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 לתקון נוסח הירושלמי



. ה ח י ת  פ

 הנה ידוע לכל מי שעיין אף לעתים רחוקות בירושלמי, שהירושלמי שלפנינו
 משובש עד להשתוממות, וכמעט שהפרוץ מרובה על העומד והסתום על המפורש.
 וכבר צווחו רבותינו הראשונים ז״ל (עיין אור זרוע ח״א םי׳ תשנ״ר, ק״ט
 ע״ד, ותוספות יבמות ק״ד. ד״ה מר םבר) שכתבי יד הירושלמי מלאים חרולים
 וקמשונים, שהסופרים משלו בו ממשלה בלי מצרים ועשו בו כאדם העושה
 בתוך שלו. ונם באלה המקומות המעטים שנצלו מידי ״תקוניי הסופרים, מרובות
 הסוגיות הסתומות והרמזים לאיזו הלכות. לדוגמא עיין תרומות פ״י ה׳׳ה, ם״ז ע״ב:
 אמר ר׳ יוחנן וארבעה מינהון מיטה. ובגליון הש״ם שם. ועיין בכורים פ״ב ה״ב,
 ס״ה ע״א: תמן אמר ר׳ יהושע בן לוי לקרנה של נבילה הושבה (ועיין בהגהות
 הגר״א בשםי״ם החדשים והוא מפרש את הםוגיא באופן נפלא) ועוד בכ״מ. וטי
 חכם ויאמר לנו פשר דבר? ואין לנו לא ר״ח ולא רש״י, לא רםב״ן ולא רשב״א

 שיבררו לנו את הרמזים ויפתרו לנו את החידות.

 ורבותינו האחרונים ז״ל טגששים באפלה, זה בונה וזה סותר, זה נוטע וזה
 עוקר ואין לנו הלכה ברורה. ומרבינו הראשון שבאחרונים — הגר״א ז״ל, שכל
 דבריו דברי אלקים חיים, נשאר לנו פרוש על סדר זרעים. ולמדנו םפרושו זה,
 כי לפעמים פרשו האחתנים שלא כהוגן פרקים שלטים, הלכה אחרי הלכה. עיין
 תרומות פ״ד ותמצא שהמפרשים ז״ל שגו שם בכל פרושיהם (ביהוד בה״ב, ה״ג

 וה״ד) עד שבא הגר״א ז׳׳ל ופרש לנו והאיר את עינינו.
 והדברים ידועים, ואין ברעתי לחזר עליהם ולהרחיב את הדבור.

 במחברתי הנוכחית דנתי על השאלות הנוגעות לנוסחאות הירושלמי ועל
 חלוקת השבושים לםיגיהם והסבות שגרמו לטעות סופרים והראיתי על הדרכים
 והאמצעים שבהם נשתמש בכדי לתקן את השבושים. (ורק בסוף דברתי בקצרה
 על סגנון הירושלמי ופרוש המלים, מפני שיש לזה כטעט אותו הערך כמו לנוסח
 טתוקן) ורציתי להבליט שאין לתקן את השבושים מסברא גרידא, כפי שעולה על
 הדעת, ואפילו מתוך קריאה עיונית באותו מקום ששם השבוש, אלא על פי כללים



 וחוקים ידועימ, ובבקיאות מקיפה בכל ספרות התורה שבע״פ, שעל ידי כך
 באים לידי גלוי ״רזי תורה״.

 השתדלתי להצטמצם במסגרת הזאת ולא לצאת מגדרי זה וקצרתי עד
 כמה שאפשר ומעמתי בדוגמאות, ונתתי בכל מקום רק דוגמא אחת או שתים
 (הארכתי רק בפרק על הגופים הזרים, מפני החשיבות המיוחדת שאני מיחמ
 לתופעה הזאת וגם כאן נתתי רק חלק קטן בערך) ומפני סבות בלתי תלויות בי
 לא נגעתי הפעם בכל השאלות העומדות בפני לומד הירושלמי, (משנת הירושלמי,
 אופן הצעת המשנה והברייתא, עריכת הבבות ועוד) יזכני ה׳ ואדבר על כל זח

 .N. B 0כל המאסרים המובאים סן הירושלמי נעתקו מד״ו על שבושיהם מלה בסלה וג
 הדפים מסומנים ע״פ הדפוס הנ״ל.

 במקום אחר.

 ש. ל.
 ירושלים, ניסן, תרפימ.

 רשימת ראשי התיבות.
 אהצו״י = אהבת ציון וירושלים כ״מ = כסף משנה.

 (הריר רמנר), מה״ש — מראיז הפנים.
 או״ז = אור זרוע. מ״ר = מדרש רבה.

 ד״ו = דפוס וויניציאה נוע״י = נועם ירושלמי.
 דיז = דפוס זימומיר. פ״מ = פני משה

 קיא = קונטרס אחיין (לריש הדרשן).
 ק־ע = קרבן עדה.
 שי״ק = שירי סרבן.

 שרי״ר = שרידי הירושלמי

 דיס = דפוס פטריקוב.
 דר״כ = דרב כהנא (פסיקתא).

 כייל = כתב יד ליידא.
 כייר = כתב יד רומא.

 כי׳יס = כתב יד סיריליאו.



 את השבושים שבירושלמי נחלק לשני סוגים:

 א) שבושים רגילים בכל הספרים. ב) שבושים מיוחדים לירושלמי.

ם: י כ י ג א׳ שי  לסו

c .1• חלוף אותיות דומות בכתב 

 יבמות פ״ח ה־ב׳ ט׳ עינ: אמר ר׳ שמואל בר נחמן אני אין לי אלא
 משנה ותשב נעמי ורות המואביה כלתה עמה השבה משדה מואב וכר ובצדק
 העיר באהבת ציון וירושלים לשבת עם. 56, שצריכים לגרום ע״פ המתנות כהונה
 (רות רבה רפ״ד) אני אין לי אלא משבה וכר (בעל דור דור ודורשיו בחי׳ג

 םפר XII פ״י, הערה 13, טעה בזה).

מת פ״ד ה״ח, כ״ח ע׳־ד: כתב לבניו ומכר לאחרים םה הן. םסתברא  בתו
 אתא. אמר ר׳ חנינה אנא לית מתת ליה אתא רבי מנא לא םםתברא וכר עיין
 במפרשים שנדחקו טאד. ולפלא בעיני שלא העירו לשטר. מקובצת כתובות מ״ט:
 ד״ה באושא, שמביא את הירושלמי בשם הריטב׳׳א (בריטב״א שלפנינו מקוצר
 ומשובש), ע״פ דבריו כך צריכים להגיה את הירושלמי: כתב לבניו ומכר לאחרים מהו
 םםבתיה אתא (ז. א. להשיא אותו אשה) אמר רבי חנינא אנא לית אנא מסב

 ליה אתא. א׳ רבי מנא וכר.

 נדר פ״ה היא׳ נינ עיד: רבי חוה יתיב מתני בפרשת אין ממירין בבכור
 וחולין (בד״ז הגיהו וחליף) אבוי דבר פדיח חמתיה רבי אמר אנא ידע מה אנא
 אמר כדון אגא מימר וידבר ה׳ אל משה לאמר לא יימר דברי ר׳ יודה, עיין
 בפ״ם וק״ע שנדחקו והגיהו (ועיין ביפה עינים לפסחים ם״ב) ונעלם מעיניהם
 שהםוגיא לפנינו משובשת ויש לתקנה ע״פ מדרש קה״ר פ״ח פסוק א׳ ופסיקתא
 דר״כ פ׳ פרה ל״ז ע״ב ח״ל המדרש: ר׳ חייה (בפסיקתא רבי כמו בירושלמי) חוה
י דבר פדיה אמר הדין ידע  יתיב ומתני מניין שאין ממירין בבכור. זח לי ן אפו

 מה אנא יתיב ומתני. ועיין ברד״ל שם.

 •) עיין בבבלי שבת ק״ג: ששם הוא הולך ומונה את האותיות הדומות בכתב.



ן מ ר ב י ל ל ו א  ש

 ביב פ־ב ה״נ, י״ג עיב: רב הונא אמר מהו לשכינו סיפחה ליה חנות
 וכר ונ״ל שצריכים לגרוס וחורנא אמר מהו ובו׳ עיי״ש.

 שבועות פ״ו ה״ב׳ ל״ז ע״א: רבי זעירא בשש רב ירמיה מעשה בא לפני
 רבי יהודה כרבי שמעון בן גמליאל. ונ״ל שהגירסא הנכונה היא המובאה באור
 זרוע נזיקין במם׳ סנהדרין סי׳ י״ב: מעשה בא לפני רבי והורה כרבי שמעון

 בן גמליאל (וכן הגיה בגליון אפרים מדעחו).

 ב. צרוף שתי אותיות לאחת.

 נדר פיא ה״ב׳ נ״א ע״ב: האומר הריני מיץ של ערלה לא אמר כלום
 ועיין במפרשים שנדחקו. אבל כבר העיר בעל עמודי ירושלים שלפני הרמב״ן
 במלחמות שבועות פ״ג היתה חגירסא: האומר הריני מיין של ערלה וכר (ועיין

 ג״כ במאירי לנזיר ג: ד״ה אמנם) כאן ה״י״ וה״ן״ נתחברו ונעשו ל״ץ״.

 3. אות אחת שנחלקה לשתים.

 תענית פ״נ ה״ה׳ ם ו ע״ד: הא עבידא אינו יותר מיכן צריכה שיעור
 אחר. והמפרשים מחקו את המלה .אינו״ אבל בגנזי שכטר ח״א הוצ. הפרוס.
 גינצברג עם. 422 הגירםא: הא עבידא אצו (ז. א. עיםה) יותר מיכן וכר. כאן

 ה-צ״ נפרדה לשנים ונהפכה ל.י״ ו.נ״.

 4. חבור שתי מלים לאחת.

 עירובק םפ״נ׳ כ״א עינ: שמע רבי מימר מן מי יכול להון רבי אכהו
 בכל שחא וצריכים להגיה ע״פ שרי״ר: שמע רבי מי (=אמי) מר (=אמר) םן

 מ ייבול להון רבי אבהו בכל שחא.
 גיטין ספ״נ, מיה ע״ב: הדא אמרה ד אי מחי ישן חייב באחריוחו שתי
 שנים. ועיין במפרשים שהגיחו ונדחקו בפרוש הדברים (ובדפוסים חדשים מוגה
 קצת) ונ״ל שצריכים לגרוס הירא אמרה דא• מתיישן חייב באחריוחו שתי
 שנים. (חח קטע של איזו ברייחא שלא מצאחיה) וע״ז אומר חרא אמרח מתיישן

 חייב באחריותו עד חחג עיי״ש.

 *. מלה אחת שנחלקה לשתים.

