
* הבבלי בתלמוד מאוחרות והוספות פירוש לשונות
שפיגל ש. יעקב מאת

און שרירא רב כתב רתו, ג ד באג ה תוספא הכי ׳ולפום :צרפת נוסח 69 ׳עמ לוין מ  הוראה אי
א עד דארא דבתר דארא  הראשון דאדם בספרו ירחינאה שמואל דחזא כי דאיפסיקא ראבינ

א אשי רבינ בתר הוראה סוף ו ג ודאי הכין )כן( ו ת לא דהוראה אע׳׳ שי איכא הוה הו רו  פי
ם וסבארי איקרו להוראה קרובי הו ו  וקאיים תלי דהוה מאי וכל סבוראי רבנן רבואתה הנ
שוה מי.... רב כגון רבנן פיר הון בגמרא קבעו סבארי וכמה רחו רבנן אינ הון ו מי...׳ דבתרי  נ

ם גם אוני ם אחרים ג ד עי ם הוספות לתלמוד חדרו כי מ שי סבוראים. של ופירו
ת חדירת של זה, תהליך שך לתלמוד, הוספו  אנו כך על הגאונים. תקופת לאחר גם נמ

ת למדים ם. מעדויו שוני שונים הרא ם, הרא  בתקופת הן לתלמוד הוספות חדרו כי מעידי
ם ד טועים תלמידים ע׳׳י נוסף אלו מהוספות חלק יותר. מאוחרת בתקופה והן הגאוני כ  שלא ו

סו התלמוד דברי את הבינו ת בדרכים לפרשו וני ת. ע״י או שונו  מתקופת גם אמנם הגהו
ם אוני שארו הג ת לנו נ ם הוספות על עדויו קוני תי  נראה אולם טועים, תלמידים של ו

ם שבתקופת שוני ת הרא ת. זה מסוג הוספו שם כך, אינו שהדבר אפשר מתרבו צר הזה והרו  נו
שי העובדה עקב ם שחידו שוני עו הרא תר אלינו הגי ם. כתבי מאשר יו הגאוני

ת חדירת תהליך מקום מכל שונים. בתקופת גם נמשך לתלמוד ההוספו  זו בעובדה אין הרא
הנו. בכדי תיהם את רשמו הלומדים כי ידוע להתמי  ולאחר בו, שלמדו היד כתב גליון על הערו

מת תקופה ת חדרו מסוי ליון הערו ם ע״י אלו, ג קי  .1התלמוד לגוף פנימה מאוחרים, מעתי
הג כנגד ם יצאו זה נו שוני ת הרא פו סו בחרי רבה. הצלחה ללא כנראה אבל ,2לעקרו וני

 דרך עפ״י שלא בבטחון לנו ידוע שקיומן ההוספות כל את לרכז היא זה מאמר מטרת
ת את רק ארשום המחקר. הן ההוספו מי שו שארו שחדרו הוספות דהיינו היום, גם ניכר שרי  ונ
שארו ההוספות כל את לרשום באנו אם התלמוד. בדפוסי  שאין כמעט הרי יד בכתבי גם שנ

 בסוף בנפרד זה מסוג הוספות רשמתי לכן אפשר, אי כלום בלא פטור זאת עם מספיקים. אנו
ביותר. המצוי שהוא כיון וילנא בדפ׳ בחרתי התלמוד דפוסי מבין המאמר.
ם שהן לעיל אמרנו כבר ובכן, ההוספות? את נזהה כיצד ם והן הגאוני שוני  על מעידים הרא
ת ם הם אמנם אלו. הוספו ת גם עוסקי רסינן, הכי :של בצורה נוסח של בבעיו רסינן לא :או ג  ג

אנו שאין אלא - 3מוטעה נוסח לשלול באים הם אלו ממקומות שבחלק ספק אין וכד׳. לה

 הוספות בנושא: )דיסרטציה( דוקטור תואר לקבלת עבודתי מתוך פרק של עיבוד הנו זה ״מאמר
תשל״ו. ת׳׳א מלמד, רע׳׳צ פרופ׳ בהדרכת הבבלי, בתלמוד )סבוראיות( מאוחרות

ד. פרק מבוא, תש׳׳ך ירושלים פסחים, מסכת שלמה, גמרא כשר, הר״מ ראה .1
ג. פרק מבוא הנ״ל שלמה גמרא ראה .2
 ׳הכי ע״ב: י דף שנ״ט, ויניציאה נמרים, מהררי עמנואל, לר׳ הגמרא בכללי שכתוב מה כעין .3

 והודיעך עליה, אחרת קושיא בה יפול שלא אחרת מגירסא נשמר וכך, כך רש״י כשאומר גרסינן,
סי/ ולא ;עליה האמתי פירושו יבוא שבא אמתית הגרסא שזאת ר  לעיין תצטרך כך, רש׳׳י כשאר ג
ע וכבר גרסי׳.׳ לא אמאי ד  האחר הנוסח מה והראו זו בשיטה הלכו חידושים וספרי שיטות שהרבה י
בזה. להאריך מקום כאן ואין רש״י ״נשמר׳׳ ממנו



שפיגל ש. יעקב

ת מאידך, כעדות. זאת לרשום יכולים מו ם בהם במקו שונים מצייני ת זו :הרא רס ם ג  שוטי
ד, כ עת כאן יש שמא ממש, עדות שלפנינו מלא בטחון אין ו הגיון סמך על עובדה קבי  ה

תוח הני שמתי אעפ׳׳ב בלבד. התלמודי ו שר זה, מסוג מקומות ר ם נראה בא שוני  היו לא שהרא
טוי משתמשים ס לפניהם שהיה לא אם חריף כה בבי  של גרסה זו אכן כי והוכחה בסי

ת כי למד אתה ומכאן .4בלבד מליצה ולא ממש טועים תלמידים מו ם במקו שוני  ממאנים שהרא
ש״י גרסת את לקבל ת או אחרת, גרסה ומעדיפים ר ם טענו שבהם מקומו שוני ש״י כי הרא  ר
ת - התלמוד נוסח את הגיה שמו לא אלה מקומו ה האם יודע שאיני כיון כאן, נר ש׳׳י הגי  ר

ת לפניו היו שמא או מדעתו ם פ׳/ואע סמכא. בני מקורו שוני  מודים הספרים שאין כתבו שהרא
תן שמא 5לו ר משום זו בדרך לנקוט נאלצתי ראיה. אינה ראינו לא כאן לומר ני  שאי שברו

ת חילופי כל את להביא הדבר, נכון לא וגם אפשר, ם הגרסאו שוני ת ברא מן כעדו  של לקיו
תר, קדומים הם אלו מחילופים ניכר חלק הוספות.  בחרתי, עצמה. התלמוד ומתקופת ביו

ת מידה אמות אפוא, שמתי זו לבחירה ובהתאם לי, הנראו ת. את ר ההוספו
ת רק הסתפקנו לא ם היד בכתבי אלו. בעדויו שוני שאר התלמוד של ה ת נ מו ם במקו  שוני

מן: = פי׳ הסי ש[ ] ת. תוספת שלפנינו המורה פירו שני סף פר שארו לכך בנו ם נ תבי לעתי  בכ
ת היד ק מאת הערו שון זה אין :דוגמת המעתי ד. תלמוד ל כ ת ביחס כי נכון אמנם ו  להערו

ת ודאות תמיד אין המעתיק ת אלו שהערו תכן ומאד קדומה, מסורת משקפו  הן אלו כי לומר יי
ת ק של מאוחרות הערו צאנו לא ספק מידי אבל ,6חכם תלמיד מעתי תי ולכן י ת ציינ מו  למקו

אלו.
ה זה מסוג רשימה ת כמה מצינו וכבר חדשות, פנים אינ מו שי ת אלא .7זו מעין ר מו שי  שבר

ת שאינן הוספות גם צויינו אלו ת אלא וילנא מהד׳ בתלמוד נמצאו מצאו  או יד, בכתבי נ
ם שוני שמתי זאת לעומת אני וכד׳. עליהם מעידים שהרא ת ר ת הן אם רק הוספו מצאו  נ

שכתי וילנא דפ׳ בתלמוד תי כפי אחרות להוספות מלציין ידי ומ תב ף לעיל. שכ  המאמר בסו
ת גם יבואו בן זו. מרשימה מסקנו ם שחלק מאליו מו ת ומופיע חדש אינו כאן מהציוני מו שי  בר

תי לא אבל הקודמות ם המקור. מהו במדויק ציינ מנו החדשים הציוני )יי(. בכוכב סו

.30 הערה ראה הכלל, מן יוצאים כנראה יש אבל .4
 לא הספרים שמחק רש״י את עצמו, ובספר הישר לספר בהקדמתו ר׳׳ת, התקיף בהם מקומות אף .5

 כאן. הובאו לא הראשונים, ואף רש׳׳י, את התקיפו האחרים התוס׳ שבעלי מקומות וכן כאן. ציינתי
 הישנים הישיבות ׳ספרי ע׳׳ב: נג כתובות על במלחמות הרמב׳׳ן מדברי הבולטת הדוגמה כגון

 בעיקרה מדוקדקת אחת נוסחה בהם תמצא ואילו יוכיחו והאחרונים הראשונים הגאונים וחיבורי
מהם׳. למדים אין חדשים שבספרים ותלויות מחקין אבל לה נשמע רש׳׳י כדברי שכתוב

 ע״ב כ ושם ב( אות ע׳׳א מו דף סופרים )דקדוקי ע׳׳א יט דף ברכות בכי״מ לדוגמה, .6
ד, לשון ׳ואינו :הערה נמצאת ח( אות ע׳׳ב מט דף )ד׳ס ס כ דף שם ואילו תלמו ד׳ א)  אות ע״א מט ע׳׳

 הערה שכל משמע ומכאן ונימק, כאן שהוסיף לך הרי לפרש׳, צריך דאין תלמוד לשון ׳אינו :כתב ב(
 ב״ק גם וראה המעתיק. תוספת הוא עצמו הנימוק רק כי לומר שייתכן אע׳׳פ היא, המעתיק דברי זו

ס בעל ספק. :שם נרשם ובכי״מ וכו״ כספו ׳את :ע׳׳ב לד דף  לפרשו יודע ׳איני :כך על העיר ד׳
אחד.׳ מגדול פירוש רק או התלמוד מן הוא אם לכותב היה שספק פי׳ ואולי

 הגר, מארץ הצופה הבבלי, בתלמוד הוספות אפטוביצר, א׳ לא! פרק התלמוד, מבוא חיות, רצ׳׳ה .7
 לזכרו ׳אזכרה׳ מקובץ מיוחדת ותלמודם)הדפסה סבוראי רבנן לוין, רב״מ : 17 ׳עמ ד)תרע״ה( כרך
M פרנקל, ר״ז י-יד, ׳עמ שלמה, גמרא כשר, ר״מ ,40-26 ׳עמ בעיקר קוק( הגרא״י של GW J כרך
ואילך. 3 עמ׳ (,1876) 2 כרך השנתי( )ספרו JJGL בריל נ׳ ,258 עמ׳ (1869) 10
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ר ולבסוף שמו לא כי אעי ת כאן נר ם הערו שא האחרוני ש״א כבר דהיינו זה. בנו  העיר 8מהר
ת בכמה מו רו וכן וכד׳ הגמרא מן אינו שלפנינו הנוסח כי מקו  ואע׳׳פ ,9אחריו הבאים העי

ם, סמך לכך יש מדבריהם שבחלק שוני ת ברא ת בגדר הדבר ואין היו  רשמתי לא ממש, עדו
אי״ה זאת, למועד. חזון עוד ו

ת כו ר כ

ב: ח •דף .1 ע״ ר׳ ר בי ׳ מינהו סבור אביי בר בי שלו תא להני לא שיי במעלי שתא דכולא פר
,דכפורי. יומא

ם בעל כתב א ׳והאי : 244 ׳עמ העתי שנ א וכו׳ דכתבינן לי שנ שנא כי היא דשיטפא לי  לי
א ׳בגמ תא הי שיי שאר דכלה פר ש ידעי דלא עמא ו שטף כלה פירו  וטעו גמרא להו אי

פו סי הו תא בו ו שיי תא.׳ דכולה פר ש
אל :שם .2 שבו ׳ ת מטת על ת ת דאמרי ואיכא וכו׳ ארמי  פפא דרב מעשה ומשום ממש ארמי

בי אזל פפא דרב ת... לג כרי ת.׳ מטת על נ ארמי
שה אודות הקטע בכי״מ בגליון מוקף פפא ברב המע אינו :נרשם ו  תלמוד מדברי ׳

ש א.׳ ופירו ס וראה הו ש נוספים, ממקורות כן שהוכיח בד׳׳ ף וי ספריז בכ״י כי להוסי ״ ד ( 
צ ובכ׳׳י זה, עניין חסר (384 עמ׳ ד״ ה) צ רנ  וראה בגליון. זה עניין נכתב מקור( מהד׳ פי
צר עוד ם, או אוני ח הג ר׳׳ א. והערה 7 ׳עמ פי

א טו דף .3 הני :ע׳׳ לי ׳ו  הוא מיל ומינה חוזר אינו אחד מיל אפילו לאחוריה אבל לקמיה מי
ר דאינו ת הא חוז ר.׳ ממיל פחו חוז

