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י ָמְעּתִ ִים־זּו ׁשָ ּתַ ר ֱאֹלִהים ׁשְ ּבֶ ַאַחת ּדִ
 בירור מנגנון הפילוג לענפים בנוסח התלמוד 

הבבלי על פי פרק תשיעי במסכת גיטין

שמא יהודה פרידמן

השורות דלהלן מוקדשות לזכרו המבורך של מאיר בניהו, חוקר 
לחקרם,  במסירות,  לאספם  המובנים:  בכל  ספר  ויודע  חרוץ, 

ֶכל ודעת. ולהוציא את מטמוניהם לאור עולם מחודש בׂשֹום ׂשֶ

בשנים האחרונות גברה ההתעניינות בחקר נוסח התלמוד הבבלי ובמיוחד בפילוג 
שנתגלה בכמה מסכתות בין שני ענפים המובדלים זה מזה, אשר כל אחד מהם משקף 

מסורת נוסח משלו.
תופעה זו הוצגה לראשונה לפני כשישים שנה1 במחקריו של אליעזר שמשון 
נוסח  ענפי  שני  זיהוי  עם  לערך,  שנה  שלושים  ולפני  פסחים,  מסכת  על  רוזנטל 
מובחנים של פרק השוכר את האומנין במסכת בבא מציעא2 (זיהוי שעלה במסגרת 
עבודתי על המסכת), התברר שהתופעה איננה מיוחדת למסכת פסחים לבדה. לאחר 
מכן התגלה בידול כעין זה במידה זו או אחרת במסכתות נוספות או בחלקים מהן.3

המילון  ב״מאגרים״,  המצוי  הנוסח  על  מבוסס  במאמר  המובאים  חז״ל  ספרות  מקורות  נוסח   *
ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית, http://hebrew-treasures.huji.ac.il, עם הרחבה קלה 
של קיצורים אחדים. נוסח התוספתא והמכילתא מבוסס על אוצר עדי הנוסח לספרות התנאית 
לחקר  המכון  מאגר  על  הבבלי  ושל   ,www.biu.ac.il/JS/tannaim בר־אילן,  אוניברסיטת  של 
התלמוד ע״ש שאול ליברמן, www.liebermaninstitute.org. ברכות ותודות לפרופ׳ ד״ר אנדראס 
עזרתו  על   (Prof. Dr. Andreas Lehnardt, Johannes Gutenberg-Universität Mainz) לנרד 
הרבה באיתור קטעי טריר ובהשגת תצלומיהם (וראה לנרד, טריר). הסינופסיס הוכן על ידי ד״ר 
ישי קיל והושלם על ידי יצחק לנדס, ולהם התודה. תודות לאלנתן חן על סידור הטבלאות ועל 

העריכה המדוקדקת.
רוזנטל, לישנא אחרינא; הנ״ל, הקדמה; הנ״ל, תולדות הנוסח; הנ״ל, ללשונותיה. לעניין ענפי   1
הנוסח שבמסכת פסחים ושיטת רוזנטל בכלל ראה וולד, אלו עוברין, עמ׳ 269–274; עמית, כתבי 
היד התימניים; הנ״ל, מקום שנהגו, עמ׳ כד; פרידמן, להתהוות שינויי הגרסאות; הנ״ל, תוספתא 

עתיקתא, עמ׳ 87–88. ועיין רוזנטל, עיונים.
ראה פרידמן, לאילן היוחסין; הנ״ל, להתהוות שינויי הגרסאות; הנ״ל, האומנין: נוסח, עמ׳ 25–55;   2

הנ״ל, כיצד מדקדקין, עמ׳ 157–158 [275–276]. 
עמית, שני ענפי הנוסח (ברכות); פרידמן, ענף נוסח שבת (שבת); סטולמן, המוצא תפילין, עמ׳   3
יח–כ (עירובין); שושטרי, יום הכיפורים (יומא); הנ״ל, הנוסח התימני, עמ׳ 45; הנ״ל, מסורות 
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איתור הפילוג לענפי נוסח והערכת טיבו של כל ענף, אם שמרני הוא אם יצירתי, 
וכן בירור היחסים שבין ענפיה של כל מסכת ומסכת, הם בבחינת כלי חדש להערכת 
מוקדם ומאוחר במסירת לשון התלמוד ותכניו, עמידה על תופעות יצירה ספרותית, 
תהליך שכלול הטקסט או דלדולו ההדרגתי (כפי שנראה להלן) ורמיזה כלפי המרכזים 
עדיין  זה  בנושא  המחקרי  העיון  של  רובו  הללו.4  הפעולות  התרחשו  שבהם  בבבל 
לפנינו, ואנו מודעים בהחלט לחוסר האחידות שבעדויות לנוסח התלמוד שהגיעו 

אלינו או שבאו לתשומת לבנו עד היום הזה. 
יש מסכתות (או פרקים) שענפי הנוסח שנתגלו בהם מציגים חילופים מובהקים, 
שבהם  אחרים  ויש  המילים,  ובאוצר  במינוח  מהותי  שוני  מזה  זה  השונים  לשונות 
החילופים המלמדים על פילוג צנועים יותר או זעירים ממש. ויותר מאלה יש מסכתות 
ופרקים ״שקטים״, שכמעט אי אתה מוצא בין עדי הנוסח שלהם שינויי גרסה כלל, 
פרט להבדלים קלים הקיימים תדיר בין עדי נוסח שונים לאותו מקור, ופשיטא שבמצב 

זה אין מקום לדבר על פילוג משמעותי לענפי מסירה.5

מסכת גיטין
מסכת גיטין, על פי בדיקת הפרק התשיעי (״המגרש״), מדגימה פעילות ענפה של 
למתואר  דומה  בצורה  רבים  במקרים  הענפים,  טופחו  שבהם  מדרש  ובתי  גרסנים 

באפיוננו לפרק השוכר את האומנין שבמסכת בבא מציעא. 
במאמרי ״כיצד מדקדקין?״, שראה אור בשנת תשנ״ט, כתבתי כדלהלן:

מובדלים  מסירה  ענפי  לשני  ברורה  חלוקה  מעלה  תשיעי  פרק  בגטין  העיון 
ועצמאיים. נוסף על קביעת עצם חלוקתם דומה שיש בידנו לקדם את הבהרת 
היחס ביניהם, אם כי מיעוט הדוגמאות שעסקנו בהן מציב אותנו רק בתחילת 
הדרך ואינו מאפשר לקבוע מסקנה והלכה פסוקה. אפשר שניתן להבין את פילוג 
הענפים האלה אם נתחשב בשני סוגים של שינויים. אשר למינוח ולשון, הענף 

הנוסח, עמ׳ 94-43, 368-367 (סוכה); גולינקין, פרק יום טוב, עמ׳ נב–נג (ראש השנה); פרידמן, 
כיצד מדקדקין, עמ׳ 154–155, 157 [273, 275] (גיטין); לנדאו, נוסח עגלה ערופה (סוטה); פרידמן, 
רב כהנא ור׳ יוחנן (בבא קמא); הנ״ל, לאילן היוחסין; הנ״ל, האומנין: נוסח (בבא מציעא); בנוביץ, 
שני ענפי הנוסח; הנ״ל, שבועות שתים בתרא, עמ׳ 11–171 (שבועות); מילגראם, כללי פסק, עמ׳ 
285–287; הנ״ל, פירוש ביקורתי, עמ׳ 7–8 (בכורות). ועיין שרמר, לישנא אחרינא (מועד קטן 
[מעין עריכה אחרת]); הנ״ל, למסורת; רוזנטל י׳, לצורתה הקדומה. לחילוף מייצג במסכת כתובות 
ראה פרידמן, כיצד מדקדקין, עמ׳ 151–154 [269–272]. וצרף לכאן את האמור לעיל בהערה 1.
עיון חדש בנושא אחרון זה נמצא אצל פרופ׳ חיים סולוביצ׳יק במחקרו על הציבורים השונים   4

בבבל התלמודית וישיבותיהם, ראה סולוביצ׳יק, הישיבה השלישית.
וכדברים האלה כתבתי בראש מאמרי ״ענף נוסח שבת״.   5
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השני, המיוצג בכתבי־יד אשכנזיים (מינכן 95, וטיקן 140 ואוקספורד), מוסר 
את הצורות הקדומות, ובעניין זה קטעי הגניזה מסכימים לגרסתם של כתבי־יד 
אלה. הדוגמאות הללו מהענף השני לא תוקנו אפוא בידי מתקיני לשון, שעדכנו 
כמה צורות סגנון ולשון בכמה מסורות של נוסח התלמוד. ואילו בנוסח דברי 
התלמוד עצמם ובגרסה של דיבורים שלמים כתבי־יד אלה של הענף השני הם 
המחדשים דווקא, משכללי המשפטים והדיבורים, ומן הבחינה הזאת קטעי הגניזה 

מצטרפים דווקא לענף הראשון, המקיים את הגרסה המקורית.6

היום, לאחר ניתוח של 43 חילופים,7 ורישום של כ־150 נוספים על פי סינופסיס של 
הפרק כולו,8 וכן כשבידנו קטעים מכתבי יד קדומים שאז טרם נודעו, ניתן להוסיף 

הרבה על תיאור המצאי והערכתו. הבה נתחיל את הסיפור מראשיתו.
הסוקר את הסינופסיס יראה, שברוב בניינו ורוב מניינו של הפרק אין שינויי גרסה 
כלל (מלבד שינויים קטנים המתהווים תמיד בין עדי הנוסח)! טורי מילים עוקבים 
זה אחר זה ואין בין מרכיביהם אלא שינויי כתיב בלבד, ולפעמים אף זה בקושי.9 
בכוחה של עובדה מפתיעה זו ללמדנו שכל עדי הנוסח שלפנינו צאצאים הם מעד 
אחד [Z] שהציג נוסח קשיח, קבוע ועומד; קשיח, אבל מבחינת המסרנים לא סגור 
ולא חסום מפני התערבויות נקודתיות כטוב בעיני בעלי הנוסח הממונים בכל מרכז 
ומרכז.10 ֵעד אחד זה [Z] אינו בדווקא הנוסח הראשון והמקורי של הפרק, ואינו מן 
הנמנע שעמדו ביניהם שלבי מסירה והתפתחות שלא נוכל לעלות על עקבותיהם 

עמ׳ 157. הדיבור הזה מובא כלשונו, מלבד תיקון קל ומלבד שמות הענפים, שהותאמו לשימושנו   6
במאמר הנוכחי. וראה שם עמ׳ 154–155, דיון באחד מן החילופים. מחקר על נוסח פרק אחד 
של גמרא יש בכוחו לאפיין אותו הפרק בלבד, ושאר פרקי המסכת הם בבחינת ואידך זיל גמור. 
אמנם יש מקום לשער שהיחסים בין עדי הנוסח שהטביעו את חותמם בפרק הנחקר ממשיכים 
ונמשכים גם לפניו ולאחריו, אלא שהדבר זוקק בדיקה לעצמו, ולא אחת אנו מוצאים שפילוג 
ענפים ברור במקום אחד במסכת איננו מתקיים במקומות אחרים בה. כך גם לגבי פרק ״השוכר 
את האומנין״ בבבא מציעא (ראה פרידמן, האומנין: נוסח), לא רק לגבי שאר הפרקים אלא אף 
את  פניאל  מנשה  השלים  באחרונה  גיטין,  למסכת  אשר  הפרק.  אותו  של  האחרון  החלק  לגבי 
עבודתו על נוסח הפרק השמיני (פניאל, נוסח פרק הזורק), ובה מתברר, שעיקר היחסים ופילוג 
הענפים שתיארנו במאמר ״כיצד מדקדקין״ הנזכר לגבי הפרק התשיעי ובהמשכו במאמר זה, 

אכן ניכרים וקיימים גם בפרק השמיני קודמו.
״חילוף״ כולל רצף סביר של נוסח. בחלק מן המקרים יש כמה שינויים בחילוף אחד.  7

להלן "הסינופסיס". וראה להלן הערה 13.  8
המעיין בסינופסיס בקופיא בעלמא עלול להגיע למסקנה שפרק זה הוא מן האחידים והשקטים   9

בתלמוד, וכאילו אין בו שינויי גרסה מובהקים כלל.
לא אדון בשאלת בעל פה או בכתב, שהרי הן נוסח קשיח הן נוסח גמיש ייתכן בין בעל פה ובין   10
בכתב. בנושא המעבר של תורה שבעל פה לכתב בכלל ראה זוסמן, תורה שבעל פה; דנציג, 

מתלמוד על פה.
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כלל. מכל מקום, קרוב לומר ששחזור [Z] מתוך עדי הנוסח שבידנו מקדים בכמה 
דורות את מה שנוכל לדעת על נוסח הפרק.

אותו הנוסח המשוחזר נמסר במקביל בשני מרכזים נפרדים, שבכל אחד מהם 
וכן  פעילה,  מודעת  התערבות  דרך  ובשיפורים  בשכלולים  הנוסח  וטּופח  טּופל 
משתקפים  לנו  הידועים  הנוסח  עדי  כלל  מאגר  מתוך  למיניהם.  נוספים  בשינויים 
נוסחי שני המרכזים, הרי הם אבי הענף הראשון [X] ואבי הענף השני [Y], אשר שחזורם 

הולך ומתבצע במאמר זה.
כאן לקחנו על עצמנו להראות שקיימות שתי מסורות גרסה לפרק, ולאור זאת 
לאפיין את עדי הנוסח ששרדו ואת היחס שביניהם. מכל מקום אפשר להיווכח, ששתי 
מסורות שונות של נוסח נותנות את אותותיהן בחומר שלפנינו גם מבלי לגשת לאפיון 
העדים השונים ומבלי לעמוד על זיקתם ההדדית. שהרי בכל מקום שיש שינויי גרסות 
מובהקים אנו מוצאים מצב בינרי – שתי גרסות, לא שלוש ולא ארבע, שתי מילים 
שונות או שני צירופים שונים; יש מן העדים גורסים בסגנון זה ויש בסגנון השני, 
מבלי לעקוב אחר חוקיות כל שהיא בחלוקת העדים למשפחות. ואפילו נתערבבו 
הגרסות בין העדים השונים, משִניּות זו מלמדת על שני אבות טיפוס שהורישו את 
גרסותיהם, ואפילו בערבוביה, ולא הגהות מזדמנות של גרסנים שונים, שאילו כן 
סביר היה למצוא במקומות אחדים יותר משני ניסיונות, או שתכופות יעמוד כתב 
יד פלוני בבדידותו מול חבריו, במקרים אחדים כתב יד אלמוני ובאחרים כתב יד 
פלמוני, ולא היא, אלא במזער, ובשינויים הקרובים לאלה שנופלים בין כל עדי נוסח.
מכל מקום, הוכחת שתי המסורות איננה מסתפקת בשכיחות שינויים בינריים 
מייצגים  נמצאו  אף  הענפים  משני  אחד  לכל  מוחלטת;  ערבוביה  של  מצב  והעדר 
קבועים וטהורים, או קרובים לטהורים, העומדים יחד כמשפחה, ומציגים באופן עקיב 
את נוסח המסורת של הענף שעליו צמחו. ענף א מיוצג על ידי עדי הנוסח האלה 
(בסדר יורד של טהרתם): וטיקן 130, פטרבורג 187; וענף ב על ידי עדי נוסח אלה 

(בסדר יורד של טהרתם): וטיקן 140, אוקספורד 38, מינכן 95.
שאר העדים הם מן הטיפוס ה״מעורב״. גם בהם משתקפות גרסות שני הענפים, 
אך ללא עקיבות, יש מענף זה ויש מענף זה, בשיעורים שונים, ואפילו עד כדי חצי 
לי וחצי לך. סדר הצגת עדי הנוסח בכל חילוף וחילוף להלן מתבסס על מנעד זה 
שבין כתב יד וטיקן 130, העד המובהק של ענף א, ובין כתב יד וטיקן 140, העד 

המובהק של ענף ב.
מיזוג זה של גרסת שני הענפים בעדי הנוסח המעורבים מתרחש כשעד נוסח 
המתייחס לאחד מן הענפים סופג וקולט גרסה מן הענף האחר, כגון שהוא נרשם 
בגיליון ומאומץ על ידי המעתיק הבא במקום הגרסה שבפנים. אמנם לגבי כל חילוף 
וחילוף אי אתה יודע אם עד מסוים מקיים גרסה מן הענף שבו צמח, נניח ענף א, או 
שאותה גרסה נקלטה מן הענף השני. אמנם אפשר לטעון במידה מסוימת של סבירות, 
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שֵעד אשר שיעור הדמיון שלו לענף מסוים גבוה הוא הוא הענף שממנו נשתלשל. 
עדי הנוסח המעורבים (ונוסח הנדפס הוא אחד מהם) מציגים סוג נוסח מאוחר מבחינה 
נוספת. ישנן גרסות מאוחרות שלידתן מאוחרת מגרסת שני אבות הענפים, וגרסות 

אלה ידועות מן העדים המעורבים בלבד, ובוודאי נקלטו אף הן מהערות גיליון.11
להוכחת קיומם של שני סוגי הנוסח, לאיתור אבות הגרסה של כל ענף ולתיאור 
נהירת העדים ה״מאוחרים״ פעמים לענף זה ופעמים לענף זה מוקדש מאמרנו זה. 
נוסף על זאת לא משכנו את ידנו מהתחקות אחר התהוּות הגרסות החדשות בכל 
ענף, כשראו הגרסנים לנכון לסטות מן הגרסה המשותפת הבאה מעד נוסח קדום 
לשני הענפים [Z] והוסיפו עליה, או הגיהו אותה לשם שכלול הסגנון, הבהרת העניין 
המידה  קני  פי  ועל  קודמים,  במחקרים  שנהגנו  וכפי  אחרים,  למקומות  והתאמה 
המוכרים במקצוע ביקורת טקסט ספרותית. ואף כי קיימים כללים ושיטות בביקורת 
הטקסט לשם ההכרעה איזה הוא נוסח מקורי ואיזה הוא נוסח תנייני, הרי כידוע הם 
אינם על פי ״מופת ברור כגון חשבוני התשבורת״ (כדבריו הנוקבים של הרמב״ן), 
 “To teach another how to .ואין ספק שעל החוקר לפתח חוש ספרותי בריא ונכון

12.become a textual critic is like teaching another how to become a poet”

מסקנות
בסוף המאמר הסקנו את מסקנותינו, וזהו קיצורן:

מ״ג החילופים שלפנינו מציגים כל אחד ואחד שני סגנונות גרסה, הרומזים על 
קיום שני ענפי גרסה קדומים. לכל אחד מן הענפים הללו מספר כתבי יד מייצגים 
הקרובים זה לזה בנוסחם, ובנוסף קיים מספר גדול יותר של עדים ״מעורבים״ הניזונים 
מגרסות שני הענפים, אך כולם נוטים יותר לנוסח ענף א, ויש אשר נוסח הענף השני 
עומד בבידודו כשהוא מתועד במייצגים המובהקים בלבד, וכל השאר מצטרפים לענף 
ה של נוסח הדפוס לענף הראשון, תרמו  הראשון. עובדה זו, לצד עובדת קרבתו הַרּבָ

לנוסחאות ענף זה להיות מּוכרות לנו יותר מן אלו של הענף השני.
מתוך החילופים הנידונים להלן ההכרעה איזה מן הענפים המשוחזרים משמר 
גרסה מקורית יותר כמעט שקולה. אך עם זאת באותם החילופים שנראה שבהם גרסת 
ענף א היא המקורית קביעה זו כרוכה לרוב במידה מסוימת של סובייקטיביות, בעוד 
שההכרעות בדבר מקוריותן של גרסות בענף ב ברורות יותר וסובייקטיביות פחות, 

ואף כוללות צורות לשון ומינוח עתיקות ומקוריות יותר.

לדוגמות לגרסות מאוחרות הנמצאות בעדים המעורבים בלבד ראה פרידמן, האומנין: נוסח, עמ׳   11
.385 ,377 ,333 ,306

מצגר, טקסט, עמ׳ 211.  12
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ענף שני זה, המשמר צורות לשון קדומות ואפילו ארץ־ישראליות, מייצגיו כולם 
כתבי יד אשכנזיים הם. תופעה זו נדונה במקום אחר (ראה להלן, הערה 138).

עדי הנוסח
להלן פירוט עדי הנוסח (בסדר אלפבית), קביעת זיקתם לאחד הענפים (באחוזים),13 

ותיאור פלאוגרפי־קודיקולוגי ראשוני.14

עדי נוסח שלמים
אוקס – אוקספורד, Bodl. Opp. 38 (368) (זוסמן, אוצר, מס׳ 629). המאה ה־14. 
כתיבה אשכנזית. כולל קטעים ממסכת גיטין, ומפרק תשיעי בה כולל את דפים פב 
ע"א (שו' 17) - פו ע"א (שו' 31). משניות בראש הפרק, פירוש רש״י בשוליים. ענף 

ב מובהק, 95%.

אראס – אראס, Bibliothèque Municipale, MS 889 (969) (זוסמן, אוצר, מס׳ 8042). 
המאה ה־14 או ה־15. כתיבה אשכנזית. כולל מסכת גיטין; דפים רבים חסרים. פירוש 

רש״י ותוספות בשוליים. ענף א, 80%.

ו130 – וטיקן, Biblioteca Apostolica, Ebr. 130 (זוסמן, אוצר, מס׳ 7405). שנת קמ״א 
[עפ״י הקולופון] (1381). כתיבה אשכנזית מרובעת. כולל מסכתות גיטין וכתובות. 
משניות בראש כל פרק. כתב יד זה הוא המייצג במילון ההיסטורי של האקדמיה 

ללשון העברית את מסכת גיטין. ענף א מובהק, 99%.

ו140 – וטיקן, Biblioteca Apostolica, Ebr. 140 (זוסמן, אוצר, מס׳ 7408). המאה ה־14. 
הגמרא.  בתוך  משניות  ושבועות.  גיטין  מסכתות  כולל  מרובעת.  אשכנזית  כתיבה 

פירוש רש״י בשוליים. ענף ב מובהק, 99%.

מינ – מינכן, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. hebr. 95 (זוסמן, אוצר, מס׳ 7204). 
שנת ק״ג (1342). כתיבה אשכנזית. כולל את התלמוד הבבלי כולו, מסכתות קטנות, 
טופסי שטרות ועוד. נוסח המשנה ניתן בטור פנימי לאורך המסכת בכל עמוד. ענף 

ב מובהק, 86%.

פטר – סט. פטרבורג, National Library of Russia, Yevr. I 187 (זוסמן, אוצר, מס׳ 
8514). מרדכי גלצר כתב: ״[...] כת״י לנינגראד, אוסף פירקוביץ, <ביזאנטיון>״;15 
״תלמוד בבלי, מס׳ כתובות וגיטין. עפ״י קטלוג פירקוביץ שבאוסף רמש״ש, הועתק 

קבצים מיוחדים הכוללים את הסטטיסטיקה השלמה ואופן החישוב, רשימה מקוצרת של כל   13
202 החילופים שנמצאו בין שני ענפי הנוסח בפרק המגרש, וכן פרטי כל חילוף וגרסת כל עד 

.www.talmudha-igud.org.il :נוסח בו, ניתן יהיה למצוא באתר האיגוד לפרשנות התלמוד
על פי הרשום באתר הספרייה הלאומית במרשתת.  14

גלצר, עטור סופרים, א, עמ׳ 144.  15
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בשנת 1424 לשטרות, ד״א תתע״ב (1111/2). ועיין ר׳ רנ״נ ראבינאוויטץ, דקדוקי 
סופרים, מס׳ מגילה, מינכן תרל״ז, בהקדמה: ׳הקובץ הארבעה עשר׳. על התאריך כתב 
רבינוביץ (שם) ׳ואולי הוא כן׳. בדף 178א ישנה הערה שכוסתה בנוזל חום וכנראה 
הקולופון תחתיו. אולם, בבדיקה שערכה פרופ׳ ק׳ סיראט, בשנת 1981, בלנינגראד, 
מתברר שבדפי הנייר טבועים סימני מים. אכן, ספיקותיו של רבינוביץ היו מוצדקים. 
לא ייתכן, לפי עובדה זו שכה״י נכתב לפני המאה ה־14. כן נראה אף לפי הכתיבה. 
והרי תיאור קצר על פי הצילום [...] כמה סופרים השתתפו בהעתקה. סופר א <מנחם, 
ראה להלן>: 1-97 אמצע ע״א; סופר ב [...] סופר ג [...] סופר ד [...] על כה״י אאריך, 

אי״ה, במקו״א״.16 כולל מסכתות כתובות וגיטין. ענף א מובהק – 98%.

ד׳ שונ – דפוס שונצינו, רמ״ח. ענף א, 73%.

קטעים17
ג232 – כולל שני קטעים: אוקספורד, Bodl. Heb. b. 10/16 (2833.10) (זוסמן, אוצר, 
מס׳ 918), וקימברידג׳, T-S AS 78.50 (זוסמן, אוצר, מס׳ 4523). גניזת קהיר, שנה 
לא ידועה. כתיבה מזרחית מרובעת. כולל את גיטין פו ע״ב (שו׳ 28) – פט ע״א (שו׳ 

47). ענף א, 60%.

ג235 – כולל שני קטעים: קימברידג׳, T-S F 4.97 (זוסמן, אוצר, מס׳ 2463), ופריס, 
Alliance Israelite Universelle III A.54 (זוסמן, אוצר, מס׳ 8092). גניזת קהיר. כולל 

את גיטין פז ע״א (שו׳ 39) – פט ע״ב (שו׳ 41). ענף א, 67%.

ג237 – כולל תשעה קטעים: קימברידג׳, T-S AS 80.82 (זוסמן, אוצר, מס׳ 4826); 
T-S AS 93.31 (מס׳ 5405); T-S AS 93.328 (מס׳ 5498); T-S AS 79.111 (מס׳ 4767); 
T-S AS 75.27 (מס׳ 4104); T-S AS 84.269 (מס׳ 5092); T-S NS 259.14 (מס׳ 3233); 
T-S AS 82.145 ;T-S AS 84.171 (מס׳ 5024). גניזת קהיר. כולל את גיטין פב ע״א 

(שו׳ 25) – פה ע״א (שו׳ 21) במקוטע. ענף א, 68%.

גוסט – קימברידג׳, Westminster College, Talmudica II.27 (זוסמן, אוצר, מס׳ 5883). 
גניזה, קולופון ובו תאריך: אתקי״ה לשטרות (ד׳ תתקס״ד, 1203). כתיבה מזרחית 
בינונית.18 כולל את גיטין פח ע״א (שו׳ 5) – ע״ב (שו׳ 23); צ ע״א (שו׳ 20) – ע״ב 

(שו׳ 16). ענף א, 54%.

לנרד,  וראה  מס׳ 7175;  אוצר,  (זוסמן,  א  טופס   ,Stadtbibliothek טריר,   – א  טר׳ 

שם, עמ׳ 161.  16
במקום שיש חיבור בין קטעים צוין ג בתוספת מספר הצירוף על פי זוסמן, אוצר, ג, עמ׳ 312.   17

לקטעים הנכללים בתיאור כאן צוינו רק אלו השייכים לפרקנו.
תצלום העמוד שבו הקולופון נמצא אצל בית אריה, אסופות, א, לוח 74.  18
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קידושין  גיטין,  כתובות,  ממסכתות  קטעים  כולל  עמ׳ 197–202).  ובמיוחד  טריר, 
ונידה. מגיטין פרק תשיעי כולל את דף פב ע"א (שו' 15–23) ואת דפים פג ע"א (שו' 

40) – צ ע"ב (שו' 15). משניות בראש הפרק. ענף א, 60%.

טר׳ ב – טריר, Stadtbibliothek, טופס ב (זוסמן, אוצר, מס׳ 7176; וראה לנרד, טריר, 
ובמיוחד עמ׳ 197–202). כולל קטעים ממסכתות סוטה, גיטין וקידושין. מגיטין פרק 
תשיעי כולל את דפים פג ע"א (שו' 43) – פד ע"ב (שו' 15); פח ע"ב (שו' 10) – פט 

ע"ב (שו' 19). ענף א, 96%.

הפרק.  בראש  משניות  מס׳ 2204).  אוצר,  (זוסמן,   T-S F 2(1).10 קימברידג׳,  גק – 
כולל את גיטין פא ע"ב (שו' 27) – פד ע"א (שו' 34); פה ע"א (שו' 3) – ע"ב (שו' 

28). ענף א, 90%.

ד׳ פאר – דפוס פארה, רנ״ז (דימיטרובסקי, שרידי בבלי). כולל קטעים ממסכתות 
רבות, ומתוכם קטעים מרוב פרק תשיעי בגיטין. ענף א, 77%.

גרסת הראשונים מול הענפים
כבר ראינו בפרק השוכר את האומנין את שיקוף גרסות הענפים בכתבי הראשונים.19 
בחילוף מג להלן הובאו דברי רש״י שבהם שיקוף מפורש של גרסת שני הענפים: 
: שנוי המשלח  דגרסי ״אם שנואה היא לפני המקום שלח [= ענף ב] כב״ש. ואית 
״. בתוספות עב ע״א: ״והא דאמרינן בפרק בתרא (פה ע״ב)  שמעתי ו  ז [= ענף א], ו
התקין רב בגיטא [= ענף א] […] ואית דגריס לקמן רבא [=ענף ב]״, ראה חילוף יז. 
בתוספות לדף פט ע״א ד״ה עד שישמעו: ״אע״ג דאמר לעיל ונשים אומרות פלונית 
גרסינן  ולא  ויוצאין  נכנסים  אדם  ובני  דגרסי  ספרים  ואית   ... א]  ענף  נתקדשה [= 

ונשים [=ענף ב20]״,21 ראה חילוף לא.
חילופים נוספים אשר בהם גרסת הענף הראשון או השני עולה מפירוש רש״י 
היו  רגישים  התוספות  ובעלי  שרש״י  מוצאים  אנו  ובכלל  כג.  כ,  יז,  הם:  ותוספות 
לשינויי הנוסחאות בספרים שלפניהם, ובחלק מן המקומות אמנם מוצאים בסינופסיס 
שינויים וחילופים, כאשר נוסח אחד הוא נוסח רש״י או התוספות כב״הכי גרסינן״ 
שלהם, והאחר נוסח שונה; וכך גם בפרקנו – ראה רש״י דף פג ע״ב, ד״ה הרי גרושה 
אצלו בזנות (ועיין בסינופסיס); פז ע״ב, בהמשך ד״ה כולהו אחד;22 תוספות דף פה 

ראה פרידמן, האומנין: נוסח, תיעוד מלא וסיכום פיזור הגרסות אצל הראשונים. שם ענף פירנצה־  19
מינכן (המיוצג על ידי כתבי יד מאשכנז) משתקף בצורה מלאה כמעט בספר הלכות גדולות (עיין 

שם, עמ׳ 44–45 והנסמן שם; שויקה, הלכות גדולות, עמ׳ 269–278).
על פי מייצגו העיקרי.  20
ראה להלן הערה 112.  21

ראה פרידמן, המגרש, הסוגיה החמש עשרה, ליד הערה 41 ובה.  22
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ע״ב, ד״ה רבי יהודה אומר; פו ע״א, ד״ה רושם (ולא מצאנו בעדים שלפנינו תיעוד 
ל״אית ספרים דגרסי״ שבכאן23); פז ע״ב, ד״ה עד אחד עברי; צ ע״א ד״ה בית שמאי 

סברי. 
מאמר אחר, כרגע בשלבי הכנה, יכלול אי״ה סקירה מקיפה של גרסות הגאונים 

והראשונים לאור הפילוג המתועד כאן.

