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דברפתח

ראשמשנתנואתלפרששרוצהמיבפניעומדימועצומימרבימקשיימ

ראשוניומאזוטתירה,חידהנראימזומשנהשדברירבה,האשהפרק

לשוןלהבנתנוגעותהבעיותבפירושה.החכמימנאבקוהאמוראימ

באואלובעיותשלבעטייןהמוטרית.והצדקתהההלכתיביטוטההמשנה,

המדבריהמנעשוואףאצלמ,רגילימשאינמ.התנגשותלמעשיהאמוראימ

האחרונימוהטכימולהבינמ,רבהיגיעהשצריךעדביותר,וטתומימקשימ

דלהלןדברינואמולימוד.עיוןהרבהעודצריכימשהדברימוהחוקרימ

שכרנועלבאנוהאלה,הענינימלהבנתבכלשהואובמשהותורמימ

והותר.

או-עדימובאוהימ,למדינתבעלהשהלךבאשהמדברתהמשנה

זועדותפיעלשניתהאשהנשאתבעלה.שמתואמרו-אחדעדאפילו

-דינההראשון,בעלהבאזמן,שלאחראלאובהוראתמ,דיןביתבהיתר
אולמ,וכו'.ומזהמזהממזרוהוולדומזהמזהגטוצריכהומזהמזהתצא

פיעלאלאדיןביתברשותשלאאבלעדות,אותהטמךעלנישאתאמ

משנתנו,שלהפשוטהפירושזהוהראשון.לבעלהלחזורמותרתעצמה,

השנויהמברייתאמשמעזהוכפירוש 1חוקרימ.כמהכברשכתבווכפי

באשה,האיש,כזדוןהוראתןדיןביתעשואמאו'שמעוןייר' :בתוטפתא

רבייידבריבירושלמי: = 2באשה"אישכשיגגתעצמהפיעלנשאת

שנתוןהקדום",המזרחובחוקיהתלמודיתבהלכהבעליהושניהאשהיידיןמאמריעי' . 1
חלקמתחילההיהמאמראותו . 54הע' , 372- 371עמ'(תשלייה),בהעבריהמשפט

הנוכחית.מהעבודה

בפירושהגהתוולפיליברמן,הגר"שבמהדורת 35עמ'ה"ד,פי"א,יבמותתוספתא, . 2
שם.הקצר
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ברשותשלאנישאתואשה,אישכזדוןהורייתןדיןביתעשושמעון

 3עצמה".פיעלל"נשאתשוהברשות"יישלאהריואשה",אישכשגגת

ברשותשלאמותרתברשותניסיתדלאמסתברא"לאבירושלמיותמהו

פיעלשפעלהאשהחמוריםבקנסותלקנוסאנובאיםאיך .)םש( !אסורה"
הותרואףנקנסת,אינהברשותשלאשהעושהבשעהבהדין,ביתהוראת

הראשון?לבעלהלחזורלה

עלתמהווסיפא,הרישאסתירתעלחכמיםשתמהוממהיותרברם,

ו"אחריםבכפה,עוןלאעלמסכנהאשהשנענשתמהעלהרישא,דיןעצם

 !לעשותלההיהמהלמיעבד",לההוהו"מהפרקין),ריש(ירו'בה"וטעה

שיצאוהאמוראיםמןוהיו .)זבסוגיאלהלןהכרעתנולפיע"א,צא(בבלי

רב(ייאמרמצמצמתפרשנותע"יהןהמשבה,שלדינהלעקוףובאומץבעז

השני,מבעלהתצא"לאעדיםבשניאבלאחד,בעדשניסתאלאשנולא

סירובםע"יהן ,)גסוגיאתצא",לאיימכחשתואםשמואל;ולפיבסוגיא

אצלחריפההתנגדותעוררואלהועמדות .)זסוגיא(עי'זוכמשנהלפסוק

שלהדיןפסקאתולהפוךזו,עקיפהלרסןשניסואחרים,חכמים

והילקופסקם,עלשיערערוהויןביתסבלולאאחדובמקרההראשונים.
 .)בבסוגיאלהלןכמובא(ירושלמי, !העורריםהחכמיםאתבמלקות

פירושבבבליהגמראבעלשבמשנה,מוסרהקשייםעל.להתגברבכדי

בעדים"אלאב"דברשות:יישלאשבמשנהברשות"יישלאלדבורחדש

הכצריאינהולכןבעלה,מיתתעלהמעידיםעדיםשנייש .)ב"ע(פז

בעלהיחזורואםגמור.בהיתרלכתחלהותינשאהדין,מביתרשות

היתהאנוסההריכלל,להענישהאיןבטעות,שנישאתוהובררהראשון,

.והפועלהראשוןלבעלהלחזורומותרתעדים,שנישלהדבורפיעל

ע"פכשנישאתברישא,האשהשנענשתשמהיהיה,זהמפירושהיוצא

לסמוךלההיהולאלמשנה),(רש"יהיא"אנוסה"לאוכיטעמוב"ד,רשות

שלאוכיון 4בעלה,מתאמנםאםבעצמהלבדוקאלאב"דהוראתעל

י"גבאותםחכמיםאותהענשוולכן(מאירי),היא"ייפושעתכן,עשתה

היהאפשרהדיןמעיקרשהריבה,קנסוקנסמתורתזהוכלקלקולים.

אחדבעדב"דע"פשניסתשריאמדאורייתא(יידהאלראשיןלהחזירה

דתידוקהיכיכיבהדגזרוהואורבנן ...שריאורחמנאא,יההנוסאו
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 , Cשלאח"כבדפוטיםשקרהמה(וראהד"וולפיע"ד,יה"ב,פ"ג , 3

שם, 18ובהע'יאוטוגיאאטוגיאבפרוטרוטלהלןועי'במשנתנו,רש"יעי' , 4
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בראשבאהגמראבעלשלזהפירוש 5 .)א"עיאלדףרש"יוכו',שפיר"

הפרק,שלהמרכזיהצירהואבושמדוברוהעניןוהיותהפתיחה,סוגיית

אףזה,'חדשפירושלאוראמוראימכמהדבריונתפרשוחזרוההכרחמן

כפשוטה).המשנהאתהמ(ופירשוכןהתכוונולאשמתחלה

אולמשבגמרא.זהפירושעמהמפרשימהשלימוכרחמבעל

ממהיותרזה,שפירושמלהתריע,האחרונימהפסיקולאמתיהוישוקב
אצלוכידוע,חדשות.סתירותבעקבותיוהואגוררפותר,שהוא

אחד!והתקיפוהפשטדרךעלהןיותשוקהדוקאזה,בכגוןהאחרונימ

רשפלשצריכיןברשות,שלאנשאתקאמראמאילהקשות,ייוישאחד.

בעדימ"!נשאתקתנילאנשאתשלאברשותב"דאלאבעדימ,אמאי

דוקאשבסיפאנאמראיךובאמת,יג).סי'פ"ישלמה,שלבימ(מהרש"ל

יאההנוסאאהנמיב"דפייידעלברישא,ולאאנוסהנקראתהיא

איךשמ,להקשותענגילר"יהמשיךובפרט 6ענגיל).(ר"ייידבתורשב

בליזההיתרעללסמוךלהשאיןלהזהירהבלילהינשאב"דלההורו

שאמהדין,שיהי'ראויוהי'גמירי,דינאנשייידאטוהיא,בדקיתה

קודמעודשתדייקלהיאמרוע"אעפ"יאותהמתיריןהב"ד

הנשואין"·י

לפימתפרשימהאמוראימדברימקומות,שבכמההראוהחוקרימ

שבסוגייתפירושכאותוהאמוראימסברוולאמשנה,שלפשוטה

שלפירושוליחסשאיןמשמעלהלןניתוחנוולפי .)בסוגיא(עי'הפתיחה

מתוךאדרבה,בפרקנו.שמנקובימהאמוראימאחדלאףהגמראבעל

הקנסותשלחומרתמגודלעלוהקשובלו Rכפשוטה,המשנהשפירשו

ראוולמהאיךתמהו,אלאהיא,שפושעתסברוולאכנ"ל,שברישא,

להענישה.כהחכמימ

מעמיקות,חקי.רותנתקיימווהתהוותההלכתנויסודעצמלגביגמ

איתורהדיןלפילכאורההרי-דורותהרבהבמשךהןאףהמהדהדות

בעלהמיתתעלהעידועדימשניאמאלאאישאשתשתינשאאפשר

הכשירומהסמךועל ,)חסוגיאנאמן",א'עדאיןכלההתורה(יישכל

-משנתנומדינילאחדובקשר .) 27והע'אסוגיא(ראהאחד?עדחכמימ

חכמימ,בתקנתשיסודוחסדארבאמר-הראשוןמןאףממזרהוולד

כדיזהקנסייוטעםאחד,בפירושהריטב"אפירשהשני,מןגטשצריכהלדיןובקשר . 5
להוראהבניגודוהואכך?לעשותירצוומדועעיי"שגט",בלאתנשאשלאאותהלעגן

 .)א"ע(פחרבנן"בהילוקאעיגונאיימשוםהיסודית
החזרהלענייןמדועייוא"כאנוסה,נחשבתב"דע"פהנשאתדוקאחטאת,קרבןולענין . 6

 .) 56הע'זסוגיאלהלן 'ר(להיפוך"הוא

 R.Yaron, JJS XXV (1974), p . 226ועי'.ד
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 .דברלעקורמתניןייב"דכיניחא,תורה,מדברידברעוקרתשהיאואף

מדברבלבדהממזרותקנסעלאמיודעאתהואי .)ה(סוגיאהתורה"מן

רגיל(וכןחכמימשתיקנותקנההואעצמובפניזהשדברחסדא,רב

חכמימשתיקנוחסדא,רבמדברהיסודיהדיןעצמעלאוליאולפרש).

תקנתמוזוהיבעלה,מיתתעלשהעידאחדעדע-"פאישלאשתנישואין

תורה,,כנישואיהדיןמעיקרתקפימאלהנישואיןשיהיוחכמימ,שהתנו
באיממכך,וכתוצאהשבהכרח,אלאזו,בתקנתמחכמימהועילומאדומה

אמהראשון,מןהוולדממזרותכגוןמעליהמ,הדברימשארבעקבותיה

 !תורהדבריונעקרוחדד,

רבלשיטתהמקבילהבירושלמיבשיטהישזושניהלדרךסמךקצת

הבאאמרעקיבהדר'היא,עקיב'דר'אמ'זעיראר'בשמבא:יירביחסדא

מכךממזר".הוולדמשנישאתגרושתוהמחזירממזר,הוולדסוטתועל

 .הדין,מעיקרממזרשהוולדשסבורמוכחר"ע,שיטתע"פלתרץשבא

הלאוויממשנילאיזהברמ,ר"ע.לימהחכמימלימהמדרבנן,שאילו

 ,)א"עיאכבבלי(שלאהשנישהואפרשמשהבפנימכוון?כאןשהוזכרו

תפיסתבגללדוקאכלומרהיא",משנישאתגרושתוהמחזירייוה"נ

ולכןעליה,בעלימזיקתשניבלבד,זאתובגללהדין,מעיקרהנישואין

עדהבקרבן(וגממשההפנילשיטתהרי 8ומזה".מזהממזרייהוולד

שנישאתאישבאשתתופסיןשנישואיןהירושלמיסובראחת),כאפשרות

ישאיךכאן,חכמימדברוסוטהמדיןאילוובאמת, 9דין.ביתהוראתע"פ

שנישאתמפניוכיממזר?הולדואיןלחזורשמותרתהסיפא,אתלהבין
שבגללנרוראלא 10סוטה?פחותנחשבתב"דרשותבלאעצמהע"פ

שני.נישואיתפסולאעצמה,ע"פנישאתוכאשרהוא,הנישואיןתפיסת

הדינימלפרטישמתאימשהאיסורסברועצממהאמוראיממןאף

שלחב"שמאהדבראתשתלואלאגרושתו",ייהמחזירהואכאןהשנויימ

יאמרוב"שמאאופרקין),רישירושלמי(שמואל,הימ"ממדינתגיטהלה
בסוגיאוהעירו .)דסוגיאלהלןעי'ע"ב,פחבבלי,הונא,(רבוכו'זה"גירש

לבעלהבנתקדשההדיןאתלהסבירישזהשלפירושהמקומותבשני

מקצתשיטתפיעל-לראשוןלחזורשמותרת-נישאתולאהשני

כיפרבןיוסיייר' :גרושתומחזירבדיןממשזוהבחנההעושימהתנאימ

מןאסורה,הנישואיןמןגרושתוהמחזיראלעזר,רבימשומאומר

עלשבאהבכךדוקאתלויגרושתומחזיראיסור . 372עמ' ,) 1(הע'הנ"לבשנתוןעי' . 8
מיימוניותוהגהותיב-יג,הל,פי"א,גירושין,הל,רמב"םעי'אחר,בעלעםזיקההאשה
ע"ב.קחיבמותהיטבועי' '.ואות

מהמ"גבפרקנוועי'ע,ועמ'סאעמ'הגניזה,מןישראלארץהלכותמרגליות,מ'ועי' . 9
ודוק.ע"ג,צדווייסאמור,פ'בנתקדשה=ספראהפסוקמןשדרשו

 ,בפרוטרוט. , 45- 41ובהע'הבסוגיאלהלןעי' . 10
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 ;ע"ביא(יבמותהוטמאה"אשראחרישנאמרמשוםמותרת,האירוסין

 .)ך 2הע'ועי'עיי"שעזריהבןאלעזררבימשםרע,סי'דברים,ספרי

שלרבהמידהדעתנולפילהוישדלעיל-בהצעתנוצדקנואם

למהמקודם,בהשעסקנולשאלה Pמספיטעםלתתבידנוישהריסבירות,

זומשנהשלטעמהלפרנסשצריךוברורב"ד?ברשותהנישאתזונענשת

היהשניתןוקנסותקלקוליםמלבםעליהחכמיםוגזרושתיקנולומרבלי

זואשהשללדינהחכמיםנטפלואומר,הוהמהם.אותהלפטורבנקל

שלאורחמים,חסדדרך ll'התורהמןדברועקרוועמדולעגנה,שלאבכדי
בהוראתלהשיאהמשתיקנוואולם,ובבדידות.בינוןמי.שראלנפשתאבד

יבאואםלהשיב,שאיןדברוהואאלה,נישואיןתפטוובהיתרם,ב"ד

שזיקתומזה,מזהתצאברירה,ובדליתההכרח,מןהראשון,בעלה

מתוךאומרים,אנווכאילוחברו.אתאוסראחדוכלעליה,בעליםשני

 12 !בסופהעליהשהחמרתמכךמנוסאיןבתחלתה,עליהשהקלתולאק

בעניניםלהלכההתלמודסתםשיטתאתקבעושהפוסקיםהדברמובן

קיימותעצמםוהאמוראיםהתנאיםדברישלפיניכר,הפרשוישהללו.

נשאתכגוןהבעלים,אחדעםלהיותזולאשההיתרשלאפשרויותכמה

מיתתעלעדיםשנישהעידואוהמשנה,כדיןברשות"יישלאלשני
בזהותשהכחישהאורב,לדעתלש'ני,מותרתהיאשאזהראשון,

החומרותכלעלגמורהעקיפהוזוהישמואל~כדבריכשבא,הראשון

אלה,בכלהחמירוהתלמודסתםשלהאוקימתותלפיואילושבמשנתנו.

אחדובעדדיןביתפיעלנשאתשנאלאאלאהכין,הלכת'"ליתובכולם
וכלומזהמזהתצאהראשוןבעלהבאאםעדיםשניפיעלנשאתשנאולא

 l3שם).,עייןפרקיןריש(רי"ף,בה"האלוהדרכים

ובהע' ; 4כ 2עמ'ח"ב,העברי,המשפטאלון,מ'וראהמתוך;ד"הע"אפחתוס'עי'יי.
הקודמת.

שהקלומפניבסופה.עליהלהחמירשרצו ... "במלחמות:הרמב"ןדבריוהשוהי. 2
היצירהעלווייס,ר"אמ"שהיטבועי'וילנא).הרי"ףמדפיע"א(כט !בתחלה"עליה

א,בסוגיאזיראר'בדבריזאתמעיןלפרששרצה , 4סעמ'האמוראים,שלהספרותית
חומרמתוךהתשובהלנבוןעליהאותה,קונסיןמדועהשאלהכלפימבווניםהםיישאף

אתומתרץהבי,"בלאוסגילאהיינובתחלה,עליההקלתבסופהעליהשהחמרת
עיי"ש..קנס,משוםשהחומרותשבגמרא,הסבראע"פר"זבדבריהסגנון

לבעלהזיקהבגללתופסיןאינםבלבדשקידושיןכנראהלחזורמותרתנתקדשהאם
 *, 67והע'העשיריתהסוגיאלהלןעי'ותופסת,חזקה,יותרנישואיןזיקתאבלהראשון,

 . 22הע'ע"יעשרה,השלשוהסוגיא

לצייןמענייןז.בסוגיאבפרוטרוטוראהלדקדק,ישד"הלהלןהמאור,בעלועייןכי.
עמ'מאיריעי'אח,דבהקשרהראשוני.ם,אצלשובועלהצףעצמה"ע"פיינשאתשעניין
הנישאתב"ד,רשותבלאגםשבדי,עבד,דייקהאמיריע"א.צבלדףלהלן,ועי' , 49כ 489-
לדברזכרשאיןייאע"פהדיןכןולדעתוסככ),(עמ'הם"היתריינשואיעצמהע"פ
 !היאשלמהמשנהכפשוטהוהנה ,) 489(עמ'ד"ומלבת
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עלינוומוטלקשות.סוגיותישנןהזה,הפרקשלהשניבחלקגמ

הסוגיא,מדברינפרדבאופןעצממ,בפניהאמוראימלדברילהתייחס

בפרוטרוט.במבואראהבזהלנהוגרוצימשאנוזושיטהעללפרשמ.בכדי

* * * 

המדרששבביתבשיעורייהפרקבהוראתזהמחקרשלתחילתו

לפירסומ.אזנמסראףוהואג, Jlתשל-ב Jlתשלבשנימבאמריקהלרבנימ

היסודית,במתכונתשיניתישלאאלאמחדש,ערכתיוההדפסהלקראת

היהדות,למדעיהשישיהעולמיבקונגרס 14לשנות.לישנראהבמקומאף

יצאוובקרובפרקנו,שבסוגיותהספרותיהמבנהעלהרציתיג, Jlתשל

וצורה.מבנהבענייניבמבואלהלןקיצרתיזאת,סמךעל 15לאור.הדברימ

 :כברהודפסהמבוא,מןחלקמעיקרוהואאףשהיההשואתיבמשפטדיון
 , Jlהקדומהמזרחובחוקיהתלמודיתבהלכהבעליהושניהאשהיידין

 . 382.- 360.עמ' ,)ה Jl(תשלבהעברי,המשפטשנתון '.

י Jlשעמתקדמימללמודימבמכוןכחברשהיתיו Jlתשלבשנת

מהדורהלהכיןלינתאפשרהמכוןכותליביןהעברית.האוניברסיטה

ובראשהמכון,חברישא'רעממדיונימנעזרתימחקרי.שלזותניינא

חיימאנושמפיונר"ו,ליברמןש Jlהגרמו"רשלחכמתומתוךוראשונה

במסגרתלרשותיהועמדרבטכניסיועגמומדעה.התורהענייניבכל

עניןשגילהאורבךא"אולפרופ'למכון,ותודתיברכתיזאתכלעלהמכון.

בעבודתי.מיוחד

על , National Foundation for Jewish Cultureלנאמניתודתיאמורהוכן

עללמדעימהישראליתהלאומיrרולהאקדמיהג, Jlתשלבשנתמענקמ

תשל"ז.לשנתמענקמ

יבמותלמשנתפירושולרשותישהעמידגולדברג,א'לפרופ'טיבותא

והעירי Jlכהאתשקראפרידמן,ע Jlמד"רהיקרולאחיבכתובימ,שאתו

טעמ.בטובעליו

עידודועלכהן,ד Jlגפרופ'המדרשביתלנגידעמוקהתודהאניחש

המתמיד.

ומחכימותחודרותהערותבשפעזיכנידימיטרובסקיז Jlחפרופ'מו"ר

אתי.מרבהשהואהידידותעלייקרהמאדומהזו,בעבודה

תרשימילהדגיממקווהאנישבתרשימימ.הטקסטעל 43עמ'במבואלהלןעיין . 14
בבאמסכתעלאחרימ,מנוסחימהשינוייממבחרציוניעמאחד,כ"יע"פשלמימסוגיות
שהבאתיהדוגמאותרובאתמשמציינתיזו,במסכתהואלאחרונהועיסוקיוהיותמציעא.
במבוא.

 C-31ההרצאות,תקצירידאהלע"ע . 15

~~ 
fJ;

< 
" 



בואמ

 :עיקריותמגמותשתיליהיורבה,האשהפרקבסוגיותדלהלןבדיונימ
סתמדברילביןהאמוראימדבריביןשלמההפרדהלהפריד- .י

שניתנווכפיעצממ,בפניהאמוראימבדברילדוןכדיוזוהתלמוד,

וסוגיא.סוגיאכלשלהספ,רותיהמבנהעללעמוד- . 2מתחילתמ;

יסודותשלשהביןלהבחיןניתןהספרותי,והאופיהזמןמבחינת
 :והמוברייתות),ממשניות(חוץהבבליבסוגיותנפרדימ

האמוראימדבריא.

התלמודסתמדבריב.

מאוחרות.הוספ.ותג.

היסודות.שלושתכלמופיעימבואחד,בקטעזוחלוקהלהדגימהנני

ע"א:לזבב"מ

ליהדהוהכריכותבשנילושהפקידוכמינעשהרישארבאאמר

כגוןלמידקליההוהדלאאחדבכרדלושהפקידוכמינעשהסיפאלמידק

אבאאהדדיקפדיתולאגופייכואבתוןלהודאמרזימבאכחדהדדיכהדיתרוייהודאפקידו

קפידבא

סתמשלהפירושנוסףעליהרבא,מימרתהוא(בערך)כאןהמובלט

 2מאוחרת.הוספהייכגון"מתיבתוהחלהתלמוד,

לסוגלדבריהמ,השי-יכימ,קטעימעללהעירהרבוהראשונימרבותינו

 3הגמרא".לייעיקרשצורפוגאונימ,אוסבוראימהוספות-השלישי

אמרועניןאותו:ייועלהרמב"מכותבמ"ו,פ"דלזבימהמשניותבפירוש

עניןשהואכלומר,נדף,עלהקולדכתיבמדףמאיע"ב)ד(נדהבתלמוד

תלמודוסתםהאמוראיםדברי

 . 63עמ'(תשלייד),מגבתרביץמ"שרעי'ובד"ו,וו 5בכי"וכ"הו.

ר"זזקלבספרווכן ,)באותדסועמ'(דק"סייפי'" :וו 5בכי"וייכגון",תיבתלפבי . 2
ייאבאלי'הכ"י)(בגוףוכןלי',ייזימבא"עדהמבורגובכ"יבספרים",ייפיר'אגמאתי:
קפידבא".
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רבנןמפירושהגהההיאאלאהגמר,מעצםאינוזהופירושתנודה~

בחידושי 4כך".עלהעירוולאהדבריםבתוךהמעתיקים.ףכתבוהסבוראי

חשבינןזוזאדכלז"לפרש"יבזול,ייבשר :ע"בלדלכתובותהריטב"א

קמו(ב"בשמתמיבפרקאמרינןדהכיזוזא,תלתיתרידהוודנקי,ארבעה

לשוןאיןשמתמידפרקדההיאפירש(רמב"ן)הגדולורבינו ,)ב"ע

למקוםממנולמדיןואיןז"ל,גאוןיהודאידרבפירושאאלאגמרא,

מעיקראינו ...הזההלשוןייכלע"א:גלב"מהריטב"אוכתב sאחר".

הגמרא,בעיקרספריוהביאוהגאון,'יהודאירבמלשוןאלאהגמרא,

קראורגם 6ליה".דל"גנסחיואיכאזו,במסכתאבוכיוצאישוהרבה

 7סתם.ייפירוש"האלהלהוספות

פירוששדיבוריאלא 8לגאונים,בתלמודדיבוריםכמהייחסי l/רשגם

(שבועותטועה"ל"תלמידייחסודחויים,מוקשיםלושנראוומתןמשאאו

בשמועהבקיאיןהיושלאטועיןל"פרשניםאוקשיא)ד"הע"בג
אווהנא),ד"הע"אד(כריתותהגירסא"בתוךבשיבושופירשוה

לקח,ומאיד"הע"אסג(ב"מבספר"שנתלההואמשובשש"פירוש

הרמב"ןוכתב 9 .)סהע' 180עמ'דק"סבגליון,תלויהואבכי"פובאמת

נהיראדלאכתביהמאןידעינןולאהואייפירושאע"ב;נבלב"מ

דישראללחכמתהצופהבבלי,"בתלמודהוספותשבלימ:אפטוביצר,"א'ראה . 3
ואילך; 26עמ'תרצ"ז,ירושלימותלמודמ,סבוראירבנןלוין,ב"מ ; 19-17עמ'(תרע"ה),

ור'ועוד,יב-טו,עמ'תש"כ,ירושלימנאה,ב'שלשלמהלגמראבמבואוכשררמ"מ
הלויר"בלמשל,מאליהמ,הראשונימדבריוהביאוחזרומחברימכמה.וכן 11הערהלהלן

 . 149עמ'תרפ"ח,וילנאמבוא,ברוך,מקורעפשטיין,

תרעח.עמ'המקור,עממהדורהקאפח,שלתרגומ . 4
שמ.לכתובותהריטב"אבחידושיוהשוהלשמ,מקובצתשיטה . 5
ד.עמ'האלפערן,מהדו'לב"מ,החדשימהריטב"אחידושי . 6
פך"ייותיהויעניןובמיוחד , 533-532עמ'התוספות,בעליאורבך,רא"אדבריראה . 7

עמ'תשלייו, ,)חי(חבקבץ-על-ידשהבאתימהראהוכן,שמ.המוסברע"בנטשבמנחות
וכלשוןבהלכה",הכתו'בפירושטעו ...רבותיי:ייכלרשב"מלדבריבקשר , 2הע' , 224

ייפירוש"הציוןועלבספרימ".שנכתבהוא:ייופירושלהואמריסד"הע"אקנדשבתתוס'
 M.L. Margolis, The Columbiaוראהועוד. ,) 3(כבהע'לויןאצלעי'הגמרא,שלבכתבי-יד

. 11 . College MS. 01 Meghilla, New York, 1892, p 
בכמהלברכותבדק"סוראההוא",גדולותומהלכותוהלכתא,ייול"ג :ע"אלזכברכות . 8

מקומות.

שלמהגמראנד;נב-עמ'תשכ"ו,ירושלימרש"י,ליפשיץ,א"מראההרבה,וביו"ב . 9
ע"ב)צו(שבתבתרהדגרסי'והאי ... " :ע"בצזבשבתר'חננאללשוןוהשוהיג.עמ'הנ"ל,
מעיקראדליתאמרבוותאלןשמיעהעברה,העברהדגמירומשניקאי,הוהדבשבתוממאי

הפי'אוה"ג(ועי'גירסא"הדיןוטפלהלהוןקשיאאינוןיןיאקבודלאוגירסנידשמעתא,
עלבגופה).ד"הע"אקטו(זבחימהלשון"אתשינוש"הגרסניןכךעלמדבררש"יגמשמ).

 . qששציין,ומה 140עמ'האמוראימ,לספרות,מבואותאפשטייןרי"ןראהי,רסאג
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 10הוא".דספריושיטפאמגמראליתיהרש"י,להדגריסואע"גכלל,

שבמקוםאלאלגאוניםאולסבוראיםההוספותשנתייחסואנו,ורואים
t י. 

אוטועהתלמידבשיבוש.:לתלותושישרבותינוסברונהירא",יידלא
 IIדספרי.שיטפא

.... ' .. ' 

שהם~מוגדרים;ך'בוריםלביןמחד,הגמרא"ייעיקרביןזו,הבחנה

ההבחנ\~אףבחובהטומנתמאידך,דספרישיטפאאוגאוניםפירושי

ייהוספיr.ו~שאותן;והואהתלמודסתםלדבריהאמוראיםדבריביןהשניה,

ייוהלכתא"(כמומובהקיםוסגנוןאופילהןיששבמקצתןאףמאוחרות",

זרכגוףוניכריםבגמרא,הרגילהסגנוןמןנבדליםוהםסוגיא),בסוף

סתםשלהרגיללסגנוןזהיםאודומיםמהןהרבההריהסוגיא,במרוצת

ומתןמשאאואמוראים,לדבריפרשנותדיבורישהםמקום,בכלהתלמוד

מיקשהאינוהגמרא"ייעיקרשאףומתבררוהולך I2ותרוץ.קושיאשל

לדבוריכהוספותהתלמודסתםדבוריאתלראותוראויאחת,

יותרזולהבחנהישהאמוראיםדברישלפרשנותלעניניהאמוראים;

ך Wהמאלאהוספותאותןאיןכימאוחרות",ייהוספותמזיהויחשיבות
ב i ~תיפקודיתמבחינהלהודומותהתלמוד,סתםבעלישללפרשנותם

להלן.מראיםשאנוכפיהמקרים,

ההוספותעללהקישיצאופרנקל,ר"זלמןהבבלי,התלמודחוקרי
דבוריםוכהנה,כהנהעליהןולצרףהראשונים,העידושעליהןהמאוחרות

הספרמןואינוהואשבושהפי'זה:ייומצאתירא"םבשםע"ב,נדלנדריםבשטמ"ק .םר
התוספות,בעליועי'מבפנים";עשהוהסופרבגיליוןוכתבו ...כןפירשודהואומאן
הואהכותבכאןשמאהרמב"ן,לדבריוהדמיוןשם,דבריוולאור , 74הע' 140ועמ' 139עמ'

הרמב"ן.תלמיד
וגרסי",שטפינוסחאי:ייוברובה 301עמ'העתים,לספרשםכשרציין ,"יישיטפאעל . 11

לעייןצריךשאתה ... " :רה"גבשםעח,,סי'קסלקדמונים,גאוניםתשובות;וראהפועל
תרביצאידתלמידאישיטפאאוהואסופרטעותאםעיקרוכיצרלךשיסתפקדברבכל
אותןשלשכןוכלדתרביצאיבשיטפישמצוייןהרבהטעיותכדרך ...בקיאיןהיושלא

 N .. Briill, Jahrbiicher jiir ju'dische Geschichte und Lit. II ; " ...שבכפריםגרסאי

130 . 1876) [ = JJGL] p. 80, n ( 'עמ'האמוראים,לספרותמבואותאפשטיין,היטבועי
144-137 . 

הוספותאותןהובחנו ,) 1960(תל-אביבצובל-דימיטרובסקימהדורתב"מ,במס' .ר 2
הראשוניםבדבריהמקורותשםוצוייןפטיט,באותיותשהודפסובזהגרפית,הבחנה

מבנהסגנון,לשון,מבחינתמיוחדותאינןרובן,לאאםהוספות,מאותןהרבהוכתבי-היד.
דוגמארקעודייואציגשי"ר:כתבוכברהתלמוד.בסתםאחריםרביםמדבוריםותיפקוד,

שמצאנולולאסבוראילרבנןאותהמייחסיםהיינולאאשרדתלמודא,מסתמאאשראחת
ס"ד(כתובותדמורדתבסוגיאוהיאהנודע,וכדברתומולפיכןשכתבהעיטורבבעל

זכרוןספררוזנטל,רא"שמ"שראהסוגיאאותה;ועל 250עמ'תר"א,ו,חמד(כרם " ... )'א
לספרותמבואותאפשטיין,וראה .) 241 .עמ'תשל,ד"ירושלםז"ל,פרידמןליעקב

הבבלי".ב"סתםוסייםב"הסבוראים",שפתחוישנן,ד"ה , 37עמ'האמוראים,
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אותממכנימהאלההחוקרימ 13הגמרא".לייעיקרמסופחימהנראימ

אחריהתלמודעלשנוספווכיו"ב,סבוראי",מרבנןייהוספותדבורימ

ומתןומשאפרשנותשלדבוריממאותמשהרבהאףוחתימתו,סיומו

שהרבוככל 14התלמוד.סתמשלאחרימלדבורימואופיימבלשונמדומימ

מתרביץהחובל",בפרקטבראוקטעיייהוטפותבמאמרישרשמתיטפרותראה . 13
החוקרים,דברילכללצייןבידיאיןהנוכחי,המבואבמטגרת . 1הע' , 418עמ'(תשלייא),
בכלעצמה.בפנימונוגרפיהדורשזהנושאובאמתהשונות,שיטותיהםכראויולהעריך

באופןולומהםלהעלותכדימטויימות,בנקודותהחוקריםדברימלהביאנמנעאיניזאת,
שבגלללגופם,החוקריםדברילבדוקהקוראעלאולםהנוכחי.למחקרהרקעאתחלקי,
חוקריםששניוישדעתם,לטוףלרדתבכדידבריהםבציטוטאיןוכו'וטגנוןמינוחשינויי

וביתפרנקלר"זעלמאד.שונותברמותתפיטותיהםאבלדומות,במליםמשתמשים
מורישלושתהורוביץ,שאוללוי,ישראלפרנקל,ייזכריהאורבך,א"אראהמדרשו,
 Das Breslava Seminar Gedaetnisschrijt, ed. G. Kisch ,בברטלוי,"הטמינרשלהתלמוד

175-185 . Tiibingen, 1963, pp 

ייבמאיכגוןטבוראי,לרבנןלדבריהם,השייכים,מטויימיםניביםעלוהצביעו . 14
 .) 60-57עמ'תרצ"ד,בודפשט,העוועשי,לצדוקהיובלטפרמרמרשטיין, 'א(קמיפלגי"

ייועל :) 250עמ'תר"א,ו,חמד(כרםשי"רכותבהיא",ייולאהפותחלדבורבקשרולמשל,
המטקנותאוההויו'כללהםליחטישלדעתיטבוראי,מרבנןהרבותההוטפותדבר

אמראשירבברמר )'אט'(גיטיןעד"מאחרונים.היותרהאמוראיםאחריבטוגיותהבאות

רמ"שעי'בכי"מ,חטרהקטע(ובאמת,כו'"לטלטולישריהיאולאאטורנמילטלטולי
ד"ה 10עמ'מועד,ומטורות,מקורותהלבני,ר"דועי'במקומו;גיטין,מט'דק"טפלדבלום,

ברליןבתלמוד,מחקריםויינברג,ורי"ימ"שעייןזהעלאני).תמהגיטאמאידך
טתמאמדבריהיאאלא'הוטפה'זושאיןלומרשיש:ייהריוהטיק , Vעמ'תרצ"זןתרח"ץ,

טבכתובותאשירבברמרדברישאחריהיא"ייולאעלרז"ףכותבשי"רכדברידגמרא".
והצביע ) MGWJ X, 1861, p. 269) Beitrage zu einer Einleitung in den Talmud ,ע"ב

שםבכתובותנוטחכנראההמשקףשי,טי'הפרדטבט'הגאוניםמדבריקטעעלאפטוביצר
 ... celle-ci a pour auteur un gaon de Sora, qui decide conformementהיא"ייולאנוטףטרם

aux traditions de l'academie de cette ville, sans tenir compte de l'objection du Babli, qui ne 
230 . jigurait peut-etre pas dans son texte, REJ LVII, (1909), p ובאמתנוטפה.ההדגשה

בוודאי(הנובעתהבבלייימטקנתעלדברהפו,ןלניתוחאמנםשהגיעעפשטיין,ר"אכבר
מחקריםבטפרו ;שעהעמ'תשי"ז,ירושליםהיהודים,מקדמונזיתהטבוראים),"מן

כתבאלאהיא",ייולאגרטלאשהגאוןהאפשרותאפטוביצרהזכירלאהגאונים,בטפרות
ב"משלמנהגיםחילוףבאוצרועי' .) 58(עמ'הבבלי"כמטקנתיישלאפוטקוהגאוןשיש
בט'ללשוןהמקבילא"ילבניהמעשיםמטפרקטע ) 94עמ'אא,תרביץ =( 8עמ'לוין,

כבבבלימהרה",שתינשאבשבילבכוונהבנהאתחונקתשהאשהפעמיםייחיישינוהפרדט
חונקתו"שפעמיםלפי ... ce motif neאפטוביצרשלנימוקיוובעקבותהיא."ייולאלפני

" figure que dans le Babli, tandis que le Yerouschalmi n'en donne aucun אםלשאולראוי
מבלימיוחדיםבשביליםלההלכההאיי"תשהמטורתרואיםייאנוהמעשים.בט'אמנם,
 .) 9הע'ועיי"ש , 96עמ'החילוקים,מרגליות,ר"מ(כלשון " ...ומטקנותיוהבבליאללשעות

המעשים.לטפרהמקורהואהבבליהגאוןשתשובתשם)(מחקריםאפטוביצרכתבוכן
ולאוהטפרותי,אופייםמתוךאיחור,היא"ייולאבדבוריראומכןשלאחרהחוקרים

יותרונעשהאיחורעלהשערותרבוכךידיעלהאמוראים.לאחרונישהוצמדובאלודוקא
מט'עלבהגהותכתבדיננעררי"צמאוחרת.ואיזוקדומה,היא"ייולאאיזולהכריעקשה

רבנןמזמןשהםוקרובאחרוןמזמןהםכזודחיותכלוכו',היא:ייולאע"אנאלדףעירובין
שברגילהרושם,:ייבאמתכתבוייטור"אזה).ציוןעלשפיגליעקבלמר(תודתיטבוראי"
במקומותאלהמקומותלהחליףאיןאולם ...מאוחרותהןוכו',היאולא :ההערןת

., 
 ~ג~
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ייחתימתהמושגנעשהמאוחרות",ייהוספותעללהצביעהחוקרימ

הפעולותועור). , 5הע' 1302עמ'מלנו"ה,(עי'משמעותרפחותהתלמור"

המ,לירהתברבריהמ,וריוןהאמוראימ,למימרותפרשנותשל

בימיאףוהמשכוהתלמור,בסתמהמובהקגיבושוקרומ,בזמןשראשיתו

מסויימימקטעימזיהוישלערכו,הופחתזותפיסהלפיוהלאה.הגאונימ,

ביחסספרותי-תיפקודייחודקטעימבאותמכשאיןכ"מאוחרימ",

שאףהגמרא",ייעיקרשלובנינומנינורובשהמהתלמוד,סתמלדבורי
האמוראימ.בדבריודיונימהוספותאלאאינמצורנית,מבחינההמ,

עללאהדגש,הושמהעשרימ,במאהחוקרימכמהאצלובאמת,

התלמוד"ייסתמהוספותעלאלאלתלמוד,ה"סבוראימ"הוספות

מביןהמאוחרימכי .. ". :כתבאטלסר"אהאמוראים.לדבריופירושיו

אחרתכונההראשונימדברילתוךלפעמימהכניסו ...התלמודחכמי

אלבק,ר"חמדגישוכך 15 ." •••לבמעלעלהשלאאחרומובןלגמרי,

להמשנוסףה"פירושאתוהאמוראימ,התנאימלמימרותבקשר

ביןלהפרידקשהולפעמימאחתלחטיבהנעשימשהמ ...בתלמוד

המאמרימביןשבתלמודבסוגיותו"כשמבדילימ ' 16 ;לפירוש"המאמר

סוגיותפעמיממתיישבותכך,אחרלהמשנוספוהביאורימלביןעצממ

שנוספההביאורתוספתאתתואמתאינההעיקריתשהסוגיא ...חמורות

להפרידהצורך;דהיינוווייסר"אשלבמחקריומובלטכיווןאותו lלה".ך

שמוסיףוההרחבותהפירושימלביןהאמורא,שלהגרעיניתהמימרהבין

ניוהתלמוד,(לחקר " ...הקודםשלהמשךאלאלעצמועניןכאלואיננההיאולאשהערת
הש"ס,לסוגיות =וועמ'יבחורבדבריוניסוחוראהעיי"שו, 6הע' 4ועמ'תשט"ו,יורק,
 :ע"במגלסוטהבקשר .) 246עמ'בתלמוד,מחקרים;הנ"ל,ך 6עמ'הדיון,;סדרו 9עמ'

אמוראיתלמודבחזקת:ייהוארוזנטלרא"שהזהירלמילתא",ליהאיתקלאהיאייולא
חנוך(ספראחרת"סוטהב'ביקורת-נוסחשליםחוטבממצאיםמןשיוודעעדגנואיני,

עיי"ש). , 94הע' 322עמ'תשכ"ג,ירושלים,ילון,
קובץועי'ואילך; 2ועמ'תרצ"ה,ורשה,שור,משהד"רפרופסורלכבודהיובלספרו. 5

 • 1ו 2וו, 1הע'להלןעי'רמא"שעלואילך; 1עמ'תש"ה,ניו-יורק,שור,משהלזכרמדעי

ו 63עמ'(תרצ"ח),טתרביץהאמוראים",במאמרי:השתמשותהתלמוד"לחקר .ו 6
אחרנושאוהואמסירתן,במשךשחלועצמןבמימרותשינוייםאףשםכללאלבק(אמנם,
התלמוד:יידרךוכתב . 522- 504עמ'לתלמודים,מבואבספרו;וכןלהלן)אנובושנגע

מאמוראאלאעצמוהאמוראמדבריהנימוקאיןובאמתעמוונימוקואמוראמאמרלהביא
 .) 508(עמ'לכך"התכווןלאעצמושהאמוראואפשרגמרא,מסתםאואחר

רואהאחרות,סתמותולגביבסתם",בתלמודשנמסרוותירוציםייקושיותלגביאולם,
ראהקדומות,אלהסתמותמקומותשבהרבהמשכנעת,ולדעתוסבירה,אפשרותאלבק
 . 42הע'להלןועי'ואיל,ן 5ך 8עמ'לתלמודיםמבוא

בולטתהזאת;הנימה-662 660עמ'נספח,כתבזהענין,ועל 109הע' , 5םועמ' .ךו
כציוניםהקודמים,במאמריושכתבמהעלשהוסיףלתלמודיםשבמבואבקטעיםבמיוחד
 .ו 9- 9עמ'(תשל"ב),מזספרקריתגולדברג,ר"אשלהביקורתמאמרוראההנ"ל.
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כתבזוכשיטהוכן, 18מילותיה.ביןואףואחריההמימרהלפניהתלמוד

הואנמנעכיאם-לומרבאחרונהנוטההלבניר"דגם 19ווינברג.רי"י

מאוחרותוטריא,ושקלאפרשנותשלשהסתמות-סופיתמקביעה

האמורמכל 20האמוראים.לדבריכממגרתונומפוהאמוראים,מדברי
הגאונים,שמתקופתהמאוחרותההוספותלזהותשחשובשאףברור,

דיבוריעצםבהפרדתישנהפרשנית,מבחינהומכופלת,כפולהברכה

"הגמרא.שלהפ.ירושמלשונותהאמוראים

כפירושיםהתלמודסתםדבוריאתלראות- 21החוקריםשלזונטייה

אתלחלקייאפשר : 82עמ' , 1937ורשההספרותית,בהתהוותוהבבליהתלמוד . 18
זה ,'בוחלק ...להאמרהע;מדהרעיוןגרעיןאתא',המכיל:חלקחלקיםלשניהמימרא

המימראע"יהנמצאתהסתמיתה"סוגיא :כשאלה 91בעמ' ; " ....נוסףהמשךהוא
אונוצרהובהשתתפותוהמימראמחברלפני ...היאאםהיאהשאלה ...בהומטפלת

ייהחומרעלוהעמיד . 148 143-,עמ'תשט"ויורקהתלמו.:ד,.ניו;לחקרנולדה"מאוחרבזמן
החמרייבחינתוהמשילםשבה",הנוסףהביאוריאויסודיהבלתיוהחומרשבסוגיאהיסודי
עמ'תרצ"ט,ורשהח"ב,הספרותית,בהתהוותוהבבלי(התלמודהבנין"אבניאתהמחבר

המפורש"שללזמנוהסתמאשלזמנה'אתלהקדיםמקוםשוםאיןכלליידרך .) 86- 81
דבוריעלוייסהעמידמקומותבכמהעיי"ש). , 26עמ'היצירה,(עלממשיכה"היאשאותו
זאתובכלהאמוראים,מימרותעלשנוספהפרשנית-דיוניתכמסגרתשהםהתלמודסתם
המימרותבעליהאמוראיםמזמןמאוחריםאלהכלשתמידכלליתשיטהלומררצהלא

לאוריצאז"ל,ווייסאברהם.מאתבתלמוד;מחקרים 164-163,167עמ'התלמוד,(לחקר
קני-מידהחוסרעלהואוקובל .) 230 , 214עמ'תשלייה,ירושליםווייס,ובנימיןמשהע"י

 57עמ'הנ"ל,במחקרים(ראהלמאוחרתקדומהשכבהביןלהבחיןפילולוגים

שלהעמרותיתהיצירהעל :בספרווראה .) 1928י"ב,ישראללחכמתהצופה =ואילך
 M.S. Feldblum, "The Impact of theוראהואילך. 24עמ'תשכ"ב,יורקניוהאמוראים,

Anonymous Sugyah' on Halakic Concepts" Proc"eedings oj the American Academy jor ' 
19-28 . Jewisn Research XXXVII (1969), pp בתלמוד,ומחקריםפירושיםפלדבלום;מ"ש

ברוב ...עצמההמימראעםהמימראפירושנתמזג"לפעמים :תשכ"טיורק,ניוגיטיןמס'
 . 21הע'להלןוראה .) 35- 34עמ'ועיי"ש , 23(עמ'הגבולים"נטשטשומקומות

ביאורדבריהוסיפוסבוראירבנןאודגמראשסתמאבתלמוד,מקומותבכמה ... " . 19
כסותריםשנראיםדברים ...אפילו ...אמוראשללזואוברייתאשלללשונהמשלהם

עמ'שםועי' , 19-18עמ'תרצ"זןתרצ"ח,בתלמוד,(מחקריםעצמו"האמוראדבריאת
ואי').קכאעמ'קל);(בשינויכבעמ'ד,כרךאששרידי =ואי' 174

ושם , 12-1עמ'תשל"ה,ירושליםמועד,לסדרבתלמודביאוריםומסורות;מקורות . 20
המשנהאחריקליםייפירושיםכגוןהכלל,מןמסויימיםדבוריםמוציאהלבני.אולם 6עמ'

וכגון ,) 117עמ'ח"ג,~הראשונים,,דורותהלוי(השוה 8הע' 6עמ'וכדומה",וברייתא
ראהזה(על 9עמ'אמוראים",תשובותלפנימידהבאותהסתמיותוהקושיותייהשאלות

מימרתמתחילה)(אומסתיימתהיכןבגמראלקבועלפעמיםש"קשהומעיר .) 46והע'להלן
מקוםבכלזוהפרדהלבצעהנחיצותעלהואמעירוכןהסתם",דבריהםוהיכןהאמורא
להלן.ראהקליין,ר"חשלשיטתועל ,) 12 , 8(עמ'שאפשר

קדומות"ייסתמותשללקיומןחששוגםהאלההחוקריםמןכמהכינטייה,ואמרנו . 21
קדוםכדבורסתמידבורלראותאםמקצתםאצלמסויימתמתיחותושררהמרובה,במידה
רובםוכןדלעיל.בהערותראהמהם,מאוחראועומד,הואידםשעלהאמוראיםלדברי

R. מאיידענאייולאבחינתהסתמא,מדכריהאמוראיםדבריבהבחנתהקושיעלבלו
התלמודהתהוותווייס,עי'תליא,בהאהאובאמת .)ב"עג(מו"קתוספת"ומאיתלמודא
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אחרתהאמוראימדברילפרשהאפשרותוקביעתהאמוראימ/למימרות

אצלהיאשלמהתורה-בהמתלויבלתיובאופןפירושיממאותמ
האלההמרכיבימשניביןבחושהבחינושהמהראשונימ/רבותינו

 22החוקרימ.כלהטתמכודבריהמועלהגמרא/בטוגיתשלפנינו

דלטואע//ג ...טפרימ'/מגיהי :הישרלטפרבהקדמהכותבתמרבינו

לא /תהויוהכיהכי /תלמודדמשבש[מאן]כלהגולהמאורגרשומרבינו

אמכילשבש/[פירוש]הנראיןבגרטותלהמדיולאמלשבש/נמנעו

//הנראין///ומלשון 23 .// •••עצמן(והאמוראין)[והתנאין]האמוראיןדברי

רקהאמוראימ/בדבריהמובלעימבלשונותאףשהמכווןמשמע

כשמאומר/הוה 24לאלו.ומהלאלושייךמהבחושראושהראשונימ

אתהמכינוכן//פירוש/'/הראשונימבפינקראובגמראהגאונימשהוטפות

אףואוליהאמוראימ.בדבריכשמובלעימואפילוהתלמוד/סתמדברי

כבמובאהתלמוד/סתמדבריעל//פירושין'/המונחמכווןהגאונימ/אצל

עליוחולקואיןא//יבתלמודשמצינומהכל ... // :גאוןהאירבבשמ

גרעדלא /עליוךונטמונאחזנולדבריויפהטעמשנותןאו /בתלמודנו

 25נעזבנו/:תלמודנועלשחולקשמצינומהאבל /נימוראשהישפרומ

 • 42הע'להלןועי' , 5עמ'בשלמותו,

עמ'טתרביץ:אלבק,מקומותבכמההתוטפותבעלילדיבוריהחוקריםשציינווכפי . 22
 174עמ'בתלמודמחקריםוויינברג, ; 508- 507עמ'לתלמודיםמבואהנ"ל ; 165- 164

 " Gemara and Sebara", JQR XXXVIII (1947), p .;קלייןואי'קכאעמ'ד,אש,שרידי =ואי'
; 3 . 67 n ,148- 146עמ'התלמוד,לחקרווייט . 

 :המהדירצייןבמרובעיםהמוטגרעל ; 9עמ'תשי"ט,,ירושלים,שלזינגרמהדורת . 23
בכי"י.כ"ה

טפרותיחושמתוךלחכםמורגשיםשהםהמאוחרים,הפירושיןעלהגאוןשכתבוכפי . 24
תיליאטורין,ביןאוהנוטח,בקצהשתוליןכןמצויוהרבה ... " :מדוקדקתטגנוןובחינת

כאחד,כולווכותבועיק,ךוחושבוהנוטחובאאחר,לשוןאואודפירושאדאדכרתא
לטעמה"מילהכלאתומוציאהדבר,אתמצרףשהואחכםבידישיפולעדהואומטעה
 = 138עמ'רע"ב,טי'תרמ"ז,ברליןהרכבי,מהדו'הגאוניםתשובותלראשונים,(זכרון

 .)'קטימן 37עמ'לב"קאוצה"ג
וטפרותה,הגאוניםתקופתאטף,ר"ש ; 49עמ'ח"באוירב,ןמהדורתהאשכול,טפר . 25

זכריה,ר'עלהרמב"םאומריהודה,בןיוטףלר'באגרתורמד.עמ'תשט"ו,ירושלים
ד'לךותעבפילנפטהקרא(וקדוהפירושין"והמתןהמשאבאותוויגעלעצמוקראייוכבר

;מהדו' 56עמ'תש"וירושליםבנעט,מהדו'הרמב"ם,אגרותואלפירושין,ואלמתןאלמשא
המשאשבמונחייכשם :בנדיקטרב"זכךעלוהעירעמ'קכח).תשל"ב,ירושלים,קאפח,
מתכויןהואהפירושיןבמונחכךהגמרא,שלוטריאלשקלאהרמב"םמתכויןוהמתן

 ;עיי"ש , 47הע'קטזעמ'תשל"א,יג,שבעל-פה(תורההגמרא"חכמישללפירושיהם
הגאוניםלפירושיגםהרמב"םכנראהבומשתמשעצמו,בפניייפירושין"למונחבאשר

לפיאבלהמרובים,הפירושיםהגאוניםחברוייולפיכך :עצמםבפניכטפריםשנכתבו
אלפירושיןאלגאוניםפולפואהתלמוד",כלפירושלהשליםמהםאחדאףיכללאידיעתנו

מו).עמ'המקורעםקאפחמהדורתזרעים,לפיה"מהרמב"םהקדמת , ...אלכת'ירה
כלאטף ...אשי:.יירבבגמראהחומרטוגיביןהרמב"םשמבחיןלכאורהנר'ואמנם



~ 
1:.,' .. 

 [14]פרידמן

דבריביןהמבחינההגישהאתבמיוחדשפיתחוהםהתוספותבעלי

וכךהאמורא,דבריהמשךלכאורההנראיםהתלמודלדבריהאמורא

וכן 26התלמוד.משיטתאחרתבדרךהאמוראמימרתאתלפרשבכדי

 :כמוזו,להבחנהקבועיםבמונחיםלהשתמשהתוספותבעליהרבו

ייוי"ל :ושמואלד"הע"אכהבשבועותוכדומה.שאומר",הואייוהגמרא
זהובעניןאליביה,כןמפרשהש"סאלאשמואל,מדבריזהדאין

שנשאלה,לשאלהשניתנובהסבריםובמיוחדבש"ס".מקומותבכמהיש
בבעייתןהזכירולאששתמרבדבעו:ייוהנךאומןד"הע"א,קיבכבב"מ

 ,לאואותליןבבלעובר,קבלןשאלוסתםאלאכליבשבחקונהאומן
ע"אחליבמותובתוסי 2וכוי".ךקונהאומןשאומרהואוהגמרא

כי).כד"הדרבא"במלתאטעיייתלמודי
בדבררש"יבעקבותהתוספותבעליהלכומידהבאיזולבררוראוי

תלמוד,ולשוןברייתאלשוןביןרש"ימבחיןמקומותבכמהאמנם, 28זה.

 ...מועדותבפרשתקוריןבפסחיית"רבגמיהנאמרעלע"א,לאכבמגילה
ושארעדהיאשלימהייברייתאכותב: ," ...יומיתרידאיכאוהאידנא

מועדבכללפרשאפסיקוההגמראשבעליאלא ...החגימותכל

אפילוד"הע"בכהבסנהדריןוכןהאחרוניםי.'תיקנומהביוםיום

ליהנקיטע"א)כעיי"שדאראללישנאושאפירהאיו ... " 29 :במדבר

המעיינים,שלעיוןודברישי"פ),האמוראים?(=מימרותהשמועותבעלישמועות
אלקאיליןאקואלג'מיעפגימע ...ואספם",הקבלותוביררהמפרשים,ופירושי

גםשהואאלאלד),עמישם,לפיה"מ(הקדמה ...אלמפסריןותפסיראלמתפקהיןותפקה
תיארתי.וכאשרד"המחעמ'עיי"שכללי,יותרבאופןהזהבמונחהשתמש

 • 566ואילך, 531עמיהתוספות,בעליאורבהראה . 26

דתלמודא:ייזמניןכלליבאופןאשכנזיבצלאלריאצלומכאן . 22בהערהציוניםראה . 27
לר'התלמוד(ייכלליהשואל"שאלשלאמההבעיאשלדבריםבתוךדבריםמוסיףקא

ההסברלשונותחסריםולפעמיםעיי"ש). , 185,עמ'צבילדוךספראשכנזי,"בצלאל
.ונראה 16,מסיו 43עמי(תשלייב),גישראלבדינימ"שור'ע"א.צטב"קעייבמקבילות,
אומר",עצמו(ייהתלמודייהתלמוד"כגוןהסתמא,לדיבורישבתוספותהמיוחדשהמינוח

משקף ,)א"עציבמותישנים,תוסיהספר",(יימאריךייהספר"ייהגמרא" ,) 37העילהלן
אחרלמינוחבניגוד ,)ו 12העילהלן(ראהאלהלדיבוריםמובהקתספרותיתתפיסה
אסוגיאראהיונה, 'ר(הישיבה"בניבדברונתנוש"נשאומההאלהבדיבוריםהרואה

לשניה).אחתמתפיסהכשעוברשנוקטבמינוח , 42להעיכבהע'הכריתותבס'ועיי ; 21הע'
על . 532עמ'התוספות,בעליאורבך,ראההגאונים,מאתהוספותבזיהוישעשוכפי . 28
לחכמיבניגודוסגנונו",התלמודדרכיבבקורתהתלמודאתפירשווורמייזש"חכמימה

 . 178-177 , 168-167 , 16ו 160-עמ'(תרצ"ג),דתרביץאפשטייןעי'מגנצא,

ברקבניוכוי,חוליןלמס'ראבי"הספרועייזה,מקוםעלהעמידניזוסמןיעקבפרופ' . 29
המקשהאלאבברייתאלאולגויאפילוייוהאיברייתא,?אותהבקשרקעד,עמ'תשלייו,
מילתאלאובסימניםואפילו[דהאי](בהאי)משמע ... " :ע"בנגלחוליןושם,לה",מסיים
 ." ...דבריומסייםהמתרץאלאהואדרב
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לשוןעלמעירשרש"יישוכן 30 ." •••היאדברייתאמגופאולא

ד"הע"ב,לחכבזבחיםאמורא,מלשוןכנראה,להבחינו,בכדיהתלמוד,

לאפוקיהיאדקושייןומסקנאלה,קאמרהש"סמילתאייהאמני:הא

הגה"הד"הבתוס'(עיי"שפפארבמדברישאינולומר ," ...פפאמדרב

עצמו.פפארבמדברישאינושםברורובאמת,מני),הא

האמוראדברישמייחדכיו"ברש"יבפירושדבוריםכמהשישודאי

ורווחתרגילהשיטה.זושאיןברורמקוםשמכלאלא 3התלמוד,!מדברי

אתהתוספותבעליהפגינוובאמת,בתוספות.שהואכפירש"יאצל

אתוליחסאמורא,מימרתשלסיומהנקודתבדיוקלקבועיכולתם

ודףסע"בלטבב"מבדבר.הבחיןלאשרש"יבשעהאחר,למקורההמשך

לךקאמרשפירליה,אמר ...חסדאדרבלקמיהאתא ... " :רע"אמ

השביחוהנכסיםאתגדוליםוהשביחווקטניםגדוליםבניםהניחדתנן

ייוכןרש"י:כותבזהעל ." ...לאמצעהשביחו 32רבאאמרוכןלאמצע

להביאתלמודלשוןזהשאיןגרסינן,לאלאמצעהשביחו 33רבאאמר

הוה,חסדאדרבתלמידיה 34רבאועודלמשנה,סיועהאמוראיםדברי

 :התוספותכתבוזהעל 35 ." •••משמיהשמעתאחסדארבאמרוהיכי
 :ח"ב(הוא,חסדארבמדבריולאת, I1רבספרוכןרבה,דגר'ונר' ... "

עלההרי ." ...רבהלפניבאבזהכיוצאשמעשהמביאתלמודשהאלא)

(בעליתמיד"למסכתהאלמוניהאשכנזיהפירושייבעלאצלדומהסגנוןעלועי' . 30
מןלאובאורייתא,יידעסקיע"אקמאב"בגרשוםר'פי'והשו' . 39והע' 532עמ'התוספות,
רש"יע"אכזקידושיןוהשוהדעסקי).ד"השםורשב"םלברייתא",מפרשאלאהברייתא

אצלבמיוחדמפותחזהוסגנוןשהחזיק,כיוןד"הרשב"םע"ב,עזוב"בשהחזיק,כיוןד"ה
בסגנוןהאחרוניםוהמשיכו . 140עמ'ב,חלקראשונים,תוספתראהמדרשו,וביתהרמב"ן

ע"ב.עזלב"ממהרש"להשוהזה,
ותרצה.ד"הע"אלבסוטהועי'בדבר.ד"הע"בלדביצההשוה . 31
גירסתשכ"הלומרומוכרחנ,אות 114עמ'לשםדק"סראהועוד,כתבי-הידכגירסת . 32

 . 33הע'להלן,עי'רש"י,

 :שבדקתיכתבי-הידובשנירפ"א,בד"ו ) 35(הע'.ולהלןכאןרש"יבפירושכ"ה . 33
להלןשבאחרון(אלא Rab . 833באמריקהלרבניםהמדרשביתוכ"י , Add . 478,8קמברידג'

בשםפרץרבינובתוס'וכ"ה ,) 35הע',ראה ...הוהחסדאדרבתלמידיהרבא:ועודלי'
הע'שםהמהדירכהגהתושלאצא,עמ'תש"ל,ירושליםהרשלר,ר"ח(מהדורתהקונטרס

פלפלואלהדפוסיםפיועלרבה, :החדשיםבדפוסיםהחדשים).הדפוסיםע"פ 88
מפרשיאוצרועי'רש"ש,עי'חסדא,רבשלתלמידורבהנחשבאיךלתרץהאחרונים
חסדא.רבשלמובהקתלמידשהיהלרבאהתכויןשרש"יוברורתשסב,עמ'ב,התלמוד

 • 33הע'עי' . 34

לפנירש"יבפירושהיהזהדבורמקום,מכל .) 33(הע'הנ"לבכי"סליתאוכו.'ועוד . 35
וחידושילריטב"א,מיוחסרשב"א,חידושיהנ"ל,פרץ 'ר(ראשוניםושארהתוספותבעלי

המשךע"פרש"י,שללשונושהואלומרומוכרחמתוס'),משמעוכןהחדשים,הריטב"א
היהשגרסינן, ) 1הונארב :הרשב"א(בחי'רבאמר:ייוכןבכתב-הידגם,שישנופירושו

הושמטהידבכתבואולי ". ...הכאדרבלהאחסדארבאמרה ...חסדארבשלרבו
יימשמיה"."למשנה",הסופיותדמיוןע"י

'.'! 
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חסדארבשללשונוהמשךרבא"אמרייוכןשהדבוררש"ישללבועל

ש"התלמודמההואזהשדבורברורהתוספותלבעליואילו 36הוא,

 :בפשטותאשכנזיבצלאל""ר'אצלהתוספות,דבריפיועל 3מביא".ך

וזהפלוני,אמרוכןאומרואח"כאמוראדבריבתלמודמביא"לפעמים
הוא"דתלמודאלישנאאלאהראשון,האמוראדבר~סיוםאינו
 .) 152סי'התלמוד,(כללי

ראשוניםשלבידיהםחשובכלינעשתההתוספותבעלישלזושיטה

הצליחובה,שימושתוךמדרשו.וביתהרמב"ןאצלובמיוחדאחרים,

סתםבעלישלושיטותיהםמפירושיהםהאמוראיםדבריאתלשחרר

בסוגיא,האמוראיםדברישנקבעואחריניתוספוהללוריה-התלמוד

ירבטעמיה:יימאיע"אמזבב"מבלעדם.האמוראיםדברילפרשוירדו

המסויים,דברכלאףהמסוייםדברנעלומהששתרבלךאמר ...ששת

בקשרהרמב"ןוכתבסודר,קניןלעניןדלא",אגוזוחצירמוןחצילאפוקי

קס"דהוא,המסויםדברלאודבשרייואע"ג :ע"במובדףהגמראלדברי

לאדהאקנו,המסויםדברהוודלאפירותאפילוששתרבמעיקרא

אבלדאמראחרינאאמוראלשוםולאששת,לרבליהשמעינן

לקמן,דאתמרהואדגמראפירושאאלאלא,מסויםשאינודבר

וילנא).דפוסהרי"ףמדפיסע"בכזפ"ד(במלחמות,מעיקרא"ס"דולא

 , ...פריש'דלעילדסוגייןואע"ג ... " :ע"אמלב"מכתבהריטב"א
חסדא"לרבקושיאואינההואבעלמאדתלמודאסוגיא

הלשוןלשנותהתלמוד:ייודרךוככלל .) 92עמ'החדשים,ריטב"א(חידושי

 , 160עמ'לב"מ,החדשיםריטב"א(חי'הענין"לבארכדיפירושלהוסיףאו

 .) 37.37>1הע'כב,עמ'ד,אש,בשרידישטמ"קע"פוצויין

האמוראדבריעללסמוךהורוועודרמב"םר"ח,רי"ף,הגאונים,כבר

מהכונההדבריםייהוצאת'הםכשהאחרוניםהסוגיאדבריעלולא

בעלמא"ודחייהשינויאהואמפורסם,הבלתיאלוהגלויההמפורסמת

התוספותובעלי .) 40הע'יא,סוגיאלהלןעי' ; 298עמ'הרכביהגאו'(שו"ת

האמורא,דבריבתוךמעוריםהגמראכשדבריאףכןלעשותאיךהורו

מדיבורו.כחלקלכאורהונראים

ישנהבגמ'דבוראותושאחריכך,מתוךרש"ישיטתעלעודהקשההרשב"אובחי' . 36
יושבהיהשלאמשיבו,אבייהיהלאאמרה,חטדארבדאלולךייותדעאביי,מאתקושיא
יהונתן.ור'רי"ףועי'המדרש".בביתלפניו

(עלמדרשומביתאומשנץשמשוןמר'נובעתשבכאןזוששיטהלצמצםניתןושמא . 37
שאנץ,מתוט'מובאבשטמ"ק .) 242- 232עמ'התוטפותבעליועוד,לב"מתוטפותיו
חטדאדרבלומרשרוצהיימשמעעדייןאבליירבה",לגרוטשישרקאמרשר"תומפרש
עצמושהתלמודנ"להיהייויותרוממשיך:לנפשיה",לטיועירבהדבריהביאעצמו

 ". ...רבההורהכןכמוחטדארבשהורהדכמורמוא
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ידעואחריהםשבאוהראשוניםורבותינוהתוספותשבעליראינוהנה

אלאשעליהם,התלמודלדבריעצמוהאמוראדבריביןלהבחיןהיטב

שלשיטתולגביענ:ניתקושיאשהיתהבמקומותרקזולהבחנהשנזקקו
התלמוד.סתםמלשוןהמימרההפרדתעםנופלתוהקושיאאמורא,אותו
בכדימקום,בכלזוהבחנהלבצעראויימינו,שלהמחקרלצרכיאולם,

תוכנםעלולעמודעצמם,בפניכמקורותהאמוראיםלמימרותלהתיחס
המשפטתולדותאתלחקורניתןזובדרררקהמיוחדים.וצורתם

הסתמאמשיטותבנפרדעצמן,בפניהאמוראיםעמדות,דהיינוהתלמודי

לגביבוכיוצא 38האמוראים.משיטותלפעמיםשונותשהןידן,עלשנוספו

האמוראיםממימרותהתלמודסתםדבריהפרדתהספרותי,המחקר

וצורתןסגנונןלשונן,מבחינתהללושלמדוקדקתבדיקהתאפשר

הספרותית.

ניתוקשלזופרשניתלשיטהשנטואףלעיל,שהזכרנוהחוקריםרוב

ותמידכללית,שיטהמלעשותה,נמנעוהתלמודסתםמדיבוריהמימרות

דברימוסביםעליההקדומה",ה"סתמא-הנגדיתלתופעהחששו

מאוחריםלהםנראוהתלמודסתםשדבריבמקומותואף 39האמורא.

שלחסרונםעלתמידהחוקריםבלו .Rידם,שעלהאמוראיםמדברי

ח/יחסית.בוודאותהמימרהגבולותלקבועניתןבהםמדוייקים,קני-מידה

וסוגיאסוגיאבכללהבחיןשמטרתהכוללת/בשיטהשפתחהואקליין
דברילביןושיחתם/מחלוקתםשבממרותיהם/האמוראיםדבריביןבש"ס

ומתןומשאפירוששלמסגרתומהוויםלהם/המאוחריםהתלמוד/סתם

ייגמרא",הראשוןהיסודאתקלייןשכינהאף 40האמוראים.דברילעיקר

כולןהמפרשותשהסתמותבדוקאלקבועבזהרצהלאייסברא",והשני

חופפות/ו"סברא"ייגמרא"שלהתקופותולדעתוהן/הסבוראיםמזמן

הסתמיתהמסגרתמןקדומיםהאמוראיםדברי~ויים, Pהקשרשבכלאלא

בשטמ"ק.העימודיהוי Tעלהבלין Tלרש"תודתיא. 3ד
ניסיתי ) 145 115-עמ'תשל"ב/ג,ישראל(דיני IIבתלמודוקנינים"הנאהבמאמרי . 38

להוכיחבכדי /" ...דקאהנאה"בההיאהתוספתמןהאמוראיםמימרותלבודד
סתםבעליורקלמקנה/הנאההגיעתבליתקףכבעליקניןמעשיכמהראושהאמוראים

ראהסבירה/הפרדההמאפשריםקבי-המידהעלמקום.בכלהנאהשהצריכוהםהתלמוד
יב/-אעמ/וההלכה"/הסוגיאלהתפתחות IIאטלס/והשוה . 18 / 1ד,והע' 135 134-עמ'שם

) 1942-43 ( HUCA XV11 , .ועוד

 . 42הע'להלןראה . 39

40 . Gemara and Sebara", JQR XXXV111 (1947), pp. 67-91; "Gemara Quotations in " 
. Sebara", JQR XL111 (1953), pp. 341-363; "Some Methods of Sebara", JQR L (1959), pp 

124-146; "Some Genera1 Results of the Separation of Gemara from Sebara in the 
363-372 . Babylonian Ta1mud", JSS 111 (1958), pp איתמראיאלאהמונחשליימשמעותו

 . 42- 23עמ' ,)ב II(תשכלא.תרביץהבבלי",בתלמודאיתמרהכי

,< 
"!1 

... .;..! 



 ] 18 [דמןפרי ~ 94

זמנואיפואאינואלהיסודותמשניאחדכלשליחודו 41נתונים.הםבה

וזהויסודה,הסוגיאשלכעיקרוזההספרותי,אופיואלאותקופתו,

המופיעיםהאמוראים,דבריהפרדתלרוב, 42דיון.ותוספתביאורכתוספת

בהרבהאולם,ופשוטה.ברורההסתמי,הדיוןמןמוגדרות,במימרות

טועןההכרח,ומןהאמורא,דברילתוךהתלמודדברינארגומקומות

במקריםההפרדהעללעמודבכדיאובייקטיביקריטריוןלקבועקליין,

41 • 20 . JQR XXXVIII, p. 69, n. 7; p. 70, n. 10; p. 74, n התרביצאעניןכברוהשוה

צריכותותברילייחסהאמוראים,תקופתחופפתשתקופתוכמוסדבריל,שלבתיאורו
איןע"בלגמב"מאבל Jahrbu'cher ju'r Ju'dische Geschichte und Lit. 11 (1876), p . 80והדומה
 S . ;בהערה 5,עמ'ירושלמילתלמודופרוש,מבואלויר"יוהשוה . 42הע'עי'ראיה,

122 . Horovitz, MGWJ LXIII (1919), p 
דוקאותקופתםסבוראילרבנןהסבראאתלייחסיותרקלייןנוטההאחרוןבמאמרן . 42

) 370-371 . JSS, pp (. אופייםהואבשיטתוו"סברא"ייגמרא"שליחודםעיקרמקום,מכל
הסוגיאעלשנוספהדיוניתפרשניתמסגרתוזההסוגיא,כגרעיןזה-הספרותי
הלבניר"דאצל(אמנםהחוקריםרובעלמקובלזהתיפקודישאיפיוןודומניהגרעינית.