כן :תר׳׳י כתבו מ׳ ספרי במקצת נמצא ׳ו אינו ליה דל׳׳ג צרפת רבני ואומרים הג  אלא ו
ש רו סו פי ם.׳ בספרי שהכני אוני צר וראה הג בי  שהאריך 18 ׳עמ (7 הערה )לעיל אפטו
עניין זה. ב

ב לו דף .4 הלכתא :ע״ ק אשי רב בר כמר ׳ו רי ת את ח סין׳ ואכיל האביונו וכו׳. הקפרי
ת וכתב ספו הד׳ יהודה רבנו בתו מ און) רלי ש, שי מה״ג תא(: עמ׳ זק״  דפשיט זה הוא ׳

תו דהלכה לן שון זה וכל וכו׳ כמו א.׳ ה״ג מל ס׳ ואף הו קו שלנו התו שון זאת העתי  כ׳ל
ג׳ רו וכן ה׳׳ ם, שאר העי שוני ר וכן רא ש״ל כך על העי הש״ס. במסורת שצוין כפי מהר

ב: לח •ידף .5 ע׳׳ הלכתא ר א ׳ו ל הארץ מן לחם המוצי שמע.׳ דאפיק דאמרי כרבנן דקיי׳׳ מ
שפט: על ל המ ״ קיי ד ליון נרשם וכו׳ כרבנן׳ ׳ ר פריז: כ״י בג או בי אינו הוא ׳  מן ו

ד,׳ ר התלמו העי ס ו ד בפסקי אכן כי ד׳ ״ ק לא רי מוק העתי ש זה. ני ף וי מוק כי להוסי  הני
טה ההשלמה בספר גם חסר שי אשבילי. לר׳׳א וב

ב .6 מ ב: י אמר ע׳׳ ת אלא שנו לא אר׳׳י חנה רב בר רבה ׳ שבתו קובע ואדם הואיל וי״ט ב
תמר וכו׳ היין על סעודתו ש ארי״בל מרי בר רבה אמר נמי אי ת אלא ל״ שבתו  וי״ט ב
שעה ת יוצא שאדם ב שעת המרחץ מבי ת וב היין׳ על סעודתו קובע ואדם הואיל דם הקז

וכו׳.

 ראובן לר׳ )מהרש׳׳א( אדם תולדות ועי׳ שם, הש״ס מסורת בעל כן והעיר רע׳׳ב כד ברכות כגון .8
כג. כב, והערה לב עמ׳ תרע״ב, למברג מרגליות,

 ועמ׳׳ש קסה, ׳עמ )תשל׳׳א( יג פה, שבעל תורה קובץ חז׳׳ל, בלשונות דיוק בנדיקט, רב״ז עי׳ .9
.26-25 עמ׳ ההערות בראש הנזכרת בעבודתי

מאוחרות והוספות פירוש לשונות
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ש כתב ח :סל״ב פ״ו הרא״ ארבב׳׳  דיום משמע נדרים במסכת וכר שנו לא אר׳׳י ׳
ס וביום הקזה ם היו למרחץ שנכנ כ היין על סעודה קובעי ם כתבו ע״ אוני  שבאלו ז״ל הג

ת כמו דינם הימים ם דברי וע״פ וי״ט שבתו אוני - ]ר״ל ספרים במקצת הוגה הג א ר מ ג  ב
ש מעדיו׳׳ט[ ת אלא ל׳׳ שבתו שעת וי״ט ב שעה הקזה ו צאין שהן ו ת יו  המרחץ.׳ מבי
תמר רק פנימה חדרה זו שהגהה לציין מעניין אי מי׳ ב׳ חנה. בר בר רבה בדברי ולא נ

אינה חנה בר בר רבה בדברי נמצאת זו תוספת פלורנץ בכ״י אמנם תמר נמצאת ו אי  ב׳
מי׳ ש. נוסחת גם היתה זו וכנראה נ ש הבדל שאין נראה העניין לעצם הרא״  כאן לנו וי

תוספת. על עדות
א: *מג .7 ר ע׳׳ א׳׳ ת כל וכו׳ רב אמר חסדא ׳ הן מברכין המוגמרו ם עצי בורא עלי חוץ בשמי

ם.׳ מיני בורא עליו ומברכין הוא חיה שמין ממושק שמי ב
ר האחרונים המלים חמשת על ץ העי שב׳׳ שיו הר ת בחידו ב הילמן, )מהד׳ לברכו  ב׳׳

של״א(: שון ת ת ׳ל א.׳ ההלכו שם. הילמן הערת גם וראה הו
א: •מד .8 ה.׳ ועל הארץ על ׳וחותם ע׳׳ המחי

שיו: הרשב׳׳ץ כתב דו ת ולשון בגמרא נזכר לא ׳זה בחי א.׳ הלכו ש כידוע הו רו  פי
ץ ף על מוסב הרשב׳׳ תו הרי׳׳ כוונ ף כאן ו מה העתיק שהרי׳׳ ר, .10מבה׳׳ג החתי  ברו

ת". היא בגמרא לפנינו הנזכרת שהחתימה איפוא, פ ס תו

ת ב ש
ב: יא ״דף .1 דתנן ע׳׳ ת על שותים ׳ א מפני וכו׳ החמין על בין הג ר שהו תר;׳ את מחזי המו

ש כתב שו הר׳׳ ת בפירו שרו בכל :מ׳׳ד פ׳׳ד למע סי׳ הספרים ׳ו ר שבת פ׳׳ק ג  מפני ד
תר מחזיר שהוא המו ש את. א.׳ בעלמא ופירו ש הו עי׳׳ ת ו הו ליון לנדא מהר׳׳י בהג .12בג

א צה •דף .2 רבא :ע׳׳ ה תוספאה ׳ שכחי א א שא מר לה ואמרי מהבלא מצטער דקא לרבינ שי ק
ש לן דסבירא והאידנא וכו׳ אשי לרב אשכחיה דרבא בריה לה.׳ אפילו שרי כר׳׳ תחי לכ

ת בעל כתב ת הגהו מוניו  אינו וכו׳ והאידנא דאמרינן ׳והא :ב׳ אות פכ׳׳א שבת הל׳ מי
ם בדורות אלא התלמוד בעל לשון ה.׳ האחרוני 13הוג

ב: צו דף .3 שבת ׳וממאי ע׳׳ קאי.׳ בחול דילמא קאי דב
אל: רב כתב ע חננ שמי תא לן ׳ שמעתתא מעיקרא דליתא מרבוו  דלאו וגירסאי ד
אין רסא הדין וטפלה להון קשיא אינון בקי א גי סוגי  וראה קאי׳. הוה בחול רבינו דמשה ו

ם, אוצר .59 עמ׳ ב׳, הגאוני

ד׳׳ו10 .87 עט׳ ד׳׳י ,54 עמ׳ ד׳׳ב סע׳׳ב, ז דף .
ש 11 טו. אות נא סי׳ יתרו שאלה, העמק והנצי׳׳ב וילנא( )בש״ס אריה בן בהגהות בזה .והרגי
 ליתא המותר׳, את מחזיר שהוא ׳מפני הנימוק כי בשבת הש״ס במסורת הגרי׳׳פ העיר כבר .12

 בירושלמי גם מוכח הר׳׳ש וכדברי הר׳׳ש. מדברי העיר ולא ע׳׳ב, צט בעירובין ונמצא במעשרות
ח ר׳׳ד גם למעשרות. בפירושו שלמה במלאכת כבר כמ׳׳ש ר ד, ׳שושנים למשנה בפירושו פ  לדו
עי״ש. פירוש, הוא זה שנימוק הרמב׳׳ם מדברי הוכיח

ע13 ר׳׳  שהמלים ׳נראה כתב: 1 הערה 180 ׳עמ ד׳י גדולות להלכות בהגהותיו הילדסהיימר .
 ל״רבוותא טיפוסי הלכה פסק במובן לן״ ״סבירא הבטוי כי הגמ׳ מגוף אינן לכתחילה׳׳ ״והאידנא...

 מדברי בגמ׳ הועתקו שהמלים ייתכן .60-56 ׳עמ ותלמודם סבוראי רבנן וראה סבוראי׳״ רבנן דבתר
 הגהות לדברי מדעתו לכוון זכה בה׳׳ג׳. שמקורן הגמ׳ בנוסח אחרות להוספות בדומה כאן, ה״ג

ובהערות. 214-213 עמ׳ בעבודתי בזה מ״ש וראה מימוניות.

שפיגל ש. יעקב
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א קנד דף .4 רבא :ע׳׳ רי בר מרי דר׳ אחור, ׳ מ א חל)ו שנא רחל בר מרי דרב אבוה לה ר  ללי
א בתרא שי ה דרב הא ק שרי מנייה רחל בר מרי לרב אכ ה ו  מרי תרי דילמא דבבל בפורסי

וכו׳. להא׳ לה מתני הוה הוו( רחל בר
ס׳ בעלי ה התו רו לה ואמרי בד׳׳ ר: הקטע על העי סג ש המו רו  שנכתב הוא ׳ופי

ם.׳ בספרי

פסחים
א ל דף .1 אמר :ע״ מנו חמץ הלכתא רבא ׳ כרב.׳ במשהו אסור במינו שלא בין במינו בין בז

מה :המאור בעל כתב ב שנמצא ׳  מעיקר אינו כרב במשהו שלנו הגמ׳ ספרי בכל כתו
ה אלא הגמ׳ תה תלוי ם מפי׳ הי שוני סוה הרא ל׳ בספרים׳. הסופרים והכני ה ( ג הי מנ ה ו
תב: תמד( ׳עמ רפאל מהד׳ כה, סי׳ פסח רסת כ דגי א/ סבוראי רבנן ׳  שאר ואף הי

ם שוני .14לאלו דומים דברים כתבו הרא
א מא דף .2 רבא :ע׳׳ קין אין אמר אביי וכו׳ לוקה דג אכל אמר ׳ ת לאו על לו  איכא שבכללו

מי׳ חדא דאמרי ואיכא וכו׳ לקי דלא הוא תרתי דאמרי / נ כו ו
ם, בן ר״א וכתב שה הרמב׳׳  על נאמר כי מדבריך שנראה ׳מה : 50 ׳עמ נסים, במע

ת הוא וכו׳ דאמרי ואיכא וכו׳ רבא מאמר ם טעו פו׳ המפרשים ואחד המעתיקי  וכו׳ הוסי
ש. ע׳׳

ב: פו דף .3 ״ כל ע ת בעל לך שיאמר מה ׳ מצא.׳ חוץ עשה הבי
רי: כתב מאי כל ה ת בעל לך שיאמר מה ׳ רסין ואין עשה הבי  אלא מצא חוץ בה גו

ם הגהת ודרך כן נמצא ספרים שבקצת צני שו לי שתב ם.׳ בה נ הספרי
ב: ק *דף .4 ״ א ע תני שוין הכי נמי ׳ אין שאין ו שולחן.׳ את מבי ה

ם כתב שב׳׳ ה הר שוין בד׳׳  בעיני ונראה וכו׳ למימר ואיכא קאי אהיכא ידענא ׳לא :ו
א לקמיה דאמרינן דאיידי לין שאין שוין חדא תנ שו וכו׳ מתחי ב  הספרים למעלה שי
שוין נמי וכתבו אין שאין ו ת וכו׳ מבי רסי׳ ולא בידם היא וטעו ה.׳ ג לי

ב קא דף * .5 א ר׳ ׳ואלא :ע׳׳ תא הונ תני תא הונא רב קמ״ל מ תו ליה שמיע לא מתני ב ו תי ר׳ י
/ חסדא׳ כו ו
ם כתב שב׳׳ רסי׳ ׳ולא :ה״ג ד״ה הר תא ג עינן אתא מתני שמו ש לא שבו ר ו וכו׳ הוא גמו

הו וכו׳ שראו ולפי ם הגי ה בספרי שי מ ואכן זר. קו בכ״י בכי׳׳ זה. קטע ליתא א״פ ו

יומא
ד: ד דף .1 מאן ע׳׳ שה דאמר ׳ ש שה ב ש תנה ב עי נ שבי עלה.׳ וב

ש״י: כתב ש נסבה ׳כדי ר לקמן.׳ לך תקשי דלא היכי כי בספרים היה ופירו
ף .2 ד א: כח • ע״ הרי ר ם ׳ו א.׳ אלא וכר עבודה סוף ופדרים אברי שי ק

ש׳׳י כתב ה ר רסינן ׳לא :והרי בד׳׳ רסא הך לכוליה ג ם גי וכו׳ הדשן ודתרומת דאיברי
רסא דריהטא שיטפא ואגב א דלעיל דגי שנ הו הדר זירא דרבי קמא דלי רסינ א וג שנ  בלי

א/ ר ת א. וכ״כ ב טב״ ע׳ הרי ה תום׳ ו איכא. סד׳׳
א פג דף .3 מר :סע״  אבל חמור טבל סבר מר חמורה תרומה סבר ומר חמור טבל סבר ׳

א תרומה וכו׳. לכהן׳ חזי

ה 14 א ר מה. סי׳ רפב עמ׳ במלואים י-יא חלק שלמה תורה ,25-22 עמ׳ הגאונים אוצר .

