פתח

דבר

קשיימ רבימ ועצומימ עומדימ בפני מי שרוצה לפרש את משנתנו ראש
פרק האשה רבה ,שדברי משנה זו נראימ חידה וטתירה ,ומאז ראשוני

האמוראימ נאבקו החכמימ בפירושה .הבעיות נוגעות להבנת לשון
המשנה ,ביטוטה ההלכתי והצדקתה המוטרית .בעטיין של בעיות אלו באו
האמוראימ למעשי .התנגשות שאינמ רגילימ אצלמ ,ואף נעשו דבריהמ המ
קשימ וטתומימ ביותר ,עד שצריך יגיעה רבה להבינמ ,והטכימו האחרונימ

והחוקרימ שהדברימ צריכימ עוד הרבה עיון ולימוד .אמ דברינו דלהלן
תורמימ במשהו או בכלשהו להבנת הענינימ האלה ,באנו על שכרנו
והותר.

המשנה מדברת באשה שהלך בעלה למדינת הימ ,ובאו עדימ
אפילו עד אחד

 -או

 -ואמרו שמת בעלה .נשאת האשה שנית על פי עדות זו

בהיתר בית דין ובהוראתמ ,אלא שלאחר זמן ,בא בעלה הראשון ,דינה

-

תצא מזה ומזה וצריכה גט מזה ומזה והוולד ממזר מזה ומזה וכו' .אולמ,
אמ נישאת על טמך אותה עדות ,אבל שלא ברשות בית דין אלא על פי
עצמה ,מותרת לחזור לבעלה הראשון .זהו הפירוש הפשוט של משנתנו,
וכפי שכתבו כבר כמה

בתוטפתא :

חוקרימ1 .

וכפירוש זה משמע מברייתא השנויה

ייר' שמעון או' אמ עשו בית דין הוראתן ,כזדון האיש באשה,

נשאת על פי עצמה כשיגגת איש

באשה" = 2

בירושלמי :יידברי רבי

 .1עי' מאמרי יידין האשה ושני בעליה בהלכה התלמודית ובחוקי המזרח הקדום" ,שנתון
המשפט העברי ב )תשלייה( ,עמ'  ,372 - 371הע'  .54אותו מאמר היה מתחילה חלק
מהעבודה הנוכחית.

.2

תוספתא ,יבמות פי"א ,ה"ד ,עמ'  35במהדורת הגר"ש ליברמן ,ולפי הגהתו בפירוש

הקצר שם.

,,",,

~~,,
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שמעון עשו בית דין הורייתן כזדון איש ואשה ,נישאת שלא ברשות
כשגגת איש ואשה" ,הרי יישלא ברשות" שוה ל"נשאת על פי

עצמה"3 .

ותמהו בירושלמי "לא מסתברא דלא ניסית ברשות מותרת שלא ברשות

אסורה" ! (.םש) איך באים אנו לקנוס בקנסות חמורים אשה שפעלה על פי
הוראת בית דין ,בה בשעה שהעושה שלא ברשות אינה נקנסת ,ואף הותר
לה לחזור לבעלה הראשון?

ברם ,יותר ממה שתמהו חכמים על סתירת הרישא וסיפא ,תמהו על
עצם דין הרישא ,על מה שנענשת אשה מסכנה על לא עון בכפה ,ו"אחרים

ה טע ו בה" )ירו' ריש פרקין( ,ו"מה הוה לה למיעבד" ,מה היה לה לעשות !
)בבלי צא ע"א ,לפי הכרעתנו להלן בסוגיא (.ז והיו מן האמוראים שיצאו
בעז ובאומץ לעקוף דינה של המשבה ,הן ע"י פרשנות מצמצמת )ייאמר רב

לא שנו אלא שניסת בעד אחד ,אבל בשני עדים לא תצא" מבעלה השני,
סוגיא ב ;ולפי שמואל אם יימכחשתו לא תצא" ,סוגיא (,ג הן ע"י סירובם

לפסוק כמשנה זו )עי' סוגיא (.ז ועמדות אלה עוררו התנגדות חריפה אצל
חכמים אחרים ,שניסו לרסן עקיפה זו ,ולהפוך את פסק הדין של

הראשונים .ובמקרה אחד לא סבלו בית הוין שיערערו על פסקם ,והילקו

'

:,
:';,.

~:
~

t~ .

,"..
+

$:'-

במלקות את החכמים העוררים ! )ירושלמי ,כמובא להלן בסוגיא (.ב
בכדי .להתגבר על הקשיים שבמשנה,מוסר בעל הגמרא בבבלי פירוש
חדש לדבור יישלא ברשות" שבמשנה :יישלא ברשות ב"ד אלא בעדים"

)פז (.ב"ע יש שני עדים המעידים על מיתת בעלה ,ולכן אינה צרי כ ה
רשות מבית הדין ,ותינשא לכתחלה בהיתר גמור .ואם יחזור בעלה
הראשון ,והוברר שנישאת בטעות ,אין להענישה כלל ,הרי אנוסה היתה

~}~
~i

~,
~i

על פי הדבור של שני עדים ,ומותרת לחזור לבעלה הראשון .והפועל
היוצא מפירוש זה יהיה ,שמה שנענשת האשה ברישא ,כשנישאת ע"פ

רשות ב"ד ,טעמו כי "לאו אנוסה היא" )רש"י למשנה( ,ולא היה לה לסמוך
על הוראת ב"ד אלא לבדוק בעצמה אם אמנם מת בעלה 4 ,וכיון שלא
עשתה כן ,ייפושעת היא" )מאירי( ,ולכן ענשו אותה חכמים באותם י"ג

קלקולים .וכל זה מתורת קנס קנסו בה ,שהרי מעיקר הדין אפשר היה

להחזירה לראשין )יידהא מדאורייתא שריא שניסת ע"פ ב"ד בעד אחד
ו א נוס ה ה י א ,ורחמנא שריא

...

ורבנן הוא דגזרו בה כי היכי דתידוק
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פ"ג ה"ב ,י ע"ד ,ולפי ד"ו )וראה מה שקרה בדפוטים שלאח"כ, C
עי' רש"י במשנתנו ,ועי' להלן בפרוטרוט טוגיא א וטוגיא יא ובהע'  18שם,
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שפיר" וכו' ,רש"י לדף יא (.א"ע  5פירוש זה של בעל הגמרא בא בראש

סוגיית הפתיחה ,והיות והענין שמדובר בו הוא הציר המרכזי של הפרק,
מן ההכרח חזרו ונתפרשו דברי כמה אמוראימ לאור פירוש חדש זה ',אף
שמתחלה לא התכוונו כן )ופירשו המ את המשנה כפשוטה(.
בעל כרחמ השלימו

המפרשימ עמ פירוש

זה שבגמרא .אולמ

ב ק ו ש י ו תיה מ לא הפסיקו האחרונימ מלהתריע ,שפירוש זה ,יותר ממה
שהוא

פותר ,גורר הוא בעקבותיו

סתירות חדשות.

וכידוע ,אצל

האחרונימ בכגון זה ,דוקא ה ק ו ש יות הן על דרך הפשט !והתקיפו אחד

אחד .ייויש להקשות ,אמאי קאמר נשאת שלא ברשות ,שצריכין ל פ רש

נשאתשלאברשותב"דאלאבעדימ,אמאי לא קתני נשאת בעדימ"!
)מהרש"ל בימ של שלמה ,פ"י סי' יג( .ובאמת ,איך נאמר שבסיפא דוקא
היא נקראת אנוסה ולא ברישא ,יידעל פי ב"ד נמי ה א א נוס ה ה יא
ב רש ו ת ב ייד )ר"י

ענגיל(6 .

ובפרט המשיך ר"י ענגיל להקשות שמ ,איך

הורו לה ב"ד להינשא בלי להזהירה שאין לה לסמוך על היתר זה בלי
בדקיתה היא ,יידאטו

נשי

דינא

גמירי ,והי' ראוי שיהי' הדין ,שאמ

הב"ד מתירין אותה עפ"י ע"א יאמרו

לה

שתדייק עוד קודמ

הנשואין"·י

החוקרימ הראו שבכמה מקומות ,דברי האמוראימ מתפרשימ לפי

פשוטה של משנה ,ולא סברו האמוראימ כאותו פירוש שבסוגיית
הפתיחה )עי' סוגיא (.ב ולפי ניתוחנו להלן משמע שאין ליחס פירושו של

בעל הגמרא לאף אחד מהאמוראימ נקובי שמ בפרקנו .אדרבה ,מתוך
שפירשו המשנה כפשוטה R ,בלו והקשו על גודל חומרתמ של הקנסות
שברישא ,כנ"ל ,ולא סברו שפושעת היא ,אלא תמהו ,איך ולמה ראו

חכמימ כה להענישה.

גמ לגבי עצמ יסוד הלכתנו והתהוותה נתקיימו חקי.רות מעמיקות,
המהדהדות אף הן במשך הרבה דורות

 -הרי לכאורה לפי דין תורה אי

אפשר שתינשא אשת איש אלא אמ שני עדימ העידו על מיתת בעלה
)יישכל התורה כלה אין עד א' נאמן" ,סוגיא (,ח ועל סמך מה הכשירו
חכמימ עד אחד? )ראה סוגיא א והע'  (. 27ובקשר לאחד מדיני משנתנו

הוולד ממזר אף מן הראשון

-

 -אמר רב חסדא שיסודו בתקנת חכמימ,

 .5ובקשר לדין שצריכה גט מן השני ,פירש הריטב"א בפירוש אחד ,ייוטעם קנס זה כדי
לעגן אותה שלא תנשא בלא גט" ,עיי"ש ומדוע ירצו לעשות כך? והוא בניגוד להוראה
היסודית יימשום עיגונא א ק ילו בה רבנן" )פח (.א"ע

 .6ולענין קרבן חטאת ,דוקא הנשאת ע"פ ב"ד נחשבת אנוסה ,ייוא"כ מדוע לעניין החזרה
הוא להיפוך" 'ר) להלן סוגיא ז הע' (. 56
.ד ועי' R.Yaron, JJS XXV (1974), p. 226
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ואף שהיא עוקרת דבר מדברי תורה ,ניחא ,כי ייב"ד מתנין לעקור דבר .
מן התורה" )סוגיא (.ה ואי אתה יודע אמ על קנס הממזרות בלבד מדבר
רב חסדא ,שדבר זה בפני עצמו הוא תקנה שתיקנו חכמימ )וכן רגיל
לפרש( .או אולי על עצמ הדין היסודי מדבר רב חסדא ,שתיקנו חכמימ

נישואין לאשת איש ע"-פ עד אחד שהעיד על מיתת בעלה ,וזוהי תקנתמ

שהתנו חכמימ ,שיהיו נישואין אלה תקפימ מעיקר הדין ,כנישואי תורה,
ומה מאד הועילו חכמימ בתקנתמ זו ,אלא שבהכרח ,וכתוצאה מכך ,באימ
בעקבותיה שאר הדברימ מעליהמ ,כגון ממזרות הוולד מן הראשון ,אמ

חדד ,ונעקרו דברי תורה !
קצת סמך לדרך שניה זו יש בשיטה בירושלמי המקבילה לשיטת רב
חסדא :יירבי בא בשמ ר' זעירא אמ' דר' עקיב' היא ,דר' עקיבה אמר הבא

על סוטתו הוולד ממזר ,המחזיר גרושתו משנישאת הוולד ממזר" .מכך

שבא לתרץ ע"פ שיטת ר"ע ,מוכח שסבור שהוולד ממזר מעיקר הדין. ,
שאילו מדרבנן ,מה לי חכמימ מה לי ר"ע .ברמ ,לאיזה משני הלאווימ
שהוזכרו כאן מכוון? בפני משה פרש שהוא השני )שלא כבבלי יא (,א"ע
ייוה"נ המחזיר גרושתו משנישאת היא" ,כלומר דוקא בגלל תפיסת

הנישואין מעיקר הדין ,ובגלל זאת בלבד ,זיקתשני בעלימ עליה ,ולכן

ייהוולד ממזר מזה

ומזה"8 .

הרי לשיטת הפני משה )וגמ בקרבן עדה

כאפשרות אחת( ,סובר הירושלמי שנישואין תופסין באשת איש שנישאת
ע"פ הוראת בית דין 9 .ובאמת ,אילו מדין סוטה דברו חכמימ כאן ,איך יש

להבין את הסיפא ,שמותרת לחזור ואין הולד ממזר? וכי מפני שנישאת
ע"פ עצמה בלא רשות ב"ד נחשבת פחות

סוטה?10

אלא נרור שבגלל

תפיסת הנישואין הוא ,וכאשר נישאת ע"פ עצמה ,לא תפסו נישואי שני.
אף מן האמוראימ עצממ סברו שהאיסור שמתאימ לפרטי הדינימ
השנויימ כאן הוא ייהמחזיר גרושתו" ,אלא שתלו את הדבר ב"שמא שלח

לה גיטה ממדינת הימ" )שמואל ,ירושלמי ריש פרקין( ,או ב"שמא יאמרו
גירש זה" וכו' )רב הונא ,בבלי ,פח ע"ב ,עי' להלן סוגיא (.ד והעירו בסוגיא

בשני המקומות שלפירוש זה יש להסביר את הדין בנתקדשה לבעלה
השני ולא נישאת

 -שמותרת לחזור לראשון

התנאימ העושימ הבחנה זו ממש בדין מחזיר

 -על פי שיטת מקצת

גרושתו :

ייר' יוסי בן כיפר

אומר משומ רבי אלעזר ,המחזיר גרושתו מן הנישואין אסורה ,מן
 .8עי' בשנתון הנ"ל )הע'  (, 1עמ'  .372איסור מחזיר גרושתו תלוי דוקא בכך שבאה על
האשה זיקה עם בעל אחר ,עי' רמב"ם הל ,גירושין ,פי"א ,הל ,יב-יג ,והגהות מיימוניות
אות '.ו ועי' היטב יבמות קח ע"ב.

.9

ועי' מ' מרגליות ,הלכות ארץ ישראל מן הגניזה ,עמ' סא ועמ' ע ,ועי' בפרקנו מ"ג מה

שדרשו מן הפסוק בנתקדשה=ספרא פ' אמור ,ווייס צד ע"ג ,ודוק.

. 10

עי' להלן בסוגיא ה ובהע'  ,45 - 41בפרוטרוט.
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האירוסין מותרת ,משום שנאמר אחרי אשר הוטמאה" )יבמות יא

ע"ב ;

ספרי דברים ,סי' רע ,משם רבי אלעזר בן עזריה עיי"ש ועי' הע' (. 2ך
אם צדקנו בהצעתנו דלעיל -ויש לה לפי דעתנו מידה רבה של

P

סבירות ,הרי יש בידנו לתת טעם מספי לשאלה שעסקנו בה מקודם ,למה
נענשת זו הנישאת ברשות ב"ד? וברור שצריך לפרנס טעמה של משנה זו
בלי לומר שתיקנו וגזרו חכמים עליה מלבם קלקולים וקנסות שניתן היה
בנקל לפטור אותה מהם .הוה אומר ,נטפלו חכמים לדינה של אשה זו

בכדי שלא לעגנה ,ועמדו ועקרו דבר מן 'התורה

ll

דרך חסד ורחמים ,שלא

תאבד נפש מי.שראל בינון ובבדידות .ואולם ,משתיקנו להשיאה בהוראת
ב"ד ובהיתרם ,תפטו נישואין אלה ,והוא דבר שאין להשיב ,ואם יבא
בעלה הראשון ,מן ההכרח ,ובדלית ברירה ,תצא מזה ומזה ,שזיקת
שני בעלים עליה ,וכל אחד אוסר את חברו .וכאילו אנו אומרים ,מתוך
ק ולא שהקלת עליה בתחלתה ,אין מנוס מכך שהחמרת עליה בסופה

!12

מובן הדבר שהפוסקים קבעו את שיטת סתם התלמוד להלכה בענינים

הללו .ויש הפרש ניכר ,שלפי דברי התנאים והאמוראים עצמם קיימות
כמה אפשרויות של היתר לאשה זו להיות עם אחד הבעלים ,כגון נשאת

לשני יישלא ברשות" כדין המשנה ,או שהעידו שני עדים על מיתת
הראשון ,שאז היא מותרת לש'ני ,לדעת רב ,או שהכחישה בזהות
הראשון כשבא ,כדברי שמואל~ וזוהי עקיפה גמורה על כל החומרות
שבמשנתנו .ואילו לפי האוקימתות של סתם התלמוד החמירו בכל אלה,

ובכולם "לית הלכת' הכין ,אלא לא שנא נשאת על פי בית דין ובעד אחד
ולא שנא נשאת על פי שני עדים אם בא בעלה הראשון תצא מזה ומזה וכל
הדרכים האלו בה" )רי"ף ,ריש פרקין ,עיין
יי.

שם(l3 .

עי' תוס' פח ע"א ד"ה מתוך; וראה מ' אלון ,המשפט העברי ,ח"ב ,עמ'  2כ  ; 4ובהע'

הקודמת.

 2י .והשוה דברי הרמב"ן במלחמות ... " :שרצו להחמיר .עליה בסופה מפני שהקלו
עליה בתחלה" ! )כט ע"א מדפי הרי"ף וילנא( .ועי' היטב מ"ש ר"א ווייס ,על היצירה
הספרותית של האמוראים ,עמ' ס  ,4שרצה לפרש מעין זאת בדברי ר' זירא בסוגיא א,
יישאף הם מבוונים כלפי השאלה מדוע קונסין אותה ,עליה לנבון התשובה מתוך חומר
שהחמרת עליה בסופה הקלת עליה בתחלה ,היינו לא סגי בלאו הבי ",ומתרץ את
הסגנון בדברי ר"ז ע"פ הסברא שבגמרא ,שהחומרות משום .קנס ,עיי"ש.

אם נתקדשה מותרת לחזור כנראה שקידושין בלבד אינם תופסין בגלל הזיקה לבעל
הראשון ,אבל זיקת נישואין יותר חזקה ,ותופסת ,עי' להלן הסוגיא העשירית והע' ,* 67
והסוגיא השלש עשרה ,ע"י הע' . 22
כי .ועיין בעל המאור ,להלן ד"ה יש לדקדק ,וראה בפרוטרוט בסוגיא ז .מעניין לציין
שעניין יינשאת ע"פ עצמה" צף ועלה שוב אצל הראשוני.ם ,בהקשר אח,ד עי' מאירי עמ'
 -489כ  ,49ועי' להלן ,לדף צב ע"א .האמירי דייק שבדי,עבד ,גם בלא רשות ב"ד ,הנישאת
ע"פ עצמה יינשואי היתר הם" )עמ' סככ( ,ולדעתו כן הדין ייאע"פ שאין זכר לדבר
בת ל מ ו ד" )עמ'  (, 489והנה כפשוטה משנה שלמה היא !
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גמ בחלק השני של הפרק הזה ,ישנן סוגיות קשות .ומוטל עלינו
להתייחס לדברי האמוראימ בפני עצממ ,באופן נפרד מדברי הסוגיא,

בכדי לפרשמ .על שיטה זו שאנו רוצימ לנהוג בזה ראה במבוא בפרוטרוט.
*

*

*

תחילתו של מחקר זה בהוראת הפרק בשיעוריי שבבית המדרש
לרבנימ באמריקה בשנימ תשל ב  -תשל ג ,והוא אף נמסר אז לפירסומ.
Jl

Jl

לקראת ההדפסה ערכתיו מחדש ,אלא שלא שיניתי במתכונת היסודית,
אף במקומ שנראה לי

לשנות14 .

בקונגרס העולמי השישי למדעי היהדות,

תשל ג ,הרציתי על המבנה הספרותי שבסוגיות פרקנו ,ובקרוב יצאו
Jl

הדברימ

על סמך זאת ,קיצרתי להלן במבוא בענייני מבנה וצורה.

לאור15 .

דיון במשפט השואתי שהיה אף הוא מעיקרו חלק מן המבוא ,הודפס כבר :
יידין האשה ושני בעליה בהלכה התלמודית ובחוקי המזרח הקדומ

'.

שנתון המשפט העברי ,ב )תשל (, Jlה עמ' .360

בשנת

תשל ו
Jl

שהיתי

כחבר

במכון

, Jl

. .382 -

מתקדמימ

ללמודימ

שע י
Jl

האוניברסיטה העברית .בין כותלי המכון נתאפשר לי להכין מהדורה
תניינא זו של מחקרי .נעזרתי מדיונימ עמ שא'ר חברי המכון ,ובראש
וראשונה מתוך חכמתו של מו"ר הגר ש ליברמן נר"ו ,שמפיו אנו חיימ
Jl

בכל ענייני התורה ומדעה .גמ סיוע טכני רב הועמד לרשותי במסגרת
המכון .על כל זאת ברכתי ותודתי למכון ,ולפרופ' א"א אורבך שגילה ענין
מיוחד בעבודתי.

וכן אמורה תודתי לנאמני  ,National Foundation for Jewish Cultureעל
מענקמ בשנת תשל ג ,ולהאקדמיה הלאומיrר הישראלית למדעימ על
Jl

מענקמ לשנת תשל"ז.
טיבותא לפרופ' א' גולדברג ,שהעמיד לרשותי פירושו למשנת יבמות
שאתו בכתובימ ,ולאחי היקר ד"ר מ ע פרידמן ,שקרא את כה י והעיר
Jl

Jl

עליו בטוב טעמ.
חש אני תודה עמוקה לנגיד בית המדרש פרופ' ג ד כהן ,על עידודו
Jl

המתמיד.

מו"ר פרופ' ח  Jlז דימיטרובסקי זיכני בשפע הערות חודרות ומחכימות

בעבודה זו ,ומה מאד יקרה עלי הידידות שהוא מרבה אתי.
.14

עיין להלן במבוא עמ'

43

על הטקסט שבתרשימימ .אני מקווה להדגימ תרשימי

סוגיות שלמימ ע"פ כ"י אחד ,עמ ציוני מבחר השינויימ מנוסחימ אחרימ ,על מסכת בבא
מציעא .והיות ועיסוקי לאחרונה הוא במסכת זו ,ציינתי משמ את רוב הדוגמאות שהבאתי
במבוא.

.15

לע"ע דאה תקצירי ההרצאותC-31 ,
~~

fJ;-

<

"

מ בוא

בדיונימ דלהלן בסוגיות פרק האשה רבה ,היו לי שתי מגמות עיקריות :
 להפריד הפרדה שלמה בין דברי האמוראימ לבין דברי סתמי.
התלמוד ,וזו כדי לדון בדברי האמוראימ בפני עצממ ,וכפי שניתנו

מתחילתמ; .2

 -לעמוד על המבנה הספ,רותי של כל סוגיא וסוגיא.

דברי האמוראים וסתם תלמוד
מבחינת הזמן והאופי הספרותי ,ניתן להבחין בין שלשה יסודות

נפרדימ בסוגיות הבבלי )חוץ ממשניות וברייתות( ,והמ :
א .דברי האמוראימ

ב .דברי סתמ התלמוד
ג .הוספ.ות מאוחרות.

הנני להדגימ חלוקה זו בקטע אחד ,בו מופיעימ כל שלושת היסודות.
בב"מ לז ע"א:
אמר רבא רישא נעשה כמי שהפקידו לו בשני כריכות דהוה ליה

למידק סיפא נעשה כמי שהפקידו לו בכרד אחד דלא הוה ליה למידק כגון
דאפקידו תרוייהו כהדי הדדי כחד זימבא דאמר להו אבתון גופייכו לא קפדיתו אהדדי אבא
קפידבא

המובלט כאן )בערך( הוא מימרת רבא ,עליה נוסף הפירוש של סתמ
התלמוד ,והחל מתיבת ייכגון" הוספה

מאוחרת2 .

רבותינו הראשונימ הרבו להעיר על קטעימ השי-יכימ ,לדבריהמ ,לסוג
השלישי

 -הוספות סבוראימ או גאונימ ,שצורפו לייעיקר

הגמרא"3 .

בפירוש המשניות לזבימ פ"ד מ"ו ,כותב הרמב"מ :ייועל אותו ענין אמרו
בתלמוד )נדה ד ע"ב( מאי מדף דכתיב קול עלה נדף ,כלומר ,שהוא ענין
ו.

כ"ה בכי"ו  5ו ו ובד"ו ,רעי' מ"ש בתרביץ מג )תשלייד( ,עמ' . 63

.2

לפבי תיבת ייכגון" ,בכי"ו  5ו ו  :ייפי'" )דק"ס עמ' דסו אות (,ב וכן בספרו זקל ר"ז

אגמאתי :ייפיר' בספרים" ,ובכ"י המבורג עד ייזימבא" לי' ,וכן )בגוף הכ"י( לי' ייאבא
קפידבא".
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תנודה~ ופירוש זה אינו מעצם הגמר ,אלא היא הגהה מפירוש רבנן
סבוראי .ףכתבוה המעתיקים בתוך הדברים ולא העירו על כך" 4 .בחידושי
הריטב"א לכתובות לד ע"ב  :ייבשר בזול ,פרש"י ז"ל דכל זוזא חשבינן
ארבעה דנקי ,דהוו תרי תלתי זוזא ,דהכי אמרינן בפרק מי שמת )ב"ב קמו
(,ב"ע ורבינו הגדול )רמב"ן( פירש דההיא דפרק מי שמת אין לשון

גמרא ,אלא פירושא דרב יהודאי גאון ז"ל ,ואין למדין ממנו למקום
אחר" s.וכתב הריטב"א לב"מ ג ע"א :ייכל הלשון הזה  ...אינו מעיקר
הגמרא ,אלא מלשון רב 'יהודאי גאון ,והביאוה ספרי בעיקר הגמרא,
והרבה יש כיוצא בו במסכתא זו ,ואיכא נסחי דל"ג
להוספות האלה ייפירוש"

ליה"6 .

רגם קראו

סתם7 .

גם רש י ייחס כמה דיבורים בתלמוד לגאונים 8 ,אלא שדיבורי פירוש
/l

או משא ומתן שנראו לו מוקשים ודחויים ,ייחס ל"תלמיד טועה" )שבועות

ג ע"ב ד"ה קשיא( או ל"פרשנים טועין שלא היו בקיאין בשמועה
ופירשוה

בשיבוש

בתוך

הגירסא"

)כריתות

ד

ע"א

ד"ה

והנא(,

או

ש"פירוש משובש הוא שנתלה בספר" )ב"מ סג ע"א ד"ה ומאי לקח,
ובאמת בכי"פ הוא תלוי בגליון ,דק"ס עמ'  180הע'

(.ס 9

וכתב הרמב"ן

לב"מ נב ע"ב; ייפירושא הוא ולא ידעינן מאן כתביה דלא נהירא

 .3ראה א' אפטוביצר ",שבלימ :הוספות בתלמוד בבלי ",הצופה לחכמת ישראל ד
)תרע"ה( ,עמ'  ; 19-17ב"מ לוין ,רבנן סבוראי ותלמודמ ,ירושלימ תרצ"ז ,עמ'  26ואילך;
רמ"מ כשר במבואו לגמרא שלמה של ב' נאה ,ירושלימ תש"כ ,עמ' יב-טו ,ועוד ,ור'
להלן הערה . 11וכן כמה מחברימ חזרו והביאו דברי הראשונימ מאליהמ ,למשל ,ר"ב הלוי
עפשטיין ,מקור ברוך ,מבוא ,וילנא תרפ"ח ,עמ' . 149
 .4תרגומ של קאפח ,מהדורה עמ המקור ,עמ' תרעח.
 .5שיטה מקובצת לשמ ,והשוה בחידושי הריטב"א לכתובות שמ.
 .6חידושי הריטב"א החדשימ לב"מ ,מהדו' האלפערן ,עמ' ד.
 . 7ראה דברי רא"א אורבך ,בעלי התוספות ,עמ'  ,533-532ובמיוחד ענין ייותיהוי פך"
שבמנחות נט ע"ב המוסבר שמ .וכן ,ראה מה שהבאתי בקבץ-על-יד ח (,חי) תשלייו ,עמ'

 , 224הע'  ,2בקשר לדברי רשב"מ :ייכל רבותיי  ...טעו בפירוש הכתו' בהלכה" ,וכלשון
תוס' שבת קנד ע"א סד"ה ואמרי לה :ייופירוש הוא שנכתב בספרימ" .ועל הציון ייפירוש"
בכתבי-יד של הגמרא ,עי' אצל לוין )כבהע'  (, 3ועוד .וראה M.L. Margolis, The Columbia
College MS. 01 Meghilla, New York, 1892, p. 11 .
 .8כברכות לז ע"א  :ייול"ג והלכתא ,ומהלכות גדולות הוא" ,וראה בדק"ס לברכות בכמה
מקומות.

 .9וביו"ב הרבה ,ראה א"מ ליפשיץ ,רש"י ,ירושלימ תשכ"ו ,עמ' נב -נד; גמרא שלמה
הנ"ל ,עמ' יג .והשוה לשון ר'חננאל בשבת צז ע"ב  ... " :והאי דגרסי' בתרה )שבת צו ע"ב(
וממאי דבשבת הוה קאי ,ומשני דגמיר העברה העברה ,שמיע לן מרבוותא דליתא מעיקרא
דשמעתא ,וגירסני דלא ו ב ק יא ין אינון קשיא להון וטפלה הדין גירסא" )ועי' אוה"ג הפי'
שמ( .גמ רש"י מדבר על כך ש"הגרסנין שינו את הלשון" )זבחימ קטו ע"א ד"ה בגופה( .על
ג רסא י ,ראה רי"ן אפשטיין ,מבואות לספרות האמוראימ ,עמ' , 140ומה שציין ש .q

על

[9J .
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כלל ,ואע"ג דגריס לה רש"י ,ליתיה מגמרא ושיטפא דספרי

הוא"10 .

ורואים אנו ,שנתייחסו ההוספות לסבוראים או לגאונים אלא שבמקום
tי

.

יידלא נהירא" ,סברו רבותינו שיש לתלותו בשיבוש :.תלמיד טועה או
שיטפא דספריII .

....
הבחנה זו ,בין ייעיקר הגמרא" מחד ,לבין ;ך'בורים מוגדרים שהם~
'' ..

פירושי גאונים או שיטפא דספרי מאידך ,טומנת בחובה אף ההבחנ\~

השניה ,בין דברי האמוראים לדברי סתם התלמוד ;והוא שאותן ייהוספי.rו~

מאוחרות" ,אף שבמקצתן יש להן אופי וסגנון מובהקים )כמו ייוהלכתא"
בסוף סוגיא( ,והם נבדלים מן הסגנון הרגיל בגמרא ,וניכרים כגוף זר
במרוצת הסוגיא ,הרי הרבה מהן דומים או זהים לסגנון הרגיל של סתם
התלמוד בכל מקום ,שהם דיבורי פרשנות לדברי אמוראים ,או משא ומתן
של קושיא

אחת,

ותרוץI2 .

וראוי

והולך ומתברר שאף ייעיקר הגמרא" אינו מיקשה

לראות

את

דבורי

סתם

התלמוד

כהוספות

לדבורי

האמוראים; לעניני פרשנות של דברי האמוראים יש להבחנה זו יותר

חשיבות מזיהוי ייהוספות מאוחרות" ,כי אין אותן הוספות אלא המ Wך
לפרשנותם של בעלי סתם התלמוד ,ודומות לה מבחינה תיפקודית ~  iב
המקרים ,כפי שאנו מראים להלן.

חוקרי התלמוד הבבלי ,למן ר"ז פרנקל ,יצאו להקיש על ההוספות

המאוחרות שעליהן העידו הראשונים ,ולצרף עליהן כהנה וכהנה ,דבורים

םר  .בשטמ"ק לנדרים נד ע"ב ,בשם רא"ם :ייומצאתי זה הפי' שבוש הוא ואינו מן הספר
ומאן דהוא פירשו כן  ...וכתבו בגיליון והסופר עשה מבפנים"; ועי' בעלי התוספות,
עמ'  139ועמ'  140הע'  , 74ולאור דבריו שם ,והדמיון לדברי הרמב"ן ,שמא כאן הכותב הוא
תלמיד הרמב"ן.
 . 11על יישיטפא  ",ציין כשר שם לספר העתים ,עמ' : 301ייוברובה נוסחאי שטפי וגרסי",
פועל ;וראה תשובות גאונים קדמונים ,קסל ,סי' עח ,בשם רה"ג  ... " :שאתה צריך לעיין
בכל דבר שיסתפק לך כיצר עיקרו אם טעות סופר הוא או שיטפא דתלמידאי תרביצאי
שלא היו בקיאין  ...כדרך טעיות הרבה שמצויין בשיטפי דתרביצאי וכל שכן של אותן
גרסאי שבכפרים N .. Briill, Jahrbiicher jiir ju'dische Geschichte und Lit. II ; " ...
 ( 1876) [ = JJGL] p. 80, n. 130ועי' היטב אפשטיין ,מבואות לספרות האמוראים ,עמ'
. 144-137

 2ר.

במס' ב"מ ,מהדורת צובל-דימיטרובסקי )תל-אביב  (, 1960הובחנו אותן הוספות

הבחנה

גרפית ,בזה שהודפסו

באותיות

פטיט,

וצויין שם

המקורות בדברי

הראשונים

וכתבי-היד .הרבה מאותן הוספות ,אם לא רובן ,אינן מיוחדות מבחינת לשון ,סגנון ,מבנה
ותיפקוד ,מדבורים רבים אחרים בסתם התלמוד .וכבר כתב שי"ר :ייואציג עוד רק דוגמא
אחת אשר מסתמא דתלמודא ,אשר לא היינו מייחסים אותה לרבנן סבוראי לולא שמצאנו
בבעל העיטור שכתב כן לפי תומו וכדבר הנודע ,והיא בסוגיא דמורדת )כתובות ס"ד
('א ) "...כרם חמד ו ,תר"א ,עמ' ; 250ועל אותה סוגיא ראה מ"ש רא"ש רוזנטל ,ספר זכרון

ליעקב פרידמן ז"ל ,ירושלם תשל,ד" עמ'  (. 241 .וראה אפשטיין ,מבואות לספרות
האמוראים ,עמ'  ,37ד"ה וישנן ,שפתח ב"הסבוראים" ,וסיים ב"סתם הבבלי".
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הנראימ מסופחימ לייעיקר

הגמרא"13 .

] 0ר[

החוקרימ האלה מכנימ אותמ

דבורימ ייהוספות מרבנן סבוראי" ,וכיו"ב ,שנוספו על התלמוד אחרי
סיומו וחתימתו ,אף שהרבה מאותמ דבורימ של פרשנות ומשא ומתן
דומימ בלשונמ ואופיימ לדבורימ אחרימ של סתמ

התלמוד14 .

ככל שהרבו

 . 13ראה טפרות שרשמתי במאמרי ייהוטפות וקטעי טברא בפרק החובל" ,תרביץ מ
)תשלייא( ,עמ'  ,418הע'  .1במטגרת המבוא הנוכחי ,אין בידי לציין לכל דברי החוקרים,
ולהעריך כראוי שיטותיהם השונות ,ובאמת נושא זה דורש מונוגרפיה בפני עצמה .בכל
זאת ,איני נמנע מלהביא דברי החוקרים בנקודות מטויימות ,כדי להעלות מהם ולו באופן
חלקי ,את הרקע למחקר הנוכחי .אולם על הקורא לבדוק דברי החוקרים לגופם ,שבגלל
שינויי מינוח וטגנון וכו' אין בציטוט דבריהם בכדי לרדת לטוף דעתם ,ויש ששני חוקרים
משתמשים במלים דומות ,אבל תפיטותיהם ברמות שונות מאד .על ר"ז פרנקל ובית
מדרשו ,ראה א"א אורבך ,ייזכריה פרנקל ,ישראל לוי ,שאול הורוביץ ,שלושת מורי

התלמוד של הטמינר בברטלויDas Breslava Seminar Gedaetnisschrijt, ed. G. Kisch , ",
Tiibingen, 1963, pp . 175-185
 . 14והצביעו על ניבים מטויימים השייכים ,לדבריהם ,לרבנן טבוראי ,כגון ייבמאי
קמיפלגי" 'א) מרמרשטיין ,טפר היובל לצדוק העוועשי ,בודפשט ,תרצ"ד ,עמ' (. 60-57
ולמשל ,בקשר לדבור הפותח ייולא היא" ,כותב שי"ר )כרם חמד ו ,תר"א ,עמ'  (: 250ייועל
דבר ההוטפות הרבות מרבנן טבוראי ,לדעתי יש ליחט להם כל ההויו' או המטקנות
הבאות בטוגיות אחרי האמוראים היותר אחרונים .עד"מ )גיטין ט' ('א מר בר רב אשי אמר

לטלטולי נמי אטור ולא היא שרי לטלטולי כו'" )ובאמת ,הקטע חטר בכי"מ ,עי' רמ"ש
פלדבלום ,דק"ט מט' גיטין ,במקומו; ועי' ר"ד הלבני ,מקורות ומטורות ,מועד ,עמ'  10ד"ה
מאידך גיטא תמה אני( .על זה עיין מ"ש רי"י ו ויינברג ,מחקרים בתלמוד ,ברלין
תרצ"זןתרח"ץ ,עמ'  ,Vוהטיק :ייהרי שיש לומר שאין זו 'הוטפה' אלא היא מדברי טתמא
דגמרא" .כדברי שי"ר כותב רז"ף על ייולא היא" שאחרי דברי מר בר רב אשי בכתובות ט
ע"ב

(MGWJ X, 1861, p. 269) Beitrage zu einer Einleitung in den Talmud ,

והצביע

אפטוביצר על קטע מדברי הגאונים בט' הפרדט טי' שי ,המשקף כנראה נוטח בכתובות שם

טרם נוטף ייולא היא" ... celle-ci a pour auteur un gaon de Sora, qui decide conformement
aux traditions de l'academie de cette ville, sans tenir compte de l'objection du Babli, qui ne
 jigurait peut-etre pas dans son texte, REJ LVII, (1909), p. 230ההדגשה נוטפה .ובאמת
כבר ר"א עפשטיין ,שהגיע אמנם לניתוח הפו,ן דבר על יימטקנת הבבלי )הנובעת בוודאי
מן הטבוראים( ",מקדמונזית היהודים ,ירושלים תשי"ז ,עמ' שעה ; בטפרו מחקרים
בטפרות הגאונים ,לא הזכיר אפטוביצר האפשרות שהגאון לא גרט ייולא היא" ,אלא כתב
שיש והגאון פוטק יישלא כמטקנת הבבלי" )עמ'  (. 58ועי' באוצר חילוף מנהגים של ב"מ
לוין ,עמ'  )= 8תרביץ א ,א עמ'  (94קטע מטפר המעשים לבני א"י המקביל ללשון בט'
הפרדט ייחיישינו פעמים שהאשה חונקת את בנה בכוונה בשביל שתינשא מהרה" ,כבבבלי
לפני ייולא היא ".ובעקבות נימוקיו של אפטוביצר  ... ce motif neלפי שפעמים חונקתו"
"  figure que dans le Babli, tandis que le Yerouschalmi n'en donne aucunראוי לשאול אם
אמנם. ,בט' המעשים ייאנו רואים שהמטורת האיי"ת הלכה לה בשבילים מיוחדים מבלי
לשעות אל הבבלי ומטקנותיו ) "...כלשון ר"מ מרגליות ,החילוקים ,עמ'  ,96ועיי"ש הע' (. 9
וכן כתב אפטוביצר )מחקרים שם( שתשובת הגאון הבבלי הוא המקור לטפר המעשים.
החוקרים שלאחר מכן ראו בדבורי ייולא היא" איחור ,מתוך אופיים הטפרותי ,ולאו
דוקא באלו שהוצמדו לאחרוני האמוראים .על ידי כך רבו השערות על איחור ונעשה יותר
קשה להכריע איזו ייולא היא" קדומה ,ואיזו מאוחרת .רי"צ דיננער כתב בהגהות על מט'
עירובין לדף נא ע"א :ייולא היא וכו' ,כל דחיות כזו הם מזמן אחרון וקרוב שהם מזמן רבנן
טבוראי" )תודתי למר יעקב שפיגל על ציון זה( .ור"א וייט כתב :ייבאמת הרושם ,שברגיל
ההערןת  :ולא היא וכו' ,הן מאוחרות  ...אולם אין להחליף מקומות אלה במקומות

.,
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החוקרימ להצביע על ייהוספות מאוחרות" ,נעשה המושג ייחתימת
התלמור" פחות משמעותר )עי' מלנו"ה ,עמ'  1302הע'  ,5ועור( .הפעולות

של

פרשנות

למימרות

האמוראימ,

ברבריהמ,

וריון

ת ה ליר

המ,

שראשיתו בזמן קרומ ,גיבושו המובהק בסתמ התלמור ,והמשכו אף בימי
הגאונימ ,והלאה .לפי תפיסה זו ,הופחת ערכו של זיהוי קטעימ מסויימימ
כ"מאוחרימ",

כשאין

באותמ

יחוד

קטעימ

ספרותי-תיפקודי

ביחס

לדבורי סתמ התלמוד ,שהמ רוב מנינו ובנינו של ייעיקר הגמרא" ,שאף
המ ,מבחינה צורנית ,אינמ אלא הוספות ודיונימ בדברי האמוראימ.

ובאמת ,אצל כמה חוקרימ במאה העשרימ ,הושמ הדגש ,לא על
הוספות ה"סבוראימ" לתלמוד ,אלא על

הוספות ייסתמ

התלמוד"

ופירושיו לדברי האמוראים .ר"א אטלס כתב  .. ." :כי המאוחרימ מבין

חכמי התלמוד  ...הכניסו לפעמימ לתוך דברי הראשונימ כונה אחרת
לגמרי ,ומובן אחר שלא עלה על לבמ
בקשר

למימרות

התנאימ

••• 15 ".

והאמוראימ,

את

וכך מדגיש ר"ח אלבק,
ה"פירוש

שנוסף

להמ

בתלמוד  ...שהמ נעשימ לחטיבה אחת ולפעמימ קשה להפריד בין

המאמר לפירוש" ;' 16

ו"כשמבדילימ בסוגיות שבתלמוד בין המאמרימ

עצממ לבין הביאורימ שנוספו להמ אחר כך ,מתיישבות פעמימ סוגיות
חמורות

...

שהסוגיא העיקרית אינה תואמת את תוספת הביאור שנוספה

לה".ך  lאותו כיוון מובלט במחקריו של ר"א ווייס ;דהיינו הצורך להפריד

בין המימרה הגרעינית של האמורא ,לבין הפירושימ וההרחבות שמוסיף

שהערת ולא היא איננה כאלו ענין לעצמו אלא המשך של הקודם ) "...לחקר התלמוד ,ניו
יורק ,תשט"ו ,עמ' ו  4הע'  6ו ,עיי"ש וראה ניסוח דבריו בחורב י עמ' וו = לסוגיות הש"ס,
עמ'  9ו ;סדר הדיון ,עמ'  6ך ;הנ"ל ,מחקרים בתלמוד ,עמ'  (. 246בקשר לסוטה מג ע"ב :
ייולא היא קלא אית ליה למילתא" ,הזהיר רא"ש רוזנטל :ייהוא בחזקת תלמוד אמוראי
גנואיני ,עד שיוודע מן ממצאים ב ט ו ח ים של ביקורת-נוסח ב' סוטה אחרת" )ספר חנוך

ילון ,ירושלים ,תשכ"ג ,עמ'  322הע'  , 94עיי"ש(.
 5ו .ספר היובל לכבוד פרופסור ד"ר משה שור ,ורשה ,תרצ"ה ,עמ' ו  2ואילך; ועי' קובץ
מדעי לזכר משה שור ,ניו-יורק ,תש"ה ,עמ'  1ואילך; על רמא"ש עי' להלן הע'  1וו 2 ,ו •1
 6ו " .לחקר התלמוד :השתמשות במאמרי האמוראים" ,תרביץ ט )תרצ"ח( ,עמ'  63ו
)אמנם ,אלבק כלל שם אף שינויים במימרות עצמן שחלו במשך מסירתן ,והוא נושא אחר
שנגע בו אנו להלן( ;וכן בספרו מבוא לתלמודים ,עמ'  .522 - 504וכתב :יידרך התלמוד
להביא מאמר אמורא ונימוקו עמו ובאמת אין הנימוק מדברי האמורא עצמו אלא מאמורא
אחר או מסתם גמרא ,ואפשר שהאמורא עצמו לא התכוון לכך" )עמ' (. 508

אולם ,לגבי ייקושיות ותירוצים שנמסרו בתלמוד בסתם" ,ולגבי סתמות אחרות ,רואה
אלבק אפשרות סבירה ,ולדעתו משכנעת ,שבהרבה מקומות סתמות אלה קדומות ,ראה
מבוא לתלמודים עמ'  8ך  5ואיל,ן ועי' להלן הע' . 42
ךו  .עמ' םו  ,5הע' , 109ועל ענין זה כתב נספח ,עמ' ; 662- 660הנימה הזאת בולטת
במיוחד בקטעים שבמבוא לתלמודים שהוסיף על מה שכתב במאמריו הקודמים ,כציונים
הנ"ל .וראה מאמר הביקורת של ר"א גולדברג ,קרית ספר מז )תשל"ב( ,עמ'  9 - 9ו .
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התלמוד לפני המימרה ואחריה ואף בין

רי"י

ווינברג19 .

][12
מילותיה18 .

גם ר"ד הלבני נוטה באחרונה לומר

מקביעה סופית

וכן ,כשיטה זו כתב

 -אם כי נמנע הוא

 -שהסתמות של פרשנות ושקלא וטריא ,מאוחרות

מדברי האמוראים ,ונומפו כממגרת לדברי

האמוראים20 .

מכל האמור

ברור ,שאף שחשוב לזהות ההוספות המאוחרות שמתקופת הגאונים,

ברכה כפולה ומכופלת ,מבחינה פרשנית ,ישנה בהפרדת עצם דיבורי
האמוראים מלשונות הפ.ירוש של "הגמרא.

נטייה זו של

החוקרים 21

 -לראות את דבורי סתם התלמוד כפירושים

 .18התלמוד הבבלי בהתהוותו הספרותית ,ורשה  , 1937עמ'  : 82ייאפשר לחלק את
המימרא לשני חלקים :חלק א',המכיל את גרעין הרעיון הע;מד להאמר  ...וחלק ',ב זה
הוא המשך נוסף  ; "....בעמ'  91כשאלה  :ה"סוגיא הסתמית הנמצאת ע"י המימרא
ומטפלת בה  ...השאלה היא אם היא  ...לפני מחבר המימרא ובהשתתפותו נוצרה או
בזמן מאוחר נולדה" ;לחקר התלמו:.ד.,ניו יורק תשט"ו ,עמ'  . 148 -143והעמיד על ייהחומר
היסודי שבסוגיא והחומר הבלתי יסודי או הביאורי הנוסף שבה" ,והמשילם ייבחינת החמר
המחבר את אבני הבנין" )התלמוד הבבלי בהתהוותו הספרותית ,ח"ב ,ורשה תרצ"ט ,עמ'
 (. 86 - 81יידרך כלל אין שום מקום להקדים את זמנה' של הסתמא לזמנו "של המפורש
שאותו היא ממשיכה" )על היצירה ,עמ'  ,26עיי"ש( .בכמה מקומות העמיד וייס על דבורי
סתם התלמוד שהם כמסגרת פרשנית-דיונית שנוספה על מימרות האמוראים ,ובכל זאת

לא רצה לומר שיטה כללית שתמיד כל אלה מאוחרים מזמן האמוראים בעלי המימרות
)לחקר התלמוד ,עמ' ; 164-163,167מחקרים בתלמוד .מאת אברהם ווייס ז"ל ,יצא לאור
ע"י משה ובנימין ווייס ,ירושלים תשלייה ,עמ'  (. 230 , 214וקובל הוא על חוסר קני-מידה
פילולוגים להבחין בין שכבה קדומה למאוחרת )ראה במחקרים הנ"ל ,עמ' 57
ואילך = הצופה לחכמת ישראל י"ב (. 1928 ,וראה בספרו  :על היצירה העמרותית של

האמוראים ,ניו יורק תשכ"ב ,עמ'  24ואילך .וראה M.S. Feldblum, "The Impact of the
' Anonymous Sugyah' on Halakic Concepts" Proc"eedings oj the American Academy jor
 Jewisn Research XXXVII (1969), pp. 19-28מ"ש פלדבלום; פירושים ומחקרים בתלמוד,

מס' גיטין ,ניו יורק תשכ"ט " :לפעמים נתמזג פירוש המימרא עם המימרא עצמה  ...ברוב
מקומות נטשטשו הגבולים" )עמ'  ,23ועיי"ש עמ'  (. 35 - 34וראה להלן הע' . 21
 ... " . 19בכמה מקומות בתלמוד ,שסתמא דגמרא או רבנן סבוראי הוסיפו דברי ביאור
משלהם ללשונה של ברייתא או לזו של אמורא  ...אפילו  ...דברים שנראים כסותרים
את דברי האמורא עצמו" )מחקרים בתלמוד ,תרצ"זןתרצ"ח ,עמ'  ,19-18ועי' שם עמ'

=

 174ואי' שרידי אש כרך ד ,עמ' כב )בשינוי קל(; עמ' קכא ואי'(.
 .20מקורות ומסורות; ביאורים בתלמוד לסדר מועד ,ירושלים תשל"ה ,עמ'  , 12-1ושם
עמ' . 6אולם הלבני מוציא דבורים מסויימים מן הכלל ,כגון ייפירושים קלים אחרי המשנה

וברייתא וכדומה" ,עמ'  6הע' ) 8השוה הלוי ,דורות ~הראשונים ,ח"ג ,עמ'  (, 117וכגון
ייהשאלות והקושיות הסתמיות הבאות מיד לפני תשובות אמוראים" ,עמ' ) 9על זה ראה
להלן והע'  (. 46ומעיר ש"קשה לפעמים לקבוע בגמרא היכן מסתיימת )או מתחילה( מימרת

האמורא והיכן הם דברי הסתם" ,וכן מעיר הוא על הנחיצות לבצע הפרדה זו בכל מקום
שאפשר )עמ'  (, 12 , 8על שיטתו של ר"ח קליין ,ראה להלן.
 .21ואמרנו נטייה ,כי כמה מן החוקרים האלה גם חששו לקיומן של ייסתמות קדומות"
במידה מרובה ,ושררה מתיחות מסויימת אצל מקצתם אם לראות דבור סתמי כדבור קדום
לדברי האמוראים שעל ידם הוא עומד ,או מאוחר מהם ,ראה בהערות דלעיל .וכן רובם
 R.בלו על הקושי בהבחנת דברי האמוראים מדכרי הסתמא ,בחינת ייולא ידענא מאי
תלמודא ומאי תוספת" )מו"ק ג (.ב"ע ובאמת הא בהא תליא ,עי' ווייס ,התהוות התלמוד

על
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למימרות האמוראימ /וקביעת האפשרות לפרש דברי האמוראימ אחרת

מאותמ פירושימ ובאופן בלתי תלוי בהמ

 -תורה שלמה היא אצל

רבותינו הראשונימ /שהמ הבחינו בחוש בין שני המרכיבימ האלה

שלפנינו בטוגית הגמרא /ועל דבריהמ הטתמכו כל

החוקרימ22 .

רבינו תמ כותב בהקדמה לטפר הישר /' :מגיהי טפרימ  ...ואע//ג דלט

רבינו גרשומ מאור הגולה כל ]מאן[ דמשבש תלמוד /הכי והכי תהוי /לא

נמנעו מלשבש /ולא די להמ בגרטות הנראין ]פירוש[ לשבש /כי אמ
דברי האמוראין ]והתנאין[ )והאמוראין( עצמן

משמע

שהמכוון

אף

בלשונות

••• 23 //.

המובלעימ

בדברי

שהראשונימ ראו בחוש מה שייך לאלו ומה

לאלו24 .

ומלשון //הנראין///

האמוראימ/

רק

הוה אומר /כשמ

שהוטפות הגאונימ בגמרא נקראו בפי הראשונימ //פירוש /'/כן כינו המ את

דברי סתמ התלמוד /ואפילו כשמובלעימ בדברי האמוראימ .ואולי אף

אצל הגאונימ /מכוון המונח //פירושין' /על דברי סתמ התלמוד /כבמובא
בשמ רב האי גאון  ... // :כל מה שמצינו בתלמוד א//י ואין חולק עליו

בתלמודנו /או שנותן טעמ יפה לדבריו נאחזנו ונטמו ך עליו /דלא גרע
מ פרו ש י ה ראש ו נימ  /אבל מה שמצינו שחולק על תלמודנו

נעזבנו25 :/

בשלמותו ,עמ'  ,5ועי' להלן הע' •42
 .22וכפי שציינו החוקרים לדיבורי בעלי התוטפות בכמה מקומות :אלבק ,תרביץ ט עמ'
 ; 165 - 164הנ"ל מבוא לתלמודים עמ'  ; 508 - 507וויינברג ,מחקרים בתלמוד עמ' 174
ואי' = שרידי אש ,ד ,עמ' קכא ואי' ;קליין " Gemara and Sebara", JQR XXXVIII (1947), p .
;  67 n.3ווייט ,לחקר התלמוד ,עמ' . 148 - 146
 .23מהדורת שלזינגר ,ירושלים ,תשי"ט ,עמ'  ; 9על המוטגר במרובעים ציין המהדיר :
כ"ה בכי"י.

 .24וכפי שכתב הגאון על הפירושין המאוחרים ,שהם מורגשים לחכם מתוך חוש טפרותי
ובחינת טגנון מדוקדקת  ... " :והרבה מצוי כן שתולין בקצה הנוטח ,או בין טורין ,תיליא
דאדכרתא אודפירושא או לשון אחר ,ובא הנוטח וחושבו עיק,ך וכותבו כולו כאחד,
ומטעה הוא עד שיפול בידי חכם שהוא מצרף את הדבר ,ומוציא את כל מילה לטעמה"
)זכרון לראשונים ,תשובות הגאונים מהדו' הרכבי ,ברלין תרמ"ז ,טי' רע"ב ,עמ' 138

=

אוצה"ג לב"ק עמ'  37טימן '(.ק
 .25טפר האשכול ,מהדורת אוירב,ן ח"ב עמ'  ; 49ר"ש אטף ,תקופת הגאונים וטפרותה,
ירושלים תשט"ו ,עמ' רמד .באגרתו לר' יוטף בן יהודה ,אומר הרמב"ם על ר' זכריה,
ייוכבר קרא לעצמו ויגע באותו המשא והמתן והפירושין" )וקד קרא לנפטה ותעבפי ד'לך
אלמשא ואלמתן ואלפירושין ,אגרות הרמב"ם ,מהדו' בנעט ,ירושלים תש"ו עמ' ; 56מהדו'
קאפח ,ירושלים ,תשל"ב ,עמ'קכח( .והעיר על כך רב"ז בנדיקט  :ייכשם שבמונח המשא
והמתן מתכוין הרמב"ם לשקלא וטריא של הגמרא ,כך במונח הפירושין הוא מתכוין
לפירושיהם של חכמי הגמרא" )תורה שבעל-פה יג ,תשל"א ,עמ' קטז הע'  ,47עיי"ש ;
באשר למונח ייפירושין" בפני עצמו ,משתמש בו הרמב"םכנראה גם לפירושי הגאונים
שנכתבו כטפרים בפני עצמם  :ייולפיכך חברו הגאונים הפירושים המרובים ,אבל לפי
ידיעתנו לא יכל אף אחד מהם להשלים פירוש כל התלמוד" ,פולפוא אלגאונים אלפירושין
אלכת'ירה  ,...הקדמת הרמב"ם לפיה"מ זרעים ,מהדורת קאפח עם המקור עמ' מו(.
ואמנם נר' לכאורה שמבחין הרמב"ם בין טוגי החומר בגמרא .:יירב אשי  ...אטף כל

~
פרידמן
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בעלי התוספות הם שפיתחו במיוחד את הגישה המבחינה בין דברי

האמורא לדברי התלמוד הנראים לכאורה המשך דברי האמורא ,וכך

בכדי לפרש את מימרת האמורא בדרך אחרת משיטת התלמוד.

26

וכן

הרבו בעלי התוספות להשתמש במונחים קבועים להבחנה זו ,כמו :
ייוהגמרא הוא שאומר" ,וכדומה .בשבועות כה ע"א ד"ה ושמואל  :ייוי"ל
דאין זה מדברי שמואל ,אלא הש"ס מפרש כן אליביה ,ובענין זה
יש בכמה מקומות בש"ס" .ובמיוחד בהסברים שניתנו לשאלה שנשאלה,
כבב"מ קיב ע"א ,ד"ה אומן :ייוהנך דבעו מרב ששת לא הזכירו בבעייתן

אומן קונה בשבח כלי אלא סתם שאלו ,קבלן עובר בבל תלין או לאו ,
והגמרא הוא שאומר אומן קונה וכוי".ך

2

ובתוסי ליבמות ח ע"א

ייתלמודי טעי במלתא דרבא" כד"ה כי(.

וראוי לברר באיזו מידה הלכו בעלי התוספות בעקבות רש"י בדבר
זה28 .

אמנם ,בכמה מקומות מבחין רש"י בין לשון ברייתא ולשון תלמוד,

כבמגילה לא ע"א ,על הנאמר בגמי יית"ר בפסח קורין בפרשת מועדות ...
והאידנא דאיכא תרי יומי  ", ...כותב :ייברייתא שלימה היא עד ושאר
כל ימות החג  ...אלא שבעלי הגמרא אפסיקוה לפרש בכל מועד
יום ביום מה תיקנו האחרוניםי '.וכן בסנהדרין כה ע"ב ד"ה אפילו
במדבר

29 :

"  ...ו האי פיר ושא ללישנא דארא כעיי"ש ע"א( נקיט ליה

שמועות בעלי השמועות )=מימרות האמוראים? שי"פ( ,ודברי עיון של המעיינים,
ופירושי המפרשים ,ובירר הקבלות ואספם" ... ,פגימע ג'מיע אקואל אלקאילין
ותפקה אלמתפקהין ותפסיר אלמפסרין ) ...הקדמה לפיה"מ שם ,עמי לד( ,אלא שהוא גם
השתמש במונח הזה באופן יותר כללי ,עיי"ש עמ' מח ד"ה וכאשר תיארתי.
 .26ראה אורבה בעלי התוספות ,עמי  531ואילך•566 ,
 .27ראה ציונים בהערה  .22ומכאן אצל רי בצלאל אשכנזי באופן כללי :ייזמנין דתלמודא
קא מוסיף דברים בתוך דברים של הבעיא מה שלא שאל השואל" )ייכללי התלמוד לר'
בצלאל אשכנזי ",ספר לדוך צבי ,עמ'  , 185עיי"ש( .ולפעמים חסרים לשונות ההסבר
במקבילות ,עיי ב"ק צט ע"א .ור' מ"ש בדיני ישראל ג )תשלייב( ,עמי  43ו ,מסי . 16ונראה
שהמינוח המיוחד שבתוספות לדיבורי הסתמא ,כגון ייהתלמוד" )ייהתלמוד עצמו אומר",
להלן העי  (, 37ייהגמרא" ייהספר" )יימאריך הספר" ,תוסי ישנים ,יבמות צ (,א"ע משקף
תפיסה ספרותית מובהקת לדיבורים אלה )ראה להלן העי (, 12ו בניגוד למינוח אחר
הרואה בדיבורים האלה מה ש"נשאו ונתנו בדבר בני הישיבה" 'ר) יונה ,ראה סוגיא א
הע'  ; 21ועיי בס' הכריתות כבהע' להעי  ,42במינוח שנוקט כשעובר מתפיסה אחת לשניה(.
 . 28כפי שעשו בזיהוי הוספות מאת הגאונים ,ראה אורבך ,בעלי התוספות ,עמ'  .532על
מה ש"חכמי וורמייז פירשו את התלמוד בבקורת דרכי התלמוד וסגנונו" ,בניגוד לחכמי
מגנצא ,עי' אפשטיין תרביץ ד )תרצ"ג( ,עמ'  -160ו . 178-177 , 168-167 , 16

.29

פרופ' יעקב זוסמן העמידני על מקום זה ,ועיי ספר ראבי"ה למס' חולין וכוי ,בני ברק

תשלייו ,עמ' קעד ,בקשר ?אותה ברייתא ,ייוהאי אפילו לגוי לאו בברייתא אלא המקשה
מסיים לה" ,ושם ,לחולין נג ע"ב  ... " :משמע )בהאי( ]דהאי[ ואפילו בסימנים לאו מילתא

דרב הוא אלא המתרץ מסיים דבריו ". ...

על
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וכן יש שרש"י מעיר על לשון

התלמוד ,בכדי להבחינו ,כנראה ,מלשון אמורא ,כבזבחים לח ע"ב ,ד"ה
הא מני :ייהא מילתא הש"ס קאמר לה ,ומסקנא דקושיין היא לאפוקי
מדרב פפא  ", ...לומר שאינו מדברי רב פפא )עיי"ש בתוס' ד"ה הגה"ה
הא מני( ,ובאמת ,ברור שם שאינו מדברי רב פפא עצמו.
ודאי שיש כמה דבורים בפירוש רש"י כיו"ב שמייחד דברי האמורא

מדברי התלמוד 3 !,אלא שמכל מקום ברור שאין .זו שיטה רגילה ורווחת
אצל רש"י כפי שהוא בתוספות .ובאמת ,הפגינו בעלי התוספות את

יכולתם לקבוע בדיוק נקודת סיומה של מימרת אמורא ,וליחס את
ההמשך למקור אחר ,בשעה שרש"י לא הבחין בדבר .בב"מ לט סע"ב ודף
מ רע"א  ... " :אתא לקמיה דרב חסדא , ...אמר ליה שפיר קאמר לך
דתנן הניח בנים גדולים וקטנים והשביחו גדולים את הנכסים השביחו
לאמצע וכן אמר
אמר

רבא 33

רבא 32

השביחו לאמצע  ". ...על זה כותב רש"י :ייוכן

השביחו לאמצע לא גרסינן ,שאין זה לשון תלמוד להביא

דברי האמוראים סיוע למשנה ,ועוד

רבא 34

והיכי אמר רב חסדא שמעתא משמיה

תלמידיה דרב חסדא הוה,

••• 35 ".

על זה כתבו התוספות :

"  ...ונר' דגר' רבה ,וכן בספר ר ת ,ולא מדברי רב חסדא הוא: ,ח"ב)
I1

אלא( שה תלמוד מביא שמעשה כיוצא בזה בא לפני רבה  ". ...הרי עלה
.30

ועי' על סגנון דומה אצל ייבעל הפירוש האשכנזי האלמוני למסכת תמיד" )בעלי

התוספות ,עמ'  532והע'  .39והשו' פי' ר' גרשום ב"ב קמא ע"א יידעסקי באורייתא ,לאו מן

הברייתא אלא מפרש לברייתא" ,ורשב"ם שם ד"ה דעסקי( .והשוה קידושין כז ע"א רש"י
ד"ה כיון שהחזיק ,וב"ב עז ע"ב ,רשב"ם ד"ה כיון שהחזיק ,וסגנון זה מפותח במיוחד אצל
הרמב"ן ובית מדרשו ,ראה תוספת ראשונים ,חלק ב ,עמ'  .140והמשיכו האחרונים בסגנון
זה ,השוה מהרש"ל לב"מ עז ע"ב.
 .31השוה ביצה לד ע"ב ד"ה בדבר .ועי' סוטה לב ע"א ד"ה ותרצה.
 .32כגירסת כתבי-היד ועוד ,ראה דק"ס לשם עמ'  114אות נ ,ומוכרח לומר שכ"ה גירסת
רש"י ,עי' להלן ,הע' . 33
 .33כ"ה בפירוש רש"י כאן .ולהלן )הע'  (35בד"ו רפ"א ,ובשני כתבי-היד שבדקתי :
קמברידג'  ,Add .478,8וכ"י בית המדרש לרבנים באמריקה ) Rab . 833אלא שבאחרון להלן
לי' :ועוד רבא תלמידיה דרב חסדא הוה , ...ראה הע'  (, 35וכ"ה בתוס' רבינו פרץ בשם
הקונטרס )מהדורת ר"ח הרשלר ,ירושלים תש"ל ,עמ' צא ,ושלא כהגהת המהדיר שם הע'
 88ע"פ הדפוסים החדשים( .בדפוסים החדשים  :רבה ,ועל פי דפוסים אלה פלפלו
האחרונים לתרץ איך נחשב רבה תלמידו של רב חסדא ,עי' רש"ש ,ועי' אוצר מפרשי
התלמוד ב ,עמ' תשסב ,וברור שרש"י התכוין לרבא שהיה תלמיד מובהק של רב חסדא.

.34

עי' הע' •33

 .35ועוד וכו '.ליתא בכי"ס הנ"ל )הע'  (. 33מכל מקום ,דבור זה היה בפירוש רש"י לפני
בעלי התוספות ושאר ראשונים 'ר) פרץ הנ"ל ,חידושי רשב"א ,מיוחס לריטב"א ,וחידושי
הריטב"א החדשים ,וכן משמע מתוס'( ,ומוכרח לומר שהוא לשונו של רש"י ,ע"פ המשך
פירושו ,שישנו גם בכתב-היד :ייוכן אמר רב )בחי' הרשב"א  :רב הונא (1גרסינן ,ש ה י ה
רבו של רב חסדא  ...אמרה רב חסדא להא דרב הכא  ." ...ואולי בכתב היד הושמט
ע"י דמיון הסופיות "למשנה" ,יימשמיה".

!''.
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על לבו של רש"י שהדבור ייוכן אמר רבא" המשך לשונו של רב חסדא
הוא36 ,

ואילו לבעלי התוספות ברור שדבור זה הוא מה ש"התלמוד

מביא".ך3

ועל פי דברי התוספות ,אצל ר' בצלאל"" אשכנזי בפשטות :

"לפעמים מביא בתלמוד דברי אמורא ואח"כ אומר וכן אמר פלוני ,וזה
אינו סיום דבר~ האמורא הראשון ,אלא לישנא דתלמודא הוא"
)כללי התלמוד ,סי' (. 152

שיטה זו של בעלי התוספות נעשתה כלי חשוב בידיהם של ראשונים
אחרים ,ובמיוחד אצל הרמב"ן ובית מדרשו .תוך שימוש בה ,הצליחו

לשחרר את דברי האמוראים מפירושיהם ושיטותיהם של בעלי סתם
התלמוד

-

ה רי הללו ניתוספו אחרי שנקבעו דברי האמוראים בסוגיא,

וירדו לפרש דברי האמוראים בלעדם .בב"מ מז ע"א :יימאי טעמיה ירב

ששת  ...אמר לך רב ששת מה נעלו דבר המסויים אף כל דבר המסויים,
לאפוקי חצי רמון וחצי אגוז דלא" ,לענין קנין סודר ,וכתב הרמב"ן בקשר
לדברי הגמרא בדף מו ע"ב  :ייואע"ג דבשר לאו דבר המסוים הוא ,קס"ד

מעיקרא רב ששת אפילו פירות דלא הוו דבר המסוים קנו ,דהא לא
שמעינן ליה לרב ששת ,ולא לשום אמורא אחרינא דאמר אבל
דבר שאינו מסוים לא ,אלא פירושא דגמרא הוא דאתמר לקמן,

ולא ס"ד מעיקרא" )במלחמות ,פ"ד כז סע"ב מדפי הרי"ף דפוס וילנא(.

הריטב"א כתב לב"מ מ ע"א  ... " :ואע"ג דסוגיין דלעיל פריש' , ...
סוגיא

דתלמודא

בעלמא

הוא

)חידושי ריטב"א החדשים ,עמ' (. 92

קושיא

ואינה

לרב

חסדא"

וככלל :ייודרך התלמוד לשנות הלשון

או להוסיף פירוש כדי לבאר הענין" )חי' ריטב"א החדשים לב"מ ,עמ' , 160

וצויין ע"פ שטמ"ק בשרידי אש ,ד ,עמ' כב ,הע'

(. 1<37.37

כבר הגאונים ,רי"ף ,ר"ח ,רמב"ם ועוד הורו לסמוך על דברי האמורא

ולא על דברי הסוגיא כשהאחרונים 'הם ייהוצאת הדברים מהכונה
המפורסמת והגלויה אל הבלתי מפורסם ,הוא שינויא ודחייה בעלמא"
)שו"ת הגאו' הרכבי עמ'  ; 298עי' להלן סוגיא יא ,הע'  (. 40ובעלי התוספות

הורו איך לעשות כן אף כשדברי הגמרא מעורים בתוך דברי האמורא,
ונראים לכאורה כחלק מדיבורו.
 .36ובחי' הרשב"א הקשה עוד על שיטת רש"י ,מתוך כך שאחרי אותו דבור בגמ' ישנה
קושיא מאת אביי ,ייותדע לך דאלו רב חטדא אמרה ,לא היה אביי משיבו ,שלא היה יושב
לפניו בבית המדרש" .ועי' רי"ף ור' יהונתן.
 .37ושמא ניתן לצמצם ששיטה זו שבכאן נובעת מר' שמשון משנץ או מבית מדרשו )על
תוטפותיו לב"מ ועוד ,בעלי התוטפות עמ'  (. 242 - 232בשטמ"ק מובא מתוט' שאנץ,
ומפרש שר"ת אמר רק שיש לגרוט יירבה" ,אבל עדיין יימשמע שרוצה לומר דרב חטדא
עצמו הביא דברי רבה לטיועי לנפשיה" ,וממשיך :ייויותר היה נ"ל שהתלמוד עצמו
א ו מ ר דכמו שהורה רב חטדא כמו כן הורה רבה

." ...
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הנה ראינו שבעלי התוספות ורבותינו הראשונים שבאו אחריהם ידעו

היטב להבחין בין דברי האמורא עצמו לדברי התלמוד שעליהם ,אלא

שנזקקו להבחנה זו רק במקומות שהיתה קושיא ענ:נית לגבי שיטתו של
אותו אמורא ,והקושיא נופלת עם הפרדת המימרה מלשון סתם התלמוד.
אולם ,לצרכי המחקר של ימינו ,ראוי לבצע הבחנה זו בכל מקום ,בכדי

להתיחס למימרות האמוראים כמקורות בפני עצמם ,ולעמוד על תוכנם
וצורתם המיוחדים .רק בדרר זו ניתן לחקור את תולדות המשפט
התלמודי ,דהיינו עמדות האמוראים בפני עצמן ,בנפרד משיטות הסתמא

שנוספו על ידן ,שהן שונות לפעמים משיטות

האמוראים38 .

כיוצא בו לגבי

המחקר הספרותי ,הפרדת דברי סתם התלמוד ממימרות האמוראים

תאפשר בדיקה מדוקדקת של הללו מבחינת לשונן ,סגנונן וצורתן
הספרותית.

רוב החוקרים שהזכרנו לעיל ,אף שנטו לשיטה פרשנית זו של ניתוק
המימרות מדיבורי סתם התלמוד ,נמנעו מלעשותה שיטה כללית ,ותמיד
חששו לתופעה
האמורא39 .

הנגדית  -ה"סתמא

הקדומה" ,עליה

מוסבים

דברי

ואף במקומות שדברי סתם התלמוד נראו להם מאוחרים

מדברי האמוראים שעל ידם R. ,בלו החוקרים תמיד על חסרונם של
קני-מידה מדוייקים ,בהם ניתן לקבוע גבולות המימרה בוודאות יחסית .ח/

קליין הוא שפתח בשיטה כוללת /שמטרתה להבחין בכל סוגיא וסוגיא
בש"ס בין דברי האמוראים שבממרותיהם /מחלוקתם ושיחתם /לבין דברי

סתם התלמוד /המאוחרים להם /ומהווים מסגרת של פירוש ומשא ומתן
לעיקר דברי

האמוראים40 .

אף שכינה קליין את היסוד הראשון ייגמרא",

והשני ייסברא" ,לא רצה בזה לקבוע בדוקא שהסתמות המפרשות כולן
מזמן הסבוראים הן /ולדעתו התקופות של ייגמרא" ו"סברא" חופפות/

אלא שבכל הקשר ~Pויים ,דברי האמוראים קדומים מן המסגרת הסתמית
ד  3א .תודתי לרש" Tהבלין על  Tיהוי העימוד בשטמ"ק.
 .38במאמרי "הנאה וקנינים בתלמוד
II

)דיני ישראל ג ,תשל"ב /עמ'  (145 -115ניסיתי

לבודד מימרות האמוראים מן התוספת "בההיא הנאה דקא  "/ ...בכדי להוכיח
שהאמוראים ראו כמה מעשי קנין כבעלי תקף בלי הגיעת הנאה למקנה /ורק בעלי סתם

התלמוד הם שהצריכו הנאה בכל מקום .על קבי-המידה המאפשרים הפרדה סבירה /ראה
שם עמ' , 135 -134והע' ד  . 18 / 1והשוה אטלס /להתפתחות הסוגיא וההלכה" /עמ /א  -יב/
)  ,HUCA XV11 ( 1942-43ועוד.
 .39ראה להלן הע' . 42
II

" Gemara and Sebara", JQR XXXV111 (1947), pp. 67-91; "Gemara Quotations in .40
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
 Babylonian Ta1mud", JSS 111 (1958), pp. 363-372יימשמעותו של המונח אלא אי איתמר
הכי איתמר בתלמוד הבבלי". ,תרביץ לא )תשכ (,ב עמ' . 42 - 23
II

<,
"!1

!. ..;..

~ 94

בה הם

פרי דמן
נתונים41 .
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יחודו של כל אחד משני יסודות אלה אינו איפוא זמנו

ותקופתו ,אלא אופיו הספרותי ,זה כעיקרו של הסוגיא ויסודה ,וזה
כתוספת ביאור ותוספת

דיון42 .

