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תרומתן.וצד'ו'כאיזהבולקיש'שמעון 'ר'"הצורותוייסברגאלייקיםשלבמאמרו

כ"יזרה,עבודהלמסכתבקשרחשובהתגליתכלולההבבלי"ןשלכתבי-ידלמיון

המסכתשלהראשונהשבמחציתהראהוייסברג , 2Rab15באמריקהלרבניםביהמ"ד

הרשומותהצורותשולטותהשנייהבמחציתואילווכיצד,וקישוישהצורותשולטות

עוברזהדישכתב-המקוסהואהואהשלישי,הפרקבאמצעהמעבר,ושמקוסלמעלה,

אשרבמקומה.שלמהמשנההבאתלשיטתהפרקיםבראשיהמשניותקביעתמשיטת

הבאתבדררזהנמרץש"שינוידימיטרובסקיח"זעמדנברהמשניות,קביעתלעניין

שוניס"ג.נוסחיםבעלימקורותמשנימורכבזהשפרקבכראלאהסברלואיןהמשנה

הערות:שלושלהעיראנימבקשלשתייסהמסכתחלוקתעצםעל

אפשרנד,כאיזהבכתיבבלבדהשנייהבמחציתהנמצאתהצורהאתרושםוייסברגא.

כשלושמופיעה , 4הירקויותיהששבכלזו,צורהשלמעשהולהראותיותרבכךלדייק

כללהרישוםשלנוחיותאלאלכר,מודעהיהוייסברגשאףליבריצד.זהכאימלים:

לשינויחשינותשישדומהברס . 5H"זההמרכיבאתהכולליסהכתיביסכלאתיחד

שלכתבי-הידחלותקבענייןמכיןשאניבעבודהמכברעמדתיהשינויועלזה,כתיב

 • 6לשונםותכונותכתיבספיעללקבוצותהבבלי

זההכוללתהצררהכתיבתאשכנזים,כתבי·ידמאפייו"זה"עםהנתיביסהיעדר

וטיקן(רב"יהספרדייסןכתבי-הידאתדררבא,רובאמאפיינת,צד,זהכאימליס,בשלוש

 • 382-367עמ'(תוסג"א),גהלוסוגגו . 1

באשבחכקולופון:חשי·ז.יורקגיואברמסון,וס'כידיוהערותמבואכ:זירוף:ז'לוםמהדורת . 2

) = 1290 (. 

מ'גם ("ע . 56-54וסםוע"( , 55עמ'תוסליס,גו'ארקהיססורי,כיכל,וגרפימבואככל"שריד' . 3

מחקדמיס,ללימודיםהמדרוסה(מהדודתתוסדימ'רווסליםדוקסור,חיבורסופרים,עסורגל:זר,

מבוא.כיס,עדוך,כתלמודמיוסראההפסקאותועל . 49עמ'כ,כרךתוססיו),

 .) 27עס' , 377(עמ'משביוחרוסםוסלאמחוך ,) 378(עמ'ארבערשסו"סכרגכמשגה.שת"ס . 4

 • 43הערה , 382עס'ועיין . 5

כתוךשיופיעוכסארמיומרגשלמהלפרופ'היוכלבספרלאורלגאתהעוסדכמאמרידאה . 6
זהלמחקרכר·אשר.ס'כעריכת ,זip Sc נ>Hino,olllmi t נ>iM: Studie, in M tו hMוmHeb cוו

שלליברמןשאולעישהחלמודלחקרכמכוןvזהכיגוגוהבבליvזלכתכייהידכמאגרהvזתמשתי

vזס,גלבךוראההעכרית.ללוסוןכאקדמיהובדועכתכייהידמקבתכאמריקה;לרכגיסהמדרשכית
 • 15הערהולהלן , 60-59 , 47-46עס' , 2וכרך 89-88עמ' , 1כרך

וכעיקר , 6כייסחגיגה , Bod. Opp. Add. 101 23 = Cat . 366אוקספורדכייעירוכיןכגון . 7