מ״ג חילופים
ארץ  בבית  צרעת  נגע  ונתתי  והתניא  מטמאי?  מי  כוכבים  עובדי  בתי  ועוד,  א. 
אחוזתכם ___ ארץ אחוזתכם מטמאה בנגעים ואין בתי עובדי כוכבים מטמאין 

בנגעים (פב ע״א, שו׳ 28–29)

ענף א
אחוזתכ׳והתניאו130

אחוזתכםאחוזתכםוהא תניאפטר
אחזתכםארץאחזתכםונתתי נגע צרעת בבית ארץוהתניאד׳ שונ

אחוזתאחוזת.. (אאמ׳ רחמנא)....מנמנ.אמ׳ אמ׳ 24אחוזתכםג237
אחוזתכ׳רחמ׳א׳אחזתכםמינ

אחוזתכםרחמ׳אמ׳אחוזתכםאוקס

אחוזתכםרחמנאאמ׳אחוזתכםו140ענף ב

ענף א
בנגעיםמיטמאהו130

בנגעיםמטמאפטר
בנגעיםמטמאהד׳ שונ

בנ....םמטמאהג237
בנגעי׳מטמ׳מינ

בנגעיםמטמאאוקס

בנגעיםמטמאו140ענף ב

הברייתא הנידונה מוצעת בלשון ״והתניא״ בשלושת עדי הנוסח שבשורות העליונות, 
המוסרים כאן את נוסח ענף א. בענף השני והנמשך אחריו כאן (ג237), ארבע השורות 
התחתונות, אין עדי הנוסח גורסים ״והתניא״, ושם, ללא מונח של הצעה, פותחת 
הברייתא במילה אחת מן הפסוק (״אחוזתכם״), ואחריה המדרש שעליה (״אחוזתכם 
מטמאה בנגעים ואין בתי גוים מטמאין בנגעים״),25 באמצעות מונח ההצעה ״אמר 

רחמנא״.
(״אמר  אחד  שונים,  הצעה  בלשונות  משתמשים  הענפים  שני  שלפנינו  בנידון 

אך כך גרס בעל הערוך; וראה פירושי הנ״ל, הסוגיה התשיעית, ליד הערה 64 ובה.  23
אותיות מסופקות סומנו כאן ולהלן באות חלולה.  24

בעוד שבכל עדי הנוסח באה המילה הנדרשת אחוזתכם כמעין דיבור המתחיל ולאחריו חוזרת   25
בדרשה (״אחוזתכם [אמ׳ רחמנא], אחוזתכם מטמאה בנגעים״ וכו'), בכ״י וטיקן 130 בלבד באה 

הדרשה מיד לאחר והתניא: ״והתניא אחוזתכ׳ מיטמאה בנגעים״ וכו׳.
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רחמנא״ של הענף השני) המדגיש שמקרא לפנינו, ואחד (״והתניא״ של הענף הראשון) 
המדגיש שברייתא זו (של הספרא26) באה כאן כקושיה. כאן מקרה מובהק של חילוף 
אחד  של  עריכה  שינוי  בוצע  ועליו  שניהם,  שירשו  משותף  נוסח  בסיס  על  ענפים 
הענפים לפחות. ניתן לשקול שתי אפשרויות של כיוון העיבוד. לפי אחת מהן יש 
מקום לשער ש״והתניא״ הוא הסגנון המקורי, שכן הבאת ברייתא ללא מונח הצעה 
איננה דרך הבבלי כרגיל, ו״אמר רחמנא״ נובע מעיבוד של שכלול, המיועד לחזק 
את רצף הקושיה כדיבור שוטף. ״אמר רחמנא״ הוא סגנון רווח של סתם התלמוד, 
לרוב בדיוקים מפסוקים, ולא בהבאת ברייתא. אף מצאנו שהדיבור ״אמר רחמנא״ 
נמצא רק בחלק מעדי הנוסח לקטע מסוים, ובחלקם הוא חסר. ויש שמיקומו במקומות 
שנוסף בהם הוא לא אַחר מובאת הפסוק אלא אחר הדרשה שנאמרה על פסוק זה.27 גם 
ניתן לציין שתי מקבילות שבאחת מהן נוסף ״אמר רחמנא״,28 וכן לעובדה שהוספת 
כאן  שאף  אפוא,  לשער  מקום  יש  אשכנזיים.29  יד  בכתבי  במיוחד  מזדמנת  המונח 

הוכנס מונח זה בעקבות טיפולם של הגרסנים.
על פי האפשרות השנייה ראוי לשקול שוב שקטע זה כולו דברי רבינא הוא,30 
ובהם הרצף הרטורי מוצלח בהרבה בסגנון ״אמר רחמנא״ מאשר בציון ברייתא בלשון 
״והתניא״. הצטרפותו כעת של הצירוף ג237 לגרסת הענף השני עשוי לחזק אפשרות 

זו, והיום לבי נוטה אליה.
בין כה ובין כה הודגמה כאן חלוקה נקייה לשני ענפים אשר התהוּותה נובעת 
מהתערבות פעילה במחיצתו של מרכז אשר נוסח התלמוד שלו מתפתח כבר באופן 

מבודד מחברו.
הבאת הפסוק באריכות מסתמנת אך ורק בגרסת הדפוס, ובאמת סגנון זה איננו 
מתאים לברייתא של ספרא המובאת כאן בבבלי,31 באשר התיבות הנוספות נדרשו 
בדרשות הקודמות שם, ואין מקומן כאן.32 פעילות זו של הוספת הפסוק מתרחשת 

מצורע, פרשה ה, עג ע״א.  26
ראה בהערה הבאה.  27

בפסחים לח ע״א: ״מתקיף לה רב פפא, בשלמא עיסה דכתיב עריסותיהם משלכם, אתרוג נמי״   28
וכו׳. בסוכה לה ע״א באה מקבילה של דיבור זה, ושם גורסים חלק מכתבי היד בסגנון ״מתקיף 
לה רב פפא בשלמ׳ אתרוג ולקחתם לכם א׳ רחמ׳, משלכם״ [כצ״ל ב״כיצד מדקדקין״ שם] (כ״י 
לונדון, הספרייה הבריטית, Harl. 5508, וכזה בכ״י מינכן 140), ובאופן דומה גורסים כתבי יד 
אחרים ״אמר רחמנא״ לאחר הדרשה על הפסוק, ולא לאחר הפסוק עצמו, בסגנון ״בשלמא 
אתרוג ולקח׳ לכ׳ משלכם אמ׳ רחמ׳״ (כ״י אוקספורד bodl. Heb. d. 54 (2671) 11–16, וכזה בכ״י 

.(Rab. 1608 ,ניו יורק, בית המדרש לרבנים
ראה דקדוקי סופרים לבבא קמא יט ע״ב, עמ׳ 37, אות ו׳.  29

ראה פרידמן, אל תתמה, עמ' 116–117 [71–72].  30
לעיל הערה 26.  31

ראה פרידמן, המגרש, הסוגיה הראשונה חלק א, הערה 40.  32
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בעליל בניתוק של זמן, וקרוב לומר אף בניתוק מקום, מאלו שבמרכזים אשר יצרו 
את שני הענפים.

והרי תרומה וקדשים שאסורה לזה ומותרת לזה (פג ע״א, שו׳ 39–40) ב. 

ענף א
לזהומותרלזהשאסורוקדשיםתרומהוהריו130

לזהומותרלזהשאסורוקדשי׳תרומהוהריפטר
לזהומותרלזהשאסורוקדשיםתרומ׳והריאראס

לזהומותרבזהשאסורוקדשיםתרומהוהריד׳ פאר
לזהומותרתלזהשאסורהוקדשיםתרומהוהריד׳ שונ

לזהומותרתתלזהשא......וקדשיםתרומהוהלאג237
לזהומותרלזהדאסורוקדשי׳תרומ׳והרימינ

לזהומותריןלזהדאסוריןוקדשיםתרומ׳והריאוקס

לזהומותרלזהדאסו׳וקדשיםתרומהוהריו140ענף ב

ההקשר המלא:

אסור  האסור  לזה?  ומותר  לזה  אסור  מצינו  היכן  ואמר:  הגלילי  יוסי  ר׳  נענה 
לכל, והמותר מותר לכל. ולא? והרי תרומה וקדשים, שאסורה לזה ומותרת לזה! 

באיסור אשה קא אמרינן. והרי עריות! באישות קאמרינן.

שלושת עדי הנוסח של ענף ב גורסים דאסו׳ / דאסורין / דאסור; כלומר בראש מילה 
זו הם גורסים ד־. ענף א גורס שאסור / שאסורה,33 בש׳. בחילוף זה קיימים יותר 
עדי נוסח מאשר בקודם, ושני הנוספים (כ״י אראס ודפוס פארה) מצטרפים כאן בין 

השאר לכ"י וטיקן 130 וכ"י פטרבורג, המייצגים הקבועים של ענף א.
״אסור לזה ומותר לזה״ הוא מעין רעיון מופשט שכמותו ידוע בכמה מקומות.34 
הצעתו ב״ד־״ מתאימה לרעיון מופשט המנוסח אמנם במונח עברי, אבל מובא במשא 
ומתן של סתם התלמוד. הסבר הקושיה והמשכה הם בעיקר שיח ארמי, שבו משובצים 
מונחים עבריים. בהמשך זה גם מייצגי ענף א משמרים ד׳ במילות ״דאסור״, ״דמותר״: 

ולא, והרי תרומה וקדשי׳ שאסור לזה ומותר לזה, באישות קאמרינן [<...> עריות 
דאסור לזה <...> לזה באיסור קאמרינן]. והרי אשת איש דאסור לזה ומותר לזה 

(כ״י פטרבורג). 

תופעה זו, הגהת שכלול סגנוני בחלק מן הטקסט והשארת הסגנון המקורי בשאר, 
ידועה במקומות רבים.

״שאסורה״, לשון נקבה, רק בדפוס!  33
ראה פרידמן, המגרש, הסוגיה השנייה, הערה 76.  34
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בענף הראשון הגיהו ״ש־״ (שי״ן הזיקה), להפוך את המשפט הגרעיני לעברית.35 
סימן נוסף לנטייה להפוך משפט גרעיני זה למשפט עברי־תקני הוא הניסיונות השונים 
שאנו מוצאים בין עדי הנוסח ליצור התאמה דקדוקית בין שמות העצם לבין התארים 
(אסורין / מותרין, אסורה / מותרת במקום אסור / מותר), מגמה הפועלת כבר בשני 
הענפים. אכן אפשר לשער להפך, שינוי בכיוון ש > ד, ובכל אופן בין לאפשרות זו 
ובין לאפשרות זו ההצעה המקורית נתמכת; כלומר לפנינו פילוג לשני ענפים, ובכל 

חילוף אחת הגרסות מקורית והאחרת מוגהת.

ור״ע, אי חוץ סבירא ליה, לותיב חוץ! ואי על מנת ס״ל, לותיב על מנת! ר״ע  ג. 
שמיע ליה דאיכא דאמר חוץ ואיכא דאמר על מנת, מ״ד חוץ – האי פירכא, 

ומ״ד על מנת – האי פירכא (פג ע״ב, שו׳ 1–5)
ענף א

על מנתלותיבל׳סביראעל מנתואיחוץלותיב  סביראחוץאיעקיב׳ור׳ו130
על מנתלותיבליהסביראעל מנתואיחוץלותיבליהסביראחוץאיעקיבאור׳פטר

על מנתלותיבליהסביראעל מנתאיחוץלותיבליהסביראבחוץאיעקיב׳ור׳טר׳ ב
ע״מלותיבליהסביר׳ע״מאיחוץלותיבליהסביר׳חוץאיעקיב׳ור׳אראס
על מנתלותיבליהסביראעל מנתואיחוץלותיבליהסביר׳חוץאיעקיב׳ור׳ד׳ שונ
..................על מנתליהסבירא...................................................טר׳ א

ע״מנותיבע״מלןסביר׳ואיבחוץנותיבחוץלןסביר׳איעקי׳ור׳מינ
על מנתנותיבעל מנתליהסבירא ואיחוץנותיבחוץליהסבירא איעקיב׳ור׳אוקס

על מנתניתיבעל מנתליהסביראואיבחוץניתיבחוץליהסביראאיעקיב׳ור׳ו140ענף ב

ענף א
וקא׳על מנתדאמ׳ואיכאחוץדאמ׳דאיכאל׳שמיעעקיב׳ר׳ו130

על מנתוא״דחוץוא״דעליה(!)שמיעקיבאר׳פטר
על מנתדאמ׳איכ׳חוץדאמ׳איכאליהשמיעעקיבאר׳טר׳ ב
ואמ׳ע״מדאמ׳ואיכאחוץדאמ׳איכאליהשמעמשמעעקיבאר׳אראס
על מנתדאמ׳ואיכאחוץדאמ׳דאיכאליהשמיעעקיבאר׳ד׳ שונ
...............דאיתתואיכא[חוץ]ליה....ית...........................................טר׳ א

ע״מליהדאיתואיכ׳חוץליהדאיתדאיכ׳ליהשמעמישמ׳עקי׳ר׳מינ
 על מנתליהדאיתואיכ׳חוץליהדאיתאיכאליה [תרתי]שמיעמישמעעקיב׳ור׳אוקס

על מנתליתדאיתואיכ׳חוץליהדאיתאיכאליהשמיעמי שמעעקיב׳ר׳ו140ענף ב

ענף א
פירכאהוימנתעלדאמ׳ומאןפירכאהויחוץדא׳מאןו130

פירכאאיכאמנתעלמ״דפירכאאיכאחוץמ״דפטר
פירכאהוימנתעלדאמ׳ומאןפירכאהויחוץדאמ׳מאןטר׳ ב
פירכאהאיע״מדאמ׳ומאןפירכאהאיחוץדאמ׳מאןאראס
פירכאהאימנתעלדאמרומאפירכאהאיחוץדאמ׳מאןד׳ שונ
פי.....היינומנתעלליה..................................................טר׳ א

פירכ׳היינוע״מליהדאיתומאןפירכ׳היינוחוץליהדאיתמאןמינ
פירכיההיינומנתעלליהדאיתומאןפירכיההיינוחוץליהדאיתמאןאוקס

פירכאהיינוחוץליהדאיתמאןו140ענף ב

השווה פרידמן, האומנין: נוסח, עמ׳ 37–38, 146 (חילוף 3), 149 (חילוף 8).  35
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1. חוץ סבירא ליה / סבירא ליה חוץ;
על מנת סבירא ליה / סבירא ליה על מנת

ענף א מקדים שם הסברה ל״סבירא ליה״, וענף ב מקדים ״סבירא ליה״ לשם הסברה.

2. לותיב / נותיב
נסתר(ים)  לעתיד  הצורנים  בשני  לעסוק  בבואו  הענפים.  בין  דקדוקי  כתיב  חילוף 
בארמית בבלית נ־, ל־ הדגיש אפשטיין את השימוש החופשי בשניהם, ללא חוקיות: 
״בבבלי סתם נמצאים גם נ־ וגם ל־, כמו במנדעית, אלא שבבבלי רגיל יותר ל־, אבל 
גם בבבלי, כמו במנדעית [...] באים ל־ ונ־ זה אצל זה וזה במקום זה [...] והרי דוגמאות 

אלה מספיקות להוכיח שערבוביה גדולה שוררת בזה בנוסחאות״.36
והנה, בחילוף שלפנינו מתחלקים שני הענפים בעניין זה בסדר מופתי. נקווה 
לשתי  החלוקה  של  הרקע  להבנת  נוספים  פרטים  יתרום  הלשוני  המחקר  שהמשך 

קבוצות בשימוש ל־, נ־.37
על כל פנים, מסתבר שגרסת ענף ב – ״נותיב״, בנו״ן – היא הגרסה המקורית, 
שכן סביר לראות בגרסת ענף א את הנטייה להוסיף בידול בין גוף ראשון רבים לבין 

גוף שלישי יחיד.

3. שמיע ליה / משמע שמיע ליה
סגנון  והוא  ליה״,  שמיע  ״משמע  גורס  ב  ענף  ליה״,  ״שמיע  הרגיל  המונח  במקום 
שלא מצאתי לעת עתה במקום אחר. דומה אפוא שהוא הסגנון המקורי כאן, בהקדמת 
צורת המקור לבינוני סביל לשם הדגשה. גרסה זו שרדה גם בכ״י אראס, מייצג קבוע 
של ענף א, ובכך סיוע לקביעה שהיא גרסה מקורית, ולא הגהה שבוצעה בתוך אחד 
היא  סיבה  מאותה  חריגותה.  בשל  זו  גרסה  הוסרה  א  ענף  מייצגי  בשאר  הענפים. 
שובשה בכ״י וטיקן 140 בחלוקה מוטעית של התיבה הראשונה: מישמע > מי שמע.

4. איכא דאמר / איכא דאית ליה
שוב במינוח עסיקינן. אף כאן נראה לנו שגרסת ענף ב שומרת סגנון עתיק שהומר 
ברוב עדי הנוסח של המסכתות במרוצת הזמן בסגנון הגובר והולך, וכפי שקרה בענף 
א כאן. לעת עתה מצאתי את המונח ״איכא דאית ליה״ בשימוש זה המדויק עוד 
במקום אחד, ואף שם הוחלף בכתיבה מאוחרת יותר כדי לתאם את המינוח שגבר, 

אפשטיין, דקדוק ארמית בבלית, עמ׳ 31–32.  36
אפשטיין צירף לדיונו אף חילוף נ־/ל־ למדברים בעדם, וציין לגבי החילוף כולו: ״וכבר נתחלפו   37
בו הסוראים והנהרדעאים במסורת התרגום (שמות יד יב, מֻמתנו): לנהרדעאי ִמִדִלימות, 
לסוראי ִמִדִנימות״ (עמ׳ 32, עיין שם). בעניין השתלשלות שני הצורנים ראה אפשטיין שם, 

והדיון לאחרונה בין רובין לבין ויסברג (רובין, ל־, נ־; ויסברג, ל־, נ־, תגובה).
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ונתקבל: ״ואיכא (דאית ליה) [דאמר]״, בבא קמא נט ע״א, כ״י וטיקן 116 (אף הוא 
כתב יד אשכנזי, כמייצגי ענף ב).

ד. למימרא דר׳ יהושע כוותיה סבירא ליה (פג ע״ב, שו׳ 10)
ענף א

ל׳סביר׳כוותיהיהושעדר׳למימ׳ו130
ליהסביראכוותיהיהושעדר׳למימראפטר

ליהסביראכוותיהיהושעדר׳למימראטר׳ ב
כוותיהליהסביראיהושעדר׳למימראאראס
ליהסביראכותיהיהושעדר׳למימראד׳ שונ

ליהסביר׳כר׳ אליע׳יהוש׳דר׳למימר׳מינ
ליהסביראכר׳ אלע׳יהוש׳דר׳למימראאוקס

ליהסביר׳כר׳ אליעז׳יהוש׳דר׳למימ׳ו140ענף ב

כאן קרוב לומר שגרסת ענף א, ״כוותיה״, היא המקורית, וגרסה זו, שסגנונה סתום – 
כמו מי? – הושלמה ונתפרשה בענף ב לומר שהכוונה ״כר׳ אליעזר״. סתום לעומת 
מפורש רומז למגמה של הרחבה והבהרה. והרי דרך הגרסנים להוסיף אבל לא לגרוע.

מה קודמי הויה ראשונה דלא אגידא באיניש אחרינא, אף קודמי הויה שניה דלא  ה. 
אגידא באיניש אחרינא (פג ע״ב, שו׳ 15–18)

ענף א
לאשנייההוייהקדמיאףאחרינאבאינ׳אגידאלאראשונההוייהקדמימהו130

לאשנייאהויאקדומיאףאחרינאבאנישאיגדדאלאראשונההויאקדומימהפטר
לאשנייההוויהקידומיאףאחרינאבאינישאגידאלאראשונההויאקידומימהטר׳ ב

.............הוייאקידמיאףאחרינא..איניש..........................................גק
לאשנייההוייאקודמיאףאחרינ׳באינישאגידאדלאראשונ׳הויאקודמימהאראס
דלאשניההויהקודמיאףאחרינאבאינישאגידאדלאראשונההויהקודמימהד׳ שונ
.................................הויהקודמימהטר׳ א    ...........................................

דלאאחרונ׳הוייהקודמיאףגבי׳אגידאדלאראשנ׳הויהקודמימהמינ
דלאאחרונההוייהקודמיאףאחרינאגבי אינישאגידהלאראשונההוייהקודמימהאוקס

דלאשנייההוייהקודמיאףאחרינאגבי אינישאגיראדלאראשונההוייהקודמימהו140ענף ב

ענף א
אחרינאבאינישאגידאו130
אחרינאבאנישאגיראפטר

.......באינישאגידאטר׳ ב א 
..................גק     ..........

אחרינאבאינישאגידאאראס
אחרינ׳באינישאגידאד׳ שונ
אחר ...באינישאגידאטר׳ א

אחרינ׳גבי׳ אינישאגיד׳מינ
אחרינאגבי אינישאגידאאוקס

אחרי׳גבי אינישאגיראו140ענף ב

ענף א גורס ״אגידה באיניש אחרינא״, וענף ב ״אגידא גבי איניש אחרינא״. הסגנון 
הרגיל בתלמוד המודפס לאישה הקשורה לבעלה הוא ״אגידא ביה״, בבי״ת. ואילו 
לחפצים מצאנו ״גבי״, כגון על הגט עצמו, כשהוא קשור לבעל: ״והא אגיד גביה״ 
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מצאנו  ביה״,  אגידא  ״הא  יבם  בשומרת  ע״ב,  נח  ביבמות  והנה  ע״ב).  עח  (גיטין 
בשלושה עדי נוסח ״גביה״,38 כסגנון המורגל לחפצים. אחד מהם הוא כתב יד מזרחי 
מיוחס, ובו כתיבים ככתיב הגאונים.39 גם כשלא נכריע כאן מהו הסגנון המקורי בש״ס 
כולו, הרי הסגנון ״גבי״ לאישה יש לו שרשים קדומים, ומתועד הוא בדברי הגאונים. 
שימוש לשוני קדום ונדיר זה שרד בגיטין כאן בענף ב, ויש כמותו גם אצל הראשונים. 
חידושי הרשב״א לגיטין פג ע״א: ״דהא אכתי אגידא גביה דאלו עברה על תנאה אחר 
שנשאת גט בטל״; ר״ן לנדרים עד ע״ב: ״דמקמי הכי הוי אגידא גביה משום זיקה״.40

ורבנן האי כריתות מאי עבדי ליה?   מיבעי להו לכדתניא (פג ע״ב, שו׳ 33–34) ו. 
ענף א

לכדתניאלהומיבעיל׳עבדימאי (כריתות)כריתותהאיורבנןו130
לכדתניאלהומבעיליהעבדימאיכריתותהאיורבנןפטר

לכדתניאליהמיבעיליהעבידמא..כריתותהאיורבנןטר׳ ב
ל..........לימיבעיליהעבדימאיהאיורבנןגק

לכדתניאליהמבעיליהעבדימאיכריתותהאיורבנןאראס
לכדתניאלהומיבעיליהעבדימאיכריתותהאיורבנןד׳ שונ
לכדתננ...ליהמבעי. הוהוא.......................................טר׳ א

לכדתני׳להומבעיליהעבדימאיכריתו׳האיורבנןמינ
לכדתניאליהמיבעיההואביהדרשימאיכריתותהאיורבנןאוקס

לכדתניאליהמיבעיההואביהדרשימאיכריתותהאיורבנ׳ו140ענף ב

ההקשר המלא:

ורבנן, האי כריתות מאי עבדי ליה? מיבעי להו לכדתניא: ה״ז גיטך ע״מ שלא 
תשתי יין, ע״מ שלא תלכי לבית אביך לעולם – אין זה כריתות; שלשים יום – ה״ז 

כריתות. ואידך? מכרת כריתות נפקא. ואידך? כרת כריתות לא דרשי.

ענף א גורס ״מאי עבדי ליה״, וכן גורס כ״י מינכן, שגרסתו תואמת על פי רוב לעדי 
הנוסח של ענף ב. ואילו שאר עדי הנוסח של ענף ב גורסים ״מאי דרשי ביה״. שני 

הסגנונות מוכרים בש״ס הנדפס (ואף בין כתבי היד).
ויש לעיין בחילוף זה לאור מקבילותיה של הסוגיה:

ראה דקדוקי סופרים השלם לשם (עמ׳ שמא). ואילו היה בידנו סינופסיס שלם, היה אפשר לברר   38
כמה וכמה יחסים.

אוצר:  זוסמן,  (מספר  עמ׳ 70  א,  ליבמות,  השלם  דק״ס  מח,  יחידה  ג38 =  בסיגלום  סומן  שם   39
2014); השווה דק״ס השלם, סוטה, א, עמ׳ 38, ובין הכתיבים שנרשמו שם ראבה. תצלום אצל 

כץ, גנזי תלמוד בבלי, א, לוח א, קפא.
כמה  ׳וכל  עמ׳ 309:  תשכ״ז,  ירושלים  סופר,  א׳  מהדורת  פרובינציא,  חכמי  תשובות  והשווה   40
דאגידא גבאי׳ (= דאגיד); דק״ס השלם, יבמות, ב, עמ׳ רסג, הערה 9, משם ״תוס׳ חד מקמאי״.



שמא יהודה פרידמן

118

גיטין פג ע״בגיטין כא ע״בקידושין ה ע״אסוכה כד ע״בעירובין טו ע״ב
יוסי  רבי  משום 
הגלילי אמרו: אף 
עליו  כותבין  אין 
מאי  נשים.  גיטי 
יוסי  דרבי  טעמא 
דתניא  הגלילי? 
כ״ד):  (דברים 
ספר, אין לי אלא 
ספר, מניין לרבות 
תלמוד  דבר?  כל 
לומר: וכתב לה – 
אם  מקום.  מכל 
תלמוד  מה  כן, 
לומר ספר? לומר 
לך, מה ספר דבר 
שאין בו רוח חיים 
אף  אוכל,  ואינו 
בו  שאין  דבר  כל 
ואינו  חיים  רוח 
מי  ורבנן,  אוכל. 
כתיב בספר? ספר 
לספירות  כתיב, 
בעלמא  דברים 

הוא דאתא.

משום  מר,  אמר 
רבי יוסי הגלילי 
אין  אף  אמרו: 
עליו  כותבין 
גיטי נשים. מאי 
טעמא דרבי יוסי 
הגלילי? דתניא: 
לי  אין  ספר, 
מנין  ספר,  אלא 
לרבות כל דבר? 
לומר:  תלמוד 
 – לה  וכתב 
אם  מקום.  מכל 
תלמוד  מה  כן, 
ספר?  לומר 
מה  לך,  לומר 
שאין  דבר  ספר 
חיים  רוח  בו 
אף  אוכל,  ואינו 
כל דבר שאין בו 
ואינו  חיים  רוח 
ורבנן,  אוכל. 
בספר  כתב  אי 
 , ת ר מ א ק ד כ
דכתיב  השתא 
לספירת  ספר, 
בעלמא  דברים 

הוא דאתא.

וסי  י ולרבי 
דאפיק  הגלילי 
קרא  להאי  ליה 
לדרשא אחרינא, 
שאינה מתגרשת 
בכסף מנא ליה? 
ספר  קרא:  אמר 
ספר  כריתות, 
כורתה ואין דבר 

אחר כורתה.

רבי יוסי הגלילי 
׳  ו כ ו מר  או
יוסי  דרבי  מ״ט 
הגלילי? דתניא: 
לי  אין  ספר, 
מנין  ספר,  אלא 
לרבות כל דבר? 
ת״ל: וכתב לה – 
אם  מקום.  מכל 
ת״ל  מה  כן 
ספר  מה  ספר? 
בו  שאין  דבר 
ואינו  חיים  רוח 
כל  אף  אוכל, 
בו  שאין  דבר 
ואינו  חיים  רוח 
ורבנן,  אוכל. 
בספר  כתיב  אי 
 , ת ר מ א ק ד כ
דכתיב  השתא 
לספירת  ספר, 
הוא  דברים 

דאתא.

אלעזר  רבי  נענה 
ואמר:  עזריה  בן 
דבר   – כריתות 
ו  נ בי הכורת 
לבינה, הא למדת 
שאין זה כריתות.

וכתב  האי  ורבנן, 
דרשי  מאי  לה 
ביה? ההוא מבעי 
בכתיבה  ליה: 
ואינה  מתגרשת 
בכסף,  מתגרשת 
דעתך  סלקא 
הואיל  אמינא 
יציאה  ואיתקש 
הויה  מה  להויה, 
יציאה  אף  בכסף 
הויה מה  להויה, 

ורבנן, האי וכתב 
מאי דרשי ביה? 
מיבעי  ההוא 
בכתיבה  להו: 
ואינה  מתגרשת 
מתגרשת בכסף, 
דעתך  סלקא 
הואיל  אמינא 
יציאה  ואיתקש 
להויה, מה הויה 
בכסף אף יציאה 
קא בכסף, 

האי   , ן ורבנ
מאי  כריתות 
ליה?  עבדי 
ליה  מיבעי 
הכורת  לדבר 
לבינה,  בינו 
הרי  כדתניא: 
ע״מ  גיטיך  זה 
יין,  תשתי  שלא 
שלא  מנת  על 
תלכי לבית אביך 
אין  - לעולם 

האי   , ן ורבנ
וכתב מאי עבדי 
מיבעי  ליה? 
בכתיבה  להו: 
ואינה  מתגרשת 
מתגרשת בכסף, 
אמינא  ס״ד 
יציאה  אקיש 
מה  להוייה, 
בכסף  הוייה 
נמי  יציאה  אף 
קמ״ל. בכסף, 

י  הא  , ן נ רב ו
כריתות מאי עבדי 
להו  מיבעי  ליה? 
ה״ז  לכדתניא: 
שלא  ע״מ  גיטך 
ע״מ  יין  תשתי 
לבית  תלכי  שלא 
 – לעולם  אביך 
כריתות;  זה  אין 
שלשים יום – ה״ז 
ואידך כריתות. 
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גיטין פג ע״בגיטין כא ע״בקידושין ה ע״אסוכה כד ע״בעירובין טו ע״ב
יציאה  אף  בכסף 
בכסף, קא משמע 
יוסי  ורבי  לן. 
האי  לי  הגלי
ליה?  מנא  סברא 
מספר  ליה  נפקא 
ספר   – כריתות 
דבר  ואין  כורתה 
כורתה.  אחר 
ספר  האי  ורבנן, 
מיבעי  כריתות 
ליה לדבר הכורת 
לבינה,  ו  נ בי
הרי  לכדתניא: 
מנת  על  גיטך  זה 
יין,  תשתי  שלא 
שלא  מנת  על 
אביך  לבית  תלכי 
אין   – לעולם 
כל  כריתות;  זה 
 – יום  שלשים 
כריתות.  זה  הרי 
הגלילי  יוסי  ורבי 
מכרת  ליה  נפקא 

כריתות.