לרוב ,הפרדת דברי האמוראים ,המופיעים

במימרות מוגדרות ,מן הדיון הסתמי ,ברורה ופשוטה .אולם ,בהרבה

מקומות נארגו דברי התלמוד לתוך דברי האמורא ,ומן ההכרח ,טוען

קליין ,לקבוע קריטריון אובייקטיבי בכדי לעמוד על ההפרדה במקרים

והשוה כבר ענין התרביצא

JQR XXXVIII, p. 69, n. 7; p. 70, n. 10; p. 74, n . 20 •41
בתיאורו של בריל ,כמוסד שתקופתו חופפת תקופת האמוראים ,ייחס בריל צריכותות
והדומה  Jahrbu'cher ju'r Ju'dische Geschichte und Lit. 11 (1876), p. 80אבל מב"מ לג ע"ב אין
ראיה ,עי' הע'  .42והשוה ר"י לוי ,מבוא ופרוש לתלמוד ירושלמי ,עמ'  5בהערה ; S.
Horovitz, MGWJ LXIII (1919), p . 122
 .42במאמרן האחרון נוטה קליין יותר לייחס את הסברא לרבנן סבוראי ותקופתם דוקא
)  (.JSS, pp . 370-371מכל מקום ,עיקר יחודם של ייגמרא" ו"סברא" בשיטתו הוא אופיים
הספרותי  -זה כגרעין הסוגיא ,וזה מסגרת פרשנית דיונית שנוספה על הסוגיא
הגרעינית .ודומני שאיפיון תיפקודי זה מקובל על רוב החוקרים )אמנם אצל ר"ד הלבני
מצאתי "  ...שההבדל בין מחצית האמוראית ובין מחצית הסתמית הוא לא באיכות ולא
בצורה אלא בזמן" ,מקורות ומסורות ,מועד ,עמ'  ; 6אולם לאחר מכן הוא כותב :

"  ...עלינו לראות את הגמרא כחיבור המורכב משני ספרים ,ספר האמוראים וספר
הסתמות ,השונים זה מזה בלשון ,בגישה ,ובהסטוריה" ,עמ' (. 8 - 7
שיטה זו ,הרואה דיבורי המשא והמתן של סתם התלמוד כמאוחרים ממימרות

האמוראים העומדות על ידם ,סותרת לכאורה את השיטה הרווחת של חוקרים אחדים,
במה שרצו להוכיח מציאותן של ייסתמות קדומות" של מו"מ ,אשר עליהן מוסבים
דברי אמוראים )ר"ז פרנקל ,MGWJX, pp . 191- 192 ,ובמבוא הירושלמי ,דף מז; רי"א
הלוי ,דורות הראשונים ,ח"ב ,עמ'  ,562-551ח"ג ,עמ'  ; 120-116אלבק" ,לעריכת
התלמוד הבבלי ,עריכות ראשונות" ,ספר זכרון לא' גולק ולש' קליין ,ירושלים ,תש"ב,
במיוחד עמ'  = 12 - 3מבוא לתלמודים ,עמ'  (, 596 - 580הלוי מעיר שגישה זו נוגדת את
השיטה שהיתה מקובלת על ידי הכל לפני זמנו :ייהורגלנו לחשוב כי סתמא דגמרא הוא
בכל מקום רק מזמן חתימת התלמוד , , ,מושכל ראשון . , ,ועל כן הי' הדבר פשוט כי כל
סתמא דגמרא היא בהכרח רק מסוף הימים  ,", .,עי' ח"ב ,עמ' ; 551ייכל קושיא שלא
תמצא אביי ורבא או אמוראי אחריני ,רבינא ודב אשי תקנום" ,ספר הכריתות ,לשון
למודים ,ש"ג סי' פה ,וראה ווייס ,על היצירה עמ'  25ועמ'  , 302ע"ש(*.ומכאן שמוטל על
בעלי שיטה זו להוכיח טענתם ,אבל הרבה מן הראיות על דבר סתמות קדומות לדברי
האמוראים שעל ידם אינן משכנעות בלל ונדחו אח"כ )ראה J Kaplan, The Redaction ojthe
 Babylonian Talmud, New York, 1933, pp. 179-194ווייס ,על היצירה הספרותית של
האמוראים ,עמ'  ,307 - 295ועיי"ש עמ'  25הע'  , 5ועמ'  33ואי' ;אלבק ,מבוא לתלמודים,
עמ'  581בהע'; הלבני ,מקורות ומסורות ,סדר מועד ,ירושלים תשלייה ,עמ'  ; 5'-1ועי' א'
גולדברג ,קרית ס'פר מז ,עמ'  (. 12בדחיית אותן דאיות יש להדגיש קווים מסויימים :
) (1קביעת דברי סתם התלמוד ל פני דברי האמודאים יוצרת הרושם שהללו מוסבים
מעקרם על דברי הסתם ,אלבק בס' זכרון הנ"ל ,עמ'  = 8מבוא לתלמודים עמ'  : 588יייש
שדברי האמוראים עומדים בפני עצמם ,או יכולים להתפרש כמי שעומדים בפני עצמם,
סתם שעומד לפני דבריהם בגמרא ,שי"פ( ,בכל זאת לפי
בלי קשר לסתם שקדם להם
הסדר שנסדרו בגמ' קרוב לוודאישהסתםהוא מזמן קדום" )ההדגשה נוספה(.אולם
יותר נראה שבעל הסתם הוא שמקדים דבריו לפני מימדות האמוראים ,לאחר שאלה כבד
נקבעו בגמרא ,ואף שואב טעמו ולשונו מן הנאמר להלן בדברי האמורא ! ראה למשל

)=

* עיין בסוף ההערה
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קפלן ,עמ'  , 188 - 187על ב"ק קטז ע"ב it is possible to read the history of the documents
 under consideration in a reverse orderהשווה ווייס ,עמ'  , 301לאותו מקום ;וכך ראיתו של
אלבק ,עמ'  = 4מבוא לתלמודים ,עמ'  ,582-581מברכות לו ע"א נדחית ע"י ניתוחו של
ווייס ,חורב י' תש"ח ,עמ' = 12-11הערות לסוגיות הש"ס ,רמת-גן ,עמ'  ,20-19השוה
הלבני עמ'  3-2והע'  .3ר"צ דור )תורת ארץ ישראל בבבל ,עמ'  (76-75רצה להוכיח
שישנן ייסתמות קדומים לפני רבא" ,בין השאר ב"מ ק ע"א .אולם ברור למדי שהדבור
הסתמי ייאימור דאמר סומכוס  ...יישואב את סממניו מלשונות האמוראים להלן ,להם
מוצע הוא כהקדמה ,ולא להפך )ומכאן נופלת ראייתו שבעל הסתם למד ענין זה מן
הדיונים בבית מדרשו של ר' יוחנן(.
)  (2ואף שנושאים ונותנים האמוראים נגד רעיון הידוע להם כבר ,אין מכאן כל ראיה
שהיה לפניהם ניסוח זהה לסתם שלפנינו )ראה קפלן ,רע"מ  ; 187י' זוסמן ,סוגיות בבליות

לסדרים זרעים וטן  iרות ,עבודת דוקטור ,האוניברסיטה העברית ,תשכ"ט ,עמ'  30ב  30 -ג :
ייהסתמות הקדומות לעתים אינן מלמדות אלא על סוגיות קדומות שהיו בפני המאוחרים
יותר ,אבל לאו דוקא על 'קביעה' קדוס_ה ועל--י---לתמוד' קדום"(.
)  (3וה"ה שהתכנים העתיקים הנמצאים לפעמים בדברי סתם התלמוד )ראה אפשטיין,
מבוא לנוסח המשנה ,עמ'  ,440צויין אצל זוסמן שם .,עמ'  30ב הע'  (100אינם מוכיחים קיום
",סתם ה  r.למוד הקדום" )אפשטיין שם( ,כשם ש"המפורשות בשם אומרן שיש מהן סתמיות

בירוש' אפשר שהן קדומות לאומרן שאינו '.!:לא מקבל,ומוסר קבלות קדומות" )אפשטיין

שם( .הוי אומר ,אף שהתוכן קדום ,הניסוח והקבי'עה בבבלי אינם אלא מזמן מאוחר ,וכן יש
לומר לגבי הקבלות בין הסתמא והירושלמי שגיבושו הספרותי של הסתם כמסגרת
למימרות אמוראים מאוחר ,והשו' הלבני ,מועד עמ' .8
)  (4והאחרון ועיקר לכולם ,תיחום יותר מדוייק של מימרת האמורא )ותיחום זה הוא
עניננו כאן( מראה לפעמים תכופות שההתייחסות לדברי הסתמא אינה חלק ממימרת
האמורא ,אלא רק מדברי הסתם שנוספו על לשון המימרה ,ובתוכה.
כ,ן בקשר לטענתו של רז"ף שאמורא מצטט גמרא סתמית הנמצאת לפנינו במקום
אחר ,כבר העיר תלמידו ר"י לוי Die Stelle in Chullin 76b ... ist in so fern nicht beweisend, :
 vom Redactor des Talm. herriihren kannכדד ח ינן ) als das Wortמבוא ופרוש לתלמוד
ירושלמי 2,בבא קמא א-ו ,ירושלים תש"ל ,עמ'  14הע' , 2ההדגשה שלי; וכזה קפלן ,עמ'
 , 193מעצמו ,ובאמת כן העיר כבר במהרש"ל למקום" ,לדחויי כדדחינן בו ',נ"ב נראה שזה
לשון סתם גמ' וק"ל ",ציין לו אלבק ,מבוא לתלמודים ,עמ'  ,581הע'  (. 6ועל סגנון זה של
כד -כהוספה ,ציין לוי לרשב"ם ב"ב נא רע"א .שם בגמ'  ... " :אמרו ליה רב כהנא ורב
אסי לרב ,הדר ביה מר משמעתיה ,אמר להו מסתברא אמרי כדרב יוסף" ,ופירש רשב"ם :
ייבדרב יוסף ,גמרא הוא שקיצר דברי רב ,אבל רב לא הזביר רב יוסף ,שהרי קדם לו רב
הרבה דורות" .רז"ף ,במונטשריפט י' עמ' , 191מביא ממס' שבת עא ע"ב ,דבור ארוך ייאמר

ליה מסתברא  ", ...ומניח בפשטות שכל הלשון בפי רב אשי הוא ,בדי להוביח מסוף
הדבור התייחסות לדברי הסתם שלפני כן .ובן ,ממש בראיה זו פתח בדורות הראשונים,
ח"ב עמ' ) 552 - 551ומשם מתברר שנתייחסו לגמרא זו בגלל דברי רש"י המדגיש
שתחילת הגמרא הוא יישיטתיה דתלמודא" ",לבני הישיבה שסדרו ''',מגה "לבני

תלמודא ",ייבעל התלמוד" וכו ',ובן נמשך הלוי אחרי רש"י ששם כאילו הדבור ייודילמא
ספוקי מספקא ליה • • • זז נאמר מפי רבינא עצמו( .אבל כבר קפלן ,עמ' , 180התחיל להרגיש
שמן יידאי סלקא דעתך" אינו לשון רב אשי אלא תוספת בעל הגמרא ,וכך הראה ר"א ווייס
בעליל מניתוח הסברות בסוגיא )ובפי שנאמר אנו בלשון פשיטא ,מניתוח הסגנון והמבנה(,
אי-יציבות התפר ;דברי ווייס בספרו על
והעמיד על גירסת כי"מ ייאי" במקום יידאי"

)=

היצירה ובו ',עמ' 295

.298 -

הרי אין כאן סתמא קדומה בלל .ועוד במה ובמה מן

הראיות על קיום סתם קדום נדחות על פי הדרבים שהדגמנו )ועי' היטב וויינברג ,מחקרים
בתלמוד ,עמ'  197הע'  = 2שרידי אש ,ד ,עמ' קלו ,הע'  (. 2והשוה דור הנ"ל ,הנה אין שום
הברח לומר שם שהקטע "לעולם בי אמר סומכוס  • • ,זז מדברי רבא עצמו הוא ,ומסתבר
שמימרת רבא פותחת :תני  ....י' זוסמן ,בחיבורו הנ"ל ,מעלה את האפשרות שדברי
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אלה ,והוא מציע :ייכשמימרה ניתנת בעברית וארמית מעורבות יחד ,יש

לבדוק אם השמטת הארמית משאירה טכסט עברי רצוף ,ובמקרה שכן,

נוכל להניח שבאחרון נמצאות המלים המקוריות של

המימרה"43 ,

קליין עובר מיד לישום מעניין ביותר של שיטתו  :בשאלה סתמית
ומימרת אמורא הבאה לענות על השאלה ,קדמה מימרת האמורא ונוספה
אמוראי בבל בעניני זרעים וטהרות באמרו בהקשר עם דברי סתם התלמוד שקדמו להם,
אלא שמעלה הוא אף אפשרויות אחרות בנידון ,ומזהיר הוא איפוא נגד הסקת ממקנות
מכאן על דבר סתם קדום )עמ'  30ג והע'  (. 102והשוה הלבני ,עמ' •6 - 2
ויתכן שעוד הרבה מן הראיות על קיום סתמא קדומה שאליה פונים האמוראים ,ואף מן
גיטין סב
החזקות שבהן ,תידחנה מתוך בדיקה מדוקדקת .למשל ,ב"מ עו ע"א וע"ב
ע"ב -סג ע"א :ייאמר רב אשי הכי השתא בשלמא  ", ...לכאורה מוכרח לומר שרב אשי
פונה ועונה לדברי הסתמא )ווייס :ייהדיון שבמימרא זו ש"מ אדיבורא דידיה קא סמיך,
הוא קדום בהרבה לר"א" ,סה"י לכבוד ישראל ברודי ,לונדון ,תשכ"ו ,עמ'  (. 1'39והנה ,יוצא
שלגאונים היתה גירסה אחרת באותו קטע ,בחינת איכא דאמרי ,ולפי אותה גירסה פונה
רב אשי למימרת אמוראים שלפניו ומתקנה )בה"ג :ייתריץ רב אשי אליבא דרב"( ,ולא
לדברי סתם התלמוד .ומשמע שאותו לשון ראשוני הוא ,ועל פיו אף נופלות הקושיות
החמורות שהקשו הראשונים בסוגייתנו )רש"י בב"מ ד"ה אלא התם ,ודייק היטב תוס'
בגיטין ד"ה בשלמא( ובעל הגמרא הוא שעיצב את הלשון שלפנינו )שי' הגאונים :תשו'
הגאונים שערי צדק ,ח"ג ,ש"ב ,סי' ז ,בהוצ' ירושלים תשכ"ו עמ' כד ,עיי"ש הע' המו"ל,
ובכדי להבין דברי הגאון מוכרח להגיה פעמיים ייואשתו" במקום ייואשתך" ,השו' מ"ש
במבוא לרי"ף כ"י בית המדרש לרבנים באמריקה ,עמ'  ; 34 - 33אוה"ג לגיטין ,התשובות,
סי' שמב ,שמג ;ושריד לגירסת הגאונים יש בב"מ כ"י  TS FI (1), fo1 . 36פעמיים ייואשתו"
במקום ייואשתך" ; ואי"ה על סוגיא זו במ"א(.
מכל זה יוצא ,שאין בנושא ייסתמות קדומות" בכדי לערער על השיטה הסוברת שבדרך
כלל ,קדומים דברי האמוראים מסתם התלמוד של משא ומתן המופיע באותה סוגיא ,ועל

=

אחת כמה וכמה כשדברי האמוראים בפני עצמם וכפשוטם נראים מכוונים לדבר אחר

ממה שיוחס להם ע"י הסוגיא הסתמית.
·כמובן ,אין לומר שזוהי שיטה כללית של הראשונים בכל מקום ,ולספר הכריתות
עצמו עי' שם סי' קסה ,בקשר ליימתקיף לה רמי בר חמא" שבב"מ לג ע"ב ,ומפרש
ש"היה מקשה על לשון התלמוד דעביד צריכותות" .אולם ,מעניין שבמקרה זה לא
היתה שיטה זו נוחה לו כלל ,יידהא לא דיבר אמורא לפניו" וראה צורך להאריך
כדי להוכיח שהיה קיים גם סתמא דתלמודא לפני האמוראים )עי' היטב מהדורת
סופר-סופר ,ירושלים תשכ"ה ,עמ' שסה  -שסו ,והע' תד( .ומשמע גם שדחק לפרש כן
רק בכדי להשמר מן הקושיא איך מתקיף אמורא על לשון המשנה .וגם הריטב"א,
שפירש כס' הכריתות )חי' ריטב"א החדשים ,עמ' עט( פירש כן רק כדי להשמר
מקושיא אחרת )לכאורה בקשר לכללו יידלישנא דמתקיף לה לא איתמר בשום דוכתא
כדקשיא ליה גופה דמתני'" ,ועי' אוצר מפרשי התלמוד לשם ,עמ' תסא  -תסב ,מה
שהקשו על ייכלל" זה .ומעניין שב"מהדורה אחרת של הריטב"א לב"מ" ,אין נזכר אותו
ייכלל" בדבור זה כל עיקר ,ופירש כן שם רק בגלל הקושיא הענינית ש"ליכא לאקשויי
אמתניתין הכי" ,עי' י' תא-שמע ,ייקטעים מכ"י הרמב"ן והריטב"א לבבא-מציעא",
מתתיה ,ספר העשור לישיבת בני עקיבא בנתניה ,תשל"א ,עמ'  (. 41וראוי להביא דברי

ס' לחם אבירים ,שצויין להם הרבה בענין זה ,במה שפירש שיטת רש"י  ... " :משום
דא"א דרמי בר חמא אתא על דברי מסדרי הגמרא רבינא ורב אשי שהיו אחרונים ,לכך
פרש"י דאמתני' קא מתמה ,והבן" )לר' אברהם ן' עזוז המכונה ן' בורגיל ,ויניציאה,
ותהי ראשית מלאכתו  ...שנת בזרוע נטויה(.
.JQR XXXVIII, p . 75 •43
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דרך

חקר

השאלה אח"כ כהצעה ופתיחה לדברי

הסוגיא
האמורא44 ,
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וכשהדבר מוסב על

משנה או ברייתא ,היתה' המימרה מלכתחלה הערה פרשנית לאותו
מקור 4S ,תפיסה זו היא היפוכו המוחלט של מעין מושכל ראשון אצל כמה
חוקרים ,שר"ח אלבק למשל כותב  :ייבמקומות שהקושיא היא בסתם
והתירוץ בשם אמורא אין צריך לפנים שהקושיא היא לכל הפחות מזמן
האמורא ההוא" 46 ,וכבר העמיד רא"ש רוזנטל על התופעה הנידונה כאן
וחשיבותה ,ודן בשיטות החוקרים 'ר) הע'  46ולהלן(,
אפשר להביא ראיה לשיטה זו בענין קושיא ותירוץ מאחד המקומות
המעטים בתלמוד שנמסר מי הם שהקשו את הקושיא הסתמית ,במשנת

עירובין פ"ו מ"ז  :ייהאחין שהיו אוכלין על שלחן אביהם וישנים בבתיהם

צריכין ערוב לכל אחד ואחד  ,"",ובגמ' " :ש"מ מקום לינה גורם,
,44

וכזה כתב

ווייס :

ייובאמת נראה שבהרבה מקומות מעיקרא רק המימרא הנדונה

והבעיה המשמשת לה יסוד נתוספה אח"כ" )על היצירה ,עמ' 108

הע' , 140

עיי"ש i

ייסתמות ,שבהן קושיא על המשנה שמשמשת בסיס ונימוק להערת אמורא קדומ למשנה

הנדונה  ...הן עפ"י רוב מאוחרות מן האמורא בעל ההערה ,ולפעמימ אפילו סתמ בגדר
נוסף" ,עמ'  ,26הע' .( 6על הוספת שאלת קישור קצרה ,בסגנון יימאי  ", Xראה מ"ש רא"ש
רוזנטל ,ספר חנוך ילון ,ירושלימ תשכ"ג ,עמ'  303הע'  ,52הוה אומר ,שאין כל הכרח
לראות שאלות בסגנון זה ,כשאלות של ממש ,אלא הן שאלות קישור בלבד ,וכגון יימאי
חנוכה" בשבת כא ע"ב .ועי' הע'

.45

, 46

 .JQR XXXVIII, pp.77, 91 no.4; JQR L, p.142 & n. 25ועי' ויינברג ,מחקרימ בתלמוד,

עמ' = 192

שרידי אש ,ד ,עמ' קלב ,והביא שמ מחידושי ר"ן ,לשבת ד ע"א :ייפי' הרא"ה

ז"ל ,דהא דרב יוסף לאו אקושיין איתמר , ..אלא אמתניתן איתמר" ,עי"ש .ועי' אלבק,
תרביץ ט ,עמ'  i 166 -165מבוא לתלמודימ ,עמ'  .511וכתב קליין בעמ'  143שמ  :ייאיבעיות

רבות של התלמוד בלשון איבעיא להו הינן קונסטרוקציות של הסברא  ", ...אנגלית,
עיי"ש ,וההשואה לסגנון שבס' השאילתות ,ומדבריו משמע שחלק משאלות איבעיא להו,
אף שהן בסתמ ,שייכות לניסוחי מימרות האמוראימ .השוה ר"ב דה-פריס ,בר-אילן ד  -ה
)תשכ"ז( ,עמ' 81 - 75

=

ומסורות ,מועד עמ'

11

מחקרימ בספרות התלמוד ,עמ' ; 193 -188הלבני ,מקורות

הע'

. 21

 .46ספר זכרון גולק-קליין ,עמ'  ,2הע'  = 1מבוא לתלמודימ ,עמ'  ,578הע'  ,4ור"ל
מבוא
יישנשאו ונתנו בבית המדרש של האמורא" 'ס) הזכרון שמ ,עמ'  5הע' 1

=

לתלמודימ" עמ'  582הע'  (. 7כדברי אלבק כתב הלבני  :ייואין צורך לומר שהשאלות
והקושיות הסתמיות הבאות מיד לפני תשובות אמוראימ  ...אינן סתמות ממש ,הן יכולות
להיות דברי אמוראימ ) "...מקורות ומסורות ,מועד ,עמ'  ; 9אבל עיין מה שכתב לסדר

נשימ ,עמ'  , 16הע'  (. 23וכבר ערער רא"ש רוזנטל על דבריו של אלבק ... " :קושי סתמ
ופירוקו על שמו המפורש של חכמ  ...אמ אמנמ ב כ ל מ ק ו מ באמת 'אין צריך לפנימ
שהקושיא סתמ היא לכל הפחות מזמן האמורא ההוא' שעל שמו בא התירוץ" )הקונגרס
העולמי הרביעי למדעי היהדות ,תקצירי ההרצאות ,תלמוד וספרות רבנית ,ירושלימ

תשכ"ה ,בשכפול ,עמ' (. 14

ומ"ש אלבק עצמו ייהעירו הראשונימ בכ"מ שהגמרא מביאה

תירוץ אמורא לתרץ איזו קושיא ,ובאמת האמורא לא התכוון בדבריו לתרץ קושיא זו אלא
לפרש המשנה ,והגמ' סדרה את דבריו על הקושיא ) "...תרביץ ט ,תרצ"ח ,עמ'

= 165מבוא לתלמודימ ,עמ' (, 510

בכל זאת באמת משמע שמ שעדיין סובר שהשאלות

קדומות לאמוראימ ,והסבו העורכימ את דברי האמוראימ על שאלות קדומות )עי' ס'

הזכרון שמ עמ'  10הע' = 1
. 514-512

מבוא לתלמודימ עמ'  590הע'  (. 13ועי' מבוא לתלמודימ ,עמ'

'"ii

ti
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)רש"י  , , , :ונימא תיהוי תיובתיה דרב דאמר לקמן בשמעתיך מקומ פיתא
גורמ( אמר רב יהודה אמר רב במקבלי

פרס 47

שנו" )עב (,ב"ע ולהלן שמ

בגמרא , , , " :אמר רב יוסף לא שמיע לי הא שמעתא ,אמר ליה אביי את
אמרת ניהלן ,ואהא אמרת ניהלך האחין שהיו אוכלין  , , ,ואמרינן לך שמע

מינה מקומ לינה ג,ורמ ואמרת לן עלה אמר רב יהודה אמר רב במקבלי

;1,

פרס שנו" )עג (,א"ע מכאן פתח אלבק הוכחותיו בדבר סתמ קדומ

וI

"1

המצוטט בפי אמורא :ייבראשונה אביא הערה מפורשת בתלמוד על מקור

!
II

הקושיה והתירוץ '" רואימ מזה שהקושיא ש"מ וכוי נשאלה מאביי

11

וחביריו ,ורב יוסף השיב בשמ רב יהודה א"ר

1
,

48 , " , , ,

והנה ,לעניננו ,לגבי

1

עצמ הסוגיא המצוטטת )עב (,ב"ע בה נמצאות קושיא בסתמ ,ותשובה של

li

רב יהודה אמר רב ,אנו שומעימ שהקושיא בסתמ מאוחרת למימרת

1:1

il
1

רב יהודה אמר רב ,הבאה כאילו לענות עליה ,שהרי ייהקושיא ש"מ וכו'

11

1:1

נשאלה מאביי וחביריו" ,ואין הכרח אפוא לומר שמימרת רב ייבמקבלי

, I'i

, ,1

11

1I 1
1

1111
,, 1

פרס שנו" היתה מיועדת מתחלתה לתרץ קושיא זו ,ושמא לפרש המשנה

או ללמד דין אחר

ובאמת לפי הירושלמי )פ"ו ה"ז ,כג ע"ד(

נאמרה49 ,

!!I

מוחלפת שיטתמ של רב ושמואל ,ורב הוא שסובר מקומ לינה גורמ ,ובכל

1111

זאת גמ הירושלמי מביא יירב חייה בר אשי בשמ רב במקבלי פרס מאביהן

Ili

!!i
'" 1
'[ 11
1
1 1:

!ו ii

היא מתניתא" ,לומר שלשיטת הירושלמי לא מתוך הקושיא ש"מקומ
לינה גורמ" אמר רב מימרה

1I1 1
I

אולמ ,עיקר הראיה של איחור קושיא בסתמ מתירוצה בשמ אמורא

1 11

!! li

! :i
 IוI
 Iו!I

II!I

ו,

I

!il
1

, 1

זו 50 ,

ודאי יוצא מכל אותמ מקומות שאין לשוך המימרה מתאימה ללשון
הקושיא,
אחרת51 ,

והמימרה

כפשוטה

ומתוך

מקבילותיה

מתפרשת

בכוונה

וברי שהנחה זו היא אמצעי לעמוד על הכוונה המקורית של

מימרה ,לפני שנתפרשה ע"י בעל הגמרא ,וכבר העיר רא"ש רוזנטל בענין
הבהרת יחס השאלה והתשובה :יידומה ,שבדיקה זו עשוייה לעורר אחת

!' I
1

11:

"1 ,

' 11
I1 I

וi

Ili
: 11

:Ii

ו: i

.47

במקצת נוטחים נוטף :מאביהן ,דק"ט עמ'  291אות ש ,עיי"ש,

=

מבוא לתלמודים ,עמ' ; 578וכן ממש בדוגמא זו תפט
 .48טפד זכדון גולק-קליין ,עמ' 2
אפשטיין להדגים טתמות מזמן האמודאים ,מבוא לנוטח המשנה ,עמ'  , 224הע' • 1

.49
.50

עי' תוט' ד"ה במקבלי פדט שנו ,ותוטפתא כפשוטה ,ח"ג ,עמ'  ,395ד"ה אב ובניו.

ולפי הידושלמי באמת אין במימדת דב בכדי לדחות את הקושיא ייש"מ מקום לינה
גודם" ,עיי"ש כפשוטו לשם  :ייהפידוש הנכון של כל העיניין הוא בגליון "(.ט"שה
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 .51עי' במאמרי ייקידושין במלוה" ,טיני עו )תשלייה( ,עמ' נד  -נו והע'  59שם ;ייהנאה
וקנינים בתלמוד" ,דיני ישראל ג )תשלייב( ,עמ' . 135 - 134בדוגמאות הללו יש בשחרור
המימרה מן השאלה ופרשנותה בירור והבהרה לגבי תולדות ההלכה התלמודית ,בקשר

לאמוראים ודעותיהם.
 .52כנ"ל )הע'  (, 46עמ' . 15ודומה שתורץ בזה הרבה דוחק שנתייחט לאמוראים ,כבדרכה
של תורה ,רע"מ ' , 121יינדחק ריו"ח ליישב הטתירה שבין ברייתות הנ"ל" ,ע"ש ,אולם ברור

שריו"ח )ב"מ פג ע"א( אינו מוטב על הרומיא ,כי אם על משנתנו ,ורבות כיו"ב.
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השאלות החשובות הקשורות במכלול הבעיות של עריכת הבבלי ,היינו זו
,של האינטרפולציה ;כשעורכים אחרונים מעבדים ומשפצים את מאמרי

הראשונים על מנת לפרשם לפי דרכם ודעתם שלהם

 -ואפילו ע"י

הקדמת משא-ומתן סתמי שעליו עונה כיום מאמרו של אחד

ראשון"52 .

בכמה מקומות מורגש ,שהקדמת השאלה או הקושיא למימרת
האמורא פעולה ספרותית היא בעיקר ,ובכדי לשוות למימרה מבוא ,ואין

כאן קושיא ענינית של ממש .ויש שכך העירו הראשונים על אותן
ייקושיות"53 .

קליין הרחיב הערתו על איחור הקושיא לתרוץ גם למקומות שיש
שורה של מימרות האמוראים .הדחייה הבאה אחרי כל מימרה לא היתה

לפני האמוראים ,אלא בעל הגמרא הוא שהוסיף קושיות בין המימרות,
ומתוך תוספת קושיות אלו נראה כאילו כל אמורא אמר את דברו בגלל

קושיא שבדברי הקודם ,ולאמתו של דבר מימרות עצמאיות הן ,ולא

התיחס השני למימרת האמורא הקבועה בגמרא לפני מימרתו ,או

לקושיא

שעליה54 .

נתפרשה כ"תשובה

תהליך זה הביא לידי כך שהמימרה שסודרה בסוף
הנכונה"5S ,

סידור פשוטים ,כגון סידור

כשלאמתו של דבר באה בסוף בגלל כללי

כרונולוגי56 .

 .53חי' הריטב"א החדשים לב"מ סא ע"ב :ייאטו כל הני דאמרי' עד השתא לאו רבית
הוא ,פי' לא ו ק וש יא ה יא ) " ...עמ'  (. 136והשוה כללי התלמוד לר"ב אשכנזי ,ספר לדוד
צבי ,עמ' ס  , 18סי'  .22וכן כתב שם :ייכשמתרץ סתמא דתלמודא תירוץ מבואר
הביטול ,אין הענין אלא שדעתו להרחיב ולפרש הדבר דרך קושיא ותירוץ" )עמ'  , 183סי'

, 61
.54

עיי"ש(.

 9-80ך,JQR XXXVIII, pp .

וכעין זה העירו גם חוקרים אחרים ,ראה אפשטיין,

מבואות לספרות האמוראים ,עמ'  ; 274וויינברג ,מחקרים בתלמוד ,עמ'  = 192שרידי אש,

ד ,עמ' קלב  -קלג .ורגילים הראשונים להעיר על כגון כך ,כשהאמורא השני קדום מן
הראשון ,עי' אלבק ,מכוא לתלמודים ,עמ'  ,512-511הע' ס . 11
.JQR L, p . 143 .55
 .56דוגמה לכך יש בסוף סוגיית יאוש שלא מדעת )ב"מ כב (.ב"ע בסוף שורה של )לפנינו(
 12ראיות במחלוקת רבא ואביי איתא  :ת"ש דא"ר יוחנן משום ר' שמעון )דק"ס ,עמ' 57
אות נ( בן יהוצדק מניין לאבדה ששטפה נהר שהיא מותרת  ", ...ומיד בסיום המימרה )כך
בנוסחים העתיקים(  ... " :יצאת זו שאבודה ממנו ומכל אדם ,ת יו ב ת 'דר ב א" )חי' רמב"ן
ד"ה ה"ג ,חי' הריטב"א החדשים עמ' "  ,52ובה"ג( .ואינו מובן למה דחתה הגמרא לעיל
ראיות הרבה יותר חזקות ,ורואה בכאן תיובתא !ובכלל מהי :iזתיובתא ?אלא שמביאה
הגמרא קובץ שלם של שמועות לדייק בענין מחלוקת רבא ואביי ,ומימרה זו באה בסוף
אותו קובץ ,שהרי היא דברי תנא בשם אמורא ,והקודמים משניות וברייתות הן .ומפני

שהיא אחרונה קבעה הגמ'  :תיובתא ,ובאמת בעלי הגמרא המאוחרים הוסיפו לשון פירוש
תוך נסיון לבאר מהי התיובתא ,ייובאמת וברור פי' הוא שנכתב בספרים מה איסורא בין
אית בה סימן וכו' ולא ידעינן מאן כתביה ) "...רמב"ן במלחמות( ... " ,ואע"ג דגריס ליה
רש"י ליתיה מגמר ',ושיטפ' דספרי הוא" )בחידושיו( .ולא הועילו באותה תוספת ללמדנו
מה נשתנתה ראייה זו שראו בה תיובת' דרבא ,והובא בשם ראב"י אב"ד :ייכתב הרב ר'

...'1

~~',
~::

j

פרידמן

300

][24

כמה חוקרים העירו ,שבלי דברי סתם התלמוד ,מובלט' יותר הדמיון

בין הבבלי לבין הירושלמי.ך

ובאמת ,אם ייקבע היקף מימרתו של

5

האמורא במדוייק ,ע"י הבדלת תוספת דברי התלמוד ,יוסרו כמה תמיהות

על חוסר ההתאמה של שיטות חכמי א"י הבאות בבבלי לעומת
הירושלמי ,שהרי אותה יישיטה" בבבלי אינה בדברי האמורא אלא
המשכו של בעל
'13,

התלמוד58 .

המעיין בסוגיות שונות שבתלמוד מתוך הגישה שתיארנו לעיל ,יעמד
על כך שרב כוחה לפרנס ניתוח מרכיבי הסוגיא והיחס שביניהם ,ועצם

דבך זה הוא שמאשר את הגישה ביותר .אולם ,פשיטא שאין להשתעבד
a

לגישה אחת ,ואם בעניני הלכה אמרו חכמינו אין למידין מן הכללות,
אברהם ז"ל הא תיובתא לא נהירא לי " )מאור ,עי' בספר כתוב שם ובמלחמות ,שאין
התיוב' אלא מדיוק ,כתוס' ד"ה תיובתא ;ובאמת אילו פירשוה בעלי הגמ' המאוחרים
כדאיתא בב"ק מו ע"א ורש"י שם ד"ה מוצא אבדה ,תהיה הראיה מן הברייתא עצמה ולא
מדיוק ,אלא שעדין אינה תיובתא הכרחית ;ובחי' רמב"ן :ייואי קשי' ודילמ' ה"ק  ...וקמ"ל
דיאוש קני" ,ממש כשיטת הירושלמ,י שמביא ברייתא זו כאן בלי כל זיקה למחלוקת אביי
ורבא(.

 .57ראה רז"ף ,מבוא הירושלמי ,מב ע"ב ,שמציע בלשון אפשר ,ש"חיישינן שמא פייס"
שבגיטין יח רע"ב איננו סיום מימרת ריש לקיש ,אלא"שהוא הוספת הבבלי" ,מתוך כך
שחסר במקביל שבירושלמי )ובאמת כך משמע מבחינה סגנונית גם ללא השואה
לירושלמי( .ומסיק :יימצינו שמאמר של אמורא ירושלמי הובא בירושלמי ובבבלי על שם
אומרו ובלשונו ,ובבבלי נוספין איזה מלות ,ועי"ז משונים הירושלמי והבבלי בפירוש של
המאמר" )מג (.א"ע ועיי"ש לה ע"ב ד"ה ועוד ,וכמובן מיושב -הדבר מתוך העובדה

שהוספות הפירוש והסברה מורחבות יותר בבבלי .וראה רז"ף שם "מא ע"ב )ובזה תראה
שאותו חוש פשוט של הראשונים ,בהבחנה בין דברי המימרה ולשון הפירוש אבד
לאחרונים ,עד שגילו החוקרים את הענין שוב ,תוך השואה לירושלמי וכדומה( .ועי'
אלבק ,תרביץ '; ,1עמ'  , 166ד"ה עפ"י ;מבוא לתלמודים עמ'  .515 -514וראה קלייןJQR L , ,

 p . 146ועוד' .

",

כמובן קיים גם  q';.תם הירושלמי" בהיקף מצומצם יותר מבבבלי ,ועי' להלן סוגיא יב,
בעגין יירישה

דפירקא ".

 .58ר"ב כהן ) (REJXCII, 1932, pp . 161-162הסיק שהכללים ייעדי חתימה כרתי" ו"עדי
מסירה כרתי" המיוחסי Pלר' מאיר ולר' אלעזר ,אינם נרמזים במקורות התנאים וכי

 1es Amorai~;s ont 1ues dans la Mi ~~ hnaותמה11 est remarquable que 1e Yerouschalmi ne ,
) anan R .נparle pas de ces principes 1egaux bien que 1es Amoraim palestinians te1 que R. Yo
 Lakisch et plusieurs autres soient reputes avoir ces opiniOJ1s d ~s le Bab1i .אבל אין כל תימה
בדבר ,כי ברור ,שבבבלי דיבורים אלה אינם בפי האמוראים ,אלא תוספת של בעל הגמרא,

כבגיטין בא ע"ב  :ייא ייר יוחנן והוא ששייר מקום התורף ור' אלעזר היא דאמד עדי מסירה
כרתי ".וקרוב לומר שבכל מקום בבבלי דבורים אלה אינם במימרות האמוראים ,אלא
הוספות בעלי התלמוד )עי' אוצר לשון התלמוד ,כרך יד ,עמ'  ,818וכרך כה ,עמ'  (, 830וכפי
שבעלי התלמוד רגילים להוסיף ולציין שיטת תנא בסגנון יידאמר  ", ...עי' להלן סוגיא י'
הע' ) 44ושלא כרמ"ש פלדבלום ,שכתב :ייהלשונות ע"ח כרתי לר"מ וע"מ כרתי לר"א הם
כנראה מרבה ורב יוסף" ,פירושים ומחקרים בתלמוד ,מסכת גיטין ,עמ' ; 21 1ייכבר בפי
אביי  ", ...יימאביי ואילך ביטויים אלה כבר רווחים בסוגיות הש"ס" ,עמ'  .211 ,210הנה ,עי'
ב"ב קע ע"א ובודאי אין ליחס כל אותו דבור ארוך ,הכולל ביטויים אלה ,ייבפי אביי" ,ולשון
הגמרא הוא( .ועי' מ"ש בקבץ על יד ,ספר ח (,חי) תשלייו ,עמ'  216הע' . 27

...
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בעניני ספרות על אחת כמה וכמה ,ויש לבחון באופן מדוקדק בכל סוגיא
אם שוטה זו מתאימה ומועילה .עיסוקנו בפרק האשה רבה הוא נסיון

בכיוון זה ,ואכן ראינו בו הרבה סימוכין לגישה הזאת.

בעקבותיו של קליין ,הנני מביא כאן כמה בחני לשון וסגנון ,וקני-מידה
טכסטואליים,

שעל

פיהם

אפשר

להבחין

בין

מימרות

האמוראים

ושמועותיהם ,לבין לשון סתם התלמוד ,אמנם על פי רוב ,הבחנה זו
פשוטה וברורה היא ,ואינה צריכה הוכחה .אולם בכמה וכמה מקומות אין
הלומד יכול לקבוע תחום המימרה עד למילותיה בוודאות גמורה ,ומכאן
שראוי לסדר בחנים וקני-מידה רבים כפי האפשר כדי שקביעת התחומים

תבוסס על צירוף בחניס עצמאים זה מזה ,כשבדיקת המימרה לפי בחנים
שונים מוליכה לאותה קביעה ,מתוספת לקביעה זו מידה רבה של סבירות,
הרגיל בשיטה זו גם ימצא לה אישור רב בכתבי-היד ,כשמתברר שממש
אותו קטע שהוצא מגדר המימרה לפי קנה-מידה סגנוני ,הוא חסר

בכתבי-היד !
כמה מן הכללים דלהלן נמצאים מפוזרים בדברי רבותינו הראשונים
ובדברי

החוקריםS9 ,

ואנסה לציין להם ,עד כמה שידועים לי .עיקר מטרתם

של בחנים אלה הינו להצביע על קטע שהוא מאוחר יחס יתל ה קשר ו,
בין לגבי דברי התלמוד שנוספו על מימרת אמורא ,בין לגבי הוספות

מאוחרות שנוספו על דברי סתם התלמוד.
א ,כשעברית רארמית משמשרת בערברביה ,עיקר ניסרח המימרה הרא

העברית ,רהארמית לשרו סתם התלמרר

היא60 ,

כאמור ,ר"ח קליין הוא שפתח מן הכלל הזה פתח להפרדת שני
היסודות בתלמוד ,ולפי שיטה זו משמע שאין דרך דיבורם של האמוראים
לערבב את שתי

השפות61 ,

בב"מ ל ע"ב :ייאמר רבא כל שבשלו מחזיר

בשל חבירו נמי מחזיר ,וכל שבשלו פורק וטוען בשל חבירו נמי פורק
"

.59

ובבר העיר רא"א אורבך :ייהתבוננותם המתמדת והמעמיקה של בעלי התוספות

בדרבי התלמוד והשוואת המקבילות ,הביאו אותם לקביעת בללים ] ...ה[מצטרפים
למיתודולוגיה שלימה של התלמוד .באחדות ממסקנותיהם על מבנה הסוגיה התלמודית
ועל עריבתה הקדימו את המחקר התלמודי החדש מיסו:יה של חבמת ישראל" )בעלי
התוספות ,עמ'

(. 556

 .60רגיל שעברית היא לשון מימרות ההלבה של אמוראי בבל ,ושקלא וטריא שלהם
באדמית ,והשוה א' מרגליות ,ייעבדית וארמית בתלמוד ובמדרש" ,לשוננו בז )תשב"ג(,
 ..עמ'  ; 21א' בנדויד ,לשון מקרא ולשון חבמים א ,עמ'  .135-134ובתב רי"י וויינברג... " :
 ;.מתוך שנוי הלשון )ארמית תוך בדי דבור עבדי(  ...אנו מבירים מיד בי הדברים האחרונים
נתוספו אח"ב  ", ...מחקרים בתלמוד ,עמ'  = 177שרידי אש ,ד ,עמ' קבג.

f1 .

~:לגבי לשון הגאונים ,בתב ר"ל גינצבורג ... " :ומי שהוסיף לא דק בלישניה שהיא

חזצה .עברית וחציה אדמית ,ולא בן דרבן של הגאונים שהם משתמשים או בזה או בזו ולא

בש ; j,הן באחת" )פירושים וחדושים בירושלמי ,ח"א ,עמ' פד(.

~
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וטוען" ,תיבת נמי ליתא בכי"י )דק"ס עמ'  , 85אות (,ב והשמטת הארמית
מתאשרת איפוא ע"פ כהי"י ,ויש שההבחנה בין עברית וארמית אפשרית

רק ע"פ כתבי-היד ,היות ובדפוס גם הגרעין העברי הועתק
שבדפוס קיבל פןעל ארמי צורה

לארמית62 ,

או

עברית63 ,

ב ,במשפט המתחלק מאליי לגרעין יהסברי ,ההסבר היא לשין התלמיד.
ב"מ כה ע"ב :ייאמר רבי אבא בר זבדא אמר רב במקישרין בכנפיהן,

דכולי עלמא הכי מקטרי להו" ,ההסבר )הארמי( תוספת הוא ,כפי

שמשתמע מן המקבילה בירןשלמי  :יירב יהודה אמר ובלבד גוזלות
מקו {lזרין בכנפיהן" )פ"ב

ה"ד ,

ח

(,ג"ע 64

והוא הדין בכל חלקי המשפט שהם בתפקיד תחבירי משני ,ואינם עצם

גרעין המשפט ,שיש לבדוק אחריהם ,למשל ,להלן סוגיא יב ,צד ע"ב :
ייאמר ליה רב אשי לרב כהנא אי ר' עקיבא ליתני נמי חמיתי  ", , , ,מביא
המאירי בשם יש מי שפירש שיטה לפיה אין גורסין ייאי ר' עקיבא" )והבדל
גדול לגבי פירוש כרוך בהבדל קטן זה של גירסה ,ראה להלן במקומן(,

ג ,תחביר מגימגם יסגנין בלתי מאיזן.
צירוף לשון הפירוש למימרה המקורית עלול ליצור סדר מלים
מעושה65 ,

בסוף

ובמיוחד הדברים אמורים בהסבר שלא הוצב במקומו ,אלא

המשפט66 ,

מאוזן במקור בו

כן רגילות שהוספת קטע גורמת לסגנון לא נוח ובלתי
נוספה,ך 6

בהוספות מאוחרות ,רגיל שלשון ההוספה

עצמה מגומגם ובלתי מלוטש ,השוה למשל ב"מ עז ע"ב :ייועוד הא ארעא
דיהיב זוזי"

-

היא הוספה )עי' דק"ס עמ'

217

אות ב ,ועוד( ,והסגנון נראה

מגומגם ובלתי מיושב עם המשמעות ,וראה סוגיא טו ד"ה לשונות
הפירוש,

·

.62

ב"מ נד ע"א  :ייאמר רב פפא לא דכולי עלמא חומש לא מעכב והכא ב ח י יש ינן

לפשיעותא קמיפלגי  ", .. ,קשה לבודד מימרת רב פפא ,אלא שבכ"י ה' ופ' איתא במקום
המובלט  :ייבחוששין לפשיעה" )דק"ס עמ'  150אות (,י ויתכן שמלים אלה הן מימרתו,
לב"מ כג ע"א עי' דק"ס לשם עמ'  ,60אותיות צ,ר.
 .63להלן ,סוגיא יב ,הע' . 15
 .64ודברי רב נאמרו לפרש המשנה ,ולא לתרץ קושיית ייואמאי  ," ..שלפנינו ,אלא
שבעל הגמרא הקרים קושיא זו ,והוסיף לפרש איפוא את ה"תירוץ" :דכולי
עלמא , ...אולם לפי פשט המשנה ורברי רב אפשר שגם כשיש סימן לא יגע ,שלא כסברת
בעל הסתמא וריוקם ההכרחי של הראשונים שרייקו בה ,שאם יש סימן יטול ,עי' תוס' ד"ה

.

אחר הגפה ,וכן באמת פסק הרמב"ם ייבין שיש בה סימן בין שאין בה סימן אם מצאה דרך

הנחה אסור ליגע בה" )גזלה ואבדה ט"ו(, ,א עי' מגיד משנה ,ואי"ה אאריך במקום אחר.
 .65או כפל לשון ,ראה ווייס ,מחקרים בתלמוד ,עמ'  ,251הע' , 157

.66

ראה מ"ש בדיני ישראל ג )תשלייב( ,עמ' 136

, 137 -מס' . 12

 ,67ראה להלן סוגיא י ,סמוך לאחר הע'  .39ב"מ לב ע"א :ומה טעינה ד ל יתב ה צער בעלי
חיים וליכא חסרון כיס חייב ,פריקה דאית בה צער בעלי חיים יחסרון כיס ., ..ענין
ייחסרון כיס" נוסף במאוחר )דק"ס עמ'  93אות (,ו ולא הותאם כראוי לסגנון המקורי.

על
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303

.ו אריכית הלשין .
בדומה ללשון המשנה ,אף לשון האמוראימ קצרה ומחוברת יחדיו
) JJ

כדרב הונא אמר רבן ואמרי לה אמר רב הונא אמר רב משומ ר' מאיר,

לעולמ ישנה אדמ לתלמידו דרך קצרה  ,חולין סג
JJ

ע (. JJב 68

אריכות הלשון

סימן היא לתוספת סתם התלמוד ,וכן יש וההוספות המאוחרות מדברות
באריכות מופלגת .ריטב א לב מ יט ע  JJב ד  JJה כאן
JJ

JJ

JJ

:

וכדקא מפרש הספר

ואזיל  ...והכל הוא מלשון רב יהודאי גאוןן ואריכות הלשון מוכיח
עלי ו

JJ

)חין ריטב  JJא החדשימ ,עמן

69 (. 46

ה .חזרה על הקישיא פעמיים.
כשנוסף הסבר ארוך לקושיא ,חוזר המסביר על לשון הקושיא בסוף

ההסבר כדי להחזירנו לניסוח עליו יענה התירוץ .
I

כזה להלן סוגיא יב ,צד ע ב :אמר ליה רב אשי לרב כהנא אי ר' עקיבא
JJ

ליתני נמי חמיתי דהא שמעינן ליה לר ע  ...בשלמא לאביי  ...אלא
JJ

לרבא  ...ליתני נמי חמותו ,אמר ליה

••

• JJ

 .וע פ חזרה זו קבענו שמ רק
JJ

את המובלט כאן כמימרת רב אשי )עיי  JJש הען

7° (. 13

מידה זו ידועה

בביקורת הספרותית ,וקראו לה 71.resumptive repetition
י .השמטת הקטע ייצרת הקשר ייתר חלק

יבריר72 .

דוגמה שכיחה לתופעה זו הינה לשון

JJ

זאת אומרת

Jl

במימרות

האמוראימ ,שאינה מתקשרת יפה עמ הקושיא שהוצבה לפני המימרה,

\",:

;>

'("

 .68דאה אודב,ן בעלי התוספות ,עמ'  ,559ד"ה כלל גדול.
 .69ודאה דק"ס לב"מ עמ' ר  ,8אותיות ד,ש .ועי' מבואות לספדות האמודאים עמ'  43ר,
ד"ה בכלל ,ועוד .וד' דדכה של תודה ,עמ' ךרר.
סך .השוה ב"מ כט ע"א " :א"ה לפיכך דאמד ד"ע למה לי ,א"א בשלמא  ...אלא אי
אמרת  ,...לפיכך דרבי עקיבא למה לי" .וכבד שיעד בעל דק"ס שכאן תוספת מאוחדת
בגלל אריכות הלשון ,וראה לוין ,רבנן סבוראי ותלמודם ,עמ' ר  ,3ועי' חי' ריטב"א
החדשים ,עמ'  68ד"ה א"ה ,ולכאורה לא גרס תוספת הדבור .ב"מ נג ע"א :ייואם איתא
דחזקיה  ...ומו:אי  ...לא מצית אמרת הכי  ...ואם איתא לדחזקיה  ", ...דבור ארוך.
וראה להלן סוגיא יא הע' •4
רך .ייהחזרה המגרשת" ,ראה ש' טלמון ומ' פישביין ,תרביץ מב )תשלייג( ,עמ'  35הע' 34
והספרות

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

והספרות שם.

 lך .ר"מ איש שלום :ייואם נסלקם =] הפירושים וההוספות[ יהיה מרוצת הענין בלא
ערבוב ובלבול" ,דבר על אודות התלמוד אם יכול הוא להתרגם כל צרכו ,וויינא תרמ"ה,

=

שרישי אש ,ד ,עמ' קלה הע' ; 1

עמ' טו .והשוה ו ויינברג ,מחקרים בתלמוד עמ' ך  9ר הע' 1
קליין JQR XXXVIII, p.75 ,ועי' ווייס ,התלמוד הבבלי בהתהוותו הספרותית ,ח"ב )ורשה,
תרצ"ט( עמ'  ,84ואפשר לצמצם את הגרעין יותר ממה שעשה שם ,שהדגיש את התוכן
הרעיוני ,ולא צורה וסגנון.

פרירמן
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ךכשמשמיטים אותה קושיא ,מתקשרת המימרה ישר עם משנה או ברייתא

שלפני כן ,כבכתובות יט

סע"ב73 .

 .Tהתיחסית לכתיב להלן בסיגיא.
ב"מ מה ע"ב :ייאמר רב פפא אפילו למ"ד אין מטבע נעשה חליפין,
מיעבד הוא דלא עביד חליפין ,אקנויי מיקנו בחליפין ,מידי דהוה אפירא
לרב נחמן ,פירא לרב נחמן לאו אע"ג דאינהו לא עבדי חליפין אקנויי מקבו
בחליפין ,טבעא נמי לא שנא" ,ופירש רש"י יימידי דהוה אפירות  ...ופליגי

רב ששת ורב נחמן לקמן בשמעתין )מז ע"א( ." ...רק לאחר סידור כל
הסוגיא ירמוז בעל הגמרא למה שכבר כתוב לפניו במקום אחר בסוגיא,

אבל אין דרכו של אמורא להאריך בהפניות שכאלה .מן יימידי דהוה"
ואיל,ן איפוא ,אינו דבורו של רב

פפא74 .

~t
>

~.,
~,

את ההתיחסות הסתומה לנאמר להלן בסוגיא מפרש רש"י בלשון

~

1,
~.

"לקמן בשמעתין" .יש שפרשנות כזאת נעשית ע"י הוספה מאוחרת יותר
לסתם התלמוד  :ייכדבעינן למימר

לקמן"75 .

ח .איצד מליס.

{:,
"

~~.,

~.:.
~f,

~~.
..

יש ואפשר לקבוע תחילת שימושו של צירוף מלים ,או לקבוע את
החוגים בהם רווח אותו צירוף ,ע"י בדיקת היקף הופעתו בש"ס )וברור

שלבדיקה זו חשיבות מרובה לשימוש בקונקורדנציה לבבלי( .אם נוכל

~\.i
~~.

~,.
~~.
~;,

iff.

if.r

לקבוע שצירוף מסויים נדיר או חסר בלשונם של אמוראים קדומים ,אבל

~~<

נפוץ בלשון אמוראים מאוחרים ובלשון סתם התלמוד ,תהיה עובדה זו

~:.

סיוע לקביעה ע"פ קני-מידה אחרים שקטע מסויים המכיל צירוף זה הוא
תוספת על לשון אמורא קדום ,ולא מניסוח לשובו הוא.

~.,
1',,

~.

"!<:

ד*

""1.

~~.

'§;:

[\

בדיקה זו של אוצר מלים מביאתנו להכרעה יסודית להלן בסוגיא ז.

f

ייא"ד ששת אמינא כי נייס ישכיב דב אמדה להא

~

שם איתא בגמרא :

שמעתתא ,הלכה מכלל דפליגי ,מאי היה ליה למיעבר ) Jlצא (.א"ע הצירוף

!~

~.
t;··,

ייהל' מכלל דפליגי" מופיע  20פעמים בבבלי .מאלה  19מאביי ואיל,ן ופעם
יחידה זו בפי רב ששת ,שפעל כ  60-שנה לפני אביי .בהצטרף טעם זה

לטעמים אחרים ,קבעתי שדבור זו נוסף לניסוח דברי רב ששת במאוחר,

' t:
;t:
~'
~':

r·,

ראה מ"ש בסיני עו עמ' נד הע'  ; 48ור' אלבק על גיטין י ע"א וע"ב בספר זכרון

.73
גולק-קליין ,עמ'  = 9מבוא לתלמודים ,עמ'  ; 590הלבני ,מקורות ומסורות ,מועד ,תשלייה,
עמ'  ,4 - 3הע'  5על עירובין צח ע"א )ושמא אף שם מוסבת ייזאת אומרת" על המשנה(.
 .74והשוה באותה סוגיא מו ע"ב :ייהניחא לרב ששת" וכו' ;ייכרבי יוחנן" )שם ודף מז
(,א"ע הרי כך דרכו של המפרש להתייחס למימרות המונחות לפניו .וכבר מעין הענין הזה
כתב רי"ן אפשטיין ,תרביץ ז )תרצ"ו( ,עמ'

7

מס.

.5

 .75עי' פרנקל ,MGWJX, pp . 270-271 ,ועיי"ש הע' ו ,ודק"ס לב"מ עמ'  53אות ס;ווייס,
מחקרים בתלמוד ,עמ' ו  , 25במיוחד ד"ה יש.
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סב

וקביעה זו מביאה להערכה מחדש לכמה מדברי האמוראים ,בנקודה
מרכזית של הפרק 6 .ך

ט ,צירית לשיניית השייכית לתקיפת הגאינים.
הופעתה בגמרא של צורה לשונית שהיא רגילה בלשון הגאונים,
ונדירה או כמעט חסרה בארמית של הבבלי ,סימן היכר מובהק היא
להוספה מאוחרת.ךך

ב"מ מו ע"ב :ייולמאי דסליק אדעתיה מעיקרא  ". , ..קטע זה וסגנון זה

מוכרים מכבר כהוספה מאוחרת 8 .ך והנה בכי"פ  :ייו ל מאן דסליק אדעתין

מעיקר'" ) (, 212ב וכ"ה בדפוס עוד בד"ו :ייולמאן" ,גאונית =

ולמאי ,סימן

לשוני מובהק שהמסביר רגיל בלשון הגאונים ,הנטייה היא ברוב הנוסחים

לטשטש לשונות אלה ,ולהמירם בסגנון הבבלי הרגיל 9 .ך

י ,נדידת מקים הקטע בכתבי היד מלמדת שהיא היספה,
,העובדא

הגר"ש ליברמן משתמש במידה זו בהרבה מקומות . ", :
שדרשה זו נודדת ממקום למקום , ..סימן מובהק להכנסה מן הגליון 80.IJ
להלן בסוגיא ח באות מימרות אמוראים ,המביאות ראייה לשיטה
מסויימת ,בסגנון ייתדע ,שוד  ". , ..לגבי הגדרת השיטה שבאים לסייע לה

 .76בקשר לדבור ייבההיא הנאה ד  "...שהוא מזמנו של רב אשי ,ראה מ"ש בדיני ישראל
ג ,עמ'  . 143 - 130ועי' להלן סוגיא ה הע'  7בקשר לסגנון יימי איכא מידי" ,שהוא מאוצר
מלים של סתם התלמוד ,ושם הע'  8שקבענו כי הדבור ייואת לא תסברא" שייך לניסוח
דברי רב חסדא עצמו ,כי כמעט כל האיזכורים של דבור זה בש"ס הינם בפי אמוראי בבל
מדורות  ,5-3ולא מהסברי סתם התלמוד .ועי' ווייס ,לחקר התלמוד ,סע"מ  ,8-7על
דיבורים מיוחדים לאמורא מסויים.
 .77השוה שימושו של פרנקל בבוחן לשוני לזהות הוספות הסבוראיםMGWJ X p. ,
 263 , 264 , 266והשוה אפשטיין ,מבואות לספרות האמוראים ,עמ' . 144

. 78
.79

רז"ף שם ,עמ'

. 267

על יימאן" = מאי בקידושין מז ע"א כי"ו  111עי' מ"ש בסיני עו עמ' נט ,הע' 97

)על ,

ייכמאן ד  -ייבבבלי ,אוצר לשון התלמוד כרך כג ,עמ'  , 147עי' מ"ש מ' סוקולוף ,לשוננו
לג ,תשכ"ט ,עמ'  141בהע' ,והדבר צריך הכרע( .ב"מ סג ע"ב כי"פ )  237ב( :יירב אשי אמ'
זוזי דאיניש אינון עבדין ליה ספסירותא" בנדפס" :אינהו" ,הצורה הרגילה בארמית של

הבבלי .אולם התיבה ליתא בכי"מ ,ה' ור' ',ב ורש"י )דק"ס עמ'  180אות (,ד ומשמע
שהתיבה תוספת מאוחרת היא ,אשר בכי"פ עוד קיימת צורתה בניב של הגאונים.
בכתובות סד ע"א ייו בה נר תריסר ירחי שתא" .אולם ,בתשובות חכמי פרובינציא,
מהדורת סופר ,עמ'  : 298ייואיכא בנסחא דוקני דלא כתוב בהו ו בה לין תריסר ירחי שתא

וכו' ,ולשון דרבנן דבתר רבנן סבוראי  ". ...והנה ,צורת ייהלין" בפני עצמה מצביעה ללשון
הגאונים )ועל אותו קטע ראה אוה"ג לשם עמ' ; 194א"ש רוזנטל ,ספר זכרון ליעקב פרידמן
ז"ל ,ירושלים תשליי,ד עמ'  (. 241לענין ייוייתי" שבב"מ כד ע"ב ר' מ"ש במאמרי יישלש
הערות בדקדוק ארמית בבלית" ,תרביץ מג עמ'  60הע' . 14

.80

קרית ספר י"ד )תרח"ץ( ,עמ' ; 330סיני ד )תרצ"ט( עמ' רכז ועוד .ועי' דבריו בספר

היובל לכבוד שלום ברון ,עמ' ריז ,ובמה שפירש שם את הגמרא .ראה אפשטיין ,מבוא
לנוסח המשנה ,עמ'  53ד"ה הסדר הרופף.
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קיימת נדידה גדולה בכתבי-היד ,ועל סמך זאת קבענו שבעיקר המימרה

לא הוזכרה השיטה ,אלא רק הראיה :אמר רבא תדע )בנדפס ועוד :
דטעות היא( דאלי הירי בית דין בחלב ידם

••• 81 /

ויתכן שכך הוא גם

בשאר מקומות שבאות מימרות של טיפוס זה .
יא .התמקדית של שינייי גירסה במקים אחד.
ככל שיש יותר שינויי גירסה בקטע מסויים ,יש רגליים לדבר שאותו

קטע מאוחר יחסית להקשר בו

נמצא82 .

מסורת המימרות קבועה יותר

ממסורת דברי סתם התלמוד )ר"ת במבוא לס' הישר הנ"ל  ... " :ולא די
להוב בגרסות הנראין פירוש לשבש ,כי אם דברי האמוראין והתבאין
עצמן"( ,ובהוספות המאוחרות מופיעים השינויים במידה רבה יותר.

ראה למשל דק"ס לב"מ לב סע"א ורע"ב )עמ'  (. 94 - 93למימרתו של
רבא בת שבע תיבות יימדברי שביהם נלמד צער בעלי חיים דאורייתא" לא
ברשם אפילו שינוי אחד .לעומת זאת ,בקטע של סתם התלמוד המהווה

מסגרת למימרה זו )לב ע"א יימאי טעמייהו" עד לב ע"ב יידאיכא בהדיה"(
כ  160-מלים בנדפס ,אין שבע מלים רצופות בלי שינויים

בכתבי-היד83 .

)וברור שלפי ביתוח זה אי אפשר למצוא בדברי רבא התייחסות לטעמו
של סתם התלמוד ,ראה אלבק ,מבוא לתלמודים ,עמ'  586-585שרצה
לראות כדברי רבא גם את המשכה .של מה שקבענו כאן מימרת רבא ,ועל
ידי כך להוכיח שרבא עונה לדברי סתם התלמוד(.
דוגמאות נוספות :להלן  Iסוגיא ה הע'  ; 34 , 25סוגיא י הע'

84. 16

וראה

סוגיא טו ד"ה לשובות הפירוש.
יב .חסרין הקטע בכתבי-יד )במייחד כשהיא יחידה תחבירית בפני

עצמי/

ראין יידימית"( /אי חסריני במקבילית.
 .81סוגיא ח ,הע'  . 12,9,7ועי' סוגיא י הע' : 16נותן לה שני גט/נותן לה גט שני ,ומתברר
שתיבת יישני" הוספה .ב"מ נט ע"ב :יישבכל מקוס שנתן בו עיניו ר"א נשרף" וכסדר הזה
בכי"ה  iבכי"מ

הסדר :

שנתן בו ר"א עיניו )דק"ס עמ' 166.

אות (,ת ובכ"י פירנצה חסר

~I

ייר"א".

""r

 .82רא ייש רוזנטל ,תרביץ מ )תשלייא( ,עמ'  , 185הע'  12בותב  ... " :מן ריבויס של
חילופי-הנוסח במקוס  -משמע ,שנהקטע הנידון שס[ אינו אלא לשון פירוש • • • וו ;וכן
ראה מה שבתבתי בדיני ישראל ג ,עמ'  136הע'  , 25וראה ר"א ווייס ,התלמוד הבבלי
בהתהוותו הספרותית ,ח"ב )ורשה ,תרצ"ט( ועמ'  ; 85מחקריס בתלמוד ,עמ' . 230

.83

ומתאשר דבר זה מתוך בדיקת בתבי-היד .ברקתי כי"פ ,כי"ה ,כי"מ ,בי"ו

, 115

~

"~
~.

כי"ו

 , 117כ"י אסק וריאל  G-I-3וקטעי גניזה ) Ox. Bod. Heb. b. 10/20 (37) ;TS FI ( 1/) 112פרופ'
י' זוסמן העמידני על הקטעיס( .בשבע המיליס אין אפילו שינוי אחד בכל הנוסחיס )ויש
זיהוי אפילו לעניני כתיב ,פרט לשלשה שינויי בתיב קליס של אות אחת( .בדברי סתס
התלמוד אין רצף של שבע מליס שאין בי שינוייס מהותייס ,בנוסף על שינויי כתיב רגיליס.
 .84בשאילתות ,סי' ע ,מהדו' מירסק ,ויקרא ,עמ' כו ,מובא מב"מ מג ע"א מימרת רבא

ולשון הפירוש עליה ,המימרה בשינוייס קליס ,ולשון הפירוש בהרבה שינוייס גדוליס,
וראה דק"ס עמ'  122אות נ .וראה ווייס ,לחקר התלמוד ,עמ' •262

~
"

~
r~.

..

~
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דס 3

אין דרכמ של סופרימ ומעתיקימ בדברי הלכה לקצר ולחסר ,אלא
להשלימ ולמלא ואף לצרף ביחד גירסות שונות

שלפניהמ8S .

לכן ,אין

לזקוף חיסור קטע בכ"י בכך שהסופר השמיטו במכוון .ובזמנמ של
הראשונימ ,שהיו לפניהמ הרבה כתבי-יד ,מציאותו של קטע מסויימ בכל
כתבי-היד היה אישור גדול שאין הקטע הוספה מאוחרת  ... " :ואע"ג

דאיכא מרבוותא דאמרי דההיא לאו גמ' היא ,אלא רבנן דבתר רבנן

סבוראי הוא דאמרי הכי כדקאמרי' נמי והנך תריסר ירחי שתא לית לה

מזוני מבעל ,לא כן אנן רואין ,שאין ה'ספרימ חסרימ לעולמ הנסח'
ההיא,

כמו שמצינו

רובמ חסרימ

ממימר' דהנך תריסר ירחי

ש תא" )תשו' חכמי פרובינציה ,מהדורת ר"א סופר עמ' ך (. 25

מקבילות משמשות לענין זה כמו כתבי-יד שונימ ,ראה דוגמאותיו
המעניינות של ווייס ,מחקרימ בתלמוד ,עמ' ך 5

86.62 -

יג .עדריית הראשרנים.

מלבד עדויות מפורשות מאת הראשונימ על קטעי פירוש שלא גרסו',
נודעת חשיבות מרובה לעדויות על פיר וש י מ הסותרימ לשונות ההסבר

שבגמרא ,אבל מתאימימ לדברי האמוראימ ,והבאנו מאלו ומאלו לעיל
בקשר למידות האחרות .ובמיוחד במאירי לדף צד ע"ב ייויש מי שפירש
בה  ", ...שניתן לדייק שלא גרס ייאי ר' עקיבא" )ראה להלן סוגיא יב( ,אף
שהמאירי עצמו דחה פירוש זה :ייואי אפשר לפרש כן דמאי האי דקאמר
אי ר' עקיבא" !והשוה שיטת י"מ )סוגיא י ,ע"י הע'

(, 66

המפרשת דברי

האמוראימ בניגוד ללשונות הפירוש הארמיימ שנוספו לדברי האמוראים

'·

בסוגייתנו .לר"ח בב"מ לד ע"א "  ...וליתא גביה דנימא  ", ...צריך עיון
אמ גרס לשונות הפירוש שלפנינו לדברי רב פפא )ועי' בסוף אוה"ג לב"מ,
עמ' (. 51

יד .תפיס לשרן קצר.
מכיון שראינו מכמה מן המדות שהנטייה היתה להוסיף ,יש בכל

מקרה של ספק לגבי תחומה של מימרת אמורא ,להעמיד את הדבר על
המועט .למשל ,עי' סוגיא יב ,הע'  .82וסימן לדבר מלשון הריטב"א ... " :
ויש נוסחי דוק אני דלא גרסי לא הא ולא הא

••• 87 ".

וכאומרמ ז"ל,

ועי' ווייט ,התלמוד וכו' ,ח"ב הנ"ל ,עמ' . 85

.85
 .. 86וראה בטפרו התלמוד הבבלי בהתהוותו הטפרותית ,ח"ב )ורשה תרצ"ט( ,עמ'
 .122לגבי מקבילות בירושלמי ,ראה ר Tייף ,מבוא הירושלמי ,מב ע"ב.
 .87חי' ריטב"א החדשים לב"מ ,עמ'  51ד"ה תרגומה.

, 114
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//וסימניך ספרא בצירא /תנא תוספאה //ז//ע) ט (/א//ע נענה אנו אחריהמ/

,אמורא בצירא /סבורא

תוספאה88 .

יש להדגיש /שעיקר שימושמ של סימנימ אילו הינו בהצטרף כמה
וכמה מהמ למסקנה אחת .למשל /כשעיקר המימרה בעברית /ונימוקו
בארמית /ואותו נימוק בא בשינויימ בכמה כתבי-יד /והוא חסר לגמרי
בכתבי-יד אחרימ /כמעט אין ספק שאותו נימוק נוסף למימרה /ורשאי
החוקר לנסות לפרש אותה מימרה לפשוטה באופן עצמאי מן הנימוק
השנוי על ידה .לא אחת קורה שזיהוי קטע מסויימ כהוספה ע//פ שאר

הבחנימ /מתוודא בזה שהקטע חסר בכתבי-היד /ויש בעובדה זו כדי לאשר
את סבירות השיטה /גמ לאות;tנ מקרימ שלא נתמזל לנו אישור טכסטואלי
כזה.

ראשינים יאחרינים

כאמור /הפרדת דברי האמוראימ מדברי סתמ התלמוד זורעת אור

חדש על עניינימ שונימ שהעלו המפרשימ בק ו ש י ו תיה מ  /שהגיעו בהן
תכופות לפירוש הפשוט של המימרה /וכפי שהיא מתפרשת בנפרד
ממסגרת סתמ התלמוד .אולי אינו מיותר לומר /שמבחינה מיתודולוגית

ראוי לבצע קודמ את ההפרד.ה לפי הסימנימ הסגנוניים דלעיל /ולהציע
איך ניתן לפרש דברי האמוראימ לולא פירושי הסתמא /ורק אחר כך יש
לברר אמ הפרדת המקורות וחידושי הפירושימ עונימ על עניינימ שהעלו
המפרשימ )וכך עשינו בעבודה זו(

89 j

ולא להפה כלומר /לחפש הוספות

וחלוקת מקורות שונימ /כדי ל//תרץ //קושיות המפרשימ /או להנצל מהן/

או להתאימ דברי האמוראימ לשיטות שונות שכתבו הראשונימ.

 .88השוה גינצבורג ,פירושים וחדושים בירושלמי ,ח"א ,עמ' כב .ועלקוצר לשון
האמוראים ,עי' גם להלן הע'  .104והיות ולשונות הפירוש נקטו לרוב את הטעם בלשון של

כלל הלכתי ,.והטביעו הרבה מטבעות לשון קולעות בהגדרת מושג הלכתי ,הרבה קורה
שהופך לשון הפירוש להיות העיקר ,ודברי האמורא מיותרים .ויש בין חכמי הפלפול

שראו את ניטוח המימרה יחד עם דברי הפירוש כלשון האמורא ,והקשו ייקיצו.ר" ,כלומר ,
"למה לא קיצר את דבריו והיה די לו  ...לומר" את לשון הפירוש בלבד ! )עי' דברי מו"ר
רח"ז דימיטרובטקי ,ייעל דרך הפלפול" ,טפר היובל לכבוד שלום בארון ,ירושלים,
תשלייה ,עמ' קנו(.
 .89כשיטה יימדעית" זו היתה נהוגה אצל חכמי הפלפול ,שעשו יימאמץ ללמוד ולהבין
את הטוגיה באופן עצמאי  -ללא השפעה קודמת של רש"י ותוטפות" )דימיטרובטקי,
ייעל דרך הפלפול" ,טפר היובל לכבוד שלום בארון ,עמ' קיז( .וקיימו ייטברא מבחוץ" =
ייתשתדל להבין בכל שכלך כל מה שתוכל להבין טרם תבוא לראות מה שפירשו
המפרשים באותו הענין" ,דברי ר' עמנואל הטפרדי ,עיי"ש עמ' קל-קלב .הדברים
אמורים כאן הן לגבי פרשנות המימרה בלי הטתמא ,והן לגבי קביעת הטתירות בין דרך
האמוראים לדרך טתם התלמוד לפני העיון בקושיות המפרשים.
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ניסרחי רברי האמרראים

לאחר שנסינו להעמיד הפרדת שכבות הסוגיא על בסיס בטוח ככל
שאפשר ,ועל סימני היכר מיוחדימ· ,הננו לעיין ביתר פירוט בטיב

הספרותי של דברי האמוראימ ,כפי שהמ מופיעימ בגמרא ,אף ש"אדמ
חייב לומר בלשון רבו" ,אין כלל הכרח ל~מר שמימרות האמוראימ כפי
שהמ לפנינו הינן ממש דברי האמוראימ כפי שיצאו מפיהמ לראשונה

בבית המדרש ,אין לפנינו אלא ניסוח ספרותי משוכלל של דעתו של
האמורא ,המנוסח בצורה תמציתית ובדפוסימ ספרותיימ מקובלימ,
שהוטבעו

ונלמדו

ונשקעו

בתלמוד )טרמ

הוסיפו עליהמ פירושימ

והסברימ( ,ובין אמ נובע הניסוח מן האמורא עצמו ,בין אמ הוא של נסחימ
קבועימ בבית מדרשו או במקומ אחר ,עלינו להתיחס אליו כמקור ספרותי
מובהק ,ולא כציטוט מילולי של דבור חפשי ,אין לפנינו איפוא יידברי
האמוראימ" ,וכוונתנו במונח זה תמיד היא לניסוח או ניסוחימ של דברי
האמורא90 ,

אמנמ כן ,וודאי ששינויי צורה ולשון פקדו את דברי האמוראימ מאז
ראשית אמירתמ ועד להדפסות השונות של התלמוד במאה העשרימ,
אולמ אין לומר שזוהי התהוות רצופה ואחידה ,ניתן לקבוע תחנות
ברורות המהוות שלבימ עיקריימ של מסירת החומר ,והן הן שלש
השכבות שנפרטו לעיל ( :א) ניסוחי דברי האמוראימ ,שצורתמ נשתנתה

אך מעט יחסית ,לאחר שנקבעו בגמרא (ב) דברי סתמ התלמוד שנוספו

עליהמ (ג) הוספות מאוחרות ,היות ולכל אחד מן השלבימ האלה יש אופי
ספרותי בפני עצמו ,מוצדק הנסיון להפריד ביניהמ ,ולתת את הדעת לכל
אחד בפני עצמו91 ,

ס  .9עי' להלן ע"י הע'  5ס. 1השוה דברי הגר"ש ליברמן בקשר לייאמת היטטורית" ו"אמת
של הטיכטט" )קרית טפר יד ,תרח"ץ ,עמ'  ; 324תוטפת ראשונים ,ח"ד ,עמ' יג  -טו( ,ולאו
דוקא איפוא כדברי ר"ל גינצבורג ש"הדבר מובן מעצמו שאי אפשר לשתי נוטחאות
המכחישות זו את זו .להיות שתיהן נכונות" )פירושים וחדושים בירושלמי ,ח"א ,עמ' יז,
אבל ברור שלכל דבר מטוייםבפני עצמו יש רק אמת אחת ,ואין שייך ר;בוי למלה ייאמת",
עי' בראשית לב ,יא ,ודברי רה"ג שהובאו באוה"ג לחגיגה ,עמ'  14וראה מ"ש הגר"ש
ליברמן ,תוטפתא כפשוטה ח"ח ,עמ' יז ,טד"ה אלה הם( .ומכיון שלפנינו לא ציטטות של
דברי האמוראים ,אלא ניטוחים שהוטבעו אולי בבית מדרשם ,אין תימה בדבר שלבמה
אמוראים יש טגנונות קבועים המשמשים בהרבה ממימרותיהם .יתכן שהיו אלה דפוטים

רגילים בבית מדרשם )ואולי אף בפיהם( ,ואין צריך איפוא להקשות על רב פלוני איך
ייהשתמש בלשון זה בכל פעם ) "...רש"מ רובינשטיין ,להלן טוגיא ז ,הערה ; 48וכן אלבק,
מבוא לתלמודים ,עמ'  (. 492 - 482ובודאי שעיקר טביעת לשון המימרה ודפוטה הטפרותית
בפי האמורא עצמו ,עי' ב"ק צט אצל שמואל  ... " :לא קא דיקיתו מלישנאי" (.ה"יכ)

.91

על המתיחות ייטטטיות-דינמיות" בתלמוד ,ראה זוטמן ,טוגיות בבליות לטדרים

זרעים וטהרות ,עמ' ס  3ד-ס  3ה ,הע' • 112

'i:i

\"1 1

,\'1
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פרי דמן

ס ך .3

] [ 34

שימושנו עד כאן במונח יימימרות" בקשר לחומר האמוראי )בניגוד

לדברי סתם התלמוד( ,אינו יוצא ידי חובתו ,כמובן ,שהרי "  , , ,כל דרא
ודרא קבעין ביה בתלמודא מילי מן ספיקי דמתחדשן להו ומעשים ובעיי
דמתבעו

להו"92 ,

הוה אומר ,דברי האמוראים ,אותם ניסוחים מוגדרים

שהם אבני יסוד של רוב הסוגיות ,מופיעים לא רק בצורת מימרה ,אלא גם
בצורת מעשה ,או בצורת ייבעיי",

כמו המימרה ,גם המעשה ,העובדא ,בא בבבלי כמקור ספרותי מוגדר,
בין תכונותיו :לשונו ארמית ,הוא מורכב ממשפטים קצרים הבאים זה
אחר זה בלי ו'

החיבור93 ,

רגיל שפותח המשפט הראשון בשם או ב"ההוא

גברא" וכדומה ,ורגיל ששאר המשפטים פותחים

בפועל94 ,

גם בלשון

המעשים הוסיפו בעלי סתם התלמוד פירושים והוספוה ,שאותם יש
לזהות כדי לעמוד על אופיו של המעשה ,אחת ההוספות השכיחות היא
תיבת "לסוף" )או ~"(,וסבל" הניכרת בכך שהיא עברית בהקשר ארמי,

,i:1'l

ואינה קבועה בנוסחים,

וכן,

מצאנו

ייבעיי"

שהם ניסוחים מוגדרים

ועצמאים,

ואין שייכים

לשאלות וקושיות של הסתמא ,אלא הם מבני היסוד של החומר
l
\\

~i
:1

i

האמוראי95 ,

ואפשר לעמוד בבירור על הוספות של סתם התלמוד עליהם

)השוה ב"מ לד ע"א

וע"ב  :ייפשיטא, , ,אלא  , , ,מהו , , , 96

תיקו"(,ך 9

 . 92אגרת רש"ג ,נ"ס ,עמ'  66במהדו' לוין.
 . 93בניגוד למעשה שבמשנה ,שרגיל שיפתח כל משפט בו' )למשל ,סוכה ב ,ח ,אלא
שבכגון פעלי אמירה יש שחסרה ',ו במיוחד בכך"י( .וכשיש ו' בעובדא בגמרא ,סימן שהוא
המשכו שלפניו ,ולא משפט חדש ,כבתיאורי סדר עבודה במשנה )עי' מבוא לנוסח המשנה,
עמ' (. 1062

.94

ויש בכך בכדי לסייע במקומות שאין חלוקת המשפטימ ברורה .ב"מ לג ע"א " ...

אמר ליה חסדא 'חסדא לא צריכנא ל,ן את צריכת לי עד ארבעין שנין איקפדי
אהדדי  ". ...לאן נמשך המודגש ,למעלה או למטה? לפי דברינו הוא נמשך למעלה ,שהרי
לא יפתח משפט חדש של המעשה בתיבת ייעד" .כן פירש ר"ח שנמשך למעלה )ייעד מלאת

לך לפני מ' שנה"( ,וכן משמע מגירסת כתבי היד )עי' דק"ס עמ'  97אות (,א וכן הכריע י'
פלורסהיימ מבחינה הסטורית-כרונולוגית )סיני עא ,תשלייב ,עמ' קכב  -קכה( ;ושלא
כפיסוקו של צובל "  ...אתה צריך לי .עד ארבעימ שנה הקפידו זה על זה ) "...חוצ' דביר
ומסדה עמ תרגום עברי ,עמ'  (, 58שהוא כשיטת כמה חוקרימ )ראה פלורסהיימ שמ ,עמ'
קכג ,הע' (. 17

.95
.96

עי' לעיל הע'  ,45ועי' מבוא לתלמודי מ ,עמ' . 590

בכגון זה יש נטייה להחליף יימהו" ,הקיימת בכתבי-היד )דק"ס עמ'  101אות מ(

ב"מאי".

. 97

על מקומ זה העיר אלבק ,שהוא יישל עריכה ראשונה" )מבוא לתלמודימ ,עמ'> (. 591

ואפשר שקבוצה זו של שאלות בלשון יימהו" מצויינת כחטיבה בפני עצמה )ולא כשאלות
מסגרת ש,ל סתמ התלמוד( אף בכך שבאות השאלות במספר ממספרי השלמות )עי' להלן(.
אמנמ לפנינו  11שאלות )ייוסלקא כולהי י"א בתיקו" ,ר' ברוך ספרדי ,בספרו של ר"ז
אגמאתי(, 83 ,ב אלא שכל שאלה מוסיפה נופך חדש ,חוץ מן  ,5,4ומכאן שאחת מיותרת
)ור' רש"י ד"ה שלמו בנימ לבנימ( ,ובאמת שאלה ) 4שלמ לבנימ( אינה מובאת בר"ח

על
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רר 3

כך יש לכלול בניסוחי האמוראימ פיסקי ההלכות הבאימ בגמרא

כחטיבה בפני עצמה ,ולאכדיוך ומסגרת לדברי האמוראימ .ר"ח אלבק
כבר ייחד שתי קבוצות פסקימ )סוכה ג ע"ב  -ד ע"ב ;יבמות לז ע"ב  -לח
ע  /lא( ש"הך של עריכה

ראשונה 98./l

על הראשונה אומר רש  /lי

/I

פ י סקי

ש מ ו.ע ו ת הך של כל בני הישיבה שהיו במדרשו של רב אשי שסידרו
הגמרא" ,ועל השניה אומר רשב"מ שהמ יישמועות
יחוד מספרי יש בקבוצות האלה ,שבכל אחת שבע

פסוקות"99 .

הלכות100 ,

והנה ,אף

וגמ זה אומר

מקור וחטיבה בפני עצממ ,בניגוד לדיבורי סתמ התלמוד ,שהמ עפ  /lר

מפרשימ ,משלימימ ,או מרחיבימ דברי האמוראימ .כאלה גמ בב"ב קנ
ע"ב-קנא ע"א ייפסקי הלכות הך שפוסק הגמ'" )רשב"מ( ,וגמ שמ
מספרמ שבע .ר  /lא

ווייס 101

ור"ח אלבק העירו בהקשר זה גמ על פסחימ ט

ע"ב  -י ע  /lב )רש"י :ייפסקי הלכות

הך"(102

וגמ שמ ייעשר הלכות הטבועות

בחותמ משלהך" )ווייס( ,אף הוא ממספרי

השלמןת103 .

הפרדת לשונות הפירוש מניסוחי האמוראימ מגלה את טיבמ של
האחרונימ כדבורימ קצרימ 104ומצומצמימ ברשות עצממ ,הנראימ רק

לכאורה כחוליות בתוך סוגיא מפני שלשונות הפירוש וההצעה אורגימ
ומקשרימ ביניהמ .רק חילוצמ המוחלט של דבורימ אלה מתוך מסגרת
הסוגיא מאפשר את תשומת הלב הראויה לניסוחי האמוראימ כמקורות

מוגדרימ ועצמאימ בפני עצממ .בוודאי כוללת תשומת לב זו רישומ
הסוגימ

והצורות

למיניהמ של

ניסוחי דברי האמוראימ,

והבהרת

וברי"ף 'ר) מהדורת ר"ן זק"ש ,עמ' רסג הע'  (, 13וכן ליתא ברא"ש )ייתמיה לי מדוע לא זכר

שילם לבנים כי בהדיא איתא בעיא בגמ'" ,תפארת ישראל לשם ,אות (,ד וכן לא הביאה
הטור להלכה ,ומשמע שבגרסתם  10שאלות ,והוא אחד המספרים המאפיינים קובצים
מתקופת האמוראים ,עי' להלן.

 .98מבוא לתלמודים ,עמ'  .591כן קבע ווייס את אופיים הספרותי המיוחד של קבצים
כאלה ,ראה על היצירה הספרותית של האמוראים ,עמ' . 250 - 246
 .99לב"ב קנח ע"ב ,ד"ה אלו ואלו = או"ז ,ב"ב סי' ריב.
ביבמות מובא הפסק השלישי כתחליף לפסק השני ,וכתב ווייס ש"שם איתא שש

.100

הלכות" )על היצירה ,עמ'  249הע'  ,91עיי"ש( .בכל אופן ,הנוסח.ה ייספק ו)בני( יבם" באה
שם בשבע הלכות ,והמו"מ הוא שעושה אחת מהן תחליף לחברתה.

.101
.102
. 103

על היצירה ,עמ' •. 249

וכבר העיר על קובץ זה ר"ז פרנקל ,מבוא הירושלמי ,לט ע"א.
בהקשר זה ראוי להעיר על יבמות צז רע"ב" ,אח מאב  ", ...קובץ ,לא של הלכות,

אלא משלות הן ורגילים בני אדם לאומרן" )רש"י(  iייכל אלו המעשים לא משמיעין לך
מידי ,אלא לתשובת המינין" )תוספות(. ,ו"ד והרי גם שם שבעה משלים הם ,על האופי
הספרותי והלשוני המיוחד של קובץ זה ראה רוזנטל ,ספר חנוך ילון ,עמ'  ,304-303הע'
II

 i 53עמ'  288הע' • 14

.104

במימרות ,ממלה אחת עד בערך  15מילים .וראה ר"א ווייס ,התלמוד הבבלי

בהתהוותן הספרותית ,ורשה  , 1937עמ'  i43ר"י קפלן  Redaction, p. 147, 217קליין JQR
XXXVIII, p. 79, n. 34

פרידמן
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הסגנונות המשמשים בהם .מרישום שכזה יתגבש מדע חשוב המגדיר

באופן יותר מדוקדק סגנון המימרות ,מדע שיסייע לעצם ביצוע ההפרדה
של המימרות מדברי הסתם ,היות ולרוב הניסוחים אופי סטיריוטיפי .יוצא
ששני דברים האלה ,הפרדת שתי השכבות ,ומיון ניסוחי האמוראים ,הם

צבת בצבת עשוייה ,המסייעים זה את זה ,וגם מבקרים זה בזה .יש לקוות

שהבחינה הסטאטיסטית של מיון חומר רב ,תחזק כמה מהצעותינו שלעת
עתה לא יכולנו לתת להן הוכחות חותכות ,ותעמוד להן בפני השערות
של על אתר.

קיבוצם של ניסוחי האמוראים בנפרד מדברי סתם התלמוד יעמיד
לחוקרים של המשפט התלמודי ,תולדות ישראל ,ולשון החכמים ,קורפוס
מהימן של דברי מסורת וקבלה ,בניגוד לסתם התלמוד ,שהרבה מדיבוריו
באשר הם שקלא וטריא הנם בהכרח דחיות והעלאת אפשרויות בחינת
ייאם תמצי לומר" .על החוקר לדעת על איזה מקור הוא סומך ,ומבחינה זו
רחוק ה"תלמוד הבבלי" מלהיות אחיד.
גם בענין חילופי גירסאות ,לישנא אחרינא ,או דעות סותרות

המיוחסות לאמורא אחד ,ראוי להבחין בין שינויים והבדלים במסורות
שונות של ניסוחי האמוראים ,לבין שינויים ודחיות של סתם הגמרא.
ב"מסורות השונות" ,כוונתי לשינויים בלשון הניסוח עצמו ,כשכל נוסח
מיצג צורה אותנטית

ו"אמיתית" 10S

של המימרה או המעשה .ודומה הדבר

לצורות שונות של א גדה אחת המופיעות במקבילות בקבצי אגדה
שונים106 .

שינויי מסורת אלה ,המופיעים לפנינו עוד בשינויי הגירסאות

שבכתבי-היד )ציינו עליהם בהערות( ,יש ביניהם לפעמים שינויים
המהווים הבדלי משמעות ,ואינם רחוקים איפוא משינויי המסורת של יירב
פלוני מתני הכי ורב פלוני מתני הכי" המובאים

בתלמוד • 107

ברור שכל

צורה מן הצורות האלה של המימרה ראויה לתשומת לב החוקר כמקור

מהימן של ~יסוחי האמוראים ,מה שאין כן בתוספות פירוש ,דחויות )כגון
• י " וכו' ,שסגנונם מעיד עליהם כי הם שייכים לסתם התלמוד ,או

להוספות המאוחרות ,ואינם מניסוחי האמוראים.
. 105

ראה ווייט ,התלמוד הבבלי בהתהוותו הטפרותית ,ח"ב )ורשה ,תרצ"ט( ,עמ' 85

-

 86ועי' לעיל הע' •90

 .106ראה רא"א פינקלשטין" The Transmission of early Rabbinic Traditions", HUCA ,
 XVI (1941), pp . 115-135י' הייבימן ,אגדות ותולדותיהן ,ירושלים 4 ,ד  , 19עמ' ד . 20- 1
עמ' . 81

ועי' מ' עטיט ,תרביץ מו )תשל"(, T
ד  . 10ראה ר"י לוי ,מבוא ופרוש לתלמוד ירושלמי ,עמ'

 .12-6ודוק ,אלו הם שינויים

בניטוח המימרה ובמקום שייכותו ,שהוא עיקר תורתם של אמוראים ,ואיבם שיבויים של

טברא פרשנית ,שהיא שייכת לטתם התלמוד .והעירו על ע" Tיט ע"א וע"ב ... " :הלומד

תורה מרב אחד איבו רואה טימן ברכה לעולם ...

הני מילי טברא ,אבל גמרא מרב אחד
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313

לפעמימ מצאנו שינויימ גדולימ בקשר לשמו של מוסר מימרה ,ויש
ששמות המוסרימ באימ בצורה אחרת בכל אחד מכתבי-היד 8 ,ס  lהרי גמ

בתלמוד' נזכר שיש והחכמ עצמו מכחיש יחוס מימרה אליו ,אף שאין
מחלוקת בקיומ ניסוח המימרה 9 ,ס  lואף שאין שמ המוסר חלק מן המימרה

)הציטוט( ,הוא נעשה חלק מן הניסוח ,ולכן צירפנו אותו לניסוח,
בהפרדתו מן הסתמא ,והוא הדין ללשונות הפתיחה ייאמר" וכדומה,

שודאי אינמ חלק מן הציטוט )יש ובירושלמי נמצא רק המוסרימ ולא
ייאמר" ,וכיו"ב בבבלי בשלשלת של כמה מוסרימ ,ובמיוחד בכי"י( קבענו

תיבה זו בבבלי כחלק של הניסוח ,אף שלפי האמת יותר מאוחר הוא
מעיצוב עיקר המימרה110 ,

אולי מן הראוי להעיר שהשיטה הנקוטה כאן מיועדת בראש וראשונה

לברר ענייני פ רש נות דברי האמוראימ שבכל סוגיא וסוגיא ,ויחסמ
לדברי סתמ התלמוד ,היא נוגעת אך במעט בדבר סידור התלמוד
ועריכתו ,ואין ספק שמחקרימ אחרימ ,שיבררוסידרר ,דברי האמוראימ

בתלמוד ועריכתמ ,יוסיפו תרומה רבה גמ לענין הפרשנות,
הבחנת השכברת ע"י הדפסה בארתירת שרנרת

לפי הידוע לי ,הראשון שהשתמש באותיות שונות והבחנה גראפית
העמיד על שכבות שונות בגמרא היה ר"מ איש שלומ ,במחברתו

כדי
יידבר

ל אודות התלמוד אמ יכול הוא להתרגמ כל

ארבעה קטעימ לדוגמא  :שנימ באגדה

ע"ב ,ך נימ בהלכה
את

צרכו111 ",

שמ הביא

 -ריש מס' עבודה זרה ,וגיטין נה

 -ריש ב"ק וריש פסחימ ,כן דימה ר"מ איש שלומ

,יחס בין גרעין הגמרא לבין לשונות הפירוש כשני ספרימ שונימ

עדיף כי היכי דלא ליפלוג לישבי" )אבל עי' דק"ט לשם(,

. 108
, 109

ראה טוגיא יא ,הע'

,9

על רבי יוחנן :ייאמר ליה זו אלעזר אמרה ,אני לא אמרתי דבר זה מעולם" )ב"ב קנד

I

(.ב"ע

r

cנ . 1 1ודאי צודק קליין שתיבת ייאמר" בפתיחת מימרה ארמית הי* ולא עברית (JQR
) XXXVIII, p. 87וכן ברור שהיא זמן הווה )כמו ייאומר" בדברי תנאים( ,ולא זמן עבר ,מן
העובדה שלמימרה בשם שני אמוראים ייאמר :רב פלוני ורב אלמוני דאמרי תרוייהו,
בכל זאת יתכן שמלות הצעה כאלה )ובכלל :א"ל ,ת"ש ,והתנן וכו'( שייכות לשלב קדום
יותר מן שאר הטברים של טתם התלמוד .מטיבה זו ,ובמיוחד כדי לשוות למימרה צורה
שלמה ,בביצוע ההפרדה צירפנו מלים אלה לגוף המימרה ,עד שייעשה מחקר המברר
ביתר ודאות מקומן של אלו .רבינן תם רצה ליחט תיבת הפתיחה לאמורא עצמו ,ראה
כתובות ב ע"ב תוט' ד"ה פשיט רב אחאי .ועי' מבוא לנוטח המשנה ,עמ' . 1141 - 1139

~\; :.

....

"

~,

.

"~-' ,
~.,,

. 111

ווינא ,תרמ"ה ,ט"ו עמודים )וטפר זה יקר מציאות( .וכן ,ר"נ פערעפרקאוויטש כתב,

בפתיחת הוצאתו הביקורתית של מט' ברכות :ייובל מאמר בתוך מאמר הטגרתי בתוך שני

חצאי אריח כזה ] [,,

)פטרטבורג ,תרט"ט( ,ועי' לעיל הע' •12

פרידמן

,14כ

שצורפו

יחד112 .

] [38

גם מ' יאסטרוב ,תוך ניתוח לדוגמא של ריש פסחים ,מציע

להכין מהדורת התלמוד בה מובחן בין שכבות שונות ע"י שינוי אותיות
הדפוס113 .

וכן,ר"ח קליין העמיד על הצורך לבצע הפרדת ה"גמרא" מן
ה"סברא" ,בתחלה בפרק אחד ,ואח"כ בש"ס
ז"ל להכין פרק איזהו נשק בשיטה

כולו114 .

אף ניגש ר"ח קליין

זו115 .

