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וקדש זה כרך זכרם רבה באהבה מ ורך ל . והרשל לאה של המב וף וג בני קבק וף הז ו קבק י חי  חי
, ות וה פשט ו י אף ועל וכבוד, ענ ום מאבק י ומ י ים ה ו והאתגר יב יהם שהע יהם בפנ י ו הם ח יח  העל
יש זמנם נכבד חלק להקד ים ומרעם מ יקר , להם ל י מכל ורה לערכ וד הת ימ גמרא ולל . ה בהתמדה

ים , כרכ ים שבהם אלה יע ים משק ומד וא את מל וח מרעם מל ית ות בנ י וד סוג י התלמ  הבבל
ור , המחקר לא י , המדע ים יכ , אף ואולי ממש ים יק ן את מעמ ו י י הע וד ר התלמ ו אש ילת י תח  אלף לפנ
נה ודתם ויותר. ש ובעת זו עב ו נ ות ור מא ר מק י י את שהעש וג בני חי וף הז וד אהבת — קבק  תלמ

. ורה י כן על ת ו יש רא ים להקד . אלה מחקר זכרם ל
וף והרשל לאה , נולדו קבק יה וס ו שם בר ישא ו נ ימ , והק ו וממנה משפחה י ברח ות מפנ יפ  הרד

ים ומ וגר ר והפ ו אש ילע ותם א ור א ום מקלט ולחפש לעק . במק ילת אחר ים המאה בתח ו העשר יע  הג
י ופ ות לח ית ארע ו הבר יר דרכם את ומעא וס לע ומב ול נת ק י , שבמד ו ו ובה אוהי ימ . את הק יתם  ב

וס ומב ול ו בק וג בני העטרפ ילה הז ית לקה וכס וד ורת יר של הא ים הע ית כחבר נסת בב ודת הכ  'אג
' ים ו אח ו שב ים הי יל ורך פע . לא יהם י ח

ום עבר לא כמעט ו י יע לא שב וד הרשל השק ימ , בל וד יה התלמ וד שה וך עמ ו ו הת י  בחי
ו ובהשקפת ולמ . ע ית י את אהבה לאה גם הערכ ימוד ות ל יהד ורת ואת ה , ת  זו אהבתה ואת ישראל

ילה . הנח יה ילד ל
, , בתם ישאה בלה י למר נ יה מהגר — וקסנר הר וס וא אף מר ים — ה ימ יסדו ול ים י י ות השנ  חנ

ים יר בגד , בע וס ומב ול ו ולעסק ק ירפ . את גם ע יהם ות לאחר בנ , שנ , התמדה ות השקעה ודד  התמ
ודה , ועב ו קשה יח וב העל יהם בער ים ימ גש , את לה ומם י והעסק חל יה התפתח המשפחת  וה
ות לאחת וק מרשת ו י ות הש ול . הגד ולם בע

יש להם אפשרה העלחתם ים להקד נעחת אמעע ורשת לה , מ וד ימ ן הל ו י י הע ור יסט  הה
ר והמחקר ים כה אש וב , קר ישם ללבם ור ור ולה ראה כמק ות הש ור . לד ים יסדו כך לשם הבא  את י

ן ' קר ורשה ורק 'מ י ו־ י , שבנ ים ושל יר יכה וב ודה את הממש ו שבה העב . החל יהם י יכתה בח  תמ
יבה ן של הנד ' קר ורשה יא 'מ רה ה ו את שאפש ומ זה. כרך של פרס
ו וה אנ ו ים כי תק , כרכ ו ים אל וקר יה העבר חכמת את הח , המחקר של באספקלר י ודרנ  לא המ

ו בלבד זו ודד יע , את ש וד ימ וך אלא הל זוג מת יקה חכמה מי ית והשכלה עת ודרנ ו אף מ יח  יעל
יע ים להג יהם למרחק ו לא שעל , חלמ ו ופץ העבר חכמת כאשר קודמינ ולם ת ו לע ים כול  בכל

, ים י ונ ים אלקטר יש . נג ים וחכמ ומת
ו כך, ואל כמ דש שש ראה הח ן הש , מ ים העבר יר , מחקר ועע ותם ן אב ינת וח ת דשה ר ים ח יל  במ
ן ור ו שלא ות בני חי וף משפח וקסנר קבק . ו יהם ודמ וה וק ו י נר עתה משמשת זו תק ן לרגל  קר