ורבי  לן.  משמע 
יוסי הגלילי האי 
סברא מנא ליה? 
כריתות  מספר 
נפקא ליה – ספר 
כורתה ואין דבר 
כורתה.  אחר 
ההוא  ואידך, 
ליה  מיבעי 
הכורת  לדבר 
לבינה,  בינו 
כדתניא: הרי זה 
מנת  על  גיטיך 
יין  תשתי  שלא 
שלא  מנת  ועל 
תלכי לבית אביך 
לעולם - אין זה 
כל  כריתות; 
 – יום  שלשים 
הרי זה כריתות. 
מכרת  ואידך 

כריתות נפקא.

כל  כריתות;  זה 
 - יום  שלשים 
הרי זה כריתות. 
י  ס ו י י  רב ו
מכרת  הגלילי 
קא  כריתות 
נפקא ליה. ורבנן 
כרת כריתות לא 

משמע להו.

ואידך נפקא ליה 
כריתות  מספר 
כורתה  ספר   -
אחר  דבר  ואין 
ואידך  כורתה. 
דבר  ליה  מיבעי 
בינו  הכורת 
כדתניא:  לבינה, 
גיטיך  זה  הרי 
שלא  מנת  על 
על  יין,  תשתי 
תלכי  שלא  מנת 
אביך  לבית 
אין   – לעולם 
עד  כריתות;  זה 
 – יום  שלשים 
הרי זה כריתות. 
מכרת  ואידך 

כריתות.

כריתות  מכרת 
נפקא.

ת  ר כ ן  נ רב ו
כריתות לא דרשי.

כרת  ואידך 
לא  כריתות 

דרשי.

כרת  ואידך 
לא  כריתות 

דרשי.

כרת  דך  אי ו
כריתות לא דרשי.

בטבלה)  ראשון  סומן  (מיקומו  הנידון  בחילוף  הדפוס.  נוסח  את  הצגנו  זו  בטבלה 
גרסת ארבע המקבילות כך היא: עירובין וסוכה – דרשי ביה; קידושין וגיטין – עבדי 
ליה. ומה בעדי הנוסח? ״דרשי״ שבעירובין בכל עדי הנוסח; ״עבדי״ שבגיטין כא 
 (Bodl. heb. e. 51 ובכללם) ע״ב בכל עדי הנוסח;41 בסוכה חלוקים: רוב עדי הנוסח
גורסים ״דרשי״ כבנדפס, ואילו כ״י לונדון (הספרייה הבריטית, Harl. 5508) וכן כ״י 

עם ההתאמה ביה / ליה: ״דרשי ביה״, ״עבדי ליה״.  41
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ואילו  ״עבדי״,  גורסים  נוסח  עדי  שלושה  בקידושין  ״עבדי״.  משקפים:  מינכן 95 
בשניים42 הדיבור ״מאי עבדי / דרשי ליה״ חסר.

ריבוי הסוגיות ומורכבּות הנתונים אינם מאפשרים מסקנה חד־משמעית. שמא 
דרשי  ב״מאי  שהחליפו  ומי  מקורי,  הוא  ליה״  עבדי  ש״מאי  בזהירות  להציע  ניתן 
ביה״ פעל לשם התאמה לסיום הסוגיה ״לא דרשי״,43 ואולי אף לשם יתר הבהרה, 
שהרי ״עשייה״ זו ״דרישה״ היא. קשה יותר להעלות סברה להחלפת ״מאי דרשי 

ביה״ ב״מאי עבדי ליה״.
הענף השני בפרקנו מעדיף ״מאי דרשי ביה״ אף שמייצגו הראשי בפרקנו, כ״י 
וטיקן 140, גורס בגיטין כא ע״ב כשאר עדי הנוסח שם ״מאי עבדי ליה״.44 וסביר 
אפוא שההגהה בענף ב בוצעה דווקא כאן: ״מאי דרשי ביה״. סימן היכר נוסף לכך 
שפעולת הגהה לפנינו כאן הוא תיבת ״ההוא״ שבענף ב, הנראית אף היא תוספת 

לשם הבהרה.
הבהרה־הגהה זו (״ההוא״), אפשר לטעון שנעשתה בענף ב עצמו, וכ״י מינכן 
הוגה על פי ענף א, ואפשר לטעון שנעשתה באבי כתבי היד אוקספורד ּווטיקן 140, 

והם כעין תת־ענף.45 וראה להלן בחילוף ז.

מאי שנא חיי פלוני דדלמא מאית ומקיימא ליה לתנאיה, חיי דידיה נמי, דלמא  ז. 
מאית ומקיימא ליה לתנאיה (פג ע״ב, שו׳ 40–43)

ענף א
נמידידיהחיילתנאיהל׳ומקיימאמייתדדיל׳פלוניחיישנאמאיו130

נמידידיחיילתנאיהליהומקיימאמיתדדילמ׳פלו׳חיימ״שפטר
נמידידיהחיילתנאיהליהומיקיימאמייתדדי(מ)למאפלוניחיישנאמאיטר׳ ב

..........................ל.... ומקיימאמאיתדדילמאפל׳חיישנאמאיגק
נמידידיהחיילתנאיהליהומקיימאמייתדדילמאפלוניחיישנאמאיאראס
נמידידיהחיילתנאהליהומקיימ׳מאיתדדילמ׳פלו׳חיישנאמאיד׳ שונ
נמיי......................................................................שנאמאיטר׳ א

נמידידי׳חיילתנאי׳ליהקיימ׳דדילמ׳פלו׳חיישנ׳מאימינ
נמיחייימיכללתנאיהליהומקייםדמייתדאיפשרפלוניחיישנאמאיאוקס

נמיחייימיכללתנאיהליהומקיימאדמייתדאיפש׳פלו׳דחיישנאמאיו140ענף ב

.Opp. 248 (367) כ״י וטיקן 111 וכ״י אוקספורד  42
סגנון זה של הסיום לא שרד בקידושין.  43

שאר כתבי היד הנמנים כאן עם ענף ב, אוקספורד וטריר א, חסרים בגיטין כא ע״ב.  44
ראה פרידמן, האומנין: נוסח, עמ׳ 49–54.  45
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ענף א
לתנאיהל׳ומקיי׳מייתדיל׳ו130

לתנאיהומקיימאמיתדילמאפטר
לתנאיהליהומיקיימאמייתדילמ׳טר׳ ב

............................................גק
לתנאיהליהומקיימאמייתדילמאאראס
לתנאהליהומקיימאמאיתדילמ׳ד׳ שונ
..........................דמייתאיפשרטר׳ א

לתנאי׳ליהומקיימ׳מייתדילמ׳מינ
לתנאיהליהומקייםדמייתאיפשראוקס

לתנאיהליהומקייםדמייתאיפשרו140ענף ב

חילוף זה (״דאיפשר ד־״ תחת ״דילמא״) מעלה שוב את האפשרות שכ״י וטיקן 
140 וכ״י אוקספורד תת־ענף הם, הממשיכים לבצע שינויי הבהרה בתקופה המאוחרת 
לפעילות אבי־הענף. גם ציטוט מלשון הברייתא ״כל ימי חיי״ הובא בשני עדי נוסח 
אלה במקום הרמז ״חיי דידיה״. גם קיימת האפשרות שלפנינו גרסת ענף ב המקורית, 
זאת  לפי  מציגה  ״איפשר״  א  טריר  גרסת  א.  ענף  נוסח  בו  שהוגה  הוא  מינכן  וכ״י 
נוסח ענף ב, ולא נוסח תת־ענף בלבד. הסגנון ״מאי שנא... דילמא״ מוכר ותקין,46 
כש״דילמא״ מבטאת חשש הלכתי, ולא רק אזכור אפשרות. בהקשר הנידון (״אמר 
רבא: ה״ז גיטך ע״מ שלא תשתי יין כל ימי חיי – אין זה כריתות, כל ימי חיי פלוני – 
ה״ז כריתות. מאי שנא חיי פלוני? דדלמא מאית ומקיימא ליה לתנאיה, חיי דידיה נמי, 
דלמא מאית ומקיימא ליה לתנאיה!״) אין כאן חשש הלכתי, אלא אדרבה, אפשרות 
שהגט יכשר, ויש גרסן שדייק זאת והחליף ״דילמא״ ב״אפשר״, המתאים כאן יותר.

תיבעי לרבנן, עד כאן לא קאמרי רבנן התם אלא דלא __ פסקה מיניה לגמרי,  ח. 
אבל הכא כיון דפסקה פסקה (פג ע״ב, שו׳ 47–48)

ענף א
לגמרימיניהפסקהדלאאלאהתםרבנןקאמרילאעד כאןלרבנןתיבעיו130

לגמרימיניהפסקאדלאאלאהתםרבנןקאמרילאע״כלרבנןתיבעיפטר
לגמרימיניהפסקהאלאהתםרבנןקאמרילאעד כאןלרבנןתיבעיטר׳ ב

לגמרימיניהפסקאדלאהתםרבנן......................................גק
מיניהפסקהדלאאלא משוםהתםרבנןקאמרילאעד כאןלרבנןתבעיאראס
לגמרימיניהפסקאדלאאלאהתםרבנןקאמרילאעד כאןלרבנןתיבעיד׳ שונ
??לגמרימיניהפפסקה............................................................טר׳ א

לגמרימיני׳פסק׳דלאאל׳הת׳רבנןקאמרילאע״כלרבנןלהותיבעימינ
לגמרימיניהפסקהקאדלאאלאהתםרבנןקאמרילאעד כאןלרבנןלהותיבעיאוקס

לגמרימיניהפסקהקאדלאאלאהתםרבנןקאמרילאעד כאןלרבנןתיבעיו140ענף ב

״מאי שנא בין אולם למזבח, דילמא מקרו עיילי״ (יומא מד ע״ב, כ"י מינכן 6); ״מאי שנא זוג   46
 (Opp. Add. fol. 23 שבת נח ע״א , כ"י אוקספורד) שבצוארו דלא, דילמ׳ מיפסיק ואתי לאיתוייה״

ועוד.
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ענף א
פסקהדפסקיהכיוןהכאאבלו130

פסקאדפסקאכיוןהכאאבלפטר
........דפס....כיוןהכאאבלטר׳ ב

........................הכאאבלגק
פסקהדפסקהכיוןהכאאבלאראס
פסקהדפסקהכיוןהכאאבלד׳ שונ
....................................טר׳ א

דפסק׳כיוןהכ׳אבלמינ
פסקאקאהכא[אבל]אוקס

פסקהדקאהכאאבלו140ענף ב

אף כי ההפרש בין שני הענפים אינו בולט לעין, אכן חילוף מובהק לפנינו. בשניים 
מתוך שלושת עדי הנוסח של ענף ב תיבת ״קא״ מופיעה פעמיים: בפעם הראשונה 
״דלא קא פסקה״; אשר לפעם השנייה, ״קא״ מחליפה את ״כיון״ שבענף הראשון, 
ולא  בלבד,  אחת  פעם  באה  המובאה  שבסוף  ״פסקה״  תיבת  ב  ענף  עדי  ובשלושת 
פעמיים.47 למרות השינוי הקל של קא/דקא כאן נראה קרוב לוודאי שגרסת היסוד 

של ענף זה היא ״קא פסקא״, כבכ״י אוקספורד. וזה ההקשר המלא:

(1) בעא מיניה רבא מרב נחמן: היום אי את אשתי ולמחר את אשתי מהו? תיבעי 
לר׳ אליעזר תיבעי לרבנן. (2) תיבעי לרבי אליעזר: עד כאן לא קאמר רבי אליעזר 
התם אלא דלמאן דקא שרי קא שרי לעולם, אבל הכא לא, או דלמא לא שנא? 
(3) תיבעי לרבנן: עד כאן לא קאמרי רבנן התם אלא דלא פסקה מיניה לגמרי, 
אבל הכא כיון דפסקה פסקה. (4) בתר דבעיא הדר פשטה: מסתברא בין לרבי 

אליעזר בין לרבנן, כיון דפסקה פסקה.

בקטע זה שואל רבא מה דין ״היום את אשתי ולמחר אין את אשתי״ לאור מחלוקת 
ר׳ אליעזר וחכמים במשנת גיטין ט, א. בחילוף שלפנינו גרסת ענף ב מיושבת יותר 
מגרסת ענף א. כפי שבפיסקא (2) המצב של ״הכא״ מוגדר באפשרות הראשונה כשונה 
מן ״התם״ על ידי שלילה פשוטה, ״אבל הכא לא״, הרי בפיסקא (3) הניגוד של ״התם 
אלא דלא פסקה מיניה לגמרי״ הוא שלילה פשוטה לפי ענף ב: ״אבל הכא קא פסקא״.
גרסת הענף הראשון בפיסקא (3) דומה למסקנה שבפיסקא (4), ״כיון דפסקה 
פסקה״, וקרוב לומר שהיא הושפעה ממנה בדרך של הרמוניזציה, ולפי זאת מסתמנת 

האפשרות שגרסת הענף השני היא המקורית.48

בלשון ״קא פסקה״ שבענף ב לעומת ״פסקה״ שבענף א יש לנו מעין שימוש בינוני מול לשון   47
עבר. והשווה אצל ברויאר קא + בינוני לציון פעולה שכבר נזכרה (ברויאר, קא, עמ׳ 78).
על הלשון ״או דילמא לא שנא״ שבפיסקא (2) ראה פרידמן, המגרש, סוף הסוגיה השנייה.  48
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בתר דבעיא הדר פשטה: מסתברא, בין לרבי אליעזר בין לרבנן, כיון דפסקה  ט. 
פסקה (פג ע״ב – פד ע״א)

ענף א
פסקהדפסקהכיוןלרב׳ביןאליעז׳לר׳ביןמסתבראו130

פסקאדפסקאכיוןלרבנןביןאליעז[ר]לר׳ביןמסתמאא״לפטר
פסקהדפסקהכיוןלרבנן..ין...........לר׳ביןמיסתבראטר׳ ב

פסקא......................................................................................................גק
פסקהדפסקהכיוןלרבנןביןאליעז׳לר׳ביןמסתברא אראס
פסקהדפסקהכיוןלרבנןביןאליעזרלר׳ביןמסתב׳פשטההדרדבעיאבתרד׳ שונ
.....................לרבנןביןאליע׳לר׳...............................................................יןטר׳ א

פסקהדפסק׳כיוןלרבנןביןאליע׳לר׳ביןמסתבר׳מינ
פסקהדפסקהכיוןלרבנןביןאליע׳לר׳ביןפשטההדרדבעיאבתראוקס

פסקהדפסקהכיוןלרבנ׳ביןאליע׳לר׳ביןפשטההדרדבעיאבתרו140ענף ב

הענפים  בין  חילוף  כאן  יש  הקודם.  בחילוף  שנדון  הדיבור  את  ממשיך  זה  דיבור 
(מסתברא / בתר דבעיא הדר פשטה), אלא שכ״י מינכן קלט את גרסת הענף הראשון. 
רק בנדפס נכנסו שני הסגנונות, גרסה כפולה, ואכן לא מצאנו במקום אחר ״מסתברא״ 
אחרי המונח ״בתר דבעיא הדר פשטה״. דומה ש״מסתברא״, גרסת הענף הראשון, 
היא המקורית. דיבור זה אינו משתלב בפשטות בהיגיון של האיבעיא,49 ומי שניסח 

״בתר דבעיא הדר פשטה״ ביקש לשפר שילוב זה.

ואם היתה נזירה ע״מ שתשתי יין (פד ע״ב, שו׳ 4) י. 
ענף א

ייןשתשתיעל מנתנזירההייתהואםבתרומהשתאכ׳על מנתזרההיתהאםו130
ייןשתשתיעל מנתנזירההיתהואםתרומהשתאכליעל מנתזרההיתהאםפטר

ייןשתשתיעל מנתנזירההיתהואםבתרומהשתאכליעל מנתזרההיתהואםטר׳ ב
ייןשתשתיע״מנזירההיתהואםבתרומהשתאכליע״מזרההייתהואםד׳ שונ
בייןשתשתיעל מנתנזירההיתהואםבתרומהשתאכליעל מ...זרה....תהואםטר׳ א

בייןשתשתיע״מנזיר׳הית׳ואםבתרומ׳שתאכליע״מזרה הית׳ואםמינ
בייןשתשתיעל מנתנזירההיתהואםבתרומהשתאכליעל מנתזרההיתהואםאוקס

בייןשתשתיעל מנתנזירההיתהואםבתרומהשתאכליעל מנתזרההיתהואםו140ענף ב

כל עדי הנוסח כאן מסכימים לגרסה ״שתאכלי בתרומה״ ברישה (למעט כ״י פטרבורג, 
הגורס ללא בי״ת), אך בגרסת הסיפה חלוקים הם; חציים גורס ״על מנת שתשתי 
יין״ (ענף א) וחציים ״על מנת שתשתי ביין״ (שלושת עדי ענף ב המובהקים, וכן כ״י 
טריר א). ״לשתות ביין״, בבי״ת, ידוע מספרות התנאים, בעיקר במשנה, אך בהיקף 
כולל של ספרות זו הוא סגנון בנסיגה. אף שרוב עדי הנוסח של ספרות התנאים לא 
שמרו על בי״ת זו, היא נשתמרה יפה בעדי הנוסח המהימנים של המשנה (המובאות 

להלן מתוך כ״י קויפמן):

ראה פרידמן, המגרש, הסוגיה השנייה, הערה 150 (ושם שקלתי הסבר אחר).  49
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ם  כּוּלָ ִתים ֲהֵרי ֶזה ָנִזיר ְוָאסּור ּבְ א ַלּמֵ ּמֵ ִין ּוִמיּטַ ֱאֵהא ׁשֹוֶתה ַבּיַ ַנת ׁשֶ ֲהֵריִני ָנִזיר ַעל ּמְ
(משנה נזיר ב, ד).50

א ַאַחת (שם ו, ד). יב ֶאּלָ ל ַהּיֹום ֵאינּו ַחּיָ ִין ּכָ ָהָיה ׁשֹוֶתה ַבּיַ ָנִזיר ׁשֶ

יְזַרק  ּנִ יָון ׁשֶ ְמעֹון אֹו׳ ּכֵ יִתים ר׳ ׁשִ א ַלּמֵ ּמֵ ַיִין ְוִליַטּ ּתֹות ּבַ ִזיר ִלׁשְ ר ַהּנָ  הּוּתַ ...ְוַאַחר ּכַ
יִתים (שם ו, ט). א ַלּמֵ ּמֵ ִין ְוִליּטַ ּיַ ּתֹות ּבַ ִזיר ִלׁשְ ר ַהּנָ ִמים הּוּתַ ָעָליו ֶאָחד ִמן ַהּדָ

יב ֶאּלָא ַאַחת (מכות ג, ז). ל ַהּיֹום ֵאינּו ַחּיָ ִין ּכָ ָהָיה ׁשֹוֶתה ַבּיַ ָנזיר ׁשֶ

אולם בתוספתא, באותו הקשר של נזירות, לא תועדה הצורה בבי״ת בעדי הנוסח 
שלפנינו:

האשה שנדרה בנזיר, ושמע בעלה והפר לה והיא לא ידעה שהפר לה בעלה, והית׳ 
שות׳ יין ומיטמת׳ למתים, הרי זה סופגת את הארבעים... מי שנדר בנזיר והיה 
שותה יין ומיטמ׳ למתי׳ ואח״כ נשאל לחכם והותר לו, אין סופג את הארבעים 

(תוספתא נזיר ג, יד–טו, עמ׳ 133; כאן על פי דפוס ראשון – כ״י וינה חסר).
ספק נזיר טמא ספק נזיר טהור אבל נזיר ודיי היה, ספק מצורע טמא ספק 
מצורע טהור אבל מצורע ודיי היה... אוכל בקדשים אחר ששים יום, שותה יין 
ומטמא למתים לאחר מאה ועשרים יום... נמצא עני מביא חטאת העוף ומתנה 
עליה ואומ׳ אם מצורע אני הרי זה חובתי, ואם לאו הרי זה ספיקי, ואוכל בקדשים 
מיד, אבל לשתות יין וליטמא למתים אין יכול, שאין ימי נזרו עולין לו מתוך 
ימי צרעתו. כיצד תעשה לו... במה דברים אמורים, בזמן שנזר שלשים יום, אבל 
נזר שנים עשר חדש אוכל בקדשים לאחר שתי שנים ושותה יין ומטמא למתים 
לאחר ארבע שנים. טמא בספק ומוחלט בודיי, אוכל בקדשים לאחר שמנה ימים, 
שותה יין ומיטמא למתים לאחר ששים ושבעה יום. טמא בודאי ומוחלט בספק, 
אוכל בקדשים לאחר שלשים ושבעה יום, שותה יין ומטמא למתים לאחר שבעים 
וארבעה יום. טמא בודאי ומוחלט בודיי, אוכל בקדשים לאחר שמונה ימים ושותה 
יין ומיטמא למתים לאחר ארבעים וארבעה יום... ר׳ יוסה אומ׳ עבד שאמ׳ לו 
רבו, הוי שותה יין שתי שנים ומטמא למתים שתי שנים, שותה יין בפניו ושלא 

בפניו... (תוספתא נזיר, פרק ו, עמ׳ 144–148).

במדרשי ההלכה זעיר שם בלבד. יש שהבי״ת מצויה בהקשר סגנוני כיוצא במשנתנו:

אבל בדפוסים המאוחרים: שאהא שותה יין.  50
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שמור ושמעת (דברים יב, כח) – אמר הרי אני נזיר על מנת שאהא שותה ביין 
ומטמא למתים, אמרו לו הוי יודע שהנזיר אסור לשתות ביין וליטמא למתים, 
אמ׳ אלו הייתי יודע שהוא כן לא הייתי נודר – שומע אני יהא פטור, תל׳ לו׳: 

שמור ושמעת – שמור מה שבידך וסופך ללמוד לעתיד (מכילתא דברים).51

...כיצד, אמרה פת שאני טועמת היום ואני שותה ביין, למחר אמר ״אין״ – קיים 
לה. הפר יפירנו, כלו מופר... (ספרי זוטא במדבר, ל, יד, עמ׳ 328).52

ויש שבהקשר כזה היא נעדרת בעדי הנוסח שלפנינו:

אפילו אמר הריני נזיר על מנת שאהיה שותה יין ומטמא למתים, קורא אני עליו 
כפי נדרו אשר ידור (ספרי במדבר, פיסקא לח; מהדורת כהנא, א, עמ׳ 1–2).53

ולעומת זאת בהקשר שונה נתקיימה הבי״ת:

מהדורת  ריט,  פיסקא  דברים,  (ספרי  ביין  וסובא  בבשר  זולל  וסובא,  זולל 
פינקלשטיין, עמ׳ 252).

ואילו במשנה המקבילה:

ה ַיִין (סנהדרין ח, ב, כ״י קויפמן). ּתֶ ר ְוִיׁשְ ׂשָ ּיֹאַכל ּבָ ה ֵבן סֹוֵרר ּומֹוֵרה ַעד ׁשֶ ֵאינּו ֶנֱעׂשָ

עיקר הלשון ״לשתות ביין״ והדומים לו מבטאים אכילה או שתייה מתוך שלם או 
מתוך הסוג כולו (כל היין שבעולם),54 לעומת אכילת המנה שלפני האוֵכל או שתיית 
היין בכוס המונחת לפניו. בתור כך יש בו גוון של לשון גבוה, ואולי מעין לשון כבוד 
כלפי המאכל ואכילתו. והשווה באנגלית partake of.55 אין תמה אפוא, שבי״ת זו 
שרדה בהקשרי קדושה (בתרומה ובקדשים) יותר מאשר ״ביין״. השווה לשון מקרא: 
ן ֵנָכר לֹא  ל ּבֶ ַסח ּכָ ת ַהּפָ ר ִיְטָהר (ויקרא כב, ד); זֹאת ֻחּקַ ים לֹא יֹאַכל ַעד ֲאׁשֶ ָדׁשִ ּקֳ ּבַ
ִכיר לֹא יֹאַכל ּבֹו  ב ְוׂשָ ה אֹתֹו ָאז יֹאַכל ּבֹו, ּתֹוׁשָ ֶסף ּוַמְלּתָ יֹאַכל ּבֹו, ְוָכל ֶעֶבד ִאיׁש ִמְקַנת ּכָ

מדרש תנאים, מהדורת הופמן, עמ׳ 61; כהנא, קטעי מדרשי הלכה, עמ׳ 351.  51
ובהמשך שם: ״אמרה קונם פת שאני טועמת היום ואיני שותה יין ישן מחר״. וראה להלן.  52

וישנה במובאה בילקוט שמעוני. והשווה כהנא, ספרי במדבר, ב, עמ׳ 295 הערה 22.  53
ָהב  ֶסף ּוַבּזָ ּכֶ ְקֶנה ּבַ ּמִ ֵבד ְמאֹד ּבַ ומכאן (ראה לעיל ליד הערה 50) היידוע! השווה לדוגמה: ְוַאְבָרם ּכָ  54

.§126 l,n ,(בראשית יג, ב). וראה גזניוס, דקדוק
באחרונה עסק נתן ברוורמן בבי״ת זו, ולפי דעתו, כפי שנאמר בסיכומו, ״העליתי שהבי״ת אחר   55
הפועל אכל באה בהקשרים מסוימים בעיקר לפני השמות תרומה, קודש, וכדומה, שהם שמות 
ייחודיים, ועל כן נראה שהבי״ת מקנה לפועל אכל משמעות אמפטית״ (ברוורמן, ״אכל ב־״, 

עמ׳ 60).
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(שמות יב, מג–מה). מכל מקום, ב׳ זו במובן ׳להתחלק ב־׳ באה גם בקשר למאכלים 
י (משלי ט, ה).56 ַיִין ָמָסְכּתִ תּו ּבְ רגילים יותר: ְלכּו ַלֲחמּו ְבַלֲחִמי ּוׁשְ

שימוש זה שלפנינו נשתמר בבבלי כאן בענף ב בלבד, ענף המורכב מכתבי יד 
שכולם אשכנזיים. ויש להשוות לכך את ענף פמ במסכת בבא מציעא, פרק השוכר 
את האומנין; לא זו בלבד שהמשניות שבענף ההוא מתאימות לכתבי היד המהימנים 
של המשנה שכינום ״נוסח ארץ ישראל״,57 אלא אף בתוך הסוגיה (השלישית שם, 
בבא מציעא עח ע״ב), כשהובאה משנת בבא קמא ט, ד, היא באה בסגנון ״אם השבח 
ַבח יֹוַתר  ֶ יתר על היצאה נותן לו את היצאה״, כבכ״י קויפמן בבבא קמא שם, ִאם ַהׁשּ
ַעל ַהְיָצָאה נֹוֵתן לֹו ֶאת ַהְיָצָאה, סגנון מקורי שהומר בענף גה שם: ״אם השבח יתר 
על ההוצאה נותן לו את ההוצאה״. בדפוסים החדשים: ״אם השבח יתר על היציאה 

נותן לו את היציאה״.58
שם ענף פמ שמר על צורת ַהְיָצָאה כבמסורת כ״י קויפמן, ולפנינו שמר הענף 
השני על צורת ביין, אף היא כמסורת כ״י קויפמן ודעמיה. בשני המקומות אותם 

ענפים מיוצגים על ידי כתבי יד אשכנזיים.59

בעא מיניה רבא מרב נחמן: חוץ מקדושי קטן, מהו?... א״ל: תניתוה... חוץ מן  יא. 
ליה:  אמר  מהו?...  אחותה,  מבעל  חוץ  תניתוה...  ליה:  אמר  מהו?...  הנולדים, 

תניתוה... חוץ מזנותיך, מהו?... א״ל: תניתוה (פה ע״א, שו׳ 25–42)
ענף א

תניתה[...]תניתה[...]תניתוה[...]תניתוהו130
תניתוה[...]תניתוה[...]תניתוה[...]תניתוהפטר

........[...]תנייתה[...]תניתא[...]תנייתהגק
תניתה[...]תניתוה[...]תניתוה[...]תניתוהאראס

תניתוה[...]תניתוה[...]תניתו..[...].........ד׳ פאר
תניתוה[...]תניתוה[...]תניתוה[...]תניתוהד׳ שונ
תניתוה[...]תניתוה[...]תניתוה[...]תניתוהטר׳ א

תנית׳[...]תניית׳[...]תניית׳[...]תניתוהמינ
תניתה[...]תניתה[...]תניתה[...]תתניתהאוקס

תנית׳[...]תניתה[...]תניתה[...]תניתהו140ענף ב

תשובות רב נחמן לרבא מוצעות בענף ב במונח ״תניתה״, ובענף א במונח השכיח 
״תניתוה״. ״תניתה״ לשון יחיד (״אתה שנית אותה״) מתאימה כאן יותר מ״תניתוה״ 
לשון רבים (״אתם שניתם אותה״). כבר ציין אפשטיין מקצת תיעוד למונח ״תניתה״ 

וראה קדרי, מילון, עמ׳ 84, ערך ב׳, משמע ד2.  56
פרידמן, האומנין: נוסח, עמ׳ 85–88.  57

ראה פרידמן, שם, עמ׳ 38.  58
וראה מה שכתבתי על צורות ארץ־ישראליות מובהקות, כגון אדן, ששרדו בעדי נוסח אשכנז   59

במיוחד (פרידמן, ענף נוסח שבת, עמ׳ 141–142).
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בכתבי יד ובדברי ראשונים,60 וכיום ניתן אף להוסיף עליו. ״תניתה״ (״תנית׳״) רגילה 
בכל קבוצות הכתיב. אף ״תנייתה״ מצויה פעמים אחדות בקבוצות הכתיב ״אשכנז״ 
ו״ים תיכון״.61 סביר אפוא שזוהי הגרסה המקורית, שהוחלפה בענף א במונח השכיח 
אבל המתאים פחות. סיוע נוסף לכך הוא קטע הגניזה גק, שעיקר גרסותיו תואמות 
הגרסה  שזוהי  לכך  סימן  וזהו  דווקא,  ב  לענף  כאן  מצטרף  ואשר  א,  לענף  כרגיל 
המקורית במקום זה. והוא הדין לשרידת מונח זה בהיקרות הרביעית בכ״י אראס 
ובשלישית וברביעית בכ״י וטיקן 130. מונח מקורי זה לא הוחלף לגמרי בענף א, 

משום שפעולת ההגהה באבי־הענף לא הושלמה.
מעדי  בחלק  שרדו  ״תניתה״  ש״תנייתה״,  נוספים  מקומות  על  להעמיד  אפשר 
הנוסח (כגון כתבי יד אשכנזיים וקטעי גניזה), כשמולם גורסים אחרים ״תניתוה״, 

ודומה שהיא משקפת אף שם את מגמת עריכת הסגנון ההולכת ונעשית.62

או דלמא לשארו וירש אותה כתיב (פה ע״א, שו׳ 49) יב. 
ענף א

כת׳אותהוירשלשארודיל׳אוו130
כתי׳וירשנהלשארודילמאאופטר

כת׳אותהוירש....ארו............גק
לא ידעינן תיקוכתיבאותהוירשלשארודילמ׳אואראס

כתיבאותהוירשלשארו............ד׳ פארה
כתי׳אותהוירשלשארודילמאאוד׳ שונ
לא ידעינן תיקוכת׳אותהוירשלשארודילמאאוטר׳ א

כתי׳אות׳וירשממשפחתודילמ׳אומינ
כת׳אותהוירשממשפחתודילמאאואוקס

כת׳אותהוירשממשפחתודילמ׳אוו140ענף ב

ֵאָליו  רֹב  ַהּקָ ֵארֹו  ִלׁשְ ַנֲחָלתֹו  ֶאת  ם  ּוְנַתּתֶ ְלָאִביו  ַאִחים  ֵאין  ְוִאם  הוא:  הכתוב  לשון 
ְחּתֹו ְוָיַרׁש אָֹתּה (במדבר כז, יא). בסוגיה זו, לפני ״וירש אותה״ גורס הענף השני  ּפַ ׁשְ ִמּמִ
״ממשפחתו״, כלשון הפסוק (״ממשפחתו וירש״ ברצף), והענף הראשון ״לשארו״, 

ְחּתֹו) ְוָיַרׁש. ּפַ ׁשְ רֹב ֵאָליו ִמּמִ ֵארֹו (ַהּקָ כלומר בדילוג המוקף: ִלׁשְ

אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה, עמ׳ 885 והערה 1.  60
ראה פרידמן, טיפולוגיה; הנ״ל, קבוצותיהם של כתבי היד.  61

להלן לקט מתוך חיפוש באתר עדי הנוסח של מכון ליברמן: ״א״ל תנייתה שלש גממיות בנחל״   62
(חגיגה יט ע״א, על פי כ״י וטיקן 134; שאר כל העדים גורסים תניתוה); ״א״ל תנייתה היה שם 
אילן או גדר או חיצת הקנים״ (עירובין יט ע״ב, על פי כ״י אוקספורד 23; דפוס פזרו: תניתה; 
שאר העדים גורסים תניתוה); ״א״ל תנייתה אלמנה נזונית מנכסי יתומין״ (כתובות מג ע״א, 
על פי כ״י מינכן 95; שאר העדים גורסים תניתוה); ״אמ׳ ליה תניתה ואין מלבנין את הרעפים 
לצלות עליהן״ (ביצה לד ע״א, על פי קטע אוקספורד Bodl. heb. e. 52 (2678); כ״י וטיקן 134: 
תניינ׳; כ״י פריס AIU III A 38: <..>תה; כתבי יד גטינגן 3, לונדון 5508, וטיקן 109 ודפוס 

שונצינו גורסים תנינא; שאר העדים גורסים תניתוה.
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אלה  מילים  אולם  נחלתו׳.  את  ׳וירש  פירושו  אותה״  ״וירש  המקרא  פשט  לפי 
כמיותרות הן וחכמים דרשו אותן, ועיקר לימוד ירושת הבעל את אשתו בא מייתור 
שתי מילים אלו. וכך שנינו בספרי זוטא: ״וירש אותה, יורש הוא את אשתו״ (ספרי 
ע״ב:  קיא  בתרא  ובבבא  ע״ב  מב  קמא  בבבא  וכן  עמ׳ 318).  יא,  כז,  במדבר  זוטא 

״והתניא וירש אותה, מכאן שהבעל יורש את אשתו, דברי ר׳ עקיבא״.
ודומה שפתרון סדר המילים שבגרסת הענף הראשון קשור לגמרא בבבא בתרא 
קיא ע״ב. במשנה שנינו ״...נוחלים ומנחילים, האיש את אמו והאיש את אשתו״ וכו׳ 

(בבא בתרא ח, א), ובגמרא לשם (קיא ע״ב):

והאיש את אשתו וכו׳. מנהני מילי? דתנו רבנן: שארו זו אשתו, מלמד שהבעל 
יורש את אשתו. יכול אף היא תירשנו? תלמוד לומר: וירש אותה – הוא יורש 
אותה ואין היא יורשת אותו. והא קראי לאו הכי כתיבי! אמר אביי, תריץ הכי: 
חריפא  סכינא  רבא:  אמר  אותה.  וירש  שארו  אליו,  לקרוב  נחלתו  את  ונתתם 
מפסקא קראי! אלא אמר רבא, הכי קאמר: ונתתם את נחלת שארו לו. קא סבר 
גורעין ומוסיפין ודורשין. והאי תנא מייתי לה מהכא, דתניא: וירש אותה, מלמד 

שהבעל יורש את אשתו, דברי ר׳ עקיבא; רבי ישמעאל אומר...

