
שמא יהודה פרידמן

שיירי כתני-יד קדומים למככת נ,נא מציעא * 

הקדמה

במקום אחר הרחבתי את הדיבור בעניין התוויית אילן היוחסין של נוסחי ב"מ 1 • 

שם נאמר שי,ב,וא תיאור לקטעי הגניזה ולשאר הקטעים בפרוטרוט, כר" ששיבוץ
הנוסח באילן היוחסין יסתייע א'ף מהכרת אופי כת,ב-היד ומוצאו. קטעים מחמשה
נוסתים שלשה , 2 מהם מגניזת קהיר מת,ואריס , 3 בזה.

ששה כתבי-יד שלמים בל'כד שרדו ל'נר למסכת ,בבאמציע,א. אלה אינם ,מן התקופה
העתיק,ה ביותר, ורובם מן המאה הי II ג ואילך. כרם שרידים מ,ע,שרות כתבי-יד אחרים

של מסכת זו קיימים ,כקטעים וכקר,עים, שמגניזת, ק,היר ומחוצה לה. כמידה שניתן
לצרף את אלה אשי אלאחיו ב~תן להשקיף מעבר לממדי הקרעים עצמם אל ת,וך

תכונותיו שלהספר ,כולו, ועל ידי כך ל,הכיר כתכי-יד של תלמוד שגופם כלה מן
העולם אחד • 4 מכתבי-,היד המתוארים להלן (ג l ( מורכב, מקטעים של' גגיזה המוגחים
תחת ששה ציונים שונים, ובשלוש ספריות שונות. כשהתברר לי על ידי השואה

ובדיקה שכולם מכתב-יד אחד הם, שמחתי על החזרת אבדה של דפי 20 תלמוד
רצופים מכתב-י,ד מזרח,י עתיק. אולם עיקר תשיב,ותו של' גילויז,ה התברר לי רק

לאחר אותו ציר~ף. שהרי זהו ,כתב-יד מטיפוס: מיוחר במינ" לגבר מסירת, הנוסח
שבו, והדבר בולט במיוחד בכל הנוגע לכת,יב, ניקו,ד ולשון. ומכל' כתבי-יד של

תלמו,ד טרם התפרסם ברבים גוסח אשרדומה דמיון כך; רב בתכונותיו הלשוניות
לאותו נוסת מ:עולה ומשובח ש;מצאו החוקרים בהל:כות פסוקות כ"י ששון. ,וכפי
שגראה :להלה יש מן ,התופעות שככ''' העולות 1ג על אילו שבה"!( כעתיק ותן או

רשימת * קיצורים בסרף המאמר.

הרצאה בימי העיון לכבוד מ,ו' i ר הגר"ש ליברמן צי"ו, בהגיעו לגבורות. ההרצארת
עודמות להתפרסם ב,כרד מיוח.ד וראה מ"ש ב"לישנאאחרינא", עמי '2IJ , העי 3 • 

נרסח=לשון 2 המסכת כרלה, בכתב-יד אר בדפרס· גירסה=הלשרן שבנרסח מסריים,

נקטע קצר כלשהר.

: I 3 חקר קטעי 'הגני,ז ה מ'מסכתין מתאפ,שר , לי בעזרת רשמית הקטעים שמסר לי

בטובר פרופי יעקב זוסמן, מתוד רשימה כוללת שהוכנה בניהולו במפעל המשנה של
האקדמיה הישראלית הלאומית למדעים. רחזקה על זוסמן שעינר החדה כבר 'בחנה כמ,ה

לכמה מן התכונות הנרש,מות כאן, בשעה שסקר ואיזן את הגניזה התלמודית כילה

לרבבות קטעיה. הרשימה כוללת זיהוי תרכנו של כל קטע לפי סימרן האוסף, רהיא
עומדת לצאת לאור בצורת קט,לוג, לנוסחים השלמים והקטעים, עיי זסומן, גביזה,

עמ' והע' 31 רעמי , 49 והעי 28 ואי"ה . 39 אעסוק בכל קטעי ב"מ ותיאורם.
ראה 4 דברי זוסמן שם.
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ביחדון לגבי ת,יאור לשוני שלאותי ניב של ארמ,ית ב,ב,לית. ומשקבענו שהקטעים
האלה מכתב"יד א,תד הם כולם, נעשים הכתיבים והניקודים האלה מאירים זה לזה , 

ומסייעים זה לזה, ומכאן הרחבנו את היריעה הלשונית בתיאור הדברים, בכדי
להקיף כמה גופי הלכות המתבהרים לפנינו בתורת הארמית הבבלית. גם גירסאות

משובחות בסוגית הגמרא נמצאותבכ"י זה, עליהן רמזתי כבר (ראה להלז הען 148 ( 

ובמיצויין מ,קווה אני בס"ד לעסוק, במקום אתר.
אותו כתיב, הד~המ כאמור לזה שבה"פ, והנאמן למסורות מעמיןת - קדומות של

הארמית הבבלית, עשוי אפילו להכבדי על הקריאה במבט ראשון, למ,י' שאמרן
על הכתיב הסטנדרטי. למשל "למן : 'דזבא זבא" למאן = דזבן זבן. אמור מעתה
ז,הו כ"י מן הטיפוס המיוחל' אצל הח,וקרים, בו תשתק.ף לשון הת,למוד בזהרה

העממי"קמאי. מכתיב זה נפת,חים ענייני"יסוד בלשון חז"ל, ובארמית; הבבלית.
תכתיב הוא, אמנם, בב,לי מובהק, אבל נשתמרו בו, צורות, לשון תז"ל ארץ"ישראליות

קדומות, ומכאן פתח לשינוי" מה בתפיסת יחס ייהבבלי" ללשון תז"ל הא"י 5 • 

קווים רבים קושרים את כת,יבו שלכ"י לספרות lג הגא,ונים מחד - בתוכם
תופעות שלא תועדו עדיין מכתבי"יד של התלמוד - ומאידך לתופעות גליליות.
ומ,כאן, להב I הרת היחסבין הת,חומים הללו. כתיב ,זה קודם, בטיפוסו, לכת,יב

הסטנדרטי של הדפוס,ים ורוב רובם של כתבד"הי.ד ברם, מחקרו צריך להב,יא

בתשבון לא רק שינויי זמן, אלא גם הבדלי מ,קומות של' קיום מסורות אלה
ושדמורן, דב,ר הנוגע א.ף ליח,ס, שביך הארמית התלמדוית ללשון הגאונים, ובמקצת,

למ,עמד לשון המסכתות מטיפוס נדרים אף . 6 מניקדוו אנו למדים כמה וכמה

גופי הלסות בדקדוק הארמית, ,הבבלית, כגוך פעלי לייי בינוני רבים עם כינויים
חבורים (מכ?~ן והא ; קא חזונן), פתרון הצרוף יימי יימר", ועוד רבות.

חידכש ביבליוגרפי משמעותי בכתבריד אחר הוא גילוי שיטת מיספור לסוגיות

התלמו,ד שרשמיה נמצאים קרימונה '''כב (כ"י ספרדי), בצורת סימגי אותיות
במיספור רץ, בקישוט כת,רים, על גבי האותיות. תשיבות הדבר נוגעת לתולדות
קביעת יתידות הת,למו,ד ושיטת"רמיזה ליחידות. בוודאי הין לאותה שיטה מהלכים
יותר נרחבים בחוגים מסויימים" שהרי מצאני שריד אחר לאותה שיטה ממש,

בתיאום המספרים, בקטע של' כ"י ספרדי אחר - קורות • 3ג מעניינות לכ"י
קרימונה הנ"ל, שדפיו נתפרקו, ובעשה בהם שמוש משני של תיקיות ועטיפות

למסמכים, לפני כ" שנה, 500 אצל הרושם העירוני, בלורימונה, שם שמור הוא
עד עתה.

כ"י אשר , 2ג ממנו שרדו ,שני קטעי.ם בלת,י ס,מוכים, הנושאים כיום מספרים
שונים, נכת,ב עלנייר ששימש לפני כן לכתיבה ערב~ת באות,יות ערביו.ת גדילות
מימדים ברןוח,ים גדולים, היו ; אלו, כנראה, מסמ,כים משפטיים רשמילם של

השלטונות במצרים (ראה להלן). שימוש זה שלמסמכים ענקיים רשמיים, ועיבודם
לקונטרסים קטנים, מ,עניין הן כשלעצמי בת,ולדות, הספר העברי, והך בהיותו מאפ,שר

קביעת נת,ונים נוספים, היוצאים מגדר ',הרגיל', לכתבי"יד של' ת,ל,מו,ד ,כקביעת זמן

חכתיבה,ובמיוחד - מקימה.

י l!כ סט. פלוריאך הינו שרידמכ"ימונומנטלי עת,יק, אולי מטיפוס קדום העודמ

ראה 5 להלן בדברינו,ועי' פורת, עמ' 5 , 12-11 • 

וכן 6 יש לשקול השפעת הכתיב הערבי, בענינים מסויימים.
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כין טיפוסי אשכנז וספרד שלאחר, מכן. חק,טעים נשת,מרו, לאחר שהורד כה"י

מכבודן וגזולתן, הודות, לשימושם כדפל-מגן לכ"י לועזי.
נקודת המוצא שלנו, כאמור לעיל, היתה מחקר המבוסס על פרק ו' ממס' ב"מ,
וכאן תוארו אותם קטעים שהובא מגירסאות,יהם לפ"ו. כל' כ"י תוארלפי מצב

מימצאיו הידועים לי ממס' ב"מ כולה, אולםלא נעשה נסיון לגלות שרידים
נוספים (אם יש כאלה) ממסכת,רת אחרות.
בהצגת שינויי הגירסאות נקטנו בשיטה דלהלן לשם : מראח המקום, מוצגת
לשון דפוס וילנא, ככותרת, ובה מובלט הקטע שלגכ~ו יימסרו השינויים. נרשמו

גירסאותיהם שלכל,אחד ואתד מן הנוסתיםהקיימים לגבי אותו קטע, כדי
שהמעידן יקבל תמונה שלמה ליחס שבין הנוסחים כולם. חלוקת הגירסאות, וסידורן

נעשו לפי צרכי אילן היותסין של' א,ות,ה גירסה בפני עצמה, למען תבלוטנה

הקבוצות השונות וכו'. סימוך נוסח (סימוו כ"י או דפוס) על יד גירסה, אומר
שגירסה ז,ו נמצאת בנוסח, זה אות באות ככת,בה, בלישיגוי כלל.
תודתל נתוגה לך"ר ש"ק רייף על עזרתן האדיבה .בבדיקת קטעי קיימבריג' וצילומם,

ועל רשותם של' .נאמני ספריית, אוניברסיטת קיימבריגן לפרסום, הקטעים. וכן

טיבותא ל'מר מאי Iר על' סיוע בקטעי הבודליאנה, ורשותם של הנאמנים. אף
לשאר הספרלות שקטעים מאוספיהן תוארו כאן, דברי תודה. בדיקתם הראשונית

שלקטעי המסכת כולה היתה במסגרת המכון לתצלומ.י כתנ"יד עבריים בבית
הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים, ועל כך ברכה ותודה למנהל הספריה
פרופן מן בית-אריה, ולד"ר י' תא"שמע.

כתבי-היד

'נ"י  lג

T-S F 1 (1). 36 
T -S F 1 (1). 58 
T-S F 14.70 

) A =( 
) B =( 

C) =( 
) (=D Ox. Bod. Heb. c. 17, fol. 69-78 
) (=E Ox. Bod. Heb.d. 45, fol. 38-39 
) (=F ~ Budapest, Rab. Sem. 1 

איך שום ספק בכך שששת הקטעים שלפנינו מכתב"יד אחד הם. כל התכונות
דל.הלן משות.פות לכלה-קטעים (ויש שאפילו התורים שב.נייר זהים, וכון) 1 ; 

נשהנייר שלם יוצר חיבור הקטעים טקסט רצוף, כגרן סוף C : " ... דתנן

מגבית פורים", עם תחילות D : ,לפורים" ואיך מדקדקיך בזבר". לפנינן שני
קונטרסים שלמים של נה"י, חמשה גליונות דפים) 10 =( כל קונטרס, עם סימוני
קונטרסים ייט'", בפינה ,"'ל" השמאלית"עליונה שלי העמ,וד הראשוך ) D, C (. 

על פי ת.יאורין החשובים שלמלאכי נית"אריה, אנו רואים שת.נונות אלו של
מספר הגליונות וצורת הסימ,וך, חסרון מלות שמירה לדפים (ועוד), אופייגיןת

לכתבל"יד מך המזרח, ןהרכב של' חמשח גליונות נדיר מאד בשאר האיזורים 2 • 

קטע 1 F ,נרשם עם מקצת גרסותיו, אצל רות, עמ' (ציון 481 , 474 ברישום המפעל לקטע
זה). תצלום בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים.

בית"אריה, 2 קרריקולוגיה, עיי"ש עמ' מיקום · 61 , 51-50 , 45-44 סימני הקונטרס
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:1 
(ג MS Cambridge, University Library T-S Fl4-70 (=l 

ראה סימן הקונטרס: ט'

(ג MS Budapest (=l 
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(ג MS Oxford Bodleian Library. Heb. C. 17, fo1. 69 r (=l 
ראה סימן הקונטרס: דו
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וכד הוא הרכב ,הקרנטרסים : 
קונטרס  _'ט

1---1 . C 

2-- • B 

3- • A 

4- . F 

' 5-1 • 3E 
6- . E 
 F ד.~
8- • A 

9- . B 

10 • C 

קונטרס  _'ד

D .10 

מ IIב ע א IIע - עא א IIע

עא א IIע - עב א JIע

עב א IIע - עב ג IIע

עב ב l/ע - עג ב l/ע

עג ג l/ע - עד א l/ע

עד א l/ע - עה א l/ע

עה א l/ע - עו א l/ע

עו א l/ע -- ער ג l/ע

ער ג l/ע - עז ב JIע

עז ג-עח l/ע ג l/ע

עח ב l/ע - פה ב l/ע

מבתינת כמות הטקסט, מתזיק, כל: קונטרס, בערד . 2j מעמוד.י ל l/כ מינכן.

לפי תישוב על! פי העמודדם בכי /l ,מ מתתילת המסכת ועד ד'ף גז א" l/ע דרושםי
.קונטרסים 8 של! י l/כ 'ג l לכתיב.ת א,ותך חלק מן המסכת. אמור מ,עתח, היות

וקונטרס לפנינו Iט מתתילמ,דף ע א, l/ע כרור שהכ /l י ,המקררי פתח בירש' מס,כתין,
ולא מס I ב/l .ק וככדי להשלים המסכת דרושים קונטר.ס~ם 4 נוספים נראה ' .. מכאן
שכה /l ד המקורד כלל' קונטרסים, 14 רהיר בו דפים 140 לערד.

כת,ב"היד כתוב על ,נייר,דןב.ש,ורטט כחרט, שורות 24 לעמוד .מ,ידות 4 העמדו

17X19 ,'סמ והשט.חהכתןג בערד. , 13 >< 16 מ,ילוי סופי השררות נעשה בתלקי
האית או, כנהוג במזרח אין . 5 הקפדה על' ארתיןתהתורגות אלתוד הגליון

השמאלי. שם הויה כתובכיו /l ד אחת ארשתי ירדי /l ,ן בתוספת סימן לצד שמאל

הדומה לאות בכתב Iט רהוט כל . 6 האותיות הן בגודל אחד ומסוג אח.ד מחיקה
מסומנת י l/ע קו מעל התיבה, או נקודה מעל' כל' ארת.

כב"ו איבו רגיל, והובא ע"י בית-ארירי מכ /l י שנכתב בכורדיסטן (עי' עמ' והע' 64

אפשר .) 113 שסימן כלשהו בכתב בסוף קונטרסט', בעינה שאמלית ·למטה, אכל
שרידיו דהים ) 1 ( מן האותיות בשורח הא h רונה.(בסוף קונטרס י' חסר הנייר').

כיום 3 נפרדים. 6-5

בשעת 4 בדיקת קטעי אוקספור,ד בתמזלמזלד לטובה, ופגשתי את מלאכי בית-

אריה בספריית הבודליאנה. לכקשתי, חדויה לי דעתו, דעת מימחה לרבים., בנדיון:
הנייר נראה עירקי 'אי פרסי· האר נייר עם קווים ללא מבריחים, ואף זה דבר

אופייני לנייר עמירק. הניקוב בשנ" הגללונות החיצוניים של הקונטרס שניקבו
בבת אחת. תוך שרטוט כל אחד משנד הגל,יונות האלה, שרטט תחתיי עדו גליון

או שנים. לפי דבריו של בית-אריה בספרו (קודיקולוגיה) ניקוב ב.כתכי-לד על נייר

נדיר ביותר, ודוגמה להמצאו מובה היא כשריד קדום '''כמ מגניזת קהיר, ע"ש

: i 'עןב והע' 69 , והע' , 125 בעןב' 160 86 • 
בית-אריה 5 שם, עןב' 88 • 

6 D דף, שו' ,'א 74 אחת); 'י( 1 שם, שו' (שתי 12 ידוי"ן); דף 7B א שו' ,ב"פ 19

[ 11 ] 
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ניק,ור חל'קי, של' הרבה ת,יב.ות בודדות, בסימני ניקוד טברניים (ה.משקפים
רקע ברור במסורת הניקוד הבבלי, עיין להלן) בשתי , 7 תיבות, שאותיותיהן

שובשו, מנוקד סימן .ח,ולם של הניקוי הבבלי קרוב , 8 לומר שהסופר עצמך ניקד

את כה"י, דיו הניקור נראה מ.מש כדי'ו תכת,יבה, יש שתיבה נוקדה משום שכתיבתה

שובשה דף ,ס( הבוודאי ,)א 69 היה הסופר מתקן את הכתיבה בצורה אתרת, אילו
לא ניק.ן מכל' מקום, נראה שלא נ,וקד בשעה אחת ממש עם. כתיבת האותיות, אלא

מאוחר יותר בקולמוס דק· יותר, סימני הניקו,ד ובמיוחד הזזיריק, מונחים לטמה
מן האות, ובצידה הימני, יש סימני הפסק בין ה:עניינים בצורת שני קווים מאונכים,

זה מע.ל' זה, שלא בקולמוס האותיות, תי,קוניםאחדים נעשו ביד אחרת, בגליונות,
הכת~בה היא מזרחית בי,נונית. לפעמים ראשן שלאותיות ו' ,'י כצורת משולש

חד ) E , דף א, 38 שו' ,ועוד), , 24 קוץ בגג. האותיות: בצד ,'ר,'ק ,'כ ,'ה ,'ד ,'ב

שמאל, והוא נכתב ל'עת,ים במשיכת. קולמוס נפרדת, תמשווה לאות.יות אלך צורה
מיוחדת, ויש שבגללז,אתקשה לזתות, את האות, במבט ראשון 9 , 

המשנה כתובה כולה בתוך הפרק, משבה משנה בשלמות,ה לפני ה.סוגיא שעליה 10 , 

בציון יימת' ואחריה ," ייגמ'" (ופעם בלי ציון אחריה), בנוסף לכך יש פסקאות

(שתי יודי"ן); דף 7B ,ב שו' אתת), 'י( 10 ועי' J. Z. Lauterbach, 'Substitutes for 
39-67 . the Tetragrammaton', PAAJR 1930-1931, pp . השווה שם עמ' מם' 51 21 , 
שתי יודי"ן עם סימן (דומה לשלפנינו אבל אינו זהה), אין שום קיצור של י' אחת בין 83 

הקיצורים שרשם לאוטרב,ן. ע"פ הידוע לו מכתכי-יה כרם, האו מביא עדות על
שימוש אחת 1'1 עם סימן קיצור בתקופה הקדומה והבתר-תלמודית, עיי II ,ש עמ' 41 , 
והען , 45--46 ין , 21 אחת עם סימן מופיעה .כקטעי תרגום י IIא מן 'הגניזה, עין

162 . M. L. Klein, lfiUCA 50 (1979), p . 
ל,ט.יפוסיניקדו 7 בקטעי תלמו,ד ראה מורג, לניקודר, עמן 94-89 , 

8 I חמורןן' ) D , דף הון ,)א 69 חוברה לר'; II שמור'ן ) D , דף שומר, :ל,/צ ,)ב 73
ארבע 9 אותיות דן בתיבות ייר"'~רי רזיד" (כאן בשתי קצוות הגג, ובכתיבה זו אין

כל חשש לחילופי ד/ר הפוקדים תיבות כאלה כרגיל), ס דף א' 75 שון כן ; 7

בתיכת וחכמיז, E , דף אן 39 שון כן ; 2 ,בתיבת וכשכא, 74 D ב שון דן ; 8 בתיבת

אדם, E , דף א 39 לנזטה; ב' בתיבת קבין, D , דף ב, 75 שון קן ; 6 בתיבת דקאני

E , דף א,שון 38 וכן , 20 שם בשון הקודמת, רגל הקן דבוקה לגג, רן בית"אריה,
פאלימפססט מינכן, עמ' (על. 419 שתי התופעות); ועין מ' לוצקי בתור תירת כהנים

כי/'רן מהדורת רא II א פינקלשטיין, עמן עה, אות .ד אגב בדיקת הנייר (רן הען 4 (, 

העיר לי מן בית"אריה שמקצת האותיות (כגון דומות )/ע לאותיות כב.ל,

אם 10 נבית שכר היה לאורן כל המסכת, הדבר ניגד מה שרצה רי II ן אפשטיין לקכוע:
II כ ל המשנדות (כלומר, בכל הפרקים של הסמ/, נמצא.ות )פ'/ש במ,קומן ככי' I י

מאוחרים בלכד/' (מבוא לנוסח המשנה, עמן והכוונה ,) 922 מאוחרים ממש, בתקופ.ה

הסמוכה לזמן הדפוס, אילם,· מיד ציין אפשטיין עצמו שני קטעי גניזה ש~הם

II המשניות במקומן היו כבראד,ןן, אוולי בירור של קטעי הגניזה יבחיר מצב זה,

אם הוא לפי טיפוסים מיוחדים של כתבי"יד (וראה בשרידי בבלי כדלהלן), ובלי להכנס
לעוכי הקורה לש שאלה זו, הנני לציין את הצמב בחלכות פסוקות, היות ומ.צאנו
דמיון רב למסורות ה'/פ כ/'י .ששון בענייני הכתיב והרקעהלשוב" של הניקדו,
בה I פ' בין העמודים יז-צח (בכ II י ברשם ) 153-18 הצי.ון I מת' II לפבי הרבה משניות

הבארת בראש סוגית הגמרא (כגון עמן יח, שון מה ; 5 שרן ער ; 6 שון עווד ; 25

הרבה). פעמים אחדות נכנס ציון זה לדיבוח של הספר: 1 ' • ,מנא . לן דתבורבנן
מת היכן פקדוניןן (עמן עד= 'מת I ;)י'/כב 111 והילכתא הנזקין שמין להן • , , 1 ' 

(עמן נ,ד בכ 79 JI ועל .)י עניין המשניות והפסקאות כולר, ראה מ/'ש מ'ל/ר רח/'ז

[ 12] 

שייר" כתבי-יד קדומיםל,מסכת, בבא מציעא

ק,טנות במקומן" כבדפוסים, ו:בלי ציון מיוחד בסוף , 11 הפרק : ' I הדרבא עלך
איזה הוא נשךןן ; II הדרנא עלך השוכר את האומנין~ן 12 • 

ה כ ת,י ב

'הכתיב שבכ II ישלפנינו הומה דמילי מפליא לכתיבו שלספר הלכות פסוקות
ד IIכ ששון (להלן פ) IIה : I ולשאר כתיבים הידועים מספרות הגאונים והמבאות * 12

תתלמוד שבת. כלומר, הוא שייך לאותו סוג של I כתבי"יד מע,וליםן תמוסרים
בדייקנות צורות לשוניות שרווחי בזמן הגאונים, והוא מסוג כתבי" היד שעליו

ביקשו ,החוקרים, לתשתית תיאור לשוני מ,הימן שלהארמ.ית הבבלית ברם, • 13 כאן

באות תכונות אלו במדיה יותר גדושה, ובעקביות ית,ר, מאשר בכתבי"יד השלמים
של תתלמוד מסוג זה, ככ II י ,המבורג לבבות, ומרוב רובםשל קטעי הגניזה 14 , 

תיבת II אלא II מזדמנת ב.ערך פעמים 60 בסוגיות הגמרא, הכלולות בקטע שלפנינו,
וכתיבה ,בכ II י זה תמי,ד מ,לא : II .א,ילאןן תופעה זו ידועה בכתבי" יד שא,יפיון

כתיבתם גבלי מובתק כת~ביםמלאי • 15 אן רווחים למשל: , 16 תאני, דאמי, האוי,

האוו, הדאדי, כואתיה, ראבא, דאמרי אינאשי, תעניאתא אחריניאתא, לבית, נאשה,

דימיטרובסקי, שרידי בב.לי, מב.וא ביבליוגרפי היסטורי, פרק ין ,עמ ש/'י'עו,( 51 i 

והען ומשם ;) 193 בתעוררת~ לנידון.