ולאבאיכותלאהואהסתמיתמחציתוביןהאמוראיתמחציתביןשההבדל ... "מצאתי
 :כותבהואמכןלאחראולם ; 6עמ'מועד,ומסורות,מקורותבזמן",אלאבצורה

וספרהאמוראיםספרספרים,משניהמורכבכחיבורהגמראאתלראותעלינו ... "
 .) 8- 7עמ'ובהסטוריה",,בגישה,בלשוןמזהזההשוניםהסתמות,

ממימרותכמאוחריםהתלמודסתםשלוהמתןהמשאדיבוריהרואהזו,שיטה
אחדים,חוקריםשלהרווחתהשיטהאתלכאורהסותרתידם,עלהעומדותהאמוראים

מוסביםעליהןאשרמו"מ,שלקדומות"ייסתמותשלמציאותןלהוכיחשרצובמה
רי"אמז;דףהירושלמי,ובמבוא , MGWJX, pp .-191 192פרנקל,(ר"זאמוראיםדברי
"לעריכתאלבק, ; 120-116עמ'ח"ג, , 562-551עמ'ח"ב,הראשונים,דורותהלוי,

תש"ב,ירושלים,קליין,ולש'גולקלא'זכרוןספרראשונות",עריכותהבבלי,התלמוד
אתנוגדתזושגישהמעירהלוי ,) 596- 580עמ'לתלמודים,מבוא = 12- 3עמ'במיוחד
הואדגמראסתמאכילחשוב:ייהורגלנוזמנולפניהכלידיעלמקובלתשהיתההשיטה

כלכיפשוטהדברהי'כן.ועל , ,ראשון,מושכל , ,התלמודחתימתמזמןרקמקוםבכל
שלאקושיא;ייכל 551עמ'ח"ב,עי' ,", ,.הימיםמסוףרקבהכרחהיאדגמראסתמא
לשוןהכריתות,ספרתקנום",אשיודברבינאאחריני,אמוראיאוורבאאבייתמצא

עלשמוטלע"ש).*ומכאן , 302ועמ' 25עמ'היצירהעלווייס,וראהפה,סי'ש"גלמודים,
לדבריקדומותסתמותדברעלהראיותמןהרבהאבלטענתם,להוכיחזושיטהבעלי

 J Kaplan, The Redaction ojthe(ראהאח"כונדחובללמשכנעותאינןידםשעלהאמוראים
179-194 . Babylonian Talmud, New York, 1933, pp ,שלהספרותיתהיצירהעלווייס

לתלמודים,מבוא;אלבק,ואי' 33ועמ' , 5הע' 25עמ'ועיי"ש , 307- 295עמ'האמוראים,
א'ועי' ; 1-'5עמ'תשלייה,ירושליםמועד,סדרומסורות,מקורותהלבני,בהע'; 581עמ'

 :מסויימיםקוויםלהדגישישדאיותאותןבדחיית .) 12עמ'מז,ס'פרקריתגולדברג,
מוסביםשהללוהרושםיוצרתהאמודאיםדבריפנילהתלמודסתםדבריקביעת ) 1 (

יייש : 588עמ'לתלמודיםמבוא = 8עמ'הנ"ל,זכרוןבס'אלבקהסתם,דבריעלמעקרם
עצמם,בפנישעומדיםכמילהתפרשיכוליםאועצמם,בפניעומדיםהאמוראיםשדברי

לפיזאתבכלשי"פ),בגמרא,דבריהםלפנישעומדסתם = (להםשקדםלסתםקשרבלי
נוספה).אולם(ההדגשהקדום"מזמןלוודאישהסתםהואקרובבגמ'שנסדרוהסדר
כבדשאלהלאחרהאמוראים,מימדותלפנידבריושמקדיםהואהסתםשבעלנראהיותר

למשלראה !האמוראבדברילהלןהנאמרמןולשונוטעמושואבואףבגמרא,נקבעו

ההערהבסוףעיין *



 295הסוגיאחקרדרךעל [19]

 it is possible to read the history of the documentsע"בקטזב"קעל , 188- 187,עמ'קפלן
under consideration in a reverse order שלראיתו;וכךמקוםלאותו , 301עמ'ווייס,השווה

שלניתוחוע"ינדחיתע"אלומברכות , 582-581עמ'לתלמודים,מבוא = 4עמ'אלבק,
השוה , 20-19עמ'רמת-גן,הש"ס,לסוגיות=הערות 12-11עמ'תש"ח,י'חורבווייס,
להוכיחרצה ) 76-75עמ'בבבל,ישראלארץ(תורתדורר"צ . 3והע' 3-2עמ'הלבני
שהדבורלמדיברוראולםע"א.קב"מהשארביןרבא",לפניקדומיםייסתמותשישנן
להםלהלן,האמוראיםמלשונותסממניואתיישואב ...סומכוסדאמרייאימורהסתמי
מןזהעניןלמדהסתםשבעלראייתונופלת(ומכאןלהפךולאכהקדמה,הואמוצע

יוחנן).ר'שלמדרשובביתהדיונים
ראיהכלמכאןאיןכבר,להםהידוערעיוןנגדהאמוראיםונותניםשנושאיםואף ) 2 (

בבליותסוגיותזוסמן,י' ; 187רע"מקפלן,(ראהשלפנינולסתםזההניסוחלפניהםשהיה
 :ג 30-ב 30עמ'תשכ"ט,העברית,,האוניברסיטהדוקטורעבודתרות, iוטןזרעיםלסדרים

המאוחריםבפנישהיוקדומותסוגיותעלאלאמלמדותאינןלעתיםהקדומותייהסתמות
קדום").ועל--י---לתמוד'קדוס_ה'קביעה'עלדוקאלאו,אבליותר

אפשטיין,(ראההתלמודסתםבדברילפעמיםהנמצאיםהעתיקיםשהתכניםוה"ה ) 3 (
קיוםמוכיחיםאינם ) 100הע'ב 30עמ'שם,.זוסמןאצלצויין , 440עמ'המשנה,לנוסחמבוא
סתמיותמהןשישאומרןבשםש"המפורשותכשםשם),(אפשטייןהקדום"למוד .rה",סתם

(אפשטייןקדומות"קבלותמקבל,ומוסר ':!.לאשאינולאומרןקדומותשהןאפשרבירוש'
ישוכןמאוחר,מזמןאלאאינםבבבליוהקבי'עההניסוחקדום,שהתוכןאףאומר,הוישם).
כמסגרתהסתםשלהספרותישגיבושווהירושלמיהסתמאביןהקבלותלגבילומר

 . 8עמ'מועדהלבני,והשו'מאוחר,אמוראיםלמימרות

הואזה(ותיחוםהאמוראמימרתשלמדוייקיותרתיחוםלכולם,ועיקרוהאחרון ) 4 (
ממימרתחלקאינההסתמאלדברישההתייחסותתכופותלפעמיםמראהכאן)עניננו

ובתוכה.המימרה,לשוןעלשנוספוהסתםמדברירקאלאהאמורא,
במקוםלפנינוהנמצאתסתמיתגמראמצטטשאמורארז"ףשללטענתובקשרכ,ן
 Die Stelle in Chullin 76b ... ist in so fern nicht beweisend , :לויר"יתלמידוהעירכבראחר,

vom Redactor des Talm. herriihren kann ינןחכדדals das Wort לתלמודופרוש(מבוא
עמ'קפלן,וכזהשלי;,ההדגשה 2הע' 14עמ'תש"ל,ירושליםא-ו,קמאבבא 2ירושלמי,

שזהנראהנ"בבו,'כדדחינן"לדחויילמקום,במהרש"לכברהעירכןובאמתמעצמו, , 193
שלזהסגנוןועל .) 6הע' , 581עמ'לתלמודים,מבואאלבק,לוצייןוק"ל,"גמ'סתםלשון
ורבכהנארבליהאמרו ... " :בגמ'שםרע"א.נאב"בלרשב"םלויצייןכהוספה,כד-
 :רשב"םופירשיוסף",כדרבאמרימסתבראלהואמרמשמעתיה,מרביההדרלרב,אסי

רבלוקדםשהרייוסף,רבהזבירלארבאבלרב,דברישקיצרהואגמראיוסף,ייבדרב
ייאמרארוךדבורע"ב,עאשבתממס',מביא 191עמ'י'במונטשריפטרז"ף,דורות".הרבה

מסוףלהוביחבדיהוא,אשירבבפיהלשוןשכלבפשטותומניח ," ...מסתבראליה
הראשונים,בדורותפתחזובראיהממשובן,כן.שלפניהסתםלדבריהתייחסותהדבור

המדגישרש"ידבריבגללזולגמראשנתייחסומתברר(ומשם 552- 551עמ'ח"ב
"לבני ',''מגהשסדרוהישיבה"לבנידתלמודא,"יישיטתיההואהגמראשתחילת
ייודילמאהדבורכאילוששםרש"יאחריהלוינמשךובןוכו,'התלמוד"ייבעלתלמודא,"

להרגיש,התחיל 180עמ'קפלן,כבראבלעצמו).רבינאמפינאמרזז •••ליהמספקאספוקי
ווייסר"אהראהוכךהגמרא,בעלתוספתאלאאשירבלשוןאינודעתך"סלקאיידאישמן

והמבנה),הסגנוןמניתוחפשיטא,בלשוןאנושנאמר(ובפיבסוגיאהסברותמניתוחבעליל
עלבספרוווייס;דבריהתפראי-יציבות = (יידאי"במקוםייאי"כי"מגירסתעלוהעמיד
מןובמהבמהועודבלל.קדומהסתמאכאןאיןהרי . 298- 295עמ'ובו,'היצירה
מחקריםוויינברג,היטב(ועי'שהדגמנוהדרביםפיעלנדחותקדוםסתםקיוםעלהראיות
שוםאיןהנההנ"ל,דורוהשוה .) 2הע'קלו,עמ'ד,אש,שרידי = 2הע' 197עמ'בתלמוד,

ומסתברהוא,עצמורבאמדבריזז •• ,סומכוסאמרבי"לעולםשהקטעשםלומרהברח
שדבריהאפשרותאתמעלההנ"ל,בחיבורוזוסמן,י' ....:תניפותחתרבאשמימרת
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ישיחד,מעורבותוארמיתבעבריתניתנת:ייכשמימרהמציעוהואאלה,

שכן,ובמקרהרצוף,עבריטכסטמשאירההארמיתהשמטתאםלבדוק

 43המימרה",שלהמקוריותהמליםנמצאותשבאחרוןלהניחנוכל

סתמיתבשאלה :שיטתושלביותרמענייןלישוםמידעוברקליין

ונוספההאמוראמימרתקדמההשאלה,עללענותהבאהאמוראומימרת

להם,שקדמוהתלמודסתםדבריעםבהקשרבאמרווטהרותזרעיםבעניניבבלאמוראי
ממקנותהסקתנגדאיפואהואומזהירבנידון,אחרותאפשרויותאףהואשמעלהאלא
 • 6- 2עמ'הלבני,והשוה .) 102והע'ג 30(עמ'קדוםסתםדברעלמכאן

מןואףהאמוראים,פוניםשאליהקדומהסתמאקיוםעלהראיותמןהרבהשעודויתכן
סבגיטין =וע"בע"אעוב"מלמשל,מדוקדקת.בדיקהמתוךתידחנהשבהן,החזקות
אשישרבלומרמוכרחלכאורה ," ...בשלמאהשתאהכיאשירב:ייאמרע"אסגע"ב-
סמיך,קאדידיהאדיבוראש"מזושבמימרא:ייהדיון(ווייסהסתמאלדבריועונהפונה
יוצאוהנה, .) 1 ' 39עמ'תשכ"ו,לונדון,ברודי,ישראללכבודסה"ילר"א",בהרבהקדוםהוא

פונהגירסהאותהולפידאמרי,איכאבחינתקטע,באותואחרתגירסההיתהשלגאונים
ולאדרב"),אליבאאשירב:ייתריץ(בה"גומתקנהשלפניואמוראיםלמימרתאשירב

הקושיותנופלותאףפיוועלהוא,ראשונילשוןשאותוומשמעהתלמוד.סתםלדברי
תוס'היטבודייקהתם,אלאד"הבב"מ(רש"יבסוגייתנוהראשוניםשהקשוהחמורות

:תשו'הגאונים(שי'שלפנינוהלשוןאתשעיצבהואהגמראובעלבשלמא)ד"הבגיטין
המו"ל,הע'עיי"שכד,עמ'תשכ"וירושליםבהוצ'ז,סי'ש"ב,ח"ג,צדק,שעריהגאונים

מ"שהשו'ייואשתך",במקוםייואשתו"פעמייםלהגיהמוכרחהגאוןדברילהביןובכדי
,התשובות,לגיטיןאוה"ג ; 34- 33עמ'באמריקה,לרבניםהמדרשביתכ"ילרי"ףבמבוא

ייואשתו"פעמיים TS FI (1), fo1 . 36כ"יבב"מישהגאוניםלגירסת;ושרידשמגשמב,סי'
במ"א).זוסוגיאעלואי"ה ;ייואשתך"במקום
שבדרךהסוברתהשיטהעללערערבכדיקדומות"ייסתמותבנושאשאיןיוצא,זהמכל

ועלסוגיא,באותההמופיעומתןמשאשלהתלמודמסתםהאמוראיםדבריקדומיםכלל,
אחרלדברמכווניםנראיםוכפשוטםעצמםבפניהאמוראיםכשדבריוכמהכמהאחת
הסתמית.הסוגיאע"ילהםשיוחסממה

הכריתותולספרמקום,בכלהראשוניםשלכלליתשיטהשזוהילומראין·כמובן,
ומפרשע"ב,לגשבב"מחמא"בררמילהליימתקיףבקשרקסה,סי'שםעי'עצמו

לאזהשבמקרהמענייןאולם,צריכותות".דעבידהתלמודלשוןעלמקשהש"היה
להאריךצורךוראהלפניו"אמוראדיברלאיידהאכלל,לונוחהזושיטההיתה
מהדורתהיטב(עי'האמוראיםלפנידתלמודאסתמאגםקייםשהיהלהוכיחכדי

כןלפרששדחקגםומשמעתד).,והע'שסו-שסהעמ'תשכ"ה,,ירושליםסופר-סופר
הריטב"א,וגםהמשנה.לשוןעלאמוראמתקיףאיךהקושיאמןלהשמרבכדירק

להשמרכדירקכןפירשעט)עמ'החדשים,ריטב"א(חי'הכריתותכס'שפירש
דוכתאבשוםאיתמרלאלהדמתקיףיידלישנאלכללובקשר(לכאורהאחרתמקושיא
מהתסב,-תסאעמ'לשם,התלמודמפרשיאוצרועי'דמתני'",גופהליהכדקשיא
אותונזכראיןלב"מ",הריטב"אשלאחרתשב"מהדורהומענייןזה.ייכלל"עלשהקשו
לאקשוייש"ליכאהעניניתהקושיאבגללרקשםכןופירשעיקר,כלזהבדבורייכלל"

לבבא-מציעא",והריטב"אהרמב"ןמכ"יייקטעיםתא-שמע,י'עי'הכי",אמתניתין
דברילהביאוראוי .) 41עמ'תשל"א,בנתניה,עקיבאבנילישיבתהעשורספרמתתיה,

משום ... " :רש"ישיטתשפירשבמהזה,בעניןהרבהלהםשצוייןאבירים,לחםס'
לכךאחרונים,שהיואשיורברבינאהגמראמסדרידבריעלאתאחמאברדרמידא"א
ויניציאה,בורגיל,ן'המכונהעזוזן'אברהם(לר'והבן"מתמה,קאדאמתני'פרש"י
נטויה).בזרועשנת ...מלאכתוראשיתותהי

43 • 75 . JQR XXXVIII, p . 
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עלמוסבוכשהדבר 44האמורא,לדבריופתיחהכהצעהאח"כהשאלה

לאותופרשניתהערהמלכתחלההמימרההיתה'ברייתא,אומשנה

כמהאצלראשוןמושכלמעיןשלהמוחלטהיפוכוהיאזותפיסה 4Sמקור,
בסתםהיאשהקושיאייבמקומות :כותבלמשלאלבקשר"חחוקרים,
מזמןהפחותלכלהיאשהקושיאלפניםצריךאיןאמוראבשםוהתירוץ
כאןהנידונההתופעהעלרוזנטלרא"שהעמידוכבר 46ההוא",האמורא

ולהלן), 46הע' 'ר(החוקריםבשיטותודןוחשיבותה,
המקומותמאחדותירוץקושיאבעניןזולשיטהראיהלהביאאפשר

במשנתהסתמית,הקושיאאתשהקשוהםמישנמסרבתלמודהמעטים

בבתיהםוישניםאביהםשלחןעלאוכליןשהיוייהאחין :מ"זפ"ועירובין

גורם,לינהמקום"ש"מ :ובגמ' ,"",ואחדאחדלכלערובצריכין

הנדונההמימרארקמעיקראמקומותשבהרבהנראהייובאמת :ווייסכתבוכזה , 44

 iעיי"ש , 140הע' 108עמ'היצירה,(עלאח"כ"נתוספהיסודלההמשמשתוהבעיה

למשנהקדומאמוראלהערתונימוקבסיסשמשמשתהמשנהעלקושיאשבהןייסתמות,
בגדרסתמאפילוולפעמימההערה,בעלהאמוראמןמאוחרותרובעפ"יהן ...הנדונה
רא"שמ"שראה ," Xיימאיבסגנוןקצרה,קישורשאלתהוספת).על 6הע' , 26עמ'נוסף",

הכרחכלשאיןאומר,הוה , 52הע' 303עמ'תשכ"ג,ירושלימילון,חנוךספררוזנטל,
יימאיוכגוןבלבד,קישורשאלותהןאלאממש,שלכשאלותזה,בסגנוןשאלותלראות
 , 46הע'ועי'ע"ב.כאבשבתחנוכה"

45 . 25 . JQR XXXVIII, pp.77, 91 no.4; JQR L, p.142 & n . 'בתלמוד,מחקרימויינברג,ועי
הרא"הייפי'ע"א:דלשבתר"ן,מחידושישמוהביאקלב,עמ'ד,אש,שרידי = 192עמ'
אלבק,ועי'עי"ש.איתמר",אמתניתן,אלא ..איתמראקושייןלאויוסףדרבדהאז"ל,

ייאיבעיות :שמ 143בעמ'קלייןוכתב . 511עמ'לתלמודימ,מבוא i 166 165-עמ'ט,תרביץ
אנגלית, ," ...הסבראשלקונסטרוקציותהינןלהואיבעיאבלשוןהתלמודשלרבות

להו,איבעיאמשאלותשחלקמשמעומדבריוהשאילתות,שבס'לסגנוןוההשואהעיי"ש,
ה-דבר-אילןדה-פריס,ר"בהשוההאמוראימ.מימרותלניסוחישייכותבסתמ,שהןאף

מקורות;הלבני, 193 188-עמ'התלמוד,בספרותמחקרימ = 81- 75עמ'(תשכ"ז),
 . 21הע' 11עמ'מועדומסורות,

ור"ל , 4הע' , 578עמ'לתלמודימ,מבוא = 1הע' , 2עמ'גולק-קליין,זכרוןספר . 46
מבוא = 1הע' 5עמ'שמ,הזכרון 'ס(האמורא"שלהמדרשבביתונתנויישנשאו

שהשאלותלומרצורךייואין :הלבניכתבאלבקכדברי .) 7הע' 582עמ'לתלמודימ"
יכולותהןממש,סתמותאינן ...אמוראימתשובותלפנימידהבאותהסתמיותוהקושיות

לסדרשכתבמהעייןאבל ; 9עמ'מועד,ומסורות,(מקורות " ...אמוראימדברילהיות
סתמקושי ... "אלבק:שלדבריועלרוזנטלרא"שערערוכבר .) 23הע' , 16עמ'נשימ,

לפנימצריך'איןבאמתמוקמלכבאמנמאמ ...חכמשלהמפורששמועלופירוקו
(הקונגרסהתירוץ"באשמושעלההוא'האמוראמזמןהפחותלכלהיאסתמשהקושיא
ירושלימרבנית,וספרותתלמודההרצאות,תקציריהיהדות,למדעיהרביעיהעולמי
מביאהשהגמראבכ"מהראשונימייהעירועצמואלבקומ"ש .) 14עמ'בשכפול,תשכ"ה,
אלאזוקושיאלתרץבדבריוהתכווןלאהאמוראובאמתקושיא,איזולתרץאמוראתירוץ
עמ'תרצ"ח,ט,(תרביץ " ...הקושיאעלדבריואתסדרהוהגמ'המשנה,לפרש

שהשאלותסוברשעדייןשממשמעבאמתזאתבכל ,) 510עמ'לתלמודימ,=מבוא 165
ס'(עי'קדומותשאלותעלהאמוראימדבריאתהעורכימוהסבולאמוראימ,קדומות
עמ'לתלמודימ,מבואועי' .) 13הע' 590עמ'לתלמודיממבוא = 1הע' 10עמ'שמהזכרון

514-512 . 
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פיתאמקומבשמעתיךלקמןדאמרדרבתיובתיהתיהויונימא , , , :(רש"י

שמולהלן ,)ב"ע(עבשנו" 47פרסבמקבלירבאמריהודהרבאמרגורמ)

אתאבייליהאמרשמעתא,האלישמיעלאיוסףרב,אמר , , " :בגמרא

שמעלךואמרינן , , ,אוכליןשהיוהאחיןניהלךאמרתואהאניהלן,אמרת

במקבלירבאמריהודהרבאמרעלהלןואמרתג,ורמלינהמקוממינה

קדומסתמבדברהוכחותיואלבקפתחמכאן ,)א"ע(עגשנו"פרס

מקורעלבתלמודמפורשתהערהאביא:ייבראשונהאמוראבפיהמצוטט

מאביינשאלהוכויש"משהקושיאמזהרואימ '"והתירוץהקושיה
לגבילעניננו,והנה, 48 , " , , ,א"ריהודהרבבשמהשיביוסףורבוחביריו,

שלותשובהבסתמ,קושיאנמצאותבה ,)ב"ע(עבהמצוטטתהסוגיאעצמ

למימרתמאוחרתבסתמשהקושיאשומעימאנורב,אמריהודהרב

וכו'ש"מייהקושיאשהריעליה,לענותכאילוהבאהרב,אמריהודהרב

ייבמקבלירבשמימרתלומראפואהכרחואיןוחביריו",מאביינשאלה

המשנהלפרשושמאזו,קושיאלתרץמתחלתהמיועדתהיתהשנו"פרס

ע"ד)כגה"ז,(פ"והירושלמילפיובאמת 49נאמרה,אחרדיןללמדאו

ובכלגורמ,לינהמקומשסוברהואורבושמואל,רבשלשיטתממוחלפת

מאביהןפרסבמקבלירבבשמאשיברחייהיירבמביאהירושלמיגמזאת

ש"מקומהקושיאמתוךלאהירושלמישלשיטתלומרמתניתא",היא
 50 ,זומימרהרבאמרגורמ"לינה

אמוראבשממתירוצהבסתמקושיאאיחורשלהראיהעיקראולמ,

ללשוןמתאימההמימרהלשוךשאיןמקומותאותממכליוצאודאי

בכוונהמתפרשתמקבילותיהומתוךכפשוטהוהמימרההקושיא,

שלהמקוריתהכוונהעללעמודאמצעיהיאזושהנחהוברי 51אחרת,

בעניןרוזנטלרא"שהעירוכברהגמרא,בעלע"ישנתפרשהלפנימימרה,
אחתלעוררעשוייהזושבדיקה:יידומה,והתשובההשאלהיחסהבהרת
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עיי"ש,ש,אות 291עמ'דק"ט:מאביהן,נוטףנוטחיםבמקצת . 47

תפטזובדוגמאממש;וכן 578עמ'לתלמודים,מבוא = 2,עמ'גולק-קלייןזכדוןטפד . 48
 • 1הע' , 224עמ'המשנה,לנוטחמבואהאמודאים,מזמןטתמותלהדגיםאפשטיין

ובניו.אבד"ה , 395עמ'ח"ג,כפשוטה,ותוטפתאשנו,פדטבמקבליד"התוט'עי' . 49
לינהמקוםייש"מהקושיאאתלדחותבכדידבבמימדתאיןבאמתהידושלמיולפי . 50

 .)"ט"שהבגליוןהואהעינייןכלשלהנכוןייהפידוש :לשםכפשוטועיי"שגודם",
;ייהנאהשם 59והע'נו-נדעמ'(תשלייה),עוטיניבמלוה",ייקידושיןבמאמריעי' . 51

בשחרורישהללו.בדוגמאות 135- 134עמ'(תשלייב),גישראלדיניבתלמוד",וקנינים
בקשרהתלמודית,ההלכהתולדותלגביוהבהרהבירורופרשנותההשאלהמןהמימרה

ודעותיהם.לאמוראים

כבדרכהלאמוראים,שנתייחטדוחקהרבהבזהשתורץ.ודומה 15עמ' ,) 46(הע'כנ"ל . 52
ברוראולםע"ש,הנ"ל",ברייתותשביןהטתירהליישבריו"ח'יינדחק , 121רע"מתורה,של

כיו"ב.ורבותמשנתנו,עלאםכיהרומיא,עלמוטבאינוע"א)פג(ב"משריו"ח
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זוהיינוהבבלי,עריכתשלהבעיותבמכלולהקשורותהחשובותהשאלות
מאמריאתומשפציםמעבדיםאחרונים;כשעורכיםהאינטרפולציה,של

ע"יואפילו-שלהםודעתםדרכםלפילפרשםמנתעלהראשונים

 52ראשון".אחדשלמאמרוכיוםעונהשעליוסתמימשא-ומתןהקדמת

למימרתהקושיאאוהשאלהשהקדמתמורגש,מקומותבכמה

ואיןמבוא,למימרהלשוותובכדיבעיקר,היאספרותיתפעולההאמורא

אותןעלהראשוניםהעירושכךוישממש.שלעניניתקושיאכאן
 53ייקושיות".

שישלמקומותגםלתרוץהקושיאאיחורעלהערתוהרחיבקליין
היתהלאמימרהכלאחריהבאההדחייההאמוראים.מימרותשלשורה

המימרות,ביןקושיותשהוסיףהואהגמראבעלאלאהאמוראים,לפני

בגללדברואתאמראמוראכלכאילונראהאלוקושיותתוספתומתוך

ולאהן,עצמאיותמימרותדברשלולאמתוהקודם,שבדבריקושיא

אומימרתו,לפניבגמראהקבועההאמוראלמימרתהשניהתיחס

בסוףשסודרהשהמימרהכךלידיהביאזהתהליך 54שעליה.לקושיא
כלליבגללבסוףבאהדברשלכשלאמתו 5Sהנכונה",כ"תשובהנתפרשה

 56כרונולוגי.סידורכגוןפשוטים,סידור

רביתלאוהשתאעדדאמרי'הניכל:ייאטוע"בסאלב"מהחדשיםהריטב"אחי' . 53
לדודספראשכנזי,לר"בהתלמודכלליוהשוה .) 136(עמ' " ...יאהיאושקולאפי'הוא,
מבוארתירוץדתלמודאסתמאייכשמתרץשם:כתבוכן . 22סי' , 18סעמ'צבי,

סי' , 183(עמ'ותירוץ"קושיאדרךהדברולפרשלהרחיבשדעתואלאהעניןאיןהביטול,
עיי"ש). , 61

אפשטיין,ראהאחרים,חוקריםגםהעירוזהוכעין JQR XXXVIII, pp,ך. 9-80 . 54

אש,שרידי = 192עמ'בתלמוד,מחקריםוויינברג, ; 274עמ'האמוראים,לספרותמבואות
מןקדוםהשניכשהאמוראכך,כגוןעללהעירהראשוניםורגיליםקלג.-קלבעמ'ד,

 . 11סהע' , 512-511עמ'לתלמודים,מכואאלבק,עי'הראשון,

55 . 143 . JQR L, p . 
(לפנינו)שלשורהבסוף .)ב"עכב(ב"ממדעתשלאיאושסוגייתבסוףישלכךדוגמה . 56
 57עמ'(דק"ס,שמעוןר'משוםיוחנןדא"רת"ש :איתאואביירבאבמחלוקתראיות 12

(כךהמימרהבסיוםומיד ," ...מותרתשהיאנהרששטפהלאבדהמנייןיהוצדקבןנ)אות
רמב"ן(חי'א"ב'דרתביותאדם,ומכלממנושאבודהזויצאת ... " :העתיקים)בנוסחים

לעילהגמראדחתהלמהמובןואינוובה"ג). , 52 "עמ'החדשיםהריטב"אחי'ה"ג,ד"ה
שמביאה?אלאi:זתיובתאמהי!ובכללתיובתאבכאןורואהחזקות,יותרהרבהראיות
בסוףבאהזוומימרהואביי,רבאמחלוקתבעניןלדייקשמועותשלשלםקובץהגמרא
ומפניהן.וברייתותמשניותוהקודמיםאמורא,בשםתנאדבריהיאשהריקובץ,אותו

פירושלשוןהוסיפוהמאוחריםהגמראבעליובאמתתיובתא, :הגמ'קבעהאחרונהשהיא
ביןאיסוראמהבספריםשנכתבהואפי'וברורייובאמתהתיובתא,מהילבארנסיוןתוך
ליהדגריסואע"ג ... "במלחמות),(רמב"ן " ...כתביהמאןידעינןולאוכו'סימןבהאית
ללמדנותוספתבאותההועילוולא(בחידושיו).הוא"דספריושיטפ'מגמר,'ליתיהרש"י
ר'הרב:ייכתבאב"דראב"יבשםוהובאדרבא,תיובת'בהשראוזוראייהנשתנתהמה

299 
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'13, 

הדמיוןיותרמובלט'התלמוד,סתםדברישבליהעירו,חוקריםכמה

שלמימרתוהיקףייקבעאםובאמת, 5הירושלמי.ךלביןהבבליבין
תמיהותכמהיוסרוהתלמוד,דבריתוספתהבדלתע"יבמדוייק,האמורא

לעומתבבבליהבאותא"יחכמישיטותשלההתאמהחוסרעל
אלאהאמוראבדבריאינהבבבלייישיטה"אותהשהריהירושלמי,

 58התלמוד.בעלשלהמשכו

יעמדלעיל,שתיארנוהגישהמתוךשבתלמודשונותבסוגיותהמעיין

ועצםשביניהם,והיחסהסוגיאמרכיביניתוחלפרנסכוחהשרבכךעל

להשתעבדשאיןפשיטאאולם,ביותר.הגישהאתשמאשרהואזה aדבך

הכללות,מןלמידיןאיןחכמינואמרוהלכהבעניניואםאחת,לגישה

שאיןובמלחמות,שםכתובבספרעי'(מאור, "לינהיראלאתיובתאהאז"לאברהם
המאוחריםהגמ'בעליפירשוהאילו;ובאמתתיובתאד"הכתוס'מדיוק,אלאהתיוב'

ולאעצמההברייתאמןהראיהתהיהאבדה,מוצאד"השםורש"יע"אמובב"קכדאיתא
וקמ"ל ...ה"קודילמ'קשי':ייואירמב"ן;ובחי'הכרחיתתיובתאאינהשעדיןאלאמדיוק,
אביילמחלוקתזיקהכלבליכאןזוברייתאשמביאהירושלמ,יכשיטתממשקני",דיאוש
ורבא).

פייס"שמאש"חיישינןאפשר,בלשוןשמציעע"ב,מבהירושלמי,מבוארז"ף,ראה . 57
כךמתוךהבבלי",הוספתאלא"שהואלקיש,רישמימרתסיוםאיננורע"ביחשבגיטין
השואהללאגםסגנוניתמבחינהמשמעכך(ובאמתשבירושלמיבמקבילשחסר

שםעלובבבליבירושלמיהובאירושלמיאמוראשלשמאמר:יימצינוומסיקלירושלמי).
שלבפירושוהבבליהירושלמימשוניםועי"זמלות,איזהנוספין,ובבבליובלשונואומרו

העובדהמתוךהדברמיושב-וכמובןועוד,ד"הע"בלהועיי"ש .)א"ע(מגהמאמר"
תראה(ובזהע"ב"מאשםרז"ףוראהבבבלי.יותרמורחבותוהסברההפירוששהוספות

אבדהפירושולשוןהמימרהדבריביןבהבחנההראשונים,שלפשוטחוששאותו
ועי'וכדומה).לירושלמיהשואהתוךשוב,העניןאתהחוקריםשגילועדלאחרונים,

 JQR L ,קליין,וראה . 515 514-עמ'לתלמודים;מבואעפ"יד"ה , 166עמ' , ';1תרביץאלבק,
146 . p .ועוד' ," 

יב,סוגיאלהלןועי'מבבבלי,יותרמצומצםבהיקףהירושלמי"תם q .;'גםקייםכמובן
 ."דפירקאיירישהבעגין

ו"עדיכרתי"חתימהייעדישהכלליםהסיק ) REJXCII, 1932, pp . 161-162 (כהןר"ב . 58
וכיהתנאיםבמקורותנרמזיםאינםאלעזר,ולר'מאירלר' Pהמיוחסיכרתי"מסירה

hna ~~ ;s ont 1ues dans la Mi ~ 1es Amorai ,11ותמה est remarquable que 1e Yerouschalmi ne 
. anan R נ)parle pas de ces principes 1egaux bien que 1es Amoraim palestinians te1 que R. Y o 

. s le Bab1i ~ Lakisch et plusieurs autres soient reputes avoir ces opiniOJ1s d תימהכלאיןאבל
הגמרא,בעלשלתוספתאלאהאמוראים,בפיאינםאלהדיבוריםשבבבליברור,כיבדבר,

מסירהעדידאמדהיאאלעזרור'התורףמקוםששיירוהואיוחנןיירייא :ע"בבאכבגיטין
אלאהאמוראים,במימרותאינםאלהדבוריםבבבלימקוםשבכללומרוקרובכרתי."
וכפי ,) 830עמ'כה,וכרך , 818עמ'יד,כרךהתלמוד,לשוןאוצר(עי'התלמודבעליהוספות
י'סוגיאלהלןעי' ," ...יידאמרבסגנוןתנאשיטתולצייןלהוסיףרגיליםהתלמודשבעלי

הםלר"אכרתיוע"מלר"מכרתיע"ח:ייהלשונותשכתבפלדבלום,כרמ"ש(ושלא 44הע'
בפי;ייכבר 21 1,עמ'גיטין,מסכתבתלמודומחקריםפירושיםיוסף",ורבמרבהכנראה

עי'הנה, . 211 , 210עמ'הש"ס",בסוגיותרווחיםכבראלהביטוייםואילךיימאביי ," ...אביי
ולשוןאביי",ייבפיאלה,ביטויים,הכוללארוךדבוראותוכלליחסאיןובודאיע"אקעב"ב

 . 27הע' 216עמ'תשלייו, ,)חי(חספריד,עלבקבץמ"שועי'הוא).הגמרא
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סוגיאבכלמדוקדקבאופןלבחוןוישוכמה,כמהאחתעלספרותבעניני
נסיוןהוארבההאשהבפרקעיסוקנוומועילה.מתאימהזושוטהאם

הזאת.לגישהסימוכיןהרבהבוראינוואכןזה,בכיוון

וקני-מידהוסגנון,לשוןבחניכמהכאןמביאהנניקליין,שלבעקבותיו
האמוראיםמימרותביןלהבחיןאפשרפיהםשעלטכסטואליים,

זוהבחנהרוב,פיעלאמנםהתלמוד,סתםלשוןלביןושמועותיהם,

איןמקומותוכמהבכמהאולםהוכחה.צריכהואינההיא,וברורהפשוטה

ומכאןגמורה,בוודאותלמילותיהעדהמימרהתחוםלקבועיכולהלומד

התחומיםשקביעתכדיהאפשרכפירביםוקני-מידהבחניםלסדרשראוי

בחניםלפיהמימרהכשבדיקתמזה,זהעצמאיםבחניסצירוףעלתבוסס

סבירות,שלרבהמידהזולקביעהמתוספתקביעה,לאותהמוליכהשונים
שממשכשמתבררבכתבי-היד,רבאישורלהימצאגםזובשיטההרגיל

חסרהואסגנוני,קנה-מידהלפיהמימרהמגדרשהוצאקטעאותו

 !בכתבי-היד

הראשוניםרבותינובדברימפוזריםנמצאיםדלהלןהכלליםמןכמה

מטרתםעיקרלי.שידועיםכמהעדלהם,לצייןואנסה S9החוקרים,ובדברי

ו,קשרהיתליחסמאוחרשהואקטעעללהצביעהינואלהבחניםשל

הוספותלגביביןאמורא,מימרתעלשנוספוהתלמודדברילגביבין

התלמוד.סתםדבריעלשנוספומאוחרות

הראהמימרהניסרחעיקרבערברביה,משמשרתרארמיתכשעבריתא,

 60היא,התלמררסתםלשרורהארמיתהעברית,

שנילהפרדתפתחהזההכללמןשפתחהואקלייןר"חכאמור,

האמוראיםשלדיבורםדרךשאיןמשמעזושיטהולפיבתלמוד,היסודות

מחזירשבשלוכלרבא:ייאמרע"בלבב"מ 61השפות,שתיאתלערבב

פורקנמיחבירובשלוטועןפורקשבשלווכלמחזיר,נמיחבירובשל

" 

התוספותבעלישלוהמעמיקההמתמדת:ייהתבוננותםאורבךרא"אהעירובבר . 59
[ה]מצטרפים ...בלליםלקביעתאותםהביאוהמקבילות,והשוואתהתלמודבדרבי

התלמודיתהסוגיהמבנהעלממסקנותיהםבאחדותהתלמוד.שלשלימהלמיתודולוגיה
(בעליישראל"חבמתשלמיסו:יההחדשהתלמודיהמחקראתהקדימועריבתהועל

 .) 556עמ'התוספות,

שלהםוטריאושקלאבבל,אמוראישלההלבהמימרותלשוןהיאשעבריתרגיל . 60
(תשב"ג),בזלשוננוובמדרש",בתלמודוארמיתייעבדיתמרגליות,א'והשוהבאדמית,

 ... "וויינברג:רי"יובתב . 135-134עמ'א,חבמיםולשוןמקראלשוןבנדויד,א' ; 21עמ' ..
האחרוניםהדבריםבימידמביריםאנו ...עבדי)דבורבדיתוך(ארמיתהלשוןשנוימתוך .;

קבג.עמ'ד,אש,שרידי = 177עמ'בתלמוד,מחקרים ," ...אח"בנתוספו
. f1 שהיאבלישניהדקלאשהוסיףומי ... "גינצבורג:ר"לבתבהגאונים,לשון:~לגבי

ולאבזואובזהאומשתמשיםשהםהגאוניםשלדרבןבןולאאדמית,וחציהעבריתחזצה.
פד).עמ'ח"א,בירושלמי,וחדושים(פירושיםבאחת";הן ,jבש

~ 
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הארמיתוהשמטת ,)באות , 85עמ'(דק"סבכי"יליתאנמיתיבתוטוען",

אפשריתוארמיתעבריתביןשההבחנהוישכהי"י,ע"פאיפואמתאשרת

או 62לארמית,הועתקהעבריהגרעיןגםובדפוס,היותכתבי-הידע"פרק

 63עברית,צורהארמיפןעלקיבלשבדפוס

התלמיד.לשיןהיאההסבריהסברי,לגרעיןמאלייהמתחלקבמשפטב,
בכנפיהן,במקישריןרבאמרזבדאבראבארבי:ייאמרע"בכהב"מ

כפיהוא,תוספת(הארמי)ההסברלהו",מקטריהכיעלמאדכולי

גוזלותובלבדאמריהודהיירב :בירןשלמיהמקבילהמןשמשתמע

 64 ,)ג"עח ,ה"ד(פ"בבכנפיהן"זרין }lמקו

עצםואינםמשני,תחביריבתפקידשהםהמשפטחלקיבכלהדיןוהוא

 :ע"בצדיב,סוגיאלהלןלמשל,אחריהם,לבדוקשישהמשפט,גרעין

מביא ," , , ,חמיתינמיליתניעקיבאר'איכהנאלרבאשירבליהייאמר

(והבדלעקיבא"ר'ייאיגורסיןאיןלפיהשיטהשפירשמיישבשםהמאירי
במקומן),להלןראהגירסה,שלזהקטןבהבדלכרוךפירושלגביגדול

מאיזן.בלתייסגניןמגימגםתחבירג,
מליםסדרליצורעלולהמקוריתלמימרההפירושלשוןצירוף

אלאבמקומו,הוצבשלאבהסבראמוריםהדבריםובמיוחד 65מעושה,

ובלתינוחלאלסגנוןגורמתקטעשהוספתרגילותכן 66המשפט,בסוף

ההוספהשלשוןרגילמאוחרות,בהוספות 6נוספה,ךבובמקורמאוזן

ארעאהא:ייועודע"בעזב"מלמשלהשוהמלוטש,ובלתימגומגםעצמה

נראהוהסגנוןועוד),ב,אות 217עמ'דק"ס(עי'הוספההיא-זוזי"דיהיב

לשונותד"הטוסוגיאוראההמשמעות,עםמיושבובלתימגומגם

הפירוש,

ינןישיחבוהכאמעכבלאחומשעלמאדכולילאפפארבייאמר :ע"אנדב"מ . 62 ·
במקוםאיתאופ'ה'שבכ"יאלאפפא,רבמימרתלבודדקשה ," .. ,קמיפלגילפשיעותא

מימרתו,הןאלהשמליםויתכן ,)יאות 150עמ'(דק"סלפשיעה"ייבחוששין :המובלט
 .צ,ר.אותיות , 60עמ'לשםדק"סעי'ע"אכגלב"מ

 . 15הע'יב,סוגיאלהלן, . 63

אלאשלפנינו, ", ..ייואמאיקושייתלתרץולאהמשנה,לפרשנאמרורבודברי . 64
דכוליה"תירוץ":אתאיפואלפרשוהוסיףזו,קושיאהקריםהגמראשבעל
כסברתשלאיגע,לאסימןכשיששגםאפשררבורבריהמשנהפשטלפי,אולם ...עלמא
ד"התוס'עי'יטול,סימןיששאםבה,שרייקוהראשוניםשלההכרחיוריוקםהסתמאבעל
דרךמצאהאםסימןבהשאיןביןסימןבהשישייביןהרמב"םפסקבאמתוכןהגפה,אחר

אחר.במקוםאאריךואי"המשנה,מגידעי' ,)אט"ו,ואבדה(גזלהבה"ליגעאסורהנחה
 , 157הע' , 251עמ'בתלמוד,מחקריםווייס,ראהלשון,כפלאו . 65

 . 12,מס' 137- 136עמ'(תשלייב),גישראלבדינימ"שראה . 66

בעליצערהיתבלדטעינה:ומהע"אלבב"מ . 39הע'לאחר,סמוךיסוגיאלהלןראה , 67
,.ענין ..כיסיחסרוןחייםבעליצערבהדאיתפריקהחייב,כיסחסרוןוליכאחיים

המקורי.לסגנוןכראויהותאםולא ,)ואות 93עמ'(דק"סבמאוחרנוסףכיס"ייחסרון
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 .הלשיןאריכית.ו
יחדיוומחוברתקצרההאמוראימלשוןאףהמשנה,ללשוןבדומה

) JJ מאיר,ר'משומרבאמרהונארבאמרלהואמרירבןאמרהונאכדרב

הלשוןאריכות 68 .)ב JJעסגחולין , JJקצרהדרךלתלמידואדמישנהלעולמ

מדברותהמאוחרותוההוספותישוכןהתלמוד,סתםלתוספתהיאסימן

הספרמפרשוכדקא JJ :כאןה JJדב JJעיטמ JJלבא JJריטבמופלגת.באריכות

מוכיחהלשוןואריכותגאוןןיהודאירבמלשוןהואוהכל ...ואזיל
 69 .) 46עמןהחדשימ,א JJריטב(חין JJועלי

פעמיים.הקישיאעלחזרהה.
בסוףהקושיאלשוןעלהמסבירחוזרלקושיא,ארוךהסברכשנוסף

 .התירוץיענהעליולניסוחלהחזירנוכדי Iההסבר
עקיבאר'איכהנאלרבאשירבליה:אמרב JJעצדיב,סוגיאלהלןכזה

אלא ...לאבייבשלמא ...ע JJלרליהשמעינןדהאחמיתינמיליתני
רקשמקבענוזוחזרהפ JJוע . JJ •••ליה,אמרחמותונמיליתני ...לרבא

ידועהזומידה 7° .) 13העןש JJ(עייאשירבכמימרתכאןהמובלטאת

 resumptive repetition.71להוקראוהספרותית,בביקורת

 72יבריר.חלקייתרהקשרייצרתהקטעהשמטתי.

במימרות Jlאומרתזאת JJלשוןהינהזולתופעהשכיחהדוגמה

המימרה,לפנישהוצבההקושיאעמיפהמתקשרתשאינההאמוראימ,

גדול.כללד"ה , 559עמ'התוספות,בעליאודב,ןדאה . 68
ר, 43עמ'האמודאיםלספדותמבואותועי'ד,ש.אותיות , 8רעמ'לב"מדק"סודאה . 69

ךרר.עמ'תודה,שלדדכהוד'ועוד.בכלל,ד"ה
איאלא ...בשלמאא"אלי,למהד"עדאמדלפיכך"א"ה :ע"אכטב"מהשוהסך.

מאוחדתתוספתשכאןדק"סבעלשיעדוכבדלי".למהעקיבאדרבילפיכך , ...אמרת
ריטב"אחי'ועי' , 3רעמ'ותלמודם,סבוראירבנןלוין,וראההלשון,אריכותבגלל

איתאייואםע"א:נגב"מהדבור.תוספתגרסלאולכאורהא"ה,ד"ה 68עמ'החדשים,
ארוך.דבור ," ...לדחזקיהאיתאואם ...הכיאמרתמציתלא ...ומו:אי ...דחזקיה
 • 4הע'יאסוגיאלהלןוראה

 34הע' 35עמ'(תשלייג),מבתרביץפישביין,ומ'טלמוןש'ראההמגרשת",ייהחזרהרך.

שם.והספרות J.H. Tigay, JBL 94 (1975) p. 338, n . 28 ;שםוהספרות

l .בלאהעניןמרוצתיהיהוההוספות]הפירושים =[נסלקם:ייואםשלוםאישר"מך
תרמ"ה,וויינאצרכו,כללהתרגםהואיכולאםהתלמודאודותעלדברובלבול",ערבוב

 ; 1הע'קלהעמ'ד,אש,שרישי = 1הע'ר 9ךעמ'בתלמודמחקריםויינברג,ווהשוהטו.עמ'

(ורשה,ח"בהספרותית,בהתהוותוהבבליהתלמודווייס,ועי' JQR XXXVIII, p . 75קליין,
התוכןאתשהדגיששם,שעשהממהיותרהגרעיןאתלצמצםואפשר , 84עמ'תרצ"ט)
וסגנון.צורהולאהרעיוני,
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ברייתאאומשנהעםישרהמימרהמתקשרתקושיא,אותהךכשמשמיטים

 73סע"ב.יט,כבכתובותכןשלפני

T . בסיגיא.להלןלכתיבהתיחסית
חליפין,נעשהמטבעאיןלמ"דאפילופפארב:ייאמרע"במהב"מ

אפיראדהוהמידיבחליפין,מיקנואקנוייחליפין,עבידדלאהואמיעבד

מקבואקנוייחליפיןעבדילאדאינהואע"גלאונחמןלרבפיראנחמן,לרב

ופליגי ...אפירותדהוהיימידירש"יופירששנא",לאנמיטבעאבחליפין,

כלסידורלאחר".רק ...ע"א)(מזבשמעתיןלקמןנחמןורבששתרב

בסוגיא,אחרבמקוםלפניוכתובשכברלמההגמראבעלירמוזהסוגיא

דהוה"יימידימןשכאלה.בהפניותלהאריךאמוראשלדרכואיןאבל

 74פפא.רבשלדבורואינואיפוא,ואיל,ן

בלשוןרש"ימפרשבסוגיאלהלןלנאמרהסתומהההתיחסותאת

יותרמאוחרתהוספהע"ינעשיתכזאתשפרשנותישבשמעתין"."לקמן
 75לקמן".למימרייכדבעינן :התלמודלסתם

מליס.איצדח.

אתלקבועאומלים,צירוףשלשימושותחילתלקבועואפשריש

(וברורבש"סהופעתוהיקףבדיקתע"יצירוף,אותורווחבהםהחוגים

נוכלאםלבבלי).בקונקורדנציהלשימושמרובהחשיבותזושלבדיקה

אבלקדומים,אמוראיםשלבלשונםחסראונדירמסוייםשצירוףלקבוע

זועובדהתהיההתלמוד,סתםובלשוןמאוחריםאמוראיםבלשוןנפוץ

הואזהצירוףהמכילמסוייםשקטעאחריםקני-מידהע"פלקביעהסיוע

הוא.לשובומניסוחולאקדום,אמוראלשוןעלתוספת

ז.בסוגיאלהלןיסודיתלהכרעהמביאתנומליםאוצרשלזובדיקה

להאאמדהדבישכיבנייסכיאמינאששתייא"ד :בגמראאיתאשם

הצירוף .)א"ע(צא Jlלמיעברליההיהמאידפליגי,מכללהלכהשמעתתא,

ופעםואיל,ןמאביי 19מאלהבבבלי.פעמים 20מופיעדפליגי"מכללייהל'
זהטעםבהצטרףאביי.לפנישנה-60כשפעלששת,רבבפיזויחידה

במאוחר,ששתרבדברילניסוחנוסףזושדבורקבעתיאחרים,לטעמים
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זכרוןבספרוע"בע"איגיטיןעלאלבקור' ; 48הע'נדעמ'עובסינימ"שראה . 73
תשלייה,מועד,ומסורות,מקורותהלבני, ; 590עמ'לתלמודים,מבוא = 9עמ'גולק-קליין,

המשנה).עלאומרת"ייזאתמוסבתשםאף(ושמאע"אצחעירוביןעל 5הע' , 4- 3עמ'
מזודף(שםיוחנן";ייכרביוכו'ששת"לרב:ייהניחאע"במוסוגיאבאותהוהשוה . 74

הזההעניןמעיןוכברלפניו.המונחותלמימרותלהתייחסהמפרששלדרכוכךהרי ,)א"ע
 . 5מס. 7עמ'(תרצ"ו),זתרביץאפשטיין,רי"ןכתב

ס;ווייס,אות 53עמ'לב"מודק"סו,הע'ועיי"ש , MGWJX, pp . 270-271פרנקל,עי' . 75
יש.ד"הבמיוחד , 25ועמ'בתלמוד,מחקרים
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סב Sהסוגיאחקרדרךעל [29]

בנקודההאמוראים,מדברילכמהמחדשלהערכהמביאהזווקביעה

ך 6הפרק.שלמרכזית

הגאינים.לתקיפתהשייכיתלשינייתציריתט,
הגאונים,בלשוןרגילהשהיאלשוניתצורהשלבגמראהופעתה

היאמובהקהיכרסימןהבבלי,שלבארמיתחסרהכמעטאוונדירה

מאוחרת.ךךלהוספה

זהוסגנוןזהקטע ." , ..מעיקראאדעתיהדסליק:ייולמאיע"במוב"מ

אדעתיןדסליקמאןלייו :בכי"פוהנהך 8מאוחרת.כהוספהמכברמוכרים

סימןולמאי, =גאונית:ייולמאן",בד"ועודבדפוסוכ"ה ,)ב 212 (מעיקר'"

הנוסחיםברובהיאהנטייההגאונים,בלשוןרגילשהמסבירמובהקלשוני

ך 9הרגיל.הבבליבסגנוןולהמירםאלה,לשונותלטשטש

היספה,שהיאמלמדתהידבכתביהקטעמקיםנדידתי,
,העובדא . ," :מקומותבהרבהזובמידהמשתמשליברמןהגר"ש

 IJ.80הגליוןמןלהכנסהמובהק,סימן ..למקוםממקוםנודדתזושדרשה

לשיטהראייההמביאותאמוראים,מימרותבאותחבסוגיאלהלן

להלסייעשבאיםהשיטההגדרתלגבי ." , ..שודייתדע,בסגנוןמסויימת,

ישראלבדינימ"שראהאשי,רבשלמזמנושהוא " ...דהנאהייבההיאלדבורבקשר . 76
מאוצרשהואמידי",איכאיימילסגנוןבקשר 7הע'הסוגיאלהלןועי' . 143- 130עמ'ג,

לניסוחשייךתסברא"לאייואתהדבורכישקבענו 8הע'ושםהתלמוד,סתםשלמלים
בבלאמוראיבפיהינםבש"סזהדבורשלהאיזכוריםכלכמעטכיעצמו,חסדארבדברי

על , 8-7סע"מהתלמוד,לחקרווייס,ועי'התלמוד.סתםמהסבריולא , 5-3מדורות
 .מסוייםלאמוראמיוחדיםדיבורים

 MGWJ X p .הסבוראים,הוספותלזהותלשוניבבוחןפרנקלשלשימושוהשוה . 77

 . 144עמ'האמוראים,לספרותמבואותאפשטיין,והשוה 263 , 264 , 266

 . 267עמ'שם,רז"ף . 78

 ,(על 97הע'נט,עמ'עובסינימ"שעי' 111כי"וע"אמזבקידושיןמאי =יימאן"על . 79
לשוננוסוקולוף,מ'מ"שעי' , 147עמ'כג,כרךהתלמודלשוןאוצרייבבבלי,-דייכמאן

אמ'אשי:יירבב) 237 (כי"פע"בסגב"מהכרע).צריךוהדברבהע', 141עמ'תשכ"ט,לג,
שלבארמיתהרגילההצורה"אינהו",בנדפס:ספסירותא"ליהעבדיןאינוןדאינישזוזי

ומשמע ,)דאות 180עמ'(דק"סורש"י ,'בור'ה'בכי"מ,ליתאהתיבהאולםהבבלי.
הגאונים.שלבניבצורתהקיימתעודבכי"פאשרהיא,מאוחרתתוספתשהתיבה
פרובינציא,חכמיבתשובותאולם,שתא".ירחיתריסרנרבהייוע"אסדבכתובות
שתאירחיתריסרליןבהובהוכתובדלאדוקניבנסחאייואיכא : 298עמ'סופר,מהדורת

ללשוןמצביעהעצמהבפניייהלין"צורתוהנה, ." ...סבוראירבנןדבתרדרבנןולשוןוכו',
פרידמןליעקבזכרוןספררוזנטל,;א"ש 194עמ'לשםאוה"גראהקטעאותו(ועלהגאונים

יישלשבמאמרימ"שר'ע"בכדשבב"מייוייתי"לענין .) 241עמ'תשליי,דירושליםז"ל,
 . 14הע' 60עמ'מגתרביץבבלית",ארמיתבדקדוקהערות

בספרדבריוועי'ועוד.רכזעמ'(תרצ"ט)ד;סיני 330עמ'(תרח"ץ),י"דספרקרית . 80

מבואאפשטיין,ראההגמרא.אתשםשפירשובמהריז,עמ'ברון,שלוםלכבודהיובל
הרופף.הסדרד"ה 53עמ'המשנה,לנוסח
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המימרהשבעיקרקבענוזאתסמךועלבכתבי-היד,גדולהנדידהקיימת

 :ועוד(בנדפסתדערבא:אמרהראיהרקאלאהשיטה,הוזכרהלא

גםהואשכךויתכן 81 / •••ידםבחלבדיןביתהירידאליהיא)דטעות

 .זהטיפוסשלמימרותשבאותמקומותבשאר
אחד.במקיםגירסהשינייישלהתמקדיתיא.

שאותולדבררגלייםישמסויים,בקטעגירסהשינויייותרשישככל

יותרקבועההמימרותמסורת 82נמצא.בולהקשריחסיתמאוחרקטע
דיולא ... " :הנ"להישרלס'במבוא(ר"תהתלמודסתםדבריממסורת

והתבאיןהאמוראיןדבריאםכילשבש,פירושהנראיןבגרסותלהוב

יותר.רבהבמידההשינוייםמופיעיםהמאוחרותובהוספותעצמן"),

שללמימרתו .) 94- 93(עמ'ורע"בסע"אלבלב"מדק"סלמשלראה

לאדאורייתא"חייםבעליצערנלמדשביהםיימדבריתיבותשבעבתרבא

המהווההתלמודסתםשלבקטעזאת,לעומתאחד.שינויאפילוברשם

בהדיה")יידאיכאע"בלבעדטעמייהו"יימאיע"א(לבזולמימרהמסגרת

 83בכתבי-היד.שינוייםבלירצופותמליםשבעאיןבנדפס,מלים-160כ

לטעמוהתייחסותרבאבדברילמצואאפשראיזהביתוחשלפי(וברור
שרצה 586-585עמ'לתלמודים,מבואאלבק,ראההתלמוד,סתםשל

ועלרבא,מימרתכאןשקבענומהשלהמשכה.אתגםרבאכדברילראות

התלמוד).סתםלדבריעונהשרבאלהוכיחכךידי

.84הע'יסוגיא ; 34 , 25הע'הסוגיא I:להלןנוספותדוגמאות וראה 16

הפירוש.לשובותד"הטוסוגיא

 /עצמיבפניתחביריתיחידהכשהיא(במייחדבכתבי-ידהקטעחסריןיב.
במקבילית.חסריניאייידימית")/ראין

ומתבררשני,גטלהגט/נותןשנילה:נותן 16הע'יסוגיאועי' . 12,9,7הע'ח,סוגיא . 81
הזהוכסדרנשרף"ר"אעיניובושנתןמקוס:יישבכלע"בנטב"מהוספה.יישני"שתיבת
חסרפירנצהובכ"י ,)תאות 166 .עמ'(דק"סעיניור"אבושנתן :הסדרבכי"מ iבכי"ה

ייר"א".

שלריבויסמן ... " :בותב 12הע' , 185עמ'(תשלייא),מתרביץרוזנטל,יישרא . 82
;וכןוו •••פירושלשוןאלאאינושס]הנידוןשנהקטעמשמע,-במקוסחילופי-הנוסח

הבבליהתלמודווייס,ר"אוראה , 25הע' 136עמ'ג,ישראלבדינישבתבתימהראה
 . 230עמ'בתלמוד,מחקריס ; 85ועמ'תרצ"ט)(ורשה,ח"בהספרותית,בהתהוותו

כי"ו , 115בי"וכי"מ,כי"ה,כי"פ,ברקתיבתבי-היד.בדיקתמתוךזהדברומתאשר . 83

(פרופ' Ox. Bod. Heb. b. 10/20 (37) ;TS FI ) 1 (/ 112גניזהוקטעי G-I-3וריאלאסקכ"י , 117
(וישהנוסחיסבכלאחדשינויאפילואיןהמיליסבשבעהקטעיס).עלהעמידניזוסמןי'

סתסבדבריאחת).אותשלקליסבתיבשינויילשלשהפרטכתיב,לעניניאפילוזיהוי
רגיליס.כתיבשינוייעלבנוסףמהותייס,שינוייסבישאיןמליסשבעשלרצףאיןהתלמוד

רבאמימרתע"אמגמב"ממובאכו,עמ'ויקרא,מירסק,מהדו'ע,סי'בשאילתות, . 84
גדוליס,שינוייסבהרבההפירושולשוןקליס,בשינוייסהמימרהעליה,הפירושולשון
 • 262עמ'התלמוד,לחקרווייס,וראהנ.אות 122עמ'דק"סוראה
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 3דסהסוגיאחקרדרךעל [31]

אלאולחסר,לקצרהלכהבדבריומעתיקימסופרימשלדרכמאין
איןלכן, 8Sשלפניהמ.שונותגירסותביחדלצרףואףולמלאלהשלימ

שלובזמנמבמכוון.השמיטושהסופרבכךבכ"יקטעחיסורלזקוף
בכלמסויימקטעשלמציאותוכתבי-יד,הרבהלפניהמשהיוהראשונימ,
ואע"ג ... " :מאוחרתהוספההקטעשאיןגדולאישורהיהכתבי-היד

רבנןדבתררבנןאלאהיא,גמ'לאודההיאדאמרימרבוותאדאיכא
להליתשתאירחיתריסרוהנךנמיכדקאמרי'הכידאמריהואסבוראי

הנסח'לעולמחסרימה'ספרימשאיןרואין,אנןכןלאמבעל,מזוני
ירחיתריסרדהנךממימר'חסרימרובמשמצינוכמוההיא,

 .) 25ךעמ'סופרר"אמהדורתפרובינציה,חכמי(תשו'תא"ש

דוגמאותיוראהשונימ,כתבי-ידכמוזהלעניןמשמשותמקבילות

 86.62- 5ך,עמ'בתלמודמחקרימווייס,שלהמעניינות

הראשרנים.עדרייתיג.

גרסו,'שלאפירושקטעיעלהראשוניממאתמפורשותעדויותמלבד

ההסברלשונותהסותריממיושפירעללעדויותמרובהחשיבותנודעת

לעילומאלומאלווהבאנוהאמוראימ,לדברימתאימימאבלשבגמרא,

שפירשמיייוישע"בצדלדףבמאיריובמיוחדהאחרות.למידותבקשר

אףיב),סוגיאלהלן(ראהעקיבא"ר'ייאיגרסשלאלדייקשניתן ," ...בה

דקאמרהאידמאיכןלפרשאפשר:ייואיזהפירושדחהעצמושהמאירי

דבריהמפרשת ,) 66הע'ע"יי,(סוגיאי"משיטת!והשוהעקיבא"ר'אי

האמוראיםלדברישנוספוהארמיימהפירושללשונותבניגודהאמוראימ

עיוןצריך ," ...דנימאגביהוליתא ... "ע"אלדבב"מלר"חבסוגייתנו.
לב"מ,אוה"גבסוף(ועי'פפארבלדברישלפנינוהפירושלשונותגרסאמ

 .) 51עמ'

קצר.לשרןתפיסיד.

בכלישלהוסיף,היתהשהנטייההמדותמןמכמהשראינומכיון

עלהדבראתלהעמידאמורא,מימרתשלתחומהלגביספקשלמקרה
 ... " :הריטב"אמלשוןלדברוסימן . 82הע'יב,סוגיאעי'למשל,המועט.

ז"ל,וכאומרמ 87 ." •••האולאהאלאגרסידלאאנידוקנוסחיויש

 . 85עמ'הנ"ל,ח"בוכו',התלמודווייט,ועי' . 85

 , 114עמ'תרצ"ט),(ורשהח"בהטפרותית,בהתהוותוהבבליהתלמודבטפרווראה .. 86

ע"ב.מבהירושלמי,מבואייף, Tרראהבירושלמי,מקבילותלגבי . 122
תרגומה.ד"ה 51עמ'לב"מ,החדשיםריטב"אחי' . 87
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אחריהמ/אנונענה /)א//עט ז//ע(תוספאה//תנאבצירא/ספרא//וסימניך

 88תוספאה.סבוראבצירא/,אמורא

כמהבהצטרףהינואילוסימנימשלשימושמשעיקרלהדגיש/יש

ונימוקובעברית/המימרהכשעיקרלמשל/אחת.למסקנהמהמוכמה
לגמריחסרוהואכתבי-יד/בכמהבשינויימבאנימוקואותובארמית/

ורשאילמימרה/נוסףנימוקשאותוספקאיןכמעטאחרימ/בכתבי-יד

הנימוקמןעצמאיבאופןלפשוטהמימרהאותהלפרשלנסותהחוקר

שארע//פכהוספהמסויימקטעשזיהויקורהאחתלאידה.עלהשנוי

לאשרכדיזובעובדהוישבכתבי-היד/חסרשהקטעבזהמתוודאהבחנימ/

טכסטואליאישורלנונתמזלשלאמקרימלאותt;נגמהשיטה/סבירותאת

כזה.

יאחריניםראשינים

אורזורעתהתלמודסתממדבריהאמוראימדבריהפרדתכאמור/

בהןשהגיעו /מתיהוישובקהמפרשימשהעלושונימעניינימעלחדש

בנפרדמתפרשתשהיאוכפיהמימרה/שלהפשוטלפירושתכופות

מיתודולוגיתשמבחינהלומר/מיותראינואוליהתלמוד.סתמממסגרת

ולהציע /דלעילהסגנונייםהסימנימלפיההפרד.האתקודמלבצעראוי

ישכךאחרורקהסתמא/פירושילולאהאמוראימדברילפרשניתןאיך

שהעלועניינימעלעונימהפירושימוחידושיהמקורותהפרדתאמלברר
89זו)בעבודהעשינו(וכךהמפרשימ j הוספותלחפשכלומר/להפהולא

מהן/להנצלאוהמפרשימ/קושיותל//תרץ//כדישונימ/מקורותוחלוקת

הראשונימ.שכתבושונותלשיטותהאמוראימדברילהתאימאו

לשוןועלקוצרכב.עמ'ח"א,בירושלמי,וחדושיםפירושיםגינצבורג,השוה . 88
שלבלשוןהטעםאתלרובנקטוהפירושולשונותוהיות . 104הע'להלןגםעי'האמוראים,

קורה,הרבההלכתימושגבהגדרתקולעותלשוןמטבעותהרבהוהטביעוהלכתי.,כלל
הפלפולחכמיביןוישמיותרים.האמוראודבריהעיקר,להיותהפירושלשוןשהופך
 ,כלומרייקיצו.ר",והקשוהאמורא,כלשוןהפירושדבריעםיחדהמימרהניטוחאתשראו
מו"רדברי(עי' !בלבדהפירושלשוןאתלומר" ...לודיוהיהדבריואתקיצרלא"למה
ירושלים,בארון,שלוםלכבודהיובלטפרהפלפול",דרךייעלדימיטרובטקי,רח"ז

קנו).עמ'תשלייה,
ולהביןללמודיימאמץשעשוהפלפול,חכמיאצלנהוגההיתהזויימדעית"כשיטה . 89
(דימיטרובטקי,ותוטפות"רש"ישלקודמתהשפעהללא-עצמאיבאופןהטוגיהאת
 =מבחוץ"ייטבראוקיימוקיז).,עמ'בארוןשלוםלכבודהיובלטפרהפלפול",דרךייעל

שפירשומהלראותתבואטרםלהביןשתוכלמהכלשכלךבכללהביןייתשתדל
הדבריםקל-קלב.עמ'עיי"שהטפרדי,עמנואלר'דבריהענין",באותוהמפרשים

דרךביןהטתירותקביעתלגביוהןהטתמא,בליהמימרהפרשנותלגביהןכאןאמורים
המפרשים.בקושיותהעיוןלפניהתלמודטתםלדרךהאמוראים

[32] 
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 309הסוגיאחקרדדךעל [33]

האמרראיםרבריניסרחי

ככלבטוחבסיסעלהסוגיאשכבותהפרדתלהעמידשנסינולאחר

בטיבפירוטביתרלעיין·הננומיוחדימ,היכרסימניועלשאפשר,

ש"אדמאףבגמרא,מופיעימשהמכפיהאמוראימ,דברישלהספרותי

כפיהאמוראימשמימרותל~מרהכרחכללאיןרבו",בלשוןלומרחייב

לראשונהמפיהמשיצאוכפיהאמוראימדבריממשהינןלפנינושהמ

שלדעתושלמשוכללספרותיניסוחאלאלפנינואיןהמדרש,בבית
מקובלימ,ספרותיימובדפוסימתמציתיתבצורההמנוסחהאמורא,

פירושימעליהמהוסיפו(טרמבתלמודונשקעוונלמדושהוטבעו

נסחימשלהואאמ,ביןעצמוהאמוראמןהניסוחנובעאמוביןוהסברימ),

ספרותיכמקוראליולהתיחסעלינואחר,במקומאומדרשובביתקבועימ

יידבריאיפואלפנינואיןחפשי,דבורשלמילוליכציטוטולאמובהק,

דברישלניסוחימאולניסוחהיאתמידזהבמונחוכוונתנוהאמוראימ",
 90האמורא,

מאזהאמוראימדבריאתפקדוולשוןצורהששינוייוודאיכן,אמנמ

העשרימ,במאההתלמודשלהשונותלהדפסותועדאמירתמראשית

תחנותלקבועניתןואחידה,רצופההתהוותשזוהילומראיןאולמ

שלשהןוהןהחומר,מסירתשלעיקריימשלבימהמהוותברורות
נשתנתהשצורתמהאמוראימ,דבריניסוחי )א( :לעילשנפרטוהשכבות

שנוספוהתלמודסתמדברי )ב(בגמראשנקבעולאחריחסית,מעטאך

אופיישהאלההשלביממןאחדולכלהיותמאוחרות,הוספות )ג(עליהמ

לכלהדעתאתולתתביניהמ,להפרידהנסיון,מוצדקעצמובפניספרותי
 91עצמו,בפניאחד

ו"אמתהיטטורית"לייאמתבקשרליברמןהגר"שדברי.השוה 1ס 5הע'ע"ילהלןעי' . 9ס
ולאוטו),-יג,עמ'ח"דראשונים,תוטפת ; 324,עמ'תרח"ץיד,טפר(קריתהטיכטט"של

נוטחאותלשתיאפשרשאימעצמומובןש"הדברגינצבורגר"לכדבריאיפואדוקא
יז,עמ'ח"א,בירושלמי,וחדושים(פירושיםנכונות"שתיהןלהיותזו.אתזוהמכחישות

ייאמת",למלהר;בוישייךואיןאחת,אמתרקישעצמומטוייםבפנידברשלכלברוראבל
הגר"שמ"שוראה 14עמ'לחגיגה,באוה"גשהובאורה"גודברייא,לב,בראשיתעי'

שלציטטותלאשלפנינוומכיוןהם).אלהטד"היז,עמ'ח"ח,כפשוטהתוטפתאליברמן,
שלבמהבדברתימהאיןמדרשם,בביתאולישהוטבעוניטוחיםאלאהאמוראים,דברי

דפוטיםאלהשהיויתכןממימרותיהם.בהרבההמשמשיםקבועיםטגנונותישאמוראים
איךפלונירבעללהקשותאיפואצריךואיןבפיהם),אף(ואולימדרשםבביתרגילים

אלבק,;וכן 48,הערהזטוגיאלהלןרובינשטיין,(רש"מ " ...פעםבכלזהבלשוןייהשתמש
הטפרותיתודפוטההמימרהלשוןטביעתשעיקרובודאי .) 492- 482עמ'לתלמודים,מבוא
 .)ה"יכ(מלישנאי"דיקיתוקאלא ... " :שמואלאצלצטב"קעי'עצמו,האמוראבפי

לטדריםבבליותטוגיותזוטמן,ראהבתלמוד,ייטטטיות-דינמיות"המתיחותעל . 91
 • 112הע'ה, 3ד-ס 3סעמ'וטהרות,זרעים
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 ] 34 [דמןפרי 3.ךס

(בניגודהאמוראילחומרבקשריימימרות"במונחכאןעדשימושנו

דראכל , , , "שהריכמובן,חובתו,ידייוצאאינוהתלמוד),סתםלדברי

ובעייומעשיםלהודמתחדשןספיקימןמיליבתלמודאביהקבעיןודרא

מוגדריםניסוחיםאותםהאמוראים,דבריאומר,הוה 92להו",דמתבעו

גםאלאמימרה,בצורתרקלאמופיעיםהסוגיות,רובשליסודאבנישהם

ייבעיי",בצורתאומעשה,בצורת

מוגדר,ספרותיכמקורבבבליבאהעובדא,המעשה,גםהמימרה,כמו

זההבאיםקצריםממשפטיםמורכבהואארמית,:לשונותכונותיובין

ב"ההואאובשםהראשוןהמשפטשפותחרגיל 93החיבור,ו'בליזהאחר

בלשוןגם 94בפועל,פותחיםהמשפטיםששארורגילוכדומה,גברא"

יששאותםוהוספוה,פירושיםהתלמודסתםבעליהוסיפוהמעשים

היאהשכיחותההוספותאחתהמעשה,שלאופיועללעמודכדילזהות

ארמי,בהקשרעבריתשהיאבכךהניכרת ,)"~וסבל"(או"לסוף"תיבת

בנוסחים,קבועהואינה

שייכיםואיןועצמאים,מוגדריםניסוחיםשהםייבעיי"מצאנווכן,

החומרשלהיסודמבניהםאלאהסתמא,שלוקושיותלשאלות

עליהםהתלמודסתםשלהוספותעלבבירורלעמודואפשר 95האמוראי,
 9תיקו"),ך , , , 96מהו , , ,,אלא ,ייפשיטא, :וע"בע"אלדב"מ(השוה

לוין.במהדו' 66עמ'נ"ס,רש"ג,אגרת . 92
אלאח,ב,סוכה(למשל,בו'משפטכלשיפתחשרגילשבמשנה,למעשהבניגוד . 93

שהואסימןבגמרא,בעובדאו'וכשישבכך"י).במיוחד ,'ושחסרהישאמירהפעלישבכגון
המשנה,לנוסחמבוא(עי'במשנהעבודהסדרכבתיאוריחדש,משפטולאשלפניו,המשכו

 .) 1062עמ'

 ... "ע"אלגב"מברורה.המשפטימחלוקתשאיןבמקומותלסייעבכדיבכךויש . 94
איקפדישניןארבעיןעדליצריכתאתל,ןצריכנאלא'חסדאחסדאליהאמר

שהרילמעלה,נמשךהואדברינולפילמטה?אולמעלההמודגש,נמשךלאן ." ...אהדדי
מלאת(ייעדלמעלהשנמשךר"חפירשכןייעד".בתיבתהמעשהשלחדשמשפטיפתחלא
י'הכריעוכן ,)אאות 97עמ'דק"ס(עי'הידכתבימגירסתמשמעוכןשנה"),מ'לפנילך

;ושלאקכה)-קכבעמ'תשלייב,עא,(סיניהסטורית-כרונולוגיתמבחינהפלורסהיימ
דביר(חוצ' " ...זהעלזההקפידושנהארבעימעדלי.צריךאתה ... "צובלשלכפיסוקו
עמ'שמ,פלורסהיימ(ראהחוקרימכמהכשיטתשהוא ,) 58עמ'עברי,תרגוםעמומסדה

 .) 17הע'קכג,

 . 590עמ'מ,לתלמודימבואועי' , 45הע'לעילעי' . 95

מ)אות 101עמ'(דק"סבכתבי-הידהקיימתיימהו",להחליףנטייהישזהבכגון . 96
ב"מאי".

 .) 591עמ'<לתלמודימ,(מבואראשונה"עריכהיישלשהואאלבק,העירזהמקומעל . 97

כשאלות(ולאעצמהבפניכחטיבהמצויינתיימהו"בלשוןשאלותשלזושקבוצהואפשר
להלן).(עי'השלמותממספריבמספרהשאלותשבאותבכךאףהתלמוד)סתמש,למסגרת
ר"זשלבספרוספרדי,ברוךר'בתיקו",י"אכולהי(ייוסלקאשאלות 11לפנינואמנמ

מיותרתשאחתומכאן , 5,4מןחוץחדש,נופךמוסיפהשאלהשכלאלא ,)ב 83אגמאתי,
בר"חמובאתאינהלבנימ)(שלמ 4שאלהובאמתלבנימ),בנימשלמוד"הרש"י(ור'



 3ררהסוגיאחקרדרךעל [35]

בגמראהבאימההלכותפיסקיהאמוראימבניסוחילכלולישכך

אלבקר"חהאמוראימ.לדבריומסגרתולאכדיוךעצמה,בפניכחטיבה

לח-ע"בלז;יבמותע"בד-ע"בג(סוכהפסקימקבוצותשתיייחדכבר
סקייפ I/י l/רשאומרהראשונהעל l/.98ראשונהעריכהשלש"הךא) l/ע

שסידרואשירבשלבמדרשושהיוהישיבהבניכלשלהךתוו.עמש

אףוהנה, 99פסוקות".יישמועותשהמרשב"מאומרהשניהועלהגמרא",

אומרזהוגמ 100הלכות,שבעאחתשבכלהאלה,בקבוצותישמספרייחוד

ר l/עפשהמהתלמוד,סתמלדיבוריבניגודעצממ,בפניוחטיבהמקור

קנבב"בגמכאלההאמוראימ.דברימרחיבימאומשלימימ,מפרשימ,

שמוגמ(רשב"מ),הגמ'"שפוסקהךהלכותייפסקיע"אע"ב-קנא

טפסחימעלגמזהבהקשרהעירואלבקור"ח 101ווייסא l/רשבע.מספרמ

הטבועותהלכותייעשרשמוגמ 102הך")הלכות:ייפסקי(רש"יב l/עי-ע"ב

 103השלמןת.ממספריהואאף(ווייס),משלהך"בחותמ

שלטיבמאתמגלההאמוראיממניסוחיהפירושלשונותהפרדת

רקהנראימעצממ,ברשותומצומצמימ 104קצרימכדבורימהאחרונימ

אורגימוההצעההפירוששלשונותמפניסוגיאבתוךכחוליותלכאורה

מסגרתמתוךאלהדבורימשלהמוחלטחילוצמרקביניהמ.ומקשרימ

כמקורותהאמוראימלניסוחיהראויההלבתשומתאתמאפשרהסוגיא

רישומזולבתשומתכוללתבוודאיעצממ.בפניועצמאיממוגדרימ

והבהרתהאמוראימ,דבריניסוחישללמיניהמוהצורותהסוגימ

זכרלאמדועלי(ייתמיהברא"שליתאוכן ,) 13הע'רסגעמ'זק"ש,ר"ןמהדורת 'ר(וברי"ף
הביאהלאוכן ,)דאותלשם,ישראלתפארתבגמ'",בעיאאיתאבהדיאכילבניםשילם
קובציםהמאפייניםהמספריםאחדוהואשאלות, 10שבגרסתםומשמעלהלכה,הטור

להלן.עי'האמוראים,מתקופת
קבציםשלהמיוחדהספרותיאופייםאתווייסקבעכן . 591עמ'לתלמודים,מבוא . 98

 . 250- 246עמ'האמוראים,שלהספרותיתהיצירהעלראהכאלה,

ריב.סי'ב"באו"ז, =ואלואלוד"הע"ב,קנחלב"ב . 99
ששאיתאש"שםווייסוכתבהשני,לפסקכתחליףהשלישיהפסקמובאביבמות . 100

באהיבם"ו(בני)ייספקהנוסח.האופן,בכלעיי"ש). , 91הע' 249עמ'היצירה,(עלהלכות"
לחברתה.תחליףמהןאחתשעושההואוהמו"מהלכות,בשבעשם
 .• 249עמ'היצירה,על . 101

ע"א.לטהירושלמי,מבואפרנקל,ר"זזהקובץעלהעירוכבר . 102
הלכות,שללאקובץ, ," ...מאב"אחרע"ב,צזיבמותעללהעירראויזהבהקשר . 103
לךמשמיעיןלאהמעשיםאלוייכל i(רש"י)לאומרן"אדםבניורגיליםהןמשלות IIאלא
האופיעלהם,משליםשבעהשםגםוהרי .)ו"ד(תוספות,המינין"לתשובתאלאמידי,

הע' , 304-303עמ'ילון,חנוךספררוזנטל,ראהזהקובץשלהמיוחדוהלשוניהספרותי
53 i '14הע' 288עמ • 

הבבליהתלמודווייס,ר"אוראהמילים. 15בערךעדאחתממלהבמימרות, . 104
 JQRקליין Redaction, p . 147 , 217קפלןר"י i43עמ' , 1937ורשההספרותית,בהתהוותן

34 . XXXVIII, p. 79, n 
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המגדירחשובמדעיתגבששכזהמרישוםבהם.המשמשיםהסגנונות

ההפרדהביצועלעצםשיסייעמדעהמימרות,סגנוןמדוקדקיותרבאופן
יוצאסטיריוטיפי.אופיהניסוחיםולרובהיותהסתם,מדבריהמימרותשל

הםהאמוראים,ניסוחיומיוןהשכבות,שתיהפרדתהאלה,דבריםששני

לקוותישבזה.זהמבקריםוגםזה,אתזההמסייעיםעשוייה,בצבתצבת
שלעתמהצעותינוכמהתחזקרב,חומרמיוןשלהסטאטיסטיתשהבחינה

השערותבפנילהןותעמודחותכות,הוכחותלהןלתתיכולנולאעתה

אתר.עלשל
יעמידהתלמודסתםמדבריבנפרדהאמוראיםניסוחישלקיבוצם
קורפוסהחכמים,,ולשוןישראלתולדותהתלמודי,המשפטשללחוקרים

מדיבוריושהרבההתלמוד,לסתםבניגודוקבלה,מסורתדברישלמהימן

בחינתאפשרויותוהעלאתדחיותבהכרחהנםוטריאשקלאהםבאשר

זוומבחינהסומך,הואמקוראיזהעללדעתהחוקרעללומר".תמציייאם

אחיד.מלהיותהבבלי"ה"תלמודרחוק

סותרותדעותאואחרינא,לישנאגירסאות,חילופיבעניןגם

במסורותוהבדליםשינוייםביןלהבחיןראויאחד,לאמוראהמיוחסות
הגמרא.סתםשלודחיותשינוייםלביןהאמוראים,ניסוחישלשונות

נוסחכשכלעצמו,הניסוחבלשוןלשינוייםכוונתיהשונות",ב"מסורות

הדברודומההמעשה.אוהמימרהשל 10Sו"אמיתית"אותנטיתצורהמיצג

אגדהבקבציבמקבילותהמופיעותאחתגדהאשלשונותלצורות

הגירסאותבשינוייעודלפנינוהמופיעיםאלה,מסורתשינויי 106שונים.

שינוייםלפעמיםביניהםישבהערות),עליהם(ציינושבכתבי-היד

יירבשלהמסורתמשינוייאיפוארחוקיםואינםמשמעות,הבדליהמהווים

שכלברור 107 •בתלמודהמובאיםהכי"מתניפלוניורבהכימתניפלוני

כמקורהחוקרלבלתשומתראויההמימרהשלהאלההצורותמןצורה

(כגוןדחויותפירוש,בתוספותכןשאיןמההאמוראים,~יסוחישלמהימן
אוהתלמוד,לסתםשייכיםהםכיעליהםמעידשסגנונםוכו', "י •

 .האמוראיםמניסוחיואינםהמאוחרות,להוספות

- 85עמ'תרצ"ט),(ורשה,ח"בהטפרותית,בהתהוותוהבבליהתלמודווייט,ראה . 105

 • 90הע'לעילועי' 86

 " The Transmission of early Rabbinic Traditions", HUCAפינקלשטין,רא"אראה . 106
115-135 . XVI (1941), pp '20 1דעמ' , 19ד 4ירושלים,ותולדותיהן,אגדותהייבימן,י-. 

 . 81עמ' ,) T(תשל"מותרביץעטיט,מ'ועי'

שינוייםהםאלוודוק, . 12-6עמ'ירושלמי,לתלמודופרושמבואלוי,ר"יראה . 10ד
שלשיבוייםואיבםאמוראים,שלתורתםעיקרשהואשייכותו,ובמקוםהמימרהבניטוח
הלומד ... "וע"ב:ע"איט Tע"עלוהעירוהתלמוד.לטתםשייכתשהיאפרשנית,טברא
אחדמרבגמראאבלטברא,מיליהני ...לעולםברכהטימןרואהאיבואחדמרבתורה
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וישמימרה,מוסרשללשמובקשרגדולימשינוייממצאנולפעמימ
גמהרי lס 8מכתבי-היד,אחדבכלאחרתבצורהבאימהמוסרימששמות

שאיןאףאליו,מימרהיחוסמכחישעצמווהחכמשישנזכרבתלמוד'
המימרהמןחלקהמוסרשמשאיןואף lס 9המימרה,ניסוחבקיוממחלוקת

לניסוח,אותוצירפנוולכןהניסוח,מןחלקנעשההוא(הציטוט),

וכדומה,ייאמר"הפתיחהללשונותהדיןוהואהסתמא,מןבהפרדתו

ולאהמוסרימרקנמצאובירושלמי(ישהציטוטמןחלקאינמשודאי
קבענובכי"י)ובמיוחדמוסרימ,כמהשלבשלשלתבבבליוכיו"בייאמר",

הואמאוחריותרהאמתשלפיאףהניסוח,שלכחלקבבבליזותיבה
 110המימרה,עיקרמעיצוב

וראשונהבראשמיועדתכאןהנקוטהשהשיטהלהעירהראוימןאולי

ויחסמוסוגיא,סוגיאשבכלהאמוראימדברינותרשפעניינילברר

התלמודסידורבדברבמעטאךנוגעתהיאהתלמוד,סתמלדברי

האמוראימ,דברישיבררוסידרראחרימ,שמחקרימספקואיןועריכתו,

הפרשנות,לעניןגמרבהתרומהיוסיפוועריכתמ,בתלמוד

שרנרתבארתירתהדפסהע"יהשכברתהבחנת

גראפיתוהבחנהשונותבאותיותשהשתמשהראשוןלי,הידועלפי

במחברתושלומ,אישר"מהיהבגמראשונותשכבותעלהעמידכדי

הביאשמ 111צרכו,"כללהתרגמהואיכולאמהתלמודאודותליידבר

נהוגיטיןזרה,עבודהמס'ריש-באגדהשנימ :לדוגמאקטעימארבעה

שלומאישר"מדימהכןפסחימ,ורישב"קריש-בהלכהנימךע"ב,
שונימספרימכשניהפירושלשונותלביןהגמראגרעיןבין,יחסאת

לשם),דק"טעי'(אבללישבי"ליפלוגדלאהיכיכיעדיף
 , 9הע'יא,טוגיאראה . 108

קנד(ב"במעולם"זהדבראמרתילאאניאמרה,אלעזרזוליה:ייאמריוחנןרביעל , 109
 I r .)ב"ע

 ) JQRעבריתולאהי*ארמיתמימרהבפתיחתייאמר"שתיבתקלייןצודקודאי . c1 1נ
) 87 . XXXVIII, p מןעבר,זמןולאתנאים),בדבריייאומר"(כמוהווהזמןשהיאברורוכן

תרוייהו,דאמריאלמוניורבפלונירבייאמר:אמוראיםשניבשםשלמימרההעובדה
קדוםלשלבשייכותוכו')והתנןת"ש,א"ל,(ובכלל:כאלההצעהשמלותיתכןזאתבכל
צורהלמימרהלשוותכדי,ובמיוחדזומטיבההתלמוד.טתםשלהטבריםשארמןיותר

המבררמחקרשייעשהעדהמימרה,לגוףאלהמליםצירפנוההפרדהבביצועשלמה,
ראהעצמו,לאמוראהפתיחהתיבתליחטרצהתםרבינןאלו.שלמקומןודאותביתר

 . 1141- 1139עמ'המשנה,לנוטחמבואועי'אחאי.רבפשיטד"התוט'ע"בבכתובות

כתב,פערעפרקאוויטשר"נוכן,מציאות).יקרזה(וטפרעמודיםט"ותרמ"ה,ווינא, . 111

שניבתוךהטגרתימאמרבתוךמאמרייובלברכות:מט'שלהביקורתיתהוצאתובפתיחת
 • 12הע'לעילועי'תרט"ט),(פטרטבורג, ,,] [כזהאריחחצאי
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מציעפסחים,ריששללדוגמאניתוחתוךיאסטרוב,מ'גם 112יחד.שצורפו

אותיותשינויע"ישונותשכבותביןמובחןבההתלמודמהדורתלהכין

 113הדפוס.