כדי לדרוש מתיבת ״לשארו״ שהבעל יורש את אשתו, סירס אביי את סדר הפסוק 
הגרסה  שזוהי  אפוא  הדבר  קרוב  אותה״.  וירש  ״שארו  לו  ויצא  חריפא״,  ב״סכינא 
המקורית כאן בגיטין. בענף השני ביקשו לתקן את סדר המילים לפי הפסוק, ובמקום 
״לשארו״ תפסו תיבת ״ממשפחתו״, הכתובה שם בסמוך לפני ״וירש אותה״ (ושמא גם 
בהשפעת דרשה בעניין אחר: ״אמר רבא, אמר קרא: ממשפחתו וירש אותה, משפחת 

אב קרויה משפחה...״, בבא בתרא קט ע״ב).
בשניים מעדי הנוסח נוסף בסוף הפיסקה הביטוי ״לא ידעינן, תיקו״! סגנון מורחב 
של  היד  בכתבי  מצוי  בתפקודו,  ממנו  שונה  שאינו  ״תיקו״,  השכיח  המונח  של  זה 
מסכתות נזיר והבבות בשכיחות גבוהה.  באשר ליחס שבין הסגנון המקוצר והמורחב, 

לא רחוק לשער שהארוך הוא המקורי, ונתקצר ל״תיקו״ בלבד.63

ועיין פרידמן, המגרש, הסוגיה השישית, הערות 50–51.  63
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ומה עבדא דקני ליה גופיה, כי אמר ליה: הרי את לעצמך – קני גופיה, אשה דלא  יג. 
קני גופה     לא כל שכן (פה ע״ב, שו׳ 11–13)

ענף א
כל שכןלאידיהמעשהאל׳להקנידלאאשהו130

כל שכןלאידיהלמעשהאלאגופה[לה]קניאדלאאשהפטר
64

גק

כ״שלאידיהמעשהאלאלהקנידלאאשהאראס
כל שכןלאידיהלמעשהאלאגופהלהקנידלאאשהד׳ פאר
כ״שלא גופ׳קנידלאאשהד׳ שונ
כל שכןלא      אשהטר׳ א

כ״שלא גופ׳להקנידלאאשהמינ
כל שכןלא   לגופהקנידלאאשהאוקס

כל שכןלא גופיהליהקנידלאאשהו140ענף ב

ההקשר הרחב:

לה  אמר  כלום;  ולא  אמר  לא  חורין –  בת  את  הרי  לאשתו:  לה  אמר  פשיטא, 
לשפחתו: הרי את מותרת לכל אדם – לא אמר ולא כלום. אמר לה לאשה: הרי 
את לעצמך, מהו? לגמרי קאמר לה, או למלאכה קאמר לה? אמר ליה רבינא לרב 
אשי: תא שמע, דתנן: גופו של גט שחרור: הרי את בת חורין, הרי את לעצמך. 
ומה עבדא דקני ליה גופיה, כי אמר ליה: הרי את לעצמך – קני גופיה, אשה 

דלא קני גופה – לא כל שכן!

הובהר כאן בדברי רבינא לרב אשי, שאין גוף האישה קנוי לבעלה כדרך שגופו של 

שורה זו חסרה כאן מפאת קרע בכתב היד. אמנם דרכנו לאורך המאמר לא להציג שורת־סינופסיס   64
ריקה כאשר כתב היד חסר באותו המקום, אך במקרה זה גבולות הקרע נותנים לנו אפשרות לשער 
השערה סבירה בדבר גרסתו כאן ובחילוף הבא – יד1. נפרט: בבדיקת הטקסט החסר בשורות 
הסמוכות לשורה הנדונה על פי כל שאר עדי הנוסח עולה שחסרות בכל שורה בסה״כ בין 11 
תיבות  ראשי  שייתכנו  ָמקום  ּבְ כתיב  של  שונות  מאפשרויות  נובע  הטווח  כאשר  תיבות,  ל־16 
(למשל: בד״א / במה דברים אמורים), או במקום שאחד או יותר מעדי הנוסח האחרים אינם 
גורסים מילה שאינה הכרחית, ואין לדעת אם גרס אותה קטע זה אם לאו. השורה שלנו כוללת 
את החילוף הנוכחי ואת החילוף הבא, שניהם חילופים של גרסות איתא/ליתא. לאחר שהוצאנו, 
לצורך הבדיקה, מכלל אפשרות שדווקא קטע זה ודווקא כאן יגרוס גרסה חריגה משאר כל עדי 
הנוסח, נותרו ארבע אפשרויות: (1) הקטע גורס בשני החילופים כענף א; (2) בחילוף הראשון 
כ־א ובשני כ־ב; (3) בחילוף הראשון כ־ב ובשני כ־א; (4) בשני החילופים כ־ב. ספירת התיבות 
בכל אחת מן האפשרויות מעלה כי לפי אפשרות (1) חסרות 21–23 תיבות; לפי אפשרות (2) 
חסרות 18–19 תיבות; לפי אפשרות (3) חסרות 17–19 תיבות; ואילו לפי אפשרות (4) חסרות 
14–16 תיבות – האפשרות היחידה שנכנסת לטווח הצפוי לפי השורות החסרות האחרות. על 
כן נראה שקטע זה מצטרף בחילוף זה ובחילוף הבא לענף ב. וזהו אפוא הנוסח המשוער בקטע 
החסר (המודגש הוא ההשלמה המשוערת): ״<...> כי א׳ ליה הרי אתה לעצמך קני <גופיה, אשה 

דלא קני לה [גופה] לא כ״ש[/כל שכן]. א׳ ליה לעבדא אין לי עסק בך מ>הו״ (אלנתן חן).
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עבד קנוי לבעליו. דומה שהבהרה זו חידושו של רבינא עצמו היא, וכפי שאנו שונים 
לעיל בפרק הקודם. שם במשנה (ח, א) ״הזורק גט לאשתו והיא בתוך ביתה או בתוך 

חצרה – הרי זו מגורשת״, וגרסינן בגמרא:

חצרה: מה שקנתה אשה קנה בעלה... רבא אמר: אטו ידה מי לא קניא ליה לבעל? 
אלא גיטה וידה באין כאחד, הכא נמי – גיטה וחצרה באין כאחד. אמר ליה רבינא 
לרב אשי: רבא, יד דאשה קא קשיא ליה. נהי דקני ליה למעשה ידיה, ידה גופה 

מי קני ליה? (גיטין עז ע״א).65

ופירש רש״י:

קני  לא  נהי דקניא ליה למעשה ידיה, אבל גופא מי קני ליה וכיון דגופא 
ליה, מכי יהב גיטא לידה נפק לה גט מרשותיה, ולא משום דגיטה וידה באין 

כאחד. הלכך, גבי חצר, דקניא ליה, היכי מיגרשא?

רבינא טוען שלשון קניין באישה (שקנויה לבעלה) מתייחס למעשה ידיה בלבד: ״נהי 
דקני ליה למעשה ידיה״ וכו׳. הרי שהבנה זו, שגופה של אישה אינו קנוי לבעלה, 
בענף  ובאמת  בסוגייתנו.  גם  כך  ואמר  חזר  והוא  לרבינא!66  אשי  רב  בין  נתחדשה 

הראשון הוסיפו בסוגייתנו ״אלא מעשה ידיה״,67 על פי הסוגיה בדף עז ע״א.
כ״י טריר א אף אינו גורס תיבות ״דלא קני לה גופה״, ובכך לא רק שהוא מחזק 
את הסברה ש״אלא למעשה ידיה״ הוספה היא של גרסני ענף א, אלא שהוא נראה 
מתעד בחלקו גרסה המטרימה אפילו את ענף ב, אשר בה עדיין לא היה אף לשון 

הפירוש הראשון.

עיין שינויי הגרסות שם.  65
וראה פרידמן, המגרש, הסוגיה השביעית, הערה 25.  66

ויש שאף השמיטו ״גופה״.  67
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א״ל רבינא לרב אשי א״ל לעבדו אין לי עסק בך, מהו? א״ל רב חנין לרב אשי,  יד. 
ואמרי לה רב חנין מחוזנאה לרב אשי ת״ש דתניא (פה ע״ב, שו׳ 13–16)

ענף א
מהובךעסקליאיןלעבדואמ׳ לואשילרברבינאא״לו130

מהובךעסקליאיןלעבדואמ׳אשילרברבינאא״לפטר
68

..הו.................................גק
מהובךעסקליאיןלעבדאא״לאשילרברבינאא״לאראס

אמ׳ ד׳ פאר
ליה

מהובךעסקליאיןלעבדואמ׳ לואשילרברבינא

לגמרי קא א׳ ליה או למלאכה קא א׳ ליהמהו.................................אשילרב..בינאא׳ ליהיהטר׳ א
מהובךעסקליאיןלעבדאא״לאשילרברבינאא״לד׳ שונ 

מהובךעסקליאיןלעבדא״למינ
מהובךעסקליאיןלעבדאאמ׳ ליהאוקס

מהובךעסקליאיןלעבדא״לו140ענף ב

ענף א
ת״שאשילרבמחוזנאהחבירבלהואמ׳אשילרברב חנןא״לו130

ת״שאשילרברב חנןא״לפטר
..............................................אשילרברב חניןא׳ ליהגק

ת״שאשילרברב חניןא״לאראס
תא שמעאשילרבמחוזנאהחבירבלהואמ׳אשילרברב חנןרבינא לרב אשי ואמרי להאמ׳ ליהד׳ פאר

תא שמעאשילרבמחוזנאהחבירב..............................א׳ ליהטר׳ א
ת״שאשילרבמחוזנא׳חניןרבלהואמ׳אשילרברב חניןא״לד׳ שונ 

ת״שאשילרבחניןרבלהואמריאשילרברבינ׳א״למינ
ת״שאשילרבמחוזנאהחניןרבלהואמריאשילרברבינאא״לאוקס

ת״שאשילרבמחוזנאהחניןרבלהואמריאשילרבררבינאא״לו140ענף ב

ההקשר הרחב:

לה  אמר  כלום;  ולא  אמר  לא  חורין –  בת  את  הרי  לאשתו:  לה  אמר  פשיטא, 
לשפחתו: הרי את מותרת לכל אדם – לא אמר ולא כלום. אמר לה לאשה: הרי 
את לעצמך, מהו? לגמרי קאמר לה, או למלאכה קאמר לה? אמר ליה רבינא לרב 
אשי: תא שמע, דתנן: גופו של גט שחרור: הרי את בת חורין, הרי את לעצמך. 
ומה עבדא דקני ליה גופיה, כי אמר ליה: הרי את לעצמך – קני גופיה, אשה 

דלא קני גופה – לא כל שכן!

א״ל רבינא לרב אשי: א״ל לעבדו: אין לי עסק בך, מהו? אמר ליה רב חנין לרב 
עבדו  המוכר  דתניא:  שמע,  תא  אשי:  לרב  מחוזנאה  חנין  רב  לה  ואמרי  אשי, 
לגוים – יצא לחירות, וצריך גט שחרור מרבו ראשון. אמר רבן שמעון בן גמליאל: 
במה דברים אמורים? שלא כתב עליו אונו, אבל כתב עליו אונו – זהו שחרורו. 

מאי אונו? אמר רב ששת: דכתב ליה לכשתברח ממנו אין לי עסק בך.

ראה לעיל הערה 64.  68
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בפיסקא הנידונה כאן באות שאלה ותשובה. השאלה הוצגה בסתם בענף ב, ואילו 
בענף א כשאלתו של רבינא לרב אשי. אשר לתשובה, אפשר לסכם את הגרסות כך:

ענף א: רב חנן לרב אשי ואמרי לה רב חבי מחוזנאה לרבי אשי.

ענף ב: רבינא לרב אשי ואמרי לה רב חנין מחוזנאה לרב אשי.

פישוט,  מעשה  כנראה  חל  הראשון,  הענף  נוסח  עדי  אראס,  ובכ״י  פטרבורג  בכ״י 
שני  גרסות  צורפו  פארה  בדפוס  ואילו  הושמטה.  לה״  ״ואמרי  של  השנייה  והצלע 

הענפים69 בעזרת ״ואמרי לה״ נוסף.
השם ״רב חבי מחוזנאה״ שרד כאן רק בשלושה מתוך עשרה עדי נוסח. אולם 
מסורת זו של שם אמורא ממחוזא המקורב לרב אשי יש לה על מה לסמוך, ושרידיה 
מוכרים בתלמוד, אלא שכרגיל השם שובש.70 ודומה ששם זה הוא היסוד הקדום בין 

הגרסות כאן (כפי שננסה להראות).
שם,  מקורית  שהיא  לומר  (וסביר  ע״ב  ו  בקידושין  גם  באה  שלפנינו  הסוגיה 
והועברה מהתם להכא).71 אף שם, למרות השיבושים הקלים, ניתן לחלק את הגרסות 
לשתי קבוצות ולהקבילן לגרסת הענפים שבמסכת גיטין. וכך הן הגרסות במסכת 

קידושין שם:
(ענף ב)(ענף א)

כ״י אוקספורד, 
 heb. b. בודלי
10 (2833) 22

כ״י וטיקן כ״י מינכן 95
דפוס דפוס ספרדי111

ויניציאה
כ״י אוקספורד 

Opp. 248

ליה <..>א  אמ׳ 
אמ׳  אשי  לרב 

ליה לעבדיה...

׳  נ י רב ׳  א
לי  א׳   [!] אשי 

לעבד...

רבינא  א״ל 
לרב אשי א״ל 

לעבדיה...

אמ׳ ליה רבינא 
אמ׳  אשי  לרב 
ליה לעבדיה...

ה  לי אמר 
לרב  רבינא 
אמר  אשי 

לעבדו...

א׳ לעבדו...

רב  ליה  אמ׳ 
אשי  לרב  חנין 
?ו?אמרי לה רב 
מחוזנאה  חבי 
תא  אשי  לרב 

שמע.

נחמן  רב  א״ל 
אשי  לרב 
ואמרי לה רבי 
מחוזנא׳  חבי 
אשי  לרב 

ת״ש.

רב  ל׳  אמ׳ 
אשי  בר  חנן 
רב  לה  ואמרי 
מחוזנאה  חבי 
לרב אשי ת׳ש.

חנן  רב  אמ׳ 
אשי  לרב 
רב  לה  ואמ׳ 
אשי  לרב  חכי 

ת״ש.

רב  ליה  אמר 
נחמן לרב אשי 
ואמרי לה רבי 
מחוזאה  חנין 
תא  אשי  לרב 

שמע.

א״ל רבינא לרב 
לה  ואמרי  אשי 
לרב  חנין  רב 

אשי ת״ש.

כאן בקידושין מזדמנת גרסה חריגה ותמוהה,72 הן בנדפס הן בכ״י מינכן: ׳אמר ליה 

כהרגלו בכמה מקומות.  69
ראה אפשטיין, מבואות לספרות האמוראים, עמ׳ 70 והערה 91.  70

ראה פרידמן, המגרש, הסוגיה השביעית.  71
הרי מהשוואת כל עדי הנוסח ברור למדי שאין המדובר כאן באמורא הידוע רב נחמן.   72
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רב נחמן לרב אשי׳. וכבר הניף עליה אפשטיין סימן קריאה צורח ככרוכיא.73 וצריך 
לומר שגרסה זו אינה אלא שיבוש עקב דמיון גרפי כלשהו: חנן > נחמן.

נפתח כעת בניתוח מהותי של חילופים אלו. סוגייתנו זו במסכת גיטין כל כולה 
שתי פיסקאות (ראה לעיל, ההקשר הרחב), אשר בכל אחת מהן שאלה בסגנון ״מהו״. 
בפיסקא הראשונה נאמרה התשובה כך: ״א״ל רבינא לרב אשי״. אף בפיסקא השנייה 
מקורי  אינו  זה  שלשון  דומה  ברם  אשי״.  לרב  רבינא  ״א״ל  זה:  לשון  מוצאים  אנו 
בפיסקא השנייה, אלא נוסף בהשפעת הפיסקא הקודמת. הוספת הלשון בוצעה בשני 
הענפים באופנים שונים. בענף א, וכאן גורס נוסח הדפוס כמותו, הוא נוסף כלשון 
הצעת השאלה,74 וכאילו רבינא שואל את רב אשי והתשובה ניתנת מרב חנן או רב 
חבי מחוזנאה לרב אשי, ורב אשי עצמו אינו עושה כלום!75 בענף ב הוא בא כלשון 

הראשון של התשובה, ואילו השאלה בסתם, כבפיסקא הראשונה.76
מקורי  אינו  אשי״,  לרב  רבינא  ליה  ״אמר  זה,  שלשון  כאמור,  מכאן,  משתמע 
בפיסקא השנייה כלל, ונוסף בשני הענפים בשני מקומות שונים. הגרסה המקורית 
מבין שני הענפים בשאלה היא סתם, ללא שם, כבענף ב,77 ובתשובה היא זו של ענף 
א: ״א״ל רב חנן/חנין לרב אשי ואמרי לה רב חבי מחוזנאה לרב אשי״. אולם רב חנן/
חנין זה, המשוחח כאן עם רב אשי, אינו ידוע בבירור משום מקום אחר,78 ודומה 
שלשון זה אינו אלא שיבוש עתיק של עיקר הגרסה, ״רב חבי מחוזנאה״, והתלמוד 
המונח  ידי  על  המוצע  בחילוף  כאן  שנמסרו  שמות  משני  כאחד  אותו  מוסר  עצמו 

״ואמרי לה״, כדרך התלמוד בהרבה מקומות.79
אמור מעתה, הגרסה המקורית היא: שאלה בסתם, ותשובה מרב חבי מחוזנאה 
לרב אשי. גרסה זו בצורה זו לא שרדה לנו אף לא באחד משני הענפים בגיטין, וכן 

עמ׳ 434  לתלמודים,  מבוא  אלבק,  והשווה  הערה 91.  עמ׳ 70  האמוראים,  לספרות  מבואות   73
(״שיבוש״). 

ובכך הפך דיבור סתמי לדיבור בשם אמורא (וראה מאמרי ״אל תתמה״).  74
אלבק כתב על ״רב חנן״ דנן: ״ויש אומרים שפשט לרב אשי בעית רבינא״, וכוונתו לסוגייתנו   75

(מבוא לתלמודים, עמ׳ 434). 
על השאלה בסתם והתשובה משם רבינא לרב אשי (בפיסקא הראשונה במסכת קידושין), העיר   76
אפשטיין: ״השאלה היא אפוא של רב אשי״ (מבואות לספרות האמוראים, עמ׳ 96). כלומר סתם 

זה הוא משל רב אשי!
וככ״י אוקספורד Opp 248 בקידושין.  77

ראה אלבק, מבוא לתלמודים, עמ׳ 434, ועיין שם; קוסובסקי, אוצר השמות לבבלי, ב, עמ׳ 502;   78
היימאן, תנאים ואמוראים, עמ׳ 466, ומתוך קושי זה רצה לקיים את הגרסה: רב נחמן!

מבוא  אלבק,  הערה 66;   [187–186] עמ׳ 97–98  הגרסאות,  שינויי  להתהוות  פרידמן,  ראה   79
לתלמודים, עמ׳ 155, ד״ה מספר. ואצל זכריה פרנקל, ראה מאמרי לאילן היוחסין, עמ׳ 97 [196], 

ד״ה המחבר.
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לא בקידושין. מכל מקום, רק שחזור גרסת שני הענפים ובירורה הם הם המאפשרים 
לנו לחקור כיאות את הגרסות הללו, ולהגיע, במידה של סבירות, לשורשן ויסודן.

וטעמא דכתב לה ודן דמוכחא מילתא דבהאי גיטא קא מגרש לה (פה ע״ב, שו׳  טו. 
(29–27

ענף א
להמגרשקאגיטאדבהאימילתאמוכחאודןלהדכתבטע׳ו130

להמגרשקאגיטאדבהאימילתאדמוכחאודןלהדכתבוטעמאפטר
........................דבדבהאי... ללתא...................................גק

להמגרשדקאהואגיטאדבהאימילתאדמוכחאודיןלהדכתבוטעמ׳אראס
להמגרשקאגיטאדהאימוכחאודןלהדכתבוטעמאד׳ פאר
להמגרשקאגיטאדבהאימילתאדמוכחאודןלהדכת׳וטע׳ד׳ שונ
.................................מילתאדמוכחאודיןלהדכתבוטע׳טר׳ א

ודיןלהדכת׳וטעמאמינ
מילתאדמוכח׳ודןדכתבוטע׳אוקס

ודיןלהדכת׳וטע׳ו140ענף ב

שנינו במשנה:

י ֵסֶפר  י ֶיֱהֵויי ִלי ִמיּנִ ֶרת ְלָכל ָאדם. ר׳ ְיּוָדה אֹוֵמ׳ ְוֵדן ּדִ ט ֲהֵרי ַאּתְ מּוּתֶ ּלַ ּגֵ ּגּופֹו ׁשֶ
ִיין  יִתְצּבְ ַבר ּדִ יּבּוִקין ִל(י)ְמַהך ְלִהיְתַנְסָבה ְלָכל ּגְ ֶרת ׁשִ יּרּוִכין [וגט גרושין] [ו]ֶא(י)ּגֶ ּתִ

(גיטין ט, ג, כ״י קויפמן).

לצורה  הצעתנו,  לפי  השווה,  השני,  הענף  בסגנון  נציג  זו  משנה  שעל  הסוגיה  את 
המקורית של הסוגיה בנקודה הנידונה:

ר׳ יהוד׳ או׳. 
(1) במאי מפלגי? רבנן סברי ידים שאין מוכיחות הויין ידים,

(2) אע״ג דלא כתב ודין מוכחא מילתא דבהאי גטא קא מגרש לה.

(3) ור׳ יהודה סבר ידים שאין מוכיחות לא הויין ידים,
(4) וטע׳ דכת׳ לה ודין * 

(5) אבל לא כתב לה ודין אמרי׳ בדיבור גרשה, ושטר ראיה בעלמ׳ הוא.

ודין  כתב  שלא  פי  על  אף  (שו׳ 2)  חכמים  לסברת  מאיליו.  ומובן  ברור  זה  נוסח 
״מוכחא מילתא״, מוכח הדבר שבגט זה הוא מגרש אותה. ואילו לר׳ יהודה (שו׳ 4) 
דווקא כשכתב ודין יהיה מוכח. התנגודת שבין שורות 2 ו־4 מלמדת זאת בבירור. 
מכל מקום, בענף הראשון ראו לנכון להוסיף את הסברה בשורה 4 במקום הכוכבית, 
ולומר: ״דמוכחא מילתא דבהאי גיטא קא מגרש לה״. שתי מילים מתוך נוסח הענף 

הראשון (״דמוכח׳ מילתא״) נקלטו בכ״י אוקספורד, נציג הענף השני.
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ולא לכתוב איגרת דמשמע איגרת אלא אגרת (פה ע״ב, שו׳ 32–33) טז. 
ענף א

אגרתאלאבעלמאאיגרת׳דמשמעאיגרתליכתובולאו130
ואגרתאלאבעלמאאיגרתדמשמ׳איגרתליכתובולאפטר

ואגרתאלאבעלמ׳איגרת׳דמשמ׳איגרתנכתובלאאראס
....רתאלאבעלמאאאיגרתדמשמעאיגראליכתובלאד׳ פאר

א(י)גרתאלאאגרת...............................טר׳ א
אגר׳אלאאיגראדמשמ׳איגרתלכתו׳ולאד׳ שונ 

אגרתלכתובאלאאיגרתליכתו׳ולאמינ
ואגרת]לכתוב[אלאאיגראדמשמעאיגרתליכתובולאאוקס

בעלמ׳][דאיגראדמשמעאיגרתליכתובולאו140ענף ב

מגומגם.  הסגנון  אגרת״,  אלא  איגרת,  דמשמע  איגרת,  לכתוב  ״ולא  וילנא:  בדפוס 
לשון  איגרת  דמשמע  ביו״ד,  שיבוקין  איגרת  לכתוב  ״ולא  לפנינו:  רש״י  בפירוש 
גג״. אולם ״גג״ בארמית של הבבלי הוא ״איגרא״ ולא איגרת. ואכן בפירוש רש״י 
לנוסח  בנוגע  הדין  והוא  תקין.  והוא  גג״,  לשון  איגרא,  ״דמשמ׳  שונצינו  שבדפוס 
התלמוד בדפוס שונצינו ״דמשמ׳ איגרא״, אלא שבדפוס ויניציאה קיצרו ״דמשמ׳ 
איגר׳״, הרי״ש בגרש. קיצור זה גרם בוודאי לפתרון ״איגרת״ בדפוסים מאוחרים 

יותר, בין בלשון הגמרא בין בפירוש רש״י.
החילוף היסודי שבין שני הענפים הוא: דמשמע איגרא / דמשמע איגרת בעלמא.80
ובאמת שתי השיטות קשות. לשיטת הענף השני החשש ש״איגרת״81 תתפרש 
׳איגרא׳ הוא חשש רחוק, מה גם שהסרת היו״ד אחרי האל״ף (אם זו כוונת התקנה 
של אביי) אינה עוזרת להרחיק את הבלבול בין איגרת לאיגרא. בענף הראשון הוסיפו 
אפוא ״בעלמא״, כדי להבחין בין איגרת שיבוקין, שהיא גט, לבין סתם איגרת שלומים, 
ולפי גרסה זו לא חששו כלל לטעּות ״איגרא״ = גג. אולם גם שיטה זו דחוקה, שהרי 

המילה ״שיבוקין״ עצמה, המצורפת תמיד בנוסח הגט, מוציאה מטעות זו.
ניכתוב  ״ולא  נאמר:  הגאונים82  בתשובות  המובאת  בסוגייתנו  התלמוד  בנוסח 

׳איגרת׳, דמשמע ֵאי ַגַרת, אלא נכתוב ׳אגרת׳״. והוסבר שם:83

וכן בספר הלכות ראו, מהדורת שלאסבערג, פריס תרמ״ו, עמ׳ 102: ״ולא ואיגרת דלא למקרי   80
איגרת בעלמא הוא״. דיבור ארמי זה (וכ״ה בהמשכו) בהלכות ראו הוא כנראה הלשון המקורי 
של הלכות פסוקות שלא תורגם כאן לעברית (בזכות הנוסח הארמי של הגט שקדם לו?). עדי 
הנוסח של ספר הלכות גדולות מתחלפים בין שני הענפים: דפוס ראשון ודפוס ירושלים כענף 
הראשון, דפוס ברלין וכ״י וטיקן 304 כענף השני. על ספר הלכות גדולות ותיעוד ענפי הנוסח 

ראה פרידמן, האומנין: נוסח, עמ׳ 45–55; שויקה, הלכות גדולות.
על איגרת במובן ׳שטר׳, הבאה על רקע השימוש במסמכים אכדיים, ראה פוסטגייט, מסמכים,   81

עמ׳ 3. למונח זה בלשון חכמים ראה נאה, קריינא דאיגרתא, עמ׳ 228–229.
הרכבי, תשובות הגאונים, סימן יג, עמ׳ 5; שם, סימן רנה, עמ׳ 129. וראה אוצר הגאונים, גיטין,   82

התשובות, סימן תנט, עמ׳ 197–198.
בסימן יג הנ״ל, ובסימן תלו, עמ׳ 229.  83



שמא יהודה פרידמן

136

ולענין או כאתיב איגרת לישנא דגורא בלשון ארמי זנות, ואשה שזינת אומרין 
עליה גרת. ויש משל ַגְיָרא ברומאני ומפלגא לקצירי.84 ואתי למימר דהאי הכי 

קאמ׳ לה: ׳אי גרת׳, אם זינת יש לה שיבוקין, ותנוי [= תנאי] הוא זה.

