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מבוא

 משני שונים׳ חוקרים העסיקו למסורת״ אם ו״יש למקרא״ אם ״יש הביטויים
 ״מקרא״ מהו "אם״, מהי עצמו, הביטוי של הלשונית המשמעות .1 היבטים:

 המשתמעות ודקדוקיות לשוניות בעיות .2 "אב״. ולא ״אם״ מה מפני ״מסורת״,
 ברם, המקרא. מן שונות תיבות של והכתיבה הקריאה במסורת הזה הביטוי מן

 והשתלשלותו נורמטיבית משמעות כבעל שכזה, בתור עצמו, הביטוי של מקורו
 י. חוקרים: שני רק בו ונגעו מעמיק למחקר זכה לא התלמודית, במסורת

.3ארזי וא. 2גאלדבערגער
 ״אבל כותב: הוא וכך 4לפתרונן, ירד לא אך בעיות על הצביע גאלדבערגער

 נזכרה לא למסורת או למקרא אם יש כזאת הערך רבת ששאלה הזה הדבר
 זכיתי לא אשר תמוה, הוא בירושלמי, ולא במדרשים לא בתוספתא לא במשנה,
 למקרא״ אם הביטוי"יש כי למסקנה רומז הוא אף־על־פי*כן היום״. עד לפתרונו

 הבאות: הסיבות מן וזאת האמוראים, מזמן מאוחר ביטוי הוא למסורת״ אם ו״יש
 במכילתוו/ במשנה, ייזכר שלא ייתכן לא התנאים, בתקופת הביטוי נתקבל לו א.

 ״במאי הביטוי בתלמוד זה ביטוי לפני בא פעמים שש ב. ובספרי. בספרא
 שם גאלדבערגער בלבד. אמוראים אצל אלא רגיל שאינו ביטוי שהוא קמיפלגי״

 הכלל על־פי מתפרשים שהם אף־על־פי אשר מקורות, ישנם שבתלמוד לכך גם לב
 ״אם הביטוי במפורש בגמרא בהם בא לא למסורת״, אם ״יש או למקרא״ אם ״יש

 עסק הוא הללו. המקורות כל את בדק לא שהוא אלא למסורת״; או"אם למקרא"
 אם ו״יש למקרא" אם ״יש בעניין חכמים נחלקו בהן המלים של דקדוקי בניתוח

 הנורמטיבית המשמעות בעיית פתרון אל להגיע היה יכול לא ולפיכך למסורת״,
 התנאים של גישתם את לחקור הכרח זו בעיה לפתרון עצמו. הביטוי של

וסוגיות. מקורות ניתוח דרך הכתובים בפרשנות והאמוראים
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התנאייס כמסורות למסורת״ ו״אם למקרא״ ״אם

 מקומות בשני רק הוא ואף בלבד, למקרא״ ״אם הביטוי נמצא התנאיים במקורות
בלבד.

 שאלו ע״א: ד סנהדרין בבבלי גם המצוטט (4 )נח ב פ׳׳ב תזריע ספרא .1
 טמאה תהא יכול שבעים וטמאה אנו שומעים רועץ: בן יהודה רבי את תלמידיו
 כפלים טהרתה ימי מה בנקבה וטיהר טמא בזכר וטיהר טמא להם: אמר שבעים?

 אמר אחריהם. ומחזר יצא שנפטרו מאחר בזכר. כפלים טומאתה ימי אף בזכר
וכר. למקרא אם שיש מפני לכם להיזקק צריך הייתי לא להם:
 יכול אמו בחלב ״והתניא יעקב: בר אחא רב על־ידי מצוטט ע׳׳א: ד סנהדרין .2

למקרא״. אם יש אמרת בחלב
 של דומה במסגרת נמצא למקרא״ אם ״יש הביטוי הנ״ל, המקורות בשני
 את לדרוש אפשרות להעלות אין לאמור: ״יכול״: המדרשי לביטוי כמענה מדרש,
 ובבית' בבית־הכנסת המקובלת מקריאתן אחרת ו״חלב״ ׳׳שבעים״ המלים

 כלשהי במסורת נקראו, ו״חלב״ ״שבעים״ המלים שתי כי להניח אין המדרש.
 של תלמידיו ראו כן אף־־על־פי היום. גם עלינו בהן המקובלת הקריאה מן אחרת,

 ורבי דין. על־פי להכרעה המקובלת הקריאה את גם להעמיד רועץ בן יהודה ר׳
 ראה שיצאו, לאחר ורק ידו. על להכריע מדרש להם מביא אף רועץ בן יהודה

 הקריאה למסורת הלכתי תוקף לתת יש כי להם ולומר אחריהם להחזיר
 .5המדרש את להפריך שאפשר משום זאת וגם למקרא׳/ אם ״יש היינו כשלעצמה,

 מסורת על־פי שלא מלים לקרוא שאפשר דעתם על מעלים שהתלמידים זו, עובדה
 כתובים בדרשם הדרשנים לעצמם שנטלו הרבה לחירות מתאימה הקריאה,

 .6באגדה כך לנהוג שהרבו כפי בהם, נדרשת שהתורה מידות על־פי להלכה
הקריאהי. מסורת על־פי שלא כאלה לדרשות אחדות דוגמאות לנו ומצויות
 הרהור לאחר רק הקריאה, מסורת על־פי הכריע לא רועץ בן יהודה שר׳ כיוון

 דוגמת מלים של המצומצמת במסגרת הכרעתו את לראות כן על יש שני,
 קריאתן מסורת על־פי שלא המדרש שבהן מלים דהיינו, ׳׳חלב״(, )או ״שבעים״

 אין לפיכך, רחוקה. אחרת במשמעות ומפרשן לגמרי, ממשמעותן אותן מוציא
 ״אם שכן כל ולא למקרא׳/ ״אם המושג נתגבש כבר התנאים בתקופת כי להניח

 שלפיה בהלכה, קבועה שיטה מהם שמתחייבת נורמטיביים כמושגים למסורת׳/
 מסורות של עקבותיהן ניכרים עדיין מקומות בשני כן, על יתר חכמים. נחלקו

:8חכמים של המחלוקת ביסוד עצמן הקריאה
.9רב״ על תענה לא ריב על תענה ׳׳לא ע״ב: יח סנהדרין .1
 ר׳ יצא, בגופו נכנס בגופו יצא, בגפו יבוא בגפו אם ת״ר ע׳׳א: כ קדושין .2

.,0יצא יחידי נכנס יחידי אומר יעקב בן אליעזר
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 משתי התנאים במסורת חרג לא למקרא" "אם בביטוי השימוש כי נראה לכן
לנו. הידועות ההלכות

בבליים אמוראיים כמהויות למסורת״ ו״אם למקרא״ ״אם

 אמורא של משמו במקור זה כנגד זה למסורת" ו״אם למקרא" "אם הביטויים
 אמר אשי בר חייא רב "אמר רב: של משמו ע״ב( מכות)ז במסכת רק נמצא בבלי