מןה"גמרא"הפרדתלבצעהצורךעלהעמידקלייןוכן,ר"ח
קלייןר"חניגשאף 114כולו.בש"סואח"כאחד,בפרקבתחלהה"סברא",

 115זו.בשיטהנשקאיזהופרקלהכיןז"ל

הסרגירתמבנה

לפנייהיתההתלמוד,סתםמדברי P.האמוראידברילהפרדתבנוסף

וסוגיא,סוגיאכלשלהפנימיהמבנהאחרלהתחקות :נוספתמשימה

גמראברעיונךהדמהוענינוסידורו.בבלבולתרגישולאבתלמודהרגילייואתה . 112
מהרש"אחידושיומתחתםהתוטפותאחדומצדרש"יפירושנדפסאחדמצדאשראחת

ותוטפותיהפירושהעםהגמראבזוזומעורבביןאחרבסדרוכתבםאחדאדםובא

שהרגלתהזוהגמראבאמתואמנםבו,תבולבלולאדרךלךלמצאתוכלהאםוחידושיה
אצלמשמשהטפריםשנימשל .)ו(עמ' " ...ותוטפותמפירושיםמעורבבתהיאכברבה

 . 42הע'לעיל,הלבני, ; PAAJR XXXVII, p . 21פלדבלום,ראהאחרים,חוקרים

הפירוששלשונותמשמעתיאורוולפיההפרדה,אפשרותעלשםרמא"שוהעמיד
נדקדקשאםכאןאעיראגב:ייובדרךהכתבעלכברהאמוראיםדברישהיובשעהנוטפו
ומההטוגיאמעיקרשהואמהלהכירנוכלותיכףמידאזשבתלמודהלשונותבסגנון

ומונח"כתובהתלמודהיהשלאהסובריםאותםעלגדולהתשובהומזה .. ,בהשנתוסף
מבואותאפשטיין,עי'הגאונים,בתקופתבעל-~ה,וגירסהכתובים,ספריםעלטו;(עמ'

פרטי-בלהתלמודסתםשלהסוגיאאיןודאיזותפיסהלפי .) 140עמ'האמוראים,לספרות
(עי'בטוגיא"ייהמשתתפיםעלומדבריםחוקרים,קצתז'דימוכפישבישיבה,חידיוןשל

והרעיונותהטברותמכלמפורטדו"ח ... " :וויינברג ; 78עמ'הבאה,כבהע'יאסטרוב
הסגנון ...הטבוראיםאוהאמוראיםשלשבישיבותיהןומתןהמשאבשעתשנאמרו
אבלקלה,עמ'ד,אש,שרידי = 196עמ'בתלמוד,מחקריםושוטף",חידבורשלהשופע
 ;האפשרויותשתישהעלה , 22עמ'התלמוד,לחקרווייט,;ועי'שם 2בהע'הסתייגותוראה
הדבריםאתוסדרוקבעווכןבסתם,שנוהמדרשבבתיותירצושהקשומה ... " :אלבק

ח"ג,הראשונים,דורותוהשוהעיי"ש,בהע', 581עמ'לתלמודים,מבואשלנו,"בתלמוד
צבי,לדודבתלמוד",הוקבעוהמדרשבביתשהקשוכמו ... "אשכנזי,ר"ב,כלשון 117עמ'
טפרותימעשההואהסתמיהדיוןרובאלאדתניא),ד"הע"בטזב"קתוט',ע"פ 1 79עמ'
ראההטוגיא,מבנהשלוהמדודהשקולהאופיאףמוליךזולמטקנההגמרא.בעלשל

אבלאדם,בנישניכעלוהתרצןהמקשןעלמדוברייבתוטפות :אורבךדבריוהשוהלהלן.
ביןוההתנצחותשישנטיונםמתוךידעווהםציורית,לשוןאלאלרובכאןאדן

שלי).הדגשה , 554עמ'התוטפות,(בעליבמציאותהתרחשהלאוהתרצןהמקשן
 • 27הע'ועי'

113 . 01 M. J astrow, "The History and the Future of the Text of the Talmud", Publications 
102 . the Gratz College I, Philadelphia, 1897, p 

ביטוי,דרכישלחיצונייםבסימניםניברותאינןאלוהוספות ... " :וויינברגרי"ןובתב
שבזומחקרעבודת ...הסוגיותנתוחע"ימתבדלותאלאזמניהם,וסדריהאומריםשמות
עמ'בתלמוד,מחקריםלדוגמא",בטוגיותדילאכולו,התלמודאתמקיפהשתהאצריכה
VI-V (. 

114 . 372 . JQR L, p.146; JSS III, p 
לר'אמורהתודתיוהערות.אנגליתירגוםמלווההטכסטע"ב.סגעדמגיעבתב-היד . 115
דוגמאותשתילרשוםהננילרשותי.כתב-הידאתשהעמידהמנוח,שלאחיוקליין,דודדב

משיטתו:
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לחברו.חלקכלשליחסו,הבלטתתוךלחלקיו,הסוגיאאתלחלקדהיינו

צורותהאפשרככלסידרתי'בותרשימ,וסוגיאסוגיאלכלהכנתיכךלשמ
שלשורהאואמוראימ,מימרותשלשורהכגוןזו,אחרזומקבילות

שמע").ייתא(סוגיותראיות

ביןהיואלה,שלההדדיהיחסובירורלמרכיביו,הסוגיאחלוקת

לצייןשהרבהרש"י,ובמיוחדהתלמוד,מפרשירבותינושלהמגמות

אומר,הוה 116וכדומה.הוא",נפשיהבאפייימילתאאוקאי"ייאמתניתין

שאףליובריחלקיה.שביןוהיחסהסוגיאלהרכבגמהראשונימשהתיחסו

ועדמראשיתההסוגיאמעשהסוקרימוחוקריו,התלמודחכמיהיומ,

ומבנסהסוגיאסדראיןהיוםהלומדימלמקצתאולמ,אחד.במבטסופה

כלמחוסרהתלמודלחמשנראהוישהלימוד,בשעתהצורךכלנהירימ

הרבהעלאחתבבתבסקירהוכשמדוברומבוך.כסבךאפילואוסדר,

לפיקל,הדברשאיןודאינלמדו),לאשעוד(אונלמדושכברסוגיות

לכלברורתרשימלהכיןאיפוא,נסיתיהתלמוד.שלהמודפסתצורתו

בולהעזרויוכלערוך,כשולחןהלומדלפניהסוגיאדברייסודרובוסוגיא,

הפרקעלובחזרההלימוד,בשעתהןלמד,לאשעודסוגיותבסקירתהן

וברייתותמשניותוכןהפירוש,לשונותאתקיצרתידלהלן(בתרשימימ

כךידיועלמצומצמימ,יותרהתרשימימשיהיוכדיבסוגיא,שהובאו

המבנה).יותריובלט

ומאורגנתמסודרתהתלמודיתשהסוגיאמראה,אלהבתרשימימעיון

קשרהקשורימשלחלקימערבוביאמלהיותמאדהיאורחוקהלהפליא,

המוגדרתמובהקת,ספרותיתיצירההיאהסוגיאאףהמימרה,כמוחלש.

האמוראימדבריביןההפרדהקבועימ.דפוסימבתוךיתרהבהקפדה

האמוראימניסוחישכןהמבנה,בבירורמסייעתהתלמודסתמלדברי

ע"ב:סאב"מן.

בפירותהמרבה-תרביתואיזהו :משנה

 ?הוארביתלאוהשתאעדדאמרינןהניכל:אטוסברא

כאןעד :רבאאמר;וכןדבריהםשלואילךמכאןתורה,שלכאןעדאבהוא"ר :גמרא
צדיקוילבשרשעיכיןי"ז)כ"ז(איוב :כ IIע ;דבריהםשלואילךמכאןתורה,של

צדיקוילבשרשעיכיןכאןעדאפילואלא,- ?לא,ותוכאןעד :סברא
רבית.אבקואילךמכאןקצוצה,רביתכאןעד :גמרא

ע"ב:סגב"מ . 2

 :אשירבאמרגמרא:
דעתאמסמךמשוםדאמרתהשתא :סברא

וא"לבשוקאאשכחיהאפי'גמרא:
דעתיה.סמכא :סברא

- 258עמ'תשל"הירושליםהבבלי,לתלמודבפירושורש"ישל,דרכופרנקלי'ר' .ןן 6

 • 565- 564עמ'התוספות,בעליוראה . 266
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לעצם 11שלה,יהמבנהאתוקובעיםהסוגיא,שלדמשמשיםעל-פי-רוב

ורחוקהודרכים,אפשרויותכמהלפעמיםישהשונים,החלקיםקביעת

מהווההסוגיאשלחלוקהכלפסוקה,הלכהמלהיותהחלוקהמלאכת

סוגיותבמספרובמיוחד,פירושים,לכמהמקוםשישאחתולאפרשנות,

השלבלפיהחלקיםאתלהבליטאפשרועיבוד,התפתחותלהןשהיו

לחלקיםהתיחסהסתמאשבעלכפיעכשיו,שלהסוגיאלפיאוהמקורי,
כדיאחד,מתרשיםיותרמסויימתלסוגיאלהכיןנטיתי(ולפעמיםהשונים
שחלוקתברור,זהמכל 118התפתחותה),שלשוניםשלביםעללעמוד

פיועלהרושם,שלהסובייקטיביתעמדתומייצגתבתרשיםהס~גיא

,רישומןהזמןשבמשךיתכןאולם,לקורא,הסוגיאאתמציגהואהשקפתו

סוגיותבניתוחשתעזורנהברורות,תבניותיקבעסוגיותהרבהשל

אחרות,

וגםשהסוגיותכךעלרומזתגמראפרקיבכמההסוגיותמבנהבדיקת
אותםבולטיםובמיוחדמספרית,הרמוניהעלבנוייםהסוגיאחלקי

 119 ,ועשרשבעשלש, :קדםמנייסודיספרותישימושששימשומספרים

שלשאלאבעיקרהאינהדפים,כמהעלהמשתרעתשסוגיאלמשל,ויש

רובפיעלחוזרראשיחלקכל 120עליהן.והדיוניםאמוראים,מימרות

אוהמשנה,מןפיסקאעפ"רשהיא 121כולה,הסוגיאשלהמוצאלנקודת
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עוסק:ייכשאתהכתב 6הע' 25ובעמ' , 5 , 3מס' , 23עמ'לא,תרביץקליין,ועי' . 117
שלנכונההבנהגמרלאחרמתחילהתובןלימורהתוכן.מןרעתךהסחסוגיאשלבצורה
קובעהתלמורסתםשלריונוומהלךבסתם,הסוגיאשלבנינהרובלפעמיםורקהצורה".

מובהקת.פרק"ייראשסוגיתשהיאלהלןאבבסוגיאהמבנה,את
לפיאחתובפירושה,הסוגיאבמבנהתפיסותשתייב,סוגיאלהלןלמשלראה . 118

ווייס,ועי'אחרת.בררךהיסוריהחומראתנפרשאםואחרתהתלמור,סתםשלהשקפתו
 . 84עמ'תרצ"ט),(ורשה,ח"בהספרותית,בהתהוותוהבבליהתלמור

 , 3 (השלמותבמספריהחזרהייררביאבישור,יצחקשלוהמעניןהחשובמאמרוראה . 119

והספרות ,) 55 1-עמ'תשלייג,א,שבע(בארהקרומה",השמיתובספרותבמקרא ) 10 , 7
שם.שציין

אושלשהעלהסוגיאאתמעמיריםשהחוקריםבאקראיראיתימקומותבבמה . 120
בתלמור:מחקריםווייס,למשל,ראה,למספר.חשיבותליחסבנראה,בלי,חלקים,שבעה

חלקיםג'עלהעירקליין .) 82עמ'ועיי"ש , 99(עמ'חלקים"שלשההראשונה"לסוגיא
נתוחיסורעלתחלקזוסוגיא ... " .) JQR XLIII, p.360, n . 46 (ע"בלה-ע"בלאבבתובות

משהר"רפרופסורלבבורהיובלספרהתלמור","לחקר(אטלס,חלקים"לשלשההענין
ד,עמ'אש,שרידי = 195עמ'בתלמוד,מחקריםוויינברג,ועי' .) 32עמ'תרצ"ה,ורשהשור,
ע"בקבח-ע"בקבזבב"בחמא"בריוסףלר'ר'אבאליהיישלח 7עלמעירקפלןר"יקלד.

) 189 . R2daction, p (. ברםע"איאחוליןרובא,בתרזילשלאוקימתות 10עלהעירשי"ר)
הגאוניםתקופתאסף,ועי' . 423עמ'מ,בתר-ביץמ"שוראה ,) 252עמ'תר"א,וחמד

שללשבעבמקבילגוזמה,שלמספרהואשתשעהרה"גע"פשהביארמ,עמ'וספרותה,
ואחדמזהתשעמקומותבהרבהשהואובפיעשר,הואשהמספרנראהובאמתמקרא,

עיי"ש.מזה,
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העמדתיהמוצאנקודת(אתקדוםאמוראשלמימרהאוברייתא,

חלקישארעםממוספרתשאינהככותרתהסוגיאבראשבתרשים
מימרותשלששלקבוצהתבואברייתאשעללמשלאו 122הסוגיא),

אמוראים,

ומסתברחז"ל,דברימקצועותבכלמאדרגילהלשלשהחלוקה

כגוןואף 123וחשיבות,שלימ,ותאומרתספרותיתביצירהלשלששחלוקה

לימודעניניבשאראו 124חכמים,דבריומדיוקממעשההלכותבלימוד

במיוחדנעיםהיהמשולששסגנוןוברורהרבה,דוגמאותועוד 125תורה,

המספרבהזכרתאףכראויהדבראתהדרשניםוהדגישוהעם,באזני

אוריאןדיהברחמנאבריךחסדאדרבעליהגלילאהההוא:יידרשיישלש"

שבתתליתאי",בירחאתליתאיביוםתליתאיידיעלתליתאילעםתליתאי
בחזרותהדיןוהוא 12באגדות,יהרבהמשולשתחלוקהומשמש 126ע"א,פח

אלבק,וראהזה,עלזהחולקיםאפילואומזה,זהעצמאייםהטוגיאחלקיולפעמים . 121
 • 572עמ'לתלמודים,מביא

 • 28עמ'בתלמוד,מחקרים;הנ"ל, 2עמ'היצירהעלווייט,ראה . 122

אלאכאןבאואיניבהקדמה),לעיל(ראהבקונגרטבהרצאתידוגמאותכמהפירטתי . 123
עי'נוטפות,דוגמאותלהרבהמקורות.מעטבתוטפתבקיצור,העניןאתלטכם

 B. Cohen ,אצלהמטפריםשמותשלבערכיםועי'שבע.שלש,ערכיםבקונקורדנציות
Index, The Legends 01 the Jews VII 

הט"ו).פ"בפטחיםתוטפתא =ע"בטד(ערוביןשעה"למדנו'באותהדבריםייושלשה . 124
פ"ב;עירוביןבשבת"וקושריןומודדיןשפוקקיןלמדנו:ייומדבריהןשבתמשנתטוףהשוה

ומ"ז.מ"ופ"בביצהועיימר"א,אלעאיר'ששמעדבריםג'מ"ו
לימודעל .)ב"עעב(יבמותירחי"בתלתאוטברהיומיבתלתאתנייהנפק ... " . 125

לג(קידושיןכהנים~'בתורתלושניתישליששלישי:יישנירביבר lשמעור'אמרהטפרא
מיניה"בעולקרייתאנפק"לוי :בשאלות ,) 697עמ'התנאים,לטפרותמבואותוראהע"א,
שאלותשלשוכו'ללוי"בשכרבניליהיישלחווכן ,)א"עקה(יבמותדבריםשלשהוכו'

 JQR XII ) 1922 (,אפשטיין,עי'שורות,בשלשהחכמיםישבובישיבתםוכן .)א"עקלט(שבת
pp.371f חבירואתישיב"לאוכןהלכות",משלשיותרבעיניןישאל"לא :היאוהלכה

העירניהבליןרש"ז ; 426עמ',צוק'וה"וה"זפ"זטנהדרין(תוטפתאתשובות"משלשיותר
התנאיםשהיודוגמאותמנהלשםראשוניםבתוטפתליברמןהגר"ש ;זותוטפתאעל

בעליבהזכרתוכןשם).שצייןתתט"וטי'החטידיםט'ועי'תשובות,שלשמשיבים
אבותחניכתוהשוהע"ב,נו(נזירתלתא"בבידמתאמרהיישמעתתאהזכירוהשמועה

שלישבמקראשליששנותיואדםישלשלעולםחניאליברתנחוםו"א"ר .)א"עפחבגיטין
קובציהעדיפוהרומאיםהיוריטטים(גםובמקבי').ע"ביט(ע"זבתלמוד"שלישבמשנה
 R. Katzoff, "Precedents in the Courts ofRoman Egypt". Zeitschrijtתקדימיםבהבאתשלש

289 . der Savigny-Stijtung jiir Rechtsgeschichte, Rom. Ab. 1972, p 
126 . One feels that the popular preacher who must have known the temper of his " 

audience, used the word threefold (Telata) almost as a magical spell to capture the attention 
) 11 . TheTriad Motir' pp. 262-265 n " 194,ך , of the people", (1. Sonne, HUCA XX 

שהיה"לאדם;במשלע"ג)נהטפ"ד,שנימעשר(ירו'מילין"תלתבחילמאיייחמית . 127
המיםואמתנאה,וצילומתוקין,פירותיושאילןומצאוצמא,ועיףרעבוהיהבמדברהולך

והשוהבאגדות,הרבהוכןזה).בטגנוןכולועיי"שע"ב,ה(תענית " ...תחתיועוברת
וחדושיםפירושיםגינצבורג,ר"ל ; 36עמ' , 1974ירושליםותולדותיהן,אגדותהיינימן"

ההגדה."עלמאודחביבהוא:ייהשלוש 183עמ'ח"ג,בירושלמי,
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 :פעמימ)ג'כל-נדרילאמירת(בקשרתמרבינושהסיקעד 128חגיגיות,

עמ'שלזינגר,מהדו'הישר,(ספרמשולשין"חכ~י'דברירוביישכן
רך).

שמעינהותלתתלת:ייתנאבגמראהעירוכברהתנאימ,לסגנוןבקשר

מתוךלקטעבנוגעגינצבורגר"לוכתב .)א"עו(קידושיןוגרסינהו"

כךשהזה,הדברעלדוגמאותג'מובאימובהקטע ... " :הקדמון"ייילמדנו

להבנתפתחפותחהואזה(כללההלכהושלההגדהשלדרכההוא

שבכמהלהעירויש 129 .)" •••עליועמדולאהכללימובעליהמשנה,

אצלבמיוחדורגיל 130 •מעיקרויישלש"אלאאינושלפנינוייארבע"מקומות

דברמשולשתשחלוקהבכך,תימהאיפואאין 131תלת".ייש"מהאמוראימ

הבבלי.בסוגיותהיאמצוי

שלשהשללסוגיותדוגמאותכמהימצאדלהלןבתרשימימהסוקר

מהןהמשנה,עלמימרותמהןהוא,כךפרקנושלבנינורובובאמתחלקימ,

שבדיקתובודאיאחד.בעניןהלכותומהןקדומ,אמוראדבריעלמימרות

הנקובימבאמוראימרקולאיותר.תגלהאחרימומסכתותפרקימ

בצורהרגילההסתמיתהסוגיאגמאלאאמורימ,הדברימבשמותיהמ

היאהאחרונהוההצעה , ..אלא ..ואי ...אילימא :כגוןמשולשת,
משולשימ,המאףהסוגיאשחלקיגמישוכן, 132והמתקבלת.הנכונה

תאלתהנעלחלוץהנעלחלוץבתרהענינאקמןיתבידהוויוכלדייניואנחנא ... " . 128
ועי' ; 8עמ'לויןרב"ממהדו'מתיבותבט'ועי'חליצה",ב"גטפי"ב,יבמות(רי"ף,זימני"
שפיא).לאד"ה 152 ; 151 150-עמ'ח"ו,כפשוטה,תוטפתאליברמן,הגר"שמ"שהיטב
משפטיבטכטמשולשתחזרהפעמים.ג'ד"השם,רע"בובפי'מ"ג,-מ"אפ"גשקליםועי'

 G.R. Driver & J.C. Miles, The Assyrian Laws, Oxford 1935, tab.B ,השוההיא,יומיועתיקת
. 1 . par. 6, pp. 428-431, 315; n 'לחישות.לגבי , 60הע'ילון,חנוךטפררוזנטל,ועי

העמידנידימיטרובטקי.פרופ'שלי.ההדגשהעיי"ש , 24עמ'א,,טפרשעכטערגנזי . 129
ביודעין,שלאאוביודעיןעצמו,גינצבורגשר"ללצייןהנניבעלמא,כמילתאדבריו.על

וחדושיםלפירושיםכבמבואמשולש,בטגנוןהואבלשונווכתבזה,מדברהושפע
 ;כו)(עמ'מהן"שלושעלבקצורכאןלרמוז;ייודייז)(עמ'דברים"שלשה;ייעלבירושלמי
ג'עלמלהעירנמנע"לא ;כז)(עמ'שלשה"הםשבהםוהיותרמטוכנים '"יימכשולים
קיא.קח,פג,פא,טג,עמ'וכיו"ב ;לו)(עמ'אלה"מקומות

מצוות",ארבעישראלשלבידםהיהלאייוכיעלליברמןהגר"שמו"רמ"שעי' . 130
פרופ'מ"ש;וכןרכח)-רכזעמ'תרצ"ט,ד,טינייניי",(ייחזנותיישלש"הואשמעיקרו
 . 557עמ'תשלייד,גן,רמתילון,לחנוךזיכרוןבטפרליברמן

בשםעוקבאיימרבירושלמיוכןואילך. 740עמ'כד,כרךהתלמוד,לשוןאוצרראה . 131
גוטלהיותמתקרבייתלת"המונחטה"ח),פ"גע"ב,טד(קידושיןת"לתאמרשמואל

להלן.שמעתא"יישבהשוהטפרותי,
(ב"רמצאה"ובשלישימצאה,ולאובשינימצאה,ולאהראשון:ייוכברלדברוטימן . 132
ועודשם, 43והע' 428עמ'מבתרביץמ"שוראה .) 373עמ'טהעאדאר-אלבקל"ט,פ'

אוטברותקודםמביאהשהגמראעלתמיהותהרבהלהטירבכדיבזהוישהרבה.כיו"ב
וויינברג,ורי"יא,טוגיאלהלןעי'הנכון,אתבשלישיתרקקוובעתנידחים,תירוצים
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מצטרףזהמסוגנןאופישילושים.בתוךשילו,שיםהואהסוגיאומבנה

ספרותיתכיצירההתלמודסתםדיבורינתפסיםלפיהןאחרות,לתכונות

 133 .) 112הע'לעיל(ראהמחושבת

ודומני 134אחר.במקוםהדיבוראתהרחבתילשבעהחלוקהעל

סוגשלשםאחדים,במקומותבתלמודהמופי,עשמעתא",'יישבשהביטוי

קובץעלהעמדנוהחמישיתבסוגיאלהלןמקרי.תיאורולאהוא,ספרותי

יחידהסוגיאשאותהלהוכיחסניףלהיותיכולזהודברראיות,שבעשל

נוספות.צורפועליהןמקוריותראיותשלהרכבולאהיא,שלמה

שבתרשימיםהטכסטיטיבירפיסים/בכתבי-ירהשימיש

עלהעולהדפוס)או(כ"ינוסחלבחורהיאביותרהטונהשהדרךיתכן
לכהמכילתרשיםלסדרפיוועללשונו,וקיצורבדיוקוהנוסחיםשאר

כאן 135בהערות.גירסאותשינויימבחרולצייןשבסוגיא,הגמראדברי

בתוךכשעומדותלהשמיטןואףשבסוגיא,הפירושלשונותלקצרהחלטנו

כדיהמודפסתלגמראתרשיםכללהשוותהמעיין(עלהמימרהגבולות

הלשוןשאריכותובכדיהסוגיא,מבנההבלטתלמעןהקיצור)טיב'לברר

משניותבהבאותקיצרנוכן 136זו.בהבלטהתפגעולאתטשטשלא

בלבד.הקריאהעללהקלקיצוראלאזהואיןוברייתות,

הרשינו,הגמרא,נוסחשלשלםטכסטאיפואבתרשימיםואיןהיות

לומשמשפיזרודפוס(כשנוסחבמקצתאקלקטיטכסטלעשותםלעצמנו
טכסטשלוהבעיותהמגרעותמסויים).לנוסחהעדפהכשאיןיסוד

דפוסאוכתב-ידכל,שהריממנולהמנעגםאיןאולם 13ידועות.יאקלקטי

ונמצאע"ב.טזעלחוליןואי',קלדעמ'ד,אש,שרידיואי'= 194עמ'בתלמוד,מחקרים
וטבעיתכלליתשתופעהאומרהוה-ריתיאכטפרות-וזרהרחוקהבטפרותאףכזה
 When explanation of phenomenon is asked, three explanations are offered, of which the :היא

last is always the true one (S. Thompson, Motij - Index o! Folk Literature V, p. 552, n. Z 
.) 64 

 L. Jacobs, Studies in Talmudic Logic andעי'הבבליבטוגיות contrivanceעל . 133
91 , 77 . Methodology, London 1961, p. 127 n. 1; pp 

י'עי'בית-שאן,מעמקהלכתיתבכתובתשבעשלקובץעלדבר.בפתחלעילראה . 134
ב.ח,נגעיםתוטפ'ועי' . 346והע'-136 135עמ'(תשלייד),מגתרביץזוטמן,

דוקני.כ"יהואכי"הפירנצה.כ"יעלהמבורגכ"ילהעדיףכעתדעתיב"מ,מט'לגבי . 135
ודומותקצרותשגרטותיומראהמדוקדקתהשוואהמתוקן,כ"יפירושושלפעמיםואף

האשכנזיהנוטחהמאפיינותותכונותהוטפותכוללותשכי"פבשעהטובים,גניזהלקטעי
כי"מ.ובמיוחדהמאוחרים,שבכי"י

התלמודטתםדבוריהיושכןלומ,רכוונתנוואיןהוא,בעלמאלנוחיותזהקיצור . 136
כתחילה.מקוצרים

- Sous quelle forme une 6dition critique du Talmud estאפטוביצרר"אראה . 137 elle " 
possible et admissible?", REJ XCI (1931) pp.205 ff; A. Marx, "Pereferkowitsch;s Edition 

279-285 . of Berakot", JQR NS 1 (1910-11), p 
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עמהבבותשלהמבורגבכתב-ידלעייןדי ;אקלקטיטכסטכברהינו

טכסטאיזהלהביןכדישונימ,ומזמנימשונותמידיימהגליוןהערות

גמהיהכךהסתמומןבפנימ,הגליונותעמזהכ"ימהעתקתיוולדאקלקטי

נוסחהעברותכברהכוללימהנוסחימ,רובשלדינמשכךמסתבראביו.

שינויימוכמהכמהישהראשונימהדפוסימבין(אףמקורותמהרבה

ייטיפוסלגביליברמןהגר"שדבריועי'שונימ),מכתבי-ידבהגהותשיסודמ

לצרכנו,יג).-יבעמ'ד,ראשונימ(תוספתהתוספתאבכי"ימעורב"

נותןאקלקטיטכסטאימוץהגמרא,נוסחהוצאתולאבסוגיותעיוןשהוא

להבליטוכןמוגהות,אומשובשותהנראותגירסאותלדחותהאפשרות

עברית(כגוןמקוריותהנראותאועליהן,הדעתאתלתתשישגירסאות

כמעשההארמיתאתלתפוסכשניתןאמוראימבמימרתארמיתבמקוז;נ

לישנאכשינוינראהשהשינויהמקומותבמעטמעתיק).שלקלסיגנון

טו).וסוגיאהרביעית,בראיהד"הה,סוגיא 'ר(בנפרדמסו.רתבכלטיפלתי

ציינתיהדפוסימ,לנוסחבניגודבתרשימימשיסדתיוגירסהגירסהכלעל

המיוסדהתרשימימ,לשוןביתרהנוסחימ.שארכלגירסותואתמקורואת

וכןמסויימימ,קיצורימשהשלמתיאלאפיזרו,(ובעיקרהדפוסגירסתעל

רקציינתיהמאוחרימ),הדפוסימע"פדין,ביתבמקומב"דכגוןקיצרתי,

הדפוס),מגירסת(השונותכתבי-הידלגירסותמסויימימבמקומות

בהבאתלהבליטשרציתימיוחדתצורהאומיוחדעניןלאיזהבהתאמ

שינוי.אותו

ובדפוסימ 138בכתבי-יד,ליהידועימהנוסחימבכלהשתמשתי

וווואטיקןכ"יכי"מ); =(ו 343משנת 95מינכןכ"ידהיינו:הראשונימ,

ותוספותרש"יעמ , 594לניןמוסקבה,כ"י 139 ; )ו"יכ=(ו 38ומשנת

בפנימגמראו, 69ומשנת , 248אופנהיימר , 367אוקספורדכ"יכי"ל); =(

ו 4ומינכןכ"י ;כי"א) =(מסביבוהמרדכי(קצר)תוס'רש"י,ופירוש

גניזה,;קטעהט"ו)למאהבהשערהמייחסובקטלוגשטיינ'כימ"ב, = (

(שכפול), A.I. Katsh, Ginzeh Russiah, New York , 1958 9וו . 9ו 3אנטונין

לוחותתשל"ו,ירושלימכץ,א"ישלבבליתלמודגנזיבתוך[וכעת 200מס'

פיזארודפוסכיגנ"מ). = (ואילך * 3הע'יגמסוגיא 140 ,]אקפא,קפ,קעט,

הרפוס.מתוךכבראהשהועתק , 23פרמא '''כמחוץ . 138

 • 14עמ'לכ"כ,רק"סעי' . 139

הסכחשכעמ'וה"תיקוביס"הס,בכוביסקעט-קפאשכלוחותהגמ'רפיציוני . 140

כטעות.
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ד'אויינדפס"בציון 141 .)ו"ד=(רפ"בויניציאדפוס ; )פ"ד=(רס"ט

הגירסאותאתווילנא.בדפוסוהןפיזרובד'הןשכ"ההכוונה(=דפוסים),

וכיגנ"מ,מכימ"בחוץוהדפוסים,כתבי-הידצילומיע"פרשמתי

שובבדקתי(כןהשלםהישראליהתלמודמכוןברשימותשהשתמשתי
ציינתיוגמשערכתי,כתבי-הידשארשינוייאתהמכוןרשימותע"פ

עיינתיגמ 142רישומם).ע"פשבבודליאנה,עותקד"פ,גליוןעללהגהות

האקדמיהע"יאשרהמשנהמפעלשלהגניזהוקטעיכתבי-הידברשימת

כן =(ש"כ"ה"שבתרשימגירסהעלכשציינתי 143למדעימ.הישראלית

ובשארבאות,אותכ"הראשוןהנזכרשבכ"יהכוונהכתבי-יד,בכמההוא)

שהוזכר.האחרוןכתב-הידעלמוסבייושמ"בערך.כ"הכתבי-יד

כי"א :לפניהיובכתבי-יד.רש"יפירושנוסחבדקתיאחדיםבמקומות

 144.57אנג'ליקהרומאכ"י ;כי"פ) =( 323פאריזכ"י ;הנ"לכי"ל ;הנ"ל

 = Rab . 692לרבנימהמדרששבביתכתבי-ידשניבדקתיהרי"ףלהלכות

 Rab . 695 ;כי"ס)כאן(קיצורוהפקסימליתבמהדורתירבתי"הלכותייספר

 .) 695כי"ס(קיצורו

ברלטרתבארתירתהודפסוהסוגיא,שלדהמהווימהאמוראים,ניסוחי

רגילות).באותיותהודפסוהתלמודסתםבדבריהמצוטטותמימרות(אבל

ביתאתליברמן.הגר"שלמהדורתמכוונימלתוספתאהעמודימציוני

 .דיקמןמהדורתלפיציינתיהמאיריר"משלהבחירה

קודמ,וסידורמבנהבענינילעסוקנהגתיתרשים,כלשלאחרבדיונים

התוכן.שלבבעיותואח"כ

אבלד"פ,ע"פהודפטשד"וברוראלה.דפוטיםשניביןמענייניםשינוייםכמהיש . 141
ביבטוגיאהמחלוקת"ייו'ככמובלתי-מוכרחותבהחלטחלקןמכתבי-יד,הגהותבתוטפת

ההצעהמלתאו ,) 23הע'יד,(טוגיאייאמרי"הפיטוקמלתכהשמטת;ובהשמטות, ) 6הע'
משארבשינוייםבד"פהפירושלשונותבאיםטוטוגיאבתחילת .) 1הע'יג(טוגיאייאלא"

כתבי-היד.כנוטחבמקומםנדפטובד"ואחר,לשוןלהיותהמתקרביםשינוייםהנוטחים,
תיקוןנטיונותשלשורהאחריהגררהבד"פשטעותישטוגיא.שבאותה 21בהע'עי'וכן

 . 21,20הע'יב,טוגיאראהמוצלחים,בלתי

בארכיוןלהשתמשהאדיבהרשותועלהמכוןמנהלהוטנר,יהושעלהרבטיבותא . 142
עזרתו.עלרוטמןאפריםולהרבהמכון,של
המפעל.ראשזוטמן,יעקבלפרופ'מודההנני . 143
להוציאבקרובעומד(הואלרשותיכה"יצילוםשהעמידקופפר,א'למרתודתי . 144

טד).-טדפיםיבמות,למט'הריב"ןפירושבטפרו,מכה"יחלקיםלאור
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ע"א)פח-ע"ב(פזנאמןאחדעד :הראשרנההסרגיא

מהימן!אחדעדאלמא ...מדקתני

מהימןאחדעדאלמא ...הוחזקונמיותנן

מהימןאחדעדאלמא ...חלבאכלתאומראחדעדנמיותנן

נאמןאחדעדש"מ ...הודעאודתניא :לןמ~אמדאורייתאא.

דקתניתדע ...שתיקדקאמשוםדלמאדמהימן,משוםוממאי-

 ...טיפא
שומןשלטפקחלבשלטפקאהתיכהדהוהמידיהיא,טבראאלאב.

דמהימן .. "אחדעדואתא

דלא ...חלבדודאילחתיכהאלאדמיאלאהא ...דמימי-

דכיכיוןהכאמהימני,לאמאהביאתואפייהתםדמימ~מהימן.

הקדשאטבלדהוהמידיליהימניי,נמיחדמהימני,ביתריאתו

וקונמות

 ...דמיהיכיטבלהאי )ר(
 . ..נמיהקדש ) 2 (
 . ..נמיקונמות ) 3 (

עליההקלתבסיפהעליהשהחמרתחומרמתיךזירא Iראמר 2אלאג.
 3בתחלתה

ליקילולאליחמיר 4ולא-

רבנן.בהאקילועיגונא sמשום

:נאמן.בר"ח .ר

ליתאבר'הריטב"א.ובחרושייוטףבנמקיוב~'הבימ"ב,בי"א,בי"ל,בי"מ,בבי"ו,ב"ה . 2
ייאלא".תיבת

:בתחלה.בר"פובי"מ.בימ"בבי"א, ,בי"לבכי"ו.כ"ה .-3
:לא.בר"פ jוכימ"בכי"מ,כי"ו,כי"א,בכי"ל,כ"ה . 4
ברשב"אמשום"ייאלאוכ"ה . 320עמ'מאירי,וראהמשום,:אלאוכי"לכימ"בבכי"מ . 5

(עמ'אחר":ייוהכלומטיים[רגרטי]",ייאיתבשםההרמןאברהםר'ובפירושיוטף,ובנמקי
כתבקולוןר"יאולם . 59טי'צבי,לרורטפראשכנזי,בצלאללר'התלמורכלליוהשוהרי).

נפקאמהלרעתוועיי"שהראשון,לב,שרשמהרי"ק,(שו"תאלא"גרטלאטפר'ייבשום
ברבר).מינה
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עדשללנאמנותומקורהמחפשתלן",יימנאסוגייתהינהסוגייתנו

שלשפיעלקביעה,באההסוגייא,לגוףכפתיחהשבמשנתנו.אחד

שמתאישלאשתבעדותבעניננו(שתיםנאמןאמנםאחדשעדהבאות,

חטאת).קרבןחיובבעניןוהשלישיתטז,ז,ולהלןכאןמשנתנווהןבעלה,
 .דברבפתחעי'למשנתנו,הגמראפירושעל

היאוהאחרונהלן",יימנאלשאלהתשובותשלשמביאההגמרא

 :ההלכהשלהעיקרייםהמקורותאתמשקפותהתשובותשמתקבלת.
 6חכמים".ו"תקנתסברא,הכתוב),מדרשידי(עלדאורייתא

סופה,לקראתזירא,רבישללמאמרועדסתמיתכולהזוס.וגייא

שמימרתוברורדרכנולפיכרונולוגיתמבחינהאולםמשנתנו.עלהמוסב

נוסףהסתמיהחלקוכלהסוגייא,שלהראשוןהיסודהיתהזיראר'של

בהאשרהנוכחית,הסוגייאנוצרהכךידיעלוהצעה.כהקדמהכךאחר

שבתחילתלן"יימנאשאלתעלעוניםהםכאילוזיראר'דברינראים

הןדבותואמנם,התלמוד.סתםשלהדיוןאתממשיכיםוכאילוהסוגייא,

לדבריארוכה,אוקצרהפתיחה,בהן,שהוקדמהבשלנוכיוצאהסוגייות

הגמראדבריעלהאמוראעונהלבסוףכאילוהרושםונוצרהאמוראים,

במבוא).(ועי'

ר'שללמימרתומאוחרתשהיאווייס,ר"אשיערכברסוגייתנו,לגבי

ההערהלפניםהיתהזירא]ר'[מימרתשהיאביותרש"הקרובוכתבזירא,י

שהוקדמההסוגיא 8סע"א".פ"חשםרבלפנימשנתנוע"יהיחידה

ובלשונותמחושבבסגנוןומשוכללתהיא,ארוכהזויחידה"לייהערה

לומררחוקלא .)בבפיסקה(בעיקרמאוזנתבהקבלהעצמםעלהחוזרים

הימנוהומת,אומראחרערע"ב:כבכתובותהשוהשבכאן,חכמים"ייתקנתבענין . 6

מקורותעללהלן.וראה , 320עמ'מאיריר"י;בשםמתורר"התוס'ועייןתרי,כבירבנן
תשלייג.ירושלים,כררשני,העברי,המשפטאלון,מ'ראהההלכההתהוות

סבורווייס . 40- 34עמ'תשכ"ב,ניו·יארק,האמוראים,שלהספרותיתהיצירהעל.ד
החלקשבהןסוגיותאמנםייישכיוסוגיא,סוגיאלכלמיוחרותהוכחותצריוזהשרבר

זו,הנחהאולם .) 33(עמ'אחריו"הבאהאמוראלפניכנראהבברהיההסתמיהראשון
עי'שהובאו,ההוכחותשלרובןרובלגביביותרמפוקפקתחוקרים,כמהאצלהמשמשת

מןמאוחריםהסתמאשרבריהנירונהבסוגיאווייסשלקביעתושם. 42והע'במבוא
 :ומושגיםסברותבענינייסוריתהבחנהלהוסיףישסגנון.בבחניבעיקרתלויההמימרה,

שניפיעלשנישאתשהכוונהברשות"שלאיינישאתהמשנהנתפרשההסתמאברברי
השניההסוגיאלהלן,(ראהכללהאמוראיםברברימשמשאיננוזהרחוקפירושערים.

זירא.ר'שלזמנוערזוסברהלהקריםאיפואגרולורוחקוהשביעית),
 • 40עמ'היצירה,על . 8
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בפיתוחלהדרנהגופרקיםבראשיודוקאבזה,גורםהמקוםשגם

 9ההקדמה.

ווייטוצייןלהם,הקודםעםנוחהבדרךמשתלביםאינםזיראר'דברי

חוטר II.10לןיימנאלשאלתכתשובהבפשטותמובנתזירארימימרתשאין

מהלגלותשטרחובמההראשונים,בדברימהדהדעודשבדברהבהירות

דוקאזהדיןתשובתושלפישפירשוישזירא.רישלתשובתובעצםהיא

טעםבעניןשובוחלקו 12חכמימ,מתקנתשהואשפירשוויש 11 !דאורייתא

זו,לקולאהמקורלזהותבאזיראר'היהאילוואמנמ 13וביטוטה.התקנה

דבריושמתפרשימכפיחכמימ,תקנתאוטברא,אודאורייתא,היאאמ

תשובתושתהאבצורהדבריואתמנטחבודאי,היההנוכחיבהקשרמ

לאזירא,ר'לדבריבהקדמתושהאריךהגמרא,בעלומפורשת.ברורה

בפשטותמימרתושתיחשבבאופןאותמניטחולאדבריו,בגוףשינה

מקומות,בהרבההתלמודבעלדרך(וכןשנשאלהלשאלהכתשובה

ומטתבר 14 .)!טתומהה"תשובהייאתומשאירה"שאלהיי,אתשמפתח

גמחכמימיי,יימתקנתהיאשהקולאהתשובהזיראר'בדברילראותשרצה

והראשונימהפשוטה,השיטהבאמתזוהימפורשות.כןשיטבירבלי

שלהןמסכתות,שבראשיהפתיחהלסוגיותדומותהפרקיםשבראשיסוגיותכמה . 9
אשירבהינןמסכתותלראשיכדומותווייסשצייןהסוגיותשרובדוקמיוחד.אופי

- 16עמיתשיייג,ירושליםהסבוראים,של(היצירהיםרקפ 1S , מחד).דייה 17עמיועייייש
"אעתיקאלה,ווייסדבריעלשבותבסט,עמיוספרותה,הסבוראיםתקרפתאפרתי,ועיי

 :קולעתהיאלעניננואבלפרפרזה,מוסראלאזאת,ערשהראינוהואיי,דבריואתאיפוא
עצמהיי.המסכתבתוךשוניםפרקיםבראשיגםכאלהסוגיותישייברם
בעלמאשאלותזוייסוגיאהרמביין:העמידכברשבסגייתנוהמיוחדהאופיעל
דמי).מידייה(בחידושיו,ויינינה

עייייש.שאלת,דייה , 39עמיהיצירה,על . 10
שציילמשמעיוסףנמקי(ומןמתוךדייההריטבייאחידושיוראהיוסף,בנמקיראייה . 11

כך,(ופירשומשוםדייהישניםתוספותוראהייהרייםיי),במקוםייהראייהיישםבריטבייא

תשובהבסוגיאאין!כלומר,תורהדיןעקרואיךחכמים,תקנתזוהיתהשאילומשום
 .לן).מנאלשאלתברורה

תוסיעייבצגדף!וראהמותרתזאתכגוןהתורהמןדברשעקירתוסובר ,) 6(העירייי . 12

בדפוסיםשמחקוכפי"לאיי,תיבתשםלמחוק(וטעותוהאידייהעייבמגונזיראחד,עדדייה
החדשים).

וראההקלת;(דייהדבדקהשפירייעדמינסבא"לאסברתעלהדבראתסומךרשייי . 13
תוסיוראהשם,האמוראיםלשיטתמעיקרודחויטעםשזהועשרה,האחתהסוגיאלהלן
שהדברייאחרוכויחומרומתוךעיגונא,משוםהקילוהמאירי;לפיאחדעדרדייההנייל
שתישם).וראביידגירושין,הלכותסוףרמביים,ועייעייייש, , 320(עמילהתברריימצוי

המקוםלכאורהכאן,אבלובמקבילות,עייבצגיאבסוגיאלהלןנאמרוהאלההסברות
שהטעםרעייבקמהשבתבמסיפייורשיייכלל.מפורשהדבראיןהשאלה,שלהעיקרי
הרידייהברשיייעייבפייחלהלןלנרבערוךמיישורי !מיניהיילקדושיןרבנןייאפקועימשום
כאן·

 • 436עמי(תשלייא),מבתרביץמיישוראה . 14
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קושיאבגללאלאכןעשולאיידאורייתא",היא'שהקולאשפירשו
להס.שהוקשתה

לדיןמקורלתתנטיונותשניאיפואזיראר'שללמימרתוהוקדמו
ברייתאהינוהראשוןהנטיוןמטברא.-ב 15 ;מדאורייתא-א :המשנה

הדוגמאשלענין,באותוכלומרחטאת,חיובבדין,כח)דלויק'(=סיפרא
כריתות,(=משנתוכו'חלב"אכלתאומראחד:ייעדשבפתיח'ההאחרונה

בטוגייתגס,באהכאןממנהשדייקמהעסזו,ברייתאקל).בשינויא,ג,

כן · 16משנה.אותההמנמקתע"א)יב-ע"ביא(דףכריתותבמט'הגמרא

בעלהשהלךייהאשהביבמותמשנתנושסדאמרי"ב"איכאמובאת
לווייאמרשסכריתותלמשנתכהקבלהלה,"ואמרוובאוהיסלמדינת
 ; lאחד.יעדעלמוטברביס,בלשוןייאמרו",שבשתיהןלומרחלב",אכלת

נוחיסבלשונה,הגמראשדייקההדיוקעסזושברייתאווייט,והעיר
מנלןייומדאורייתאהשאלהעלבפשטותועוניסבכריתות,הסוטוביס
כיייוקתניכטיוס:הדיוקשס,מטקנתבאהזהעלחייב".ליהמכחישדלא

הראשוןלדיוקבנוטףבטוגייתנוואילומינה".שמעמהימן,מכחישןאין
 l8נדחה.מידשהואנאמן",אחדעדייש"משנידיוקבא

התלמוד,לשוןאוצר(ראהבבבליכללשכיחהאינהלן",מנאיימדאורייתאהלשון . 15
תיבתהסבשםבקונקורדנציאהצרוף.לאי-הבנתגרמהזונדירות .) 310- 309עמ'א,כרך

ספררי~נא,וכןמדאורייתא",מהימןאחדעדייאלמאשלפניהעליימדאורייתא"
ייומדאורייתא :ע"ביאמכריתותשיוצא,כפינכוןאינוזהפיסוק.אולםועמ'העגונות,

וכןאחר".עדדמהימןמנלן:יימדאורייתאע"אבמסוטהוכןחייב",ליד~מכחישדלאמנלן
האד"הרשב"אחידושידמי,מיד"הרמב"ןחידושיעייןהראשונים,מדברימוכרח

בנמק"יהמתחילדבורהואוכן ,)"ןלמנאמדאוריתאבה(יישאלו 320עמ'ומאיריאישתוק,
מנ"ל."ייבכסףע"בגבקידושיןהגאונים.בלשוןהצירוףומשמשלן."מנאיימדאורייתא-

ועי' .) 271עמ';ברלין 161עמ'(ורשה,מנלן"תאריידאומ:ייבכסףגדולותבהלכותואילו
 . 48והע' 38עמ'היצירה,עלווייס,

 • 15הע'ראהמנלן",יימדאורייתאהלשוןנמצאתשםואף . 16

בחד",דאפילויידקיי"לככריתותשהלשון , 37בעמ'היצירה,עלווייס,דבריוראה . 17
לכךסמךאח"כ.ההוכחהונוספהרווחת,שיטהשלהנחהלשוןפסוק,סוףפעםהיתה

ביבמהאחדעדששתמרבמיניה:ייבעוע"בצגביבמותנמצארווחתלשיטהשהכוונה
השיטהשלפיאלאהראייהואין ," ...להאמרותניתוהששתרבלהואמר ...מהו

הסוגיאלהלןראהייפירוש",היאשםהלשון(ואריכותאחדאפילומשמעייאמרו"הרווחת
בעלוכתבנאמן,אחדשעדפשוטכדברנחמןרבאומרע"אצבבדףוכןעשרה).האחת

ע"אפחבדףרבלשיטתכמובןצריך).(ד"הפרקין"דכוליריחטאוהואאחדייבעדהמאור:
מ"ד,פט"וור'שם,משהפניור'ע"איאסה"ה,פ"יירושלמיהשוהאחד,עד =ייאמרו"
 ,שלאמשנתנוזו"לשיטהשם 47בהע'ווייסמ"שאולםמ"ה.פ"חמ"א,פ"ועדויות
כלל.מוכרחאינו ," ...בב"ד

 . 38עמ'היצירה,על . 18
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הואהדברימשלהעיקרישהמקומהמטקנה,מתבקשתמכאןכבר

דעתוהונחהלאבזואףאולמליבמות.הגמראבעלוהעבירמבכריתות,

וקלושה,רחוקהכהחלב"מ"אכלתהראייהעצמהרי-ווייטשל

הנאשמשתיקתבגללדוקאהואהטעמשבחלבבצדה,מזומנתוהפירכה

מאייימע~קראזו?ייראייה"להביאהגמראבעלדעתעלכללעלהאיך-

אינווהואה.נאשמבפניהמעידאחדעדדבריקבלתעניןמהטו"טקטבר,

אשתואתלהתירכדיאדםמיתתעלהמעידע"אדברילקבלתמכחישו

אחדעדוטתמשותקוהלהע"א :שבט"דהקושיאתלפרנטאין ...לאחר

 19 !מחתינהו"מחיתאבחדא

ועגלהבטוטהגמהריאחרת,קושיאלהוטיףישווייטשלקושיתועל

וכן .)ב"עומזע"בלאע"א,בטוטה 'ר(מדאורייתאנאמןאחדעדערופה

אחד,עדתורההאמינהמקומותייבשני :עדותבהל'הרמב"מכותב

וכן ...תערףשלאערופהובעגלהמרימ,מיתשתהשלאבטוטה

לגמראלההיהוא"כ 20בעלה".שמתלהשיעידאשהבעדותסדבריהן

אחד,עדשנאמןשישאישות)מהלכותהיא(שאףמטוטהראייהלהביא

דחייה,ישמטוטהלראייהאמ.ואףלנידוןדומימשאינמחטאתמדיניולא

משמ,להביאהיהוראויהוא,ממשועדותלנידון,הדיןדומהמקוממכל

 !לדחותהואז

לתמיהותהתשובהנמצאתהטפרותיואופיההטוגיאשבמבנהדומה

ו-באוחלקימזירא,ר'דברירקלמשנתנונאמרושבתחלהמאחרהאלה.

טברותעלמיוטדימאלהטעמימשיהיוההכרחמןהריאח"כ,להמנוטפו

מצאביבמותהגמרא!בעללבואסופההאמיתיתהתשובהשהרידחויות,

המוכןמןדוגמאיבמות,משנתעמאחדבהקשרוכברכריתות,בטוגיית

שאינויוצאשמהמשנהמןשכברואףחטאת.בחיובאחדעדלנאמנות
הריאיש,באשתאחדעדלעדותדומהאינווממילאשותק,כשהלהאלא

אחדעדדיןללמודיוןטנבלשון,קלשינויהכנטתע"ימשמ,להביאנוח

בצידו.ומזומנתמוכנהכברשדחייתונטיוןמפטוק,

ע"אשעדותבאןאמינא"ב"הוהבללדעתםהונחהלאהראשוניםאף . 39- 38עמ' . 19
דהאלייינראה :בתבוהרשב"א .מבללד"התוס'היטבעי'מדאורייתא.תהיהבאשה
מדאוריית'לאוע"ב ...קאי ...באהדתיןתנימאואללןמנאמדאוריית'דאמרי'

אולם iאישתוקהא(ד"הלב"ע"תורהדבראינהאשהלגבידמהימןע"אודאי ...הוא
מדינארבההאשהפרקברישלהבאיןהיו:מתחלהבפשטותפירשהרשב"אבשו"ת

עדותבעניןוראה . 320עמ'מאיריוראהקסב),אלףסי'ח"אלהו",ודחי ...דאורייתא
שבבספרהכהןומהראי"לנב,-נאעמ'העגונות,בספרכהנאשהביאמהמדרבנןאשה

שם,שצייןובמהז,שמעתאשמעתתא,

ה"ב.פ"ה . 20
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שלמימרתולפניהמצורףומתןמשאשלכלליתתכונהזוהיואכן,
כלשוןהמטקנהשתהיהבכדינדחה,להיותטופוומתןמשאאותואמורא,

להביאהואדתלמודאייאורחיה :פרץרבינולשוןהואוכןהאמורא,
 21לדחות",שישראיהתחלה

ע"א,ג-ע"בבגיטיןבמט'מקבילהישמטברא"ייאלאהשנילנטיון

תרי"ליבעי :שבנידונימההבדלימאלאהדמיון,לאמובלט,ששמאלא

דאמרינןאימרבאיטורין,נאמןא',עד , ,נחתמ]ובפנינכתבבפני[לומר

דלאשומן,שלטפקחלבשלטפקחתיכהכגוןבאיטוריןנאמןאחדעד
דברהויאישדאשתאיטוראאיתחזקהכאאבלאיטורא,איתחזק

בגיטיןהגמראשדברימטתבר ,"'במפחותשבערוהדברואיןשבערוה,

מקורהגמראבעלמצאכאןגמהראשון,בנטיוןכמו 22ליבמות,המקורהיו

הדיחויהמוכןמןניתנימבצידואשראיטורין)כל(דיןאחדעדלנאמנות

טעממהווהטפקבחתיכתהדיוןבגיטיןאישות,דינילביןבינווהחילוק

הדבראתהגמראבעלהפךהאיסורין,לשאראישאשתלהשוותשלא

לשוןאתא,בנסיוןכדרכומעיקרה,המופרכתאמינא"ייהוהממנוועשה

התיקוןוגמושקולות,מדודותסברותובנההרחיבבגיטיןהגמרא

וקונמותהקדשטבל-זולסבראלעשותהגמראבעלשביקשוההרחבה

(נדרימבתלמודאחרימבמקומותהנמצאיממסממנימהמאףבנויימ-

הביאמלאוכן ,)!ביניהמקשרשאיןאףמקומ,בקירוב-ע"בלוע"א,לה

הדיון,אתמרחיבהואפיהמועלסומך,הואשעליהמברוראבלבלשונמ,

לז.עמ'תש"ל,ירושלים,הרשלר,רחב"צבהוצ'ע"ב,ידדףמציעא,לבבאתוספותיו , 21
הואובתב . 53הע'במבוא,לעילאשבנזי,בצלאלר'לשוןועי'לשם,הרא"שבתוס'והשוה

עליהלאיתוייבדידחיקאתירוצאדנקטאלאדניחאתירוצאלתרוצידה"מ:ייזמנין 70בסי'
אלהובבגוןבודאי",התםדאצטריבאאחריתיבדובתאמהאדאיתאוטריאשקלאבל

בדברונתנונשאו ...קמאושינויא ... "ע"ב)ט(לשבתיונהכר'לומרנוכללאאיפוא,
מבהמ"דחלוקיםיצאושלאבדוחק,לתרץוהוצרכובקושיאועמדוהישיבה,בני
עלווייס,עי'יח,ססי'פ"אלשם(רא"שרויחא"שינויאיעקבבראחארבשמצאעד

אלבקכדבריאלאועוד),תיקו,ד"התוס'ע"אסחע"זוהשו'-302 301עמ'היצירה,
האמוראיםשאמרומההביאואח"כהאפשריותכלבתחלהלברררצהיישהעורך

 .) 10הע' 588עמ'לתלמודים,מבוא = 2הע' 8עמ'גולק-קליין,זכרון(ספרהראשונים"

המקבילהפלדבלום,רמ"שלדעת . 39עמ'היצירה,עלווייס,שלדעתוכנראהזוהי . 22
עמ'תשכ"ט,ניו-יורקגיטין,מסכתבתלמוד,ומחקרים(פירושיםמיבמות"ייהעברהבגיטין

עיי"ש). , 71
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נאהכפתיחהלהפריכה,בקלותשניתןבצורהסבראכלהואוסידר
 23להלן.זיראר'שבדברי IIמסקנה IIל

אחדעדלנאמנותוילפותותמקורותעודהגמראבעלהוסיףלאלמה

בעלשלשמגמתו?דומהזירארבילדבריקודםלעיל)המוזכרים(כאלה
שיהיומבקשהגמרא:בעלהקובעתהיאהסוגיאמבנהבשכלולהגמרא
בכמההרגיל,כמבנההמתקבלהואכשהאחרוןדוקא,נסיונותשלשה

 24מקומות.

* * * 

משיאיןלהיות"הוחזקו :זטז,יבמותמשנתהובאהסוגייתנובפתיחת
ובשאראחדבעדלהשיאהוחזקוכיצדההסטוריותהנסיבותעד".מפיעד

מהוהשאלה 25פי"ד.ךבתוספתאמשנה,באותהשםפורטוהקולות,
התשובותעםסוגייתנו,נושאהמשמשתהיאלדבר,המשפטיהמקור

הגלומה,היא",חכמיםתקנת IIלמסקנתעדונדחו,שהוצעוהשונות
בדרךפתרונהעלבאהזושאלהזירא.ר'בדבריהגמרא,בעללפיכנראה,
אלאליאין ...באישאחדעדיקום"לא :דבריםבספריופשוטהאחרת
בכלחטאתולכלעוןלכללומרתלמודמנין,אשהלעדותאיש,לעדות
אינולעוןאיש,לומרתלמודמהאשהלרבותסופנואםיחטא,אשרחטא
;מהדורתקפ"ח(סי' " ...יהודהרבידברילהשיאה,באשההואקםקם,

כלומר,היאי.'טברא"אלאהלשוןמכוונתאליוהדיןעצםלנוניתןבגיטיןוכן, . 23
הל,רמב"םוראהברי,ואמרד"הי l/רשראהבאיטורין",נאמןאחדייעדשבדיןבראהט

הטברא.מהימפורשבטוגיאלהזכירראויוהיהשם.המובאתוהטבראח,-ז : lי~עדות
שם,בגיטיןהואאףבארבנן",בהאקילועיגונא:יימשוםזירארילדבריכאןהניתןהטעם

ישרממשיךוהואבגיטין,חלקיותרהטגנוןבאיטורין.אחדעדקושייתאחרכמטקנה,
ייעיגונא"איזכורירובוכןעגונות",ייתקנתאיזכורישכלנמי,דיקאדאצרוך".הואל"רבנן

בליעגונהאופטול(גטהםגיטיןבעניני ) 170עמיכח,,כרךהתלמודלשון(אוצרשבתלמוד
מטתברושםע"א,צדולהלןכאןאלאבעלהשמתאשהלעניןמוזכרייעיגונא"ואיןגט).

ועוד,בהחלט.משניקטעשאותועשרה,האחתבטוגיאלהלןוראהמכאן,שהועבר
שםנאמרכאןהטתמאשכלשוןעיי"ש,דוקא,גיטיןברישדומיםדבריםבאיםבירושלמי
ואילועגונה".יושבתתהאשלאעליההיקלוקליוחנן"א"ר :המשנהעליוחנןריכמימרת
ש"משוםואפשרהקודמת).בהעי(ראהתחילהביבמותנאמרשהדברטבורפלדבלום
דבריו.לפניהארוכההטוגיאשצורפהלפניאףזירארישלכטעמוהובאוכויעיגונא"

שבפירושו'ננאל Iרידבריאביאמקומות),לכמהאמנם(המתאיםבעלמאכטימן . 24
בקושיא,עלווהשניה,הראשונהשתיהן,זו,שמועהנאמרהשמועותגי I/ע"ב:מדמ l/לב

 • 132והעיבמבואועייועיקרם".המחוורהיאוהשלישית

- 62,עמיתשי"חירושליםב,,חלקגולדציהריי"לכבודזכרוןטפררות,ייצאנוראה . 25

לשם.כפשוטהוטפתא )Pבועי' . 66
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לבעלבניגודהמדרש,שלבעלאומר,הוה 26 .) 228עמ'פינקלשטין,רא"א
מתקנתבבירורשנובעדיןלפסוקלהסמיךהיסוסכלאיןטוגייתנו,
 2חכמיס.ך

אלון,ועי'תלז;עמ'תשלייג,ירושלימפיש,מהרורתלרברימ,הגרולמררשוהשוה . 26
הגר"ששלציונועי'הברייתא,(ולגירטת 432- 431עמ'שני,כדך ;העבריהמשפט
 .) 335עמ'(תרצ"ח),ירטפרקריתליברמן,

זהשמצבלומרצריךואין . 60והע' 373עמ'ב,העבריהמשפטבשנתוןמ"שוראה . 27
 , 19בהע'הנ"להעגונותבט'עי'כ,ןשלאחרהפרשנימרורותעלהקיללאשבמקורות

בתלמורביןהמשפט,לטעמוחכמחכמכלשלשהטברווברישמ.ביהורההנורעושיטת
אלון,וראהוריטטהההמשפטיהטעמעמזההברוקאאינוהבתר-תלמורית,בתקופהבין
 • 87הע' 828עמ'ח"ב,בטוףשמ,

", 
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ע"ב)-ע"א(פחערים:שניהשניההםיגיא

תצאלא 1עדיםבש~ד.אבלאחדבעדשניסתאלאשנילארבאמר . , . 

 ?תצאלא'אמרתיקאייאתגבראאתאבמערבא, 2עלהמחכיא.
~, 

ליהידעינןדלא )ך(

 ?תצאאמאיאחדבעד-

 3לי'ידעיתודלאהוא,אתון , ,ואמריתריבייאתו ) 2 (

נינהוותריתריטוףטוף-

מעדיהלאחד 4בשנשאתששתרבא' ) 3 (

קיימ'תלויבאשםגופ'היא-

ליבריבאומרת ) 4 (

למימראמאיהכיאי-

יוטיברמנחםמדר'לאפוקי ) 5 (

יוטיבר'מנחםכר' 5ראמריואיכא ) 6 (

 . , .כרחיבעליקדשתית"לדפנירצהלאשאםמניןרבאמתיבב.
שאניכהונהאיטור )ך(

בעדיםדפנואימאואיבעית ) 2 (

היאיוטיבר'מנחםר' , , ,אימאואבעית ) 3 (

הראשיןמהיתירהתצאלא 6אמראשירבג.

זימנאחדארבאמרהוהאך-

איתמר,רחברתהמכללאחרא )ך(

ר"א(מהדורתרי"דופטקיאתא,ד"הותוט'כי"לכי"ו,כימ"ב,בכי"מ,כ"העדים.בשני , 1
עדים,פיעל :בכי"אעדים,שניע"פניטת :בד"פרי"ף.והשוהליט),

כאן).הושמטבכימ"ב ;(מטושטשובכי"לבכי"א,בכי"ובכי"מוכ"הבד"פ,כ"העלה. , 2 .-
ייעלה",פירושהשבד"חייעליה"גםובאמתמימרתו.עלאלאייצחקו"רבעללאכלומר,
ושםע"ב,יזבטנה'לפנינוייעלה"כ"ה . 69- 64עמ'(תשלייד),מגבתרביץמ"שראהנקבה.
האמוראים,לטפרותמבואותאפשטיין,רי"ןוראהועיי"ש,אלעזר,לר'הואשכינוינתפרש

ואי'. 302עמ'

ר"ילומררצה(וכןלבדו,הכירוהו"לאייוהםהפטוקהואלהלןלכךהמובאהטמך . 3
לולהוטיףהמקרא,מןכשמביאפטוקהתלמודשדרך"אלאלנר),ערוךבטפרעטלינגר
(ר"חהעניין"לעצםבוצורךשאיןפיעלאףהמדרש,בביתושגורזהלפטוקהקשורהדרש
והשוההריטב"א).מןהמובאהועיי"שכלל,בדרך , 495עמ'לתלמודים,מבואאלבק,

130 . L. Jacobs, Studies in Talmudic Logic etc. p חטדארבמימרתכאןצורפהכךידיועל
כאן.עיקרשאינהוכו',זקן"חתימתבלאשיצאיימלמד

שניטת.כגוןוד"פ:כי"ו,בכי"א,וכימ"ב;בכי"לכ"ה . 4
דאמ'). :(בד"פדאמר :בד"ח ;הידכתביע"פ . 5

כברהריבטעות,בד"ו!והשלימוחטרההמלה(בד"פ:אומרבד"ח ;הידכתביע"פ . 6
אומריאמרלאלעולם:ייובאמוראיםמחעמ'מימון,רי"להוצ'ואמוראים,תנאיםביחוטי
תיקון).קצתצריךשםוהדיבודאמר".אלא

:הא.וד"פבכי"אוכי"ל.כי"ו,כימ"ב,בכי"מ,כ"ה.ד

" 
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מאמרישלשהמוסבימועליהרב,שלמימרתוהיאהסוגיאתשתית
שלשתשעליהמ,והדיוןההסברהוספותעמיחדהמהווימאמוראימ,

בחברו.נוגע,ואינועצמובפניעומדחלקכלהסוגיא.חלקי

אףהשנימבעלהתצאלאעדימשניפיעלשהנישאתרב,שלהלכתו ,
פרשנותתוךנועדת,והיאנועזת,הלכההיאחי,הראשוןהבעלכשחוזר

עלשהתקיפוההתקפהמכאןמשנתנו.שלחומרתהלהגבילצמצומ,של

זוהלכהעלהתפלאובירושלמיגמ .)א(במערבה"עלה"מחכו :זוהלכה

בבבלי,הגמראבעלישעשוכפימפשוטה,הוציאוהשלאאלארב,של
 IIייבעלמכיראחדאףאיןא)(בפיסקהרבלדבריבבבליהאוקימתאשלפי

מעדיהלאחדנישאת,והאשהעמושחזרוהעדימשניאלאזהראשון

למרותבירושלמי,ואילווכו'.הראשון,הבעלשלמיתתועלשהעידו

הלכהנשארוואףטושטש,לאהפשוטמובנמהותקפו,רבשדברי

 :הירושלמילשוןוזה 8למעשה.
אתוןאפילושנימעדימפיעלנישאתרב,בשמיעקבברנחמןרב

רביהנו]אתליתליה,אמריןנ=אתנוליתלהאמרין:אתא]ל IIנצ

 .אימיכגוןמסויימאדמשהואעצמךהגעבעייצחקרבברשמואל
אתאאמי?ל(רבי)דמיינשברכמןוליתבוןרביבייוסירביאמר

באבראבאקמאתנו.ליתליהאמריןדתמןדרבנןקומיעובדא

תלמידויקמומספק.גטלההבבחייךלהאמראודנה.גולהולחש

תמןאמרשמואליקד.וספסלהיקדערקתאאמרומחוניה,דרב

דלקה,הואאבאאלאיקדת,ספסלאולאיקדתערקתאולאהוינא
דהיאבריאאיןליהאמראימירביקומיעובדאאתאלה.וקמ

קומיממזיראגבראדההואדבניהיודעתהאאלאלך,שריא

ברראעלמילתאמקימדוליהמקלסזעירארביוהוהשמייא,
 9 .)א"עיאה"ה,י IIפ;השוהע"אטוה"ך,פט"ו(יבמות

דברימפרששהירושלמיכתבאורהבקרן(וכןסךרעמ'(תרצ"ח)טתרביץאלבק,ראה . 8
אינםבסוגייןעיניםיפהבעלודבריאכל,ד"הע"בצגלדףכבבלי,שלאכפשוטם,רב

גםשיסמוכו,מהעלרבלדבריישהגמרא,תמיהתשלמרותהראשוניםוהראומתקבלים),
בבא,ד"הע"בעדלב"קחיותמהר"ץבהערותור'אתא,ד"התוס'ראהפשוטם,לפי

אומריםכא,אפילושנים,עדיםפיעלנישאתרכיעקבבשםכרנחמןרב:אמרתרגומו , 9
כגוןמסויים,אדםשהואעצמך,הגעשאל,יצחקרבברשמואלר'הוא,זהאתה,אינךלו

דתמן,רבנןלפנימעשהבאאמי? )'ר(לדומיםאדםבניכמהואיןבון,ר'בייוסיא"ראימי!
להתן:כחייךלואמראזנו,לתוךלוולחשאכאכראכאקםהוא.זה ,אתהאינךלו,אמרו

אמר,שמואלנשרף,והספסלנשרףהמקלאמרו,והכוהו,רכשלתלמידיועמדומספק,גט
באלו,ועמדשלקה,הואאכאאלאהספסל,נשרףולאהמקל,נשרףולאשםהייתיאני

אדםאותושלשבניויודעתהאאלאלך,מותרתשהיאבני,כןא"ל,אימי,ר'לפנימעשה
האמת,עלהדברמקייםשהואמשכחוזעיראר'והיהשמים,לפניממזרים

[56] 
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בשיטתשמקורומטתבר ,)ך(אשבפיטקהליה"ידעינןיידלאהתירוץ

שאיןאומריםדיןביתאותו,שמכיריםאףשםהירושלמי.כשיטתא"י,

שיטהפירשושבבבליאלאמשני.אשתואתמוציאיםואיןאותו,מכירים

באוומכאן,תצא).אותומכירימ(ואםאותומכירימאיןשממשמלולית,זו

ששתרבשלמאמרובדוחק.ולתרץוכו'תצא",אמאיאחדייבעדלהקשות

איןלכן 10 ."'בכ"במכתובותייהועתקאלאכאןלראשונהמר t ::נלא ) 3 (

שייךכולווהתירוץכאן,ומתןבמשאכמשתתףששתרבאתלראות
דגמרא.לסתמא

והנישאתומזה,מזהתצאברשותשהנישאתמשמע,המשנהמתוך

הראשונהבטוגיאנתפרשזהדברלראשון.לחזורמותרתברשותשלא

לראשוןוחוזרתב"ד,רשותצריכהשאינהעדים,בשנינישאתשבטיפא

פירשאלאכך,פירשלאשרב llאלבקהר"חהעירוכברדבר).פתח(ראה

פ"יירושלמי(השוהעדיםשניעניןלערבבבליפשוטפירושהטיפאאת

שניע"פובנשאתרב,עלהמשנהמןטתירהכלשאיןומכאן ,)ד"ערה"ב,

כפירבעללהקשותכווןש"רבאאלבקכתבוכןמשני.תצאלאעדים

לכוונהרבדבריאח"כפירשושבתלמודכיוןאבלבפשטות,אותושהבין

דלאאילימאדמיהיכיוהוטיפוזולכוונהרבאגםקושיתהטבואחרת

ישזהולפיברורים.והדבריםישר,ופירושו ,'''וכומעידיהלאחדניטת

מןישררבעלהקשהלאולכןכפשוטה,המשנהאתגםפירששרבאלומר

המשנה.

כא,לויקרא(טפראזומברייתארבאשלקושייתוהטתמא,דבריבלי

תצא",לאעדיםבשניייאבלפטקרב :פשוטהע"ג)צדווייט;במהדורתח

"ליתבטענתלכהןמתירב"דוכיצדכהן.שהואשנילבעלבנישאתואפילו

תורהצותהוהרי ?אישאשתודאישהיאזואשהלקייםהנו",את

דרךאיטורלהטעימוולאכרחו,בעלאפילוהאיטור,מןלהפררשו

עמ'(תשל"ה),בהעברי,המשפטבשנתוןמ"שראהתני),לית(בפ"י:אתנו""ליתעל
את,:ליתליברמןהגר"שליפישרועתה . 516עמ'לתלמודים,מבראאלבק,ור"ח , 375

שלזהותומכחישיםגםדיןביתזהולפי . 337עמ'(תרצ"ב),גבתרביץדבריוועי'[ה]נו.
שהיויקדת,ערקתאבעניןליפירשוכןהאשה!כבעלשנישלמעמדוומקיימיםראשון,

השמיםשמןלקה,לאדשמואלואבוהוהספסל,המקלנשרפונסבדרךכיאומרים
אלאהספסל,נשרףולאהמקלנשרףשלאעצמו,שמואלאומרזהועלכדבריו,הוכיחו
 ; 9הע' 2עמ'ח"א,כפשוטה,תוספתאעי'כמה, =ייכמן"עללו.ועמדלקה,באמתשאבא

ליברמןפרופ'לימסרוכן . 29הע' , 896עמ'ח"חכפשוטהתוספתאעי'לרבים,נש"ייברעל
ייפלוני".כמופירושובירושלמיש"אימי"

ע"יז,סוגיאלהלןועי' . 516עמ'ועיי"ש , 646עמ'לתלמודים,;מבוא 8כבהערהאלבק, . 1ס
 • 45הע'

 • 8בהע'כנ"ל . 1 1
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דידןבמקרהמדברתשהברייתאאיפואלהניחכללצורך!ואיןהערמה

כן,לפרשגדולדוחקובאמתוכו',היםלמדינתבעלהשהלךאשהשל
הברייתא,בתוךנרמזלאשבכללדברע"פקושיאמקשהאתהאיךשהרי
מאדנדחקו!ובאמתפרטיוולכלמדובר,שבזהלהניחרוצהשאתהאלא

מצילאא'(ייובעדברש"יהן ,)"",דמי(ייהיכיבגמראהןהזה,בדבר
מברייתא('ייהקשהאלבקר"חוהןדפנו),וקתניד"ה ,"",לאוקומי

 12שלי),הפיזורשם, ,"",הבעלבבאדעתולפיהמדברת

ויצאא,קוודאחדבעדהואשרישאאח"כ:ייפירשוממשיךואלבק

דבריגםאח"כ~ירשאשיורבלראשון,לחזורמותרתעדיםשבשנימזה

למשנה,שהפירושדבריולפינמצא,הראשון",מהיתיראתצאלא :כןרב
פיועלאשילרבידועהכברהיתהומאוחרת,הסתמיתהראשונה,בסוגיא
 13רב,דברישלכוונתםאתהפךזהפירוש

בגמראכך.הואאםבספקמוטלהדברכאןאשירבלדבריאשראולם,

אותןמתרץהסתםשמןומפרשיםאשי,רבמתרץקושיאאיזונתפרשלא

זהלפיאולם,חדש,תירוץשמתרץאלאלעיל,שנאמרורבעלקושיות
לרבלווהיהצורכה,כלמובנתאינההראשון"מהיתירהתצא"לאהלשון

סוגנןהרי"ףבהלכותואמנם, * 13מראשון,תצאלא :בפשטותלומראשי

 14פירקין).(רישהראשון"בעלשלמהיתירהתצא"לא :בהירותליתרכאן

מקומותבשניגםנמצאתהראשון"מהיתרהתצא"לאהלשוןכןעליתר

להישהמקומותובשניע"א.כגוכתובותע"ב,קיז:להלןבבבליאחרים

השני,לבעללהנשאלהשהתירוהראשוןההיתרמןתצאלא :אחרמובן

 15יפה,הלשוןאתהולםבאמתזהומובן
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מסובכיםהדבריםנעשומעדיה,לאחדנישאתועניןהסתמאשלהטעםבצירוף . 12
ד"הישניםתוספותלאו,אלאד"הרש"יראההמפרשים,מדברישיוצאכפיומסורבלים,

פשוטונראההשני.שמתומפרשרש"י,בשםשמביאמהמתיב,ד"הריטב"אוחידושית"ל,
זונהמשוםכהןשהואחשניעלואסורהודאי,הראשוןמתשאזרקלומרהתכווןשרש"י
עמ'הבחירה,ביתשלבמהדורתואלבקר"חמ"שוהשוהישנים,מתוס'משמעוכןבלבד,
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 . 109-108עמ'ח"ו,כפשוטה,תוספתאליברמן,הגר"שמו"רמ"שראה . 13

תצאתצא,יימאיע"א:פאבגיטיןכמומראשון,"תצאלאתצא,לאיימאידהיינו: .* 13
לשם).פלדבלוםרמ"ששלדק"סראהכי"י,(ע"פמשני"

בעל.שלהתוספת:ליתאבכי"סקושטא.בדפוסכ"ה . 14
שבתלמודהלשונותמןייזהו :הריטב"אהעירהלשוןבמשמעותזההפרשעל . 15

הראשונים,אצלכקושיאנחשבכזהשדברויששם,עייןאשי,רבד"הפירושם"שמתחלף
התוספות,בעליעי'אחד",בסיגנוןשאינםלומרשויםשהלשונותמאחריידוחק,שנחשב

:יידלאלב"מהחדשיםריטב"אחי'והשוה . 61הע'זסוגיאלהלןוראה . 40והע' 562עמ'
ד"הקמ(עמ'זה"שללהפךזהשלפירושושיהאדמיהןמ"להןמ"לפירושלהפךנראה
ור' ,"שבש"סאלאמכלנשתנהאלאייהךע"אטונזירלרש"ימיוחסועי'רבא).אמר

להתירהייתחזורללשוןשווההראשון"מהיתירהתצא"לאהלשון.ואין 160עמ'דתרביץ
ואילך.ע"בלטלעילהראשון",
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והדברימד,גמרא,בסתמאהלשוןנמצאתשהזכרנוהמקומותבשני

אפשרא,מלברר,ראויהפשוט,המובןאתהולמהואושמוהיותחלקימ.

שהתירוץלשערניתןמשמעות.באותהשבכאןאשירבדבריאתלפרש
ישירותאלאל·עיל,רבעלשהקשוקושיותאותןעלעונהאינואשירבשל

רבדקאמר i :זומעיןקושיאלתרץהתכוויןבשעתוואולירב,דבריעל

(ובאלהנשאשהתירוהאלאנישאתלאהאתצא,לאעדימבשנינישאת

מהיתירהתצאלא ,דק.אמרתצאלאמאי lותירץ ?תינשאלאבעלה)

להנשאשהתירוהלמהוהכוונהייהיתר",לשוןיפהשייךוכאןהראשון.

רבאמרהייהאלהקשותאח"ככאןשהוסיף,שמישברוראלא 16 ,לשני
בסוגיאלהלןרבשלמימרתועמהדברימאתומזההזימנא",חדא

ב"דברשותיישלאהדחוקהפירושאתבמשנהפירשכברהואהשביעית,

והןאשי,רבדבריאתהןלהתאימ,הצליחקלדברידיועלבעדימ".אלא

שהואהזהההמשךבעקבותורקבמשנה,החדשלפירושרב,דבריאת

ייהיתירהאשירבדברילפרשההכרחנוצרהדעות,לכלאשילרבמאוחר

היהלאשאיל,ווברורהראשון,"לבעללחזורייההיתרבמובןהראשון"

ודאיהדברימ),אתאמראשישרבבשעהבהכרחשהיה(וכמוזההמשך

ההיתרמןתצאלאהמקומות:כבשארבפשטותמפרשימשהיינו
לשני,דןשהתירוה

אתשיפרשבשמהנקובאמוראמאףכאןשמענולאדברינולפי

שלאהעובדהמןואדרבה,הראשונה,שבסוגיאהדחוקכפירושהמשנה

האמוראימ,שארלגביכך,פירשושלאמשמעהמשנה,מןישרלרבהקשו

השביעית,בסוגיאלהלןראה

11 

ע"א,כגכתובות . 16

דנשאתהיכאפירושאתצא,לא ...רבייאמ' : 296עמ'ברלין,דפוסגדולותבהלכות . 17
תצא"ולאותריתרילהוהוועדיםפיעלדנישאתהיכאותצא,וחדתרילהוהוואחדבעד

אואשירבדבריגורסאינוכאןהמפרשלכאורהויניציא).בדפוסליתאזה(ופירושא
(ובצורהאשבפיסקההגמראכשיטתומפרשלפנינו,שהםכפיהפירושדבריגורסשאינו

בלשונו).דייקהראשונה,בסוגיאהמשנהכפירושסברשלאנראהואףפשוטה,
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ע"ב)(פחמכחשתי :השלישיתהסיגיא

תצאלאמכחשתיאבלמכחשתי 2שאיןאלאשנילא lשמיאלאמר
הוימאיליהמכחש'כיתריבביאילימאעסיקינן,-במאי

כלעולאוהאמרתצא,שתקההאדמכחשתו,טעמאבחדאלא

אחדשלדבריוואיןשנימ,כאןהריאחדעדתורהשהאמינהמקומ

שנימבמקומ

נחמיהוכדר'עדותבפסוליעסיקינןבמאיהכאא.
מעיקרא.אשהדאתאכגוןעסיקינןבמאיהכא ...אימאואיבעיתב~

בהורבותסתמית,כולההיאשלשמואלמאמרועלזוסוגיא

התמיהות.

הבעלבאשאממשנתינו,עלשמואלמוסבהמפרשימפי'לפי )ר(

:כמההגמראקושייתופירושםר).הע'(ועי'תצאלאמכחשתו,ואשתו

-גבראייאתאהריעדימ/העדתלנולמהותמוה,בעלה.שהואמעידימעדימ
א,פיסקההשניהבסוגיאכמוכאןגמהגמראבעלמעמידואמוקאי/.'