יש 11 רהפיסקא ארוכה ושלובה יותר מזו שבדפוס, זלפעמים מקוצרת בה לשון המשבה
י JIע תיבת I .'וכולןן! בפיסל I אלדף עד ע"א: I יכאיזצד היה הוא תחלה 'לקצוירם פוסקןן
) E (, ומשמע שפיסקא זר גורסת תיבת I כאיזצד'ן' כמשבה (וגירסה זו א,פשרית לפי

הגירן בתוס' סב ע'/ב ד"ה והתבן, ודעימיה) ואילו כמשנה שבגמן שבכ II י דידן

) A ( וגם) שם אותה גירן שבתוס/), ליתא תיבת I ,כאיזצדןן' לומר אולי שאיבן מטיפוס
אחז (השררה מלו"ה שם, עמי ואם .) 923 כי יש תלמוד בלי משניות בתון הפרק

בהערה !'!ע( הקודמת), קשה לתאר תלמוד' בלי פיסקאות, שהרי יש' רה"סןגיאןן
כה קצרה היא, שאיננה ביתבת לקריאה מובבת בלי פיסקתה מן השמבה, כבדף עד

א IIע כאן, והשווה סוטה מח ע' I /א/'סןגיא I של שלש תיבות I בחולו' של מודע'ן, ואף של

תיבה אחת ייכדאמרןןן (וזו האחרונה לין בכי"מ), ובלי ספק אין קיום ל/'סוגיות/'

אלו בלי פיס,קאותיהן,

.,כשאדם , 11 12 גורס פרק ומחזיר עליו כמנהג, דרגיל" רבנן למימר הדר מר  \עלה,
הדיבא עלן, (ספר 1 ',. האשכול, מהדוי אוירבר, הלברשטדט, תרכ'/חן עמן Iב IIח

ועיי ; 49-()5 ,מהדון אלבק א IIח עמן בכתבי"יד .) 159 ,' השלמים רגילה הצורה
' I .הדרן'ן בכ'/י תימניים שכיחה גם I .תדרנאןן'

מבין * 12 הספרים הראשונים שהופיעו עם כתיב זה תשה'/ג הרככי (תרמ II המהדיר ,)ז היה

ער למלוחך בכתיב, וציין הרבה כתיבים כאלה. לחלן שומ,בו מכה מקבילות כתיב

שבכ"י דידן מהרכבי. ומענין שמן הכתיבים המשותפים האלה, אחדים שרשם הרכבי

בהערות בלבר, שחשש שטעויות הם, ובפנים רשם הכתיב המקובל.

קוטשר, 13 מחקר, עמן =מחקרים, 173 עמן רבא,; מורג, מחקר, עמ' ,78-(j() ש/)'/ועי

עמן ויען ; 75 בן"אשר, דקדוק סוקולוף, ; הפעלים.

קצת 14 תכונות כתיב כבה"פ בקטעי גביזה הוזכרי במסכת סוטה עם שינויי נוסחאות,

בעריכת אן ליס, ירושלים תשלייז, עמן 38 , 

ע'יייבין, 15 אלא; סוקולוף,שרידים מכ/'ר, עמן 'הען , 29 * לכ'/י 3 .,ועי' 7 חי ילון,

מבוא לניקוי המשבה,עמן וכן • 106 שכ"חה II אילאןן בה I 'פ, 

קוטשר, 16 מחקר, עמן =מחקרים, 173 עמן רנא ועיי"ש שהתופעה לא רק בבבלית, אלא גם
בהרבה ניבים מערביים; מורג, מחקר,עמן קימרון, • 62-61 מצעית. Iא
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עאנ.~י (=עניים). ימעניין שתכינה זי של נתיב מלא עביר ,'א קמץ הסטירי, מיפיע
אף מבלים עבריות בכ II י הז i ,ה ככתיב מלא, או במקום ביתד ,'ה עם תכונית כתיב

אח,רית ,הדייעות לני, בעיקר מן הארמית הבבלית שלהגאינים יאף מ,שרשים
ארץ-ישראליים עתיקים :מאמא (=חמה, מ IIב ער א) IIע כפר ; 17 חנניה ותבריתהא

כפר שיחין יחברותהא ילמאלי ; 18 (=ילמה לי) מאמתאי ; * 18 (=מאימתי) מעיתאי ;
(=מעיתי פעמים , 19 אתרות).

תניעת a בסוף, תיבה מסומנת בא', כמציפה בארמית ב,בלית,. ברם כיניי הנסתרת
החביר נכת,ב בה', לימר ך iל שבאותו ניב עדיין ביטאי כאן ה' עיצ,ורית: רישה;
סיפה, תנינה, אסבר,ה לי אולם" • 20 קיימ,ים גם מקרים, אשר בהם מסהןכנת a בסיף תיב,ה
נאות ה' במלים מסויימות ! II הוה אזי קלא בתלתה מילי II ב) II מ פה א) IIע "הנד ; ביתרי

תלתה II כב II מ עד א) IIע ; II ואז'א אמ,להי נתלתה" (ב II מ עו א, IIע ובכל הסיגיא שם, עיד
שש פעמים) וכנראה ,* 20 אין II תלתא II .כלל ןבאמת מ,צינו כ,ך בתיבה זו ,ממש, א'ף

בקטע גניזה אחר: "זיל' איתי תלתה ] [ דפל'גת עיסקא קמיהן אונמי ת,רד מיגי בי

סופית ,'~ 17 לקמץ במלים, עבריות מופיעה הרבה בבתבי-היד דג..דללים של המשנה,
עי' אפשטיין מבוא לנו"ה, עמ' כמובן • 1248-1246 אפשר לפרש תופעה זו כהשפעה

בבלית, שבלשון הארמית, שלה גוברת א' סופית, מול ה' סופית של א"י (ואכן
קיימות כזבה תכרנרת בבליו,ת, בכ"י הא,לה I 'עי, לשוננר לה, עמ' ז' ; 205-204 בן-
חיים, ספר שמואל' יי,בין, עמ' ועי' , 439 להלן, הע' מבל .) 75 מקום, יש דמיון

בין הצורה אצל גאוני בבל, הקיימת בכתבל"יד של הספרות התלמלדית, לבין הצורה

הארץ-ישראלית. הרי א' סופית בעברית, למררת חיזוק 'הה' מארמית גלילית, ידועה
מספרות א"י, אם בי נדירה האי, בתקופות קדומות: "משפינא"=מ,ספינה, באגרות

בר 'כוכבא (קוטשר, בר כוסבה, עמ' =מחקרים, 18 עמ' נה), השו' קימרון, אלייף

צמעית, עמ' הע' , 139 .א32=קרנץ ב, עמ' j341 , ,הנ"ל ד'קדוק, עמ' ;ב,שרי"ר, 66
צויין ע"י. אפשטיין שם, מבוא לנו"ה, סוקולוף, jl246 'מ? העברית, עןב' ";קובץ ] 8 [

א, עמ' j264 ,אפשטיין מבוא לפיה"ג, עמ' לא'מצעית • 149 בענרית אצל הגאונים השוה
II ,"בכואנה הרכבי, עמ' 19 , 125 • 

,"למא" * 18 בה"פ, השוה עמ' רכח. ,לכתיבת מילית בחיבור עם המלה הקודמת, ובמיוחל תיב.נו
,וי, השוה להלן יינטרולי II 'עמ) רעוד , 25 כמה דוגמאות בכ"י זה ועי' הרכבי עמ' 237 

בתשובות, שבערבית);וראה שד"ל, עמ' ;וראה 64 291 driss. p ~ Brockel:nann, G;u ;' 
אפשטיין, הערות, עמ' והע' 242 , 235 j18 'ד בויארין, לשוננו מ(תשלייו), 'עמ 173 i , "וע
ל~ן~ m , 

במלים 19 יימאמתא" i , ,"יימעותאי אנו מוצאים הנתיב הבבלי הטיפוסי בצורה יא";' נדירה
'מאד. שכן בעברית של לשון חז"ל, ב"כתיב: הבבלי" הידוע, רגיל -אי רק בשמות

ובמלים מסויימות, כגון שמאי, זכאי, דמאי, תנאי, אבל לא בצורן מקראי (מתי) או
בכנוי החבור. וכן הדגיש י' קוטשר, שגם בדפוסי המשנה, שהושפעו מן הכתיב הבבלי,

יש מלים אשר II אינן נכתבות כגון' ;"א'ב אמת וכיו"ב" ,'יח' ,'י (לשון חז"ל; עמ'
=מחקרים, 253 עמ' פ; הפיזור נוסף). במשנה זרעים עם שינויי נוסחאות זק"ש, 'נ(

ירושלים, תשלייב), ולפי הרשום בקונקורדנציה, מצאתי בכתיב הזה "אמתאי"= אימתי
בדמאי ו, א בלבד (בכ"י אוקס' הידוע עם פי' ומב"ם מהדו' = קאפח עם מקור ,עמ' קנב):

חשוו'ה , 20 מורג, דקדוק, עמ' וכ"ה • 63 רישה, סופה, בה"פ, וכן, "תנינה" עמ'דכח). 'ר(
בכי * 20 II ה לאותה סוגיא פעמים 4 ייתלתא", 'אבל פעם ייתלתה" I עזבי) שו' 237 וכן ;) 1

ברי"ף כ"י בית הדמרש לרבנים במהדורתל הפקסימילית כמח פעמים בסרגיא זו
ייתלתה" על יד ייתלאת", ~כן בספרר של ר"ז אגמתי ייתלתה", כגון דף ב, 76 ור' הע' 21 • 
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תלתה'~ ! ) Ox. Bod. Heb. b. 10, f. 37 r , לב II מ לא ג-לב IIע ואף • 21 ),א, IIע בתיבת

ייאבא II ,הארמית' המש;משת גם בהקשרים עבריים, יש בכ"' דידן "אכה : שאול
א'מר II במשנה (פב ושם , )נ, IIע ב,גמ' II הל'כה כאבה שאול ואף אבה שאול' לא
אמר •• "כיליתה ; " . כל ממין של'בית אבה" (פר ב) IIע אילו ••• " ; הן בבי

בתירה ,אבה ויהובתן בן שאול, אבה הא דאמרן" (פר בפ-ה IIע א) IIע ויש • 22 ,

דוגמאןת נ,וספות של ה' סועית ומהן , 23 שצרלכות עוד ביריר לטיבן. תופעה זו
אימרת דרשני, שהרי ה' לתנועת a נסו'ף תיבה בארמית איננה אמורה להת,ל יים 4
בארמית .בנלית, והיא מן הסימנים המןבהקים של הארמית הגלילית והנה, • 24

כנר העיר, אפשטיין על, דוגמאות אחדות של' הן במקוםא' בסיף תיבה בלש.ון
הגארנים וקריג . 25 לימר שענין לנו בתופעה ירתר רחבה של לשין להידי בבל, הרי
בלשון ההשבעות היהוזיות מניפור, הרירת iכ מרנטגומרי, שהריב המכריע א' (כבכ"י

לפנינו), קיימת גם נטייה לה' (רבין הרוגמאות כמה מלים רגילות ופשוטות דוקא) : 
אנה, שימה ביתה ,)םשה=( הדין (=הבית הזה), רוחי בישאתה (=ררחות רעות),

בקטע 21 שאילתות מן הגניזה: יידמכגפין בתלתד.", אברמסלן, עגיינרת, עמ' 344 , 

(ועיי"ש באותר קטע: נזימלה=ממילא). ה"פ עמ' שו' , 57 שו' , j 246 )פ"ב( 13 וכן • 11

תלתה בהרבבי, עמ' רע"ש , 82 עןב' יישיתה" : 39 דידן '''כב • (בסוגיא הנ"ל), אף:
ייארבעה", א,לא שבגלל הדמי,ון לעברית, אין היחדר בולט, כמרבן. רבבר רשם בכר צררת

תלתהבכ"י כריתות j א,לא שהפליג מכאן למסקנה כרללת שאינה מתאימה לאותלכ"י:
תלתה גרפה: ) 1.4 (, א instead of ה the stafus emphaticus is always written with 

כמובן, ) 1.7,20 ( בתיבת גופה בינוי חבור של יחידה. יש כמה רבמה מקרים של א'
הידיעה רגילה באותו כ"י. וע" מרגרליס, סעיף אות 2 C • 

וכן 22 ייאנה" בה"פ מפתח 'ר( רעמ' רכח), הרכבי, עמ' ועוד , 25 , 20 , 2 J ובשרי"ר עמ' שו' 80

עןב' , 2 fj2 'שר עןב' , 6 שו' , 150 עמ' , 3 של' 157 בכ' , 19 'Il דידן ייר' חייה בר אבא" פעמיים

) D , דף א 78 C i (, ואפשר שיש חוקיות נדבר, חשווה סוקולוף, שרידיםמב"ר,

נהעררת, עמ' הע' * 24 א, 305 אף שם בקשר לשמי של חכם זה, רבהיפוד
הכתיבים מ,באן I 

ייאם 23 אביר ולא אעביד א\Lילים במיטבה'; ) E , דף ועוד ,)א 38 • . .. : 

קוטשר, 24 גויוית, עמ' =מחקריס, 201 עמ' קעח j ,סוקוווף שרידי ב,ו" עמי 27 

ובהעררת לשם,

מבוא 25 לפיה"ג, עמ' 149 , 

מעניין 26; הדבר, שבשיטה המייחדת והעקבית של, הכתיב הגלילי, שזיהה מ' סרקרלרף
בכ"י פלימססט של' ב"ר, המשמשת בדרד כלל בה', קיימים יוצאים מן הבלל: ייסוג

מיוחד מהווים שמות העצם הפרטיים, אכן אגר מוצאיםשימרש באלייף בסימן ii 
כסרף מלה", ו,בראש ארתה רשימה: ייאבא" (שרידים מב"ר, עמ' נוודאי .) 28 שימש

גם ייאבה" בכתיב א"י (ייאגה אבה אנה ••• אבה", הכתרבת גמבעת המבתר, א"ש

ררזנטל פרקים , ב תשליי,ד עמ' ייאנה ; 336 חיא כר אבה", דורא"אירופרס, י' נוה,

על פ,סיפס ראבן, עמ' וע"ש , 136 עמ' ייר' ; 126 יונה אבה", ירו' ד"ר שבתי ע"ב;

רהשר' סוקרלרף כהע' N305 .(לשם רכבר העיר סוקולרף, יייש לשים לב לעובדה
המעניינת שנין השוכות הפרט,יים הוכסתיימים באלייף ,מצויים בל אלה המצביעים

על קרבה משפחתית: אבא, אחא, אחיוא (=אח אבא), חמא". ושמא חזרה שמרנית

היא בכתיב הגלילי לשבנה ההיסטורית העתיקה, ששם תמי,ד ',א רבב"י דידן חזרה

שמרנית לשכבה מערבית מכ]ל ? מקום, השמירה על מבנים ארכאיים ידועה בקשר
למלים יסודיות בשפה, ואציין דרגמאות בנידון. כשמרת ) 1 ( המורים קירבה משפחתית,

קיימנך מערכת תבועות קדומה בבמה שפות שמירת: אביד, אחונא, יכל', שמות ) 2 (

מספרים מקיימים צורות קדומות, כגון שמירת הבלתי מילעד בארמית רחית, tמ

עי' י' בלאי ,ספר זיכרון לחנוד, ילון, עמ' רהע' 30 8 • 
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בחילמא ,דליליה (=בחלום הלילה) , iביתלבךנ (=בתלתא, בשלוש, עמ' ור' , 203: עמ'
ובין .) 29 אם יתברר שמשקע גלילי גורם 26 (כבכתיב לשין חז"ל כאן), ובין אם ,לאו,

מכל מקום בפרפים האלה נעשות כעת תכונות לשון א"י ובבל יותר קרובות
אלו לאלן 27 • 

מן הכתיבים המאפיינים את כ"י ת"פ, ושכלחי,ם ,בכ"י שלפנינו ב,מידה רבה או
בתמירות, יש להזכיר במיוחר ייאו," : במקום ייאי", כגון או, ואו, דאו, אונמי,

אולימא, אוכעית אימא, אותיביה, או לא (=אי לא" אם לא, ברם צירוף זה
נכתג גם ייואילא"=ואם לא, זהה לכתיב של'/א,לא", ו,כפי שמ,צאנו כשאר כתבי

הגאונים 28 G ; הו,לכך=הילכך י' ; 29 אתר, בכליימ כי,דקא, : 30 'ר, כירתנן, כידתאני,

כידהשתא, מישום, מלכלל, מיכי מעילי (כלי', משמכניסים), דישדי (נד' דשדא) : ; 
היינא (ס רף ב, 76 כ"מ פר ע"כ - בה"פ הידאבא,=האידבא) : כן=כאן ; אוד= ; 31
אבד כאיזצד=כיצד ; 32 (ראה להלן) שמח=שמא ; 33 • 

Zו ר"ל גינצבררג כתב, על סופרי הירושלמי: יישהסופרים באצרות אירופא נגררו

אחר הכתיב הבבל~ שהחליף ה' בא' פירושים ," ••• וחדושים בירושלמי א, ניו"
יורק תש"א, עמ' מ. הדברים הובאו ע"י קוטשר שם, והוסיף בק,שר לחיבורי א"י:

ייאין רצוני לרמר אלא, כי ה' עדות מובהקת היא שהטכסט מוצאו מא';י רלא עבר

ידי מעתיקים 'בבליים' איד ." שלא נפרש משפטים, אלה (יבודואי קוטשר מדבר על
כ"י שבו הסימן ייעפ"ר" לא בא' אלא בה') ברור כעת שאף מ,עתיקים בב,ליים,

במידה מסויימת, נזקקי לשימוש בה'. בטוחני שתיצמאנה דוגמאות נוספות של ה'

בבלית. לעת עתה נראה לי לשער על ייכתנינא דשב,עה רישיותיה, כל כריעה דכרע
נתר חד רישיה" (קידושין כט מבחינת .)"בע ההק,שר והסגנון, אין כנראה מקים

לכינוי, וצ"ל רישוותא, רישא. ואכן בכי"ו ובדפוס 111 הספרדי: חד רישא. ודומה
שהיה כתוב רישרותה, רישה, והטיל שם המעתיק כי ,'י פתר צורה זו ככינוי

צמו.ד כיו"ב ייההוא דהוה קאמר ואזיל טוביה דשמע ואדיש חלפוה בישתיה מאה"
(סנה' ז ובאח"ת: ,)א"ע ייבישתא מאה"ן ה' היידוע בבבלי לפחות בלשון "לחשים"
ולשון פתגמים יישלש י',ע( הערות", עמ' והע' 62 י ) 23

28 248 . 1. N. Epstein, JJLG IX (1911), p ,אפשטיין פיה"ג, עמ' וכן . 44 הרכבי, עמ'

והשוה • 271 , 175 , 165 , 159 , 140 בכר, עמ' (ואין 146 צורד לד/פריד לשתי תיבות).

קוטשר, 29 מחקר, עמ' ועי' • 176 בכר, עמ' j146-145 'מ עסיס, תרביץ מו (תשלייז), עמ' 68 • 

מלנו"ה, 30 עמ' j1244 ובכתובת בית שאן, זוסמן, כתובת, עמ' והע' 151 464 • 
ראה 31 להלן.

ייאוד 32 קI'וא דמגלא אוד אלפא דזוזי" (לדף פב ובה"פ: .)א"ע ';אואד קתא דמגלא

אואד אלפא דזוזי" (עמ' בכ"י). 115 בה"ג ד' ויניציה: ייאפי' תרתי קתתא אווד

חדא אווד חמש מאה אויר אידד אווד חמש מאה אווד •.• נסכא אווד דמי נסכא

אווד קתא אווד כולתו" (קיז ע"א=ד' ורשא עמ' ]א"ת[ ציון .) 234 על ייאווד"
ראשונה בה"ג ובגליון: ,ייב"א אבוד". ואמנם ייאבוד" יכול להיות פתרון לצורות דלהלן , 

אבל ברור שלא לראשונה, ששם הו' הכפולה סימן לו' עיצורית=אואד. ברוב הנוסחים
אב,ד אב,ד אלא שבכי"מ j אבי,ד אבור, ;אפשר ,שגם שם פתרון מוטעהשל הו' הכפולה

(ואולי בדרד זאת נצור יידבר האבוד" במקום יידבר האבד" שלנו ""כב[ פעמים,: יידבר
האביד",] ראה אוצר לשרן התלמוד, א, עמ' לו' .) 44-43 במקום ב' בשרש זה, השוה

הרכבי, עמ" 1 zועוד. , 277 ,ו

באממר 33 על תיבה זו, כתב ח' ילון "לכאררה צ"ל! שמה בה"א ולא :i "אלייף (לשוננו
כ,ד תש"ד=מבוא לניקוד המשבה, עמ' ברם ,) 114 להלן שםמביא גירסה זו מכי II י

מנוקדים של המשנת ועוד (וציין בהע' שבכ"י 20 קויפמן תמיד שמא חץוממקום
,אתד יישמה"), וכן מספרות הגאונים, ע"ש עמ' (עי' 116 מלנר"ה והשווה .) 1247

פורת,עןב' אברןבסון, ; 150 , 13 עניינות, עןב' הע' , 98 והע" 371 ; 12 ,ואשח • 6 לספרות א"י,
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עיצור סופי בפעלים בארמית נקפף כאן יותר מכשאר מקורות "למן • 34 דזבא זבא" = 
למאן רזב,ן ב,ן iז (כ"מ עד ע"א) ייר' ; יוסי לפעמיה רא,מא" כ"מע, , 0 ( T ע"ב)=דאמר 35 

זו הפעם היח~דה שר,א,ית,י כתיג ז,ה ככ"י שלפנינו, והפעם אולי שרגיל לקצר ת,יבה
זר, כגון אמ', אמליה (ראה ! להלן), וכאן לא קיצר, אולי בגלל שהתיבה כתובה

בסוף שורה, ורצה להשלים: את השורה אזא, ; לא ,י,ז, תיזי, אזי (משרש אזל) ; 
יתי (כלו', ישב) ;מאי איבי, ה.יכיתיבי=מאי אעבי,ד היכי ת,עביר 31; *. 

נתינים נוספלם שראוי לתת עליהם את הדעתכבמק.צתם נדון להלן) יידביתהוי" :
נמה פעמים, במקום יידביתהו", אשתו יידכלעלמא" 36 ! במקום יידכולי עלמא".

יייומאחד" דף ,ס( א 76 ב"מ ; פר תיבה ,)א"ע אחת, בארמ"ת אמרא .* 36 = 
אמרה א=ע .~»' 36 יידאקרה"=דעל : I ,רה שעקר אותה, עו ע"ג ס=ש ; "שניסכרת :

בשנים סו,כרתו בארבעה" (ס רף ב, 77 פה ע"א, וכזה להלן) ",כמסוי"=כמשוי ;
דף ,ס( פ ;א 71 , ע"א) במשנהובכלהסוגיא, ועוד ה=ת • 37 יי;:וריכא : קפין

שא,קי" דף ,ס( פה ;כ 78 ועוד ,)א"ע תילוף • 88 אותיות אל'ה שהו,זכרו ,כאן ידיע הן
מלשין א"י וחן מלשון הגאונים. ביתין (במקום ניתיב, כלו' יתן) 39 • 

בשמות ,החכמים ר,אבא, : ר' אבינא; ראכינא, ר' זורא,=ר' זירא, רב תונא=רב

הונא ,ייאמ' ,: רב נתמן אמ' לי חונא אמ' •.• רב חייה כריה ררב תונא" כ"מ ; 0 (
ע והוא ,)ב"ע הדין באותה מימרת רב ,נחמן להלן שם. ייראבאבר רב חונא"

(ס חף ב"מ ;ב 69 ע,פ וע,ור ,)א"ע הר,בה. ככי"ה יעוד 40 הונא : תמיד • 41 ייר' :

הנה הכתיב יישמה" רווח גם בשרידי ירושלמי, גינצבורג: עמ.' שו' , 97 13 , 158 j15 

שו.' שו' 252 ; 18 , 17 נצמא . 24 שנתיבזה דוגמ,ה בוספת של כתיביםארץ"ישראליים
המשמשים ערד אצל הגאונים, ראה להלן. וודאי שהכתיב יישמא" א,ינו אלא חלק מן

הנטייה להמיר ה' בסוף תיבה עברית בא' (לעיל ייהאמא"=חמה, ועו,ד השווה מלבו"ה,
עמ' ועל , 1249-1246 מלה זו, עמ' שעשויה ,) 1247 היתה לגבור בכתיב הסטנדרטי

(כניגוד לכתיב יימא"=מה), משום שאין יישמ,:א''' מלה מ,קראית, בדימה לעניין ייכיצד",

עי' להלן.
34 215 . 1. Levi, iREJ 1 (1880), p ,שד"ל ס'י ז; אפש,ט,יין מבוא לפיה"ג, עמ/ 150 ; 

הנ II ,ל דקדוק, עןב' קוטשר, ; 58-57 מחקר עמ' =מחקרים, 176 רנ.ד וע'י מאמרי
ייאימרו פועל,ים ואימר .•• כעל הבית", המתפרסם בספר יובל לכבוד פרופ' צ IIע מלמ.ד

עי' 35 לויאס, אוצר, עמודה ועו,ד , 62 ור' בויארין, עיצורים. הצורה כמובן שייכת לשורש
אןבר, ואין נראה לגוזרה משרש אחר, ראה מורשת 'מ, (כבהע' עמ,' ,) 134 133 • 

ר'לויאס, * 35 אוצר, עמודה 5 • 

השווה 36 בדרים בא ע"א: דביתכי I 
וכ"ה ':' 36 להלן דף ב, 76 פדע"ב. ראה דברי הר"ש ליברמן, הירושלמי כפשוטו, עמ' כג.
בארמית, ** 36 השווה אפשטיין, מבואלפיה"ג, עןב' 149 • 
עי' 37 זוסמן, כתובת, עןב' ותע' 149 זווכמ • 437 I ,ן תרביץ מד (תשלייה), עמ' אפשטיין, • 195

פיד/ייג, עמ' 73 , It .~מסוי"=משו

בכתיב שבעשה שליט, הוחזרה הח' עפ II ,ר 'כמובן, אלא שבשמות פרטיים יש בטייה לקיים
ויש ,'ה" שלא תבין את דברי התלמוד עד שתחליפה בח': II מה שמד אמר להו חמנונא

אמרו ליה, לאוהמנונא אלאקרנונא It , לו'דרשין כה כפירוש ,א/ Iע ר';ח בתוספות שם.
בןבקרם אחר הערתי על שרש יינתן" בארמית בבלית, ועל גזירת ייביתיב" וכיו"ב ןבמנו.