 כלאים פיה היא״ כ״ט ע״ד: וכםו פלג ו ח כיחידיוח חן. עיין בפ״ט
 שנדחק םאר. אבל צריכים להגיה עפ״י כי״ר ובמ ו פלג ו ח כיחידיוח הן. עיין

 ירושלמי הוצ. לונץ, ירושלם, במקומו וכן הגיה הגר״א דל.
 כתובות פ״א ה״ד׳ כ״ה ע׳ג: יצא שפחה או מי שאין לו חוייה בח.
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 הגירםא הנכונה היא בכפתור ופרח פ״י, הוצ. לונץ עם. רמ׳יו, יצא שפחה
 ארמי׳. ועיין בגליון אפרים.

 ולפעמים נשאר הדבר בספק אם המלה היא בת שתי תבות או בת חבה
 אחת. עיין יבמות פ״ח ה׳׳ב, ט׳ סע״א ורע׳׳ב אמר ר׳ יורן בר חנין ובלבד של
 ימין. ונחלקו הראשונים ז״ל אם צריכים לקרא בשל ימין או בשלימין (עיין
 בבלי יבמות ע״ה: תוד׳׳ה שאין ואור זרוע ח״א ה׳ יבום וקדושין סוף סי׳ תרנ״א).

(Metathesis) 6. חלוף מקום האותיות 

 שביעית פ״ג ה׳׳ה, ל״ד ע״ד: רבי חזקיה בר יעקב בר אחא וכר ובצדק
 הגיה בעל אהצויי רבי חזקיה רבי יעקב בר אחא (הטעות בין בר לרב מצויה

 מאד בירושלמי).
 ב״ק פ״ח ה״א״ ו׳ ע׳׳ב: הכהו על ראשו וצבת נותן לו ג׳ צער ריפוי
 שבת. הגירםא הנכונה היא באו״ז נזיקין במס׳ ב״ק סי׳ שכ״ב: צער ריפוי

 בשת (והמפרשים הגיהו כן מדעתם).

(Homoioteieuton) 7 דלונים ע״י דמיון הסוף 

 מצוי כמעט בכל דף בירושלמי ועיין מבוא הירושלמי קל׳׳ח ע״א, קמ״ב עיב.

 8. שבוש (קורופציה) של מלים זרות.
 דמאי פ״ה ה״ז׳ כ״ד ע״ד: הדא דתימ׳ באילין אידתיקרימ׳ וכר.

 מע״ש פ״ב סוף ה״ה׳ נינ עינ: אטר רבי יונח והן נוטי נוטומי. וקשה לברר
 הקריאה והפירוש הנכון של המלים הזרות האלו.

 גליונות שנכנסו שלא במקומם.
 לסוג הזה שייכים הרבה מן המקומות שמעירים עליהם מפרשי הירושלמי
 שיש כאן תילופי שורות. וזה מצוי מאד בירושלמי. ועיין יומא פ״ג ה״ה ם׳ ע״ג

 ובגליון הש״מ שם.

 10. ראשי תיבות וקצורים שנתפרשו בטעות.

 עיין מאמרו של הפרופ. לוי גינצברג ב Students' Annual ניויורק
 1914 עמ. 148*138 ואעחיק דוגמא אחת ממנו.

ח ע״ד: כי עשחח נבלה בישראל. נבלה זו כל  כתובות פ״ד סה״ה, כ׳
 ישראל שבא לזנות ביח אביה יבואו גידולים רעים שגדלו יחנבלו הן ונידולין•
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 עיין במפרשים שנדחקו מאד לפרש את הםלה שבא. והחכם הנ״ל משער
 שנשמט מהמלה •שבא״ םימן הר״ת, וצריכים לפתר את זה: שילה בר אבינה.

 (כידוע נמצא כמה פעמים בירוש׳ שילה בר אבינה במקום שילא סתם
 שבבבלי. עיין שם בהערות המחבר) והנה בבבלי כתובות מיה: אנו מוצאים
 באמת: תני שילא שלש מרות בנערה וכר כלומר ראו גדולים שגדלתם ע״כ.
 ולפי זה צריכים לגרום בירוש. [תני](ונשמט דבור ההצעה כדרך הירושלמי) שילה

 בר אבינה לזנות בית אביה וכר ע״כ קצור דברי המחבר.
 סנהדרין פיד דידו, (ד״ז ה׳ז< כ ב ע״ב: הכל כשירין לדון דיני ממונות.
 ר׳ יהוד׳ אומ׳ אפי׳ ממזירין. ר׳ יהודה אומ׳ אין מדקדקין ביין נםך. והמאמר
 קשה וגם אינו מתקשר עם הםוגיא. עיין במפרשים (ועיין בנועם ירושלמי ודבריו
 קשים כי הירושלמי כבר מובא בכמה מן הראשונים כנוסחת הדפוס והעיר ע״ז
 במה״פ) ע״כ נראה לי שהמלים ״יין נסך הם ראשי תיבות וסמנים של החלוקים
 בין דיני ממונות לדיני נפשות בזמן ובאנשים ז. א. איזה זמן ואיזה אנשים
 כשרים לדיני ממונות ופסולים לדיני נפשוח. והנה במשנה שם (ה׳׳ו וה״ז) נשנו
 שני חלוקים בין ד״ם לדינ: ו) דיני נפשות גומרים רק ביום ודים אפילו בלילה.
 2) ד״נ אינם גומרים דינו לחובה ביום אחד והמשפט צריך להמשך לכל הפחות יוםים.
 ובדיני ממונות גומרים בו ביום בין לזכות בין לחובה. ועיין הוריות פ״א משנה
 ד׳ שמונה שם בין פסולי הדיינים גר נתין וזקן שלא ראה לו בנים (בתוספתא
 סנהדרין פ׳־ז ה״ה, בבלי שם ל״ו: סריס וזקן שלא ראה לו בנים). ולמטה (בה״ט)
 בםוגיין הובא מאמר ר׳ יוחנן שפחות מכ׳ שנה כשר לדיני ממונות ופסול לדיני
 נפשות. וע״כ נראה לי ש״יין נסך םםםן: יום (ז. א. גם בלילה) יום (ז• א. יום
H .אחד) גר (השבוש בין ג׳ וג׳ רגילה מאד בכ״י) נתין, סריס, כ׳ [שנה]. ז 

 שבכל אלה אינם מדקדקים בדיני ממונות. ואנו יודעים שרבי יהודה חיה נוהג
 ליתן סימנים במנחות פי״א מ״ד והגדה של פסח. (פסקי תוספות מנחות פי׳ רל״ד)

 בדפוסים החדשים השלימו כמה פעמים את קצורי התיבות של ד״ן
 ולפעמים בטעות.

 שביעית פ״א ה״ב, ליג עיב: רב אמר בעשויין צוב׳. והשלימו בדפוסים
0  חדשים צובר וזה טעות. והשלמתה הנכונה של המלה היא צובה (ובכי״ר ש
 ציבה) וכן הוא בעירובין פ״ה היב, כ״ג םעיג: בר קפרא אטר כעשויים

 צובה עיי״ש.
 שבת פ־ז ה״ב, י׳ רע״א: המצית את האור בחישת קנים ובאג׳ תמרים וכד
 והשלימו בדפוסים החדשים ובאגד תמרים וכן העתיק באחצו״י חד• טעות. וצריך
 להיות ובאגם תמרים כמו שהוא בק״ע וכן מעתיק האור זרוע ח״ב סי׳ נ״ה.
 ועיין ע״ז פ״ב ה״ט מ״א ע״ד מעשה שנפלה דליקה באשת קנים ובאגם תמרים וכד.
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: ם י כ י ג ב׳ שי  לסו

 1. מאמרים שצריכים להפכם:

 חלה פיא ה״ח׳ נ״ח ע״א: (מעשרות פ״ה ה״ו נ״ב ע״א) םוזיב רבי
 יוחנן לרבי שמעון בן לקיש. והתנינן וכן נשים שנתנו לנחתום וכר מתיב רבי
 שמעון בן לקיש לרבי יוחנן והתנינן הקדישן ער שלא נגמר וכר וצריכים להפך
 חגירסא: מתיב ר׳ שמעון בן לקיש לרבי יוחנן והתנינן וכן נשים וכר מתיב ר׳
 יוחנן לרבי שמעון בן לקיש והתנינן הקדישן וכר (וכן הוא בפרגמנט כת״י
 הפטרבורני, מביאו באחצו״י במקומו) וטעיות שכאלו מצויות על כל שעל

 וצעד בירושלמי.

 ולפעמים הגירםא שוה בכל כ״י שישנם לפנינו ובכ״ז מוכרחים אנו
 להפך את הגירםא.

 פאה פ־נ ה״ט׳ י״ז ע״ד: על דעתיה דרב אין יכול לוכל בתרומה על
 דעתיה דרב אבא בר הונא אמר רבי יוחנן יכול הוא לוכל בתרומה. וכן היא
 הנירסא נם בכי״ר ובכי״ם ובכל זאת בצדק מהפכים המפרשים האחרונים את
 הגירםא: על דעתיה דרב יכול לוכל בתרומה על דעתיה דרב אבא בר הונא אמר

 רבי יוחנן אינו יכול הוא לוכל בתרומה.

מא פ״ד ו  ודוגמא טפליאה של קטע משובש מאד אנו מוצאים בירוש׳ י
 ה״א, מ״א ע׳יג: ונתן אהרן. אם נתן זר כשר. ודכוותה אם העלה זר פסול. וכר
 עד םוף ההלכה עיייש בפ״ם וק״ע ונועם ירושלמי ותמצא שצריכים להפך שם

 כמעט כל מאמר ומאמר.

. ציוני הלכות שלא במקומם:  נ

 הסופרים טעו כמה פעמים כשחלקו את הםוגיא עיפ ההלכות והציגו ציונים
 ופיםקאות שלא במקומם. והעירו על זה כמה פעמים מפרשי הירושלמי. ובאטת
 אחרי בדיקה גדולה של הציונים והפיםקאות נראה שאין להתחשב אתם בםדח
 מרובה. והלומד יכל לעטר על זה כטעט בכל מסכת ומסכת. ואביא רק דוגמא

 אחת שלא העירו עליה המפרשים;
 ב״ב פיי הי״נ׳ (ד״ז ה״ז) י״ז עיר: על המשנה: האומר לבנו שטר
 בין שטרותי פרוע ואין ידוע אי זהו שטרות כולם פרועין. וןףז אומר התלמוד:
 תני לא דומה אימת שטר גדול לאימת שטר קטן. ועיין בפ׳׳מ ושדח יחושק

 ופרושם תמוה מאד.