ד//הנמק'/י(השוהבמפורשכןכאןאףלומרלוהיהליה/',ידעינן/'דלא

העובדהמןמתעלמימכולההסוגיאשבכליותרומפליאעדות).בפסולי

אחר/לדברלהסיענורש/'ימוכרחזו/סוגיאלפרשוכדיהבעל.שבא
אתלדמותואח//כועשו)/ ה/'ד( ,/ ...הבעלבאלא'/אילודין:ולפרש

לפחותהבעליוכללאלמהלראשונימהוקשה!ובאמתזהלמצבסוגייתנו

 !להלן)(ראהעצמועללהעיד
/'שתקהדייקותצא/'/לא//מכחשתושמואלשאמרבמה ) 2 (

עוסקתבולמקרהחזרהדברשללאמתו(שהואזהדיוקועלתצא"/

'/והכארש"ישאומרעדנחמיה/ר/שלהסוגיאכלמוסבתהמשנה)

עניןזה.דברשאמרהואשמואלכאילותצא/'/שמואלאמרשתקהדכי

לפרש 4באריכותרש"יטורחהראשוןבתרוץ 3נשכח.כאלו'/מכחשתו"

אמ:ושמואלבבימ"ב: . 1
שלא.בדפו':בשאין.בבי"ל:בשאין;ובבימ"ב:בבי"אובי"ו.בבי"מ,ב"ה . 2
 .) 325(עמ' " ...שמואלשאמרמהפירושזהדברלהיות:ייוכןלהזכירנוהמאיריונזקק . 3

קמאעדדלזהשאיןליברידאמרהייהיכאשכתוב:קשה,הדבורולשוןועשו.ד"ה . 4
טעות,ולכאורה:כרב,וד"ו(בד"פכשראדמעללהעידנאמנימעדותפסוליאיןמהכא
קשהותיקונושמ,שנמחק[אלאדאמ":ייכרבובכי"לוכיא"נ,כי"פ,ברש"יגמשכ"האלא

אפילוהמכחישמ,נגדנאמנותעדותלפסוליאיןזולשיטה ". ...אלףהןאפילו ) 1לקריאה]
מספרי,בחישובתלויהדבר,כאילואחדעדהסרתעללדב-רמקומ,איןלכןעדימ.אלףהמ

ובאמתאחת).כמלהיידלעד",ובכי"ל(בד"פמהכא"קמאעדיידלהלשוןלהביןוקשה
שהקשהמה(וראהכאןראשון"ייעדשלעדותוימתשקינאמרובסופוהדבורבתחילת

כתבוכךאחד,כעדנחשבתהמכחישהשהאשהיוסףבנמקיועי'אורה).בקרןרש"יעל

[60] 
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עיקרהואזהדיןאולםבנדון.עדותפסולינשתנוומהמכחשתו,דיןאת
שאינו·ומפתיעהגמרא,שלבתירוץשיתפרשראוי,והיהשמואלדברי

שאיןהקושימחמתאחרים,בכיווניםפירשואחריםמפרשיםכלל.נזכר

התירוץאיךמפרשאינורש"יאףאימא"ב"איבעיתבגמרא.לדבררמז

התירוץעיקרלהשליםאיפואצריכיםואנחנויימכחשתו",עניןמישב

נמק"י).(ועי'בעצמנו

עדתורהשהאמינהמקוםכלעולאייוהאמרהגמראבקושית ) 3 (

באשתאחדעדוכיאשה",בעדותייכגוןרש"יופירששנים",כאןהריאחד

 5 !אתמהההוא,תורהדיןאיש

רש"יפירשעדות",בפסוליעסיקינן,במאיייהכאבתירוץ ) 4 (

בשניםאםשאלנו,זהעלהריאולםהתירוץ.עיקרוזהובתרי",ייולעולם

להוהיההספר,מןחסרהתירוץעיקרוא"כעסוקים.אנובאחדשמאאו
וכו'.עסיקינןבמאיוהכאבשנים,:לעולםמעיןיותר,לפרשלגמרא

כשנים,נחשבהראשוןשהעדעולא,פיעלהקשובקושיא ) 5 (

הוסברולאדעות",יירובהםהראשוןאחרהבאיםהפסוליםששניותירצו

רש"יכתבאימא"ב"איבעיתורקעולא,דבריעםזהדיןמתיישבאיך

כפלגא).וד"חאימא,ואיבעית(ד"הייכעולא"הואשהתירוץ

העברה,אלאמקורית,סוגיאכאןשאיןבעובדהנמצאזהלכלהיישוב

סוףעדעסיקינן"במאיייהכאמןביותר.מלאכותיתהיאזווהעברה

הארוךהתירוץמובאשםע"ב.קיזדףלהלן 6במלהמלהנמצאהסוגיא

אע"פמתלאאומריםושנייםמתאומרייעדלמשנתבקשרשבכאן

אחדשלדבריודאיןייפשיטאהקושיאאתלתרץכדיתצא",שנשאת

[=אחדקמאעדיידלהלשוןאתלהתאיםאפשרזולשיטהח"ב.בבנתיבירוחםרבינו
ישבי"אברש"יוהנה ."מהבאאחדעד:.יידלבתוביינביאברש"יובאמת ,"מהבאהפסולים]

עדהמבחישותנשי'שתי:ייועשווז"ליוסף,בנמקיבהלשוןזה,בדבורלגמריאחרתגירסא
נשיםשתידהאנפקא,להומבחשאלאביהלבךדמהימניאחדבעדאנשיםבשניאחד

 :(צ"לדאיהוותריתרילהוהוולהומבחשאובישהשיאה,הראשוןאחדעדמבחישות
דגניהדיעותבתרנמנה) =(ממנילאגופיהבעלאבלזה,אינולהעידמהימנאנמידאיהי)

הנוסחיםומהשואת ." ...דאתאהיבאבלאי'ואיבעית :עצמועללהעידדגנאי) :(צ"ל
(ואוליאחדבעדנחשבתשהאשההיההעיקרישהפירושנראהזה,בדבוררש"יבפירוש

בי"ל(בי"א,ותרי":ייתריגירסאותבשתיבאהזןשיטהעדות).בפסולימד"הלבךסמך
אחרת,שיטהנוספהזולשיטהדפוס).בי"פ,(ביא"נמהבא"קמא 1אחדיידלעדונמק"י);

הפסוליםשהעדיםבמבחישה,וטעמהעדות",פסוליייאיןהפותחתאחר",יידברבמו
ייהילב'וממשיךבולו,בי"אבנוסחבתובבבי"ל, iודפוסבי"פ(ביא"נדמו"דליתנהוייבמאן
טו.עמ'ח"ח,בפשוטהתוספתאור'בדפוס.בי"פ;נוסחבולוהדפוסבנוסחאילו",

דכרינווראהלתמוה).וישד"הוילנא,בדפוסהרי"ףמדפיע"אבח(דףיוסףנמקיראה . 5
הראשונה.בסוגיא

השניהובפעםהראשךנה,כפעםצריבא""לאישעסיקינן",במאיייהבאשבמקוםאלא . 6
'ייאלא".
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 :הואוכו'עדות"בפסולי ...ייהכאהתירוץשלפשוטושניים".במקום
מת".לאאומריםעדותפסוליושנימתאומרועדהבעלבאלאייאילו

עצמםהסוגיאשדברי!נמצאלשםהמתאימיםוהתירוץהמצבממשזהו

במצבלגמריהםומעוריםכאן,שמואלבדבריאחיזהמקוםשוםלהםאין

שהולכיםעדותשבפסוליהואשםהתירוץ(ופירושע"ב.קיזדףשבסוגית

ייהפירושבברייתאקמאתנאלפיהריכלל,פשיטאהדבראיןהרוב,אחר

ליברמן,הגר"שכדברילשנים",אחדביןהבדלאיןשבפסוליםהוא

עיי"ש). , 168עמ'ח"ו,כפשוטה,תוספתא

שלמקומםשעיקר ,) 50;עמ'ה"א(פי"דהתוספתאמןגםיוצאוכן

לפיגםהםמוסביםשם ,ט"ובפרקלמשנהבנוגעהואנחמיהר'דברי

ע"ב.קיזדףסוגית

שהכשירומקוםייכלנחמיהר'בדברינאמרבתוספתאוהנה,

תמוהשהואשלפנינו,תורה"יישהאמינהבמקוםמדוייק,והואחכמים",

הברייתאלהמשךיפהשבתוספתאהסגנוןמתאיםוכןזו.לעדותבקשר

 ;כללמתאיםאינותורה"ש"האמינהבשעהייעשו",ובירושלמי)(בבבלי

מקוםייכלבהשפעתבאבברייתאתורה"ייהאמינהשהנוסחוקרוב

שדבריובוודאיובמקבילות.בסמוךלעילעולאשבדבריתורה"שהאמינה

דיןשלבהקשרלראשונהנאמרואחר,ממקוםכאןהמובאיםעולא

בברייתאכלולוכו'מקום"ייכלהדבוראין(בירושלמילהלן.ראההתורה,

האשהעדותשהכשירומקום:ייכלרבבשםבירושלמיהשוהאבלזו,

 .)א"עכדה"ז,פ"ט ;ע"אכאה"ד,פ"וסוטהכאיש",

היאשםגם 7ע"ב.מזודףע"בלאדףבסוטהגםמובאתהזאתהסוגיא

וכן,אחד,עדשכנגדעדיםבשנימדוברמשניותבאותןאףכימתאימה,

'~ 

ממהיותר[כוללהטוגיאכלשלהעכרהאלאכאןאיןכ,מז:ייכדףכתכאפשטייןרי"ן . 7
עמ'המשנה,לנוטח(מכואהירושלמיעלומטתמך ,"כלאמדףשי"פ]-כיכמותשיש

עמ'(מקורות,הלכניר"דזולדעה.והטכיםאמר.והאד"השםע"כמזלדףרש"יועי' .) 153
היתהלאתניעולאייאמר :כתוכע"כלאשכדףבגמרא,כברהזהלדכרישוזכרתעז).

גםזוהבחנה(וקיימתעורפין"היולאתניעולאךלייאמר :ע"במזבדףואילושותה",
שבדףלכאורהיוצאהגמראמלשוןכלומר, .) 110וטיקןוכ"יכי"מ-שבדקתיהידבכתבי

לוהיהשלאמכאןאחר.ממקוםהידועהעולאלשיטתהדבריםאתהגמראבעלהתאיםמז
לטפרותובמבואות , 151עמ'(שםע"בלאבדףגםלך"ייאמרלהגיהאפשטייןלרי"ן

לאבדףשאףלומרזובהגההאפשטייןשלכוונתושאיןוודאיאחרלצד . 412עמ'התנאים,
שםאפשטייןכותבהרילעולא,שותה"היתהלאייתנישייחטהואהגמראבעלע"ב

לאאיפואונשיצחקור',עולאיוחנןר'ייתלמידי :עצמועולאשיטתשזוהימפורשות
א"ראלאכשישלגופו,בדיקהצריךזהשדבראלאהדגשה].את[הוטפתישותה"היתה
וגירטתזירא,א"ראלאע"א,לדב"מאלא,תוד"הע"אנ"זשבתעי'עצמודבריאחריפלוני
 .) 5מט' , 242עמ'בתלמוד,מחקריםווייט, ; 34עמ'לא,תרכיץקליין,ועי'שם,וכי"הכי"פ

עיי"ש , 649עמ'לתלמודים,(מבוא '''ולפרקט'מפרקהטוגיאייהועברהאלבקלדבריאבל
טעמו).
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גמנחמיהר'דברימובאימהללוהמקומותבשלשת

שמ),ליברמןהגר"שבמהדורתציונימ(ראהשבירושלמי

מובאימ,אינמבירושלמי

ולכןוהתאמה,עיב.ודשומבלינעשתהע"בפחלדףהדברימהעברת
עולא,שלמאמרוהנ"ל,הקושיותכלונגרמו 8יפה,מתקשרימאינמ

מקומייכלבלשוןנקטהרישמ,אףראשוניאינוע"ב,קיזבדףגמהמובא

טוטה,במט'אשה,עדותהולמזהטגנוןואיןאחד",עדתורהשהאמינה

במקבילה

כאןאבל

ודרשוהותורה,האמינהבאמת,ענין,באותושהרייפה,זהטגנוןמתאימ

שכמו(וכאן),ע"בקיזבדףהגמראכוונתלפרשועלינוהפטוקימ,מןשמ

לומרישאשהבעדותכאןגמכשנימ,נאמןאחדשעדעולאאמרשבטוטה

 9התוטפות),(כדברישנימכמולעדאחדחכמימשהאמינו

בהמוצאאתהאיזהומטעמהיא,העברותכולהזוייטוגיא"אומר,הוה

כלל,ייטוגיא"שמואלדבריעלאיןההעברות,שמלבדמוגדר,מבנה

טתמפירושעמשמואלדבריהותאמואףמההעברהכתוצאה

ביןדמתניתיןרישאפירשעצמוששמואלאפשראבלבמשנתנו,התלמוד

ההעברה,ע"יוכן,התלמוד,טתמכפירוששלאעדימ,בשניביןאחד,בעד

בצורה(ודינורחוקפירוששמואלשלדינונתפרשאחר,לדברהמטיעתנו

דברישלפשוטמשלפיברוראולמבפוטקימ),מופיעאינוהפשוטה

תצאלא ,מכחשתו,כשהאשהואותמיריכמוהבעלשב.אאףשמואל,
 10השני,מן

 , 121 ,הע' , 325עמ'למאירי,דיקמןר"שהערתראה . 8

אלאענין,באותודברלאעצמושעולאברורע"בכבדףבכתובותגםטיבות,מאותן . 9
כלעולא"דאמרוכדעולאתריכבירבנןהימנוהומתאומראחד(ייעדדבריושהועברו

פירשהלבני(ר"דהכי).איד"הטוףשם,תוטפותוהשוה ," ...תורהשהאמינהמקום
קכב).-קכאעמ'ומטורות,מקורותראהאחרת,

רבינוביץ,רז"וואילך; 452עמ'לתלמודים,מבואאלבק,ראהלמיניהן,העברותעל
המלאכתיותהתלמוד:טדורלחקררובינשטיין, ; 7-4עמ'ישראל,ארץתורתשערי

היטודיהרעיוןועוד, , 1עמ'שור,משהלזכרמדעיקובץאטלט,ואי'; 22עמ'בתלמוד,
בעליאורבך,דבריראההראשונים,אצלכברנמצאיםענינים,כמהלגביושימושו
מבלילטוגייה,מטוגייההועברואמוראיםשלשמימרותהרגישוגםייהם :התוטפות
 566ובעמ' , 561עמ'עי'וכו',תמוהים"ולשונםניטוחםולכןהחדשה,לטביבתםשהותאמו

שם,

מאמרלפרששרצה ) 116הע' , 516עמ'לתלמודים,(מבואאלבקהר"חכפירוששלא . 1ס
עלשמואלמוטבשנו)(לאלפנינוהניטוחלפירב.שלדינועל )?(ומוטבכמוטיףשמואל
וגםעדיםשניע"פ(נישאתהדרישותשתישלהצירוף .) 1הע'(ועי'בלבדהמשנה

עלבביקורתוכא,,עמ'יחוב'(תרצ"ח),יגההדזנה,י'ע"יהוצעאחדלדיןמכחשתו)
אלבק.שלמאמרו
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רמזהמזהגטצריכה :הרביעיתהסרגיא

ע"א)פט-ע"ב(פח

[64] 

הואבעלמא,זנותאמאימשניאלא 2גט, lמראשוןתיבעיבשלמא-

אישאשתינמצאתזה,ינשאזהגירשיאמרישמאגזירההינארבאמר

גטבלאייצאה
וקדשזהגירש 4יאמרושמאגזרהנימאנמיהתמ ...סיפא 3הכיאי-

 ...זה

גטיאבעלעולמ

משנתארסהגרושתומחזירזהנמצאהכיאי-

כיפרבןיוסיכרי

הכהונהמןפסלהלאגטאחרוןלהשנתןאע"פסיפאמדקתניהא-

 ...גטבעיאדלאמכלל

הווטעותקידושיאמרי 5סיפא

הווטעותנישואי 6אמרינמירישא-

רבנןךקנסוה

ליקנסוהנמי-סיפא

רבנן.קנסוהלאאיסוראעבדאדלאסיפאקנסוה,איסוראדעבדארישא

אלא,בסתמ,לשונהושארהונא,רבשלמאמרוהואהסוגיאיסוד

אחרומתןהמשאאתהגמראבעלהוסיףכאןהראשונה,לסוגיאשבניגוד

מעמדממהבבירורמובןאינומכר,כתוצאהבשמ.הנקובהאמוראדברי

התירוץלפיאמ,הראשונימוחלקוהמסקנה.לפיהונא,רבדברישל

הסוברימלפילגמרי.שנדחהאוהונא,רבשלטעמועודקיימהאחרון,

פירושרבנן"ייקנסוההגמראלשוןעללהעמיסצריכימהטעמ,שקיימ

ולומרלתלות,שאפשרכפילקולאתולימשאיןבזהשקנסוהמסובה

תבעי.בבד':ככי"י.כ"ה . 1

מדאורית'. :בוסףבכי"ל . 2
שלמוטעתהכפלהע"יזוגירסהבגרמהואולי ,"ה"ארבאייאמ' :ובכימ"בבכי"ל . 3

ייאמרהדבורעללהלן,;וראה 95הע'בטעמ'(תשלייה),עובסיבימ"שהשווה ,"ה"א"
ע"ב.צורבא",

לי:ובבד'בכי"י,כ"הוכו:גזרה . 4
סיפא.:אלאובכי"ובנדפסוכי"ל.כי"א,בכי"מ,כ"ה . 5
"אמרי':ליתאבכי"ל . 6
וכןאלא,גרסיולארבבן,קנסוהרישאהספריםגירסתהיאייכךהרשב"א:בחידושי . 7

ז"לאלפסירביבובהלכותאבל ...רש"ימדבריבראהוכןבישיבה,מוגהבספרמצאתיה
הבאה.בהע'וראהאלא",גריס

~ 

1 
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שנדחההכריעהריטב"א 8רש"י).(ראההםטעותשנישואיהכלשיבינו

 :וז"לרש"י,שלפירושוודחההונא,רבשלטעמו

גטבלאלשוקתצאשלאלקנסה,חכמיםשרוציםכיוןמחוור.זהאין

יתלוולמהגזירה,דרךלאסורבידםמסורהדברהרישני,של

ודאיזהאומרי',שאינםמההעולםשיאמרוסריקיבבוקיתקנתם

(כצ"ל)הדרי'דהשת'והנכוןלגזרתם.,וקלקולז"לרילוליגדנאג

רבנןגטלהצריכהקנסוהטעמאההואובלאולגמרי, 9אבהומדרי

 10ז"לר"הוז"ליינוגאהכ"פואיסורא,דעבדאמשוםברישא,

לעגןכדיזהנסקוטעם .ז"לרבובשםז"למ"הוכפיירז"ל,ומקצת

כדיבירושלמישפייכמונכוןוהואא"נגט,בלאתנשאשלא ]![אותה
 11 ••••ראשוןשלאיסורולברר

פירקין.רישהירושלמי,לסוגיתמפליאבאופןמקבילהסוגיתנווהנה,

אמי:יישמואלשמואלמימרתמובאתכאן,הונארבלשיטתבדומהשם,

הירושלמי,המשךוכזהוהים".ממדינתגיטהלהשילחשמאאניאוי

 :לבבליבהקבלה
ירושלמי

.'.:.... 

זעירה,ריקומיחגיירי.התיבר

בעליךמתלהאמרווהתנינן
לחזורמותרת ...ונתקדשה

להשילחשמאאתאויאםלו,
תהאהים,ממדינתגיטה

 .לולחזוראסורה

בבלי

להאמרודקתניסיפאכיהאי .ר
- ...ונתקדשהבעלךמת

נמיהתםלו,לחזורמותרת

גירשיאמרושמאגזרהנימא

אישאשתונמצאתזהוקדשזה

בגט,שלאיוצאת

גט,בעיאלעולם . 2

גרושתומחזירזהנמצאהכיאי . 3

משנתארסה

וגרש"י.ד"הריטב"אוראה . 8

:הונא.צ"ל . 9
הריטב"אשלזהדיבורלהביאראויוהיה . 7הערהראה"אלא",הגורסיםוכשיטת . 10

בו.שהוזכרההגאוניםשיטתבגללכאן,הגאוניםבאוצר
השמטהישהחדשיםובדפוסיםהמבש"ר),שנתרנו(ליווהראשוןדפוסבריטב"אכ"ה . 11

יוסף.בנמקיועי'הדומות.ע"י

/,i 



יוסידר'כיפר,בןיוסיכר'אלא . 2

האירוסיןמןאמ'כיפרבן

מותרת.

שאמכיפרבןיוסיר'מודיולא . 3

מןפסלהגטהאחרוןלהנתן

שנתןאע"פוהתנינןהכהונה

מןפסלהלאגטהאחרוןלה

הכהונה.

הילאר'בשמדקיסריןרבנין . 4
ראשון.שלאיסורולבררכדי

 [66]פריימן

מןדאמ'כיפרבןיוסיכר' . 4

האירוסיןמןאסורה,הנשואין

מותרת

להשנתןאע"פסיפאמדקתני . 5 .

הכהו-מןפסלהלאגטאחרון

דאיגט,בעיאדלאמכללנה,

מןפסלהלאאמאיגט,בעיא

הכהונה

טעותקידושימרי )'1סיפאאלא . 6

הוו

טעותנישואיאמרינמירישא.ד

הוו

רבנןקנסוה . 8

ליקנסוהנמיסיפא . 9

קנסוהאיסוראדעבדארישא .' 0

לאאיסוראעבדאדלאסיפא

רבנן.קנסוה

העירשכברוכפיממש,הירושלמיכסוגייתהיאסוגייתנואומר,הוה

וברורהירושלמי.מתוךהבבלימסקנתאתופירשהדמיון,עלהריטב"א

עמביחדאבל 12ארץ-ישראליימ.מקורותע"פהמוכן,מןהסוגיאשהובאה

החששבירושלמישמואלשלבמימרתומעניינימ.הבדלימישנמהדמיון,

וטעישמאהואבבבליואילוגט,להשלחאמתבראשוןבעלשמאהוא

וכפיוהירושלמי,הבבליביןרגילהבדל(והואכךלומריותרבה

 13כאן).לנידוןבקשר,והןכללבדרךהןגולדברג,ר"אעליושהעמיד

מןנובעימהירושלמי,סוגייתעלשבבבליוההוספותההרחבותוהנה,

ומתןהמשאלשלביהבבלישיטתאתלהתאימבכדיונעשוהנ"ל,ההבדל

נתןשהראשוןחוששימואנושהיות '-בהקשובירושלמישבירושלמי.

יאמרומהלעניןלהקשותהוצרכובבבלילו.לחזוראסורהתהאגט,

מתוךהמופרכתמשונהדעה(והיאגטשצריכהאיפואולתרץהבריות,

נושאשראויספקואיןהבבלי,שבסתםלירושלמיהקבלותעלהצביעוחוקריםכמה . 12
מקורותאלאממש,שלנובירושלמישהשתמשוהכוונהאיןוכמובן,מרוכז.לטיפולזה

 • 321 , 292עמ'האמוראים,לספרותמבואותועי'לו.הדומיםמא"י

ירושלים,אלבק,חנוךלרביהיובלספרהבבלי",בתלמודהסוגיא"להתפתחות . 13
 • 105 , 103עמ'תשכ"ג,
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שמקשהעניןלאותוהדבראתלהסבבכדיעצמה),המשנהלשון

והע'זה,נמצאד"הרש"יעי'(וגםהמקבילהתירוץיבואואזהירושלמי,

כדי , 7- 6וכן , sשב-הסבראתוספת , 3- 2בבבלינוספוזוובדרך ,) 4

מכאןהגמרא,בעלשלפניבמסורתשהיוכפיהמו"משלביעללשמור

היסודית,התקבולתלפנינועודנשארת

ההכרחמן ,שבירושלמיהמתכונתמןהגמראבעלשינהשלאומתוך

בבבלי,הרגילהכדרךושלאהונא,רבשלמימרתוחריאזהדיוןשיבא

כמסקנה,האמוראמימרתתבואשאזכהקדמהדיוןהסתמאבעלשמקדים

אחדמצדהמסקנהנראיתהירושלמי,ע"פשלמהסוגיאהבאתבגללוכן,

רבנןמימרתחולקתבאמתבירושלמי,שהריהונא,רבמימרתאתכדוחה

מצדאבל 14שם,גיטה"להשילחיישמאשיטתעלהסוגיאשבסוףדקיסרין

רבדברינדחושלאהרושםישכולה,תםסבבבבליוהסוגיאהיותאחר,

זה,ולצדזהלצדשנמשכוהראשונים,מחלוקתומכאןהונא,

עלבבבלירש"ישיטתלהרכיבשניטההיא,שנייאד"המשהפניור'העדה.כבקרבן . 14
 .הירושלמיטוגיית

וקנט,גזרהמטעםלאומזה,מזהגטצריכהשהיאהצעתיראהמשנה,שללפשוטה
- 372תשל"ה,עמ'ב,העבריהמשפט(שנתוןעליהבעליםשנישזיקתהדין,מעיקראלא

374 (. 
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ע"א)(פטלמשנההסברים
\, 

כתובהלהאין
בעיניוקלהתהאשלאכדיכתובה,רבנןלהתקינוטעמאמאי

להוציאהבעיניוקלהתהאהאלהוציאה,

בלאותולאמזונותולאפירותלהאין

דמיככתובהכתובהתנאי

ומזהמזהנטלה

קמ"ל. 1תפש,דתפשכיוןדתימאמהופשיטא,

li 
11 

'ו
! 

קצריםהסבריםהםאלאומתן,משאשלסוגיאהללוהדיבוריםאין

אמורא,בשםאחתמימרהכאןאיןהמשנה.פסקותישירותהמפרשים

אחרבמקוםנאמרוהלשונותשמקצתאףדגמרא,סתמאלשוןהכלאלא

להלן).(ראהאמוראידיעל

זאתובכלביותר,פשוטלכאורההואככתובה"כתובהייתנאיהדבור

בזה.הראשוניםוחלקוכתובה",ייתנאיכאןנחשבמהכללברוראינו

לאנמישאכלופירותוכסותייכי,מזונייכיכתובה,ייתנאיכתברש"י

שהםכתובה,תנאינקראוובלאותמזונותשרקמשמע, ." ...משלם

בסוף,פירותוכתבהסדראתרש"יעיקםולכןבכתובה,הכתוביםחיובים

הגמראלדבריוקנסוה".יידרבנןרש"י,לפיוהטעם,כתובה.תנאישאינם

בלאות"ולאמזונותולאפירותלהייאיןהפיסקאכלאתמפרשתאינה

להלן).(ראהובלאותמזונותסופה,אתאלא

שאינהבירוש'פי'פירות,ייולא :כתבהריטב"אבחידושיאולם

בפ',אבלבכאןכןפייז"לרש"יואףשאכל,פירות(כצ"ל)ממנומוציאה

היהוכןבפרקונה,חייבשאינופירותדיןולאפי'ע"ב)עט(גיטיןהזורק
דתנאימשוםפירות,להדאיןדטעמ'בגמ'לקישאמרוממהיותרנראה

 2בכתובו'''.כדאית'כתובהתנאידהויהואופרקונהדמיאככתובהכתובה

והואכתובה,תנאיכאןנמצאפרקונהעלפירותנפרשאםרקכלומר,
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ייקטל"עלתפשה.רתפשה:כיוןבכי"מוכימ"ב.כי"וכי"א, Iבכי"לכ"הוכו:כיון . 1
כיוןבר"פ:תפס!).שם:(ואף 169-168עמ'(תשכ"ב),כולשוננוקוטשר,י'עי'לנקבה,
מינה.מפקי'לארתפשה

ומ"שולאר"הע"בקוכתובותולאר"הע"אפרלעילרש"יוהשוהפירקין,ריש . 2
ייכתובהגולאק,וראה .)ז(סי'הן"כתובהתנאיאלוייכלכתבשלמהשלביםגםבגליון.
,עמ'וחלקכפשוטה,תוספתא ; 257 249-עמ'(תרצ"ב),גתרביץובלאות",מזונותפירות

13 , 364 • 
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איןלפירש"יאבלבכתובתה.שמתחייבבזמןבושמתחייבדיןביתתנאי

שניימ.אלאכתובהתנאי

קאי,דוקאאמזונותכתובהייתנאיההר:מןאברהמרבינוובפירוש

 ,כעמ' " ...קאיובלאותדאמזונותפירששלמהודבינוכתובה,תנאישהמ
 3עיי"ש).ריד,

נאמראלאכאן,הוטבעלאככתובה"כתובהייתנאיהלשוןאולמ

עיי"ש).ע"בקד ;ע"בנדבכתובותהובא(וכןינאיר',ע"יאחרבהקשר

אתהמלוותהזכויותכלשדיןללמד-כאןלצורכושיעבדוהגמראבעל

הניסוחאיןהואמשניששימושבגלל.אלאלעניננוהכתובהכדיןהכתובה
 4 •צורכוכלמבורר,ואינולכאןלגמרימתאימ

 • 140והע' , 326עמ'מאירי,וראה . 3

וע"ב.ע"אפהלעילהשוהבתובה,"להייאיןטעםלעניןובן, . 4
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התררהמןדברלעקררמתבלןדלןבלת

ב) IIעצ-א IIע(פט

 :ב)ב,(תרומותהתםתנן

תרם,ואםהטהור,עלהטמאמןתורמיןאין

כלוםולאעשהלאבמזידתרומה,תרומתובשוגג
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חסוארבא'א.

עיקרכלכלרםרלאעשהלא

אמרארשעיאבר'נתןררב!

כלרם,רלאעשהלא

השיריםאתלתקן

 2פשעתרומההויאמרתדאיאושעיא,ב"רנתןכרבאמרלאחסדארב

מפרישולא

ויחזורתרומה ...מרהונמצאתקישותדתנןמהאשנאמאי ) 1 (

;ויתרום
~/ 

קרמיתאמזיד 3שוגג-

אשוגגשוגגורמי ) 2 (

למיטעמיה,ליהדאיבעילמזיד,קרובשוגגהתם-

 4טעמיהולא

תרומההנקובעלנקוב sמשאינוהתורםתנןאמזיד,מזידורמי ) 3 (

ויתרוםויחזור

צייתלאמנאבחדציית,מאניבתרי-

הויתרומה ...דאמראושיעיאב"רנתןולרב

ואיןאחרת,בידבגליוןוהושלםבפניםחסרהקטע(ושםוכי"לכימ"בכי"מבכי"ו,כ"ה .י
רב. :וכי"אבדפוסיםברורה).ו'האות

דפשע.זימנין :בדפוסיםוכי"ל.כי"אכימ"בכי"מ,בכי"ו,כ"ה . 2
בל,באיםישירדיבורשלשניסוחיםמאדרגילשוגג.א"ל :ובכי"לכי"וכימ"בבכי"מ, . 3

זומשפחה,בניערערויפהאמרומשמך:ייוהלואבכי"הע"ב,קנדב"ב(כגוול,ה"ייאמר
ר"לעי' .)חאות 420עמילשםדק"סוהשוהמעולם",זהדבראמרתילאאניאמרהאלעזר

הסופריםייקצרושלדעתו(אלא 244עמיח"א,בירושלמי,וחדושיםפירושיםגינצבורג,
הוכיחרוזנטלהרא"ש . HUCA XXII (1949) pp. 157 fTגורדיס, ;) 355עמי ,"ל"אוהשמיטו

יףסוהלמסויימיםסופריםשלדרכםשהיתההראהוכןרבות,דוגמאותפיעלזהדבר
משל,םשרש'''ויש .)יהע' , 285- 284עמ',לון,חנוך(ספרלהםהנראיםבמקומותייא"ל"
הבבל"לתלמודבפירושו '''שרשלדרכופרנקל, " 'ר(והתניאד"הע"בלגכבב"קייא"ל",

דברילפסקכדיייא"ל"והוסיפומקורי,ישירכדיוןנראהאינוהנידון,במקרה .) 266עמ'
 . 27והע'ידסוגיאלהלןעייייאמרי",לתוספתבדומההסתמא,

הדומות.בגללהדפוסמןשהושמטונר'וכי"ל.כימ"בכי"אכי"מכי"ו,כ"הוכו:ולא . 4
משאין.בד"ח:ושאין;בטעות:בד"פ ;'''יכבכ"ה . 5
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תרומתונקוב, 6שאינועלהנקובמןדתנןמיה'שנאמאי )ך(

אחרממקוםומעשרתרומהעליהשיוציאעדתאבלולאתרומה

היאמעלייתאתרומהדמדאורייתאהבאשאני ~

התירהדמןוברלעקירמתביןב"ויכיחסואלרברבהא"לב.
 8ימזהמזהממזרהילויהתבן ) 1 (תסבראלאיאתא"ל

בממזרתאסירשמיאלאמר 9הכיאייל

 10בממזרתאסירייחבןא"ררביןאתאכייכן

 11היבארבבראחארבביולרבהחסוארבליהשלחג.

להימיטמא ...קטבהאשתיאתיירשאוםמאימתייהתביא ) 2 (
 12תרימהבגיבייאיכלת

 .יןשא :בד"ח ;י'שא :בד"פ ;בכי"יכ"ה . 6
בגמראבלבד.זהקטעעצמולרבהליחטלינראהשבגמרא,הארוךהדיבורמכל.ד

מיוחדת,קושיאהראשונה ." ...ב"דייוכי ) 2 ( ;" •••מידיאיכאיימי ) 1 (כפולה:הקושיא

שלכוחםעלכללידיון,שהואהתוכןמבחינתכאןמתאימההאחרונהוזוכללית,והשניה
בא' " ...מידיאיכאיימיהריבורוכן,תרומה.עללדיוןהמשךואיןמקום,בכלחכמים
עגוע"ב,ע"אלוע"א,לגגיטין ;ע"אג(כתובותדגמראטתמאבתוךבש"טמקומותבשאר
דבריעוקריןייודבריהןלדיבורשוההתורה"מןרברלעקורמתניןב"דייוכיהדיבור .)א"ע

שלתנאיםלעניןדומההמינוחועוד).ע"גמהה"ב,פ"ר(גטיןהירושלמישבלשוןתורה?"
מןדברעוקרזה:יינמצאע"אפגגיטין(השוהבטל"תנאובתורהשכתובמהעלייהמתנה
בתורהשכת'מהעלמתנה:יינמצא 272עמ'ה"א, Tפ"גיטיןלתוטפתאהמקבילהתורה",

בפירוששםשכתבומהשם,ליברמןהגר"שבמהדורתגרטאותבשינוייועי'בטל,"תנאו
שתקנותליברמןהגר"שוהעירניתקנה,פירושוכאןהתנאהולשוןשם).ובבבליהקצר,

ביתייתנאיהתקנותשנקראוומכאןהיחידים,עבורהדיןביתשמתנההןכתנאיםדיןבית

יום.טבולמשנתוטוףו,ח,דמאיתוטפ'ועי'דין,"
תטברא"לאייואתהפתיחההאםחטרא.רבבפיארוךדיבורכאילובגמראכאןאף . 8

כרךהתלמוד,לשון(אוצרפעמים 15בבבליבאזהדבורעצמו?חטדארבלדברישייכת
אצלמאחדחוץ , 5-3מדורותבבבלאמוראיאצלהינםהאיזכוריםכל .) 67-66עמ' , Tכ

תדירותוהיתהלאכךשאילוהטתמא,שלתוטפתהדבורשאיןמכאן . 5בדורא"יאמורא
 .) ...(דתטברא"לאייואתאחריהטבראהגדרתבאההמקומותבמקצתמצומצמת.כה

הטבר,לבוארגילאח"כוכו').והתניא,(והתנן,הקושיאטמונהבההבאהשתובאורגיל
וקרובוכו'),ט"ד,ואיתימא,אפילובשלמא,אמרת(איבטתמאהמשמשיםבטגנונות
המונחיםצריכיםכמובןוההבאה.הפתיחהרקהואהאמוראבדבריהמקורישהנוטח

עצמן.בפניבירורוכו'ו"התניא"ייוהתנן,"

נחמן.רבאמ' :נוטףבכי"ו . 9

ע"יאחר,אמוראמפידומהמימרהאמוראלדברישצירפוטוגיותבהרבהרגיל . 10
עמ' , 1937ורשהח"אהטפרותית,בהתהוותוהבבליהתלמודווייט,ראהייוכן,"החיבור

ע"צ ; 574- 573עמ'לתלמודים,מבואאלבק,ועי'ואילך. 74עמ'התלמוד,לחקר;הנ"ל, 53
הרומות.ע"ינשמטואולי ," ...ייוכןלי'בכי"ל . 334עמ'(תשכ"ב),לאתרביץמלמד,
לעיל.שםוכ"הבממזרת,אטורממזרבכי"א:

הונא.בראחא:בידבכי"ו . 1 1

שהקשולפניהברייתא,ענינילשארהצמוריםהטבריםבגמראבאיםבהמשךכאן . 12
 • 35 , 34הע'להלןועי'מיהת,קתני :לעניננו
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הפקרב"דהפקריורשה

מצוהכמתלהדהויא-להומיטמא
 13דרבנןבתרומה-תרומהבגינוואוכלת

איזבמזיי '"טמאיםחיליז,שילם , ,טמאהתוימהאכלת"ש ) 3. (

 , ,תשלימיז,תשלימיי
טהוריןחוליןשלומילמיהדרדבעי-

היוצהלאבמזייהיוצהבשיגגיזוקישבטמאיםת"ש ) 4 (
 14בשראכילתקמיתעקרא

 lSתעשהיאלשבא"ל

הזה,בזמןבבי"ו:דרבנן. . 13

קודםהיהמהלקרואוקשההסופר,תיקוןהיאפ(האותקאמפקעיסוף:סוףבבי"ל . 14
 :בבימ"בובן , ...והבתי'לבעלים,הויאהיביבפרהמתאבללאדבשרוביוןמאבילהבכ"י)
 :הרמב"ןבחידושיבכי"א).כ"הואילן,ייוכיון"(ומןכנ"ל, ," ...מיתעקרקאסוףייסוף

גורסשאינוז"לרש"ימדבריונראה ...מתכפריהיכיבעליםמתאכיללאדבשרייוכיון
 :כתבהרשב"א.בחידושיעיי"שייכלפנינו, ...כתיבוהאגריסהכיוכו'אלאדבשרוכיון

והאלבעליםלהוהויאהיכיכפרהמאתכיללאדבשרוכיוןבספריםהיאוכןז"לייהגר"ח
 , 328;עמ'המאירישלגורסין"ו"ישספרים",ומקצתייגר"ח :בשםבריטב"אוכן ," ...כתיב

להלן.וראה
באההיתהכאן,ראשוניתיישאני"תיבתהיתהשאילוליונראהשאני,ממשין:בגמ' . 15

 'ע(חסרובכי"ממעיקר","לאמעיןכתובהנוסחיםברובשםאבללהלן,הדבריםבחזרת
ולא:יישאניהפירושיםשניובכי"ל:הוא,בכימ"ביישאני"במקוםכאןובאמת .) 25הע'

ד"הריטב"אוראהובד"ו.בד"פשםוהפיסוקתעשה,ואלשבד"הרש"יוראההוא."מעקר
 .)ש"תד"העםאחדדבור(והואסוף

 • 38והע' 1דהע'להלןראהלרבה,חסדארב :נוסףבכי"מ . 16

לאותבינן, :בכי"ללאותובן). :(בד"חדאותובן :ובד"ובד"פוכזהוכי"א,בכי"וכ"ה . 1ד
:ייאמרבד"ועדייןברש"יאיתא ,) 16הע'לגבי(גםכי"מכגירסת!והנהלאותוביה :ובכי"מ

 :כי"לע"פהקיצורלפתורשניתןאלא ," ...לאותובי'בעאילרבאחסדארבליה
בסוף"לאותובי'''הודפסהשבד"פבגללרש"יבפירושהתיבהנתקצרה(ואולילאותובינן

גירסתהיאששםאוכי"מ,גירסתביסודהיתהשכזאתשרצרהאפשרצפופה).שורה

יוסילר'חסדארבשמשיבהנסחתפס ,) 16(הע'לרבה"חסדאיירבהוסיפו:בטרםשעטנז
 • 38הע'ועי! !רבהעלולהקשותלהוסיףלושהיהמהעלחנינאבר

עמ'המשנה,לנוסחמבואאפשטיין,רי"ןוראהובד"פ.בכי"מהחיבורו'בליכ"ה . 18
והזאה. :וכימ"בכי"לכי"א,בכי"ו, . 1051

סדין.ובד"פ:שבכי"א Kאלבכי"י,כ"ה . 19
 • 21הע'להלןוראה , 50והע' 128עמ'(תשל"א),להבלשוננומ"שוראהשופר,בכי"ו: . 20

ושופר.:ולולבהסדרובכי"לליתא,וכימ"בבכי"מוכו.'ושופר . 21
וכיון. :ייהשתא"במקוםובכימ"ב:כיון,נוסףבכי"מ . 22

דאמרת. :בכי"ל . 23
 !לן :בדפוסים ;ליתאבכימ"ב ;וכי"לכי"ו,כי"מ,בכי"א,כ"ה . 24
לא :בכי"ווכןהוא,מעקר:לאובכי"לוכןהוא,מעיק'לא :בד"פונוסףבכי"מ.כ"ה . 25

 19יסייז ) 4 (יאזמל ) 3 ( 18הזאה ) 2 (עול )ר( lיאיתבךךבעאי 16אייל

 23ישבית 22השתא 21ילילב, )ד( 20ישיפו ) 6 (עצותיכבשי ) 5 (בציצית

 26תעשהיאלשבבמיכילהי 2Sתעשהיאלשב 24לי
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מציתמבואחתעועביראימראפי'תשמעיןאויית"ש ) 5 (

 ...שבתירה
שאנימלתאמיגדר-

 ...יבטיריכריאינר ...ת"ש ) 6 (
 27 •••מיניהלקידושיןרבנןאפקעינהו-

 ...התירהמןשואיעינשיןמבין ...ת"ש )ד(
שאני.מילתאמיגדר-

א :ומעשיהמהאמוראימדברישליחידותשלשישנןשלפנינובסוגיא
זופיסקה 28תרומות,משנתעלאושעיאברינתןוריחסדארבמחלוקת-

רבהביןישירומתןמשא-ביבמות.מטילעניניבמישריןשייכתאינה

רבא,שבפיסקהעמדתועלחסדארבאתרבהמתקיףבוחסדא,ורב

ג 29כולה.הסוגיאכאןסודרהולכןכאן,יבמותמשנתע"פמתרץחסדא

ב.בפיסקהשאמרזועלנוספותראיותלרבהחסדארבששלחמעשה-

אושעיא,ברינתןורבחסדארבפירושיבעיקרההיאאפיסקה

דברי-הרגילההצעהטגנוןע"פמחלוקת",ב"צורתשהוצעולמשנה,

בלשוןהחולקודבריפלוני",רבייאמרבלשוןמוצעימהראשוןהאמ'ורא
אףאומר,הוהאמר.אלמוני:ירבהמובהקבטימןאואמר",אלמונייירב

עצמאיות,מימרותכשתיכאןמנוסחימאינמאמוראימ,שנידברישהמ

הדעותשתיאתסידרתילכן 30היא.אחדניסוחכולהשהמחלוקתאלא

אחת.כיחידהבתרשימ

חסדארבמביאב-ג,שבפיסקותחסדאורברבהביןארוךומתןבמשא

 31התורה.מןדברלעקורחכמימבידכחשישלשיטתוראיותשבע

תעשהואלשב :בכי"א . 1 5הע'וראההוא,מיעקרולא:הואובכימ"בהוא,מילתאמעקר
הוא.עקראלאשא'

:הוא.בכי"אנינהי. :ובכי"לנינהו, :נוסףובד"פבכי"וכימ"בבכי"מ.כ"ה . 26
התיבה.לי';בדפו'בכתבי-הידכ"ה . 27
 91הע' 264עמ' , 57הע' 258עמ'וטהרות,זרעיםלסדריםבבליותסוגיותזוסמן,י'עי' . 28

 . 96הע' 268עמ'ועי'

ואילך. 84עמ'שם,זוסמןראהכלל,בדרךזרעיםבדיניהתם"ייתנןסוגיותשלטיבןעל . 29
אמרפליגי",ולאחדאאמרומרחדאאמר:יימרע"איאלב"מהגאוניםאמרווכזה . 30

אסירמרהדאדי,עלאמוריופליגיןהיאמילתאחדאסברתמיפירושיה,ייהכיןגאון,
ומרחדאאמ'מרנינהו,ב'הליןהדאדי,עלופליגיןמטהר,ומרוכטמאמרשארי,ומר
 ;תרפ"טירושליםאסף,מהדורתהגאונים,(תשובות " ...הדאדיעלפליגיולאחדאאמ'
והע'נהסי'התשובות,לב"מ,אוה"ג;ראה 104עמ'ח"ב,גינצבורג,לר"לגאוניקה ; 8עמ'
לאוייתמיד" ," ...תמידנאמרייובבבלישם(ומ"שע"ביגהירושלמי,מבוארז"ף,וראה .)ח

רבאמרינןולאפפא,רבאמ'יימדאמרינן :נהאלףסי'מכות,רישברי"ףוהשוהדוקא).
עשרה.החמשהסוגיאלהלןוראה ". ...אמ'פפא

ראהכללבדרךהעניןעלועוד.הכא,ד"הע"אנדבגטיןבתוספותנמצאכזהניסוח . 31
 • 132-117עמ' ,)ל"שת(ז-חספרבר-אילן,גילת,רי"ד
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ישנהבפתיחה :המחלוקתבעליבין'ישירמגענזכרמקומותבשלשה

שיחהשובהרביעיתובראייה 32ליה",יישלחאחר-כך ,)ב(ישירהשיחה

המוסביםאמוראיםדבריבאיםהראיותמקצתידשעלבדיון 33ישירה.

זיקהבלימתחלהושנאמרו 34בראייה,המובאהמקורעלישירות
לתוךהדבריםאתשילבהגמראשבעלאלאחסדא,ורברבהלמחלוקת

והוינן :הקושיאלתוך ~(בראיה 3Sחסדאלרברבהשביןומתןהמשא

דרבבריהאחארב :התירוץלתוך;ושםכדילהואמרירבאואמר ...בה

(ובאמת,חנינאבר'יוסיר'אמר :התירוץלתוך 4ובראייה 36 ;איקא

הקושיא:לתוך 6ובראיהחנינא);בריוסיא"רעלהאיתמרהאבכי"א:

ר' :הסתמאתירוץעלהובאוהשניה,בראיה;וכןאשילרברבינאא"ל

היאזושהרחבהאףאולם,בפרוטרוט.להלןראהאלעזר),ור'יצחק
עלנאמרואםעצמןבראיותלפקפקהכרחאיןחסדא,ורבלרבהמאוחרת

והואראי'ות,שבעשישנןהעובדהמןאדרבה,עצמו.חסדארבידי

הרושםמתחזקהאמוראים,דבריבסידורהמשמשיםהשלמותממספרי

שנוספך·'ראיות,שלממושכתהצטברותולאושלם,מוגדרקובץשלפניך

 3חסדא.ךרב.שלזמנואחרימקצתן

ואףהונא",רבבראחארבבידלרבהחסדארבליה:יישלחע"אמזפסחיםהשוה . 32
חסדא.ורברבהביןישירדיוןלאחרהוא

שם. 32והע' 22עמ'תשט"ו,יורק,ניוהתלמוד,לחקרווייס,השוה . 33
רח"זמו"רמ"שוהוסף . 187הע'עהעמ'(תשלייה)עובסינישציינתימהראה . 34

עמ' , 1975ירושליםבארון,שלוםלכבודהיובלספרהפלפול",דרךייעלדימיטרובסקי
ר"בכלליו.עי' ; 196 , 166 , 32-31עמ'תשלייה,ירושליםבתלמוד,מחקריםווייס,קמו;

לוי, MGWJX p . 191(רז"ף,ואמרמפורש:שהציטוטהמקומותוהשוה . 187סי'אשכנזי;
 . 282עמ'וכו',בבליותסוגיותזוסמן,וראה .) 13עמ'ירושלמי,לתלמודופירושמבוא

אוהמקומיהדיוןלפניאםהש;לוב,דרךעלאחרבמקוםהדבוראתארחיבאי"ה . 35
וע"ב.ע"אכדב"מגויים",יירובלסוגיית,בקשראחריו

ש"איןנאמרבוהדיחוי,עלמוסביםאיקאדרבבריהאחארבשדברילומררחוק . 36
שאמרווכו'וחוזר"תשלומיןלייתשלומיובדיוקשוהמאירר'שאמרתשלומין"תשלומיו
גלוי,שיטותיהםביןההפרשכיממש,שלקושיאאיננהרבבן"היינוייסומכוסוכןחכמים.
ונראהכך.עללתרץצריךאיקאדרבבריהאחארבהיהולאשוגג,לגביחולקיםהםשעוד

ומשלם"ייחוזרשוגגעלגםשאמרובברייתאלחכמיםפירושאלאדבריואיןשמעיקרם
עיי"ש,רבבן"היינוייסומכוסקושיתיןאששםע"אנדגיטיןע"פלומרמוכרחכך(ובאמת

המפרשיםדבריוהובאוהברייתאעםכלומר,וכו'.,אחא"רבייואמרהנוסחיו;נ:ברובושם
דבריולשלבכדיבינייהו",ייאיכאהוסיפוואח"כמזיד".אטושוגגייקנסוופירש ,) 1אותה
 :מפורטתיותרההוספה(ובכי"מ Iבנייהו"ייאיכאליתאבכי"לובאמתהסתמא.שללדיון

השוהקנסינן",סברואידךמזיד,אטושוגגקנסינןלאסברקמאתנאבינייהו,איכא ... "
ייקמיפלגי"השכיחובמובןכבגיטיןביביהו",ייאיכאלגרוסאףואפשרשם).ודק"סגטין

ועוד). , 58עמ'העוועשי,לצ'סה"ימרמרשטיין, 'א; 4כללאשכנזי,לר"בהתלמוד(כללי
להביאיכולחסדארבשהיהנוספותראיותוכמהכמהישנןלכאורה . 38הע'עי' . 37

ג,מהדורהלגיטין,הבחירהבביתמאירי;וראהע"בצלדףהש"סבגליוניענגילר"י(ראה
ועמ'טעם,ומהד"הקיעמ'לב"מ,החדשיםהריטב"אחידושי;וראהפרוזבולעל , 156עמ'
ד"הנדרים,בסוףכתב(הרשב"אמקומותבכמההראשוניםשמקשיםוכמותנן),ד"הקיא
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והןאחרות,ראיותשלשורהבאההרביעיתהראייהידשעלבשם

האחרותהראיותשבעשגםמסתברשתים,אואחתבמילהבקיצור,נזכרו

אומר,הוהכך.אחרוהורחבוחסדא,רבמפיבקיצור,מעיקרןנשנו

הןהאמוראים,שניביןישירדיוןשהיההמסורתלנונשמרהזובסוגיא

שלארקראיות,שבעכללהזהוהדיוןשליחות,עי'יוהןפניםאלפנים
הראיותהןואלושבע"פבמו"משנאמרוהראיותהןאלובבירורנשתמר
ליחסןסיבהואיןבסתם,באותיותדחהרובמאיד,ן 38שליח.ע"ישנאמרו

עלאורשופךהמקורילמבנהשלפנינוהסוגיאשלשיחזורהגופו.לרבה

תחומיןישאםשםהבעיאאתלפשוטכדיע"אמגבערוביןשהובא'ספור

דרבקמיהבשבתאבצפרידאיתאמרןשמעתאשבייהני :מעשרהלמעלה

הרי ," ...בפומבדיתא 39דרבהקמיהבשבתאפניאבהדיבסורא,חסדא

נראהומכאןלרבה,חסדאמרבשמועותשבעהועברואחרתבפעםשגם

כמספרולאשמועות,קובץשלומקובלידועכמבנהשמעתא"יישבלפרש

 40בש"ס).שבעקובצירגילותעלבמבוא(וראהמקרי

" " " 

מזהממזרהולדוהתנןתסברא,לאייואתחסדא,רבשטועןבמה

שהואזה,ושקנסבלבד,ממזרותעניןעלשדעתולפרשמקובלומזה",
חכמיםשקנסובמההתורהמןדברעוקרשבמשנהדברמי"גאחד

בפירושאחרתאפשרותקיימתאולם,בממזרת.ומותרממזרשהוולד

כלבהדיהתםאתיוהלאאמאידהתם,פלוגתאבההיאתליאדהכאמתני'איייוא"ת :חזרו
קביעותגרמהבזהשגםונראהוכו').מתנין"ב"דאיןלמ"דמינייהומותיבדקאהנך

נוטפות.ראיותלהביאשלאשבעהמטפר
נראית ...שהטוגיאפיעלש"אףכותב 59הע' 129עמ' ,) 31בהע'(כנ"לגילתרי"ד . 38

 ...הוטפותהם ...שי"פ]- 7,6,5[לפנינוהתא-שמעששלשתודאי ...שלמהכיחידה
עלבעיקרמטתמךהואבדבריו.ע"שמאוחר", ...שי"פ]- 3 [תרומהאכלשמעהתאגם
וכןחטדא,ורבלרבהמאוחריםאמוראיםדברימובאיםהאלהבראיותהדיוןשבתוךכך

לדבריבנוגעוהנה,לרבה".חטדארבדבריייאחריבאותהאחרונותהראיותששלשהזכיר
רגילשהריעצמן,הראיותעלללמדכדיבהםשאיןמטתברהמאוחריםהאמוראים
הרחבותשארששולבוכשםהקדומות,הראיותידעלמאוחרותמימרותשישולבו
גילתפרופ'לדעתשגם , 4ראיהלגביואףלעיל.שהראינוכפיהטתמא,בעלע"יופירושים
אמנםלהלן.ראהאמורא,דבריאח"כבהשולבוכנראההריגופו,חטדארבידיעלהובאה

השניםביןהמו"מאתמטיימתשהיאלומרלכאורהנר'חטדא,ורב,רבהשלהשיחהמן
כלאתטדרהגמראשבעלואפשרמכרעת,זועובדאאיןאבלמאוחרות.הןהראיותושאר

תעשה".ואליישבשלהתירוץאחריעשה"ייקוםשלהמקוריותהראיות
הגמרא.בגליוןתוקןוכן ,)מהע' 163עמ'לערובין,דק"ט(וראהועודבכי"מכ"ה . 39
(שהיהראיותעבששלשורהשובבאותהרביעית,הראיהאחרחטדארבבתשובת . 40

רעודשהגיש,ראיותשבעכלומר,תעשה").ואליישבהתירוץלולאאותןלהביאבדעתו
'בר Iהולכןולולב,שופרהאחרונות:הראיותשתיליתאשבכי"מ!אלאהגיששלאשבע
הכרע.צריךעוד
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שתקנוחכמים,תקנתעיקרעלחסדארבשלשדעתווהיאהדברים,

אלהלנישואין,ונתנודיןביתוברשותאחדבעדהנישאתלאשהנישואין
שלפיהתורה,מןדברשעקרויוצאוממילא 41תורה,כנישואיתוקף

 42החזירה.אםמראשוןממזרהוולד,יהיהשנינישואישתופסיםתקנתמ

איסוראדברשעוקרדברמי"גהראשוןהואכיממזרות,עניןדוקאוהביא

שורה(ולאמשנתנוהיאאחתתקנהזותפיסהולפיעשה.בקוםהמורהמן
י"גכלאחריהגוררתזוותקנהעצמו),בפניהותקןאחדשכלקנסותשל

 43הדבר.

אינדמראשוןממזר"ש"הודלדמשמעאחתשיטהלפיבירושלמיוכן

הוא,תורהדיןאפילואוהוא,הדיןמעיקר,אלאעצמובפניותקנהקנס

 :בירושלמינאמרבבבלי,ורבהחסדארבלמחלוקתבהקבלה
מןממזרהוולדהשיני,מןממזרדוולדניחאומזה,מזהממזרוהוולד

דר'היא,עקיב'דר'אמ'[זעירא](עקיב')ר'בשמנ.א?רביהראשון

משנישאתגרושתוהמחזירממזר,הוולדסוטתועלהבאאמרעקיבה

כןכגיטהכשר,הוולדהכלדבריהילאר'בשמיוסיר'ממזר,הוולד

 .)ג"עיה"א,(פ"י ...ממזירה

שהדולדלומרמתכוויןעקיבא,כר'משנתנושמעמידבא,ר'ובהכרח
הדבראתלייחסלולמההדבר,חכמימתקנתשאילומדאורייתא,ממזר

 ,כאןמכווןהלאויןמשני,לאיזהלברר?ומענייןדוקאעקיבאר'לשיטת
ייוה"נ :פירשמשה?בפנימשנישאתגרושתוהמחזיראו ,סוטתועלהבא

עמהנישואיןשתפסובגללדוקאכלומרהיא",משנישאתגרושתוהמחזיר

העדה,בקרבןכזהוכן 44 !ממזרהראשוןמןהולד,יהיההדיןמעיקרהשני

הוולדיהיהסוטתועלהבאמדיןואףאו",ייאד,פירששהואאלאעיי"ש,

ובירושלמי ,) 43הע'(ועי'ע"איאבבבליייסוטה"זואשהנחשבתוכןממזר.

סברואחתלדעהסוטה,נחשבתשהיאאף.זה,ירושלמיולפי .)ד"עי ,א"ה(

 . 375-370עמ'ב,העברי,המשפטשנתוןעי' . 41

להתירחכמיםסמכוהיאךלתמוהייוישראם):בדפוסע"א(כחיוסףנמקיהיטבועי' . 42
מתניןב"דומטעםמדאורייתא,עדיםשנידבעינןהחמור,אישאשתאיסורזהמפני

ה"לדלאדלקמן,מהאפשטוהמדלאלומר,א"אמה"תדברלעקור
ופתחמתו,ןד"הע"אפחתוס'והשוהמהא,ופשטוהפשטוהדברינוולפי ." ...דחייה

 . 8והע'דבר

שבקושיתהסבראלפילפחותע"א,יאלעילחסדארבמדבריראייהקצתויש . 43
שם.עייןתורה,דיןעלללמדכדימשנתנומענייניחסדארבמביאששםהגמרא,

הולדד"הע"גיקרוטושין,ד'בירו'הקצרבפירושועי' . 41בהע'הנ"לבשנתוןככתוב . 44
תופסי'היולאהקידושיןוהלאהראשוןמןממזרהולדיהאלאבתמי'ייפירשממזר:
 !ראשון"גביממזרותשייךאיךוא"כניבש



 35.3.הברהשארקהפ[דד]

הנראהוככלצרותיה,נחשבותנשיוושארבועלה,עםקידושיהשתפסו
 4Sתורה.מדין

 46חמורים.קשייםישנםגדולה,באריכותהבאההשלישית,בראיה

תרומהאכלשאםנאמר ) 143עמ'ז,ז,תרומות(=תוספתאבברייתא
מאירר'משוםסומכוסלדעתטמאים,חוליןושילם:בשוגג),(רש"יטמאה
ברכה,עליו:ייתבאבגמראמקשיםזהעלתשלומין".תשלומיואייייבמזיד
ליהדקחזימידימשלםוקאטומאתו,בימיליהקחזידלאמידימיניהדאבל
שהריהגמרא,שלזוקושיאלפרשהראשוניםוטרחוטומאתו".בימי

 ,)א"מפ"ו(תרומותתרומהנעשיםעצמםהםבשוגגהאוכלשלתשלומיו

 !טומאתובימיאףלכהןראוייםואינםטמאה,המתרונעשיםהםייכוא

חזוולאתרומהנעשיםדתשלומייואע"גוכו',מיניה:יידאבלרש"יודחק
ע"אנדבגיטיןוכןאיכוון".מעליאלתשלומיןמיהאהאטומאה,בימיליה

נעשיןדהםידעולאלשלומימיכויןטמאיןחוליןיימיהו :רש"יפירש
שמתכויןהארץבעםדוקאשמדוברלפרשקשהכןעליתרתרומה."

 4מעולים.ךלתשלומים

כדי"),להואמרירבאייאמר(בשםהברייתאאתשהגיהו,לאחרלהלי
הבאייוהא :תשלומין"תשלומיוייאיןמןהראייהאתהגמראמסיימת

להתפסואשהכהןבהומקדש,דאיהוימעליאתשלומידמדאורייתא

לעלמא".אישאשתיקשרינןתשלומייתשלומיואיןרבנןואמור 48ןקידושי
דיןשביתלהוכיחאלאבאהלאהזאתהראיהכלאםלתמוהןויש

הפקר".היהב"דייהפקרלעילתירצנוכבר,הריכהןשלממונומפקיעים

שמדאורייתאוביה,מיניהכאן,ישחזקהיותרראייהשהרייותר,ותמוה

עמ'ה"ג,פי"דיבמותתוספ'וכו',הדא,מןנישמעינהוכו',אסורהשהיאכשםסוטה . 45

ובו',בעלהשהלךמאשהופשטובועל,שללאחיומותרתסוטהצרתאםלברררצו . 51
לומרמוכרחסוטהצרתתיחשבזהיבםשלשאשתווכדיבעלה.ובאהיבם,ומתונתייבמה
לפשוטבאיםשאנובאןבמיוחדהדין,מעיקרזואשהשלנישואיה) =(ייבומהשתפס
סוטהכצרתלאוזואחיוייואשתשםבפ"מפירשובאמתתורה.בדיןתרתומסוטהשצרת
נישואיןשתפסולומרשלארצהבגללובק"ע, ." ...היאסוטהצרתדודאיבתמיה,היא,
ולאבניחותא,הי',סוטהכצרתלאואחיוייואשתמפשוטםהדבריםאתהוציאאלה,

!עיי"שהיתה"אישדאשתקידושין,בהתפסילאדהאהיא,סוטהדצרתאמרינן
ומסייםרע"ד).טזה"ב,(פ"אבסוטהלמקבילהבפירושווכןבאריבות,לפרששנדחק

באשתמגטשפוטרלמיאלאבועלשללאחיומותרתסוטהשצרתלהסיקשאיןהירושלמי
שהיאאחיובאשתמודיןהבליוחנןרביבשםחייהרבידהכא,כרבנןייברם(עיי"ש),אחיו

צרתה".פוטרתוערוההיא,ערוהבהקנהאישאשתהילכותמשו'גטהימינוצריכה
ליחסרוציםשאנוכשיטהאלאהנ"ל,בבבלירבכשיטתושלאנישואין.תפיסתשישהרי
הוא.הדיןשמעיקרחסדאלרב

 • 45הע'להלןועי'קא.עמ'ומסורות,מקורותהשוה . 46

ישנים).(תוספותחזי"לאמ"מבכוונתו,לנודמהייקשה,;ובןתבאד"הריטב"אהשוה . 4ד
בכי"מ.וכזהקידוש',בהתפסיבהוומקדשכהןאזיל:דאיבכי"ו . 48
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(כקושיותבהממותר,וזרלחוליןאפקוהומדרבנןהמ,תרומהתשלומיו

 !אזיל)ד"ההתוספות
בשוגג)(ד"הבתוספותלפתרון.המפתחהיאריב"ןששיטתדומני

אבלריב"ןכדפירשקאיאאכילהומזידשוגגהאילפרשייאין :כתוב
הריב"ן.שיטתאתדוחיםהתוספותבעלי 49 ." •••במזידהמהתשלומין

הריבפשטות:מתפרשוכו'נרכה"עליוייתנאזו,רינ"ןלשיטתברמ

שראוייםנמצא ,)א"מפ"ז(תרומותליןוחתשלומיובמזידתרומההאוכל

לפרשאףואפשרכאן.יפהמתאימההריב"ן!ושיטתטומאתובימילכהן
באוכלכולהזוברייתאשפיר.שואלאקאי,אתשלומיןומזידששוגג
תשלומיואיןייבמזידובעניןכרש"י),(שלאעסיקינןבמזידתרומה

הקשוולכןריב"ן,שי'וכמובמזיד,ושלםבמזידשאכלמדוברתשלומיך",

 sברכה".סעליוייתבא

הריב"ן.פירושהמשךהואוכו,'אבל . 49
בתוט'וראההריב"ן,לדעתשמיישבבמהעוד,וד"הליישב,ד"הלנר,בערוךוראה . 50

תבא.ד"הישנים

דעהשלפיזה",בעניןתנאיםמחלוקתקיימתיישכנראהלתרץרוצה(שם)הלבניר"ד
מחוליןוחומשקרןתשלומימשלם )!בשוגגכמובן,(הכוונה,טמאהתרומההאוכלאחת

כלומ,דעצים",יידמיאלאמשלםאינואחרתדעהלפיואילותרומה,נעשיםוהםמתוקנים,
הראשונההדעהטמאים.ואףדהו",ייכלמשלםולכןתרומה,נעשיםואינםחומש,בלאקרן

עצים"יידמישבלשוןהבהירותחוטרלמרותאולם, .)א"מפ"ו,(תרומותטפקבליקיימת
בכדילפנינו,שהםכפיהאלה,במקורותיןאמביא,הלבנישפרופ'המקורותמןבכמה

תרומהייהאוכל )ו( :הראשונהלדעהמתפרשיםוכולםקיימת,זושנייהשדעהלהוכיח
בליקרןשישולםמוכיחאינוו) 42עמ'ז,ב,תרומות(תוטפ'לכהן"עציםדמימשלםטמיאה
שוםואיןבאכילה),(האטורהטמיאהתרומהערךלשעראיךמלמדעצים"יידמיחומש.
בתוטפתאשפירש(כפיוחומשקרןומשלםהנ"ל,משנתנועלהדבראתלהטבשלאהכרח

דתנינןקנטשהקרןאמרהמתניתיןשלוםבריודןרביייאמר ) 2 ( .) 396עמ'לשם,כפשוטה
ממהאלו ,)א"מפ"ו(תרומותתרומהנעשיןוהןמתוקניןחוליןאלאתרומהמשלםאינו

חוליןשילםואםטהוריןחוליןמשלםטמאהתרומהאכלכןותנייאות,משלםהיהשאכל
תרומות(ירושלמי,קנט"שהקרןאמרההדאלו,חייבהואעציםדמיולאיצא,טמאין

חייבאינוהנזקפיצויומבחינת,היותפירושו .)ב"עכזה"א,פ"ג;כתובותע"גמדה"א,פ"ו

הריטהורים,חוליןדוקאלשלםוהברייתאהמשנהמחייבותזאתובכלעצים,דמיאלאלו
קה"ע ;כןותניד"הבתרו'(כבפ"מקנטנחשבבשוגגבאוכלהקרןשתשלוםראייהמכאן
באשכאןאיפוא,לפרשמקוםואיןאמרה).מתני'ד"הועיי"שמהדא,ועודד"הבכתו'

וחומש,קרןמשלםבשוגגבפטח,חמץתרומתייהאוכל ) 3 (המשנה.עללחלוקהירושלמי
כאןעצים"ש"דמימפורשהרי .)ד"מפ"ב(פטחיםעצים"ומדמימתשלומיםפטורבמזיד
(במקורותבשוגגחומשמחייבשאינותנאשישראיהכלאיפואמכאן,ואיןמזידעלמוטב

שוהבושישדברכלאומ'שאולייאבא ) 4 (המשנה).קיצורבאקב,עמ'שם,ומטורות
שב"תשלומין"לומראפשראילעיל).וטי'שלתוטפתא(המשךבתשלומין"חייבפרוטה
מהמשךהרית"ק,שאמרעצים"יידמיעללחלוקורוצהדוקא,וחומשקרןהמכוון

פרוטהשוהאמרולאלו(ייאמרופרוטה"יישוהבעניןהיאשמחלוקתםברורהברייתא
(תוטפתאאחריםמקורותע"פברווחליברמןהגר"ששפירשוכפיבלבד"),בהקדשאלא

בליקרןעלגםחלייתשלומין"שהביטוימפורשכן,עליתר .) 397עמ'ח"א,כפשוטה,
עציםדמימשלםאיןבפטח,חמץתרומהייהאוכל ) 5 (ומ"ד.מ"אפ"זתרומותעייןחומש,
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ומזידושוגגבשוגג,שאכלפירשעצמוחסדאשרבמסתבראבל

וכפיהברייתאדברישלפשוטםשזהוהתשלומים,עלנאמרושבברייתא
והתכווין 51רפ"ו,משנתעלשמוסבתבתוספתא,ממקומהשמשמע

אין,ומדרבנןדשוקנעשיםהתשלומיןמדאורייתאהריבפשטות,להוכיח

התת-סוגיאברם,לזר,תרומהמתיריםשאנונמצאתשלומין,תשלומיו
,כשיטתיןלוחשהתשלומיןסברה 52בה")(ייוהוינןאחרממקוםשהובאה

הוגההזולשיטהובהתאםטומאתו",בימיליהייקחזיהקשו,ולכןהריב"ן
הראיהאתלסייםהגמראיכלהלאזהבגלל S3רבא,שלמשמוהברייתא

יימאריךולכןחולין,התשלומיםהרילסיים,רוצהחסדארבשהיהכפי
שיכולכהן,שלמממונךומוכיחאחרלעניןומסיענוישנים)(תוס'הספר"
הןלשמשיכולשלומי")למיהדר(יידבעיבסוףהדיחויאשה,בולקדש

בה",ייוהוינןלסוגיתהןחסדא,רבלסוגית

 , 36הע'לעילראהאיקא,דרבבריהאחארב,ודבריההמשךעל

המו"מ,עםמשולביםחנינאבריוסיר'דבריבאיםהרביעיתבראיה

לרבה,ר"חביןלמו"מזיקהבלילהתפרשיכוליםהם,כשלעצמםאבל

הורצה",לאל"במזידבקשרהברייתותשתישביןלסתירהכתירוץאלא
יוסיר'לייתירוץ"כהמשךבפ.שטותנמשכיםאינםחסדאורברבהדברי
ברורלגמריאינוהגמראמסגנוןובאמתזמנם),בןבערך(שהואחנינאבר

חסדאיירבבכי"מ:להלןהגיהו(ומכאןתעשה"ואללמי"שבאמרמי

לאחרלתרץיששעודהקושיאמהיברוראינווכן, ,) 16הע'ראהלרבה",

עלעצים"יידמי,מוסבכאןאף , 1בסי'כמו .) 143,עמ'ה"ופ"אפסחא(תוספ'וכו'לכהן" "
וחומשקרןמתשלוםלהוציאשבאלומרהכרחשוםואיןהטמאה,התרומהשלשוייה
לאבהלושאיןבזותאמרעצים,היתרבהלויש ... " :שלהלןנמי,דיקאמתוקנים.בחולין
כפשוטה,תוספתאעייןמדובר.התרומהשלבשוייההריעצים",היתרולאאכילההיתר
 . 41 40-שו' , 482עמ'ח"ד,

גירסהשהיאלומררצההופמןרד"צמיחסרא",שב"חסוריהברייתאלהגהתאשר
מקורותהשוה ; JJLG, VII, 1909, p . 313 (הדומותע"ישהושמטהברייתא,שלאמיתית

לומראפשרשאיברורת,רמיאדהו",ייכלהסגנוןבגללאולם, .) 1והע'קאעמ'ומסורות,
כךיסגננושלמהבארמית,סגננוובבבליעברית,היתהההיאשהברייתאלומרורחוקכן.
היאאלא .) 4והע'קלועמ'שם,הלבני,(עי'ברייתותבגופיולאח"משלבהשלמותרק

לנוסחמבואאפשטיין,רי"ן(עי'ח"משלרביםכבמקריםסברתם,ע"פאמוראיםהגהת
וברורמחסרא,שבחסורילשוןאותואיןודפוס,כי"ושבתוספתאודיקא .) 670עמ'המשנה,

וכפיעיי"ש), , 400עמ'ח"א,כפשוטה,(תוספתאהבבלי"תיקון"לפיהיאשםשבתוספתא
יג).עמ'ח"ד,ראשונים,תוספת(ועי'מקוםבכלבכיו"בליברמןפרופ'שהראה

 .-20 19שורות , 400עמ' ,'אחלקכפשוטה,תוספתאדאה . 51

 . 44הע' 255 , 161הע' 225 , 181-180עמ'בבליות,סוגיותזוסמן,וראה . 52

וכו.'מיניה"יידאבלמהטעםאחרהיההברייתאבהגה.תגופורבאשלשטעמואפשר . 53
עמ'(תשל"ה),עובסינישכתבתימהראהוטעמו,ב-;י~תא,בלשוןרבאשלאחרתהגההעל
סט.
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הסתמא.בדבריהגירסאותחולקותובזהחנינא,בריוסיר'שלייתירוצו"

הבשר,אכילתמצותעקירתעלהיאהקושיא(שלפנינו)רש"יבגירסת

בכי"י,קיימתועודהראשונים,לפניבספרים(שנמצאתר"חבגירסתואילו

לאוכןהבשר.אכילתבליבעליםנתכפרואיךהיאהקושיא ,) 14הע'ראה

עונהאיךלבררתעשה",ואליישבלתשובההסבריםהגמראבעליהוסיפו

להביןקשההר"חלגירסתבמיוחד 54גירסותיה).(לשתיהקושיאעלהיא

שניטמאוכלכלומרשאני,תעשהואל:יישבפירשהמאיריתורץ.במה

נמנעתהבעליםכפרת,ואיןאכילתולפסולחכמיםביד[כח](בו)ישהבשר

תאכלואלשבכלומר, 55שיאכל".לבשרבשאיפשראלאנאמרשלאבכך,

חכמיםכיתעשה,ואליישב :כתבריטב"אואילוכברש"י.הבשר,

ואלשבבשר".אכילתבלאבעליםושיתכפרוהקרבן,מןפטרוהו

כברשרבהלומרוקשהסוף.ד"הבריטב"א,ועיי"שאחר.קרבןתביא

בשר.אכילתלעניןרקר"להורצה""לאלפיולפירושמתייחס

מןהראיהעלישירותמוסביםרבהדברייהיואיךלשחזרקשהאבל

ולכאורה 56שבינתיים.חנינאבר'יוסיר'ודבריהמו"מבליהברייתא,

אבלהורצה,לאשאמנםחנינאבר'יוסיכר'הואאףשמתרץלומראפשר

 ,) 15הע'(ועי'תעשה"ואליישבלואומריםשאנואחר,קרבןמביאאינו

איזהישובוודאיבהמשך?חסדארבדברילהביןישאיךזהשלפיאלא

וצ"ע.אחר,פירוש

העירמבוטל),אינוהגטאתהבעלביטל(שאםהששיתהראיהלענין

עניןהתחלתעיקרע"ג][מהה"בפ"דגיטין:ייבירושלמיעיניםיפהבעל

.רבינאדברי 57הגט".ביטולדברעלהואמה"תדברלעקורמתניןב"דוכי

הםעוניםכאילוכאןהריזו,לברייתאבקשרמתחלתןנאמרולאאשיורב

לקושיא,פירושיםבגמראנתנומקומותשבכמה , 14הע'הראשונה,בסוגיאראה . 54
לתירוץ.ולא

 . 329עמ' . 55

וחייבמרצהאינושמדאורייתאשסוברהורצה",מ"בשוגגשמקשהלומרליוקשה . 56
דעהשאמצאעדאחר,קרבןתביאאל-תעשהואלשבלוואומריםאחר,קרבןלהביא
לשם.כפשוטהותוספתא , 172עמ'ה"ה,פ"ופסחיםתוספתאועי'במקורות,כזאת

ושם . 38הע'לעילראההמקוריות,הראיותביןזוראייהלראותנוסףטעםומכאן . 57
לעניןהדומהתרומה",תרומתן"אין :דא,תרומותממשנתראייהעודהביאובירושלמי

החכמיםכוחייהגדרתברקוביץ,ר"א(ראהסוגייתנונפתחתשבוכלום",ולאעשה"לא
לחקרווייס,ראהלירושלמי;בקשררלחעמ'תשל,ד"עה,סיניהתורה",מןדברלעקור

 .) 119-118עמ' 31בהע'כנ"לגילת, ; 392עמ'תשט"ו,יורקניוהתלמוד,
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בקשרמתחלתןנאמרובודאיאלאדמקדש",יימאןהסתמאלדברי

 58ע"א.קיכביבמותקידושין,למעשה

מילתאמיגדראלאשפירשמי"ישהרשב"א,לפיהסוגיא,בסוף
מוסרחזרו,ד"הנדריס,בסוףאולס,פירושו.אתהרשב"אודוחהשאני",

גירסהאותהשלפי(וסובר 59ספריםבמקצתהגירסההיאשכןהרשב"א

התורה).מןדברלעקורמתניןדיןביתדאמרכמאןהיאהסוגיאמסקנת

הכריעשלא(אלא 509עמ'תרס"א),(פרנקפורט,שניחלקהראשונים,דורותראה . 58
 :בהתלמוד,סדורלחקר;רובינשטיין,שםביבמותאוהברייתאעלמתחלהנאמרואם

 ; 394-389עמ'התלמוד,לחקרווייס, ; 27עמ'התרצ"ב,קובנהבתלמוד,המלאכותיות

 ; 120עמ' ,) 31בהע'(כנ"ל;גילת 2הע'תקל,עמ'נשים,סדרומסורות,מקורותהלבני,

י' ;קלקכז,-קכהעמ'(תשלייד),עהסינימקדש",דרבנןאדעתאדמקדשייכלאטלס,
צב.-צאעמ'(תשלייה),עזסינימקדש''',דרבנןאדעתאדמקדשל,כלייעודפרנצוס,

הראשונהנמחקו,א.לא""לכךוכו.'מגדר"לכךאלאלכךצריכא:יישהשעהבכי"ו . 59
קו.בהעברתוהשניהבניקוד,
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התרומהמןנהןבת

דרבבןבתרומהאפין

עמ'תשכ"ג,ירושליםילון,חנוךטפררוזנטל,רא"שרבריועי'וכי"א,בכי"ללי'מר.ר.
 . 50הע' 30ר

וכי"ל.כי"אכי"וכימ"ב,בכי"מ,ייוכו'''תיבתלי' . 2
(אלאמאיטעמ'בכי"ו:וכןפעמיים.להלןוכ"הוכי"א,בר"פכ"המאי.טעמא . 3

טעמ.':מאיובשלישיתטעמ'",יידמאי :בכי"מבגליון).יימאי"ונוטפהטעמ', :שבשלישית
טעמא.:מאיבכימ"בפעמים). 'ג(מ"ט :בכי"ל

לבעלההאשהמציאתרבנןאמוריימ;'ט :בכי"לבד"ו.כברואיתאליתא,בד"פרבנן. . 4
תתננה,לאדאםלבעל,תתננהר"לואוליוכו.'איבה"משוםה"נתיתביהדלאתיתביה

שלהלן.ייתהוי"במקוםשיבושכאןישואוליאיבה.נה"ל]ה"נ
ובכי"ובכי"מבכי"א."ליה"וכ"השם),לעיל(וכ"הואיבהאיב'הילתיהויד"פ. . 5

 . 69- 64עמ'(תשלייד),מגבתרביץמ"שוראה:לה,ובכי"ל:עלה)שם(ולעיל

ידיה.":יימעשההפיטקהלשוןוכי"אבד"פוכי"ו.כי"ל,בכי"מ,ייולא"כ"ה . 6
:אמרי.בטעותבד"וזהוע"פ:אמו',ובד"פבכי"לוכ"הוכי"א,כימ"ב,כי"מ,בכי"ו,כ"ה . 7
בהפירת. :בכימ"ב:בהפרת.וכי"לבכי"א:מיפר.בדפוטיםוכי"ו.בכי"מ,כ"הבהפר. . 8
טעמ.'מאי :בכימ"בוכןיימ"ט", :רקבכי"לובכי"מ.כי"אבה"ש),(מאיבכי"וכ"ה . 9

ישניםבתוטפותוראהמאי.ד"הע"אפטדףתוס'וראהרחמנא,אמ'מאיטעמ' :בנדפט

מדרבנן,דוקאשהואלפרשצריךשאיןכלומר,דוקא",לאורבנן,"אמורשהלשוןכאן
זו.לשוןשישבש"טמקומותכמהלגביפירושםהואונכון

מתוךזוגירטהשבאהונראהקנטו. :וד"וד"פבכי"ו,וד"ח.כי"לכי"אבכי"מ,כ"ה .םר
בתקנטוובד"ו:בד"פהודפטשבאמתכפיבהמשך,הפיטקהעםבטעותהתיבהשנקשרה

 :לד"פרשמוהש"ט(במכוןייקנטו"תיבתעלנקודתייםבכי"ו ....התרומהמןכהן
הטעםבגללוהוגהלפניהם,שתצלומובעותקהןהגהההנקודתייםובוודאי ,":ייקנטו
הנ"ל).
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וכו'כתובתהיורשיןזהשלויורשיוזהשליורשיוואין

דיכריןבניןכתיבתפפארבאמרעבידתה,מאיכתובה

קמ"ל ...דתימאמהופשיטא,-

מייבמיןולאחולציןזהשלואחיוזהשלאחיומתו!!