כתיבת יו״ד במילה איגרת עלולה להטעות מי שיראה כאן שתי מילים, והראשונה 
מילת תנאי, אי, כשאי גרת על פי ההקשר עשוי להתפרש: ׳אם זנית את מגורשת׳, 

ואם לא זנתה, לא נתגרשה.85
גרסה מקורית זו, עם פירושה, נתעלמו משני הענפים, כפי שהם מונחים לפנינו 
בעדי הנוסח הישירים. הענף הראשון הוא המעובד יותר, ומכאן הברור מן השניים. 
ענף זה נסוג לגמרי לתוך תחום ״איגרת״: אין לכתוב איגרת ביו״ד, שאם כן, עלולה 
בלא  אגרת  יכתוב  אלא  שלומים;  איגרת  סתם  בעלמא׳,  ׳איגרת  המשמעות  לעלות 
יו״ד. אך הטעם נשאר עמום ובעייתי: יו״ד זו או היעדרה מה מעלים ומה מורידים?

את  לשחזר  מקום  נשאר  הגרסה  של  הלקוי  התיעוד  אף  על  השני,  לענף  אשר 
כוונתה על פי פירוש רש״י: לא לכתוב איגרת ביו״ד, כי יש מי שיבין בטעות איגרא 
= גג, אלא יש לכתוב אגרת. ואף כאן קשה, כפי שהעלינו. הרי לפנינו פילוג ענפים 
לאחר שנשכח הפירוש הנכון של הגרסה המקורית (״אי גרת" = אם זנית), וכל ענף 
ביקש להשלים טעם אחר לפסולו של הכתיב הנדחה: טעות בכיוון של סתם איגרת 

שלומים, או ׳גג׳.

תא שמע דאתקין רבא בגיטי (פה ע״ב, שו׳ 42) יז. 
ענף א

בגיטיןרבדאתקיןת״שו130
בגיטירבדאתקיןת״שפטר

בגיטארבדאתקיןת״שאראס
בגטרבדאתקיןתא שמעד׳ פאר
בגיטירבאדאתקיןתשמעד׳ שונ 

בגיט׳רבאמדאתקיןת״שמינ
בגיטארבאמדאתקיןת״שאוקס

בגטארבאמדאתקיןת״שו140ענף ב

לפנינו חילוף בשמו של חכם, ובזהותו.86 הענף הראשון גורס רב, וכך עולה גם מדברי 

קצירי = חולים. השווה ״מיתלה אמר: גיירה בחזורי׳ ומפלגא לביישיה״ (פסיקתא דרב כהנא   84
ומחלקת  בתפוחים  מזנה  אומר,  ״המשל  כלומר  מקבילות),  ציוני  שם  עיין  עמ׳ 161;  י,  פרשה 

לחולים״.
רמב״ם הלכות גירושין ד, יג: ״ולא יכתוב ואגרת ביוד שמא יקרא הקורא ואי גרת כלומר אם   85

זינת״; רא״ש סימן ד: ״נמצא שאם לא זינתה אינה מגורשת״.
השווה פרידמן, האומנין: נוסח, עמ׳ 141, חילוף 2: רב נחמן בר יצחק / רב פפא.  86
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הרי״ף,87 שהקשה ״וקשיא לן מדרב אדרב״, וכך מופיע אצל רוב הראשונים: רב.88 
בענף השני רבא, וכך גרס רש״י, וכפי שמשתקף מתוכן פירושו. בשאר המקומות 
רב  וכן  שמואל  הם  זו  בפעילות  הנזכרים  החכמים  בשטר  ״אתקין״  הוזכר  שבהם 
יהודה, שהיה תלמידם של רב ושמואל. הסבירות מטה אפוא לטובת גרסת רב כגרסה 
כבר  (התוספות  בכלל  שבהם  והקדומים  ראשונים  הרבה  אצל  הנפוצה  המקורית, 
מעירים: ״ואית דגריס... רבא״89), שכן שמואל ורב יהודה היו חכמי הדור הראשון 

והשני, ואילו רבא היה בן הדור הרביעי.
ישנו גם הסבר סביר להפיכת גרסת רב לרבא. רב היא הגרסה המוקשית, הן בשל 
בתוך  הנוכחי  השילוב  פי  על  כרונולוגית  קושיה  בשל  הן  אדרב״,  ״מדרב  הסתירה 
לשון הסוגיה: כיצד אתקין רב לאפוקי ממה דבעי רבא מרב נחמן – אירוע שהתרחש 

לאחר שלושה דורות?90
חילוף נוסף כאן: דאתקין/מדאתקין. הסגנון השני נמצא ביבמות לט ע״ב: ״ואף 
רב יהודה סבר אין כופין מדאתקין רב יהודה בגיטא דחליצה״. קרוב לשער שענף 
ב הוסיף ״מ־״, על פי יבמות, כדי לחזק את התחביר: ״מדאתקין... ודין לא קאמר״. 
הצעה זו באה בהתאם לכלל הנקוט בידנו להבנת דרכם של גרסנים, ״מוסיפים ואין 
גורעים״, ובמיוחד כאן קשה לשער שענף א ואפילו העדים המעורבים הקפידו כולם 
למחוק אות בודדת אחת. שכלול זה של הענף השני אינו עולה ללא מחיר, שהרי 

״תא שמע מ־״ אינה תבנית מקובלת.91

בבא בתרא, פרק שמיני, סימן תתע.  87
וראה הערת ר״י פיק ברלין לגבי גרסת בעל התוספות.  88

גיטין עב ע״א, ד״ה הכי אמר רב.  89
וראה בפרוטרוט את ביאורי לפרק המגרש, סוף הסוגיה השמינית.  90

לעת עתה מצאתי רק ״ת״ש מדתניא ר׳ יהודה או׳ ערב שבת עם חשיכה פטור מפני שחנוני טריד   91
ש״מ אסופא קאי ולחומרא״ (בבא בתרא פז ע״ב, כ״י אסקוריאל), תוספת מ׳ כנגד עדי הנוסח 

המהימנים שם, וגם הוא ניסיון שכלול תחביר: ״מדתניא... ש״מ״.
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ואילו ודן לא קאמר, ולטעמיך כולהו מי קאמר? אלא בעינן    , הכא נמי  יח. 
בעינן     (פה ע״ב, שו׳ 45–46)

ענף א
קא׳ולאבענןנמיהכאקא׳ולאבענןאל׳קא׳מיכולהווליטעמיךקא׳לאודןואילוו130

קאמ׳ולאבעינןנמיהכאקאמרולאבענןאלאקאמ׳מיכולהיוליטעמיךקאמ׳לאודןואילופטר
קאמ׳ולאבעינןנמיהכאקאמ׳ולאבעינןאלאקאמ׳מיכולהווליטעמךקאמ׳לאודןואילואראס

קאמאולאבעינןנמיהכאקאמאולאבעינןאלאקאמאמיכולהוולטעמיךקאמאלאדיןואלוד׳ פאר
בעינןנמיהכ׳בעינןאלאקאמ׳מיכולהוולטעמי׳קא׳לאודןואלוד׳ שונ
בעינןנמי...........................................כול...ולטעמ׳קא א׳לאודיןואילוטר׳ א 

בענןנמיהכ׳קאמ׳][ולאבענןאל׳קא׳מיכולהווליטעמי׳קא׳לאודןמינ
קאמ׳][ולאבענןנמיהכאקאמ׳][ולאבענןאלאקאמ׳מיכולהווליטע׳קאמ׳לאודןאוקס

בענןנמיהכאבענןאלאקאמ׳מיכולהווליטעמיךקאמ׳לאודןו140ענף ב

ההקשר המלא:

(1) איבעיא להו: בעינן "וֵדן" או לא בעינן "וֵדן"?
(2) תא שמע, דאתקין רבא בגיטי: איך פלניא בר פלניא פטר ותריך ית פלוניתא 

אינתתיה, דהות אינתתיה מן קדם דנא, מיומא דנן ולעלם,
(3) ואילו ודן לא קאמר. ולטעמיך, כולהו מי קאמר? אלא בעינן, הכא נמי בעינן.

כדי  קאמ׳)  ולא  קאמ׳,  ולא  (ואילו,  הראשון  בענף  נוספו  הרחבה  דיבורי  שלושה 
להשלים את הסגנון הקצר ולהבהיר את כוונתו לכל מעיין, אף שביסודם הדברים 
מובנים ופשוטים למבין. ענף א מתפקד כאן (ובמקומות אחרים) כמציע את התלמוד 
בסגנון מורחב ומובן, פעולות שבאו על ביטוָין גם בהצעת פרשנות לתלמוד, כגון 
באו  אשר  שבימינו  התלמוד  של  החדשות  שבמהדורות  ובפרשנות  רש״י  בפירוש 

בעקבות רש״י, לשם הצגת פירוש נהיר ההולך על מי מנוחות.
״ולא קאמ׳״ הראשון מקביל להבהרה של רש״י: ״אלא אף על גב דלא אזכרינהו 

רבא, בעינן דלכתבינהו״.

הניחא לר׳ מאיר     אלא לרבנן     מאי איכא למימר (פו ע״א, שו׳  יט. 
92(34–33

ענף א
למימ׳איכאמאילרבנןאלאמאירלר׳הניחאו130

למימראיכאמאילרבנןאלאמאירלר׳הניחאפטר
למימראיכאמאילרבנןאלאמאירלר׳הניחאאראס
לרבנןאלאמאירלר׳הניח׳ד׳ שונ
למ....איכאמאילרבנ׳אלא...................טר׳ א 

למימ׳איכ׳מאיכשרהולדדא׳לרבנןאל׳ממזרהולדדא׳מאירלר׳הניח׳מינ
למימראיכאמאיכשרהולדדאמרילרבנןאלאממזרהולדדאמ׳מאירלר׳הניחאאוקס

למימ׳איכאמאיכשרהוולדדאמ׳לרבנןאלאממז׳הולד (כש)דאמ׳מאירלר׳דא׳מאןהניחאו140ענף ב

הדיבור הזה הוקף בדפוס וילנא לשם מחיקה, שלא כהלכה. עיין חכמת שלמה למהרש״ל, וראה   92



מנגנון הפילוג לענפים בנוסח התלמוד הבבלי 

139

ההקשר המלא:93

(1) והא איכ׳ גט קרח! התם הוולד ממזר, הכא הוולד כשר.
(2)  הניח׳ לר׳ מאיר דאמ׳: כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין הוולד 

ממזר,
(3) אלא לרבנן, מאי איכא למימ׳? הת׳ תצא, הכא לא תצא.

(4) הניחא למ״ד הכא לא תצא, אלא למ״ד הכ׳ תצא, מאי איכא למימ׳?
(5) במקושר לא קא מיירי.

(6) והא איכא שלו׳ מלכו׳! 
(7) התם הוולד ממזר הכא הוולד כשר.

(8) הניח׳ לר׳ מאיר * אלא לרבנן * מאי איכא למימר?
(9) מוקים לה כדר׳ מאיר,

(10) והתם הוולד ממזר, הכא הוולד כשר.

המודגש בשורה השנייה ישנו בנדפס בלבד, ככל הנראה על פי פירוש רש״י, שכתב כן 
על סמך דברי האמוראים: ״דאמר רב המנונא משמיה דעולא, אומר היה ר׳ מאיר: כל 
המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין – יוציא והולד ממזר״ (בבלי גיטין פ ע״א, ה 
ע״ב; בבא מציעא נה ע״ב). משימה זו של הגדרת השיטות, בלשון ״דאמר״,94 מצאה 
את ביטויה בשורה השמינית (במקום הכוכביות) בתוספת פרשנית בכל עדי הענף 

השני: דאמ׳ הולד ממזר, דאמ׳ הולד כשר.

מוקים לה __ כדר׳ מאיר (פו ע״א, שו׳ 34) כ. 
ענף א

מאירכר׳למתני׳להמוקיםו130
מאירכר׳לההיאלהמוקיפטר

מאירכר׳לההיאלהמוקיאראס
מאירכדר׳להמוקיםד׳ שונ

מאירכר׳להמוקיםמינ

מאירכר׳להמוקיו140ענף ב

דיון זה ממשיך את העיון בהיקף הרחב שהובא בחילוף הקודם, ובאופן ממוקד בשורה 
איזה  לקבוע  כדי  לה  המילה  של  פירוש  בא  הנוסח  עדי  של  הראשון  בענף  שם.   9
מקור אנו מעמידים כר׳ מאיר, אלא שחלקו הגרסות שבענף זה: יש גורסים ״לההיא״ 
ויש גורסים ״למתני׳״. התוספות הכירו את שתי הגרסות, הקשו על גרסת ״לההיא״ 
ודחו אותה: ״מוקי לההיא כר׳ מאיר. נראה דלא גרסי׳ ההיא, דאמתני׳ קאי״! ייתכן 

פרידמן, המגרש, הסוגיה העשירית, ליד הערה 11 ואילך.
כאן על פי דפוס שונצינו. ועיין בהערה הקודמת.  93

= דסבר. ראה פרידמן, האומנין: נוסח, עמ׳ 191–193, 436–438.  94
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שהגרסה המקורית של הענף הייתה ״לההיא״, הגרסה הקשה, ובכ״י וטיקן 130 הגיהו 
״למתני׳״, אולי על פי התוספות.

אמנם הפירוש הפשוט של ״מוקי לה כר׳ מאיר״ הוא, שאנו מעמידים את משנתנו 
כר׳ מאיר. כלומר אנו חוזרים לקושיה דלעיל (שו׳ 8), ״הניחא לר׳ מאיר, אלא לרבנן 
משנתנו  אם  אבל  מאיר,  כר׳  משנתנו  אם  הניחא  שפירושה:  למימר?״,  איכא  מאי 
כרבנן – קשה. היות שבפיסקא זו (שו׳ 6–9) לא הצלחנו לתרץ קושיה זו, אנו נשארים 
באוקימתא שמשנתנו ר׳ מאיר היא (״מוקים לה כר׳ מאיר״), ולכן ר׳ מאיר הוא שאמר 
כאן ״שלשה גיטין פסולין, ואם נשאת הוולד כשר״ (משנה ט, ד), כלומר רק בשלושה 

אלו הוולד כשר, ואילו במקרה של ״שלום מלכות״ הוולד לדעתו ממזר.95

מוקים לה כרבי מאיר והתם הולד ממזר הכא הולד כשר (פו ע״א, שו׳ 34–35) כא. 
ענף א

כשרהכאממזרהוולדהתםמאירכר׳למתני׳להמוקיםו130
כשרהוולדהכאממזרהוולדהתםמאירכר׳לההיאלהמוקיפטר

כשרהוולדוהכאממזרהוולדוהתםמאירכר׳לההיאלהמוקיאראס
כשרהוולדהכאממזרהוולדוהתםמאירכדר׳להמוקיםד׳ שונ
..............הכאממזרהולדוהתם.................................טר׳ א

מאירכר׳להמוקיםמינ

מאירכר׳להמוקיו140ענף ב

המהלך שראינו בחילוף הקודם מכוון להעמיד שתי משניות, הכא והתם, כר׳ מאיר 
או כחכמים, ולכן יכול הענף הראשון לגרוס ״מוקי לה לההיא כר׳ מאיר״. אם התם 
כר׳ מאיר ניחא, גם הכא כר׳ מאיר, ״והתם הוולד ממזר, הכא הוולד כשר״! ״והתם״ 

וכו׳ הוא תוספת הבהרה כאן בענף הראשון בלבד.

...ויאמר בפני נכתב ובפני נחתם ___ (פו ע״א, שו׳ 42) כב. 
ענף א

נחת׳ובפ׳נכת׳בפ׳ויאמרו130
נחתםובפנינכתבבפנילהויאמרפטר

ובפנ׳בפנ׳אמ׳דלאמשוםמאירור׳ובפנ׳נכתבבפנילהויאמראראס
נחתםובפני.......בפני....ויאמרד׳ פאר
נחת׳ובפנינכת׳בפנילהויאמרד׳ שונ
נחתם................................טר׳ א

יוצי׳נח׳ובפ׳נכ׳בפ׳א׳ להדלאמשו׳מאירור׳נח׳ובפ׳נכ׳בפ׳להויאמ׳מינ

יוציאנחתםובפנינכת׳בפניא׳ להדלאמשוםמאירור׳נחתםובפנינכתבבפניויאמרו140ענף ב

ליתר הרחבה ראה ביאורי על פרק המגרש, הסוגיה העשירית.  95
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ענף א
ו130

פטר

המשנהכלמאירר׳היהאומ׳דעולאמשמיההמנונאדאמ׳ רבאיןממזרהוולדאראס
ד׳ פאר

ד׳ שונ

טר׳ א

המשנ׳כלמאירר׳היהאו׳דעול׳משמי׳הונ׳דא׳ רבר׳ מאיר לטע׳איןממזרוהולדמינ

המשנהכלמאירר׳היהאו׳דרבאמשמיההמנונאדא׳ רבר׳ מאיר לטעמ׳איןממזרוהולדו140ענף ב

ענף א
ו130

פטר

ממזרהולדבגיטיןחכמ׳שטבעוממטבעאראס
ד׳ פאר

ד׳ שונ

טר׳ א

ממזרוהולדיוצי׳בגטחכמי׳שטבעוממטבעמינ

ממזרוהוולדיוציאבגיטיןחכמי׳שטבעוממטבעו140ענף ב

ההקשר המלא: 

מנינא דרישא למעוטי מאי ומנינא דסיפא למעוטי מאי? מנינא דרישא למעוטי 
הני דאמרן, מנינא דסיפא למעוטי הא דתניא: המביא גט ממדינת הים, נתנו לה 
ולא אמר (לה) בפני נכתב ובפני נחתם – יוציא והולד ממזר, דברי רבי מאיר; 
וחכ״א: אין הולד ממזר. כיצד יעשה? יטלנו הימנה ויחזור ויתננו לה בפני שנים, 

ויאמר: בפני נכתב ובפני נחתם.

על שיטת ר׳ מאיר הבאה בברייתא זו מצאנו במקבילות (ב״מ נה ע״ב [והשווה גיטין 
פ ע״א]) כלשון שנוסף כאן בענף השני ובכ״י אראס. ניתן להעלות אפשרויות אחדות 
לצירוף זה של עדי נוסח. אפשר שכ״י אראס ספג כאן תוספת של הענף השני, ואפשר, 

מתוך שבהשלמה על פי מקבילה עסיקינן, שגרסן אחר השלים משם אף הוא.

ושמואל אמר אפילו כתב סופר ועד, שהרי שנינו כתב סופר ועד כשר (פו ע״ב,  כג. 
שו׳ 2–3)

ענף א
כשרועדסופרכתבשנינושהריועד אחדסופרכת׳[אפי׳]א׳ושמו׳ו130

כשרועדסופרכתבושנינושהריועדסופרכתבאפי׳אמ׳ושמואלפטר
כשרועדסופרכתבשנינוהריועדסופרכתבאמ׳שמואלאראס

כשרועדסופרכתבשנינושהריועד כשרסופרכתבאפילואמ׳ושמואלד׳ פאר
כשרועדסופרכת׳שנינושהריועדסופרכתבאפי׳אמ׳ושמואלד׳ שונ
כשרועד.................................................ס׳כתבאפילוא׳ושמו׳טר׳ א

כשרועדסופרכתבדהתנןועדסופרכתבאפי׳א׳ושמו׳מינ

כשרועדסופרכתבדהתנןועדסופרכתבאפי׳ושמואלו140ענף ב
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הגרסה ״דהתנן״ שבענף השני נמצאת גם בפירוש רש״י: ״דהא תנן״. הצירוף ״שהרי 
שנינו״ שבענף הראשון אינו מופיע במקום אחר בש״ס בצמוד למימרת האמוראים 
אלא כציון להבאת משנה בתוך ברייתא של הבבלי,96 ואף זאת בעיקר בסדר מועד. 
אין הביטוי מופיע כלל בסדר נזיקין,97 וגם לא בסדר נשים חוץ מאשר כאן. גם הביטוי 
״דהא תנן״, בדל״ת, אינו בא בצמוד למימרות האמוראים אלא משמש כמונח המשך 
לקושיות סתם התלמוד. לעומת זאת גרסת רבינו חננאל ״והא תנן / והתנן״, בוא״ו, 

מציגה מונח נפוץ המציע קושיה של סתם התלמוד.98
ענף ב מציג נוסח קרוב יותר לגרסת התלמוד המקורית, שמסתבר שהייתה כגרסת 
המשקף  א,  בענף  שנעשה  זה  מאשר  יותר  קטן  זו  מגרסה  והשינוי  חננאל,99  רבינו 
עיבוד רחב יותר אשר כבר אמּון על המשמעות התניינית של מהלך הסוגיה, שראיה 

יש כאן ולא קושיה.

וגזייה לזמן דבתרא ועדים דקמא ___ (פז ע״ב, שו׳ 34–35) כד. 
ענף א

גיט׳חדליהומשוידקמאועדיםדבתראלזמןוגזיי׳ו130
גיטאחדליהומשוידקמאועדיםדבתראלזמןוגזייהפטר

גיטאחדליהומשוידקמאועדיםדבתראלזמןוגזזיהד׳ פאר
דקמאועדי׳דבתר׳לזמןוגזייהד׳ שונ

דקמאועדים..בתראל....וגאזיהג235
דקמאועדיםדבתראלזמןוגאזיהג232

דקמאועדיםדבתראלזמןוגזייהטר׳ א
דבתר׳ולזמןדקמאלעדי׳וגזיהואשתכח דמיגרש׳ בגט דלאו דיד׳מינ

קמאועדיםדבתראזמןוגזייהו140ענף ב

ענף א
דידהדלאובגיטאדמיגרשאואישתכחו130

דידהדלאבגיטאדמגרשואשתכחפטר
דידהלאובגיטאדמיגרשאואשתכחד׳ פאר
ד׳ שונ

ג235

דילהדלאבגיטאמיגרשאדקאואישתכחג232
טר׳ א

מינ

דידה]דלאובגטדקמגרש׳[אישתכ׳ו140ענף ב

שני לשונות הסבר נוספו כאן: הלשון הראשון, ״ומשוי ליה חד גיטא״, מתועד רק בענף 
הראשון; הלשון השני, ״ואישתכח דמיגרשא בגיטא דלאו דידה״, מתועד בשלמות 

וראה מה שכתבתי במאמרי "תלות ספרותית", עמ׳ 47.  96
בסדר קדשים רק בחולין עג ע״א ובבכורות יא ע״א.  97

ראה דיון נוסף בביאורי לפרק המגרש, הסוגיה האחת עשרה, ״גירסת רבינו חננאל״.  98
על כך בהרחבה ראה פרידמן, המגרש, שם, ובמיוחד ליד הערה 23 והלאה.  99
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בענף הראשון, אך נעדר מדפוס שונצינו ומעדים נוספים. היעדר זה מתועד באופן 
עקיף גם בעדים הראשיים של ענף ב: כ״י וטיקן 140 משקף בכתיבה הראשונית את 
היעדר לשון זה, ורק לאחר מכן נקלט לשון ההסבר בכתיבת יד שנייה בשולי הגיליון, 
ועדות כפולה לפנינו: להיעדר הנוסח, ולפעילות של הוספתו המאוחרת. אשר לכ״י 
מינכן, קרוב לומר שגם הוא מעיד לנו על מגמת הוספת הלשון, באשר ההסבר נכנס 

שלא במקומו בשאר עדי הנוסח – סימן לתוספת.
בצירוף ג232 נוסף רק לשון ההסבר השני. ג235, טריר א ודפוס שונצינו לא קלטו 

אף לא אחד מן ההסברים, ומשקפים אפוא את הגרסה המקורית.

א״ר יהושע בן לוי לא חרבה ארץ ישראל עד שעבדו בה ז׳ בתי דינים ע״ז (פח  כה. 
ע״א, שו׳ 26–28)

ענף א
של ע״זדיניןבתי[שבעה] בה (שלשה)שעברועדישר׳ארץחרבהלאאלע׳א״רו130

ע״זדיניבתיז׳ בהשעברועדישראלארץחרבהלאאלעזרא״רפטר
זרהלעבודהדיניןבתישבעהשעבדועדישראלארץחרבחרבהלאאלעזראמ׳ רביד׳ פאר
ע״זדיני׳בתיז׳ בהשעבדועדישר׳ארץחרבהלאלויבןיהושעאמ׳ ר׳ד׳ שונ

זרהעבודהדיניןבתישבעה[בה]שעבדועדישר׳ארץחרבהלאלויבןיהושעאמ׳ ר׳ג235
זרהעבדהדיניןבתישבעה בהשקבעועדישר׳ארץחרבהלאלויבןיהושע.... ר׳ג232

זר׳עבו׳דיניבתישבעה בהשעברועדישר׳ארץ חרב..לאלויבןיהוש׳א״רטר׳ א
זרהעבודהבתישבעה בהשעברועדישר׳ארץחרבלאלויבןיהושעאמ׳ ר׳גוסט
ע״זדיניןבתישבעשעבדועדישר׳ארץחרב׳לאלויבןיהוש׳א״רמינ

ע״זאבותבתישבעה בהשעברועדישר׳ארץחרבהלאלויבןיהוש׳א״רו140ענף ב

והשני,  אלעזר,  ר׳  גורס  הראשון  הענף  לפנינו.100  חכמים  שמות  חילוף  כאן  אף 
בהצטרפות שאר עדי הנוסח לענף זה כאן, ר׳ יהושע בן לוי. במקבילה שבדברים רבה 
ואתחנן, פרשה ב בשם ר׳ לוי: ״אמר רבי לוי: לא גלו ישראל עד שנעשו שבעה בתי 
אבות רשעים״. הרואה יראה שהשם ר׳ יהושע בן לוי נופל על השם הושע בן אלה, 
שהוא המלך האחרון ברשימה של רבי יהושע בן לוי, ומושא דרשתם של רב כהנא ורב 
אסי בסמוך. חילופי שמות החכמים רווח במקורותינו,101 ומהם השומרים על צליל 
דומה.102 בוודאי עוד תזכה תופעה זו לבירורים נוספים. בנידון דידן דומה שהדרשה 
מתייחסת לדרשן הגדול, ר׳ לוי, כבדברים רבה. והשווה מאמרו בסגנון דומה: ״א״ר 
לוי:103 לא גלו ישראל עד שכפרו בשלשים ושש כריתות שבתורה ובעשרת הדברות, 

מנין איכ״ה ישבה בדד״ (איכה רבה, פרשה א).
בענפי נוסח הבבלי ייחסוה לחכם קדום יותר, אשר שמו שכיח יותר בתלמוד 

ראה לעיל חילוף יד והערה 79 והנסמן בה.  100
ראה אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה, עמ׳ 1162–1207.  101

ראה פירושי לפרק המגרש, הסוגיה הראשונה, חלק ב, הערה 4.  102
כן היא הגרסה בכל עדי הנוסח של איכה רבה (תודות לד״ר פנחס מנדל).  103
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זה: בענף השני (ושאר העדים) לר׳ יהושע בן לוי, אשר שם אביו כשם בעל המאמר 
המקורי, ובענף הראשון לר׳ אלעזר.

כו.     מה נפשך (פח ע״ב, שו׳ 9)
ענף א

נפשךמהו130
נפשךממהפטר

נפשךמהרבאאמ׳ד׳ פאר
נפשךמהד׳ שונ

נפשךמהג235
נפשךמה  ג232

נפשךמהטר׳ א
נפשךמהגוסט
נפשךמהרבאא׳מינ

נפשךמהרבאאמ׳ו140ענף ב

ההקשר המלא:

אמר ר״נ אמר שמואל: גט המעושה בישראל – כדין כשר, שלא כדין פסול ופוסל; 
ובעובדי כוכבים – כדין פסול ופוסל, שלא כדין אפי׳ ריח הגט אין בו. מה נפשך, 
אי עובדי כוכבי׳ בני עשויי נינהו, איתכשורי נמי ליתכשר; אי לאו בני עשויי 

נינהו, מיפסל לא ליפסל!

