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עוד לבעיית עריכתה של מסכת נזיקין ירושלמי

מאת

משה עסיס

את מאמרי הראשון על עריכת מסכת נזיקין בירושלמי,1 סיימתי במילים אלה:

שאול  בין  ]כלומר  שבינו  הגדולה  במחלוקת  סופית  להכריע  כדי  שהצענו  אלו  בדברים  אין 

ליברמן ז"ל[ לבין י"נ אפשטיין ז"ל על מקום עריכתה של מסכת נזיקין ]אם טבריה או קיסרין[. 

הכרעה כזו, אם היא אפשרית, מחייבת עיון נוסף מדוקדק במסכת זו. ואולי עוד נשוב לדון בכך 
באחד הימים.2

ואמנם במשך השנים שחלפו מאז, כמו בימים שלפניהם, עסוק הייתי בחיפושם של קריטריונים חדשים 

שיאפשרו להכריע במחלוקת הזאת. ברם, מן הראוי להקדים להצעת העיון הזה את הדברים הבאים:

כידוע אין בידינו פרטים ביוגרפיים מלאים על תולדות חייהם של כל החכמים: תאריך לידתם, פרטי   

סמיכתם,  תאריך  הישיבות,3  בין  ונדודיהם  מובהקים  והלא  המובהקים  רבותיהם  ולימודיהם:  חינוכם 

עיקרי הדברים נאמרו בהרצאה ביום רביעי, כ"ב באב תשמ"ט )23 באוגוסט 1989(, בקונגרס העולמי העשירי למדעי   *

היהדות. במשך השנים שחלפו מאז עיינתי מדי פעם בעניין וירדתי לפרטים, תיקנתי דברים והוספתי דברים רבים. 

לקיצורים הביבליוגרפיים הרווחים במאמר ראה בסוף המאמר. ציוני ההלכות בירושלמי הם לפי דפוס ונציה, ובמקום 

שלא צוינה ההלכה שם – על פי דפוס וילנה, ובסוגריים מרובעים. וכן ציון המשניות ונוסחן על פי דפוס ונציה. על 

שיטתי במניין השורות בד"ו ראה: אוצר לשונות, א, מבוא, עמ' פו, הערה 4, שם כתבתי: 'מספר השורות נמנה בכל 

עמודה בנפרד, כאשר שם המסכת והסיומים "סליק פירקא" ו"הדרן עלך..." אינם נמנים בכלל השורות'. ולתיקונים 

במספור העמודים השגוי בדפוס זה ראה: שם, הערה 3. ההפניות למפרשי הירושלמי: 'פני משה', הרידב"ז ובעל 'ספר 

חרדים' על פי דפוס וילנה.

מ' עסיס, 'לבעיית עריכתה של מסכת נזיקין ירושלמי', תרביץ, נו )תשמ"ז(, עמ' 170-147.  1

שם, עמ' 161.  2

כמו שאמרו: 'כל הלומד תורה מרב אחד אינו רואה סימן ברכה לעולם' )עבודה זרה יט סוף ע"א(. אמנם רבה אמר   3

שם: 'הני מילי סברא אבל גמרא מרב אחד עדיף כי היכי דלא ליפלוג לישני', וכיוצא בזה אמרו בעירובין נג ע"א: 

'בני יהודה גמרו מחד רבה נתקיימה תורתן בידם בני גליל דלא גמרי מחד רבה לא נתקיימה תורתן בידם', אבל אנחנו 

מכירים חכמים שלמדו אצל כמה רבנים, למשל ר' יוחנן בארץ ישראל ורב יהודה בבבל.
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שנת מלכותם של אלה מהם שהיו ראשי ישיבות,4 נסיעותיהם לצורכי הוראה או פרנסה,5 אורך חייהם, 

תאריך פטירתם ומקום מנוחתם האחרונה. 

אמנם אנחנו יודעים את הכרונולוגיה היחסית של חלק מאמוראי ארץ ישראל השייכים לאותו דור,   

וכן את סדרי פטירתם, כלומר מי נפטר לפני מי,6 אבל אין אנחנו יודעים את התאריך המוחלט, חוץ 

מתאריך פטירתם של ר' יוחנן ור' אלעזר, שנזכר ב'איגרת רב שרירא גאון',7 וגם בו נתלבטו החוקרים.8 

יתר על כן, אין אנחנו יודעים את סדר הלימוד וההוראה בסדרא ובבית הוועד. כמה זמן למדו בסדרא   

מדי יום, ובאילו שעות, ומתי התקיים המחזור השני של השיעור, שבו חזרו החכמים לעתים מדברים 

שאמרו במחזור הראשון.9 אשר לבית הוועד, מאמר אחד מלמד שהחכמים נפגשו בבית הוועד יום יום 

לאורכם,10 וממאמר אחר יוצא לכאורה שהפגישה הזאת הייתה בערב.11 

)ספר  'ודע כי הסמיכה היא בג' חכמים אבל למנותו ראש ישיבה צריך עשרה כמו למר בר רב אשי שהוא טביומי'   4

יוחסין, דף 114ב, סוף ערך 'ר' אמי ור' אסי'; ועיין: שם, דף 144ב, ערך 'רב טביומי'. והאסמכתא שלו מבבלי, בבא 

בתרא יב ע"ב(. וראה עוד: ר' מאיר הלוי אבולעפיה, יד רמה על מסכת בבא בתרא, א )מהדורת ע"צ פלד, ירושלים 

תשנ"ב, עמ' פב, סי' קנו(.

כך כתב למשל ר' יהודה בר' קלונימוס על המקומות השונים של רב המנונא: 'הרי לו ארבעה מקומות נהרפניא ופום   5

נהרא וסורא וחרתא דארגיז וי"ל פעמים כאן ופעמים כאן' )ייחוסי תו"א, עמ' סב(.

עיין למשל: מ' קוסובסקי, אוצר לשון תלמוד ירושלמי, ב, ירושלים תשמ"ב, עמ' 909, ערך 'דמך'.  6

'ובשנת תק"ץ איפטר ר' יוחנן ור' אלעזר בתריה בחדא שתא ומלך ר' אמי' )איגרת רב שרירא גאון, מהדורת ב"מ לוין,   7

חיפה תרפ"א, עמ' 84; על פי נוסח צרפת(. והיא שנת ד"א ל"ט ליצירה, 278/9 לסה"נ. ראה מה שהערתי במאמרי 

'תשובה על קביעתה של שנת ד"א תתל"ח ליצירה', HUCA, 49 )1978(, החלק העברי, עמ' יא, הערה 48.

הלוי הגיה 'תקצ"ט' )הלוי, דורות, ב, עמ' 310, ד"ה 'ועל פי', ועוד(; רבינוביץ פעם קיים את התאריך תק"ע לשטרות   8

 ,432 עמ'  בבל,  תורת  )רבינוביץ,  לאבות  המאירי  והקדמת  עינים'  'מאור  גרסת  לפי  גאון'  שרירא  רב   שב'איגרת 

 הערה 62; עמ' 433, ד"ה 'ודע'(, ופעם נטה לקיים את הגהתו של הלוי )הנ"ל, תורת ארץ ישראל, עמ' 559, סוף ד"ה 

'ר' שמעון' ]עמ' 558[(. כיוצא בזה ראה על הלבטים במשך חיי רבה בר נחמני: צ' גרץ, דברי ימי ישראל, ב, תרגם 

ברורה  לידי מסקנא  לבא  'כי  בסוף ההערה:  )שם(,  וסיים שפ"ר   .1 הערה   ,406 עמ'  ורשא תרנ"ג,  רבינוביץ,  ש"פ 

464, סי' ט. ועיין עוד בעניין זה: הלוי, דורות, ב,  407(. וראה עוד: שם, סוף עמ'   בענינים כאלה אי אפשר' )עמ' 

עמ' ריח; היימאן, ג, עמ' 1062ב, ערך 'רבה )סתם( בר נחמני )הכהן('.

ב,  דורות,  הלוי,  ראה:  'מחזורה'  ולפירוש  ר' '.  ביה  חזר  תיניינא  'במחזורה  ערך   ,233 עמ'  א,  לשונות,  אוצר  עיין:   9 

עמ' 322, ד"ה 'והכונה'. וראה עוד: 'אמר רב הונא תמן הוינא בראשה ותמן הוינא בסיפה. ותמן הוינא באמצעיתה' 

)בבא קמא ב, ו ]ג ע"א, שורה 49[(; ובבבלי: 'באורתא אמר ]רבי[ מותרין באכילה בצפרא אמר מותרין לקבל' )ביצה 

כד ע"ב(. 

32[; בתקופת התנאים, עיין שם(. ועוד  ראה: 'איתון נעביד בית וועדא דלא ייבטל' )מגילה א, יא ]עא ע"ד, שורה   10

40[(, כלומר לקריאת המגילה,  אמרו: 'אמר רבי חלבו מיכן לבית הוועד שיהא בטל' )מגילה ב, ג ]עג ע"ב, שורה 

'עולא בירייה רבי לעזר בשם רבי חנינה רגיל צריך לקרותה  מכלל שבדרך כלל לא בטל בית הוועד. ואמרו שם: 

'"בית  31(. ולשון אפשטיין:  'לשנות קרייתה' )שם, שורה  ופירשו בהמשך:   ,)30 בלילה ולשנות' ביו' ' )שם, שורה 

הוועד  בית  488(. על האזכורים של  סוף עמ'  לנוה"מ,  )אפשטיין, מבוא  והסנהדרין'  הוועד" הרגיל, מקום הישיבה 

במקורות האמוראיים בארץ ישראל ראה: ח' שפירא, 'בית המדרש בשלהי ימי בית שני ובתקופת המשנה – היבטים 

מוסדיים ורעיוניים', עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשס"ב, עמ' 162-161. ושם: 'בית המדרש 

של רבי יוחנן וריש לקיש נקרא דרך שגרה "בית הועד"' )עמ' 162, ד"ה 'אך'(. וראה עוד על טקס הפתיחה והסיום של 

המושבים בבית המדרש הגדול בתקופת התנאים ועל סדר הדיון בו: שם, עמ' 231-192.

ראה: 'ברומשא נחית ]ר' זעירא[ לבית וועדא' )ברכות ב, ]ח[ ]ה ע"ג, שורה 48[(. כלום נפגשו בבית הוועד רק בערב   11

 אחרי שגמרו ללמוד בסדרים, או שמא כשהתפנה ר' זעירא, 'העולה החדש', מעיסוקיו?! וראה עוד: 'ברומשא סלק 

]ר' ברכיה[ בעי מחתים' )קידושין ג, יד ]סד ע"ד, שורה 15[(. 
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כמו כן חסרים אנו מסורת עתיקה בת סמכא בנוגע לישיבות בתקופת האמוראים בארץ ישראל.   

אין אנו יודעים למשל כמה ישיבות12 היו בטבריה בשיאה של תקופת האמוראים,13 מי היו ראשיהן, 

מתי מלכו, מתי נפטרו, מי מלך אחרי מי, ואם נמשכה מציאותן של אותן ישיבות כמה דורות אם לאו. 

בקיצור, אין לנו 'איגרת רב שרירא גאון' על אמוראי ארץ ישראל, יוצריו של התלמוד הירושלמי. 

נוסף על כך מימרות החכמים ופסקיהם לא הגיעו אלינו עם תג צמוד המציין את זמן אמירתם ומקום   

אמירתם – למשל מה נאמר בסדרים ומה בבית הוועד14 – ונסיבות אמירתם. גדולה מזאת, לא הכול 

נקבע, נסדר ונשתמר באותה ישיבה שבה נאמרו הדברים לראשונה. ראיה גדולה לדבר, שהירושלמי 

נשתמרו  לא  אלה  שמועות  טבריה.15  מחכמי  שמוצאן  רבות  שמועות  דקיסרין'  'רבנין  בשם  מביא 

המונח הירושלמי לישיבה הוא חבורה, ראה: אוצר לשונות, ב, עמ' 622, ערך 'חבורה' עד ערך 'חבורתיה'. והוא בא גם   12

בבבלי. כגון: 'במעמד כל החבורה' )ברכות ט ע"ב(; 'נזרקה מפי חבורה ואמרו' )שבת ג ע"א(; 'ארי שבחבורה' )בבא 

בתרא פח ע"א(. ואולם אני משתמש בדרך כלל במונח ישיבה, כדרכם של ליברמן ואפשטיין לפניי במחקר הזה.

על ריבוי בתי מדרשות במקום אחד, עוד בתקופת התנאים, ראה: 'חכם שמת, בבית המדרש שלו משנין את מקומן,   13

דינין  בתי  כל  ובשאר  בטילין,  שלו  מדרשות  בתי  שמת,  דין  בית  אב  ענין.  באותו  עסוקין  מדרשות  בתי  כל  ושאר 

ומדרשות משנין את מקומן. נשיא שמת, כל בתי מדרשות בטילין' )מסכת שמחות י, יג ]מהדורת היגר, עמ' 185[(. 

וראה המקבילה בבבלי שציין היגר בהערות שם. וראה עוד מה שהערתי להלן עמ' 212, ד"ה 'והנה הבדיקה מלמדת', 

על ר' שמואל בר רב יצחק ש'היה שותל עצמו מחבורה לחבורה'. ובמדרש שיר השירים ד, ב: 'שניך כעדר הקצובות, 

אלו ישראל שהן יושבין עדרים עדרים ונושאין ונותנין בתורה' )מהדורת א' גרינהוט, ירושלים תרנ"ז, דף לג ע"א(. 

ובבבלי כתובות קה ע"א, אמרו דרך גוזמה: 'והאמר ר' פנחס אמר רבי אושעיא שלוש מאות ותשעים וארבעה בתי 

דינין היו בירושלים ]...[ וכנגדן בתי מדרשות'.

אופייני הדבר שאפילו דברים שנתפרש בהם בירושלמי שנאמרו בבית הוועד, נתייחסו בבבלי לבית המדרש. ראה:   14

וועדא את שאל' )ביכורים א, ח ]סד ע"ב,  'אמר ליה רבי לעזר ]לרבי יוסי בן חנינה[ מילין דצריכין לרבנין בבית 

5[(; אבל בבבלי על שאלה דומה: 'אמר לו ]ר' אלעזר לר' שמעון בן אליקים[ דבר שהראשונים לא אמרו בו  שורה 

וועדא  המדרש כדי לביישני' )בבא בתרא פא ע"ב(; וכן: 'אמר רבי אסי חד רב נפק מן בית  טעם תשאלני בבית 

אמ' נפק עובדא כרבי יוחנן. וסמכון עלוי לא דהוה צורכא מיסמך עלוי אלא דהוות מן ימא לטיגנא' )קידושין ב, א 

מדרשא, אשכחיה לרבי זירא,  ]סב ע"ב, שורה 10 = גטין ו, ב ]מח ע"א, שורה 19[(; אבל בבבלי: 'ר' אסי לא על לבי 

מדרשא? אמר ליה: אף אנא לא עייל, ר' אבין הוא דעייל, ואמר: חברותא כולה כר'  אמר ליה: מאי אמור האידנא בי 

יוחנן, וצווח ריש לקיש כי כרוכיא: ויצאה והיתה ]דב' כד 2[, וליכא דאשגח ביה. אמר ליה: רבי אבין בר סמכא הוא?! 

אמר ליה: אין, כמין ימא לטיגני הוא' )קידושין מד ע"א(. וציין למקבילות האלה י"ש צורי, תולדות המשפט הצבורי 

מדרשא אשכחיה לרבי זירא  העברי, א, פריז תרצ"א, עמ' 82, ד"ה 'וראיה'. וראה עוד בבבלי: 'רבי אסי לא על לבי 

מדרשא  מדרשא' )חולין קכח סוף ע"ב(. וכיוצא בזה: 'רבי אליעזר ]צ"ל: אלעזר[ לא על לבי  א"ל מאי אמור בבי 

מדרשא אמר ליה הכי אמר רבי יוחנן' וכו' )עירובין מז ע"א  אשכחיה לרבי אסי דהוה קאים אמר ליה מאי אמור בבי 

= יבמות מב ע"ב ]ושם 'דהוה קאים' ליתא[; בכורות ג סוף ע"א(. לעומת זאת אנו מוצאים בירושלמי: 'רבי שמואל בר 

מדרשא יומא דין' )יומא ג, ו  וועדא. קם עם רבי זעורא אמר ליה מה חדתון הוה לכון בבי  רב יצחק לא נחת לבית 

מדרשא' אינן בגוף כי"ל, עמ' 498, שורה 27, ונוספו שם בגיליון[(; 'רבי  ]מ ע"ג, שורה 46; המילים 'הוה לכון בבי 

וועדא קם עם רבי מנא אמ' ליה מה חדתין יימרון ]צ"ל: חדתון סימרון[' וכו' )גטין ה, ד ]מז ע"א,  יודן לא נחת לבית 

מדרשא יומא דין', וכן הוא בכי"א,  44, ושם: 'מה חידות הוה לכון בבי  26[ = בבא קמא ט, ג ]ו ע"ד, שורה   שורה 

בתחילת  לפחות  שם  אבל  בירושלמי,  כבר  קיים  המדרש'  ל'בית  הוועד'  מ'בית  המעבר  אמנם   .)]31 שורה   ,34 עמ' 

הסוגיה צוין בדיוק המקום שבו נאמרו הדברים. ולעצם העניין בסוגיה האחרונה ראה דבריו של מורי המנוח א"ש 

רוזנטל ז"ל: ירושלמי נזיקין, מבוא, עמ' י-יא )סוף ד"ה ולענייננו(.

ראה למשל: 'רבנן דקסרין בשם ר' לא' )מועד קטן ב, ג ]פא ע"ב, שורה 23[; יבמות י, א ]י ע"ג, שורה 46[(; 'רבנין   15

דקיסרין בשם רבי ירמיה' )כלאים ד, ד ]כט ע"ב, שורה 38[ = עירובין א, ]ט[ ]יט ע"ג, שורה 24[ = סוכה א, א ]נב 
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בתלמודה של טבריה, ששם נאמרו תחילה!16 זאת ועוד, דבריו של אמורא נאמרו במקום אחד, בבית 

מדרשו או בבית הוועד או במקום שבו היה בשעת אמירתם, והדברים נפוצו לאחר מכן בישיבות על ידי 

שומעים ומוסרים, ולא תמיד נשתמרה לנו שלשלת המוסרים בשלמותה.17 

כל זאת מכיוון שעיקר עניינם של החכמים היה בפירוש המקורות ובפסק ההלכה,18 ואילו הפרטים   

הדבר  היה  בכלל  אם   – לדורות  אותם  לשמר  כך  כל  חשובים  להם  נראו  לא  אותנו  שמעניינים  הללו 

אפשרי – והדברים ידועים. 

לר'  ר' שמעון ברבי  הירושלמי הם אנונימיים.19 ממש כדברי  הרי עורכי התלמוד  אשר לעריכה,   

יהודה הנשיא אביו על חכמים אחרים: 'מימיהם אנו שותים ואת שמם איננו מזכירים' )בבלי, הוריות יד 

ע"א(. 

מעורבות  ללא  החכמים  דברי  מסירת   – התלמודית  המסכת  עריכת  של  האובייקטיווי  אופייה  גם   

מפורשת כמעט – עושה את מלאכת חשיפתו של הקו הסובייקטיווי שבה, דהיינו הישיבה שבה נערכה, 

למלאכה כבדה ומסובכת במיוחד. 

 ‘The sphinx-like nature of the הדממה הגדולה הזאת האופפת את עריכת שני התלמודים20 –   

– מחייבת אותנו לחזר אחרי טביעת אצבעותיהם הבלתי מודעת של  ’Talmud כדברי המתלוננים21 

יכולה לתת תמונה  חקירה כללית של המסכת  רק  וכאן  הכול.  תומה למרות  לפי  העורכים, המסיחה 

ע"א, שורה 45[; קידושין ב, ט ]סג ע"א, שורה 60[(. ועיין עוד היטב: קוסובסקי )לעיל הערה 6(, ז, ירושלים תשנ"ט, 

עמ' 494, 495. 

 ;]61 שורה  ע"א,  ]מו  ט  ח,  )תרומות  ירמיה'  ר'  בשם  חזקיה  ]ר'[  שמעית  לקיסרין  אזלית  מנא  ר'  'אמר  עוד:  ראה   16

במקבילה בפסחים א, ח ]כח ע"א, שורה 58[ : 'רבי זריקן בשם ]ר'[ זעורה'(. ובכן שמועות שנאמרו בבית מדרשם של 

ר' זעירא ור' ירמיה בטבריה, נשתמרו רק אצל חכמי קיסרין, ומהם למד אותן ר' מנא. וראה עוד: ליברמן, ספרי זוטא, 

עמ' 130, ד"ה 'והעיקר'.

תשמ"ו,  ירושלים  הערבי,  לכיבוש  ועד  בר-כוכבא  מלחמת  מלאחר  ביהודה  היהודי  היישוב  שוורץ,  י'  עוד:  ראה   17 

עמ' 212, סעיף 'מבעיות המחקר'; י' דן, תולדות תורת הסוד העברית העת העתיקה, א, ירושלים תשס"ט, עמ' 279, 

ד"ה 'המכשול השני' עד סוף עמ' 283.

כפי שכבר העיר הלוי, דורות, ב, עמ' 178, ד"ה 'אבל הלא'.  18

כדברי רבינוביץ: 'ושמות החכמים ]...[ המסדרים אותו נשארו סתומים וחתומים עד היום הזה כמו שלא נודעו לנו   19

שמות מסדרי רוב המדרשות והאגדות שנתחברו ג"כ בא"י' )ז"ו ראבינאוויץ, 'ע"ד חבורו של התלמוד הירושלמי', 

ירושלים ]לונץ[, ח ]תרס"ט[, עמ' 336(.

אמנם עלינו להודות שרבותינו לא השאירו אותנו באפלה גמורה, אלא מסרו לנו כמה מפתחות חשובים להבנת היצירה   20

התלמודית וביקורתה. למשל הביטוי 'מפיק לישנא' בירושלמי )עיין עליו: אוצר לשונות, ב, עמ' 1072, בערכו(, או 

'בסורא מתנו הכי בנהרדעא מתנו הכי' בבבלי )כגון גטין לה ע"א(, המלמדים על מקורות שונים בתלמודים. ועיין: 

לוי, בבא קמא, מבוא, עמ' 14-3; עמ' 18, ליד ציון 2; עמ' 5, ליד ציון 1 )תרגום עברי: י' לוי, 'מבוא לפירוש ירושלמי 

נזיקין' ]תרגם ז"ז ברויאר[, נטועים, ה ]תשנ"ט[, עמ' 111-101; עמ' 115, סוף סי' 6; עמ' 103, ליד ציון 2 בהתאמה(. 

ועיין: בכר, ג, א, עמ' 204, הערה 6; ואני מחזיק בשיטתו של לוי. ברם, אנו זקוקים להרבה הרבה יותר מזה. סביר 

גם להניח שבמהלך הדורות, עם שבירתה של שלשלת המסורת, נשתכחו הרבה פירושים ומסורות שבעל פה שליוו 

בוודאי את הוראת התלמודים בשעתה.

 E. Deutsch, The Talmud, Philadelphia 1896, p. 7; J. Kaplan, The Redaction of the Babylonian ראה:   21

Talmud, New York 1933, p. 1. וכדבריו של רופא על ספרי הנביאים: 'הקורפוס הנבואי הוא אמנם רב־כמות, אך 
יש בו מעט מאוד ידיעות על דרך יצירתו' )א' רופא, מבוא לספרות המקרא2, ירושלים 2007, ריש עמ' 265(.
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נאמנה של העריכה, כי כל סוגיה פרטית בפני עצמה ניתנת מבחינה זו לפרשנויות סותרות.22 ברם גם 

אם ייתכן מאוד שמלאותם של הדברים נעלמת מעינינו, ואין אנו רואים אלא מקטע צר של המציאות 

שהייתה, אנו משתדלים להתחקות אחרי הרמזים שנשארו לנו בעניין הזה במימרות המסיחות לפי תומן. 

ולכן גם אם יש מידה מסוימת של סובייקטיוויות בתמונה שאנו מציירים, סובייקטיוויות שהיא מחויבת 

מינימליות.23  סבירות,  השערות  על  בנויים  להלן  המוצעים  הדברים  הרי  הנתונים,  לאור  המציאות 

וכדבריו של הרמב"ן בהקדמתו ל'מלחמות ה' ':

כי יודע כל לומד תלמודנו שאין במחלוקת מפרשיו ראיות גמורות, ולא ברוב קושיות חלוטות, 

שאין בחכמה הזאת מופת ברור, כגון חשבוני התשבורות ונסיוני התכונה. אבל נׂשים כל מאדנו, 

ודיינו מכל מחלוקת בהרחיק אחת מן הדעות בסברות מכריעות, ונדחוק עליה השמועות, ונשים 

יתרון הכשר לבעל דינּה מפשטי ההלכות והוגן הסוגיות עם הסכמת השכל הנכון. וזאת תכלית 
יכלתנו.24

ויפים דבריו של רבנו הן לפירוש ולפסק ההלכה הן למחקר התלמודי.

ועכשיו לעצם העניין: החיפוש אחרי קריטריונים שיהיה בהם כדי להצביע על מוצאה של מסכת   

יש  במיוחד.  קשה  היה  לאורכה,  המסכת  של  ברקעה  המסתתר  כזה  משותף  מכנה  אחרי  או  נזיקין, 

כאן רצף של שמועות וסוגיות, מבתי המדרש של ארץ ישראל ובבל: טבריה, קיסרין, ציפורי, לוד, 

והפתוכות  לזו  זו  הסמוכות  וסוגיות  שמועות  ופומבדיתא,25  נהרדעא  סורא,  שבעכברא,  ינאי  ר'  דבי 

זו בזו, עם שמות של חכמים שמתחלפים בתדירות גדולה, ושאין בהם לכאורה כדי לחשוף את בית 

המדרש המיוחד שבו נערכו הדברים. ואף על פי שרבות הן הסוגיות הסתמיות שבמסכת, הרי בדיקת 

מקבילותיהן הראתה שאין בהן משום מסר חד-משמעי.26 

זאת ועוד. במהלך חיפוש זה עלו שני מקומות מתחום הראליה שהיה בהם אולי כדי להצביע לכאורה   

על טבריה כמקום עריכתה של מסכת נזיקין; אלא שעיון קל הראה שאין בהם ממש.

49(: 'כגון אילו שהן עושין סוכו' בפיתחי  א. המקום הראשון הוא בבבא קמא ו, ח )ה ע"ג, שורה   

חנויותיהם בחג מפני שהוא רשות ובא אחר והוזק בהן חייב'. יוצא מכאן שהיו שנהגו לעשות סוכותיהם 

במקום זה ברשות הרבים. 

סוגיה שנזכר בה למשל ר' בון בר חייא יכלה להיווצר בישיבת ר' זעירא או בישיבת ר' אילא, כי הוא למד אצל שניהם.   22

ראה: אלבק, מבוא, עמ' 218, ערך 'ר' אבון )אבין, בון( בר חייא'. אין כאן ייחוס ברור, חד-משמעי. וראה עוד להלן 

הערה 191. 

כדבריו של דן: 'חובתו של ההיסטוריון להניח הנחות מינימליות ככל האפשר' )דן ]לעיל הערה 17[, ב, עמ' 555, ד"ה   23

'איתמר'(.

בש"ס וילנה, בריש הרי"ף לברכות, ד"ה 'תחלת' )= כתבי רבינו משה בן נחמן, א, מהדורת ח"ד שעוועל, ירושלים   24

תשכ"ד, עמ' תיג-תיד, ד"ה 'ואתה'; והפיסוק שלו(.

עיין ברשימת האמוראים אצל ליברמן, קיסרין, עמ' 108-84: ר' יוחנן ור' שמעון בן לקיש; ר' יוסי בן חנינה, ר' אבהו   25

ורבנן דקיסרין; ר' חנינה )בר חמא(, ר' מנא ור' חנינה )חבירו של ר' מנא(; ר' יהושע בן לוי ור' יודה בן פזי; ר' ינאי 

ודבית ר' ינאי; רב ורב חסדא; שמואל ורב נחמן בר יעקב; ורב יהודה בהתאמה.

ראה מה שכתבתי במאמרי )לעיל הערה 1(, עמ' 153, סי' 2 עד ריש עמ' 155.  26
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והנה בסוכה ג, א )נג ע"ג, שורה 22( אמרו: 'כהדא גמליאל זוגא עבד ליה מטלא גו שוקא עבר רבי   

שמעון בן לקיש אמר ליה מאן שרא לך'. כלומר שנו למעלה מזה בברייתא: 'אי זו היא ]סוכה[ גזולה 

פסולה כל שהוא נכנס בתוך סוכתו של חבירו שלא מדעתו' )שם, שורה 21(; וגמליאל זוגא עשה סוכתו 

בשוק, שהוא רשות הרבים ואינו שלו. והנה ר' שמעון בן לקיש היה בן זוגו של ר' יוחנן איש טבריה. 

ועוד, בדמאי ב, א )כב ע"ד, שורה 14( אמרו בפירוש: 'חד טעין דצימוקין עאל לטיבריא שאל גמלייל 

ונמצאנו למדים  בן טבריה,28  היה  זוגה  לנו שגמליאל  הרי  וכו'.  ליה'  זוגה לרבי בא בר כהנא27 אמר 

ממעשהו בסוכה שהיו מי שנהגו בטבריה לעשות סוכותיהם בשוק. זאת אף על פי שיש לכאורה סתירה 

הלכתית בין דברי הירושלמי כאן לבין פסקו הנזכר של ריש לקיש: 'מאן שרא לך', כפי שכבר העיר 

ליברמן.29 

ואולם אין בראיה זו כל ממש. ראשית, ייתכן שנהגו כך גם במקומות אחרים, כגון קיסרין. שנית,   

והוא העיקר, הרי כל המאמר הזה שבבבא קמא אינו לשון הירושלמי, אלא לשון התוספתא, בבא קמא 

ו, כח )מהדורת ליברמן, עמ' 27(, ועיין שם.

ב. המקום השני נמצא בבבא מציעא ב, א )ח ע"ב, שורה 44(. על מה ששנינו שם: 'אילו מציאות   

שלו ]...[ ועיגולי דבילה' )שם, משנה א(, אמר הירושלמי: 'הדא דתימר באילין עיגולייא רברביא ברם 

באילין זעירייא דאתיין מבצרה חייב להכריז משו' סימני מקו' '. הרי לנו שעיגולי הדבלה של בוצרה 

היו ידועים לחכמי הישיבה הזאת, שהדברים נאמרו בה בסתם. 

והנה בדמאי שנינו: 'אילו דברים מתעשרין דמאי בכל מקום הדבילה והתמרי' והחרובין' וכו' )ב, א(,   

משום שחזקתם שהם מארץ ישראל. ואמרו עליה בירושלמי: 'והא דבילה בבוצרה' )כלומר בוצרה אינה 

בכלל המקומות שחייבים במעשר(, ותירצו: 'שחיקה היא' )שם ב, א ]כב ע"ב, שורה 53[(. ופירש 'פני 

משה': 'ואינה שלימה כשל א"י א"נ מראה כהה יש לה כהאי כיתנ' שחיקא'.30 נמצא שסתם תלמודנו 

בדמאי, שהוא תלמודה של טבריה, הכיר את הדבלה של בוצרה. וכן אמרו במסכת ביכורים: 'אם היתה 

]דבלה[ בוצרית אינו מביא' )ג, ג ]סה ע"ג, שורה 16[(. 

ברם ברור שגם כאן אין לא משום ראיה ואפילו לא משום רמז, שהרי אפשר, ודבר מסתבר הוא,   

שכשם שהכירו את הדבלה של בוצרה בטבריה, כך הכירו אותה בקיסרין.

מכבר  שהובאו  הישנים  בקריטריונים  יש  שמא  ותהיתי  חזרתי  הדברים,  פני  שאלו  שראיתי  כיוון   

ואכן  כך.  נתפרשו  שלא  פי  על  אף  הנדונה,  בבעיה  אחר  לצד  מכרעת  ראיה  משום  לקיסרין,  כראיה 

לקיסרין,31 מצאתי  ליברמן כראיה  בוחן שהציע  והתבוננתי בשמות האמוראים שבמסכת,  כשחזרתי 

תופעה אחת מרכזית שיש בה כדי להיות נקודת מוצא לפתרונה של הבעיה: תופעה זו היא אזכור שמו 

של ר' יוסי ב, הוא ר' יוסי בר זבידא,32 חברו של ר' יונה, במסכת.

חכם בן הדור השלישי לאמוראי ארץ ישראל. ראה: אלבק, מבוא, עמ' 214, ערך 'ר' אבא )בא( בר כהנא'.  27

על גמליאל זוגא ראה להלן נספח ה, עמ' 274-273, סי' 2.  28

ליברמן, קיסרין, עמ' 4, ד"ה 'מלבד'.  29

פני משה, דף ז ע"א, ד"ה 'שחיקה היא'.  30

.II 'ליברמן, קיסרין, עמ' 6, סי  31

ראה: אלבק, מבוא, עמ' 334, הערה 310.  32
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ומוסף   34,43 בדיוק  נזיקין,  פעם'33 במסכת  'נזכר כארבעים  זה  יוסי  ר'  ליברמן,  העיר  כפי שכבר   

4 פעמים.36 יתר על כן, על  46 מופעים, בעוד שר' יונה חברו נזכר רק  3 מופעים,35 הרי לנו  עליהם 

מופעים אלה של ר' יוסי אפשר להוסיף לדעתי 6 מתוך 14 מופעים מסופקים לדעת ליברמן,37 הנראים 

לי – לפי טיבם – שייכים לר' יוסי זה. הרי לנו 52 אזכרות ודאיות של ר' יוסי במסכת נזיקין,38 רובן 

במימרותיו. לעומת זאת שניים מהמופעים של ר' יונה אינם שייכים למימרותיו, אלא שר' יונה נזכר 

בהם עם ר' יוסי במעשים שבאו לפניהם, ושפסקו בהם הלכה: 'אתא עובדא קומי רבי יונה ורבי יוסי' 

)בבא בתרא ב, ג ]יג ע"ב, שורות 38, 40[(;39 והמופע השלישי הוא מנהגם בדין העיצומים: 'עצומים 

]...[ רבי יונה ורבי יוסי לא גבי ]צ"ל: גביי[' )בבא בתרא י, ה ]יז ע"ג, שורה 53[(. ואילו במופע הרביעי 

ניחה.40  ר'  תלמידו  ידי  על  נמסרו  אלא  המדרש,  בבית  ישירות  בשמו,  יונה  ר'  של  דבריו  נאמרו  לא 

ליברמן, קיסרין, עמ' 18, ד"ה 'אם נתבונן'; וראה עוד: שם, עמ' 99, ערך 'ר' יוסי )בר זיבדי('. ושם, ד"ה 'אמר רבי   33

יוסי', יש לתקן: י"ד, א, 39, תחת 'י"א, א, 39'.

ע"ד,  ]ו  ה  ט,  קמא  בבבא  המופע  עליהם  מוסף   ,43 הוא   ,99 עמ'  קיסרין,  ליברמן,  אצל  המדויק  המופעים  מניין   34 

בבבא  המופע  זאת  לעומת  מופעים.   44 לך  הרי   ,)1 סי'  ריש   ,6 עמ'  קיסרין,  ליברמן,  )ראה:  שנשתבש   ]58 שורה 

 ,140 105, שורה  30, וליתיה בכי"א, עמ'  27(, הוא ככל הנראה באשגרה מלקמן שורה   בתרא ח, ט )טז ע"ג, שורה 

ויש למחקו. ושוב נותרנו עם 43 מופעים. ואיני דן כאן בשיבושים. וראה עוד להלן הערה 491. 

 ,33 37 )ראה: ליברמן, קיסרין, עמ'  241, שורה  כי יש להוסיף עוד מופע של ר' יוסי על פי גינצבורג, שרידי, עמ'   35 

88(. כמו כן המופע  119, שורה  88; ירושלמי נזיקין, עמ'  19, שורה  24; ועיין עוד: כי"א, עמ'  20; שם, הערה  סי' 

שנסתפק בו ליברמן, קיסרין, עמ' 99, הערה 66 )וגם בכי"א: 'אמ' ר' יוסה' ]עמ' 64, שורה 107[. וכן המופע הקודם 

שם, שורה 105, וליתא בד"ו בבא מציעא ה, ז ]י ע"ג, שורה 18[. וכבר העיר על זה ש' ליברמן, תוספתא כפשוטה, 

ט, ניו יורק תשמ"ח, בבא מציעא, עמ' 221, שורה 42, ובירושלמי נזיקין, עמ' 160, שורה 105(, כבר חזר בו ליברמן 

מספקו, והוא פירש שהכוונה לר' יוסי )בר זבידא( האמורא שלנו. עיין: תוספתא כפשוטה )שם(, ד"ה 'ברם כדי להבין' 

)והפנה לעצמו בירושלמי נזיקין, עמ' 160, שורה 105(. הרי לנו אפוא 46 אזכרות ודאיות. והגהת הלוי במאמר 'אמר 

בון['  ר'  ]בי  יוסי  'ר'   –  )]14 ]ו ע"ג, שורה  ח  )בבא קמא ח,  יוסי הדא אמרה המבייש את חבירו בדברים פטור'   רבי 

)הלוי, דורות, ב, עמ' שח, ד"ה 'ומזה נבין' עד סוף ד"ה 'ובאמת'(, אינה מתאשרת על ידי כי"א, כי גם שם הנוסח הוא: 

'אמ' ר' יוסה' )עמ' 31, שורה 57(.

ליברמן, קיסרין, עמ' 6, ד"ה 'מצד שני' עד ריש עמ' 7, ד"ה 'נמצא'. ועיין עוד: שם, עמ' 98, הערה 60. ואולם הנוסח   36

24. וראה עוד:  82, שורה  2, מתאשר בכי"א, עמ'  7, סי'  שלנו בבבא בתרא יג ע"ב שליברמן דן בו שם, ריש עמ' 

ירושלמי נזיקין, עמ' 181, שורה 24.

ליברמן, קיסרין, סוף עמ' 98, ערך 'ר' יוסי )לא נתברר איזה('. ואלה הם: 'שם ]ב, ד, וצ"ל: ב, ב[, 28': 'הדא אמרה';   37

34 לפי המניין שלי(, כי הנוסח בכי"א לפני זה הוא 'אמ' ר' חגי'  39' )לפי מניין השורות של ליברמן; שורה   'ד, ד, 

32(, אם כן ברור שבן מחלוקתו הוא ר' יוסי  8(, ולא 'ואמר רבי ינאי' כמות שהוא בד"ו )שם, שורה  15, שורה  )עמ' 

שלנו; 'ה, א, 43': 'מתניתא לא אמרה כן'; 'ו, ג, 14': 'הדא אמרה'; 'שם, 30': 'הדא דתימר'; 'ז, א, 32': 'תנינן בנזקין 

מה דלא תנינן בנדרין'. מתוך מופעים אלה שמנה ליברמן יש להשמיט את המופע שבדף ו ע"ג, שורה 23, כי הנוסח 

בכי"א שם: 'אמ' ר' יוסה בן יוסה' )עמ' 32, שורה 74(.

ואם נוסיף עליהן את שבע האזכרות המסופקות הנותרות, הרי לנו 59.  38

ראה עוד: ליברמן, קיסרין, עמ' 98, ערך 'ר' יונה'.  39

בבבא מציעא ג, א )ט ע"א,שורה 30(, כנוסח כי"א, עמ' 51, שורה 6 )בד"ו שם: 'נסה'(. על ר' ניחא ראה: פרנקל, דף   40

קיז ע"א, ערך 'רבי ניחא בר סבה'; היימאן, ג, עמ' 946ב, ערך 'ר' ניחא בר סבא'; אלבק, מבוא, עמ' 399, בערכו. 

ובכלאים ט, א )לא ע"ד, שורה 35(: 'רבי ניחא בר סבה רבי יוחנן בשם רבי זעירא', והגיה הלוי 'זעירי' תחת 'רבי זעירא' 

244, ד"ה 'ור' זעירא'(, אבל בכי"ר לנכון: 'ר' ניחא בר סבא  188, ד"ה 'ור' זעירא'; שם, עמ'   )הלוי, דורות, ב, עמ' 

ר' יונה בשם ר' זעירא' )עמ' 182א, שורה 7(, וכן עיקר. 
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במופע נוסף, חמישי, לא נזכר ר' יונה בשמו, אלא כאביו של ר' מנא.41

'ראש המדברים בכל  יונה:  ר'  על  זכריה פרנקל  דברי  בייחוד כשמביאים בחשבון את  זו,  עובדה   

זו  יונה',42 עובדה  מקום, ובפרט בס' זרעים ואין כמעט הלכה ממס' פאה ואילך אשר לא נזכר בה ר' 

זו היא המפתח  ותופעה  אומרת שאין לפנינו סטטיסטיקה מקרית גרדא, אלא תופעה מהממת ממש. 

לפתרונה של הבעיה.

כי הנה כשאנו בודקים את טיב דבריו של ר' יוסי, אנו מוצאים שאופי כמה ממאמריו הוא חיתומי43 –    

הוא הסיק בהם מסקנות הלכתיות מהסוגיה: 'אמר רבי יוסי הדא אמרה' )בבא קמא א, א ]ב ע"ב, שורה 

28[;44 ח, ח ]ו ע"ג, שורה 14[(, או: 'אמר רבי יוסי ואת שמע מינה' )בבא קמא ב, ה ]ג ע"א, שורה 35[;45 

שם ג, א ]ג ע"ג, שורה 5[; בבא מציעא ב, ג ]ח ע"ג, שורה 2[; שם ג, יא ]ט ע"ב, שורה 13[; שם ד, ב 

59(. וראה עוד:  83, שורה  19[(. ואולם בכי"א לנכון: 'אבוי' )עמ'  'אמ' ליה אביי' )בבא בתרא ב, ט ]יג ע"ג, שורה   41

ירושלמי נזיקין, עמ' 183, שורה 59 )ויש לתקן שם בוויקרא רבה: עמ' שנב תחת 'קנב'(. והנה בבבא בתרא א, א )יב 

ע"ד, שורה 35( חלק ר' יוחנן על ר' נסה בפירוש דברי ר' יוחנן! ורבינוביץ וליברמן הגיהו: 'ר' יונה' )רבינוביץ, תורת 

ארץ ישראל, עמ' 496, ד"ה 'ר' יוחנן'; ליברמן, ירושלמי נזיקין, עמ' 175, שורה 6(. אבל כאמור ר' יונה נזכר מעט 

מאוד בנזיקין, וצריך עיון גדול.

פרנקל, דף צח ע"א, ערך 'ר' יונה'.  42

לעומת זאת חכמי קיסרין, כגון ר' אבהו, באו לרוב בנזיקין כבעלי מימרות, לא כחותמי סוגיות, ונמצא שדין דבריהם   43

בתלמוד זה כדבריהם של חכמי בבל. שהרי מימרות בבליות רבות באו כאן ישירות בשם רב )עיין: ליברמן, קיסרין, 

עמ' 104, בערכו( ושמואל )שם, עמ' 106, בערכו( ללא שם המסרן.

ראה: ש' ליברמן, על הירושלמי, ירושלים תרפ"ט, עמ' 21, ד"ה 'ב"ק'.  44

55, שנתלבט בה וִהרבה להגיה. אעתיק כאן אפוא את לשון הסוגיה  הסוגיה כאן קשה, וראה: לוי, בבא קמא, עמ'   45

מתחילתה ואפרש: 'ריש לקיש אמר במצית את האור על כל שיבולת ושיבולת. רבי יוחנן אמר נעשה כזורק את החץ 

ממקום למקו'. אמר ר' יצחק בר טבליי מתניתא מסייעא לריש לקיש היה גדי כפות לו ועבד סמוך לו ונשרף עמו חייב. 

עבד כפות לו וגדי סמוך לו פטור. אם אומר את שאין כזורק את החץ ממקום למקום על שיבולת הראשונה נתחייב 

מיתה. מיכן והילך תשלומין. אמר רבי יוסי ואת שמע מינה שורו שהדליק את הגדיש בשבת חייב והוא שהדליק את 

הגדיש בשבת פטור. אם אומר את שאינו כזורק את החץ ממקום למקו'. וייעשה כמי שחלו עליו תשלומין מיכן והילך 

יהא חייב בתשלומין'. וכן הוא בעיקר ב'קטע של ירושלמי בבא קמא' שפרסם א"ח פריימן, תרביץ, ו )תרצ"ה(, עמ' 58 

במצית' וכו'. וכן עיקר, אבל צ"ל: נעשה כמצית(. וכן הוא בכי"א, עמ' 2, שורות 29-24,  )אבל שם ברישא: 'נעשה 

אלא שדברי ר' יוסי קטועים שם ברובם המכריע. וראה מה שפירש ליברמן במחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש: ירושלמי 

נזיקין, עמ' 113, שורות 25-24. וכבר פירש כן ליברמן בקטע שפרסם פריימן ב'תרביץ' )שם(, עמ' 58, הערה 16 )ויש 

לתקן בהתאם את ההפניה ל'תרביץ' ב'ירושלמי נזיקין' ]שם[(. אלא שבהמשך הסוגיה הגיה בדברי ר' יצחק בר טבליי 

ב'תרביץ' )שם(: 'מתניתא פליגא על ר"ל', וכיוצא בזה בירושלמי נזיקין )שם(, שורות 26-25. והעיקר לדעתי שאין 

לתקן כפי שתיקן, אלא יש לגרוס בהמשך: 'אם אומר את שאו כזורק את החץ ממקום למקום על שיבולת הראשונה 

מתניתא  יוסי  רבי  'אמר  לגרוס:  יש  ולהלן  בתשלומין'.  בסיפא[  הלשון  כמו  חייב,  ]יהא  והילך  מיכן  מיתה  נתחייב 

מסייעא לריש לקיש ]והשגירו לכאן את לשונו הרגיל של ר' יוסי: 'ואת שמע מינה'[ שורו שהדליק ]...[ אם אומר את 

שאו כזורק את החץ ממקום למקו'. וייעשה כמי שחלה עליו מיתה מיכן והילך יהא חייב בתשלומין'. ופירוש 'שאו' 

ברישא ובסיפא: 'שהו' = שהוא, אלא שנשתבשו הסופרים וקראו 'שאן' תחת 'שאו', ומכאן 'שאין' ברישא, ו'שאינו' 

בסיפא. וכבר הערתי באוצר לשונות, א, מבוא, עמ' רל, סי' a עד ריש עמ' רל"ג, על שיבושים רבים בירושלמי מן 

הסוג הזה. ועיין לשון המקבילות שהביא ליברמן, קיסרין, עמ' 27, סי' 5. והפירוש פשוט, שהן ר' יצחק בר טבליי הן ר' 

יוסי סייעו את ריש לקיש ממשניות בבא קמא )ג, יב; ו, ו(, שלשיטת ריש לקיש ניחא, שעל כל שיבולת ושיבולת יש 

כאן שני חיובים, מיתה ותשלומין, וקים ליה בדרבה מיניה. אבל לר' יוחנן קשה, שחיוב המיתה הוא רק על השיבולת 

הראשונה, ומיכן ואילך מן הראוי הוא שיהא חייב בתשלומין. ועלו בקשיא. 
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]ט ע"ד, שורה 11[; וכן המופע שבסוף בבא בתרא הרשום לקמן,46 ולעומתם עוד שישה מופעים כאלה 

בשאר סדר נזיקין ובכל הירושלמי47(; או שהוא קילס, אישר או סתר את דברי קודמיו: 'אמר רבי יוסי 

ויאות' )בבא בתרא ב, יב ]יג ע"ג, שורה 27[; שם ג, ז ]יד ע"ב, שורה 2[(, 'אמר רבי יוסי מתניתא אמרה 

כן' )בבא מציעא א, ה ]ח ע"א, שורה 16[(,48 או: 'אמר רבי יוסי מתניתא לא אמרה כן' )בבא קמא ה, י 

]ה ע"א, שורה 43[; בבא בתרא ג, ז ]יד ע"א, שורה 64[; שם ח, ג ]טז ע"א, שורה 45[(; או שהוא חילק 

חילוקים בדבריהם: 'אמר רבי יוסי הדא דתימר' )בבא קמא ח, יא ]ו ע"ג, שורה 30[; בבא מציעא ה, ז 

]י ע"ג, שורה 20 – 'אמר רבי יוסי והוא ש-'[(. בכל המקרים האלה ר' יוסי מופיע אחרון באותה סוגיה, 

ואין אחריו עוד חכמים שמתייחסים על דבריו. כלומר ר' יוסי חתם סוגיות רבות בנזיקין. וסימן גדול 

לדבר, שמסכת נזיקין כולה מסתיימת בהערה חיתומית כזאת של ר' יוסי: 'אמר רבי יוסי ואת שמע מינ' 

בר נש דהוה צייד49 לחבריה בשוקא אתא חד ומר שבקיה ונא יהב מן אהן גביי ומן אהן לא גביי50' )בבא 

בתרא י, יז ]יז ע"ד, שורה 28[(. 

מכאן, ומכלל הדברים שאציע בהמשך, אני מסיק שר' יוסי היה אחד מחותמי הסוגיות של המסכת   

הדור  בדורו,  אליו המסכת  יוסי חתם את השלב שהגיעה  ר'  ומסדריה!(. כלומר  )לא מעורכי המסכת 

הרביעי לאמוראי ארץ ישראל. לשון אחרת, מסכת זו מוצאה מבית מדרשו של ר' יוסי.

לכאורה שתי סוגיות סותרות את מסקנתי שהתלמוד שלפנינו הוא תלמודו של ר' יוסי.  

א. הסוגיה הראשונה נמצאת בבבא קמא ט, א )ו ע"ד, שורה 25(, ומקבילתה בגטין ה, ה )מז ע"א,   
שורה 62(,51 על לשון הברייתא הקודם: 'ביקש ליטול אבניו ועציו אין שומעין לו'.52

גטין  בבא קמא   

ר' יעקב בר אחא בשם ר' רבי יעקב בר אחא בשם רבי 

יהושע בן לוי משום ]ישוב[54 ]...[ יהושע בן לוי משום יישוב ארץ ישראל.53 

ראה עוד: ליברמן, קיסרין, עמ' 6, ד"ה 'ב"ק'.  46

ואלה הם: סנהדרין ג, ב )כא ע"א, שורה 15; 'ואת שמע מינה' על דברי ר' לא(; שם ה, ז )כג ע"א, שורה 16; 'ותשמע   47

מינה' על ר' לא(; שבועות ג, ד )לד ע"ג, שורה 18; 'ות שמע מינה' על ר' זעירא(; עבודה זרה ב, ג )מא ע"ב, שורה 

28; 'ותשמע מינה'(; שם ד, ד )מג ע"ד, שורה 52; 'את ש"מ' על ר' הילא(; שם ה, ח )מה ע"א, שורה 7; 'ואת שמע 

מינה'(. כלומר שלושה מהמופעים הם על רבו המובהק, ר' אילא. ואילו היינו זוכים למסכתות סנהדרין ועבודה זרה 

דבי ר' אילא, סביר להניח שהיינו מוצאים בהן את המימרות האלה אם לא קיצרו שם יותר מדי.

לפי הנוסח שלפנינו יש לפרש את 'אמר רבי הושעיה שלא תאמר' וכו' שבהמשך, שורה 17 – ואמר רבי הושעיה וכו'.   48

והנוסח בכי"א, עמ' 44, שורות 63-61 בשמות החכמים הפוך, ולפיו ר' יוסי הוא שחותם את הסוגיה, ועיין שם.

צ"ל: צייר, כלומר תופס. ראה: ש' ליברמן, יוונית ויוונות בארץ-ישראל, ירושלים תשכ"ג, עמ' 128.  49

כלומר גובים מן הערב ולא מן הלווה, כפירוש ר' אליהו פולדא ו'שדה יהושע' בכרך ההשלמה לירושלמי דפוס וילנה,   50

בבא בתרא, עמ' 30, ד"ה 'צייד לחברי' ' וד"ה 'א"ר יוסי' בהתאמה.

והובאו: ליברמן, קיסרין, עמ' 38, סי' 35.  51

כך הוא הלשון בבבא קמא )שם(, שורה 25. אבל בגטין: 'ביקש ליטול עציו ואבניו אין שומעין לו' )שם, שורה 61(.  52

 ,3 13. והיא היא. ראה: ליברמן, קיסרין, עמ'  11(. וכן הוא להלן שם, שורה  33, שורה  בכי"א: 'יישוב הארץ' )עמ'   53

הערה 1. 

ההגהה על פי ההמשך. וראה: ליברמן )שם(, עמ' 38, הערה 40.  54
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גטין  בבא קמא   

אמר רבי יוסי הוינא סבר  

מימר מה פליגין55 בארץ אבל  

בחוצה לארץ לא. מן מה דאמר  

רבי יעקב בר אחא משום  

יישוב. הדא אמרה היא בארץ  

היא בחוצה לארץ.  

הרי לנו שהמימרה של ר' יעקב בר אחא לפי המסורת שבפי ר' יוסי בגטין, סותרת את המימרה של ר' 

יעקב בסתם הסוגיה בבבא קמא. וכבר העיר ליברמן על סתירה זו.56 ולדבריי שתלמודה של בבא קמא 

הוא הוא תלמודו של ר' יוסי, הרי הסתירה גדולה שבעתיים.

מימר מה פליגין בארץ',  סבר  ברם אחרי העיון מתברר שסברת ר' יוסי הראשונה בגטין: 'הוינא   

היא היא המסורת שבדברי ר' יעקב בר אחא בבבא קמא: 'משום יישוב ארץ ישראל'. אם כן יש כאן 

רבי  ביה  חזר  תיניינא  'במחזורה  בבחינת  יוסי,  ר'  אצל  בייחוד  בירושלמי,  כדוגמתו  שמצאנו  עניין 

יוסי',57 או בלשון 'בקדמיתא הוינן אמרין ]...[ ולא הוינן אמרין כלום',58 שאחד ממנו אמר ר' יוסי,59 

ועוד שניים אמרו הוא ור' יונה.60 ור' יוסי אמר את דבריו האחרונים במסכת גטין, שהייתה לה בתלמודה 

מסורת אחרת בדברי ר' יעקב בר אחא, ולפי אותה מסורת אמר ר' יוסי את דבריו. ואף על פי שפשוטם 

של הדברים מלמד שהוא חזר בו מחמת דברי ר' יעקב בר אחא שלא הכיר כלל קודם לכן, שהיה לו לר' 

יוסי לומר כיוון ששמענו עכשיו את ר"י בר אחא בלשון זה אנו מסיקים כך וכך, אפשר שיש כאן קיצור 

לשון מצדו, או שידה של העריכה באמצע.61 

ואמנם דברי ר' יעקב באים בלשון אחרת בבבלי, בבא מציעא קא סוף ע"א עד ריש ע"ב: 'א"ר יעקב   

ר' יעקב בר אחא שבירושלמי.62 ואמרו  והוא  לו',  יוחנן בבית שומעין לו בשדה אין שומעין  ר'  אמר 

כלומר התנא של הברייתא ורב נחמן בר יעקב, עיין שם.  55

ליברמן, קיסרין, ריש עמ' 3, סי' 1.  56

ראה: אוצר לשונות, א, עמ' 233, בערכו.  57

נרשם שם, עמ' 248.  58

מעשר שני א, ג )נב ע"ד, שורה 32(.  59

שבת ז, ]ב[ )י ע"ב, שורה 33( = שם כ, ]א[ )יז ע"ג, שורה 33( = ביצה א, י )ס ע"ד, שורה 52(; פסחים ח, ו )לו ע"א,   60

48(. וכסגנון זה גם בפי תלמידם ר' מנא: 'אמר רבי מנא בקדמיתא הוינן אמרין ]...[ ולא הוינן אמרין כלום'  שורה 

)שבת ו, ]א[ ]ז ע"ד, שורה 4[(.

ויש שר' יוסי מסר בעצמו בשם ר' יעקב בר אחא. ראה: 'רבי יוסי אמ' לה ר' יעקב בר אחא בשם ר' חנניה דברת חוורן'   61

22, ושם: 'אמרי לה', 'ר'  40[(. וכן הוא במקבילות: שקלים א, א )מו ע"א, שורה  )מעשר שני ה, א ]נה ע"ד, שורה 

חונייא'( = מועד קטן א, ב )פ ע"ב, שורה 63, ושם: 'רבי חונייה'( = סוטה ט, א )כג ע"ג, שורה 9, ושם: 'רבי חוניא'(. 

כן מצאנו שר' יוסי דיבר עם ר' יעקב והקשה לפניו. עיין: אוצר השמות ירושלמי, עמ' 80-76.

ראה: רבינוביץ, תורת בבל, ריש עמ' 455, ערך 'ר' יעקב סתם'. וראה עוד: אפשטיין, מבוא לנוה"מ, עמ' 892, ליד   62

ציון 2. על ר' יעקב בר אחא ראה עוד: פרנקל, דף קד ע"ב, ערך 'רבי יעקב בר אחא'; הלוי, דורות, ב, עמ' שו, הוספה 
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עליהם: 'בשדה מ"ט משום ישוב א"י איכא דאמרי משום כחשא דארעא'. וגם שם אמרו: 'מאי בינייהו 

איכא בינייהו חוצה לארץ'. הרי לנו שני הלשונות שהובאו בירושלמי בשם ר' יהושע בן לוי.

פעם  מסכתות:  בשתי  ונקבעה  המדרש,  בבית  פעמיים  נאמרה  אחא  בר  ר"י  של  המימרה  זה  לפי   

גטין, ושם נאמרה המימרה  נזיקין, ולא היה כאן לר' יוסי מה להעיר עליה; ופעם במסכת  במסכת 

של ר"י בר אחא בלשון אחרת, ועל זה הגיב ר' יוסי, ויוכיח כאמור הלשון: 'הוינא סבר מימר'. אשר לר' 

יעקב בר אחא עצמו, ייתכן שמסר את מה ששמע מפי ר' יהושע בן לוי בשני לשונות, ור' יהושע בן 

לוי הוא שחזר בו. וייתכן שלא ר"י בר אחא עצמו הוא שמסר את השמועה בשני לשונות סותרים, אלא 

שהיא מחלוקת מסרנים בשמו. 

דרך אחרת היא לפרש את 'הוינא סבר מימר' שבדברי ר' יוסי – סבור הייתי מדעתי לומר שמחלוקת   

התנא של הברייתא ורב נחמן בר יעקב היא רק בארץ ישראל, עד ששמעתי את המימרה של ר' יעקב 

בר אחא. ואכן, פירוש זה תואם יותר את לשונו של ר' יוסי כפשוטו. לפי זה נוכל לומר, שדברי ר' יעקב 

בר אחא נכללו בנזיקין בתקופה מאוחרת יותר אחרי ימיו של ר' יוסי, או אולי שלא היו ידועים בזמנו 
לר' יוסי, שהרי ר' יוסי למד בו זמנית אצל שני רבותיו ר' אילא ור' זעירא כמו שיבואר להלן. וצ"ע.63

ב. הסוגיה השנייה נמצאת בבבא מציעא ד, ב )ט ע"ג, שורה 60(, ומקבילתה בשביעית י, ט )לט   
ע"ד, שורה 44(:64

שביעית בבא מציעא   

רבי יעקב בר זבדי רבי אבהו רבי יעקב בר זבדי רבי אבהו 

בשם רבי יוחנן65 אמר ליתן בשם רבי יוחנן אמר ליתן מתנה 

מתנה לחבירו וביקש לחזור בו לחבירו וביקש לחזור בו חוזר. 

חוזר בו. קם רבי יוסי עם ]ר' יעקב בר זבדי בעה קומי ר' 

רבי יעקב בר זבדי אמר ליה אבהוא ואהין הוא ליו צדק הין 

ההן לאו צדק והין צדק אמר צדק[66 אמ' בשעה שאמר צריך 

בשעה שאמר הין של צדק היה. לומר בדעת גמורה מבתר כן 

אין חזר ביה )לא(67 חזר ביה.

לעמ' 311; אפשטיין, מבוא לנוה"מ, עמ' 45, ד"ה 'ר' אחא'; עמ' 126, הערה 6; עמ' 450, ד"ה 'ואפשר'; עמ' 891, ד"ה 

'רבי יעקב'; אלבק, מבוא, עמ' 249, בערכו. וראה עוד מה שהערתי באוצר לשונות, א, מבוא, עמ' צו, הערה 74. 

מכל מקום גם אם היינו עסוקים כאן בסתירה ממש בדבריו של ר' יוסי עצמו בין מסכת נזיקין למסכת גטין, אין בזה   63

משום תמה. ראה למשל הסתירה בדברי ר' אילא בין בבא מציעא לכתובות שהעיר עליה ליברמן, קיסרין, עמ' 42, 

הערה 53. וכבר העיר אפשטיין, מבואות לסה"א, עמ' 279-276, על סוגיות מוחלפות בירושלמי, הן במסכת אחת והן 

ממסכת למסכת. ועוד, שאין כוח במקום אחד להכריע עשרות מימרות של ר' יוסי במסכת.

והובאו: ליברמן, קיסרין עמ' 54, סי' 65. וראה: בבלי, בבא מציעא מט ע"א. ושם: 'אמר רבה בר בר חנה אמר רבי   64

יוחנן האומר לחבירו מתנה אני נותן לך יכול לחזור בו', ועיין שם.

וכן הוא בכי"ר, עמ' 213א, שורה 26.  65

ההשלמה על פי כי"א, עמ' 56, שורה 38.  66

לא גרסינן לה, וליתא בכי"א )שם(, שורה 39.  67
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והנה לפי בבא מציעא הקושיה הייתה של ר' יעקב בר זבדי )להלן: ריב"ז( והתירוץ היה של ר' אבהו, 

והסוגיה כולה סוגיה של קיסרין היא; כלומר הסוגיה קיסרית במקורה, ונמסרה בטבריה על ידי ריב"ז 

בשם ר' אבהו, בישיבתו של ר' יוסי לפי הנחתי; ואילו לפי שביעית הקושיה היא של ר' יוסי, והתירוץ 

של ריב"ז, והמשא והמתן הזה תלמוד טברייני הוא.68 ואולם לא ייתכן שר' יוסי הכיר את הסוגיה כפי 

שהיא בנזיקין, שאם כן הרי קושייתו כבר נשאלה על ידי ריב"ז מר' אבהו, וקיבלה מענה. יתר על כן, 

לפי שיטתי מן הראוי היה שהסוגיות תהיינה מוחלפות: ראוי היה שבתלמודו של ר' יוסי, שהוא תלמודה 

לענות  לריב"ז  לו  שהיה  קשה,  מזה  חוץ  ריב"ז.  לפני  יוסי  ר'  קושיית  תבוא  טענתי,  לפי  נזיקין  של 

שהוא עצמו כבר שאל את השאלה הזאת מר' אבהו, וקיבל את תשובתה; ואילו כאן בסוגיה המקבילה 

בשביעית משמע שזה תירוצו של ריב"ז עצמו. אם כך עלינו להסיק לכאורה שתלמודה של נזיקין אינו 

תלמודו של ר' יוסי, ההפך מטענתי!

כאן הדברים מעניינים עוד יותר, שחילוק כזה ממש קיים לכאורה בתוך תלמודה של טבריה עצמו.   

שכן לסוגיה זו יש עוד שלוש מקבילות בירושלמי:69 מעשר שני ד, ז )נה ע"ב, שורה 11( = גטין ו, א )מז 

ע"ד, שורה 53(; שבועות ד, י )לה ע"ד, שורה 33(. וזה הנוסח במעשר שני וגטין: 'קם רבי יוסי עם רבי 

יעקב בר זבדי' וכו' )שם, שורה 12(, כמו בשביעית; ואילו בשבועות: 'רבי יעקב בר זבדי בעא קומי ר' 

אבהו' וכו' )שם, שורה 34(, כמו בבבא מציעא. נמצא לכאורה שמסורת טבריה כאן אינה מחוורת כל 

כך. 

אלא שהעיון מלמד שאין בעניין האחרון הזה שום קושי. הדברים במסכת מעשר שני וגטין מצוטטים   

בפי ר' מנא תלמידו של ר' יוסי בהצעה: 'ועוד מן הדא', כפי שנשתמרו בישיבת ר' יוסי רבו. ומקורה 

של הסוגיה הזאת ככל הנראה בגטין, ומשם הועברה למעשר שני, והיא תואמת את הסוגיה בשביעית. 

ואילו הסוגיה בשבועות אינה מתייחסת ישירות למשנת שבועות שם )ד, ט(, אלא לעניין המתנה הנדון 

שמסכת  אחרי  הסופרים  ידי  על  מציעא  מבבא  לשם  הועתקה  שהסוגיה  אפוא  נראה  אחר.  לעניין  בה 

נזיקין שלפנינו הפכה לחלק אינטגרלי של סדר נזיקין. 

על כל פנים בכל שלוש המקבילות האחרונות האלה המאמר נמסר בשם ר' יוסי: 'ר' יוסי ר' יעקב בר   

זבדי ר' אבהו בשם רבי יוחנן' )הנוסח לפי שבועות(.70 הרי לנו שמועה קיסרית )שהרי ריב"ז מסר את 

דבריו של ר' אבהו איש קיסרין( שנתקבלה על ידי ר' יוסי, נמסרה בשמו ונכללה בתלמודו.

ובין  שלנו,  מציעא  לבבא  המקבילה  שבועות,  בין  ההבדל  על  שהעיר   ,316 הערה   ,338 עמ'  מבוא,  אלבק,  וראה:   68

שביעית בעניין זה. 

וציין להן ליברמן, קיסרין, עמ' 54, הערה 87.  69

ואף על פי שר' יוסי היה גדול מריב"ז, לא נמנע למסור משמו מימרה ששמע אותה ממנו. וכפי שהעיר אלבק האב   70

על ר' אבא בר זבדא: 'הוא נודע לעניו גדול ולא בוש לאמר דבר הלכה גם בשם חבריו הצעירים ממנו ]...[ וקלסוהו 

החכמים על זה' )אלבק, סופרים, עמ' 75(. וראה עוד דברי ר' יהודה בר' קלונימוס: 'ונראה דאע"ג דבני ארץ ישראל 

היו מרבין להקשות, כמו שכתבתי, בנחת היו נושאין ונותנין ליישב דבריהם אלו לאלו על העיקר. והיו מחבבין זה את 

זה. כדאיתא התם ]סנהדרין כד ע"א[ בוא וראה כמה מחבבין זה את זה' )ר' יהודה בן קלונימוס, ערכי תנאים ואמוראים, 

ב, מהדורת מ' בלוי, ניו יורק תשנ"ד, עמ' תרפח, ד"ה 'ונראה'(. ואמרו עוד בסנהדרין )שם(: 'אלו ת"ח שבארץ ישראל 

שמנעימין זה לזה בהלכה'. ואנו מוצאים מנהג זה גם אצל חכמים אחרים. מסתבר שהיו יושבים בבתי המדרש של 

חבריהם בענווה כתלמידים כדי לשמוע את חידושיהם ואת מסורותיהם.
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אשר לקושיה שהעליתי, שלפי שיטתי, מן הראוי היה שהסוגיות תהיינה מוחלפות, דווקא קושיה זו   

מגלה פנים חשובות במהלך חייהם של ריב"ז ושל ר' יוסי. 

ראשית, בדיקה ב'אוצר השמות ירושלמי' מלמדת שריב"ז71 היה תלמידו המובהק של ר' אבהו.72   

ככל הנראה אחרי פטירתו של ר' אבהו,73 אם בסמוך לה אם לאחר זמן, פטירה שאירעה כדרכו של עולם 

לפני פטירתם של ר' זעירא תלמידו ור' אילא, ירד ריב"ז לטבריה, וכאן הזדמן לישיבתו של ר' זעירא;74 

וכן לישיבת ר' ירמיה,75 ולישיבת ר' יוסי,76 ושאל לפניהם.77 מכאן שהוא חבר תחילה לר' זעירא ואחר 

על ר' יעקב בר זבדי ראה: פרנקל, דף קה ע"ב, ערך 'רבי יעקב בר זבדי'; היימאן, ב, עמ' 778ב, בערכו; אלבק, מבוא,   71

עמ' 337, בערכו. וראה: אוצר השמות ירושלמי, עמ' 208, בערכו. 

ע"א,  ]לה  ב  ד,  שביעית   =  ]8 שורה  ע"ב,  ]כא  ו  ג,  )סנהדרין  אבהו'  רבי  קומי  קשיתה  זבדי  בר  יעקב  'א"ר  ראה:   72 

37[; אבל שם הלשון אחר: 'אמר רבי יעקב בר זבדי קומי רבי אבהו'(; ועוד הרבה מאוד, עיין: אוצר השמות  שורה 

אמר[  ]צ"ל:  בשם  זבדי  בר  יעקב  'ר'  רבו:  או  הגדול  חברו  נפחא,  יצחק  ר'  בשם  גם  מסר  הוא   .208 עמ'   ירושלמי, 

ר' יצחק שאל' )תרומות ח, ב ]מה ע"ב, שורה 29[; שם י, ז ]מז ע"ב, שורה 29[; וכן שם ח, ב ]מה ע"ב, שורה 27[; 

מועד קטן ג, ה ]פג ע"א, שורה 31[ : 'בשם רבי יצחק'(; ובעבודה זרה ב, י )מב ע"א, שורה 35(: 'רבי יעקב בר זבדי 

 אמר רבי יצחק מקשי'. וראה: 'את ]צ"ל: אתא[ עובדא קומי רבי יעקב בר זבדי וקומי רבי יצחק בר טבליי' )נידה ב, ו 

]נ ע"א, שורה 63[(. ומצאנו בתרומות ח, ה )מה ע"ג, שורה 41( = עבודה זרה ב, ג )מא ע"א,שורה 33(: 'בעון קומי 

רבי אבהו יין שנתבשל שנתגלה מהו אמר לון ]...[ עאל שאל לרבי יצחק אמר ליה אסור. אינה' רבי אבהו דאמר רבי 

יוחנן אסור', והוא בוודאי ר' יצחק נפחא, ועיין שם.

ריש  עד  'ולהלן'  ד"ה   ,374 עמ'  מחקרים,  ליברמן,  ראה:   .309 לשנת  אבהו  ר'  של  פטירתו  שנת  את  קבע  ליברמן   73

בחורף בערך  נקבע  ארסקינס  אצל  יוסי  ור'  יונה  ר'  של  וביקורם   ,351 ביוני  פרץ  גאלוס  מרד  ואילו   .377  עמ' 

 ,157 154, ד"ה 'המרד'; סוף עמ'  352-351. ראה: מ' אבי-יונה, בימי רומא וביזאנטיון, ירושלים תשכ"ב, סוף עמ' 

ד"ה 'כשביקרה'. נמצא שאנו עסוקים כאן במחצית הראשונה של המאה הרביעית, בזמן מלכותם של רבה רב יוסף 

ואביי בפומבדיתא ושל רבא במחוזא.

ראה: 'ר' בנימן בר יפת בשם ר' יוחנן צואה כל שהיא מבטלה ברוק. רבי זעורא רבי יעקב בר זבדי הוו יתבין חמין   74

 .)]29 ציאתה קם רבי יעקב בר זבדי רקק עלה. אמר ליה רבי זעורא מן ימא לטיגנא' )ברכות ג, ]ה[ ]ו ע"ד, שורה 

ההקשר מלמד שהיו יושבים אחרי ששמעו את מאמר ר' יוחנן בישיבה של ר' זעירא. ומסתבר שמעשה זה אירע אחרי 

פטירתו של ר' אבהו, כשירד ריב"ז לטבריה. וכל זה שלא כדברי פרנקל שהכוונה כאן לר' זעורא ב, תלמידו של ר' 

ירמיה לשיטתו של פרנקל )פרנקל, דף קה ע"ב, ערך 'רבי יעקב בר זבדי'; ולשיטתו עיין: שם, דף עח ע"ב, ערך 'רבי 

זעירא ]...[ ב'(. ועיין עוד: דמאי ז, א )כו ע"א, שורות 50-47(.

ראה: 'רבי יעקב בר זבדי בעא קומי ר' ירמיה' )כלאים א, א ]כו ע"ד, שורה 43[(. ומתשובת ר' ירמיה שם: 'הבא לך   75

רצועה בכאן' )שם, שורה 48(, משמע שהיה ר"י בר זבדי צעיר לימים יחסית. ור' יונה, שכנראה היה באותו מושב, 

צידד בדברי ר"י בר זבדי והגיב על דברי רבו; עיין שם. 

ראה: 'אמר רבי יעקב בר זבדי קשייתה קומי רבי יוסי' )ברכות ב, ]ו[ ]ה ע"ב,שורה 7[(; 'רבי יעקב בר זבדי בעא קומי   76

רבי יוסי' )שם ז, ]ב[ ]יא ע"ב, שורה 20[; פסחים ה, ד ]לב ע"ב, שורות 38, 45[(. וראה מה שהערתי על הלשון הראשון 

להלן הערה 82.

37( בא:  אשר לר' אילא, אין אנו מוצאים דברים מפורשים על כך בירושלמי. והנה בביכורים ג, ג )סה ע"ג, שורה   77 

אידי הוון יתיבין עבר שמואל בר בא וקמו לון מן קומוי. אמר לון תרתיי גבכון. חדא שאיני  בר  יעקב  'ר' הילא רבי 

זקן. וחדא שאין התורה עומדת מפני בנה'. והגרסה 'בר אידי' ישנה גם בקונטרס אחרון ל'ילקוט שמעוני', שהעיר 

עליו ב' ראטנער, אהבת ציון וירושלים: על מסכתות פאה, דמאי, מעשר שני, ערלה ובכורים, וילנה תרע"ז, עמ' 152, 

זבדי הוו יתבי חליף ואזיל ר' שמעון  בר  יעקב  ד"ה 'ר"ה ריב"א'. והנה בבבלי, קידושין לג ע"ב איתא: 'ר' אלעי ור' 

בר אבא' וכו', כפי שהעיר רטנר )שם(, ד"ה 'עבר שמואל'. ואם נגיה כאן על פי הבבלי 'רבי יעקב בר זבדי' תחת 'רבי 

יעקב בר אידי', כדרך שמצאנו בריש הסוגיה שלנו בבבא מציעא )ראה להלן עמ' 204, ד"ה 'שלישית'(, נמצא שהיה 

קשר גם בין ריב"ז לר' אילא. ועיין: היימאן, ב, עמ' 779א, ד"ה 'ובקידושין', בערך 'ר' יעקב בר זבדי', ושם דחה את 

גרסת הבבלי. ואילו רבינוביץ הגיה בירושלמי 'שמעון בר בא' על פי הבבלי )רבינוביץ, תורת בבל, עמ' 456, ערך 
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כך לר' ירמיה תלמידו, ובאותו זמן או לאחריו גם עם ר' יוסי. ואמנם בסוגיה אחת בחלה א, ב )נז ע"ג, 

שורות 42-39( משתתפים ריב"ז המציע ור' ירמיה ור' יוסי שמגיבים על דבריו,78 אם כי ספק אם כל 

הדיון הזה אירע במושב אחד אם לאו.