מדרבנןמייבםולאמדאורייתא,חולץראשוןשלאחיו

ולאמדאורייתאלאמייבםולאמדרבנןחולץשנישלאחיו

מדרבנן·

קצריםהסבריםאלאמפותחת,סוגיאאיןע"א,פטבדףכמוכאןאף

במלהששתרבשלמימרתוהאמוראים.מאמריעלבנוייםמהםלמשנה,

בפיפעמיםגםמובאתזומימרה,כנראה.כאןראשונית ,"ייקנסא .אחת

וכןששת.רבמאתתורהשקיבל ,)א"עיג;ביצהע"בפט(פסחיםרבא

 12 .)"הבייוהוינןע"אנגכתובות(והשוהפפארבשלמימרתוכאןראשונית

לפיתוחזכינולאאמוראים,מימרותכאןשנאמרושאףאיפוא,רואיםאנו

הסוגיא(כגוןמקומותבכמהשעשוכפיהסתמא,בעליידיעלמורחב

קצרות.בהקדמותוהסתפקולעיל),הראשונה,

בתעלמוסביםהםאםלהכריעקשהששת,רבדברילעיקרובאשר

לשון(ור'קנסמשוםאלאהאיסוראיןכהןבתאצלשגםסוברוהואכהן

בלבדלויבתעלמוסביםשהםאותצא)ד"הע"בפ"זלמשנהדש"י

 .)ב"הפ"אמעשרהל,רמב"ם(והשוה

בד"וובד"פ.מתו),:ואם(ושםכי"וכי"ל,וכי"אבכימ"בבכי"מ,בפיסקהיימתו"כ"היך.
מזיהויכבראה,בובעתהתיבההשמטת .) ...:אחיוכבד"חהפסקה(ופותחתלי'התיבה
פרמהקופמן,בכ"יייואם",תיבתבליבמשבה,יימתו"כ"המתבי,' =יימת'''עםמוטעה
במשבה ;בודע"בלתיייקושטאדפוסרב"ב,בפולימשביות ; )!ואם :לוהוצ'(ואילו

 . 3ך 4עמ'שבמאיריובמשבהקאפח,מהד' Qרמב" ;וד"חכי"סד"ק, :ברי"ף ;שבירושלמי

הכתובהעלבספרופרידמן,רמ"עאחישלהיפהההערהעי'המשבה,לפירוש . 12
 .סךהע'(בדוביא),שבי,חלקדפרקלהופיע),(עומדהארץ-ישראלית
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חרנארבאמר

לקמאי,מרירבתראי

לבתראימרירלאקמאי

אמרירחנן lרר'

לבתראי,מרירקמאי
לקמאי,מרררלאבתראי

ברורהזאת,בכלאמורא,כלדברילאחרשולבובגמראההסברדברי

ברברי 2המחלוקת.בצורתכאןהבאימהאמוראימ,מדבריהפררתמהיא

הסברימוכוי.לקמאימורובתראיהמלטעמנתינתאיןגופמ,האמוראימ

תנאימ,שלושה(ישהממורכבימבהכרחרגמראסתמאשברבריאלה

אתלפרנסובכרי 3מחלוקתמ),סררהמסבירהאחתשיטהלכאורהואין

לרחקימלהכנסהגמראבעלינאלצואמורא,כלשלהכוללתהשיטה

שהרברימהראשונימוהעירושכן),כלר"התוסי(ראההטעמימבנתינת

 4המ,דוקא""לאו

כמהמעוררתשבירושלמיהמקבילהלסוגיאסוגיתנוהשוואת

פטורימעצמנואתראינולאברורות,תשובותבידנושאיןואףשאלות.

רבש"בפי"הרומימוהסגנוןהניסוחועור,בקצרה,הענינימאתמלהעלות

בכריהאחרדבריהותאמולאאמהשאלהאתמעוררימיוחנןוריהונא

 .חברולדברילהקבילמ

 :בירושלמינאמרכך

אתאיסורדרך 5שנפלורברימאממהבכתובה.לעזררביאמרמה ...

דרבימסתבראשכן,כללאהיתרדרךלושנפלהכתובהזכאי,אומר

מחלוקת).,המסמנתהחיבורו'בליהנוסחים,(בשארוכי"אבכי"וכ"ה . 1
שם.סכובהע'החמישיתבסוגיא,וראה 1הע'השוה . 2

רבים.סגנונייםבשינוייםההסבריםבאיםבכי"אכ.

לאולישנאדהאיליומסתבר ...ממוני ...איסורהעיקר ... "הרשב"א:בחידושי . 4
ייביאהשהסברהאפשרוכן,(עיי"ש). " ...ועודנדרים,הפרתאיכאדהאחדאדוק',

ממזר),ונממהולד(ואיןבמשנהייממנו"המלההוספתעלהשפיעהמיתה"דלאחר
 :קאפחמהדו'לר"מובפיה"מנודע"בלתיב"דפוס ;:יימשיני"(בד"נקופמןבכ"ישאיננה

ח"ו,כפשוטה,תוספתאועי'דוקא.היבםמןהולדעלכעתלפרשההכרחבגללייממנה"),
תוס'זהעלוראהכ, 19עמ'מאיריהולד,ואיןד"הע"בפזרש"יוראה . 22 , 21והע' 111עמ'

בבל,תורתשערירבינוביץ,ורז"ושמעון,רביד"הע"איאתוס'ביאה,ד"הכאןהרא"ש
החזירהאםממזרהולדאיןבמשנהפירששהוארש"יעלהרא"ששהקשהומה . 96עמי

לדחוקישקאי),איבםהרא"ש(ומפרשקניסדמחייםמשמעהגמראומלשוןהראשון,
"לאחרוכןהמשנה,דברילכעלמוסבאינוקניסדמחייםשבגמראשהסברארש"ילשיטת
נכללשאינויינדרים",לעניןבדומהשמעון,ר'מדבריחלקעלרקמוסבתלא"מיתה

 ..לחלנ"מגםישההסברלשוןאחרנמשכיםהנ"לשהראשוניםמהובאמתבהסבר.
רמב/'ם,ועי'זה,דיןשהביאוראיתיולאייבמה,אםממזרהולדיהיהכת"קשכשנפסוק

ד.קעו/אה"עש"ע ;טח,ויבוםחליצה
הסיום.דמיוןע"י /"ול"תיבתכאןהושמטהאולי . 5



לעזרורבייוסירבי /לעזרלרבייודילאיוסירבי /יוסילרבייודילעזר
י /ב//ה י//פ(לעזרורבייוסילרבייודילאשמעוןרבישמעון/לרבייודון
 ,)ד//ע

ופירשויוסי,ור/אלעזרר/בדעותעוסקבירושלמיהראשוןהדיבור

לאשתוכתובתהנותןשהבעלמההיאהכתובה//ש//נפילתהמפרשימ

דזהוקאיומיפק//דלמשקלהבבלילשיטתהדבראתוקירבוכשמגרשה/
אולמ ,//הלשנפלה//כתובהעלדברווכןהעדה)/(קרבןגירושין//תחלת

 ///ולשנפלה//כתובהכתובשכן /הלשוןלפשטותמתאימזהפירושאין

לרשותו/שבאובדברימשמדוברלפרשמוכרחלרישאובהקבלה

מציאתהופירושו/היתר/בשעתלרשותובאה 6נדונייתה/שהיאוכתובה/

לאהיתר/דרךשבאהכתובה/בהמ/זכאיהואאיסור/דרךלידושבאווכו//

נויאאלעזרר/זהלפיכתובתה,להנותןואינובה/זכאישהואשכןכל

לושנפלדבראממה-אלעזרלר/מודהאינויוסיר/וגמ /יוסילר/מודה
כללאאיסורדרךלושנפלודברימזכאי/אינוהוא(כתובתה)היתרדרך

יודהאלעזרשר/וקובעולק/יח//מסתברא//הדיבורזכאי,אינושהואשכן

הסברות,טעמינתינתבליאולמוכו//יוסי/לר/

אולקמאימודובתראישכלשלמהשיטהשומבירושלמילנואיןהרי

ורבייוסי//רביהמסתבראשלהסיפאאמנמלבתראי,מודושקמאי-'

קובע(וכןללשונודומהואףבבבלי/יוחנןר/לשיטתמתאימה //, , ,לעזר

רבכשיטתהיאהרישאאבלטעמימ)/נתינתבלילמי/מודהמיהוא

ושיטת /יוחנןרביהונא/רב :הןשיטותשלשושאפיואלומראפשרהונא,

יוחנן// /ר//שיטתשואבשהבבלילומרואפשר(מסתברא),הירושלמי

אלאבירושלמי/כמובעיקרהשהיתהארץ-ישראליתממסורת

הונאלרבומנוגדתעקבית/שיטהלעשותמכדיהדברימש//הושלמו//
 8ממש,

סדרילפיבמשנההבבותמסודרותשבבבלי/הדעותשתילפיוהנה/

סדרלפינקבעאלובבותשסדרהדברברוראולמ/דוקא,ההודאה

שניהשהענין(רקחליצהוכו//מציאתהכתובה/ :ת//קשבמשנתהפריטימ

הסדרשיהאופלא ,) 4הע/עי/רש//י/שי/לפיהטדר/מןחורגר//שבדברי

בפירושישנןדרגותשכמה!יוצאההודאהסדרוגמת//קדבריגמהולמ

הראשוןהדבורלפי ) 1 ( :כךלסדרןונוכלשבמשנה/התנאימדברי

בדבור ) 2 (לשנימודהאחדאףואיןור//א/ר//יחולקימבירושלמי

 361.רבההאשהפרק [85]

 . 12הע' 8.3עמ'עי'פרידמן,רמ"עאחילישמוסרכפי . 6

זוסמן).י'פרופ'לימוסר(כךלפניוהנאמראתהופךש"מסתברא"בירושלמישיש . 7
עיי"ש.ואי,' 146עמ'(תשכ"ג),לבתרביץגולדברג,ר"אדבריע"פ , 8
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לשוןכסדרלאאבללזה,זההתנאיםומודרםרשבירושלמייימסתברא"

ההודאהסדרבבבליהאמוראיםבמימרות ) 3 (ת"ק)ע"פ(שהואהמשנה

ההודאה,לפרשסברותהוסיףהתלמודסתם ) 4 (הבבותסדרעלדוקא

וכו').נדרים(הפרתאלהבהסבררםאףנכללולאהדיניםמןשכמהאלא

~:" 
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ע"ב)-ע"א(צאהלכתאהכי :השביעיתהסרגיא

363 

 2הלכתא lהכירבאמרהונארבאמר

 4אימאשמעון,כר'לךסביראאילך,למהגנוביגנבא 3נחמןרבא"לא.

 6שמעוזכר' sהל,

הלכהשמעתתא,ל.האאמרהרבושכיבנייסכיאמינאיששתא"רב.
למיענך 1ליהסהוה 9מאידפליגי, 8מכלל

* * * 

 12אישמאשתחוץגטהימנוצריכותאין 11שאמרועריותכלתניאועוד

בעיאלאעדיםפיעלגיטא,דבעיאהואב"דפיעל 13ב"ד,פיעלשניסת
שמעוןר'והתניאגט,מיבעיאב"דפיעלשמעוןר'אילימאמניגיטא,

איש l6כשגגתעדיםע"פ 1Sבאשה,איש l4כזדוןבהוראתןב"דעשואומ'

 .היארבנןלאואלאגט,בעיאלאואידיאידיבאשה,

והכי. :בכי"מ .ר

 :בכי"אהמשנה.מןפיסקהעםבגמ'ובאה ,)רהע'(השוהמשנתנועלמוסבתהמימרה . 2
 . 6רהע'ועי' !הלכת'הכירבא'שמע'כר'הלכהרבא'הונארבא'

 • 24הע'השוההונא","לרב :נוסףוכימ"בוכי"לבכי"ו . 3

לימא. :בכי"ו . 4
 :נתקצרהנוסחשבאבותקרובזאת,בכגון:הלכה.וד"פכי"לבכי"ו,:הילכת.'בכי"מ . 5

עברית.אוהיאארמיתאםמקורית,לגירסהלהגיעוקשהייהל''',
קלגובב"בשכזאת,לשוןלי'ע"איסשבכתובותבמקבילהשבהמש,ןוכו'דשמעתיך . 6

וכןקצר.לשוןתפוסולכןהמקורי,לניסוחש.ייךזהאםלהכריעידעתילאאיתא.ע"א
ליתאייקשיא"תיבתלהלןהדומות.השמסתהיאשכנראהאלאכאן,לי'וכימ"בבכי"א

בכי"א. ,,"

וכי"א.בכי"לליתאאמינא. .ך'·

:שאמרו.נוסףבכימ"ב . 8

ומאי.בכי"מ: . 9

 :הריהיהסוגיאבכלהמקוריתשהגירסהברורהידוכתביהראשוניםהדפוסיםמן .ר 0
ושם , 69- 64עמ'(תשלייד),מגבתרביץמ"ש,ראהנקבהעלמוסבתזוצורה ...שגם"ליה",
בפרוסרוס.שבסוגייתנוזותיבהאיזכוריהוצעו

שבתורה.בדפוסים:וכי"ל.כימ"בכי"אכי"ובכי"מ,כ"הרר.
מאשה.בד"פ:וכי".ל.כי"אכי"ו,כימ"בבכי"מכ"האיש.מאשתר. 2
הברייתאאתלהתאיםפירושתוספתאלאהברייתא,מלשוןזהאיןוכו.'שנישאת .ר 3

אימאהאיבעיתתירוץלפיבזהוכיוצאהמשנהבפירושהראשונה)(הסוגיאהבבלילשיטת
 .)ב"עצדלדףעשרה,השתיםהסוגיאלהלן,יצויינו(שהמקבילותהשוה ,)ב"עראש(צא

עמ'שם,והשוהר 4והע'ר 09עמ'ו,חלקכפשוסה,תוספתאליברמן/הגר"שמ"שוראה
וכו:ייושניסת" :בכי"א .ר 08

יא,תוספתאוראה:בזדון.בד"פזו.בתיבהברורהלכ'ב'ביןההבחנהאיןהיד,בכתבי .ר 4
 . 35עמ'ד,

שם,בתוספתאוראהוד"פ,בכימ"בבסמוךלהלןוכ"השם,להלןוכ"ה:ואשה,בכי"ל .ר 5
תיבה).בראשבןו(חילוףךרוהע'רסאעמ'(תשלייה),עובסינימ"שוראה

שם.בתוספתאוראה:בשוגגת,בד"פוכי"ל:כי"אכי"מבכי"ו,כ"ה .ר 6

'q 

;~ 
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באשהאישככוונתהכי 1ותריץךהיאשמעוןר'לעולם ) 1 (

 18איסור'לעניןאמראשירב ) 2 (

קרבןלעניןאמררבינא ) 3 (
ושניסת 20אישמאשת,חוץהכי 19ותריץהיא,רבנןאימאואיבעית

דיןביתע"פ

* * * 

'~': 

 ...היגנתשאינהמלכיתלשםכתביהתנן 21עילאמתיב )ך(

לגיטא 22אקרוייליהאיבעי-

 ...יבמתיאתהכינסש IIתאשיברשימירבאמר ) 2 (

אמתוניליהאיבעי-

 ...ינישאיצריתהלכי ...ת"שאבייאמר ) 3 (
אמתוניליהאיבעי-

 ...לאשהגטנתן ...ת"שרבאאמר ) 4 (
לגיטאאקרוייליהאיבעי-

 ...ישמהשמישינהת"שאשירבאמר ) 5 (

לגיטאאקרוייליהאיבעי-
 ...קרחבגטכנסהת"שרבינאאמר ) 6 (

לגיטאאקרוייליהאיבעי-

 23למיעברליהחיהבמאיעיבראסברלמיעברפפארבג.

מתנייתאהני 26כל 25יהתניא 24יהישעררבבריההיבארבא"ל

 29שנינהי 28ילא 2א"לך

 33יניסמיך.ניקי J2אשינייי 31יאנן 30א"ל

ו. 9הע'להלןהשוהואימ',נוסף:בכי"וו. 7
בלבד.בנקודהמתבטאלארמיתעבריתביןההפרשבכי"ל.כ"ה .ו 8
ואימא. :נוסףככי"ו .ו 9

עדים.פיעל:שנישאתנוסףבכי"ו . 20
 • 55הע'קפחעמ'ליס,ר"אמהדו'רי"ד,פסקיועי'חסדא.רב :בכי"מ . 2ו

 ;'לבליכולםבכי"ו(אקרויי/אמתוני)המקורצורתבאהשבכאןהתירוציםבששת . 22
כילשערלינראהל:עםהכלוכימ"בבכי"ל ;וד"ובד"פבכי"א 4 , 2ו, ;בכי"מהרביעיתוכן

שלפניוליה/לההתיבהכאןהשפיעהאםלבררוצריך ,'לבליהיההמקוריהשימוש
בסמוך·

 ..לדקדקצריךד"הלהלן,המאורבספרוראה . 23
 • 3הע'לעילהשוהבכי"ו,ולי'פפא,:לרבנוסףובדפוסיםכי"לכי"אכימ"בבכי"מ, . 24

והתנן. :בכימ"בתנן.והא :בכי"ל . 25
 !ליתאובכי"לכימ"בבכי"אכל. . 26

וראהאמ: :בכימ"בובכי"מ.בכי"ואיתאאבלובד"ו.בד"פובכי"ל,בכי"אלי'א"ל. . 27
פעלישאיןמאדורגיל . 30הע'וראה ,)ג"ה :לומרבדבריוהכוונה(אוליא"לד"הרש"י

 . 3הע'החמשית,הסוגיאראהישירה,שיחהשהםברוריםכשהדבריםכתוביםאמירה

':'.:.-
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היטודיהמבנההריבגמרא,ומטורבלתארוכהשהיאלמרותזוטוגיא

אלהנמשכתרב,בשםהונארבמימרתהיאהטוגיא:כותרתפשוטשלה

ורבששת,רבנחמן,רב :מקורותשלשהמוטביםזומימרהעלהמשנה.

מקורנחמןרבדבריאמנםמהויםטפרותיתמבחינהלהלן).(ראהפפא

והיהנחמן,רבפונההונארבאלשהרירב,בשםהונארבמימרתעםאחד

שלשמימרתושמפניאלא,אחת.כי.חידההטוגיאבתרשיםלהביאםראוי

עצמם,בפניהעמדנוםלהלן,הונארבלדבריגםכותרתמשמשתרב

כולה.הטוגיאככותרת

 ffהתקפהבאהששתרבשלהתקפתובצד-כפילותבהישבפיטקה

נאמרושבההתירוציםמןשניםבטתם.והיאודחוקה,ארוכהנוטפת,

ייועודהקושיאשכלומטתברורבינא),אשי(רבמאוחריםאמוראיםמשם

ת.אות 370עמ'ב"בדק"סועי':ולאו,ובד"פבכי"ו ;ובכי"לכי"אכימ"בבכי"מכ"ה . 28
שביבהו. :וד"פכימ"בבכי"לובכי"מ.בכי"וכ"ה . 29
לב"בדק"סוראהובד"ח,כימ"בבכי"לואיתאוכי"מ,כי"אכי"ו,ד"ו,בד"פ,לי'א"ל. . 30

 . 27הע'וראהג.א,אותיות 370עמ'

 . 33הע'ולהלןהב"ל,בד"סוראהובראשובים,ובכי"ל,כימ"ב,בכי"מ,בכי"וכ"הואבן. . 31

בכ"יבגליוןהיתהואבןתיבת(וכבר'ואבןאשיבויי :הסדרבכי"אליתא.וברש"יוד"ובד"פ
הועתק).ממבו

בד"פ).(וכ"הואשיבויי :ברש"יאשבויין. :בכי"מ . 32

בדק"סוראהועוד,בראשוביםוכ"ה(ביקום),ובכי"מכי"אבכי"וכ"הוביסמוך.ביקו . 33

ואשיבוי :בד"פרש"יבפירושליסמוך.ליקו :בכימ"בוליסמו.'ליקו :ובכי"לבדפוסיםהב"ל.
וכברדבריו.שבהמשךלייאבן"וכי"ל],בהתאםרומאכ"י , 323פריזכ"יברש"י[וכ"הבסמוך
אפשטיין,רי"ןראהרבים,ראשון,גוף =בל'הצורהאףוליסמוך.ליקוואשיבוייבד"ו:
 :ע"אבדבגיטיןכיו"ב.רבותעודוישדוגמאות,עיי"ש , 32- 31עמ'בבלית,ארמיתדקדוק
ובחידושיבתרא",בתר"ליזילע"אכובב"מלשם.דק"סועי'וליקבסיה",ליקום"אבן

וכןבתרא".בתרליבן Tא ...בתראבתרייביזילשטמ"ק): =(לשםהחדשיםהריטב"א
ליזילואמאי ...בתראבתראזליבןומי ...בתראבתרייביזיל :ע"אזבפסחיםבמקבילה

תש"כ,ירושליםפסחים,מס'שלמה,(גמראביזיל :בכתבי-ידובאחרובהבתרא",בתר
 ,) 802- 800עמ'יד,כרךהתלמוד,לשון(אוצרבשוהמתפקדותליחוש/ביחוש .) 39שורה

ליחושדתימאמהו ...דאברהםלכבודוביחושדתימאיימהו :ע"בכהמגילהלדוגמא
חיישיבןס"ד:ואיע"בכזב"מהשוהראשון,גוףהואפשוטהולפידיהודה,"לכבודו
לשון(אוצרייאילימא"השכיחההצורהשאףמשמעומכאןלשאלה.ביחוש ...לשאלה

השוה ,) 630- 629עמ'(שם,באמראםבימא","אי = ) 625- 608עמ'ב,כרךהתלמוד,
ראשון"במקדשבימאאיעסקיבןייבמאיע"אחתמורההזה",בזמןאילימאעסקיבןייבמאי
צובלמ"במלמד,ע"צע"יהבבותבתרגוםבאמראם =ייאילימא"תרגמווכברע"א.בדיומא
ע"ימוטעתהחלפהכאןאיןאםלבררוראויאברמסון.וש'דימיטרובסקי,וח"ז

שכברוכפייחידשלישי,בגוףבל,ב'להחליףההרגלמתוךבל'ב'שהחליפוהמעתיקים
 erbum im bab. Talm. Marburg 1888. p ~ J. Rosenberg. Das aramiiische/ . 16שיער

מכמהומשמעובכימ"ב.בכי"מ,כי"אבכי"ווליתאייופסק", :כאןבוסףובדפוסים
איבוהספריםבכלוב"בופסק:ייובמחקהמהרש"לוכתבר"ח.עי'כן,גרסושלאראשובים

הוכבסההחדשיםובדפוסיםושלו"ה),שלוםקראקא,שלמה,(חכמתורא"ש"ברי"ףוכן
 :ייפסק"לתיבתרש"ישלהפירושעובדה.למעבדפסקה :בכי"ללסוגריים.התיבה

רש"י(עלזהבמובןליהידועלפימופיעהאיבהארמית,הסתםמןייפסק",קשה.ייובמבע",
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ראיותשששלשורהפותחעולא"יימתיב 34להם.אףמאוחרתתניא"

אנואיןווכו',ומזה"מזהייתצאדיןבאבהןשאףפ"חגיטיןממשנת

לרבישראיפואייחוזרעולאיימתיב 35 •למיעבדלההוהמאיבהזאומרים

שבאלמהזיקהכלבלישבדבריו,למעבד"לההוהל"מאיומתקיףששת,

הוספההואתניא"ייועודבמליםהפותחהקטעשכלמכאז 36בינתים.

גםשלפניה.דפליגי"מכללייהלכהלטענהוכהמשךהסוגיא,לעיקר

 3שנוספו.ילקטעיםרגילהפתיחהמשמשתייועוד"הלשון

מתניאתא". 38הניכלייוהתניאאומר )ג(יהושעדרבבריההונארב

שנוסףהלכהמפסקהיאשדידייופסק"שתיכתוהנדאהזו?גירסהמניןוכן,להלן).ראה
בגמרא,רגילימהגאונימהלכותע"פפסקימנמחקה.לאזושתיבהאלאומחקוהו,בגמרא,
זו,סוגיאכסוףכאן,ודוקאמקומות.בהרבהכרכותלמס'דק"סראההיד,בכתכיכמיוחד

בדברייששכזאתלגירסהרמזואוליפרקנו.שלזהמרכזיבעניןפסקלקבועשייך
דרבבריההונאכרבדהלכתאז"לרכותי'סקיפוונסמוךניקומאשנוייייואנן :הריטב"א
ידועוגמגדולות,הלכותכספרפסוקהלהלכהכהתחלהייפסק"התיבהידועהיהושוע".

מדובר).הלכהשכפסקמשמעייפסקה"גירסתושלפיהנ"לככי"ל(השוהייפסקא"הציון
רוזנטל,רא"שדברי(ראהע"אסדלכתוכותככי"מהגאונימשלמפסקשרידנשארוכן,

עמ'תשליידירושלימז"ל,פרידמןליעקבזכרוןספרתענית",בבלישלהפתיחה"לשמועת
 50עמ'תשל"ד,ירושלימלרי"ף,רבתיהלכותלספרבמבואיוראה ;) 16הע' , 241-240

הלכה,פסקבמובןזותיכהפתרהמדפיסשגמונראהדומה.שרידעלהשערתי , 32הע'
 .ךשמהבשהדיןעבורמשפטלעיןהציוןאתעליהשהציכה,טמלאותהמשךאכל

וכןעובדא",עבדולא:ייפסקוד"ודנ"פ )א(מסורות.שת:כנראהישרש"יכפירוש
 ) 367(נויב'אוקספורדוכ"ירומאוכ"יכלבד)רש"יפירושכתוכזה(ככ"י 323פריזככ"י

בליעבד",ולא:ייונמנעד"ושברי"ףברש"י )ב( ;עובדא"עבדולא:ייופסקאלמנדריור"י
הנ"ל).שלמה(חכמתוהד"א"עובדאעבדולא:ייונמנעהמהרש"להגיהוכןופסק,תיכת
עצמו,בפנידבורלעשותגרמהייופסק"תיבתושהוספתהקודמ,הדבורסוףשהואור"ל

הוסגרה.ופסקותיבתכפולה,גירסהונמנע",:ייופסקהחדשימכדפוסימזו.לתיבהופירוש
לדעת(כנוסףמהןאחתונעלהכרש"י,הגירסאותלהסכיראפשרויותכמהישנן

ולאייפסקופירשגרסה,רש"יכגמרא,עיקראיננהייופסק"שתיכתאףהנ"ל):המהרש"ל
כדימקומות,כהרבהכרגילגליון,ע"פאולילפנימ,מפירש"יהוכנס(ככי"לעוכדא"עכד

ייונמנע"בארש"ימפירושכתבי-הידכמקצתהועתק).ממנוככ"ישהיהייפסקה"להסביר
הפ'ירושויהיההגמרא,מלשוןייופסק"שאיןהכרהמתוךכךהוחלףואוליייופסק".במקומ
ייונמנע".ינוסחאממובןיותר-

הוארגיל . 13הע'לעילר'דלעיל,הסתמאשלהמשנהפי'עלמיוסדתהפיסקאכל . 34
להלן.וראה , 20עמ'במכוא,ראהאחריה,הבאהאמוראלתירוץמאוחרתבסתמשקושיא

תניא.ועודלקושיותבהקשרולאלכרייתאכפירושבתחלהנאמרוורכינאר"אודכרי
ראהמאיר,לר'כולןאתוייחסושבע,שלקובץפעמהיואולימשנתנועמוכיחד . 35

 . 70והע'להלן,

בעדימהנשאתגמעולא,שלדבריולפניהבאהאימא"ה"איבעיתסכרתלפיוכאמת, . 36
מאיאמרינןדלאלהוכיחצורךאיןושובששת,לרבהמיוחסתכסבראשלאלחזור,אסורה

למעבד.לההוה
 . 60הע'נועמ'(תשלייה),עו;סינישמ 42והע' 428עמ'(תשלייא),מבתרכיץמ"שראה . 37

הש"ס,לסוגיותהערות =(תשי"ד)גישראלארץווייס,א'עי'ע"ב,לחבברכותייועוד"על
 . 133 129-עמ'

ראה .)יאות 275עמ'לשמ,דק"ס(ראהספהונע"בפטכפסחימהמקכילההלשון . 38
 . 26הע'
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הונארבלפניהיולאשלפנינו,אומריהןבפי 39האלה,הראיותכלכמובן,

רבכאן.הנזכריםהאמוראיםלמקצתקרםהואהרייהושע,ררבבריה

שלהתקפותיהםעלהיותרלכלירעהחמישי)(רוריהושעררבבריההונא

 ,)ר-ב(רורותורבאאבייחטרא)רב :(כי"מעולא, :אמוראיםשלשה

 .)ה(רורורבינאאשירבאשי,ברשימירב :שלשהעורנוטפוואחריו

אףואולילו,הירועיםלתירוציםרומזפפארבשלשנינהי"ייולא

 40מקומות.בכמהבזהכיוצאשמצאנוכפי ,)ו(בגמראלפניוכברמטוררים

(איבעיינולפנהמטורריםהתירוציםאתלראותכללהכרחאיןאולם,

התירוציםעםבתוכנם,אובלשונםכזהים,גיטא/אמתוני)אקרוייליה

יישינויי"כאותםלראותםאיןמיוחרתהוכחהבליובאמת,פפא.רבשלפני

מט' , 42הע'במבוא,(עי'לפנינועתיקהטתמאוכאילור"פ,רומזשאליהם

2 (. 

הר"חהקשה 41מאר.קשההיאזוטוגיאשבה,והרעותלתוכנהאשר

שהיא,כיוןזוכמשנהרבפטקלמהמתמהנחמןשרבייבעור :אלבק

לפטוקלרבלולמהלהיפךששתרבשואלשמעון,ר'רעתרקלרעתו
מניחנחמןרבכלומר, 42 ,,!בזהמוריםוכולםפשוטרברהואכיכמשנה

כךעלרבאת,ומתקיףשמעוןרבירעתהיאהנירונהשהבבאבפשטות

(יירפטקתכרבנןפוטקהואכאילונשמעזו,כבבאפוטקכשהואשמלשונו,

ריטב"א,בה",מוריםררישאחכמיםשאפי'כלומ'הלכתא,רכןטתם

ומתקיףהיא,הכלרעתשהבבאבפשטותמניחששתרבומאירך . Cעיי"ש

(ראהבלברשמעוןכרביפוטקשהואנשמעכאילושמלשונועלרבאת

 43מכלל).ור"הנשאתר"הע"אצארש"י

הואהגמראלפיכשלעצמו.מארקשהששתרבבשםכאןהמובאאף

הקובעתכמשנההלכהטוקפלרבהיהצריךלמהרב,עלמתמיה

ואיןההלכהכךבווראיוהרילו",לחזורמותרתברשותשלאש"נישאת

פשעהולאעריםבשנישנלשאתהכוונהשהריכ,ןעללחלוקשיוכלמי

אשיברשימירבובהקדמת iמ"טמ"ה,מ"ח,מ"ו,מ"ז,מ"ה, : ) 1 (זהבסדרפ"חגיטין . 39

ת"ש.ד"הבתוס'ועי'ורבא,לאביי
מבואלוי, iמזדףהירושלמי,מבואהנ"ל, ; MGWJ X p . 191-192רז"ף,למשלעי' . 40

 ; ) 14בעמ' 2(והע' 15- 13עמ'תש"ל,ירושליםמחדש,נדפסירושלמי,לתלמודופרוש

ועוד.

 .) 171עמ'תרצ"ח,ט,(תרביץהן"רבותזובסוגיאייהקושיותהעיר:אלבקר"ח . 41

שם.תרביץ . 42

במפורשלהעמידלגמראהיההפחות,ולכלמיושב.בקשותברליןפיקר"יהקשהכך . 43
הלבני,ר"דשלדעתווראהחולקים.הםבמהולפרשששתורבנחמןרבשביןהסתירהעל

 . 3הע'צטעמ'נשים,ומסורות,מקורות



 ] 92 [דמןפרי 368

שהרירב,שלדעתועלקושיאכאןשאיןנמצאלעשות.לההיהומהכלל

לומר'צריךזהולפירב.שלעללשונורקאלאלה,מסכיםששתרבגם

עלאלאשבהלכהעניןעלמקשיםאינםאתוהאמוראיםושארעולאשגם

במקרהגםהלכתא"ייהכיבלשוןלפסוקראוישכןכלומר,שבסגנון,ענין

מוכרחשלפנינוהגמראלפי(כילמעבד",לההוהיימאיבולומרשאפשר

הונארבבדבריורקדוקא,ששתרבעלמקשיםוהאחריםשעולאלומר

להלן).עייןרב,עלאףושחולקלדינא,גםשחולקמשמעיהושעדרבבריה

כן,המשנהאתפירשאלעצמושרבהשניהבסוגיאראינומזה,וחמור

שכברהיתכן 44משני.תצאלאעדיםבשניהנישאתרבשללדעתוובאמת

ש"נישאתחדש,פירושלווייחסרב,דברישלפשוטםנעלםששתמרב

קושיאעליולהקשותבאכךידי(ועלעדיםבשניפירושוברשות"שלא
 4Sמשונה)?קושיאבעצמהשהיא

הגמראלפיובקושי.בדוחקבגמראמתפרשפפאדרבעובדאעניןאף

(רש"יבעדים"שנשאתאישאשתלבעלה"להחזירפפארבשרצהמשמע

ברשותשלאיינשאתשלהמשנהדיןאתלקייםרצהכלומר,סבר). ה,,'ד

כמותורבשפסקדיןוהואייבעדים",בגמראשנתפרשלו",לחזורמותרת
בריההונאלרבלוולמהבזה,ישאיפואתימהמהוכי ."הלכתאייהכי-

שלאלדורותהלכהנקבעהזאתידי(ועלכך?עללתופסויהושעדרב

לואיןוכי ...כמשנהלפסוקפפארביירצההרידמתניתין).כסיפא

וכמועליה,שחולקמיאיןששתרבולדעתמשנה,כסתםלפסוקלאמורא
 46שפסקרב?"

 .) 41בהע'(כנ"ל,אלבקהקשהוכך . 44

מתרץששת,רבבשםהמובאלביןרבדברישלהפשוטההמשמעותביןהסתירהאת . 45
הראשונים,אתוהכחישואחריםעדיםלכשבאורבאתמגבילהבבליקשיא,"לא :הלבני
ראינוכבראולםצט).עמ'רות,ומס((מקורותשתצא"מודהרבגםלפנינוהבעלאםאבל

אינםעדים,בשנישהואשבמשנה,ברשות"ליישלאפירושוכןזה,שפירושהשניהבסוגיא
למקומה.הקושיאאתמחזיראיפואששתלרבהדבריםויחוסלאמוראים,מתועדים
עדיםבשנישרקהקביעהלדבריו,אחרת.מבחינהגםששתרבדבריעלמקשהאלבק

שםששתרבייאבללבדוק,לההיהאחדשבעדבכךתלוילמעבד,לההוהמאיאומריםאנו
ומהמשקר,לאלאיגלויידעבידאדמילתאהואבאשהע"אשהאמינושטעםסוברב'צ"ג

הסבראלאאינוע"בצגשבדףה"טעמא"הריברם,עדים?"לשניאחדעדביןישהבדל
אחתאליולייחס,ואיןעצמוששתלרבומאוחרששת,מרבשנשאלהלשאלהשנוסף

האחת-עשרה.הסוגיאלהלןראהתשובתו,סמךעלזהשבהסברהסברות
קונסיםמיקריםשבכמהנתחדשגטיןשבמס'.ואף 172עמ'שםאלבק,ר"חלשון . 46

שנשאתבאשהגםהלכהשכןמשםללמודאיןלמעבד,לההוהמאיאומריםואיןלאשה
כאןהמשנהסתםכמוהלכהשאיןבפשטותמשםלהסיקאפשרשאישכןוכלבעדים,

ובאמת, .) 3הע'צטעמ'שם,הלבניר"דכדברי(ושלאששתורברבע"יכהלכהשנתקבלה
ר'הקשהכבררש"י,ע"ימתפרשתשהיאכפיפפא,דרבעובדאעלהאלההקושיותעל

שנינושהרידיינאולאודינאלאועדיםע"פלשנשאת ... " :המאורבספרהלויזרחיה
עדיםע"פדנשאתהכישמעתאבכולהוסוגיין ...הלכתאהכירבואמרלולחזורמותרת
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ברחושבודוחקיםשבגללאלאומוש,ןמעביןתירוץאלבקותירץ
עלאלארבעלבשביתלאששתרבשקושייתייבראהלדעתודבריו.

ממקומותהועתקשמעתתאלהארבאמרושכיבבייםכיופתגמוהמשבה,

ברשותבבשאתאותהיקבסומדועהמשבהעלשאלששתורב ...אחרים

לא :ע"ד]ניה"בשםבירושלמישהקשהוכמולמיעבד,לההוהמאיב"ד,
שאיפכאכלומראסורה,ברשותשלאמותרתברשותביסתדלאמסתברא

גםבביןומעתה ...מותרתוברשותלחזוראסורהברשותשלאמסתברא

אשהולהתירהמשבהבגדששתכרבלפסוקפפארברצה ...הסוגיאסוף
לההוהמאימשוםלראשוןשתחזורבעלהובאב"דעפ"ישבשאת

 4למעבד".ך

להסבששתרבשרגילייפתגמו"אתהסוגיאמןלמחוקשאיןבר'אולם

מכללהלכההדיבורעםיעשהיימהכןוכמו 4מכריעות,~ראיותבלירבעל

ששתשרבמראהזהדבורכלומר, 49הלבבי.ר"דשמקשהכפידפליגי?",

אלבקשלדבריוובשארוהמשבה.עלולארבשאמ"'רייוהלכתא"עלמקשה

רופפים.

ידיעלבעיקרהאלבקהר"חשיטתלקייםשאפשרבראהזאת,בכל

 )ן( :כדלהלןמתחלקיםהםששת.רבבדברישובבעייןהבהקל.תיקון
 ) 3 (דפליגימכללהלכה ) 2 (שמעתתאלהאאמרהרבושכיבבייםכיאמיבא

,..--".-

ולאז"לשלמהה'!דכפירןששלאשהואאע"פבעיניוישרלינראהזהלולחזורמותרת
היטב,עיי"שאחר,בעניןהעובדאפירשעצמוהמאורובעלצריך),(ד"הז"ל"הרי"ףכפסק
דברים.שלפשוטםעםאחדבקנהעולהאינופירושואףאבלבענייננו,התלבטנוראמה
כפיששתרבסברתאתאלבקהציג , 545עמ'לתלמודים,.במבואר 72-ר 7רעמ'שם, . 47

לונצרךולאכותבאחרעניןעלשםאבלבתרביץ.תיקונולפיולאבגמרא,כתובהשהיא
בו.שחזרלהסיקאיןולכןזה,תיקון

 ...ש"פתגמואלבקכדבריב.,טוררר 59עמ'כה,כרךהתלמוד,לשוןאוצרראה . 48
השתמשששתשרבלחשוב:ייקשהרובינשטייןש"מכתבכזהאחרים",ממקומותהועתק

בכלזהלשוןמעצמםקבעוהמסדריםאלארב,דבריעלשהתיבפעםבכלזובלשון
מחדשנדפסהתרצ"ב,קובנה,בתלמוד,:המלאכותיותבהתלמוד,סדור(לחקרהענינים"
החומרסמךעללהגיעהנמנעמןכמעטדברשללאמתו .) 59עמ'תשל"א,ירושלים
לרובבתלמודבאיםהאמוראים.דבריועצמתששברשאמרהמקוריתללשוןשבידינו
מיוחדיםנסחיםכןשניסחואוזה,ניסוחעצמםהםאמרואם,וספקקצרספרותיבניסוח

לביןקדומיםניסוחיםאותםביןלהבחיןהיאמשימתנווכדומה).מדרשם,(שבבית
תימהכלאיןכאןלענייננווהצעה.פירושלהםומשמשיםלהם,המאוחריםהסתמאדברי

בודאילושהיוקבוע,בסגנוןרבעלששתרבשלקושיותהרבהנסחוהקדומיםשהנסחים
הסתמאבעליכילטעוןשרוצהלמיממששלראיהצריךמאידך,הוא.בדבורושרשים

לנושידועבשעהששת,רבדברישלהמגובשים,לניסוחיםשכזהדבורשהוסיפוהם
חיסונהשלפירושומהוראהצאמכאן,ניסוחים.לאותםהואאופיינידבורשאותו

זה.ניסוחזולתעצמו,ששת"רביידברילךאיןכיוםכילפנינו,המגובש
שם.ומסורותמקורות . 49
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בפיהרגילהפתיחהוהיאפתיחה,מהווה )ך(חלק 50למיעבד.לההוהמאי

בבות.בשתיהקושיאבאהלפנינוכאןקושיא.באהשאחריהששת,רב

כלסובבתזהלשוןעלוהרי ,) 3 (שלבמקוריותולחשודלדעתי,סיבה,אין

ששתרב:שאיןשמנינולקשיימהגורמהואמאידך ,) 2 (חלק 51הסוגיא.

נחמןורבששתרבביןסתירהושישרב,שהשמיעהדעהלעצממתנגד

הלשוןביןהגיוניקשרשומאיןכןעליתרשמעון.כר'ההלכהפסקלגבי
II דפליגימכללהלכהII לII 3ל( )ך(ביןמפסיקוהואלמיעבד",לי'הוהמאי (. 

עשריממופיעדפליגי" ...מכלל ...הלכהןהלכתא IIהדבורוהנה,

לרברובפיעלאביי,בפידבורהואפעמימששמאלה, 52בבבלי.פעמימ

הוספות.,בליעצמובפנישלממאמרהואאבייבפיזהדבורולרוביוסף,
בלשוןאחתופעמאביי),אחרי(מלךיצחקברנחמןרבבפיהואפעמיימ

סתמאבלשוןהואפעמימעשראשי.לרבאיקאדרבבריהאחארב

 .שנה 60בערךפעלששתרב(כאן).ששתרבבדבריאחתופעמדגמרא,

רגיללשימושהוכנסהזושלשוןהיאהמתבקשתהמסקנהאביי.לפני

ונעשתהאחריו,מהבאימאחדימבההשתמשואביי,ידיעלומתןבמשא

הריכך,שתיעשהובדין 53כך.אחרדגמראסתמאשלהקבועיממנכסיה

ברורשחודשה,וכיוןומתן,במשאוקולעתחדהלשוןמטבעזוהי

להניחישששת,רבבפיכברשימשהאילובה.השימוששהתפשט

שההופעהנראהמכאןהרביעי.בדוראמוראימכמהב.פיחוזרתשהיתה

ובהצטרףהסתמא.בעלישלהסברלשוןהינהששתרבאצלהיחידה

הואזהחלקודוקאהוא,מורכבששתרבשלהנדוןשהדבורהעובדה

הכרחית.כמעטנראיתזומסקנההפשוטה,בהבנהחמורימקשיימשגורמ

אמרהרבושכיבניימכיאמינא :רקישאראלהמילימהשמטתי IIע

מןאחרתזהדבורלפרשניתןהאמלמיעבד.לההוהמאישמעתתא,להא

הפיסקהולפיהלכתא",ייהכיאמררבדפליגי"?מכללהלכה IIשלהפירוש

פחלעיל,(והשוהוכו'"ברשותשלא"נשאתהסיפאעלכךאמרבגמרא

הריהוזוכסיפאהפוסקלרישא.המשלימאלאאינהזוסיפאאולמ .)ב IIע

I 

נראהאנסה)מאנס :בדפוסים ;וכי"לכי"ובכי"מ,(כ"האניסא"יימינסההמשך . 50
הדכרים.כוונתאתמשנהאינולעניננו,אופן,ככלהסכר.כתוספת

 ! ) 50הע' 'ר(קצרהסכרלוצורףהנראה,שכפיגם,ומה . 51

לגכרכות :הוסףג,טור , 448(כעמ' 455- 448עמ'יט,,כרךהתלמודלשוןאוצר . 52
 .)א"עקלוצ"לע"אקנושכת(כמקוםע"כקוכשכתהש"ס;מסורתע"כ)

כלליועי'התלמוד.לשוןאוצרע"פעצמו,יימכלל"המונחלגכיגםנראהוכזה . 53
 • 132סי'אשכנזי,לר"כהתלמוד
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מובאת,אלבק,שהביאל IIהנבירושלמיגמ 54יחד.גמוכסיפאכרישאפוסק

דלאמסתברא"לאכאחת:והסיפאהרישאעלקושיאהסיפא,עלבדיון
אשהלקנוסיתכןאיךכלומר,אסורה".ברשותשלאמותרתברשותניסת

שלאכשנישאתואילוב"ד,ברשותכ-שנישאתקנסותוכמהבכמהזו

שדברילמרותוהנה,הראשון?לבעלהולהתירהעליהלהקלברשות,

רבמקשהזהפסקעלהלכתא".ייהכירבפסקהמ,וסתירהחידהזומשנה

להסבובליהמשנה,דברישלפשוטמ!לפילמיעבד"לההוה:יימאיששת

אומרימהיינו 55המאוחרת,הראשונההסוגיאשלהמסובךהפירושעליה

לקנוסלחכמימלמהכרישא.רבשפסקמהעלששתרבשמקשה

ברישהירושלמי;וכדברילעשותלההיהמהדין,ביתברשותהנישאת

שלפישקשהשכןוכל !בתמיהבה",הטעואחרימלאייהכאפירקין

עולאמשיבימזוקושיאעל !כךנקנסתאינהברשותשלאהנישאתהסיפא

שלהמשניותשארכלכשיטתהיאהרישאשיטת:הריאמוראימושאר

ביקשפפארבואילולנידון).דומימוהאחרימעולאדברי(ועכשיודברי"ג

הראשון,לבעלהלחזורולהתירהדמתניתין,כרישאשלאמעשהלעשות

 !הותקףזאתועלרב,שללהלכתוובניגודששת,רבשלקושיתוסמךעל
אתממילא,יביןכפשוטושבסיפאברשות"שלאיינישאתהמפרש

כדיןרבשפסקמהעלכתמיההששתרבשללמיעבד"לההוה"מאי

לההיהומה-כךכלעליהוהחמירוב"ד,ברשותנישאתשמהרישא;

עדימ,פיעל =ברשות"שלא IIשהפירוששנתחדשמכיוןאולמ, !לעשות

להוהיהוכו',חומרמתוךהואהטעמוברישאלעש.ות,דברלהאיןששוב

לההוהיימאיששתרבקושייתאתלהקשותאיןהרישאשעלהרילבדוק,
הרישמאבל 56הסיפא.עלעולהשהיאכרחינובעלוא"כלמיעבד",

יאמר-וודאיששת?רבמקשהומהלראשון,לחזורהיאמותרת

דפליגי".מכללייהלכה,הואמקשה-המפרש

ע"ב)(פזהראשונהבטוגיאראהאחת,משנהשלוטיפאברישאהבבותשתייחטעל . 54
טפרבלאו,לידברי(וראהפרקיןרישברי"ףוהשוהו"טיפא",יירישא"הבבותשנקראו

הטוגיאאחרישמידבשניהם,מדוברבגמ'שכאןנמיודיקא .) 197עמ'שווארץ,לא'היובל
ולקלא).ד"הרש"י(ראההרישאעלהמוטבאשירבשלמאמרומובא

 .דברבפתחלעילעייןהמפרשים,שהקשוומהפירושאותועל . 55
לדףהש"טבגליוניענגילר"יוז"לגדולים,דוחקיםנגרמוהטוגיאשלזהעיבודידיעל . 56
היאאנוטההאנמיב"דפידעלקצ"ענ"באנטה,מאנטלמיעבדלההוייימאיע"א:צא

כמבואראונט,דנחשבמשוםמקרבןפטורב"דבהוראתשעשהיחידדמה"טב"דברשות

כנ"ל,אונטדנחשבוהטעםב'הברשותבנישאתמקרבןלהפטרגופהובמתני'בכ"ד,
אונטחשובאיןעדיםדעפ"ימשוםבקרבןמחייבתהמשנהעדיםעפ"יבנישאתואדרבה

ב"דפידעללהיפוךהואהחזרהלענייןמדועוא"כהמשנה,עלברש"יכמבואר
אונטי.'נחשבתעדיםועפ"יאונטנחשבתאין
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הסגנון 5תניא".ךייועודנוסףהחדש,לייפירוש"ובהתאםמכן,לאחר

הדברוקרובהנוכחים.ושימושובהקשרוביותרדחוקהקטעאותובכל

הברייתא,בליעלישרלכתחלהנאמרוורבינאאשירבשלשדעותיהם
קטעיםהגמראבעלעיבדזה,קטעלבנותכדי 58הנוכחית.לסוגיאזיקה
נשארזהעיבוד .) 57הע'(עי'מקוםבקרבתבגמראקבועיםמתחלהשהיו

להוסיףצורךהיה,בנדפס,,למשלולכןנוסחים,בכמהומגומגםחלקיעוד
הדברים.כוונתלהבהירכדיכתבי-היד,ע"פוכו',גט"ייובעי'

ביאור.צריכיםהםשגםא,שבפיסקהנחמןרבלדבריעכשיונפנה

לךסביראאילך,למהגנוביייגנבאכאןהונאלרבר"נשאמרהזאתכלשון

ובב"בע"איטבכתובותגםהואאמרפלוני",כר'הלכהאימאפלוניכר'

ור"נרב),משם(פעםהלכההונארבאומראלומקומותבשניע"א.קלג

תנאשיטתעםלזהותםישהונא,רבדברילסוףיורדיםשאםמראה

מתקבלהונארבומדברי 59מאליו,ומובןגלויאינוזהזיהוייחידאה.

יימתגנבכלומרייגנבא",ר"נלוקוראכןועלכיחיד,פוסקשאינוהרושם

יינשאתהריאחר,הואהמצבכאןאולם 60דבריך".תסתי.רייולאאתה",

ר'דבריהמשךהםכלומר, ,)י"שר(לה"קאמרשמעוןרביברשותשלא

מעתיךיידש :בהערהרשחידושואיזה 61כאן,ישהתגנבותואיזושמעון,

 62 ?זלה"אקמעוןשביכר

 63לו"לחזורמותרתברשיתשלאיינישאתהלשוןתפיסתאחר,לצד

זהאין 64ביותר.מוקשהפשוט,דברזהוו.כאילושמעון,רבידבריכהמשך

פיעל .) 1יהע' 1ד 2עמ'(שם,ששת"רבמדבריאינה ...ש"הקושיאאלבקכתבוכן . 5ד
אתהסתמאבעלשואבהסוגיא,עיקרעלומתןמשאתוספתשלכיו"ב,בקטעיםרוב,

(ראהע"בצדדףלהלןנמצאת " ...עריותייכלהברייתאכאן,וגםמקרוב.הסממנים
היתהשהיא ," ...אומ'שמעוןייר'הברייתאעללהלןוראהעשרה).השתיםהסוגיא
מתחלה.נחמן,רבשלהדיוןמןחלקכנראה

ר'יוחנן,ר'שלמשמוהנ"לבירושלמיהברייתאבפירושישכאןאשירבשלכדעתו . 58
 . 34הע'החמישית,הסוגיאולעיל , 34הע'

אימא.וד"הטעמאד"התוס'שםכתובותראה . 59

שם.בב"בורשב"םשם,בכתובותרש"י . 60

מימראבדרךהונאדרבוי"מ ...כמגנבדבראומראתההיאך ... " :בריטב"אהשוה . 61

ןושלהןכשל,ןלמהגנובילודאמרוהיינושי"פ)כרבבן,שר"ל(נראהכר'הלכהאמר
מקומותלשארמתאיםכאןהלשון~יןלמהקשהכלומר,עיי"ש.בתלמוד,"מתפרש
 . 15הע'בסוגיאלעילוראהבתלמוד,

 . 6הע'לעילר' . 62

להלן.ראהייואם",בלי . 63
דשמעתיךנחמןרבלי'דקאמרדהא:ייודעברליןפיקלר"ימיושבקשותבספרוכן . 64

י'במתדאפשטאלהכר"שדאזלאהכריחומיידענאלאלכאורהקאזלא,כר"ש
(פחהתוס'כתבווכןעיי"ש.ה"אמרקואדהר"שואלתושאברלאתששב

משנהשלפשוטהכאןשאיןכלומר,שמעון",כרבילקמןלהדמוקייידאיכאאי)ד"הע"ב
בפירושגמורה,ובחלטיותבפשטותכאן)לגמרא(בהתאםשכתבלמאיריובניגודבדוקא,
 .) 319(עמ'שמעוןשהכלר'המשנה,
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 ,כןואם 65לרישא,המתייחסתסיפאשכאןומסתברהדברים,שלפשוטם

ממזר",הוולדב"ואיןמסתיימים,שהםשמעוןרידברישלהמשךאינה
הששית,שבסוגיאהגמראבדבריבפשטותשהוצעוכפי

,ויחוסנחמןרבאצלהבלתי·רגילהסגנוןהאלה,הדבריםשנילאור
לאעצמונחמןשרבלהציענראהשמעון,רילדבריכהמשךהסיפא
מסתבראחר,במקוםאלאזו,במשנהשמעוןלרביכללהתכווין

דיןביתעשואוישמעון"רי :שבברייתאשמעוןלרביהואשמתכווין

באשה"אישכשיגגתעצמהפיעלנשאתבאשה,האישכזדוןהוראתן

איםכזובמשנהוהיתראיסורהנהלומר,ורצה 66 ,)ד"הפי"א(תוספתא

(בירושלמייוחנןורבי(כאן)אשירבוכפירושבברייתא,שמעוןכרביאלא

הזאת),הברייתאאתייועוד"פיסקתבעלשאב(ומכאןזובברייתאל) IIהנ

המשנהשזיהוי-לך"למהגנוביגנבא IIשלהרגיללסגנוןמתאיםוזהו

שפוסקבכךמסתיר" IIכמשנהושהפוסקממש,שלגילויהואשמעוןכרי

שביןלשיחהאחרסיוםשהיהלהניחאפשרבזה,צדקנוואםשמעון,כרי

לצורהמתאים(שאינוהנוכחישבסיום IIייקשיאשלמזהור"הר"נ
רביהמשנהשאיןהונארבשדחהאפשר 6ישירה),ךשיחהשלהמקובלת

אלאכבמשנה,לבעלה,איסוראלעניןעוסקשמעוןרביואיןהיותשמעון,
משמעוכןהברייתא,פשטכנראהוזהורבינא),(כדעתקרבןלענין

בקרבן",חייבת , ,הקרבןמןייפטורהמפרשתשהיאבתוספתאממקומה

שסיפאלומרכללנחמןרבהתכוויןשלאיוצאמקוםמכל 68שבמשנה,

אמוראשוםעלאיפואשמענוולאהיא,שמעוןרידבריהמשךדמתניתין
לכלהתכוויןע"ד)ייה"ב,(פ"יבירושלמייוחנןד'ואףבהכרח,כןשיסבור

בלבד,הברייתאמתוךשמעוןרימשנתנולעשותהנראה

עובדהנחמןורבהונארבששיחתלכךהביאמהלשעררקאפשר

ששת,רבבדברידפליגי"מכללייהלכהשנוספהאחרהנוכחית,בצורתה

דבריהמשךשזהופירשוהסתםומןבמשנה,יחידכדעתפסקשרבהובן

שמעוןכרביש"דשמעתיךלומרהואדוחקכך,שפירשולאחרשמעון,ר'
עובדוולכןהמשנה,מתוךהדברמפורשהרילברייתא,מתכוונת IIקאזלה

מלתנוספההזהלפירוששבהתאםיתכןלפנינו,שהםכפיהדברים

 • 54הערהראה . 65

הברייתאהיא . 35עמ'במהדורתו,ליברמןהגר"ששלהתיקוניםלפיהעתקתי . 66
עדים",פיב"עלעצמה"פיייעלהוחלףששםאלאתניא",ייועודבחלקבטוגייןשהובאה
סך). 8עמ'ו,חלקכפשוטה,תוטפתא(ראההראשונההטוגיאכשיטת

הוהשמעון,כר'הלכהרבאמ'איתימ'וכיבכי"מ:למשל,טחים.בנושינוייםישוכן, . 67
 . '"הלכהותימ'בקמיייתאאפילואמינא

עמ'לשםכפשוטהתוטפתאראההברייתא,פשטשזהוליברמןהגר"שהכריעכן . 68
 .כללייחכמים"עלחולקשמעוןרבישאין.משמעךסךעמ'שם;וראהסך 8
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רבידבריעםהסיפאאתלאחד,בכדישבבבליבמשנהייואם"החיבו.ר

ואיןייואם",תיבתבליהיאבבבליהעיקריתשהגירסהברוראולםשמעון.
 69כלל.שמעוןרבילדבריהמשךזה

-ב ...גנבאנחמןרבאמר-א :המקוריתהסוגיאכללהזהלפי
רב-גוהשאר),עולאמוסבים(ועליולמעבדלההוהמאי ...ששתא"ר

מודרגתהתנגדותישנהזובסוגיאכלומר,עובדא.למיעבדסברפפא

לפסקמתנגדהשכל-ביחיד,כדעתהואהפסק-א :רבשללפסקו

הפסק.נגדמעשהלעשותנסיון-גזה,

בפירושהבבלישלהמקוריתלסוגיאמייחסיםשאנוהשיטהלפי
היהשלאאףברישאזואשהשלבדינהמאדהמשנהמחמירההמשנה,

רבימשוםשאמרהיאמאיררבישמשנתנומקובללעשות.דברלה

שיוצאתפ"חבגיטיןמקריםששהאותםששנההואמאירורביך Oעקיבא,

בחומרהקונסתזושיטהך 2לעשות.דברלההיהשלאאע"פך Iדברבי"ג

המשנה:ייכלאישותבתהליכישינוייםע"ישנגרמוקלקוליםעליתרה
שהקלוומתוךך 3 .)א"עפ(גיטיןממזר"הולדבגיטיןחכמיםשטבעוממטבע

בתצאבסופההחמירוההכרחמןאחד,עדע"פשתינשאבתחלתהחכמים

עליה.בעליםשניכשזיקתומזהמזה
משנתנו,שלישארבך 4הקנסותהשניה,ובסוגיאכאןדברינולפי

פשיעהכנגדאינםחוזר,הראשוןכשבעלההאשהאתבהםשקנסו

כאןבפיסקאע"ב,פחבגמ'למשנה,בפירש"יפירקין,רישבגמראייואם"בליכ"ה . 69
ראהייואם",בליהגאוניםגירסתהיאוכןואם),איתאשםובכי"לבכי"ו(רקע"אצאבדף

וראה . 303עמ'ברלין =ע"בסגדףווארשאגדולותוהלכותתיט,סי'התשובות,אוה"ג,
גםהפוכה).שמסקנתו(אלא 39הע' 34עמ'האמוראים,שלהספרותיתהיצירהעלווייס,

ובדפוס ,) 314(עמ'שבמאיריובמשנהפרמהבכ"יוכןייואם",בלישבירושלמיבמשנה
לרמב"ם,שבפיה"מבמשנהקופמן,בכ"יישנהייואם"גירסתייאם".לו:בהוצאתנפולי.

יוצאזהומכלתש"ל).ירושלים,צילום,(מהדורתנודע"בלתיוב"דפוסקאפח,מהדורת
שמעוןר'ממשנתחלקיםבשזורהמשנהעורךשלדרכיועלזומסיפאללמודאפשרשאי
 .) 198-197עמ'שווארץ,לא'היובלספרבלאו,לעשותשרצה(כפי

התנאים,לספרות,מבואותאפשטיין;ראהע"אצב;בבלי 36עמ'ה"ו,פי"אתוספתא . 70
 . 87עמ'

בה"דברעשרושלשהלייתצאמקבילואילך,מ"הפ"חבגיטיןבה"האלוהדרכיםייכל . 71
ייאי'איתא:ע"ד,יה"א,פ"ייבמותבירושלמי .) 271(עמ'ואילךה"ופ"ו,גיטיןבתוספתא

וראה ," ...דברעשרבארבע'תצאתניתנייואיתדברעשרבשלשהתצאתניתניי
וזה.סד"ה , 107עמ'ו,חלקכפשוטה,תוספתא

 . 100-99עמ'שם,אפשטיין . 72

ח,כפשוטהתוספתאועי'דבר.בפתחולעילבהעבריהמשפטבשנתוןבמאמריראה 73.
 . 20הע' 893עמ'

בה"קנסוייקנס ,)א"ענגוכתובותע"אצאוכןע"אפט(בבלי,רבנן"ייקנסוה . 74
קלקולי"הניייכל ,)ב"עידה"א,פי"ד(ירושלמי,קנסייא"ייאיליןפירקין),ריש(ירושלמי,

הקודמת.ההערהוראהאלא),ד"הע"אצד(רש"י
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ע"איא(רש"יהיא"ייואנוסהך 5בה,הטעואחרימהלאמצידה,ורשלבות

היא"אנוסהלאויידהךלומראיןולכן,לעשות.לההיהומהואת),ד"ה
הדומהך 6הרווחת,כשיטהדייקה",שלאיימשומושקנסוהע"ב)פז(רש"י

שבכללומרגיטא),לאקרויילה,הוה(כגוןשבכאןי"חיקדוייביל"ש
דיוקנזכרושלאואפשראותה.דךשקנסוהוארשלנותכנגדמקומ

דברהיאובדיקהלבדוק,מעודדההקנסותשאיומלומראלאך 8ובדיקה

ביןבשווהנקנסתהאשהאבלך 9בירושלמי).יפה"בודקת(יישתהאיעיל

יודעתהיתה"לאו.אפילולבדוק,לההיהכשלאוביןלבדוקלהכשהיה
אינהזה,לפיהבדיקהועצמפירקין).,ריש(ירושלמיאיש"אשתשהיא

מעשהאלאאותו,חיסרהאמלקנסהושראויהדיןמןעליההמוטלחיוב
 80הדין.משורתולפנימהאשה,שלזריזות

פירקין.רישירו' 75.

 .) 315(עמ' !א"תהיעשוייפ :ובמאירילה",קנסידייקאדלאייוהא :פירקיןרישרש"י 76.

ראויוהי'גמירידינאנשידאטוייצ"ע :זושיטהעל ) 56(הע'הנ"להש"סבגליוניוהקשה
ולאהנשואיןקודמעודשתדייקלהיאמרוע"אעפ"יאותהמתיריןהב"דשאמהדיןשיהי'
זהואמעדימ,לב'ע"אביןהחילוקלידעלהמנייןעצמהוהיאכן,להלומרשצריכיממצינו
עלעדימבב'גמלקונסהוישכן,הואעדימבב'גמא"כהנשואיןקודמדדייקהבאשהטבע
לענ"ד".צ"עוהדבר ...בע"אכמודייקאדלא

ב"ד.פיעלשלאוד"הלחזורמותרתד"הרש"יע"בפזדףהיטבעיין 77.
עשרה).האחת(הסוגיאע"בצגכבדף . 78

 • 40עמ'האמוראימ,שלהספרותיתהיצירהעלווייס,וראה . 79

בעללפירושבהתאמכמובן,הינההפוסקימשפסקוההלכההנ"ל.ע"איארש"יועי' . 80
המאורשבעלאףדבריו,קבלוהפוסקימושארפירקין,רישברי"ף(ראהבבבליהסתמא

וביןהבדל,איןשלמעשהייואעפ"יליברמן:הגר"שוכתבצריך).ד"הלהלןעליו,חלק
ומזהמזהתצאדיןביתע"פעדימשניע"פשנישאתוביןבב"דשלאאחדעדע"פשנישאת

עמ'ח"ו,כפשוטה,(תוספתאמשנתנו"באורלענייןמינהנפקאמ"מבקרבן,וחייבתוכו'
הסוגיא.לביאורמינהנפקאוכאן .) 109
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ע"א)צב-ע"ב(צאהמשנהעלמלמרה

[ססר]

חיישינןראירקרא 1אשירבאמר

חדאאשירבאמרההאנישואיןדבתרקלאאילימאקלא,הי

c1זימנז r 
1 ' 1 ' 

 .לןקמשמע ...דתימאמהן

כקלא 2להושרינןדינאלביואתאיהואילדתימא:יימהואיתאבגמרא

דאתאיכגוןעסיקינןבמאיייהכא :גרסקמ"ל".המאירי 3דמינשואדןדקמי

דמנסבאדאיכאמשמעודאילישנאייהאיופירש 4לה".ושרינןדיןלבית

נשאתאמאחדעדפיעלשאף"למדנו 5אחד",בעדדיןביתרשותבלא

אלאדיןביתלהיתרהוצרכושלאהמ,היתרנשואידיןביתרשותבלא

שברובייאלא :ודחהאחרת,שגורסימשישהמאיריידע 6לכתחלה".

ומדוייקתזקנהגמראלפנינו,ויששכתבנוכגירסאנמצאשלנוגמרות

מקומות,בכמהידובכתבומוגהתז"להראב"דמישיבתושיצאההרבה,

לה(ו)ושרינןדינאלבידאתאיכגוןעסקינןבמאיהכאזה,בנוסחזהונמצא

קמ"ל".ךדמינשואיןדמקמיכקלאאינסיבאדלאכיוןדתימאמהו

דלא:ייכיוןהזאתהלשוןכתובהשהביא,המדוייקתבגמראוהנה,

באהאלאמעצמהנישאתשלאכיוןלפרשהישרש"יולשיטתאינסיבא",

אולמודוחק.חי,בעלהאמהספקהיהקיימאזכברהרישיתירוה,לב"ד

הגמראולשוןהקול,שיצאבשעהנישאתשלאכיוןלפרש,גמאפשר

דינאלבידאתאיכגוןעסיקינן,במאיייהכאהדברימ!ושעורמקוצרת,

לאקלאדנפקדבאידנאכיוןדתימאמהוקלא,דנפקמקמילהושרינן

דהתירוהדכיוןקמ"ל,ותיתסר,דמינשואיןדמקמיכקלאאינסיבא

ד"הרש"יכבפירושלדחוקצורךואיןהוא".נישואיןדבתרכקלאלהנשא,

מתיישבשאינונשואין",קודמליהמספקינןהוהבחי:ייאלמאדאתאיכיון

כשעיקררש"י,לשיטתמיותרשהואלה",ייושרינןהגמראעמלשוןיפה

הנ"להפירושלפיאולמ,הספר.מןחסרליה")מספקינןהוה(ייבחיהדבר

 .אשירב :שםגםלהלןאבלרב,אמ' :בכי"ל . 1
ואפשרושריוה, :בכי"להב"ח).הגהת(וראהליתאבנדפסובכי"מ.בכי"וכ"הלה. . 2

ושרינ: :בכי"א :'הל"חסרהולכןהנדפסגירסתכיסודהיתהזושגירסה
ותאסר). :בכי"ל(וכ"הותיתסר :נוסףובכי"מבכי"אבנדפסבכי"ו.ב"ה . 3
 . 490עמ'שם,ובתשובה , 330עמ' . 4

 . 490עמ' . 5

 . 330עמ' . 6

פירושועי' . 185הע'שם, 330בעמ'וראהברש"י,לגירסתובנוגעעיי"ש , 493-492עמ' . 7
 . 5והע'רחעמ'תשכ"ב,ניו-יורקבלוי,ר"מהוצ'ההר,.מןאברהםלר'יבמותמס'על

;:., 

, 

~ i; 
"",;" 
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לפנידתימא"יימהועומדתגירטהשבאותהודוק,עיקר.הואלה"ייושרינן

חושבימשהיינוהטעמוזהשלומרהקול],[כשיצאאינטיבא"דלאייכיון

זהפירושתואמימ ) 330(עמ'הטפרבגוףהמאיריר"משלדבריולהחמיר.

אבלפירש"י.עמזהפירושהרכיבשכדרכואלאשמ), 183הע'(ועי'

חיישינןנישואיןמיקמיקלאהוהדאימהכא nיימוככפשוטהרש"ילשיטת

פירושלפיוכמובן,לו).הוקשהמהעיי"שרי"ד,(פטקימינטבא"ולאלה

בליאחדעדע"פשנישאתאשהשישהמאירישלראייתושהצענוזה

עלמוטבכגון"עטקינןבמאיייהכאשלכאורההוחלשה,דין,ביתרשות

נשימשללמנהגןבניגודזואשהשלמנהגהעלולאהקול,יציאתזמן
אחרות.
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ע"א)(צברהרראהטערת :השמיניתהסרגיא

י] 02 [

מדרשא 2בי 1מדתנןלמתני'ליתאזעיריאמרא.

אין 5זרחה,ולבסוףחמהששקעהדיןביתהורו 4מדרשאבי 3דתנן

 6טעותאלאהוראהזו

 11נאמןא'עדאיןכלההתירה 10שכל 9תדע 8נחמןרבאמרךב.

 13ידםבחלבדיןביתהירידאלי 12תדערבאאמרג.

שמנהחטאתותביאההראתהדיןיקובאומ' 14אליעזרר'תניא

(ע"פמדתני :ובד"חבכי"אמדתני.' :בכי"ל ;מדתנא :בכי"מבד"פ.בכי"וכ"ה .ר
מהרש"ל).

ייבי"=ייבבי."ואףבכי"ל,וכ"השם)להלן(וכ"ה:בביוכימ"בבכי"מ . 2
 . 4הע'ור' ,דתני :בד"פדתנא. :בכי"מוכימ"ב.בכי"וכ"ה . 3

(דומות).ליתאובכי"לבכי"אוכו.'דתנןה"ו.פ"אהוריותתוטפתא . 4
:חמה.נוטףבבי"ו . 5

בתוטפ'וכ"המהרש"ל),(ע"פד"חוכי"ל,כי"אכימ"בכי"מבכי"ו,כ"הטעות.אלא . 6
ליתא.ובד"ובד"פהנ"ל.

בכי"להוא.הוראהאמ'נחמן:ורבלפניובטמוךשלמהיימימרה"נוטףובנדפטבכי"מ, . 7
כללוכי"אבכי"ווליתא , ...תדעהיא,הוראהאמ'נחמן:ורבאחתכמימרההכלוכימ"ב
חלקולאייתדע",ר"נאמרמהעללהגדירהטברתוטפתוהואתדע).ד"הרש"י(והשוה
אחדמאמוראכפולות"ב"מימרותובאמת,ר. 2 , 9הע'ראההמקורי,המימרהמניטוח
עמ'לב"מדק"טהגהותוראההטבר,איננהמהןאחתאםלבררישתמידמקומות,בכמה

ו.אותססר

יצחק.בר :נוטףבכי"ו . 8

ובכי"ל,כימ"בבכי"מוליתאהיא,דהוראה :נוטףובנרפטכי"א,בכי"ו:דעת.בכימ"ב . 9
 ,) 7(הע'עצמהבפניכמימרהכןשהוטיפויש-ר) 2הע'להלן(ראההגדרהתוטפתוהיא

שתיהן.באובלבדובנדפטכאן,שהוטיפוויש
דבכל.וד"פ:כי"אכי"מ,בכי"ו,רר.הע'ר'סר.
כאןשעדומשמעארמית,שםוההמשךעברית,הכלוכימ"בבכי"לכ"הוכו.'שכלרר.

מהימן.אחדעד:איןבכי"ממהימן.לאאחדעד :וד"פבכי"ווכו.'איןהמימרה.לשון
כפתיחתזההסברבאובכי"לוכימ"בבכי"מהיא.דטעות :נוטףובנדפסכי"אבכי"ו .ר 2

.הדיבורסר , 9הע'וראהתדע),ליתאשבכי"ל(אלאתדעהואטעותאמ'ורבא :המימרה
ע"א,חב"מפעמיים,ע"בכז(קידושיןבבבליפעמיםשמונהבאאילו"(דושואפט)",תדע
 . 6- 3בדורותבבלאמוראיבפיכולםוכאן).פעמיים,ע"אצוחוליןפעמיים,ע"אעב"ב

ייתדע",תיבת"אחר-יידהטברבאהשניה)ע"בכז(קידושיןמהןבאחתרקלכאן,בנוטף
האמורא.מלשוןשאינומוכחלנ"ל,ובהצטרף

דהורוהיכאדאילו :בכי"ו:ובדם).שם(אלאוד"פכימ"בכי"לבכי"א,כ"הוכו.'דאלו .ר 3
לרבאההמשךאריכותכלליחטקשהודם.בחלבב"רדהורודהיכא :בכי"מודם.בחלב
תיבנףאחרישרושאילו),(תדעזולשוןמטבעשבאההמקומותברובבפנים).להלן(ראה

למקרהשבטברההמקרהביןהבחנהובובארמיתהטברואחריהבעברית,טברהייאילו"
להטבירלאחריםוהשאיר(העברית),הטברהרקהאמוראשאמרומשמע(כבכאן),הנידון

מטרשאילותדעאיקאדרבבריהאחארב:ייאמרע"בכזקידושיןבמיוחדהשוהולהבחין.
בריהאחארבאמרדאמריאיכא ...קנילאמיקניליהואמראחדבאפטרבהמותעשרלו
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ר'לרברימקביליםמררשא"בימרתנןלמתני'תאי"לזעירירברי
 l5חייבת".אלאפטורהכאן"לית :בירושלמייוחנן

הםשיטהלאיזונתפרשלאעצמן ) ...(תרעורבאנחמןרבבמימרות

היא,טעותהיא,(הוראה l6כןלפרשהוסיפוהסתמאובעליראיה,מביאים

ראההן,שהוספותבעלילמראהבנוסחיםאלההגררותשלמקומןונרירת

הכרחי.פירושםאםלבררראוירבא,שללמימרתובהערות).לעיל

בחלבב"רהורו(ייראילורבאבמימרתבגמראלמובאבקשר

גםמההלשון,אריכותבגללעצמולרבאזהכלליחסקשה )" ...וברם

 lהרברים.ךבפירושהראשוניםרבריוכמוהםומסובכים,קשיםשהרברים

בחלבב"רייהורוהוארבאשלראיתושלהיטורישהנושאספקאין

רםאיןאמרוהגוף,כלאתלעקורריןבית:ייהורובתוספתאשנינווברם".

(הוריותפטורין"אילוהריבתורהפיגולואיןבתורהחלבואיןבתורה

מגופיגוףלעקורוהורוששגגוייביתרין :ההלכהלפיופירושה .)ז"הפ"א

העושיםמןואחראחרוכלפטורין,ריןביתפיהם,עלהעםכלועשותורה

רבאהתכויןואולי .)איר,שגגות,הלכות(רמב"ם, " ...קבועהחטאתחייב

כרברי(ולאהגוףעקירתהיאזוהוראהכיבקרבןשחייבתלומר,כאן

כמוהכוונהתהיהזהלפיייטעות").משוםשטעמושר"להסתמא

בשהורובהורייה,כןויהאיוסירביקומיחגיירבי:ייהתיבכאןבירושלמי

:ייואפי'הערה(קרבןהוא"גוףעקירתולאאיש,אשתעללבואמותר

ההוראהשהריבקרבן,חייבתאפ"הטעות,ולאהיאב"רשהוראתנימא

אישראשתהמצוהגוףשעקירתוכיון ...אישאשתעללבאשמותרהיא

פיהם,עליחירועשההגוףכללעקורב"רהורורקיי"לבקרבן,חייבתהיא
 18 .)" •••חייב

ההראתהרין(יייקובאליעזרר'שלהקצרההברייתאהגמרא,לפי

חולקאליעזרור' ,'במשנהשלרישאעלמוסבתשמינה")חטאתותביא

קני",מיקניזולוואמראחרבאפסרבהמותעשרלומסראילוקנירלאתרעאיקאררב
פירושיםשניונתפרשאחר",באפסרבהמותעשרלומסרשאילוייתרערקשאמרומשמע
שבגמרא.הלשונותבשנישונים

:אליעזר).שםלעיל(אבל:אלעזרבר"פוכי"ל.כימ"ב,בכי"מ,כי"אבכי"וכ"ה . 14
ירושלים.בנועםועי' . 266עמ'המשנה,לנוסחמבואאפשטיין,רי"ןעינים;יפה . 15
וראה ,-147 145עמ'טז,כרךהתלמור,לשוןאוצרראהייתרע",שלריבוריםכבכמה . 16

 . 13הע'

שישומה .) 188הע'עיי"ש , 331עמ'(מאירי,הרכרים"אתבהבלבלומפרשיםייוקצת . 17
 ,'אערראתאהיכאנמיובאשהככי"ל:איתאאחר,ערראתאהיכאואילוהנוסחים:כרוב

שלרכרהואהסגנוןומבחינתה,יתמברלהלןלה"יישרינןקוראיםזושלגריסהומשמע
 !השאילתותללשוןקרובותהגירסאותושתיטעם.