קושיה זו על דברי רב נחמן בשם שמואל היא קושיית סתם התלמוד, וכפי שמשתקף 
מן הסגנון, המתאים לסתם התלמוד. והנה, עדי הנוסח של הענף השני (וכן דפוס 

פארה) גורסים קושיה זו בשם רבא!
גרסה זו מתפרשת כתוספת שהגרסנים היו מוסיפים לפעמים לפני קושיה על 
אמורא; הוסיפו את שמו של חכם שהיה תלמידו של אותו אמורא וראויה הקושיה לבוא 
בשמו. וכך רבא נמנה עם תלמידי רב נחמן, ואפשר אפוא לנסח את הקושיה משמו.104

רבה  על  קושיא  לנסח  שיש  שסבר  מי  (״היה  עמ׳ 385, 387  פירושים,  האומנין:  פרידמן,  עיין   104
בשמו של אביי!״), וכיוצא בו במקומות אחרים. וראה מאמרי "אל תתמה", עמ׳ 107 [62]; וראה 
פרידמן, האומנין: נוסח, עמ׳ 16–21. וראה דיוני בביאור לפרק המגרש, הסוגיה העשרים, שדברי 
סתם התלמוד כאן הם מקשה אחת, וקשה לייחס את תחילתם לרבא. דעה אחרת אצל מישלוב, 
גט מעושה: ״נוסח זה נראה אותנטי; כיצד ולמה ימציא סופר שרבא הוא ששאל ׳מה נפשך׳ אם 

לא ראה נוסח כזה?״ (עמ׳ 192).
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אביי אשכחיה לרב יוסף דיתיב וקא מעשה אגיטי (פח ע״ב, שו׳ 20–21) כז. 
ענף א

אגיט׳מעשהוקאדיתיביוסףלרבאשכחיהאבייו130
גיטאמעשהוקאדיתיביוסףלרבאשכחיהאבייפטר

אגיטיןמעשהוקאדיתיביוסףלרבאשכחיהאבייד׳ פאר
אגיטימעשהוקאדיתיביוסףלרבאשכחיהאבייד׳ שונ

אגטימעסיוקאדידיתיביוסףלרבאשכחיהאבייג235
גיטימעשידקאיוסף...באשכח...אבייג232

בגיטימעשהקאדהדהוהיוסףלרבאשכחיהאבייטר׳ א
אגיטימעשהקאדאתייוסףלרבאשכחיהאבייגוסט
אגיטימעשיוקא׳דיתיביוסףלרבאשכחיהאביימינ

אגטידקמעשייוסףלרבאשכחיהאבייו140ענף ב

״דקא  גורס  אליו)  המצטרפים  עם  וטיקן 140,  כ״י  העיקרי  (כבמייצגו  השני  הענף 
מעשי״, ואילו הענף הראשון מוסיף ואומר ״דיתיב וקא מעשה״. האם חילוף ענפים 
לפנינו? גרסת הענף השני מתבררת לנו מן השיקולים דלקמן: כ״י וטיקן 140, המייצג 
המובהק של הענף השני, גורס גרסת ליתא. המייצג המובהק השני של ענף זה, כ״י 
אוקספורד, חסר כאן. כ״י מינכן, המשתייך על פי רוב אף הוא לענף השני, מּוּכר 
״דיתיב״.  גורס  הוא  כאן  וכן  הראשון,  הענף  גרסת  את  קולט  הוא  שלפעמים  בכך 
במקרה הנידון שלושה עדי נוסח – ג232, קטע גוסט וכ"י טריר א - מתעדים היעדר 
תיבת ״דיתיב״. עובדה זו מחזקת את האפשרות שתיבת ״דיתיב״ לא הייתה בגרסה 
זה.  ענף  גרסת  את  שספגו  הנוסח  בעדי  וכן  הראשון  בענף  נוספה  והיא  המקורית, 
תיבת ״דהוה״ ותיבת ״דאתי״ מעידות אף הן על מגמת השלמת גרסת אפס, אם כי 

כאן בחרו במילות עזר קלילות יותר.
מסתבר אפוא שאכן לפנינו חילוף בין שני הענפים: ענף ב משקף את הגרסה 
המקורי  הנוסח  גבי  על  שנעשו  הפיתוחים  את  שלה.  התפתחות  א  וענף  המקורית, 
ניתן להסביר כך: בעל חוש סגנוני טוב המכיר את דרכי ניסוח התלמוד יאמר שעל 
פועל  להוסיף  יש  אגיטי״)  מעשי  דקא  יוסף  לרב  (״...אשכחיה  המקורי  הנוסח  גבי 
עזר. תחושה זו פעלה אצל שלושה: אצל מעצב ענף א, וכן אצל שני עדים המציגים 
תוספות מאוחרות לענף ב. אם כך הדבר, הרי שכ״י טריר א וקטע גוסט משקפים כאן 
את הגרסה המקורית שנשתמרה בענף ב, אלא ששיפרו והוסיפו על פי חוש לשוני, 

שפעל גם בענף א גופו.
אף שתוספת ״יתיב״ נראית לכאורה כשאולה מדגם סגנוני של ישיבה בדין, כגון 
״יושב בדין היא [ספר התורה] עמו״ (סנהדרין ב, ד), דומה שאינו כן. טרם מצאתי 
״דיתיב וקא...״ (ארמית) המוסב על דין. תוספת זו של ״דיתיב״ באה על פי התבנית 
השכיחה ״אשכחיה (לר״פ) דיתיב וקאמר״, ורגיל גם ללא ״אשכחיה״: ״יתיב וקאמר״, 
״יתיב וקדריש״ וכד׳. החכם המורה הלכה או הדורש יושב ואומר. דגם זה של אמירת 
אף  א,  בענף  אותותיו  את  נתן  סגנוני,  דמיון  מתוך  הנה  שנמשך  דרשה,  או  הלכה 

שהקשרו הוא ישיבה בדין.
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סימן מקוריות נוסף יש בכתיב שבענף השני105 (וכן בשני קטעי גניזה), במילה 
מעשי, צורה ארמית תקינה, לעומת מעשה, תבנית עברית שבענף הראשון. לצורת 
ליה  דמעסי  מאן  ״וכל  ז):  (שאילתא  אחאי  דרב  שאילתות  השווה  זו  ארמית  כתיב 

לחבריה למיגמ׳ אורייתא חשיבין עליה קמיה שמיא כמאן דהוא ברייה״.

לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים דבר אחר לפניהם ולא לפני הדיוטות (פח ע״ב,  כח. 
שו׳ 25–27)

ענף א
הדיוט׳לפניולאלפניהםאח׳דברגויםלפניולאלפני׳ו130

הדיוטותלפניולאלפניהםאחרדברגויםלפניולאלפניהםפטר
הדיוטותלפניולאלפניהםאחרדברגויםלפניולאלפניהםד׳ פאר
הדיוטותלפניולאלפניהםאחרדברגויםלפניולאלפניהםד׳ שונ

הדיוטותלפניולאלפניהםאחרדברגויםלפניולאלפניהםג235
הדיוטותלפניולאלפניהםאחרדברגויםלפני[ולא]לפניהםטר׳ א

הידיוטותלפניולאלפניהםגויםלפניולאלפניהםג232
הדיוטו׳לפניולאלפניה׳גויםלפניולאלפניהםמינ

הדיוטותלפני (לפ)ולאלפניהםד״אגויםלפניולאו140ענף ב

ההקשר הרחב:

ותניא, היה ר׳ טרפון אומר: כל מקום שאתה מוצא אגוריאות של גוים, אף על 
פי שדיניהם כדיני ישראל, אי אתה רשאי להיזקק להם, שנאמר: ואלה המשפטים 
לפני  ולא  לפניהם  אחר:  דבר  גוים.  לפני  ולא  לפניהם  לפניהם –  תשים  אשר 

הדיוטות!

מעשי גם בכ״י מינכן, אף על פי שכאן הוא גורס כענף א, וכך המצב גם בצירוף ג235.  105
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מכילתא דר׳ 
ישמעאל נזיקין (עמ׳ 

(246

מכילתא דרשב״י 
(כא ע״א, עמ׳ 

106(158

ירושלמי עבודה 
זרה ב, ז, מא ע״ד 

(טור 1390)

סוגייתנו, דפוס וילנא

עזריה  בן  אלעזר  ר׳ 
הגוים  והרי  או׳: 
ישר׳,  כדיני  שדנו107 
שומע אני יהיו דיניהם 
ואלה  ת״ל:  קיימין? 
המשפטים, את דן את 
דנין  אינן  והן  שלהן 
אמרו:  מיכן  שלך.  את 
בישראל  המעוסה  גט 
פסול,  בגוים  כשר, 
אותו  חובטין  ובגוים 
מה  עשה  לו:  ואומ׳ 

שישר׳ או׳ לך.

ותניא, היה ר״ט אומר: 
שאתה  מקום  כל 
של  אגוריאות  מוצא 
אע״פ  כוכבים,  עובדי 
שדיניהם כדיני ישראל, 
אי אתה רשאי להיזקק 
ואלה  שנאמר:  להם, 
המשפטים אשר תשים 
ולא  לפניהם  לפניהם, 

לפני עובדי כוכבים.

לפניהם,  תשים  אשר 
ישראל  בני  לפני 
אלא  כן,  נאמר  לא 
לפנים   – לפניהם 
שאין  מלמד  שבהם, 
ממונות  בדיני  שונין 

לעם הארץ.

בן  שמעון  ר׳  דתני 
המשפ׳  ואלה  יוחי: 
לפניהם,  תשים  אש׳ 
הזאת  הסימה  מה 
לכל  נגלית  אינה 
לך  אין  כך  ברייה, 
את  לשקע  רשות 
תורה  בדברי  עצמך 
אדם  בני  לפני  אלא 

כשירין.

דבר אחר, לפניהם ולא 
לפני הדיוטות.

בברייתא של הבבלי108 שונה הרישה ״לפניהם ולא לפני גויים״, כשיטת המכילתא 
דר״י השונה ״והן אינן דנין את שלך״, והסיפה ״לפניהם ולא לפני הדיוטות״, כשיטת 
המכילתא דרשב״י והירושלמי: ״לפניהם – לפנים שבהם״, ״לפני בני אדם כשירין״. 
אמנם שם אין מדובר ב״דין״ אלא בלימוד (״שונין״), אבל הדבר קרוב: אם אין שונים 
דיני ממונות לעם הארץ, קל וחומר שאין עם הארץ דן. וברוח זו נוספה סיפה בברייתא 
של הבבלי: ״לפניהם ולא לפני הדיוטות״. הענף הראשון מציע סיפה זו בלשון ״דבר 
אחר״. ציון זה חסר בצירוף ג232, וזו בוודאי הגרסה המקורית. כ״י מינכן גורס כך גם 

באותיות קטנות, כלומר שלא מכתב היד אלא על פי מדרש הגדול. ראה מדרש הגדול לשמות,   106
עמ׳ תנט.

במאגרים: שדני.  107
ראה ביאורנו לפרק המגרש, הסוגיה העשרים, בפרוטרוט.  108
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כן, מה שגורם להניח שזאת היא גרסת הענף השני, ואם כך כ״י וטיקן 140 הושפע 
מגרסת ענף א, ששם נוסף ״דבר אחר״.

וכדברי  מאוחרת,  הוספה  תכופות  הוא  אחר״  ״דבר  הציון  ההלכה  במדרשי  אף 
דוד הנשקה: ״כבר נתברר לנו שלשון ׳דבר אחר׳ הוא פעמים הרבה תוספת שכלול 
הבאה בשלבי עריכתו של המדרש; כי בצורתו הראשונית הוא נבנה לא פעם כאשכול 
של דרשות התלויות על הכתוב שבראשן, ואפשר שתימצאנה ביניהן מחלוקות״.109

לא הנחת בת לאברהם אבינו שיושבת תחת בעלה (פט ע״א, שו׳ 7–8) כט. 
ענף א

בעלהתחתיושבתאבינולאברהםבתהנחתלאו130
בעלהתחתיושבתאבינולאברהםבתהנחתלאפטר

.......ת....יושבתאבינולאברהםבתהנחתלאד׳ פאר
בעלהתחתשיושבתאבינולאברהםבתהנחתהלאד׳ שונ

בעלהתחתשיושבתאבינולאברהםבתהנחתהלאג235
בעלהתחתשיושבתאבינולאברהםבתהנחתהלאג232

בעלהתחתשיושבתאבינו...........בתהנחתלאטר׳ א
בעל׳תח׳שיושב׳אבינו לאברה׳בתהנחתלאמינ

בעלהתחתשיושבתאבינו(ב)[ל]אברהםבתהנחתהלאו140ענף ב

בענף הראשון ״יושבת תחת בעלה״, ולא שיושבת. יושבת – בינוני תמורה לשם עצם, 
כשהבינוני מתפקד כשם עצם110 (וזהו תפקודו המקורי של הבינוני);111 שיושבת – 

בינוני עם שי״ן הזיקה, כשהבינוני מתפקד כפועל.
בכתובות עב ע״ב:

אמר רבי אסי אמר ר׳ יוחנן: קלתה אין בה משום פרוע ראש. הוי בה רבי זירא, 
היכא? אילימא בשוק, דת יהודית היא! ואלא בחצר, אם כן לא הנחת בת לאברהם 
אבינו שיושבת תחת בעלה! אמר אביי, ואיתימא רב כהנא: מחצר לחצר ודרך 

מבוי.

״שיושבת״, וכך בכל עדי הנוסח הידועים. קרוב לשער שענף א משמר סגנון אסינדנטי 
מקורי, וענף ב נגרר אחר הסגנון הרדוד יותר ההולך וגובר.

הנשקה, תרגום יונתן ומדרשי ההלכה, עמ׳ 198 והערה 48, והנסמן שם.  109
ראה אזר, תחביר, § 6.5.1.1 (עמ׳ 209).  110

כידוע הבינוני הוא בעיקרו שם עצם, ואין לו נטייה לפי גופים אלא לפי מין ומספר בלבד.  111
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פלונית  אימא  פפא  א״ר  היום...  נתקדשה  פלונית  אימא  אקדשה,  לא  ודלמא  ל. 
נתקדשה היום (פט ע״א, שו׳ 21–27)

ענף א
[...]היוםנתקדשהפלוני׳אימ׳איתקדישלאודיל׳ו130

[...]היוםמתקדשהפלניתאימאאיקדישלאודילמ׳פטר
[...].................................................................................אראס

[...]מתקדשתפלוניתאימאאלאאיקדשלאדילמאד׳ פאר
[...]היו׳נתקדש׳פלוניתאימ׳אקדש׳לאודלמאד׳ שונ

[...]היוםנתקדשהפלניתאימאאיקדשלאדילמ׳ג235
[...]היום.......שהפלני..אימאאיקדשילאדילמאג232

[...]היוםניתקדשהפלניתאימא........הלאדיל׳טר׳ א
[...]היוםנתקד׳פלונידא׳כגוןתתקדשלאודילמ׳מינ

[...]היוםנתקדשהאפלוני׳דאמריכגוןאיתקדשלאודילמ׳ו140ענף ב

ענף א
היוםנתקדשהפלונ׳אימ׳פפארבאמ׳ו130

היוםנתקדשהפלניתאומ׳פפארבאמ׳פטר
היוםמקודשתבאומ׳פפארבאמ׳אראס

נתקדשהפלוניתאימאפפארבאמ׳ד׳ פאר
היוםנתקדשהפלוניתפפארבאמ׳ד׳ שונ

היוםנתקדשהפלני...אימאפפאפארבאמ׳ג235
היוםניתקדשהפלניתאימאפאפארבאמ׳ג232

היוםנתקדשהפלניתפפארבא׳טר׳ א
היוםנתקדש׳פלוני׳דא׳כגוןפפ׳רבא׳מינ

היוםנתקדש׳פלוני׳דאמריכגוןפפארבאמ׳ו140ענף ב

ההקשר המלא:

אמר עולא: לא ששמעו קול הברה, אלא כדי שיהו נרות דולקות ומטות מוצעות 
ובני אדם נכנסין ויוצאין ואומרים: פלונית מתקדשת היום. מתקדשת? ודלמא 
לא אקדשה! אימא פלונית נתקדשה היום. וכן תני לוי: לא שישמעו קול הברה, 
אלא כדי שיהו נרות דולקות ומטות מוצעות ונשים טוות לאור הנר ושמחות לה 
פפא:  א״ר  אקדשה!  לא  ודלמא  מתקדשת?  היום.  מתקדשת  פלונית  ואומרות: 

אימא פלונית נתקדשה היום.

מקום האמור בדברי  הענף הראשון, ועמו רוב עדי הנוסח, גורסים ״אימא״. כלומר ּבִ
ּה):  ַהּגַ ן,  ּקֵ ֱאמֹור (=ּתַ הבינוני),  (צורת  היום״  מתקדשת  פלונית  ״ואומרים  עולא, 
המציעה  קלילה  הצעה  תיבת   =] ״כגון  גורס:  השני  הענף  עבר).  (זמן  ״נתקדשה״ 
אוקימתא] דאמרי״. גרסה זו נראית גרסה משופרת, שהרי ״אימא״ עלולה להטעות 
למי שיסביר: אימא = ׳אוַמר׳, ׳אניח׳, ולא ששמעו כן; אמנם שמעו ״מתקדשת״, אלא 
נניח שבאמת אמרו ״נתקדשה״. לכן תוקן ״כגון דאמרי״, כלומר שמעו במפורש 

שאומרים כן.
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וכן תני לוי: לא שישמעו קול הברה, אלא כדי שיהו נרות דולקות ומטות מוצעות  לא. 
          ונשים טוות לאור הנר ושמחות לה ואומרות פלונית 

מתקדשת היום (פט ע״א, שו׳ 22–25)

ענף א
לאורטוותונשיםויוצאיןנכנסיןאדםובנימוצעותומטותדולקותנרותשיהוכדיו130

הנרלאורטוותויוצאיןנכנסיןאדםובנימצועותומטותדולקותנירותשיהופטר
........................................................................................................................................אראס

וכו׳מוצעותומטותדולקותנרותשיהוכדיד׳ פאר
הנרלאורטוותונשיםמוצעותומיטו׳דולקותנרותשיהוכדיד׳ שונ

הנרלאורטוותונשיםויוצאיןנכנסיןאדםםובנימוצעותומטותדולקותנרותשיה..כדיג235
טוותונשיםמוצעותומיטותדולקותנרותשיהאכדיג232

הנרלאור......ונשיםויוצאיןנכנסיןאדםובנימוצעותומיטותדולקותנרות....הו.....טר׳ א
הנרלאורטוותונשי׳ויוצ׳נכנסיןאדםובנידולקו׳נרו׳שיהוכדימינ

ויוצאיןנכנסיןאדםובנימוצעותומיטותדולקותנירותשיהוכדיו140ענף ב

ענף א
היוםמתקדש׳פלו׳ואו׳להו[מ]שמחותו130

היוםמתקדשתפלניתואומ׳ושמחותפטר
היוםמתקדשתפלונית..................................אראס

ד׳ פאר

היוםמתקדשתפלוניתואומרותלהושמחותד׳ שונ
היוםמתקדשתפלניתואומרותלהושמחותג235
היוםמיתקדשתפלוניתואומרות.........תג232

היוםמתקדשתפלניתואומרותלהושמחותטר׳ א
היוםמתקדש׳פלוני׳ואומרו׳להושמחו׳מינ

היוםמתקדש׳פלוני׳ואו׳ו140ענף ב

חילוף זה משקף שני שינויי גרסה (גרסות איתא וליתא): א. ובני אדם נכנסין ויוצאין; 
ב. ונשים טוות וכו׳. אמנם רוב עדי הנוסח גורסים בבת ״בני אדם״, וכן רוב העדים 
גורסים בבת ״נשים״, אך לא רוב זה גורס כרוב זה ולא רוב זה גורס כרוב זה: בנוסח 
דפוס שונצינו ובצירוף ג232 לא הוזכרו ״בני אדם״ בברייתא של לוי; בכ״י וטיקן 140 

ליתא הבבא של ״נשים״, ובכ״י פטרבורג תיבת ״נשים״ ליתא.
בתוספות ד״ה עד שישמעו:

עד שישמעו מפי הכשרים כו׳. אע״ג דאמר לעיל [= ברייתא דלוי] ונשים אומרות 
פלונית נתקדשה שמא משום דהתם איכא רגלים לדבר. ואית ספרים דגרסי ובני 

אדם נכנסים ויוצאין ולא גרסינן ונשים.112

״ואית ספרים דגרסי״ של התוספות מתאים לגרסת ענף ב כאן, כפי שמשתקפת בכ״י 
וטיקן 140 בלבד. בחילוף זה אנו רואים שהספרים הרגילים שהיו לפני התוספות 

וכו׳  נשים  ולשנייה  היום״,  מתקדשת  ״פלנית  אומרים  וכו׳  אדם  בני  הגרסות  שלאחת  הכוונה   112
אומרות כן.
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גרסת  את  משקף  שלהם  דגרסי״  ספרים  ו״אית  הראשון,  הענף  גרסת  את  משקפים 
הענף השני.

אמר רבה בר בר חנה א״ר יוחנן (פט ע״א, שו׳ 27–28) לב. 
ענף א

יוחנןר׳אמ׳חנהברבררבהאמ׳ו130
יוחנןא״רחנהברבררבהאמ׳פטר

יוחנןא״רחנהבררבהאמ׳אראס
יוחנןרביאמ׳חנהברבררבהאמ׳ד׳ פאר
יוחנןר׳אמ׳חנהברבררבהא׳ד׳ שונ

יוחנןר׳אמ׳חנהב..ברראבהאמ׳אמ׳וכ..ג235
יוחנןר׳אמ׳חנהברבררבהאמ׳ג232

יוחנןר׳א׳חנהברבררבהא׳טר׳ א
יוחנןא״רחנ׳ברבררבהאת׳כיוכןמינ

יוחנ׳א״רחנהברבררבהאתאכיוכןו140ענף ב

עדי  משאר  הנעדרת  חנה״,  בר  בר  רבה  אתא  כי  ״וכן  הגרסה  נמצאת  השני  בענף 
הנוסח.113 גרסה זו מזכירה הקשרים אחרים הבאים בסגנון ״כי אתא ר״פ אמר ר״פ״, 
הצמוד  אתא״  ״כי  יד  על  ידועה  ״וכן״  המילה  תוספת  ל״נחותי״.  המיוחד  סגנון 
לשמותיהם של רבין ורבה בר מרי. לא מצאתי ״וכן כי אתא רבה בר בר חנה״ במקום 

אחר. דומה שתוספת זו (״וכן כי אתא״) סוגננה על ידי גרסני ענף ב.

א״ל רב מרדכי לרב אשי הוה עובדא     (פט ע״ב, שו׳ 5) לג. 
ענף א

עובד׳הוהאשילרבמרדכירבא״לו130
עובדאהוהאשילרבמרדכירבא״לפטר

עובדאהוהאשילרבמרדכירבא״לאראס
עובדאהוה שמאאשילרבמרדכירבאמ׳ ליהד׳ פאר
עובדאהוהאשילרבמרדכירבאמ׳ ליהד׳ שונ

עובאדאהוהאשילרבמרדכירבאמ׳ ליהג235
עובדאהוהאשילרבמרדכירבא׳ ליהטר׳ א

הוה בי מדרש׳עובד׳אשילרבמרדכירבא״למינ

הוה בי מדרשאעובדאאשילרבמרדכירבא״לו140ענף ב

ההקשר המלא:

ההיא דנפק עלה קלא דאיקדשה לקטן הנראה כגדול, א״ל רב מרדכי לרב אשי: 
הוה עובדא ואמרו עדיין לא הגיע לפלגות ראובן, שנאמר לפלגות ראובן גדולים 

חקרי לב.

בי  הוה  ״עובדא  אלעזר)  בן  יצחק  ר׳  של  משמו  (ושניהם  מקומות  בשני  מצאנו 
מידרשא״:

ונראה שהצירוף ג235 גורס ״וכן אמ׳ ראבה״.  113
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אמר רבי יצחק בן אלעזר: עובדא הוה בי מדרשא ואמרו היא מהימנא (יבמות 
סה ע״ב)

אמ׳ ר׳ יצחק בן אלע׳: כי אתא רב דימי אמ׳ עובדא הוה בי מדרשא (עבודה זרה 
ע ע״ב)

שניהם עוסקים במקרי אישות שהוכרע דינם בבית המדרש. גרסני הענף השני הוסיפו, 
כנראה על פיהם, גם במקרה שלפנינו.

לד.     לאו משום דאמרי׳ על תנאי קדיש     שאני התם דאתי בעל וקא 
מערער (פט ע״ב, שו׳ 15–16)

ענף א
מערערוקאבעלדאתיהתםשניקדישתנאיעלדאמ׳משוםלאוו130

מערערוקאבעלדאתיהתםשאניקדישתנאיעלדאמרינןמשוםלאופטר
בעלדאתאהתםשאניקדישתנאיעלדאמרינןמשוםלאומאיאראס

מערערוקאבעלדאתיהתםשאניקדישתנאיעלדאמרינןמשוםלאוד׳ פאר
מערערוקאבעלדאתיהתםשאניקדישתנאיעלדאמרינןמשוםלאוד׳ שונ

מערערקאבעלדאתאהתםשאניקדישתנוי(!)עלדאמרינןמשוםלאוג235
מערערוקאבעלדאתאהתםשני ...ש.......עלדאמרינןמשוםלאטר׳ א

וקאיבעלדאתיהכ׳שנילאקדש׳תנאיעלדא׳משו׳לאטע׳מאימינ

מערערבעלדאתיהכאשנולאקידשהתנאיעלדאמרי׳משולאוטעמ׳מאיו140ענף ב

ההקשר המלא:

א״ל רב כהנא לרב פפא: ואת לא תסברא? והתנן: נתקדשה ואח״כ בא בעלה – 
מותרת לחזור, לאו משום דאמרי׳ על תנאי קדיש? שאני התם דאתי בעל וקא 

מערער.

הענף השני משכלל את הסגנון ומבהירו בתוספת: ״מאי טעמ׳... לא״.
מול גרסת הענף הראשון, ״שאני התם״, נוקט הענף השני ״שאני הכא״. כאשר 
השתמשו בלשונות הכא והתם להשוואת שני מקורות, היה מקובל בגרסות הקדומות, 
לאחר שהוזכרה הסוגיה הרחוקה, לכנות אותה ״הכא״, ולחזור ולהתייחס לסוגיית 
המוצא במונח ״התם״.114 הענף השני נוהג כאן מנהג קדמונים זה. לאחר שהבאנו 
משנה רחוקה (יבמות י, ג: ״נתקדשה ואחר כך בא בעלה״), התייחסו לאותה משנה 

רחוקה בלשון ״הכא״!

ראה מה שכתבתי בביאורי לפרק המגרש, הסוגיה החמישית, הערה 19, ובמקומות הרבה. כך   114
לפי מינוח הירושלמי: הכא = המקרה הרחוק, המובא לדון ממנו; תמן = המקרה שלנו, שבו 
אנו דנים. וכך רגיל מאוד (וראה מוסקוביץ, טרמינולוגיה, עמ׳ 574–575). בכתבי יד רבים של 
הבבלי באים המונחים התם / הכא בהיפוך מן המורגל אצלנו. כתבי יד אלה מקיימים את השיטה 

הקדומה, וכמות שהיא בירושלמי.
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רב חביבא אמר אפילו דבתר אירוסין נמי לא חיישינן ליה (פט ע״ב, שו׳ 22–23) לה. 
ענף א

להחיישינןלאנמיאירוסיןבתראפילואמ׳כהנאורבו130
להחיישינ׳לאנשואיןדבתראפי׳אמ׳כהנארבפטר

ליהחיישינןלאנמיאירוסיןדבתראפילואמ׳חביבארבאראס
ליהחיישינןלאנמיאירוסיןדבתראפי׳אמרחביבארבד׳ שונ

ליהחישינןלאנמיאירוס..דבתראפילואמ׳כהנארבג235
טר׳ א115

לי׳חיישי׳לאנמיאירוסיןלאחראפי׳א׳חביב׳רבמינ

ליהחיישינ׳לאנמיאירוסי׳דלאחראפי׳א׳חביבאלרבו140ענף ב

ההקשר המלא:

אמר רב אשי: כל קלא דלא איתחזק בבי דינא לאו קלא הוא. וא״ר אשי: כל קלא 
דבתר נישואין לא חיישינן ליה; הא דבתר אירוסין חיישינן ליה. רב חביבא אמר: 

אפילו דבתר אירוסין נמי לא חיישינן ליה.

לעומת ״חביבא״ בענף השני ועוד, אנו מוצאים בין עדי הנוסח של הענף הראשון 
״כהנא״. רב חביבא עוסק כאן בקול שיצא לאחר אירוסין, וקובע שאין חוששין לו. 
לעיל בסוגיה גרסינן: ״א״ל רב כהנא לרב פפא: ואת לא תסברא? והתנן: נתקדשה 
ואח״כ בא בעלה מותרת לחזור, לאו משום דאמרי׳ על תנאי קדיש?״. כפי שרב כהנא 
לימד שיש לחשוש לאמתלא לבטל קול קידושין במקום אמתלא, עוסק רב חביבא 
בכך שאין חוששין לקול שלאחר אירוסין. ומתוך שאירוסין הם הם קידושין, דומה 
שנוסח הענף הראשון צמח מדמיון זה, שמא במין אשגרה מודעת או שאינה מודעת. 
יצירת שוויון בשמות הוא סוג של הרמוניזציה (leveling) הנפוץ במסירת טקסטים.

והא נהרדעא אתרי׳ דשמואל הוא ולא מבטלי קלא (פט ע״ב, שו׳ 30–32) לו. 
ענף א

קלאמבטלילאובנהרדע׳הוהדשמואלאתריהנהרדע׳והאו130
קלאמבטלילאובנהרדעאהוהדשמואלאתריהנהרדעאוהאפטר

קלאמבטלילאובנהרדע׳הואדשמואלאתריהנהרדעאוהאאראס
קלא....טלילאובנהרדעאהואדשמואלאתריהנהרדעא.....ד׳ פאר
קלאמבטליולאהואדשמואלאתרי׳נהרדע׳והאד׳ שונ

קאלאמבטלילאובנה.......ה...דשמואלאתראנהרדעאוהאג235
קלאמבטלילאובנהרדעאהוהדשמו׳אתראנהרדעאוהאטר׳ א

קל׳מבטלי׳לאובנהרדע׳דשמו׳אתרי׳נהרדע׳והאמינ

קלאמבטלינןלאובנהר[ד]עאדשמוא׳אתריהנהרדעאוהאו140ענף ב

כ״י טריר א קיים כאן, אך משפט זה נמצא בתוך קטע שהושמט על ידי הדומות, ולכן הובא כאן   115
ריק.
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בכל הש״ס רווח הסגנון ״נהרדעא אתריה דשמואל הוא״,116 והוא הדין לגבי אמוראים 
אחרים המוזכרים בסגנון דומה. רק בענף השני כאן מצאתי משפט זה ללא האוגד 
״הוא״. צירוף זה הזדמן לעיל בגיטין פרק ח (פא ע״א), ושם אפילו מייצגי הענף 

השני שבפרקנו וכן קטע גניזה מזרחי גורסים ״הוא״.117
בנוסח הענף הראשון כאן מילת ״הוא״ משמשת אוגד, ואילו בנוסח הענף השני 
אנו מוצאים נושא ונשוא ללא אוגד. תבנית זו, ללא אוגד, מצויה בשפות השמיות 
ן ֵמִבין (משלי כח, ז),118 ואף  העתיקות, וכן בעברית המקראית, כגון נֹוֵצר ּתֹוָרה ּבֵ
ן הֹוְרָקנֹוס ּבֹור סּוד [...] יֹוֵסף ַהּכֵֹהן ָחִסיד (אבות ב, ח).119 כבר  בלשון התנאים: ֱאִליֶעֶזר ּבֶ
העיר מיכאל שלזינגר שתכונה זו נתקיימה בארמית הבבלית, על אף נסיגתה בניבים 
שונים של הארמית בני זמנה.120 מן הדוגמות שציין: ״דינא דמלכותא דינא״; ״אמיה 
דאברהם אמתלאי בת כרנבו, אמיה דהמן אמתלאי בת עורבתי״ (בבא בתרא צא ע״א).

ואידך? כי אתמר דרב המנונא     בפניו (פט ע״ב, שו׳ 38–39) לז. 
ענף א

בפניוהני מיליואידךו130
בפניוה״מואידךפטר

בפניוהמנונאדרבאתמרכיואידךאראס
בפניוהני מיליואידךד׳ פאר
בפניוהמנונאדרבאתמ׳כיואיד׳ד׳ שונ

בפניו....נונאדר..איתמרכיואיד..ג235
[.......................................................ואידךךטר׳ א

בפניוה״מהמנו׳דרבואידךמינ

בפניוהני מיליואידךו140ענף ב

ההקשר המלא:

או הוה בסוף. לנוסח הדפוסים ראה קוסובסקי, אוצר לשון התלמוד, עמ׳ 3136.  116
״והא נהרדעא אתרא דשמו׳ הוא״ (כ״י אוקספורד); ״והא נהרדעא אתריה דשמואל הוא״ (כ״י   117
וטיקן 140); ״והא נהרדע׳ אתרי׳ דשמואל הו׳״ (כ״י מינכן). בביטוי דומה מצאנו נגד רוב עדי 

הנוסח: ״הכא אתרא דשמואל״ (בבא בתרא קנא ע״א, כ״י המבורג 165).
ראה ברוקלמן, דקדוק השוואתי, עמ׳ 41–47.  118

ראה אזר, תחביר, עמ׳ 71.  119
 Die zweigliedrige Nominalsatz, bei dem also keine וכתב:   .7 עמ׳  תחביר,  שלזינגר,   120
 Kopula die prädikative Beziehung zwischen dem Subjekt und Prädikat bezeichnet,
 ist im T. B. durchaus in lebendigem Gebrauch. Hierin hat der T. B. die altsemitische
 Sprachgewohnheit besser gewahrt, nicht nur als das gleichzeitige christliche Syrisch
 […], sondern auch als der T. J. und die Midr., bei deinen der Gebrauch einer Kopula

weit haufiger ist.
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אשה  אין  חזקה  נאמנת,  גירשתני –  לבעלה  שאמרה  האשה  המנונא:  רב  דאמר 
מעיזה פניה בפני בעלה. ואידך? כי אתמר דרב המנונא – בפניו, שלא בפניו – 

מעיזה ומעיזה.

