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התשע-במאההיהדותומדעיישראלחכמתייסודעםהבבלי,שלמרכזיותואףעלהתלמוד.

,ובמיוחדהעיוןבמרכזמקומואתהתלמודיתהספרותשלהחטיבותשארתפסווהעשריםעשרה

גדוללמשלטולבכלל.הארץ-ישראליתוהספרותהתנאיתהספרותחטיבותהזהבמחנהגברו

וסייםהמשיךאבל 1 ,בבבלימחקריואתפתחהוא-עצמופרנקלזכריההחוקרים,ביןוחלוץ

Z. Frankel, 'Zur Textkritik des Talmuds', MGWJ, 1 (1852), pp. 553-555; idem, 'Beitriige zu einer 

בחלקונתמךמציעאבבאמסכתבנוסחמחקרי . Einleitung in den Talmud', ihitו .. 1 )( ) 1 א)( ו(.יויו i'2א 272-

 . GIFקרןמטעם-גטיךולמסכתלמדע,הלאומיתהקרןמטעםבמענק

I אתוברתסת,כרךהיהדות,למדעירבעוןחרכ"ןJ תשנ"ט)ן



I.J() םרירמזיהורהשמא

הככי"חקרשלמענייניובכמהמסויםחללנוצרמכךכתוצאה 2והירושלמי.המשנהבחקראותם

לשאותחילהיושםספרותימקצועכללפיתוחראשוןכתנאימעמידשהמחקריסודיטיפולואותו

בזקונזםגדול-מבואותכתיבתלגביהדברהיהכךלבבלי.ולאהתלמודיתהספרותשלהחטיבות

לתופעןתהתייחסותתמצאשלאעדעשרה,פילבבליהמבואעלהירושלמימבואותשל

בבזכואועסקפרנקללירושלמי'.'מבואשמםאשרבספריםאלאהבבלישלמסוימותספרותיות

לתופעןתההשוואהשלבהקשרלמחקרןתרומתועיקראתוריכזהבבלישלבתופעותלירושלמי

 4היום.עדנוהגדווקאהירושלמימתוךהבבליעללדברהזההמנהג 3 •הירושלמי

הספרותחקרשלהחדשהעידןאת rאפשטינחוםיעקבכשפתחהנוסח.לחקר rהדהוא

אדםיחלוקלא 5דווקא.המשנהנוסחבחקרפתח-הישראליהעידןהוא-התלמודית

אכלמניין'תלמודמשנה,איןאם-התלמודיםלחקרהמשנהחקרקודםהגיוניתשטבחינה

אותהכךעלנוסףפעלהבוודאיכלל).קובעאינוהוא(ולפעטיםזהבכגוןקובעההגיוןרקלא

מקוריוחהמפאתלחוקריםקסטהאשרהארץ-ישראלית,התלטודיתהספרותאתלבכרנטייה

 "נלכד,הבבליעלטקודםהיושאמוניםעצמם,החוקריםבעיניחידושהוטפאתהבבלילעוטת

ולתוספחאלירושלמיזואסכוהלחכמיביןהכובדמשקלניתןההטשךבדורותגםמכךכתוצאה

תמתלאזהשנושאאלאשעה,באותההפרקעלעלהטרםהבבלינוסחשבירורלומרכוונתנואין

נוםוןבעניי( 1852טשנתפרנקלשלהקצרההערתוהיהדות.טדעישלטדרשםבביתטקוטואת

 ' VIהחןהעתלשבהיסטוריוגרפיהאידיאלווגייםועימותיםהתלמודעולםישראל:אלרץבבל'ביןי'גפנ,ירראה: 2

 " I1ז" Iפרירמז,ש"ייעין:בבל').שללתלמודהישראלארץשלתלמודה('בין 225-216עמ'(תשנ"ז),סבציון,

ובהערות. 414-413עמ'תשנ"א,ירושליםהפירושים,-האומניןאתהשוכרפרקרעור:

 Iו,' 1 ,'לאורךועורכא-נא,דפיםתשכ"ז),(ירושליםתר"לברעסלויאהירולשמי,,מבואז'פרנקלבפרוטרוטראה 3
 " v 'תלמוו"{מסירת 113-104עמ' ,)ן"שת(אתלמו,דמחקריבתור:נזיקין',לירושלמי'שוובזוסמן,ראה: 4

 ""', 1שלוש{חלוקת 67הערה(ר"לורשב"ל), 31הערהובירושלמי),בבבליניזקין,מכסתובעיקראמוראים,

 , ' v "הבבלי"(אגרות 186הערהדתלמודא'),('אורחא 184הערהשונות),ומסורות(אב"נוסח 160הערהבבבלי),
 11 11 " 1ר(השלמת 198הערהוחתימתו),הבבלי(התהוות 196הערההמאוחרים),בדורותבבלאמוראי(פעליות 188

 ' fI"'VIמופמשפט{מושגי 201הערה ,)]!באחרוןסידורהוספות,הלכות,(פיתוח 200הערהועוד),'פירושא',

 ,,""ן(ג(טשטוש 205הערהוהסתמות),מאוחריםאמוראיםשל(דרכם 204הערההתלמוד),ימת M ( 203הערה

 " 11 1לםבקדום(מקור 210הערהפה),ועלבכתבהבבלי(נוסח 207הערהוגאונים),סבוראים(הוספות 206הערה

 1 " 111מינוחשלהתאמותלשםעריכההעברות,הבבלי,בתורשוניםתלמוידםהסתמות,{איחור 211הערה

 '· v· 1I11ריכפיזורם,עלוחבלרבים,דיוניםהריאחרות).מסורותוהרחקתהגאוניםבידיהכברמוסרתהאחדת
 11 ' 11הןלמקצתלהתיחסנסיתיהרבה.מוסיפיםהיויחדיו,ומחוברתמוצהרתעמדהכדיישלובםובעיקרהדברים,

 ,','. 1מבואעםהנוסח-האומניןאתהשוכרפרקערור,תלמודפרידמן,ש"יבתור:ומרכיביה''הסוגיאכמבוא

 • 23-7עמ'תשנ"ז,ירשולים

 1I1'I1הוכהרצאתפיעל , 1עמ'תשמ",דירשוליםא,שמיות,ובלשונותרת.למודבפסרותמחקריםאפשטיין,י"נ 5

 IIIIVIIכברתרפ"הן,ירושליםב,היהדות,למדעיהמכוןיידעות(מתךר:תרפ"ההעברית,האוניברסיטהשל

 / I '1 1 ' 1,1כנסתומטעםבאמריקהלרבניםהמדרשבביתכתבי"ידפילעהשמנהלשמהדורהתוכננההעשרים

 II1IV 1כרךעלאזדווחאףגולינקין).דודפרופ'כוהעירני(לעגינצבורגל'שלובפיקוחוא"אפינקלשטייןביזמת

 tl,,' R,whini('al A,'>'emhly, 3 [1929] p ~ I'",,, .. IIII!,, \ . 11,54 ; 4 {משנהשלסדרוהכולללאורלצאת

16-17 . 1930-1932], pp [(. ניוהירשולמי:'שרידיבעלהואהריגינצבורג)כאונזר,הווהתרס"טן,יורקI"'VIJI 

והירושלמי.המשנהישראל,ארץפסרותחקרבתחוםהתמקדוהתלמודיתהספרותשלנוסחבענייני
 I'I" 11כבחבי,(עוררן,לנגמ'בתור:בישיבה',המסורתיוהלימודבאוניברסיטההתלמוד'מחקרמ'כהנא,ועיין: 6

 . 142-11ן,עמ'תש"ןרחובותלנג,אריהשללזכרומאמריםאוספתותמורה:

 I.Jוהבבליהתלמודשלהגרסותבשינוייעיוןמרקרקין"כיצד ]ז. 1'

במחיצתויסודיפעיללהמשךזכתהולאהדיון,מטרכזהבבליהעברתעםהצדההוסטההבבליך

ממקוםכיאםלצטוח,התחילהכברהבבלינוסחישועתאולםדורות.כמהבמשךישראלחכמת

אחר.

הבבלישלכתבי"היד

והטדוקדקהמפורטוהטיפולהמודרניתבתקופההבבליהתלטודשלבכתבי-הידההתעניינות

לגילויטסביבבטיוחדהישן,הטדרשביתשלואינטגרלירצוףכהמשךלעולםבאובגרסותיהם

פסקיעלפירושנתנאל',ק'רבןבספרוטינכןי l!כשטעאתהזכירויילנתנאלר' 8.95מינכןי l!כ

טמנוהתפעלותואתוהביעכתב-היד,גוףאתראהא l!החידאףטטנו.סןגרסותוהביא 9ש, IIהרא

ס l!השכלעלכתב-ידקיוםעלהידיעותרבוהתשע-עשרההטאהבאטצעהגדולים'.ןן'שםבספרו

 .הבבלימסכתותשלאחריםבכתבי-ידהתעניינותהתעוררהוכן 12זה,לכתב-ידההערצהופשטה

עלהודיעמכןלאחרושנתיים , 1862בשנתהבבלישלכתבי-הידאתסקרלברכטפירכטגוט

שרדלאזהטכלכידועאולםקטן.מועדלמסכתהגיעכברלדבריואשרהגרסות,איסוףטפעל

רבינוביץ.נטענתןרפאלסופרים',ד'קדוקיבעלהיההזהבתחוםהגדולה~~צע 13 •דברלנו

האישהיההואלטעשה.הלכההגרסותבההדרתשעסקהיחידולאהראשוןהיהלארבינוביץ

נתןנחמןאתבעיקרלהזכירישקודטיוביןלו.שקדמוהיואבלהזה,בתחוםוהטשפיעהטרכזי

היוחסין'לאילןפירדמן,ש"יראה:הבבלינוסחחקרבתולדותלידון .) 1,הערה(לעליהתלמודביקורתלעבמאמרו 7
מחקריםלמדיעם],יהשראליתהלאומית[האקדמיהבתור:הבבלי',נוסחבחקרפרק-מציעאבבאנוסחישל

תשמ"ג,ירושליםתשל"ח,בסיוןחס-ליברמן,לשאולשנהשמוניםמלאתלרגלעיוןיוםהתלמודית,בספרות

 • 104-96עמ'

באואריה.שללהאומיתהפסרייה 8

ע"א.קנאדףתקט"ו,קרלסרוהה 9
וכן . 26עמ'פסרים,מערכתתרי"ג,יולנהלחכמים,ועדהגדולים,שםספר(חיד"א),אזולאידודיוסףחייםראה: 10

לרבניםהמדרשביתדוקטור,עבודתבבבלי',השנהראששלטוביוםפ'רקד'גלוינקין,{ראה:פסריובשאר

מה).עמ'תשמ"ח,יורקניובאמריקה,

 .)םש(קלף'לעכתובכולוש"ס'ראיתי 11

'דקדוקיבלעידיעלשהודגשכפיהתלמוד,כלאתכוללשהואהעובדהמןרבהבימדהנבעהלכתב"הידההערצה 12
שכתבי"מכיווןששרדהש"סכללשהיחידכתב"הידהואמינכןשכתב"ידהדעהנפוצהגםדרכו.מראישתסופרים'

כלווהש"סלשהקדושה'כתב"ידכשר:מ"מדבריהשווהבאירופה.התלמודבשרפותהושמדוכאלהאחריםיד

שקודםמשעריםיש ] ... [בשלמותשנשתמרכולובעולםהש"סכלשלהיחידיהכת"יהואבמינכן,שנמצא
ישובבהשהיהגדולהעירכלכת"י,שיס"םשלחשובמפסרבעלוםהיור"פ,שנתבווינציאכולוהש"סשנדפס

בעולם,ונתפרסםנדפסכברהשש"סאחיריש"דבשנתאבלש"ס,להישגשהשתלדובוודאייהודיםשלגדול

קסח-קסט).עמ'[תלש"ג,]טזנועםהלשם',הש"סממפעלכרכיםשני(ל'הופעתהש"ס'שירפתשלגזירהיהיתה

כתיבונוהגיקודיקלווגיותתכונותמינכן.ככ"ישה"סכלשלאחרכתב"ידמעולםהיהאםביע~יספקאולם

תכנוןתורבוצעהכתב"הידושהכנתלנפיבו,ומיוחדתיחידהשתופעהלמסקנהמלויכיםמיבכןכ"ישלמיוחדים

הע'{לעיל,פרידמןראה:הבבלי.כתיבתבתלודותמהפכניקודיקולוגיחידושמייצגוהוארבה,ומיומנותמדוקדק
 • 66ועמ' , 6הערה 147 77,עמ'הנוסח, ,) 4

עלמאמררבינוביץ,רנ"נראה:לברכטשלהש"סועל . 105עמ' ,) 7הערה(לעיל,במאמריראהכולוזהלסעיף 13
פרופ'כרעל{העירניקפאעמ'תשי"ב,ירושליםהברמן,א"ממהדורתהתלמו,דהדפסתתלודותהתלמוד:הדפסת
כהנא).מנחם

noah
Note
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ברכותממסכתגרסותבאוזה.בספר I X54בשנתבווינהלאורשיצאנתן','ביתספרוואתקורוניל

 )·י)ין(בודליאנה,אוקספורד,י l/כ(כיוםממצרים'לידיהובאאשרנושןקלףעלקדמוןי l/'כמתוך

23 . Add. Fol ] הספר 14למדניות.הערותמלוותהגרסותכששינויי ,] 366,מס'נויבאואר=קטלוג
יהודהשלמההואהריר, l/שימאתומליצה'וב'מבואהדור,מרבניהסכמותבשבעמעוטר

אירופה.מזרחנוסחישראלחכמתמחלוצירפפורט,

סופרים''דקדוקיבעל

כרכ'סחמישה-עשרלאורהוציא 1886-1867בשניםיחי.דשלמפעלוהיהרבינוביץשלמפעלו

הערותמעוטרותלו,הידועיםראשוניםודפוסיםכתבי-ידושאר 95מינכןי l/כגרסותובהם
 ,' 1 ('מינכךי l/כבהעתקתרבינוביץשלמלאכתוראשיתהראשונים.ספרותיםממרחבילמדניות

 "'.) IX)ן 5-1863 (ה l/תרכאלולעדתרכ"גמאלולבדיוק,בשנתייםעשהוזאתכולו,ס IIהשעל

גדו~'בהסכמותפותחלפ"ק,ברכותבשנתלאורשיצאברכות,למסכתספרים''דקדוקיספר
יצחקבנימיך,שמואלאברהםנגר,אטלייעקבקלוגר,שלמהנתנזון,הלוישאוליוסףהרבנים:
,והמעשהודרבךזירז.הואהמפעלשלהמרכזיהרוחניהפטרוןהיה.נתנזוןסופרושמעוןאלחנן
הריזה,מפעלשלמחצבתוכורעלללמדנוזאתוכל 16המפורשת.(הרוחנית)בחסותונעשהכולו
אירופה.מערבנוסחהחדשהישראלחכמתולאאירופה,ממזרחהישןהמדרשביתהוא

 rlלע'נ"עומדתהמסוים,תוכנןתמידלאאםשיטתן,אשרעבודהדרכיקבערבינוביץ

וטרחמאיך,ישרבינוביץשחידשםבמפעלוהקשוריםמחקרתחומיוישהיום.עדהמדעילמחקר

ז Iתורדןכגוך-הזההיוםעצםעדובעומקבהיקףדבריםבאותםאחריולמלאאחרחוקרנכנס
 rי(והוארבינוביץשכתבהתלמוד'הדפסתעלש'מאמרומורכב,קשהמקצועהתלמוהדפוסי

 17בו.המרכזיהמחקרהיום

רב'נוכ'"ןשלפטירתומאז 18התלמודנוסחשעניינםבודדיםפרסומיםשהופיעואףעל

 '" l ' 1והנזהגרסותעלהישרספרמהקדמתתםרבבודבריאתקורובילהביאכברשםבהקדמתוכילדעתוזאת 14

 ,"' 11תם,לרביבוהישרספרראה:הגרסות.בתורתכךאחרשעסקמיכלאצלברזלצאןבכסישבעשודברים

 • 9עמ'תשי"ט,ירשוליםשלזיבגר,ש"שמהדורתהחידושים,

 . 391-376עמ'(תשכ"א),גארשת,סופרים',דקדוקימפסרלמבחן'עליםהלוי,א'שישאראה:

שם.עיין

 11 ' 1111ולאשברשמווכאלהברשמו,ולאשבדפסו'המסכתותפרידמן,ש"י ;) 13הערה(לעיל,רביבוביץראה:

 s-4.עמ'ן(תשב"הת-שב"ו),יחפסר,עלי
 " ' "J ~ 1המותו.לאחרלאורשיצאחוליןמסכתעלרביבוביץשלסופרים''דקדוקישלטזכרךמהם:אחדיםכאןבציין

 1 ,""שחירושלים , IHHאויבהמכות,מסכת ,) M. Friedmann (איש-שלוםמ'תרב"ז;פרמישלאערבטרוי,ח'

 ' 1 " ,'.ראו,אקלקט'ת,מהדורה(והיאתר"ץיורקביוכתבי-יד,וארבעהעשריםפיעל ] ... [תעביתמכסתמלטר,

 " ' Iז 1רפיעלהמסכתלכלוהערותגירסאותשיבוייכוללגיטין,מסכתסופר'ם:דקדוקיפלדבלום,הכהןמ"ש

 ' 'J ~ 111גבזראנאה,ב'תרכ"ו;יורקביווהראשובים,הגאוביםוספר'מצר'םמגניזת '''כוקטע'והגמראהמשנהשל

 ""' V' Iד,עיסו!'עלכשרמ"ממאתמבואזהבספרתשמ"ו.תש"ךירושליםכ,אבבלי,תלמודמןפסחיםמסכת

ייא Iוכזהרוןאתאףאזכ'רגרסות.בשינויילטיפולידיםרחככןוכעלכשרהציעזובכןסגרתחשיבותם.ועלגרסות

תש"ג.שיקגוכתיבד,),בכןכונתהרוכסר,צילום Iנדריםלמסכתהיימן

15 

16 

17 

18 

·11 
 111הבבל'התלמודשלהגרסותבשיבוייעיוןכזדקדקין"('צר ;>1

 19 ,) 1972 (ב l/תשלבשנתהשלם'סופרים'דקדוקישלהראשוןהכרךלהופעתועד I XXXבשנת

בהיקפוהמתוכנן~נושא,שלםמפעללאורשיצאזכינולאשנים,וארבעשמוניםשלתקופה

חוליןמסכתהופעתלאחרשניםמאההיום, 20רבינוביץ.שלסופרים''דקדוקישלהכלל-תלמודי

מהדורתשל 21נשיםסדרוכשרוגמפעלו,סיוםאתהמסמןפרסוםז, l/תרנבשנתרבינוביץשל

בעיסוקולדוןהשלם'סופרים'דקדוקיאתלסקוראפשרבידנו,השלםהישראליהתלמודמכון

 .בדורנוובחקרוהבבליהתלמודבנוסח

השלם'סופרים'דקדוקי

הסדרה,כללרוחבהעמודיםשלרצהככותרתהמתנוססהואהשלם',סופרים'דקדוקיזה,שם

הסדרה:שלהשערנוסחואילו~פתח.כלשל rימבצדכלומרב,עמודכלבראש

הגניזהקטעיכוללהתלמוד,שלכתבי-הידמתוךנוסחאותשינוייעםבבלי,תלמוד

מכלמהש"סהבאותמתוךהשוואותעםהשלם',סופרים'דקדוקיבשםראשוניםודפוסים

מכוןידיעלומפתחות,מקומותמראיעםוכתבי-יד,דפוסיםוראשונים,גאוניםחז"לספרי

הוטנר.יהושעהרבמנהל:בירושלים,השלםהישראליהתלמוד

גרסות.שינויילציונימעברהרבהידייםרחבהואשהמפעלמתבררהשערשלזהמנוסחכבר

קובעמהםאחדשכלנפרדים,מדוריםהמלווהכולו,התלמודשלחדשניתמהדורהבעצםהוא

'דקדוקיהשםלכךועדותועיקרי,מרכזימרכיבהםהגרסותשינויימקוםמכללעצמו.ברכה

העמודים.בכותרותכאמורהמופיעהשלם',סופרים

העורכיםעלנוסף 24פרוש.והלל 23ליסאברהם 22הרשלר,משההרבניםהיוהכרכיםעורכי

שאר 25רוטמן.ואפריםמונקאריההירשמן,בנימיןהיוהללובכרכיםהעיקרייםהמשתתפים

 26השערים.אחריכרך,בכלבשמותיהםפורטוהמשתתפים

19 

20 

 .המאמרבסוףביבליוגרפיפירוטראה
דוגמאותעםכזאת,משימהעלהודעהש'אלבקפרסםתרע"גבשבתכאלה.מפעליםעללזמןמזמןשבתבשרבואף