שנית, הביטוי 'קם ר' עם ר' ' מלמד שהדו-שיח במסכת שביעית אירע אחרי תום המושב שבו נאמרו   
הדברים.79

שלישית, כשאנו בודקים את הרישא של שתי הסוגיות המקבילות, אנו עומדים על ההקשר שבו   

נאמרו הדברים, הקשר שיש בו כדי להאיר את עינינו בנסיבות אמירתם. בשביעית בא שם תחילה: 

בו. רבי  חוזר  בו  וביקש לחזור  יוחנן הנותן עירבון טבעת לחבירו  זעירא רבי אבהו בשם רבי  'רבי 

זעירא בעא קומי רבי אבהו זהוב אמר ליה טבעת. מה בין זהוב ומה בין טבעת. זהוב דרכו להשתנות. 

בר  יעקב  טבעת בעיינה הוא ]צ"ל: היא[' )שם, שורה 42(. ואילו ברישא של סוגיית נזיקין בא: 'רבי 

אידי ]צ"ל: זבדי[80 רבי אבהו בשם רבי יוחנן טבעת אין בה משום עירבון. כל הנושא ונותן בדברים 

אין מוסרין אותו למי שפרע' )שם, שורה 58(.

נאמרו  ריב"ז  שדברי  נושא,  באותו  הדנות  המקבילות  הסוגיות  בשתי  מעניינו  הלמד  דבר  מעתה   

זעירא במסכת שביעית, בנוכחותו של ר' יוסי,  ר'  פעמיים בשתי הישיבות: פעם ראשונה בישיבת 

נאמרו  הם  שנייה  ופעם  המושב.  בתום  דבריו  על  הקשה  יוסי  ור'  זעירא,81  ר'  של  תלמידו  גם  שהיה 

אילא כפי שאני  ר'  של  נזיקין, שהיא ישיבתו  מסכת  בשלמות עם המימרה הקודמת בישיבת 

מבאר להלן, כסוגיה שבאה מקיסרין, עם הקושיה של ריב"ז בפני ר' אבהו ותשובתו של ר' אבהו עליה, 

ולא היה שם מי שיערער על הדברים. ושני התלמודים, של שביעית ושל נזיקין, שימרו את הדברים 

הייתה  ולא  יוסי  ר'  של  בנוכחותו  נאמרה  לא  מציעא  שבבבא  שהשמועה  אפוא  מסתבר  כהווייתם. 

את  שמע  יוסי  ר'  ואילו  אחר,82  בשלב  ועורכיה  המסכת  גרסני  ידי  על  שם  נקבעה  אלא  בתלמודו, 

'רב יעקב בר ]רב[ אידי'(. ואלבק, מבוא, עמ' 338, סוף ערך 'ר' יעקב בר זבדי' ]עמ' 337[ לא הכריע. וצריך עיון. על 

זבדי  בר  יעקב  ר' שמעון בר אבא ראה עוד: רבינוביץ, תורת ארץ ישראל, עמ' 8, ד"ה 'כהדא'. וראה עוד: ']רבי[ 

רבי יוחנן בשם רבי סימון ]...[ רבי יוחנן בשם רבי ינאי ]...[ אמר רבין ]צ"ל: ר' בא, על פי כי"א, עמ' 58, שורה 

81[ בר ממל מתני' לא כהדן ולא כהדן' וכו' )בבא מציעא ד, ה ]ט ע"ד, שורה 44[(. ובכן לכאורה הגיב ר' בא בר ממל 

בין היתר על מימרה שנמסרה בישיבת ר' הילא על ידי ר' יעקב בר זבדי. ראה להלן עמ' 217, ד"ה 'ר' אבא בר ממל'. 

אידי הוא המוסר בשם ר'  בר  יעקב  אבל עיין הנוסח במקבילה במעשר שני ד, ג )נד ע"ד, שורות 58-49, ששם ר' 

' )עמ' 58, שורה 79(. ומסתבר שיש  סימיי ר'  בשם  יונתן  סימיי. ואמנם הנוסח בכי"א כאן: 'ר' יעקב בר זבדי ר' 

. וכן נראה עיקר. מכל מקום אף על פי שלא מצאנו קשרים מפורשים בין ריב"ז  אידי בר  יעקב  להגיה ברישא: ר' 

לר' אילא, נראה שהיה קשר בין ריב"ז לישיבת ר' אילא, כמות שאני מציע להלן.

וזה לשונה של הסוגיה: 'אמר רבי יעקב בר זבדי זאת אומרת שלוקין על חלתן דבר תורה. רבי ירמיה בשם רבי חייה   78

בר ווא תיפתר שאכל כזית מזה וכזית מזה. אמר רבי יוסי אפילו תימר כזית מכולהן. שנייא היא שכולהן לשם חמץ. 

 ,40 מחלפה שיטתיה דרבי יוסי. תמן הוא אמר שני דברים רבין על אחד ומבטלין אותו ]חלה א, א )נז ע"ב, שורות 

45([. והכא הוא אמר הכין. אמר רבי יוסי בי רבי בון כיני מתניתא אי כזית מזה וכזית מזה'. 

ראה להלן נספח א, עמ' 255-254.  79

כמות שהוא בכי"א, עמ' 56, שורה 37; כי מעולם לא מצאנו את ר' יעקב בר אידי מוסר שמועות בשם ר' אבהו. עיין:   80

אוצר השמות ירושלמי, עמ' 57ג, בערכו. 

ראה להלן עמ' 206-205, ד"ה 'והנה ר' יוסי היה תלמידם'.  81

ואפשר שהלשון בנזיקין: 'ר' יעקב בר זבדי בעה קומי ר' אבהוא', הוא לשון העורכים, וריב"ז אמר: 'קשייתה קומי ר'   82
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הדברים מפיו של ריב"ז בישיבתו של ר' זעירא, ואין כאן מקום לשום תמה. 

לסיכום, היו שם שני מעשים: אחד בישיבת מסכת נזיקין ואחד בישיבת מסכת שביעית. ואין כאן   

סתירה בין הסוגיות, אלא שתי המסירות נכונות, ואותה קושיה עצמה הקשו ריב"ז ור' יוסי.83 כלומר ר' 

יוסי הקשה לריב"ז אותה קושיה שהקשה הוא )כלומר ריב"ז( לפני ר' אבהו. וריב"ז קיצר בתשובתו לר' 

יוסי, כי סוף סוף לא נשתנו הדין והתירוץ, ושתי המסורות אמת. 

על כל פנים המסקנה משתי הסתירות שלכאורה האלה היא שתלמוד נזיקין שלפנינו קרוב לתלמודו   

של ר' יוסי אבל לא זהה ִאתו בכל פרטיו,84 ולא כל מה שבא בנזיקין על ידי העורכים ידוע היה לר' יוסי.

והנה ר' יוסי היה תלמידם של ר' אילא ור' זעירא.85 הוא אמנם למד תורה גם מפיו של ר' אבהו,86   

אבהו'; כמות שבא במקום אחר: 'א"ר יעקב בר זבדי קשיתה קומי רבי אבהו' )סנהדרין ג, ו ]כא ע"ב,שורה 8[(, וכמות 

7; ומעניין כאן איפה היה  שנאמר: 'אמר רבי יעקב בר זבדי קשייתה קומי רבי יוסי' )ברכות ב, ]ו[ ]ה ע"ב, שורה 

כשמסר קושיה זו בלשון זה – אם בישיבת ר' יונה, שהרי בנו ר' זבדיה מסר שתי שמועות בשם ר' יונה ]ראה: אוצר 

השמות ירושלמי, עמ' 209ב[, או בישיבה אחרת, או שמא ייתכן שר"י בר זבדי היה צעיר מר' יוסי, ואף האריך ימים 

אחריו, שהרי ר' יוסי ור' יונה בצעירותם באו לביקור תנחומים אצל ר' אבהו, ראה: 'רבי אבהו מטתיה אונס אזל ליה 

חד מינוק עלון רבי יונה ורבי יוסי מי חמי ]צ"ל: מיחמי[ ליה אפין מאימתיה עליה ]צ"ל: עליהון[ לא אמרון ליה מילה 

דאורייא' וכו' ]סנהדרין ו, יב )כג ע"ד, שורה 60([, ומסר את הדבר הזה בישיבת ר' יוסי אחרי פטירתו[(. והעורכים 

בנזיקין עיצבו את הסוגיה, והם שהוסיפו בה 'ר' יעקב בר זבדי' ברישא ובסיפא )בקושיה לפני ר' אבהו(. וקשה לשער 

השערות בעניינים האלה. מכל מקום פשוטם של דברים שהדברים נמסרו ונסדרו בטבריה. ומכאן ראיה נוספת לכך 

שאין נזיקין תלמודה של קיסרין! 

ואמנם חילופי שמות בין הסוגיות המקבילות קיימים למכביר. ראה למשל: ליברמן, קיסרין, עמ' 75, סי' 120 – בבבא   83

בתרא: 'בעון קומי רבי חייה בר ווה איך שמעתנה מרבי יוחנן', ובכתובות: 'בעון קומי ר' יוסי את מה שמעת מן ר' 

יוחנן'. והתשובה של שני החכמים זהה, עיין שם ושם, ועלינו לומר שהדברים נאמרו על ידי שניהם, כלומר שהיו שם 

שני מעשים. וראה עוד: ליברמן, קיסרין, עמ' 62, סי' 88 – בבבא בתרא: 'רבי סימון אחוי דרבי יהודה בר זבדי בשם 

רב', ובקידושין: ']ר' אבא[ אחוי דר' יהודה בר זבדי בשם רב)י('; ועיין עליו: אלבק, סופרים, סוף עמ' 14, ערך 'ר' אבא 

אחוה דר' יהודה בר זבדי'; היימאן, א, עמ' 11א, בערכו. ראה גם: ליברמן, קיסרין, עמ' 63, סי' 90 – בבבא בתרא: 

'רבי נסה', ובקידושין: 'ר' יוסי'; ליברמן, קיסרין, עמ' 72, סי' 111 – בבבא בתרא: 'רבי יצחק', ובכתובות: 'רבי יוסי'. 

זעירא רבי אומר לי תני מתניתך ולא עוד אלא שמזלפין חמים על גבי  יוסה כל שעה הוה רבי  וראה עוד: 'אמר רבי 

אסי  זעירה בכל שעה הוה ר'  33[(; ואילו בבראשית רבה: 'אמר ר'  מכה בשבת', וכו' )שבת ט, ג ]יב ע"א, שורה 

אמר לי תני מתניתיך ]...[ ולא עוד אלא שמזלפין חמין על גבי מכה בשבת' וכו' )פ, ט ]מהדורת תיאודור-אלבק, 

עמ' 962[(. בכל הדוגמאות הללו מדובר באותה מימרה. ואולם לעתים הסוגיות חלוקות בלשונה של המימרה, וייתכן 

לעתים שאחד הגרסנים נשתבש בשמועה שלו. ראה מה שהעיר רוזנטל: ירושלמי נזיקין, מבוא, עמ' יא, ד"ה 'אבל 

לצד שני'. 

ועל דמיון סדר הסוגיות בבבא מציעא ושביעית ראה דברי הלוי שהעתקתי להלן עמ' 213.  84

במסכת נזיקין ד"ו הוא נקרא לעתים 'רבי זעירא' ולעתים 'רבי זירא'. ראה: ליברמן, קיסרין, עמ' 91, ערך 'ר' זעירא   85

)זירא('. וסופר כי"א כתב תמיד 'זעורה' או 'זעורא'. במקום היחיד שהשגיר 'זירא' על דרך הבבלי )עמ' 14, שורה 107( 

 מחק אותו, וחזר וכתב: 'זעורה'. ויש עוד שני מקומות שנזכר בהם ר' זעורא בכי"א, ואינם בד"ו: 'אמ' ר' זעורה' )עמ' 63, 

שורה 91(, וליתא בבבא מציעא ה, ו )י ע"ג, שורה 5(; 'ר' זעורה בשם רב' )עמ' 90, שורה 10(, וליתא בבבא בתרא 

זירא',  'ר'  'ר' זעירא' תחת  ואני כותב  'משונה'.  7, סוף ד"ה  ועיין: ליברמן, קיסרין, עמ'   .)22 )יד ע"ג, שורה   ד, ב 

ו'ר' אילא' תחת 'ר' אילעא', על דרך הירושלמי שבו אנו עסוקים.

ראה: 'רבי יוסי בשם רבי אבהו' )מעשר שני ה, ט ]נו ע"ד, שורה 44[(; 'רבי יוסה רבי אבהו בשם רבי יוחנן' )שבת יא,   86

 ג ]יג ע"א, שורה 47[; תענית ב, יב ]סה ע"ד, שורה 55[(; 'רבי יוסי בשם רבי אבהו שאל לרבי יוחנן' )יבמות ב, ד 

]ג ע"ד, שורה 58[(; 'א"ר יוסי קשיתה קומי רבי אבהו' )עבודה זרה ד, א ]מג ע"ד, שורה 10[(.
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יודה בן  ושאל שאלות והקשה קושיות לפני חכמים נוספים: ר' בא,87 ר' חנינה בריה דר' אבהו,88 ר' 

פזי,89 ר' יעקב בר אחא90 ור' סימון;91 ומסר שמועות בשם ר' יעקב בר זבדי92 ור' פדיה.93 ואולם רבותיו 

מקומות  כמה  מפורשות  שמעידים  כפי  אילא,  ר'  המובהק  ורבו  זעירא,94  ור'  אילא  ר'  היו  העיקריים 

רבי אמר לי תני מתניתא יורשה ומיטמא לה'  הילא  בירושלמי: 'אמר רבי יוסי בכל שעה הוה רבי 

)כתובות יא, ז ]לד ע"ג, שורה 50[; ומקבילה ביבמות ט, ה ]י ע"א, שורה 57, ושם: 'מתניתך', ועיקר[(. 

רבכון הוי  אילא  ובתרומות ב, ד, על מאמר אחד של ר' יונה ור' יוסי, העיר להם ר' אחא: 'כן רבי 

בכל  אילא  ר'  יוסי בשמו של  ר'  כך מסירותיו הרבות של  על  וכן מעידות   .)11 )מא ע"ד, שורה  בה' 

רבי אומר לי תני מתניתך'  זעירא  הירושלמי.95 אמנם הוא אמר גם: 'אמר רבי יוסה כל שעה הוה רבי 

ראה: 'אמר רבי יוסי קשייתה קומי רבי בא' )תרומות יא, ה ]מח ע"א, שורה 18[; שבת ה, ]ד[ ]ז ע"ג, שורה 18[ = ביצה   87

ב, ח ]סא ע"ג, שורה 61[; יומא ח, ד ]מה ע"ב, שורה 8[(.

ראה: 'אמר רבי יוסי קשייתה קומי רבי חנינה בריה דר' אבהו' )יבמות ד, יא ]ו ע"א, שורה 64[ = נידה א, ה ]מט ע"ב,   88

שורה 54[(.

ראה: 'קם רבי יוסה עם רבי יודה בן פזי' )שביעית י, ב ]לט ע"ג, שורה 10[(.  89

ראה: 'אמר רבי יוסי קשייתה קומי רבי יעקב בר אחא' )כלאים ו, ה ]ל ע"ג, שורה 48[; שביעית ח, ד ]לח ע"א, שורה   90

42[ = מעשר שני ג, א, ]נד ע"א, שורה 11[ = שבת א, ]ד[ ]ג ע"ג, שורה 47[; עירובין ה, ]ב[ ]כב ע"ד, שורה 1[(. 

וראה עוד: 'אמר רבי יוסי לרבי יעקב בר אחא ואין זה מזיד' )קידושין ב, ח ]סג ע"א, שורה 36[ = שקלים ז, ו ]נ ע"ד, 

שורה 6[(.

'רבי יוסי בעא קומי רבי סימון' )פסחים י, א ]לז ע"ב, שורה 55[; ראש השנה ד, ב ]נט ע"ב, שורה 43[(.  91

ראה: 'מן מה דאמר רבי יוסה ר' יעקב בר זבדי רבי חייה בשם רבי אלעזר' )שבת יא, ה ]יג ע"א, שורה 58[(.  92

'רבי יוסי בשם רבי פדיה רבי יונה בשם חזקיה' )מעשר שני ב, ו ]נג ע"ג, שורה 33[(.  93

הוא מסר בשמו, כגון: 'רבי יוסי בשם רבי זעירא' )דמאי ה, א ]כד ע"ג, שורות 12, 15[; שם, ה ]כד ע"ד, שורה 15[;   94

57[(; 'רבי יונה  30[(; 'רבי יוסי רבי זעירא בשם רבי יוחנן' )כלאים ג, ב ]כח ע"ג, שורה  נזיר ב, ה ]נב ע"א, שורה 

ורבי יוסי תריהון בשם רבי זעירא' )תרומות ד, ח ]מג ע"א, שורה 19[ = חלה א, ה ]נז ע"ד, שורה 55[(; 'כההיא דאמר 

רבי יוסי בשם רבי זעירא רבי יונה רבי זעירא בשם רבי לעזר' )מעשרות א, ו ]מט ע"ב, שורה 2[ = שם ד, ג ]נא ע"ב, 

שורה 40[ = חלה א, ח ]נח ע"א, שורה 33[; ועיין עוד: חלה ג, א ]נט ע"א, שורה 5[(; 'רבי יוסי בשם ר' זעירא. רבי 

יודן בשם רבי יילא' )מעשר שני א, א ]נב ע"ב, שורה 45[(. וראה עוד: 'בעון קומי ר' זעיר' ]...[ )ד(ר' יוסי אמר לא 

אגיבון רבי חזקיה בשם רבי אחא הכין אמר לון' )דמאי ו, ג ]כה ע"ב, שורה 60[ = קידושין ב, י ]סג ע"ב, שורה 6[(; 

'רבי ירמיה בעא קומי ר' זעירא ]...[ א"ל ]...[ אמר רבי יוסי ואנן לא הוינן אמרין כן אלא ]...[ אמר רבי יוסי הא כל 

אילין מילייא אנן מרין ומתני' מסייעא לר' זעירא' )מעשר שני א, ג ]נב ע"ד, שורה 36[(. וראה גם: 'אתייא דרבי יונה 

כרבי ירמיה. ודרבי יוסי כרבי זעירא' )חלה א, א ]נז ע"ב, שורה 6[(. ועל יחסו של ר' יוסי לר' ירמיה ראה מה שהערתי 

להלן עמ' 226-225.

ראה למשל: 'ר' יוסי בשם רבי הילא' )כלאים א, ז ]כז ע"ב, שורה 2[; שם ז, ד ]לא ע"א, שורה 3[; שביעית ה, ד ]לו   95

ע"א, שורה 7[; תרומות א, א ]מ ע"ב, שורה 24[; מעשרות ב, ד ]מט ע"ד, שורה 45[; שם ד, ב ]נא ע"ב, שורה 26[; 

שם ה, ב ]נא ע"ד, שורה 23[; חלה ג, ב ]נט ע"א, שורה 52[; שבת ב, ]א[ ]ד ע"ג, שורה 29[(; 'רבא ]צ"ל: ר' בא[ 

בשם רב הונא רבי חגיי בשם רבי זעירא רבי יוסי בשם רבי הילא' )כלאים א, ט ]כז ע"ב, שורה 38[( ועוד הרבה. וראה 

עוד: 'רבי יוסי בשם רבי לא שמע מן הדא' וכו' )שביעית ז, א ]לז ע"ב, שורה 10[(; 'אמר רבי יוסי לא על הדא רבי 

אילא אמר הדא מילתא אלא על הדא דתני' וכו' )דמאי ב, ד ]כג ע"א, שורה 24[(; 'ר' יונה ר' לעז' בשם כהנא ]...[ ר' 

יוסי בשם רבי הילא' )כלאים א, ז ]כז ע"ב, שורות 2-1[(; 'אתיא דרבי יוסי ]נגד ר' יונה[ כרבי הילא אף על גב דו פליג 

עלוי' )חלה א, א ]נז ע"ב, שורה 9[(; 'רבי יוסה בשם רבי אילא ]...[ רבי שמי אמר קומי רבי יסה ר' אחא בשם רבי 

אילא ]...[ קם רבי יוסה ]עם[ רבי אחא' וכו' )שבת ז, ]ב[ ]י ע"א, שורה 8[ = ביצה א, ג ]ס ע"ב, שורה 17[(; 'ר' יוסי 

רבי אילא בשם רבי אלעזר. רבי יעקב בר' אחא בשם רבי אלעזר' )שבת יז, ]א[ ]טז ע"א, שורה 32[(; 'מן מה דאמר 

רבי יסא רבי אילא רבי לעזר בשם רבי הושעיה' )ראש השנה א, ב ]נז ע"א, שורה 17[(; 'אמר לון ר' יוסי ]לחברייא[ 
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)שבת ט, ג ]יב ע"א, שורה 33[ = שם יט, ]ג[ ]יז ע"א, שורה 54[(; אבל הוא היה בעיקר תלמידו של ר' 

אילא, ומאמריו בשמו עולים בהרבה על דבריו בשם ר' זעירא.

אכן כשהתבוננתי שוב במסכת, ראיתי שלא רק שר' אילא נזכר כאן לעתים תכופות יותר מאשר   

בשאר הירושלמי,96 אלא שהוא נזכר באופנים מיוחדים ומעניינים:

מעיקרן  היו  שבוודאי  מדרשיות,  בשמועות  מציעא,  בבבא  ז-ח  בפרקים  הרבה  נזכר  אילא  ר'  א.   

ברייתות, כעדות המקבילות.97 ואמנם ר' אילא היה בקי גדול במדרש.98 והרי הוא זה שאמר: 'כל מדרש 

לא מן הדא. אלא מן הדא דאמר רבי אילא ותניי תמן' וכו' )סוכה ד, יד ]נד ע"א, שורה 36[(. ובפסחים ב, ז )כט ע"ג, 

 שורה 44(: 'אמר רבי יוסה ]...[ אמר ליה ר' פינחס הכן הוה ר' ִאיֵלא רבי הוה בה' )הסיפא על פי גינצבורג, שרידי, 

29(. ולא אמר 'רבך' מחמת הכבוד, שר' פינחס היה גם תלמידו של ר' יוסי. ראה: פרנקל, דף קכא  עמ' 105, שורה 

ע"א, ערך 'רבי פינחס'. מכלל שאף על פי שר' יוסי היה תלמידו המובהק של ר' אילא וכיוון כאן לדעתו, לא ידע את 

כל שמועותיו, וזה טבעי. וראה עוד: 'ר' יוסה הוה מצטער דלא חמא לולא דרבי איליי' )יומא א, א ]לח ע"ג, שורה 34[ 

= מגילה ד, יב ]עה ע"ג, שורה 60[(. ואופייני כאן לשון הירושלמי על מחלוקת שבין ר' זעירא ור' אילא: 'ואתייא דר' 

ירמיה כר' זעירא ודר' יוסי כרבי אילא' )נדרים ט, ב ]מא ע"ג, שורה 16[(. ובסנהדרין ז, יג )כה ע"ג, שורה 24( נאמר 

על מאמר שמסר ר' פינחס לפני ר' יוסה בשם רב חסדא: "והוה רבי זעורה ]צ"ל: ר' יוסי, כן נראה לי, והלשון כאן 

 הוא באשגרה מיומא ה, ז )מג ע"א, שורה 39(; עבודה זרה ב, ג )מא ע"ב, שורה 9(; ושלא כאלבק, מבוא, עמ' 388, 

הערה 380[ חדי בה סבר מימר בשיטת רבי הילא רביה איתאמרת ועל דרבי לעזר בי רבי שמעון איתאמרת'. ובירושלמי 

נזיקין לא מסר ר' יוסי מר' אילא שום מימרה, מכיוון שהכול בא שם על שם ר' אילא ללא שם מוסר, כמות שהערתי 

להלן עמ' 209-208, ד"ה 'קביעה זו'.

דבר שכבר הרגיש בו אפשטיין, והעיר בקיצור: 'ר' לא )אילא( רגיל הרבה' )אפשטיין, מבואות לסה"א, עמ' 287(.   96

ואמנם לפי הרשימות של ליברמן, קיסרין, עמ' 91, ערך 'ר' זעירא )זירא(', ועמ' 102, ערך 'ר' לא )אילא, הילא(', ר' 

זעירא נזכר כאן רק 38 פעמים, ולפי כי"א על פי מה שהערתי )לעיל הערה 85( – 40 פעם, ואילו ר' אילא נזכר 50 

פעם, ויש להוסיף עליהן עוד 5 מופעים על פי כי"א: )1( בבא מציעא א, ה )ח ע"א, שורה 15(: 'רבי יוסנא בשם רבי 

אחא', אבל בכי"א: 'בשם ר' הילא' )עמ' 44, שורה 60( – ואולם אני נוטה לומר שהעיקר כאן כנוסח שלנו )ראה להלן 

הערה 109(. )2( שם ו, ג )יא ע"א, שורה 25(: 'רבי הונא', אבל בכי"א: 'ר' אילא' )עמ' 68, שורה 38(. )3( שם ט, א )יב 

ע"א, שורה 24(: ליתא בד"ו, אבל בכי"א: 'ר' לא' )עמ' 73, שורה 6(. )4( שם י, א )יב ע"ג, שורה 10(: ליתא בד"ו, 

אבל בכי"א: 'ר' לא' )עמ' 77, שורה 8( – ליברמן אמנם מחק מופע זה )ירושלמי נזיקין, עמ' 173, שורה 8(, ואני מסופק 

בעניין. )5( בבא בתרא ח, ו )טז ע"ב, שורה 19(: 'לו', אבל בכי"א: 'ר' לא' )עמ' 102, שורה 80(. נמצא סך הכול 55 

מופעים.

ראה: 'אמר רבי לא כי תבוא בכרם רעך ]דב' כג 25[ וגו'. וכי עלת על דעת' וכו' )בבא מציעא ז, ב ]יא ע"ב, שורה 44[(;   97 

'אמר רבי לא כתיב כי   ;)46 וכו' )שם, שורה  וגו'. תני בידיו'   ]26 'אמר רבי לא כתיב כי תבא בקמת רעך ]דב' כג 

תבא בכרם רעך ואכלת ענבים ]דב' כג 25[' וכו' )שם, ה ]יא ע"ב, שורה 54[(. למקבילות התנאיות בשאר הירושלמי 

לדרשות אלה ראה: ליברמן, קיסרין, עמ' 56, סי' 72; שם, סי' 73; עמ' 57, סי' 74 בהתאמה. וכבר העיר על העניין 

הזה אפשטיין, מבואות לסה"א, עמ' 280, סי' ב. 

וכדברי צורי: 'ר' הילא, גדול חכמי מדרש המקרא' )צורי ]לעיל הערה 14[, עמ' 232, סוף הִּפסקה הראשונה(. ראה:   98

'אמר רבי לא צריך הוא שיאמר לכל אחד ואחד והשור. מלמד שהבעלין מיטפלין בנבילה דכתיב והמת יהיה לו ]שמ' 

כא 36[' וכו' )בבא קמא א, א ]ב ע"ב, שורה 24[(; 'אמר ר' לא ממשמע שנ' אם בעליו עמו לא ישלם ]שמ' כב 14[' וכו' 

)בבא מציעא ח, א ]יא ע"ד, שורה 2[(; 'אמר רבי לא זימנין דתיפתר ההן קרא לא תבוא עליו השמש ]דב' כד 15[ ]...[ 

וזימנין דתיפתר לה ]...[' וכו' )בבא מציעא ט, יד וטו ]יב ע"ב, שורה 23[(. וראה עוד למשל בשאר הירושלמי: 'אמר 

רבי לא תני רבי ישמעאל לא תלך רכיל ]ויק' יט, 16[' וכו' )פאה א, ]א[ ]טז ע"א, שורה 14[(; 'אמר רבי לא כתיב לגר 

ליתום ]דב' כד 19, 20, 21[' וכו' )פאה ד, ח ]יח ע"ג, שורה 36[(; 'אמר רבי לא כתיב ושכחת עומר ]דב' כד 19[' וכו' 

)פאה ז, א ]כ ע"א, שורה 1[(; 'ואתייא כההיא דאמר רבי הילא לא יחבול ריחים ורכב ]דב' כד 6[. ממשמע שנאמר 

רכב אין אנו יודעין שהריחים בכלל. מה תלמוד לומר ריחים ורכב לחייב על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו' )נזיר 

ו, ב ]נה ע"א, שורה 28[(. והיא על פי הדרשה בספרי דברים רעב )מהדורת פינקלשטין, עמ' 292(.
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ומדרש כעניינו' )יומא ג, ה ]מ ע"ג, שורה 22[, ומקבילות(.99

ב. בבבא מציעא ט, ט )יב ע"א, שורה 51( אמרו בתירוץ על קושיה אחת שכבר דנתי בה בהרחבה:100   

'פירש רבי מנחם אחי רבי גוריון101 קומי רבי לא מוטב לזורעה פשתן' וכו'. סגנון כזה לא מצאנו על ר' 

אילא בכל הירושלמי,102 והרי הוא מלמד על היכרות קרובה מאוד עם בית מדרשו.

ג. בשני מקומות בנזיקין נזכרו מעשים של ר' אילא שאין בהם כל חידוש הלכתי:  

'פני  ופירש  'רבי לא השווה את הבכורה לאחין'.  3( נאמר:  )טז ע"ב, שורה  ה  1. בבבא בתרא ח,   

משה': 'כלומר דר' אילא עביד עובדא' וכו',103 כלומר פסק הלכה למעשה; וכיוצא בזה הרידב"ז שם: 

'דהורה לכתחלה להשוות הבכור לאחין משום מתנה';104 אבל נראה לי שעל עצמו מדובר. אלא שזו 

משנה מפורשת שם: 'המחלק נכסיו על פיו ריבה לא' ומיעט לאח' השווה להן את הבכור דבריו קיימין 

)שם, ה(. ומה חידש ר' אילא?!

2. בבבא בתרא ט, ד )טז ע"ד, שורה 58( נאמר: 'ר' לא חילק את הטריקלין בינו לבין בנו'. ולשון   

'פני משה': 'שהשיא את בנו בחדר אחד של הטרקלין וחלקו ביניהן להיות החדר אחד של בנו והשאר 

שלו'.105 והרי כבר אמרו שם לעיל: 'אמר רבי חנינה המשיא את בנו בבית זכה בבית' )שם, שורה 57(. 

ומה לי בית, ומה לי חצי בית. ומה בא ר' אילא להשמיענו?!

וכבר תהה ליברמן על שני מעשים אלה: 'הפירוש לא נתברר לי בוודאות'.106   

זו בשלב הראשון מבית  ברם, תמיהות אלה ניתנות ליישוב מלא אם מניחים שמוצאה של מסכת   

מדרשו של ר' אילא, רבו של ר' יוסי. כלומר בדור השלישי לאמוראים נשנה ונסדר תלמוד זה בבית 

מדרשו של ר' אילא. מה פלא אפוא אם תלמידיו של ר' אילא רצו לשמר לדורות בתלמודם כיצד נהג 

רבם בשני דינים אלה הלכה למעשה.

נראה אפוא למשל שהערת ר' לא על דברי ר' חייא רובא: 'אמר רבי לא משנים אוחזין בטלית דרבי   

]צ"ל: למד רבי[107 חייה רובה' )בבא מציעא א, א ]ז ע"ד, שורה 25[(, וכן דבריו להלן על ריש לקיש: 

זוכה לחברו במציאה[ אלא דקשי ליה על הדא דתני ר' הושעיה' וכו'   'לא דמר ר"ש אכן ]שאין אדם 

)שם א, ה ]ח ע"א, שורה 5[(, נאמרו בבית מדרשו ונקבעו כך בתלמודו. שאלמלא כך, אפשר היה לומר 

שנמסרו כאן בשמו אף על פי שנאמרו בבית מדרש אחר.

קביעה זו מסבירה גם את העובדה המופלאה שבכל מסכת נזיקין לא מצאנו אפילו פעם אחת שמסרו   

ראה: אוצר לשונות, ג, עמ' 1558, בערכו.  99

עסיס )לעיל הערה 1(, עמ' 160, סי' ג.  100

ראה: רבינוביץ, תורת בבל, ריש עמ' 485, ערך 'ר' מנחם אחוה דר' גוריון'.  101

אמנם מצאנו סגנון דומה, אבל גם הוא מבית מדרשו של ר' אילא: 'רבי אייבו בר נגרי אמר קומי רבי אילא בשם רבי   102

יוחנן' )שקלים ד, י ]מח ע"ג, שורה 4[(.

פני משה, דף כג ע"ב, ד"ה 'רבי לא'.  103

רידב"ז, שם, ד"ה 'רבי לא'.  104

פני משה, דף כח ע"א, ד"ה 'חילק'.  105

ליברמן, קיסרין, עמ' 102, הערה 81.  106

ההגהה על פי כי"א, עמ' 42, שורה 8.  107
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אחרים בשמו של ר' אילא,108 אלא הדברים מובאים תמיד בשמו.109 סימן שהדברים נאמרו בבית מדרשו 

ונקבעו מיד בתלמודו.

אמנם  ישיבות.  ראשי  שניהם  היו  זעירא,  ור'  אילא  ר'  יוסי,  ר'  של  הגדולים  רבותיו  שני  והנה   

'ובכל זאת לא  זעירא:  ר'  זעירא, כתב על  ור'  ר' אילא  וייס כשתיאר את פעולתם של  אייזיק הירש 

זכה לגדולה', 'אמנם אם כי לא זכה לשבת ראש בחייו';110 ואילו את ר' אילא הוא תיאר: 'מן החכמים 

אשר ר"ז חפץ ביקרם ואהבתם'.111 ואולם בחינת הדברים מלמדת ששני חכמים חברים אלה היו ראשי 

ישיבות שונות. 

אם  בסתם113  חכמים  אם  לפניו,  שאלו  ותלמידים  חכמים  ישיבה:112  ראש  ספק  ללא  היה  אילא  ר'   

ור' חנניה;116 וחכמים מסרו שמועות בשמו:   חכמים מסוימים: ר' בון בר חייא,114 ר' בון בר כהנא115 

דבר זה לא מצאתי אפילו אצל רב )עיין: ליברמן, קיסרין, עמ' 105-104, בערכו(, שמואל )שם, עמ' 106( ור' אבהו   108

 )שם, עמ' 86(, שחלק ממאמריהם באו בשם מסרנים. ואילו אצל ר' זעירא רק מימרה אחת באה בשם מסרן )שם, עמ' 91 

בערכו(, והרי זה מלמד על קרבה יתרה בין הישיבות של ר' אילא ושל ר' זעירא. וראה עוד להלן עמ' 213, ד"ה 'יתר 

על כן' עד עמ' 214, סוף ד"ה 'והנה ליברמן'.

59(, תחת 'רבי יוסנא בשם  44, שורה  חוץ ממקום אחד, לפי כי"א: 'רבי בי סנא ]צ"ל: ביסנא[ בשם ר' הילא' )עמ'   109

15[(. אבל גם בקטע בולוניה: 'ר' יוסנא בש' ר' אחא' )קטעים מן  רבי אחא' בד"ו )בבא מציעא א, ה ]ח ע"א, שורה 

הגניזה האיטלקית שפרסם ד' רוזנטל, ירושלמי נזיקין3, ירושלים תשס"ח, עמ' 259, שורה 20(. ועיין: אוצר השמות 

396, ערך 'יוסינה', ואי אפשר להכריע, ואולם אני נוטה לומר שהעיקר כנוסח שלנו. מכל מקום גם  ירושלמי, עמ' 

אם העיקר כאן כנוסח כי"א, זה היוצא היחיד מן הכלל המאשר את הכלל. ואילו בשאר הירושלמי מצאנו כמה חכמים 

שמסרו בשם ר' אילא, כגון: 'רבי יוסי בי רבי בון אמר רבי זעירא ורבי הילא' וכו' )דמאי א, א ]כא ע"ד, שורה 3[(; 

'רבי יודה בשם רבי הילא' )תרומות א, ג ]מ ע"ג, שורה 38[(; 'ר' ירמיה בשם רבי אילא' )תרומות יא, ד ]מז ע"ד, שורה 

64[(; 'רבי שמואל בשם רבי הילא' )מעשרות ב, ז ]נ ע"א, שורה 54[(.

וייס, ג, עמ' 90. ועיין עוד: הלוי, דורות, ב, עמ' 350.  110

וייס )שם(.  111

על ר' אילא ראה: פרנקל, דף עה ע"ב, ערך 'רבי הילא' )ושם רשימת שמותיו(; היימאן, א, עמ' 143ב, ערך 'ר' אלעאי   112

)אמורא('; אפשטיין, מבוא לנוה"מ, עמ' 67, הערה 5; אלבק, מבוא, עמ' 223, ערך 'ר' אילעא'. ועיין: אוצר השמות 

ירושלמי, עמ' 84 עד ריש עמ' 91, ערך 'ר' אילא'.

57[; ראש השנה א, א ]נו  10[; שקלים ו, ד ]נ ע"א, שורה  ראה: 'בעון קומי רבי לא' )כלאים ט, ה ]לב ע"ד, שורה   113

ע"ג, שורה 1[(. אני רושם כאן ובהמשך את הלשונות בדרך כלל על פי מראה המקום הראשון, ואני מתעלם מחילופי 

בין  קלים  מחילופים  וכן  מנא/מני,  יוסטי/יוסטא,  זעירא/זעורא,  לא/אילא/הילא,  כגון  החכמים  שמות  של  הצורות 

הלשונות, חוץ משיבושים וחילופים בשמות האומרים.

ראה: 'ר' בון בר חייא בעא קומי ר' לא' )דמאי א, ב ]כא ע"ד, שורה 30[; יומא ג, ה ]מ ע"ג, שורה 21[; יבמות יג,   114

42; ושם: 'בעי', ויש להשלים: 'לא'. ראה: ש'  15, ושם: 'בעי'[; גטין ד, ב ]מה ע"ג, שורה  ]ח[ ]יד ע"א, שורה 

ליברמן, תוספתא כפשוטה, ח, ניו יורק תשל"ג, גטין, עמ' 895, ליד ציון 24[(. אבל הוא היה תלמידו המובהק של 

ר' זעירא שגם הספידו. ראה: 'כד דמך רבי בון בר רבי חייא על רבי זעירא ואפטר עילוי' )ברכות ב, ]ח[ ]ה ע"ג, 

שורה 15[(. 

ע"ב,  ]כה  יא  ז,  סנהדרין   ;]10 שורה  ע"ב,  ]סד  ח  א,  )ביכורים  אילא'  רבי  קומי  בעא  כהנא  בר  בון  'רבי  ראה:   115 

שורה 27[(.

ראה: 'רבי חנניה בעא קומי ר' הילא' )יבמות יד, ]ב[ ]יד ע"ב, שורה 48[ = גטין ה, ה ]מז ע"א, שורה 45, ושם: 'חנינה',   116

'אימי ]![' תחת 'הילא', וצ"ל: אילי[; יבמות טו, ]י[ ]טו ע"ב, שורה 30[(. וראה עוד: 'רבי חנניה הוה יתי' קומי רבי אלי 

והוא אמר טעמין והוא סתר' וכו' )פאה ח, ה ]כ ע"ד, שורה 53[(.
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ר' אבין,117 ר' אחא,118 ר' ביסנא,119 ר' ירמיה120 ור' פינחס.121 תנאים שנו לפניו: ר' אייבו בר נגרי,122 

והורה הוראה  זבדי,124 שאף הקשה לפניו.125 הוא הורה הוראות לשואלים,126  ור' סימון בר  ר' חנן123 

קומי  יתבין  הוו  וחבריא  לייא  רבי  'כהדא  אחד:  פונדק  ליד  כששהו  שלו   – לחבורה   – ל'חברייא'  גם 

פונדקיא ]צ"ל: פונדקא[ ברמשא אמרין מהו מימר מיליא דאוריתא. אמר לון מכיון דאילו הוה איממא 

 הוינן חמיין מה קומינן127 ברם כדון אסור' )ברכות ג, ]ה[ ]ו ע"ד, שורה 20[ = סנהדרין י, א ]כז ע"ד, 

שורה 16[(.128 

הוא הדין לר' זעירא,129 ובמידה גדולה הרבה יותר. תלמידיו שימשו אותו: ר' אבא בר זמינא,130    

ר' אבין אמר הרבה פעמים בשמו של ר' אילא. ראה: 'רבי אבין בשם רבי הילא' )סוטה א, ג ]טז ע"ד, שורה 23[; כתובות   117

 ב, ה ]כו ע"ג, שורה 51[; שם ד, א ]כח ע"ב, שורה 7[; שם, יג ]כט ע"ב, שורה 9[; שם ה, ג ]כט ע"ד, שורה 29[; 

שם ו, ו ]ל ע"ד, שורה 57[(. גם בבבלי הוא מסר הרבה בשם ר' אילעא. ראה: אוצר השמות בבלי, א, עמ' 159. וראה 

עוד: שם, עמ' 157. והוא רבין נחותא. ראה: אלבק, מבוא, עמ' 352, ערך 'רבין'.

ראה: 'רבי אחא בשם רבי לייא' )שבת ב, ]א[ ]ד ע"ג, שורה 12[(.   118

ראה: 'רבי ביסנא בשם רבי לייא' )שבת ב, ]ו[ ]ה ע"ב, שורה 15[; מועד קטן א, א ]פ ע"א, שורה 44[(.  119

ראה: 'ר' ירמיה בשם רבי אילא' )תרומות יא, ד ]מז ע"ד, שורה 64[; פסחים ז, ח ]לה ע"א, שורה 1[(.  120

'אמ' ליה ר' פינחס ]לר' יוסי[ הכן הוה ר' ִאיֵלא רבי הוה בה' )פסחים ב, ז ]כט ע"ג, שורה 46[, על פי גינצבורג, שרידי,   121

עמ' 105, שורה 29(.

ראה: 'תני רבי אייבו בר נגרי קומי רבי לא דרבי ישמעאל' )פאה ז, ו ]כ ע"ב, שורה 46[ = מעשר שני ה, ג ]נו ע"א,   122

102. וראה עליו: פרנקל, דף סג ע"א, ערך 'רבי אייבו בר נגרי'; אלבק, מבוא,  36[(. וראה עוד לעיל הערה   שורה 

עמ' 318, ערך 'ר' איבו בר נגרי'.

26, ושם: 'תני',  24[; כתובות ט, יג ]לג ע"ג, שורה  ראה: 'תנא רבי חנין קומי רבי לא' )דמאי ו, ג ]כה ע"ג, שורה   123

 'חנן'[(. על ר' חנן ראה: פרנקל, דף פו ע"א, ערך 'רבי חנין'; בכר, ג, א, עמ' 82 עד ריש עמ' 84; אלבק, מבוא, עמ' 240, 

ערך 'ר' חנן'. 

ראה: 'תנא ר' סימון בר זבדי קומי ר' הילא' )פסחים ח, ו ]לו ע"א, שורה 49[(. הוא נפטר בחיי רבו, ור' אילא הספידו:   124

'כד דמך רבי סימון בר זביד עאל רבי ליא ואפטר עילוי' )ברכות ב, ]ח[ ]ה ע"ג, שורה 24[ = הוריות ג, ז ]מח ע"ב, 

שורה 41[(. ועיין עליו: פרנקל, דף קיח ע"א, ערך 'רבי סימון ברבי זבדי'; היימאן, ג, עמ' 964א, ערך 'ר' סימון בר 

זבדי'; רבינוביץ, תורת בבל, עמ' 497, ערך 'ר' סימון )בן זבדי('; אלבק, מבוא, עמ' 261, ערך 'ר' סימון )שמעון( בר 

זבדא'. ועיין: אוצר השמות ירושלמי, עמ' 209, ערך 'רבי סימון בר ]...[ זבדי', שיש שם חילופים בשמו בין 'זבדי', 

'זביד', ו'זבדא'. ועיין גם: ליברמן, קיסרין עמ' 104, ערך 'ר' סימון אחוי דר' יהודה בר זבדי', והוא חכם אחר. ואמנם 

היימאן הקדיש להם שני ערכים, ראה: היימאן, ג, סוף עמ' 963, וריש עמ' 964. 

ראה: 'התיב רבי סימון בר זבד ]![ קומי רבי אילא' )סוכה ב, ח ]נג ע"ב, שורה 5[(.   125

ראה: 'הורי רבי לא כהדא דר' חגיי' )דמאי ד, ג ]כד ע"א, שורה 20[(; 'והורי רבי אילא ישפכו פירותיו' )מעשר שני   126

א, א ]נב ע"ג, שורה 10[(; 'הורי רבי לא כדין תנייה' )עירובין ז, ]א[ ]כד ע"ב, שורה 32[(. ובשביעית ו, ג )לז ע"א, 

שורה 2(: 'כד דשמע ]ר' אבהו[ רבי לא ורבי אימי פליגין שרע מינה'.

כלומר היו רואים את גללי הבהמות המצויות בפונדק.  127

גדולתו של ר' אילא בתורה ניכרת יותר בשאר הירושלמי. אשר לנזיקין, תורתו כוללת בין היתר דרשות, פירושים   128

ואחרים,  זעירא  ר'  והסכמות עם  פירושים למימרות אמוראיות, מחלוקות  ולברייתות,  והערות למשנה  ואוקימתות 

 מעשים שלו ומסורות בשם האמוראים בני הדורות הקודמים, וכן מסירת ברייתא בבלית. עיין: ליברמן, קיסרין, עמ' 102, 

ערך 'ר' לא'.

על ר' זעירא ראה: ייחוסי תו"א, עמ' קלז, ערך 'זירא'; פרנקל, דף עז ע"ב, ערך 'ר' זעירא'; הלוי, דורות, ב, עמ' 304;   129

בכר, ג, א, עמ' 24-5; היימאן, א, סוף עמ' 386ב, ערך 'ר' זירא', ובייחוד שם, ריש עמ' 396ב; רבינוביץ, תורת בבל, 

 עמ' 386, ערך 'ר' זירא'; אפשטיין, מבוא לנוה"מ, עמ' 61, סוף הערה 1; עמ' 224, הערה 1; עמ' 344, הערות 1, 2, 4, 5; 

עמ' 1298, ד"ה 'ובבבל החליפו' עד ריש עמ' 1302; אלבק, מבוא, עמ' 233, ערך 'ר' זירא'. 

ראה: 'רבי אבא בר זמינא הוה משמש קומי ]רבי[ זעירא' )ברכות ז, ]ג[ ]יא ע"ג, שורה 4[(; 'דר' זעירא מפקד לר' אבא   130



211עוד לבעיית עריכתה של מסכת נזיקין ירושלמי ]21

ר' ביבי,131 ר' חגי,132 ר' יונה,133 ר' יושוע בר גיזורה134 ומנשה;135 חכמים ותלמידים מסרו שמועות לפניו: 

ר' אבא בר זמינא,136 ר' אחא בר פפא,137 ר' ביבי,138 ר' חגי139 ור' יצחק עטושיא;140 והם גם שאלו אותו: 

אם בסתם141 אם בשמות מפורשים: אבוי דרב ספרא,142 ר' אחא בר יצחק,143 ר' אחא בר פפא,144 ר' בון ור' 

 בון,145 שהאחד מהם ככל הנראה בא גם בשמו המלא: ר' בון בר חייא,146 ר' זריקן,147 ר' יונה,148 ר' ירמיה,149 

בר זבינא ויאמר לבר ראשון דלא יחוט ליה מסאניה' וכו' )כלאים ט, ה ]לב ע"ד, שורה 7[(. 

ראה: 'רבי ביבי שלחיה רבי זעורא דיזבון ליה עזיל קטן מן סטרנלייה דביישן' )עבודה זרה א, ב ]לט ע"ג, שורה 23[(.  131

ראה: 'רבי חגיי הוה מיסמך לרבי זעירא' )דמאי ג, ב ]כג ע"ב, שורה 57[ = חלה ד, יב ]ס ע"ב, שורה 37[(.  132

ראה: 'רבי יוסי ]צ"ל: יונה[ הוה מסמך לרבי זעירא שמע קליה דרבי הילא יתיב מתני' וכו' )חלה ג, ו ]נט ע"ב, שורה   133

37[; להגהה ראה: ב' ראטנער, אהבת ציון וירושלים: על מסכתות תרומות וחלה, וילנה תרס"ה, סוף עמ' 141, ד"ה 

'רבי יוסי'(; 'רבי זעורה אמר לרבי יונה פוק זבון לן שיחורין לדוכנה' )מועד קטן א, ח ]פ ע"ד, שורה 62[(.

ראה: 'רבי יושוע בר גיזורה הוה משמש קומי רבי זעירה' )שבת ג, ]א[ ]ה ע"ג, שורה 43[(.  134

ראה: 'מנשה הוה יתיב קומי רבי זעורה ואינמנם אמר ליה חזור לך דלא כוונית' )מגילה ב, ב ]עג ע"א, שורה 51[(.   135

כלומר מנשה היה קורא את המגילה לפני ר' זעירא, ר' זעירא התנמנם ואמר לו למנשה: חזור לך וקרא את המגילה 

שנית, מכיוון שלא כיוונתי.

ראה: 'אמר רבי אבא בר זמינא קומי רבי זעירא רבי סימון לא אמר כן ]...[ ואיקפד. רבי זעירא' )דמאי ה, ט ]כה ע"א,   136

שורה 1; יש למחוק את הנקודה שאחרי 'ואיקפד'[(.

ראה: 'א"ר אחא בר פפא קומי רבי זעורה חברייא בעון קומי ר' שמואל בר נחמן' )ראש השנה ד, ג ]נט ע"ב, שורה 57[(.  137

ראה: 'ר' ביבי אמר )בעי( קומי רבי זעירא בשם ר' לעזר' )פאה ז, ו ]כ ע"ב, שורה 51[ = מעשר שני ה, ג ]נו ע"א, שורה   138

41[(; 'רבי ביבי אמר קומי ר' זעירא בשם רבי חנינה' )קידושין ג, יד ]סד ע"ג, שורה 58[(.

ראה: 'ר' חגי אמר קומי ר' זעירא מנחם בשם רבי יוחנן' )מעשר שני ב, ו ]נג ע"ג, שורה 44[; יבמות יג, ]ז[ ]יד ע"א,   139

שורה 3[(.

ראה: 'רבי יצחק עטושיא אמר קומי רבי זעירא בשם דבי רבי ינאי' )פאה ח, ה ]כ ע"ד, שורה 59[ = עירובין ג, ]א[ ]כ   140

ע"ד, שורה 12[(; 'רבי ביבי אמר קומי ר' זעירא בשם רבי חנינה' )קידושין ג, יד ]סד ע"ג, שורה 58[(.

ראה: 'בעון קומי ר' זעיר' ' )דמאי ו, ג ]כה ע"ב, שורה 60[ = קידושין ב, י ]סג ע"ב, שורה 6[; ראש השנה א, א ]נו   141

ע"ג, שורה 6[; מגילה א, ד ]ע ע"ב, שורה 35[(. וראה עוד: 'חד תלמיד בעא קומי ר' זעירא' )קידושין ג, א ]סג ע"ד, 

שורה 2[(.

ראה: 'אביי ]צ"ל: אבוי[ דרב ספרא שאל לר' זעירא' )כלאים ט, ה ]לב ע"ד, שורה 12[(.  142

ראה: 'רבי אחא בר יצחק הוה ליה עובדא שלח שאל לרבי זעירא רבי זעירא שאל לרבי אימי' )שבת ו, ]ב[ ]ח ע"א,   143

שורה 44[ = יבמות יב, ]ב[ ]יב ע"ד, שורה 10[(.

ראה: 'רבי אחא בר פפא בעא קומי רבי זעירא' )מעשר שני ה, ז ]נו ע"ג, שורה 36[(.  144

ראה: 'ר' בון ורבי בון בעון קומי רבי זעירא' )כלאים ד, ד ]כט ע"ב, שורה 48, ושם: 'ורבנין'![ = עירובין א, ]ט[ ]יט   145

 ע"ג, שורה 33[ = סוכה א, א ]נב ע"א, שורה 54[; עירובין ב, ]א[ ]כ ע"א, שורה 11[; שקלים ד, י ]מח ע"ג, שורה 10[; 

סוכה א, ז ]נב ע"ג, שורה 7[(. לזהותם של ר' בון ור' בון ראה מה שהערתי באוצר לשונות, א, עמ' 246, הערה 349; 

ג, עמ' 1297, הערה 244. 

ראה: 'רבי בון בר חייא בעא קומי רבי זעירא' )דמאי א, ג ]כב ע"א, שורה 62[; שם, ד, ג ]כד ע"א, שורה 15[; כלאים   146

ו, ב ]ל ע"ג, שורה 14[(. 

ראה: 'רבי זריקן בעא קומי רבי זעירה' )ביכורים א, א ]סג ע"ג, שורה 50[(.  147

ראה: 'רבי יונה בעא קומי רבי זעירא' )ערלה ג, א ]סג ע"א, שורה 16[(.  148

ראה: 'רבי ירמיה בעא קומי ר' זעירה' )מעשר שני ג, ט ]נד ע"ג, שורה 3[; רגיל מאוד. לכמה מופעים נוספים לדוגמה,   149

ראה להלן הערה 243(; 'אתא ]ר' ירמיה[ ושאל לרבי זעירא' )שבת ו, ]א[ ]ז ע"ד, שורה 39[ = ביצה א, יב ]סא ע"א, 

שורה 21[(. 



משה עסיס 21222[

שמואל בר אבא150 וכן חברו ר' בא בר ממל.151 הם הציעו דברים לפניו: ר' אחא בר פפא,152 ר' חייא 

בר פפא153 וחברו ר' בא בר ממל;154 והשיבו עליו: ר' אבא בר זימנא,155 ר' אחא בר פפא,156 ר' בון בר 

חייה,157 ר' חגי,158 ר' חייה בי רבי בון159 ור' פליפה בר פרוטה;160 ותנאים שנו לפניו: ר' אחא בר פפא,161 

ר' חיננא בר פפא,162 ר' יודה בר פזי,163 ניקומכי,164 ר' שמעון דימא165 וחד סב.166 

והנה הבדיקה מלמדת שמדובר כאן לרוב בחכמים ובתלמידים אחרים, בשואלים אחרים, ובַתָּנִאים   

אחרים משל ישיבת ר' אילא,167 כלומר בישיבות שונות. נראה אפוא שר' זעירא עמד בראש בית מדרש 

גדול, ואילו לר' אילא היה בית מדרש קטן משלו. ואמנם על ר' שמואל בן רב יצחק – בן דורם ומקומם, 

כאמור להלן168 – נאמר ש'היה שותל עצמו מחבורה לחבורה, לקיים מה שנאמר מכל מלמדי השכלתי 

]תה' קיט 99['.169 ואלמלא היו הרבה חבורות בטבריה, מה מקום היה ל'שתילה' זו?! 

וכאן יש להעיר שאף על פי ששניהם, ר' אילא ור' זעירא, היו ראשי ישיבות, הרי התבוננות ב'אוצר   

השמות ירושלמי' מלמדת שהירושלמי שלנו עמד בקשרים הדוקים עם בית מדרשו של ר' זעירא – שלא 

ראה: 'שמואל בר אבא בעא קומי רבי זעירא' )שבת ז, ]ב[ ]ט ע"ד, שורה 17[ = סנהדרין ז, ה ]כד ע"ג, שורה 40[;   150

חגיגה א, א ]עו ע"א, שורה 9[; שם ב, ז ]עח ע"ג, שורה 9[; יבמות י, יד ]יא ע"ב, שורה 21[ = קידושין א, ב ]נט ע"ב, 

שורה 62[; נזיר ג, ד ]נב ע"ג, שורה 49[(. 

ראה: 'רבי בא בר ממל בעא קומי )ד(ר' זעירא' )שבת ז, ]ב[ ]ט ע"ג, שורה 13[ = נזיר ו, א ]נד ע"ג, שורה 26[(.   151

ראה: 'א"ר אחא בר פפא קומי ר' זעורה שנייא היא' וכו' )ראש השנה ד, ח ]נט ע"ג, שורה 49[(; 'אמר רבי אחא בר פפי   152

קומי רבי זעירה כולה דרבנן' וכו' )יבמות ח, ב ]ט ע"ב, שורה 11[(.

ראה: 'אמר רבי חייא בר פפא קומי רבי זעירא ומתניתא אמרה כן' וכו' )ברכות ו, ]א[ ]י ע"א, שורה 19[(.  153

ראה: 'אמר רבי בא בר ממל קומי רבי זעורה נראים דברים' וכו' )ראש השנה א, ב ]נז ע"א, שורה 8[(.  154

ראה: 'התיב רבי אבא בר זימנא קומי רבי זעורה והא כתיב' וכו' )סנהדרין ז, יא ]כה ע"ב, שורה 38[(.   155

ראה: 'התיב רבי אחא בר פפא קומי רבי זעירא והא תני' וכו' )שבת ה, ]ב[ ]ז ע"ב, שורה 26[(.  156

ראה: 'התיב רבי בון בר חייה קומי רבי זעירא והתנינן' וכו' )כלאים ג, ח ]כט ע"א, שורה 4[(.  157

ראה: 'התיב ר' חגיי קומי ר' זעיר' והתנינן' וכו' )יבמות י, א ]י ע"ג, שורה 42[(.  158

ראה: 'התיב רבי חייה בי רבי בון קומי רבי זעירא. והתני' וכו' )חלה ג, ב ]נט ע"א, שורה 50[(.  159

ראה: 'התיב רבי פליפה בר פרוטה קומי רבי זעורה והרי' וכו' )תענית ד, ג ]סח ע"ב, שורה 7[(. וראה עוד: 'ר' זעירא   160

מקריב קומיה בוצינא אמרין ליה תלמידיו רבי מה את מחמיר עלינו' וכו' )ברכות ח, ]ו[ ]יב ע"ג, שורה 22[(.

ראה: 'תנא ר' אחא בר פפא קומי רבי זעורה' )ביצה ה, ב ]סג ע"א, שורה 16[(.  161

ראה: 'תנא רבי חיננא בר פפא קומי רבי זעירא דרבי ישמעאל' )תרומות ז, ב ]מד ע"ד, שורה 41[(.  162

ראה: 'תני ר' יודה בר פזי דבר קפרה קומי רבי זעירא' )פסחים ו, ב ]לג ע"ב, שורה 44[(.  163

ראה: 'תנא ניקומכי קומי רבי זעורה' )פסחים ח, ח ]לו ע"ב, שורה 24[ = מועד קטן א, ה ]פ ע"ד, שורה 8[ = סנהדרין   164

ו, יא ]כג ע"ד, שורה 48, ושם: 'תני'[(.

ראה: 'תני ר' שמעון דימא קומי רבי זעירא' )פאה ו, א ]יט ע"ב, שורה 36[ = נדרים ד, י ]לח ע"ד, שורה 45, ושם:   165

'דיינא'[(.

ראה: 'תני חד סב קומי רבי זעירא' )ביכורים ד, ד ]סה ע"ד, שורה 26[; מועד קטן ג, ז ]פג ע"ג, שורה 9, ושם: 'תנא'[(;   166

'אייתי רבי זעירא לרבי יצחק  34[(. וראה עוד:  'מן מה דתנא חד סב קומי רבי זעורה' )סוכה א, ב ]נב ע"ב, שורה 

עטושיא ותנא ליה' )סוטה ג, א ]יח ע"ג, שורה 56[(; 'אייתי )ד(רבי זעירא לרבי יצחק עטושיא ותנון ]צ"ל: ותנא[ ליה' 

)גטין ו, ז ]מח ע"א, שורה 52[(.

חוץ מחמישה חכמים המופיעים בשתי הישיבות: ר' אבא בר ממל, ר' בון בר חייא, ר' בון בר כהנא )או ר' אבין נחותא,   167

עיין מה שציינתי לעיל הערה 145(, ר' יוסי בר זבידא ור' ירמיה. 

עמ' 219, ד"ה 'לעומת שלושת'.  168

מדרש תהלים א, יט )מהדורת בובר, עמ' י(. והעיר עליו בכר, ג, א, ריש עמ' 36.  169
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לומר: עבר דרך בית מדרשו – הרבה יותר מאשר עם בית מדרשו של ר' אילא, חוץ מאשר בנזיקין. וכך 

אנו מוצאים ב'אוצר השמות ירושלמי' יותר מ-16 עמודים המוקדשים לר' זעירא )בשלושת הסדרים 

זרעים, מועד ונשים(, לעומת 5 עמודים ומשהו בלבד לר' אילא, וההפך במסכת בנזיקין- כאן ר' זעירא 

נזכר רק 38 פעמים,170 ואילו ר' אילא – 50 פעם.171 

של  ב'תלמודה  שנסדרו  כפי  הירושלמי  לשאר  נזיקין  מסכת  של  המקבילות  השוואת  כן,  על  יתר   

קיסרין' מלמדת על קרבה יתרה בין תלמודם של שני בתי המדרש האלה, כי הקשרים בין בתי המדרש 

של ר' אילא ור' זעירא היו כנראה הדוקים למדי. ולכן אנו מוצאים בתלמודה של נזיקין מימרות רבות 

של ר' זעירא וגם סוגיות מבית מדרשו.172 ולהפך, הירושלמי מלא ממימרותיו של ר' אילא. וכבר העיר 

יצחק אייזיק הלוי, אולי במידה מסוימת של הפלגה: 'ובכלל כבר הערנו כי בהמתיבתות בארץ ישראל 

בארץ  וכן  בבבל  המתיבתות  בכל  עצמה  המסכתא  אותה  פעם  כל  שם  ולמדו  אחד  סדר  למדו  ובבבל 

מפי האמוראים  כל פעם הקבלות  הביאו  הנחותי  כי  זה מסדר הדברים שם  גם  הי'  כן  על  כי  ישראל, 

הראשונים והשמעתות, וכל סתמי הדברים ובירורן' וכו'.173 ולהלן: 'היו המתיבתות יחד בבבל ובארץ 

ישראל מסודרות באופנים כאלה לדעת לא לבד את כל שמעתתא כי אם גם כל קושי' וכל הוי', ויהי 

סדרם באופן כזה עד שיכלו להתחשב כאילו ישבו לא לבד בעיר אחת כי אם גם במתיבתא אחת'.174 

ולהלן: 'והננו רואים לפנינו דבר פלא לדעת ולהבין עד כמה היו אז המתיבתות בארץ ובבבל לגמרי 

אחת' וכו'.175 

של  ב'תלמודה  שנסדרו  כפי  הירושלמי  לשאר  נזיקין  מסכת  שבין  המקבילות  בבדיקת  ואמנם,   

מהבדלי  חוץ  והלשון,  העניין  מבחינת  זהות  כמעט  שהן  מקבילות  סוגיות  שתי  מוצאים  אנו  קיסרין' 

לשונות קלים וחוץ מהבדל השמות הזה: 'רבי לא' כאן ו'רבי זעירא' שם.176 ואלה הן:

גטין א, ו )מג ע"ד, שורה 30( בבא בתרא ח, ח )טז ע"ב, שורה 52(   

האומר ינתנו כל נכסיו לפלוני והוא כהן האומר יינתנו נכסיי לפלוני והוא כהן 

והיו שם עבדי' אע"פ שאמ' אי איפשי והיו שם עבדים אע"פ שאמר אי איפשי 

בהן הרי אילו אוכלין בתרומה. רש"בג בהן יאכלו עבדיו בתרומה. רבן שמעון בן 

אומר מכיון שאמר אי איפשי בהן  גמליאל אומר מכיון שאמר אי איפשי בהן 

זעירא בסתם זכו בהן היורשין. אמר רבי  לא בסתם  זכו בהן היורשין. אמר רבי 

חלוקין מה אנן קיימין אם משקיבל  חלוקין. מה נן קיימין אם דבר בריא שרוצה 

עליו משעה ראשונה אף ר"ג מודה.  בהן כל עמא מודו שיאכלו עבדיו בתרומה. 

ולפי הנוסח בכי"א, עוד שתי פעמים. ראה לעיל הערה 85. סך הכול 40 פעמים.   170

ולפי הנוסח בכי"א, עוד חמש פעמים. ראה לעיל הערה 96. סך הכול 55 פעמים.  171

עיין היטב: ליברמן, קיסרין, עמ' 91, ערך 'ר' זעירא'.  172

הלוי, דורות, ב, עמ' 472, ד"ה 'ובכלל'.  173

שם, עמ' 482, ד"ה 'וראוי להעיר'. וראה עוד: שם, עמ' 310, הערה כט; עמ' 358, ד"ה 'והדבר ידוע'.  174

שם, עמ' 484, ד"ה 'והננו'. וראה עוד מה שהערתי באוצר לשונות, ג, עמ' 1278, הערה 77.  175

ונרשמו אצל ליברמן, קיסרין, עמ' 72, סי' 113.  176
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גטין א, ו )מג ע"ד, שורה 30( בבא בתרא ח, ח )טז ע"ב, שורה 52(   

אם בשלא קיבל עליו משעה ראשונה ואם דבר בריא שאינו רוצה בהן כל עמא 

אף רבנן מודו. אלא כן אנן קיימין מודו שזכו בהן היורשין. אלא כי נן קיימין 

בסתם. ר' או' לית בר נש אמ' אי בסתם. )ו(רבנין סברין משעה ראשונה היה 

איפשר ]![ אלא מכיון שקיבל עליו. רוצה בהן ועכשיו חזר בו. רבן שמעון בן 

רש"בג או' מכיון שאמ' אי איפשר ]![ גמליאל אומר מכיון שאמר אי איפשי זכו 

הוכיח סופו על תחילתו. בהן היורשין. 

לציין  מבלי  שונות  ישיבות  של  סוגיות  שתי  הסמיך  'המסדר  הירושלמי:  עורך  על  כתב  ליברמן  והנה 

]...[ את המעבר מסוגיה של ישיבה אחת' וכו'.177 מעכשיו יש להביא בחשבון שאחת משתי הסוגיות 

האלה היא מישיבת ר' אילא בטבריה, ולא רק סוגיה מישיבת לוד, קיסרין וציפורי וכיוצא בהן. ודומני 

שבזה יתבאר פשרה של אותה סוגיה כפולה במגילה א, הלכות ג, ד )ע ע"ב(. כי הנה הסוגיה הראשונה 

פותחת כמו השנייה: 'בעון קומי רבי זעירא', ואולם התשובה עליה תמוהה ביותר: 'אמר רבי לא' וכו'. 

מהסוגיה  'זעירא'  הסופרים  והשגירו  לא',  רבי  קומי  'בעון  הראשונה:  הסוגיה  בריש  שצ"ל  נראה  לכן 

השנייה. והסוגיה הראשונה מוצאה מבית מדרשו של ר' אילא, והשנייה משל ר' זעירא.178 

להנחתי  תואמים  זו  במסכת  המופיעים  החכמים  שאר  האם  דברים: )א(  שני  לברר  יש  ואילך  מכאן   

שמדובר כאן בבית מדרשו של ר' אילא? )ב( היכן עמד בית מדרשו של ר' אילא?

א. אשר לחכמים המופיעים במסכת, יש לי להציע את הדברים הבאים:  

1. העיון בשמות החכמים מחייב להשוות תחילה את השמות כפי שהם בדפוס ונציה, כלומר בכ"י   

ליידן, ספריית האוניברסיטה Cod. Or. 4720 )כי"ל(, לשמות בכ"י אסקוריאל, ספריית סן לורנצו דל 

ואסתפק  החכמים.  בשמות  עיניים  מאירי  תיקונים  כמה  מציע  כי"א  ואמנם  G-I-3 )כי"א(.  אסקוריאל 

כאן בשלוש דוגמאות:

בבבא קמא ה, ה )ה ע"ג, שורה 17(: על 'עברה גדר שהוא גבוה ארבע אמות או דרך הרבים או נהר   

היא  יוחנן אמר במקטפת  רבי   ]...[ היא מתניתא  רבה בקודחת  'אמר  נאמר:  ה(,  משנה  )שם,  פטור' 

מתנית' '. והתמיהה היא היכן מצאנו שר' יוחנן חלק על רבה בר נחמני. אבל בכי"א לנכון: 'רב' תחת 

'רבה' )עמ' 22, שורה 62(. וליברמן עשה לו לרבה זה בהכרח ערך לעצמו, עם עוד מאמר מסופק אחר: 
'רבה שקר טהר' )בבא מציעא ד, ט ]ט ע"ד, שורה 60[(.179

בבבא קמא ט, א )ו ע"ד, שורה 26(: 'רב נחמן בר יצחק180 שאל אילו מי שנכנס לחורבתו של חבירו'   

וכו'. והדבר תמוה, מה לרב נחמן בר יצחק, בן הדור הרביעי לחכמי בבל, ראש ישיבת פומבדיתא אחרי 

שם, עמ' 23, ד"ה 'התשובה'.  177

לפירוש שתי הסוגיות ראה להלן נספח ב, עמ' 257-256.  178

ראה: ליברמן, קיסרין, עמ' 105, ערך 'רבה'.  179

ראה: שם, עמ' 103, בערכו.  180
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רבא181 ולירושלמי?! אבל בכי"א לנכון: 'רב נחמן בר יעקב' )עמ' 33, שורה 11(. וכן הוא במקבילה 
בגטין.182

בבבא בתרא ח, א )טז ע"א, שורה 21(: 'רבי אלעזר אבוי דרבי יצחק בר נחמן בשם ר' הושעי' אין   

הלכה כרבי זכריה בן הקצב'. נמצא שר' יצחק זה היה בנם של ר' אלעזר ושל ר' נחמן! אתמהה! וליברמן 

 שם סימן שאלה אחרי 'אבוי'.183 אבל בכי"א לנכון: 'ר' לעזר אבוי דר' יצחק184 ר' יצחק בר נחמן' )עמ' 99, 

שורה 20(.

2. מתברר והולך שהעיון בשמות החכמים הוא כמעט דרך שלישית בלימוד התלמוד, לצדם של   

הלימוד על דרך הפירוש והלימוד על דרך הפסק.185 הרי החכמים מסרו את תורת רבותיהם במסגרת 

בתי מדרש, והעיון בשמות החכמים מלמד מי למד ממי, באילו מסכתות למד ממנו, ולאיזה בית מדרש 

היו שייכים. וכך נמצאנו מחזירים את התורה לאכסניה שלה, כשאנו משחזרים בית מדרש בית מדרש 

ותורתו, רבותיו ותלמידיו.

עיון זה מעורר לא פעם השתאות והערצה אל מול העבודה הרבה, החרוצה והשקדנית שהושקעה   

ראה למשל: אלבק, מבוא, עמ' 371, בערכו. ועיין: אפשטיין, מבואות לסה"א, עמ' 274, ד"ה 'האחרון'.  181

ראה: ליברמן, קיסרין, עמ' 38, סי' 35. ועיין עוד: בבלי, בבא מציעא קא סוף ע"א.  182

ליברמן, קיסרין, עמ' 88, בערכו. ועיין עוד: רבינוביץ, תורת בבל, סוף עמ' 357, ערך 'ר' אלעזר אבוי דר' יצחק בר   183

נחמן'. ועל אבי ר' יצחק בר אלעזר ראה: ייחוסי תו"א, עמ' תפא, ערך 'טבלא'. 

והוא ר' יצחק בר אלעזר ב האחרון, ראה: פרנקל, דף קז ע"א, ערך 'רבי יצחק בר אלעזר'; רבינוביץ, תורת בבל,   184 

עמ' 459, ערך 'ר' יצחק בן אלעזר'; אפשטיין, מבוא לנוה"מ, עמ' 168-167, ד"ה 'ר' יצחק בן אלעזר'; אלבק, מבוא, 

עמ' 339, בערכו. ועל ר' יצחק בר נחמן ראה: פרנקל, דף קז ע"ב, בערכו; אלבק, מבוא, עמ' 254, בערכו.

היה  בין החכמים בדרכי המסירה.  בנזיקין בהשוואה למקבילות מלמד שהיו לעתים הבדלים  עיון בשמות החכמים   185

 מי שמסר בשם עצמו או בשם האומר הראשון, והיה מי שהביא את שלשלת המוסרים. למשל אצל ליברמן, קיסרין, 

עמ' 66, סי' 98, הלשון בבבא בתרא: 'אמר רבי לא'. אבל במקבילה בכתובות: 'רבי הילא רבי יסא בשם רבי יוחנן'. 