ראוי לדון בחילוף זה, אף על פי שאין כאן חילוף בין גרסות שני הענפים, שכן חילוף 
מסוג אחר יש כאן: חילוף בין גרסה מקורית, המשתקפת בעדים המובהקים של שני 

הענפים, ובין גרסה משנית, משופרת, המשתקפת בעדים ה״מעורבים״.
הגרסה ״הני מילי״ באה בכמה עדי נוסח, וביניהם הידועים לנו כמייצגי הענף 
הראשון, אך היא באה גם בעדי הענף השני: בכ״י וטיקן 140, שהוא המייצג המובהק 
של הענף השני, ובכ״י מינכן, הידוע כמושפע לעתים מגרסות הענף הראשון (ראה 
למשל חילוף כז), אשר כאן משמר גם את גרסת ענף א באופן מקוטע (״דרב המנונ׳״). 
לעומת זאת ״כי אתמר דרב המנונא״ מתועד בין השאר בעדי נוסח שאין להם שיוך 
והדפוס).  ג235  הצירוף  אראס,  (כ״י  משניהם  ניזונים  אלא  הענפים  לאחד  מובהק 
ההקשר  המנונא״.  דרב  אתמר  ״כי  הנוסח  עדי  בכל  ע״א  כג  שבכתובות  במקבילה 

הרחב בכתובות:

המנונא  דרב  ליה  אית  ארישא  לה  דמתני  דמאן  קמיפלגי,  המנונא  בדרב  לימא 
ומאן דמתני לה אסיפא לית ליה דרב המנונא. לא, דכולי עלמא אית להו דרב 
המנונא, והכא בהא קמיפלגי, דמר סבר כי איתמר דרב המנונא בפניו אבל שלא 

בפניו מעיזה, ומר סבר שלא בפניו נמי אינה מעיזה.

לפני  בשלמותה  המנונא  רב  מימרת  באה  שבגיטין  ההקשרים,  שני  בין  יש  הפרש 
הגרסה הנידונה, ולכן הסגנון ״הני מילי״ שקוף לגמרי, ואילו בכתובות הנידון הוא 
לציון  עדיפות  יש  ולכן  הזה,  במקום  לשונו  עצם  הבאת  ללא  המנונא״,  דרב  ״[הא] 
המלא ״כי אתמר דרב המנונא״. סביר לשער שהעדים הגורסים כן בגיטין סמוכים 

על הסגנון שבמסכת כתובות.

לח.     יצא עליה קול מזה ומזה, מהו? אמר רב פפא: אף זו מגרש ראשון ונושא 
שני     (פט ע״ב, שו׳ 43–44)

ענף א
נושאושינימגרשראשוןזואףפפארבאמ׳מהוומזהמזהקולעליהיצאו130

שניונושאראשוןמגרשזואףפפארבאמרמהוומזהמזהקולעליהיצאפטר
שיניונושאראשוןמגרשזהאףפפארבאמ׳מהוומזהמזהקולעליהיצאאראס

נושאושנימגרשראשוןזהאףפפארבאמ׳מהוומזהמזהקולעליהיצאד׳ פאר
שיניונושאראשוןמגרשזואףפפארבאמרמהוומזהמזהקולעליהיצאד׳ שונ
שניונושאראשוןמגרשזואףפפארבא׳מהוומזהמזהעליהקוליצאטר׳ א

שניונוש׳ראשוןמגר׳בזואףא״למהוומזהמזהקולעליהיצאלרבפפ׳רבא״למינ

שיניונושאראשו׳מגרשזואףפפארבא״למהוומזהמזהקולעליהיצאלרבפפארבא״לו140ענף ב
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ענף א
ו130

פטר

אראס

ד׳ פאר

ד׳ שונ

טר׳ א

ראשוןונוש׳שניראשוןמגרשאףפפ׳רבא׳מינ

שניונושאראשוןמגרשזואףא׳פפארבאיתמרו140ענף ב

שמו של רב פפא מופיע בסוגיה זו121 ברוב עדי הנוסח שלוש פעמים, ואילו בענף 
השני חמש פעמים.

שתי היקרויות באות בתחילת הסוגיה:

רב זביד אמר: במקום אמתלא חוששין לאמתלא. איתיביה רב פפא לרב זביד: 
ובלבד שלא תהא שם אמתלא! א״ל: במקום אמתלא קאמר. א״ל רב כהנא לרב 

פפא: ואת לא תסברא?

כאן פותח רב זביד, משיב לו רב פפא לרב זביד (״איתיביה״), עונה לו רב זביד לרב 
פפא, ונכנס רב כהנא ומקשה לרב פפא: ״ואת לא תסברא?״ – וכי אינך מקבל את 

נימוקו של רב זביד? ושוב לקראת סוף הסוגיה:

כ״י וטיקן 140דפוס וילנא
מזה יצא עליה קול מזה ומזה, מהו?  קול  עליה  יצא  לרב:  פפא  רב  א״ל 

ומזה, מהו? 
אמר רב פפא: אף זו מגרש ראשון ונושא 
לשניהם.  מותרת  אמר:  אמימר  שני. 

והלכתא – מותרת לשניהם.

א״ל רב פפא: אף זו מגרש ראשו׳ ונושא 
מגרש  זו  אף  א׳:  פפא  רב  איתמר  שיני. 
מותרת  אמ׳:  אמימר  שני.  ונושא  ראשון 

לשניהם. והילכת׳ – מותרת לשניהם.

כאן נשאלת שאלה: ״יצא עליה קול מזה ומזה, מהו?״. שאלה זו חוזרת לנאמר לעיל: 
״יצא עליה קול מראשון, ובא אחר וקדשה קידושי תורה, מהו? [...] א״ר הונא מגרש 
ראשון ונושא שני״. רש״י פירש את השאלה בסוף הסוגיה כך: ״יצא עליה קול מזה 
ואחר כך מזה, שלא קידשה שני בפנינו קידושי תורה, אלא קול יצא שקידש אחר 

הראשון״.
לרב״!  פפא  רב  ״א״ל  השני  בענף  ואילו  סתמית,  שאלה  היא  הנוסח  עדי  ברוב 

דברי הגמרא בהיקף רחב יותר הובאו להלן בסוף החילוף, ושם סומנו אזכורי שמו של רב פפא   121
בגופן אחר.
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(רב מאן דכר שמיה?). ברוב עדי הנוסח, הגורסים את השאלה כשאלה סתמית, באה 
התשובה בשם ״אמר רב פפא״. לענף ב, הגורס את השאלה בשם ״א״ל רב פפא לרב״, 

התגובה בכ״י מינכן מוצגת בא״ל בלבד. כלומר ״רב״ (!) ענה לרב פפא. 
על אף שיבושים אחדים122 ניתן לפתור ולשחזר את נוסח הענף השני. היות שכאן 
שאלת המשך לפסקו של רב הונא, מוצעת שאלה זו לא כשאלת סתם התלמוד, אלא 
כ״א״ל רב פפא לרב [הונא]״, ותשובת ״א״ל״ בכ״י מינכן מתפרשת א״ל רב הונא. 
בנקודה זו חוזר ענף זה וגורס שוב הלכה זו בשם רב פפא: ״איתמר רב פפא א׳ אף זו 
מגרש ראשון ונושא שני״. אפשר שפיסקא זו (״איתמר״ וכו׳) היא תחילת שימושו 
של רב פפא בחלק זה של הסוגיה, ואחר כך נוסח המשך הסוגיה כשאלת רב פפא לרב 
הונא, תשובת רב הונא, ובסמוך באים הדברים ב״איתמר״ של רב פפא; או, ושמא 

עדיף, רב פפא שאל, רב הונא ענה, וחזר רב פפא וקבע הלכה זו בשינון: איתמר.
פפא״,  ״רב  בפי  מושמים  התלמוד  סתם  שדברי  אחרים  במקומות  מצאנו  אכן 
הנעשה להם שופר.123 גרסני ענף ב השתמשו בתחבולה זו כדי ללכד את הסוגיה סביב 
שמות אמוראים, וכפי שרב פפא מופיע כבן שיחם של שני אמוראים בתחילת הסוגיה.

כ״י וטיקן 140דפוס וילנא124
ובלבד שלא תהא שם אמתלא.ובלבד שלא תהא שם אמתלא.

[א]
אמתלא  הונא:  רב  בר  רבה  אמר   (1)

שאמרו – אפי׳ מכאן ועד עשרה ימים.

[א]
(1) א׳ רבה בר רב הונא: אמתלא שאמרו – 

אפי׳ מכאן ועד עשרה ימים.
(2) רב זביד אמר: במקום אמתלא חוששין 
זביד:  לרב  פפא  רב  איתיביה  לאמתלא. 
א״ל:  אמתלא!  שם  תהא  שלא  ובלבד 

במקום אמתלא קאמר.

(2) רב זביד א׳: במקום אמתלא חוששין 
זביד:  לרב  פפא  רב  איתיביה  לאמתלא. 
ובלבד שלא תהא שם אמתלא! א״ל: אנא 

במקום אמתלא קאמרי.

בכ״י וטיקן 140 רב פפא הוא השואל והוא המשיב.   122
ראה מאמרי "אל תתמה", עמ׳ 77–82, 101–105, הערות 155, 158, 163 והנסמן שם.  123

עוד על כל הסוגיה ראה ביאורנו לפרק המגרש, הסוגיה העשרים ושתיים.  124
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לא  ואת  פפא:  לרב  כהנא  רב  א״ל   (3)
בא  ואח״כ  נתקדשה  והתנן:  תסברא? 
בעלה – מותרת לחזור; לאו משום דאמרי׳ 
על תנאי קדיש? שאני התם, דאתי בעל 
וקא מערער. אי הכי, נישאת נמי! נישאת 
דעבדה איסורא – קנסוה רבנן, נתקדשה 

דלא עבדה איסורא – לא קנסוה רבנן.

לא  ואת  פפא:  לרב  כהנא  רב  א״ל   (3)
תסברא? והא תנן: נתקדשה ואחר כך בא 
טעמ׳?  מאי  לו;  לחזור  מותרת  בעלה – 
לאו משו דאמרי׳ על תנאי קידשה? לא 
הכי,  אי  מערער.  בעל  דאתי  הכא  שנו 
איסור׳  דעבדה  כיון  נמי!  ניסת  אפילו 
עבדא  דלא  נתקדשה  אבל  רבנ׳,  קנסוה 

איסורא – לא קנסוה רבנן.

[ב]
(4) אמר רב אשי: כל קלא דלא איתחזק 
בבי דינא לאו קלא הוא. (5) וא״ר אשי: 
כל קלא דבתר נישואין לא חיישינן ליה; 
רב  ליה.  חיישינן  אירוסין  דבתר  הא 
חביבא אמר: אפילו דבתר אירוסין נמי לא 
חיישינן ליה. והלכתא – לא חיישינן ליה.

[ב]
(4) אמ׳ רב אשי: כל קלא דלא איתחזק 
בבי דינא לאו קלא הוא. (5) ואמ׳ רב אשי: 
ליה;  חיישי׳  לא  נישואי׳  דבתר  קלא  כל 
לרב[!]  ליה.  חיישינן  אירוסין  דבתר  הא 
חביבא א׳: אפי׳ דלאחר אירוסי׳ נמי לא 
חיישינ׳ ליה. [והלכת׳ – לא חיישינ׳ לה].

[ג]
ליה  שלחו  אבא:  בר  ירמיה  רב  אמר   (6)
מבי רב לשמואל: ילמדנו רבינו, יצא עליה 
קידושי  וקדשה  אחר  ובא  מראשון,  קול 
והעמידו  תצא,  להו:  שלח  מהו?  תורה, 

הדבר על בוריו והודיעוני.

[ג]
רב  מבי  שלחו  אבא:  בר  ירמיה  א״ר   (6)
ושמואל[!]: ילמדינ׳ רבינו, יצא עליה קול 
(עליה), ובא אחר וקידשה קידושי תורה, 
מהו? שלח להו: תצא, והעמידו דבר על 

בוריו והודיעוני.
(7) מאי היא? אילימא דאי מגליא מילתא 
מעליא  קידושי  לאו  דקמא  דקידושי 
נינהו מבטלינן קלא, והא נהרדעא אתרי׳ 
דשמואל הוא ולא מבטלי קלא! (8) אלא 
דאי מיגליא מילתא דקידושי קמא קידושי 
משני. (9)  גט  צריכה  לא  נינהו,  מעליא 
ופליגא דרב הונא, דאמר רב הונא: אשת 
איש שפשטה ידה וקיבלה קידושין מאחר 
רב  דאמר  המנונא,  מדרב  מקודשת,   –
המנונא: האשה שאמרה לבעלה גירשתני 
- נאמנת, חזקה אין אשה מעיזה פניה בפני 
בעלה. (10) ואידך? כי אתמר דרב המנונא 

– בפניו, שלא בפניו – מעיזה ומעיזה.

(7) מאי היא? אילימ׳ דאי גליא מילתא 
דקידושי קמא לאו קידושי מעליי נינהו 
אתריה  נהרדעא  והא  קלא,  מבטלינ׳ 
דשמוא׳, ובנהר[ד]עא לא מבטלינן קלא! 
דקידושי  מילתא  איגליא  דאי  אלא   (8)
משני.  גט  צריכ׳  לא  נינהו,  מעלי׳ 
הונא:  רב  דאמ׳  הונא,  דרב  ופליג׳   (9)
אשת איש שפשטה ידה וקבלה קידושי׳ 
מאחד – מקודשת, וכדרב המנונא, דאמ׳ 
לבעל׳  שאמרה  האשה  המנונא:  רב 
גרשתני – נאמנת, חזקה אין אשה מעיזה 
פניה בפני בעלה. (10) ואידך? הני מילי 
בפניו, אבל שלא בפניו – מעיזה ומעיזה.
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(11) לא מצאו דבר על בוריו, מהו? א״ר 
אבל  שני,  ונושא  ראשון  מגרש  הונא: 
מגרש שני ונושא ראשון לא. מאי טעמא? 
אתי למימר מחזיר גרושתו מן האירוסין. 
(12) רב שישא בריה דרב אידי אמר: אף 
אמרי:  מימר  ראשון,  ונושא  שני  מגרש 
עייני רבנן בקידושי, וקידושי טעות הוה.

(11) לא מצאו דבר על בוריו, מהו? אמ׳ 
רב הונא: מגרש ראשון ונושא שיני, אבל 
מגרש שיני ונושא ראשון לא. מאי טעמ׳? 
דילמ׳ אתו למימר קא מחזיר גרושתו מן 
האירוסי׳. (12) ורב שישא בריה דרב אידי 
א׳: אף זו מגרש שיני ונושא ראשו; מאי 
שיני  בקידושי׳  רבנן  בהו  עיינו  טעמ׳? 

ולאו קידושי מעלי׳ נינהו.
(13) יצא עליה קול מזה ומזה, מהו? אמר 
רב פפא: אף זו מגרש ראשון ונושא שני. 
אמימר אמר: מותרת לשניהם. והלכתא - 

מותרת לשניהם.

(13) א״ל רב פפא לרב: יצא עליה קול 
זו  אף  פפא:  רב  א״ל  מהו?  ומזה,  מזה 
רב  איתמר  שיני.  ונושא  ראשו׳  מגרש 
פפא א׳: אף זו מגרש ראשון ונושא שני. 
אמימר אמ׳: מותרת לשניהם. והילכת׳ – 

מותרת לשניהם.

על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר, מה להלן בשני עדים אף כאן  לט. 
בשני עדים (צ ע״א, שו׳ 17–19)

ענף א
עדיםבשניכאןאףעדיםבשנילהלןמהו130

עדי׳בשניכאןאףעדי׳בשנילהלןמהפטר
עדיםבשניכאןאףעדיםבשנילהלןמהאראס

עדיםבשניכאןאףעדיםבשנילהלןמהד׳ פאר
עדיםבשניכאןאףעדיםבשנילהלןמהד׳ שונ
עדיםבשניכאןאףעדיםבשנילהלןמהטר׳ א

ברורי׳עדי׳בשניכאןאףברורי׳עדי׳בשנילהלןמהמינ

ברוריםבעידיםכאןאףברוריםבעדיםלהלןמהו140ענף ב

ברורים...  ״בעדים  השני  ואילו  עדים״,  בשני  עדים...  ״בשני  גורס  הראשון  הענף 
בעדים ברורים״ (כ״י מינכן קלט ״בשני״ כבענף הראשון). גרסת הענף השני מתועדת 

בפירוש רש״י כאן: ״אף כאן בעדים ברורים״.
הצירוף ׳עדים ברורים׳ / ׳בשני עדים ברורים׳ מזדמן בשטרות ומסמכים שנגנזו 
בגניזת קהיר,125 וכגון בשטר אישור קידושין משנת ד׳ תשפ״ח (1028): ״וקנינו מידה 

.(valid witnesses :ותרגם) ראה פרידמן מ״ע, נישואין, ב, עמ׳ 301–302, 306–308  125
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מאחר שהשתמודענוה בשני עדים ברורים״.126 גרסה זו שבענף השני עשויה להיות 
התיעוד הקדום לסגנון זה, ואפשר שמנסחי השטרות שאבו ממנו.127

התם הוא דגלי רחמנא, אבל הכא מאי דעבד עבד     (צ ע״א, שו׳ 31–32) מ. 
ענף א

עבדדעבדמאיהכאאבלו130
עבדדעבדמאיהכאאבלפטר

עבדדעבדמההכאאבלאראס
דעבדמאיהכאאבלד׳ פאר
עבדדעבדמאיהכאאבלד׳ שונ
עבדדעבדמאידהכאמכללטר׳ א

עבדדעבדמאידהכאמיכללגוסט
שאנוס׳כאנוסו׳שאינןלפילגרשןיכולנשי׳אבלעבדדעבדמאיהכ׳אבלמינ

שאנוסהכאנוסותשאינןלפיאותןלגרשיכולנשיםשאראבלעבדדעבדמאידהאימכללו140ענף ב

אסף, שטרות עתיקים, עמ׳ 214.  126
על משמעי בר״ר ראה ילון, פרקי לשון, עמ׳ 85–86; פרידמן מ״ע, שם, עמ׳ 306–308. ילון הכתיר   127
את דיונו ״ברר לשון קיום, חיזוק״, וכתב שם: ״ברר לשון חזק בכלל: קנקנים מרוערעים... קנקנים 
ברורים (ב״ר נה, א; 585)״, ושם (בבראשית רבה) מתחלפת תיבת ״ברורים״ ב״בריאים״. באשר 
להסבת ״ברור״ זו על אנשים כתב ילון שם: ״אף לתיאור אנשים כשרים: ואקח מכם שנים עשר 
אנשים [דברים א, כג (שי״פ)] מן הברורים שבכם מן המסולתים שבכם (ספרי, פיסקה כא [מהדורת 
רא״א פינקלשטיין 33]. עי׳ שם הערה 3, חומר חשוב״ (עמ׳ 86). מתוך המסומן שם לכתוב במדבר 
י ֵהם ִזְקֵני ָהָעם ְוׁשְֹטָריו  ר ָיַדְעּתָ ּכִ ָרֵאל ֲאׁשֶ ְקֵני ִיׂשְ ְבִעים ִאיׁש ִמּזִ י ׁשִ ה ֶאְסָפה ּלִ יא, טז ַוּיֹאֶמר ה׳ ֶאל מֹׁשֶ
שנינו בספרי במדבר פיסקא צב (כהנא, עמ׳ 234): ״אשר ידעת כי הם – את צריך לידע אם הם 
ברורים לפני״ (וצוין שם ממדרש חכמים: ״כשירים הם״). במדרשים אלה איש/אנשים הנבחרים 
(״מסולתים״; יאסטרוב: out of the chosen, out of the select among you) מתוך העם (״מכם״) 
הם וכהם נחשבים ״ברורים [=כשרים] לפניי״. לגֹון משמע הראשון (׳נבחרים׳) השווה דברי הימים 
ר וכיו״ב, וברית דמשק X 1: ״וזה סרך  ֵנים ָעׂשָ ים ָמאַתִים ּוׁשְ ּפִ ּסִ רּוִרים ְלׁשֲֹעִרים ּבַ ם ַהּבְ ּלָ א ט, כב ּכֻ
ר ִיְבַחר  ים ָעֶליָך ֶמֶל ֲאׁשֶ ׂשִ לשפטי העדה עד עשרה אנשים ברורים מן העדה״. על הכתוב ׂשֹום ּתָ
ים ָעֶליָך ֶמֶל (דברים יז, טו) נאמר בירושלמי (קידושין ד, ה, סה  ׂשִ ֶרב ַאֶחיָך ּתָ ה׳ ֱאלֶֹהיָך ּבֹו ִמּקֶ
ע״ד [טור 1183]): ״כת׳ שום תשים עליך מלך, אין לי אלא מלך מניין לרבות שוטרי הרבים וגבאי 
צדקה וסופרי דיינין ומכין ברצועה מניין? ת״ל: מקרב אחיך תשים עליך מלך, כל שתמניהו עליך 
לא יהא אלא מן הברורין שבאחיך״ (בבלי בבא קמא פח ע״א: ״מקרב אחיך, ממובחר שבאחיך״; 
מדרש תנאים לדברים שם נראה כמובאה מן הירושלמי). אדם נבחר מן העם למילוי התפקיד מפני 
שהוא כשר לתפקיד, ומכאן ש״מובחרים״ נושא גוון איכותי, וכ״מסולתים״ דלעיל, וכגון ״וברר לו 
מהמה [...] וכול הברורים אשר יבור יהיו אנשי אמת יראי אלוהים שונאי בצע וגבורי חיל למלחמה״ 
(מגילת המקדש נז 5–9; ידין, מגילת המקדש, ב, עמ׳ 180–181); ״נשים] נאמנות וידעות ברורות 
ממאמר המבקר״ (4Q271 3.14). לכן ״ברורים לפניי״ = ׳כשרים בעיניי׳. וכזאת ״עדים ברורים״ 
= ׳עדים כשרים׳, ׳עדים נאמנים׳. לאחד המשמעים האלה בוודאי יש לשייך את ״כולם ברורים״ 

של קדושת היוצר. וראה דיוני לפרק המגרש בסוגיות עשרים ואחת, עשרים ושלוש.
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ענף א
ו130

פטר

אראס

ד׳ פאר

ד׳ שונ

טר׳ א

גוסט

עבדדעבדמאיהכ׳אבלאות׳לגרשיכולאינומינ

עבדדעבדמאיהכאאבלאותהלגרשיכולאינוו140ענף ב

ההקשר המלא:

אמר ליה רב פפא לרבא: לא מצא בה לא ערוה ולא דבר, מהו? א״ל: מדגלי רחמנא 
גבי אונס: לא יוכל לשלחה כל ימיו (דברים כב, כט) – כל ימיו בעמוד והחזיר 

קאי, התם הוא דגלי רחמנא, אבל הכא מאי דעבד עבד.

אנו עדים כאן לגרסה כפולה בענף השני. מלבד הקטע הראשון בענף זה ״מכלל דהאי 
מאי דעבד עבד״ (כ״י וטיקן 140; והשווה כ״י טריר א וקטע גוסט), השונה אף הוא 
מגרסת רוב העדים (ובו ״מכלל״ במקום ״אבל״ שבענף הראשון), הרי תכוף לו לשון 
מורחבת  גרסה  זוהי  ומפרש.  כופל  אלא  חדש,  מידע  מוסיף  אינו  התוכן  שמבחינת 
המוסרת אף היא אותה סברה: ״אבל שאר נשים יכול לגרש אותן לפי שאינן כאנוסות 
שאנוסה אינו יכול לגרש אותה אבל הכא מאי דעבד עבד״. אולי הוא לישנא רויחא 
המיועד להחליף את הסגנון הקצר, ונמצא מיתוסף על ידו. ״אבל״ שבו בלבד נכנס 

לענף א.
ברור מתוכן הדברים ומסגנונם שהלשון השני מיותר, וגרסה כפולה לפנינו.128

מא. אם לבו לגרשה והיא יושבת תחתיו ומשמשתו מהו (צ ע״א, שו׳ 33–34)
ענף א

מהוומשמשתותחתיוויושבתלגרשבלבוו130
מהוומשמשתותחתיוויושבתלגרשהבלבוהיהפטר

מהוומשמשתותחתיויושבתהיאוהרילגרשהבלבואראס
מהוומשמשתותחתיוויושבתלגרשהבלבוד׳ פאר
מהוומשמשתותחתיויושב׳והיאלגרש׳לבואםד׳ שונ
מהוומשמשתותחת׳יושבתוהיאלגרשהבלבוטר׳ א

מהוומשמשתותחתיוויושבתלגרשהבלבוגוסט
מהותחתיוויושב׳לגרש׳בלבומינ

מהותחתיוויושבתלגרשהבלבוו140ענף ב

“Conflation is most familiar as a phenomenon in textual history, where a scribe, con-  128
 fronted with variant readings, refuses to choose one over the other but presents them
”both (usually producing a redundant text) (טיגאי, כפל נוסח, עמ׳ 55; וראה הנסמן שם).
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ההקשר המלא:

א״ל רב משרשיא לרבא: אם לבו לגרשה והיא יושבת תחתיו ומשמשתו, מהו? 
קרי עליה: אל תחרש על רעך רעה והוא יושב לבטח אתך (משלי ג, כט).

הענף הראשון גורס ״ויושבת תחתיו ומשמשתו״, וכך בשאר כל עדי הנוסח, מלבד 
עדי נוסח הענף השני, הגורסים ״ויושבת תחתיו״, ללא ״ומשמשתו״. מקור הלשון 

הנידון בתוספתא מכות פרק א, הן לגבי עבד הן לגבי אישה:

כ״י וינהדפוס ראשוןכ״י ערפורט
מעידין  שאמרו:  העדים 
עין  את  פלוני  שסימא  אנו 

עבדו...

מעידין  שאמרו:  העדים 
שסימ׳  פלו׳  באיש  אנו 

את עין עבדו... 
והרי  עבדו  עין  את  סימא 
ומשמשו  תחתיו  הוא 
ונמצאו זוממין – משלמין 

דמי עבד והסומא לרב.

סימא את עין עבדו והרי 
ומשמשו  תחתיו  הוא 
ונמצאו זוממין – משלמין 

דמי עבד והסומ׳ לרב.
מעידין  שאמרו:  העדים 
שגירש  פלוני  באיש  אנו 
את אשתו ולא נתן לה את 
כתובתה שכן האשה אומרת 
ונמצאו זוממין – משלמין 
דמי כתובתה לאיש; שגירש 
את אשתו ונתן לה כתובתה 
ונמצאו  אומר  האיש  שכן 
זוממין – משלמין כתובתה 
אשתו  את  שגירש  לאיש; 
והרי  כתובה  לה  נתן  ולא 
ומשמשתו  תחתיו  היא 
אין   – זוממין  ונמצאו 
אומרין ישלמו לה כתובתה, 
אלא טובת הנאת כתובתה.

מעידין  שאמ׳:  העדים 
שגירש  פלו׳  באיש  אנו 
לה  נתן  ולא  אשתו  את 
כתובת׳ שכן האשה אומ׳ 
ונמצאו זוממין – משלמין 
לאיש;  כתובתה  דמי 
גירש את אשתו ונתן לה 
כתובתה שכן האיש אומר 
ונמצאו זוממין – משלמין 
גירש  לאשה;  כתוב׳  דמי 
לה  נתן  ולא  אשתו  את 
כתובתה והרי היא תחתיו 
ונמצאו  ומשמשתו 
אומרין  אין   – זוממין 
ישלמו לה כתובתה, אלא 

טובת הנאה כתובה.

מעידים  שאמרו:  העדים 
אנו באיש פלוני שגירש את 
אשתו ולא נתן לה כתובתה 
שכן האשה אומרת ונמצאו 
דמי  משלמין   – זוממין 
את  גרש  לאיש;  כתובתה 
אשתו ונתן לה כתובה שכן 
האיש או׳ ונמצאו זוממין – 
משלמין דמי כתוב׳ לאשה; 
נתן  ולא  אשתו  את  גרש 
היא  והרי  כתובתה  לה 
ונמצאו  ומשמשתו  תחתיו 
זוממין – אין אומ׳ ישלמו 
טובת  אלא  כתובה,  לה 

הנאת כתובה.
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במכילתא דרבי שמעון בר יוחאי (כא, ד, עמ׳ 162):

ד״א האשה וילדיה תהיה לאדניה, יכול אם רצה רבו למכור אשתו ובניו כשהוא 
תחתיו יכול הוא לעכב על ידיו? ת״ל: האשה וילדיה תהיה לאדניה (שמות כא, ד).

בבא  בבלי  השווה  עמ׳ 175;  כ,  כא,  (המשוחזר,  יוחאי  בר  שמעון  דרבי  במכילתא 
קמא צ ע״א):

ומת תחת ידו (שמות כא, כ), מה אני צריך, והלא אפלו מת לעשר שעות הרי 
זה חייב. מה ת״ל ומת תחת ידו, אלא אם אינו ענין למיתה תניהו ענין לשעבוד; 
מכאן אתה אומר, האומר לחברו: עבד זה מכור לך לאחר שלשים יום – ר׳ אליעזר 
אומר: זה וזה אינו בדין יום או יומים, הראשון מפני שאינו תחתיו והשני מפני 
שהוא  מפני  זה  יומים,  או  יום  בדין  ישנן  שניהם  אומר:  יוסי  עבדו; <ר׳  שאינו 

תחתיו וזה מפני שהוא כספו>.

מכאן עיקר לשון זה של תחתיו, אשר בא על פי הכתוב ״ומת תחת ידו״,129 והוא 
מסמן את רשות האדון על העבד, והעבד הוא תחת האדון. בתוספתא הורחב, ״תחתיו 
ומשמשו״, שהעבד משועבד לרשות האדון. משם הועבר הביטוי לאשת איש כלפי 
זה  ביטוי  הותאם  בסוגיין  משרשיא  רב  בשאלת  ומשמשתו.  תחתיו  שהיא  בעלה, 
לעניין אישות, ונוספה יושבת, וכעת ביטוי משולש: יושבת תחתיו ומשמשתו.130 
והוא לשון אישות, כמו שנאמר על אסתר: ״אמ׳ רבא בר ליואי: שהיתה עומדת מחיקו 

של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכי״ (מגילה יג ע״ב, כ״י גטינגן 3).
משנוצר לשון משולש זה, ״יושבת תחתיו ומשמשתו״, אפשר שראו גרסני ענף 
ב כפילות מיותרת, שכן תפסו הם אף את תיבת ומשמשתו כלשון אישות מפורש, 

והשמיטוה, אולי במעין שינוי לשם הצניעות.

