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 אלעזר רבי דברי על האמוראיםמחלוקותי
 מן כתובה תוספת גבית אי ויעניו שיריהבדט

הארוסין
 * ע"ב( נ"ו דף - ע"א נ"ה דף בכתובות הככלי)סוגית

 ולר שולמית ת אמ

 נתן ורכי רב האמוראים מחלוקת קישור הסוגיה: פתיחתא.
 האומדנא לענין כראב"ע, הלבה האםבשאלה

 קמא התנא נחלקו כתובות, במסכת החמישי הפרק של הראשונהבמשנה
 לשון וזו הארוסה, של הכתובה תוספת גבית בענין עזריה, בן אלעזרורבי

 רצה אם מנה, ואלמנה מאתיים גובה בתולה שאמרו פי על "אףהמחלוקת:
 בין הארוסין מל בין נתגרשה או נתארמלה יוסיף. מנה  מאה אפילולהוסיף
 גובה הנישואין מן אומר: עזריה בן אלעזר רבי הכל, את גובה הנישואיןמן
 אלא לה כתב שלא מנה ואלמנה מאתיים גובה בתולה הארוסין מן הכלאת
 לכונסה". מנתעל

 שונים, אמוראים בין מחלוקת מביאה twy עא'-נ"ו נ"ה בדף הגמראסוגית
 ופותחת עזריה, בן אלעזר כרבי או קמא, כתנא ההלכה קביעתבענין

 הדעות של שייכותן מבוררת לא שבה נתן1, ר' ובין רב ביןבמחלוקת
 כרבי הלכה אמר חד נתן ורבי רב "איתמר החולקים: לאמוראיםהשונות
 עזריה". בן אלעזר כרי הלכה אין אמר וחד עזריה, בןאלעזר

 נוסח - כתובות במסכת פי על אף -פרק הדוקטורט בעבודת פרק בסיס על נכתבדגזאסר*
 פרידמן. שמא פרופ' של בהדרכתו שנעשתהשרשעת-,

 "ר' השם עקבי נאופן מופיע 130 רומי יד ובכתב 155, רזמי ידבכתב1.
 יונתן-

 פרט הסוגיה, בכל
 שהיה ז.א. -נתן", נוסף השימין בין אבל יחז'", יר' מופיע 150 רומי יד בכתב שבה אחתלפעם
 מופיע מינכן, יד ובכתב פירקוב"ן, לנינגרד יד כתבי בשני זאת לעומת ליוגתד. לתקןנסית
 בדורו ק'וע שאין משום ברור איש זה נוסח אולם, נתך. "רבי השם הדפוס כבנוסיו עקביבאופן
 ,ה אין אך דב, של תלטיח היה אבא בד נתן דב בשם ,אמורא נתן, רבי בשם אמורא רבשל
 דף ה-א, פ-ה כתובות לסוגיתם, המקבילה שמושלטי בסוגית בסוגיתנו(. הנזכר נתן רביאותו
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 )תשנ"א-תשנ"ב( ט"ז ישראלדיניקסח

 לחולקים, הדעות את לשייך מנסים שבו מפותח ומתן משא הסוגה;,בפתח
 כביכול שהיא האומדנא בענין עקרונית כמחלוקת המחלוקת הצגת ידיעל

 מסתיים והנסיון מבוררת, אינה זו מחלוקת שגם מסתבר אולםמבוררת.
בכשלון:

 ליה דשמעף עזריה בן אלעזר כר הלכה דאמר הוא נתן חף-תסתיים
 שמעון כרבי הלכה נתן רבי דאמר אומדנא בתר דאזיל נתןלרבי
  אומדנאו בתר אזיל לא ורב דמאי של מעשר ובתרומת במסוכןשוורי
 דרב משמיה רב בבי קנין, בה שכתוב מרע שכיב מתנת איתמר:והא
 בה. אידון מאי ידענא לא אמר ושמואל רכשי, אתרי ארכביהאמרי
 כמתנת היא הרי רכשי' אתרי 'ארכביה אמרי דרב משמיה רבבבי

 עמד ראם בריא כמתנת היא הרי מרע שכיב כמתנת היא והריבריא,
 'הלואתי אמר שאם מרע שכיב כמתנת היא הרי בו לחזור יכולאינו

 בה, אידון מאי ידענא לא אמר ושמואל לפלוני. הלואתולפלוני',

 דב, של תקופתו בן אמורא שהיש יונתן, רבי של משמו מסורות שתי מובאות עג'-עד',כ-ס
rhwt,ומה לתלמודים, מבוא אלבק, )ראה ינאי. ר' ועם חנינא ר' עם אותו ומתאים מבבל 

-168 
 952(. עמ' ואמוראים תנאים חידות הץנמן, 220, עמ' ה' כרך ראשונים דורים הלף,167,

 דאזיל נתן לרבי ליה דשמעינן כראב-ע הלכה דאמר הוא נתן דר' -תסתיים נאמרבסוגיתנו
 דמאי...". של  מעשר ובתרומת במסוכן שזורי שמטן כרבי הלכה נתן רבי דאמר אומדנאבתר

 תע עא', נ"צ דף ה', הלכה ו' פרק גיטין בירושלמי הן מופיעה כרש-ש..." "הלכההמימרא:
 הטבעי מקומה שבירושלמי נראה עב'. ל' דף ומנחות עב', ע"ה דף שלין מקומות: בשניבבבלי
 הם במשנה, שזורי שמעון רבי דברי על ישיר באופן שם נאמרים הדברים שכן המימרא,של

 הדברים שבאים ע"ב, ע"ה דף בחולין גם יונתן...". ר' בשם אידי בר יעקב -ר' מפינאמרים
 במסוכן שזורי שמעון כרבי הלכה יונתן רבי -דאמר נאמר: שם תם אשי, רב בפיכציטוט
 המבורג יד כתבי של והעסה מינכן, יד כתב של בנוסח שם וכך דמאף, של מעשרובתרומת
 מזבאיט א' עטש ל' דף במנחות נתן. השם מופיע 11ff נוסח אין אבל תוחנף, הואוחמי

 כרש"ש", הלכה חנינא ר' אמר טלא אמר חינגא בר רבין "אמר דיון: בתוך כציטוטהדברים
 ובתרומת במסוכן כרש"ש Dhn יודגן דבי ש"אמר דש-ש של לזו הכותה אין כי מטירהעעמדא
 ובשזם -יונתן", מינכן יד ובכתב יחונן רני השם בדפוס מופיע זה במקח- גם דשא-. שלמעשר
 רבי או יוחנן רבי השם מופיע במקבילות )1( הנתונים: סכום להלן -נתן-. השם מופיע לאמסח
 כרש"ש הפסק הוא במקבילות ההקשר כי )אם נתן- -רבי לא פעם אף אך הנוסחים, בכליונתן
 לפסק יונהן ר' את קשרו -הא" ד"ה ע-ב ל' במנחות התוספות ואילו כראב-ע, הפסקולא

 המקבילה הירושלמי בטעית )5( יונתן; רבי השם מופיע לסוגיתנו יד כתבי בשני ,2(כראב-ע(;
 בן להיות יכול אינו נתן שרני לק=עה אלה נתשים נצרף אס יונתן. רני השם מזריעלסוגיתנו
 הוא רב, של דורו בן יונתן שרני המסקנה סבירה תרצה כן, יונתן רבי ואילו רב, שלהפלוגתא