על' בתצלום גוף כח"י I 
,על, 41 קוטשר, גלילית, עמ' =מחקרים, 45 עמ' ריא; סוקולוף, שרידים מב"ר, עמ' 29 

והע' קוטשר • 310 , 300 כוונב שם: ייחובא (בירלשלמי) =הונ:א (בכבל)". וכמובן מעתה
יש מקרם לדיוק יתר: איזה ייבבלי", כלומר מאיזו תקופה, ואיזה סוג, ראד, להלן.

';ייאה הכגריבים במבואלבר"ה, עןב' 1233-1232 • 

38 

39 ii 
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שמא יהרזה פריזמן

שמעון בן לקיש" (מצאתי ששה מקומות,) ואין , 42 הכתיב ייריש לק,יש" מופיע
כלל (וראה להלן ייכי"ק' 43 (J . "להילל" ) D , דף א, 77 ב"מ פה להלל =)א"ע
(ושם דריד) : 44 • 

ב ע ב רית ייכלש,הו : ת,למיד 45 חכמין ובנר תלמדי חכמין ובז בנו תלמדי
חכמים" 46 ) D , דף, א, 78 ב"מ פה 'זה J ,)א JJע תלמ,יד חכמין בן תלמיד חכימם •.• 

זה ת,למיד הכמים" ) D דף ב"מ ;ב 78 פ,ה אלך .)ב"ע כל' ,הקרויות הצרוף בקטע.
בכי"ה תלמ' : חכם, תלמ' חכ', <תלמיד חכם), תלמ I ,'חכ תלמ I ,'חכ והראשון ילמר על

האחרונים.ואילו בא"י ובלשון הגאונים כן הוא תלמדי : חכמין ייחוס • 47 ושלום"
במקום חס ושל'ום מעון=מעין . 48 יישופריה : דרב כהנא מעון שופריה דר' אבהו,
שופריה דר' אבהו מעון שופריה זיעקב אבינו, שופריה דיעקב אבינו מעון

ש,רפריה דאדם הראשון" ) D , דף ב"מ ;ב 75 פד ע"א) לחליוף • 49 צירי/חולם

בכיוון ,חשני הזיל!=הזול : תרעימת=תרעומת , 50 (השווה תרעימת, הלכות גדולות,

כ"י פריז!, דף ייאיש .)ב 28 פלני זכוי" ) D , דף ב"מ ;ב 76 פד ראה ,)ב"ע להלן
הע' קולמיס=קולמוס. . 129 לפעמים כתיב חסר בבינוני :שמר, אמר בהליכה, .* 50

בחזירה ) D , דף ב"מ ;א 72 פא ע"א) =בחזרה. "ביקר והיזלו או בזיל והיקרו" ) E , זף

,ב"מ ;א 39 ע,ז ע"ב במשנה) בנז' ; ביוקי : והוזל,ו או בז I 'ול והוקרן. הצורה ייהיקרו"
אף בה"פ (עי I .(מפתח ייעירות"=עיירות ) A , ב"מ עב  .)ב"ע

ב,כ"י הכוללהלקיס , .1ג משלושה פרקים, מן התלמוד הבבלי, והעשיר בתכונות

כתיב בבליות מובהקות" בית,נות לנו, במלים העבריות שבו, דוגמאו;ת שלכתיבים
עתיקים, מן הסוג שנקרא ייכתיבים ארץ-ישראליים" או ייירושלמיים I ,ן שאיב,ם
מצוידם במיזה ניכרת בזפוסי הבבלי, בכת,בי-ידהשלימם, וברוב רובם של

קטעי הגניזה. כגון ייכאיזצז"=כיצ,ד : ייכן"=ייכאן/',-תה לגוף שני עבר,  ="זוא,"

אב,ד יישהמ"=ש,מא וכן , 51 כתיבים רבים שנימנו לעיל'. ועלינו ל'ברר, בא,יזו מידה
הצורות הללו הן נחל,ה מלשון חכמים נוסח ארץ-ישראל, ומה יח,סכה"י שלפנינו

(והדומים לו) לייאבות-טקסטים" של' לשון חז"ל, 52 • 

פעם 42 אחת יירבי" במקום ייר'".

ע"סרקולרף, 43 העברית עמ' נ ]=קובץ 18 [-] 17 א, עמ' בכר, ; 274-273 עמ' 149 • 

הכתיב 44 החסר בשם זה הרא הרורח במקרא, ואילר הכתיב המלא, במגילות מזבר יהרזה, . 
שהוא ככתיב העממי בבית שני. עי' קוטשר, הלשרן רהרקע, עמ' קימררן, ; 5-4

דקדוק, עמ' 66 • 

גארנים 45 רא"י, עי' אפשטיין, במוא לפיה"ג, עמ' שריזי ; 149 ירושלמי, עמ' שר' 271 14 • 
סרף 46 שררה.

עי' 47 דברי הגר"ש ליברמן, היררשלמי כפשוטו, עמ' כב-כג. ר' מפתת· ה"פ.
בן-יהר.דה 48 ציין צורה זר ב,שם ברצלוני, '''ר תל' ס"ת.

אין 49 הרישום כאן מתכרון לקבוע שאין התיבה ארמית. הו' ברורה בכ"י, ואינה דומה
לי' שם. חילוף זה מזכיר יימעין,/מעון הברכות", צוורת יימעון" שם כלשון היא, ;"א

במסורת תימן (הקרובה לפעמים ללשון הגאונים), עיין דבר" הגר"ש ליברמן, תוספ M 
כפשוטה, חא", עמ' הע' 34 22 • 

בה"פ 5מ ייחיל."=חול.

ויששהוא * 50 מנוקז בכה"י, ר' עמ' כתיב • 15 חסר זה בבינוני יחי,ד השוה הרכבי, עמ'
וערז. ; 136 , 

ע"הע' 51 33 • 

עי' 52 פורת, עמ' וע" • 5 קיטשר, לשון חז"ל=מתקרים, עמ' זג-עז· עמוניין לאש~ זוב
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שיירי כתבי"יז קזרמים למסכת בבא מציעא

תיבת ייכאן" (ל'בדה ובצירופים ש,ונים) כת,ונה תמיד (ראיתי הקרויות) 12 ייכו",

למ,של ייכן באנגריאחוזרת וכן באנגר.יא, שאינה חוזרת כן ••• כזרן ה.ליכתה
וכן שלא כזרן הליכתה" (עח יימיכן/ומיכן .)ב"ע ואלן" (ארבע פעמים) =מכאןן

ומכאן ואילן. והרי ייהג,ירסח כלא א,לייף היא כעיקר הגירסה הא"י" כזברי
קוטשר ברור • 58 שלפנינו כ"י המייצג את השלב המקורד של. כתיב בתיבה זו,
כתיב ששימש בא"י, אבלל,א רק בא"י, אלא גם בבכל' וכן • 54 משמש כתיב ,זה

בספרא כ"י ואטיקן עם 66 ניקוד בבלי, המייצג אף הוא מסורת בבלית מהימנה
ללשון של' !ל",ז,ח א"י ואף , 55 ·בה"פ כ"י ששון, נמצא ה.כת~ב החסח' ככ"י . 56 דידן

נמצאת כאם iא קריאה לקמץ, ב,מלים רבות, ואף ב,מלים עבריות, בא,ופן חפשי,

ושלא בחוקתיות. בשיטת כת,יב של שלב מאוחר יותר (אף אם פעלה לפני זמנה
של העתקת כ"י הופחת ,) lג בזרן כלל השימוש בכתיבים מלאי אבל ,'א מאידן,

אומצו כתיבים אל:ה יותר בדרן קבע המת,קרבת לחוקתיות, לאחת מצמדי מלים
מסוידמות שכתיבן זהה כשהן בכתבות בכתיב חסר שגי,/שאני, : ז.נן/מאן, גן/כאן.

זה על כ"י של התלמוד הבבלי, הרי בזכרי קוטשר שם, ובספררת בדרן כלל,

ייהבכלי" הינו הניגוז 'הגמור של כתיב א"י, והגרר b העיקרי לטשטושו ולעקירתו של
הכתיב המקורי לתלן). "ע,ר( יהשררה לדברי י"נ אפשטיין, על עדוי.רת הספרות התנאית

שכידינו, שנרשלו מהם תכונות הכתיב והלשון העממירת המקוריות, והרשפעו מן

"לשון הספר תספררתי - הוא הבבלי, בן הגרלה, באין מסורת שללשרן חיה"
(מלנו Jf ,ה עמ' והנה .) 1269 תכונות הכתיב שבכ"י שלפנינו נרי.eמי רוכן בתוד דוגמאות

ייהכתיב תעממי של בני ארץ"ישראל Jf , העימד כעימות מנוג,ד לפי דברי אפשטיין שם,

לכתיבי של ייהכבלי". והרי לפגיני כתיב עתיק השומר על הרבה תכרנות ארץ ישראליות,
ובכלזאת Jf /'בבלי הוא ממש ועי' ! להלן, רתע' .75 

'קטעי 53 גבי,זה למכילתא דר' ישמעאל - אבות טקסטים', לשונבן לב (תשב"ח) עמ' ,

יהע' 103 שס=מתקרים, 3 עןב' תנה; סוקרלוף, העברית עמ' ייעל' : 9 פי ריב כן •.• 
ל.עתים גם כאן". ועי' ןב' כר"אשר, מברא למ,שגה כ"י פארמה יררשליםתשלייא, ,'ב

העמ' השלישי רתע' =קוב,ץ 36 א עמ' ועי' • 170 מלנו"ה, עמ' 1237-1236 • 

כפי 54 שגם נמצא יימיכאן ומיכאן", בקטע שכתיבי גלילי מובהק (שרי"ר, עמ' 218 

שו' 33 (. 

,s ,פורת עןב' (ציין 30 לי בר"אשר כב"ל). ייאכן, כל אותן הסגולות של' הכתיב,

שמני חכמים בנרסחאות ארץ ישראל מצויות •.• בכ"י זה" (פררת, עמ' מכל .) 10
מקום, כזברי רא"א פינקלשטיין, ייעיקר כתת'" הואבב,לי'" (מבוא למהדורתו

הפקסימילית, עמ' א, וע"ש עמ' ע-עז). כין מסקנותיו של ג' הנמן: יישעיקר הספרא ••. 
מגלה מסורת כתינ, המבוססת על מסררת לשון (מעין") טברנית, מסקנה זי אינה

עימדת בסתירה לערכדה, שיש בכה"י גם צררות לשון כתובות בכתיב בבלי מובהק",

הספרא, עןב' בעבין • 98 מהי הרקע היסרזי של כ"י הספרא, כנראה לא רצה הבמן
להכריע בצורה חד משמעית, עיי"ש. רעי' היטב קרטשר, ב,עיות, עמ' עתה, . 47--48

אב י' ייכין באממרו על ייא,לא", המבוסס בעיקר על' כ"iו הספרא, והרכיח עליו ועל
כיר"ב שהוא, ייכתב"יז שבר מצוי הכתיב המלא (בתיבת אלא, תמיד ,)פ"ש אר

לפרקים - ווזאי בבלי הוא." ובכגון זה, איפרא, על ספרים שכתיבם כולל תבונות
מקוריות, וביקוזם בבלי, אין אבי חייבים לומ,ר ש'/הם בעיקרם ספרי א"י שניקזו

במזרח, בבבל ותימן וכזומה", כפי שעלה על זעת רי"ן אפשטיין כשעתי (מלנו"ה,
עמ' ועי' .) 1269 היטב דברי ז' בן"חיים שיש ייכ'!י המר,אה סימני כתיב 'ארץ"

ישראליים', כגון כן ב,מקום כאן ראולם .•. רשימת סופרו מעידה •.. כלשרנה כי

בבלי הוא" (ספר שמ,ואל ייבין, עמ' ועי' ,) 439 דב,רי גינזברג, עמ' 418 • 

מפתח 56 לשם, עמ ריא; יכן בהרכבי, עמ' 123 , 135 , 184 , 190 , 200 , 224 . 
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שמא יהודה פרידמן

הכתיב החסר של תיבה זו שרד ב,דפוסי הבבלי במיוחד , 57 בצירוף מיכן, שאין
להח,ליפו עם /I גן /l , ובהק,שרים שקשה להכריע בין //כאן לבין הכתיב • 58 //ן1ג 1/

בכ II ל שייך, 1ג איפוא, לשלב שלפני הסטנדרטיזציה הסופית, ובו נשמרות תכונות
עתיקות.

/I בתורה כמותו פלפלתה תררה כמותר לא רבצתהו/ 51) ) 78 ,D ,ב פה בכי .)ב l/ע /l ה: 
פלפלת, ר,כצתה ,בדפוסי ; שונצי,נר יוניציא פלפלת" : רי,ב,צת. /והא למדתה Jl כ C , 

ע א עו,א. בכד /l ה ד,/וש יד /l ו הא : ל:מדת). /וכיל'יתה כלממון שלבית אכה D) /l , 

ז"ף פד ;א 76 הצודה .)ג IIע - תה ידועה ממגילות קרמראן, מכתבי-י,ד מדיייקים
של: המשנה, יעוד 60 • 

"כאיזצן"=כיצ.ד מצאתי כתיב זה ממש, ,בארפן עקבי, כשמיגה מקרמית כקטע,
ילא מצאתי בר ש,רם כתיב אח,ר. למשל: II דתניאשוכר כאיזצד משלםו/ ) D , דף
ב=,פ 71 עו J לגבי .)ב קוראי הדפוס,ים זהירם, אין צורך לרמר, שכתיב ז'ה ,כתיב

עתיק הוא. אולם, לגנל השאלה איזה הוא הכתיב העממי כפי שנהג בא II ,י ואיזה
כתיב נוטה להיות מתיקן ,ומות,קן, אין הדברים פשוטים לגמרי. כמשנה כ/וד

קויפנןן ררוח II כיצד 61I1 . לכ II י הספרא נרשם אצל פורת רק II כיצד 62I1 . כתיבים

אחרים, כגון כאי צ,ר כיזצ,ד כיזה צ,ר כאיזה צ,ר ידועים מספרד הספרית האו/ד 68 , 

כגון תוספתא י IIכ ערפורט (צוקרמנדל) ככ . 64 II י וין (מההורת הגר II ש ליברמן)

רווח : /I כיצד/ו וכן . 65 בה"פ כאיצ,ר : כאיזה צ,ר וכן כאיזצ,ר כבכ II י שלפנינן 66 • 

אמרתי לבדוק את "קטעי גניזה של משנה מנוקדים, .•• בניקיד ארץ-ישראלי"
מהדירת בו אלובי (יר,ישלים, תשל"ד) בח,יבת אב-טקסט. לפי סימנד הקטעים
ש.כאותו ספר אלן הם המימצאים סיו : 67 כאזה : 3 צ,ד כאיזה צד סיו ; כאיזה : 4

צד סיו ; ) 2 ( כיצד; : 5 סלו כיצד : 6 סי, ; ) 4 ( :כצ,ר 7 כיצד כאיצד , 68 ) 3 ( ) 4 ( ; 

סיו (פלימפססט) 9 כיצד : הרי ,) 2 ( ברוב הקטעים במצאים הכתיבים כצ,ר כיצ,ר
כאיצך, בליזו, ולפי זה אפשר לגזו,ר, תיבה זו מן כ+אי+צד בלי' , 69  ."הז"

ראה 57 מלנו"ה, עןב' וע'י , 1236 קוטשר, מחקרים, עמ' רנא, רבג.
אוצר 58 לשון התלמו,ד כרן יח, עמ,' 19 ..... 21 • 

הנייר 59 חסר, ירק חלק מ:ן האות נראה, אולם הקריאה ו,דאית,
ראה 60 הנמן, תורת הצורות, עמ/ ז' ; 36 , 34 בן-חיים, צורת הכינויים, עמ/ =קוב,ץ 80

א, עןכ/ ק,ימרון, ; 73 דקדוק, עמו ,77 132 • 

בדקתי 61 רק הקרויות 10 ראשונות, וכולן: כיצ.ד
עןכ/ 62 148 • 

ראה 63 יאסטרוב בערכו; עי/ ןכ/ קוסובסקי, אוצר לשון תלמוד ירושל:ןכי א, עמ/ 233 • 
עד/ 64 אוצר לשון התוספתא א, עמ' 137 . 

בעשר 65 ההקרויות הראשונות הכל ייכיצד". בשרידי ירושלמי לא ראיתי ציוני ,שינויים
לכתיג ייכציד" לעומת ד"ו, דוומני שאין ~הכתיבים האחרים בנצמא שם במידה
ניכרת, אם בכלל, אבל יש לברר. ייכיצד" כנראה הוא הכתיג הארץ-ישראלי' העתיק,
ראה להלן. , 

מפתח 66 לה"פ, עמ' ריא. בהרכבי עפ"ר כאיזה צ,ר עמ/ ועי' , 151 , 9 עמ' וכן . 180 ', 147
רשם בכר צורת כאיזצד ממש כריתות '''כב (בכר, עמ' 147 (. 

ליותר 67 מהופעה אחת של אותו כתיב, נרשם מספר ההלפעות בסוגריים,
אחת 68 מהן מי,ד אחרת.

כלוי 69 במילרנן. שתי האפשרויות אצל, , A; Liebermann, Das Pron. und da$ Adv BT 
51 ~ Berlin. 1895, P . 
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שני הסימנים בספר הנ II 'ל הכיללים ווזה", הם כנראה מכ"' אחד בכ"' • 70 ההיא
קיימים הכתיבים דמאי, כית שמאי, "ודאי, עווי דמיי, נית שמי, וידיי, בערך במ,ידה

שווה רכבר ! כתב י/ ייבין על אותי י, IIכ II מעניין שבזכקסט כה עתיק תיבת /של/
על-פי ריב אינה צמידה לת,יבה שאחריה, בעוז שהיא נכת,בת צמוד>ו כמעט נכל () 
שאר הקטעים הנדונים במאמר, זה" 71 • 

ובכן, דומה שהכתיב העממר יית.ר(והספריתי פחות,), יהמתאים למבטא הקצר
והעממי בא"י, הוא דווקא ייכיצד" (או ייכצד"). מי שרצה לשקף מבטא אח:ר, יות.ר
ארו,ך הטיל' בה זו, ומי ששאף לכת.וב כת,יב ספ,רות,י מהוייק מבחינת תפיסת,ו את
מוצא המלה, הקפיד להטיל בה גםא/ ןגםז/ כאיזה : צ,ר כאיזצ.ר ובוודאי

שבת.קופת הגאונים גזרו ת.יבה זו מן ייכאיזה+צז", כפי שפירש הרמב"ם את

הופעתה ,הראשונה ב.משנה ייתיבת : כיצ,רמירכבת משלש מלים, כאי זה צ,ר
פיר,ישה ב.איזה איפן" במלה . 72 הנ.ידונה, בבדגיד למצב הרגיל, אומץ כשלוב האחרון

של ייצוב הכתיב הבבלי והאחדתה, דווקא הכת.יב הקצר העממי, ולא הכתיב הספרות,י
עלדרך לשון המקרא. ובווזאי העדר תיבה זו מן ,המקרא היא שאיפשר את קבילית

הכתיב, העממ,י. כה"י שלנו לא הושפע מאותו שלב אחרון שלכתיב, ןב.תיבה זו
מש,משת בו דווקא הצירה הספרותית, כנימ~ ,הגאונים.

נמצא.נו למזים שמסורת, הכתיב שלכ''' ג. קידמת 1 לשלב שתלה ב,ו נטייה
להאחדה ןסטנדרטיזציה 'של I הכתיב הבבלי. הוא משמר צורית לשון שרווחו בזמן
הגאונים, ייש מהן המשקפות. את, ההת,פת.ח,ייות, הלשוניות, הבנליןת שעד לאותה

התקיפה, במידה שחלו כבר התפתחויית כאלה. "שלציין את הכתינים אליעזר, :
עקיבא, והעדרם של הכתיבים ליעזר, : עקיבה. במקרים אחרים, נשאר הכתיב
הא"י העתיק. מציאות,ו של מכלול הכתיב של הגאובים ,יה"פ בכתב יד שלת ל ומ ד

ב ב ל י מאפשר הבהרה ביחס שבין הנבלי ילשין חז"ל. לא ייהבבלי /l הוא שטשטש,
תיקן, או הסוראת הכת,יב המקירר בכל' המקרים, אלא הכת,יב. שנעשה סטנדרטי
ישליט בשלב ,הסופי הוא שעשה זאת. במ.ח.קרהשפעת התלמיד הב.בלי על' דרכי
העתקה של סופרים בתקופות קזומית, עלינו לברר איפוא, באיזה טיפוס של ייבב,לי"
מזיבר. יאם אין דבר זה מודגש בטפרות זי הצורך, הרי זה בגלל שבדפוסים וברוב
כה"י אמנם מופיע הכתיב התקני המאיחר ימיבנת , 73 הנטייה לדבר על ייהכתיג

הבבלי" סתם, בשעה שהטיפוס שלפנינו לא היה ידיע עדיין. בקשר לארמית הבבלית,
קוטשד עצמו הוא ששיער את, מ,ציאות,ו של כ"ד ת.למוזי שכתיבד יהי>ו ככ.תיב

הו'פ, כהשערה שלא ,היו לו עליה ראירת ידאיות יעל . 74 פי שיטתו בארמית
גל'ילית, נאמר אנו אף בבבלית, שבמקום שהארמית, יות,ד מדוייקת I אף מסורת

לשין תז"לירת,ר מדוייקת.
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ע" 70 משבה זרעים עם שינויי נוסחאות, בעריכת נ/ זק"ש, ירושלים תשלייב, עמ/ 95 • 
ייהטעמת 71 תורה שבעל-פה בטעמים", לשוננו כד (תש"ן) ,עמ' ייכאיזה . 60 צד" בכתבי-יד

תימנים של המשנה (מ"צ פוקס, מהדורה ביקורתית של משניות מס' סוכה, ריסרטציה
כ"א, ירושלים, עמ' עח) ,שמסורתם, כידוע, יונקת ממסורת בבל.

ברכות 72 א, ,'ו מהדורת קאפח עם מקור, עמ' ער.

הרעיון 73 היסודי של השפעת כתיבו של התלמוד הבבלי הובע ע"י י' קוטשר, "לשון חז"ל",
עמ' =מחקרים, 251-246 עמ/ עג-עח, וכן אצל כמה חוקרים.