יד כלשון רשות ביחיד, וראוי לומר ״בא לידנו״ במקום ״בא לידינו״ בסגנון הנפוץ היום, ואפילו   129
אצל עורכי הלשון. מסורת אבותינו בידנו. ״מסורת בידם מאבותיהם״ (משנה שקלים ו, א), ולא 

״מסורת בידיהם״.
בכ״י  והנה,  ומשמשתו״.  תחתיו  היא  ״והרי  ע״א:  צט  קמא  שבבבא  התוספתא  של  במקבילתה   130
אסקוריאל שם ״והרי היא יושבת תחתיו ומשמשתו״! קרוב לומר שגרסה זו באה לשם על פי 

סוגייתנו, וכדרך כתב יד זה להגיה את הסגנון על פי מקבילות בבבלי.
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ופרומה משני צדדיה         ורוחצת עם בני אדם (צ ע״ב, שו׳ 1) מב. 

ענף א
אדםבניעםורוחצתצדדיןמשניופרומהו130

אדםבניעםורוחצתצדדיהמשניופרומהפטר
אדםבניעםורוחצתצדדיהמשניופרומ׳אראס

אדםבניעםורוחצתצדדיהמשניופרומהד׳ פאר
אדםבניעםורוחצתצדדיהמשניופרומהד׳ שונ
אדםבניעםורוחצותצדדייןמשניופרומהטר׳ א

אדםבניעםורוחצתאדם בשוק ומניקה את בנה בשוקכלעםומדברתצדדיהמשניופרומהגוסט
אד׳בניעםרוחצ׳אדםבניעםומדבר׳צדדי׳משניופרומ׳מינ

אדםבניעםורוחצתאדםבניעםומדברתצדדיןמשניופרומהו140ענף ב

ההקשר המלא:

זו היא מדת אדם רע שרואה את אשתו יוצאה וראשה פרוע וטווה בשוק ופרומה 
משני צדדיה ורוחצת עם בני אדם.

הענף השני מוסיף ״ומדברת עם בני אדם״, בדומה ללשון המשנה בכתובות ז, ו: ְוֵאּלּו 
ה ִויהּוִדים... ְוֵאיזֹו ִהיא ַדת ְיהּוִדים יֹוָצא  ת מֹׁשֶ ה ָהעֹוֶבֶרת ַעל ּדַ ּלֹא ִבְכתּוּבָ יֹוְצאֹות ׁשֶ
ל ָאָדם״. כזה בקטע גוסט, אלא ששם ״ומדברת  ֶרת ִעם ּכָ ּוק ּוְמַדּבֶ ה ַבׁשּ רּוַע ְוטוֹוָ ּה ּפָ ְורֹאׁשָ
עם כל אדם״ (״כל״ במקום ״בני״), כלשון המשנה ממש, בתוספת ״בשוק״.131 בענף 
השני מנוסח ״בני״, כבסיפה. ועוד נוסף בקטע גוסט ״ומניקה את בנה בשוק״, כלעיל 

פט ע״א: ״הניקה (את) בנה בשוק״.132
אין צורך לומר אפוא שקטע גוסט נוסד על פי הענף השני, שאפשר שאף הוא 

שוכלל על פי ההקשרים האחרים.

ר׳ יהודה אומר: אם שנאתה שלח; ר׳ יוחנן אומר: שנאוי המשלח (צ ע״ב, שו׳ 12) מג. 

ענף א
שלח]שנויה[ד״אהמשלחשנאויאמ׳יוחנןור׳שלחשנאתהאמ׳יהוד׳רבו130

המשלחשנואייוחנןור׳שלחשנאתאםאומ׳יהודהר׳פטר
למשלחאויאומ׳יוחנןר׳שלחשנאתאםאומ׳יהודהר׳אראס

היאשנויהאםדבר אחרהמשלחשנויאמ׳יוחנןור׳שלחשנאתאמ׳יהודהרבד׳ פאר
המשלחשנאויאומ׳יוחנןר׳שלחשנאתהאםאומ׳יהודהר׳ד׳ שונ
המשלחשנאא׳יוח׳ר׳שלחשנאתהאם...............טר׳ א

המשלחשנויאמ׳יוחנןר׳שלחשנאתהאםאמ׳יהודהרבגוסט
המשל׳שנואישלחשנוא׳אםא׳יוחנןור׳שלחשנאת׳אםא׳יהוד׳רבמינ

שליחהיאשנואהאםא׳יוחנ׳ר׳שלחשנאתהאםא׳יהודהרבו140ענף ב

כנוסח הדפוס ״בשוק״ במשנה כתובות א, ח.  131
כן גרסת כתבי היד. בנדפס ״הניקה בשוק״. וראה בביאורי לפרק המגרש, הסוגיה העשרים ואחת.  132
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ההקשר המלא:

כי שנא שלח (מלאכי ב, טז) – ר׳ יהודה אומר: אם שנאתה שלח; ר׳ יוחנן אומר: 
שנאוי המשלח. ולא פליגי, הא בזוג ראשון הא בזוג שני.

הגרסה ״ר׳ יהודה״ שבדפוסים ועוד, כלומר, התנא ר׳ יהודה, איננה אלא אחת מני 
רבות שהוחלפו בהן התנא והאמורא בשינוי קל של ר׳/רב, ובוודאי הדין עם גרסת ״רב 
יהודה״, אמורא, האומר את דבריו ישירות על הפסוק, והחולק עליו אמורא הוא, ר׳ 
יוחנן,133 על אף זרות הצירוף מבחינה כרונולוגית. הגורסים ״ר׳ יהודה״ התאימו את 
הכול ללשון תנאים, ״אומר״ ולא ״אמר״, וכן נעשה גם לדברי ר׳ יוחנן בשני עדי נוסח.
רש״י פירש: ״אם שנאת׳ שלח כרבי עקיבא. אם שנואה היא לפני המקום שלח 
[= ענף ב] כב״ש. ואית דגרסי: שנוי המשלח [= ענף א], וזו שמעתי. שנוי המשלח 

לפני המקום, ואפילו לבית הלל נהי דלא כייפינן שלא להוציא, מיהו שנוי הוא״.
וזו  דגרסי...  (״ואית  ומוסיף  יוחנן,  ר׳  לדברי  השני  הענף  בגרסת  פותח  רש״י 
שמעתי״) כבענף הראשון.134 מכאן משתמע שגרסת הענף הראשון היא זו שהייתה 
משוקעת בתורת רבו (רבותיו?) של רש״י (״זו שמעתי״), ובבואו לכתוב את פירושו 

. השני הענף  נוסח  גם)  ) ו  לפני מונח  לגיטין היה 
כ״י מינכן מציג את גרסת הענף הראשון לצד גרסתו, גרסת הענף השני, ובדפוס 
פארה הובהר שאלה הן שתי גרסות מוחלפות, שהוסיף כדרכו ״דבר אחר״. וכך הוגה, 
ביד שנייה, גם בכ״י וטיקן 130, המייצג המובהק של הענף הראשון. אמור מעתה: 
כתב יד זה, שכל גרסאותיו כמעט, עד כמה שראינו, תולדות הענף הראשון הן, נושא 

בכתיבה נוספת בגיליון אף תיעוד הענף האחר, בחילוף משמעותי זה!135
הפרש גדול קיים בין שני הסגנונות שלפנינו בחילוף זה. גרסת הענף הראשון, 
״שנוי המשלח״, נראית קרובה לפשוטם של דברי מלאכי, והיא שיטה המגנה את 
מעמדה  מתרחק  השני  הענף  ואילו  ראשונה.136  אשתו  גירושי  ובמיוחד  הגירושין, 
זו, ומקרב את דברי ר׳ יוחנן לדברי רב יהודה. אין ר׳ יוחנן אומר, כבענף הראשון, 
שהגירושין עצמם דבר מגונה הם. אדרבה, אישה שנואה – יש לגרשה. ולא חלק ר׳ 
יוחנן על רב יהודה אלא בזה, שרב יהודה אומר לך: אם שנאת אתה את אשתך גרש 

וכפי שכתב המהרש״א (לפי האוקימתא): ״והני אמוראי לא פליגי כדמסיק הא בזווג ראשון״   133
(חידושי הלכות, גיטין צ ע״ב).

״וזו שמעתי״ מוסב על ״ואית דגרסי״. השווה רש״י יבמות עב ע״א, ד״ה קתני מיהת, ודוק. על   134
מונחי רש״י דומים (״אבל לא שמעתי״, ״ראשון שמעתי״) ראה פרידמן, מהדורות רש״י, עמ׳ 

 .170–169
השווה כזאת: פרידמן, האומנין: נוסח, עמ׳ 141; הנ״ל, לאילן היוחסין, עמ׳ 108.  135

ראה את הדיון בביאורי לפרק המגרש, הסוגיה העשרים ושלוש.  136
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עילת  היא  משלך  סובייקטיבית  שנאה  סתם  לא  זה –  צו  מצמצם  יוחנן  ור׳  אותה, 
גירושין, אלא רק ״אם שנואה היא״ שלח אותה. שנואה היא אובייקטיבית, במעשיה 

שאינם הגונים.

סיכום ומסקנות
גרסה  תופעות  מציגים  הבבלי  בתלמוד  תשיעי  פרק  גיטין  מסכת  של  הנוסח  עדי 
מעניינות וחשובות. 202 חילופי גרסה זוהו במהלך הפרק, ומתוכם 43 נידונו לעיל 
ְמּתָ לב אילו עדים גורסים אילו לשונות מול אילו  (וסימנך ַרב־ָמג137). אף טרם ׂשַ

עדים אחרים, כבר עמדת על תופעת הבינריות בנוגע לחילופים.
בתוך ר״ב החילופים כל אחד ואחד מהם מציג שני סגנונות גרסה זה מול זה. 
מזאת כבר נרמזנו על קיום שני ענפי גרסה קדומים שהטרימו את עדי הנוסח ששרדו 
לפנינו, וכל זאת טרם עמדנו על תנגודת סדירה של מייצגים אלו מול מייצגים אלו. 
אכן אף קיימים מייצגים מובהקים של שני הענפים העומדים אלו מול אלו בסדירות – 
כ״י וטיקן 130 וכ״י פטרבורג לענף הראשון, כ״י וטיקן 140, כ״י אוקספורד וכ״י 
מינכן לענף השני. עצם קיום ריבוי עדים המייצגים באופן מובהק את אחד הענפים 
ולא אחד בלבד מוסיף עוד נדבך לשחזור הענפים הקדומים ולמסירת גרסתם. ֲהילכו 

שניים יחדו בלתי אם נועדו?
על מייצגים קבועים אלו נוספו עדים מעורבים הגורסים פעמים כגרסת ענף א 
מקורבים  ככולם  ורובם  הענפים,  משני  ניזונים  אלה  עדים  ב.  ענף  כגרסת  ופעמים 
יותר לענף הראשון. ענף ראשון זה מוכר לנו מכבר, ואילו חברו, ענף ב, מקרוב בא 
לתודעתנו המלאה. סיבת היכרותנו עם הענף הראשון נעוצה בכך שנוסח הדפוס אשר 
לפנינו (אמנם מן העדים המעורבים הוא) קרוב בלשונו וגרסותיו לענף זה. גם במובן 

נוסף מוכר ומופץ הענף הראשון יותר מחברו בגלל קרבתם של שאר העדים אליו.
בבואנו, מתוך מ״ג החילופים שנידונו באריכות, להציע או להכריע איזה משני 
הענפים המשוחזרים [X, Y] משמר יותר את הגרסה הקדומה, זו שירשו שני הענפים 
בשווה [Z], הדברים שקּולים כמעט, עם הכרעת הכף במשהו לטובת מקוריותה של 
גרסת הענף השני (בכ־40% מהמקרים ענף א משקף גרסה מקורית, לעומת 46% 
שבהם ענף ב משקף גרסה מקורית; בשאר החילופים לא הוכרע מהי הגרסה המקורית). 

אולם על זאת ראוי להוסיף כמה פרטי אפיון.
כאמור בסוף ההקדמה, ההחלטה וההכרעה איזו גרסה מקורית כרוכות בשיפוט 
סובייקטיבי פחות או יותר. ״פחות או יותר״ כיצד? ההכרעות לטובת מקוריות הענף 

ֵאִרית  החילופים העשויים עוד להימצא יתר על אלה רמוזים אף הם בהמשך לשון הכתוב: ְוָכל ׁשְ  137
(ירמיהו לט, ג).
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הראשון היו מֻלוֹות במידה רבה יותר של סובייקטיביות, ואילו לטובת הענף השני 
ראינו הכרעות ברורות, אשר בהן מידת האובייקטיביות גוברת.

בהכללת  מאופיינים  כמקורי  נראה  השני  הענף  שבהם  המקומות  זו.  אף  זו  לא 
צורות לשון וצורות מינוח תלמודי עתיקות ומקוריות.

הענף  של  המובהקים  המייצגים  מבין  הם.  אשכנזיים  שלפנינו  היד  כתבי  רוב 
הראשון נמצא כ״י פטרבורג, כתב יד ביזנטיני; כל מייצגי הענף השני הם כתבי יד 
אשכנזיים. ענף שני זה, המשמר צורות לשון קדומות ואפילו ארץ־ישראליות (כדוגמת 
״לשתות ביין״), מזכיר את תופעת שימור צורות כאלה (אדן במקום אדם, יניי במקום 

ינאי) שבכתבי היד השייכים למסורת אשכנז.138
התפוצה של גרסות שני הענפים, עוד בקיבוצן במייצגים המובהקים ואף בפיזורן 
הרחב בשאר העדים, רומזת לקיום עתיק של שני הענפים המשוחזרים, ולפי הסבירות 
עוד בבבל. תופעה זו מזכירה לנו את המצב בעדי הנוסח בפרק השוכר את האומנין 
ובוודאי  גדולות,  הלכות  בספר  כבר  מיוצג  פמ  ענף  בו  אשר  מציעא,  בבא  במסכת 

פילוג הענפים והעיצוב היסודי של כל אחד ואחד התרחשו כבר בבבל.
שחזור הנוסח העומד מאחורי כל אחד משני הענפים עשוי להחזיר לחיים ספרים 
שעברו מן העולם, ואף נותן לנו להציץ אל תוך נסחים ששירתו, ככל הנראה, מרכזים 

שונים שבבבל, לפני זמנם של העדים הקיימים.

קיצורים ביבליוגרפיים
אוצר הגאונים = אוצר הגאונים: תשובות גאוני בבל ופירושיהם על פי סדר התלמוד, 

ערוך ע״י ב״מ לוין, א–יג, חיפה תרפ״ח–תש״ג
אזר, תחביר = מ׳ אזר, תחביר לשון המשנה, ירושלים תשנ״ה

אלבק, מבוא לתלמודים = ח׳ אלבק, מבוא לתלמודים, תל אביב תשכ״ט
אסף, שטרות עתיקים = ש׳ אסף, ״שטרות עתיקים מן הגניזה מארץ־ישראל, מצרים 

ואפריקה הצפונית״, תרביץ ט (תרצ״ח), עמ׳ 11–34 
אפשטיין, דקדוק ארמית בבלית = י״נ אפשטיין, דקדוק ארמית בבלית, בעריכת ע״צ 

מלמד, ירושלים ותל אביב 1960
ירושלים  המשנה3,  לנוסח  מבוא  אפשטיין,  י״נ  המשנה =  לנוסח  מבוא  אפשטיין, 

ותל אביב תש״ס
אפשטיין, מבואות לספרות האמוראים = י״נ אפשטיין, מבואות לספרות האמוראים, 

בעריכת ע״צ מלמד, ירושלים ותל אביב תשכ״ב

ראה פרידמן, ענף נוסח שבת, עמ׳ 141 והנסמן שם; האומנין: נוסח, עמ׳ 38, 85, בפרוטרוט,   138
והנסמן שם.
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בית אריה, אסופות = מ׳ בית אריה, אסופות כתבים עבריים מימי הביניים, בהשתתפות 
ע׳ אנגל וע׳ ירדני, א–ב, ירושלים תשמ״ח–תשס״ב

בנוביץ, שבועות שתים בתרא = מ׳ בנוביץ, תלמוד בבלי מסכת שבועות פרק שבועות 
שתים בתרא, מהדורה מדעית וביאור מקיף, ניו יורק וירושלים תשס״ג

בנוביץ, שני ענפי הנוסח = מ׳ בנוביץ, ״שני ענפי הנוסח של פרק שבועות שתים 
בתרא בבבלי״, סידרא י (תשנ״ד), עמ׳ 5–38

ברוורמן, ״אכל ב־״ = נ׳ ברוורמן, ״׳אכל ב־׳ ודומיו בלשון חכמים״, בתוך א׳ ממן, 
ש׳ פסברג וי׳ ברויאר (עורכים), שערי לשון: מחקרים בלשון העברית, בארמית 
ובלשונות היהודים מוגשים למשה בר־אשר, כרך ב: לשון חז״ל וארמית, ירושלים 

תשס״ח, עמ׳ 47–61
ברויאר, קא = י׳ ברויאר, ״תפקיד המילית ׳קא׳ בארמית הבבלית״, לשוננו ס (תשנ״ז), 

עמ׳ 73–94 
 C. Brockelmann, Grundriss der vergleichenden השוואתי =  דקדוק  ברוקלמן, 

Grammatik der semitischen Sprachen, Berlin 1966
גולינקין, פרק יום טוב = ד׳ גולינקין, פרק יום טוב של ראש השנה בבבלי (חלק ב׳): 
מהדורה מדעית עם פירוש, עבודת דוקטור, בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו 
http://www.talmudha-igud.org.il/content.asp?PageId=32&  תשמ״ח יורק 

lang=he
 W. Gesenius, Hebrew Grammar, E. Kautzsch (ed.): second דקדוק =  גזניוס, 

English edition rev. by A.E. Cowley, Oxford 1983
גלצר, עטור סופרים = מ׳ גלצר, עטור סופרים (ספר העיטור) לרב יצחק בן רב אבא 
בירושלים,  העברית  האוניברסיטה  א–ב,  דוקטור,  עבודת  מבוא,  פרקי  מארי: 

תשד״מ
דימיטרובסקי, שרידי בבלי = ח״ז דימיטרובסקי, שרידי בבלי: שרידי גמרות והלכות 
הרי״ף שנדפסו על ידי יהודי ספרד ופורטוגאל לפני הגירוש ובדור שלאחריו, 

א–ג, נויארק תשל״ט
דנציג, מתלמוד על פה = נ׳ דנציג, ״מתלמוד על פה לתלמוד בכתב: על דרך מסירת 
התלמוד הבבלי ולימודו בימי הביניים״, בר־אילן ל–לא (תשס״ו), עמ׳ 49–112 

היימאן, תנאים ואמוראים = א׳ היימאן, תולדות תנאים ואמוראים, לונדון תר״ע
התרגום  של  זיקתו  ״לטיב  הנשקה,  ד׳  ההלכה =  ומדרשי  יונתן  תרגום  הנשקה, 
המיוחס ליונתן למדרשי ההלכה: לפרשיות אמה עברייה״, תרביץ סח (תשנ״ט), 

עמ׳ 187–210
הרכבי, תשובות הגאונים = א״א הרכבי, זכרון לראשונים וגם לאחרונים, חלק ראשון, 
מחברת רביעית: זכרון כמה גאונים וביחוד רב שרירא ורב האיי בנו והרב ר׳ יצחק 

אלפאסי, עם מבוא והערות, ברלין תרמ״ז
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וולד, אלו עוברין = ש״י וולד, פרק אלו עוברין: בבלי פסחים פרק שלישי, מהדורה 
ביקורתית עם ביאור מקיף, ניו יורק וירושלים תש״ס

 E. Wajsberg, “On the Third Person Performative ‘l-/n-’ = ויסברג, ל־, נ־, תגובה
in Aramaic; a Rejoinder”, Ancient Near Eastern Studies 48 (2011), pp. 232–247
וא׳  רוזנטל  י׳  בהשתתפות  התלמודיים,  כתבי־היד  אוצר  זוסמן,  י׳  אוצר =  זוסמן, 

שויקה, א–ג, ירושלים תשע״ב
זוסמן, תורה שבעל פה = י׳ זוסמן, ״׳תורה שבעל פה׳ פשוטה כמשמעה: כוחו של 

קוצו של יו״ד״, מחקרי תלמוד ג (תשס״ה), עמ׳ 209–384 
 J. H. Tigay, “Conflation as a Redactional Technique”, in נוסח =  כפל  טיגאי, 
 J.H. Tigay (ed.), Empirical Models for Biblical Criticism, Philadelphia 1985,

pp. 53–95
ידין, מגילת המקדש = י׳ ידין, מגילת המקדש, ההדיר וצירף מבוא ופירוש יגאל 

ידין, א–ג, ירושלים תשל״ז
ילון, פרקי לשון = ח׳ ילון, פרקי לשון, ירושלים תשל״א

כהנא, ספרי במדבר = מ״י כהנא, ספרי במדבר: מהדורה מבוארת, א-ה, ירושלים 
תשע"א-תשע"ה

כהנא, קטעי מדרשי הלכה = מ״י כהנא, קטעי מדרשי הלכה מן הגניזה, ירושלים 
תשס״ה

כץ, גנזי תלמוד בבלי = א"י כץ, גנזי תלמוד בבלי, א-ב, תשל"ו-תשל"ט
לנדאו, נוסח עגלה ערופה = ג׳ לנדאו, נוסח פרק עגלה ערופה בבבלי, עבודת גמר 

לתואר מוסמך, אוניברסיטת בר־אילן, תשע״א
 A. Lehnardt, “Die Trierer Talmud-Fragmente: Rekonstruktion = לנרד, טריר
 der Kodizes und ihre Bedeutung für die Forschung”, in M. Embach, C.
 Moulin-Fankhänel & A. Rapp (eds.), Die Bibliothek des Mittelalters als

dynamischer Prozess, Trier 2012, pp. 191–204
מדרש הגדול = מדרש הגדול על חמשה חומשי תורה, חיברו רבי דוד ב״ר עמרם 
מרדכי  מאת  והערות  נוסחאות  חילופי  עם  יד  כתבי  פי  על  לאור  יוצא  העדני, 

מרגליות, ירושלים תש״ז–תשל״ו
מוסקוביץ, טרמינולוגיה = ל׳ מוסקוביץ, הטרמינולוגיה של הירושלמי: המונחים 

העיקריים, ירושלים תשס״ט
 J.S. Milgram, “Methodological Musings on the Study = מילגראם, כללי פסק
 of ‘Kelalei Pesak’: ‘Hilkheta ke-Rav be-issurei ve-khi-Shemuel be-dinei’”,

Journal of Jewish Studies 61 (2010), pp. 278–290
מילגראם, פירוש ביקורתי = י״ש מילגראם, פירוש ביקורתי לבכורות פרק ח׳, עבודת 

דוקטור, אוניברסיטת בר־אילן, תשס״ו
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מישלוב, גט מעושה = ד״י מישלוב, גט מרצון וגט מעושה בישראל ובגויים, כדין 
ושלא כדין: מחקר הלכתי, ספרותי והיסטורי בספרות התנאית והאמוראית לרבדיה 

ויישומיה בפסקי הגאונים והראשונים, רמת גן תשס״ב
 B.M. Metzger, The Text Of The New Testament: Its Iransmission, = מצגר, טקסט

Corruption, and Restoration2, Oxford 1968
לדיפלומטיקה  הערות  דאיגרתא:  ״קריינא  נאה,  ש׳   = דאיגרתא  קריינא  נאה, 
התלמודית״, בתוך א׳ ממן, ש׳ פסברג וי׳ ברויאר (עורכים), שערי לשון: מחקרים 
בלשון העברית, בארמית ובלשונות היהודים מוגשים למשה בר־אשר, כרך ב: 

לשון חז״ל וארמית, ירושלים תשס״ח, עמ׳ 228–255
 H. Soloveitchik, “The ‘Third Yeshivah of Bavel’ = סולוביצ׳יק, הישיבה השלישית
 and the Cultural Origins of Ashkenaz – A Proposal”, in idem, Collected

Essays, vol. II, Oxford–Portland 2014, pp. 150–201
סטולמן, המוצא תפילין = א״א סטולמן, המוצא תפילין: עירובין פרק עשירי, תלמוד 

האיגוד עם פרשנות על דרך המחקר, ירושלים תשס״ח
עמית, כתבי היד התימניים = א׳ עמית, ״מקומם של כתבי היד התימניים במסורת 
הנוסח של בבלי פסחים״, Hebrew Union College Annual 73 (2002), עמ׳ לא–עז
עמית, מקום שנהגו = א׳ עמית, מקום שנהגו: פסחים פרק רביעי, תלמוד האיגוד 

עם פרשנות על דרך המחקר, ירושלים תשס״ט
עמית, שני ענפי הנוסח = א׳ עמית, ״שני ענפי הנוסח של פרק ׳היה קורא׳ בבבלי 
ברכות ותרומתם להבנת תולדות העריכה של הבבלי״, בתוך ד׳ גולינקין ואחרים 
(עורכים), תורה לשמה: מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופ׳ שמא פרידמן, רמת 

גן תשס״ח, עמ׳ 223–267 
 J.N. Postgate, Fifty Neo-Assyrian Legal Documents,  = מסמכים  פוסטגייט, 

Warminster 1976
פניאל, נוסח פרק הזורק = מ׳ פניאל, נוסח פרק ״הזורק גט״ בבבלי, עבודת גמר 

לתואר מוסמך, אוניברסיטת בר־אילן, תשע״ד
פסיקתא דרב כהנא = פסיקתא דרב כהנא על פי כתב יד אוקספורד ושנויי נוסחאות 
מכל כתבי היד ושרידי הגניזה, עם פירוש ומבוא מאת דוב ב״ר יעקב ישראל 

מנדלבוים, נויארק תשמ״ז
פרידמן, אל תתמה = ש״י פרידמן, ״׳אל תתמה על הוספה שנזכר בה שם אמורא׳: 
שוב למימרות האמוראים וסתם התלמוד בסוגיות הבבלי״, בתוך א׳ עמית וא׳ 
והתפתחות  עריכה  בנושאי  מאמרים  קובץ  מחשבת:  מלאכת  (עורכים),  שמש 
של הספרות התלמודית, רמת גן תשע״א, עמ׳ 101–144 [=הנ״ל, סוגיות, עמ׳ 

57–135, ושם תוספת]
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פרידמן, האומנין: נוסח = ש״י פרידמן, תלמוד ערוך, פרק השוכר את האומנין: הנוסח 
עם מבוא כללי, ירושלים תשנ״ז

פרידמן, האומנין: פירושים = ש״י פרידמן, תלמוד ערוך, פרק השוכר את האומנין: 
הפירושים, ירושלים תשנ״א

עם  האיגוד  תלמוד  תשיעי,  פרק  גיטין  המגרש:  פרידמן,  ש״י  המגרש =  פרידמן, 
פרשנות על דרך המחקר (בדפוס)

פרידמן, טיפולוגיה = ש״י פרידמן, ״כתבי־היד של התלמוד הבבלי: טיפולוגיה של 
כתיב״, בתוך מ׳ בר־אשר (עורך), מחקרים בלשון העברית ובלשונות היהודים 
עמ׳  סוגיות,  עמ׳ 163–190 [=הנ״ל,  תשנ״ו,  ירושלים  מורג,  לשלמה  מוגשים 

[339–317
פרידמן, כיצד מדקדקין = ש״י פרידמן, ״כיצד מדקדקין? עיון בשינויי הגרסות של 
התלמוד הבבלי לרגל הופעת י״ג כרכים של ׳דקדוקי סופרים השלם׳״, תרביץ 

סח (תשנ״ט), עמ׳ 129–162 [=הנ״ל, סוגיות, עמ׳ 248–279]
מציעא:  בבא  נוסחי  של  היוחסין  ״לאילן  פרידמן,  ש״י  היוחסין =  לאילן  פרידמן, 
מלאת  לרגל  עיון  יום  התלמודית,  בספרות  מחקרים  הבבלי״,  נוסח  בחקר  פרק 
שמונים שנה לשאול ליברמן, ירושלים תשמ״ג, עמ׳ 93–147 [=הנ״ל, סוגיות, 

עמ׳ 192–247]
הגירסאות  שינויי  ״להתהוות  פרידמן,  ש״י  הגרסאות =  שינויי  להתהוות  פרידמן, 
בתלמוד הבבלי״, סידרא ז (תשנ״א), עמ׳ 67–102 [=הנ״ל, סוגיות, עמ׳ 157–191]
פרידמן, מהדורות רש״י = ש״י פרידמן, ״פירושי רש״י לתלמוד: הגהות ומהדורות״, 
עמ׳  תשנ״ג,  גן  רמת  ביצירתו,  עיונים  רש״י:  (עורך),  שטיינפלד  צ״א  בתוך 

 175–147
מחקרים  אסופת  הבבלי:  התלמוד  בחקר  סוגיות  פרידמן,  ש״י  סוגיות =  פרידמן, 

בענייני מבנה, הרכב ונוסח, ניו יורק וירושלים תש״ע
בתלמוד  שבת  במסכת  חדש  ״ענף־נוסח  פרידמן,  ש״י  שבת =  נוסח  ענף  פרידמן, 
הבבלי – שלושה חכמים ומעשיהם: עיון במלאכת היצירה ובמסורות הנוסח״, 

אוקימתא א (תשע״ג), עמ׳ 133–193 
פרידמן, קבוצותיהם של כתבי היד = ש״י פרידמן, ״קבוצותיהם של כתבי־היד מן 

התלמוד הבבלי על פי כתיב ולשון״, לשוננו נז (תשנ״ד), עמ׳ 123–124 
קיז  (ב״ק  יוחנן  ור׳  כהנא  רב  ״סיפור  פרידמן,  ש״י  יוחנן =  ור׳  כהנא  רב  פרידמן, 
ע״א–ע״ב) וענף נוסח גניזה־המבורג״, בר־אילן ל–לא (תשס״ו), עמ׳ 409–490 

פרידמן, תוספתא עתיקתא = ש״י פרידמן, תוספתא עתיקתא: מסכת פסח ראשון, 
מקבילות המשנה והתוספתא, פירוש ומבוא כללי, רמת גן תשס״ג

 S. Friedman, “Uncovering Literary Dependencies ספרותית =  תלות  פרידמן, 
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 in the Talmudic Corpus”, in S.J.D. Cohen (ed.), The Synoptic Problem in
Rabbinic Literature, Providence 2000, pp. 35–57

[בתרגום עברי: ש״י פרידמן, ״מקבילות של עריכה בספרות התלמודית״, בתוך   
ירושלים  ועיוניים,  מתודולוגיים  מחקרים  אסופת  תנאים:  של  לתורתם  הנ״ל, 

תשע״ג, עמ׳ 195–217]
 M.A. Friedman, Jewish Marriage in Palestine, I–II, Tel = פרידמן מ״ע, נישואין

Aviv & New York 1980–1981
קדרי, מילון = מ״צ קדרי, מילון העברית המקראית, רמת גן תשס״ו
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