' ורשה ואה 'מ יח בב יהם את להנע י ו ו יהם ואת מא ות ו : של תק ות ור האב  את יאיר העבר ״א
. יד״ העת
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נח זה ספר ו יך המ וא לפנ ום ה י הפרס יש וד מטעם הש יג ות הא נ . לפרש וד ו התלמ ים לו קדמ  הספר
ות״ ״חמש י ; סוג ) וד )תשס״ב וד תלמ יג ות הא ן פרק ברב ו , ראש ) , משה ידי על )״מאימתי״ וביץ  בנ

; ו וד תשס״ , תלמ וד יג )״בלל פרק שבת הא י יע ואל ידי על גדול״(, שב וסף שמ ; וולד, י ז וד תשס״  תלמ
, וד יג ן הא וצא פרק עירובי )״המ י יר , עש ן״( יעד ידי על תפילי , אברהם אב ן ולמ וד ;תשס״ח סט  תלמ
, וד יג , הא ים , פרק פסח ום רביעי , )״מק ) ו״ ן ידי על שנהג , אהר ית . עמ תשס״ט

וד יג וסד הא נת נ גמה תשנ״ג בש יא לחבר במ וצ ור ולה ות לא ית פרשנ וד וסדת תלמ י י על המ  אדנ
י המחקר וג ול יל י הפ ור יסט ן ובו והה זמ ורה ב ורת מע ית במס נ , בל של הפרש ות ור ינו, הד י דהי ור  חיב

ים נ ו , הראש ים ונ . והאחר יהם ן ודרב ובע זה רצו וקם נ יס ים של מע יסד י ות שמבבר המ נ  בפרש
, וד ותם התלמ יר זה וממס יטה הע ית לש ואל נטלקט י ורבת הא י את הב ן בל ו י ישה של הע  הג

ית , האקדמ ית״ ורת בגון וה״מדע יק וסח ב ות הנ ור ים והמק ים ובל וספים, רב יפה עם נ  את לפרש שא
ות וסד י ההלבה מ ושג גדה ומ וד של הא י התלמ וטם פי על הבבל ור פש ותם ולא ו , התה ותם  והתפתח

וק דרך זה ובל יס וד ע ות צמ י וג י בס י הבבל . לפ , הסדר ילה י במ , לפ ו ינ ירת מושג ורה יצ  מהד
ית ר ו מחק ור את )הרחבנ יב ות, חמש לספר בהקדמה בך על הד ות סוגי ומ . ובמק ) ים אחר

ו נ ימה יחד התחבר ותפת למש יתם לאחר זו ורחבה מש י ן במה של עש ים מ י החבר ור יב  בח
ות ים על פרשנ ן פרק וד מ ו שבבר התלמ ור יצא ות לא . במסגר ות ים 1אחר ור יר יעת לשם הב  קב
יטה ות והבנת הש יר ים הפ נ ו וק של הראש יס ו זה ע ילא ן השלב את מ ו ות של הראש יל . פע וד יג  הא

, ך עם בעת ן המש ומ יד ות של ק וד ית אלה עב י ור לרא , א וס ו הדפ ים אנ ותנ ודאה נ , ה  לשעבר
ים ועק ילה וצ יד בתפ . לעת וא לב

ות״ ״חמש הספר י יה סוג ועד ה י , מ יג , ולו להצ ו יב את במשה ות ט ור ות עם המהד לשם פרשנ  ש
ן וקם הבנת . ה וד יג ובץ בך לשם הא ו ק ודתם ב ישה של מעב ים חמ וקר ים, ח י שונ ים בד  את להדג

ו יטתנ ום ש י ותו בק יחודי , מחבר בל של י ירת עם בבד בד ומחבר גרת שמ ותפת מס יקה מש נ  המע
ית ידה תבנ י אח וש יר . לפ וד יג ן הא ו לב יא הצגנ וג וך אחת ס ות מת נ ן הפרש י  פרק על מחבר בל שהב

, של שלם וד וך תלמ וה מת ו ר תק ו בך שאח ים חמשת יתפרסמ ות הפרק למה בפרשנ  לבל ש
. ותיהם י לה סוג גשמה זו משא ו ושה ה וך בשל ים מת ו הברב זבר ו , שה יל יד ועוד לע יה ה י״ה נטו  וא

ו ים ירא ים שנ ור האחר . א וב בקר
ן השלב במהלך ו ודת של הראש וד עב יג ו הא ים נתחבר וש יר , ובמה במה על פ ים  והם פרק

ים ומד ות ע ור לרא ן א ים בי ים עשר ים הברב נ ובנ ים המת . לשנ ות : הבא יהם ינ ובה ב ים ס י פרק יע  רב
ולב )״ל י יש , וחמ ( וערבה״ יל״ , משה מאת ״החל וביץ ות בנ ו פרק מב יל וא )״ י יש ן של ( ה ן״  מאת הלוקי