ויזמהמברכות,דוגמאותשםואףתרצ"ב,בשבתגרסותשיביויעםחדשש"סהציעכשרמ"מברכות.מכסתמראש

הוצאהדבר'עלבמאמרופעמים.כמההזהלבושאחזרכשרשלמה.תורהמכוןבמסגרתחשובותלהכבותזכתהזאת

הבבלי,לתלמודכתבי-הידשלרשימהפרסםשבו ,) 487-475עמ' ,]ח"שת[ג(תלפיות,בבלי'תלמודשלחדשה

במשימההמשיךכשרשלשלמהתורהמכוןגםאולםהשלם.התלמודמכוןשלהעבקי''המפעללעידיוסמךכבר
(פרוספקטתשי"גיורקביוומושלמת,מדיויקתהוצאהבבלי,תלמודמןפסחיםמסכתראה:מסוימת.במיהד

למכוןעברהמשימהעיקרמקוםמכלבאה.ביידההמשךעל , 18הערהלעיל,וראהמא).דףפסחיםמתוךהמודגם

השלם.התלמוד

גטיןבזיד,מסכתות:שלושבותרוגמרא.דפי-370הכולכסךוסוטה,בדריםכתובות,יבמות,מכסתות:ארבע

גמרא.דפי-235כהכולסךוקידושין,
(תשמ"ה-תשב"א).בדרים(תשל"ב-תשל"ז);כתובות

(תשמ"ג-תשב"ו).יבמות(תשל"ז-תלש"ט);סוטה

 .)ן"שת(בדריםלמסכתמכתב-ידוהשלמותהגהות

 . 1הערה , 10עמ',ךיבמות,במסכתלשמותיהםהוטברהרבשמפרטםכפי

ועיין:שעוועל.ח"דוהרבהשלםהישראליהתלמודמכוןחבריידיעלסודרושהמדוריםצויןסוטהמסכתבשערי

חד"ש.תיבות:בראשיסומבושעוועלשלשהערותיובמסרושם , 12עמ'א,סוטה,מסכתהשלם,סופר'םדקדוקי

21 

22 

23 

24 
25 

26 
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הרבידמוסדשלהתורניאופיופיעלוכןהרב,בתוארזוהוהמשתתפיםשכלכךמתוך

זה,סופרים'ש'דקדוקיבעליל,משתמעבתוכונכללהשלםהישראליהתלמודמכוןאשרהרצוג,

יחלוקלאאולםהתורני-הרבני.העולםמתוךבעיקרצומחרבינוביץ,בידישחוברקודמוכמו

ההזדקקותשלהעקרוניתהחיוניותותחושת(שניהם)סופרים'ב'דקדוקישהשימושכךעלאדם

הגובליםוהתחומיםהתלמודיתהספרותחוקריאצלדווקאבכתבביטוימוצאיםהגרסותלשינויי

תורניים-רננייםבחיבוריםופחותהאקדמיים,היהדותמדעיקרקעעלהנטועיםחוקריםבה,

 ' Iזה,מעיןהבבלינוסחאוצרלאורהוציאוטרםהאקדמייםהמוסדות.אמנםהתרבותיובעולמם

המכוןהנהלתאףסופרים'.ב'דקדוקיהמרכזייםהמשתמשיםמןהםהאקדמייםהחוקריםאבל

מחבריעלכךבשלהמוטלותולחובותהמחקרצורכיסיפוקשלהמסויםליעדמודעתהנזכר

לצדווהןהתורנילצדוהןאפואלהתייחסישהמפעלבהערכת 28השלם'.סופריםידקדוקי

אתבהרבהמקדםהשלם'סופריםשדקדוקיליבריהתורני,לצדאשרהמחקרי-האקדמי.

ובהקשריםבישיבותהלומדיםאתלענייןהעשוייםרביםבתחומיםוההעמקההלימודאפשרות

הראשונים,לגרסותבהרבההמקבילהכתבי-הידגרסתמסורתהללו:התחומיםביןאחרים.

יותריופץשהספררצוןיהיועו.דהראשונים,ולדבריהתלמודיתבספרותלמקבילותציונים

השני,בתחוםבעיקריתרכזזהמאמרלו.ראוישהואכפיממצהלעיוןויזכהמסגרות,באותן

היהדות,מדעיבמסגרתוחקרוהבבליהתלמודללימודככליהשלם'סופרים'דקדוקיובהערכת

המפעלתולדות

דרשההשלםהישראליהתלמודמכוןעצמועלשנטלהממדיםרבתהתורנית-המחקריתהמשימה

שאנוכפיארכה,זותקופההראשונים.הפרסומיםהופעתלפנירציניתהכנהתקופתבוודאי

 1 '(,~ 2בשנתהמכוןייסודמאזשנה,משלושיםפחותלאהוטנר,יהושעהרבשלמדבריולמדים

השניםשלושיםבמשךשנה.וחמשמחמישיםלמעלהכבראפואנמשכתהמכוןפעילות

כולן,לתלמודהמדוריםשארוהכנתהגרסותרישוםעיקרובכללןרבות,הכנותנעשוהראשונות

המסכתות.כלעל

כרבנוסחבהרחבהעסקוההכנותובשלבהמשנה,שלמיוחדתמהדורהגםתכנןהמכון

לבבליהמוקדשיםהכרכיםבמהלךגםמקום,מכלבבלי.שאיןבמקוםאףמשנה,סדריששת

הבנליהרי jהבבלימשנתאגבהמשניותשלגרסותשינויילרשוםעצמםעלהמחבריםקיבלו

שי'עברייסכתבי"ידלתצלומי(המכוןכתבי"ידתצלומיאיסוףמרכזיים:הכנהמפלעילהזכיראפשרמקוםמכל 27
האקדנזיו,שלהמשנה(מפעלהתלמודיתהפסרותשלנוסחעדירישוםוהאוניברסיטאי);הלאומיהספריםבית

י vהתלמודלחקר(המכוןהבבליהתלמודלשהידכתבי"שלממוחשבנוסחהפצתלמדעים);הישראליתהלאומית

באמריקה).לרבניסהמדרשביתשלליברמןשאולשם

מהדורן,הוטנרשלבדבריוהמפעלמכונההראשוןהכרךשלהופעתועםלאורשיצאהאנגליתבשפהבפרוספקט 2א

התהוותלתהליךכלשהיהיסטורית"ספרותיתהתייחסותאףבפרוספקטונכללההבבלי,התלמודשלמדעית

העויסבמחיצותנעשתההתלמודיתעבודתםעיקראשרפרופסוריםמאתהערכהקטעיגםשםהובאוהגרסות,

 1111 ' :ראהצורכיהם,ולסיפוקהאקדמייםהתלמודחקרלמקצועותהמכוןלפנייתמובהקסימוהאקדמי,

) 7 ) I ו' I,'II ,"ו i",,,,", 1<"1" 1411'/11/'1 R"(/I'i,,!:, J"II ו' /lII """\'"1111111 " 1חתום:הפרוספקטטקסט ,ו'יי :I יו,"ן"

ו I ;'הבבליהתלמודשלהגרסותבשינוייעיוןמדקדקיו"כיצד 7] 1,)

המשנהלנוסחהמיוחדתהמהדורהמןכרכיםשנילאוריצאוכהעדעשייתם.נמרכזהעומדהוא

הלמשךזכינושלאויותרשנהעשריםזהאולםזרעים.סדראתהמכיליםתשל"ה),(תשל"ב,

 .לבבליבעיקרכאןעיוננואתכןעלמקדישיםואנוזו.מגמהשלממשי

ושארכתבי-הידעלהידיעותאיסוףכמובןהייתההבבלינוסחלההדרתשבהכנותהגדולה

שחזורלקראתהבבלישלגניזהקטעימאותצירוףובעיקרוסידורם,תצלומיםהזמנתהמקורות,

אותותיהנותנתזועשייהשרידיהם.אלאאינםאלהשקטעיםהמקוריים,כתבי-הידשלמרבי

במבואותהמופיעיםתיאוריםוצירופם,הגניזהקטעיובמיוחדהנוסח,עדיבתיאורילתפארת

עזרכליפותחוטרםבהאשרקשה,בתקופהנעשתההעבודהכילצייןיש 29השונים.הכרכים

זכוזוביבליוגרפית-מדעיתבעבודההמכוןשלהחלוצייםהישגיוהיום.אותנוהמשרתיםשונים

ב'ספרלמשלהנדןו.בנושאהמתענייניםאחריםגורמיםלרשותהועמדוכשפירותיהםלהכרה

שלאוסףהכוללהעברית,ללשוןהאקדמיהשלהעבריתללשוןההיסטוריהמיולןשלהמקורות'

צויןג) l/תשכבשנתלאור(יצאלמקראשמחוץהקלסיתהעבריתהספרותשלהנוסחעדיציוני

נעזרנו,ובהשלוכתבי-הידכרטסתאתאדיבותוברבלרשותנו'העמידהתלמודשמכוןבהקדמה

זההרי-וירושלמי'בבליתלמודתוספתא,משנה,לערכים:כתבי-הידמדורבהכנתהרבה

בשעתו.רבינוביץשלהחלוציתהביבליוגרפיתלפעילותוומבורךיאההמשך

בסדרהידניבאופןנרשמוהללוכנזכר.הגרסותרישוםכברהוכןטרומיתתקופהבאותה

הןהןולמעשהלכך,שזוכהלמיהיוםעדבמקוםלבדיקההניתנות('בלוקים'),מחברותשל

 30הזה.היוםעדהמכון,במסגרתהגרסותלידיעתהמדעיהמקורעיקרהמשמשות

שלוילנהדפוסנוסחנרשםועמודעמודכלשלעליונהבשורה :הואכךהבלוקיםמעשה

הדפוסגרסתנרשמווילנה,נוסחשלמילהלכלמתחתטוראנכיים,בטוריםהתלמודי.הטקסט

באותונרשםוילנה,דפוסלנוסחזהההללוהנוסחעדיגרסתאםמכתבי-הי.דאחדוכלהראשון

העמודים.בשוליהערות,נרשמוהצורךבשעת .) 1/ (גרשייםסימןטור

הדף

ארבעהמופיעיםעמודבכלהוא:כךהשלםהישראליהתלמודמכוןבמהדורתהעמודהרכב

מסורת )ב( Jוילנהדפוספיעלהתלמודנוסח )א(כדלקמן:למטהמלמעלההמסודריםמדורים,

ציונים )ג( Jהמקראפסוקיוציוניכולה,התלמודיתבספרותלמקבילותציוניםכלומרס, l/הש

ספריכגוןהתלמוד,סדרעלפירושיםשאינםוהראשוניםהגאוניםבספרילדיוניםאולהבאות

רבניתספרותבעיקרהכוללותשוליים,בהערותהמל~ויםנוסחאות,שינויי )ד( 3ועוד.ו Jפסק

ליברמן.ושאולאפשטייןשלמדבריהםכגוןהחוקרים,לגדולימסוימתהתייחסותגםאבל

יתרונותיהעםאחתולכלשונות,שיטותבעברנבדקוכברהגרסות,הצגתלדרךאשר

שראהכתב-היד,הואמינכןי l/כונוסחהדפוסנוסחשלטוריםשניהעמדירבינוביץוחסרונותיה.

 • xxxviופקיסמיליה 46עמ'א,יבמות,ראהיבמות,מכסתשלשלישיסלכשניגניזהקטעיצירוףעל 29

 .) 10עמיא,(יבמות,הש"סי,דפיסדרלפיפנקסיםאלפיםיארבעתהםהם 30

ואילך.מכאןומופיע , 9עמ'א,סוטה,במסכתנוסףזהמדור 31



!(ר'רנןן'הורהשמא ,)11

 ;הגהותשכינהשולייםבהערותסידרהגרסותשאר,ואתמשימתוכעיקרההדרתואתמלכתחילה

מאירהעמוד;בתחתיתכאפראטהגרסותשאראתורשםאקלקטי,טקסטיצר(תענית)מלטרצבי

שורותיואשרוילנה,דפוסתצלומימולהשינוייםאפראטאתהעמיד(גטין)פלדבלוםשמחה

שלחדשבמספורוילנה,דפוספיעלחדשפניםסודרהשלם'סופרים'דקדוקיבממוספרות.

ויעיל.חדשבעיצובמספור,אותולפינרשמווהשינוייםהשורות,

וחשובמועילעזרוכלירבינוביץשלהכבירלפועלומכובדהמשךלפנינו,עומדרבעושר

מהודריםכברם,תוכםאלהכרכיםשלושה-עשרולימודו.התלמודיהטקסטשוחרלכל

ונאהדרשונאהאשרהמכוןלראשיועדותאותבחיצוניותם,מהודריםשהםכפיבפנימיותם,

בכלוהיומרניותהקשותהמשימותאחתאתהפועלאלהכוחמןלהוציאהצליחוהםקיימו.

המאמר),כתיבת(בזמןהכרכיםי"גשלהופעתםעםשנה.מאהזההתלמודיתשבספרותהעשייה

עלידלגנשיםסדרשלהללובמסכתותכלשהומעיןאו,לומדשחוקרהדעתעליעלהלאשוב

שלידיעותבידוויעלהיקרא,יבדוק,יעיין,אלאולמדנות.תורהוניתוחים,ציוניםשלזהאוצר

אפילוזה,בהיקףלהשיגבידוהיהשלארבבשכרנשכרויצאאתר,עלוהערותמקבילותגרסה,

והלימודהעיוןשלברזלצאןנכסיעםולהימנותלפניםלפנילהיכנסזהאוצרזכהרב.בעמל

ישראל.מסורתשלהמרכזיתהמופתביצירת

כאןבידנויעלהולאעצמו,בפניוהערכהלסקירהראויהנזכריםהמדוריםמןאחדכל

תכנון,שלעמלכמהכראוילהעריךאוצדדיהם,בכללנגועלאואףכולם,חובתידילצאת

נעסוקכךואחרבודדות,הערותכמהקודםנעהלמקוםמכלכאן.משוקעיםוביצועלמדנות

הנוסחאות.שינוייבשאלתהרחבהביתר

השלםהש"סמסורת

מימרתברייתא,קריהגמרא,בסוגייתלפנינוהמזדמנתספרותיתיחידהלכלהמקבילותבדיקת

השגורהממדידעלוחיוניעשירעיוניממדהםמדוקדקת,בהשוואהולימודןועוד,אמוראים

עינים'"פההוארש"ילפירושבחשיבותוהשניהתלמודעלהחיבורהמקומית.הפרשנותיותר:

'יפה(הגהות 32הארץ-ישראליתהתלמודיתהספרותמןבמקבילותהעוסקילין,ליבאריהלר'

אבל \ \ולשמה).ראםבמהדורתבווילנההש"סהופעתעםויותר,שנהמאהלפנינכתבועינים'

זה,בשטחהדורצורכיאתכיוםממלאהואאיןעינים','יפהבספרהמושקעתהגאונותכלעם

הציוניםיפה.בצורההשלםהישראליהתלמודמכוןשלהש"סבמסורתתיקונםעלבאווהדברים

מדעיותמהדורותעלמבוססיםהםוהעיקר,דיונים,אוהערותשלערבובשוםללאשםבאים

שאולשקבעהדגםפיעלכרך),כלבראשמצורפת(רשימהקיימותשאלוכמהעדמעודכנות,

J2 ח'בורשצר'ך.למיולהבהירהזינקידהלחזקכדיבהלהשתמשראייהריזי,בקביעההגזמהשלמידהישנהיאם
נן' ,Lב'רושמקבילותלאיתירהדרךנפתחתידרכיביעז,יהשרער'שלהש"סלמסירתיחשיבגדילמשליםהואזה

 .בבזפורשכהעדשנאמרממהייתרזהלחיבירח"בותהמידרניהתלמידחקר.שיטיתבהןולעיוןהתנאיתרבספרית
ממנו).פרשכברשמא(איהמתבקשתבמידהזהחיבררלניצרלהסתגלטרםדימה,כךהתררני,העילםראילר

תשל"ג.ירישליםע'נ'ם,'פהרחיבררריעליןליבאריהר'זיסקינ.ור'ראה: 11

K 1 1') 11הכבל'התלמודשלהגרסרתבשיבר"עירןבזרקרק'ן"כיצר/ 

לפעמיםציינואףהמהדיריםשלו.התוספתאלמהדורתהמצורפתהתוספתא'ב'מסורתליברמן

תועלתוהמשתמש.עלביותרמקלוהדברבקביעות,ליברמןשעשהכפיהמהדורות,לעמודי

במסורתעליהן.לעמודישזאתובכלממגרעותיו,בהרבהנפגמתאינהזהמדורשלהמרובה

.לגביואחידרבבהיקףמיושמתאינהעמודיםמספרילפיהפניהשלהנזכרתהשיטההשלםהש"ס

מהםיש-אלוואףעקיב,לאבאופןנקוטההיאמהםלכמה 34כלל,נקוטההיאאיןהמקורותרוב

 35 •סתמיבסגנוןבאיםהמווישהמהדורהשםציוןגםהכוללים

מסכתות),לאותןבבלייש(אםהבבליהתלמודשלועמודדףלפינעשולמשנהההפניות

המשנהשלמציאותהאתומסתירמטשטשזהנוהגוחבל,המקובלת.הש"סמסורתבעקבות

שלהעצמאיאופיהאתלהדגישכאןהניתנתחשובההזדמנותלנצל,במקוםעצמובפניכחיבור

היוםעדהנצרכתהדגהשומשנה,פרקלפיהפניהידיעלבבבלי,אי-תלותהואתדווקאהמשנה

 36והמעיינים.הלומדיםלמקצת

לכוללנותשאיפתםמתוךקל.דברתמידאינהמקבילהייחשבמהוההכרעהההחלטה

הפניותבודדים,ביטוייםשלמקביליםלשימושיםהפניותוצירפוהסאה,אתהעורכיםהגדישו

רסג),עמ'ב,(יבמות,ע"בנבליבמותמקבילות.בציוןולאהתלמודיבמינוחבדיוןשמקומן

כלאיתורשלהפעולההש"ס.בכלהרגילה'תיקו'הבודדתלמילהציוניםממאתייםיותרהובאו

ממוחשב.במאגרלחיפושאולקונקורדנציהאלאהש"ס,למסורתשייכתאיננהשבתלמוד'תיקו'

'ודקארי iקפט),עמ'ד(יבמות,עסקינן'לא'מיהתלמודי:המינוחשלאחריםללשונותהדיןהוא

רנט);עמ'(שם,בחדא'עלהיופליגבחדאוכו'להס'ברקב);עמ'א,(כתובות,לה'קארימאיהל

שתכונהודומהרבות.וכהנהשנד)עמ'א,(כתובות,אחר''דברקז);עמ',ך(יבמות,ראיה''משם

 3הזמן.דבמהלךהמהדורהכרכיבתוךוגוברתהולכתזו

מילהשהיאבודדת,ארמיתבמילהאףהשלםהש"סבמסורתבזהכיוצאטיפולמוצאיםאנו

השפיעההמשמעותדחיסותשבוהתלמודי,המינוחמןומתןמשאשלטכנימונחואינהרגילה

ירחאי.ברשמעיןדרבימכילתאמכילתא,תרספתא, 34

כגיןספר,בכלהפנימיתהשיטהפיעלרשימרתדבריםיספריירחאיברשמערןדרבימכילתאלמכילתא,הפניית 35

-הכללמןייצאיםמקצתישרס.קלד,קה,קד,עמ'ד,יבמית,עמידים:ארמהדררהצירןללאיפסקה,פרשה
א,כתרבית,(אבלעמ'קצגיהעמיד:המהדירהצייןעםרבהבראשיתקמד;קי,ןעמ'עמיד:צייןעםדבריםספרי
(תירתספראלגביבמייחדרסר.עמ'עמרד:צייןעםמכילתארעמרד);מהדירהצייןללארבהבראשיתנב,עמ'

בארתהיגרשלמהדיריתיריייס.א"הלמהדירתעמרדיםצירןשלשראיתי)כמה(עדעקיבחסררןמסתמןכהונים),

רעמי.דמהדירהצייןעםלריב
בבלי,לרשאיןבלב,ןזרעיםסדראלאעצמאיתבמתכינתהיפיעלאבינתייםהמשנה,שלהגרסיתשינויילגבי 36

ליעל.כנזכרמשנה,קיבציגרסתגםכיללעדייןהבבליישניייירישים
האלף,שרי ,ל"נה-(קסד-קפועמ'(תשל"ז),יזניעם,שהלם',ס IIהש'מסורתבמאמריזינטייהעידדכשרמ"מ 37

המכיןלחבריכשרממליץהמכיןשלהתלמידלמסירתשבחדבריתוךתשסא-תשעי).עמ'תשלט",ירילשים
[תשסג]).קסי(עמ'שהםלהתלמידמסירתשלמרביתשהלמהשלםקיסובסקיח"ילשבקינקירדנצייתהלשתמש

[שלזה'בציוןלכתיבית:השלם'סיפרים'דקדיקישלהראשיןבכרךבידדיםלביטיייםציוניםעלשםמעירהיא
אינםאשרעניניםבהיציינירחבההייתההש"סמסורתלששהתכניתהש"סמסירתבלעיהראודאברהם']'מריה

היספתיזהסמךיעל ] ... [אימריתניבים,ביטויים,יהםהסוגיא,שלומתן][ל-המשאלהמו"מישרבאופןנרגעים
 .) 1הערה[תשסה],קסח(עמ'כתובותשלהראשוניםדפיםבשנינזכרואשרביטוייםלעררצירנים



I.IK ו(ון פרירנזןיהורהשמא

אירב'אמרא: l/עקבביבמותאחת.מילהשלמונחיםגםס l/השבמסורתלכלולהרושמיםעל

לטיפולזכהזהדבר'דודי'.כלומר'חביבי',חייארבילדודוקרארבוכו'.לחביבי'דחמיתיהלאו

יונתןלתרגוםצויןאףהרביםהציוניםוביןעד),עמ',ך(יבמות,שםהתלמודבמסורתנרחב

שללגבולותהגענוכברבזהפסוק.שבאותואהרן''רדהמתרגםדאהרן','חביבאי,ד:לויקרא

אףספרותיות,למקבילותציוניםכאפראטיוגדרהש"סמסורתשמדורמוטבגורע.המוסיףכל

המדויקות.להגדרותיוראויזהסוגשגםפיעל

השינוייםהצגתודרךוילנהדפוספיעל'פנים'

שלהיסודנוסחקביעתעלהתנצלותאוהיסוסהעורכיםבדברימושמעאחדיםבמקומות

וילנה.בדפוסהתלמודנוסחפיעלהמהדורה

שתילפנינוהיו-הנוסחאותשינוייכליסתעפופיוועלשממנו-הבסיסילטקסטבנוגע

המאוחרבטקסטאוביותרוהעתיקהמקוריבטקסטלבחוראועקרוניות:אפשרויות

קייםעודהואאם-ביותר'והעתיקהמקוריל] l/[כצ'הטקסטשלשזהותומכיוןביותר.