 למסורת, אם יש סבר רבי העץ מן הברזל ונשל דרשו אחד מקרא ושניהם רב
 הזה המקור את נקבל אם קרינן״. ונשל למקרא אם יש סברי ורבנן כתיב ונישל

 הקריאה, מסורת על־פי הכתוב את רבנן פירשו רב לדעת כי משמע כפשוטו,
 ומכאן, בכתיב״. התלויה אחרת קריאה על־פי הכתוב את דרש רבי ואילו

 רב של זמנו לפני נתפרשו כבר למסורת״ ו״אם למקרא" "אם שהביטויים
 לפרש הכרח יש כזו הכרעה יסוד ועל ביניהם, להכריע שיש נורמטיביים כמושגים

במקרא. אחרים כתובים גם
 על להצביע ׳2אחריו יוחנן ר׳ שנהג במה כאן נקט רב כי להניח אפשר מאידך,

 ״שניהם אלא אמר לא רב זה ולפי החכמים. בין המחלוקת כסלע בכתוב אחד מקור
 :,3הברייתא מן גם יוצא שאמנם כפי העץ״ מן הברזל ונשל דרשו אחד מקרא
 אלא נאמר לא והלא מעצו, הברזל ונשל נאמר וכי לחכמים רבי להם אמר ״תניא

 העץ מן למעלה האמור העץ מה למעלה עץ ונאמר למטה עץ נאמר ועוד, העץ. מן
 יש סבר ״רבי ההסבר: ודברי המתבקע״. העץ מן למטה האמור עץ אף המתבקע

 הללו שהמושגים לאחר אחרונים אמוראים על־ידי נוספו וכר״ למסורת אם
נתגבשו.
 על־ידי נאמרו לא למסורת״ ו״אם למקרא״ "אם שהביטויים להוכיח יש ואכן,

 הונא, רב נורמטיביים. כמושגים האמוראים תקופת כל ידועים היו ולא רב,
 חסר, לכתיב מלא כתיב בין הכתובים במדרש מבדיל רב, של המובהק תלמידו

 ״אם למקרא" "אם בביטויים אחת פעם גם משתמש אינו ואף־על*פי*כן
 כמחלוקת יהודה ורב הונא רב של מחלוקתם נתפרשה אחר במקום .,4למסורת״

 ורב הכתיב על־פי דרש הונא רב לחמך״. לרעב פרוש ״והלא הכתוב במדרש
 ו״אם למקרא״ ב״אם נחלקו שהם צוין לא כאן וגם הקרי, על־פי יהודה

 אבל למקרא", ״אם בשיטת רב דברי את פירש בפומבדיתא רבה .,5למסורת״
 בר רבה להלכה הכתובים את דורשים הקרי על־פי .,6כלל זה ביטוי מזכיר אינו

 לדרוש ברורה נטיה למקרא". הבטוי"אם ציון אין אך .,8ורבא ,נחמף רב אבוה,
 רב אצל ניכרת באגדה, ובין בהלכה בין הקרי, על־פי ולא הכתיב על־פי כתובים

 שהכריע רנב״י של משמו נזכר לא אחת פעם אף אף*על*פי*כן ,,9יצחק בר נחמן
למסורת". "אם בשיטת בהלכה

הכתיב את גם דהיינו כאחת, השיטות בשתי כתובים שפירשו האמוראים מן יש
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 על בפירוש חלק אף פפא רב .22פפא ורב 2עולא׳ 20אלעזר ר׳ כגון: הקרי. את וגם
 על־פי דורשים שהם שיטתם, לפי .23הכתיב על־פי שדרש הונא רב של שיטתו
 אם ו״יש למקרא" אם "יש שפירושה לאמור צריך הקרי, על־פי וגם הכתיב

 ואהני מקרא ״אהני הגמרא: לשון בדבריהם נזכר לא ואף*על*פי־כן למסורת״.
.24מסורת״
 שבהם תוספאה, ורבה רבינא אשי רב של משמם מאוחרים במקורות אפילו

 ו״אם למקרא" ״אם במושג השימוש עדיין אין כתיב, או קרי להלכה נידונו
.25למסורת״

 "יש של אלו במושגים כתובים נידונים בהן הסוגיות כי למד, אתה דרכך לפי
 סוגיות היינו מאוד, מאוחרות סוגיות בהכרח הן למסורת״ אם ו״יש למקרא״ אם

הקדומות. לסוגיות סבוראים תוספת או סבוראיות

אר״ו־ישראל של במסורת למסורת״ ו״אם למסרא״ ״אם
 "אם או למקרא" "אם הביטויים אין שבירושלמי הארצישראליים במקורות
 בבבלי ואך עצמם. המושגים משמעות נידונה לא וממילא כלל, נמצאים למסורת״

 ד סנהדרין בלבד. למקרא״ ״אם הביטוי נזכר שבו אחד ארצישראלי מקור נמצא
 שמאי בית רועץ, בן יהודה ורבי רבי יוחנן רבי אמר יוסף בר יצחק ר׳ "אמר ע״א:
 את פירשו בבבלי למקרא״. אם יש להו סבירא כולהו עקיבא ור׳ שמעון ורבי
 בהסבר וא״ו. עם וקרי וא״ו, בלא חסר כתיב של מקורות על־־פי יוחנן ר׳ דברי

 רועץ בן יהודה ר׳ ירשיעון( - )ירשיען רבי לפי למקרא״ ״אם המשמעות
 במקורות העורך השתמש נפשות(, - )נפשת עקיבא ור׳ שבועיים( - )שבעים
 שמעת ולר׳ קרנות( קרנת שמאי)קרנת לבית המשמעות להסבר אבל ,26תנאיים

 אלו)שאחד מקורות לפי .27אמוראיים במקורות העורך השתמש סכות( סכת )סכת
 ״אם לפי חסר: הכתיב אם למניין, נדרשת בכתוב מלה הונא( רב של משמו

 - מלא: ובכתיב שניים: כמניין - למקרא״ ״אם לפי אחד, כמניין - למסורת״
שניים. כמניין - לזו ובין לזו בין

 אבל 29בזבחים הונא רב של הסברו בעקבות בא 28בסוכה שמעון לר׳ ההסבר
 שמעון ר׳ את פירשו לא ממילא ידוע, אינו הונא רב של שהסברו בארץ־ישראל,

 ״אם במשמעות דומות למסקנות להגיע יכלו לא וממילא הבבלית, בשיטה
 שמעון)סוכה ר׳ דברי בהסבר הירושלמי בלשון ונעיין למסורת״. ו״אם למקרא״