מאוחרות והוספות פירוש לשונות
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סח: ב׳ מ׳ בכ׳׳י שנא חמורה תרומה סבר ומר ׳... הנו  חמור טבל סבר מר דכלא לי
ס: והעיר אבל...׳ נ׳׳ בד׳׳ ל ו ת דכלה אגרא מלשון דכלה שצ׳׳ ב( )ברכו פי׳ ו: מ׳ ו דבג

ת תלמידי ולשון חמורה תרומה ומ׳׳ס חמור טבל מ׳׳ס סתם כתוב שי המדרש בי  טבל מפר
/ תרומה׳ אבל חמור כו שטיין ולדעת ו הכלה׳ של זו תוספת '5אפ  אחרי פנימה חדרה ׳

התלמוד. חתימת

ביצה
ב: לד דף ,1 שבת ע׳׳ מלאכתו.׳ נגמרה שלא בדבר למעשר מוקצה שתקבע מהו ׳

בדבר המלים על ר מלאכתו׳ נגמרה שלא ׳ ש׳׳י העי א :ר שנ לי רא ׳ תי  של פי׳ והוא הוא י
ם/ ונכתב מוקצה רי ספ ב

א: ז דף .2 הני ע״ לי ׳ו רי מי רי אבל מאתמול דטבילי פי לי פי א דטבי / האידנ ן ו ג כ
שי ב ח דף לעיל הרמב׳׳ן בן בחידו האי :כתב סע׳׳ א ׳ שנ רי דה׳׳מ לי לי פי א דטבי  האידנ

א אלא גמרא לשון אינו וכו׳ שנ און יהודאי ר׳ דמר לי ם הוא ג קו והסופרי ם/ העתי רי ספ ב
שי עוד וראה א. בחידו הרשב׳׳

כתובות
א: כה *דף .1 כי רע׳׳ חסין מתרומה מפקינן ׳ו תא בתרומה ליו לא דרבנן בתרומה דאורי

נן/ קי פ מ
ש׳׳י ת מסכת ע״פ אג כ׳׳י שם, ובר בו  מכון מהד׳ השלם, סופרים דקדוקי עם כתו

שלים התלמוד, ב ירו של׳׳ מצא: ת ספת נ תו ש זו גליון ׳ בו סי׳ ולא בספרי׳ שי ר  וכר ג
ם עוד וראה מפקינן׳ לא וכו׳ מתרומה מפקינן שוני שם. ברא

א: סד דף ,2 שתא ע״ ה  מפקינן לא תפסה הכי ולא הכי לא כי׳׳מ[ - ]הלכתא איתמר דלא ׳
הבינן לא תפסה לא מינה שהינן לה י סר ובהנך אגיטא שתא ירחי תריסר לה ומ  ירחי תרי
מבעל.׳ מזוני לה לית שתא

הדין :ע׳׳ג סח דף ח׳׳ב רמא׳׳י, מהד׳ העיטור, בעל כתב קי דנוסחאי נוסחא ׳ תי ל׳׳ג ע  ו
מ׳ לית שתא ירחי תריסר ובהנך לה ק לא שעורא והאי '6בג תינו ולא כת׳׳ רבו כי וכי כ  הי

תוסף מ׳ דאי סף הכי מזוני בג תו  סבוראי דרבנן נמי למימר ואיכא שתא ירחי תריסר אי
שתא דכתבי תמר דלא ה .17וכו׳ להו׳ דמספקא משום קאי שמעתא אכולה וכו׳ אי

שפיגל ש. יעקב

 קטן, למועד רש׳׳י את עתה להוסיף ניתן ציוניו על ואילך. 137 עמ׳ האמוראים לספרות מבואות .15
 מאי ידענא ולא דכלה לישנא יוחנן כר׳ הלכה בהו דכתב סיפרי ׳איכא :ע׳׳ב כו לדף קופפר מהד׳

 ]בן יהודה כר׳ הלכה :צ׳׳ל ואולי שם מוזכר אינו יוחנן ר׳ שהרי ברורה אינה זו נוסחה דכלה/ לישנא
 שפסק ואע׳׳ג בתירא. בן יהודה כר׳ הלכה בהם שכתוב ספרים אית :שברי״ף רש״י וכמ״ש בתירה[

 שיסודותיו אלא ה״כלה״ בני ע׳׳י לתלמוד נכנס זה שקטע לומר זו נוסחה כוונת שמואל ע״י נאמר זה
קדומים.

 עמ׳ סופר מהד׳ פרובינציה, חכמי תשובות וראה מזוני, לה לית :הגיה 198 עמ׳ כתובות אוה׳׳ג לוין, .16
298.

הערה 239 ׳עמ תשל״ד, ירושלים פרידמן, ליעקב הזכרון ספר רוזנטל, רא׳׳ש עי׳ אלו בדברים דיון .17
16.
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מאוחרות והוספות פירוש לשונות

נדרים
א י דף .1 תמר :ע׳׳ אי ש בן שמעון ר׳ וכר כנויין ׳  להיות חכמים להם שבדו לשון אמר לקי

בו/ בדא אשר בחודש אומר הוא וכן בו נודר ל מ
שיטה וכתב רסי׳ ׳לא :מקובצת ב  שדרכו וכר( אומר הוא וכן :למשפט )כלומר ליה ג

א אמורא של שנה ללשון חבר להבי ש אלא עצמו ללשון חבר להביא דרכו ואין המ  פירו
הו אחרים ובאו היה רסו .18הגמ׳ מלשון הוא כאילו וג

א: יט ״דף .2 שקין ׳ספק ע״ ר׳ היה וכן מאיר ר׳ דברי טהור אחרים לטמא טמא ליטמא מ
כדבריו.׳ אומר אלעזר
ת כתב שר, בספר ר״  ספק קשיא הא קשיא אי ׳אלא : 60 עמ׳ עד סי׳ שלזינגר מהד׳ הי
רסי׳ לא הזורק ובפרק וכו׳. אלעזר ר׳ ואי טהור אחרים ליטמא טמא ליטמא משקין ג

ר ר׳ דברי תא כתבו תלמידים אבל שכתבתי מה אלא וכו׳ מאי  פסחים קמא דפירקא בריי
א תניי שויי הכי דמי בפנים׳. וכתבוה סופרים וטעו שמעתא הך על לאק

נזיר
ף .1 ד א: ד • ת ע׳׳ בעי אי ש אימא ׳ ר׳ על חל איסור ליה לית ר׳׳ סו וכר. אי

ס׳ כתב איני קמא: מהדורא רי״ד, תו שבו יכול ׳ הנכון לי  ולשון ליה דל״ג בעיני ו
ש שוב  זה ואין איסור על חל איסור לאין זה דבר לדמות שסבר בספרים שנכתב הוא מ

ד.׳ לשון תלמו
א: לז *דף .2 שלמא ע״ ב הוי׳. מאי וכו׳ דאמינא לדידי ׳

ה׳ ה׳כסף כתב שנ תי ׳וכמדומה :ה׳׳ו פ׳׳א ומצה חמץ בהל׳ מ שיטת שראי א ב שב׳׳  19הר
רין אלו לפרק ב ש סבוראי רבנן מדברי שהוא עו ת לדבר הוכחה וי ברין אלו דבסוגי  עו

א/ ע״א[ מד ]פסחים ת לי
קרא ׳ולאביי ־־שם: .3 מי... רב דקאמר מאי ליה קשיא מעי ליה׳. אמר ליה דשני בתר די

שי ד דוד ר׳ בחידו שלים מכון מהד׳ ע׳׳א, מד דף פסחים על בונפי של״ח, ירו ׳עמ ת
א: רמח ת ה אי סוגי ב  שהקשו סבוראי רבנן מלשון תוספת מצינו מינין שלשה פרק של ׳ו

תרצו כן׳. ו
סוטה

ב יא *דף .1 אמר :ע״ ת למילדות מצרים מלך ׳וי שמואל רב וגו׳ העבריו  ובתה אשה אמר חד ו
 יוכבד וחמותה כלה ומ״ד ומרים יוכבד ובתה אשה מ״ד וחמותה כלה אמר וחד

ע.׳ שב אלי ו
קי מובא ה, בכ״י  אמר ׳חד :נמצא קנז עמ׳ התלמוד מכון מהד׳ השלם, סופרים בדקדו

שבע.׳ יוכבד וחמותה כלה אמר וחד ומרים יוכבד פי׳ ובתה אשה אלי ו

 חיות רצ׳׳ה גם בעלמא׳. אשכחן לא ׳וכה׳׳ג התוס׳: שם כתבו זה וכעין זה. משפט חסר בכי׳׳מ ואכן .18
 16 ׳עמ ותלמודם׳ סבוראי ב׳רבנן שלוין תמוה קצת מקובצת. השיטה לדברי מדעתו כיוון בהגהותיו

 אפשטיין רי״ן שם: לוין ראה עצמו לעניין מקובצת. השיטה על להעיר מבלי חיות לדברי ציין
 :2 הערה 684-683 ׳עמ המשנה, לנוסח מבוא ובספרו ,15 הערה 116 עמ׳ לטהרות, הגאונים פירוש

ה( כרך סיני אברמסון, ר׳׳ש של׳׳  - )תשכ׳׳ט ב פרקים רוזנטל, רא׳׳ש גם וראה קי, עמ׳ עו)ת
.91 הערה 357 ׳עמ תשל״ד(,

ל 19 ע שם. ובהערה 576 עמ׳ )תשל״א(, מו כרך ספר בקרית דבריי ראה לרשב׳׳א הייחוס .
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מ״ד :ההסבר כי 20נראה מכאן ם׳ יוכבד ובתה אשה ׳ ש תוספת הוא וכו׳ ומרי רו  פי
.21מאוחרת

ץ גיט
א: ז דף .1 רב ע״ ש מי כל הכי בה אמר חוזאה מבי אחא ׳ מא צעקת לו שי רו׳ על לגי  חבי

וכו.׳
און שרירא ר׳ כתב צ: 69 עמ׳ לוין, מהד׳ באגרתו, ג ... נ׳׳  מאי וכל סבוראי רבנן ׳

שוה וקאיים תלי דהוה בי אחא]י[ ורב וכו׳ רבנן פיר א דאמרינן חאתים מי ש בהמבי  פרי
קלג׳ .22וצי

קידושין
א: ב דף .1 ת... האשה דתני הכא שנא ׳מאי ע״ קני ׳ נ

ס: 71 ׳עמ לוין מהד׳ באגרתו גאון שרירא ר׳ כתב קטינן נ׳׳ ם מן ׳ונ שוני  דגמרא הרא
ת דהאשה קני תנינן דרכים בג׳ נ שא ד  אינך כלהו מנלן בכסף עד וכו׳ מילי הני מנא ברי

שיי פרוקי מ׳ דמתרצי וקו הו סבוראי בתראי רבנן בג הו.׳ תרצינ עינ קב עי׳ ו  אוצר ו
ת הגאונים, בו שו .2 עמ׳ ת

א קמא כב
ב נג דף .1 תמר :ע״ אי שור שור ׳ שין פסולי ו אי המוקד מ חו) הו שנג ר ני ק דלא בכור שו  פרי

וכו׳. אמר׳ אביי ליה(
מ, חסר המוקף ה בכי׳׳ ר וכי׳׳פ. כי׳׳ טה והעי שי ה ש :המקובצת׳ ׳ פיר און יהודאי רב ׳  ג

ה.׳ פריק דלא שור בכור דהיינו עי׳ לי ה״ג, ו שו רעב. סי׳ 137 ׳עמ הרכבי, ת
ב פה דף .2  לא הדין מידת וכו׳ גברא האי מתפח דכי הדין מידת לקתה תאמר ׳ואם :ע״

לקתה.׳
תיו הרמב״ן כתב שון :במלחמו אזיל מיתפח ׳ול תא ו חו שלי שה ב קר אינו לו שהק  מעי

ל״ג הספרים ח ליה ו ם וכן בפר׳׳ בתו מספרד הבאים המוגהים בספרי שי מי ר׳ ר״ח של ו  ו
אל שי ת וכן ליה דל׳׳ג מצאתי ז״ל אביו חו סחו ת בנו שנו תי שבספרד י ב דלא ראי  בהו כתי

ם ומוגה הכי מ׳ עיקר שאינו וכו׳ מיתפח דכי פי׳ בגליוני כלל׳. ג

א מציעא כב
ב: ב דף .1 חזי ע״ לי וכר. נקט׳ ממאן זוזי ׳ו

שמענו :23הקדמונים המחברים אחד כתב רו מרבנו ׳ו מ ש = צ)  בבא בתחלת צורו( ש׳׳
חזי וממכר ממקח שאמרו שמה מציעא הו דנקט צריכא לא נקט ממאן זוזי ני וכו׳, מתרוי

ראי׳ רבנן דברי הם האלה הדברים כל וכו׳. סבו

/ :הסימן פעמים הרבה נמצא ה׳ בכ״י כי לציין יש .20  נראה זו בפעם רק אבל פירוש, כתוספת פי
פנימה. חדרה זו שתוספת

/ הסימן: את להוסיף שצריך נראה .21  ואלישבע, יוכבד ]פי׳[ וחמותה כלה מ״ד השני: בקטע גם פי
ה. בכ״י נשמט הוא וכנראה