כזהטקסטשלבחירהוכל-בתלמודוהןבמשנההן-בערפלעדייןלוטה-בעולםבכלל

הטקסטעללהתבססהשניה:בגישהבחרנולפיכךבלב,ךשרירותיתאלאתהיהלא

המצויהיחידיהש"סגםשהואו, IIמ-תרמ l/תרראםוילנאש"סנוסחוהואביותר,המאוחר

א':יהמאוחרמןהנוסחאות,השוואתבעניןהלכנו,וממנווהתלמוד,המשנהלומדיאצל

השונים,כתבי-הידנוסחאותאלומהם ] ... [הראשוניםהדפוסיםנוסחאותאלהמוקדם,

 38 •••הקהיריתה'גניזה'קטעיכולל

הנוסחבחירתשלהנגדיתשהמשימהבלבדזולאהיא.ומשובחתטובהלכשעצמהזוהחלטה

וילנהדפוסשלמבטמנקודתיוצאיםהמעייניםשרוב,הטיעוןכאןממשיתאפשרותאינההמקורי

באופןהוצגהשהדילמהלהודותישאבללמבוכה.אלגנטיפתרוןמשמשתזוועובדהמוצדק,

או':יםמראש.ניתנתההכרעהזוובדרךוהמקובל,המאוחרהנוסחאוהמקוריהנוסחמדי:פשטני

נוסחאו'טוב'נוסחהחוקרים:מקצתשהעלונוספיםמושגיםלאורהדילמהאתלחדדאפשר

וסגנוןמדויקנוסחלמסורהעשויוסמכותימובחרבכתב-ידבשימושרביםיתרונותיש 39'מהימן'.

דווקאולאוהם,והתקנהטיפוחשלתוצאהזוותקינותזהדיוקלפעמיםאםאףתקין,לשוני

ש':י , 165והאוניברסיטאיתהלאומיתהספרייההמבורג,י l/כלדוגמה- 40המקוריהטקסטבחינת

יעודזרהעבודהמסכתשל , Rab . 15באמריקהלרבניםהמדרשביתיורק,ניוי l/כהבבות,שלוש

t. 
0;: 

המסכתות.שארכלבראשימהבקיצורומשםא,כתובות,אך

J שי'הלשונייםבמחקריופותחוהואכתב-יהשלהשלוניתהמסורתכמדדהחוקריםבפיהיהשגורט'וב'המושג'ך

התכונותשניהטקסטואלית.למסורתמכוון'מהימן'נוסחבפרוטרוט).ללהן(וראהאב-טקסךטבשםקוטשרי'
מלנזרתאינהמסויםנוסחבערמהןאחתשלומציאותהזהות,אינןבנוסח)מעולהוטיבבלשוןמעולה(טיבהללו

הרווחת.ההנחהשהייתהכפיהאחרת,שלמציאותהעל

בר-אשרמ'בתוי:כתיב',שלטיםולוגיההבבליהתלמודשל'כתבי-הידפרידמן,ש"יראה:אלותפיסותעל 4(ו

 .ו' I(ון· I1 Iעמ'תשנ"ו,ירושליםמורג,לשלמהמוגשיםהיהודים,ובלשובותעבריתבלשוןמחקרים(עורין,

II 1'11הבבליהתלמודשלהגרסותבשינוייעיוןמדקדקין"כיצדו 

הכולראייתשלזובדרך,ורקבורצופיםולימודעיוןמאפשרתכפניםכזהטקסטקביעת 41רבים.

אתיותרשמיקדנולאחרמקוםמכלמעולה.נוסחמעדממששלתועלתלהפיקניתןברצף

הנוסחלקביעתנועדהלאזומהדורהורצוי.סבירהנבחרשהפתרוןלהודותישעדייןהשאלה,
והמושגיםוקשה,מורכבתומסכתמסכתלכלמעולהנוסחעדבחירתלגביההכרעה iביותרהטוב

בדרךזושאלהשפתרוהעורכיםאפואעשוטובזו.במהדורההעוסקיםשלהרוחנילעולמםזרים

לנוסחבהשוואההשונותהגרסותהצגתתפיסתם:לעצםהמכוונתדרךהתלמוד,לכלאחידה

חלקהתורני,הציבורשלההעדפהאתוהמשרתהלימודית,חוויתםבמרכזהעומדוילנה,דפוס
זובמהדורהשעלתההפניםבנוסחהבחירהבשאלתשנאריךבמקוםלפיכךהיעד.קהלשלהארי

והתפיסההשינוייםהצגתשיטתלעצםהדעתאתשניתןמוטבבלב,ךשפתיםמסכשילום

מאחוריה.העומדת

והדברנרשם,שלאמהכלפיאלאכאן,שנרשםמהכלפיאיננהזהבענייןהעיקריתטענתי

כהעלאתבעיקרהרישוםתפקידומראייתוילנהלדפוסצמידותשלהשיטהמןיוצאפועלהוא

הדפוסיםנוסחמרכזיותהוזכרההעורכיםבדברימקומותבכמההנדפס.מנוסחהשונותגרסות

והדפוסיםשבכתבי-הידהגירסאותכלשלמדוקדקתלבדיקההמכון'ניגשהשינויים:בהצגת

הייתהואילו 42 .']פ IIשישלי.[ההדגשהשלנושבדפוסיםלגירסאותוהשוואתןהראשונים

בידךישכךידיועלוהזהה,השונהעלדיווחמחייבתהשוואהשהריניחא.שלמה,השוואהכאן

אלאוילנהדפוסשללזהזההנוסחהגורסיםעלדיווחלשוםזכינולאזובמהדורהאולםהכול.

בלב.דהשונהעל

שללמעמדכאןזכההדפוסנוסחלו.לרועץהופכתהדפוסנוסחשלהמרכזיותזובדרך
לו,שדומהמהבציוןחידושכלשאיןעדראיה,לשוםזקוקשאינוהמרכזיוהנתוןהמקובלהנוסח

'דקדוקיבעלרבינוביץ,שלדרכוהמשךוזהוממנו.ששונהבמהאלאלכאורהענייןואין
אושלמיםכתבי-היד,הםאילולקוראמוסרזובמהדורההשינוייםמדוראיןכךמתוךסופרים'.

שלפנינוהדפוסיםנוסחאםכמותם.וגורסיםשלפנינו''הדפוסיםלנוסחהמסכימיםמקוטעים,
אשרומעולות,מהימנותגרסותאףידןעלאלאותנייניות,מאוחרותגרסותרקלאכולל

השינוייםמדוראיןהריאותן,מאמתיםאואותןמחזקיםהמקוטעיםאוהשלמיםכתבי-היד

השלם'סופרים'דקדוקימתוךלהשגהניתןאינוזהמידעדבר.חציולאדברלאזהעלמלמדנו
מאודכבדהמשימהמטילהזושיטההסכמה.עלמלמדדיווחאידהיינו'דיוק',שלבדרךאלא

-השתיקהמתוךולדייקכרךבכלשנבדקוהנוסחעדיהםמהתמידלזכורצריךהואהמעיין.על

גםשהריהשלמים,לכתבי-הידבקשרמהימנהולאקשהשיטהזוהיהן.שומעאתהלאומכלל

הדיווחאיאםבטוחאינךלעולםעליהם,דווחשלאכתבי-הי,ךשארהםמהנכונהכששחזרת

כאןדווקאשנזדמן-חורכגון-שהואכלמחיסורשמאאוהדפוסלנוסחמזהותנובע

תקליטורעתהלעת(ראההעבריתללשוןהאקדמיהשלהעבריתהלשוןשלההיסטוריבמילוןשנבחרוכאלה 41
בכלל).עדולאהבבליעדזובשיטהטקסטיםהכוללהמילון,מפעלשלא'מאגרים

אחרים.במקומותבזה,וכיוצא 1(ועמ'א,יבמות, 42
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שיטהזוהימקום,מכלביןוקהירמגניזתביןכתבי-יד,לקטעיאשראולם 43 •כלשהובכתב-יד

הראשונההמילהפיעלשבמבואותבתיאוריםהוגדרהקטעיםשלהיקפםממש.אפשריתבלתי

לדייקכדיקיים,הטקסטהיכןהללובקרעיםתדעכיצדהאחרונה.והמילהקטעבאותוהמופיעה

השרידיםשלוהקטועהקרועמצבםמפאתכלל,קייםאינוהטקסטוהיכןהדיווח,מאיהסכמה

וטשטושיםסדקיםוגםגדוליםוחיסוריםחוריםבואשיןהללוהקטעיםמןאחדאיןהריהללו?

גרסתעלהדיווחלכלהדיןוהוא 44עליהם.לעמודקלושסיכויאפילוהמעייןבידיואיןקטנים,

אישורכךידיועלהדפוסים,לנוסחהסכמתםעלדיווח.דווקאזובמהדורהוהראשוניםהגאונים

אלאהקוראשללבולתשומתרובפיעלהובאולאלגמרי.חסרהדפוסים,נוסחלמסורתוחיזוק

הנמצאותלגרסותהללוהגרסותמסכימותרובפיועלהדפוס,מנוסחהשונותהראשוניםגרסות

 45בכתבי-הי.ד

בנוסחאות'שיטתנובמבואנאמרוכךאח.דמכיווןלפחותלעורכים,ידועהזומגבלהאף

 :'ס l/הש

שלאשבמקוםולקבועלסמוךאין ] ...נוקרועיםמקוטעיםמהםשרביםה'גניזות',בקטעי

ינו,לפנואינושחסראפשרשכןבנדפס,כמובהםשהנוסחה-אלוי I/מכתשינוייםהוזכרו

ערבוביה.ומביאהיגעההעבודההיתהומלאחריהםמלפניהםהחסרותאתלצייןבאנוואילו

כתבי'שלושלמותםצורתםאתתיארנושבהםהמפורטותהרשימותעלזהבעניןסמכנו

 46והגניזות.היד

שלא'במקוםהשתיקה:מתוךהיאבנדפס'כמו ...'הנוסחהאםלדעתשהדרךמלאההודאהכאן

קנהלפיזומהדורהשלהחמורההמגרעתזוהימידעמסירתמבחינתאלו.'י l/מכתשינוייםהוזכרו

משיבןהעצמועלשנטלהמעייןמאשרפחותבהירגישוהמעייניםרובאםאףמדעי,מידה

מדעית.

המקובלותהשיטות

סופריס''דקדוקימימותהעבר,שיטותהמשךכמובןהיאגרסותשינויירישוםשלהזאתהשיטה

במרכזיותןלביטויבאההתלמודבפרשנותה'אחרונים'של.דרכםלכןקודםואף 47רבינוביץשל

הפרשנות,כנשוא-ותוספותי l/רשפירושגמרא,-ת l/לגפבהתייחסותםהמודפס,התלמודשל

43 

44 

אותה.מצמצמתהייתההחיוביהרישוםששיטתתופעהגרסה,עלמוטעהדילוגאו

למעייןולאפשרהמקוטעיםכתבי-הידושארהגניזהקטעיכלשלמלאיםתצלומיםלהוסיףהיהראוילפחות
להלן·ראהחלקי,פתרוןאלאאיננוזהאףאבלעצמית.בדיקהידיעלהללוהידיעותאתלהשלים
 ,:'"על(פרידמןראה:כלל,הדפוסמןשונותכשאינןגםהראשונים,גרסותלעמלאדיווחלש(ראשון?)לניסיון

הנוסח.כרך ,) 4הערה

 • 18עמ'א,כתובות,

מעצבזןהןמקויימותהדפוסשגי'נרסות]יעןוםלוניםלוניבוכסרהוא][-שכןשכ"ההדפוסלגי'ראיותהבאיתי'ולא

מתזקתןהראשונותהנוסחותלהוציאידןעלנאיןשאנוהכ"י Iלגי'(רסותורקדבריהןלקייםלראיותצריכיןואינן

 • f {,)(עמ'תרכ"נ,בזינכןנרכות,למסכתסופרים''דקדוקי(הקדמתראיה'להניאעלינו

45 

 4)ן

47 

 11·1הננליהתלמודשלהגרסותנשינוייעיוןמדקדקין"כיצד ]זן

מתרכזתגרסותלשינוייאחרוניםשלהתייחסותםאףהמודפס.בתלמודהדףלצורתבהתאם

אוכלשהיקושיהלתרץניתןבעזרתןאשרהדפוסים,מנוסחהשונותמועילותגרסותבאיתור

גםהדפוסים.מגרסתהשונהגרסהעלנסמכיםלהיותהעשוייםהראשונים,שלדבריהםלהבין

 ,התלמודיהמחקרמחיצתבתוךלפעולהמבקשיםכאלה,ואפילושלנובדורותמחבריםהרבה

פיעללהםהנראהקושילסלקניתןבכוחהאשרמסוימתגרסהלגלותכדילכתבי-הידפונים

 48 •לחדשברצונםאשרחידושלחזקאוהדפוסיםגרסת

התלמודבחקר-שורשאולי-ענףבתורהתלמוד,גרסותחקראחרת.גישהגםישנהברם

תלמוהשלמסויםקטעשהואלאיזההשלםהגרסותלמכלוללבנותשומתאתלהפנותחייבכולו

ההתפתחותוקוויזהמכלולהבנתבמהלךרק .עצמולשםומחקרעיוןהדורשהואמכלולואותו

כךאחרורקדברים.שללעומקםולרדתההדדייםהיחסיםעללעמודניתןוזרמיוענפיוכלשל

המקורית.הגרסהלקביעתניסיונותכוללאחרים,בירוריםלשםהמסקנותשליישומןמתאפשר

מבחינתהשונותהגרסותשלההיסטוריתבהשתלשלותלהתענייןהחוקרעשויזהמחקרכדיתוך

שלשםפשיטא 49והתנייניים.העיקרייםהשינוייםהתהוותשללעומק,והבנה,הפצתןמקוריותן

אשרהדפוס,לנוסחהשוויםעלדילוגללאהגרסות,כלשליחסןואתייחוסןאתלסדרישכך

 50המקורי.הנוסחאתמשמריםאףאחתולאומכובהשלםעףנהםלפעמים

המגבלההואשלפנינובמהדורההדפוסלנוסחהדומהעלהדיווחשאילהסיקעלינוומכאן

זומשימהלשםהגרסה.חקרשלונוקבמקיףעיוןכללצורךבההשימושאתהחוסמתהעיקרית

ימצאכמובןהואזה.צורךשיספקשלם,סינופסיסלעצמוולהכיןהמהדורהאתלנטושהחוקרעל

מןהשונהגרסהשלקיוםאיאוקיוםשלאתרעלחיפושלכלהשלם'סופריםב'דקדוקירבעזר

החוקרועלבמבחן,עומדתאיננההזאתהמהדורההגרסותלחקריסודיכליבתוראבלהדפוס.

לצרכיו.נאותהבצורהמחדשהגרסותאתהלכין

הרישוםהיקף

העורכיםהאםומקיפה?שלמהבצורהנעשהעליוהדיווחהאםהדפוס,מנוסחלשונהאשר

עלוילנה?דפוסמנוסחהשונההראשוניםוהדפוסיםכתבי-הידגרסתשלותגתגכלעלמדווחים

הדרך.מתחילתכברהעורכיםישבושיירשמו,השינוייםהיקףהגדרתזו,מדוכה

לגמראנ l/השבמדור-הנוסחאות]=שינוייננ l/השבמדורהושמטומהבאהומה

וכןוכו',והגניזותבכתבי-ידהנמצאיםהשינוייםמכלומדוייקנאמןהעתקלתתהשתדלנו

 .)םש(כאחת'הגירסאותכללהצדיקנוכלידןשעלוחריפותפלפולי l/עגירסאמברריןאין'כי 48

(לעיל,ל l/הנ ; 102-67עמ' ,)א l/(תשנזסידרא,הבבלי',בתלמודהגירסאותשינויי'להתהוותפרידמן,י l/שראה: 49

 . 55-25עמ'הנוסח',מסירת'ענפי ,) 4הע'

י l/כולרובאחד,כתב-ידמתוךהתלמודאתלצטטהמחבריםמקצתאצלהיוםעדששרדמנהגלהצדיקליקשה 50
עדישלמסויםמחקרעלמבוססזהנוהגאםהתשע-עשרה.במאההמחקריתהאסכולהבעלישעשוכפימינכן,
עלעדיףכתב-ידשכלכלליתמהנחהנובעהואאםאולםטוב.מההסגולי,ההדדייחסןושלמסכתבאותההנוסח

קשיא.המדע,דרשיותלפיכךידיעלפועלממנוהמצטטוכאילודפוס,
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כתיבשלהשינוייםרובהשמטנובואידך ] ...נביותרקליםשינוייםאפילוכללבדרךצויינו

 .-יןאו-יםתיבותסופישלחילופין,וכןיודי"ןאוואוי"ןחסריאווכפוליוחסרמלאכגון

לצייןבאנושאלמליוכדומה.וס'ש'או ,'אאוה'שלתיבותסופיעלהקפדנולאולפעמים

השמטנוםולכןמספיקים,היינולאהבחנה,ללאאלו,מעיןשינוייםגםתדירוהלביא

צויינולאוכן ] ... [מיוחדתומשמעותחשיבותבהםשישהמקומותלאותםפרטעפ"ר,

הדבריםהבאתםלאחרוגםהם,רביםשכןנ, l/בשהנמצאיםקיצוריםאותיבותראשי

 51הנוסחה.לעיקרהכרעבהםואיןסתומים

הדעת;אתבהןנותןעורךוכלהזה,היוםעצםעדמראשיתוהמפעלאתמלוותאלוהתלבטויות

הקודמת:מןהשונההגדרהמצינולאור,לצאתהאחרונהיבמות,ובמסכתסוטהבמסכת

משמעותואפילו-משמעותאיזהבהםשיששינוייםרקהבאנו-הגמראבנוסחבשינויים

וכןים:-'יןתיבות:סופישלשינוייםגםהבאנוזהמטעםלשונית.אוענייניתקלה,

אלאהחומר,ריבוימחמתהגמ'בנוסחהבאנולאתיבותוראשיקיצורים ] ... [וחסרמלא

 52 •בלמהמקואחרתמשמעותקיצורבאותולכווןשאפשרמצאנוכןאם

ואפילןקלים,שינוייםאפילוהכוללתאחתהעורכים,שלבקרבםמתרוצצותשיטותשתיובכן

אפראטשלבתבניתובאמתכאלה.שינוייםהמשמיטהואחתתיבות,סופישלמין l/ומוין l/ו

כאיך.המתסכלות,מןהיאזוהכרעההשלם'סופריםד'קדוקיבספרלפנינוהמונחתזוכתבנית

בענייניחולקוראלרושםלהקלכדיונקייה.פשוטהבצורהחובתןידייוצאאתהאישלעולם

שיהיסודיתההבנהאתלחדדכאןאףהיהחשובלגמרי,המבוכהאתלפתורלאאםהללו,

שיכתופעהלרובמטופליםוכתיבלשוןפרטיהשלם',סופריםבד'קדוקיהנדונות.התופעות

מוצאיחאנוהגרסות.שינוייאתהמלוותבהערותומובהקברורביטוילידיבאהזוגישהגרסה.

