגםמקומות.ובהרבהלעילהתלמודסתםכמגמתהללו,
למקורותהקשורהובסוגיהע"בלזבדףלעילהתלמו,דסתםאצלרגילוניפטריה",מיניהממונא

ע"א.ע"ב-פדפגקמאבבבאהללו

במגמתכאןמימרותיהםהשתלביתלאורהרביעי.הדורמןאמיראיםהםורבאחמאבררמי

לסתםאמוראתגובתשלהמקריםברודישלבסקירתושגםהעובדהולאורולשונו,התלמודסתם
סתםעיבודשלטובהדוגמההואזהשמקרהדומההמאוחרים,הדורותמןכולםכמעטהתלמוד

כדיאליהםהתלמודסתםדבריוייחוסומרכזייםידועיםאמוראיםשלשמותיהםבחירתהתלמוד,

סופהלקראתגםהממשיךכולה,הסוגיהשלהמלאכותיהאופיהרטוריקה.עצמתאתלתגבר

התלמוד.סתםיצירתכולהאםיותרמוסברהללו,המיוחסותבמימרות
בקירובבכתובותלעילגםנמצאתירידהודרךעלייהדרךבענייןחזקיהדר'ברייתאהבאת

מקורהגמראבעלהביאכאןע"ב.עטובסנהדריןע"אלהקמאבבבאוכןע"א,להדףמקום,

השקלאאתייחסזהמקורעלדיוןשלביכמהלושישמתוךחרם."ייכלשלכאוקימתאשוב,זה
חמא.בררמיוחברורבאהםהלואידועים,מחלוקתבעלילזוגוטריא

התשיעיתהראיה

 .זכאישהאבלהוכיחשנועדהדרשהרבאמרהונארבבשםמביאהשהסוגיהאחריע"א.מז
תירוץמכןולאחר ' ...קטנהמיליהני'ואימאסתמית:קושיהמובאתבתו,שלידיהבמעשה

ליהדזכיהאאלאדאביה,לאוידיהמעשהדעתךסלקאדאיהוודאביה'מסתבראסתמי:
תירוץעלידיה:ממעשהלהקמבטלהאלה,מסרמציהיכילחופהלמימסרהלאברחמנא

 180אחאי.רבמקשהזה

סתםדבריאחריהואעומדואכן,הסבורא!אחאירבהואזהאחאי"ש"רבהנותנת,היאאולם

שכתבכפיסתם,יימקשה"הואאיןהמינוח;מעצםכברמשתמעכךעליהם..ומקשההתלמוד

ראההראשונים,אצלכברנמצאתהמינוחפיעלכזוהבחנהאחאי".רביךרייפאלאברודי,

רבפריךד"הע"בקבזבחיםותוספותאחאי,רבפשיטד"ה ,)ב"ע(בכתובותרא"שתוספות

ואמוראים,תנאיםתולדותהיימן,שם;והנסמן 14-13עמ'ותלמודם,סבוראירבנןלוין,ב"מאחאי;

 • 136-134עמ'

האמוראים.ודבריהתלמודסתםעלבדיוןזהקטעאפואלערבאין

 . 230עמ'ברודי, 180
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העשיריתהראיה

מתוךאלא ..פירות.'ישלכלולאכתובהיש'לכלאביי,דברילהביןשאיןנראהע"ב.נו

מוותרתאישהכאשרשוברכתיבתמצריךיהודהר'למהשמקשיםאחריבסוגיא:הקשרם

אפשרלדעתושבהםאחריםכבמקריםשלאכתובתה,שלהקבועהמינימליהשיעורעל

עשווחכמיםדרבנןכתובהיהודהר''קסברמתרצים:תנאי,באמצעותדומהתוצאהלהשיג

הואשאףק,רותאכילתשלהמקראמןמקשיםושובתורה,'משליותרלדבריהםחיזוק

במקרהאבייעונהכךעלבתנאי.השימושאתלגביומכשיריהודהר'זאתולמרותמדרבנן

שליותרהנדירבמקרהואילושובר,כתיבתהצריכוכתובהעל)חלקי(ויתורשלהשכיח
 181בהתניה.הסתפקוק,רותאכילתעל)(ויתור

 :)אה,(כתובותבמשנה

מנהממךהתקבלתיכותבתוהיאמאתיםשלשטרלבתולהכותברצהאםאומריהודהרבי

זוז.חמשיםממךהתקבלתיכותבתוהיאמנהולאלמנה

 :)ב"ע-א"ענו(כתובותלשםובגמרא

דאמריהודהלר'ליהושמעינןהואשבממוןדבראמאילאפהעלאבלליהדכתבהטעמא
קייםתנאושבממוןדבר

זוהריועונהכסותשארעליליךשאיןמנתעללימקודשתאתהרילאשההאומרדתניא

קייםתנאושבממוןבדבראומריהודהר'מאיררבידבריבטלותנאומקודשת

תורהמשליותרלדבריהםחיזוקעשווחכמיםדרבנןכתובהיהודהרביקסבר

פיריאוכלהואלעולםאומריהודהרבידתנןחיזוקרבנןלהועבדוולאדרבנןפירותהרי

עולםעדפירותיהןובפירותובפירותיהןבנכסיךליאיןודבריםדיןלהשיכתובעדפירות
אומרכותבמאילןוקיימאא)ט,(כתובות

מילתאחיזוקרבנןבהעבדודשכיחאמילתאפירות,ישלכלולאכתובהישלכלאבייאמר
חיזוקרבנןבהעבדולאשכיחאדלא

מהןאחדואמרלעירשנכנסוהחמריןדתנןחיזוקרבנןבהעבדוולאדשכיחיחמריםהרי

אומריהודהרבינאמניםאיןמתוקןחבריושלמתוקןאינושליישןחבריושלחדששלי
 .)ז,ד(דמאינאמנים

חיזוקרבנןעבדולאדדבריהםספקחיזוקרבנןעבדודדבריהםודאיאבייאמר

הקילובדמאיאמררבא

דיבורחלקים:לשניבפשטותדבריומתחלקיםהראשונהבפעםזו.בסוגיהפעמייםמתרץאביי

עבדודשכיחא(יימילתאבארמיתוהסברפירות"),ישלכלולאכתובהיש("לכלבעבריתעיקרי

ייאף 182ברודי:כתבכברזאתעלחיזוק").רבנןבהעבדולאשכיחאדלאמילתאחיזוקרבנןבה

לאשכיחאדלאמילתאחיזוק,רבנןבהעבדודשכיחאש'מילתאהמסבירשההמשהנניחאם

 • 231עמ'ברודי, 181

לעיל.במובאההמדולגהדיבורהוא 182
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ייאמרהתלמוד:סתםכסגנוןאבייסגנוןהשנייהבפעםסתמי."לרובדשייךחיזוק,'רבנןבהעבדו

שנייהמימרהעםחיזוק."רבנןעבדולאדדבריהםספקחיזוק,רבנןעבדודדבריהםודאיאביי

כדבכתובותמיוחסהקילו")(ייבדמאיהזההדיבורהקילו."ייבדמאירבא:דבריבאיםאביישלזו

 183יוחנן.לר'ע"אקידוביבמותלאביי,ע"א

זו:סוגיהעלברודיכתבבהערה

שאילצייןאולםישזו.סוגיהשלהמורכבאופייהעלהדיבוראתכאןלהרחיבאוגללא

יהודהר'שלעמדותיוביןלכאורההקיימתלסתירהכתירוץאביידבריאתלפרשאפשר
היתרביןלו,המיוחסתהכלליתלאמירהלהתייחסבליק,רות,אכילתושלכתובהשלבמקרים

של(הסתמית)התוספתללאלעצמם,כשהםהנ"להמקורותשניביןסתירהכלשאיןמכיוון

 184הסוגיה.שלמאוחרלרובדהנראהככלהשייכתאומר,'כותבמאילן'וקיימא

ומוזרהתלמוד,סתםבסגנוןכולהומסוגננתמורכבתהיאהריקצרה,שהיאפיעלאףזו,סוגיהאכן

 185אומר."כותבמאילןייוקיימאבדיבורהמלאכותיתהסברהעלמוסביםאביישדברילחשוב

אביי"דבריאתלפרשאפשראי ..."אולםהללו,התמיהותרובאתכמביעיםעצמוברודידברי

אתלהסבבמקוםיותרמקוריבהקשראביידבריבירוראתלמצותעלינושמוטלסבורניאחרת.

שהיא.כפיזוסוגיהעלהגדול,החריףהאמוראעצמו,אביי

ראשוני,שלבשחזרההיא 186ולר.שולמיתבידיבפרוטרוטהנדונההסוגיהנחקרהכברלמעשה

התנאים,המקורותעםהמשולבתאביימימרתשבושנישלבבלב,דתנאיםדבריכאןהונחושבו

 187התלמוד.סתםדבריתוספתשלישי,ושלב

ביןיותרפשוטהלסתירהכמתייחסיםלהתפרשעשוייםאביידבריהתלמו,דסתםדבריללא

בהערמה,הכרוךדברייהתקבלתי,"האישהכותבתבמשנתנויחודהר'לפישכאן.התנאיםמקורות

וכפישבממון,בדברלהתנותאדםרשאיאחרבמקוםיהודהר'לפיואילודבחקיבלהלאשהרי

ובפירותיהןבנכסיךליאיןודבריםדיןהבעללהכתבשאםתשיעיבפרקאומרעצמויהודהשר'

ולאכתובהיש"לכלאבייאמרזאתעלייהתקבלתי."ולומרלהעריםצריךהואואיןמועיל,הדבר

הבעלשלויתורוהכול,נחלתשאינםבפרות,פרות.מדיןכתובהדיןשונהולכןפירות,"ישלכל

ונחלתיסודיחיובשהואכתובה,בעיקראבלמפורש,ובתנאיבגלוילהיעשותיכולהזכותועל

כאילובהערמה,אלאהתירוולאזויסודיתזכותעלהאישהשלמפורשויתורהרשולאהכול,

כתובתה.מדמיחלקקיבלהכבר

 • 187הע'להלן,וראה 183

 . 48הע' 184

הסוגיהבראשפהעללאמירהכתיבהביןלהבחנההדיןהואע"ב.קבושםע"א,פגכתובותראה 185
הפירושים,ערור,בתלמודזו)כתובותלסוג,ייתהתייחסות(ואףזהלשוןעלשכתבתימהוראהלזאת,הקשורה

 • 29והע' 104עמ'

 . 61-47עמ'ולר, 186

ערו,ךתלמודראהגמרא",בעלייישניתופעת(השווהשלביםבשניניתחההתלמודסתםדבריאתאף 187

ביחסעסקהוכןאומר",כותבמאילןייוקיימאשלבדוחקעסקהובזאתשבי"),גמראייבעלערר , 419עמ'הנוסח,
ע"א.כדבדףלדבריהםהחמריםבענייןורבאאביידברי
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זו:בדרךהסוגיהאתאלוןמנחםפירשכבר

המוסדשלהמהותיתחשיבותולפידבר,שלבסופונקבע,ההתבאהלחופשקנה"המידה

מהעלאדםמתנהשבממוןשבדברהסובר,יהודהרבילדעתאףכךמשום ...המשפטי

שלהמינימליהסכוםאתאשתותקבלשלאלהתנותיכולהבעלאיןבתורה,שכתוב

הבעלרשאיזאתלעומתהזוג.בניביחסיהחיוניהכתובהמוסדעללשמורכדי ...הכתובה
היאשהאשהזוגות,באותםאלאאינהכיאשתו,בנכסיפירותזכותלותהאשלאלהתנות,
 188 ...ההתנאהחופשאתלגביהלשלולסבהכלאיןכךומשוםרכוש,בעלת