.2 הערה 70 ׳עמ שם, לוין הערת ועי׳ .22
עי׳׳ש. 18 עמ׳ ותלמודם/ סבוראי ב׳רבנן לוין הביאו .23

שפיגל ש. יעקב
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א: ג דף .2 בין ע״ בין לרבנן ׳ סי לר׳ ו בי התם יו הו הלכך וכו׳ פנקסו על חנוני ג  תרווי
שתבעי שקלי מ ת.׳ מבעל ו הבי

ד כתב ה מ א) ב״ ט רי שטמ״ק( וכן הלפרן ה פי׳ :ב  אינו חייא ר׳ תנא עד הזה הלשון כל ׳
מ׳ מעיקר שון אלא הג און יהודאי ר׳ מל ש והרבה ׳הגמ בעיקר ספרי והביאוה ג ב י ר׳  כי

ם ודבריו זר. במסכתא ר מקבלי שו ר מנוסח גם אי : כי׳׳ פי׳ א׳ סי.׳ לר׳ בין לרבנן בין ׳ יו
א: ד דף .3 ר׳׳ ע״ שת ו וכר. כיון׳ מ״ט פטור הילך אמר ש

ס בעל כתב תיו ד״ ר :בהערו ״ בכי ר׳ פטור א׳ ׳  עד מ״ט שמן והכוונה וכו׳ כיון מ׳׳ט פי
ף אינו ולר׳ מ׳ מגו ש אלא הג רו ם פי אוני א.׳ מהג הו

א ה דף .4 ד :רע״ ת כלים דטענו היכא א״נ וכו׳ איצטריך אמאי פטור הילך ׳ולמ׳׳  וקרקעו
ם והודה ת.׳ וכפר בכלי בקרקעו

ר, בעל כתב טו ד העי ה ב רמא״י, מ ד: טז דף ח״ שא ע׳׳ רו פי  כתב וכן יהודאי׳ רב דמר ׳
ת שו״ שב״א, ב ת הר דו ל תו ( , קדם בגנזי והר״ן. שמג סי׳ אדם( ב׳  מיוחסת 59 עמ׳ ד
ם, זו הוספה ש לסבוראי ף וי סי זה. קטע ליתא בכי״מ כי להו

ב: ז דף .5 ע׳׳ כד ביה דאית שטרא הכי ׳דאמר ס לדמי׳. דאמרן ו
מב״ן העידו כבר ר א ה שב״ הר הו ו ש שז גאון. יהודאי מר׳ פירו

א: יב דף .6 אי ע׳׳ שינן וכו׳ בהן יש אם דקתני מתני׳ הכי ׳ חיי ,וכתב. אקרי דלמא ו
ד ל, העי ״ הנ א) ב״ ט רי ת וכן ה מו און, יהודאי ,ר מלשון זו כי דלקמן( במקו בפי׳ ג  ר״ח ו

בכ״י ליתא. : ר׳ ו ש א׳ רו פי וכר. אפקרה׳ ׳
א: יג דף .7 לו ע׳׳ אפי ב דאקרי למיחש ליכא וכר משום הקנאה דלאו שטרי ׳ו .,וכתו

ד כבר א העי שב״ און יהודאי ,ר דברי שאלו הר טב״א. גם ,ועי ג בכ״י ברי :א׳ ר׳ ו
ר׳ פי ך א״ה ׳ תי תני וכר. מ

ג דף .8 ב י -ע״ ד : א י תא :ע״ ב תיו ר דר׳ ׳ שינן אלא וכר וכר בחדא אלעז ש״כ לפרעון חיי  וכ
שינן ליה מודה דלא הבא ,לפרעון. דחיי

ם כבר שוני ם הרא ר ׳ :א׳ ,ר ובכ׳׳י גאון. יהודאי מרב תוספת שזו מעידי בתא ,פי  תיו
א׳ וכו׳. דר׳׳

א: טו דף .9 ר ע״ שי ,׳ ,מחבירו. שדה שגזל כגון קתני לצדדין אמר א
ר פי :,א בכי״ ל בלוקח ,׳ ל כגון ונגז רר. שדה שגז מחבי

״10 ם. א: ש ע״ א ס שי ק שא ׳ אל )דאמר רי  חוב בבעל אי שבחא( ליה לית מגזלן לוקח שמו
שיא שא ק אל )דאמר וסיפא רי בה חוב בעל שמו שבח(.׳ את גו ה

מ ר בכי׳׳ סג תא המו ליון אי ר בג כ״ל ,פ ,,ה בכ״י ליתא ׳וכן :בד״ס והעי  ושם ,ב ,בר ו
ליון ,אי בכ״י בג הם רשום ,א ,ר ו שני [.׳,]פי ב

ב: טו .11 שמואל בין פקדון( )דאמר לרב בין ׳]מכדי[ ע״ וכר. ,מתנה( )דאמר ל
א: כתב ב״ ט רי ש ה ם ׳י און.׳ יהודאי רב לשון שזו אומרי ג

א: טז .12 ל ע״ א״ ,ליה. ומקני וכר קאמר דלא הנאה בההוא במאמינו תהא רבה ׳
ר ״ ל :,א בכי א״ א ,פי רבה ׳ ,מר״ח. משמע וכן וכר הנאה בההו

ב: טז .13 ״ א ע דמדינ א לא ארעא ׳ וכר. למיהדר׳ בעי
ר : בכי׳׳ פי׳ א׳ רש״י. ,ועי וכו׳, ארעא׳ דמדינא ׳

א: יט .14 מאי ע״ א ׳ שטר שנ ,חוב. מ
ד א, העי טב׳׳ ליון וכן הרי א: כי״ה, של בג שנא שהו לי ,דגאון. ׳

ט .15 ב: י ״ הא ע א ׳ שביב הא בברי תני׳ מרע ב וכר. דקתני׳ מ

מאוחרות והוספות פירוש לשונות

99



א העיד טב׳׳ כאן :הרי א ׳ מ כאן בברי שכ׳׳ תני׳ פי׳ ב מ מ שכ׳׳ תא ב בריי א ו  ובדקא בברי
תני׳ ואזיל הספר מפרש שון הוא והכל וכו׳ דקתני, מ און יהודאי רב מל ת ג אריכו שון ו  הל
ליון וכ״ה עליו.׳ מוכיח ה בג ״ ר כי טו בעי ד ו ה ב רמא״י מ ע״ג. נז דף ח׳׳ ר

ר ׳אלא שם: .16 ד א״ בי מ והא הא ז שכ׳׳ א ולא ב שי ה הא ביה הא ק תני׳ בברי  תנו אמר דקא מ
תנין׳ וכו׳. נו

ה מצא: בכי׳׳ של נ ל יהודאי מר ׳ ״ תנין׳. דקתני מתני׳ ז נו
ב כו .17 ג :ע׳׳ אע׳׳ ש לאחר ]דאהדרה[ דחזרה ׳ו ה יאו ב הוא ]בעלמא[ מתנ הי ה די רא לי סו אי  ו

עבד.׳ דעבד
א, הרמב׳׳ן, המאור, בעל טב׳׳ ליון הרי ה ג הו מעידים כי׳׳ הודאי רב פי׳ שז און י  ג
ג ונמצא ו בה׳׳ ב ע״א, צב דף ד׳ .367 עמ׳ ד׳

א: כח .18 שיט הא לומר תמצי ׳אם ע׳׳ מנין ליה פ רייתא סי  למימר דאיכא משום דאו
שנינן.׳ כד

א כתב טב׳׳ ש :הרי ת ׳י ב נוסחאו שון בהם שכתו און יהודאי רב מל ל ג ת״ שטינן והא א  פ
מנין שנינן.׳ למימר דאיכא משום ופרקינן דאוריתא דסי כד

*לז19 א: . הו דאפקידו כגון ע״ א.׳ בחד הדדי בהדי תרויי מנ זי
: ר׳ בכ״י כר. כגון׳ ׳]פי׳[ א׳

א: לח .20 ם.׳ וקאכיל וכו׳ נמי יצחק בר נחמן ׳ולרב ע׳׳ טבלי
א העידו טב״ א והר׳׳ן הרי שון שהו הודאי רב מל גאון. י

א: מב .21 א ע״ ההו רא... ׳ ב ג דאמרי איכא ג תא נורא דלענין אע׳׳ עו שי ענין היא פ בי ל  גנ
תא רו טי תחילתו היא נ עה ו שי ס וסופו בפ תו )והלכתא פטור באונ ל עה תחי שי סופו בפ  ו

ס ב(.׳ באונ חיי
ה חסר המוקף בכי״פ בכי׳׳ ם. ספרים בשם הגליון על ונמצא ו שני ם׳ גם י :כתבו התו

ה״ג א/ ר״ח ׳ ת לכ ה ש כי משמע ו ג י תר .24כן של׳׳ ש ויו תבו מפור ס׳ בעלי כ  התו
שין ב דף בקדו א נ ה ע׳׳ ל: ד׳ ע ב ׳וגם בי ם כתו בי 25בספרי ד ג רו אצל המפקי פא חבי  בצרי
רבני ל נכתב לא דלכך לפרש ונראה דאו ע׳׳ ם בי רבנן הלכה הך נפסקה כך דלאחר קג׳׳  כ
ראי׳ .26סבו

א: מג .22 תבר ע׳׳ אי ט זוזא משלם ממילא ׳ וכו׳. כיון׳ מ׳׳
ר : בכי״ ר׳ א׳ פי ט ׳ ו מה׳׳ג ולקוח וכו׳. כיון׳ מ׳׳ ב, צ דף ד׳ ב ע״  אבל ,361 ׳עמ ד׳

מ המתאים בה׳׳ג חסר. לב׳׳
ב מה .23 ש :רע׳׳ רי׳ סברי ׳דב׳׳ שהה שמא גז תיו י ן עליו י מנ ה וכו׳ זוזי מלו דלא ח ב״  סברי ו

שהה לא שמא ל״ג תיו י וכו׳. מלו׳ לא דכי עליו
ר : בכי״ ר׳ א׳ פי ן ׳ י מנ ר׳ וכו׳ מלו דלא ח וכר. מלו׳ לא דכי פי

א.*24 א: נ לא ע״ אי לעולם מוכר אבל לוקח אלא שנו ׳ מ ר) דו... מקחו לוקח טעמא חוז  ואי בי
וכו׳. גברא׳ ההוא טעה( לא

שפיגל ש. יעקב

כאן. הרא׳׳ש תוספות עי׳ .24
וכר. תחילתו׳ ל׳והלכתא כוונתם .25
ב בה״ג אלא כלפנינו הנוסח ע״ב צג ד׳ו בה״ג .26  דאמרי איכא בלי הלשון רק נמצא 373 ׳עמ ד׳

 וכן חייב באונס וסופו בפשיעה שתחילתו וכל באונס וסופו בפשיעה תחילתו ליה ׳הוה :ומסיים
בתלמוד. זאת גרס שלא מראים הלכתא, וכן והסיום: הסגנון הלכתא׳.
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/ בכ״י ליתא המוקף א וכתב ה טב׳׳ טעמא :הרי ב דהא ׳  רב מלשון נוסחאות ברוב כתו
און יהודאי ל׳ ג וכר. ז׳׳

א: נא .25 ר ע״ א׳׳ ר נחמן ' ר א״ תג ה.׳ ידיע מידע מ׳׳ט שנו ספסר ב תי בינ ז
ר פי׳ :׳א בכי״ ט ׳ ה.׳ ידיע מידע מ״ תי בינ ז

ב: סב .*26 ״ ר ע אסו ת ׳ו שו ת הערמת מפני כן לע  שלשים הלויני דאמר כגון נמי הכא רבי
ם׳ וכר. דינרי
: ר׳ בכ׳׳י פי׳ א׳ כו׳.׳ כגון ה״נ ׳ ו

א: סג .27 מאי ע״ אה.׳ לקח לקח ׳ו בהלו
ש״י כתב מאי :ר תו לקח מתני׳ דקתני לקח ׳ו שה שהיה בהלוו  ולי זהב דינר בו נו

ש דל׳׳ג נראה ש ופירו שוב תלה הוא מ וכר. שראה׳ לפי בספר שנ
ב סג .28 ל :ע׳׳ א״ ד לא ׳ ך שקי תי בו א טי שדיי רי ו ת מאי אחיז  הוו בידי זוזי לי הוו אי לי אהני

א בנינ לי בהיני מז שי לא.׳ וב בזו
ר מאי :א׳ בכי׳׳ ת ׳ טי הא לי אהני לי חיטי הא בהיני חי שי מעיקרא׳ זוזי לי הוו אי פי׳ ב

וכר.
ד.*29 א: ס ל ע׳׳ א״ ו א ׳ בנ הי הו גרמידא בני לך י תנ הו שרי אי תנ ר׳ לי וכר. אסו

דא :א׳ ר׳ בכ׳׳י רמי דא ׳ג הו פי׳ בכך גרמי תנ הו שרי אי תנ אסור׳ פי׳ גרידתא אמה לי
ר העי : ו ס ד׳ לי ב או ל ׳ו הו אמה פי׳ גרמידא בכך פי׳ צ׳׳ תנ תר.׳ זה גם אבל וכר אי מיו