שהביאושוניםמחיבוריםתלמודשלשבכתב-ידכתיבשללגרסהנוסףתיעודאותמיכהשם

כתיב.באותוגמראשלזהקטע

בספךהגמראלשוןמהבאתתלמודשלכתב-ידשלכתיבים'גרסת'אישורלדוגמהטול

הכת'(הואהמאור',ב'מנורתגםהואשכןדווחשעליו 54'מיבעי',הכתיב 53המאור.''מנורת

 . 1I.'J'Iחנפיוגוברהיקרויות,באלפי,מתועדכולוהתלמודשלבדפוסיםוביןבכתבי-ידביןהרווח,

 .!-8 ! 7עמ'א,כתובות, 51
 .! 3עמ'א,יבמות, ;!!'מעא,סוטה, 52
רשננוהנוסחאותשינוייבאפראטליה.''מבעיאוילנה:דפוספיעלבפניםלו),עמ' ,א(ע"בדלדףסוטהבמכסת 5ך

 "ן,ן'וכז :לשונהשזה , 107להערהציוןסומןהראשונההקבוצהלאחרליה.'מבעי (Iהרמליה,מיבעיוע'אה
 ', v ,בהבאן,'מיבעי'מוצאיםאנושםגםכלומרשלא)';(סי'הראשוןהכללשביעי,נר(אבוהב)המאורבמנורת

זננ 1הת"הגדות-ה ; heb. d . 20בודליאנה,אוקפסורד,י l/כ-אהנוסח:עדיסימניפענוחכאן.התלמודדברי

"ןהסםופריז, , I/כהתלמו,דהגדות- (Iה ; cbr. I 1 )(וטיקן-ר ; 95מינכןכ"י-מ ;ונציהדפוס-ו ;יעקבעיו-ע

 , Iנעשר,ולאלעשות,שראויוכפיתנייגייםעדיםאלאתלמודשאינםהנוסחעדיאתנפרידאם .ך)( 7הלאומית,

סוטה.לבבליהקיימיםהשלמיםהנוסחעדיכלהםהםו,אמרנשארוזו),במהדורה

הקודמת.בהערההראשווהכתיבהואו·ו

 11·1הכבליהתלמודשלהגרסותבשינוייעיוןמדקדקין"כיצד IIו 11·'

הזההמסויםשבמקרהאףשלפנינו,המסויםבדיווחשהוזכרוהכתיביםמשאראחדכלעלויותר

שלענייןכאןאיןהמאור'?'מנורתבעל'גורס'שכךלדווחאפואמקוםמהאחר.כתיבבדפוסיש

כאן.מיותרהתלמודנוסחעדישלהדיווחגםכתיב.שלונהגיםשיטותאלאכלל,גרסה

גרסה.שלפונקציהאינןלשון,צורותאפיולניכרתובמידהכתיב,שיטותדברשללאמתו

מנהגינובעותהןרביםובמקרים 55קדומים,מנסחיםשלהתקנהלסוגיהןקשורותמקריםבהרבה

בנוסחשקרהכפילאותיותיונתקדשלאמעולםהתלמודנוסחומעתיק.מעתיקכלשלהכתיבה

דרכילפיהמיליםאתלהביאחופשיעצמואתראהמדפיס)גם(ולפעמים,מעתיקלהפךהמקרא.

להיזכרראויזהעלנייןהעתיק.שממנושבמקורלכתיבמשועבדעצמואתראהולאשלו,כתיב
שביקשוכפיבבבל,נתחברהשהתוספתאהטיעוןאתלסלקבבואואלבק,חנוךשלבלשונו
יצאלאהישניםבספריםשהכתיבמחבר][אותוידע'ולאבלבד:כתיבשלתופעותפיעללהסיק

כיוצא 56ולכתבם!לבטאםשהורגלוכפיהתיבותאתשכתבוהמעתיקיםמידיאלאהמחברמידי

לפניהעומדהעותקמןתמידיצאלאהתלמודשלבכתבי-הידשהכתיבלהציעיכוליםאנובזה

 ,זמנולפיאחראוזהמעתיקאצלהמשמשיםכתיבשלקבועיםלטיפוסיםשייךאלאהמעתיק,

מענייניכתיבלשהשאלותרובאתלהפרידאפשרדלעתנובה.שחונךהכתיבומסורתמקומו

ניתןכתבי-י.דשלמוגדרותקבוצותהמאפיינותכתיבתכונותשלרשימותולקבועגרסה

שלהשלמיםכתבי-הידכלאתכמעטולמייןיחסית,קטןמספרעלהללוהקבוצותאתלהעמיד
 57סוגים.לארבעההבבלימסכתות

במהדורהשנעשהממהיותרהרבההגרסותמדיווחהכתיביםתיאוראתאפואלנתקניתן

שלמותקבוצותלפיכתיבתופעותרישוםהמרכזיםבמבואותבנפרד,עליהםלדווחאפשרזו.

דיווחיהרבהינופוזובדרךכתיב.שיטותשלומוגדריםנבדליםסוגים,המייצגיםכתבי-ידשל

 ,הברמןהתבןאתבולבורקשהושממילאבאפראט,כעתהמצטופפיםושולייםשגרתייםכתיב

התופעות.כלאתרשמואילוהחומרריבויבעייתעלמלהעמידפוסקיםאינםעצמםוהעורכים

עלדיווחשלוהשמטהניפויכלעשויה.בצבתוצבתמיצרי,ליואוימיוצריליאויאך

בעידןרציני.לשונימחקרלכלכמעטערךלחסרהשלם'סופרים'דקדוקיאתהופכיםגרסות

 ,בועוסקיםחוקריםוכמהכשכמהומפרה,פורהבפיתוחל l/חזלשוןחקרמקצוענתברךשלנו

התנאיתחכמיםלשוןחוקרישאףגםמהשונים,מצדדיםעצמוהבבליבלשוןהעוסקיםביניהם

כתבי-הידנוסחאתלראותהחוקרחייבהללוהמחקריםלשםשבבבלי.לחומרמעטלאנזקקים

'דקדוקישבספרהעשירהחומראיןולפיכךנעדר.לאאישבאות,אותשלם,וברצףשלםבהקשר

סיפוקועלבאאינוהתלמודלשוןשלהמדעיוהמחקרמבוקשם,אתלספקיכולהשלם'סופרים

 .שלפנינובמהדורההרביםהלשוןדקדוקיבכל

אךהמלאהדיווחהופךהספר,שלהיסודיתהמתכונתעםלהשליםחייביםאנוואםלכך,אי

 • 77-59עמ'(תשנ"ו),ובלשון,מחקריםהבבלי',התלמודשלכתבי-הידלמיוןלשוניים'בחניםא'וייסברג,ראה: 55

 • 608עמ'תשכ"ט,אביבתללתלמודים,מבואאלבק,ח' 56

עמ'(תשנ"ג),נולשוננו,ולשון',כתיבלע-פיהבבליהתלמודשלכתבי-הידשל'קבוצותיהםפרידמן,י l/שראה: 57
 .) 40הערה(לעיל,;הנ"ל 124-123
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מוסיףהזההחומרשלהנפחאבלביותר.מוגבליםממנווהתועלתבושהשימושלעושרשלםלא

ויעילמהירבאופןחשובמידעהפקתהחוסםקושיעצים,מרובהיערבראייתקושיעלקושי

תופעותעלהדיווחרובאתלנפותשישהמסקנהמתבקשתמכאןומסורבלת.מסובכתממערכת

תיאורלצדבמבואות,ולהביאוהמרכזיהמנגנוןמןוכדומהוחסרמלאשלמאודרגילותכתיב

צורכילשמשאמורהזההאפראטסוגעודכלכתבי-יד,שלמוגדרותקבוצותשלכתיבסוגי

 :המטרותשתיאתלשמשהעשויהאחרת,שיטהאףנציעהזההמאמרבהמשךאולםהמדע.

העיון.ויעילותהדיווחשלמות

והדיווחהקריאהדיוק

והשיבושיםהטעויותואחוזמאו,ןמדויקתבצורהנעשוהגרסותוהעתקתהשינוייםעלהדיווח

אובמדויקכתבי-הידגרסתעללעמודשירצהמימקוםמכלהמעיינים.לרובמשמעותייהיהלא

המקומותמןואפילוהשלם',סופרים'דקדוקידיווחפיעלמלאברצףנוסחםאתלשחזר

סמךעלאלאהדפוסמנוסחשינויעלדיווחחוסרסמךעללא(כלומרמכתבי-הידהמועתקים

אחדות,בטעויותאףאלאומבלבלתמסורבלתבמשימהרקלאייתקלבאות),אותפעילדיווח

לתצלומיהם.לפחותאוכתבי-הידלגוףלהיזקקרובפיעלייאלץמדעיתעבודהלשםלכךואי

ובדקדוק'בקטנותשמדוברוהגםהנדונה.התופעהמןמשהומלוקטבמבחרלהדגיםננסהכאן

הדיווחמועתקימיןבצדלימו.דוצריכיםהם,תורהאלואףלדידןאותיות,ושבריאותיות

כתב-היד.תצלוםפיעלהקריאהשמאלובצדשבמהדורה,

ע"איא-ע"ברדף , heb. d . 20ברדליאבה ,ארקספררדכ"יסרטה,מסכת

השלם'סרערים'דקדרקי

העתקה). , 3שורהנח,(עמ'אלא . 1

 .) 13שורהס,(עמ'להקריבו . 2

 .) 14שורהס,(עמ'[השירים] . 3

העתקה). , 18שורהס,(עמ'מטעמי' . 4

העתקה).,ךשורהסב,(עמ'טעמא . 5

העתקה). , 21,שורהסו(עמ'[אמר] . 6

 .) 17שורהפז,(עמ'תרגמה . 7

H . העתקה). , 11שורהקה,(עמ'אורחייהו

העתקה). , 30שורהקיב,(עמ'[בישראל] '.(

)( I . עמ'הוא),34שורהקיג (. 

 .) 42שורהקי,ד(עמ'ליקאמ' . 11

 .) 4שורהקיז,(עמ'אלהים . 12

העתקה). , 23שורהקנב,(עמ'מאחת . 1 .\

העתקה).שוה , 2 )(שורהקנג,(עמ'פדגראו·ן.

כתב-היד

 ) 26שורהב, 28 (אלמ' . 1

 ) Hשורהא, 29 ([להקריבו]השירים}{להקדיש . 2

 ) 9שורהא, 29 (השירים][את )( . 3

 ) 15שררהא, 29 (מטעמיה . 4

 ) 21שורהא, 29 (טעמ' . 5

 .) 8שו'ב, 29 ( ]'מא[ . 6

 .) 1שורהא, 31 (תרגמא 7.

 .) 3שורהא, 32 (ארחייהו . 8

 .) 14שורהא, 32 ([בישר'] . 9

)( I . 32הוהJ ,18שורהא (. 

 .) 25שורהן.א, 2Jליאמ' rנק . 11

יי).שורה ,ב\ 2 (]ם Iאלהי . 12

\ I שורהא, \ \י.באחת\ (. 
 .»(שורהא, \ \(מרגדאו·ן.

 ;'.14הבבל,התלמודשלהגרסותבשינוייעיוןמדקדקין?כיצד 17]

העתקה). 44,שורהקנז,(עמ'[קידושין] . 15

העתקה). , 38שורהקלז,(עמ'למפסקא . 16
העתקה). , 41שורהקלז,(עמ'זמנין . 17
העתקה). , 18שורהקמב,(עמ'דכתיב . 18

העתקה).(שס,גזירותיו . 19

שורהקמג,(עמ'קטעים'רק(ונשתמרו'חסר . 20

22 (. 

 .) 22שורהא, 33 ([קדושין] . 15

 .) 3שורהא, 34 (למפסקה . 16

 .) 5שורהא, 34 (זימנין . 17

 .) 28שורהא, 34 (דכתי' . 18

 .)םש(גזרותיו . 19

פרעהלהםאמ'חמאא"רליהמיבעיי[ולהס . 20
 .) 3שורהב, 34 (בואו]

אחרות.ממסכתותגםזומתופעהמעטנדגים

ע"בפדף , 95מינכןתכב-ידנדרים,מסכת

 .) 5שורהרמה,(עמ'רחיצה

 .) 10שורהרמו,(עמ'העושה

 .)םש(הכיפו'

 ) 11שורה(שם,הכפור'

 .) 72שורהא, 239 (רחיצ'

 .) 74שורה(שם,העוש'

 58 .)םש(הכפורי'

 .)םש(הכפורי'

ע"אצה-ע"בצדדף , 594גינצבררגלבין,ספרייתמרסקררה,כ"ייבמרת,מסכת

 59 .) 6שורהשעו,(עמ'נישואי'

 ) 21שורהשעט,(עמ'אסורות

 ) 4שורהשפא,(עמ'אותה

.נשואי'.

אסורו'.

אות'.

בשעתהעורכיםבידיהיה(שטרם S6גי l/מכשינוייםנרשמו 60כתובותשלאלכרךבהשמטות

כמהנרשמו 3שורהז,עמ'א,בכרךהמופיעותלמיליםא. l/עגדףהגמראלדבריהכרך)הכנת

כךואחרראשונה,(בכתיבההנזכרבקטעהכתובהלשוןעלדיווחכלשםחסראבלשינויים,

(עמ'שםאבכרךשנרשמהאחרתלגרסהמתאימהזוגרסה 61חדש'.עשרשנים'ומשוםנמחק):

צריך'ומשום'במקום S6גי l/בכובאמתחדש',עשרשניםמטי'וכי :) Zl(גאחרגניזהמקטעח)

ביןשלהגההעלדיווחמופיעהנזכרותבהשלמותאמנם ' Zlגכבכ"ימטי','וכיכסגנוןלהיות

השיטיןביןהכתובעלזהשדיווחאלאכלפנינו)'.ש l/(ובה[ומיקריא'ואזלא : S6גבקטעהשיטין

כאןאיןשעליההנזכרת,במחיקהעיוןללאהתוספתאתבשלמותלהבין,ואיןדברחציאלאאינו

 62דיווח.כל

הזהירותאמצעיעלומכאןהטעויותגורמיעליצאוללמדלעילשהובאוהמקריםמןחלק

במקום'נישואין'כגון:לחיריק,ד l/(יושכיחיםכתיביםאחריגרירהמהן:להימנעכדיהדרושים

 .) 95מינכןי I> J/מהליותצריכה ) 1134גינצבורגמוסקווה,י l/ כ=(שםהרשומהאסיגלה:בחליףובאזהשיבוש 58

בלב.דדמיוןשלסימוןולאהנוסח,שלכהעתקההואהרישום 59
תקעו.עמ'ב,בכרךנרשמו 60

 . 151עמ'להלןראהכתובות,לרישקולפיהושעשהכיןסינופסיסמתוךהדברעלעמדת' 61

ההשלמות.בעייתעללהלןוראה 62
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א l/ה(אותמסוימותאותיותשלמיוחדותבצורותשלמהבלתיהבחנהשבמקור);'נשואין'

אי ;)ף l/אללקצתודומההרגילהא l/ההמןיותרמעוצבתצורתה'למפסקה''תרגמה',שבמילים

בטוחהאבלדקההבחנהבביצועקשיים ;) 5(מספרשבורותובאותיות ) 1(מספרבליגטורותדיוק

 ,ראשוןבמבטרקחלקינראה 20במספרבגליון(הכתבבקריאהמיומנות;חוסרש I/לר'ת l/דלבין

הסיגלום,ברישוםבלבוליםשלם);הואדברשללאמתואבל

 ' I/בכהלשוןזהנאמר 63ב l/עטבסוטההשיטין,ביןהתלויותאותיותלתופעתבקצרהנתייחס

אמ'חנןר l/אידעהמנאלבוכלאתלההגידכידלילה'ותרא : heb. d . 20בודליאנה,אוקספורד,

להדאמ'נכיון]לבטלהשמיםשםמוציאשאיןצדיקבאותוידעהאמ'אבייאמתדברינכריןר'

 ,, 4נרשםכ'יון'למיהלאשרלי!נק]אמ'קושטאודאיהשתאאמרהאמימבטןאניאלהיםנזירכי

כתב-ידמנוסחשםהועתקואדרבה,כן,נרשםלא '-ק'לואילוהשיטין,ביןנוספהשהיאכהלכה

אלההוספותששתייתכןאולםגליון,תוספתאלאאיננה '-ק'שציוןללאלי','קאמ'עצמו:זה

ודאיהשתאאמרה ] ..נ,לה'דאט'עבר:זמןיותרשייך'כיון'ללאתליא,בהאוהאיח,ןקשורות

ר"הדפוס,כנוסחיותר,מאוחריםנוסחשעדיכךעלויעידעבר,לשוןהכוללי',אט'קושטא

וו e isהווה:זמןסגנוןלפיכךכלשייכתשאיננה ,'יל'והשמיטו'קאמר',גרסו'כיון',שקלטו

telling the truth :כנגדhe told me the truth , ,שלמהמינהנפקאישוהסגנוןהלשוןלחקרוהנה

 66 ,יותרמאוחרתתוספתאוהיסודי,הנוסחמןהיא '-'קאם

המעתיקיםידיעלוטיומנויותכשרונותושכלולהעורכיםמצדהללולתופעותהמודעות

יסתכמוהן,ששוליותהגםלעיל,שנמנוהטעויותשהרידיוק,שלמידהאפואלהוסיףעשויים

ייצוגי,הואשלנוהמדגםאםלאלפים,ושמאלמאות,כולונשיםסדרלאורך

חדשיםכתבי-יד

למעשההושלםלא ,) 1972-1942 (שנהשלושיםהמכוןעסקשבוהטקיף,והרישוםהאיסוףשלב

אתהוטנרהזכירו) l/(תשניבמותשלהרביעילכןרבהקדמהומתחדש,מתמשךשלבוהוא

כתב-להעתיקהאפשרותפתיחתושלמקודםנודעושלאכתבי-ידגילוישלהברוכותהתופעות

הכרוכההטובההשפעתשעםתופעותאחרת,אוזומסיבהחסומהה"תהאליוהגישהאשריד,

ממךסילוקהכרכים,ובפרסוםהשינוייםבסידורמעטיםלאקשייםאףבעטייןבאיםהריבהן

דו()ו)(גינצבורגלניןספרייתמוסקווה,י l/כשלתצלוםולהשיגלהכירלמכוןש~פשרהברזל,

לאורכבריצאוהמכון,במהדורתזומסכתשלהשלמותלאיעיקריגורםהואיבמות,מסכתשל

נתעכבהרביעיהכרךכלל,זהכתב-ידגרסותבהםנרשמולאאשרהמסכתשלכרכיםשלושה

 .לעילגרשםגםד)ו
M ,קידעמ'א,סוטה. 
מכללא.אלאהשלם'סופריםב'דקדוקיהדיווחבאלאכןועל ),~
לאחרונה , 21 , 22שורותעח,עמ'א,סוטה,ראה:הנוסח,עריבשארשישנהק'א'מחסרזהשכתב-ידמצינוועוי ו)),