ע״א(: נב ה״א פ״א
 סכות סכות דרבנן? טעמון מה שלש אמרי ורבנן ארבע אומר שמעון ״ר׳

 טעמא מה מדבריהן. והשלישית למטן ושתים למעלן אחת שלש הרי סכות
pלמ ושלש למעלן אחת ארבע הרי מלא, סוכות סכת סכת שמעון: דר׳
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 טעמת אמר חד אמורין תרץ אמר: אדא בר חייה ר׳ מדבריהן. והרביעית
 לצל תהיה וסוכה דרבנן: טעמון מה שמעון. דר׳ טעמא אמר וחורנה דרבנן
 טעמא מה שלש. הרי - סוכות סוכות סוכות למעלן אחת הרי מחורב יומם
 סכת סכת למעלן אחת הרי מחורב יומם לצל תהיה וסוכה שמעון: דר׳

וטעמו! שמעון דר׳ טעמא שמעון דקיסרין רבנן .30ארבע הרי מלא סכות
 ולמחסה אחת, הרי מחורב יומם לצל תהיה וסוכה קרייא הדין מן דרבנן

וכר. שתים׳׳ הרי ולמסתור
 שמעון ור׳ רבנן מחלוקת את להסביר מקורות שלושה מביא בירושלמי העורך

 ומקור 3מלוד(׳ אדא בר חייא ר׳ של דרומי)משמו מקור סתמי, מקור סוכה: בדץ
 שלושת של במקורות השתמש העורך כי להניח מותר זה לפי דקיסרין. מרבנן
 טבריה, מישיבת איפוא הוא הסתמי והמקור וקיסרין. לוד טבריה, התורה: מרכזי
 מזמנו עוד הסתמי המקור של שפירושו הנמנע מן ולא הסוגיא. עורך של מקומו

 אדא, בר חייא ר׳ של משמו המקור לפי ובין הסתמי המקור לפי בין יוחנן. ר׳ של
 בכתיב המלה למסורת׳׳, אם ׳׳יש נאמר אם ובין למקרא״ אם ׳׳יש נאמר אם בין

 בכתיב אלא שמעון ור׳ רבנן נחלקו לא אלו מקורות ולפי אחד. במניין נמנית חסר
 יוחנן, ר׳ לפיכך .32שניים כמניין או אחד כמניין למנותה יש אם ב׳׳סכות״ מלא

סכות. בעניין שמעץ ר׳ לדברי נתכוון לא למקרא״, אם ׳׳יש שמעון לר׳ באמרו
 יהודה ר׳ על וכחולק למקרא" ״אם בשיטת בבבלי נתפרשו שמעון ר׳ דברי
 המקביל הנוסח השוואת ברם סע״א(, )פו בפסחים גם למסורת״ ״אם שסובר

 ור׳ שמעון ר׳ דברי את לפרש מקום כלל אין ישראל בארץ כי מלמדת שבירושלמי
למסורת״. ו״אם למקרא״ ״אם של נורמטיביים במושגים יהודה

 הבבלי: נוסח מול הירושלמי הנוסח את ונעמיד
ע׳׳א פו פסחים בבלי ע״ב לה הי׳׳ב פ׳׳ז פסחים ירושלמי

 דתניא: היא. יהודה ר׳ מנין מתניתין אותו יאכלו אשר הבתים על דתני
 בהם אותו יאכלו אשר הבתים על בשני נאכל שהפסח מלמד בהם,

 חבורות. בשתי נאכל שהפסח מלמד אוכלין יהו אוכלין אף יכול מקומות.
 מקומות בשני אוכל האוכל יהא יכול לומר תלמוד מקומות בשני אותו
 מכאן יאכל, אחד בבית לומר תלמוד פסח כיצדן הא יאכל. אחד בבית
 שמעון ר׳ יהודה. ר׳ דברי וכו׳ אמרו אוכליו ואין מקומות בשני נאכל

 אותו יאכלו אשר הבתים על אומר ר׳ מקומות. בשני אותו אוכלין
 בשני אוכל שהאוכל מלמד בהם אוכלין אוכליו אף אומר: שמעון

 בשתי נאכל יהא יכול מקומות ר׳ מקיים מה מקומות. בשני אותו
 אחד בבית לומר תלמוד חבורות תהא לא יאכלן אחד בבית שמעון
 יאכל. בפנים אוכלת מקצתה חבורה

.33בחוץ אוכלת ומקצתה
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 עליו, וחולק יהודה ר׳ דברי על מוסיף שמעון ר׳ שבירושלמי הבריתא לפי
 ״על הכתוב מן למד הוא שזאת אלא מקומות, בשני אוכלין אוכליו גם שלדעתו

 אמנם למקרא״. אם ״יש סובר שהוא משום ולא בהם״ אותו יאכלו אשר הבתים
 לקרוא וסיבה טעם כל אין אבל הקריאה, כמסורת יאכל" אחד ״בבית קורא הוא

 מלמד יאכלו״ אשר הבתים ״על הכתוב כבר שהרי /,למסורת ״אם לפי "יאכל״
 יאכל" אחד ״בבית הירושלמי לפי שמעון ר׳ דרש לפיכך מקומות. בשני אוכל כי

בחוץ. אוכלת ומקצתה בפנים אוכלת מקצתה חבורה תהא שלא
 למקרא" כ״אם ״יאכל" קרא יהודה ר׳ גם שבירושלמי הבריתא לפי כן, על יתר
 אלא למסורת״ "אם משום לא מקומות בשני אותו אוכלין אינן אוכליו כי וסובר
 יאכל״ אחד ״בבית יאכלו״ הבתים ״על זה: את זה המכחישים כתובים שני משום

 מחלוקת יהודה ור׳ שמעון ר׳ שבין זו במחלוקת להעמיד איפוא אין הירושלמי לפי
למסורת״. ״אם או למקרא״ ״אם בשאלת
 נמצא הקריאה, מסורת על־פי המתפרש שמעון, ר׳ של משמו אחר מקור

 שאינו כשם יוחי בן שמעון ר׳ ״תני ע״ג(: נט ה״ב )פ״א קדושין בירושלמי
 שמעון דר׳ טעמא מה שפחות. אחר לשפחות לא אף אישות אחר לשפחות מוכרה

 מקימין מה שנייה. פעם בה בוגד ואינו בה בוגד הוא אחת פעם בה בבגדו יוחי בן
 אין עוד עליה טליתו שפירש מכיון בה בבגדו יוחי בן שמעון דר׳ טעמא רבנן

 שמעת לר׳ כי באמרו זה לפירוש יוחנן ר׳ נתכוון אמנם ואם רשות׳׳. בה לאביה
 בבבלי אבל .34בה״ ״בבגדו קראו בארץ־ישראל כי משמע למקרא״, אם "יש

 לאישוו/ כשמסרה ולא לשפחות בתו את האב מכירת על רק בגידה לשון פירשו
.35כאחת למסורת׳׳ אם ויש למקרא אם "יש שמעון לר׳ כי הסיקו כן ועל

)סבוראיות( הבבליות כסוגיות למסורת ואם למקרא אם
 לדיון וכנושאים נורמטיביים כמושגים למסורת׳׳ ו׳׳אם למקרא׳׳ ׳׳אם הביטויים