-ע"גמוה"כ,פ"בהוריותירושלמיעי'לפנינו,הכתוב " ...טעמאחזוייוהררלענין . 18
בבבלי.רבארבריע"פהירושלמיאתלפרשרוצהירושליםכנועם
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באחרתשגםיוצאהתוספתאומןהקרבן.מן:פטורהשםששנינומהעל

חכמיםלדעתגדול,לכהןאלמנהונשאתשבקלקלהאליעזר,חולקר'

וביאהביאה.כלעלקרבןחייבתאליעז.רר'לדעתאבלאחד,קרבןחייבת

להלן).;ובגמרא 34עמ'ה"ד,(פי"א
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ע"א)(צבקלקלה:מאיהתשיעיתהסיגיא

.381 

גררלןלכהןאלמנהאמרירחנןו'זינתה lאימואליעזוו'

 3הרייטלכהןרחליצהגררשה

 3גדוללכהןאלמנהכ"שזינתהדאמרמאן

דשויתוןי 6אתון 5מ"טלא,זינתהאבלגדול,לכהןאלמנהדאמר 4ומאן

פנויה

 8 , , ,יוחנןדרביכוותיהתניא

וכ"ההגמרא,בגליוןברליןפיקר"יהגהתוהשוההאמורא,והואאמר,אלעזרר' :צ"ל , 1
ייאמר"החלפתאחריהגררההתנאאליעזרבר'אלעזרר'החלפתאלעזר.בכי"מ:

 .) 7הע'השניההסוגיאלעיל(ראהבתנאיםהמשמשתב"אומר"באמוראים,המשמשת

 :צ"למחלוקתשבצורתהרגילהמבנהולפי:כגון).שם(ובוסףמ'ואיוחבןר' :אףובכי"א
אלעזר.ר;אמר

להלן).שם(ואיתאבכי"ללי'הדיוט. . 2
 .להלןשםלי'וכןליתא,בבי"וגדול.לכהן . 3
:מאן.ובד"פבכימ"בוכי"ל.כי"אכי"מבכי"וכ"ה . 4
זו,תיבהבליגםהדבריםשיעורוכןדאמרה, :וכי"לובכי"מ:אמרה,נוסףוכי"אבכי"ו . 5

 . 3והע'החמישיתהסוגיאראהאמירה,פעליבחסרוןדבורלהביארגילותשכן

:הוא.נוסףובדפוסכי"ל,כי"א,בכי"ו, ;וכימ"בבכי"מכ"ה . 6
ראהוכי"מ,בי"אבי"ל(עלזו.צורהוד"וד"פבי"לבימ"ב,בי"מ,בבי"ו,ב"ה .דשויתוןה

ע"בפטפסחיםקבלתון,השוה(=ששמתןני),הנשואבנויעםבפועללפתורנראהלהלן)
עמ'תר"צ,יורקניובבלית,ארמיתדקדוקלויאס,ק'ע"ימובא(=קבלתוני,פעמיםארבע

שבקידושיןואףטעות.זושגירסההנ"למןומשמעיידשויתין", :וילנאבדפוסעיי"ש). , 237
מרגליותמ'אותהורשםשם,בבי"מוב"האותי),(=סיבנתםייסביבתין"איתאע"בבט

 .וצ"לייסכינתהון",איתאשםשכד"וטעות,שםשגםנראהזאתבכל , 41סי'שלובדקדוק
 N61deke, Mand. Gramm., p. 272, n. 3 (J. Rosenberg, Das ara-(השוהסבינתון

56 . ma'ische Verbum, im bab. Talm. Marburg 1888 p זולמלהרשםשםלויאס
כפעלים).הנשואכינוייהוכאולאאפשטייןשל(בדקדוקו ;מקורומהצייןולאייסכנתן"
דשויתו. :כאןבכי"א

תפסכיהנשוא,אתלפרשכדיהיאהגההליותיבתלי",יידשויתון :כאןבכי"מ
(עמ'במאיריוכןנפשאי",יידשויתון :ליסמהדו'רי"ד,בפסקיוכזהששמתם, =יידשויתון"

לשוןעל ;בריטב"א(השוהטענות"ל"לשוןבהתאםפנויה",יתישויתוןייאתון : ) 320
דשויתוןהואייאתוןבכי"ל: .) 33והע' 64-62עמ'תשלייד,מג, Yבתרבימ"שראהטענות,

שכמובןאלאדאמרי, =שם)כתובההיא(כךיידאמר'''תיבתהמגיהתפסואוליפנויה",לה
יידשויתוני",הגיה(קראקא)שלמהבחבמתהרש"לוכןיישויתון".עםכךלומראפשראי

בברכותאיתאכאן,לנידוןבדומהב,ג.אותיותלרי"ףהב"חוהגהותהב"ח,הגהתוהשוה
התלמוד,לשוןבאוצרשברשמההיחידההיאזויייתי"ויי".מלאודיתיייפטרתון :ע"בנד

ייפטרתין"כתובכנראהפירנצהבכ"י .)ס"קד(לי"ייפטריתו :בכי"מביותר.חשודהומכאן
אלאאותי,פטרתם =המקוריתהגירסההיאייפטרתון"ומכאן, ."יל"ולאיייתי"לאואין

למגיהים.מובןהיהלאהנשואשכינוי
פי"א,תוספתאראהשנוסף,הסבראלאהברייתא,לשוןאינומוחלקיך"וגופיןייהואיל . 8

ע"א.טוכריתותוהשוה , 34עמ'ה"ד

~ 
~ 
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וכמובן, 9שבמשנה.קלקלהלעניןהםפירושיוחנןור'אלעזרר'דברי

להלכה.כמוהשסברולומרהכרחכלאיןהמשנהאתשפירשומזה

המשנהעלהחולקכזעירי,אלאזו,כמשנהשלאהפוסקיםפסקוואמנם,

כמימרתבאההירושלמי,לפיובאמתמדרשא".ביייתניברייתתסמךעל

הסוגיא(עי'משנתנועלחולקאיפואהואואףיוחנן,ר'בפיזעירי

קלקלה.בשלאאףבקרבןוחייבתהשמינית),

-לא(זינתה,יוחנןר'שלבפירושווהרחיבדייקהתלמודסתםבעל

ואףפנויה.דשויתון:אתוןהלכתינימוקלושיווהוכןבקרבן),חייבתאינה

שלאופייוחנןר'לדברילכאורהמוסיפיםאלההרחבותכוותיה.תניא

כלועםכן,לומראפשדאיהנ"ל,לאורברםןמשלו,הלכתיתעמדה

שהואויתכןבמשנה,פירושאלאיוחנןר'דבריאיןהסתמאןע"יביסוסם
 lכמותה.ספיסקאינועצמו

ובמשנתנו.ר"ה 108עמ'ו,כרךכפשוטה,תוספתאליברמן,הגר"שרבריהשוה . 9
שם, 72והע' 320עמ':מאיריהה,שגגותלהל'משנהכסףעי' . 10
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ביבמהתיפסיןקירישיןאין :העשיריתהסיגיא

ב) l1עצג-א l1ע(צב

אחרון,ומאיראשוןמאי

ממזרהולדליתבישמועה, 2דלאחרואחרוןשמועה 1דלפביראשוןאילימא

איבווהאחרוןממזר,הראשון , ,סיפא 3למיתבאדקבעימשום-

ממזרואחרוןראשוןרישאבמיתבאממזר,

/' 

* * * 

מיבמהממזראיןאומריםחכמיםאבל 4עקיבא,ר'דבריזות"ר

לאויןמחייביממזראין'ולימא
הוידשארלאויןמחייבידאמרהוא 6ע IIדרתבא 5הךתבאהאי-

ממזר,הוילאגרידילאויןמחייביממזר,

* * * 

 9בענירתינראמררשמראלמנייןרבךאמריהרדהרבאמרא.

גט * 9צריכהביבמהתרפסיןקידרשיןשאין

לרברחלברמרירבל IIאהמתאשתתהיהלאשנן

הלןאמימראמרהכי 10אשי 8בהתהאלאזרלאישהחרצה

דשמראלכררתיהלזרהריה

לפני.בנרפט:מלפני.בכי"ל:וכימ"ב.בכי"מכי"אבכי"וכ"ה . 1
 :בכי"להרומות).ע"יהושמטשמועה" ...ייואחרון(בכי"מוכי"אכימ"בבכי"וכ"ה . 2

לאחר.בנרפט:טעות).(כנר'רלפני
 .למיתני :ובנרפטבכי"לבכי"אוכי"מ.כימ"בבכי"וכ"ה . 3
 ." ...אומריישהיהבעניןלהלןראה . 4
תנא.הך :ליתאבכי"א:כהר.בכי"מ . 5
תיבתונמחקהעקיב,'ישמעאלר'רבי :בכי"ו !עקיבאור'ישמעאלר'רבי :בכי"מ . 6

בניקור.ייישמעאל"
רב:אמ'בר"פועור.ברי"ףוכ"הואיל,ןבר"וובכי"ל,כי"אכימ"בבכי"וכ"הרב.אמר . 7

ליתא.בכי"מ ;הטמוכה)יימניין"מתיבתמוטעת(הכפלהנחמן
יהא:שלאבפנימלהלן,צוייןי;ןושלמי(השוה:יהיהבכי"ובה.:תהיהבכי"לבה.תהא . 8

בהולה).
בעניותיני. :בכי"מ . 9

צריכא.ור"פ,בכי"לוכי"א.כי"מבכי"ו,כ"ה .* 9
מרירבעמיירבא"גירטתהזמניממבחינתאשי.:לרבהנוטחימבשארלרבא. :בכי"ל . 10
מבואאלבק ; 905- 903עמ'ואמוראימ,תנאימתולרותהיימאן,(ראהאפשריתרחלבר

להלן(קראקא)שלמהבחכמתאמנמצ"ע.אמימרשלגביאלא ) 369עמ'לתלמורימ,
 , 906עמ'תולרות,היימאן,ר'רבא,לזמןיותרומתאיממר,ברמריצ"לואולייימרימר",

 , 11הע'להלןור' , 228עמ'תולרותראהכצ"ל,ע"אפ-ע"בעטבעירוביןגמואולי . 908

66 . 
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כהןיבמההיהאם 11אשיאמווב

 13ליהושריאלה 12חילץ

מצינוא"כאיתגראיתגורי

היהאמ 15אלא 14נשכר,חוטא

 16גטשנילהנותןישראליבמה

לו.והותרה
בהאיןקדישיןיבמה 1ובךאמוייסףבוחייארבאמרגידלרבאמוב.

בהישנישיאין

בהאיונמינישואיןבהאיוקידושיו 18_אי

בהאיןונשואיןקידושיואימא )ן(

המנונאכדרבבזנותואב"א ) 2 (

שהלךבאשהדמיחלפא 19כדמעיקראלעולמואב"א ) 3 (
הי-מלמדינתבעלה

ביבמהתיפסיןקידישיןאיןיגמוינמניבחביוהינאיא"וג.

 21זיהיאמשנתינילא 20 ,'וייחנן,ו'א"ל

ובן .)בר:ד"ק(ברי"ףיישובראד"חברי"ףוב"היירבא", 695ובי"ס 692בי"סברי"ף . 11

אמימר, :בבי"ל iייובו'רבא:ייואמ'השלמהש"סבמבוןשצילומוד"פבעותק '''בבהגהות
 ,) 10הע'וראהלהלן(ראהאשירב :הנוסחימבשאר:רבא.הסופרבבתבשתוקןאלא

(השוהאלהאותיותשלשבפיענוחהבלבולומבאןאשי",ל"רבקיצורהיהש"רבא"ונראה
לחול,ן,דק"ס iבהגהותבאות 5עמ'לזבחימדק"ס iבהגהותאותנ 24כעמ'שבת,דק"ס,
זק"ש,ר"נמהדורתאלפס,רבהלבותהיטבועייןבהגהות).דאותהספר,מןע"אקנט

 )'''בב 16כ(עמ'ע"אטולב"מפירנצה '''בב . 66הע'תבט,עמ'ב,ברךתשב"ט,ירושל,מ
ב. 258ועיי"שהשורות.ביןיישי"והושלמתיבות,לשתילהפרידהבדיב'אחרונוקדיירבא",

 • 268 , 266עמ'בבל,ות,סוגיותזוסמן, i 6שו'ע"ב ,לגיטיןדק"סועי'

ל,תא,בבי"ודשמואל.בוותיההלבתאאמימרדאמרהשתאאשירב:אמרבד"ח
המהרש"לוהגיהשמואל",:ייואמ'איתאובמקומוובד"ו,בד"פל,תאובןבגל,ון,והושלמ
היתהבנראהמרימר). :בתבאמימרשבמקומ(אלאבלפנינוקראקאדפוסשלמהבחבמת

הלשוןאתבאןהבאנולאאופן,בבלבטעות.השל,מובד"פהדומות, '''עהשמטהבאן
מקומ.במראהוהוא(להלן),הראשונימאחדבגירסתחסרשהיה ," ...ייהשתא

חליץ.בבי"מ: . 12
מהדורתהתורה,עלתוספותבעל,והשוה:לה, 695ובי"סקושטאדפוסברי"ף . 1כ

 .,ל:ושריבבי"אבפנימ.להלןר'ליה",ייושריאעל:לבעל.נוסףבבי"מ . 9כעמ'אברמסון,

ימ:א :נוסףבבי"מ . 1 5 •ונשבר :בבי"ו . , 4

ל"ובןהשורות)ביןבבי"ו(ונוספהובבי"ובי"אבבי"מל"יישני"גט.שנילהנותן . 16
ובס'רא"שבתוס'וב"ההגרד),(עלגט"השנילה:יינותן 695בי"סברי"ףוברמב"ן.ברי"ד

 .הוספהיישני"שתיבתוברורבנמק'''.וב"ההשני",גטלה:יינותן 692בי"סברי"ף iהאגודה
אבפיסקהבמורב",אמריהודהרבייאמרההשלמה):ס' =(מקמאיחדבתוס' . 1ד

רב."ייאמרבאןל"בבי"אלפנינו.
ל,תא.בבי"מ . 1 8

ובזהמעיקרא,בדאמרן :ובדפוסימבבי"ל i "מעיקראייבדאמרת :בבי"מ .בבי"וב"ה . 19
ובימ"ב.בבי"א,

רי"ד).ופסקיבירושלמילי'(ובןובי"לבי"אבבי"ול,תארבי. . 20
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תרתיחמרגניתאמשכחת 23מיחספאלידדלאילאראי 22א"ל
רבימתניתין 25אנאאמינארבאגבראדקלסילאראי 24לקישרישא"ל

 26חיאעקיבא

אדםדאמרלר"עליהשמעינןדהאקידושי,בה 2ליתפסוךר"עואי

 ...קונםדתנןלעולם,באשלאדברמקנה
יקדשובאומרתיהושעדרבבריההונאא"רעלהאיתמר 28הא

לעושיהםידי

-דיצחקברנחמןדרבופליגא
ינאיררבי )ב(ינאיכרביררב ) Z (כרבחרנארב )ך( 29'וצחקברנחמןרבאמר

אליעזרכרבירר"מ ) 6 (מאירכרביררבי ) 5 (כרביחייאררבי ) 4 (חייאכרבי

 30עקיבאכרייעקבבןאליעזרררי )ד(יעקבבן

הונארבאמרלחברודקלפירותהמוכרדאיתמר 31.הונא,רב )ך(

 ...בולחזוריכוללעולםבאשלאעד
שאני 32זושדהלחברוהאומררבאמרהונארבדאמררב, ) 2 (

 ...לוקח
לקמיהאתא ...אריסאליההוהינאידרי 33חייא,וריינאירי )כ(

 ...חייאדרי
עבדבלוקחאומררביאדניואלעבדתסגירלא 34דתניארבי, ) 4 (

 ...יצחקברנחמןא"ר ...מדברהכתובלשחררוע"מ

בירושלמי).ליתאכוכןבכי"מליתאזו. . 2ו
 .רגילשיבושוהוא:אלא,בד"פ .ל"א . 22
:לא.ובכי"לבכי"ומי. . 23
בד"ח,וליתאיוח',לר'נוסף:וד"וד"פכי"לכי"אכי"מבכי"ו,רשב"ל.בכי"ל: . 24

זהשסגנוןומשמעו, 6הערההסוגיאלעילהשוה ,'''יכבחסרשהיהלפיהושמטובוודאי
ד"פובצילוםהמקוריים.הניסוחיםשלולאהוא,הסתמאבעלשלפלוני)לר' :כהוספת
מגיה. '''ענמחקהשלםהתלמודשבמכון

וכןל,ןאמינא:הוהוכימ"בבכי"מ .)"ךל"בליבירושלמיכוכ"האנאאמינא :כי"וכ"ה . 25
אנא.לךאמינא:הוהוד"חוד"פכי"אבכי"להמהרש"ל.הגיה

ובכי"ל.כי"אבכי"ולי'היא. . 26
לתפסי. :בכי"אליתפסי. :בד"פל,תפשי. :בכי"לליתפ'. :בכי"ובכי"מ.כ"ה . 27
בכימ"ב.מי,וכזהולאו :בכי"לוהא. :בכי"מהא. . 28
הדומות). '''עהושמטכאוליל,תאבכי"לוכו'.דאמר . 29
יעקבבןאליעזרכר.'ינאיור'ינאיכר'ורבכרבהונארב :בכי"א . 44,והע'להלןראה . 30
עקיכ,'כר'מאירור'מאירכר'יעק'בןאליעזרור'

כרב.נוסף:בכי"אוד"פ.כימ"ב,כי"ל,בכי"ו,ולי'היא,מאינוסף,ובד"חבכי"מ . 3ו
שם.בראשוניםייזו"לתיבתואיתאשדה,ד"התוס'ע"בטזב"מועי'בכי"מ.לי'זו. . 32
:מאיובכי"לבכי"אליתא.וכימ"בבכי"ולהלן.ראהיאה,וכןבכי"מ,כ"החייא.ור' . 33

הוהינאיר'קנהמעכשו ... " :ששםחסר,בד"פחיא").ייור'מןשיבושזהוכאוליהיא
חדשים.בדפוסיםוכ"החייא",כר'ינאייירביבד"ו: ", ...ל"
להלן.שםול,תאאו',ר' :נוסףבכי"מ . 34
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לאחרלימקודשתאתהרילאשההאומרדתנןמאיר,ר' ) 5 (

מקודשתאומרר"מ ...שאתגייר

יעקבבןאליעזרא"רכןעליתרדתניאיעקב,בןאליעזרר' ) 6 (

·פירותעלתרומהיהותלושיםזוערוגהפירותאמראםאפי'

שלישוהביאוויתלשושלישלכשיביאו ...מחוברים 35זוערוגה

קיימיןדבריוונתלשו

יפראומרר"ע ...לפירעושהשאניקונםדתנן,עקיבא,ר' )ך(

לו.הראוימןיתרעליותעדיףשמא

הסבר :המשנהעלהמוסבותפיסקאותשתיבאותהסוגיאלפני
חלקהשניה,ואפילואלה,פיסקאותואיןקצר.דיוןעםוברייתאללשונה,

ומאיראשוןיימאיהשאלהלהלן.שיתבארכפיכלל,העקריתהסוגיאמן

שלהבבותשתיעלבוודאימוסבתהראשונה,בפיסקהשבאהאחרון"

ייראשון,המשנהששונההגמראומסיקהשבמשנה.הדברים"היוייחילוף
ממזר.:הולדהיאהכוונהכלולמעשהשבסיפא,לסגנוןבהתאםאחרון"

ייכל :בפשטותהבבותלשתיהמסיימתהתוספתא,מןיוצאממשוכך

הרישילדהולדות;ייכל " ...ממזריםאילוהרי 36יבמהבחיישילדהולדות
ביןממזרים,הולדותכלאומר,הוה 37 .) 36-35עמ'ו, ,א"י(ממזרים"אילו

ואחרוןלראשוןהגמראפירושוהואלאחריה,ביןהשניה,השמועהלפני
 38שבכאן·

כמההכנטתיזובפיטקאוכןייזוי,'לייובד"פבכי"וובכי"ל.כי"אכימ"ב,בכי"מכ"ה . 35
כתבי-היד.פיעלקליםתיקונים

ובתוטפתא , 32שוי 36עמיכאן,לתוטפתאהקצדבפירושליברמןהגר"שדבריעיי . 36
 . '3.-33ישוירר, 2עמילשם,כפשוטה

בתוטפתאוראהכמשנה,לטדרבהתאםהטדר,בחילוףהתוטפתאאתהבאנו . 3ד
רר.-2רירעמילשם,כפשוטה

אח"כ"אוהבעלמיתתלפני:ייהנולדו"אחרון"ש"ראשון"פירשישראלבתפארת . 38
להגיהכתבישראלתפארתבעלשלשבנושצייןשםכפשוטהבתוטפתאועיילב).(אות
שאותו ) 2ד(ובהעישםליברמןהגר"שוהראההגמרא.טוגייתאתנוגדיםבשהםדבריו
הבבלישמתוךאלאבוודאיוהירושלמיהתוטפתאלשיטתנוגדישראלשבתפארתפירוש

טותרהבבליגםהדבריםפשטותלפיאופןשבכלמשמעעיי"ש,דבריו,לדחותהכרחאין
-הראשוןייוהולד :ישראלשבתפארתכפירושכתבאלבקוהר"חפירוש.אותו

בעלהשמתלאחרבושנתעברה-והאחרוןהראשון.בעלהבחייבושנתעברה
לשם,בהשלמותיוועיי !השניהבבבאגםכךשמפרשמשמעלשונוומטתמיותהראשון",

בחיישילדהולדותייכללהלןהתוטפתאע"פכןשפירשמשםמשמעולכאורה . 340עמי
:ייהולדבמשנהשמקבילתה ,) 36(עמיכשרין"בעלהמיתתלאחרממזרין,אילוהריבעלה

היותבלבד,בבאבאותהפירושושכןברוראלאממזרי,'אינווהאחרוןממזר,הראשון
המשנהבכלייאחרון"ייראשון"ושיעורומת",היהייקייםשניהבשמועהעדיםואמרו
אחריה.אושניהשמועהלפני :הוא
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'יית"ר :היאכךהדפוסימ)(בגירסתהשניהשבפיסקההברייתאפתיחת

לאוין/',בחייביתופסיןקידושיןאיןאו'שהיהר'עקיבאדבריזו

ותפיסתזה,מקטע-א :שאלותכמהמעוררכאןהמובלטהקטע

קידושיןאיןעקיבאלרבישרקבפשטותמשמעבו,שנזכרהקידושין
ואילולאוין),חייביבכלתופסיןקידושיןשאין(ולשיטתוביבמהתופסין

בסוגייתאולמ,ביבמה,תופסיןקידושיןעליוהחולקימלחכמימ

תופסיןקידושיןשאין,אמוראימכמהע"יהוכרעדלהלןהאמוראימ

דחכמימאליבאאלאר"עלשיטתהכוונהשאיןודאיובדבריהמביבמה,

בברייתאהסגנוןאיןהזההקטעבגלל-ב 39עקיבא,רןעלהחולקימ

איזוןחוסרביבמה,מדברימוחכמימלאוין,חייביבכלמדברשר'/עמאוזן,

לאוין",מחייביממזראין"לימא :הגמראלקושייתמשמעותמוסיףזה

איןלגופו,-גבו.פתחשהואלעניןלר"עחכמימשיענוראויכלומר,

 40 ••••אומרר"עשהיהר'/עדבריזו :שהואבברייתות,הרגילכסגנוןהלשון

בהבאותהואחסרוכןלגמרי,זהקטעחסרהמקבילהבתוספתאוהנה,

עיקרובאמת, 42כאן.בבבליגרסוהולאהגאונימוכן 41שבירושלמי.

כימ"בכי"מ,(כי"ו,'יידאמ'"הינואומר"'יישהיהבמקומבגמראהגירסה

מלשוןזהדבוראיןאומר,הוהארמית.שאמ'), :בכי"ל 43 ;וראשונימכי"א

ולאהתנא,שיטתלהגדירכדילהשנוסףהואהסבראלאכלל,הברייתא

כאןלנסחנסיוןפריהיאהדפוסימגירסת 44רבות.וכיו"בנאמר,מפיו

לשמ.הרא"שבתוס'והשוהרב,אמרד"הע"בצבהתוספותבקושית . 39
רבי;יידבריא,ח)שבועות(תוספתאאומ'''ישמע'ר'שהיהישמעאלר':יידבריהשוה . 40

עמ'י"א,כרךהתלמוד,לשוןאוצרוראה .)א"עכט(כתובותאומר"מאיררבישהיהמאיר
אומר". ...יישהיהערךמולאומר"יישהיה'ערך , 429 428-

שו'לשמ,התוספתאמסודתוראהליבדמן,הגר"שבמהדודת 36עמ'ו,יא,תוספתא . 41
 • 26שו' 2ד 1עמ'גיטין,מס'שמ,ולהלן , 32

 , 182עמ'התשובות,כאן,אוה"געי'טוב,שכלמדדששאילתות,המקצועות",ייספר . 42

אולמע"ב,צאלדףהרמב"ןבחידושיליתאוכן .)בהע' 183שמ,עמ'(אוה"גבראב"ןוהשוה
יחבסוטהגמזוברייתאשגרסוקצתנדאההגאוניממדבדישקיצר.הואשהרמב"ןאפשר

כאןמיבמותשהביאוהמסתבריותראולמטוב).שכלמדרש bבמובאבמיוחד(דאהע"ב
הנידון.לעניןמקומועיקרשהואצה),ססי'השאילתותעללציוןבראשוןשציין(וכפי
שמ.ליתאהנ"להפיס'יהיה,שלאאיךאולמ

תוס'יהודה,רבאמרד"ההרא"שתוס'הרא"ש,פיסקירב,אמרד"התוס'רי"ף, . 43

ועוד.הכל,ד"הע"אמטפשיטא,ד"התוס'ע"בי;ולעילדי"ד,
שבפיהמסויימותהדעותמןיותרוכוללנירחבבסגנוןמנוסחתשההגדרהורגיל . 44

מקורהבאתבמקומשכאלההגדרותובאותהאמוראימ.בפילוהמיוחסותאועצמו,התנא
;זוסמן,ח"בהספרותית,בהתהוותוהבבליהתלמודווייס,ועי'יידאמר".ובלשוןתנאי,

לעולמ",באשלאדברמקנהאדמדאמר"לר"מלמשל . 58הע' , 92עמ'בבליות,סוגיות
שלאיידבראלבק,וראהלהלן.בסוגיתנוזהדבו,רוהשוהלשמ,בראשונימרעי'ע"ב,לגב"מ
באשלא'דבר:ייהלשוןשמקיטובעמ' . 1והע'צחעמ'(תשלייד),עדסינילעולמ",בא

הכללההגדרההוסיףלאהמושג '"ובירושלמיהתנאיםבדברימצויהאינה,לעולם'
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הרגילהסגנוןעממכווןאינוהואואףאומר")(יישהיהברייתאשלסגנון

בברייתאזהקטעגרסולאשלהלןבסוגיאשהאמוראיממאחרבברייתות.

ניתנהלאעדייןשהריביבמה,קידושיןתופסימאמלחקוריכלוכלל,

כאן.וחכמימר"עחלקושבזהבברייתא,התשובה

ומאוזן,חלקהברייתאסגנוןוכו',אומר"יישהיההדבורבליושוב

במשנהלנאמרישירותעוניממיבמה"ממזרייאיןחכמימודברי

איןייולימאשהקשההסתמא,בעל 45ממזר".ייהולדשביבמהובתוספתא

מןכחלקוראהוהנידון,הדבוראתשגרסיתכןלאוין",מחייביממזר

דבריאתגרסושלאמדבריהמשמשמע 46הגאוניממאידך,הברייתא.

יירבנן"שהמפירשועקיבא",ר'דביכ"תנאייחכמימ"המעמידימהסתמא

 4ברייתא.ךשלכפשוטהעקיבא,ר'עלהחולקימ

קידושיןאיןעקיבאשלר'האומרתנאימקורליידועאיןובאמת,

קידושיןאיןדאמר )ע"ר("שלפנינוהניסוחכולמ.לאויןבחייביתופסין

דיבורירובמ 48 •בבבלימקומותבעשרהמופיעלאוין"בחייביתופסין

ולפעמימ 49כלל,בדרךעקיבאלר'זודעההמייחסימממש,הסתמא

הממשיכימהסתמאדבוריהמומעוטמ 5מסויימימ.סלאוימעמבהקשר

שיטהלר"עמייחסימהאמוראימאיןושמאמוראימ,דבריומפרשימ

או 51אחיו,חלוצתאו:חלוצתומסויימימבלאוימרקשדברואלאכללית,

יגרורהפוסקיםשבעיניישברםבלבד".חיצונילשוןחידושאלא ...לדיניםוהפשטה
 79.הע'להלןוראההלכה,חידושיגםאחריולשוןחידוש

נחשם,וכןדבריוהבאתשאיננווכו',חכמיםעשודאמרהיאר"מ :ע"בנהב"מוראה

ד"הלשםרש"יהיטבעי'המשנה,לשוןהבאתואיננווכו',קדשים"דאמרהיאייר"שע"א
בתורתאינן ...דאמרקמיפלגיחסדאייובדרבסע"א:נזבב"ממאידך,אונאה.להןיש

לאותהבמקבילח)אות 157עמ'לשם,(דק"סחסדא"רביידאמרכבכ"י:צ"לאונאה",
מימרה. =מקדישין"ואח"כבחולבוניןשמואלדאמרייכדשמואל :להלןסוגיא

כיו"בוראה . 58הע'במבואכרתי",חתימה 1כתיבהעדייידאמרעלשכתבתימהוראה
 ,נ"שו_,".םהאריותגיריכותיםדאמרישמעאלכר'להסבראלעזרייר' :רע"בע"הקידושין
,אוצרהיגערוראה ,"בברייתאולאבמשנהלאאיתמרהיכאאיתפרש"לא :שםוברש"י

עצםהמביאיידאמר"גםשיש,ברורהנידוןלשימושבנוסף . 82עמ' ,'יספרהבוייתות,
זוסמןע"יצוייןברכות,מס'לפניראם(בש"סגאוןנסיםלרבהמפתחספרעי'החכם,דברי
שם).

נח.עמ'נשים,ומסורות,מקורותועי' . 45

 • 42הע'לעיל . 46

עמ'לתלמודים,מבואעי'וכו',דבי"ייתנאעלתנא.האיד"ההריטב"אחידושיעי' . 47
 . 56והע' , 41 40-

ע"א.צביבמותוהוסףע"ב,יליבמותהש"סמסורתע"פלכאןבנוסף . 48
ע"א.נגסנהדריןע"א,סחקידושיןע"א,סטיבמות . 49

תמורה-;זונהע"ביחסוטה-שזינתהיבם;שומרתע"אסדקידושין-ממזר . 50

תרצד.סי' 289עמ'הפירושים,הגאונים,אוצרוראהע"ב.כט

כאןוכןלהלן.וראהע"ב,נבביבמותרבאמריהודהרב ;ע"ביביבמותששתרב . 51
שלוק.יבמהבעניןלברייתאכהסבר
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דקלסךלאואילקישרישייא"ל :לשונהוזולהלן,כבסוגיתנולשוק,יבמה

איןדאמרהיאעקיבארבימתניתיןאנאלךאמינא,הוהרבהגברא

במקבילהאולמעיי"ש).ע"ב,(צבלאוין"בחייביתופסיןקידושין

פתראנאהואיכולקילוסייאאיליןכלבתרב"לר"ש:ייאמרשבירושלמי

 .)ג"עבה"א,(פ"אביבמה"ממזרישאומרעקיבהדרביעקיבהכר'לה

הואודיוקבממזרות,ולאעוסקהואקידושיןבתפיסתהריינאיורבי

ירועהיהשאילוספקאיןקידושין.לתפיסתמממזרותבירושלמישדייקו

בחייביתופסיןקידושיןייאיןשלר"עהנוסחבירושלמי,למסביראולר"ל,

ר"ללדבריהוסיפושבבבליאפואמסתברמביאו.היהבודאילאוין"

לאוין.בחייביתופסיןקידושין:איןהרגילהלשוןאתהמקוריימ

קרובתוהנושאחלוצתווהנושאגרושתוש"המחזיראמנמשמענו

וכןמי"ב)פ"דכיבמותעקיבא"רבידבריממןר,והולדיוציאחלוצתו,

ר"עחלוצתוקרובתוהנושאחלוצתווהנושאגרושתוהמחזירייתניא

לכבשכאןנאמראבללא .)ב"עמד(יבמותקדושין"בהלואיןאומר

פ"דיבמותפיעלהדברנתחדש.ואוליקידושיןבהלואיןלאויןחייבי

פי,ועללאויןמחייבימזרמשישעקיבאר'סוברלפיהןוהמקבילות,מי"ג

ישאבלקידושיןעליולהשאיןמיכלחכמימשלדעתמי"בפ"גקידושין

היותעקיבאר'שלשיטתוהעלוממזר.'הולדקדושיןאחרימעללה

במקורותאבלתופסין.הקידושיןאיןשגמממזר,הולדלאויןומחייבי

סברעצמועקיבאשר'אפשרולעולממפורש,כןמצאנולאתנאיימ

שלאבאילותופסיןשהקידושיןזאת,ובכללאויןבחייביממזרשהוולד

עקיבאר'שיטתבעניןהראשונימכתבווכןאחרת.במפורשעליהמאמר
איןדאמרעקיבאיירבי :ע"בכטשבכתובותהגמראלדבריומקורה.

(דףבהחולץייביבמות :מקורורש"יפירשלאוין"בחייביתופסיןקידושין

הביאולא S2קדושין",בהלואיןאומרר"עגרושתוהמחזירבברייתא ):מד

דאיןדאמרהואר"ע ... " :כתבוהתוספותבעליואילו 53אחר.מקורשומ

יהלינןמעדשוממשלאאנןיידעולאלאוין,בחייביתופסיןקידושין

דלאהואדיןממזרדישוכיוןלאוין,מחייביממזרישדאמרלר"ע
זודרךעלעיי"ש.מילי,הנימנאד"הע"בסזכקדושיךקידושין"בהתפסי

רבותינובקשוהנה .) 540- 538עמ'התוספות,בעליראהזהוסגנון

בברייתאמפורששכאילומההביאוולאר"ע,לדעתמקורהראשונימ

לאוין),בחייביתופסיןקידושיןאיןאומרשהיהעקיבא,ר' ...כשלפנינו

ולר"ע.ר"ה . 52

אשכנזי).בצלאלר'(דבריודער"הלשם,מקובצתשיטההיטבועייןבגמרא.ועיי"ש . 53
ע"גדאףז"ללרבדס"ל:ייואפשר '''שרדבריבפירושאמינא"כ"הוהכתבשםובשטמ"ק

 !קידושין"בהדתפשילמימראיכאאכתיממזר,דהולדלר"עדס"ל
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כלל,הברייתאמלשוןהפיסיאיןלדעתמואףיידאמ''',שגרסווודאיאלא

מוסבתאינהוכוי)רבאמריהודהרב(אמרכאןהמרכזיתהסוגיא

 55שבברייתא,ר"ע"דבריייזועלמוסבתאינהוכן 54משנתנו,עלאיפוא

עניןבברייתאגרסולאהאמוראימשהריכלל,זומברייתאנמשכתואיננה

ביבמהקידושיןתפיסתבעניןהיאעצמאיתסוגיאאלאקידושין,תפיסת

נזכרלשוקיבמהשעניןבגללאוליכאן,לסדרההגמראבעלוראהלשוק.
זושבסוגיאבגללגמאוקידושין)לתפיסתבנוגעלא(אמנמבמשנה

יוצאהנ"ל,בברייתאלתלותהיתדומכאןהיא",עקיבארייימתניתיןנאמר

ואיןהיא,עצמאיתגופההסוגיאאבלואסוציאציה,קישוראלאכאןשאין
הצגנוהולכןלברייתא.ולאלמשנהלאפונותסגנונןמצדהמימרות,

 56הברייתא.מןובנפרדעצמה,בפניבתרשימ

קידושיןייאיןשקביעתולבררצריךרבאיןלמהנביןזוהפרדהפיעל

וראהרב,אמרד"התוסי(ראהנ~מרה lרבנלשיטתתופסיןביבמה"

בסתמשמדוברבפשטותהסוגיאאתלפרשאפשרזהלפיוכן,לעיל).

שאמרובאשהדוקארש"ישפירשכמוולאשנישאת,אושנrכקדשהיב,מה

וכן, 5נשואין).ךוד"ההיהאמ(ד"הכבמשנתנובנך,ואח"כבעליךמתלה .

 ,) 3 ,ב(הימ"למדינתבעלהשהלךבאשהיידמיחלפאהדבוריובןכעת

לשיטתאבלוכו:בעלהשהלךאשהבסתמשנישאתיבמהתוחלףכלומר,

לומרלווהיההימ",למדינתבעלהשהלךייאשההיאגמהיבמההרירש"י

גמ(ובאמת 58וכו:שהלךיבמה)(=שאיננהדעלמאבאשהדמיחלפא

להלן,עייןנשואין),ד"הע"ב(צברש"יכשיטתשלא . 54
טע"א.צב . 55

ע"אטדבירושלמי,שםשהיה(וכפימ"הפ"גבקידושיןלטדרההיהיכולובאמת, . 56
במשנתנוכןשאיןמהלשוק,ביבמהקידושיןבתפיטתממשמדוברבמשנהושםוע"ב).

עי'הנ"ל,הירושלמיעל .)"וזהיאמשנתנו("לאבטוגיאהמוזכרתהמשנהוהיאביבמות
 , 318-317עמ'תשי"ח,רמת-גן,שי,יובלטופרים","לשונותרוזנטל,רא"שבדבריהיטב

יישייך ...אמריישמואיאבלאחר,ממקוםינאיר'עניןהועבראמנםדבריולפי . 178הע'
קידושין.טוגיתלעיקר

הוא,(ומטעמונתקדשה"ברשותשלאהכא ...י"לייושמאכותב:הרמב"ןבחידושי . 57
נתקדשהשאםז"לכל,רבותיווהטכמתשהטכמתוכת'ז"לייהריטב'בנמק"י:וכןעיי"ש).
לשוקנשאתוזוז"לופרש"יכהןיבמההיהאםשכתבנוומה ...לשניהםמותרתבשוגג
גמורהובמזידהבשנתקדש'אלאכןפירשולאז"להגאוני'כדפרשנו,וכו'אחדבעד

עדותשוםדבלאד'כיוןנשכרחוטאמצינודא"כופרכינן ...עדותשוםבלאשנתקדשה
לאונטקרובאושוגגשהואברשותשנתקדשהלמתני'דמיולאהואחוטאקדשה

במקוםייהרשב"א"יוטףנמקיבדבריהביאקנטטי'אה"עיוטף(ובביתליה"קנטי'ולא
ובחידושינותןד"התוט'וראהשלמות).ביתררש"ישיטתהביאוכןעי"ש,ייהריטב'",
כה.טי'טוףשלמה,שלויםאבל,וד"האשירבאמרד"ההריטב"א,

שהלךחרתאבאשהיידמחלפה :ההשלמה)ט' =(מקמאי"חדב"תוט'טיגנןולכן . 58
ובנהבעלהשהלךש"האשההכוונההגמראטגנוןעללהעמיטקשהוקצתוכו:בעלה"
 .)א"מ(הים"למדינתבעלהשהלךייהאשהעםמתחלפת )'ג(משנההים"למדינת
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ולאכאן,הסוגיאנקשרהידושעלהיתדהואזהשעניןלומראפשר

'ייונתקדשה"לעניןאלאשברישא,בנך"מת'ייואח"כלעניןנקשרה
ע'יאצבבדף'ייונתקדשה"בבתוסידרלזה,חשהמדפיסגםואולישבסיפא,

הפיסקהבמקוםשם,שייכתשלכאורהע'יא,צדבדףולאבכיי'ל)(וכי'ה

מעיקרא).כדאמרדי'הרש'ייוראהוי ...מדרש'יזה

לנקודתבקשרמיוחדבירורשהוצרךכשםהעיקרית,הסוגיאלגבי
והואסיומה.לגביבירורצריךכןבגמרא,לפניהלסמוךויחסהה,יחתפת

אינםלעולם",באשלא'ידברבעניןופירוטה,יצחק,ברנחמןרבשמימרת

מבחינתהןהצורה,מבחינתהןהעיקרית,לסוגיאותוספתסניףאלא

שאףשלם,קטעלסוגיאויחוברשיצורףבבבלי,רגילהתופעהזוהיהתוכן.

למקומוצורףטרםוסודרגובשקטעשאותודהיינו,המוכן,מןבאהוא

מהםואחדשכזה,ב"חיבור"המשמשיםקבועיםמונחיםישנםאף ..הנוכחי

בכמהבאמתונראה'ייופליגא." :שלפנינוכמונחכמוהוייובפלוגתא",

 59הקישור.לשונותנוספוכךואחרהקטע,הוסמךשתחלהמקומות

יצחקברנחמןרבמימרתצירוףלידיכאןהביאמהלבררוצריך

לקיש,ורישיוחנןרידברילאחרמידישירותשצורפויתכןופירוטה.

שבענינה ,) ...לאשה(האומרהג,קידושיןבמשנתומתןהמשאבגלל

נמצא 60מאירי'.:יירבירנב'יישלרמיזתובפירוטהבאההברייתאמדברת

ליתפסו ...ר"עייואיהקשושצורף,הקטעסמךועלכך,אחרשרקזהלפי

אולםוכו'.מקנהי'אדםדאמרלר'יעליהשמעינןדהאקידושי,בה
צורפוותירצו,וכויליתפסו" ...ר'יע'ייואישהקשואחרישרקאפשר

ופירוטה.רנב"ימימרת

שלמימרתובאהע"א)סד ;ג,ה(קידושיןשבירושלמיבמקבילה

ינאירידברי(ובתוךינאיריעלכמחלוקתגט)צריכה(בעניותינושמואל

שהשמיטוויתכןתהיה","לאהפסוקמןכאןרבשלהראיהשםישנה
כאןרב).במימרתבאהוכברהיותינאיריבדבריהדרשהאתבבבלי

אפשטיין,ועי' , 224-220עמ'תש"ג,ניו-יורק,בשלמותו,התלמודהתהוותווייט, . 59
(ויתכןע"אלהבב"מיישומא"עניןצירוףהשוה . 12עמ'האמוראים,לטפרותמבואות
ודומניהדר"..הדרא"!יישומא "ייהדריהלשוניהדמיוןגםשומאעלהקטעלהביאשגרם
ועי'שומא,עניןלהלןצורףכברלולאהדר"דשומאר"נדטבר"למימראמקשיםהיושלא
הוטמכוע"בכגב"מ ;למימרא)ד"הצהעמ'ובתוטפותיולשם,בשטמ"קהרא"שדברי

הגירטהועי'מעיקרם,השוניםעינא"ייטביעותהעין"!יישבעתןביןזיהוינוצרואח"כ

עלתורה).המשנהשלבכתבי-הידוכמוהובשיטה,ד"הע"אכדלדףשבשטמ"קברמב"ם
הקונגרט,דבריפלוני"דרבאיתמרייוהיכאזוטמן,י'ראהאחרבעניןבבבליקישורמילות

 . 182- 180עמ' ,) 1972 (גהיהדות,למדעיהחמישיהעולמי

ענייןשייךינאירבישלבדיבורושכברמשכחת,מיד"הרש"יוראה , 56הע'ראה . 60
לעולם".באשלאיידבר

..,~.<, 
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ורקרב,רבריעםהמחלוקתבצורתשמואלדבריהועמדואמנםבבבלי

דיןשדרשומהעלחולקששמואלהירושלמי,שיטתעםהסכמהישבזה'
אמוראיםשלדיוןהובאשמואלשלזומימרהועלהפסוק.מןזה

להלן, )ב(הגמראלברןזהדיוןביןוסתירותניגודיםוקיימיםמאוחרים.

 61כלל.בגמראיושבושלא

שם,בירושלמינזכראינו )" ...ליה(יימספקאשמואללד'בריההסבר

עצמםהםוהוצרכו 62הגאונים,בגירסתכאןבבבליכנראההיהלאוכן

ליה"מספקאדספוקילמימרקאמרבעניותנושמואלייוהא :לדחות
ע"במטבדףהגמראמדבריוכןתכח).סי'התשובות,(אוה"ג,

משמעע"א,צוובדףכשמואל"),איכרבאיליהמספקא ...(ייואביי

כשיטתשלאאמר,ודאישלדבראלאבזה,מסופקהיהלאששמואל

עלאלאספק,עלמורהייבעניותינו"הלשוןאיןזהלפי 63כאן.ההסבר

 , 64הגדולים.דעתעללחלוקרשותנטילת

אשי,רבדבריעלבגמראתמהו ) ...אמר(ושמואלהנידוןבקטע

עלאשירבחידשאולמדמהמובןאינוההגההלפיאולם,אותם.והגיהו

עבריתשגרעינהאשירבשלהמימרהמלשוןוהנה, 6Sאמימר.שלפסקו

הואפירושזהשהמשךמשמעליה),(ושריאארמיתוהמשכהלה)(חולץ

הקצרים,אשירבדברילבארהואנסיוןזהפירושהמימרה.מעיקרולא
לגמריאחרפירושמצאנוברם,הפירוש.אתעצמםהגמראבעליודחו

 66הרא"ש"תלמידב"פירושעתיקה.שיטהשהואויתכןאשי,רבלדברי

 . 56בהע'כנ"לרוזנטלדבריועי'להלן.וראהבותן,ד"הותוט'בזבותד"הרש"יראה . 61

המחלוקתצורתמכוונתאחר,ממקוםהועברווכו'ינאיר'שדבריבירושלמי,שחזורולפי
לירשיחליץ'לאחרהמשבהעלבזה,ייוחולקהבשמגדהבכשםשמואלדברישבהצעת

עלייכמחלוקתשבאיםבבבלי,שמואלדבריעלשםוכותבמקודשת'".איבה ...יבמיך
המחלוקת)".אתמוטריהודה(ורבשםרבדברי

שלאקצתמשמעבגט"יוצאהזוייהרי 39- 38שו' 36עמ'ויא,יבמ'בתוטפ'וכן
באמרלא ) 31(שו'ברישאשהריהיבם,מיתתלאחרשקיימהבגללהגטובאכשמואל,

בגט".יייוצאה

הגאוניםורצוקע.עמ'ד,כרךבמהדורתו,השאילתות,עלמירטקירש"קכתבוכזה . 62
(אוה"ג, !ממזר"הולדהויייולאבודאי",גטשמואל"שצריכהמדברילהוכיחמתחלה

מטדרשהואשאפשרכאןאיןהשאילתותמןגמורהראיהמ"מ,תכח). ,תכזטי'התשובות,
,כדרכו.מו"מבדרךהגמראדברי

צה.טטי'שאלהבהעמקהנצי"במ"שוראה . 63
שצמצום!ובריהמשנהעללחלוקרשותנטילתשהיאבאמר ) 6ר(הע'רוזנטלולדברי . 64
טפקשיפמן,פ'וראההתלמודית,חהלכהלתולדותנוגעשמואלבדברישעשינוזח

שם. 14והע' 96ועמ' 46עמ'תשל"ה,ירושליםהישראלי,במשפטקידושין
נותן.ד"חתוט'ועי' . 65

הרי"ף).טפריכמקצתיירבא",אלאאשי"יירבגורטאיבופירוש(ובאותוך 21כי"ט . 66
המפרש.שיטתבעצםבירורליצריךועוד



.נ 9.נהבדהשאדקהפו]ונך

יהודהדרבאמילתאדקאיוי"מ ...כהןיבמההיה:ייאםנאמרכאן,לרי"ף

גידלכדרבישראלליבמהמותרתוהיאלשוקבנתקדשהואיירירב,אמ'
השניומןבחליצההיבםמןומזהמזהתצאכהןיבמההיהואםלקמ',

הפירושלשונותכוללשאיננובגמראנוסחמשקפתזוי"משיטתבגט."
ליה,ייושריא ;דשמואל"כוותיההל'אמימרדאמר"השתא :הארמיים
באופןאשירבדברינתפרשוכךוע"ילו",והותרה ...אתגראיתגורי

אףכוללתשאיננהבסוגיאגירסהזושיטהמשקפת(ואולילגמריאחר
 :בפשטותאשירבדברילפרששניתןלהעיר,ישלעניננושמואל).דברי

קמ"לעליו,אוסרהגיטהואיןלגיטה,קודמתשזיקתוהכהןהיבםיטעןאם

 .כרחובעללהוחולץעליושאסורה
קידושין:איןבהדרגהבאותב)א,(פיסקותרבשלהמימרותשתי

בסוף,באהינאירבשלמימרתובה.ישנשואיןבהאין,קידושיןתופסין

הריהמאמרים,בתוכןאוהדורותבסדרהזהלסידורטעםלחפשואין

ואמוראים,תנאים(יחוסיא"י"לבניבבלבנילהקדיםכךהתלמודיירגילות
 6פדא).ךברערך

כפשוטה )ב(רבשלהשניהמימרתולפרשניתןאםתלמודצריךועוד
 • 6ענין.ךשללגופוהמספיקבטעםהגהה,ובלי

בה"א,פ"אבירושלמימפורשיםיוחנןלרביינאיר'שקילסהקילוסים
 68ע"ב.יחה"ה,פ"ב;סוטהע"אסדה"ה,פ"ג,;קידושיןע"ג

• • • 

בכ"ףהשואהמשפטישבעהבאיםיצחקברנחמןרבשלבמימרתו

הדבריםשנשתלשלווכפיוכו',כאלמוניפלוניששיטתללמדהדמיון,

חכםלכלבקשרהמקורותפירוטבאזומימרהעלהדורות.בשלשלת
הסבראלאיצחק,ברנחמןרבממימרתחלקאיננוזהפירוטוחכם.

זהכלכדילהאריךאמוראשלדרכו,איןשכןעליה,הגמראשלופירוש

היה(ולפחותתחילתםשלפירושםדבריםשלכשסופםבמיוחדבמימרה,

גולדברג,כללוכזה i 14הע'שםוראהו-ז,עמ'תשכ"ג,ירושלים,מימון,במהדורת . 67
ע"מ,(פ"פמשלםדבריבספרובעהררמ"פ;וראהשם,עייןו 2עמ'(תשלייב),מזספרקרית

ד'(פרופ'קודם"בבלאיישראלוארציבבלאי :שאמרתיהכלל ... " : 60- 59עמ'תרפ"ו)
 J. Kaplan, The Redaction 01 the Babylonian Talmud iדברי.ו)עלהעמידניהלבני

90 . p '103עמ'(תשלייז),מותרביץרוזנטל,ד'ועי • 

כןשאיןמההיבם,זיקתמבטלין:הנישואיןליברמןהגר"שמו"רליהעיראח"כ .* 67
למדינתבעלהשהלךלאשהממשהדברדומהפירושו,ולפילכך.כחלהםאשיןבקידושין,

בה,איןקידושיןהים,למדינתבעלהשהלךבאשהאףהריבלבד.גזרהמשוםולאהים,
בה.ישנישואין

 . 646עמ'לתלמודים,מבואועי'כאן.ומהרש"לאמרי,ד"התוס'ע"ביחסוטהעי' . 68
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כלאתהאמוראאמראילוהמקורות,פירוטעמההשואהמשפטימשלב
 69האלה).הדברימ

שמותיהמכוללימיצחקברבחמןרבשאמרההשואהמשפטישבעת

דעותכיצד?האהבאות.בשבעבאהשיטותיהםפירוטחכמים.שמובהשל

חכמשמהוקדםפירוטלכלולכן,אחד,במעשהבאותחייאור'יבאיר'

ושבעה.שבעההריך Oחייא,ור'יבאיר' :הוקדםהשלישיובפירוטאחד,

סבבקידושיןאבייבשמלמובארבדמיוןדומהכאןרבב"ישלמימרתו

להוסביראכולהומאירורביורבייעקבבןאליעזררביאבייייאמר :ע"ב

שיטההיאלהו"סביראייכולהוהשיטהלעולמ".באשלאדברמקבהאדמ

לאמוראבקשרזהלשוןהובאלא(בדפוסימ)ובבליאביי,שלמובהקת

אביישלמאמרועללהוסיףכאןיצחקברבחמןרבבאואוליך lאחר.בבלי

ולהשלימו.

שלהכללתושיטתעללעמודביסהשמלקידושיןהש"סבמסורתכבר

חכמימ,שלשהתפסשאביילומרובראהשמ.עייןרבב"י,שלזומולאביי

הואשיטה,עורךהואשבהמהמקומותשלרובמוברובדרכו,שכךמשומ

החכמימהזכירך 3האחרימלמקרימבדומהושובך 2ח'כמימ,שלשהתופס

כשלשלתהשיטהבעלילהביאביקשרבב"יואילוכרובולוגי.בסדרשלא
בגללשהואאפשרהשואהמשפטישבעהשבקטומהך 4דוקא,דורותמ

ך 5שבע.המספרשלהצורביהיחוד

באשלאדברמקבהאדמיידאמ'איתא:רבב"ישלמאמרויומ cבס

שערך,השיטההגדרתזוהיאלאהוא,רבב"ימפישלאובראהך 6לעולמ".

ומסורותמקורותהלבני,ר"רכתבוכן JQR XLIII (1953), p. 347, n . 14קליין,השוה . 69
עצמויצחקברנחמןשרבהעוברהפיעלמרנב"י,אינוכאןשהפירוטתרצב,עמ'לכאן,
שלעולםהעיקרי,סימןהיאופירושהכמימרההרבריםצורת(אמנםהרביעיבפירוטהובא
 .שם).הרביעיבפירוטאח"כנוטפולבררנב"ישרברילטעוןאפשר

ככ.הע'לעילראה . 7ס
מעשרלמעלהמופיעהנירוןהטגנון . 65-64עמ'כז,כרךלשוןהתלמור,אוצר . 71

הע'ור'אחר.מאמוראנזכראיןשבלעריויוחנן,לר'בקשרופעמייםלאבייבקשרפעמים
.76 

שם.התלמורלשוןאוצרעי' . 72
 • 1הע'תרצ,עמ'ומסורות,מקורותוראה . 7כ

כרב.הונארבר"הרש"יראה . 74

קירושיןרש"ילרעתחנינא,רביאיכאהאאחרים,איןכיאלהחכמיםשנקטלומראין . 75
משמעע"ב,טרטה"ה,פ"גשםמירושלמיוכןואמר,ר"השםותוט'אי,כמאןר".הע"בטב

ועור.לעולם.באשלארברנחשבמעוברת"ייאשתושענין
קירושין,(אוה"ג,הגאוניםאצלכזהוכןארם),:מקנהששם(אלאובכי"לבכי"מוכ"ה . 76

באשלארברמקנהארםלהוסביר'כולהו :וכי"אבכי"ואבל .)?שמא=רה"גסי'התשובות
טי'שם,אוה"ג,ראהשלווהממכרהמקחמספרגאוןהאירבמשםהובא(וכזהלעולם
לשוןכהמשךנראהאינוהגירטאותלשתישם).ורי"ףע"בטזלב"מר"חוהשוהשמב,
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בש"סהמקומותשלרובםברובלפחותשהוא(וכפידגמראסתמאומאת
עטבב"בהש"סמסורתראהמאיר,לר'ביחסרובפיועלזו,לשוןשבאה

ייזהאלאלכולם,ואחידהשלמהשיטהייחסלאגופורנב"יואילוע"ב).ךך

לאו /Iמקנה /Iשהיא,דוקא"לאו /Iבחינתהתלמודסתםשלזווהגדרהכזה",

דבראלאדוקא,לאוו"לעולם"וכו',אוסרמעשר,מקדש,גםאלאדוקא,
חוץכאן,השמועותבכלאיןובאמת,במשמע,כןגםלרשותו" /Iבאשלא

השמועותאיןוכןך 8 ,ממשלעולםבאשלאדברהקנאתהראשונה,מן

ך 9זו.עםזואחדבקנהעולותלפרטיהן

לעולם,באשלאדברמקנהאדםסוברהונאשרבאףהראשון,בפירוט

יידאפילורש"יופירשבו",לחזוריכוללעולםבאושלאייעדהואאומר
שבאאחרלחזורשבאמיליהנילעולם,באשלאדברמקנהאדםלמ"ד

הקודם,בסעיףהנידוןלעניןהואסניףזהעניןואף 80 ,)ב IIעסו(ב"מלעולם"

שלמה.עקביתשיטהאלהבכלשאין

בירור,צריךכולווהמעשהרבות,קושיותנתעוררוהשלישיבפירוט

שינויישישנםהעובדהמעצםזומסקנהומתחזקת ,) 7רהע'ודאהלהלן,(ראהעצמורנב"י
אבלגרידא,סגנוןשינויאלאהגירסאותשתיביןאיןלכאורהמקוםמכלכאלה,גירסה
הרשב"םכבשיטתהדברים,במשמעותהבדלאףשכזהמשינוילדייקהראשוניםשלדרכם
שמג),סי'שם,אוה"ג,(ראה

 , 44הע'ראה . 77

סע"בסבקידושיןראהיעקב,בןאליעזרר'שלזוואפילולאחר,ד"התוספותראה . 78
בעולםשהוא:יידברע"בלגלב"מבחידושיוהרמב"ןוכתבלעולם.באשלאד"הרש"י
בלשוןה.וכן,כב,מכירה,רמב"ם,וראההגמרא",בלשוןדשלב"לקרוי ...ברשותוואינו

שלאדברמחליףהזההעניהיאךייוכישונים:אנואלאזה,במובן"לעולם"לי'המשנה,
אגדהמימרותע"פכמליצהבאזהבמובן"לעולם"ושמא .)בה,(פאהברשותו"בא

 .לעולם.ערך , 353עמ'ה'כרךהתוספתא,לשוןאוצרר'וכיו"ב,
דברלאביבמות,דאמרינןהניייכולהו :ודאמרד"הע"בעטלב"בהרמב"ןבחידושי . 79

שללטעמם(בקשרוכתבקיא-קיב,עמ' ,) 44בהע'(כנ"לאלבקוראהאמרו",ממשאחד
הרוצהאתמטעהכפשוטהלעולםבאשלאדברהלשון ... " :שם)דשיטתואליבאדברים,
והמאחדהכוללללשוןשבהתאםאלאקיט).(עמ'הללו"הדיניםשלמשמעותםאתלהבין
ו"חכמים"מאיר"ייר'שיטותהגמראבעליגיבשודשלב"ל",מקנהאדםדאמ' ... " :כאן

בכלתלמודאלהתלי ...בהדאייריהואהונאורבדקלבפירותאיירילאדר"מ(ייואע"ג
ור'לשםורשב"ארמב"ןר'עט,עמ'ע"ב,לגלב"מהחדשיםריטב"אחי'בר"מ,"דוכתא
מאדשטרחוהראשוניםמרבותינוויששם).ומלחמותובעה"מכולהותוד"הע"בז'סוכה

הןרמו),סי'פ"אלב"ממרדכי(עי'בסברותהןהשונות,השיטותמןאחדותלעשות
 :ע"ב)טז(לב"מהרשב"אכותבכאןברשללמימרתובקשרלדוגמא,אחרים.באמצעים

מעכשיו".בעינאלאמאירדלר'מעכשיוגביקולמוסהעבירוהספריםייומגיהי
(חידושילעולם"משיבאעליוחלקניןשיהאלעולםבאשלאדברמקנהייאדם . 80

וראהרחבה.שיטהמ,השעשהינאי,דר'סד"הריטב"אוראהינאי).ר'לשיטתהרמב"ן,
ופסקי ,.א"ענטבקידושיןור"ליוחנןר'מחלוקתוראהקיב.עמ' ,) 44בהע'(כנ"לאלבק

סי'ג).(פ"גלשםהרא"ש
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 82כנתאליהמייתידהוהאריטא 81ההואליההוהינאייידר' :גורטימאנו

 84עשרשקלאתא,ולאליהנגה 83יומאההואשבתא,מעליכלדפירי

לאשעודפירותעלשעישרמובןכאןהעניןמןעלייהו". 85דביתיהמפירי

שלאדבראלופירותנחשבומהמשומנתפרששלאאלאלרשותו,באו

רבימשלדאי ...הוואריטדמשלייאר"י, :בתוטפותופירשולרשותו.באו

אולמשמ).ועייןמייתי,(ד"ה " ...לעולמבאשלאדברחשובלאינאי

בעלמשלהביתלבעללהביאאריטשרגילשהפירותשמענואחרממקומ

הריטב"אדייקוכןשמ).ורש"יע"בקהכתובותנטלתי",(יישליהמהבית

שהיושאףליישב,ואפשרינאי",דר'דארעאיימפיריהיורש"יש'לפי'
מקומ,מכל 8המאירי.ךכתבלזהובדומה 86לרשותו",באו"לאנקראשלון

גמנאמרדפירי)כנתאליהמייתי(דהוההאריטעלכאןהפתיחהכלשון

במעשהאחר;לצדאחרבעניןיוטי,בר'ישמעאללר'בנוגעשמבכתובות

כוה"א,פ"ז(דמאיבירושלמימובאשהואכפיחייאור'ינאיר'שלהנידון
שבכאן,הפתיחהשניטוחמשתמעמזהדבר.זומפתיחהאין 88 ,)א"ע

טפרותית,פתיחההואאלאבדוקא,אינומקומות,בכמההמשמש

לדייקאיןולכןשבת.בערבפירותאליושמגיעימאדמבתיאורהמשמשת

שאינמפירותעלבעלמאכטימןמשמשהואוכאןהמעשה,פרטיעלממנו
 89ברשותו.

 90עבדת/שפירא"לחייאדר'לקמיהייאתא :הואהמעשההמשך

ייההוא".לי'ובנדפסבכי"אוכי"ל.כימ"ב,כי"מ,בכי"ו,כ"ה . 81
 • 106הע'ור':כתא,בכי"ל . 82

חד.יומא :ובכי"ובכי"מ . 83

בכ"יגמואולילע',פ'דומהכ"יובאותוטעות,והפ'ופשר",ינאיר':יישקלבכי"ל . 84
שיעורגמכןזווכגירסהועשר,ינאיר':שקלבכימ"בוכ"ה:ועשר.וצ"להועתק.ממנו

פ"זדמאיכדוגמתעשרה,לקחלפרשצורך(ואיןועישרלקחשלפנינו,בגירסההדברימ
 .)ג"מ

דנפשיה. :ב Hוכימבכי"ל . 85
 ;ואילךרכטעמ'(תשכ"ח),סבסיניאלבק,ש' ;ע"בסחב"קיוחנן,ר'מימרתראה . 86

ואילך. 85עמ'(תשכ"ט-תש"ל),ו-חבר-אילן,הנ"ל,
 .בסופווראההגבהת,ד"ה , 336- 335עמ' . 87
כגסוכהכתוס'ושלאעיי"ש),לשמ,הפנימ(מראההיא"אחרתדעובדאנראהייואינו . 88

לדמאיר"שפירוש =(ברישא"הוהההוא:ייושמאיבמותשלזהעלשכתבושני,ד"הע"ב
ויפריש"),שמיייקראשצ"לוהפריש"שמייוקראבתוס'הלשוןתתוקןפיוועלמ"ד,פ"ד

שמ.סיריליאוכר"שושלא
טבל"ודאיעליישהתנהפירושוודאי",תנאיליההוהינאי:יירביבירושלמיהפתיחה . 89

תאנימודאי,תאניפי' ...ודאי:ייתאניגרסמ"דפ"דשמ;בפירושומ"אפ"זלדמאי(ר"ש
ואינוודיי,"תניילוהיהינייייר' :וטיקןכ"יבירושלמיאבל ," ...טבלודאילושהיה
כלל).הר"שלגירסתמתאימ

אכיל.:זילנוסףוכימ"בבכי"ל . 90

~ 
r
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שבתותאלו 93הימימ,כל 92אלהיךה'אתליראהתלמדלמען 91דתניא

הגמראהשיבו.ומהחייא,ר'אצלשהלךנסתפק,במהברור,ואינוויו"ט".

למישריקראאיצטריךומיכל,לעשוריאילימאהלכתא,"למאיממשיכה

אבלמפורשתהגמראקושיתגוונא".האיכילאואלאדרבנן,טלטול
לעולמבאשלאמהעללעשריידמותר :פירשרש"י 94סתומה.התשובה

השיבו.זאתועלשאלזאתעלכלומר,שבת".עונגלצורךלבא,ועתיד

דברעלעבידדשפירליהפשיט'ינאייידר'ופירשוכ,ןעלהקשובתוספות

וא"להמוקףמןשלאמדיןאלאחייאר'לפניבאולאלעולמ,באשלא
 95 ." •••שרימצוהדלדבר

לענין.הנוגעותאחדותהלכותלבררנקדימהדברימ,לפרששננסהעד

ראשדמאי,במשנתבידו.שאינמפירותמתקןאדמשבהןדרכימשתייש

חברואת:ייהמזמיןשנינוהנ"ל),שבירושלמיההקבלהמוסבת(לשמפ"ז

מהשבתמערבאומרהמעשרות,עלמאמינואינו',והואאצלושיאכל

האכילה,בשעתובשבת,וכו'.מעשר"הואהרימחר,להפרישעתידשאני

שהתנהנמצא 96שהתניתי".התנאיעלמעשרייזהואומרבשפתיולוחש

האומרימלדעתשנויהזו'ושיטהוביה.מיניהבשבת,והפריששבת,מערב

לרשותו,באשלאעדהתנההריכילרשוחו,באשלאדברמעשרשאדמ

באשלאדברמעשרזהייהיאךמקשההמשנה,עלהחולקיהודה,ר'שכן
 9ידו".ךלתוך

טבלימ,ונמצאולחבירופירות:ייהמוכרבתוספתאשנינושניהודרך

שמפרישנמצא 98ידן".עללעשרצריך ...מצאולאלתקנן,אחריורץ

עלאדמשמעשרמודימהכל,ובזוחבירוברשותשהמפירותלתקןמשלו

 99 •ברשותושאינומה

עלינאיר'מעשההובאהנ"ל?בירושלמיחייאר'עשהצדכאיזה

אומ.'עקיבאר' :נוטףבכי"לדתנינא. :בד';פ . 9י
ובכי"ל.בכי"ולי'זותיבה . 92
הימים.כל :נוסףוכימ"בובכי"לבכי"א . 9כ

 • 48והע'החמשיתהסוגיאלעילראה . 94

התוטפות.שיטתדחהוהואבריטב"א,עי' . 95

 • 282עמ'ח"א,כפשוטה,בתוספתאליברמןהגר"שומ"ששם,ירושלמיראה . 96

שם.בירושלמי,וראהיסיעמ'ה"ה,פ"חדמאי,תוטפתא . 97
הנ"ל.הירושלמיוראה , 259- 258עמ'ה"ז,פ"גשנימעשר . 98
(עמ'וה"חה"זפ"בתרומותתוטפתאוראהשם.ליברמןהגר"ששלקצרפירושראה . 99

וכו.'מקנהשאדםשטוברבמהשבטוגייןיעקבבןאליעזררבילדעתהמקורהואושםכיי).
שאינםבפירותאףיעקבבןר"אמתירהיהבדרך"באשהיהיימישםשבסיפאומשמע

ינאי.דר'למעשהובדומהברשותו,עדיין
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מערבשהתנה 101ר"שלשיטתומתפרש 100הראשונה.הדרךדמאי,משנת

בשבתלהפרישאטורכרגילשהריפקפק,להפרישכשבאאלאשבת,

מר'ושאל lס 2אטור).בדמאי,ביןטבלבודאיביןחול,ביוםשםשקרא(ואף

הימים"ש"כלוהשיבבשבת.לתקנומהובשובתא",מתקנה:יימהוחייא

בשבת,אפילולעשרשמותרמלמדכג)יד,(דבריםמעשרותבעניןהכתוב

יידר'הירושלמילפימכאן 103בחול.לעשרדרךלוכשאיןהצור,ךבשעת

הפרשתולענין lס 4לעולם",באשלאדברעלעבידדשפירליהפשיט'ינאי

 105השיבו.ועלכךחייא,לר'שאלבשבתמעשר

גםאבלשלו.מפירותוהפרישהשניה,כדרךינאיר'עשההבבלילפי

בתוטפותופירשוליה",יינגהשכתובשבת,לעניןששאללפרשנוכלבזה

עלהוכזה 106השמשות.בביןמדוברזהכגוןשבכלשני)ד"הע"בכג(טוכה

שדחהאלא ,) ...ומיכללעשורי(אילימאלפרשבגמראהמטבירלבעל

רבותכהנהאולםדרבנן.שהואעניןעלפטוקלהביאשאיןקושיתובגלל
הנהבעלמא.אטמכתאשהואאמרומקומותובכמהלכך,פטוקשהביאו

ינאיר'ששאלולפרששבירושלמי,לזושבבבליהמטורתאתלקרבאפשר

השיבו.כךועלהדחק,בשעתבשבתמעשרהפרשתבדיןחייאר'את

ר'חולקאזילרשותו,באשלאמהעלשהתנהבחשבהירושלמילפישגםבפרשואם . 100
ברשותו,שהואדברעלאלאמתנהאדםאיןודאישבטבלשםיוחנןר'שלהלכתועליבאי

טוכהכתוט'ושלאכאן,בבבלילושמיחטיםכשיטהלרשותו,באשלאאףיבאיר'שלדעת
ד"~שבי.ע"בכג

מ"א.ופ"זמ"דפ"דדמאיר"שפי'ראההגירטאות,לשתי . 101
 . "טבלודאיעל:ייהתנהטיריליאור"שלפיוכןר"ש.ופירושמ"ד,פ"דדמאיראה . 102
שם).(לירו'מע"ש"להפרישןהטפיקול~
השימושעלשםוראהקד.עמ'ומטורות,מקורותראהייאפילו",תיבתומתורצת . 103

שלאלומרנוכלהבבליולשיטתלצורכו.חייאר'עיבדאותוהזה,הפטוקמדרששלהרגיל
בעלמא.אטמכתאוהפטוקדאורייתא,לואמר

 • 95הע'עי' . 104

הנכוןהפירוששם.עייןהפנים,כמראהושלאלשם,טיריליאור"ששיטתהשוה . 105
כאן·ליבמותעינייםביפהוהשוהטיריליאו,ר"שכמ"שבראהבירושלמיהמעשהלטיום

ינאידרביבעובדאביבמותודכאיתא ... " :ע"אלחלב"מבחידושיוהריטב"אוכתב . 106
פז).עמ'החדשים,ריטב"א(חי'השמשות"ביןבע"שדפיראצבאאריטאליהדאייתי

טפ"ב.שבתמשנתועי'
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ע"א)צו-ע"ב(צגביבמהאחועו :עשרההאחתהסיגיא

 3מהרביבמהאחדעד 2ששתמרבמיניה lבערא.

ןנתייבמהבעליךמתראח"כבנךמתלהאמררתניתרהששתרב 4להראמר
 6דאמרי 5איכא

רנשאתבנךמתראח"כבעליךמתלהאמררתניתרהששתרבלהראמר

איןת"ש sאשילרבאחארבלהדראמריאשילרבמרדכירבא"לב.

 ...יבמימתלרמרנאמנתהאשה

מק"רביבמהנאמןאחדעד 9אמררבאג.

שכןכללאלארלאיטרר lהתרתהסכרתלאי.טרר

 l4התרתהכרת 13לאיטר'תרכיח 12עצמההיאלרבא 11מרבנןההראא"ל

 15התרתהלאלארלאיטרר

נאמרומהו",ביבמהאחד:ייעדששתרבמאתשנשאלההשאלהעל

מתיריםאםשאלוהראשוןהלשוןלפיפירוש.שללשונו.תשניבגמרא

מתיריםאםהשניולפיהבעל,שמתהמעידאחדעד,ע"פליבםהאשה

היבם.שמתאחדעדשלעדותופיעללשוקאותה

בעא.בד"פ:בעי.בבי"א:וד"ח.ובי"ל,בי"מבבי"ו,ב"ה . 1
ששת.רב :שםגםלהלןאולםמרב, :בבי"ל . 2
מאידךבלל.שאלהמלתאיןבירושלמימקומותבבמהזובבגוןi:דשאלה.מלת =מהו . 3

ב"מאי."להמירהבטיהישבבבלי
בסיום ) 3(הע'השאלהלהצגתחוזרתיימאי"מלתאמ.'ת"שמאי,ומבסבא ...בבי"ל: . 4

"להו".לי'בבי"אאחרים.במקומותגםמצויוהואשבוסף,ההסבר
ואיב.' :וד"פבבי"וובבימ"ב.בבי"מ,בבי"לב"ה . 5
רקבתובבבי"א .,דאמר :בד"ו,ופתרודאמ' :ובד"פבבי"ו .ובבי"לבימ"בבבי"מב"ה . 6

רבייובדאמ'בבך",מתלהאמ'ייתביתוהליה",דסביאיידזימבין :ושם(הראשון)אחדלשון
 ". ...מביומיבראחא

:ליה.בד"חובד"פ.בבי"יב"הלה. . 7
אבימיא"ל :בבי"מ jאשילרבחבאירבלהואמריאהיבירבא"ל :בבי"ובדפוסים.ב"ה . 8

חובירבלהואמריאשילרבחביןרבא"ל :בבי"ל jאשילרבחובירבלהואמריאשילרב
ליה:אמ'בבימ"ב jאשילרבהאבירבלהואמריאשילרבחביבארב:א"לבבי"א jאשילרב
לרבחבילאירבייא"ל :איבאד"הבמאוראשי.לרבחובירבלהואמריאשילרבחבןרב

שם).בתובבספרמשמוהביא(ובןאשי"

 • 32הע'וראהלרבא, :שםגםלהלןאבלאמ',רב :בד"פ . 9

:התרת.ובד"פבבי"אובזה:היתרת,בבי"מובבי"ל.בימ"ב,בבי"ו,ב"ה . 1ס
 .מדרבבן :ובי"מבבי"ל . 1 1

בהמשך(ובןבטעותשםהושמטובבר' ," ...מהימבאלאטעמ'יימאיממשיך:בבי"מ . 12
השמטה).יששם

דלאיסור.ובד"פ:בי"אבימ"בבבי"ובבי"ל.ב"ה . 13
:התרת.בד"פהיתירתה. :בבימ"בובי"ל.בי"אבבי"וב"ה . 14
שבן.בלובבי"ו:היתרתה,בבימ"ב:בב"ל,.אלא . 15
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תשובתושאחריסוגיא,בראשששתרבשלתשובתובאההשניבלשון

זאת,לעומתהשאלה,אותהעלאחריםאמוראיםשניעוניםששת,רבשל

אחרים,אמוראיםואיןששת,רבבדברינפסקתהסוגיאהראשוןבלשון
השאלההיאששתרבמלפנישנשאלהשהשאלההדברמסתברואמנם,

דוחהבודאמרי",ה"איכאאחרישבאההסברמןנראהוכןהשני,שבלשון
הדבר,פשיטאשהרי ,"",לךתיבעילאייהאהראשוןהלשוןהגמרא
אחדייעדהלשוןפשטות )ג(רבאלדבריגםהיא,שלמהמשנהוכמעט

לומרישזהכללאורהשני,כלשוןלשוק,להשיאהמשמעוביבמה"

שתישלדמיונןמתוךהראשון,הלשוןאתשעיצבוהםהגמראשבעלי

 16ששת,רבשלבתשובתוהקלהוהחלפתןשבמשנה,לה"ייאמרוהבבות

בסברהמלווה(בעברית)ששתרבמלפנישנשאלההשאלה

לאלאיגלויידעבידאדמילתאמשוםאחדדעדייטעמא :(בארמית)

מאדורחוק ,"",ומינסבאדייקאדאיהי,"משוםדלמא,"אומשקר
זושסברהאלאהשאלה,עניןאתלרבםהתלמידיםהסבירושכךלומר
לרבליחסאיןמכךכתוצאה Iמקומות,ךבהרבהרגילוכןכהאחרנוספה

 18השאלה,עלתשובתומתוךהאלהמסברותאחתגופוששת

עיי"שועור,(ר"המררשא"בביאתמר"לאהראשוןשהלשוןהריטב"אהכריע , 16
במשנה,מפורשתממשהתשובהראשון,ההלשוןלפיובאמתאחרים,כתבו iוכטעמו),
הע'(ראהותתיבםבעלהשמתביבמהמעירממשהואהריהבן,מיתתעלהערותשאחרי

מןהרברקריילישאלאבמשנה,מפורשתהתשובהאיןב"תניתוה"רוב,פיעלאולם ,) 21
ע"ירקמשםיוצאהיבםבמיתתאחרער(שריןהשניבלשןרכמוהברייתא,מןאוהמשנה

טוגיםעלחוקריםכמההצביעווכבר , 20הע'ור'לעלמא),יבמהר"הרש"יוראהריוק,
פרשנותרקומהםונפררים,שוניםניטוחיםשניממשמהםראמרי",ייאיכאשלשונים
ועי' , 321- 31 7עמ'תשט"ו),יורק,(ניוהתלמורלחקרוייט,וראהמשותף,לניטוחשונה

משמעהירושלמילפיאולם,טוגייתנו,ע"פמירוהרגים , 517עמ'לתלמורים,מבואאלבק,
אחרעראו'נמצאתאחרבערתקיימינה"אין :שאלההיתהלהתיבםאחרערשגם

 ,)א"עיא ;(ה"זליבם"מתירה
אומןבבעייתןהזכירולאששתמרברבעו:ייוהנךאחרלעניןהתוטפותבעליכברברי , 17

הואוהגמראלאו,אותליןבבלעוברקבלןשאלו,טתםאלאכלי,בשבחקונה
מקוםשאיןומכאן . 27הע'במבואועי'אומן),ר"הע"אקיב(ב"מ '''וכקונהאומןשאומר

מיייכיבלבר,עניניתשאלהכאןשאלעצמושהשואלגוטמן,י"משלכמטקנתולהטיק,
טתם"מקצועבע.לרקהעוברא,בעלאינוצריהלשתיפניםומטבירלשאלתוטעםשנותן

 .) 49עמ'תרפ"ג,א,רבירבתלמור,אקרימיות(שאלות

בגירטתשינוייםישוכןהטוגיא.בפירושרביםקשייםגרמושבכאןההטברלשונות
זימניןייוהכא :כתובששת,מרבששאלוהראשוןללשוןקושטא,רפוטברי"ףההטברים.

·וכ"הררחמא, :ייצ"ל :העיר 34 .הע'מעמ'ב,כרךזק"ש,ר"ןובמהרורתליה",רטניא
ושניהםהתיבה),ע"גקו(ושם 695וכי"ט 692כי"טברי"ףגםאיתאיירטניא"אולםבר"ח".

בר"ח(והכניטוהזוגירטהכתובהקנחטי'בב"יהמובאיםהרי"ףברבריוגםמעולים.כי"י
ומכל ... " :במאירישראיתיעראלה,בכלמוטעיתגירטהתימצאאיךותמהתיבטוגריים).

זוייגירטא :שם 251ובהע' , 336(עמ' " ...לבעלר"לליה,רטניאזימניןהגירטאעיקרמקום
"לא :זהירותביתראלבקר"חבמהרורת ;שלפנינו"הראשוניםמןבאחרמובאתאינה
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כלאתעצמוששתרבשלמתשובתוכחלקלראותאיןבכךכיוצא

אמרהואלפנינו.שהיאכמותהתשובהאתהמלווה 19המטובךההסבר

מתלהייאמרובמשנה,מפורשכמעטהרברכלימר, 2בלבר.סייתניתוה"

 21משמע.אחראפילוו"אמרו" ," ...בעליך

הזמה".בערי ...ותריתרי"לעולם :לתניתוהרחיהבאההשניבלשון

גםלהגרטינןבכי"מובאמתהראשון,הלשיןלגביגםיפהכחהזורחיה
בהאיןאבלבלבר,הנוטףההטברלפיאלאברחיהכחאיןאולם, 22שם.