כלומר ר' אילא קיצר בבבא בתרא, או שהעורכים קיצרו שם והביאו את הדברים רק בשמו; ואילו בכתובות, בבית 

מדרשו של ר' זעירא, שהקפיד כל כך על שלשלת המסירה, הובאו הדברים כנתינתם. וראה עוד: 'רבי יוסה בשם רב 

יהודה. רבי יונה רב יהודה בשם שמואל' )תענית א, ג ]סד ע"ב, שורה 3[ = ברכות ט, ]ב[ ]יג ע"ד, שורה 63, ושם 

בשיבוש בסיפא: 'ור' יהודה'[(. וכבר אמרו: 'רבי חזקיה רבי ירמיה רבי חייא בשם רבי יוחנן אם יכול את לשלשל את 

השמועה עד משה שלשלה ואם לאו תפוש או ראשון ראשון או אחרון אחרון' )שבת א, ]ב[ ]ג ע"א, שורה 33[ = קידושין 

א, ז ]סא ע"א, שורה 53[(. כמו כן צירופם של זוגות ושלשות החכמים בנזיקין שונה משאר הירושלמי: 'חילפיי ורבי 

103([' )בבא קמא ט, טו ]ז ע"א, שורה  37, שורה  יוסי בר חנינה' אמר ]צ"ל: אמרין; ובכי"א: 'תריהון אמרין' )עמ' 

34[(; 'דברי רבי יהודה הנשיא. רבי יוחנן אמר' )בבא מציעא ד, ג ]ט ע"ד, שורה 20[(; 'רבי יוחנן רבי אלעזר ורבי 

הושעיה אמרי' )שם, שורה 25; שם ה, ג ]י ע"ב, שורה 13[(; 'רב הונא ורב יהודה ורבי ירמיה חד אמ' ]...[ וחד אמר 

]...[ וחד אמר ]...[' )בבא בתרא ז, ה ]טו ע"ד, שורה 15[(. כל הצירופים האלה אינם מופיעים בשאר הירושלמי. כן 

למדנו כאן על קיומם של שני מעמדות של החברים בישיבה: 'חברייא רברבייא' ו'חברייא זעירייא' )בבא בתרא ט, ח 

]יז ע"א, שורה 52[(. ויש חכמים שנזכרו פעם אחת בלבד בנזיקין, וממנו בכל הירושלמי, ואלה הם: ר' אמי בר קרחה, 

אפרים, ביבי בר גוזלון, ר' הורייני אחוי דר' שמואל בר סוסרטיי, רב המנונא ספרא, חלקיה בר טובי, ר' יוסטא בי ר' 

מתון, ר' יוסנא, ר' ינאי קפודקאה, ר' יסא קוצירה, ר' יעקב עמסונייא, ר' לוי בן ביריי, ר' מנחם אחי ר' גוריון. עיין: 

103-89, בערכיהם. ויש בכך ללמדנו שלושה דברים: )א( החכמים באותם הדורות היו רבים  ליברמן, קיסרין, עמ' 

מכפי שאנו יודעים, ויש להניח שחלק מהם לא בא זכרם כלל בכל הירושלמי. )ב( מקורותיו של התלמוד הזה של 

נזיקין שונים מהירושלמי שלנו גם בהיבט הזה. )ג( אין באזכרה החד־פעמית של חכמים אלה כשלעצמה כדי לקבוע 

את זהותו של בית המדרש הזה.
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במסירת המימרות והסוגיות על חכמיהן – לעתים בפרק אחד או אפילו בהלכה אחת מופיעים חכמים 

מדורות שונים, מארצות שונות – ארץ ישראל ובבל – ומבתי מדרש שונים. עבודת נמלים ענקית זו 

היא מצבה אדירה ליגיעתם של החכמים ולשקידתם על התורה שבעל פה.186 

של  עראי  מעשה  אינו  נזיקין  של  שתלמודה  מתברר  לכי"א  כי"ל  בין  הנוסחים  השוואת  אגב   .3  

'הערות קצרות בלתי מסודרות ובלתי מעובדות כל צרכן',187 או 'ספר שמושי כדי להורות ממנו הלכות 

ציבור לדייני בור )שבת קל"ט, א'(',188 אלא תלמוד ממש, ערוך ומסודר, על כל המהלכים הרגילים 

בסוגיות, אלא שהוא תלמוד מיניאטורי בדרך כלל: יש כאן פירושים, פלוגתות, קושיות ותירוצים, 

תיובתות ודחיות ועוד, אלא שהכול בא בקצרה. 

והנה כבר העיר ליברמן 'שרוב המאמרים ]במסכת נזיקין[ הם לאמוראים מדור הראשון והשני'.189   

של  ובניינה  מניינה  כל  כמעט  כי  גמור,  בבטחון  לומר  נוכל  האמוראים  רשימת  סמך  'ועל  ובהמשך: 

המסכת הזאת הם מאמרי האמוראים של שלושת הדורות הראשונים'.190 נמצא שעיקר עיוני כאן צריך 

להיות מוסב על חכמי הדור השלישי, בני דורו של ר' אילא.

השאלה הנשאלת כאן לאמתה היא זאת: הרי רובה של מסכת נזיקין – להוציא הסוגיות הסתמיות –    

שמות  שמעידים  כפי  הזה,  המדרש  בית  אל  ישראל  ומארץ  מבבל  המובאים  וסוגיות  מאמרים  הם 

החכמים; וכלום יכולים אנו לאתר בתוך המון הסוגיות האלה, סוגיות – נוסף על אלו של ר' אילא ור' 

יוסי191 – שאפשר לומר עליהן שנאמרו מתחילתן בבית המדרש הזה?

אכן נראה שרוב דברי ר' בון בר כהנא וחלק מדברי ר' אבא בר ממל יכולים להיות מיוחסים לבית   

המדרש הזה:

בשאר  גם  בכך  בולט  והוא  אילא,  ר'  לפני  והנותנים  הנושאים  מן  אחד  היה  כהנא192  בר  בון  ר'   

 הירושלמי: הוא שאל לפניו,193 דן לפניו194 ואמר בשמו.195 וראה: 'כד נחתון קם רבי אילא עם רבי בון

ראה עוד: י' זוסמן, '"תורה שבעל פה" פשוטה כמשמעה', מחקרי תלמוד, ג, א )תשס"ה(, עמ' 346, ד"ה 'הצלחתם'   186

עד סוף עמ' 349; עמ' 350, ד"ה 'ואם אמנם' עד עמ' 355.

ליברמן, קיסרין, עמ' 19, ד"ה 'כל אופיה'.  187

גינצבורג, פירושים, א, מבוא, עמ' פא, ד"ה 'התלמוד'. ועיין: ליברמן, ספרי זוטא, עמ' 135, הערה 35.  188

ליברמן, קיסרין, עמ' 18, ד"ה 'אם נתבונן'.  189

שם.  190

אמנם יש גם מופעים לא מעטים של ר' בון בר חייא בנזיקין )עיין: ליברמן, קיסרין, עמ' 86, ערך 'ר' בון ]אבין[ בר   191

חייה'(, אבל אין שום ודאות שהסתמיים שבהם נאמרו בבית המדרש הזה. מכל מקום אנו מוצאים בכל הירושלמי רק 

ארבעה מקומות שבהם שאל ר' בון בר חייא מר' אילא )ראה לעיל הערה 114(, לעומת כמה עשרות בעיות שהוא הציע 

בפני ר' זעירא, רבו המובהק. עיין: אוצר השמות ירושלמי, עמ' 42-40.

על ר' בון בר כהנא ראה: פרנקל, דף סח ע"א, בערכו; היימאן, א, עמ' 95ב, ערך 'ר' אבין בר כהנא'; אלבק, מבוא,   192

עמ' 219, ערך 'ר' אבון )אבין, בון( בר כהנא'.

ראה לעיל הערה 115.   193

ראה למשל: 'אמר רבי בון בר כהנא קומי רבי לא תיפתר ]...[ אמר רבי יוסה קשייתה על הדא דרבי בון בר כהנא   194

]...[ אמר רבי שמואל בר רב יצחק תנא רבי יושוע אונייה ]...[' )פסחים ג, א ]כט ע"ד, שורה 48[(, הרי לנו דיון שלם 

בישיבתו של ר' אילא בין אנשי הישיבה. אבל ייתכן שדברי ר"ש בר' יצחק נוספו על ידי העורך. ועיין להלן עמ' 219, 

ד"ה 'לעומת שלושת', וצריך עיון. ולפירוש הסוגיה ראה: ליברמן, הירושלמי, עמ' 415, ד"ה 'מהו שילקה' וד"ה 'אמר 

ר' בון'. וראה עוד: 'אמר רבי בון בר כהנא קומי רבי לא' )עירובין ט, ]א[ ]כה ע"ג, שורה 35[; שם, ]ב[, ]שם, שורה 



217עוד לבעיית עריכתה של מסכת נזיקין ירושלמי   ]27

בר כהנא' )תרומות ח, ה ]מה ע"ג, שורה 32[ = עבודה זרה ב, ג ]מא ע"א, שורה 26, ושם: 'מן דקמון'[(. 

ברור אפוא שר' אבון בר כהנא היה תלמידו של ר' הילא וחבר בישיבתו, אלא שהוא מופיע בנזיקין 

רק ארבע פעמים,196 אולי מחמת קיצורה של המסכת. וייתכן שעיקר דיוניו עם ר' אילא לא היו בסדר 

נזיקין אלא במועד ונשים, אף על פי שהאריך ימים.197 

ר' אבא בר ממל198 מופיע בירושלמי כחבר199 וכבר פלוגתא לר' אילא. ראה: 'רבי בא בר ממל ורבי   

הילא אעלון עובדא קומי רבי יסא' )חלה ג, ז ]נט ע"ג, שורה 6[(, 'רבי בא בר ממל ורבי אילא בעון קומי 

רבי יסא' )נזיר ו, ג ]נה ע"א, שורה 51[(; 'תפלוגתא דר' בא בר ממל ודר' הילא' )ערלה א, א ]ס ע"ג, שורה 

42[(.200 וממה שנאמר: 'רבי בא )בר בא( בר ממל בעא קומי רבי לא' )פאה ח, ו ]כא ע"א, שורה 13[(, וכן: 

'רבי אילא אמר קנה קרקע. אבא בר ממל אמר לא קנה קרקע. מתיב ר' אבא בר ממל לרבי אילא ]...[ 

אמר ליה ]...[ אייתי רבי יעקב בר אחא שמועתא קדמיהון. ולא ידע דעוד אינון פליגין' )גטין ד, ט ]מו 

ע"ב, שורה 15[(, למדנו שהיה ר' בא בר ממל בישיבתו של ר' אילא. ובסוטה ב, ה )יח ע"ב, שורה 20(: 

'אמר ליה רבי אילי ]לר' בא בר ממל[ מה איכפת ליה ממזר גבי קינוי'. ייתכן אפוא ששמועותיו של ר' 

אבא בר ממל בנזיקין201 – רובן202 על כל פנים – נאמרו מתחילתן בבית מדרשו של ר' אילא. 

47[; גטין ז, ג ]מח ע"ד, שורה 35, ושם: 'ביבון'![(. ומצאנו עוד: 'רבי אשיאן רבי יונה רבי בון בר כהנא מקשי' )הוריות 

ב, ח ]מו ע"ד, שורה 49[(. וזה ייתכן, שהרי ר' יונה היה גם תלמידו של ר' אילא. 

ראה: 'אמר רבי בון בר כהנא בשם רבי ]הילא[ ולא תשאו עליו חטא' וכו' )תרומות ב, ה ]מא ע"ד, שורה 31[ = יבמות   195

יג, ]ב[ ]יג ע"ג, שורה 60, ושם 'בר' ליתא![; ההשלמה 'הילא' בתרומות על פי יבמות ]שם[, שורה 62, וכן הוא בכי"ר, 

תרומות, עמ' 220ב, שורה 25(. 

ראה: ליברמן, קיסרין, עמ' 87, בערכו. מתוכן פעם אחת במפורש לפני ר' אילא )בבא בתרא ח, ט ]טז ע"ג, שורה 6[(,   196

ואם כי הנוסח כאן בכי"א: 'אמ' ר' שמואל בר רב יצחק קומי ר' לא' )עמ' 104, שורה 124(, אבל גם במקבילה בגטין: 

'אמר רבי ביבון ]צ"ל: בון[ בר כהנא', ראה: ליברמן )שם(, עמ' 73, סי' 115, וכן עיקר. בפעם השנייה, אמר את דבריו 

לפני ר' אמי )בבא קמא ה, ב ]ד ע"ד, שורה 38[(. בפעם השלישית, בבבא מציעא ה, ח, )י ע"ג, שורה 36(; ואם כי 

הנוסח בכי"א: 'ר' בון בר' חייה' )עמ' 64, שורה 123(, אבל נראה לי שהוא באשגרה משם, שורה 121 )בד"ו שורה 34(. 

מכל מקום ספק היכן נאמרה תחילה. והוא הדין לפעם הרביעית )בבא בתרא ו, א ]טו ע"ב, שורה 51[(. 

ראה: 'נפק ]ר' מנא[ ואשכח רבי בון בר כהנא ושאל ליה ושרא ליה' )מועד קטן א, י ]פא ע"א, שורה 10[(.  197

על ר' אבא בר ממל ראה: פרנקל, דף סז ע"א, ערך 'רבי בא בר ממל'; היימאן, א, עמ' 50ב, ערך 'ר' אבא מר ממל';   198

אלבק, סופרים, עמ' 90, בערכו; אלבק, מבוא, עמ' 214, בערכו.

אני אומר כחבר לר' אילא, וכן להלן באשר לר' זעירא, מכיוון שאנו מוצאים אותו שואל כבר מבן הדור הקודם. ראה:   199

'רבי בא בר ממל בעא קומי רבי אימי' )סוכה ג, ד ]נג ע"ג, שורה 55[; ראש השנה א, א ]נו ע"ג, שורה 37[; חגיגה ב, 

ה ]עח ע"ב, שורה 49[; קידושין א, ב ]נט ע"ד, שורה 5[(. ואף על פי שהלוי סבר שר' אמי עבר לקיסרי )ראה: הלוי, 

דורות, ב, דף קעה ע"ב עד דף קעח ע"א(, אני מחזיק בדעתו של ר' יהודה בר' קלונימוס, שכתב: 'אעפ"י שר' אמי היה 

לו בית המדרש בקיסרי מדרשו בטבריא' )ייחוסי תו"א, סוף עמ' קנא(. וכתב עוד עליו: 'ונראה כי ר' אמי ראש ישיבה 

היה קודם ר' אסי שהרי מקדימו בכל מקום לרב אסי' )שם, עמ' רנט; והמשך הדברים שם צריך עיון, כי הוא זיהה את 

ר' אסי עם רב אסי חברם של רב ושמואל!(. וראה עוד: ליברמן, קיסרין, עמ' 10, הערה 1.

מצאנו אותו גם עם חכמים אחרים בני אותו הדור. ראה: 'רבי בא בר ממל ורבי שמעון ]צ"ל: שמואל[ בר רב יצחק הוון   200

יתיבין. רבי בא בר ממל בעא קומי רבי שמואל בר רב יצחק' )סוטה ג, א ]יח ע"ג, שורה 49[(. ולהלן: 'מן דקיימין קם 

רבי בא בר ממל עם רבי ירמיה אמר ליה חמית היך אפרחי הדין דידך' )שם, שורה 54(. 

ראה: ליברמן, קיסרין, עמ' 85, ערך 'ר' בא בר ממל'.  201

חוץ מבבא קמא ז, ד )ה ע"ד, שורה 62, ולפי מניין השורות שלי 58(, שנאמרה כלפי ר' זעירא בבית מדרשו של ר'   202

זעירא, וחוץ ממאמר אחד שמסר ר' זבידא בשמו )בבא קמא ט, יא ]ז ע"א, שורה 23[( שהוא מסופק.
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ואולם ר' בא בר ממל היה חבר גם לר' זעירא.203 הוא נחלק עליו,204 דן לפניו,205 והקשה לפניו.206   

וראה שבת ח, ]ב[ )ח ע"א, שורה 53(, בתשובת ר' זעירא לר' ירמיה על שאלתו: 'אמ' ליה פוק חמי חד 

סיב ]צ"ל: סב[ נפק ואשכח לרבי בא בר ממל ושאל ליה ושרא'. ור' זעירא העיר על קושיה אחת של ר' 

בא בר ממל: 'אמר רבי זירא כל יומוי דרבי בא בר ממל לא אשכחנן תותבה ]צ"ל: תתובה[ ומן דדמך 

אשכחנן תותבה ]צ"ל: תתובה[' )שבועות ג, ד ]לד ע"ג, שורה 15[(.207 נוסף על כל האמור לעיל, יש 

מימרות208 ותיובתות209 של ר' בא בר ממל שלא ברור מהן היכן נאמרו. 

חכם נוסף שיש לי להעיר על קשריו עם ישיבת ר' אילא ועם ר' יוסי תלמידו, הוא רב דימי הנחותא.   

הגר  בניכסי  נחותה  אבדומא  רבי  'אמר  בסתם:  נאמר   )51 שורה  ע"ד,  )יג  א  ג,  בתרא  בבבא  אמנם 

קיימה ר' אבודמא נחותא  יוסי  א"ר  '  :)20 אתאמר', אבל במקבילה בקידושין א, ה )ס ע"ד, שורה 

של  תלמודה  על  מרמזת  היא  מאלפת.  השוואה  והיא  הגר'.210  בניכסי  שמואל  דמר[  מה  ]צ"ל:  מודה 

נזיקין שהוא תלמודו של ר' יוסי. כיוצא בזה, בסוכה ד, ה )נד ע"ג, שורה 40( = חגיגה א, ד )עו ע"ג, 

שורה 3(: 'אמר רבי יוסה קיימה רב אבודמי נחותה בכהנים ובשעיר'. וראה עוד: ראש השנה א, א )נו 

ע"ג, שורה 44(. כיוצא בזה, בעירובין א, ]ו[ )יט ע"ב, שורה 18(: 'ומדר' ]צ"ל: ומר ר'[ יוסי קיימה רב 

אבדימי נחיתה ]צ"ל: נחותה[ ובלבד שלא תהא הקורה משוכה יותר מעשר'. וכשם שהדברים מלמדים 

על תלמודו של ר' יוסי, כך הם מלמדים על הקשר שבין רב דימי לישיבת ר' אילא ור' יוסי תלמידו. 

כיוצא בזה בשבת ח, א )יא ע"ב, שורה 2( = שקלים ג, ב )מז ע"ג, שורה 29, ומשובש מאוד( = שם ח, א 

)נא ע"א, שורה 36(: 'אמר ליה ]לרב יוסף הבבלי[ רב אבדומה נחיתה ]צ"ל: נחותה[ ויאות רבי יהודה 

כדברי אפשטיין, מבוא לנוה"מ, עמ' 1300, ד"ה 'ואולם'.   203

ראה: 'רבי זעורא אמר בהודיה רבי אבא בר ממל אמר בעבודה רבי אבינא אמר אומר ]צ"ל: אומרה[ ברכה רביעית'   204

)ברכות ד, ]א[ ]ז ע"ג, שורה 28[ = תענית ד, א ]סז ע"ג, שורה 42[(; 'אמר רבי זעירא אתתבת ולא אפרשת. אמר רבי 

בא בר ממל אתת בת ]צ"ל: אתתבת[ ואפרשת' )כתובות ד, ח ]כח ע"ד, שורה 43[(.

ראה: 'אמר רבי בא בר ממל קומי רבי זעירא נראין הדברים' וכו' )שביעית ב, ו ]לג ע"ד, שורה 62[ = ראש השנה א,   205

ב ]נז ע"א, שורה 8[(.

ראה: 'רבי בא בר ממל בעא קומי דר' זעירא' )שבת ז, ]ב[ ]ט ע"ג, שורה 13[ = נזיר ו, א ]נד ע"ג, שורה 26[(, כלומר   206

הקשה; 'התיב רבי בא בר ממל' )סנהדרין יא, ו ]ל ע"ב, שורה 20[(, כלומר הקשה לפני ר' זעירא.

56[(. הרי לנו  ועיין עוד: 'ר' אילא אמר ]...[ א"ר זעורה ]...[ א"ר בא בר ממל ]...[' )חגיגה א, א ]עו ע"א, שורה   207

סוגיה אחת שהשתתפו בה שלושת החכמים האלה.

כגון: 'א"ר בא בר ממל טיטרפליות שבכרמים אסור לטלטל תחתיהן מפני שהן סוף תקרה' וכו' )כלאים ד, ד ]כט ע"ב,   208

שורה 45[ = עירובין א, ]ט[ ]יט ע"ג, שורה 30[ = סוכה א, א ]נב ע"א, שורה 51[(; 'רבי בא בר ממל ]רב[ עמרם רב מתנה 

בשם רב המלוה את חבירו על מנת שלא לתובעו שביעית משמטתו' )שביעית י, ב ]לט ע"ג, שורות 12, 27[ = מכות 

א, ה ]לא ע"א, שורות 25, 40[(; 'אמר רבי בא בר ממל אם אמר את כן נמצאת מבריחו מן הקלה ומכניסו לחמורה' וכו' 

 )תרומות ב, ב ]מא ע"ג, שורה 11; והוא תמוה, שהוא המקשה והוא המתרץ, עיין שם, אבל כן הוא גם בכי"ר, עמ' 219א, 

שורה 8[(; 'אמר ר' בא בר ממל כל נותני טעמים אין איסור והיתר מצטרפין' וכו' )ערלה ב, ו ]סב ע"ב, שורה 27[ = 

נזיר ו, א ]נד ע"ד, שורה 60[(; 'אמר רבי בא בר ממל הניית ערלה בטיבריא ]צ"ל: בטילה[ ברוב' )ערלה ג, א ]סג ע"א, 

שורה 5[(; 'א"ר בא בר ממל בצל שריסקו אם ליתן טעם אסור' וכו' )שבת ז, ]ב[ ]י ע"א, שורה 56[(. ויש עוד מימרות 

רבות שנמסרו בשמו על ידי חכמים אחרים. ראה: אוצר השמות ירושלמי, עמ' 18-16. 

ראה למשל: 'מתיב רבי בא בר ממל' )תרומות ב, ב ]מא ע"ג, שורה 9[(; 'התיב רבי בא בר ממל' )מעשר שני ד, ג ]נד   209

ע"ד, שורה 52[(; 'מתיב רבי בא בר ממל' )יומא א, ב ]לט ע"א, שורה 11[(. 

והובאו אצל ליברמן, קיסרין, עמ' 63, סי' 89. ולהגהה ראה: אוצר השמות ירושלמי, ריש עמ' 25א.  210
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מוריינא דנשיה הוה'. ובבבלי, מנחות קד ריש ע"א: 'אמר רב יוסף רבי יהודה מוריינא דבי נשיאה הוה 

ואורי ליה כשמעתיה' וכו', ובא הירושלמי ולימד על הבבלי שרב יוסף קיבלה מרב דימי. דרך אגב, 

מסתבר שעל כל פנים חלק מן הפלוגתות שבין הנחותי הוא תולדה מתורתם של בתי המדרש השונים 

בארץ ישראל.

לעומת שלושת החכמים הקודמים, הרי ר' שמואל בר רב יצחק בן אותו הדור היה ככל הנראה חבר רק   

בבית מדרשו של ר' זעירא. הרושם המתקבל מכל הירושלמי211 הוא שנוסף על קשרים שהיו לר' שמואל 

 בר רב יצחק עם בני הדור הקודם: ר' יסא212 ור' חייא בר אבא,213 היו קשרים רק בינו ובין ר' זעירא,214 

ואילו בינו ובין ר' אילא לא מצאנו כלום.215 והדבר מפליא, שהרי שניהם היו בבליים. 

העיון מלמד אפוא שהמימרות המעטות של ר' שמואל בר רב יצחק בנזיקין216 לא נאמרו ככל הנראה   

כאן, אלא הובאו לכאן מבית מדרש אחר, מבית מדרשו של ר' זעירא, ובכללן שתי שמועות שנמסרו 

בשמו על ידי ר' בון בר חייה.217 והרי ר' בון בר חייה היה תלמיד מובהק לר' זעירא, ואפשר ששמע את 

הדברים מר' שמואל בר רב יצחק שם.

וגם מן הבבלי. עיין: אוצר השמות בבלי, ה, עמ' 1633, בערכו. ואסתפק כאן במראה מקום אחד: 'שני גדולי הדור   211

פירשו את הדבר ר' זירא ור' שמואל בר רב יצחק' )גטין כג ע"ב(.

ראה: 'דלמא ר' יסא ור' שמואל בר רב יצחק הוו יתבין אכלין בחדא מן אילין כנישת' עליית' ' )ברכות ב, ]ט[ ]ה ע"ד,   212

שורה 10[(; 'אמר רבי יסא מיליה ]צ"ל: מילה[ שמעית מן דרבי שמואל בר רב יצחק הכא ולית אנא ידע מה היא. אמר 

ליה רבי זעירא דילמא דא היא' וכו' )בבא קמא ד, ו ]ד ע"ג, שורה 3[(.

ראה: 'איתפלגון רבי חייא בר בא ורבי שמואל בר רב יצחק' )כלאים ב, י ]כח ע"ב, שורה 11[(; 'אמר רבי שמואל בר   213

רב יצחק לרבי חייה בר בא הא רבי יוסי פליג ]עלך[ ומתניתא פליגא על תריכון' )ערלה א, ד ]סא ע"ב, שורה 13[ = 

נזיר ו, י ]נה ע"ג, שורה 33[(; 'רבי שמואל בר רב יצחק הוה ליה עובדא שלח לרבי יעקב בר אחא גבי רבי חייא בר 

בא' )שבת ו, ]ב[ ]ח ע"א, שורה 41[ = יבמות יב, ]ב[ ]יב ע"ד, שורה 7[(; 'רבי שמואל בר רב יצחק שאל לרבי חייה בר 

בא כשר ואת אמר אכן' )גטין ג, ב ]מד ע"ד, שורה 44[(; 'רבי יוסי בי ר' בון אמ' איתפלגון ר' חייה בר בא ור' שמואל 

בר רב יצחק' )נזיר ב, ח ]נב ע"א, שורה 51[(. ומצאנו עוד: 'כד דמך ר' חייא בר אבא קביל רבי שמואל בר רב יצחק 

אבילוי ואייכלון בשר ואשקיתון חמר' )ברכות ג, ]א[ ]ו ע"א, שורה 19[(. 

46[; וראה  ראה: 'רבי שמואל בר רב יצחק לא נחת לבית וועדא. קם עם רבי זעורא' וכו' )יומא ג, ו ]מ ע"ג, שורה   214

לעיל הערה 14(; 'ר' זעירא בעא קומי רבי יסא כגון אני לרבי שמואל בר רב יצחק ורבי שמואל בר רב יצחק לי' )דמאי 

ב, ב ]כב ע"ד, שורה 46[(. ולא עוד אלא ר' שמואל בר יצחק היה קשיש מר' זעירא ומת לפניו, ור' זעירא התעסק עם 

האבלים שלו. ראה: 'כד דמך ר' שמואל בר רב יצחק קביל ר' זעירא אבילוי ואייכלון טלופחין' וכו' )ברכות ג, ]א[ ]ו 

ע"א, שורה 20[(. גם ר' ירמיה שהיה תלמיד מובהק לר' זעירא מסר הרבה שמועות בשמו. ראה למשל: 'רבי ירמיה 

אמר רבי שמואל בר רב יצחק בעי' )פאה א, ]א[ ]טז ע"ב, שורה 41[(. ועיין: אוצר השמות ירושלמי, עמ' 449-447, 

ערך 'רבי שמואל בר רב יצחק'. וראה עוד: 'ר' ירמיה שאל לר' זעור' קומי ערסיה דר' שמואל בר רב יצחק' )ברכות 

ג, ]א[ ]ו ע"ב, שורה 10[ = נזיר ז, א ]נו ע"א, שורה 53[(; 'קם ר' ירמיה עם רבי זעירא ]צ"ל: קם רבי זעירא עם ר' 

ירמיה; וכן הוא בכי"ר, עמ' 271ב, שורה 14; וראה: בכר, ג, א, סוף עמ' 14[. א"ל עד כדון רבי שמואל בר רב יצחק 

קיים ואתון תליין ביה מרטוטיכין' )מעשר שני א, ג ]נב ע"ד, שורה 54[(. וראה גם: 'רבי יונה ורבי יסא תרויהון בשם 

רבי שמואל בר רב יצחק' )ביכורים א, ד ]סד ע"א, שורה 1[; ראש השנה א, ב ]נו ע"ד, שורה 63[(. וזה מובן מאליו, 

שהרי שני החכמים האלה היו גם תלמידיו של ר' זעירא. ראה עוד: בכר, ג, א, עמ' 14, ד"ה 'בשורה'. ועל ר' שמואל 

בר רב יצחק בכלל ראה: שם, עמ' 37-33.

ואולם ראה הסוגיה בפסחים שדנתי בה לעיל הערה 194.  215

הכוללות בעיקר הערות על המשנה ועל מימרות ר' יוחנן ודרשות. עיין: ליברמן, קיסרין, עמ' 106, בערכו.  216

ואמנם ר' בון בר חייה מסר שמועות בשמו גם בשאר הירושלמי. ראה: דמאי ה, ט )כה ע"א, שורה 12(; כלאים ג, א   217

)כח ע"ג, שורה 36(; שם ז, ב )ל ע"ד, שורה 44(; תרומות ז, א )מד ע"ג, שורה 19 = כתובות ג, א ]כז ע"ב, שורה 26[(; 
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בשולי הדברים יש להעיר כאן שמחמת קיצורו של התלמוד הזה, ישנן לעתים מימרות של ר' אילא   

השייכות ממש לכאן וישנן במקבילות בשמו, אבל אינן כאן.218 הווי אומר שהגרסנים והעורכים בבית 

מדרשו של ר' אילא לא שימרו את כל תורתו. 

ב. אשר למקום בית מדרשו של ר' אילא, יש לומר את הדברים הבאים:  

 – הן הסכמותיהם  הן מחלוקותיהם219  כזוג בתלמוד.  מופיעים  והם  זעירא,  לר'  חבר  היה  אילא  ר'   

'תריהון אמרין'220 – מעידות על כך. ואם כי יש מקום לספק אם מחלוקות אלה היו כולן פנים בפנים, 

או שמא תלמידיהם ניסחו וגיבשו אותן או את מקצתן בצורה זו,221 מכל מקום אין ספק שנשאו ונתנו 

שבת ז, ]א[ )ט ע"א, שורה 22(; שם, ]ב[ )י ע"ב, שורה 15 = ביצה א, י ]ס ע"ד, שורה 35[(. וראה עוד במחלוקת אחת 

שבין ר' שמואל בר רב יצחק לר' זעירא: 'אמר רבי בון בר חייה טעמא דרבי שמואל בר רב יצחק' וכו' )יומא ה, ה ]מב 

ע"ג, שורה 38[(.

ראה: 'רבי אילא בשם ריש לקיש כמאן דאמר אינו צריך לכתוב לו גט שיחרור' וכו' במסכת גטין, וליתא במקבילה   218

בבבא קמא )ליברמן, קיסרין, עמ' 37, סי' 30(; 'רבי שמואל בשם רבי הילא נתנו לסל אסור' במעשרות, וליתא בבבא 

מציעא כאן )שם, עמ' 58, סי' 75(; 'אתא רבי לא בשם רבי יוחנן אינו יכול לחזור בו' בפאה, וליתא בבבא בתרא כאן 

114(. ויש שהמימרה באה כאן בשם חכמים אחרים ובמקבילה בשם ר' הילא. ראה בבבא מציעא  73, סי'  )שם, עמ' 

כאן: 'רבי אבהו בשם רבי יוחנן כאן בעוררין כאן בשותקין', ואילו ביבמות: 'ר' הילא בשם ר' אלעזר כאן בשותקין 

כאן במדברי' ' )שם, עמ' 49, סי' 59(. ויש שישנה סתירה בין דבריו כאן לדבריו במקבילה, ראה: 'ולא שמיע דמר רבי 

 אילא בשם ר' יוחנן תקנת שבועה היא' וכו' בכתובות, ובבבא מציעא כאן מימרה אחרת סותרת )שם, עמ' 42, סי' 44 

אחא  בר  יעקב  ורבי  הילא  ורבי  בא  'רבי  לעומת  מציעא,  בבבא  היה'  עירבון  אמר  לא  'רבי  שם(;  ועיין   ,]41 ]עמ' 

תלתיהון אמרין זרע פשתן היה ומקצת דמים נתן לה' בקידושין )שם, עמ' 53, סי' 64(. ויש שהמימרה באה כאן בסתם 

ובמקבילה על שם ר' הילא. ראה: 'א"ר הילא יכול הוא מימר לי' עד דאת אזיל ואתי חד זמן אנא אזיל ואתי עשרה 

זמנים' בכתובות, ואילו כאן בבבא קמא: 'דיכיל מימר ליה עד דאת סליק לרומי אנא הפך ומתהפך בדידי הכא ומטי 

בך' )שם, עמ' 30, סי' 11(. אבל מקבילה זו יש בה לאשר שתלמודה של נזיקין הוא תלמודו של ר' הילא.

ראה: 'רבי יוסי בי רבי בון אמר רבי זעירא ורבי הילא חד אמ' כהדין וחד אמ' כהדין' )דמאי א, א ]כא ע"ד, שורה 3[(,   219

'ר' זעירא ר' הילא תריהון בשם ר' יוסי בן חנינה. חד אמר ]...[ וחרנה אמ' ]...[' )מעשר שני ג, ג ]נד ע"א, שורה 

53[(, 'רבי זעירה רבי חייה בשם רבי יוחנן ]...[ רבי הילא רבי יסי בשם רבי יוחנן ]...[' )ביכורים א, יג ]סד ע"ב, 

שורה 54[(, 'תפלוגתא דרבי זעורה ודרבי הילא' )יומא ה, ה ]מב ע"ד, שורה 21[(, 'ר' זעירה אמ' מחלוקת. ר' הילא 

אמר דברי הכל' )קידושין א, ז ]סא ע"ג, שורה 16[(, 'רבי לא ורבי זירא חד אמר ]...[ וחד אמר ]...[' )סנהדרין ג, יג 

]כא ע"ד, שורה 44[(. וראה עוד: 'ר' זירא אמ' נשבע. ר' חנינה ור' לא תריהון אמרין אינו נשבע' )שבועות ז, א ]לח 

ע"ג, שורה 14[(. וראה עוד במסכת נזיקין: 'רבי זעירא אמר מקבלת. רבי אילא אמר אינה מקבלת' )בבא קמא ב, א 

]ב ע"ד, שורה 38[(; 'רבי לא אמר עירבון היה. רבי זירא אמר מקצת דמים נתן לו' )בבא מציעא ד, ב ]ט ע"ג, שורה 

56[(; 'רבי לא אמר בנותן לו שכר רגלו. רבי זירא אמר נעשה כמשכיר לו דירה ביוקר' )בבא מציעא ה, א ]י ע"ב, 

שורה 5[(; 'אילין תקועייא רבי זעירא אמר ארעיה זקיק את מטעינני. ר' לא אמר עילאי' )בבא מציעא י, א ]יב ע"ג, 

שורה 8[; וַלפירוש ראה: ירושלמי נזיקין, עמ' 172, שורות 7-6(. 

ראה: 'רבי זעירא ורבי אילא תריהון אמרין' )עירובין ט, ]ג[ ]כה ע"ג, שורה 51[(. וראה עוד כסגנון זה: פסחים ד, ט   220

)לא ע"ב, שורה 48( = בבא מציעא ח, יא )יא ע"ד, שורה 33(; יבמות ט, ה )י ע"ב, שורה 14( = כתובות יא, ז )לד ע"ד, 

שורה 2(; יבמות, יד, ]א[ )יד ע"ב, שורה 41(; נדרים יא, א )מב ע"ג, שורות 20, 51(; גטין ה, ו )מז ע"ב, שורה 25(; 

קידושין ג, א )סג ע"ג, שורה 36(; בבא קמא ג, ב )ג ע"ג, שורה 32(. המופע האחרון וזה שבבבא מציעא שם מלמדים 

שהמונח 'תריהון אמרין' היה מטבע קבוע שהשתמשו בו בשתי הישיבות. וראה עוד: 'רבי זירא ורבי אילא בעי ]צ"ל: 

בעיי[ נישמעינה מן הדא' )גטין ה, א ]מו ע"ג, שורה 53[(. 

במקומות שנאמר 'והוה ר' זעירא מקלס ליה וצווח ליה בניה דאוריתא', כגון: יומא ג, ה )מ ע"ג, שורה 25(; גטין ז, ג   221

)מח ע"ד, שורה 36( = בבא בתרא ח, ט )טז ע"ג, שורה 7, ושם: 'מקיים'!(, ספק אם נאמרו הדברים מתחילתם בנוכחותו 

של ר' אילא, או בתגובה על דבריו של ר' אילא ששמע ר' זעירא אולי מתלמידיו שלו. דרך אגב, סגנון זה שגור בפי 
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פנים בפנים, כמו שמלמדת הסוגיה במגילה ג, ה )עד ע"א, שורה 63 עד ע"ב שורה 2(: 'חל להיות ]ראש 

חודש אדר[ בערב שבת במה קורין ]כלומר מתי קורין את פרשת שקלים[. ר' זעורה אמ' קורין לשעבר. 

ר' אילא ר' אבהו בשם רבי יוחנן קורין לבא. והוה ר' זעורה מסתכל ביה. א"ל מה את מסתכל בי. אנא 

אמר מן שמועה. ואת אמר מן דיעה ואת מסתכל בי'.222 וכן היו ביניהם קשרים חברתיים: 'כהדא רבי 

זעורה סליק לגזורה דרבי אילא' )סוכה ב, ה ]נג ע"א, שורה 28[(. יתר על כן, מצאנו שר' אילא התייחס 

לר' זעירא חברו אף שהשואלים לא הזכירוהו.223 

]צ"ל:  'דמר  בקידושין:  הירושלמי  כעדות  פרק,  ובאותו  שנה  באותה  נפטרו  האלה  החכמים  שני   

דמך[224 רבי זעירא באדר קדמייא. דמך רבי הילא באדר תניינא ]...[ א"ל רבי שמואל בר אימי ]לר' 

חנניה[ לא יאות הוה רבי הילא אמר לך קבל לחגיי דחגיי אינשא סבורא הוא' )קידושין ג, ב ]סג ע"ד, 

שורה 40[, כך יש לפסק, ועיין שם(. וכבר העיר ליברמן על מאמר זה: 'ובבבלי ב"מ פ"ה א': ר' זירא 

כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא ]...[ דלא לשכוב ר' אלעי225 בשניה ונפלין עלויה מילי 

דציבורא. נתקיימה תפילתו של ר' זירא והוא מת חודש לפני ר' הילא'.226 למדנו מכאן דרך אגב שעד 

סוף ימיהם היו במקום אחד, ור' זירא עסק יותר בתורה, ור' אילא ב'מילי דציבורא' – ואולי עיסוקו של 

ר' אילא ב'מילי דציבורא' מסביר את קיצורו של תלמודו.

כלי  אבדה  כי  רקת,  אמרה  לה  נא  'אוי  ספדנא:  ההוא  של  כדבריו  בטבריה,  נפטר  זעירא  ר'  והנה   

חמדתה' )בבלי, מועד קטן כה ע"ב(. ורקת היא טבריה, כדברי הירושלמי: 'רקת טיבריא' )מגילה א, א 

]ע ע"א, שורה 34[(.227 מכאן יוצא שגם ר' אילא חברו הקרוב היה איש טבריה.228 כאמור ר' אילא ור' 

ר' זעירא גם כלפי ר' אמי. ראה: יבמות ח, ב )ט ע"ב, שורה 2(; שם, טו, ]ד[ )טו ע"א, שורה 37(. וישנו גם בפי ר' יניי 

כלפי ר' יוחנן, כגון: כלאים ח, א )לא ע"ב, שורה 30(; יבמות א, א )ב ע"ג, שורה 57, וצ"ל שם: והוה ר' ינאי(. 

וראה עוד בבבלי: 'מתקיף לה ר' אלעאי ]...[ א"ל ר' זירא ]...[' )נידה י ריש ע"ב(.  222

ראה: 'בעון קומי רבי לא מהו מיחוט מסאניה דכיתן אמר לון כגין ]צ"ל: בגין[ דר' זעירא דרבי זעירא אמר אסור'   223

)כלאים ט, ה ]לב ע"ד, שורה 10[(. ועל היחסים בין ר' זעירא ור' אילא ראה עוד: בכר, ג, א, עמ' 13, ד"ה 'בין חכמי'.

המאמר הזה מופיע במקוטע אצל צ"מ רבינוביץ, 'שרידי ירושלמי מתוך הגניזה', י' קוטשר ואחרים )עורכים(, ספר   224

510, קטע ד, והמילה הזאת חסרה שם. וכבר הגיה ליברמן, שם, בהערות  זיכרון לחנוך ילון, רמת גן תשל"ד, עמ' 

העורך, עמ' 559, ד"ה 'וכן בקטע ד' ': 'דמך'. ושלא כרבינוביץ, תורת ארץ ישראל, סוף עמ' 457, ד"ה 'והוה'; הנ"ל, 

תורת בבל, עמ' 407, ד"ה 'ועי' ירושלמי'.

'כ"ה הגירסה הנכונה שבכי"י' )ליברמן ]שם[, הערה 14(. וכן ב'ספר יוחסין': 'נ"א דלא לימות ר' אלעא בשנוהי' )דף   225

179ב(. ושלא כרבינוביץ, תורת בבל, ריש עמ' 391, ערך 'ר' זעירא'.

ליברמן )לעיל הערה 224(, ושלא כבכר, ג, א, עמ' 14, סוף הערה 2.  226

וכן פירשו רבנו חננאל ורש"י שם )ד"ה 'אוי נא'(. וכן ב'ספר יוחסין': 'ומת בטבריה שהיא רקת' )סוף עמ' 132ב, ערך   227

'ר' זירא'(. ובמגילה ה ע"ב אמרו בפירוש: 'וקיימא לן רקת זו טבריא'. ועיין: שם, ו ע"א. ומה שכתב ר' יהודה בר' 

קלונימוס על רקת זו: 'זו טבריא או ציפורי' )ייחוסי תו"א, סוף עמ' קמה(, אינו כמסתפק, אלא כוונתו לומר ש'רקת' 

פירושה בתלמוד הבבלי פעמים כך ופעמים כך. עיין היטב מה שכתב בסוף עמ' קנא. ועיין: מ' בר, חכמי המשנה 

והתלמוד הגותם פועלם ומנהיגותם, רמת גן תשע"א, עמ' 55, הערה 33. ואולם הגאון לא כתב 'כי ר' זירא חזר לבבל' 

ונפטר שם; אלא שהוא היה מן החכמים 'דהוו סלקין ונחתין'.

44[(, והוא מן הסתם בית  'רבי אילא עני בסדרא' )ביצה ה, ב ]סג ע"א, שורה  ויש עוד רמזים לכך. בביצה נאמר:   228

המדרש שלו, וסדרא בארץ ישראל היה רק בטבריה. ראה מאמרי 'מסביב ל"סידרא"', בר־אילן, ל-לא )תשס"ו(, ריש 

עמ' 368, ד"ה 'ודבר מעניין'. ועוד, שהתלמוד מספר שני מעשים, הראשון בלשון: 'ביומוי דרבי אילא הוון שבקין 

'ביומוי דרבי  34[(, והשני:  ]סה ע"א, שורה  וכו' )תענית ב, א  זעורה לא כן תני'  ועללין לון. אמר ליה רבי  ארונא 
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משה עסיס 222

זעירא נפטרו באותה עונה, ועם פטירתם נסתיימה תקופה בחיי אמוראי ארץ ישראל, ששניהם ראו את 

ר' יוחנן.229 

נראה אפוא, כפי שמלמד הממצא וכפי שמחייב טבע הדברים, שאחרי פטירתו של ר' אילא תפס ר'   

יוסי את מקומו בראשות הישיבה. ברם מעניין מאוד שאין בנזיקין דיאלוגים בין ר' אילא לר' יוסי, או 

בינו לשאר החכמים, זולתי דיאלוג אחד בין ר' אילא לבין ר' בון בר כהנא.230 ודווקא בתלמודה האחר 
של טבריה יש כמה דיאלוגים כאלה.231

מן הדברים שאמרתי עד כאן, מתברר פשר היעדרותו המוחלטת כמעט של ר' יונה מירושלמי מסכת   

זעירא.232 הוא מסר כמה שמועות  ר'  יונה היה תלמידו המובהק של  ר'  יוסי, הרי  נזיקין: בניגוד לר' 

משמו בירושלמי,233 בעוד שבשם ר' אילא לא מסר אפילו שמועה אחת.234 מסקנה זו שאני מסיק מכלל 

זעורה הוון מרחקין ומקרבין. אמר לון רבי לא השתא מרחקין' וכו' )מועד קטן ג, א ]פא ע"ד, שורה 32[(, ובכל מעשה 

מגיב הצד שכנגד; משמע שהיה נוכח שם והגיב, כלומר שניהם היו בטבריה. אמנם בשביעית ב, ו )לג ע"ד, שורה 

50( נאמר: 'רבי בא רבי לא הוון יתבין בצור. אתא עובדא קומיהון' וכו'. אבל הפירוש שם הזדמן לצור, כדרכם של 

146א, שכתב: 'מקומו הקבוע דר' אילעי היה בצור'. וראה עוד: אלבק, מבוא, סוף   חכמים. שלא כהיימאן, א, עמ' 

עמ' 223, ערך 'ר' אילעא'. והדבר פשוט. ראה למשל בבבלי: 'עובדא הוה קמיה דרבי יוחנן בכנישתא דקיסרי' )יבמות 

סה ע"ב(. וכי יעלה על דעת אדם לומר שר' יוחנן היה איש קיסריה?!

143ב, ערך 'ר' אלעאי )אמורא('; ושם: 'וכפי הנראה  אשר לר' אילא ראה: ייחוסי תו"א, עמ' קמט; היימאן, א, עמ'   229

היו רבותיו הגדולים ר' יוחנן ורש"בל ור' אלעזר' )ריש עמ' 144ב(. ואשר לר' זעירא ראה: היימאן, א, עמ' 390א, ד"ה 

'ותיכף'; רבינוביץ, תורת בבל, ריש עמ' 391, ערך 'ר' זעירא'; אלבק, מבוא, עמ' 233, ערך 'ר' זירא'; ושם: 'כשבא 

לארץ ישראל התחבר לר' יוחנן והיה תלמידו' )סוף עמ' 234(. וראה עוד בירושלמי על שניהם: 'רבי אילא ור' זעירא 

תריהון בשם רבי יוחנן' )תרומות ח, ט ]מו ע"א, שורה 58[ = פסחים א, ח ]כח ע"א, שורה 54[(. ושניהם למדו גם אצל 

ר' אלעזר. ראה למשל: 'רבי זעירא בשם רבי יוחנן רבי הילא בשם רבי לעזר' )מעשרות ב, ה ]מט ע"ד, שורה 52[(; 

'ר' זעירא כל דתרומות ודטהרות שמועה בשם ר' לעזר' )תרומות א, ג ]מז ע"ד, שורה 57[(. ולפי 'איגרת רב שרירא 

גאון' )לעיל הערה 7(, ר' יוחנן ור' אלעזר נפטרו באותה שנה. ויש לציין כאן לעומת אלה, שלדעת בכר: 'בשעה שר' 

זעירה בא לא"י לא היה כבר ר' יוחנן בחיים' )בכר, ג, א, עמ' 12, הערה 8(, עיין שם.

ראה: בבא בתרא ח, ט )טז ע"ג, שורה 6(. ועיין לעיל הערה 196.  230

ראה לעיל הערה 116; עמ' 216, ד"ה 'ר' בון בר כהנא'.  231

על ר' יונה ראה: פרנקל, דף צח ע"א, ערך 'ר' יונה'; בכר, ג, א, עמ' 211-205; היימאן, ב, עמ' 694א, ערך 'ר' יונה';   232

השמות  אוצר  ועיין:  יונה'.  'ר'  ערך   ,333 עמ'  מבוא,  אלבק,  יונה';  'רבי  ד"ה   ,395 עמ'  לנוה"מ,  מבוא  אפשטיין, 

ירושלמי, בערכו, עמ' 395-387. אמנם הלוי סבר שר' יונה 'ישב עוד לפני ר' יוחנן' )הלוי, דורות, ב, עמ' קנו, ד"ה 

'והנה גם'; שם, עמ' 312, ד"ה 'ומבואר'(, וכן כתב אלבק )שם(, אבל כבר הוכיח רבינוביץ לנכון שהוא לא ראה את ר' 

יוחנן. ראה: רבינוביץ, תורת ארץ ישראל, ריש עמ' 244, ד"ה 'ר' ירמיה'; הנ"ל, תורת בבל, עמ' 433, ערך 'ר' יונה'. 

ראה למשל: 'רבי יונה בשם רבי זעירא' )דמאי ד, ב ]כד ע"א, שורה 2[; שם ה, א ]כד ע"ג, שורה 14[; מעשרות ג,   233

ח ]נ ע"ד, שורה 37[; מעשר שני ה, ב ]נו ע"א, שורה 20[; חלה ג, ז ]נט ע"ב, שורה 54[(; 'רבי יונה אמר רבי זעירא 

ורבי אימי תרויהון בשם רבי יוחנן חד אמר ]...[ וחרנה אמר ]...[' )כלאים ג, ב ]כח ע"ג, שורה 54[(; 'רבי יונה ורבי 

יוסי תריהון בשם רבי זעירא' )תרומות ד, ח ]מג ע"א, שורה 19[ = חלה א, ה ]נז ע"ד, שורה 55[(; 'רבי יוסי בשם ר' 

קריספא ר' יונה בשם רבי זעירא' )מעשר שני ד, ג ]נד ע"ד, שורה 56[(; 'רבי יונה אמר רבי זעורה ור' בא תריהון בשם 

רבי יוחנן' )פסחים ז, י ]לה ע"ב, שורה 6[(; 'רבי יונה אמר איתפלגון יושוע בר גזורה ורבי זעורה' )תענית ד, א ]סז 

ע"ב, שורה 49[(; 'ר' יונה ור' יוסה תריהון אמרין רבי זעורה בשם אשיין בר נדבה' )מגילה א, יא ]עא ע"ג, שורה 43[(. 

וראה עוד: 'רבי יונה בעא קומי רבי זעירא' )ערלה ג, א ]סג ע"א, שורה 16[(. הוא גם נשלח על ידי ר' זעירא רבו לדבי 

ר' ינאי בעכברי: 'א"ר יונה שלח רב זעורא גב אילין דבית רבי ינאי ואמרון לי לית אנא ידע מה אמרון לי' )ברכות ו, 

]א[ ]י ע"ב, שורה 28[; וראה מה שהערתי באוצר לשונות, ג, עמ' 1340, הערות 182, 183(. ועל פי זה אמר כנראה 

 = ]42 במקום אחר: 'אמר רבי יונה חכים אנא לה. דבית רבי ינאי הוון מכילין בה דבש' )שבת ח, א ]יא ע"א, שורה 
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223עוד לבעיית עריכתה של מסכת נזיקין ירושלמי

ר'  ור' ירמיה תלמידי  יונה  'רבי  יונה בירושלמי, מצויה עליה עדות מפורשת בבבלי:  ר'  מאמריו של 

זעירא' )בכורות ל ע"א(. אלא שר' ירמיה היה קשיש מר' יונה, ואחרי פטירתו של רבו ר' זעירא, שחלה 

כאמור באותו פרק עם פטירת ר' אילא, שימש עדיין ר' יונה כתלמיד לפני ר' ירמיה.235 אנו מוצאים 

שר' יונה שנה לפניו236 ושאל ממנו,237 וגם חלק עליו238 ומסר בשמו.239 נמצא שבדברי ר' אחא לר' יונה 

ור' יוסי: 'כן רבי אילא רבכון הוי בה',240 יש להבחין בין רבנותו כלפי ר' יונה לרבנותו כלפי ר' יוסי – ר' 

יוסי היה תלמידו המובהק, ואילו ר' יונה שמע ממנו כנראה כמה שמועות או ששימש לפניו פחות מר' 

יוסי.

ר' ירמיה עצמו241 היה תלמידו של ר' אבהו242 ותלמידו המובהק של ר' זעירא, ויעידו על כך שאלותיו   

פסחים י, א ]לז ע"ג, שורה 39[ = שקלים ג, ב ]מז ע"ג, שורה 10, ושם: 'שמאי'![(. נוסף על ר' זעירא מסר ר' יונה גם 

בשם חכמים אחרים, כגון: 'ר' יונה עולה בר ישמעאל בשם רבי לעזר' )כלאים ט, א ]לב ע"א, שורה 2[(; 'ר' חנינא 

)ו(רבי יונה )ו(ר' לעזר בשם כהנא' )ערלה א, ח ]סא ע"ג, שורה 15[(; 'רבי יונה אמר רבי נסא שאל' )עירובין ב, ]א[ 

]כ ע"א, שורה 48[(. 

אילא' )יבמות א, ב ]ב ע"ד, שורה 63[(. אבל במקבילות בפסחים  ראה: 'לא כן אמר רבי רדיפא רבי יונה בשם רבי   234

הונא' )סוף  חונה', ובכי"ר לסוטה: 'בשם רב  ח, א )לה ע"ג, שורה 52(, ובסוטה ב, א )יז ע"ד, שורה 15(: 'בשם רב 

עמ' 8ב(. וכבר העיר על כך אלבק, מבוא, עמ' 333, הערה 306.

לשון הלוי: 'אחרי מות ר' אבהו ור' זירא וכל יתר חבריהם, ויהי אז ר' ירמיה הזקן שבחבורה וגדול החבירים' )הלוי,   235

דורות, ב, ריש עמ' 364(.

ראה: 'תנא רבי יונה קומי רבי ירמיה' )שקלים ג, א ]מז ע"ב, שורה 22[ = ראש השנה א, א ]נו ע"ד, שורה 23[(.  236

ראה: 'קם רבי יונה עם רבי ירמיה אמר לו את אמרת הדא מילתא' )דמאי ו, ז ]כה ע"ד, שורה 3[(; 'רבי יונה בעא קומי   237

רבי ירמיה' )חלה ב, א ]נח ע"ב, שורה 38[(, ובהמשך: 'אמר ר' יונה מן דנפקות ]צ"ל: דנפקית[ תהית דלא אמרת ליה 

]...[' )שם, שורה 42(. ועיין שם שהסוגיה עברה מישיבה לישיבה, ושם הגיב עליה ר' בון בר כהנא וכן ר' לעזר בר' 

יוסי קומי ר' יוסי.

ראה: 'רבי ירמיה אמר ]...[ רבי יונה ורבי יוסי תריהון אמרין ]...[' )חלה א, א ]נז ע"ב, שורה 62[; פסחים ב, ב ]כח   238

ע"ד, שורה 59[(. ובבבלי: 'מאימתי התחלת דין רב ]צ"ל: רבי[ ירמיה ורבי יונה חד אמר ]...[ וחד אמר ]...[ ולא פליגי 

]...[' )שבת י ע"א(; 'ר' יונה אמר ]...[ ר' ירמיה אמר ]...[' )בבא מציעא נז ע"א; וראה עוד: תמורה כז ריש ע"ב(.

ראה: 'רבי חזקיה אמר רבי יונה בשם ר' ירמיה' )דמאי ו, ז ]כה ע"ד, שורה 1[(; 'ר' רדיפה ר' יונה ר' ירמיה שאיל' וכו'   239

)כתובות ז, ט ]לא ע"ד, שורה 2[ = קידושין ב, ה ]סב ע"ד, שורה 25[(. וראה עוד: 'אמר רבי יונה איתתבת קומי רבי 

ירמיה ואמר' )חלה א, א ]נז ע"ג, שורה 13[(; 'רבי יונה ורבי יוסי. רבי יונה כרבי ירמיה ורבי יוסי כרבי זעירא' )תרומות 

יא, ז ]מח ע"א, שורה 42[(; 'אתייא דרבי יונה כרבי ירמיה. ודרבי יוסי כרבי זעירא' )חלה א, א ]נז ע"ב, שורה 6[(.

לעיל עמ' 206, ליד ציון 95.  240

ירמיה'; פרנקל, דף קז ע"ב,  ']רבי[  70(, עמ' תרצז, ערך  )לעיל הערה  ירמיה ראה: ערכי תנאים ואמוראים  ר'  על   241

יוסי בתור תלמידי  בערכו; הלוי, דורות, ב, עמ' 356; בכר, ג, א, עמ' 95-90 )ושם, עמ' 93, הוא מנה את ר' יונה ור' 

6 שם לפרנקל, דף צח ע"א, ]ערך 'ר' יונה'[, אבל פרנקל לא אמר זאת אלא על ר' יונה(;  ר' ירמיה, והפנה בהערה 

היימאן, ב, עמ' 803ב, בערכו; אלבק, מבוא, עמ' 340, בערכו. וראה: אוצר השמות ירושלמי, עמ' 464-455. והנה 

אלבק כתב: 'ר' ירמיה אף קיבל מר' יוחנן ואמר בשמו' )שם, עמ' 341(. וכבר כתב כן הלוי, דורות, ב, עמ' קפב, ד"ה 

'וכן הדבר.' וכן דעת היימאן, ב, ריש עמ' 804ב. אבל כבר נדחו הדברים על ידי רבינוביץ. ראה: רבינוביץ, תורת 

ארץ ישראל, ריש עמ' 244, ד"ה 'ר' ירמיה'; הנ"ל, תורת בבל, עמ' 433, ערך 'ר' יונה'. וכן דעת פרנקל, דף צט ע"א, 

ד"ה 'וראינו'. 

ראה: 'רבי ירמיה בעא קומי רבי אבהו' )שביעית ז, ב ]לז ע"ב, שורה 23[; כתובות ט, א ]לב ע"ד, שורה 51[; גטין ט,   242

י ]נ ע"ד, שורה 20, ושם: 'בעי'[; מכות ב, א ]לא ע"ג, שורות 35, 37[(. וראה עוד: 'א"ר ירמיה בשם ר' אבהו' )עבודה 

זרה ד, יב ]מד ע"ב, שורה 43[(. ובבבלי: 'רבי ירמיה הוה קאזיל בתריה דר' אבהו בכרמלית' )שבת קיב ע"א(; 'יתיב 

רבי ירמיה קמיה דרבי אבהו וקא בעי מיניה' )בבא בתרא קמ ע"א(.

  ]33
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הרבות ממנו;243 ואילו בשם ר' אילא לא מצאנו לו אלא שתי מימרות בודדות.244 אחרי פטירתו של ר' 

זעירא תפס ר' ירמיה את מקומו בראשות הישיבה,245 ונוסף על ר' יונה תלמידו שכבר הזכרתי, אנו מוצאים 

חכמים אחרים שישבו לפניו ושאלו ממנו, אם בסתם246 אם בשמות מפורשים: ר' בא,247 ר' חזקיה,248 

ר' יוסי צידניא,249 ר' יעקב בר זבדי,250 ר' יצחק בר רדיפה251 וירמיה ספרא;252 או תירצו: ר' הונא253 

ור' חגי.254 כן אנו מוצאים תנאים ששנו לפניו: ר' יוסי ציידניה255 ור' יעקב;256 וחכמים שמסרו בשמו: 
 ר' אידי,257 ר' בא,258 ר' ברכיה,259 ר' הונא,260 ר' חזקיה,261 ר' חייה בריה דר' אדא דיפו,262 ר' חנה,263

ראה: 'רבי ירמיה בעא קומוי ]צ"ל: קומי[ רבי זעירא' )ברכות א, ]א[ ]ד ע"ב, שורה 19[; שם, ]ג[ ]ד ע"ג, שורה 45[;   243

פאה ז, ו ]כ ע"ג, שורה 12[ = מעשר שני ה, ג ]נו ע"ב, שורה 2[; דמאי ז, א ]כו ע"א, שורות 51, 54[; תרומות יא, 

ז ]מח ע"א, שורה 41[; מעשרות ג, י ]נא ע"א, שורה 6[; מעשר שני א, ג ]נב ע"ד, שורה 36[; שם, ג, ט ]נד ע"ג, 

שורה 3[; חלה א, א ]נז ע"ב, שורה 4[; שם ד, יא ]ס ע"ב, שורה 5[(; ועוד הרבה מאוד, עיין: אוצר השמות ירושלמי, 

עמ' 464-457. וראה עוד: 'אמרה רבי ירמיה קומי רבי זעירה' )עירובין א, ]א[ ]יח ע"ד, שורה 34[(; 'מתיב רבי ירמיה 

קומי רבי זעורה' )פסחים י, ג ]לז ע"ד, שורה 7[(; 'רבי ירמיה בשם רבי זעירא לא אמר כן אלא' )כתובות א, ז ]כה ע"ג, 

שורה 55[; שם, ט ]כה ע"ד, שורה 19[(.

ראה: 'ר' ירמיה בשם רבי אילא' )תרומות יא, ד ]מז ע"ד, שורה 64[ ; פסחים ז, ח ]לה ע"א, שורה 1[(.  244

והישיבה שלו הייתה ככל הנראה בסדרא רבא. ראה: 'ביומוי דרבי ירמיה איתגליין גוגייתיה דסדרה רובה' )תרומות ח,   245

ה ]מה ע"ד, שורה 41[ = שבת א, ]ד[ ]ג ע"ד, שורה 5, ושם: 'גיגייתא'[ = עבודה זרה ב, ט ]מא ע"ד, שורה 17[(; 'רבי 

ירמיה חמי לון מטלטלין ליה גו סדרא רובא ולא הוה ממחה בידון' )שבת ג, ]ז[ ]ו ע"ג, שורה 38[(; 'בימי רבי ירמיה 

אנשון מפתחייה דסדרא רובה' )שבת יט, ]א[ ]טז ע"ד, שורה 53[(.

ראה: 'שאלון לרבי ירמיה אמר לון הא רבי בא קומיכון' )שבת יד, ד ]יד ע"ד, שורה 23[(; 'שאלון לרבי ירמיה' )עבודה   246

זרה ה, טו ]מה ע"ב, שורה 50[(.

ראה: 'רבי בא שאל לרב ירמיה' )שבת יד, ג ]יד ע"ג, שורה 28[(.  247

ראה: 'אתא ]ר' חזקיה[ שאל לרבי ירמיה' )שביעית ח, ב ]לח ע"א, שורה 22[(.  248

ראה: 'ר' יוסי צירניא ]צ"ל: צידניא[ בעא קומי רבי ירמיה' )תרומות יא, ז ]מח ע"ב, שורה 36[(.  249

ראה: 'רבי יעקב בר זבדי בעא קומי ר' ירמיה' )כלאים א, א ]כו ע"ד, שורה 43[(.  250

ראה: 'רבי יצחק בר רדיפה הוה ליה עובדא אתא שאל לרבי ירמיה' )שביעית ט, ה ]לט ע"א, שורה 10[(.  251

ראה: 'ירמיה ספרא שאל לרבי ירמיה' )ברכות ד, ]א[ ]ז ע"ג, שורה 37[ = תענית ד, א ]סז ע"ג, שורה 51[ = מגילה ג,   252

ו ]עד ע"ב, שורה 16[(.

ראה: 'אמר רבי הונא קיימתה קומי רבי ירמיה' )נידה ג, ד ]נ ע"ד, שורה 36[(.   253

ע"א,  ]נג  ד  א,  שני  )מעשר  וקנתריה'  ירמיה  רבי  קומי  אמרה  וקלסיה.  אבינא  רבי  קומי)ה(  חגיי[  ]ר'  'אמרה  ראה:   254 

שורה 7[(, ועיין שם בהמשך. 

ראה: 'תני רבי יוסי ציידניה קומי רבי ירמיה' )יבמות ט, ה ]י ע"א, שורה 55[ = כתובות יא, ז ]לד ע"ג, שורה 48[;   255

יבמות יב, ]ב[ ]יב ע"ד, שורה 25[; נזיר ז, ג ]נו ע"ג, שורה 34, ושם 'יוסי' ליתא![ = שם, ד ]נו ע"ד, שורה 25[(.

ראה: 'תנא רבי יעקב קומי רבי ירמיה' )ברכות ח, ]ו[ ]יב ע"ב, שורה 42[, וכן הוא בכי"ר: 'ר' יעקב' ]עמ' 88א, שורה   256

28[(. והוא ככל הנראה ר' יעקב בר אחא. ראה לעיל הערה 62.

ראה: 'רבי אידי בשם רבי ירמיה' )בבא בתרא י, א ]יז ע"ג, שורות 7, 12 )ושם: 'רב ירמיה'(, 24[(. ואולם ליברמן סבר   257

שהכוונה כאן לרב ירמיה בר אבא הבבלי. עיין: ליברמן, קיסרין, עמ' 102א, ד"ה 'רבי אידי'. וצריך עיון. 

ראה: 'רבי בא רבי ירמיה רבי בון בר חייה בשם רבי בא בר ממל' )שביעית ג, ב ]לד ע"ג, שורה 31[(; 'רבי בא בשם   258

רבי ירמיה' )כתובות ב, ד ]כו ע"ג, שורה 24[ = סנהדרין ג, י ]כא ע"ג, שורה 60[ = שבועות ד, א ]לה ע"ג, שורה 14[; 

ובמקבילה בסוטה א, א ]טז ע"ג, שורה 8[ : 'רבא'!(.

ראה: 'רבי ברכיה רבי ירמיה בשם רבי חייה בר בא' )עירובין ה, ]א[ ]כב ע"ב, שורה 31[; סוכה ד, ג ]נד ע"ג, שורה   259

.)]9

ראה: 'ר' הונא אמר ר' ירמיה בעי' )דמאי א, א ]כא ע"ד, שורה 14[(; 'רבי הונא בשם ר' ירמיה' )תרומות ח, ט ]מו ע"א,   260

34[
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 ר' חנינה,264 ר' יסא בר ברתיה דר' יסא,265 ר' פינחס,266 ר' רדיפה267 ור' שמואל אחוי דר' הושעיה.268 

אפילו  בפונדק אחד.270  הוא בעצמו  וגם מעשה שעשה  לפניו לפסוק בהם הלכה,269  באו  גם מעשים 

ירמיה: הוא מסר בשמו271 ושאל אותו272 – אבל לדעתי  ולמסורותיו לר'  נזקק עדיין לתורתו  יוסי  ר' 

לא בתור תלמיד אלא בתור חבר או אולי תלמיד חבר, כי הוא חלק עליו בכמה מקומות273 ותהה על 

שורה 64[(; 'אמר ר' חונה איתתבת קומי רבי ירמיה' )יומא ח, ח ]מה ע"ג, שורה 16[ = סנהדרין י, א ]כז ע"ד, שורה 

9[ = שבועות א, ט ]לג ע"ג, שורה 7[(.

ראה: 'רבי חזקיה בשם רבי ירמיה' )ברכות ה, ]ב[ ]ט ע"ג, שורות 10, 11, 12[(; 'רבי חזקיה רבי ירמיה בשם רבי יוחנן'   261

63[(. וראה עוד: אמר רבי חזקיה אתתבת קומי ר' ירמיה דאמר ]צ"ל: ואמר[' וכו'  )מועד קטן ג, ז ]פג ע"ב, שורה 

)שביעית ד, ב ]לה ע"ב, שורה 8[(.

ראה: 'רבי חייה בריה דרבי אדא דיפו רבי ירמיה בשם רבי זעורה' )מגילה ג, ח ]עד ע"ב, שורה 60[(.  262

ראה: 'רבי חנה רבי ירמיה בשם רבי חייה' )סוטה ז, ד ]כא ע"ד, שורה 12[; וכן הוא בכי"ר, עמ' 29א, שורה 8 ]ושם:   263

'ר' חנא'[(. ואולם זה מסופק, עיין: היימאן, ב, עמ' 463א, ערך 'ר' חנא'; אלבק, מבוא, עמ' 287, ערך 'רב חנא'. וצריך 

עיון.

ראה: 'רבי חנינה א"ר ירמיה בעי' )דמאי ד, ד ]כד ע"א, שורה 31[(; 'רבי חנינה בשם ר' ירמיה' )סוטה ה, א ]כ ע"א,   264

שורה 6[ = נזיר ה, א ]נג ע"ד, שורה 58[ = הוריות א, ג ]מו ע"א, שורה 21, ושם: 'חנניה'[(.

ראה: 'רבי יסא בר ברתיה דרבי יסא בשם רבי ירמיה' )נזיר ו, א ]נד ע"ד, שורה 28[(.  265

ראה: 'ר' פינחס רבי ירמיה בשם ר' יוחנן' )ברכות ב, ]א[ ]ד ע"ב, שורה 38[ = מועד קטן ג, ז ]פג ע"ג, שורה 45[(;   266

'רבי פינחס רבי ירמיה בשם רבי שמואל בר רב יצחק' )ברכות ב, ]ח[ ]ה ע"ג, שורה 59[(; 'רבי פינחס רבי ירמיה בשם 

ר' חייה בר בא' )שבת ב, ]ו[ ]ה ע"ב, שורה 8[(. וראה עוד להלן הערה 269. 

ראה: 'רבי רדיפה אמר איתפלגון רבי ירמיה ורבי יוסי חד אמר ]...[ וחרנה אמר ]...[' )מעשר שני ה, ו ]נו ע"ג, שורה   267

19[(. וראה עוד: 'ר' רדיפה ר' יונה ר' ירמיה שאיל' )כתובות ז, ט ]לא ע"ד, שורה 2[ = קידושין ב, ה ]סב ע"ד, שורה 

.)]25

ראה: 'רבי שמואל אחוי דרבי הושעיה אמר רבי ירמיה בעי' )חגיגה ב, ז ]עח ע"ג, שורה 11[(.  268

47[ = עירובין א, ]ט[ ]יט ע"ג,  ראה: 'אמר רבי פינחס אתא עובדא קומי רבי ירמיה' )כלאים ד, ד ]כט ע"ב, שורה   269

שורה 32[ = סוכה א, א ]נב ע"א, שורה 53[; כתובות ו, ז ]לא ע"א, שורה 9, ושם: 'עובדין'[; שם י, ו ]לד ע"א, שורה 

19[; קידושין ב, א ]סב ע"א, שורה 48[(; 'אתא עובדא קומי רבי ירמיה' )שקלים ז, ה ]נ ע"ג, שורה 49[; גטין ג, א 

]מד ע"ד, שורה 26[, ועיין שם שחלק עליו ר' יוסי(. וראה עוד: 'רבי ירמיה הורי בחלף' )עירובין ב, ]א[ ]כ ע"א, שורה 

5[(; 'רבי ירמיה הורי לבר גירונטי אסיא' )ביצה א, ו ]ס ע"ג, שורה 58[(; 'רבי ירמיה הורי לר' יצחק עטושייא. ואית 

דאמרי לרבי חייה בריה דרבי יצחק עטושיא' )מועד קטן ג, ה ]פב ע"ב, שורה 4[ = נזיר ג, א ]נב ע"ג, שורה 11[(. 

וראה גם: 'רבי ירמיה דרש בכנישתא דבולי הלכה מקום שמזכירין שואלין' )תענית א, ב ]סד ע"א, שורה 44[(.

49[(. אבל בכי"ר: 'ר' ירמיה זמין זמן ]![  ראה: 'רבי ירמיה זמין לחבריה בפונדקא' )ברכות ז, ]ד[ ]יא ע"ג, שורה   270

לחמריה בפונדוק דלוי' )עמ' 85א, שורה 13(. ועיין הגרסה אצל סיריליו, דף קפ ע"א. וצריך עיון.

ראה: 'רבי יוסה בשם רבי ירמיה רבי חנניה מטי בה בשם רבי אלעזר' )שבת יז, ]א[ ]טז ע"א, שורה 37[(; 'רבי יוסי   271

רבי ירמיה בשם רבי יוחנן' )מועד קטן ג, ז ]פג ע"ב, שורה 32[(; 'ר' יוסה רבי ירמיה בשם רבי חייה בר בא. רבי חזקיה 

רבי ירמיה בשם רבי יוחנן' )מועד קטן ג, ז ]פג ע"ב, שורה 62[ = סנהדרין ז, י ]כה ע"ב, שורה 4[(.

ראה: 'אמר רבי יוסי קומוי ]צ"ל: קומי[ רבי ירמיה אתיא דרבי יוחנן' וכו' )ברכות א, ]ב[ ]ג ע"ב, שורה 18[ = שבת   272

א, ]ב[ ]ג ע"ב, שורה 5[(; 'אמר רבי יוסי לרבי ירמיה לא מסתברא מה דאמר חזקיה לשעבר' וכו' )תרומות ה, ג ]מג 

ע"ג, שורה 44[(; 'רבי יוסי בעי קומי רבי ירמיה היך עבדין עובדא' )שבת יז, ]ו[ ]טז ע"ב, שורה 43[ = עירובין י, ]י[ 

]כו ע"ג, שורה 7[(; 'ר' יוסי שאל לרבי ירמיה הגע עצמך' וכו' )גטין ג, ב ]מד ע"ד, שורה 38[(.

ראה למשל: 'ר' ירמיה אמ' ]...[ ר' יוסה אמ' ]...[' )כלאים ח, א ]לא ע"ב, שורה 47[; פסחים ב, ב ]כח ע"ד, שורה   273

33[(; 'רבי ירמיה סבר מימר ]...[ רבי יוסי סבר מימר ]...[' )שביעית ד, ב ]לה ע"ב, שורה 13[(; 'רבי רדיפה אמר 

איתפלגון רבי ירמיה ורבי יוסי' )מעשר שני ה, ו ]נו ע"ג, שורה 19[(; 'התיב רבי ירמיה והתנינן מפרר. סבר רבי ירמיה 

ככרות אמר ליה רבי יוסה לא אמר אלא מפרר מכיון שפיררו בטל' )פסחים ב, א ]כח ע"ג, שורה 8[(; 'רבי ירמיה סבר 
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מעשיו,274 ולעתים יישב את דבריו או קילס אותו.275 ויוכיח עוד העניין הבא: 'רבי יוסי שאיל לרבי 

זקן  עליך  כותב  ירמיה. אמר ליה חזור בך. דלא כן אני  פינחס היך סבר רבי.276 אמר ליה כרבי 

ממרא' )יבמות י, ה ]יא ע"א, שורה 18[ = גטין ח, ז ]מט ע"ג, שורה 44[(.277 מן הבבלי אנו עומדים על 

פעילות נוספת של ר' ירמיה ועל קשריו הנוספים עם החכמים ר' הונא278 ור' זריקא,279 ובייחוד קשריו 

עם הנחותי רבין280 ורב דימי.281 

דרך אגב, כשאנו מתבוננים בשמות כל החכמים האלה שציינתי בישיבתו של ר' ירמיה, אנו רואים   

את ר' יונה, שהיה מצוי גם בישיבת ר' זעירא, את ר' יעקב בר זבדי, שהיה מצוי גם בישיבת ר' זעירא 

ר'  בישיבת  גם  ולימים  אילא  ר'  בישיבת  גם  מצוי  שהיה  פינחס,  ר'  את  יוסי,  ר'  בישיבת  גם  ולימים 

מימר מפקין כלתה ]...[ אמר ליה ר' יוסה ]...[' )מגילה ד, ד ]עה ע"א, שורה 64[(; 'אתיא דרבי יוסי כרבי ינאי ודרבי 

ירמיה כרובים' )חגיגה ג, ד ]עט ע"ג, שורה 39[(. וראה הסיום האופייני: 'ואתייא דר' ירמיה כר' זעירא ודר' יוסי כרבי 

אילא' )נדרים ט, ב ]מא ע"ג, שורה 16[(.