 113 רומי היד כתבי נוסח את להעדיף ושיש לא, או כראב"ע הלכה האם בשאלה עלי שחלקזה

 130.ורומי
 עצמו כשרב או בבבל, כששהה רב על שחלק תתכן מבגל, שעלה ישראלי אמורא ופא יונתןר

 ובירושלמי חנינא, רבי עם ע-ב מ-ט דף בכתובות מוצאה יונתן רבי את ישראל. בארץשהה
 וה. וחכם וה שם של  אחר כתים אלא אינה -נתך המרסה ואף ינאי. רבי עם ה"א פ-אפאה
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קסט י,4 עזריה.,. בו אלעזר רבי דברי על האמוראיםמחלוקות

 אלא מיתה. לאחר שסר ואין בשטר אלא להקנותו גמר לאשמא
 'אין דאמר ומאן שפיר, 'הלכה' דאמר מאן אומדנא. בתר אזליתרוייהו*

 והא הוא דעתא איקרובי משום הוא דעתא אומדן נמי הכאהלכה'
 דעתא". ליהאיקרבא

 הסוגיה יוצאת כראב-ע-, הלכה דאמר הוא נתן -ר כי לקבועבנסיונה
 שאמר נתן שר ומכאן אומדנא, בתר אזל שזורי שמעון שרבי הנחהמתוך
 אחר הוא אף הלך דמאי", של מעשר ובתרומת במסוכן כרש-ש"הלכה

אומדנא,
 יסוד: הנחות שתי על מבוסס זהלימוד
 של מעשר ובתרומת במסוכן שאמר מה אמר שזורי שמעון שרביא,
 אומדנא. של העקרון פי עלדמאי,
 של העקרון פי על הארוסה, בענין שאמר מה אמר שראב-עב.

 במבחן עומדות אלה הנחות שתי האם לברר אנסה הבאים בדבריאומדנא,
הביקורת.
 עקרון פי על במסוכן רש"ש של פסיקתו להסבר המקור - א'הנחה
 קמ"ו דף בתרא בבא הבבלי בסוגית ששת רב דברי כנראה, הוא,האומדנא
 בתר דאזלינ17 תנא "מאן לשאלה ניתנות זו בסוגיה אולם, ב'.עמוד

 אלטרנטיביות: תשובות שתיאומדנא?"
 דף בחרא  בבא )ובסוגית  הוא" מנסיא בן שמעון "רבי אמר: נחמןרב
 מנסיא"(, בן שמעון כרבי "הלכה ענין באותו נחמן רב אמר א'  עמורקל"ב
 מדעתו זאת ולמד הוא-, שזורי שמעון "רבי אמר: ששת רבואילו

 ב"מסוכן-
 בתרא בבבא בגמרא מהדיון דמאי-(. של מעשר בשתרומת מדעתו)ולא
 שמעון רבי או מנסיא, בן שמעון שר בוודאות לקבוע אפשר אי כיעולה,
 דעתם את שקבעו אחרים גורמים להיות יכלו שכן אומדנא, בתר אזלישזורי

 שאמר - שזורי שמעון רבי דמוכח, אומדנא - מנסיא בן דנו: שבהםבמקרים
 דעתו. את בכך וגילה-כתבר
 עדיין בעלמא, דיהוי דברי הם בדיון העולים אלה שדברים נניח אםגם

 האומדנא, עקרון פי על נקבעה במסוכן רש"ש של שפסיקתו הדעה תישאר?
 בן שמעון רבי כי נחמן רב דעת עומדת שכנגדה ששת, רב של יחידדעת
 אומדנא. אחר ההולך התנא הואמנסיא

 כלל ברור לא דמאי, של מעשר תרומת בענין רש"ש של לפסיקתואשר*
 האומדנא. עקרון מתוך נבעהאם

 דאזלינד. דאמר תנא -מאן - הסבורג י ששש2.
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 )תשנ"א-תשנ"ב( ט"ז ישראלדיניקע

 דמאי", של מעשר "ובתרומת ד"ה ב' עמוד נ"ה דף לכתובות רש"ילפי
 התיר ורש"ש שבת, עונג משום בשבת הארץ עם את לשאול התירוחכמים
 של לפסיקתו המניע הארץ. עם על סומכים פסידא שבמקום משום בחולאף

 "הלכה והדברים אומדנא, ולא הפסד איפוא, הוא, זה פרוש לפירש*ש
 ואין בלבד, גררא אגב בסוגיתנו הובאו דמאף של מעשר בתרומתכרש-ש
 האומדנא.3 ענין לבין בינם קשרשום

 חכמים מעשר*, "ובתרומת ד"ה ב' עמוד נ"ה לדף התוספות דברילפי
 בחול, אף התיר ורש"ש הארו, עם על השבת שאימת משום בשבתהתירו
 לפי עליו. תרומה אימת כן הארו, עם על שבת שאימת שכשם שסברמשום
 שרש-ש וכשם האומדנא, עקרון לפי פסקו רש"ש וגם החכמים גם זושיטה
 על שבת אימת שיש החכמים אמדו כן הארץ, עם על תרומה אימת שישאמד
 הארץ.עם

 במסוכן רש"ש של פסיקתו את להבין הכרח שאין עולה לעיל האמורמכל
 ר' של שאמירתו ומכאן האומדנא, עקרון פי על דמאי של מעשרובתרומת

 דבר מוכיחה אינה דמאי", של מעשר ובתרומת במסוכן כרש"ש "הלכהנתן
 האומדנא. בענין דעתועל

 מתוך נובעים במשנתנו ראב"ע של שדבריו מניח הסוגיה בעל - ב'הנחה
 הוא זה עקרון לפי שהלך נתן שרבי זו, הנחה מכח ומסיק האומדנא,עקרון

 אצל ומוחלט ברור קשר יש האם נבדוק כראב-ע". "הלכה שאמרהאמורא
 ראב"ע של בדעתו צידוד לבין אומדנא אתי ההליכה בין שונים,אמוראים
בעניננו.
 רב של לפסיקתו בקשר הגמרא תמהה א' עמוד קל"ב דף בחראבבבא
 ושואלת: חוב-. שסר עליו ויצא לאשתו נכסיו כל את -כתב בעניןנחמן

 בנו שהלך הרי והתניא: אומדנא? בתר נחמן רב אזיל דלא"למימרא
 בנו בא כך ואחר לאחרים נכסיו כל וכתב תמד בנו שמת ושמן היםלמדינת
 יודע היה שאילו מתנה מתנתו אין אומר מנסיא בן שמעון רבי מתנה,מתנתו
 מנסיא". בן שמעון כרבי הלכה נחמן רב ואמר כתבן. לא קייםשבנו

 לעניננו רלונטי אולם לעניננו, רלונטי אינו שם הגמרא שמתרצתהתרוץ
 הלך מנסיא, בן כר"ש הלכה שאמר נחמן רב כי זו, מסעיה בברור שעולהמה
 האומדנא. עקרון פיעל

 אזל שראב"ע בסוגיתנו דשמרא שיטת פי על להניח, איפוא סביר זה,לפי
 אולם, כראב"ע. שהלכה בעניננו יסבור נחמן רב כי אומדנא,בתר