מחקר, 74 עמ' 173-17i2 ,מתקרים= עמ/ רג-רנא, וראה להלן.
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שמא יהודה פרידמן

על פי זאת יהיה צורד לתקן או לברר מחדש כמה דברים, שנא.מרו בספר,ות. ע.ל לשון
חז"לוצורות אייי ויתסן למצב שבתלמוד הבבלי, וכמובן, להתייחס' לכד ל,הב.א 75 , 

א ר מ יתב ב ל י ת, רי"ן אפשפיין ,הקדיש מח,קרים אח,דים לניב. הארמד המיוחד
שבכת,בי 0 הגאונים, ואף רצה לכנות אותו בשם מיוחד נ.בטית : יהורית אתדות' , 76 מן

הת,כונות שמצא כאותו ניב מזדמנות בכ /l י שלפנינו, בי.ניהן צורות שונות של I ,פעלאמר
הבאות בלי רי, ומהן בחיבור למלה אחת עם המלים "ליה" וכיו"ב, כגון אמליה 77 , 

ומכאן, 75 בצירוף לכזחקרים שנזכרו לעיל, מעין הכרעה לשאלתו של קוטשר על מקורות
הבבליים הקדומים, עיי לשון ח.ז"ל, רעיימ =מחקרים, 251 עמי עח, וראוי להדגיש
שעדיין כל תופעה, אף אם שונה היא מן הכתיב שבדפוסים" צריכה במידת האפשר,
הכרעה נפני עצמה אם ארץ-ישראלית היא, ואםייחוד בבלי לה, ועי" מאמרו

של גינזברג, , 
אין הכוונה כאן להכנלס את התופעות הנדונות לסמגרת זמנים צרה תד-מדמית,

מ,סורות שונות התקיימו בחפיפה (אם לא בכפיפה אחת), למשל, נודואי אין מקום
לומר שה II נתיב התקניIו של הבבלי שהזכרנו התפתח לאחר זמן העתקת כתב-הדי

שלפנינו, אדרבה, אפשר שניצני הכתיב התקנ~ (בעברית יבארמית) התקיימו בחוגים
מסויימים מזמנים קדומים, על~יד הכתיב העממי, ועל כך ימים ידברו, מכל מקום,

נוכל לקבוע שכתיב עממי זה שלפנינו, בעברית ובארמית, משקף רובד לשוני בבלי,
שהיה רווח בתקופת גאוני בבל, ובו נשמרית צורות מקוריות מן הירושה הארץ-

ישראלית העתיקה,

יי קיטשר נגע בעניין שלנו באחד ממאמריו האחרונים (בעיות), בקשר למיזוג
תכונות ארץ-ישראליות ובבליות שבכ II , ,הספרא ובקשר לח"פ, עליו אמר: 'סיפר זה,
שלשונו הארמית מייצגת ארמית בבלית של ימי הגאונים, י ש וב כתי ב ים

א י 11 ומ ב ה ק ים (עמי 11 ההדגשה , 49-48 נוספת). לגבי פ IIה הודגם הדבר ב.דוגמה
אחת בלב,ד הנתיב "מיושיב, מיעוכיד II , קוטשר הציע בהשערה שני פתרונות. לגבי

י IIכ הספרא, מדובר באדם אחד שהרכיב שבי מסורות: "מעתיק הטקסט בבלי היה,
אשר צמד אחד עשוי היה לדבוק בנוסח האייי (המקורי שממנו ) 1 העתיק, אך מן
הצד האחר, עשוי היה גם להרכיב עליו צורות בבליות II , ולפי זה /I ב.ולטות בהעדרן

צורות מובהקות". ~ IIא לגב,י ה"פ, אמ.ר: "כדרך שמצינו כי נוסח דב.כלי השפיע אפילו
על י IIכ י IIא טובים, ית.נן כי כך יש מקום להניח, שאף נוסח י IIא עשוי היה להשפיע
על כי II י שנכתבו בבבל II , 

לפי התפיסה הזאת, מ,סורת הבבלי שמכבר, כעין הבבלי שבידינו היתה, אלא
שבמקרים מ,סויימים הופעלה השפעה ארץ-ישראלית מ,ן החוץ, נגון אב" כIוי הספרא,

או נוסח י IIא שהשפיע על פ. IIה גםלפי תפיסה זו, ראה קוטשר שהדבר יכול לערער
את ארץ-ישראליותו של י IIכ קיופמן, יכתב: "לצערנו חסרים אנו עדיין מונוגרפיות

בתחום הזה ונצמא, כי הסתום עדיין מרובה מן הברור. לפי שעה יש איפיא וו,דאות
ויימת Qמ לגבי המוצא הא II י של המקורות הנ II ל ב,לב,ד היינו כי כIוי, מ,סויימים, כגון

כי"ק, חזקתם י, IIא ויש להיכיח תמיד את ההיפך II , במ,חקרנו שלנו כאן, ניתן לנו
לראות את הכתיב הא"י בכ"י בבלי, כתופעה רחבה הרבה י,ותר, ומזה מתאפשרת גישה
יותר מרחיקת לכת בהרבה, לפיה אין צורך לראות את התכונות הארץ-ישארליות כיבוא
מן החוץ בסמוך להעתקת הספר הנידון, אלא הוחזרה להן חזקתן הארץ-ישראלית

העתיקה, שירושה היא גם בבבל מקדמת דנא, עד שיהיו בידינך מימצאים להוכיח
אתרת. אשר לכ"י קויפמן, אין לך כעת כל וודאות שארץ"ישראליותו לא הגיעה
אליו במידה מסויימת גם ממקורות בבליים, וכפי שגירסאות רבות בכי"ק ובשאר כל II י

הגדולים של המשנה פ IIע סוגיות הבבלי הן, ע" אפשטיין, מלנו"ה עמי ועוד , 544 הרבה.
הערות, 76 עמי שם . 233 זה בא בעקבות דברי הגאונים עצמם, עיי לויאס, עמ' 18 • 
שם, 77 עמ' והשו , 326 , 242 I ,דקדוק עמ' ולמשל, , 65 גנזי קדפ ,ך עמי הע' , 19 ,ד ז,

עIן הצורה ראה בויארין, עיצורים. ורי הע' 18 *, 
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א;פשפיין הביא מכלול עשיר של דוגמאות של אות.ו ניב, מכתבי הגאונים ,וממקורות
אחרים, אולם תןפעה זו לא תיתה יד.ועה אז כלל, מכת,כי יד שלתלמו.ך והנה
הצ,ורה הזאת מופיע בכ /l י זה לעשרות, כגון אמלי,ה : כפעמים רבות.), דאמל'יה,
אמלה, אמלהו, ואמלהו, ועו.ד (·ויש לציין את הקיצור ייאמ"ל", כמה פעמים,=

אמילהי),
בדומה לכד לגבי תיב.ת /I ,"על תיב,ה זו, כמעמדים מסויימים, מופיעה בבבלי
בצ,ורת א- תתילית ואילו , 78 בניב הגאונים רגילה (אף באותם מעמדים) ייעל",

וכן רגילה ,היא כמסכתוח שלשונן כמ,ס I נדרים מ.שתי ,* 78 קבוצות א,לה הובאו דוגמאות
רבות י l/ע אפשטיין כגון , 79 ייאי קשיא אשם ודאי על אשם ודאי קשיא" (=אאשם),

ולא הובאו דוגמאות מן המסכת,ות הרגילות כלל. והנה, אותה צורה עם ייעל"
משמשת ככ /l י שלפגינו לפחות בלשונות הפירוש ייקשיא : אנגריא עלאנגריא"

)' 69 ,D אj ב"מ עח עייב, בשאר הנוסחים ליתא) /I j ולא קשיא אנגריא על אנגריא
אילא הבריקהעל I הבריקה קשיאיי ) 69 ,D כj ב"מעפ, א, l/ע בשאר ה.נוסתים

ליתא), ומכאן קשר כלשהו בין חוג סופר,ו של i כייי לבין 1ג כתבי הגאונים,

המשתמ,שים ,בסגנונות הללו, אמנם גיב הגאוניםשו.נה בדברים רבים מן הארמית
שכתלמוד נרם , 80 תופעות מעין אלה שהזכרנו מ,ופיעות גם בהבאות דברי תלמוד
שבדברי הגאוגים, ומכאן החשיבות למציאותם כאן, לגבי זיהןי כ"י של התלמוד
מפיפ,וס לשוני עתיק 81 , 

נמצאנו למידם, שמבת~נת כתיבו, שומרכייי זה במ,ידה רנה ביותרע,ל' צורות
הדומות לכתיב של הגאונים אותן , 82 בקשו החוקרים לזהות בכתני-יד של תלמו.ן

כל אותן תכונות מעולות שמנ.ה קופשר נכי I ה/ כגון , 88 כתיג מלא או, עסיקינן,
בענן וע.וד 84 ועו,ד שי.נן בכ"י לעומת . 1ג זאת, דווקא בכל' אותם הענייגים שכי"ה
ת,ואר כנופלמכ"י הייפ בנאמנותו למסורת הכתיב, תקינים ,הדבר.ים בכ"י זה : 
כתיב מלא א' אף בשמות אמוראים (ראבא), כה"פ כאן , 85 לא ייסיפא", ראף לא

II "סופא (כי"ה) אלא"סופה" (כבה"פ), ייב,ה"פ עשויים העיצורים ל'כ"ר להיקפף
בסוף ת~בה נמצא 'ה-ב", סגולה זו פעם אחת 86I1 , ואילן ככ"י פעמ,ים lג רב.ות,

כפי שצויין לעיל', ייתיבת 'הילכד' שבדפוס מופיעה בצורת I הולכדי .בה II פ ,"ואילו
ה'=דפוס" נה"פ, 1ג , 87 ייתיבת ישל I רצופה בה"פ תמיד לתיבת שאחריה, ,בהי ,

שוב אינה רצופה, זולתי במקומ.ות אחדים", בג רצופה, 1
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עד 18' I ,אפשטיין דקדוק, עמי 135-132 . B. Cohen, 'Rashi as a Lexicographer of 
248 , 223-224 . the Talmud', Rashi Anniversary Volume, New York 1941, pp 

,וכמונן 78* ארמית היא, ואין צורך לומר, כדברי בכר, שפועלת כאן נטייה לעברית
(עמ' 147 (, 

הערות, 7 & ,עמי תרבץי ; 322-321 יי, עמ' לשוי , 133 (ושם 22 נהעי ל: IIצ דכן שוי 24 (. 

קושטר, 80 מחקר, עמי =כחקרים, 172 עמי רג,

עיין 81 שם, , 
עיי 82 אברמסון, מסי ע"ז, מבוא, עמי jXXIX ,קוטשר מ.חקר, עמי דאיי=מחקירס, 172

עמי רג ואי',

שם, 83 עמ' =רנג. 175

לצורה 84 הזאת, ואף הכתיב: ייוהא. קא חזונן" ראה ,) 1 ( להלן,
שם, 85

שם, 86 עמי =רנ.ר 176
frl ,שם
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שמא יהודה פרידמן

ג י וק .ד הסופר ניק,ד כנראה, רק במקרים שראה צורו מיוחז לסייע לקורא
במבטא הנכון, וכתוצאה מכו, פיזר גיקורו בתיב.ות בוזרות בלב,ר ושלא בשיטה
עקבית,' נוקרו, כאמור, גם תיבות שטושטשה כתיבתן. מכו, ומן האופי ,העממי של

עצם הניקו,ד סביר לומר שתס.ופר עצמו שלט במסורת מ,בטאחזקה שלארמית
בבלית" ונת,ן לנו בגיקורו מ,קור ח,שוב לאותה מסורת.: לכן, אגי מ'כיא מבח.,
מלא, אשר מתוכו מת.בררים כמה עגיינים ברקרוק ארמית בבלית, שעליהם היו

הנת,ונים שבירינו ער עכשיו חסרים או. מצומצמלם ביותר דיון • 88 עלי צורות
אחרות, להלן, ל'אחר הצגת המלמצאים, ובהערות.

ניקור הפעל בארמית, ב.כלית
עבר

יחי,ד גוף שלישי זנר פ~ק, : ~ימ~י , 89 '??~ (ינול), י!'וי (ישב), ן.ןבר;:ן (שבר
אותה), (שנה ן:;;ת אות,ה) ח,ירבינהו ,* 89 (תייב אותם). , , 

נקבה ~יר.מאי : רא,ישתעיאת'(שסיפרה), , 90 אג~י~יה (השכייכה אותו).
רבים פראסו., : סביר וקביל סבור ••• וק~יל (סברו וקבלו), ואימרו ואסקינהו , 91

(והעלים) • , 1 ' T 

גוף שני, יתיר: פ~קת, ראמרת (שאמרת), אהגית (ההנית) /I j א,ילו בעית מיתא
להכא לאו אגרא הוה ?עית - למין.ןב D) /l ~ רף הניקוז ,)ב 69 מבחין ביז' .זמן עבר

(בראשונה), לזמן הווה עם כינוי.

במקרים 88 אחדים, צירפתי כאן כתיב מלא, אף שאין בז ביקו,ד שמן הכתיב אפשר
להבין את הניקוד • 

89 /I 'אןכ ליה ר' זורא לר' אסי א ר' ' ?1 יוחבן אפילו כדורמיס הזה אמ' ליה לא אמ' ר'
יוחנן בשוקי עירות דלא קביעי A) /l ; ב/l מ עב ב, l/ע עי", בנד' לפנינו). ונראה - טעם

הניקוד בתיבות אלה, שהרי ר.וב אמר ר' פלובי שבתלמ:דו ארמית זמן הוו' ;j הוא
(פרידמן, פרק, עמ' הע' , 313 אב,ל ,) 110 כאן שאיבה מימרה, א,לא מו /l מ ע.ל מה

שהוא אמר, ראה לנכון להדגיש בניקוד שהוא זמ I ן עבר. לפנינו סימן שויא
במקום שבא /חטף-פתח בניקוד טברני, כביקודם של בבי תימן, עי' דמרג, ארמית תימן,

עמ' הע' , 121 וראה , 4 לתלן הע' 92 . " 

89 * /I תב;.ן (תנא, קמיה דרב A ./l • :בנדפס תני תנא נותן •.• להם שכרן משלם (עו  .)ב l/ע
אולם בכ /I ' \אי מובא כאן מן הברייתא דבר, והכוונה, שנה אותה, שנה את הברייתא
דלעיל I 

על 90 הצורה, כתבנית י, l/ל ראה בהערה הבאה. בנד': /I "אימרדת (פד על. .)ב l/ע
סימני הניקוד להלן.

דו-תנועה 91 au בפעלי יי l/ל עבר כנד': ! וא·יוברו פועלים (עז ע'או).במקום אחר
הראיתי בפרוטרוט כיצד נגזרת תיבה זו משרש מרד (ור' הע' וראה 90 להלן, גירסת

כ'דו אתפעל, ,)פ l/ס ויצירת ל'דו י l/ע נשירת דל /l :ת אימ,ריד=אימ,ר", וברב.ים: אימ.רר,
ומכאן דו-תנועה au בארמית בבלית בפעלי י l/ל ראף ! בבניינים הנגזרים. בספרי

הקדד.וק מקובל לנקר: בבר', כבארמית מקראית ותרגום. אמנם ידוע שמוצא. החולם
מדו-תנועה, au , וכפי שהוא בסורית רמר, קוטשר, מחקרים, 'עמ' מורג, ; 166 '

לתורה ההגה, עמ" ארמית , 83-82 תימן, עמ' ברם, • 126 עד כאן לא תועד הדבר
בניקודים, אף שלאור מימצאנו, אפשר לומר שנרמז בכתיבים, עי' לויאס, 182 • 

אשר לקמץ כאן, ראה להלן. [על השרש,רא,ה עתה מ~וברי, /I יאיוברל פועלים ואימ,ר .••
בעל תבית'ן, בספר היובל לכבוד פרופ' צ l/ע מלמד].
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שיירי כתבי-יד קדימים למסכת בבא מציעא

גוף ראשון יתיד :אמרי, זבגי, פשעי 920 • , .. . - . :: . 
גוף ראשון, רכים טר.חבן : (ראה להלן).

עתיד

גוף שלישי זכר ניתי : (יביא), ו~הדר (וילו'ף, פר (ישאל) ,ף!י~ ,)א IIע נהי (יהי.
מ IIב עב  .)א IIע

גוף שלישי, נקבה תיר~,י, : נ,:ושרי, ת~א (היא תהיה מ IIב ,] 1 [ פר  .)ב IIע

גוף ראשון ~י~י : (אעשה).

ציו ו י

יחיר ז-בון : (קנה), יל:, t:tש ,)הפ.א( י~~ אוכ~ית, ~ימאן .r:תפוס, ין.;~פיו) אותו).
יחירה א~נ~ין : (השכיבי אותי).

ר,בום ג~רולי : (שמר,ו לי), ~ין.ןגרו לי (השכרו לי).

מ ק,ו ר

ל~ו~י (הלן שורשית, ער למיזנן, ,),א IIע למין.ןב כלתת)ן 98 למיזiנא (לשנות),
ל~יכ.ר (לעבור), למזpיח~ה (לשחטו), 94 לקבו?י, לאוף?י (להושיב, להניח),

לאין.ןגורי (להשכר). 95
T 

; 1 

ח
I ' 

החלפה 92 זו ב,ין שורא לפתח בניקדוה שלמ,לה זו, מראה על מבטא שווה לשני
הסימנים, כפי שנור,. באובת אצל בני תימן, 'פרס 'ועדרת אחרות המשמיכים את
המסורת הבבלית, עין מררג, ארמית תימן, ,עמן הנ ; 125 /l ,ל השווא, עמן וע'י • 130

קוטשר, בר-כוסבה, עמן l20 ,נ:iמתקרי= עמן לט· ההקשר השלם, כאן: I בשלמא'

שומר חנם מ,שתבע זלא פשעיןן ) D , דף ב; 73 ימ Iב פב וכן ,)כ/'ע שוב להלן  '( . ;;א 74
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מנוקד כד. וכן הוא II ,דלא פשעיןן בקטע הספרייה הבריטית האות • 398 • 3 ד' מסמנת

כאן הבאת דיבור ישיר (השרן מברא. לנו /l ,ה עמי j1265 קוטשר שם =מא) 122 של

לשון השביעה, כגון I אמר' רבא שבועה שלא בכיובה שברתיה'ן (פג (על .)א IIע הבאת

עצם הלשון בכגון זה, השורה י' גרינפל,ד בתוד: ובתקרים ב.עברית ובלשונרת שמיות
מוקדשים לזכרו של פרופן יחזקאל קוטשר, רתמ גן תש /l ,מ עמ' XXXIV (. רמשים
נדירות הסגנון הזה ניןלד הסרפר, כדי שלא ישתבש הקררא, כפי שבאמת שובש

בדפוסים ובכי /l :ה דלא פשע, גוף שלישי; וכ I יה בכי /l ,מ וכי I ו' בשני .'ב נוסחים שרדר

שרידים מן הגירסה העתיקה, אבל אף הם שרבשי: II דלא פשעו'ן (כי /l פ(; I דלא' פשעיה'ן

כי /l ו  .'א

ב,מ,קום 93 אחר הראיתי שתיבה זי גזורה משרש /I ,'נתןן ובאמת דלגיש התן נכון, אם

כי אין שום .ראייה מכאן, הרי מנקד זה מדגיש גם במקום ששייכת תן רפריה,

ראה להלן. , 
לויאס 94 ניקד: למקטל;:ן (עמי 224 (. :': : .. 
נרשם . 95 י IIע מורג, לתורת ההגה, עמן 86 • 

פג 95* יא. Iע בנדפס: I יהני דדרר באגרא יאיתכר בשל.ם פ,לגאןן, רבים, אבלתיבת /I נשלם /l , 

יחי.ד ככה II :י II ד;ארי באג;א נישוים פוגאןן, הכו ביחי,ד וכן ויתא תיבת הבי ברוב

הנוסחים, ברי /l ף ובסן מתיבות.
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שמא יהרדה פרידמן

בינוני
-

יתיד ~~יח : (מושד), ~טי, ,י~~ דדארי ראמי * 95 מתביאתא אחדדי ומ w. ,~מ , יE ,ליג
מצ:ין, לקבו~י עליה מישפרע מקביל ... עליה 96 מישפרע, משתרן?יי.
יחידה ת,קלא. :

רבים מעות : כמלוה בשטר זא~י ואו ; דוכתא דקא~~ ק,בין ממש קאבי (ואם מ,קום
שקובים קביין ,ממש, קונה) סביל: • 97 מ~י~ין.

עם כינויים - זכר: קאמנא ,ודקא , 98 אמרת, יכלת" מהימנת לן, -;בעית. - .. .. - .. 
נקבה וכי : הוה סל~אנא ומעי~נא 99 • 

רבים מב~נן : לא , 100 מ??ינן קרנא, 101 דמ j(. יז~יגףו ךמתשכיגףו 102 • 

עם כינויי נושא ךנשוא גם יתד: וקהבי~,נהו ~יהליה ויהביבן : 'דנ=( להו ביהליה,
ע ע"א=,ונךתנים אנו אותם לו).

ניקוד במלים אחרות אילו : אשכח לזבונ;:ן מי לא זבנה ו~י ; מצית 1 {) 3 (=מלת
השאלה II מי II (. סביר לומר שלפנ~נו כיווץ דו"תנועה, ומכאן ראייה שתיבח זו בגזרת
ביסודה מן "מאי 104I . ,ה~י אהליי,~י, ב~קי~ !N ~א_חתאי ,י (אחותי), לא פנךית ... 

ולא טפי, בר,יו?נ,ותיה, דעת,יהו אעילו:א, דיל/?א, בגףל_תה, נשלי~א, במ~י~!יא,
ביביתא אכרס;:ן תק,ל~א, רפסגףא; בלא זמביה, מעינא (מן העין), נחריתא, -; .. ....באורתא, .. ;:- .. ;- .. .. :.. T 

~ייז: I] ציץ (צ II ל מידחציף), ~בורמ,לכא, שמוגףא  .)א,תמש=(

וכן 96 יש הרבה דומגאות של כתיב מלא בפעל Iי בינרנ~ יחיד (כגרן הרכבי, עמ 100 I : 

משוים=משום~. בתחיוה צרר ורארת בצוררת אוה אפעו/הפעיו (בכד, עמ' אבו ,) 149
כמלבן, אין צלרד בכד, לכפי שמלכח כאן שהלא פעל.

ב"ןב 97 עד ע"א. בכי'ייה: ייובאתרא דקני ממש קני", אין הניגלדבין רבים ליחיד מררגש,
על הצלרה, ראה להלן.

עי' 98 אפשטיין, דק.דלק, עמ' הערלת, ; 62 עמ 326 I , 'תע מורג, ; 37 מחקר, עמ' מן 074
הניקרד שלפנינל הכרעה לגבי מסלרת המבטא שבכתיב הזה. רכן בקטע . T-S, N.S :<. 

ב"מ 329.425 ב ע"א"הלה אמנא" (לא ברלר לי אם יש ניקרד בא' הראשלנה;
'ניקרד תמ' כניקרד תמשמש בה"ג כ"י פריז ל,חטף"פתח). כתיב כנ"ל' ערד פעמים
אחדות כגלן: , lג '''בכ ייכי הלה אמנא" דף ,ס(, לכן ,)א 76 ישנו בהכרבי, עמ' 121 , 123 ; 

לעלד. לנשאל לגבי שתי הצלרלת. לנראה שצלרת אמנא במ' פתלחה עיקרית, ככל פעל
בינלני שיש לה ר' בל' הפעל, שע' הפעל פתלחה. אלא שלאחר נשירת הר' נעשית כלייי
(השו' מלרג), ומכאן: אמינא, השלה ממש אימריד o(- אימרי, לעיל, הע' 91 • 

כינוי 99 חבלד גלף דאשלן נקבה. צלרה זל לא הלבאהבספרי הדקדלק ללשלן התלמלד
הבב,לי שראית~, לאמנם כן היא הצלרה בסלרית. והשל' דלמן, עמ' 352 • 

בנד': 100 בדקינן (ע כאן .)א".ע משרש בקי, השווה יימנקינן" בכי"ה. לכ"ה להלן ב,קטע
דידן: יימבקנן", בלתי מנוק,ד ובכי"ה כנ"ל מבקינן (בנד': חזינן). דילן בצורה להלן.

ראה 101 להלן.

עי' 102 אפשטיין, דקדוק, עמ' לליאס, ; 41 עמ' ד~גלש • 150-149 אלת ת' לא הלכרע שם,
אבל דאה לעיל הע' 93 • 

תיבה 103 זו נוקדה כיוון שארתיותיה שובשו.

כללי 104 כמיללנל, ללהלציא מקאהלט, ריאסטרלב. השר' יימאי דאמי", ג 'i אוניקה עמ' 97 , 

לעי'אפשט'ין, הערלת, עמ' על • 355 'ןבוי" ככתיב לתיבת מאי, במובנים אחרים,
עי' ערה"ש; אפשטיין, מבלא לפיה"ג עמ' 149 ; 270 , JJLG 9 (1911), p ; 'מ עסיס,

תרביץ מו (תשלייז) עמ' , אין • 46-45 לגזרר התיבה שלפנינו מתיבת מידי=כללם,
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במלים עבריות :לדבר, שאמרה, אם הי ry ימה אם ... החימה (נד' :הוחמה). וס~ b ,ד

האמ,א (=rדהמ ר~עביט ,)! (שם כלי) ז,=?יהי, , 106 ,;ךילל! ה, !l ~ש~ , 106 ,~עון.
סימ-ני הביקוד המשמש~ם, לת,נועןת הרי הם : T - ז , / ' / ,'' / .. / i ו, . 
בנוסף לאלה, מופיע סי,מן ,השווא ש,יש ,: לו ערד ת,נועתיכלשתו וכן , 107 חטף-
פתח וסימן ,-: נוסף המתג, : הנכתב בכ"י קצת באלכסון, ומתחבר עם פתח או

חיריק, ו,אף בא לבדו תחת אותיות אחדות כן . 108 באים כאן ם,ימן רפה ןמ s .יק
ואם כי סימני ניקוד טברנייס לפנינו, אין כל ספ.ק שרקען הלשוני של הניקוד
רקע בבלי הוא. ,גין כל המלים הארמיות אין סימן הסגול מופיע, כפי שאין סימן
סגול בניקוד הנבלי (שם משמש סימן אחד לפתח ולסגול הטנרניים) במלים .

ו/ענריות ראיתי סגול ,ארבע פעמים בל'בד שהנ,פח, : מ,ה ה~ה, ?I ,ה:~ה~ע: o/ אל'תר .. 
תולם מופיע נקטע שלנו במלים עבריות נליבה ואילו בארמית יש דו"תנועה, כגון
זוטר תותי ופי Sל ואמרו ועוד , 109 110 • 

החו~ר~ם "~נר T הע~י;ר T אותנו על הנטייה בשיטות הניקוד הב,בלי, בתרגום, בה"פ
וכמסורת התלמנים, להמיר קמץ היסטורי נפתח ברקע • 111 תהליד זה עומד מבטא
המבחין בין קמץ לפת,ח ,ונטייה , 11:1 במבטאם להמיר קמץ ב,מעמדים רבים כפתח 113 • 

תהליד זה מופיע כקטע שלפנינו במידה קיצונית הרבה יות,ר מ,זו שבה"פ או במבטא
התימני למשלי, . 114 א' הידוע "תא) ,א"( רגילה כאותן מסורות בקמץ, ובכ"י  1ג

עפ"ר פתת ב,מנ:יי~נכא, : ~י~י l} ,א רשובכא, ~יאד~א (ב"מ עט ו?א;א ,)ב"ע'  .)י'לכ(

וכן ככ"י שלפנינו, במעמדים נוספים, פתח במקום שקייס הקמץ ,ההיסטורי במסורית

האתרות, ולכן מייצג הוא בזה מסורת לשונית שהפית,ןה העממי מ,רוכה בה יותר , 
וכן ההתאמות המלאכותיות לניקוד ההיסטורי מועטות בה; מבשאר המסורות 115 • 

לערמת סימני 89 פתח בערד (מתוכם בצורת 14 חטף"פתח ושלושה עםהסימן
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ואף שהי,א משמשת כמלית שאלה, הנה עומדת היא לפבי השם בא,ותו מבבה

תחבירי שתיבת /I מי /l היתה עומדת לפני תפ,על, עי' אלצר לשון התלימדר, כרו כג,

עמ' וראה , 198-197 להלן.

ו ראולי 10 ניקד כדי להבחין בין שמלת דומים של שני כלים, עי' י' גוטליב, בר"אילן
טז-יז (תשלייט), עמ' 170 • 

הבמקד 106 הככלי תיכיר כנראה, מבטא אחר בשם זה, השווה קוטשר, לשון חז /l ,ל עמ/ ] 12 [~ 
עיי 107 לעיל, הע' לעי' , 92 מורג, השולא,

גכלן 108 ו' החיבור וכן: לגמרי, קניא. על שווא מתוג, על' מורג, השווא, עמ' 126 I .. • 

ואילד. ] 35 [

ראה 1ש הע' 91 • 

ע/ל 110 ומרג, לתורת ההג,ן, עמ'  .85ו-86

עיי 111 דלמן, עמ' מלדג, ; 73 לתלרת ההגה, עמ/ בויארין, ; 78-71 פתח"קמץ, עמ'

הנ ; 160-141 /l ,ל 134 , IOS 8 (1978), p , והספרלת שצליינה במאמ,רים האלה.