אלא שם: .30 תר מעתה ׳ ת מו ל דמצי משום בסאה סאה ללוו טי דא׳׳ל וכר א׳׳  בקדחי חי
אכלבאי.׳ ב

ר : בכי׳׳ פי׳ א׳ טי׳ דא׳׳ל ׳ וכר. חי
א: סה .31 ״ האי ע מני מטא דלא כיון ׳ו בא ז א דהכי הוא משווא ליה נטר אגר לאו למיג  שוי

ה׳ דקאמר והאי וכו׳. לי
ר פי׳ :א׳ בכי״ ה וגם וכו׳. מטא דלא כיון והאי ׳ ״  וראה בגליון, רק ונמצא ליתא בכי

ם שי ם בחידו טב״א. המיוחסי לרי
א: ע.*32 הו מקבלי ׳דהא ע׳׳ ר נחשא דמקלי דכמה דנחשא חוסכא עליי ה.׳ בצי דמי

מ: פי׳ בכי׳׳ בכ׳׳י וכר, דכמה ׳ תא ה׳ ו ה״ג ליתא וכן דמיה( )דכמה... לי צד דף ד״ו ב
ב ע״ד, .380 עמ׳ ד׳

א צו .33 ר׳ :ע״ שי ׳ שאל וכי קרא אמר אמר, א ש י  ישלם שלם עמו רעהו ולא רעהו מעם אי
ר.׳ עמו רעהו הא טו פ

ר לא :א׳ בכי׳׳ ר ישלם׳. פי׳ שלם עמו רעהו ׳ו העי ס ו ד׳ לי :ב או פי׳ ישלם שלם צ״ל ׳ו
תר זה גם אבל וכו׳ רעהו הא ף דבודאי מיו מ׳ מגו און׳ מהוספת ולא הוא הג .27ג

עי .34 ב ם:׳ לי מהו לרבעה שאלה חמא בר רמי ש שיי שי כד עינן אינ לי לא ולהכי ב  איני שיי
וכו׳. דילמא׳ או

ר : בכי״ ... א׳ לי פי׳ מהו לרבעה שאלה ׳ שיי שי׳ כד ר וכו׳. אינ  גם הוא כן כי לוין והעי
ה ״ על קוים יש ששם אלא בכי׳׳ פי למחיקה. סימן כנראה ׳

א צח .35 מרין ד דאמר חמא בר ׳ולרמי :ע״ כין שו שא במקצת והודאה במקצת כפרה צרי  רי
שכחת וכו׳. לה׳ מ

מאוחרות והוספות פירוש לשונות
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הוי :)בשטמ׳׳ק( הרז״ה העיר שון שזה יודע ׳ שכחת כולו הל שא לה מ תי רי  וכר בתח
ש סופא עד חמא בר ולרמי טי הוא פירו קי און יהודאי ממר ספרי דנ קר אינו ז׳׳ל ג  עי

שונים. שאר העידו וכדבריו גמרא׳. הרא
א: צט .36 תא דאיכא צריכא ׳לא ע׳׳ ה.׳ סמכא לא דתימא מהו גזיי תי ע ד

: בכי׳׳ר פי׳ א׳ ה׳. סמכא לא דתימא מהו ׳ דעתי
ש מר ואמר חומשא משלם דלא במזיק כן שאין ׳מה :ע״ב צט .37  פרט קדש יאכל כי אי

ק.׳ למזי
ר :בד׳׳ס והעיר בכי׳׳ צ״ל משלם פי׳ דלא א׳ ׳ ה כו׳ משלם דלא פי׳ ו ספה והכוונ  שהו

מ׳ מן ואינו הוא מגאון עי׳ לפניו היה שלא מרש׳׳י מוכח וכן הג מ ו שט׳׳  תוספת בשם ב
ש תא׳ ספרים דברוב הרא׳׳ .28לי

שפיגל ש. יעקב

א א בב ר ת ב
א: לב דף .1 ר ׳אלא ע׳׳ שינן לא דכ״ע אשי א׳׳ תא חיי ת בלצרף והכא דב׳׳ד לזילו  עדו

אי.׳ דהני ובפלוגתא קמיפלגי תנ
ת במסכת הראב׳׳ן כתב ב, קכה דף פרג )דפ׳ יבמו ד ע״ ה ד מ ריי רנ ד(: רנא דף ע ע״

ל ״ ר ׳ונ עז שינן סבר נמי אשי דר׳ אלי תא דחיי ע דב׳׳ד לזילו שינן דלא ל׳׳פ כ״ ש חיי רו  פי
ליון נכתב הוא ם׳ ונעתק בג וכו׳. בספרי

ב: סב .2 שמעינן ע״ הו ׳ שני מתרוי ר לא דבשדה דרבא לי שמעינן מידי ולא שיי  נמי ד
וכר. דהיכא׳
שיו הרמב׳׳ן כתב א :בחידו שנ לי און יהודאי רב דמר ׳ ד היא שקבלה וכו׳ הוא ז״ל ג  בי
און ל הג מרבנן ז׳׳ ם׳ שקבלו כמו זה פסק קבלו סבוראי ו / אחרי כו  כתב זה וכעין ו

קי מו 29,יוסף ה׳נ
ב: *צה .3 א ׳לא ע׳׳ שי ל דלא הא למקפה דא׳׳ל הא ק למקפה, דא״ל זביד דרב למקפה, א״

א׳׳ל יין של מרתף הילכך למקפה א׳׳ל דלא ברייתא תן למקפה ו  יפה שכולו יין לו נו
ת הנמכר יין מרתף... א בחנו בעי להו.׳ אי

א כתב טב׳׳ הד׳ הרי מ שיו) דו חי ש :בלוי( ב מ׳ לשון זה שאין אומרים ׳י  - ]כלומר הג
כו ל און יהודאי ר׳ מר לשון אלא וכר[ מרתף הי א עד ז׳׳ל ג בעי ה/ וכן להו אי א ר נ

א: *קלא .4 מאן ע׳׳ סברא.׳ אי ליה דאית ליה שמעת ׳
ם: כתב שב״ ר ר ה תו ך.׳ דלא הוא לשון ׳י צרי

א קלה .5 ה הקלנו אם אביי א׳׳ל :ע׳׳ שבוי שא דמנולא )משום ב בי נפ שת נקל שבאי( לג  בא
ש.׳ אי

ר ם, העי ת: המלים על רשב׳׳ קפו ל״ג המו ש ליה ׳ ם/ היה ופירו רי ספ ב
ב: קלז .6 ת דאיכא ׳ודוקא ע׳׳ ש אבל וחד חד לכל אחרו לא.׳ רמון או פרי

ם: כתב שב׳׳ ת הר כו ארי ש ׳ אינו הוא שוטים של פירו מרא׳ מן ו .30הג

ד וינברג שהגרי׳׳י לציין יש .28 שרי  בעל של קביעתו על עוז בתוקף חלק 9 הערה קיח עם׳ ח״ד אש׳ ב׳
עי״ש. אחרים, פרשנים עפ״י או פירש׳׳י עפ׳׳י הוספה היא ולדעתו גאון, תוספת שזו ד׳ם

.18 הערה 75 עם׳ (10 הערה )לעיל בריל של במאמרו וראה .29
משולם. ר׳ מתשובת בד״ה יא ׳עמ שלמה, לגמרא מבוא כשר, ר׳׳מ עי׳ .30
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א •קמא .7 ה :ע׳׳ מצו ת את לזון ׳ ק״ו הבנו ם ו מצוה אומר ר׳׳י ר״מ, דברי בתורה דעסקי לבני
ם את לזון ק״ו הבני ת ו לן.׳ דלא לבנו תז לי

ם כתב שב׳׳ דעסקי :הר תא ׳ תזלו ולא באורי ש לי אינו הוא פירו תא׳ מן ו  זה וכעין הברי
מ״ה. גם כתב רג

ש שלפנינו לומר כוונתם שאין נראה ברם  שלפנינו לומר כיוונו אלא מאוחר, פירו
ש רו תא. לדברי התלמוד פי הבריי

ב: קמו .8 מין ע״ ש שר דמי להם ׳ו וכר. בזול׳ כמה עד בזול ב
שיו הרמב״ן כתב דו מ בחי ב מב דף לב״ מסתברא :ע׳׳ שבי׳ לא בזול דהאי ׳ו  זוזא ליה ח

קי ד׳ שו דנ ל האי כולי דלאו בעלמא קמאי כדפרי תז ש״י דחקיה והא שוקא, בלא מי  לר
א משום  אחרונים דהגהת היא לא גמרא, מעיקרא שמת מי פ׳ דאשכח מילתא דההי

א וכ׳׳כ תלמוד׳. בכוליה דוקא ולא 31קייארא שמעון רב מר מהלכות טב׳׳ שיו הרי  בחידו
אבל :בלוי( )מהד׳ ש ׳ ת י רסין נוסחאו שבי׳ זוזא דכל שגו קי ארבע ח ת כלומר מ  פחו
ש שון שלי און ]יהודאי[ )יהודה( רב ול .32אחר׳ למקום ממנו למדין ואין הוא ג

מח .9 ק ב: • ״ הלכתא ע א במקצת חזרה ׳ו א בכולה, חזרה הוי ש ת רי ח כ ש ה׳ מ וכר. ל
״ן כתב שטיין, הרי ת אפ או ם, לספרות במבו א זה ׳פיח־ש : 139 ׳עמ האמוראי שנ לי  מ׳׳
אי׳׳ ב שכן הוא דתנ ת כתו שאילתו מ: כ׳׳י לו סי׳ סוף ב א פפד״ שנ אי לי תנ שא ד  רי
ם׳׳ וכו׳. בין לה משכחת אי תנ שו ה״ תא את איפוא פיר ם׳׳ כך, הבריי שונ ס ו׳׳ל  נכנ

א״ אחרי לתלמוד, ת הלכ א ״ו האחרון.׳ הסידור אחרי ז׳׳
ט10 מ ק ״ א: . אי ע״ ה ׳ שכי הו במ תניי ה, לי בי פין אי ג ע-אין בחלי ב ט פין.׳ נקנה מ  בחלי

שטיין כתב רו: בדפוס נמצא כאן :138 עמ׳ שם, אפ א פיז שנ לי א ׳ צ בי ר ת אי ד
פין א וכו׳, בחלי הי ז׳׳ צא. הוספת שזו  פפא כרב סובר שרבא אפשר ואמנם התרבי
פין נקנה שמטבע בו, חזר שלא עד תלמידו, ב(.׳ מה )ב׳׳מ בחלי

11• ה. ב: קנ ד ע׳׳ ע תיו. רוב עד זייא1 ר׳ תני ׳ ש אי חייא דר׳ לקמיה אתא כי שנו ל כחי  א׳׳
ברי ברי ואי לי ל אי ש א״ מנין דהני ליכחו מנין סי שותא מחמת דאתו ז מנין כחי  דאתו ז
א.׳ מחמת ת ריו ב

ם כתב שב״ הני :הר מנין ׳ מנין סי ש וכו׳ זי רו דר׳ לקמיה אתו כי קאי ואדלקמיה הוי פי
א׳ וכר. חיי

רו כבר ל, העי ש׳׳ ת הב״ח הר או ס) ד״ שב״ם נוסח כי א׳( ו ת בתלמוד הר הסדר, מבחינ
ם הערת עצם ברם שלפנינו. מהנוסח שונה שב״ ש הר רו פי  בסדר תלויה אינה הוי׳ ׳

ם ה. הדברי בסוגי
ט .12 ב: קנ אי ע׳׳ א.׳ קא כר אמר מצי לא דעתך סלקא ׳ו לנ שקי

תא :ד״ס בעל כתב לי ם, הכ׳׳י בכל ׳ שב׳׳ או רמה והיד ובר דמתיבתא׳. מנוסחה הבי

סנהדרין
א: י דף .1 ט ע״ מ״ שמעאל דר׳ ׳ א אביי אמר י בי רשע רשע אתי ת מחיי תו ב מי  הכא כתי

ת בן אם והיה שע הכו שר התם וכתיב הר שה בעשרים להלן מה למות רשע הוא א שלו  ו
ם כאן אף שרי שה.׳ בע שלו ו

ע׳׳ב. קיב דף ד״ו בה״ג כן נמצא לפנינו .31
פ. אות ד״ס בעל הערות גם וראה .32

מאוחרות והוספות פירוש לשונות

103



תא: ר׳׳ח בפי׳ א אי אתי ב פי׳ רשע רשע ׳ ת בן אם והיה במלקות הכא כתי שע הכו  הר
ב וגו׳ שר וכתי תה רשע דין מה למות רשע הוא א כ״ג׳. דמלקות רשע אף בכ׳׳ג למי ב

ב׳יד שנא בשם כן כתב רמה׳ ו לי דרויחא׳. ׳
א: מג .2 שים התנדבו ׳לא ע׳׳ ת נ של יקרו של מסתברא ודאי הא מי מ ר מ ב כיון צבו  דכתי

מדידהר. תנו
און שרירא רב כתב רתו ג ס: 71-69 ׳עמ לוין מהד׳ באג אי... רבנן ׳... נ׳׳ ר  ורב סבו

.סנהדרין. במסכת דמפרש מרוב רבאי של . של מסתברא 33רוב דמן רבאי רב אמר מי מ  מ
תנו.׳ שנאמר משום צבור