 משום לא שזורי  שטענן ר' של "שטעמו 20 עמ' 1' סימן הישי בספר תם רבנו כתב זהבענק3.
 ולא נסבה בזרא אגב דטאי של מעשר -ותרומת פרטא יד בכתב רש-י בפרוש יש כןאומדנא",
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קעא עזריה בן אלעזר רבי דברי על האמוראיםמחלוקות

 הלכה אין אמר דידיה נחמן "ורב נאמר: א' עמוד נ"ו דףבכתובות
 ופרש זה בקשי הש הירושלמי לסוגית בפרושו הקרבן )שיריכראב"ע"
 נחמן רב בשם אמרו הנהרדעים שהרי מנהרדע, היא בתרא בבבאשהסוגיה
 כראב*ע(.הלכה

 בענין ושמואל רב בין המחלקת שמואל. לגבי גם עולה דומהשאלה
 הוא שרב להוכיח כדי בסוגיתנו מובאת קנין,4 בה שכתוב מרע שכיבמתנת
 בתר אזל לא שמואל כי לסבור הכרחי כך ואם אומדנא, בתרשאזל

 הלכה אין שבעניננו לסבור, שמואל היה צריך הגיון, אותו לפיאומדנא.

 כראב-ע-, הלכה "אין אומר עצמו שהוא נחמן, דרב אליבא אבל,כראב-ע.
 כראב-ע". "הלכה דוקא אמרשמואל
 בין לקשור הכרה אין כי להסיק אפשר לעיל האמורים הדבריםמכל
 היה אם שגם כך כראב"ע-, -הלכה הקביעה ובין האומדנא אתרההליכה
 דמאי", של מעשר ובתרומת במסוכן כרש"ש -הלכה אמר נתן שרבימוכח
 עדיין זה, בעקרון צידד הוא ואף אומדנא, אחר הלך שרש-ש שסברמשום
 כראב-ע". "הלכה שאמר האמורא שהוא ראיה מכאן היתהלא

 הצעתו: את להציע שלנו הסוגיה בעל את שהניעו הטעמים איפסומהם
 נתן לר' ליה דשמעינן כראב"ע הלכה דאמר הוא נתן דר'*תסתיים
 ובתרומת במסוכן כרש"ש הלכה נתן רבי דאמר אמדנא בתרדאזיל
 דמאי-? שלמעשר

 את לבדוק הראוי מן זו, להצעה הסוגיה בעל של טעמיו על להתחקותכדי
 א', הלכה ה' פרק כתובות בירושלמי לסוגיתנו. המקבילה הירושלמיסרית

 נאמר: ע-ג-ע-ד כ"טדף

 עזריה בן אלעזר כר' הלכה חזקיה בשם אלכסא ר אחא בר יעקב-רבי
 הנישואין מן מאתיים, גובה הארוסין מן נתגרשו או נתאלמנושאמר
 אביי אמר עזריה. בן אלעזר כרבי הלכה אמר חנניה ר הכל. אתגובה
 אמר יונתן רבי בשם זעירא רבי יונה רבי וקרא צא חנניה לראמרו
 אמר יונתן רבי בשם זעירא בר יוסא רבי עזריה בן אלעזר כרביהלכה
 דחזקיה לן היה סימן יוסי רבי אמר עזריה. בן אלעזר כרבי הלכהאין
 הים למדינת בנו שהלך מי דתני אחד דבר אמרו שניהן יונתןורבי
 מתנתו בנו בא כך ואחר לאחר נכסיו כל וכתב ועמד שמת עליוושמע
קיימת

 ב. חלק בהמשר, כר על ראה4.
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 )תשנ"א-תשנ"ג( ט-ז ישראלדיניקעב

 שבנו יודע היה שאילו קיימת מתנתו אין אומר מנסיא בן שמעטר'
 בן אלעזר כרבי הלכה אחא בר יעקב רבי ומר כותבן היה לאקיים,
 מנסיא. בן דר"ש והיא דראב"ע והיאעזריה
 זעירא בר יוסי רבי ואמר קרא צא חנינה לרבי אמר ינאי רביומר
 עזריה, בן אלעזר כרבי הלכה אין יונתן רבשם
 עזריה.- בן לעזר כרבי עובדא נפקוכן
 בכך ואדון משובשת, ודאי שהיא הירושלמי סוגית את כאן אנתחלא
 נתונות הסוגיה בבסיס כי בברור נראה לעניננו אולם, 6(. )הערהלהלן

 שתי עליה ויש ברורה אינה האחרונה )כשזו יונתן ורבי חזקות שלדעותיהם
 הסוגיה ובבסיס ינאי, רבי מורו לבין חנניה ר בין והמחלוקתמסורות(,
 בין שמחלוקת מבוררת שאינה נתן ורבי רב של המחלוקת מובאתבבבלי
 רבינו(. משום אבדימי בר יצחק רבי דברי )וכן ינאי ורבי חנינארבי
 סוגית של בבסיסה כי איפוא, להניח, אפשר הסוגיות השואת יסודעל
 בירושלמי, לפנינו הקבועה קדומה, ישראלית ארץ מוגע( מצויההבבלי
 ומבנה.5 סדרה על בבבלישהובאה
 ברורים הבלתי דבריו ספק ללא הם ישראלית, הארץ הסוגיה שליסודה

 כי לציין )ראוי ינאי רבי לבין חנינא רבי בין והמחלוקת יונתן, רבישל
 זהה כמעם באופן ונמסר נשמר ינאי ורבי חנינא רבי בין המחלוקתסגנון
 הארץ מהסוגיה הלק שהיתה הקדומה שהמחלוקת ומכאן ובירושלמי,בבבלי

 נניח אם בבבלי(. גם האותנטית בצורתה נשמרה הראשוניתישראלית
 רבי של בדעתו אי-הבהירות את כללה ישראל מארץ הקדומהשהסוגיה
 שרבי והוא כראב"ע, הלכה שאמר הוא יונתן שרבי לכך הסימן אתיונתן,
 ינאי רבי לבין חנינא רבי בין המחלוקת את אחד, דבר אמרו וחזקיהיונתן
 הגמרא בעל שקושר הקישור את להסביר נוכל כראב"ע, ההכרעהואת

 כנסיון כראב"ע", -הלכה הקביעה לבין האומדנא, אתר ההליכה ביןבבבלי
 יונתן, רבי של בדעתו אי-הבהירות אתלישב

 מימרות. ארבע הירושלמיבסטית5.
 חזקיה. רבי בשם אלכסא רבי אחא בר יעקב רני)1(
 ינאי(. ר הוא "אמרף הסוגיה סוף ולפי חנניה..." לרבי -אמרו )וצגיי חוגיה ר')2(
 זעירא. בר יוזה רבי)3(
 זמרא. בר יוסה רבי)4(

 עאי...-( רבי ממר אחא" בר יעקב )"רבי העמוד מראש שנשתרבב חלק נוספת פעם חחרובסתי
 נפק "וכן והכרעה מנסיא-, בן שמעוז דרבי היא דראב-ע -וודא הערכה משולמת:ובתוכו
 כשאביע"עובדא
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קעג עזריה בן אלעזר רבי דברי על האמוראיםמחלוקות