 • 141כי"מיכמות
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ניםימאופי ,צדכאיזההכתיבשכיחבהםאשרהתימניים,-הידביכת , 8לפסחים) 125

מליםבשתישהכתיבאיזה,למלההדיןאוהותיבית,שלשליקהמחילתיבהכבהיעדר

אונעדרכנראהוהוא ,) 125יקןטוי H(וכ 9ייםספרדדכתבי-ייןמאפיכבמקראזה)(אי

מלים,כשלוש ,דווקאצדזהכאימציאת ,יםותימניייםשכנזאבי"ידבכתנעדרכמעט

שהיעתקהדיכתב-שאיתולקביעהתסייע ,הנ"לזרהעבודהיכ"שלהשנייהבמחציתו

אףתיבותבשלישהכתיבאתי,הספרדהטיפוסמןהואאףהיהזושנייהמחציתממנו

מאמרו,בסוףיייסברגשהציעהיד-כתבייקתחלדרךלענייןוןבחשבלהביאיש

ממנישהעתיקמכתב-הידשונהמכתב"ידהסופרקהעתיגפרקשבאמצעהסבירותב,

ואולימחציית,השתיביןחיליפיםעודלמצואלנופשרלאעשויההראשונההמחציתאת

 ,המעבריםקמאתיותרלמקדאף

שלע"אמאדףעדהראשינה,במחציתרקמשמשפעמים)(שבעבאל"ףגופאהכתיב

בה"א,גופה,הכתיברקמשמשע"אמזדףמןפעמים);שלושגופה,(ע"יהגמראנוסח

פעמים,שבע

הראשונהבמחציתנמצאחיישייהכתיבבכתב-היד,צוריתשלוש"יישינןלתיבת

 ,גיכאמאידךכלל,השנייהבמחציתמופיעהיאיאיןע"א,כדדףעדפעמים,ארבע

כללמיפיעיאיניע"ב,מגמדףפעמים),(שבעבלבדהשנייהבמחציתמשמש"ישינן

בדףפעםע"ב,לדףעדפעמיםתשעמופיעי"ישיהשלישיהכתיבסן,הראשוןבחלק

בחלקמריכזיםשהקיצוריםאפיאמתבררע"ב,נהבדףיפעםלהלן)(ראהע"במג

לגבכמעטהראשין

קיצור,

מיכופאהכתיב

 Iכיואיליבשני),-

כופ~עלדבכיפא

כיפא,כתב

ריאיבאנימכאן

חישיגצ,דזהכאי

חיישי'/חישיכיצד,

בכתיבאףשהיא

קדומיםנתבי-ידב

הגאתמשקףהשני

הספרדייכתבי-היד

במבואנרשםזהבתב"יד .) 21 , 26הערה , 311עוב'ועיין . 318בעוב' , 11רשם,וייסברנותויהיקר 18 • 8

בלשוןבגליוןמפורשיןהקשותומלות ... •כתוב:ושם . 20-19עמ'בתרא,בבאסופרים,לדקדוקי

פשסאמיגחוגגיגותבסעמיסוסריא),השקלאמלאוהוא ...ר·ח 'פיבפניסנכתבכ'מ"חוכדףערבי

א"ששם;"ייסברגכמזרחיתוארהאחרוגותיםבשנמאיי.ישן '"כואוה ...ואתנחתאקסןזקף

תשמ"ה,לוגדוןהנוסח,במסורתומקומוששון-לוגגרד"יכתבפסחיס,ססכתבבל,תלמודרוזגסל,

לשוביוסגבוןרגיל,ובזרחיכתכהכתכאיןובחודשת.בדיקהכעתגריכהזוקביעה .) 5עמ'