ראה: 'אמר רבי יוסי והכן לא אכל רבי ירמיה סולת מן יומוי' )ברכות ו, ]א[ ]י ע"ב, שורה 31[(; 'רבי ירמיה סבר מימר   274

]...[ אמר רבי יוסה ולא שמיע רבי ירמיה ]...[ לא שמיע ]...[' )שביעית ד, ב ]לה ע"ב, שורה 6[(; 'אמר רבי יוסה לא 

שמיע רבי ירמיה הדא דתני רבי חייה לא שמיע למתניתין' )יבמות א, ה ]ג ע"א, שורה 21[(.

ראה: 'אמר רבי יוסי הדא דרבי ירמיה מיתחמיא קשיא ולית היא אלא ניחא' )ערלה א, א ]ס ע"ד, שורה 33[(; 'אמר רבי   275

יוסה יאות אמר רבי ירמיה' )פסחים א, ד ]כז ע"ד, שורה 3[(; 'רבי יוסה כד הוה מטי ל ]...[ הוה אמר יפה לימדנו רבי 

ירמיה' )פסחים ו, ז ]לג ע"ג, שורה 60[(.

במחלוקת הקודמת שבין ר' ירמיה מצד אחד לר' יודה בר פזי בשם ר' יוחנן ור' יוסי עצמו בשם ר' הילא מצד אחר, בדין   276

יבמה שנישאת בלא חליצה.

ראה עוד: 'רבי יונה ורבי יוסה סלקון ]...[ בכנישתא דסוכנייא והוה תמן רבי ירמיה ועכב. אמר ר' יונה לרבי יוסה   277

וכופין. אמר ליה והא רבך מעכב' )מגילה ד, ה ]עה ע"ב, שורה 33[( – 'רבך' ולא 'רבן'. וראה עוד: 'ואמר רבי יוסי 

לרבי חנינא ענתונייא נהור אתית אמ' ]צ"ל: נהירת דהויתון אמרין, על פי המקבילה בעבודה זרה דלקמן[ את ור' 

כן אלא רבי הילא בשם  אמרין  לינן  ירמיה בשם רבי שמעו' בן לקיש מאן תנא חמיצן של כותים רבי ליעזר. ואנן 

רבי שמעון בן לקיש ירדו לחמיצן שלכותין כרבי ליעזר' )ערלה ב, ז ]סב ע"ג, שורה 1[ = עבודה זרה ה, יא ]מה ע"א, 

שורה 51[(; 'אמר רבי יוסי לרבי יעקב בר אחא נהיר דהויתון אמרין את ורבי ירמיה בשם רבי שמעון בן לקיש' וכו' 

)כתובות ה, ה ]ל ע"א, שורה 16[(. דרך אגב, מכלל שר' יעקב בר אחא האריך ימים, ור' ירמיה כבר נפטר לבית עולמו.

ראה: 'רב הונא ורבי חזקיה תלמידי דרבי ירמיה' )זבחים עה ע"ב(. וראה עוד: אוצר השמות בבלי, ג, ערך 'ר' ירמיה',   278

עמ' 927. 

ראה: 'א"ל ר' ירמיה לרבי זריקא פוק עיין במכילתיך' וכו' )גטין מד ע"א(.  279

ראה: 'יתיב רבין ורב הונא קמיה דרב ירמיה ויתיב רב ירמיה וקא מנמנם' )שבת סג ע"ב(; 'כי הא דרבין הוה שקיל   280

ואזיל אחוריה דרבי ירמיה אגודא דימא דסדום' )שבת קח ע"ב(; 'כי סליק רבין אמרה לשמעתיה קמיה דר' ירמיה' 

)פסחים לד ע"ב; זבחים ס ע"ב ]ושם: 'לשמעתא'[; בכורות כה ע"ב ]ושם: 'לשמעתא'[(; 'א"ל ר' ירמיה לרבי אבין: 

כי אזלת לקמיה דר' אבהו רמי ליה' )פסחים פד ע"א(; 'כי אתא רבין אמר רבי ירמיה אמר רבי יוחנן' )יומא סג ע"א(; 

'יתיב ר' אבין ורב יצחק ברבי ]יוסף[ קמיה דר' ירמיה וקא מנמנם ר' ירמיה' )נדרים כט ע"ב(; 'אמר ליה רבי אבהו 

לרבי ירמיה ]...[ זיל לגביה דרבי אבין' וכו' )בבא בתרא קמב ע"ב(; 'כי אתא רבין א"ר ירמיה א"ר אבהו א"ר יוחנן' 

)שבועות כא ע"א(; 'כי אתא רבין אמר רבי ירמיה אמר רבי אמי אמר ר' יוחנן' )זבחים כ ע"א(; 'א"ל ]ר' זירא לר' 

ירמיה[ זיל שייליה לרבי אבין דאסברית ניהליה' )נידה מב ע"א(. 

ראה: 'א"ל ]רב דימי לאביי[ ]...[ מפומיה דר' ירמיה שמיע לי ור' ירמיה מר' זירא ור' זירא מרב חייא בר אשי ורב חייא   281

בר אשי מרב' )שבת קמה ע"א(; 'כי אתא רב דימי אמר אמריתא לשמעתא קמיה דר' ירמיה' )פסחים ס ע"ב(; 'כי אתא 

רב דימי אמר ר' ירמיה אמר ר' יוחנן' )יומא סג ע"א(; 'כי אתא רב דימי אמר מתיב רב ירמיה לסיועיה לרבי יוחנן ורבי 

אילא לסיועיה לריש לקיש' )זבחים י ע"א(; 'כי סליק רב דימי אשכחיה לרב ירמיה דיתיב וקאמר משמיה דרבי יהושע 

בן לוי' )תמורה יד ע"א(.
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יוסי, את ר' אידי ור' הונא, שלימים היו מצויים גם בישיבת ר' יוסי, ואת ר' חזקיה ור' רדיפה, שלימים 

יונה.282 כל החכמים האחרים היו חברים בלעדיים באחת מחמש  ור'  יוסי  היו מצויים גם בישיבות ר' 

הישיבות האלה. הווי אומר, בדרך כלל פנים חדשות באו לכאן, דור הולך ודור בא. 

ונראה שאחרי פטירתו של ר' ירמיה, או סמוך לה, ואולי עוד בזמן לימודיו אצל ר' ירמיה,283 תפס   

ר' יונה בית מדרש משלו. ודומני שאפשר לזהות את שמו של בית המדרש הזה: 'סדרא דבר עולא'. 

על  לכון  תיתבון  לא  יונה284 מפקד לחברייא  'ר'   :)50 ע"ג, שורה  )ס  ו  א,  ביצה  בירושלמי  נאמר  כך 

על  לכון  תיתבון  לא  לתלמידוי  מפקד  רב  צנינין.  דאינון  עולא285  דבר  דסדרה  ברייתא  מסטובייתה 

יונה לתלמידיו  טבלה ברייתא דסדרא דאסי286 דאינון צנינין'. כלומר יש כאן צוואה, הוראה, של ר' 

בבית מדרשו, כשם שהורה רב לתלמידיו. ובמקום אחר אמרו: 'רבי יונה ורבי יוסי סלקון לסדרא דבר 

עולא דהוה רבעה תמן' )שבת ד, ]ב[ ]ז ע"א, שורה 6[(, כלומר ר' יוסי נלווה לר' יונה לבית מדרשו, 

שהתקיימה שם מסיבה ביום שבת. 

תקופה  מדרשו,  בבית  אילא  ר'  של  מקומו  את  יוסי  ר'  תפס  שבה  תקופה  שבאותה  אפוא  נראה   

)או רק  ירמיה287  ר'  יונה לשמש כתלמיד לפני  ר'  נזיקין כפי שהסברתי, המשיך  המשתקפת במסכת 

להיזקק  מקום  היה  ולא  בעולם,  טיבו  יצא  ולא  משלו(,288  מדרש  בית  לו  לתפוס  כך  כדי  תוך  התחיל 

לשמועותיו בבית מדרשו של ר' יוסי. ואמנם יש עדות מפורשת בירושלמי שר' יונה עיכב ביזמתו את 

סמיכתו, אם כי לא ברור בדיוק באיזה שלב בחייו ולכמה זמן: 'אוף ר' יונה הוה בפיתקה ולא קביל עלויי 

מתמניה אמר עד זמן דמיתמני ר' ומינה ]צ"ל: זמינה[ ר' ' )ביכורים ג, ג ]סה ע"ד, שורה 15[(.289 מצב 

זה הוא שנשתמר לנו בירושלמי מסכת נזיקין. 

רק בשלב מאוחר יותר, כנראה אחרי פטירתו של ר' ירמיה, תפסו ר' יונה ור' יוסי את מקומו בראשות   

229. אשר לר' חגי  יונה עיין להלן עמ'  ר'  230; ועל אלה שבישיבת  יוסי עיין להלן עמ'  ר'  על החכמים שבישיבת   282

שהיה בישיבות ר' זעירא, ר' ירמיה ור' יוסי, המדובר בשני חכמים בעלי אותו השם. ראה: היימאן, א, עמ' 409א, ערך 

'רב חגא'; עמ' 410א, ערך 'ר' חגא ]...[ ב'; אלבק, מבוא, עמ' 323, ערך 'ר' חגי'; עמ' 391, ערך 'ר' חגי השני'. ולא 

תמיד ברור מה לייחס למי. עיין היטב אצל היימאן )שם( ואלבק )שם(. כמו כן ר' חנניה ור' חנינה, שהראשון מהם היה 

בישיבת ר' אילא והשני בישיבת ר' ירמיה, והשמות חנניה/חנינה מתחלפים, וייתכן שמדובר בשני חכמים שונים.

ראה כיוצא בזה: 'ומכאן נראה כי אביי ורבא היו להם ישיבות בחיי רב יוסף רבם' וכו' )ספר יוחסין, ריש דף 107א(.  283

8( ר' יוסי הוא המפקד, ועיין שם ב'מנחת  1241, שורה  אמנם בבראשית רבה צז, א )מהדורת תיאודור-אלבק, עמ'   284

יהודה'. אבל גם אצל גינצבורג: 'ר' יונה' )גינצבורג, שרידי, עמ' 170, שורה 4(, וכן נראה עיקר.

435, ערך 'ר' יונה'. וראה עוד:  רבינוביץ סבר ש'סדרה דבר עולא' היה בציפורי. ראה: רבינוביץ, תורת בבל, עמ'   285

הנ"ל, תורת ארץ ישראל, עמ' 161, ד"ה 'ר' יונה'; עמ' 291, ד"ה 'ר' אחא'. ולדעתי סדרה זה היה בטבריה. וכן דעת ש' 

קליין, ארץ הגליל, ירושלים תשכ"ז, עמ' 99, סי' ז. ואולם לדעתי 'סדרה דבר עולא' לחוד ו'כנישתא דבבלאי' לחוד. 

וראה עוד מה שכתבתי במאמרי )לעיל הערה 228(, עמ' 368, ד"ה 'אשר לשם'. וראה עוד להלן הערה 364.

110, ד"ה 'רב מפקד'. ואולם 'רב אתי' נזכר גם בקטע מ'הלכות פסוקות'  עיין: רבינוביץ, תורת ארץ ישראל, עמ'   286

בעברית. ראה: י"נ אפשטיין, מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות, א, בעריכת ע"צ מלמד, ירושלים תשמ"ד, 

עמ' 239, ליד ציון 108. וראה עוד מה שהערתי במאמרי )שם(, עמ' 368, הערה 119. וראה עכשיו: י' לויפר, מׂשֹונצינו 

ועד וילנא, ישראל תשע"ב, עמ' 248-241.

זאת למרות המספר המועט ביותר של שמועות ר' יונה משם ר' ירמיה.   287

ובאותה תקופה לא היה מגע של ממש בין שני בתי המדרשות.   288

להגהה ולעצם העניין ראה: ליברמן, מחקרים, עמ' 182, ד"ה 'ביכורים'.  289
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גדולי הדור בדור  יוסי חברים במעמד כמעט שווה, שני  ור'  יונה  ר'  היו  הוועד בטבריה.290 כאן  בית 

הרביעי לאמוראי ארץ ישראל, שהורו יחד לשואלים. נראה שלאותה תקופה יש לשייך את מימרותיהם 

המשותפות ואת הפלוגתות הרבות שביניהם בירושלמי, בעיקר בסדרים זרעים ומועד.291 

כאמור ר' יונה ור' יוסי שימשו שניהם כראשי בית הוועד בטבריה בדורם. ברם עניין זה טעון עיון,   

כי הביטויים 'תלמידוי דר' יונה'292 ו'תלמידוי דר' יוסי'293 מלמדים ששני החכמים האלה עמדו עד סוף 

ימיהם בראשם של שני בתי מדרש שונים.

כמו שאמרו: 'לבית הוועד הולכין אחר הרגיל ]...[ כגון ]...[ רבי חגיי פתח. ר' יונה ור' יוסי חתמין' )ראש השנה   290

ב, ו ]נח ע"ב, שורה 3[ = סנהדרין א, ב ]יח ע"ג, שורה 33[(, כלומר לפני שהגיעה שעתם שלהם לעמוד בראש בית 

הוועד. ולשון בכר: 'ובימים ההם היו ראשי הישיבה בטבריה ר' יונה ור' יוסי' )בכר, ג, א, עמ' 202(. ואנו מוצאים 

אותם יחד לא רק בלימוד ובפסיקת ההלכה, אלא גם בכל מיני מעשים. בלימוד – בהסכמה ראה למשל: 'רבי יונה 

8[(; 'רבי יונה ורבי יוסי תרויהון אמרין  ורבי יוסי תרויהון אמרין ואפילו מדבר אחר' )ברכות ג, ]ד[ ]ו ע"ג, שורה 

לא חזר ביה' )פאה א, ]א[ ]טו ע"ב, שורה 8[ = חגיגה א, ב ]עו ע"ב, שורה 31[(; 'בשאר שני שבוע מה רבי יונה אמר 

דמאי. רבי יוסי אומר ודאי. ולא פליגין' וכו' )דמאי ב, א ]כב ע"ג, שורה 61[(; 'רבי יונה ורבי יוסה תרויהון אמרין 

יוסי בעיי קרמולין מהו שיהו חייבין במעשרות'  ורבי  יונה  'ר'   ;)]60 ]ל ע"ד, שורה  ד  ז,  )כלאים  דרבי מאיר היא' 

)נדרים ז, א ]מ ע"ב, שורה 47[(; רבי יונה ורבי יוסי פליגין ]על ר' בא[' )קידושין א, ה ]ס ע"ג, שורה 46[(; בלימוד 

– במחלוקת ובמשא ומתן ראה: 'ר' יונה ור' יוסי תרויהון בשם ר' שמעון בן לקיש חד אמר ]...[ וחרנה אמר ]...[' 

20[(; 'עבודה זרה וגילוי עריות. רבי יונה ורבי  5[ = מועד קטן ג, ה ]פג ע"א, שורה  )ברכות ג, ]א[ ]ו ע"א, שורה 

יוסי חד אמ' ]...[ וחד אמר ]...[' )פאה א, ]א[ ]טז ע"ב, שורה 25[ = סנהדרין י, א ]כז ע"ג, שורה 23[(; 'ר' רדיפה 

איתפלגון רבי יונה ור' יוסי. חד אמר ]...[ וחרנה אמר ]...[' )פאה ד, ו, ]יח ע"ב, שורה 62[(; 'רבי יונה ורבי יוסי. 

42[(; 'מתיב רבי יוסי לר' יונה ]...[  רבי יונה כרבי ירמיה ורבי יוסי כרבי זעירא' )תרומות יא, ז ]מח ע"א, שורה 

מתיב ר' יונה לר' יוסי ]...[' )כתובות ד, א ]כח ע"ב, שורה 20[(; 'מתיב רבי יוסי לרבי יונה ]...[' )כתובות ד, ד ]כח 

ע"ג, שורה 50[(; בפסיקה: 'ר' יונה ורבי יוסה הורון מפי לארסקינס בשובתא' )שביעית ד, ב, ]לה ע"א, שורה 45[ 

= סנהדרין ג, ו ]כא ע"ב, שורה 16[(; 'אתון שאלון לר' יונה ולר' יוסה' וכו' )מגילה ג, א ]עד ע"א, שורה 6[(; 'רבי 

יונה ור' יוסי הורון בהדא מקרת דצילייא' וכו' )מועד קטן א, א ]פ ע"א, שורה 42[(; 'ר' יונה ורבי יוסה הורון בהדין 

17[(; 'גזר דין נפקו ]...[ מן דרבי יונה ור' יוסי לגרמיהון' )סנהדרין  לסוטה' וכו' )מועד קטן ב, ג ]פא ע"ב, שורה 

א, א ]יח ע"ב, שורה 4[(; בבית המשתה: 'רבי יונה ורבי יוסי סלקון למישתיתיה דרבי חנינא ענתנייה' וכו' )ברכות 

ו, ]ה[ ]י ע"ג, שורה 48[(; בביקור חולים: 'רבי יונה ורבי יוסה סלקון מבקרה לרבי אחא דהוה תשיש' )שבת ו, ]ט[ 

]ח ע"ג, שורה 60[(; בניחום אבלים: 'רבי יונה ורבי יוסה סלקון מיחמייה אפין לאחוי דיהודה בר תמוזה' )מגילה ד, 

ה ]עה ע"ב, שורה 33[(; 'רבי אבהו מטתיה אונס אזל ליה חד מינוק עלון רבי יונה ורבי יוסי מי חמי ]צ"ל: מיחמי[ 

ליה אפין' )סנהדרין ו, יב ]כג ע"ד, שורה 60[(; ובשתדלנות: 'רבי יונה ורבי יוסי עלון קומוי ארסיקנס באנטוכיא' 

)ברכות ה, ]א[ ]ט ע"א, שורה 31[(. והם היו גם שותפים במסחר: 'כהדא דר' יודה ]צ"ל: יונה; ראה לקמן שורה 30[ 

ור' יוסי הוון שותפין בגרביה' )מעשר שני ד, ט ]נה ע"ב, שורה 29[(.

בסדר נשים ונזיקין שמועות ר' יונה מועטות בהרבה, ובייחוד בנזיקין. לעומת 18 טורים של אזכרות ר' יונה ב'אוצר   291

השמות ירושלמי' לזרעים ומועד, מכללם 10 טורים לסדר זרעים, ו-6 למועד, יש רק 4 טורים לנשים ונזיקין, ומהן 

2.5 לנשים, ו-1.5 לנזיקין.

ראה: 'תלמידוי דר' יונה בשם ר' חילפיי' )יומא ב, ב ]לט ע"ד, שורה 11[(; 'תלמידוי דרבי יונה בשם רבי בון בר חייה'   292

)כתובות יג, ב ]לה ע"ד, שורה 49[ = נדרים ד, ב ]לח ע"ג, שורה 42[(; 'תלמידוי דרבי יונה אמרין' )קידושין א, ו ]ס 

דמך ר' יונה עבדון תלמידוי  ע"ד, שורה 58[(. וראה עוד: 'גירש תלמידוי דר' יונה אמרין ]...[ ר' יונ' אמ' ]...[ כד 

דכוותיה' )קידושין ג, ב ]סג ע"ד, שורה 46[(.

ראה: 'תלמידוי דר' יוסי הוון יתיבין נפלת מנרתא קומיהון' וכו' )ביצה ב, ו ]סא ע"ג, שורה 40[(; 'תלמידוי דר' יוסי   293

תלמידיו ואכלו בשר ושתו  לו  סלקון לקדשין' וכו' )כתובות ו, ד ]ל ע"ד, שורה 23[(. וראה עוד: 'ר' יוסי נטמאו 

יין. אמר לון רבי מנא חדא מן תרתי לא פלטת לכון' וכו' )ברכות ג, ]א[ ]ו ע"א, שורה 32[(.

38[
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פרוטה;295 שאלו  בר  פילפא  ור'  דרומייא294   )?( יוסי  ר'  לפניו:  דנו  שונים  חכמים  יונה,  לר'  אשר   

לפניו:  השיבו  סבא;299  בר  ניחא  ור'  לוינטי298  ר'  דרומיא,297  יהושע  ר'  מרייא,296  בר  חייה  ר'  ממנו: 

ור' פילפי בר פרוטה;302 ומסרו את תורתו: ר' אשיין,303 ר'  יודן בר פליא,300 ר' לעזר בר מרום301  ר' 

זבדיה,304 ר' חזקיה,305 ר' חייה בר מדייה )או מרייה(,306 ר' יצחק בר קצצתה,307 ר' ניחא בר סבא308 ור' 

רדיפה.309 כמו כן ר' בא בר כהן מסר שמועה לפניו,310 ור' יהושע דרומייה שנה לפניו.311 אנו מוצאים 

גם את ה'חברייא' שלו, כלומר תלמידי בית מדרשו, כגוף קולקטיבי, שבאו בדין ודברים ִאתו.312 מכל 

זה ברור שר' יונה עמד בראש בית מדרש משלו.313 

ראה: 'אמר רבי יוסי דרומייא קומי רבי יונה הכן צורכה למיתני' וכו' )שבועות א, ח ]לג ע"ב, שורה 11[; היימאן כתב:   294

'ונראה שצ"ל ר' יהושע דרומייא' ]היימאן, ב, עמ' 737ב, בערכו[, אבל פרנקל, דף קא ע"ב, בערכו, לא תיקן. וצריך 

עיון(. 

ראה: 'רבי פליפא בר פרוטה אמר קומי רבי יונה לית הדא אמרה' וכו' )מגילה א, א ]ע ע"ב, שורה 14[(. חכם זה היה   295

בישיבת ר' זעירא, ראה לעיל עמ' 212, ובהמשך היה חבר בישיבת ר' יונה תלמידו.

ראה: 'ר' חייה בר מרייא בעא קומי רבי יונה' )כתובות ט, א ]לב ע"ד, שורה 56[(.  296

ולפירוש העניין כאן ראה: ש'   ;]53 ]לז ע"ב, שורה  ז  ו,  יונה' )שבועות  יהושע דיומא בעא קומי רבי  'רבי  ראה:   297

בעיטור'.  'וכן  ד"ה   ,15 עמ'  תשל"ה,  ירושלים  צוקרמנדל,  מ"ש  מהדורת  תוספתא,  תוספתא',  'תשלום  ליברמן, 

והנוסח שם: 'דרומיה' תחת 'דיומא', וכך צריך להיות. וראה עוד: אלבק, מבוא, עמ' 331, ערך 'ר' יהושע ]יושוע[ 

דרומיא'(. 

ראה: 'רבי ליונטי בעא קומי רבי יונה' )יבמות ט, ט ]י ע"ב, שורה 39[(.  298

ראה: 'רבי ניחא בר סבא בעא קומי רבי יונה' )יבמות ט, א ]י ע"א, שורה 27[(.   299

ראה: 'התיב רבי יודן בר פליא קומי רבי יונה' )שביעית ה, א ]לה ע"ד, שורה 23[(.  300

ראה: 'התיב רבי לעזר בר מרום קומי רבי יונה' )תענית ד, ג ]סח ע"ב, שורה 9[ = מגילה ד, ב ]עה ע"ב, שורה 40, אבל   301

שם 'קומי רבי יונה' ליתא![(.

ראה: 'התיב רבי פילפי בר פרוטה קומי רבי יונה' )מגילה ד, ב ]עה ע"א, שורה 39[(.   302

ראה: 'רבי אשיין רב ]י[ יונה ר' בא ר' חייה בשם רבי יוחנן' )יומא ח, ו ]מה ע"ב, שורה 56[ = שבועות א, ט ]לג ע"ב,   303

שורה 48, ושם: 'אתא רבי אשיין'[(.

ראה: 'רבי זבדיה בריה דרבי יעקב בר זבדי בשם רבי יונה' )ברכות א, ]ב[ ]ג ע"ב, שורה 1[(.  304

ראה: 'אתא ר' חזקי' ר' יונה ר' בא ר' חייה בשם רבי יוחנן' )יומא ב, א ]לט ע"ג, שורה 15[(.  305

ראה: 'רבי חייה בר מדייה רבי יונה רבי זעירא רבא בר זוטרא רבי חנינא בשם רבי' )שבת יד, ד ]יד ע"ד, שורה 12[ =   306

עבודה זרה ב, ב ]מ ע"ד, שורה 15[(; 'אמר ליה ]לר' מנא[ רבי חייה בר מרייה הכי אמר רבי יונה אבוך' )עירובין ח, 

]ט[ ]כה ע"ב, שורה 33[; ור' מנא לא ידע זאת(; 'אמ' ליה ]לר' מנא[ רבי חייה בר מרייא הכין הוה רבי יונה אבוך הוי 

בה' )תענית א, א ]סג ע"ג, שורה 37[; ור' מנא לא ידע זאת(.

ראה: 'רבי יצחק בר קצצתה בשם רבי יונה' )ראש השנה א, א ]נו ע"ב, שורה 37[(.  307

ראה: 'רבי ניחא בר)'( סבא רבי יונה בשם רב המנונה' )יבמות ח, ו ]ט ע"ד, שורה 47[(.  308

ראה: 'ר' רדיפה ר' יונה ר' ירמיה שאיל' )כתובות ז, ט ]לא ע"ד, שורה 2[ = קידושין ב, ה ]סב ע"ד, שורה 25[(. וראה   309

עוד לעיל הערה 234.

ראה: 'ר' בא בר כהן אמר קומי ר' יונה ר' אחא בשם ר' יוחנן' )מעשר שני ב, ז ]נג ע"ג, שורה 46[(.  310

ראה: 'תנה רבי יושוע דרומייא קומי רבי יונה' )סוכה ד, ט ]נד ע"ד, שורה 38[(.  311

ראה: 'אמרין חברייא קומי רבי יונה' )ראש השנה א, ב ]נו ע"ד, שורה 49[; שם ד, א ]נט ע"ב, שורה 30[(; 'חברייא   312

בעון קומי רבי יונה' )פסחים ג, א ]כט ע"ד, שורה 37[; סוכה ג, יג ]נד ע"א, שורה 29[ = ראש השנה ד, ג ]נט ע"ב, 

שורה 50[(; 'רבי יונה וחברייא חד אמר ]...[ וחורנה אמר ]...[' )ביצה ה, ב ]סג ע"א, שורה 30[(. 

כדברי היימאן, ב, עמ' 696א, ד"ה 'והנה אף'. אבל אין דבריו מדוקדקים, עיין שם.  313
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אשר לר' יוסי,314 עיון בירושלמי315 מלמד שר' יוסי היה החכם המרכזי בדור הרביעי בארץ ישראל,   

כמעט הייתי אומר, במידה רבה של הפרזה, כר' יוחנן בדורו, ובמידה צנועה יותר, כר' זעירא בדורו.316 

העיון הזה חושף פעילות מדהימה של ר' יוסי, כפי שמראה הבדיקה ב'אוצר השמות ירושלמי', אף על 

פי שהעורך ערבב שם כדרכו בערך אחד את רב אסי הבבלי תלמיד חבר של רב, את ר' יסא הוא ר' אסי 

תלמידו של ר' יוחנן, את רב יוסף חברו של רבה ראש ישיבת פומבדיתא, את ר' יוסי שלנו, וגם את 

התנא ר' יוסי בן חלפתא.317 אזכוריו רבים בהרבה מאלה של ר' יונה, ומימרותיו וסוגיותיו משתרעות 

לאורך כל הירושלמי.318 ר' יונה היה אמנם קשיש ממנו, שבכל מקום הקדימו את ר' יונה לר' יוסי, ועוד 

רמז לדבר, שהוא נפטר לפני ר' יוסי,319 אבל ר' יוסי מופיע בירושלמי הרבה יותר ממנו. 

יונה – חוץ מתלמידו המובהק, ר' מנא בנו של ר' יונה,  חכמים רבים, הרבה יותר מאשר אצל ר'   

שיידון בנפרד320 – מסרו שמועות לפניו: ר' אידי,321 ר' בא בר כהן,322 ר' חזקיה,323 ר' יודן קפודקיא,324 

על ר' יוסי ב ראה: פרנקל, דף ק ע"ב, ערך 'רבי יוסי, יסא ב' '; הלוי, דורות, ב, ריש עמ' 462; ועיין עוד: שם, סוף   314

עמ' רלא, ד"ה 'אמנם', ולדעתו ר' יוסי בר זבידא היה בבבל; בכר, ג, א, עמ' 211, סי' ב עד עמ' 217, )ברם מה שכתב 

שם, עמ' 214, ד"ה 'בתלמוד', חולק על פרנקל שם ועל אחרים, ואין דבריו נראים(; היימאן, ב, עמ' 713ב, ערך 'ר' 

יוסי', וגם הוא סבר שר' יוסי היה בבבל, ראה: שם, עמ' 715א, ד"ה 'וכשנתרבו'; עמ' 716א, ד"ה 'וכפי הנראה'; אלבק, 

מבוא, עמ' 334, ערך 'ר' יוסי', וראה: שם, הערה 310.

15 פעמים, שאין בהן כדי לתת שמץ של מושג על גדולתו. ראה: אוצר השמות  ואילו בבבלי הוא נזכר בסך הכול   315

בבלי, ג, עמ' 831, ערך 'ר' יוסי בר זבדא'.

ראה: 'שלא תאמר ]...[ אילו היו ר' זירא ור' יוחנן קיימין הייתי שונה לפניהם' )קהלת רבה א, ד(. וכיוצא בזה במדרש   316

שמואל טו, ב )מהדורת בובר, דף מו ע"ב(.

אוצר השמות ירושלמי, עמ' 430-396. אף על פי כן חב אני רבות בעיון הזה לידידי המנוח ר' משה קוסובסקי ז"ל,   317

בעל 'אוצר השמות ירושלמי'. 

כפי שכבר העיר וייס, ג, עמ' 101.  318

ראה: 'כד דמך רבי יונה אמ' רבי מנא לרבי יוסי' וכו' )מעשר שני ד, ט ]נה ע"ב, שורה 30[(.  319

ראה בפרוטרוט להלן עמ' 239, ד"ה 'אפתח'.   320

ראה: 'רבי אידי אמר קומי רבי יוסי בשם רב חסדא' )יבמות יא, ]ב[ ]יב ע"א, שורה 22[(.  321

ראה: 'ר' בון ]צ"ל: בא, וכן הוא במקבילה בביצה הרשומה בסמוך[ בר כהן אמר קומי רבי יסא בשם רבי אחא' )מעשר   322

שני ד, ט ]נה ע"ב, שורה 37[ = ביצה א, ה ]ס ע"ג, שורה 24[(; 'רבי בא בר כהן אמר קומי רבי יוסה. רבי אחא בשם 

רבי יעקב בר אידי' )ביצה ה, ב ]סג ע"א, שורה 54[ = תענית א, ח ]סד ע"ד, שורה 24[ = שם, ד, ט ]סט ע"ב, שורה 

43[ = כתובות א, א ]כד ע"ד, שורה 51[(; 'רבי בא בר כהן אמר קומי רבי יוסה רבי אחא בשם רבי אבהו' )תענית ד, ט 

]סט ע"ב, שורה 52[(; 'רבי בא בר כהן אמר קומי רבי יוסה רבי יודה בר פזי בשם רבי יוחנן' )מועד קטן ג, ה ]פג ע"א, 

שורה 38[(; 'אמר רבי בא בר כהן קומי רבי יוסי רבי ירמיה אמרה' )יבמות ד, יא ]ו ע"א, שורה 33[ = נידה א, ד ]מט 

ע"ב, שורה 8[(. לפי כל זה יש להגיה את המאמר: 'ר' יוסי הוה לי' עובדא ושאל לר' בא בר כהן לגבי ר' אחא' )ברכות 

ב, ]ז[ ]ה ע"ב, שורה 30[(, על פי המקבילה במועד קטן ג, ה )פב ע"ד, שורה 15(: 'רבי יוסה הוה ליה עובדא שלח 

ושלח לר' בא בר כהן, כלומר ר' בא בר כהן היה השליח, ור' אחא הנשאל.  לרבי בא בר כהן'. וצ"ל אפוא בברכות: 

ועיין: אלבק, מבוא, עמ' 316, ערך 'ר' אחא'.

ראה: 'אמ' ליה רבי חזקיה ]לר' יוסי[ לא אמרה רבי ירמיה' )יבמות ד, יא ]ו ע"א, שורה 34[ = נידה א, ד ]מט ע"ב, שורה   323

9[(. דרך אגב, מן הפלוגתא הזאת שבין ר' חזקיה לבין ר' בא בר כהן שאמר: 'רבי ירמיה אמרה' )יבמות ]שם[, שורה 

34 = נידה ]שם[, שורה 8(, משמע שר' ירמיה כבר איננו. 

ראה: 'רבי יודן קפודקיא אמר קומי רבי יוסי בשם רבי יודה בן פזי' )ברכות ד, ]א[ ]ז ע"ג, שורה 33[ = תענית ב, טו   324

]סו ע"א, שורה 62[ = שם, ד, א ]סז ע"ג, שורה 47[(.

40[
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ר' יושוע דרומיא,325 מגבילה אחוי דר' בא בר כהן,326 ר' פינחס,327 פישפשה328 ור' שמי;329 דנו לפניו: 

ר' אבא בר פפי,330 ר' חגי,331 ר' חונה,332 ר' יודן בר שלום,333 ר' יעקב בר' סוסיי,334 ר' יעקב דרומייא,335 

ר' לעזר בר' יוסי336 ור' פינחס;337 שאלו ממנו, אם בסתם338 אם בשמות מפורשים: ר' אבא בריה דרב 

ראה: 'רבי יושוע דרומיא אמר קומי רבי יסא בשם רבי אחא' )שבת י, ה ]יב ע"ג, שורה 40[(.  325

ראה: 'מגבילה אחוי דר' אבא בר כהן אמר קומי ר' יוסי בשם ר' אחא' )ברכות ג, ]א[ ]ו ע"א, שורה 47[ = נזיר ז, א   326 

]נו ע"א, שורה 28, ושם: 'גבילה'[(.

ראה: 'רבי פינחס אמר קומי רבי יוסי בשם רבי יוסי' )יבמות יא, ]ב[ ]יב ע"א, שורה 24[, כלומר בשם ר' אסי(; 'אמר   327

רבי פינחס קומי רבי יוסה בשם רב חסדא' )סנהדרין ז, יג ]כה ע"ג, שורה 22[(.

ראה: 'פישפשה אמר קומי רבי יוסי שאלית לרבי אחא' וכו' )שביעית ו, א ]לו ע"ג, שורה 51[(.  328

47[; עירובין ג, ]ד[ ]כא ע"א,  ראה: 'רבי שמי אמר קומי רבי יוסי בשם רבי אחא' )מעשרות ה, א ]נא ע"ג, שורה   329 

שורה 42[(; 'רבי שמי אמר קומי רבי יסה ר' אחא בשם רבי אילא' )שבת ז, ]ב[ ]י ע"א, שורה 8[ = ביצה א, ג ]ס ע"ב, 

שורה 17[(. 

ראה: 'אמר רבי אבא בר פפי קומי ר' יוסי מה אנן קיימין' וכו' )גטין ה, א ]מו ע"ג, שורה 1[(.  330

ראה: 'א"ר חגיי קומי ר' יוסה' )ברכות ב, ]ו[ ]ה ע"ב, שורה 5, ובהמשך: 'תיפתר' וכו'[; פסחים ה, ג ]לב ע"א, שורה   331

58, ובהמשך: 'תיפתר' וכו'[; יומא ה, ה ]מב ע"ד, שורה 7, ובהמשך: 'מתניתא אמרה כן' וכו'[; יבמות ז, ב ]ח ע"א, 

שורה 45, ובהמשך: 'לא דרבי יוחנן פליג' וכו'[; שם, ח, ב ]ט ע"א, שורה 57, ובהמשך: 'אין לך נמוך באדם' וכו'[; 

כתובות ד, י ]כח ע"א, שורה 8, ובהמשך: 'תיפתר' וכו'[ = שבועות ה, ז ]לו ע"ג, שורה 27[; כתובות ד, י ]כח ע"א, 

שורה 10, ובהמשך: 'תיפתר' וכו'[ = שבועות ה, ז ]לו ע"ג[, 30 ]אבל שם: 'אמר רבי עזרה ק ]ו[ מי רבי מנא'[; גטין ו, 

א ]מז ע"ד, שורה 43, ובהמשך: 'ואתיין אילין פלוגתא כאילין פלוגתא' וכו'[; שם ז, ח ]מט ע"א, שורה 31, ובהמשך: 

7, ושם  37, ובהמשך: 'לא בא קומי רב' וכו'[; קידושין א, ד ]ס ע"ב, שורה  'תיפתר' וכו'[; שם ט, ט ]נ ע"ג, שורה 

'בשם'! תחת 'קומי' – ההגהה על פי המקבילה בעבודה זרה הרשומה בסמוך, וכבר תיקנה קוסובסקי )אוצר השמות 

'מתניתא  ובהמשך:   ,16 ע"א, שורה  ]מה  י  ה,  זרה  וכו'[; עבודה  'מתניתא אמרה'  ובהמשך:  424ב(;  עמ'  ירושלמי, 

אמרה' וכו'[(. וראה עוד: 'תירגם רבי חגיי קומי רבי יוסה' )סוכה ה, ג ]נה ע"ב, שורה 47[(.

ראה: 'אמר רבי יוסה בי רבי בון אמרה רבי חונה קומי רבי יוסה דבר שקדש בכלי' וכו' )יומא ה, א ]מב ע"ב, שורה 12[   332

= שקלים ד, ה ]מח ע"ב, שורה 8[(.

ראה: 'א"ר יודן בר שלום קומי ר' יוסי תיפתר' וכו' )מעשר שני ד, ד ]נה ע"א, שורה 20[ = עירובין ז, ]ו[ ]כד ע"ג,   333

שורה 29[(.

18, ובהמשך: 'כל עמא מודיי' וכו'[;  ראה: 'אמר רבי יעקב בר' סוסיי קומי רבי יוסי' )פסחים ד, ט ]לא ע"ב, שורה   334

חגיגה ג, ח ]עט ע"ד, שורה 24, ובהמשך: 'ואפילו על דעתיה' וכו'[; נידה ב, ו ]נ ע"א, שורה 45, ובהמשך: 'ומתניתא 

אמרה כן' וכו'[(.

ראה: 'אמ' רבי יעקב דרומייא קומי רבי יוסי' )יבמות א, א ]ב ע"ג, שורה 30, ובהמשך: 'ולמה לא תנינתה' וכו'[; שם   335

א, ו ]ג ע"א, שורה 31, ובהמשך: 'ובן אין לו' וכו'[ ; שם ב, ד ]ג ע"ד, שורה 37, ובהמשך: 'אית לך אף' וכו'[(.

ראה: 'אמר רבי לעזר בי ר' יוסי קומי רבי יסא' )דמאי ה, ט ]כד ע"ד, שורה 39[ = גטין ד, ט ]מו ע"ב, שורה 7, ובהמשך:   336

'ודא מסייעא לר' מאיר' וכו'[; שבת ז, ו ]י ע"ד, שורה 37, ובהמשך: 'שכן שוו בהיסק'[; שם טז, ]ז[ ]טו ע"ד, שורה 

31, ובהמשך: 'סכנה היתה'[ = נדרים ד, ט ]לח ע"ד, שורה 22[; סוטה א, א ]טז ע"ב, שורה 22, ובהמשך: 'אתייא דרבי 

ליעזר כבית שמאי' וכו'[; גטין ד, ט ]מו ע"ב, שורה 19, ובהמשך: 'כל עמא מודיי' וכו'[; נזיר ו, א ]נד ע"ד, שורה 30, 

ובהמשך: 'ודא מסייעא לרבי יוחנן' וכו'[; שם ז, ד ]נו ע"ד, שורה 17, ובהמשך: 'אוף אנן תנינן' וכו'[; שבועות א, א 

]לב ע"ד, שורה 32, ובהמשך: 'מתניתא אמרה' וכו'[(. 

ז, ד  נזיר  וכו'[;  'אין כבית שמאי'  32, ובהמשך:  ]ד ע"ג, שורה  ג, א  )יבמות  יוסי'  'אמ' רבי פינחס קומי רבי  ראה:   337 

]נו ע"ד, שורה 14, ובהמשך: 'תיפתר' וכו'[(. 

ב  ג,  קטן  מועד   ;]13 שורה  ע"א,  ]מו  ה  ד,  גטין   =  ]27 שורה  ע"ד,  ]פ  ז  א,  קטן  )מועד  יסה'  רבי  קומי  'בעון  ראה:   338 

]פב ע"א, שורה 30[; שם ג, ו ]פג ע"א, שורה 54[(. 
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בר  יודן  ר'  יודן,344  ר'  סמוקא,343  טיופה  ר'  חגי,342  ר'  פזי,341  בר  הלל  ר'  כהן,340  בר  בא  ר'  פפי,339 

ר'  דרומייה,349  יעקב  ר'  זבדי,348  בר  יעקב  ר'  קפודקיא,347  יודן  ר'  ענתונדרייא,346  יודן  ר'  שלום,345 

לעזר בי ר' יוסי,350 ר' לעזר דרומיה351 ור' פינחס;352 והשיבו לפניו: ר' בא בר כהן,353 ר' חגי,354 ר' יודן 

קפודקייא,355 ר' יעקב בר סוסיי,356 ר' יצחק בר אלעזר357 ור' לעזר בי ר' יוסי.358 כמו כן ה'חברייא' שלו, 

ראה: 'רבי אבא בריה דרבי פפי בעא קומי רבי יוסי' )נידה ב, ד ]נ ע"א, שורה 29[(.  339

ראה: 'רבי בא בר כהן בעא קומי רבי יוסי' )פאה ז, ו ]כ ע"ג, שורה 21[ = מעשר שני ה , ג ]נו ע"ב, שורה 11[; דמאי   340

ב, א ]כב ע"ד, שורה 26[; תרומות ג, א ]מב ע"א, שורה 24[; שבת כ, ]א[ ]יז ע"ג, שורה 30[; שקלים ד, ה ]מח ע"א, 

שורה 62[; מגילה ד, ד ]עה ע"ב, שורה 21[ = כתובות יא, ו ]לד ע"ג, שורה 37[ = סנהדרין א, ב ]יט ע"ב, שורה 8, ושם: 

'כהנא'![; מגילה ד, יא ]עה ע"ג, שורה 33[; סוטה ג, ו ]יט ע"ב, שורה 21, ושם: 'בעי'[; נידה א, ה ]מט ע"ב, שורה 50[(.

ראה: 'רבי הלל בר פזי בעא קומי רבי יוסי' )כתובות ט, א ]לב ע"ד, שורה 54[(.  341

ראה: 'ר' חגי בעא קומי רבי יוסי' )כלאים ו, ב ]ל ע"ג, שורה 9, ושם: 'בעי'[ = שבת יא, ג ]יג ע"א, שורה 43[; תרומות   342

59[; ביכורים ב, ט ]סה  44[; מעשר שני ד, ז ]נה ע"א, שורה  43[; שם ד, ד ]מב ע"ד, שורה  ב, א ]מא ע"ב, שורה 

ע"ב, שורה 22[; עירובין ג, ]ה[ ]כא ע"ב, שורה 12[; פסחים ד, ג ]לא ע"א, שורה 9[ = עבודה זרה א, ו ]מ ע"א, שורה 

 12[; יומא ה, ח ]מג ע"ב, שורה 1[; סוכה ג, ד ]נג ע"ג, שורה 59[; ראש השנה א, א ]נו ע"ג, שורה 45[; מגילה ד, ד 

]עה ע"ב, שורה 21[; יבמות יא, ]א[ ]יא ע"ד, שורות 30, 45[; שם טז, ]ד[ ]טו ע"ד, שורה 20, ושם: 'בעי'[; סוטה ג, 

ח ]יט ע"ב, שורה 52, ושם: 'בעי'[; שם ח, ח ]כב ע"א, שורה 34[; כתובות ו, ז ]לא ע"א, שורה 17[; קידושין א, ב 

]נט ע"א, שורה 37[; בבא מציעא א, ז ]ח ע"א, שורה 34[; בבא בתרא ט, ד ]טז ע"ד, שורה 59, ושם 'קומי' ליתא![; 

סנהדרין ט, א ]כז ע"א, שורה 10[; שבועות א, א ]לב ע"ד, שורה 3[; שם ז, א ]לז ע"ג, שורה 37[(. 

ראה: 'ר' טיופה סמוקא בעי ק ]ו[ מי ר' יוסי' )יבמות ח, א ]ח ע"ג, שורה 42[(.  343

ראה: 'רבי יודה בעא קומי רבי יוסי' )נזיר ב, ט ]נב ע"ב, שורה 4[(.   344

ראה: 'רבי יודן בר שלום בעא קומי דרבי יוסי' )דמאי ו, ג ]כה ע"ג, שורה 18[(.  345

ראה: 'ר' יוד' ענתודריי' בעא קומי ר' יוסה' )שקלים ח, ו ]נא ע"ב, שורה 41[(.  346

ראה: ')אמר( רבי יודן קפודקיא בעא קומי רבי יוסי' )פאה א, ]ד[ ]טז ע"ג, שורה 11[ = כלאים ח, א ]לא ע"ב, שורה 25[(.  347

ראה: 'אמר רבי יעקב בר זבדי קשייתה קומי רבי יוסי' )ברכות ב, ]ו[ ]ה ע"ב, שורה 7[(; 'רבי ברכיה אמר רבי יעקב   348

בר זבדי בעא קומי רבי יוסי' )ברכות ז, ]ב[ ]יא ע"ב, שורה 20[(; 'רבי יעקב בר זבדי בעא קומי רבי יוסה' )פסחים ה, 

ד ]לב ע"ב, שורות 38, 45[(. 

ראה: 'רבי יעקב דרומייה בעא קומי רבי יוסי' )תרומות ג, א ]מב ע"א, שורה 21[; מעשר שני א, ב ]נב ע"ג, שורה   349

36[; שם ג, ח ]נד ע"ב, שורה 58[; נזיר ח, י ]נז ע"ב, שורה 23[; הוריות ג, ג ]מז ע"א, שורה 59[(. 

ראה: 'רבי לעזר בי ר' יוסי בעא קומי רבי יוסי' )פסחים ו, ח ]לג ע"ד, שורה 39[; גטין ג, א ]מד ע"ד, שורה 7[; שם ט,   350

ו ]נ ע"ב, שורה 44[(.

ראה: 'רבי לעזר דרומיה בעי קומי רבי יוסי' )פאה ח, ב ]כ ע"ד, שורה 34[(.   351

'רבי פינחס בעא קומי רבי יוסי' )פאה ו, ב ]יט ע"ג, שורה 4[ = כתובות ח, א ]לב ע"א, שורה 16[; תרומות ב, ב ]מא   352

ע"ג, שורה 13[(.

ראה: 'התיב רבי בא בר כהן קומי רבי יוסי' )מעשרות ה, ב ]נא ע"ד, שורה 8[ = חלה ג, ז ]נט ע"ג, שורה 13, ושם:   353

'כהנא'![(. 

ראה: 'התיב רבי חגי קומי רבי יוסה' )שבת ט, א ]יא ע"ד, שורה 41[ = עבודה זרה ג, ח ]מג ע"ב, שורה 7[; פסחים ב,   354

ב ]כט ע"א, שורה 22[ = גטין ד, ד ]מה ע"ד, שורה 57[; יומא ו, א ]מג ע"ב, שורה 39[ = סנהדרין ג, י ]כא ע"ג, שורה 

12, ושם: 'לרבי יסא'[ = שבועות ד, א ]לה ע"ב, שורה 22[; יבמות ב, ד ]ג ע"ד, שורה 51[; שם י, ג ]י ע"ד, שורה 

46[; סוטה ה, ב ]כ ע"א, שורה 39[; סנהדרין יא, ו ]ל ע"ב, שורה 22[(. 

ראה: 'התיב רבי יודן קפודקייא קומי רבי יוסה' )ראש השנה א, י ]נז ע"ג, שורה 39[ = מגילה ב, ז ]עג ע"ג, שורה 36[(.  355

ראה: 'התיב רבי יעקב בר סוסיי קומי ר' יוסה' )ראש השנה א, י ]נז ע"ג, שורה 40, ושם 'קומי ר' יוסה' ליתא![ = מגילה   356

ב, ז ]עג ע"ג, שורה 37[(.

ראה: 'התיב ר' יצחק בר' אלעזר קומוי רבי יוסה' )ברכות א, ]ה[ ]ג ע"ד, שורה 38[ = תענית ב, ג ]סה ע"ג, שורה 60[(.   357

ראה: 'התיב רבי לעזר בי רבי יוסי קומי רבי יוסי' )חלה ב, א ]נח ע"ב, שורה 49[; תענית ב, ב ]סה ע"ג, שורה 10[(.   358

42[
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כלומר תלמידי חבורתו, דנו ִאתו;359 והחכמים ושואלים אחרים אנונימיים הציעו לפניו מעשים לשם 

הכרעה ופסק דין, אם בסתם360 אם בשמות מפורשים: ר' חייא בר מדייא,361 ר' חסידא ור' שובתי,362 

ר' יודן בר שיקלי363 ור' תנחום בר פפא.364 כמו כן שלושה חכמים מהנזכרים לעיל באו לבקרו בשעת 

עד  הדרום,366  מן  חכמים  שלושה  נמנו  מדרשו  שבבית  האלה  החכמים  עם  ממנו.365  וללמוד  חוליו 

שכמעט הייתי אומר שהישיבה שלו הייתה הישיבה המרכזית באותו דור.

מכל החכמים האלה רק ארבעה היו מצויים גם בישיבה של ר' יונה: ר' בא בר כהן, ר' חזקיה, ר'   

חייא בר מרייא )או מדייא( ור' יושוע דרומייא. כל החכמים האחרים היו חברים בלעדיים באחת משתי 

הישיבות האלה. 

בזמן עמדו  ובו  בישיבותיהם,  להורות  יוסי המשיכו  ור'  יונה  יש להסיק שר'  כאן  מכל האמור עד   

ושם:   ,24 ]מג ע"ג, שורה  ב  ה,  11[; תרומות  ]יז ע"ג, שורה  ב  ג,  )פאה   ' יוסי רבי  קומי  חברייא  'אמרי  ראה:   359

'אמרין'[(; עירובין ט, ]ה[ ]כה ע"ד, שורה 24, ושם: 'אמרו'![; פסחים ב, ג ]כט ע"א, שורה 61, ושם: 'אמרין'[; יומא ח, 

ג ]מה ע"א, שורה 12, ושם: 'אמרון'; במקבילות במעשר שני ב, א )נג ע"ב, שורה 12(, ושבועות ג, ב )לד ע"ב, שורה 

54( יש שיבושים[; סוטה ט, ה ]כג ע"ד, שורה 45, ושם: 'אמרין'[; כתובות ז, ט ]לא ע"ג, שורה 53[ = קידושין ב, ה 

בעון  ]סב ע"ד, שורה 12[; נזיר ו, א ]נד ע"ד, שורה 3, ושם: 'אמר חברין'!; שורה 6, ושם 'אמרין' ליתא![(; 'חבריא 

' )תרומות ב, א ]מא ע"ב, שורה 44[; שם ג, א ]מב ע"א, שורה 22[; שבת יד, ג ]יד ע"א, שורה 36[;  יוסי ר'   קומי 

' )תרומות ה, ב ]מג ע"ג, שורה 27[(; 'חברייה  נזיר ז, ב ]נו ע"ב, שורה 46[(; 'חברייא )אמרי( בעון קומי רבי יוסי

 ,)227 43[(. ועיין: בר )לעיל הערה  אחייה' )עירובין ט, ]ב[ ]כה ע"ג, שורה  רבי  בשם  יוסי  רבי  קומי   אמרין 

עמ' 51 עד עמ' 58, 83-64, ושם האריך בעניין ה'חבורה' וה'חברייא' לפי דרכו.

ראה: 'אתא עובדא קומי רבי יוסי' )תרומות א, א ]מ ע"ב, שורה 31[; שם, ג, ג ]מב ע"א, שורה 43[; יבמות ח, א ]ח   360

ע"ד, שורה 21, ובהמשך: ']...[ ולא הודו'! וצ"ל: ולא הורי[; שם, יב, ]ו[ ]יב ע"ד, שורה 63[; כתובות ז, ז ]לא ע"ג, 

שורה 19[; שם יא, א ]לד ע"ב, שורה 18[; וברשב"א: 'אוביל'. ראה מה שהערתי להלן בנספח ג, עמ' 262, סי' 11(. 

וראה עוד: 'אעלון עובדא קומי רבי יוסי' )כתובות יא, ב ]לד ע"ב, שורה 32[(; 'הורי רבי יוסי' )נדרים ז, א ]מ ע"ב, 

שורה 49[(.

ראה: 'ר' חייה בר מדייא אעיל עובדא קומי רבי יוסי' )בבא בתרא ח, ט ]טז ע"ג, שורה 22[(.  361

ראה: 'רבי שובתי ורבי חסידא אעלון עובדא קומי רבי יוסה' )נדרים ה, ה ]לט ע"ב, שורה 26[(.  362

ראה: 'רבי יודן בר שיקלי אעיל עובדא קומי רבי יוסי' )כתובות ט, יג ]לג ע"ג, שורה 23[(.  363

ראה: 'רבי תנחום בר פפא שלח שאל לרבי יוסי תרין עובדין מן אלכסנדריאה' )קידושין ג, יד ]סד ע"ד, שורה 6[(.   364

וראה: הלוי, דורות, ב, עמ' 396, הערה עח. וראה עוד: 'רבי יוסה מפקד לבר עולא חזנא דכנישתא דבבלאי' )יומא ז, 

א ]מד ע"ב, שורה 6[ = מגילה ד, ה ]עה ע"ב, שורה 50[(. אשר לבית כנסת זה, רבינוביץ סבר שהיה בציפורי. ראה: 

רבינוביץ, תורת בבל, עמ' 435, הערה 75. ואולם יש לתמוה עליו, הרי בטבריה היו חכמים בבלים רבים, ומהם ראשי 

ישיבות, כגון ר' אלעזר בן פדת, ר' חייא בר אבא, ר' שמעון בר אבא, ר' אסי, ר' שמואל בר רב יצחק, ר' יעקב בר אחא, 

 ר' זעירא, ר' ירמיה, ר' זריקא ובנוסף על כולם הנחותי החוזרים לבבל, הם ובני ביתם. וראה עוד: הלוי, דורות, ב, 

עמ' קמב, ד"ה 'אמנם'. ולשון 'ספר יוחסין': 'אע"פ שהגאונים כתבו כי היו תלמידים הרבה לפני ר' יוחנן שהיו מבבל' 

)דף 161א(. וכלום לכל החכמים האלה לא היה בין בתי הכנסת הרבים שהיו בטבריה בית כנסת שנהג כמנהג בבל?! 

285(, עמ' 99, סי' ז,  4; וכן דעתו של קליין )לעיל הערה  215, הערה  ואמנם כדעתי כך דעתו של בכר, ג, א, עמ' 

וראה עוד: שם, הערה 55.

ראה: 'דלמא רבי חונא רבי פנחס רבי חזקיה סלקון מבקרה לר' יוסי בתר תלת' יומין' )פאה ג, ט ]יז ע"ד, שורה 39[(.   365

וראה עוד: 'דלמא רבי חונה ורבי פינחס ורבי חזקיה סליקין מישאול בשלמיה דרבי יוסף למילף מיניה' ' )קידושין א, 

ו ]ס ע"ד, שורה 58[(; ובמקבילה: 'רבי חונא רבי פינחס רבי חזקיה סלקון גבי ר' יוסי לגדפה' )בבא מציעא ד, א ]ט 

ע"ג, שורה 35[(. 

ואלה הם: ר' יושוע דרומיא, ר' יעקב דרומייא ור' לעזר דרומיה.  366
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משה עסיס 234

בראש בית הוועד וניהלו בו בין היתר דיונים משותפים. ושאלה גדולה היא כיצד חילקו את זמנם בין 

המוסדות האלה.

ואמנם העיון מלמד שתלמודה של נזיקין מייצג שני שלבים בפעולתו של ר' יוסי. בשלב הראשון   

כפי הנראה עמד ר' יוסי בראש בית המדרש הזה, והוא חתם367 וסיכם סוגיות רבות בתלמוד בית המדרש 

של רבו, ר' אילא, כפי שכבר הצעתי;368 ובשלב השני, אחרי פטירתו של ר' ירמיה ואחרי שקיבל את 

ראשות בית הוועד יחד עם ר' יונה, המשיך להורות בבית מדרשו, והמשיכה תורתו להיגרס ולהיערך 

בתלמודה של נזיקין. משלב זה יש פסיקות משותפות שלו עם ר' יונה, שכמה מהן באו במסכת נזיקין, 

ושכבר הערתי עליהן.369 חוץ מאלה אנו מוצאים לו פלוגתות עם החכמים,370 דיונים עם התלמידים,371 

תירוצים,375 שספק  ושני  קושיה אחת374  מימרות,373  וכן שתי  והוראה במעשים שהיו,372  הנהגה  וגם 

בכולם באיזה שלב בחייו נאמרו.

כאן יש לי להעיר שאותה תופעה שהערתי עליה אצל ר' אילא רבו376 אנו מוצאים גם אצל ר' יוסי.   

שמחמת קיצורו של התלמוד הזה של נזיקין, יש לעתים מימרות של ר' יוסי השייכות ממש לכאן וישנן 

לא  יוסי  ר'  של  מדרשו  בבית  והעורכים  שהגרסנים  אומר  הווי  כאן.377  אינן  אבל  בשמו,  במקבילות 

שימרו את כל תורתו. 

כדברי ליברמן על ר' יוסי בר' בון: 'הוא חותם ע"פ רוב את הסוגיא' )ליברמן, קיסרין, עמ' 18, ד"ה 'אם נתבונן'(.  367

ראה לעיל עמ' 198, ד"ה 'כי הנה כשאנו בודקים'.   368

ראה לעיל עמ' 197.  369

עם ר' אחא )בבא בתרא י, טו ]יז ע"ד, שורה 12[(; עם ר' אילא רבו )בבא בתרא ב, ד ]יג ע"ג, שורה 1[; אבל ספק אם   370

יש כאן מחלוקת, עיין: ירושלמי נזיקין, עמ' 182, סוף שורה 42(; עם ר' אילא ור' חזקיה )בבא בתרא ג, ח ]יד ע"ב, 

שורות 10-8[(; עם ר' בא )בבא מציעא ד, א ]ט ע"ג, שורה 40[(; עם ר' חגיי )בבא קמא ה, א ]ד ע"ד, שורות 34-32, 

על פי כי"א, עמ' 15, שורה 8; בד"ו: 'ר' ינאי'![; בבא מציעא א, ה ]ח ע"א, שורות 13-12[(; עם ר' חזקיה )בבא קמא ט, 

טז ]ז ע"א, שורות 42-41[(; עם ר' ירמיה )בבא קמא א, ב ]ב ע"ג, שורות 7-6, 33-30, ולפירוש הקטע הראשון עיין: 

לוי, בבא קמא, עמ' 33, ד"ה 'א"ר ירמיה' עד עמ' 34, סוף ד"ה 'מאי כדון'; ליברמן, קיסרין, עמ' 2. ונראה שדברי ר' 

יוסי אמורים בלשון קושיה, וסופם בתמיהה[; שם, י, ח ]ז ע"ג, שורה 22[; בבא מציעא ב, ד ]ח ע"ג, שורות 16-15[; 

שם, ג, ד ]ט ע"א, שורות 51-50[; שם ה, ח ]י ע"ג, שורות 38-37[(. 

ראה: 'רבי חגיי בעא קומי רבי יסא' )בבא מציעא א, ז ]ח ע"א, שורה 34[; בבא בתרא ט, ד ]טז ע"ד, שורה 59[(; 'אמר   371

רבי יוסי הדא דרבי זירא פליגא על דרבי לעזר. אמר רבי מני קשייתה קומי רבי יודן ]...[ חזר ואמרה קומי רבי יוסי 

אמר ליה בפירוש פליגי' וכו' )בבא קמא ד, א ]ד ע"ב, שורה 1[(; 'אמרין חברייה קומי רבי יוסי' )בבא בתרא י, טו ]יז 

ע"ד, שורה 13[(. 

ראה: 'רבי יוסי הוה יתיב מתני' וכו' )בבא מציעא ב, ט ]ח ע"ד, שורה 3[(; 'ר' חייה בר מדייא אעיל עובדא קומי ר'   372

יוסי' )בבא בתרא ח, ט ]טז ע"ג, שורה 22[(.

ראה: 'אמר רבי יוסי תנינן בנזקין מה דלא תנינן בנדרין' )בבא קמא ט, יד ]ז ע"א, שורה 32[(; 'אמר ר' יוסי ואילין   373

דכתבין' וכו' )בבא בתרא ח, ט ]טז ע"ג, שורה 30[, והמאמר הכפול שם ]שורה 27, ושם: 'דכתבי'[ הוא באשגרה מכאן, 

ולא גרסינן ליה(. 

הוא הקשה על ר' אילא רבו: 'רבי יוסי בעי אם בשזה אומר' וכו' )בבא מציעא ח, ה ]יא ע"ד, שורה 17, פירוש 'בעי'   374

כאן – מקשה[(.

ראה: בבא מציעא ה, ז )י ע"ג, שורה 11(, ושם הוא תירץ קושיה של ר' ירמיה )שם, שורה 10(, ובבא בתרא ג, ד )יד   375

ע"א, שורה 39(, ושם תירץ את קושיית הגמרא )שם, שורה 38(. וראה: ירושלמי נזיקין, עמ' 188, שורות 67-66.

לעיל עמ' 220, ד"ה 'בשולי הדברים'.  376

ראה: 'אמ' רבי יוסי ויאות בא להודיעך' וכו' ישנה במקבילה בכלאים אבל לא בבבא קמא )ליברמן, קיסרין, עמ' 33,   377
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235עוד לבעיית עריכתה של מסכת נזיקין ירושלמי

מכל מה שאמרתי עד כאן יוצא שמוצאה של מסכת נזיקין שלנו מהמקור העיקרי של תורת ארץ   

ישראל, של שאר הירושלמי – מתורתה של טבריה ומתלמודו של ר' יוסי. ואילו את ההבדלים במסורת 

ההלכה שבינה לבין שאר הירושלמי, אין לזקוף על חשבון המרחק במקום או בזמן,378 אלא פשוט על 

חשבון השוני במסורת הלימוד בין בתי המדרש בטבריה. ללמדך שחילופים בין בתי המדרש, ואפילו 

בעיר אחת, היו לעתים גדולים למדי. 

וכאן יש להעיר שגם בעריכה האחרונה של הירושלמי, כאשר הקדימו העורכים האחרונים מימרות   

יוסי לא אמר כן  'רבי  וסוגיות כאלה את הלשון:  או סוגיות מבית מדרש אחר, הוסיפו אחרי מימרות 

אלא',379 כדי להציע את דעתו של ר' יוסי. 

ר'  למד  בהיותם תלמידים  יוסי:  ור'  יונה  ר'  של  בחייהם  שלבים  להבחין בשלושה  שאפשר  נמצא   

יונה בעיקר אצל ר' זעירא ור' ירמיה, ור' יוסי למד בעיקר אצל ר' אילא ור' זעירא;380 בהיותם חכמים 

יונה בסדרא דבר עולא,  ר'  ר' ירמיה( לימד  יונה אצל  ר'  )ואולי תוך כדי לימודו של  בראשית דרכם 

גדולי הדור הרביעי, המשיכו  זקנים מפורסמים,  ובהיותם  ר' אילא;  לימד בבית מדרשו של  יוסי  ור' 

 סי' 21(; 'אמר רבי יוסי צריך להעלות לו שכר' וכו' ישנה במקבילה בכתובות אבל לא בבבא מציעא )שם, עמ' 48, 

סי' 58(; 'אמר רבי יוסי תמן המקח דרכו להשתלש' וכו' ישנה במקבילה ביבמות אבל לא בבבא מציעא )שם, עמ' 50, 

סי' 60(; 'רבי יוסי בשם ר' קריספא ]...[ בסלע של מעשר שני היא מתניתא' וכו' ישנה במקבילה במעשר שני אבל 

67(; 'רבי שמואל בשם רבי הילא נתנו לסל אסור. אמר רבי יוסי לא כן ]צ"ל:  55, סי'  לא בבבא מציעא )שם, עמ' 

לכן[ צריכה' וכו' ישנה במקבילה במעשרות אבל לא בבבא מציעא )שם, עמ' 58, סי' 75(; 'אמר רבי יוסי וכי לא בא 

יהושע לפרש אלא לעוברי עבירה' וכו', כך במקבילה בכלאים, אבל במקבילה בבבא בתרא בקיצור ובסתם: 'מה התנה 

יהושע לעוברי עבירה' )שם, עמ' 67-66, סי' 99(; 'ר' יוסי לא אמ' כן אלא שבסוף הוא רוצה בהן' וכו' ישנה בכלאים 

אבל לא בבבא בתרא )שם(; 'אמר רבי יוסי תמן איתאמרת ]...[ אמר רבי יונה אפילו הכא איתאמרת בקרובים. אמר 

 ליה רבי מנא ואם בקרובין' וכו', כל הסוגיה המאוחרת הזאת במקבילה בשביעית, וליתא בבבא בתרא )שם, עמ' 68, 

סי' 102(; 'אמר רבי יוסי זאת אומרת שהוא אסור לערב' וכו' איתא בכלאים אבל ליתא במקבילה בבבא בתרא )שם, 

 ,72 )שם, עמ'  וליתא במקבילה בבבא בתרא  וכו' איתא בקידושין  היא'  ולא מתניתא  יוסי  'א"ר   ;)103 סי'   ,68  עמ' 

סי' 112(; 'אמר רבי יוסי אף על גב דשמואל אמר זכין לעוברין ]...[ לא כן אמר רבי יוסה אף על גב דשמואל אמר 

11 מימרות.  123(. סך הכול  77, סי'  זכין לעוברין' וכו' איתא ביבמות אבל ליתא במקבילה בבבא בתרא )שם, עמ' 

 לעומת זאת יש 4 מימרות של ר' יוסי בנזיקין שאינן במקבילות. ראה: 'אמר רבי יוסי מתניתא לא אמרה כן ]...[ > ]...[ 

)ליברמן,  בכלאים  במקבילה  ליתא  אבל  קמא  בבבא  איתא  וכו'   '>]...[ בר  שור  עם  שור  כן  .מרה  מתניתה  יוסה  ר' 

קיסרין, עמ' 33, סי' 30(; 'אמר רבי יוסי ויאות אמר שאם אומר שרשין עיקר' וכו' ישנה בבבא קמא אבל לא במקבילה 

יוסה מתניתא לא אמרה כן אלא שניהן אסורין להעמיד ריחים' וכו' ישנה  'אמ' רבי   ;)86 61, סי'  בערלה )שם, עמ' 

בבבא בתרא אבל לא במקבילה בנדרים )שם, עמ' 66, סי' 96(. והשווה: 'רבי חגיי בעא ]קומי[ רבי יוסי היתה חופתו 

בקיטון' וכו', כך בבבא בתרא, לעומת כתובות וסנהדרין )שם, עמ' 78, סי' a 124. ועיין שם, הערה 168a(. ולסיכום, 

יש הרבה יותר מימרות של ר' יוסי שבאו במקבילות ואינן כאן, מאשר להפך, והסיבה – קיצורה של מסכת נזיקין. 

עיין: ליברמן, קיסרין, עמ' 9, ד"ה 'כבר הוכיחו'; עמ' 18, ד"ה 'אם יש'. ועיין עוד: ליברמן, ספרי זוטא, עמ' 132, ד"ה   378

'ברם ראה'.

ראה דיון במונח הזה להלן בנספח ג. וראה בייחוד שם, עמ' 263, סי' 14.  379

והנה מכיוון ששני החכמים האלה הורו באותה תקופה ונפטרו באותה עונה כפי שכבר ביארתי, מסתבר שר' יוסי נעדר   380

מחלק מהשיעורים שניתנו בשתי הישיבות. דוגמה לכך ראה לעיל עמ' 204, ד"ה 'מעתה דבר הלמד'. ועיין כיוצא בזה 

אצל ר' אסי תלמידו של ר' יוחנן: 'רבי יסי דו שמע דאמר רבי יוחנן ]...[ והוא שמע דבר קפרא אמר ]...[ ולא שמע 

דמר רבי יוחנן ]...[ והוא מקשי ]...[' )פסחים א, ח ]כח ע"א, שורות 7-4[(.
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ללמד כל אחד בישיבתו, וחברו יחד בראשות בית הוועד שבטבריה – ומכאן ככל הנראה מוצא תלמודם 

המשותף בזרעים ומועד. 

מסקנה זו שהעליתי באשר למקום חיבורה של מסכת נזיקין, כלומר טבריה ולא קיסרין, מסתייעת   
מעוד סימנים במסכת, חוץ מאלה שציין אפשטיין.381

א. בשני מקומות במסכת נאמר ש'ר' חזקיה לא אמר כן', וכבר לימדנו ישראל לוי בהקדמה לפירושו   
לבבא קמא שלשון זה סימן הוא לבית מדרש אחר.382

1. המקום הראשון הוא בבבא קמא ז, ג )ה ע"ד, שורה 48( בעניין עדי גֵנבה ועדי טביחה שנמצאו   

זוממים. נאמר שם אחרי דברי סתם התלמוד: 'רבי חזקיה לא מר כן אלא', ומכיוון שר' חזקיה היה איש 

קיסרין כדברי ליברמן,383 הווי אומר שהסתם הקודם אינו של קיסרין.

2. המקום השני נמצא בבבא בתרא ח, ה )טז ע"ב, שורה 12( בעניין 'מתנה שכתוב בה לשון מכר',   

חיוורין  סוסוון  תרין  מייתו  אלא  אמרין  לא  חזקיה  רבי  'אמר  בד"ו:  שם  נאמר  בבלית.  שמועה  שהיא 

ומרכיבין על תריהון ודין אזלא בדא ודין אזלא בדא ומשתכח לא צייד384 כלום'. אבל בכי"א הנוסח הוא 

לנכון: 'ר' חזקיה לא אמר כן אלא' )עמ' 101, שורה 73(. והמעניין כאן שדווקא דברי ר' חזקיה הובאו 

50(: 'סברין מימר מייתי תרין  בסתם, בלשון קצת אחרת, במקבילה שבקידושין א, ה )ס ע"ג, שורה 
סוסוון שטיי ומרכבין ליה על תריהון וההוא אזיל בדא וההין אזל בדא לא אשכח גבי כלום'.385

אידי386  רבי  'אמר   :)16 שורה  ע"ב,  )י  ג  ה,  מציעא  בבבא  נמצא  דומה,  בלשון  שלישי,  מקום   .3  

כד סלקית מגלותא אשכחית עובדא קומי רבי אמי ]הדר בחצר חבירו חוץ מדעתו מהו ואמרון קומוי 

הדה[387 הרי זו כמין ריבית ואינה ריבית. אמר רבי חזקיה לא אמרו אלא388 זו רבית שהתירה התורה. 
כאן התורה התירה. הא במקום אחר לא'.389

אפשטיין, מבואות לסה"א, עמ' 283, ד"ה 'ואולם ואילך'.  381

ראה: לוי, בבא קמא, מבוא, עמ' 17, הערה 3 )תרגום עברי ]לעיל הערה 20[, עמ' 115, הערה 46(. וראה עוד: שם,   382

עמ' 15, הערה 3 ]עמ' 14[ )תרגום עברי, עמ' 112, הערה 30(.

ראה: ליברמן, קיסרין, עמ' 10.  383

צ"ל: צייר, כלומר תופס. ראה לעיל הערה 49.  384

ראה: ליברמן, קיסרין, עמ' 70, סי' 107. וראה עוד: אפשטיין, מבואות לסה"א, עמ' 280, סי' ב, ד"ה 'אמר ר' חזקיה'.   385

נמצא שסתם בית המדרש של קידושין החזיק כאן בעמדת ר' חזקיה. ונראה שר' חזקיה שמע אותה בלימודיו בטבריה 

אצל ר' ירמיה. מכל מקום גם כאן יש שני בתי מדרשות זה מול זה, נזיקין מול קידושין. ואמנם לשיטתי אין שום קושי, 

שהרי ר' חזקיה היה תלמידו של ר' ירמיה ומסר הרבה בשמו; ראה למשל: 'ואמרית ליה ]ר' מנא לר' חזקיה[ מנן שמע 

רבי הדא מילתא ואמר לי מן רבי ירמיה' )דמאי א, ג ]כב ע"ב, שורה 4[ = קידושין ב, ח ]סג ע"א, שורה 13, והלשון 

1518(, ועיין שם בהמשך; ובפירוש אמרו  1059, הערה  שם צריך תיקון. ראה מה שהערתי באוצר לשונות, ב, עמ' 

בבבלי, זבחים עה ע"ב: 'רב הונא ורבי חזקיה תלמידי דרבי ירמיה'. ולשון הלוי: 'כי ר' חזקיה הי' תלמיד מובהק של 

ר' ירמי' ' )הלוי, דורות, ב, עמ' 466, ד"ה 'כי'(. וראה עוד: אלבק, מבוא, סוף עמ' 391, ערך 'ר' חזקיה'. ור' ירמיה היה 

תלמידו של ר' זעירא, ושוב יש לנו כאן תלמודו של ר' אילא מול תלמודו של ר' זעירא.

חכם בבלי בן הדור השלישי, והוא מסר שמועות בבליות בנזיקין. עיין בערכו אצל ליברמן, קיסרין, עמ' 87.  386

ההשלמה על פי כי"א, עמ' 61, שורה 39.  387

הלשון בכי"א )שם(, שורה 40: 'לא אמרון אלא הדה'.  388

לפירוש הסוגיה ראה: ירושלמי נזיקין, עמ' 156, שורה 39 עד עמ' 157, שורה 40. ואמנם גם בשאר הירושלמי הובאו   389

שמועותיו של ר' חזקיה בצורה זו: 'רבי חזקיה לא אמר כן אלא' )ראה להלן נספח ג, עמ' 261, סי' 8(. כיוצא בזה: 'רבי 
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ב. בבבא מציעא ג, א )ט ע"א, שורה 31( אמרו: 'רבי יוחנן ורבי לעזר רבי נסא מוסיף בשם רבי יוסי   

בן חנינ' לא סוף דבר שילם ]כלומר הנפקד שילם ולא רצה לישבע שהכפל שלו[ אלא מכיון שקיבל 

עליו לשלם כמי ששילם'. רבי נסא היה כידוע בן קיסרין,390 מכלל שהסתם הקודם אינו של קיסרין, 

ומסורת קיסרין באה גם כאן בסוף, כנהוג בשאר הירושלמי.