עוד 112 ייבין, עמ' בויארין, ; 44 פתח"קמץ, עמ' ואי! 147 ראיה ניצחת לגני המסורת
של י l/כ שלנל יוצאת לנל ל,הלן כקשר לכתיב בל' המקביל לקמץ בצורותחז,ונן"מכלנן.

נאמםנ ראייה זו תלוייה, כפי שמעיר לי בויארין בהנחה , ששתי הצלרות הא,לה מקבילות,
בדם היא הנחה קרובה מא,ד ראה להלן הע' 134 [. 

ד' 113 הע' 110 • 

עיין 114 עתה מס' ברכית מנוקד על פ~ מסלרת יהודי תימן, ניקד הגיה להעיר רי"א
עמר הללי, ירושלים תש /l ,מ עם דברי מבואע /l י י' קאפח וש' מורג.

על' 115 בריארין, פתח וקמץ, עמ' 145 • 

[27 ] 



שמא יהודה פרידמן

של מתג) שכמעט כולם במלים ארמיות, ,יש כ 36- סמני קמץ,מהז  15 ,-כ,

במל:ים 'עבריות. האחרים מופיעים בסי'גים מוגדרים בדו-תנוהע : עם ו' 116 : 

ל~י~י, נכי~י, כר~יךי, לאיזו~ורי, יאמרו, י!ו~ר j בדי-ת,נועה עם י~ בפעלי לייי 1111 : 

שאמ,י, דא~י, דקא~י j ב,מל'ים מב~נן, : מכז~ן בסיימת ; 1111 ya בשמות ללףדיקיה, :
בז }ו~נ~א במלים ; בדרדות בקרבת או ',ר ב,אורתא, : iב א,מימר תברא , 117 j 

הירד ;חמימ[ 118 L 'נד) :מומי, ב"מ ע"א) ומעניין, . .. •• • • , .* 118 שכשם שברוב המקומ,ות בא פתת במקים קמץ זה, '''כב נכתב חטף"פתח
כשיש דרישה מיוחדת לת,ניעה קצרה, כגיז לפבי דגש מפליג, : ומש:גי, לדכר

(ע,ברית) ראף , 119 בניקוד הבב,לי העליון של ה"ג כ"י פרזי רג;ל לבוא '-חטף-פתח'
(פתח ישיא) בעברית ןבארמית, לפני דגש 120 , 

היות והניקיד ח,לקי 'הוא, בין לת,יבות שבמשפט, יביך לאיתיות שבתיב,ה, סב'ר
לומר שכל סימן ניקיד משמעות,י מבחינת הגיית,ו של' המנק.ז מכאך שביטא ה'

ע~צירית סיפית, ילכן ,הקפיד לסמנה ב,מפיק ת~ : j:f ר:אנ~ j:f דאיגרתא (וכפי שהקפיד
בכתיב לכת,וב כגין ,'ה רישה סופה , 121 מ,שימושך .) 122 ב,סימן הרפה, משתמע שהבחין
כמבטא בין ד' ,'ג דגושות לר,פות' (אבל' ,בת' אול'ל לא, ,הבחיך, ומכאן כמה איתיות

ת' דגושית עם טימן רפה בגת אחת).

דו"הניעות. קמץדייקא ,ולאפתח I בהו-תניעה עםו' הדומה לנוהג בסורית, המ,זרחית,
ומיסברת לגמרי מתיד הדימות לי' אולם, ; 123 מבתינת הידמות, די-תנוע ay 

בקמץ דיוקא ד,קא.בי, ,י,~אד, : שאנן,י נ,ראית , 124 תמוהה, ו,הייבו מצפים שתסומן

בפתח"יו".ז אלא שיש עדויות לקלו כעין חילם לפני יו"ד בדו"תנועה ay , כלימר
oY,ay . ידיגמא ב,כ"י שלפנינו: ייאיש פליני זכיי" ב)=זכאי. 76 ,ס( ב,פסיקתא

דרב כהנא, מהדי l מבדלביים :יימהו ,מכל אבקת ריכל, ,דהי,ה ק, ר, ,ות !! ני יקרוב

ראה 116 להלן.

תשווה 117 מור=מר, בספ,רות הגאובים, וכבר אצל לויאס, אוצר, עמ' ג: ייאות הוו
משמשת לפעמים לציין את תבועת תקמץ, כגון מור תנוי" ••. (לדו"תבועת, ראה
להלן); אפשטיין, 321 . Festschrift A: Schwarz. 1917 p ; 'ועי כויארין, פתוד וקמץ,

עמ' אפשטיין, ; 153 50-51 . REJJ 74 (1922) PP . 
המלה 118 ;'הא"+המלה העברית ייירד". היות ו,כתיב זה מקשה על הקורא, בוק,ד וכן

נתלתה לאחר ',א  .'ה

עי' * 118 דק"ס עמ' אות 247 השוה .'ה ייאומ,ואי מומינא לד"= השבע בשכעת~ ל,ן י"נ
אפשטיין .ןכ 32 ,) 1921 ( 73 REJ ; ואולי כבפסתים קי סע"א.

ומכאן 119 'סיוע לומר שהפתח הרגיל נחשב תנועה ארו,כה, 'כפי שבאמת 'הואעודמ גם
במעמד קמץ תיסטורי, ולכן לא נחשב פתח ראוי להיכתב לפבי דגש.

על 120 סימן המורכב מפתח ושוא לפני דגש, המשמש אף כחטף פתח, השווה ייבין, עמ'
49 , 51 , 53 • 

פעם 121 (בהקשר עבר י ';אמר : ) ! דבי רכי ינאי ראשה שמתה מחמת אויר" (עח  ,)א"ע
יכ"ה גירסה זי בכ"י (עי' 2ג להלן). , 

ע" 122 מורג, מחקר, עמ' הנ"ל, ; 63 ארמית תימן, עמ' 122 • 

123 49 § . Brockelmann; Syr. Gram. §45 Noldeke 8yr. Gram ; ומרג לתורת הדג.,ה, עמ'
הע' , 85 ב,ויארין, ; 75 פתח וקמץ, עמ' 152 • 

ייאיגלאי 124 מילתאדההיא שעתא שיכרא הוה קא שאתי" (פא ונראה .)כ"ע שמפרש
שהאהלויי הם ששתו באותה שעה, ולכן פשיעה היא (עי' ! רש"י ד"ה עד דאתא,

ורגילה ייהוה" גם לרבים).
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שיירי כתבי"יד קדימים למסכת בבא מציעא
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פוייטון ידירשן" (עמ' בי' ,) 404 אחת" הכתיב הא"י המקיבל: לדי-תניעה זר. י.אליי
במהדי' בובר צפת;) י"כ=( יידהוי קרוי ותנוי" וכו', וכז בייקרא רב,א המדי! מרגל'~ות : 
ייקריי ותניי" (עמ' תרצ), ואילו בכתב-די פ' שם ייק,רןיי : ותנויי" ן,כן , 12 ~

בשה"ש 'רבה ייקראוי ותנויי" ובשינויי .)ו ,ג( הגירסאות למדרשים הא:לת,
ובמקבילית ק,ראי : ותנ,א,י, קריי ותניי, קראוי ותבאי, קר,ייןותנאי השיוה , 126

בלשון אiרץ-ישרא,ל ייאית ת,נויי תבי" =יש 127 תנאים שונים, ועי,ד והנה • 128

כתיב ז,ה לדו-תנו'הע 129 ay נמצא אף ,בפעל~ לייי בינוני כנדיון יימילין :
רכל עמא,מודייי בהון" (ירי' שבת פי"א ת"א, יג ורבית ,)א"ע כיו"ב בירישלמי 180 • 

ימכאן קיום הקמ,ץ ימבטא,ו בציר,ות הרשומ,ות לעילי, אף שהוא 'מנוגד לנטייה

הפיניטית הטבעית,' ושוב, מצאנו קו מש,יתף בין לשון הגאזנים המשתקף כמ"י
זה עם 131 לשין א"י I 

אישור מעניין לתפיסה הנ"ל ייצא מניקוד התיבית מב~נן : מכ?~ז, פעלי לייי
בביניני רבים, עם כיניי חביר; צורה זו ד,ימה לצורה ייבענן" שבה"פ, ובכתבי

הגא,זנים (יאף שלפנינן). '''כב כבר היצע (ובניקוד שבכאן חוכת), שאין לפתור
צידה זו ככתיב ה,סר במקום ייבעינן" שהרי , 132 גםבלי הכיניי הח,בור, מצאנו את

הכתיב ייקרן", ייבען", וכיו"ב, הן בארמית המ,ערבית ו,הן בארמית הבבלית ובלשון
הגאונים, במקים קרין, נעין, ךכי' "בענן" • 133 נובעת מצריף הכינוי -,נן לצורה

וכן 125 בערוד השלם, ע' פייט: ייקריי ותנוי", אגל ב,דפוס רומי ייקריי :) 1 ( יתביי".
ראה 126 הדורות iמ מבדלכוים ומרגליות הב"ל.
ירושלמי 127 מעשרות מו ע"ג, ורכות כיו"כ כירושלמי [ראה עתה מ' קוסובסק,י, אוצר

לשון הירושלמי א, עמ' ואי'], 418 וראה .דל,מ,ן עמ' ועי' • 161 דוגמא,ות נוספ,ות שם,

עמ' ואין , 91 ...... 90 ספק שכעיצורים מסויימיםהבטייה גוברת יותר בגלל קירבה
פוביטית, כגון אןתיות נומ"ף'

כמובן, 128 בירור נוסף ע"פ מקירות מנוקדים עשוי להבהיר צירות אלה. גם המלה תנאי

במובן מה שהתנו הצדדים ביניהם כתובה תנוי בכתכי הגאונים, ועו.ד כן כתובה היא

(באופן בלעדי) בסורית, ישם יוצא מן הניקוד שהד' עיצורית היא, ואין דו"תביעה.
ע'י 129 אפשטיין, מבוא לפיה"ג, עמ' ושם: , 149 'ייבנוי"=בנאי. ועי' הרכבי, עמ' הע' ' 125 ג:

בדוי=בדאי. [בהגהה: וכעת ראיתי שדן מו"ר בתופעה הזאת, תוספתא כפשוטה א, 224 [. 

דלמן 130 רשם צורה זו ע"פ ירו' ב"מ, אבל ראה כה שיכיש ייג.יתה (עמ' כמדבן, ,.) 351
בדיקה מקיפה של כל קטעי הגניזה לירושלמי (עי' זוסמן, גניזה, עמ' עשויה ) 31-29

לברר משהו כזמנה והיקף שימושה שלצורה זל, כפ~ שמעיר מ' סוקולוף. לעת עתה
רצוני להצביע על שרי"ר, עמ' :ייחברייה 78 בעיי", ע' קמוצה.

ושרידים 131 במסורת התימנית עי' ! מורג, ארמית תימן, עמ' הע' 127 31 • 

ג 32 כפי שרצה קיטשר לומר, מ,חקר בבלית עןכ' =,מחקרים 165 עמ' רגמ; תרכבי ציין כמה
פעמים שבאה גענן· ,במקום בעיבן, יאולי ראה בענן כטעות, שכמה פעןכים ,תיקן

בפנים, וציינה בהערות כלבד (עמ' לויאס ; ) 129 , 117 , 109 , 91 , 35 ציין השמטת התנועה

(עמ' l84 (. 'ועי מורג, מחקר, עמ' הע' 74. לקשר 71. בין הצודות, עי' ד' בויארין,

מגוא לתרגום אובקל'וס לתירה, כ"י ביהןכ"ד לרבבים, ירושלים, תשלייי, עןכ' IV ; ,הב"ל
לשוננו מ, ענן' 176 • 

ע" , 133 דלמן עמ' , אות , 90 C , 'עמ אות 91 f , 'ועמ לויאס, ; 350 עמ' 184 , 
א"ש רוזנטל, ספרחנוך ילון, עמ' הע' , 291 22 ; Sh. Mo'rag, Stlldies ill Egy,pto!ogy 

' and Lingllistics ... PO,!otsky, pp, 128c129 ,מורג לתורת ההגה, עןכ' ותע' ' 75 31 ; 

מורג, מחקר, עמ' מרדכ~ ; 69-68 בן"אשר, לשוגבו לה, (תשלייא), עמ' א' ; 31 טל, לשון
תרגום לנביאים, תל"אביב, תשל'.ייה, עמ' הע' 71 1 , 

נ3 אי * 1 לצירה השלמה עם שהיא, ,'ב כפי שעמיר לי ד' בויארין, אחת האפשרויות בניבים
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שמא יהודה פרידמז

היסידית יינע"" שב"בען" שלני, '''כב .*~ 38 כשריב ריבם של מקרי קמץ היספירי נעשי
פתח, בריר שקמ,ץ, שבכאן מעיד על מבפאם, בצירית לה Nlד מעי'ן : a ימב,פא זה

מיסבר יפה על פי צורית היסיד ייקאני" (המקיי!;נ o,!a בדי"תניעה), '''אה
כשהת'נועה נשארת, גם לאחר ביפולהרו"תניעה ay . ,יהנה בכתב-ידני הזדמן

אישור נוסף למבפא הזה, הפעם לא בניקי,ר אלא בכתיב יייהא : קא חזונן" ! ) C , 
'מ iב עא  .~ 84 ),א"ע

Y ב ר, גוף ראשין, י היד רא,זי • להז,כיר השדביתו שלהניקיר שלפנינו
ז;ן.~י יכיו"ב. י' קיפשר הקריש ריין אריד להבהרת הניקיר של' הארמית הבבלית

האחרים. במסורת הקריאה של בבי תימן, הת' רפייה, ש' '~ע מורג, 'הארמית הבבל,ית
במסורת בני תימן: הפעל השלם', ספר חנוך ילון, ירושלים" תשכ"ג, עמ' ועי' . 192
דקדוקו הסורי של נלדקה, סעיף 64 • 

הו' 134 גדולה וברירה, וסביר זשו מאתימה לזו, כלומר, ביקודה חזונן, ולא נצריך להניח
שנזדמנו צורות שונות, ועיי העי ואדרבה . 112 אם נשקול האפשרות שניקודה חזינן

כעין צורת הביבובי רביס בוי כיבוי 'יייקרן" ,ועוד (עי' (!"הב מורג, מחקר, עמ' 68 , 
ועמ' הע' 69 היא ,) 43 הנותנת, ומן הניקוד בקמץ שלפנינו, קרוב לנקד אותה צורה של

הביבובי הבאה עם ו' בחולם דיקא. ואין ביקוד ה"פ ראיה, כפי שנראה להלן. ובצדק
הקפיד מורג לכבותן, ייצורות הרבים של הביבוב~ שסיומן וי"ו" (שם, עמ' ואי'), 67 ולא
להכריע שוי"ו זו הגויה כשורק, שהרי הדעה המקובלת היא שוי II ו זו באה בהשפעת
סופית ו' שבזמן העב,ר, ודוקא מפעלי לייי (רש"ל, עמ' רוזבברג, : 95--96 עמ' לוי, , 50

221 . REJ 1, 1880, p ; ,מרגוליס ס'י עמ' , 31 הע' , 40 a ; ,מורג כג"ל, עמ' 68 , 70 (. 
ועיקרה של אותה ו' כידוע דו"תנועה au , וכפי שהיא מנוקדת בכ"י זה שלפנינו (ראה

הע' ומתוך .) 91 תפיסה זו כתב רוזנברג (עמ' על ) 50 ביבובי רבים עם ו' בפעלי לייי:
Der Plural hat meist die verbale Endung au ארם לא נתקיימה דו"תנועה ממש

כאן, דרכה להיות חולם ולא, שורק. ובאמת, כך ביקד שד"ל בחלק מצירות א,לה: מצלו,
מודו להו, ועו,ד אלא שחלקם ניקד בשורק. וכן ניקד לויאס בחולם (עמ' עיי"ש). , 184
ולפי זאת אין ניקוד ה"פ ובני תימן ראייה, שהרי שם אף ו' בפעלי לייי עבר כמעט
תמיד בשורק (מורג, לתורת ההגה, עמ' כפי ,) 83-81 שיש בדרך כלל נטייה לר,מיר
חולם בשורק (עי' מ' מורשת, בתוך: מחקרים בעברית וכלשובות שמי,ות מוקדשים
לזכרו של פרופ' יחזקאל קוטשר, רמת גן, תש II ,ם עמ' והע' 127 יוצא .) 10 שלפי הדעה

המקובלת ס.בירות לומר שצורות מעין "קא קרו" בעיקרן קרובות יותר ,לחולם מאשר
לשורק. וכעת שמצאנו במסורת שלפנינו קמץ ברו"תנועה של בינוני רבים, ואף בצורה

עם כינוי חבור, ,יבלי דו"תנועה (מכלבן), נוספה אפשרות א,חרת לו' שבצורה הב"ל,
שבאה וא בהשפעת זמן עבר, אוא ושקף שהגו 0 בצורה זי עצמה פירוק ~ IIע דו"תבועה

ay . ואף מצאבי ראייה אחת מתוך ביקיי לנקד אותה ו' בחילם: בקובטרסים מספר
'המצות וענן, הוצ' ר,ש II ,זשכטר עמ' שו' 15 "דכו : 13 אימת דמימנו בע~ ומיתן פורקן
נפ:ש" הבקייתים חולם של ביקוד נבל,י הן,· וכאילו הכוובה ,w,כין קרי יכתיב קרי ....
באעו. ברם הנה בכתב" היר ) 365 " 16.359 T-S ( ברור מאור שכתוב באעו, בו', אלא שו'

זו בכנסת לרגלה של אות ,וקל ,'ע מאד לקרוא (כפי " שעשה שכטר בטעות). וכרי
להימבע מטעות זו, ניקי, להראות שו' היא, וביקד בחולם, ולא כשורק I ואין) הך'
כתובה בצפיפות לתיבה שאחריה).

מכאן שמסתבר לנקר חז נן, 1 והקרוב הוא שלא להרבות בצורות, אלא לראות בה כצורת
מכלבן ממש. אפשטיין רצה לבקד מצלינן (הערות, עמ' בעינן ;) 234 (דקדוק, עמ' הע' , 98

אבל .) 226 ' יתכן שאף לצורה זו עם כינוי חבור יש לנו שרלד' בניקוד חולם בספרענן
מהרורת הרכבי (ליקוטי קדמוניות ב, עמ' יימצלנן", :) 39 ובהערות: "כן עם '''כב החולם
מנקוד הבבלי" אפשטיין, "ע( הערות, עמ' הע' 234 בשאר , 4 הצורות כיו"ב אין ניקוד

(קרונן), וכאן ניקד בגלל, הכתיב החסר).
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לצירה זי, בו ניסה להכריע בין הבוקיי הב"ללביקוד, אחר הפעל'שייאית). ~ע(

היא צידד ל'פובת הניקיר בע! הפעל פתוחה ע"פ שיקולי גזרה שויה מכייונים
שרגים, ותIל,ה אח ה.הכר,עה במציאת צירה זו .מבוקדת בכ"י של' הארמית הבנלית,

כפישמצאני כעת כאן 185 • 

ע ב ר, גוף רא שון ,רב ים גםפרפ • זה בתצורת הפועל ראוי' לעיין. ק,רפשר
פקפק בסופית -בן שרשם אפשפיין. ",א,ין דיגמה ל"כן זרל'תד אתת, סברנן j 

אד גם בה גררס, ייסבריכן" 'ה, לא ••• נרתרה א,לא ••• דיגמה מפוקפקת ל:"נן" 186 • 

הקשרה וניקידה שלהצורה לפנינו מבהירים שזמן עבר הוא: ייכיין ראמרת לן
בארבעה פרחנן יעברנן עיבידתא שפירתא" ) A , ב"מ ע,ו יעין ,)א"ע ההמשד, אף

שכה"י ידפוסים פרחינן : יעבדינן 187 • 

מד דדמר

בכ"י של i נו נקיי במדלת אשהל רז כרב .י""מ אריונ לליע, שימלת השאלה בארמית
מנוקדת קי בכ"י זה, וביקיי זה מראה על' מוצאה מתיבת יימאי" (ראה הע' 104 (. 

יאילם, אין שים סתירה לכד מן הכיקוד"ו;ני".

בדרן כללקשה היה בעיני החוקרים ליישב מוצאו ומכאן שממעותי, שלהביפוי

יימד יימר". רוזנרבג רצה לראות בו את ימלת השאלה הארמית הרגילה, ותרגם
. " 1 188 "sagt er denn . אפשפיין כתב בדקדוקו "מי : יימר (מה יאמר, מה מיכיח)" 189 

ילהלן בין הפעלים בארמית בבלית רגיל ,רמ??" : יימי יימר יאם • 140 " '"ד
אתמר, בכיוון ,אחר, שיש כאן שם הגוף לשאל,ה, היה צריד להיות יימאן בימא" ! 

מצטרפות כאן שלש בעיית א : :מהו תיבת יימי" ב 1 :למה י' תחילית בפעל של
הארמית הבבלית החיקרים 1 התייחסו לת.חילית זו וכיר"ג ב.בבלי כשרירים אבכ"

רוביספיים מקריים ברם. . 141 ככר הוסבר שאפשר לס,ויגםלסוגיםמסייימים :הפעלים

הבאים בי' תחילית בבנלי איבם באים ברצפים שלארמית בבלית רגיל:ה, אלא
בהקשרים פורמליים מיוחדים (ת,פלה, פיופ, הצהרות וכיו"ב) בהם משמשliר הלשין
הספריתית ישיב , 142 אין לני הסבר לצורה יייימר" בהקשרים בהם היא מופיעה.

ג :למה קיימ.ת אות .כאן, '.ר הרי כרגיל כרפוס,ים זכי"ד, עתיר ש;ל אמר כתיב כא'
במל J ים ר' 1 

הפתרין לאלה בכ"י שלפנינו. הניקוד הנ"ל (עם הקשרי) כן הוא יימי : ;אמר
דמזבניליה ניהליה" ) E , רף א) 38 j בדפוסים יימי : יימר דמזבנ~ ליה ביהליה"

מחקר, 135 עמ' '=מחקרים, 165-163 עמ' ראמ-רמג, ועי' מחקרים, עמ' והשוה • 121
לויאס, עמ' 131 • 

מחקר, 136 עמ' =מתקרים, 165 עמ' רבמ. השו' א' טל (כב"ל נהע' עמ' ,) 133 .ן 7 74,
קוטשר 137 אף ציין שם דוגאמות של -בן מה II ,פ אב:ל הסתפק, II אד אפשר שאין זה

אלא כתיב חסר". אולם, ראייתו לאפשרות של כתיב חסר מתיבת ייבענן" היתה,
וכבר ראיבו לעיל שניקוד מ,וכיח 1ג '''כ שאין לרא,ות תנועת i באותה תיבה, אוין
הכתיב חסר יי.

עמ' 138 265 • 
עמ' 139 28 • 
שם, 140 עמ' 63 • 

עד' 141 קוטשר, מחקרים, עמ' 104 • 

במאמרי 142 שלש הערות, עמ' 62-58 • 
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(עג הביטוי .)ב"ע הינו עברית טהורה, הן לנבי ת~בת מי, הן לנבי צורח הפעל,
והוא מושאל כמונה טכני במו"מ ארמי. ראם כי סרגללעצמר ב.משד ההורות תכונות

ארמיות עיקר , 143 ת.כונותיו העבריות נשארית בעינן,ראין לפותרן ע"פ
הארמרת כלל.

אוצר מלים
אשר לשמירת צורתה של מלה, הנ.ה ייכי דקורי דהרפנאיןן שבנדפסב"מ פדע"א מופרע
בקטע : II כר~ורי הרפנא~ין 1 ) 75 ,D הדן .)ב והרן נבדלות באופ.ן ברור/ שבכ I י/

זה יש צ,ורה מיוחדת לדן (ובנדפס. ועוד .נתתלפו האותיות). יקודא במובן חבית
כ?ופיעה בה"פ ואינה , 144 בנוסח הנדפס (לפי הקונקורדנציה, ועי/ ערה II ש ען רק,ד

השלישי) 145 • 

ני I רסארת

דיוננו לגירס;אות נופן יבוא כמקום אתד.

בכה II י יש לשונות פירוש שארנם ב.נוסתים אחריס : II רI שמע.ון בן א,לעזד אומר
השוכר את החמוד לרכב עליה ומת;rז או נשטיתה תייב להעמיר לו חמוד ו ל א
קשיא אנגדיא עלאננדיא אילא, הבדרק,ה על הבדיקה

ק שיא 1 / ) 69 ,D ,ב עט א) IIע 146 ; / I היכי דאמי או דקא משתרשי ליה אנד

ב ח מ. הש ו ה שתא מ כש ח ב תלת אמא,י ,ה אית תר,עימת ,ר;~ל ואו דלא
קא משתרשי ליה רלא יהבי ליה אילא בחמשה אנריה דמאר דיהיב

ליהןן ) 69 ,D עט ;ב א) IIע 147 • . 

על' נירסה עת,י,קה ומעניינת שנשארה ב.פנים של~ /ל Iכ בלבד, 1ג הערתי ב.מקום
אתר. כבר בהערת הנלי;ון, נעקרה אותה נירסה יסימני IIע אותיוח, והגהות אחרוח,

המורים להיפוד הסדר 148 • 

כתיב 143 הפעל בדפיסים, אי הצורה ייאמן יימא" שציין אפשט,יין, דקדיק, עמ/ 65 • 
עןכ/ 144 ער ,יהען ד.