בעירימשנתנולפרשהטברהועצםגופם.ששתרברברילרחותכרי

 23הרברים".היוחיליףלהאמרוייואח"כ :נאמרבמשנההרירחוקה,הזמה

ייוליטעמיך :הגמראע"ינרחתהמררכירבשהביאהראיהב,בפדטקה

אתשאשאאשתימתה ...לומרנאמןהאישאיןטיפאאימא

לימראחרערמהימןמי:בתמיה,י IIכרשמהימןאחרערהא ...אחותה

בכי"אואף .) 338עמ'תש"ז,יזרק,ניוזו."גירסאשיביאהראשוניםמןלאחרערייןמצאתי
כרש"י,שלאופירושוהמאיריוגירסת . 6הע'ועי'ייררחמא",במקוםיירסניא"וכימ"ב:
אלא).(ר"הליה"סניאאמרי'לאכעלהייגבישכתב

וראה , 199-198עמ'שווארץ,א'לכבורהיובלספריבלאו,שלמרבריוולהוציא . 18
רחויטעםהינוכאןומינסבא"רייקאראיהייימשוםהטעםרברינו,לפי . 20הע'להלן

זאת,בכללפניו.ששתרבשלתשובתומתוךנרחהזהטעםכיהמסבירשיורעמעיקרו,
אחר,ערר"התוס'וראהלהלן,ראההראשונים,ברברירביםמהלכיםלעצמוזהטעםקנה

 • 45הע'השביעיתובסוגיאהראשונה,בסוגיאוראה

מעיריהלאחרכשנשאתייוכ"תהריטב"א:וכתבחזית.מאיר"התוספותראה . 19
!וכןבהריא"הכירליפרוךערבהכימיירירמתני'לןמנאלי,בריאובאומרת
הוכחולאממזר,לאינוממזרביןמרייקשהתנאאלאהוכחשלארחוקה,השניההראיה
ראורייתאממזרביןמרייקשאינויוצאע"בפטמרףובאמתממזר,וספקממזרביןשמרייק

הגמ:לפימררבנן,לממזר
תניתוה",להואמרמהוביבמהאחרערששתמרבמיניה:ייבעוקפלןשיחזרוכן . 20
93 . Redaction oj the Babylonian Talmud, p . "ששת.רבבפיהיארגילהתשובהייתניתוה

עמ'המשנה,לנוסחמבואאפשטיין,ורי"ן , 1232עמ'ואמוראים,תנאיםתולרותהיימן,ראה
וברפוסים,ירבכתביהבבלינוסחלתולרותהנוגעמענייןפרטעללהעירראויוכאן . 884

לתיבתבקשרוהואייתניתוה",שלבררךששתרבלתשובתשנוסףבהסברהואאףהכרוך
ריטב"א;חי'נסחיבכלהוכתובהכיר"הלשם,רמב"ןחי'ראהרע"ב.כגבב"מיימנין"

שם(ומ"שאותת 60עמ'לשםרק"סוראהראשונים,ושארבעו,ר"הנרעמ'החרשים,
נוסחמבחינתאבלכן,לומראפשרהסבראמבחינתאמנםשבנוסחאות",המעולהייוהיא
חריפתאפלפולאועי'שם).רבריותחילתשכתבלפניכןשכתבוכאילותמוה,הרכרהגמ'

מ.יישעלתימהוקצת .)!פיזרוברפוסבגמ'כ"היימרמשקל",(כגירסתוחאותשםלרא"ש
יימנין",גורסשבפשטותלעיל,אבלר"ה , 542עמ'המשנה,לנוסחמבואאפשטיין,רי"ן

הברייתא.מןיימנין"פשטששתשרבוכותב

 . 17הע'הראשונה,הסוגיאלעילוראה ,)ז"מ(פט"ועצמההמשנהמןכמוכח . 21

בעירילהומוקיליבםביבמהששתררבקמייתאפשיטותארחירלאייוהא :ברא"ש . 22
אבלרמהימן,להורפשיטאאחרינאלישנאמשוםלהאריךהש"סבעלחששהזמה,.לא
 ." ...הש"סרחיבתרייתאפשיטותא

 . 19הע'לעילור'באריכותעיי"שלנר,ערוךבספרהקשהכזה . 23
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גביאלארבנןבהאקילוערגונאמשומאשהגברבשלמאאשתך),מתה

עלאחד:ייבעדותוטפותכתבוזווכשיטה ," ...למימראיכאמאיאיש

 :במשנהלהלןברמ,ואע"ג).(ד"האחותה"לישאיכולאיןאשתומיתת

אתונשאאשתךמתהלוואמרוובאוהימ,למדינתאשתושהלכהיימי

פירשוכן 24משמע.אחדאפילוייאמרו"טתמוכאמור, ,)ד"מ( " ...אחותה

 26חננאל.רבינופירשוכן 25אשתך",מתהלוואמראחדעדייבאלשמרש"י

ראיתומפניהנתבטלהולאדוקא,בלאוהיאבגמראשהדחייהיוצאמכאן
 2מרדכי.ךרבשל

דטניאדזימניןמשוממהימנאדלאייקמ"למפרשרש"יזופיטקהבטוף

אותהאותה.ודוחהדגרט",ייארתבשמאחרת,גירטאהואומביא 28ליה",

דידהדאקילקולאייקמ"ל :(ד"פהדפוטימבכללפנינוכתובהעדייןגירטה

הרשב"אולפיוכימ"ב,בכי"א,וכ"ה ,)'''שייחלאדזרע'אקילקולאחייש'

באריכות,רש"יהקשה,שעליהזווגירטה 29והגאונימ.ר"חגרטתהיא

בפשטות,ההשלמה)ט' =(מקמאי"חדייתוטפותלשיטתמתפרשת

ממשהיינו 30שונאת,שהיאליבמלהתיבממשמעודידה"ש"קלקולא

אלאהגירטאותשתיביןאיןזהפירוש,ולפישלולגירטהרש"יכפירוש
הגהה,אל.אאינהרש"ישגירטתמשמעהראשונימומןבלבד.טגנוןשינוי

 31והגיה.הטפרימ,גירטתשמחק

נאמרהשלפנינו,הגירטאותכללפי(מברייתא),הזאתהשניההראיה

השלישיתהראיהממנו.תגובהאותשובהכלנמטרלאאבלאשי,לרב

 • 2והע'ראה . 24

בית(וראהאסיפאלעולםד"הע"בצהודףלשם),במהרש"א(ור'וגיסוד"הע"בצד . 25
טו).סימןסוףיוסף

 .עיי"שייג,ואעבגמ'אמריד"הרי"דתוס' . 26
אינםאלהשדוקא-ספט"ו,משניותשלהפשטנראהבןמרדבי,רבשלבדיוקוובן, . 27

העדה.וקרבןלשם,ירושלמיהשוהנאמן,אחדעדאבלובו',בדברשנוגעיםמפנינאמנים,
בשניפירושבדרךנוסףובגליוןייקמ"ל", :רקבבי"ורש"י.בלשוןבבי"מוב"ה . 28

מ"ל. p :נוסףהשורותשביןאלאלגמרי,הדבורחסרבבי"להלשונות.
ד"הריטב"אההר,מןר"אבפי'איתאובןעיי"ש.תרצ"ד,סי'הפירושים,אוה"ג, . 29

הוסגררקבד"חאבלזה,דבורלמחוקהגיההמהרש"לרא"ש.ותוס'הספרים,גרסת
זותיבהליתאובן ," ...ייאימאשבדבוריידזרעא"המהרש"למחקובןבסוגריים.הלשון
רש"י.לדבריבהתאםבבי"מ,

דלאקמ"ל :בבי"מגרסוובןאיבא.ד"הבמאורהמובאאברהםה"רפירשובן . 30
ליה.סניאדזימניןמשוםמהימנא

"-
וו, ...קושיאאינהוזו ...מחקוור"ש ...בנוסחאותייובתוב :הרמב"ןבחידושי . 3ו

בשםהרא"שובתוס'הריטב"אבחידושי(ובןרש"ידשיטתאליבאהספריםגירסתומתרץ

רמב"ן). =משההר'

f 
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 33הכרונולוגי.הסדרמןהסוגיאחורגתובזה 32רבאוע"ינאמרה(מסברה)

שארבסגנוןהגמראידיעלנתפרשהלרבאמדבנןההואשלדחייתו

חזרמעשהשבשעתמסתבראולםו 34ומינסבא).(דייקאדלעילההסברים

אמוראים).ביןישירבדבורהרגיל(וכמבנה 3Sהדחייהאתודחהעצמורבא
תמידוכמעטלרבאומרבנן'וייההואמקשהבבבלימקומות 1ב-ךודיקאו

ויש .ו' ...אנאליהו:ייאמרהסגנוןרגילובתשובתורבאולוומתרץחוזר

עזאיכבןו'הריניבאומרולתרצןוכדיאלהקושיותמזמיןהיהשרבא

בליהקושיאנשארתכאןרקומכולםועו'א).כט(עירוביןטבריא"בשוקי

באשהרקשייכתשהיאבגללהפירכהאתשדחהלשער,ויש 36תגובה.

בעיניהוהואקללאוואיסורוהואהואילעצמה:היאמעין 3בעדודולא

חמור.איסורלימהקלאיסורלימההבעלומיתתעלשהעידבעדואילו
לזרשתנשאיבמימתלומרנאמנתהיבמה:ייאיןהרמב"םכתבזווכסברה

יבום(הל'בעיניה"קליהיהשמאלאוואיסורוהואהואיל

ליהו(ו'סניאבגמראהכתובהמזואחרתסברהוזוהיהי'וא).פ"גוחליצה

נאמןואינואחדעדגםההיאהסברהלפישאילוומינסבא")ודייקאלא

מרבנן"ייההואשידברמאדרגיללרבאדוקאכייירבא",בגירטתלפקפקנראהולא . 32
 .) 3סרעמ'י,כרךהתלמוד,לשון(אוצר

ד"הע"בהשבועות(תוט'אשי"רבאחררבאדבריקובעהיהלאייהש"טשכרגיל . 33
שנאמרושהדבריםבזההנוכחיהטדראתלהטביררצה ) 2סהע'(כנ"לקפלןהשני).רבא,
לוהוטמכוולכןששת,מרבשנשאלההשאלהכוונתהיתהמהמברריםאשירבלפני

הגיוני-בטדראלאהכרונולוגי,כטדרשלאהמימרותהובאומקומותשבהרבה(ובודאי
הזכירו.ולאורבא,ששתרבאתרקזובטוגיאהזכירווהרי"ףהגאוניםאולם,תוכני).
מרדכי",רבולארבאאלאהרי"ףהזכי'"לא :כהטי'(ביש"שנוטפתראיהאואחראמורא

ליחוטנוגעשהואמפנילאמרו,הדברשנועזואע"פהטוגיא),לשוןשמביארי"דבתוט'וכן
שלפנינוהשניההראיהאתגרטושלאנראהדבריהםמתוךהשונות,לישיבותהמטכתות

,שמבחינתלהעירעודישטורא.בישיבתנוטפהוכנראהתמה)טי'התשובות,אוה"ג,(עי'
לרבאשנאמרהמרבנן"ייההואשבפילראיהאשי,לרבכאןשאמרוהמשנה,זההכןתוה

שאיןמטתברוכויאמררבאהלשון,מןראיה.איןהכרונולוגיהטדרנמן .)גפיטקה(להלן
דברימטברא.יפשוטלמהממשנהששתרבפשטאםשהריהבעיא,אתלפשוטבאהוא
הערוכה].הטוגיאלטוףצורפורבא

 • 4רהע'להלןראההאיבעיא,איפשטאמכאןוכאילו . 34

עצמההיאלרבהפריךדבגמיייואע"ג : ) 66הע'יטוגיא(הנ"לכי"טהרי"ףבפירוש . 35
חשיבלארבהלאו,לאיטורולאלהתיבםבעלימתלומיהתרתכרתדלאיטורתוכיח

לאובאיטורכןשאיןמהמשקרא,ולאודזרעאדידהלקלקולחוששתדהיאפירכא,לה
:ייעדשלפנינוההטברלשוןגרטשלאממיזושיטהשנובעתלהיותויכוללשוק".דיבמה
 . 4רהע'להלןוראהרבא,הופרךודאיהטבראותולפיהרי ," ...נמיאחד

רבא,מפיהתשובהנאמרהמקומותר-2ב . 3סרעמ'י,כרךהתלמוד,לשוןאוצרראה . 36
נמטראחדבמקוםדגמרא.טתמאבלשוןהקושיא,הופרכהמקומות-3בייא"ל".ובלשון
 .)ב IIעעגזבחיםרבא"אמר(ייאלאבוחזרשרבא

מהימן.אחדעדהאמהימנא,דלאניהי:היאבגמ'לעיל . 37

'.:.' 
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לשיטתוומכאןגאמן,אחדשעדשם)(ה"הכרבאפטקהרמב"םאבל
 38 •זומעיןטברהליחטישגופושלרבא

ששתדרבלהאדדחינןאע"גרבואתאייוקאמרי :בטוגייןכתבהרי"ף
דעדלןקימ'אלאנינהי,דסמכאלאודחיאתאהגרדרבא,ולהא

וכזההילכת'",וכןרבא,וכדפשטששתרבכדפשטביבמהנאמןאחד

שבסוגיאהדחיותשלבכוחןשאיןראינווכבר 39גדולות.בהלכותכתוב

 40האמוראים.דברילבטל

ההטבריםולפיהיותזה,פטקעלתמהוכךשלאחרהפוטקיםברם
כטעםוהוכרע 41לגמרי,בזההאמוראיםשיטתגדחתהשלפגיגו,והדחיות

הראשוגיםסמכוומכאן 42הסוגיא.לפתיחתשבהטברומיגטבא"יידייקא

האשה.עלמוטלתהבדיקהשאחריותהשיטה,את

 . 41הע'ראה . 38

תמה.סי'התשובות,באוה"ג,ראה . 39

- 545עמ'לתלמודים,מבואלמעשה",הגמראדיוביעלסומכיםייאיןאלבק,וראה . 40

השינויאבעייתאלוהראשוביםהגאוניםשל"ליחסםדינרי,י'השוהכיו"בוכן ; 556
 . 117-108עמ'(תשל"ד),יבבר-אילןבתלמוד",

דחייהכרחןדעללהקלפסקואיךתימהדבריליד:ייונראהסי'הרא"ש,דבריהשוה . 41
כהאהזמהבעידימתניתיןמביומיבראחארבדמוקיהאוכן ...היאוחזקהטובהדרבא

אחד:ייבעדירוחםרבינווכתבלהקל".הדברקשהלכך ...שפירששתדרבמלתאאידחי
רובהסכימווכןפשוט,כךנאמן,אינוהיבםמתאמרתתיבם,בעלהמתאמראם
נתיבחוה,(חלקעליו"ייותמהובהערההרי"ףדעתומביאהרמ"ה",בתבובןם,סקיופה

שעדראב"ןפסקוכןקנח).ססי'אה"ע,בב"יעליושכתבמהוראהע"א,רכדףח"ג,כה,
שנדח':ייונהירבאעלכתבהמהרש"לאבל .)ד"ע(רמולשוקלהתירהנאמןאיבואחד

והרמב"םשהרי"ףמקומות,בכמההואוכןכה).סי'(יש"ש,נדחו"לאדבריוראייתו,
הרי"ףבגדההסברים,פיעללפסוקרוצההרא"שואילוההסבר,מלשונותמתעלמים
דמיכלמוייהאע"בפובב"קההסברפיעלשפסקזסי'פ"חבב"קרא"שראהוהרמב"ם,

(הל,היאאיפשיטאדלאבעיאהרמב"םלדעתואילולברייתא,שהוצמדוכו'ומיכלם"ליה
בפירושמ"שועי' ," ...מבריית'זה:ייאיןהש"סבמסורתשםוראה ,)ג"הפ"גומזיקחובל
עמ'התוספות,בעליאורבך,רא"אדבריהיטבועיין . 98הע' 237עמ'לב"ק,יהונתןרביבו

567 • 

 • 337עמ'סוףמאירי,ראה . 42
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ע"א)(ציהמשנהעלמלמרה

מרגניתא, 3קראבהאילמדרש 2מתיאבןאלעזרלר'ליההיה Iרבאמר

חסמאביה·ידרש

מאישה,אלאבהגרשהלאאפילומאישה,גרושהאשה 4מרגביהא,-מאי

 sהכהובהמןבפסלה

בכי"ארב.אמ'יהודהרבאמ'בד"פ:רי"ד.ופסקיוכ"הברי"ףכי"ל,כי"מ,בכי"ו,כ"ה . 1
 ." ...שהלכהמייימתניתין, :ממשיךדייק","לאאחרשמידהפיסקה,כללי'

וכ"המתיא,בן:לאלעזר(ושםברי"ףוכ"הוכי"ל,כימ"ב,כי"מ,בכי"ו,כ"המתיא.בן . 2
הגר"שכדברינסמכו"שלאמהתלמידיםהיההואיישהרייירבי",בלימקומותבכמה

 ..לבד"פעיי"ש). , 503עמ'כפשוטו,ירושלמיליברמן,
ועי':ביה.בד"פ iקראבהאי:ביהבכי"ורי"ד.ובפסקיברי"ףוכ"הוכי"לבכי"מכ"ה . 3

ירושלים,אלפסי,יצחקלרבינורבתיהלכות(ספר 692כי"סלרי"ףבמבואשכתבתימה
 . 4והע' 40עמ'תשל"ד),

ופסקירי"ףכי"ל,כימ"ב,בכי"מ,וליתאדתניא, :נוסףובד"פבכי"ו:מרגלית.בכימ"ב . 4
רי"ד.

רי"ד).ובפסקיברי"ףוכאןע"בפבבגטין(וכ"הוכימ"בכי"אבכי"לכ"הוכו'נפסהל . 5
פירושהואשבהמשךוכו'והיינולכהונה.:פסולהובד"פבכי"מהכהונה.מן:פסלהבכי"ו
:וזהו.רי"דובפסקיבכי"לוהיינו.הדומות).ע"יהשמטההיאהסתםשמןאלאבכי"מ,(ולי'

 :בכי"ו iפוסל):שהוארי"דבפסקיוכ"הבנדפסע"אנבלעיל(וכ"ה:שפולסבכי"לבהמשך
לאהפירושדפסיל. :>ק"דברי"ףוכ"הדפוסל :תקנוובד"חופוסל,ובד"ובד"פ iדפוסל
ע"ב.פבבגיטיןהברייתאעםהובא
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ע"ב)צה ע"ב(צדאשתר:אחרתעשרההשתיםהסרגיא

רקמיתסראנישואין 2הניראהנוהיסלמרינתוגיסואשתוראזול!ואע"ג

מתוךאמרינןולאשריא, 4ואשתואסירא,גיסואשת 3אגיסוגיסואשת

עליואשתותיאסראגיסו,גיסואשתשנאסרה

• • • 

עלשנשאתאישמאשתחוץגטהימנוצריכותאין 5שאמרועריותכלא

אשהואחותאחאשתאףמוסיףעקיבאיר' 6ר IIבפי

חאשחאתאחיישקדשכגין 8רבאמרייסףברחייאר IIאגידלרבאמ'

אשתיאתינשאיעמדאחיישמתישמעחיסלמדינת 9יחלך

 l3חמיתי l2נמיליתני llעקיבארביאיכחנאלרבאשירב lOל IIאב

קרא 15מעטחמימאסיראמשרפח,קראדמעטח 14נחיליחאמר

דאזיל. :בד"פדאזלא). :ברי"ף(וכ"הדאזלה :בכי"מובכי"ל.כי"אכימ"בבכי"וכ"הו.
ובכי"מ.בכי"ולי'דאהני) :נוסחיםבכמההקודמתהתיבהסיום(הכופלתזותיבה . 2

צהוברש"יוברי"ףבכימ"בוכ"ה ,)'אלמחיקת(ניקודא'הנידאהנוהתי,בות:שתיבכי"ל
הני.דאהני :ובד"פבכי"אהני.דאהנו. :אלאד"הע"ב

הכי.:אפילונוסףוד"חובד"ובכי"ו . 3
:אשתו.בד"פברי"ף.וכ"הובכי"ל,כימ"בובכי"מכי"אבכי"וכ"ה . 4
אלאשאמרו,שצ"ל(וכנר':שאסרווד"ובד"פ ;וכי"לכי"אכימ"בכי"מבכי"ו,כ"ה . 5

:שבתורה,בד"ח )!ערוהאיסור ...תרווהאסכל :ד"אומס'הרי"ףשבלשוןלהלןראה
ראה ,"יתהאורדערייתה:ייכלישראלארץמהלכותבקטע.וכבר:שאמרוב"חוהגיה
למשנה",ייהסבריםראהתורה,אסוריעלנופליישאמרו"לשוןגםובאמת, , 57הע'להלן
לשם. 9והע'ע"אצא

השביעית,הסוגיאלעיל,(ראהדין"ביתפיעלייושניסת :גורסההרמןר"אבפירוש . 6
 .) 26הע'(ראהבה"גמובאוכן ,)ב"עצא

וד"ח.בד"ו,וכ"העקיבא,ור' :וכימ"בבכי"לוכי"א.כי"מ,בכי"ו,בד"פכ"ה . 7
המימרה.מלשוןאינושבהמשךוכו'אח"אשתייהאירב.אמרלי'בכי"ו . 8
 . 3הע'ע"אצדלדףלעילור'התיבה,השמיטובד"ווכבר:לו,נוסףוד"פוכימ"בבכי"ל . 9

בכי"ו.לי'ליה.סו.

וא"ל :;בכי"ועקיב'לר' :;בכימ"בעקיב'ר':ואיבכי"א .להלןעייןעקיבא",ר'ייאיעלוו.
עקיבא.לר'אי :בכי"מעקיב.'ר'
(עיי"ש).ר"עאיד"הברש"י,ולי'בכי"ולי'נמי .ו 2
שלמדבורוכחלקלראותוואיןוכו',לר"עליהשמעינןדהא :ארוךהסברנוסףכאן .ו 3

שלאחרנמי,דיקאלקושיא.מפורטלנמוקנחוץכהנאשרבלומררחוקובכללאשי,רב
בכי"מ ;האות 27עמ'במבוא(ראהחמותו"נמי"ליתניהקושיאניסוחחוזרהאריכות,

עלהמקומות).בשניתוספתנמישתיבת,וברורו 2הע'והשוהחמותו","ליתנירקוכי"ל
 . 387עמ'המשנה,לנוסחמבואאפשטיין,רי"ןראהכאן,המובאתהברייתא

 .) 3הע'החמשית,הסוגיא(ראה:נהיבכי"אנמי.נהירבלךאמ' :בכי"לוכו.'אמר .ו 4

 :בכי"ל .)!(ארמיתמעטיהדמעטיה, :ובכי"ובכי"אוכ"הבכי"מ,כ"המעטה.דמעטה, .ו 5
שאיננהבפועי,עברית(צורהמיעט'דמיעט', :וכימ"בבד"פוב"המיעטא,דמיעטא,

ראשונית).
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אוסרתה,אחותהשכיבתואיןאוסרתהשכיבתהאותה l6אותה,ג

האוסר,נאסרקלאיסורעלשבאבמקומומההוא,דיןוהלא lשיכולך

לאיהודהא"ר l8האוסר,שנאסרדיןאינוחמוראיסורעלשבאמקומ

בבאנחלקו,מהעלאשתו,את 19שפסלחמותועלבבאוב"הב"שנחלקו

יוסיר'אמ'פסל,לאאומרימוב"הפסלאומרימשב"שאשתו,אחותעל

מהעלאשתו,אתפסלשלאאשתואחותעלבבאוב"הב"שנחלקולא

,לפיפסללאאומרימוב"הפסלאומרימשב"שחמותו,עלבבאנחלקו

האנשימבכלמותרתוהיאשבעולמהנשימבכלמותרהואשבתחלה

שאסרהאיסורמרובה 20 ,אוסרתווהיאאסרההואקדשהשבעולמ,

אסרתהולאוהיאשבעולמ,אנשימבכלאסרהשהואשאסרתהו,מאיסור

שבעולמ,אנשימבכלשאסרההואומההוא,דיןוהלאבקרובותיה,אלא
אלאאסרתהושלאהיאלה,במותרנאסרתאינהלה * 20באסורשגגה

הדיןוזהלו,במותר 2lנאסרשלאדיןאינולו,באסורשגגבקרובותיה,

שכיבתואיןאוסרתהשכיבתהאותהאותה,ת"למנייןלמזידלשוגג,
אוסרתה, 22אחותה

רבייאתהן,ארתרישרפרבאש 24לקישרישאמ'אמייירא 23זריקאר IIא ) 1 (

 26לאסר'ענייןתנהרלשריפהעניןאינראםבשריפה,ביליהבית 25בל

 ," ...אותהרתניאאותהאישושכבאסיר'רלאומנלן ... "בר"פ:לפניובסמוך . 16
ביןבכי"ולזה(ורומהאותהר"הרש"יע"פבגליוןהסברהיההורפסממנושבכ"יוברור

השמיטוהו.בר"ווכברבטעות,והורפסהשורות),

התיבה,ליתאוכי"אבכי"מ .ור"ור"פכי"לבכי"ו,כ"ה , 1ך
וכו.'"אותהאישושכב:יית"לנוסףבכי"מוכןאותה,:ת"לנוסףובכי"לבכי"ו . 18
בברייתא,פעמיםשששםייפסל"וכ"הור"ו,ר"פכי"ל,כימ"ב,כי"מ,בכי"ו,כ"ה . 19

כמהכן,ברש"יגםשהגיהשלמהבחכמת(עי'המהרש"להגהתע"פ:שפוסל,בר"ח
יישפוסל,"בכי"א .)!פוסל"יישלאפוסל,""לא :בר"חלהלןהצירוףנוצרזהוע"יפעמים,

וכו.':פסלעברבזמןהכלשםלהלןאבל
 :בר"פועבר,הוה, iוכי"לכי"אכימ"בכי"מבכי"ו,כ"האוסרתו.והיאאסרההוא , 20

אסרתו,והיאאסרה:היאוהרפיסולתקן,ניסוובר"וייהוא"בהשמטתאסרתו,והיאאסרה
המקורית,התבניתהפךוהוה,עבר,אסרתו,"והיאאוסרה:ייהואשבר"חער

באיסו.' :להלןשםוכן:באיסור,בר"פהנוסחים,ברובכ"ה .* 20

וסבתהב"ח.ומחקו:לו,נוסףבר"ח:נאסרה).(בכי"אוכימ"בכי"מכי"לבכי"ו,כ"ה . 21
אלאייבמותר",תיבתהושמטהכלומר,הריך",וזהלונאסר:יישלאבר"פ :בכךהטעות
לו.במותרלו:נאסרתבותשתיהשלימושבר"ו

:אחרת.בכי"ואחותה. . 22

ייא"רליתאבר"פ . 268עמ'ברלין,בה"ג,וכ"הוכי"ל.כי"אכימ"בכי"מבכי"וכ"ה . 23
זריקא".

נראהאינורכתיב"יהורהררביטעמא:יימאיבהמשךבכי"א.לי'לקיש.רישאמ' . 24
המימרה.מןכחלק

ובכי"א.בכי"ל,לי'זותיבה . 25

במלהמלה(וכ"ה:לאסורבכי"אוכן:לאיסור).עבריתלפותרו(וניתןבכי"מכ"ה . 26
לעניןאינואם :כתובבכי"ללאיסורא, :ור"פכימ"בבכי"ו:לאיסור).,וכתובכאןבירו'

איסורא.לעניןתנהולשריפה,

; 
, :'~ 

.. ' 

.(1 
.,;t~ .. :~ 



 [132]פרידמן 408

יחרדחכר'חלכהאיןשמראלאמריחרדחרבאמר ) 2 (

אמר 29נגדיח,יחרדחרבאתייח 28בחמרתיח,איסררא 2דעבדךחחרא ) 3 (

 3lעלךאסרתיחרדח,כר'חלכחאיןשמראלדאמרלאראי 30ליח

 32לעלם.איסררי

" 

קלאיסורמאי

משנשאתגררשתרמחזיר 33חסדארבאמר ) 1 (

 34יבמחלקישרישאמר ) 2 (

סרטחירחנןר'אמר ) 3 (

אישאשת 3Sרב'אמר ) 4 (

 36אישאשתירחנןר'אמ'רביןאתאכירכן

 40ומהאיש,אשת 39אליעזררימשום 38או' 3חנןךאבאהכינמיתניא

עלהבאהאוסר,נאסרימיו,כלאוסרההאוסרהשאיןקלאיסורעלהבא

ת"להאוסר',שנאסרריןאינוימיוכלאוסרהשהאוסרהחמוראיסור

אוסרתה. 4lאחותהשכיבתואיןאוסרתהשכיבתהאותהאותה,

באופןהמוסביםבסתםההסבריםלסוגיישייך ...ראזולייואע"גהרבור

להשמיטה.המהרש"לוהגיהעוברא, :נוסףור"ובר"פ . 27
אינה(הב'בחמותה :ותוקןמחמתה, :היהבבי"ל iבחמתיה :וצ"לבכי"מ,ב"ה . 28

מחמתיה.ור"ור"פבי"א,בימ"ב,בכי"ו,ברורה).

יהורה.רב:נגריהבבי"ווכו,'אתייה:ונגריה.וכימ"בבבי"ל . 29
בר"ו.והוסיפוהבר"פ,לי'זותיבהסכ.
:לך.ובימ"בבבי"לורי"ף.רש"י,והשוהלאיתתך, :בבי"מעלך.יכ.

בבימ"ב:רעלם.ובר"ורלעולם, :ור"פבכי"לבבי"אעלם.(איסור) :בבי"ובכי"מ.ב"הכ. 2
לשוןאוצר(ראהרשמיתבארמיתייעלם"הרגילהמונחרלעלם. : 268עמ'ברליןובה"ג,

בתרביץמ"ש(ראהרין"בית"לשוןוהואכאן,ירועסימןבלינשארעלם)ערךהתלמור,
 .) 64 , 62עמ'תשלייר,מג,

יהורהרבא' :בבי"אוכ".היהור',רבאמ' :בגליון,והושלםבכי"ולי'סרא. riרבאמרככ.
רגיל).חילוף(והוא

 !עליהיבא :נוסףבבי"לכ. 4
ור"ח.בר"ווכ"ה:רבא,וכי"לבי"אכימ"ב,בבי"מ:רבה.בבי"ובר"פ.ב"הכ. 5
מקורותהלבני,וראההמאמר,ניסוחמגוףהואההמשךאםלהבריעירעתילאכ. 6

זושברייתאיתבןביראיה,איןהכי"נמיייתניאהלשוןמן . 8והע'קהעמ'ומסורות,
במרבר,בספרישהוא(בפיהקורמתהברייתאבהמשךממילאבאןשבוייהמעיקרה

(אוליבבי"אלי'ובו,'ובןבאמצע.האמוראיםרבריוהוכנסו ,)ייעמ'הורוביץ-רבין,
הרומות).ע"יהשמטה

ימיו).-:תניאהושמט(בכימ"ב .)ייעמ'במרבר,(כבספרי:חניןבכי"מכ. 7

אמ,' :בנרפס .) 6והע'השנייההסוגיאלעיל(וראהובבי"לכי"אובבי"מבכי"וב"הכ. 8
אלעזר.ור"פ:בכי"וובי"ל.בי"אבבי"מב"הכ. 9
במקום ...שבא:במקוםבתובובכי"לבבי"מובר"פ.בבי"וולי':במקום,נוסףבר"ח . 4ס

שבא.

 .להלןוראה:אותה,בטעותבבי"מ:אחרת.בבי"ו . 4י
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זההסברהואשמיוחדאלא .)א"עפטלדףלעיל,(ראההמשנהעלישיר

אלאעצמאי,אינותחביריתמבחינהאשרארוך,דבורמהווהשהואבכך

לחזור(יימותרתלמשנהודבוקצמודממשהואכלומר,ב"ואע"ג".פותח

כיזה,בהסברצורךראוהגמראבעלי 42לשונה.אתוממשיך ,)"ול

וראוישברישא,קמא"ייתנאעלחולקיםבסיפאיוסירידברילשיטתם

שלהמשכוזה,לפי 43קמא".ייתנאשיטתמהיברישאכאןלפרשאיפוא

צהעשרה,השלשהסוגיא(להלן,יוסיר'עלבדיוןנמצאכאןההסבר

הסיום).(בליכאןבלשונוההסברשובחוזרשםובאמת, .)ב"ע

דלאמתניתין"לימאבקושיאבסמוךהפותחתהסוגיא,שגוףמכאן

הביאוכךעצמו.בפנידבראלאייואע"ג",הדבורהמשךכללאינוכר"ע",

דמימראהמפרשיםייופירשו :הנ"להדבורעלואע"ג)(ד"ההרמב"ן

נפשהבאפימילתאכר"עדלאמתני'לימאודאמרינןהיא,בעלמא

ההסבר,דברישלולאהראשונים,והעירו ."ל"זמפירש"ינראהוכןיא,ה

ולפירוש 44היא,פנויהאשתושאחותבפשטותהמשנהאתמפרשיםהיינו

מחייבשהואכר"ע",דלאמתניתין"לימאלהלןהקושיאיפהמתאימהזה

,ואילוגרושתואחותמשוםאשתוותיאסר 45 ,הנויפאשתובאחותגט

בגט.אותהמחייביםאינםחכמים

הסמוכההסוגיאפתיחתאתלהביןמאפשרתזושהפרדהאף

יוצרתזהאחרבזהלימאוסוגייתייואע"ג"שלמציאותןהריכפשוטה,

הדבריםלאחרהרמב"ןמסיקומכאןאחד.המשךשהםםשורהאת

שםעיין ," ...לישבוישכן,משמעהגמראלשוןשאיןייאלאהנ"ל:
 46ייואע"ג".ההסברעל"לימא"קושיתמוסבתלפיוישובו,

שבהעדתבפשטות,משתמעכאןההסברשמדבריעודלהוסיףיש

שישאאשתומתהלדיןבעלהשמתאישאשתדיןביןהבדלאיןהעדים,

בניגודוזהוגיסו),ד"הרש"י(השוהכשראחדעדובשניהםאחותה,

 4עשרה.ךהאחתבסוגיאלעילהגמראלשיטת

עללהלךוראה ," ...יבומיוהדרמיחלץ:ייודוקאע"בצחלהלךהשוהבו,כיוצא . 42
ע"ב.צובדףרבא""אמר

דמוכחמשום ... " ;(רמב"ך)יוטי"דרימשוםהכילהמוקידלקמךפי' ...ייואע"ג . 43
ואע"ג.ד"התוט'ועייעיי"ש).לימא,ד"ה(ריטב"אלפירושא"ובעיהכיטיפא

שם. 38והע'עשרההשלשהטוגיאראהלמשנה,הפשוטהפירושזהו . 44
יישאינה = [לחודהאשתולדאזלאדמתניתיךלומריידכשתמצא :ואן~ייגד"הרשב"א . 45

לימא.ד"הריטב"אוראהכר"ע",דלאמתני'דאתיאהדיךהואואע"ג]ד"הרמב"ךנשואה",
אינהנשואהאשתושאחותלדחוקצריךאלהלמפרשיםדר"ע,חכמיםשיטתעל . 46

כאך.בראשוניםועייךעשרה,השלשהטוגיאעייךאיש,אשתמשוםגטצריכה
ההיא,לטוגיאבניגודרש"ימפרשכאךאומר,הוהובהערות.ב,בפיטקהד"השמ,עי' . 47

ואמרו,ובאוד"הלמשנתנו,טוביומתוט'ועי'דקתני,טיפאד"הרש""ע"אצדדףראה
מ.אותישראלותפאר.ת
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הבדליםהראשוניםרבותינובדבריוישוקשה,ארוכהשלפנינוהסוגיא

לשונותלהשמיטלנכוןראינוהתרשיםבהכנתבפירושה.חשובים

דרכישתיבהירותביתרלהציעשנוכלבכדילגמרי,כמעטהסתמא

אפשרית;ודרךהנוכחיבמבנהלסוגיאבהתאםהסתמא,דרך ~פירוש

הסתמא.דבריעליהםשנוספולפניהסוגיאמרכיביאתההולמתאחרת,

לפיואילונפרדות,פיסקאותשלשהסוגיאכוללתהראשונה,הדרךלפי

אמוראיםדבריעםברייתות,שתיאלאאינוהסוגיאעיקרהשניההדרך

 .אותןהמפרשים
ודבריגשבפיסקהייאותה"הברייתאמהווההסוגיאשלהאריהחלק

בכדיברורה.למשנתנוהברייתאשייכותאותה.המפרשיםהאמוראים

ש"איןלדעתנחוץשבמשנה,לו"לחזוריימותרתההלכהאתלהבין

צמודהבירושלמיואמנם, 48שבברייתא.אוסרתה"אחותהשכיבת

בירושלמיואין 50עליה,מוסבתכולהוהסוגיא 49למשנה,ישרהברייתא

 51שלפנינו.א,בלפסקותהקבלה

 :השאלהע"יא,בפיסקההברייתא,,מוצעתשלפנינוהסתמאבסוגיית

התשובהגרושתו".אחותלההויאכר"עדאיכר"ע,דלאמתניתין"לימא

תירוץלפירבה.ובאריכותרב,בשםגידלרבדבריאחרבאהזולשאלה

באחותרקאבלגט,צריכהאשהשאחותעקיבאר'אמנםסברזה,

נשואתו,באחותמדוברבמשנתנוואילובקידושין,תנאיומטעםארוסתו,

דר'אליבאאףתהאומשנתנוגט,צריכהאינהולכן 52 ,בנישואיןתנאיואין

קשרבשנאמרהרב,עלמימרתועל(!שאולהראוימןוהנה,עקיבא.

ומהרב,התכויןלמהוכו',האשהאתאחיושקידשכגוןאח",לייאשת

אתלתרץבאשרבלומררצהלאהסתמאבעלאף !בכךלתרץבא

 53ייולאו :רבלדבריהקדיםולכן ,)"ע"רכדלאמתני'("לימאהשאלה

הואהגמראובעלאחר,בהקשרכלומר,רב".אמר ...עלהאיתמר

מדיןמשנתנודיןשונה:למהותירוץקושיאבדרךארוכה,פתיחהנוספהלברייתא . 48
אותהבאהבירושלמי .)" ...דאחותהבשכיבה(ייותאסרהיםלמדינתבעלהשהלךאשה
אחר.באופןעליהמשיבמתנייהור'הברייתא,לאחרשאלה

זוקושיאלהקשותה"ללכאורהדאחותה,בשכיבהייותאסר :הקשהלנרערוךבספר . 49

עדינותלנקודותלבםהפלפולבעלישמווכברכר"ע".דלאמתניתןלימאקודםדמקשה
קנ"ז.עמ'הפלפול"ייעלדימיטרובסקי,רח"זמו"רדבריר'הסוגיא,במבנהאלו

להלן.ראהמתנייה,ר'לדבריפרט . 50
הע'ור'אחריה,באיםובבבליהברייתא,בתוךהאמוראיםמאמרישולבובירושלמי . 51

.36 

אלא.ד"התוס'עי' . 52
 .מי :נוסףוכי//לבכי"מ . 53

~, 
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~ii 
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התירוץ,כן,עליתר 54כאן.לתרץכריאותמ,ומרחיבבדבריו,שמדייק

(ייר"עהברייתאוןללשמתאימאינובלבר,ארוסתובאחותעסוקימשאנו

ופירוששכזאת,להבחנהרמזאיןבהאשה"),ואחותאחאשתאףמוסיף

הקשהשכבר;אלאהברייתאללשוןיותרקרובהגמראשלאמינאההוה

 ...אחיונשואתאפילוס"ר:ייהשתאזהפירושעלחמורהקושיארש"י

מוסיף).עקיבארבי(ר"ה " ...ירעינןלאוטעמאאשה,באחותוכן

שהיאאחרת,שיטהברי"ףמוצאימאנוהגמראסתמ,שיטתבצר

למרותוכלמכלאותהרוחהאינוהרי"ףשהריעתיקה,מסורתכנראה

כלרכתבמאןייוחזינן :כותבהרי"ףהגמרא.לסוגייתמתנגרתשהיא

מאחותחוץגטהימנוצריכותאיןעליהןובאערוהאיסורלארמהאסורות
התרלהןשישמפניריןביתפיעלשנשאתאישואשתאחיוואשתאשתו

קאולאגט,בלאויוצאהנשאהבהתריאמרושמאגזרה 55איסורן,אחר

(כלומר,לן"רסביראמאיכתבינןואנןלקירושין,נישואיןביןמפליג

נמצאמביאשהרי"ףזועתיקהלשיטהסמךהגמרא).פיעלשמלעילמ"ש
קירשביןלהבחיןבליפעמימ,כמהזוברייתאמובאתששמבירושלמי,

הרברומפורש 56 .)ר"עטזה"ב,פ"א;סוטהוע"דע"גיה"א,(פ"ילנשא
בןאלעזרר'משומכיפרבןיוסיר'ררשמררש:ייזהארץררךבמסכת

חוץגט,ממנוצריכותאיןעליהןובאערוהאיסורלוהאסורותכלשמוע,
 5איסורן".ךאחרהיתרלהןשישאיש,ואשתאחיוואשתאשתומאחות

·~t 

~ 

כגוןנמיאשה:ייאחותהרא"שדבריהשוהכ,ןרבדברילפרששצריךמפניולא . 54
עקיבאר'דמעמי'מכחאבלהכי,דקאמרהואכר"עמתני'להעמידכדיוכו.'אשהשקידש
כגוןאשהדאחותההיאלהעמי'צריךהיהלאאשהשקידשכגוןדאשתאחההיא
עיי"ש).אחות,ד"ה(תוטפותיו " ...לאוקומהלקמןאיכאנמיבנשא,דאףדששקי

איטורין. :בד"ק ;ובד"ח 695וכי"ט 692בכי"טכ"ה . 55

כשיטתהברייתאהובאהבירושלמי . 37הע' 115עמ'ח"ו,כפשוטה,תוטפתאועיין . 56
עמ'המשנה,לנוטח(מבואבבליות"ייברייתותעםאפשטייןרי"ןוהביאהדתמן",יירבנן

עשרה.השלשהטוגיאוראה .) 895 , 891

היאשםשגםקופמן,שבכ"יעריותלמט'שםוציין , 267-266עמ'היגער,מהדורת . 57
בהלכותוכן, .) 252עמ'ברליןדפוט ; 102עמ'וארשהרפוטגדולות,בהלכות(ומובאשנויה
 :תשלייד)ירושלים,תא-שמע,י'לדפוט(התקיןמרגליותר"משלהגניזהמןישראלארץ

נטבןצריכיןולאכהונתהמןאינוןפטיליןדא[וריתה]ערייתהכלמןחרהעלדאזלייברנש
שריילהיןדאיתדאתתהואחתה ...דגברואתתהדאחוידאתת[ה]כוריטשבוקיןאגרת
טה).(עמ'מתאטרן"ראינוןב[תר]

:ייהלכהלהלןכותבשהואמהבגללכנראהמתמיהה",ייהלכהשזוהיכותבמרגליות
עיי"שטא,(עמ'ע"ב"צ"דיבמותלדוגמהעיןהבבלית,להלכהגמורבניגודהיאזומוזרה
הנ"ל,ההלכהלשון(להתחלתבלבד.ההטברללשונותהואשהניגודלהעירויש .)עובעמ'
דבריראהעל",ייאזלללשון . 105עמ'וארשה,גדולות,הלכותוכו',דעבר"ייוהיכאהשוה
כרךחז"ל,לטפרותהחדשהמילוןוערכיבמבוא,בתרגומו,בתראבבאמט'א:;נרמטון,ר"ש

קושיתמיושבתארץ,דרךומט'הגאוניםשיטתולפי .)-15 14,12עמ'תשלייד,רמiו-גבב
ד"ההרא"שתוט'(ראהקידושין"ע"ידמיתטריעריותייכלר"ענקטלאלמהה:יאשונים,

עקיבא.ר'ד"התוט'ור'הטפר),מןע"בכברי"דותוט'עקיבא,רבי

,:.\ 
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לן".דטביראיימאיהרי"ףבלשוןנקראתהבבליששיטתומעניין,

שלכחשבגמראזהלהטבראיןהרי"ףשלדעתלפחותמזאתושמענו
 58בלעדי.פירוש

נשאהבהתריאמרויישמאהואהגטתפקידהגאונים,פירושלפי

נשואתו.ארוטתוולאחותלאחותהדיןהואשלנו,ובנדוןגט",בלאויוצאה

כאלההיוערוה"איטורעלייבאבהןשהנטיבותלומרצריךזולשיטה

יארעכיצדלבאר;וישהטועהשיטעהואפשר 59 ,כהיתרהדברשנראה

איש"מאשתייחוץהברייתאללשוןבבבליהוטיפוזו,בדרךכזה.מעשה

ובשארבירושלמיזההטבראין(הרידין"ביתע"פ:יישנשאתההטבראת

אישאשתלשאתאדםיבאאיךוהגדרהציורניתנובזההנ"ל).המקורות

למקרההגטחיובצומצםזה,הטברידיעל(וכן,היתרהנראיתבדרך

אשתאיטורעליבאאיךלפרשביקששרבלומרקרובוכן, 60בלבד).זה

והלךהאשהאתא.חיושקדשייכגוןואמרהיתר,הנראתבדרךאחיו

שהאריךדיקאאשתו".אתונשאועמדאחיושמתושמעהיםלמדינת
שלאמשמעלא",נשאאיןייקידשהבליטלאוכללהמעשה,כלבפירוט

נישואיןטוףטוף-בהווהאלאדיברולאכלל,שכזאתלהבחנההתכוין

שמותרתטמךעלאותהוייבםמדובר,זרעלושאיןובאחיו 61הם,יבוםאלו

מזו,זרעלוהיהשלא,להבליטאחיואצלייקידש"לשוןנקטויפהלו.
:ייקדש",אחתמלהע"יזהדבררבוהבליט 62המייבם.נתכויןמצוהולשם

 40והע'עשרההאחתהסוגיאלעיל,וראהג,הע' 188עמ'התשובות,אוה"ג,ראה . 58

שם.

 . 341עמ'מאירי,וראה ,)טי,גירושין(הל'היתר"בחזקתיישנשאןהרמב"םכתבוכן . 59

גדולותהלבותוהשוההרי"ף,שהביאהגאוניםובדבריבבבלי,נוסףב"ד"פיייעל . 60
פיעלאודיןביתפי:ייעלהרי"ףבלשוןלעיל . 259עמ'ברליןדפוס i 105עמ'ורשהדפוס

מןכחלקכברהיתהב"ד"פיעליישנשאתהתוספת . 341עמ'סוףמאיריוראהעדים",
ולדייקלפרשהשצידדעדהשביעית,הסוגיאשלהמאוחרהחלקשחיברמילפניהברייתא

 .) 172עמ'הנ"ל,טבתרביץאלבק,שלהערתווראהורע"ב,סע"א(צאפניםבכמהממנה

עלשם 108(ובעמ'שםשהבליטומה , 14הע' 109עמ'ח"ו,כפשוטה,תוספתאהיטבועיין
שבלודעמיה,שברי"ףדכתב"יימאןלשיטתמשמעולכאורהזה).בכגוןלנסחהבבלידרך

בא"א",תופסיןיישקידושיןשםמרגליותבלשוןועי' !גטלהלתתצריךאישאשתעלבאה
שם,לויןרב"מוהע' 92עמ'א,לתרבזישמפנהבמהשם,סאעמ'תא-שמעוהערת ,)ע(עמ'
ועוד.שם,לויןשצייןקסד,אלףסי'ח"אהרשב"אתשובתבלשוןועי'

שחוזריםע"בצהולהלן,ח.י,גירושיןברמב"ם,ובןאשתו,אתויבם:ועמדברי"ף . 61
:ויבם.ונשאתיבתגביעלכתובבכי"להדברים,

אתונשאועמדאחיו,שמתושמעהים,למדינתייהלךשאחיורב,שלהאוקימתאלפי . 62
הריחכמים,לדעתגםהריוקשה,בלבד,עקיבאר'לשיטתבגטשחייבתומשמעאשתו",

ר"עד"הרש"י(וראהומזהמזהגטוצריכהוכו',היםלמדינתבעלהשהלךאשההיא
אתשהכריחמהעשרההשלשהסוגיאלהלןוראהגיסו,אשתד"הותוס'מוסיף

שלאזו,קושיאלהקשותאיןרבשללשונודיוקלפיאולם,שיטתם).לחדשהראשונים
ולאבגט,חייבתשאינהמעצמה,לנישאתהדברודומהאשתו",אתונשאייעמדאלאאמר

 . 60הע'וראהבב"ד,"שנשאתייאמר
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 :אריכותביתראלאהמעשימ,לספרהמיוחסתבשאלהלומרשרצווכפי
II ,נתעב'שלאעדאח'אשהנשאמהמאחדאחימ,שניוששאלתמ
אחיועמדבעלךשמתלהואמרובאוזמןולאחרלאכסניא,לוהלךונממ

שלאבנשואההדיןשהוארב,לדעתלומרישוכן 63 ,", , ,אותהויבמבעלה

ילדה.

שבכלומטעמכפשוטה,עקיבאר'שלהלכתומתפרשתזו,שיטהלפי
בליזולשיטהרבדברימתבארימוכןאיסורן,אחרהיתרלהןישאלה

בלישעליה,רבדבריעמהברייתאכאןהובאהשבתחלהומסתברדוחק.
ייאחותלעניןהוסמכההברייתאכר"ע".דלאמתניתין"לימאהקושיא
שמשנתנובפשטות,משמעזו,סמיכהפיעלובאמתשבמשנה,אשתו"

לפתחלנכוןהגמראבעלראהכדרכו,עקיבא,ר'כדעתשלאהיא

מדברילדייקניתןתירוצהשאתכקושיא,הברייתאאתוהציעומתן,משא

רב.

שתירצוהתירוץעלאשירבמקשהשלפנינו,הגמראלפיב,בפיסיקה

חמותו."נמיליתניעקיבא,ר' 64ייאיעקיבא:ר'שמשנתנולומרעתה,זה

אשישרבוראשונהבראשהזה,הדבורעלתמיהותכמהישנןאולמ,

לויכוחלהכנסכומבליעליהמומקשההסתמאדבריעלמסתמךלכאורה

יתרכלל).רגילאינוזההדעותלכל,הרישריאפזהדבראמהחוקרימ

להביןישחמותו"נמי"ליתניהסגנוןשלפימיושב,אינוהלשוןגמכן,על
המלהאיןאולמבמשנה,להשנותצריכהייחמותו"שמלתשמקשה

 :לשנותשהכוונהניסחורש"ימשנתינו.שלהסגנוןלמבנהמתאימה
נמי"ליתני :להקשותלוהיהזהולפי ,"המאונשאאשתךמתהלוייאמרו

כללפרטהמשנהחייבתולמהזו,בקושיאישטעממהובאמת, 65אמה."

 66אמה,בנשאהדיןהואשלר"עמעצמנונביןלאכלומהקרובות,

 :וז"לאחרת,בשיטהלגמרישהואפירושהביאהמאיריוהנה,

ואחותאחאשתמוסיףעקיבאר'בבריתאליתניבה,שפירשמיויש

הואילגט,צריכהתהאנשאהשאמאשתו,מיתתלאחרוחמותואשה

איר'דקאמרהאידמאיכן,לפרשאיפשרואיבשריפה.אינהולדעתו

עקיבא,ולר'לפרששישואע"פעקיבא,ר'להתניבהדיאהאעקיבא,

 .)ע"ראיד"התוס'ועי' ;עיי"ש , 343כעמ' ...הועלנולאעדין

תמח.סי'התשובות,הגאונים,אוצר . 63

 . , ,הע'ראהשינויים,הרבהבנוסחים . 64

איןוכימשנה,לשוןזואיןאולם, ,) 343(עמ'חמותו"אתונשא ...נמי"ליתניבמאירי: . 65
אחרת?מאשהחמותלושישבאדםאףעסוקיםאנו

משמע.וכן , 2הע'עי'אשתו,אחותםומקבחמותוליתנימקשהבפירש"יולכאורה . 66
ר"ע.איד"המתוס'
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כדיבהשאיןוודאי ,"ע"רייאיהלשוןמןהמאיריר"משלקושיתו

אלהמליםגרסולאזושלשיטהשברורהנותנת,היאובאמתפירכה,
(ואףאשירבקושיתלפרשכןשהוסיףהגמראבעלדבריוהםבגמרא,

 .) 64הע'ראהיציבה,האלההתיבותגירסתאיןבנוסחים,

לאכהנא,ורבאשירבשביןהדיוןמוסבשפירש",מייייששיטתלפי
בשםגידלרבמימרתכמועריות",ייכלשלהברייתאעלאלאמשנתנו,על
האמוראיםדבריאתההובאולכאןזוברייתאכשהובאהאומר,הוהרב.

כלמסולקותזו,שיטהולפי 6רגילה).ךתופעה(והיאעליהשנאמרו

הלשוןהתלמוד.סתםדבריעלמוסבאשירבאיןשאמרנו.התמיהות
ייחמותוליתנילפרשצורךאין(ובאמתממשחמותו"נמי"ליתני :מיושב
בגללבגט,חייבתמחייםוגםסתם, 68ייחמותו"אלאאשתו",מיתתלאחר

ר"עשלבהלכתושבקושיא,ישגדולטעםוכן, 69מיתה).שלאחרההיתר

סתםבעליאיסורן.סךאחרהיתרשישהעריותכללכלולראויודאי

כמשולביםהאמור.איםומימרותהברייתאאתפירשוכדרכם,התלמוד,

בכדיהרי"ףשמביאבשיטהלנו,שרדושכאןאלאומתן,משאבתוך

עצמאיותשהןפירושדרכיבמאירי,המובאתובשיטהסוגייתנו,לפרש

דברים.שללפשוטםוחודרותהסתמא,מדרךואחרות

לשוןכלשעליה.האמוראיםומאמריארוכהברייתאבאהגבפיסקה

למשנתינובהקשראלהמאמרים"סודרושלאמורההאמוראיםשלהדיון

עםביחדלכאןוהובאועצמהבפניהברייתאעלאלאביבמות,כאן

 ,)א"עיא ,ה"ו(פ"יהירושלמיבסוגיתגםלומרנראההיהוכןך lהברייתא.

כאן.גלפיסקהפרטיה",בכלכמעטהמקבילה,

שם.יוחנןר'דברילגביבירושלמיכןלומראפשראילכאורה,אולם,

ר'בשםתשובותשתיהובאוקל",איסוריימאילשאלהבקשרבבבלי,

איסורדין:ייוהייבירושלמיהלשוןואילו .) 4 (אישואשת ) 3. (:סוטהיוחנן

אלאאינוך 2נוקל,ןההןדפירקא.ה) .wר~ =(ראשהיוחנןרביאמרקל

 :העדהקרבןבעלופירשהיתר".דרךלושנשאתהיאשנייאחומר,
היםלמדינתבעלהשהלךאשהפרקיןדרישמתני'דפירקא,ייראשה

 . 34הע'החמישיתהסוגיאלעילעי' . 6ד

אחיו.ואשתאשתו:אחותוכרי"ףארץדרךמס'כירושלמי,לסגנוןממשומתאים . 68
הע'לעילראהגט,להנותןאיסורה,כשעתעליההכאשכלאיש,לאשתבדומה . 69
 . 6ס

עיי"שלי'"קשהלא"אברייתאאיךלפרשלנרערוךבספרטורחלגירסתנואףס.ד
נמיליתניר"עאילעילפריךיימאימקשהבגמראבד"השםוכןר"ע.איבד"הבאריכות
 . 5דהע'ועי'עיי"ש.וכו,'אשתו"אתפוסלדחמותוס"ליהודהכרביר"עדלמאחמותו

 . 34הע'החמישית,הסוגיאראהכאמור,רגילה,תופעהזוהיוד.

 • 9הערהכ,סוגיאועי'קל.הואוההן =קלנווההן =נוקליההןד. 2

.:;,. 
;.~ 

 ~ג:··
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בעלוהקשהומזה".מזהתצאבעלהבאואח"כוניסתבעלךמתוא"לובאו
פירשעצמויוחנןשר'משמעזהלפיוכו.'קל,הואזה:וכיהירושלמיסתמ

אלאך 3 !יבמותבמסג,תבפרקנו,כאןמסודרתכברכשהיאזוברייתא

סתרימבלשוןיוחנן,להשתמשלר'לולמהתמוה.זהדברבחינותשמכמה

האמוראימ.שארשאמרוכמוהאיסורשמאתיאמרפרק"?שלייראשו

שאיןברורהריבברייתא,התנאדברילהסבירזולשוןשנקטומוזר

האיסורזהיהיהאיךוהעיקר,ביבמות.פרקנועלמוסבימעצממהתנאימ

תורהאנוובדיןהיא,הכתובמדרשברייתאאותההריהברייתא,שלהקל

מדרבן,ואיסורקנסשהואשבמשנה,ומזהמזהתצאעניןומהעסוקימ,

נאסרלאומדאורייתאבירושלמי),ה"א(ראההאמוראימשיטתלפי

ך 4לבעל·ה.וחוזרתהאוסר

(מהדורתנשאפ'בספריבמקומהשנוייהזוברייתאוהנה,

כשבאאמבדיןשהיהאחותה,אתולא:ייאותה, ) 11עמיהורוביץ-רבין,

איסורמהוהלומד,שואלוממילאסתומימ,הדברימוכוי. " ...הקלאיסור

מענינונלמדהמדרשלשוןכלומר,פרק",שלייראשויוחנן,רביואמרקל?

ובראשסוטה,עניןתחילתהואבתורההרשפאותהבראשוממקומו.

תשטהכיאישאיש ...:יידברשנויז):פיסקה(לפנינובמדרשהפיסקה

ובעלהאשהאישיקחכיאומרשהואלפיזו,פרשהנאמרהלמהאשתו,

אבלבגטממנושיוצאהבהוהתרועדימלושישבזמןאלאשמענולאוגו'

איש ...דברת"ללה,יעשהמהשמענולאנבעלהלאספקנבעלהספק

לכךהמרימ,המימשותהשתהאזוקקההכתוב,הריאשתותשטהכיאיש

אישאשתשלבאיסורדוברהפרקבראשהרי .) 10(עמ'ה"רשפהנאמרה

ספק,והשניודאי,אישאשתאיסורהאחדפנימ,בשניהאוסר,כשנאסר

ר'ואומרך 5המימ.בבדיקתשתעמודעדלבעלהואסורהסוטה,כלומר,

ייאשתפירושושלהלן,קל"ש"איסורתביןהפרק,ראשפישעליוחנן,

אומרחנין:ייאבא.שמההמשךלפיגמלספריהנכוןהפירושוהואאיש."

וסראהיןאשבמקומאמומהבדין,שהיה ...אותהאליעזרר'משומ

הןוהןמדובר.אישאשתבאיסורהריימיו",כלאוסר][צ"לאיסר

ראשה =ך 6אישואשת:סוטהיוחנןרביבשמבבבליהבאותהדעותשתי
לבבלימקבילותבירושלמיהדעותשאר . 99כעמ'מלנו"ה,אפשטיין,רי"ןוהשוהכ.ד

רבכמומתניתא"היאמשנישאתגרושתואתבמחזיראמררבההושעיהיירבי :ממש

כרישמתניתא",היאיבמיןשנילפנישנפלהביבמהאומרליעזר;יירבי )ו(בבליחטדא
השניה,הטוגיאעי'התנא,אליעזרבר'והחליפוהור,מלעזראר' :וצ"ל .) 2 (בבלילקיש
 • 6הע'

 .תירוצוועיידפירקא,ראשהד"הקרבן,בשיריהקשהוכן.ד 4
לה.ופיטקאלגפיטקאטפרשהרבהבמדברוראה.ד 5

- 5ו 5עמ'לתלמודיס,מבואואלבק,קה,-קדעמיומטורות,מקורותiבלבני,ועיין . 76

 • 5ו 6
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ביבמות,פרקנובלימודולאהברייתאעליוחנןר'דבריונאמרודפרקא.
כאן,מסודרימהדברימאתמצאכברבירושלמיהתלמודסתמשבעלאלא

במשנה.דדפרקנןראשלגביןפירשמ

לעניןהראשונהקבוצות.בשתיבאימהברייתאעלהאמוראיםדברי
הראשונה,שבקבוצהלקישרישדבריקל".ייאיסורלעניןוהשניהחמותן,

אמריהודהרבשלפסקויוחנן".רביבשמייחברייאבשמבירושלמיבאימ

בשמאימיברדשמואלאבויייאימישלכהלכתובירושלמינמצאשמואל

באהבבבליד 8מנא.ר'ובשמבאחרונה,ה"עובדא"באשמגמיהודה".רב

יהודהלרןהפירוששולבובירושלמיכאחת,הברייתאבסוףהקבוצהכל

בסוף.והשארהברייתא,בתוךכמקומו

:רבידעותשלשבירושלמיישקל)(איסורהשניהלקבוצהבהקבלה

גרושתו,מחזיר-רבההושעיארבי ,)ל"נכ(דפרקאראשה-יוחנן

מובאתהרביעיתוהדעהדעות,ארבעישבבבלי 79יבמה.-ליעזר"ו"רבי

זובקבוצהישמשונימדברימוכמה * 79יוחנן).ור'(רבאאמוראימשניבשמ

חסדא;ורבר"ליוחנןר'הואהכרונולוגי:ייהסדרכתבהלבניר"דבבבלי.

באותובן 80 ." •••הקושיותתוקףלפיהמימרותאתסידרשהמסדרכנראה

בפניזהדבראיש.ואשת:סוטהיוחנןרביבשמדעותשתיזובקבוצה

יוr:דנן".דר'ואליבאאמוראיייתרישמהלבנישכתובוכמוקשה,אינועצמו

 !זהבדברןתירוץקושיאשומבמפורשבגמראשאיןהתימהמןישאבל

שרגילרארנוהריכרונולוגי,דוקאהסדרשיהאבזהלצפותאיןברמ,

 .) 67והע'העשיריתהסוגיא(לעילבבלחכמיאחריא"יחכמישיבואוהוא

רבאההמשך:לאאבליוחנן,רביר"ל,חסדא,רביהסדרמרבןזהלפי

מימרותשתישישנןהעובדהבגללוגםמכאן,שוב.יוחנןורבי:רבה)(כי"ו

ור'ר"לחסדארבמימרותרקסודרושלכתחלהלשער,ניתןיוחנןר'מאת

בלי 81בסוףצירפההגמרא,בעללידינוספתשמועהבהגיעואח"כ,יוחנן,

במשנה.פרקנוהכוונהששםפרק",שלראשו:ייזהובירושלמילהלןלסגנוןובהתאם . 77
גםישבהפלוגרפיה."לא"הושמטהולפנינו ," ...דהוא"לאק"עכגרסתנראה . 78

שנויהבבבליבברייתאיוסיר'שדעתכגוןוהירושלמי,הבבליביןאחריםשינויים
שמעון.ר'בשםבררושלמר

 . 7.3הע'ראה . 79

עי'יוחנן,ר'כדברירבאשאומרמקורותבכמהוכו'רבין"אתאכרייוכןהסגנוןורגיל .' 79
בבליות,סוגיותזוסמן, iואי' 30.עמ'תשלייב),אביב(תלבבבלישראלארץתורתדור,צ'

עליהם.ומוסיףדור,לדבררשמציין , 84הע' 195עמ'
עיי"ש.הראשונים,דעתוהביא , 2הע'קדעמ'ומסורות,מקורות . 80

לרדשהגיעההיתהחיצונה:יישמאאחתלברייתאבנוגעהמאורבעלכתבזהכעין . 81
דעתי,ואניד"הפסחים,ערביפרק ,'''מגבוקבועההתלמודסתימתמאחריסבוראירבנן
 • 574- 57.3לתלמודרם,מבואועי'
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 S2יוחנן.ר'לגבישנוצרהבסתירהולתתלשאתובליכסדרה,לשלשלה

שישוכפידעות,שלששבבבליזוקבוצהכללהמראשדברינו,לפי

בירושלמי.

ייארתה."הברייתא

עלבבאוב"הב"שנחלקולאיוסיייא"ר :נאמרזוברייתאשלבסיפא
שב"שחמותועלבבאנחלקו,מהעלאשתו,אתפסלשלאאשתואחות

הנשיםבכלמותרהואשבתחלה,לפיפסללאאומריםוב"הפסלאומרים

והיאאסרההואקדשהשבעולם,האנשיםבכלמותרתוהיאשבעולם

בכלאסרהשהואשאסרתהו,מאיסורשאסרהאיסורמרובהאוסרתו,

ומההואדיןוהלאבקרובותיה,אלאאסרתהולאוהיאשבעולםאנשי'

במותרנאסרתאינהלהבאסורשגגהשבעולםאנשיםבכלשאסרההוא

שלאדיןאינולובאסורשגגבקרובותיהאלאאסרתהושלאהיאלה,

שכיבתהאותהאותהת"למניןלמזידלשוגג,הדין,וזהלובמותרנאסר

אוסרתה."התוחאשכיבתואיןאוסרתה

יוסי:יירבישבתחלה""לפיהמתחילהארוךהטעםעלרש"יופירש

כמהלהקשותישזהפירושעלאשה".אחותעלנחלקודלאטעמאמפרש
שלפניו,בחמותו,ב"הדעתעלמוסבהטעםאיןפירש"ילפי )א( :דברים

להביאשייךאין )ב(פניו.שלפניאשתובאחותוב"הב"שדעתעלאלא

עלנאמרתזושראייהשכןומכל )ג( S3בו,מודיםששניהםדברעלראייה

יביאוואיךחמותו,בעניןב"שדעתאתממשסותרתוהיאקרובותיה,

פירושלפרשרש"יאתהכריחמהוברורעצמם?דבריהסותרתראייה

ייטוטה"יוחנןר'מימרתעלהריוןהמטיימותבמליםישזולהשערהשהואכלטמך . 82
בנוטחים;קבועההגירטהאיןאיש".אשתדהיינוהואחמורייאיטורשכתוב: ,) 3. (

:דהיינוכבד"פבכי"מ ;אישאשתהיינו:ועודוכי"אכימ"בבכי"ו ;אישאשת:היינובכי"ל
איש,אשתהיינוהנ"ל:הקצרוכלשוןגליון,הערתזההיהמעיקרוושמאאיש.אשת

מההואקלשאיטורההטברלפיכלומר,איש",אשתהיינוייועודפנים:לשניונתפרש
(ועי'נפרדכדברלהלןהמובאאיש""אשתלטעםייטוטה"ביןהפרשאיןלבועל,שנבעלה

רש"יהחמור.אישאשתהאיטורהואכיקלאינוזהשאיטוראיש",אשת;יידהיינו ) 35.הע'
עלהגליוןבעלומעיר , 3.ל~ 4צורףכברהראשונה,הדרךלפיאולם,השנייה.כדרךתפט
עי'הראשונים,הקשושבכאןושירפהנותובלשהתאמהחוטרעל(וכןההתאמהחוטר
הפוכההדבורשכוונתיששכאלה,ייתפר"ובדבוריאלא).ד"הוריטב"אאלאד"התוט'

קושיאשבנדפטעור,ןד"ה , 422עמ'תשלייא,מ, Yבתרבישכתבתימה(עי'נוטחיםבמקצת
בניחותא).ובכי"מ

ר"דלו(צייןדינא"הךלהואיתב"שאף:ייהאכאןלירושלמיקרבןבשיריהקשהוכן . 8.3
 .)ר 3.הע'קועמ'ומטורות,מקורותהלבני,
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התואחשכיבת:ייאיןנאמרמזידבעניןהראייהבהמשךשכן-זהדחוק

 84גרידא.אחותבעניןהיאהראיההריאוטרתה",

בית(ייוהיוממשהללביתבפיזוראיהמובאתכאןבירושלמיברם,

חרתאשכיבת:ייאיןובטיוסחמותו,עלב"שלדבריבנגודדנין")הלל

מקבילות.בכמהישוכזהנאמרת.הקרובותבלעלואחרתאוטרת'",

עליואטורה:ייאשתודומהבטגנוןלראייה,כהמשךזוטא,בטפרילמשל,
בקשרזוראייהשנאמרהשםומפורשאותה",אוטרותקרובותיהאין

 8Sואחותה".לייאמה

ייאחותה"ביןגדולדמיוןישהיד,בכתביהמשמשיםבכתביםוהנה,

אחדטימן,ובאילוביניהןלהבחיןשקשהוישלייאחרת",:ייאחות''')(או

יימצאאםאפילוולכן,מכוון.למהלהחליטהקוראועלהתיבותלשתי

זההטכםלראותאיןבזה,אחדלדברהידוכתביהדפוטיםכלשיטבימו
שתישלמציאותןאפשרותלהניחישאלאהבבלי,מטורתכקביעת

הטוגיא,ובדבריבמשנהייאחותה"התיבהשנמצאתכאן,ובפרטהצורות.

היתהאםאפי'הטוגיאבטוףמעמדייאחרת"גירטתתחזיקרבבקושירק

בקשייםהברוךרש"י,כפירושלפרששלאעדיףומכאןבטפרים.כתובה

שפירואתיאחרת",יישכיבתבתובהיהבבבלישגםלהניחוישבנ"ל,רבים

שמאי.ביתנגדהללביתכראיית

בטוףשבןבבי"ו,ייאחרת"הגירטהלמזלנושרדהשלנובנידון

יןאכאמור,אולם, 86אוטרתה".אחרתשכיב':ייואיןכתובשםהברייתא

והפיכתמתבקשת,זוגירסהבלעדיוגםשהרימבתב-היד,הראיהעיקר

הרא"שבתוטפותוכבר 8הקודם.ךמןכאשגרהמובנתל"אחותה"ייאחרת"

שכיבתואיןאוטרתהשכיבתהאותהת"ל ... " :הזהבכיווןלתרץרצה

רת"קלישנ'אחותהדנקטוהאיאוטרתה,ידהעלשנאטרואותןכל
 88 "נקט.

אתולאאותהררשתעלירעולאכנראה,:ייבבבלי,רש"יפירושפיעלמסיק,הלבני . 84
לתלמורים,מבואאלבק,ועי'להלן).ועי'עיי"שקה,עמ'(שםהערוה)"את(ולאחמותה

 . 127- 125עמ'

אוסרתה" ] 1 [וחמותהאחותהשכיבתייואין :רבהבמרברבמררשוכן . 2.3.3עמ' . 85

אותהחמותואתולא:אותהאליעזרר'משוםחניןאבאברבריובספרי,לה).ט,(פרשה
(הוצ'אותה"פוטלתאחרתשכיבהואיןפוטלת:יישכבתהבתנחומאהערוה".אתולא

ייאחותה",הנוטחגםבמקורותישכמובן,קו.עמ'ומסורות,מקורותעי' ,) 30.עמ'בובר,

מתאימים.במקומות

שם.הלבניוראהבע"ב,חנןאבאברברישםוכ"ה . 86
מ"שראההאותיות,רמיוןמתוךמעולותגירטותשנוצרותאפשרההפוךבכיוןוכן, . 87

 . 50-49עמ'רבתי),הלכות(טפרכי"סלרי"ףבמבוא

עיי"ש.וב"ה,ר"ה . 88
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ע"א)צר-ע"ב(צהירסיר' :עשרההשלשהסרגיא

 2ארישאאמיאייר!א.

אסיפאאמרנפחאר'יצחקב.

יוסיבר'הלכהשמואלאמ' 3יהויהא'רבג.

באשתהיאהריאמררביבמהוהאתמררביוסף,להמתקיף-

כגון 4רבאמרהונארבואמראישבאשתאינהאמרושמואלאיש,

ועמדאחיושמתושמעהיסלמדינת 5והלךהאשהאתאחיושקדש

 6אשתוא.תונשא

י ...אבייאייל

וישרהקצרהלמעלה)ששירטטנוה(כפיביסודהזושסוגיאככל

הפירושלשונותומסובכיםארוכיםכןבירושלמי),המקבילה(וכמוה

וצריכההרבהמבולבלתמשנתנועלהבאהזוש"סוגיאערבה,שנוספו

ועור),מאירי,ריטבייא,רשייי,(עי'כללקבועותאינןגירסותיה 8ביאור".

 9השיטותיי.בבאורהראשוניםייוהאריכו

בד"ווכבראמי),א"רד"הריטב"א(ראהאמיא"ר:אלאבד"פוכי"ל.כי"ובכי"מ,כ"ה . 1
אלא.תיבתהשמיטו

ארישהיוסיר'אמ' :בהשמטהבכימ"בוכו'.א"רקאי.ארישאיוסיר' :בכי"לארישא. . 2

קאי.

בד"ו.השלימוהווכברלי'בד"פוכי"א.כי"לכי"מ,כי"ו,בכיגנ"מ,כ"היהודה.רבא' . 3
סימניםוכןרב",ייאמרלי'בכי"מוד"ו.ד"פ,כי"ל,כימ"בכי"אכיגנ"מבכי"ו,כ"ה . 4

מפרשרבכאילושנראהכנראה,ומחקו,בד"ח.ולי'מהרש"ל,מחקווכןבכי"ו,למחיקה
בדיוננו.להלןוראהרב,בשםהובאע"בצדלעילגםאולםעצמו.דברי

וכי"ל.כיגנ"מ,כימ"ב,כי"מ,בכי"א,וליתא:לו,נוסףוד"פבכי"ו . 5
יייבם"תיבתדרב). :(בד"וליבם"ואסורהאישכאשתהיאהריאמר:יירבבד"פלהלן . 6

בחידושיוראהמפשוטה,שהוציאהבפירש"יוראהבבעל),(מדוברמתאימהאינה
ליתאובאמתהספרים,וכלז"לגדש"יד"ההריטב"אובחידושיליבם,ואסורד"ההרשב"א

ליבם",ושריאאישכאשתהיאהריאמ':יירב(בכי"ל:ליהרי"דובתוס':לו,ובכי"מ ;בכי"ו
ושריאאישכאשתאינהאמ'ושמואלואסורהאישכאשת ... " :שנקראכדיבגליוןותוקן

מת",ואחיובאייואח"כהשורותביןהוסיףאשתו",אתייונשאהתיבותלאחרושם,ליבם".
הספריםשגירסתנראההיהרבותינודבריולולאליבם").יישריאלתרץכןהוסיףואולי
רי"ד.תוס'כגירסתליה,(ואסידא)וצ"ל: ,"'יל"הקיצורבפתרוןטעות

גטובעיאבקידושין,ליההוהתנאהדאמ'ואסי'אישכאשתהיאהריאמ':יירבבכי"ו
 =גט"בעיאולאבקידושיןליההוהתנאהאמרי'דלאושרייהאישכאשתאינהאמ'ושמו'

רש"י.כשיטתהסברים

גופו.אבייע"ינאמרמהוצ"עלשונות,ארבעהבגמ' . 7
קשות.הןשגםאףפרקנו,סוגיותבשארכןהמאיריכתבולא , 341עמ'המאירי,דברי . 8

'צריכיןיוסיר'(ייודבריכתיר"ביאןאלייחתאג'יוסיר':ייוכלאםבפיה"מרמב;'םהשוה
דבריו"בפירושב,כמרא:ייוטרחוהמאיריכתבוכןמא,עמ'קאפח,מהדורתרחב"),ביאור

 .) 339(עמ'

עיי"ש. , 115עמ'ח"ו,כפשוטה,תוספתאליברמן,הגר"שדברי . 9
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 [144]פרידמן

 :ארוךהסברצורףאליהיוטי",ר'קאמריימאיבשאלהפותחתהסוגיא
ע"יפוסלשאיןייכללפדשנפחאיצחקורביאמירביובאיס . 10 •••אילימא

כןאחריס.ע"ייפסולשלאלהמשכחתהיכייוסי,ר'שבדבריאחריס"
בהסברכניסוחושלאהאמוראיס,מלשוןמסתברוכןהירושלמי,מןנראה

שלומקומו"מעשהו"שהדיעבידתיה".מאיפוסלשאינוייכלהשאלה
אינואזיאחריס,ידיפוסלעלאינושאסיוסיר'מודהשבוברור,זהדבור

ובאמתתינח).ד"ההרא/שותוט'ל, I1וקאד"הי I1רש(ראהעצמוע"יפוטל
 :בפשטותכותבאלאלשאלה,הארוךההסבראתמזכיראינוהרי"ף

 11יוסי".ר'קאמ'מאילן"איבעיא

ברישאכלומר,דמתניתין,רישאעלמוסביוסישר'מסביראמיר'
דברינתפרשובירושלמיידיאחריס.עלפוסלאינובמהמפורשדמתניתיך

שאינוכל-שויסשהדבדיסומשמע 12פרק",שלראשו:ייזהויוסירי
:ייהאיכאןבבבליי I1דשופירש 13הפרק·שלכבראשוזהואחריס,ע"יפוסל
לעילדאייריאחדים,ע"יפוטלבאינודאיידיקאי,ארישאפוסלשאינוכל

ייוהיאהיותכלומר,לבעלה".מותרתוהיאתצאעדיםפיעלבנשאת
לומרבהכרחזה,לפיאחריס.ע"יפוסל,אינוהרילבעלה",תרתומ

לו"לחזורמותרתבדשותשלא"נשאת :לעילאילמשנהשהכוונה
מכווניסיוסירישבדבריפוסל"שאינוו"כלשפוסל"ייכל(כלומר,
שלאנשאת ...ומזהמזהתצא ...וניסתבעליךמתלהייאמרולהבחנה

כ"הכהגהתוולכאורה ,ג"ה:רש"יוכתבוכו',שאיןכל :כתוב"אילימא"בדבור . 10
לגירסהרש"יתנגדמדבריוולפיהספרים,גירסתד"הבריטב"אעי'אבלבגירסתנו.
מלישנאכלוםבידןנקטי'"לארש"יולשיטתהריטב"א),שלנסחאות"(=יייששבדפוסים
זוגרסאעלז"ללרש"ידקשי'ייומשמ'הנ"ל,בגירסהלרש"יקשהמהוהסבירדמתני'".
הפוסלבכלרישאנמילןתקשידהאאחרי',ע"יפוסלשאינוכלסיפאלןדקשי'דמשמ'

לשוןעלמקשהבכי"לובאמתלרישא,תירוץהואבגמ'שהתירוץודיקאאחרי''.'ע"י
פוסלאינועצמוע"יפוסלשאינוכלעצמו,ע"יפוסלאחרי'ע"ישפוסלכל:ייהאיהרישא

ד"היישהראתוס'ור'בכימ"ב).וכזהכבנדפסוכי"וכי"א(בכי"מליה"מיבעיאחריםע"י
תינח.

שאין,.ד"הרש"ילנרערוךבספרוראהמתה.א"לומ"שד"הטוסי'אה"עבב"י,וכזה . 11
ראהההסבר,לשוןשמשמיטבמהלהלכהמינהנפקאאלאבלבד,קיצורהרי"ףדבריואין
 . 26הע'להלן

במקבילהאבלאמרין." ]!תרויהון[זעיראורביהמנונאורבבא:יירבישם.כתובה"ו . 12

למחיקה),הו'עלונקודותהמנונא",ייורבליידן(בכ"ייירבהמנונא"לפניו'ליתאבבהל,
לואיןפרק"שלראשו ...אמר"מההלשוןבה"ווכו.'המנונארבאמר,באר'כלומר,
מהבתוךהואאלאבפנים,איננוליידן(ובכ"ימה"בבטעו'תשהועברונראהשייכות,
רבינוביץ,(השוהמיותרתפרק" ...באיירביהפתיחהבה"בוכןעיי"ש).בגליון,שהושלם

 .) 35.3.עמ'יייאתורתשערי

 . 99.3עמ'המשנה,לנוסחמבואראהו. 3
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הכוונהבירושלמיוכן 15פרק,שלראשוממשוזהן 14מותרת",ברשות

הובאהלאעצמהבגמראאמיר'לדעתשבהטבראלא 16 .)'אלמשנה

פיעלהקרבן,מןופטורהתצאב"דע"פבי:יינישאתמשנהאלאאימשנה

ולאהקרבן".מןשפטרהב"דשלכחויפהבקרבן,וחייבתתצא 1עדימי

ואולי 18כאן.להולמהקשהזומשנהובאמתלבעלה,שמותרתבההוזכר

במקוממ"בוהשלימובקיצור,בהטבראשרהמשנהלשוןהיהמתחלה
 .'אלמשנהשהכוונהלפרשישאמיריבמימרתמקומ,מכל 19מ"א.

 :הואבגמראולשונהנפחא,יצחקרימשמהובאהבבבליהשניההדעה

הלכוביןהובחןבאחד-לשונותשנינמצאוזהעל 20אטיפא.לעולמ

.כטברהתנאי,מטעמבגמיונתפרשוגיטו,אשתוהלכולביןוגיטוארוטתו

גרטאחרינא"לישנא :נוטףלשוןמביארש"יעשרה.השתימשבטוגיא

יכולאדמואיןגיטו,ארוטתדנטיבוהא ,גיטואשתדנטיבהאלה,

ולאבדפוטימ,רקושרדכלל,הידבכתבינמצאז,הלשוןאיןלהעמידה".

ששונהלומרמחייבזהלשוןשלפשוטו 21אלה.רש"ידברילמרותנמחק,

לשני,מנישואיהנפגמתאירוטיןזיקתואיןנישואין,מזיקתאירוטיןזיקת

ניטוחהואהזהשהלשוןויתכן 22גיטו.עלאטרהלאגיטוובארוטת

שנישגמאפשרהטגנוןמבחינתאולמ,נפחא.יצחקרישלמימרתו

מתאימימאינמהלשונותשניועוד,ופירוש.הרחבההמהלשונות

אמי,א"רד"הריטב"אראה , 14

ראששמובנוע"א)כבטה"ה,פ"דערובין(ירושלמידפירקא"רישיהייעלוהשוהו, 5
ייעלהירושלמיאומרבבליהרגיל"ארישא"במקוםשם,מבלנה"מור'ממש,הפרק

ראשה."