מבנה הסרגירת

בנוסף להפרדת דברי .האמוראי  Pמדברי סתם התלמוד ,היתה לפניי

משימה נוספת  :להתחקות אחר המבנה הפנימי של כל סוגיא וסוגיא,
.112

ייואתה הרגיל בתלמוד ולא תרגיש בבלבול סידורו .וענינו הדמה ברעיונך גמרא

אחת אשר מצד אחד נדפס פירוש רש"י ומצד אחד התוטפות ומתחתם חידושי מהרש"א
ובא

אדם

אחד

וכתבם

בסדר

אחר

מעורבבין

זו בזו

הגמרא

עם

פירושה

ותוטפותיה

וחידושיה האם תוכל למצא לך דרך ולא תבולבל בו ,ואמנם באמת הגמרא הזו שהרגלת
בה כבר היא מעורבבת מפירושים ותוטפות ) "...עמ' (.ו משל שני הטפרים משמש אצל
חוקרים אחרים ,ראה פלדבלום ;PAAJR XXXVII, p . 21 ,הלבני ,לעיל ,הע' . 42
והעמיד רמא"ש שם על אפשרות ההפרדה ,ולפי תיאורו משמע שלשונות הפירוש
נוטפו בשעה שהיו דברי האמוראים כבר על הכתב :ייובדרך אגב אעיר כאן שאם נדקדק

בסגנון הלשונות שבתלמוד אז מיד ותיכף נוכל להכיר מה שהוא מעיקר הטוגיא ומה
שנתוסף בה  .. ,ומזה תשובה גדולה על אותם הסוברים שלא היה התלמוד כתוב ומונח"
)עמ' טו; על ספרים כתובים ,וגירסה בעל~-ה ,בתקופת הגאונים ,עי' אפשטיין ,מבואות
לספרות האמוראים ,עמ'  (. 140לפי תפיסה זו ודאי אין הסוגיא של סתם התלמוד פרטי-בל
של דיון חי שבישיבה ,כפי ז'דימו קצת חוקרים ,ומדברים על ייהמשתתפים בטוגיא" )עי'

יאסטרוב כבהע' הבאה ,עמ'  ; 78וויינברג ... " :

דו"ח מפורט מכל הטברות והרעיונות

שנאמרו בשעת המשא ומתן שבישיבותיהן של האמוראים או הטבוראים  ...הסגנון
שרידי אש ,ד ,עמ' קלה ,אבל
השופע של דבור חי ושוטף" ,מחקרים בתלמוד ,עמ' 196
ראה הסתייגותו בהע'  2שם ;ועי' ווייט ,לחקר התלמוד ,עמ'  , 22שהעלה שתי האפשרויות ;

=

אלבק  ... " :מה שהקשו ותירצו בבתי המדרש שנו בסתם ,וכן קבעו וסדרו את הדברים

בתלמוד שלנו ",מבוא לתלמודים ,עמ'

581

בהע' ,עיי"ש ,והשוה דורות הראשונים ,ח"ג,

עמ' , 117כלשון ר"ב אשכנזי ... " ,כמו שהקשו בבית המדרש הוקבעו בתלמוד" ,לדוד צבי,
עמ' , 1 79ע"פ תוט' ב"ק טז ע"ב ד"ה דתניא( ,אלא רוב הדיון הסתמי הוא מעשה טפרותי
של בעל הגמרא .למטקנה זו מוליך אף האופי השקול והמדוד של מבנה הטוגיא ,ראה
להלן .והשוה דברי אורבך  :ייבתוטפות מדובר על המקשן והתרצן כעל שני בני אדם ,אבל
אדן כאן לרוב אלא לשון ציורית ,והם ידעו מתוך נטיונם שיש וההתנצחות בין
המקשן והתרצן לא התרחשה במציאות )בעלי התוטפות ,עמ'  ,554הדגשה שלי(.
ועי' הע' •27

M. J astrow, "The History and the Future of the Text of the Talmud", Publications 01 . 113
the Gratz College I, Philadelphia, 1897, p . 102
ובתב רי"ן וויינברג  ... " :הוספות אלו אינן ניברות בסימנים חיצוניים של דרכי ביטוי,
שמות האומרים וסדרי זמניהם ,אלא מתבדלות ע"י נתוח הסוגיות  ...עבודת מחקר שבזו
צריכה שתהא מקיפה את התלמוד כולו ,לא די בטוגיות לדוגמא" ,מחקרים בתלמוד ,עמ'

(. VI-V
JQR L, p.146; JSS III, p.372 . 114
 .115בתב-היד מגיע עד סג ע"ב .הטכסט מלווה תירגום אנגלי והערות .תודתי אמורה לר'
דב דוד קליין ,אחיו של המנוח ,שהעמיד את כתב-היד לרשותי .הנני לרשום שתי דוגמאות
משיטתו:
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דהיינו לחלק את הסוגיא לחלקיו ,תוך הבלטת יחסו ,של כל חלק לחברו.
לשמ כך הכנתי לכל סוגיא וסוגיא תרשימ ,בו סידרתי' ככל האפשר צורות
מקבילות זו אחר זו ,כגון שורה של מימרות אמוראימ ,או שורה של
ראיות )סוגיות ייתא שמע"(.

חלוקת הסוגיא למרכיביו ,ובירור היחס ההדדי של אלה ,היו בין
המגמות של רבותינו מפרשי התלמוד ,ובמיוחד רש"י ,שהרבה לציין
ייאמתניתין קאי" או יימילתא באפי נפשיה הוא",

וכדומה116 .

הוה אומר,

שהתיחסו הראשונימ גמ להרכב הסוגיא והיחס שבין חלקיה .וברי לי שאף
היומ ,חכמי התלמוד וחוקריו ,סוקרימ מעשה הסוגיא מראשיתה ועד

סופה במבט אחד .אולמ ,למקצת הלומדימ היום אין סדר הסוגיא ומבנס

נהירימ כל הצורך בשעת הלימוד ,ויש שנראה לחמ התלמוד מחוסר כל
סדר ,או אפילו כסבך ומבוך .וכשמדובר בסקירה בבת אחת על הרבה
סוגיות שכבר נלמדו )או שעוד לא נלמדו( ,ודאי שאין הדבר קל ,לפי
צורתו המודפסת של התלמוד .נסיתי איפוא ,להכין תרשימ ברור לכל
סוגיא ,בו יסודרו דברי הסוגיא לפני הלומד כשולחן ערוך ,ויוכל להעזר בו
הן בסקירת סוגיות שעוד לא למד ,הן בשעת הלימוד ,ובחזרה על הפרק
)בתרשימימ דלהלן קיצרתי את לשונות הפירוש ,וכן משניות וברייתות
שהובאו בסוגיא ,כדי שיהיו התרשימימ יותר מצומצמימ ,ועל ידי כך

יובלט יותר המבנה(.
עיון בתרשימימ אלה מראה ,שהסוגיא התלמודית מסודרת ומאורגנת

להפליא ,ורחוקה היא מאד מלהיות ערבוביא שלחלקימ הקשורימ קשר
חלש .כמו המימרה ,אף הסוגיא היא יצירה ספרותית מובהקת ,המוגדרת
בהקפדה יתרה בתוך דפוסימ קבועימ .ההפרדה

בין דברי האמוראימ

לדברי סתמ התלמוד מסייעת בבירור המבנה ,שכן ניסוחי האמוראימ

ן.

ב"מ סא ע"ב:

משנה :

ואיזהו תרבית

-

המרבה בפירות

סברא :אטו כל הני דאמרינן עד השתא לאו רבית הוא ?
גמרא  :א"ר אבהו עד כאן של תורה ,מכאן ואילך של דבריהם ;וכן אמר רבא  :עד כאן
של תורה ,מכאן ואילך של דבריהם ; ע כ ) :איוב כ"ז י"ז( יכין רשע וילבש צדיק
סברא  :עד כאן ,ותו לא ?  -אלא ,אפילו עד כאן יכין רשע וילבש צדיק
גמרא  :עד כאן רבית קצוצה ,מכאן ואילך אבק רבית.
II

.2

ב"מ סג ע"ב:

גמרא :אמר רב

סברא :

אשי :

השתא דאמרת משום מסמך דעתא

גמרא :אפי' אשכחיה בשוקא וא"ל
סברא  :סמכא דעתיה.
 6ן ן  .ר' י' פרנקל ,דרכו של רש"י בפירושו לתלמוד הבבלי ,ירושלים תשל"ה עמ'
 .266וראה בעלי התוספות ,עמ' •565 - 564
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על-פי-רוב משמשים שלד הסוגיא ,וקובעים את המבנה

שלה,י 11

לעצם

קביעת החלקים השונים ,יש לפעמים כמה אפשרויות ודרכים ,ורחוקה
מלאכת החלוקה מלהיות הלכה פסוקה ,כל חלוקה של הסוגיא מהווה

פרשנות ,ולא אחת שיש מקום לכמה פירושים ,ובמיוחד ,במספר סוגיות

!I

שהיו להן התפתחות ועיבוד ,אפשר להבליט את החלקים לפי השלב

i[1I

המקורי ,או לפי הסוגיא של עכשיו ,כפי שבעל הסתמא התיחס לחלקים

i I
~!, I

! ,
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i i
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il

I

השונים )ולפעמים נטיתי להכין לסוגיא מסויימת יותר מתרשים אחד ,כדי
לעמוד על שלבים שונים של

התפתחותה(118 ,

מכל זה ברור ,שחלוקת

הס~גיא בתרשים מייצגת עמדתו הסובייקטיבית של הרושם ,ועל פי
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i

השקפתו הוא מציג את הסוגיא לקורא ,אולם ,יתכן שבמשך הזמן ,רישומן
של הרבה סוגיות יקבע תבניות ברורות ,שתעזורנה בניתוח סוגיות
אחרות,

בדיקת מבנה הסוגיות בכמה פרקי גמרא רומזת על כך שהסוגיות וגם
חלקי הסוגיא בנויים על הרמוניה מספרית ,ובמיוחד בולטים אותם

מספרים ששימשו שימוש ספרותי יסודי מני קדם :

שלש ,שבע

ועשר 119 ,

ויש למשל ,שסוגיא המשתרעת על כמה דפים ,אינה בעיקרה אלא שלש
מימרות אמוראים ,והדיונים
לנקודת המוצא של הסוגיא

עליהן120 .
כולה121 ,

כל חלק ראשי חוזר על פי רוב

שהיא עפ"ר פיסקא מן המשנה ,או

'1

I1

i

Ii
ו!

:

; !

1

ו, :

 . 117ועי' קליין ,תרביץ לא ,עמ'  , 23מס'  ,5 , 3ובעמ'  25הע'  6כתב :ייכשאתה עוסק
בצורה של סוגיא הסח רעתך מן התוכן .לימור התובן מתחיל לאחר גמר הבנה נכונה של

[I i
וi i

הצורה" .ורק לפעמים רוב בנינה של הסוגיא בסתם ,ומהלך ריונו של סתם התלמור קובע
את המבנה ,בבסוגיא א להלן שהיא סוגית ייראש פרק" מובהקת.
 .118ראה למשל להלן סוגיא יב ,שתי תפיסות במבנה הסוגיא ובפירושה ,אחת לפי

i

השקפתו של סתם התלמור ,ואחרת אם נפרש את החומר היסורי בררך אחרת .ועי' ווייס,
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התלמור הבבלי בהתהוותו הספרותית ,ח"ב )ורשה ,תרצ"ט( ,עמ' . 84
 . 119ראה מאמרו החשוב והמענין של יצחק אבישור ,ייררבי החזרה במספרי השלמות ) , 3
 (10 , 7במקרא ובספרות השמית הקרומה") ,באר שבע א ,תשלייג ,עמ'  (, 55 - 1והספרות
שציין שם.
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הענין לשלשה חלקים" )אטלס" ,לחקר התלמור" ,ספר היובל לבבור פרופסור ר"ר משה
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 . 120בבמה מקומות ראיתי באקראי שהחוקרים מעמירים את הסוגיא על שלשה או
שבעה חלקים ,בלי ,בנראה ,ליחס חשיבות למספר .ראה ,למשל ,ווייס ,מחקרים בתלמור:
"לסוגיא הראשונה שלשה חלקים" )עמ'  ,99ועיי"ש עמ'  (. 82קליין העיר על ג' חלקים
בבתובות לא ע"ב  -לה ע"ב )  ... " (. JQR XLIII, p.360, n.46סוגיא זו תחלק על יסור נתוח

i

שור ,ורשה תרצ"ה ,עמ'  (. 32ועי' וויינברג ,מחקרים בתלמוד ,עמ' = 195

שרידי אש ,ד,עמ'

קלד .ר"י קפלן מעיר על  7יישלח ליה ר'אבא לר' יוסף בר חמא" בב"ב קבז ע"ב  -קבח ע"ב
) (. R2daction, p. 189שי"ר העיר על  10אוקימתות של זיל בתר רובא ,חולין יא ע"א )ברם
חמד ו תר"א ,עמ'

(, 252

וראה מ"ש בתר-ביץ מ ,עמ'

.423

ועי' אסף ,תקופת הגאונים

וספרותה ,עמ' רמ ,שהביא ע"פ רה"ג שתשעה הוא מספר של גוזמה ,במקביל לשבע של
מקרא ,ובאמת נראה שהמספר הוא עשר ,ובפי שהוא בהרבה מקומות תשע מזה ואחד
מזה ,עיי"ש.
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ברייתא ,או מימרה של אמורא קדום )את נקודת המוצא העמדתי

בתרשים בראש הסוגיא ככותרת שאינה ממוספרת עם שאר חלקי
הסוגיא(122 ,

או למשל שעל ברייתא תבוא קבוצה של שלש מימרות

אמוראים,

החלוקה לשלש רגילה מאד בכל מקצועות דברי חז"ל ,ומסתבר
שחלוקה לשלש ביצירה ספרותית אומרת שלימ,ות
בלימוד הלכות ממעשה ומדיוק דברי
תורה125 ,

חכמים124 ,

וחשיבות123 ,

ואף כגון

או בשאר עניני לימוד

ועוד דוגמאות הרבה ,וברור שסגנון משולש היה נעים במיוחד

באזני העם ,והדגישו הדרשנים את הדבר כראוי אף בהזכרת המספר

יישלש" :יידרש ההוא גלילאה עליה דרב חסדא בריך רחמנא דיהב אוריאן

תליתאי לעם תליתאי על ידי תליתאי ביום תליתאי בירחא תליתאי" ,שבת
פח

ע"א126 ,

ומשמש חלוקה משולשת הרבה

באגדות,י 12

והוא הדין בחזרות

 .121ולפעמים חלקי הטוגיא עצמאיים זה מזה ,או אפילו חולקים זה על זה ,וראה אלבק,
מביא לתלמודים ,עמ' •572
 . 122ראה ווייט ,על היצירה עמ' ; 2הנ"ל ,מחקרים בתלמוד ,עמ' •28
 . 123פירטתי כמה דוגמאות בהרצאתי בקונגרט )ראה לעיל בהקדמה( ,ואיני בא כאן אלא
לטכם את הענין בקיצור ,בתוטפת מעט מקורות .להרבה דוגמאות נוטפות ,עי'
בקונקורדנציות ערכים שלש ,שבע .ועי' בערכים של שמות המטפרים אצל B. Cohen,
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ייושלשה דברים למדנו'באותה שעה" )ערובין טד ע"ב =

תוטפתא פטחים פ"ב הט"ו(.

!i

!

השוה טוף משנת שבת :ייומדבריהן למדנו שפוקקין ומודדין וקושרין בשבת" ;עירובין פ"ב
מ"ו ג' דברים ששמע ר' אלעאי מר"א ,ועיי ביצה פ"ב מ"ו ומ"ז.
 ... " . 125נפק תנייה בתלתא יומי וטברה בתלתא ירחי" )יבמות עב (.ב"ע על לימוד
הטפרא אמר ר' שמעו  lבר רבי :יישני שלישי שליש שניתי לו בתורת כהנים~' )קידושין לג

11

I1

'i

!'I

ע"א ,וראה מבואות לטפרות התנאים ,עמ'  (, 697בשאלות " :לוי נפק לקרייתא בעו מיניה"
וכו' שלשה דברים )יבמות קה (,א"ע וכן יישלחו ליה בני בשכר ללוי" וכו' שלש שאלות
)שבת קלט (.א"ע וכן בישיבתם ישבו החכמים בשלש שורות ,עי' אפשטייןJQR XII ( 1922,) ,
 pp.371fוהלכה היא " :לא ישאל בעינין יותר משלש הלכות" ,וכן "לא ישיב את חבירו
יותר משלש תשובות" )תוטפתא טנהדרין פ"ז ה"ז וה"ו ,צוק' עמ'  ; 426רש"ז הבלין העירני
על תוטפתא זו ; הגר"ש ליברמן בתוטפת ראשונים לשם מנה דוגמאות שהיו התנאים
משיבים שלש תשובות ,ועי' ט' החטידים טי' תתט"ו שציין שם( .וכן בהזכרת בעלי
השמועה הזכירו יישמעתתא דמתאמרה בבי תלתא" )נזיר נו ע"ב ,והשוה חניכת אבות
בגיטין פח (.א"ע ו"א"ר תנחום בר חניאלי לעולם ישלש אדם שנותיו שליש במקרא שליש
במשנה שליש בתלמוד" )ע"ז יט ע"ב ובמקבי'() .גם היוריטטים הרומאים העדיפו קובצי
שלש בהבאת תקדימים R. Katzoff, "Precedents in the Courts ofRoman Egypt". Zeitschrijt

der Savigny-Stijtung jiir Rechtsgeschichte, Rom. Ab. 1972, p . 289
" One feels that the popular preacher who must have known the temper of his . 126
audience, used the word threefold (Telata) almost as a magical spell to capture the attention
) , " TheTriad Motir' pp. 262-265 n. 11ך of the people", (1. Sonne, HUCA XX , 194
 . 127ייחמית בחילמאי תלת מילין" )ירו' מעשר שני טפ"ד ,נה ע"ג( ;במשל "לאדם שהיה
הולך במדבר והיה רעב ועיף וצמא ,ומצא אילן ש פירותיו מתוקין ,וצילו נאה ,ואמת המים
עוברת תחתיו ) "...תענית ה ע"ב ,עיי"ש כולו בטגנון זה( .וכן הרבה באגדות ,והשוה
היינימן" אגדות ותולדותיהן ,ירושלים  , 1974עמ'  ; 36ר"ל גינצבורג ,פירושים וחדושים
בירושלמי ,ח"ג ,עמ' : 183ייהשלוש הוא חביב מאוד על ההגדה".
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עד שהסיק רבינו תמ )בקשר לאמירת כל-נדרי ג' פעמימ( :

יישכן רוב דברי חכ~י' משולשין" )ספר הישר ,מהדו' שלזינגר ,עמ'
רך(.

בקשר לסגנון התנאימ ,כבר העירו בגמרא :ייתנא תלת תלת שמעינהו
וגרסינהו" )קידושין ו (.א"ע וכתב ר"ל גינצבורג בנוגע לקטע מתוך
ייילמדנו הקדמון"  ... " :ובהקטע מובאימ ג' דוגמאות על הדבר הזה ,ש כך
הוא דרכה של ההגדה ושל ההלכה )כלל זה הוא פותח פתח להבנת
המשנה ,ובעלי הכללימ לא עמדו עליו
מקומות ייארבע" שלפנינו אינו אלא יישלש"
האמוראימ ייש"מ

תלת"131 .

••• 129 "(.

ויש להעיר שבכמה

מעיקרו • 130

ורגיל במיוחד אצל

אין איפוא תימה בכך ,שחלוקה משולשת דבר

מצוי היא בסוגיות הבבלי.

הסוקר בתרשימימ דלהלן ימצא כמה דוגמאות לסוגיות של שלשה

חלקימ ,ובאמת רוב בנינו של פרקנו כך הוא ,מהן מימרות על המשנה ,מהן
מימרות על דברי אמורא קדומ ,ומהן הלכות בענין אחד .ובודאי שבדיקת
פרקימ ומסכתות אחרימ תגלה יותר .ולא רק באמוראימ הנקובימ
בשמותיהמ הדברימ אמורימ ,אלא גמ הסוגיא הסתמית רגילה בצורה

משולשת ,כגון  :אילימא  ...ואי ..
הנכונה

והמתקבלת132 .

אלא  , ..וההצעה האחרונה היא

וכן ,יש גמ שחלקי הסוגיא אף המ משולשימ,

 ... " . 128ואנחנא דייני וכל דהווי יתבי קמן ענינא בתרה חלוץ הנעל חלוץ הנעל ת ל תא
זימני" )רי"ף ,יבמות פי"ב ,ב"גט חליצה" ,ועי' בט' מתיבות מהדו' רב"מ לוין עמ'  ; 8ועי'
היטב מ"ש הגר"ש ליברמן ,תוטפתא כפשוטה ,ח"ו ,עמ'  152 ; 151 -150ד"ה לא שפיא(.
ועי' שקלים פ"ג מ"א  -מ"ג ,ובפי' רע"ב שם ,ד"ה ג' פעמים .חזרה משולשת בטכט משפטי
עתיקת יומיו היא ,השוה G.R. Driver & J.C. Miles, The Assyrian Laws, Oxford 1935, tab.B ,
 par. 6, pp. 428-431, 315; n. 1.ועי' רוזנטל ,טפר חנוך ילון ,הע'  , 60לגבי לחישות.
 . 129גנזי שעכטער ,טפר א ,עמ'  , 24עיי"ש .ההדגשה שלי .פרופ' דימיטרובטקי העמידני
על דבריו .כמילתא בעלמא ,הנני לציין שר"ל גינצבורג עצמו ,ביודעין או שלא ביודעין,

הושפע מדבר זה ,וכתב בלשונו הוא בטגנון משולש ,כבמבוא לפירושים וחדושים

בירושלמי ;ייעל שלשה דברים" )עמ' יז( ;ייודי לרמוז כאן בקצור על שלוש מהן" )עמ' כו( ;
יימכשולים '" והיותרמטוכנים שבהם הם שלשה" )עמ' כז( ; "לא נמנע מלהעיר על ג'
מקומות אלה" )עמ' לו( ; וכיו"ב עמ' טג ,פא ,פג ,קח ,קיא.
 . 130עי' מ"ש מו"ר הגר"ש ליברמן על ייוכי לא היה בידם של ישראל ארבע מצוות",
שמעיקרו הוא יישלש" )ייחזנות יניי" ,טיני ד ,תרצ"ט ,עמ' רכז  -רכח( ;וכן מ"ש פרופ'
ליברמן בטפר זיכרון לחנוך ילון ,רמת גן ,תשלייד ,עמ' . 557
 . 131ראה אוצר לשון התלמוד ,כרך כד ,עמ'  740ואילך .וכן בירושלמי יימר עוקבא בשם
שמואל אמר ת ל ת" )קידושין טד ע"ב ,פ"ג טה"ח( ,המונח ייתלת" מתקרב להיות ט ו ג
טפרותי ,השוה יישב שמעתא" להלן.
 .132וטימן לדבר :ייוכבר הראשון ולא מצאה ,ובשיני ולא מצאה ,ובשלישי מצאה" )ב"ר
פ' ל"ט ,טהעאדאר-אלבק עמ'  (. 373וראה מ"ש בתרביץ מ עמ'  428והע'  43שם ,ועוד
כיו"ב הרבה .ויש בזה בכדי להטיר הרבה תמיהות על שהגמרא מביאה קודם טברות או
תירוצים נידחים ,קוובעת רק בשלישית את הנכון ,עי' להלן טוגיא א ,ורי"י וויינברג,

על
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דרך

9ך3

ח קרה ס ו גיא

ומבנה הסוגיא הוא שילו,שים בתוך שילושים .אופי מסוגנן זה מצטרף
לתכונות אחרות ,לפיהן נתפסים דיבורי סתם התלמוד כיצירה ספרותית
מחושבת )ראה לעיל הע'

133 (. 112

על החלוקה לשבע הרחבתי את הדיבור במקום

אחר134 .

ודומני

שהביטוי 'יישב שמעתא" ,המופי,ע בתלמוד במקומות אחדים ,שם של סוג

ספרותי הוא ,ולא תיאור מקרי .להלן בסוגיא החמישית העמדנו על קובץ
של שבע ראיות ,ודבר זה יכול להיות סניף להוכיח שאותה סוגיא יחידה
שלמה היא ,ולא הרכב של ראיות מקוריות עליהן צורפו נוספות.
השימיש בכתבי-יר ירפיסים /יטיב הטכסט שבתרשימים

יתכן שהדרך הטונה ביותר היא לבחור נוסח )כ"י או דפוס( העולה על
שאר הנוסחים בדיוקו וקיצור לשונו ,ועל פיו לסדר תרשים המכיל כ ל
דברי הגמרא שבסוגיא ,ולציין מבחר שינויי גירסאות

בהערות135 .

כאן

החלטנו לקצר לשונות הפירוש שבסוגיא ,ואף להשמיטן כשעומדות בתוך

גבולות המימרה )על המעיין להשוות כל תרשים לגמרא המודפסת כדי
'לברר טיב הקיצור( למען הבלטת מבנה הסוגיא ,ובכדי שאריכות הלשון
לא תטשטש ולא תפגע בהבלטה

זו136 .

כן קיצרנו בהבאות משניות

וברייתות ,ואין זה אלא קיצור להקל על הקריאה בלבד.
היות ואין בתרשימים איפוא טכסט שלם של נוסח ,הגמרא ,הרשינו

לעצמנו לעשותם טכסט אקלקטי במקצת )כשנוסח דפוס פיזרו משמש לו
יסוד כשאין העדפה לנוסח מסויים( .המגרעות והבעיות של טכסט
אקלקטי

ידועות.י 13

אולם אין גם להמנע ממנו ,שהרי כל כתב-יד או דפוס

מחקרים בתלמוד ,עמ'  194ואי'= שרידי אש ,ד ,עמ' קלד ואי' ,עלחולין טז ע"ב .ונמצא
כזה אף בטפרות רחוקה וזרה  -כטפרות א י רית  -הוה אומר שתופעה כללית וטבעית
היא When explanation of phenomenon is asked, three explanations are offered, of which the :
last is always the true one (S. Thompson, Motij - Index o! Folk Literature V, p. 552, n. Z
)64.
 . 133על  contrivanceבטוגיות הבבלי עי' L. Jacobs, Studies in Talmudic Logic and
Methodology, London 1961, p. 127 n. 1; pp. 77 , 91
 . 134ראה לעיל בפתח דבר .על קובץ של שבע בכתובת הלכתית מעמק בית-שאן ,עי' י'
זוטמן ,תרביץ מג )תשלייד( ,עמ'  136- 135והע'  .346ועי' תוטפ' נגעים ח ,ב.

 . 135לגבי מט' ב"מ ,דעתי כעת להעדיף כ"י המבורג על כ"י פירנצה .כי"ה הוא כ"י דוקני.
ואף שלפעמים פירושו כ"י מתוקן ,השוואה מדוקדקת מראה שגרטותיו קצרות ודומות
לקטעי גניזה טובים ,בשעה שכי"פ כוללות הוטפות ותכונות המאפיינות הנוטח האשכנזי
שבכי"י המאוחרים ,ובמיוחד כי"מ.

 . 136קיצור זה לנוחיות בעלמא הוא ,ואין כוונתנו לומ,ר שכן היו דבורי טתם התלמוד
מקוצרים כתחילה.
 . 137ראה ר"א אפטוביצר " Sous quelle forme une 6dition critique du Talmud est - elle
possible et admissible?", REJ XCI (1931) pp.205 ff; A. Marx, "Pereferkowitsch;s Edition
of Berakot", JQR NS 1 (1910-11), p. 279-285
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הינו כבר טכסט אקלקטי ; די לעיין בכתב-יד המבורג של הבבות עמ
הערות הגליון מידיימ שונות ומזמנימ שונימ ,כדי להבין איזה טכסט
אקלקטי יוולד מהעתקת כ"י זה עמ הגליונות בפנימ ,ומן הסתמ כך היה גמ
אביו .מסתבר שכך דינמ של רוב הנוסחימ ,הכוללימ כבר העברות נוסח
מהרבה

מקורות )אף בין הדפוסימ הראשונימ יש

כמה

וכמה שינויימ

שיסודמ בהגהות מכתבי-יד שונימ( ,ועי' דברי הגר"ש ליברמן לגבי ייטיפוס
מעורב" בכי"י התוספתא )תוספת ראשונימ ד ,עמ' יב  -יג( .לצרכנו,

שהוא עיון בסוגיות ולא הוצאת נוסח הגמרא ,אימוץ טכסט אקלקטי נותן
האפשרות לדחות גירסאות הנראות משובשות או מוגהות ,וכן להבליט
גירסאות שיש לתת את הדעת עליהן ,או הנראות מקוריות )כגון עברית

במקוז;נ ארמית במימרת אמוראימ כשניתן לתפוס את הארמית כמעשה
סיגנון קל של מעתיק( .במעט המקומות שהשינוי נראה כשינוי לישנא
טיפלתי בכל מסו.רת בנפרד 'ר) סוגיא ה ,ד"ה בראיה הרביעית ,וסוגיא טו(.
על כל גירסה וגירסה שיסדתי בתרשימימ בניגוד לנוסח הדפוסימ ,ציינתי
את מקורו ואת גירסות כל שאר הנוסחימ .ביתר לשון התרשימימ ,המיוסד
על גירסת הדפוס )ובעיקר פיזרו ,אלא שהשלמתי קיצורימ מסויימימ ,וכן
קיצרתי ,כגון ב"ד במקומ בית דין ,ע"פ הדפוסימ המאוחרימ( ,ציינתי רק

במקומות מסויימימ לגירסות

כתבי-היד )השונות

מגירסת הדפוס(,

בהתאמ לאיזה ענין מיוחד או צורה מיוחדת שרציתי להבליט בהבאת
אותו שינוי.

השתמשתי

הנוסחימ

בכל

הידועימ

לי

הראשונימ ,דהיינו :כ"י מינכן  95משנת  343ו

משנת

ו  38ו (ו"יכ=)

; 139

בכתבי-יד138 ,

=)

ובדפוסימ

כי"מ(; כ"י ואטיקן ווו

כ"י מוסקבה ,לנין  , 594עמ רש"י ותוספות

=) כי"ל(; כ"י אוקספורד  , 367אופנהיימר  ,248משנת ו  69ו ,גמרא בפנימ
ופירוש רש"י ,תוס' )קצר( והמרדכי מסביב

)=

=) כי"א( ;

כ"י מינכן ו  4ו

כימ"ב ,שטיינ' בקטלוג מייחסו בהשערה למאה הט"ו( ;קטע גניזה,

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

מס' ] 200וכעת בתוך גנזי תלמוד בבלי של א"י כץ ,ירושלימ תשל"ו ,לוחות
קעט ,קפ ,קפא,

[,א 140

. 138
. 139
 . 140ציוני רפי הגמ' שכלוחות קעט-קפא בכוביס הס ,וה"תיקוביס" שכעמ' כח הס
חוץ '''כמ פרמא

,23

מסוגיא יג הע' * 3

ואילך ) =

כיגנ"מ( .דפוס פיזארו

עי' רק"ס לכ"כ ,עמ'

כטעות.

שהועתק כבראה מתוך הרפוס.

• 14

על
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רס"ט

(פ"ד=) ;

דפוס

דרך

ויניציא

חקר
רפ"ב

הסוגיא
(.ו"ד=) 141

ר 32
בציון

יינדפס"

או

ד'

)=דפוסים( ,הכוונה שכ"ה הן בד' פיזרו והן בדפוס ווילנא .את הגירסאות
רשמתי

ע"פ

כתבי-היד

צילומי

והדפוסים,

חוץ

מכימ"ב

וכיגנ"מ,

שהשתמשתי ברשימות מכון התלמוד הישראלי השלם )כן בדקתי שוב
ע"פ

רשימות

המכון

את

שינויי

שאר

כתבי-היד שערכתי,

להגהות על גליון ד"פ ,עותק שבבודליאנה ,ע"פ

רישומם(142 .

וגמ

ציינתי

גמ עיינתי

ברשימת כתבי-היד וקטעי הגניזה של מפעל המשנה אשר ע"י האקדמיה
הישראלית

למדעימ143 .

כשציינתי על גירסה שבתרשימ ש"כ"ה" =) כן

הוא( בכמה כתבי-יד ,הכוונה שבכ"י הנזכר ראשון כ"ה אות באות ,ובשאר

כתבי-יד כ"ה בערך .ייושמ" מוסב על כתב-היד האחרון שהוזכר.
במקומות אחדים בדקתי נוסח פירוש רש"י בכתבי-יד .היו לפני  :כי"א
הנ"ל ; כי"ל הנ"ל ; כ"י פאריז  )= 323כי"פ( ; כ"י רומא אנג'ליקה

144. 57

להלכות הרי"ף בדקתי שני כתבי-יד שבבית המדרש לרבנימ = Rab . 692
ייספר הלכות רבתי" במהדורתי הפקסימלית )קיצורו כאן כי"ס( ; Rab . 695
)קיצורו כי"ס (. 695

ניסוחי האמוראים ,המהווימ שלד הסוגיא ,הודפסו בארתירת ברלטרת
)אבל מימרות המצוטטות בדברי סתם התלמוד הודפסו באותיות רגילות(.
ציוני העמודימ לתוספתא מכוונימ למהדורת הגר"ש ליברמן .את בית

הבחירה של ר"מ המאירי ציינתי לפי מהדורת דיקמן .
בדיונים שלאחר כל תרשים ,נהגתי לעסוק בעניני מבנה וסידור קודמ,
ואח"כ בבעיות של התוכן.

 .141יש כמה שינויים מעניינים בין שני דפוטים אלה .ברור שד"ו הודפט ע"פ ד"פ ,אבל
בתוטפת הגהות מכתבי-יד ,חלקן בהחלט בלתי-מוכרחות ככמו ייו' המחלוקת" בטוגיא י ב
הע' ; (6ובהשמטות ,כהשמטת מלת הפיטוק ייאמרי" )טוגיא יד ,הע'  (, 23או מלת ההצעה

ייאלא" )טוגיא יג הע'  (. 1בתחילת טוגיא טו באים לשונות הפירוש בד"פ בשינויים משאר
הנוטחים ,שינויים המתקרבים להיות לשון אחר ,ובד"ו נדפט במקומם כנוטח כתבי-היד.
וכן עי' בהע'  21שבאותה טוגיא .יש שטעות בד"פ גררה אחריה שורה של נטיונות תיקון
בלתי מוצלחים ,ראה טוגיא יב ,הע' . 21,20

 .142טיבותא להרב יהושע הוטנר ,מנהל המכון על רשותו האדיבה להשתמש בארכיון
של המכון ,ולהרב אפרים רוטמן על עזרתו.
 . 143הנני מודה לפרופ' יעקב זוטמן ,ראש המפעל.
 .144תודתי למר א' קופפר ,שהעמיד צילום כה"י לרשותי )הוא עומד בקרוב להוציא

לאור חלקים מכה"י בטפרו ,פירוש הריב"ן למט' יבמות ,דפים ט  -טד(.
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עד אחד נאמן )פז ע"ב

-

פח ע"א(

אלמא עד אחד מהימן!

ותנן נמי הוחזקו  ...אלמא עד אחד מהימן
ותנן נמי עד אחד אומר אכלת חלב  ...אלמא עד אחד מהימן
ש"מ עד אחד נאמן

א .מדאורייתא מ~א לן  :דתניא או הודע ...
 וממאי משום דמהימן ,דלמא משום דקא שתיק  ...תדע דקתניטיפא ...
ב .אלא טברא היא ,מידי דהוה אהתיכה טפק של חלב טפק של שומן
ואתא עד אחד "  ..דמהימן
 מי דמי  ...הא לא דמיא אלא לחתיכה דודאי חלב  ...דלאמהימן .מ~ דמי התם אפיי אתו בי מאה לא מהימני ,הכא כיון דכי
אתו ביתרי מהימני ,חד נמי ליהימניי ,מידי דהוה אטבל הקדש
וקונמות

(ר) האי טבל היכי דמי ...
)  (2הקדש נמי . ..
)  (3קונמות נמי . ..

""~ ".

ג.

אלא  2אמר ר  Iזירא מתיך חומר שהחמרת עליה בסיפה הקלת עליה

בתחלתה 3

 ולא  4ליחמיר ולא ליקילמשום sעיגונא אקילו בה רבנן.
ר.

בר"ח :נאמן.

 . 2ב"ה בבי"ו ,בי"מ ,בי"ל ,בי"א ,בימ"ב ,וב~'ה בנמקי יוטף ובחרושי הריטב"א .בר' ליתא
תיבת ייאלא".
 .3כ"ה בכי"ו .בי"ל  ,בי"א ,בימ"ב ובי"מ .בר"פ :בתחלה. .4כ"ה בכי"ל ,כי"א ,כי"ו ,כי"מ ,וכימ"ב  jבר"פ :לא.
 .5בכי"מ כימ"ב וכי"ל :אלא משום ,וראה מאירי ,עמ'  .320וכ"ה ייאלא משום" ברשב"א
ובנמקי יוטף ,ובפירוש ר' אברהם מן ההר בשם ייאית ]רגרטי[" ,ומטיים :ייוהכל אחר" )עמ'
רי( .והשוה כללי התלמור לר' בצלאל אשכנזי ,טפר לרור צבי ,טי'  .59אולם ר"י קולון כתב
ייבשום טפר' לא גרט אלא" )שו"ת מהרי"ק ,שרש לב ,הראשון ,ועיי"ש לרעתו מה נפקא
מינה ברבר(.
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סוגייתנו הינה סוגיית יימנא לן" ,המחפשת מקור לנאמנותו של עד

אחד שבמשנתנו .כפתיחה לגוף הסוגייא ,באה קביעה ,על פי שלש
הבאות ,שעד אחד אמנם נאמן )שתים בעניננו בעדות לאשת איש שמת

בעלה ,והן משנתנו כאן ולהלן טז,ז ,והשלישית בענין חיוב קרבן חטאת(.

על פירוש הגמרא למשנתנו ,עי' בפתח דבר.
הגמרא מביאה שלש תשובות לשאלה יימנא לן" ,והאחרונה היא

שמתקבלת .התשובות משקפות את המקורות העיקריים של ההלכה :
דאורייתא )על ידי מדרש הכתוב( ,סברא ,ו"תקנת

חכמים"6 .

ס.וגייא זו כולה סתמית עד למאמרו של רבי זירא ,לקראת סופה,
המוסב על משנתנו .אולם מבחינה כרונולוגית לפי דרכנו ברור שמימרתו
של ר' זירא היתה היסוד הראשון של הסוגייא ,וכל החלק הסתמי נוסף
אחר כך כהקדמה והצעה .על ידי כך נוצרה הסוגייא הנוכחית ,אשר בה
נראים דברי ר' זירא כאילו הם עונים על שאלת יימנא לן" שבתחילת
הסוגייא ,וכאילו ממשיכים את הדיון של סתם התלמוד .ואמנם ,דבות הן
הסוגייות כיוצא בשלנו ,שהוקדמה בהן פתיחה ,קצרה או ארוכה ,לדברי

האמוראים ,ונוצר הרושם כאילו לבסוף עונה האמורא על דברי הגמרא
)ועי' במבוא(.

לגבי סוגייתנו ,כבר שיער ר"א ווייס ,שהיא מאוחרת למימרתו של ר'
זירא,י וכתב ש"הקרוב ביותר שהיא ]מימרת ר' זירא[ היתה לפנים ההערה
היחידה ע"י משנתנו לפני רב שם פ"ח

סע"א"8 .

הסוגיא שהוקדמה

לייהערה יחידה" זו ארוכה היא ,ומשוכללת בסגנון מחושב ובלשונות

החוזרים על עצמם בהקבלה מאוזנת )בעיקר בפיסקה (.ב לא רחוק לומר

.6

בענין ייתקנת חכמים" שבכאן ,השוה כתובות כב ע"ב :ער אחר אומר מת ,הימנוהו

רבנן כבי תרי ,ועיין תוס' ר"ה מתור בשם ר"י; מאירי עמ'  ,320וראה להלן .על מקורות

התהוות ההלכה ראה מ' אלון ,המשפט העברי ,כררשני ,ירושלים ,תשלייג.
.ד על היצירה הספרותית של האמוראים ,ניו·יארק ,תשכ"ב ,עמ'  .40 - 34ווייס סבור
שרבר זה צריו הוכחות מיוחרות לכל סוגיא וסוגיא ,כי יייש אמנם סוגיות שבהן החלק
הראשון הסתמי היה בבר כנראה לפני האמורא הבא אחריו" )עמ'  (. 33אולם הנחה זו,

המשמשת אצל כמה חוקרים ,מפוקפקת ביותר לגבי רוב רובן של ההוכחות שהובאו ,עי'
במבוא והע'  42שם .קביעתו של ווייס בסוגיא הנירונה שרברי הסתמא מאוחרים מן

המימרה ,תלויה בעיקר בבחני סגנון .יש להוסיף הבחנה יסורית בעניני סברות ומושגים :
ברברי הסתמא נתפרשה המשנה יינישאת שלא ברשות" שהכוונה שנישאת על פי שני
ערים .פירוש רחוק זה איננו משמש ברברי האמוראים כלל )ראה להלן ,הסוגיא השניה

והשביעית( ,ורוחק גרול איפוא להקרים סברה זו ער זמנו של ר' זירא.
 .8על היצירה ,עמ' •40
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שגם המקום גורם בזה ,ודוקא בראשי פרקים נהגו להדר בפיתוח
ההקדמה9 .

דברי ר' זירא אינם משתלבים בדרך נוחה עם הקודם להם ,וציין ווייט
שאין מימרת רי זירא מובנת בפשטות כתשובה לשאלת יימנא

לן 10.II

חוטר

הבהירות שבדבר עוד מהדהד בדברי הראשונים ,במה שטרחו לגלות מה

היא בעצם תשובתו של רי זירא .יש שפירשו שלפי תשובתו דין זה דוקא
דאורייתא

התקנה

! 11

ויש שפירשו שהוא מתקנת

וביטוטה13 .

חכמימ12,

וחלקו שוב בענין טעם

ואמנמ אילו היה ר' זירא בא לזהות המקור לקולא זו,

אמ היא דאורייתא ,או טברא ,או תקנת חכמימ ,כפי שמתפרשימ דבריו

בהקשרמ הנוכחי ,היה בודאי מנטח את דבריו בצורה שתהא תשובתו

ברורה ומפורשת .בעל הגמרא ,שהאריך בהקדמתו לדברי ר' זירא ,לא
שינה בגוף דבריו ,ולא ניטח אותמ באופן שתיחשב מימרתו בפשטות

כתשובה לשאלה שנשאלה )וכן דרך בעל התלמוד בהרבה מקומות,
שמפתח את ה"שאלהיי ,ומשאיר את ה"תשובהיי טתומה

14!(.

ומטתבר

שרצה לראות בדברי ר' זירא התשובה שהקולא היא יימתקנת חכמימיי ,גמ

בלי שיטביר כן מפורשות .זוהי באמת השיטה הפשוטה ,והראשונימ
 .9כמה סוגיות שבראשי הפרקים דומות לסוגיות הפתיחה שבראשי מסכתות ,שלהן
אופי מיוחד .דוק שרוב הסוגיות שציין ווייס כדומות לראשי מסכתות הינן ב ר אשי
פ רק ים )היצירה של הסבוראים ,ירושלים תשיייג ,עמי 1S

 , 16 -ועייייש עמי  17דייה מחד(.

ועיי אפרתי ,תקרפת הסבוראים וספרותה ,עמי סט ,שבותב על דברי ווייס אלה" ,אעתיק
איפוא את דבריו הואיי ,ראינו ערשה זאת ,אלא מוסר פרפרזה ,אבל לעניננו היא קולעת :
ייברם יש סוגיות כאלה גם בראשי פרקים שונים בתוך המסכת עצמהיי.
על האופי המיוחד שבסגייתנו כבר העמיד הרמביין :ייסוגיא זו שאלות בעלמא
נינה ויי )בחידושיו ,דייה מי דמי(.

,

·.~'-

.10
. 11

על היצירה ,עמי  ,39דייה שאלת ,עייייש.

ראייה בנמקי יוסף ,וראה חידושי הריטבייא דייה מתוך )ומן נמקי יוסף משמע שצייל

בריטבייא שם ייהראייהיי במקום ייהרייםיי( ,וראה תוספות ישנים דייה משום )ופירשו כך,

משום שאילו היתה זו תקנת חכמים ,איך עקרו דין תורה !כלומר ,אין בסוגיא תשובה

ברורה לשאלת מנא לן(.
רייי )העי  (, 6וסובר שעקירת
. 12

.
דבר מן התורה כגון זאת מותרת !וראה דף צג עייב תוסי

דייה עד אחד ,ונזיר מג עייב דייה והאי )וטעות למחוק שם תיבת "לאיי ,כפי שמחקו בדפוסים
החדשים(.

.13

רשייי סומך את הדבר על סברת "לא מינסבא עד דבדקהשפיריי )דייה הקלת; וראה

להלן הסוגיא האחת עשרה ,שזהו טעם דחוי מעיקרו לשיטת האמוראים שם ,וראה תוסי
הנייל רדייה עד אחד ;לפי המאירי הקילו משום עיגונא ,ומתוך חומר וכוי ייאחר שהדבר
מצוי להתברריי )עמי  ,320עייייש ,ועיי רמביים ,סוף הלכות גירושין ,וראבייד שם( .שתי
הסברות האלה נאמרו להלן בסוגיא יא צג עייב ובמקבילות ,אבל כאן ,לכאורה המקום
העיקרי של השאלה ,אין הדבר מפורש כלל .ורשייי פיי במסי שבת קמה רעייב שהטעם
משום ייאפקועי רבנן לקדושין מיניהיי ! ורי מייש בערוך לנר להלן פייח עייב ברשייי דייה הרי
כאן·

. 14

וראה מייש בתרביץ מ )תשלייא( ,עמי •436

]; [50
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שפירשו 'שהקולא היא יידאורייתא" ,לא עשו כן אלא בגלל קושיא
שהוקשתה להס.

הוקדמו למימרתו של ר' זירא איפוא שני נטיונות לתת מקור לדין

המשנה :

א

-

מדאורייתא ;  15ב

-

מטברא .הנטיון הראשון הינו ברייתא

)=סיפרא לויק' ד ,כח( בדין חיוב חטאת ,כלומר ,באותו ענין של הדוגמא
האחרונה שבפתיח'ה :ייעד אחד אומר אכלת חלב" וכו' )=משנת כריתות,
ג ,א ,בשינוי קל( .ברייתא זו ,עס מה שדייק ממנה כאן ,באה גס בטוגיית
הגמרא במט' כריתות )דף יא ע"ב  -יב ע"א( המנמקת אותה משנה ·16 .כן

מובאת ב"איכא דאמרי" שס משנתנו ביבמות ייהאשה שהלך בעלה
למדינת היס ובאו ו אמר ו לה ",כהקבלה למשנת כריתות שס ייאמר ו לו
אכלת חלב" ,לומר שבשתיהן ייאמרו" ,בלשון רביס ,מוטב על עד

אחד.י ; l

והעיר ווייט ,שברייתא זו עס הדיוק שדייקה הגמרא בלשונה ,נוחיס
וטוביס הס בכריתות ,ועוניס בפשטות על השאלה ייומדאורייתא מנלן
דלא מכחיש ליה חייב" .על זה באה שס,מטקנת הדיוק כטיוס :ייוקתני כי

אין מכחישן מהימן ,שמע מינה" .ואילו בטוגייתנו בנוטף לדיוק הראשון
בא דיוק שני ייש"מ עד אחד נאמן" ,שהוא מיד

נדחהl8 .

 . 15הלשון יימדאורייתא מנא לן" ,אינה שכיחה כלל בבבלי )ראה אוצר לשון התלמוד,
כרך א ,עמ'  (. 310 - 309נדירות זו גרמה לאי-הבנת הצרוף .בקונקורדנציא שם הסב תיבת

יימדאורייתא" על שלפניה ייאלמא עד אחד מהימן מדאורייתא" ,וכן רי~נא ,ספר

העגונות ,עמ' ו .אולם פיסוק זה אינו נכון ,כפי שיוצא מכריתות יא ע"ב  :ייומדאורייתא
מנלן דלא מכחיש ליד~ חייב" ,וכן מסוטה ב ע"א :יימדאורייתא מנלן דמהימן עד אחר" .וכן
מוכרח

מדברי הראשונים ,עיין חידושי רמב"ן

ד"ה

מי דמי ,חידושי רשב"א

ד"ה

הא

אישתוק ,ומאירי עמ' ) 320יישאלו בה מדאוריתא מנא "(,ןל וכן הוא דבור המתחיל בנמק"י
 -יימדאורייתא מנא לן ".ומשמש הצירוף בלשון הגאונים .בקידושין ג ע"ב ייבכסף מנ"ל".

ואילו בהלכות גדולות :ייבכסף מ דאו ריי תא מנלן" )ורשה ,עמ' ; 161ברלין עמ'  (. 271ועי'
ווייס ,על היצירה ,עמ'  38והע' . 48
 . 16ואף שם נמצאת הלשון יימדאורייתא מנלן" ,ראה הע' • 15
 .17וראה דברי ווייס ,על היצירה ,בעמ'  ,37שהלשון ככריתות יידקיי"ל דאפילו בחד",
היתה פעם סוף פסוק ,לשון הנחה של שיטה רווחת ,ונוספה ההוכחה אח"כ .סמך לכך

שהכוונה לשיטה רווחת נמצא ביבמות צג ע"ב :ייבעו מיניה מרב ששת עד אחד ביבמה
מהו  ...אמר להו רב ששת תניתוה אמרו לה  ", ...ואין הראייה אלא שלפי השיטה
הרווחת ייאמרו" משמע אפילו אחד )ואריכות הלשון שם היא ייפירוש" ,ראה להלן הסוגיא
האחת עשרה( .וכן בדף צב ע"א אומר רב נחמן כדבר פשוט שעד אחד נאמן ,וכתב בעל
המאור :ייבעד אחד והוא ריחטא דכולי פרקין" )ד"ה צריך( .כמובן לשיטת רב בדף פח ע"א
עד אחד ,השוה ירושלמי פ"י סה"ה ,יא ע"א ור' פני משה שם ,ור' פט"ו מ"ד,
ייאמרו"
עדויות פ"ו מ"א ,פ"ח מ"ה .אולם מ"ש ווייס בהע'  47שם "לשיטה זו משנתנו שלא ,
בב"ד  ", ...אינו מוכרח כלל.
 . 18על היצירה ,עמ' .38

=
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כבר מכאן מתבקשת המטקנה ,שהמקומ העיקרי של הדברימ הוא
בכריתות ,והעבירמ בעל הגמרא ליבמות .אולמ אף בזו לא הונחה דעתו

של ווייט

 -הרי עצמ הראייה מ"אכלת חלב" כה רחוקה וקלושה,

והפירכה מזומנת בצדה ,שבחלב הטעמ הוא דוקא בגלל שתיקת הנאשמ
 איך עלה כלל על דעת בעל הגמרא להביא ייראייה" זו? יימע~קרא מאיקטבר ,טו"ט מה ענין קבלת דברי עד אחד המעיד בפני ה.נאשמ והוא אינו
מכחישו לקבלת דברי ע"א המעיד על מיתת אדם כדי להתיר את אשתו
לאחר  ...אין לפרנט את הקושי שבט"ד  :ע"א והלה שותק וטתמ עד אחד
בחדא מחיתא מחתינהו" ! 19

על קושיתו של ווייט יש להוטיף קושיא אחרת ,הרי גמ בטוטה ועגלה
ערופה עד אחד נאמן מדאורייתא 'ר) טוטה ב ע"א ,לא ע"ב ומז (.ב"ע וכן
כותב הרמב"מ בהל' עדות  :ייבשני מקומות האמינה תורה עד אחד,
בטוטה שלא

תשתה

מי מרימ ,ובעגלה ערופה שלא תערף  ...וכן

סדבריהן בעדות אשה שיעיד לה שמת
';"~,

בעלה"20 .

וא"כ היה לה לגמרא

להביא ראייה מטוטה )שאף היא מהלכות אישות( שיש שנאמן עד אחד,

ולא מדיני חטאת שאינמ דומימ לנידון .ואף אמ לראייה מטוטה יש דחייה,
מכל מקומ דומה הדין לנידון ,ועדות ממש הוא ,וראוי היה להביא משמ,

ואז לדחותה !
דומה שבמבנה הטוגיא ואופיה הטפרותי נמצאת התשובה לתמיהות

האלה .מאחר שבתחלה נאמרו למשנתנו רק דברי ר' זירא ,וחלקימ א ו-ב
נוטפו להמ אח"כ ,הרי מן ההכרח שיהיו טעמימ אלה מיוטדימ על טברות
דחויות ,שהרי התשובה האמיתית סופה לבוא !בעל הגמרא ביבמות מצא
בטוגיית כריתות ,וכבר בהקשר אחד עמ משנת יבמות ,דוגמא מן המוכן

לנאמנות עד אחד בחיוב חטאת .ואף שכבר מן המשנה שמ יוצא שאינו
אלא כשהלה שותק ,וממילא אינו דומה לעדות עד אחד באשת איש ,הרי
נוח להביא משמ ,ע"י הכנטת שינוי קל בלשון ,נ ט יון ללמוד דין עד אחד
מפטוק ,נטיון שדחייתו כבר מוכנה ומזומנת בצידו.

 . 19עמ'  . 39 - 38אף הראשונים לא הונחה דעתם בלל ב"הוה אמינא" באן שעדות ע"א
באשה תהיה מדאורייתא .עי' היטב תוס' ד"ה מבלל  .והרשב"א בתב  :יינראה לי דהא

דאמרי' מדאוריית' מנא לן ל א ו א מ תני תין ד ה בא  ...קאי  ...ע"ב לאו מדאוריית'
הוא  ...ודאי ע"א דמהימן לגבי אשה אינה דבר תורה לב"ע" )ד"ה הא אישתוק  iאולם
בשו"ת הרשב"א פירש בפשטות :מתחלה היו באין לה בריש פרק האשה רבה מדינא
דאורייתא  ...ודחי להו" ,ח"א סי' אלף קסב( ,וראה מאירי עמ'  .320וראה בענין עדות

אשה מדרבנן מה שהביא כהנא בספר העגונות ,עמ' נא -
שמעתתא ,שמעתא ז ,ובמה שציין שם,

.20

פ"ה ה"ב.

נב ,ומהראי"ל הכהן בספר שב
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ואכן ,זוהי תכונה כללית של משא ומתן המצורף לפני מימרתו של
אמורא ,אותו משא ומתן טופו להיות נדחה ,בכדי שתהיה המטקנה כלשון
האמורא ,וכן הוא לשון רבינו פרץ  :ייאורחיה דתלמודא הוא להביא
תחלה ראיה שיש

לדחות"21 ,

לנטיון השני ייאלא מטברא" יש מקבילה במט' גיטין ב ע"ב  -ג ע"א,

אלא ששמ מובלט ,לא הדמיון ,אלא ההבדלימ שבנידונימ " :ליבעי תרי
]לומר בפני נכתב ובפני נחתמ[ , , ,עד א' נאמן באיטורין ,אימר דאמרינן

עד אחד נאמן באיטורין כגון חתיכה טפק של חלב טפק של שומן ,דלא
איתחזק איטורא ,אבל הכא איתחזק איטורא דאשת איש הוי דבר
שבערוה ,ואין דבר שבערוה פחות '",במ מטתבר שדברי הגמרא בגיטין

היו המקור

ליבמות22 ,

כמו בנטיון הראשון ,גמ כאן מצא בעל הגמרא מקור

לנאמנות עד אחד )דין כל איטורין( אשר בצידו ניתנימ מן המוכן הדיחוי
והחילוק בינו לבין דיני אישות ,בגיטין הדיון בחתיכת טפק מהווה טעמ

שלא להשוות אשת איש לשאר האיסורין ,הפך בעל הגמרא את הדבר

ועשה ממנו ייהוה אמינא" המופרכת מעיקרה ,כדרכו בנסיון א ,את לשון
הגמרא בגיטין הרחיב ובנה סברות מדודות ושקולות ,וגמ התיקון

וההרחבה שביקש בעל הגמרא לעשות לסברא זו

 -טבל הקדש וקונמות

 -בנויימ אף המ מסממנימ הנמצאימ במקומות אחרימ בתלמוד )נדרימ

לה ע"א ,לו ע"ב

 -בקירוב מקומ ,אף שאין קשר ביניהמ  !(,וכן לא הביאמ

בלשונמ ,אבל ברור שעליהמ הוא סומך ,ועל פיהמ הוא מרחיב את הדיון,

 ,21תוספותיו לבבא מציעא ,דף יד ע"ב ,בהוצ' רחב"צ הרשלר ,ירושלים ,תש"ל ,עמ' לז.
והשוה בתוס' הרא"ש לשם ,ועי' לשון ר' בצלאל אשבנזי ,לעיל במבוא ,הע'  .53ובתב הוא
בסי' : 70ייזמנין דה"מ לתרוצי תירוצא דניחא אלא דנקט תירוצא דחיקא בדי לאיתויי עליה

בל שקלא וטריא דאיתא מהא בדובתא אחריתי דאצטריבא התם בודאי" ,ובבגון אלה
איפוא ,לא נוכל לומר כר' יונה )לשבת ט ע"ב( "  ...ושינויא קמא  ...נשאו ונתנו בדבר
בני הישיבה ,ועמדו בקושיא והוצרכו לתרץ בדוחק ,שלא יצאו חלוקים מבהמ"ד
עד שמצא רב אחא בר יעקב שינויא רויחא" )רא"ש לשם פ"א ססי' יח ,עי' ווייס ,על
היצירה ,עמ'  302- 301והשו' ע"ז סח ע"א תוס' ד"ה תיקו ,ועוד( ,אלא כדברי אלבק
יישהעורך רצה לברר בתחלה כל האפשריות ואח"כ הביא מה שאמרו האמוראים
הראשונים" )ספר זכרון גולק-קליין ,עמ'  8הע'  = 2מבוא לתלמודים ,עמ'  588הע' (. 10

.22

זוהי כנראה דעתו של ווייס ,על היצירה ,עמ'  .39לדעת רמ"ש פלדבלום ,המקבילה

בגיטין ייהעברה מיבמות" )פירושים ומחקרים בתלמוד ,מסכת גיטין ,ניו-יורק תשכ"ט ,עמ'

, 71

עיי"ש(.
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וסידר הוא כל סברא בצורה שניתן בקלות להפריכה ,כפתיחה נאה
ל מסקנה
II

II

שבדברי ר' זירא

להלן23 .

למה לא הוסיף בעל הגמרא עוד מקורות וילפותות לנאמנות עד אחד

)כאלה המוזכרים לעיל( קודם לדברי רבי זירא ?דומה שמגמתו של בעל
הגמרא בשכלול מבנה הסוגיא היא הקובעת :בעל הגמרא מבקש שיהיו

שלשה נסיונות דוקא ,כשהאחרון הוא המתקבל ,כמבנה הרגיל בכמה
מקומות24 .

*

*

*

בפתיחת סוגייתנו הובאה משנת יבמות טז ,ז " :הוחזקו להיות משיאין
עד מפי עד" .הנסיבות ההסטוריות כיצד הוחזקו להשיא בעד אחד ובשאר

הקולות ,פורטו שם באותה משנה ,ךבתוספתא פי"ד.

25

השאלה מהו

המקור המשפטי לדבר ,היא המשמשת נושא סוגייתנו ,עם התשובות

השונות שהוצעו ונדחו ,עד למסקנת

II

תקנת חכמים היא" ,הגלומה,

כנראה ,לפי בעל הגמרא ,בדברי ר' זירא .שאלה זו באה על פתרונה בדרך

אחרת ופשוטה בספרי דברים " :לא יקום עד אחד באיש  ...אין לי אלא

לעדות איש ,לעדות אשה מנין ,תלמוד לומר לכל עון ולכל חטאת בכל
חטא אשר יחטא ,אם סופנו לרבות אשה מה תלמוד לומר איש ,לעון אינו
קם ,קם הוא באשה להשיאה ,דברי רבי יהודה ) " . ..סי' קפ"ח ;מהדורת

 . 23וכן ,בגיטין ניתן לנו עצם הדין אליו מכוונת הלשון "אלא טברא היאי '.כלומר,
הט ברא שבדין ייעד אחד נאמן באיטורין" ,ראה רש י ד"ה ואמר ברי ,וראה רמב"ם הל,
/l

עדות י~  : lז  -ח ,והטברא המובאת שם .והיה ראוי להזכיר בטוגיא מפורש מהי הטברא.
הטעם הניתן כאן לדברי רי זירא :יימשום עיגונא אקילו בה רבנן" ,בא אף הוא בגיטין שם,
כמטקנה ,אחר קושיית עד אחד באיטורין .הטגנון יותר חלק בגיטין ,והוא ממשיך ישר
ל"רבנן הוא דאצרוך" .דיקא נמי ,שכל איזכורי ייתקנת עגונות" ,וכן רוב איזכורי ייעיגונא"
שבתלמוד )אוצר לשון התלמוד ,כרך כח ,עמי  (170בעניני גיטין הם )גט פטול או עגונה בלי
גט( .ואין ייעיגונא" מוזכר לענין אשה שמת בעלה אלא כאן ולהלן צד ע"א ,ושם מטתבר
שהועבר מכאן ,וראה להלן בטוגיא האחת עשרה ,שאותו קטע משני בהחלט .ועוד,
בירושלמי באים דברים דומים בריש גיטין דוקא ,עיי"ש ,שכלשון הטתמא כאן נאמר שם
כמימרת רי יוחנן על המשנה " :א"ר יוחנן קל היקלו עליה שלא תהא יושבת עגונה" .ואילו
פלדבלום טבור שהדבר נאמר ביבמות תחילה )ראה בהעי הקודמת( .ואפשר ש"משום
עיגונא" וכוי הובא כטעמו של רי זירא אף לפני שצורפה הטוגיא הארוכה לפני דבריו.
 .24כטימן בעלמא )המתאים אמנם לכמה מקומות( ,אביא דברי רי ' Iננאל שבפירושו
לב מ מד ע"ב :גי שמועות נאמרה שמועה זו ,שתיהן ,הראשונה והשניה ,עלו בקושיא,
והשלישית היא המחוור ועיקרם" .ועיי במבוא והעי •132
 .25וראה אנ ייצ רות ,טפר זכרון לכבוד י" י גולדציהר ,חלק ב ,ירושלים תשי"ח ,עמי - 62
 .66ועי' ב(Pוטפתא כפשוטה לשם.
/l

/I
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הוה אומר ,שלבעל המדרש ,בניגוד לבעל

טוגייתנו ,אין כל היסוס להסמיך לפסוק דין שנובע בבירור מתקנת
חכמיס.ך 2

 .26והשוה מררש הגרול לרברימ ,מהרורת פיש ,ירושלימ תשלייג ,עמ' תלז; ועי' אלון,
המשפט העברי ; כדך שני ,עמ' ) 432 - 431ולגירטת הברייתא ,עי' ציונו של הגר"ש
ליברמן ,קרית טפר יר )תרצ"ח( ,עמ' (. 335
 . 27וראה מ"ש בשנתון המשפט העברי ב ,עמ'  373והע'  .60ואין צריך לומר שמצב זה
שבמקורות לא הקיל על רורות הפרשנימ שלאחר כ,ן עי' בט' העגונות הנ"ל בהע' , 19
ושיטת הנורע ביהורה שמ .וברי שהטברו של כל חכמ וחכמ לטעמ המשפט ,בין בתלמור
בין בתקופה הבתר-תלמורית ,אינו ברוקא זהה עמ הטעמ המשפטי ה ה ט ט ורי ,וראה אלון
שמ ,בטוף ח"ב ,עמ'  828הע' •87
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הםיגיא השניה :שני ערים )פח ע"א

'I"!j

i

"1

1iii
' li ~1

-

ע"ב(

·

11:1

il,l

! rl

II!I

בש~ד .עדים  1לא תצא
אמר רב לא שני אלא שניסת בעד אחד אבל . ,
.
א .מחכי עלה  2במערבא ,אתא גברא יקאייאת 'אמרת לא תצא ?
(ך)

) (2
) (3

'"1

!

j

בעד אחד אמאי

תצא ?

יאתו בי תרי ואמרי , , ,אתון הוא דלא ידעיתו

-

t
11 '1

~,

דלא ידעינן ליה

-

: 11:

' i!i

1I1

1:1

לי' 3

I!j

:l'i

טוף טוף תרי ותרי נינהו

111

lil

א' רב ששת בשנשאת 4לאחד מעדיה

1=1

I!:

I:j

',,

 -היא גופ' באשם תלוי קיימ'

) (4

ii

באומרת ברי לי

1I
1
')1

 -אי הכי מאי למימרא

) (5
) (6

"1

iil

:' 1

לאפוקי מדר' מנחם בר יוטי

i

1
1:1

ואיכא ראמרי  5כר' מנחם בר' יוטי

I

11
1I1

ב .מתיב רבא מנין שאם לא רצה דפני ת"ל יקדשתי בעל כרחי . , .

ג.

(ך)

איטור כהונה שאני

) (2
) (3

ואיבעית אימא דפנו בעדים

]1
'l
'1
1

ili

1:1
1:1

ואבעית

אימא , , ,

li l

ר' מנחם בר' יוטי היא

;1

lil
'

11 ,

רב אשי אמר  6לא תצא מהיתירה הראשין

(ך)

!

11

והאך אמרה רב חדא זימנא

1I

1

lil

חרא מכללא רחברתה איתמר,

~

I
!I,

"1

,1

בשני עדים .כ"ה בכי"מ ,כימ"ב ,כי"ו ,כי"ל ותוט' ד"ה אתא ,ופטקי רי"ד )מהדורת ר"א

!!I

ליט( ,והשוה רי"ף .בד"פ  :ניטת ע"פ שני עדים ,בכי"א  :על פי עדים,
 ,2 -.עלה .כ"ה בד"פ ,וכ"ה בכי"מ בכי"ו בכי"א ,ובכי"ל )מטושטש ; בכימ"ב הושמט כאן(.
כלומר ,לא על רב ייצחקו" אלא על מימרתו .ובאמת גם ייעליה" שבד"ח פירושה ייעלה",
נקבה .ראה מ"ש בתרביץ מג )תשלייד( ,עמ'  .69 - 64כ"ה ייעלה" לפנינו בטנה' יז ע"ב ,ושם
נתפרש שכינוי הוא לר' אלעזר ,ועיי"ש ,וראה רי"ן אפשטיין ,מבואות לטפרות האמוראים,
עמ'

302

ואי'.

 .3הטמך המובא לכך להלן הוא הפטוק ייוהם לא הכירוהו" לבדו) ,וכן רצה לומר ר"י
עטלינגר בטפר ערוך לנר(" ,אלא שדרך התלמוד כשמביאפטוק מן המקרא ,להוטיף לו
הדרש הקשור לפטוק זה ושגור בבית המדרש ,אף על פי שאין צורך בו לעצם העניין" )ר"ח
אלבק ,מבוא לתלמודים ,עמ'  ,495בדרך כלל ,ועיי"ש המובאה מן הריטב"א( .והשוה
 L. Jacobs, Studies in Talmudic Logic etc. p. 130ועל ידי כך צורפה כאן מימרת רב חטדא
יימלמד שיצא בלא חתימת זקן" וכו' ,שאינה עיקר כאן.
 .4כ"ה בכי"ל וכימ"ב; בכי"א ,כי"ו ,וד"פ :כגון שניטת.

 .5ע"פ כתבי היד ; בד"ח :
 .6ע"פ כתבי היד ; בד"ח :אומר )בד"פ המלה חטרה !והשלימו בד"ו בטעות ,הרי כבר
דאמר

)בד"פ :

דאמ'(.

ביחוטי תנאים ואמוראים ,הוצ' רי"ל מימון ,עמ' מח :ייובאמוראים לעולם לא יאמר אומר

אלא אמר" .והדיבוד שם צריך קצת תיקון(.
.ד

כ"ה בכי"מ ,כימ"ב ,כי"ו ,וכי"ל .בכי"א וד"פ :הא.

"
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תשתית הסוגיא היא מימרתו של רב ,ועליה מוסבימ שלשה מאמרי

אמוראימ ,המהווימ יחד עמ הוספות ההסבר והדיון שעליהמ ,שלשת
חלקי הסוגיא .כל חלק עומד בפני עצמו ,ואינו נוגע בחברו.

 ,הלכתו של רב ,שהנישאת על פי שני עדימ לא תצא מבעלה השני אף
כשחוזר הבעל הראשון חי ,היא הלכה נועזת ,והיא נועדת ,תוך פרשנות

של צמצומ ,להגביל חומרתה של משנתנו .מכאן ההתקפה שהתקיפו על
הלכה זו " :מחכו עלה במערבה" (.א) גמ בירושלמי התפלאו על הלכה זו

של רב ,אלא שלא הוציאוה מפשוטה ,כפי שעשו בעלי הגמרא בבבלי,
שלפי האוקימתא בבבלי לדברי רב )בפיסקה א( אין אף אחד מכיר ייבעל

II

ראשון זה אלא שני העדימ שחזרו עמו ,והאשה נישאת לאחד מעדיה
שהעידו על מיתתו של הבעל הראשון ,וכו' .ואילו בירושלמי ,למרות
שדברי רב הותקפו ,מובנמ הפשוט לא טושטש ,ואף נשארו הלכה

למעשה 8.וזה לשון הירושלמי :
רב נחמן בר יעקב בשמ רב ,נישאת על פי עדימ שנימ אפילו אתון
נצ ל :אתא[ אמרין לה לית אתנו נ= אמרין ליה ,לית את הנו[ רבי
II

שמואל בר רב יצחק בעי הגע עצמך שהוא אדמ מסויימ כגון אימי.
אמר רבי יוסי בי רבי בון ולית כמן בר נש דמיי ל)רבי( אמי? אתא
עובדא קומי דרבנן דתמן אמרין ליה לית אתנו .קמ אבא בר בא

ולחש לה גו אודנה .אמר לה בחייך הב לה גט מספק .קמו תלמידוי
דרב ומחוניה ,אמר ערקתא יקד וספסלה יקד .שמואל אמר תמן

הוינא ולא ערקתא יקדת ולא ספסלא יקדת ,אלא אבא הוא דלקה,
וקמ לה .אתא עובדא קומי רבי אימי אמר ליה אין בריא דהיא
שריא לך ,אלא תהא יודע דבניה דההוא גברא ממזירא קומי
שמייא ,והוה רבי זעירא מקלס ליה דו מקימ מילתא על בררא
)יבמות פט"ו ה"ך ,טו ע"א ;השוה פ  IIי ה"ה ,יא

(.א"ע 9

 .8ראה אלבק ,תרביץ ט )תרצ"ח( עמ' סךר )וכן בקרן אורה כתב שהירושלמי מפרש דברי
רב כפשוטם ,שלא כבבלי ,לדף צג ע"ב ד"ה אכל ,ודברי בעל יפה עינים בסוגיין אינם
מתקבלים( ,והראו הראשונים שלמרות תמיהת הגמרא ,יש לדברי רב על מה שיסמוכו ,גם
לפי פשוטם ,ראה תוס' ד"ה אתא ,ור' בהערות מהר"ץ חיות לב"ק עד ע"ב ד"ה בבא,
 ,9תרגומו :אמר רב נחמן כר יעקבבשם רכ נישאת על פי עדים שנים ,אפילו כא ,אומרים
לו אינך אתה ,זה הוא ,ר' שמואל בר רב יצחק שאל ,הגע עצמך ,שהוא אדם מסויים ,כגון
אימי! א"ר יוסי בי ר' בון ,ואין כמה בני אדם דומים ('ר)ל אמי? בא מעשה לפני רבנן דתמן,
אמרו לו ,אינך אתה  ,זה הוא .קם אכא כר אכא ולחש לו לתוך אזנו ,אמר לו :כחייך תן לה
גט מספק ,עמדו תלמידיו של רכ והכוהו ,אמרו ,המקל נשרף והספסל נשרף ,שמואל אמר,
אני הייתי שם ולא נשרף המקל ,ולא נשרף הספסל ,אלא אכא הוא שלקה ,ועמד לו ,בא
מעשה לפני ר' אימי ,א"ל ,כן בני ,שהיא מותרת לך ,אלא תהא יודע שבניו של אותו אדם
ממזרים לפני שמים ,והיה ר' זעירא משכחו שהוא מקיים הדבר על האמת,
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התירוץ יידלא ידעינן ליה" שבפיטקה (,ך)א מטתבר שמקורו בשיטת
א"י ,כשיטת הירושלמי .שם אף שמכירים אותו ,בית דין אומרים שאין

מכירים אותו ,ואין מוציאים את אשתו משני .אלא שבבבלי פירשו שיטה
זו מלולית ,שממש אין מכירימ אותו )ואם מכירימ אותו ,תצא( .ומכאן באו

להקשות ייבעד אחד אמאי תצא" ,וכו' ולתרץ בדוחק .מאמרו של רב ששת
)  (3לא ::נ  tמר לראשונה כאן אלא ייהועתק מכתובות כ"ב

'".ב 10

לכן אין

לראות את רב ששת כמשתתף במשא ומתן כאן ,והתירוץ כולו שייך
לסתמא דגמרא.
מתוך המשנה משמע ,שהנישאת ברשות תצא מזה

ומזה ,והנישאת

שלא ברשות מותרת לחזור לראשון .דבר זה נתפרש בטוגיא הראשונה

שבטיפא נישאת בשני עדים ,שאינה צריכה רשות ב"ד ,וחוזרת לראשון
)ראה פתח דבר( .וכבר העיר הר"ח

אלבק ll

שרב לא פירש כך ,אלא פירש

את הטיפא פירוש פשוט בלי לערבב ענין שני עדים )השוה ירושלמי פ"י
ה"ב ,ר (,ד"ע ומכאן שאין כל טתירה מן המשנה על רב ,ובנשאת ע"פ שני
עדים לא תצא משני .וכן כתב אלבק ש"רבא כוון להקשות על רב כפי
שהבין אותו בפשטות ,אבל כיון שבתלמוד פירשו אח"כ דברי רב לכוונה
אחרת הטבו גםקושית רבא לכוונה זו והוטיפו היכי דמי אילימא דלא

ניטת לאחד מעידיה ''',וכו ופירושו ישר ,והדברים ברורים .ולפי זה יש

לומר שרבא פירש גם את המשנה כפשוטה ,ולכן לא הקשה על רב ישר מן
המשנה.

בלי דברי הטתמא ,קושייתו של רבא מברייתא זו )טפרא לויקרא כא,
ח ;במהדורת ווייט צד ע"ג( פשוטה  :רב פטק ייאבל בשני עדים לא תצא",
ואפילו בנישאת לבעל שני שהוא כהן .וכיצד ב"ד מתיר לכהן בטענת "לית
"',,

את הנו" ,לקיים אשה זו שהיא ודאי אשת איש ? והרי צותה תורה
להפררשו מן האיטור ,אפילו בעל כרחו ,ולא להטעימו איטור דרך

על "לית אתנו" )בפ"י :לית תני( ,ראה מ"ש בשנתון המשפט העברי ,ב )תשל"ה( ,עמ'
 ,375ור"ח אלבק ,מברא לתלמודים ,עמ'  .516ועתה פישר לי הגר"ש ליברמן :לית את,
]ה[נו .ועי' דבריו בתרביץ ג )תרצ"ב( ,עמ'  .337ולפי זה בית דין גם מכחישים זהותו של
ראשון ,ומקיימים מעמדו של שני כבעל האשה! וכן פירש לי בענין ערקתא יקדת ,שהיו
אומרים כי בדרך נס נשרפו המקל והספסל ,ואבוה דשמואל לא לקה ,שמן השמים
הוכיחו כדבריו ,ועל זה אומר שמואל עצמו ,שלא נשרף המקל ולא נשרף הספסל ,אלא
כמה ,עי' תוספתא כפשוטה ,ח"א ,עמ'  2הע' ; 9
שאבא באמת לקה ,ועמד לו .על ייכמן"
על ייבר נש" לרבים ,עי' תוספתא כפשוטה ח"ח עמ'  ,896הע'  .29וכן מסר לי פרופ' ליברמן
ש"אימי" בירושלמי פירושו כמו ייפלוני".
ס .1אלבק ,כבהערה ; 8מבוא לתלמודים ,עמ'  , 646ועיי"ש עמ'  .516ועי' להלן סוגיא ז ,ע"י

=

הע' •45

.1 1

כנ"ל בהע'
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הערמה !ואין צורך כלל להניח איפוא שהברייתא מדברת במקרה דידן

של אשה שהלך בעלה למדינת הים וכו' ,ובאמת דוחק גדול לפרש כן,
שהרי איך אתה מקשה קושיא ע"פ דבר שבכלל לא נרמז בתוך הברייתא,
אלא שאתה רוצה להניח שבזה מדובר ,ולכל פרטיו !ובאמת נדחקו מאד

בדבר הזה ,הן בגמרא )ייהיכי דמי  ,""(,הן ברש"י )ייובעד א' לא מצי
לאוקומי  ,"",ד"ה וקתני דפנו( ,והן ר"ח אלבק )'ייהקשה מברייתא
המדברת לפי דעתו בבא הבעל  ,"",שם ,הפיזור

שלי(12 ,

ואלבק ממשיך :ייפירשו אח"כ שרישא הוא בעד אחד ד ו ו ק א ,ויצא

מזה שבשני עדים מותרת לחזור לראשון ,ורב אשי ~ירש אח"כ גם דברי

רב כן  :לא תצא מהיתירא הראשון" ,נמצא ,לפי דבריו ,שהפירוש למשנה

בסוגיא הראשונה ,הסתמית ומאוחרת ,היתה כבר ידועה לרב אשי ועל פי
פירוש זה הפך את כוונתם של דברי

רב13 ,

אולם ,אשר לדברי רב אשי כאן הדבר מוטל בספק אם הוא כך .בגמרא
לא נתפרש איזו קושיא מתרץ רב אשי ,ומפרשים שמן הסתם מתרץ אותן

קושיות על רב שנאמרו לעיל ,אלא שמתרץ תירוץ חדש ,אולם ,לפי זה
הלשון "לא תצא מהיתירה הראשון" אינה מובנת כל צורכה ,והיה לו לרב
לא תצא מראשון * 13 ,ואמנם ,בהלכות הרי"ף סוגנן

אשי לומר בפשטות :
כאן ליתר בהירות " :לא תצא מהיתירה של בעל הראשון" )ריש פירקין(14 .

יתר על כן הלשון "לא תצא מהיתרה הראשון" נמצאת גם בשני מקומות

i

אחרים בבבלי :להלן קיז ע"ב ,וכתובות כג ע"א .ובשני המקומות יש לה
מובן אחר  :לא תצא מן ההיתר הראשון שהתירו לה להנשא לבעל השני,

I

ומובן זה באמת הולם את הלשון

I

 . 12בצירוף הטעם של הסתמא וענין נישאת לאחד מעדיה ,נעשו הדברים מסובכים
ומסורבלים ,כפי שיוצא מדברי המפרשים ,ראה רש"י ד"ה אלא לאו ,תוספות ישנים ד"ה
ת"ל ,וחידושי ריטב"א ד"ה מתיב ,מה שמביא בשם רש"י ,ומפרש שמת השני .ונראה פשוט
שרש"י התכוון לומר רק שאז מת הראשון ודאי ,ואסורה על חשני שהוא כהן משום זונה
בלבד ,וכן משמע מתוס' ישנים ,והשוה מ"ש ר"ח אלבק במהדורתו של בית הבחירה ,עמ'

1,
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הע' סא.

ראה מ"ש מו"ר הגר"ש ליברמן ,תוספתא כפשוטה ,ח"ו ,עמ' . 109-108

 *. 13דהיינו :יימאי לא תצא ,לא תצא מראשון ",כמו בגיטין פא ע"א :יימאי תצא ,תצא
משני" )ע"פ כי"י ,ראה דק"ס של רמ"ש פלדבלום לשם(.
 . 14כ"ה בדפוס קושטא .בכי"ס ליתא התוספת :של בעל.
 . 15על הפרש זה במשמעות הלשון העיר הריטב"א  :ייזהו מן הלשונות שבתלמוד
שמתחלף פירושם" ד"ה רב אשי ,עיין שם ,ויש שדבר כזה נחשב כקושיא אצל הראשונים,
שנחשב יידוחק ,מאחר שהלשונות שוים לומר שאינם בסיגנון אחד" ,עי' בעלי התוספות,
עמ'  562והע'  .40וראה להלן סוגיא ז הע'  .61והשוה חי' ריטב"א החדשים לב"מ :יידלא
נראה להפך פירוש מ"ל הן מ"ל דמיהן שיהא פירושו של זה להפך של זה" )עמ' קמ ד"ה
אמר רבא( .ועי' מיוחס לרש"י נזיר טו ע"א ייהך אלא נשתנה מכל אלא שבש"ס  ",ור'
תרביץ ד עמ' . 160ואין הלשון "לא תצא מהיתירה הראשון" שווה ללשון ייתחזור להתירה
הראשון" ,לעיל לט ע"ב ואילך.

----------........
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בשני המקומות שהזכרנו נמצאת הלשון בסתמא ד,גמרא ,והדברימ

חלקימ .והיות ושמ הוא הולמ את המובן הפשוט ,ראוי לברר ,א,מ אפשר

לפרש את דברי רב אשי שבכאן באותה משמעות .ניתן לשער שהתירוץ
של רב אשי אינו עונה על אותן קושיות שהקשו על רב ל·עיל ,אלא ישירות
על דברי רב ,ואולי בשעתו התכווין לתרץ קושיא מעין זו  i :דקאמר רב
נישאת בשני עדימ לא תצא ,הא לא נישאת אלא שהתירוה להנשא )ובא
בעלה( לא תינשא ? ותירץ

l

מאי לא תצא דק.אמר  ,לא תצא מהיתירה

הראשון .וכאן שייך יפה לשון ייהיתר" ,והכוונה למה שהתירוה להנשא

לשני

16 ,

אלא שברור ,שמי שהוסיף כאן אח"כ להקשות ייהא אמרה רב

חדא זימנא" ,ומזהה את הדברימ עמ מימרתו של רב להלן בסוגיא
השביעית ,הוא כבר פירש במשנה את הפירוש הדחוק יישלא ברשות ב"ד
אלא בעדימ" .ועל ידי דבר קל הצליח להתאימ ,הן את דברי רב אשי ,והן
את דברי רב ,לפירוש החדש במשנה ,ורק בעקבות ההמשך הזה שהוא

מאוחר לרב אשי לכל הדעות ,נוצר ההכרח לפרש דברי רב אשי ייהיתירה
הראשון" במובן ייההיתר לחזור לבעל הראשון ",וברור שאיל,ו לא היה
המשך זה )וכמו שהיה בהכרח בשעה שרב אשי אמר את הדברימ( ,ודאי

שהיינו מפרשימ בפשטות כבשאר המקומות :לא תצא מן ההיתר
שהתירוה לשני,דן

לפי דברינו לא שמענו כאן מאף אמורא הנקוב בשמ שיפרש את
המשנה כפירוש הדחוק שבסוגיא הראשונה ,ואדרבה ,מן העובדה שלא

הקשו לרב ישר מן המשנה ,משמע שלא פירשו כך ,לגבי שאר האמוראימ,

ראה להלן בסוגיא השביעית,

11

כתובות כג ע"א,
. 16
 . 17בהלכות גדולות דפוס ברלין ,עמ'  : 296ייאמ' רב ...

לא תצא ,פירושא היכא דנשאת

בעד אחד הוו להו תרי וחד ותצא ,היכא דנישאת על פי עדים הוו להו תרי ותרי ולא תצא"
)ופירושא זה ליתא בדפוס ויניציא( .לכאורה המפרש כאן אינו גורס דברי רב אשי או
שאינו גורס דברי הפירוש כפי שהם לפנינו ,ומפרש כשיטת הגמרא שבפיסקה א )ובצורה
פשוטה ,ואף נראה שלא סבר כפירוש המשנה בסוגיא הראשונה ,דייק בלשונו(.
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הסיגיא השלישית  :מכחשתי )פח ע"ב(
אמר שמיאל  lלא שני אלא שאין  2מכחשתי אבל מכחשתי לא תצא

במאי עסיקינן ,אילימא בבי תרי כי מכחש' ליה מאי הויאלא בחד ,טעמא דמכחשתו הא שתקה תצא ,והאמר עולא כל
מקומ שהאמינה תורה עד אחד הרי כאן שנימ ,ואין דבריו של אחד
במקומ שנימ

א.
ב~

הכא במאי עסיקינן בפסולי עדות וכדר' נחמיה
ואיבעית אימא

...

הכא במאי עסיקינן כגון דאתא אשה מעיקרא.

סוגיא זו על מאמרו שלשמואל היא כולה סתמית ,ורבות בה
התמיהות.

(ר)

לפי פי' המפרשימ מוסב שמואל על משנתינו ,שאמ בא הבעל

ואשתו מכחשתו ,לא תצא )ועי' הע' םר( .ופירוש קושיית הגמרא :כמה

עדימ מעידימ שהוא בעלה .ותמוה ,למה לנו העדת עדימ /הרי ייאתא גברא-
וקאי './ואמ מעמיד בעל הגמרא גמ כאן כמו בסוגיא השניה פיסקה א,
'/דלא ידעינן ליה ,'/היה לו לומר אף כאן כן במפורש )השוה נמק'/י ד//ה

בפסולי עדות( .ומפליא יותר שבכל הסוגיא כולה מתעלמימ מן העובדה
שבא הבעל .וכדי לפרש סוגיא זו /מוכרח רש'/י להסיענו לדבר אחר/

ולפרש דין/' :אילו לא בא הבעל /, ...