תשנ"ז). Iסלשוננו,הבבלית',בארמיתקאהמילית'תפקייברויאר,י'ושימושיה:'קא'עלמפורטמחקרנכתב

 • 1 ( 4 ' 1 \עמ'
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זה,ן"לכרךהנוסחאותשינוייבאפראטבמקומןהגרסותרבה''ביגיעהבוששולבועדרב,עיכוג

א-ג,לכרכיםזהכתב-ידגרסותהשלמתלנומובטחתועדיין

מאירופה, 68כתבי-ידקטעישלחדשותלתגליותבקשרכמהפיומכופלתכפוהלזובעהי

משאראףידועההתופעהאבל 69בעיקר,מאיטליההללוהתגליותנודעוהאחרונותבשנים

לכריכותהצערלמרבהבעברששימשותלמודספרישלובקונטרסיםבדפיםהמדוברהאתות,

בתקופההמתגליםוחשוביםרביםקטעיםאחרים,ובמוסדותרביםבארכיוניםאחריםולצרכים

למשל,טוללאורכברשיצאוהכרכיםבכלאלא 70יבמותבמסכתרקלאברישום,חסריםיהיוזו

מצערחיסורוהואשם,חסריםעכשיושנתגלומשנהקטעישלרבעושר ,)ב l/(תשלזרעיםמשנה

המשנהשלהשלמיםכתבי-הידלעומתהללוהקטעיםשלוחשיבותםעתיקותםמפאתמאוד

בידנו,המצויים

כתובותשלבבכרךכברלאור,שיצאולכרכיםהעדכוניםבבעייתהמכוןנאבקדרכומראשית

תקעה-תקפה),(עמ' I/ובא'לכרךהנוסחאותלמדורוהשמטות'הוספותנרשמוז) l/(תשל

רשומיםהשינויים 7ההדפסה,ובשעתהעורכיםלפניעמדושלאגניזהטקטעינובעותההוספות

ותועלתבהםשימושכלכטעטמבטלממקומםשריחוקםוברור 72בנפר,ןוקטעקטעכללפיכאן

וחבל,במקומם,שלפניהםבעותקאותםולרשוםלטרוחיכוליםשאינםהמעיינים,לרובמהם

מרובהברכהויש 73 ,כללבדרךהעתיקיםמןואינםמועטיםהשלמיםכתבי-הידכתובותלטסכת

זושהסכמהנרשמה,שכבראחרקטעגרסתומאשרותהחוזרותבגרסותואף 74הגניזה,בקטעי

נציעולהלןהאלה,השיטותלפינמנעותבלתיכאלהבעיותאמנם 75הגרסה,עתיקותעלמלטדת

לבוא,לעתידמהןלהימנעדרכים

 . 1הערה , 27עמ'ד,יבמות,עיין 67

כגון:במרכאות,אמגם'גגיזה',השםאתלהלולקטעיםאףמייחדשלפגיגושבמהדורההמיגוחלכגותם.ראויכך 68
בסגגוןאו ,) 8הערה , 26עמ'ה(יבמות,קהיר' l/"'גגיזתעםאחתבכפיפהאירופה''',גגיזת l/מגוספים'קטיעם

מתאיםאיבואבל-הםגגיזהמעיןאלואף-כמליצהיפהזהסגגוןהרבה.ועודה''גגיזה''',מןשאיגםק'טעים

לקטעיהמשמשמסרפ)(בתופסת 'ג'סיגלוםאותולהלוהקטעיםלכלגיתןאףזובמהדורהמדויק.מוגחבתור

ביןהמעייןידילעהבחגהתאפשראףאלאיותר,מדויקתשתההירקאלסיגולםבתוראחרתאותקהיר.גגיזת

מסוים:קטעעלכהגא,מגחםצייןוכברבתכוגותיהם.רובפיעלוהשוגיםבמוצאם,הגבדליםקטעיםסוגישגי
קלן'בספרייתספרמכריכתשהוצאואשכגזית,בכתיבהדפיםאלאגגיזה,קטעאיגו soגכילהדגיש,ראוי'כמו·כן

 , 239עמ' ],ג l/[תשגסבתרביץ,המוחלפות',המסורותהשתלשלותלחקר-בגיטיןואוגסדעת'גילויכהגא, 'מ(

מקום.בכלדרכםשכךלהוסיףויש .) 55הערה
עמגואל,ש' ; 37עמ' ,)א l/(תשמטספר,עלימציעא',בבאלמסכתקדומיםכתבי·יד'שייריפרידמן,י l/שראה: 69

 35היהדות,מדעיהיהדות',למדעיותרומתה l/אירופה"גגיזתהעולם:בספריותעברייםוספרים'כתבי·יד

 • 29-5עמ'(תשג"ה),

 • 31עמ'ב,כתובות,הםלש',סופריםד'קדוקי 71 . 27עמ',דיבמות,שהלם',סופרםי'דקדוקיראה: 70

הקוראאתמפגהתקעהבעמ'טבלהטקסט.שלשורהלאותההמתייחסיםשוביםמקטעיםשיגוייםמעטישגםרק 72
הגמרא.דפילפילקטעים

לגשים.גזיקיןוהקדיםהדסר,עלשלאשלוסופרים''דקדוקיאתרביגוביץחיברזהומטעם 73

בפרוטרוט.לעילראהזהיחסמהותעלאבל 74

גרסהמיגסבא',לאחודשעשרשגיםמאטיוכידאגיסה[י]א'וסברא : S6גכ"ימתוךרשומהתקעובעמ'לשמל, 75
הגמראדףלפיהציון . 3בהערהשם,שגדוןשיבושלתיקוןותורמתז,עמ'א,בכרךהשרומהזואתיפההמפרשת

 . 61הערהלעיל,ראההגזכרת.הטבלהמןבטעותהושמט
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לגואהעתיד

במשךלגואלהמתיןרבינוביץשלשמפעלולאחרקדימה,ענקצעדמייצגתשלפנינוהמהדורה
שנים,מיובליותרהנמשךמפעלעלמבוססתהשלםהישראליהתלמודמכוןמהדורת 76שנה.מאה

ישכיוםאולםזו.תקופהמראשיתהמדעלפנישעמדוהשיטותאתבהרבהשיפרואףושניצל
וכמובןזובתקופהלרשותנוהעומדיםהחדשיםהכוחותלאורמחדשהעבודהשיטותאתלהעריך

שלאחדיםצדדיםנסקורכולקודםזה.בכיווןאחדיםהרהוריםלהלןהמחשוב.וראשונהבראש
 .והרצויהמצוימבחינתעצמוהמחקר

מסדריןוכיצדרושמיןכיצד

כלהצגתם.בצורתאףאלאבנתוניםרקלאלפעמיםלהתחשבהמחקרצריךיעילותהשגתלשם
וקשהאותםמכתיבהשהצורהקשייםשישנםיודעגרסותשינויישלבאפראטשמשתמשמי

הופךהאפראטומייגע.מתסכלהואשלפנינוזהכגוןשינוייםבאפראטהעיוןעליהם.להתגבר

עדימהותשלעמוקהולהבנהלקריאהמקורמשמשאיננואבלאתר,עלשללבדיקהכלילהיות
איאולקיומומעברממנולהשכילמאודקשהאשרפרטים,שלביםטובעיםאנוהשונים.הנוסח
זומהדורהמתוךלעמודניסיוןבודדות.מיליםלגביהדפוסנוסחלעומתגרסהשינוישלקיומו

שהיאכפישבוהפרשנותלשיטתלרדתכדייותר,מקיףברצףאחדנוסחעדשלנוסחועל

יכולאינוחלקואשרשחזורמייגע,שחזורשלגדולבמאמץעולההסוגיהלשוןבהצגתמתגלמת

לאותיותיו.נוסחעדאותוגרסתמבחינתלדיוקלהגיע
מזדקריםאינםלזהזההנוסחעדישליותרוהכולליםהמקיפיםהיחסיםכאמורלכךומעבר

לשיטהחזרנואילוקורהשהיהממהיותרממנובורחיםשהםישואדרבה,באפראט,הקוראלעיני

לעצמו.כתב-ידכלקריאתשליותר'פרימיטיווית'

הנוסחמסירתענפי

הגרסהשינויימהותלתפיסתבאשרחדשיםכיווניםלכמהפנההעשריםבמאההבבלינוסחחקר

אתהרואההישנההתפיסהבמקוםעצמם.לביןבינםהשוניםהנוסחעדישלהסגוליוהיחס

בנסיבותהפתוחהתפיסהקמהמשובש,אואמתיומוטעה,נכוןשלבלעדיתבאספקלריההגרסות

לאותנטיותוהטוענתגרסות,לריבוישוויוניות)דווקאלאו(אבללגיטימציהלהעניקהמתאימות

חלוקות.גרסותשלזוג)רוב:פי(עלמקבוצהאחתלכלמסוימת
עדיאתלחלקוניתןהנוסחעדיביןהגרסותלתפוצתוחוקיותסדריש,לפעמיםזואףזולא
בעברידועיםשהיוגרסהטיפוסישלכנציגיםעתההמתפרשותמוגדרות,למשפחותהנוסח

שלהקבוצותשונים.תורהמרכזישלטקסטואליותמסורותכגוןמזה,זהמבודדיםושהתקיימו

שונות.מסורותשלמסירהענפימעתההןהנוסחעדי

אוו,הערהלעיל,(ראהגטיןעלמלדבליםמ"ששלכזוחשיבית,ביביהןבידדית,לעבידיתזיבתקיפהזכיביאמבם 7tו
הקורה.בעוביבכבסלאגירםשיםמקיםמכלאך

 /'I,tהבבליהתלמודלשהגרסיתבשיבו"עיוןמדקדקין"כיצד 121

פסחיםבמסכתרוזנטלשמשוןאליעזרשללמחקריוהודותלראשונהנודעוהללוהתגליות

אחריםחוקריםמצאוכךאחר 77פסחים.בבליבמסירתמוגדרותמסורותשתילבודדולניסיונו

מכל 78השינויים.התהוותהסבראתולפתחלנתחהוסיפוואףאחרות,במסכתותדומותתופעות

הספרותייםהכוחותאתלהביןוהתחלנוהגרסותמהותשלחדשהראייההתגבהשאלה

מאחוריהן.העומדיםוהעריכתיים

ובמשימותלקבוצותהנוסחעדי,בחלוקתבכללאםמאוד,מעטעוסקתהתלמודמכוןמהדורת

לתמוךואףלמוטעותנכונותגרסותביןלהכריעהבאותהערותהרבהמצאנואמנםדומות.

מכלאולםהראשונים.בתורתלסמוךמהעללהןישבאו)(שמחדשכתבי-הידשגרסותבאפשרות

ובחכמה.בצדקוכךהמדעי.בבירורוולאהחומרבהצגתהיאזומהדורהשלהדגשעיקרמקום

ההצעותכךמפניתפסת.לאמרובה,.תפסתעצמןבפניוכבדותכבירותהןהחומרהצגתמשימות

הצגתןלעצםאלאוחקרן,הגרסותלניתוחנוגעותאינןלבואלעתידאפשרותעלדלהלןשלנו

שהוזכרוהניתוחמשימותבכללעסוקהחוקריםלקהילייתהדרךאתלפתוחהעשויהיעילהבצורה

לעיל.

מלאסינופסיס

הצגתשלאחרתשיטהידיעלפתרונםעליבואולעילבהםשעסקנווהבעיותהקשייםררב

דוגמארת(ראהשורהעלשורההנוסח,עדישלסינופסיסבצררתמלאברישרםדהיינוהשינויים,

כלהנוסח.עדישארביןבהנרשםהדפוסונרסחמסוים,ל'פנים'מתייחסתאיננהזושיטהלהלן).

באמצעותולאבאות,אותמדויקתבהעתקהובמלואם,בשלמותםומוצגיםמועתקיםהנוסחעדי

חלקיםעלמוותריםאנוואיןהדומה,אתוגםהשונהאתגםכוללהנדלההמידעממילאגרשיים.

הדיווח.שלקטנים)(אוגדולים

אלאוהבדיקההעיוןאתמקהשאינהזושתוספתמסתברכמות,שלתוספתכאןשישואף

השקטידידותי.'שקט'כאןשולטבאפראט,העיוןאתהמלווהה'רעש'במקוםאותם.מקילה

המכלולאתלראותומאפשריםהדפוסיםמגרסתהשונהמהצגתהדגשאתמסיטיםהללווהנוחיות

עםעצמו,בפניבערך)מיליםשלושאושתייםלשקצררצףרובפי(עלנוסחחילוףכלשל

נוסחעדישלקבוצותלהגדרתגםמסייעתזושיטההנוסח.עדיכלביןהשונותהגרסותתפרוסת

מילהשלהגרסותכלעלולעמודבמאונךלקרואניתןעצמם.לביןהנוסחעדיביןנוספיםויחסים

וברצף.בשלמותיותר)(אואחדעדשלנוסחואתבמאוזןלקרואוניתןאחדות;מיליםאואחת

ללאהנוסח,מעדיאחדכלשלואפיונושמואתלהכירהמעייןאתמעודדתאףזושיטה

נמנעתגםבזאתשורה.כלבראשרשוםיהיההמלאהציוןבאשרבלבד,אחתאותשלקיצורים

מלאטקסטשלברישוםהידנית.לשיטההאורבתתקלהסיגלה,שלמוטעהרישוםשלהתקלה

כתבי-ידדהיינוישירים,נוסחעדיביןלעשות)שראוי(כפילהפרידקלותביתרניתןבסינופסיס

 . 36-1עמ'(תשמ"ח),בזתרביץ,הבבלי',התלמידבחקריבעיית-עירכההביסח'תילדיתריזבטל,א"שראה:ךך

 .) 49הערה(לעיל,פרידמןך 8
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עדילמיניהם.ילקוטיםכגוןעקיפים,נוסחעדילביןעצמו,התלמודשלראשוניםדפוסיםאו

לעצמם.נפרדתבקבוצהלבואיוכלוהעקיפיםהנוסח

בצורתבהצגהומכופלתכפולהברכהימצאולשוןשלבתופעותהמתענייניםוכלהלשוןחוקרי

עדשלהלשוןאתהןלראותמיד.ניתןאחדתגולאאחתאותלאחיסור,בהאיןשהריסינופסיס,

שארביןהנוסח.עדילשארההשוואהאתהןהוא),הכולצוךר(וזההמלאבהקשרומסויםנוסח

שארלכלאתרעללהשוותהאפשרותאתבמיוחדלצייןראויזובשיטההלשוןלחקרהיתרונות

או ,חז"ללשוןחקרכלשהו.מובחרנוסחעדלשוןאחרעוקבשהקוראבשעהגםהנוסח,עדי

השיטותאחתלפי-מושתתהתלמודית,שבספרותוהארמייםהעברייםהרבדיםחקרדיוקביתר

שכינהקוטשר,יחזקאלשהנהיגהדרךפיעלחטיבה,לכלמובחרכתב-ידעל-היוםהשולטות

המצטייןנוסחעדתלמודי,מקורלכלבודדנוסחעדבחירתאב-טקסט.מובחרנוסחעדאותו

מהימנהמסורתשלחזקהלהםשישבנתוניםהעיוןאתממקדתבוודאיהלשוניות,בתכונותיו

התנגדותלכלולאמורהיהלאזושיטהאימוץאבלמעולה.נוסחבעדמציאותםמעצםמכבר,

תופעותשלפיתוחמכלולעלתלמדההשוואהאדרבה,אחרים.נוסחלעדילהשוואותעקרונית

הצורותמשארולבודדההידיעהבה"אהמקוריתהאותנטיתהצורהאתלאתרלניסיון,מעברלשון

המבטיחוחלקי,זמניפתרוןיחידאב-טקסטבבחירתראהקוטשרשאףודומה . Iנכונותה'לא

לקייםהאפשרותבשלבעיקרהסינופסיס, 79המחקרית.המשימהסוףולאהנכון,בכיווןהתחלה

לקידוםאדירכליהלשוןחוקריבידייעמידממוחשבת,תוכנהבעזרתמתוחכמיםלשוןחיפושיבו

מןאחתכלשלאתרעלהשוואהוכתב-י,ךכתב-ידכלשללשוניאפיוןיחד:גםרבותמגמות

כל,וחקרלשוניבפיתוחהפועליםהכוחותעלוללמודהלשוניהמכלולאתלהביןכדיהגרסות,

התלמוד.כלשלהנוסחעדיכלכולו:הקורפוסלרוחבהנדונותהלשוניותהצורותמןאחת

,וגמאות

מכוןידיעללאוריצאושכברהמסכתותשלהנוסחעדיבסינופסיסלעייןכמעטלינזדמןלא

נךןהבעיהפ'תרוןשם:עהובעמ'קעק-עא.עמ'תשל"ז,ירושליםובארמית,בעברית,מחקריםקוטשרי'ראה: 79

ע'רלאשיתבססהדיןמןחז"ללשוןמחקרהיינו:הגלילית,הארמיתלגבישמצאנוהפתרוןמעיןשיהיההדין

אפוא,לבררעלינושי"פ].שלי.[ההדגשותטקסטיםאבותבחינתשהםכתבי-יהאותםעלאםכיהדפוסים,
הטקסטאיזהוכלומרהמקורית,חז"ללשוןשלטיבהעלביותרמעולהשמירהשמרשבידינומכהי"יכתב-ידאיזה

להיותעלינוכזהאבות-טקסטים)(אואב-טקסטמשמצאנולשאר.ביחסהנ"להסוגמןהשינוייםבושמועטים
בפרטאושלמהבמערכתכי-אחראב-טקסטבעזרתבעיקרשובלהוכיח-ניתןאםזלותידבר,לכלבודבקים
הצורותמכלולפיתוחראייתאתיותרלהדגישישלדעתיהמקורית".חז"ללשוןאתמייצגהואאיןמסוים

והשווהבלבד.מקורי''לאאו'מקורי'הקטגוריותאתדווקאולאובו,הפועליםהכוחותאפיוןואתהלשוניות
הדקדוק'מחקריבר-אשר,מ'ראה:הבדיקה,תחומיהרחבתעלבן-חיים.ז'שלהלשוניות-המתודולוגיותעמדותיו

דע' lלנהתשיעיהעולמיהקונגרסדברישבכתב)',העדויותפי(עלותפקידובעיותיוהישגיו,-חז"ללשוןשל

 '''כאתלקבועביקשקוטשר . 25עמ'תשמ"ח,ירושליםוהארמית,העבריתהלשוןמרכזיות,ישיבותהיהדות,

א ,Lטופרזהשכתב-ידנתבררכבראולםרנב-רנה).עמ'ישם,כאב-טקסטבבבליהבבותשלוששל 1 ), 5המבורג

עבן' , I,j )(הערה[לעיל,מאמרייראהספרראדמתעללומרקרובהביניים,בימילמדניתלשוניתבהתקנהמעט

11 X2 , קוטשךאףקרומים,אירופייםוקטעיםקהירגגיזתקטעיפיערותיקוןבדיקהיאפשרמקיףסינופסיסואילו

א ,Lנזבהיקףזובדיקהשיאפשרבמצבאינםן(ועדייןהיוטרםשאלהאלאגניזה,לקטעימיוחדתחשיבותהעניק

I ! \ הבבליהתלמודשלהגרסותבשינו"עיון '/מדקדקיןכיצדI ~ I 

מובאיםזובשיטההמתאפשריםהבירורוסוגיסינופסיסבצורתגרסותמסידורדוגמאותהתלמו.ד

אוסיףלהלןהנוסח'.כרךמציעא,בבאבבליומנין,האאתהשוכרפרקערוך,תלמוד Iבספרי

מסכתעלקולפיהושעתלמידישהכיןסינופסיסמתוךהראשונהחדשות:דוגמאותשלוש

 81גטיןמסכתשלתשיעיפרקנוסחעלשערכתימחקרמתוךהשנייה 80ראשון;פרקכתובות,

שלישי.פרקמציעא,בבאממסכתהשלישיתהמכון);בידילאוריצאהשטרםנשיםמסדר(מסכת

חלוקהכןפיעלאףוקדומים.עצמאייםמסירהלענפיחלוקהמסתמנתהללוהפרקיםמןאחדבכל

שובלךלומראחרת,ברמהומתבטאיםאחראופינושאיםהפרקיםמןאחדבכלאלהוענפיםזו

לענפיחלוקהאבחוןלאחרנעשיתבסינופסיסהנוסחעדיסדר.קביעתלעצמומחקרצריךשהכול

בספריהללוהגרסותרובאתלראותשאפשראףעלהסינופסיס.שלראשוניתהכנהפיעלמסירה

I סופריםדקדוקיI ,שלההצגהשיטתשאיןדלעתנוכחנוכברלמהדורותהיםI סופריםדקדוקיI 

בדיקתמתוךאלהתופעותעלהחוקריםהעמידולאהיוםועדלענפים,החלוקהזיהויאתמקילה

אחר.ממקוםאו Iסופריםדקדוקי Iבהרשום

ניעקריה'לגמרינהגי?תיהרג,הרביעיליוםשנשאתבתולהדאמריאילימאסכנה,מאי Iא.