א: *נ .3 קסברי רע׳׳ שואה רבנן ׳ שריפה יוצאה נ א ומדאפקה ארוסה ולא ל לארוסה רחמנ
מ בסקילה רה.׳ סקילה ש׳׳ חמו
ש׳׳י כתב ה ר ד׳ ס  ונראה הוא דברים אורך וכו׳ רחמנא מדאפקיה ׳והאי :ומדאפקיה ב

לה׳. דל״ג בעיני

עות שבו
ב: ג דף .1 אי ע״ א׳ הכי ׳ שי וכר. ק

ש׳׳י כתב א :ר שי ק קין הן דאלו הך ׳ סינן לא וכו׳ הלו ר ד ג תלמי שה טועה ו  לו שהוק
ליון כתבה א ספרו בג שי קין הן דאלו הך לי ק ה הלו ם וכתבו מרא׳ הסופרי וכר. בג

א יב דף .2 ק :ע״ ה׳׳ א לדידי בשלמא ליה ׳ו הן מתנה ב״ד לב דאמינ בו.׳ אמאי וכו׳ עלי קר י
ם בן ר״א כתב ברכת הרמב׳׳ אין : 16 עמ׳ אברהם׳ ב׳ ת זה ׳ ספו ד התו  שמא וכו׳ בתלמו
ש ת שהרבה שלכם התלמוד לשון בתוך ונכנס הוא פירו כך.׳ הגמרא בספרי מקומו

ם חי ב ז
א: נז *דף .1 עולה רע׳׳ ד אל דכתיב מנלן גופה ׳ו סו חובה עולת על למד העולה מזבח י

וכר. להלן׳ מה אי יסוד שטעונה
ת ד׳׳ס בעל כתב ר :ע׳ או בכי׳׳ ד ׳ו מ ל א) ת מסתבר 34חובה( עולת על לי ה ו  הנוסח שהי

שמט עולה שט״מ העולה עד העולה מן ונ שומים בהכ״י כי כתב וב ל למ״ד קוים ר  כו׳ ע׳׳
ד שטעונ״ה ת יסר׳ ש התלמוד מן שאינו להורו א.׳ ופירו הו

א: קד .2 שר חכמים כדברי ׳והלכתא ע״ ר בקבורה ב פה׳. והעו שרי ב
שי" כתב א ׳לא : ר שא האי דל׳׳ג בעיני ונראה טעמא ידענ רו  כדברי והלכה ה׳׳ג אלא פי

תוספתא מידי לא ותו חכמים רסא זו ו צאי דתלמידי גי שנינו במה וטעו היא תרבי  ש
תינו׳ שנ .35וכו׳ במ

ת חו מנ
ב: נט דף .1 תהוי ע׳׳ שבה פסלה ואמאי פך ׳ו וכר. אביי׳ אמר הוא דחוי במח

ם׳ כתבו ה התו ד׳ הוי: ב ת תב ו הכו ם ׳ו ש בספרי פי׳ וכר טעה הפירו ליון ו הספר בג

שפיגל ש. יעקב

בפנים. שהעתקתי כמו כן נמצא לא לפנינו .33
בד״ס. כצ״ל .34
.189-188 עמ׳ הנ״ל ובעבודתי ,120 הערה סוף 80 ׳עמ (10 בהערה )מצוין בריל וראה .35
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שבה פסלה אמאי שו למעלה וכתב מח ש׳ מפירו פירו ש שזה לסימן ׳ ק פירו  טעה והמעתי
פך״ המלה כי עולה בספר׳. הכל וכתב שה כנראה שלפנינו ׳׳ שתב ״׳ מהמלה ה פי .36׳׳
ב: והיה תו תהוי כ שבה, פסלה ואמאי פי׳ ׳ו ׳ הוא דחוי במח / ו כ ר נראה ואכן ו  ב שבכי״

שמר רי: הנוסח נ קו מ תהוי ה 37וכו׳. אביי׳ אמר דחוי ׳ו
א פב דף .2 א :ע׳׳ צ תרבי ב ש הלמד דבר וכי אמור ׳ו ש ומלמד חוזר בהיק  בכללא בהיק

תמר׳ / אי כו ו
ס׳ בתו צא :שם ו תרבי ב ת הוא אמור ׳ו צין מקום המדרש בי  ולשון תורה בו שמרבי
פו סי ס.׳ רבנן בו שהו ש׳׳ ב

א: צא •דף .3 א ע׳׳ מנ ר מילי הני ׳ שה דת״ שלו ם ו שרוני עם הבאה במנחה אומר הוי וכו׳ ע
ב הזבח עדיין מדבר הכתו ת לנסך ויין ת׳׳ל לאו ואם נסכים טעונה אם יודע איני ו עי  רבי

ההין.׳
ד כתב שו הראב׳׳ רו רת בפי ב: עא וויס מהד׳ ספ׳׳ב, מצורע כהנים, לתו אבל ע״  ׳

ת חו  כשהוא לא אם נסכים טעונה אם יודע איני ועדיין כך הגמ׳ בתוך תקוני פי׳ יש במנ
ת לנסך ויין אומר עי שו שהכניס היה מפרש כי אני ואומר וכו׳ ההין רבי ׳הגמ בתוך פירו

ת הרבה כי היא אחרת גי׳ שמא או וכו׳ רסאו ת גי וכר. מספרא׳ מתחלפו
א .4 צ ב: • חא ע׳׳ הני בו דתנן הוא ברייה דאמר לר״י ׳ א.׳ הקרי מבי

מ ר״י :נמצא בכי׳׳ ל ש ׳ רו שה בן פלגס שנים שתי בן איל שנה בן כבש פי  עשר שלו
ש או איל דנדר היכא חדש בו׳ פלגס והביא כב / בכי״ר גם זה וכעין וכר הקרי  ב

ק א: בכי״ מצ חא נ הני ר׳ לר׳׳י ׳ א דאמר פי רי פ׳ אלא הוא בי וכר. לב׳׳
ב .5 צ א: • ש ע׳׳ ר״ שוו ודאי הא ׳ו שוו אין הו הו כפרה דבני הו הו נינ מכפר וחד חד כל מי

ה. שי שיו׳ מקדש טומאת יהודה לר׳ בדנפ וכר. וקד
מ ר בכי׳׳ ״ בכי פי׳ :נמצא ב׳ ו ׳ יהודה לר׳ ׳ / ו כ ר ו טה והעי שי ש ׳זה :מקובצת׳ ב׳  הפירו

ראי׳, מרבנן הוא ש״י סבו בר ד )הנדפס כ״י ו א(: ב לנ ש וי רו פי רא ׳ תי א/ י הו
ר ואכן ק, א׳, בכי׳׳ צ כי׳׳ו כי״ ד׳ שלים מקור ) הקטע. כל חסר תשל״ד( ירו

ב .6 צ ב • ך :ע׳׳ צטרי אי איצטריך הלכתא ׳ כי צבור שלמי זבחי אמינא הוה מקרא דאי קראי ו
א שי תני׳ ק מ ת׳ דכל פירקא דהא א חו  וכר. המנ

מ: ה בכי׳׳ הו א ׳ א כי פי׳ צבור שלמי זבחי אמינ שי פירקא׳. דהך דמתני׳ קו
ספת לפנינו כי ברור ר תו או ר הבאה בי ת להסבי שי ת התלמוד קו שוו  סב דף עם ולה

ב, ר ואכן ע׳׳ : בכי׳׳ ה א׳ הו א ׳ ר שלמי זבחי אמינ ך׳ בק׳׳ו אתו צבו ר וכבר איצטרי  העי
כן כי: בד״ס ש׳׳י נראה ׳ ה מר ק.׳ ליתא וכן ומרגמ׳׳ שטמ״ ב

צג .7 ב • ל :ע׳׳ ר ר׳ אז ש משמיה אמר ולא מדרשא בבי שמעתתא להא אמרה אלעז ש דרי לקי
ש שמע ש רי ל ואיקפד לקי הו תרתי ידו דכתיב היכא כל ס״ד אי א׳׳  למכתב לי למה נינ
שי ידיו ם ליה אק שרי ד ע וכר. ידיו׳ ו

מ ר בכי׳׳ ק ב׳, כי׳׳ שמע :הנוסח כי׳׳ ש ׳ ש רי וכו׳ דעתך׳ סלקא אי פי׳ ואיקפד לקי
אילו ם ו שרידי פי של ב ל ( י ת כ׳׳ ל :המשפט כל חסר ד״ס( עדו א׳׳ דיו.׳ וכו׳ ס״ד אי ׳ י

ר זאת לאור ס: בעל העי ד׳ מזה ה ש רואין אנו ׳ו ליון היה שפירו ם ונכנס בג  וכן בפני
ר׳ ש״י.׳ נ ר מ

פך׳. וכתב גדולה היתה והיו״ד פי׳ לסימן כתוב ׳שהיה :בשטמ״ק וכ״כ .36
יד. עמ' שלמה לגמרא במבואו כשר ר׳׳מ כך על והעיר .37

מאוחרות והוספות פירוש לשונות
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חולין
ד על ׳קבץ *בספר .1 ל בר דוד ר׳ מזכיר 318 ׳עמ ח״ב, ששי, ספר חדשה, סדרה י 38שאו

ת דוגמות ד להוספו און יהודאי ר׳ מאת בתלמו ת ג ת גם לנו הידועו רו  ברם אחרים. ממקו
ש השאר, בין כתב, הוא ק גם כזו הוספה שי בפ״ בי דחולין ׳ ד ג מ שו רה ולא מ  ברו

תו. כוונ
ב נא דף .2 ח :ע׳׳ ר׳׳ ד ניערה אמר ׳ו  הגג מן דנפלה היכא והלכתא עמדה שלא אע״פ לעמו

וכו׳. הלכה׳ ולא ועמדה ידעה בדלא
ש כתב ש :לו סי׳ פ״ג הרא׳׳ מ׳׳ ם ׳ו ה היכא והלכתא בספרי ל פ  ולא ועמדה )ולא( ת

ה צריכה הלכה ק ד שון הוא תוספת וכו׳ ב אינו הפוסקים מל שון ו  וכ״כ ,׳הגמ בל
א ף. על והר׳׳ן הרשב׳׳ הרי׳׳

א: פא *דף .3 אין ע״ ת ׳ תו מלקו הג בנו ואת או מ - ]מ׳׳ט בקדשים נו ש״י[ כי׳׳ דכמה כיון ור
שתרי לא דם זריק דלא שר׳ מי וכו׳. ב
ש״י כתב ה ר ד׳ ש ופי׳ וכו׳ מ׳׳ט להאי דל׳׳ג בעיני ׳ונ׳ :ספק התראת ב שוב ף מאדם מ  חרי

ומפולפל׳.

ת רו בכו
ב: מ •דף .1 בן.׳ ואידי אידי ׳אלא ע״ בל

שטיין, הרי׳׳ן ת אפ ס׳ : 139 עמ׳ האמוראים לספרות מבואו תו ב ת ׳ צוניו  שבמזבח חי
הי מעידים כפרה ג הגהת שזו ה׳׳ )׳׳ ש״י ש״י״( ר ת ר רס ש׳׳גי ם״ ו אידי אידי :היא הספרי  ו

ש׳ בלבן. ואידי אידי אלא :שם לר׳׳ג המיוחס בפי׳ והנה מ׳. כ״י נוסח גם וזהו בשחור  לי
שבתא דרשו ״כך :)ופירש בכלה. בן׳׳ שנוסח אומרת זאת דריגלא׳׳( ב בל שן הוא ״ לי  ״

א בכלה׳׳, שנ דכלה׳׳.׳ ״לי
א נא דף .2 ך :ע׳׳ הנ ן ׳ו דו פ שרין להו דהוי הבן ל שרין דאינון במתקלי מתקלי ע א ע תמני  ו

דנקא.׳ ופלגא ופלגא זוזי
ך :נמצא בכי״מ הנ שרין להון והוי הבן לפדיון ׳ו תרין׳ ע שאר ו  תוספת והוא חסר, וה

און יהודאי מרב ש ג ש׳׳י ע׳׳ ס׳ בר ב מט דף ובתו  ר׳ ודברי תקכ״ג. סי׳ ח׳׳א ובאו״ז ע׳׳
און יהודאי ה״ג נמצאים ג ו ב ד, קלח דף ד׳ ב רע׳׳ .593 ׳עמ ד׳

ערכין
ר :ע״א כה דף .1 ת״ שבין. שאין מנין ׳ .מח ת רוצה אתה שאם . שו שנה חדשים לע שה ל  עו

שייה כגון דמי היכי תמני דארבעין בפלגא דאקד ל ו שב ת׳׳ מ.׳ הכהן לו וח  מ״
תיו כתביהראב״ד שגו מר :ה״ח פ״ד ערכין הל׳ הרמב״ם, על בה או ש שזה אני ׳ו רו  הפי

ש ד.גמ׳, מעיקר היה לא ע״ בלח״מ. ו

תמורה
א: ח •דף .1 א ׳ודקא ע״ שי רת שנאכל מי בהמתה היינו לך ק שר בכור יצאו בהמה בתו ומע