ה'/ד) ועשו( /ואח//כ לדמות את

סוגייתנו למצב זה !ובאמת הוקשה לראשונימ למה לא יוכל הבעל לפחות

להעיד על עצמו )ראה להלן( !
)  (2במה שאמר שמואל //מכחשתו לא תצא /'/דייקו '/שתקה
תצא" /ועל דיוק זה )שהוא לאמתו של דבר חזרה למקרה בו עוסקת
המשנה( מוסבת כל הסוגיא של ר /נחמיה /עד שאומר רש"י '/והכא
דכי שתקה אמר שמואל תצא /'/כאילו שמואל הוא שאמר דבר זה .ענין
'/מכחשתו" כאלו נשכח 3 .בתרוץ הראשון טורח רש"י באריכות  4לפרש
.1
.2
.3
.4

בבימ"ב :ושמואל אמ:
ב"ה בבי"מ ,ובי"ו .בבי"א ובבימ"ב :בשאין; בבי"ל :בשאין .בדפו' :שלא.

ונזקק המאירי להזכירנו :ייוכן להיות דבר זה פירוש מה שאמר שמואל "...

)עמ' (. 325

ד"ה ועשו .ולשון הדבור קשה ,שכתוב :ייהיכא דאמרה ברי לי שאין זה דל עד קמא
מהכא אין פסולי עדות נאמנימ להעיד על אדמ כשר )בד"פ וד"ו :כרב ,ולכאורה טעות,
אלא שכ"ה גמ ברש"י כי"פ ,וכיא"נ ,ובכי"ל :ייכרב דאמ" ]אלא שנמחק שמ ,ותיקונו קשה
לקריאה[ (1אפילו הן אלף  ." ...לשיטה זו אין לפסולי עדות נאמנות נגד המכחישמ ,אפילו

המ אלף עדימ .לכן ,אין מקומ לדב-ר על הסרת עד אחד ,כאילו הדבר תלוי בחישוב מספרי,
וקשה להבין הלשון יידל עד קמא מהכא" )בד"פ ובכי"ל יידלעד" ,כמלה אחת( .ובאמת
בתחילת הדבור ובסופו נאמר שקי ימת עדותו של ייעד ראשון" כאן )וראה מה שהקשה
על רש"י בקרן אורה( .ועי' בנמקי יוסף שהאשה המכחישה נחשבת כעד אחד ,וכך כתב

פרק
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את דין מכחשתו ,ומה נשתנו פסולי עדות בנדון .אולם דין זה הוא עיקר
דברי שמואל ,והיה ראוי שיתפרש בתירוץ של הגמרא· ,ומפתיע שאינו
נזכר כלל .מפרשים אחרים פירשו בכיוונים אחרים ,מחמת הקושי שאין
רמז לדבר בגמרא .ב"איבעית אימא" אף רש"י אינו מפרש איך התירוץ

מישב ענין יימכחשתו" ,ואנחנו צריכים איפוא להשלים עיקר התירוץ
בעצמנו )ועי' נמק"י(.

) (3

בקושית הגמרא ייוהאמר עולא כל מקום שהאמינה תורה עד

אחד הרי כאן שנים" ,ופירש רש"י ייכגון בעדות אשה" ,וכי עד אחד באשת

איש דין תורה הוא ,אתמהה !

) (4

5

בתירוץ ייהכא במאי עסיקינן ,בפסולי עדות" ,פירש רש"י

ייולעולם בתרי" ,וזהו עיקר התירוץ .אולם הרי על זה שאלנו ,אם בשנים

או שמא באחד אנו עסוקים .וא"כ עיקר התירוץ חסר מן הספר ,והיה לה
לגמרא לפרש יותר ,מעין :לעולם בשנים ,והכא במאי עסיקינן וכו'.

) (5

בקושיא הקשו על פי עולא ,שהעד הראשון נחשב כשנים,

ותירצו ששני הפסולים הבאים אחר הראשון הם יירוב דעות" ,ולא הוסבר
איך מתיישב דין זה עם דברי עולא ,ורק ב"איבעית אימא" כתב רש"י
שהתירוץ הוא ייכעולא" )ד"ה ואיבעית אימא ,וד"ח כפלגא(.

היישוב לכל זה נמצא בעובדה שאין כאן סוגיא מקורית ,אלא העברה,
והעברה זו היא מלאכותית ביותר .מן ייהכא במאי עסיקינן" עד סוף
הסוגיא נמצא מלה

במלה 6

להלן דף קיז ע"ב .שם מובא התירוץ הארוך

שבכאן בקשר למשנת ייעד אומר מת ושניים אומרים לא מת אע"פ
שנשאת תצא" ,כדי לתרץ את הקושיא ייפשיטא דאין דבריו של אחד
רבינו ירוחם נתיב בב ח"ב .לשיטה זו אפשר להתאים את הלשון יידל עד קמא ]=אחד
הפסולים[ מהבא  ",ובאמת ברש"י ביא יינ בתוב .:יידל עד אחד מהבא  ".והנה ברש"י בי"א יש

גירסא אחרת לגמרי בדבור זה ,בהלשון בנמקי יוסף ,וז"ל :ייועשו שתי נשי' המבחישות עד
אחד בשני אנשים בעד אחד דמהימני הלבך בי לא מבחשא להו נפקא ,דהא שתי נשים

מבחישות עד אחד הראשון שהשיאה ,ובי מבחשא להו הוו להו תרי ותרי דאיהו )צ"ל :
דאיהי( נמי מהימנא להעיד אינו זה ,אבל בעל גופיה לא ממני =) נמנה( בתר דיעות דגניה
)צ"ל  :דגנאי( להעיד על עצמו  :ואיבעית אי' בל היבא דאתא  ". ...ומהשואת הנוסחים
בפירוש רש"י בדבור זה ,נראה שהפירוש העיקרי היה שהאשה נחשבת בעד אחד )ואולי

סמך לבך מד"ה בפסולי עדות( .שיטה זן באה בשתי גירסאות :ייתרי ותרי" )בי"א ,בי"ל
ונמק"י(; יידלעד אחד  1קמא מהבא" )ביא"נ בי"פ ,דפוס( .לשיטה זו נוספה שיטה אחרת,
במו יידבר אחר" ,הפותחת ייאין פסולי עדות" ,וטעמה במבחישה ,שהעדים הפסולים

ייבמאן דליתנהו דמו" )ביא"נ בי"פ ודפוס  iבבי"ל ,בתוב בנוסח בי"א בולו ,וממשיך ייהילב'
אילו" ,בנוסח הדפוס בולו ;נוסח בי"פ בדפוס .ור' תוספתא בפשוטה ח"ח ,עמ' טו.

.5

ראה נמקי יוסף )דף בח ע"א מדפי הרי"ף בדפוס וילנא ,ד"ה ויש לתמוה( .וראה דכרינו

בסוגיא הראשונה.

 .6אלא שבמקום ייהבא במאי עסיקינן" ,יש "לא צריבא" כפעם הראשךנה ,ובפעם השניה
'ייאלא".
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במקום שניים" .פשוטו של התירוץ ייהכא  ...בפסולי עדות" וכו' הוא :

1
111I

~I

ייאילו לא בא הבעל ועד אומר מת ושני פסולי עדות אומרים לא מת".

11
:1 ,
'
11

זהו ממש המצב והתירוץ המתאימים לשם !נמצא שדברי הסוגיא עצמם

I1

1

\'\ 1

אין להם שום מקום אחיזה בדברי שמואל כאן ,ומעורים הם לגמרי במצב

!I\III
11
lilll

שבסוגית דף קיז ע"ב) .ופירוש התירוץ שם הוא שבפסולי עדות שהולכים

1

11

!III

אחר הרוב ,אין הדבר פשיטא כלל ,הרי לפי תנא קמא בברייתא ייהפירוש

1'11

הוא שבפסולים אין הבדל בין אחד לשנים" ,כדברי הגר"ש ליברמן,

11

'ii
1

תוספתא כפשוטה ,ח"ו ,עמ'

, 1

1

,, 1

, 168

עיי"ש(.

וכן יוצא גם מן התוספתא )פי"ד ה"א ;עמ'  (, 50שעיקר מקומם של

111
' 11

' 1,1

!י:i

דברי ר' נחמיה הוא בנוגע למשנה בפרק ט"ו  ,שם מוסבים הם גם לפי

I1
\' 1:

~ iiI

סוגית דף קיז ע"ב.

~ IiI

,Iil

והנה ,בתוספתא נאמר בדברי ר' נחמיה ייכל מקום שהכשירו

'י'

,' 1

:1:

li i

חכמים" ,והוא מדוייק ,במקום יישהאמינה תורה" שלפנינו ,שהוא תמוה

;111

בקשר לעדות זו .וכן מתאים הסגנון שבתוספתא יפה להמשך הברייתא

!!;i

)בבבלי ובירושלמי( ייעשו" ,בשעה ש"האמינה תורה" אינו מתאים כלל ;
וקרוב שהנוסח ייהאמינה תורה" בברייתא בא בהשפעת ייכל מקום
! ,t
'1
':

יו

:;:

::

,!,

שהאמינה תורה" שבדברי עולא לעיל בסמוך ובמקבילות .ובוודאי שדברי

עולא המובאים כאן ממקום אחר ,נאמרו לראשונה בהקשר של דין
התורה ,ראה להלן) .בירושלמי אין הדבור ייכל מקום" וכו' כלול בברייתא

,11

וi
:!:
,1,

זו ,אבל השוה בירושלמי בשם רב :ייכל מקום שהכשירו עדות האשה
כאיש" ,סוטה פ"ו ה"ד ,כא

ע"א ;

פ"ט ה"ז ,כד (.א"ע

הסוגיא הזאת מובאת גם בסוטה דף לא ע"ב ודף מז ע"ב 7 .גם שם היא
מתאימה ,כי אף באותן משניות מדובר בשני עדים שכנגד עד אחד ,וכן,

':

;1
!:1

 .7רי"ן אפשטיין כתכ :ייכדף מז כ ,אין כאן אלא העכרה של כל הטוגיא ]כולל יותר ממה
שיש כיכמות  -שי"פ[ מדף לא ",כ ומטתמך על הירושלמי )מכוא לנוטח המשנה ,עמ'
 (. 153ועי' רש"י לדף מז ע"כ שם ד"ה והא אמר .והטכים לדעה .זו ר"ד הלכני )מקורות ,עמ'
תעז( .וזכר יש לדכר הזה כבר בגמרא ,שכדף לא ע"כ כתוכ  :ייאמר עולא תני לא היתה
שותה" ,ואילו בדף מז ע"ב  :ייאמר ל ך עולא תני לא היו עורפין" )וקיימת הבחנה זו גם
בכתבי היד שבדקתי  -כי"מ וכ"י וטיקן  (. 110כלומר ,מלשון הגמרא יוצא לכאורה שבדף
מז התאים בעל הגמרא את הדברים לשיטת עולא הידועה ממקום אחר .מכאן שלא היה לו
לרי"ן אפשטיין להגיה ייאמר לך" גם בדף לא ע"ב )שם עמ'  , 151ובמבואות לטפרות
התנאים ,עמ'  .412לצד אחר וודאי שאין כוונתו של אפשטיין בהגהה זו לומר שאף בדף לא
ע"ב בעל הגמרא הוא שייחט ייתני לא היתה שותה" לעולא ,הרי כותב אפשטיין שם
מפורשות שזוהי שיטת עולא עצמו  :ייתלמידי ר' יוחנן ,עולא ור' יצחק ש נ ו איפוא לא
היתה שותה" ]הוטפתי את הדגשה[ .אלא שדבר זה צריך בדיקה לגופו ,כשיש אלא א"ר
פלוני אחרי דברי עצמו עי' שבת נ"ז ע"א תוד"ה אלא ,ב"מ לד ע"א ,אלא א"ר זירא ,וגירטת
כי"פ וכי"ה שם ,ועי' קליין ,תרכיץ לא ,עמ'  ; 34ווייט ,מחקרים בתלמוד ,עמ'  ,242מט' (. 5
אבל לדברי אלבק ייהועברה הטוגיא מפרק ט' לפרק '''ו )מבוא לתלמודים ,עמ'  ,649עיי"ש
טעמו(.

~'
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דברי

ר'

נחמיה

גמ

במקבילה

שבירושלמי )ראה ציונימ במהדורת הגר"ש ליברמן שמ( ,אבל כאן
בירושלמי אינמ מובאימ,

העברת הדברימ לדף פח ע"ב נעשתה בלי שומ עיב.וד והתאמה ,ולכן
אינמ מתקשרימ

יפה8 ,

ונגרמו כל הקושיות הנ"ל ,מאמרו של עולא,

המובא גמ בדף קיז ע"ב ,אינו ראשוני אף שמ ,הרי נקט בלשון ייכל מקומ
שהאמינה תורה עד אחד" ,ואין טגנון זה הולמ עדות אשה ,במט' טוטה,
מתאימ טגנון זה יפה ,שהרי באותו ענין ,באמת ,האמינה תורה ,ודרשוהו

שמ מן הפטוקימ ,ועלינו לפרש כוונת הגמרא בדף קיז ע"ב )וכאן( ,שכמו

שבטוטה אמר עולא שעד אחד נאמן כשנימ ,גמ כאן בעדות אשה יש לומר
שהאמינו חכמימ לעדאחד כמו שנימ )כדברי

התוטפות(9 ,

הוה אומר ,ייטוגיא" זו כולה העברות היא ,ומטעמ זה אי אתה מוצא בה

מבנה מוגדר ,שמלבד ההעברות ,אין על דברי שמואל ייטוגיא" כלל,

כתוצאה מההעברה אף הותאמו דברי שמואל עמ פירוש טתמ
התלמוד במשנתנו ,אבל אפשר ששמואל עצמו פירש רישא דמתניתין בין
בעד אחד ,בין בשני עדימ ,שלא כפירוש טתמ התלמוד ,וכן ,ע"י ההעברה,

המטיעתנו לדבר אחר ,נתפרש דינו של שמואל פירוש רחוק )ודינו בצורה
הפשוטה אינו מופיע בפוטקימ( ,אולמ ברור שלפי פשוטמ של דברי
שמואל ,אף שב.א הבעל ו מ כ ירי מ אות ו ,כשהאשה מכחשתו  ,לא תצא
מן השני10 ,

.8
.9

ראה הערת ר"ש דיקמן למאירי ,עמ'  ,325הע' , 121 ,

מאותן טיבות ,גם בכתובות דף כב ע"ב ברור שעולא עצמו לא דבר באותו ענין ,אלא

שהועברו דבריו )ייעד אחד אומר מת הימנוהו רבנן כבי תרי וכדעולא דאמר עולא" כל

מקום שהאמינה תורה ", ...

והשוה תוטפות שם ,טוף ד"ה אי הכי() .ר"ד הלבני פירש

אחרת ,ראה מקורות ומטורות ,עמ' קכא

-

קכב(.

על העברות למיניהן ,ראה אלבק ,מבוא לתלמודים ,עמ'  452ואילך; רז"ו רבינוביץ,
שערי תורת ארץ ישראל ,עמ'  ; 7-4רובינשטיין ,לחקר טדור התלמוד :המלאכתיות
בתלמוד ,עמ'  22ואי'; אטלט ,קובץ מדעי לזכר משה שור ,עמ'  , 1ועוד ,הרעיון היטודי
ושימושו לגבי כמה ענינים ,נמצאים כבר אצל הראשונים ,ראה דברי אורבך ,בעלי
התוטפות  :ייהם גם הרגישו שמימרות של אמוראים הועברו מטוגייה לטוגייה ,מבלי
שהותאמו לטביבתם החדשה ,ולכן ניטוחם ולשונם תמוהים" וכו' ,עי' עמ'  ,561ובעמ' 566
שם,

ס  .1שלא כפירוש הר"ח אלבק )מבוא לתלמודים ,עמ'  ,516הע'  (116שרצה לפרש מאמר
שמואל כמוטיף )ומוטב (? על דינו של רב .לפי הניטוח לפנינו )לא שנו( מוטב שמואל על
המשנה בלבד )ועי' הע'  (. 1הצירוף של שתי הדרישות )נישאת ע"פ שני עדים וגם
מכחשתו( לדין אחד הוצע ע"י י' זנה ,ההד יג )תרצ"ח( ,חוב' י ,עמ' כא ,בביקורתו על
מאמרו של אלבק.

פרידמן
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צריכה גט מזה רמזה

-

פט ע"א(

 בשלמא מראשוןתיבעי  lגט 2,אלא משני אמאי ,זנות בעלמא הואאמר רב הינא גזירה שמא יאמרי גירש זה ינשא זה ,ינמצאת אשת איש

ייצאה בלא גט
אי הכי 3סיפא

זה

...

התמ נמי נימא גזרה שמא יאמרו  4גירש זה וקדש

...

לעולמ בע יא גט

-

אי הכי נמצא זה מחזיר גרושתו משנתארסה

כרי יוסי בן כיפר

 -הא מדקתני סיפא אע"פ שנתן לה אחרון גט לא פסלה מן הכהונה

מכלל דלא בעיא גט ...
סיפא 5

-

אמרי קידושי טעות הוו
רישא נמי

אמרי6

נישואי טעות הוו

קנסוה רבנןך

-סיפא נמי ליקנסוה

רישא דעבדא איסורא קנסוה ,סיפא דלא עבדא איסורא לא קנסוה רבנן.
יסוד הסוגיא הוא מאמרו של רב הונא ,ושאר לשונה בסתמ ,אלא,
שבניגוד לסוגיא הראשונה ,כאן הוסיף בעל הגמרא את המשא ומתן אחר
דברי האמורא הנקוב בשמ .כתוצאה מכר ,אינו מובן בבירור מה מעמדמ

של דברי רב הונא ,לפי המסקנה .וחלקו הראשונימ אמ ,לפי התירוץ

האחרון ,קיימ עוד טעמו של רב הונא ,או שנדחה לגמרי .לפי הסוברימ
שקיימ הטעמ ,צריכימ להעמיס על לשון הגמרא ייקנסוה רבנן" פירוש
מסובה שקנסוה בזה שאין תולימ לקולא כפי שאפשר לתלות ,ולומר

.1
 .2בכי"ל בוסף  :מדאורית'.
 .3בכי"ל ובכימ"ב  :ייאמ' רבא ",ה"א ואולי בגרמה גירסה זו ע"י הכפלה מוטעת של
כ"ה ככי"י .בבד' :תבעי.

",ה"א" השווה מ"ש בסיבי עו )תשלייה( ,עמ' בט הע' ; 95וראה להלן ,על הדבור ייאמר
רבא" ,צו ע"ב.

גזרה וכו :כ"ה בכי"י ,ובבד' לי:

.4
.5
.6
 .7בחידושי הרשב"א :ייכך היא גירסת הספרים רישא קנסוה רבבן ,ולא גרסי אלא ,וכן
מצאתיה בספר מוגה בישיבה ,וכן בראה מדברי רש"י  ...אבל בהלכות רביבו אלפסי ז"ל
כ"ה בכי"מ ,כי"א ,וכי"ל .בנדפס ובכי"ו :אלא סיפא.
בכי"ל ליתא "אמרי':

גריס אלא" ,וראה בהע' הבאה.

~

1
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שיבינו הכל שנישואי טעות הם )ראה רש"י( 8 .הריטב"א הכריע שנדחה

טעמו של רב הונא ,ודחה פירושו של רש"י ,וז"ל :
אין זה מחוור .כיון שרוצים חכמים לקנסה ,שלא תצא לשוק בלא גט

של שני ,הרי הדבר מסור בידם לאסור דרך גזירה ,ולמה יתלו
תקנתם בבוקי סריקי שיאמרו העולם מה שאינם אומרי' ,זה ודאי

ג נא יגד ול ל רי ז"ל ,וקלקול לגזרתם .והנכון דהשת' הדרי' )כצ"ל(
מדרי

.'.:....

אבהו 9

לגמרי ,ובלאו ההוא טעמא קנסוה להצריכה גט רבנן

ברישא ,משום דעבדא איסורא ,ו כ"פ ה גא ו נ יי ז"ל ו ר"ה

ז"ל10

ומקצת רז"ל ,וכפיי מ"ה ז"ל בשם רבו ז"ל .וטעם ק נס זה כדי לעגן
אותה [!] שלא תנשא בלא גט ,א"נ והוא נכון כמו שפיי בירושלמי כדי
לברר איסורו של ראשון

• • • • 11

והנה ,סוגיתנו מקבילה באופן מפליא לסוגית הירושלמי ,ריש פירקין.
שם ,בדומה לשיטת רב הונא כאן ,מובאת מימרת שמואל :יישמואל אמי
אוי אני שמא שילח לה גיטה ממדינת הים" .וכזהו המשך הירושלמי,

בהקבלה לבבלי :
ירושלמי

בבלי

ר .התיב רי חגיי קומי רי זעירה,

ר  .אי ה כי סיפא דקתני אמרו לה

והתנינן אמרו לה מת בעליך
ונתקדשה  ...מותרת

מת

לחזור

בעלך

ונתקדשה - ...

מותרת לחזור לו ,התם נמי

לו ,אם אוי את שמא שילח לה

נימא גזרה שמא יאמרו גירש

תהא

זה וקדש זה ונמצאת אשת איש

גיטה

ממדינת

הים,

אסורה לחזור לו.

יוצאת שלא בגט,

 .2לעולם בעיא גט,

.3

אי הכי נמצא זה מחזיר גרושתו
משנתארסה

.8

וראה ריטב"א ד"ה וגרש"י.

 .9צ"ל :הונא.
 .10וכשיטת הגורסים "אלא" ,ראה הערה  .7והיה ראוי להביא דיבור זה של הריטב"א
באוצר הגאונים כאן ,בגלל שיטת הגאונים שהוזכרה בו.

. 11

כ"ה בריטב"א דפוס הראשון )ליוו רנו שנת המבש"ר( ,ובדפוסים החדשים יש השמטה

ע"י הדומות .ועי' בנמקי יוסף.

/,i

פריימן

 .2אלא כר' יוסי בן כיפר ,דר' יוסי
בן

כיפר

אמ'

מן

.4

][66
כר'

יוסי

בן

כיפר

דאמ'

מן

הנשואין אסורה ,מן האירוסין

האירוסין

מותרת

מותרת.

 .3ולא מודי ר' יוסי בן כיפר שאמ

 .5 .מדקתני סיפא אע"פ שנתן לה

נתן לה האחרון גט פסלה מן

אחרון גט לא פסלה מן הכהו-

שנתן

נה ,מכלל דלא בעיא גט ,דאי

לה האחרון גט לא פסלה מן

בעיא גט ,אמאי לא פסלה מן

הכהונה.

הכהונה

הכהונה

והתנינן

אע"פ

 .6אלא סיפא (' 1מרי קידושי טעות
הוו
.ד

רישא נמי אמרי נישואי טעות

הוו

 .4רבנין דקיסרין בשמ ר' הילא
כדי לברר איסורו של ראשון.

.8
 .9סיפא נמי ליקנסוה
 '. 0רישא דעבדא איסורא
קנסוה רבנן

קנסוה

סיפא דלא עבדא איסורא לא
קנסוה רבנן.

הוה אומר ,סוגייתנו היא כסוגיית הירושלמי ממש ,וכפי שכבר העיר

הריטב"א על הדמיון ,ופירש את מסקנת הבבלי מתוך הירושלמי .וברור
שהובאה הסוגיא מן המוכן ,ע"פ מקורות

ארץ-ישראליימ12 .

אבל ביחד עמ

הדמיון ,ישנמ הבדלימ מעניינימ .במימרתו של שמואל בירושלמי החשש
הוא שמא בעל ראשון ב אמת שלח לה גט ,ואילו בבבלי הוא שמא י טע ו
ה ב ר יות לומר כך )והוא הבדל רגיל בין הבבלי והירושלמי ,וכפי
שהעמיד עליו ר"א גולדברג ,הן בדרך כלל ,והן בקשר לנידון

כאן(13 .

והנה ,ההרחבות וההוספות שבבבלי על סוגיית הירושלמי ,נובעימ מן
ההבדל הנ"ל ,ונעשו בכדי להתאימ את שיטת הבבלי לשלבי המשא ומתן
שבירושלמי .בירושלמי הקשו '-ב שהיות ואנו חוששימ שהראשון נתן
גט ,תהא אסורה לחזור לו .בבבלי הוצרכו להקשות לענין מה יאמרו
הבריות ,ולתרץ איפוא שצריכה גט )והיא דעה משונה המופרכת מתוך

 . 12כמה חוקרים הצביעו על הקבלות לירושלמי שבסתם הבבלי ,ואין ספק שראוי נושא
זה לטיפול מרוכז .וכמובן ,אין הכוונה שהשתמשו בירושלמי שלנו ממש ,אלא מקורות
מא"י הדומים לו .ועי' מבואות לספרות האמוראים ,עמ' •321 , 292
" . 13להתפתחות הסוגיא בתלמוד הבבלי" ,ספר היובל לרבי חנוך אלבק ,ירושלים,
תשכ"ג ,עמ'

• 105 , 103
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לשון המשנה עצמה( ,בכדי להסב את הדבר לאותו ענין שמקשה
הירושלמי ,ואז יבוא התירוץ המקביל )וגם עי' רש"י ד"ה נמצא זה ,והע'

(, 4

ובדרך זו נוספו בבבלי 2

 ,3 -תוספת הסברא שב,s -

וכן 6

 ,7 -כדי

לשמור על שלבי המו"מ כפי שהיו במסורת שלפני בעל הגמרא ,מכאן
נשארת עוד לפנינו התקבולת היסודית,

ומתוך שלא שינה בעל הגמרא מן המתכונת שבירושלמי  ,מן ההכרח

שיבא דיון זה א חרי מימרתו של רב הונא ,ושלא כדרך הרגילה בבבלי,
שמקדים בעל הסתמא דיון כהקדמה שאז תבוא מימרת האמורא כמסקנה,
וכן ,בגלל הבאת סוגיא שלמה ע"פ הירושלמי ,נראית המסקנה מצד אחד
כדוחה את מימרת רב הונא ,שהרי בירושלמי ,באמת חולקת מימרת רבנן
דקיסרין שבסוף הסוגיא על שיטת יישמא שילח לה גיטה"

שם14 ,

אבל מצד

אחר ,היות והסוגיא בבבלי ב ס תם כולה ,יש הרושם שלא נדחו דברי רב
הונא ,ומכאן מחלוקת הראשונים ,שנמשכו לצד זה ולצד זה,

 . 14כבקרבן העדה .ור' פני משה ד"ה שנייא היא ,שניטה להרכיב שיטת רש"י בבבלי על
טוגיית הירושלמי .

לפשוטה של משנה ,ראה הצעתי שהיא צריכה גט מזה ומזה ,לא מטעם גזרה וקנט,
אלא מעיקר הדין ,שזיקת שני בעלים עליה )שנתון המשפט העברי ב ,תשל"ה,עמ' - 372
(. 374
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הסברים למשנה )פט ע"א(
\,

אין לה כתובה
מאי טעמא תקינו לה רבנן כתובה ,כדי שלא תהא קלה בעיניו
להוציאה ,הא תהא קלה בעיניו להוציאה

אין לה פירות ולא מזונות ולא בלאות
תנאי כתובה ככתובה דמי

נטלה מזה ומזה
פשיטא ,מהו דתימא כיון דתפש תפש 1,קמ"ל.

אין הדיבורים הללו סוגיא של משא ומתן ,אלא הם הסברים קצרים
המפרשים ישירות פסקות המשנה .אין כאן מימרה אחת בשם אמורא,

אלא הכל לשון סתמא דגמרא ,אף שמקצת הלשונות נאמרו במקום אחר
על ידי אמורא )ראה להלן(.

li

11

אינו ברור כלל מה נחשב כאן ייתנאי כתובה" ,וחלקו הראשונים בזה.

וi

רש"י כתב ייתנאי כתובה ,מזונייכי וכסותייכי ,ופירות שאכל נמי לא

!'ו
ון

"

1:1

משלם  ". ...משמע ,שרק מזונות ובלאות נקראו תנאי כתובה ,שהם

'Ii

חיובים הכתובים בכתובה ,ולכן עיקם רש"י את הסדר וכתב פירות בסוף,

II'il

שאינם תנאי כתובה .והטעם ,לפי רש"י ,יידרבנן קנסוה" .לדבריו הגמרא

11

I1

!li
:ו

i

ון
!IJ

ו II

'!;
\\1

!: i
[; f

1' 1

ון

1

'!

~1I

\i
1

הדבור ייתנאי כתובה ככתובה" הוא לכאורה פשוט ביותר ,ובכל זאת

אינה מפרשת את כל הפיסקא ייאין לה פירות ולא מזונות ולא בלאות"
אלא את סופה ,מזונות ובלאות )ראה להלן(.
אולם בחידושי הריטב"א כתב  :ייולא פירות ,פי' בירוש' שאינה
מוציאה ממנו )כצ"ל( פירות שאכל ,ואף רש"י ז"ל פיי כן בכאן ,אבל בפ'

הזורק )גיטין עט ע"ב( פי' ולא דין פירות שאינו חייב בפרקונה ,וכן היה
נראה יותר ממה שאמרו לקי בגמ' דטעמ' דאין לה פירות ,משום דתנאי
כתובה ככתובה דמיא ופרקונה הוא דהוי תנאי כתובה כדאית'

בכתובו'''2 .

כלומר ,רק אם נפרש פירות על פרקונה נמצא כאן תנאי כתובה ,והוא

1I

;i'II
': 1

! 'I:I
, 111

II1
1
, 111
'1'1:

!''I

'l :וןi

,' 1'1

' IIי

1
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1
"1,

\\ 11

:I:i

!ון!

III1 !!1I

!"!I:i

1

: 11

':' 1

Ilil

' !il

ו!!:

 . 1כיון וכו :כ"ה בכי"ל כי"א ,כי"ו וכימ"ב .בכי"מ :כיון רתפשה תפשה .על ייקטל"
לנקבה ,עי' י' קוטשר ,לשוננו כו )תשכ"ב( ,עמ' ) 169-168ואף שם :תפס!( .בר"פ :כיון
רתפשה לא מפקי' מינה.
 .2ריש פירקין ,והשוה רש"י לעיל פר ע"א ר"ה ולא וכתובות ק ע"ב ר"ה ולא ומ"ש
בגליון .גם בים של שלמה כתב ייכל אלו תנאי כתובה הן" )סי' (.ז וראה גולאק ,ייכתובה
פירות מזונות ובלאות" ,תרביץ ג )תרצ"ב( ,עמ'  ; 257 -249תוספתא כפשוטה ,חלק ו ,עמ'
I
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תנאי בית דין שמתחייב בו בזמן שמתחייב בכתובתה .אבל לפירש"י אין
תנאי כתובה אלא שניימ.
ובפירוש רבינו אברהמ מן ההר :ייתנאי כתובה אמזונות דוקא קאי,

שהמ תנאי כתובה ,ודבינו שלמה פירש דאמזונות ובלאות קאי  "...כעמ' ,
ריד ,עיי"ש(3 .

אולמ הלשון ייתנאי כתובה ככתובה" לא הוטבע כאן ,אלא נאמר
בהקשר אחר ,ע"י ר' ינאי )וכן הובא בכתובות נד

בעל הגמרא שיעבדו לצורכו כאן

ע"ב ;

קד ע"ב עיי"ש(.

 -ללמד שדין כל הזכויות המלוות את

הכתובה כדין הכתובה לעניננו .אלא בגלל ששימוש משני הוא אין הניסוח
מתאימ לגמרי לכאן ,ואינו מבורר כל

וראה מאירי ,עמ'  ,326והע' •140

צורכו • 4

.3
 .4ובן ,לענין טעם ייאין לה בתובה ",השוה לעיל פה ע"א וע"ב.
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החמלשלת :

בלת דלן מתבלן לעקרר דבר מן התררה
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)פט ע  IIא
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צ ע  IIב(

il

!!i
ין,

:ו I

תנן

!ri1

התם )תרומות ב ,ב( :

';r

II

אין תורמין מן הטמא על הטהור ,ואם תרם,

:i

בשוגג תרומתו תרומה ,במזיד לא עשה ולא כלום

!' i

1I

1

!i

'ו[i
!li

'1

!ון

I 11

; il

1

א.

"

ררב! נתן בר' ארשעיא אמר

א' רב חסוא

לא עשה רלא כלרם כל עיקר

!i

],,::1

לא עשה רלא כלרם,

לתקן את השירים

il

1:1

רב חסדא לא אמר כרב נתן ב"ר אושעיא ,דאי אמרת הוי תרומה

', 11

פשע 2

il

י "' i

; il
וr

ולא מפריש

) (1

!i!i

,I

מאי שנא מהא דתנן קישות ונמצאת מרה

...

תרומה ויחזור

ויתרום

;~/

I11

-

!I

!~

i:j

) (2

11

שוגג  3אמזיד קרמית

ורמי שוגג אשוגג

; 11

 -התם שוגג קרוב למזיד ,דאיבעי ליה למיטעמיה,

ili

: 11

!:

ולא

, 1

11

ון

) (3

!1

ון

טעמיה 4

ורמי מזיד אמזיד ,תנן התורם משאינו  sנקוב על הנקוב תרומה

ויחזור ויתרום

, 11

: 1,

 -בתרי מאני ציית ,בחד מנא לא ציית

11

1:

il

ולרב נתן ב"ר אושיעיא דאמר  ...תרומה הוי

~ !I
!ו

J:

י.

כ"ה בכי"ו ,כי"מ כימ"ב וכי"ל )ושם הקטע חסר בפנים והושלם בגליון ביד אחרת ,ואין

האות ו' ברורה( .בדפוסים

וכי"א :

רב.

 .2כ"ה בכי"ו ,כי"מ ,כימ"ב כי"א וכי"ל .בדפוסים  :זימנין דפשע.
 .3בכי"מ ,כימ"ב כי"ו ובכי"ל  :א"ל שוגג .רגיל מאד שניסוחים של דיבור ישיר באים בל,
ייאמר ל,ה" )כגוו ב"ב קנד ע"ב ,בכי"ה :ייוהלוא משמך אמרו יפה ערערו בני משפחה ,זו
אלעזר אמרה אני לא אמרתי דבר זה מעולם" ,והשוה דק"ס לשם עמי  420אות (.ח עי' ר"ל
גינצבורג ,פירושים וחדושים בירושלמי ,ח"א ,עמי ) 244אלא שלדעתו ייקצרו הסופרים
והשמיטו ",ל"א עמי  (; 355גורדיס .HUCA XXII (1949) pp. 157 fT ,הרא"ש רוזנטל הוכיח
דבר זה על פי דוגמאות רבות ,וכן הראה שהיתה דרכם של סופרים מסויימים ל ה ו ס יף
ייא"ל" במקומות הנראים להם )ספר חנוך ,לון ,עמ'  , 285 - 284הע' (.י ויש שרש''' משל,ם

ייא"ל" ,כבב"ק לג ע"ב ד"ה והתניא 'ר) " פרנקל ,דרכו של '''שר בפירושו לתלמוד הבבל"
עמ'  (. 266במקרה הנידון ,אינו נראה כדיון ישיר מקורי ,והוסיפו ייא"ל" כדי לפסק דברי
הסתמא ,בדומה לתוספת ייאמרי" ,עיי להלן סוגיא יד והע' . 27
 .4ולא וכו :כ"ה כי"ו ,כי"מ כי"א כימ"ב וכי"ל .ונר' שהושמט מן הדפוס בגלל הדומות.

.5

כ"ה ;'''יכב בד"פ בטעות :ושאין; בד"ח :משאין.
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רבה

מאי שנא מיה' דתנן מן הנקוב על שאינו

6

נקוב ,תרומתו

תרומה ולא תאבל עד שיוציא עליה תרומה ומעשר ממקום אחר

~ שאני הבא דמדאורייתא תרומה מעלייתא היא
ב.

א"ל רבה לרב חסוא יכי ב"ו מתבין לעקיר ובר מן התירהד
א"ל יאת לא תסברא )  (1יהתבן הילו ממזר מזה

ימזה 8

אייל הכי  9אמר שמיאל אסיר בממזרת
יכן כי אתא רבין א"ר ייחבן אסיר

ג.

בממזרת 10

שלח ליה רב חסוא לרבה ביו רב אחא בר רב

) (2

היבא 11

יהתביא מאימתי אום יירש את אשתי קטבה  ...ימיטמא לה

יאיכלת בגיבי

תרימה 12

 .6כ"ה בכי"י ; בד"פ  :שא י' ; בד"ח  :שא ין.
.ד מכל הדיבור הארוך שבגמרא ,נראה לי ליחט לרבה עצמו קטע זה בלבד .בגמרא
הקושיא כפולה (1 ) :יימי איכא מידי ••• ;" )  (2ייוכי ב"ד  ". ...הראשונה קושיא מיוחדת,
והשניה כללית ,וזו האחרונה מתאימה כאן מבחינת התוכן ,שהוא דיון כללי על כוחם של
חכמים בכל מקום ,ואין המשך לדיון על תרומה .וכן ,הריבור יימי איכא מידי  "...בא'
בשאר מקומות בש"ט בתוך טתמא דגמרא )כתובות ג ע"א ; גיטין לג ע"א ,לו ע"א וע"ב ,עג
(.א"ע הדיבור ייוכי ב"ד מתנין לעקור רבר מן התורה" שוה לדיבור ייודבריהן עוקרין דברי

תורה?" שבלשון הירושלמי )גטין פ"ר ה"ב ,מה ע"ג ועוד( .המינוח דומה לענין תנאים של
ייהמתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל" )השוה גיטין פג ע"א :יינמצא זה עוקר דבר מן

התורה" ,המקביל לתוטפתא גיטין פ" Tה"א ,עמ' : 272יינמצא מתנה על מה שכת' בתורה
תנאו בטל ",ועי' בשינויי גרטאות במהדורת הגר"ש ליברמן שם ,ומה שכתב שם בפירוש

הקצר ,ובבבלי שם( .ולשון התנאה כאן פירושו תקנה ,והעירני הגר"ש ליברמן שתקנות
בית דין כתנאים הן שמתנה בית הדין עבור היחידים ,ומכאן שנקראו התקנות ייתנאי בית

דין ",ועי' תוטפ' דמאי ח ,ו ,וטוף משנת טבול יום.
 .8אף כאן בגמרא כאילו דיבור ארוך בפי רב חטרא .האם הפתיחה ייואת לא תטברא"
שייכת לדברי רב חטדא עצמו? דבור זה בא בבבלי  15פעמים )אוצר לשון התלמוד ,כרך
כ , Tעמ'  (. 67-66כל האיזכורים הינם אצל אמוראי בבבל מדורות  ,5-3חוץ מאחד אצל
אמורא א"י בדור  .5מכאן שאין הדבור תוטפת של הטתמא ,שאילו כך לא היתה תדירותו
כה מצומצמת .במקצת המקומות באה הגדרת הטברא אחרי ייואת לא תטברא" )ד (. ...
ורגיל שתובא הבאה בה טמונה הקושיא )והתנן ,והתניא ,וכו'( .אח"כ רגיל לבוא הטבר,
בטגנונות המשמשים בטתמא )אי אמרת בשלמא ,אפילו תימא ,ואי ט"ד ,וכו'( ,וקרוב
שהנוטח המקורי בדברי האמורא הוא

רק הפתיחה וההבאה .כמובן צריכים המונחים

ייוהתנן ",ו"התניא" וכו' בירור בפני עצמן.

.9

בכי"ו

נוטף :

אמ' רב נחמן.

 . 10רגיל בהרבה טוגיות שצירפו לדברי אמורא מימרה דומה מפי אמורא אחר ,ע"י
החיבור ייוכן ",ראה ווייט ,התלמוד הבבלי בהתהוותו הטפרותית ,ח"א ורשה  , 1937עמ'
; 53הנ"ל ,לחקר התלמוד ,עמ'  74ואילך .ועי' אלבק ,מבוא לתלמודים ,עמ'  ; 574 - 573ע"צ
מלמד ,תרביץ לא )תשכ"ב( ,עמ'  .334בכי"ל לי' ייוכן  ", ...ואולי נשמט ע"י הרומות.
בכי"א :ממזר אטור בממזרת ,וכ"ה שם לעיל.

.1 1

בכי"ו :ביד אחא בר הונא.

 . 12כאן בהמשך באים בגמרא הטברים הצמורים לשאר עניני הברייתא ,לפני שהקשו
לעניננו  :קתני מיהת ,ועי' להלן הע' •35 , 34
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יורשה

הפקר ב"ד הפקר

 -דהויא לה כמת מצוה

ומיטמא לה

ואוכלת בגינו תרומה

) (.3

-

בתרומה

דרבנן 13

ת"ש אכל תוימה טמאה , , ,שילם חיליז טמאים '" במזיי איז

תשלימיי תשלימיז, , ,
 דבעי למיהדר שלומי חולין טהורין)  (4ת"ש ים שבטמא יזוקי בשיגג היוצה במזיי לא היוצה
קמיתעקרא אכילת

בשר 14

א"ל שב יאל תעשה

lS

הזאה 18

אייל  16בעאי יאיתבךך ( lר) עול ) (2
בציצית )  (5יכבשי עצות )  (6ישיפו ( 20ד) ילילב 21 ,השתא  22ישבית 23
לי 24

. 13

שב יאל

תעשה 2S

כילהי במי שב יאל

)  (3יאזמל ) (4

יסייז 19

תעשה 26

דרבנן .בבי"ו :בזמן הזה,

 . 14בבי"ל :סוף סוף קאמפקעי )האות פ היא תיקון הסופר ,וקשה לקרוא מה היה קודם
בכ"י( מאבילה וביון דבשר לא מתאבל בפרה היבי הויא לבעלים ,והבתי'  ,...ובן בבימ"ב :
ייסוף סוף קא מיתעקר  ", ...כנ"ל) ,ומן ייוכיון" ואילן ,כ"ה בכי"א( .בחידושי הרמב"ן :
ייוכיון דבשר לא מתאכיל בעלים היכי מתכפרי  ...ונראה מדברי רש"י ז"ל שאינו גורס
וכיון דבשר וכו'אלא הכי גריס והא כתיב  ...ייכלפנינו ,עיי"ש .בחידושי הרשב"א כתב :
ייהגר"ח ז"ל וכן היא בספרים וכיון דבשר לא מאתכיל כפרה היכי הויא להו לבעלים והא
כתיב  ", ...וכן בריטב"א בשם  :ייגר"ח ומקצת ספרים" ,ו"יש גורסין" של המאירי ;עמ' , 328

וראה להלן.
 . 15בגמ' ממשין :שאני ,ונראה לי שאילו היתה תיבת יישאני" ראשונית כאן ,היתה באה
בחזרת הדברים להלן ,אבל שם ברוב הנוסחים כתוב מעין "לא מעיקר" ,ובכי"מ חסר 'ע)
הע'  (. 25ובאמת כאן במקום יישאני" בכימ"ב :הוא ,ובכי"ל שני הפירושים :יישאני ולא
מעקר הוא ".וראה רש"י ד"ה שב ואל תעשה ,והפיסוק שם בד"פ ובד"ו .וראה ריטב"א ד"ה
סוף )והוא דבור אחד עם ד"ה (.ש"ת

רב חסדא לרבה ,ראה להלן הע' ד 1והע' •38

 . 16בכי"מ נוסף :
ד  . 1כ"ה בכי"ו וכי"א ,וכזה בד"פ ובד"ו  :דאותובן )בד"ח  :לאותובן( .בכי"ל  :לאותבינן,
ובכי"מ  :לאותוביה !והנה כגירסת כי"מ )גם לגבי הע'  (, 16איתא ברש"י עדיין בד"ו :ייאמר
ליה רב חסדא לרבא בעאי לאותובי'  ", ...אלא שניתן לפתור הקיצור ע"פ כי"ל :
לאותובינן )ואולי נתקצרה התיבה בפירוש רש"י בגלל שבד"פ הודפסה "לאותובי''' בסוף
שורה צפופה( .אפשר שרצרה שכזאת היתה ביסוד גירסת כי"מ ,או ששם היא גירסת

שעטנז :בטרם הוסיפו יירב חסדא לרבה" )הע'  (, 16תפס הנסח שמשיב רב חסדא לר' יוסי
בר חנינא על מה שהיה לו להוסיף ולהקשות על רבה ! ועי! הע' •38
 . 18כ"ה בלי ו' החיבור בכי"מ ובד"פ .וראה רי"ן אפשטיין ,מבוא לנוסח המשנה ,עמ'
 . 1051בכי"ו ,כי"א ,כי"ל וכימ"ב  :והזאה.
 . 19כ"ה בכי"י ,אל  Kשבכי"א ובד"פ :סדין.
 .20בכי"ו :שופר ,וראה מ"ש בלשוננו לה )תשל"א( ,עמ'  128והע'  ,50וראה להלן הע' •21
 .21ושופר וכו '.בכי"מ וכימ"ב ליתא ,ובכי"ל הסדר :ולולב ושופר.

.22
.23
.24
.25

בכי"מ נוסף :כיון ,ובכימ"ב במקום

ייהשתא" :

וכיון.

בכי"ל  :דאמרת.
כ"ה בכי"א ,כי"מ ,כי"ו ,וכי"ל ; בכימ"ב ליתא ; בדפוסים  :לן !
כ"ה בכי"מ .ונוסף בד"פ  :לא מעיק' הוא ,וכן בכי"ל :לאו מעקר הוא ,וכן בכי"ו  :לא

פרק

]  3ך[

) (5

האשה

רבה

349

ת"ש אויי תשמעין אפי' אימר עביר עו אחת מבו מצית

שבתירה ...
 -מיגדר מלתא שאני

)  (6ת"ש  ...אינר יכרי יבטיר ...
 -אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה

••• 27

(ד) ת"ש  ...מבין יעינשין שוא מן התירה ...
 מיגדר מילתא שאני.בסוגיא שלפנינו ישנן שלש יחידות של דברי האמוראימ ומעשיהמ  :א
 מחלוקת רב חסדא ורי נתן ברי אושעיא על משנתאינה שייכת במישרין לעניני מטי יבמות .ב

תרומות28 ,

פיסקה זו

 -משא ומתן ישיר בין רבה

ורב חסדא ,בו מתקיף רבה את רב חסדא על עמדתו שבפיסקה א ,רב

חסדא מתרץ ע"פ משנת יבמות כאן ,ולכן סודרה כאן הסוגיא

כולה29 .

ג

 מעשה ששלח רב חסדא לרבה ראיות נוספות על זו שאמר בפיסקה ב.פיסקה

א

היא

בעיקרה

פירושי

רב

חסדא

ורב

נתן

ברי אושעיא,

 -דברי

למשנה ,שהוצעו ב"צורת מחלוקת" ,ע"פ טגנון ההצעה הרגיל

האמ'ורא הראשון מוצעימ בלשון ייאמר רב פלוני" ,ודברי החולק בלשון
יירב אלמוני אמר" ,או בטימן המובהק :ירב אלמוני אמר .הוה אומר ,אף
שהמ דברי שני אמוראימ ,אינמ מנוסחימ כאן כשתי מימרות עצמאיות,

אלא שהמחלוקת כולה ניסוח אחד

היא30 .

לכן סידרתי את שתי הדעות

בתרשימ כיחידה אחת.

במשא ומתן ארוך בין רבה ורב חסדא שבפיסקות ב-ג ,מביא רב חסדא

שבע ראיות לשיטתו שיש כח ביד חכמימ לעקור דבר מן

התורה31 .

מעקר מילתא הוא ,ובכימ"ב :הוא ולא מיעקר הוא ,וראה הע'  . 15בכי"א  :שב ואל תעשה
שא' לא עקרא הוא.

כ"ה בכי"מ .בכי"וכימ"ב ובד"פ נוסף  :נינהו ,ובכי"ל :

נינהי .בכי"א :הוא.

.26
.27
 .28עי' י' זוסמן ,סוגיות בבליות לסדרים זרעים וטהרות ,עמ'
כ"ה בכתבי-היד ;בדפו' לי' התיבה.

ועי' עמ'

268

הע'

 258הע'  ,57עמ'  264הע' 91

. 96

 .29על טיבן של סוגיות ייתנן התם" בדיני זרעים בדרך כלל ,ראה זוסמן שם ,עמ'  84ואילך.
 .30וכזה אמרו הגאונים לב"מ יא ע"א :יימר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי" ,אמר
גאון ,ייהכין פירושיה ,מי סברת חדא מילתא היא ופליגין אמורי על הדאדי ,מר אסיר
ומר שארי ,מר וכטמא ומר מטהר ,ופליגין על הדאדי ,הלין ב' נינהו ,מר אמ' חדא ומר
אמ' חדא ולא פליגי על הדאדי ) "...תשובות הגאונים ,מהדורת אסף ,ירושלים תרפ"ט ;
עמ'  ; 8גאוניקה לר"ל גינצבורג ,ח"ב ,עמ' ; 104ראה אוה"ג לב"מ ,התשובות ,סי' נה והע'
ייתמיד" לאו

(.ח וראה רז"ף ,מבוא הירושלמי ,יג ע"ב )ומ"ש שם ייובבבלי נאמר תמיד ", ...
דוקא( .והשוה ברי"ף ריש מכות ,סי' אלף נה  :יימדאמרינן אמ' רב פפא ,ולא אמרינן רב
פפא אמ'  ." ...וראה להלן הסוגיא החמש עשרה.
 .31ניסוח כזה נמצא בתוספות בגטין נד ע"א ד"ה הכא ,ועוד .על הענין בדרך כלל ראה
רי"ד גילת ,בר-אילן ,ספר ז-ח (,ל"שת) עמ' •132-117

,.\.-

פרידמן

~ SO
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בשלשה מקומות נזכר מגע 'ישיר בין בעלי המחלוקת  :בפתיחה ישנה
שיחה ישירה (,ב) אחר-כך יישלח
ישירה33 .

ליה"32 ,

ובראייה הרביעית שוב שיחה

בדיון שעל יד מקצת הראיות באים דברי אמוראים המוסבים

ישירות על המקור המובא בראייה,

34

ושנאמרו מתחלה בלי זיקה

למחלוקת רבה ורב חסדא ,אלא שבעל הגמרא שילב את הדברים לתוך
המשא ומתן שבין רבה לרב

חסדא 3S

)בראיה ~ לתוך הקושיא  :והוינן

בה  ...ואמר רבא ואמרי לה כדי ;ושם לתוך התירוץ  :רב אחא בריה דרב
איקא

;36

ובראייה  4לתוך התירוץ  :אמר ר' יוסי בר' חנינא )ובאמת,

בכי"א :הא איתמר עלה א"ר יוסי בר חנינא(; ובראיה  6לתוך הקושיא:
א"ל רבינא לרב אשי ;וכן בראיה השניה ,הובאו על תירוץ הסתמא  :ר'

יצחק ור' אלעזר( ,ראה להלן בפרוטרוט .אולם ,אף שהרחבה זו היא

מאוחרת לרבה ורב חסדא ,אין הכרח לפקפק בראיות עצמן אם נאמרו על
ידי

רב

חסדא

עצמו.

אדרבה,

מן העובדה

שישנן שבע

ראי'ות ,והוא

ממספרי השלמות המשמשים בסידור דברי האמוראים ,מתחזק הרושם

שלפניך קובץ מוגדר ושלם ,ולא הצטברות ממושכת של ראיות ,שנוספך·'
מקצתן אחרי זמנו .של רב

חסדא.ך 3

 .32השוה פסחים מז ע"א :יישלח ליה רב חסדא לרבה ביד רב אחא בר רב הונא" ,ואף
הוא לאחר דיון ישיר בין רבה ורב חסדא.
 .33השוה ווייס ,לחקר התלמוד ,ניו יורק ,תשט"ו ,עמ'  22והע'  32שם.

.34

ראה מה שציינתי בסיני

עו )תשלייה( עמ' עה הע' .187

והוסף מ"ש מו"ר רח"ז

דימיטרובסקי ייעל דרך הפלפול" ,ספר היובל לכבוד שלום בארון ,ירושלים  , 1975עמ'
קמו; ווייס ,מחקרים בתלמוד ,ירושלים תשלייה ,עמ'  ; 196 , 166 , 32-31ו.עי' כללי ר"ב
אשכנזי; סי'  . 187והשוה המקומות שהציטוט מפורש :ואמר )רז"ף MGWJX p . 191 ,לוי,
מבוא ופירוש לתלמוד ירושלמי ,עמ'  (. 13וראה זוסמן ,סוגיות בבליות וכו' ,עמ' . 282
 .35אי"ה ארחיב את הדבור במקום אחר על דרך הש;לוב ,אם לפני הדיון המקומי או
אחריו ,בקשר לסוגיית יירוב גויים" ,ב"מ כד ע"א וע"ב.
 .36רחוק לומר שדברי רב אחא בריה דרב איקא מוסבים על הדיחוי ,בו נאמר ש"אין

תשלומיו תשלומין" שאמר ר' מאיר שוה בדיוק לייתשלומיו תשלומין וחוזר" וכו' שאמרו
חכמים .וכן ייסומכוס היינו רבבן" איננה קושיא של ממש ,כי ההפרש בין שיטותיהם גלוי,
שעוד הם חולקים לגבי שוגג ,ולא היה רב אחא בריה דרב איקא צריך לתרץ על כך .ונראה
שמעיקרם אין דבריו אלא פירוש לחכמים בברייתא שאמרו גם על שוגג ייחוזר ומשלם"
)ובאמת כך מוכרח לומר ע"פ גיטין נד ע"א ששם א ין קושית ייסומכוס היינו רבבן" עיי"ש,
ושם ברוב הנוסחיו;נ :ייואמר רב אחא" וכו' ,.כלומר ,עם הברייתא הובאו דבריו המפרשים
אותה (, 1ופירש ייקנסו שוגג אטו מזיד" .ואח"כ הוסיפו ייאיכא בינייהו" ,כדי לשלב דבריו
לדיון של הסתמא .ובאמת בכי"ל ליתא ייאיכא בנייהו" ) Iובכי"מ ההוספה יותר מפורטת :
"  ...איכא בינייהו ,תנא קמא סבר לא קנסינן שוגג אטו מזיד ,ואידך סבר קנסינן" ,השוה

גטין ודק"ס שם( .ואפשר אף לגרוס ייאיכא ביביהו" ,כבגיטין ובמובן השכיח ייקמיפלגי"
)כללי התלמוד לר"ב אשכנזי ,כלל ' 4א; מרמרשטיין ,סה"י לצ' העוועשי ,עמ'  ,58ועוד(.

.37

עי' הע'  .38לכאורה ישנן כמה וכמה ראיות נוספות שהיה רב חסדא יכול להביא

)ראה ר"י ענגיל בגליוני הש"ס לדף צ ע"ב ;וראה מאירי בבית הבחירה לגיטין ,מהדורה ג,
עמ'  , 156על פרוזבול ;וראה חידושי הריטב"א החדשים לב"מ ,עמ' קי ד"ה ומה טעם ,ועמ'
קיא ד"ה תנן( ,וכמו שמקשים הראשונים בכמה מקומות )הרשב"א כתב בסוף נדרים ,ד"ה
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בשם שעל יד הראייה הרביעית באה שורה של ראיות אחרות ,והן
נזכרו בקיצור ,במילה אחת או שתים ,מסתבר שגם שבע הראיות האחרות
נשנו

מעיקרן

בקיצור,

מפי

רב

והורחבו אחר

חסדא,

כך.

הוה

אומר,

בסוגיא זו נשמרה לנו המסורת שהיה דיון ישיר בין שני האמוראים ,הן

פנים אל פנים והן עי'י שליחות ,והדיון הזה כלל שבע ראיות ,רק שלא
נשתמר בבירור אלו הן הראיות שנאמרו במו"מ שבע"פ ואלו הן הראיות
שנאמרו ע"י

שליח38 .

מאיד,ן רוב ה דח יות באות בסתם ,ואין סיבה ליחסן

לרבה גופו .שיחזורה של הסוגיא שלפנינו למבנה המקורי שופך אור על
'ספור שהובא בערובין מג ע"א כדי לפשוט את הבעיא שם אם יש תחומין
למעלה מעשרה  :ייהני שב שמעתא דאיתאמרן בצפרי בשבתא קמיה דרב
חסדא בסורא ,בהדי פניא בשבתא קמיה

דרבה 39

בפומבדיתא

", ...

הרי

שגם בפעם אחרת הועברו שבע שמועות מרב חסדא לרבה ,ומכאן נראה
לפרש יישב שמעתא" כמבנה ידוע ומקובל של קובץ שמועות ,ולא כמספר
מקרי )וראה במבוא על רגילות קובצי שבע

בש"ס(40 .

-~''':

"

.:.,....-

"

"

במה שטוען רב חסדא ,ייואת לא תסברא ,והתנן הולד ממזר מזה

ומזה" ,מקובל לפרש שדעתו על ענין ממזרות בלבד ,ושקנס זה ,שהוא
אחד

מי"ג

דבר

שבמשנה

עוקר

דבר

מן

התורה

במה

שקנסו

חכמים

שהוולד ממזר ומותר בממזרת .אולם ,קיימת אפשרות אחרת בפירוש
חזרו  :ייוא"ת אי מתני' דהכא תליא בההיא פלוגתא דהתם ,אמאי לא אתיוה התם בהדי כל
הנך דקא מותיב מינייהו למ"ד אין ב"ד מתנין" וכו'( .ונראה שגם בזה גרמה קביעות
המטפר שבע שלא להביא ראיות נוטפות.
 .38רי"ד גילת )כנ"ל בהע'  (, 31עמ'  129הע'  59כותב ש"אף על פי שהטוגיא  ...נראית
כיחידה שלמה  ...ודאי ששלשת התא-שמע ]לפנינו  - 7,6,5שי"פ[  ...הם הוטפות ...
גם התא שמע אכל תרומה ] 3

 -שי"פ[  ...מאוחר" ,ע"ש בדבריו .הוא מטתמך בעיקר על

כך שבתוך הדיון בראיות האלה מובאים דברי אמוראים מאוחרים לרבה ורב חטדא ,וכן
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הזכיר ששלש הראיות האחרונות באות ייאחרי דברי רב חטדא לרבה" .והנה ,בנוגע לדברי
האמוראים המאוחרים מטתבר שאין בהם כדי ללמד על הראיות עצמן ,שהרי רגיל
שישולבו מימרות מאוחרות על יד הראיות הקדומות ,כשם ששולבו שאר הרחבות
ופירושים ע"י בעל הטתמא ,כפי שהראינו לעיל .ואף לגבי ראיה  ,4שגם לדעת פרופ' גילת
הובאה על ידי רב חטדא גופו ,הרי כנראה שולבו בה אח"כ דברי אמורא ,ראה להלן .אמנם
מן השיחה של רבה ורב ,חטדא ,נר' לכאורה לומר שהיא מטיימת את המו"מ בין השנים
ושאר הראיות הן מאוחרות .אבל אין עובדא זו מכרעת ,ואפשר שבעל הגמרא טדר את כל
הראיות המקוריות של ייקום עשה" אחרי התירוץ של יישב ואל תעשה".
 .39כ"ה בכי"מ ועוד )וראה דק"ט לערובין ,עמ'  163הע' (,מ וכן תוקן בגליון הגמרא.
 .40בתשובת רב חטדא אחר הראיה הרביעית ,באות שוב שורה של ש ב ע ראיות )שהיה
בדעתו להביא אותן לולא התירוץ יישב ואל תעשה"( .כלומר ,שבע ראיות שהגיש ,רעוד
שבע שלא הגיש !אלא שבכי"מ ליתא שתי הראיות האחרונות :שופר ולולב ,ולכן ה ' Iבר

~
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הדברים ,והיא שדעתו של רב חסדא על עיקר תקנת חכמים ,שתקנו

נישואין לאשה הנישאת בעד אחד וברשות בית דין ,ונתנו לנישואין אלה
תוקף כנישואי

תורה41 ,

וממילא יוצא שעקרו דבר מן התורה ,שלפי

תקנתמ שתופסים נישואי שני ,יהיה הוולד ממזר מראשון אם

החזירה42 .

והביא דוקא ענין ממזרות ,כי הוא הראשון מי"ג דבר שעוקר דבר איסורא

מן המורה בקום עשה .ולפי תפיסה זו תקנה אחת היא משנתנו )ולא שורה

של קנסות שכל אחד הותקן בפני עצמו( ,ותקנה זו גוררת אחריה כל י"ג
הדבר43 .

וכן בירושלמי לפי שיטה אחת משמע ש"הודלד ממזר" מראשון אינד
קנס ותקנה בפני עצמו ,אלא מעיקר הדין הוא ,או אפילו דין תורה הוא,

בהקבלה למחלוקת רב חסדא ורבה בבבלי ,נאמר בירושלמי :
והוולד ממזר מזה ומזה ,ניחא דוולד ממזר מן השיני ,הוולד ממזר מן
הראשון ?רבי נ.א בשמ ר' )עקיב'( ]זעירא[ אמ' דר' עקיב' היא ,דר'

עקיבה אמר הבא על סוטתו הוולד ממזר ,המחזיר גרושתו משנישאת
הוולד ממזר ,ר' יוסי בשמ ר' הילא דברי הכל הוולד כשר ,כגיטה כן
ממזירה

...

)פ"י ה"א ,י (.ג"ע

ובהכרח ר' בא ,שמעמיד משנתנו כר' עקיבא ,מתכווין לומר שהדולד
ממזר מדאורייתא ,שאילו תקנת חכמימ הדבר ,למה לו לייחס את הדבר

לשיטת ר' עקיבא דוקא ?ומעניין לברר ,לאיזה משני הלאוין מכוון כאן ,
הבא על סוטתו  ,או המחזיר גרושתו משנישאת ?בפני משה פירש  :ייוה"נ
המחזיר גרושתו משנישאת היא" ,כלומר דוקא בגלל שתפסו הנישואין עמ
השני מעיקר הדין ,יהיה הולד מן הראשון ממזר

! 44

וכן כזה בקרבן העדה,

עיי"ש ,אלא שהוא פירש ייאד ,או" ,ואף מדין הבא על סוטתו יהיה הוולד
ממזר .וכן נחשבת אשה זו ייסוטה" בבבלי יא ע"א )ועי' הע'  (, 43ובירושלמי
,א"ה) י (.ד"ע ולפי ירושלמי .זה ,אף שהיא נחשבת סוטה ,לדעה אחת סברו

.41
.42

עי' שנתון המשפט העברי ,ב ,עמ'

. 375-370

ועי' היטב נמקי יוסף )כח ע"א בדפוס ראם( :ייויש לתמוה היאך סמכו חכמים להתיר

מפני זה איסור אשת איש החמור ,דבעינן שני עדים מדאורייתא ,ומטעם ב"ד מתנין

לעקור דבר מה"ת א"א לומר ,מדלא פשטוה מהא דלקמן ,דלא ה"ל
דחייה  ". ...ולפי דברינו פשטוה ופשטוה מהא ,והשוה תוס' פח ע"א ד"ה מתו,ן ופתח
דבר והע'

.8

 .43ויש קצת ראייה מדברי רב חסדא לעיל יא ע"א ,לפחות לפי הסברא שבקושית
הגמרא ,ששם מביא רב חסדא מענייני משנתנו כדי ללמד על דין תורה ,עיין שם.

.44

ככתוב בשנתון הנ"ל בהע'  .41ועי' בפירוש הקצר בירו' ד' קרוטושין ,י ע"ג ד"ה הולד

ממזר :ייפירש בתמי' לא יהא הולד ממזר מן הראשון והלא הקידושין לא היו תופסי'
בש ני וא"כ איך שייך ממזרות גבי

ראשון" !

פ רקה א ש ה

]דד[

רב ה

.35.3

שתפסו קידושיה עם בועלה ,ושאר נשיו נחשבות צרותיה ,וככל הנראה
מדין

תורה4S .

בראיה השלישית ,הבאה באריכות גדולה ,ישנם קשיים

חמורים46 .

בברייתא )=תוספתא תרומות ז ,ז ,עמ'  (143נאמר שאם אכל תרומה
טמאה )רש"י :בשוגג( ,ושילם חולין טמאים ,לדעת סומכוס משום ר' מאיר

ייבמזיד איי תשלומיו תשלומין" .על זה מקשים בגמרא :ייתבא עליו ברכה,

דאבל מיניה מידי דלא קחזי ליה בימי טומאתו ,וקא משלם מידי דקחזי ליה
בימי טומאתו" .וטרחו הראשונים לפרש קושיא זו של הגמרא ,שהרי
תשלומיו של האוכל בשוגג הם עצמם נעשים תרומה )תרומות פ"ו (,א"מ

וא ייכ הם נעשים תרו מ ה טמאה ,ואינם ראויים לכהן אף בימי טומאתו !

ודחק רש"י :יידאבל מיניה וכו' ,ואע"ג דתשלומיי נעשים תרומה ולא חזו
ליה בימי טומאה ,הא מיהא לתשלומין מעליא איכוון" .וכן בגיטין נד ע"א

פירש רש"י  :יימיהו חולין טמאין מיכוין לשלומי ולא ידע דהם נעשין
תרומה ".יתר על כן קשה לפרש שמדובר דוקא בעם הארץ שמתכוין
לתשלומים

מעולים.ך 4

להלי ,לאחר שהגיהו את הברייתא )בשם ייאמר רבא ואמרי לה כדי"(,
מסיימת הגמרא את הראייה מן ייאין תשלומיו תשלומין"  :ייוהא הבא
דמדאורייתא תשלומי מעליא הוי ,דאי מקדש בהו כהן אשה תפסו לה
קידושי ן 48

ואמור רבנן אין תשלומיו תשלומיי יקשרינן אשת איש לעלמא".

ויש לתמוהן אם כל הראיה הזאת לא באה אלא להוכיח שבית דין
מפקיעים ממונו של כהן ,הרי כבר תירצנו לעיל ייהפקר ב"ד היה הפקר".
ותמוה יותר ,שהרי ראייה יותר חזקה יש כאן ,מיניה וביה ,שמדאורייתא

.45

סוטה כשם שהיא אסורה וכו' ,נישמעינה מן הדא ,וכו' ,תוספ' יבמות פי"ד ה"ג ,עמ'

 .51רצו לברר אם צרת סוטה מותרת לאחיו של בועל ,ופשטו מאשה שהלך בעלה ובו',
ונתייבמה ומת היבם ,ובא בעלה .וכדי שאשתו של יבם זה תיחשב צרת סוטה מוכרח לומר
שתפס ייבומה =) נישואיה( של אשה זו מעיקר הדין ,במיוחד באן שאנו באים לפשוט
שצרת סוטה מ ו תרת בדין תורה .ובאמת פירש בפ"מ שם ייואשת אחיו זו לאו כצרת סוטה
היא ,בתמיה ,דודאי צרת סוטה היא  ". ...ובק"ע ,בגלל שלארצה לומר שתפסו נישואין
אלה ,הוציא את הדברים מפשוטם ייואשת אחיו לאו כצרת סוטה הי' ,בניחותא ,ולא
אמרינן דצרת סוטה היא ,דהא לא תפסי בה קידושין ,דאשת איש היתה" !עיי"ש
שנדחק לפרש באריבות ,וכן בפירושו למקבילה בסוטה )פ"א ה"ב ,טז רע"ד( .ומסיים
הירושלמי שאין להסיק שצרת סוטה מותרת לאחיו של בועל אלא למי שפוטר מגט באשת
אחיו )עיי"ש( ,ייברם כרבנן דהכא ,רבי חייה בשם רבי יוחנן הבל מודין באשת אחיו שהיא
צריכה הימינו גט משו' הילכות אשת איש קנה בה ערוה היא ,וערוה פוטרת צרתה".
הרי שיש תפיסת נישואין .ושלא כשיטת רב בבבלי הנ"ל ,אלא כשיטה שאנו רוצים ליחס
לרב חסדא שמעיקר הדין הוא.
 .46השוה מקורות ומסורות ,עמ' קא .ועי' להלן הע' •45
ד  .4השוה ריטב"א ד"ה תבא ;ובן ייקשה ,דמה לנו בכוונתו ,מ"מ לא חזי" )תוספות ישנים(.
 .48בכי"ו :דאי אזיל כהן ומקדש בהו תפסי בה קידוש' ,וכזה בכי"מ.
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תשלומיו תרומה המ ,ומדרבנן אפקוה לחולין ,וזר מותר בהמ )כקושיות

התוספות ד"ה אזיל( !
דומני ששיטת ריב"ן היא המפתח לפתרון .בתוספות )ד"ה בשוגג(

כתוב  :ייאין לפרש האי שוגג ומזיד אאכילה קאי כדפירש ריב"ן אבל
התשלומין המ במזיד

••• 49 ".

בעלי התוספות דוחים את שיטת הריב"ן.

ברמ לשיטת רינ"ן זו ,ייתנא עליו נרכה" וכו' מתפרש בפשטות :הרי
האוכל תרומה במזיד תשלומיו ח ו לין )תרומות פ"ז (,א"מ נמצא שראויים

לכהן בימי טומאתו !ושיטת הריב"ן מתאימה יפה כאן .ואפשר אף לפרש
ששוגג ומזיד אתשלומין קאי ,אלא שפיר.שו ברייתא זו כולה באוכל
תרומה במזיד עסיקינן )שלא כרש"י( ,ובענין ייבמזיד אין תשלומיו
תשלומיך" ,מדובר שאכל במזיד ושלם במזיד ,וכמו שי' ריב"ן ,ולכן הקשו
ייתבא עליו ברכה".סs
.49
.50

אבל וכו ',הוא המשך פירוש הריב"ן.
וראה בערוך לנר ,ד"ה ליישב ,וד"ה עוד ,במה שמיישב לדעת הריב"ן ,וראה בתוט'

ישנים ד"ה תבא.

ר"ד הלבני )שם( רוצה לתרץ יישכנראה קיימת מחלוקת תנאים בענין זה" ,שלפי דעה
אחת האוכל תרומה טמאה )הכוונה ,כמובן ,בשוגג (! משלם תשלומי קרן וחומש מחולין
מתוקנים ,והם נעשים תרומה ,ואילו לפי דעה אחרת אינו משלם אלא יידמי עצים" ,כלומ,ד
קרן בלא חומש ,ואינם נעשים תרומה ,ולכן משלם ייכל דהו" ,ואף טמאים .הדעה הראשונה
קיימת בלי טפק )תרומות פ"ו(. ,א"מ אולם ,למרות חוטר הבהירות שבלשון יידמי עצים"
בכמה מן המקורות שפרופ' הלבני מביא ,א ין במקורות האלה ,כפי שהם לפנינו ,בכדי
להוכיח שדעה שנייה זו קיימת ,וכולם מתפרשים לדעה הראשונה ( :ו) ייהאוכל תרומה
טמיאה משלם דמי עצים לכהן" )תוטפ' תרומות ז,ב ,עמ'  42ו( אינו מוכיח שישולם קרן בלי
חומש .יידמי עצים" מלמד איך לשער ערך תרומה טמיאה )האטורה באכילה( ,ואין שום
הכרח שלא להטב את הדבר על משנתנו הנ"ל ,ומשלם קרן וחומש )כפי שפירש בתוטפתא
כפשוטה לשם ,עמ'  (2 ) (. 396ייאמר רבי יודן בר שלום מתניתין אמרה שהקרן קנט דתנינן
אינו משלם תרומה אלא חולין מתוקנין והן נעשין תרומה )תרומות פ"ו (,א"מ אלו ממה
שאכל היה משלם יאות ,ותני כן אכל תרומה טמאה משלם חולין טהורין ואם שילם חולין
טמאין יצא ,ולא דמי עצים הוא חייב לו ,הדא אמרה שהקרן קנט" )ירושלמי ,תרומות
פ"ו ה"א ,מד ע"ג ;כתובות פ"ג ה"א ,כז (.ב"ע פירושו ,היות ומבחינת פיצוי הנזק אינו חייב

לו אלא דמי עצים ,ובכל זאת מחייבות המשנה והברייתא לשלם דוקא חולין טהורים ,הרי
מכאן ראייה שתשלום הקרן באוכל בשוגג נחשב קנט )כבפ"מ בתרו' ד"ה ותני כן ; קה"ע

בכתו' ד"ה ועוד מהדא ,ועיי"ש ד"ה מתני' אמרה( .ואין מקום לפרש איפוא ,שכאן בא
הירושלמי לחלוק על המשנה (3 ) .ייהאוכל תרומת חמץ בפטח ,בשוגג משלם קרן וחומש,
במזיד פטור מתשלומים ומדמי עצים" )פטחים פ"ב (.ד"מ הרי מפורש ש"דמי עצים" כאן
מוטב על מזיד ,ואין מכאן איפוא כל ראיה שיש תנא שאינו מחייב חומש בשוגג )במקורות
ומטורות שם ,עמ' קב ,בא קיצור המשנה( (4 ) .ייאבא שאול אומ' כל דבר שיש בו שוה
פרוטה חייב בתשלומין" )המשך תוטפתא של טי' ו לעיל( .אי אפשר לומר שב"תשלומין"
המכוון קרן וחומש דוקא ,ורוצה לחלוק על יידמי עצים" שאמר ת"ק ,הרי מהמשך

הברייתא ברור שמחלוקתם היא בענין יישוה פרוטה" )ייאמרו לו לא אמרו שוה פרוטה
אלא בהקדש בלבד"( ,וכפי שפירש הגר"ש ליברמן ברווח ע"פ מקורות אחרים )תוטפתא
כפשוטה ,ח"א ,עמ'  (. 397יתר על כן ,מפורש שהביטוי ייתשלומין" חל גם על קרן בלי
חומש ,עיין תרומות פ"ז מ"א ומ"ד (5 ) .ייהאוכל תרומה חמץ בפטח ,אין משלם דמי עצים

פרק

][79

האשה

3SS

רבה

אבל מסתבר שרב חסדא עצמו פירש שאכל בשוגג ,ושוגג ומזיד

שבברייתא נאמרו על התשלומים ,שזהו פשוטם של דברי הברייתא וכפי
שמשמע ממקומה בתוספתא ,שמוסבת על משנת

רפ"ו51 ,

והתכווין

להוכיח בפשטות ,הרי מדאורייתא התשלומין נעשים ק ו דש ,ומדרבנן אין
תשלומיו תשלומין ,נמצא שאנו מתירים תרומה לזר ,ברם ,התת-סוגיא

שהובאה ממקום אחר )ייוהוינן

בה"( 52

סברה שהתשלומין ח ו ל ין ,כשיטת

הריב"ן ,ולכן הקשו ייקחזי ליה בימי טומאתו" ,ובהתאם לשיטה זו הוגהה
הברייתא משמו של רבא S3 ,בגלל זה לא יכלה הגמרא לסיים את הראיה
כפי שהיה רב חסדא רוצה לסיים ,הרי התשלומים חולין ,ולכן יימאריך
הספר" )תוס' ישנים( ומסיענו לענין אחר ומוכיח מממונך של כהן ,שיכול
לקדש בו אשה ,הדיחוי בסוף )יידבעי למיהדר שלומי"( יכול לשמש הן
לסוגית רב חסדא ,הן לסוגית ייוהוינן בה",

על ההמשך ,ודברי רב אחא בריה דרב איקא ,ראה לעיל הע'
בראיה הרביעית באים דברי ר' יוסי בר חנינא משולבים עם המו"מ,
, 36

אבל ,כשלעצמם הם יכולים להתפרש בלי זיקה למו"מ בין ר"ח לרבה,
אלא כתירוץ לסתירה שבין שתי הברייתות בקשר ל"במזיד לא הורצה",
דברי רבה ורב חסדא אינם נמשכים בפ.שטות כהמשך לייתירוץ" ר' יוסי
בר חנינא )שהוא בערך בן זמנם( ,ובאמת מסגנון הגמרא אינו לגמרי ברור
מי אמר למי"שב ואל תעשה" )ומכאן הגיהו להלן בכי"מ :יירב חסדא

לרבה" ,ראה הע'  (, 16וכן ,אינו ברור מהי הקושיא שעוד יש לתרץ לאחר

"

לכהן" וכו' )תוספ' פסחא פ"א ה"ו ,עמ'  (. 143כמו בסי'  , 1אף כאן ,מוסב יידמי עצים" על
שוייה של התרומה הטמאה ,ואין שום הכרח לומר שבא להוציא מתשלום קרן וחומש
בחולין מתוקנים .דיקא נמי ,שלהלן  ... " :יש לו בה היתר עצים ,תאמר בזו שאין לו בה לא
היתר אכילה ולא היתר עצים" ,הרי בשוייה של התרומה מדובר .עיין תוספתא כפשוטה,
ח"ד ,עמ'

,482

שו'

. 41 -40

אשר להגהת הברייתא שב"חסורי מיחסרא" ,רד"צ הופמן רצה לומר שהיא גירסה
אמיתית של ברייתא ,שהושמטה ע"י הדומות )  ;JJLG, VII, 1909, p. 313השוה מקורות
ומסורות ,עמ' קא והע'  (. 1אולם ,בגלל הסגנון ייכל דהו" ,א רמי ת ,ברור שאי אפשר לומר
כן .ורחוק לומר שהברייתא ההיא היתה עברית ,ובבבלי סגננו בארמית ,שלמה יסגננו כך
רק בהשלמות של ח"מ ולא בגופי ברייתות )עי' הלבני ,שם ,עמ' קלו והע'  (. 4אלא היא
הגהת אמוראים ע"פ סברתם ,כבמקרים רבים של ח"מ )עי' רי"ן אפשטיין ,מבוא לנוסח
ודיקא שבתוספתא כי"ו ודפוס ,אין אותו לשון שבחסורי מחסרא ,וברור

המשנה ,עמ' (. 670
שבתוספתא שם היא "לפי תיקון הבבלי" )תוספתא כפשוטה ,ח"א ,עמ'  ,400עיי"ש( ,וכפי
שהראה פרופ' ליברמן בכיו"ב בכל מקום )ועי' תוספת ראשונים ,ח"ד ,עמ' יג(.
 .51דאה תוספתא כפשוטה ,חלק ',א עמ'  ,400שורות . 20- 19
 .52וראה זוסמן ,סוגיות בבליות ,עמ'  225 , 181-180הע'  255 , 161הע' . 44
.53

אפשר שטעמו של רבא גופו בהגה.ת הברייתא היה אחר מהטעם יידאבל מיניה" וכו'.

על הגהה אחרת של רבא בלשון ב;-י~תא ,וטעמו ,ראה מה שכתבתי בסיני עו )תשל"ה( ,עמ'
סט.
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ייתירוצו" של ר' יוסי בר חנינא ,ובזה חולקות הגירסאות בדברי הסתמא.

בגירסת רש"י )שלפנינו( הקושיא היא על עקירת מצות אכילת הבשר,
ואילו בגירסת ר"ח )שנמצאת בספרים לפני הראשונים ,ועוד קיימת בכי"י,

ראה הע'  (, 14הקושיא היא איך נתכפרו בעלים בלי אכילת הבשר .וכן לא
הוסיפו בעלי הגמרא הסברים לתשובה יישב ואל תעשה" ,לברר איך עונה
היא על הקושיא )לשתי

גירסותיה(54 .

במיוחד לגירסת הר"ח קשה להבין

במה תורץ .המאירי פירש :יישב ואל תעשה שאני ,כלומר וכל שניטמא
הבשר יש )בו( ]כח[ ביד חכמים לפסול אכילתו ,ואין כפרת הבעלים נמנעת

בכך ,שלא נאמר אלא בשאיפשר לבשר

שיאכל"55 .

כלומר ,שב ואל תאכל

הבשר ,כברש"י .ואילו ריטב"א כתב  :יישב ואל תעשה ,כי חכמים

פטרוהו מן הקרבן ,ושיתכפרו בעלים בלא אכילת בשר" .שב ואל
תביא קרבן אחר .ועיי"ש בריטב"א ,ד"ה סוף .וקשה לומר שרבה כבר
מתייחס לפירוש לפיו "לא הורצה" ר"ל רק לענין אכילת בשר.
אבל קשה לשחזר איך יהיו דברי רבה מוסבים ישירות על הראיה מן
הברייתא ,בלי המו"מ ודברי ר' יוסי בר' חנינא

שבינתיים56 .

ולכאורה

אפשר לומר שמתרץ אף הוא כר' יוסי בר' חנינא שאמנם לא הורצה ,אבל
אינו מביא קרבן אחר ,שאנו אומרים לו יישב ואל תעשה" )ועי' הע' (, 15

אלא שלפי זה איך יש להבין דברי רב חסדא בהמשך? ובוודאי יש איזה
פירוש אחר ,וצ"ע.

לענין הראיה הששית )שאם ביטל הבעל את הגט אינו מבוטל( ,העיר
בעל יפה עינים :ייבירושלמי גיטין פ"ד ה"ב ]מה ע"ג[ עיקר התחלת ענין
וכי ב"ד מתנין לעקור דבר מה"ת הוא על דבר ביטול

הגט"57 .

דברי .רבינא

ורב אשי לא נאמרו מתחלתן בקשר לברייתא זו ,הרי כאן כאילו עונים הם

.54

ראה בסוגיא הראשונה ,הע'  , 14שבכמה מקומות נתנו בגמרא פירושים לקושיא,

ולא לתירוץ.

.55
.56

עמ'

. 329

וקשה לי לומר שמקשה מ"בשוגג הורצה" ,שסובר שמדאורייתא אינו מרצה וחייב
להביא קרבן אחר ,ואומרים לו שב ואל תעשה  -אל תביא קרבן אחר ,עד שאמצא דעה
ותוספתא כפשוטה לשם.

כזאת במקורות ,ועי' תוספתא פסחים פ"ו ה"ה ,עמ' , 172
 .57ומכאן טעם נוסף לראות ראייה זו בין הראיות המקוריות ,ראה לעיל הע'  .38ושם
בירושלמי הביאו עוד ראייה ממשנת תרומות א ,ד " :אין תרומתן תרומה" ,הדומה לענין
"לא עשה ולא כלום" ,שבו נפתחת סוגייתנו )ראה ר"א ברקוביץ ,ייהגדרת כוח החכמים
לעקור דבר מן התורה" ,סיני עה ,תשל,ד" עמ' רלח ;בקשר לירושלמי ראה ווייס ,לחקר
התלמוד ,ניו יורק תשט"ו ,עמ'  ; 392גילת ,כנ"ל בהע'  31עמ' (. 119-118

] [81
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לדברי הסתמא יימאן דמקדש" ,אלא בודאי נאמרו מתחלתן בקשר
למעשה קידושין ,כביבמות קי

ע"א58 .

בסוף הסוגיא ,לפי הרשב"א" ,יש מי שפירש אלא מיגדר מילתא
שאני" ,ודוחה הרשב"א את פירושו .אולס ,בסוף נדריס ,ד"ה חזרו ,מוסר
הרשב"א שכן היא הגירסה במקצת

ספרים 59

)וסובר שלפי אותה גירסה

מסקנת הסוגיא היא כמאן דאמר בית דין מתנין לעקור דבר מן התורה(.

.58

ראה דורות הראשונים ,חלק שני )פרנקפורט ,תרס"א( ,עמ' ) 509אלא שלא הכריע

אם נאמרו מתחלה על הברייתא או ביבמות שם ;רובינשטיין ,לחקר סדור התלמוד ,ב :
המלאכותיות בתלמוד ,קובנה התרצ"ב ,עמ'  ; 27ווייס ,לחקר התלמוד ,עמ' ; 394-389
הלבני ,מקורות ומסורות ,סדר נשים ,עמ' תקל ,הע' ; 2גילת )כנ"ל בהע'  (, 31עמ' ; 120
אטלס ,ייכל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש" ,סיני עה )תשלייד( ,עמ' קכה  -קכז ,קל ; י'
פרנצוס ,ייעוד ל,כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש''' ,סיני עז )תשלייה( ,עמ' צא  -צב.
 .59בכי"ו :יישהשעה צריכא לכך אלא לכך מגדר" וכו" '.לכך א.לא" נמחקו ,הראשונה
בניקוד ,והשניה בהעברת קו.
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הסברים למשנה )צ ע"ב

-

צא ע"א(

ולא זה וזה מטמאין לה
מבלןן דכתיב  ...ואמר מר

ולא זה וזה זכאין במציאתה
טעמא
ולא 6

מאי 3

אמור

2

רבבן 4

בהפר 8

...

הנא

...

בדריה

טעמא מאי אמור
,

...

א~~

•••5

במעשה ידיה
טעמא מאי אמורך רבבן

ולא

•.• i

רבבן 9

...

הנא
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''1

\:1

היתה בת ישראל בפטלה מן הנהובה ונון
פשיטא

i ::
"

II!I

11,1

...

אמר רב ששת

קנסא 10

, Iי!:

' ill

' l:il

בת נהן מן התרומה

;[ 1

אפין בתרומה דרבבן

\ ,! I
li ; 1

' 1:1
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ר.