ולפי 145 זה יש משמ,ערת כפילה בדרבררו .של א,יתר חכם מפולפל! ימבדח בסרפיר תידער:
ייא"ל בר קפרא לברתיה דרב~, למחר שתיבא חמרא. בריק;דא בוקורא) :ן/'י:( דאבוך • •• 1 / 

(נררים בא  .)א/ Iע

לעצם 146 טיב לשין הפיריש, ויחסו לב,וסח בחיבורי , 1ג על פרק השיכר את הא.ו.מנין.
ער/ 147 דק"ם עמ הען , 222 1 ש, יראה לעיל הע 1 146 • . 
מאמרי, 148 לישנא אחרינא, עמי תרביץ ; 27 מח (תשלייט), עמי 373 • 
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- 2נ הפים 3

דף 1 = 94 • ) 2 ( T-S F1 - ב"מ סט /א Iע יע"ב.

(מחוברים) 3-2 = 64 . T-S F8 
2 - /מ Iב עז ב IIע - עח ע/ I א

פ 3- ע/ I א

נייר עבה. נידל העמוד 15x20 סI /שטח /מ כת.וב 11X15 ס II .מ י IIכ התלמוד מהווה
שימוש משני של! הנייר, שהיה כתוב מ·קודם אוח,יוח; ערביוח. נדולוח, וברוותים

נדולים. הנייר .המלוורד היה נזול' לפתות פי. שנים מן הנוכחי, .ונתתד לאורכו לצורד
הכנת כה II .י ואמנם דף 1 - המר,ותקים , 2 במיקומם בכה I ין/ היו כנראה, מלכתח,ילה,

נליון אתד גדולשנחח,ד באמצע כתיבה ערבית, וכשתקרבם זה לזה, נעשית כתיבה
זי לאח:ת בידיד. הערבית היתה כת,וב,ה ננראה בצד אתד בל בד. הסופר שבא

ל.העתיק את המסכת כתב בצד הפנוי, ו'נם בצד הכתוב בתוד הרווחים שבין הכתיבה
הערבית, ובכיוון המ;אובד לא,ותה כתינה. וסביר שבאמת היה הגליון המקורי נדול

פי כמה, ונחתד הן לאורכו והן לרתבו 1 • 

הכתיבה הערבית שבח,עודה .המקורית שייכת לתקופות האיובית-,ממלוכית, היא דומה

לכתיבה מתוארכת מתח,יל'ת המאה הי II .נ ת,עודה רשמית זו, במק.ור,ה כממדים גדולים,
ייהתה כנראה בקשה משפטי;ת (פטיציה), עם ת,שובה של הוזיר או האמיר. מראיתה

הכללית דומה ל:תע.ודות הרשמ.יות' שממצרלם, וב,מיותד בולטות התכונרת של הכתיבה
המהירה, המתסרת ,ביקוד דיאקריטי, ומחברת אותיות שלא כנהוג בכ.תיבח ,הערבית 2 • 

כתיכה מזרתית בינונית. מספד השורות נע בין ל 14 19- מילוי • שורה .נעשה
י IIע אות~ות מן השורה הנאה, או סימנים (כקווים אלכסוניים). פעם נכתבה מלה,

שהיתה עלולה לחרוג מן העמו,ד חצייה בשורה, וחצייה ממשיד למעל:ה. אבל
עפ I ח/ נכתב,ת המלה כולה מ.עלהשררה, באלכסון :כל'פי מט,ה, כמקובל' ב,מזרת 8 • 

במקומות שלפנינו בדפוסים משנה שלמה (עח פ ,א/ Iע ע"א) אף נכה I ל/ משנה

שלמ:ה בציון , 4 יימת'גי/ןן, ואת I כ/ תיבת I גמ 5 III • בבןסף לכ,ך יש פיסקאות מקוצרות
מן המשנה, עתים במלת מחבי/, ובלי תיבת I נמן/ 11 , 

כתופעה שתיארה בפלימפססטים, שנחתך הבייר, וברשם הכתב החדש במאינך למקורי, עין

,' M. Sokoloff and J. Yahalom, 'Christian Palimpsests from the Cairo Geillza 
112 .. Revue d'Histoire :des Textes 8 (1978), p ,. 

2- ראה S, M. Stem, "Petitions from the Mamluk Period", Bulletin 0/ the School 
es, 29 (1966); i:bid. ed., Documents from Islamic ו an Studl cי 0/ Oriental and A/rl 

1965 • Chancelleries, Oxford . תידתל רברכתי לפריפן מ'/י קיסטר על זיהיי התעידה,
ותכוניתיה ועזרתי האריבה, יכן לפריפי מרים, איילון על תיאריך הכתב, תירה רברכה.

בית-אריה, 3 קידקילוגיה, עמן 103 • 

בדף 11 עח /א Iע רק בסוף מקצורת קצת ל IIע יירכון יהוא ,' 1 קצירר שמבין הלורמ
.להשל,יםעiמצןבר.

עיי 5 לעיל הען 10 • 
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(ג 2 =( MS Cambridge, University Library T-S F864 . 
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כתיבים אחדים ככתיבי הגאונים של לעיל; 1ג לד.וגאמ כואתיה, : דאמו כיתנאי ;
(=כי תביא) לישבא ; (=לשנה, עברית בדף ! סט א, IIע וכיו II ב בה II פ רישה, ; ) 6
סופה, גופה.

כ י 11 ג 3 

ג . T-S F9. 162=s , בII מ עו ע"ג - פ ב. IIע

דפים 2 מקלף המח,רברים בגליון אח.ן הטקסט רצוף, והיה ,זה ,א,יפואהגליון הפגימי
של הקונטרס. קשה להבחין, אבל דומה שצר השיער מבחוץ א, 1 ( ב) 2 וצד הבשר

מבפגים ב, 1 ( א) 2 שגי • 1 טור~םל'עמו.ד הק,טע לקוי ,iוחסר בחל'קר העליין.
מידיתיו כיום בערד 27 x27 .ס"מ בחישוב כמות הטקסט החסר בראשי העמודות,

היו בכ II י המקורי בערד שורות 40-38 ומ.ידותיו 27X36 ס"מ העמוד, י IIכ גדול

ומהי·דר. שרטוט בחרט. כתיבה ביבוגית ספרדית. תיבת "מ1יגי Il ב.אותיות. מרובעות

יותר גדולות. אותיות עודפות כתובות למעלה מן השורה, כרגיל בספרד 2 • 

משנה שלמה במקומ·ה, בתוד הפרק·, בציון מתב'י, אבל' אין ציין J/ גמן פסקאות ,"
קטנות במקומן, בלי שום ציון, בד II כ כתיב רגיל, בלי יסדר,ות כתיב הגאוגים
שבכ II י לגירסה . 1ג "פייסתין", עיי עמי 47 . 
בכ JI י ספרדי זה, מצאנו שריד לאותה שיטת סימגיםשבכי"ק,אף ,האר י IIכ ס,פרדי

(עיי עמי הסימן ) 44-41 מופיע בגליון החיצוני ע"י משנה חדשה. אינר מעוטר
בכתר, כי אם בנקודה אחת חזקה, שמעליה כשש בקידות בשורה מאונכת.

ורי 6 הלכות גדולות ח"א, ירושלים תשל"ב, עמי טו העי ועו.ד , 5

הערות  3ג

עוד בית"אריה, קודקולוגיה, עמי 42-41 • 
Z ,שם עמי 102 . 

[35 ] 
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שיירי כתבי-יד קדומים למסכת בבא מציעא

כ"י קרימובה

ק - כ"י קרי~ונה, הארכיון העירוני Archivio notarile, fragmenta codicum in 
80-851 , 79 , 58 , 57 , 35 , 33 . ebraico n . 

הרפים, מכה II יו !כ'מון הםפריה מקביל' לכ/ןכו

משנת 81 1 פ"ג - לה ע"א
לה 83 2 ע"א - לז ע"א
מ 83 3 ע"ב מג .... ע"א

מג 81 4 ע"א - מר ע"א
מו 79 5 ע"ב מח .... ע"ב

מ,ח 85 6 ע"ב ב .... ע"ב

ב 84 7 ע"ב - נב ע"ב,

נב 80 8 ע"ב נר .... ע"ג

נר 80 9 ע"ב - נז ע"א
בז 84 10 ע"א - נח ע"ב
נחע"ב 85 11 ס .... ע"ב

ס 79 12 ע"נ - סא ע"ב

סה ~ 13 ע"ב- סז ע"ב

עא 82 14 ע"ב - עג ע"א

פ 58 15 ע"ב-פב ע"ב

פר 58 16 ע"ב פה .... ע"ב , 
צ 57 17 ע"ג-צב ע"א

צב 33 18 ע"א -צג ע"ב

צו 33 19 ע"א - צח ע"ב

צח 57 20 ע"כ- קא ע"א,

קו 35 21 ע"א - קז, ע"ב

קיא 35 22 ע"א ":"קיג ע"א

הרפים 22 מתוך כ"י גררל. הרפי'ם שימשו עטרפרת למסמכים ועל , 2 הרפים חתימות
כלרעזית" ציורי סימנ'י הח,ותמים, שעורה של חרתמת עמ חרט, וכן ציובי השנים

אחד • 1596 , 1595 , 1594 , 1593 , 1592 ,' 159,1 החותמים היה ,הרושם , notaio Picio 
Pietro Martire Cremona • 

הדפים נמצאים, בורדאי, בארכיון מא,זו ארתן שנים, ששימ,שו עטיפות כיד"' הררשמים.

ואפשר לשער שכה"" הגיע לאיטליה במ,אה הקרדמת כי:די גולי ס,פר,ד שלא זכו
,להמשיך רלהגות ב,ו, רהוחרם בירי השלטונות.

סגנון הכתב דומה דמיון רב לכתב המירחד שבכ"י מס' עברדה זרה, שתוצאי לאור
ח"ש אברמסון, כ"י ספרדי משנת נא,=ס, ארלם • 3 129 בררר הזבר שלא בכתבו ע"י

במכון לתצלומי כתכי-יד עבריים שבבית הספרים הלא,ומי ההאוניברסיטאי סרט ,
מס' הודעה • 34136 על הקטעים בכרטסת המכון.

כפי 2 שהוער, בכרטסת שנמכלן (הע' I (. 
ע'/ש 3 במבוא עןכ' וו v , ועו קירבתי לגירסת הגאינים יר"ח כעמ' XXV-XXII • 'מ בית

אריה מכנה את הכתב הזה תנייני לבינוני, והיה רווח בספרד מסוף המאה הי II ג עד
אצמע חמאה הט"י, יכן במארוקי (רא,ה דבריו בתוד עלי-ספר ה, תשל//ח, עמ/ חע' , 56

וראוי .) 8 להשוות כתב ידו, של הרמב/ים בתשובות"ו לכתב זה, כגון 12.192 T-S 
עוק/ הע/ 10 • 

[37 ] 
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שיירי כתבי-יד קדומים למסכת בבא מציעא

סופר אחה שהרי קיימים הבדלים דקים אישיים בין שני הכתבים ולא . 4 עוד אלא
שאף נרמז לנו שם הסופר שלכי /l ,ק בסלמון י l/ע נקדוות בראשי שורית ייאני :
יושע II דף) א) 16 =אני יוסף ואילו .& בקולרפון שלכ /l י ז IIע וכתבתית .. , 1/ : לע,צמי

אני שלמה בר' שא,ול" מכל' . 6 מקום, עשו~ הדמדון ללמדנו על' קירבה במוצא
כת /l ,ל וכפ~ שמתא,שר מדמ,יון גירסאות, ,כי"ק, עם כ,ה II ז/ הסערדי לב /l ,מ - י IIכ ,המבורג.

סגנון זה שלכת,יבה מופיע גם בקטע ארוך של תוספתא, שפורסם, בפקסימיליה
י IIע מ,ו II ר הגר II ש ליברמן, בראש תוספתא נשים.

כה /l י כתוב ,על גבי קלף. הניקוב לשרטוט נעשה כשהגליון מקופל, ומכאן נראים

סימני הניקוב בגליונות, הפנימיים של הדפים. לפחות במקום אתדניתן להבח~ן
גם , בניקוב שבגליון החיצוני. השרטוט ע"י תרט. מצב זה מתאים ל'כתני·יד סערד.יים

בלבה לפי התיאורים שנמסרו י IIע מ' בית-אריה ניקוב . 7 גם בגליונות הפנימיים
חיו בספרד וב,אשכנז בלבה להוציא המזרח, איטל'יה וביזנץ. בספרד היתה זו השיטה

היתדיה עד לרבע האחרוו של המאה הי"ג. באשכנז היא מופיעה רק במחצית השנייה
של' המאה הי II ,ג אבל בעפרון ולא ב,תרט. אם כן, לפי ,ז,ה נכתב כי"ל! בספר.ד
בכל עמוד שני טורים של שורות. 34 לפעמים חורגות המלים מן הקו השמאלי,
,ויש שאות אחת או שתיים חורגות וכתובות מ,עללשורה (כמקונלבמיותד כספרד) 8 • 

מ,ילוי שורה ריקה ע;'י הארכת אותיות ככ' סופית' דו~, או' כתיב,ת !כ,ימןהדומה לז'
באלכסון \{,בתצלומים לא יכולתי להבתין במלות, או בסימנים לשמירת, סדר הד,פים

או , הקונטרסים, ואף דבר זה מאפיין בי II י ספרדים קדומים, 10 •. 

תיבות מיוח,דות נכת,בובאות:דות גדולות יותר, כגון מתני', : הדרן ,עלך, סליק
'פירקא, והתיבות שכתתילת פרק, פ' סופית מ,עוטרת נכתרשל קוץ ,מח,יקה • 11

ע. II י נקודות שבתוך האותיות. . 
,המשניות כתובות ,ב,ראש הפרק (כגון במס,ו משגיות , 81 ג" IIפ ואת /l ס,ליק :כ" פירקא",

זכן לפני .)ד IIפ הסוגיות יפסקא, קצרה, עםת,יבת II מת.ניו ויש ," שמקוצרת י IIע  ."ו"כ"
הסוגיא בלי הציון ייגמ' אלא ," שבפ II ט משבה שלמ'ה בתוך ,הפרק ומתתילה הסוגיא
כתיבת II 'גמ 11 12 • 

הכתיב ככי"ק ת,.קין ומהימן לצורית עתיקות, כגון II תרנוגלדן II ולא תרנגולין,  'ר"
שמעו' בן לקיש", ללא II ריש לקיש II , וכשרלצה לקצר: יידשבל II . לתיבת אמר כת,וב

קצה 4 ב' סופית בוטה ימיבה יותר בכי'ווק, ,והוא הדין לבטיי·ה כלשהי ימיבה בסוף
רגל שמאלית שלה'. בכוו,י .ע"ז.בטייה שמאלה ברגלי אות  ,'מ

!;וכפי צש,ויין כבר ב,כרטסת המכון לתצלומי כתבי-יד.
עי" 6 במבוא לשם, עמ' וו V , 

קודיקולוגיה, , . 7 עמ' כ • 85-84,70

.שם, 8 עמ' 102 • 

עייווש, . 9 עמ' 88-87 • 

10 nse of, any mean ofkeeping the order of the c'Odex characterizes part ~ Abs ' 
51 . p ,.יd of the early Srdtaraal'c parchment manuscripts', Beit-Arie. ibI . 
מ' בית-אריה משער שהכתב שבכווי דידן שייך למחצית ה:ראשונה של המאה היווד.

צורה ~ 1 המ,אפייבת א,חווכ ,את אותי,ות הדפוס הספרדיות, רא,ה רת II ז דימיטרובסקי, שרייד
בבלי, . מכיא, עמ' 33 • 
על' 12 כמבוא שלרווש אכרמס,ון למס' עווז כווי, עמ' ו VII ו- jX במ:בןא הנ"ל של m ייז

דימיטרוכסקי, פרק  ,'י

[39 ] 
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תמיד: /I אמ/י.י' אולם בדוד כלל מסורת הכתיב היא כזאת שלפנינו בדפוס,ים,
וא,ין נה אותם יסודות מונהק,ים של כתיב הגאונים שמצאנו בכ /l י  • 1ג

בבדיקת גירסא ותיו, מתנרר שמסורת 'הנוסח שניסוד כתב-היד מאוד קרובה לזו

שנכ"י המבורג, כה /l י הספרדי המובהק למסכת ב"מ. אולם יש בין גירסאותיו
אף גירסאות אשכנזיות, שהוגהו בוודאי בגליונרת אבותיו, וכפי שצויין בגליונות

כי"ק ואף בכי"ה ,ובכ"י ע"ז נכמה 13 'מקומות /I גר /l ש/l , ייגר"שי /l , עם הבאת גירסת

רש"י, וכן הגהות אחרות כיו"ב. והרי דוגמא של גירסה כזאת : 
רבא א מרא תבן אסרה תורה ואפילו באעל אמו (ב"מ צ"א  .)א"ע
רבא אן אתנן. מ

רבא אמ' את,נן. הא ד"פ
כ

רנא, אמר. את,נן. ו

רבא אן {א"נ תלמן 14 רבנן אם בא לצאת ידי שמיס א/ מידי 15 דהוה אאתנן]
א

אתנן. י

אמן רנא בבא לצאת, ידי שמים את,נן. ק,

גירסה זי שבגל'יון י l/כ ,וא,טיקן אינה ,/א ,ב,יגר,סת שום י l/כ אתר, אל i אi בכי"ס ,בל'כד
וכן מוכח מדברי הרבה ראשונים שלא הית,ה גירסה זו ב,ספריס עתיקים שלפניהם 16 • 

א , 
גירסה זו שבכי /l ק וגליון י l/כ ו מתא,יןגה לפירוש שנדבר /l רש"י /I שאין כח לענשו

בשתים אנלי דיש ימ םל' א יצא ע דשי לןש ם ומוכת, ," משם שהוא
פירוש ולא גירסה, וכן מניא שם פירוש אחר נשס /I כד שמעתי מפי מורי הזקן /l , 

שלא ייתכן לפי גירסת כי"ק. וכן מ,פירושים אתרים שאצל' הרא,שוניס ברור שלא
גרסו כגיר' כיןןק, כגון שיטת, ר"ת ייורבינו : יעקב פין (ייונס:פר, הישר כת'ובןן)

דאפין נדיני אדם מתייב ההשלמה ~ס( " ... נ"מ, פ"ז, אות ג, והמוסגר שם לכ /l ק ז l/פ

אות ב) כפירוש . 17 רש"י ב,בא לצאת ידי שמיים פירשו גס מפושים אחרים, לאחר

עין 13 בוכב,וא לשם עמ' XXVIII ,XXV • 

בתצלום 14 לא ב,רור אם כד כתוב, או כסגנ,ון הרגיל: אפי.'

סימן 15 זה, העומד גסוף iעורה, איגו ברור, ו,אולי הוא מילו" השורה ב,לב.ד בדjלייס
רשם: ייקא,מ,ר" (עמ' א;ת 270  .)ה

בדברי 16 הראשונים שראיתי, שהביאו דבר~ כולם ,/מ,.(ד גלרסים כגיר' הרשאונה: רש /l ,י
תוס' ר"פ, ראב"ד בשטמ"ק, רמב"ן, ריטב"א, ר"ן, רשב"א (שטמ"ק), או"ז, ס'

ההשלמ,ה, ומיוחסלריטב"א, ועין להלן.

ב'מהדורת 17 ר//י ל,ובצקי, עי/ בתערותיו, א,לאשא"ן ל,;מר שר"ת גרס כן בגמ' מפורש.
בר,ור 'כ!'מ' שלא הכיר את גירסת כי"ק. אותו פירוש שלר/ת, שהוא חייב מ,דינא /כל Iב
דבר שמ,jלב.ל עליו לתת מ,עצמו". מובא אף במאירי בשם חכמי הצרפתים (במהד.ורות

שלזינגר, ב//ק עמ' ,וב"מ 214 עמ' ובהע' .) 334 לב I ק/ כתב ב,ס' ••• " הישר לא
מצאתי/', ובאמת ב,ס' הישר שלפנינו פירוש אחר בבידון: I אתנן/ אסרה תורה, והכי

נמי גבי ארבעת קבין לפהר, דכיון דאיתנהי בעין, כאילו בשרות בעל הפרה איתנהון/
(סי/ תריא.), ואולי חזר ב.ו (,ול,ענייננו גם הפירוש בס I הישר אינו א,פ,שרי לגיר'

כי"ק). יבכ"י פריבנסלי (שעומד לצאת לאור בס"ד). מצאתי לשון המ I תאים
'לגילסת רב,ותיבו בספר הישר, ומפאת סגנונו אפשר שהוא משם: //[,אתנן א]סרה תירה
אפילו בא עלאמו ואלו אתי לדיאב קמן אמרין להה זילשלים כ" ] [ אמרין

] 40 [ 

ii 
 lג

" 

Ij J [ 

li i"j 
J , 

ח
ל ל זיונים ' jל ארוכים/ לבסגנונות שוניס/ דברור שפירשו ,הוא אצ כל , ם ל א גרסו כן:

11 
j [ לצאת" ידי יח ב ת ד" (ראב",ד שטמ"ק)'; ייא,ין אתה יוצא מידי עביר,ה J1 רשנ"א)

11 
lJ (בtש "לשלם ; ב.דיני שמים," (שו"ת רשב"א ח"א סדן שב) ייומשלם ; ב,ידי שמים"
ן] (ריטב"א) יתכן • שפי.ר,וש זההוגה בספר.יס, כבח ל'פני אתדים מבעל'י .התוספות,
'הרי 1 •.. · דיבורתתוס' לפנינומתח.יל I נבא/ לצאת ידק שמים", וב.ת,וסן הרא"ש ייר'בא :

:'אמר בבא לצאת ידי שמים"/ ומכד גס בכי"ק.
בכ"יהערות גליון בידיים שונות.

.• :'.':: i ' תופעה 'מעניינת ביותר בכ"י שלפנינו היא שיטת מיספלר רץ המלווה את הגמ,רא.נוסח המיספור מת,בצע באותיות הנכת·כות כגליון, למעליהן עיטור בצורת כתר
(ופעם 'כתר על גני כתר) המיועד למשוד את תשומת לבו של הקורא/ ולהבדיל

כין אות,יות אלה לבין הערות אחרות שנגלי.ון לציונים • 18 אלה אין מקום קבוע

>" '.j ~ I'.' ,בדף, והם נכתביס לעתים בגליון החיצוני, לעתים 'בגל'יון הפנימי/ פעמים בעמוד
אן של כה"י ופעמים נעמוד לתופעה .'ב הנידונה .נלדעת, איפוא חשיבות רנה,

ל:גכי תולזות לוק,ת tח נוסח! התלמוד ליח,ידות ממוספרות.
מן המפורסמות שמיספןרהדפיtב שהונהג 19 ב,ש"ס, דפוסויניציה, מוח.זק מהדפסתו

ךאילךכשיטת .החלוקה תעיקרית. בדפוסי נ"ז.נשלפניו/ ששרדו/ אין מ,יספור
לדפים .המחברים 20 ,מתקופת הראשונים אינם מזכירים את סוגיות התלמוד ליפי
שיטת מיספור כלשה" אלא ע"פ שם הפרק או מספרך, או שם אתר שהם ייחסו

:לסוגיא אי לפיסקא ממנה לגב,י . 21 הסימנים שלפנינו/ יש לב,רר אם הם קובעיס
יחידות כמותדות של~ נוסח התלמו,ד לפי מ.דידה כלשהי/ נגרן תעברה ממספרי
דפים נדפוס או בכ"י את,ר או , 22 שנאים הס ,ב,ראשי עניינים ח,דשים, ומקומם

שיירי כתבי-יד קדומים למסכת בבא מציעא

אין מת ומשלם הני מלי נזקין דמחייב" ליה בי דיאנ אבל, הכי ,[ג]בי אתנן :שחוא
חייב את עצובו ליתן ל:ה אתנן והוא, יו,עד שחוא חייב מיתה [ת]ייב, האב נמי גבי

פרה שחי,ב עצמו להאכילה יחייכףהי ב/ I ד לשלם ד/ קב[ין] לפרה/'.

ינצמא 18 הכיתב, בדרן שלי/ ייקושר כתרים לאיתיות" (מנחות כiכ דר,ומים .)ב"ע הסימנםי
בצורתם לסימני פרשיות בכתבי-יד מסויימים של מקרא, כפי שמעיר לי ידידי פריפ'

מן של!מצר.

,ובחוגים 19 מ,סוייןבים אף נקרא" ייעלים'/, כגון ייבפרק הפועלים עלח (כסף "ח/ Iפ ובשנה,

חל,ן מעשר, ב, "בפרק ;)א הפועלים עלה (שם, "ט/ Iפ ה, יא), ערוד.

אלא 20 לקונטרסים ואחדים מדפי,הם בלב.ד

עי' 21 אפשט,יין, מ.ביא לנר/ה, עמ/' .המאירי 913-912 ציין לסוגיית ע"פ מיספירו רמ.יוחד
של המשניית/ כגרן ייב,סוגית תמשנה חחמישית" מה/ ,מ"ב( שלזינגר/ עןב' ער'י , 327

בובב,אר לפי,ן ר' יהונתן ב"ק/ עמן ז-ח).נמתחילה התכוונתי שלא לדון כאן בשיטה
העתיקה של יימתיכא" היות 'יאין כידיני שיטת מיספרר צריף ממנה, אין שיעוהר

,ודמידתה מתאימים לאיל, שלפנינר רגם / לאור מרחק הזמנים jלשה לומר שיש קשר
כלשחי . לשיטח שבכתב-יד שלפנינו. לאור הערות כמה מן החברים שמקומה להזכר כאן

אעפ I כ/ כאחת משיטות חלוקת התלמוד שנהגו בעבר, חנני לציין ספרות עליח: אפשטיין,
מלבי/ה, עמ 899 i ; ,יזוסמן' סוגיית בבל.ירת לסדרים זרעים וטהררת, דיסרטציה,

ירושלים, תשכ/'ט, עמ' חען , 62-61 יהספרות 76 שצויינה שם; א"ש רוזנטל

תרביץ מ (תשל.ייא), עמ' לן ; 196-193 גפני, ציון מג (תשלייח), עמן הע/' 28 עוין 76.