ג. כמה חכמים מקיסרין לא נזכרו בנזיקין, ואם כי לא מצאנו אינה ראיה,391 אולי יש בכך משום רמז   

העשוי לתמוך במסקנתי; ואלה הם: ר' אדא דקיסרין,392 ר' יוסי דמן קסרי,393 ר' עולא דקיסרין,394 ר' 

עקיבא דקיסרי,395 ר' פריגורי דקיסרין,396 ר' שימי מקיסרי397 ורב תחליפא קסרייא.398 

בנזיקין מוצאן מקיסרין,399 אלא שהן משוקעות  סוגיות מעטות  ולומר שאמנם  יש להדגיש  וכאן   

המדרש  בית  של  עורך  יד  בהן  שחלה  מבלי  המקורית,  בלשונן  לעתים  טבריה,  של  תלמודה  בתוך 

שבטבריה.

כך בבבא קמא א, א )ב ע"ב, שורה 29(:  

וכשהזיק חב המזיק כו'. אמר רבי חנינה מכה בהמה ישלמנה. ישלם פחתה. בר פדייה אמ' אם 

טרף יטרף יביאהו עד מקום הטריפ' לא ישלם. א"ר נסא צורכה להדא דר' חנינ'. וצורכ' להדא 

דבר פדייה. אילו איתאמרת דרבי חנינה ולא איתאמרת דבר פדייה הייתי אומר להכשר נזקיה 

לא ישלם כלום. לנזקי גופה ישלם פחתה. הוי צורך הוא שיאמר דבר פדייה. או אילו איתאמרת 

דבר פדייה ולא איתאמרת דרבי חנינה הייתי או' להכשר נזקיה ישלם פחתה. לניזקי גופה ישלם 
את הכלץ הוי צורך שיאמר דרבי חנינה וצורך שיאמר דרבי פדייה.400

חזקיה מוסיף' )כלאים ט, ד ]לב ע"א, שורה 64[ = כתובות יב, ג ]לה ע"א, שורה 7[(; וכן 'ר' חזקיה מפיק לישניה ]צ"ל: 

לישנה[' )קידושין ד, א ]סה ע"ב, שורה 17[(. והדבר מובן, שהרי כל אלה שמועות מקיסרין שנכללו בסוף הסוגיות 

בתלמודה של טבריה.

947ב, ערך 'ר' נסא', ועיין: שם, ד"ה 'וב"מ  על ר' נסא ראה: פרנקל, דף קיז ע"א, ערך 'רבי נסא'; היימאן, ג, עמ'   390

נסה  'ר'  ערך   ,495 עמ'  בבל,  תורת  רבינוביץ,  חנינ' ';  בן  יוסי  רבי  בשם  מוסיף  נסא  'רבי  המאמר  לפירוש  רפ"ג', 

דקסרין'; ליברמן, קיסרין, עמ' 11, ד"ה 'והנה'; אלבק, מבוא, עמ' 344, ערך 'ר' נסא'. 

וכדברי ליברמן, ספרי זוטא, עמ' 133, ד"ה 'שאר דבריו'.  391

ראה: אוצר השמות ירושלמי, עמ' 56, בערכו.  392

ראה: ספר יוחסין, דף 154א, בערכו; היימאן, ב, עמ' 737ב, בערכו.  393

ראה: אוצר השמות ירושלמי, עמ' 568, בערכו.  394

על פי ספר יוחסין, ריש דף 177א, ערך 'ר' עקיבא דקיסרי'; ר' יחיאל היילפרין, סדר הדורות, ערך 'ר' עקיבא דקסרי'   395

)מהדורת נ' משכיל לאיתן, ב, ווארשא תרמ"ב, עמ' 310ב(. 

ראה: אוצר השמות ירושלמי, עמ' 591, בערכו.  396

על פי ספר יוחסין, ריש דף 190ב, בערכו; סדר הדורות, ערך 'רב שימי מקסרין אבוה דר' הושעיא' )מהדורת משכיל   397

לאיתן ]לעיל הערה 395[, עמ' 348(.

ראה: ספר יוחסין, דף 196ב, בערכו; אוצר השמות ירושלמי, עמ' 605, בערכו.  398

אבל הרוב המכריע של דברי חכמי קיסרין במסכת הן שמועות, ובכללן שמועותיו הרבות של ר' אבהו )38!(. וכבר   399

מבואות  )אפשטיין,  הירושלמי'  בכל  נמצא  הרבה,  ואם  מעט  אם  קיסרין,  של  בתלמודה  'השימוש  אפשטיין:  העיר 

 ,30-21 א, עמ'  גם בבבלי. ראה: אוצר השמות בבלי,  ר' אבהו שכיחים  ודברי  'השימוש'(.  ד"ה   ,286 לסה"א, עמ' 

בערכו.

להגהת הסוגיה ולפירושה ראה: לוי, בבא קמא, עמ' 31, ד"ה 'אמר רבי חנינה' עד עמ' 32 ד"ה 'דרבי פדייה'.  400
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וכן בבבא מציעא ד, ט )ט ע"ד, שורה 57(: 'ר' זיר' הוה עסק בהדא כיתנא אתא גבי רבי אבהו א"ל מה 

אנא משפרה עיבידתה. א"ל איזיל עביד מה דאת ידע. רבי אבהו הוה עסיק באילין לסוטיא אתא שאל 

לרבי יוסי בן חנינה אמר ליה מנן באילין לסוטיא. א"ל איזיל עביד מה דאת ידע'.

ואף בבבא בתרא ג, א )יג ע"ד, שורה 39(:   

רבי סימון אחוי דרבי יהודה בר זבדי בשם רב תינוק כל זמן שמושלך בשוק אביו או אמו מעידין 

אבהו401  ואמו נעשין לו כשני עדים. אמר רבי  ואביו  עליו. נאסף מן השוק צריך שני עדים 

וחשוד אדם לומר על מי שאינו בנו שהוא בנו. דילמא בניכסי הגר איתאמרת. אמר ליה הרי כל 
רבותינו בגולה מעידין עלינו שכך שמענוה מפי רב אדא בר אבוה.402

הדברים נאמרו ככל הנראה בפני ר' אבהו בקיסרין, ושם נערכו, וכך הועברו לטבריה.

זה לדעתי פשר אחת הראיות היפות של ליברמן לתלמודה של קיסרין: ב'בבא מציעא פ"ו ה"ג, י"א   

]...[ "מיכא"  ואינסיבת אנגריא ללוד  יוסי בר חנינה אגרא "מיכא" ללוד  ע"א: רבי אבהו בשם רבי 

ללוד ואינסיבת אנגריא לצור וכו'. וע"פ הדרך: לוד, X, צור אנו מכירים ש-X = קיסרין'.403 לשיטתי 

העורכים בטבריה השאירו כאן את לשונו המקורית של ר' אבהו. ועוד, שלא היה צורך לַשנותה, שהרי 
גם טבריה נמצאת בין לוד וצור, אם כי לא בקו ישר ִאתן.404

ולא עוד אלא שבמסכת נזיקין אנו מוצאים גם כמה סוגיות בבליות405 שהובאו כהווייתן במסכת,   

כמו שנהגו בסוגיות של קיסרין.

למשל בבבא קמא ט, ב )ו ע"ד, שורה 36(: 'גזל בהמה והזקינה כו'. רב הונ' אמ' בשגזל עגל ונעשה   

שור. אבל גזל שור והזקין או' לו הרי שלך לפניך. שמואל אמ' אפי' גזל עגל ונעשה שור או' לו הרי שלך 

לפניך.406 תני רב קרנא ואפי' גזל עגל ונעשה שור וטבח ומכר משלם תשלומי ד' וה' עגל. אמ'407 אבוי 

הלשון 'אמר רבי אבהו' )וכן הוא בכי"א, עמ' 85, שורה 14(, ולא 'אמר ליה ר' אבהו', מלמד לכאורה שהדברים נשנו   401

בישיבתו של ר' אבהו בקיסרין. 

בכי"א: 'רב בר אבוה' )עמ' 85, שורה 15(, וצ"ל: רבה בר אבוה. ראה: ירושלמי נזיקין, עמ' 185, שורות 16-15. ועל   402

רבה בר אבוה ראה: היימאן, ג, עמ' 1070א, בערכו; אלבק, מבוא, עמ' 207, בערכו.

ליברמן, קיסרין, עמ' 11, ד"ה 'ומעניין'. וראה השגת אפשטיין, מבואות לסה"א, עמ' 283, הערה 43; ותגובת ליברמן,   403

ספרי זוטא, עמ' 131, ד"ה 'שוב כתב'. ואם כי ראיה יפה היא, אין בכוחה בלבד להכריע בשאלה זו, כפי שאני מסביר 

בהמשך.

גם ליברמן כתב: 'נראה שמסדר הבבות הניח לפעמים את הרשימות כמו שהן מבלי לעשות ריקונסטרוקציה' )ליברמן,   404

קיסרין, עמ' 20, ד"ה 'וע"כ'(. 

]אמורא[',  אלעאי  'ר'  ערך  א,  )היימאן,  בבלי'  אלעאי  ר'  היה  הנראה  'וכפי  ראה:  בבלי.  היה  עצמו  אילא  ר'  כי   405 

 ,233 עמ'  מבוא,  אלבק,  )ראה:  אילא  ר'  של  חברו  זעירא  ר'  כגון:  בנזיקין,  הבאים  אחרים  חכמים  וכן  143ב(.  עמ' 

 ,264 'ר' זעירא'(, ר' שמואל בר רב יצחק )ראה: אלבק, מבוא, עמ'  91, ערך  זירא'; ליברמן, קיסרין, עמ'  'ר'  ערך 

בערכו; ליברמן, קיסרין, עמ' 106, בערכו(, ר' ירמיה )ראה: אלבק, מבוא, עמ' 340, בערכו; ליברמן, קיסרין, עמ' 

 102, בערכו( וכן ר' הונא הבבלי בן הדור הרביעי המופיע בכמה מקומות בנזיקין )ראה: אלבק, מבוא, עמ' 387, ערך 

'ר' הונא'; ליברמן, קיסרין, עמ' 90, ערך 'ר' הונא ]ב[', וראה: שם, הערה 32(. כל החכמים האלה היו חכמים בבלים 

שעלו לארץ ישראל. ועיין: ליברמן, קיסרין, סוף עמ' 17, ד"ה 'יחס תלמוד'.

ראה: רבינוביץ, תורת ארץ ישראל, עמ' 478, ד"ה 'שמואל אמר' )הראשון(; וצריך עיון.  406

בכי"א: 'א' ר' אמי' )עמ' 34, שורה 23(, וכך צריך להיות.  407
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דשמואל בר אמי בשם רב יהודה הלכה כר' מאיר'. כאן יש לנו סוגיה בבלית טהורה עם פסק הלכה.

וכן שם ט, ה )ו ע"ד, שורה 52(: 'נתן צמר לצבע. רב הונא אמר שהקדיחו סממנין. אבל הקדיחה   
יורה אומר לו הרי שלך לפניך. שמואל אמר אפילו הקדיחו סממנין אומ' לו הרי שלך לפניך'.408

לעומת זאת שם י, א )ז ע"ב, שורה 49(:  

אם אמרו אין אנו יודעין אם עשה אבינו חשבון באחרונה הרי אילו פטורי'. התיב ר' בא בר ממל 

הגע עצמך בשהניח לפניהן קרקע לא הכל מהן409 לומר אין אנו יודעין מה חשבון עשה אבינו 

אנו  אין  לומר  מהן  הכל  לא  מפורסמת  גזילה  שהיתה  עצמך  הגע  המנונא  רב  התיב  באחרונה. 

יודעין מה עשה אבינו חשבון באחרונה. התיב רב ששת אפילו קטנים נטענין להן בבית דין מה 

אית לך למימר. אמר רבי מנא תיפתר בשטענו הן אין אנו יודעין כו'. יודעין אנן דעסק אבונן 

עמך על הדין חושבנא. ולית נן ידעין מה נפק מדינא. 

כאן פנים הסוגיה בבלי, אבל פתיחתה וסיומה ירושלמיים.

את עיוני בשמות החכמים במסכת מן ההיבט שאני עסוק בו – זיהוי בית המדרש שנערכה בו מסכת   

נזיקין – יש לחתום בדברים על ר' מנא ור' יוסי בר' בון בני הדור החמישי. והשאלה באשר לשניהם היא: 

כלום היו ר' מנא ור' יוסי בר' בון שייכים לבית המדרש הזה, או שמא הובאו דבריהם לשם על ידי חכמי 

בית המדרש או מסדרי המסכת?

אפתח בר' מנא.410 ר' מנא למד אצל חכמי הדור הקודם ואצל בני דורו הקשישים ממנו, נוסף על   

ר'  ר' חגי,416  זריקן,415  ר'  ר' בא בריה דר' פפי,414  ר' בא,413  זעירא,412  ר' אחוה בר'  יונה אביו:411  ר' 

ראה: רבינוביץ, תורת ארץ ישראל, עמ' 478, ד"ה 'שמואל אמר' )השני(; וצריך עיון.  408

ראה מה שהערתי באוצר לשונות, א, מבוא, עמ' עה, סוף הערה 181 ]עמ' עד[.  409

על ר' מנא ראה: פרנקל, דף קיד ע"ב, ערך 'ר' מנא ב' '; הלוי, דורות, ב, עמ' קפט, רפט; בכר, ג, א, עמ' 211, ד"ה   410

480, ערך  885א, ערך 'ר' מנא )או מני( ב'; רבינוביץ, תורת בבל, עמ'  44-38; היימאן, ג, עמ'   'ר' מני'; ג, ג, עמ' 

'ר' מנא'; עמ' 433, ד"ה 'ודע'; עמ' 503, ד"ה 'ר' עזריה'; הנ"ל, תורת ארץ ישראל, עמ' 18, ד"ה 'א"ר מנא'; עמ' 68, 

ד"ה 'ר' זעירא'; סוף עמ' 337, ד"ה 'ר' אבון'; אלבק, מבוא, עמ' 398, ערך 'ר' מנא'. 

ראה: 'אמר רבי מנא מיליהון דרבנין מסייעין לר' יונה אבא' )דמאי ד, ב ]כד ע"א, שורה 3[(; 'אמר רבי מנא קשיתה   411

קומי רבי יונה אבא' )שביעית ד, ב ]לה ע"א, שורה 46[ = סנהדרין ג, ו ]כא ע"ב, שורה 16[(; 'אמר רבי מנא רבי יונה 

אבא שמע לה מן הדא' )שקלים ג, א ]מז ע"ב, שורה 41[ = ראש השנה א, א ]נו ע"ד, שורה 42[(; 'א"ר מנא יאות א"ר 

יונה אבא לא אתייא אלא' וכו' )ביצה א, י ]ס ע"ד, שורה 32[(. וראה עוד: 'רבי מנא ]...[ שאל לרבי יונה אבוי ושרא 

ליה' )מועד קטן א, י ]פא ע"א, שורה 9[(. ויש עוד כיוצא בהן. עיין: אוצר השמות ירושלמי, עמ' 521.

ראה: 'אמר רבי מנא אזלית לקיסרין ושמעית רבי אחווה ורבי ]צ"ל: ברבי[ זעירא' וכו' )חלה א, א ]נז ע"א, שורה 36[   412

= פסחים ב, ד ]כט ע"ב, שורה 8[(.

ראה: 'א"ר מנא קשייתה קומי ר' בא' )שבת ג, ]ד[ ]ו ע"ב, שורה 2[(.  413

ראה: 'אמר רבי מנא אנא קשייתה קומי רבי בא בריה דרבי פפי' )שבת ג, ]א[ ]ה ע"ד, שורה 6[(.  414

ראה: 'אמר רבי מנא אזלית לקיסרין ושמעית רבי זריקן בשם חזקיה' וכו' )שבת ז, ]ב[ ]י ע"ב, שורה 51[(; 'אמר רבי   415

מנא אזלית לקיסרין ושמעית רבי זריקן בשם ]רבי[ זעורה' וכו' )פסחים א, ח ]כח ע"א, שורה 58[; במקבילה בתרומות 

ח, ט ]מו ע"א, שורה 61[ : 'שמעית ]ר'[ חזקיה בשם ר' ירמיה'(.

ראה: 'אמר רבי מנא קשיתה קומי רבי חגיי' )שביעית ו, א ]לו ע"ד, שורה 12[(; 'אמר רבי מנא קומי רבי חגי' )תענית   416

א, א ]סג ע"ג, שורה 40[(.
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יודן,418 ר' פינחס,419 ר' שמואל420 ור' שמי;421 וכן למד מחברו בן דורו: ר' הושעיה בר  חזקיה,417 ר' 

שמי.422 ואולם רבו המובהק היה ר' יוסי, ואמנם אמירותיו423 ובעיותיו424 לפני ר' יוסי רבו ומסורותיו 

עליו425 ועל דבריו מופיעות לאורך כל הירושלמי.426 

ראה: 'אמר רבי מנא קשייתה קומי )ד(רבי חזקיה' )ברכות א, ]א[ ]ב ע"ג, שורה 2[; נדרים ה, ה ]לט ע"ב, שורה 27[(;   417

'אמר רבי מנא לרבי חזקיה במה הוא פליג' )ברכות ו, ]ה[ ]י ע"ג, שורה 41[(; 'אמ' ליה ]לר' חזקיה[ רבי מנא למה' 

וכו' )שבת ז, ]ב[ ]י ע"א, שורה 55[(; 'רבי מנא שאל לרבי חזקיה' )שביעית ט, ט ]לט ע"א, שורה 52[(; 'קם רבי מנא 

עם רבי חזקיה' )פסחים ה, ד ]לב ע"ב, שורה 56[ = ביצה א, ב ]ס ע"ב, שורה 10[(; 'אתא ]ר' מנא[ שאל לרבי חזקיה' 

)ביצה ג, ז ]סב ע"א, שורה 62[(. וראה עוד: 'א"ר מנא אזלית לקיסרין ושמעית רבי חזקיה יתיב ומתני' וכו' )דמאי א, 

ג ]כב ע"ב, שורה 2[ = קידושין ב, ח ]סג ע"א, שורה 11[(; 'אמר רבי מנא בר ]צ"ל: לר'[ חזקיה נהיר את דהוה רבי 

יעקב בר אחא קאים הכא' וכו' )נזיר ז, ב ]נו ע"ב, שורה 31[(. 'הכא' – מן הסתם בטבריה, אבל ייתכן בקיסרין, שר' 

מנא נסע הרבה לשם, וגם ר' יעקב בר אחא היה שם, וצריך עיון.

ראה: 'א"ר מנא קומי רבי יודן' )תרומות ד, א ]מב ע"ג, שורה 42[; עירובין ג, ]ח[ ]כא ע"ב, שורה 52[ = ביצה א, א ]ס   418

ע"א, שורה 55; במקבילה בשביעית ט, א )לח ע"ד, שורה 5( נתהפכו שמות החכמים[; יומא ג, ו ]מ ע"ג, שורה 36[(; 

63[(; 'אמ' ר' מנא אנא שמעית מר' יודן ומן כל רבנין'  'רבי מנא אמר קומי רבי יודן' )כתובות י, ד ]לג ע"ד, שורה 

)פסחים ו, א ]לג ע"א, שורה 46[(; 'רבי מנא בעא קומי רבי יודן' )דמאי א, ד ]כב ע"ב, שורה 13, ושם: 'בעי'[; תענית 

ב, יד ]סו ע"א, שורה 49[ = יבמות ד, יא ]ו ע"ב, שורה 4[; נזיר ב, ה ]נב ע"א, שורה 34, ושם: 'בעי'[; קידושין ב, ו 

]סב ע"ד, שורה 36[(. 

ראה: 'א"ר מנא קשייתה קומי רבי פינחס' )ברכות ב, ]ה[ ]ה ע"א, שורה 63[(.  419

ראה: 'א"ר מנא שמעת טעם מן רבי שמואל בשם רבי זעירא' וכו' )שבת ו, ]ה[ ]ח ע"ג, שורה 10[(.  420

ראה: 'אמר רבי מנא לר' שמי' )תרומות ח, ט ]מו ע"ב, שורה 15, ובהמשך: 'אתון אמרין' וכו'[ = פסחים א, ח ]כח ע"ב,   421

שורה 13[; קידושין א, ג ]נט ע"ד, שורה 59, ובהמשך: 'מאן אינון רבנין'[(; 'רבי שמי סמיך לאדירא ]צ"ל: לאוירא[ 

דתנורא אמ' ליה רבי מנא' וכו' )שבת ג, ]ב[ ]ה ע"ד, שורה 52[(; 'קם רבי מנא עם רבי שמי' )שקלים ג, א ]מז ע"ב, 

שורה 35[ = ראש השנה א, א ]נו ע"ד, שורה 37[(; 'ר' מנא נדר וסלק לגבי ר' שמי' )נדרים ט, א ]מא ע"ג, שורה 4[(. 

וראה עוד: 'אמר רבי מנא יאות אמר רבי שמאי' )שביעית ג, ח ]לד ע"ד, שורה 25[(; 'א"ל ר' מנא ]לר' עזרא[ כן א"ל 

ר' שמי ר' אחא בשם רבי בון בר חייא' )יבמות טז, ]ו[ ]טז ע"א, שורה 1[(. ר' שמי גופו היה בבית מדרשו של ר' יוסי. 

ראה לעיל הערה 329. כך שנראה שהמפגשים האלה שבין ר' מנא ור' שמי אירעו בטבריה, אף על פי שר' שמי היה 

כנראה דרומי. ראה מאמרי )לעיל הערה 1(, עמ' 168, הערה 23. 

ראה: 'א"ר מנא אזלית לקיסרין ושמעית ר' הושעיה בר שמי בשם ר' יצחק בן אלעזר' וכו' )כלאים ו, ג ]ל ע"ג, שורה   422

22[(. ומצאנו עוד: 'ר' מנא משלח כתב לרבי הושעיה בי ר' שמי' וכו' )מגילה ג, ב ]עד ע"א, שורה 43[(. ובויקרא רבה 

לא, ט )מהדורת מרגליות, ד, עמ' תשכט(: 'ר' הושעיה בריה דר' שימי דקיסרין'. ועיין שם בחילופי הנוסחאות.

ראה: 'אמר ר' מנא קומי רבי יוסי' )תרומות ז, א ]מד ע"ג, שורה 59[ = כתובות ג, א ]כז ע"ב, שורה 63[; תרומות ז, א   423

]מד ע"ד, שורה 23[ = כתובות ג, א ]כז ע"ג, שורה 22[; ערלה ב, ז ]סב ע"ג, שורה 7[ = עבודה זרה ה, יא ]מה ע"א, 

שורה 57[; שבת י, ב ]יב ע"ג, שורה 5[; שם יט, ]ד[ ]יז ע"ב, שורה 21[ = פסחים ו, ז ]לג ע"ד, שורה 3[; עירובין א, 

]א[ ]יח ע"ד, שורה 54[; שם ג, ]ח[ ]כא ע"ב, שורה 61[; פסחים א, ו ]כז ע"ד, שורה 41[; שם, ז ]שם, שורה 57[; שם 

ב, ג ]כט ע"א, שורה 53[; יומא ז, ב ]מד ע"ב, שורה 31[; שקלים ז, ה ]נ ע"ג, שורה 58[; ראש השנה א, ט ]נז ע"ג, 

שורה 15[ = סנהדרין ג, ו ]כא ע"א, שורה 44[ = שבועות ז, ד ]לז ע"ד, שורה 55[; מגילה א, ח ]עא ע"א, שורה 50[; 

כתובות ז, ז ]לא ע"ג, שורה 9[; שם ט, א ]לג ע"א, שורה 6[; נזיר ג, ה ]נב ע"ד, שורה 29[; נידה א, ה ]מט ע"ב, שורה 

60[; שם, ו ]מט ע"ג, שורה 12[(. 

ראה: 'א"ר מני קשיית' קומוי ]צ"ל: קומי[ רבי יוסי' )ברכות א, ]ב[ ]ג ע"ב, שורה 8[ = שבת א, ]ב[ ]ג ע"א, שורה   424

58[(; 'ר' מנא בעא קומי ר' יוסי' )כתובות ד, ג ]כח ע"ב, שורה 48[; גטין ח, ה ]מט ע"ג, שורה 41[; עבודה זרה ה, י 

]מה ע"א, שורה 24, ושם: 'בעי'[(. וראה עוד בשאלות של הלכה למעשה: 'רבי מנא ]...[ אתא שאיל לרבי יוסי' )סוכה 

ב, ה ]נג ע"א, שורה 23[(; 'אתון ]ר' מנא ואחיו ר' חנינה[ ושאלון לרבי יוסי' )מועד קטן ג, ה ]פב ע"ד, שורה 64[(. 

ראה: 'אמר רבי מנא לא מיתמנע רבי יוסי ר' קיים הכא ואמר ליה קיים ב ]...[ ואמר ליה' )יומא ו, ה ]מג ע"ד, שורה   425

42[(. וראה עוד על מנהגו של ר' יוסי בהוראה: 'בעון קומי רבי יוסה ]...[ בשבת. שאלון ליה ולא אגיבון דלא הוה רבי 
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ר'  דציפורין,427  אבדימא  ר'  לפניו:  ודנו  ממנו  שאלו  רבים  תלמידים  חבורה  ראש  בתור   

בר  יצחק  ר'  שונם,432  בר  יוסטי  ר'  בוצרייה,431  יונה  ר'  חנניה,430  ר'  אדא,429  בר  חייא  ר'   בורקי,428 

יוסי אמר אלא כל מילה באתרה' )שבת יט, ]א[ ]טז ע"ד, שורה 39[ = עירובין ו, ]ח[ ]כד ע"א, שורה 3[, ויש למחוק 

את הנקודה שאחרי 'בשבת'(.

ראה: 'אמר ליה ]ר' מנא לר' זעירא, וצ"ל: לר' עזרא, על פי המקבילה בפסחים א, ח )כח ע"א, שורה 39([ כן אמר רבי   426

יוסי רבו ]צ"ל: רבי[' )תרומות ח, ט ]מו ע"א, שורה 45[(; 'אמר ליה ]ר' מנא לר' לעזר בי רבי חגיי[ כן אמר רבי יוסי רבי' 

)שקלים ז, ה ]נ ע"ג, שורה 38[(; 'אמר רבי מנא כן אמר ר' יוסה רבי' )חגיגה ב, ז ]עח ע"ג, שורה 19[; נידה א, ז ]מט ע"ג, 

שורה 52, ושם: 'אמר ליה', כלומר לתלמידו ר' עזרא[(; 'א"ר מנא אף על גב דלא אמר ר' יוסי ]רבי[ הדא מילתא אמר 

דכוותה' )חלה ב, ד ]נח ע"ג, שורה 45[; שם, ו ]נח ע"ד, שורה 5[; ביכורים א, ו ]סד ע"א, שורה 44, ושם 'רבי' ליתא![; 

שבת ז, ]א[ ]ט ע"ב, שורה 39, ושם 'רבי' ליתא![; עירובין ב, ]א[ ]כ ע"א, שורה 10, ושם: 'דכי'! וצ"ל: רבי[(; 'אמר רבי 

מנא יאות אמ' ר' יוסי רבי' )שבת ג, ]א[ ]ה ע"ד, שורה 31[(; 'אמר רבי מנא מיליהון דרבנן מסייעין לרבי יוסי' )שבת ז, 

]ב[ ]י ע"א, שורה 18[ = ביצה א, ג ]ס ע"ב, שורה 28, ובהמשך: 'רבי'[(; 'אמר רבי מנא אפילו על רבי יוסי דכי ]צ"ל: 

רבי; ראה: ליברמן )לעיל הערה 44(, עמ' 31, ד"ה 'אמר רבי מנא'[ אתייא מקשייה' )כתובות ד, ד ]כח ע"ג, שורה 52[(. 

ראה: 'רבי אבדימא דציפורין בעא קומי רבי מנא' )ברכות ד, ]ג[ ]ח ע"א, שורה 41[ = תענית ב, ב ]סה ע"ג, שורה 44[;   427

כתובות ה, ו ]ל ע"א, שורה 56, ושם: 'בעי'[(; 'אמר רבי אבודמא דציפרין קומי רבי מנא' )נידה ב, ו ]נ ע"ב, שורה 9[(.

ראה: 'התיב רבי בורקי קומי רבי מנא' )קידושין ג, ב ]סג ע"ד, שורה 44[(.  428

ראה: 'רבי חייא בר אדא בעא קומי רבי מנא' )פאה ז, ח ]כ ע"ג, שורה 37, ושם: 'אבא'![ = פסחים ד, ט ]לא ע"ב, שורה   429

37, ושם: 'אבא'![ ; דמאי ב, א ]כב ע"ג, שורה 15[; מעשרות ד, ד ]נא ע"ב, שורה 47, ושם: 'בעון'![; מעשר שני ג, ז 

]נד ע"ב, שורה 60[; שבת א, ]א[ ]ב ע"ג, שורה 21, ושם: 'אבא'![; יומא ח, ב ]מד ע"ד, שורה 63[; שקלים ד, א ]מח 

53[(. וכבר העיר רבינוביץ: 'ובכ"מ שיש  38[; שם ח, א ]ט ע"א, שורה  4[; יבמות ז, א ]ח ע"א, שורה  ע"א, שורה 

בירושלמי "ר' חייא בר אבא בעי קומי ר' מנא", יש להגיה: "ר' חייא בר אדא בעי קומי ר' מנא", שהוא היה תלמיד 

מובהק לר' מנא ובעי מיניה לאין ספורות בירושלמי' )רבינוביץ, תורת בבל, עמ' 398, ד"ה 'ודע שהרבה'(. 

ראה: 'אמר רבי חנניה קומי רבי מנא' )פאה ג, ח ]יז ע"ד, שורה 29[ = קידושין א, ה ]ס ע"ד, שורה 4, ושם: 'חנינה'[;   430

תרומות ז, א ]מד ע"ג, שורה 43, ושם: 'חיננא'[ = כתובות ג, א ]כז ע"ב, שורה 48, ושם: 'חנינה'[; מעשר שני א, ג ]נב 

ע"ד, שורה 46, ושם: 'חיננא'[; שם ג, ט ]נד ע"ג, שורה 11, ושם: 'חנינא'[; חלה ד, ז ]ס ע"א, שורה 16[; עירובין י, ]ו[ 

]כו ע"ב, שורה 38, ושם: 'חנינא'[; שם, ]יד[ ]כו ע"ד, שורה 39, ושם: 'חנינא'[; פסחים ה, ב ]לא ע"ד, שורה 59[; חגיגה 

ג, א ]עח ע"ד, שורה 3[; יבמות ג, ד ]ד ע"ד, שורה 36, ושם: 'חנינא'[; סוטה ה, ב ]כ ע"ב, שורה 12, ושם: 'חנינה'[; 

כתובות, ט, יג ]לג ע"ג, שורה 20[; שם יא, ו ]לד ע"ג, שורה 34[; שבועות א, ב ]לג ע"א, שורה 1, ושם: 'חנינה'[; 

הוריות ב, ד ]מו ע"ג, שורות 55, 57[(; 'רבי חנניה אמר קומי רבי מנא בשם רבי יודן' )פסחים ה, ב ]לב ע"א, שורה 18[(; 

'התיב רבי חנניה קומי רבי מנא' )מעשר שני ג, ב ]נד ע"א, שורה 38[ = פסחים ט, ז ]לז ע"א, שורה 46, ושם: 'חנניא'[; 

סוטה ג, ו ]יט ע"ב, שורה 23, ושם: 'חנינה'[; שם, ה, ב ]כ ע"ב, שורה 9, ושם: 'ר' חנינא לרבי מנא'[; שם ז, ג ]כא ע"ג, 

שורה 36[; נזיר ו, ט ]נה ע"ב, שורה 61, ושם: 'חיננא'[(; 'רבי חנניה בעא קומי רבי מנא' )פסחים א, ה ]כז ע"ד, שורה 

19[; עבודה זרה ב, ג ]מא ע"ב, שורה 10[(. ומצאנו גם: 'רבי חנניה רבי עזרה בעון קומי רבי מנא' )פסחים ב, ד ]כט 

ע"ב, שורה 42[ = מגילה א, יד ]עב ע"ד, שורה 38[(; 'רבי חנניה בשם רבי מנא' )שבת ח, ו ]יא ע"ג, שורה 13[(. והנה 

חילופי השמות 'חנניה', 'חיננא', 'חנינא', 'חנינה' כאן כבר היו כדוגמתם אצל הראשונים. ראה דבריו של ר' יהודה ברבי 

קלונימוס משפירא: 'ואילו ספיקות שנחלקו הספרים ר' חנינא בן אנטיגנוס, ר' חנינה בן גמל', חנינא איש אונו, חנינא 

איש כפר הינו, ר' חנינא בנו של ר' יוסי הגלילי, הרבה ספרי' גורסים חנניה בכולן, אבל הרוב חנינא, וגם אנו נלך אחר 

הרוב, וחברתים אני הסודר בסדר חנינא' )ייחוסי תו"א, עמ' תיח, בסוף ערך 'חנינא' ]עמ' תיז[(. וראה עוד: 'ובירושלמי 

פעמי' כתב ר' חנינא פעמי' ר' חננא' )שם, עמ' שסה, סוף ערך 'ר' חננא בריה דר' אבהו'(. וכאן ייתכן שמדובר בחכם 

אחד עם חילופי השם, וייתכן שמדובר בשני חכמים. ראה: פרנקל, דף פד ע"ב, סוף ערך 'רבי חיננא' ]דף פד ע"א[; דף 

פח ע"ב, ערך 'רבי חנניה ב' '; רבינוביץ, תורת בבל, עמ' 406, סי' ד; אלבק, מבוא, עמ' 393, ערך 'ר' חנינא'. וראה עוד 

להלן הערה 740; עמ' 289, ליד ציון 743. וצריך עיון גדול.

ראה: 'ר' יונה בוצרייה בעא קומי ר' מנא' )כלאים ט, א ]לא ע"ד, שורה 47[(.  431

ע"ד,  ]נה  א  ה,  שני  מעשר   ;]20 שורה  ע"א,  ]מח  ה  יא,  )תרומות  מנא'  רבי  קומי  בעא  שונם  בר  יוסטי  'רבי  ראה:   432 

  ]51
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ותלמידיו  אבודמא.438  בר  שמואל  ור'  עקיבה437  ר'  עוקבה,436  ר'  עזרא,435  ר'  עולא,434  ר'  גופתה,433 

ר' אבא מרי439 ורב נחמן440 מסרו דברים בשמו. ומצאנו עוד: 'אמרון חברייא קומי רבי מנא' )מגילה 

שורה 50[ = שקלים א, א ]מו ע"א, שורה 33[ = מועד קטן א, ב ]פ ע"ג, שורה 9[ = סוטה ט, א ]כג ע"ג, שורה 19[; 

מגילה א, א ]ע ע"ב, שורה 18, ושם: 'בי רבי'![(. 

ראה: 'רבי יצחק בר גופתה בעא קומי רבי מנא' )מעשרות א, ו ]מט ע"ב, שורה 23, ושם: 'בעי'[ = שבת ג ]ה[ ]ו ע"ב,   433

שורה 26[; פסחים ז, ז ]לד ע"ד, שורה 51[; נזיר ט, ג ]נז ע"ד, שורה 37[; עבודה זרה א, ט ]מ ע"ב, שורה 6[(.

ראה: 'התיב רבי עולא קומי ר' מנא' )שקלים א, א ]מה ע"ד, שורה 43[; שם ד, ג ]מח ע"א, שורה 37[(.  434

מנא' )שביעית ה, ט ]לו ע"א, שורה 35[ = גטין ה, י ]מז ע"ג, שורה 19, ושם:  רבי  קומי  בעא  זעירא  ראה: 'רבי   435

'בעי'[; תרומות א, א ]מ ע"ב, שורה 12, ושם: 'עזרא'[ = גטין ז, א ]מח ע"ג, שורה 51, ושם: 'מיניה דרבי'[; תרומות 

ד, ח ]מג ע"א, שורה 9[; מעשר שני ד, ז ]נה ע"ב, שורה 7, ושם: 'עזרה'[ = גטין ו, א ]מז ע"ד, שורה 49, ושם: 'בעי'[; 

פסחים ו, ח ]לג ע"ד, שורה 37, ושם: 'זעורה'[; יבמות ד, יא ]ו ע"ב, שורה 17[; שם טז, ]ו[ ]טו ע"ד, שורה 62, ושם: 

'עזרא'[; סוטה ו, ד ]כא ע"א, שורה 44[; כתובות ב, יא ]כז ע"א, שורה 5[; שם ו, ז ]לא ע"א, שורה 5[; שם ז, ט ]לא ע"ג, 

שורה 48[; גטין א, א ]מג ע"ב, שורה 50, ושם: 'עזר' '[; שם, ב ]מד ע"ב, שורה 40, ושם: 'בעי'[; שם ג, א ]מד ע"ד, 

 שורה 24, ושם: 'עזרא'[; נזיר ו, ט ]נה ע"ב, שורה 63[; קידושין א, ד ]ס ע"ג, שורה 9[; שם ב, ה ]סב ע"ד, שורה 8, 

מנא' )תרומות ז, א ]מד ע"ד, שורה 2, ושם: 'עזרא'[ = כתובות ג, א  רבי  קומי  עזרא  רבי  ושם: 'זעורא'[(; 'התיב 

מנא' )תרומות ח, ט ]מו ע"א, שורה 44[ = פסחים  רבי  קומי  זעירא  רבי  ]כז ע"ג, שורה 2, ושם: 'זעירא'[(; 'אמר 

 א, ח ]כח ע"א, שורה 39, ושם: 'עזרא'[; תרומות ח, ט ]מו ע"א, שורה 59, ושם: 'זעירא'[ = פסחים א, ח ]כח ע"א, 

שורה 56, ושם: 'עזרא'[; שבת ז, ]א[ ]ט ע"ב, שורה 35, ושם: 'עזריה'[; שם, ו ]י ע"ד, שורה 36, ושם: 'עזרא'[; שם 

52, ושם: 'עזרא'[; חגיגה ג, א ]עח ע"ד,  13, ושם: 'עזרא'[; עירובין ב, ]א[ ]יט ע"ד, שורה   טז, ג ]טו ע"ב, שורה 

שורה 62, ושם: 'זעורה'[; יבמות א, ב ]ב ע"ד, שורה 39, ושם: 'זעורה'[ = שם יג, ]א[ ]יג ע"ג, שורה 8, ושם: 'זעירה'[; 

סוטה ו, א ]כ ע"ד, שורה 45[; כתובות א, ד ]כה ע"ג, שורה 5[; גטין ב, ד ]מד ע"ב, שורה 60[; נזיר ב, ט ]נב ע"א, 

שורה 57[; שם ג, ה ]נב ע"ד, שורה 34[; שם ט, ב ]נז ע"ג, שורה 50[; קידושין א, ג ]ס ע"א, שורה 23[; שבועות 

ה, ז ]לו ע"ג, שורה 30, ושם: 'עזרה'. ואולם במקבילה בכתובות ג, י )כח ע"א, שורה 10(: 'אמר רבי חגיי קומי רבי 

יוסי'[(. לדעת פרנקל מדובר כאן בשני חכמים: ר' עזרא ור' זעירא ב'. ראה: פרנקל, דף עח ע"ב, ערך 'רבי זעירא 

)מנא(  ר' מני  'על דבר  ואלבק. ראה: ב"ז באכער,  וכן דעת בכר, היימאן  'רבי עזרא'.  ב' '; דף קכ ע"ב, ערך   ]...[

הראשון בירושלמי', ירושלים )לונץ(, ט )תרע"א(, עמ' 392, ד"ה 'ומה שכתב'; היימאן, א, עמ' 398ב, ערך 'ר' זירא 

ב'; ג, עמ' 980א, ערך 'ר' עזריה או ר' עזרא'; אלבק, מבוא, עמ' 388, ערך 'ר' זירא )זעורא('; עמ' 400, ערך 'ר' עזרה 

)עזרא('. ואילו לדעת רבינוביץ יש לתקן בכל מקום 'ר' עזרא' תחת 'ר' זעירא' או 'ר' עזריה'. ראה: רבינוביץ, תורת 

בבל, עמ' 483, ד"ה 'סוף דבר'; שם, הערה 30; סוף עמ' 503, ד"ה 'ר' עזריה'. והסכים עמו אפשטיין. ראה: אפשטיין, 

מבוא לנוה"מ, עמ' 85, הערה 1.

ראה: 'רבי עוקבה בעא קומי רבי מנא' )נזיר ב, א ]נא ע"ד, שורה 20[(. וראה: אלבק, מבוא, עמ' 346, ערך 'ר' מר   436

עוקבא'.

ראה: 'אמר רבי עקיבה קומי רבי מנא' )כתובות י, ה ]לד ע"א, שורה 6[(. וראה: אלבק )שם(, ערך 'ר' עקיבא'.   437

ראה: 'רבי שמואל בר אבודמא בעא קומי רבי מנא' )תרומות ט, ז ]מו ע"ד, שורה 28[(; 'אמר רבי שמואל בר אבודמי   438

קומי רבי מנא' )חגיגה ג, ג ]עט ע"ב, שורה 62[(; 'התיב רבי שמואל בר אבודימי קומי רבי מנא' )שבועות ב, ה ]לד 

ע"א, שורה 20[ = הוריות ב, ה ]מו ע"ד, שורה 5[(.

ראה: 'אמר רבי אבא מרי לא כן הוה רבי מנא )אומר( רבי אמר כל הן דתנינן' וכו' )כלאים ב, יא ]כח ע"ב, שורה 27[(.   439

ומצאנו גם: 'רבי לעזר בשם רבי מנא' )מעשר שני א, ב ]נב ע"ג, שורה 46[(, והוא כנראה ר' לעזר בר' יוסי שהיה רגיל 

למסור בשם ר' אבון בן דורו של ר' מנא. וראה עוד: 'רבי אליעזר ורבי אבדימי תרויהו בשם רבי מנא חד אמר ]...[ 

מותיב ליה חברייא ]צ"ל: חבריה[ ]...[' וכו' )עירובין י, ]ב[ ]כו ע"א, שורה 54[(. 

ראה: 'רב נחמן אמר רבי מנא בעי' )כלאים ב, ה ]כז ע"ד, שורה 49[(, והוא מסר עוד שמועות רבות בשמו. עיין: אוצר   440

השמות ירושלמי, עמ' 548, בערכו. ר' נחמן זה נזכר פעם אחת במסכת נזיקין לפי נוסח כי"א: 'רב נחמן עאל לפרקיה 

דר' יודן' )עמ' 51, שורה 4(, והשם 'נחמן' נשמט שם בד"ו )בבא מציעא ג, א ]ט ע"א, שורה 27[(.

52[
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א, יא ]עא ע"ג, שורה 14[(. וכן שנו לפניו תנאים: ר' בורקי,441 ר' חנניה,442 ר' חנניה ענתוניא443 ור' 

סידור.444 יתר על כן גם בני דורו, ר' אבון איש ריבו445 ור' יוסי בר' בון,446 שאלו לפניו שאלה. כן אנו 

מוצאים שתלמידו ר' אלעזר בר' חגי שימש אותו,447 ושר' תנחום בר ירמיה היה תלמידו.448 והוא אף 

פסק בעובדות שהובאו לפניו,449 והורה הוראות לשואלים.450 

הירושלמי מלא אפוא על כל גדותיו בדברי ר' מנא, הן כתלמיד במשאו ומתנו עם רבותיו הן כראש   

ישיבה, כדברי הלוי.451 הווי אומר שמאמריו ומעשיו של ר' מנא מוצאם מתקופות שונות בחייו: כשהיה 

תלמיד בחיי ר' יונה אביו, כתלמידו של ר' יוסי אחרי פטירת אביו452 ואולי עוד בחייו,453 כחכם חרוץ 

ראה: 'תני ר' בורקי קומי רבי מנא' )עבודה זרה ג, ז ]מג ע"א, שורה 32[(.  441

ראה: 'תנא רבי חנניה קומי רבי מנא' )סוטה ז, א ]כא ע"ב, שורה 59[ = נדרים ג, א ]לז ע"ד, שורה 32, ושם: 'תני'[(.  442

ראה: 'תנא רבי חנניה ענתוניא קומי רבי מנא' )פאה א, ]א[ ]טז ע"ב, שורה 35[ = סנהדרין י, א ]כז ע"ג, שורה 22,   443

ושם: 'תני', 'חנינה'[(.

ראה: 'תנא רבי סידור מסייע לרבי מנא' )חלה ב, ב ]נח ע"ג, שורה 6[(.   444

ושם:   ,52 שורה  ע"ג,  ]לד  ז  יא,  כתובות   =  ]59 שורה  ע"א,  ]י  ד  ט,  )יבמות  מנא'  רבי  קומי  בעא  אבון  'רבי  ראה:   445

'ראובן'![(.

ראה: 'רבי יוסי בי רבי בון בעא קומי רבי מנא' )שביעית ו, ב ]לו ע"ד, שורה 32[(.   446

ראה: 'רבי לעזר בי רבי חגיי הוה מסמך לרבי מנא' )שקלים ז, ה ]נ ע"ג, שורה 36[(.  447

ראה: 'רבי תנחום בר ירמיה הוה בחפר ]...[ אמר ]צ"ל: אמרון[ ליה ]...[ והא ר' מנא רבך יתיב בציפורין' וכו' )גטין   448

א, ב ]מג ע"ג, שורה 35[ = שביעית ו, א ]לו ע"ג, שורה 12, אבל שם: 'בר חייה'[(. וראה: היימאן, ג, עמ' 1242ב, ערך 

'ר' תנחום בר ירמיה'; אלבק, מבוא, עמ' 401, בערכו.

ראה: 'אתא עובד' קומי רבי מנא' )יבמות י, ח ]יא ע"א, שורה 61[; כתובות ד, יג ]כט ע"ב, שורה 16[; שם, טו ]כט   449

ע"ב, שורה 33[; קידושין ג, ד ]סד ע"א, שורה 19[; עבודה זרה ב, ט ]מא ע"ד, שורה 58[(; 'רבי יוסי ממלחייא אעיל 

עובדא קומי רבי מנא' )עבודה זרה ב, ד ]מא ע"ג, שורה 1[(.

ראה: 'אתא ]ר' אבא בר אדא; ועיין עליו: היימאן, א, עמ' 15א, בערכו[ שאל לרבי מנא והורי ליה כר' אימי' )גטין ד,   450

ו ]מו ע"א, שורה 32[(; 'בר שלמיה ספרא שאל לרבי מנא' )ברכות ד, ]א[ ]ז ע"ג, שורה 43[ = תענית ד, א ]סז ע"ג, 

שורה 57[ = מגילה ג, ו ]עד ע"ב, שורה 22[(; 'ר' מנא הורי לר' הלל דכיפרא לקרוע' וכו' )פסחים ח, ח ]לו ע"ב, שורה 

25[ = מועד קטן א, ה ]פ ע"ד, שורה 9[ = סנהדרין ו, יא ]כג ע"ד, שורה 49, ושם: 'לרבי לא'![(; 'רבי חנינא בריה דרבי 

כהיי ]...[ שאל לרבי מנא אמר ליה' וכו' )פסחים ב, ו ]כט ע"ג, שורה 50[(; 'רבי מנא הורי לרבי ]יעקב[ ארמנייא' 

)מועד קטן ג, ה ]פב ע"ג, שורה 6[; ההגהה על פי אוצר השמות ירושלמי, עמ' 526א(; 'רבי נפתלי ]...[ אתא שאל 

לרבי מנא' )תענית ד, א ]סז ע"ב, שורה 55[ = מגילה ד, ח ]עה ע"ב, שורה 64[(; 'רבי שמואל בר אבודמי ]...[ אתא 

שאל לרבי מנא' )מועד קטן ג, ח ]פג ע"ד, שורה 27[(; וראה עוד: 'הדא ]צ"ל: חדא[ איתא שאלת לרבי מנא' )חלה א, 

ו ]נז ע"ד, שורה 62[(; 'חד אריסטון בעי קומי ר' מנא' )יבמות טז, ]ט[ ]טז ע"ב, שורה 8[(; 'רבי מנא הורי שמונה עשר 

חדש' )סוטה ד, ד ]יט ע"ד, שורה 1[(; 'אמר לון רבי מנא אייתון פרנא' וכו' )כתובות ז, ז ]לא ע"ג, שורה 21[(; 'אתון 

בעיי מתגרייא בקריבי דר' יוסי. אמר לון רבי מנא' וכו' )כתובות י, ה ]לד ע"א, שורה 14[(.

וזה לשונו: 'דור חמישי, דור גדול של ר' מנא בנו של ר' יונה, ור' יוסי בי ר' בון שדבריהם ודברי חביריהם הנם באמת   451

על פני כל הירושלמי במדה מרובה מאד' )הלוי, דורות ב, עמ' קפח, ד"ה 'ואחר זה'(.

ראה: 'ואפשר שלמד אצל ר' יוסי אחר מות אביו ר' יונה, ור' יוסי האריך ימים מר' יונה' )פרנקל, דף קיד ע"ב, ערך   452

'ר' מנא ב' ', ד"ה 'רבותיו'(. ובשקלים ז, ו )נ ע"ג, שורה 60( אמר לו ר' יוסי לר' מנא: 'ר' יונה אבוך לא אמ' כן', ככל 

הנראה אחרי פטירתו של ר' יונה. וראה עוד: 'אמר ליה רבי מנא ]לר' יוסי[ שמעית אבא תני' )תרומות ג, ו ]מב ע"ב, 

שורה 35[; ביכורים א, ז ]סד ע"א, שורה 60[(, מן הסתם אחרי פטירתו של ר' יונה.

ראה להלן הערה 459. וראה עוד: 'ר' מנא נדר מן חמרא דאבוהי אתא אבוהי סלק לגביה א"ל אילו היית יודע דאנא   453

מצטער נודר היית' וכו' )נדרים ט, א ]מא ע"ג, שורה 1[(. סיפור זה מלמד על מתח מסוים שהיה בין האב לבן. 

  ]53



משה עסיס 244

שמחזר אחרי תורתם של גדולי הדור הקודם ושל בני דורו גם בנסיעותיו לקיסרין,454 כראש ישיבה 

בציפורי במקום ר' חנינא, שוויתר לו על ראשות הישיבה שם,455 ומן הסתם גם לפני זה כראש ישיבה 

בטבריה.456 

דמכת  'כד  הבא:  הסיפור  הנה  כי  הירושלמי.  בכל  מנא  ר'  של  לתורתו  באשר  מסופק  אני  ואולם   

יהודיניי457 אחתיה דרבי יודן נשייא שלח רבי חנינה בתר רבי מנא ולא סלק. אמר ליה אם בחייהן אין 

מיטמין להן לא כל שכן במיתתן' )נזיר ז, א ]נו ע"א, שורה 8[ = ברכות ג, ]א[ ]ו ע"א, שורה 61[( מלמד 

שר' מנא נשאר בטבריה אחרי הקרע שבינו לבין הנשיא,458 וכנראה כבר עמד שם בראש חבורה, ורק 

מאוחר יותר כשבאה ההזדמנות, לא ידוע לנו בדיוק מתי, עבר לציפורי. 

ואמנם אנו שומעים מפורשות על מנהגו של ר' מנא בחבורתו: 'רבי מנא כד דהוה מורי בחבורתה   

וועדא459 הוה  מילין דשמע מן אבוי בביתא הוה אמר כן א"ר בשם ר' יונה. מילין דשמע מן אבוי בבית 

אמר כן א"ר יונה' )מגילה ד, י ]עה ע"ג, שורה 20[(. והשאלה היא: ההוראות האלה שלו וכן שאר דבריו 

שנאמרו בתור ראש חבורה, אילו מהם נאמרו בטבריה ואילו בציפורי? 

נימורה  הוות  מנא  דרבי  'ביומוי  בציפורי:  שהיו  במפורש  בהם  שנאמר  בודדים  מעשים  יש  אמנם   

בציפורין ]...[ אפיק רבי מנא כדון ]צ"ל: כרוז[' וכו' )פסחים ד, ט ]לא ע"ב, שורה 52[(; 'רבי מנא כד 

עאל פרוקלא בציפורי הורי' וכו' )סנהדרין ג, ו ]כא ע"ב, שורה 33[(. ויש מימרות שנאמרו בסבירות 

גבוהה בציפורי, כגון: 'רבי לעזר בי רבי חגיי הוה מסמך לרבי מנא חמא לחד ארמאי מקטע מן סוסיה' 

אני אומר 'נסיעותיו' מכיוון שהוא שמע שם דברי תורה מחכמים בני דורות שונים, הדור הרביעי והחמישי. ראה למשל   454

לעיל הערות 412, 415, 422. ומן הסיפור במועד קטן ג, ה )פב ע"ג, שורה 62(: 'כהדא רבי מנא הוה בקיסרין שמע 

דדמך בר בריה' וכו', יוצא שהיה באותה נסיעה לפחות בשנות השלושים לחייו ואולי בסביבות הארבעים. ראה: ע' 

שרמר, זכר ונקבה בראם: הנישואים בשלהי ימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד, ירושלים תשס"ד, עמ' 80, 

סי' ב עד עמ' 85; עמ' 85, סי' ג עד עמ' 91.

כדברי הירושלמי: 'רבנין דקיסרין אמרין אף רבי חנינה דציפורין ]שהניח כתרו[ לר' מנא' )פסחים ו, א ]לג ע"א, שורה   455

51[(. ולשון המדרש: 'אם הגיע קירסו של תלמיד חכם להסתלק מן העולם כגון ר' מונא בצפורין ור' בון בטבריא ]...[ 

שמה יהיו כל ישראל גומלין אותו חסד' )קהלת רבה יא, ג, וציין לו בין היתר בכר, ג, ג, עמ' 7, הערה 3(. וראה עוד 

מה שהבאתי להלן הערה 458.

מן המסופר בחלה א, ו )נז ע"ד, שורה 62(: 'הדא ]צ"ל: חדא[ איתא שאלת לרבי מנא ]...[ אתא שאיל לאבוי' וכו',   456

משמע שהורה עוד בחיי אביו בטבריה, אבל נזקק בהוראתו לדבריו של אביו. אבל אין לדון מכאן על הוראה לתלמידים 

בישיבה או לחכמים שואלים.

בברכות: 'נהוראי', והעיקר כמו בנזיר. ראה: בכר, ג, ג, עמ' 41, הערה 7.  457

כי ר' מנא רצה בוודאי להתמנות לראשות החבורה בטבריה אחרי רבו ר' יוסי, והוא היה ראוי לכך כפי שמלמדת תורתו   458

בירושלמי, אלא שהדבר נמנע ממנו כנראה על ידי הנשיא, שהמליך את ר' אבון העשיר. ראה: 'רבי אבון עבד אילין 

תרעייה דסדרא רבא. אתא רבי מאנא לגביה אמר ליה חמי מה עבדית. אמר ליה וישכח ישראל את עושהו ויבן היכלות 

]הו' ח 14[. לא הוה בני נש דילעון באוריתא' )שקלים ה, ו ]מט ע"ב, שורה 31[(. והרי זה מן הסתם אותו סדרא שרצה 

ר' מנא למלוך בו! רק אז, במוקדם או במאוחר, עבר ר' מנא לציפורי. וראה עוד: וייס, ג, עמ' 102, ד"ה 'רבי מנא'.

'בית וועדא' ולא 'סדרא'! משמע שהוא למד בישיבה אצל ר' יוסי ולא אצל אביו?! וראה לעומת זאת: 'אמר רבי מנא   459

ואנא דלא בדקיתה אין כהדא דרב ירמיה ואין כהדא דר' ינאי בי רבי ישמעאל. סלקית לסדרא ושמעית ]...[ התיב רבי 

יוסה ]...[ מן מה דאמר רבי יוסה ]...[ הווי' וכו' )תענית ב, ב ]סה ע"ג, שורה 32[, ומקבילה בברכות ד, ]ג[ ]ח ע"א, 

שורה 29[(; 'אמר רבי מנא סלקית לשיירא ]צ"ל: לשידרא = לסידרא[ ושמעית לרבי יעקב בר אחא ורבי ]צ"ל: רבי[ 

אימי בשם ריש לקיש' וכו' )גטין ד, ב ]מה ע"ג, שורה 20[(. דרך אגב, הרי לנו שני קטעי תלמוד כפי שנשנו בסדרא.
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וכו' )שקלים ז, ה ]נ ע"ג, שורה 36[( – וסביר להניח שסימך אותו בזקנותו; 'ר' אבודימא בצפרין ]צ"ל: 

דציפורין[ בעי קומי רבי מנא' וכו' )כתובות ה, ו ]ל ע"א, שורה 56[(; 'רבי יצחק בר גופתא בעא קומי 

רבי מנא' וכו' )נזיר ט, ג ]נז ע"ד, שורה 37[( – מן הסתם גופתא דציפורין;460 וכן הפלוגתות והדיונים 

בינו לבין ר' חנינא. ומציפורי הגיעו הדברים לתלמודה של טבריה, מה שמלמד שהקשרים בין ציפורי 

לטבריה היו הדוקים ביותר.461 ואין תמה בכך, שהרי גם שמועות בבליות הגיעו אליהם. בכל השאר 

שאירעו  בפירוש  בהם  שנאמר  המעשים  גם  הרי  בציפורי.  או  בטבריה  אם  נאמרו,  היכן  הספק  קיים 

בציפורי, אלמלא ידענו מפורשות שהיה ר' מנא ראש הסדר בציפורי, יכולים היינו לומר שהורה אותם 

בשעה שהזדמן לשם.

אשר לנזיקין, כתב ליברמן: 'ר' מנא הרגיל בירושלמי על כל שעל וצעד נזכר רק 18 פעם'.462 ברם   

יש לנכות מזה מימרה אחת שבאה בכי"א בשם ר' מנא בר תנחום.463 ואמנם יחסית לר' יוסי בר' בון, 

'שנזכר כשלשים פעם' בנזיקין,464 אין אזכרות אלו מרובות.

נזיקין.  למסכת  באשר  גם  קיים  מנא,  ר'  של  תורתו  מוצא  בדבר  לעיל  שהעליתי  הכולל  והספק   

השאלה היא מהיכן באו דבריו למסכת נזיקין – מטבריה, מציפורי או משתיהן. ואם באו מטבריה, האם 

נאמרו דבריו בישיבה הזאת של נזיקין, או שמא העבירו את מאמרי ר' מנא מישיבתו ללא שם המסרן? 

והנה כשאנו מתבוננים מקרוב במאמריו ובאזכרותיו בנזיקין, אנו מוצאים שהם מטיפוסים שונים   

ומתקופות שונות בחייו: שני עניינים שאירעו בחיי ר' יוסי רבו בטבריה,465 מעשה אחד שאירע בחיי 

אביו, מן הסתם בטבריה,466 ומחלוקת אחת עם ר' אבון,467 אולי כשעדיין היה בטבריה או כשבא לשם 

מאוחר יותר, או שצורפה כך על ידי התלמידים.

מנגד יש שתי פלוגתות בין ר' מנא לר' חנינה,468 וכן יש דין ודברים בין ר' חנניה לר' מנא במקום   

ראה: ש' קליין, ספר הישוב, א, ירושלים תשל"ח )ירושלים תרצ"ט(, עמ' 29, ערך 'גובבתא דצפורין'.  460

ראה עוד: ליברמן, קיסרין, עמ' 9, ד"ה 'כבר הוכיחו'.  461

שם, עמ' 7, ד"ה 'ר' הונא'.  462

בבבא קמא ה, ז )ה ע"א, שורה 19(: 'רבי מנא בעי מהו שיעשה את העומק כגובה', אבל בכי"א: 'ר' מנא בר' תנחום'   463

)עמ' 18, שורה 61(.

ליברמן, קיסרין, עמ' 18, ד"ה 'אם נתבונן'. ולפי כי"א 31 פעמים. ראה מה שהערתי להלן הערה 491.   464

ראה: 'אמר רבי מני קשייתה קומי רבי יודן אמר לי לא מודה ]...[ חזר ואמרה קומי רבי יוסי' )בבא קמא ד, א ]ד ע"ב,   465

שורה 2[(, וכן הסיפור: 'רבי יודן לא נחית לבית וועדא. קם עם רבי מנא ]...[ אמר ליה מילה פלן' וכו' )בבא קמא ט, 

ג ]ו ע"ד, שורה 44[; ועל פי המקבילה בגטין ה, ד ]מז ע"א, שורה 27[ : 'א"ל כן א"ר יוסי המטמא' וכו'. ראה: ליברמן, 

קיסרין, עמ' 39, סי' 36(. שני עניינים אלה אירעו כשר' מנא ישב כתלמיד לפני ר' יוסי. 

ראה לעיל הערה 41.   466

בבא בתרא י, א )יז ע"ג, שורה 36(. וכן הוא במקבילה בגטין ח, יב )מט ע"ד, שורה 39(. ראה: ליברמן, קיסרין, עמ' 82,   467 

סי' 133 ]עמ' 81[.

8, ד"ה  44(, ריש עמ'  ראה: 'רבי חנינה ורבי מנא חד אמ' ]...[ רב הונא ]צ"ל: וחורנא. ראה: ליברמן )לעיל הערה   468

'ב"ב'[ אמר ]...[' )בבא בתרא ב, ג ]יג ע"ב, שורה 48[(; 'רבי חנינה ורבי מנא חד אמר ]...[ וחרנה אמר ]...[' )בבא 

2[. ראה: ליברמן,  ]לו ע"א, שורה  ג  יג,  יותר במקבילה בכתובות  והיא מפורשת   ;]25 ]טז ע"ד שורה  בתרא ט, א 

קיסרין, עמ' 75, סי' 120(.
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אחד,469 וכן שאלה אחת מר' חנינה לר' מנא.470 מאמרים אלה יש לשייכם ללא ספק לשלב יותר מאוחר 

בחיי ר' מנא, כשקיבל את ראשות הישיבה בציפורי. ומציפורי באו הדברים לנזיקין. 

ויש שהדברים הם מימרה עצמאית של ר' מנא471 או מימרה מסלקת שלו472 שחותמת את הסוגיה.   

מימרות אלה עומדות בספק היכן נאמרו תחילה, וראויות היו להיאמר בישיבת נזיקין, בייחוד המימרה 

האחרונה, אלא שאפשר לומר שהועברו כהווייתן מישיבתו של ר' מנא למסכת נזיקין; ויש כדוגמתן גם 
בבבלי.473

לשון  בעדו,  מדבר  בלשון  נזיקין  במסכת  מדבר  מנא  ר'  את  מוצאים  אנו  מקומות  בכמה  אמנם   

המספר,474 אלא שסגנון זה רגיל בפיו גם בשאר הירושלמי.475 

נמצאנו למדים שבמסכת נזיקין יש רק שתי אזכרות של ר' מנא בתור תלמיד לר' יוסי. משום כך,   

בון,  בר'  יוסי  ר'  של  למימרות  יחסית  מיעוטם  מחמת  המאמרים,  של  הנזכרת  ההתפלגות  מחמת  וכן 

ומחמת היותו של ר' מנא ראש ישיבה בעצמו, אני נוטה להניח שרובם המכריע של דברי ר' מנא הובאו 

ראה: 'אמר רבי חנניה קומי רבי מנא ולא שכיב מרע הוא ]...[ אמר ליה ]...[' )בבא בתרא ט, ט ]יז ע"א, שורה 60[(.   469

והסוגיה ישנה גם במקבילות בפאה ג, ח )יז ע"ד, שורה 29( וקידושין א, ה )ס ע"ד, שורה 4(. ראה: ליברמן, קיסרין, 

עמ' 79, סי' 129. וספק היכן מקורה.

ראה: 'רבי חנינה בעי קומי רבי מנא מה מארבע אמות עד שמנה ]...[ אמר לו ]...[' )בבא בתרא ה, א ]טו ע"א, שורה   470

40[(. אני כופל כאן את השמות של ר' חנינה ור' חנניה מכיוון שייתכן שמדובר בשני חכמים שונים.

ראה: 'אמ' רבי מנא מאן דמר לי הדא מילתא אנא נסיב בנרייתיה' וכו' )בבא קמא ז, ט ]ו ע"א, שורה 22[(; 'אמר רבי   471

מנא כגון אילין נפתאי דמשעבדין בבניהון יתיר' )בבא בתרא ח, ה ]טז ע"ב, שורה 52[; והמימרה ישנה גם במקבילה 

בקידושין ד, ז )סו ע"א, שורה 38(. ראה: ליברמן, קיסרין, עמ' 72, סי' 112(; 'אמר רבי מנא ביטלה צרת נקיבה שמחת 

זכר' )בבא בתרא ט, ב ]טז ע"ד, שורה 54[(; 'אמר רבי מנא כל המוציא מחבירו עליו הראייה חוץ מזו' )שם, ד ]יז ע"א, 

שורה 1[(.

ראה: 'אמר רבי מנא תיפתר בשטענו הן' וכו' )בבא קמא י, א ]ז ע"ב, שורה 54[(. והמימרה היא תירוץ של ר' מנא,   472

שיישב את שלוש הקושיות שהקשו שלושת החכמים לעיל מיניה, עיין שם.

עיין למשל: פסחים יט ע"ב; נג ע"ב, על ר' יוסי בר אבין, שדבריו סיימו את השמועה. וראה עוד: בכורות לג ע"ב,   473

משם 'במערבא ]...[ אמרי', עיין שם. ועיין היטב במקבילה בתמורה כד סוף ע"א )חילופי רבינא ור' אבין(.

כגון 'אמר רבי מנא אזלית לקיסרין ואשכחית לרבי חזקיה דדריש לה משום דר' יעקב בר אחא' )בבא קמא ט, ג ]ו ע"ד,   474

 שורה 48[(; 'אמר רבי מנא אית הכא מילי ]צ"ל: מילה[ דיודי בה רבי יוסי ]רבי?[' )בבא מציעא ד, א ]ט ע"ג, שורה 40[, 

בפלוגתא שבין ר' יוסי לר' בא. והעובדה שיש כאן דיבור ישיר של ר' יוסי, לא כמו במקבילה בקידושין א, ו ]סא ע"א, 

שורה 3[ : 'רבי מנא בשם רבי יוסי פעמים שתחילת מקח לזה' וכו' )ראה: ליברמן, קיסרין עמ' 53, סי' 63 ]עמ' 52[( 

מלמדת שכאן נשמר הלשון המקורי של ר' מנא, וצריך עיון(; 'אמר רבי מנא אף על גב דלית רבי יוסי ]רבי. כך על פי 

המקבילה בגטין ה, ח )מז ע"ב, שורה 36 ]ליברמן, קיסרין, עמ' 83, סי' 136[(, אף על פי ששם בא בשיבוש: 'רבו'![ 

53, על  גבי עיצומים מודה בהוא דיהב בריה גו אומנתה ועצמון ביניהון דהוא גבי' )בבא בתרא י, ה ]יז ע"ג, שורה 

'רבי יונה ורבי יוסי לא גבי ]צ"ל: גביי['(.

ראה למשל: 'א"ר מנא קשייתה קומי רבי פינחס' )ברכות ב, ]ה[ ]ה ע"א, שורה 63[(; 'אמר רבי מנא אזלית לקיסרין   475

וחמיתון נהיגין כהדא ]צ"ל: בהדא[ דבילתה שוריי' )דמאי ב, א ]כב ע"ג, שורה 30[(; 'אמר רבי מנא ותמיה אנא היך 

רבנן מדמיי תרומת הדשן להקטרה' )יומא ב, א ]לט ע"ג, שורה 30[(; 'אמר רבי מנא שמעית בשם שמואל היא הכרת 

העובר היא לידתו. ולית אנא ידע מן מה שמעת' )יבמות ד, יא ]ו ע"א, שורה 32[ = נידה א, ד ]מט ע"ב, שורה 7[(. 

מכל מקום לשון זה, שאנו מוצאים גם אצל חכמים אחרים, ושבו ציטטו הגרסן והסדרן את דברי החכם בלשונו, מלמד 

ככל הנראה שסוגיות אלה נערכו בקרבה יתרה לאותו חכם. 
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למסכת נזיקין מבחוץ על ידי החכמים המסרנים של בית המדרש הזה או על ידי עורכי המסכת, כדרכם 

בדבריהם של חכמים אחרים. 

לסיכום, אין בשמועות ר' מנא ברובן )חוץ משתי אזכרותיו כתלמיד לר' יוסי( מה שילמד בוודאות   

על חברות או נוכחות נמשכת בבית המדרש הזה של נזיקין אחרי פטירתו של ר' יוסי רבו.

אשר לר"י בר' בון, הוא ר' יוסי בר' בון )להלן: ריב"ב( האחרון.476 ריב"ב בא הרבה בירושלמי אחרי   

ר' יוסי – מתרץ את קושיותיו477 ופושט את בעיותיו,478 מאשר את דבריו479 או חולק עליו.480 אבל לא 
מצאתי דיאלוגים ביניהם.481 הוא מאשר גם את דברי ר' יונה.482

ויש מחלוקות בינו לבין ר' מנא,483 ויש שהוא חוזר על קושיית ר' מנא,484 או על מחלוקת ר' יוסי ור'   

מנא תלמידו.485 יתר על כן, הוא חוזר גם על ר' ירמיה486 או חולק עליו,487 וחולק גם על ר' אילא.488 

ראה להלן בנספח ה, עמ' 272.  476

ראה: עירובין ז, ]ו[ )כד ע"ג, שורות 41-40( = גטין ה, ט )מז ע"ג, שורות 4-3(.  477

ראה: נדרים ב, ג )לז ע"ב, שורות 37-36( = שבועות ג, ח )לד ע"ד, שורות 11-10 )בשניהם: 'רבי יוסי בעי ]...[ אמר   478

רבי יוסי בי רבי בון נישמעינה מן הדא' וכו'; וכיוצא בזה להלן בשבועות ה, ג ]לו ע"ב, שורות 35-34, ונראה להשלים 

שם בפשיטות הבעיה: 'אמר רבי יוסי ]בי רבי בון['(.

ראה: ברכות ב, ]ד[ )ד ע"ד, שורות 34-33( = תרומות א, ב )מ ע"ג, שורות 25-24(. ואולם האישור 'ויאות' ביבמות   479

ח, ב )ט ע"א, שורה 58( הוא לדברי ר' חגי שנאמרו לעיל שורה 57, לפני דברי ר' יוסי.

ראה: כלאים א, ט )כז ע"ב, שורות 41-40( = ביצה ב, ט )סא ע"ד, שורה 22(; פסחים ג, ח )ל ע"ב, שורות 52-51(;   480

יבמות יא, ]ז[ )יב ע"א, שורות 63-62(: 'ויאות' )בתמיהה(. 

אמנם מצאנו: 'אמר רבי יוסה בי רבי בון אמרה רבי חונה קומי רבי יוסה' )יומא ה, א ]מב ע"ב, שורה 12[ = שקלים ד,   481

ה ]מח ע"ב, שורה 8[(, מה שמלמד לכאורה שריב"ב היה בישיבת ר' יוסי. ואולם אין כאן דיאלוג, ואפשר שאמרה מפי 

השמועה. 

ראה: תרומות א, ג )מט ע"א, שורות 4-2(.   482

ראה: 'אמר רבי מנא כאן בקשין כאן ברכין ]...[ אמר רבי יוסי בי רבי בון אפילו תימר כאן וכאן בקשים' וכו' )תרומות   483

י, י ]מז ע"ג, שורה 6[(; 'אמר רבי מנא מפני הרשויות. אמר רבי יוסי בי רבי בון לא מן הטעם הזה אלא' וכו' )עירובין 

ה, ]ז[ ]כב ע"ד, שורה 62[(. וראה עוד: עירובין ו, ]ה[ )כג ע"ג, שורה 52(; שם ח, ]ח[ )כה ע"ב, שורות 6-5(; תענית 

ג, ז )סו ע"ד, שורות 33-32(; שם, יב )סז ע"א, שורה 27(; גטין ה, ב ]צ"ל: ג[ )מו ע"ד, שורות 37-36(; שם ח, יא 

)מט ע"ג, שורות 64-62(. וראה עוד אוקימתא שונה בין ר' מנא מדעת עצמו מצד אחד, לבין ריב"ב בשם ר' שמואל 

בר רב יצחק מצד אחר: קידושין ב, א )סב ע"ב, שורות 54-52(. 

 = )64-62 8(; כלאים ד, ד )כט ע"ב, שורות  62-61(; פאה ג, ח )יז ע"ד, שורה  ראה: ברכות ה, ]ב[ )ט ע"ב, שורות   484

עירובין א, ]ח[ )יט ע"ג, שורות 5-2( = סוכה א, א )נב ע"ב, שורות 7-4, ושם: 'ר' חנניה ר' יודה בר פזי בשם ר' יוחנן 

לית כאן ]...[ מתיב רבי מנא ]...[ רבי יוסי בי ר' בון בשם רב ]...['(. 

ראה: 'אמר רבי יוסי מסתברא ]...[ אמר רבי מנא לא מסתברא דלא חליפין ]...[ אמ ר' יוסי בי ר' בון אחת זו ואחת זו'   485

וכו' )כתובות א, ה ]כה ע"ג, שורה 30[(; 'בני בנים מה הן. רבי מנא אמר בני בנים הרי הן כבנים. רבי יוסי אמר אין 

בני בנים כבנים. רבי שמואל בריה דרבי יוסי בי רבי בון ורבי מתנייה הוון יתבין סברין מימר היא בני בנים שכאן. 

היא בני בנים של הלן. אמר לון רבי יוסי בי רבי בון בני בנים קפצה עליהן ירושת תורה' )גטין ה, ב ]מו ע"ד, שורות 

57-54[ = כתובות ד, ח ]כח ע"ד, שורות 51-48, אבל המקבילה שם נשתבשה, ויש לתקן אותה על פי גטין[(. וראה 

עוד: 'א"ר יוסי ]...[ ר' מנא סבר מימר ]...[ אמר רבי יוסי בי רבי בון מכיון דתימר דטעמא ]...[' )גטין א, א ]מג ע"א, 

שורה 27[, והיא מחלוקת עם ר' מנא בדברי ר' יוסי(. 