 אי-הבהירות את לישב בנסותו בבבלי, הגמרא בעל כי להניהאפשר
 בענין ומתן המשא את פתח הקדומה, בסוגיה שהיתה יונתן, רביבדברי*

 הלכה שאמר הוא יונתן רבי כי בירושלמי העדות סמך עלהאומדנא
 יונתן רבי שלפיה מסורת סמך על אהד(, דבר אמרו וחזקיה )שהואכראב"ע,

 לענין רש"ש את שקשרה  אחרת מסורת סמך ועל כרש"ש" "הלכה אמר3
 שתי שהיו ברור ב', עמוד קמ"ו דף בתרא בבבא הסוגיה פי עלהאומדנא.
 הדעת. אמדן של העקרון לפי הלכו מסוימים שתנאים כך עלמסורות
 האחת: המסורת ובירושלמי. שבבבלי בסוגיות מיוצגות אלה מסורותשתי
 לכך רמז גם אולי בה שיש הירושלמי בספית מיוצגת מנסיא, בן שמעוןרבי
 מנסיא".6 בן שמעון כרבי -הלכה אמר יונתן רביכי

 שלפיה הבבלי בסוגית מיוצגת שזורי, שמעון רבי השניה:המסורת
 "הלכה שאמר הוא יונתן שרביההוכחה

 כראב"ע-
 אמר שהוא בכך היא

 דמאי". של מעשר ובתרומת במסוכן כרש"ש"הלכה
 שאמר הוא יונתן שרבי לכך חזקה עדות הירושלמי בסוגית ישכאמור,
 ה"סימן" היא הלא האומדנא, לענין קשר כל לה שאין כראב-ע",-הלכה
 אחד, דבר אמרו וחזקיה יונתןשרבי

 יונתן. לרבי שנקשרו שונות מסורות שתי שהיו להניח, איפואאפשר
 מה הוא לה שהמקור כראב"ע", -הלכה שאמר הוא יונתן שרביהאחת:
 השניה: אחד. דבר אמרו שניהם יונתן ורבי שחזקיה בירושלמישנאמר
 דמאי". של מעשר ובתרומת במסוכן כרש"ש -הלכה אמד יונתןשרבי

 מנסיא- בן שמעון כרבי -הלכה אמר יונתן שרביןהמסורת
 אמנם רמוזה

 ה"פני הגהת לפי משובשת. בירושלמי הפסקה )כאמור הירושלמיבסוגית
 יונתן רבי "אמר ההערה מנסיא בן שמעון ר' דברי לאחר לבוא צריכהמשה"

 גן  אלעזר כרבי הלכה אחא בר יעקב רבי -ומר משובשת: פסקה מצויה השתשלמיבסרית6.
 יונתן רבי -אמר לפניה ומוסיף מגיה משה והפני מנסיא". בן דר-ש והיא דראב-ע והיאעורק;
 שאמר וצא יונתן שר' לכך הוכחות שתי הירושלמי בסוגית יש זה ולפי מנסיא", בן כראההלכה
 יונתן רבי 11( כראב"ע:הלכה

~ptm 
 כר' הלכה אמר יונתן רבי )2( אחד; דבר אמרו שניהם

 בתרא(. בבבא נחמן רב של דעתו )זו וכר הים לטדינת בס שהלך אב בענין מנסיא בןשמעון

9
 ראיה הביא לו...- היה -סימן שאמר יוסי רבי 385, עמ' ישראל, ארץ תירת שער בעללדעת
 חזקיה חזרי אחד, דסק אמרו תנהו ח-בי שחזקיה מכך כראב-ע, זכוכה אסר יונתן שד'לרבדיו
 אמר יונתן שרבי להוכיח התכון יוסי שרבי )להנחה סיאב-עק -הלכה הסוגיה( )בהאשאמד
 זעירא רבי יונה -ר' א-י: תורת שערי בעל רבינוביו שמביא הגירסה מסיעת כראב-ע,הלכה

-
 הלכה  אמר יונתן רבי בשם ועירא רבי יוסי ר' כראב"ע, הלכה אין אמר יונתן רביבשם

כרבש"ע"(.
 דראב"ע -והש לפסקאות פרט אחא...", בר יעקב רבי "ומר "כותבך המילה אחריהשמשך,
 ונשתרבב מיתר, לדבריו הוא עזורה-, בן לעזר כרבי עובדא נפק ו-כן מנפש- בן דר-שהגא

 בן כריש הלכה יונתן רבי "אמר המוסיף: סשה-, היפני בהגהת צח-ך אין הו ולפי העימד.מדבש
 כראב-ע-. "הלכה אמר ישתן שרבי לכך אחת בנכחה רק וישמנסיא-,
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 )תשנ"א-וכשנ"ב( כ"ז ישראלדיניקער

 "מי ענין כאן שורבב מה לשם להבין אין אחרת שכן מנסיא", בן כר"שהלכה
 היתה כרש"ש הלכה אמר נתן שרבי המסורת אך הים*(, למדינת בנושהלך
 ר, פרק גיטין ירושלמי מקורות: במספר מפורשת היא שכן הרווחתכנראה
 ל"ו דף מנחות ובבלי ע"ב: ע"ה דף חולין, בבלי ע"א: מ"ח דף ה',הלכה
ע"ב(.

 הוא יונתן שרבי שהאחת כזה, באופן המסורות שתי נקשרו הבבליבסטית
 כהוכחה משמשת דמאי", של מעשר ובתרומת במסוכן כרש-ש -הלכהשאמר
 שאמר הוא יונתן שרבי לכך היינו השניה, מן ידוע היה כבר שלמעשהלמשהו
 שהובא האומדנא, ענין היה זה קשר שהדביק הדבק כראב-ע-."הלכה
 מהסוגיה לנו הידועה ששת רב של מסורתו לרש-ש: הקשורה אחרתממסורת
 האומדנא. אחר שהלך התנא הוא שרש"ש ב', עמוד קמ"ו דף בתראבבבא

 גמרא בעל על-ידי נעשה האומדנא לענין הקשור שלפיו דלעיל,להסבר
 שבסוגית העובדה קצת מפריעה קדומות, מסורות על שהסתמךמאוחר

 עליו ושמע הים למדינת בנו שהלך *מי בענין המחלוקת מצוטטתהירושלמי
 "והיא הפיסקה ומצויה מנסיא, בן ר"ש של דעתו מובאת שבהשמת",
 הארץ בסוגיה שאף כך על המעידים דברים מנסיא", בן דר-ש היאדראב"ע
 תנא שהוא מנסיא, בן שמעון לרבי ראב"ע של דעתו נקשרהישראלית
 התוספת וללא משובש, הקטע שכל הראנו כבר אמנם אומדנא, בתרשאזל
 נראה בכ"ז אולם בסוגיה, הובא מה לשם להבין ניתן לא משה* ה-פנישל
 ראב"ע דברי בין קשרה הקדומה הסוגיה שאף לכך רמז זה בקטעשיש

 "מי בענין מנסיא בן ר"ש של דבריו דרך האומדנא, עקרון וביןבעניננו
 הים.,,-. למדינת בנושהלך
 דוקא, קדום הוא האומדנא לענין ראב-ע דברי של שהקישור איפואיתכן
 לשתי בהתאם שונים תנאים לשני ובירושלמי בבבלי נקשר הואאולם