מוסדאתלהחדירכדי ...חיזוקכתובה,שלמינימליסכוםשקבעולעיקרון,נתנוחכמים

זוגלכללאאבלכתובה,יש-שבענייםהעניאפילו-זוגלכל ...משפחהבכלהכתובה

בחייהעיקרוןאתלהחדירכדי ...נכסיםישהזוגותלכללאכימלוג,נכסיבפירותענייןיש

התנאהחופשחכמיםבוהשאירוולכך ...מלוגנכסיפירותבענייןכןשאיןמההמציאות:
 189הצדדים.בין

הואאביי,לשניתרעיגההימרמהעלבנויהמשניותשתישביןלסתירהאלוןשלהסברו
התלמו,דסתםלמונחישהיאכלהתייחסותמדבריונשמיטאםוגםהתלמו,דסתםעוקףהסבר

כתירוץאביידבריאתלפרשאפשריישאיברודי,שלטענתותשמשכיצדושלם.ברורההסבר

כזהפירושהרישלפנינו?התלמודסתםלדברימתייחסשאבייראיההמשניות,שתיביןלסתירה"
מכבר!הקיימיםמחקרמדבריבקלותלהוציאניתן

עשרההארבעהראיה

אביישלהערותמובאותסתמי,באופןהמסופרארוהאגדיסיפורבעקבותע"ב.עז

נהיראינוההערותתוכןאמנם : ...ממאן'לאפוקיבלשוןהמנוסחותמתנהבראדאורב

זהלהיבטכהתייחסויותאלאהערותיהםאתלפרשלעיןנראיתדרךאיןאבל 190לחלוטין,
 191הסיפוחשלאחראו

זה:בתלמודסתמיחומרכלעםאותםכוללאלאהבבלי,לסיפוריעצמימעמדקובעאינוברודי

כהתייחסויותנראות]האמוראים[שלש"הערותיהםהיאלנידוןוהראיהסתמי",באופןייהמסופר

לסתםמייחסיםמעייניםכמהאמנםשי"פ).-שלי(ההדגשהר"יפוסהלשאחראוזהלהיבט

בכמהזוגישהשלמלבהלהוציאניסיתיכבראומרו.שםללאבבבליהנמסרמקורכלהתלמוד
ביןולאאמוראיםדבריביןלסיווגראוייםאמוראיםעלוסיפוריםעובדותמעשים,מקומות.

מציעא(בבאהפועליםאתהשוכרפרקשלהמפורסמתהאגדתאלגבי 192התלמוד.סתםדברי

הסיפוריםאפילוסיפורים.עלהמוסביםאמךראיםדבריעלהדיבוראתהרחבתי 193שביעי)פרק

 . 102הע' , 162עמ'אלון, 188

 • 202-201עמ'שם, 189

הזה.במקוםהמוצבת 52הערהשםראה 190
 . 232עמ'ברודי, 191

הרבה.ועוד , 4עמ'הנוסח,כרךהאומנין,אתהשוכרראה 192
התלמו.דלפרשנותהאיגוד,שלהאיגודבתלמודלאורלצאתעומד 193

 115הבבליבסוגיותהתלמודוסתםהאמוראיםלמימרותשוב

כמהדעתעלשעלהכפיהתלמו,דסתםבעליחיבוריבדווקאאינםמאודהמאוחריםהארוכים

 194חוקרים.

אתאמוראיםשללהיכרותםראיהלשמשיכולהאינהחכמיםעלהאגדהלסיפוריהתייחסות

התלמוד.סתםדברי

עשרההחמשהראיה

מוסביםביתא')רווח('משוםרבאושלתכסיף')שמא('חיישינןאביישלiוהסבריםע"ב.פ
כלום:ולאעשהלאלפירותקרקעשמכרבעל'והלכתאהסתמיתהקביעהעלהנראהככל

בדברחלוקותמסורותמובאותזוקביעהלפניפשוטים:אינםשהדבריםלהודותישאולם

אבלכלום,ולאעשהשלאסבורשרבאהיאהסוגיהמסקנת-זובשאלהרבאשלדעתו

הביאוזאתולמרותאותה,ונימק ' ...'והלכתאהפסיקהאתהכירשרבאלהניחקצתקשה

 195גופה.ההלכהאתבשמו

לפעמיםהוזכרומכאן(ושנזאאותהדוחהעצמוהואוהריזו,ראיהמביאברודימדועיודעאינני

התלמוד.סתםבדבריולרוברווחים,תכסיף"יישמאביתא",רווחיימשוםהדיבורים .) 196ראיותט"ו

 197ורבא.אביישלמזובהרבהמאוחרתלתקופה " ...ייוהלכתאבסגנוןהפסקיםאתלייחסמקובל

התלמוד?סתםדבריעלמוסביםורבאאביישדבריראיהמכאןלהביאבכללאפשרהאם

אשי.רבכאןהמאוחרים,הדורותמןלאמוראיםבקשרהראיותאחתאתאףבדקנו

הראשונההראיה

שדברילינראה : ...דעלמאלאבילותאדהכאאבילותאקמדמיתמיאמראשי'רבע"ב.ד

דידיהבאבילותכאןקשיא'לאהקודם,התירוץניסיוןעלבהכרחמוסביםאינםאשירב

סתמיים:מהלכיםלשנילפחותמגיביםהםאבלשבעקבותיו,הדיוןועלדידה'באבילותכאן

(שםנידהשלמבמקרהיותראבלותשלבמקרהוהכלההחתןבהפרתשמחמיריםהקביעה

אמרחנינאבריצחקרביוהאמרמנדהליהקילאדאבילות'למימראוהקושיה ,)א"עסוף
 198 : ...תניאאבילותגביואילו ...הונארב

לאבילותאדהכאאבילותא 199קמדמיתמיאמר:אשייירבהיא:אשירבדברישלהמלאההמובאה
אתירבנןדאקילוכיוןדהכא,אבילותביה,לזלזוליאתיולאחמירדעלמאאבילותאדעלמא?

בסוגיה.בהקשרושנדוןלפניכשלעצמו,הזההסגנוןמתוךמתעוררתמעניינתשאלהביה':לזלזולי

 184הע' , 100עמ'רוזן-צבי,כעתוראה , 15והע' 4-2עמ'עקיבא,ר'עלבמאמרישכתבתימהראה 194

שהעליתי).כדעהסבורהוא(ואף
 • 232עמ'ברוד,י 195

למטה. 226עמ' 196

הלכתא.הנ"ל,פירוש;לשונותשפיגל,ראה 197

 . 228עמ' 198

מדור(קולפ,מדמית" ])אק(אמ'אשירב[לייאקאומיאשירבייאמ' : TS F 8.2קימברידג'בכ"י 199
שארנוסחאתמשקפתזואחרינאלישנאההחזרה.מילתלהיותעשויהשהקפתי).ייקא" 41עמ'הסינופסיס,

; ':. 
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הואהתלמודבכלהרגילהסגנוןעצמו?לתלמוד ?מיתדממיקנוכח:בלשוןאשירבפונהלמי

כגוןליה.אמרהמונח:בהצעתשם,נקוביאמוראיםשניביןבשיחבאהמדמית"קאיימישקושיית

בטיל",לאממונאבטיל,איסוראלממונא?איסוראמדמיתקאימהרלימייאע"ב:לחביצה

ביןפניםאלפניםכדיוןבגמראמוצגים 201הללוהמקומותכל 200ספרא".לרבייאביירש"י:ופירש

לפניו.אוהרביעיבדורוכולםשם,נקוביחכמיםשני

ייאמרעםבאיםשאינםחוליןבמסכתייקמדמית"שלמקריםשלושהמוצאיםאנואשירבלגבי

אותו(שבהםהאחריםהשנייםאבל 202לו,לומרצריךהייתכךלהתפרש:ניתןמהםאחד . qליה

הגרסניםהרבוזוקושיהבגלל 204התלמוד.סתםדבריעלבפשטותמוסבים ) 203כבראשוןלשון

סתםעלמוסבאשישרבלומראפשראפשרויות.שתיויש 205אשי,רבמוסבמיעללהגיה:

בשמוהשתמשוהתלמודסתםשבעליואפשריפה,מיושבתלנוכחפנייהאיןעדייןאבלהתלמוד,

וכבדרךמאובן,כביטוינוכח,שלהסגנוןאתוהשאירוקושייתםאתלהקשותכדיאשירבשל

 206שני.בכליבשימושכלל

זהבמקוםרקכילהעירוראויע"ב,דבכתובותאשי"רבייאמרבענייןלומראפשרכן

היקרותלגביוכו.'דקתני"אילימאקולא?יימאיהתלמוד:סתםבלשוןאשירבדברידחייתבאה

אשרמעובדתסוגיהבהרואיםהחוקריםכולה.הסוגיהשלבאופייהלעייןראויבכתובותזו

ניתןשחזורהאוהמקוריתהצורהבגילוירק 207ידועים.אינםהמקוריתוצורתההעיקרימיקומה

להוכחהזהקטעגיוסעלמאודמקשהזהאופינאמרה.היאמיוכלפיאשירבמימרתעללעמוד

לייינראהוכתב:זובראיהפקפקעצמוברודיוגםהתלמו,דסתםלדברימתייחסיםשאמוראים

לשנילפחותמגיביםהםאבל ... ]![הקודםהתירוץניסיוןעלבהכרחמוסביםאינםאשירבשדברי

בסוגיא]".לעיל ... [סתמייםמהלכים

קולפ,עייןבסוגיה.אדלעילהקשראתמחלישאשי"רבייאמ'הסדרעצמוזה)וחשוב(עתיקבקטעואילוהעדים,
במקומו.השלםבדק"סהובאלאזהחילוף . 84-81 , 76-67,32עמ'מסירה,ענפי

מהוראהע"ב,טחולין ,) x2 (ע"אמזסנהדריןע"א,כטשםיט'ע"א,נידהרבא"),(ייא"לע"אפדגיטיןוכן 200
לאור).לצאת(עומדהשלישיתהסוגיאלשם,האיגודבתלמודגיטיןשלזהדיבוראופיעלבפרוטרוטשכתבתי
הקודמת.בהערהשצוינו 201

מיםוהריבכוליא!ופסולבריאהדכשרמוגלא,והריהואוכללאתנחומא:ר'להיימתקיףע"ב:נהחולין 202
אבללזו,"דומהזובטרפותאומריםאיןלהדדי?מדמיתקאטרפותאשי:רבאמראלאוהכא!הכאדכשריםזכין,

הוספהוהיאלהדדי",מדמיתקאטרפותאשי:רבאמרייאלאליתא 169המבורגוכ"י 121וטיקןכ"ימינכן,בכ"י
יותר).רווחתתופעה(והראשונההייחוסקושייתמפניהשמטהאוהמקבילות,פיעל

ע"ב.קלבתראבבאועיין 203

דריאהסמפונאהאינחמן:רבוהאמרכשרה!מינקבהולאאיתאהאדליתא,ייטעמאע"ב:מחחולין 204
עליה!מגיןחבריהלהדידאינקיבדכנתאהדוראהאינחמן:רבוהאמראתמר,לחבירוההואטרפה!דאינקיב