ש//ק מירסקי, חורב ב (תרצ I ,(ה-תרצ"ו/ עמ' 58 [. 

השוח 22 הציונים למספרי דפים בכ"י בצד ,ז/ Iע שמאל של כל עמיר א, עלן רבריר I1 ש
בארמסון כמבוא לשם, עמן XXIX • 
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נקבע ~תיר .'ייין כרתנן קרפה יידוע.ת 'זוחיית", האשפתור דש"' ,",,""' 0 '''' i t!' רצופים. למקומות הפסק, 'כלי קביעה של כמות הטקסט, נראית כפי שאנו ~ 
מנמקים לתלן ט :

מתוד עיון בתצלוימם שבידי .כעתזהיתי כת,רים 19 28 .,. A ש.כיים אין אות~ות הממיון Ij 

.קריאות, ובאחדות 'הקריאה מסופקת, ניתן ל;בזi,ון באופן קרוב לוודאי את הסימנים : ·.·.,· 
1 

מי, מ"א, מ"ג, נ"ה, נ"ט, א, IIע ב, IIע ה, IIע ז, IIע ת, IIע ט, IIע Eפ ד,"כII ,ט אם גנחי
שכמקור הויפ'עו ,כל' הסימכים שברצף זה, ת.יו איפו,א, מסימן מ~ עד סי' פ"ט 49 

םימכים ש.ל' .גוסח ,התלןבו,ד המ,קבילים לרצף שבין דף מט ע"ג, '(=שורה 22 2 ~ 

..~ 
:גדפוס וילנא) עד דף קיג ע"א, כלומר, , 11 כממוצע דף ושליש דף של דפוס לכל
סימן שבכ"י, יחס קרוכ זה בין דפי דפוס ליסימן מעורר את השאלה אם אין

הסימנים שלגו מדדיות כמות, על פי דפיד וסימניו של ספר אחר כלשהו שלפג.י
שג

בעלי הסימכים, כין גמרא בלבר, ,בין גמ' ופירש"י, או אפילו גםעם תוספות
(וכפי שראךכו שב.כי''' או ב.דפוסים ק,דומים סומנו מקומות הדפים של דפוס

ויניציה), להלן סיכום הנתונים, גמ,סרים כאן - מספר ) 1 ( הדף מתוך הדפים 22
הגוכחים של כה"י, והעמו.ד הסימן ) 2 ( שמתחת לכתר, ,מקום ) 3 ( הסימן בערד

ליפ דפי הגמרא, )מקום 4 ( המימן לפי מספר~ העמודים רהשורות של: המבורג, '''כ
המדורה פקס,ימירת, מקום ) 5 ( הכתר. בעמוד כה"י, אם בגליון ימיני או )'י( שמאלי

ובאי'זה ,)'ש( שליש מגובה העמוד ) I על=' 'i ,ון וכו') לשון ) 6 ( הת,למוד שע"ר הכתר : 

וייתכן 23 'וכיאשיש ייתר, שאין התצלןמים כילליס תוכיד את כל היקף ד"'ללין, יבן
לגב~ אחדים הדיו תלש מ,אד וקשה לכחנו בתצלום,

[42 ] 
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שמא יחויה. פליימן

בין הדפים בכ"י שלא רשמתי להם~ כתר יש דפים שגליונותיהם נראים בשלדמת
בתצלום, וא,ין שם כתר. כבר מעוב,דה זו וחעוב,דת שישנם דפים שעל'יתם מופיעםי

שגי כתרים, מוכח שאין כאן מ,די,יה קבועה של' הטקס,ט שלהגמ', כפ" שמתאשר
גם מן ההשוואה לדפ" כי"ה, שיש שני סימנים הסמוכים, במספרם, ,וביניהם

כעמוד אתד בלבד של כי"ה, ויש שביניהם כ 2/3- עמדוים. 2 גם אין לומר
שהסימנים הועתקו מספר תכולל גם פרש"י ותוספות, כפי שמתברר מהשוואת

דפי הדפוס, או לספר הכולל' גמרא עם פירש"", כפי שאפשר להראות מהשוואת
כמויות גמ" יפירש"" ל'יחידות, שבין הסמינים (ר,שווא,תי ע"פ כ"י הכלול פירש"י
בלב,ד שכתיבתו אחידה ןנבח i ינת הכמות).

שטח הסימן עם הכתר ,מכיון כנגד שלש שורות של נוסת הגמ' בערד, וקשה
לקבוע לאיזו תיבה ברייק מוסב הסימן. וקרוב לומר שהוא מכוון לשורה שמת,חת
למקום כתיב,ת האותיות של הסימן, שמתוד הנח,ה זו נמצא הסימן מכוון עפ"ר
כנגד פיסקאות המשנה, או מקומות הפסק אחרים, כרשום לעילי. בהתאם לכד,

הטימן והכתח ברף א, 3 רשומים, בגליון העל'יון מעלו ,מקום השורה הראשונה,

הפותחת בפיסקא יימתני' : כלומר, ," הם, בפינה העליונה והימנית של' העמוד.
הסימנים לא בכתב,ו ביחד עם כתיבת, כה"י, שהרי יש ביביהם הברלי דיו ,ועט.

סגנון הכתיבה בסימנים דומה מאד לזה שבכ' J ", וב,כל,זאתיש ב,יניהם הבדל 'i ם
בפרטים; המ,עלים את, הסבירות ש,הסימניםנכתבו ביח אתרת 81 • 

מן הרברים רל'עי!ל עולה שהסימנים היעת,קו מכ"י אחר. ייתכן שמבקור היסבו
הסימנים באופן ברור לת,תילת פיסקא וכדומח, ומ,קום הסבתם טושטש במ,קצת

ע"י ההעברה, כבסימנים שברי"ף וב,מרדכי, המהווים אף הם שיטה רומה לש
חלוקת הספר.

הרי ליפנינו שיטה מסערית שלח,לוקת מסכת שלמה, הקידמת ביידאי כשבים
רבית לציוני הדפיס שלרפו b .ויניציה ואילי עדו יימצא הד לשיטה זו בכתבי-

די א,תרים, או בדבר," חכמים שציינו ליפה. מכל; מקום, לע'ת עתה מצ,אנר שריד
בוסף לשיטה זי במ,סכתין ובפרקין. ב,כ"י (אר,ה sג עליו ל~עיל'), ע,לי יד המשנה

השוכר את הפרה לתריש בהר שבדף פ רע"א, כת,וב בגליון סה. : המספר מתאים
ממש למצופה מתוד כי"ק, בו נרשם ס,ימן ס' לדף עג ע"א, יסימן ע' J א לרף
צה ע"ב. הרי שאין שיטת הר,י;שום '"ח,ידאה לכ"" רידן, והיה ל,ה מהלכים בין

הסופרים בני ספר.ד

יא,ות 31 אי בסימנים כתובה בסגנון המי'וחד של א' שבכהווי, אלא שבכהווי כעין קץר

בראשה, ואינו בסימנים. זנב הפי חוזר למעלה בכ"י בלבר. הביל גיול באות טי.
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i ~ 

I 
~ ~ 

ס"פ=כ"י ס,ט. פלוריאן, 127 • Stiftbibliothek XI 
שני דפי קלף, שרידים מכ"י גדיל, המשמשים כיום דפי מגן לכ"י, לועזי, אדת

בתחילתו ואתד )א( נסופו צויינו .)ב( ברשימת לווינגר-רות והתכרו , 1 אגב
תיאור בקטלוג '''הכ של טשרני א=ב"מ • 2 סז ע"ג - סט ע"א(בתיסור). ,ב=זע
ע"א - עת ע"ב (בחיסור).
שני טירים לכלי עמיד. כיוס שורית 20 ,בעמודה, ולפי כמות ,הטקסט התסר היי
כ 40- שורות בעמו,ד כלומר, הדפים נחתכו לתציים, ובידיבו החלקים העליוגים

ב,לב.ד ,הדף כיום 29X21 .ס"מ רותב הטור ס,יימ. 11 ,ל'פח החישוג ,היו מדמי ,הדף
המקורי ס"מ 35 על ס"מ 42 כ"י ! המקורי חיה, איפוא, בממדלם מונומנטליים.
אות~ות גדולות מרובעות,. א'ף שאין הכתיכה בסגנון האשכנזי הידרע ןמרמאהו
הכללי אינו נבדל בגדולות מכתיבה ספרדית, ייתכן ריש בו פרטים קטנים המתקרבים
לסגנון 'האשכנזי S ~ועשו להיחשב כפרוטו-אשכנזי (ואולי הוא מאח,ד מא.זרר.י-הגבלו

של התחום האשכנזי אין * 3 המשניות כתובות בין סוגיא לסוגיא, כי אם פסקאות מהן·
כתיב ו'גירסאות. א'=אמר, תמיד לי=ליה, • 4 תמל.ד בדף עז i ,ע"א גירסת הדפוסםי : 

ייואימרו פועלים", וכגון זאת בשאר בוסתים D • '''ככה ייוא]ימרדי : פועל i ", גירסה
המוכיחה את גזרת המ,ל,ה (אף כגירסה המקובלת) שמרש מרד 6 • 

להל'ן דוגמת גידסה המהווה מעין חוליה חסרה, ומאפשרת הסבר לגירסת אשר
הנוסח,ים שלפנינו.

א. ,מהו דתימא מצו אמרד ליה לכ מ פיי ס; יגן אדעת,אדטפת לן אאגרא
(עז  .)א"ע

ג . ten in 6sterreich ... Teil II B, von D. S tי Die Helbraischen Handschrl 
Loewinger und E. Roth, American Academy for Jewish Research, New 

107 . York 1973, P. 99, No . 
2 , 1871 A. Czerny, Dl'e Handschriften delr Stiftbibliothek St. Florian, Linz 

61 . p . תדותי לפריפי דיברגר מסט. פריריאן על תשובותיו לשא,לותי.
הירן 3 הא,צמערת של השי תל,ייה אוינה מחיב,רת; חרטים המ' לפעמים ניטה ל;המשין

קצת לקראת סיף הרגל השמא,לית. יש כחצי האית מי למיליי שורה (השוי בית-אריה,
קוייקי,לוגיה, עמי יש .) 89 שכיתב חצי אי בס:מין לשי אי ל' שאחר~ה, וחצי שי

בסמון לאי, הכל במימחיית אומנותית מפיתחת. היעתק ;'"הכ אילי באחד האיזורים
שעמדי בהשפעת א,שכנז, כגון צרפת אי איטליה. יראה בהערה האבה.

מי * 3 בית-אריה מאשר תיאור זה. לדבריי יש כא·ן כנראה כתיבה איטלקית קדימה,
בתקופה שגדיל הימ.לון עם כתיבת אשכנזית (ומעט חימר השארתי ככבת מר,יבע נמצא).

קיים כנרא,ה ל'כ"י רייכלין של י,נביאים,' שהועתק בשנת (עי' 1105/6 מ' בית-אריה,
ייכ"י קאיפמן של המשנה - מצואי וזמנו", קיבץ בי, עמי ישם , 99-84 עמי על 88

שבירת אותיות אמ"ש דוקא בין המעתיקים האיטלקים הקיימים, שם בענין סדפי
שורות). אף הכתיבה בקנה מעידה על מוצא איטלקי. דיגמת אית אי שבכאן נמצאת
בכתב הפלימפססטים.

ודימה 4 שהוא הקציור הקדים, יהשידה ס.וקיליף, שרידים מב"ר, עמי 8 • 

עיילעיל 5 עמי הע' 24 91 • 
וכן 6 שיערתי בהרצאתי (ראה לעיל עמי ע"פ ) 5 הרא' i ש יעו,ד טרם ראיתי כ';י זה

וגירסתי. [ירי עתה מאמרי בספר הייבל לכבי פרופי ע"צ מלמד].
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.שמא יהודה פרידמן שיירי כתבי"יד קדומים למסכת בבא מציעא

(ליתא.). . ה  Sג lג

כי ." פייסתיבן. ס"פ . 
כיפייסת . לן. פ מא

ב . "

כי' פייסתנן ר .>ןל;
א

כי, 'פייסינן ר ; ' , 
כי ובפייסינן. ש

ואילר בהמשכרשל דיברר זה אלה הן הגירסארת למקרם המסרמן בקר : 
אד,עת,א .~. . .ב' דט,פת לן אאגרא ,ק,מ"ל דאמר ל'הו א,דעתא דטרחנא

?כו בגאילה ושתהי ,אב " ,,'.,-.----
(ודתא~. ה פ lג מ ,ו ף א ש

פייסתין, פ'יסנא לנו.  Sג

'בענף , ה- חסר lג עביין פירס כליל, ומכאן שאותה לשון לא היתה בעיקר .הגמרא,
אלא תוספת פירוש האי, הבא,ה נעבף מ-פ. וכדרד תוס.פת פירוש, מקומו .ברד,ד
,כפי שירצא מסימן ב' וגירסת כ"י כ: s . ללשון זו שתי צורות 'ת,קינות פעל : בזמן
עבר 'עם 'נינוי נשוא חבור (כ"י ס"פ פייסתיבן), : ,או בכינוי בשוא נפרד (פ'יסת

ו.ן).שאר הצורות פחות תקינות i , וכאי'לו.בונרעת ,מפתרון .לא מדוייק של'  . . , t(ןצורה

ע!ב כינרי חברר. כמרבן, תרספת "לן" בכי"ר בן מירתרת. גירסת כי"ו. א' נרצרת
כנראה מתפיסת הסופית בצררה המחוברת כנושא "ןנ-" רלא בשוא, וע"י כד

כשמטכינןי הנרשא תהליד .""ת""' 'זה בא על יישכלולו" בגירסה המרפיעה
*רפיסיםנל I בד (הריה, מן ,הסתם ,בנין אתפעל, פעילה תו,זרת, והנושא הוא שוב
'אף,נשרא).

~צ;רה. .' שבגירסת כ"י ס"פ בסיו או (כמו גירסת בסיו Sג ב) עם כינרי iר :i וו,היא
$:(חות דייעה מבחינה לשובית (ולכן ,א,ולי מקורית ,כענף ופת ,)ה,ז j רובה ג.רם

:להתפתחרת הנ"ל'. הכתיב מלא יו מחז.ק ביקרד בח I יויק לס,לומת -ז;ו גכוף שבי; זכר)
;:שבאה עם כינרי חבור דיגמת , 7 חנקנה בעברות, ולא בקמץ כבסורית;
ההגהות על הגליין רכין השיטין הן בכת;וכה ביב~בית אש,כבזית. הן ןגשל:מיות'
·חסרונות בכ"י ,ואף , כמקרם שהגיר,סה ככ"י מק,רית והת.וספת שלהמגית היא
,תוספת לשון ;הסכר. יכן ב,גל'יו,בית דבין השיטין' כתיכה לטינית רהוטה (צפופה

~ותר . 'בד:ף האחרון). רק במקרמות מעטים מאד עוברת הכתיבה הלט'ני,ת בכייין
הירצרזררית ישרה, על ההגהות שבגלירן, (כעין פלימפססט). מתיאירו של טשרני

,משתעמ שכתיבת לטינית זו בכתבה לאחר שצורפו הדפים 'לאותו כ"י לועזי,
" ~ iI ריכת"'ב,ה ,זו מופי,עח באשר מקומות' באותו כ"ד, .האמיר, להיית מן המאה הט"י.

" 1 ,' : 

[וראה עתה ב"אחרית דבר" על קטע נוסף מכ"יזה].
-. ~ .' : ,;'': . 

מרגלריס 7 " בדקווקי, סעיף ל"יאס, ; 41 עמו עלקורות , 235 גירסה של כיבוי ח'iכר אחר~'
עי' מ"ש: פרק, עמו העו 381 ה
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,שמא יהודה פרידמן שיירי כתבי"יד קדומים למסכת בבא מציעא

(ליתא,). ה  Sג lג

כי פייסתינן. ס"פ.

כי פייסת לן. פ מ ב "א

כיפייסתנן י .>ןל;
א

ני, פייסינן ר' ~ , 
'כי ובפייסיבן.  ,ש

דאילי בהמשכי של דיביר זה אלה הן הגירסאית למקים המסימן בקי : 
אד·עת,א .~. .ב' דט,פת לן אאגרא ק,מ"ל דאמר ל'הו א,דעתא דטרחנא

לכו באכילת ישתיה ----.-
 בא",:

(ליתא). ה ןפ lג מ ,ו יאש

פי'סתי,ן פ'יסנא לנו.  Sג

'בענף . " ה - חסר lג עביין פייס כליל, ומכאן שאיתה לשין לא היתה בעיקר ,הגמרא,
אלא תוספת פירוש היא, הכא,ה כעגף מ-פ. וכדרד תוס,פת פירוש, מקומו ביד,ד

,כפי שיוצא מסימן בי וגירסת כ"י כ: s . ללשון זו שתי צורות תקינות פעל : כזמן
עבר עם 'נינוי נשוא חבור (כ"י ס"פ: פייסתיבן), או ככינזי בשיא נפרד (פייסת

?ז).שאר ,הצירות פתות תקינות, וכאילו,נובעות ,מפתרון ,לא מדוייק של' ד;צורה
עם 'כיני' חביר. כמיבן, תיספת "לן" בכי"י בו מייתרת. גירסת כי"ו או ניצרת

כנראה מתפיסת הסופית בצירה המחיברת "נןוו iו בנישא ילא בשיא, יע"י כד
ב,שמט כינוי הנישא תהליד .""ת""' 'זה בא על וושכלילי" בגירסה המיפיעה

~רפיסיםבל I כד (הייה, מן ,הסתם, ,בניך אתפעל, פעולה 'חוז,ית" והנושא הוא שרב
אף ,', גשיא).

';:דצורהשבגירסת " כ"י ס"פ בסיו או (כמי גירסת בסיו Sג ב) עם ,כיניי חניו, היא
,~rזרת ידועה מכתיבה לשונית (לוכך א,ו?י ,מקורית ,בענף ופתרונה ,)ה,ז ג,רם

:ל~נךפתחיjן הב"ל. הכתיב מלא יו מתזקביקיד בח I יד'יקלס,יומת -נ;ן גכוף שבי; זכר)
כשבאה עם כיניי תבור דיגמת , 7 הנקבה בעבדות, ולא ,בקמץ ככסורית; , 
ההגהית על דגנליון וביך השיטין הן ככת~בה בינרגי'ת אשנכזית. הך משלמיות
"חסרונות בכווי, ,יאף במקום שהגיר;סה בכ"י מקורית והת,וספת ,של המגיה היא

"תי Q פת לשון,הסכר. וכן בגל'יונות ובין השיטיןכתיכה לטינית ,רהוטה (צפופה
~ות~ . 'כד:ף האחרון). רק, במקימות מעטים אמד עוברת הכתיבה הלטינית, ככיוון

הייצרזייית , ,,' ישרה, על ההגהות שבגליון, (כעין פלימפססט). מתיאורו של טשרני

,שמתמע שכתיכה לטינית זו נכתב,ה לאתרשצודפוהדפים 'לאותו כווי ל,ועזי,
~ייכתיבה ,זר מרפד,עח כשאר מקומות באותו כ"י, האמור ,להיית מן המאה  , ;',הטווי.

[יראה ,עתה ב"אחרית זבר" על קטע ניסף מכ"יזה].
'. . ;.~ . 

מרגלויס 7 : כדקדוקו, סעיף לו,יאס, ; 41 עמי עלקורות , 235 גירסה ,של כינוי חרבר אחר,'
עיו מ"ש: פרק, עמו תעו 381 ה , 
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שמא יהודה פרידמן

אחרית דבר 1 

י IIכ שני • 1ג הקונטרסים מכ II י שחוברו 1ג יחדיו בזה (ב II מ ע א- IIע פה ב) IIע מתון

כ II י ישן מארץ בבל, מציגים לפנינו בפעם הראשונה טיפוס של י IIכ לתלמוד שכתיבו
דומה או זהה לכתיבים המיוחדים מספרות הגאונים, הן לארמית והן ללשון חז II .ל

הדמיון לה II פ בולט. וכן ,לכתיבים בשו II ת של הרכבי, ועו,ד ומקצתם נמצאים גם
בספר המצות של עני נמסרים . 2 בכתב-לד זה כתיבים עממיים הרבה, כגון "זבא"=זבן,
ועו,ר כ.לוטיפת העיצור האחרון, כפי שהיה נהוג בדבור בתקופה קדומה בטיפוס . 8

השליט והידרע של כתבי"הי,ד הוחלפו כתיבים אלה בכתיב התקני. רכשם שנשתמרו
כאן צורות עממיות, כן נשתמרר הרבה צורות תקניות קדומות, הן בארמית והן בלשון
חז II ומהוה ,ל כ II י איפוא, 1ג על כתיביו ונילוודיו מקור , 4 ן:ןשוב ללמוד ממנו כמה

פרקים בתורת לשון בבל • 
ומתברר דבר מענין, שכ"' בבלי זה מרבה בכתיבים שנחשבו עד כה כתיבים ארץ"

ישראליים מובהקים, כגון ה' לסמן a בסוף תיבה, כן=כאן, מן=מאן, רב חונא=רב
הונא, ועוד כיו II .ב ויi.ס, שבמחקר לשון חז II ל ,נקראו צורות מסויימות ארץ"ישראליות"
בגלל שלא היו ידועות מתון הבבלי בדפוסיו , 5 וכתבי"היד העיקריים. ועל ידי הגישה
הזאת באה "סברה שהבבלי, מעצם מהותו, ספר ספרותי היה, שאין נמצאים בו

הכתיבים העממיים והעתיקים של לשון חז II ,ל ושהיו אלה בארץ ישראל בלב.ד וכאילו
כבר מתחילת דרכו השפיע הבבלי בהשכחת כתיבים אלה ומכאן . 6 היה נובע דבר
אהר, דהיינו, שאי אפשר לומר על כתב~יד הכולל כתיביםארץ"ישראלים מקוריים,

שמבבל הוא, ואפילו יש באותו כתב-יד תכונות בבליות מובהקות, כגון ניקוד בבלי,
היתה הסברה לומר שבכל זאתעצם כתב"היד מארץ ישראל, אלא שנוקד בבבל 7 • 

ובמקום שאין' תיארר זה מתאים, הועלתה הסברה שפעלה השפעה ארץ"ישראוית
מידית כגורם לתכונות האלה,' כגון שאחד הספרים שהעתיק ממנו הסופר הבבלי היה

ג ביןדברי הטכום,הובאו פרטים, שא,מרתי להוטיפם אחר טדור המאמר בדפוט.

הרכבי, 2 לקוטי קדמוניות. לצורת ייחזונן" שראינו כאן, דוגמאות רבות שם, כגון ייקרונן",

ועוד הרבה.

בודאי 3 היו בתקופת הגאונים גם טיפוסי כתבי"יד לתלמוד שהיה כתיבם יותר ספרותי

יפחות עממי. והשוה קטע שקדמותו ניכרת, הן מגרסותיו והן ,מכתיבו (במאמר'<, תרביץ

נא), אבל אינו שייו לטיפוס העממי שלפנינו, ורבים,כיו"ב.
תיבות 4 רבות נוקדו, ואף בניקיד יסודות עממיים, כגון המרת קמץ הסטורי בפתת, היומה

לתופעה שבה"פ ובמבטא בני תימן (ובניקודים שבספר המצות לענן, מהדורת הרכבי),
ואף מרתיקה לכת מתופעה זו שבאותם מקורות. על מבטא במסורת תימן, ראה עתה

ש' מורג, ייעל רקעה של מסורת הארמית הבבלית של עית תימן ובירור שתי סוגיות
במסורת זאת", מתקרי עדות וגניזה, ירושלים, תשמ"א.

ויש 5 שנכללו בתוכן אף צורות שאינן שייכות דוקא לטיפוס י IIא מסויים ידוע (כפי
שהעיר מ' סוקולוף, שרידים מב"ר, עמ' ואפילו ,) 26 צרות ב ב ל יות עתיקות.