ב, יח קדושין ע׳׳ב, ו סוכה ע׳׳ב, פו פסחים מקומות: בשמונה בש׳׳ס מצויים ״  ע

 ע׳׳ב. יז כריתות ע׳׳ב, לד בכורות ע׳׳ב, לז זבחים ע׳׳ב, ז מכות ע״א, ו סנהדרין
 אינן שונות, ושיטות שונות מעריכות מוצאן כי מלמדת, לזו זו הסוגיות השוואת
.36להלן שנברר כפי ומוחלפות, מזו, זו יודעות

 רב לפני היתה שבסוגיא הבריתא טוראית, עריכה של היא הסוגיא בפסחים
 אם יש סבר יהודה ר׳ קמפלגי, ׳׳במאי בסוגיא: שם ופירושה אשי. ורב כהנא

 אשי, רב הונא, הסוראית)רב לשיטה מתאים למקרא" אם יש סבר ור׳׳ש למסורת
 למסורת. אם יש דהיינו הכתיב, על־פי לדרוש יש שלפיה תוספאה( רבה רבינא,

 היא. יהודה ר׳ מתניתין? מני קבעו: כן ועל
והסוגיא למקרא" אם ויש למסורת אם ׳׳יש סבר: ר״ש בקדושין, הסוגיא לפי
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 שבברייתא: בפיסקא דנה הסוגיא בקדושין פסחים. לסוגית איפוא מוחלפת
 אביי: דברי על ורבא. אביי נחלקו הפיסקא בפירוש כורחה״. בעל אותה ״ומפדין

 אשר שמעון, ר׳ בשיטת והשיבו הקשו משפחה״. פגם משום דאב כורחו ״בזל
 שעורך אומרת זאת למסורת״. אם ויש למקרא אם ״יש שסובר כמי העמידו אותו

לו. הנראית השיטה שהיא פפא רב בשיטת הסוגיא את העמיד הסוגיא
 לעשות היה שיכול כפי עקיבא רבי בשיטת שמעון ר׳ את העמיד לא הצורך

 אם יש עקיבא כר׳ לה סבר שמעון ר׳ ולומר: בירושלמי, שפירשו כפירוש זאת,
 דברי למכרה רשאי אין שוב עליה טליתו שפירש כיוון בבגדו־בה, דתניא למסורת

 37למכרה רשאי אינו שוב בה שבגד כיוון בה בבגדו אומר עקיבא ר׳ אליעזר ר׳
 לאדון שמכרה בין 38שניה״ פעם בה בוגד ואינו בה בוגד הוא אחת ״פעם ולפרש:
 בגט, אדונה שגירשה האב אצל שחזרה בין לשפחות, שמכרה בין יעוד, קידושי

.3,האדון שמת אצלו שחזרה ובין
 רבנן ״תנו ע״א(: )לו בפסחים למסורת״ אם ״יש סובר: עקיבא שר׳ זה וכעין

 שנאכל מה עוני לחם ת״ל בירושלים שני במעשר חובתו ידי אדם יוצא יכול
 אומר: עקיבא ר׳ ריה״ג, דברי בשמחה אלא באנינות נאכל שאינו זה יצא באנינות

 קרען מי הגלילי: יוסי ור׳ כתיב. עני עוני, לחם ת׳׳ל מה כן אם ריבה. מצות מצות
 ״יש בשיטת עקיבא ר׳ את להסביר העורך הוסיף בהמשך אבל קרינן׳׳. עוני עני
 וכו׳. כדשמואל״ עוני ביה דקרינן האי עקיבא ״ור׳ שמואל: פי על למקרא" אם

 הכתיב על־פי שדורש פפא רב של שיטתו את הולמת כאן הסוגיא שדרך ונמצא
כאחד. הקרי ועל־פי
למקרא״. אם ״יש סובר עקיבא ר׳ בסנהדרין ובסוגיא בבכורות בסוגיא אבל

 לפי למסורת". אם יש או למקרא אם ׳׳יש בבעיית מיוחד דיון לפנינו בסנהדרין
 בר אחא רב יצחק, ר׳ אמוראים: שלושה בין מו׳׳מ לכאורה קיים הסוגיא מבנה
 יהודה שר׳ יוחנן( ר׳ של )משמו סובר יצחק ר׳ איקא. דרב בריה אחא ורב יעקב,

 אם "יש להו״ סבירא ״כולהן עקיבא ור׳ שמעון ר׳ שמאי, בית רועץ, בן
 התנאים מן אחד לכל יצחק ר׳ של לדעתו כי מתקבל הסוגיא ומתוך למקרא׳׳.

 ׳׳אם ומשמעות למסורת״. אם ״יש הסובר פלוגתא בר למקרא׳׳ אם ״יש הסובר
 שאין למסורת״ ״אם ומשמעות המקובלת. הקריאה על־פי לדרוש שיש למקרא״

 על־פי )או אחרת אפשרית קריאה על־פי אלא המקובלת הקריאה על־פי לדרוש
 אבל ומלא, חסר כתיב של הן שבסוגיא הדוגמאות אמנם כאחת(. האפשרויות שתי
 רב על שהקשו לאחר רק אמו״. ב״חלב הכתוב מן מקשה הרי יעקב בר אחא רבא
 ׳׳יש סבר ישמעאל דר׳ וכו׳, לטטפות״ לטוטפות ׳׳דתניא מברייתא: יעקב בר אחא
 ׳׳היכא לבין למסורת״ קרא דשני ׳׳היכא בין להבחין נסיון עשו למסורת״, אם

 דהבאי יוחנן ר׳ ״דתניא מברייתא זה נסיון דחו אבל ממסורת״. קרא שני דלא
אם ״יש שדורש שמי הסוגיא ומסקנות וכו׳. תימא״ בן יהודה ר׳ משום אומר
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 למסורת״ אם ׳׳יש שדורש ומי המקובלת, הקריאה על־פי דורש לעולם למקרא"
 *יזה מפני כן אם אלא שתיהן(, המקובלת)או מן אחרת קריאה על־פי דורש לעולם
 א. כגון: המקובלת. לקריאה המתאימה דרשה לדרוש יש אחר לימוד שהוא

 בנקבה בזכר כשטיהר מה בנקבה וטיהר טימא בזכר, וטיהר טימא - ׳׳שבועיים״
 אסרה בישול דרך אמו בחלב גדי תבשל לא קרא אמר - ״חלב״ ב. וכר. כפליים

איקא(. רב בר אחר )כדרב תורה
 של המוצא נקודת הסוגיא. של מאוחרת מעריכה היא שלפנינו הסוגיא מסקנת

 הסוגיא של והמו׳׳מ יוחנן. ר׳ בשם יצחק ר׳ של המימרא היא בסנהדרין הסוגיא
 הא ״רבי בסוגיא: נאמר לרבי הסימוכין על לדבריו. סימוכין בהצעת פותח

 ירשיעון אשר דרבי טעמא היינו ״אלא דלעיל: בסוגיא שאמרנו זה - דאמרן״
 רבי לדברי זה והסבר וכר, למעלה׳׳ אלקים ונאמר למטה אלקים נאמר הרי אלקים