 ונעלמו מחם דברי חרמב״ן לב״ב קע״א: סד״ח הא, ויוצא מדבריו שהברייתא
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 הזאת מוסבת קל ההלכה הקודמת. ושם בםשנה: סי שפרע מקצת הוכו ר׳ יהודה
 אומר יחליף ור׳ יוסי אומר יכתב שובר וכר אמר לו ר׳ יוסי וכן יפה לו ואל
 ירק כוחו של זה. וקל זה אומר רב בגמרא שצריך לכתב בשטר השני זמן שטר
 הראשון. ושואל הירושלמי: אם צריך להזכיר זמן ראשון בשני, קל חרא א״ר יוסי
 וכן יפה לו ואל ירק כחו של זה? ז. א. מה מפסיד המלוה אם מחליפים לו את
 השטר, כיון שאינם משנים את הזמן. ולפי דברי המפרשים נשאר התלמוד
 בקושיא. אבל האמת היא שצריכים למחק את ציון ההלכה והפיסקא שם
 ולהמשיך את הםוניא: חני לא דומה אימת שטר גדול לאימת שטר קטן. וזו
 היא תשובה קל השאלה הקודמת: שהמלוה מפסיד בזה שמחליפים לו את השטר

 (ובקל יפה קינים דל בהגהותיו לב״ב קק״א. כיון לזה מדקתו).
 ומורי הפרופיםור י. נ. אפשתין הקירני, שלפקםים םסרםים המפרשים את הסוגיא
 בתלמיד שלא בצדק, מפני שלא קמדו קל זה שלירושלםי היה םדר אחר במשניות
 (כירוק, המשניות שלפנינו בירושלמי אינן משניות הירושלמי והסופרים הקתיקום
 מקובצים שונים, ואין כאן המקום להאריך בזה) קיין סנהדרין פ״ו ה״ז (ד״ז ה״ה)
( ד  כ״ג ק״ג: תני וכמלוא קומתו של נופל ובר ואחר כך ה״ח (ד״ז ה״
 תמן אמר אם היה שקרה נאה וכר ובדפוסים החדשים סרסו את הםוגיא והקמידו
 ה״ח לפני ה׳׳ז קיי׳׳ש אבל אפשר לשקר כי לפני הירושלמי היתה סדורה במשנה ה״ח
 (בית הסקילה היה גבוה וכר) קודם ה״ז(רחוק מבית הסקילה ארבק אמות וכי) וכל
 הפיםקאות שם נרשמו במקות והנכון כבדפוסים החדשים ק״כ תוכן דבריו.
 והדברים האלו ראויים לתשומת לב מיוחדת כי הלא הרבה יותר פשומ לשקר
 (במקום שמתקבל קל הרקת) כי לירושלמי היה סדר אחר במשניות (מה שנמצא
 בכיי שונים גם בבבלי קצמו) םלםרם את הסוגיא. ואולם לא בכל מקום אפשר

 לפרש כן. קיין ב״ק פ״ז היג וה״ד, ה׳ קיד.

 3. נופים זרים בירושלמי:

 אנו נפגשים כמקט בכל מסכת קם מאמרים שאי אפשר לקשרם קם המשך
 הםוגיא, שאין להם יחס לא קם האמור לפניהם ולא קם האמור לאחריהם ורואים
 בקליל שהמאמרים באו לכאן ממקום אחר ובשים לב לזה שהתופקה חזאת היא
 אופינית מאד לירושלמי והרבה טקו בזה, ארשה לקצמי להאריך קצת יותר בזח.
 הנה ירוק הדבר לכל הוגה בירושלמי שסוגיא אחת נשנית לפקםים בכמה
 מקומות. אבל לפעמים התקצל הסופר לחזור פקםים קל אותה חםוגיא והשמיט
 אותה. ורמז שחסוגיא נכתבה במקום אחר. ורגילים הסופרים למק את זה

 במלה ״גרש״, .גרשה״.

 יומא פ״ג ה״ח, מ״א רע״א: גר״ש בחילכחא עיליתא ע״ד מקירו של מזבח
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 הצפוני ועד כותל העזרה; שם פ״ו ה׳ ג ס״ג ע״ד: אמר להן ראו מה נדת
 לאהובתו. כר היך קדםייא; שם פ״ח ודג, מ״ה ע״א: כהדא דתני בשבת בין
 סיכה שהיא של תענונ נר״ש בהי״ל קדמיית״א; כתובות פ״ד ה״ח כ״ד ע״ד:
 גר״ש בהילכתה קדמייתא הפיאה? נזיר פ״א ה׳׳א, נ״א ע״א: גר־יש ראש״ה דנדר״י
 קדמית״א ע״ד דמט״י,• שם פ״ו ה״ד, נ״ה ע״ב: .גר״ש כר הי״ל בפר״ק ג׳; מכות

 פ״ב ה׳׳ו, ל״א םע״ד והכתיב וידבר אלהים כר גרש׳׳ה.

 ובכי״ל נשמטו ונתקצרו הרבה סוגיות ורמז הםופר ב״גרש״ על המקומות
 ששם נשנו. (והאריך בזה הר״ז פרנקל במבוא הירושלמי קמ״ב ע״א) ולפנינו

 בדפוסים נשנו הסוגיות במלואן.

 וכן אנו מוצאים את הרמזים האלה בשרידי הירושלמי שפרסם הפרופ.
 ניגצברג (ניויורק תרם״ט) במקומות הללו: בעמ. 128 פעמים (ועיין מה שכתוב שמ
 על הגליון) 158, 190, 221, 230, 232 פעמים, 234 פעמים 245 (נתקצר ע״י וגר)

 ולפנינו בדפוס נמצאות כל הסוגיות האלו במלואן.

 ולעומת זה היו לפני הראשונים בכתיי שלהן הסוגיות שנשמטו אצלנו
 בדפוס ע״י ״גרש״. לרוגםא עיין ברוקח ה׳ אבלות םיט׳ שט׳׳ו ודל: בירושלמי
 פרק ג׳ מינין יצא מבית הקברות ונכנס ר׳ טרפון פוטר ור׳ עקיבא מחייב וכר

 עכ״ל ובדפוסים נשמטה הםוגיא ב״גרש״.

 ובכן אנו רואים שבהרבה כיי נכתבה הםוגיא רק במקום אחד ובודאי
 משם העבירוה הסופרים למקומות אתרימ. (ובזה מתבארת העובדא שאנו מוצאים
 לפעמים אותם השבושים בכל הסוגיות המקבילות, כי לפני הסופר היתה הםוגיא רק
 במקום אחד ואם היא היתה משובשת העתיק אותה לכל המקומות על שבושיה.
 (וכמובן, הוסיף לפעמים שבושים חדשים) וברור הדבר שבשעה שלפני הםופר לא
 היתה הםוגיא על מקומה והיה רק רמז שהיא נשנית במקום אחר ולפעמים
 מבלי ציון מאיזה מקום להתחיל ההעתקה ואיפה לגמר היו אפשריות

 ארבע טיני• טעיות:

 1) הסופר התחיל להעתיק מלפני המקום הדרוש והעביר ביחד עם הםוגיא
 המועתקת שורות שלמות או מלים בודדות שאינן שייכות לה כלל. 2) שלא הפסיק
 העתקתו במקום הדרוש והמשיך להעתיק לטטה מן המקום שהיה צריך להפסיק
 בו. 3) שלא התחיל במקום הראוי והשאיר םתחלת הםוגיא איזה מלים שלא

 העתיקן. 4) שלא נמר את כל ההעתקה והפסיק מלפני המקומ הדרוש.

 שתי האפשריות הראשונות מבארות לנו חלק גדול מהגופים הזרים
 בירושלמי ונתחיל ע״פ הסדר:



 e !4 א ו S ל י ב ד ס ן

 1. גוף זר עיי טעות בגבולי הסוגיא הנעתקת.

 ברכות פ״ב ה״נ, ד׳ עיר: סירב את האותיות. אית תניי תני כשר. ואית
 תניי תני פסול. וכר ומובא המאמר הזה מירושלמי ברבות בכסה סן הראשונים
 (עיין אהצו״י) וכתב על זה הר״ז פרנקל במבוא הירושלמי ל״ט עמוד ב׳ וז״ל :
 ולפעמים נמצא מאמר ואין לו מקוש כלל בםוניא זאת נם לא ע״י שגירת
 הסופרים. ברכות פ״ב ד׳ ע״ר עירב את האותיות אית תניי תני כשר וכר והוא
 מן הירושלמי רמסי מנילה פ״א ה״ט ואין כאן מקומו כלל. עכ״ל. אבל הדבר
 מתבאר באופן פשוט: הסופר העתיק את הסוגיא הזאת ממגילה פ״א הי״א ע״א
 ע״ג והי׳ צריך להתחיל: רבי אחא בי רבי שמעון בשם רבי יוחנן לא יעמוד אדם
 ויתפלל במקום גבוה וכר וטעה והתחיל להעתיק מאיזה שורות מלפני זה והעביר

 את הכל לברכות.
ב: הורי ר׳ בא כהין הניא וכר ואין לזה שום מובן  שם ם״ב ה״ז ה׳ עי
 אבל הוא גם כן מתבאר ע״י זה שהסופר העתיק את הםוגיא מיומא פיח ח״א
 מ״ד ע״ד (או מתענית פ״א) והיה צריך להתחיל: תני אבל ומנודה שהיו םחלכין
 בדרך וכר וטעה והתחיל מקודם וכמו שמפרש במה״פ. ומברכות הועברה חסוגיא

 ביחד עם הגוף הזר למו״ק פ״ג ח״ה, פ״ב ע״ד.
 שם TB ה״א, ז׳ ע״א: םילתיה דחנן בר אבא פליגא וכר חח לא שייך
 לכאן והיה צריך להתחיל חנן בר אבא אמר לחבריא ניטור לפון וכר וטעה
 מפני שחעחיק זה מפ״א ח״ה, ג׳ עיר (ועיין בפרוש בע״ס חרדיס שפרש

 באופן אחר).
 שביעית פ״ד ה״ב- ליה ע״ב: ודכוותה מאימתי אדם זכה כפירותיו
 בשביעית וכר והמלה דכוותה אינה מובנת פה כלל ויכולים לשער שהמקום חזה
 הועבר מכתובות פ״ט ה״ג ל״ג ע״א ושמה צריכים לגרום ודכוותה. (כמו שהעיר
 שם בגליון אפרים) והיה צריך להתחיל מאימתי אדם זכה וכר והתחיל בתיבה

 אחת לפגיה.
 (ודוקא המלימ הבודדות האלו חשובות בשבילנו מפני שהן מראות לנו את

 המקום משם נעתקה הסוגיא.)
 שם סה״נ: הורי רבי אימי לרדוח עמו (!) וחמאמר הזה אינו שייך לכאן
 כלל. והסופר העתיק את הסוגיא מע״ז פ״ד היי מיד עיב והיה צריך להפסיק
 במאמר: סגלגלין עלינו פיסים וזימיות וגולגליות וארנוניוח. ומעה והמשיך הלאה
 והתחיל להעתיק את המאמר: הורי רבי אימי לרדות עמו אסור וכר (חח שייך
 למשנת ע״ז שם שאסור לרדות עם הנחתום שעושה בטומאה פת p התנור)

 והפסיק באמצע המאסר ולא גמר אותו. וכן פרש בפ״ם.
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 והרמב״ם בפ״ח משמיטה פסק ודל: ומותר לרדות עמו הכוורת ועיין בכ״מ
 שם ועיין בספר פאת השלחן ה׳ שביעית םימ׳ כיח ס״ק ח.•)

 מע״ש פ״ ה ה״א׳ נ״ה ע״ד: תםן דלא יתיר פירוי. ברם הכא דיעבד
 בחחילה. ואין לזה שום באור ועיין בפ״מ שנדחק אבל בצדק פרש ברידב״ז שזה
 לא שייך לכאן כי אם לשביעית פיר הי׳ר ל׳׳ה ע״ב. וכנראה העתיק הסופר משם
 והיה צריך להפסיק במאמר: ומבהתין ליה דיעביד. והמשיך והעתיק עור מאמר
 ששייך לסוגיית שביעית. (כי לפעמים העתיקו הסופרים מסוגיות אחרות מאמרים
 קצרים מאד: עיין שדי״ר עט. 232 ש. 7! ותמצא שהסופר השמיט רק מלים

 אחרות ורמז ליבמות רפ״ם).
 שבת פ״ז ה״ב׳ ט׳ ע״נ: ער דלא יתברינה בידיה יש כאן אחת.
 ואין כאן הנה. מן דתברה בי.דיה יש כאן הנה ואין כאן אחת. ואין
 לזה שום באור. אבל האמת היא שהסופר העתיק את הברייתא של
 תנא ר׳ זכאי קומי רבי יוחנן זיבה קימר וכר מלעיל ודא ט׳ ע״א והיה צריך
 להפסיק מקודם ומעה והעתיק נם את המאסר עד דלא יתבריניה בידיה וכו׳
 שהוא תרוץ על הקושיא שם: או נימר בעבודה זרה הכתוב מדבר. עיי״ש בק״ע.