שפיגל ש. יעקב

 זיופים. הם מציטוטיו חלק כי שם, זוסמן הוכיח וכבר בורטיל, ר״ם הוא שאול בר דוד מר׳ המצטט .38
זיוף. כאן שיש נראה לא זה למקור ביחס ברם
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שץ פסולי כל דתנן בהמתה בכלל שאינו קד טליז נמכרין המו שחטין באי  באיטליז ונ
שקלין טרא׳ ונ / בלי כו ו

טה שי ת׳ ב׳ בצ ״ז אות מקו ב: י ת שאינן כ רת 39נאכלין ׳ ש - בהמתה בתו  אינם פירו
טליז נמכרים ם ואינם באי שקלי ס״ג בליטרא. נ  נמכרים המוקדשים פסולי כל כדקתני וי

טליז ם באי שקלי טרא ונ שא וכו׳ בלי ס׳.׳ בעלמא. ופירו תו

ת תו רי כ
א: ג •דף .1 לר׳ ע׳׳ תו על לחייב ליה מפיק יצחק ׳ אמו.׳ אחות שהיא אביו אחות וכו׳ אחו

: כתב ש״י לרבי ר בעי יצחק ׳ ש לה ל׳׳ג סיפא עד וכו׳ ליה מי שובש ופירו  הוא מ
דץ / מתלמי ן עי שטמ״ק וראה טו ת ב ת ה׳ או / ובאו ח

א ד דף .2 שמעאל ר׳ פליגי בהא ׳והכא :ע׳׳ בין מלאו בין מלאו לאו סבר י  דכל דכרת מלאו ו
ר חלב לם.׳ דחקת ומלאו ועז וכבש שו עו

ש״י כתב ה ר גי: בהא והכא בד״ לי רסא פ שת בספרים הכתובה זו ׳גי שוב  וע׳׳י היא מ
ם שני ם פר ם היו שלא טועי אי שמועה בקי ש ופירשוה ב בו שי  הצעה וכך הגירסא בתוך ב

תר ולא כו,׳ יו ם וראה ו רבנן ד״ה ב׳ בעמוד בדבריו ג .40ו
ב: יד *דף .3 ״ מאי ע ר ׳ סו ף אי סי תוסף מגו לסבא בריה דאיכא הכא איכא מו איסורא דאי

ה בי ה לג סף ברי תו סורא אי ה אי בי ה.׳ לג דידי
ש הרמב״ם כתב רו ת בפי שניו תר :קאפח מהד׳ מ׳׳ה, פ״ג המ היו ב ׳ו  כי לדעתי קרו

ש, זה לשון שמא פירו תעסקתי וכבר סבוראי, לרבנן הוא ו אור פעמים כמה נ  לשון בבי
ת׳ לדעתי כולו והוא זה .41טעו

תמיד
ב: כט דף .1 ״ בי ע תי מי ם על ׳ ם עצים האש על אשר העצי תוכי הו ומאי אש להיות הנ  ני

/ הן׳ למערכה כשרים העצים כל וכי מתוכו מקטר ואזלי קטרי דלא שפוד דוקרי כו ו
מאי :לראב״ד המיוחס בפי׳ הו ׳ קרי ני תא מן אינו זה ואזלא קטמי דלא דו  ונראה הבריי

ם פי׳ שהוא שני ליון שכתבו פר קו ספרים בג א/ סדר על וכתבו והעתי ר מ ג

נדה
ב ד דף .1 ת :ע׳׳ בעי אי ׳ נדף. עלה דכתיב מדף דקתני נמי דיקא דרבנן בטומאה הכא אימא ׳ו

ם כתב ש הרמב׳׳ רו  קול כדכתיב מדף מאי בתלמוד ׳אמרו מ״ו: פ׳׳ד זבים המשנה, בפי
ש וזה וכו׳ נדף עלה רו מ׳ מן אינו הפי ליון אלא עצמו הג ש ג  סבוראי רבנן מפירו

הו והסופרים רו ולא עצמו המאמר בתוך כתבו ה/ על העי ז
א: *לג .2 ע׳׳ אלא ר ע ׳ שא מ׳׳ט תחתיו... הזב יהיה אשר בכל הנוג הנ ב.׳ ו תי כ

ש״י כתב ט :ר מ״ שא ׳ הנו שא ו הני ב ו פי׳ שהוא בעיני ונראה היא מאי ידענא לא 42כתי

ה39 כ׳׳ וכי״ו. כי׳׳מ גי׳ .
 כל חסר בכי׳׳פ פנימה. שנכנס פירוש על והמראה לנוסחתנו הדומה נוסח יש בכי״מ כי לציין כדאי .40

הקטע.
 של בתרא למהד כלל בדרך שווה זו ]נוסחה א״י׳ ׳נוסחת בשם התויו״ט ע׳׳י גם הובא פירושו .41

השונות. המהדורות על קפאח בהערות וראה [1287 ׳עמ המשנה לנוסח מבוא עי׳ לרמב״ם, פיהמ״ש
רש״י. כנוסח נוסחתו כי נ׳׳ל אבל קשה, והקריאה בכי״מ קרע יש כאן .42
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ב לב בדף התום׳ אבל משובש׳. ש תום׳ וכן עליונו ד״ה ע״ ם הרא״ שבי זאת. מיי
א: מא *דף .3 היינו ע״ לין... לבהמת חד קראי תרי דאצריכי ׳ תן קדשים ולדות חו  הן בהווי

ם.׳ שי קדו
ש׳׳י כתב תן קדשים ולדות בד׳׳ה ר שים הן בהווי סי׳ דלא בעיני ׳נראה :קדו ר  ליה ג
ש ופירוש שוב א/ מ ס׳ אבל הו ס׳ התו תו ש ו ם הרא״ שבי זה. נוסח מיי

שימה להוסיף כדאי א המסורת את זו בר שועה ר׳ שמבי ת הלוי י ת בספרו כו הלי ם/ ׳ ל  עו
שלים )דפ׳ פ״א ב׳ שער ב(: ו דף ירו ש לה... קארי אמאי להא ׳ודקארי ע״  43שאומר מי וי

/ רבנן מתוספת שהוא אי׳ ר בו ס

ת סקנו מ

שימה א. תן נראה, שערכנו בר ת, את למיין שני שני לפחות ההוספו ם. ל  הן אלו האחד, סוגי
שתלבו הוספות א, בתוך שנ שזרו הסוגי שונה עם נ ת כל לנו שאין עד ל שרו תן. אפ הו  לז

ש עתה אף כן, על יתר ת בידנו שי ת יכולים אנו אין - הוספה זו כי עדו  זו בהוספה לראו
ש׳׳ לנו שיאפשר דופן יוצא דבר לחו שני, הסוג הוספה. לפנינו אכן כי ׳׳ ת הן אלו ה  הוספו

תן תכן תוספת. לפנינו אכן כי לחוש שני ר שכדי י צו שה לי ם היינו זו תחו ת זקוקי  לעדו
ש עתה אולם הראשונים, דינו משי ש נוכל זו, עדות בי תה להקי ת אודות באמצעו מו  מקו

כדוגמתה. אחרים
ר שימה דבריי. את אבהי ת בעל מעיד ,2 מס׳ שבת מסכת זו, בר הו ת הג מוניו  כי מי

א :המאמר מ אי ה ו ש׳ לן דסבירא ׳ כל עתה תוספת. הוא וכו׳ כר״ שער נו ם כי ל  מאמרי
ד נוספים שפט: הפותחים בתלמו א במ מ אי ה ו לי או לן׳ דסבירא ׳ טוי רק או , בבי א׳ מ אי ה ו  ׳

בן מאוחרים. מאמרים הנם טוי די אין כי מאליו מו שעצמו בבי ח כדי לכ  לפנינו כי להוכי
א נוסח לבדוק עלינו שומה מאוחרת. תוספת ק עלינו שומה בכ״י, הסוגי ה את לבדו  מבנ

א, שרו מקומו על לעמוד הסוגי טוי של והק ט נוכל אז ורק בתוכה, הנדון הבי ש אם להחלי  י
שערה מקום תוספת. על לה

טוי כי נמצא ת יכול זה מעין בי עת לעזר לנו להיו ת, בקבי  מהוה הוא אין אבל תוספו
עתן בלעדי מכשיר .44לקבי

ת את נסדר אם ב. ת המסכתו ת כמות את המכילו ספו תר הרבה ההו קבל ביו נ
מ מסכת .1 ת 31 - ב״ הוספו
ב מסכת .2 הוספות 12 - ב״
ת 8 - ברכות מסכת .3 הוספו
ת מסכת .4 הוספות. 7 - מנחו

ר יש אמנם ת כי להעי ת אינן אלו תוצאו ת, לגמרי. מדויקו שי שב יש רא ת להתח  בכמו
ת של המלים אוצר שגדול שככל מובן מסכת. כל שמכילה המלים לכמות ביחס ההוספו

שפיגל ש. יעקב

ללי.43 כ ב בן׳. שכתב מי ראיתי ׳לא כתב: שם קארו למהר״י הגמ׳ ו
 עתה וראה בכך. והארכתי אחרים ביטויים ועל (15 הערה לעיל זה)ראה ביטוי על עמדתי בעבודתי .44

 היהדות, למדעי מאסף ומקורות מחקרים בבבלי, רבה האשה פרק פרידמן, ש׳׳י של המסכם מחקרו
ח. אות 304 עמ׳ שם וראה 14 והערה 287-285 עמ׳ תשל״ח באמריקה, לרבנים ביהמ׳׳ד
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ם גדלים כן מסוימת, מסכת ת הסיכויי ת, תגדל. ההוספות שכמו  בתחילה כתבנו כבר שני
ם כי שו שה הרי ת סמך על רק נע שונים עדויו  כי נמצא שלפנינו. הנוסח עם והשואתם הרא
ש שי כמות מהי לבדוק י רו ם פי שוני עה הרא  היקפה מה מסוימת, מסכת על אלינו שהגי

כל ואז - וכד׳ תר מדויקת תמונה לקבל נו שונים דברי בין היחס על יו  על ודבריהם הרא
ת שנו הרי תומה. עד מדויקת אינה זו בדיקה אף אכן, נוסח. בעיו  מכילה הרשימה כי הדג

ת את רק ת העדויו חסו ת המתיי שמטנו בידנו, מצוי שהוא כפי התלמוד נוסח לבעיו  את וה
ת העדויות חסו אחר. לנוסח המתיי
ר לאור שמנו הסדר כי עולה, לעיל האמו  זאת עם הנכון. הסדר בהכרח אינו לעיל, שר

ם כי מצינו שוני מ מסכות על מעידים הרא ת ב״ שי בהם רבו שאכן 45וברכו ם פירו אוני  הג
מ מסכת לעיל, הבאנו כבר והוספותיהם. א: לשון את ,2 מס׳ ב״ טב׳׳ ש ׳והרבה הרי  י

ת פו ס הו ב) ״ ת מסכת ועל זו׳. במסכתא גאון( ר״י כיו עמ׳ א, בספרו, הראבי״ה העיד ברכו
ת ׳בכמה : 144 ת יש מקומו ת בברכו רסו  דברים לפי כי דומה, התלמוד׳. מלשון שאינן גי
ת מתברר אלו, ת שלמרו גויו תיי עלו ההס ת אודות לעיל שהו  להסיק שנוכל המסקנו

מה שי כ זו, מר ת יש אעפ׳׳ צאו תקבלו בתו ת. של גבוהה מידה - המסכות סדר על שנ רו סבי
תן אלו. במסכות דוקא ההוספות רבות טעם מה הסבר רואה איני זאת, עם ת ני  להעלו

ם, הסברים מני אבל שוני בירור. צריך עדיין הדבר ולדידי מספקים, הם שאין דו

תבנו דברינו בתחילת א המאמר בסוף כי כ ת נבי שונו ש ל ת והוספות פירו  בכמה מאוחרו
בלנו המידה קנה פי על שלא מסכות ציין היינו, עצמנו. את בו שהג  הן אם אף להוספות עתה נ

ת אינן שתמרו אלא היום, לפנינו עוד מצויו שארו או בכ״י, רק נ  אמנם, בלבד. עדות בגדר שנ
ת ף, לדבר ואין היו ץ רנ׳׳נ לעיני שהיו ודפוסים כ׳׳י לפי ללכת בחרתי סו  בספרו רבינובי

קי ם׳. ׳דקדו ץ כי לדעת יש סופרי בי ר רבינו קול עפ׳׳י לעתים, מעי ת כי דעתו, שי רסאו  גי
ת מו ת הינן מסוי שונו ש. ל ת פירו קול כלל ובדרך היו תי כ״י, נוסח על מתבסס דעתו שי  ציינ
שימה שמתי כמו״כ לדבריו. זו בר ם ר ריי  שנקבל כדי התוספת, של הימצאה מקום את בסוג

דפוסים. או מסוימים כ״י של טיבם על תמונה גם

ת ת מסכ כו ר כ
ם׳ ׳דקדוקי הספר דפי לפי הרשימה את ערכתי המעיין על להקל בכדי  והעתקתי סופרי