ארץ·הנחשבותכתיכולתכוגותאשכגזייםמכתכי·ייהייועותלתכוגותבחלקםיומיםולשונותיו

עתיקותתכונותשהןהבירוריעלהושמאהרכה.ועויאים! =איןקורבן,הזייה,יוסה,ת:,וישראל

 , 15הערהולהלן, 6הערהלעיל,שביינתיכובאובריםועייןהאזיר,ובןאיסליהיובא

היוגמ'זהי"יכתכבהעתקתעסקוסופריםששלושהקכעייימוניאליעזר . 140כי"מתענית,כגון . 9

שלוש .) 34-32עמ'תש"ן,ביו"יורקיקסור,יעכויתתעבית,תלמסכפירושעםמיעיתורהלמהי

 ; 141ובכיייכמות, ; 3גסיבג!כייובגילה,וכגון ;ו!הראשפרהסישלחוובובתה!רויותיקההובארבע

 Bod. hebיוקספוראיכיכריתות, ; 1331פריזכייבתראבבא ; 165רגהמבו '"כהבבות,שלוש

2673 . b.l=Cat . זהישלוזכתכונהותפיםמשותריקסניםהכתיבלתחומייםכהשייי"ייכתב"

משארשישאףהספרייים,לבתכי"הייזה)איב,רזהאי(כהנייוניםופיסהבירכשתיבפרדתכמלה

אסקוריאל '"כהבבותלשלושהכוונהמיוחד.כתיכאוהאשכנזייבלכתהדומותתכונותיהם

I- 3-G , ,כייוכתובות,גלבר)מ'פיעל , 3כהערההנילערוךלתלמודהובכוא(עייןפרובנסל

 ,) 88עמ'וכן , 161עמ'א,ברךIכופרים,עסוך ,גלצךפי(עלכיזבטיבי ,) Firk . 187 (לביבגךד

 .ןהשיסיןביפהוסבעיאכגובדף . 10

הגדידוייסברגג.

 :הפסקהביןהריוח

יהסוגלפניהמיבא

 Iהמסמןמןהמעבר

-(עמ'ע"א"מז 375 

אלאע"במאבדף

האחהפסקהלפני

דףביןחלהמעבר

ושהזכרתיהכתיב

בוכיפאשכןייתר,

 1שי'ע"א 39ובין

הוע"ב 38דף

לקונטרס,קונטרס

הכתיבשלראשון

 11ומציעתאבמוצא

אחזבדיבוררדיבי

ממ,הסופרנסיעת

נו,ממנלהעתיק

 rלאלו,רסיםקונט

נרע"ב 38בדף . 1

באוכתובחשומר

 12 (איןד:יכתב-ה
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מאופיינים ,צד

מליםבשתיניב

אונעדרנראה:

מלים,כשליש ,

שהועתקהדיב-:

אףתיבותזzלוש

I .מאמרו

ממנושהעתיק .,

ואיליהמחציות,

בלאמלאבכתיבתמידכמעטכתובהזומלההשניבחלקואילורי,לגמכמעטהראשון

קיצור.

פעמים 15הראשון,בחלקפעמים 7או 6 (דיכתב-היחלקבשנימופיעסרפאתיבהכ

יהשנבחלקמעתה,מורא .ואילךא"עמגמדףרקקרויות)יה 18 (סיפאואילו ,)יבשב-

לאפעםואףפעמים,שבעסרפאהסיפרכתבהראשוןבחלקראילו ,סרפאעלבראפיס

סיפא.בתכ

לקיש,בןשמערן 'ר(ירתרמלאיםבכתיביםןמאיפייהשנישהחלקרראיםאבראןמכ

לקיש,(רישהראשרןבחלקמקוצריםאיקצריםכתיביםלערמתחישיבן)צ,דזהכאי

כפיירתר,קדיםמטיפרסהראהשניהחלקסגברןאלהשבכלדרמהחיישי'/חישי').צ,דיכ

היהכךהפרק,בתרךהמשבירתלסידוראשרבופא.לערמתביפהבכתיבאףשהוא

והחלק ,) 3הערה(ראההבינרביתבתקרפהבדירהיהאבל ,רמארחריםקדרמיםדיכתבי-ב

ברובנעדרהראשכןחשיב,מאפייןישסיפאבכתיבאף .הקדרםהנוהגאתמשקףיהשנ

מאו.דבהםבדיראוהספרדייםכתבי-היד

שבתיךלמדת"האכך:המסכתחלקישניביןהמעברמקוםאתהגדירוייסברגג.