 ומכאן הועברה הסוגיא לנזיר פ״ו רודא, נ״ד ע״ג ביחד עם הגוף הזר
 עיי״ש במפרשים שנדחקו מאד ולא עמדו על זה.

 שם פיינ היב׳ י״ד ע״א: נימר משום תופר ומשום קושר ואין לזה שום
 ביאור. ופרשו המפרשים דל שזה שייך לפ״ז ה״ב, י׳ ע״ג ומתבאר בדרך חנ״ל.
 (ועיין בקונטרס ע״ד מסורת הש״ס בירושלמי לחרב הגאק ר׳ חיים

 הליר נ״י, עט. ט״ז):

 עירובין פ״נ היה׳ כיא ע״ב: דאיתפלנון שירי פתילה שירי טדורה וכר
 הסוגיא נעתקה טשביעית פ״ט או ביצה פ״א והסופר היה צריך להתחיל שירי

 פתילה שירי מדורה וכו׳ והעתיק עוד טלה טלפני זה. ועיין בשי״ק.
 שם פיה סהינ׳ כיב ע״ד: ומניין שלא היו קוברין בתחום ערי הלוים וכו׳
 זה לא שייך לכאן והסופר העתיק זה ממכות םפ״ב והיה צריך לגמור קודם

 המאמר: ומניין שלא חיו קוברין בתחום ערי הלוים. ועיין בק״ע.

 פסחים פיר ה״ט. ליא עיב: אמר רבי יוחנן מעשה היה והורק כרבי
 יוםה וכר וזה לא שייך לכאן כלל אלא לפיאה םפ״ז. ופירושו שהורו כר׳ יוסד•

 •) עיין בדורות הראשונים להריא הלוי ז ל חיב עש. 36—526, והוא מביא שם איזו
 דוגמאות משרבובי, הירושלמי, והבין שהם מגוף הירושלמי וע״כ בא לידי מסקנא שתלמוד

 הירושלמי לא נסדר. ודבריו אינם נראים בעיני ואין באן המקום להאריך.
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 שאםר בפאה פ״ז ם״ח שאף םשנודעו העוללות העניים נותנים שכר גדולים
 להקדש. והסופר שהעתיק את הסוגיא הזאת מפאח, חיה צריך להפסיק קודם
ק פירשו בקיע ופ״ם. • י ה א י  המאמר: אמר רבי יוחנן מעשה וכר וטעה והמשיך ה
נ ע״ב: והבא הקריבהו מבעוד יום שלא תבא לידי בל  שם פיו היא׳ ל׳
 תאחר. וזה שייך לר״ה פ״א היא, ניו ע־ג ומתבאר באופן הניל, וכן פירש בק״ע.

 שם פ״ט היד (דיז דדה) ליו עיד : רבי חונה בשם רבי ירמיה מכיון
 שכתיב בה כפרה כקדשים כמי שיש מהם למזבח. ואין לזה שוס יחם לכאן אלא

 הועתק בטעות םסוטה פ״ם ה״ה, כ״ג עיר.

 דיה פיד היי׳ ניט סע׳נ: והיידא אמרה דא. תקע בראשונה וטשך בשנייה
 כשתיים וכר הסוניא נעתקה מפיג ה״ג, ניח ע״ד, והיה צריך להתחיל: תקע

 בראשונה וכר והעתיק שלש מלים מלפני זה.
 תענית פיב היב׳ סיד. עינ: אי זו היא שבע מעין שמונח עשרה. רב אמר
 סוף כל ברכה וברכה וכר ואולי גס זח נעתק מברכוח פ״ד ח־ג ח׳ ע״א והסופר

 היה צריך להפסיק לפני המאסר הזח. ועיין במפרשים.

 מנילה פ״א היח׳ ע״א ע״א: על דעחיה דרבי שמעון בן לקיש סח בין
 אילין חנייא לאילין רבנן וכר חח לא שייך לכאן וחועחק סחרוסוח פ-ז ח״א מ״ד

 ע״ד והיה צריך להפסיק קודם המאמר חזה.

 יבמות ספ״א׳ נ׳ עיב: כחדא דחני כל חרוצה להחסיר על עצמו וכר עיין
J״B במפרשים שנחקשו לפרש אח המלח כהדא, אבל נראה שחענין נעחק מסוטה 

 ה״ג, י״ט ע״א והיה צריך להחחיל: חני כל הרוצה להחמיר וכר.
 שם פ״ד ה״ח, ו׳ רעיא: והכא כיון שמת בטלה זיקחו. ואץ לזה שוס
 ביאור. אבל נראה שהסופר העתיק אח המאמר של ר׳ יעקב בר אחא בשם ר׳
 לעזר מפ״ב סה״א, ג׳ ע״ג והעביר בטעוח גם אח הסיום: והכא כיק שסח וכו׳

 ששייך לשם וכן פירש בפ״מ וק״ע.

 סוטה פיא ה״נ׳ ט״ז עינ: אף הוא שכר לח ביח והיה מעלה לה מזונו׳
 ולא היה מתייחד עמה אלא בפני בניה וכר חח לא שייך לכאן כי אם לכחובות
 פ״ב ח״י, כ״ו ע״ד (חה נאמר על רבי זכריה בן הקצב) והסופר הי׳ צריך לחפסיק

 קודם זה והעביר אח זה בטעוח לםוטח.

 ניטין ספ״־ מיז ע״נ: רבי יוסי בי רבי חנינה בעי על כל פירקא איחמר.
 או על הדא הילכתא איתמר וכו׳ חד. לא שייך לכאן כלל. ונראה שהסופר העתיק
 את הסוגיא משביעית פ״ה ה״ט, ל״ו ע״א והיה צריך לדלג על המאסר רבי יוסי
 בר חנינא וכר עד תמן תנינן, ששייך רק לשביעיח וטעה והעתיק את כל

 הםוגיא כצורחה.
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 שם פיח היג מ״ט עינ: ויתיביניה רבי אומר מקורה. זאת אומרת אינה
 מקורה. המאמר אינו שייך לכאן וכמו שהקיר בק״ע. והמומר העתיק את הםוגיא

 משבת פי״א היא י״ב ק״ד והיה צריך לדלג קל המאמר הזה וכר כדלקיל.
p פיח היו׳ כיו עיב: מה מקמון רבית שמאי הבא לי בקלי ואני ־ n » 
 שותה וכוי קד סוף ההלכה. וזח לא שייך לכאן כי אם לסוטה פ״ד היג, י״ט ק״ג
 והסופר הקביר םשם את כל חסוגיא. והודות לטקות סופר זו זכינו לקטק של
 ירושלםי, שאינו לפנינו בםוניא העיקרית, כי בסוטה שם נשמטה חסוגיא

 בדפוסים, קיי״ש.

 מכות פיב היד׳ ליא סע״נ: ולא כן אסר רב טטלא את כל ר״ח חו
 אינה םםלאח וכר זה לא שייך לכאן כי אם לב״ק פ״ג ה״ח ג׳ ק״ד (לפי פרושו
 הנכון של הרב ישראל לוי זצ״ל בפרושו לירושלםי ב״ק קם. 91) והסופר לא

 חפםיק את ההקתקה בסקום חררוש.
 שבועות פ״נ היו׳ ליד ע״נ: לית יכיל דמר רבי הילא בשם רבי לקזר כך
 משיב רבי ישסקאל את רבי קקיבא וכר. הסופר הקתיק זה מה״א, ל״ד ק״ב והיה

 צריך להתחיל: רבי הילא בשם רבי לקזר וכר וחקתיק שלש מלים מלפני זח.

 שם פ״ח ה״א׳ ליח ע״נ: רבי יוסי בר חנינה בקי טח אטר יטול נטל.
 והתני רבי הושקיה נשברה החטיצח וכר. כל הקנין אינו שייך לכאן והועתק
 בטקות סופר שלא ידק איפה לגמר מב״מ ספ״ג. וגם פח זכינו הודות לטקות זו

 לקטק גדול של ירושלםי שנתקצר לפנינו בדפוסים בסוגיא חקיקרית.
 וקיץ בדפוסים החדשים בב״ם ספיג שהדפיסו את הקטק הזח בשם כחיי

 םהרים די לונזאנו. והיה זח בירושלטי ב״ט לפני כטה םן הראשונים.

 ע״ז פ״ב היו׳ ם״א עינ: ורבי יוחנן ורבי לקזר חד אטר םפני שטטקטו
 טםדתו וכר וכן הוא גם בשרייר. אבל זה לא שייך לכאן והועתק בטקות

 מתרומות פי״א ה״א, מ״ז רע״ד והסופר היה צריך להפסיק קודם המאמר הזה.
ם מיז ע״ב: רבנן דקיסרין אמרי עד דין מדמי י  הוריות פינ ה״נ(ד״ז ה
 לה לחלבימ ודםיגה לשבת. אילו ארג וכר עד אינו חייב אלא אתת. וגם המאסר
 הזח נכנס ממקום אחר. הסופר היה צריך להעתיק משבת פ״א ה״א, ב׳ ע״ב רק

 שחי שורוח והמשיך יוחר.
 שני סוגי הטעיוח האחרונות ז. א. שהסופר טעה והחחיל להעחיק לטטח
 טטקום הראוי והשאיר לטעלה קטע בלחי טועחק או שנטר לפני הםקוס הראוי
 והחסיר קטע טלטטה, טצויוח פחות סשני הסוגים הראשונים. ואעיר על

 איזה מחן:

 ברכות פיר היו׳ ח׳ ע״נ: לא נחפלל של שחריח ובא וטצאן טחפללין של
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 מוסף אס יורק הוא שהוא מתחיל וגום׳ קד שלא יתחיל שליח ציבור כדי לקנות
 אחריו אמן יתפלל ואם לאו אל יתפלל. באי זה אמן אמרו תרין אםוראין חד
 אמר באמן של האל הקדוש. וחרנה אמר באמן של שוםק תפילה וכר וכבר תמחו
 בתוספות ברכות כ״א וקוד כמה מן הראשונים (עיין באחצו״י) איך שייך אמן של
 שומק חפלה במוסף ורצו להוכיח מזה שהתפללו שמנה קשרה ברכות במוסף של

 ר״ח או חוה״מ, קיי״ש שכםקט כולם הגיהו את הירושלמי.
 ואולי יכולים לבאר את זה שלפני הסופר היה המאסר רק קד ואם לאו
 אל יתפלל. והיה לפניו רמז שצריך להקתיק את השאר םפ״נ ה״ב ר קיב והיה
 צריך להתחיל: א״ר שמואל בר אבדוםא זה שהוא נכנם לבית הכנסת ומצאן
 קומדין ומתפללי׳. וכו׳ באיזה אמן אמרו. וכו׳ ומקר. הסופר ודלג קל ההתחלה

 והתחיל להקתיק מן המאמר: באי זה אמן אמרו וכר.