:I!I

ר 30
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.2
.3
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: 11

i!i
'' 1

!I:
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:ו

מר .לי' בכי"ל וכי"א ,ועי' רברי רא"ש רוזנטל ,טפר חנוך ילון ,ירושלים תשכ"ג ,עמ'
הע'

. 50

לי' תיבת ייוכו''' בכי"מ ,כימ"ב ,כי"ו כי"א וכי"ל.

טעמא מאי .כ"ה בר"פ וכי"א ,וכ"ה להלן פעמיים .וכן בכי"ו :טעמ' מאי )אלא
שבשלישית  :טעמ' ,ונוטפה יימאי" בגליון( .בכי"מ  :יידמאי טעמ'" ,ובשלישית :מאי טעמ'.
בכי"ל  :מ"ט 'ג) פעמים( .בכימ"ב :מאי טעמא.

 .4רבנן .בד"פ ליתא ,ואיתא כבר בד"ו .בכי"ל  :יימ;'ט אמור רבנן מציאת האשה לבעלה
תיתביה דלא תיתביה ה"נ משום איבה" וכו '.ואולי ר"ל תתננה לבעל ,דאם לא תתננה,
ה"נ נה"ל[ איבה .ואולי יש כאן שיבוש במקום ייתהוי" שלהלן.

.5

ד"פ .תיהוי ל י ה איב' ואיבה )וכ"ה לעיל שם( ,וכ"ה "ליה" בכי"א .בכי"מ ובכי"ו

)ולעיל

.6
.7
.8
.9

שם :עלה( ובכי"ל :לה ,וראה מ"ש בתרביץ מג )תשלייד( ,עמ' 64

. 69 -

כ"ה ייולא" בכי"מ ,כי"ל ,וכי"ו .בד"פ וכי"א לשון הפיטקה :יימעשה ידיה".
כ"ה בכי"ו ,כי"מ ,כימ"ב ,וכי"א ,וכ"ה בכי"ל ובד"פ :אמו' ,וע"פ זה בד"ו בטעות :אמרי.
בהפר .כ"ה בכי"מ ,וכי"ו .בדפוטים :מיפר .בכי"א וכי"ל :בהפרת .בכימ"ב  :בהפירת.
כ"ה בכי"ו )מאי בה"ש( ,כי"א ובכי"מ .בכי"ל רק  :יימ"ט" ,וכן בכימ"ב  :מאי טעמ'.

בנדפט :

טעמ' מאי אמ' רחמנא ,וראה תוס' דף פט ע"א ד"ה מאי .וראה בתוטפות ישנים

כאן שהלשון "אמור רבנן ,לאו דוקא" ,כלומר ,שאין צריך לפרש שהוא דוקא מדרבנן,
ונכון הוא פירושם לגבי כמה מקומות בש"ט שיש לשון זו.
םר .

כ"ה בכי"מ ,כי"א כי"ל וד"ח .בכי"ו ,ד"פ וד"ו  :קנטו .ונראה שבאה גירטה זו מתוך

שנקשרה התיבה בטעות עם הפיטקה בהמשך ,כפי שבאמת הודפט בד"פ ובד"ו :קנטו בת

כהן מן התרומה  ....בכי"ו נקודתיים על תיבת ייקנטו" )במכון הש"ט רשמו לד"פ :
ייקנטו  :",ובוודאי הנקודתיים הגהה הן בעותק שתצלומו לפניהם ,והוגה בגלל הטעם
הנ"ל(.

פרק
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רבה

ואין יורשיו של זה ויורשיו של זה יורשין כתובתה וכו'
כתובה מאי עבידתה ,אמר רב פפא כתיבת בנין דיכרין

 פשיטא ,מהו דתימא  ...קמ"למתו!! אחיו של זה ואחיו של זה חולצין ולא מייבמין

אחיו של ראשון חולץ מדאורייתא ,ולא מייבם מדרבנן

אחיו של שני חולץ מדרבנן ולא מייבם לא מדאורייתא ולא
מדרבנן·

אף כאן כמו בדף פט ע"א ,אין סוגיא מפותחת ,אלא הסברים קצרים
למשנה ,מהם בנויים על מאמרי האמוראים .מימרתו של רב ששת במלה

אחת  .ייקנסא ",

ראשונית כאן ,כנראה .מימרה זו מובאת גם פעמים בפי

רבא )פסחים פט ע"ב ;ביצה יג (,א"ע שקיבל תורה מאת רב ששת .וכן
ראשונית כאן מימרתו של רב פפא )והשוה כתובות נג ע"א ייוהוינן

"(.הב 12

אנו רואים איפוא ,שאף שנאמרו כאן מימרות אמוראים ,לא זכינו לפיתוח
מורחב על ידי בעלי הסתמא ,כפי שעשו בכמה מקומות )כגון הסוגיא
הראשונה ,לעיל( ,והסתפקו בהקדמות קצרות.
ובאשר לעיקר דברי רב ששת ,קשה להכריע אם הם מוסבים על בת
כהן והוא סובר שגם אצל בת כהן אין האיסור אלא משום קנס )ור' לשון
דש"י למשנה פ"ז ע"ב ד"ה תצא( או שהם מוסבים על בת לוי בלבד
)והשוה רמב"ם הל ,מעשר פ"א (.ב"ה

יך.

כ"ה יימתו" בפיסקה בכי"מ ,בכימ"ב וכי"א כי"ל ,כי"ו )ושם :ואם מתו( ,ובד"פ .בד"ו

התיבה לי' )ופותחת הפסקה כבד"ח :אחיו  (. ...השמטת התיבה בובעת כבראה ,מזיהוי
מוטעה עם יימת''' = מתבי ',כ"ה יימתו" במשבה ,בלי תיבת ייואם" ,בכ"י קופמן ,פרמה
)ואילו הוצ' לו  :ואם (! ; משביות בפולי רב"ב ,דפוס ייקושטא בלתי בודע" ; במשבה
שבירושלמי ; ברי"ף  :ד"ק ,כי"ס וד"ח ; רמב"  Qמהד' קאפח ,ובמשבה שבמאירי עמ'  4ך . 3
 . 12לפירוש המשבה ,עי' ההערה היפה של אחי רמ"ע פרידמן ,בספרו על הכתובה
הארץ-ישראלית )עומד להופיע( ,פרק ד ,חלק שבי )בדוביא( ,הע' סך .
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הסרגיא הששית  :מי מרדה למי )צא ע"א(
אמר רב חרנא

רר'

בתראי מריר לקמאי,

קמאי מריר לבתראי,

קמאי לא מריר לבתראי

בתראי לא מררר לקמאי,

l

ירחנן אמר

דברי ההסבר בגמרא שולבו לאחר דברי כל אמורא ,בכל זאת ,ברורה

היא הפררתמ מדברי האמוראימ ,הבאימ כאן בצורת המחלוקת 2 .ברברי
האמוראימ גופמ ,אין נתינת טעמ ל מ ה בתראי מורו לקמאי וכוי .הסברימ

אלה שברברי סתמא רגמרא בהכרח מורכבימ המ )יש שלושה תנאימ,
ואין לכאורה שיטה אחת המסבירה סרר מחלוקתמ( 3 ,ובכרי לפרנס את

השיטה הכוללת של כל אמורא ,נאלצו בעלי הגמרא להכנס לרחקימ
בנתינת הטעמימ )ראה תוסי ר"ה כל שכן( ,והעירו הראשונימ שהרברימ
"לאו דוקא" המ,

השוואת

4

סוגיתנו

לסוגיא

המקבילה

שבירושלמי

מעוררת

כמה

שאלות .ואף שאין בידנו תשובות ברורות ,לא ראינו את עצמנו פטורימ
מלהעלות את הענינימ בקצרה ,ועור ,הניסוח והסגנון הרומימ ש"בפי" רב
הונא ורי יוחנן מעוררימ את השאלה אמ לא הותאמו דברי האחר בכרי

להקבילמ לדברי חברו.
כך נאמר בירושלמי :
 ...מה אמר רבי לעזר בכתובה .מה אמ רברימ שנפלו 5דרך איסור את
אומר זכאי ,כתובה שנפלה לו דרך היתר לא כל שכן ,מסתברא דרבי
.1
.2

כ"ה בכי"ו וכי"א )בשאר הנוסחים ,בלי ו' החיבור ,המסמנת מחלוקת(.
השוה הע' , 1וראה בסוגיא החמישית ובהע' סכ שם.

כ.

בכי"א באים ההסברים בשינויים סגנוניים רבים.

.4

בחידושי הרשב"א ... " :עיקר איסורה  ...ממוני  ...ומסתבר לי דהאי לישנא לאו

דוק' ,חדא

דהא איכא הפרת נדרים,

ועוד "...

)עיי"ש(.

וכן ,אפשר שהסברה ייביאה

דלאחר מיתה" השפיעה על הוספת המלה ייממנו" במשנה )ואין הולד ממ נ ו ממזר(,

שאיננה בכ"י קופמן )בד"נ :יימשיני" ; ב"דפוס בלתי נודע" ובפיה"מ לר"מ מהדו' קאפח :
ייממנה"( ,בגלל ההכרח לפרש כעת על הולד מן היבם דוקא .ועי' תוספתא כפשוטה ,ח"ו,
עמ'  111והע'  .22 , 21וראה רש"י פז ע"ב ד"ה ואין הולד ,מאירי עמ'  19כ ,וראה על זה תוס'
הרא"ש כאן ד"ה ביאה ,תוס' יא ע"א ד"ה רבי שמעון ,ורז"ו רבינוביץ ,שערי תורת בבל,

עמי  .96ומה שהקשה הרא"ש על רש"י שהוא פירש במשנה אין הולד ממזר אם החזירה
הראשון ,ומלשון הגמרא משמע דמחיים קניס )ומפרש הרא"ש איבם קאי( ,יש לדחוק
לשיטת רש"י שהסברא שבגמרא דמחיים קניס אינו מוסב על כ ל דברי המשנה ,וכן "לאחר
מיתה לא" מוסבת רק על חלק מדברי ר' שמעון ,בדומה לענין יינדרים" ,שאינו נכלל
בהסבר .ובאמת מה שהראשונים הנ"ל נמשכים אחר לשון ההסבר יש גם נ"מ לחל ..
שכשנפסוק כת"ק יהיה הולד ממזר אם ייבמה ,ולא ראיתי שהביאו דין זה ,ועי' רמב'/ם,
חליצה ויבום ח ,ט ; ש"ע אה"ע קעו /ד.
 .5אולי הושמטה כאן תיבת "/ול" ע"י דמיון הסיום.
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לעזר יודי לרבי יוסי /רבי יוסי לא יודי לרבי לעזר /רבי יוסי ורבי לעזר
יודון לרבי שמעון /רבי שמעון לא יודי לרבי יוסי ורבי לעזר י//פ) /ב//ה י
(,ד//ע

הדיבור הראשון בירושלמי עוסק בדעות ר /אלעזר ור /יוסי ,ופירשו
המפרשימ ש//נפילת הכתובה //היא מה שהבעל נותן כתובתה לאשתו

כשמגרשה /וקירבו את הדבר לשיטת הבבלי //דלמשקל ומיפק קאי דזהו
תחלת גירושין) //קרבן העדה( /וכן דברו על //כתובה שנפלה //,הל אולמ
אין פירוש זה מתאימ לפשטות הלשון /שכן כתוב //כתובה שנפלה ///ול

ובהקבלה

לרישא מוכרח

לפרש שמדובר בדברימ שבאו לרשותו/

וכתובה /שהיא נדונייתה 6 /באה לרשותו בשעת היתר /ופירושו /מציאתה

וכו //שבאו לידו דרך איסור /הוא זכאי בהמ /כתובה /שבאה דרך היתר /לא
כל שכן שהוא זכאי בה /ואינו נותן לה כתובתה ,לפי זה ר /אלעזר א י נו

מודה לר /יוסי /וגמ ר /יוסי אינו מודה לר /אלעזר  -מה אמ דבר שנפל לו
דרך היתר )כתובתה( הוא אינו זכאי /דברימ שנפלו לו דרך איסור לא כל
שכן שהוא אינו זכאי ,הדיבור //מסתברא //ח ולק/י וקובע שר /אלעזר יודה
לר /יוסי /וכו //אולמ בלי נתינת טעמי הסברות,

הרי אין לנו בירושלמי שומ שיטה שלמה שכל בתראי מודו לקמאי או

'-

שקמאי מודו לבתראי ,אמנמ הסיפא של המסתברא //רבי יוסי ורבי
לעזר  ,// , ,מתאימה לשיטת ר /יוחנן בבבלי /ואף דומה ללשונו )וכן קובע

הוא מי מודה למי /בלי נתינת טעמימ( /אבל הרישא היא כשיטת רב
הונא ,אפשר לומר אפיוא שלשוש שיטות הן  :רב הונא /רבי יוחנן /ושיטת
הירושלמי )מסתברא( ,ואפשר לומר שהבבלי שואב שיטת /ר //יוחנן//

ממסורת

ארץ-ישראלית

שהיתה

בעיקרה

כמו

בירושלמי/

אלא

ש//הושלמו //הדברימ כדי לעשותמ שיטה עקבית /ומנוגדת לרב הונא
ממש8 ,

והנה /לפי שתי הדעות שבבבלי /מסודרות הבבות במשנה לפי סדרי
ההודאה דוקא ,אולמ /ברור הדבר שסדר בבות אלו נקבע לפי סדר
הפריטימ שבמשנת ת//ק  :כתובה /מציאתה וכו //חליצה )רק שהענין ה שני

בדברי ר//ש חורג מן הטדר /לפי שי /רש//י /עי /הע(, 4 /

ופלא שיהא הסדר

הולמ גמ דברי ת//ק וגמ סדר ההודאה !יוצא שכמה דרגות ישנן בפירוש
דברי התנאימ שבמשנה /ונוכל לסדרן כך  (1 ) :לפי הדבור הראשון
בירושלמי חולקימ ר//י ור//א /ואין אף אחד מודה לשני )  (2בדבור

כפי שמוסר לי אחי רמ"ע פרידמן ,עי' עמ'  8.3הע' . 12

.6
 .7שיש בירושלמי ש"מסתברא" הופך את הנאמר לפניו )כך מוסר לי פרופ' י' זוסמן(.
 ,8ע"פ דברי ר"א גולדברג ,תרביץ לב )תשכ"ג( ,עמ'  146ואי ',עיי"ש.
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יימסתברא" בירושלמי רש ומודרם התנאים זה לזה ,אבל לא כסדר לשון
המשנה )שהוא ע"פ ת"ק( )  (3במימרות האמוראים בבבלי סדר ההודאה

דוקא על סדר הבבות )  (4סתם התלמוד הוסיף סברות לפרש ההודאה,

אלא שכמה מן הדינים לא נכללו אף בהסבררם אלה )הפרת נדרים וכו'(.

"~:
~~.
~,:

~

;~.

!.-

";'

"

i.ן

;i,
~

~

פ רקה א ש ה

][87

363

ר ב ה

הסרגיא השביעית  :הכי הלכתא )צא ע"א  -ע"ב(
אמר רב הונא אמר רב הכי

א.

א"ל רב נחמן  3גנבא גנובי למה לך ,אי סבירא לך כר' שמעון,
הל s,כר'

ב.

 lהלכתא 2
אימא 4

שמעוז 6

א"ר ששת אמינאי כי נייס ושכיב רב אמרה ל.הא שמעתתא ,הלכה
מכלל 8

דפליגי,

הוה ליהס 1למיענך

מאי 9

*

ועוד תניא כל עריות

שניסת על פי ב"ד,

13

שאמרו 11

*

*

אין צריכות הימנו גט חוץ מאשת

איש 12

על פי ב"ד הוא דבעיא גיטא ,על פי עדים לא בעיא

גיטא ,מני אילימא ר' שמעון על פי ב"ד מיבעיא גט ,והתניא ר' שמעון
אומ' עשו ב"ד בהוראתן

כזדון l4

איש

באשה1S ,

ע"פ עדים

כשגגת l6

איש

באשה ,אידי ואידי לא בעיא גט ,אלא לאו רבנן היא .
בכי"מ  :והכי.
ר.
 .2המימרה מוסבת על משנתנו )השוה הע' (,ר ובאה בגמ' עם פיסקה מן המשנה .בכי"א :

א' רב הונא א' רב הלכה כר' שמע' א' רב הכי הלכת' !
 .3בכי"ו וכי"ל וכימ"ב נוסף :

ועי' הע' ר . 6

"לרב הונא" ,השוה הע' •24

 .4בכי"ו  :לימא.
 .5בכי"מ :הילכת '.בכי"ו ,כי"ל וד"פ :הלכה .בכגון זאת ,קרוב שבאבות הנוסח נתקצר :
ייהל''' ,וקשה להגיע לגירסה מקורית ,אם ארמית היא או עברית.
 .6דשמעתיך וכו' שבהמש,ן במקבילה שבכתובות יס ע"א לי' לשון שכזאת ,ובב"ב קלג
ע"א איתא .לא ידעתי להכריע אם זה ש.ייך לניסוח המקורי ,ולכן תפוס לשון קצר .וכן
בכי"א וכימ"ב לי' כאן ,אלא שכנראה היא השמסת הדומות .להלן תיבת ייקשיא" ליתא

",,

בכי"א.

.ך'·

אמינא .ליתא בכי"ל וכי"א.

.8
.9

בכימ"ב נוסף :שאמרו.
בכי"מ :ומאי.

 0ר  .מן הדפוסים הראשונים וכתבי היד ברור שהגירסה המקורית בכל הסוגיא הריהי :
"ליה" ,שגם ...צורה זו מוסבת על נקבה ,ראה מ"ש בתרביץ מג )תשלייד( ,עמ'  , 69 - 64ושם
הוצעו איזכורי תיבה זו שבסוגייתנו בפרוסרוס.

רר.
 2ר.

כ"ה בכי"מ ,כי"ו כי"א כימ"ב וכי"ל .בדפוסים :שבתורה.
מאשת איש .כ"ה בכי"מ כימ"ב כי"ו ,כי"א וכי".ל .בד"פ :מאשה.

 3ר  .שנישאת וכו '.אין זה מלשון הברייתא ,אלא תוספת פירוש להתאים את הברייתא
לשיטת הבבלי )הסוגיא הראשונה( בפירוש המשנה וכיוצא בזה לפי תירוץ האיבעית אימא
)צא ראש (,ב"ע השוה המקבילות )ש יצויינו להלן ,הסוגיא השתים עשרה ,לדף צד (.ב"ע

וראה מ"ש הגר"ש ליברמן /תוספתא כפשוסה ,חלק ו ,עמ'  09ר והע'  4ר ,והשוה שם עמ'

 08ר  .בכי"א :
 4ר.

ייושניסת" וכו:

בכתבי היד ,אין ההבחנה בין ב' לכ' ברורה בתיבה זו .בד"פ :בזדון .וראה תוספתא יא,

ד ,עמ'

. 35

 5ר  .בכי"ל :ואשה ,וכ"ה להלן שם ,וכ"ה להלן בסמוך בכימ"ב וד"פ ,וראה בתוספתא שם,
וראה מ"ש בסיני עו )תשלייה( ,עמ' רסא והע' ךר )חילוף בןו בראש תיבה(.

 6ר.

'q

~;

כ"ה בכי"ו ,כי"מ כי"א וכי"ל :בד"פ :בשוגגת ,וראה בתוספתא שם.
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לעולם ר' שמעון היא

) (1
) (2
) (3

רב אשי אמר לענין

[ 88J

ותריץך 1

הכי ככוונת איש באשה

איסור' 18

רבינא אמר לענין קרבן

ואיבעית אימא רבנן היא,

ותריץ 19

הכי ,חוץ מאשת

איש 20

ושניסת

ע"פ בית דין

*

*

מתיב עילא

(ך)

21

יהתנן כתב לשם מלכית שאינה היגנת ...

 -איבעי ליה

'~':

) (2

*

אקרויי 22

לגיטא

אמר רב שימי בר אשי ת  IIש הכינס את יבמתי

...

 -איבעי ליה אמתוני

אמר אביי ת"ש  . ..הלכי צרית ינישאי ...
 איבעי ליה אמתוניאמר רבא ת"ש  . ..נתן גט לאשה ...
 איבעי ליה אקרויי לגיטאאמר רב אשי ת"ש שינה שמי ישמה ...
 איבעי ליה אקרויי לגיטאאמר רבינא ת"ש כנסה בגט קרח ...
 -איבעי ליה אקרויי לגיטא

) (3
) (4
) (5
) (6
ג.

רב פפא סברלמיעבר עיברא במאי חיה ליה
א"ל רב היבא בריה ררב

למיעבר 23

יהישע  24יהתניא  25כל 26

הני מתנייתא

א"לך  2ילא  28שנינהי 29

א"ל  30יאנן  31אשינייי J2

ניקי

יניסמיך33 .

 7ו.

בכי"ו נוסף :ואימ' ,השוה להלן הע'  9ו.

 8ו.
 9ו.
.20
ו .2
.22

כ"ה בכי"ל .ההפרש בין עברית לארמית מתבטא בנקודה בלבד.
ככי"ו

נוסף :

ואימא.

בכי"ו נוסף :שנישאת על פי עדים.

בכי"מ :

רב חסדא .ועי' פסקי רי"ד ,מהדו' ר"א ליס ,עמ' קפח הע' •55

בששת התירוצים שבכאן באה צורת המקור )אקרויי/אמתוני( בכי"ו כולם בלי ;'ל

וכן הרביעית בכי"מ ; ו 4 , 2 ,בכי"א בד"פ וד"ו ; בכי"ל וכימ"ב הכל עם ל :נראה לי לשער כי
השימוש המקורי היה בלי ',ל וצריך לברר אם השפיעה כאן התיבה ליה/לה שלפניו
בסמוך·

 .23וראה בספר המאור להלן ,ד"ה צריך לדקדק ..
 .24בכי"מ ,כימ"ב כי"א כי"ל ובדפוסים נוסף :לרב פפא ,ולי' בכי"ו ,השוה לעיל הע'
 .25בכי"ל  :והא תנן .בכימ"ב  :והתנן.
 .26כל .בכי"א כימ"ב ובכי"ל ליתא !
 .27א"ל .לי' בכי"א ובכי"ל ,בד"פ ובד"ו .אבל איתא בכי"ו ובכי"מ .בכימ"ב  :אמ :וראה
רש"י ד"ה א"ל )אולי הכוונה בדבריו לומר (, :ג"ה וראה הע'  .30ורגיל מאד שאין פעלי
•3

אמירה כתובים כשהדברים ברורים שהם שיחה ישירה ,ראה הסוגיא החמשית ,הע'

.3

':'.:.-
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טוגיא זו למרות שהיא ארוכה ומטורבלת בגמרא ,הרי המבנה היטודי

שלה פשוט :כותרת הטוגיא היא מימרת רב הונא בשם רב ,הנמשכת אל
המשנה .על מימרה זו מוטבים שלשה מקורות  :רב נחמן ,רב ששת ,ורב
פפא )ראה להלן( .מבחינה טפרותית מהוים אמנם דברי רב נחמן מקור

אחד עם מימרת רב הונא בשם רב ,שהרי אל רב הונא פונה רב נחמן ,והיה

ראוי להביאם בתרשים הטוגיא כי.חידה אחת .אלא ,שמפני שמימרתו של
רב משמשת כותרת גם לדברי רב הונא להלן ,העמדנום בפני עצמם,
ככותרת הטוגיא כולה.

פיטקה ב יש בה כפילות
נוטפת ,ארוכה

ודחוקה,

 -בצד התקפתו של רב ששת באה התקפה

והיא

בטתם .שנים מן התירוצים שבה נאמרו

משם אמוראים מאוחרים )רב אשי ורבינא( ,ומטתבר שכל הקושיא ייועוד
כ"ה בכי"מ כימ"ב כי"א ובכי"ל ; בכי"ו ובד"פ :ולאו ,ועי' דק"ס ב"ב עמ'  370אות ת.

.28
. 29
.30

כ"ה בכי"ו ובכי"מ .בכי"ל כימ"ב וד"פ  :שביבהו.
א"ל .לי' בד"פ ,ד"ו ,כי"ו ,כי"א וכי"מ ,ואיתא בכי"ל כימ"ב ובד"ח ,וראה דק"ס לב"ב

עמ'

370

אותיות א ,ג .וראה הע'

. 27

ואבן .כ"ה בכי"ו בכי"מ ,כימ"ב ,ובכי"ל ,ובראשובים ,וראה בד"ס הב"ל ,ולהלן הע' . 33

.31

בד"פ וד"ו וברש"י ליתא .בכי"א הסדר  :אשיבויי ואבן )וכבר' תיבת ואבן היתה בגליון בכ"י
ממבו הועתק(.

בכי"מ :

.32
.33

אשבויין.

ברש"י :

ואשיבויי )וכ"ה בד"פ(.

ביקו וביסמוך .כ"ה בכי"ו כי"א ובכי"מ )ביקום( ,וכ"ה בראשובים ועוד ,וראה בדק"ס

הב"ל .בדפוסים ובכי"ל  :ליקו וליסמו '.בכימ"ב  :ליקו ליסמוך .בפירוש רש"י בד"פ  :ואשיבוי
בסמוך ]וכ"ה ברש"י כ"י פריז  ,323כ"י רומא וכי"ל[,בהתאם לייאבן" שבהמשך דבריו .וכבר
בד"ו :ואשיבויי ליקו וליסמוך .אף הצורה בל' = גוף ראשון ,רבים ,ראה רי"ן אפשטיין,
דקדוק ארמית בבלית ,עמ'  ,32 - 31עיי"ש דוגמאות ,ויש עוד רבות כיו"ב .בגיטין בד ע"א :
"אבן ליקום וליקבסיה" ,ועי' דק"ס לשם .בב"מ כו ע"א "ליזיל בתר בתרא" ,ובחידושי
הריטב"א החדשים לשם =) שטמ"ק( :ייביזיל בתר בתרא  ...א  Tליבן בתר בתרא" .וכן
במקבילה בפסחים ז ע"א  :ייביזיל בתר בתרא  ...ומי אזליבן בתר בתרא  ...ואמאי ליזיל
בתר בתרא" ,ובאחרובה בכתבי-יד  :ביזיל )גמרא שלמה ,מס' פסחים ,ירושלים תש"כ,
שורה  (. 39ליחוש/ביחוש מתפקדות בשוה )אוצר לשון התלמוד ,כרך יד ,עמ' (, 802 - 800
לדוגמא מגילה כה ע"ב  :יימהו דתימא ביחוש לכבודו דאברהם  ...מהו דתימא ליחוש
לכבודו דיהודה ",ולפי פשוטה הוא גוף ראשון ,השוה ב"מ כז ע"ב :ואי ס"ד חיישיבן
לשאלה  ...ביחוש לשאלה .ומכאן משמע שאף הצורה השכיחה ייאילימא" )אוצר לשון

התלמוד ,כרך ב ,עמ' " = (625 - 608אי בימא" ,אם באמר )שם ,עמ'  (, 630 - 629השוה
ייבמאי עסקיבן אילימא בזמן הזה" ,תמורה ח ע"א ייבמאי עסקיבן אי בימא במקדש ראשון"
יומא בד ע"א .וכבר תרגמו ייאילימא" = אם באמר בתרגום הבבות ע"י ע"צ מלמד ,מ"ב צובל
וח"ז דימיטרובסקי ,וש' אברמסון .וראוי לברר אם אין כאן החלפה מוטעת ע"י
המעתיקים שהחליפו ב' בל' מתוך ההרגל להחליף ב' בל ,בגוף שלישי ,יחיד וכפי שכבר
שיער

im bab. Talm. Marburg 1888. p. 16

~ /erbum

J. Rosenberg. Das aramiiische

ובדפוסים בוסף כאן  :ייופסק" ,וליתא בכי"ו כי"א בכי"מ ,ובכימ"ב .ומשמע מכמה

ראשובים שלא גרסו כן ,עי' ר"ח .וכתב המהרש"ל :ייובמחק ופסק וב"ב בכל הספרים איבו
וכן ברי"ף ורא"ש" )חכמת שלמה ,קראקא ,שלום ושלו"ה( ,ובדפוסים החדשים הוכבסה

התיבה לסוגריים .בכי"ל  :פסקה למעבד עובדה .הפירוש של רש"י לתיבת ייפסק" :
ייובמבע" ,קשה .ייפסק" ,מן הסתם ארמית ,איבה מופיעה לפי הידוע לי במובן זה )על רש"י
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להם34 .

יימתיב עולא" פותח שורה של שש ראיות

פ"ח שאף בהן בא דין

אומרים בהז מאי הוה לה
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למיעבד • 35

ייתצא מזה

ומזה"

וכו' ,ו אין אנו

יימתיב עולא ייחוזר איפוא ישר לרב

ששת ,ומתקיף ל"מאי הוה לה למעבד" שבדבריו ,בלי כל זיקה למה שבא
בינתים36 .

מכאז שכל הקטע הפותח במלים ייועוד תניא" הוא הוספה

לעיקר הסוגיא ,וכהמשך לטענה ייהלכה מכלל דפליגי" שלפניה .גם
הלשון ייועוד" משמשת פתיחה רגילה לקטעים

שנוספו.י 3

רב הונא בריה דרב יהושע (ג) אומר ייוהתניא כל

הני 38

מתניאתא".

ראה להלן( .וכן ,מנין גירסה זו? והנדאה שתיכת ייופסק" שדיד היא מפסק הלכה שנוסף
בגמרא ,ומחקוהו ,אלא שתיבה זו לא נמחקה .פסקימ ע"פ הלכות הגאונימ רגילימ בגמרא,
כמיוחד בכתכי היד ,ראה דק"ס למס' כרכות בהרבה מקומות .ודוקא כאן ,כסוף סוגיא זו,
שייך לקבוע פסק בענין מרכזי זה של פרקנו .ואולי רמז לגירסה שכזאת יש בדברי
הריטב"א  :ייואנן אשנויי ניקומ ונסמוך ו פ סקי רכותי' ז"ל דהלכתא כרב הונא בריה דרב
יהושוע" .ידועה התיבה ייפסק" כהתחלה להלכה פסוקה כספר הלכות גדולות ,וגמ ידוע
הציון ייפסקא" )השוה ככי"ל הנ"ל שלפי גירסתו ייפסקה" משמע שכפסק הלכה מדובר(.
וכן ,נשאר שריד מפסק של הגאונימ ככי"מ לכתוכות סד ע"א )ראה דברי רא"ש רוזנטל,
"לשמועת הפתיחה של בבלי תענית" ,ספר זכרון ליעקב פרידמן ז"ל ,ירושלימ תשלייד עמ'
 ,241-240הע'  (; 16וראה במבואי לספר הלכות רבתי לרי"ף ,ירושלימ תשל"ד ,עמ' 50
הע'  ,32השערתי על שריד דומה .ונראה שגמ המדפיס פתר תיכה זו במובן פסק הלכה,
אכל משך אותה ל מ ט ה ,שהציכ עליה את הציון לעין משפט עבור הדין ש ב ה מ ש ך .
כפירוש רש"י יש כנראה שת :מסורות( .א) דנ"פ וד"ו :ייפסק ולא עבד עובדא" ,וכן
ככ"י פריז ) 323ככ"י זה כתוכ פירוש רש"י כלבד( וכ"י רומא וכ"י אוקספורד )נויב' ( 367

ור"י אלמנדרי :ייופסק ולא עבד עובדא" ; (ב) ברש"י שברי"ף ד"ו :ייונמנע ולא עבד" ,בלי
תיכת ופסק ,וכן הגיה המהרש"ל :ייונמנע ולא עבד עובדא והד"א" )חכמת שלמה הנ"ל(.
ור"ל שהוא סוף הדבור הקודמ ,ושהוספת תיבת ייופסק" גרמה לעשות דבור בפני עצמו,
ופירוש לתיבה זו .כדפוסימ החדשימ :ייופסק ונמנע" ,גירסה כפולה ,ותיבת ופסק הוסגרה.

ישנן כמה אפשרויות להסכיר הגירסאות כרש"י ,ונעלה אחת מהן )כנוסף לדעת
המהרש"ל הנ"ל( :אף שתיכת ייופסק" איננה עיקר כגמרא ,רש"י גרסה ,ופירש ייפסק ולא
עכד עוכדא" )ככי"ל הוכנס מפירש"י לפנימ ,אולי ע"פ גליון ,כרגיל כהרבה מקומות ,כדי
להסביר ייפסקה" שהיה ככ"י ממנו הועתק( .כמקצת כתבי-היד מפירוש רש"י בא ייונמנע"

במקומ ייופסק" .ואולי הוחלף כך מתוך הכרה שאין ייופסק" מלשון הגמרא ,ויהיה הפ'ירוש
יותר -מובן אמ ינוסח ייונמנע".

.34

כל הפיסקא מיוסדת על פי' המשנה של הסתמא דלעיל ,ר' לעיל הע'  . 13רגיל הוא

שקושיא בסתמ מאוחרת לתירוץ האמורא הבא אחריה ,ראה במכוא ,עמ'  ,20וראה להלן.
ודכרי ר"א ורכינא נאמרו בתחלה כפירוש לכרייתא ולא בהקשר לקושיות ועוד תניא.

 .35וכיחד עמ משנתנו אולי היו פעמ קובץ של שבע ,וייחסו את כולן לר' מאיר ,ראה
להלן ,והע' . 70

 .36וכאמת ,לפי סכרת ה"איבעית אימא" הבאה לפני דבריו של עולא ,גמ הנשאת בעדימ
אסורה לחזור ,שלא כסברא המיוחסת לרב ששת ,ושוב אין צורך להוכיח דלא אמרינן מאי
הוה לה למעבד.

.37

ראה מ"ש בתרכיץ מ )תשלייא( ,עמ'  428והע'  42שמ ;סיני עו )תשלייה( ,עמ' נו הע'

על ייועוד" בברכות לח ע"ב ,עי' א' ווייס ,ארץ ישראל ג )תשי"ד( =
עמ'

.38
הע'

. 60

הערות לסוגיות הש"ס,

. 133 -129

הלשון המקכילה כפסחימ פט ע"ב נ ו ספה )ראה דק"ס לשמ ,עמ'  275אות (.י ראה
. 26

פרק

ני [ 9

כמובן ,כל הראיות

האלה39 ,

האשה

רבה

ך :, b

בפי אומריהן שלפנינו ,לא היו לפני רב הונא

בריה ררב יהושע ,הרי הוא קרם למקצת האמוראים הנזכרים כאן .רב

הונא בריה ררב יהושע )רור החמישי( ירע לכל היותר על התקפותיהם של
שלשה אמוראים  :עולא) ,כי"מ  :רב חטרא( אביי ורבא )רורות (,ר-ב

ואחריו נוטפו עור שלשה :

רב שימי בר אשי ,רב אשי ורבינא )רור (.ה

ייולא שנינהי" של רב פפא רומז לתירוצים הירועים לו ,ואולי אף
מטוררים כבר לפניו )בגמרא (,ו כפי שמצאנו כיוצא בזה בכמה

מקומות40 .

אולם ,אין הכרח כלל לראות את התירוצים המטוררים לפנ ינו )איבעי
ליה אקרויי גיטא/אמתוני( כזהים ,בלשונם או בתוכנם ,עם התירוצים
שלפני רב פפא .ובאמת ,בלי הוכחה מיוחרת אין לראותם כאותם יישינויי"
שאליהם רומז ר"פ ,וכאילו טתמא עתיקה לפנינו )עי' במבוא ,הע'  ,42מט'
(. 2

אשר לתוכנה והרעות שבה ,טוגיא זו היא קשה

מאר41 .

הקשה הר"ח

אלבק  :ייבעור שרב נחמן מתמה למה פטק רב כמשנה זו ,כיון שהיא

לרעתו רק רעת ר' שמעון ,שואל רב ששת להיפך למה לו לרב לפטוק
כמשנה כי הוא רבר פשוט וכולם מורים בזה

42 !,,

כלומר ,רב נחמן מניח

בפשטות שהבבא הנירונה היא רעת רבי שמעון ,ומתקיף את רב על כך
שמלשונו ,כשהוא פוטק כבבא זו ,נשמע כאילו הוא פוטק כרבנן )יירפטקת
טתם רכן הלכתא ,כלומ' שאפי' חכמים ררישא מורים בה" ,ריטב"א,

עיי"ש .Cומאירך רב ששת מניח בפשטות שהבבא רעת הכל היא ,ומתקיף
את רב על שמלשונו כאילו נשמע שהוא פוטק כרבי שמעון בלבר )ראה
רש"י צא ע"א ר"ה נשאת ור"ה

מכלל(43 .

אף המובא כאן בשם רב ששת קשה מאר כשלעצמו .לפי הגמרא הוא

מתמיה על רב ,למה צריך היה רב ל פ טוק הלכה כמשנה הקובעת
ש"נישאת שלא ברשות מותרת לחזור לו" ,והרי בווראי כך ההלכה ואין
מי שיוכל לחלוק על כ,ן שהרי הכוונה שנלשאת בשני ערים ולא פשעה

.39

גיטין פ"ח בסדר זה

) : (1

מ"ה ,מ"ז ,מ"ו ,מ"ח ,מ"ה ,מ"ט  iובהקדמת רב שימי בר אשי

לאביי ורבא ,ועי' בתוס' ד"ה ת"ש.
 .40עי' למשל רז"ף ;MGWJ X p. 191-192 ,הנ"ל ,מבוא הירושלמי ,דף מז  iלוי ,מבוא
ופרוש לתלמוד ירושלמי ,נדפס מחדש ,ירושלים תש"ל ,עמ' ) 15 - 13והע'  2בעמ' ; ( 14
ועוד.

ר"ח אלבק העיר :ייהקושיות בסוגיא זו רבות הן" )תרביץ ט ,תרצ"ח ,עמ'

. 41
.42
 .43כך הקשה ר"י פיק ברלין בקשות מיושב .ולכל הפחות ,היה לגמרא להעמיד במפורש
על הסתירה שבין רב נחמן ורב ששת ולפרש במה הם חולקים .וראה דעתו של ר"ד הלבני,
תרביץ שם.

מקורות ומסורות ,נשים ,עמ' צט הע'

;~.-

~:

~;.':

!""ii
·a
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כלל ומה היה לה לעשות .נמצא שאין כאן קושיא על דעתו של רב ,שהרי
גם רב ששת מסכים לה ,אלא רק עללשונו של רב .ולפי זה 'צריך לומר
שגם עולא ושאר האמוראים אתו אינם מקשים על ענין שבהלכה אלא על
ענין שבסגנון ,כלומר ,שכן ראוי לפסוק בלשון ייהכי הלכתא" גם במקרה
שאפשר לומר בו יימאי הוה לה למעבד") ,כי לפי הגמרא שלפנינו מוכרח

לומר שעולא והאחרים מקשים על רב ששת דוקא ,ורק בדברי רב הונא
בריה דרב יהושע משמע שחולק גם לדינא ,ושחולק אף על רב ,עיין להלן(.
וחמור מזה ,ראינו בסוגיא השניה שרב עצמו ל א פירש את המשנה כן,
ובאמת לדעתו של רב הנישאת בשני עדים לא תצא

משני44 .

היתכן שכבר

מרב ששת נעלם פשוטם של דברי רב ,וייחס לו פירוש חדש ,ש"נישאת

שלא ברשות" פירושו בשני עדים )ועל ידי כך בא להקשות עליו קושיא
שהיא בעצמה קושיא

משונה(? 4S

אף ענין עובדא דרב פפא מתפרש בגמרא בדוחק ובקושי .לפי הגמרא

משמע שרצה רב פפא "להחזיר לבעלה אשת איש שנשאת בעדים" )רש"י
ה',,ד סבר( .כלומר ,רצה לקיים את דין המשנה של יינשאת שלא ברשות

מותרת לחזור לו" ,שנתפרש בגמרא ייבעדים" ,והוא דין שפסק רב כמותו
 ייהכי הלכתא  ".וכי מה תימה איפוא יש בזה ,ולמה לו לרב הונא בריהדרב יהושע לתופסו על כך? )ועל ידי זאת נקבעה הלכה לדורות שלא
כסיפא דמתניתין( .הרי יירצה רב פפא לפסוק כמשנה  ...וכי אין לו

לאמורא לפסוק כסתם משנה ,ולדעת רב ששת אין מי שחולק עליה ,וכמו
שפסקרב?" 46

וכך הקשה אלבק )כנ"ל ,בהע' (. 41

.44
 .45את הסתירה בין המשמעות הפשוטה של דברי רב לבין המובא בשם רב ששת ,מתרץ
הלבני " :לא קשיא ,הבבלי מגביל את רב לכשבאו עדים אחרים והכחישו את הראשונים,
אבל אם הבעל לפנינו גם רב מודה שתצא" )מקורות ומס) רות ,עמ' צט( .אולם כבר ראינו
בסוגיא השניה שפירוש זה ,וכן פירוש ליישלא ברשות" שבמשנה ,שהוא בשני עדים ,אינם
מתועדים לאמוראים ,ויחוס הדברים לרב ששת איפוא מחזיר את הקושיא למקומה.
אלבק מקשה על דברי רב ששת גם מבחינה אחרת .לדבריו ,הקביעה שרק בשני עדים
אנו אומרים מאי הוה לה למעבד ,תלוי בכך שבעד אחד היה לה לבדוק ,ייאבל רב ששת שם

צ"ג ב' סובר שטעם שהאמינו ע"א באשה הוא דמילתא דעבידא לאיגלויי לא משקר ,ומה
הבדל יש בין עד אחד לשני עדים?" ברם ,הרי ה"טעמא" שבדף צג ע"ב אינו אלא הסבר
שנוסף לשאלה שנשאלה מרב ששת ,ומאוחר לרב ששת עצמו ,ואין לייחס אליו אחת
הסברות שבהסבר זה על סמך תשובתו ,ראה להלן הסוגיא האחת-עשרה.
 .46לשון ר"ח אלבק ,שם עמ' . 172ואף שבמס' גטין נתחדש שבכמה מיקרים קונסים
לאשה ואין אומרים מאי הוה לה למעבד ,אין ללמוד משם שכן הלכה גם באשה שנשאת
בעדים ,וכל שכן שאי אפשר להסיק משם בפשטות שאין הלכה כמו סתם המשנה כאן
שנתקבלה כהלכה ע"י רב ורב ששת )ושלא כדברי ר"ד הלבני שם ,עמ' צט הע'  (. 3ובאמת,
על הקושיות האלה על עובדא דרב פפא ,כפי שהיא מתפרשת ע"י רש"י ,כבר הקשה ר'
זרחיה הלוי בספר המאור  ... " :לשנשאת ע"פ עדים לאו דינא ולאו דיינא שהרי שנינו
מותרת לחזור לו ואמר רב הכי הלכתא  ...וסוגיין בכולה שמעתא הכי דנשאת ע"פ עדים
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ותירץ אלבק תירוץ מעבין ומוש,ן אלא שבגלל דוחקים שבו ברחו
דבריו .לדעתו ייבראה שקושיית רב ששת לא בשבית על רב אלא על
המשבה ,ופתגמו כי ביים ושכיב אמר רב להא שמעתתא הועתק ממקומות

אחרים  ...ורב ששת שאל על המשבה מדוע יקבסו אותה בבשאת ברשות

ב"ד ,מאי הוה לה למיעבד ,וכמו שהקשה בירושלמי שם ה"ב ני ע"ד[  :לא
מסתברא דלא ביסת ברשות מותרת שלא ברשות אסורה ,כלומר שאיפכא
מסתברא שלא ברשות אסורה לחזור וברשות מותרת  ...ומעתה בבין גם

סוף הסוגיא  ...רצה רב פפא לפסוק כרב ששת בגד המשבה ולהתיר אשה
שבשאת עפ"י ב"ד ובא בעלה שתחזור לראשון משום מאי הוה לה
למעבד".ך 4

אולם בר' שאין למחוק מן הסוגיא את ייפתגמו" שרגיל רב ששת להסב
על רב בלי ראיות מכריעות 4 ~,וכמו כן יימה יעשה עם הדיבור הלכה מכלל
דפליגי?" ,כפי שמקשה ר"ד

הלבבי49 .

כלומר ,דבור זה מראה שרב ששת

מקשה על ייוהלכתא" שאמ"'ר רב ולא על המשבה .ובשארו דבריו של אלבק
רופפים.

בכל זאת ,בראה שאפשר לקיים שיטת הר"ח אלבק בעיקרה על ידי

תיקון קל .הבה בעיין שוב בדברי רב ששת .הם מתחלקים כדלהלן ( :ן)
אמיבא כי ביים ושכיב רב אמרה להא שמעתתא )  (2הלכה מכלל דפליגי ) ( 3

,..--".-

מותרת לחזור לו זה נראה לי וישר בעיני אע"פ שהוא שלא כפירןש ה'!ד שלמה ז"ל ולא
כפסק הרי"ף ז"ל" )ד"ה צריך( ,ובעל המאור עצמו פירש העובדא בענין אחר ,עיי"ש היטב,
מה נורא התלבט בענייננו ,אבל אף פירושו אינו עולה בקנה אחד עם פשוטם של דברים.

 .47שם ,עמ' ר  7ר  72 -ר .במבוא לתלמודים ,עמ'  ,545הציג אלבק את סברת רב ששת כפי
שהיא כתובה בגמרא ,ולא לפי תיקונו בתרביץ .אבל שם על ענין אחר כותב ולא נצרך לו
תיקון זה ,ולכן אין להסיק שחזר בו.
 .48ראה אוצר לשון התלמוד ,כרך כה ,עמ'  59ר ר ,טור ב .כדברי אלבק ש"פתגמו ...
הועתק ממקומות אחרים" ,כזה כתב ש"מ רובינשטיין :ייקשה לחשוב שרב ששת השתמש

בלשון זו בכל פעם שהתיב על דברי רב ,אלא המסדרים קבעו מעצמם לשון זה בכל
הענינים" )לחקר סדור התלמוד ,ב :המלאכותיות בתלמוד ,קובנה ,התרצ"ב ,נדפס מחדש
ירושלים תשל"א ,עמ'  (. 59לאמתו של דבר כמעט מן הנמנע להגיע על סמך החומר
שבידינו ללשון המקורית שאמר ר ב ש ש ת עצמ ו .דברי האמוראים באים בתלמוד לרוב
בניסוח ספרותי קצר ,וספק אם אמרו הם עצמם ניסוח זה ,או שניסחו כן נסחים מיוחדים

)שבבית מדרשם ,וכדומה( .משימתנו היא להבחין בין אותם ניסוחים קדומים לבין

דברי הסתמא המאוחרים להם ,ומשמשים להם פירוש והצעה .לענייננו כאן אין כל תימה
שהנסחים הקדומים נסחו הרבה קושיות של רב ששת על רב בסגנון קבוע ,שהיו לו בודאי
שרשים בדבורו הוא .מאידך ,צריך ראיה של ממש למי שרוצה לטעון כי בעלי הסתמא
הם שהוסיפו דבור שכזה לניסוחים המגובשים ,של דברי רב ששת ,בשעה שידוע לנו
שאותו דבור אופייני הוא לאותם ניסוחים .מכאן ,צא וראה מה פירושו של ה נ יסו ח

המגובש לפנינו ,כי כיום אין לך יידברי רב ששת" עצמו ,זולת ניסוח זה.

.49

מקורות ומסורות שם.
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מאי הוה לה

למיעבד50 .

חלק (ך) מהווה פתיחה ,והיא פתיחה הרגילה בפי

רב ששת ,שאחריה באה קושיא .כאן לפנינו באה הקושיא בשתי בבות.

אין סיבה ,לדעתי ,לחשוד במקוריותו של )  (, 3והרי על לשון זה סובבת כל
הסוגיא51 .

חלק )  (, 2מאידך הוא הגורמ לקשיימ שמנינו :שאין רב ששת

מתנגד לעצמ הדעה שהשמיע רב ,ושיש סתירה בין רב ששת ורב נחמן

לגבי פסק ההלכה כר' שמעון .יתר על כן אין שומ קשר הגיוני בין הלשון
II

הלכה מכלל דפליגי

והנה ,הדבור

פעמימ

בבבלי52 .

II

II

ל מאי הוה לי' למיעבד" ,והוא מפסיק בין (ך) ל) (. 3
II

הלכהןהלכתא  ...מכלל  ...דפליגי" מופיע עשרימ

מאלה ,שש פעמימ הוא דבור בפי אביי ,על פי רוב לרב

יוסף ,ולרוב דבור זה בפי אביי הוא מאמר שלמ בפני עצמו ,בלי הוספות.
פעמיימ הוא בפי רב נחמן בר יצחק )מלך אחרי אביי( ,ופעמ אחת בלשון
רב אחא בריה דרב איקא לרב אשי .עשר פעמימ הוא בלשון סתמא
I

דגמרא ,ופעמ אחת בדברי רב ששת )כאן( .רב ששת פעל בערך 60

שנה .

לפני אביי .המסקנה המתבקשת היא שלשון זו הוכנסה לשימוש רגיל
במשא ומתן על ידי אביי ,השתמשו בה אחדימ מהבאימ אחריו ,ונעשתה
מנכסיה הקבועימ של סתמא דגמרא אחר

כך53 .

ובדין שתיעשה כך ,הרי

זוהי מטבע לשון חדה וקולעת במשא ומתן ,וכיון שחודשה ,ברור
שהתפשט השימוש בה .אילו שימשה כבר בפי רב ששת ,יש להניח
שהיתה חוזרת ב.פי כמה אמוראימ בדור הרביעי .מכאן נראה שההופעה

היחידה אצל רב ששת הינה לשון הסבר של בעלי הסתמא .ובהצטרף
העובדה שהדבור הנדון של רב ששת מורכב הוא ,ודוקא חלק זה הוא
שגורמ קשיימ חמורימ בהבנה הפשוטה ,מסקנה זו נראית כמעט הכרחית.

ע י השמטת מילימ אלה ישאר רק  :אמינא כי ניימ ושכיב רב אמרה
II

להא שמעתתא ,מאי הוה לה למיעבד .האמ ניתן לפרש דבור זה אחרת מן
הפירוש של הלכה מכלל דפליגי"? רב אמר ייהכי הלכתא" ,ולפי הפיסקה
II

בגמרא אמר כך על הסיפא "נשאת שלא ברשות וכו'" )והשוה לעיל ,פח

ע (.ב אולמ סיפא זו אינה אלא המשלימ לרישא .הפוסק כסיפא זו הריהו
II

.50
1:
li

ההמשך יימינס אניסא" )כ"ה בכי"מ ,כי"ו וכי"ל ; בדפוסים  :מאנס אנסה( נראה

כתוספת הסכר .ככל אופן ,לעניננו ,אינו משנה את כוונת הדכרים.
 .51ומה גם ,שכפי הנראה ,צורף לו הסכר קצר 'ר) הע' ! (50
 .52אוצר לשון התלמוד ,כרך יט ,עמ' ) 455 - 448כעמ'  ,448טור ג ,הוסף  :כרכות לג
ע"כ( ;מסורת הש"ס כשכת קו ע"כ )כמקום שכת קנו ע"א צ"ל קלו (.א"ע

 .53וכזה נראה גם לגכי המונח יימכלל" עצמו ,ע"פ אוצר לשון התלמוד .ועי' כללי
התלמוד לר"כ אשכנזי ,סי' • 132
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גמ בירושלמי הנ ל שהביא אלבק ,מובאת,
II

בדיון על הסיפא ,קושיא על הרישא והסיפא כאחת" :לא מסתברא דלא
ניסת ברשות מותרת שלא ברשות אסורה" .כלומר ,איך יתכן לקנוס אשה
זו בכמה וכמה קנסות כ-שנישאת ברשות ב"ד ,ואילו כשנישאת שלא
ברשות ,להקל עליה ולהתירה לבעלה הראשון? והנה ,למרות שדברי
משנה זו חידה וסתירה המ ,פסק רב ייהכי הלכתא" .על פסק זה מקשה רב
ששת :יימאי הוה לה למיעבד" !לפי פשוטמ של דברי המשנה ,ובלי להסב
עליה הפירוש המסובך של הסוגיא הראשונה

היינו אומרימ

המאוחרת55 ,

שמקשה רב ששת על מה שפסק רב כרישא .למה לחכמימ לקנוס

הנישאת ברשות בית דין ,מה היה לה לעשות ;וכדברי הירושלמי בריש
פירקין ייהכא לא אחרימ הטעו בה" ,בתמיה ! וכל שכן שקשה שלפי
הסיפא הנישאת שלא ברשות אינה נקנסת כך ! על קושיא זו משיבימ עולא
ושאר אמוראימ :הרי שיטת הרישא היא כשיטת כל שאר המשניות של
י"ג דבר )ועכשיו דברי עולא והאחרימ דומימ לנידון( .ואילו רב פפא ביקש
לעשות מעשה שלא כרישא דמתניתין ,ולהתירה לחזור לבעלה הראשון,

על סמך קושיתו של רב ששת ,ובניגוד להלכתו של רב ,ועל זאת הותקף !
המפרש יינישאת שלא ברשות" שבסיפא כפשוטו ,יבין ממילא את

"מאי הוה לה למיעבד" של רב ששת כתמיהה על מה שפסק רב כדין
הרישא; שמ נישאת ברשות ב"ד ,והחמירו עליה כל כך

 -ומה היה לה

לעשות ! אולמ ,מכיון שנתחדש הפירוש ש שלא ברשות" = על פי עדימ,
II

ששוב אין לה דבר לעש.ות ,וברישא הטעמ הוא מתוך חומר וכו' ,והיה לה
לבדוק ,הרי שעל הרישא אין להקשות את קושיית רב ששת יימאי הוה לה
למיעבד" ,וא"כ בעל כרחינו שהיא עולה על

הסיפא56 .

אבל שמ הרי

מותרת היא לחזור לראשון ,ומה מקשה רב ששת? וודאי
המפרש

.54

 -יאמר

 -מקשה הוא ייהלכה ,מכלל דפליגי".

על יחט שתי הבבות ברישא וטיפא של משנה אחת ,ראה בטוגיא הראשונה )פז ע"ב(

שנקראו הבבות יירישא" ו"טיפא" ,והשוה ברי"ף ריש פרקין )וראה דברי לי בלאו ,טפר

היובל לא' שווארץ ,עמ'  (. 197ודיקא נמי שכאן בגמ' מדובר בשניהם ,שמיד אחרי הטוגיא
מובא מאמרו של רב אשי המוטב על הרישא )ראה רש"י ד"ה ולקלא(.

 .55על אותו פירוש ומה שהקשו המפרשים ,עיין לעיל בפתח דבר.
 .56על ידי עיבוד זה של הטוגיא נגרמו דוחקים גדולים ,וז"ל ר"י ענגיל בגליוני הש"ט לדף
צא ע"א :יימאי הוי לה למיעבד מאנט אנטה ,נ"ב קצ"ע דעל פי ב"ד נמי הא אנוטה היא
ברשות ב"ד דמה"ט יחיד שעשה בהוראת ב"ד פטור מקרבן משום דנחשב אונט ,כמבואר

בכ"ד ,ובמתני' גופה פטר לה מקרבן בנישאת ברשות ב'ה והטעם דנחשב אונט כנ"ל,
ואדרבה בנישאת עפ"י עדים המשנה מחייבת בקרבן משום דעפ"י עדים אין חשוב אונט

כמבואר ברש"י על המשנה ,וא"כ מדוע לעניין החזרה הוא להיפוך דעל פי ב"ד
אין נחשבת אונט ועפ"י עדים נחשבת אונטי'.
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לאחר מכן ,ובהתאם לייפירוש" החדש ,נוסף ייועוד תניא".ך  5הסגנון
בכל אותו הקטע דחוק ביותר בהקשרו ושימושו הנוכחים .וקרוב הדבר

שדעותיהם של רב אשי ורבינא נאמרו לכתחלה ישר על הברייתא,בלי
זיקה לסוגיא

הנוכחית58 .

כדי לבנות קטע זה ,עיבד בעל הגמרא קטעים

שהיו מתחלה קבועים בגמרא בקרבת מקום )עי' הע'

(. 57

עיבוד זה נשאר

עוד חלקי ומגומגם בכמה נוסחים ,ולכן ,למשל ,בנדפס ,היה צורך להוסיף
ייובעי' גט" וכו' ,ע"פ כתבי-היד ,כדי להבהיר כוונת הדברים.
נפנה עכשיו לדברי רב נחמן שבפיסקה א ,שגם הם צריכים ביאור.

כלשון הזאת שאמר ר"נ לרב הונא כאן ייגנבא גנובי למה לך ,אי סבירא לך
כר' פלוני אימא הלכה כר' פלוני" ,אמר הוא גם בכתובות יט ע"א ובב"ב
קלג ע"א .בשני מקומות אלו אומר רב הונא הלכה )פעם משם רב( ,ור"נ
מראה שאם יורדים לסוף דברי רב הונא ,יש לזהותם עם שיטת תנא
יחידאה .זיהוי זה אינו גלוי ומובן

מאליו59 ,

ומדברי רב הונא מתקבל

הרושם שאינו פוסק כיחיד ,ועל כן קורא לו ר"נ ייגנבא" ,כלומר יימתגנב
אתה" ,ייולא תסתי.ר

דבריך"60 .

אולם כאן המצב הוא אחר ,הרי יינשאת

שלא ברשות רבי שמעון קאמר לה" (,י"שר) כלומר ,הם המשך דברי ר'
שמעון ,ואיזו התגנבות יש

כר בי ש מעון

כאן61 ,

ואיזה חידוש רש

בהערה :

יידש מעתיך

ק א זלה" ? 62

לצד אחר ,תפיסת הלשון יינישאת שלא ברשית מותרת לחזור
כהמשך דברי רבי שמעון ,ו.כאילו זהו דבר פשוט ,מוקשה

ביותר64 .

לו" 63

אין זה

ד  .5וכן כתב אלבק ש"הקושיא  ...אינה מדברי רב ששת" )שם ,עמ'  2ד  1הע' י  (. 1על פי
רוב ,בקטעים כיו"ב ,של תוספת משא ומתן על עיקר הסוגיא ,שואב בעל הסתמא את
הסממנים מקרוב .וגם כאן ,הברייתא ייכל עריות  "...נמצאת להלן דף צד ע"ב )ראה
הסוגיא השתים עשרה( .וראה להלן על הברייתא ייר' שמעון אומ'  ", ...שהיא היתה
כנראה חלק מן הדיון של רב נחמן ,מתחלה.
 .58כדעתו של רב אשי כאן יש בפירוש הברייתא בירושלמי הנ"ל משמו של ר' יוחנן ,ר'
הע'  ,34ולעיל הסוגיא החמישית ,הע' . 34

.59
.60
.61

ראה כתובות שם תוס' ד"ה טעמא וד"ה אימא.
רש"י בכתובות שם ,ורשב"ם בב"ב שם.
השוה

בריטב"א ... " :

היאך אתה אומר דבר כמגנב

...

וי"מ דרב הונא בדרך מימרא

אמר הלכה כר' )נראה שר"ל כרבבן ,שי"פ( והיינו דאמר לו גנובי למה ל,ן ש כ ן ה ל ש ו ן
מתפרש בתלמוד ",עיי"ש .כלומר ,קשה למה ~ין הלשון כאן מתאים לשאר מקומות
בתלמוד ,וראה לעיל סוגיא ב הע' . 15
 .62ר' לעיל הע' . 6

.63
.64

בלי ייואם" ,ראה להלן.
וכן בספר קשות מיושב לר"י פיק ברלין :ייודע דהא דקאמר לי' רב נחמן דשמעתיך

כר"ש קאזלא ,לכאורה לא ידענא מי הכריחו דאזלא כר"ש ה ל א פשט א ד מת ב י'
ב ש אתש ל אבר ש ו ת ל א ו ר"ש ה ואד ק אמר ה" עיי"ש .וכן כתבו התוס' )פח
ע"ב ד"ה אי( יידאיכא דמוקי לה לקמן כרבי שמעון" ,כלומר ,שאין כאן פשוטה של משנה
בדוקא ,ובניגוד למאירי שכתב )בהתאם לגמרא כאן( בפשטות ובחלטיות גמורה ,בפירוש
המשנה ,שהכלר' שמעון )עמ'

(. 319
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רב ה

פשוטם של הדברים ,ומסתבר שכאן סיפא המתייחסת

לרישא65 ,

ואם כן ,

אינה המשך של דברי רי שמעון ,שהם מסתיימים ב"ואין הוולד ממזר",
וכפי שהוצע בפשטות בדברי הגמרא שבסוגיא הששית,

לאור שני הדברים האלה ,הסגנון הבלתי·רגיל אצל רב נחמן ,ויחוס
הסיפא כהמשך לדברי רי שמעון ,נראה להציע שרב נחמן עצמו לא
התכווין כלל לרבי שמעון במשנה
שמתכווין הוא לרבי שמעון

זו ,אלא במקום אחר ,מסתבר

שבברייתא :

"רי שמעון אוי עשו בית דין

הוראתן כזדון האיש באשה ,נשאת על פי עצמה כשיגגת איש באשה"
)תוספתא פי"א

(,ד"ה 66

ורצה לומר ,הנה איסור והיתר במשנה זו איםכ

אלא כרבי שמעון בברייתא ,וכפירוש רב אשי )כאן( ורבי יוחנן )בירושלמי
הנ ל( בברייתא זו )ומכאן שאב בעל פיסקת ייועוד" את הברייתא הזאת(,
II

וזהו מתאים לסגנון הרגיל של גנבא גנובי למה לך"
II

כרי שמעון הוא גילוי של ממש ,ושהפוסק כמשנה

II

 -שזיהוי המשנה

מסתיר" בכך שפוסק

כרי שמעון ,ואם צדקנו בזה ,אפשר להניח שהיה סיום אחר לשיחה שבין

ר"נ ור"ה מזה של ייקשיא

II

שבסיום הנוכחי )שאינו מתאים לצורה

המקובלת של שיחה ישירה(,ך  6אפשר שדחה רב הונא שאין המשנה רבי

שמעון ,היות ואין רבי שמעון עוסק לענין איסורא לבעלה ,כבמשנה ,אלא
לענין קרבן )כדעת רבינא( ,וזהו כנראה פשט הברייתא ,וכן משמע
ממקומה בתוספתא שהיא מפרשת ייפטורה מן

שבמשנה68 ,

הקרבן , ,

,חייבת בקרבן"

מכל מקום יוצא שלא התכווין רב נחמן כלל לומר שסיפא

דמתניתין המשך דברי רי שמעון היא ,ולא שמענו איפוא על שום אמורא
שיסבור כן בהכרח ,ואף ד' יוחנן בירושלמי )פ"י ה"ב ,יי ע"ד( התכווין לכל
הנראה לעשות משנתנו רי שמעון מתוך הברייתא בלבד,

אפשר רק לשער מה הביא לכך ששיחת רב הונא ורב נחמן עובדה
בצורתה הנוכחית ,אחר שנוספה ייהלכה מכלל דפליגי" בדברי רב ששת,
הובן שרב פסק כדעת יחיד במשנה ,ומן הסתם פירשו שזהו המשך דברי

ר' שמעון ,לאחר שפירשו כך ,דוחק הוא לומר ש"דשמעתיך כרבי שמעון
קאזלה מתכוונת לברייתא ,הרי מפורש הדבר מתוך המשנה ,ולכן עובדו
II

הדברים כפי שהם לפנינו ,יתכן שבהתאם לפירוש הזה נוספה מלת
.65

ראה הערה

•54

 .66העתקתי לפי התיקונים של הגר"ש ליברמן במהדורתו ,עמ'  .35היא הברייתא
שהובאה בטוגיין בחלק ייועוד תניא" ,אלא ששם הוחלף ייעל פי עצמה" ב"על פי עדים",
כשיטת הטוגיא הראשונה )ראה תוטפתא כפשוטה ,חלק ו ,עמ'  8סך(.
 .67וכן ,יש שינויים בנו טחים .למשל ,בכי"מ :וכי תימ' אי אמ' רב הלכה כר' שמעון ,הוה
אמינא אפילו בקמיייתא ותימ' הלכה '" .
 .68כן הכריע הגר"ש ליברמן שזהו פשט הברייתא ,ראה תוטפתא כפשוטה לשם עמ'
 8סך ;וראה שם עמ' סך ך .משמע שאין רבי שמעון חולק על ייחכמים" כלל .
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החיבו.ר ייואם" במשנה שבבבלי ,בכדי לאחד את הסיפא עם דברי רבי

שמעון .אולם ברור שהגירסה העיקרית בבבלי היא בלי תיבת ייואם" ,ואין
זה המשך לדברי רבי שמעון

כלל69 .

א

 -אמר רב נחמן גנבא ...

לפי זה כללה הסוגיא המקורית :
א"ר ששת  ...מאי הוה לה למעבד )ועליו מוסבים עולא והשאר( ,ג

ב

-

 -רב

פפא סבר למיעבד עובדא .כלומר ,בסוגיא זו ישנה התנגדות מודרגת

לפסקו של רב  :א
זה ,ג

-

 -הפסק הוא כדעת יחיד ,ב

 -השכל מתנגד לפסק

נסיון לעשות מעשה נגד הפסק.

לפי השיטה שאנו מייחסים לסוגיא המקורית של הבבלי בפירוש
המשנה ,מחמירה המשנה מאד בדינה של אשה זו ברישא אף שלא היה
לה דבר לעשות .מקובל שמשנתנו רבי מאיר היא שאמר משום רבי
עקיבא O,ך ורבי מאיר הוא ששנה אותם ששה מקרים בגיטין פ"ח שיוצאת

בי"ג דבר  Iך אע"פ שלא היה לה דבר לעשות 2.ך שיטה זו קונסת בחומרה

יתרה על קלקולים שנגרמו ע"י שינויים בתהליכי אישות :ייכל המשנה
ממטבע שטבעו חכמים בגיטין הולד ממזר" )גיטין פ (.א"ע  3ך ומתוך שהקלו
חכמים בתחלתה שתינשא ע"פ עד אחד ,מן ההכרח החמירו בסופה בתצא

מזה ומזה כשזיקת שני בעלים עליה.
לפי דברינו כאן ובסוגיא השניה ,הקנסות  4ך ב ר ישא של משנתנו,
שקנסו בהם את האשה כשבעלה הראשון חוזר ,אינם כנגד פשיעה

.69

כ"ה בלי ייואם" בגמרא ריש פירקין ,בפירש"י למשנה ,בגמ' פח ע"ב ,בפיסקא כאן

בדף צא ע"א )רק בכי"ו ובכי"ל שם איתא ואם( ,וכן היא גירסת הגאונים בלי ייואם" ,ראה
ברלין עמ'  .303וראה
אוה"ג ,התשובות ,סי' תיט ,והלכות גדולות ווארשא דף סג ע"ב
ווייס ,על היצירה הספרותית של האמוראים ,עמ'  34הע' ) 39אלא שמסקנתו הפוכה( .גם
במשנה שבירושלמי בלי ייואם" ,וכן בכ"י פרמה ובמשנה שבמאירי )עמ'  (, 314ובדפוס
נפולי .בהוצאת לו :ייאם" .גירסת ייואם" ישנה בכ"י קופמן ,במשנה שבפיה"מ לרמב"ם,

=

מהדורת קאפח ,וב"דפוס בלתי נודע" )מהדורת צילום ,ירושלים ,תש"ל( .ומכל זה יוצא
שאי אפשר ללמוד מסיפא זו על דרכיו של עורך המשנה בשזור חלקים ממשנת ר' שמעון
)כפי שרצה לעשות בלאו ,ספר היובל לא' שווארץ ,עמ' (. 198-197
 .70תוספתא פי"א ה"ו ,עמ' ; 36בבלי צב ע"א ;ראה אפשטיין ,מבואות לספרות התנאים,
עמ'

.71

. 87

ייכל הדרכים האלו בה" בגיטין פ"ח מ"ה ואילך ,מקביל לייתצא ושלשה עשר דבר בה"

בתוספתא גיטין פ"ו ,ה"ו ואילך )עמ'  (. 271בירושלמי יבמות פ"י ה"א ,י ע"ד ,איתא :ייאי'

תניי תני תצא בשלשה עשר דבר ואית תניי תני תצא בארבע' עשר דבר  ", ...וראה
תוספתא כפשוטה ,חלק ו ,עמ'  , 107סד"ה וזה.

.72
.73
עמ'

.74

אפשטיין שם ,עמ'

. 100-99

ראה במאמרי בשנתון המשפט העברי ב ולעיל בפתח דבר .ועי' תוספתא כפשוטה ח,
893

הע'

. 20

ייקנסוה רבנן" )בבלי ,פט ע"א וכן צא ע"א וכתובות נג (,א"ע ייקנס קנסו בה"

)ירושלמי ,ריש פירקין( ,ייאילין קנסייא" )ירושלמי ,פי"ד ה"א ,יד (,ב"ע ייכל הני קלקולי"
)רש"י צד ע"א ד"ה אלא( ,וראה ההערה הקודמת.

\'
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האשה

רבה

375

ורשלבות מצידה ,הלא אחרימ הטעו בה 5 ,ך ייואנוסה היא" )רש"י יא ע"א

ד"ה ואת( ,ומה היה לה לעשות .ולכן ,אין לומר יידהך לאו אנוסה היא"
)רש"י פז ע"ב( ושקנסוה יימשומ שלא דייקה" ,כשיטה הרווחת 6 ,ך הדומה

ל"ש י ב ויי ד חיק י" שבכאן )כגון ,הוה לה לאקרויי גיטא( ,לומר שבכל
מקומ כנגד רשלנות הוא שקנסו אותה.דך ואפשר שלא נזכרו דיוק
ובדיקה  8ך אלא לומר שאיומ הקנסות מעודדה לבדוק ,ובדיקה היא דבר
יעיל )יישתהא בודקת יפה" בירושלמי( 9 .ך אבל האשה נקנסת בשווה בין

כשהיה לה לבדוק ובין כשלא היה לה לבדוק ,ו.אפילו "לא היתה יודעת
שהיא אשת איש" )ירושלמי ,ריש פירקין( .ועצמ הבדיקה לפי זה ,אינה

חיוב המוטל עליה מן הדין ושראוי לקנסה אמ חיסרה אותו ,אלא מעשה
זריזות של האשה ,ולפנימ משורת

הדין80 .

.75

ירו' ריש פירקין.

.76

רש"י ריש פירקין  :ייוהא דלא דייקא קנסי לה" ,ובמאירי  :ייפ ו ש ע תהי א" !

)עמ' (. 315

והקשה בגליוני הש"ס הנ"ל )הע'  (56על שיטה זו  :ייצ"ע דאטו נשי דינא גמירי והי' ראוי
שיהי' הדין שאמ הב"ד מתירין אותה עפ"י ע"א יאמרו לה שתדייק עוד קודמ הנשואין ולא
מצינו שצריכימ לומר לה כן ,והיא עצמה מניין לה לידע החילוק בין ע"א לב' עדימ ,ואמ זה
טבע באשה דדייקה קודמ הנשואין א"כ גמ בב' עדימ הוא כן ,ויש לקונסה גמ בב' עדימ על
דלא דייקא כמו בע"א  ...והדבר צ"ע לענ"ד".
 .77עיין היטב דף פז ע"ב רש"י ד"ה מותרת לחזור וד"ה שלא על פי ב"ד.
כבדף צג ע"ב )הסוגיא האחת עשרה(.
.78

. 79

וראה ווייס ,על היצירה הספרותית של האמוראימ ,עמ' •40

 .80ועי' רש"י יא ע"א הנ"ל .ההלכה שפסקו הפוסקימ הינה כמובן ,בהתאמ לפירוש בעל
הסתמא בבבלי )ראה ברי"ף ריש פירקין ,ושאר הפוסקימ קבלו דבריו ,אף שבעל המאור
חלק עליו ,להלן ד"ה צריך( .וכתב הגר"ש ליברמן :ייואעפ"י שלמעשה אין הבדל ,ובין
שנישאת ע"פ עד אחד שלא בב"ד ובין שנישאת ע"פ שני עדימ ע"פ בית דין תצא מזה ומזה
וכו' וחייבת בקרבן ,מ"מ נפקא מינה לעניין באור משנתנו" )תוספתא כפשוטה ,ח"ו ,עמ'
 (. 109וכאן נפקא מינה לביאור הסוגיא.
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מלמרה על המשנה )צא ע"ב

-

צב ע"א(

אמר רב אשי  1ירקרא רא חיישינן
הי קלא ,אילימא קלא דבתר נישואין הא אמרה רב אשי חדא

זימנזrc

1

מהן דתימא  ...קמשמע לן .

' 1' 1

בגמרא איתא :יימהו דתימא הואיל ואתאי לבי דינא ושרינן לה  2כקלא

דקמי נשואדן דמי  3קמ"ל".המאירי גרס  :ייהכא במאי עסיקינן כגון דאתאי
לבית דין ושרינן לה" 4 .ופירש ייהאי לישנא ודאי משמע דאיכא דמנסבא
בלא רשות בית דין בעד אחד"" 5 ,למדנו שאף על פי עד אחד אמ נשאת

בלא רשות בית דין נשואי היתר המ ,שלא הוצרכו להיתר בית דין אלא
לכתחלה"6 .

ידע המאירי שיש שגורסימ אחרת ,ודחה  :ייאלא שברוב

גמרות שלנו נמצא כגירסא שכתבנו ,ויש לפנינו גמרא זקנה ומדוייקת
הרבה ,ושיצאה מישיבת הראב"ד ז"ל ומוגהת בכתב ידו בכמה מקומות,
ונמצא זה בנוסח זה ,הכא במאי עסקינן כגון דאתאי לבי דינא ושרינן לה)ו(
מהו דתימא כיון דלא אינסיבא כקלא דמקמי נשואין דמי קמ"ל".ך
והנה ,בגמרא המדוייקת שהביא ,כתובה הלשון הזאת :ייכיון דלא
אינסיבא" ,ולשיטת רש"י יש לפרשה כיון שלא נישאת מעצמה אלא באה

לב"ד שיתירוה ,הרי כבר אז קיימ היה הספק אמ בעלה חי ,ודוחק .אולמ
אפשר גמ לפרש ,כיון שלא נישאת בשעה שיצא הקול ,ולשון הגמרא
מקוצרת ,ושעור הדברימ! ייהכא במאי עסיקינן ,כגון דאתאי לבי דינא
ושרינן לה מקמי דנפק קלא ,מהו דתימא כיון דבאידנא דנפק קלא לא
אינסיבא כקלא דמקמי נשואין דמי ותיתסר ,קמ"ל ,דכיון דהתירוה
להנשא ,כקלא דבתר נישואין הוא" .ואין צורך לדחוק כבפירוש רש"י ד"ה
כיון דאתאי :ייאלמא בחי הוה מספקינן ליה קודמ נשואין" ,שאינו מתיישב

יפה עמלשון הגמרא ייושרינן לה" ,שהוא מיותר לשיטת רש"י ,כשעיקר

הדבר )ייבחי הוה מספקינן ליה"( חסר מן הספר .אולמ ,לפי הפירוש הנ"ל
.1

בכי"ל  :אמ' רב ,אבל להלן גם שם  :רב אשי.

 .2לה .כ"ה בכי"ו ובכי"מ .בנדפס ליתא )וראה הגהת הב"ח( .בכי"ל  :ושריוה ,ואפשר
שגירסה זו היתה כיסוד גירסת הנדפס ולכן חסרה ':הל" בכי"א  :ושרינ:
 .3ב"ה בכי"ו .בנדפס בכי"א ובכי"מ נוסף  :ותיתסר )וכ"ה בכי"ל  :ותאסר(.

.4
עמ'
.5
עמ'
.6
 .7עמ'
עמ'

,330

ובתשובה שם ,עמ'

. 490

. 490
. 330

 ,493-492עיי"ש בנוגע לגירסתו ברש"י ,וראה בעמ'  330שם ,הע'  .185ועי' פירוש

על מס' יבמות לר' אברהם .מן ההר ,הוצ' ר"מ בלוי ,ניו-יורק תשכ"ב ,עמ' רח והע' . 5
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ייושרינן לה" הוא עיקר .ודוק ,שבאותה גירטה עומדת יימהו דתימא" לפני
ייכיון דלא אינטיבא" ]כשיצא הקול[ ,לומר ש זה ו הטעמ שהיינו חושבימ
להחמיר .דבריו של ר"מ המאירי בגוף הטפר )עמ'  (330תואמימ פירוש זה
)ועי' הע'  183שמ( ,אלא שכדרכו הרכיב פירוש זה עמ פירש"י .אבל
לשיטת רש"י כפשוטה יימוכ  nמהכא דאי הוה קלא מיקמי נישואין חיישינן
לה ולא מינטבא" )פטקי רי"ד ,עיי"ש מה הוקשה לו( .וכמובן ,לפי פירוש

זה שהצענו ראייתו של המאירי שיש אשה שנישאת ע"פ עד אחד בלי
רשות בית דין ,הוחלשה ,שלכאורה ייהכא במאי עטקינן כגון" מוטב על

זמן יציאת הקול ,ולא על מנהגה של אשה זו בניגוד למנהגן של נשימ
אחרות.
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I

ר  .כ"ה בכי"ו בד"פ .בכי"מ  :מדתנא ; בכי"ל  :מדתני '.בכי"א ובד"ח  :מדתני )ע"פ
מהרש"ל(.
 .2בכי"מ וכימ"ב :בבי )וכ"ה להלן שם( וכ"ה בכי"ל ,ואף ייבי"=ייבבי".

.3
.4
.5
.6

כ"ה בכי"ו וכימ"ב.

בכי"מ :

דתנא.

בד"פ  :דתני,

ור' הע'

.4

תוטפתא הוריות פ"א ה"ו .דתנן וכו '.בכי"א ובכי"ל ליתא )דומות(.
בבי"ו נוטף :חמה.

אלא טעות .כ"ה בכי"ו ,כי"מ כימ"ב כי"א וכי"ל ,ד"ח )ע"פ מהרש"ל( ,וכ"ה בתוטפ'
הנ"ל .בד"פ ובד"ו ליתא.
 . 7בכי"מ ,ובנדפט נוטף יימימרה" שלמה בטמוך לפניו :ורב נחמן אמ' הוראה הוא .בכי"ל
וכימ"ב הכל כמימרה אחת :ורב נחמן אמ' הוראה היא ,תדע  ,...וליתא בכי"ו וכי"א כלל
)והשוה רש"י ד"ה תדע( .והוא תוטפת הטבר להגדיר על מה אמר ר"נ ייתדע" ,ולא חלק
מניטוח המימרה המקורי ,ראה הע'  2 , 9ר .ובאמת ,ב"מימרות כפולות" מאמורא אחד
בכמה מקומות ,תמיד יש לברר אם אחת מהן איננה הטבר ,וראה הגהות דק"ט לב"מ עמ'
ססר אות ו.

.8

בכי"ו

נוטף :

בר יצחק.

 . 9בכימ"ב :דעת .בכי"ו כי"א ,ובנרפט נוטף  :דהוראה היא ,וליתא בכי"מ כימ"ב ובכי"ל,
והיא תוטפת הגדרה )ראה להלן הע'  2ר(  -יש שהוטיפו כן כמימרה בפני עצמה )הע' (, 7
ויש שהוטיפו כאן ,ובנדפט בלבד באו שתיהן.
סר .ר' הע' רר .בכי"ו ,כי"מ ,כי"א וד"פ :דבכל.
רר .שכל וכו '.כ"ה בכי"ל וכימ"ב הכל עברית ,וההמשך שם ארמית ,ומשמע שעד כאן
לשון המימרה .אין וכו '.בכי"ו וד"פ  :עד אחד לא מהימן .בכי"מ :אין עד אחד מהימן.
 2ר  .בכי"ו כי"א ובנדפס נוטף  :דטעות היא .בכי"מ וכימ"ב ובכי"ל בא הסבר זה כפתיחת
המימרה  :ורבא אמ' טעות הוא תדע )אלא שבכי"ל ליתא תדע( ,וראה הע'  ,9סר .הדיבור
",תדע )דושואפט( אילו" בא שמונה פעמים בבבלי )קידושין כז ע"ב פעמיים ,ב"מ ח ע"א,
ב"ב ע ע"א פעמיים ,חולין צו ע"א פעמיים ,וכאן( .כולם בפי אמוראי בבל בדורות . 6 - 3
בנוטף לכאן ,רק באחת מהן )קידושין כז ע"ב השניה( בא הטבר ייד

" -אחר תיבת ייתדע",

ובהצטרף לנ"ל ,מוכח שאינו מלשון האמורא.
 3ר  .דאלו וכו '.כ"ה בכי"א ,כי"ל כימ"ב וד"פ )אלא שם :ובדם( .בכי"ו  :דאילו היכא דהורו
בחלב ודם .בכי"מ  :דהיכא דהורו ב"ר בחלב ודם .קשה ליחט כל אריכות ההמשך לרבא
)ראה להלן בפנים( .ברוב המקומות שבאה מטבע לשון זו )תדע רושאילו( ,יש אחר תיבנף
ייאילו" טברה בעברית ,ואחריה הטבר בארמית ובו הבחנה בין המקרה שבטברה למקרה
הנידון )כבכאן( ,ומשמע שאמר האמורא רק הטברה )העברית( ,והשאיר לאחרים להטביר
ולהבחין .השוה במיוחד קידושין כז ע"ב :ייאמר רב אחא בריה דרב איקא תדע שאילו מטר

לו עשר בהמות באפטר אחד ואמר ליה קני מי לא קני  ...איכא דאמרי אמר רב אחא בריה
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רברי זעירי "ל י תא למתני' מרתנן בי מררשא" מקבילים לרברי ר'
יוחנן בירושלמי " :לית כאן פטורה אלא

חייבת"l5 .

במימרות רב נחמן ורבא )תרע  (...עצמן לא נתפרש לאיזו שיטה הם
מביאים ראיה ,ובעלי הסתמא הוסיפו לפרש

כן l6

)הוראה היא ,טעות היא,

ונרירת מקומן של הגררות אלה בנוסחים מראה בעליל שהוספות הן ,ראה
לעיל בהערות( .למימרתו של רבא ,ראוי לברר אם פירושם הכרחי.

בקשר

למובא בגמרא

במימרת רבא )ייראילו

הורו ב"ר בחלב

וברם  "( ...קשה ליחס כל זה לרבא עצמו בגלל אריכות הלשון ,מה גם
שהרברים קשים ומסובכים ,וכמוהם רברי הראשונים בפירוש הרברים.ך

l

אין ספק שהנושא היטורי של ראיתו של רבא הוא ייהורו ב"ר בחלב
וברם" .שנינו בתוספתא :ייהורו בית רין לעקור את כל הגוף ,אמרו אין רם
בתורה ואין חלב בתורה ואין פיגול בתורה הרי אילו פטורין" )הוריות
פ"א (.ז"ה ופירושה לפי ההלכה  :ייביתרין ששגגו והורו לעקור גוף מגופי
תורה ועשו כל העם על פיהם ,בית רין פטורין ,וכל אחר ואחר מן העושים

חייב חטאת קבועה ) "...רמב"ם ,הלכות שגגות ,יר(. ,א ואולי התכוין רבא
כאן לומר ,שחייבת בקרבן כי הוראה זו היא עקירת הגוף )ולא כרברי

הסתמא שר"ל שטעמו משום ייטעות"( .לפי זה תהיה הכוונה כמו
בירושלמי כאן :ייהתיב רבי חגיי קומי רבי יוסי ויהא כן בהורייה ,בשהורו

מותר לבוא על אשת איש ,ולא עקירת גוף הוא" )קרבן הערה :ייואפי'
נימא שהוראת ב"ר היא ולא טעות ,אפ"ה חייבת בקרבן ,שהרי ההוראה
היא שמותר לבא על אשת איש  ...וכיון שעקירת גוף המצוה ראשת איש

היא חייבת בקרבן ,רקיי"ל הורו ב"ר לעקור כל הגוף ועשה יחיר על פיהם,
חייב ••• 18 "(.

לפי הגמרא ,הברייתא הקצרה של ר' אליעזר )יייקוב הרין את ההר

ותביא חטאת שמינה"( מוסבת על רישא של משנה ',ב ור' אליעזר חולק
ררב איקא תרע רלא קני אילו מסר לו עשר בהמות באפסר אחר ואמר לו זו קני מי קני",
ומשמע שאמר רק ייתרע שאילו מסר לו עשר בהמות באפסר אחר" ,ונתפרש שני פירושים
שונים בשני הלשונות שבגמרא.