ג,משנהאמצערביןע"ב)מבדףג,משנה(התחלתכלים''מצא :הפסקהביןהרווח

עםאחדבקנהעולהזותוצאהההיפרך.חל ,)ב"עמג(דףשעליואיהסוגלפביהמובא

דףרביןע"במאדףביןהחללקיש,בןשסערווילמסמןלקישוישהמסמןמןהמעבר

היאאיןלקיש,ריששלהאחרונהההיקרותמקוםאתלתקןיש .) 376-375(עמ'ע"א"מז

עומדתזואףאבל , 4-3שו'מכתב-הי,דע"ב 38דףע"ב,מבבדףאלאע"במאבדף

כלומר,הראשונה.המחציתשיטתלפיהמשניות,הבאתשלהאחרונההפסקהלפבי

שבעזרתדרמני . 16שו'ע"ב, 39דףוביןכתב-הידשל 11שו'ע"ב 38דףביןחלהמעבר

אףזהפערלצמצםאפשרהשבי,החלקאתהמאפייןסיפא,-לעילשהזכרתיהכתיב

 11שו'ע"ב 38ביןחלהמעבראומר,הווה . 1שו'ע"א, 39בדףמופיעיםיפאשכןותר,י

 .שורות 15שלמרחק- 1שו'ע"א 39רבין

ביןאירעשהשיבריבחשבוןלהביאאפואעלינוקונסרס.סוףהואע"ב 38דף

נציגמופיעכברע"א) 39 (הבאהקונטרסשלהראשונהבשורהשהרילקונסרס,קונסרס

רסרפא"רישאשם:הלשוןעצםוסימנך .השניהחלקאתהמאפייןהכתיבשלראשון

כדיתוךבערשה"מציעתאוצאמבוסיפאשאיריןאאבייאמ'"בעושהומציעתאצאובמ

בשלאולי ,הללוםיהקובסרסישנןיבהביבכתהפסקהחלהאושמאח.דבדיבוררבויד

אחרלספרנזקקה,קההעתךשהמלורשתאפשנרבשעהם,למקוממקוםסופרהתעסינ

קבוצותשתיןיבחריםאיםלדהבישאםהשאלהשתקבתממכאןו.נממעתיקהל

ן.ידובנםיקשורשאולידבריםשבילצייןלינראהעתהלעתאלו.קונסרסים

ית).להשמאהתחתונה(בפינהבערשהההמל-הקונסרסיםשומרנרשםע"ב 38כדף . 1

שלןהראשוקבחלרקנמצאיםכאלהשומריםהפנים.שליותבאותכתובהשומר

שלושתיסיומהםםה(בערשה)ל"בהוהשומרע"ב) 26 (אריבלר ,)ב"ע 12 (איוד:יכתב-ה

שלע"אמאדף'

בה"א,ברפה,ניב

הראשונהז.חצית

גיסא,מאידךל.

כללמיפיעאינו'

I ,בדףפעםע"ב

בחלקמרוכזים !

במבואנרשסזה"יר

בלשוןבגליוןרשיןו

פשסאמונחינותונג

איששס;(וייסברג

 ,תשמיהלונדוןסח,ו

לשובווסגבוןרגיל,

ארץ"הנחשבותתיב

עתיקותתכובותשהן

נן.

ריגמה(זהיר"כתבז

ששלו .) 34-32עונ'

 ; 141ונכיייבונות, ; 3

 Bod. hebררוקספי

יזהישלזובתכונה

משארששיאף ,דייס

אסקיריאלכייותב:

כייונתונות,בר)גל

 .) 88עונ'וכן
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עלרובוכתובזהכתב-יד . ttהספרשלהראשונההמחציתאתהמרכיביםהקונסרסים

הגיליונותשלער Wהוצדקלף,שהםקונסרס,כלשלהחיצונייםהגילירנותמןחוץנייר,

עמודואותרמקלףדףשלבעמודכלרמר,ובסיומו.קונסרסכלבפתיחתנמצאהאלה

במקוםכתוביםהנזכריםהשומריםשלושתאמתובקונסרס,סוףהראער, Wהצדהוא

 53בדףפותחהאחריןהקונסרסקינסרסים.שניישהמסכתשלהשגייהבמחציתשכזה.