חותכהומתה,מכאןחותכהשהרילזו!דומהזובטרפותאומריןאיןלהדדי?מדמיקאטרפותאשי:רבאמר

ועייןייוט"ס",יק"ס:בעל[והעיראשי"בר"לייאלדגם:בהתאםניסחו 121וטיקןבכ"י(ואילווחיה"מכאן
ייומיע"א:עושםששת");רבייא'מינכן:בכ"ישם;לעיללנאמרבהתאמהיוסף",רבייא"ל : 123וטיקןבכ"ישם];
איןלהדדי?מדמיתקאטרפותאשי:רבאמרומתה?ליהפסיקמתתיוחיה,ליהפסיקמדלידאילומידי,איכא

וחיה,"מכאןחותכהומתה,מכאןחותכהשהרילזו,דומהזובטרפותאומרין

כאן.הערותראה 205

בעלמשתמשחדשביטוילטבועייבמקוםערך , 418עמ'מפתח,הנוסח,כרךהאומנין,אתהשוכרוראה 206
הנידון".בהקשרמדויקמשמעושאיןאףקיים,בביטויהגמרא

 • 13.1 , 129עמ'קולפ, ; 15עמ'התהוות,ווייס,ראה 207
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נסםח

הבבלי"התלמודבחקרייכיווניםלמושבתגובה

היהדותלמדעיעשרהארבעההעולמיבקונגרס

התלמו,דחקראתהמשמשתיעילהשיטההיאהאמוראיםממימרותהתלמודסתםדבריהפרדת
שנותמאזהחוקריםבתודעתבמיוחדבלטהזושיטההראשונים.בפניאףמונחתשהייתהכפי

תשלייחבשנתלאוריצאשניםבאותןהזהבנושאעיסוקיעיקרהעשרים.המאהשלהשבעים
רבהי.'ייהאשהפרקעללמחקרשצורףזה)בכרך(לעילהסוגיא"חקרדרךייעלבמבוא

בהבנתוחשיבותההללו,היסודותשניכיןההבחנהעצםדיוןאותובמרכזעמדהדבריםמטבע

שהתרגלוהלומדים,רובבעינימהפךמשוםהדברהיההשבעים,בשנותבשעתו,הסוגיה.מהלך
כשהמימרותוזורם,חיומתןמשאשלפרוטוקולכעיןמונוליטית,כיחידההסוגיהאתלתפוס

אצלזותחושהנעלמים.והתפריםאחידה,וטריאכשקלאיחדזורמיםהתלמודסתםודברי
כרצףהנתפסתסוגיהביצירתהתלמודסתםבעלישלהאדירההצלחתםעלמעידההלומדים

סופה.ועדמתחילתהאחיד

התמונה.אתהמשלימיםנוספיםדיוניםשולבוכהאחרשבאובאחריםוגםעצמו,מחקרבאותו

שליתרלפישוטהדברגרםולפעמיםההפרדה,שלהמרכזיברעיוןהתרכזורביםמעייניםאולם
אמוריםבמיוחדותשובות.שאלותבצורתולהציעןנקודותכמהלהעלותאפוא,ראוי,הנושא.

הקונגרסבמסגרתהבבלי"התלמודבחקרייכיווניםבמושבשעלואחדותשאלותלאורהדברים

מסויםבשלבתשס"ה.בתמוזכ"הביוםבירושליםשהתקייםהיהדות,למדעיעשרהארבעההעולמי
פרידמן·יהודהושמאהלבנידודשלבכתביהםהתלמודסתםחקרעלכהערכההמושבנושאתוכנן

ההפרדהתועלתעלהעמידומהםשנייםזו.להגדרהדבריהםאתכיוונוהמרציםארבעתלמעשה,
קוצרבוודאיהיהזהאירועהצלחתעלשאייםקושיביקורת.שלנקודותהעלוושנייםלמחקרם,

מסוימים,דבריםמוסביםהחוקריםמשניאיזהעלבבירורלהצביעהמרציםהספיקותמידלאהזמן.

פשטניותכהואינןאח,דבקנהתמידעולותאינןהללוהחוקריםשדעותלצייןהספיקולאובמיוחד

הנידונים.לנושאיםבדקויותמודרגתהתייחסותבהןישאדרבה,בקצרה,שסוכמוכפי

הנושאעלחדשמחקרבידושישהודיעמושב,באותוהמרציםאחדברוד,יירחמיאלפרופי
זהבנושאחדשהעשייהעללברךישבסוגיה.התלמודסתםשלמקומולהבהרתלתרוםהעשוי

מחקרופרסוםמצומצם.בוהעוסקיםהחוקריםמספרהיההאחרונותהשניםרובשבמשךלאחר

לטיפולהראויזה,בנושאולעייןלחזורמרעננתהזדמנותבוודאייעניקלכשיבוא,ומסקנותיו,
ופרשנותן·הבבליסוגיותבכליסודיממחקרהנובעמקיף

הלבנידודפרופישלהחשוביםמחקריואתבמפורשהזכירושלושההמרצים,ארבעתמתוך
תחויברציניתהתייחסותשכלשפשיטאאףאחת,בכריכהרובפיעלמחקרי,יאתוכןבנידון,

לאמוסקוביץ,לייבפרופיאח,דמרצההשונה.לביןהחוקריםשניאצלהמשותףביןבהבחנה
לכולהיהגלוידבריובתוךשנמסרהשיטותיהםמתמציתכיאםהחוקרים,שמותאתהזכיר

לראותלא-דבריומתוךהבנתיכך-במפורשביקשכיאם 208חוקרים,שנילאותםשכוונתו

מדבריההפרדהאשרהסוגיהבדבריבקשייםהמתחשבתשיטהעלתחילהדיברשיטותשתיבהזכירו 208

 308עמיהסוגיא",חקרדרךייעלבמבואשכתבתימה(ועייןלהלבניהכוונהבוודאיאותם.תסירהאמוראים
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בעולםכיוםהמשמשותמתודיותלשיטותאלאשהם,כלמסוימיםלחוקריםכמבוונתהרצאתואת
 209המחקח

בפיהמימרות,מןהתלמודסתםדבריהפרדתבחשיבותדוגלעצמומוסקוביץשפרופיהיות

אתבהםובוחןכבודקהואאלאזו,שיטהעלכחלוקיםדבריואתלפרשאיןלהלן,להראותשאנסה

המסקנהבה.משתמשעצמושהואזובשיטהשלמיםברזלוכלליחותכותראיותשלהאפשרות

בעברשהעליתימהכלעםאחדבקנהעולהבורות",התשייחשבוניכגוןברוהלמופתלצפותשאין

להלן.תודגםזוואףזה,בנושא

דיבורועצםאתלבודדאולאתרשהמשימהכךעלמוסקוביץעמדהמקדימותבהערותיו

האמוראיםשדברימשוםאפשרית,בלתימשימההיא ipsissima verbaואמוראאמוראכלשל

יותחקבועהצורהשלבשועדמילים,דווקאולאותוכןוחופשית,גמישהבצורהמתחילהנמסרו

שאיןהנזכר,במבואמפורשות,אניאףהטעמתיכברהללו.הנקודותשתיעללהעירברצוני

שלהמקורידיבורםשחזורכדיהתלמודסתםמדבריהאמוראיםמימרותהפרדתשלבמגמה

מבוא:באותושנאמרוכפיהדבריםאתאצטטעצמם.האמוראים

שהםכפיהאמוראיםשמימרותלומרהכרחכללאיןרבו",בלשוןלומרחייבש"אדםאף

לפנינואיןהמדרש.בביתלראשונהמפיהםשיצאוכפיהאמוראיםדבריממשהינןלפנינו

ובדפוסיםתמציתיתבצורההמנוסחהאמורא,שלדעתושלמשוכללספרותיניסוחאלא

פירושיםעליהםהוסיפו(טרםבתלמודונשתקעוונלמדושהוטבעומקובלים,ספרותיים

בביתקבועיםנסחיםשלהואאםביןעצמו,האמוראמןה,ניסוחנובעאםוביןוהסברים)

מילוליכציטוטולאמובהק,ספרותיכמקוראליולהתיחסעלינואחר,במקוםאומדרשו

לניסוחהיאתמידזהבמונחוכוונתנוהאמוראים,דבריאיפואלפנינואיןחפשי.דבורשל

 210האמורא.דברישלניסוחיםאו

תחנות:שלוששישעולההללוהדבריםמתוך

 ipsissima verbaעצמםהאמוראיםדבריא.

האמוראיםדברישלמגובשספרותיכניסוחהמימרהב.

בסוגיה.בשילובןהמימרותג.

וכןלארמית,מעבריתמעברכגוןוסגנונייםלשונייםכליםהזכירהשנייההגישהלגביכאמור).ד"ה ,] 27 [
כששתיובמיוחדעיוניי,אתבהחלטמאפייניםאלהבחניםעליו.שנוסףהסברלביןודיקטיאפגרעיןביןחלוקה

הספרותבחקרידועיםכליםומהםמאין,ישהללוהרעיונותאתחידשתילאכי(אםאחתבבתבאותהתכונות

התלמודית).

באופןהמקובלותבגישותמדוברשלאעכשיו,כברלהדגישמאודייחשובדבריו:אתאצטטובזאת 209

בו-בזמןגישותמספרמשלבאושונותגישותנוקטמסויםחוקראחת,לא-מסוימיםחוקריםאצל'דווקאי'
בי;להבחנהאפשריותעקרוניותבגישותכאןמדובראלא-לדיוןהעומדתהספציפיתלסוגיהבהתאםהכול
ההרצאה.נוסחעלמוסקוביץלפרופ'מודהאניעריכתי',,לחומראמוראיחומר

להוספתכאמצעימימרותקורפוסאיסוףהצעתישם .] 30-29 [ 312-311עמ'שם,ועיין ,] 28 [ 309עמ' 210

ביצועלעצםשיסייעמדעהמימרות,סגנוןמדוקדקיותרבאופןהמגדירחשובמדעיייתגבשלתהליך:דיוק

 ..בזה'זהמבקריםוגם'זה,אתזההמסייעיםעשוייה,בצבתצבת ...ההפרדה
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הללו.השלביםעלאחדותהערותלהעירראוי
כשהדגשוחופשית,גמישהבצורהמסוימתתקופהבמשךנמסרוהאמוראיםשדבריאפשראכן

אחריםבמקריםבוודאיכההמצבהיהמסוימיםבמקריםאםהצורה.עלולאהתוכןעלהושם

 211במסירה.גמישותבהםלנהוגהרשואםגםלקחו,שומעיובפיבפיוחתוכיםהאמוראדבריהיו

צטקמא(בבאהוא'''פושעהוא'מזיקמלישנאידיקיתוקאלאטע'יימאישמואל:דבריהשווה

 212 .) 165המבורגכ"יע"ב,

שהריהמימרה,מןהתלמודסתםהפרדתשלמהמשימהגורעאומוסיףאיןזהכאמוהאולם
אצלשנתקבלהספרותיהניסוחעלאלאעצמוהאמוראדבריאיתורעלכללמדבריםאנואין

השלבהואבהרבה.ממנושונההיהאםביןמפיושנאמרולדבריםזהההיהאםביןהחכמים,
שחסומהפרה-היסטוריההם ipsissima verbaואילוששר,דהספרותיבתיעודלפנינוהעומד

כלל.מגעשלאפשרותללא
הנוכחיתהצורהלביןהאמוראיםדבריעצםביןההבחנהשאלתאתלהעמידאפואראויאין

בתקופהשנודעוכפיהאמוראיםמימרותקורפוסהואהרישביניהם,השלבבדילוגהסוגיהשל

התלמוד.סתםשלוטריאהשקלאעליהןשנוספהלפניעתיקה
דבריעצםמאשרקלותביתרלזיהויניתנותעצמםבפניספרותייםכמקורותהמימרות

מדבריהספרותיתהצורהבעלתהמימרהשהפרדתלומרהכוונהאיןבקרה.דרכיפיעלהאמורא,
שהייתהכפיהמקורית,המימרהאתבוודאותבידנומקיימתמסביבהשבסוגיההתלמודסתם

למימרהבקירובבהםתשווהאמנםשהיאמקריםישהאמוראים.אצלהספרותיבניסוחהמקובלת
ביותרהחשובהאמצעיבמעט.אוברבממנהשונההיאשבהםמקריםוישהמקורית,הספרותית

שבירושלמי.לאלוכרגילמקבילות,למימרותהשוואההואהשיטהאתלבחון
דברמלמדתשבירושלמילמקבילותיהןהתלמודסתםמדברישהופרדוהמימרותהשוואת

שסגנונןמימרותוישבאות,אותוכמעטבמילה,מילהשוותשלהןשהמקבילותמימרותישחשוב.