 כלה ריש אבהו ר׳ אלא אינו זה אבהו ור׳ אבהו״: ר׳ בה ל״מגדף כתשובה בא
 כלה מרישי אבא אבהו: דר׳ בריה שמואל בנו העיד שעליו ,40בפומבדיתא

 מרבנן שהוא אומרים ״יש מגדף: לשון על ראשונים כתבו וכבר .4,דרפרם
.42אשי׳׳ רב אחרי שהיו סבוראי
 היא בסנהדרין הסוגיא הרי דרפרם, כלה ריש אבהו ר׳ לפנינו אמנם ואם

 להם שקדם והמקור הסבוראים, מעריכת הוא שבה והמו׳׳מ פומבדתאית מעריכה
 יצחק ר׳ "אמר זו: בלשון היה אמוראית הפומבדתאית העריכה מן לפניהם והיה

 אם יש להו סבירא כולהו וכר רועץ בן יהודה ור׳ רבי יוחנן ר׳ אמר יוסף בר
 תניא והא למקרא אם יש ליה דלית איכא מי יעקב: בר אחר ר׳ לה מתקיף למקרא.

 למקרא, אם יש עלמא דכולי אלא למקרא. אם יש אמרת בחלב יכול אמו בחלב
 דרך גדי, תבשל לא קרא אמר דאמר( מאן איקא)והאיכא דרב בריה אחא רב אמר

תורה׳׳. אסרה בישול
 בחלב בשר לאסור כדי עלמא לכולי כי סבר יעקב בר אחא שרב ופירושו,

 איקא בר אחא ורב אחר. מדרש לך שאין לפי למקרא" ב״אם להשתמש הכרח
 להלכה הכתוב את ידרשו שהכל להוכיח אין היינו: אחר. מדרש לו מביא תלמידו

 אמנם עצמו איקא דרב בריה אחא שרב הנמנע מן ולא למקרא״. ׳׳אם על־פי
.41דווקא הכתיב, פי על לדרוש שיש נתכוון

 תירצו: בסנהדרין במכות. הסוגיא את יודעת אינה סנהדרין של זו וסוגיא
 חלב האי אבל ממסורת, קרא דשני היכא פליגי כי מילי והני פליגי לעולם ׳׳אלא
 אמר אשי בר׳ חייא ר׳ מדברי הקשו ולא למקרא׳׳, אם יש נינהו הדדי דכי וחלב

נינהו. הדדי דכי - ב׳׳ונשל׳׳ ורבנן רבי נחלקו שלפיו מכות, שבסוגיית רב
 הסוגיא מסקנת בסנהדרין. הסוגיא את יודעת אינה היא אף במכות והסוגיא
 על היה כן ואם ,44למסורת״ אם "יש וסוברים רבי על חולקים שרבנן בסנהדרין

רבי. על מרבי שתירצו כמו רבנן על מרבנן הסתירה את גם לתרץ במכות הסוגיא
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 של משמו יוסף בר יצחק ר׳ של המימרא מן רק יודעים מכות של שבסוגיא אלא
 מקור מהצעת המסתייע דבר פומבדתאית, מעריכה אינה במכות הסוגיא יוחנן. ר׳

.45הסוגיא בהמשך פפא רב של משמו
 העורך אבל 46בסוכה הסוגיא של במקור השתמשה סנהדרין של הסוגיא

 וכן /7בסנהדרין הערוכה הסוגיא מן בסוגיתו השלים בסוכה הסוגיא של האחרון
 את מציע הוא אימא״ בעית "אי ובלשון סוראיות, סוגיות על־פי השלים

.48למסורת״ אם ״יש של האפשרות
 הסוגיות לפי ובזבחים. בקדושין הסוגיא את יודעת אינה סוכה של הסוגיא
 העורך ידע ואם למסורת״. ואם למקרא ״אם ליה אית שמעון ר׳ וזבחים בקדושין

 האפשרויות בין ולהציע להוסיף לו היה וזבחים, קדושין את בסוכה הסוגיא של
 אהני עלמא דכולי ו״אב״א ולומר זו אפשרות גם ,,אימא בעית ב״אי שהעלה

 במאי והכא לסככה, וחד לגופיה חד דל חמשה כאן הרי מסורת ואהני מקרא
 לפי להוסיף״. הלכתא אתאי סבר ומא לגרוע הלכתא אתאי סבר מר קמפלגי
 של אפשרויות ארבע מתוך למסורת״ כ״אם להכריע הנטיה ניכרת בסוכה הסוגיא

 ובאחת למסורת״ אם יש סברי עלמא ״דכולי מהן שתים ורבנן, שמעון ר׳ מחלוקת
 כן על נערכה זו סוגיא למסורת״. אם ׳׳יש וסוברים שמעון ר׳ על חולקים רבנן

בסוגיא. נזכר סורא ישיבת ראש אשי רב ואכן סוראי. עורך על־ידי

סיכום
 נמצא הראשון רק למסורת״ אם ו״יש למקרא״ אם ״יש הביטויים שני מבין

 שתי לגבי לו שיש המשמעות מן חרג לא כשלעצמו הביטוי תנאיים. במקורות
 על־פי מדרש בהן מתחייב - דהיינו הנ״ל. במקורות ו״חלב״ ״שבעים״ המלים
 ומפרשן ממשמעותן אותן מוציא אחרת קריאה על־פי מדרש כי קריאתן, מסורת

רחוקה. אחרת במשמעות
 בשיטות להבחין אפשר בארץ־ישראל, ובין בבבל בין אמוראיים, במקורות

 כאחד. והכתיב הקרי ועל־פי הכתיב, על־פי הקרי, על־פי להלכה: שונות מדרש
 נורמטיביים מושגים על שיטתו את האמוראים מן אחד אף העמיד לא כן אף־על־פי

למסורת". אם ׳׳יש או למקרא" אם ׳׳יש של
 יש לפיהם נורמטיביים כמושגים למסורת׳׳ ו׳׳אם למקרא׳׳ ׳׳אם הביטויים

 - סתמיות ובסוגיות בבבלי רק מצויים כתובים, של ההלכתי בפירושם להכריע
סבוראיות.
:עניינים שה1בשל מזו זו ונבדלות מוחלפות הסוגיות

למקרא׳׳. ׳׳אם הביטוי למשמעות שמים בפירושים א.
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שונים. לתנאים הפוכות שיטות מיחסות הסוגיות התנאים, שיטות בפירוש ב.
 ״יש אחרות למסורת׳/ אם ״יש בהן שהסתמא סוגיות יש הדין. בהכרעת ג.