 ר״ה פ״ב ה״א׳ ניז עיד: קד אחד מהו שיהא נאמן כשנים. חיך קבידח חיו
 שנים. אחד הכל םכירין אותו. ואחד אין ארם מכירו. חבירו מכירו. חבירו מהו
 שיצטרף קם אחד מן השוק להקיר קליו. רבי זקורה רב חונה בשם רב אין הוא
 ואחד טצטרפין קל חתימת הקד השני. לא צורכה די לא היו שנים אחד חכל
 מכירין כתב ידו. ואחד אין אדם מכירו חבירו םכירו וכר. קיין בספרשים שנדחקו

 לפרש את המאמר.
 ונראה לי שהסופר הקתיק את הםוניא מכתובות פ״ב ה״ר כיו ק״ג וחיה
 צריך להתחיל במאמר רבי זקירא רב חונה בשם רב וכר (תיכף אחרי המאמר: ור׳
 יוחנן כרבנין) וטקה ודלג קל שלש שורות והתחיל להעתיק מאמצק המאמר:

 [הדא הוא דםר] רבי זקירא רבי הונא בשם רב וכו׳ ומזה כל הזרות שבסוגיא.
 הוריות פ־נ היט (דין ה״ה) ט״ח עיב: לא הוד. לוי הוא [ישראל] אמר
 רבי אבק בשקת הדוכן שנו. ושאלת הירושלמי לא הוא לוי הוא ישראל קשה כי
 בודאי לפרנסה לוי קודם לישראל מפני שהוא יותר מיוחמ ממנו. וגם תירוץ
 התלמוד קשה, כי יוצא מדברי רבי אבון שלוי קודם לישראל רק בשקת דוכן.
 ואולי הי׳ פה לפני המופר רמז לנזיר פ״ז ה״א נ״ו ק״ב והיה צריך להקתיק משם
 כל המאמר: כהן ולוי יטטא לוי. לוי וישראל יטמא ישראל. ולא הוא לוי הוא

 ישראל וכר וטקה הסופר והקתיק רק החצי השני•).

 •) מובן הדבר מאליו שאינם צריכים לערבנ פעיות סופרים עם מקומות שכאלה
 שיצאו מידי מסדר הירושלמי. כי דרך מסדר הירושלמי להביא סוגיות שלמות ממקום אתר א0
 יש להן אפילו יחס קלוש לסוגיא העיקרית. ולדוגמא: דמאי סיז ה״ג כיו עיב כל ההלכה,
 שבת פמ״ז ה״ו מ״ו ע״ד: ר׳ שמואל בשם רבי זירא דרבי יוסה היא וכו׳. שקלים ססיז, נ׳ ע״ד:
 חאשה הזאת במה היא מתכפרת וכר עד סוןש הפרק. גמין פ״ד סהיב, מ״ח ע״ג: כחדא דושו
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 11• גוף זר ע״י אשגרת סופרים.
 הנה מפרשי הירושלמי רגילים לבאר את כל הגופים הזרים בזח שהסופרים
 הכניסו אותם אגב שיטפא דלישנא אבל כבר נתברר שאי אפשר לומר כן, מפני
י המאמרים השייכים לםוגיא וקל זה אי נ פ ל  שהסופרים העתיקו מלים ושורות מ
 אפשר לומר שהעתיקו אגב שיטפא דלישנא וכמו שאמר הרב פרנקל במבוא

 הירושלמי ל״ט ע״ב שהעתקנו למעלה.
 אולם יש מקומות שאנו מוכרחים להודות כי הם הוכנמו ע״י הסופרים
 אגב שיטפא דלישנא, ביהוד במקומות אלה ששם מובאות מםוגיא אחרת
 רק שתים שלש מלים שאז קשה לשער שלא היו לפני הסופר בסוגיא העיקרית
 והיה צריך להעתיקן מםוגיא אחרת. ואולי איזו דוגמאות שהבאנו למעלה ג״כ יש

 לזקף על חשבון שיטפא דלישנא. ואעיר על איזה מקומות.
 פאר. ם״ז ה״א׳ כ׳ ע״א: מתני׳ דבית שמאי. דבית שמאי אוטרי׳ הבקר
 עניים הבקר. ואין לזה שום מובן ועיין במפרשים וזה מתבאר באשגרת סופרים

 מפיאה פ״א ה״ו ט״ז ע״ג.
 דמאי פיכ היד׳ כ״ג ע״א: חברייא בשם רבי לעזר דרבי מאיר היא דרבי
 מאיר אמר לא התירו למכור דםאי אלא לסימון בלבד היידן רבי מאיר וכו׳
 והמאמר: דרבי מאיר אמר לא התירו לטכור דםאי אלא לסימון בלבד הוא

 אשנרח מהמאמר שהובא איזו שורות לפני זה.

 פסחים פיד ה״ג׳ ל׳ עיד: ברם הכא בהמתו של ישראל הוא והו׳ חשוד
 עליה. א״ר אימי בבליי וכר וכן הוא גם בשרי״ר והמאמר מ.ברם״ עד .עליה״
 הובא אגב שיטפא מהמאמר שנשנה איזו שורות לפני זה. (וגם איננו בע״ז פ״א
 היו, ל״ט ע״ד, ובעל אהצו״י מביא שאינו גם בכי״ל והוא כתוב על הגליון

 בכ״י אחר).

 יומא פ״א סהינ׳ ליט ע״א: ולטה לא אטר שעיר אטר ר׳ בא קרטיגנא
 בלא כך אינו זקוק להערות. וחטאטר תטוה ועיין בטפרשים שנדחקו טאד. אבל
 בצדק העיר בגליון הש״ס ליוטא פ״ה ה״ז שהטאטר אינו שייך לכאן כי אם

 להלכה הג״ל ט״ג רע״א והובא פה ע״י שיטפא דלישנא טשם.

 (אולי ציל יישוע, כמו״ק פ״ג חיה׳ פ״ב עיג: יישוע אחוי דדוריי חוח ליה עובדא וכר) אחוי
 דדודו חוח משבק איתתיה וכו׳ עד סוף ההלכה. הקמע הזח אינו לפנינו בב״ב פ״י ה״ד וגם
 כל הסוגיא אינח מתאימה לשם והמסדר, כנראה, העתיק מתלמוד אחר. ביק פ״ב ה״ז ג׳ ע א
 כל ההלכה. סנהדרין ס״ז ה״ה כ״ד ע״ג אילו חן הנסקלין כו• לכן צריכה בהעלם אחד אבל
 בשני העלימות וכו׳ מובאת סוגיא שלימה ששייכת לכריתות פ״א מ״א. ובודאי חסוגיא הובאה

 משם ע״י המסדר בעצמו ולא ע״י סופרים.
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 תענית פיב הי״נ, ס״ו ע־א: ואפילו על דעתיה דרבי מאיר לית הוא
 מקשייה וכר לוליינוס ופפוס. בשבעת ביה קסון וכר. וכל זה מ.ואפילו״ עד

 ״ופפוס״ נשנה פה ע״י אשגרה ממאמר שלפני זה.
ה פ״ד ה״י׳ י״ט ע״ד: ולא יקנא לה. התורה אמרה וקינא את אשתו ט  מ
 אפילו מקצת אשתו. והמאמר קשה, כי מה הוא שואל ולא יקנא לה? והלא כבד
 למדנו מן הפסוק ״בני ישראל״ שבית דין מקנאין. והתרוץ עוד יותר תמות. וקינא
 את אשתו אפילו מקצת אשתו ומזה אנו יודעים שב״ד מקנאין לה! ולפלא בעיני
 שלא העירו המפרשים שזה בודאי אשגרה מה״א רפירקין. והשאלה היתה שם על
 ארוסה וז״ל: וישקינה? גזירת הכתוב הוא וכר ולא יקנא לה. התורה אמרח וקנא

 את אשתו וכר עיי״ש ותראה שהדברים ברורים.

 כתובות פ״ב היב, כ״ו ע״ב: תםן הוחזקה אשת איש בפני הכל. ברם חכא
 לא הוחזקה אשת איש אלא בפני שני׳ לכשיבואו שניי ויאמרו זח הוא שקימ».
 והמאמר לכשיבואו שנים ויאמרו זה הוא שקידש הוא קשה מאד וראיתי באחד
 מן המפרשים (שכחתי את המקום) שפרש שזו היא אשגרה מיבמות פ״ב הי״א ד׳

 ע״א עיי״ש וזה נכון.
 כל זה שהבאנו מספיק כבר להוכיח שהכנסת קמעים זרים מסוגיות אחרות
 היא תופעה רגילה מאד בירושלמי והרבה יותר נוח לשער (איפה שאפשר)
 שהמאמר החמור נכנם ממקום אחר םלחכנם בדחוקים כמו שאנו רגילים לעשות.

 in• גופים זרים ע״י העתקה מוטעת משקום אחי.
 ישנם עוד גופים זרים מסוג שלישי: בשעה שהסופר מעה והתחיל להעתיק

 מסקומ אחר (לפעמים אפילו ממסכת אחרת) ושכח למחק.
 תרומות פיט ה״ד, מיו סע״נ: אמר רבי בא בר ממל מתניתא בשנתנו
 םשהוציאו עדשים מימיהן וכר עד הדא דתימר בשאין בקליפה החיצונה בנותן
 • טעם אבל אם .יש לה. ואין כאן מקומו כלל. והסופר טעה והתחיל להעתיק

 טתרוטות רפ״י ושכח לטחק (וכבר תעירו על הםקום הזה).
 מע״ש פ״ד ה״ח׳ נ״ה ע״ב: שמואל אמ׳ לא םצייא תנייה אין יסב חד
 לעשרה צריך למיםב חדא למאת. וכר ואין כאן מקומו וכנראה שזה לקוח מדמאי
 פ״ז ודיו כ״ו ע״ב. ואולי יש איזו השמטת סופרים בםוגיא שלפנינו וע״י כך ניתק

 הקשר בין המאמרים.
 פסחים פץ ה״א, ל״נ ע״א: כך אם יהיה השרץ בית של ארם אפי׳ טובל
 במי שילוח או במי בראשית אין לו טהרה עולמית. השליכו כידו מיד הוא טהור.
 ואין למאמר הזה שום קשר עם הסוגיא ועיין בפ״מ שנדחק מאד לחברו• אכל
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 ברור הדבר שהסופר העתיקו בטעות מתענית פ״ב ח״א, ם״ח ע״א. (ובמזי שכטר
 ח״א, חוצ׳ הפרופ׳ גינצברג עט׳ 446 ש. 20 באטת חסר חסאםר הזה).