 82 .) 14-12שורהב, IIעג(כתובות

ניעקרהלגמרינהגו 1339גינזברג

ניעקריהלגמרינהגוינציהד'

ניעקרוהליגמרינהגומאי soג

לגמריהניעקריהנהגומאי 112רטיקן

 130רטיקן

 9Sמינכן

 4Sג

 S6ג

 Iתיעקלגמרינהגו

לגמריליעקרוהנהגו

נעקריהלגמרינהגו

נעקרהיאנןנהגרהםלעקרהנמימעקרנהגרמאי

נעקרה]לגמריואנןא II[ל

נעקרהראינןנהגרהםלעקרהנמימעקרנהגר(מאי)לעקרהלגמרינהגומאי 21ג

למקבילתה(בהשוואהלשונהוזהשם,בגמראברייתאעלמוסביםכאןהתלמודדברי

 :שבתוספתא)

 ) 56(עמ'אא,כתרברת,תיספתא

שאםהרביעיליוםניסיתבתולהאמרומהמפני

 .דיןלביתמשכיםהיהבתוליםטענתלוהיה

שמתקיןמפניאלאשבת?לאחרתנשאכןאם

ע"בגכתרברתבבלי

הרביעיליוםנשאתבתולהאמרומהמפני

 .ד IIלבמשכיםהיהבתוליםטענתלוהיהשאם

טענתלוהיהואםבשבת,באחדותנשא

זו,חלוקהלגבינקודותאףכוללשלהלןניתוחילקבוצות.הגוסחעדיחלוקתכמאפיינתזודוגמהעלהצביעהוא 80
(בהכנה).בעבודתועליהןשהעמיד

 .בלבדמקוםכמראהוהיאוילנה,דפוספיעלזוכותרת R2פורסם,טרםא 1



פרידמןהיודהשמא [24 152

נושאשיהאהתקינוהשבתימותכלצרכיו

התקינוואילךהסכנהמןברביעי.אותה

בידןמיחוולאבשלישיאותהנושאשיהא

אםלושומעיןאיןבשינילישארצהחכמים.

החתןאתמפרישיןמהמפנימותר.אונסמחמת

עושהשהואמפניתחלהשבתליליהכלהמן

חבורה.

עלחכמיםשקדוד! l/לבמשכיםהיהבתולים

בסעודהטורחאדםשיהאישראלבנותתקנת

ושלישיבשבתושניבשבתאחדימים,שלשה

ואילךומסכנהכונסה.וברביעיבשבת,

בידםמיחוולאבשלישי,לכנוסהעםנהגו

האונסמחמתואםיכנוס,לאובשניחכמים.

שבתליליהכלהמןהחתןאתומפרישיןמותר.

חבורה.עושהשהואמפניתחלה,

לגמרינהגו?א.הן:ואלולפנינו,יסודגרסותששתיברורבאופןמשתמעהסינופסיסמתוך

נעקרה! 83ואנןנהגוהםלעקרה.נמימעקרנהגו?מאיב.ניעקריה!

כתבי-הידשבוהראשון,הענףזה.חילוףלגביברוריםענפיםלשנינחלקיםהנוסחעדי

בונוסח ,) 842וגו S6(גגניזהקטעימשנימורכבהשניהענףא.נוסחגורסהדפוס,ונוסחהשלמים

 :אנוסחאתגםקלטהשניהענףשלנוסחעדימשניאחדכלזו,אףזולאבלבד.זהבענףמופיע
מונחעםהשיטין,ביןכתוספת S6גי l/ובכ 85ב,ענףשלהיסודנוסחלפנימופיעהוא 2וגי l/בכ

השיטיןביןאובגיליונותמובהקיםגרסהחילופישנרשמוכפי 86אחרינא),(לישנא 'א"ל'ההצעה

 87הקהירית.הגניזהמןכתבי-ידבכמה

בשורהגרסהשלשוניםטיפוסיםלשניהחולקהעליעמודלאהתלמודמכוןבמהדורתהמעיין

ויזדקקהמהדורהאתשינטושעדשגרתי,בעיוןאלובוודאירב,בעמללאלעיל,שהוצגהכפיזו

מבליטהשאינהאפראט,שלהצורהעצםהיאאחתסיבהדברים.שלושהבשלוזאתלתצלומים.

י l/מכהשינוייםנוסף:גורםמצטרףהנדוןבמקרהאותה.מסתירההיאואדרבה,היסוהחלוקתאת

וריחוקתקעו-תקעז,עמ'ב,בכךרבהשלמותאלא , 9שורהיא,בעמ'במקומםרשומיםאינם sג,

אותםשרשםמיזו,אףזוולאהרבים.השינוייםביןועקיבותסדרבראייתיותראףמקשהזה

שינוילשוןכלעלדילגהמשמעות?)בעליהשינוייםהםמה(בהכריעובהשלמותגרסותשינויי

לקרוארבדיוקצרד ) S6(גמהםובאחד ') zגזי l/כ("איבן,'משובשמהםשאחדבכתיביםזהברצףשרדהזותיבה 83

היאאלוםלהלן).ראההלשם',סופריםב'דקדוקיהועתק(לאלקורסיביהבוטהזהבכתבף l/אלולאסופיתן l/בו

 • 86הערהלהלןראהאחריבא,לישבאהכוללבגיליוןתקיןבאופןשרדה

הראשוןבפרקהללוהקטעיםשבישלשרידיהםרצףשהלם'.וספרים'דקדוקיבספרשבקבעכפיהקטעיםמספור

כעבףהמתפקדתעצמה,בפביכקבוצהעליהםלהעמידהצליחקולפמקוםמכלמאו.דמצומצםהואכתובותשל
הקטעיםלשביהמשותפתהגרסהלעכברעמד ) 68הערה(לעיל,כהבאמזרחיים).גביזהקטעישהם(אףמרחיב

 ,) 242-239עמ'ג;שלו:(בסימון S6גפיעלהפביםבוסחאתשםוקבעב l/עבמכתובותסוגיההביאהואהללו.

מעולהגביזהקטעבוסחובין ] S6 ג-[ל l/הבהגביזהקטעלע-פיהפבםיבוסחביןהחזקלקשרבמיוחדלבש'יםוהעיר:

 .) 55הערה , 239(עמ'גזב' ] ... [

באחדהיסודגרסתלש'מאי'תיבתבמחקהזהתהליךובעקבותמגיליון,בכבסהואשבשעתודומהמקוםמכל

 • K9הערהלהלן,וראהבלבד.זותיבהלהחליףאמורהגיליוןכאילוזה,כתב-ידשלמאבותיו

'ואבן.'ב,מבוסחאחתתיבהבתוספתוכאן

 . 141עמ' ,) 4הע'(לעיל,בפסריראה

84 

85 

81 • 

87 

 1<'1הבנליהתלמודשלהגרסותבשינו"עיוןמדקדקין'·כיצד I ~י'

לענפיהפילוגלזיהויהעיקרחסרזהבמצבכלל!אותורשםולאנעקרה',ואנןנהגו'הםזה:

מסירה.

אתלקרואוישקצת,שובשעלקריה',נמימ'עקר(בהשלמות)שםשהרשוםלהעירישעוד
וממש 88גניזה,קטעבאותוהכתבסגנוןשלנכונההכרהלפי'לעקרה',האחרונה:התיבה

נקודאחרונותתיבות 'ב(מאילעקהר'לגמרישם:יאבעמ'רשום 2גוי l/לכגוב.י l/בכככתיבה

 89ניקו.דולאעילי,קווהואבלבה'מאי'לתיבתלמחיקהסימןישלמעשהאבלוכו'.למחיקה)'

וכפימחיקה,לשםולאהקריאהשיפורלשםתחתןו,טברייניניקודמנוקדת'לעקרה'תיבתואילו
שייכותוהןביניהן,מפרידהתחביריתחלוקהאשרצמודותמיליםשתילמחוקסברהאיןשבאמת

בה).לתקןשישומה ' 2גוי l/בכ'ואינן'המשובשתהגרסהעלשםהוערלא(אףשוניםלמשפטים
מיועדזהנוסחמביניהם.המקורינראההקצראנוסחהענפים,שנינוסחיביןליחסאשר

הראשונההתקנהאתקיימוועדייןכך,נהגורקמדועהריגה,סכנתהיא'סכנה'אםלהקשות:

אישהנושאאדםשיהאחדשהתקנהולהתקיןהראשונההתקנהאתלגמרילעקורראוילהלכה?

'בתמיה'נקראתהיאהריאבנוסח'נהגו'יותר.הענייןאתומסבירמרחיבבנוסח 9Oבשלישי.

שבנוסח'לגמרי' 91נהגו'.'מאיב:בענףשניסחוכפיהגרסה,בתוךלבואיכולזהפירוש .)י l/(רש
גנהולדילאכילומררצוננוכשבעצםחלקית,עקירהעלכןלפנידוברכאילולהתפרשעלולא

דיבורהנוסח,רצףבתוךומיד,נעקרה'!נמי'מעקרב:בנוסחהובהרוכךלעקור.אףישאלא

 ]![ואנןנהגו'הם :,נעקורדיןביתאנחנו,אבלנהגו,העם :הקודםבורהדיאתהמפרשנוסף

נעקרה'!

הואזוובדוגמהא,ענףלעומתעקיבנוסחבעלענףהואגניזה,קטעימשניהמורכבב,ענף

אתהמוסרים ,)א(ענףאירופהנוסחהשלמים,הנוסחעדילעומתומורחב,מתקדםנוסחהגורס

הקדום.התלמודעלפיתוחתוספתללאמהימנה,במסירהכאןנוסחם
מדועהברייתא,לשוןעלהיאהקושיהנעקרה'. ]!בואנןנהגו'הםב,לנוסחלהעירישעוד
לפשוטהגםיפהזוקושיהוהנהחדשה.חכמיםתקנתכלומר'התקינו',ולאהעם''נהגורקנאמר
הוזכרלאששםהירושלמי,מתוךיובןברייתאשלשפשוטההסיקליברמןברייתא.של

ליברמןוהקשהממש.הריגהשלשמדאלאלהגמון','תיבעלהיהשהשמדהבבלישלכאוקימתא
התקנהאתנעקורממש,הריגהשלשמדכאןישאם'נהגו'?אמרואפואמדועהברייתא,על

שלאחרלתקופהכלומר, ,' l/ואילךסכנה l/להכוונה IIלשאתנהגו I/שאמרו'ומהותירץ: 92לגמרי!
לנהוג.רקואפשררביעי',ביוםלכנוסכללסכנהכברהייתהשלאהשמד,

אלהבאותיותהרגיליםוחרטוםקוץהיאשמאל,בצדאחרות)אותיות(ובראשש l/ריהאותבראשבליטהשיש 88
לרהוט,הבוטהבכתבואפילו ,) 19הערה , 20חילוף , 288עמ' ,]םש[בספרי(וראההקהיריתהגביזהמןכתביםבכמה

כבכאן·

כלל,בכתבהלאזותיבהשמלכתחילהודומההרגיל.מןקצתודקקטןבכתבמראשבכתבה'מאי'שתיבתודומה 89
 • 85הערהלעיל,וראהיעלי.בקובמחקהכאמורולבסוףכ.ךאחרהולשמהוהיארווחשהושאראלא

מקמידרבבןותקבתאדבטיל,עבידשמדא'וליעקריה!כתבי-היד):(וכבוסחבתירוץלהלןהגמראלשוןהשווה 90

עקריבן'.לאשמדא
 .'מאי'הוסיפואבעבףבוסחעדישביואף 91
 .) 187עמ'שם,לכתובותכפשוטהתוספתא jדבריוריסימביןניכרתזוקושיה 92



בןוםר'!יהןדהשמא 2 )(נו ~,ו

להיותראויליברמן,שלניתוחולפיפשוטהפיעלהןהבבליקושייתלפישהןאפואאמור

שכתבבמהשםלעילרבנובדברישובלעייןישמכאן'התקינו'.אלאהעם''נהגולאזובברייתא

 Heb . 20הלאומית,הספרייהוינה,כ"יפיעלליברמןשלבמהדורתובתוספתאההלכה.נוסחעל

נושאשיהאהתקינוואילךהסכנה'מןזו:בהלכהמפורשנאמרלעיל)אותהשהבאנו(וכפי

נושאשיהאהתקינוואילךהסכנה'מןכפשוטה':ב'תוספתאכתבזופסקהעלבשלישי'.אותה

ראשון][=בדפוסבדאבל"בחמשי",בטעותבכי"וחכמים,בידןמיחוולאבשלישי,אותה

בסירכתנשתבשובכי"וההמש,ךמןיוצאוכןכאן,בכי"עגםוכע"ז"בשלישי",ובמקבילות

נושאשיהא"התקינו"שאםמלהלן,סירכאכאןישבדשאףונראה 93.7שורהמלהלן,הסופר

ליוםלעשותנהגובכי"ע:הואאיפוא,והנכון,מיחו"."ולאלסייםאפשראיךבשלישי,אותה

מיחוולאבשלישילשאתנהגווהילךהסכנהמןע"ד:כדה"א,פ"אובירושלמיוכו'.השלישי

 94וכו".בשלישילכנוסהעםנהגוזו:בברייתאמפורשב'ג'ובבבליוכו'.

ראויהיהליברמו,לפיפשוטופיעלהןהבבלי,לפיהן )א(הדברים:שניאתלצרףהמקוםכאן

הענףשלהנוסחעדיגרסתהיא'התקינו' )ב(כמנהג;ולאכתקנההשלישייוםנישואילראות

"ולאלסייםאפשר'איך lectio difficiliorאףוהיאראשוו,ודפוסוינהכ"יבתוספתא:המדייק

'נהגובירושלמיוניסחוזוקושיההקשועצמםשבתלמודהברייתותשמוסרילוודאיקרובמיחו'''.

סגנוןשכלולי,לבצעהבבליובמיוחדהתלמודים,שלכדרכםלכנוס',העם'נהגוובבבלילשאת'

הספריתבברליו,(כיוםערפורטכ"יאף 95התוספתא.להלכותהמקבילותבברייתותמקומיים

,אבלהבבלירובפיעלהתלמודים,פיעלשהוגהחזקהמתקדם,נוסחבוכשיש ,) 159המלכותית

-וינהי l/כענףגרסתאתלהשאיראפואעדיף 96קלקולו.הואותיקונוהירושלמיאףלפעמים

שנרמזוואפשרהנותנת,היאחכמים',בידומיחור'לאהלשוולצירוףאשר'התקינו'.ראשוו:דפוס

כן).לנסחגרמה'שמתקין'המילהשגם(ואפשר 9חכמיםךמיחו,ולאשהתקינושלטונותכאו

בתיואיובנגעים,מטמאהאחוזתכםארץאחוזתכם,ארץבביתצרעתנגעונתתי'והתניאב.

 .) 29-28שורהא, l/עפב(גטיובנגעים'מטמאיןכוכביםעובדי

בחמשי'.אותהנושאשיהא'התקינואלמנה:על 93
 • 186עמ'לשם,כפשוטהתוספתא 94

 '''שהירשמן,מ'בויארין,ד'בתוך:שבתוספתא',למקבילותיהןויחסןהבבליבתלמוד'הברייתותמאמריראה 95

בבבלי(בדפוס).דימיטרובסקיזלמןלחייםהיובלפסרלחיים:עטרה(עורכים),תא-שמעוי'שמלצרמ'פרידמן,

 , i. "'riedman' ,וראה:עלמא','נהוג(והשווה:יוחנןר'בפירובפיעלהעם','נהגוזה:בתלמןדשכיחבלשוןתפסו

An Ancient Scroll Fragment [b. Hullin 10Ia-105a] and the Rediscovery ofthe Babylonian Branch of ' 

54-55 . Tannaitic Hebrew', JQR, 86 [1995], p. 24, nn ( לחופה''להכניסהרגילבמובנה'לכנוס'בבבליניסחואף

אותה'.נושאש'יהאבמקום

)( I ( לפעמיםזהכתב-ידגרסתעללסמוךהייתהליברמןשלדרכומקוםמכלמקומות.בהרבהליברמןשהראהכפי

שלבןבנדוןשם.שאצייןובמה(בדפוס),ראשוןפסחמסכתעתיקתא;תוספתאלספרי:במבואראה(כבכאן).

'בהגןהירןשלמיפיעלהגההכפרינראההשלישי'ליוםלעשות'נהגוערפורט:כ"ישללמחצההמגומגםסגנונו

קצת.ששובשההגההבשלישי',לשאת
יח.סימן ,)םש(בספריוראה .)] 157עמ'ליברמן,[מהדורתיטגפסחים,(תוספתאיריחואנשיעלהנאמרהשווה ) 17

כשמשמעגםדלעילבסגנוןלהמשיךהמקורותשלדרכםהיאהזה,הסגנוןאתלהסבירעשויהאחרתתופעהאף

פסחים.בתוסםתא,'פסול'במקום'טמא'עלג,סימן ,)םש(בספריוראהקצת.שובההחדשהבדון

ו i'i'הבבליהתלמודלשהגרסותבשיבוייעיוןמדקדקין"כיצד 27]

 368איקספירד

 140יטיקן

 9Sמינכן

שינציני

לנינגרד

 130יטיקן

רחמ'אמ'אחוזתכם

רחמנאאמ'אחוזתכם

רחמ'א'אחזתכם

אחזתכםארץבביתצרעתנגעונתתייהתניא

אחוזתכםתניאיהא

אחיזתכ'יהתניא

הםהריהתחתונות,שבשורותהנוסחעדיבשלושת'והתניא'בלשוומוצעתהנדונההברייתא

סלטיקוב-ע"שהציבוריתהספרייהלנינגר,ןי l/כרמ"ח),שנת(שונצינו,הראשווהדפוס

בשלושהשני.הענףאתהמהוויםנוסחעדי , ebr 130וטיקן,וכ"י , 187פירקוביץשצ'דרין,

הצעה,שלמונחללאהברייתא,פותחתושם'והתניא',גורסיםהנוסחעדיאיןהעליונותהשורות

'אמרההצעה:במונחהמוצגשעליה,המדרשואחריה('אחוזתכם'),הפסוקמןאחתבמילה

(קטלוג Opp . 38בודליאנה,אוקספורד,כ"יהעליונות:שבשורותהנוסחעדיהםואלורחמנא'.

משקפיםהללוהענפיםשניהראשון.לעףנהשייכים , 95מינכןוכ"י , ebr . 140וטיקן,כ"י ,) 368

שללזמנםקודםהעתקהשל'דורות'וכמהכמהשזמנההפרק,גרסתשלעתיקהמסורתאחדכל

שלניכרתמידהקיימתלערך.השתים-עשרה-השלוש-עשרהבמאותשהועתקוכתבי-היד,רוב

להלן).(ראהגטיןשלהתשיעיבפרקרבותנוספותבגרסותזוחלוקהלגביעקיבות

שלרחמנא'('אמרהאחדשונים,הצעהבלשונותמשתמשיםהענפיםשנישלפנינובמקרה

שברייתאהמדגישהשני)הענףשל(ר'התניא'והאחדלפנינו,שמקראהמדגישהראשון)הענף

שכלול.שלמעיבודנובערחמנא''אמרשהסגנוולשערמקוםישכקושיה.כאןבאההספראשל

ברייתא.בהבאתולאמפסוקים,בדיוקיםלרובהתלמו,דסתםשלרווחסגנוןהוארחמנא''אמר

מונחהמוסיפיםאשכנזיםכתבי-ידוכו 98רחמנא','אמרנוספהמהןשבאחתמקבילותשתימצאנו

הגרסנים.שלבטיפולםזהמונחהוכנסכאושאףלשעראפואניתו 99זה.