נדגיםוממנוהנוסח,כרךערוהתלמודבספרכזובהשוואהעסקנומאוד.שונהובירושלמיבבבלי

כאן:הדבראת

ירושלמי

בהליואיןבהלישיששבועהאמרהונארב
 213 .)ד"עזה,א,מציעא(בבאמחציהפחות

בבלי

בהליואיןבהלישיששבועההונארבאמי

 214 .)ב"עהמציעא(בבאמחציהפחות

במילה.מילהשוותהמימרותהרי

בבלי

מהאבלהיאבידינוהיכלאיצחקר'אמר

(קידושיןהדורגדוליבהנטמעושהריאעשה

 .)א"עעא

ירושלמי

נעשהומהמכירןשאניהעבודהיוחנןא"ר

סהא,,ד(קידושיןהדורגדוליבהןונשתקעו

 215 .)ג"ע

 . 35הע'סוף , 269עמ'פה",שבעלייתורהזוסמן,יעקבשלהגדולבמאמרועיין 211

 • 57-56עמ'וייסברג,לאחרונהועיין 212

 • 32הע' , 11עמ'הנוסח,ובכרךשםעיין . 1215עמ' 213

 . 31הע' ,) 42עמ'(לעיל, 11עמ'הנוסח,כרךעייןפירנצה.כ"י 214

שם).זין p , 871(עמ'ע"דטג,ח,יבמותשם);(עיין 1181עמ' 215
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מקוםמכל 216לירושלמי,הבבליביןבהשוואהכנהעלאחתמילהנשארהלאש.כמעטאףכאן,

עצמו,בפניספרותיכמקורהאמוראים,ביןשנמסרהכפייוחנןר'שמימרתספקלכלמעלברור
אתמסתיריםאינםעריכה,ממעשההנובעיםההבדלים,בבבלי.וביןבירושלמיביןמשתקפת

עלנזקפיםלהיותעשוייםההבדליםרובוכרגיל,דנן,במקרההמימרה.שלייחודהואתזהותה
 217הבבלי.חשבון

סתםמדבריהמימרותשהפרדתמלמדתבמדרשיםאושבירושלמילמקבילותההשוואה
קיימת.מקבילהכשאיןגםבהלהשתמשהצדקהישולכןסבירות,תוצאותלהניביכולההתלמוד

מימרהאותהמצורתוסגנוןניסוחבפרטישונותלהיותעשויותהבבלישמימרותלכךעדיםאנו
השימושאתזהבכהואמבטלתזועובדהאיןאולם 218עצמם.האמוראיםביןידועהשהייתהכפי

גיסא.מאידךולמגבלותיהםגיסא,מחדלכוחםמודעיםכשאנוהללו,בכלים

למקדראויאמינא.כהווהאףהפרקעלעלהלאמפיושיצאוכפיהאמוראדבריעצםזיהוי

הסוגיה.לשוןמשארוהפרדתהדבריו,שלהספרותיתהצורההמימרה,עלבמפורש

והנוהגהסוגיה,בתוךמוכרתצורהלברייתאיששבבבלי.לברייתותדומה,הדברלמהמשל
מכלמוצדקהסוגיהמרצףעצמאיקיוםבעליעצמםבפניכמקורותהברייתותאתלהכירהעתיק

מתקופתולאייבבליות"יצירותלהיותעשויותהברייתותמןשחלקהעובדהאףעלהבחינות,
צורתןאתאוסגנונןאתהמשנהמקיפהסגנוניתעריכהשעברוברייתותהןאחרחלק 219התנאים;

כפיבבבליהבאותאחרותברייתותידןועל 220מקורותיו,אתלעבדרגילשהבבליכפיהמקורית,

מתוךמעמדהוקביעתעצמהבפניברייתאכלהבהרתבמילה.מילההתנאיםדבריבחטיבותשהן

הואשמסביבה.הסוגיהמלשוןהפרדתהפשוט:תחילתי.לצעדבהמשךתיעשנההללוהסוגים
 221המלא.לחקרןראשוןצעדאלאאיננההגמראלשוןבתוךומיפויןזיהויןבמימרות.הדין

רקלאצורהופשטוצורהלבשוהאמוראיםשדבריהמקדימותבהערותיומוסקוביץהעירעוד

ולארבות.תקופותבמשךלמיניהםומנסחיםמוסריםעורכים,בידיאלאהתלמודסתםבעליבידי
אחדמזמןאוהמחברים,זהותמבחינתאחדמעוראינוהתלמודשסתםלומרסביראלאעו,ד

אחת.ותקופה

השינוייםהטלתפעולותכלאתלרכזהנוטההלבני,שללשיטתומופניםאלהשדבריודומה

שיצאוכפיהדבריםנמסרופעולתםמלבדוכאילובלב,דהתלמודסתםבעליבידיהאמוראיםבדברי
למחבריוולהעניקהתלמודסתםלתקופתמאודמוגדרזמןלייחסנוטההואאףאומריהם.מפי

ייסתמאים".השםאתחידשתקופתםואתהאישיםאתלסמןוכדיודווקנית,מוגדרתזהות

הדור".ייגדולימלבד 216

 .] 40 [ 10עמ'שם,הנוסחכררעיין 217

בבבל.אףמסוימיםבמקריםאוישראל,בארץ 218
 . 53עמ'הסתמכויות,מאמריעיין 219
הברייתות.פרידמן,ראה 220

שונות,והצעותמסורותובמימרות,בברייתותוסגנוןלשוןשינויי-בהןוכיוצאהנ"להתופעות"לאור 221
חקרשרורב-ועודאחרים,קדומיםובסממניםאתרעלהקדוםהתלמודשלקדומותבמסירותושימוש

הנוסח,(כררו"בלתחימאלאן,נומבסיםיימסתינואילבבבתוטיבחהשלש
 .)] 54 [ 21עמ'
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עקיבאר'עלבמאמריהללו.הדבריםמקצתעלהלבנישלשיטתואתמכברביקרתיאניאף
 222כתבתי:

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 

period itself "the period of the Stammaim" may lead one to think that the 

same "Stammaim" perform all literary functions assignable to that. period; 

associating literary creativity of all types to "Stammaim" may lead one to 

think that the discursive commentators are the only creative forces operating 

in the Talmud. 

שבעלהתורהיצירותאתואפיינוציינויצירתיתומסירהעריכהשפעולותהטעמתיהקשרבאותו

 223שבבבלי.התלמודלסתםומקדיםעצמאיבאופןומעולם,מאזפה

בעיונייידועים.התלמודסתםחכמישלכזמנםמוגדרתתקופהלתחוםהלבנישלניסיונותיו

דיבורירובפישעלהטעמתיאלאהתלמו,דסתםליצירתתקופהאוזמןקבעתילאמעולםשלי

 224עומדים.הםידןשעללמימרותתחסיייםרחואמנראיםהתלמודסתם

הסתכלותלפתחהיההתלמודסתםלדבריהאמוראיםמימרותביןההפרדהמטרתעיקר

ספרותיקיוםלהןישאלאהסוגיה,שלמחלקיהחלקורקאךאינןהמימרותסוגיה.בראייתחדשה

עלאלאהתלמודסתםעללאלהתמקדהביאתניזוהנחההברייתות.כמוהסוגיה,מןבנפרד

מןהמימרותשלייחילוצן"עלדיברתיטיבן.עללעמודכדיוקיבוצןאיסופןאתוהצעתיהמימרות,

ההלכתי:ותוכנןהספרותיטיבןעללעמודכדייימיונן",וטריא,השקלא

המשפטשללחוקריםיעמידהתלמודסתםמדבריבנפרדהאמוראיםניסוחישלקיבוצם

בניגודוקבלה,מסורתדברישלמהימןקורפוסהחכמים,ולשוןישראל,תולדותהתלמודי,

והעלאתדחיותבהכרחהנםוטריאשקלאהםבאשרמדיבוריושהרבההתלמו,דלסתם

 225לומר".תמציייאםבחינתאפשרויות

 . 15הע' , 4עמ' 222

223 Various types of creative literary intervention already marked earlier stages of talmudic " 

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 

) 3-5 . and creative transmission are native to the talmudic corpus from earliest times" (pp 

דררעל ,"וקשרהיתליחסמאוחרשהואקטעעללהצביעהינואלהבחניםשלמטרתםייעיקר 224
שלהתוספתלעומתבלחו,דוהמימרותהברייתותבואשרתלמו,דשלקדוםייסידור ; 301עמ'הסוגיא,חקר
כאמור,בה,להמצאשיכולי~אףהספרותית,בקביעתהלומאוחרתשהיאהתלמו,דסתםדברישלומתןמשא

שלביראינוסוגיותבכמהפעמית.חדכפעולהלראותאיןהתלמודסתםדבריאת ...קדומיםולשוןעניןסממני

שלסוגייתועלמקשהכשהמאוחרא,גמרעליניבשכמעשיומסתבריםהנראיםהתלמודבלשוןפיתוח

 .) 22עמ'הנוסח,(כרראותה"וממשירלו,המוקדם
 .] 33 [ 315 ,] 29 [ 311עמ'היטבועיין ,] 30עמ'[לעיל, 312עמ'הסוגיא,חקרדררעל 225
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בפנילאפיוךהניתניםקורפוסיםשנילהעמידההפרדהשלשבכוחהלומרהיהראויאולם,