מסורת״. ואהני מקרא ״אהני ואחרות למקרא״ אם

הערות

ר למקרא, אם יש יונג: א. של מאמרו ראה 1 פ ן ס רו כ , ז ר ה צי ד ל ו ג  )ירושלים ח״ב, ל
85 עמ׳ עברי מדור תשי״ג(, -8  ש. בכר, שי״ר, פאללק, של דעותיהם סכום ושם .3
ר גם ראה גאלדבערגער? וי. גרינברג צ ל או א ר ש רן י  ,ולמסורת למקרא ׳אם ע

שם. וביבליוגרפיה
ה למסורת, או למקרא אם יש הסוגיא בנין גאלדבערגער, י. 2 צפ ת ה מ כ ח ל, ל א ר ש  י

.353-345 ,עמ )תרפ״ט( יג שנה
ע למסורת, אם ויש למקרא אם יש ארזי, א. 3 ״ ב ש ח. ,עמ )תשכ״ח( ט תו כ ק כ- ק
גאלדבערגער. כבר שהעלה לאלו בדומה בעיות שהעלה שם, ארזי וראה 4
ב. פ״ב תזריע תו״כ ראה 5
 (1870 )למברג הכתובים מדרש דרכי על השינויים דרכי ספר ואלדבערג, ש. ראה 6

קריאתן. מסורת פי על שלא שנדרשו מלים רשימת ושם תש״ל. ירושלים צילום:
.,למקרא אם ׳יש ערך לאמפרונטי יצחק ,לר ,,יצחק ״פחד וראה

 לו אמר ,וכו מיצר כשהוא יהושע ,לר ומצאו עקיבא ,ר הלך ״דתניא ע״א: כה ר״ה 7
.,וכו מזידין״ אפילו אתם שוגגין אפילו אתם פעמים ג אתם אתם אתם אומר הוא הרי

 אשר כל תוכו אל מהם יפול אשר חרש וכלי עקיבא ,ר דרש ביום ״בו ע״ב: כז סוטה
 עקיבא ,״ר ע״ב: נד סנהדרין .,,אחרים לטמא יטמא אלא טמא אומר אינו יטמא בתוכו
שם( ;,,שכיבתך תתן לא שכבתך, תתן לא אומר הריהו צריך אינו אומר: וכדוגמתו)
 לא ביה קרי אשה משכבי תשכב לא זכר את אומר הוא הרי צריך אינו אומר ״ר״ע

 מנין נואף אחר לעוקב אזהרה אומר טרפון בן ״שמעון ע״ב: מז ובשבועות תשכיב״;
 כופר תקחו לא ת"ל וכר לנרצע ״מנין ע״א: כח וב״ק תנאיף״. תנאףילא לא ת״ל

פרי מז ב״מ לשוא״. כופר תקחו לא לשוב ס ב) ״  ,ר וכר ידך הכסף ״וצרת קז(: ראה ע
ת אומר עקיבא רמב(: תצא )ספרי רע״א מא סנהדרין צורה״. עליו שיש דבר ״לרבו

 לבעלי פרט ״רגלים סע״א: ם ד חגיגה לו ודומה דבור״; עסקי על אנה אשר דבר ״על
ברגליו״. לעלות יכול שאינו וכר וסומא לחיגר פרט רגלים ד״א קבין

ת ובספר 8 ר סו ת מ ר סו מ  אם שאמרו מה ״וכן כתב: (127 עבד גינזבורג )מהדורת ה
 היו אלא ניקוד להם היה שלא לישועה לי אלה דעתי לפי כי למסורת ואם למקרא
ר״. כך אלא כך תקרי אל אמרו ולפיכך ניקוד. בלי כן לקרא רגילין כ ו

.ov 7rpo<TT€d7i<7r) /ji€Ta 7r\r!dovs eKKkivai תרגמו ובשבעים 9
 עקיבא ,ר (249 ,עמ האראוויץ״רבין )מהדורת א פרשה משפטים דרי״ש ובמכילתא 10

 תרגמו ובשבעים יוצא״ אברים בראשי נכנם אברים בראשי ״אם שפרש: בגופו, קרא
.e&v avro? fxovos eurek&r)יעקב: בן אליעזר כר׳
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 ונשל קורא כשאתה המקרא ״לפי שפירש: למסורת אם ד״ה ע״ב ז מכות רש״י ועיין 11
 כתיב״. ונישל המסורת ולפי לשין. נון בין הא של או אלף של הברה מוסיף אתה

 מקום אין הלשון דקדוק דלפי עליו היקשו ״וכבר למסורת: אם יש ד״ה ובריטב״א
 ונשל וכן ואלף. הא בלא וכולהו ונפל דהא באמצע, הא או אלף שיהא קל פועל בשום
 שקרוי הגרזן הוא הברזל ונשל רשב״ם פירש כותב: והמלבי״ם מעליך״. רבים גויים
 הוא דעתו לפי העץ. מן בקעת חתיכת הגרזן שישליך הברזל, קהה אם כדכתיב ברזל
 ישל כי מגזרת ונסע כמו ונשל כתב והראב״ע מפניך. רבים גויים ונשל כמו יוצא פועל
 ס״ל שרבי ורבנן רבי פליגי ובזה יוצא, רבים גויים ונשל עומד פועל נשל זה רק זיתך.
 במכות שכתב מה ויפלא עומד. פועל שהוא ראב״ע כדעת ס״ל וחכמים הרשב״ם כדעת

 והלא למקרא, אם יש סברי ורבנן כתיב ונישל למסורת אם יש ס״ל שרבי ע״ב( )ז
עכ״ל. קל״ מבנין שהוא המקרא לפי גם יוצא גם עומד ל״פ ונשל

 י ע״א, ח ר״ה ע״א, סא ע״ב, ם יומא ע״ב, סח פסחים ע״א, כו עירובין ע״ב, קיז שבת 12
ועוד. ע״א

ע״ב. ז מכות 13
 אחת שתים כפות דכתיב ברוקה בן יוחנן ,דרב מ״ט הונא רב ״אמר ע״ב: מה סוכה 14

כתיב״. כפת ורבנן למזבח ואחת ללולב
ת דב״ש מ״ט הונא רב ״אמר ע״ב: לז זבחים ת קרנו ת קרנו  ארבע שש כאן הרי קרנו
ת וב״ה לעכב ושתים למצוה ת קרנ ת קרנ  לעכב״. ואחת למצוה שלש ארבע הרי קרנו
 כתיב״. מצת מ״ט יצא אחת חלה שאפה מאפה מנחת הונא רב ״אמר ע״א: עו מנחות
עצמו. שיטת היא הכתיב, ע״פ לדרוש שיש ולב״ה לרבנן הונא רב של הסברו

 ואב״א קרא אב״א לכסות בודקין ואין למזונות בודקין הונא רב ״אמר ע״א: ט ב״ב 15
 ורב ,וכו ליה הב והדר פרוש בשין לחמך לרעב פרוש והלוא קרא אב״א ,וכו סברא
 ואב״א וכר. קרא ואב״א סברא אב״א למזונות בודקין ואין לכסות בודקין אמר יהודה