מתאיםאיננוזהסגנוןובאמתהדפוס,בגרסתורקאךמסתמנתבאריכותהפסוקהבאת

שם,הקודמותבדרשותנדרשוהנוספותהתיבותבאשר 100 ,בבבליכאןהמובאתספראשללברייתא

 .כאןמקומןואין
לעיילהטירחהדנפישמשוםכפילאליהדמקניהואבהמהאמינאהיהבהמה,תנא'דאיג.

אמינאהיהכליםתנאואיכפילא.ליהמקנילאאימאטירחייהונפישדלאכליםאבלילאפיקה,

 .)ב"עלגמציעא(בבאהוא'כלים

להבסוכהוכו".נמי'אתרוגמשלכם,עריסותיהםדכתיבעיסהבשלמאפפא,רבלה'מתקיףע"א:לחבפסחים 98
ולקחתםאתרוגבשלמ'פפארבלה'מתקיףהסגנןו:מופעיושםזה,דיבורשלמקביהלכתבי-הידגורסיםע"א
יורק,ניוובכ"י , 140מינכןבכ"יוכזה , Harl . 5508הבריטית,הספריהלונדון,(כ"יוכו'מלשכם'רחמ',א'לכם

 .) Rab . 1608לרבנים,המדרשבית

 '.ואות , 37עמ'ע"ב,יטקמאלבבאסופריםדקדוקיראה: 99

ע"א.עגה,פרשהמצורע,גא)ן
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ןן sוטיקן

וטיקןדןן

 9Sמינכן

 8פירנצה

 2[אפרידמןיהודהשמא

דנפישכפילהליהדמקניהואבהמהאמנאהוהבהמהתנאדאי

 ...כפיליהמקנידקאהואבהמה

[דנפיש]משוםכפילהליהדמקניהואבהמהאמינאהוהבהמהתנאדאי

דנפישמשוםכפילהליהדמקניהואבהמהאימנאהוהבהמהתנאדאי

דנפישמשוםכפילהליהדמקניהואבהמהבהמהתנאדאי

דנפישמשוםכפילאליהדמקניהואבהמה

דנפישמשויכפיליליידמקניהויבהמי

דנפישמשוםכפילהליהמקנידקאהואבהמה

בהמהתניאדאי

בהמיתנ'דאי

בהמהתנאדאי

ליהמקנילאאימאטרחיהונפישדלאכליםאבלולאפוקי][לעיולאטירחה

 ..ה ..טירנפיש.לאכלים

ליהמקנילאאימיטורחייהונפישדלאכליםאבלולאפיקהלעיולהטירחא

ליהמקנילאאימאטירחיהונפישדלאכליםאבלולאפיקהלעיולהטירחה

ליהמקנילאאימאטירחייהונפישדלאכליםאבלולאפוקהלעייילהטירחא

ליהמקנילאאימאטירחיהונפישדלאכליםאבלולאפוקילעיילי'טירחיהי

לי'מקנילאאימיטירחיהונפיידלאכלייאבלולאפוק'לעיול'טירדי

ליהמקנילאאימיטירחיהנפישדלאכליםאבלטירחיה

ליהדמקניהואכליםאמינאהוהכליםתנאואיכפילא

ליה ...ד ...אמינאהוהכלים ...ת

ליהדמקניהואכליםאמינאהוהכליםתנאואיכפיליה

ליהדקמקניהואכליםאמינאהוהכליםתנאואיכפילה

ליה[דמקני]הואכליםאמינאהוהכליםתנאואיכפילה

ליהדמקניהואכליםכליםתנאואיכפילא

ליידמקניה"אכליי ,תנואיכפילי

ליהדמקניהואכליםכליםתנאואיכפלה

יבהמהי,אחריאמ[י]נא''הוההוסיפוהעליונות)(השורותאליווהמצטרפיםהמבורגי l/כבענף

אלאהזאת,התוספתאתגרסלאהתחתונות)(השורותמינכןי l/וכפירנצהי l/כענףיכלים:ואחרי

הגרסהאתדחתההגיליוןכשהכנסתמגיליון,כנראה'כלים',אחרימינכןלכ"ינכנסהשהיא

בהמה,למיתנאלי'למהא: l/עכאלפסחיםדומהכולוכאןהסוגיהסגנוןן 02הואי.יכליםהמקורית:
משייראדאיחיהאבללה,חזימשייראדאיבהמהן 03תנאדאיצריכא,חיה?למיתנאלילמה

I()I 1 · 11העירובי,הארכיון ehr.T.IV . 62-59עמ' ,) 4הערה(לעיל,ראהספרי . 

להחליף·המיועדגיליוןאולהוסיפושישגיליוןהואאםלהחליטצריךשהמעתיקגיליובות,כדרך 11 (.'
I יאשמעיבן: : 1 ), 2.1לרבביםהמדרשביתיורק,ביוובכ"י ,),באואריה,שלהלאומיתהספרייהמיבכן,בכ"י ..תבא(וו

להלן.וכזה

 1<'1הבבליהתלמודשלהגרסותבשיבוייעיוןמדקדקין'·כיצד ("·1

במקומושכלולוהרימפסחים,לכאןהועברזהסגנוןאםחיה.'תנאואילא.אימאלהקמצנעא

ולאפוקה'ילעיולההמקורית.הגרסהנשארההשניובענףבלבד,הראשוןבענףבוצעהחדש

הענפים.משניהקדומיםהנוסחבעדיוליתאפירוש,תוספת

מסירהענפי

עלנוסףועצמאיים.מובדליםמסירהענפילשניברורהחלוקהמעלהן 04תשיעיפרקבגטיןהעיון

הדוגמאותמיעוטכיאםביניהם,היחסהבהרתאתלקדםבידנושישדומהחלוקתםעצםקביעת

אפשרפסוקה.והלכהמסקנהלקבועמאפשרואינוהדרךבתחילתרקאותנומציבבהןשעסקנו

ולשון,למינוחאשרשינויים.שלסוגיםבשנינתחשבאםהאלההענפיםפילוגאתלהביןשניתן

אתמוסרואוקספורד), 130וטיקן , 95(מינכןאשכנזייםבכתבי-ידהמיוצגהראשון,הענף

הללוהדוגמאותאלה.כתבי-ידשללגרסתםמסכימיםהגניזהקטעיזהובענייןהקדומות,הצורות

בכמהולשוןסגנוןצורותכמהשעדכנולשון,מתקיניבידיאפואתוקנולאהראשוןמהענף

כתבי-שלמיםדיבוריםשלובגרסהעצמםהתלמודדבריבנוסחואילוהתלמוד.נוסחשלמסורות

הזאתהבחינהומןוהדיבורים,המשפטיםמשכללידווקא,המחדשיםהםהראשוןהענףשלאלהיד

המקורית.הגרסהאתהמקייםהשני,לענףדווקאמצטרפיםהגניזהקטעי

הנוסחעדיבאפיוןגרסהמעניינילשוןעניינילבודדשישהשיטהאתמאשריםאלהממצאים

החלוקהלעצם 105פלאוגרפיים-קודיקולוגיים.מענייניםשניהםואתלקבוצות,ובחלוקתם

להיותעשוייםהאשכנזייםשכתבי-הידמצאנושבהםאחריםממקומותאישורישכאןשהוצעה

הנוסחמבחינתויוצרפעילענףהםמייצגיםאםבין 106ומינוח,לשוןכתיב,מבחינתשמרניים

להלן).(ראהלאואםביןשישי)פרקמציעאבבאפמענף(למשל,

בשארפחותבולטתהיאאבלהשישי,בפרקבולטתלענפיםהחלוקהמציעאבבאבמסכת

מרחיקימובהקים,שינוייםשכןכלולאבכלל,הםמעטיםהגרסהשינוייהשלישיבפרקהפרקים.

שמסרומסירהענפישניבאותםנמסרלאזהשנוסחדווקאמלמדתזועובדהאיןברם 107לכת.

הענפיםבאחדמתבצעהוא(כדלעיל)שכלולשלשינוישמצאנובשעהשהריהשישי,הפרקאת

בדרךשמרניתשמסירתו ) 165המבורגי l/כאת(הכוללענףאותוהואשלפנינוובנדון ,]!נבלבד

עודלכשנוסיףמכך,העולההמסקנה 108הגרסה.אתמפתחהואשאףיש,אבלהשישיבפרקכלל

פעילהבהתערבותממעטיםששניהםענפים,בשניהנוסחנמסרכאןאףשאמנםהיא 109דוגמאות,

גורםמאודפעילענףשלהעדרוהענפים.משניקדוםשזמנומקורי,נוסחאותובערךומוסרים

מןהפעילהענףנעשהמזרחייםגניזהוקטעיהמבורגי l/כאתהכוללהענףשדווקאלכך

השניים.

 .) 80הערה(לעיל,המקיףובמחקרדגזכרתבדוגמה 104

 .) 40הערה(לעיל,במאמריראה 105

 • 174-165עמישם, 106

 • 5הערה 3עמ'תשנ"ז,רמת-גןאחרונים,תנאיםשלבתלמודםראשונהמשנהדיהבשקה,השווה: 107

 . 41-39עמ' ,) 4הערה(לעיל,בפסריראה 108

ח.פרקקמאבבבאוכמהכמהבידיויש 109



K 1 )(נפר'דמו'הודהשמא\ו 

לבדוקמאפשרתהסינופסיסצורתכיצדלהדגיםניסינודלעילבדוגמאותזה:חלקשללסיכומו
עודאפראט.צורתמתוךלעשותשניתןלמהמעברהרבהלעומק,ולהבינןהגרסותשינוייאת

השינוייםמאחוריהעומדיםקדומים,מסירהענפיבגילוימאודלסייעעשויהזושבדיקהראינו

ואילך·השתים-עשרההמאהמןרובםשמוצאבידנו,המצוייםהנוסחבעדיהמופיעיםהפרטניים
בדרךמסירתווגלגוליהנוסחלתולדותחדירהמתאפשרתמסירהענפיאותםשחזורבסיסעל

הידועיםמכתבי-הידמסירהשלדורותבכמההקדומיםנוסחענפישלזו.תפיסהיותרמשמעותית
כפי 110השמינית,במאהעודכתוביםתלמודנוסחישהיוהאפשרותאתלחזקאףעשויהלנו

 111קלף·מגילתעלהכתובחוליןממסכתעתיקשרידשלזמנואתלקבועבבואנוששיערנו

תופעותמעתהולמצואלראותהעינייםאתלהרגילאףמיועדיםדלעילוההסבריםההדגמה

 .הבבלינוסחשינויישלסינופסיסכלבבדיקתבאלוכיוצאות

ההפצהצורת

ברישוםהרביםביתרונותואףבאפראטבשימושהכרוכיםבקשייםהמעייניםנגעוכברזה

מיאצלידועההייתהאםאפילובסינופסיס,הרישוםצורת 112מלא.סינופסיסבצורתהגרסות
ידםעלנשקלהלאגרסות,שינויישלאפראטמשמשבהאשרהקיימתהספרותממתכנני
העשויוכרכים,עמודיםשלרבבנפחכרוכהמלאסינופסיסשהדפסתמתוךממש,שלכאפשרות

היקףרבתבסדרהובמיוחדמקובלות,בשיטותלאורבהוצאהסביריםבלתיומכשולמשאלהוות

התלמו.דמכוןבמהדורתלפנינוהמונחתכזו
לאורוהוצאהולפרסוםמידעלהפצתפותחשהואהרבותוהאפשרויותהמחשבים,עידן
בענייניםהמחשובלעידןעברכברהתלמודמכון , 113הללו.בנושאיםמחדשעיוןמחייבים
הועברועצמן,בפניבלוםאוצרשהןוהקטעים,כתבי-הידרשימותכך.עללברךוישמסוימים,
לבדיקהפתוחה,תהיהאליהןהגישהאםמעתה,וניתנותהמכון,צוותידיעלממוחשבתלתוכנה
רשומותעדייןעצמןהגרסותומתגלה.ההולךחדשחומרלגביומהירקללעדכוןואףיעילה

שעליותקליטורלהפיקתכניותיועלכברהודיעהמכוןאולםבלבד,ידנירישוםביבלוקים',
כיצדולהצעתנוזומשימהלניתוחדעתנואתניתןלהלןה'בלוקים.'שלממוחשבנוסחיימצא

לבצעה.ראוי
הבבלי,גרסותשלממוחשבקורפוסלהכיןיותרסבירהיבלוקיםי,שלתקליטורלהפיקבמקום

(לע'ל,הנ"ל ; 497הערהו,-56ו 55עמי(תשל"ד),מגתרביץ,בית"שאןי,מעמקהלכתיתיכתובתזוסמן,ייראה:()ון
 • 76והערה 83-82עמ'הנוסח,כרך ,) 4הערה(לעיל,בספרי ; 203הערה ,ו)( 8-107עמ' ,) 4הערה

II 95הערה(לעיל,באנגל'תבמאמריעייןו (. 
ונוסחאותמסורותהנ"ל,בתוך:ביקורתית',בהוצאהנוסחאותשיניוישלסידורםלדרךיהצעהפיינטוך,י"צראה: 112

שפרפטרפרופ' . 5עמ'הנוסח,כרך ,) 4הערה(לעיל,פרידמןראה:ו. 7 )( 143-עמ'תשמ"ה,רמת"גן,תלמו,ך
 l' Sl'I :ו, I','r, ,\'\"IIJ/J.\·r 7/1nl '/il/n ",, 1ראה:סינופסיס.בצורתההיכלותוספרותירושלמ'תלמודלאורהוציא

 y,·,'/I.\·/III/'lIi. Wiוז"ו,ו Sl '" ו)()( 2 ·ו)()(ך; i )ו,'זוו., .~ YII(J/J.\·/· 711r lI/·k/IIII(JI-I.il /·/ז IIII ~ 'ו- iןוז i~וז lוז' ו)( Kו

אפשרו'ותאתהמגד'לדברבתקל'טור,תלמודיתאנצ'קלופדיהבהפצתהרצוגהרבידאנשיכברשעשוכפ' 11 \
הקונוונצ'ונלית.לאורההוצאהלעומתערוךלאיוהחיפושוכוחותהגישה

 ו;' l (הבבל'התלמודשלהגרסותבשינוייעיוומדקדק'ו"כיצדו\ן

הבלוקים,'שלב/מחשובלהסתפקאיןשונים.צרכיםבעלילמשתמשיםוידידותייעילשיהיה

שעסקנוהמדגםלפידיוקים,ואיטעויותוכמהכמהבהםושישהגרשיים,בשיטתידניתהרשומים

אתגרשייםציוןכלבמקוםבשלמותולרשוםהגרשיים,אתלבטלהכוונהתהיהואפילולעיל.בו

בכתיבתהגרשייםהחלפתידיעלאםייעשה.זהדברכיצדולהביןלשאולעלינוהמכוונת,המילה

אףהואשכןאומרהגרשייםכשסימוןוילנה,דפוסלשוןהיאהרי-הטורבראשהעומדתהתיבה

(לאאחוזהטבעבדרךאתוהמביאשחזור,שלחדששלבבהוספתכרוךזהדבר-בכתב-יד

נוספים.שיבושיםשלמבוטל)

כלשלשלםטקסטהכוללמאגרלבנותישנאותה,בדרךזושיטהשלוניצולהיישומהלשם

מתוךורקישיר,באופןכתבי-הידמתוךומוגההמועתקהבבלי,התלמודשלהישיריםהנוסחעדי

לממוחשב,ידנימאגרבהפיכתשהתנסהמיכלממוחשב.סינופיסיסולבנותלתכנןכזהמאגר

לנטושהידנית,בעבודההוותיקיםהמשקיעיםבעינילפעמיםהמצערהכורח,עללעמודסופו

בצורהלמחשבםכדיהנתונים,איסוףשלקודםלשלבולסגתלפנינוהקייםהאחרוןהשלבאת

נאסףשבכרטסתהמידעכרטסת.בצורתשהורכבידנינתוניםמאגרלדוגמהטוליעילה.

ידיעלנעשההאיסוףזה.חומראיסוףלשםשנבדקורביםספריםמתוךכגוןשונים,ממקורות

נבנתהכךידיועלמתאים,כרטיסעלפריטכלנרשםרישמותאותןומתוךרישמות,הכנת

הגדוליםוחיפושסידורכוחותבהאשריישומים,מחוללבתוכנתכזהמפעלמחשובהכרטסת.

אםהרשימות,מתוךישרהנתוניםוהזנתהכרטסתנטישת,מחייבערוךלאיןשבכרטסתמאלו

שלמסויםאחוזבגלל )?'קר/(רקלאלמה?כךוכלוקיימות.נשתמרושאלולכךהמזלגרם

זוהיאזוטרתימילתאולאו-לכרטסתהרשימותמןהנתוניםהעתקתבתהליךשנכנסוטעויות

אםיותרוטובהיותרישירהבצורהייעשוהחדשיםוהמיוןשהסידורמתוךבעיקראלא-כלל

החומראתארגנהכברשהכרטסתבכךתועלתשוםלנואיןולמעשהעצמם,הנתוניםמתוךייעשו

ומהאוטומטי,באופןחדשמיוןתבצעהממוחשבתהתוכנהשהריכלשהיישנהמיוןשיטתלפי

יותר.הרבהמתוחכםמיוןגם

מןלסגתזומשימההמבצעעלהבבלי.נוסחעדישלהמיוחלהממוחשבבסינופסיסהדיןהוא

ומדויקנקיממוחשבנוסחולהכיןידנית,בהשוואהכברהעומדיםטוריםטוריםהקיים,הרישום

הישןהתפקידאתרקלאשתמלאסידור,בתוכנתכךאחריורכבואלולעצמו.נוסחעדכלשל

וחיפושיםבדיקותשלחדשעולםתפתחאף,אלאאתרעלגרסותבדיקתדהיינוה/בלוקים/,של

שתכפילבדרךלבואלעתידהמחקריתהעשייהכלתשולבבואשרעולםומהירים,מתוחכמים

אדמות.עליחלדובימיחוקרכלשלהיצירתיהפוטנציאלאתוכמהכמהפי

מתצלומיישירהמהקלדהאלאשני,כלישהםהיבלוקים/,ממחשובלאיורכב,וכשהמאגר

ישתפרוממילאהצור,ןבעתהמקורייםכתבי-הידבגוףובדיקותראשון,כלישהםכתבי-הי,ד

בשיתוףלהגשימהוראויגדולה,משימההואלעצמוזהראשוןשלב 114בהרבה.והדייקנותהדיוק

נוסחעזיהרבההללו.ובמשימותהללובתחומיםמכברהעוסקיםהגורמיםכלשלמלאפעולה

מסושטשיםכתבי"ידבקריאתלתיקוניםייעלאמצעישבוההקבלהעצםתשמשהסינופסיסהרכבתלאחרגםון 4

לעיל).הדוגמאות(כבמקצת



 [12פרידמןיהודהשמא ן/)ן(

מסכתלכלמובחרנוסחעדשלממוחשבנוסחהיום.וקיימיםעומדיםכברהבבלישלממוחשבים
רובםהעברית.ללשוןההיסטוריהמילוןבמסגרתהעברית,ללשוןבאקדמיהכברקייםומסכת

המכוןשלהממוחשבבמאגרכברהוכנודובקוטעים)מןחלקואף(דובלאים,הנוסחעידשארלש
 115ליברמן·שאולשםעלהתלמודלחקר

הסינופסיס

שתוארהבצורהסינופסיסתפיקאשרתוכנהבהכנתכדוךהבבליגרסותמחשובשלהשניהשלב

ותהיההיום,מסוגלשהמדעכמהעדהדרושות,הפעולותכלאתתספקזושתוכנהראוילעיל.
אתלראותאסורהמחשב.מדעיהתפתחותעםלבוא,לעתידפונקציונלייםלעדכוניםגםזמינה
ולהסתפקכלשהותמליליםמעבדגביעלהבלוקיםצורתשלכרישוםהממוחשבהסינופסיסהכנת

עדייןמדמיינתהזאתהתפיסההנדונות.למשימותתמליליםמעבדשלהמוגבלותבאפשרויות

תוספתסידורכגוןפשטניות,בשאלותעדייןלגביומתלבטיםאשר,חומרניירדףעלרשוםחומר

האלקטרוניה'עמוד'בשוליאלא(האלקטרונית!)בשורהבמקומולאמסויםנוסחעדשלארוכה
קודם.מעידןמושגיםעלבנויהעדיןכזאתתפיסהבאלה.וכיוצאהתמליליםמעבדשל

בהם.יתברךשהמחקררביםחיפושיםתאפשרלעיל,שהצענוכזוהמיוחלת,התוכנהואילו

מסייםלמקוםהנוסחעדיבמקצתמסוימים,מיליםוצירופימיליםמופיעיםהקורפוסבכלהיכן
-לפ~יעתהזהשמצאתיכחילוףנוספיםחילופיםנמצאיםכולוהקורפוסבתוךהיכןבכולם?או

תופעותשלוסידורלמיוןהדיןוהואתניא'?'והא 1רחמנא''אמרלעילבושעסקנוהחילוףלדוגמה
באלו.כיוצאוהרבה 116עצמםלביןבינםהעדיםשלההדדייםוביחסיםהנוסחעדישבתוךלשון

ודפוסכתב-ידכלשלהמלאבטקסטמדויקתקריאהלמעייןיאפשרהממוחשבהסינופסיס
יותראואחתלמילהשינוייםשלמסויםבטורעיוןאומאוזן),בקו(קריאהרצופהבצורהראשון
שיהיואימתכלהממוחשבלסינופסיסיוכנסומשופרותוקריאותתיקוניםמאונך).בקו(קריאה
טכניים.קשייםוללאזמןעיכובי,ללאבמקומוישולבומתגלהההולךחדשחומראףמוכנים.