לביתשומתהייתהשעהבאותההתלמו.דסתםדברישלוזההאמוראיםמימרותשלזהעצמם,

בטיבוחשוביםצדדיםוהזנחתיהסוגיה,שלומתךהמשאמךהמימרותבשחרורלגמרימרוכזת

האמוראים,דברישליחידותביךמקשרולהיותוומתך,משאלהיותובנוסףהתלמוד.סתםשל

עסקתיאמנםחשיבתו.ודרכיתפיסותיותוכנו,מבחינתשלוהייחודקוויאתלבררהיהראוי

ובהבחנהאחדוקולאחדעורהיותובשלילתוכך 226התלמו,דסתםשלספרותיותתופעותבכמה

תוכנושלהחשובהפךאולם 227קודמו.דבריעלעונהשהאחדגמרא"בעלייישניבויששתכופות

ידיעלהוזנחלאבעבודתימדיפחותשטופלאףהתלמודסתםשלחשיבתוודרכיהמיוחד

להשלימו.הםובאואחרים,חוקרים

שלתיאורהרוזך-צבי,עתה[וראההתלמודסתםשלהתאולוגיתבתפיסהעסקאלמךיעקב

לעשותהגדילמוסקוביץלייב 229 .] 228והמיניותהרעהיצרעלהתלמודסתםשלהמיוחדתההמשגה

 Talmudic Reasoningהחשובבספרו 230התלמוד.סתםשלחשיבתודרכיהבהרתשלבתחום

לביטויהבאההמשפטיתמההפשטהגדולחלקהתלמודסתםלבעלילזקוףמוסקוביץהצליח

ואיחורהאמוראים,ממימרותבעיקרומאוחרהתלמודסתםמסקנתולפיהבבלי.בתלמודחזק

רעיונותלנסחבנטייתםהתלמו,דסתםבדבריהנמצאותהמיוחדותהחשיבהלדרכיקשורזה

.התלמודסתםדיבוריביךלהפרדההמקובלותהדרכיםאתיישםמוסקוביץמופשטים.משפטיים

לביךהמימרהכגוףעבריתביךהבחנהכגוךעליהך,שהצבעתיכאלהובמיוחדהאמוראים,מדיבורי

בהסקתהראויההזהירותאתלבטאהשכילהואאחרים.וחישוביםלה,הצמודבהסברהארמית

מבטלותאלההצהרותאיךאולםספרו.שלושעלצעדכלעלתימצאנהכאלהואזהרותהמסקנות,

פיאותהומאשרותמחזקותשהךייתכךאדרבה,זו.בשיטהוהמקיףהיסודישימושועובדתאת

כמה.

בדבריהפשטהכלפימיוחדתגישהבדברשהממצאטעךבהךאשרמסקנותיובסיכוםנפתח

קודמים:חוקריםבידיכמוצעתההפרדהשיטתעצםאתמאשרהתלמודסתם

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 

later than attributed material. To be sure, there is nothing very novel about this 

הנוסח.לכרךבמבוא 226

 . 16העילעיל,כסוגיא;שניגמראבעלד"ה , 419עמיהנוסח,כרך 227

 . 100-96עמי 228

 • 67-35עמיאלמן, 229

המשגה.פלדבלום,וראה 230
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conclusion, which is widely accepted by scholars and supported, with certain 

reservations (which need not concern us here), by various types of evidence, 

although it is significant that this assumption is also buttressed by the analysis 

of rabbinic conceptualization (p. 357). 

לאופיוהתלמודסתםשלההפשטהתכונותאתקישרהללו,כדבריםכתבחיבורובפתיחתגם

לאיחורו:כסימךזאתוצייךהמימרותביךומתךומשאקישורכלשונותהכללי

there is good reason to assume that most of the anonymous BT material on ... 

which we focus in this study (not necessarily the anonymous stratum in BT as 

a whole) is post-amoraic, in wording and often also in content. Functionally 

, speaking, such material differs from amoraic teachings in that it explains 

links, or amplifies amoraic statements, suggesting that it is later than the 

accompanying amoraic dicta. Moreover, certain literary manifestations of 

conceptualization are attested primarily in the anonymous stratum. This too 

suggests that this material is not of amoraic provenance, even if the exact 

.) 18 . provenance of this material remains uncertain (p 

, It might be argued that t.his material is not later but different (deriving, perhaps 

from different circles). However, in light of the marked and consistent literary 

differences between these strata (regardless of the chronology of the amoraim 

whose teachings are anonymously commented upon), it seems more reasonable 

to assume that the anonymous material is chronologically distinct from the 

.) 75 . attributed material (p. 18, n 

אימץבסוגיההתלמודסתםדברילביךהאמוראיםמימרותשביךהתפרלאיתורהיכרכסימני
לארמית:עבריתביךמעבריםכגוךוהסגנוניים,הלשונייםהכליםאתהשאר,ביךמוסקוביץ,

... 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). 

שםאיךאשרהסתמיים,בדיבוריםבאיםרובםאובבבליההפשטהמניסוחישהרבההעובדה

דברישכךהירושלמי,התלמודמךלרובחסרהזוהפשטהמדועלהסבירעשויעליהם,נקובאומרם
זה:שבתלמודהאמוראיםמדבריומאוחרשונהמרובדנובעיםהתלמודסתם

although it is noteworthy that much and probably most direct principled 

explanation of amoraic rulings in BT is anonymous. Accordingly, direct 
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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). 

חוקריםבידיצורכהכלנוצלהלאהתלמודסתםמדבריהמימרותשהפרדתלכךערהמחבר

כפרישבבבליהמופשטתהחשיבהזיהוימבחינתבהלהתגדררחבהבקעהלווהשאירואחרים,

התלמוד:סתםבעלישלמלאכתם

Distinguishing between anonymous and attributed material in BT is of critical 

importance for the literary and chronological analysis of all aspects of BT, 

and rabbinic legal principles are no exception. The problem of distinguishing 

between material from these two strata has been discussed by previous scholars, 

though generally not in connection with legal principles; indeed, earlier 

scholars of rabbinic conceptualization frequently neglected this issue. Here we 

consider this issue at some length to clarify the basis of our assumptions about 

the chronology of rabbinic legal principles and to illustrate the importance of 

this distinction for the chronological analysis of BT legal principles ... 

The problem most frequently encountered when attempting to distinguish 

between attributed and anonymous material in BT, whether in connection with 

legal principles or other types of statements occurs when statements attributed 

to amoraim might consist of an amoraic "kernel" followed by an anonymous, 

usually explanatory addition. Sometimes the transition from the amoraic kernel 

to the anonymous addition is indicated by a change of language (from Hebrew 

to Aramaic) or by the use of special terminology. Elsewhere, however, such 

transitions are more difficult to detect (pp. 303-304). 

 earlierלבין previous scholarsביןכאןהבחיןמוסקוביץהזה,העיסוקלתולדותאשר

scholars : 

The problem of distinguishing between material from these two strata has been 

discussed by previous scholars, though generally not in connection with legal 

principles; indeed, earlier scholars of rabbinic conceptualization frequently 

neglected this issue. 

מוסקוביץצדקאכןדידילגביוהלבני.כפרידמןהראשונההקבוצהאתזיההשם 50בהערה

הפשטהובמיוחדהתלמוד,בסתםתכניםעללהעמידכדיהזאתההבחנהאתכראויניצלתישטרם

שנותמלפנימחקריםכמהובתוכההשנייה,הקבוצהאתזיהההוא 51בהערה 231משפטית.

השבעים.

הע' , 277עמ'ראהחשיבה,מוסקוביץ,אצלצוינו(וכאלהשהיאכלנגיעהושםפהבדברנגעתיאמנם 231

 ;) 336(עמ'התלמוד"סתםבעלירובפיועלהאמוראים,יישדייקוושם: , 338-336עמ'הנוסח,כרךראה ,) 17
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המופשטת.ההבנהאתהמגדירהקולעהניסוחהיאלהפשטההתלמודסתםשלהעיקריתהתרומה

עצמה:ההפשטהעלאףאלאהניסוחעלרקלאללמדעשויזותופעהשלריבויהעצםאולם

The Anonymous Stratum in BT 

-The principal contribution of the anonymous stratum of BT to the devel 

, opment of rabbinic conceptualization is the explicit formulation of complex 

abstract concepts and legal principles... Other innovations associat.t:d with 

BT's anonymous stratum include the common use of direct, princi;le-based 

explanations of amoraic rulings and the occasional appearance of extended 

conceptual sugyot. Likewise, many applications of existing principles, whether 

explicit principles or implicit principles, to particular cases, whether in the 

local literary context or in different contexts, are apparently the work of the 

... anonymous stratum 

Indeed, many anonymous principles merely make explicit ideas which 

were espoused implicitly by the amoraim. Accordingly, the use of explicit 

-principles might appear to be more of a literary innovation than a concep 

-tual innovation. However, the markedly increased use of explicit, sophisti 

cated conceptual formulations in the anonymous stratum, and especially 

the extensive multiple application of existing principles to new cases, is so 

striking-that this stylistic (and quantitative) difference ultimately takes on 

qualitative dimensions. Moreover, the intensive use of explicit conceptual 

formulations in the anonymous stratum might reflect an increasingly rigorous 

" approach to rabbinic conceptualization, whereby conceptually "fuzzy 

reasoning was transformed into, or at least might plausibly be construed as 

reflecting, formalistic, principle-based reasoning ... Even when the legal basis 

of these statements was relatively clear, explicit articulation of the underlying 

principles is frequently of didactic value, as it makes the conceptual basis of 

the relevant statements more apparent. Likewise, principles might have been 

articulated for stylistic reasons - to give the amoraic raw material greater 

literary polish. Alternatively, explicit principles might have been formulated 

for conceptual reasons, to transform "fuzzy" and possibly even non-principled 

, 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 

ata principia, as it were - even if this was not the intention of the scholars ןsua 

.) 350-351 . who originally formulated these principles (pp 

 " The more developed Bavli achieved aהשאר:ביןושם , 669עמ'אוקספור,דבמילוןתלמודערךוראה

" greater sophistication of juristc abstraction and dialectic analysis 
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המתודותועלהסתמות,הפרדתשיטתעלחתוםעצמומוסקוביץשפרופימוכחלעילהנאמרמן

שנדגיםכפיהביקורת,שבטתחתהמתודותאתמלהעבירמרפההואאיןכןפיעלאףלהשגתה,

להלן,אף

הירושלמילביןהבבליביןוהסברההמימרההיפוך

לגביואזהרותיובהרצאתו),הןבספרו(הןההפרדהבמתודותמוסקוביץשלבדיקותיובמהלך

והסברההמימרהבהיפוךעסקעצומות,ובעינייםפשטניבאופןאותןשיישםלמישתצמחהבעייתיות

האמורא!כמימרתדווקאבאההמופשטתהסברהכשבבבליומדוברלבבלי,הירושלמיבין

פעילותאתלצמצםאיננהבזאתמוסקוביץשלויעדושמגמתולהדגישחשובזהבשלבכבר

אףמופשט,משפטיככללהמנוסחנימוקאותה,להרחיבאלאהתלמו,דלסתםשייחסההפשטה

הםבעליואשרהתלמודסתםמעשהלהיותעשויאמורא,שלכמימרהנראההואבבבלישלפנינו

מופשטים,ניסוחיםלנסחהמרביםהם

אתהשוכרפרקערוה(תלמודהנוסחכרךשלבמבואאניגםעסקתיכברזהבנושא

כלשונם:הדבריםאתואביא 232האומנין),

במקבילההתלמודסתםכפרשנותבאבירושלמיכמימראהמנוסחקיצוניים,במקרים

מימרתאחד!דיבורכדיתוךוהכלהבבלי,מימרתהיאהירושלמיסברתולהפך:שבבבלי,

 :)ב"עקטזב"ק =(ע"אידףלעילאףהובאהע"א,עזח"ה,ראשונהסוגיאשבפרקין,רב

בלשוןטעמה,באשםהמימראועםהיוםי.'בחציאפייבו'לחזוריכולפועלרבייוהאמי

הםעבדיעבדיםישראלבניליכידכתיבהוא,אחרינאטעמאביההדרכיהתלמוד:

ישראלבניליכיאמריירבע"א:יאה"ב,לפרקיןבירושלמיוהנה,לעבדיםי.'עבדיםולא

לחזוריכולהביתבעלביןפועלביןדרבדעתיעלזה,"אתזהקוניןישראלאיןעבדים,

אינםומדרשוהפסוקבבבליואילוומדרשו,הפסוקהיאבירושלמירבשלהמימראבוי.'