. 14
. 15
. 16
הע'

.17

כ"ה בכי"ו כי"א בכי"מ ,כימ"ב ,וכי"ל .בר"פ :אלעזר )אבל לעיל שם :אליעזר(.
יפה עינים; רי"ן אפשטיין ,מבוא לנוסח המשנה ,עמ'  .266ועי' בנועם ירושלים.
כבכמה ריבורים של ייתרע" ,ראה אוצר לשון התלמור ,כרך טז ,עמ'  , 147- 145וראה
. 13

ייוקצת מפרשים בלבלו בה את הרכרים" )מאירי ,עמ'  ,331עיי"ש הע' (. 188

ומה שיש

כרוב הנוסחים :ואילו היכא ראתא ער אחר ,איתא ככי"ל :ובאשה נמי היכא ראתא ער ',א
ומשמע שלגריסה זו קוראים יישרינן לה" רלהלן ב תמ י ה ,ומבחינת הסגנון הוא רכר של
טעם .ושתי הגירסאות קרובות ללשון השאילתות !
 . 18לענין ייוהרר חזו טעמא  "...הכתוב לפנינו ,עי' ירושלמי הוריות פ"ב ה"כ ,מו ע"ג -
כנועם ירושלים רוצה לפרש את הירושלמי ע"פ רברי רבא בבבלי.
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][104

על מה ששנינו שם :פטורה מן הקרבן .ומן התוספתא יוצא שגם באחרת

חולקר' אליעזר ,שבקלקלה ונשאת אלמנה לכהן גדול ,לדעת חכמים
חייבת קרבן אחד ,אבל לדעת ר' אליעז.ר חייבת קרבן על כל ביאה .וביאה
)פי"א ה"ד ,עמ' ; 34ובגמרא להלן(.
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הסיגיא התשיעית :מאי קלקלה )צב ע"א(
ו' אליעזו אימו  lזינתה

ו' ירחנן אמר אלמנה לכהן גררלן

גררשה רחליצה לכהן
מאן דאמר זינתה כ"ש אלמנה לכהן
ומאן 4

הרייט 3

גדול 3

דאמר אלמנה לכהן גדול ,אבל זינתה לא,

מ"ט  5אתון 6

דשויתוןי

פנויה

תניא כוותיה דרבי יוחנן

8, , ,

 ,1צ"ל  :ר' אלעזר אמר ,והוא האמורא ,והשוה הגהת ר"י פיק ברלין בגליון הגמרא ,וכ"ה
בכי"מ :אלעזר .החלפת ר' אלעזר בר' אליעזר התנא גררה אחריה החלפת ייאמר"
המשמשת באמוראים ,ב"אומר" המשמשת בתנאים )ראה לעיל הסוגיא השניה הע' (. 7
ובכי"א אף  :ר' יוחבן א ו מ' )ובוסף שם :כגון( .ולפי המבנה הרגיל שבצורת מחלוקת צ"ל :
אמר ר; אלעזר.

 .2הדיוט .לי' בכי"ל )ואיתא שם להלן(.
 .3לכהן גדול .בבי"ו ליתא ,וכן לי' שם להלן .
 .4כ"ה בכי"ו כי"מ כי"א וכי"ל .בכימ"ב ובד"פ :מאן.
 .5בכי"ו וכי"א נוסף :אמרה ,ובכי"מ וכי"ל  :דאמרה ,וכן שיעור הדברים גם בלי תיבה זו,
שכן רגילות להביא דבור בחסרון פעלי אמירה ,ראה הסוגיא החמישית והע' . 3

.6

כ"ה בכי"מ וכימ"ב ; בכי"ו ,כי"א ,כי"ל ,ובדפוס נוסף :הוא.

ה דשויתון  .ב"ה בבי"ו ,בי"מ ,בימ"ב ,בי"ל ד"פ וד"ו .צורה זו )על בי"ל בי"א וכי"מ ,ראה
להלן( נראה לפתור בפועל עם בנוי הנשוא )=ששמתןני( ,השוה קבלתון ,פסחים פט ע"ב
ארבע פעמים )=קבלתוני ,מובא ע"י ק' לויאס ,דקדוק ארמית בבלית ,ניו יורק תר"צ ,עמ'
 , 237עיי"ש( .בדפוס וילנא  :יידשויתין" ,ומשמע מן הנ"ל שגירסה זו טעות .ואף שבקידושין
בט ע"ב איתא ייסביבתין" )=סיבנתם אותי( ,וב"ה בבי"מ שם ,ורשם אותה מ' מרגליות
בדקדוק שלו סי'  ,41בכל זאת נראה שגם שם טעות ,שכד"ו שם איתא ייסכינתהון" ,וצ"ל .
סבינתון )השוה N61deke, Mand. Gramm., p. 272, n. 3 (J. Rosenberg, Das ara -
 ma'ische Verbum, im bab. Talm. Marburg 1888 p. 56לויאס שם רשם למלה זו
ייסכנתן" ולא ציין מה מקורו ; )בדקדוקו של אפשטיין לא הוכאו כינויי הנשוא כפעלים(.
בכי"א

כאן :

דשויתו.

בכי"מ כאן  :יידשויתון לי" ,ותיבת לי הגהה היא כדי לפרש את הנשוא ,כי תפס
יידשויתון" = ששמתם ,וכזה בפסקי רי"ד ,מהדו' ליס  :יידשויתון נפשאי" ,וכן במאירי )עמ'

 : (320ייאתון שויתון יתי פנויה" ,בהתאם ל"לשון טענות" )השוה בריטב"א ; על לשון
טענות ,ראה מ"ש בתרבי Yמג ,תשלייד ,עמ'  64-62והע'  (. 33בכי"ל :ייאתון הוא דשויתון

=

לה פנויה" ,ואולי תפס המגיה תיבת יידאמר''' )כך היא כתובה שם( דאמרי ,אלא שכמובן
אי אפשר לומר כך עם יישויתון" .וכן הרש"ל בחבמת שלמה )קראקא( הגיה יידשויתוני",
והשוה הגהת הב"ח ,והגהות הב"ח לרי"ף אותיות ב,ג .בדומה לנידון כאן ,איתא בברכות
נד ע"ב  :ייפטרתון יתי מלאוד ויי" .יייתי" זו היא היחידה שברשמה באוצר לשון התלמוד,
ומכאן חשודה ביותר .בכי"מ  :ייפטריתו לי" (.ס"קד) בכ"י פירנצה כנראה כתוב ייפטרתין"
ואין לא יייתי" ולא ".יל" ומכאן ,ייפטרתון" היא הגירסה המקורית = פטרתם אותי ,אלא
שכינוי הנשוא לא היה מובן למגיהים.
 .8ייהואיל וגופין מוחלקיך" אינו לשון הברייתא ,אלא הסבר שנוסף ,ראה תוספתא פי"א,
ה"ד עמ'

~

~

,34

והשוה כריתות טו ע"א.
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דברי ר' אלעזר ור' יוחנן פירוש הם לענין קלקלה שבמשנה 9 .וכמובן,
מזה שפירשו את המשנה אין כל הכרח לומר שסברו כמוה להלכה.
ואמנם ,פסקו הפוסקים שלא כמשנה זו ,אלא כזעירי ,החולק על המשנה
על סמך ברייתת ייתני בי מדרשא" .ובאמת לפי הירושלמי ,באה כמימרת

זעירי בפי ר' יוחנן ,ואף הוא איפוא חולק על משנתנו )עי' הסוגיא

השמינית( ,וחייבת בקרבן אף בשלא קלקלה.

בעל סתם התלמוד דייק והרחיב בפירושו של ר' יוחנן )זינתה ,לא

-

אינה חייבת בקרבן( ,וכן שיווה לו נימוק הלכתי :אתון דשויתון פנויה .ואף
תניא כוותיה .הרחבות אלה מוסיפים לכאורה לדברי ר' יוחנן אופי של
עמדה הלכתית משלו ,ברםן לאור הנ"ל ,אי אפשד לומר כן ,ועם כל

ביסוסם ע"י הסתמאן אין דברי ר' יוחנן אלא פירוש במשנה ,ויתכן שהוא
עצמו אינו פיסק

כמותה.ס l

 .9השוה רברי הגר"ש ליברמן ,תוספתא כפשוטה ,כרך ו ,עמ'  108ר"ה ובמשנתנו.
 . 10עי' כסף משנה להל' שגגות ה ,ה :מאירי עמ'  320והע'  72שם,

פרק
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אין קירישין תיפסין ביבמה

-

)צב ע  l1א

צג ע  l1ב(

מאי ראשון ומאי אחרון,

אילימא ראשון דלפבי 1שמועה ואחרון דלאחר 2שמועה ,ליתבי הולד ממזר
 משום דקבעי למיתבא 3סיפא , , ,הראשון ממזר והאחרון איבוממזר ,תבא במי רישא ראשון ואחרון ממזר
'/

*

*

*

ת"ר זו דברי ר' עקיבא 4 ,אבל חכמים אומרים אין ממזר מיבמה

'ולימא אין ממזר מחייבי לאוין
 האי תבא הך  5תבא דר ע  6הוא דאמר מחייבי לאוין דשאר הויII

ממזר ,מחייבי לאוין גרידי לא הוי ממזר,
*
א.

*

*

אמר רב יהרדה אמר רבך מניין

רשמראל

שאין קידרשין תרפסין ביבמה

צריכה* 9

שנן

לא

תהיה

אשת

המת

החרצה לאיש זר לא תהא

בה 8

הריה לזר

א  IIל
אשי 10

רב

אמר

בענירתינר 9

גט

מרי

בר

רחל לרב

הכי אמר אמימר הלן

כררתיה דשמראל

 .1כ"ה בכי"ו כי"א בכי"מ וכימ"ב .בכי"ל :מלפני .בנרפט :לפני.
 .2כ"ה בכי"ו כימ"ב וכי"א )בכי"מ ייואחרון  ...שמועה" הושמט ע"י הרומות( .בכי"ל :
רלפני )כנר' טעות( .בנרפט :לאחר.

.3
.4
.5
.6

כ"ה בכי"ו כימ"ב וכי"מ .בכי"א בכי"ל ובנרפט  :למיתני.
ראה להלן בענין יישהיה אומר ". ...
בכי"מ :כהר .בכי"א ליתא  :הך תנא.
בכי"מ  :רבי ר' ישמעאל ור' עקיבא ! בכי"ו  :רבי ר' ישמעאל עקיב ',ונמחקה תיבת

ייישמעאל" בניקור.

 .7אמר רב .כ"ה בכי"ו כימ"ב כי"א ובכי"ל ,בר"ו ואיל,ן וכ"ה ברי"ף ועור .בר"פ :אמ' רב
נחמן )הכפלה מוטעת מתיבת יימניין" הטמוכה( ; בכי"מ ליתא.
 .8תהא בה .בכי"ל :תהיה בה .בכי"ו :יהיה )השוה י;ןושלמי ,צויין להלן בפנימ :שלא יהא
בהולה(.

 .9בכי"מ :
*. 9

בעניותיני.

כ"ה בכי"ו ,כי"מ וכי"א .בכי"ל ור"פ ,צריכא.

 . 10בכי"ל  :לרבא .בשאר הנוטחימ :לרב אשי .מבחינת הזמנימ גירטת יירבא" עמ רב מרי
בר רחל אפשרית )ראה היימאן ,תולרות תנאימ ואמוראימ ,עמ'  ; 905 - 903אלבק מבוא
לתלמורימ ,עמ'  (369אלא שלגבי אמימר צ"ע .אמנמ בחכמת שלמה )קראקא( להלן
יימרימר" ,ואולי צ"ל מרי בר מר ,ומתאימ יותר לזמן רבא ,ר' היימאן ,תולרות ,עמ' , 906
 .908ואולי גמ בעירובין עט ע"ב  -פ ע"א כצ"ל ,ראה תולרות עמ'  , 228ור' להלן הע' , 11
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אמווב אשי  11אם היה יבמה כהן
חילץ12

לה ושריא

איתגורי

חוטא

ליה 13

איתגר

נשכר14 ,

א"כ

אלא 15

מצינו

אמ היה

יבמה ישראל נותן לה שני

גט 16

והותרה לו.
ב.

אמו רב גידל אמר רב חייא בו ייסף אמו ובך 1יבמה קדישין אין בה

נישיאין יש בה

_אי  18קידושיו איו בה נישואין נמי איו בה
(ן)

אימא קידושיו ונשואין אין בה

) (2
)  (3ואב"א לעולמ כדמעיקרא  19דמיחלפא באשה שהלך
ואב"א בזנות כדרב המנונא

בעלה למדינת הי-מ
ג.

א"ו ינאי בחביוה נמני יגמוי אין קידישין תיפסין ביבמה

א"ל ו' ייחנן,
.11

',ו 20

לא משנתיני היא

זי 21

ברי"ף בי"ס  692ובי"ס  695יירבא" ,וב"ה ברי"ף ד"ח וברא ייש )ברי"ף ד"ק (.בר :ובן

בהגהות '''ב בעותק ד"פ שצילומו במבון הש"ס השלמ :ייואמ' רבא ייובו'  iבבי"ל  :אמימר,
אלא שתוקן בבתב הסופר :רבא .בשאר הנוסחימ  :רב אשי )ראה להלן וראה הע' (, 10
ונראה ש"רבא" היה קיצור ל"רב אשי" ,ומבאן הבלבול בפיענוח שלש אותיות אלה )השוה
דק"ס ,שבת ,עמ' כ  24אותנ בהגהות  iדק"ס לזבחימ עמ'  5אות ב בהגהות  iדק"ס לחול,ן,
קנט ע"א מן הספר ,אות ד בהגהות( .ועיין היטב הלבות רב אלפס ,מהדורת ר"נ זק"ש,
ירושל,מ תשב"ט ,ברך ב ,עמ' תבט ,הע' ''' . 66בב פירנצה לב"מ טו ע"א )עמ' כ '''( 16בב
יירבא" ,ונוקד אחר ב' בדי להפרידה לשתי תיבות ,והושלמ יישי" בין השורות .ועיי"ש  258ב.
ועי' דק"ס לגיטין  ,ע"ב שו'  i 6זוסמן ,סוגיות בבל,ות ,עמ' •268 , 266
בד"ח :אמר רב אשי השתא דאמר אמימר הלבתא בוותיה דשמואל .בבי"ו ל,תא,
והושלמ בגל,ון ,ובן ל,תא בד"פ ובד"ו ,ובמקומו איתא :ייואמ' שמואל" ,והגיה המהרש"ל
בחבמת שלמה דפוס קראקא בלפנינו )אלא שבמקומ אמימר בתב  :מרימר( .בנראה היתה
באן השמטה '''ע הדומות ,ובד"פ השל,מ בטעות .בבל אופן ,לא הבאנו באן את הלשון
ייהשתא  ", ...שהיה חסר בגירסת אחד הראשונימ )להלן( ,והוא במראה מקומ.

 . 12בבי"מ :חליץ.
כ . 1ברי"ף דפוס קושטא ובי"ס : 695לה ,והשוה בעל ,תוספות על התורה ,מהדורת
אברמסון ,עמ' כ  .9בבי"מ נוסף :לבעל .על ייושריא ליה" ,ר' להלן בפנימ .בבי"א :ושרי ,.ל

 . , 4בבי"ו :
 .16נותן לה שני גט .יישני" ל" בבי"מ בי"א ובבי"ו )ונוספה בבי"ו בין השורות( ובן ל"
ונשבר•

.15

בבי"מ

נוסף :

א ימ:

ברי"ד וברמב"ן .ברי"ף בי"ס : 695יינותן לה השני גט" )על הגרד( ,וב"ה בתוס' רא"ש ובס'

האגודה  iברי"ף בי"ס : 692יינותן לה גט השני" ,וב"ה בנמק''' .וברור שתיבת יישני" הוספה .
ד  . 1בתוס' חד מקמאי =) ס' ההשלמה( :ייאמר רב יהודה אמר רב" ,במו בפיסקה א
לפנינו .בבי"א ל" באן ייאמר רב".
 .1 8בבי"מ ל,תא.

.19

ב"ה בבי"ו .בבי"מ  :ייבדאמרת מעיקרא "  iבבי"ל ובדפוסימ  :בדאמרן מעיקרא ,ובזה

בבי"א ,ובימ"ב.

.20

רבי .ל,תא בבי"ו בי"א ובי"ל )ובן לי' בירושלמי ופסקי רי"ד(.

]  9סן[
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א"ל  22אי לאר דדלאי לי חספא מי  23משכחת מרגניתא תרתיח
א"ל ריש לקיש  24אי לאר דקלסי גברא רבא אמינא אנא  25מתניתין רבי
עקיבא

חיא 26

ואי ר"ע ליתפסוך  2בה קידושי ,דהא שמעינן ליה לר"ע דאמר אדם

מקנה דבר שלא בא לעולם ,דתנן קונם ...
הא 28

איתמר עלה א"ר הונא בריה דרב יהושע באומרת יקדשו

ידי לעושיהם

ופליגא דרב נחמן בר יצחק ד -
אמר רב נחמן בר

'וצחק 29

(ך) רב חרנא כרב ) (Zררב כרבי ינאי (ב) ררבי ינאי

כרבי חייא )  (4ררבי חייא כרבי )  (5ררבי כרבי מאיר )  (6רר"מ כרבי אליעזר
בן יעקב (ד) ררי אליעזר בן יעקב כרי
(ך)

רב

.הונא31 ,

עקיבא 30

דאיתמר המוכר פירות דקל לחברו אמר רב הונא

עד שלא בא לעולם יכול לחזור בו ...
)  (2רב ,דאמר רב הונא אמר רב האומר לחברו שדה זו  32שאני
לוקח ...
(כ) רי ינאי ורי חייא 33 ,דרי ינאי הוה ליה אריסא  ...אתא לקמיה
דרי חייא ...
)  (4רבי ,דתניא  34לא תסגיר עבד אל אדניו רבי אומר בלוקח עבד
ע"מ לשחררו הכתוב מדבר  ...א"ר נחמן בר יצחק ...
זו .ליתא בכי"מ כוכן ליתא בירושלמי(.

ו .2
 . 22א .ל" בד"פ :אלא ,והוא שיבוש רגיל.
 .23מי .בכי"ו ובכי"ל :לא.
 .24בכי"ל :רשב"ל .בכי"ו ,כי"מ כי"א כי"ל ד"פ וד"ו נוסף :לר' יוח' ,וליתא בד"ח,
ובוודאי הושמט לפי שהיה חסר ''',יכב השוה לעיל סוגיא ה הערה  6ו ,ומשמע שסגנון זה
כהוספת  :לר' פלוני( של בעל הסתמא הוא ,ולא של הניסוחים המקוריים .ובצילום ד"פ
שבמכון התלמוד השלם נמחק '''ע מגיה.
 .25כ"ה כי"ו  :אמינא אנא כוכ"ה בירושלמי בלי "(.ךל" בכי"מ וכימ"ב :הוה אמינא ל,ן וכן
הגיה המהרש"ל .בכי"ל כי"א וד"פ וד"ח :הוה אמינא לך אנא.
 .26היא .לי' בכי"ו כי"א ובכי"ל.
 .27כ"ה בכי"מ .בכי"ו  :ליתפ' .בכי"ל  :ל,תפשי .בד"פ  :ליתפסי .בכי"א  :לתפסי.
 .28הא .בכי"מ  :והא .בכי"ל  :ולאו מי,וכזה בכימ"ב.
 . 29דאמר וכו' .בכי"ל ל,תא כאולי הושמט '''ע הדומות(.
 .30ראה להלן ,והע'  .44בכי"א  :רב הונא כרב ורב כר' ינאי ור' ינאי כר '.אליעזר בן יעקב
ור' אליעזר בן יעק' כר' מאיר ור' מאיר כר' עקיכ',
ו  . 3בכי"מ ובד"ח נוסף ,מאי היא ,ולי' בכי"ו ,כי"ל ,כימ"ב ,וד"פ .בכי"א נוסף :כרב.
 .32זו .לי' בכי"מ .ועי' ב"מ טז ע"ב תוס' ד"ה שדה ,ואיתא לתיבת ייזו" בראשונים שם.

.33

ור' חייא .כ"ה בכי"מ ,וכן יאה ,ראה להלן .בכי"ו וכימ"ב ליתא .בכי"א ובכי"ל :מאי

היא כאולי זהו שיבוש מן ייור' חיא"( .בד"פ חסר ,ששם  ... " :מעכשו קנה ר' ינאי הוה
ל"  ," ...בד"ו :יירבי ינאי כר' חייא" ,וכ"ה בדפוסים חדשים.

.34

"'.

~':

.

בכי"מ נוסף  :ר' או' ,ול,תא שם להלן.
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ר' מאיר ,דתנן האומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר

שאתגייר

) (6

נסי[ 1

...

ר"מ אומר מקודשת

ר' אליעזר בן יעקב ,דתניא יתר על כן א"ר אליעזר בן יעקב

אפי' אם אמר פירות ערוגה זו תלושים יהו תרומה על ·פירות
ערוגה

זו 35

מחוברים ...

לכשיביאו שליש ויתלשו והביאו שליש

ונתלשו דבריו קיימין
(ך)

ר' עקיבא ,דתנן ,קונם שאני עושה לפיר  ...ר"ע אומר יפר

שמא תעדיף עליו יתר מן הראוי לו.

לפני הסוגיא באות שתי פיסקאות המוסבות על המשנה  :הסבר
ללשונה ,וברייתא עם דיון קצר .ואין פיסקאות אלה ,ואפילו השניה ,חלק
מן הסוגיא העקרית כלל ,כפי שיתבאר להלן .השאלה יימאי ראשון ומאי

אחרון" שבאה בפיסקה הראשונה ,מוסבת בוודאי על שתי הבבות של

ייחילוף היו הדברים" שבמשנה .ומסיקה הגמרא ששונה המשנה ייראשון,
אחרון" בהתאם לסגנון שבסיפא ,ולמעשה כל הכוונה היא :הולד ממזר.

וכך ממש יוצא מן התוספתא ,המסיימת לשתי הבבות בפשטות  :ייכל

ולדות שילדה בחיי

יבמה 36

אילו ממזרים" ,א"י) ו ,עמ'

הרי אילו ממזרים ; "...ייכל ולדות שילדה הרי
37 (. 36-35

הוה אומר ,כל הולדות ממזרים ,בין

לפני השמועה השניה ,בין לאחריה ,והוא פירוש הגמרא לראשון ואחרון
שבכאן· 38

 .35כ"ה בכי"מ כימ"ב ,כי"א ובכי"ל .בכי"ו ובד"פ ליי ייזוי ',וכן בפיטקא זו הכנטתי כמה
תיקונים קלים על פי כתבי-היד.
 .36עיי דברי הגר"ש ליברמן בפירוש הקצד לתוטפתא כאן ,עמי  36שוי  ,32ובתוטפתא
כפשוטה לשם ,עמי  2רר ,שוי י'. 33-.3
ד  .3הבאנו את התוטפתא בחילוף הטדר ,בהתאם לטדר כמשנה ,וראה בתוטפתא
כפשוטה לשם ,עמי ריר  2 -רר.
 .38בתפארת ישראל פירש ש"ראשון" ו"אחרון" :ייהנולד לפני מיתת הבעל או אח"כ"
)אות לב( .ועיי בתוטפתא כפשוטה שם שציין שבנו של בעל תפארת ישראל כתב להגיה
דבריו בשהם נוגדים את טוגיית הגמרא .והראה הגר"ש ליברמן שם )ובהעי ד  (2שאותו

פירוש שבתפארת ישראל נוגד לשיטת התוטפתא והירושלמי בוודאי אלא שמתוך הבבלי
אין הכרח לדחות דבריו ,עיי"ש ,משמע שבכל אופן לפי פשטות הדברים גם הבבלי טותר
אותו פירוש .והר"ח אלבק כתב כפירוש שבתפארת ישראל  :ייוהולד הראשון -
שנתעברה בו בחיי בעלה הראשון .והאחרון  -שנתעברה בו לאחר שמת בעלה
הראשון" ,ומטתמיות לשונו משמע שמפרש כך גם בבבא השניה ! ועיי בהשלמותיו לשם,
עמי  .340ולכאורה משמע משם שפירש כן ע"פ התוטפתא להלן ייכל ולדות שילדה בחיי
בעלה הרי אילו ממזרין ,לאחר מיתת בעלה כשרין" )עמי  (, 36שמקבילתה במשנה :ייהולד
הראשון ממזר ,והאחרון אינו ממזרי ',אלא ברור שכן פירושו באותה בבא בלבד ,היות
ואמרו עדים בשמועה שניה ייקיים היה ומת" ,ושיעור ייראשון" ייאחרון" בכל המשנה
הוא  :לפני שמועה שניה או אחריה.
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רבה

פתיחת הברייתא שבפיסקה השניה )בגירסת הדפוסימ( כך

היא :

'יית"ר

זו דברי ר'עקיבא שהיה או' אין קידושין תופסין בחייבי לאוין,'/
 -מקטע זה ,ותפיסת

הקטע המובלט כאן מעורר כמה שאלות  :א

קידושין שנזכרה בו ,משמע בפשטות שרק לרבי עקיבא אין קידושין
תופסין ביבמה )ולשיטתו שאין קידושין תופסין בכל חייבי לאוין( ,ואילו
לחכמימ

החולקימ

קידושין

עליו

תופסין

ביבמה,

אולמ,

בסוגיית

האמוראימ דלהלן הוכרע ע"י כמה ,אמוראימ שאין קידושין תופסין

ביבמה ,ובדבריהמ ודאי שאין הכוונה לשיטת ר"ע אלא אליבא דחכמימ
החולקימ על רן

עקיבא39 ,

ב

 -בגלל הקטע הזה אין הסגנון בברייתא

מאוזן ,שר'/ע מדבר בכל חייבי לאוין ,וחכמימ מדברימ ביבמה ,חוסר איזון
זה מוסיף משמעות לקושיית הגמרא " :לימא אין ממזר מחייבי לאוין",
כלומר ,ראוי שיענו חכמימ לר"ע לענין שהוא פתח בו .ג

 -לגופו ,אין

הלשון כסגנון הרגיל בברייתות ,שהוא  :זו דברי ר'/ע שהיה ר"ע אומר

•••• 40

והנה ,בתוספתא המקבילה חסר קטע זה לגמרי ,וכן חסר הוא בהבאות
שבירושלמי41 .
,

וכן הגאונימ לא גרסוהו בבבלי

כאן42 .

ובאמת ,עיקר

ז~'

הגירסה בגמרא במקומ 'יישהיה אומר" הינו 'יידאמ'" )כי"ו ,כי"מ ,כימ"ב

כי"א וראשונימ

; 43

בכי"ל  :שאמ'( ,ארמית .הוה אומר ,אין דבור זה מלשון

הברייתא כלל ,אלא הסבר הוא שנוסף לה כדי להגדיר שיטת התנא ,ולא
מפיו נאמר ,וכיו"ב

רבות44 .

גירסת הדפוסימ היא פרי נסיון לנסח כאן

'-,:

בקושית התוספות צב ע"ב ד"ה אמר רב ,והשוה בתוס' הרא"ש לשמ.

.39
 .40השוה :יידברי ר' ישמעאל שהיה ר' ישמע' אומ''' )תוספתא שבועות א,ח( ;יידברי רבי
מאיר שהיה רבי מאיר אומר" )כתובות כט (.א"ע וראה אוצר לשון התלמוד ,כרך י"א ,עמ'
' ,429 -428ערך יישהיה אומר" מול ערך יישהיה  ...אומר".
 .41תוספתא יא ,ו ,עמ'  36במהדודת הגר"ש ליבדמן ,וראה מסודת התוספתא לשמ ,שו'
 ,32ולהלן שמ ,מס' גיטין ,עמ'  1ד  2שו' •26
 .42ייספר המקצועות" ,שאילתות ,מדדש שכל טוב ,עי' אוה"ג כאן ,התשובות ,עמ' , 182
והשוה בראב"ן )אוה"ג שמ,עמ'  183הע' (.ב וכן ליתא בחידושי הרמב"ן לדף צא ע"ב ,אולמ
אפשר שהרמב"ן הוא שקיצר .מדבדי הגאונימ נדאה קצת שגרסו ברייתא זו גמ בסוטה יח

ע"ב )דאה במיוחד במובא  bמדרש שכל טוב( .אולמ יותר מסתבר שהביאוה מיבמות כאן
)וכפי שציין בראשון לציון על השאילתות ססי' צה( ,שהוא עיקר מקומו לענין הנידון.
אולמ איך שלא יהיה ,הפיס' הנ"ל ליתא שמ.

.43

רי"ף ,תוס' ד"ה אמר רב ,פיסקי הרא"ש ,תוס' הרא"ש ד"ה אמר רב יהודה ,תוס'

די"ד ,ולעיל י; ע"ב תוס' ד"ה פשיטא ,מט ע"א ד"ה הכל ,ועוד.
 .44ורגיל שההגדרה מנוסחת בסגנון רחב וכוללני יותר מן הדעות המסויימות שבפי
התנא עצמו ,או המיוחסות לו בפי האמוראימ .ובאות הגדרות שכאלה במקומ הבאת מקור

תנאי ,ובלשון יידאמר" .ועי' ווייס ,התלמוד הבבלי בהתהוותו הספרותית ,ח"ב ;זוסמן,

סוגיות בבליות ,עמ'  ,92הע'  .58למשל "לר"מ דאמר אדמ מקנה דבר שלא בא לעולמ",
ב"מ לג ע"ב ,רעי' בראשונימ לשמ ,והשוה דבו,ר זה בסוגיתנו להלן .וראה אלבק ,יידבר שלא
בא לעולמ" ,סיני עד )תשלייד( ,עמ' צח והע'  . 1ובעמ' קיט שמ :ייהלשון 'דבר שלא בא

,לעולם' אינה מצויה בדברי התנאים ובירושלמי '" המושג לא הוסיף הגדרה הכללה
~'1
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I

I1

1,

!l

\1,

388

] 2ך ך[

פרידמן

סגנון של ברייתא )יישהיה אומר"( ואף הוא אינו מכוון עמ הסגנון הרגיל
11
11,
111

1

:1

!I

בברייתות .מאחר שהאמוראימ בסוגיא שלהלן לא גרסו קטע זה בברייתא
כלל ,יכלו לחקור אמ תופסימ קידושין ביבמה ,שהרי עדיין לא ניתנה
התשובה בברייתא ,שבזה חלקו ר"ע וחכמימ כאן.
ושוב בלי הדבור יישהיה אומר" וכו' ,סגנון הברייתא חלק ומאוזן,

11
11

11
11

ilii
!i

ודברי

ייאין

חכמימ

ממזר

ובתוספתא שביבמה ייהולד

מיבמה"
ממזר"45 .

עונימ

ישירות

לנאמר

במשנה

בעל הסתמא ,שהקשה ייולימא אין

ממזר מחייבי לאוין" ,יתכן שגרס את הדבור הנידון ,וראהו כחלק מן
הברייתא .מאידך,

הגאונימ 46

שמשמע מדבריהמ שלא גרסו את דברי

הסתמא המעמידימ ייחכמימ" כ"תנא דבי ר' עקיבא" ,פירשו שהמ יירבנן"

החולקימ על ר' עקיבא ,כפשוטה של

ברייתא.ך 4

ובאמת ,אין ידוע לי מקור תנאי האומר שלר' עקיבא אין קידושין
תופסין בחייבי לאוין כולמ .הניסוח שלפנינו (ע"ר)" דאמר אין קידושין
תופסין בחייבי לאוין" מופיע בעשרה מקומות

בבבלי • 48

הסתמא ממש ,המייחסימ דעה זו לר' עקיבא בדרך
בהקשר עמ לאוימ

מסויימימ.ס 5

רובמ דיבורי

כלל49 ,

ולפעמימ

ומעוטמ המ דבורי הסתמא הממשיכימ

ומפרשימ דברי אמוראימ ,ושמ אין האמוראימ מייחסימ לר"ע שיטה
כללית ,אלא שדברו רק בלאוימ מסויימימ :חלוצתו או חלוצת

אחיו51 ,

או

והפשטה לדינים  ...אלא חידוש לשון חיצוני בלבד" .ברם יש שבעיני הפוסקים יגרור
חידוש לשון אחריו גם חידושי הלכה ,וראה להלן הע' .79
וראה ב"מ נה

ע"ב :

ר"מ היא דאמר עשו חכמים וכו' ,שאיננו הבאת דבריו ,וכן שם נח

ע"א ייר"ש היא דאמר קדשים" וכו' ,ואיננו הבאת לשון המשנה ,עי' היטב רש"י לשם ד"ה

יש להן אונאה .מאידך ,בב"מ נז סע"א :ייובדרב חסדא קמיפלגי דאמר  ...אינן בתורת
אונאה" ,צ"ל כבכ"י :יידאמר רב חסדא" )דק"ס לשם ,עמ'  157אות ח( במקביל לאותה
סוגיא להלן  :ייכדשמואל דאמר שמואל בונין בחול ואח"כ מקדישין" = מימרה.
וראה מה שכתבתי על יידאמר עדי כתיבה  1חתימה כרתי" ,במבוא הע'  .58וראה כיו"ב
קידושין ע"ה רע"ב  :ייר' אלעזר סבר לה כר' ישמעאל דאמר כותים גירי אריות ,נ"שו_.",םה
וברש"י שם " :לא איתפרש היכא איתמר לא במשנה ולא בברייתא  ",וראה היגער ,אוצר
הבוייתות ,ספר ',י עמ'  .82בנוסף לשימוש הנידון ,ברור שיש גם יידאמר" המביא עצם
דברי החכם ,עי' ספר המפתח לרב נסים גאון )בש"ס ראם לפני מס' ברכות ,צויין ע"י זוסמן
שם(.

.45
.46
 .47עי' חידושי הריטב"א ד"ה האי תנא .על ייתנא דבי" וכו' ,עי' מבוא לתלמודים ,עמ'
 ,41 -40והע' . 56
 .48בנוסף לכאן ע"פ מסורת הש"ס ליבמות י ע"ב ,והוסף יבמות צב ע"א.
יבמות סט ע"א ,קידושין סח ע"א ,סנהדרין נג ע"א.
.49
 תמורה סוטה יח ע"ב ;זונה קידושין סד ע"א ;שומרת יבם שזינתהממזר
.50
ועי' מקורות ומסורות ,נשים ,עמ' נח.

לעיל הע' •42

כט ע"ב .וראה אוצר הגאונים ,הפירושים ,עמ'  289סי' תרצד.

 .51רב ששת ביבמות י ע"ב ; רב יהודה אמר רב ביבמות נב ע"ב ,וראה להלן .וכן כאן
כהסבר לברייתא בענין יבמה שלוק.

פרק

נ  3ר ר[

הא ש ה

ר ב ה

389

יבמה לשוק ,כבסוגיתנו להלן ,וזו לשונה  :ייא"ל ריש לקיש אי לאו דקלסך
גברא רבה הוה אמינא ,לך אנא מתניתין רבי עקיבא היא דאמר אין
קידושין

תופסין בחייבי לאוין" )צב ע"ב ,עיי"ש( .אולמ במקבילה

שבירושלמי :ייאמר ר"ש ב"ל בתר כל אילין קילוסייא יכול הוא אנא פתר
לה כר' עקיבה דרבי עקיבה אומר יש ממזר ביבמה" )פ"א ה"א ,ב (.ג"ע

ורבי ינאי הרי בתפיסת קידושין הוא עוסק ולא בממזרות ,ודיוק הוא
שדייקו בירושלמי מממזרות לתפיסת קידושין .אין ספק שאילו היה ירוע
לר"ל ,או למסביר בירושלמי ,הנוסח שלר"ע ייאין קידושין תופסין בחייבי
לאוין" בודאי היה מביאו .מסתבר אפוא שבבבלי הוסיפו לדברי ר"ל
המקוריימ את הלשון הרגיל :אין קידושין תופסין בחייבי לאוין.
שמענו אמנמ ש"המחזיר גרושתו והנושא חלוצתו והנושא קרובת
חלוצתו ,יוציא והולד ממןר ,דברי רבי עקיבא" כיבמות פ"ד מי"ב( וכן
ייתניא המחזיר גרושתו והנושא חלוצתו והנושא קרובת חלוצתו ר"ע

אומר אין לו בה קדושין" )יבמות מד (.ב"ע אבללא נאמר כאן ש ב כ ל

חייבי לאוין אין לו בה קידושין .ואולי נתחדש הדבר על פי יבמות פ"ד
מי"ג והמקבילות ,לפיהן סובר ר' עקיבא שיש מ מזר מחייבי לאוין ,ועל פי
קידושין פ"ג מי"ב שלדעת חכמימ כל מי שאין לה עליו קידושין אבל יש

לה על אחרימ קדושין 'הולד ממזר .והעלו שלשיטת ר' עקיבא היות
ומחייבי לאוין הולד ממזר ,שגמ אין הקידושין תופסין .אבל במקורות
תנאיימ לא מצאנו כן מפורש ,ולעולמ אפשר שר' עקיבא עצמו סבר

שהוולד ממזר בחייבי לאוין ,ובכל זאת שהקידושין תופסין באילו שלא

אמר עליהמ במפורש אחרת .וכן כתבו הראשונימ בענין שיטת ר' עקיבא
ומקורה .לדברי הגמרא שבכתובות כט ע"ב  :יירבי עקיבא דאמר אין
קידושין תופסין בחייבי לאוין" פירש רש"י מקורו  :ייביבמות בהחולץ )דף

מד (:

בברייתא המחזיר גרושתו ר"ע אומר אין לו בה

שומ מקור

אחר53 .

קדושין"S2 ,

ולא הביא

ואילו בעלי התוספות כתבו  ... " :ר"ע הוא דאמר דאין

קידושין תופסין בחייבי לאוין ,ולא ידע י נן א לא מש ומ דש מע ינן ל יה

לר"ע דאמר יש ממזר מחייבי לאוין ,וכיון דיש ממזר דין הוא דלא
תפסי בה קידושין" כקדושיך סז ע"ב ד"ה מנא הני מילי ,עיי"ש .על דרך זו

וסגנון זה ראה בעלי התוספות ,עמ'  (. 540 - 538הנה בקשו רבותינו
הראשונימ מקור לדעת ר"ע ,ולא הביאו מה שכאילו מפורש בברייתא

שלפנינו כ  ...ר' עקיבא ,שהיה אומר אין קידושין תופסין בחייבי לאוין(,
.52
.53

ר"ה ולר"ע.

ועיי"ש בגמרא .ועיין היטב שיטה מקובצת לשם ,ר"ה ודע )דברי ר' בצלאל אשכנזי(.
ובשטמ"ק שם כתב כ"הוה אמינא" בפירוש דברי '''שר :ייואפשר דס"ל לרב ז"ל דאף ע"ג
דס"ל לר"ע דהולד ממזר ,אכתי איכא למימר דתפשי בה קידושין" !
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אלא וודאי שגרסו יידאמ''' ,ואף לדעתמ אין הפיסי מלשון הברייתא כלל,

1

הסוגיא המרכזית כאן )אמר רב יהודה אמר רב וכוי( אינה מוסבת

איפוא על

II

משנתנו54 ,

וכן אינה מוסבת על ייזו דברי ר"ע"

שבברייתא55 ,

ואיננה נמשכת מברייתא זו כלל ,שהרי האמוראימ לא גרסו בברייתא ענין

\\i

תפיסת קידושין ,אלא סוגיא עצמאית היא בענין תפיסת קידושין ביבמה

'111

לשוק .וראה בעל הגמרא לסדרה כאן ,אולי בגלל שענין יבמה לשוק נזכר

11

במשנה )אמנמ לא בנוגע לתפיסת קידושין( או גמ בגלל שבסוגיא זו

II!I

1

I

נאמר יימתניתין רי עקיבא היא" ,ומכאן יתד לתלותה בברייתא הנ"ל ,יוצא

שאין כאן אלא קישור ואסוציאציה ,אבל הסוגיא גופה עצמאית היא ,ואין

1[,.1
ון

![

המימרות ,מצד סגנונן פונות לא למשנה ולא לברייתא .ולכן הצגנוה

11' 1

בתרשימ בפני עצמה ,ובנפרד מן הברייתא56 .

i\',Il.

i

i

על פי הפרדה זו נבין למה אין רב צריך לברר שקביעתו ייאין קידושין
תופסיןביבמה" לשיטת

רבנ l

נ~מרה )ראה תוסי ד"ה אמר רב ,וראה

לעיל( .וכן ,לפי זה אפשר לפרש את הסוגיא בפשטות שמדובר בסתמ

11
[1

יב,מה שנrכקדשה או שנישאת ,ולא כמו שפירש רש"י דוקא באשה שאמרו

,1
11

I1

Iו
:1

י'

"

.

לה מת בעליך ואח"כ בנך ,כבמשנתנו )ד"ה אמ היה וד"ה נשואין(.ך  5וכן,
כעת יובן הדבור יידמיחלפא באשה שהלך בעלה למדינת הימ" ,ב) (, 3

כלומר ,תוחלף יבמה שנישאת בסתמ אשה שהלך בעלה וכו :אבל לשיטת

רש"י הרי היבמה גמ היא ייאשה שהלך בעלה למדינת הימ" ,והיה לו לומר
דמיחלפא באשה דעלמא )=שאיננה יבמה( שהלך
.54
.55
.56

וכו58 :

)ובאמת גמ

שלא כשיטת רש"י )צב ע"ב ד"ה נשואין( ,עיין להלן,
צב טע"א.

ובאמת ,יכול היה לטדרה בקידושין פ"ג מ"ה )וכפי שהיה שם בירושלמי ,טד ע"א

וע"ב( .ושם במשנה מדובר ממש בתפיטת קידושין ביבמה לשוק ,מה שאין כן במשנתנו
ביבמות והיא המשנה המוזכרת בטוגיא )"לא משנתנו היא "(.וז על הירושלמי הנ"ל ,עי'
היטב בדברי רא"ש רוזנטל" ,לשונות טופרים" ,יובל שי ,רמת-גן ,תשי"ח ,עמ' , 318-317
הע'  . 178לפי דבריו אמנם הועבר ענין ר' ינאי ממקום אחר ,אבל יישמואי אמר  ...יישייך

לעיקר טוגית קידושין.
 .57בחידושי הרמב"ן כותב :ייושמא י"ל  ...הכא שלא ברשות נתקדשה" )ומטעמו הוא,
עיי"ש( .וכן בנמק"י :ייהריטב' ז"ל כת' שהטכמתו והטכמת כל,רבותיו ז"ל שאם נתקדשה
בשוגג מותרת לשניהם  ...ומה שכתבנו אם היה יבמה כהן ופרש"י ז"ל וזו נשאת לשוק
בעד אחד וכו' כדפרשנו ,הגאוני' ז"ל לא פירשו כן אלא בשנתקדש' ובמזידה גמורה

שנתקדשה בלא שום עדות  ...ופרכינן דא"כ מצינו חוטא נשכר ד'כיון דבלא שום עדות
קדשה חוטא הוא ולא דמי למתני' שנתקדשה ברשות שהוא שוגג או קרוב לאונט

ולא קנטי' ליה" )ובבית יוטף אה"ע טי' קנט הביא בדברי נמקי יוטף ייהרשב"א" במקום
ייהריטב'" ,עי"ש ,וכן הביא שיטת רש"י ביתר שלמות( .וראה תוט' ד"ה נותן ובחידושי
הריטב"א ,ד"ה אמר רב אשי וד"ה אבל ,וים של שלמה ,טוף טי' כה.
 .58ולכן טיגנן ב"תוט' חד מקמאי" =) ט' ההשלמה(  :יידמחלפה באשה א חרת שהלך
בעלה" וכו :וקצת קשה להעמיט על טגנון הגמרא הכוונה ש"האשה שהלך בעלה ובנה

למדינת הים" )משנה ('ג מתחלפת עם ייהאשה שהלך בעלה למדינת הים" (.א"מ)

ז

~\

~.

~~;

פרק

]"[115

האשה

רבה

391

אפשר לומר שענין זה הוא היתד שעל ידו נקשרה הסוגיא כאן ,ולא
נקשרה לענין 'ייואח"כ מת בנך" שברישא ,אלא לענין 'ייונתקדשה"
שבסיפא ,ואולי גם המדפיס חש לזה ,וסידר בבת 'ייונתקדשה" בדף צב ע'יא

)וכי'ה בכיי'ל( ולא בדף צד ע'יא ,שלכאורה שייכת שם ,במקום הפיסקה
'יזה מדרש  ...וי וראה רש'יי די'ה כדאמר מעיקרא(.

לגבי הסוגיא העיקרית ,כשם שהוצרך בירור מיוחד בקשר לנקודת
פת יחת ה ,ויחסה לסמוך לפניה בגמרא ,כן צריך בירור לגבי סיומה .והוא

שמימרת רב נחמן בר יצחק ,ופירוטה ,בענין 'ידבר שלא בא לעולם" ,אינם
אלא סניף ותוספת לסוגיא העיקרית ,הן מבחינת הצורה ,הן מבחינת

התוכן .זוהי תופעה רגילה בבבלי ,שיצורף ויחובר לסוגיא קטע שלם ,שאף
הוא בא מן המוכן ,דהיינו ,שאותו קטע גובש וסודר טרם צורף למקומו

..

הנוכחי אף ישנם מונחים קבועים המשמשים ב"חיבור" שכזה ,ואחד מהם

ייובפלוגתא" ,כמוהו כמונח שלפנינו :

'ייופליגא ".ונראה באמת בכמה

מקומות שתחלה הוסמך הקטע ,ואחר כך נוספו לשונות

הקישור59 .

וצריך לברר מה הביא כאן לידי צירוף מימרת רב נחמן בר יצחק

ופירוטה .יתכן שצורפו ישירות מיד לאחר דברי רי יוחנן וריש לקיש,
בגלל המשא ומתן במשנת קידושין ג ,ה )האומר לאשה  (, ...שבענינה
מדברת הברייתא הבאה בפירוט רמיזתו של רנב'יי :יירבי

מאירי'60 .

נמצא

לפי זה שרק אחר כך ,ועל סמך הקטע שצורף ,הקשו ייואי ר"ע  ...ליתפסו

בה קידושי ,דהא שמעינן ליה לר'יע דאמר אדם מקנהי' וכו' .אולם
אפשר שרק אחרי שהקשו 'ייואי ר'יע  ...ליתפסו" וכוי ותירצו ,צורפו
מימרת רנב"י ופירוטה.

במקבילה שבירושלמי )קידושין ג,ה ; סד ע"א( באה מימרתו של
שמואל )בעניותינו צריכה גט( כמחלוקת על רי ינאי )ובתוך דברי רי ינאי
ישנה שם הראיה של רב כאן מן הפסוק "לא תהיה" ,ויתכן שהשמיטו
בבבלי את הדרשה בדברי רי ינאי היות וכבר באה במימרת רב( .כאן

 .59ווייט ,התהוות התלמוד בשלמותו ,ניו-יורק ,תש"ג ,עמ'  ,224-220ועי' אפשטיין,
מבואות לטפרות האמוראים ,עמ'  .12השוה צירוף ענין יישומא" בב"מ לה ע"א )ויתכן
שגרם להביא הקטע על שומא גם הדמיון הלשוני ייהדרי " .הדרא"!יישומא הדר" .ודומני

שלא היו מקשים "למימרא דטבר ר"נ דשומא הדר" לולא כבר צורף להלן ענין שומא ,ועי'
דברי הרא"ש בשטמ"ק לשם ,ובתוטפותיו עמ' צה ד"ה למימרא( ; ב"מ כג ע"ב הוטמכו
ואח"כ

נוצר

זיהוי בין

יישבעתן העין"! ייטביעות עינא"

השונים מעיקרם ,ועי' הגירטה

ברמב"ם שבשטמ"ק לדף כד ע"א ד"ה ובשיטה ,וכמוה בכתבי-היד של המשנה תורה( .על

מילות קישור בבבלי בענין אחר ראה י' זוטמן ,ייוהיכא איתמר דרב פלוני" ,דברי הקונגרט
העולמי החמישי למדעי היהדות ,ג )  (, 1972עמ' . 182 - 180
 .60ראה הע'  ,56וראה רש"י ד"ה מי משכחת ,שכבר בדיבורו של רבי ינאי שייך עניין
יידבר שלא בא לעולם".

..,~.<,
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רידמן

בבבלי אמנם הועמדו דברי שמואל בצורת המחלוקת עם רברי רב ,ורק

בזה' יש הסכמה עם שיטת הירושלמי ,ששמואל חולק על מה שדרשו דין
זה מן הפסוק .ועל מימרה זו של שמואל הובא דיון של אמוראים
מאוחרים .וקיימים ניגודים וסתירות בין דיון זה לברן הגמרא (ב) להלן,
שלא יושבו בגמרא

כלל61 .

ההסבר לד'ברי שמואל )יימספקא ליה  "( ...אינו נזכר בירושלמי שם,
וכן לא היה כנראה בבבלי כאן בגירסת

הגאונים62 ,

והוצרכו הם עצמם

לדחות  :ייוהא שמואל בעניותנו קאמר למימר דספוקי מספקא ליה"
)אוה"ג,

סי'

התשובות,

תכח(.

וכן

מדברי

הגמרא

בדף

מט

ע"ב

)ייואביי  ...מספקא ליה אי כרב אי כשמואל"( ,ובדף צו ע"א ,משמע

ששמואל לא היה מסופק בזה ,אלא דבר של ודאי אמר ,שלא כשיטת
ההסבר

כאן63 .

לפי זה אין הלשון ייבעניותינו" מורה על ספק ,אלא על

נטילת רשות לחלוק על דעת

הגדולים, 64 .

בקטע הנידון )ושמואל אמר  (...תמהו בגמרא על דברי רב אשי,
והגיהו אותם .אולם ,לפי ההגהה אינו מובן מה למד או חידש רב אשי על
פסקו של

אמימר6S .

והנה ,מלשון המימרה של רב אשי שגרעינה עברית

)חולץ לה( והמשכה ארמית )ושריא ליה( ,משמע שהמשך זה פירוש הוא

ולא מעיקר המימרה .פירוש זה נסיון הוא לבאר דברי רב אשי הקצרים,

ודחו בעלי הגמרא עצמם את הפירוש .ברם ,מצאנו פירוש אחר לגמרי
לדברי רב אשי ,ויתכן שהוא שיטה עתיקה .ב"פירוש תלמיד

הרא"ש" 66

 .61ראה רש"י ד"ה בזבות ותוט' ד"ה בותן ,וראה להלן .ועי' דברי רוזנטל כנ"ל בהע' . 56
לפי שחזורו בירושלמי ,שדברי ר' ינאי וכו' הועברו ממקום אחר ,מכוונת צורת המחלוקת
שבהצעת דברי שמואל שם כ ב גדה מ ש ב ה ,ייוחולק בזה על המשבה 'לאחר שיחליץ ליר
יבמיך  ...איבה מקודשת'" .וכותב שם על דברי שמואל בבבלי ,שבאים ייכמחלוקת על
דברי רב שם )ורב יהודה מוטר את המחלוקת(".
וכן בתוטפ' יבמ' יא ,ו עמ'  36שו'  39 - 38ייהרי זו יוצאה בגט" משמע קצת שלא
כשמואל ,ובא הגט בגלל שקיימה לאחר מיתת היבם ,שהרי ברישא )שו'  (31לא באמר
יייוצאה בגט".

 .62וכזה כתב רש"ק מירטקי על השאילתות ,במהדורתו ,כרך ד ,עמ' קע .ורצו הגאונים
מתחלה להוכיח מדברי שמואל"שצריכה גט בודאי" ,ייולא הוי הולד ממזר" ! )אוה"ג,
התשובות ,טי' תכז  ,תכח( .מ"מ ,ראיה גמורה מן השאילתות אין כאן שאפשר שהוא מטדר
דברי הגמרא בדרך מו"מ ,כדרכו.

 .63וראה מ"ש הנצי"ב בהעמק שאלה טטי' צה.
 .64ולדברי רוזנטל )הע' ר  (6באמר שהיא נטילת רשות לחלוק על המשנה !וברי שצמצום
זח שעשינו בדברי שמואל נוגע לתולדות חהלכה התלמודית ,וראה פ' שיפמן ,טפק
קידושין במשפט הישראלי ,ירושלים תשל"ה ,עמ'  46ועמ'  96והע'  14שם.

.65
.66

ועי' תוט' ד"ח נותן.

כי"ט  21ך )ובאותו פירוש איבו גורט יירב אשי" אלא יירבא" ,כמקצת טפרי הרי"ף(.

ועוד צריך לי בירור בעצם שיטת המפרש.

פ דקה א ש ה

נך ו ו[

.נ . 9נ

ד ב ה

לרי"ף כאן ,נאמר :ייאם היה יבמה כהן  ...וי"מ דקאי אמילתא דרב יהודה

אמ' רב ,ואיירי בנתקדשה לשוק והיא מותרת ליבמה ישראל כדרב גידל
לקמ' ,ואם היה יבמה כהן תצא מזה ומזה מן היבם בחליצה ומן השני
בגט ".שיטת י"מ זו משקפת נוסח בגמרא שאיננו כולל לשונות הפירוש
הארמיים " :השתא דאמר אמימר הל' כוותיה דשמואל" ; ייושריא ליה,
איתגורי אתגר  ...והותרה לו" ,וע"י כך נתפרשו דברי רב אשי באופן

אחר לגמרי )ואולי משקפת שיטה זו גירסה בסוגיא שאיננה כוללת אף

דברי שמואל( .לעניננו יש להעיר ,שניתן לפרש דברי רב אשי בפשטות :
אם יטען היבם הכהן שזיקתו קודמת לגיטה ,ואין גיטה אוסרה עליו ,קמ"ל

שאסורה עליו וחולץ לה בעל כרחו.
שתי המימרות של רב )פיסקות א ,ב( באות בהדרגה :אין קידושין
תופסין ,קידושין אין בה נשואין יש בה .מימרתו של רב ינאי באה בסוף,
ואין לחפש טעם לסידור הזה בסדר הדורות או בתוכן המאמרים ,הרי

יירגילות התלמוד כך להקדים בני בבל לבני א"י" )יחוסי תנאים ואמוראים,
ערך בר

פדא(.ך 6

ועוד צריך תלמוד אם ניתן לפרש מימרתו השניה של רב (ב) כפשוטה
ובלי הגהה ,בטעם המספיק לגופו של

ענין.ך • 6

הקילוסים שקילס ר' ינאי לרבי יוחנן מפורשים בירושלמי פ"א ה"א ,ב
ע"ג ;קידושין פ"ג ,ה"ה ,סד ע"א ;סוטה פ"ב ה"ה ,יח

•

•

ע"ב68 .

•

במימרתו של רב נחמן בר יצחק באים שבעה משפטי השואה בכ"ף
הדמיון ,ללמד ששיטת פלוני כאלמוני וכו' ,וכפי שנשתלשלו הדברים

בשלשלת הדורות .על מימרה זו בא פירוט המקורות בקשר לכל חכם
וחכם .פירוט זה איננו חלק ממימרת רב נחמן בר יצחק ,אלא הסבר

ופירוש של הגמרא עליה ,שכן ,אין דרכו של אמורא להאריך כדי כל זה
במימרה ,במיוחד כשסופם של דברים פירושם של תחילתם )ולפחות היה

 .67במהדורת מימון ,ירושלים ,תשכ"ג ,עמ' ו-ז ,וראה שם הע'  i 14וכזה כלל גולדברג,
קרית ספר מז )תשלייב( ,עמ'  2ו ,עיין שם ;וראה רמ"פ בעהר בספרו דברי משלם )פ"פ ע"מ,
תרפ"ו( עמ'  ... " : 60 - 59הכלל שאמרתי  :בבלאי וארצי ישראל בבלאי קודם" )פרופ' ד'
הלבני העמידני על דברי.ו( J. Kaplan, The Redaction 01 the Babylonian Talmud i
 p . 90ועי' ד' רוזנטל ,תרביץ מו )תשלייז( ,עמ' • 103
 *. 67אח"כ העיר לי מו"ר הגר"ש ליברמן :הנישואין מבטלין זיקת היבם ,מה שאין כן
בקידושין ,אשין להם כח לכך .ולפי פירושו ,דומה הדבר ממש לאשה שהלך בעלה למדינת
הים ,ולא משום גזרה בלבד .הרי אף באשה שהלך בעלה למדינת הים ,קידושין אין בה,
נישואין יש בה.

.68

עי' סוטה יח ע"ב תוס' ד"ה אמרי ,ומהרש"ל כאן .ועי' מבוא לתלמודים ,עמ' . 646
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משלב משפטי ההשואה עמ פירוט המקורות ,אילו אמר האמורא את כל
הדברימ

האלה(69 .

שבעת משפטי ההשואה שאמר רב בחמן בר יצחק כוללימ שמותיהמ
של שמובה חכמים .פירוט שיטותיהם באה בשבע הבאות .הא כיצד? דעות
ר' יבאי ור' חייא באות במעשה אחד ,ולכן ,לכל פירוט הוקדם שמ חכמ

אחד ,ובפירוט השלישי הוקדם  :ר' יבאי ור' חייא O,ך הרי שבעה ושבעה.
מימרתו של רבב"י כאן דומה דמיון רב למובא בשמ אביי בקידושין סב
ע"ב  :ייאמר אביי רבי אליעזר בן יעקב ורבי ורבי מאיר כולהו סבירא להו
אדמ מקבה דבר שלא בא לעולמ" .השיטה ייכולהו סבירא להו" היא שיטה
מובהקת של אביי ,ובבלי )בדפוסימ( לא הובא לשון זה בקשר לאמורא

בבלי אחר l .ך ואולי בא רב בחמן בר יצחק כאן להוסיף על מאמרו של אביי
ולהשלימו.
כבר במסורת הש"ס לקידושין שמ ביסה לעמוד על שיטת הכללתו של
אביי מול זו של רבב"י ,עיין שמ .ובראה לומר שאביי תפס שלשה חכמימ,
משומ שכך דרכו ,וברוב רובמ של המקומות שבהמ הוא עורך שיטה ,הוא

תופס שלשה ח'כמימ 2 ,ך ושוב בדומה למקרימ האחרימ 3ך הזכיר החכמימ
שלא בסדר כרובולוגי .ואילו רבב"י ביקש להביא בעלי השיטה כשלשלת
דורותמ דוקא 4 ,ך ומה שבקט שבעה משפטי השואה אפשר שהוא בגלל
היחוד הצורבי של המספר שבע 5 .ך

בס יומ מאמרו של רבב"י איתא :יידאמ' אדמ מקבה דבר שלא בא
c

לעולמ" 6 .ך ובראה שלא מפי רבב"י הוא ,אלא זוהי הגדרת השיטה שערך,

.69

השוה קליין JQR XLIII (1953), p. 347, n. 14 ,וכן כתב ר"ר הלבני ,מקורות ומסורות

לכאן ,עמ' תרצב ,שהפירוט כאן אינו מרנב"י ,על פי העוברה שרב נחמן בר יצחק עצמו

הובא בפירוט הרביעי )אמנם צורת הרברים כמימרה ופירושה היא סימן העיקרי ,שלעולם
.
אפשר לטעון שרברי רנב"י לבר נוטפו אח"כ בפירוט הרביעי שם(.
ס .7ראה לעיל הע' ככ.
 .71אוצר לשוןהתלמור ,כרך כז ,עמ'  .65-64הטגנון הנירון מופיע למעלה מעשר
פעמים בקשר לאביי ופעמיים בקשר לר' יוחנן ,שבלעריו אין נזכר מאמורא אחר .ור' הע'
.76

עי' אוצר לשון התלמור שם.

.72
כ  .7וראה מקורות ומסורות ,עמ' תרצ ,הע' • 1
ראה רש"י ר"ה רב הונא כרב.
.74
 .75אין לומר שנקט חכמים אלה כי אין אחרים ,הא איכא רבי חנינא ,לרעת רש"י קירושין
טב ע"ב ר".ה כמאן אי ,ותוט' שם ר"ה ואמר ,וכן מירושלמי שם פ"ג טה"ה ,טר ע"ב ,משמע
שענין ייאשתו מעוברת" נחשב רבר שלא בא לעולם .ועור.
 .76וכ"ה בכי"מ ובכי"ל )אלא ששם :מקנה ארם( ,וכן כזה אצל הגאונים )אוה"ג ,קירושין,
התשובות סי' שמא=רה"ג  ?(.אבל בכי"ו וכי"א  :כולהו סביר' להו ארם מקנה רבר שלא בא
לעולם )וכזה הובא משם רב האי גאון מספר המקח והממכר שלו ,ראה אוה"ג שם ,טי'
שמב ,והשוה ר"ח לב"מ טז ע"ב ורי"ף שם( .לשתי הגירטאות אינו נראה כהמשך לשון
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ומאת סתמא דגמרא )וכפי שהוא לפחות ברוב רובם של המקומות בש"ס
שבאה לשון זו ,ועל פי רוב ביחס לר' מאיר ,ראה מסורת הש"ס בב"ב עט

ע"ב(.ךך ואילו רנב"י גופו לא ייחס שיטה שלמה ואחידה לכולם ,אלא ייזה
כזה" ,והגדרה זו של סתם התלמוד בחינת לאו דוקא" היא ,ש מקנה לאו
I/

I/

I/

דוקא ,אלא גם מקדש ,מעשר ,אוסר וכו' ,ו"לעולם" לאו דוקא ,אלא דבר
שלא בא

I/

לרשותו" גם כן במשמע ,ובאמת ,אין בכל השמועות כאן ,חוץ

מן הראשונה ,הקנאת דבר שלא בא לעולם ממש  8,ך וכן אין השמועות
לפרטיהן עולות בקנה אחד זו עם זו 9 .ך

בפירוט הראשון ,אף שרב הונא סובר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם,
אומר הוא ייעד שלא באו לעולם יכול לחזור בו" ,ופירש רש"י יידאפילו
למ"ד אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ,הני מילי שבא לחזור אחר שבא
לעולם" )ב"מ סו

ע (, IIב 80

ואף ענין זה סניף הוא לענין הנידון בסעיף הקודם,

שאין בכל אלה שיטה עקבית שלמה.
בפירוט השלישי נתעוררו קושיות רבות ,והמעשה כולו צריך בירור,

רנב"י עצמו )ראה להלן ,ודאה הע' ר  (, 7ומתחזקת מסקנה זו מעצם העובדה שישנם שינויי
גירסה כאלה ,מכל מקום לכאורה אין בין שתי הגירסאות אלא שינוי סגנון גרידא ,אבל
דרכם של הראשונים לדייק משינוי שכזה אף הבדל במשמעות הדברים ,כבשיטת הרשב"ם
)ראה אוה"ג ,שם ,סי' שמג(,

.77

ראה הע'

, 44

 .78ראה תוספות ד"ה לאחר ,ואפילו זו של ר' אליעזר בן יעקב ,ראה קידושין סב סע"ב
רש"י ד"ה שלא בא לעולם .וכתב הרמב"ן בחידושיו לב"מ לג ע"ב :יידבר שהוא בעולם
ואינו ברשותו  ...קרוי דשלב"ל בלשון הגמרא" ,וראה רמב"ם ,מכירה ,כב ,ה.וכן ,בלשון
המשנה ,לי' "לעולם" במובן זה ,אלא אנו שונים :ייוכי היאך העני הזה מחליף דבר שלא
בא ברשותו" )פאה ה(. ,ב ושמא "לעולם" במובן זה בא כמליצה ע"פ מימרות אגדה
.
וכיו"ב ,ר' אוצר לשון התוספתא ,כרך ה' עמ'  ,353ערך לעולם.
 .79בחידושי הרמב"ן לב"ב עט ע"ב ד"ה ודאמר  :ייכולהו הני דאמרינן ביבמות ,לא דבר
אחד ממש אמרו" ,וראה אלבק )כנ"ל בהע'  (, 44עמ' קיא-קיב ,וכתב )בקשר לטעמם של
דברים ,אליבא דשיטתו שם(  ... " :הלשון דבר שלא בא לעולם כפשוטה מטעה את הרוצה
להבין את משמעותם של הדינים הללו" )עמ' קיט( .אלא שבהתאם ללשון הכולל והמאחד
כאן  ... " :דאמ' אדם מקנה דשלב"ל" ,גיבשו בעלי הגמרא שיטות ייר' מאיר" ו"חכמים"
)ייואע"ג דר"מ לא איירי בפירות דקל ורב הונא הוא דאיירי בה  ...תלי לה תלמודא בכל
דוכתא בר"מ ",חי' ריטב"א החדשים לב"מ לג ע"ב ,עמ' עט ,ר' רמב"ן ורשב"א לשם ור'
סוכה ז' ע"ב תוד"ה כולהו ובעה"מ ומלחמות שם( .ויש מרבותינו הראשונים שטרחו מאד
לעשות אחדות מן השיטות השונות ,הן בסברות )עי' מרדכי לב"מ פ"א סי' רמו( ,הן
באמצעים אחרים .לדוגמא ,בקשר למימרתו של ר ב כאן כותב הרשב"א )לב"מ טז ע"ב( :
ייומגיהי הספרים העבירו קולמוס גבי מעכשיו דלר' מאיר לא בעינא מעכשיו".
 .80ייאדם מקנה דבר שלא בא לעולם שיהא קנין חל עליו משיבא לעולם" )חידושי
הרמב"ן ,לשיטת ר' ינאי( .וראה ריטב"א סד"ה דר' ינאי ,שעשה מ,ה שיטה רחבה .וראה

אלבק )כנ"ל בהע'  (, 44עמ' קיב .וראה מחלוקת ר' יוחנן ור"ל בקידושין נט .,א"ע ופסקי
הרא"ש לשם )פ"ג סי'ג(.
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אנו גורטימ :

יידר' ינאי הוה ליה

דפירי כל מעלי שבתא ,ההוא

מפירי

דביתיה 85

ההוא 81
יומא 83

][120
כנתא 82

אריטא דהוה מייתי ליה

נגה ליה ולא אתא ,שקל

עשר 84

עלייהו" .מן הענין כאן מובן שעישר על פירות שעוד לא

באו לרשותו ,אלא שלא נתפרש משומ מה נחשבו פירות אלו דבר שלא
באו לרשותו .ופירשו בתוטפות  :ייאר"י ,דמשל אריט הוו  ...דאי משל רבי
ינאי לא חשוב דבר שלא בא לעולמ ) "...ד"ה מייתי ,ועיין שמ( .אולמ
ממקומ אחר שמענו שהפירות שרגיל אריט להביא לבעל הבית משל בעל
הבית המ )יישלי נטלתי" ,כתובות קה ע"ב ורש"י שמ( .וכן דייק הריטב"א

ש'לפי' רש"י היו יימפירי דארעא דר' ינאי" ,ואפשר ליישב ,שאף שהיו
שלון נקרא "לא באו

לרשותו"86 ,

ובדומה לזה כתב המאירי.ך  8מכל מקומ,

כלשון הפתיחה כאן על האריט )דהוה מייתי ליה כנתא דפירי( נאמר גמ
בכתובות שמ בנוגע לר' ישמעאל בר' יוטי ,בענין אחר ;לצד אחר במעשה

הנידון של ר' ינאי ור' חייא כפי שהוא מובא בירושלמי )דמאי פ"ז ה"א ,כו
(,א"ע 88

אין מפתיחה זו דבר .מזה משתמע שניטוח הפתיחה שבכאן,

המשמש בכמה מקומות ,אינו בדוקא ,אלא הוא פתיחה טפרותית,

המשמשת בתיאור אדמ שמגיעימ אליו פירות בערב שבת .ולכן אין לדייק

ממנו על פרטי המעשה ,וכאן הוא משמש כטימן בעלמא על פירות שאינמ
ברשותו89 .

המשך המעשה הוא  :ייאתא לקמיה דר' חייא א"ל שפיר

עבדת90 /

כ"ה בכי"ו ,כי"מ ,כימ"ב ,וכי"ל .בכי"א ובנדפס לי' ייההוא".
בכי"ל :כתא ,ור' הע' • 106

.81
.82
בכי"מ ובכי"ו  :יומא חד.
.83
 . 84בכי"ל :יישקל ר' ינאי ופשר" ,והפ' טעות ,ובאותו כ"י דומה פ' לע' ,ואולי גמ בכ"י
ממנו הועתק .וצ"ל :ועשר .וכ"ה בכימ"ב :שקל ר' ינאי ועשר ,וכגירסה זו כן גמ שיעור

הדברימ בגירסה שלפנינו ,לקח ועישר )ואין צורך לפרש לקח עשרה ,כדוגמת דמאי פ"ז
(.ג"מ

 .85בכי"ל וכימ ב  :דנפשיה.
 .86ראה מימרת ר' יוחנן ,ב"ק סח ע"ב ; ש' אלבק ,סיני סב )תשכ"ח( ,עמ' רכט ואילך ;
הנ"ל ,בר-אילן ,ו-ח )תשכ"ט-תש"ל( ,עמ'  85ואילך.
H

.87

עמ'

335

, 336 -

ד"ה הגבהת ,וראה

בסופו.

 .88ייואינו נראה דעובדא אחרת היא" )מראה הפנימ לשמ ,עיי"ש( ,ושלא כתוס' סוכה כג
ע"ב ד"ה שני ,שכתבו על זה של יבמות :ייושמא ההוא הוה ברישא" =) פירוש ר"ש לדמאי
פ"ד מ"ד ,ועל פיו תתוקן הלשון בתוס' ייוקרא שמ והפריש" שצ"ל יייקרא שמ ויפריש"(,
ושלא כר"ש סיריליאו שמ.

.89

הפתיחה בירושלמי :יירבי ינאי הוה ליה תנאי ודאי" ,פירושו יישהתנה על ודאי טבל"

)ר"ש לדמאי פ"ז מ"א ;בפירושו שמ פ"ד מ"ד גרס :ייתאני ודאי  ...פי' תאני ודאי ,תאנימ
שהיה לו ודאי טבל  ", ...אבל בירושלמי כ"י וטיקן  :ייר' יניי היה לו תניי ודיי ",ואינו
מתאימ לגירסת הר"ש כלל(.
 .90בכי"ל וכימ"ב נוסף :זיל אכיל.
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הימימ93 ,

אלו שבתות

ויו"ט" .ואינו ברור ,במה נסתפק ,שהלך אצל ר' חייא ,ומה השיבו .הגמרא
ממשיכה "למאי הלכתא ,אילימא לעשורי ומיכל ,איצטריך קרא למישרי

טלטול דרבנן ,אלא לאו כי האי גוונא" .קושית הגמרא מפורשת אבל
התשובה

סתומה94 .

רש"י פירש  :יידמותר לעשר על מה שלא בא לעולמ

ועתיד לבא ,לצורך עונג שבת" .כלומר ,על זאת שאל ועל זאת השיבו.
בתוספות הקשו על כ,ן ופירשו יידר' ינאי פשיט' ליה דשפיר עביד על דבר
שלא בא לעולמ ,ולא בא לפני ר' חייא אלא מדין שלא מן המוקף וא"ל
דלדבר מצוה שרי

••• 95 ".

עד שננסה לפרש הדברימ ,נקדימ לברר הלכות אחדות הנוגעות לענין.
יש שתי דרכימ שבהן אדמ מתקן פירות שאינמ בידו .במשנת דמאי ,ראש

פ"ז )לשמ מוסבת ההקבלה שבירושלמי הנ"ל( ,שנינו :ייהמזמין את חברו
שיאכל אצלו ,והוא אינו' מאמינו על המעשרות ,אומר מערב שבת מה

שאני עתיד להפריש מחר ,הרי הוא מעשר" וכו' .ובשבת ,בשעת האכילה,
לוחש בשפתיו ואומר ייזה מעשר על התנאי

שהתניתי"96 .

נמצא שהתנה

מערב שבת ,והפריש בשבת ,מיניה וביה .ושיטה זו' שנויה לדעת האומרימ
שאדמ מעשר דבר שלא בא לרשוחו ,כי הרי התנה עד שלא בא לרשותו,
שכן ר' יהודה ,החולק על המשנה ,מקשה ייהיאך זה מעשר דבר שלא בא
לתוך

ידו".ך 9

ודרך שניה שנינו בתוספתא :ייהמוכר פירות לחבירו ונמצאו טבלימ,
רץ אחריו לתקנן ,לא מצאו  ...צריך לעשר על

ידן"98 .

נמצא שמפריש

משלו לתקן פירות שהמ ברשות חבירו ,ובזו הכל מודימ שמעשר אדמ על
מה שאינו ברשותו • 99

כאיזה צד עשה ר' חייא ?בירושלמי הנ"ל הובא מעשה ר' ינאי על

בד';פ  :דתנינא .בכי"ל נוטף  :ר' עקיבא אומ'.

י .9
.92
כ .9
. 94
עי' בריטב"א ,והוא דחה שיטת התוטפות.
.95
 . 96ראה ירושלמי שם ,ומ"ש הגר"ש ליברמן בתוספתא כפשוטה ,ח"א ,עמ' •282
 .97תוטפתא דמאי ,פ"ח ה"ה ,עמ' יסי ,וראה בירושלמי שם.
 .98מעשר שני פ"ג ה"ז ,עמ'  , 259 - 258וראה הירושלמי הנ"ל.
 . 99ראה פירוש קצר של הגר"ש ליברמן שם .וראה תוטפתא תרומות פ"ב ה"ז וה"ח )עמ'
תיבה זו לי' בכי"ו ובכי"ל.
בכי"א ובכי"ל וכימ"ב נוסף  :כל הימים.
ראה לעיל הסוגיא החמשית והע' •48

כיי( .ושם הוא המקור לדעת רבי אליעזר בן יעקב שבטוגיין במה שטובר שאדם מקנה וכו'.
ומשמע שבסיפא שם יימי שהיה בא בדרך" היה מתיר ר"א בן יעקב אף בפירות שאינם

עדיין ברשותו ,ובדומה למעשה דר' ינאי.

פרידמן

משנת דמאי ,הדרך

הראשונה100 .
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ומתפרש לשיטת

ר"ש 101

שהתנה מערב

שבת ,אלא כשבא להפריש פקפק ,שהרי כרגיל אטור להפריש בשבת
)ואף שקרא שם ביום חול ,בין בודאי טבל בין בדמאי ,אטור( 2 .ס  lושאל מר'

חייא :יימהו מתקנה בשובתא" ,מהו לתקנו בשבת .והשיב ש"כל הימים"
הכתוב בענין מעשרות )דברים יד ,כג( מלמד שמותר לעשר אפילו בשבת,
בשעת הצור,ך כשאין לו דרך לעשר

בחול103 .

מכאן לפי הירושלמי יידר'

ינאי פשיט' ליה דשפיר עביד על דבר שלא בא לעולם"4 ,ס  lולענין הפרשת
מעשר בשבת שאל לר' חייא ,ועלכך

השיבו105 .

לפי הבבלי עשה ר' ינאי כדרך השניה ,והפריש מפירות שלו .אבל גם
בזה נוכל לפרש ששאל לענין שבת ,שכתוב יינגה ליה" ,ופירשו בתוטפות

)טוכה כג ע"ב ד"ה שני( שבכל כגון זה מדובר בבין

השמשות106 .

וכזה עלה

על לב המטביר בגמרא לפרש )אילימא לעשורי ומיכל  (, ...אלא שדחה

בגלל קושיתו שאין להביא פטוק על ענין שהוא דרבנן .אולם כהנה רבות
שהביאו פטוק לכך ,ובכמה מקומות אמרו שהוא אטמכתא בעלמא .הנה
אפשר לקרב את המטורת שבבבלי לזו שבירושלמי ,ולפרש ששאל ר' ינאי
את ר' חייא בדין הפרשת מעשר בשבת בשעת הדחק ,ועל כך השיבו.

. 100

ואם בפרש שגם לפי הירושלמי בחשב שהתנה על מה שלא בא לרשותו ,אזי חולק ר'

יבאי על הלכתו של ר' יוחנן שם שבטבל ודאי אין אדם מתנה אלא על דבר שהוא ברשותו,
שלדעת ר' יבאי אף שלא בא לרשותו ,כשיטה שמיחטים לו בבבלי כאן ,ושלא כתוט' טוכה
כג ע"ב ד"~שבי.

לשתי הגירטאות ,ראה פי' ר"ש דמאי פ"ד מ"ד ופ"ז מ"א.

.101
 . 102ראה דמאי פ"ד מ"ד ,ופירוש ר"ש .וכן לפי ר"ש טיריליאו :ייהתנה על ודאי טבל " .
ול~ הטפיק להפרישן מע"ש" )לירו' שם(.

 . 103ומתורצת תיבת ייאפילו" ,ראה מקורות ומטורות ,עמ' קד .וראה שם על השימוש
הרגיל של מדרש הפטוק הזה ,אותו עיבד ר' חייא לצורכו .ולשיטת הבבלי נוכל לומר שלא
אמר לו דאורייתא ,והפטוק אטמכתא בעלמא.

. 104
. 105

עי' הע'

•95

השוה שיטת ר"ש טיריליאו לשם ,ושלא כמראה הפנים ,עיין שם .הפירוש הנכון

לטיום המעשה בירושלמי בראה כמ"ש ר"ש טיריליאו ,והשוה ביפה עיניים ליבמות כאן·

. 106

וכתב הריטב"א בחידושיו לב"מ לח ע"א  ... " :ודכאיתא ביבמות בעובדא דרבי ינאי

דאייתי ליה אריטא צבא דפירא בע"ש בין השמשות" )חי' ריטב"א החדשים ,עמ' פז(.
ועי' משנת שבת טפ"ב.
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הסיגיא האחת
א.

עשרה :

האשה
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רבה

עו אחו ביבמה )צג

בער  lמיניה מרב ששת  2עד אחד ביבמה

ע"ב -

צו ע"א(

מהר 3

אמר להר  4רב ששת תניתרה אמרר לה מת בנך ראח"כ מת בעליך ןנתייבמה
איכא  5דאמרי 6

אמר להר רב ששת תניתרה אמרר לה מת בעליך ראח"כ מת בנך רנשאת
ב.

א"ל רב מרדכי לרב אשי ראמרי להד רב אחא לרב אשי sת"ש אין

האשה נאמנת לרמר מת יבמי ...
ג.

רבא

אמר 9

עד אחד נאמן ביבמה מק"ר

לאי.טרר כרת התרתהס  lלאיטרר לאר לא כל שכן
א"ל ההרא

מרבנן 11

לאיטרר לאר לא

לרבא היא

עצמה 12

תרכיח

לאיטר' 13

כרת

התרתה l4

התרתה 15

על השאלה שנשאלה מאת רב ששת :ייעד אחד ביבמה מהו" ,נאמרו

בגמרא שני לשונו.ת של פירוש .לפי הלשון הראשון שאלו אם מתירים
האשה ליבם ,ע"פ עד אחד המעיד שמת הבעל ,ולפי השני אם מתירים
אותה לשוק על פי עדותו של עד אחד שמת היבם.
.1
.2
.3
";"i.

;

~-..

.-;:
··i

ב"ה בבי"ו ,בי"מ ובי"ל ,וד"ח .בבי"א :בעי .בד"פ :בעא.

בבי"ל  :מרב ,אולם להלן גם שם  :רב ששת.

מהו =

מלת :iדשאלה .בבגון זו בבמה מקומות בירושלמי אין מלת שאלה בלל .מאידך

בבבלי יש בטיה להמירה ב"מאי".
 .4בבי"ל ... :ומבסבא מאי ,ת"ש אמ '.מלת יימאי" חוזרת להצגת השאלה )הע'  (3בסיום
ההסבר שבוסף ,והוא מצוי גם במקומות אחרים .בבי"א לי' "להו".
 .5ב"ה בבי"ל בבי"מ ,ובבימ"ב .בבי"ו וד"פ  :ואיב'.
 .6ב"ה בבי"מ בימ"ב ובבי"ל  .בבי"ו ובד"פ  :דאמ' ,ופתרו בד"ו , :דאמר .בבי"א בתוב רק
לשון אחד )הראשון( ושם  :יידזימבין דסביא ליה" ,ייתביתוה אמ' לה מת בבך" ,ייובדאמ' רב
אחא בר מביומי

.7
.8

." ...

לה .ב"ה בבי"י ובד"פ .בד"ח :ליה.
ב"ה בדפוסים .בבי"ו  :א"ל רב אהיבי ואמרי לה רב חבאי לרב אשי  jבבי"מ  :א"ל אבימי

לרב אשי ואמרי לה רב חובי לרב אשי  jבבי"ל  :א"ל רב חבין לרב אשי ואמרי לה רב חובי
לרב אשי  jבבי"א :א"ל רב חביבא לרב אשי ואמרי לה רב האבי לרב אשי  jבבימ"ב :אמ' ליה
רב חבן לרב אשי ואמרי לה רב חובי לרב אשי .במאור ד"ה איבא  :ייא"ל רב חבילאי לרב
אשי" )ובן הביא משמו בספר בתוב שם(.

 .9בד"פ  :רב אמ' ,אבל להלן גם שם  :לרבא ,וראה הע' •32
ס  . 1ב"ה בבי"ו ,בימ"ב ,ובבי"ל .בבי"מ :היתרת ,ובזה בבי"א ובד"פ :התרת.
 . 1 1בבי"ל ובי"מ  :מדרבבן.

. 12

בבי"מ ממשיך :יימאי טעמ' לא מהימבא  ", ...ובבר' הושמט שם בטעות )ובן בהמשך

שם יש השמטה(.

;>;"-

. 13
.14
. 15

ב"ה בבי"ל .בבי"ו בימ"ב בי"א ובד"פ :דלאיסור.
ב"ה בבי"ו בי"א ובי"ל .בבימ"ב  :היתירתה .בד"פ :התרת.
בב"ל.,אלא בבימ"ב :היתרתה ,ובבי"ו :בל שבן.

סס 4
,

בלשון השני באה תשובתו של רב ששת בראש סוגיא ,שאחרי תשובתו

i
i

פרידמן
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של רב ששת ,עונים שני אמוראים אחרים על אותה השאלה ,לעומת זאת,

בלשון הראשון הסוגיא נפסקת בדברי רב ששת ,ואין אמוראים אחרים,
ואמנם ,מסתבר הדבר שהשאלה שנשאלה מלפני רב ששת היא השאלה

שבלשון השני ,וכן נראה מן ההסבר שבא אחרי ה"איכא דאמרי" ,בו דוחה
הגמרא הלשון הראשון ייהא לא תיבעי לך  ,"",שהרי פשיטא הדבר,
וכמעט משנה שלמה היא ,גם לדברי רבא (ג) פשטות הלשון ייעד אחד
ביבמה" משמעו להשיאה לשוק ,כלשון השני ,לאור כל זה יש לומר

שבעלי הגמרא הם שעיצבו את הלשון הראשון ,מתוך דמיונן של שתי
הבבות ייאמרו לה" שבמשנה ,והחלפתן הקלה בתשובתו של רב

השאלה

שנשאלה

מלפני

רב

ששת

)בעברית(

מלווה

ששת16 ,

בסברה

)בארמית(  :ייטעמא דעד אחד משום דמילתא דעבידא לאיגלויי לא

משקר ",או דלמא ",משום דאיהי דייקא ומינסבא  ,"",ורחוק מאד
לומר שכך הסבירו התלמידים לרבם את ענין השאלה ,אלא שסברה זו
נוספה אחר כה וכן רגיל בהרבה מקומות,ך  Iכתוצאה מכך אין ליחס לרב
ששת גופו אחת מסברות האלה מתוך תשובתו על

, 16

השאלה18 ,

הכריע הריטב"א שהלשון הראשון "לא אתמר בבי מררשא" )ר"ה ועור ,עיי"ש

i

טעמו( ,וכ כתבו אחרים ,ובאמת לפי הלשון ה ראשון ,התשובה ממש מפורשת במשנה,
שאחרי הערות על מיתת הבן ,הרי הוא ממש מעיר ביבמה שמת בעלה ותתיבם )ראה הע'
 (, 21אולם על פי רוב ,ב"תניתוה" אין התשובה מפורשת במשנה ,אלא יש ל ריי ק הרבר מן
המשנה או מן הברייתא ,כמו בלשןר השני )שרין ער אחר במיתת היבם יוצא משם רק ע"י

ריוק ,וראה רש"י ר"ה יבמה לעלמא( ,ור' הע'  ,20וכבר הצביעו כמה חוקרים על טוגים
שונים של ייאיכא ראמרי" ,מהם ממש שני ניטוחים שונים ונפררים ,ומהם רק פרשנות
שונה לניטוח משותף ,וראה וייט ,לחקר התלמור )ניו יורק ,תשט"ו( ,עמ'  ,321 - 31 7ועי'
אלבק ,מבוא לתלמורים ,עמ'  , 517והרגים מיר ע"פ טוגייתנו ,אולם ,לפי הירושלמי משמע
שגם ער אחר להתיבם היתה שאלה " :אין תקיימינה בער אחר נמצאת או' ער אחר
מתירה ליבם" )ה"ז ; יא (,א"ע
 , 17כברברי בעלי התוטפות לענין אחר :ייוהנך רבעו מרב ששת לא הזכירו בבעייתן אומן
קונה בשבח כלי ,אלא טתם שאלו ,קבלן עובר בבל תלין או לאו ,והגמרא הוא
שאומר אומן קונה '''וכ )ב"מ קיב ע"א ר"ה אומן( ,ועי' במבוא הע'

.27

ומכאן שאין מקום

להטיק ,כמטקנתו של י"מ גוטמן ,שהשואל עצמו שאל כאן שאלה ענינית בלבר ,ייכי מי
שנותן טעם לשאלתו ומטביר פנים לשתי צריה אינו בעל העוברא ,רק בע.ל מקצוע טתם"
)שאלות אקרימיות בתלמור ,רביר א ,תרפ"ג ,עמ' (. 49
לשונות ההטבר שבכאן גרמו קשיים רבים בפירוש הטוגיא .וכן יש שינויים בגירטת
ההטברים .ברי"ף רפוט קושטא ,ללשון הראשון ששאלו מרב ששת ,כתוב  :ייוהכא זימנין
רטניא ליה" ,ובמהרורת ר"ן זק"ש ,כרך ב ,עמ' מ הע'  34 .העיר  :ייצ"ל  :ררחמא· ,וכ"ה
בר"ח" .אולם יירטניא" איתא גם ברי"ף כי"ט  692וכי"ט ) 695ושם קו ע"ג התיבה( ,ושניהם

כי"י מעולים .וגם ברברי הרי"ף המובאים בב"י טי' קנח כתובה גירטה זו )והכניטוה בר"ח
בטוגריים( .ותמהתי איך תימצא גירטה מוטעית בכל אלה ,ער שראיתי במאירי  ... " :ומכל
מקום עיקר הגירטא זימנין רטניא ליה ,ר"ל לבעל ) " ...עמ'  ,336ובהע'  251שם  :ייגירטא זו
אינה מובאת באחר מן הראשונים שלפנינו" ; במהרורת ר"ח אלבק ביתר זהירות " :לא

] 25
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רבה

כיוצא בכך אין לראות כחלק מתשובתו של רב ששת עצמו את כל
ההסבר

המטובך 19

המלווה את התשובה כמות שהיא לפנינו .הוא אמר

ייתניתוה" בלבר.ס 2כלימר ,הרבר כמעט מפורש במשנה ,ייאמרו לה מת
בעליך  ", ...ו"אמרו" אפילו אחר

משמע21 .