וכר. וכדקרינן״ לאלתר פרום לחמך לרעב פרוש הלא כתיב הכא קרא
 שומן של אחת חתיכות שתי לפניו היו רב אמר יהודה רב ״אמר ע״ב: יג כריתות 16

 של ספק אחת חתיכה חייב, אכל מהן איזו יודע ואינו מהן אחת ואכל חלב של ואחת
ך אמר פטור. ואכלה שומן של ספק חלב כ ה) ב  אחת ועשה דא״ק דרב מ״ט בשטמ״ק( ר
שם( קרינן״. מצוות כתיב מצות בשתים שישגוג עד בשגגה ה׳ מצוות מכל תות)  ובכרי

 זירא לר׳ אחרות. ובדרכים נחמן רב על״ידי וגם זירא ר׳ על״ידי גם רב דברי נתפרשו
 לברר אי־אפשר אחת חתיכה איסורן לברר אפשר חתיכות שתי דקסבר דרב טעמא

 קבעה לא אחת חתיכה איסורא איקבע חתיכות שתי דרב טעמא נחמן ולרב איסורן.
 למסורת״ אם ו״יש למקרא״ אם ״יש במושגים הבחין כבר עצמו רב ואילו איסורא.

כאן. נזכר היה לא שהדבר אי״אפשר
 אבוה בר רבה אמר נחמן רב ״אמר ע״א(: לד )בכורות ע״א עד יבמות ע״א, כה שבת 17

 אחת מדבר הכתוב תרומות בשתי תרומותי, משמרת את לך נתתי ואני קרא אמר
 אמר יהודה רב של משמם גם ע״א לד ובבכורות טמאה״ תרומה ואחת טהורה תרומה
לקיש. ריש אמר וכן שמואל

 שלו שהשיריין קיר המזבח, יסוד אל ימצה בדם והנשאר ״ת״ל ע״ב: סד זבחים 18
 אמר מתתאי, נעביד והדר מעילאי ונעביד התחתון. קיר זה? ואיזה ליסוד, מתמצים

 כפי בנקיון ארחץ ״דכתיב ע״א: טו וברכות כתיב״. ימצה ימצה כתיב מי רבא
 ולא ארחץ דכתיב טבל כאילו מר לה סבר לא רבא ליה אמר ה׳ מזבחך את אסובבה

מוקטרי לחוץ, שהעלו פנים מוקטרי ״אשכחן ע״א: קז בזבחים אבל ארחיץ״. כתיב
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 מתקיף תאמר: הסמוכין על תאמר ואליהם א׳׳ק כהנא רב אמר מנלן? לחוץ שהעלן חוץ
 /,״רבה גרם בשטמ״ק אבל /,כתיב ואליהם ועליהם כתיב מי רבא לה

ישמח, וקרינן ישמח כתיב רמי רבא וכתיב: קרי באגדה רבא דורש ע״ב עו וביומא
 אלא הכתיב ובין הקרי בין הכריע לא שרבא ואפשר /,משממו זכה לא משמחו זכה

 מענינא התם רבא ״אמר ע״א: ט בקידושין רבא שאומר כפי והמקום, העניין לפי הכול
״ מענינא והכא דקרא דקרא.

 /,כתיב חסידו ״ארנב״י ע״ב: לח יומא /,כתיב מקרן רנב״י ״אמר ע״ב: כח שבת 19
 מו״ק ,,כתיב בסכת ״ארנב״י ע״ב: ט סוכה /,כתיב מחספס ,,,״ארנב ע״ב: עה יומא

,וכו שנאמר בראש שמסב לאבל מניין אבהו ,ר ״אמר ע״ב(: סט )כתובות ע״ב כח
 פתח לומר לך ״אין )רש״י: כתיב״ ינחם ארנב״י משמע. אחריני ינחם ינחם, כאשר
 באה והיא שתחתיה נקודה עפ״י או לו סמוכים הא או אלף כן אם אלא אות בשום

 הכתב מסורת ע״פ ע״כ אלף כאן כתוב שלא וכיון ינאחם, כתוב כאילו אות במקום
 ״ארנב״י ע״ב: כד ע״ז המתנחם״(. כאבל כלומר עצמו המנוחם וזהו ינחם קורא אתה

 בני ״ארנב״י ע״ב: נה שבת /,כתיב מצות ״ארנב״י ע״א: ד הוריות /,כתיב ויעלה
 ע״ב: ה0 יבמות /,כתיב לעלם ,וכו מסתברא ״ארנב״י ע״א: עא קדושין /,כתיב

/,כתיב וכבשה ״ארנב״י
 כנסכו דמנחה נסכה כיצד ונסכו וקרינן ונסכה כתיב אלעזר ,ר אמר ע״ב: פט מנחות 20

/ דיין כו ת ו  ייסך בבל ישנו בסך שישנו כל אלעזר ,דר קמיה תנא ״תני ע״א: ז כריתו
יסוך.״ לא ביה וקרי כתיב ייסד לא קאמרת שפיר א״ל ייסך בבל אינו בסר שאינו וכל

 כל ומביא מוליך אפילו בכיסו שתחבן זיתים חצאי שני עולא ״אמר ע״ב: קכד חולין 21
/,אחת בבת נישא והוא נושא בעינן נושא, וקרינן ונשא כתיב מ״ט טהור כלו היום

מ כו פסחים 22 ״ ב ב) ״  אמר מ״ט פסולה זכר עליה עלה כשרה עוף עליה ״שכן ע״א(: ל ע
 עובד וקרינן עובד כתיב אי איהו בה דעביד עד עבד וקרינן עבד כתיב אי פפא רב

 ליה דניחא עבד מה דעבד, דומיא עובד וקרינן עבד דכתיב השתא נמי, ממילא אפילו
 יתן כי כתיב רמי פפא ״דרב ע״ב(: כב )ב״מ ע״ב נט קדושין /,ליה דניחא עובד אף

כו/ יתן״ דכי דומיא יותן כי הכיצד? יותן כי וקרינן ו
 כתיב מצת ט,,מ יצא אחת חלה שאפה מאפה מנחת הונא רב ״אמר ע״ב: עו מנחות 23

 תודה לחמי גבי והא לא מצות כתיב הא היא מצת דכתיב טעמא פפא רב לה מתקיף
 חלות ארבע שאפאן תודה לחמי שמואל אמר קיסנא בר טובי רב ואמר מצות דכתיב

.,,יצא
 פפא רב שיטת את הציעו דב״ה, אליבא בחטאת הדם מתנות בעניין ע״ב לז ובזבחים 24

 מקרא אהני מסורת, ואהני מקרא אהני אימא בעית ״ואי זו: בלשון לב״ה כניגוד
/,חדא לבצורי מסורת ואהני חדא לטפויי

 כפות טרפון ,ר משום אומר יהודה ,ר תניא ,וכו אומר יהודה ,״ר ע״א: לב סוכה 25
 דלולבא כפות דהאי ממאי אשי לרב רבינא א״ל יכפתנו, פרוד היה אם כפות תמרים