 שם פ״י ודו(ד״ז דדה) ל״ז TP : הרי ראש השנה ויום הכיפורים ביהודה
 נהגו כרבי עקיבה וכו׳ נעתק ע״י הסופר מפ״ד ה״א, ל׳ ע״ד.

 כ ק פ״א ה״א׳ ב׳ P״• : אמר רבי יוסי חדא אטרח אדם שחבל בחבירו
 חחילח אע״פ שחזר ונעש׳ נזק חייב וכו׳ וכבר שער בעל חגוע״י שזה שייך לפ״ג
 לטשנת שני שוורים תטים שחבלו זח בזח (עיין בנימוקי יוסף שם) והסופר

 העתיק םשם בטעות, אע״פ שלפנינו בדפוס חסר זח שם.

 מכות פ״ב היו׳ ל״ב 7ךא: רב חונא אמר אומר בשפה רפה והימין פשוטה
 לקבל. ואין לזה שום מובן וקשר עם חסוגיא. וכנראה העחיק הסופר את המאמר:
 בר נש רחני חדא טיכלא והוא אזל לאתר וכר טשביעיח פ״ט ח״ח, ל״ט ע״ד
 (חגירםא בשביעיח משונה מזו שבסכוח) והרים עיניו למעלה והעתיק בטעוח םשם

 מאטר שהיה כתוב לפני הקטע הדרוש לו.

 שבמךת פ״ז ה״ט >ד״ז היז< ל״ח p״א : וכחובה אשח בזיבורית. אמר רבי
 יוסי בי רבי בון חפחר דברי הכל בחרא דייתיקי, חח טעוח סופר ע״י זח שהשפיל
 עיניו למטח י בהלכה י׳ (ד״ז סה״ז) והעתיק משם בטעוח מאמר אחר של רבי יוסי

 ברבי בק.

 הוריות פ״ב ה״ד׳ מיו rp : אםר רבי יוסי בר חנינה מקום שנכללו כל
 העריוח לחיכרח יצא אשח איש אבל ללמד על הממזר. ואין לזה שום ביאור.
 אבל גם זח םחבאר באופן חנ״ל: הסופר חעחיק את חסוגיא מיבמוח פ״ד חט״ו,
 ו׳ ע״ג וחיה צריך לכחב אמר רבי יוסי בי רבי חנינה מקום שיצאח עבודה זרה
 וכר וחרימ עיניו לטעלח וחעחיק בטעוח מאמר אחר של ר׳ יוםי בר׳ חנינה שהיה

 כחוב למעלה באוחו העמוד, וכן פרש בפ״מ.
 אנו יכולים להוסיף עוד שני סוגים של גופים זרים, שבאמח אינם גופים
 זרים, אלא שחם נדמים כאלה מפני שמאיזו סבח נחק הקשר ביניהם ובין

 הסביבה.

 1. עיי חסרון.

 לפעמים נשמט ע״י הסופרים מאמר ונשאר ממט איזה שריד שאין לו שום
 מובן והוא עושה רושם של גוף זר.

 כחובות vt היז >ד״ז ה״ו<׳ ל״א עינ: רבי חילא רבי יסא רבי בא בר
ד נשים שאמרו יוצאות שלא ח  כחן מטי בה בשם רבי חנינה בן גמליאל א
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 בכתובה לא שנו אלא כתובת מנה מאתים אלא אפילו היתה כתובתה של אלןש
 דינר סאב דת.

 וכל המפרשים מחקו את הסלה אחד שאין לה שום סובן. אבל כבר העיר
 בעםודי ירושלים שבשו״ת הגהות מייםוניות לה׳ אישות סימ׳ כיה מביא את
 חירושלםי בגירסא שכזו: אחד [נשים שאמרו חכמים אין להם כתובה ואחד]
 נשים שאסרו יוצאות שלא בכתובה וכוי והסופר דלג מן אחד עד ואחד והשאיר

 לנו שריד ^לתי סובן םהחצי הראשון של המאמר.

 ולפעמים השמימ הסופר במעות מאמר שלם ועיי כך נתרופף הקשר בין
 המאסרים שלפניו ושלאחריו חה עושה רושם שמאמר אחד אינו במקומו והובא

 ממקום אחר.

 סנהדרין פינ היט (ד״ז ה׳ח) כיא ע״ב: הדיינין יושבין והנידונין עומדין.
 והחובע פוחח בדבריו ראשון שנאמר מי בעל דברים יגש אליכם. וכו׳ רבי יוחנן
 בעי ביבמה מי מרדף אחר מי. וכו׳ וקשה לחבר את שאלת ר׳ יוחנן עם המאמר
 שלפניו אבל הדבר מתבאר בזה שהסופר השמיט בטעות מאמר שלם: (מביאו
 העיטור אות ב׳ סוף בירורין) אחרי המאמר והתובע פותח וכר צריך להיות ;
 ומנין שהתובע צריך לילך אחר הנחבע שנ׳ מי בעל דברים ינש אליהם. והמוער
 השטיט םאליכם עד אליהמ. (ומפרשי הירושלמי החדשים לא התעוררו על זד,)

 ויש הרבה כיוצא בזה אלא שהדברים פשוטים ולא כדאי להאריך.

 11• ע״י קצור סופרים.

 אנו מוצאים לפעמים מאמרים מחוסרי הבנה עיי זה שהסופרים קצרו סוניא
 שלמה שנשנית במקום אחר וכתבו רק את תחלת הסוגיא וסופה והשמימו כל מד,

 שבאמצע חה עושה רושם שאין שום קשר בין המלים.

 פסחים פיה היא, ל״א ע״ד: רבי יושוע בן לוי אמר תפילות מאבות למדו.
 אב בית דין. וסי חכם ויפרש אח המאמר הזה? ובעל הקיע מוחק את שלשף,
 המלים: ״אב ביח דיך. ובפימ נדחק לפרש. והעיר באהצו״י במקומו ובברכות
 צד 105 שיש לפנינו קצור סופרים של סוגית ברכוח פ״ד היא ז׳ ע״א—ע״ד
 שמחחילה במאמר ריב״ל תפילות מאבות למדום ונגמרת במלים: אב בית דין

 ומעיר שוב באהצו״י שבכי״ל כתוב: ר׳ יושיע בן לוי אמר תפילות מאבות למדד
ד ת  גר״ש ע״ד לא הורידו אותו מגדולתו אלא מינו אותו אב בית דין ומיד א
 נמחקו כל התיבות הנ״ל זולת בג׳ מלים האחרונות רשוסם לא ניכר כראוי עכ״ל

 עיייש שמאריך בזה.
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 ובאמת מקומות שכאלה ישנם בירושלמי לא רק בדפוסים (כמו בפסחים
 חנ״ל) אלא נם בכ״י ובפרט בסדר נזיקין.

 ב״מ פ״נ ה״נ(ד״ז ד.״ב< ט׳ ע״א: רבי לא בשם רבי ינאי והוא שנתן לו
 להשכיר. ובא והר שנתן לו רשות לעשר בה אפיטרופא. ונראה קצת שיש פה
 קיצור סופרים טכתובות פ״ט ה״ה, ל״ג ע״א (אע״פ שגם דרך מסדר הבבות לקצר

 ולדבר רק ברםז).

 שבועות פיב ה״ג>דיז הים ל״נ סעיד: אמר שמואל בר ר׳ יורן מה
 כתב מהלכות ולא תהלוכות ספני שחיתה תורפת ירושלם שם והיתח יכולה
 להיכבש משם. וזח קיצור סופרים ע״י שכתבו תחלת חםוגיא וסופה ממנהדרין

 פ״א ח״ג י״ט ק״ב, עיי״ש וכן פרש בפיס.

 שם פ״ז ה״ו(ד״ז ה־ז) ל״ח עיא: חני הפוגמח אבל לא הפוחחח. רב
 חסדא בקי בגין דחלך תרתין פסיקתא הוא מפני שפגמו בבית דין את מר אינו
 גובה. ומאמר רב חמדא אינו מובן כלל. ובצדק פרש בפ״מ שיש לפנינו פה

 קצורים כפולים ממגחדרין פיח ה״ו, כ״ו ק״ב.
 ולפקםים החחיל הסופר לכחוב והפסיק באמצק המאמר וקצר מבלי לכחב

 אפילו ״וכר״.
 pTTO פיד היי׳ כיב עיב: רבי בא בר יסא בשם רבי יוחנן נאמר כאן
 קדה ונאמ׳ להלן קדח. והסופר לא גמר המאמר. חו היא החחלח הסזגיא בפ״א
 ח״ד, י״ט רק״ג. ואולי נקחק פח המאמר בטקוח (מפני שבאמח אין כאן מקומו)
 וראה הסופר שטקח וחפטיק טלחקתיק ושכח לטחק. ובדקחי בכי״ל אצל טורי
 חפרופ׳ י. J אפשתין בכל ארבקת הםקוסות האחרונים שהבאתי והנה הגירםא שם

 ממש כסו בדפוסים.

 הארכתי בפרק חזה אולי קצת יותר מדי מפני שראיתי שהרבה טקו בזה
 ולמפרשי הירושלמי האחרונים יש נטיה לקשר ביד חזקה את הבלתי נקשר חה
 נורם לחרבה מקיות. וצריכים לזכור שאם אנו משחדלימ לשלב באופן מלאכוחי
 את חקטקים הזרים בתוך גוף חתלטוד, זה מטקה אותנו לא רק בפרוש הקטקים

 האלו אלא גם בפרוש הדברים הנאמרים לפניהם ולאחריהם.

 הדינים לתקרנן.
 הדרכים חם גלויים וידועים לכל אלה שקוםקים בתורת הירושלמי וכבר
 העירו עליהם רבים ואין צורך לחזוד ולשנוח אח הידוק. רצוני רק להזכיר

 בקצרח ולברר אח אוחם הדברים הטעונים בתר.
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 א. מסירת השים מקיפה ומלאה.