בהוצאתהירושלמיסתםשלסברתומאידהרב,למימרתהתלמודמסתםונימוקטעםאלא

וברדאיבבבלי!המימראעצםנעשתהבו"לחזוריכולייפועל,"רב:מדברימינהנפקא

עלורוקורבביטוינותןשםהסברהשסגנוןאלאיות;ומקורישבירושלמישהסגנון

לסגנוןואשרא,ימרמקרההעיזנוןהסגעשתנילבבבוהיסודי,לרעיון

ייולאע"ב:כבבקידושיןהברייתאכלשוןתפסבבבלי,התלמודשבלשוןהכתובשלמדרשו

כזה,גמורחילוףבשעתאףוהנה,סגנון,ושכלולשילובשלעיבודדרךלעבדים",עבדים

לייסברא"הדיןוהואבוודאות,ברוריםכמימרא,הבבליתהמימראשלותיפקודהצורתה

הם!התלמודסתםהבבלית,דברי

פרופיאצלהמובאתבדוגמהנעסוקכןלפניאולםזו,תופעהעלהדיבוראתנרחיבעודלהלן

בהכרחמצביעאינולהסבראפודיקטיתמקביעההבבליבסגנוןשהמעברללמדכדימוסקוביץ,

לירושלמי:הבבליביןהקבלה 233הביאלעורהמאמוראשינויעל

 .) 50-48עמ'(לעיל, 18-17עמ' 232

בהרצאתו.וביןבספרובין 233
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ג-ע"ד nעrוג, "פסחיםירלשומי

בחזרתלטבלצריךיוחנןרביבשםחבריא , 1

 , ..פעמיםשני

פעםטבללאאםאמרלקישבןשמעוןרבי . 2

 ..שנייה,פעםלטבלצריךראשונה

ביןבמצהיוצאיןיוחנןרביעלפל~גאמתניתא , 3

מצה][=באכילתהכא-כיוון!שלאביןשכיוון
כיוון,חזקהשהיסבמכיון

 234נאמר:זהעל

ע"בקידפסחיםבבלי

צריכותמצותאומרתזאתלקיש:רישאמר . 1

-כוונה

כוונה,בעיאלאמצוהדעתךסלקאדאי .... 2

זימנא!חדאליהטבילוהאטיבולי,תרילךלמה

Resh Laqish's statement in 1 in BT is clearly a legal principle. Note that this 

statement is in Hebrew, while the supporting argumentation (2) is in Aramaic, 

suggesting that 1 is an authentic amoraic formulation (the amoraic kernel), 

while 2 is a post-amoraic, redactional addition. 

Comparison with the parallel in PT, however, suggests a different possibility. 

The themes and content of the PT sugya are largely identical to those of 

the parallel in BT, except for two relatively minor differences of the sort 

frequently encountered between the two Talmudim: (1) the view ascribed in 

BT to Resh Laqish corresponds to that ascribed in PT to R. Johanan; (2) PT 

focuses on the "bottom line" - how many times luust one dip the lettuce -

without articulating the conceptual underpinnings of this ruling, whereas BT 

addresses both the conceptual aspects of this law and the actual "bottom line." 

Accordingly, it is quite possible. that PT preserves a more original version of 

the amoraic dicta here (even ifwe assume that the attributions in PT should be 

rever'sed in conformance with BT), and that BT's formulation of the principle 

that "precepts require intention" is the work of later scholars (the anonymous 

redactors?). In other words, Resh Laqish himself might have discussed how 

many times one must eat the bitter herbs without commenting on intention 

when performing precepts: this issue might have been attributed to Resh 

Laqish by later scholars, who reformulated that scholar's presumably casuistic 

ruling as a general principle. 

עתיקתא,תוספתאבספריבקירוב,מסקנותובאותןבחיבה,מאותההללו,בסוגיותעסקתיאנוכיאף

 : 52העי , 434עמי

תריבעיהכייימשוםרע"ב),(קידכוונה"צריכותמצותאומרתזאתלקישרישייאמר

ייודילמאשם:הגמראובלשוןורשב"ם)!(רש"ימרור"לשםבראשוןנתכווןלאשמאטיבולי

ובהערות.בשלמות,שםעיין . 309-307עמ' 234
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אוהה"נווכ )תוכצריינןא :(אותוכצריצותיימלמרור".איכווןלא

עירוביןע"א;יג(ברכותתומוקמהמכבותשיטודומלתהסתםנוןגס

ייאםהתנאים:שבדבריייכוונה"לשוןאגבבאיםמהםשניים .)ב"עכחהשנהראשע"ב;צה

בראששופרלענייןלשוןואותו ,)א"מפ"בברכותשמע,קריאת(לענייןיצא"לבוכיוון

ועלשם),עייןע"א,(כחיצא"לשירהתוקעאומרתזאתרבאייאמרובגמ':מ"ז.פ"גהשנה

שיטהלקישרישמדייקבסוגייןכוונה."צריכותאיןמצותרבאקסברייאלמאבגמ':זה

שלסבראידיועלפעמיים,במשנהחזרתדיןשהוזכרמתוךורקאךזוומופשטתכללית

שדבריהעובדהלאורזאת).ד"הותוספות,חננאלרבינו(ועייןאיכוין"לאאמדילייו

פעםטבללאייאםאלאאמרלאושםעניין,באותוכאןבירושלמילפנינובאיםלקישריש

תאיסחנשאוהילבבהשקהסילינולעשנייה",פעםלטבלצריךראשונה

צריכותיימצוותרווחתשיטהשלבלשוןלקישריששלדעתו

ייאכלןדלהלןהברייתאלאורזאתשאףוקרובמקומות.בכמהלפנינוהשגורה ,"הנווכ

וכו.'יצא"לחצאיןאכלןיצא,ויןכאמתלבאכלןיצא,דמאי

ולפתחלשוותהבאההיא,מאוחרתברייתאבוודאימקבילה,להשאיןזו,ברייתאואף

(בכתבי"ייאכלן"חזרות:שתיאכילתשלזולמצווהושיעוריהההלכהמידותאתבמפורש

הוא[כןחצאין(דמאי,ברייתאבאותהשהוזכרוהללוהמידותייאכלו"!).התימניים:היד

ואףאחרים,ממקומותלנוידועות )]![פרסאכילתמכדייותרשהייהללאבכתבי"היד],

 .)ד"מפ"ד(עירוביןמתכוין"ייבלא

הם(והנזכריםמסוימיםענייניםלכמההלבכוונתדרישתעלדיברוהתנאיםמעתה,אמור

שיטהבשוםהתנאיםעסקולאאבל ,)ב"מפ"במגילהוהשווהושמיעה!שבקריאהמצוות

הירושלמי:בסוגייתמופיעהלבכוונתענייןאמנםכוונה."צריכותתווציימאםכוללת

שהיסבמכיוןוהכאכיוון,שלאביןשכיווןביןבמצהיוצאיןיוחנןרביעלפליגאיימתניתא

רישמימרתהבבלי.שלשבברייתאמתכוין"לייבלאהדומה ,)ד"עלז ,ג"ה(כיוון"חזקה

בהקשרהנמצאהכוונהענייןבתוספתאלאבירושלמי,שנוסחהכפילאבבבלינוסחהלקיש
כוונה.צריכותמצוות-זהלענייןבבבליהרגילללשוןוהועברהבירושלמ,יאףהנידון

בסוגייתלקישריששלפלוגתיהבריוחנן,לר'לייחסשאיןמשמעהללוהדבריםפיעל

איןשמצותיידס"לאוהעדה)(קרבןכוונה"צריכותיידמצוותכוללתדעהשם,הירושלמי

"לאע"א:נטה"ז,פ"גר"הבירושלמיהמקבילהסגנוןוהשווהמשה).(פניכוונה"צריכין

השנהשבראשזהירושלמיועלכוין";חזקהעמדאםהאעובר,שהיהמיוכןאלאאמר

אלאכוונה",צריכותמצותאםבפירושנזכרלאשלפנינוייובירושלמיליברמן:הגר"שאמר

 .) 1045עמ'ר"ה,כפשוטה,תוספתא(עייןאלהתיבותמשלימיםהיושהראשונים

נוסחושבבבליהאמוראיםשמימרותמקומותבכמהראינווכבר

מאשרימלשירוהתייסוגבששירופהנותושללותריבקרונוןבסג

ארץמסורתפי(עלהמנסחיםשתפסוייקיצור"מעיןוהואשבירושלמי.המימראלשוןעצם

כרךערוהתלמודפרידמן,(וראהיותרהמבוררתהשיטהלשוןאתשבפיהם)ישראל

לייחסאיןדברינושלפיההלכה,מושגילתולדותחשיבותלדברויש .) 18 " 16עמ'הנוסח,

אועצמולקישלרישכברהיסטוריתמבחינהכוונהצריכותמצוותשלזוכלליתשיטה

שמקובל.כפיזמנו,לבני
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התלמודסתםמדבריוהפרדתה ) 1 (המימרהתחוםבקביעתמתחילבבבליהעיוןאומר,הווה

) 2 (: 