בלשון השני באה רחיה לתניתוה " :לעולם תרי ותרי  ...בערי הזמה".

רחיה זו כחה יפה גם לגבי הלשין הראשון ,ובאמת בכי"מ גרטינן לה גם
שם22 .

אולם ,אין כח ברחיה אלא לפי ההטבר הנוטף בלבר ,אבל אין בה

כרי לרחות רברי רב ששת גופם .ועצם הטברה לפרש משנתנו בעירי
הזמה רחוקה ,הרי במשנה נאמר  :ייואח"כ אמרו לה חיליף היו

הרברים"23 .

בפדטקה ב ,הראיה שהביא רב מררכי נרחתה ע"י הגמרא  :ייוליטעמיך
אימא

טיפא

אין

האיש

נאמן

לומר  ...מתה

אשתי

שאשא

את

אחותה  ...הא ער אחר מהימן כרש י :בתמיה ,מי מהימן ער אחר לימר
II

מצאתי עריין לאחר מן הראשונים שיביא גירסא זו ".ניו יזרק ,תש"ז ,עמ'  (. 338ואף בכי"א
וכימ"ב :יירסניא" במקום ייררחמא" ,ועי' הע'  .6וגירסת המאירי ופירושו שלא כרש"י,
שכתב ייגבי כעלה לא אמרי' סניא ליה" )ר"ה אלא(.

 .18ולהוציא מרבריו של בלאו ,ספרי היובל לכבור א' שווארץ ,עמ'  , 199-198וראה
להלן הע'  .20לפי רברינו ,הטעם יימשום ראיהי רייקא ומינסבא" כאן הינו טעם רחוי
מעיקרו ,שיורע המסביר כי טעם זה נרחה מתוך תשובתו של רב ששת לפניו .בכל זאת,
קנה טעם זה לעצמו מהלכים רבים ברברי הראשונים ,ראה להלן ,וראה תוס' ר"ה ער אחר,
וראה בסוגיא הראשונה ,ובסוגיא השביעית הע' •45

 . 19ראה תוספות ר"ה מאי חזית .וכתב הריטב"א :ייוכ"ת כשנשאת לאחר מעיריה
ובאומרת בריא לי ,מנא לן רמתני' מיירי בהכי ער רליפרוך הכי בהריא" !וכן
הראיה השניה רחוקה ,שלא הוכח אלא שהתנא מרייק בין ממזר לאינו ממזר ,ולא הוכח
שמרייק בין ממזר וספק ממזר ,ובאמת מרף פט ע"ב יוצא שאינו מרייק בין ממזר ראורייתא

לממזר מררבנן ,לפי הגמ:

 .20וכן שיחזר קפלן :ייבעו מיניה מרב ששת ער אחר ביבמה מהו אמר להו תניתוה",
 .Redaction oj the Babylonian Talmud, p . 93ייתניתוה" תשובה רגילה היא בפי רב ששת.
ראה היימן ,תולרות תנאים ואמוראים ,עמ'  , 1232ורי"ן אפשטיין ,מבוא לנוסח המשנה ,עמ'
 .884וכאן ראוי להעיר על פרט מעניין הנוגע לתולרות נוסח הבבלי בכתבי יר וברפוסים,
הכרוך אף הוא בהסבר שנוסף לתשובת רב ששת בררך של ייתניתוה" ,והוא בקשר לתיבת
יימנין" בב"מ כג רע"ב .ראה חי' רמב"ן לשם ,ר"ה הכי כתוב בכלהו נסחי ;חי' ריטב"א
החרשים ,עמ' נר ר"ה בעו ,ושאר ראשונים ,וראה רק"ס לשם עמ'  60אותת )ומ"ש שם
ייוהיא המעולה שבנוסחאות" ,אמנם מבחינת הסברא אפשר לומר כן ,אבל מבחינת נוסח
הגמ' הרכר תמוה ,וכאילו שכתב כן לפני שכתב תחילת רבריו שם( .ועי' פלפולא חריפתא
לרא"ש שם אות ח )כגירסתו יימרמשקל" ,כ"ה בגמ' ברפוס פיזרו  !(.וקצת תימה על מ.ייש
רי"ן אפשטיין ,מבוא לנוסח המשנה ,עמ'  ,542ר"ה אבל לעיל ,שבפשטות גורס יימנין",
וכותב שרב ששת פשט יימנין" מן הברייתא.

.21
.22

כמוכח מן המשנה עצמה )פט"ו (,ז"מ וראה לעיל הסוגיא הראשונה ,הע' . 17

ברא"ש  :ייוהא רלא רחי פשיטותא קמייתא ררב ששת ביבמה ליבם ומוקי לה בעירי

הזמה.,לא חשש בעל הש"ס להאריך משום לישנא אחרינא רפשיטא להו רמהימן ,אבל
פשיטותא בתרייתא רחי הש"ס

.23

". ...

כזה הקשה בספר ערוך לנר ,עיי"ש באריכות ור' לעיל הע' . 19
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פררדמן

מתה אשתך( ,בשלמא גבר אשה משומ ערגונא אקילו בה רבנן אלא גבי
איש מאי איכא למימר  ", ...וכשיטה זו כתבו ותוטפות :ייבעד אחד על

מיתת אשתו אין יכול לישא אחותה" )ד"ה ואע"ג( .ברמ ,להלן במשנה :
יימי שהלכה אשתו למדינת הימ ,ובאו ואמרו לו מתה אשתך ונשא את
אחותה (, "...ד"מ) וכאמור ,טתמ ייאמרו" אפילו אחד
רש"י לשמ ייבא עד אחד ואמר לו מתה

אשתך"25 ,

וכן פירש

משמע24 .

וכן פירש רבינו

חננאל26 .

מכאן יוצא שהדחייה בגמרא היא בלאו דוקא ,ולא נתבטלה מפניה ראיתו
של רב

מרדכי.ך 2

בטוף פיטקה זו מפרשרש"י ייקמ"ל דלא מהימנא משומ דזימנין דטניא
ליה"28 ,

ומביא הוא גירטא אחרת ,בשמ ייארת דגרט" ,ודוחה אותה .אותה

גירטה עדיין כתובה לפנינו בכל הדפוטימ )ד"פ  :ייקמ"ל דאקילקולא דידה

חייש' אקילקולא דזרע' לא '''(,שייח וכ"ה בכי"א ,וכימ"ב ,ולפי הרשב"א
היא גרטת ר"ח

והגאונימ29 .

וגירטה זו ,שעליה הקשה רש"י באריכות,

מתפרשת לשיטת ייתוטפות חד מקמאי" =) ט' ההשלמה( בפשטות,
ש"קלקולא דידה" משמעו להתיבמ ליבמ שהיא

שונאת30 ,

היינו ממש

כפירוש רש"י לגירטה שלו ,ולפי פירוש זה אין בין שתי הגירטאות אלא
שינוי טגנון בלבד .ומן הראשונימ משמע שגירטת רש"י אינה אל.א הגהה,
שמחק גירטת הטפרימ,

והגיה31 .

הראיה השניה הזאת )מברייתא( ,לפי כל הגירטאות שלפנינו ,נאמרה
לרב אשי ,אבל לא נמטר כל תשובה או תגובה ממנו .הראיה השלישית

.24
.25

ראה הע'

ו •2

צד ע"ב ד"ה וגיסו )ור' במהרש"א לשם( ,ודף צה ע"ב ד"ה לעולם אסיפא )וראה בית

יוסף סוף סימן טו(.

.26
.27

תוס' רי"ד ד"ה אמרי בגמ' ואע ייג,

עיי"ש .

ובן ,בדיוקו של רב מרדבי ,בן נראה הפשט של משניות -ספט"ו ,שדוקא אלה אינם

נאמנים ,מפני שנוגעים בדבר ובו' ,אבל עד אחד נאמן ,השוה ירושלמי לשם ,וקרבן העדה.
 .28וב"ה בבי"מ בלשון רש"י .בבי"ו רק  :ייקמ"ל" ,ובגליון נוסף בדרך פירוש בשני
הלשונות .בבי"ל חסר הדבור לגמרי ,אלא שבין השורות נוסף  p :מ"ל.

.29

אוה"ג ,הפירושים ,סי' תרצ"ד ,עיי"ש .ובן איתא בפי' ר"א מן ההר ,ריטב"א ד"ה

גרסת הספרים ,ותוס' רא"ש .המהרש"ל הגיה למחוק דבור זה ,אבל בד"ח רק הוסגר
הלשון בסוגריים .ובן מחק המהרש"ל יידזרעא" שבדבור ייאימא  ", ...ובן ליתא תיבה זו
בבי"מ ,בהתאם לדברי רש"י.
 .30ובן פירש ה"ר אברהם המובא במאור ד"ה איבא .ובן גרסו בבי"מ  :קמ"ל דלא
מהימנא משום דזימנין סניא ליה.

ו .3

בחידושי

הרמב"ן :

ייובתוב

בנוסחאות

...

ור"ש

מחקו

...

וזו

אינה

"-

קושיא  ...וו,

ומתרץ גירסת הספרים אליבא דשיטת רש"י )ובן בחידושי הריטב"א ובתוס' הרא"ש בשם
הר'

משה =

רמב"ן(.

f

~
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הכרונולוגי33 .

דחייתו של ההוא מדבנן לרבא נתפרשה על ידי הגמרא בסגנון שאר
ההסברים דלעיל )דייקא

רבא עצמו ודחה את

ומינסבא(34 .

הדחייה 3S

אולםו מסתבר שבשעת מעשה חזר

)וכמבנה הרגיל בדבור ישיר בין אמוראים(.

ודיקאו ב-ך  1מקומות בבבלי מקשה ייההוא מרבנן'ו לרבאו וכמעט תמיד
חוזר ומתרץ לו רבאו ובתשובתו רגיל הסגנון :ייאמר ליהו אנא . . ..ו' ויש
שרבא היה מזמין קושיות אלה כדי לתרצןו באומרו ו'הריני כבן עזאי

בשוקי טבריא" )עירובין כט עו'א( .ומכולםו רק כאן נשארת הקושיא בלי
תגובה36 .

ויש לשער ,שדחה את הפירכה בגלל שהיא שייכת רק באשה

ולא בעדוד  3מעין :היא עצמה הואיל והוא איסור לאוו קל הוא בעיניהו
ואילו בעד שהעיד על מיתת הבעלו מה לי איסור קל מה לי איסור חמור.
וכסברה זו כתב הרמב"ם :ייאין היבמה נאמנת לומר מת יבמי שתנשא לזר
הואיל והוא איסור לאוו שמא יהיה קל בעיניה" )הל' יבום
וחליצה פ"ג הי'וא( .וזוהי סברה אחרת מזו הכתובה בגמרא )ו'סניא ליהו

לא דייקא ומינסבא"(ו שאילו לפי הסברה ההיא גם עד אחד אינו נאמןו

 .32ולא נראה לפקפק בגירטת יירבא" ,כי דוקא לרבא רגיל מאד שידבר ייההוא מרבנן"
)אוצר לשון התלמוד ,כרך י ,עמ' סר (. 3

 .33שכרגיל ייהש"ט לא היה קובע דברי רבא אחר רב אשי" )תוט' שבועות ה ע"ב ד"ה
רבא ,השני( .קפלן )כנ"ל הע' ס  (2רצה להטביר את הטדר הנוכחי בזה שהדברים שנאמרו
לפני רב אשי מבררים מה היתה כוונת השאלה שנשאלה מרב ששת ,ולכן הוטמכו לו
)ובודאי שבהרבה מקומות הובאו המימרות שלא כטדר הכרונולוגי ,אלא בטדר הגיוני-
תוכני( .אולם ,הגאונים והרי"ף הזכירו בטוגיא זו רק את רב ששת ורבא ,ולא הזכירו.
אמורא אחר או ראיה נוטפת )ביש"ש טי' כה " :לא הזכי' הרי"ף אלא רבא ולא רב מרדכי",
וכן בתוט' רי"ד שמביא לשון הטוגיא( ,ואע"פ שנועז הדבר לאמרו ,מפני שהוא נוגע ליחוט
המטכתות לישיבות השונות ,מתוך דבריהם נראה שלא גרטו את הראיה השניה שלפנינו
)עי' אוה"ג ,התשובות ,טי' תמה( וכנראה נוטפה בישיבת טורא .יש עוד להעיר ,שמבחינת
ה תו כן זהה המשנה ,שאמרו כאן לרב אשי ,לראיה שבפי ייההוא מרבנן" שנאמרה לרבא
)להלן פיטקה (.ג נמן הטדר הכרונולוגי אין ראיה .מן הלשון ,רבא אמר וכוי מטתבר שאין
הוא בא לפשוט את הבעיא ,שהרי אם פשט רב ששת ממשנה למה יפשוט מטברא .דברי
רבא צורפו לטוף הטוגיא הערוכה[.
 .34וכאילו מכאן איפשטא האיבעיא ,ראה להלן הע' ר •4
 .35בפירוש הרי"ף כי"ט )הנ"ל טוגיא י הע'  : (66ייואע"ג דבגמי פריך לרבה היא עצמה
תוכיח דלאיטור כרת התרת לומי מת בעלי להתיבם ולא לאיטור לאו ,רבה לא חשיב
לה פירכא ,דהיא חוששת לקלקול דידה ודזרעא ולא משקרא ,מה שאין כן באיטור לאו
דיבמה לשוק" .ויכול להיות שנובעת שיטה זו ממי שלא גרט לשון ההטבר שלפנינו :ייעד
אחד נמי  ", ...הרי לפי אותו הטבר ודאי הופרך רבא ,וראה להלן הע' ר . 4
 .36ראה אוצר לשון התלמוד ,כרך י ,עמ' סר  .3ב  2-ר מקומות נאמרה התשובה מפי רבא,
ובלשון ייא"ל" .ב 3-מקומות הופרכה הקושיא ,בלשון טתמא דגמרא .במקום אחד נמטר
שרבא חזר בו )ייאלא אמר רבא" זבחים עג ע (. IIב

.37
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אבל הרמב"ם פטק כרבא )ה"ה שם( שעד אחד גאמן ,ומכאן לשיטתו
שלרבא גופו יש ליחט טברה מעין

זו • 38

הרי"ף כתב בטוגיין  :ייוקאמרי רבואתא אע"ג דדחינן להא דרב ששת

ולהא דרבא ,הגר דחיאתא לאו דסמכא נינהי ,אלא קימ' לן דעד
אחד נאמן ביבמה כדפשט רב ששת וכדפשט רבא ,וכן הילכת'" ,וכזה
כתוב בהלכות
לבטל דברי

גדולות39 .

וכבר ראינו שאין בכוחן של הדחיות שבסוגיא

האמוראים40 .

ברם הפוטקים שלאחר כך תמהו על פטק זה ,היות ולפי ההטברים
והדחיות שלפגיגו ,גדחתה שיטת האמוראים בזה
יידייקא ומיגטבא" שבהטבר לפתיחת

הסוגיא42 .

לגמרי41 ,

והוכרע כטעם

ומכאן סמכו הראשוגים

את השיטה ,שאחריות הבדיקה מוטלת על האשה.

.38
.39
.40

ראה הע'

. 41

ראה באוה"ג ,התשובות ,סי' תמה.

וראה אלבק ,ייאין סומכים על דיובי הגמרא למעשה" ,מבוא לתלמודים ,עמ' 545
 ; 556וכן כיו"ב השוה י' דינרי" ,ליחסם של הגאונים והראשובים אל בעיית השינויא
בתלמוד" ,בר-אילן יב )תשל"ד( ,עמ' . 117-108
 .41השוה דברי הרא"ש ,סי' ד:ייונראה לי דברי תימה איך פסקו להקל דעל כרחן דחייה

-

דרבא טובה וחזקה

היא ...

וכן הא דמוקי רב אחא בר מביומי מתניתין בעידי הזמה כהא

אידחי מלתא דרב ששת שפיר  ...לכך קשה הדבר להקל" .וכתב רבינו ירוחם :ייבעד אחד
אם אמר מת בעלה תתיבם ,אמר מת היבם אינו נאמן ,כך פשוט ,וכן הסכימו רוב

ה פ ו סקי ם ,ובן בתב הרמ"ה" ,ומביא דעת הרי"ף בהערה ייותמהו עליו" )חלק חוה ,נתיב
כה ,ח"ג ,דף רכ ע"א ,וראה מה שכתב עליו בב"י אה"ע ,ססי' קנח( .וכן פסק ראב"ן שעד
אחד איבו נאמן להתירה לשוק )רמו (.ד"ע אבל המהרש"ל כתב על רבא :ייונהי שנדח'
ראייתו ,דבריו לא נדחו" )יש"ש ,סי' כה( .וכן הוא בכמה מקומות ,שהרי"ף והרמב"ם
מתעלמים מלשונות ההסבר ,ואילו הרא"ש רוצה לפסוק על פי ההסברים ,בגד הרי"ף
והרמב"ם ,ראה רא"ש בב"ק פ"ח סי' ז שפסק על פי ההסבר בב"ק פו ע"ב ייהא דמיכלמו
ליה ומיכלם" וכו' שהוצמד לברייתא ,ואילו לדעת הרמב"ם בעיא דלא איפשיטא היא )הל,
חובל ומזיק פ"ג (,ג"ה וראה שם במסורת הש"ס :ייאין זה מבריית'  ", ...ועי' מ"ש בפירוש
רביבו יהונתן לב"ק ,עמ'  237הע'  .98ועיין היטב דברי רא"א אורבך ,בעלי התוספות ,עמ'
•567

.42

ראה מאירי ,סוף עמ'

•337
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מלמרה על המשנה )צי ע"א(
אמר רב  Iהיה ליה לר' אלעזר בן מתיא 2למדרש בהאי קרא  3מרגניתא,
·ידרש ביה חסמא

מאי מרגביהא 4 ,אשה גרושה מאישה ,אפילו לא בהגרשה אלא מאישה,בפסלה מן הכהובהs

כ"ה בכי"ו ,כי"מ ,כי"ל ,וכ"הברי"ף ופסקי רי"ד .בד"פ :אמ' רב יהודה אמ' רב .בכי"א

.1
לי' כל הפיסקה ,שמיד אחר "לא דייק" ,ממשיך  :יימתניתין ,מי שהלכה ". ...
 .2בן מתיא .כ"ה בכי"ו ,כי"מ ,כימ"ב ,וכי"ל ,וכ"ה ברי"ף )ושם :לאלעזר בן מתיא ,וכ"ה

בכמה מקומות בלי יירבי" ,יישהרי הוא היה מהתלמידים שלא נסמכו" כדברי הגר"ש

ליברמן ,ירושלמי כפשוטו ,עמ'  ,503עיי"ש( .בד"פ ל ..
 .3כ"ה בכי"מ וכי"ל וכ"ה ברי"ף ובפסקי רי"ד .בכי"ו :ביה בהאי קרא  iבד"פ :ביה .ועי'
מה שכתבתי במבוא לרי"ף כי"ס ) 692ספר הלכות רבתי לרבינו יצחק אלפסי ,ירושלים,
תשל"ד( ,עמ'  40והע' . 4
 .4בכימ"ב :מרגלית .בכי"ו ובד"פ נוסף  :דתניא ,וליתא בכי"מ ,כימ"ב ,כי"ל ,רי"ף ופסקי
רי"ד.

 .5נפסהל וכו' כ"ה בכי"ל כי"א וכימ"ב )וכ"ה בגטין פב ע"ב וכאן ברי"ף ובפסקי רי"ד(.
בכי"ו :פסלה מן הכהונה .בכי"מ ובד"פ :פסולה לכהונה .והיינו וכו' שבהמשך הוא פירוש
)ולי' בכי"מ ,אלא שמן הסתם היא השמטה ע"י הדומות( .והיינו .בכי"ל ובפסקי רי"ד :וזהו.
בהמשך בכי"ל :שפולס )וכ"ה לעיל נב ע"א בנדפס וכ"ה בפסקי רי"ד :שהוא פוסל(  iבכי"ו :
דפוסל  iבד"פ ובד"ו ופוסל ,ובד"ח תקנו  :דפוסל וכ"ה ברי"ף <:ק"ד דפסיל .הפירוש לא
הובא עם הברייתא בגיטין פב ע"ב.
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הסרגיא השתים עשרה :אחרת אשתר )צד ע"ב

צה ע"ב(

ואע"ג ראזול! אשתו וגיסו למרינת היס ראהנו הני 2נישואין רקמיתסרא
אשת גיסו אגיסו  3אשת גיסו אסירא ,ואשתו  4שריא ,ולא אמרינן מתוך

שנאסרה אשת גיסו אגיסו ,תיאסר אשתו עליו

•
א

•

•

כל עריות שאמרו  5אין צריכות הימנו גט חוץ מאשת איש שנשאת על
פי

ב  IIר 6

ר' עקיבאי מוסיף אף אשת אח ואחות אשה

אמ' רב גידל א  IIר חייא בר ייסף אמר רב  8כגין שקדש אחיי את חאשח
יחלך 9

ב

א  IIל lO

למדינת חיס ישמע שמת אחיי

רב אשי לרב כחנא אי רבי עקיבא

אמר ליח
ו.

.2

יעמד ינשא את אשתי

נחי 14

ll

ליתני

נמי l2

חמיתי l3

דמעטח קרא משרפח ,מאסירא מי מעטח

15

קרא

כ"ה בכי"ו כימ"ב כי"א ובכי"ל .בכי"מ  :דאזלה )וכ"ה ברי"ף  :דאזלא( .בד"פ  :דאזיל.
תיבה זו )הכופלת סיום התיבה הקודמת בכמה נוסחים  :דאהני( לי' בכי"ו ובכי"מ.

בכי"ל שתי התי,בות :דאהנו א'הני )ניקוד למחיקת '(,א וכ"ה בכימ"ב וברי"ף וברש"י צה
ע"ב ד"ה אלא  :דאהנו .הני .בכי"א ובד"פ  :דאהני הני.
 .3בכי"ו ובד"ו וד"ח נוסף :אפילו הכי.
 .4כ"ה בכי"ו כי"א ובכי"מ כימ"ב ובכי"ל ,וכ"ה ברי"ף .בד"פ :אשתו.
 .5כ"ה בכי"ו ,כי"מ כימ"ב כי"א וכי"ל ; בד"פ וד"ו :שאסרו )וכנר' שצ"ל שאמרו ,אלא
ראה להלן שבלשון הרי"ף ומס' ד"א  :כל האס ו רו ת  ...איסור ערוה (! בד"ח :שבתורה,
והגיה ב"ח :שאמרו .וכבר בקטע מהלכות ארץ ישראל :ייכל ערייתה ד אור יתה  ",ראה
להלן הע'  ,57ובאמת ,גם לשון יישאמרו" נופל על אסורי תורה ,ראה ייהסברים למשנה",
צא ע"א והע'  9לשם.
 .6בפירוש ר"א מן ההר גורס  :ייושניסת על פי בית דין" )ראה לעיל ,הסוגיא השביעית,
צא (,ב"ע וכן מובא בה"ג )ראה הע'

.7
.8
.9
סו.

(. 26

כ"ה בד"פ בכי"ו ,כי"מ ,וכי"א .בכי"ל וכימ"ב  :ור' עקיבא ,וכ"ה בד"ו ,וד"ח.

בכי"ו לי' אמר רב .ייהאי אשת אח" וכו' שבהמשך אינו מלשון המימרה.
בכי"ל וכימ"ב וד"פ נוסף :לו ,וכבר בד"ו השמיטו התיבה ,ור' לעיל לדף צד ע"א הע' . 3

ליה .לי' בכי"ו.

וו .על ייאי ר' עקיבא" ,עיין להלן  .בכי"א :ואי ר' עקיב' ;בכימ"ב  :לר' עקיב' ;בכי"ו  :וא"ל
ר' עקיב '.בכי"מ  :אי לר' עקיבא.
 2ו  .נמי לי' בכי"ו ,ולי' ברש"י ד"ה אי ר"ע )עיי"ש(.
 3ו  .כאן נוסף הסבר ארוך  :דהא שמעינן ליה לר"ע וכו' ,ואין לראותו כחלק מדבורו של
רב אשי ,ובכלל רחוק לומר שרב כהנא נחוץ לנמוק מפורט לקושיא .דיקא נמי ,שלאחר
האריכות ,חוזר ניסוח הקושיא "ליתני נמי חמותו" )ראה במבוא עמ'  27אות ה ; בכי"מ
וכי"ל רק "ליתני חמותו" ,והשוה הע'  2ו ,וברור שתיבת נמי תוספת בשני המקומות( .על
הברייתא המובאת כאן ,ראה רי"ן אפשטיין ,מבוא לנוסח המשנה ,עמ' . 387
 4ו  .אמר וכו '.בכי"ל  :אמ' לך רב נהי נמי .בכי"א :נהי )ראה הסוגיא החמשית ,הע' (. 3
 5ו  .דמעטה ,מעטה .כ"ה בכי"מ ,וכ"ה בכי"א ובכי"ו  :דמעטיה ,מעטיה )ארמית  !(.בכי"ל :
דמיעטא ,מיעטא ,וב"ה בד"פ וכימ"ב  :דמיעט' ,מיעט' )צורה עברית בפועי ,שאיננה
ראשונית(.

פרק

]י  .3י[

ג

אותהl6 ,

שיכולך

l

אותה

שכיבתה

האשה

אוסרתה

ךס 4

רבה

ואין

שכיבת

אחותה

אוסרתה,

והלא דין הוא ,ומה במקומ שבא על איסור קל נאסר האוסר,

מקומ שבא על איסור חמור אינו דין שנאסר
נחלקו ב"ש וב"ה בבא על חמותו

שפסל 19

האוסרl8 ,

א"ר יהודה לא

את אשתו ,על מה נחלקו ,בבא

על אחות אשתו ,שב"ש אומרימ פסל וב"ה אומרימ לא פסל ,אמ' ר' יוסי
לא נחלקו ב"ש וב"ה בבא על אחות אשתו שלא פסל את אשתו ,על מה

נחלקו בבא על חמותו ,שב"ש אומרימ פסל וב"ה אומרימ לא פסל ,לפי
שבתחלה הוא מותר בכל הנשימ שבעולמ והיא מותרת בכל האנשימ
שבעולמ ,קדשה הוא אסרה והיא אוסרתו

20 ,

מרובה איסור שאסרה

מאיסור שאסרתהו ,שהוא אסרה בכל אנשימ שבעולמ ,והיא לא אסרתהו

אלא בקרובותיה ,והלא דין הוא ,ומה הוא שאסרה בכל אנשימ שבעולמ,
שגגה באסור  *20לה אינה נאסרת במותר לה ,היא שלא אסרתהו אלא
בקרובותיה ,שגג באסור לו ,אינו דין שלא

נאסר 2l

במותר לו ,וזה הדין

לשוגג ,למזיד מניין ת"ל אותה ,אותה שכיבתה אוסרתה ואין שכיבת
אחותה 22

) (1

א  IIר זריקא
בל 25

.16

אוסרתה,
23

א ייר אמי אמ' ריש לקיש

24

באש ישרפר ארתר יאתהן ,רבי

הבית בילי בשריפה ,אם אינר ענין לשריפה תנהר עניין

לאסר' 26

בסמוך לפניו בר"פ ... " :ומנלן רלא אסיר' ושכב איש אותה רתניא אותה ", ...

וברור שבכ"י ממנו הורפס היה הסבר בגליון ע"פ רש"י ר"ה אותה )ורומה לזה בכי"ו בין
השורות( ,והורפס בטעות ,וכבר בר"ו השמיטוהו.

כ"ה בכי"ו ,כי"ל ר"פ ור"ו  .בכי"מ וכי"א ליתא התיבה,

ך ,1
.18
 .19כ"ה בכי"ו ,כי"מ ,כימ"ב ,כי"ל ,ר"פ ור"ו ,וכ"ה ייפסל" שם שש פעמים בברייתא,
בר"ח :שפוסל ,ע"פ הגהת המהרש"ל )עי' בחכמת שלמה שהגיה גם ברש"י כן ,כמה
פעמים ,וע"י זה נוצר הצירוף להלן בר"ח " :לא פוסל ",יישלא פוסל"  !(.בכי"א יישפוסל",
בכי"ו ובכי"ל נוסף :ת"ל אותה ,וכן בכי"מ נוסף :יית"ל ושכב איש אותה וכו"'.

אבל להלן שם הכל בזמן עבר :פסל וכו'.

,20

הוא אסרה והיא אוסרתו .כ"ה בכי"ו ,כי"מ כימ"ב כי"א וכי"ל  iהוה ,ועבר,

בר"פ :

אסרה והיא אסרתו ,בהשמטת ייהוא" ובר"ו ניסו לתקן ,והרפיסו :היא אסרה והיא אסרתו,
ער שבר"ח :ייהוא אוסרה והיא אסרתו ",עבר ,והוה ,הפך התבנית המקורית,

*. 20

כ"ה ברוב הנוסחים ,בר"פ :באיסור ,וכן שם

להלן :

באיסו'.

 .21כ"ה בכי"ו ,כי"ל כי"מ וכימ"ב )בכי"א :נאסרה( .בר"ח נוסף :לו ,ומחקו הב"ח .וסבת
הטעות בכך  :בר"פ :יישלא נאסר לו וזה הריך" ,כלומר ,הושמטה תיבת ייבמותר" ,אלא
שבר"ו השלימו שתי תבות :נאסר לו במותר לו.

.22
.23

אחותה .בכי"ו :אחרת.

כ"ה בכי"ו כי"מ כימ"ב כי"א וכי"ל .וכ"ה בה"ג ,ברלין ,עמ'  .268בר"פ ליתא ייא"ר

זריקא".

.24

אמ' ריש לקיש .לי' בכי"א .בהמשך :יימאי טעמא ררבי יהורה רכתיב" אינו נראה

כחלק מן המימרה.
 .25תיבה זו לי' בכי"ל ,ובכי"א.

 .26כ"ה בכי"מ )וניתן לפותרו עברית :לאיסור( .וכן בכי"א :לאסור )וכ"ה מלה במלה
בירו' כאן ,וכתוב :לאיסור( .בכי"ו כימ"ב ור"פ  :לאיסורא ,בכי"ל כתוב  :אם אינו לענין
לשריפה ,תנהו לענין איסורא.

;

~':

,

'..

.(1
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אמר רב יחרדח אמר שמראל אין חלכה כר' יחרדח

) (2
) (3

חחרא דעבדך  2איסררא בחמרתיח 28 ,אתייח רב יחרדח נגדיח 29 ,אמר
ליח 30

איסררי

אי לאר דאמר שמראל אין חלכח כר' יחרדח ,אסרת

עלך 3l

לעלם32 .

מאי איסור קל
אמר רב חסדא  33מחזיר גררשתר משנשאת

) (1
אמר ריש לקיש יבמח 34
) (2
אמר ר' ירחנן סרטח
) (3
)  (4אמר רב'  3Sאשת איש

רכן כי אתא רבין אמ' ר' ירחנן אשת

תניא נמי הכי אבא

חנןך  3או' 38

איש 36

משום רי

אליעזר 39

אשת איש,

ומה 40

הבא על איסור קל שאין האוסרה אוסרה כל ימיו ,נאסר האוסר ,הבא על

"

איסור חמור שהאוסרה אוסרה כל ימיו אינו רין שנאסר האוסר' ,ת"ל
אותה ,אותה שכיבתה אוסרתה ואין שכיבת אחותה  4lאוסרתה.

הרבור ייואע"ג ראזול  ...יישייך לסוג ההסברים בסתם המוסבים באופן
.27
.28

בר"פ ור"ו נוסף  :עוברא ,והגיה המהרש"ל להשמיטה.
ב"ה בכי"מ ,וצ"ל  :בחמתיה  iבבי"ל היה  :מחמתה ,ותוקן  :בחמותה )הב' אינה

ברורה( .בכי"ו ,בימ"ב ,בי"א ,ר"פ ור"ו מחמתיה.

.29

בבי"ל וכימ"ב :ונגריה .אתייה וכו ',בבי"ו :נגריה רב יהורה.

סכ .תיבה זו לי' בר"פ ,והוסיפוה בר"ו.
יכ .עלך .בבי"מ  :לאיתתך ,והשוה רש"י ,ורי"ף .בבי"ל ובימ"ב :לך.
 2כ .ב"ה בכי"מ .בבי"ו ) :איסור( עלם .בבי"א בכי"ל ור"פ  :רלעולם ,ובר"ו :רעלם .בבימ"ב
ובה"ג ,ברלין עמ'  : 268רלעלם .המונח הרגיל ייעלם" בארמית רשמית )ראה אוצר לשון
התלמור ,ערך עלם( נשאר בלי סימן ירוע כאן ,והוא "לשון בית רין" )ראה מ"ש בתרביץ
מג ,תשלייר ,עמ' (. 64 , 62

ככ .אמר רב  riסרא .לי' בכי"ו ,והושלם בגליון  :אמ' רב יהור' ,וכ".ה בבי"א  :א' רב יהורה
)והוא חילוף רגיל(.

 4כ .בבי"ל נוסף  :יבא עליה !
 5כ .ב"ה בר"פ .בבי"ו :רבה .בבי"מ כימ"ב ,בי"א וכי"ל :רבא ,וכ"ה בר"ו ור"ח.
 6כ .לא ירעתי להבריע אם ההמשך הוא מגוף ניסוח המאמר ,וראה הלבני ,מקורות
ומסורות ,עמ' קה והע'  .8מן הלשון ייתניא נמי הכי" אין ראיה ,בי יתבן שברייתא זו
מעיקרה שבוייה באן ממילא בהמשך הברייתא הקורמת )בפי שהוא בספרי במרבר,
הורוביץ-רבין ,עמ' י י  (,והוכנסו רברי האמוראים באמצע .ובן ובו ',לי' בבי"א )אולי
השמטה ע"י הרומות(.

-

 7כ.

בכי"מ :חנין )כבספרי במרבר ,עמ' י (.י )בכימ"ב הושמט :תניא

 8כ.
 9כ.
ס .4

ב"ה בכי"ו ובבי"מ כי"א ובבי"ל )וראה לעיל הסוגיא השנייה והע'  (. 6בנרפס  :אמ',
ב"ה בבי"מ בי"א ובי"ל .בכי"ו ור"פ :אלעזר.
בר"ח נוסף :במקום ,ולי' בבי"ו ובר"פ .בבי"מ ובכי"ל בתוב :במקום שבא  ...במקום

שבא.

י .4

בבי"ו :אחרת .בבי"מ בטעות :אותה ,וראה להלן.

ימיו(.

פרק
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רבה
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ישיר על המשנה )ראה לעיל ,לדף פט (.א"ע אלא שמיוחד הוא הסבר זה
בכך שהוא מהווה דבור ארוך ,אשר מבחינה תחבירית אינו עצמאי ,אלא

פותח ב"ואע"ג" .כלומר ,הוא ממש צמוד ודבוק למשנה )יימותרת לחזור
"(,ול וממשיך את

לשונה42 .

בעלי הגמרא ראו צורך בהסבר זה ,כי

לשיטתם דברי רי יוסי בסיפא חולקים על ייתנא קמא" שברישא ,וראוי

איפוא לפרש כאן ברישא מהי שיטת ייתנא

קמא"43 .

לפי זה ,המשכו של

ההסבר כאן נמצא בדיון על ר' יוסי )להלן ,הסוגיא השלש עשרה ,צה

(.ב"ע ובאמת ,שם חוזר שוב ההסבר בלשונו כאן )בלי הסיום(.

מכאן שגוף הסוגיא ,הפותחת בסמוך בקושיא "לימא מתניתין דלא
כר"ע" ,אינו כלל המשך הדבור ייואע"ג" ,אלא דבר בפני עצמו .וכך הביא
הרמב"ן )ד"ה ואע"ג( על הדבור הנ"ל  :ייופירשו המפרשים דמימרא

בעלמא היא ,ודאמרינן לימא מתני' דלא כר"ע מילתא באפי נפשה

ה יא ,וכן נראה מפירש"י ".ל"ז והעירו הראשונים ,שלולא דברי ההסבר,
היינו מפרשים את המשנה בפשטות שאחות אשתו פנויה

היא44 ,

ולפירוש

זה מתאימה יפה הקושיא להלן "לימא מתניתין דלא כר"ע" ,שהוא מחייב
גט באחות אשתו פ נוי ה

45 ,

ותיאסר אשתו משום אחות גרושתו ,ואילו

חכמים אינם מחייבים אותה בגט.

אף שהפרדה זו מאפשרת להבין את פתיחת הסוגיא הסמוכה
כפשוטה ,הרי מציאותן של ייואע"ג" וסוגיית לימא בזה אחר זה יוצרת
את ה ר ו ש ם שהם המשך אחד .ומכאן מסיק הרמב"ן לאחר הדברים

הנ"ל :ייאלא שאין לשון הגמרא משמע כן ,ויש לישב  ", ...עיין שם
ישובו ,לפיו מוסבת קושית "לימא" על ההסבר

ייואע"ג"46 .

יש להוסיף עוד שמדברי ההסבר כאן משתמע בפשטות ,שבהעדת
העדים ,אין הבדל בין דין אשת איש שמת בעלה לדין מתה אשתו שישא
אחותה ,ובשניהם

עד אחד

כשר )השוה

לשיטת הגמרא לעיל בסוגיא האחת
.42

רש"י ד"ה

וגיסו(,

וזה בניגוד

עשרה.ך 4

כיוצא בו ,השוה להלך צח ע"ב :ייודוקא מיחלץ והדר יבומי  ", ...וראה להלך על

"אמר רבא" בדף צו ע"ב.

 .43ייואע"ג  ...פי' דלקמך מוקי לה הכי משום דרי יוטי" )רמב"ך( ; "  ...משום דמוכח
טיפא הכי ובעי לפירושא" )ריטב"א ד"ה לימא ,עיי"ש( .ועיי תוט' ד"ה ואע"ג.
 .44זהו הפירוש הפשוט למשנה ,ראה הטוגיא השלש עשרה והע'  38שם.

.45

רשב"א ד"ה

ואן~ייג  :יידכשתמצא לומר דמתניתיך לדאזלא אשתו לחודה ] =

יישאינה

נשואה" ,רמב"ך ד"ה ואע"ג[ הוא הדיך דאתיא מתני' דלא כר"ע" ,וראה ריטב"א ד"ה לימא.

.46

על שיטת חכמים דר"ע ,למפרשים אלה צריך לדחוק שאחות אשתו נשואה אינה

צריכה גט משום אשת איש ,עייך הטוגיא השלש עשרה ,ועייך בראשונים כאך.

.47

עי' שמ ,ד"ה בפיטקה ב ,ובהערות .הוה אומר ,כאך מפרש רש"י בניגוד לטוגיא ההיא,

ראה דף צד ע"א רש"" ד"ה טיפא דקתני ,ועי' תוט' יומ טוב למשנתנו ,ד"ה ובאו ואמרו,
ותפאר.ת ישראל אות מ.

)~:.,

~~..
~,'.

.
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הסוגיא שלפנינו ארוכה וקשה ,ויש בדברי רבותינו הראשונים הבדלים
חשובים בפירושה .בהכנת התרשים ראינו לנכון להשמיט לשונות
הסתמא כמעט לגמרי ,בכדי שנוכל להציע ביתר בהירות שתי דרכי
פירוש ~ דרך הסתמא ,בהתאם לסוגיא במבנה הנוכחי ;ודרך אפשרית
אחרת ,ההולמת את מרכיבי הסוגיא לפני שנוספו עליהם דברי הסתמא.
לפי הדרך הראשונה ,כוללת הסוגיא שלש פיסקאות נפרדות ,ואילו לפי
הדרך השניה עיקר הסוגיא אינו אלא שתי ברייתות ,עם דברי אמוראים
המפרשים

אותן .

החלק הארי של הסוגיא מהווה הברייתא ייאותה" שבפיסקה ג ודברי

האמוראים המפרשים אותה .שייכות הברייתא למשנתנו ברורה .בכדי
להבין את ההלכה יימותרת לחזור לו" שבמשנה ,נחוץ לדעת ש"אין
שכיבת

אחותה

הברייתא ישר

אוסרתה"

למשנה49 ,

הקבלה לפסקות א,ב

שבברייתא.

48

ואמנם,

והסוגיא כולה מוסבת

בירושלמי

עליה50 ,

צמודה

ואין בירושלמי

שלפנינו51 .

בסוגיית הסתמא שלפנינו ,מוצעת הברייתא ,בפיסקה א ,ע"י השאלה :
"לימא מתניתין דלא כר"ע ,דאי כר"ע הויא לה אחות גרושתו" .התשובה
לשאלה זו באה אחר דברי רב גידל בשם רב ,ובאריכות רבה .לפי תירוץ
זה ,סבר אמנם ר' עקיבא שאחות אשה צריכה גט ,אבל רק באחות
ארוסתו ,ומטעם תנאי בקידושין ,ואילו במשנתנו מדובר באחות נשואתו,
ואין תנאי

בנישואין 52 ,

ולכן אינה צריכה גט ,ומשנתנו תהא אף אליבא דר'

עקיבא .והנה ,מן הראוי )!שאול על מימרתו על רב ,שנאמרה ב קשר

לייאשת אח" ,כגון שקידש אחיו את האשה וכו' ,למה התכוין רב ,ומה
בא לתרץ בכך ! אף בעל הסתמא לא רצה לומר שרב בא לתרץ את
ייולאו 53

השאלה )"לימא מתני' דלא "(,ע"רכ ולכן הקדים לדברי רב :
איתמר עלה  ...אמר רב" .כלומר ,בהקשר אחר ,ובעל הגמרא הוא

 .48לברייתא נוספה פתיחה ארוכה ,בדרך קושיא ותירוץ :למה שונה דין משנתנו מדין
אשה שהלך בעלה למדינת הים )ייותאסר בשכיבה דאחותה  "(. ...בירושלמי באה אותה
שאלה לאחר הברייתא ,ור' מתנייה משיב עליה באופן אחר.
 .49בספר ערוך לנר הקשה  :ייותאסר בשכיבה דאחותה ,לכאורה ה"ל להקשות קושיא זו
קודםדמקשה לימא מתניתן דלא כר"ע" .וכבר שמו בעלי הפלפול לבם לנקודות עדינות
אלו במבנה הסוגיא ,ר' דברי מו"ר רח"ז דימיטרובסקי ,ייעל הפלפול" עמ' קנ"ז.
 .50פרט לדברי ר' מתנייה ,ראה להלן.
 .51בירושלמי שולבו מאמרי האמוראים בתוך הברייתא ,ובבבלי באים אחריה ,ור' הע'
.36

.52
.53

עי' תוס' ד"ה אלא.
בכי"מ וכי//ל נוסף  :מי.

~,

!ii
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האשה

רבה

שמדייק בדבריו ,ומרחיב אותמ ,כרי לתרץ
·~t
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כאן54 .

יתר על כן ,התירוץ,

שאנו עסוקימ באחות ארוסתו בלבר ,אינו מתאימ ללש ון הברייתא )ייר"ע
מוסיף אף אשת אח ואחות אשה"( ,בה אין רמז להבחנה שכזאת ,ופירוש
ההוה אמינא של הגמרא קרוב יותר ללשון הברייתא ;אלא שכבר הקשה

רש"י קושיא חמורה על פירוש זה :ייהשתא ס"ר אפילו נשואת אחיו ...
וכן באחות אשה ,וטעמא לא ירעינן ) "...ר"ה רבי עקיבא מוסיף(.
בצר

שיטת

סתמ ,הגמרא

אנו

מוצאימ

ברי"ף

שיטה

אחרת,

שהיא

כנראה מסורת עתיקה ,שהרי הרי"ף אינו רוחה אותה מכל וכל למרות
שהיא מתנגרת לסוגיית הגמרא .הרי"ף כותב  :ייוחזינן מאן רכתב כל

האסורות לארמ איסור ערוה ובא עליהן אין צריכות הימנו גט חוץ מאחות
אשתו ואשת אחיו ואשת איש שנשאת על פי בית רין מפני שיש להן התר
אחר

איסורן55 ,

גזרה שמא יאמרו בהתר נשאה ויוצאה בלא גט ,ולא קא

מפליג בין נישואין לקירושין ,ואנן כתבינן מאי רסבירא לן" )כלומר,
מ"ש לעיל שמ על פי הגמרא( .סמך לשיטה עתיקה זו שהרי"ף מביא נמצא
בירושלמי ,ששמ מובאת ברייתא זו כמה פעמימ ,בלי להבחין בין קירש

לנשא )פ"י ה"א ,י ע"ג וע"ד ;סוטה פ"א ה"ב ,טז

(.ר"ע 56

ומפורש הרבר

במסכת ררך ארץ :ייזה מררש ררש ר' יוסי בן כיפר משומ ר' אלעזר בן

שמוע ,כל האסורות לו איסור ערוה ובא עליהן אין צריכות ממנו גט ,חוץ
מאחות אשתו ואשת אחיו ואשת איש ,שיש להן היתר אחר

~

איסורן".ך 5

 .54ולא מפני שצריך לפרש דברי רב כ,ן השוה דברי הרא"ש :ייאחות אשה נמי כגון
שקידש אשה וכו '.כדי להעמיד מתני' כר"ע הוא דקאמר הכי ,אבל מכח דמעמי' ר' עקיבא
ההיא דאשתאח כגון שקידש אשה לא היה צריך להעמי' ההיא דאחות אשה כגון
שקי דש ,דאף בנשא נמי איכא לקמן לאוקומה ) "...תוטפותיו ד"ה אחות ,עיי"ש(.

.55
.56

כ"ה בכי"ט

692

וכי"ט

695

ובד"ח ; בד"ק :

איטורין.

ועיין תוטפתא כפשוטה ,ח"ו ,עמ'  115הע'  .37בירושלמי הובאה הברייתא כשיטת

יירבנן דתמן" ,והביאה רי"ן אפשטיין עם ייברייתות בבליות" )מבוא לנוטח המשנה ,עמ'
, 891

\,:.

(. 895

וראה הטוגיא השלש עשרה.

 .57מהדורת היגער ,עמ'  , 267-266וציין שם למט' עריות שבכ"י קופמן ,שגם שם היא
שנויה )ומובא בהלכות גדולות ,רפוט וארשה עמ'  ; 102דפוט ברלין עמ'  (. 252וכן ,בהלכות
ארץ ישראל מן הגניזה של ר"מ מרגליות )התקין לדפוט י' תא-שמע ,ירושלים ,תשלייד( :

ייברנש דאזל על חרה מן כל ערייתה דא]וריתה[ פטילין אינון מן כהונתה ולא צריכין נטבן

אגרת שבוקין כוריט דאתת]ה[ דאחוי ואתתה דגבר ...

ואחתה דאתתה דאית להין שריי

ב]תר[ ראינון מתאטרן" )עמ' טה(.

מרגליות כותב שזוהי ייהלכה מתמיהה" ,כנראה בגלל מה שהוא כותב להלן :ייהלכה
מוזרה זו היא בניגוד גמור להלכה הבבלית ,עין לדוגמה יבמות צ"ד ע"ב" )עמ' טא ,עיי"ש
ובעמ' (.ע ויש להעיר שהניגוד הוא ללשונות ההטבר בלבד) .להתחלת לשון ההלכה הנ"ל,
השוה ייוהיכא דעבר" וכו' ,הלכות גדולות ,וארשה ,עמ'  . 105ללשון ייאזל על" ,ראה דברי
ר"ש א;:נרמטון ,מט' בבא בתרא בתרגומו ,במבוא ,וערכי המילון החדש לטפרות חז"ל ,כרך
ב רמiו-גב תשלייד ,עמ'  (. 15- 14,12ולפי שיטת הגאונים ומט' דרך ארץ ,מיושבת קושית
ה:יאשונים ,למה לא נקט ר"ע ייכל עריות דמיתטרי ע"י קידושין" )ראה תוט' הרא"ש ד"ה
רבי עקיבא ,ותוט' רי"ד כב ע"ב מן הטפר( ,ור' תוט' ד"ה ר' עקיבא.
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ומעניין ,ששיטת הבבלי נקראת בלשון הרי"ף יימאי דטבירא לן".
ושמענו מזאת לפחות שלדעת הרי"ף אין להטבר זה שבגמרא כח של
פירוש

בלעדי58 .

לפי פירוש הגאונים ,תפקיד הגט הוא יישמא יאמרו בהתר נשאה

ויוצאה בלא גט" ,ובנדון שלנו ,הוא הדין לאחות ארוטתוולאחות נשואתו.
לשיטה זו צריך לומר שהנטיבות בהן ייבא על איטור ערוה" היו כאלה
כהיתר 59 ,

שנראה הדבר

ואפשר שיטעה הטועה ;ויש לבאר כיצד יארע

מעשה כזה .בדרך זו ,הוטיפו בבבלי ללשון הברייתא ייחוץ מאשת איש"
את ההטבר :יישנשאת ע"פ בית דין" )הרי אין הטבר זה בירושלמי ובשאר
המקורות הנ"ל( .בזה ניתנו ציור והגדרה איך יבא אדם לשאת אשת איש
בדרך הנראית היתר )וכן ,על ידי הטבר זה ,צומצם חיוב הגט למקרה
זה

בלבד(60 .

וכן ,קרוב לומר שרב ביקש לפרש איך יבא על איטור אשת

אחיו בדרך הנראת היתר ,ואמר ייכגון שקדש א.חיו את האשה והלך

למדינת הים ושמע שמת אחיו ועמד ונשא את אשתו" .דיקא שהאריך
בפירוט כל המעשה ,וכלל לא הבליט ייקידש אין נשא לא" ,משמע שלא
התכוין להבחנה שכזאת כלל ,ולא דיבר אלא בהווה
אלו יבום

הם61 ,

 -טוף טוף נישואין

ובאחיו שאין לו זרע מדובר ,וייבם אותה על טמך שמותרת

לו .ויפה נקט לשון ייקידש" אצל אחיו ,להבליט שלא היה לו זרע מזו,
ולשם מצוה נתכוין המייבם.
.58

62

והבליט רב דבר זה ע"י מלה אחת :ייקדש",

ראה אוה"ג ,התשובות ,עמ'  188הע' ג ,וראה לעיל ,הסוגיא האחת עשרה והע' 40

שם.

.59
.60

וכן כתב הרמב"ם יישנשאן בחזקת היתר" )הל' גירושין י(, ,ט וראה מאירי ,עמ' . 341

ייעל פי ב"ד" נוסף בבבלי ,ובדברי הגאונים שהביא הרי"ף ,והשוה הלבות גדולות

דפוס ורשה עמ'  i 105דפוס ברלין עמ'  .259לעיל בלשון הרי"ף :ייעל פי בית דין או על פי
עדים" ,וראה מאירי סוף עמ'  .341התוספת יישנשאת על פי ב"ד" היתה כבר כחלק מן
הברייתא לפני מי שחיבר החלק המאוחר של הסוגיא השביעית ,עד שצידד לפרשה ולדייק
ממנה בכמה פנים )צא סע"א ורע"ב ,וראה הערתו של אלבק ,בתרביץ ט הנ"ל ,עמ' (. 172
ועיין היטב תוספתא כפשוטה ,ח"ו ,עמ'  109הע'  , 14ומה שהבליט שם )ובעמ'  108שם על
דרך הבבלי לנסח בכגון זה( .ולכאורה משמע לשיטת יימאן דכתב" שברי"ף ודעמיה ,שבל
ה בא על אשת איש צריך לתת לה גט ! ועי' בלשון מרגליות שם יישקידושין ,תופסין בא"א"
)עמ' (,ע והערת תא-שמע עמ' סא שם ,במה שמפנה לתרבזי א ,עמ'  92והע' רב"מ לוין שם,
ועי' בלשון תשובת הרשב"א ח"א סי' אלף קסד ,שציין לוין שם ,ועוד.

.61

ברי"ף :ועמד ויבם את אשתו ,ובן ברמב"ם ,גירושין י ,ח .ולהלן ,צה ע"ב שחוזרים

הדברים ,בכי"ל כתוב על גבי תיבת ונשא :ויבם.

.62

לפי האוקימתא של רב ,שאחיו ייהלך למדינת הים ,ושמע שמת אחיו ,ועמד ונשא את

אשתו" ,ומשמע שחייבת בגט לשיטת ר' עקיבא בלבד ,וקשה ,הרי גם לדעת חכמים ,הרי

היא אשה שהלך בעלה למדינת הים וכו' ,וצריכה גט מזה ומזה )וראה רש"י ד"ה ר"ע
מוסיף ותוס' ד"ה אשת גיסו ,וראה להלן הסוגיא השלש עשרה מה שהכריח את
הראשונים לחדש שיטתם( .אולם ,לפי דיוק לשונו של רב אין להקשות קושיא זו ,שלא
אמר אלא ייעמד ונשא את אשתו" ,ודומה הדבר לנישאת מעצמה ,שאינה חייבת בגט ,ולא
ייאמר שנשאת בב"ד ",וראה הע'

. 60

נד ,[ .3

פ רקה א ש ה

רב ה

4 ' .3

וכפי שרצו לומר בשאלה המיוחסת לספר המעשימ ,אלא ביתר אריכות :
II

וששאלתמ ,שני אחימ ,אחד מהמ נשא אשה אח' עד שלא נתעב'

מ מ נ ו הלך לו לאכסניא ,ולאחר זמן באו ואמרו לה שמת בעלך ועמד אחי
בעלה ויבמ אותה

63 ,", , ,

וכן יש לומר לדעת רב ,שהוא הדין בנשואה שלא

ילדה.

לפי שיטה זו ,מתפרשת הלכתו של ר' עקיבא כפשוטה ,ומטעמ שבכל
אלה יש להן היתר אחר איסורן ,וכן מתבארימ דברי רב לשיטה זו בלי
דוחק .ומסתבר שבתחלה הובאה כאן הברייתא עמ דברי רב שעליה ,בלי
הקושיא "לימא מתניתין דלא כר"ע" .הברייתא הוסמכה לענין ייאחות
אשתו" שבמשנה ,ובאמת על פי סמיכה זו ,משמע בפשטות ,שמשנתנו

היא שלא כדעת ר' עקיבא ,כדרכו ,ראה בעל הגמרא לנכון לפתח
משא ומתן ,והציע את הברייתא כקושיא ,שאת תירוצה ניתן לדייק מדברי
רב.

בפיסיקה ב ,לפי הגמרא שלפנינו ,מקשה רב אשי על התירוץ שתירצו
זה עתה ,לומר שמשנתנו ר' עקיבא:

ייאי 64

ר' עקיבא ,ליתני נמי חמותו".

אולמ ,ישנן כמה תמיהות על הדבור הזה ,בראש וראשונה שרב אשי
לכאורה מסתמך על דברי הסתמא ומקשה עליהמ כומבלי להכנס לויכוח
החוקרימ אמ דבר זה אפ שרי ,הרי לכל הדעות זה אינו רגיל כלל( .יתר

על כן ,גמ הלשון אינו מיושב ,שלפי הסגנון "ליתני נמי חמותו" יש להבין
שמקשה שמלת ייחמותו" צריכה להשנות במשנה ,אולמ אין המלה

מתאימה למבנה הסגנון של משנתינו .ורש"י ניסח שהכוונה לשנות :
ייאמרו לו מתה אשתך ונשא א מ ה  ",ולפי זה היה לו להקשות " :ליתני נמי
אמה65 ".

ובאמת ,מה טעמ יש בקושיא זו ,ולמה חייבת המשנה לפרט כל

הקרובות ,כלומ לא נבין מעצמנו שלר"ע הוא הדין בנשא

אמה66 ,

והנה ,המאירי הביא פירוש שהוא לגמרי בשיטה אחרת ,וז"ל :
ויש מי שפירש בה ,ליתני בבריתא ר' עקיבא מוסיף אשת אח ואחות
אשה וחמותו לאחר מיתת אשתו ,שאמ נשאה תהא צריכה גט ,הואיל

ולדעתו אינה בשריפה .ואי איפשר לפרש כן ,דמאי האי דקאמר איר'
עקיבא ,הא בהדיא תני לה ר' עקיבא ,ואע"פ שיש לפרש ולר' עקיבא,

עדין לא הועלנו  ...כעמ'  ,343עיי"ש ; ועי' תוס' ד"ה אי (.ע"ר
.63
.64
.65

אוצר הגאונים ,התשובות ,סי' תמח.

בנוסחים הרבה שינויים ,ראה הע' . , ,
במאירי" :ליתני נמי  ...ונשא את חמותו" )עמ'  (, 343אולם ,אין זו לשון משנה ,וכי אין

אנו עסוקים אף באדם שיש לו חמות מאשה אחרת?

.66

ולכאורה בפירש"י מקשה ליתני חמותו ב מק ו ם אחות אשתו ,עי' הע' . , 2וכן משמע

מתוס' ד"ה אי ר"ע.
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קושיתו של ר"מ המאירי מן הלשון ייאי ",ע"ר וודאי שאין בה כדי

פירכה ,ובאמת היא הנותנת ,שברור שלשיטה זו לא גרסו מלים אלה
בגמרא ,והם דברי בעל הגמרא שהוסיף כן לפרש קושית רב אשי )ואף
בנוסחים ,אין גירסת התיבות האלה יציבה ,ראה הע' (. 64

לפי שיטת יייש מי שפירש" ,מוסב הדיון שבין רב אשי ורב כהנא ,לא
על משנתנו ,אלא על הברייתא של ייכל עריות" ,כמו מימרת רב גידל בשם
רב .הוה אומר ,כשהובאה ברייתא זו לכאן הובאו אתה דברי האמוראים

שנאמרו עליה )והיא תופעה רגילה(.ך

6

ולפי שיטה זו ,מסולקות כל

התמיהות שאמרנו .אין רב אשי מוסב על דברי סתם התלמוד .הלשון
מיושב " :ליתני נמי חמותו" ממש )ובאמת אין צורך לפרש ליתני ייחמותו
לאחר מיתת אשתו" ,אלא
ההיתר שלאחר

מיתה(69 .

ייחמותו" 68

סתם ,וגם מחיים חייבת בגט ,בגלל

וכן ,טעם גדול יש בקושיא ,ש בהלכתו של ר"ע

ודאי ראוי לכלול כל העריות שיש היתר אחר איסורן.סך בעלי סתם

התלמוד ,כדרכם ,פירשו את הברייתא ומימרות האמור.אים כמשולבים
בתוך משא ומתן ,אלא שכאן שרדו לנו ,בשיטה שמביא הרי"ף בכדי
לפרש סוגייתנו ,ובשיטה המובאת במאירי ,דרכי פירוש שהן עצמאיות
ואחרות מדרך הסתמא ,וחודרות לפשוטם של דברים.
בפיסקה ג באה ברייתא ארוכה ומאמרי האמוראים שעליה .כל לשון
הדיון של האמוראים מורה שלא סודרו מאמרים" אלה בהקשר למשנתינו
כאן ביבמות ,אלא על הברייתא בפני עצמה והובאו לכאן ביחד עם

הברייתא l .ך וכן היה נראה לומר גם בסוגית הירושלמי )פ"י ה"ו  ,יא (,א"ע
המקבילה ,כמעט בכל פרטיה" ,לפיסקה ג כאן.

אולם ,לכאורה ,אי אפשר לומר כן בירושלמי לגבי דברי ר' יוחנן שם.
בבבלי ,בקשר לשאלה יימאי איסור קל" ,הובאו שתי תשובות בשם ר'
יוחנן :סוטה )  (.3ואשת איש )  (. 4ואילו הלשון בירושלמי :ייוהיי דין איסור
קל אמר רבי יוחנן ראשה

=) ר~ w.

ה( דפירקא .ןההן נוקל 2 ,ך אינו אלא

חומר ,שנייא היא שנשאת לו דרך היתר" .ופירש בעל קרבן העדה :
ייראשה דפירקא ,מתני' דריש פרקין אשה שהלך בעלה למדינת הים
ד .6
.68
. 69

עי' לעיל הסוגיא החמישית הע' . 34
ומתאים ממש לסגנון כירושלמי ,מס' דרך ארץ וכרי"ף :אחות אשתו ואשת אחיו.
בדומה לאשת איש ,שכל הכא עליה כשעת איסורה ,נותן לה גט ,ראה לעיל הע'

ס. 6

ס.ד אף לגירסתנו טורח בספר ערוך לנר לפרש איך "אברייתא לא קשה לי'" עיי"ש
באריכות בד"ה אי ר"ע .וכן שם בד"ה בגמרא מקשה יימאי פריך לעיל אי ר"ע ליתני נמי
חמותו דלמא ר"ע כרבי יהודה ס"ל דחמותו פוסל את אשתו" וכו ',עיי"ש .ועי' הע' ד . 5
וד .זוהי תופעה רגילה ,כאמור ,ראה הסוגיא החמישית ,הע' . 34
 2ד.

יההן

נוקל =

וההן נו

קל =

וההן הוא קל .ועי' סוגיא כ ,הערה •9

.:;,.

~;.
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ובאו וא"ל מת בעלך וניסת ואח"כ בא בעלה תצא מזה ומזה" .והקשה בעל
סתמ הירושלמי :וכי זה הוא קל ,וכו '.לפי זה משמע שר' יוחנן עצמו פירש
ברייתא זו כשהיא כבר מסודרת כאן בפרקנו ,במסג,ת יבמות ! 3ך אלא

שמכמה בחינות דבר זה תמוה .למה לו לר' יוחנן,להשתמש בלשון סתרימ
ייראשו של פרק"? יאמר את שמ האיסור כמו שאמרו שאר האמוראימ.

ומוזר שנקט לשון זו להסביר דברי התנא בברייתא ,הרי ברור שאין

התנאימ עצממ מוסבימ על פרקנו ביבמות .והעיקר ,איך יהיה זה האיסור
הקל של הברייתא ,הרי אותה ברייתא מדרש הכתוב היא ,ובדין תורהאנו
עסוקימ ,ומה ענין תצא מזה ומזה שבמשנה ,שהוא קנס ואיסור מדרבן,

לפי שיטת האמוראימ )ראה ה"א בירושלמי( ,ומדאורייתא לא נאסר
האוסר וחוזרת לבעל·ה 4 .ך
והנה,

ברייתא

זו

שנוייה

במקומה

בספרי

פ'

נשא

)מהדורת

הורוביץ-רבין ,עמי : (11ייאותה ,ולא את אחותה ,שהיה בדין אמ כשבא

איסור הקל  "...וכוי .הדברימ סתומימ ,וממילא שואל הלומד ,מהו איסור
קל? ואמר רבי יוחנן ,ייראשו של פרק" ,כלומר ,לשון המדרש נלמד מענינו

וממקומו .בראש אותה פ רש ה בתורה הוא תחילת ענין סוטה ,ובראש

הפיסקה במדרש )לפנינו :פיסקה ז( שנוי :יידבר ...

איש איש כי תשטה

אשתו ,למה נאמרה פרשה זו ,לפי שהוא אומר כי יקח איש אשה ובעלה

וגו' לא שמענו אלא בזמן שיש לו עדימ והתרו בה שיוצאה ממנו בגט אבל

ספק נבעלה ספק לא נבעלה לא שמענו מה יעשה לה ,ת"ל דבר  ...איש
איש כי תשטה אשתו ,הרי הכתוב זוקקה שתהא שותה המימ המרימ ,לכך
נאמרה ה פ רש ה" )עמ'  (. 10הרי בראש הפרק דובר באיסור של אשת איש
כשנאסר האוסר ,בשני פנימ ,האחד איסור אשת איש ודאי ,והשני ספק,

כלומר ,סוטה ,ואסורה לבעלה עד שתעמוד בבדיקת המימ 5 .ך ואומר ר'

יוחנן ,שעל פי ראש הפרק ,תבין ש"איסור קל" שלהלן ,פירושו ייאשת
איש ".והוא הפירוש הנכון לספרי גמ לפי ההמשך שמ :ייאבא .חנין אומר
משומ ר' אליעזר אותה  ...שהיה בדין ,ומה אמ במקומ ש א ין ה א וסר
איסר ]צ"ל אוסר[ כל ימיו" ,הרי באיסור אשת איש מדובר .והן הן
שתי הדעות הבאות בבבלי בשמ רבי יוחנן :סוטה ואשת איש  6ך = ראשה
כ.ד והשוה רי"ן אפשטיין ,מלנו"ה ,עמ' כ  .99שאר הדעות בירושלמי מקבילות לבבלי
ממש  :יירבי הושעיה רבה אמר במחזיר את גרושתו משנישאת היא מתניתא" כמו רב
חטדא בבלי (ו) ;יירבי ליעזר אומר ביבמה שנפלה לפני שני יבמין היא מתניתא" ,כריש
לקיש בבלי )  (. 2וצ"ל  :ר' לעזרא מ ר ,והחליפוהו בר' אליעזר התנא ,עי' הטוגיא השניה,
הע'

•6

תירוצו.

. 4ד

וכן הקשה בשירי קרבן ,ד"ה ראשה דפירקא ,ועיי

.76

וראה במדבר רבה פרשה ט פיטקא לג ופיטקא לה.
ועיין iבלבני ,מקורות ומטורות ,עמי קד

. 5ד
 6ו •5

 -קה ,ואלבק ,מבוא לתלמודיס ,עמ'  5ו 5

-
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דפרקא .ונאמרו דברי ר' יוחנן על הברייתא ולא בלימוד פרקנו ביבמות,
אלא שבעל סתמ התלמוד בירושלמי כבר מצא את הדברימ מסודרימ כאן,
ןפירשמ לגבי ראש פרקנן במשנה.דד

דברי האמוראים על הברייתא באימ בשתי קבוצות .הראשונה לענין
חמותן ,והשניה לענין ייאיסור קל" .דברי ריש לקיש שבקבוצה הראשונה,
באימ בירושלמי בשמ ייחברייא בשמ רבי יוחנן" .פסקו של רב יהודה אמר
שמואל נמצא בירושלמי כהלכתו של ייאימי אבוי דשמואל בר אימי בשמ
רב יהודה" .גמ שמ בא ה"עובדא" באחרונה ,ובשמ ר' מנא 8 .ד בבבלי באה
כל הקבוצה בסוף הברייתא כאחת ,ובירושלמי שולב הפירוש לרן יהודה
כמקומו בתוך הברייתא ,והשאר בסוף.

בהקבלה לקבוצה השניה )איסור קל( יש בירושלמי שלש דעות :רבי
יוחנן

 -ראשה דפרקא (,ל"נכ) רבי הושעיא רבה

ו"רבי ליעזר" -

יבמה79 .

 -מחזיר גרושתו,

בבבלי יש ארבע דעות ,והדעה הרביעית מובאת

בשמ שני אמוראימ )רבא ור' יוחנן( * 79 .וכמה דברימ משונימ יש בקבוצה זו

בבבלי .ר"ד הלבני כתב :ייהסדר הכרונולוגי הוא ר' יוחנן ר"ל ורב חסדא;
כנראה שהמסדר סידר את המימרות לפי תוקף הקושיות

••• 80 ".

ובן באות

בקבוצה זו שתי דעות בשמ רבי יוחנן :סוטה ואשת איש .דבר זה בפני

עצמו אינו קשה ,וכמו שכתוב הלבני שמ ייתרי אמוראי ואליבא דר' יו:rדנן".

אבל יש מן התימה שאין בגמרא במפורש שומ קושיא ןתירוץ בדבר זה !
ברמ ,אין לצפות בזה שיהא הסדר דוקא כרונולוגי ,הרי רארנו שרגיל
הוא שיבואו חכמי א"י אחרי חכמי בבל )לעיל הסוגיא העשירית והע' (. 67

לפי זה מרבן הסדר רבי חסדא ,ר"ל ,רבי יוחנן ,אבל לא ההמשך :רבא
)כי"ו :רבה( ורבי יוחנן שוב .מכאן ,וגם בגלל העובדה שישנן שתי מימרות
מאת ר' יוחנן ,ניתן לשער שלכתחלה סודרו רק מימרות רב חסדא ר"ל ור'
יוחנן ,ואח"כ ,בהגיע שמועה נוספת לידי בעל הגמרא ,צירפה

בסוף 81

בלי

 .77ובהתאם לסגנון להלן בירושלמי :ייזהו ראשו של פרק" ,ששם הכוונה פרקנו במשנה.
 .78נראה כגרסת ק"ע "לא דהוא  ", ...ולפנינו הושמטה "לא" בהפלוגרפיה .יש גם
שינויים אחרים בין הבבלי והירושלמי ,כגון שדעת ר' יוסי בברייתא בבבלי שנויה
בררושלמר בשם ר' שמעון.

.79

ראה הע'

. 7.3

 '. 79ורגיל הסגנון ייוכן כר אתא רבין" וכו' בכמה מקורות שאומר רבא כדברי ר' יוחנן ,עי'
צ' דור ,תורת ארץ ישראל בבבל )תל אביב תשלייב( ,עמ'  .30ואי'  iזוסמן ,סוגיות בבליות,
עמ'  195הע'  , 84שמציין לדברר דור ,ומוסיף עליהם.

.80
.81

מקורות ומסורות ,עמ' קד הע'

,2

והביא דעת הראשונים ,עיי"ש.

כעין זה כתב בעל המאור בנוגע לברייתא אחת :יישמא חיצונה היתה שהגיעה לרד

רבנן סבוראי מאחרי סתימת התלמוד וקבועה ''',מגב פרק ערבי פסחים ,ד"ה ואני דעתי,
ועי' מבוא לתלמודרם57.3 ,

•574 -
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לשלשלה כסדרה ,ובלי לשאת ולתת בסתירה שנוצרה לגבי ר'

ךן 4
יוחנןS2 .

לפי דברינו ,מראש כללה קבוצה זו שבבבלי שלש דעות ,וכפי שיש
בירושלמי.
הברייתא ייארתה".

בסיפא של ברייתא זו נאמר  :ייא"ר יוסי לא נחלקו ב"ש וב"ה בבא על
אחות אשתו שלא פסל את אשתו ,על מה נחלקו ,בבא על חמותו שב"ש
אומרים פסל וב"ה אומרים לא פסל ,לפי שבתחלה הוא מותר בכל הנשים
שבעולם והיא מותרת בכל האנשים שבעולם ,קדשה הוא אסרה והיא

אוסרתו ,מרובה איסור שאסרה מאיסור שאסרתהו ,שהוא אסרה בכל
אנשי' שבעולם והיא לא אסרתהו אלא בקרובותיה ,והלא דין הוא ומה
הוא שאסרה בכל אנשים שבעולם שגגה באסור לה אינה נאסרת במותר
לה ,היא שלא אסרתהו אלא בקרובותיה שגג באסור לו אינו דין שלא
נאסר במותר לו ,וזה הדין לשוגג ,למזיד מנין ת"ל אותה אותה שכיבתה
אוסרתה ואין שכיבת א ח ו ת ה אוסרתה".

ופירש רש"י על הטעם הארוך המתחיל "לפי שבתחלה" :יירבי יוסי

מפרש טעמא דלא נחלקו על אחות אשה" .על פירוש זה יש להקשות כמה
דברים ( :א) לפי פירש"י אין הטעם מוסב על דעת ב"ה בחמותו ,שלפניו,
אלא על דעת ב"ש וב"ה באחות אשתו שלפני פניו( .ב) אין שייך להביא
ראייה על דבר ששניהם מודים
קרובותיה ,והיא

בוS3 ,

(ג) ומכל שכן שראייה זו נאמרת על

סותרת ממש את דעת ב"ש בענין חמותו ,ואיך יביאו

ראייה הסותרת דברי עצמם? וברור מה הכריח את רש"י לפרש פירוש

.82
) (, .3

טמך כל שהוא להשערה זו יש במלים המטיימות הריון על מימרת ר' יוחנן ייטוטה"
שכתוב:

ייאיטור חמור הוא דהיינו

אשת

איש" .אין הגירטה קבועה בנוטחים;

בכי"ל :היינו אשת איש ; בכי"ו כימ"ב וכי"א :ועוד היינו אשת איש ; בכי"מ כבד"פ :דהיינו
אשת איש .ושמא מעיקרו היה זה הערת גליון ,וכלשון הקצר הנ"ל :היינו אשת איש,

ונתפרש לשני פנים :ייועוד היינו אשת איש" ,כלומר ,לפי ההטבר שאיטור קל הוא מה
שנבעלה לבועל ,אין הפרש בין ייטוטה" לטעם "אשת איש" המובא להלן כדבר נפרד )ועי'
הע' ; (.35יידהיינו אשת איש" ,שאיטור זה אינו קל כי הוא האיטור אשת איש החמור .רש"י
תפט כדרך השנייה .אולם ,לפי הדרך הראשונה ,כבר צורף  4ל~  ,.3ומעיר בעל הגליון על
חוטר ההתאמה )וכן על חוטר התאמה בלש ו נות ה פ יר וש שבכאן הקשו הראשונים ,עי'
תוט' ד"ה אלא וריטב"א ד"ה אלא( .ובדבורי ייתפר" שכאלה ,יש שכוונת הדבור הפוכה
במקצת נוטחים )עי' מה שכתבתי בתרבי Yמ ,תשלייא ,עמ'  ,422ד"ה עור,ן שבנדפט קושיא
ובכי"מ בניחותא(.

 .8.3וכן הקשה בשירי קרבן לירושלמי כאן :ייהא אף ב"ש אית להו הך דינא" )ציין לו ר"ד
הלבני ,מקורות ומטורות ,עמ' קו הע' (. .3ר

418

פריימן

דחוק זה
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שכן בהמשך הראייה בענין מזיד נאמר :ייאין שכיבת אח ו ת ה

אוטרתה" ,הרי הראיה היא בענין אחות

גרידא84 .

ברם ,בירושלמי כאן מובאת ראיה זו בפי בית הלל ממש )ייוהיו בית
הלל דנין"( בנגוד לדברי ב"ש על חמותו ,ובטיוס :ייאין שכיבת א חרת

אוטרת'" ,ואחרת על בל הקרובות נאמרת .וכזה יש בכמה מקבילות.
למשל ,בטפרי זוטא ,כהמשך לראייה ,בטגנון דומה :ייאשתו אטורה עליו
אין קרובותיה אוטרות אותה" ,ומפורש שם שנאמרה

לייאמה

ראייה זו בקשר

ואחותה"8S .

והנה ,בכתבים המשמשים בכתבי היד ,יש דמיון גדול בין ייאחותה"
)או :ייאחות'''( לייאחרת" ,ויש שקשה להבחין ביניהן ,ובאילו טימן אחד
לשתי התיבות ועל הקורא להחליט למה מכוון .ולכן ,אפילו אם יימצא

שיטבימו כל הדפוטים וכתבי היד לדבר אחד בזה ,אין לראות הטכם זה
כקביעת מטורת הבבלי ,אלא יש להניח אפשרות מציאותן של שתי
הצורות .ובפרט כאן ,שנמצאת התיבה ייאחותה" במשנה ובדברי הטוגיא,

רק בקושי רב תחזיק גירטת ייאחרת" מעמד בטוף הטוגיא אפי' אם היתה

כתובה בטפרים .ומכאן עדיף שלא לפרש כפירוש רש"י ,הברוך בקשיים
רבים בנ"ל ,ויש להניח שגם בבבלי היה בתוב יישכיבת אחרת" ,ואתי שפיר
כראיית בית הלל נגד בית שמאי.

בנידון שלנו שרדה למזלנו הגירטה ייאחרת" בבי"ו ,שבן בטוף
הברייתא שם כתוב :ייואין שכיב' אחרת

אוטרתה"86 .

אולם ,כאמור ,א ין

עיקר הראיה מבתב-היד ,שהרי גם בלעדיו גירסה זו מתבקשת ,והפיכת
ייאחרת" ל"אחותה" מובנת כאשגרה מן הקודם.ך  8וכבר בתוטפות הרא"ש

רצה לתרץ בכיוון הזה  ... " :ת"ל אותה שכיבתה אוטרתה ואין שכיבת

כל אותן שנאטרו על ידה אוטרתה ,והאי דנקט אחותה לישנ' רת"ק
נקט88 " .

 .84הלבני מסיק ,על פי פירוש רש"י :ייבבבלי ,כנראה ,לא ירעו על ררשת אותה ולא את
חמותה )ולא את הערוה(" )שם עמ' קה ,עיי"ש ועי' להלן( .ועי' אלבק ,מבוא לתלמורים,
עמ'

.85

125
עמ'
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וכן במררש במרבר

רבה :

ייואין שכיבת אחותה

וחמותה

][1

אוסרתה"

)פרשה ט ,לה( .ובספרי ,ברברי אבא חנין משום ר' אליעזר :אותה ולא את חמותו אותה
ולא את הערוה" .בתנחומא :יישכבתה פוטלת ואין שכיבה אחרת פוטלת אותה" )הוצ'
בובר ,עמ'

(, .30

עי' מקורות ומסורות ,עמ' קו .כמובן ,יש במקורות גם הנוטח ייאחותה",

במקומות מתאימים.

 . 86וכ"ה שם ברברי אבא חנן בע"ב ,וראה הלבני שם.
 . 87וכן ,בכיון ההפוך אפשר שנוצרות גירטות מעולות מתוך רמיון האותיות ,ראה מ"ש
במבוא לרי"ף כי"ס )טפר הלכות רבתי( ,עמ' . 50-49

.88

ר"ה וב"ה ,עיי"ש.
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הסרגיא השלש עשרה :

רב ה

ר' ירסי )צה ע"ב

א.

אייר! אמי

ב.

ר'יצחק נפחא אמר אסיפא

ג.

א'רב יהויה  3אמ' שמואל הלכה בר' יוסי

4' 9

-

צר ע"א(

ארישא 2

 מתקיף לה רביוסף ,והאתמר יבמה רב אמר הרי היא באשתאיש ,ושמואל אמר אינה באשת איש ואמר רב הונא אמר רב  4כגון

שקדש אחיו את האשה והלך 5למדינת היס ושמע שמת אחיו ועמד
ונשא א.ת

אייל

אשתו 6

אביי ...

י

ככל שסוגיא זו ביסודה )כפי ששירטטנוה למעלה( קצרה וישרה
)וכמוה המקבילה בירושלמי( ,כן ארוכים ומסובכים לשונות הפירוש

שנוספו בה ,ער ש"סוגיא זו הבאה על משנתנו מבולבלת הרבה וצריכה
ביאור" 8.גירסותיה אינן קבועות כלל )עי' רשייי ,ריטבייא ,מאירי ,ועור(,
ייוהאריכו הראשונים בבאור

.1

השיטותיי9 .

כ"ה בכי"מ ,כי"ו וכי"ל .בד"פ :אלא א"ר אמי )ראה ריטב"א ד"ה א"ר אמי( ,וכבר בד"ו

השמיטו תיבת אלא.

.2

ארישא .בכי"ל  :ר' יוסי ארישא קאי .א"ר וכו' .בכימ"ב בהשמטה  :אמ' ר' יוסי ארישה

קאי.

 .3א' רב יהודה .כ"ה בכיגנ"מ ,כי"ו ,כי"מ ,כי"ל וכי"א .בד"פ לי' וכבר השלימוהו בד"ו.
 .4כ"ה בכי"ו ,כיגנ"מ כי"א כימ"ב כי"ל ,ד"פ ,וד"ו .בכי"מ לי' ייאמר רב" ,וכן סימנים
למחיקה בכי"ו ,וכן מחקו מהרש"ל ,ולי' בד"ח .ומחקו ,כנראה ,שנראה כאילו רב מפרש
דברי עצמו .אולם גם לעיל צד ע"ב הובא בשם רב ,וראה להלן בדיוננו.
 .5בכי"ו וד"פ נוסף :לו ,וליתא בכי"א ,כי"מ ,כימ"ב ,כיגנ"מ ,וכי"ל.
 .6להלן בד"פ :יירב אמר הרי היא כאשת איש ואסורה ליבם" )בד"ו  :דרב( .תיבת יייבם"
אינה מתאימה )מדובר בבעל( ,וראה בפירש"י שהוציאה מפשוטה ,וראה בחידושי
הרשב"א ד"ה ואסור ליבם ,ובחידושי הריטב"א ד"ה גדש"י ז"ל וכל הספרים ,ובאמת ליתא
בכי"ו ; ובכי"מ :לו ,ובתוס' רי"ד :ליה )בכי"ל :יירב אמ' הרי היא כאשת איש ושריא ליבם",

ותוקן בגליון כדי שנקרא  ... " :כאשת איש ואסורה ושמואל אמ' אינה כאשת איש ושריא
ליבם" .ושם ,לאחר התיבות ייונשא את אשתו" ,הוסיף בין השורות ייואח"כ בא אחיו ו מת",
ואולי הוסיף כן לתרץ יישריא ליבם"( .ולולא דברי רבותינו היה נראה שגירסת הספרים
טעות בפתרון הקיצור '",יל" וצ"ל) :ואסידא( ליה ,כגירסת תוס' רי"ד.
בכי"ו :יירב אמ' הרי היא כאשת איש ואסי' דאמ' תנאה הוה ליה בקידושין ,ובעיא גט

ושמו' אמ' אינה כאשת איש ושרייה דלא אמרי' תנאה הוה ליה בקידושין ולא בעיא גט" =
הסברים כשיטת רש"י.

.7
.8

בגמ' ארבעה לשונות ,וצ"ע מה נאמר ע"י אביי גופו.
דברי המאירי ,עמ'  , 341ולא כתב המאירי כן בשאר סוגיות פרקנו ,אף שגם הן קשות.

השוה רמב;'ם בפיה"מ :ייוכלאם ר' יוסי יחתאג' אלי ביאן כתיר" )ייודברי ר' יוסי 'צריכין
ביאור רחב"( ,מהדורת קאפח ,עמ' מא ,וכן כתב המאירי :ייוטרחו ב,כמרא בפירוש דבריו"

)עמ' (. 339

.9

~:t

".

;ד~~:
~~.

דברי הגר"ש ליברמן ,תוספתא כפשוטה ,ח"ו ,עמ'  , 115עיי"ש.

פרידמן
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הסוגיא פותחת בשאלה יימאי קאמר ר' יוטי" ,אליה צורף הסבר ארוך :
אילימא •••  . 10ובאיס רבי אמי ורבי יצחק נפחא לפדש ייכל שאין פוסל ע"י
אחריס" שבדברי ר' יוסי ,היכי משכחת לה שלא יפסול ע"י אחריס .כן

נראה מן הירושלמי ,וכן מסתבר מלשון האמוראיס ,ושלא כניסוח בהסבר
השאלה ייכל שאינו פוסל מאי עבידתיה" .שהדי "מעשהו" ומקומו של
דבור זה ברור ,שבו מודה ר' יוסי שאס אינו פוסלעל ידי אחריס ,אזי אינו

פוטל ע"י עצמו )ראה רש י ד"ה וקא ל ,ותוט' הרא/ש ד"ה תינח( .ובאמת
I1

הרי"ף אינו מזכיר את ההסבר הארוך לשאלה ,אלא כותב בפשטות :

1

11 1
'1

"איבעיא לן מאי קאמ' ר'

I
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11

11
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1I 1
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יוסי"11 .