, סיני ן תורן י פרק גיטי יע ( רב ולח״ יר מאת )״הש , יא ורג ורסטנב ובה פ י פרק ס יש ולב של ול״( )״ל ז  הג
, אברהם מאת ן שי״ף ( פרק גיטי ן״ י זק י )״הנ י יש וד מאת חמ , ד , פרק וגיטין זפרני ) )״המגרש״ י יע  תש
י מאת . ש״ ן ידמ ואה מהם אחד פר ור ר נח בספר א ו : המ יך ן לפנ י ו פרק סנהדר י )״ה י יש ן״( חמ  בודקי
. נתנאל מאת י בעדנ

יל ול במקב יפ ים לט , בפרק ים ובנ ו גם המ זר פתחנ ור בע ור הצ יב ות בח ות פרשנ . למסבת ות שלמ
י ולד ש״ וקד ו ות על ש , שבת מסבת פרשנ ולה ילת ב ומה ותח י פרס : )שנ ים ים ברב ים א-ב פרק  ופרק
גהת בעת נמצאת ג-ו( . בה וס למת הדפ י הש ובה פרק י ס ות לבד ולה המסבת פרשנ ורה ב וא אמ  לב

וב . בקר יה אחר
וע יד ים לבל ב ינ י , המע ו יטת בפירושינ וד ש יג יא הא ות הפרק את לחלק ה י וג , לס ות וספר  ממ

וע יג סוגיא, לבל שם לקב ן את ולהצ ו יא לש וג וקה הס ישה בחל ג נה את המד י המב ות  והבחנת הספר
ים יב . המרב ים י ות ים הספר יב ים המרב י ורנ ות של הצ י וג ים זה בברך הס ומנ ים מס ופנ ים בג ובחנ מ

העורך הקדמת

יא



ן י :כדלהל , דבר ים י אמוראים דברי תנא . סתם ודבר וד ר התלמ ן אש ות ו של להשתלשל  דרך אל
ים , שלב ים ים רב יחס ים ו ורכב ותר מ ים י י ו ור העש , לשר יהם ינ ושלם ב וני הדבר י . בדי ות הפרשנ

ידע ים על מ ומ ים פרס זמנתם חדש ות וה יס ומערכ ופס ינ ות ס ירסא ו הג ימעא וד באתר י יג  הא
www.TalmudHa-Igud.org.il. יימעאו העורך והערות לאור שיעאו לספרים נוסף משלים חומר 

העורך״. ״הערות בתפריט באתר הם גם
 תמעא העברי החלק ובסוף בסוגיות הדיון תקעירי את תמעא המבוא, לאחר הנוכחי, בכרך

 בין ובנויה בזאת, מתפרסמת שפרשנותו בודקין, היו לפרק הנוסח עדי של מלא סינופסיס גם
 בגרסאות, הדן בעדני, נתנאל המחבר של שני לתואר חיבורו גרסאות. אותן חקר על השאר
 הערות מלבד האיגוד. באתר בשלמותו מופיע הנוסח״, כ״חלק הפרשנות בתוך אליו ומופנה

 המתייחס העורך' 'דברי מדור האיגוד באתר יועג הספר, בגוף לבוא העשויות מרובעים בסוגריים
באנגלית. התקעירים באים הכרך בסוף פרסומינו. למקעת
ת מחויבותנו את להביע כדי  מדור לקבוע עעמנו על נטלנו ישראל חכמי של עברו לדורו

עלינו. תגן זכותם בשואה. שנספה חוקר או חכם תלמיד לזכר כרך בכל מיוחד
 מורשה קרן של הנדיבה עזרתה ידי על נתאפשרה זה ספר של לאור הועאתו

(L e g a c y  He r i t a g e  F u n d,) ם. ניו־יורק שלי  ובמיוחד, מורשה, קרן של המכרעת תמיכתה וירו
שוער לא עידוד לנו העניקו בשליחותנו, שלה האימון הבעת  פרשנות במשימת להתמדתנו י

המחקר. דרך על הסוגיות
 עור קורם היה לא הלום, עד החלקי ביעועו עם האיגוד, נוסד לשמו אשר זה גדול רעיון

 לתת היריעה קערה חשובים. ומוסדות יקרים אישים של וידידותם מסירותם עזרתם, ללא וגידים
 נעימה חובה מקום, מכל ולעשייה. לחזון המבורכת ושותפותם הנאמן לעידודם הולם ביטוי