כוונהצריכותמצותאומרתזאתלקישרישאמר ) 1 (

ליהדאכילהואהאדמהפריבבוראליהדאכילהואדמרורחיובאבעידןדלאכיון ) 2 (

מצוהדעתךסלקאדאימרורלשםלאטבולילמהדרבעיהלכךלמרוראיכווןלאודילמא

זימנאחדאליהטבילוהאטיבוליתרילךלמהכוונהבעי!)לא

המימרהשניסוחמלמדתשבירושלמיהמקבילהוקיימת.שרירהזוהבחנהצורנית,מבחינה

המימרה.כלשוןהרחבהההלכתיתהמסקנהאתהגורסומשוכלל,מפותחשלבמשקף 235בבבלי

מבנהלהבנתיעילראשוניבסיסנותנתהתלמודלסתםמימרהביןהתחילתיתהצורניתההפרדה

כלאתהמגייספרשניבעיוןלעסוקישזוקביעהלאחרבלבד.תחילתיתאבלומרכיביה,הסוגיה

הנראיתהיאהראשונ,יבתיחוםשנקבעהכפיה"צורנית",המימרהמקריםבהרבההמחק:רכלי

מידעבידנוישהמקריםמןבחלקאולםשבידנו.המידעפיעלהמקוריתלמימרהמתקרבת

ראויזהכלשלפנינו.הצורהשלתנייניותהעלולעמודיותר,מקוריתצורהלהכירניתןפיושעל

לפנינו,שהןכפיהסוגיהצורותבתיאורכנועליישארעדייןהתחילתיהסימוןבדיון.להיאמר

 236בהן.יסודיתלהבנההמעייןאתויוליך

התלמוךכסתםהאמוראיםלשון

מבחינתי.ייטיעון"איננואמוראיםידיעלהובעושכברדעותכוללהתלמודסתםשרובדהטיעון

התוכןלהן.הקודמותהחטיבותשמןוענייןלשוןבקטעימשתמשותהחטיבותשכלטענתיכבר

אוהקודמת,שבחטיבהומשמעותםלתוכנםזהיםלהיותיכוליםסממניםאותםשלוהמשמעות

אבלהכתוב,בלשוןמשתמשהואהרימלך"הדרתעםייברבאומרהתלמודכשסתםמהם.שונים

ללאדיבורםרצףלתוךמבליעיםהתלמודסתםשבעליהדיןהואכבמקרא.הפשוטבמובנולא

 . 237אחרים.במקומותהאמוראיםלמימרותהשוויםלשונותאומריהםשם

ודרכיסגנוןמבחינתהכלליייחודואתמבטלאינוהתלמודסתםשבתוךזהמשנישימוש

מקראיתשמובאהכשםבהם,משתמששהואהסממניםמןהכלליאיחורואתלאואףחשיבה,

הברייתא.שלהספרותיאופייהאתמבטלתאיננהברייתאבתוך

 . 307עמ'חשיבה,מוסקוביץ,ראהלקיש,ורישיוחנךר'בחילוףוסביר 235

מעידשאינוכשםהאמוראים,כמימרתהסימוךייגםכתבתי:האומניךאתהשוכרלמהדורתבמבוא 236

הניסוחשזהומעידאינוכךמדבריו,ספרותיניסוחהואלפעמיםאלאמפיו,שיצאוהחכםכפידברישאלו

אוכברייתאלהלך,במהדורתנומקורסימוךדעתך:תךייברם ;)] 40 [ 9עמ'הנוסח,(כרךהמימרא"שלהראשוני
מקורנשתנהאםביךמימרא,ורתצבאוברייתאורתצבלפנינובאזהשמקוראלאאומראינוכמימרא

מקורותינואתפקדוכאלהשינוייםשהרילאו.אםביךשלו,קדומותאוקודמותמצורותבהרבהאובמעטזה
ייעלבמבואוכבר .)] 38 [ 8עמ'הנוסח,(כרךראי"שינוי"מזויקיםוקיוםשימורההפוכה:התופעהעל"ידמתמיד,

 ...אמירתםראשיתמאזהאמוראיםדבריאתפקדוולשוךצורהששינוייוודאיכךייאמנםהסוגיא":חקרדרך
מסירתשלעיקרייםשלביםהמהוותברורותתחנותלקבועניתךואחידה.רצופההתהוותשזוהילומראיךאולם

 .)] 28 [ 309(עמ'החומר"

 . 21-18עמ'שם,עייך 237
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סיכום

הפרדתשיטתעלחתוםהואאףאחד,בקולמדבריםואנוכימוסקוביץשפרופ'יראההרואה

אתורואהבמחקריי,שכתבתילמהדומהבדרךהאמוראים,מדיבוריהתלמודסתםדיבורי

ההבהרות 238החוקרים,במוסכמתכללבדרךהאמוראיםלמימרותהתלמודסתםשלאיחורו

ככולןרובןכברכתובותהנןעוררשהואהתלמודייםהמקורותאתשפקדוצורהשינוייבעניין

לבקרומרבהמתמידהואשבהןהזהירויותהצהרתהייתהמוסקוביץשלהרצאתודבריי,בתוך

שכתבתיבדבריםבהווייתןנמצאותמדיפשטניתמשיטההסתייגויותיושלו,עבודתואתאףבהן

לשומעיםגרמוהזמןוקוצרהקצרהסגנוןשמאבהסכמה,ולצייןלהפנותרגילהואושאליהןכב;ו

שהסיקו,מהלהסיקמושבשבאותו

סוכםהדברבמתמטיקה,הנוהגותהראיותכעיןולהוכחותברזללכלליאפוא,לצפות,אין

יפה:בצורה 239מוסקוביץפרופ'שלבספרו

... we frequently have no choice but to employ the esprit de jinesse no less than 

the esprit geometrique. 

מעולםכולנובפיהשגוריםלעיל,להםרמזתישכברהרמב"ןדבריאתהזכירברודיפרופ'אף

הדעת,שיקולבושישדברבכלכולם,הרוחבמדעיחותכתהוכחהאיןלפיהםאשרומתמי,ד

במילואם:להביאראויהמאיריםהרמב"ןדבריאתפשטנית,~רכהשאיןהדיןוהוא

קושיותברובולאגמורות,ראיותמפרשיובמחלוקתשאיןתלמודנולומדכליודעכי

אבלהתכונה,ונסיוניבורותהתשחשבוניכגוןברור,מופתהזאתבחכמהשאיןחלוטות,

ונדחקמכריעות,בסברותהדעותמןאחתבהרחקתמחלוקתמכלודיינומאדנו,כלנשים

הסכמתעםהסוגיותוהוגןההלכותמפשטידינהלבעלהכשריתרוןונשיםהשמועות,עליה

 240הגמרא,בחכמתהאלהיםויראחכםכלוכוונתיכולתנו,תכליתוזאתהנכון,השכל

 " Following the general, though admittedly not :) 59הע' , 236עמ'(ייהזמנה",דבריוואלה 238

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 

,) 1993 , Seminary, 1982), pp. 5-27, and idem, Meqorot U-Masorot, Bava Qamma (Jerusalem: Magnes 

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 

" 12 . University Press, 1998), p. 6, n 

 " The preponderance of recent scholarly opinion holds that much ,כתב: ) 17-16עמ'(חשיבה,ובספרו

. if not most, of the anonymous stratum in BT as currently formulated, is post-amoraic", etc ; שם,עיין

שישהתופעהבתיעוד ] 56-54 , 50-48 [ 23-22 , 18-16עמ'הנוסח,לכרדצייןשם . 72-71הערותובמיוחד
מסיני,פרידמן, ; 99הע' , 23עמ'הנוסח,כרדעודעייןכאן.לעילשכתבנווככלקדום,תוכןבעלותסתמות

 , 29הע'

 • 44עמ' 239

תיג-תי.דעמ'א,כרדתשנ"ג,ירושלים,שעוועל,מהד'רמב"ן,כתביראה 240
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בצדונכתב

בהםעוסקשאניפרשנותבמחקרישעוליםכפיהכלל,ילנושאהשייכיםדבריםשניכאןאוסיף

האחרונות,בשנים

לסתםדומההואסגנונומפאתאולםאמורא,בשםהמובאלדיבורקשורהראשוןהעניין

עיוניםכמהמסוים?לאמוראאותהולייחסיימימרה"לנסחעשויהתלמודסתםהאםהתלמוד,

 :) 164(עמ'סוגיותחמשבספראחד,אצטטחיובית,לתשובהמוליכים

אתשניסחההיאהגמראאועצמם,ואבייאבאר'מימרותלפנינואםשאלהעלתהכאן

חקירהשלהעיוניהאופיהשניה:לאפשרותלהטותעשוייםדבריםשניבפיהם,הדברים

סתםללשוןהדומההדיוןלשוןוסגנוןוחכמים,אליעזרר'בשיטותמופשטיםבמושגים

 241אמוראים,מימרותלשוןסממניבוואיןמקוםבכלהתלמוד

כיוםהמסודרותהתלמודסתםלשאלותהאמוראיםמימרותהתייחסותשאלתהואהשניהעניין

מימרהאותהשלהעצמאיוהסגנוןשלפניהלשאלההמימרהביןההתאמההעדרלהן,כהקדמה

כךעללהצביעעשויהעיון 242המימרות,שללעצמאותןבשעתובוחןואבניהיכרסימנישימשו

התלמוד,סתםדיבוריעלמוסבותאכןהנראותאמוראיםשלהאחרוניםהדורותמןמימרותשיש

לאמוראיםויחסםהתלמודסתםדיבוריהתהוותעלידיעותלהוסיףכדיזהבממצאיהיהאולי

המאוחרים,

ביבליוגרפייםקיצורים

התלמודלחקראלבק,

למשנהמבואאלבק,

לתלמודיםמבואאלבק,

אלון

אלמן

 , 178-163עמ'(תרצ"ח),טתרביץהתלמוד","לחקראלבק,ח'

תשלייט,ירושליםלמשנה,מבואאלבק,ח'

תשכ"ט,אביבתללתלמודים,מבואאלבק,ח'

תשלייג,,ירושליםהעבריהמשפטאלון,מ'

Y. Elman, "Righteousness as its Own Reward; an Inquiry 

. into the Theologies ofthe 'Stam"', PAAJR 57 (1991), pp 

35-67 

תשכ".דאביבתל-ירושליםהמשנה,לנוסחמבואאפשטיין,י"נ

שלישי,פרקשבועותבבליבתרא,שתיםשבועותפרקבנוביץ,מ'

תשס"ג,וירושליםיורקניומקיף,ביאורעםביקורתיתמהדורה

R. Brody, The Geonim oj Babylonia and the Shaping oj 

1998 Medieval Jewish Culture, New Haven 

אפשטיין

בנוביץ

הגאוניםברודי,

שיששסברמיייהיהושם:מכיון,ד"ה , 387עמ'והנה;ד"ה , 385עמ'הפירושים,ערו,ךתלמודועיין 241

הוספתשלאחרתתופעה , 21עמ'הנוסח,כרדועייןרבות.כיו"בועודאביי!",שלבשמורבהעלקושיאלנסח
אמורא.שם

 .) 18-16עמ'(לעיל, 42הע' , 296-294עמ'הסוגיא,"חקרדרדייעלעיין 242



132 

,למאמרוברודי

רמב"םברודי,

גייקובס

גריי

היימאן

התהוותהלבני,

ומסורות,מקורותהלבני

ב"קומסורות,,מקורותהלבני

גופאווייס,

התהוותווייס,

מחקריםווייס,

וייסברג

יימרוימפה

ולר

ושובזוסמן,

פהשבעלתורהזוסמן,

לזיהוייןכהן,

רבינאכהן,

לוין

ליברמן

הזמנהמוסקוביץ,

התלמודבחקרסוגיות

גיטיי",לייהבאסוגייתעלפרידמןש"ישל"למאמרוברודי,יי

 • 369-364עמי(תשלייט),מחתרביץ

ל-לאבר"אילןתלמוד",ל'סתםיהרמב"םיחסייעלברוד,ייי

עמיפלדבלום],שמחהמאירפרופישללזכרו[מוקדש(תשס"ו)

47-37 • 

L. Jacobs, "Are there Fictitious Baraitot in the Babylonian 

185-196 . Talmud?", HUCA 42 (1971), pp 

A. Gray, A Talmud in Exile: the Injiuence 01 Yerushalmi 

, Avodah Zarah on the Formation 01 Bavli Avodah Zarah 

Providence, R.I., c2005 

תר"ע.לונדוןואמוראים,תנאיםתולדותהיימאן,אי

עמי(תשס"ה),כסידראהתלמוד",בהתהוותייעיוניםהלבני,די

117-69 • 

תשלייה.ירושליםחגיגה,עדמיומאומסורות,מקורותהלבנ,ידי

תשנ"ג.ירושליםקמא,בבאומסורות,מקורותהלבנ,ידי

 • 1929ורשהמר),ואמר(גופאהבבליהתהוותלקורותווייס,אי

תש"ג.יורקניובשלמותו,התלמודהתהוותווייס,אי

תשלייה.,ירושליםבתלמודמחקריםווייס,א'

בתלמודהארץ"ישראליתהיצירהשלהארמיתייהלשוןוייסברג,א' .