ר' אמי מסביר שר' יוסי מוסב על רישא דמתניתין ,כלומר ,ברישא
דמתניתיך מפורש במה אינו פוסל על ידיאחריס .בירושלמי נתפרשו דברי
רי יוסי :ייזהו ראשו של פרק" 12 ,ומשמע שהדבדיס שויס  -כל שאינו
פוסל ע"י אחריס ,זהו כבראשו של הפרק·  13ופירש דש י בבבלי כאן :ייהאי
כל שאינו פוסל ארישא קאי ,דאיידי באינו פוטל ע"י אחדים ,דאיירי לעיל
בנשאת על פי עדים תצא והיא מותרת לבעלה" .כלומר ,היות ייוהיא
מ ו תרת לבעלה" ,הרי אינו פוסל ,ע"י אחריס .לפי זה ,בהכרח לומר
שהכוונה למשנה אי לעיל " :נשאת שלא בדשות מותרת לחזור לו"
)כלומר ,ייכל שפוסל" ו"כל שאינו פוסל" שבדברי רי יוסי מכווניס
להבחנה ייאמרו לה מת בעליך וניסת  ...תצא מזה ומזה  ...נשאת שלא
I1
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 . 10בדבור "אילימא" כתוב  :כל שאין וכו' ,וכתב רש"י ,ג"ה :ולכאורה כהגהתו כ"ה
בגירסתנו .אבל עי' בריטב"א ד"ה גירסת הספרים ,ולפי דבריו מ תנגד רש"י לגירסה
שבדפוסים )=יייש נסחאות" של הריטב"א( ,ולשיטת רש"י "לא נקטי' בידן כלום מלישנא
דמתני'" .והסביר מה קשה לרש"י בגירסה הנ"ל ,ייומשמ' דקשי' לרש"י ז"ל על גרסא זו
דמשמ' דקשי' לן סיפא כל שאינו פוסל ע"י אחרי' ,דהא תקשי לן נמי רישא בכל הפוסל
ע"י אחרי'' '.ודיקא שהתירוץ בגמ' הוא תירוץ לרישא ,ובאמת בכי"ל מקשה על לשון
הרישא :ייהאי כל שפוסל ע"י אחרי' פוסל ע"י עצמו ,כל שאינו פוסל ע"י עצמו אינו פוסל
ע"י אחרים מיבעי ליה" )בכי"מ כי"א וכי"ו כבנדפס וכזה בכימ"ב( .ור' תוס' הרא ייש ד"ה
תינח.

 . 11וכזה בב"י ,אה"ע סי' טו ד"ה ומ"ש א"ל מתה .וראה בספר ערוך לנר רש"י ד"ה שאין.,
ואין דברי הרי"ף קיצור בלבד ,אלא נפקא מינה להלכה במה שמשמיט לשון ההסבר ,ראה
להלן הע' . 26

ה"ו .כתוב שם :יירבי בא ורב המנונא ורבי זעירא תרויהון] [!

אמרין ".אבל במקבילה

.12
בהל ,ב ליתא ו' לפני יירבהמנונא" )בכ"י ליידן ייורב המנונא" ,ונקודות על הו' למחיקה(,
כלומר ,ר' בא אמר ,רב המנונא וכו '.בה"ו הלשון "מה אמר  ...ראשו של פרק" אין לו
שייכות ,ונראה שהועבר בטעו'ת מה"ב )ובכ"י ליידן איננו בפנים ,אלא הוא בתוך מה
שהושלם בגליון ,עיי"ש( .וכן בה"ב הפתיחה יירבי בא  ...פרק" מיותרת )השוה רבינוביץ,
שערי תורת א ייי עמ' (. .35.3

 3ו.

ראה מבוא לנוסח המשנה ,עמ' . 99.3
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רבה

וזהן ממש ראשו של

פרק15 ,

וכן בירושלמי הכוונה

אלא שבהטבר לדעת ר' אמי בגמרא עצמה לא הובאה

משנה אי אלא משנה בי:יינישאת ע"פ ב"ד תצא ופטורה מן הקרבן ,על פי
עדימי 1תצא וחייבת בקרבן ,יפה כחו של ב"ד שפטרה מן הקרבן" .ולא
הוזכר בה שמותרת לבעלה ,ובאמת משנה זו קשה להולמה

כאן18 .

ואולי

מתחלה היה לשון המשנה אשר בהטבר בקיצור ,והשלימו מ"ב במקומ
מ"א19 .

מכל מקומ ,במימרת רי אמי יש לפרש שהכוונה למשנה א '.

הדעה השניה בבבלי הובאה משמ רי יצחק נפחא ,ולשונה בגמרא הוא :
לעולמ אטיפא 20 .על זה נמצאו שני לשונות  -באחד הובחן בין הלכו
ארוטתו וגיטו לבין הלכו אשתו וגיטו ,ונתפרש בגמי מטעמ תנאי. ,כטברה

שבטוגיא השתימ עשרה .רש"י מביא לשון נוטף " :לישנא אחרינא גרט
לה ,הא דנטיב אשת גיטו ,והא דנטיב ארוטת גיטו ,ואין אדמ יכול
להעמידה" .אין לשון ז,ה נמצא בכתבי היד כלל ,ושרד רק בדפוטימ ,ולא
נמחק ,למרות דברי רש"י

אלה21 .

פשוטו של לשון זה מחייב לומר ששונה

זיקת אירוטין מזיקת נישואין ,ואין זיקת אירוטין נפגמת מנישואיה לשני,
ובארוטת גיטו לא אטרה על

גיטו22 .

ויתכן שהלשון הזה הוא ניטוח

מימרתו של רי יצחק נפחא .אולמ ,מבחינת הטגנון אפשר גמ ש שני

הלשונות המ הרחבה ופירוש .ועוד ,שני הלשונות אינמ מתאימימ
ראה ריטב"א ד"ה א"ר אמי,
, 14
 5ו ,והשוה ייעל רישיה דפירקא" )ירושלמי ערובין פ"ד טה"ה ,כב ע"א( שמובנו ראש
הפרק ממש ,ור' מבלנה"מ שם ,במקום "ארישא" הרגיל בבלי אומר הירושלמי ייעל
ראשה".

 6ו,

ראה תוטפתא כפשוטה ,ח"ו ,עמ'  5וי ,ד"ה ולעיל ,ובהגהות חו"י.

 7ו ,על וכו '.בכי"מ ,כימ"ב ,וכי"א :שלא על פי ב"ד ,וכ"ה בכי"ל )אלא שהטיפא
יישלא "" ,הושלם בגליון ,ומשמע שהושמט ע"י הדומות( ,על הניטוח ,ראה תוטפתא
כפשוטה ח"ו עמ'

 8ו,

08

ו,

וכן הקשה בתוט' רא"ש  :ייוה"ל לאתויי רישא דמתני' דקתני ע"פ עדים מותרת" ועי'

חי' רמב"ן ד"ה ואמר,

 9ו,

על קיצורים המביאים לידי החלפות ,עי'

ווייט ,התלמוד הבבלי בהתהוותו

הטפרותית ,ח"ב ורשה ,תרנ"ט ,עמ'  02ו  ', 07 -ועי' בכתו' לא ע"ב תוט' ד"ה רב אשי,
שציין שם הע' ו ; 5מבוא לנוטח המשנה ,עמ'  6 - 775דד ;צויין אצל זוטמן ,טוגיות בבליות
לזרעים וטהרות ,עמ' ו  8הע'  ,22עיי"ש,
 ,20רש"י פירש מונח זה שלא כמובנו הרגיל" :אטיפא ,כדנקט ואזיל טידרא
דמתניתין" ,כלומר ,אינו מוטב על שום בבא שבמשנה! וכתב רמב"ן טד"ה ואמר ,שיש
לפרש אחרת ,עיי"ש ,וראה להלן,
ו  ,2בחכמת שלמה :ייכל זה נמחק" ,אולם בד"ח רק הקיפוהו ,רעי' ב"ח,
 ,22ואפשר לדייק לשון הנתוב כן :ייכי יקח איש אשה ובעלה",והיתה לאיש

אחר , , ,לא יוכל בעלה הראשון , , ,לשוב לקחתה" )דברים כד ,א (, -ד ובתוט' הרא"ש :
ייויש מיישבין גירטת הטפרים . , ,כלומר ,כיון ד א רוט ת ג יטו ש ריא אגי ט ",ו והשוה
לעיל הטוגיא העשירית )צב ע"ב( יייבמה קידושין אין בה ,נישואין יש בה" ,שגם שם ,לפי
פשוטו ,שונה זיקת אירוטין מזיקת נישואין,
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לפתיחה ייאסיפא "!מכאן קרוב לומר שפתיחה זו מעידה על שיטה אחרת,
'

.

והיינו שר' יוסי מוסב על משנה ':ג ייאמרו לה מת בעליך ונתקדשה,
ואח"כ בא בעלה ,מותרת לחזור לו" ,כלומר  ,אף כאן ,הבחנה בין קידושין

לנישואין ,אלא בדרר זו  :הא דנסיב אשת גיסו )פוסל ע"י אחרים( הא

דקדש אשת גיסו )אינו פוסל ע"י אחרים( ,והיא ממש סיפא למשנה שהביא
ר' אמי לעיל )עי' הע' (. 20

כאמור לעיל ,יש בירושלמי הקבלה מדויקת לשיטת ר' אמי ייארישא".

במקום מימרת ר' יצחק נפחא ,באה שם שיטה פשוטה וישרה :יירבי הילא
בשם רבי שמעון בן לקיש ,אחות אשתו נשואה ,הואיל והוא פוסל על ידי
אחרים ,פוסל על ידי עצמו ,ואחות אשתו פנויה הואיל ואינו פוסל על ידי
אחרים אינו פוסל על ידי עצמו" )פ"י ה"ו ,יא

(.ב"ע 23

כלומר ,אינו פוסל

ע"י אחרים ,כי אין שם אחרים שהיה יכול לפסול על ידם ,שמשנתנו
עוסקת בפנויה ,והוא הפירוש הפשוט והמרווח

למשנתנו24 .

אולם ,לשיטת

הבבלי אין מדובר במשנה בפנויה )ראה להלן( ,ולכן הראשונים הגורסים
כגירסתנו

בבבלי

ולא

יכלו

לפרש

את

המשנה

כן,

בכל

זאת,

בקושיותיהם העירו שכן הוא פשוטה ,וז"ל הרמב"ן:
התינח כל שפוסל ,כל שאינו פוסל מאי עבידתי' .ק"ל ,דילמא כל

שהלכה אשתו לבדה קאמר ,דליכא אחרים ,שאחןתה פנויה ,אינו

פוסל על ידי עצמו ! וי"ל שאינו פוסל ע"י אחרים משמע דאיתנהו ואינו
פוסל

בהם,כ2

הדבר שהוא לכאורה עצם דינן וחידושו של ר' יוסי הוא ייכל שפוסל

על ידי אחרים פןסל על ידי עצמן" .אולם מהו טעמו של דבר? בבבלי
נאמר :יימתוך שנאסרה אשת גיסו אגיסו תיאסר אשתו עליו" )צד (,ב"ע

ופירש רש"י )צה ע"ב ד"ה אלא כי היכי(  :ייהואיל ואהנו הני נשואין

לפוסלה על בעלה ,אהנן נמי להיות חשובה כאשתו ולאסור את
אחותה עליו משום אחות אשה מדרבנן" .אולם ,לפי הירושלמי הדבר
פשוט יותר ,שבירושלמי המובא לעיל ממשיך ,ומןסב על אחות אשתו

נשואה ,שפוסלה ע"י אחרים :יידמר ר' הילא בשם ר' שמעון בן לקיש
צריכה ה ימינו גט" ,וממילא נמצא פןסל ע"י עצמו ,שהרי אשתו נעשית

.23

בכ"י ליידן וד"ו הוכנטו פיטקות המשנה שלא במקוממ .לענין פירוש ,ראה תןספתא

כפשוטה ,ח"ן ,עמ'  5ן 1

ובהערות שמ.

 .24ראה דברי הגר"ש ליברמן שמ :ייונקטנו כאן בפירוש הפשוט".
.25

ור' לשון ר' עמרמ גאון .. ." :וקאמר ת"ק לא מיבעיא באחות אשתו פנויה "...

)אוה"ג ,התשובות ,טי' תמו( .וכן ר' ישמעאל הכהן טנוגי' בטפר הזכרון )פירארה ,קרי"ה(,
בפשטות :ייואמ נשא אחותה פנויה ואחר כך באה אשתו ,מותר בה" !וראה הע' . 28

,
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אחות גרושתו ,ולפי זה לא בא ר' יוסי אלא להסיק מסקנה ,ולא לחדש דין
חדש26 .

וראה להלן למה אין הבבלי מפרש כן.

;:בקשר לשתי הדעות שבירושלמי ,הסבירו מפרשי הירושלמי מהי

דעתו של תנא קמא ,ובמה חולק על ר' יוסי .אולמ ,בגוף הירושלמי אין
זכר ל"תנא קמא" החולק על ר' יוסי ,והוא הדין לדברי האמוראימ גופמ
בבבלי .בעל סתמ התלמוד בבבלי הוא שהעלה את ענין ייתנא קמא",

והסביר שיטתו .אולמ חידוש זה מעורר קשיימ עצומימ בדעתו של ייתנא
קמא" זה .שאמ לפי דעתו ,אשתו מותרת ,אבל אשת גיסו אסורה לבעלה
מפני שהיא אשה שהלך בעלה למדינת הימ וכו' ,ולכן תצא מזה ומזה,
מכאן שגמ צריכה גט מזה ומזה )ייצריכה גט מיעקב וכל הדרכימ ההמ
בה" ,רמב"מ

היא

!! 28

בפיה"מ(.ך 2

ואמ כן ,איך מותר באשתו ,הרי אחות גרושתו

ובכדי לבלומ בעד ק~שיא זו חידשו הראשונימ  :ייאשת גיסו

אסורה דקנסינן ככולהו קנסא דמתניתין ,אבל גט לא בעיא ,דלא שייך
כאן שמא יאמרו גירש זה ונשא

זה"29 .

וכן המאירי הבליט קושי זה

באריכות ,וז"ל :
ואמ כן צריך אתה לומר שאע"פ שנאסרה אשת גיסו על גיסו,
ונתקלקלה בכל הדרכימ השנויימ במשנתנו ,מכל מקומ גט מיהא יצא
מן הכלל ,ואינה צריכה גט מזה שנשאה בחזקת היתר ,שאילו כן אף
אשתו אסורה לו מדין אחות גרושתו ,והיאך יאמר שמותרת

לחזור לו ,אלא ודאי אע"פ שנאסרה לגיסו ונתקלקלה בשאר הדרכים
גט מיהא מזה אינה צריכה .וכן הדין שלא אמרו באשה שהלך בעלה
למדינת הימ ושמעה שמת ונשאת ואחר כך בא שצריכה גט מזה אלא

.26

וכן מדברי הרי"ף יוצא שבדבור כל שפוסל ,א ין ר' יוסי מחדש דבר לעומת ת"ק ,ורק

בסיפא כל שאיכו פוסל חולק ,עיי"ש .וע' לעיל ע"י הע'  . 11נמצא שאין הרי"ף פוסק ע"פ
ההסבר בגמ' ייהואיל ואהכו ". ...
 .27מהדורת קאפח עם מקור ,עמ' מא .ולדעת הרמב"ם שם אין לדמות שתהא אשת גיסו
אסורה לגיסו אלא כשקבלה גט ממי שכשאת אליו ,עיין שם הע'  ,22ובהמשך לשון
הרמב"ם.

 .28בתוס' הרא"ש  :ייותימה כיון דאשת גיסו אסירא א"כ קכסיבן לה בכלהו קנסות דמתני'
וצריכ' גט מן השני ,א"כ הויא אשתו אחות גרושתו ולא שריא ליה" )ע"ש צד ע"ב ד"ה
אשת( .ויפה כוחה של קושיא זו בין אליבא דר' אמי בין אליבא דר' יצחק נפחא ,בין
לגירסת הספרים בין לגירסת הראשונים )ראה ריטב"א ד"ה גרש"י( .ועיין היטב בשלטי

הגבורים ל ע"א בדפוס ראם ,אות א ,במה שהביא מהריא"ז .וראה תוס' ישנים פט ע"א ד"ה
רישא .וכת:ד ר' ישמעאל הכהן טנוג'י בספר הזכרון )פירארה ,קרי"ה(  ... " :ואשתו אסורה
עליו דהוי אחות גרושתו" ,וראה הע'  .25וצ"ע לגירסתו ופירושו בגמרא ,אם לא שמפרש
ע"פ הירושלמי.
 .29תוס' צד ע"ב ד"ה אשת ,וראה רש"י ד"ה וקא"ל רבי יוסי ,השני ,ותוס' ד"ה וקאמר,
ורש"י צד ע"ב ד"ה ר"ע מוסיף.
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מפני שמא יאמרו גירש זה ונשא זה ,ובאחות אשה אי אפשר לומר כן
שאף אם גירשה כל שבחייה אחותה אסורה לו ,והכל יורעין שבטעות
נשאה30 .

תירוצו זה של המאירי )ע"פ רש"י ובעלי התוספות( אינו נוח .ועור,

הרי לשיטת הריטב"א ואחרים נרח תה אותה סברה של יישמא יאמרו"
)ראה לעיל הסוגיא הרביעית( .וגם לפי השיטה שישנה לסברה

זו31 ,

הרי

הסיקו ברף פט ע"א שאף שהכל אומרים שבטעות נשאה ,בכל זאת עריין
ייקנסוה רבנן ולא תלינן לקולא" )גמ' ורש"י שם( ,כלומר שצריכה

גט32 .

פתרונה של הסוגיא נראה כרלהלן :
הגר"ש ליברמן כותב על משנתנו  :ייר' יוסה מניח כאן כלל בנושא
מתה"33 .

אחות אשתו כששמע שאשתו

רברי ר' יוסי נחשבים ייכלל" הן

בגלל תוכנם המסיק ומסכם ,הן בגלל מסגרתם ייכל  ...וכל" ,ובהרבה

מקומות כיוצאים בזה ,מקרימה המשנה עצמה ייזה ה

כלל"34 ,

ואפילו

לפני לשון התנא ,כגון :ייזה הכלל א"ר יוסי כל ) "...כלים טז(. ,ז ומשמע

שגם בלי הקרמת ייזה הכלל" ,כל מקום שסגנון התנא מראה על כ,ך יש
להבין רבריו
ייזה

ככלל35 ,

הכלל"36 .

ורק אם באו פרטים לפניו ,רגילה המשנה להקרים

באותם מקרים שנאמר ייזה הכלל" במפורש אין אנו

מפרשים שחולק התנא על ייתנא קמא" ,אלא להפ,ך אנו מפרשים שבא
להוסיף מעין הפרט ,או ,בלי להוסיף ,בא לנסח הרבר ככלל ,ויאמר הבבלי
ייסימנא בעלמא הוא".ך 3ובאמת ,כך נוכל לומר גם על כלל שאין בו לשון
ייזה הכלל ,,,שבא ללמר הלכה ולא לחלוק .ולרוגמה ,השוה להלן פי"ג

מ"ג :יירבי אליעזר בן יעקב אומר כל עכבה שהיא מן האיש כאלו היא
סכ.

עמ' ר 4כ .ומיד מודה המאירי ,ייואם כן מתניתין דלא כר' עקיבא  ", ...וקשה שסותרת

סוגית הגמרא לעיל צד ע"ב .ועיין היטב בחידושי הרשב"א ד"ה ת"ק ,וריטב"א ד"ה גרש"י
ז"ל.
רכ .עיין היטב ברא"ש סי' א ,שרוצה להכריע בעד סברת יישמא יאמרו גירש זה" דוקא
בגלל הסוגיא שבכאן !
 Zכ .הריטב"א מתרץ  :ייוטעמא דלא מצריכי' גט לאשת גיסו עולה יפה לפי מה שפי' רש"י
ז"ל  ...אבל למאי דפרישנא לעיל  ...ה"נ קנסינן ,ונצריכנה גט ,וי"ל דאע"ג דאנן טעמא
דידן משום קנסא עיקר מ"מ עבדי'

סניפי' קצת בטעמא דגרש זה ואע"ג

דטעמא

קלישא הוא ) ! " ...לדף צד ע"ב ,ד"ה אפי'( ,וראה בריטב"א להלן ד"ה אלא כי היכי.
במיוחד לשיטת התנאים והירושלמי דחוק לומר שאסורה לראשון ובכל זאת אינה צריכה
גט משני ,הרי אין הגט בא אלא ייכדי לברר איסורו של ראשון" )ירו' (,א"ה ור' הע' ד •Z
ככ.

 4כ.
 5כ.

תוספתא כפשוטה ,ח"ו ,עמ'

5

רר.

עי' אוצר לשון המשנה ,ב ,עמ' •59Z
שם ,כרך ג ,עמ'

ד . 95

 6כ .ראה יד מלאכי ,כללי הזין ,סי' ער ;מבוא לנוסח המשנה ,עמ'  9כסר .
דכ .ראה בספר כריתות לר"ש מקינון ,חלק חמישי סי' פה )במהדורת סופר-סופר ,עמ'
רעח( ,ובמבוא לנוסח המשנה שם.
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אשתו ,וכל עכבה שאינה מן האיש כאילו אינה אשתו" ,ואין לומר שחולק
על מי שהוא,

הוה אומר ,שאין הכרח בלשון המשנה להניח שיש בה ייתנא קמא"

שעליו חולק ר' יוטי ,וכפי שמטתבר מפשטות לשון הירושלמי ,שלא
הוזכר בו ייתנא קמא" ,אף מימרות האמוראים בבבלי מוטבות על ר' יוטי
בלבד ,רק בעל הגמרא שהוטיף לשונות ההטבר בבבלי ,הוא שחידש
שחולק ר' יוטי על ייתנא קמא" ,הטובר שאשת גיטו אטורה ,ובכל זאת
אשתו מותרת ,ע"פ האמור נוכל לפרש בפשטות שר' יוטי בא לפרש
מתניתין דלעיל מיניה ,ולומר ש"מותרת לחזור לו" הוא רק כשאינו פוטל
ע"י אחרים ,כגון

בפנויה38 ,

שאילו בנשואה ,במה שפוטל ע"י אחרים בגט,

פוטל גם ע"י עצמו ,לפי זה לא היה אף תנא או אמורא שטבר כאותה
שיטה דמרפטא איגרא ,שתהא אשת גיטו אטורה ואשתו

מותרת39 ,

מה הניע את בעל הגמרא לפרש שחולק ר' יוטי על יית"ק" ?קרוב לומר

שגרם לכך פטקו של שמואל ייהלכה כר' יוטי" ,הלכה ,מכלל דפליגי !
וראינו שמאביי ואילך רגיל להקשות ייהלכה מכלל

דפליגי"40 ,

אבל

לאמיתו של דבר מצאנו שאמורא פוטק הלכה כתנא פלוני בלי שתהיה
מחלוקת

בדבר41 ,

וכך אפשר לומר גם כאן בפטקו של שמואל ,ובאמת כבר

כלל ר"ב אשכנזי :יימצינו שאומר בתלמוד על מתני' הכי הלכתא ואע"ג
ךליכא מאן דפליג עלה במתני' אמר הכי משום דהיא מילתא דרבותא"
)טי' (, 132

טמוכין לשחזור תולדות הטוגיא הזאת שהוצע לעיל ישנם בטפר
הלכות גדולות ,בדפוט

ויניציא 42

מובא מטוגיתנו רק  :ייא ייר יהודה אמר

שמואל הלכה כרבי יוטי" ,אולם בדפוט

.38

ברלין 43

הובאו כמה וכמה לשונות

הרישא "אמרו לו מתה אשתך ונשא את אחותה" עוסקת ב פ נו יה ,כמש  1:1עה הפשוט.

בהגהות חו"י על הרי"ף )ע"פ מה שמצא בתוספות( כתב :ייוצלייע ,דהא לא זכר במשנה
זו שהיתה אחות אשתו נשואה כלל" .וראה תוס' צד ע"ב ד"ה אשת ,ש.גם לפי הפירוש
המקובל בדברי ייתנא קמא" ,הכרח לפרש במציעתא שבפנויה עסיקינן !וראה ר"ח אלבק
בהשלמות למשנה ,עמ' . 340
 .39גרסינן בירושלמי  ... " :ברם רבנן דהכא ,רבי חייה בשם רבי יוחנן ,הכל מודין באשת
אחיו שהיא צריכה הימינו גט ,משו' הילכות אשת איש קנה בה ) " ...פ"י ה"א ,י ע"ד ;סוטה
פ"א ה"ב ,טז רע"ד ,עיי"ש( .יוצא ,שלשיטת רבנן דה תם ,החולקים ,אין חכמים מצריכים
גט באשת אחיו ובאחות אשה אף שהן נשואות! אולם ,אי אפשר לומר שזוהי שיטת סתם
התלמוד כאן ,שלאותה שיטה ייאם כרבנן דתמן יהא מותר בה" ,אם אין חייבת גט משני,
מותרת לראשון ,ולא יפסול ע"י אחרים.

.40
ן .4
.42
.43

הסוגיא השביעית )ע"י הע' 52

שם(.

ראה שבת קיג רע"א ,ותוי"ט לשבת פט"ו מ"ב ד"ה רבי אליעזר בן יעקב.

דף מג  -מד ;
עמ'  ,304 - 303ועמ' .305

דפוס ורשא עמ'  26ן .

ועי' רב"מ לוין ,רבנן סבוראי ותלמודם ,עמ' . 40
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פירוש המקבילימ ללשונות הפירוש בטוגיתנו ולעיל צד ע"ב )ייואע"ג

דאזיל אשתו וגיטו למדינת הימ  "(, ...וצויינו דיבורימ אלה שמ :
ייפירושא" ,ייאילו פירושין" ,ייוזה הוא פירושו" ,ייכך אמרינן בגמרא" .אף

שלשונות אלה נשתבשו מאד שמ ,ניתן להכיר בהמ אוטף של גליונות
שונימ לטוגיתנו .מתפרשות בגליונות אלה שיטת ר' יוטי ,וגמ שיטת

יית"ק" ,שנקרא שמ גמ ייבעל ההלכה" (.ל"צכ) ובגלל הציון ייפירושא" וכו'
מתחזקת ההפרדה שעשינו בין הטוגיא לבין הטרבות שבלשונות אלה.
בפירושין האלה שבהלכות גדולות נשמעימ הדימ להתלבטויות בכמה

בעיות שעטקנו בהן .בניגוד למימרת שמואל הנ"ל ,נאמר בפירושא :
ייוליתא כר' יוטי והילכת' כת"ק" ! )עמ'  (. 304המצאת יית"ק" גרמה לפטוק
כמותו  -יחיד ורבימ ,הלכה כרבימ.
ועוד,

הקושיא

בענין

ההיתר

באשתו

בשעה

שאחותה

הטרידה כנראה את בעל אחד הגליונות ,וכתב גליון לגליון

צריכה
44 :

גט,

" ואע"ג

דאזיל אשתו וגיטו למדינת הימ וכו' ואמרו לו מתה אשתך וגיטו ונשא את
אחתה דאי ]=דהיא[ אשת גיטו ואח"כ באתה אשתו ו מתג יטו מותר

לחזור באשתו הראשונה ••• "  .45הרי הוטיף ייומת גיטו" ,ואולי התכוין
לומר שבמקרה זה אינה צריכה גט מן

השני46 ,

שכעת כפנויה היא וממילא

מותר באשתו ואינה אשת גרושתו.

נפנה עתה לבדוק שיטת המטביר גופה .שיטה זו שחולק ר' יוטי על
תנא קמא אפשר לפרשה בשתי פנימ ( :א) בפשטות ,שחולק הוא בדבר
אחד ,דהיינו שלדעתו אמרינן מתוך שנאטרה אשת גיטו על גיטו תיאטר

אשתו עליו ולת"ק לא אמרינן כך ,בין לשיטת ר' אמי בין לשיטת ר' יצחק
נפחא.ך ( 4ב) שחולקימ בשני דברימ ,דהיינו במחלוקת הנ"ל ,וגמ במחלוקת

אחרת ,כעין מחלוקתמ של ייר' שמעון וחכמימ" בענין נישאת שלא
ברשות ,אמ מותרת לחזור ,או המחלוקת אמ תולימ הבריות לומר תנאי

היה בקידושין )ראה רמב"ן במלחמות( .כדרך הראשונה אנו שומעימ מן
ההטבר בדף צד ע"ב ,ומן ההטבר שלפנינו לדברי ר' אמי ;כדרך השניה

הולכת גירטת הראשונימ בלשון ההטבר לדברי ר' אמי )ראה המאירי עמ'

כרגיל באותה מהדורה של ה"ג ,ראה דברי הילדסהיימר במבוא שם.

.44
.45
.46

עי' תוספתא כפשוטה ,ח"ו ,עמ'

.47

ר' הע'

עמ'

,305

עיי"ש.

. 26

, 11.3-112

ד"ה אמרו.
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ולשון ההטבר הכתובה לפנינו לשיטת ר' יצחק

ך 42
נפחא49 ,

הרי אף

בגמרא אין שיטת הפירושין יציבה,

שמואל פטק כר' יוטי ,ורב יוטף התקיף פטק זה ממה ששמואל אמר
במקום אחר יבמה אינה כאשת איש ,קושית רב יוטף אמורה על טמך
מימרת רב הונא בשם רב המפרש .שמדובר במי שיבם אשת אחיו אחר

שהלך בעלה למדינת הים וכו '.ההתקפה של רב יוטף נתפרשה כדרך

השניה בהבנת מחלוקת ר' יוטי ות"ק ,ראה בפירוש רש"י באריכות ,ולפי

רש"י כל עיקר הקושיא בענין ייתנאי" בקידושין הוא דבר שחטר מלשון
האמוראים ,.ואף לא הוזכר בהטבר טתם התלמוד,
מימרת רב הונא בשם רב ,שהובאה כאן כהגדרת מחלוקת רב
ושמואל ,שוה למימרת רב גידל אמר רב חייא בר יוטף בשם רב בטוגיא

השתים עשרה )צד (,ב"ע הבאה .להגדיר מחלוקת .:.ר' עקיבא וחכמים
בברייתא ,שלדעת ר' עקיבא אשת אח ואחות אשה צריכות גט ,וחכמים

חולקים ,ושוה איפוא יייבמה" שבכאן לייאשת אח" שם ,בירושלמי )ראה
הע'  (39הובאה אותה ברייתא כדעת יירבנן דהתם" ,וחלקו עליהם יירבנן
דהכא" וטוברים ש"הכל מודין באשת אחיו שהיא צריכה הימינו גט משו'

הילכות אשת איש קנה בה ".ירושלמי זה דומה למחלוקת רב ושמואל
כאן ,הן בענין ,והן בלשון )יימשום הילכות אשת איש"  1ייהרי זו כאשת
·~:~,
נ;~:

f

, -.:;~.

איש"( ,לפי זה ,משמע שרב אמר הרי דינה כדין כל א שתא יש שנישאת
וצריכה גט ,ושמואל טובר שאין בה דין שאר אשת איש ,ואינה צריכה גט,
ומותרת לחזור לו ,כחכמים בברייתא ,ומשמע בגמרא שכן חלקו גם
באחות אשה נשואה ,אם דינה כשאר אשת איש או לא ,ובמה שאמר

'·ד

שמואל אינה כאשת איש ,משמע שלעולם אינו פוטל ע"י אחרים ,ואיך

':;:

פטק כר' יוטי שיש ופוטל ע"י אחרים? לפי זה ,ניתן לפרש קושית רב יוטף

בלי להוטיף בה טברת ייתנאי בקידושין" ,ובלי כל זיקה ליימחלוקת" בין ר'

יוטי לתנא קמא. ,

 .48זוהי השיטה שמביא הריטב"א בשם גרש"י .אבל לפנינו ברש"י ובגמ' היא כשיטה של
יירוב נוסחאות" של הריטב"א .שגורס "אשת גיסו שריא" )ברש"י ד"ה א"ר אמי(.
 .49שיטה זו .לא רק שהיא מסורבלת ביותר .אלא שיש בה קושיות חמורות .הרמב"ן כתב
בחידושיו .וז"ל " :אשתו וגיסו דליכא למימר תנאה הוה לה בנשואין וכו' קשיא לי אכתי
לישנא דמתני' קשיא דכל שאינו פוסל משמע דמילתא פשיטא היא דאינו פוסל ות"ק הא
לא מודה בה  ·,' ...וראה בחידושי הרשב"א ד"ה ת"ק שמסיים" :למה לן לדחוקי
נפשין כולא האי"!
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מלמרה על המשנה )צר ע"א(
אטו כולהו לאו לאחר מית' הראשונה  1נינהו

-

אמר רב ששת zלאחר מיתת ראשרנה

רדאי3 ,

רב ששת מוסב ישירות על המשנה ,ומפרשה ע"י תוספת מלה

אחת4 .

השוה כיו"ב בפי רב ששת ,לעיל צא ע"א .ייודאי" מובנו ייממש" )והוא
מונח מצוי במדרשי הלכה ואגדה ,ראה ר"ח אלבק ,מבוא לב"ר עמ' ; 28

ויק'ייר הוצ' מרגליות עמ' י Tובמפתח בערך ודיי( .כלומר ,הראשונה מתה
ממש ,והאחרות שקרו בהן·

י.
.2
.3
.4

בר"פ לי' ייהראשונה".
בכי"ל כימ"ב וכי"א נוסף :תני ! )וראה רי"ן אפשטיין ,מבוא לנוסח המשנה ,עמ' (. 509
וראי .בכי"מ בטעות  :נינהו  .בכי"א לי'.
ועי' פירש"י על המשנה ,ר"ה לאחר מיתת הראשונה.

פרק
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יבם בן תשע שנים )צר ע"א(

ובן תשע! תחלה פטיל  2בטוף  3לא פטיל
והתני 4

רב זביר

ב"ר  5אוש.עיא 6

העושה מאמר ביבמתו ואח"כ בא

עליהי אחיו שהוא בן ט' שני' ויוס אחר פטלה
אמרי 8,ביאה פטיל  9אפי'ס! בטוף ,מאמר תחלה פטיל ,בטוף לא

פטיל
וביאה אפילו בטוף פטילן!

ב.

והא קתני  !2אלא הוא פוטל תחלה והן פוטלין תחלה וטוף,

כיצר בן תשע שנרס ויוס אחר שבא על יבמתו וכו'

חטורי מיחטרא והכי קתני בן ט' שני' ויוס אחר ה וא פוטל תחלה

והן פוטלין תחלה וטוף בר"א במאמר ,אבל בביאה אפי' בטוף !3
כיצר בן ט' שניס ויוס אחר הבא על יבמתו פטל ע"י אחין
ומי אית ליה מאמר כלל

ג.

ר  .כ"ה בכי"ו ,ופותחת הקושיא בו': ,נלהלן .ויתכן שמקצת מן השינויים נבעו מחוטר
בהירות לגבי נקודת טיום הפיטקא .בכי"ו :מת' '[.ינתמ=] בן תשע .ובן תשע תחילה ; ...
בכי"מ ; בן תשע שנים ויום אחד וכו' בן תשע שנים ויום אחד תחילה  ; ...בכי"ל :פיט' בן ט'
שני' ויום א' תחלה פטיל  ; ...בד"פ  :בן תשע שנים וכו' תחלה .. ..
 . 2כ"ה בכי"ו ,כי"מ כימ"ב וכי"ל .בד"פ  :פוטל .בכי"א  :פטול.
כ .כ"ה בכי"ו ,וד"פ .בכי"מ כימ"ב ,כיגנ"מ כי"א וכי"ל  :ולבטוף )וכ"ה בכי"ל להלן כמה
פעמים(.

 .4כ"ה בכי"ו כי"א כי"מ וכימ"ב .בכי"ל  :והא תאני .בד"פ :והתני'.
 .5ב"ר .כ"ה בכי"מ ,ופתרונו  :ייב]י[ ר]בי[ = בדבי רבי" )רי"ן אפשטיין ,מבוא לנוטח
המשנה ,עמ'  5כ  ,6ור' ר"ח אלבק ,מבוא לתלמודים ,עמ'  407והע'  (, 409וכ"ה באמת בכי"א :
בי רב .בכימ"ב '.רב :בכיגנ"מ :בריה דרב.

.6

ב"ר אושעיא .כרוב הנוטחים .בכי"ו ובד"פ ליתא .בכי"מ  :ב"ר יהושעי' .ובכי"מ נוטף :

ייבן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו ואחר כך בא עליה אחר ''',וכו ועי' מבוא לנוה"מ
שם ,הע'  .2האם לפנינו אשגרה ,או ה ר ישא של הברייתא ?

.ד כ"ה בכי"ל ,עם ההמשך .בכי"ו  :בא אחיו '" ויום אחד ובא עליה ; בכי"מ  :בא
אחיו  ...ויום אחד עליה ; בד"פ  :בא אחיו  ...ויום אחד בא עליה .בכי"א  :בא
אחיו

.8

...

)ובהמשך חיטור( .כימ"ב כד"ח.

בכי"מ בטעות :אמרו  .בכי"א לי'.

 .9פטיל .לי' בכי"מ ,וכי"ו.
םר  .בכי';ל וכימ"ב :ואפי' .בכי"א :תחלה )וטוף( !
רר .פטיל .לי' בכי"ו ,וכיגנ"מ.

 2ר  .בכי"ל כי"א בכי"מ כימ"ב וכיגנ יימ נוטף  :טופא.
בכי"מ ובד"פ נוטף :נמי פטיל ,ולי' בכי"ו )שם הקטע חטורי מחטרא וכו' כתוב בגליון,

כר.
שהושמט מן הפנים ע"י הדומות( .בכי"ל ובכי"א טוגנן יותר כמאמר תנאים :בביאה פוטל
ואפי' בטוף .המהרש"ל הגיה " :אבל ביאה אפילו בטוף" )כ"ה בדפוט קראקא( ,וכ"ה
ייביאה" בכי"ו )והוא בגליון( .וכן בכיגנ"מ לי' ייפוטל" כלל.
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ןהתברא בן ט' שברם ויום אחד הוא

בארבעה

דברים.ן l

הוא

במאמר בגט ובחליצה

-

אמרר22 ,

פוטל l8

פוטל l4

בביאה

בדבר אחד והן

והן 19

 l5פוטלרן l6

פוטלין על ידוס  2בביאה

2l

ביאה דפטלה בין בתחלה בין בטוף פטיקא ליה ,מאמר

דבתחלה פטיל בטוף לא פטיל ,לא פטיקא ליה
אתמר במי

23

אמר רב יהידה אמ' שמיאל יש לי גט

ינן אמ' רב תחליפא בר

אבדימי 24

יש לי מאמר

תביא במי הכי יש לו גט ויש לו מאמר ,דברי ר' מאיר
 וטבר ר' מאיר יש לו גט והתביא עשו ביאת בן תשע כמאמרבגדול ,ר' מאיר אומר ,עשו חליצת בן תשע כגט בגדול ואם ארתא
ליתבי כגיטו
אמ' רב הינא בריה דרב יהישע אית

ליה 25

יזיטר

לר"ג דאמ' אין גט אחר גט ,ה"מ בגדול אחר גדול,

26

אגל גדול אחר קטן מהבי
לרבבן דאמרי יש גט אחר גט ה"מ בגדול אחר

גדול 26 ,

אבל קטן אחר גדול לא מהבי.
מכאן ועד טוף הפרק דנה המשנה בנושא חדש :יבם בן תשע שנים ויום

אחד .בצורתה

הנוכחית טוגיתנו טתמית

רובה .כדי לתרץ קושיא

מברייתא )פיטקה א( מבדילה הגמרא בשני טוגים של פטול ,ובשתי

הפטקות הבאות הקשו ותירצו בקשר לשבי חלקיו של אותו תירוץ )ביאה
בטוף ,מאמר( .בטוגיא טתמית זו ,שגם הקושיות וגם התירוצים הם בטתם,

. 14
. 15
.1 6
. 17
. 18

כ"ה בכי"מ כיגנ"מ כימ"ב כי"א וכי"ל .בכי"ו וד"פ נוסף  :על ידי אחין .
כ"ה בכי"ו כי"א כימ"ב ,כיגנ"מ וכי"ל .בכי"מ וד"פ :והאחיד.
בכי"ו וד"פ נוסף  :על ידו.
בארבעה דברים .בכי"ו :בשתי צדדין בארבעה .בכי"מ :בארבעה.

בכי"מ נוסף  :על ידי האחיד ,וכזה בכי"ו )מקצתו בגליון< וד"פ .בכי"ל כיגנ"מ וכימ"ב

ליתא.

. 19
.20
.21

כ"ה בכי"ו ,כיגנ"מ ,כימ"ב ,וכזה בכי"ל .בכי"מ וד"פ :והאחיד .בכי"א השמטה.
על ידו .לי' בכי"ל.
כ"ה בכי"ו ,כיגנ"מ ,כימ"ב כי"א וכי"מ .בד"פ :בחליצה .בכי"ל :וחליצה )ושם ב' רק

בראשונה :
 .22כ"ה בכי"ו ,כי"מ כימ"ב ,כיגנ"מ וכי"ל וד"פ )וכבר השמיטוה בד"ו ! ועי' להלן( ,וכן
בביאה(.

בכי"א :אמ:

.23
.24

נמי .לי' כי"א ,וכיגנ"מ.

כ"ה בכ;יימ בכי"א ובכי"ל )וכ"ה ברא"ש( .בכי"ו כימ"ב וכיגנ"מ וד"פ :אבימי .בכיגנ"מ

בכי"מ וכימ"ב וברא"ש נוסף :
 .25בכי"ל וכימ"ב נוסף  :גט !
. 26

א' שמואל ,וראה מבוא לתלמודים ,עמ'  210והע' . 120

בכי"ו נוסף :וקטן אחר קטן ,וכן בד"פ ,ולי' בכי"מ ,כימ"ב כיגנ"מ כי"א וכי"ל.
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נוספה מלת ייאמרי" בתחלת התירוצים בפסקות א,ג ,כדי להבהיר מקום

תחילת התירוץ .תפקיד המלה ייאמרי" הוא "לחלק ולהפסיק בין משפט
למשפט ,בין קושיא ותירוצה" )ר"א ווייס(.ך  2ווייס תיאר את תפוצת מלה
זו בש"ס

-

יש מסכתות מעטות שהיא שכיחה מאד ,וברוב המסכתות

היא נדירה מאד ,וביבמות רשם רק הופעות מעטות 28 ,וסוגיא זו היא אחת

מהן ,שכאן היה צורך מיוחד ב פיסוק  ,בגלל האופי הסתמי של המשא
II

II

ומתן .ומעניין ש"אמרי" מופיעה בתחילת התירוץ בפיסקה א ובפסקה ג,

אבל לא בפיסקה ב ,היות והלשון ייחסורי מיחסרא יירגילה היא כפתיחה

לתירוץ·
מסתבר הדבר שמתחלה לא כללה הסוגיא אלא את הברייתות ודברי
תניא בן תשע

=

האמוראים בלבד )ברייתות  :רב זביד ב"ר אושעיא ;
תוספתא פי"א ה"י ,עמ'  ; 38תניא נמי הכי ,תניא עשו( .ופשוטן של
הברייתות חולק על
המפרשים

אותן30 .

משנתנו • 29

ביחד עם הברייתות באו דברי אמוראים

לפי זה ,מימרת רב הונא בריה דרב יהושע היתה

מוסבת ישירות על ברייתא ,ולא בא לתרץ "ליתני כגיטו" .יתכן שמוסב על
ברייתת ר' מאיר יייש לו גט ויש לו
'"ט

מאמר"3l ,

ויתכן שבא על ברייתת ייבן

יחד עם שתי המימרות הראשונות ,וכמסקנה פרשנית 32 .מסביב

למקורות האלה בנה בעל הסתמא משא ומתן.
לפירוש הירושלמי רה"ז עיין מ"ש הגר"ש ליברמן ,תוספתא כפשוטה,

ח"ו ,עמ'  9ך ר ,ויש דמיון בין הלשון והמינוח שבבבלי .והירושלמי ,עד כי
יתכן שמעין מסורת א"י זו היתה לפני בעל הגמרא בבבלי ,כפי שראינו
במקומות אחרים .וייתכן שבעל הגמרא דידן שיעבד לשונות אלה לצרכו.
ייהא בסוף אינו פוסל" נעשה קושיית בסוף לא פסיל" שבריש סוגייתנו,
II

והדבור ייאלא לאחר מאמרו ,אבל לאחר ביאתו פוסל" נעשה התירוץ
לפנינו.
התהוות התלמוד.הבבלי ,עמ'  7 - 229כ  ,2עיין שם ;מחקרים בתלמוד ,עמ'  .94וראה

.27
לוין ,רבנן טבוראי עמ'

; 27מבואות לטפרות האמוראים ,עמ'

104

והע'

10

)אבל לאור הנ"ל,

אינו מורה על הוטפת כל הקטע ,אלא רק התיבה נוטפה(.
 .28כעת רשימתו ניתנת להשלמה מתוך אוצר לשון התלמוד ,ראה כרך ה ,עמ'  20כ 2

-

 26כ ) 2והגדיר בראש הערך :אמרי ,שענינו תשובה או קושיא(.

 .29ראה מבוא לנוטח המשנה ,עמ'  5כ  , 6ור"ח אלבק בהשלמות עמ'  40כ ; ועיין מ"ש
הגר"ש ליבר,מן ,תוטפתא כפשוטה ,ח"ו ,עמ'  , 119 -118ולעניני ההלכה שבטוגיתנו,
ושיטת שני התלמודים ,עיי"ש עד עמ' • 121
םכ.ראה הטוגיא החמישית ,הע'  4כ.

 1כ.

לפי אפשרות זו אולי צ"ל  :וזוטרי )ובאמת בד"פ  :וזוטר' ,אף שאין הקו כצורתו

הרגילה(.

 2כ.
(. 29

וגם כאן אפשר לגרוט ייוזוטרי" ,ומוטב על שניהם ,והשוה דברי ר"ח אלבק )כנ"ל ,הע'

פרי דמן
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בוייתרת ר"הסבו" על המשנה )צר ע"ב(
תניא ,אמר להן ר' שמעון לחכמים ,אם ביאת ראשון! ביאה ,ביאת
שיבי איבה ביאה,

ואם 2

ביאת ראשון איבה ביאה ,ביאת

שיבי 3

איבה ביאה

מתבי' דלא כבן עזאי דתביא ,בן עזאי אומר יש מאמר אחר מאמר בשבי
יבמים ויבמה אחת ,ואין מאמר אחר מאמר

בשתי 4

יבמות ויבם אחד

אמר רבא  5הא דאמור  6רבבן זיקת שבי יבמיןך מיחלץ חלצה ,יבומי לא
מיבמה ,לא תימא  8היכא  9דאיכא
.הכא

ליכא 11

צרה 10

דאיכא למגזר משום צרה ,דהא

למיגזר משום צרה ,ומיחלץ

תביבא להא דתבו רבבן שוטה וקטן !4

חלצה12 ,

שבשאו

יבומי לא

בשים 15

מיבמה 13

ומתו ,בשותיהן

פטורות מן החליצה ומן הייבום.

הברייתא ייאמר להן ר' שמעון" )=תוספתא יא ,י ,עמ'  (38מוסבת על
רישא דמתניתין  ... " :ואח"כ בא עליה אחיו" .וכן ברור מן התוספתא,
שמוסבת על ייבא זה ובעל ,בא זה

ובעל16,,,

וכך מוכרח מלשון הברייתא

)ייאם ביאת ראש ו "(.ן אולם ,בדפוסים גרסו ייאם ב יאה ראש ו ב ה ייוכו',
.1

ביאת ראשון .כ"ה בכיגב"מ כי"ו כי"מ כי"א כימ"ב וכי"ל ,וכטגבון הזה להלן בכל

הברייתא ,וכך היה לפבי רש"י )ר"ה ביאת שני( ,וכ"ה בתוטפתא ,עמ'  .30בר"פ :ביאה

ראשונה ,והבוטחים הולכים לשיטתם ':המשך הברייתא.

.2

בכי"ו ובכי"מ :אם .בכיגב"מ וכי"א :אי.

 .3כ"ה בכי"ו בכיגנ"מ כי"מ ו;כי"ל .בכי"א כימ"ב ובר"פ בוטף :במי )כהגהה ביאורית
לברייתא(.

.4

כ"ה בכי"ו כיגב"מ כי"מ וכי"ל .בר.ייפ :בשבי .והוא שבוש רגיל ,ורחוק לומר שכאן שריר

מגירטת ייאית רגרט" שברש"י .בכי"א הושמט ער המשנה.

 .5בכי"א :רב .בכיגב"מ הכתיב  :ראבא .בכימ"ב ליתא כל הפיטקא.
 .6בכי"ל :ראמרי .על ייאמור רבבן" ,עי' מבוא לבוטח המשנה ,עמ'  , 795שצרוף זה בא גם
לפבי טיכום של משבה ,בבכאן ,ראה רוגמאות שם.

.7
 .8בכי"מ בוטף :רווק'  iובכי"ל כיגב"מ ,ובימ"ב בוטף  :ה"מ.
 .9לי' בכיגנ"מ.
ס . 1ראיכא צרה .כ"ה בכיג יימ ,כימ"ב בכי"ו וכי"מ וכי"ל .ולי' בכי"א ובר"פ ,ואולי הושמט
בכיגב"מ

בוטף :

מראוריית'.

ע"י הרומות.

 . 1 1בכי"א כי"מ וכי"ל  :רליכ:
 2ן  .ומיחלץ חלצה .בכי"ו  :ואפילו הכי מחלץ חלצה.
 .13רהא הכא וכו :בכי"ל :אלא אפי' היכא רליכא צרה מיחלץ חלצה יבומי לא מייבמה
רהא הכא רליכא צרה מיחלץ חלצה ,יבומי לא מייבמא.

. 14

בכי"ל כימ"ב וכיגב"מ :ייחרש שוטה וקטן" ,וכן בכי"א :חשו (,ו"שח=) ומשמע שזוהי

אשגרה ,ועיין תוטפתא כפשוטה ח"ו ,עמ'  87שו' 32

. 15
. 16

. 33 -

בשים .כ"ה בכי"ו כי"א כי"מ כימ"ב וכי"ל .בר"פ לי '.בכיגב"מ כאן חיטור.
ראה תוטפתא כפשוטה ח"ו ,עמ'

, 119

שו' j66

עמ'

ס 12

שו'

. 69

:A

פ רקח א ש ח

 571ו[

ר ב ה
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רע"י כך הותאמה הברייתא גמ לסיפא ייאח"כ בא על צרתה" ,שבדפוסימ
באה הברייתא בסמוך לאחד סיפא זו.

הדבור הארוך ייאמר רבא" )כי"א :רב( מוסב על המשנה ייבן תשע

שנימ ויומ אחד שבא על יבמתו ומת ,חולצת ולא מתייבמת" .וע"פ דרכנו,
מוכדחימ אנו לומר אף בזה ,שהדבור ארוך מדיי להיות כולו מימרת רבא.
אולמ ,כאן קשה לעמוד על שומ גרעין שבו שנראה כמימרה בפי רבא ,אמ
לא רק הציון :ייזיקת שני יבמין" ,כפירוש המשנה .אלא שמן הסגנון נראה

שהוא כ ול ו כלשונות הפירוש ,ודוקא מאלה שנצמדו ישירות למשנה
לפרשה באריכות )כגון זה שלפני הסוגיא השתימ עשרה ,צד ע"ב ;והשוה
להלן צח ע"ב בסתמ ,סגנון מאד דומה :ודוקא מיחלץ וכו'(.ך  lגמ מבחינת
הניסוח ,רחוק דבור זה מלהיות מלוטש ,והשינויימ שבכתבי-היד )ראה
בהערות(

נסיונות

הנמ

הכרחיימ

בהבהרת

כוונתו.

ובמיוחד

מבחינת

התוכן ,אין דבור זה מתאימ לרבא ,שהוא כאילו מוסב על דברי הסתמא
לעיל )דף לא ע"ב ,לב (.א"ע וטעמו ,שגמ הוא עיקר החסר מן הספר ,נראה

כגזרה לגזר  l8.iiגמ כן יש קירבה בין דבור זה לדברי הסתמא להלן בסוגיא
החמש עשרה ,עיין שמ.

אמנמ מצאנו בכמה וכמה מקומרת בש"ס דבורימ של סתמ התלמוד,
המופיעימ במקצת

הנוסחימ בשמ

רבא19 .

ואף בפרקנו,

כגון בסוגיא

הרביעית ייאמ' רבא א"ה" )כי"ל וכימ"ב( ,ובשאר הנוסחימ בסתמ )עיי"ש

הע'  (; 3בדף פט ע"ב :ייאימא משתגדיל ותבעל" ,איתא בכי"א :ייא' רבא
אימ' משתגדיל

ותבעל"20 .

המשמשימ אצל הסופרימ,

וכבר שיערתי שמא הדבר תלוי בקיצורי כתיב
ושיבושמ2l .

אולמ קשה לומר כך כאן ,שגירסת

רבא ישנה בכל הנוסחימ ,ואף בקטע מקביל )צח ע"א ,עי' הע' (. 7ו
ועי' בנטמן שמ .ועיין היטב להלן צח ע"א דבור דומה מאד לשלנו :ייאמר רבא הא

 7ו.
דאמור רבנן  ...לא תימא  ...אלא אפילו ,". ..
 8ו  .עי' תוט' לב ע"א ד"ה מדרבנן :ייוכי ליכא צרה בהדא נמי אטורה אטו היכא דאיכא
צרה" ,ועי' ריטב"א כאן ד"ה לא תימא.
 9ו  .עיין מ"ש בטיני עו )תשלייה( ,עמ' נט הע'  .95וככר בתשובת רב האיי גאון :ייואנו לא
גרטנן בשמועה זו אמ'

רבא

כאשר כתבתמ ,ואף רבנן דגרטי השתא אינן אומ' בה אמ'

רבא ,אלא שנמצא בנוטחי דגמ' דבי רב ישי שכתוב בהן אמ' רבא ) "...תשו' הגאונימ,

=

אוה"ג ב"ק ,התשו' ,טי' (.ק שינויימ כאלה ישנמ גמ משמ אמוראימ
הרכבי ,טי' רע"ב
אחרימ ,אבל דומה שאינמ באותה כמות.
 . 20ועי' להלן ,טוגיא טז :ייאמר רבא דיקא נמי ) "...עי' הע'  5שמ(.
בטיני שמ ,על ביצה זוטמן כתב )יג רע"ב( ' :ייאמר רבא' קשה (,ש"יע) כנראה ט"ט

ו .2
וליתא בכמה כי"י" )טוגיות בבליות לטדרימ זרעימ וטהרות ,עמ'  145והע'  20ו ,עיי"ש(.,
פרט מעניין בפרשת גירטות יירבא" מוטעות ,הינה גירטת ד"ח ייאמר רבא" בב"מ לה ע"א

)עי' דק"ט לשמ עמ'  102אות (.ק ואמ היתה גירטה זו לפני האחרונימ מגיהי התלמוד ,היא
ודאי טעות )רב יו'  <--רבא (,ו ומשמע שלא הגיהוה בגמרא אלא בגלל קושייתמ בהבנת
רברי התוטפות )עי' מהרש"א לשמ( !
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והנה ,כבר העירו כמה חכמים על דברי רבא בתלמוד שאינם של רבא
האמורא הידוע ,אלא רבא מאוחר
האידבא

 -סבורא או גאון .בקשר ל"אמר רבא

שבהוריות יג ע"ב ,כותב הנצי"ב

"...

22 :

ייאמר רבא האידנא

דחלשא עלמא כו' ברי".ף ליתא ,ובל"ס אין זה רבא מחכמי הש"ס ,אלא
מגאוני קמאי ,דכ'דאי' ביומא דף ב"ג ב' רב מרדכי אמר כו' ,והוא גאון,

כמוש"כ בהע"ש שאילתא א' אות ',ו ובשמושא רבא הובא כמה מאמרים
בשם רבא והוא

גאון'23 :

וכן ר"ח אלבק ,במאמרו יירבא השני" ניסה

להוכיח קיומו של יירבא סתם שחי אחרי )או בסוף ימי( רבינא ורב אשי",
שדבריו יימוסבים על דברי רב אשי" ,ושאליו שייכים ייכמה מקומות שרבא
פוסק בסוף הסוגיא

הלכתא 24 ".

על ייאמר רבא הלכתא צריך למחות בסוף

כל ג' '''גו שבב"ב לט ע"ב ,כתב רי"ן אפשטיין "ליתא בכל הכי"י וברי"ף
וברא"ש  ...בראה שהוא פסק של רבא גאון ,כאלה שישנם בהלכות ע"ס
הפרשיות"25 .

והוא רבא גאון ,תלמיד רב יהודאי גאון ,שממנו כנראה

מימרות יירבא" שבשמושא

רבא26 .

לפי זאת ,ולאור דברינו לעיל ,נראה ליחס דבור ארוך זה שבכאן לרבא
מאוחר ,שהכיר כבר את דברי הסתמא בדף לא ע"ב )לדעת רי"ן אפשטיין,
צורה אחרת של מימרה זו שבשרידי שאילתות יינאמרה בוודאי למשנתנו
זו שבפ"ג ,ל א '",ב תרביץ ח ,תרצ"ז ,עמ' ; (8ונוקט בסגנון פירושים
II

ארוכים ,כסגנון הסתמא .וכן יש לומר להלן ,סוגיא טז הע'  : 5ייאמ' רבא

דיקא נמי  ", ...עיי"ש .וכעת אפשר לצרף העובדה שבשני המקומות חסר
כל הדיבור באחד מעדי הנוסח )כאן כימ"ב ושם כי"א( לתמוך בכך
שבהוספות מאוחרות אנו עסוקים.

.22
.23

ר' נפתלי צבי יהודה ברלין ,נפטר תרנ"ג.

בטפרו מרומי שדה ,ירושלים תשט"ז  -תשי"ז ,ועל ה וריות בתוך אוצר הפירושים על

מטכת הוריות ,תל-אביב ,תשכ"ט .ציין לו י' שפיגל בחיבורו לתואר דוקטור ,הוטפות של
טבוראים ,אוניברטיטת תל-אביב ,תשלייו ,עמ'  ,215בדיונו בענין ייהאידנא" שבגמ' שם .ועי'
אלבק )להלן ,הע'  (, 24עמ'  ,3ודק"ט לשם עמ'  45אות פ בהגהות .ועי' בהעמק שאלה הנ"ל.
 .24בטפר אמת ליעקב ,טפר היובל ליעקב פריימאנן ,ברלין ,תרצ"ז ,עמ' ; 7 - 1מבוא
לתלמודים ,עמ'  .448-447וראה רי"י וויינברג ,מחקרים בתלמוד ,עמ'  161הע'  ,4עמ' 163
הע'  5שרידי אש ,ד ,עמ' קיג הע'  ,4עמ' קיד הע'  ; 5זוטמן ,טוגיות בבליות ,עמ'  268בהע'.
ואף שכמה מן הראיות של אלבק צריכים תיקון ,דומה שיש מטפיק בראיות הנשארות.
 .25מבואות לטפרות האמוראים ,עמ'  266והע'  , 65עיי"ש .וכן הוטיף דוגמאות י' שפיגל
בחיבורו הנ"ל ,וציין לטפרות.
 .26עי' אפטוביצר ;REJ LVII (1909), pp . 245- 248 ,ר"ש אלבעק ,טפר האשכול ,ח"א,
עמ'  ,22 - 21הע' טו ;לוין ,גנזי קדם ח"ג ,עמ' ; 89אפשטיין ,מדעי היהדות ב ,עמ' - 149
 ; 152ר"ש אטף ,תקופת הגאונים וטפרותה ,עמ' רט .בכנט הגניזה ,אוניברטיטת תל-אביב,
תשל"ו הזכיר פרופ' א"א אורבך מאמרי רבא נוטפים ,מתוך קטעי גניזה ,השייכים כנראה
למט' כלה רבתי.

=
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ומכאן צריך עיון רב לכל מימרות "רבא" שבתלמוד ,במיוחד כאלה
הדומות לטגנון טתם התלמוד ,או נראות כמוטבות על דברי אמוראים

מאוחרים ,כגון בענין דרשת הכתוב ,ויתכן שעשוי בירור זה להבהיר
הרבה בעיות בנוטח התלמוד וטידורו
*

• 27

*

*

הברייתא האחרונה כאן שנויה בתוטפתא פי"א הי"א )עמ' (. 39

.27

לגבי החבור יימתניתין קשיתיה" שרגיל רבא לאומרו )כפי שציינו כמה חכמים( ,אומר

אלבק יישדעתי נוטה לומר שזוהי דרכו של רבא השני" )מבוא לתלמודים ,עמ'  ,448הע'
 (. 470וראוי לבדוק ייחסורי מיחסרא" שנאמרו ע"י יירבא ואיתימא כדי" (,םתס=) ועי' מבוא
לנוסח המשנה ,עמ'  626 , 598 , 391ואי '.ויש להעיר שגם רב יוסי  1אסי  1אבא יוסי,
ש"ביומוהי סוף הוראה ואסתיים תלמודא" מופיע בגמרא בשם יירבה" סתם ,עי' רבנן
סברראי ותלמודם ,עמ'  7ואילך) .על ייחוס סיום התלמוד אליו במקום רב אשי ,עי'

גר- Yשפ"ר ,ח"ב ,עמ'  454והע' F. Lebrecht. Wissen. Bliit ... Ephaim. Lehr., Berlin , ; 1
 1862, p. 2-3 n. 3; N. Briill, JjJG 11 (1876), p. 39, n. 52ר"י לוי ,מבוא ופרוש לתלמוד

ירושלמי ,עמ' , 10

הע' ; 1ווייס ,התהרות התלמוד בשלמותו ,עמ'  242ואי' ;אפשטיין,

מבוארת לספרות האמוראים ,עמ'  140והע' (. 50
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הסרגיא החמש עשרה :עשר רלא עשר )צר ע"ב

צז ע"א(

ויעשו ביאת בן ט' כמאמר בגדול ותדחה צרה מייבום

א.

אמר רב לא עשי בלאת בן ט'

ישמיאל אמר עשי יעשי

כמאמר בגדיל

יכן א"ר ייחנן עשי יעשי

[פ"ד]

אלא מ"ט לא דחיא צרה
תנאי היא ,הך תנא דארבע אחין גזר משום צרה,

ואשמעי' בגדול וה"ה בקטן ,ודחי' נמי צרתה,

והאי תנא דהכא סבר עשו בן ט' כמאמר גדול ,אבל צרתה לא דחיא,
וה"ה בגדול דלא דחיא צרתה.
]כי"ו[
ויעשו1,

תנאי היא ,הך תנא דארבעה

אחין 2

גזר משום צרה

ואשמ' בגדול והוא הדין לקטן 3 ,והאי דקא' גדול משום דבגדול קאי
והאי תנא

דהכא 4

לא גזר משום צרה,

ואשמע' בקטן והוא הדין בגדול 5 ,והאי דקא' קטן משום דבקטן קאי.
ב.

אזל ר' אלעזר 6 ,אמר לשמעתא בי מדרשא ,רלאך אמרה משמלה דר'

ירחנן ן שמע ר' ירחנן יאיקפד 8ן עיל לגביה ר' אמי יר' אסי ן א"ל לא
כר היה המעשה בבית הכנסת של
גליסטר',ס l

.1

שנחלקר ll

ר'

אליע' 12

טבריא 9

בנגר שיש בראשר

רר' ירסי עדשקרעי ספר תררה

בכ"י התיבה מנוקדת ,והאות ו' בשוא )כדי שלא תקרא ו' פתוחה( .בכי"ל :אלא קשיא

ויעשו.

בכיגנ"מ ובכימ"ב נוסף  :דסבירא ליה עשו.

.2
.3
 .4בכי"ל נוסף :דלא ס"ל עשו; בד"ו :סביר' ליה עשו.
 .5בכיגנ"מ ,כימ"ב ובכי"ל :לגדול.
 .6בכי"א  :ר' יהוש' )אבל להלן שם  :אליעז' תלמידך(.
 .7כ"ה בכי"ו ,כי"מ כיגנ"מ כימ"ב כי"א וכי"ל .בד"פ :לא.
 .8כ"ה בכי"מ כימ"ב ,כיגנ"מ כי"א וכי"ל  .בכי"ו וד"פ  :איקפד  .ההמשך בכי"ל  :עלו
בכי"מ וכי"ל וד"ו  :בקטן.

לקמיה.

.9

בחי' הריטב"א :בית הכנסת של טרסיים )עיי"ש( ,וכ"ה במקבילה בירושלמי שקלים

פ"ב ה"ה ,מז '.א"ע

 . 10בכי"ו :גלוסקא ,ונוספה ט' קטנה מעל '.ק
 . 11כ"ה בכי"ו ,כי"ל בכי"א .בכי"מ וכימ"ב :שנחלק ; בד"פ  :ונחלקו .בכי"מ ,כימ"ב
כיגנ"מ ,כי"ל וד"פ נוסף :בו ,ולי' בכי"א ובכי"ו.
 . 12כ"ה בכי"ו ,כי"א ,וכי"ל .בכי"מ ובכמ"ב :אלעזר; בד"פ אלעז'.

~~,
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בחמתן13 ,

רהיה שם ר' ירסי בן קרסמ' ,אמר תמיה אבי אם

הכנסת זה בית  14ע"ז ,רהיה, 15 .הדר איקפד 16,אמד חבדרתאנמי'
על  * 16לגביה ר' יעקבך 1בר אידי

,אמ' 18

"

כאשר צרה ה' את משה כן צרה

משה את יהרשע רכן עשה יהרשע לא הפיל דבר מכל אשד צרה ה' את
משה רכי על כל דבד רדבד שהיה אר' להן

יהרשע 19

היה ארמ' להם כר

אמד לי משה ,אלא יהרשע ירשב רדררש סתם ,רהכל ירדעין שתרדתר
של משה ,ראף  * 19אלעזר תלמידך ירשב רדררש סתם ,רהכל ירדעין כי
שלך היא ,אמר להם ,מפני מה אי אתם ירדעין לפייס כבן אידי חברינר
ור' יוחנן מ"ט קפיד כולי האי ד
אמ' רב יהרדה אמר שמראל 20 ,מאי דכתי' אגר.רה באהלך ערלמי',
רכי אפשד לר לאדם לדרר בשני ערלמים ,אלא אמר דרד לפני הקב"ה
רברנר של ערלם יהי דצרן שיאמדר דבר שמרע' מפי בערלם הזה,
דא"ר ירחי משרם די שמערן בן ירחי כל תלמיד חכם שארמ' דבד
שמרעה מפיר שפתיר ררחשרת

בקבר 21

 , 13והוסיף כאן בעל הסתמא  :ס"ד ",אלא אימ' שנקרע ה"כ)" ,ב.כיגנ"מ בכי"מ,
בכימ"ב כי"ו כי"א וכי"ל ; בד"פ :שנחלק ,וחגיהו המהרש"ל ,וכנר' שהוא גליון ושייך לעיל,
כגירסת כי"מ הע' (, 11

,14

זה ,בית ,כ"ה בכי"ו וכי"מ )וכ"ה במאירי( ,כי"ל אינו ברור ,ד"פ :זו ,בכי"א לי',

בכיגנ"מ :בית ,בכימ"ב :ביה,

, 15

כ"ה בכי"מ ,בכי"א ובכי"ו לי' )ויש שם רווח( ,בכי"ל ובכימ"ב :ונעשה )ור' הע' (, 14

בד"פ :וכן הוה,

, 16
*, 16

,17
, 18
, 19

בכיגנ"מ :

והוה,

בכי"מ כימ"ב כי"א כי"ל כיגנ"מ וד"ו נוסף :טפי ,ולי' בכי"ו וד"פ,
כבכי"י ,כד"פ :עול,

כ"ה בכי"ו כי"מ בכימ"ב בכיגנ"מ כי"א וכי"ל ,בד"פ  :ר' עקיב' )חילוף רגיל(,
כ"ה ככי"ו ,כי"מ ובד"פ ,בכי"א כימ"ב וכיגנ"מ ובכי"ל :א"ל ,וכן בד"ו :אמר ליה,
וכי וכו' ,כ"ה בכי"ו ,בשאר הנוסחים בשינויים,

*, 19

כ"ה בכיגנ"מ בכי"א ובמאירי ,בשאר נוסחים נוסף :רבי ,בכי"ו יש כאן השמטה,

,20

כ"ח בכי"מ ,כימ"ב ,כיגנ"מ ,כי"א וכי"ל ,וכ"ה בילקוט שמעוני ,סי' תשפ"א ,וסי'

תתקצ"ב ,בכי"ו וד"פ :רב ,ועי' ר"ל גינצבורג ,פירושים וחדושים בירושלמי ח"א עמ' , 247

על מה שהובא מימרה זו במדרש תהילים ,וכתב יינתייחס המאמר לר' יהודה ,ואולם נראה
שהיא טעות סופר  ,", , ,ולא ציין שכאן בבבלי היא משמו של רב יהודה,
 ,21דא"ר יוח' וכו '.כ~'ה בכי"ו  ,וכגירסה זו בכי"מ ,כי"א ,וכ"ה בד"ו ,אלא ששם  :דובבות ;
וכ"ה בכי"ל ,ושם  :ר"ש בן יהוצדק ,דובבות  iוכ"ה בבכורות לאע"ב בד"ח ,אבל בד"פ כאן
אין מימרת ר' יוחנן מובאת כלל ,ומימרת רב יהודה מסתיימת" ", :יהי רצון שיאמרו דבר
שמוע' מפי בעולם הזה ,כרי שיהיו שפתותי דובבו' בקבר" ,וממשיך :ייאמר ר' יצחק ,", , ,
במקבילות באותן שתי מימרות  (1 ) :המדרש על בקשת דוד בקשר לפסוק ייאגורה באהלך
עולמים" ,בשם ייר' פנחס ר' ירמיה בשם ר' יוחנן"  (2) iייכל האומר שמועה בשם אומרה
שפתיו רוחשות בקבר" ,בשם לוי בר נזירא )ירושלמי ברכות ,פ"ב ה"א ,ד ע"ב  iירו' מו"ק
פ"ג ה"ז ,פג ע"ג ]בר טירא שם צ"ל בר נזירא[ ;מד' שמואל פי"ט ,עמ' ] 103בתיקון [(,לק
בירו' שקלים הנ"ל בהע'  ,9הראשונה בסתם ,והשניה בשם יישמעון בן נזירא בשם רבי
יצחק ".וראה המקורות שצויינו בספר תורה הכתובה והמסורה ,לתהלים סא ,ה ,במקומות

~:
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אמר רי יצחק בן זעירא ראיתימי שמערן

נזיר' 22

מאי קראח רחכר כיין

חטיב חילר לדידי למישרים דיבב שפתי ישנים ,ככימר של ענביtכ,
מח כימר של ענבים כיין שמניח אדם אצבעי עליי מיד דרבב אף
תווח בירן שאימי דבר שמיעח מפיחם בערלם ח,זח ,שפתרתיחם
דרבברת בקבר,

דברי רב ושמואל באים כאן בצורת המחלוקת כושמואל אמר( ,וכמקור
אחד

הם23 ,

ובזה שנוסחו שני צדי המחלוקת כאחת די בדברי שמואל

),ודברי רי יוחנן שנצמדו להם( לנסח בקיצור ,ייעשו ועשו" ,שאילו עמדו

דברי שמואל כמימרה בפני עצמה ,לא היה די בכך ,דברי רב "לא עשו"
וכוי ,נראים כחולקים על משנת תנאים רווחת יישביאת בן תשע שנים ויום
אחד כמאמר

בגדול"24 ,

וכתב המאירי בפירוש המשנה יישלא עשו ב ע נין

זה ביאת בן תשע כמאמר בגדול לדחות את הצרה מיבום" כעמי  (, 349וכך
נצטרך לפרש לדברי רב ,אם נאמר שבאמת הם מוסבים על משנתנו ועל
הסתירה בינה לבין משנת ארבעה אחין כפ"ג (,ט"מ והרי לפי זה ,הציון
לדעתם של שמואל ורבי יוחנן בלשון ייעשו ועשו" קצר וחסר

במיוחד25 ,

כקושית סתם התלמוד ייויעש,ו" ,ואפילו אינו רומז ל"תירוצםי'.

לשונות הפירוש הבאים אחר צורת המחלוקת ,הם המבארים מחלוקת
סתומה זו בקשר לסתירת משנתנו ומשנת פרק ארבעה אחין ,דברי הסבר
אלה באים בדפוס פיזרו בצורה שונה משאר הנוסחים ,ודומה ל"לשון
אחר ".שני הלשונות משתמשים לרוב באותם סממנים ,אלא לפעמים
השימוש הוא אחר ,למשל ,בפתיחתם ,שניהם חוזרים לקושיא שהוצבה
שפירטנו ,באה המימרה השניה לפעמים בצרוף הראיה מן הפסוק )דובב שפתי ישנים(,
ולפעמים רק המימרה העיקרית ,בלי הפסוק.
במימרה הראשונה במקורות הנ"ל :ייוכי עלת על לב דוד שהוא חי לע ול ם,אלא אמר
דוד אזכה שיהו דברי נאמרין על שמי בבתי כנסיות ובבתי מדרשות" .סיום זה נוח ,כי הוא
מראה איך דוד ייחי לעולם" .בבבלי ,הסיום יישיאמרו דבר שמועה מפי בעולם הזה" מקביל
אמנם לסיום שבירושלמי ודעמיה ,אלא שבניסוח שבבבלי הרי בא ללמד איך "אפשר לו
לאדם לדור בשני עולמים" ,והסיום ייבעולם הזה" אינו מספיק ללמד על כך .ישובו של
דבר בבבלי בא בשתי דרכים :בכתבי-היד ,ובשאר הדפוסים חוץ מד"פ ,הוצמדה למימרה
זו מימרת ר' יוחנן המשמשת המשך וסיום למימרה הראשונה ,ונקראות השתים כאחת.
בד~'פ הושלם תהליך האיחוי ,וצורף ענין יירוחשות בקבר" ממש למימרה הראשונה .ולא
היינו עומדים על טיב מעשה עריכה זה לולא שרדו לנו שתי הגירסאות ,הדומות לשני
לשונות של עריכת המימרה) .ולפי שניהם ,הובא במימרת ר"ש בן זעירא וכוי הראייה מן
הפסוק בלבד(.
 .ZZנזיר '.בכי"ו  :בן גיורא ; בכי"מ  :גרירא .ואיתימי וכוי .ליי בכי"א בכי"ל.

.Z.3

עיי הסוגיא החמישית ,העי

ס •.3

 .Z4תוספתא כאן ,עמי  .38שוי  , 59ובמסורת התוספתא לשם.
 .Z5עיי ריטב"א ד"ה ושמואל .בירושלמי כאן )פ"י ה"ח ;יא (:ב"ע שמואל אמר דברי רבי
מאיר עשו ביאת בן תשע שנים ויום אחד כמאמר בגדול.

]  6.3ך[

פ דקה א ש ה

ד ב ה
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לפני מחלוקת רב ושמואל )הרי לא תורצה  !(,אלא שזה תופס רק ברישא
שלה ,וזה תופס רק בסיפא ,הוה אומר שלפנינו שתי צורות של דבור
פרשני שעיצובו טרמ הושלמ ,ועודנו בשלבי עריכה ,ודומה הדבר לדבור
ייאמר רבא" שבסמוך לפני הסוגיא ,ששינויי הנוסח בולטימ ודומימ
לשינויי עריכה )ודומה אותו דבור לכאן גמ בסגנונו ותוכנו( ,מיוחד

ההסבר הנידון גמ בדרך ההפנייה שמשתמש בה )ייתנא דארבעה אחין" =
תנא ד + -שמ פרק( ,שאיננה רגילה בבבלי כלל !
בתרשימ הסוגיא הבאנו גירסת דפוס פיזרו מול גירסת כ"י וטיקן,
ובקשר לשניה צויינו שינויי הגירסאות שבשאר

הנוסחימ26 ,

מעשה ר' אלעזר ור' יוחנן ,עמ דברי האגדה שהוסמכו לו ,משמשימ
סיומ נאה לקראת סוף הפרק ,לפי מעשה זה אמר ר"א שמועתו של ר'
יוחנן שלא בשמו ,אולמ ,בסוגיתנו אין יישמועה" בפי ר' יוחנן אלא ייעשו
ועשו" ,ואין זה הניסוח המלא ,כנ"ל ,במקבילה שבירושלמי )פ"ג ה"י ,ה

ע"א ; פ"י ה"ח ,יא (,ב"ע ה"שמועה" שאמר ר' אלעזר היא :יידרבי מאיר
:i'-

היא ,דאמר רבי מאיר כל שאין את מייבמני אין את מייבמ צרתי" (,ל"צכ)

כלומר ,מוסב הדבר על משנת פרק ארבעה אחין ,ושמ פייס ר' יוסי
ש"מתניתא אמרה" ,כלומר ,מתוך סתירת המשניות אמר ר' אלעזר מה

שאמר ,ולא שמועתו של ר' יוחנן ה-יא ,ועל פי זה ,מובא המעשה
בירושלמי גמ בפ"י,ך  2אולמ עיקר מקומו בפ"ג ,ובבבלי הובא כאן ,שלא
במקומו העיקרי ,כדי לשמש סיומ נאה לפרק,

 .26בכי"א גירסה קצרה  :תנאי היא הך תנא דד' אחין ס"ל עשו ולא גזר משו' צרה
ואשמעי' בקטן ה"ה בגדול והאי דקא' בקטן משו' דבקטן קאי.
 .27בכ"י ליידן פותחת ההלכה :ייבן תשע שנים כול' שמואל אמ' דברי ר' מאיר עשו ביאת
בן תשע שנים ויום אחד כמאמר בגדול .עד הלכתה אילו שומרת יבם שנפלה לפני
כמה יבמין עד סוף הילכתא פשיטא  ." ...המלים המודגשות כאן הערת סופרים הם
)שתי תיבות ראשונות מנוקדות( ,ונמחקו בכ"י בקו .וכתב המגיה בגליון ייוכמה דאת

אמר  ", ...שמשך מפ"ה ה"ה ,ז ע"א ;וכן ייאילו שומרת יבם" ,שמשך מפרק ארבעה אחין
ה"י ,ה ע"א .ולכאורה אין משיכתו הראשונה שייכת כאן.

פרידמן
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הסרגיא השש
ורמינהי

עשרה :

בן עשרים שנה )צז ע ייא(

בן עשרים שנה שלא הניא שתי שעררת,

שהוא בן עשרים ,והוא הסריס ,לא חולץ ולא
א.
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יביא l

ראיה

מייבם 2

הא איתמר עלה
א"ר שמראל בר 3יצחק אמ' רב רהרא שנרלדר בר  4סימני סריס

-

אמ' רב 5ריקא נמי רקתני והוא הסריס ,שמ' מינה

וכי לא

נרלרו 6

סימני סריס ער כמה

ב.

תני רביי ר' חייא ער רוב שנרתיר

ג.

כי אתר לקמיה רר' חייא 8אי בריא אמ' להר אכחשרה ראי כחרש אמ'
להר

אברירה 9

רהני סימני זמנין ראתו מחמת ברירתא,

וזימנין ראתו מחמת

.1

כחישותא.ס l

כ"ח בכי"א ובכי"ל ,וכ"ח לפנינו בנידח פ"ח מ"ט )וברישא שם :תביא( .בכי"מ כימ"ב

וד"פ :יביאו )וכ"ה להלן בד"פ אצל בת( .בכי"ו כאילו היסס חסופר בזח )סימן אחר ,חנר'
כו' או ר',עומד באמצע בין א' של יביא לבין א' של ראיה( ,ולהלן שם :יביאו .כיגנ"מ בלתי
קריא.

.2

כ"ה בכי"מ ,וכי"ל .בכי"א עד ייבן ":כ בבי"ו ובד"פ הובא בהמשך הבבא ייבת עשרים"

רכו ',והיא הרישא לבבת ייבן עשרים" לפנינו נידח פ"ח מ"ט ומיותרת כאן .ונר' שלפני בעל
הגמרא של יבמות היה סדר הבבות הפוך וכז לעיל פ' ע"א )עי' בגליון במס' נדה( מה שאין
כן בב"ב קנה ע"ב.

 .3בכי"ו וכי"מ כימ"ב כיגנ"מ וכי"ל נוסף :רב.
 .4כ"ח בכי"ו בכי"א ,כימ"ב וכי"מ .בכי"ל ובכיגנ"מ ובד"פ :לו.
 .5כ"ה בד"פ .בכי"ו  :אמ ',ולי' שמו של חכם כלל .בכי"מ  :אמ' רבה .בכי"ל ובכימ"ב :אמ'
רבא ,וכז חגיח המחרש"ל ,ועל פיו בד"ח .בכי"א הדבור כולו לי' ור' לעיל ,לדף צו ע"ב.
והשוח דק"ס לב"ב ,עמ'  422אות ת .בנדה מז ע"ב כי"מ  :א"ר.
 .6כ"הבכי"א ובד"פ .בכי"ו כי"ל וכי"מ נוסף :בו ,בכימ"ב וכיגנ"מ :לו ,ועי' ד"ו.
ך .כ"ה בד"פ וכי"ל :דבי ,ולי' בכי"ו ,כיגנ"מ כי"מ וכימ"ב .ברא"ש :תני ר' חייא בר אבא.
 .8כ"ה בכל הנוסחים ,אלא בכי"ל :דר' ירחנן ,ובד"ו ואילך  :דרבא.

.9

אי בריא וכו ',כ"ח בכי"ו )אלא ששם ייאיבריא" ,ייואיכחוש ",תיבה אחת( .בכי"מ  :אמ'

להו אי בריא הוא זילו אכחשוה אי כחוש הוא זילר אבריוה .בכי"א  :א' להו אבריוה אי
כחוש הוא ,ואי בריא חוא אכחשוה .בכי"ל  :אמ' להו אי בריא זיל אכחשיה אי אכחש זילו
אבריו .בד"פ  :אי איכחוש אמ' להו זילו ובריוה אי בריא אמ' להו זילו אכחשוה .בכימ"ב :
אמ' לחו אי בריא זיל אשכחוה ,אי כחוש אבריוה .בכיגנ"מ  :א' להו אי כחוש זי אבריוה אי
ברי זי אכחשוה

דחני סימניז (פ) זימניז דנתרי מחמת כחישותא וזימניז דנתרי מחמת

בריאותא .הדרן עלך האשה שהלך בעלה למדינת הים .מאימתי קוריז את שמע
בערבים ! ...

.10

דהני וכר ',כ"ח בכי"מ )אלא ששם  :כחושותא( .וכ"ה דאתו בכי"ו ,אלא חגיחה יד

אחרת לקרוא :דלא אתר .במקום יידאתו" בכי"א כימ"ב בכי"ל וד"פ  :דנתרי.
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רבה
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טוגיתנו באה אף בנידה מן ע"ב על משנת בן עשרים שב"רמינהי" כאן
)ואף שם יירמינהי" של שתי המשניות( .לגבי דברי ההלכה עצמם ,א) ב(, ,ג
יתכן שטודרו מלכתחלה ישירות על משנת נדה ,ולא על יירמינהי".
ומשמע ששם במט' נידה עיקר מקומה של טוגיא זו ,שבאותו פרק נשנו
שאר הלכות הבאת שנים וטימנים לבן ולבת,

ll

והועברה לכאן .ובאמת,

יאה יותר שדברי אגדה שבטוגיא החמש עשרה יהיו טוף פרק ממש .וכפי

שמטתיימים חידושי ריטב"א  ... " :אמר ד·וד רבש"ל יהי רצון שיאמרו
דבר שמועה מפי בעולם הזה ,ובהכי טליק לן פרקא ברחמי שמיא וארקע".

רר.

ודאה מבוא לנוטח המשנה ,עמ' •969
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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-haAnavim, in Rome. They were divided, however, as to the exact identity of
the author. Some maintained that he was Zedekiah ben Abraham Min haAnavim, 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 rabbinic materials: he quotes the Targumim, the Talmudim and many
Midrashim. The wording of the quoted texts differs frequently from the versions 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, examines 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 indicated this division in certain specific passages. Especially in the Tosajot,
the separation between A and B is often used, in order to remove contradictions 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 considerations.
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 understanding 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 statement may have had a meaning other than that imposed by the present question 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 independent 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 usually 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 Concordance 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 frequent 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 reconstructions (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 verifying the testimony. It is shown that this position is found in material belonging 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 deferred for last, while two intentionally incorrect answers are proposed and rejected. 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 difficulties 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 1st
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 aggadic 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 structure, for the school of pi/pul, each sugya of the Talmud is constructed in accordance with a set logical and formal structure. In their works of an
introductory nature, the pilpulists set forth these structures, and their exegetical works are attempts to show how the individual sugyot are consistent therewith. The fundamental assumption is that no change whatsoever
could be made in the Talmud without disturbing the economy and semanticlogical 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 discussions in the Yeshiva of R. Isaac Aboab (flor. late fifteenth century) in
Castile, Spain. Since the text of the editio princeps (Venice : 1609) is extremely 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 emendation of the rest of the work as well as the key to its attribution. Accordingly the chapter containing this passage is presented here as a first instalment.
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.
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