ראה: ברכות ג, ]ה[ )ו ע"ד, שורות 52-50(.   486

ראה: פסחים ט, ה )לז ע"א, שורות 20-19(.  487

ראה: 'א"ר לא ]...[ מפני המחייב ]...[ רבי יוסי בי רבי בון אמר מפני המזכה' )סנהדרין ה, ד ]כג ע"א, שורה 5[(.  488
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ונשאלת השאלה: היכן ומתי התרחשו כל המחלוקות האלה שבינו לבין ר' מנא, האם בישיבתו של   

ר' מנא, האם בבית הוועד, או שמא תלמידיהם הם שצירפו את דבריהם? וכלום מלמדות כל המחלוקות 

ור' מנא ישבו לעתים במושב אחד,  והרי ברור שריב"ב  ור' מנא?489  יוסי  ר'  האלה שהיה שייך לדבי 

ושהיו ביניהם דיאלוגים.490 

והנה בדיקת מאמריו של ריב"ב בנזיקין – והם 30 כאמור, 31 לפי כי"א491 – מלמדת שרובם באים   

ואין אחריו  רוב את הסוגיה  'הוא חותם ע"פ  ואין אחריהם כל חכם, כדברי ליברמן:  בסופי הסוגיות, 

)המוצעות ב'מאי  בין היתר הוא פתר שאלות תלויות  סתמות שיכולים להיות מוסבים על דבריו'.492 

כדון'( שנתחבטו בהן החכמים לפניו493 או יישב סתירות,494 ושגור בפיו המונח 'תיפתר'.495 הוא הגיה 

או פירש מימרה של ר' יוחנן ב'כיני מתנית' '.496 כמו כן הוא מסר מסורות בבליות.497 הוא חלק על כמה 

חכמים: רב המנונא,498 ר' חגי499 ור' ינאי בי רבי ישמעאל;500 וסייע לר' יוסי ב.501 

ראה: 'על חבורתו של ר' מני היה ]...[ ואולי גם ר' יוסי בר אבין, ששמו מובא תמיד אחרי שמו של ר' מנא. פעם אנו   489

מוצאים את ר' יוסי בר אבין בשיחה עם תלמידו ]צ"ל: תלמידיו[ של ר' מנא, וזה היה בודאי אחרי מותו של ר' מנא' 

)בכר, ג, ג, עמ' 42(. 

ליה רבי יוסי בי רבי בון אין ]צ"ל: ָאן = ָהן[ דלא תניתה פליגא. ]את עבד לה פליגא[  ראה: 'רבי מנא אמר ]...[ אמר   490

]...[ ואתיא רבי מנא כרבי זעירא ודר' יוסי בי רבי בון כרבי אבהו' )כתובות ד, ד ]כח ע"ג, שורה 40[ = סנהדרין א, א 

]יח ע"ב, שורה 43[; ההשלמה על פי הלשון המקביל להלן כתובות ז, א ]לא ע"ב, שורה 21[. וכבר הגיה כן ליברמן, 

שהעריכה  מלמדת  וכו'  מנא'  רבי  'ואתיא  הסיפא  אגב,  דרך   .517 הערה  להלן  עוד  וראה   .)171 עמ'  ריש  מחקרים, 

נמשכה בדור השישי, ספק בחייו של ריב"ב ספק אחרי פטירתו. וכיוצא בזה: 'על דעתיה דר' יוסה בי רבי בון שמואל 

ורב חסדא ור' אלעזר שלשתן אמרו דבר אחד' )שקלים ב, ה ]מו ע"ד, שורה 63[ = נזיר ד, ד ]נג ע"ב, שורה 49[(. 

51(, והוא בסוגיה כפולה מבבא  50(, וליתיה בבבא בתרא ה, ז )טו ע"א, שורה  94, שורה  כולל המופע בכי"א )עמ'   491

מציעא ד, ג )ט ע"ד, שורה 31(. לעומת זאת הנוסח בבבא בתרא 'י"ג, ב, 23' )לפי ליברמן, קיסרין, עמ' 99; ולפי מניין 

השורות שלי: 19( הוא אמנם: 'ר' יוסי בר' בון' בכי"א )עמ' 81, שורה 6(; אבל יש לנו כנגדו המופע בבבא מציעא י, 

א )יב ע"ג, שורה 12(: 'ר' יוסי בי ר' בון', ואילו בכי"א: 'ר' יוסי' )עמ' 77, שורה 11(. ושוב נותרנו עם 31 מופעים.

ליברמן, קיסרין, עמ' 18, ד"ה 'אם נתבונן'.  492

ראה: בבא קמא א, א )ב ע"ב, שורה 5(; שם ב, ד )ג ע"א, שורה 21(; בבא מציעא א, ח )ח ע"א, שורה 45(. וכיוצא בזה   493

בשבועות ז, י )לח ע"א, שורה 50(; עבודה זרה ה, א )מד ע"ד, שורה 3(.

ראה: בבא קמא ז, י )ו ע"א, שורה 33( = בבא בתרא, ב, ה )יג ע"ג, שורה 7(; שם א, ו )יב ע"ד, שורה 49(; שם, ז )יג   494

ע"א, שורה 16(. 

ראה: בבא קמא א, א )ב ע"ב, שורה 6(; שם ב, ד )ג ע"א, שורה 21(; שם ג, ד )ג ע"ג, שורה 60(; שם ה, ה )ד ע"ד,   495

שורה 56( = שם ו, ג )ה ע"ב, שורה 57(; שם ה, ז )ה ע"א, שורה 18(; בבא מציעא א, ח )ח ע"א, שורה 45(; שם י, א 

)יב ע"ג, שורה 12(; בבא בתרא א, ה )יב ע"ד, שורה 45(. סך הכול 8 פעמים.

ראה: בבא קמא ה, ו )ה ע"א, שורה 12(.  496

ראה: 'אמר רבי יוסי בי רבי בון כבשה דאהיני הוה' )בבא קמא ו, ב ]ה ע"ב, שורה 55[; על מעשה שבא לפני שמואל,   497

עיין שם(; 'אמר רבי יוסי בי רבי בון ]...[ שורא דחמץ מן קל גורי פרסייא נפל' )בבא בתרא ב, ג ]יג ע"ב, שורה 58[. 

וראה: ירושלמי נזיקין, עמ' 182, הערה 14(, 'אמר רבי ]יוסי[ בר בון אף רב המנונא הורי כן' )בבא בתרא ט, ד ]יז ע"א, 

שורה 3[(. 

ראה: בבא בתרא ח, ו )טז ע"ב, שורות 36-34(. ולפירוש הסוגיה ראה: ירושלמי נזיקין, עמ' 216, שורה 91 עד עמ' 217,   498 

שורה 94.

ראה: בבא בתרא ז, א )טו ע"ג, שורה 55(.  499

ראה: בבא קמא ז, ה )ו ע"א, שורות 14-12(.  500

ראה: 'אמר רבי יוסי בי רבי בון מתניתא אמרה כן' )בבא בתרא ב, ד ]יג ע"ג, שורות 2-1[(.   501

58[
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כל המצב הזה ניתן להסבר בשני אופנים:  

א. שדבריו של ריב"ב הובאו מישיבתו לבית המדרש הזה של נזיקין, שהרי בית המדרש הזה היה   

פתוח במידה רבה מאוד לתורתם של מרכזים אחרים, ומכיוון שהוא היה מאחרוני האמוראים, מטבע 

הדברים לא היה מי שיבוא אחריו.

ב. שריבוי מאמריו, 30 או 31502 – לעומת 17 בלבד של ר' מנא, כמעט כפליים – מלמד שהוא היה   

העיקרי של סוגיות מסכת נזיקין. האחרון  שייך לבית המדרש הזה. ואם כן נמצא שהוא החותם 

ששני סתמות  העובדה  היא  את האפשרות השנייה,  לחזק  כדי  בה  שיש  ומעניינת  בולטת  תופעה   
בנזיקין503 מפורשים בירושלמי של טבריה בשם ר"י בר' בון:504

מועד קטן ג, ז )פג ע"ב, שורה 22( בבא מציעא ב, יג )ח ע"ד, שורה 39( 

שמואל חלץ על שהאיר שמואל בר ]צ"ל: כר'[ יוסי אמר חד בר 

עיניו במשנתו. ומה האיר נש אסבר לשמואל בשני מפתיחות 

עיניו במשנתו. אמר רבי וכו'. 

יוסי בי רבי בון בשני  

מפתיחות וכו'.  

פסחים א, ד )כז ע"ג, שורה 63( בבא מציעא ג, ז )ט ע"א, שורה 59( 

חד בר נש אפקיד דיסיקיא דפיסתא גבי רבי יוחנן חקוקה505 אפקד 

רבי חייה רובה. אמר רבי יוסי בי רבי בון גבי רבי חייה רובה חד דיסיקיא 

יוחנן חיקוקיא הוה. מלייא חמץ ]...[ 

בשאר  בון  בר'  ר"י  של  מעמדו  היא  הזאת  השנייה  האפשרות  את  לחזק  כדי  בה  שיש  נוספת  עובדה 

הירושלמי. וייס כתב: 'ואולי הוא עצמו ]ריב"ב[ ֲחתמֹו ]את הירושלמי[ והכניס בו גם דברים מצעירי 

חכמי הדור וגם בנו וחתנו היו מהם'. ולהלן: 'ולא נפלאת ולא רחוקה היא לשער כי ר' יוסי בר בון עצמו 

לקח הדבר בידו והשלים מה שכבר החל רבו ר' יוסי אשר ירה אבן פנתו לחבור התלמוד' וכו', ועיין 

 .)287 עמ'  לסה"א,  מבואות  )אפשטיין,  הרבה'  רגיל  בון  בר'  יוסי  'ר'  אפשטיין:  וכדברי   .491 הערה  לעיל  ראה   502

וליברמן כתב: 'אבל ביחס למאמריהם ]של ר' יוסי ור' יוסי בר' בון[ בשאר התלמוד המספר הוא לא גדול' )ליברמן, 

ל'שאר  הקטנה  נזיקין  במסכת  ריב"ב  של  מאמריו  את  לעמת  ניתן  כיצד  ותמה,  צא  ואתה   .)18 עמ'  סוף  קיסרין, 

התלמוד'?! 

הראשון הובא אצל ליברמן, קיסרין, עמ' 47, סי' 57; והשני שם, עמ' 50, סי' 61.  503

כפי שכבר העיר אפשטיין, מבואות לסה"א, סוף עמ' 279.   504

ב'ערכי תנאים ואמוראים' )לעיל הערה 70(, א, עמ' רפד, ערך 'יוחנן חקוקה', ללא תואר רבנות. ובבבלי פסחים יג   505

ע"א מסורת שלישית: 'דאמר רבין בר רב אדא מעשה באדם אחד שהפקיד דיסקיא מלאה חמץ אצל יוחנן חקוקאה' 

וכו'. וכבר העיר על כך אפשטיין, מבואות לסה"א, עמ' 280-279. ורב שמואל בן חופני גאון העיר: 'ואמרם כי אתא 

ראבון, רצו לומר ראבון בר רב אדה' )מורי המנוח ר' שרגא אברמסון ז"ל, הרב שמואל בן חפני ]גאון סורא[, פרקים 

מן ספר 'מבוא התלמוד', ירושלים תש"ן, עמ' 175, ד"ה 'ממנו אמרם' והערה 2(. ועיין: אלבק, מבוא, עמ' 273, ערך 

'ר' אבין )רבין( בר רב אדא'.

  ]59
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שם.506 כלומר וייס נטה לראות בריב"ב את העורך, המסדר של הירושלמי. ואולם עיון במקצת דבריו 

הירושלמי ]ההדגשה שלי[ מעיר  בתלמוד מראה שאין הדבר כן, וכבר דייק ליברמן וכתב: 'מסדר 

תכופות שר' יוסי בר' בון אמר מה שאמר כן )=כאן( או הכא, והכוונה כנראה, שחכמים אחרים נשאו 

ונתנו באותו דבר בסוגיא אחרת'.507 פירושם של דברים אלה הוא שריב"ב אינו העורך,508 אלא שהעורך 

)או העורכים( השתמש בדבריו. יתר על כן, וכאן מוסיף אני על דברי רבי, הצורה שבה מובאים דבריו 

 באותן סוגיות – 'רבי יוסי בי רבי בון אמר אילין שמועתא הכא',509 כמסורת שנייה, על מצע אחר קודם – 

ידי  יוסי בר' בון לא רק שלא היה עורך הירושלמי שלנו, אלא שדבריו הובאו לשם על  מלמדת שר' 

מדרשו. עורכי הירושלמי כפי שנאמרו בבית 

יתר על כן, לא רק לשונות אלה שהביא ליברמן, אלא גם לשונות אחרים שאנו מוצאים בירושלמי   

בסוף השמועות, מלמדים שריב"ב היה שייך לבית מדרש אחר. ראה: 'רבי יוסי בי רבי בון לא אמר כן 

אלא' )כלאים ו, ד ]לא ע"א, שורה 11[; שבת ז, ]ב[ ]ט ע"ג, שורה 48[(; 'רבי יוסי בי רבי בון מחלפה 

שמועתיה' )עירובין י, ]ו[ ]כו ע"ב, שורה 28[(;510 'א"ר יוסי בר בון תרין עובדין הוון' )כתובות ב, ה ]כו 

ע"ג, שורה 43[, מסורת ארץ־ישראלית אחרת שחולקת על הסתם, כדרכו(; 'אמר רבי יוסי בי רבי בון 

אכין אמר ליה' )כתובות ד, יב ]כט ע"א, שורה 63[, מסורת אחרת שחולקת על הסתם, ושבאה בסוף(; 

'א"ר יוסי בי רבי בון אכין הוה עובדא' )נדרים ה, ז ]לט ע"ב, שורה 39[(; 'רבי יוסי בי רבי בון בשם רבי 

אבונא לא על הדא אתאמרת. אלא על הדא דאמר ר' יוחנן' וכו' )חלה א, ה ]נז ע"ד, שורה 57[(; 'רבי 

יוסי בי רבי בון אמר רבי אחא מחלף שמועתא דלא אתי ]צ"ל: תי = תהא[ מילתיה דרבי יוחנן פליגא על 

מילתיה' )הוריות א, ב ]מה ע"ד, שורה 56[; ובמקבילה בגטין ז, א ]מח ע"ג, שורה 29[ יש שיבוש בשם, 

עיין שם( – כאן אנו עומדים גם על מקורו, ר' אחא הדרומי! וראה עוד קידושין ד, ט )סו ע"א, שורה 56(: 

'ר' יוסה בי ר' בון שמע לה מן דבתרה', כלומר תני לה על דבתרה.511 ובנידה א, ז )מט ע"ג, שורה 51(: 

'אמר רבי עזרא קומי רבי מנא ]...[ אמר ליה כן אמר רבי יוסי רבי ]...[' )מעתה בציפורי אנן קיימין. 

אכן, ומציפורי הגיעה לטבריה(, ועליה: 'אמר רבי יוסי בי רבי בון סלקת מתניתא ]...['. 

בירושלמי  נמצאת  אינה  שקדם  מה  עם  השמועה  בסוף  ריב"ב  מסורת  עימות  של  זו  תופעה  והנה   

נזיקין.512 ולכן שמא נהיה רשאים לומר שכאן הוא בית מדרשו של ריב"ב. אלא שלכאורה אין הדברים 

וייס, ג, עמ' 105, ד"ה 'אם נתבונן'.  506

ליברמן, מחקרים, עמ' 256, ד"ה 'ואנו מעירים'.   507

וכבר חלק גם הלוי על וייס בעניין זה. ראה: הלוי, דורות, ג, דף נח ע"א, ד"ה 'ומה שנתמכה' עד דף נח ע"ב.  508

כגון תרומות י, ב )מז ע"א, שורה 42(.  509

עיין: ליברמן, הירושלמי, ריש עמ' 362, ד"ה 'ר' יוסי'.  510

ראה: פני משה, מז ריש ע"א, ד"ה 'שמע לה'.  511

חוץ ממקום אחד: 'חברייא אמרין כן אמר ליה אינה היא איסרטה. אמר רבי יוסי בי ר' בון כן אמר ליה אינה בגיטין   512

]צ"ל: כגיטין[ ואינה במתנה ]צ"ל: כמתנה[' )בבא בתרא ח, ט ]טז ע"ג, שורה 2[(, אלא שכאן הוא נחלק עם החברייא 

של בית מדרשו, וטבעי הדבר שהביאו את דברי היחיד אחרי דבריהם של הרבים. ובמקבילה בגטין ז, ג )מח ע"ד, 

ראה:  כמתנה'.  אינה  כגיטין  אינה  יוחנן  רבי  בשם  זעירא  רבי  איסרתה.  אינה  יוחנן  רבי  בשם  'חברייא   :)31 שורה 

115. הרי לנו שזו מחלוקת עתיקה, ושכבר בני הדור השלישי נחלקו בה, ושמא שם  73, סי'  ליברמן, קיסרין, עמ' 

נמצא מקורו של ריב"ב, כלומר ר' זעירא. וכל זה הוא מאמר מוסגר, לפני הצעת דברי ר' אילא הבאים בהמשך.

60[
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פשוטים, שכן העיון בשאר הירושלמי מלמד שריב"ב הציג בכמה מקומות מסורות של אסכולה אחרת, 

השונות משל ר' יוסי ור' מנא תלמידו:

א. כלאים ו, ב )ל ע"ב, שורה 60(: 'רבי מנא אמר הדא אחרייתא משום בית שמאי. רבי יוסי בי רבי   

בון אמר כולהון משום בית שמאי'.

ב. שבת ח, א )יא ע"א, שורה 45( = פסחים י, א )לז ע"ג, שורה 42( = שקלים ג, ב )מז ע"ג, שורה   

13(: 'רבי יוסה בשם רבי יודה בר פזי רבי יוסי בי רבי בון בשם שמואל'. 

ג. עירובין י, ]א[ )כו ע"א, שורה 37(: 'אמר רבי יוסי כיני מתניתא ובלבד על ידי שנים. רבי יוסי בי   

אחא ואפילו שנים שנים'. רבי בון בשם רבי 

53(: 'אמר רבי מנא קומי רבי יוסה מסתברא יודה רבי שמעון בן  ד. פסחים ב, ג )כט ע"א, שורה   

לקיש לרבי יוחנן בחומש ]בגוזל תרומה מאבי אמו כוהן[ שהוא משלם לשבט. אמר ליה אוף אנא סבר 

אחא אפי' עליה פליגין'.  כן שכן תרומה טמאה אפרה לשבט. אתא ר' יוסי בי ר' בון בשם ר' 

ה. סוכה ה, א )נה ע"א, שורה 33(: 'רבי יוסי אמר לה סתם. רבי יוסה בי רבי בון בשם רבי יוחנן דרבי   

יוסה בי רבי יהודה היא'.513 

ו. ביצה א, ג )ס ע"ב, שורה 44(: 'רבי יוסה אמר לה סתם. רבי יוסה בי רבי בון בשם רבי יוחנן בשוחט   

לחולה'. 

לחדשים  יולדת  שהאשה  אומרת  זאת  ווא  רבי  בשם  יוסה  'ר'   :)29 שורה  ע"א,  )ו  יא  ד,  יבמות  ז.   

מקוטעין דלכן ניתני שלשים יום. ר' יוסה בי רבי בון בשם ר' ווא זאת אומרת שהאשה יולדת לחדשים 

שלימין דתנינן דייה חודשה'. 

ח. קידושין ד, ח )סו ע"א, שורה 47(: 'רבי יוסי בשם רבי זעירא איתפלגון ר' יוחנן ורש"בל. ר' יוחנן   

אמר הורגין על החזקות. ורש"בל אמר אין הורגין על החזקות. רבי יוסי בי רבי בון בשם ר' זעירא כל 

עמא מודיי שהורגין על החזקות. מה פליגין בשריפה. רבי יוחנן אמר הורגין על החזקות ואין שורפין 

על החזקות רש"בל אומר כשם שהורגין על החזקות כך שורפין על החזקות'.514 

כאן  יש  יוסי,  ר'  של  מדרשו  בית  הוא  נזיקין  מסכת  של  המדרש  שבית  שהעליתי,  מה  לפי  והנה   

יוסי ועל  ר'  לכאורה סתירה אם נשייך גם את ריב"ב לבית המדרש הזה, עם מסורותיו החולקות על 

ר' מנא תלמידו, לכן אפשר היה להעלות על הדעת שמא מדובר כאן בבית מדרש שלישי, ושדבריו 

בנזיקין נוספו משם על ידי העורכים. ואולם נראה לי יותר שריב"ב למד בנעוריו בבתי מדרש אחרים, 

אחרי  אולי  מאוחרת,  בתקופה  ושרק  הדרומי,515  אחא  ר'  בשם  מסורותיו  שמעידות  כפי  בדרום  אולי 

כלומר משנת ערכין ב, ג שצוטטה לעיל שורה 30.  513

52-46(; ומחלוקת עם ר' מנא  ועיין עוד מחלוקת בין ר' יוסי וריב"ב בשם ר' אחא במועד קטן א, ה )פ ע"ג, שורות   514

בדעת ר' שמואל בר רב יצחק בנזיר ב, ח )נב ע"א, שורות 55-51(.

ראה: 'רבי יוסי בי רבי בון בשם רבי אחא' )תענית ב, יד ]סו ע"א, שורה 57[ = יבמות ד, יא ]ו ע"ב, שורה 13[; מועד   515

קטן א, ה ]פ ע"ג, שורה 50[(; 'רבי יוסי בי רבי בון רבי חונא בשם רבי אחא' )פסחים ג, ג ]ל ע"א, שורה 35[ = ביצה א, 

ח ]ס ע"ד, שורה 14[(. וראה עוד לעיל בעמוד זה, סי' ג, ד. ובייחוד: 'רבי יוסי בי רבי בון אמר רבי אחא מחלף שמועתא 

דלא אתי ]צ"ל: תי = תהא[ מילתיה דרבי יוחנן פליגא על מילתיה' )הוריות א, ב ]מה ע"ד, שורה 56[; ובמקבילה בגטין 

ז, א ]מח ע"ג, שורה 29[ יש שיבוש, עיין שם(, והבאתי את הדברים לעיל עמ' 250, ד"ה 'יתר על כן'. 
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 חזרתו מבבל עם תלמודו )הכולל מסורות אחרות( בידו516 – ואמנם בתקופה כזאת אנו עסוקים כאן – 

גם  בירושלמי  הרבה  מופיעים  דבריו  כן  פי  על  ואף  ראשותו.  את  ותפס  הזה  המדרש  לבית  הצטרף 

בתורתה של הישיבה המרכזית.

רבנין  בשם  דאמרין  אתון  'לא  להם:  אמר  הוא  מנא  ר'  לתלמידי  ריב"ב  בין  שהייתה  בשיחה  ואכן   

]צ"ל: רבכון[' וכו' )כתובות י, ב ]לג ע"ד, שורה 36[(, והם הם דבריו של ר' מנא שם, שורה 30. ובכן 

'רבכון' ולא רבן!517 ומצאנו להלן מחלוקת נוספת ביניהם: 'מהו מימר לה הוי מה בידיך. תלמידוי דר' 

מנא אמרין לה הוי מה בידיך. אמר לון ר' יוסי בי ר' בון מכיון שהיא עתידה להישבע בסוף אפילו מה 

44[(. מכלל הדברים אני מסיק518 שכבר נפטר ר'  בידיך אמרין לה תהי' )שם, יא, ב ]לד ע"ב, שורה 

מנא לעולמו בציפורי.519 אין לי ספק אפוא שריב"ב היה חבר וראש בבית המדרש הזה, ושהוא בן הדור 

החמישי-השישי בו.

על כל פנים נמצאנו למדים ששלבי היצירה, החיתום והעריכה העיקריים במסכת נזיקין הם אותם   

שלבים שאנו מוצאים בשאר הירושלמי:

בדור השלישי – ר' אילא ור' זעירא.

בדור הרביעי – ר' יוסי ור' יונה.

בדור החמישי – ר' מנא ור' יוסי בר' בון.

ובדור השישי – ר' מתניה.520 

סוף  עד  ונושם  חי  פעיל,  היה  תלמידו,  יוסי  ור'  אילא  ר'  של  נזיקין,  של  המדרש  שבית  יוצא  מכאן 

תקופת אמוראי ארץ ישראל, במקביל לבית המדרש המרכזי. הוא קלט שמועות בדור החמישי )של 

ר' מנא( והשישי )של ר' מתניה(, וחבריו חתמו את הסוגיות בהן כמו בשאר הירושלמי שלנו, וכדעת 

אפשטיין.521 וכלום אין כל זה מורה באצבע, שעניין לנו כאן עם תלמודה האחר של טבריה?!

במהלך  שעלו  החדשות  הבחינות  עם  נזיקין,  מסכת  של  עריכתה  על  כאן  שהעליתי  אלה  דברים   

ראה להלן בנספח ה, עמ' 275, ד"ה 'אשר לריב"ב השני' עד סוף עמ' 278.  516

ואף על פי שמצאנו אותו בישיבת ר' מנא ושואל ממנו: 'רבי יוסי בי רבי בון בעא קומי רבי מנא מהו לטחון עם הגוי   517

בארץ' )שביעית ו, ב ]לו ע"ד, שורה 32[(, הוא נהג כאן כמנהגם של חכמי ארץ ישראל עם חבריהם, שככל הנראה ר' 

מנא היה קשיש ממנו.

כדברי בכר לעיל הערה 489.  518

בזה:  כיוצא  ראה  בציפורי.  מנא  ר'  של  ובחייו  בטבריה,  מנא  ר'  של  הראשונים  בתלמידיו  שמדובר  אפשר  כי  אם   519

'תלמידוי דרבי חייה רובא )אמרין( הראשונים היו אומרים מגרדין. והשניים היו אומרים אין מגרדין' )שבת ו, ]ב[ ]ח 

ע"א, שורה 24[ = סנהדרין י, א ]כח ע"א, שורה 38[(, אבל הראשון נראה יותר, וצריך עיון.

שייכות  על  מצביעה  אינה   ,541 עמ'  ירושלמי,  השמות  אוצר  פי  על  בירושלמי  מתניה  ר'  של  מופעיו  כל  בדיקת   520

מדרשית ברורה. מכל מקום בכל משא ומתן הוא חתם את הסוגיות, ואין שום דיון אחריו. אשר לנזיקין, הוא מופיע 

שלוש פעמים. ראה: ליברמן, קיסרין, עמ' 103, בערכו. שניים מהמופעים האלה, הראשון והאחרון, ספק אם מקורם 

 כאן או במקבילות. כי הראשון יש לו מקבילה בנדרים )שם, עמ' 60, סי' 83a(; והאחרון בפאה וקידושין )שם, עמ' 79, 

ועד  נזיקין היה פעיל עד הדור האחרון  129(. ברם המופע האמצעי ישנו רק בנזיקין, מכאן שבית המדרש של  סי' 

בכלל.

אפשטיין, מבואות לסה"א, עמ' 286, ד"ה 'ואשר לזמנו'.  521
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הדברים, אפשר שיש בהם כדי להטיל אור על העריכה של שאר הירושלמי. שכבר כתב לוי גינצבורג:

ברור הוא שתלמוד זה לא מחטיבה אחת הוא, ולא מי שסדר ברכות סדר יבמות ולא מי שסדר 

שבת סדר סנהדרין, ולכן אין לפנינו בעייה אחת: סדור הירושלמי, אלא בעיות רבות: סדורי 

הירושלמי. יחס הסדורים זה אל זה עוד לא נתברר חוץ מיחס סדור נזיקין )=שלושה בבות( אל 
סדורי שאר המסכתות שבתלמוד זה.522

ואף על פי שאחידות המינוח והסגנון בשאר הירושלמי מורה לכאורה שהדבר הוא ההפך מדבריו של 

גינצבורג, מכל מקום בירור סידורה של נזיקין יש בו כדי לסייע בפענוח סידורו של שאר הירושלמי, 

ולהפך. ולכן כשדבר זה ייעשה בשאר הירושלמי, יהיה בו בוודאי כדי להטיל אור חוזר על ירושלמי 

תובנות  להעלות  או  שעוררתי,  מהספקות  חלק  לפתור  ואולי  מקביעותי,  כמה  ולשכלל  לחדד  נזיקין, 

חדשות בחקר עריכתו של הירושלמי.

ולסיכום, ליברמן סבר שמסכת נזיקין היא תלמודה של קיסרין.523 ואילו אפשטיין כתב: 'ברור אפוא   

שמסכת נזיקין אינה מאותה הישיבה ]ההדגשה שלי[ ומאותה עריכה של רוב הירוש' ',524 ולהלן: 'כל 

אלו, ירוש' של ב"ר וירוש' נזיקין, הם אפוא מהדורא אחרת של הירוש' של ישיבה אחרת, שבאותו 

זמן';525 אלא שאפשטיין לא קבע את זהותה של אותה ישיבה.

ברם, בדברים שאמרתי כאן יש משום זיהויה של אותה ישיבה של מסכת נזיקין: ישיבתם של ר'   

אילא ור' יוסי תלמידו בטבריה. כתוצאה מכך יש כאן משום הכרעה בשאלה שנחלקו בה שני רבותינו 

הגדולים, שאלת מקום עריכתה של מסכת נזיקין. כלומר במחילה מכבוד מורנו הגדול ז"ל, טבריה ולא 

קיסרין. כמדומה אני אפוא שזכינו סוף סוף לפתור את חידתה של מסכת נזיקין ירושלמי.

גינצבורג, פירושים, א, מבוא, עמ' פא, ד"ה 'ועוד אחת'.  522

גם ליברמן תפס לעתים מועט, והוא כתב: 'מתעוררת השאלה, באיזו ישיבה נסדרו ]הבבות[, או יותר נכון: ברשימות   523

ישיבה השתמש עורך הבבות ליסוד תלמודו' )עמ' 9, ד"ה 'כבר הוכיחו'(; ולהלן: 'אפשר לשער שהמסדר  איזו  של 

' )שם; כל ההדגשות שלי חוץ מ'קיסרין'(.  בתלמוד המרכז השלישי – קיסרין בעיקר  השתמש 

אפשטיין, מבואות לסה"א, עמ' 282, ד"ה 'ברור'.  524

שם, עמ' 290, ד"ה 'כל אלו'. אלא שגם הוא כתב: 'אלא שירוש' נזיקין אינו "ערוך" ו"מסודר"' וכו' )שם(.  525
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נספח א

קם ר' עם ר' )למאמר, עמ' 204, ד"ה 'שנית'(

הביטוי 'קם ר' עם ר' ' נרשם באוצר לשונות, ג, עמ' 1262. הוא משמש שימוש אחד בחמישה טיפוסים 

שונים, ובכולם הוא מציין שהדבר אירע אחרי קיום המושב שבו נאמרו הדברים או קרו המעשים.

הטיפוס הראשון כגון: 'רבי יודן קפודקיא אמר קומי רבי יוסי בשם רבי יודה בן פזי קורין ]בתענית   

יודה בן פזי. אמר ליה את שמעת מאבוך הדא  יוסי עם רבי  שחל בראש חודש[ בראש חדש קם רבי 

מילתא' וכו' )ברכות ד, ]א[ ]ז ע"ג, שורה 33[ = תענית ב, טו ]סו ע"א, שורה 62[ = שם ד, א ]סז ע"ג, 

שורה 47[( – החכם שבשמו נאמרה השמועה, ושכנגדו נאמרה התמיהה, לא היה מצוי בישיבה בשעת 

)י ע"א,  ]ב[  ז,  וכיוצא בזה בשבת  מסירת המימרה משמו, והשיחה אתו התנהלה אחרי תום המושב. 

שורה 9(.

בון בר  ורבי  ורבי הושעיה  זירא  יניי בר' ישמעאל איבאש סלקון לגביה רבי  'רבי  הטיפוס השני:   

כהנא ורבי חנניה חברהון דרבנין מבקרתיה ]...[ כד נחתון קם רבי אילא עם רבי בון בר כהנא' וכו' 

)תרומות ח, ה ]מה ע"ג, שורה 26[ = עבודה זרה ב, ג ]מא ע"א, שורה 21, ושם: 'מן דקמון'[( – ר' אילא, 

החכם המתמיה, לא היה נוכח בשעת מעשה, וכנראה גונבה שמועה לאוזניו; מכל מקום גם כאן התנהל 

הדיאלוג לאחר מעשה, לאחר תום הביקור אצל ר' ינאי. 

הטיפוס השלישי כגון: 'רבי שמי בשם רבי בון בר חייה ]...[ קם רבי מנא עם רבי שמי. אמר ליה   

אתה אמרת הדא מילתא' )שקלים ג, א ]מז ע"ב, שורה 33[ = ראש השנה א, א ]נו ע"ד, שורה 35[( – 

החכם שכנגדו הובעה התמיהה הוא החכם שמסר את השמועה, וגם כאן הלשון מלמדת שלא נאמרו 

הדברים באותו מושב, שאם כן, היה צריך לומר: אמר ליה ר' מנא. וכיוצא בזה פסחים ה, ד )לח ע"ב, 
שורה 56( = ביצה א, ב )ס ע"ב, שורה 9(.526

הטיפוס הרביעי כגון: 'רבי סימון בשם רבי יוחנן שהוא מותר בתשמיש המיטה. קם רבי ירמיה עם   

רבי יודה בי רבי סימון. אמר ליה הכין אמרין ]צ"ל: מן[ כל תלמידוי דרבי יוחנן לא שמע בר נש מיניה' 

וכו' )מועד קטן ג, ה ]פג ע"א, שורה 45( – החכם שכנגדו הובעה התמיהה לא אמר כלום, אלא הקושיה 

הופנתה כלפיו בהיותו בנו של ר' סימון! כיוצא בזה: 'רבי בא בר ממל בעא קומי רבי שמואל בר רב יצחק 

]...[ אמר ליה ]...[ אמר רבי עקיבה מן דקיימין קם רבי בא בר ממל עם רבי ירמיה אמר ליה חמית היך 

אפרחי הדין דידך' )סוטה ג, א ]יח ע"ג, שורה 50[( – התמיהה הובעה לפני ר' ירמיה בהיותו בבלי כמו 

ר"ש בר רב יצחק; אפשר אמנם שהוא היה נוכח בשעת מעשה, אבל התמיהה נאמרה רק בתום המושב: 

'מן דקיימין'!

גם אם ר' חזקיה לא נזכר כאן בפירוש כמוסר את המימרה של ר' אבהו, עיין שם. ולפירוש הסוגיה ראה: ליברמן,   526

הירושלמי, עמ' 461, ד"ה 'ר' אבהו' וד"ה 'אמר ליה'.
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הטיפוס החמישי: 'אמר ]רבי יוסי[ לרבי מנא סב וחתים וחתם. אמר לרבי ברכיה סב וחתים ולא קביל   

עלוי. מן דקמון קם רבי מנא עם רבי ברכיה אמר ליה למה לא חתמתה' וכו' )קידושין ג, יד ]סד ע"ד, 

שורה 9[( – שני החכמים היו מצויים בשעת מעשה, אבל התמיהה הובעה כלפי מי שלא עשה מעשה 

אחרי תום המושב.

תום  אחרי  הובעה  שהתמיהה  מלמד  ר' '  עם  ר'  'קם  הלשון  האלה  הטיפוסים  חמשת  בכל  לסיכום,   

המושב שבו נאמרו הדברים או נעשה המעשה.
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נספח ב

לפירושן של סוגיות מגילה )למאמר, עמ' 214, ד"ה 'והנה ליברמן'(

שתי הסוגיות חוזרות על שתי המשניות הבאות במגילה: 'חל להיות ערב שבת כפרים מקדימין ליום 

ועיירות  כפרים  בשבת  להיות  'חל  ד(;  )א,  ביום'  בו  קורין  חומה  ומוקפות  גדולות  ועיירות  הכניסה. 

גדולות מקדימין ליום הכניסה. ומוקפות חומה למחר' )א, ה(.

וזה לשון הסוגיה הראשונה )הלכה ג על משנה ד(:  

בעון קומי רבי זעירא איתא חמי חל להיות לכרכים בשבת קורין בערב שבת. חל להיות לעיירות 

בשבת ידחו ליום הכניסה. אמר רבי לא מפני כבוד כרכים שלא יהו אומרים ראינו כרכים ועיירות 

קורין כאחת. מעתה לא ידחו ליום הכניסה. שלא יהו אומרין ראינו כפרים ועיירות קורין כאחת. 

מעתה חל להיות בשני. חל להיות בחמישי חל להיות בשבת. אשכח תני כפרים ועיירות וכרכים 

קורין כאחת. וההן תנייה לא נסב אפילו לבירייה דאית ליה שלא יקדמו כרכים לעיירות דאית 

ליה. כל שהוא נדחה ממקומו ידחה ליום הכניסה. רבי אומר כולהם ידחו ליום הכניסה דאית ליה 

שלא יקדמו כרכים לעיירות דאית ליה כל שהוא נדחה ממקומו ידחה ליום הכניסה. היך עבדין 

עובדא. אמר רבי יוסה כמתניתא.

פירוש:

722, בפירושה של הסוגיה הזאת, והבאתי שם את  78, הערה  כבר הארכתי באוצר לשונות, א, עמ' 

האסמכתאות להגהות, ולכן אקצר כאן.
בעון קומי רבי זעירא – צ"ל: רבי לא, כמו שכבר הערתי בגוף המאמר.527

איתא חמי חל להיות לכרכים בשבת קורין בערב שבת – כלומר אם חל ט"ו באדר ביום שבת, הכרכים 

מקדימים לקרוא בערב שבת, כמו ששנינו במשנה ד.

חל להיות לעיירות בשבת ידחו ליום הכניסה – בתמיהה, כלומר כמו ששנינו במשנה ה: 'כפרים ועיירות 

גדולות מקדימין ליום הכניסה', ומדוע לא יידחו העיירות לערב שבת, כשם שנדחו הכרכים כשחל ט"ו 

באדר בשבת?!

ראינו  – צ"ל:  קורין כאחת  ועיירות  יהו אומרים ראינו כרכים  כבוד כרכים שלא  רבי לא מפני  אמר 

כרכים וכפרים, ומטעם זה אנו דנים על הכרכים שיקראו בערב שבת ולא ביום הכניסה.

מעתה לא ידחו ליום הכניסה. שלא יהו אומרין ראינו כפרים ועיירות קורין כאחת – מקשה הגמרא: אם 

כך מאותו טעם גופו מן הראוי היה שהעיירות לא יידחו ליום הכניסה, כשחל י"ד באדר בשבת!

מעתה חל להיות בשני. חל להיות בחמישי חל להיות בשבת – יש לשים נקודה אחרי 'בחמישי', ושלושת 

ראה לעיל עמ' 214, ד"ה 'והנה ליברמן'.  527
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זהו תירוץ – שאם נבוא לחשוש לכבודן של העיירות, הרי  המשפטים האלה אמורים בסימן קריאה. 

ביטלנו את דין המשנה כשחל י"ד באדר בשני, בחמישי או בשבת. שהרי בשלושתם שנינו שהכפרים 

יום )משניות א, ב, ג, ה(. ונקטו 'חל להיות בשבת' באשגרה משני המקרים  והעיירות קורים באותו 

הקודמים, שהרי בו אנו עסוקים.

אשכח תני כפרים ועיירות וכרכים קורין כאחת – צ"ל: כפרים וכרכים קורין כאחת. כלומר כשחל ט"ו 

באדר בשבת, העיירות קורים בערב שבת, והכפרים והכרכים מקדימים ליום הכניסה, לחמישי בשבת.

וההן תנייה לא נסב אפילו לבירייה – צ"ל אפין תחת 'אפילו'. כלומר תנא זה של הברייתא הזאת אינו 

נושא פנים לשום בירייה – הוא אינו חש לא לכבודן של העיירות ולא לכבודם של הכרכים, כמות שהוא 

הולך ומפרש.

אחרי  נקודה  לשים  ויש  ליה',  'דאית  תחת  ליה  דלית  צ"ל   – לעיירות  כרכים  יקדמו  שלא  ליה  דאית 

'לעיירות'. כלומר הכרכים מקדימים את העיירות וקורים ביום הכניסה, אף על פי שהנס נעשה תחילה 

לעיירות.

ליה'.  'דאית  יש למחוק את הנקודה אחרי   – ליום הכניסה  ידחה  ליה. כל שהוא נדחה ממקומו  דאית 

כלומר ולכן הכרכים קורים ביום הכניסה. ולסיכום דעתו של התנא הזה: חל ט"ו באדר בשבת, כרכים 

וכפרים מקדימים ליום הכניסה, ועיירות גדולות קורים בערב שבת. זאת בניגוד למשנתנו. הרי לנו 

אפוא דעה שנייה בעניין.

רבי אומר כולהם ידחו ליום הכניסה דאית ליה שלא יקדמו כרכים לעיירות דאית ליה כל שהוא נדחה 

ממקומו ידחה ליום הכניסה – יש לשים נקודה אחרי 'הכניסה' הראשונה ואחרי 'לעיירות'. כלומר אם 

חל ט"ו באדר בשבת. והרי לנו דעה שלישית בעניין.

היך עבדין עובדא – שואל התלמוד: איך עושים הלכה למעשה כשחל ט"ו באדר בשבת.

אמר רבי יוסה כמתניתא – כלומר כמו ששנינו במשנה ד. עד כאן הסוגיה הראשונה.

*

וזה לשון הסוגיה השנייה )הלכה ד על משנה ה(:

בעון קומי רבי זעורה כמה דאת אמר תמן חל להיות לכרכים בשבת קורין בערב שבת. חל להיות 

לעיירות בשבת יקראו בערב שבת. אלא מתניתא כתרין תנייא. תנייא קדמייא סבר כל שהוא 

נדחה ממקומו ידחה ליו' הכניסה. ותנייא חורנא סבר מימר כל שהוא נדחה ממקומו לא ידחה 

ליום הכניסה. אמר לון כן אמר רב חד תנייא הוא. מפני מה אמרו חל להיות בכרכים בשבת קורין 

בערב שבת. דאמר רבי חלבו רב חונה רב בשם רבי חייה רבה הכל יוצאין בארבעה עשר שהוא 

זמן קריאתה. ודכוותה חל להיות לעיירות בשבת דאמר ר' חלבו יום שלשה עשר יום מלחמה היה 

והוא מוכיח על עצמו שאין בו ניחה. אשכח תני כפרים קורין בערב שבת ועיירות גדולות יידחו 

ליום הכניסה ומוקפות חומה לאחר השבת. היך עבדין עובדא. אמר רבי יוסה. לית איפשר. ואין 

איפשר כמתניתה.
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פירוש:

להיות  חל  שבת.  בערב  קורין  בשבת  לכרכים  להיות  חל  תמן  אמר  דאת  כמה  זעורה  רבי  קומי  בעון 

לעיירות בשבת יקראו בערב שבת – בלשון קושיה, כלומר כשם שאם חל ט"ו באדר בשבת, הכרכים 

מקדימים יום אחד וקורים בערב שבת )כמשנה ד(, כך אם חל י"ד בשבת שיקדימו העיירות ביום אחד 

לקרוא בערב שבת, ולא כמו ששנינו במשנה ה שמקדימים ליום הכניסה. זאת אותה קושיה שבסוגיה 

הראשונה אלא שהיא מנוסחת בלשון אחרת.

אלא מתניתא כתרין תנייא – זה המשך שאלת השואלים, כלום עלינו לומר שמשנתנו שני תנאים שנו 

אותה?! ומפרשים והולכים.

תנייא קדמייא סבר כל שהוא נדחה ממקומו ידחה ליו' הכניסה – זהו התנא של משנה ה.

ותנייא חורנא סבר מימר כל שהוא נדחה ממקומו לא ידחה ליום הכניסה – זהו התנא של משנה ד. עד 

כאן השאלה.

אמר לון כן אמר רב חד תנייא הוא – תנא אחד שנה את שתי הבבות.

מפני מה אמרו חל להיות בכרכים בשבת קורין בערב שבת – כלומר ולא אמרו יידחו ליום הכניסה.

דאמר רבי חלבו רב חונה רב בשם רבי חייה רבה הכל יוצאין בארבעה עשר שהוא זמן קריאתה – ולכן 

דחו את קריאת הכרכים לערב שבת, שהוא י"ד באדר.

ודכוותה חל להיות לעיירות בשבת דאמר ר' חלבו יום שלשה עשר יום מלחמה היה והוא מוכיח על עצמו 

שאין בו ניחה – ולכן הקדימו את קריאת העיירות ליום הכניסה, לי"ב באדר, ולא לערב שבת, מכיוון 

שביום י"ג לא הייתה שמחה, כי הוא היה יום מלחמה.

אשכח תני כפרים קורין בערב שבת ועיירות גדולות יידחו ליום הכניסה ומוקפות חומה לאחר השבת – 

כלומר אם חל י"ד באדר בשבת. ונראה טעמו של התנא הזה שעיירות גדולות הן הנדחות ליום הכניסה, 

שכל הנדחה ממקומו יידחה ליום הכניסה. והכפרים קורים בערב שבת, שלא יהו אומרים ראינו כפרים 

ועיירות קורין כאחת. 

היך עבדין עובדא – כלומר כיצד נוהגים הלכה למעשה אם חל י"ד באדר בשבת.

אמר רבי יוסה. לית איפשר. ואין איפשר כמתניתה – אמר ר' יוסי, שעכשיו אחרי תקנת הלוח, לא ייתכן 

לי"ד באדר לחול ביום שבת. כמות שאמר ר' יוסי לעיל: 'לית כאן חל להיות בשני ולית כאן חל להיות 

בשבת ]...[ חל להיות בשבת צומא רבא בערובתא' )הלכה ב ]ע ע"ב, שורה 23[(. ואם בכל זאת יחול 

בשבת מטעם זה או אחר528 נוהגים כדין המשנה.

ולסיכום, שתי הסוגיות, זו של ר' אילא וזו של ר' זעירא, דנות באותו נושא – מדוע אם חל י"ד באדר   

בשבת, העיירות נדחות ליום הכניסה ולא לערב שבת – ומגיעות להלכה לאותה מסקנה, אלא שדרך 

הדיון בהן שונה: הראשונה מסיימת בדין ט"ו באדר שחל להיות בשבת, והשנייה בדין י"ד באדר, ויש 

בכל אחת מהן מה שאין בחברתה. יפה עשו אפוא העורכים ששימרו את שתיהן. 

כמו שאמרו למשל בבבלי, ביצה ד ע"ב: 'זמנין דגזרו המלכות גזרה ואתי לאקלקולי'. וראה רש"י שם, ד"ה 'דגזרי   528

המלכות'.
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נספח ג

ר' לא אמר כן אלא )למאמר, עמ' 235, ד"ה 'וכאן יש להעיר'(

המונח 'לא אמר כן אלא )בינוני(' נרשם באוצר לשונות, ב, עמ' 798. עיון ָבערך מלמד שהמונח הזה 

ו-19  46 מופעים מקוריים,  6 מופעים כפולים; נמצא סך הכול  49 פעמים בירושלמי, מתוכן  מופיע 

חכמים נזכרים במונח זה, ואציע אותם להלן.

כבר לימדנו לוי שמונח זה מורה על תורתו של בית מדרש אחר.529 ואמנם כשאנו בודקים את כל   

החכמים המופיעים במונח זה אנו מוצאים את המספר הגדול ביותר לר' חזקיה )×8( ולר' יוסי ב )×7(. 

מכאן שמסורות ר' חזקיה אלה הגיעו לטבריה מקיסרין, ומסורות ר' יוסי מבית מדרשו, שהוא בית מדרשו 

של ר' אילא כפי שהעליתי במאמר. מסורות קיסרין נוספות הגיעו מר' אבהו )×1( ומר' יעקב בן זבדי 

)×1(. 5 המופעים של ר' מנא ו-2 המופעים של ר' יוסי בר' בון מלמדים אף הם שמימרות ר' מנא הגיעו 

מחבורתו )אם מטבריה ואם מציפורי(, ושל ר' יוסי בר' בון מבית מדרשו בטבריה. כן הגיעה מימרה 

 אחת של ר' יונה מבית מדרשו בטבריה. ויש לנו גם מסורות מן הדרום: ר' אחא )×2(, ר' חגיי )×1(, 

 ר' יודה בן פזי )×1( ור' סימון )×2(. ויש מסורות שצריכות עיון מהיכן הגיעו: ר' אבא )×1(, ר' בא )×1( 

דבני  ד'גמרא  מריה  שהוא  יוחנן,  ר'  בשם  שבאה  זו  והיא  תמוהה,  אחת  מסורת  ויש   .)4×( חנינא  ור' 

מערבא'. 

מכאן ואילך אני מסדר את המופעים האלה על פי סדר האלף-בית של שמות החכמים.  

1. ר' אבא: 'רבי אלעזר530 אמר ר' אבין בעי אמר בפני נכתב ובפני נחתם בעד אחד ושנים מעידין   

על חתימת העד השיני. אמר רבי אמי בבליא אין כשר אלא זה. ר' אבא לא אמר כך אלא אמר בפני נכתב 

ובפני נתחתם בעד אחד ואני הוא העד השיני נעשה כנוגע בעדותו' )גטין ב, א ]מד ע"א, שורה 40[(. ר' 

אמי בבליא היה בן הדור הרביעי לאמוראי ארץ ישראל,531 ומתשובתו מתברר שהכוונה ברישא לרבין 

נחותא.532 ור' אבא חולק על מסורת ר' אלעזר. אם כן מדובר כאן בר' אבא בן הדור הרביעי והחמישי,533 

ולפי אהרן היימאן הוא ירד לבבל,534 וצריך עיון לאיזו ישיבה בארץ ישראל השתייך. 

2. ר' אבהו: 'רבי אבהו )ו(רבי אלעזר בשם רבי הושעיה לא אמר כן אלא' וכו' )יבמות ח, א ]ח ע"ד,   

שורה 48[(. זו מסורת מישיבת קיסרין, כי גם ר' הושעיה הגדול היה איש קיסרין.535 וזה פשוט.

]לעיל  )תרגום עברי   3 17, הערה  7; עמ'  16, הערה  14[; עמ'  ]עמ'   3 15, הערה  לוי, בבא קמא, מבוא, עמ'  ראה:   529 

הערה 20[, עמ' 112, הערה 30; עמ' 113, הערה 41; עמ' 115, הערה 46 בהתאמה(.

הוא ר' לעזר בר' יוסי. ראה: אפשטיין, מבוא לנוה"מ, עמ' 398, הערה 2.  530

ראה: אלבק, מבוא, עמ' 320, בערכו.   531

שכן ר' אבון בן מחלוקתו של ר' מנא היה בן הדור החמישי.  532

עיין: אלבק, מבוא, עמ' 383, בערכו והערה 375.  533

עיין: היימאן, א, עמ' 8ב, ערך 'ר' אבא ב'.  534

ראה: ליברמן, קיסרין, עמ' 9, ד"ה 'ישיבת'.  535
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ו ]כז ע"א,  'ר' אחא לא אמר כן אלא הוה א"ר אחא בשם ריש לקיש' וכו' )כלאים א,  3. ר' אחא:    

שורה 55[(; 'ר' אחא בשם ר' חיננא אבא536 לא אמ' כן אלא' וכו' )עירובין ז, ]י[ ]כד ע"ד, שורה 5[(. 

ר' אחא היה איש לוד.537 וראה עוד: 'קם רבי יושוע דרומיא עם תלמודוי דרבי אחא' )עירובין א, ]ז[ 

]יט ע"ב, שורה 29[(. בכלאים הוא חולק על מסורת ר' ירמיה בשמו של ריש לקיש )שם, שורה 54(; 

ובעירובין – על מה שנמסר לעיל בסתם התלמוד בדעתו של ר' אבהו )שם, שורה 3(, שהיא מסורת של 

קיסרין. 

4. ר' בא: 'רב הונא בשם רב הקילוח כבור. ר' זעירה בעי בכל אתר לית את עבד הנצוק חיבור. והכא   

את עבד הניצוק חיבור. סבר רב הונא נתנסך הבור נתנסך הקילוח. נתנסך הקילוח לא נתנסך הבור. ר' 

בא לא אמ' כן אלא נתנסך הבור לא נתנסך הקילוח נתנסך הקילוח. נתנסך הבור' וכו' )עבודה זרה ד, ח 

]מד ע"א, שורה 57[(. דברי ר' בא באים אחרי דברי ר' זעירא והוא חולק עליו בפירוש דברי רב הונא. 

נראה אפוא שהיה בן הדור השלישי, חברו של ר' זעירא, ושהיה בבלי,538 וצריך עיון לאיזו ישיבה היה 

שייך.
5. ר' הונא: 'רבי הונא בשם רבי זעירא לא אמר כן אלא' )כתובות א, ז ]כה ע"ג, שורה 59[(.539  

6. ר' זעירא: יש כאן שלושה מופעים. מופע ראשון: ']ר' זעירא[540 לא אמר כן אלא' )שבת יד, ד ]יד   

ע"ד, שורה 10[ = עבודה זרה ב, ב ]מ ע"ד, שורה 13[(. המחלוקת כאן היא בין חברייא בשם ר' בא בר 

זבדא )שבת ]שם[, שורה 8; עבודה זרה ]שם[, שורה 11( לבין ר' זעירא בשמו. והקדימו את החברייא 

לר' זעירא כדוגמת הסוגיה בנזיקין.541 

מופע שני: 'מניין שהוא אסו' בהנייה. ר' לא בשם ר' לעזר אל מקום טהור שיהא מקומו טהור. רבי   

זעורה בשם ר' לעזר לא אמ' כן אלא מניין לדישון מזבח החיצון שהוא אסור בהנייה ת"ל אל מקום הדשן 

שיהא מקומו לעולם' )יומא ב, ג ]לט ע"ד, שורה 29[(. הקדימו כאן את דברי ר' אילא לר' זעירא. ייתכן 

זעירא  ר'  שמסורת  האחרונים,  העורכים  מעשה  שזה  וייתכן  אילא,  ר'  בישיבת  הדברים  נאמרו  שכך 

נראתה להם עדיפה לחתום בה.

פירש ליברמן: 'ור' חיננא זה הוא ר' חנינה בריה דר' אבהו, והוא אמר שאביו )ר' אבהו( הוכיח מן הסיפא שמעות קונות'   536

)ליברמן, הירושלמי, ריש עמ' 338, ד"ה ר' אחא ]עמ' 337[(. ואולם מה שבא בשבת: 'אנטיכי ]...[ רבי חנניה רבי יוסי 

רבי אחא אבא בשם רבי יוחנן מפני שהיא מתחממת מכתליה' )שבת ג ]ג[ ]ו ע"א, שורה 61[(, הנה הנוסח בחידושי 

הרמב"ן לשבת: 'ר' חנינא ר' יוסי אבא בר בר חנא בשם ר"י' )שבת מא ע"א, ד"ה 'הא דתנן' ]ירושלים תרפ"ח, דף יב 

ע"א[(. ובחידושי הרשב"א: 'ר' חנינא רבי יסא ר' אחא אבא בר רב חנא בשם רבי יוחנן' )שם, ד"ה 'מוליאר' ]מהדורת 

י' ברונר, ירושלים תשמ"ו, עמ' קצו[(. וציין להם ב' ראטנער, אהבת ציון וירושלים, מסכת שבת, וילנה תרס"ג, עמ' 

51, ד"ה 'ר' חנניה'.

ראה מה שהערתי במאמרי )לעיל הערה 1(, עמ' 166, הערה 8 )בהערה הזאת יש להעביר את מראה המקום 'סוכה ב,   537

ד )נב ע"ד(, 59', להלן לפני 'סוכה ב, ז'; מראי המקום שאחריו עד מסכת פסחים שייכים למסכת עירובין(; עמ' 168, 

הערה 16; עמ' 169, הערה 24.

ראה: אלבק, מבוא, עמ' 210, ערך 'ר' אבא'. וראה עוד: אפשטיין, מבוא לנוה"מ, עמ' 61, הערה 1. ונראה לי שפרנקל   538

ערבב במקצת המקורות בין שני ר' אבא, אבל לא בכולם. ראה: פרנקל, דף סה ע"ב, ערך 'רבי בא, אבא ב' '.

ראה להלן עמ' 266, ד"ה 'לסיכום'.  539

להשלמה ראה: ליברמן, הירושלמי, ריש עמ' 186, ד"ה 'ולא'.  540

ראה לעיל הערה 512.   541
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מופע שלישי: 'חברייא בשם רבי יוחנן רבי אייבו בר נגרי אמר קומי רבי אילא542 בשם רבי יוחנן   

טעמא דהין תנייא ]...[ רבי זעורא בשם רבי אלעזר543 לא אמר כן אלא' וכו' )שקלים ד, י ]מח ע"ג, 

שורה 4[(; ובהמשך: 'ר' אבון ורבי בון בעון קומי ר' זעורה הרי הרובע והנרבע' וכו' )שם, שורה 10(, ור' 

זעירא תירץ את קושייתם, עיין שם. והקושיה הבאה: 'וקשיא. בדא כתיב והעמיד והעריך' )שם, שורה 

12(, היא באשגרה מהקושיה על דברי ר' אילא )שם, שורה 6(, ולא גרסינן לה. העורכים הקדימו כאן 

אפוא את דברי החברייא ור' אילא בשם ר' יוחנן ואיחרו את דברי ר' זעירא בשם ר' אלעזר, כדי לסיים 

בדבר העיקרי. 

7. ר' חגיי: 'ר' חגיי בשם ר' פדת רבי שמעון בן לקיש לא אמר כן אלא' וכו' )יבמות ח, ג ]ט ע"ג,   

שורה 32[(. נראה שמדובר כאן בר' חגיי השני, והוא איש הדרום.544 ומצאנו גם שתי מסורות אחרות 
של רבי חגיי בשם  ר' פדת.545 ור' פדת זה היה בנו של ר' אלעזר בן פדת.546

8. ר' חזקיה: 'רבי חזקיה לא אמר כן אלא' )ברכות א, ]א[ ]ב ע"ג, שורה 1[; שבת ז, ]א[ ]ט ע"א,   

שורה 13[; עירובין ח, ]ד[ ]כה ע"א, שורה 41, ושם 'רבי' ליתא[(; 'רבי חזקיה בשם רבי לעזר לא אמר 

3[(; 'רבי חזקיה בשם ]ר'[ יונה רבי אבהו לא אמר כן אלא'  כן אלא' )ביכורים א, ד ]סד ע"א, שורה 

)יבמות ב, ד ]ג ע"ד, שורה 60[(; 'רבי חזקיה לא אמר כן אלא מחלפה שיטתיה דרבי יוחנן' )יבמות ז, 

ו ]ח ע"ב, שורה 58[; אחרי מסורת ר' יוסי, שם, שורה 53(. ויש להוסיף עוד את שני המופעים בנזיקין 
שדנתי בהם בגוף המאמר.547 ר' חזקיה היה איש קיסרין כידוע.548

9. ר' חנינא: יש כאן ארבעה מופעים. מופע ראשון: 'רבי חנינא לא אמר כן אלא בעיין קומי רבי   

יוחנן' וכו' )ברכות ד, ]ד[ ]ח ע"ב, שורה 4[(. ר' חנינא חולק על דברי ר' אבהו לעיל, שנוסחו בלשון: 

'אתא רבי אבהו בשם רבי יוחנן' )שם, שורה 3(,549 ואולי גם על בעיית ר' זעירא )שם, שורה 2(. 

מופע שני: 'רבי חיננא550 לא אמר כן אלא אמר רב ]צ"ל: רבי[ הושעיה' וכו' )תרומות יא, ה ]מח   

ע"א, שורה 13[(. ר' חיננא חוזר כנראה על בעיית ר' בון בר חייא551 לעיל שעלתה בתיקו. אם כן הוא 

היה לפחות בן הדור השלישי ואילך.

מופע שלישי: 'א"ר ]צ"ל: ר'[ חנניה לא אמר כן אלא קצר' וכו' )שבת ז, ]א[ ]ט ע"ב, שורה 37[(. ר'   

חנניה חוזר על בעיית ר' ירמיה קומי ר' זעירא )שם, שורה 30(. ובהמשך בא: 'א"ר מנא אף על גב דלא 

הלשון כאן דומה ללשון אחר אצל ר' אילא בנזיקין. ראה לעיל עמ' 208, סי' ב.  542

ר' זעירא מסר כאן בשם ר' אלעזר כמו ביומא )שם(.  543

ראה: אלבק, מבוא, עמ' 391, בערכו.  544

ראה אוצר השמות ירושלמי, עמ' 586א, ערך 'ר' פדת'.  545

ראה: אלבק, מבוא, עמ' 347, ערך 'ר' פדת'.  546

לעיל עמ' 236, ד"ה 'בשני מקומות'.  547

ראה למשל: ליברמן, קיסרין, עמ' 10.  548

לפירוש הסוגיה עיין פירוש בעל 'ספר חרדים' על אתר )לד ע"ב, ד"ה 'לית מלתיה' עד סוף ד"ה 'ר' חנינא לא אמר   549

כן'(. ועיין עוד: גינצבורג, פירושים, ג, עמ' 342, ד"ה 'רבי זעירא'. וצריך עיון. ועל דעת ר' יוחנן עיין עוד: ברכות 

א, ]א[ )ב ע"א, שורה 33(; א, ]ב[ )ג ע"ב, שורה 13(.

בכי"ר: 'חנינה' )עמ' 247ב, שורה 10(.  550

בן הדור השלישי בארץ ישראל. ראה: אלבק, מבוא, עמ' 218, ערך 'ר' אבון )אבין, בון( בר חייא'.  551
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א"ר יוסה דא מילתא אמ' דכוותיה' וכו'. ובכן ר' חנניה זה קדם לר' מנא או שהיה בן זמנו.

מופע רביעי: 'דר' ]צ"ל: ר'[552 חיננא לא אמר כן אלא רב אזל לחד אתר' וכו' )עירובין א, ]ד[ ]יט   

ע"א, שורה 40[(. ר' חיננא חוזר על מסורת סתם התלמוד לעיל: 'רב אזל לחד אתר' וכו' )שם, שורה 

35(. צריך עיון גדול מי הוא ר' חנינא שבסימן זה.553 

10. ר' יודה בן פזי: 'רבי יודה בן פזי לא אמ' כן אלא' וכו' )שבת יז, ]א[ ]טז ע"א, שורה 57[(. ר' יודה   

בן פזי היה כידוע בנו של ר' סימון, הוא ר' שמעון בן פזי איש לוד,554 ומסתבר שזה גם מקומו של הבן. 

ובכן מסורת דרומית.

11. ר' יודן: 'ר' יודן לא אמ' כן אלא'555 )כלאים ד, ח ]כט ע"ג, שורה 31[(. ר' יודן היה אחד מרבותיו   

של ר' מנא,556 ו'הוא היה שייך לישיבתו של ר' יוסי, ראש הישיבה בטבריה'.557 ברם הוא אמר 'ביחוד 

בשם ר' יהודה בר סימון, ר' איבו ור' אחא',558 ור' יהודה בר סימון ור' אחא היו דרומיים. ייתכן אפוא 

וכו'  יוסי'  ר'  קומי  עובדא  אתא  לנוי  ברח  יודן  'רבי  עליו:  נאמר  מנגד,  דרומית.  מסורת  כאן  שציינו 

)כתובות יא, א ]לד ע"ב, שורה 17[(, ולפי זה אפשר היה אולי לפרש 'אתא' – מנוי. אלא שאפשטיין 

ציין לגרסת חידושי הרשב"א כתב־יד לבבא בתרא קנ ע"ב: 'ר' יודן בר חלפיי559 אוביל ]צ"ל: אעיל[ 

עובדא' וכו'.560 ובכן הלך לו מכאן ר' יודן. 

12. ר' יוחנן: 'רבי יוחנן לא אמר כן אלא' )עבודה זרה א, ב ]לט ע"ג, שורה 12[(. דבר מפליא הוא   

שדברי ר' יוחנן באים כאן בתור מסורת משנית אחרי דברי רב )שם, שורה 6(, ושמא מכיוון שרב ייחס 

את תיקון קלנדס לאדם הראשון, ואילו ר' יוחנן ליינובריס הרומאי.

מסורת  כאן  יש   .)]8 שורה  ע"א,  ]סד  ד  א,  )ביכורים  אלא561'  כן  אמר  לא  יונה  'רבי  יונה:  ר'   .13  

מישיבת ר' יונה שבאה בסוף. ועיין עוד באוצר לשונות, ב, עמ' 1072, ערך 'מפיק לישנא', ששלושת 

המופעים הראשונים שם באים בשם ר' יונה.

להגהה ראה: ליברמן, הירושלמי, עמ' 233, ד"ה 'דר' חיננא'.  552

458, ד"ה 'ודע', סי' ד. וראה עוד מה  406, סי' ד; הנ"ל, תורת ארץ ישראל, עמ'  ועיין: רבינוביץ, תורת בבל, עמ'   553

שכתבתי להלן נספח ו, עמ' 288, סי' 16.

ראה: אלבק, מבוא, עמ' 259, ד"ה 'מושבו'.  554

ר' יודן חלק על קושיית 'מה נפשך' )שם, שורה 30( של סתם התלמוד. ראה: א"מ לונץ, תלמוד ירושלמי מסכת כלאים,   555

ירושלים תרע"ד, דף כד ע"ב, ד"ה 'אמר ר"י'.

ראה: אפשטיין, מבוא לנוה"מ, עמ' 399, ד"ה 'רבי מנא'; עמ' 438, סי' 4.  556

בכר, ג, א, עמ' 218.   557

שם, עמ' 222.  558

עיין עליו: היימאן, ב, עמ' 618א, בערכו. ועיין: ויקרא רבה, ז, ג )מהדורת מרגליות, א, עמ' קנד, שורה 7(, ועיין שם   559

בחילופי הנוסחאות ובהערת מרגליות.

1 )נדפס שוב: הנ"ל, מחקרים בספרות  133, הערה  י"נ אפשטיין, 'לליקסיקון התלמודי', תרביץ א, ג )תר"ץ(, עמ'   560

התלמוד ובלשונות שמיות, ב, ב, בעריכת ע"צ מלמד, ירושלים תשמ"ח, עמ' 823, הערה 1(. 

כלומר לא כר' יוסי, שהציע את האוקימתא: 'בגוי שבא בעבירה על בת ישראל' )שם, שורה 7( על הרישא של משנתנו   561

שעוסקת בביכורים, אלא על הסיפא שלה, ובתפילה. ומשנתנו לא באה למעט גרים בני גרים, אלא לרבות מי שאביו 

גוי ואמו מישראל. ולוי הציע בזהירות שמא יש להגיה בהמשך, בשורה 10, אחרי 'הא גרים בני גרים לא', 'אמר רבי 

יונה', תחת 'אמר רבי יוסה'. ראה: לוי בבא קמא, מבוא, עמ' 16, הערה 7 )תרגום עברי ]לעיל הערה 20[, עמ' 113, 

הערה 41(.
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14. ר' יוסי: יש כאן שבעה מופעים. מופע ראשון: 'ר' יוסי לא אמ' כן אלא שבסוף הוא רוצה בהן'   

וכו' )כלאים ב, ה ]כז ע"ד, שורה 46[(. דברי ר' יוסי עונים כאן על מסורת 'ר' אחא בשם ר' מיישא' )שם, 

שורה 44(, ור' אחא היה איש לוד.

מופע שני: 'ר' יוסי לא אמר כן אלא והיתה שבת הארץ' וכו' )שביעית ח, א ]לז ע"ד, שורה 38[(.   

דברי ר' יוסי חוזרים על דברי ר' זעירא, שדרש את אותו פסוק )שם, שורה 36(.

מופע שלישי: 'רבי יוסה לא אמר כן אלא' )שבת ז, ]ב[ ]י ע"ב, שורה 29[ = ביצה א, י ]ס ע"ד, שורה   

48[(. דברי ר' יוסי חוזרים על דברי ר' אחא הדרומי כמות שהוא לנכון במקבילה בביצה: 'ר' אחא בשם 

רש"בל' )שם, שורה 46(. ובשבת בשיבוש: 'רבי יוסי ]![ בשם רבי שמעון בן לקיש' )שם, שורה 27(. 

מופע רביעי: 'רבי יוסי לא אמר כן אלא מחלפה שיטתיה דר' יוחנן' וכו' )יבמות ז, ו ]ח ע"ב, שורה   

53[(. לשון ר' יוסי חוזר על קושיית ר' ירמיה על ר' יוחנן )שם, שורה 52(. ובהמשך: 'רבי חזקיה לא אמר 

כן אלא' וכו' )שם, שורה 58( – מסורת קיסרין.

מופע חמישי: 'ר' יוסי לא אמר כן אלא' וכו' )כתובות א, ב ]כה ע"ב, שורה 27[(. לשון ר' יוסי חוזר   

על דברי ר' ירמיה )שם, שורה 23( ודברי ר' יעקב בר אחא )שם, שורה 25(. 

יוסי לא אמר כן אלא שלא  מופע שישי: 'מהו טעם אחר באשה. אמר רבי חגיי מפני קטטה. רבי   

44[(. בנזיקין ניסחו את המחלוקת הזאת  תהא מברחת משל בעלה' וכו' )כתובות ו, א ]ל ע"ג, שורה 
כמחלוקת רגילה.562

מופע שביעי: 'רבי יוסי למד ]צ"ל: למר = לא מר[ כן אלא' )הוריות א, ח ]מו ע"ב, שורה 33[(. ולעיל   

מינה: 'רבי ירמיה למד ]צ"ל: למר = לא מר[ כן אלא' )שם, שורה 30(. לשון ר' ירמיה חוזר על דברי ר' 

שמעון )שם, שורה 24(; ודברי ר' יוסי חוזרים על דברי ר' ירמיה, ודבריו צריכים עיון. מסורת ר' יוסי 

היא מסורת טבריה של ישיבת ר' אילא. 

15. ר' יוסי בי ר' בון: 'רבי יוסי בי רבי בון לא אמר כן אלא' )כלאים ז, ד ]לא ע"א, שורה 11[(; 'רבי   

יוסי בי רבי בון לא אמר כן אלא' )שבת ז, ]ב[ ]ט ע"ג, שורה 48[(. בשני המופעים חוזרים דברי ר' יוסי 

וכבר דנתי   .)42 8; ובשבת ]שם[, שורה  ר' בון על מסורת הסתם שקדמה )בכלאים ]שם[, שורה  בי 
ארוכות בשייכותו של ר' יוסי בי ר' בון לבית המדרש של ר' אילא.563

16. ר' יעקב בר זבדי: 'רבי יעקב בר זבדי בשם רבי אבהו לא אמר כן אלא' וכו' )שבת יב, ה ]יג ע"ד,   

שורה 39[(. ר' יעקב בר זבדי היה תלמיד מובהק של ר' אבהו, והמסורת כאן היא מסורת קיסרין. וכבר 
הארכתי בדיון בר' יעקב בר זבדי בגוף המאמר.564

כן'  לא אמר  זעירא  רבי  ירמיה בשם  'רבי  יש כאן שלושה מופעים. מופע ראשון:  ירמיה:  ר'   .17  

)כתובות א, ז ]כה ע"ג, שורה 55(; ובהמשך: 'רבי הונא בשם רבי זעירא לא אמר כן אלא' )שם, שורה 

עיין: ליברמן, קיסרין, עמ' 45, סי' 49 ]עמ' 44[.  562

לעיל עמ' 249, ד"ה 'כל המצב' עד עמ' 252, ד"ה 'על כל פנים'.   563

לעיל עמ' 203, ד"ה 'ראשית' עד עמ' 205, סוף ד"ה 'לסיכום'.  564
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59(. הסוגיה הזאת קשה, המפרשים נדחקו בה, ובעל 'ספר ניר' דרך בה דרך רחוקה,565 ולכן מן הראוי 

לפרש אותה תחילה. 

שנינו במשנתנו: 'היא אומרת מוכת עץ אני והוא אומר לא כי אלא דרוסת איש את רבן גמליאל   

ורבי אליעזר אומר ]ים[ נאמנת. רבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי זו בחזקת דרוסת איש עד 

שתביא ראייה לדבריה' )כתובות א, ז(. ואמרו עליה בגמרא, הלכה ז )כה ע"ג, שורות 61-49(:

אמר רבי לעזר דרבי מאיר היא דרבי מאיר אמר מוכת עץ כתובתה מאתים. אמר ר' יוסי )ו(הוינן 

סברין מימר מה פליגין רבי מאיר ואילין רבנן בשכנסה בחזקת מוכת עץ. אבל אם כנסה בחזקת 

והוא  ונמצאת מוכת עץ אף רבי מאיר מודי. מן מה דתנינן היא אומרת מוכת עץ אני  בתולה 

אומר לא כי אלא דרוסת איש את. הדא אמרה אפילו כנסה בחזקת מוכת עץ ונמצאת מוכת עץ 

היא המחלוקת. רבי ירמיה בשם רבי זעירא לא אמר כן אלא היא אומרת מוכת עץ אני וכתובתה 

מאתים. והוא אומר לא כי אלא דרוסת איש את ואין לך עלי כלום. מה אנן קיימין אם בשכנסה 

בחזקת בתולה ונמצאת מוכת עץ אף רבי מאיר מודה. אם בשכנסה בחזקת מוכת עץ ונמצאת 

מוכת עץ. ניכר הוא בפתח פתוח בין בעץ בין באדם. רבי הונא בשם רבי זעירא לא אמר כן אלא 

היא אומרת מוכת עץ אני כן אתניתי עמך. והוא אומר לא כי אלא דרוסת איש את לא אתניתי 

עמך כלום.

פירוש:

אמר רבי לעזר דרבי מאיר היא דרבי מאיר אמר מוכת עץ כתובתה מאתים – הוא מה ששנינו לעיל 

משנה ג: 'ומוכת עץ כתובתן מאתים דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים מוכת עץ כתובתה מנה'. כלומר 

כל בעלי המחלוקת שבמשנתנו כאן הלכו בשיטת ר' מאיר, שכתובתה של מוכת עץ מאתיים, וכמו 

שמפרש ר' יוסי.