 אומדנא. בתר שאזל התנא מיהו בענין שונותמסורות
 בתר שאזל התנא ולפיה הירושלמי, בסוגית שנשתקעה מסורתהאחת,
 בסוגית שנשתקעה מסורת והאחרת מנסיא, בן שמעון רבי הואאומדנא
 שזורי, שמעון רבי הוא אומדנא בתר שאזל התנא ולפיההבבלי,
 כאפשרות בסוגיתנו מציע הבבלי מדוע לשאלה תשובה יש זה הסברלפי
 למרות אומדנא אחר שהלך התנא הוא שרש"ש האפשרות אתיחידה

 אחר, באופן גם דמאי של מעשר ובתרומת במסוכן דבריו את להביןשאפשר
 תנא של אפשרות מוצעת ב' עמוד קמ"ו דף ב"ב הבבלי שבסוגיתולמרות
 נחמן רב זה כיצד לשאלה תשובה יש כן כמו אומדנא. אחר שהלךאחר

 הלכה שאין בסוגיתנו יאמר מנסיא" בן שמעון כרבי "הלכהשאמר
כראב"ע.
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קעה עזריה בן אלעזר רבי דברי על האמוראיםמחלוקות

 משנית שאלה זו כי לטעון אפשר לעיל, שהצגתי שמואל על השאלהלגבי
 לענין נקשר קנין בה שכתוב מרע שכיב מתנת בענין שהדיוןמשום

 להלן. זה בענין בדיון כך על וראה למדי. מלאכותי באופןהאומדנא

 לענין שלה והקשר קנין בה שכתוב מרע שכיס מתנתכ.
האומדנא

 קניף? בה שכתוב מרע שכיב "מתנתמהי
 ז-א שסר. פרושו "קניף 1( אופנים: בשני זה ביטוי להסביראפשר

 לכך כתובה עדות יש 2( בשטר. כתובה המתנה את לתתההתחייבות
 קנין.7שנעשה
 ור-ח, הרשב-ם כמו לסבור נאלץ קנין, שנעשה לכך עדות שיש נפרשאם

 בתקופה הרי במקצת ש"מ מתנת זו אם שכן נכסיו, כל במחלק רק מדוברכי
 ע"ב(, קכ-א )ב"ב קנין" בעיא במקצת ש"מ מתנת "הלכתא נקבעמאוחרת
 מזיק שקנין סברו לא ודאי ושמואל רב של בדורם שגם לשער איפואואפשר
 כמתנת היא "הרי רב מדברי מוכח כיצד קשה זה לפרוש אבללמתנה.
 המתנה שכן אומדנא כל כאן אין והרי אומדנא, בתר אזל שרבבריא..."
 בפרוש בה שכתוב משום ש"מ כמתנת והיא הקנין, כח משום בריאכמתנת
 שיהיה בכך מעונין שהוא דעתו את גילה הוא היינו חולה, הואשהנותן
 ש"מ.8 מתנת של כהלמתנתו
 יתישב 1( )פרוש בשטר כתובה המתנה את לתת שההתחייבות נפרשאם
 את שכתב הש-מ דעת את אמד רב אומדנא: בתר אזל שרב הלימודהיטב
 כדי ולא בריא, כמתנת גם שתהיה יתר, כח יהיה שלמתנתו כדיהשטר
 מרע שכיב -מתנת נאמר הרי אבל, ש-מ. מתנת של ממעמד אותהלהפקיע
 של הראשון חלקו בשטר. הכתובה מרע שכיב מתנת ולא, קנין-, בהשכתוב
 ושמואל רכשיה אתרי ארכביה אמרי דרב משמיה רב -בבי שבסוגיתנוהדיון
 ד' הלכה סוף ח' פרק ב-ב בירושלמי מופיע בה" אדון מאי ידענא לאאמר

 היא השאלה נושא אבל חונה.9 לרב שמואל שמפנה כשאלה ע"ב, ט-זדף

 ראה וכן שם והר-ח הרשב"ם הריב-ם הר-י ודעת מתנת ד-ה תוספות ע"א, קנ-ב ב-בוראה7.
 מתנת. ד"ה ע"ב נ-ה דף לכתובות תוספות וכן ע-א, קג"ב דף לב"ב הראשתוספות

 מצב כתארי כתובה חולה שהנותן שהשבז" תרצו "שאם", ד"ה ע-ב נ-ה דף לכתובותבתוספות8.
 משאלה. כהבעתולא

 של אף אחדים סקורות ולפי רב, של מלסידו  שהיה הידוע הונא רב זה האם "ונאר רבמיהו9.
 בכא ד-ה ע-א -ג בחולין התוספות שמואלס של תלמידיו של דורם בן מקום ומכלשמואל,
 גם המטיה בקדשים..." למתעסק מנין הונא מרב שמואל מיניה "בעא הפסקה על)דמגיבים
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 )תשנ"א-תשג-ב( כ"ז ישראלדיניקעו

 בה שכתוב מרע שכיב "מתנת ולא מכר", בלשון בה שכתוב "מתנהבאמת
 לשון בה שכתובה מתנה 'תונא לרב שאל "שמואל השאלה: לשון וזוקנין*
 ברקי...". רכשי אתרי ארכבי א"ל מהו?מכר
 חונה לרב שאל "שמואל ע"ג: ס' דף ה"ה פ"א קדושין בירושלמי הואוכן
 מתנה כתב למתעסק, פרט לרצונכם ליה אמר בקדשים ונתעסקשוחט
 אפשר אלה סוגיות לפי רכשי...". אתרי ארכבות ליה אמר קנין,בלשון
 מתנה על אמנם היתה הונא לרב שמואל שהפנה שהשאלה להניחאולי

 היה כזה במקרה ומקושי מכר כשטר שנכתבה מתנה או מכר בלשוןשנכתבה
 להגיע אולי אפשר זו מהנחה סותרים16. לשונות שני מעין כאן שישבכך

 סוגית של מקורותיה לגבילהשערות
 ה-איתמר-

 בסוגיתנו. המשולבת
 מכר, בלשון שנכתבה מתנה בענין שמואל של שאלתו כנראה היתהתחילה
 באור(," טעון היה עצמו )שהוא משל בצורת הונא רב תשובת נתנהשעליה

 את משל לאותו מביא ע"ב, ט-ז דף ד' הלכה סוף ג' פרק ב"בהירושלמי
 בבבלי הסוגיות אותו שמבינות מההבנה הפוך שהוא חזקיה, ר' שלהסברו

 פ"א קדושין הירושלמי פי על א'. עמוד קנ"ב דף בתרא ובבבאבכתובות
 ר' של הסברו המשל. את להבין אפשרויות שתי שיש מסתבר ע"ג ס' דףה"ה