חיסירםעקבכנראההיים,חסרזהקינטרסשלהסיגרהקלףדףער. Wצדוהואע"א,

ע"ב, 52בדףמסתייםהאחרוןשלפניהקינטרסהספר.בסוףריקיםדפים(שגי?)של

שוםאיןשלם,והנוסחהזהבמקיםונקישלםשהקלףפיעלאףוהנה,ער. Wהצדוהוא

במחציתקונטרססיוםבוששרדהיחידשבמקיםהרי . t2שםכתובקונסרסיםשומר

גמחציתשנהגהקינטרסיםבשימרמנהגואתהסופרמילאלאכתג-הידשלהשנייה

 • t3הראשינה

החלקים,שניביןעקיביםלשינוייסהיכרסימניבושישמסתברעצמו,לכתבאשר . 2

במחציתכתובהסיפיתני"ןראששעלשהגליטהדומהלמשל, .ממששלסיועישובכך

כלקצר.קיכעיןהיאולפעמיםהראשונה,מבמחציתייתרוזיויתיתחדהבצירההשנייה

הדמייןמפאתהחלקים,לשניאחדסיפרשלהכרחית)(הנראיתבהנחהמחזיקיםאנועוד

בזמןהסופרשלבכתיבתיזעיריםשיניייםשחלילהניחאפשר , 14הכתבשלהגדיל

לברא,העשיייםשיניייםהשני,החלקלכתיבתיעדהראשוןהחלקכתיבתמאזשחלף

 • 15בכתיבתובהםשהשתמשבקילמוסיםשינויבגלללמשל,

שחסוכתב·הי,דלעיקווהשלמהתוספתהואהרףאותוואולסאחו,מסגנוןשומרישע"ב 1בדף . 11

בשומר,הבוררומכאן . VIIעמ' ,) 2הערה(לעיל,במבואאברמסוןו"שראההראשון,הדףממנו

הנזכרהמאמר(ראההסופובידישלאלרפיס,רברףמספרושיסתאףקיימתיחי.רדףהראשהוי

אחרהסבולתתביקש , xxixעמ' ,] 2הערהלעיל, jאבומסון ; 22הערה , 41בעמ' , 14בהערהלהלן

זה).לוכספור

תשנ"ג.באביבכתב-הירגוףאתברקתי . 12

שבחלקהואשוןהקובסרסשל 7-3בגיל,ונותדפיס,שווכויחוכישהישהשניבחלקזאת,לעומת . 13

לשורהמתחתכתוביםכולסהפניס.שלהכתבוכןיותרורהוסקסןבכתב ,)ב"ע 45-ע"ב 41 (זה

לואשיתבחיבווהאחרונההשורהמעלכתובשהואע"ב, 46שבדףהשומרמןחוץהאחוונה,

גלבו),(וכ'הסופוביראיבסהללוהשווכריסאילנא). =לנא +(איהשורהבסוףהכתובההתיבה

כתב-הידוכבהתחלתהדפיסלהתוופפרתקשווהשבילחלקראשוןזהקובסרסשלהירתוושמא

 , 38-37עוכ'(תשוכ"א),סספועליוכביעא",בבאלוכסכתקדווכיסכתבי-יד"שייויפוידוכן, '"שועיין . 14

 • 4-3והעוות

ושמווכאמוובכיןבלזרזהמאמויבעקבותיו.והעשקואעלגלברמררבידיול,ריריתורה . 15

זרהעבורהבכתב-"יעסוקהוכאמר .".,-יבתכשלמובאסבזיהויהספוומלאכתהכתביהכתיב,

 .) 8העוהלעיל,(ראהבירורהזריביסיסהדברבו"ושלסו , 125ואסיקןבייובפסחיםהביל
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VI SUMMARIES 