 כל מעיין בירושלמי שהולך ונתקל בכמה וכסח טקיות ושגיאות שגק^ך
 ןךי שלא ידעו את המקומות המקבילים בסערות התלמודית, מרגיש בצורך חקיק«-י

 של ״מסורת חש״ס״.
 אםחפק כאן בשתי דוגםאות הסראזת לנו שע״י חסרון ססורת חש״ס טקו ״

 או בענין וחכונח הנכונה, או בגירםא האמתית.
 ו) תרומות פ״א ה״א מ׳ ע״א-ע״ב: דתנן (צ״ל דתני) חרש שוטח וקשן
 שקידשו אין קידושיהן קידושין. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקח אוםן-
! ^ ו י  בינן לבץ עצמן אין קידושיהן קידושץ. בינן לבין אחרים קידושיהן קידושין ו
ן קט  ע״פ פירוש חפ״מ שלדברי ר׳ ישמעאל בנו של ריב״ב אם חרש שוטה ו
 קדשו אשד, וגדול עומד קל גביו קידושיהן קידושין! ועיין בגליק הש״ס שםב^
^ ר ע  שכמה גדולי ישראל נסחבכו בסבך הזח עד שבא חגאק בעל חורח גטץ ו
ן ז  שהטחלוקח חוא לענין קדושי אפר חטאח ולא לענין קדושי אשח. וטעות כ
 היחה מן הנמנע אלסלי חיה ציון פח לתוספחא פרה פ״ח ה״ז ששם נםצאדן

 המחלוקח של רבי ישמעאל בגו של ריב״ב וחכמים.
pon 2) נדר פ״ז ה״ב נ״ו ע״ב: לא כן אמר רבי חנינה בשם רבי חלבו 
pan יי״י ° * M ״ י ״ ־ י י י ח י m מ ר ז ח כ י ת ח ז ז כ ת  שהחיכו הרי זח טטא• ח
? כ * • י י ר ל י״יי"? נ ״ כ א מ מ י ט כ י ת ח  שהתיכו לאו דוקא אלא כזית מן הם° ש
ש י ח י ג  אלמלי היה ציון לחוספחא אחלוח פ״ד חיג, ששם הדין הזח מבואר חיינו מ
ן פ  הגהה קלה: לא כן אמר רבי חנינה בשם רבי חלב המת שחחיכו וכר ו

 הגיה בעל ק״ע מרעהו.

ש י י נ  ובאמח מיוחר לגמרי להאריך בזה כי דבר ידוע הוא שדברי חורח ע
 במקומם ועשירים במקום אחר (יחש. ר״ה פ״ג ה״ה נ״ח ע״ד, ל״ב מדוח לך״^
 בנו של ריה״ג מדה מ״ן) אלא שאני משתמש בהזדמנות זו ומציע אמה ציוניה
.,  ומראי מקומות שלא מצאתי סי שחקיר עליהם. הם יכולים לשמש גם כת,
מ  דוגמאוח כי אני עמדחי בעיקר על ציונים שמראים לנו אח הכונה אן א

 הנוםחא הנכונה:
 דמאי פ״ב ה״א׳ כ״ב ע״ד: רבי אימי בעי ולא ממעלי מסין חן. סכר•
 רבי אימי מעלי מסין כמי שנחכבשו. עיין לקק שביעיח פ״ו ה״א, ל״ו ע״ג למ,

 גירםח כי״ר ובמה שציינחי שם.
 כלאים פ״ט ה״ד >ד״ז ה״נ) ליב ע״ב: רבי ירמיה מפקד אלבשוני חיוורי
^ ד ט י  חפיתין אלבשזגי בנרסיי יהבק מסנא ברגלי וחוטי בידיי דחבוני על ם
^pwo אין אתי משיחא אנא מעחר. קיק בראשית רכה פ״ק: רבי ירמיה חוח 
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 וכר והבון חוטרי בידי וםנדלאי ברגלי והבו יתי קל אורח א ראם אוזבקית אנא
 קאים אוטטים (םוכך»0^0״) וקיין באור זרוק ח״ב ה׳ פסחים םיט׳ רל״ד שסביא
 בשם רב נסים גאון שגרם בירושלםי ויהבוני קל אםרטא; וכן מביא בשם מגילת
 סתרים בסנהיג ה׳ פסחים סי׳ בי: ויהבוני קל איםטראטא (בדפוסים החדשים
 של המנהיג תקנו ק״פ הירושלמי) ומהמדרש אנו רואים שזו היא הגירסא הנכונה
 וצריכים לגרום לפי זה: ויחבוני גו איסרטא (או אסטרטא) במקום קל סיטראי.
 אולם לפני הרבה מהראשונים היתה הגירםא כסו בדפוסים והם םראים קל

 הירושלמי הזה בתור מקור לםנהניס שונים בקניני קבורה. (קיץ באהצו״י).

 שם ה־ז (ד״ז היו) ל־כ ע־ד: חוט שהשחילו לטחט אפילו קשור מיכן
 ומיכן אינו חיבור לבגד. החוט חיבור לבגד ואינו חיבור לטחט.

 חסר כאן הציץ לתוספ׳ כלים ב״ם פ״ט ח״ה וםשם אנו רואימ שזח באמת
 נאמר לקנין מוםאח כסו שפרשו הספרשים.

 שביעית פיו ה־א׳ ל״ו ע״נ: רבי אימי בקי ולא םבקלי סיםין הן. סבר רבי
 אימי כמי שנתכבשו. קיין באחצו״י שמגיה שצ״ל ולא ממקלי םיםץ הן (וכן היא
 באמח הגירםא בכי״ר) וציין לדמאי פ״ב היא כ״ב ק״ד (ולקח זה מספר ניר.
 וגם מה שהגיה לקיל בפ״ד ח״א: ר׳ קקיבה קבד כשיטתיח שצ״ל קבר בשטיטתא—
 וכן הוא בכי״ר — לקח משם, וכן מה שאומר תיכף אחרי המאמר שלנו בקם׳ 53
 לקנין והרי קזה נירה יפה פישפשח וכר לקוח מספר מדרי טהרות, ילקוט לכלימ
 דף מ״ז — והכל סבלי להזכיר אח המקום םשם לקח) קיץ בראשיח רבה פ׳
 צ״ח אוח י״ב. רבי שמואל בר נחטן אטר אף שבטו של יששכר הניח
 יחירוח אלא שהיו בקלי מסים. א״ר אםי חמ מקלח מסין היו כמו שנשחקבדו.

 וקיץ בחדושי חרד״ל שם.

 תרומות ספייא׳ ט״ח ע״ב. רבי יקקב בר אחא בשם רבי יאשיח הלכה
 כרבי שמקץ. ר׳ יוסי צידניא בקא קומי רבי ירמיה דלא כן מח נן אמרץ רבי
 מאיר ורבי שמקץ אין הלכה כרבי שמקץ. אמר ליה של בית קודמין היא. והא
 רבי יודה אומר מקץ שניחן. ור׳ יוסי אומר מקין שניהן. ורבי יודה ורבי יוסי
 הלכה כרבי יוסי. ופרש בפ״מ של ביח קודםץ היא: כבר שאלו הראשונים וציין
 לםשנח כלים פכ״ח ח״ל: אמר להן של כח קורסין היא וכד קכיל וגם שם
 רבו חגירםאוח והפרושים, יש שגורסץ שם של בח קודמין והקרון־ גורס

 שלחח קודםין.

 וקיץ בפרוש הגאונים למסכח כלים חוצ. מו״ר חפרומ. י. נ. א8שתץ קס.
 25 ח״ל מו״ר שם: וכן בידוש׳ תרומות ספי״א מ״וז ק״ב או של בית קודם ץ היא והא
ר יודח ור׳ יוסי הלכה כר׳ יוסי, כלומר כלל של מי קודם? הכלל  ר יודח כד ו
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 הראשץ או הכלל .ר״י ורבי יוסי הלכה כר׳ יוסי״? וכו׳ עכ״ל. וזהו הפרוש חאסתי
 כי מצאתי את הלשון חזה בהוריות פ״ב סח״ב, בהוצ. הבבבלי (בחוצ. הירושלמי
 נשממ) א״ר מנא דשלחת קודמין (כסו שגורס הערוך במשנת כלים) ואסור דבתרזז
- י י  וכו׳ ופח הפרוש ברור שר׳ מנא אומר: וכי איזה דבר קודם? קד שאתה מד
 מרישא שהוא מביא כפרתו, תדייק סן הסיפא שאינו מביא, ומי קורמת חריש*

 או הסיפא? ונקלס זח מקיני מפרשי הירושלמי.

 םע״ש ספ־א׳ נ״נ ע״א• [במשנה: אין סביאין קיני זבין וקיני זבות וקיני
 יולדות מדמי מקשר שני ואם הביא יאכל כנגדן, וקיז אומר כירושלמי:]

רה. א״ר  רבי יוםי בשם שסואל נקנח הסקח. ר׳ יוסי בן חנינה כי פי
 הילא מן מה דתנינן יאכל כנגדן הדא אמרה קרשו. אמר רבי יוסי מכיץ שכמ»ך
 נקנה המקח מיכן ואילך מקח אחר חוא. אמר רבי יורן צריך לחזור ולהקדישו.
 שהוא סבור לומר שמא קידשו ולא קידשו. קיין במפרשים שנדחקו. וניל שצריכיס
 לגרוס בדברי ר״י בן חנינה בפורח=בבורח. ואלה חס דברי שמואל כבכלי
o :קדושין נ״ו.: אמר שמואל כשברח. וקכשיו סתפרשת כל חסוגיא באופן נוח 
 יוסי בשם שמואל נקנה חמקה, מפני שהוא מחלק בריש הלכה זו בין דרך חלול
 ובין דרך סכירה ור״י בן חנינה סובר שלא קנה הלוקח וקנסינן למוכר שיחזיו״
 את הדמים (קיין בבלי קדושין שם) והמשנה מתפרשת כשברח הסוכר ואז צדיך
 הלוקח לאכל כעדן וממילא קונה• קכשיו את המקח. וקל זח מקשה ר׳ חילא סן
 מה דחנינן יאכל כעדן חדא אמרח קדשו. (ומה שאומר במשנה: אין
 מביאין קיני זבים — פרושו אין קונים, ובהקדש משחםשיס בלשון מביאין

 ואם הביא יאכל כעדן, ז. א. אם קנה יאכל כעדו ויכול להקריב איחס)
 ז. א. מן מה דחנינן יאכל כעד הקנים ויכול להקריב אותם״ יייא אםרון
 קדשו וקשה לר״י בן חנינה שסובר שחמקח לא נקנה, וא״כ איך יכיל להקריכש
 והלא הם אינם שלו ולא קדשו. קל זה אסר רבי יוסי מכיץ שמשך נקנח חסקח
 מיכן ואילך מקח אחר הוא, ז. ה. שהלא הלוקח יכול לקנוח אוחם עכשיו
 במשיכה, מכיץ שהסוכר ברח וקבל אח הכסף, וחוא (הלוקח) צריך לאכל כנגדן.
 וק״ז אמר ר׳ יורן צריך לחזור ולהקדישו שהוא סבור לומר שמא קדשו ילא קדשו.

 פירוש שהלוקח צריך להקדיש מחדש את הקנים מפני שמקודם לא
 אותם ורק אחרי שברח המוכר הוא קונה אוחם ועל כן צריך אז להקדים

 אותם קוד חפקם.