ת ת ההערו מו שו ליון הר ת או כ״י, בג ץ הערו בי יבחר. והבוחר רבינו
ת 3 דף .1 ת או ש ואולי צ: או רו רי״ד(. ערוך, בכי״מ, )נמצא היה. פי
ת 5 דף .2 ש ו: או תערב היה ופירו מ׳.)נמצא ונ וברא״ה(. בדפוס בג
ת 11 דף .3 : או לי נ או ש ו רו מ )נמצא הוא. פי בגליון(. בכי׳׳
ת 53 דף .4 ש ו: או ב שהיה הוא ופירו מ )נמצא בספרים. כתו מוקף( והוא בכי׳׳
ת 93 דף .5 ב ב: או ליון כתו בכי״פ(. גם עצמו )הנוסח התלמוד. מלשון אינו ]כי״מ[ בג
ת 97 דף .6 ב :ב או ליון וכתו מקורות(. הרבה בעוד עצמו )הנוסח מהתלמוד. אינו ]כי״מ[ בג

 ר׳ כתב כך האחרונים. מחכמי מאחד מעניינת ״עדות׳׳ בידינו יש מנחות מסכת על כי לציין כדאי .45
 מנחות של ראשונים פרקים ׳ושני כו: פרק ת״צ, מנטובה חכמים, אמונת בספרו שלום שר אביעד

 והמעתיקים בטעות הרוב ועל מבחוץ כן הגיהו התלמידי׳ אלא הגמ׳ מן שאינן הלשונו׳ רבו כמו רבו
הזבח׳. ברכת בס׳ ועיין בפנים אותם שמו
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בגליון ח: אות 98 דף .7 ץ, גם עצמו )הנוסח מהתלמוד. אינו ]כי״מ[ ו פ בב׳ בה״ג(. כי׳׳
ש ע: אות 137 דף .8 בדפוס(. )נמצא בפנים. והובא היה ופירו
ש מ: אות 147 דף .9 ה והובא היה פירו שגג בכי״מ(. )נמצא בפנים. ב

ף10 ד תר והוא ר: אות 177 . אינו מי בכי״מ(. )נמצא .׳גמ לשון ו
ף11 ד ס׳ ורש׳׳י ל: אות 195 . מ )נמצא הוא שמה״ג מפני מחקוהו והתו ובכי׳׳פ(. בכי״
ף12 ד בכי׳׳פ(. )וכן הוא ה״ג מלשון ]כו׳׳מ[ בגליון וכתוב ה: אות 201 .
ף13 ד ם(: ל אות 202 . בב׳ץ(. )וכן מה׳׳ג ]כי׳׳מ[ בגליון וכתוב )פעמיי
ף14 ד שכן. מה״ג ]כי׳׳מ[ בגליון וכתוב ק: אות 208 .
ף15 ד ר ]כי׳׳מ[ בגליון וכתוב ד: אות 209 . או אינו הוא בי בדפוס(. גם )ונמצא התלמוד. מן ו
ף16 ד בכי״פ(. גם דומה )ונוסח ה׳׳ג. ]כי׳׳מ[ בגליון וכתוב מוקף הוא וכ״ז ש: אות 218 .
ף17 ד תוסף נראה מהלשון ג: אות 224 . בכי׳׳מ(. )נמצא מאוחר. בזמן שנ
ף18 ד ש ח: אות 228 . ובכי׳׳פ(. בב״ן )נמצא בפנים. והובא היה ופירו
ף19 ד ש״י ומפי׳ צ: אות 254 . כ נדפס ר מ אח׳׳ בדפוס(. )נמצא .׳בהג
ש ז: אות 285 .דף20 בכי״מ(. )נמצא בפנים. והובא היה ופירו
: אות 324 .דף21 ש נ הו היה ופירו בכי׳׳מ(. )נמצא בפנים. וכתבו

ת ש מסכ השנה רא
ר׳ פ: אות 8 דף .1 בפנים. והובא ]בכי׳׳מ[ הגליון על היה שפי׳ ונ
מ בפנים. והובא היה ופי׳ ס: אות 10 דף .2 ב׳(. )בכי׳׳
ב׳(. )בכי׳׳מ מבסמוך. ובא מיותר והוא ד: אות 75 דף .3
כי׳׳פ(. )כי׳׳מ, דלקמן. הסופרים מן לכאן שבא ומסתברא ה: אות 75 דף .4
)כי״מ(. בפנים. והובא היה ופי׳ ד: אות 81 דף .5
)כי׳׳מ(. בפנים. והובא אחד מתלמיד היתה והגהה כ: אות 92 דף .6

ת יומא מסכ
)בדפוס(. בפנים. הובא רש׳׳י ומפי׳ ת: אות 79 דף .1
ר׳ ה: אות 123 דף .2 ש״י ונ )בדפוס(. הוסיפו. שר
ר׳ צ: אות 127 דף .3 )בדפוס(. בפנים. והובא היה שפי׳ ונ
ר׳ ש: אות 143 דף .4 א״פ(. )כ״י בפנים. והובא היה שפי׳ ונ
: אות 154 דף .5 הגהת י ד ו )בדפוס(. בפנים. והובא היה תלמי
ש׳׳י ז: אות 176 דף .6 כי׳׳מ(. )דפוס, שהוסיפו. הוא ור
ד ופי׳ ע: אות 189 דף .7 א וכמו היה תלמי ש״י שהו ם הובא בר א״פ(. )כ׳׳י בפני
ש ע: אות 215 דף .8 )כי׳׳מ(. התלמידים מן מאחד הוא מיותר ופירו
)בדפוס(. בפנים. והובא היה ופי׳ ש: אות 226 דף .9

ף10 ד ה ופי׳ ט: אות 228 . הובא הי א״פ(. )כ״י בפנים. ו
ף11 ד ה. בפנים הובא רש׳׳י שמפי׳ ונראה ש: אות 256 . שגג )בדפוס(. ב
ף12 ד )בדפוס(. היא. מאוחרת והוספה א: אות 279 .

ת ה מסכ סוכ
ש א: אות 10 דף .1 תערב היה ךפירו )בדפוס(. בפנים. ונ
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ת 21 דף .2 ש ת: או )בכי״מ(. בפנים. והובא היה ופירו
ת 42 דף .3 תר כפול והוא ק: או מיו ש ו מ )גליון הוא. ופירו (.,ב כי׳׳
ר׳ ואולי :ד אות 56 דף .4 ש׳׳י קצת נ מ׳ היה שלא מר )בדפוס(. שם. הובא רש׳׳י ומפי בג
ת 104 דף .5 ר׳ כ: או הה ונ תה... שהג תערב הי )בכי׳׳מ(. בפנים. ונ
ש ל: אות 124 דף .6 )בכי׳׳מ(. בפנים. והובא היה ופירו
ת 132 דף .7 תר ר: או ר׳ ויו ש בלולב דמלת נ )בכי׳׳מ(. בפנים. והובא היה פירו
ת 142 דף .8 : או מדברי ז ש״י ו )בדפוס(. בגמ׳. בא ר
ת 163 דף .9 ם ובא ו: או ש״י. מפי׳ בפני )בכי״מ(. ר

ת סכ ת מ חו מנ
: אות 2 דף .1 )בדפוס(. בפנים. ונכנס אחד מלמדן הי׳ והגהה י
ת .2 ת 9 או )בדפוס(. בפנים. ונכנס הוא ופי׳ ח: ז, או
ת 10 דף .3 )בדפוס(. בפנים. ונכנס היה ופי׳ מ: או
ת 16 דף .4 ס היה ופי׳ ח: או )בדפוס(. בפנים. ונכנ
ת 17 דף .5 )בדפוס(. בפנים. ונכנס היה ופי׳ מ: או
ת 19 דף .6 )בדפוס(. בפנים. ונכנס היה שפי׳ ח: או
ת 20 דף .7 ש״י. מפי׳ בפנים והובא ב: או )בדפוס(. ר
ת 24 דף .8 ש ש: או ס היה ופירו )בדפוס(. בפנים. ונכנ
ת 25 דף .9 : או ל ]ועי׳ בפנים. והובא היה דפי׳ ג / אות 18 דף לעי  שם.[ העיר ולא ב

)בדפוס(.
ף10 ד ת 32 . )בדפוס(. בפנים. והובא היה ופי׳ ט: או

ת 36 .דף 11 מפי׳ ב: או ש׳׳י ו )בדפוס(. .׳בגמ הובא ר
ף12 ד ת 45 . : או הובא היה ופי׳ י )בדפוס(. בפנים. ו
ת 55 .דף 13 הובא היה ופי׳ ש: או )בדפוס(. בפנים. ו
ף14 ד ת 56 .  )בדפוס(. בפנים. והובא היה ופי׳ ל: או
ת 64 .דף 15 ה פי׳ ע: או הובא הי )בדפוס(. בפנים. ו

ף16 ד ת 66 . : או הובא היה ופי׳ י )בדפוס(. בפנים. ו
ף17 ד ת 80 . פי׳ א: או ה ו הובא הי )בדפוס(. בפנים. ו

ש א: אות 96 .דף 18 רו ה ופי א׳(. ר׳ )כ׳׳י בפנים. ונכנס הי
ף19 ד ת 100 . ע״פ ס: או ליון הגהה ו ף פי׳ לפי׳ בג ה נכנס הרי׳׳ שגג )בדפוס(. בפנים. ב
דף20 ת 115 . )בדפוס(. בפנים. והובא היה ופי׳ ה: או
דף21 פי׳ ס: אות 146 . ה ו הובא הי )בדפוס(. בפנים. ו
ף22 ד ת 148 . : או )בדפוס(. בפנים. והובא א׳ מתלמיד היה ופי׳ י
ף23 ד ת 161 . ש ופי׳ ו: או שוב ס היה מ )בדפוס(. בפנים. ונכנ
דף24 : אות 161 . שונים ככל שלא היה ש,ופיר ז ישנים(. )דפוסים בפנים. ונכנס הרא
דף25 ת 168 . ש א: ת, או )בדפוס(. בפנים. והובא היה ופירו
דף26 ת 174 . )בדפוס(. בפנים. והובא היה לצורך שלא ופי׳ ק: או
דף27 ת 187 . הגהה :ר או ליון על הי׳ ו )בדפוס(. בפנים. והובא חקת פ׳ מרש׳׳י אחד מלמדן הג
דף28 ת 195 . ש ז: או )בדפוס(. בפנים. והובא היה ופירו
דף29 ש ז: אות 220 . ה ופירו )בדפוס(. בפנים. והובא הי
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רו׳ ק׳ בכ״י י: אות 225 .דף30 ש רק ׳הגמ מגוף שאינו והכונה א״נ... פי רו ס היה פי  ונכנ
)בדפוס(. בפנים.

ש ד: אות 226 .דף31 )בדפוס(. בפנים. והובא היה ופירו
ש ע: אות 251 .דף32 )בדפוס(. בפנים. והובא היה ופירו
ש ק: אות 251 .דף33 )בדפוס(. בפנים. והובא היה לצורך שלא ופירו
ר׳ צ: אות 260 .דף34 ש ונ )בדפוס(. בפנים. והובא היה שפירו

שווה אם ת לעיל שהעלינו המסקנה עם זו רשימה נ בוי אודו ת רי ת הוספו ת, במסכו מו  מסוי
תנו נראה ת כי ברור באופן רואים אנו היינו, עתה. גם תקפה שמסקנ ת במסכו ת ברכו חו מנ  ו

ת כאן שנבחרו ת נמצאו ת הוספו ת בעוד מאד, רבו ת שהמסכו  מספר בהן אין שנבחרו, האחרו
ת ברכות במסכות כי עוד לציין כדאי הוספות. של גדול כה שארו ומנחו ת נ  מאת הערו

ת אם המעתיקים, ת הערו שו ת ואם וצד׳ התלמוד לשון זה אין :מפור רת הערו ר בצו צו  :הקי
אילו פי׳, בת כן. מצינו לא אחרות במסכות ו  ידועה אינה לעיל אמרתי שכבר כפי הדבר, סי
לי.

שתמרו ההוספות רוב נוספת. מסקנה עולה זו מרשימה דינו שנ ת במסכת בי ת ברכו מצאו  נ
שם, מתקבל מכאן סוכה. למסכת ביחס גם הדבר כן בכי״מ. או בדפוס או מ כי הרו  כ״י הנו כי״

ם הוספות אליו שחדרו קוני תי א עליו לומר וקשה ו ת בזה אין זאת עם משובח. כ׳׳י שהו  אחידו
שתווה שהוא נראה יומא במסכת שהרי בו מ פל הוא ר״ה במסכת ואילו א׳׳פ, לכ״י בטי  נו

הדפוס. מן אף בערכו
ת במסכת אחידות. כאן אין לדפוס ביחס גם ת לדפוס חדרו כי עולה מנחו ת הוספו  מאד רבו
מהוספות. נקי שהדפוס מתקבל ר״ה במסכת ואילו

תן כללי באופן כי נמצא מ והן התלמוד לדפוס הן שחדרו לומר ני ת לכי׳׳ ת הוספו  רבו
ת. במסכות ת הם אלו שכ״י נראה אולם הוספות, חדרו אחרים בכ׳׳י גם שונו ם״ פחו רי חדי ji ״

אנו זאת עם להוספות. ה בטחון אין - בודדת מסכת על לדון בבו ש תקפה תהיה זו שמסקנ r וי
היד. כתבי ואת הדפוס טיב את היטב לבדוק
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