Shamma Friedman 

Avodah Zara, Cod. JTS - a Manuscript 

Copied in Two Stages 

Eljakim Wajsberg has recently demonstrated that the well-known 

Jewish Theological Seminary Spanish manuscript of BT Avodah Zara 

switches its orthography from ~'i'? ll7', and 'l':l to ll7'i'? 1=1 l'V~W " and 

,J m'l(:l in the middle of the third chapter, at the same place where the 

system of recording the text of the Mishnah switches from placing it at 

the head of each chapter to insertion within the Talmud text. H. Z, 

;y ,:J" :Jm~ m , 
nm"'l;' ,w 'Ytui" 
,,~y 11111(1 fJ'P~ ~ 

C'i'~:J C' J ,n, C',: 

53 ~'J nm!:ll"n~~ 

c"o'n Ji'Y "~'J;:' 

,J"y 52 ~'J o"no. 
c,w 1'1( ,c,~ nom 
n'ln~J o,tmp C" 

n'ln~J l;'J~ C'O'1 

,C'i',n;, ')W 1'J C': 
n'ln~J ;'J,n;:, n'~m 

" .1lP'i' l'v, X'~ 
1"~';' nK~~ ,c'i'?n: 
l~T J 1!:l'O;' ?~ ,m 
,X,J? C"'~V;' C"U 

,0nlU ,";"1':111' '1"Y; ;"Il 

"~'lU' ",:1;"1 IK'~' ,VI 

"1 1;"1 '~KC;"I ;"IK') '!l'0;'1 

,nK "0;"1 1111; lU1'" ,xx: 

1';n,lU l'lUK';"I O,tll11':'l I 

:'I"lU; 11n11~ C"'11' c;,: 

11'lUK'; ,','n, :'I1"nK:'I 

,(':1;1 'C) '!l'O:'l ":1 C1'K 

"':'1-'", 11;n11:'1" C': 

,38-37 'cy ,(K'tllU11l I:) '!lC 

'~lU' 'tlKtl I"C ':1;1 :'IT 

:'1'1 :'1"')7 "-'"" p,oy' 
,(8 il'yil ,;'Y; :'I/(' 
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Dimitrovsky had already posited the copying of this codex from two 

different l 'orlagw due to the change in the manner of insertion of the 

Mishnah text. 

I wish to register three comments concerning the divisions of this 

codex into two parts. 

1) The second marker used by Wajsberg is actually written in the 

manuscript, not as two words, but as three: ,~ ill '10. Such a word

division is found only in Spanbh manuscripts (and Pes. Vat. 125), and 

thus serves as a demonstrati on that the second half was also copied from 

a Spanish manuscript . 

2) Wajsberg's determination is indeed correct, and additional markers can 

be discovered. K!:l1l is often used in the first half, but in the second il!:l1l 

only. p'tzI"n (= p'tzI'''n) is standard in the second half, whereas the first 

half regularly uses abreviations. All of these characteristics, including 

the division of the Mishnah, mark the Vorlage of the second part as a 

text of an older type . The second part makes some use of 1(!:l'C, rare in 

Spanish manuscripts, while the first part has l\!j'O only. 

3) The first occurence of l\!j'C is on fol.39a of the codex, on the first line. 

This folio begins a new quire. It is thus suggestive that the switch of 

Vorlagfn was occasioned by a lapse in copying, rather than any 

incompleteness of the first Vorlage. A break was made at the end of a 

quire and the cupying was resumed at a later time, at the beginning of 

the next quire, when the first Vorlage was no longer available. There was 

indeed no commercial reason requiring speed in that the tractate was 

copied for the private use ('~l>") of the scribe, who was possibly a 

wealthy merchant (Abramson, Introduction, p. viii). 

Further codicological differences between the two halves of this codex 

may support the above analysis: 

a. The regular practice of placing a catchword at the end of each quire 

in the first half was not observed at the only quire closing preserved in 

the second half. 

b. Slight differences appear to exist regard ing the shape of some letters. 

The head of many final nun letters is sharper and more angular in the 

second ha lf in comparison with the first. 
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