 הוא הבבלי בסוגיות המובא ההסבר ואילו אחת, אפשרות הואחזקיה
 מהן שמואל קבל ולא בא רבי "אמר שם: הדברים נוסח וזה שניה.אפשרות
 ומרכבין שטרי סוסיין תרין מייתי מימר סברין ברקי ריכשי תרי עלארכבי
 אמר כלום, גבי אשכח לא בדא אזל וההין בדא אזל הההוא תריהון עלליה
 נתן איפוא הוא למשל הנמשל דברים.,,- בשני כחו יפה ממלחייא יוסירבי
 ובכך סותרים, כחות שני כנתן גם להתפרש יכל הנמשל אבל כחות,שני
 מהו איפוא ידע לא שמואל עודף. כח או יתר, כח כנתן וגם הכח, אתבטל

 ר' ולדעת הוו-, הונא רב דברי לומר -ויש אומרים: ע-0, ס' דף ה-ה פ-א קדושיןבירושלמי
 חברו. שהיה רב תלמיד הונא רב את שאל שמואל ע-א, ע-ג הירושלמי פרנקל/מבואזכריה
 ככינוי ע-ב י"ז בסנהדרין מובן רב- "בי שהביטוי משום מהבבלי גם מתאשרת זו שדעהתתכן
 משמיה רב "בבי כך ואם הונאלרב

 דרב-
 כך הבבלי. פי על גם רב של  משמו הונא רב פרושו

 453. בעמ' ישראל ארץ תורת שערי בעלפרש
 מכר-. לשון בה שכתובה -מתנה ד-ה ד' הלכה סוף ח' פרק ב-ב לק-ושלמי משה הפניראה10.
 רכשי- אתרי -ארכבות מהיר. פרד או סוס מן פרושו בסורית, ריכשא - רכש הערוך פיעל11.

 ז

 רכשי אתרי ארכביה "מהי כתוב ב' הלכה א' פרק קדושין בירושלמי סוסים. שני עלהרכיבתו
 וחציו Olo חציו והיה מחומד רכב שעליו הסוס בערבית הוא ש-ברקא" מסביר והערוךברקי"
 הרגישו ולא "רכשף מהו הבינו בבבלי כי -ברקא" בבבלי נוסף לא לדבריו פו7. כלומרחמת-,
 עתו-ס -ברקף זאת לעומת מסביר 54*, ומי א-י תורת שערי בעל המלה. את להסבירצורך
 מפרש ה"ה פ-ה ב"ב בירושלמי תזמנם ג' משנה 1' פרק ב-מ והבריקה- החמור את -השוכרכבו

 זה וכאין ח' ב- התחלפה ע' חד "עוורים", כמו הוא "חוורין- תראה היוורין- סוסיין"תריין
 לבנים. - -חחריך גם לפרש כמובן אפשר כי אם ע-ה לשובבכורות
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קעז עזריה בן אלעזר רבי דברי על האמוראיםמחלוקות

 לשאלתו הונא רב שהשיב והתשובה מכר, בלשון שנכתבה מתנה שלדינה
 לפרשו שניתן משל באמצעות נתנה שהיא משום ברורה היתה לא היאאף
 מנוגדים. כיווניםבשני

 לאחר נשאלה שמואל של השאלה ע-ב, ט"ז דף ה-ד, פ-ג ב-בבירושלמי
 שדה ותנו "כתבו שאמר מרע שכיב שתוכנו יוחנן דבי לפני שבאמקדה
 מזכה אדם ואין נתכוון, בכתב לזכותו אם לפסוק ידעו ולא לפלוני-פלוני
 נתכוון, בלבד דברים לזכרון או בטלה, המתנה ולכן מיתה לאחרבשטר
 תאור מובא ע-ג, ס' דף ה"ה פ"א קדושין בירושלמי קיימת.והמתנה
 היינו יוחנן. כרבי תונא שרב ומבואר שמואל של שאלתו לאחר דנןהמקרה
 ותנו..." -כתבו שאמר הש"מ במקרה לפסוק כיצד ידע לא יוחנן שרביכשם
 הירושלמי בסוגית שמואל. של לשאלתו הפתרון את ידע לא חונא רבכן

 ליד זו מובאות הן כי אם השאלות, שתי בין מוצהר קישור אין בתראבבבא
 שתי שבין הקשר על מפורשת הצהרה יש בקדושין, בסוגיה אבלזו,

 סוגיה של מסורות שתי כנראה הל בירושלמי הסוגיות שתיהשאלות,
 הסוגיה המשך )לפי בלבד.17 קלים שינויים ביניהן שיש אחת,מקורית

 שכן מרע- ה"שכיב בשאלת הכרעה היתה לא כי מסתבר קדושיןבירושלמי
 עליו מחברו והמוציא בעליה בחזקת השדה -לעולם אומר שם יוסיר'

 והשאלה ותנו, כתבו שאמר המרע שכיב על שהשאלה ברור מ"מהראיה"(.
 בסוגית נוצרה וכך בהן! הדנים ע-י נקשרו מכר לשון בה שכתוב מתנהעל

 שהיא קנין" בה שכתוב מרע שכיב "מתנת על שאלה בבבליה-איתמר"
 השאלות. שתי שלצרוף

 "מתנה לשאלה במקור קשור שהיה רכשי" אתרי "ארכביה למשלאשר
 בשני להתפרש היה שעשוי נמשלו הרי )קנין(", מכר לשון בהשכתובה
 הובא נוסף(. כח נתן ההיפך: או סותרים כוחות שני )נתן מנוגדיםאופנים
 בה שכתוב מרע שכיב -מתנת לשאלת מוחלטת כתשובה הבבליבסוגיות
 שמואל על חלק שרב יצא וכך נוסף כח כנותן רק התפרש היינוקנין-.
 דעת את )אמד אומדנא. אחר והלך בה", אידון מאי ידענא "לאשאמר
 אבל נוסף(. כח בה לתת רצה אלא מתנתו, את לבטל רצה שלאהש"מ
 הירושלמי בסוגיות הבנתנו את בהכרח תואמת אינה כך המשלהבנת

 מאי ידענא -לא כאן שמואל תגובת זאת )לעומת בתרא ובבבאבקדושין
 בה-אידון

 אתרי "ארכביה הביטוי בין הקשר שם(. לשאלותיו מתאימה
 כנראה יסודו מרע שכיב מתנת ובין הבבלי בסוגיות לו הניתן והפרושרכשיא

 ענק אינו דבבלי רכשי אתרי דארכבמ; -וההיא 454: עמ' א-י תורת שעיי בעל שכתבפן12.
 א"זץ". בריא במתנת דיכא וההיא קאמר גמת- קנין בהם שיש ש-מ במתנת דהתםלכאן
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 ,תשנ"א-תשנ"ב( ט"ז ישראלדיניקעת

 ע-ד: ל"ז דף ה"ז פ"נ פאה בירושלמי מרע שכיב מתנת על יוסי רביבדברי
 כדי הקנין שם וכתב בדברים אפילו מזכה שש"מ הזה האיש הוא"יודע
 בריא". מתנתלעשות
 שכיב מתנת בענין ושמואל רב מחלוקת בין סוגיתנו של לקישוראשר
 אפשר אומדנא", בתר אזיל לא -ורב השאלה לבין קנין, בה שכתובמרע
 משני. קישור שהואלומר

 של דבריו סמך על כאמור, האומדנא, ענין את פיתח סוגיתנו שלהעורך
 במסוכן, רש-ש של דעתו את שקושרים ע-ב, קם-ו בב"ב המובאים ששתרב