אמר ר' יוסי )ו(הוינן סברין מימר מה פליגין רבי מאיר ואילין רבנן בשכנסה בחזקת מוכת עץ. אבל אם 

כנסה בחזקת בתולה ונמצאת מוכת עץ אף רבי מאיר מודי – כלומר היינו סבורים תחילה שמחלוקת ר' 

מאיר וחכמים בשכנסה בחזקת מוכת עץ, ששם ר' מאיר אמר שכתובתה מאתיים, אבל אם כנסה בחזקת 

בתולה ונמצאת מוכת עץ, הרי זה מקח טעות, וכאן מודה ר' מאיר לחכמים שכתובתה מנה, כפירוש 

'פני משה', ד"ה 'אבל אם'.

מן מה דתנינן היא אומרת מוכת עץ אני והוא אומר לא כי אלא דרוסת איש את. הדא אמרה אפילו 

כנסה בחזקת מוכת עץ ונמצאת מוכת עץ היא המחלוקת – צ"ל: אפילו כנסה בחזקת בתולה, כהגהת 

שכנסה  מכלל   – אני'  עץ  מוכת  אומרת  'היא  משנתנו:  של  פשוטה  והוא  הדא'.  'מן  ד"ה  משה',  'פני 

בחזקת בתולה. כלומר ממה ששנינו כאן מה ששנינו, והעמידה ר' אלעזר כר' מאיר, מכלל שאפילו 

ור' מאיר סבר גם כאן שכתובתה  ור' מאיר,  ונמצאת מוכת עץ נחלקו החכמים  כנסה בחזקת בתולה 

ר' מאיר מארים, ספר ניר: פירוש על תלמוד ירושלמי מסכתות יבמות כתובות וסוטה, מהדורת ע' שטיינזלץ, ירושלים   565

תשל"ט, עמ' סז, ד"ה 'אבל אם כנסה' עד עמ' סח, סוף ד"ה 'ר' הונא'.

74[



265עוד לבעיית עריכתה של מסכת נזיקין ירושלמי

מאתיים.566 ואמנם אם תאמר שלדעת ר' מאיר כתובתה של זו שכנסה בחזקת בתולה מנה, במה נחלקו 

כאן הבעל ואשתו, והחכמים בעקבותיהם. וכדברי הבבלי כאן: 'הכא הוא קאמר מנה והיא קאמרה מנה 

הן במאתיים  כאן  ואשתו  הבעל  נמצא שטענות  ע"א(.  )יג  דידה'  דידיה לטענה  טענה  בין  איכא  מאי 

ומנה, שלפי טענת האשה כתובתה מאתיים, ולפי הבעל שמא היא דרוסת איש וכתובתה מנה. ורבן 

גמליאל ור' אליעזר אמרו נאמנת וכתובתה מאתיים, ואילו ר' יהושע אמר אינה נאמנת עד שתביא ראיה 

לדבריה, ואם לאו כתובתה מנה. וזאת גם לשיטת ר' מאיר, שלא אמר ר' מאיר שכתובתה מאתיים אלא 

בזמן שהבעל מודה לה שהיא מוכת עץ, לא בזמן שהוא טוען 'דרוסת איש את'. ואף על פי שהבעל טוען 

'דרוסת איש את' )שהרי הוא נשא אותה בחזקת בתולה(, כבר אמר ר' יוסי לעיל על משנה ד: 'אמר רבי 

יוסי הדא אמרה נשא אשה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה אין זה מקח טעות להפסידה מכתובת מנה. 

נשא אשה בחזקת שלא זינתה ונמצא' שזינתה אין זה מקח טעות להפסידה מכתובת מנה' )א, ד ]כה 

ע"ב, שורה 61[(. פירוש: ונמצא שנבעלה או שזינתה כשהייתה פנויה, בעדים או בראיה; כל שכן כאן, 

שטענת 'דרוסת איש את' אינה אלא טענת שמא. הרי לנו שלעולם אין האישה הפנויה יוצאת מתורת 

כתובת מנה, קל וחומר כאן שהטענה 'דרוסת איש את' היא טענת שמא. 

עד כאן האוקימתא הראשונה של משנתנו, והיא כדעת ר' יוחנן בבבלי יג ע"א: 'טענתייהו במאי   

רבי יוחנן אמר במאתים ומנה', ושיטת ר' אלעזר הוחלפה שם. וכן אמרו בבבלי לשיטה זו: 'קסבר ]רבי 

יוחנן[ כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה יש לה כתובה מנה' )שם(.

רבי ירמיה בשם רבי זעירא לא אמר כן אלא היא אומרת מוכת עץ אני וכתובתה מאתים. והוא אומר 

לא כי אלא דרוסת איש את ואין לך עלי כלום – כלומר הוא לא אמר כר' יוסי שאפילו כנסה בחזקת 

בתולה ונמצאת מוכת עץ כתובתה מאתיים לדעת ר' מאיר, אלא, כפי שיוצא מקושיית הגמרא בהמשך, 

כנסה בחזקת בתולה ונמצאת מוכת עץ, מודה ר' מאיר לחכמים שיש כאן מקח טעות וכתובתה מנה. 

ולא נחלקו ר' מאיר וחכמים אלא בכנסה בחזקת מוכת עץ ונמצאת מוכת עץ, שלדעת ר' מאיר כתובתה 

מאתיים, ולדעת חכמים גם זו כתובתה מנה. ולפי זה טענות הבעל ואשתו הן במאתיים ולא כלום. והיא 

האוקימתא השנייה. ואוקימתא זו לא באה בבבלי )שם(. 

מה אנן קיימין אם בשכנסה בחזקת בתולה ונמצאת מוכת עץ אף רבי מאיר מודה – התלמוד מקשה על 

האוקימתא השנייה הזאת של ר' ירמיה. במה דברים אמורים כאן? אם בשכנסה בחזקת בתולה ונמצאת 

ור'  גמליאל  רבן  יאמרו  ואיך  מנה,  שכתובתה  זו  לשיטה  לחכמים  מודה  מאיר  ר'  אף  הרי  עץ,  מוכת 

אליעזר במשנתנו שהיא נאמנת וגובה מאתיים כטענתה?!

אם בשכנסה בחזקת מוכת עץ ונמצאת מוכת עץ. ניכר הוא בפתח פתוח בין בעץ בין באדם – בתמיהה, 

כלומר אם בשכנסה בחזקת מוכת עץ ונמצאת מוכת עץ, אלא שבעלה טוען עכשיו טענת שמא 'דרוסת 

אליעזר  ור'  גמליאל  רבן  שדעת  ונאמר  וחכמים,  מאיר  ר'  במחלוקת  משנתנו  את  ונעמיד  את',  איש 

כר' מאיר וגובה מאתיים, הרי לא ייתכן שר' יהושע הסכים עם טענת הבעל שאין לה כלום, אלא גם 

כתובתה של זו מנה. כי כלום ניכר לבעל אם הפתח פתוח בעץ או באדם?! ואין טענתו 'דרוסת איש את' 

אלא שנחלקו התנאים הראשונים )לפי שיטת ר' מאיר(, באיזה מקרה הדין כן, כמות שאני מפרש והולך.  566
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אלא טענת שמא חסרת מהימנות, ולדעת ר' יהושע יש לה כתובת מנה. ועלתה בקשיא.567 

רבי הונא בשם רבי זעירא לא אמר כן אלא היא אומרת מוכת עץ אני כן אתניתי עמך. והוא אומר לא כי 

אלא דרוסת איש את לא אתניתי עמך כלום – והיא האוקימתא השלישית. כלומר ר' הונא לא מסר את 

שיטת ר' זעירא כר' ירמיה לפניו, אלא לפי ר' הונא היא טוענת כאן אני התניתי עמך מראש שאני מוכת 

עץ, ואתה נשאת אותי בחזקת מוכת עץ, והוא טוען לא התנית עמי כלום, אלא נשאתי אותך לפי תומי 

בחזקת בתולה, ומקח טעות יש כאן, ולא עוד אלא שמא דרוסת איש את. ואולם נראה שגם ר' הונא 

הולך בשיטת ר' ירמיה שלא נחלקו ר' מאיר וחכמים אלא בכנסה בחזקת מוכת עץ, אבל כנסה בחזקת 

בתולה ונמצאת מוכת עץ גם ר' מאיר מודה שכתובתה מנה. 

היא  ומנה.  במאתיים  והאישה  הבעל  של  וטענותיהם  מאיר,  כר'  משנתנו  הזאת  האוקימתא  ולפי   

טוענת התניתי עמך שאני מוכת עץ, וכתובתי מאתיים, כר' מאיר. והוא טוען לא התניתי עמך כלום, 

אלא כנסתי אותך בחזקת בתולה, והרי את מוכת עץ, וכתובתך מנה. ורבן גמליאל ור' אליעזר אמרו 

שהיא נאמנת ופסקו כדבריה. ואילו ר' יהושע סבר שהדין כאן עם הבעל שמכחיש את התנאי שלה, 

ושעליה הראיה, וכתובתה מנה. נמצא שגם האוקימתא הזאת, כמו האוקימתא הראשונה של ר' יוסי, 

כשיטת ר' יוחנן בבבלי, במאתיים ומנה.

ואמנם סתם הירושלמי אמר לעיל הלכה א )כה ע"א, שורה 13(: 'ותייא כיי דתנינן תמן היא אומרת   

מוכת עץ אני והוא אומר לא כי אלא דרוסת איש את. הדא דתימר בכתובת מנה מאתי' אבל לקיימה 

אינו רשאי משום ספק סוטה'. נמצאנו למדים מירושלמי זה שהמחלוקת במשנתנו היא במאתיים ומנה, 

או לפי האוקימתא של ר' יוסי או לפי האוקימתא של ר' הונא.

והנה רש"י פירש במשנתנו: 'דרוסת איש את. קודם שארסתיך' )יג ע"א, ד"ה 'דרוסת'(. אבל לפי   

שיטת הירושלמי גם אם הוא טוען דרוסת איש את אחרי האירוסין, יש לה כתובה )הן מאתיים הן מנה 

לפי השיטות השונות של בעלי המחלוקת( כל עוד לא הוכיח את דבריו בראיה ועדים. מכל מקום בין 

כך ובין כך, כלומר גם אם הוא טוען דרוסת איש את לפני האירוסין, יש כאן ספק סוטה לפי הירושלמי, 

והוא חייב להוציאה. 

הסוגיה  בריש  ולענייני,  שבמשנה.  למחלוקת  אוקימתות  שלוש  הציעה  הזאת  הסוגיה  לסיכום,   

ר' אלעזר בן הדור השני לאמוראים,  יוסי, הנסמכת על דברי  ר'  הביאו העורכים את האוקימתא של 

שהיא המסורת של ישיבת ר' אילא ור' יוסי. ומכיוון שהאוקימתא של ר' ירמיה בשם ר' זעירא בן הדור 

השלישי שאחריו נדחתה על ידי התלמוד, הקדימו העורכים את דברי ר' ירמיה אלה, וחתמו באוקימתא 

ונראה שר' זעירא חלק על שיטת הירושלמי וסבר שכנסה בחזקת מוכת עץ ונמצאת מוכת עץ אין לה כלום לדעת   567

'דרוסת איש את', אף על פי שהיא טענת שמא; שלא אמרו החכמים שכתובתה מנה אלא  החכמים אם הבעל טוען 

במודה לה שהיא מוכת עץ. והוא העמיד את מחלוקת רבן גמליאל ור' אליעזר מצד אחד ור' יהושע מצד אחר בכנסה 

בחזקת מוכת עץ ועכשיו הוא טוען שמא 'דרוסת איש את'. וטענות הבעל והאישה במאתיים ולא כלום. ובעל 'ספר ניר' 

הגיה לעיל בתחילת דברי ר' ירמיה בשם ר' זעירא: 'אלא היא אומרת מוכת עץ אני וכתובתה מנה' )ספר ניר ]שם[, 

ד"ה 'אלא היא'(. וכן גרס הרידב"ז )דף ו ע"ב, ד"ה 'אמר ר"א'(, על פי הירושלמי דפוס קראקא שס"ט. ולפי זה נמצאו 

דברי ר' זעירא כאן כשיטת ר' אלעזר בבבלי יג ע"א: 'רבי אלעזר אמר במנה ולא כלום'; וכרש"י שם, ד"ה 'בשלמא 

לרבי אלעזר', 'דאמר דרוסת איש אין לה כלום'. וצריך עיון גדול.
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של ר' הונא בשמו של ר' זעירא שעמדה. אשר לר' הונא זה, נראה שהכוונה לר' הונא האחרון, שהיה 

תלמיד ר' ירמיה וישב לפניו.568 ומצאנו: 'ר' חונא בשם רבי אחא' )ברכות ט, ]ב[ ]יג ע"ד, שורה 2[; 

ינאי  'רבי  וכן מצאנו בבבא בתרא:   ;)]42 ]כ ע"ג,שורה  ו  27[; סנהדרין ב,  ]יד ע"ב, שורה  ]ה[  שם, 

קפודקייא הוה ליה עובדא והוו דיינין רב ]י[ הונא ורבי יהודה בן פזי ורב ]י[ אחא' )ח, א ]טז ע"א,שורה 

16[(, ובכי"א: 'והוון דייניה ר' הונא ור' יהודה בן פזי ור' אחא' )עמ' 99, שורה 17(. אם כן נראה שהוא 

היה איש לוד.

מופע שני: 'רבי ירמיה בשם רבי זעירא לא אמר כן אלא רבי לעזר שאל לרבי יוחנן אלמנת עיסה מה   

היא' וכו' )כתובות א, ט ]כה ע"ד, שורה 19[(. לשון ר' ירמיה חוזר על סתם התלמוד )שם, שורה 12(. 

מופע שלישי: 'רבי ירמיה למד ]צ"ל: למר = לא מר[ כן אלא' וכו' )הוריות א, ח ]מו ע"ב, שורה 30[(,   

ואחריו מסורת ר' יוסי: 'רבי יוסי למד ]צ"ל: למר = לא מר[ כן אלא' וכו' )שם, שורה 33(. ר' ירמיה היה 

תלמיד ר' זעירא וראש המדברים בדור הרביעי. ומטבע הדברים הקדימו את דברי ר' ירמיה לדברי ר' 

יוסי, שהרי הוא היה קשיש מר' יוסי. ועוד, ר' ירמיה בא מבית מדרשו של ר' זעירא, ואילו ר' יוסי היה 

שייך לישיבת ר' אילא.

18. ר' מנא: 'רבי מנא לא אמר כן אלא' )כלאים ד, ז ]כט ע"ג, שורה 20[; מעשר שני א, א ]נב ע"ג,   

שורה 29[; ערלה ב, ו ]סב ע"ב, שורה 18[; פסחים א, א ]כז ע"א, שורה 34, ושם 'אלא' ליתא[(; 'עד כאן 

קשי רבי חנינא. רבי מנא לא אמר כן אלא' )תרומות א, ד ]מ ע"ד, שורה 6[(. ר' מנא היה ראש חבורה 

נפרדת, תחילה בטבריה ואחר כך בציפורי.569 ויש כאן בארבעת המופעים הראשונים מסורת של בית 

מדרש אחר; ואילו בתרומות יש שימוש קצת שונה במונח, שהרי ר' חנינא ור' מנא היו שייכים לאותה 

ישיבה בציפורי.

19. ר' סימון: 'אמר רבי אבא בר זמינא קומי רבי זעירא רבי סימון לא אמר כן אלא' )דמאי ה, ט ]כה   

ע"א, שורה 1[(; 'רבי סימון לא אמר כן אלא' )יומא א, ה ]לט ע"א, שורה 52[ = סוכה ד, ח ]נד ע"ד, 

שורה 21[(. בדמאי חוזרים דברי ר' סימון על מסורת ר' זעירא )שם, כד ע"ד, שורה 63-60(, וביומא 

וסוכה – על מסורת 'אית דבעי מימר' )יומא ]שם[, שורה 51; סוכה ]שם[, שורה 20(. ור' סימון היה איש 
הדרום.570

ראה: אלבק, מבוא, עמ' 387, בערכו.  568

ראה לעיל במאמר, עמ' 244, סוף ד"ה 'הירושלמי'.  569

ראה: אלבק, מבוא, עמ' 259, ד"ה 'מושבו'.  570
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נספח ד

ר' מנא א )למאמר, עמ' 239, ד"ה 'אפתח בר' מנא'(

בסתם  א  מנא  ר'  של  למציאותו  אשר  יונה.  ר'  של  בנו  ב,  מנא  ר'  הוא  במאמר  לעיל  שנדון  מנא  ר' 

וחנוך אלבק  זאב בכר, אהרן היימאן  זכריה פרנקל,571 יצחק אייזיק הלוי, בנימין  בירושלמי, נחלקו 

מצד אחד, וזאב וולף רבינוביץ מצד אחר – הטענה של רבינוביץ הוצעה כלפי הלוי, והוויכוח התנהל 

בין בכר לרבינוביץ.

לדעת הלוי יש בירושלמי שני חכמים שנקראו ר' מנא בסתם, הראשון ר' מנא א בן הדור השני, בימי   

ר' יוחנן, והשני ר' מנא ב בן הדור החמישי, תלמידו של ר' יוסי בר זבידא ובנו של ר' יונה.572 הוא הביא 

לראיה את לשון הירושלמי בפסחים: 'רבי יודן נשייא סחה וצהא. שאל לרבי מנא בגין דאתא ]צ"ל: 

דאנא[ צהי מהו נישתי' וכו' )י, א ]לז ע"ב, שורה 42[(. והוא פירש אותו כמכוון לר' מנא הראשון, בן 

דורו של ר' יוחנן. זאת על פי כמה מקורות, בהם הירושלמי הבא במועד קטן: 'חד תלמיד מן דרבי מנא 

הורי לחד מן קריבוי דנשייא משהוא זוקפה שוב אינו כופה. כמה ימים היה לו. רבי יעקב בר אחא בשם 

רבי יסא שני ימים היה לו. רבי בא רבי אמי רבי יעקב בר זבדי בשם רבי יצחק573 שלשה' )ג, ה ]פג 

ע"א, שורה 29[(. לדברי הלוי 'ומהאמוראים האלה החולקים איך הי' עובדא מבואר שהכונה לר' מנא 

הראשון'.574 ובכן 'מבואר שהי' גם הוא ]כלומר ר' מנא הראשון[ גם תלמידיו ממורי הוראה אצל בית 

הנשיא',575 בניגוד לר' מנא השני, שהיה 'נרדף מבית הנשיאים בזמנו'.576 

ואילו לדעת רבינוביץ כל ר' מנא סתם בירושלמי הוא ר' מנא ב.577 משום כך אותם מקורות שפירש   

הלוי על ר' מנא א, פירש רבינוביץ על ר' מנא ב, והוא דחה בפרוטרוט את המקורות שדן בהם הלוי. 

דחייה אחת של הלוי, בירושלמי, עירובין ו, ]ג[ )כג ע"ג, שורה 11(, היא מסלקת, ולא אעסוק בה   

כאן.578 ברם הראיה של הלוי מפסחים )שם(: 'רבי יודן נשייא סחה וצהא. שאל לרבי מנא' וכו', וכן זו של 

תענית שהוסיף רבינוביץ: 'ביומוי דרבי יודן גזרין תעני ונחת מיטרא ברומשא. סלק רבי מנא לגביה. 

אמר ליה בגין דאנא צחי מהו דנישתי' )ג, יג ]סז ע"א, שורה 35[(, אין לדחותן בטענה 'והוא ]כלומר ר' 

פרנקל, דף קיד ע"ב, ערך 'רבי מנא, מני א' '.   571

הלוי, דורות, ב, דף יג ע"ב עד דף טו ע"א.  572

כלומר וכן אמר ר' יעקב בר זבדי בשם ר' יצחק.  573

הלוי, דורות, ב, עמ' יד, ד"ה 'ועי' עוד'.  574

שם, ד"ה 'ומבואר'.  575

שם, ד"ה 'אבל אצל'. טענה זו כשלעצמה אמנם אינה מסלקת, כי אפשר שהיחסים בין ר' מנא לר"י נשיאה ג נתקלקלו   576

בשלב מאוחר יותר, אבל לעצם העניין נראה שהצדק עם הלוי. 

ראה: ז"ו רבינוביץ, 'על דבר ר' מני סתם שבירושלמי ובבלי', ירושלים )לונץ(, ט )תרע"א(, עמ' 185-183. וראה עוד:   577

הנ"ל, תורת בבל, ריש עמ' 482 עד ריש עמ' 484. וראה גם: שם, עמ' 418, ד"ה 'ודע שמלבד'. 

רבינוביץ, על דבר )שם(, ריש עמ' 184.  578
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מנא ב, בנו של ר' יונה[ אחד ואין שני לו בירושלמי שנקרא סתם ר' מנא',579 שהרי על כך נסב הוויכוח. 

והראיה ממועד קטן )שם(: 'חד תלמיד מן דרבי מנא הורי לחד מן קריבוי דנשייא משהוא זוקפה' וכו', 

שרבינוביץ רצה להגיה בה 'מן דר' סימאי' תחת 'מן דר' מנא' בטענה 'אבל "חד תלמיד מן דר' מנא", לא 

מצאתי לו חבר בירושלמי',580 הוא עצמו כבר חזר בו ממנה.581 

עוד באותה שנה יצא בכר לחלוק על רבינוביץ.582 הוא חלק על כמה מהגהותיו והביא שם עוד שתי   

ראיות מן הירושלמי על קיומו של ר' מנא א. הראיה הראשונה: 'רבי אבהו בשם רבי מנא' בסוטה ה, 

ב )כ ע"ב, שורה 6(; והשנייה, מיומא א, א, )לח ע"ד, שורה 58(, ששם נזכרו ברצף שני ר' מנא: 'רבי 

גמליאל בר' אינייני בעא קומי רבי מנא לא נמצא כקונה קניין בשבת. אמר ליה משום שבות שהתירו 

במקדש. אמר רבי מנא הדא אמרה אילין דכנסין ארמלן צריך לכונסן מבעוד יום שלא יהא כקונה קיניין 

 583)39d24 בשבת'. בכר טען: 'ור' מנא בעל המאמר הדא אמרא ]![ וכו' )הנמצא גם בירוש' ריש כתובות

הוא נבדל מר' מנא ששאל לפניו ר' גמליאל בר אינייני והוא ר' מנא השני'.584 

בכר סבר גם שכל מקום שבא בו בירושלמי ר' מנא כחכם שנשאל על ידי ר' גמליאל בר אינייני הוא   

ר' מנא הראשון, מכיוון שר' גמליאל זה היה בן הדור השלישי, והוא הפנה לפרנקל ולרטנר על האזכרה 

של 'תני רבן ]צ"ל: רבי[ גמליאל בר' איניינא קומי רבי מנא' )פסחים א, א ]כז ע"ב, שורה 15[(.585 הוא 

כלל שם בהמשך עוד מקומות שנזכר בהם ר' גמליאל בר אינייני בשמות שונים: 'רבי גמליאל בי רבי 

אלעאי' )שבועות ה, ז ]לו ע"ג, שורה 35[(, והמקבילה שלו: 'ר' גמליאל בי רבי אבינה' )כתובות ג, י 

]כח ע"א, שורה 16[(, ו'דבי ]צ"ל: רבי[ גמליאל בי רבי ליאני' )נידה ג, ה ]נא ע"א, שורה 33[(.586 הוא 

סבר שם שהכול חכם אחד, אלא ששם אביו השתבש.587 

בכר הוסיף עוד ראיה מסוף ביצה: 'גמלייל זוגא ]...[ אתא שאל לרבי מנא' וכו' )ה, ה ]סג ע"ב,   

שורה 58[(, וגמליאל זוגא היה בן דורו של ר' יוחנן, מה שמלמד שר' מנא שנשאל שם הוא הראשון.588 

לדעתו גם ר' מנא שנזכר עם גמליאל דקונתיא, שהיה בן הדור השלישי,589 הוא הראשון. ראה: 'רבי 

ארץ  תורת  הנ"ל,  ראה:  אחרת  ולדרך  מפסחים'.  'הביא  ד"ה   ,482 עמ'  בבל,  תורת  הנ"ל,  כתב  וכן   .183 עמ'  שם,   579

ישראל, עמ' 68, ד"ה 'עוד הביא הרב מפסחים', עיין שם.

רבינוביץ, על דבר )שם(, עמ' 185, סוף ד"ה 'עוד הביא'.  580

ראה: ז"ו ראבינוביץ, 'נוספות למאמרי "לתולדות ר' מנא"', ירושלים )לונץ(, ט )תרע"א(, עמ' 396, סי' ב. וראה עוד:   581

הנ"ל, תורת ארץ ישראל, ריש עמ' 69, ד"ה 'עוד הביא'; הנ"ל, תורת בבל, סוף עמ' 482, ד"ה 'עוד הביא ראיה'.

ראה: ב"ז באכער, 'על דבר ר' מני )מנא( הראשון בירושלמי', ירושלים )לונץ(, ט )תרע"א(, עמ' 395-392. וראה עוד   582

בכר, ג, ג, ריש עמ' 38 והערה 3.

כלומר דף כד ע"ב, שורה 39 לפי מניין השורות של בכר )שורה 30 לפי המניין שלי(.  583

בכר, על דבר )לעיל הערה 582(, עמ' 394.  584

שם, עמ' 395. וראה: פרנקל, דף עב ע"א )ערך 'רבי גמליאל בר איניניא'(; ב' ראטנער, אהבת ציון וירושלים: מסכת   585

פסחים, פייטריקוב תרס"ט, עמ' 5 )ד"ה 'רבן גמליאל'(.

יש שיבושים בציטטות ובהפניות של בכר שם, ותיקנתי אותם בשתיקה. וראה עוד: 'רבי גמליאל בר איניניא בעא   586

קומי רבי מנא' )פאה א, ]א[ ]טו ע"ב, שורה 26[ = כתובות ד, ח ]כח ע"ד, שורה 56, ושם: 'אניא'![(. 

בכר, על דבר )לעיל הערה 582(, עמ' 395-394.  587

שם, עמ' 394.  588

על פי פרנקל, דף עב ע"ב )ערך 'גמליאל, גמלייל דקונתיה'(.  589
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מנא סלק מישרי נדרא דגמלייל דקונתיה' וכו' )נדרים י, י ]מב ע"ב, שורה 1[(, ולהלן: 'רבי מנא סלק 
מישרי נדרא דגמליאל בר בריה' וכו' )שם, שורה 2(.590

בצמוד למאמרו הנזכר של בכר, פרסם רבינוביץ עוד מאמר.591 אשר לביטוי 'חד תלמיד מן דר' מנא'   

הוא הודה שהוא נמצא אמנם גם בירושלמי יומא ח, א )מד ע"ד, שורה 45( וסוכה ב, ט )נג ע"ב, שורה 

19(, שלא כפי שסבר תחילה, אבל טען שהכוונה לר' מנא התנא תלמידו של ר' יהודה בר אילעאי.592 

ואולם זו השערה שאין לה כל סימוכין.

ובכרך הבא של אותו כתב עת חזר רבינוביץ להידרש לטענותיו של בכר בעניין הזה.593 הוא הגיה   

שבהם  מקומות  עוד  בהמשך  והביא  מנא',594  רבי  'בשם  תחת  אמי'  ר'  בשם  אבהו  'ר'  )שם(:  בסוטה 

נשתבש לדעתו ר' אמי לר' מנא. אשר לר' גמליאל בן איניניא שנחלק עם ר' אבא בר כהנא בירושלמי, 

פאה )א, א ]טו ע"ב, שורה 24[(, ושלפי השערתו של רבינוביץ עליו סמכו פרנקל ורטנר595 בקביעתם 

שר' גמליאל היה בן הדור השלישי כמו ר' אבא בר כהנא, הוא הביא עוד מקומות שבהם הקדימו את 

התלמיד לרב.596 הוא טען עוד שבמקבילה בכתובות ד, ח )כח ע"ד, שורה 55(, מובא אותו עניין של 

פאה בשם 'רבי ירמיה ורבי אבא בר כהנא' כבעלי המחלוקת, וסבר שבפאה חל שיבוש באשגרה מר' 
גמליאל בר איניניא 'משורה ג' דלמטה' שם.597

אשר לראיה מסוף ביצה )שם(: 'גמלייל זוגא ]...[ אתא שאל לר' מנא' שהביא בכר, כלומר והרי   

גמליאל זוגא היה בן דורו של ר' יוחנן, טען רבינוביץ ששני גמליאל זוגא היו, והביא ראיה משקלים 

ג, ב )מז ע"ג, שורה 36(: 'גמליאל זוגא שאל לרבי יוסי בי רבי בון', והרי ר' יוסי בר' בון הוא אחרון, 

ולדעתו תלמיד לר' מנא; אבל הוא עצמו פקפק בראיה זו, 'כי יש לומר להפך כי שני ר' יוסי ב"ר בון היו 
ובמקום אחר השתדלתי להוכיח כן ממקומות רבים'.598

כאמור גם היימאן599 ואלבק600 הלכו בשיטה של בכר.  

ראה:  מנא'.  'ר'  תחת  אמי'  'ר'  שם  להגיה  שיש  רבינוביץ  טען  זה  נגד   .395 עמ'   ,)582 הערה  )לעיל  דבר  על  בכר,   590

רבינוביץ, תורת בבל, ריש עמ' 461, עמ' 483, ד"ה 'עוד הביא מנדרים'.

רבינוביץ, נוספות )לעיל הערה 581(, עמ' 397-395.  591

שם, עמ' 396, סי' ב.  592

מאת הנ"ז ]ז"ו רבינוביץ[, 'הערות להירושלים כרך ט' ', ירושלים )לונץ(, י )תרע"ד(, עמ' 276-273.  593

שם, עמ' 273, סי' ג. וכן כתב רבינוביץ, תורת בבל, עמ' 483, ד"ה 'אחר שיצא'. וראה עוד: הנ"ל, תורת ארץ ישראל,   594

עמ' 18, ד"ה 'א"ר מנא'.

ואמנם השערתו באשר   .)274 סוף עמ'  )שם,  כי לא ראיתי ספרים אלו'  'אף  'השערתו', מכיוון שהוא כתב:  כתבתי   595

לפרנקל נכונה, אבל לא באשר לרטנר.

רבינוביץ )לעיל הערה 593(, עמ' 275.  596

כלומר שם, שורה 26, שהיא השורה השלישית אחרי שורה 24. וראה עוד לעצם העניין: רבינוביץ, תורת בבל, עמ' 371,   597 

ערך 'רבי גמליאל בר אלעיא'; עמ' 483, ד"ה 'עוד כתב'.

רבינוביץ )לעיל הערה 593(, עמ' 276-275. ואולם ראה הצעתו להגיה שם 'ר' אמי' תחת 'ר' מנא': הנ"ל, תורת בבל,   598

עמ' 483, ד"ה 'עוד הביא מביצה'.

ראה: היימאן, ג, עמ' 884א, ערך 'ר' מנא )או מני( א'. וכתב שם בסוף הערך: 'וקרוב מאוד לומר שזה ר' מני הוא ר'   599

מני בר פטיש' )עמ' 885א, סוף ד"ה 'וזה ר' מנא'(.

ראה: אלבק, מבוא, עמ' 187, ערך 'ר' מני'; ולהלן העיר: 'ובכמה מקומות אין לקבוע אם הכוונה לר' מנא הראשון ]...[   600
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גם לי נראה שצדקו דברי בכר ברובם במחלוקת הזאת. כי הנוסח 'רבי אבהו בשם רבי מנא' בסוטה   

ה, ב )כ ע"ב, שורה 6(, כן הוא בכי"ר: 'ר' אבהו אמ בשם ר' מנא' )עמ' 21ב, שורה 12(. גם במחלוקת 

הנזכרת בפאה א, ]א[ )טו ע"ב, שורה 24(: 'רבן גמליאל בן איניניא ורבי אבא בר כהנא חד אמר ]...[ 

וחרנה אמר ]...[', כך הוא הנוסח גם בכי"ר: 'רבן גמליאל בירבי איניא ור' אבא בר כהנא' )עמ' 100ב, 

שורה 35(. אמנם במקבילה בכתובות ד, ח )כח ע"ד, שורה 55( הנוסח הוא: 'רבי ירמיה ורבי אבא בר 

כהנא', כפי שטען רבינוביץ, אבל מעולם לא מצאנו מחלוקת בין ר' ירמיה בן הדור הרביעי לר' אבא 

בר כהנא בן הדור השלישי, ועוד, שאין זה סגנון הירושלמי בצירוף כזה של 'חד אמר ]...[ וחרנה אמר 

]...['. אשר למופע הכפול והרצוף של ר' מנא ביומא, נראה שהצדק עם רבינוביץ שאין בו משום ראיה 

מכרעת, כי אפשר לומר בדין שמאמר ר' מנא הועבר ליומא מהמקבילה בכתובות א, א )כד ע"ד, שורה 

30(.601 מכל מקום, גם אם נאמר שהדבר שקול כאן מי העתיק ממי, אין מכאן ראיה לשום צד.

משום כך לא הבאתי במאמר בדברים על ר' מנא שום הפניות לגמליאל זוגא ולר' גמליאל בריה   

דר' איניניא ולגמליאל דקונתיה, כי בגמליאל הראשון נראים דברי החולקים על רבינוביץ, ובשניים 

האחרונים לא יצאנו על כל פנים מבית הספק. 

ולבסוף, הריני רושם עוד שני מאמרים שיש לייחסם בוודאות לר' מנא א: 'רבי מנא מפקד לאילין   

דנשיאה אין בעיתון מיזבון מוליון ]צ"ל: מולוון[' וכו' )ברכות ח, ]ה[ ]יב ע"ב, שורה 25[ = כלאים ח, ג 

]לא ע"ג, שורה 39[(; 'רבי בון בר חייא בעי קומי רבי מנא והבקר חייב בפיאה' וכו' )פאה ג, ד ]יז ע"ג, 

שורה 38[(.602 

או השני' )שם, עמ' 398, סוף ערך 'ר' מנא ]מני בבבלי['(. ולדעתו שם, עמ' 187, ערך 'ר' מני', ר' מני זה הוא כנראה 

ר' מנא בר תנחום. ודעתו נראית לי יותר מדעת היימאן )ראה בהערה הקודמת(.

וכבר כתב כן אלבק, מבוא, עמ' 188, סוף הערה 94 ]עמ' 187[.  601

המאמר השני צוין כבר על ידי אלבק, מבוא, עמ' 188, סוף ערך 'ר' מני' ]עמ' 187[. וראה עוד להלן סוף הערה 608.   602

אשר למאמר 'שאלון לרבי יצחק ולרבי מני ואסרון' )עבודה זרה ב, ד ]מא ע"ג, שורה 6[( עיין: רבינוביץ, תורת ארץ 

ישראל, עמ' 562, ד"ה 'שאלון'; הנ"ל, תורת בבל, עמ' 460, ד"ה 'והנה הסה"ד'. וצריך עיון.
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נספח ה

ר' יוסי בר' בון, ריב"ב )למאמר, עמ' 247, ד"ה 'אשר לר"י'(

כבר נחלקו החוקרים על אודות האמורא המופיע בירושלמי בשם ר' יוסי בר' בון )ריב"ב(. פרנקל603 

והוא גם ריב"ב המופיע  ר' מנא,  ווייס604 סברו שהיה ריב"ב אחד בלבד, בדור החמישי, בן דורו של 

במסכת נזיקין. הלוי אף הוא דיבר רק על ריב"ב אחד,605 שהלך לבבל,606 אלא שהוא הקדים את זמנו 

לדור השלישי, לימי ר' סימון ור' אבהו,607 ומשך אותו עד ימי ר' מנא.608 אבל בסוף חלק ב של ספרו 

הוא שיער שאולי היה עוד ריב"ב אחרון מתלמידיו של ר' מנא.609 ואילו היימאן, רבינוביץ ואלבק סברו 

שהיו שניים בוודאות, אלא שנחלקו בפרטים. לדעת היימאן,610 שהלך בעיקר בשיטתו של הלוי אבל 

לא בכול, ריב"ב הראשון הוא שלנו; הוא היה בן הדור השלישי-הרביעי ואולי גם החמישי611 והיה חבר 

לר' יוסי בר זבידא, והוא הלך לבבל,612 והיימאן ייחס לו את המימרות בשם חכמי בבל וארץ ישראל. 

פרנקל, דף קב ע"א, ערך 'רבי יוסי בר בון'. בערך הבא, ערך 'רבי יוסי בר ביבי', כלל פרנקל שלשה מופעים של ר'   603

יוסי בר ביבין במסכת שקלים, ודימה שהוא זהה עם רבי יוסי בר ביבי. אך אין זו אלא גרסה שגויה בשקלים. וראה 

עוד: אלבק, מבוא, עמ' 336, הערה 314.

וייס, ג, עמ' 103, ד"ה 'החבר הזה'.  604

הלוי, דורות, ב, עמ' קצא, ד"ה 'ומבואר'; עמ' 572, ד"ה 'וכבר נתבאר' )הראשון(.   605

שם, ג, דף סא ע"ב עד דף סב ע"א.  606

שם, ב, עמ' 382, ד"ה 'וכבר נתבאר'.  607

וכך כתב: 'כי עוד בשנת ד' אלפים נ"ה-ס' ]300-295 לסה"נ[ כבר בהכרח היו ר' מנא ור' יוסי בי ר' בון בגדלותם ויהיו   608

'ויותר מזה'(. והשיג עליו רבינוביץ בצדק,  384, ד"ה  דבריהם מאז בין ראשי חכמי הדור בארץ ישראל' )שם, עמ' 

'שהמשיך ימי ר' יוחנן לפנים כ"ט שנה, והשיב את ימי ר' מנא ור' יוסי ב"ר בון לאחור כחמשים שנה' )רבינוביץ, תורת 

בבל, עמ' 446, ד"ה 'הנה אספנו'(. והשגותיו של רבינוביץ בהמשך שם נכונות בדרך כלל. ברם מה שטען לדחות את 

דבריו של הלוי )הלוי, דורות, ב, ריש עמ' 380, ד"ה 'הן בערך'(, ושיש לגרוס בחלה ד, ז )ס ע"א, שורה 24(, 'א"ר מנא', 

תחת 'א"ל רבי מנא' בד"ו )רבינוביץ, תורת בבל, עמ' 447, ד"ה 'מה שמביא דר' בון'(, הרי הנוסח של ד"ו מתאשר גם 

מכי"ר )עמ' 293ב, שורה 7(. וכן מה שרצה רבינוביץ להגיה בפאה ג, ד )יז ע"ג, שורה 38(, תחת 'רבי בון בר חייא בעי 

קומי רבי מנא' – 'קומי ר' אמי' )רבינוביץ, תורת בבל, עמ' 333, ד"ה 'וע"ע פיאה'(, הרי הנוסח שלנו מתאשר בכי"ר, 

עמ' 112ב, שורה 14. ולכן נראה יותר שהכוונה בשתי הסוגיות לר' מנא הראשון, ואין להגיה. וראה עוד: אלבק )לעיל 

הערה 602(. 

ראה: הלוי, דורות, ב, עמ' רצ, סוף הערה קעג. הוא כתב שם ש'אולי הי' גם לר' בון האחרון שמת בטבריא בימי ר' מנא   609

]...[ בן בשם ר' יוסי והי' מתלמידי ר' מנא'. ורבינוביץ הזכיר כמסכים את ההשערה הזאת של הלוי. ראה: רבינוביץ, 

תורת בבל, עמ' 446, סוף ד"ה 'ועוד כתב'. 

'ר' יוסי בר' אבין'. והוא הוסיף על דברי הלוי: 'ואפשר שהכיר עוד את ר' יוחנן' )שם,  717א, ערך  היימאן, ב, עמ'   610 

עמ' 717ב, ד"ה 'ואפשר'(. 

717א(. וראה עוד:  והוא העיר: 'קרוב מאוד לומר שהיה בנו של ר' אבין הנקרא בשם רבין הנחותא' )שם, סוף עמ'   611

'וקרוב מאוד לומר שר' יוסי בר בון ]...[ הוא בנו של רבין, ונשאר בא"י' )שם, א, עמ' 92ב, ד"ה 'וקרוב לומר'(, כלומר 

אחרי שחזר מבבל. וכן דעת וייס, ג, עמ' 103, ד"ה 'החבר הזה'.

והוא העיר: 'ומבבל הביא הלכה אחת בשם רבא כירושלמי ביצה' וכו' )היימאן, ב, עמ' 718ב, ד"ה 'ואח"כ'(.  612
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וריב"ב השני הוא האחרון, תלמידו של ר' מנא, והוא היה בן הדור החמישי-השישי, כשיטתו של הלוי.613 

ולדעת רבינוביץ614 ריב"ב הראשון היה בן הדור השני והשלישי, בימי ר' יוחנן, ר' סימון ור' אבהו, והוא 

ר' יוסי בר אבין שברגיל חלק בבבלי עם ר' יוסי בר זבידא, ועולא אמר איזה פעמים ממחלוקתם עיין 

שם,615 ועליו אמר רב גזא בבבלי, יבמות מה ע"ב: 'איקלע ר' יוסי בר אבין לאתרין', כלומר לדעתו 

למקומנו בארץ ישראל, ועיין שם.616 וריב"ב האחרון היה בן הדור החמישי-השישי, והיה בימי ר' מנא 

ותלמידיו, והיה צעיר ממנו.617 רבינוביץ חלק על הלוי שריב"ב הראשון הלך לבבל.618 ולדעת אלבק 

הראשון היה בן הדור השלישי-הרביעי לאמוראי ארץ ישראל, חברו של ר' יוסי בר זבידא,619 והשני 

היה בן הדור החמישי, בן דורו של ר' מנא, ועליו אמר 'כנראה ירד לבבל'.620 נוסף על המחלוקות האלה 

חלוקת המימרות של ריב"ב בין הראשון לאחרון לדעת מי שסברו שהיו שניים, שונה לעתים.

גם לדעתי היו שני ריב"ב, וכשיטתם הכללית של רבינוביץ ואלבק, הראשון היה בן הדור השני   

והשלישי, ונותרו ממנו מאמרים מעטים; והאחרון היה בן הדור החמישי והשישי, והוא הבא בנזיקין.621 

אלא שאני חלוק עליהם בפרטים.622 ואפרט:

מריב"ב הראשון נשתמרו לנו מאמרים בודדים, ראה למשל:  

1. 'אמר רבי סימון נאמר כאן תוך ]וי' כב 32[ ונאמר להלן תוך ויבאו בני ישראל לשבור בר בתוך   

הבאים ]בר' מב 5[ מה תוך האמור להלן עשרה אף כאן י'. אמר ליה623 רבי יוסי בי ר' בון )כי( אם מתוך 

את יליף לה סגין אינון. אלא' וכו' )ברכות ז, ]ג[ ]יא ע"ג, שורה 13[ = מגילה ד, ד ]עה ע"ב, שורה 8[ = 

סנהדרין א, ]ד[ ]יט ע"ג, שורה 4[(. וכן דעת רבינוביץ.624 

2. 'גמליאל זוגא שאל לרבי יוסי בי רבי בון אי זהו המחוור שבכולן אמר ליה והייתם נקיים. מיי'   

זאת מסוף  ואין לסתור  ואלבק.625  וכן דעת רבינוביץ   .)]36 ]מז ע"ג, שורה  ב  ג,  ומישראל' )שקלים 

]פב  )ג, ה  וכן ממועד קטן  זוגא[ שאל לרבי מנא',  ]גמלייל  'אתא   :)]59 ]סג ע"ב, שורה  ה  )ה,  ביצה 

יוסי בר' בון ב'. ודעתו כדעת הלוי שהוא בנו של ר' בון האחרון. ראה: שם, א,  'ר'  719א, ערך  ראה: שם, ב, עמ'   613 

עמ' 93א, סוף ערך 'ר' אבין ב' ]עמ' 92ב[. 

ראה: רבינוביץ, תורת ארץ ישראל, עמ' 16, ד"ה 'קדמון בימי'; הנ"ל, תורת בבל, עמ' 446, ד"ה 'זה שדבר'.  614

שם ושם.  615

רבינוביץ, תורת בבל, עמ' 447, ד"ה 'ומ"ש מרב גזא'.  616

'וכבר אמרנו דנראה שהיה בנו של ר' אבון חבירו של ר' מנא, ושר' מנא היה גדול בשנים מריבר"ב' )שם, סוף עמ' 445,   617

סוף ד"ה 'עוד כתב'(. וראה עוד: שם, עמ' 446, סוף סי' ב.

שם, עמ' 447, ד"ה 'מה שהביא ראיה'.  618

אלבק, מבוא, עמ' 336, ערך 'ר' יוסי בר אבין'.  619

שם, עמ' 395, ערך 'ר' יוסי בר אבין'.   620

אני מסופק בזהותו של אביו. והדברים שאמרו החוקרים אינם אלא השערות בעלמא, ואין לזה השלכה על מה שאנו   621

בו.

ראה למשל מה שהערתי להלן נספח זה, עמ' 281, ד"ה 'והנה אלבק'.  622

 ,1110 עמ'  תיאודור-אלבק,  ]מהדורת  ג  )צא,  'א"ל'  ולא  'אמ' '  רבה:  בבראשית  הנוסח  כי  אם  'אמר',  להגיה  ואין   623 

שורה 4[(, ועיין שם בחילופי הנוסחאות.

רבינוביץ, תורת ארץ ישראל, עמ' 510, ד"ה 'א"ל ר' יוסי'.  624

רבינוביץ, תורת בבל, עמ' 371, ערך 'גמליאל זוגא', ד"ה 'ודע'; אלבק, מבוא, עמ' 336, ריש ערך 'ר' יוסי בר אבין'.  625
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ע"ג, שורה 16[(: 'אמר ליה ]לגמליאל זוגא[ רבי מנא', כי בשניהם הכוונה לר' מנא הראשון בן אותו 

הדור. וכן נראית דעת אלבק, שציין שגמליאל זה שאל את ר' מנא בביצה, והוא מן הסתם הלך לשיטתו 

בדבר שֵני ר' מנא, והתכוון לראשון.626 וכן סבר היימאן שהמדובר בביצה בר' מנא הראשון תלמידו 

של ר' ינאי.627 וכן נראה עיקר. ורבינוביץ הגיה בשניהם ללא אסמכתא: 'ר' אמי'.628 ונראה לי שהיה 

רק גמליאל זוגא אחד.629 והיה לו דין ודברים עם ר' יוחנן )חלה ד, ו ]ס ע"א, שורה 6[(, עם ר' שמעון 

בן לקיש )סוכה ג, א ]נג ע"ג, שורה 22[; עבודה זרה ג, יג ]מג ע"ב, שורה 57[(, עם ר' יסא )תרומות 

יא, ז ]מח ע"ב, שורה 22[(, עם ר' בא בר כהנא )דמאי ב, א ]כב ע"ד, שורה 15[( או ר' בא בר זבדא 

)לפי הגרסה במקבילה בנדרים ח, ה ]מא ע"א, שורה 10[(, כלומר הוא היה בן הדור השני-השלישי.630 

והנה בערלה בא: 'רבי יוחנן שאל לגמליאל זוגא נהיגין אתון מפקין חלה מן דמייא אמ' ליה לא כן 

אמ' שמואל אחוה דרב ברכיה בשעה שגזרו על הדמאי רוב העם מפרישין אותו לתוך בתיהן' )ב, א ]סא 

ע"ד, שורה 15[(. ורבינוביץ הגיה 'ר' יונה' או 'ר' יוסי' תחת 'רבי יוחנן',631 אבל גם בכי"ר: 'ר' יוחנ' ' 

)עמ' 299, שורה 34(.632 לכאורה אמנם לא ייתכן שמדובר בר' יוחנן בר נפחא, שהרי גמליאל זוגא ענה 

לו במאמר שמואל אחוי דר' ברכיה בן הדור הרביעי! ברם האמת היא שאין כאן כל קושי, שזה מנהג 

הירושלמי להביא את המאמרים על שם כל אומריהם כולל האחרון, גם אם זה יוצר לכאורה למראית 

עין שגיאה אנכרוניסטית. ראה למשל בבא מציעא ב, ה )ח ע"ג, שורה 23(: 'לא כן אמר רב חונא ביבי 

בר גוזלון בשם רב התיבון קומי רבי' וכו', זאת בקושיית תלמידיו של שמעון בן שטח על רבם! 

3. 'רבי אבהו שאל שור הנסקל כרבי מאיר מהו שיתן הכסף בשלשה ויסקל בעשרים ושלשה. אמ'   
ליה רבי יוסי בי רבי בון שור הנסקל כולו ממון הוא' וכו' )סנהדרין א, א ]יח ע"ב, שורה 51[(.633

4. 'אמר רבי יוסה בי רבי בון רבי כדעתיה ]...[ מתיב רבי בא בר ממל ]...[ אמר ר' יוסי בי ר' בון   
מכיון' וכו' )יומא א, ב ]לט ע"א, שורה 9[(.634

5. 'אמר רבי יוסי בי רבי בון כל שבעה אין אומ' לו הבא. מיכן ואילך אומר לו הבא. מתניתא פליגא   

על רבי יוסי בי ר' בון ]...[ פתר לה בנזיר. רבי זכריה חתניה דרבי לוי635 בעי רישא אתון פתרין בנזיר 

וסיפא במצורע. אמר רבי חנניה בריה דרבי הילל' וכו' )ראש השנה א, א ]נו ע"ג, שורה 40[(.

אלבק, מבוא, עמ' 231, ערך 'גמליאל זוגא'.  626

היימאן, ג, עמ' 884ב, ד"ה 'וכן גמליאל זוגא', בערך 'ר' מנא ]...[ א' ]עמ' 884א[.  627

רבינוביץ, תורת בבל, עמ' 371. ובהערה 8 שם כתב: 'והחילוף בין ר' אמי ור' מנא רגיל הרבה בירושלמי כ"ש בערך   628

ר' יצחק בן אלעזר' – 'הרבה' אמנם אבל לא תמיד!

וכן דעת פרנקל, דף עא ע"ב, בערכו; היימאן, א, עמ' 305א, בערכו; רבינוביץ, תורת בבל, עמ' 371, בערכו; אלבק,   629

מבוא, עמ' 231, בערכו. לעומת כל אלה סבר בכר שהיו שניים. ראה: בכר, ג, ב, עמ' 67, הערה 4. ועיין עוד: שם, 

ג, ג, עמ' 41, הערה 9.

ראה בפרוטרוט באוצר השמות ירושלמי, עמ' 173, ערך 'גמליאל ]...[ זוגא'.  630

רבינוביץ, תורת בבל, עמ' 371, ערך 'גמליאל זוגא'.  631

כמו שהעיר מלמד, ראה: רבינוביץ )שם(, הערה 5.  632

510, ד"ה 'א"ל ר'  336, ערך 'ר' יוסי בר אבין'; רבינוביץ, תורת ארץ ישראל, עמ'  וכן הוא אצל אלבק, מבוא, עמ'   633

יוסי'.

יש כאן שני ר' יוסי בר' בון; הנזכר ראשון הוא הראשון, והנזכר אחרון – האחרון.  634

הוא בן הדור השלישי והרביעי. ראה: אלבק, מבוא, עמ' 323, בערכו.  635
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6. 'אמר רבי יוסי בי רבי בון סברא טעמא תמן התורה אסרתה עליו ]...[ התיב רבי חנניה בשם רבי   

פינחס ניתני ]...[ אמר רבי מנא כבר איתמר טעמא תמן התורה אסרה עליו' וכו' )גטין ט, א ]נ ע"א, 

41[(. ואפשר שריב"ב הראשון היה אחיו הגדול של ר' יעקב בר' בון,636 ואולי גם אחיו של ר'  שורה 

פינחס ברבי בון,637 וצריך עיון.

לשון   )1( לדבר:  ראיות  חמש  והביא  בבבל.638  היה  שהוא  הלוי  העלה  כבר  השני,  לריב"ב  אשר   

45([ : 'אמר רבי יוסי בי  57( ]= ברכות ח, )א( )יא ע"ד, שורה  הירושלמי פסחים י, ב )לז ע"ג, שורה 

ר' בון נהגין תמן במקום שאין יין שליח ציבור יורד לפני התיבה ואומ' ברכה אחת מעין שבע. וחותם 

מקדש ישר' ויום השבת'. )2( בבבלי, יבמות מה ע"ב אמרו: 'אמר רבינא אמר לי רב גזא איקלע ר' יוסי 

בר אבין לאתרין והוה עובדא בפנויה ואכשר, באשת איש ופסיל. א"ר ששת639 לדידי אמר לי רב גזא לא 

ר' יוסי בר אבין הוה אלא רבי יוסי ברבי זבידא הוה ואכשר בין בפנויה בין באשת איש',640 ורב גזא היה 

בבלי.641 )3( בבבא בתרא ב, ג )יג ע"ב, שורה 58( נאמר: 'אמר רבי יוסי בי רבי בון ]...[ שורא דחמץ מן 

קל גורי פרסייא נפל'. )4( סוגיית הבבלי, זבחים עה ע"ב: 'בעי רמי בר חמא' ואילך, שנאמרה לדעת 

)5( ריב"ב מסר שמועה של רבא בריש מסכת ביצה  הלוי בבבל, ושבה השתתף ריב"ב במשא ומתן. 

ירושלמי, א, ג )ס ע"ב, שורה 34(: 'ר' יוסה בי רבי בון אמר איתפלגון רב זירא ורב)י( אבא בר יוסף חד 

אמר ]...[ וחורנה אמר ]...[' וכו'. וידוע שרב אבא בר יוסף הוא רבא,642 וזאת השמועה היחידה שבא 

בה רבא בירושלמי.643 

רבינוביץ644 דחה אמנם את רוב ראיותיו של הלוי שריב"ב היה בבבל. ברם לדעתי הדין עם הלוי.645   

ואמנם עיון בדבריו של ריב"ב בכל הירושלמי מלמד על שפע השמועות והמסורות הבבליות שבפיו, 

ועל מנהגים בבליים ומעשים שונים שהביא עמו מבבל.646 

 = ]64 אשר לשמועות ולמסורות, מצאנו את ריב"ב אומר בשם רב )כלאים ד, ד ]כט ע"ב, שורה   

עיין: אוצר השמות ירושלמי, עמ' 50, ערך 'רבי יעקב בר ]...[ בון'.   636

עיין: שם, בערכו.  637

הלוי, דורות, ג, דף סא ע"ב עד דף סב ע"א. אמנם לשיטתו ריב"ב הראשון, ולשיטתי האחרון. וראה עוד: שם, ב, דף   638

רלא ע"ב, ד"ה 'ועי' עוד' עד דף רלב ע"א; עמ' רמה, ד"ה 'ונאמר בירושלמי'.

הלוי הגיה: 'רב אשי' )שם, ג, ריש עמ' 122, ד"ה 'ור' יוסי', וראה: שם, הערה כא(. ובדקדוקי סופרים השלם ליבמות,   639

ב, ירושלים תשמ"ו, עמ' קסב, בחילופי נוסחאות: 'רב עוירא' בכ"י אוקספורד 367 תחת 'רב ששת'; ובקטעי הגניזה 

ועוד: 'רב שייא', ומכאן נשתבש ל'ששת' בדפוסים שלנו. והעירו שם, הערה 34, על חכם זה: 'ונז' בזבחים לד ב, ועי' 

רבינוביץ, דק"ס חולין נח ב, אות א ]עמ' עה מן הספר['. והוא דיבר שם עם מר בר אשי. ובזבחים שם אמר: 'כוותיה 

דרב אשי מסתברא'. ובכן מדובר בימיהם של רב אשי ובנו. אשר לגרסה 'רב עוירא', הכוונה לרב עוירא השני, דור 

חמישי בבבל. ראה: אלבק, מבוא, עמ' 416, בערכו.

עיין: ירושלמי, קידושין ג, יד )סד ע"ד, שורות 8-6(. וראה הלוי, דורות, ג, עמ' סב, ד"ה 'וראיתי להעיר'.  640

ראה: היימאן, א, עמ' 302א, בערכו. ועיין עוד: הלוי )שם(, ד"ה 'והנה נראה'.   641

וראה עוד מה שהעיר על סוגיה זו הלוי )שם(, ב, עמ' 578, ד"ה 'וראיתי להעיר'.  642

ראה: אפשטיין, מבואות לסה"א, עמ' 274, ד"ה 'האחרון'.  643

רבינוביץ, תורת בבל, עמ' 447, ד"ה 'מה שהביא ראיה' וד"ה 'ומ"ש מרב גזא'.  644

עיין להלן נספח זה, עמ' 278, ד"ה 'והטענות'.  645

הלוי תמה על כך 'אשר בכל מקום בבבלי שהוזכרו שם יחד ר' יוסי בר אבין ור' יוסי בר זבידא נזכר ר' יוסי בר אבין   646

תחלה'. עיין: הלוי, דורות, ב, עמ' 462, סוף הערה קיא ]עמ' רלא[. ברם נראה לי שריב"ב שהה זמן רב בבבל, וגם אם 
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עירובין א, ]ח[ ]יט ע"ג, שורה 5[ = סוכה א, א ]נב ע"ב, שורה 7[; שביעית י, ב ]לט ע"ג, שורה 18[; 

עירובין א, ]י[ ]יט ע"ד, שורה 13[(; בשם כהנא בר מלכיה647 בשם רב )ברכות ו, ]א[ ]י ע"ב, שורה 

8[(; בשם שמואל )שקלים ח, ד ]נא ע"ב, שורה 13[; עבודה זרה ה, יד ]מה ע"ב, שורה 36[(; בשם רב 

ושמואל )עירובין ט, ]א[ ]כה ע"ג, שורה 4[ : 'רבי יוסי בי רבי בון אמר אתפלגון רב ושמואל'; יבמות א, 

ו ]ג ע"ב, שורה 7[ = קידושין ד, א ]סה ע"ג, שורה 23[ : 'רבי יוסי בי רבי בון אמר רב ושמואל חד אמר 

]...[ וחורנה אמר ]...['; יבמות )שם(, שורה 26 = קידושין א, א ]נח ע"ד, שורה 15[ : 'רבי יוסי בי רבי 

בון אמר רב ושמואל חד אמר ]...[ וחד אמר ]...['; סוטה ה, א ]כ ע"א, שורה 30[ : 'רבי יוסי בי רבי בון 

אמר רב ושמואל חד אמר ]...[ וחורנה אמר ]...[ ולא ידעין648 מאן אמר דא ומאן אמר דא. מן מה דמר 

רבי יוסי בשם ]...[ הוי אומר הוא דו אמר ]...['(; בשם רב הונא )פאה ג, ט ]יז ע"ד, שורה 53[; מעשר 

שני ב, ו ]נג ע"ג, שורה 36[; שבת ח, ו ]יא ע"ג, שורה 16[;649 שם יג, ו ]יד ע"ב, שורות 2, 3, 5[ – 

שלוש מימרות רצופות;650 סוטה ט, יב ]כד ע"ב, שורה 8[(; ויש עוד בפיו שמועות רבות בשם רב הונא, 

ברם לעתים יש ספק אם הכוונה לרב הונא ראש ישיבת סורא תלמידו של רב, או לרבי הונא הבבלי בן 

הדור השלישי או לרבי הונא בן הדור הרביעי והחמישי, שעלו לארץ ישראל,651 ושריב"ב מסר בוודאי 

לפחות בשמו של אחד מהם652(; בשם רב יהודה )עירובין ו, ]ח[ ]כד ע"א, שורה 13[(; בשם רב יהודה 

בשם שמואל )תרומות ב, א ]מא ע"ב, שורה 58[ = חלה ב, ח ]נח ע"ד, שורה 32[(; בשם רב חסדא )שבת 

יד, ד ]יד ע"ד, שורה 58[; פסחים ה, ח ]לב ע"ד, שורה 4[(; בשם רב נחמן בר יעקב )יבמות א, ו ]ג ע"ב, 

שורה 6[ = קידושין ד, א ]סה ע"ג, שורה 22[(; בשם רב זביד )שבת א, ]ג[ ]ג ע"ב, שורה 35[(; ובשם 

רבנין דתמן )שבת יט, ]ג[ ]יז ע"א, שורה 61[;653 גטין ה, ב ]מו ע"ד, שורה 26[654(. 

אשר למנהגים ולמעשים, ראה נוסף על מה שהזכיר הלוי לעיל: 'אמר רבי יוסה בי רבי בון תמן על   

ידי שזרעו של דוד משוקע שם אינון עבדין לון כמנהג אבהתהון' )יומא ז, א ]מד ע"א, שורה 55[ = סוטה 

ז, ו ]כב ע"א, שורה 12[(; 'א"ר יוסי בי ר' בון כולא יהב ליה ]רבי לרב בסמיכה שנתן לו[' וכו' )חגיגה א, 

ז ]עו ע"ג, שורה 59[ = נדרים י, י ]מב ע"ב, שורה 9[(; 'אמר רבי יוסי בי ר' בון חמשין על חמשין בית 

סאה ]...[ כהדא ריש גלותא איטלק עילוי חד טריקלין' וכו' )סוטה ה, ה ]כ ע"ב, שורה 59[; אין לי ספק 

ר"י בר זבידא היה שם, היה זה כנראה רק לפרק קצר; אין תמה אפוא שהבבלי הקדים תמיד את החכם שהכיר היכרות 

ממושכת.

ראה: אלבק, מבוא, עמ' 296 בערכו.  647

הרי לנו כאן דברי העורכים מן הדור השישי!  648

ועיין: חולין טז ע"ב.  649

ועיין: מנחות סד ע"א.  650

עיין אלבק, מבוא, עמ' 232, ערך 'ר' הונא )חונה( השני'; עמ' 387, ערך 'ר' הונא )חונה('.  651

ראה: שבת ט, א )יא ע"ד, שורה 30, ובהמשך: 'בשם רב יוסף'(; וראה עוד יומא: ו, א )מג ע"ב, שורה 46( = שבועות   652

ד, א )לה ע"ב, שורה 28(. וראה גם: 'אמר רבי יוסה בי רבי בון אמרה רבי חונה קומי רבי יוסה דבר שקדש בכלי נפדה' 

)יומא ה, א ]מב ע"ב, שורה 12[ = שקלים ד, ה ]מח ע"ב, שורה 8[(, והוא ר' הונא האחרון. כיוצא בזה: 'ר' יוסה בי ר' 

בון ר' חונה בשם ר' אחא' )ביצה א, ח ]ס ע"ד, שורה 14[(.

לשון הגמרא שם: 'ר' יוסי בר בון בשם רבנין דתמן מחמין לו חמין בשבת'. ועיין מה שהעיר על מימרה זו הלוי, דורות,   653

ב, עמ' רמה, ד"ה 'העתקנו'.

וחלוק על ר' אבין בשמם )שם, שורה 25(.   654
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שהסיפור על הריש גלותא נמסר על ידי ריב"ב עצמו(; 'א"ר יוסי בי רבי בון מי שהוא מתיר את אילו 

]...[ כהדא ריש גלותא שלח שאל לרב חסדאי' וכו' )שם ט, טז ]כד ע"ג, שורה 16[(; 'אמ' רבי יוסי בי 

ר' בון לכשתזכה בו ובמצוותו תחזירהו לי כהדא תרונגא ]צ"ל: תרונגייא[ הוון מצפצפי' תמן והוה רב 

נחמן בר יעקב' וכו' )גטין ב, ג ]מד ע"ב, שורה 30[ = סוכה ג, יב ]נד ע"א, שורה 21, רק הסיפור(; 'א"ר 

יוסה בי רבי בון בקולא הוון ]בני בבל[ נהיגין ואחמר ]רב[ עליהון' )קידושין ב, ו ]סב ע"ד, שורה 45[(; 

'אמר רבי יוסי בי רבי בון והדא מן חמירתא דרב. רב נחת לתמן' וכו' )עבודה זרה ב, ט ]מא ע"ד, שורה 
59[; וההמשך מן 'רב' ואילך, גם בשקלים ז, ה ]נ ע"ג, שורה 42[(.655

מכל זה אני מסיק שפירוש 'אתא' האמור אצל ריב"ב – אתא מבבל. והמדובר בחמישה מופעים שהם   

ארבעה: 'אתא רבי יוסי בי רבי בון רבי יצחק בר ביסנא בשם רבי יוחנן' )מעשרות א, ז ]מט ע"ב, שורה 

38[ = ביצה ד, א ]סב ע"ג, שורה 1[(; 'אתא ר' יוסי בי ר' בון בשם ר' אחא' )פסחים ב, ג ]כט ע"א, שורה 

55[(;656 'אתא ר' יוסי ביר' בון כרב מתה בעלה יורשה' )קידושין ב, א ]סב ע"ב, שורה 30[(;657 'אתא 

 רבי יוסי בי רבי בון אבא בר בר חנה בשם רבי יוחנן לא אסרו אלא' וכו' )עבודה זרה א, ד ]לט ע"ד, 

שורה 22[(.

וראויים כאן דבריו של הלוי לציטוט מלא:  

כמו  בבל  אמוראי  בשם  רבים  דברים  ישראל  ארץ  מאמוראי  אחד  לשום  מצאנו  לא  ובאמת 

שמצאנו בירושלמי לר' יוסי בי ר' בון גם בשם רב גם בשם שמואל גם בשם רב הונא ורב יהודה 

ורב חסדא ורב נחמן ורבנן דתמן סתם וכל זה במקומות הרבה מאד, וזה אפשר להבין רק אם הי' 

בזה כאמוראי בבל בארץ ישראל לפי שהי' אז בבבל וקיבל הרבה ביחוד ועל כן יבדל בזה מכל 

וראה עוד המעשים שציינתי לעיל, הערה 497.  655

לשון הסוגיה בשלמותה: 'אמר רבי מנא קומי רבי יוסה מסתברא יודה רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן בחומש ]בגוזל   656

תרומה מאבי אמו כוהן[ שהוא משלם לשבט. אמר ליה אוף אנא סבר כן שכן תרומה טמאה אפרה לשבט. אתא ר' יוסי 

אחא אפי' עליה פליגין' )שורות 56-53(. פירושו של דבר שר"י בר' בון חזר מבבל אחרי הדיון הזה  בי ר' בון בשם ר' 

שבין ר' יוסי לר' מנא תלמידו. והרי לנו נקודה בת סמך לכרונולוגיה יחסית בתולדות חייו של ריב"ב. וראה עוד כיוצא 

בזה במופע הראשון שציינתי: 'רבי זעירא בעא קומי רבי יסא לא מסתברא באילין פצולי אילין ]צ"ל: פיצולייא[ הוה 

עובדא. אמר ליה אוף אנא סבר כן. אתא רבי יוסי בי רבי בון רבי יצחק בר ביסנא בשם רבי יוחנן באילין פצולייא הוה 

עובדא' וכו' )מעשרות א, ז ]מט ע"ב, שורה 36[ = ביצה ד, א ]סב ע"ב, שורה 56[(. אבל כאן אין בעניין מן החידוש, 

שהרי ר' זעירא היה בן הדור השלישי, ופשיטא שריב"ב בא אחריו, לא חשוב מתי. וראה עוד להלן בהערה הבאה. 

וליברמן ציטט מאמר זה שבמסכת פסחים עם סימן קריאה אחרי 'אתא', כלומר שים לב, שכן זו לדעתו הוכחה לשיטתו 

שכאן בא ר' יוסי בר' בון מקיסרין לטבריה. ראה: ליברמן, קיסרין, עמ' 10, סוף הִּפסקה הראשונה, ועיין שם. ולפי 

מה שביררתי כל 'אתא' שאנו מוצאים אצל ריב"ב פירושה – 'אתא' מבבל. כיוצא בזה רשם ליברמן: 'אתא )!( רבי יוסי 

בשם רבי יוחנן' )בבא בתרא ז, א ]טו ע"ג, שורה 62 – לפי מניין השורות שלו, 53 לפי המניין שלי[(, כלומר שים לב 

שר' אסי בא מטבריה לקיסרין ומסר שם את המימרה של ר' יוחנן )ליברמן ]שם[, עמ' 97א, 98ב(. ולשיטתי הכוונה 

היא שר' אסי מסר מאמר זה בטבריה אחרי שחזר מביקורו בקיסרין, כמות שמצאנו אצל חכמים אחרים.

לשון הגמרא כאן: 'אמר ר' מנא טעמא דרב ]...[ אמר ר' יוסי ביר' בון טעמא דרב ]...[ מה נפק מן ביניהון ]...[ על   657

דעתיה דר' מנא כרב בעלה יורשה. על דעתיה דרבי יוסי ביר' בון כרב מתה אביה יורשה. אתא ר' יוסי ביר' בון כרב 

מתה בעלה יורשה' )שורות 30-25(; כלומר שלא כפלפול של בית המדרש. ומכאן שריב"ב ירד לבבל אחרי מחלוקת 

זו שבינו לבין ר' מנא, ודחה את פלפול הסתם אחרי חזרתו מבבל. ובאוצר לשונות, א, עמ' 190, הערה 1792, הגהתי 

כאן בעקבות אחרים 'בשם ר' ' תחת 'כר' ', ועכשיו אני רואה שההגהה מיותרת. וראה עוד בהערה הקודמת.
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אמוראי ארץ ישראל בירושלמי, והנהו בזה לגמרי כאמוראי בבל אשר באו לארץ ישראל ועל כן 
נבין גם זאת את אשר הוזכר בבבלי יותר מכל אמוראי דורו וכו'.658

ברם ריב"ב, שהיה חכם גדול, מסר לא רק בשם חכמי בבל, אלא גם בשם חכמי ארץ ישראל: בשם ר' 

יהושע בן לוי )יומא א, ב ]לט ע"א, שורה 22[; כנגד ר' עוקבה בשמו, שם, שורה 25(; בשם ר' יוחנן 

)פאה ג, ח ]יז ע"ד, שורה 9[(; בשם ר' אבהו בשם ר' יוחנן )ערלה ב, ז ]סב ע"ב, שורה 51[ = עבודה זרה 

ה, יא ]מה ע"א, שורה 39[(; בשם ר' אבהו בשם ר' יוחנן וחברייא )ברכות ה, ]א[ ]ח ע"ד, שורה 40[(; 

בשם ר' יצחק בר ביסנא בשם ר' יוחנן )מעשרות א, ז ]מט ע"ב, שורה 38[ = ביצה ד, א ]סב ע"ג, שורה 

1[(; בשם ר' אלעזר ור' יוחנן )שבת ב, ]ה[ ]ה ע"א, שורה 40[ : 'רבי יוסי בי רבי בון אמר איתפלגון רבי 

לעזר ורבי יוחנן חד אמר ]...[ וחורנה מחלף'(; בשם ר' יוחנן וריש לקיש )נדרים יא, א ]מב ע"ג, שורה 

7[; והוא הוסיף שם על מסורת ר' יעקב בר אחא לעיל שורה 5(; בשם ר' שמעון בן לקיש )שביעית י, 

ז ]לט ע"ד, שורה 25[(; בשם ר' יוסי בן חנינה )תרומות ט, ז ]מו ע"ד, שורה 33[; כנגד ר' אבהו בשמו 

שם, שורה 32(; בשם ר' זעירא ור' הילא )דמאי א, א ]כא ע"ד, שורה 3[ : 'חד אמ' כהדין וחד אמ' כהדין', 

חוזר על מחלוקת ר' מנא ור' חנינא דלעיל כא ע"ג, שורה 48 עד כא ע"ד, שורה 3, עיין שם(; בשם ר' 

שמואל בר רב יצחק )עירובין ז, ]ו[ ]כד ע"ג, שורה 41[(; בשם ר' בא בר ממל )שביעית ט, ז ]לט ע"א, 

שורה 22[ = נדרים ח, ו ]מא ע"א, שורה 17[; סוכה ה, א ]נה ע"א, שורה 37[; ובשבועות א, ה ]לג ע"א, 

שורה 61[ : 'אמר רבי יוסי בי רבי בון ולא יאות רבי בא בר ממל מקשי'(; בשם ר' חונא בשם ר' אחא 

)פסחים ג, ג ]ל ע"א, שורה 35[ = ביצה א, ח ]ס ע"ד, שורה 14[; וחלק על סתם התלמוד שם, עיין שם(; 

בשם ר' יונה )תרומות ה, ג ]מג ע"ג, שורה 46[(; ובשם ר' שמי )גטין ו, א ]מז ע"ד, שורה 57[ : 'רבי יוסי 

בי רבי בון ורבי אבין בשם רבי שמי'; נזיר ד, ד ]נג ע"ג, שורה 3[ : 'רבי יוסי בי רבי בון רבי חייה בר 

לולייני תריהון אמרין בשם ]ר'[ שמי חד אמר ]...[ וחד אמר ]...['(. 

יתר על כן, ריב"ב גם צירף לעתים את דעותיהם של חכמי ארץ ישראל ובבל לכלל דעה אחת או   

לכלל פלוגתא, כאילו הדברים נאמרו פנים בפנים. ראה פסחים ז, ה )לד ע"ג, שורה 14(: 'אמר רבי יוסי 

בי רבי בון רב ור' יוחנן תריהון אמרין' וכו'; נזיר ו, יא )נה ע"ג, שורה 60(: 'רבי יוסי בר אבון אמר רב 

אדא בר אחא ]צ"ל: אחוא[659 ורבי יוחנן. רב אדא בר אחוה צריכא ליה. ורבי יוחנן פשיטא ליה'.660 

והטענות של רבינוביץ661 לנוכח כל זה אין בהן ממש. כי אשר למנהג בבל בחתימת ברכת מעין   

שבע, ייתכן שמנהג בבל השתנה או שהיו בבבל מנהגים שונים, או שריב"ב או התלמוד השגירו לשם 

את מנהג ארץ ישראל. אשר לדברי רב גזא 'איקלע ר' יוסי בר אבין לאתרין', מן הסתם התכוון למקומו 

וחזר לארץ ישראל; יתר על  ירד לבבל  זמן מה בארץ ישראל,662 ובאמת ריב"ב  בבבל, גם אם שהה 

הלוי, דורות, ב, סוף עמ' 462.  658

כדלקמן שם, שורה 61. והוא חכם בבלי, בן הדור השני. ראה: אלבק, מבוא, עמ' 193, ערך 'רב אדא בר אהבה'.  659

ואולם המחלוקת בביצה א, ג )ס ע"ב, שורה 62(: 'רבי יוסה בי ר' בון אמר איתפלגון ר' זעורה ורב המנונא חד אמ' ]...[   660

וחרנה אמ' ]...[', ייתכן שנאמרה בבבל לפני עלייתו של ר' זעירא לארץ ישראל, ומשם הביאה ריב"ב.