חו"י.ובהגהותולעיל,ד"הוי, 5עמ'ח"ו,כפשוטה,תוטפתאראהו, 6
שהטיפא(אלאבכי"לוכ"הב"ד,פיעלשלאוכי"א:כימ"ב,בכי"מ,וכו.'עלו, 7

תוטפתאראההניטוח,עלהדומות),ע"ישהושמטומשמעבגליון,הושלם "",יישלא
ו, 08עמ'ח"וכפשוטה

ועי'מותרת"עדיםע"פדקתנידמתני'רישאלאתוייייוה"ל :רא"שבתוט'הקשהוכןו, 8
ואמר,ד"הרמב"ןחי'

בהתהוותוהבבליהתלמודווייט,עי'החלפות,לידיהמביאיםקיצוריםעלו, 9
אשי,רבד"התוט'ע"בלאבכתו'ועי' ,' 07-ו 02עמ'תרנ"ט,ורשה,ח"בהטפרותית,

בבליותטוגיותזוטמן,אצל;צוייןדד 6- 775עמ'המשנה,לנוטח;מבוא 5והע'שםשציין
עיי"ש, , 22הע' 8ועמ'וטהרות,לזרעים

טידראואזילכדנקט"אטיפא,הרגיל:כמובנושלאזהמונחפירשרש"י , 20
שישואמר,טד"הרמב"ןוכתבשבמשנה!בבאשוםעלמוטבאינוכלומר,דמתניתין",

להלן,וראהעיי"ש,אחרת,לפרש
ב"ח,רעי'הקיפוהו,רקבד"חאולםנמחק",זהייכלשלמה:בחכמת , 2ו

לאישובעלה,"והיתהאשהאישיקחייכיכן:הנתובלשוןלדייקואפשר , 22
 :הרא"שובתוט' ,)ד-אכד,(דבריםלקחתה",לשוב , ,הראשוןבעלהיוכל,לא , ,אחר
והשוה ,"וטאגיריאשיטוגתרוטאד,כיון.כלומר , ,הטפריםגירטתמיישביןייויש
לפישם,שגםבה",ישנישואיןבה,איןקידושיןיייבמהע"ב)(צבהעשיריתהטוגיאלעיל

נישואין,מזיקתאירוטיןזיקתשונהפשוטו,
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. ' 

אחרת,שיטהעלמעידהזושפתיחהלומרקרוב"!מכאןייאסיפאלפתיחה

ונתקדשה,בעליךמתלהייאמרו :'גמשנהעלמוסביוסישר'והיינו
קידושיןבין,הבחנהכאןאף ,כלומרלו",לחזורמותרתבעלה,באואח"כ

האאחרים)ע"י(פוסלגיסואשתדנסיבהא :זובדרר,אלאלנישואין

שהביאלמשנהסיפאממשוהיאאחרים),ע"יפוסל(אינוגיסואשתדקדש

 .) 20הע'(עי'לעילאמיר'

ייארישא".אמיר'לשיטתמדויקתהקבלהבירושלמיישלעיל,כאמור

הילא:יירביוישרהפשוטהשיטהשםבאהנפחא,יצחקר'מימרתבמקום
ידיעלפוסלוהואהואילנשואה,אשתואחותלקיש,בןשמעוןרביבשם

ידיעלפוסלואינוהואילפנויהאשתו,ואחותעצמוידיעלפוסלאחרים,

פוסלאינוכלומר, 23 .)ב"עיאה"ו,(פ"יעצמו"ידיעלפוסלאינואחרים

שמשנתנוידם,עללפסוליכולשהיהאחריםשםאיןכיאחרים,ע"י

לשיטתאולם, 24למשנתנו.והמרווחהפשוטהפירושוהואבפנויה,עוסקת

הגורסיםהראשוניםולכןלהלן),(ראהבפנויהבמשנהמדובראיןהבבלי

זאת,בכלכן,המשנהאתלפרשיכלוולאבבבליכגירסתנו

הרמב"ן:וז"לפשוטה,הואשכןהעירובקושיותיהם

כלדילמאק"ל,עבידתי'.מאיפוסלשאינוכלשפוסל,כלהתינח

אינופנויה,שאחןתהאחרים,דליכאקאמר,לבדהאשתושהלכה

ואינודאיתנהומשמעאחריםע"יפוסלשאינווי"ל !עצמוידיעלפוסל
 2בהם,כפוסל

שפוסלייכלהואיוסיר'שלוחידושודינןעצםלכאורהשהואהדבר

בבבלידבר?שלטעמומהואולםעצמן".ידיעלפןסלאחריםידיעל

 ,)ב"ע(צדעליו"אשתותיאסראגיסוגיסואשתשנאסרה:יימתוךנאמר

נשואיןהניואהנוייהואיל :היכי)כיאלאד"הע"ב(צהרש"יופירש

אתולאסורכאשתוחשובהלהיותנמיאהנןבעלה,עללפוסלה
הדברהירושלמילפיאולם,מדרבנן".אשהאחותמשוםעליואחותה
אשתואחותעלומןסבממשיך,לעילהמובאשבירושלמייותר,פשוט

לקישבןשמעוןר'בשםהילאר'יידמראחרים:ע"ישפוסלהנשואה,
נעשיתאשתושהריעצמו,ע"יפןסלנמצאוממילאגט",ימינוהצריכה

תןספתאראהפירוש,לעניןבמקוממ.שלאהמשנהפיטקותהוכנטווד"וליידןבכ"י . 23
שמ.ובהערות 1ן 5עמ'ח"ן,כפשוטה,

הפשוט."בפירושכאן:ייונקטנושמליברמןהגר"שדבריראה . 24
 " ...פנויהאשתובאחותמיבעיאלאת"קוקאמר .. ".גאון:עמרמר'לשוןור' . 25

קרי"ה),(פירארה,הזכרוןבטפרטנוגי'הכהןישמעאלר'וכןתמו).טי'התשובות,(אוה"ג,
 . 28הע'!וראהבה"מותראשתו,באהכךואחרפנויהאחותהנשא:ייואמבפשטות

, 

t 
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דיןלחדשולאמסקנה,להסיקאלאיוסיר'באלאזהולפיגרושתו,אחות
כן.מפרשהבבליאיןלמהלהלןוראה 26חדש.

מהיהירושלמימפרשיהסבירושבירושלמי,הדעותלשתי:;בקשר

איןהירושלמיבגוףאולמ,יוסי.ר'עלחולקובמהקמא,תנאשלדעתו
גופמהאמוראימלדבריהדיןוהואיוסי,ר'עלהחולקקמא"ל"תנאזכר

קמא",ייתנאעניןאתשהעלההואבבבליהתלמודסתמבעלבבבלי.

ייתנאשלבדעתועצומימקשייממעוררזהחידושאולמשיטתו.והסביר
לבעלהאסורהגיסואשתאבלמותרת,אשתודעתו,לפישאמזה.קמא"

ומזה,מזהתצאולכןוכו',הימלמדינתבעלהשהלךאשהשהיאמפני
ההמהדרכימוכלמיעקבגט(ייצריכהומזהמזהגטצריכהשגממכאן

גרושתואחותהריבאשתו,מותראיךכן,ואמ 2בפיה"מ).ךרמב"מבה",

גיסוייאשת :הראשונימחידשוזוק~שיאבעדלבלומובכדי 28 !!היא

שייךדלאבעיא,לאגטאבלדמתניתין,קנסאככולהודקנסינןאסורה

זהקושיהבליטהמאיריוכן 29זה".ונשאזהגירשיאמרושמאכאן

 :וז"לבאריכות,
גיסו,עלגיסואשתשנאסרהשאע"פלומראתהצריךכןואמ

יצאמיהאגטמקוממכלבמשנתנו,השנויימהדרכימבכלונתקלקלה

אףכןשאילוהיתר,בחזקתשנשאהמזהגטצריכהואינההכלל,מן

שמותרתיאמרוהיאךגרושתו,אחותמדיןלואסורהאשתו

הדרכיםבשארונתקלקלהלגיסושנאסרהאע"פודאיאלאלו,לחזור

בעלהשהלךבאשהאמרושלאהדיןוכןצריכה.אינהמזהמיהאגט

אלאמזהגטשצריכהבאכךואחרונשאתשמתושמעההימלמדינת

ורקת"ק,לעומתדברמחדשיוסיר'יןאשפוסל,כלשבדבוריוצאהרי"ףמדבריוכן . 26
ע"פפוסקהרי"ףשאיןנמצא . 11הע'ע"ילעילוע'עיי"ש.חולק,פוסלשאיכוכלבסיפא
 ." ...ואהכוייהואילבגמ'ההסבר

גיסואשתשתהאלדמותאיןשםהרמב"םולדעתמא.עמ'מקור,עםקאפחמהדורת . 27
לשוןובהמשך , 22הע'שםעייןאליו,שכשאתממיגטכשקבלהאלאלגיסואסורה

הרמב"ם.

דמתני'קנסותבכלהולהקכסיבןא"כאסיראגיסודאשתכיוןייותימה :הרא"שבתוס' . 28
ד"הע"בצד(ע"שליה"שריאולאגרושתואחותאשתוהויאא"כהשני,מןגטוצריכ'
ביןנפחא,יצחקדר'אליבאביןאמידר'אליבאביןזוקושיאשלכוחהויפהאשת).

בשלטיהיטבועייןגרש"י).ד"הריטב"א(ראההראשוניםלגירסתביןהספריםלגירסת
ד"הע"אפטישניםתוס'וראהמהריא"ז.שהביאבמהא,אותראם,בדפוסע"אלהגבורים
אסורהואשתו ... " :קרי"ה)(פירארה,הזכרוןבספרטנוג'יהכהןישמעאלר'וכת:דרישא.
שמפרשלאאםבגמרא,ופירושולגירסתווצ"ע . 25הע'וראהגרושתו",אחותדהויעליו
הירושלמי.ע"פ

וקאמר,ד"הותוס'השני,יוסי,רביוקא"לד"הרש"יוראהאשת,ד"הע"בצדתוס' . 29
מוסיף.ר"עד"הע"בצדורש"י
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כןלומראפשראיאשהובאחותזה,ונשאזהגירשיאמרושמאמפני
שבטעותיורעיןוהכללו,אסורהאחותהשבחייהכלגירשהאםשאף

 30נשאה.

ועור,נוח.אינוהתוספות)ובעלירש"י(ע"פהמאירישלזהתירוצו

יאמרו"יישמאשלסברהאותהתהנרחואחריםהריטב"אלשיטתהרי
הרי 31זו,לסברהשישנההשיטהלפיוגםהרביעית).הסוגיאלעיל(ראה

ערייןזאתבכלנשאה,שבטעותאומריםשהכלשאףע"אפטברףהסיקו
 32גט.שצריכהכלומרשם),ורש"י(גמ'לקולא"תלינןולארבנןייקנסוה

 :כרלהלןנראההסוגיאשלפתרונה
בנושאכללכאןמניחיוסהייר' :משנתנועלכותבליברמןהגר"ש

הןייכלל"נחשביםיוסיר'רברי 33מתה".שאשתוכששמעאשתואחות

ובהרבהוכל", ...ייכלמסגרתםבגללהןומסכם,המסיקתוכנםבגלל

ואפילו 34כלל",הייזהעצמההמשנהמקרימהבזה,כיוצאיםמקומות

ומשמע .)זטז,(כלים " ...כליוסיא"רהכללייזהכגון:התנא,לשוןלפני

ישכ,ךעלמראההתנאשסגנוןמקוםכלהכלל",ייזההקרמתבלישגם

להקריםהמשנהרגילהלפניו,פרטיםבאואםורק 35ככלל,רבריולהבין

אנואיןבמפורשהכלל"ייזהשנאמרמקריםבאותם 36הכלל".ייזה

שבאמפרשיםאנולהפ,ךאלאקמא",ייתנאעלהתנאשחולקמפרשים
הבבליויאמרככלל,הרברלנסחבאלהוסיף,בליאו,הפרט,מעיןלהוסיף

לשוןבושאיןכללעלגםלומרנוכלכךובאמת, 3הוא".ךבעלמאייסימנא

פי"גלהלןהשוהולרוגמה,לחלוק.ולאהלכהללמרשבאהכלל,,,ייזה

היאכאלוהאישמןשהיאעכבהכלאומריעקבבןאליעזר:יירבימ"ג

שסותרתוקשה ," ...עקיבאכר'דלאמתניתיןכןייואםהמאירי,מודהומידכ. 4רעמ'סכ.
גרש"יד"הוריטב"את"ק,ד"ההרשב"אבחידושיהיטבועייןע"ב.צדלעילהגמראסוגית

ז"ל.
דוקאזה"גירשיאמרויישמאסברתבעדלהכריעשרוצהא,סי'ברא"שהיטבעייןרכ.

 !שבכאןהסוגיאבגלל

Z .רש"ישפי'מהלפייפהעולהגיסולאשתגטמצריכי'דלאייוטעמא :מתרץהריטב"אכ
טעמאדאנןדאע"גוי"לגט,ונצריכנהקנסינן,ה"נ ...לעילדפרישנאלמאיאבל ...ז"ל

דטעמאואע"גזהדגרשבטעמאקצתסניפי'עבדי'מ"מעיקרקנסאמשוםדידן

היכי.כיאלאד"הלהלןבריטב"אוראהאפי'),ד"הע"ב,צד(לדף ! " ...הואקלישא
צריכהאינהזאתובכללראשוןשאסורהלומרדחוקוהירושלמיהתנאיםלשיטתבמיוחד

 • Zדהע'ור' ,)א"ה(ירו'ראשון"שלאיסורולבררייכדיאלאבאהגטאיןהרימשני,גט

רר. 5עמ'ח"ו,כפשוטה,תוספתאככ.

 • 59Zעמ'ב,המשנה,לשוןאוצרעי'כ. 4

 . 95דעמ'ג,כרךשם,כ. 5

 .כסר 9עמ'המשנה,לנוסח;מבואערסי'הזין,כללימלאכי,ידראהכ. 6

עמ'סופר-סופר,(במהדורתפהסי'חמישיחלקמקינון,לר"שכריתותבספרראהדכ.
שם.המשנהלנוסחובמבוארעח),
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שחולקלומרואיןאשתו",אינהכאילוהאישמןשאינהעכבה,וכלאשתו
שהוא,מיעל

קמא"ייתנאבהשישלהניחהמשנהבלשוןהכרחשאיןאומר,הוה

שלאהירושלמי,לשוןמפשטותשמטתברוכפייוטי,ר'חולקשעליו

יוטיר'עלמוטבותבבבליהאמוראיםמימרותאףקמא",ייתנאבוהוזכר

שחידשהואבבבלי,ההטברלשונותשהוטיףהגמראבעלרקבלבד,

זאתובכלאטורה,גיטושאשתהטוברקמא",ייתנאעליוטיר'שחולק

לפרשבאיוטישר'בפשטותלפרשנוכלהאמורע"פמותרת,אשתו

פוטלכשאינורקהואלו"לחזורש"מותרתולומרמיניה,דלעילמתניתין

בגט,אחריםע"ישפוטלבמהבנשואה,שאילו 38בפנויה,כגוןאחרים,ע"י

כאותהשטבראמוראאותנאאףהיהלאזהלפיעצמו,ע"יגםפוטל

 39מותרת,ואשתואטורהגיטואשתשתהאאיגרא,דמרפטאשיטה

לומר?קרוביית"ק"עליוטיר'שחולקלפרשהגמראבעלאתהניעמה

 !דפליגימכללהלכה,יוטי",כר'ייהלכהשמואלשלפטקולכךשגרם

אבל 40דפליגי",מכללייהלכהלהקשותרגילואילךשמאבייוראינו

שתהיהבליפלוניכתנאהלכהפוטקשאמוראמצאנודברשללאמיתו

כברובאמתשמואל,שלבפטקוכאןגםלומראפשרוכך 41בדבר,מחלוקת

ואע"גהלכתאהכימתני'עלבתלמודשאומר:יימצינואשכנזיר"בכלל

דרבותא"מילתאדהיאמשוםהכיאמרבמתני'עלהדפליגמאןךליכא

 ,) 132(טי'

בטפרישנםלעילשהוצעהזאתהטוגיאתולדותלשחזורטמוכין

אמריהודהיירייא :רקמטוגיתנומובא 42ויניציאבדפוטגדולות,הלכות

לשונותוכמהכמההובאו 43ברליןבדפוטאולםיוטי",כרביהלכהשמואל

הפשוט.עה 1:1כמשיה,נופבעוסקתאחותה"אתונשאאשתךמתהלו"אמרוהרישא . 38
במשנהזכרלאדהאייוצלייע,כתב:בתוספות)שמצאמה(ע"פהרי"ףעלחו"יבהגהות

הפירושלפיש.גםאשת,ד"הע"בצדתוס'וראהכלל".נשואהאשתואחותשהיתהזו
אלבקר"ח!וראהעסיקינןשבפנויהבמציעתאלפרשהכרחקמא",ייתנאבדבריהמקובל

 . 340עמ'למשנה,בהשלמות

באשתמודיןהכליוחנן,רביבשםחייהרבידהכא,רבנןברם ... " :בירושלמיגרסינן . 39
;סוטהע"דיה"א,(פ"י " ...בהקנהאישאשתהילכותמשו'גט,הימינוצריכהשהיאאחיו
מצריכיםחכמיםאיןהחולקים,תם,דהרבנןשלשיטתיוצא,עיי"ש).רע"ד,טזה"ב,פ"א
סתםשיטתשזוהילומראפשראיאולם,נשואות!שהןאףאשהובאחותאחיובאשתגט

משני,גטחייבתאיןאםבה",מותריהאדתמןכרבנןייאםשיטהשלאותהכאן,התלמוד
אחרים.ע"ייפסולולאלראשון,מותרת

שם). 52הע'(ע"יהשביעיתהסוגיא . 40

יעקב.בןאליעזררביד"המ"בפט"ולשבתותוי"טרע"א,קיגשבתראה . 4ן
 .ן 26עמ'ורשאדפוס ;מד-מגדף . 42

 . 40עמ'ותלמודם,סבוראירבנןלוין,רב"מועי' . 305ועמ' , 304- 303עמ' . 43
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(ייואע"גע"בצדולעילבטוגיתנוהפירושללשונותהמקבילימפירוש

 :שמאלהדיבורימוצויינו ,)" ...הימלמדינתוגיטואשתודאזיל

אףבגמרא".אמרינןייכךפירושו",הואייוזהפירושין",ייאילוייפירושא",

גליונותשלאוטףבהמלהכירניתןשמ,מאדנשתבשואלהשלשונות

שיטתוגמיוטי,ר'שיטתאלהבגליונותמתפרשותלטוגיתנו.שונימ

וכו'ייפירושא"הציוןובגלל .)ל"צכ(ההלכה"ייבעלגמשמשנקראיית"ק",

אלה.שבלשונותהטרבותלביןהטוגיאביןשעשינוההפרדהמתחזקת

בכמהלהתלבטויותהדימנשמעימגדולותשבהלכותהאלהבפירושין

 :בפירושאנאמרהנ"ל,שמואללמימרתבניגודבהן.שעטקנובעיות

לפטוקגרמהיית"ק"המצאת .) 304(עמ' !כת"ק"והילכת'יוטיכר'ייוליתא

כרבימ.הלכהורבימ,יחיד-כמותו

גט,צריכהשאחותהבשעהבאשתוההיתרבעניןהקושיאועוד,

ואע"ג " 44 :לגליוןגליוןוכתבהגליונות,אחדבעלאתכנראההטרידה

אתונשאוגיטואשתךמתהלוואמרווכו'הימלמדינתוגיטואשתודאזיל

מותריטומתגואשתובאתהואח"כגיטואשת[=דהיא]דאיאחתה

התכויןואוליגיטו",ייומתהוטיףהרי . 45 " •••הראשונהבאשתולחזור

וממילאהיאכפנויהשכעת 46השני,מןגטצריכהאינהזהשבמקרהלומר

גרושתו.אשתואינהבאשתומותר

עליוטיר'שחולקזושיטהגופה.המטבירשיטתלבדוקעתהנפנה

בדברהואשחולקבפשטות, )א( :פנימבשתילפרשהאפשרקמאתנא

תיאטרגיטועלגיטואשתשנאטרהמתוךאמרינןשלדעתודהיינואחד,

יצחקר'לשיטתביןאמיר'לשיטתביןכך,אמרינןלאולת"קעליואשתו

במחלוקתוגמהנ"ל,במחלוקתדהיינודברימ,בשנישחולקימ )ב( 4נפחא.ך

שלאנישאתבעניןוחכמימ"שמעוןייר'שלמחלוקתמכעיןאחרת,

תנאילומרהבריותתולימאמהמחלוקתאולחזור,מותרתאמברשות,

מןשומעימאנוהראשונהכדרךבמלחמות).רמב"ן(ראהבקידושיןהיה

השניה;כדרךאמיר'לדברישלפנינוההטברומןע"ב,צדבדףההטבר

עמ'המאירי(ראהאמיר'לדבריההטברבלשוןהראשונימגירטתהולכת

שם.במבואהילדסהיימרדבריראהה"ג,שלמהדורהבאותהכרגיל . 44
עיי"ש. , 305עמ' . 45

אמרו.ד"ה , 11.3-112עמ'ח"ו,כפשוטה,תוספתאעי' . 46

 . 26הע'ר' . 47



~:~,· f :~;נ 
-.:;~. , 

 '·ד
':;: 

 42ךהברהשארקהפ ] 151 [

אףהרי 49נפחא,יצחקר'לשיטתלפנינוהכתובהההטברולשון 48 ,) 339

יציבה,הפירושיןשיטתאיןבגמרא

אמרששמואלממהזהפטקהתקיףיוטףורביוטי,כר'פטקשמואל

טמךעלאמורהיוטףרבקושיתאיש,כאשתאינהיבמהאחרבמקום
אחראחיואשתשיבםבמישמדוברהמפרש.רבבשםהונארבמימרת

כדרךנתפרשהיוטףרבשלההתקפהוכו.'היםלמדינתבעלהשהלך

ולפיבאריכות,רש"יבפירושראהות"ק,יוטיר'מחלוקתבהבנתהשניה

מלשוןשחטרדברהואבקידושיןייתנאי"בעניןהקושיאעיקרכלרש"י
התלמוד,טתםבהטברהוזכרלאואףהאמוראים.,

רבמחלוקתכהגדרתכאןשהובאהרב,בשםהונארבמימרת

בטוגיארבבשםיוטףברחייארבאמרגידלרבלמימרתשוהושמואל,

וחכמיםעקיבאר'מחלוקת.:.להגדירהבאה. ,)ב"ע(צדעשרההשתים

וחכמיםגט,צריכותאשהואחותאחאשתעקיבאר'שלדעתבברייתא,

(ראהבירושלמישם,אח"לייאשתשבכאןיייבמה"איפואושוהחולקים,

יירבנןעליהםוחלקודהתם",יירבנןכדעתברייתאאותההובאה ) 39הע'

משו'גטהימינוצריכהשהיאאחיובאשתמודיןש"הכלוטובריםדהכא"

ושמואלרבלמחלוקתדומהזהירושלמיבה."קנהאישאשתהילכות

כאשתזוייהרי 1איש"אשתהילכות(יימשוםבלשוןוהןבענין,הןכאן,

שנישאתיששתאאכלכדיןדינההריאמרשרבמשמעזה,לפיאיש"),

גט,צריכהואינהאיש,אשתשארדיןבהשאיןטוברושמואלגט,וצריכה

גםחלקושכןבגמראומשמעבברייתא,כחכמיםלו,לחזורומותרת

שאמרובמהלא,אואישאשתכשארדינהאםנשואה,אשהבאחות

ואיךאחרים,ע"יפוטלאינושלעולםמשמעאיש,כאשתאינהשמואל

יוטףרבקושיתלפרשניתןזה,לפיאחרים?ע"יופוטלשישיוטיכר'פטק

ר'ביןליימחלוקת"זיקהכלובליבקידושין",ייתנאיטברתבהלהוטיףבלי
 .קמא,לתנאיוטי

שלכשיטההיאובגמ'ברש"ילפנינואבלגרש"י.בשםהריטב"אשמביאהשיטהזוהי . 48
אמי).א"רד"ה(ברש"ישריא"גיסו"אשתשגורסהריטב"א.שלנוסחאות"יירוב

כתבהרמב"ןחמורות.קושיותבהשישאלאביותר.מסורבלתשהיארקלאזו.שיטה . 49
אכתיליקשיאוכו'בנשואיןלההוהתנאהלמימרדליכאוגיסו"אשתו :וז"לבחידושיו.

האות"קפוסלדאינוהיאפשיטאדמילתאמשמעפוסלשאינודכלקשיאדמתני'לישנא
לדחוקילן"למהשמסיים:ת"קד"ההרשב"אבחידושיוראה ',· ...בהמודהלא

האי"!כולאנפשין
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ע"א)(צרהמשנהעלמלמרה

י] 52 [

נינהו 1הראשונהמית'לאחרלאוכולהואטו

 3רדאי,ראשרנהמיתתלאחר zששתרבאמר-

 4אחת.מלהתוספתע"יומפרשההמשנה,עלישירותמוסבששתרב

(והואייממש"מובנוייודאי"ע"א.צאלעילששת,רבבפיכיו"בהשוה

 ; 28עמ'לב"רמבואאלבק,ר"חראהואגדה,הלכהבמדרשימצוימונח

מתההראשונהכלומר,ודיי).בערךובמפתח Tיעמ'מרגליותהוצ'ויק'ייר

בהן·שקרווהאחרותממש,

ייהראשונה."לי'בר"פ .י
 .) 509עמ'המשנה,לנוסחמבואאפשטיין,רי"ן(וראה !:תנינוסףוכי"אכימ"בבכי"ל . 2

לי.'בכי"א .נינהו :בטעותבכי"מוראי. . 3
הראשונה.מיתתלאחרר"ההמשנה,עלפירש"יועי' . 4
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ע"א)(צרשניםתשעבןיבם :עשרההארבעהסרגיא

פטיללא 3בטוף 2פטילתחלהתשע!ובןא.

באואח"כביבמתומאמרהעושה 6אוש.עיא 5ב"רזביררב 4והתני

פטלהאחרויוסשני'ט'בןשהואאחיועליהי

לאבטוףפטיל,תחלהמאמרבטוף,אפי'ס! 9פטילביאה 8אמרי,

פטיל

פטילן!בטוףאפילווביאהב.

וטוף,תחלהפוטליןוהןתחלהפוטלהואאלא ! 2קתניוהא

וכו'יבמתועלשבאאחרויוסשנרסתשעבןכיצר

תחלהפוטלואהאחרויוסשני'ט'בןקתניוהכימיחטראחטורי

 ! 3בטוףאפי'בביאה,אבלבמאמרבר"אוטוףתחלהפוטליןוהן

אחיןע"יפטליבמתועלהבאאחרויוסשניסט'בןכיצר

כללמאמרליהאיתומיג.

מחוטרנבעוהשינוייםמןשמקצתויתכן:נלהלן.בו',הקושיאופותחתבכי"ו,כ"ה .ר
 ; ...תחילהתשעובןתשע.בן .]'ינתמ=[מת'בכי"ו:הפיטקא.טיוםנקודתלגביבהירות
ט'בן:פיט'בכי"ל ; ...תחילהאחדויוםשניםתשעבןוכו'אחדויוםשניםתשעבן ;בכי"מ

 .. ..תחלהוכו'שניםתשעבן :בד"פ ; ...פטילתחלהא'ויוםשני'
פטול. :בכי"אפוטל. :בד"פוכי"ל.כימ"בכי"מבכי"ו,כ"ה . 2
כמהלהלןבכי"ל(וכ"הולבטוף :וכי"לכי"אכיגנ"מכימ"ב,בכי"מוד"פ.בכי"ו,כ"הכ.

פעמים).

:והתני'.בד"פתאני.והא :בכי"לוכימ"ב.כי"מכי"אבכי"וכ"ה . 4
לנוטחמבואאפשטיין,(רי"ןרבי"בדבי =ר[בי]ייב[י] :ופתרונובכי"מ,כ"הב"ר. . 5

 :בכי"אבאמתוכ"ה ,) 409והע' 407עמ'לתלמודים,מבואאלבק,ר"חור' , 6כ 5עמ'המשנה,
דרב.:בריהבכיגנ"מ .'רב:בכימ"ברב.בי

 :נוטףובכי"מיהושעי'.ב"ר :בכי"מליתא.ובד"פבכי"והנוטחים.כרובאושעיא.ב"ר . 6
לנוה"ממבואועי' ,'''וכואחרעליהבאכךואחריבמתועלשבאאחדויוםשניםתשעייבן
 ?הברייתאשלישארהאואשגרה,לפנינוהאם . 2הע'שם,

בא :בכי"מ ;עליהובאאחדויום '"אחיובא :בכי"וההמשך.עםבכי"ל,כ"ה.ד
בא :בכי"אעליה.באאחדויום ...אחיובא :בד"פ ;עליהאחדויום ...אחיו
כד"ח.כימ"בחיטור).(ובהמשך ...אחיו

לי'.בכי"א .:אמרובטעותבכי"מ . 8
וכי"ו.בכי"מ,לי'פטיל. . 9

 !(וטוף):תחלהבכי"א:ואפי'.וכימ"בבכי';ל .םר

וכיגנ"מ.בכי"ו,לי'פטיל.רר.
טופא. :נוטףיימוכיגנכימ"בבכי"מכי"אבכי"ל .ר 2

בגליון,כתובוכו'מחטראחטוריהקטע(שםבכי"וולי'פטיל,נמינוטף:ובד"פבכי"מכר.
פוטל:בביאהתנאיםכמאמריותרטוגנןובכי"אבכי"להדומות).ע"יהפניםמןשהושמט

וכ"הקראקא),בדפוט(כ"הבטוף"אפילוביאה"אבל :הגיההמהרש"לבטוף.ואפי'
כלל.ייפוטל"לי'בכיגנ"מוכןבגליון).(והואבכי"וייביאה"
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 l6פוטלרן l5והןאחדבדבר l4פוטלהואאחדויוםשברםט'בןןהתברא

בביאה 2ידוסעלפוטלין 19והןבביאה l8פוטלהוא lדברים.ןבארבעה

 2lובחליצהבגטבמאמר

מאמרליה,פטיקאבטוףביןבתחלהביןדפטלהביאה 22אמרר,-

ליהפטיקאלאפטיל,לאבטוףפטילדבתחלה

גטלייששמיאלאמ'יהידהרבאמר 23במיאתמר

מאמרלייש 24אבדימיברתחליפארבאמ'ינן

מאירר',דברימאמרלווישגטלוישהכיבמיתביא

כמאמרתשעבןביאתעשווהתביאגטלוישמאירר'וטבר-

ארתאואםבגדולכגטתשעבןחליצתעשואומר,מאירר'בגדול,

כגיטוליתבי

יזיטר 25ליהאיתיהישעדרבבריההינארבאמ'

 26גדול,אחרבגדולה"מגט,אחרגטאיןדאמ'לר"ג

מהביקטןאחרגדולאגל

 26 ,גדולאחרבגדולה"מגטאחרגטישדאמרילרבבן

מהבי.לאגדולאחרקטןאבל

ויוםשניםתשעבן:יבםחדשבנושאהמשנהדנההפרקטוףועדמכאן

קושיאלתרץכדירובה.טתמיתטוגיתנוהנוכחיתבצורתהאחד.

ובשתיפטול,שלטוגיםבשניהגמראמבדילהא)(פיטקהמברייתא

(ביאהתירוץאותושלחלקיולשביבקשרותירצוהקשוהבאותהפטקות

בטתם,הםהתירוציםוגםהקושיותשגםזו,טתמיתבטוגיאמאמר).בטוף,

 .אחיןידיעל :נוסףוד"פבכי"ווכי"ל.כי"אכימ"בכיגנ"מבכי"מכ"ה . 14
והאחיד.וד"פ:בכי"מוכי"ל.כיגנ"מכימ"ב,כי"אבכי"וכ"ה . 15

 .ידועל :נוסףוד"פבכי"ו . 1 6
:בארבעה.בכי"מבארבעה.צדדין:בשתיבכי"ודברים.בארבעה . 17

וכימ"בכיגנ"מבכי"לוד"פ.בגליון>(מקצתובכי"ווכזההאחיד,ידיעל :נוסףבכי"מ . 18
ליתא.

השמטה.בכי"אוהאחיד.וד"פ:בכי"מבכי"ל.וכזהכימ"ב,כיגנ"מ,בכי"ו,כ"ה . 19
בכי"ל..לי'ידועל . 20

רקב'(ושםוחליצהבכי"ל:בחליצה.בד"פ:וכי"מ.כי"אכימ"בכיגנ"מ,בכי"ו,כ"ה . 21
בביאה). :בראשונה

וכןלהלן),ועי' !בד"והשמיטוה(וכברוד"פוכי"לכיגנ"מכימ"ב,כי"מבכי"ו,כ"ה . 22
אמ:בכי"א:

וכיגנ"מ.כי"א,לי'נמי. . 23
בכיגנ"מ:אבימי.וד"פוכיגנ"מכימ"בבכי"וברא"ש).(וכ"הובכי"לבכי"אבכ;יימכ"ה . 24

 . 120והע' 210עמ'לתלמודים,מבואוראהשמואל,א' :נוסףוברא"שוכימ"בבכי"מ

 !גט :נוסףוכימ"בבכי"ל . 25

וכי"ל.כי"אכיגנ"מכימ"בבכי"מ,ולי'בד"פ,וכןקטן,אחר:וקטןנוסףבכי"ו . 26
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מקוםלהבהירכדיא,ג,בפסקותהתירוציםבתחלתייאמרי"מלתנוספה

משפטביןולהפסיק"לחלקהואייאמרי"המלהתפקידהתירוץ.תחילת
מלהתפוצתאתתיארווייס 2ווייס).ך(ר"אותירוצה"קושיאביןלמשפט,

המסכתות,וברובמאדשכיחהשהיאמעטותמסכתותיש-בש"סזו

אחתהיאזווסוגיא 28מעטות,הופעותרקרשםוביבמותמאד,נדירההיא

המשאשלהסתמיהאופיבגלל , IIפיסוק IIבמיוחדצורךהיהשכאןמהן,

ג,ובפסקהאבפיסקההתירוץבתחילתמופיעהש"אמרי"ומענייןומתן.

כפתיחההיאיירגילהמיחסראייחסוריוהלשוןהיותב,בפיסקהלאאבל

לתירוץ·
ודבריהברייתותאתאלאהסוגיאכללהלאשמתחלההדברמסתבר

 =תשעבןתניא ;אושעיאב"רזבידרב :(ברייתותבלבדהאמוראים
שלופשוטןעשו).תניאהכי,נמיתניא ; 38עמ'ה"י,פי"אתוספתא

אמוראיםדבריבאוהברייתותעםביחד 29 •משנתנועלחולקהברייתות

היתהיהושעדרבבריההונארבמימרתזה,לפי 30אותן.המפרשים

עלשמוסביתכןכגיטו"."ליתנילתרץבאולאברייתא,עלישירותמוסבת

ייבןברייתתעלשבאויתכן 3lמאמר",לווישגטלוייישמאירר'ברייתת

מסביב 32פרשנית.וכמסקנההראשונות,המימרותשתיעםיחד '"ט

ומתן.משאהסתמאבעלבנההאלהלמקורות

כפשוטה,תוספתאליברמן,הגר"שמ"שעייןרה"זהירושלמילפירוש

כיעדוהירושלמי,שבבבלי.והמינוחהלשוןביןדמיון,וישרך 9,עמ'ח"ו

שראינוכפיבבבלי,הגמראבעללפניהיתהזוא"ימסורתשמעיןיתכן

לצרכו.אלהלשונותשיעבדדידןהגמראשבעלוייתכןאחרים.במקומות

סוגייתנו,שברישפסיל"לאבסוף IIקושייתנעשהפוסל"אינובסוףייהא

התירוץנעשהפוסל"ביאתולאחראבלמאמרו,לאחרייאלאוהדבור

לפנינו.

וראה . 94עמ'בתלמוד,;מחקריםשםעיין , 2כ 7- 229עמ'התלמוד.הבבלי,התהוות . 27
הנ"ל,לאור(אבל 10והע' 104עמ'האמוראים,לטפרות;מבואות 27עמ'טבוראירבנןלוין,
נוטפה).התיבהרקאלאהקטע,כלהוטפתעלמורהאינו

- 2כ 20עמ'ה,כרךראההתלמוד,לשוןאוצרמתוךלהשלמהניתנתרשימתוכעת . 28

קושיא).אותשובהשענינו:אמרי,הערךבראש(והגדיר 2כ 26

מ"שועיין ;כ 40עמ'בהשלמותאלבקור"ח , 6כ 5עמ'המשנה,לנוטחמבואראה . 29
שבטוגיתנו,ההלכהולעניני , 119 118-עמ'ח"ו,כפשוטה,תוטפתאליבר,מן,הגר"ש
 • 121עמ'עדעיי"שהתלמודים,שניושיטת

כ. 4הע'החמישית,הטוגיאםכ.ראה

כצורתוהקושאיןאףוזוטר', :בד"פ(ובאמתוזוטרי :צ"לאוליזואפשרותלפיכ. 1
הרגילה).

הע'(כנ"ל,אלבקר"חדבריוהשוהשניהם,עלומוטבייוזוטרי",לגרוטאפשרכאןוגםכ. 2
29 (. 
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ע"ב)(צרהמשנהעלר"הסבו"בוייתרת

ביאתביאה,ראשון!ביאתאםלחכמים,שמעוןר'להןאמרתניא,

ביאהאיבה 3שיביביאתביאה,איבהראשוןביאת 2ואםביאה,איבהשיבי

בשבימאמראחרמאמרישאומרעזאיבןדתביא,עזאיכבןדלאמתבי'

אחדויבםיבמות 4בשתימאמראחרמאמרואיןאחת,ויבמהיבמים

לאיבומיחלצה,מיחלץיבמיןךשביזיקתרבבן 6דאמורהא 5רבאאמר

דהאצרה,משוםלמגזרדאיכא 10צרהדאיכא 9היכא 8תימאלאמיבמה,

 13מיבמהלאיבומי 12חלצה,ומיחלץצרה,משוםלמיגזר 11ליכא.הכא

בשותיהןומתו, 15בשיםשבשאו ! 4וקטןשוטהרבבןדתבולהאתביבא

הייבום.ומןהחליצהמןפטורות

עלמוסבת ) 38עמ'י,יא,(=תוספתאשמעון"ר'להןייאמרהברייתא

התוספתא,מןברורוכןאחיו".עליהבאואח"כ ... " :דמתניתיןרישא

הברייתאמלשוןמוכרחוכך 16ובעל,,,זהבאובעל,זהייבאעלשמוסבת

ייוכו',הבוראשיאהבייאםגרסובדפוסיםאולם, .)"ןוראשביאת(ייאם

בכללהלןהזהוכטגבוןוכי"ל,כימ"בכי"אכי"מכי"ובכיגב"מכ"הראשון.ביאת . 1
:ביאהבר"פ . 30עמ'בתוטפתא,וכ"השני),ביאת(ר"הרש"ילפביהיהוכךהברייתא,
הברייתא.:'המשךלשיטתםהולכיםוהבוטחיםראשונה,

:אי.וכי"אבכיגב"מ:אם.ובכי"מבכי"ו . 2

ביאורית(כהגהה:במיבוטףובר"פכימ"בבכי"או;כי"ל.כי"מבכיגנ"מבכי"וכ"ה . 3
לברייתא).

שרירשכאןלומרורחוקרגיל,שבושוהוא:בשבי.בר.ייפוכי"ל.כי"מכיגב"מבכי"וכ"ה . 4
המשנה.ערהושמטבכי"אשברש"י.רגרט"ייאיתמגירטת

הפיטקא.כלליתאבכימ"בראבא. :הכתיבבכיגב"מ:רב.בכי"א . 5
גםבאזהשצרוף , 795עמ'המשנה,לבוטחמבואעי'רבבן",ייאמורעלראמרי.בכי"ל: . 6

שם.רוגמאותראהבבכאן,משבה,שלטיכוםלפבי
מראוריית.' :בוטףבכיגב"מ . 7

ה"מ. :בוטףובימ"בכיגב"מ,ובכי"ל i:רווק'בוטףבכי"מ . 8
בכיגנ"מ.לי' . 9
הושמטואוליובר"פ,בכי"א.ולי'וכי"לוכי"מבכי"וכימ"ביימ,בכיגכ"הצרה.ראיכא . 1ס

הרומות.ע"י

רליכ: :וכי"לכי"מבכי"א . 1 1
חלצה.מחלץהכיואפילו :בכי"וחלצה.ומיחלץ .ן 2

מייבמהלאיבומיחלצהמיחלץצרהרליכאהיכאאפי':אלאבכי"לוכו:הכארהא . 13
מייבמא.לאיבומיחלצה,מיחלץצרהרליכאהכארהא

שזוהיומשמע ,)ו"שח=(:חשובכי"אוכןוקטן",שוטה:ייחרשוכיגב"מכימ"בבכי"ל . 14
 . 33- 32שו' 87,עמ'ח"וכפשוטהתוטפתאועייןאשגרה,

חיטור.כאןבכיגב"מלי.'בר"פוכי"ל.כימ"בכי"מכי"אבכי"וכ"הבשים. . 15
 . 69שו' 12סעמ' j66שו' , 119עמ'ח"ו,כפשוטהתוטפתאראה . 16

:A 
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שבדפוסימצרתה",עלבאייאח"כלסיפאגמהברייתאהותאמהכךרע"י

זו.סיפאלאחדבסמוךהברייתאבאה

תשעייבןהמשנהעלמוסב:רב)(כי"ארבא"ייאמרהארוךהדבור

דרכנו,וע"פמתייבמת".ולאחולצתומת,יבמתועלשבאאחדויומשנימ

רבא.מימרתכולולהיותמדייארוךשהדבורבזה,אףלומראנומוכדחימ

אמרבא,בפיכמימרהשנראהשבוגרעיןשומעללעמודקשהכאןאולמ,

נראההסגנוןשמןאלאהמשנה.כפירושיבמין",שני:ייזיקתהציוןרקלא

למשנהישירותשנצמדומאלהודוקאהפירוש,כלשונותוולכשהוא

;והשוהע"בצדעשרה,השתימהסוגיאשלפניזה(כגוןבאריכותלפרשה

מבחינתגמ lוכו').ךמיחלץ:ודוקאדומהמאדסגנוןבסתמ,ע"בצחלהלן

(ראהשבכתבי-הידוהשינוייממלוטש,מלהיותזהדבוררחוקהניסוח,

מבחינתובמיוחדכוונתו.בהבהרתהכרחיימנסיונותהנמבהערות)

הסתמאדבריעלמוסבכאילושהואלרבא,מתאימזהדבוראיןהתוכן,

נראההספר,מןהחסרעיקרהואשגמוטעמו, .)א"עלבע"ב,לא(דףלעיל

בסוגיאלהלןהסתמאלדבריזהדבורביןקירבהישכןגמ l8.iiלגזרכגזרה

שמ.עייןעשרה,החמש

התלמוד,סתמשלדבורימבש"סמקומרתוכמהבכמהמצאנואמנמ

בסוגיאכגוןבפרקנו,ואף 19רבא.בשמהנוסחימבמקצתהמופיעימ

(עיי"שבסתמהנוסחימובשארוכימ"ב),(כי"לא"ה"רבאייאמ'הרביעית

רבאייא'בכי"א:איתאותבעל",משתגדילייאימאע"ב:פטבדף ;) 3הע'

כתיבבקיצוריתלויהדברשמאשיערתיוכבר 20ותבעל".משתגדילאימ'

שגירסתכאן,כךלומרקשהאולמ 2lושיבושמ.הסופרימ,אצלהמשמשימ

 .)ו 7הע'עי'ע"א,(צחמקבילבקטעואףהנוסחימ,בכלישנהרבא

הארבא:ייאמרלשלנומאדדומהדבורע"אצחלהלןהיטבועייןשמ.בנטמןועי' .ו 7
 .", ..אפילואלא ...תימאלא ...רבנןדאמור

דאיכאהיכאאטואטורהנמיבהדאצרהליכא:ייוכימדרבנןד"הע"אלבתוט'עי' .ו 8
תימא.לאד"הכאןריטב"אועי'צרה",

לא:ייואנוגאוןהאיירבבתשובתוככר . 95הע'נטעמ'(תשלייה),עובטינימ"שעיין .ו 9
אמ'בהאומ'אינןהשתאדגרטירבנןואףכתבתמ,כאשררבאאמ'זובשמועהגרטנן

הגאונימ,(תשו' " ...רבאאמ'בהןשכתובישירבדבידגמ'בנוטחישנמצאאלארבא,
אמוראיממשמגמישנמכאלהשינויימ .)קטי'התשו',ב"ק,אוה"ג =רע"בטי'הרכבי,
כמות.באותהשאינמדומהאבלאחרימ,

שמ). 5הע'(עי' " ...נמידיקארבאייאמרטז:טוגיאלהלן,ועי' . 20
ט"טכנראה ,)ש"יע(קשהרבא''ייאמר :רע"ב)(יגכתבזוטמןביצהעלשמ,בטיני . 2ו

עיי"ש),.ו, 20והע' 145עמ'וטהרות,זרעימלטדרימבבליות(טוגיותכי"י"בכמהוליתא
ע"אלהבב"מרבא"ייאמרד"חגירטתהינהמוטעות,יירבא"גירטותבפרשתמענייןפרט
היאהתלמוד,מגיהיהאחרונימלפניזוגירטההיתהואמ .)קאות 102עמ'לשמדק"ט(עי'

בהבנתקושייתמבגללאלאבגמראהגיהוהשלאומשמע ,)ורבא-->יו'(רבטעותודאי
 !לשמ)מהרש"א(עי'התוטפותרברי
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רבאשלשאינםבתלמודרבאדבריעלחכמיםכמההעירוכברוהנה,

רבאל"אמרבקשרגאון.אוסבורא-מאוחררבאאלאהידוע,האמורא

האידנארבאייאמר 22 :הנצי"בכותבע"ב,יגשבהוריות " ...האידבא

אלאהש"ס,מחכמירבאזהאיןובל"סליתא,ברי".ףכו'עלמאדחלשא

גאון,והואכו',אמרמרדכירבב'ב"גדףביומאדכ'דאי'קמאי,מגאוני

מאמריםכמההובארבאובשמושא ,'ואותא'שאילתאבהע"שכמוש"כ

ניסההשני"יירבאבמאמרואלבק,ר"חוכן 23גאון':והוארבאבשם

אשי",ורברבינאימי)בסוף(אואחרישחיסתםיירבאשלקיומולהוכיח

שרבאמקומותייכמהשייכיםושאליואשי",רבדבריעליימוסביםשדבריו

בסוףלמחותצריךהלכתארבאייאמרעל 24 ."הלכתאהסוגיאבסוףפוסק

וברי"ףהכי"יבכל"ליתאאפשטייןרי"ןכתבע"ב,לטשבב"ב '''גוג'כל

ע"סבהלכותשישנםכאלהגאון,רבאשלפסקשהואבראה ...וברא"ש

כנראהשממנוגאון,יהודאירבתלמידגאון,רבאוהוא 25הפרשיות".

 26רבא.שבשמושאיירבא"מימרות

לרבאשבכאןזהארוךדבורליחסנראהלעיל,דברינוולאורזאת,לפי

אפשטיין,רי"ן(לדעתע"בלאבדףהסתמאדבריאתכברשהכירמאוחר,

למשנתנובוודאייינאמרהשאילתותשבשרידיזומימרהשלאחרתצורה

פירושיםבסגנון;ונוקט ) 8עמ'תרצ"ז,ח,תרביץ ,"'בא IIלשבפ"ג,זו

רבאייאמ' : 5הע'טזסוגיאלהלן,לומרישוכןהסתמא.כסגנוןארוכים,

חסרהמקומותשבשניהעובדהלצרףאפשרוכעתעיי"ש. ," ...נמידיקא

בכךלתמוךכי"א)ושםכימ"ב(כאןהנוסחמעדיבאחדהדיבורכל

עסוקים.אנומאוחרותשבהוספות

תרנ"ג.נפטרברלין,יהודהצבינפתליר' . 22
עלהפירושיםאוצרבתוךוריותהועלתשי"ז,-תשט"זירושליםשדה,מרומיבטפרו . 23

שלהוטפותדוקטור,לתוארבחיבורושפיגלי'לוצייןתשכ"ט.תל-אביב,הוריות,מטכת
ועי'שם.שבגמ'ייהאידנא"בעניןבדיונו , 215עמ'תשלייו,תל-אביב,אוניברטיטתטבוראים,

הנ"ל.שאלהבהעמקועי'בהגהות.פאות 45עמ'לשםודק"ט , 3עמ' ,) 24הע'(להלן,אלבק
;מבוא 7- 1,עמ'תרצ"ז,ברלין,פריימאנןליעקבהיובלטפרליעקב,אמתבטפר . 24

 163עמ' , 4הע' 161עמ'בתלמוד,מחקריםוויינברג,רי"יוראה . 448-447עמ'לתלמודים,

בהע'. 268עמ'בבליות,טוגיותזוטמן, ; 5הע'קידעמ' , 4הע'קיגעמ'ד,אש,שרידי = 5הע'
הנשארות.בראיותמטפיקשישדומהתיקון,צריכיםאלבקשלהראיותמןשכמהואף

שפיגלי'דוגמאותהוטיףוכןעיי"ש. , 65והע' 266עמ'האמוראים,לטפרותמבואות . 25
לטפרות.וצייןהנ"ל,בחיבורו

ח"א,האשכול,טפראלבעק,ר"ש ; REJ LVII (1909), pp .-245 248אפטוביצר,עי' . 26
- 149עמ'ב,היהדותמדעי;אפשטיין, 89עמ'ח"ג,קדםגנזי;לוין,טוהע' , 22- 21עמ'

תל-אביב,אוניברטיטתהגניזה,בכנטרט.עמ'וטפרותה,הגאוניםתקופתאטף,ר"ש ; 152
כנראההשייכיםגניזה,קטעימתוךנוטפים,רבאמאמריאורבךא"אפרופ'הזכירתשל"ו
רבתי.כלהלמט'
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כאלהבמיוחדשבתלמוד,"רבא"מימרותלכלרבעיוןצריךומכאן
אמוראיםדבריעלכמוטבותנראותאוהתלמוד,טתםלטגנוןהדומות

להבהירזהבירורשעשויויתכןהכתוב,דרשתבעניןכגוןמאוחרים,
 27 •וטידורוהתלמודבנוטחבעיותהרבה

* * * 

 .) 39(עמ'הי"אפי"אבתוטפתאשנויהכאןהאחרונההברייתא

אומרחכמים),כמהשציינו(כפילאומרורבאשרגילקשיתיה"יימתניתיןהחבורלגבי . 27
הע' , 448עמ'לתלמודים,(מבואהשני"רבאשלדרכושזוהילומרנוטהיישדעתיאלבק

מבואועי' ,)םתס=(כדי"ואיתימאיירבאע"ישנאמרומיחסרא"ייחסורילבדוקוראוי .) 470
יוסי,אבא 1אסי 1יוסירבשגםלהעירוישואי.' 626 , 598 , 391עמ'המשנה,לנוסח

רבנןעי'סתם,יירבה"בשםבגמראמופיעתלמודא"ואסתייםהוראהסוףש"ביומוהי
עי'אשי,רבבמקוםאליוהתלמודסיוםייחוס(עלואילך. 7עמ'ותלמודם,סברראי

 F. Lebrecht. Wissen. Bliit ... Ephaim. Lehr., Berlin , ; 1והע' 454עמ'ח"ב,-שפ"ר, Yגר
52 . 1862, p. 2-3 n. 3; N. Briill, JjJG 11 (1876), p. 39, n לתלמודופרושמבואלוי,ר"י

;אפשטיין,ואי' 242עמ'בשלמותו,התלמודהתהרות;ווייס, 1הע' , 10עמ'ירושלמי,
 .) 50והע' 140עמ'האמוראים,לספרותמבוארת
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ע"ב(צרעשררלא:עשרעשרההחמשהסרגיא
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מייבוםצרהותדחהבגדולכמאמרט'בןביאתויעשו

יעשיעשיאמרישמיאלט'בןבלאתעשילארבאמרא.
יעשיעשיייחנןא"ריכןבגדילכמאמר

 ]פ"ד[

צרהדחיאלאמ"טאלא

צרה,משוםגזראחיןדארבעתנאהךהיא,תנאי

צרתה,נמיודחי'בקטן,וה"הבגדולואשמעי'

דחיא,לאצרתה,אבלגדולכמאמרט'בןעשוסברדהכאתנאוהאי

צרתה.דחיאדלאבגדולוה"ה

[כי"ו]

 1ויעשו,

צרהמשוםגזר 2אחיןדארבעהתנאהךהיא,תנאי

קאידבגדולמשוםגדולדקא'והאי 3לקטן,הדיןוהואבגדולואשמ'

צרה,משוםגזרלא 4דהכאתנאוהאי

קאי.דבקטןמשוםקטןדקא'והאי 5בגדול,הדיןוהואבקטןואשמע'

דר'משמלהאמרהרלאךמדרשא,בילשמעתאאמר 6אלעזר,ר'אזלב.

לאא"לןאסייר'אמיר'לגביהעילן 8יאיקפדירחנןר'שמעןירחנן
בראשרשישבנגר 9טבריאשלהכנסתבביתהמעשההיהכר

תררהספרעדשקרעיירסירר' 12אליע'ר' llשנחלקר lגליסטר',ס

קשיא:אלאבכי"לפתוחה).ו'תקראשלא(כדיבשואו'והאותמנוקדת,התיבהבכ"י . 1
ויעשו.

עשו.ליהדסבירא :נוסףובכימ"בבכיגנ"מ . 2
 .בקטן :וד"ווכי"לבכי"מ . 3
עשו.ליהסביר'בד"ו:עשו;ס"לדלאנוסף:בכי"ל . 4
:לגדול.ובכי"לכימ"בבכיגנ"מ, . 5
תלמידך).אליעז' :שםלהלן(אבליהוש'ר' :בכי"א . 6
:לא.בד"פוכי"ל.כי"אכימ"בכיגנ"מכי"מבכי"ו,כ"ה . 7

עלו :בכי"לההמשך .איקפד :וד"פבכי"ו .וכי"לכי"אכיגנ"מכימ"ב,בכי"מכ"ה . 8
לקמיה.

שקליםבירושלמיבמקבילהוכ"ה(עיי"ש),טרסייםשלהכנסת:ביתהריטב"אבחי' . 9
 '.א"עמזה"ה,פ"ב

 '.קמעלקטנהט'ונוספהגלוסקא,בכי"ו: . 10
כימ"בבכי"מ,ונחלקו. :בד"פ ;:שנחלקוכימ"בבכי"מבכי"א.כי"לבכי"ו,כ"ה . 11

ובכי"ו.בכי"אולי':בו,נוסףוד"פכי"לכיגנ"מ,
אלעז'.בד"פאלעזר;ובכמ"ב:בכי"מוכי"ל.כי"א,בכי"ו,כ"ה . 12



אםאביתמיהאמרקרסמ',בןירסיר'שםרהיה 13בחמתן,

 "חבדרתאנמי'אמד 16איקפד,,הדר 15רהיה.ע"ז, 14ביתזההכנסת
צרהכןמשהאתה'צרהכאשר 18,אמ'אידיבר 1יעקבךר'לגביה * 16על

אתה'צרהאשדמכלדברהפיללאיהרשעעשהרכןיהרשעאתמשה
כרלהםארמ'היה 19יהרשעלהןאר'שהיהרדבדדבדכלעלרכימשה

שתרדתרירדעיןרהכלסתם,רדררשירשביהרשעאלאמשה,ליאמד
כיירדעיןרהכלסתם,רדררשירשבתלמידךאלעזר * 19ראףמשה,של
חברינראידיכבןלפייסירדעיןאתםאימהמפנילהם,,אמרהיאשלך

דהאיכוליקפידמ"טיוחנןור'
ערלמי',באהלךאגר.רהדכתי'מאי 20שמראל,אמריהרדהרבאמ'
הקב"הלפנידרדאמראלאערלמים,בשנילדררלאדםלראפשדרכי

הזה,בערלםמפישמרע'דברשיאמדרדצרןיהיערלםשלרברנר
דבדשארמ'חכםתלמידכלירחיבןשמערןדימשרםירחידא"ר

 21בקברררחשרתשפתירמפירשמרעה

~: 
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בכי"מ,ב.כיגנ"מ ה"כ(",שנקרעאימ',"אלאס"ד :הסתמאבעלכאןוהוסיף , 13
לעיל,ושייךגליוןשהוא,וכנר'המהרש"לוחגיהו:שנחלק,בד"פ ;וכי"לכי"אכי"ובכימ"ב
 ,) 11הע'כי"מכגירסת

לי',בכי"אזו,ד"פ:ברור,אינוכי"לבמאירי),(וכ"הוכי"מבכי"וכ"הבית,זה, , 14
:ביה,בכימ"ב:בית,בכיגנ"מ

 ,) 14הע'(ור':ונעשהובכימ"בבכי"לרווח),שם(וישלי'ובכי"ובכי"אבכי"מ,כ"ה , 15

והוה, :בכיגנ"מהוה,:וכןבד"פ

וד"פ,בכי"וולי':טפי,נוסףוד"וכיגנ"מכי"לכי"אכימ"בבכי"מ , 16
:עול,כד"פכבכי"י, ,* 16

רגיל),(חילוףעקיב'ר' :בד"פוכי"ל,כי"אבכיגנ"מבכימ"בכי"מבכי"וכ"ה , 17
ליה,אמרבד"ו:וכןא"ל,ובכי"ל:וכיגנ"מכימ"בבכי"אובד"פ,כי"מככי"ו,כ"ה , 18
בשינויים,הנוסחיםבשארבכי"ו,כ"הוכו',וכי , 19

השמטה,כאןישבכי"ו:רבי,נוסףנוסחיםבשארובמאירי,בכי"אבכיגנ"מכ"ה ,* 19

וסי'תשפ"א,סי'שמעוני,בילקוטוכ"הוכי"ל,כי"אכיגנ"מ,כימ"ב,בכי"מ,כ"ח , 20
 , 247עמ'ח"אבירושלמיוחדושיםפירושיםגינצבורג,ר"לועי':רב,וד"פבכי"ותתקצ"ב,

נראהואולםיהודה,לר'המאמריינתייחסוכתבתהילים,במדרשזומימרהשהובאמהעל
יהודה,רבשלמשמוהיאבבבלישכאןצייןולא ,", , ,סופרטעותשהיא

 ;דובבות :ששם,אלאבד"ווכ"הכי"א,בכי"מ,זווכגירסה ,בכי"וכ~'הוכו.'יוח'דא"ר , 21
כאןבד"פאבלבד"ח,לאע"בבבכורותוכ"ה iדובבותיהוצדק,בןר"ש :ושםבכי"ל,וכ"ה
דברשיאמרורצון"יהי ,"מסתיימת:יהודהרבומימרתכלל,מובאתיוחנןר'מימרתאין

 ,", , ,יצחקר':ייאמרוממשיךבקבר",דובבו'שפתותישיהיוכריהזה,בעולםמפישמוע'
באהלךייאגורהלפסוקבקשרדודבקשתעלהמדרש ) 1 ( :מימרותשתיבאותןבמקבילות
אומרהבשםשמועההאומרייכל ) i (2יוחנן"ר'בשםירמיהר'פנחסייר'בשםעולמים",

מו"קירו' iע"בדה"א,פ"בברכות,(ירושלמינזיראברלויבשםבקבר",רוחשותשפתיו
 ,)]לק[בתיקון 103עמ'פי"ט,שמואל;מד'נזירא]ברצ"לשםטירא[ברע"גפגה"ז,פ"ג

רביבשםנזיראבןיישמעוןבשםוהשניהבסתם,הראשונה , 9בהע'הנ"לשקליםבירו'
במקומותה,סא,לתהליםוהמסורה,הכתובהתורהבספרשצויינוהמקורותוראהיצחק."
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כייןרחכרקראחמאי 22נזיר'שמערןראיתימיזעיראבןיצחקריאמר

ענביtכ,שלככימרישנים,שפתידיבבלמישריםלדידיחילרחטיב
אףדרבבמידעלייאצבעיאדםשמניחכייןענביםשלכימרמח

שפתרתיחםח,זח,בערלםמפיחםשמיעחדברשאימיבירןתווח

בקבר,דרבברת

וכמקוראמר),כושמואלהמחלוקתבצורתכאןבאיםושמואלרבדברי

שמואלבדברידיכאחתהמחלוקתצדישנישנוסחוובזה 23הם,אחד

עמדושאילוועשו",ייעשובקיצור,לנסחלהם)שנצמדויוחנןרי(,ודברי

עשו""לארבדבריבכך,דיהיהלאעצמה,בפניכמימרהשמואלדברי

ויוםשניםתשעבןיישביאתרווחתתנאיםמשנתעלכחולקיםנראיםוכוי,

ניןעבעשויישלאהמשנהבפירושהמאיריוכתב 24בגדול",כמאמראחד

וכך ,) 349כעמימיבום"הצרהאתלדחותבגדולכמאמרתשעבןביאתזה

ועלמשנתנועלמוסביםהםשבאמתנאמראםרב,לדברילפרשנצטרך

הציוןזה,לפיוהרי ,)ט"מכפ"גאחיןארבעהמשנתלביןבינההסתירה

 25במיוחד,וחסרקצרועשו"ייעשובלשוןיוחנןורבישמואלשללדעתם

ל"תירוצםי.'רומזאינוואפילוייויעש,ו",התלמודסתםכקושית

מחלוקתהמבאריםהםהמחלוקת,צורתאחרהבאיםהפירושלשונות

הסברדבריאחין,ארבעהפרקומשנתמשנתנולסתירתבקשרזוסתומה

ל"לשוןודומההנוסחים,משארשונהבצורהפיזרובדפוסבאיםאלה

לפעמיםאלאסממנים,באותםלרובמשתמשיםהלשונותשניאחר."

שהוצבהלקושיאחוזריםשניהםבפתיחתם,למשל,אחר,הואהשימוש

ישנים),שפתי(דובבהפסוקמןהראיהבצרוףלפעמיםהשניההמימרהבאהשפירטנו,
הפסוק.בליהעיקרית,המימרהרקולפעמים

אמרם,אלאוללעחישהואדודלבעלעלת:ייוכיהנ"לבמקורותהראשונהבמימרה
הואכינוח,זהסיוםמדרשות".ובבתיכנסיותבבתישמיעלנאמריןדברישיהואזכהדוד

מקבילהזה"בעולםמפישמועהדבריישיאמרוהסיוםבבבלי,לעולם".ייחידודאיךמראה
לו"אפשראיךללמדבאהרישבבבלישבניסוחאלאודעמיה,שבירושלמילסיוםאמנם
שלישובוכך.עלללמדמספיקאינוהזה"ייבעולםוהסיוםעולמים",בשנילדורלאדם
למימרההוצמדהמד"פ,חוץהדפוסיםובשאר:בכתבי-היד,דרכיםבשתיבאבבבלידבר

כאחת.השתיםונקראותהראשונה,למימרהוסיוםהמשךהמשמשתיוחנןר'מימרתזו
ולאהראשונה.למימרהממשבקבר"יירוחשותעניןוצורףהאיחוי,תהליךהושלםבד~'פ
לשניהדומותהגירסאות,שתילנושרדולולאזהעריכהמעשהטיבעלעומדיםהיינו

מןהראייהוכויזעיראבןר"שבמימרתהובאשניהם,(ולפיהמימרה.עריכתשללשונות
בלבד).הפסוק

ZZ . '.בכי"ל.בכי"אלייוכוי.ואיתימיגרירא. :בכי"מ ;גיוראבן :בכי"ונזיר
Z.3 . 3.סהעיהחמישית,הסוגיאעיי • 

Z4 . לשם.התוספתאובמסורת , 59שוי 38.עמיכאן,תוספתא
Z5 . רבידבריאמרשמואל :)ב"ע;יאה"ח(פ"יכאןבירושלמיושמואל.ד"הריטב"אעיי

בגדול.כמאמראחדויוםשניםתשעבןביאתעשומאיר
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ברישארקתופסשזהאלא ,)!תורצהלא(הריושמואלרבמחלוקתלפני

דבורשלצורותשתישלפנינואומרהוהבסיפא,רקתופסוזהשלה,

לדבורהדברודומהעריכה,בשלביועודנוהושלמ,טרמשעיצובופרשני

ודומימבולטימהנוסחששינוייהסוגיא,לפנישבסמוךרבא"ייאמר

מיוחדותוכנו),בסגנונוגמלכאןדבוראותו(ודומהעריכהלשינויי

 =אחין"דארבעה(ייתנאבהשמשתמשההפנייהבדרךגמהנידוןההסבר
 !כללבבבלירגילהשאיננהפרק),שמ +ד-תנא

וטיקן,כ"יגירסתמולפיזרודפוסגירסתהבאנוהסוגיאבתרשימ

 26הנוסחימ,שבשארהגירסאותשינוייצויינולשניהובקשר

משמשימלו,שהוסמכוהאגדהדבריעמיוחנן,ור'אלעזרר'מעשה

ר'שלשמועתור"אאמרזהמעשהלפיהפרק,סוףלקראתנאהסיומ

ייעשואלאיוחנןר'בפייישמועה"איןבסוגיתנואולמ,בשמו,שלאיוחנן

הה"י,(פ"גשבירושלמיבמקבילהכנ"ל,המלא,הניסוחזהואיןועשו",

מאיר:יידרביהיאאלעזרר'שאמרה"שמועה" ,)ב"עיאה"ח,פ"י ;ע"א

 ,)ל"צכ(צרתי"מייבמאתאיןמייבמניאתשאיןכלמאיררבידאמרהיא,

יוסיר'פייסושמאחין,ארבעהפרקמשנתעלהדברמוסבכלומר,

מהאלעזרר'אמרהמשניותסתירתמתוךכלומר,אמרה",ש"מתניתא

המעשהמובאזה,פיועלה-יא,יוחנןר'שלשמועתוולאשאמר,
שלאכאן,הובאובבבליבפ"ג,מקומועיקראולמ 2בפ"י,ךגמבירושלמי

לפרק,נאהסיומלשמשכדיהעיקרי,במקומו

צרהמשו'גזרולאעשוס"לאחיןדד'תנאהךהיאתנאי :קצרהגירסהבכי"א . 26
קאי.דבקטןמשו'בקטןדקא'והאיבגדולה"הבקטןואשמעי'

ביאתעשומאירר'דבריאמ'שמואלכול'שניםתשע:ייבןההלכהפותחתליידןבכ"י . 27
לפנישנפלהיבםשומרתאילוהלכתהעדבגדול.כמאמראחדויוםשניםתשעבן

הםסופריםהערתכאןהמודגשותהמלים ". ...פשיטאהילכתאסוףעדיבמיןכמה
דאתייוכמהבגליוןהמגיהוכתבבקו.בכ"יונמחקומנוקדות),ראשונותתיבות(שתי
אחיןארבעהמפרקשמשךיבם",שומרתייאילו;וכןע"אזה"ה,מפ"השמשך ," ...אמר
כאן.שייכתהראשונהמשיכתואיןולכאורהע"א.הה"י,
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ייא)ע(צזשנהעשריםבן :עשרההששהסרגיא

ראיה lיביאשעררת,שתיהניאשלאשנהעשריםבןורמינהי

 2מייבםולאחולץלאהסריס,והואעשרים,בןשהוא

עלהאיתמרהאא.
סריססימני 4ברשנרלדררהרארבאמ'יצחק 3ברשמראלא"ר

מינהשמ'הסריס,והוארקתנינמיריקא 5רבאמ'-

כמהערסריססימני 6נרלרולאוכי

שנרתיררובערחייאר'רבייתניב.

אמ'כחרשראיאכחשרהלהראמ'בריאאי 8חייארר'לקמיהאתרכיג.

 9אברירהלהר

ברירתא,מחמתראתוזמניןסימנירהני

 lכחישותא.סמחמתראתווזימנין

כימ"בבכי"מ:תביא).שם(וברישאמ"טפ"חבנידחלפנינווכ"חובכי"ל,בכי"אכ"ח . 1
חנר'אחר,(סימןבזחחסופרהיססכאילובכי"ובת).אצלבד"פלהלן(וכ"ה:יביאווד"פ

בלתיכיגנ"מיביאו.שם:ולהלןראיה),שלא'לביןיביאשלא'ביןבאמצער,'עומדאוכו'
קריא.

עשרים"ייבתהבבאבהמשךהובאובד"פבבי"ו :"כייבןעדבכי"אוכי"ל.בכי"מ,כ"ה . 2
בעלשלפניונר'כאן.ומיותרתמ"טפ"חנידחלפנינועשרים"ייבןלבבתהרישאוהיארכו,'

שאיןמהנדה)במס'בגליון(עי'ע"אפ'לעילוכזהפוךהבבותסדרהיהיבמותשלהגמרא
ע"ב.קנהבב"בכן

:רב.נוסףוכי"לכיגנ"מכימ"בוכי"מבכי"ו . 3
:לו.ובד"פובכיגנ"מבכי"לוכי"מ.כימ"בבכי"א,בכי"וכ"ח . 4
:אמ'ובכימ"בבכי"לרבה.אמ' :בכי"מכלל.חכםשלשמוולי'אמ,' :בכי"ובד"פ.כ"ה . 5

ע"ב.צולדףלעיל,ור'לי'כולוהדבורבכי"אבד"ח.פיוועלהמחרש"ל,חגיחוכזרבא,
א"ר. :כי"מע"במזבנדהת.אות 422עמ'לב"ב,דק"סוהשוח

ד"ו.ועי'לו,וכיגנ"מ:בכימ"בבו,נוסף:וכי"מכי"לבכי"וובד"פ.כ"הבכי"א . 6
אבא.ברחייאר':תניברא"שוכימ"ב.כי"מכיגנ"מבכי"ו,ולי':דבי,וכי"לבד"פכ"ה .ך
דרבא. :ואילךובד"וירחנן,:דר'בכי"לאלאהנוסחים,בכלכ"ה . 8
אמ' :בכי"מאחת).תיבהייואיכחוש,"ייאיבריא",ששם(אלאבכי"וכ"חוכו,'בריאאי . 9

איאבריוהלהוא' :בכי"אאבריוה.זילרהואכחושאיאכחשוהזילוהואבריאאילהו
זילואכחשאיאכחשיהזילבריאאילהואמ' :בכי"לאכחשוה.חואבריאואיהוא,כחוש
 :בכימ"באכחשוה.זילולהואמ'בריאאיובריוהזילולהואמ'איכחושאי :בד"פאבריו.

איאבריוהזיכחושאילהוא' :בכיגנ"מאבריוה.כחושאיאשכחוה,זילבריאאילחואמ'
מחמתדנתריוזימניזכחישותאמחמתדנתריזימניז )פ(סימניזדחניאכחשוהזיברי

שמעאתקוריזמאימתיהים.למדינתבעלהשהלךהאשהעלךהדרןבריאותא.
 ! ...בערבים

ידחגיחה,אלאבכי"ודאתווכ"הכחושותא). :ששם(אלאבכי"מכ"חוכר,'דהני . 10
דנתרי. :וד"פבכי"לכימ"בבכי"איידאתו"במקוםאתר.:דלאלקרואאחרת
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כאןשב"רמינהי"עשריםבןמשנתעלע"במןבנידהאףבאהטוגיתנו

 ,)גב, ,א(עצמםההלכהדברילגביהמשניות).שתישליירמינהי"שם(ואף

יירמינהי".עלולאנדה,משנתעלישירותמלכתחלהשטודרויתכן

נשנופרקשבאותוזו,טוגיאשלמקומהעיקרנידהבמט'ששםומשמע

ובאמת,לכאן.והועברה llולבת,לבןוטימניםשניםהבאתהלכותשאר

וכפיממש.פרקטוףיהיועשרההחמששבטוגיאאגדהשדברייותריאה

שיאמרורצוןיהירבש"לד·ודאמר ... " :ריטב"אחידושישמטתיימים

וארקע".שמיאברחמיפרקאלןטליקובהכיהזה,בעולםמפישמועהדבר

 • 969עמ'המשנה,לנוטחמבואודאהרר.
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piyyutim was published, in Mahzor Vitry, ed. Hurwitz, pp. 310-334. The 
text presented here, on the basis of a unique manuscript, Ms. Jews' College, 
London, No. 6, is entitled Perush alfabetin, in reference to the alphabetical 
achrosticha characteristic to most of the Aramaic piyyutim. The name of 
the author is nowhere mentioned in the text. However, scholars dealing with 
it (Leopold Dukes, Leopold Zunz, Moritz Steinschneider, Adolf Jellinek, 
Solomon Schechter, Solomon Buber, Hermann Vogelstein and Paul Rieger, 

Umberto Cassuto and Judah Leib Maimon) established without any doubt 

that the author was a member of the prominent rabbinical family, Min-ha
Anavim, in Rome. They were divided, however, as to the exact identity of 
the author. Some maintained that he was Zedekiah ben Abraham Min ha
Anavim, the author of the Shibbolei ha-leket; others suggested Benjamin, 
Zedekiah's brother, as the author. The present editor believes that there is 
strong evidence to ascribe the commentary to be the work of Benjamin ben 
Abraham Min ha-Anavim, who flourished in the thirteenth century in 
Rome. Rabbi Benjamin in his commentary makes very extensive use of rab

binic materials: he quotes the Targumim, the Talmudim and many 
Midrashim. The wording of the quoted texts differs frequently from the ver
sions known to us and occasionally Rabbi Benjamin quotes texts which are 
completely unknown to us. In the course of his commentary he makes use 
of Latin and Italian words for the explanation of difficult expressions, ex
amines the grammatical form of some of the difficult words and compares 
various readings in the text of the piyyutim. He quotes his own masters as 
authorities and rarely refers to other, non-Italian, authorities. 

In order to facilitate the understanding of the commentary, the text of 
piyyutim was provided as an appendix to the present edition. One piyyut 
(No. 12) has hitherto been completely unknown and its text is here partially 
reconstructed on the basis of the quotations found in the commentary. 

A CRITICAL STUDY OF YEVAMOT X WITH A 

METHODOLOGICAL INTRODUCTION 

by Shamma Friedman 

Introduction 

In this study, our goals are an analysis of the various Talmudic strata, 

and a description of the structure of each sugya. 
From a literary standpoint, Talmudic material can be seen as consisting 

of three elements (excluding Tannaitic quotations): 



A - Amoraitic passages; B - anonymous material, which provides a 
framework for A; C - late glosses. The medieval commentators have in
dicated this division in certain specific passages. Especially in the Tosajot, 
the separation between A and B is often used, in order to remove contradic
tions in the statements of the Amora; namely, the section containing the 
problematic opinion was not part of the Amora's statement, but added 
editorially afterwards. Although they used this technique essentially in 
problematic passages, these authorities demonstrate that the division of the 
text into these components is done essentially through stylistic considera
tions. 

An early emphasis of modern Talmudic scholarship was identifying late 
glosses (C), thus implicitly treating A and B as a unit. Sihce the 1930's, 
however, an effort has been made to separate A from B. The anonymous 
framework of most (if not all) Talmudic passages is of later provenance than 
the Amoraitic statements imbedded therein. A correct historical under
standing of the latter requires that they be studied independently of B, thus 
allowing the possibility of interpretations other than those used by B. This is 
especially the case when an Amora's statement appears to be answering an 
anonymous question, or ends in a lengthy explanation. The original state
ment may have had a meaning other than that imposed by the present ques
tion and explanation. 

A proper critical study of the Amoraitic passages from a legal, historical 
or linguistic standpoint requires a precise separation of A and B. Some 
scholars have proposed that such an analysis be performed throughout the 
Talmud, and not merely where problems have been raised. 

Usually the isolation of A is obvious. Often, however, it is quite difficult, 
in that B fuses with A, and is introduced between the words of the Amora's 
statement. 

The following stylistic and textual considerations aid in isolating A. The 
probability of any given analysis increases when several of these indepen
dent characteristics agree in determining the exact delineation of an 
Amoraitic statement. 

(1) In a passage consisting of Hebrew and Aramaic, the Amoraitic mimra 
consists of the Hebrew only. (2) An explanatory, dependent clause is usual
ly editorial. Clumsy syntax (3) or excessive sentence length (4) indicates an 
anonymous addition, as does (5) resumptive repetition. This is confirmed 
when the remaining text, after suspected editorial additions are excluded, 
reads as a simple unit (6). A reference to material further on in the sugya 
seems editorial (7). Vocabulary is a significant criterion (8). When the Con
cordance indicates that a word or phrase is used overwhelmingly by the late 
Amoraim or in anonymous passages, its presence within the borders of a 
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statement by an early Amora is suspect, as are (9) grammatical forms fre
quent in Geonic Aramaic, but rare in Babylonian Aramaic. (10) Conflicting 
word order in the testimonia can indicate that the "wandering"'unit was a 
marginal gloss. (11) A clustering of variant readings characterizes a later 
insertion, as does the absence of the phrase in MSS or parallel passages 
(12). Medieval exegesis may reflect a shorter text (13). The above 
phenomena suggest that generally, the shorter text is authentic, and 
preference is to be given to the shortest of proposed Amoraitic reconstruc
tions (14). 

The sugya as a whole, like the individual mimra, is a literary unit of 
precise structure, often based on numerical harmony. 

Yevamot X 

The chapter is studied in the light of the above. In the Mishna, a wife is 
subjected to many penalties when a second marriage is undertaken on the 
basis ofJalse testimony to the first husband's death. The Talmud states that 
the penalties are justly deserved, in that the wife was negligent in not verify
ing the testimony. It is shown that this position is found in material belong
ing to B only, whereas in A, the Amoraim sympathized with her fate; and 
complained that it was unjust. 

In this work, the chapter is divided into individual sugyas (S), with a 
study on each. Among the conclusions: SI has the "correct" answer defer
red for last, while two intentionally incorrect answers are proposed and re
jected. In S2 R. Ashi's statement per se reflects a simple interpretation of the 
Mishna, and not the intricate one assigned to him by B. The many diffi
culties in S3 all stem from the fact that the entire S, which purports to 
interpret Samuel's statement, was transferred from fol. 117b. The reworking 
of Palestinian material is studied in S4 and S6' Seven proofs to the authority 
of the Sages to set aside scriptural laws are adduced, and challenged in Ss, 
with another set of 7 alluded to. S7 is central to the chapter. R. Sheshet is to 
be construed as challenging Rav's endorsement of the first part of the 
Mishnah (the penalties) and not the second. Rava's original proof in Ss was 
short and simple. An Aramaic form is clarified in S9 (2nd per. pI. with 1 st 
per. sing. objective suffix). A gloss by B in a baraita in SIO is recognized by 
Aramaic preserved in MSS only, thereby reorienting the entire S. The law 
codified by Alfasi and Maimonides is rejected by later authorities because it 
is contradicted by the editorial glosses of S II' The anonymous comments 
introduced great complications into S12' where the simpler basic S is still 
mirrored in medieval exegesis. In S13' R. yoses protagonist was merely 
postulated by B, whereas in the Tan. sources there is no challenger. S14: use 



Of'1llK. The Pesaro ed. preserves a unique tradition in SIS; perhaps the ag
gadic section was originallyth~ end of the chapter, S16 being transferred 
from Nid. 

THE NOVELLAE OF SEFER MEHAREREI NEMEIRIM ON 
CHAPTER HAZZAHA V 

by Daniel Boyarin 

Pilpul, or more properly "the special pilpuf', is a movement in Talmudic 
exegesis which flourished from the early fifteenth through the eighteenth 
centuries in nearly every corner of the Jewish world. In contrast to other 
schools of Talmudic exegesis which perceive in each sugya an ad hoc struc
ture, for the school of pi/pul, each sugya of the Talmud is constructed in ac
cordance with a set logical and formal structure. In their works of an 
introductory nature, the pilpulists set forth these structures, and their ex
egetical works are attempts to show how the individual sugyot are consis
tent therewith. The fundamental assumption is that no change whatsoever 
could be made in the Talmud without disturbing the economy and semantic
logical structure of the argument. 

Very few early documents of this school have been preserved. One of the 
earliest and most precious is Meharerei Nemeirim, part of which is edited 
and published here for the first time in a modern edition. This work 
preserves what is apparently a student's notes of the lectures and discus
sions in the Yeshiva of R. Isaac Aboab (flor. late fifteenth century) in 
Castile, Spain. Since the text of the editio princeps (Venice : 1609) is ex
tremely corrupt, and no MSS have been preserved, conjecture has been 
largely employed in emending the text here. A diplomatic edition of e.p. is 
presented, with all emendation reserved for the apparatus. Fortunately, one 
short portion of the text was printed twice in M.N. (by mistake) and once 
more in Shitta Mequbbetzet. This portion serves as a control for the emen
dation of the rest of the work as well as the key to its attribution. Accor
dingly the chapter containing this passage is presented here as a first instal
ment. 

Because of its terminological peculiarities and special methodology, the 
text is difficult even when emended. Accordingly an extensive interpretation 
of the text is included as well in the notes. The new edition will be completed 
in two further instalments of the present series. 



ומקורותמחקררם

מאסף

היהדותלמדעי

ספרא

ברדרערוך

T.n . דימיטרןבסקי

באמריקהלרבניםהמדרשבית

תשל"חרורקנרו


	mavo1.pdf
	mavo2
	mavo3
	mavo4
	mavo5
	mavo6
	mavo7
	mavo8