:ראה 6 לעילהע' , 52 • 
הע' 7 55 • 
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שיירי 1/ כתבי"יד קדומים למסכת בבא מציעא

ספר מארץ ישראל, או השפעה אחרת מסויימת מארץ ישראל וזאת . 8 מתרן הנחה
שמן הנמנע לומר שתכונות אלה נובעות מן היסוד הבבלי שבאותם ספרים, וממסורתו.
לאור ניתוח לשוני של י IIכ מן , 1ג ההכרח לעשות שינוי מסויים בתפיסה זו. בתקופת

,הגאונים, היתה מסורת לשונית קבועה וברורה ככבל, שהיתה אמנם בבלית מובהקת
בהרבה תכונות, אלא שעוד שמרה בדייקנות על תכרנות אחרות, הן בארמית והן

כעכרית, שי.שכמותן בספרות ארץ לשראל, ועליהן היתה הנטייה לומר שארץ"
ישראליותמובהלוות הן' אשר . 9 לתמונה השלמה, עוד כמה בושאים צריכים לבירור,

ביניהם הסוגים השונים של כתכי"יד תלמודיים כתקופת הגאונים ייחסם ההדדי,
לשון מקומות שונים וציבורים שונים בבבל, מהות לשון 'מסכת נדרים והמסכתות

הדומות לה, לשון גאונים ולשון תלמו,ד וימים ידברו.
כתי כ הכתיב . 10 כה' סופית בשמות המספרים הודגם לעיל י IIע II תלתה 11I1 . על

זה יש להוסיף בסורא ... " : אזלן ארבעה, בכפרי אזלן שיתה ושקיל .•. חמשה
ונישקול שיתה ••• " ) F , דף א, 1 מ IIב עג בכ"י .)א"ע שונו כתוכ ייהכי השתה",
"השתה" ) F , עII י II השתא II (. בקשר לה' סופית המזדמנת כלשון ההשבעות היהודיות,

יש ,לציין הערתו של מונטגומרי (שכבר הכיר את התופעה בלשון ארץ ישראל)
, 12 The phenomenon is unique in late Eastern Aramaic וכפי שראינו, גם

כניב התלמודי ישנה. כן מקפיד סופר כה"י לכתוב ה' בסוף תיכה לה' מופקת של
כינוי יחידה חביר אסברה : לי, אמרתה. לפעמים אין ההבחנה ודאית אם כינוי או
ידוע היא "טעמה : דכתב ליה II עז) "למאי ,)ב IIע דסליק אדעתין מעיקרה". 18
אילא ;אמליה )אלא=(' (=אמר ליה) ;כתיבים מלאי א' בארמית; ay בסוף תיבה

'יידהאיי II ,(דהאי=) II כתנאיי II (כתנאי=) ייהוה ; שדיי בני חולדה" (=זרוקות, פה
וכן .)א"ע בעברית : II מאמתאי II ,(מאמתי=) יימעותאי II .(מעותי=) כאיזצד (=כיצד),
שמה II ,שמא=) תמיד) אבה (=אבא) ;תלמיד חכמין. פלני, כגון: "איש פלני

במקום פלני" ) F , בII מ עה ועו.ד ,)ג"ע ביקוד מוהר : i2 יהו למיחדשיה ; 14 , 

I 
I 

הע' 8 ה 5 י במקום 9פורמליים אחר (מאמרי יישלש הערות"), עסקתי בלשון הארמית שבהקשר ם י י
בבבלי ועל פי אותה תופעה ואחרות תיאר מ' גושן"גוטשטייז את מכלול הארמית ה הוד ת
בבבל 'ושמירת יסודות מערביים בה (ספר ת"א גינזברג, ארץ ישראל תשליית, , 14 עמ'
-186 ; 18 ; 179 " 176 . JNES, 37, 1978. pp (, הדברים שבכאן, אף שאינם הפעם ב~תי

לשונות אתת בצד תברתה, שייכים גם הם לאותה מערכת כללית של תופעות לשונ ות
אצל יהידי בבל, הדומות לאלו שבא"י.

ציינתי 10 אצל כמה מן הכתיבים שהם מופיעים תמיד אי ,"'כב שציינתי מספר ההקרייית,
יאם יש כתיב אחר. בכתיבים שלא ציינתי כ,ךהכוונה להדגים צורית כתיב אופייניות,
אבל לא לומר שהן בלעדיית בכ"י לאותה מלה. רשמנו ייחיס ושלום", אבל (ע"י צירוף
קטע F באתרונה ראינו) קיים גם ייחס ושלום". (לכתיב השם, יש להוסיף שבקטע F 
יש הזכרה בי' אתת עם סימן, ראה לעיל לכ"י הע' , 1ג 6 (. 

ראה 11 הע' יכן . 21 ,* 20 כ"י ע"ז (מהדו' אברמסין), עמ' שו' , 102 8--7 • 
12 J. A. Montgomery, Aramaic Incantation Texts from Nippur, Philadelphia, 

. 1913, p. 29, q.v . על נוסת השבעה שכולי בה', ראה - G. Scholem, Jewfsh Gnos .. ~ 
90 . tlclsm,' Merkabah Mysticism, and Talmudic Trodition, New YOTk, 1965. P 
יכן ספר המצות של ענן, הרכבי, לקוטי קדמוניות, עמ' בהערות. , 69

עי' 13 בכר, עמ' שד"ל ; 149 ,עמ' 69 • 

השיה 14 לעיל ע"י הע' 94 • 
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בקשר לצורות הבינוני רבים לפעלי ל II י דננו לעיל בביצוע ay / o'y לדו-תנועה
ay קאני) וכיו II על .)ב זה יש להוסיף ולציין (באות שפתית) הכתיב מוי במקום
מיי בירושלמי .)םימ=( קטע גניזה : II מבועין דמוללןן (סנהן ו, IIפ כג ג) IIע הדוגמאות . 15

למבטא הנ II ל כוללות מלים הזהות לצירת II קטולןן (יכפי שמעיר לי מן סוקולוף). . 

ברם די במכלול הצוריתל של במדגמנו להצביע על השפעה אלנולוגלית למבטא זה ..~ 

J 
בצורות שונות, והרי בפע י II י בכ II י דידן התופעה ברורה. ע מכ.כן - חזונן, יש

להוסיף ציון לדוגמאות של הכתיב הבבלי העממי של ון במקום קמץ 16 • 

ציו נ ישי נ ויי ג י רסא ו תבת ו ד כ ת ב - היד • II אII ר נחמן בר יצחק בדבר

I 
 . ~;~:~ו~;~~נ י~~~;ס~;~ו:~~ו ~~ר,:גו ~~ה,~כ: ~~~~~נ~~ל~:~( ר~ל:~:~ר~~ו ם~~א~~
ואילו בכי II פ ובכי II מ נאמרת הממרה בשם רב פפא. והוא מן הסוג של שינויי גירסאות

שמרוחק מטעויות, ודומה ממש לשתי מסורות מעין איכא יאמרי (ובזה, כבמקומות
אחרים, מהווים כי II פ וכי II מ ענף מסירה מובדל ומיוחד בכ .) 18 II י אמ II : 1ג I רב נחמן

בר יצחק ) B (. ברם מעל תיבת נחמן כתוב בין השיטין באותיות קטנות : II ,פפא;ן
ציון לגירסה השניה, הידועה אף היא באותם חוגים. כיוצא בזה, בדף עה  :ב IIע

II שמשימים משה רבינו חכם יתורתו אמתןן. כזה בכל הנוסחים וכן , 19 הוא בתשובת
גאון וכן , 20 בכ II י משימין II 1ג משה חכם ותורתו אמתןן ) F , ולין תיבת II .(רבינוןן ברם

מעל חכם כתוב : II טפש II , ומעל אמת כתוב II פלסת j רL ן ואין . 211 כגירסה הזאת בשום
נוסח אחר של בבלי, אבל היא כמסורת שבתוספתא : 11 . הם .• מתחייבין שהן עושין
את התורה פלסטר ואת משה טיפשןן (ב II מ ו IIפ הי II ז ;ירושלמי ספ II ,ה י י) IIע 22 , 

ואילו בגירסה האחרת לשון נקיה היא ועוד . 23 קצת ציונים אחרים בסגנון הזה.

מיעסיס, 15 ייקטע של ירושלמי סנהדרין", תרביץ מו (תשלייז), עמי f57 . בכי II ל וד/יו: דמיא.
וכן במקבילה חגיגה עז ע"ד: דמיי (כזה כי"ל, ד/יו, דן קרוטי, אלא שבירושלמי עם

פירושים, הוצי גלע,ד יידמוי"!). ראה יאסטרוב, עמי דלמן ; 741 במילונו, עמי (ערכי 227

המלונים צריכים בדיקה לגועם, ראה f Research ס M. Sokoloff, "The Current State 
166 . n Galilean Aramaic", JNES 37' (1978), p ומענין .)ס לשער אם דבר זה משעיע

אף בכינוי החבור של גוף ראשון לשם ברבי.ם להשוותו לגוף שלישי. באותו קטע: ייכגון
אנה דמן יומוי לא צליית מוסעה" (שם, עמן וכ ,) 54 II ה הגירסה בשאר הנוסחים, ועירש

בפני משה: ייומימי לא התעללתי .•. ". 
16 89 . C. Gordon. Archiv Orie'ntiilni 9 (1937), p . שן מורג, העברית שבעי יהודי

תימן, ירושלים תשכ II ,ג עמן ש' ; 104-100 שרביט, ייהעדר ניגור בין קמץ לחולם ובין

סגול לעתח (בנתב יד שהגייתו בבלית)/,; סער זיכרון לחנון ילון, עמן 559-547 , 
והסערות שם.

סער 17 המקצועות, רי II ,ף רש II ,י עסקי הרא II .ש

על 18 דוגמא זו והנושא כולו במאמרי הנ"ל בהקדמה, הען 1 • 

בכי 19 II פ תיבת II אמת'ן נוסעה בין השיטין ביד אחרת. בהגדות התלמוד: II שמשימים משה(!)

אמת ותורתו אמתןן (מעין הסגנון בב"ב עד א IIע סנהן = קי א IIע וע"ב, והמקבילות

במדרשים, וממש כד בתנחומא קרח סי' יא תנן = בובר, קרח, סין וראה .)]בכ[ להלן.

אסף, 20 תש II ,ב עמי 129 • 

התצלום 21 בעמן 8 • 
ואף 22 שם לין תיבת II './רבינו

על 23; הקבלת המקורות, ולשון נקייה, ראה דברי הגר II 'ש ליברמן, Hellenism in Jewish 
, 39 . Palestine, New York, 1950, p. 34, p . = יוונית ויוונות בארץ-ישראל, עמן 174 , 

העי 39 • 
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בין אם הציונים האלה נכתבו י IIע הסיפר אי אחר שמא , ,24 אופיים, ואופן כתיבתם,
מראים שלא לשם תיקון טעות נרשמו, אלא לשם קיום שתי מסורות, בחינת איכא

ראמרי והלכד , נימרינהו לתרורייהו 20 • 

כ II י קרי מ ינה י IIכ • ספרדי, שיחייו הביבליוגרפי בשיטת מיספור רץ לסוגיות
התלמוד, בצורת סימני אותיות, עליהן קישוט של כתר. שריד לשיטה הזאת נמצא

גם בכ II י בכי/יק . 3ג יש סימוכים לכד שהסימנים הועתקו מכ II י אחר. נמצאני קובעים

שיטה זו לשלשה כתבי-יד לפחית, ובודאי היתה היא מסורת חכמים ידועה בספר.ד
גירסותיו של כי II ק מתאימות במידה רבה לכ II י המבורג (הועתק בג/ירינא, ד II א

תתקמ II ויש ,)ד שההתאמה מוסיפה לגירסות כי/יה חזקה של ענף מסירה מיוחד
(ספרדי), במקום שהיה אפשר לראות מקצתן מקודם כגירסאות יחידאות של י IIכ

זה בלב.ד
על קטעי כתבי-יד עבריים בקרימונה ראה עתה מאמרו של פן פימאגלי אע . 26 II פ

שריב דפי כי II ק פירקו מחלבורם (וכן אין התצלומים מכסים כל היקף הדף) 27 , 

אפשר לבחין שהדפים ו 5 12- (שהטקסט רצוף ביניהם) מחוברים, והיה הקונטרס

איפוא לא פחות מ 8- דפים שהוא , 28 ההרכב הרגיל בספרד 29 • 

כ II י ס II בין •פ קטעי כתבי-היד שהוצאו מכריכות ספרים בהונגריה, ותוארו י IIע
אן שייבר יש , 30 קטע אחד לב II מ (עמן מסן , 208 ל IIכ , 94 Pecs (, שתצלום ממנו

הובא בתיד הספר (עמן ומשם ,) 350 נראה היה לי שהוא שייד לכ II י פ, IIס ואכן כד
מתאשר אף מן הדפים האחרים שבדקתי (ראיתי תצלומים של עמודים). 3 לפי
רישומו של שייבר, כולל הקטע מ IIב צב ב, IIע צז א_ע IIע II ,ב והוא כתוב על קלף.

אף כאן נחלק כל דף מכה II י לשני חלקים שוים (כמו י IIכ I'b וכאן ,)פ יש בידינו
החלקים, העליונים והתחתונים של הדפים, שוררת 38 לטרר, אלא שכיום עוד חסרים

הם כמה שורות (אולי נחתכו שוב כשעובדו לחברם לכריכות). ולפי החישוב, היו

תיקונים 24 במקומות אחרים, שהם ביד אחרת, ודאי, נכתבו בגליון, ולא בין השיטין, אפילו
למלה אחת. וכן, במקומות שהסופר תיקן טעות של ודאי, מחק על ידי קו או נקו,ד ואילו
כאן לא מחק. הגירסאות שבין השיטין נכתבו בקולמוס יותר דק; כקולמוס הניקוד

(ראה לעיל), ואפשר שנכתבו בשעת הניקו.ד עפ/יר הכתיבה בין השיטין נוטה יותר
לרהוטה, וכעת מצאתי בכמה מקומות דמיון של ממש לסגנון כתיבת גוף כה II .י

השוה 25 במבואו של אלבק לבראשית רבה, עמי ובמבוא , 107 של אברמסון לכ"י ע"ז,
עמן XXV • הציונים בכ II י באים, 1ג בלי אותיות ס"א וכיו"ב.

ייכתבי·יד 26 עבריים בספריות איטליה הצפונית", איטליה ב (תשמ/יא), על קרימונה, עמן
חלק 73-71. מן המספרים שלנז שייר לטווח המסערים שהזכיר שם, ובודאי נכללים הם
במדור: ייכתבים רבניים שונים/', וע II ש על אוסף הקטעים כולו. בעמי פקסימיליה 97 של

נוסח התלמו,ד בלי הסיי, של י IIכ קרימונה זה. . 
ראה 27 לעיל כי"ק, העי 23 • 
דברי 28 תודה לד"ר ין וולף, ממפעל המשנה, שקרא מאמרי והעיר לי על כר, וכן הביא

לתשומת לבי את המאמר הנ"ל (בהעי 26 (. 

בית 29 ·אריה, קודיקולוגיה, פרק גי.
30 A. Scheiber, Hebriiische Kodexiiberreste in Ungarliindischen Einbandstajeln 

1969 , in Hungarian). Budapest (. תודה וברכה לידידי פרופי מ"ח שמלצר, סערן בית
המדרש לרבנים באמריקה, שהביא רישום הקטע לשימת לבי, וסיעני רבלת בהשגת

תצלומיו, וכן בהשגת תצלומי כ'/י ס"פ.
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כ 41- שורות בטור המקורי (כככ"י גם .)פ"ס סגנון הכתיכה דומה ממש, ואף כאן

תיבת "אמר" נכתבת כקיצור ייא'", : בד"כ. פיסקה קצרה מאד מן המשנה ?פני

הסוגיות (כמו בחלק .)פ"ס '''כב של תחילת פ"ח שנשמר, רשומות משניות, ובודאי
של הפרק כולו באו כראשו.
אף קטע זה היה בכריכת כ"י פילוסופי לועזי מן המאה הט"ו, ושני הכרכים, שהיו

בודאי כמקום אח,ד הגיעו, עם קטעי התלמוד שבכריכותיהם, ?שתי הערים הנ"? 81 • 

דיין כגירסאות שבשיירי כתבי-יד אלה יבוא עם דיון הסוגיות לב"מ פ"ו ופ"ז.

[זה 31 עתה קבלתי תוספת תצלומים מכ"י ס"פ, הכוללים אף ב"מ סז ע"ב - סט  .]א"ע
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קיצורים

נוסחי כב,א מציעא

א - כ"י אסקוריאל G-I-3 
ה - כ"י המ:כורג 165 
א
ו - כ"י ,וטיקד 115 

ב

ו - כ"י וטיקן 117 

מ - כ"י מינכן

פ - כ"י פירבצה

ש - דפוס שונצינו

ד"פ - דפיס פיזרו
ד'/ו - דפ,וס ויניציא

סימנים

ב - קריאה קזקה
.] [ - תסר

-] [- - בגליון
) < - בין השיטין

קיצורים ביבליוג,רפיים

אברמסון, מס, I ע"ז - אברמסון, Iש מסכת עבודה זרה, כתב יד ב.ית המדרש לרבנים
כניו י,ורק, ביו יורק, תשי"ז.

ענייבית ,~ - הנ"ל, עביינית בספרית הגאונים תשלייד.
אפשטיין, דקדיק - י"ב אפ,שטיין, דקדוק ארמית בכלית, תל-אביב 1960 . 
הער.ית- , ," J. N. Epstein, "Notes on Post-Talmudic-'Aramaic Lexicography 

299-390 . JQR V (1914), pp. 233-251; XII (1922), pp . 
מ,ביאלני'/ה ,_ (מל בו I /ה( - הנ"ל, מבאר לנוסח המשנה.

מביא , לפיה"ג - lbid., Der Giion'ische [(ommentar ••• Ein[eitung, Berlin 
1915 . 

פיה"ג ,- - הנל", פירוש הגאונים על ספר טהרות, ברלין תרס"א-תרס".ד
בויארין עיצורים , - D. Boyarin, 'The LOS8 of Final Co,nsonants in Babylonian 

103-107 . iatl'c Linguistics 3 (1976), PP ~ Jewish Aramic', Afro . 
פתח , וקמץ - lbid., 'On the History of the Babylonian Jewish Aramaic 

. ) 1978 ( 37 Reading Traditions -The Reflexes of *a and *a', JNiES 
141-160 . pp . 

בית-אריה, פאלימפססט מינכן - מ' בית-אריה, I פאלימפססט מינכן: שרידי גמילה מלפני
,המאה חשמינית', קרית ספר מג (תשכ"ח), עמ' 428-411 • 

קודיקולוגיח ,- - 1,976 M. Beit-Arie, Hl1<brew Codioo[ogy, Paris . 
ככר- ' 145-151 . W. Bacher" 'Talmudical Fragments', 'lQR, 0.8" IX (1897), pp . 

כן"אשר, דקדוק - מ' בן-א.שר, 'דקדוק הפעל 'הארמי חלכות Iב פסוקות', לשובנו לד
ע,מ' ,)ל"שת( לה ; 286-278 (ת:של I אt(, עמ 35-20 I • 

בן"חיים צורת הכיבויים - ז' בן-חיים, I צורת הכיבויים -ה ,ת" ,,- במסוררתיה של  T T T 'הלשון

העברית', ספר שמחה אסף, ירושוים, ת:שי"ג, עמ' (ובקובץ 66--99  .)'א
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גינזברג -, ,' H. L. Ginsberg, 'Zu den Dialecten Talmudisch -Hebraischen 
413-430 . MGWJ 77 (1933). PP . 

דימיטרובסקי, שרידי בבלי - ח"ז דימיטרובסקי, שרידי בבלי, שרידי גמרות והלכות
הרי"ף שנדפסו על דיי יהדוי ספרד ופורטוגל לפני ,הגירוש וכדור שלאחריו,

עם מבוא ביבליוגרפי היסטורי, נויארק תשלייט.

דלמ;ן - 1905 . Aramiiisch, Lei'pzIg ~ an, Gram. des .. Jiid. -Pa aנlm G. D . 
הנמך, הספרא - ג' הבמן, 'למסורת הכתיב של כ"י הספרא המנוקד', ספר זיכרון לחנוד

ילון, רמת"גן תשליי,ד עמ' 98-84 • 
תורת ,- הצורות - הנ"ל, תורת הצורות של לשין המשבה על פי מסורת כבת"יד

פרמה (דה"רוסי תל"אביב ,) 138 תש"מ.

ה"ם - ספר הלכות פסוקות, מהד,ורה פקסימילית, כ"י ששון ירושלים , 263 תשלייא, עם

מהדורת ס' ששון, תשי"א.

הרכבי - א"א הרכבי, [תשובות הגאונים], זכרין לראשונים וכו', ברלין, תרמ"ז.

זוסמן, גביזה-י' זוסמן, 'שרידי תלמ j יד בגביזה', תעידה א עמ' ,):מ"שת( 31-21 • 

כתובת ,--י - הנ"ל, 'כתובת ,הלכתית עממק בית"שאן - סקירה מוקדמת', תרביץ
גונ (תשלייד),  . 3&-158 ',מ.ע

ייכין - י' ייכין, 'הביקוד הנבלי ומסורת הל.שון המשתקפת ממנו', דיסרטציה, ירושלים
תשב"ח.

אלא ,- - הנ"ל, ייכתיבה של תיבת לשוננו ."'אלא' מ (תשלייו), עמ' 258-254 •. 
לויאס - ק' ל,ויאס, דקדוק אמו,ית ב.בלית, ביי יורק תרש:

אצרר ,~ -הנ"ל" אצרר חכמת הלרשן, לייפציג 1914 • 
ליברמן, הירושלמי כפשוטו - ש' ליברמן, הירושלמי כפשוטו, ירושלים תרצ"ה.

מורג, ארמית תימן - ש' מורג, 'הארמית הנבלית במסורתם של יהודי תימן', תרביץ

ל' (תשכ"א), עמ' 129-120 ., 

השווא , - הב"ל, 'השווא בהגייתם של בני-תימן', לשוננו כ (תשט"ז), עמ'
כא ; 134-112 , 29-10 (תיש"ז), עמ' 116-104 • 

לניקודו ,'"""-"" - הב"ל, 'לביקדוו של התלמדו הבנלי בתקופת הגאובים', דברי הקוגנרס
העולמי הרביע~,למעדי היהדות, כ"ב תשכ"ט.

לתורת , ההגה- הנ"ל, 'לתורת ההג'ה לש הארמית הכבלית', לשוננך לב (תשכ"ח),
עמ' 88-67 • 

מתקר , הנ"ל, ..... 'מחקר הארמית .הב,כלית וכתבי היד של הגביזה', תרבץי מב

(תשלייג) עמ' .78-160 

מרגוליס - 1910 , M. L. Margolis, Lehrbuch der Aram. Sprach des BT, Munich 
סוק.ולוף, העברית - מ' סוקולוף, 'העברית ,של בראשית רבה כ"י ואטיקן לשוננו ,' 30

לג (תשכ /l עמ' ,)ט (ובקובץ 279-270 , 149-135 , 42-24  .)'א

הפעלים , - הנ"ל, I הפע,לים הארמיים כ"הלכות פסוקות" לשובנו " לה (תשלייא),

עמ' 242-235 • 
שרי,דים ,-- מב /l ר - הנ"ל, 'שרידי כתבי-יד ופליפמססטים של, כראשית רכה מן

,הגביזה וכתבל"יד ,ואטיקן של 60 בראשית רבה', דיסרטציה, ירולשיםתשלייא.

פורת - א' פורת, לשון חכמים, ירושלים תצד"ח.

פרידמן, לישנא אחרינא - ש"י פרידמן, 'ל j ישנא אחרינא של הגאונים לסוגיית הבא לי
גיט'י, תרביץ מ,ז (תשלייח), עמ' 29-20 • 

פרק , - הנ"ל, 'פרק ה,אשה רבה בבבלי, בצירוף מבוא כללי על דרד ח,קר הסוגיא',
מתקרים ומקזרות א' (תשלייח), עמ' 441-275 • 

שלש ,- הערות - הנ"ל, 'שלש הערות ב,דקדוק ארמית ,בבלית', תרביץ מג (תשלייד),
עמ' 69-'58 . 

קובץ א' - מ' בר",אשר (עורד) ,קובץ מ.א,מרים כלשון חז"ל ,ירושלים תשלייב.

קובץ כ' הב"ל ..... (עורך) ,קובץ מאמרים בלשון חז"ל, ירושלים ,'ב תש"מ.
קוטשר, בר כוסבה - י' קוטשר, 'לשונן שק האיגרךת העב,ריית ודאורמיות של ברכוסבה

ובני דוחו', לשוננו כ,ה (תשכ"א), עמ' (~בתמקרים). 133-117
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שיירי כתבי"יד קדומים למסכת בבא מציעא

,- ל ל לשוך חז"ל', ערכי, רמת-גן ,'א תשלייב בעיות , - הנ"ל, 'מבעיות המי ובות ש

עמ' 82--!Z9 • 
גלילית _ - ,הנ /l ,ל 'מחקריס בארמית הגלילית', תרכיץ כא עמ' ,)י"שת( ;205-182 

ככ , (תש~ייא), עמ' גכ ; 192-185 , 63-53 (תיש"ב) עמ' (ובמחקרים). 60-36
לשון ,_ חז"ל - הנ"ל, 'לש;ן חז"ל', ספר חבוך ילון, עמ' (ובמ,חקרים) 280-246 . 
הלשון ,_ והרקע - הנ"ל, הלשון והרק,ע הלשוני של מגילת ישעיהו השלמה מגמללות

ים המלת, ירושלים תשי,ייט.
הארמית של התלמיד הבבלי', תרביץ כו מחקר ,_(תשכ"ב), - הנ"ל, 'מתקר דקדוק

עמ' (;בחמקרים). 183-149
מחקרים ,_ - הנ /l מחקרלם ,ל כעברית ובא,רמית, יר'ושליםתשלייז.
קימרון, אלייף מצעית - א' קימרון, 'אלף מצעית כאס"קריאה בתעודות עבריות וארמיות

מלוומראן' לשוננו לט (תשלייה), עמ' 164-133 • 
דקדוק ,~ - הנ /l ,ל 'דקדוק הלשון העברית של מגילות דמבר יהדוה', דיסרטציה,

ירושל.ים תשלייו.
ריזנברג . 1888 , J. Rosenberg, Das Aram. Verb. im B.T., Marburg 

רית - א' רות, 'כתבי"לז לתלמוד בבלי בהונגריה', קרית ספר לא (תשי"ז), עמ' 481-472 • 

ורש'ל - . S. D. Luzzatto, Gram. Bibl. Chald. andTalm. Ba.b. (ed. J. S 
1876 Goldammer). New York . 

W יי"ר - 'Iגינצבורג, 'ו שרידי הירושלמי, בויארק תרס"ט.

r 55 J 



I 

I Fך):;~/ )/ <r ._. 

J D ll09- p;} 
ב
J 3 b J 

עלי ספר
.')' ,j 

.I,I},) (1,1 

כתב עת לחקר הספר העברי

ט

1 
J' 

t 
'. ~ 

'1 'f 

.. 1,; 

~ 
I 

בעריכת

ישראל תא-שמע

,j 
1 

i , !: \1 

1: 
!j 

i 
1,1 
11 

t,; ,. 
~. i 
i, :; 
'j 

ii 

~ 

@ 
אוניברסיטת בר-אילן רכת-גן, • תשמ"א

:~~ .-'~i 