שציינתי להן לעיל הערה 644.   661

ראה: 'ועוד אמר רב גזא זימנא חדא איקלעית להתם ועבדית כותח דבבלאי שאילו מיניה כל בריחי מערבא' )בבלי,   662
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כן, גם לפי הגרסה 'רבי יוסי ברבי זבידא הוה' יש להסיק מכאן, לדעת הלוי, שר"י בר זבידא היה גם 

הוא בבבל.663 ואשר ל'שורא דחמץ', אמת הדבר שחמץ קרובה לארץ ישראל יותר מבבל, אבל עיקר 

הסיפור הוא על התפארותם של הפרסים שִחציהם )ולא 'חיל הפרסיים'!( הפילו את חומת חמץ, וסיפור 

כזה מן הסתם נפוץ דווקא בבבל.664 

על הראיה של הלוי מדברי רבא שהובאו על ידי ריב"ב, לא הגיב רבינוביץ, ומן הסתם היה טוען שזו   

היא שמועה בבלית ששמע ריב"ב בארץ ישראל, כשם שטען באשר לברכת מעין שבע. גם על הראיה 

מסוגיית זבחים עה ע"ב לא הגיב רבינוביץ, וייתכן שסבר שכל הסוגיה הובאה מארץ ישראל לבבל אף 

על פי שלא מצאנו את רמי בר חמא בירושלמי. גם בעיניי דברי הלוי כאן קשים, וצריך עיון, ומכל 

מקום לעצם העניין אין זה מעלה ולא מוריד.

ובבבלי, תענית כג סוף ע"ב: 'רבי יוסי בר אבין הוה שכיח קמיה דר' יוסי דמן יוקרת,665 שבקיה   

ואתא לקמיה דרב אשי.666 יומא חד שמעיה דקא גריס: אמר שמואל השולה דג מן הים בשבת, כיון 

שיבש בו כסלע חייב. א"ל: ולימא מר ובין סנפיריו. אמר ליה: ולא סבר לה מר דההיא רבי יוסי בן רבי 

אבין אמרה?! אמר ליה: אנא ניהו' וכו'. מבחינת סדר הדורות ייתכן שריב"ב בא לפני רב אשי, שמלך 

לפני  גם שנפגש עמו  וייתכן  )370/1 לסה"נ(.667  רב פפא בשנת תרפ"ב לשטרות  אחרי פטירתו של 

תחילת מלכותו. ומתוך הלשון: 'ולא סבר לה מר דההיא רבי יוסי בן רבי אבין אמרה', משמע שכבר יצא 

טיבו בעולם, אלא שרב אשי לא הכירו. 

אשר לשאר האזכרות של ריב"ב האחרון בבבלי, אנו מוצאים אותו בהן חלוק לרוב עם ר' יוסי בר   

זבידא, בדרך כלל בלשון: 'פליגי בה תרי אמוראי במערבא', ולעתים בלשונות של ספק )ספקא דגברי( 

מי מהם האומר.668 

והנה בשבת כא ע"ב נאמר: 'אמר עולא פליגי בה תרי אמוראי במערבא ר' יוסי בר אבין ור' יוסי בר   

זבידא' וכו', וכן שם, צו ע"א בלשון זה. ויש כאן קושי כרונולוגי. כי רב שרירא גאון קבע את פטירת 

ר' אלעזר יחד עם ר' יוחנן בשנה אחת בשנת תק"ץ לשטרות )278/9 לסה"נ(.669 ובבבלי, כתובות קיא 

ע"א נאמר: 'עולא הוה רגיל דהוה סליק לארץ ישראל. נח נפשיה בחוץ לארץ. אתו אמרו ליה לרבי 

שבת קמה ע"ב; כלומר וכל החולים שם שאלו מאותו כותח(.

וכן דעת היימאן, ראה לעיל הערה 314.  663

על ירי הִחצים הרב של הפרסים ראה: פלוטרכוס, ספרטה: אמרות ומנהגים, תרגמה ד' גילולה, ירושלים תשע"א,   664

מבוא, עמ' 29, עמ' 44, סי' 40; עמ' 70, סי' 6. 

 A. Oppenheimer et al., Babylonia Judaica in the וראה:   .)14 שורה   ,103 )עמ'  'ידקרת'  מלטר:  במהדורת   665

Talmudic Period, Wiesbaden 1983, p. 110, n. 5. וראה עוד: אלבק, מבוא, עמ' 396, הערה 391. ושיטה אחרת 
לרבינוביץ, תורת בבל, עמ' 446, ד"ה 'ריבר"ב אחרון'; ולהיימאן, ב, עמ' 737א, ערך 'ר' יוסי דמן יוקרת'.

וכן הוא כעדות מלטר בכל כתבי היד )עמ' 103, שורה 14(. אמנם רבינוביץ הכריע: אסי )רבינוביץ, דק"ס, עמ' 140,   666

הערה כ(, ונראה מדבריו שהכוונה לר' אסי תלמיד ר' יוחנן; ולא ייתכן. ועוד, שהמימרה של השולה דג עם הערת 

ריב"ב ישנה גם בשבת קז סוף ע"ב, ורב אשי חזר שם על הדברים. ורבינוביץ )שם(, עמ' קיח, לא רשם שום חילוף 

נוסח ל'רב אשי'.

ראה: איגרת רב שרירא גאון )לעיל הערה 7(, עמ' 89, הערה ד; ועל מלכותו של רב אשי ראה: שם, עמ' 90.  667

ראה: אוצר השמות בבלי, ג, עמ' 829, ערך 'ר' יוסי בר אבין'.  668

איגרת רב שרירא גאון )לעיל הערה 7(, עמ' 84.  669
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אלעזר. אמר: אנת עולא על אדמה טמאה תמות ]עמ' ז 17[?! אמרו לו: ארונו בא'. וכבר תהה רבינוביץ 

על פי לשון הבבלי בשבת )שם(: 'שזה שעולה מן הבבלי ]כתובות קיא ע"א[, דעולא670 נח נפשיה בחיי 

ר' אלעזר, נפלא מאוד בעינינו ]...[ ]כי[ היה עולא עוד בחיים כשהיה ר' יוסי סתם דירושלמי )או ר' 

יוסי בר זבידא דבבלי( מגדולי הדור,671 וגם היה עולא נושא ונותן עם רבא'.672 והעלה שם שחל שיבוש 

בבבלי בעקבות הירושלמי סוף כלאים, עיין שם. ועוד העלה שם: 'שהיה עוד ר' יוסי ב"ר אבין קדמון 
בזמן ר' סימון ור' אבהו תלמידי ר' יוחנן ועליו הוא שנתכוין עולא בתרי אמוראי במערבא'.673

ברם עדיין הדבר קשה, שאם נניח שדברי ריב"ב הקדמון הם שנמסרו על ידי עולא, מה באשר לר'   

יוסי בר זבידא, שדבריו נמסרו יחד אתו?! והרי ר' יוסי בר זבידא חי היה עדיין בדור הרביעי, בימי מרד 

גאלוס בשנת 351 לסה"נ.674 

ויש כאן קושי גדול נוסף מצד אחר, שאנו מוצאים את עולא יחד עם אביי )פסחים קד ע"ב; סנהדרין   

ל ע"ב(, והתלמוד )ראש השנה יח ע"א; מועד קטן כח ע"א( מסר שרבה חי 40 שנה ואביי חי 60 שנה. 

ורב שרירא גאון קבע את תאריך פטירתו של אביי בשנת תרמ"ח לשטרות )336/7 לסה"נ(,675 וכבר 

קבע את פטירת ר' אלעזר יחד עם ר' יוחנן בשנה אחת בשנת תק"ץ לשטרות )278/9 לסה"נ(. והנה אם 

נפטר אביי בשנת 336/7 בן 60 שנה, נמצא שנולד בשנת 276/7 לסה"נ. ואם נפטר עולא כדברי הבבלי 

בכתובות בחיי ר' אלעזר, כלומר לפני שנת 279, ואפילו אם נאמר בשנת 279 גופה בתחילתה, נמצא 

שאביי היה כבן שנתיים בשעת פטירתו של עולא. ואיך ייתכן שהיה משא ומתן בין אביי לעולא?!676 

לכן נראה לי שיש לגרוס בבבלי כתובות 'רבי אילעא' תחת 'רבי אלעזר', וחילופים כאלה בין אילעא   

לאלעזר מצויים בבבלי.677 וכבר שיער ליברמן שר' אבהו נפטר בשנת 309 לסה"נ.678 והרי ר' אילעא 

ור' זעירא חברו היו בחברתו של ר' אבהו והמשיכו דור אחד אחריו, אם כי לא ידוע לנו מתי נפטרו. אבל 

לפי זה נסתלק הקושי. שאפילו אם נקדים את פטירת עולא לשנת 300, נמצא כבר אביי כבן 23 שנה, 

על עולא ראה: פרנקל, דף קיט ע"ב, ערך 'עולא בר ישמעאל'; היימאן, ג, עמ' 970ב, ערך 'עולא'; רבינוביץ, תורת   670

בבל, סוף עמ' 499, ערך 'עולא'; אפשטיין, מבוא לנוה"מ, עמ' 771, ד"ה 'ואף עולא'; אלבק, מבוא, עמ' 302, ערך 

'עולא'. 

ראה: רבינוביץ, תורת בבל, עמ' 446, ד"ה 'זה שדבר'.  671

שם, עמ' 500, ד"ה 'ועולא נחותה'. וכן כתב להלן: 'ועולא זה נראה שהאריך ימים עד אביי ורבא, ונשא ונתן עם רבא'   672

)שם, עמ' 501, ד"ה 'מדאותיב רבא' ]עמ' 500[(. ואולם בהמשך: 'וגם י"ל דבכ"מ שעולא נשא ונתן עם רבא יש להגיה 

"רבה" במקום רבא'.

שם, עמ' 501, ד"ה 'מדאותיב רבא' ]עמ' 500[.  673

ראה לעיל הערה 73.  674

איגרת רב שרירא גאון )לעיל הערה 7(, עמ' 87 )לפי נוסח צרפת(.  675

וימי חיי רבה צריכים עיון, שאם הוא נפטר בשנת תרל"א לשטרות )319/20 לסה"נ( בן ארבעים )איגרת רב שרירא   676

גאון ]לעיל הערה 7[, עמ' 86(, נמצא שהוא נולד בשנת 280, ואילו אביי נולד בשנת 277, לפני רבה דודו! וראה מה 

שציינתי לעיל הערה 8.

ראה למשל: 'אמר ליה רבי אלעא לעולא כי עיילת להתם' וכו' )ברכות ט ע"ב(, ויש גרסה 'אלעזר' )ראה: רבינוביץ,   677

38, הערה ר(; 'אמר להו ]עולא[ הכי אמר רבי אלעי אסור לעשות מרזב בשבת' )שבת קמז ע"א(, אבל  דק"ס, עמ' 

ברבנו חננאל על אתר: 'אלעזר', וכן הוא בכתבי־יד ובראשונים )ראה: רבינוביץ ]שם[, עמ' 350, הערה ג(, וכן נראה 

עיקר. 

ראה: ליברמן, מחקרים, עמ' 374, ד"ה 'ולהלן'.  678
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ויכול היה לשאת ולתת עם עולא. אשר לעולא גופו, אם נניח שהיה כבן 30 בשנת פטירתו של ר' יוחנן 

בשנת 278/9 לסה"נ, נמצא שהיה כבן 51 בשנת 300, ואין זה מן הנמנע. 

אשר לאזכרת ריב"ב ור' יוסי בר זבידא על ידי עולא, נראה לי שיש כאן אשגרה מגרסני הבבלי.   

כלומר עולא אמר רק: 'פליגי בה תרי אמוראי במערבא' בסתם, והגרסנים השגירו לשם את השמות 

של ריב"ב ור"י בר זבידא. ואמנם בכתובות פ ריש ע"א: 'אמר עולא פליגי בה תרי אמוראי במערבא 

חד אמר בכאיסר וחד אמר בכדינר' וכו', ללא שמות בעלי המחלוקת. ואילו מחלוקתם של ריב"ב ור' 

יוסי בר זבידא בברכות כב ע"א, וכן בברכות לג ע"ב = מגילה כה ע"א, באו בסתם, לא בשם עולא. 

ובירושלמי רגיל הסגנון האנונימי: תרין אמורין.679 

ומצאנו עוד בבבלי, ברכות נא ריש ע"א: 'תרגמא רב יצחק קסקסאה קמיה דרבי יוסי בר אבין680   

בירושלמי,  ממש  הדברים  ואותם   .']8 עא  ]תה'  תהלתך  פי  ימלא  שנאמר  משום  יוחנן  דרבי  משמיה 

ברכות ו, ]א[ )י ע"ב, שורה 2( בשם ר' יצחק בר מרי, משמע שהוא הוא. ובשבת לה ע"ב: 'א"ר יוסי 

 )12 )ב ע"ב, שורה  ]א[  א,  ובירושלמי, ברכות  וכו'.  בין השמשות'  זבידא העושה מלאכה בשני  בר' 

אותו עניין בשם 'רבי יוסי בר' בון'. והחילופים בין שני החכמים האלה בבבלי שכיחים. ובקידושין לג 

ע"א = חולין נד ע"ב: 'אמר רבי יוסי בר אבין בוא וראה כמה חביבה מצוה בשעתה' וכו'. וכן הוא בשמו 

בירושלמי ביכורים ג, ג )סה ע"ג, שורה 22(.681 ובבבא קמא צא ע"א: 'אמרי במערבא משמיה דרבי 

יוסי בר אבין זאת אומרת ביישו בדברים פטור מכלום'.682 

והנה אלבק ייחס כמה ממאמריו של ריב"ב זה לריב"ב הראשון לשיטתו,683 ואין הדברים נראים.   

ב  י, סוף עמ'  ב[ דף  ]ז,  ]כלומר של ריש לקיש[ )שבת שם  'ומתרץ את דבריו  הוא כתב שם למשל: 

]שורה 64[('. אבל ריב"ב פירש שם את דבריו של ריש לקיש )שם, שורה 63(,684 ומסר את דבריו שם 

י ע"א, שורות 35-32. ונראה יותר שהוא השני. עוד כתב שם אלבק: 'ובשם רב )כלאים פ"ד, סוף ה"ב 

]כט ע"ב שורה 64[('. אבל שם ריב"ב חלק על דברי ר' חנניה לר' מנא, נמצא שיש לנו כאן עניין עם 

 השני, ו'בשם רב' אין הכוונה ששמע ממנו אישית. ועוד שם: 'ובשם ר' לוי )]...[ שבת פ"א, ה"ד ]ג ע"ד 

עיין: אוצר לשונות, ג, עמ' 1454, בערכו.  679

וכן הוא לשון הירושלמי דלקמן: 'ר' יצחק בר מרי א' קומי ר' יוסה ביר בון בש"ר יוחנן' וכו' )הנוסח על פי גינצבורג,   680

שרידי, עמ' 26, שורה 8(. מכאן שהיה ראש ישיבה, אלא שהתלמידים נתמעטו מאוד באותו הדור או שלא בא זכרם 

בירושלמי, משום שעיקר עיסוקם שלהם ושל שאר בני דורם היה בעריכת הירושלמי.

והעיר על זה רבינוביץ, תורת בבל, עמ' 444, ערך 'ר' יוסי בר אבין'. וריב"ב מסר בביכורים את הדברים בשם ר' חונא   681

בר חייא. והוא היה אמורא בבלי, בן הדור השלישי. ראה: אלבק, מבוא, עמ' 280, ערך 'רב הונא )חונא( בר חייא'.

יוסה'(.  'ר'  57 )ושם:  31, שורה  יוסי', וכן הוא בכי"א, עמ'  'רבי  14( בשם  )ו ע"ג, שורה  אבל בירושלמי שם, ח, ח   682

לאזכרות נוספות של ריב"ב בבבלי ראה: כתובות י ע"ב )מחלוקת בינו לבין ר' ירמיה בר אבא. ויש כתבי־יד שלא 

 .47 הערה  שם,  עוד  וראה  סב,  עמ'  תשל"ב,  ירושלים  א,  לכתובות,  השלם  סופרים  דקדוקי  ראה:  אבא',  'בר  גרסו 

ומסתבר שריב"ב קרוב בדורו לר' ירמיה, לא לרב ירמיה בר אבא(. וראה עוד: חולין נה ע"א; קכה סוף ע"א; בכורות 

מה סוף ע"ב; תמורה כד סוף ע"א. והמימרות שלו בבכורות ותמורה חותמות את הסוגיות שם. אשר לגזרה 'שמא יגדל 

מהם עדרים עדרים' בתמורה, שמחמתה אמרו: 'אין מרגילין ]...[ בפסולי המוקדשין', מצאנו גזרה זו גם בירושלמי, 

ביצה ג, ז )סב ע"ב, שורה 2(. וכן הוא לעניין אחר במעשר שני א, ג )נב ע"ד, שורה 54(.

אלבק, מבוא, עמ' 336, ערך 'ר' יוסי בר אבין'.  683

עיין: ליברמן, הירושלמי, עמ' 145, ד"ה 'אמר ר' יוסי'.   684
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שהכוונה  יותר  נראה  לכן  ישראל,685  ארץ  לאמוראי  השלישי  הדור  בן  הוא  לוי  ר'  אבל   .')]39 שורה 

לריב"ב השני. עד כאן על דברי אלבק על ריב"ב הראשון.686 

לעומת זאת, בדיונו בריב"ב השני ציין אלבק687 לכתובות י, ב )לג ע"ד, שורה 35(: 'מאימתי שמין   

להן תלמידוי דרבי מנא אמרין בסוף. אמר לון רבי יוסי בי רבי בון לא אתון דאמרין בשם רבנין לכון 

]צ"ל: רבכון לכן[ צריכא' וכו'.688 נראה מכאן שריב"ב השני חי אחרי ר' מנא, ונראים דבריו, אף על פי 

שייתכן שמדובר כאן בתלמידי ר' מנא שבטבריה כאשר ר' מנא עצמו היה כבר בציפורי,689 וצריך עיון. 

שמאמריו  אלא  אבהו,  ור'  יוחנן  ר'  של  דורם  בן  הראשון  ריב"ב:  בשם  חכמים  שני  היו  המסקנה:   

מעטים מאוד; והשני בן דורו של ר' מנא. שמועותיו של ריב"ב השני הובאו בדרך כלל בתלמודה של 

טבריה,690 כדרך שהובאו שמועות חכמי בבל, ואולם יש מקומות שחושפים את שייכותו לבית מדרש 

אחר. והוא הוא המופיע בירושלמי נזיקין. והוא שנזכר פעמים מעטות יחד עם ר' מנא.691 על כל פנים 

העיון בנזיקין מלמד שכאן כפי הנראה מדובר בריב"ב השני. וליברמן כלל את כל מאמריו של ריב"ב 

בנזיקין תחת שם אחד, אף על פי שהעיר: 'בעניין זמן האמורא הזה יש בלבול גדול במקורות ]...[ ואולי 

היו שני ר"י בר' בון ]כצ"ל['.692 ויאות.

ראה: אלבק, מבוא, עמ' 256, בערכו.  685

שם, עמ' 336. וכבר הודה אלבק: 'במאמרים הרבה קשה לברר אם הם שלו או של ר' יוסי בר' אבין בדור הרביעי' )שם,   686

עמ' 396, סוף ערך 'ר' יוסי בר אבין ]...[ השני' ]עמ' 395[(.

שם, עמ' 396.  687

שם, שורה 30.   688

כמות שהערתי לעיל הערה 519.  689

וגם חכמי קיסרין מסרו בשמו: 'רבנן דקיסרי בשם רבי יוסי בי רבי בון' )עירובין ט, ]א[ ]כה ע"ג, שורה 37[; שבת ח,   690

א ]יא ע"א, שורה 48[ = פסחים י, א ]לז ע"ג, שורה 44, ובהמשך: 'בשם רבי יוחנן'[(. 

ראה: אלבק, מבוא, עמ' 395, ערך 'ר' יוסי בר אבין'.   691

ליברמן, קיסרין, עמ' 99, הערה 72.  692
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נספח ו

אתא ר'

את המונח 'אתא ר' ' רשמתי באוצר לשונות, א, עמ' 190-189, ערך 'אתא ר' בריה דר' בשם ר' ' עד ערך 

'אתא ר' כר' ]!['; שם, עמ' 192-191, ערך 'אתא ר' מן צור ואמר מן שמיה דר' ' עד ערך 'אתא ר' ר' ר' 

 ר' בשם ר' '. יש כאן 92 מופעים של המונח, בכללם 6 מונחים כפולים ומונח אחד משולש; נמצא סך 

הכול 84 מופעים מקוריים.

על מופעים אלה יש להוסיף עוד שלושה; הראשון כפול לפנינו במקבילה ושניים חדשים. ואלה   

הם: הראשון, בתרומות א, ב )מ ע"ג, שורה 24(, וכל המאמר חסר שם בד"ו ובכי"ר )עמ' 216א, שורה 

2: 'אתא ר' חנינא ואמר בשם רב חסדא דר' יוסי היא', ואמנם  2(, וישנו בסיריליו שם, יג ע"א שורה 

הוא ישנו בד"ו במקבילה במגילה ב, ד )עג ע"ב, שורה 47(; השני, בתרומות י, ח )מז ע"ב, שורה 41(: 

'רבי חנניה רבי אבהו בשם רבי יוחנן' – כך בד"ו, אבל בכי"ר: 'אתא ר' חנניה' וכו' )עמ' 244ב, שורה 

6(; השלישי בשקלים ג, א )מז ע"ב, שורה 21(: 'רבי ירמיה רבי מיישא בשם רבי שמואל בר רב יצחק', 

22(, אבל בנוסח הבבלי של שקלים ד"ו רפ"ב:  וכן הוא במקבילה בראש השנה א, א )נו ע"ד, שורה 

 'אתא ר' ירמיה' וכו' )ה ע"ב, שורה 17(. וכל שלושת המופעים האלה נרשמו באוצר לשונות, ג, נספח ז, 

עמ' 1697, 1642, 1734 בהתאמה.

אשר לפירוש המונח ולשימושו, ראה מה שציינתי באוצר לשונות, א, עמ' 189, הערה 1779. ברם   

במקום אחר כתבתי: 'ועדיין לא נתפניתי לעיין במונח זה, לראות אם כוונתו תמיד ביאת החכם המוסר 

בדיקת  עם  והנה  נזכר'.693  שלא  נוסף  מוסר  מפי  השמועה  ביאת  גם  שמא  או  המדרש,  לבית  בעצמו 

המימרות של ר' יוסי בר' בון694 נתברר לי ללא ספק שפירוש 'אתא' ָׁשם, 'אתא' ממש בגופו, כלומר בא 

מבבל לבית המדרש אשר בטבריה. ובכוונתי עכשיו לבדוק את שאר המופעים של המונח הזה אצל 

חכמים אחרים.

31 חכמים.695 חלקם ברור לנו מהיכן באו, כגון ר' אבהו  הבדיקה מעלה שבמופעים הללו נזכרים   

ור' חזקיה שבאו מקיסרין לטבריה, שכן ר' אבהו ור' חזקיה היו תושבי קיסרין.696 כמו כן ר' אבון, הוא 

רבין נחותא, בא מבבל. אשר לשאר החכמים שאין לנו עליהם פרטים אישיים מספיקים או שאין לנו 

עליהם פרטים כאלה כלל, יכולים אנו לשער בחלקם מהיכן באו על פי שמות החכמים שמסרו, כגון: 

'אתא רב חנניה בשם רב ברונא בשם רב', שמן הסתם בא מבבל; 'אתא רבי יודה בר פזי', שמן הסתם בא 

מ' עסיס, 'על התרגום הגרמני של ירושלמי שקלים', JQR, 84 )1994(, החלק העברי, עמ' ו, סוף הערה 30.  693

לעיל נספח ה, עמ' 277, ד"ה 'מכל זה'.  694

המספר הזה כולל את ר' חייה בר בא )ראה להלן נספח זה, עמ' 292(.   695

עיין: ליברמן, קיסרין, עמ' 10.   696
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מן הדרום, מהעיר לוד, שבה התגורר אביו ר' סימון;697 'אתא רבי שמואל בריה דרבי יוסי בי רבי בון', 

שמסר בשם ר' נסא, שמן הסתם בא מקיסרין, עירו של ר' נסא דקיסרין.698 ויש חכמים שלא יצאנו בהם 

מכלל ספק, כגון ר' יעקב בר אימי ור' שמעון בר ווה. 

מכאן ואילך אני מסדר את כל החכמים לפי סדר האלף־בית עם מימרותיהם:  

1. ר' אבהו: 'אתא רבי אבהו בשם רבי יוחנן' )ברכות ד, ]ד[ ]ח ע"ב, שורה 3[; פאה ג, ט ]יז ע"ד,   

שורה 62, ושם: 'בשב'![; תרומות י, ח ]מז ע"ב, שורה 37[; שם, י ]מז ע"ג, שורה 1[; שם יא, ד ]מז 

ע"ד, שורה 61[; שם, ה ]מח ע"א, שורה 8[; כתובות יא, ב ]לד ע"ב, שורה 40[; שם יב, ה ]לה ע"ב, 

שורה 60[; גטין ה, א ]מו ע"ג, שורה 63[; שם ז, א ]מח ע"ד, שורה 3[; עבודה זרה ב, ג ]מא ע"ב, שורה 

5[; הוריות ג, ז ]מח ע"ב, שורה 16[699 = מועד קטן ג, ז ]פג ע"ב, שורה 20, אבל שם 'אתא' ליתא![(; 

'אתא רבי אבהו בשם רבי יוחנן ורב חונה תריהון אמרין' וכו' )פסחים ח, ח ]לו ע"ב, שורה 5[(; 'אתא 

רבי אבהו בשם רבי יוחנן ורב חסדא תרויהון מרין' וכו' )סנהדרין ב, א ]כ ע"א, שורה 32[ = הוריות ג, ו 

]מח ע"א, שורה 18[(. ר' אבהו איש קיסרין היה תלמידו של ר' יוחנן ובא תכופות לטבריה. ראה: 'וכד 

הוה ]ר' אבהו[ נחית לטיבריא הוה עבד כרבי יוחנן' )ברכות ח, א ]יב ע"א, שורה 14[(; 'רבי אבהו הוה 

נחת מסחי בהדין דימוסין דטיבריה' )ביצה א, ו ]ס ע"ג, שורה 52[(; 'רבי אבהו נחת לטיבריא חמוניה 

 = ]34 37[ = פסחים י, א ]לז ע"ג, שורה  תלמידוי דרבי יוחנן אפוי נהירן' )שבת ח,א ]יא ע"א, שורה 

שקלים ג, ב ]מז ע"ג, שורה 6[(. מן המדובר אפוא מן הסתם בכמה ביאות.

2. ר' אבון: 'אתא רב ]צ"ל: רבי[ אבון רב יהודה בשם שמואל' )שבת א, ]ד[ ]ג ע"ד, שורה 49[(;   

'אתא רבי אבון רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יוצדק' )פסחים א, ו ]כז ע"ד, שורה 31[(. ר' אבון זה הוא 

רבין נחותא, והוא 'אתא' מבבל. ואנו מוצאים אותו אצל כמה מחכמי טבריה.700 

3. ר' אחא: 'אתא )אמר( רבי אחא ורבי חנינא בשם רבי יוסי' )ברכות ט, ]ב[ ]יג ע"ג, שורה 55[(;   

'אתא רבי אחא בשם רבי שמעון בי רבי' )שבת א, ]י[ ]ד ע"ב, שורה 24[(; 'אתא רבי אחא רבי חיננא 

בשם רבי הושעיה' )עירובין א, ]א[ ]יח ע"ג, שורה 20[(; 'אתא רבי אחא בשם רבי תנחום בי רבי חייה 

ואמר טעמא' )מגילה ד, א ]עה ע"א, שורה 31[(. ר' אחא היה איש לוד.701 והיה רגיל למסור בשם ר' 

חיננא,702 ורגילה השלשלת: 'רבי אחא רבי חיננא בשם רבי יוחנן' )כגון עירובין א, ]א[ ]יח ע"ד, שורה 

31[(. ויש לנו ראיה ברורה  25[; נדרים ג, ד-ה ]לח ע"א, שורה  16[; כתובות יא, ב ]לד ע"ב, שורה 

חנניה בשם  שר' חיננא זה הוא ר' חיננא בר פפא, כפי שכבר העיר ליברמן.703 ראה: 'רבי אחא רבי 

רבי יוחנן לא אמר רבי יוחנן בן ברוקה אלא על נחיל' וכו' )כתובות ב, יא ]כז ע"א, שורה 3[(; ואילו 

ראה: אלבק, מבוא, עמ' 259, ד"ה 'מושבו'.  697

ראה: ליברמן, קיסרין, עמ' 11, ד"ה 'והנה אחרי'.  698

לשון ליברמן על מופע זה: 'כלומר דברי ר' יוחנן שבירושלמי נזיקין נמסרו בהוריות על ידי ר' אבהו כשבא מקיסרין   699

)"אתא"(' )ליברמן, ספרי זוטא, עמ' 128, ד"ה 'וכן הבאתי' ]השני[(.

ראה: היימאן, א, עמ' 89ב, ערך 'ר' אבין'; אלבק, מבוא, עמ' 352, ערך 'רבין'.  700

ראה לעיל נספח ג, עמ' 260, סי' 3.  701

כפי שציינתי במאמרי )לעיל הערה 1(, עמ' 166, הערה 8.  702

ליברמן, הירושלמי, עמ' 137, הערה 1.  703
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פפא בשם רבי יוחנן מתניתא בנחיל' וכו' )בבא קמא י, ב ]ז ע"ב, שורה  בר  חיננא  במקבילה: 'רבי 

פפא' וכו' )עמ' 39, שורה 32(. מכאן מסתבר שר' אחא גדל  בר  חננה  57[(, ובכי"א: 'ר' אחה )ו(ר' 

בילדותו בקיסרין,704 ומכאן גם מסירותיו בשם ר' אבהו,705 אלא שבזקנותו עבר ללוד; והחוקרים הפכו 

את הסדר הכרונולוגי. ובירושלמי, מגילה ד, י )עה ע"ג, שורה 19(: 'בר ישיטא הוה אמורא דר' אבהו 

אחא מילין דשמע מן אבוי הוה אמר כן א"ר בשם אבא. מילין דלא שמע מן אבוי הוה אמר כן א"ר בשם 

ר' חיננה'.706 ואולם בכי"ל המילה 'אבהו' נקודה בראשה ובסופה לסימן מחיקה. ברם, אין לומר שמה 

זה  ולא לר' חיננא בר פפא, כי חננה  ר' חיננא הכוונה היא לחננה אבוי דברנטי  ר' אחא בשם  שמסר 

לא הובא בתואר רבנות בשלושת המקומות שהביא רבינוביץ.707 ומצאנו את ר' אחא עם ר' יוסי איש 

טבריה: 'רבי יוסה ורבי אחא הוון יתיבין' )שקלים א, א ]מו ע"א, שורה 5[ = מגילה א, א ]ע ע"א, שורה 

62[(. וכן: 'קם רבי יוסה ]עם[ רבי אחא אמר ליה את אמרת דא מילתא' )שבת ז, ]ב[ ]י ע"א, שורה 9[ 

= ביצה א, ג ]ס ע"ב, שורה 19[(. ומן הסתם המדובר שם במרכז, בטבריה. מכל מקום הדבר ודאי כאן, 

כעדות 'אתא'.

4. ר' אייבו בר נגרי: 'אתא רבי אייבו בר נגרי בשם רב חונה ואמר טעמא' )סוכה ד, ג ]נד ע"ב, שורה   

60[(. ר' אייבו ישב עם ר' יהודה בן פזי איש לוד,708 ובכן 'אתא' מן הדרום. והיימאן ציין שלפי רפאל נתן 
נטע רבינוביץ היה ר' אייבו בבבל.709 לפי זה אפשר לומר שפירוש 'אתא' – מבבל; וכן עיקר.710

5. ר' אסי: 'אתא רבי יוסי בשם רבי יוחנן' )בבא בתרא ז, א ]טו ע"ג, שורה 53[; ובכי"א: 'ר' יסא'711   

]עמ' 97, שורה 5[(; 'אתא רבי אסי בשם רבי יוחנן' )עבודה זרה ב, ז ]מא ע"ג, שורה 31[(. מוצאו של 

ר' אסי היה בבלי,712 הוא עלה לארץ ישראל לטבריה, אבל ביקר בקיסרין. כך אמרו בבבלי: 'יתיב רב 

אמי ורב אסי קמיה דר' יצחק נפחא' )בבא קמא ס ע"ב(,713 ור' יצחק נפחא היה איש קיסרין.714 ומצאנו 

עוד בבבלי: 'יתיב רבי אבהו וקאמר לה להא שמעתא משמיה דרבי יוחנן. אהדרינהו רבי אמי ורבי אסי 

לאפייהו' )יומא עג ע"א; וכיוצא בזה ביבמות סה ע"ב(; וכן: 'והא רבי אבהו דאדם חשוב הוה, ורמא 

ליה יעקב מינאה סמא אשקיה, ואי לא רבי אמי ורבי אסי ]...[ פסקיה לשקיה' )עבודה זרה כח ע"א(, 

ומסתבר ששני המעשים היו בקיסרין.

שהרי ר' חננא בר פפא היה איש קיסרין. עיין: אלבק, מבוא, סוף עמ' 239, ערך 'ר' חנינא )חיננא( בר פפא )פפי('.  704

כגון: 'ר' אחא רבי אבהו בשם רבי יוסי בר חנינה אסור להתענות' וכו' )תענית ג, יג ]סז ע"א, שורה 37[(. 'וידוע שר'   705

אחא היה כמו תלמידו דר' אבהו' )היימאן, א, עמ' 121ב, ד"ה 'ומה שמצינו'(.

)וציין לו קוסובסקי, אוצר השמות  'בר ישיטא'  316, ד"ה  ועיין על בר ישיטא: רבינוביץ, תורת ארץ ישראל, עמ'   706

ירושלמי, עמ' 465, ערך 'ישיטא'(; ליברמן, הירושלמי, סוף עמ' 428, ד"ה 'חיננא'. 

רבינוביץ )שם(; וגם לא בגינצבורג, שרידי, שהביא ליברמן )שם(!  707

ראה: אלבק, מבוא, עמ' 318, ערך 'ר' איבו בר נגרי'.  708

ראה: היימאן, א, עמ' 139א, ד"ה 'הוא זכה'; רבינוביץ, דק"ס, ראש השנה )עמ' כג מן הספר, ליד ציון צ(.  709

עיין: אוצר לשונות, א, עמ' 190, הערה 1788; אלבק, מבוא, עמ' 280, ערך 'רב דניאל בר רב קטינא'.  710

הוא כידוע ר' אסי.  711

ראה למשל: היימאן, א, עמ' 234א, בערכו. וראה עוד: אפשטיין, מבוא לנוה"מ, עמ' 348, סי' י.  712

כפי שציין אלבק, מבוא, ריש עמ' 228, ערך 'ר' אמי' ]עמ' 227[.  713

ראה: ליברמן, קיסרין, עמ' 9, ד"ה 'ישיבת'; עמ' 11, ד"ה 'והנה'.  714
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6. ר' אשיין: 'אתא רבי אשיין רבי יונה רבי בא רבי חייה בשם רבי יוחנן' )שבועות א, ט ]לג ע"ב,   

שורה 48[ = יומא ח, ו ]מה ע"ב, שורה 56, אבל שם 'אתא' ליתא![(. ואמרו בעירובין: 'תני רבי שיין 

קומי רבי אחא' )א, ]ו[ ]יט ע"ב, שורה 9[(.715 ר' אחא היה איש לוד, ואם כן 'אתא' מלוד לטבריה.

7. ר' בא: 'אתא רבי בא רבי חייה בשם רבי יוחנן' )ביכורים א, יג ]סד ע"ב, שורה 57[; יומא ה, ז   

]מג ע"א, שורה 38[; שם ו, א ]מג ע"ג, שורה 12[; שקלים ד, ה ]מח ע"א, שורה 61[(. בביכורים חוזר 

ר' בא על מחלוקת ר' הילא ור' זעירא. ובמופע הראשון ביומא נאמר: 'והוה רבי זעורה חדי בה ]...[ 

אמר ליה ]...[' )שם, שורה 39(. ובכן הוא היה בן דורו של ר' זעירא. ובשקלים המימרה עונה על שאלת 

ר' חייא בר אבא. ואלבק כתב עליו: 'הקשה לר' אבהו )סנהדרין ו, א( ור' אבהו הקשה עליו )שבת ה, 

א('.716 והלשון בבבלי סנהדרין )שם(: 'א"ר אבהו ]...[ איתיביה רבי אבא לרבי אבהו', ובהמשך: 'א"ל 

רב ספרא לרבי אבא דטעה במאי' וכו', ורב ספרא היה כידוע בקיסרין,717 אבל בשבת )שם( אין הדברים 

נהירים. על כל פנים פירוש 'אתא' – מקיסרין. 

8. ר' בא בר זבדא: 'אתא רבי בא בר זבדא רבי יצחק בר טבליי בשם רבי יוחנן' )תענית א, ה ]סד   

17[(. לא נודע היכן נולד ר' בא בר זבדא.718 הוא ירד לבבל וחזר לארץ ישראל.719 ובכן  ע"ג, שורה 

'אתא' – מבבל. וייתכן מקיסרין, כי ר' יצחק בר טבליי הוא ר' יצחק נפחא איש קיסרין.720 והראשון 

נראה יותר, וצריך עיון.

9. ר' בא בר כהנא: 'אתא ר' בא בר כהנא ר' חייא בר אשי בשם ר' ' )שבת ג, ]ד[ ]ו ע"ב, שורה 4[(;   

'אתא ר' אבא בר כהנא ר' יעקב בר אידי בשם ר' יהושע בן לוי' )קידושין ב, א ]סב ע"ב, שורה 22[(.721 

ר' אבא בר כהנא ירד לבבל,722 וחזר ועלה משם לארץ ישראל.723 וכן מלמדת דרשתו בבבלי, יבמות טז 

ע"ב = קידושין עב סוף ע"א: 'דאמר רבי אבא בר כהנא וינחם בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי ]מל"ב 

יח 11[ חלח זה חלזון' וכו'.724 ובכן 'אתא' מבבל. 

10. ר' בא בריה דר' חייה בר אבא: 'אתא ר' בא בריה דרבי חייה בר בא בשם רבי יוחנן' )עבודה זרה   

א, ד ]לט ע"ד, שורה 5[(. בירושלמי רגילים להביא את ר' בא על שם אביו. ראה דמאי א, ד )כב ע"ב, 

שורה 15(: 'רבי בא בריה דר' חייא בר ווא רבי חייא בשם ר' יוחנן'. וכן הוא בשבת ג, ]ד[ )ו ע"ב, שורה 

ראה: אלבק, מבוא, עמ' 387, ערך ר' 'אשיאן'.   715

שם, עמ' 211, ד"ה 'הוא נקרא' בערך 'ר' אבא' ]עמ' 210[.  716

ראה: שם, עמ' 302, בערכו. וראה עוד: 'יתיב ר' אבהו ור' חנינא בר פפי ור' יצחק נפחא ויתיב רבי אבא גבייהו' )בבלי,   717

כתובות פד ע"ב(. 

ראה: אלבק, סופרים, עמ' 74, ערך 'ר' אבא בר זבדא'.  718

ראה: אלבק, מבוא, עמ' 211, ערך 'ר' אבא )בא( בר זבדא'.  719

ראה: ליברמן, קיסרין, עמ' 9, ד"ה 'ישיבת'. וראה עוד: אפשטיין, מבוא לנוה"מ, סוף עמ' 148.  720

לשון דומה בא לעיל שורה 16 בפי ר' אבא בר כהנא. נראה אפוא שר' אבא בר כהנא עצמו תיקן את מאמרו שנשנה   721

בטעות בבית המדרש אחרי חזרתו מבבל. וראה כיוצא בזה לעיל הערה 657 אצל ר' יוסי בר' בון. 

ראה: אלבק, סופרים, עמ' 84, ערך 'ר' אבא בר כהנא'.  722

ראה גם: היימאן, א, עמ' 48ב, בערכו.  723

הובאה שם.  724
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1(; מגילה ד, ה )עה ע"ב, שורה 26(. ואלבק ציין שהיה בשוק של קיסרין.725 וראה הדחייה של ליברמן, 

ואינה אלא דחייה בעלמא.726 ובכן 'אתא' מקיסרין. 

11. ר' בון בר ביסנא: 'אתא רבי בון בר ביסנא בשם רבי בא בר ממל' )יבמות ו, ב ]ז ע"ב, שורה   

50[(.727 היימאן רשם רק שתי אזכרות של ר' בון בר ביסנא ללא פרטים.728 ואם ֹנאמר שהוא אחיו של ר' 

יצחק בר ביסנא,729 שלדברי אלבק היה בבבל ועלה לארץ ישראל, נראה שגם אחיו ר' בון עלה מבבל. 

ובכן 'אתא' מבבל.

12. ר' הונא: 'אתא רבי הונא בשם רבי שמואל הלכה כרבי יהודה עד שיהא קשור בדלת' )שבת יז,   

]ב[ ]טז ע"ב, שורה 45[(. צ"ל בוודאי: בשם שמואל. ובבבלי, עירובין קב ע"א, שציין לו ליברמן:730 

'אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יהודה בנגרר'. ואם מחקנו 'רבי' לפני 'שמואל', ברור שמדובר 

כבר  האחרון,  זה  ואם  מהם.  מי  עיון  וצריך  שניים,731  והיו  ישראל.  לארץ  שעלה  הבבלי  הונא  ברבי 

העליתי לעיל שר' הונא האחרון היה איש לוד.732 מכל מקום נראה שפירוש 'אתא' – מבבל, ועדיין צריך 

עיון.

13. ר' זעירא: 'אתא רבי יעקב בר אחא בשם רבי יוחנן רבי זעירא בשם רבנין' )קידושין ב, ט ]סג   

ע"א, שורה 55[(; 'אתא רבי זעירא רבי אבהו בשם ר' יוחנן' )עבודה זרה א, ד ]לט ע"ד, שורה 9[(. אם 

'אתא' בקידושין חוזרת גם על ר' זעירא, אין קושי, כי ר' זעירא ישב בקיסרין כתלמיד חבר לפני ר' 

אבהו.733 

14. ר' חגי: 'אתא רבי חגי בשם רבי זעירא' )ברכות ו, ]ה[ ]י ע"ג, שורה 43[(. לפני מאמר זה בא דיון   

בין ר' מנא לר' חזקיה )שם, שורה 41(. ועל כן ככל הנראה זה ר' חגי השני.734 ואמרו עליו בבבלי: 'כי 

אתא רב חגי מדרומא אתא ואייתי מתניתא בידיה' וכו' )בבא קמא מב סוף ע"א(. ובכן 'אתא' מן הדרום.

15. ר' חזקיה: 'אתא רבי חזקיה רבי אבהו בשם רבי יוחנן' )שבת יא, ג ]יג ע"א, שורה 48[; שם כ,   

]ב[ ]יז ע"ג, שורה 47, ושם: 'אותה', וצ"ל: אתא[;735 פסחים ה, ח ]לב ע"ג, שורה 63[(; 'אתא ר' חזקי' 

ר' יונה ר' בא ר' חייה בשם רבי יוחנן' )יומא ב, א ]לט ע"ג, שורה 15[(; ')ו(אתא רבי חזקיה רבי יעקב בר 

אחא רבי שמעון בר בא בשם רבי לעזר' )תענית ב, יד ]סו ע"א, שורה 53[ = מגילה א, ו ]ע ע"ד, שורה 

20[ = יבמות ו, יא ]ו ע"ב, שורה 9, ושם: 'ורבי )!( יעקב'[(; 'אתא רבי חזקיה ר' יעקב בר אחא רבי יסא 

אלבק, מבוא, עמ' 213, ערך 'ר' אבא בנו של ר' חייא בר אבא'. וראה עוד: היימאן, א, עמ' 46א, ד"ה 'ומצינו'.  725

ליברמן, קיסרין, עמ' 10, הערה 1.  726

על ר' בא בר ממל ראה: אלבק, סופרים, עמ' 90, ערך 'ר' אבא בר ממל'. וראה עוד מה שהערתי עליו לעיל במאמר,   727

עמ' 217, ד"ה 'ר' אבא בר ממל'.

היימאן, א, עמ' 93ב, ערך 'ר' אבין בר ביסנא'.  728

ראה: אלבק, מבוא, עמ' 253, ערך 'ר' יצחק בר ביסנא'.  729

ליברמן, הירושלמי, עמ' 201, ד"ה 'אתא'.  730

ראה: אלבק, מבוא, עמ' 232; שם, עמ' 387, בערכיהם.  731

ראה לעיל נספח ג, עמ' 266, ד"ה 'לסיכום'.  732

ראה: אלבק, מבוא, עמ' 233, ערך 'ר' זירא'; עמ' 235, סוף הִּפסקה הראשונה.  733

ראה: שם, עמ' 391, בערכו.  734

להגהה ראה מה שציינתי באוצר לשונות, א, עמ' 191, הערה 1798.  735
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בשם רבי יוחנן' )גטין ט, י ]נ ע"ד, שורה 21[(. ידוע שר' חזקיה היה איש קיסרין.736 

16. ר' חנניה: 'אתא רבי חנינ' בשם רב חסדא' )פאה ב, א ]טז ע"ד, שורה 39[(; 'אתא רבי חנניה בשם   

ר' איסי' )דמאי ד, ה ]כד ע"א, שורה 46[ = מעשר שני ד, ח ]נה ע"ב, שורה 23, ושם: ר' יוסי'[(; 'כי737 

אתא ר' חנניה ר' פינחס ר' ' יוחנן בשם רשבג' ' ' )ביכורים ג, ז ]סה ע"ד, שורה 51[(; 'אתא רב חנניה רב 

ברונא בשם רב' )שבת ב, ]א[ ]ד ע"ד, שורה 22[(; 'אתא ר' חנניה בשם רב חסדא' )מגילה ב, ד ]עג ע"ב, 

שורה 47[738(; 'אתא רבי חנניה יהודה בר ספרא בשם רבי הושעיה' )חגיגה א, ו ]עו ע"ג, שורה 17([; 

'אתא רבי חנינה בשם רבי שמעון בן לקיש' )כתובות ג, ב ]כז ע"ג, שורה 39[(; 'אתא רבי חנינא )ו(רבי 

 יסא בשם רבי יוחנן' )נזיר ה, א ]נג ע"ד, שורה 39[(; 'אתא רבי חיננא בשם רבי יהושע בן לוי' )נזיר ו, ט 

]נה ע"ב, שורה 62[(; 'אתא רבי חנניה )ו(רבי יונה רבי לעזר בשם כהנא' )עבודה זרה ג, ו ]מג ע"א, 

שורה 27[ = ערלה א, ח ]סא ע"ג, שורה 16, אבל שם 'אתא' ליתא[739(. בדמאי ובמעשר שני חוזר ר' 

חנניה על דברי ר' יוסי )בדמאי ]שם[, שורה 44; במעשר שני ]שם[, שורה 21(. ור' יוסי היה בן הדור 

הרביעי. ובכן מדובר בחכם שחי מן הדור הרביעי ואילך. גם בחגיגה חוזר ר' חנניה בין היתר על דברי 

ר' יוסי )שם, שורה 14(. ואילו במופע הראשון בנזיר הדברים באים אחרי קושיית ר' זעירא לפני ר' אסי 

)שם, שורה 38(. ואולם ייתכן שהכוונה ב'רבי יסא' – בשם ר' יסא, ולפי זה מדובר שוב בר' חנניה שחי 

מן הדור הרביעי ואילך. 

והנה ר' חנניה זה מסר גם בשם חכמי בבל, לכן פירוש 'אתא' – מבבל. ומשלוש סוגיות בירושלמי אני   

מסיק שמדובר בחכם בן הדור החמישי.740 הסוגיה הראשונה בפאה ב, ו )יז ע"א, שורה 56( = חגיגה א, ח 

)עו ע"ד, שורה 34(: 'רבי חנניה בשם שמואל אין למדין מן ההורייה. הכל מודין שאין למדין מן המעשה. 

אמר ליה רבי מנא הדא דתימר בההוא דלא סבר ברם בההוא ]ד[ סבר עבד. אמר ליה בין סבר בין לא 

סבר בהוא דפליגא'741 וכו'; מכלל שאנו מדברים באמורא בן דורו של ר' מנא, בן הדור החמישי. הסוגיה 

השנייה בערלה ב, א )סא ע"ד, שורה 11(: 'רבי חנניה בשם שמואל דמאי צריך חלה. אמר ליה רבי חייה 

בר לוליבא נוטל הוא דמיו מן השבט. אמר ליה כן אמר שמואל שהוא נוטל דמיו מן השבט'. וכבר העיר 

אלבק שהנוסח הנכון הוא בכי"ר: 'בר לולייאני' )עמ' 299, שורה 32(,742 והוא אמורא ארץ־ישראלי בן 

הדור החמישי. הסוגיה השלישית היא הסוגיה השנייה בנזיר. וזה לשון הירושלמי שם: 'התיב רבי חיננא 

קומי רבי מנא והא כתיב ועשה הכהן את מנחתו ואת נסכו ]במ' ו 17[. מעתה יעשה הקדים בו מעשה. 

ראה: ליברמן, קיסרין, עמ' 10. וראה עוד לעיל בגוף המאמר, עמ' 236, ד"ה 'בשני מקומות'.  736

לא גרסינן 'כי', והיא באשגרה מסגנון הבבלי.  737

כל המאמר הזה חסר במקבילה בתרומות א, ב )מ ע"ג, שורה 24(, ראה לעיל נספח זה, עמ' 283, ד"ה 'על מופעים'.  738

לא בד"ו ולא בכי"ר )עמ' 299, שורה 25(.   739

רבינוביץ מנה ארבעה חכמים בירושלמי בשם ר' חנינה או ר' חנניה חוץ מר' חנינא חברהון דרבנן, ובכללם כנראה   740

ר' חנניה זה. ראה: רבינוביץ, תורת בבל, עמ' 405, ערך 'ר' חנינא בר חמא הכהן'; עמ' 407, ד"ה 'ודע'; הנ"ל, תורת 

ארץ ישראל, עמ' 458, ד"ה 'ודע'. ופרנקל, היימאן ואלבק זיהו אותו בפירוש עם ר' חנינה ראש ישיבת ציפורי. ראה: 

 פרנקל, דף פח ע"ב, ערך 'רבי חנניה ב' '; היימאן, ב, עמ' 497ב, ערך 'ר' חנינא ]...[ דציפורין'; אלבק, מבוא, עמ' 393, 

ערך 'ר' חנינא'. ואני נוטה עכשיו לומר שמדובר בחכם אחר. ועדיין צריך עיון.

לפירוש המאמר הזה ראה מה שהערתי באוצר לשונות, ג, עמ' 1544, הערה 22.  741

אלבק, מבוא, עמ' 392, ערך 'ר' חייה בר לולייני'.  742
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מאי כדון. אתא רבי חיננא בשם רבי יהושע בן לוי שאם גילח על אחת משלשתן יצא' )שם, שורה 61(.743 

מסוגיה זו אני מסיק שמדובר בשני חכמים שונים בעלי אותו שם בדור החמישי, וצריך עיון.

ואולם לכאורה יש כאן קושי, שבמופע בשבת נאמר: 'רב חנניה רב ברונא בשם רב', ולפי זה הוא   

קיבל ישירות מפי רב ברונא, ורב ברונא היה אמורא בבלי בן הדור השני.744 אבל נראה שהכוונה – בשם 

רב ברונא. וכיוצא בזה מצאנו בר' יוסי בר' בון: 'אתא רבי יוסי בי רבי בון אבא בר בר חנה בשם רבי 

יוחנן לא אסרו אלא' וכו' )עבודה זרה א, ד ]לט ע"ד, שורה 22[(, ואין להניח שר' יוסי ביר' בון פגש את 

אבא בר בר חנה. אשר למופעים בביכורים ובעבודה זרה, אפשר להסיק מהם שר' חנניה זה היה תלמידם 

של ר' יונה ור' פינחס,745 וצריך עיון.

17. רב יהודה: 'אתא רב יהוד' בשם שמו' ' )בבא קמא א, א ]ב ע"ג, שורה 1[(. מדובר כאן ברב יהודה   

תלמידם של רב ושמואל. והנוסח כאן צריך עיון,746 ומשום כך קשה להכריע מי בא ומהיכן ולהיכן בא. 

וכנראה כל הסוגיה, כולל המונח, בבלית, וצריך עיון.

18. ר' יהודה )!(: 'אתא רבי יהודה בשם רבי אלעזר בשם רבי חייא רובא' )יבמות טז, ]א[ ]טו ע"ג,   

שורה 20[(. דבר ברור הוא שגרסה זו לא תיתכן. ואמנם בקטע זוסמן: 'אתא יהודה בן כיני ר' לעזר בש' 

ר' חייה רובה',747 וכן עיקר. ולא נתברר מהיכן בא.748 

ע"ב,  ]יב  א  י,  )שבת  חנינה'  רבי  בי  יוסי  רבי  בשם  פזי  בר  יודה  רבי  'אתא  פזי:  בן  יודה  ר'   .19   

שורה 49[(. ר' יודה בן פזי היה דרומי מן הסתם, כאביו,749 ובא מלוד.

20. ר' יוסי: 'אתא רבי יוסי רבי איסי בשם רבי שמעון בן לקיש' )תרומות ד, ג ]מב ע"ד, שורה 28[;    

 ']...[ אמרה  המשנה  איסי  'א"ר  בכי"ר:  שם  ובהמשך   ;]2 שורה  224א,  ]עמ'  בכי"ר  בעיקר  הוא   וכן 

]שורה 3[(. ר' יוסי זה הוא ככל הנראה ר' יוסי בר זבידא, ואולי ביקר בבבל כדעת הלוי.750 ונראה יותר 

לפרש 'אתא' מקיסרין, כי הוא למד אצל ר' אבהו.751 ייתכן גם לפרש 'אתא' – מן הדרום. ראה: 'א"ר יוסי 

לפירוש הסוגיה ראה: הרידב"ז שם, ל ע"ב, ד"ה 'ריב"ל אמר'.  743

ראה: אלבק, מבוא, עמ' 194, בערכו.  744

ועיין מה שהערתי באוצר לשונות, א, עמ' 191, הערה 1805; ב, עמ' 1131, הערה 2073. ועיין עוד לעיל הערה 740;   745

נספח ג, עמ' 261, סי' 9.

עיין: לוי, בבא קמא, עמ' 32, ד"ה 'אתא רב יהוד' '. וראה עוד: ליברמן, קיסרין, עמ' 94, הערה 49. ושמא יש להגיה:   746

'אתא רב יהודה בשם רב', וצריך עיון. לפירוש הסוגיה מתחילתה עיין: לוי )שם(, ד"ה 'רב יהודה' עד סוף ד"ה 'אתא 

רב יהוד' '. ופירושו דחוק מאוד. והעיקר כפירושו של רבינוביץ, תורת ארץ ישראל, סוף עמ' 463, ד"ה 'ר' יהודה'. 

אלא שיש לקרוא בהמשך הסוגיה את 'נעשה עיקר טפילה' שבדברי רב חסדא בתמיהה, כלומר כלום ייתכן ששמואל 

יאמר על אביו שהוא העיקר: 'ואבא מודה לי', ויעשה אותו טפלה לו?! אלא ודאי פירוש 'אבא' – רב. ועיין עוד: בבלי, 

בבא קמא יא ע"א.

ראה: י' זוסמן, 'שרידי ירושלמי – כת"י אשכנזי: לקראת פתרון חידת "ספר ירושלמי"', קבץ על יד, יב ]כב[ )תשנ"ד(,   747

עמ' 107, שורה 38. השמטתי במובאה שלושה עיגולים מעל שלוש אותיות, עיגולים המציינים אות פגומה או קריאה 

מסופקת )ראה: שם, עמ' 24(.

נרשם ללא שום פרטים ביוגרפיים אצל היימאן, ב, עמ' 555ב, ערך 'ר' יהודה בן בוני'; ואצל אלבק, מבוא, עמ' 329,   748

ערך 'יהודה בן בוני'. ועיין: רבינוביץ, תורת בבל, עמ' 422, ערך 'ר' יהודה בן בוני'.

ראה מה שהערתי לעיל נספח ג, עמ' 262, סי' 10.  749

ראה לעיל עמ' 279, ליד ציון 663.  750

ראה לעיל הערה 86.  751
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אזלית לדרומה ושמעית' )פאה, ב ]ה[ ]טז ע"ג, שורה 51[(. וצריך עיון.

21. ר' יוסי בר בר כהנא: 'אתא רבי יוסי בר בר כהנא בשם שמואל' )ברכות ח, ]א[ ]יב ע"א, שורה 36[(.    

בכי"ר: 'אתא ר' יוסה בר בא הונא כהנא בשם שמוא' ' )עמ' 86ב, שורה 36(. ובסיריליו: 'אתא ר' יוסי בר 

כהנא בשם שמואל' )דף קפט ע"א, שורה 1(. ככל הנראה חכם בבלי, ובא מבבל. ונראה שהנוסח בשמו 

בד"ו עיקר,752 ושהוא נקרא על שם סבו כהנא המפורסם. 

22. ר' יוסי בר' בון: כבר נדון לעיל נספח ה, עמ' 277, ד"ה 'מכל זה'.   

23. ר' יעקב בר אחא: 'אתא רבי יעקב בר אחא ר' שמואל בר נחמן בשם ר' יונתן' )פאה א, ]א[ ]טו   

ע"ד, שורה 27[ = קידושין א, ז ]סא ע"ג, שורה 7[(; 'אתא רבי יעקב בר אחא בשם רבי יוחנן' )תרומות 

ג, ו ]מב ע"ב, שורה 28[; פסחים ה, ב ]לב ע"א, שורה 13[(; 'אתא רבי יעקב בר אחא רבי יעקב בר אידי 

בשם רבי יהושע בן לוי' )עירובין א, ]א[ ]יח ע"ב, שורה 42[ = שם, ו, ]ב[ ]כג ע"ב, שורה 32[(; אתא 

רבי יעקב בר אחא רבי אבהו בשם רבי יוחנן' )שקלים ז, ז ]נ ע"ד, שורה 34[(; 'אתא ר' יעקב בר אחא 

ר יסא בשם ר' יוחנן' )חגיגה ג, ב ]עט ע"א, שורה 38[(; 'אתא רבי יעקב בר אחא בשם רבי יצחק בר 

נחמן' )יבמות יא, ]ב[ ]יא ע"ד, שורה 63[(; 'אתא רבי יעקב בר אחא בשם רבי יוחנן ורבי אילא בשם רבי 

לעזר' )כתובות א, ח ]כה ע"ד, שורה 5[(; 'אתא רבי יעקב בר אחא בשם רבי שמעון בן לקיש' )נדרים 

ד, י ]לח ע"ד, שורה 38[(; 'אתא רבי יעקב בר אחא בשם רבי יוחנן רבי זעירא בשם רבנין' )קידושין ב, 

ט ]סג ע"א, שורה 55[(. ר' יעקב בר אחא היה כידוע בקיסרין.753 ובכן 'אתא' מקיסרין.

24. ר' יעקב בר אימי: 'אתא רבי יעקב בר אימי בשם ר' שמעון בן לקיש' )כתובות ו, א ]ל ע"ג,   

שורה 37[(. היימאן העיר שבפסיקתא דרב כהנא )מהדורת בובר( ר' יעקב אמר בשם ר' אחא.754 אבל 

שם: 'ר' יעקב בר אסי', והיימאן תיקן בשתיקה. ואולם בפסיקתא דרב כהנא )מהדורת מנדלבוים(: 'ר' 

יעקב בר אבוי',755 ונראה שצ"ל: ר' יעקב בר אביי.756 לפי זה אין אנו יודעים על חכם זה כלום ואיננו 

יכולים לפרש מהיכן בא.

וכן הוא בכי"א   ;]55 ]ג ע"א, שורה  ו  'אתא רב ירמיה757 בשם רב' )בבא קמא ב,  ירמיה:  25. רב    

]עמ' 3, שורה 42[(. לפני מאמר זה בא: 'הוינן סברין מימר' וכו' )שם, שורה 54(. ואותה מימרה באה שם 

גם קודם לכן ובראשה נאמר: 'רב ירמי' בשם רב' וכו' )שם, שורה 51(. הסוגיה כנראה בבלית, ואולי 

פירוש 'אתא' מישיבת סורא לנהרדעא, וצריך עיון.

26. ר' ירמיה: 'אתא רבי ירמיה בשם רבי יוחנן' )פסחים ה, ה ]לב ע"ג, שורה 37[(; 'אתא. ר' ירמיה   

הובא מכאן וללא שום הערה אצל היימאן, ב, עמ' 732ב, ערך 'ר' יוסי בר רב כהנא'.  752

ראה: ליברמן, קיסרין, עמ' 10. וראה עוד: אפשטיין, מבוא לנוה"מ, עמ' 45, ד"ה 'ר' אחא'.  753

פסיקתא דרב כהנא )מהדורת בובר, דף קעג ע"ב(. ראה: היימאן, ב, עמ' 778א, ערך 'ר' יעקב בר אמי )השני('. וראה   754

עוד: אלבק, מבוא, עמ' 252, בערכו.

פסיקתא דרב כהנא, אחרי מות )מהדורת מנדלבוים, ב, ריש עמ' 398(.  755

ראה עליו: אלבק, מבוא, עמ' 337, בערכו.  756

הוא רב ירמיה בר אבא של הבבלי. ראה: אפשטיין, מבוא לנוה"מ, עמ' 198, ד"ה 'רב ירמיה'; רבינוביץ, תורת בבל,   757

ריש עמ' 464, ערך 'ר' ירמיה בר אבא' )וציין לו אלבק, מבוא, עמ' 295, הערה 254(; רבינוביץ, תורת ארץ ישראל, 

עמ' 1, ד"ה 'ר' זעירא'.
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בשם ר' יוחנן'758 )שם ח, א ]לה ע"ד, שורה 10[(; 'אתא ר' ירמיה רבי שמואל בר רב יצחק בשם רב' 

)שקלים א, ו ]מו ע"ב, שורה 33[(.759 ר' ירמיה ישב כתלמיד לפני ר' אבהו.760 ובכן 'אתא' מקיסרין.

27. ר' לא: 'אתא רבי לא בשם רבי יוחנן' )פאה ג, ט ]יז ע"ד, שורה 62[(; 'אתא רבי יעקב בר אחא   

בשם רבי יוחנן ורבי אילא בשם רבי לעזר' )כתובות א, ח ]כה ע"ד, שורה 5[(. נאמר בפאה לעיל: 'אתא 

רבי אבהו בשב ]צ"ל: בשם[ רבי יוחנן' )שם, שורה 62(, ובהמשך: 'ואנהר רבי אימי וחזר עובדא' )שם, 

שורה 63(. משמע ש'אתא' מציין כאן ביאה מהירה, עוד בזמן המעשה. אשר לכתובות, ייתכן שגם ר' 

יעקב בר אחא גם ר' אילא באו בו בזמן מקיסרין לטבריה. וייתכן שמדובר כאן בזמנים שונים, והצירוף 

הוא מעשה ידי העורכים. מכל מקום ר' אילא ביקר בקיסרין. ראה: 'אמרו ליה רבנן לרבי אבהו הצפיננו 

הכין ]צ"ל: היכן[ רבי אלעאי צפון' )עירובין נג ע"ב(. וראה עוד: 'יתיב ר' אבהו ור' חנינא בר פפי ור' 

יצחק נפחא ויתיב ר' אילעא גבייהו' וכו' )בבא קמא קיז ע"ב(.761 

28. ר' שמואל: 'אתא רבי שמואל בעי ]צ"ל: בשם[ רבי זעירא' )שבת א, ]י[ ]ד ע"ב, שורה 17[(;   

'אתא רבי שמואל רבי אבהו בשם ר' יוחנן' )שבת ב, ]א[ ]ד ע"ג, שורה 20[; פסחים ז, יב ]לה ע"ג, שורה 

8[(. ר' שמואל אמר: 'קשיתיה קומי רבי אבהו' )סנהדרין א, ]ד[ ]יט ע"ג, שורה 63[(.762 ובכן, ברור 

ש'אתא' – מקיסרין.

29. ר' שמואל בריה דר' יוסי ביר' בון: 'אתא רבי שמואל בריה דרבי יוסי בי רבי בון אמר רבי נסה'   

)כתובות ז, ט ]לא ע"ד, שורה 5[ = קידושין ב, ה ]סב ע"ד, שורה 27, ושם: 'בשם רבי ניסא', ועיקר[(. 

קרוב לוודאי שבא מקיסרין, כי ר' נסא הוא איש קיסרין.763 ור' נסא עצמו ספק אם היה אז עדיין בחיים 

או ששמע משמו.

30. ר' שמעון בר ווה: 'אתא שמעון בר ווה764 בשם רבי יוחנן' )פאה א, ]א[ ]טו ע"ב, שורה 20[(.   

17, 20(: 'שמעון בר ווא הוה כד מסקום  אמרו על ר' שמעון בר ווה בביכורים ג, ג )סה ע"ד, שורות 

]צ"ל: בדמסקוס['. ובבבלי, סנהדרין ה ע"ב: 'דאמר ליה רבי יוחנן לרב שמן הרי אתה ברשותינו' וכו'. 

ופירש רש"י שם, ד"ה 'לרב שמן': 'כשהיה פורש ממנו וירד לבבל'. ובכן כשחזר מבבל? וצריך עיון.

לסיכום: המונח 'אתא' מציין לרוב765 את ביאתו של חכם לישיבות טבריה מאחת מערי הישיבות   

צוין  דלקמן  המופעים  בשני  כך  משום  הבבליות.766  הישיבות  מאחת  או  קיסרין,  או  לוד  האחרות: 

יש למחוק את הנקודה שאחרי 'אתא'.  758

על המופע החסר בשקלים ג, א )מז ע"ב, שורה 21( = ראש השנה א, א )נו ע"ד, שורה 22, שם ושם 'אתא' ליתא( כבר   759

הערתי לעיל נספח זה, עמ' 283, ד"ה 'על מופעים'.

ראה: אלבק, מבוא, עמ' 341, ד"ה 'כן ישב'. ועיין עליו עוד: רבינוביץ, תורת ארץ ישראל, עמ' 1, ד"ה 'ודע'.  760

494א(. ועל ר' יעקב בר אחא ראה מה שכתבתי לעיל נספח זה,  495א, ד"ה 'והתרועע' )עמ'  על פי היימאן, ב, עמ'   761 

עמ' 290, סי' 23.

ראה: אלבק, מבוא, עמ' 349, בערכו.  762

ראה: ליברמן, קיסרין, עמ' 11, ד"ה 'והנה'.  763

עיין עליו: היימאן, ג, עמ' 1152ב, ערך 'רב שמן בר אבא'; אלבק, מבוא, עמ' 268, ערך ')ר'( שמעון )רב שמן( בר   764

אבא'.

ככל הנראה חוץ מאשר בשתי הסוגיות הבבליות במסכת נזיקין. ראה לעיל עמ' 289, סי' 17; עמ' 290, סי' 25.  765

ונותרו כמה מקומות סתומים מחמת חוסר פרטים בתלמודים.  766
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במפורש מהיכן בא החכם, כי צור לא הייתה אחת מערי הישיבות: 'אתא רבי חייה בר בא מן צור ואמר 

מן שמיה דרבי יוחנן' )פסחים א, ח ]כח ע"א, שורה 15[(; 'רבי חייה בר בא אתא מן צור ואמר מן שמיה 

)סד ע"ד, שורה  יד  ג,  ר' חייה בקידושין  43[(. ואמרו על  יוחנן' )תענית א, ב ]סד ע"א, שורה  דרבי 

והלשון  קצרה,  לשון  הירושלמי  ולשון  וכו'.  יוחנן'  רבי  לגבי  אתא  לצור  אזל  בא  בר  חייה  'רבי   :)16

הדומה בבבלי ארוכה יותר, למשל: 'כי אתא רב דימי אמר', 'כי אתא רבין אמר'767 וכיוצא בהן. וגם 

בירושלמי הפירוש הוא: כד אתא ר' פלוני מהיכן שבא – אמר כך וכך. היום אנו קוראים. את המשפט 

'אתא ר' ' וכו' בסוגיה תוך כדי דיבור, אבל האמת היא ש'אתא' וכו' נוסף על ידי בעלי הסוגיה או עורכי 

המסכת, ובפועל החכם בעל המאמר בא לבית המדרש אחרי זמן מה, הן קצר הן ארוך, ואולי לעתים 

אחרי היעדרות של כמה שנים.

כגון ברכות כב סוף ע"א. היימאן ציין לכל המקומות בבבלי שנאמר בהם 'כי אתא רב דימי' ואחר כך 'כי אתא רבין'   767

וחבריהם. ראה: היימאן, א, עמ' 329ב, ד"ה 'ונביא'.
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רשימת קיצורים ביבליוגרפיים של החיבורים הרווחים במאמר

ב' קוסובסקי, אוצר השמות לתלמוד בבלי, א-ה, ירושלים תשל"ו-תשמ"ג אוצר השמות בבלי  

ירושלמי:  לתלמוד  קונקורדאנציה  ירושלמי:  תלמוד  לשון  אוצר  קוסובסקי,  מ'  אוצר השמות ירושלמי  

אוצר השמות, ירושלים תשמ"ה

מ' עסיס, אוצר לשונות ירושלמיים, א-ג, ניו יורק וירושלים תש"ע אוצר לשונות  

ח' אלבק, מבוא לתלמודים, ירושלים תשכ"ט אלבק, מבוא  

ש' אלבעק, משפחות סופרים, ורשה תרס"ג אלבק, סופרים  

י"נ אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה2, א-ב, ירושלים תשכ"ד  אפשטיין, מבוא לנוה"מ   

הנ"ל, מבואות לספרות האמוראים, בעריכת ע"צ מלמד, ירושלים תשכ"ג אפשטיין, מבואות לסה"א   

אביב  תל  רבינוביץ,  א"ז  תרגם  א-ג,  ארץ־ישראל,  אמוראי  אגדת  בכר,  ב"ז  בכר   

תרפ"ה-תר"ץ

ל' גינצבורג, פירושים וחדושים בירושלמי, א-ד, ניו יורק תש"א-תשכ"א גינצבורג, פירושים   

יורק  )ניו  תשכ"ט  ירושלים  במצרים,  אשר  הגניזה  מן  הירושלמי  שרידי  הנ"ל,  גינצבורג, שרידי   

תרס"ט(

תלמוד ירושלמי, ונציה רפ"ג )?( ד"ו   
תר"ע- )לונדון  תשכ"ד  ירושלים  א-ג,  ואמוראים,  תנאים  תולדות  היימאן,  א'  היימאן   

תרע"א(

וירושלים  פרסבורג  מיין,  ע"נ  פרנקפורט  א-ה,  הראשונים,  דורות  הלוי,  י"א  הלוי, דורות   

תרנ"ז-תרצ"ט

א"ה וייס, דור דור ודורשיו4, א-ה, וילנה תרס"ד וייס   

ירושלים  מימון,  י"ל  מהדורת  ואמוראים,  תנאים  יחוסי  קלונימוס,  בר'  יהודה  ר'  ייחוסי תו"א   

תשכ"ג

א"ש רוזנטל וש' ליברמן, ירושלמי נזיקין, ירושלים תשמ"ד ירושלמי נזיקין   

כ"י אסקוריאל, ספריית סן לורנצו דל אסקוריאל G-I-3, ירושלמי, שלוש הבבות;  כי"א   

נדפס בתוך: ירושלמי נזיקין

כ"י ליידן, ספריית האוניברסיטה Cod. Or. 4720 )סקליגר 3(, תלמוד ירושלמי;  כי"ל   

נדפס: תלמוד ירושלמי: כתב־יד ליידן Cod. Scal. 3: צילום פקסמילי של כתב 

היד המקורי, א-ד, ירושלים תשל"א

כ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית ebr. 133, ירושלמי, מסכת סוטה וסדר זרעים;  כי"ר   

ירושלים  פקסימילי,  צילום  מהדורת  וטיקן:  כתב־יד  ירושלמי:  תלמוד  נדפס: 

תשל"א 

תש"ל  ירושלים  א-ו,  פרקים  קמא  בבא  ירושלמי:  לתלמוד  ופרוש  מבוא  לוי,  י'  לוי, בבא קמא   

 J. Lewy, ʻInterpretation des I-VI Abschnittes des paläst: Talmud –(

 Traktates Nesikin’, Jahres-Bericht des jüdisch-theologischen Seminars
)Fraenckel’scher Stiftung 1895-1914
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ש' ליברמן, הירושלמי כפשוטו, ירושלים תרצ"ה  ליברמן, הירושלמי   

הנ"ל, מחקרים בתורת ארץ־ישראל, בעריכת ד' רוזנטל, ירושלים תשנ"א ליברמן, מחקרים   

הנ"ל, ספרי זוטא, ניו יורק תשכ"ח ליברמן, ספרי זוטא   

הנ"ל, תלמודה של קיסרין: ירושלמי מסכת נזיקין )מוסף תרביץ, ב, ד(, ירושלים  ליברמן, קיסרין   

תרצ"א

ר' שלמה סיריליו, מסכת ברכות, תלמוד ירושלמי, ירושלים תשכ"ז; הנ"ל, מסכת  סיריליו   

תרומות מן תלמוד ירושלמי סדר זרעים, בני־ברק תשי"ח

ר' אברהם זכות, ספר יוחסין השלם, מהדורת צ' פיליפאווסקי, ירושלים תשכ"ג  ספר יוחסין   

)פרנקפורט ע"נ מיין תרפ"ה(

ז' פראנקעל, מבוא הירושלמי, ירושלים תשכ"ז )ברסלאו תר"ל( פרנקל   

רנ"נ ראבינאוויטץ, דקדוקי סופרים, א-טו, ירושלים, ניו יורק ומונטריאול תש"ך  רבינוביץ, דק"ס   

)מינכן ומיינץ תרכ"ח-תרנ"ז(

ז"ו רבינוביץ, שערי תורת ארץ־ישראל, ירושלים ת"ש רבינוביץ, תורת ארץ ישראל   

הנ"ל, שערי תורת בבל, בעריכת ע"צ מלמד, ירושלים תשכ"א רבינוביץ, תורת בבל   
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