 בלבד: באזכור ולו השמות, מקעת כאן להעלות
 בנוביץ ותמר איתן

 גולדשמידט ושרה דוד
 הורנשטיין ז״ל וורה אלכס

טרופר וישראלה דוד
סלזון, ושרה אריה סלזון, ונחמה אליעזר יסלזון, וימימה דוד י  הורינו ״לזכר אדלר: ומרק לאה י

סלזון ולינה שמעון היקרים  עם תורה ושיטת גרמניה יהדות מורשת פי על לאורם לגדול שזכינו י
 ארץ״. דרך

 פומרנץ ג'י
 קושיעקי הרטלי

קושיעקי יונתן
 פריד ארתור ומנהלה קשת, קרן

מין הרב  ראטה בלומה ומרי זאב בני
 שכטר ואבי ז״ל ישראל
שם. בעילום מאוד יקרים ידידים
 קליינהויז נעחה נטלי אמה לזכר הכרך הקדשת על הוכשטיין ומיכאל סוזן לידידינו נאמנה ברכה

ז״ל. פרידמן
מין ולד״ר גרינברג ליהושע טיבותא  העבריים, והתקעירים הלשונית העריכה על אלבוים בני

 האמן לידידי, כפולה וברכה באנגלית, התקעירים הכנת ועל בהגהה הסיוע על יעקובי לליאור
.118 עמ' השביעית, הסוגיא להלן, לבנה״, ״ברכת עיורו תרומת על קאהן, טובי

שי״פ ידיהם. במעשי ה' נועם ויהי הברכה, על כולם יעמדו

 ירושלים
תשע״ב תמוז,
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תודה שלמי

 שנבתב בר־אילן, אוניברסיטת של לתלמוד במחלקה דוקטור לתואר חיבור על מבוסס זה ספר
 לו מודה אני המחקר. בעולם תורתי רוב שממנו פרידמן, יהודה שמא פרופסור מו״ר של בהדרבתו

 עיון על המבוססות שלו, המחקר לדרבי צוהר לי שפתח ועל רבה בסבלנות להדריבני נבונותו על
יחד. גם הרים ועוקר סיני שני. מצד חריפות ועל אחד מצד מדוקדק

 לסוגיות המקבילים העמים, ממשפט למקורות ההפניה על ריבלין יוסף לפרופ׳ מיוחדת תודה
שבפרק.

 לבתיבת הדרושה הנפש שלוות את לי שאפשרו ביתי ולבני לאשתי תודה חביבים אחרונים
זה. ספר

הברבה. על יעמדו בולם

נ״ב
תשע״ב אדר

 וולד, ש״י תשנ״ז. בללי, מבוא עם הנוסח תשנ״א; ירושלים הפירושים, — האומנין את השובר פרק ערוך, תלמוד פרידמן, ש״י 1
 שבועות פרק בנוביץ, מ׳ תש״ס. וירושלים יורק ניו מקיף, וביאור מדעית מהדורה שלישי, פרק פסחים, בבלי עוברין: אלו פרק

תשס״ג. וירושלים יורק ניו מקיף, וביאור מדעית מהדורה שלישי, פרק שבועות בבלי בתרא: שתים
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עולם לזכר

 במשפט רבדיו יכלכל ומלוה חונן איש טוב
עד־יק יהיה עולם לזכר ימוט לא לעולם מי

 הענפה, התרבותית יעירתה של נרה את כיבה ת״ש-תש״ה בשואת אירופה מזרח יהדות חורבן
 הגדול מטרימו הגר״א, של האדיר מפעלו מאז שם להופיע שהחלו התלמוד חקר ניעני ובכללה

 דרכם ממשיכי אבל לעולם, באבו נקטע אלה התלמודי המחקר מקדמי של עיונם זה. מחקר של
ופעלם. זכרם את נס על נושאים

און יהודה פרופ'  חקר וליידן, אמסטרדם באוניברסיטאות למד ,1886 בשנת נולד פאלאש לי
 אחרות. שמיות לשפות העברית בין השוואה במחקרי ועסק העברית השפה של הסמנטיקה את
 בין באמסטרדם. אוניברסיטאיות למשרות פאלאש מונה היהודית, הקהילה פעיל היותו עם

התלמוד״. שלאחר העברית לספרות ו״מבוא לתלמוד״ ״מבוא ההולנדית: בשפה חיבוריו
און יהודה שוויץ נשלח פאלאש לי  כתב נמעא המלחמה לאחר תש״ד. בשנת שם ונרעח לאו

 וורבלובסקי. עבי פרופ' ע״י לאנגלית הספר תורגם 1959 ובשנת בהולנדית, שהכין ספר של יד
האלפבית. סדר על עבריות מילים במאות דן ,Semantic Notes on the Hebrew Lexicon זה, ספר

ברוך זכרו יהי
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