 את לקשור טעם הגמרא בעל מצא אלה, דברים פי על האומדנא.לטעם
 "הלכה נתן רדברי

 כרש*ש-
 הכרת סמך על כך, אחר האומדנא. לענין

 האומדנא ענין לבין מרע שכיב מתנת בין בב-ב הסוגיה שרואההקשר
 שמתנת לכך ע-ב, קמ-ו ב"ב בסוגית הגמרא שנתנה הטעם הוא)אומדנא
 רב דברי את גם לעניינו קשר עמד(, אם גם קיימת במקצת מרעשכיב

 קנין", בה שכתוב מרע שכיב -מתנת בענין שמואל ובין בינובמחלוקת
 קנ-ב בב"ב כנראה הוא המקורי ומקומה שאלות שתי של צרוף עצמה)שהיא
 הפרוש. לשונות את גם הביא המחלוקת, ועםע"א(,
 שכיב -מתנת בענין ושמואל רב בין המחלוקת של שהקישור לכךראיה
 מאולץ, הוא האומדנא עקרון על המחלוקת לבין קנין- בה שכתובמרע
 שהלך שמואל על גם לומר אפשר למעשה, הבאה: בסברה למצואאפשר
 שטר ואין בשטר, אלא להקנותו גמר לא "שמא כשאמר אומדנאאחר
 להפקיע שרצה מרע השכיב דעת את אמד הוא גם שהרי מיתה",לאחר

 שטר. ידי על ולהקנותה מרע שכיב מתנת כח אתממתנתו

 על האמוראים מחלוקות קובץ של הווצרוהו ושלבי מבנהוג.
 הירושלמי(לסוגית הבבלי סוגית )השוואת במשנה עזריה בן אלעזר רבידברי
 על מימרות להלן( פרוט )ראה שבע בל קובץ נתון בבבלי הסוגיהבבסיס
 תחילה בו ומובאות כרונולוגית סדר לפי הקובץ נערך אולי ראב"ע.דברי

 בסוגית לראות ניתן דומה דבר השלישי. הדור אמוראי שלדעותיהם
 בלבד: מחלוקות או מימרות שלוש הירושלמי בסוגית המקבילה.הירושלמי

 וכך 489, 130, 113, ורומא מעכן יד בכתבי כך קרא. חנינא לר' כנראה המפה - חנעאף13.
 ~rrדגיה

 עפ-
 כן הלכה..." דאין לברא קראך קרא "פוק סגנון אותו שם שאף ע-ב ל' ברכית

 אין לברא קראך קרי פוק א-ל ינאי... דר' קטיה קרא המנא ר' "תע ע"א ט' ביבמותהוא
 חנינא ר' על הסיפור כי אומר 677-648 עמ' לתלמודים במבוא אלבק יהודה". כר'הלכה

 לברא-, קראך קרי -פוק ההערה ע-ב ל' מברכות הועבר וביבמות, היחשלמי, בסוגיתבסוגיתנו,
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קעט עזריה בן אלעזר רבי דברי על האמוראיםמחלוקות

 חנניה ר' 2( כראב"ע. הלכה - חזקיה בשם אלכסא ר' אחא, בר יעקב ר'1(
 כראב"ע הלכה אין וקרא צא חנניה לר' אמרו אביי )אמר כראב"עהלכה
 בשם זעירא רבי יונה רבי 8( ינאי(14. ר הוא ש"אמרו" עולה הסוגיהומסוף
 הלכה אין - יונתן רבי בשם זעירא בר יוסה רבי כראבשע: הלכה -יונתן

 הראשון בדור חיא ר של בניו משני אהד כנראה הוא חזקיהכדאב"ע.15
 ר השלישי, הדור בן הוא משמו המוסר אחא בר יעקב ור ישראל,16בארץ
 היה קרא חנינא או וחנניה ישראל.17 בארץ הראשון בדור היהינאי

 מוסר הרביעי בדור 14( הערה ראה נכונה, הגרסה אמנם )אם אבייתלמידו.
 אותו שמוצאים רב של תקופתו בן אמורא הוא יונתן רבי המחלוקת.על
 הדור בן יונה ר' דעותיו את ומוסרים ינאי.18 ורבי חנינא רבי עםיהד

 מהדור זעירא בר יוסה ורבי השלישי, מהדור זעירא רבי בשםהרביעי
 אמוראים של דבריהם הם בירושלמי המובאים הדברים שגם מכאןהשלישי,

 והרביעי. השלישי בדור אמוראים מפי המובאים הראשון, הדורבני
 יונתן, ורבי חזקיה של דעותיהם נתונות בירושלמי הסוגיהבבסיס
 בבבלי הסוגיה בבסיס ינאי. רבי מורו לבין קרא חנינא ר ביןוכמחלוקת
 והמחלוקת לעיל( ראה יונתן, )כנראה נתן ורבי רב של המצלוקתמובאת
 רבינו. משום אבדימי בר יצחק רבי דברי וכן ינאי, ורבי חנינא רביבין

 "גהית יראה מקיא, בעל כגרדה היה חנינא ר' שכן קרא" חנינא .י' לכינף כנראהרומזת
 "היה חנינא שר' לכך רבות הוכחות המביא ע"א ט' יף לערובין שכראשון מתתיהו שלהנגישים

 חנינא ר' שאמר ע"ב כ-ז  מתענית ההוכחה לעניננו בעיקר חשובה ואולי גדול" מקראבעל
 רבן בית של לתיעשת אלא לפסוק לי התק- ולא הגדול חנינא ר' אצל לי היה גדזל -צערקרא
 קרבן וכן 500-499, עמ' ואמה-אים תנאים תולדות היינמן עוד וראה עשויך. ולהתלמדהואיל
 ר נקרא והיה בביהכנ-ס בתורה קורא היה הנינא שר וקרא: צא ד-ה סוגיתנו לירושלמיהעדה
 דף התוספות ואילו רב, - -רבינו- פרש ר47-י - רבינו משום אבדימי בר יצחק רב קרא.חנינא
 ומציעים בברור, רב דעת את יודעים היה זה לפי שכן קשה זה כי מעירים אמת, ד-ה ע"אבו
 הנשיא. יהורה רבי הוא ו-רבינף רב, של רבו שהיה הראשון אבדימי בר' יצחק לרבי הכונהכי

 ובכל כראב-ע, הלכה אמר רב משום אבדימי בר שיצחק יתכן שכן לערעור ניתן זה גםלדעתי
 כראב"ע, הלכה אין אמר נחמן רב שבהמשך כשם רב, של דעתו אמנם שזו ברח-, היה לאזאת
 כראב-ע-. -הלכה אמרו נחמן רב של משמו הנהרדעיםואילו

 חנינא יר' היא: כאן הנכונה הגירסה כי אומר DP 386-385' א-י תורת בשערי רבינוביץזאב14.
 ט': פרק סוף בכלאיים וכן הסוגיה, שבסוף כמו וכו'-. ינאי... רבי אמר כדאב"ע הלכהאמר

ה-
 צא חנינא לרבי לו אמרו עאי רבי אמר אמר... חנינא

 וקרא...-
 ינאי ר' שבכלאיים )אלא

 אמרה. עצמו שאי ר' ובבלי, הסוגיה בסוף ירושלמי בסוגיתנו ואילו -אמרתואמר
 ר' -אמר הסוגיה,ברמשך15.