 ואימא לרבינא תוספאה רבה ל,,א ,וכו וליכא כפות בעינא א״ל חרותא. אימא הוא
/,כתיב כפת א״ל דתמרי? כפי תרתי

 ר״ע דתניא ,וכו רועץ בן יהודה ,ר את תלמידים שאלו ״דתניא ע״א: ד סנהדרין 26
.,וכו ,,אומר

שם(: 27  אם יש סברי רבנן קמפלגי במאי ,וכו דב״ש מ״ט הונא רב ״ואמר סנהדרין)
/,למסורת אם יש סבר שמעון ,ור למקרא

שם. 28



55למסורת״ ו״אם למקרא״ ״אם

 ,,למסורת ו״אם ,,למקרא ל״אם קשר בלי זבחים, משנת על נאמרו הונא רב דברי 29
לעיל. כאמור

 הלכתא אמרו ולא מדאורייתא או מדבריהם או היא רביעית דופן הירושלמי לפי 30
.,וכו לרביעית גרעתא

ת היימאן, אצל ערכו עיין 31 דו ל ם תו אי ם. תנ אי ר מו א ו
 ,,למסורת אם ש/,י למ״ד ובין ,,למקרא אם ש/,י למ״ד בין הבבלי לפי מלא בכתיב 32

 למנותה יש לרבנן בירושלמי אבל שתים. - ונמנית רבים לשון היא סכות המלה
 תודה לחמי גבי ״והא שמואל: של דעתו גם שזו ע״ב עו מנחות ועיין אחד. במנין

 חלות ארבע שאפאן תודה לחמי שמואל אמר קיסנא בר טובי רב ואמר מצות דכתיב
.,,יצא

 שבבבלי ובברייתא לאוכלין. בין לקרבן בין מתיחם מקומות״ ״שני הביטוי בירושלמי 33
ת״ לאוכלין - ״מקומות״  )מהדורת דרי״ש במכילתא ועיין לקרבן. - ו״חבורו

ת״ לקרבן, - ״מקומות״ ושם (54 ,עמ הארוביץ״רבין  ובמכילתא לאוכלי)/ - ״חבורו
שב״י)מהדורת  במקום - אוכלין מקומות, בשני - הפסח (12 ,עמ אפשטייךמלמד דר

אחד.
 כאם בגידה שפירשו ,,למסורת אם יש סבר ׳ר״א ד״ה תוספות ע״ב יח קדושין ועיין 34

 שהמקרא לפי נראה וכן בגידה לשון היינו משמע ביוד בביגדו כתיב ״מדלא למסורת:
 ראוי היה בגידה לשון דאי בבגדו, ותתפסהו כמו טלית פרישת לשון משמע ודאי

 לכתוב לו היה טלית פרישת לשון דאי בגידה לשון הוא המסורת אבל בבגדו, לקרות
 לשון היינו למקרא אם שיש סבר עקיבא ,״ר תם: רבנו ולדעת .,,,וכו עליה בבגדו
 ומחלב נגדו מנגד כמו בגדו יאמר דמבגד בבגדו למימר ליה הוי בגד לשון דאי בגידה,
.,וכו כניגדו״ וקרינן כנגדו כתיב רמי אלעזר ,״ר ע״א: סג יבמות ועיין ;,וכו חלבו״

ע״ב. יח קדושין 35
 שתמה ,,וכו ,בכתפי ׳טט ד״ה ע״ב ד לסנהדרין בחידושיו הר״ן זו בעיה על עמד וכבר 36

 דקדושץ דפ״ק לאקשויי מצי דהוה ״וה״ה וכותב: לקידושין, סנהדרין בין היחס על
 דסליק תירוצה דמההיא אלא למסורת, אם יש דאמר מאן איכא אלמא ,וכו בה בבגדו

 ״וזהו :,וכו ,ויראה יראה ׳והרי ד״ה גם ועיין להאי״. נמי סליק לטוטפות לטוטפות
 דורש היה לא המקרא על סמוך שאם מסורת על שסומך יראה יראה שדורש מי דעת
 נמי שאשכחן ופליגו נינהו, הדדי כי ויראה דיראה שהקשו וזהו בלבד. יראה אלא

 דכי דומיא יותן דדריש דמאן לפ״ז וצ״ע ז״ל, דווד ,ר הרב למסורת אם יש להן שאית
ע״ש. ,,וכו דפליג״ מאן אשכחן לא ובהא דריש מסורת יתן

 מבואות אפשטין, י״נ עיין רש״י, הגיה שלא עד הישנים הספרים רוב נוסח כך 37
.100 ,עמ אמוראים, לספרות

ע״ג. נט קדושין ירושלמי 38
.,ביה קרינן ׳עוני ד״ה תוספות ע״א לו פסחים עיין 39
 רפ״א סנהדרין בירושלמי לפנינו נמצאים יוחנן ,ר של תלמידו מקיסרין אבהו ,ר דברי 40

= בעי אבהו ,״ר הלשון: בזו  ושיגמר בחמשה ממונות דיני כרבי, אמר־מצריך( )
בשלשה״. ״שיגמר בבבלי הבריתא כלשון וזה כג(, בטעות )בדפוסים בשלשה״

ת וראה: ע״א, מט חולין 41 דו ל ו ם ת אי ם, תנ אי ר מו א  רב איגרת ב; אבהו ,ר ערך ו
ותורתם. סבוראי רבנן לוין, ,ב ;98 ,עמ לוין, ב מהדורת גאון, שרירא

ן לוין, ב. ע״א; ו עולם בהליכות וממנו ע״א, 103 ,עמ השלם יוחסין 42 נ ב י ר א ר בו  ס
ם ד מו ל ת ג ;14 ,עמ ו ״ ה צ ן או שי דו ק קז. 220 ,עמ ל



עמינח נח56

 כאן הרי לטוטפות לטוטפות והתניא למקרא אם יש עלמא ״ודכולי הקושיא: ואף 43
 מלא וכתיב אחד במניין נחשב חסר שכתיב הונא רב שיטת על מתבססת ,וכו ,,ארבע

שנים. במניין
ע״ב. ד סנהדרין 44
 שעריכתן בסוגיות מוזכר כלל בדרך והוא לסורא, הסמוכה בנרש ישב פפא רב 45

סוראית.
שונים. ממקומות מקורות מצטטת א,,ע ד בסנהדרין הסוגיא 46
 מר קמפלגי בהאי והכא למקרא אם יש עלמא דכולי אימא בעית ״ואי ע״ב: ו סוכה 47

בסנהדרין. למו״מ בהתאם זה והסבר ,וכו קרא״ בעיא סככא סבר
 הלכתא אתאי כי סבר מר קמפלגי ובהא למסורת אם יש דלכ״ע אימא ״ואבעית שם, 48

 אם ויש לגרוע הלכתא אתי לכ״ע ואב״א להוסיף. הלכתא אתאי סבר ומר לגרוע
.,וכו קמפלגי״ תחילות בדורשין והכא למסורת