 . 61-31עמ'(תשס"ו),סחלשוננו ,")ג(הבבלי

B. Wimpfheimer, "An Unlikely Source: Sanhedrin 19a-b 

.) and Josephus Revisited" (forthcoming 

נוסחהבבל,יכתובותבמסכתפי>על<אףהחמישיהפרקולר,ש'

תשמ"ז.יורקניודוקטור,עבודתופרשנות,

עמי ,)ן"שת(אתלמודמחקרינזיקיןי,'לירושלמיייושובזוסמן,יי

133-55 . 

גתלמודמחקריכמשמעה,"פשוטהפהישבעל"ייתורהזוסמן,יי

 • 384-209עמ'(תשס"ה),

באמצעותהבבליבתלמודמאוחרותתוספותשל"לזיהוייןכהן,אי

למדעיהעולמיהקונגרסהסוגיהי,'מקורותשלמשפטיניתוח

 • 100-93עמי ,)ן"שת( 1ג , 10היהדות

אמוראיםשלהזמניםבסדרעיוניםדורו,וחכמירבינוכהן,אי

תשס"א.רמת"גןבבבל,אחרונים

תרצ"ז.ירושליםותלמודם,סבוראירבנןלוין,ב"מ

תרצ"ה.,ירושליםכפשוטו,הירושלמיליברמןשי

L. Moscovitz, '''Designation is Significant'; an Analysis of 

27,2 the Conceptual Sugya in bSan 47b-48b", AJS Review 

227-252 . 20()3), pp ( 

הבבליבסוגיותהתלמודוסתםהאמוראיםלמימרותשוב

חשיבהמוסקוביץ,

מקורותיוסייקס,

פורסטנברג

 .גיטיןפלדבלום,

המשגהפלדבלום,

בגטלשמהפלדבלום,

פסקיופלדבלום,

נתינהבןדמאפרידמן,

הברייתותפרידמן, .

,המהדריןפרידמן

הראשוןהנוסחפרידמן,

,הסתמכויותפרידמן
( 

סוגיותחמשפרידמן,

מוכיחותשאיןידיםפרידמן,

133 

2002 L. Moscovitz, Talmudic Reasoning, Tiibingen 

ישראלדיניבהלכה,"ממקורותיוהרמב"םשל'ייסטיותיויסייקס,די

קיג-קנא.עמי(תשמ"ו-תשמ"ח), 14-13

השבעהסוגיאחמיש,יפרקגיטין,למסכתפרשנותפורסטנברג,יי

ע"א,נו-ע"בנהקמצא,וברקמצא- 1פיסקאא,חלקעשרה,

 . 114-95עמיסוגיות,חמשבתוך:

עםגיטיןמסכת-בתלמודומחקריםפירושיםפלדבלום,מ"ש

יורקניוהתלמודים,ושניהתוספתאהמשנהעלכללימבוא

תשכ"ט.

Anonymous Sugyah' on ~ M. Feldblum, "The Impact ofthe 

19-28 . Halakic Concepts", PAAJR 37 (1969), pp 

התנאיים,המקורותבירור-בגט"לשמהבלום,פלדמ"ש

[ספר(תשנ"ה)כו-כזבר"אילןהסתמותי,'והסוגיותהאמוראיים

 . 248-237עמידיגילת],יצחק

שישבבבליי,'הסתמיוהחומרהרמב"םשלייפסקיופלדבלום,מ"ש

האמריקניתהאקדמיהשלהיובלספר(עורכים),ברזיליוייבארון

עברי,חלקתשלייט-תש"ם, 1תרפ"ח-תרפ"טהיהדות,למדעי

קיא-קכ.עמ'תש"ם,ירושלים

בחקרפרק-ההיסטוריתלדמותו-נתינהבןיידמאפרידמן,ש"י

(עורכים),חזן"רוקםוג'אלבויםיילוינסון,ייהתלמודית,"האגדה

פרנקל,יונהפרופישללכבודומחקריםקובץליונה,היגיון

 .) 474-433עמי(להלן, 130-83עמיתשס"ז,ירושלים

למקבילותיהןויחסןהבבליבתלמודייהברייתותפרידמן,ש"י

לחיים,עטרה(עורכים),ואחריםבויאריןדישבתוספתא,"

זלמןחייםפרופ'לכבודוהרבניתהתלמודיתבספרותמחקרים

 . 201-163עמיתש"ס,ירושליםדימיטרובסק,י

עמי(תשס"ה),סזלשוננוהמהדריןי,'מןייהמהדריןפרידמן,ש"י

160-153 • 

שלידובכתיבתהראשוןהנוסח-תורהיימשנהפרידמן,ש"י

להופיע.עומדהרמב"ם",

S. Friedman, "Uncovering Literary Dependencies in the 

Talmudic Corpus", S.J.D. Cohen (ed.), The Synoptic Problem 

35-57 . in Rabbinic Literature, Providence 2000, pp 

האיגודהבבל,יהתלמודמןסוגיותחמש(עורך),פרידמןש"י

תשס"ב.,ירושליםהתלמודלפרשנות

חכמת(עורך),וומפהימרבימוכיחות,"שאיןייידיםפרידמן,ש"י

 . 60-47עמיתשס"ט,טינקשבע,בת



התלמודבחקרסוגיות 134

 S. Friedman, "From Sinai to Cyberspace: The Transmissionמסיניפרידמן,

ofthe Ta1mud in Every Age", S.L. Mintz and G.M. Go1dstein 

, eds.), Printing the Talmud,jrom Bomberg to Schottenstein ( 

142-154 . New York 2005, pp 

דרדעלכללימבואבצירוףבבבלי,רבההאשהייפרקפרידמן,ש"יהסוגיאחקרדרדעלפרידמן,

ניוא,ומקורותמחקרים(עורד),דימיטרובסקיח"זהסוגיא",חקר

 . 441-275עמ'תשלייח,יורק

- S. Friedman, "A Good Story Deserves Rete11ingעקיבאפרידמן, The 

,). Unfo1ding of the Akiva Legend", J.L. Rubenstein (ed 

Creation and Composition, The Contribution oj the Bavli 

. Redactors (Stammaim) to the Aggadah, Tiibingen 2005, pp 

-71-100 = S. Friedman, "A Good Story Deserves Rete11ing 

) 2004 ( The Unfo1ding oftheAkiva Legend", JSIJ3 

מז-עו.עמ'(תשלייה),עוסיניבמלוה",ייקידושיןפרידמן,ש"יבמלוהקידושיןפרידמן,

העולמיבקונגרסהבבלי'התלמודבחקר'כיווניםלמושבייתגובהתגובהפרידמן,

(מצורף).היהדות"למדעיעשרהארבעה

מקבילותראשון,פסחמסכתעלעתיקתאתוספתאפרידמן,ש"יעתיקתאתוספתאפרידמן,

תשס"ג.רמת"גןמבוא,בצירוףופירושןוהתוספתאהמשנה

הנוסח,כרדהאומגין,אתהשוכרפרקערו,ךתלמודפרידמן,'ש"יהנוסחערוד,תלמודפרידמן,

תשנ"ז.ירושלים,

כרדהאומנין,אתהשוכרפרקערו,ךתלמודפרידמן,ש"יערוד,תלמודפרידמן,

תשנ"א.ירושליםהפירושים,הפירושים

 . 373-370עמ'(תשלייט),מהתרביץייתשובה",פרידמן,ש"יתשובהפרידמן,

במותו",ואחתבחייואחתלסוגייתובירוריםייביאוריםפרנצוס,י'בחייואחתפרנצוס,

רמח-רנה.עמ'(תשמ"א),פטסיני

לגבייתמטלטליןבתפיסתוהירושלמיהבבלייישיטתפרנצוס,י'מטלטליןפרנצוס,

 ,)ם"שת(פוסיניבבבלי),"סוגיותשתישלובירורן(לביאורןכתובה

קלו-קמח.עמ'

תשכ"ז).(ירושליםתר"לברעסלויאהירושלמי,מבואפרנקל,ז'פרנקל

ייבתולהכתובותמסכתראשוןפרקשלמסירהענפישניקולפ,י"ממסירהענפיקולפ,

תשנ"ט.בר"אילן,אוניברסיטתשני,לתוארעבודהנשאת",

נשאת,"ייבתולהלפרקהסוגיותפירושעםמהדורהקולפ,י"מהסוגיותפירושקולפ,

תשס"ג.בר"אילן,אוניברסיטתדוקטור,עבודת

- R.L. Ka1min, "The Post-Rav Ashi Amoraimקלמין Transition or 

Continuity? A Study ofthe Ro1e ofthe Fina1 Generations of 

Amoraim in the Redaction of the Ta1mud", AJS Review 11 

(1986), pp. 157-187 

קפלן

 135הבבליבסוגיותהתלמודוסתםהאמוראיםלמימרותשוב

קרימר

רוזן"צבי

רייזנר

שטרן

הלכתאשפיגל,

פירושלשונותשפיגל,

שרמר

תא"שמע

הנוס,חעדיקיצורי

וטיקן =ו

מינכן =מ

פטרבורגסנקט =ס"פ

שונצינודפוס =ד"ש

J. Kap1an, The Redaction oj the Babylonian Talmud, New 

1933 York 

D.C. Kraemer, "On the Re1iabi1ity of Attributions in the 

60 Baby10nian Ta1mud", Hebrew Union College Annual 

175-190 . 1989),pp ( 

מחדש,"בחינה-האמוראיתבספרותהרעיייצררוזן"צבי,י'

 • 107-71עמ'(תשס"ח),עזתרביץ

עבודתראשון",,פרקהבבליהתלמודמןשבועות,יימסכתרייזנרא'

תשנ"ו.יורקניובאמריקה,לרבניםהמדרשביתדוקטור,

S. Stem, "Attribution and Authorship in the Baby10nian 

28-51 . Ta1mud", Journal oj Jewish Studies 45 (1994), pp 

גילת,י"דמאוחרים,"הלכהפסקיהלכתא,'רבא"ייאמרשפיגל,י"ש

במקראחז"לבספרותעיונים(עורכים),רבינוביץוצ"מלויןח"י

רמת"גןמלמ,דציוןעזראלפרופ'מוקדשישראל,ובתולדות

 . 214-206עמ'תשמ"ב,

הבבלי",בתלמודמאוחרותוהוספותפירוש"לשונותשפיגל,י"ש

 . 112-91עמ'(תשמ"ג),גתעודה

A. Schremer, "Stammaitic Historiography", J.L. Rubenstein 

ed.), Creation and Composition, The Contribution oj the ( 

Bavli Redactors (Stammaim) to the Aggadah, Tiibingen 

219-235 . 2005, pp 

שלההלכתיתהמחשבהיידרכילוינגר,יעקבנעל]תא"שמע,י"מ

כנסתהנ"ל, = 144-138עמ'(תשכ"ו),מאספרקריתהרמב"ם,"

תשס".דירושליםב,מחקרים,



פרידמויהודהשמא

Q \'ל~ 
 וG.הרי

ר/

הבבליהתלמודבחקרסוגיות

ונוסחהרכבמבנה,בעניינימחקריםאסופת

באמריקהלרבביםהמררשבית
תש"עוירושליםיורקביו

i
l -------- ._--

. -' ~ -