 אמר יונתן שרבי לכך הוכחה הוא אע תורת שערי בעל לפי יוסי-
 עאי רבי "ומר הקטע לדבריו כראב"ע". עובדא נפק "וכן ההלכתי והסכום כראב"ע,הלכה
 העמח'. מראש ונשתרבב מיותר הוא כראב-ע-, הלכה איןאמר...

 167. עמ' לתלמודים מבוא אלבק,ראה16.

 167. עמ' לתלמודש מבוא אלבק,ראה17.

 168-167. עמ' לתלמה-ם מטא אלבק, ראה-18.
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 )תשנ"א-תשנ"ב( ט"ז ישראלדיניקפ

 ארץ סוגיה לפנינו כי לעיל, כך על הצבעתי וכבר איפוא להניחאפשר
 סדרה על לבבל שהובאה בירושלמי לפנינו הקבועה קדומהישראלית
 להסביר אפשר בבבלי מהסוגיה חזקיה ר' של דבריו העדר אתומבנה.19

 ראיה שהיא זהות )אותה יונתן ר' דעת ובין בינם הזהות רקע עלאולי
 בד יצחק רבי דברי לגבי הירושלמי(. בסרית יונתן רבי של דעתולקביעת
 לא רבי, בשם המוסר הראשון, אבדימי בר יצחק זה אם רבינו, בשםאבדימי
 לפני היו לא כן אם אלא הירושלמי, בסטית מצויים לא דבריו מדועברור
 בין והמחלוקת יונתן, ר' של ברורים הבלתי דבריו מקום מכל הסוגיה.עורך
 ישראלית. הארץ הסוגיה של היסוד ספק ללא הם ינאי, לרבי חנינארבי

 ינאי, ורבי חנינא רבי בין המחלוקת סגנון כי לציין ראוי לעיל,)כאמור
 שהמחלוקת ומכאן ובירושלמי בבבלי זהה כמעם באופן ונמסרנשמר

 בצורתה נשמרה הראשונית ישראלית הארץ מהסוגיה חלק שהיתההקדומה
 בבבלי(. גםהאותנטית
 עזריה בן אלעזר כרבי דדאין דיינא "כל נממן רב של האחרונההמימרא

 שהיא להניח יש דעתו, מבחינת דבר מחדשת אינה כי אם תהויי, והכיהכי
 מימרא של סגנון הוא ההריף הסגנון שכן עצמו נחמן רב של מימראאמנם

 והשמועה פרשנות או השלמה של ולאאותנטית
 היא נחמן רב ש"לט-

 ארבעת אם להכריע קשה למימרא, מצורפת שהיתה קדומה שמועהכנראה
 שעורך נפרדים מקורות הם נחמן רב בדברי העוסקים המשפטים שלשת()או

 שהללו או נחמן, רב משל שכולם משום החיבור, ף את ביניהם הוסיףהקובץ
 כך, ובין כך בין הגדול, הקובץ בתוך שנכלל עצמו בפני לקובץ שייכיםהיו
 היינו הובאו, שבו בסדר במתכוון כנראה אותם סידר הדברים את שערךמי

 שלילי: מולחיובי
 כראב"ע הלכה - שמואל אמר נחמן רב-אמר
 כראב"ע הלכה אין - אמר דידיה נחמןורב
 כראב"ע הלכה - אמרו נחמן דרב משמיהונהרדעי
 כראב-ע" הלכה אין ואמר.,.- נחמן רב דלטואע-ג

 כראב-ע". למעשה "הלכה להכרעה:ואשר

 מימך": ארבע הירושלמיבסוגית19.
 חזקיה. רבי בשם אלכסא רבי אחא בי יעקב רבי)1(
 ינאי(. ר' הוא -אמדף הסוף )ולפי חנניה...- ליבי "אמרו חננית-אבי ףי2(
 זעירא. בר ענא רבי)3(
 זעירא. בר יוסה רבי)4(

 ינאי..."( רבי 1-מר אחא" בר יעקב ,"רבי העמוד מראש שנשתרבב חלק נוספת פעם תחרובסוף
 עובדה נפק ףכן והכרעה מנסיא" בן שמעון דרבי היא דדאב-ע -תניא הק-כה משולבות1בתוכ1

נראב*ע8.
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קפא עזריה בן אלעזר רבי דברי על האמוראיםמחלוקות

 בני וגמרו נמנו שכך פסיק קא "הש"ס כתב: למעשה" "והלכה בד"הרש"י
 הלכתי סיכום על המעידה "והלכתא" הלשון כאן מופיעה לא ואכןהישיבה",

 נחמן רב עם המחלוקת את ממשיכה שכאילו לשון אלא העורך,של
 הסגנון וכן כראב-ע-. למעשה והלכה כראב"ע, הלכה הכי אפילו"ואע"ג,..
 כנראה שם, מפרש העדה וקרבן כדאב-ע, עובדא נפק -וכןבירושלמי
 וגמרו נמנו ישיבה -הבני עובדא-: "נפק המלים פי ועל בבבלי רש"יבעקבות
 עתיק ישראלי ארץ דיבור שכאן איפוא נראה כראב-ע-. למעשההלכה
 בבבלי. שנמסר הוא דיבור ואותו בירושלמי,שנמסר
 על יונתן רבי של דעתו את לזהות הנסיון שגם יתכן א'(, )בפרקכאמור

 שכן הקדומה, מהסוגיה חלק הוא אומדנא אחר שהלך לתנא קישורידי
 במפורש מצוי שכמוהו כזה, לזיהוי רמז מוצאים אנו הירושלמיבסוגית
 הרי הקדומה, לסוגיה הוא גם שייך הזיהוי נסיון אמנם אם הבבלי.בסוגית
 על ושמואל רב בין המחלוקת של הקישור את רק השלים הגמראשבעל
 לר' רב בין ולמחלוקת האמדנא לענין קנין, בה שכתוב מרע שכיבמתנת
 ראב"ע. דברי עלנתן

 של רבה במידה להניח איפוא אפשר בירושלמי, המקבילה לאורלסיכום,
 הובאו שממנה ישראל, מארץ קדומה סוגיה שלנו הסוגיה שבבסיסודאות
 הבבלית:בסוגיה
 יונתן. רבי של בדעתואי-הבהירותא,
 ינאי. לרבי חנינא רבי ביןהמחלוקתב.
 כראב"ע.ההכרעהג.

 על כולו את פתח הגמרא שבעל יתכן האמדנא, בענין ומתן למשאאשר
 יונתן, רבי בדברי אי-הבהירות את לישב שרצה משום קדומות, מסורותסמך
 בפיתוח להכביד ולא בלבד, הראשונה החוליה את לפתח שרצה משוםוגם
 את לזהות שהנסיון לעיל, שאמור כמו גם, יתכן אולם המחלוקת, חלקיכל
 מהסוגיה חלק הוא האומדנא לענין הקשר סמך על יונתן רבידעת

 בנסיון ומסתכמת יותר הרבה צנועה הסוגיה בעל של ותרומתוהמקורית,
 קנין. בה שכתוב ש"מ מתנת על המחלוקת את לעניננולקשר
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