תוספותוהכנסתכולולתלמודנוסחעדירישוםשלמידישימושמאפשרתזו,תפיסהאומרהווה

וידידותית.קלהבצורהותיקונים

אלקטרוניתהפצה

(כתבי-ידהישירםהנוסחעדישלאלקטרוניתהפצהשלתפיסהעלמבוססתדלעילההצעה

המשתמשיםלקהלתצמחרבהתועלתעצמם.בפניראשונים)ודפוסיםומקוטעיםשלמים
-מודפסתבמהדורהלעייןאולרכושהמסוגליםמאלהוכמהכמהפיהגדול-הפוטנציאליים

זה.צעדמהירבקצבומשתפרותההולכותאלקטרונית,הפצהשלעכשוויותאפשרויותמניצול

תיקוניםלתוספתפתוחייהההמאגר,כשעצםמידיבאופןהכלללנחלתהללוהנתוניםאתיהפוך
להפצה.עיכובלהוותצריךאינוהשלמותחוסרכזהבמצבהכנתם.עםמידועדכונים

 .התלמודכלעלסינופסיסהכנתשלהייעודהוצבהזההמכוןשלדרכומראשית 11 ~

 . 124-121עמ' ,) 57הערה(לעיל,מאמריראה tIlו

, 
 1,/1הבבליהתלמודלשהגרסותבשינוייעיוןמדקדקין"כיצד \\1

הכרחיצירוףאומידיקישור,ללאלעצמוהמופץממוחשב,כלילהיותראויההש"סמסורתגם

ואצרבר-אילן:באוניברסיטתהללובימיםנפתחזהבכיווןחדשניניסיוןהגרסות.לשינויי

בזאתגםראויהשלם.הטקסטאתגםאלאהמקבילות,ציוניאתרקלאהמציג 117המקבילות,

העידןאתלזרזכדיפעולהלשיתוףופתיחותהחדשותבדרכיםשימושלשקולהתלמודלמכון

המיוחל.

מקוםמשאירהעדייןלעילכמתוארעצמםבפנישוניםמאגריםשלאלקטרוניתהפצה

ספרבצורתניירגביעלהדפסהשלקונוונציונליתבדרךביןהתהליך,שלבסופומחדשלצירופם

לקוותישומחדשת.בונהאלקטרוניתאינטראקציההמאפשרותהחדשותבשיטותובין

ומתוךוידידותיתמהירהבדרךלמציאותהדבראתיקדבוהללובנושאיםהעוסקיםשהגורמים

 .מרביפעולהשיתוף

וסיכוססיוס

אחדים,בענייניםהשלםהישראליהתלמודמכוןממהדורתהביקורתשבטאתחסכנושלאכשם

המכוןשלהכביריםההישגיםדברשללאמתוראויה.היאשלהםהשבחיםאתנחסוךלאכך

עומדיםהכרכיםי"גלהעלות.שאפשרהצעהאותיקוןכלמגמדיםוחשובותגדולותבמשימות

נבונהפעילותשנותכאןמקופלותהאחרון.לביצועועדהראשוניהתכנוןמןעושיהם,לתפארת

כליהואהתוצרשונים.בתפקידיםומפרשיםרושמיםעורכים,תורה,בניעשרותשלומבורכת

מפוזרתשתורתםעברולדורותבחיבורוחקרוהתלמודלימודאתהמקדםלשמו,הראוייקר

נעדר.לאאישיהלכון,ראשוניםדבריובאורי,דכתוביבספרים

(לשוןרבשספקבעידןהתורני,העולםמןבעיקרצמחזהשאוצרמלאבפהלהודותצריךכאן

להריםהיומסוגליםאפשרי,מדעיתחכוםכלאימוץבחובתהדוגליםהיהדות,מדעיאםנימוסין)

העשייהכלכילהוסיףישועודהיום.לפנינומונחיםפירותיואשרזה,ידייםרחבמפעלולקדם

הרבהמכוןמנהלהואאחד,מרכזיומבצעיוזםבידימתנהלתשנה,שישיםכמעטזההזאת,

אתגםאלאאלה,מיוחדיםהישגיםעלהתפעלותנואתרקלאלהביעהמקוםכאןהוטנר.יהושע

להאריך.יזכההבבליהתלמודשוחרכלבידימוסריםמכונוואנשישהואבלוםאוצרעלתודותינו

עמלו.מפריוליהנותבטובימים

שפיגל.ויעקבשויקהיעקבפרידמן,שמאהפרופסוריםשלמחקרם 117
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 :משנה-השלם'סיפריםידקדיקי
גאוניםבחז"ל,נזהנזשנהלהבאותהשוואותועםהמשנהשלמכתבי-הידנוסחאותשינוייעםזרעיםנזשנה

הרבבעריכתהשלםהישראליהתלמודמכוןחבריידיעלסודרולראשוניםוציוניםמסורת-המשנהעםוראשונים
תשל"בירושליםוכלאים,דמאיפאה,ברכות,א:זק"ש,ניסן
תשל"הירושליםובכורים,ערלהחלה,מעשר-שני,מעשרות,תרומות,שביעית,ב:שם,

בבלי:תלמוד
גאוניםבחז"ל,מהגמראלהבאותהשוואותועםהתלמודשלכתבי-הידמתוךנוסחאותשינוייעםיבמותמסכת

מכוןחברייידעלסודרוב-לה)(דפיםא-גפרקיסא:לראשונים,וציוניםהשלםהש"סמסורתעםוראשונים,
תשמ"גירושליםליס,אברהםהרבבעריכתהשלםהישראליהתלמוד

תשמ"וירושליםלה-סו),(דפיםד-ופרקיםב:שם,
תשמ"טירושליםסו-צז),(דפיםז-יפרקיםג:שם,
בעריכתהשלם,הש"סמסורתעםרוטמן,אפריםוהרבהירשמןבנימיןהרבידיעלהושלםיא-טז,פרקיםד:שם,
תשנ"וירושליםצז-קכב),(דפיםשפיראצביהרבבעריכתלראשוניםציוניםהרשלר,משההרב

תשל"בירושליםהרשלר,משההרבבעריכתב-נד),(דפים:א-דפרקיםא: ...כתובותמסכת
תשל"זירושליםנד-קיב),(דפיםה-יגפרקיםב:שם

תשמ"הירושליםהרשלר,משההרבבעריכתב-מה),(דפיםא-דפרקיםא: ...נדריםמסכת
תשנ"אירושליםמה-צא),(דפיםה-יאפרקיםב:שם

שלמהבניןע-עט),(דפיםהמאורסהנערהלפרקהתוספותהשלמתכוללנדריםלמסכתמכת"יוהשלמותהגהות
פירושפליף,חייםיעקבורביאברהםלרביישנותהגהותשמו,חושביאשכנזיבצלאלרביהגהותבצלאל,לחכמת
מכוןפרוש,הללהרבמאתמקומותומראיהערותמבוא,בצירוףידכתביפיעללאוריוצאיםב-,ולדפיםרש"י

תש"ןירושליםהשלם,הישראליהתלמוד

תשל"זירושליםליס,אברהםהרבבעריכתב-כג),(דפיםא-גפרקיםא: ...סוטהמסכת
 118תשל"טירושליםכג-מט),(דפים:ד-טפרקיםב:שם,

קרע.מפאתה'סור- ...הוספה;-נא]מח'קה;-(אומטושטשת;אוחלק'תאות-אההדרה:ס'מנ' IIא
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ן l ~ css Siו r;lrhi(; variants rcndcrs thc apparatus o ~ ilit:;lllt (Jrth(J'ו limitcd 11SC t(J tו I )'ו Jייו,)וןןו f ',ן);ןו

, tl'xl ון;ןII ~ thc (JII ו'st:h(Jl,lr, wh{JSC rcscarch is dependent upon full and exact representation {J 
Cltcr by וThc apparatus in the currant edition does not enable the user to compose an accuratc 

letter reconstruction of specific manuscript text, often required for a full appreciation 01' the 
. issues under study 

More serious is the problem that relates to one of the central principles upon which the 
. apparatus is constructed, and we will expand upon this in greater detail 

-The base text of this edition is a transcription of the Vilna edition. The apparatus, in ori 
enting to the base text, attempts to record all variants, but does not record the agreement of 

-the primary textual witness (or the secondary, for that matter), with the Vilna text. This pre 
sents a major difficulty for the user. If indeed the Vilna text is a loyal representation of the 

-first printed edition and is in complete agreement with the manuscript texts, this is an impor 
tant piece of information which is significant for both the traditional user as well as the 

. scholarly one, but not supplied here directly 
The elimination of such information is connected with the concem that the apparatus not 

grow to unwieldy proportions. Agreement of textual witnesses with a base text is always a 
knotty problem, which must be reckoned with in any edition of this type. The editors of the 
Complete Israeli Talmud expect the reader to deduce that any witness not listed for a particular 

. line or word contains a reading identical with Vilna 
-This solution is cumbersome enough for complete manuscripts -- the reader must con 

stantly be equipped with information as to which manuscripts exist for each tactate or part of 
a tractate but it is virtually impossible for Geniza fragments. The result is that a finding of 

-high potential significance, the corroboration of the accepted text by the oldest manuscript 
. remains, is not readily available from this edition 

, A further problem that has developed is that of newly discovered manuscript material 
. which cannot be easily incorporated once the volumes are published 

In the future, the entire enterprise of recording variant readings of the Babylonian Talmud 
for scholarly purposes must be based upon a computerized synopsis which presents the entire 
text of each witness horizontally, and allows comparison vertically. Modern technology and 
communications will thus allows us to go far beyond the apparatus, the only feasible medium 
for publication of this type of material in the past. The quiet clarity of synoptic presentation 
versus the taxing noise of apparatus investigation provides manifold scholarly benefits: the 

, ability to see and comprehend the overall relationship of the variants for any specific phrase 
overarching patterns of textual groupings and families, accurate full-text presentation, and 

. more 
When built with creative computer programming, many sophisticated research tasks will 

-become possible, potentially increasing the creative part of scholarly life. Newly found man 
-uscript material can be incorporated without agonizing delays, and improved electronic com 

. munications wil1 give the entire resource direct and immediate access 
-This vision should be best materialized through organizational cooperation. However, pro 

posals for the future are contrastable to achievements in the present. Yad Harav Herzog has 
provided us with a superb and unique resource in its complete Israeli Talmud, combining 
painstaking preparation, skill and determination, expertise and toil to produce a monumental 

. achievement and central scholarly contribution, for which we are all indebted 
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s ןוI;li ()ווclhcr wilh S. Hopkins) prcscnls Ihc uocumcnllh<ll C ~ l() וrCl ןו()l וI'hc <lppcnuix (l'()-"l ' 
Ar,lbic vcrsion and its ancient interpretation (as reconstruclcu in ils וIhe slalule in ils ()rigin<l 

original sequence), as well as its Hebrew translation, with annotations to the various Hcbrcw 
. versions that have reached us, both in print and in manuscript 

Book Review: VARIANT READINGS IN THE BABYLONIAN TALMUD - A 
METHODOLOGICAL STUDY MARKING THE APPEARANCE OF 13 VOLUMES 

OF THE INSTITUTE FOR THE COMPLETE ISRAELI TALMUD' S EDITION 

by Shamma Friedman 

' l ווl ווThe Babylonian Talmud has been traditionally accorded a central position within thc C 

 Talmudic-Midrashic corpus, which encompasses Mishna, Tosefta, Bavli, Yerushalmiווו; lו
 Midrashim. During the more than century and a half of modern Jewish studies, the Tו, Iוןו Iו)ו
 edition by Yad Harav Herzog represents one of the major landmarks. It is a worthy c()nliןו l;ו 1

 tion of Raphael Rabbinovicz's Variae Lectiones (=Diqduqe Sojrim). Although its orgןוו, i /.;ו
 tional roots, and often its intellectual orientation, are significantly within the sphere o'ו I ו'; I(Iו

krs ,וtional (i.e., non-academic) Torah studies, non-the-less the edition also addresses and m 
. major contributions to the critical-historical school 

)( l ווThe project has been in operation for almost 60 years, although its publications beg<l 
appear in 1972. These were preceded by a period of thirty years in which the groundwork W;IS 

 laid. This task included collecting data regarding surviving manuscripts and rare first prinlclו
editions ofthe Babylonian Talmud, and locating and assembling photographs ofthe thousands 

-of surviving manuscript fragments. The next stage, even more challenging, represents a Hcr 
~ culean accomplishment - the colossal jig saw puzzle of rebuilding the fragments that belon 

 to the same original manuscript into consecutive text, to the degree that such survives. Sch )(ו-
. <lrship is much in debt for this contribution 

-The initial period also witnessed the preparation of the monumental cross reference sys 
Icm, upon which the edition rests. Of necessity, our review of this work must be limited in ils 

. scope, and can touch upon selected topics only 
~ We will first dwell briefly upon masoret ha-shas ha-shalem, which provides a runnin 

 cross reference to parallel passages within the entire talmudic-midrashic corpus. This isןוו,
 invaluable tool to scholarship, in that comparison of text to parallels is, or should bc, ()nc )(ו

 lhe hallmarks of modern Talmud studies. The main improvements that I can suggcst lic iןו
: nbcrs וio nU וthree areas: Mishna should be referenced by chapter and mishna, not by Bavli l'o 

llcl ,וuse 01' page references to scholarly editions should be increased; the definition 01' <1 p,lr 
l 'ו)(ו should be sharpened, so that this section does not include reference to singlc worus ()r sl 

. phrases which belong more authentically to lists of terms and not parallel passagcs 
 Our main concentration will be upon the variant readings. This edition prcscnls ,In "ו(ו(;ו-

lc וl ו)( r;llus with an impresive collection of variant readings from primary lexlu"l wilncsscs 
cL'l וsc וו() )(וmudic text, on a line by line basis. Checking for accuracy in an invcstigali 'וןןו

cS ו)c IY ווh I ~ lh()u וnuscript originals, I found the transcription of a high level 01' accur<lcy, <l ו;ןוו

 )(ו' crr()rs rcprcscnlcu C()uו u be avoiued in terms of the prccauli()ns hcrciוו Sl ו~~ l'SICt,ו

 'ו' hc iSSlו C )(ו' lhc c )(ו npו clcncss )(ו' thc v,lri,lnts is ~ rcc()ruin ; 1()ןןו rc Cןךו() pו cx ו(ו')( hו t,וןו' Wt 'ו)'

ווו iוו lו lt ' )(ו' IIוו(וו;'ו~()ן it' v'וו; iווו; I ~ ls rCו;וו rו y'ו cו I, II)J()rlcו c ;lpp;lr"IIו s Wוון() lו ~ו')( W I )(ווון Wilו)ו' yוו)

ווו lוו' Sוו()ו Sוון; lו hl'tןוו()' c CVlןו'()ווו rc lו i'ו'ו il'lוו I I() Iו Sl ',()וו WCVl'r Ihc clו rrcןו Iו Jו;'ו l'lil'l ' )(ו'~ווו'ו()ןו~ו

I'N(;I.ISI\ A\IS'\'KA("\'S VIII 

' 111 ", II .·,,ו I וI ;'!ו I וו()(וS ;ו, conslrucl וrsc ()llhc <lrcn<l is cX<lmincu <lS an ideologica וis«)I וc l 'וו'ו

 Ihc cxprcssion <lnd represcntation of the dominant Roman ethos, In thc s()ci;Iווו l.ו I> '-/,וו I;\I y !Jו
 late antiquity the arena occupied a liminal cultural space, it joined together thc c<lrtוןו yןון; lו

the divine, life and death, honor and shame, For this very reason the subordinate groups in 
this culture, specifically the Christians and Jews, could utilize this same discourse of the arena 

-as a means of resistance to and accommodation with the hegemonic voices. Within this com 
. plex of power and its critique the mashal of R. Shimeon stakes out a unique position 

THE CONTROVERSY ABOUT THE MARRIAGE STATUTE 
(TAQQANAT HA-NISSSU'IN) OF TOLEDO 

by Aharon Shweka 

The Marriage Statute (Taqqanat ha-Nissu'in) ofToledo is one of several similar Taqqanot in 
-effect in Spain in the thirteenth and fourteenth centuries that were meant to regulate the in 

, heritance rights of a married couple at the death of the husband or of his wife 
In one of its sections the statute deals with the case of a childless couple when the wife dies 

during her husband's life time. In that case the statute stipulates that the inheritance should 
-be split between the husband and his wife's heirs, thus contradicting the Talmudic law accord 

. ing to which the husband has sole rights of inheritance of his wife's estate 
) Around 1320, a polemical controversy arose in Toledo between Rabbenu Asher (HaRosh 

and R. Israel, a local scholar, as to the correct interpretation of that section of the statute. The 
-issue at hand was whether the wife can indeed bequeath her half of the inheritance to whom 

soever she wishes, including to her husband. The Rosh's opinion was that the statute gives the 
. wifeno such rights of will, while R. Israel argued forcefully that it did. In his arguments R 

Israel mentioned the prevalent local custom in Toledo as well as previous interpretations of 
the statute by the rabbis of Toledo. He also relied on the language of the original Arabic 

, version of the statute and did not abstain from using philosophical arguments as well 
The paper explores the unfolding of this entire controversy and retraces the chronology of 

its events, The Rosh's ruling that began it all has reached us in two different and contradictory 
, versions, The paper argues in favor of one ofthem, which is documented in some manuscripts 

over the one commonly found in print, and this preference leads to a new understanding of 
the objective of the assembly of the community council (Tove ha-Ir) that was initiated by the 
Rosh following the large public interest his ruling aroused, The paper also analyses the five 
letters that were exchanged between the Rosh and R. Israel during that episode. The fourth 

-chapter of the paper deals with an ancient interpretation of the statute which has been pre 
served in a recently published manuscript. The reconstruction of the original manuscript text 
reveals that the question debated in 1320 was in fact under discussion in Toledo already as 
early as the beginning of the second half of the thirteenth century, shortly after the statute was 
enacted, and that it was indeed decided then in the same manner as it was later decided by the 
Rosh, It is clear therefore that, contrary to what one may have assumed, R. Israel does not 
represent in this dispute the original position of the Toledo rabbis, but only the local custom 
as it had prevailed in Toledo since the end of the thirteenth century, The fact that the original 
interpretation of this statute by the Toledo rabbis was unknown to the Rosh himself and did 
n()t surl'acc eithcr at the time of this debate or before it, is indicative of the poor slate of the 

, f of the thirteenth century וc()urls in thc scc()nd ha ,ווhhinic ;וcd() r ו)( r ' 


	Friedman.TIF
	Friedman0001.TIF
	Friedman0002.TIF
	Friedman0003.TIF
	Friedman0004.TIF
	Friedman0005.TIF
	Friedman0006.TIF
	Friedman0007.TIF
	Friedman0008.TIF
	Friedman0009.TIF
	Friedman0010.TIF
	Friedman0011.TIF
	Friedman0012.TIF
	Friedman0013.TIF
	Friedman0014.TIF
	Friedman0015.TIF
	Friedman0016.TIF
	Friedman0017.TIF
	Friedman0018.TIF
	Friedman0019.TIF