 שם פ״ד ה״א״ ניד ע״ד: תני אץ פודין מקשר שני אלא בםץ על סיגד
 דלא כן מה נן אמרץ פודץ p החיטין על חשעורץ ומן השעוp על החסין לכן
 צריכה אפילו מן חאגרו על חשמתית. ומן חשםתית על חאגרו. וספח! כפ״ש



 ודל: אלא ממין קל מינו. במחלל פירות מקשר שני קל פירות חולין סיירי זלא
 יחלל א*א ממין קל מינו ופריך הש־׳ס דלא כן מה אנן אומרין שמחללין חיטין
 קל השקורין או איפכא, בהמיה ? ומשני דלכן צריכה למיתני שאפי׳ במין אחד לא
 יחלל ממין אחד שבי קל מין אחר שבו כגון אפי׳ מן האגדו שהן חמין לבנות קל
 שמתית שהן אדומות ושחורות קכיל ובמה״פ כתב ודל: מכאן מוכרח דפודין מק״ש
 לכתחלה קל פירות אחרים וכו׳ קכ״ל וקיין בכסף משנה בפ״ד מהלכות מק״ש

 ונמק רבקי ה׳־ב וברסב״ם ובראב״ד שם.

 וזה תמוה מאד כי מלבד שקיקר הדין אם םחללין פירות קל פירות הוא
 מסופק (קיין בכ׳־מ הנ״ל) הלא אי אפשר להבין את שאלת הירושלמי: דלא כץ
 מה נן אמרין, פודין מן החמין קל השקורין, ומן חשקורין קל החמין? ולמה לא ז
 הלא הסברא מחייבת להפך, שמין קל שאינו מינו נקרא יותר דרך חלול ממין קל
 מינו. ומה זה לשון הירושלמי: •דלא כן מה נן אמרין?״ כאילו זה דבר שאינו

 יכול לקלות קל הרקת.

 ק״כ נראה לי ברור שהירושלמי מכרן לתוספתא מק״ש פ״ג ודא ודל:
 פודין מקשר שני כשקר הזול כמות שחנוני לוקח ולא כמות שמוכר ר׳ שמקון
ן קכ״ל התוספתא והיא היא תו המי  בן אלקזר אומ׳ כמות שחנוני לוקח מאו
 הברייתא שמביא התלמוד: תני אין פודין מקיש אלא במין קל מינו, ז. א. שאק״פ
 שיכול לפדות מק״ש כשקר הזול בכיז הוא צריך לפדות רק לפי מחיר אותו
 המין. וקל זה שואל התלמוד: דלא כן מה נן אמדין פודין מן החיטין קל השקורין
 וכוי ? כלומר איך זה יכול לקלות קל הדקת שפודה חמין קיפ המחיר של שקורין ?
 ומשיב התלמוד: לכן צריכה אפילו מן חאגרו קל חשמתית וכר כלומר אקיפ
ולה. ר של חטה ז  שפודה כשקר הזול, הבונה רק לשקר הזול ולא למחי
 והירושלמי מפרש לנו את התוספתא שהיא באמח מחומה מבלי פרוש הירושלמי.
 ואין זה קנין לחלול מק״ש קל פירות חה נראה לי הפרוש האמתי. ודברי הרםבים

 שלכחחילה אסור לחלל ממין קל שאינו מינו צק״נ.

 חלה פ״ד ה״ח >ד״ז ה״ד) ם׳ ע״א: איח חניי חני הירק מאp ישראל
 אית תני הירדן מחוצה לארץ. איח חני הירדן גבול בפני קצמו והוא
 שיהא במקום אחד קשה ירדן שנטל מזח וכו׳ ועיין במפרשים שנדחקו, וק״כ
 נראה שהמחלוקח פח לקנין מקשר בחמה כמו בבבלי בכורוח ניח. ומי שסובר
 שהירדן טא״י טצטרפות הבהמוח שקל הירדן קם אלה שבארץ ישראל, ומי שסובר
 שהירדן מחק לארץ םצטרפוח הבהםוח שקל הירדן קם אלח שבחו״ל, ומי שסובר
 שהירדן גבול בפני קצםו צריך שיהיו במקום אחד (ומצאחי בספר הנחמד •ניר״
 שפרש כן) ונראה לי שצריכים להגיה אח המלה ״קשה׳ ל״קשר״ (או ל״קשרוד)
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 וצריכים לקרא והוא שיהא כמקום אחד עשר (או עשרה). ירדן שנטל מזח יכו׳
 והוא ענין בפני עצמו.

 שבת פ״ו ה״ט׳ ח׳ ע״נ: גרמניא עבדיה דר׳ יודה נשייא נפק בעי מילוויח
 לר׳ הילא אתא כלב שוטח בעי איתנרייא ביה בר׳ אילא. נער ביה גרמני שבקיה

 ואזל ליה בתריה וקרא עלוי ואתן אדם תחחיך.
 עיין יוטא פ״ח ח״ה, ט״ח ע״כ: גרםני עבדיה דרבי יורן נשייא נשכו כלכ

 שוטה והאכילו מחצר כבד שלו ולא נחרפא טיםיו.
 פסחים פ״א ודא׳ כ״ז ע״ב: רבי יוסח בעי חצירוח שבירושלם שאוכלין
 שם חלוח חודה ורקיקי נזיר מהו שיהו צריכין בדיקה וכר ועיין בטוב ירושלם
 בש״םים החדשים שכחב ח״ל: ולא כדברי הק״ע שחשב דהיו חצרוח םיוחדוח לאכול
 שם חלוח חודה ורקיקי נזיר וזה אינו כלל וכו׳ עכ״ל ועיין במדרש (לא מצאתי
 טקוטו) םביאו הרוקח סי׳ רייט ה׳ סוכה ח״ל: וגם חצרוח היו בירושלם שהבאים

 לביח חאלהים אוכלים שם שלמיה׳ עכ״ל והק״ע צדק בפרושו.
 יומא פ״א ודא׳ ל״ח סעיא: נאמר לקיחה בםצרים. ונאמר לקיחה כלולכ.
 מה לקיחה האמור במצרי׳ אגודה אף לקיחה האמו׳ בלולב אגודה. לולב מעככ.
 מצרים אינה מעכבת וכו׳ (עיין בק״ע). עיין מכילתא דרשב״י הוצ. הופמן ז״ל
 עמ. 20 ח״ל: ר׳ יהודה אומר נאמר כאן לקיחה ונאמרה לקיחה בפרה ונאמר לקיחה
 בלולב ונאמרה לקיחה במצורע מה לקיחה האמורה כאן אגודה אף לקיחה
 האמורה להלן אגודה וחכמים אומרים זח אם אין אגוד פסול הלז אע״פ שאין

 אגוד כשר.

 חגיגה ספינ׳ ע״ט ע״ד: לא כן אמר ר׳ אמי משמ ר׳ שמעון בן לקיש
 השולחן לטח טמא לא מפני שמוציאין אוחו ומראין אוחו לעולי רגלים וכר.
ה נ ש ח ה טו  עיין תוספחא םנחוח פי״א הי״ב ר׳ יוסי אוטר וכר אפילו בשאר י
 םוציאין אוחן pn לעזרה וכר ועיין טשנח לטלך פי״א טהלכות מטמאי

 טשכב וטושב הי״א.

: חני מגילחה ענזת תחת צידו של היכל. למה ד  סוטה פ״נ היג׳ ייח ע
 בשביל לשחקה. לול קטן חיה שם חמים גשפכץ. חני אץ בחם משוט קדושה
 טהו לגבול בחן אח הטיט מה בכך חמי׳ נשפכץ חני יש בחם משום קדושה.
 עכ״ל הירושלמי. עיין פ״מ ובגליץ אפרים פה. ודבריהם קשים קצח מפני שתיכף
 אחר זח מביא הירושלמי אח חפסקא של המשנה: נמחקה המגילה ואמרח טמאה

 אני ׳המים נשפכץ וכד ומשמע קצח שמקודם נשא וגחן לא על זח.
 ונ״ל לפרש באופן אחר. דחנה המשנה אומרת שאם נמחקה המגילה ואמרח
 איני שוחה המיס נשפכץ. ואינו מבואד כלל מה עושים במים אם אמרח שהיא
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 טמאה קודם שנמחקה המגילה. ונראה שהמשנה סוברת שדוקא אחרי שנמחקה
 המנילה ונעשה מצותן של המים אז נפקעת הקדושה םהם, אבל קודם לכן
 נשארים בקדושתם — קדושת מי כיור (עיין םפרי נשא ריש פי׳ י׳ וירוש׳ סוטה
 פ״ב םה׳׳ב י״ח ע״א ותיםפת מנחות פ״ח: ד״ה אי) אולם בתוספתא פ״ב דםכילתץ
 ה׳׳ב מפרש שגם אם לא נמחקה המגילה המים נשפכים, וכנראה, שהיא סוברת
 שהקדושה נפקעת מחם בזמן שהוא נותן בם אח העפר וכר וזה כבר נקרא נעשה

 מצותן. והיא חולקת על המשנה. ולפי זה הירושלמי מתפרש ככה:
 חני םגילחה נננזת תחת צירו של היכל. (ז. א. אם עדיין לא נמחקה
 המגילה) ושואל התלמוד לטה, בשביל לשוחקה ? וםשיב לול קטן היה שם (ושם
 היתה גנוזה. ולא היחד. נשחקת. וכן משמע לעיל פ״ב ה״ד י״ח ע״א: שמא תאמר
 אינה שוחה ונמצא השם ננוז על עור בחמה טמאה. ולפ וש חפ״מ פה קשה,
 טאי איכפת ליה אם השם כחוב על עור בהמה טמאה הלא מוף כל מוף אמ
 אפילו תאמר איני שותה המגילה נשחקת) המים נשפכין (בהשטטת דיבור חחצעח
 .חני״, כדרך הירושלמי) והתלמוד מביא את התופפתא הנ״ל שאומרת שחמימ
 נשפכים אפילו קודם שנמחקה המגילה. וע״ז אומר חני אין בהן משום קדושה
 וכו׳ חני יש בהן משום קדושה. וזח כמשנתנו שסוברת שקודם מחיקח המגילה
 הסיס בקדושחם ואינם נשפכים. •) ולפי דברינו אין מקומ לדברי מחר״ח אלפנדרי

 (םביאו בציץ ירושלים).
ז היד) כ״ד ע״ב: כתיב ואל זועם בכל יום. אמר  שם פ״ט הט״ו(ד׳
 רבי זעירא ראשונה ראשונה מתקיימת. ופירש בפ״מ כלומר נוח היה להתקיים
 ראשונה ראשונה דכל יום קללחו מרובה משל חבית ועיין בק״ע שפירש שני

 פירושים ושניחם דחוקים מאד.
 וחנה םצאחי לשון זו בפי ר׳ זעירא בירוש׳ שביעיח פ״ד ה״א, ליה ע״א.
 אולם גם שם הפירוש סתום. ע״כ נראה לי לפרש פה בענין אחר, וההיא ילפא
 מן חדא והדא ילפא מן ההיא. ואפרש מקודם אח הירושלמי סוטה ויצא לנו מזה

 פירוש לירושלמי שביעית.
 ונראה לי ברור שדברי ר׳ זעירא פה םבוארים בתוםפחא סוטה פט״ו ה״ב
 ח״ל: בראשונה כשהיה הטל יורד על הקש ועל התבן היה מלבין'וכד עכשיו
 טשחיר. בראשונה כל עיר שטלליה טחבין טחברותיה פירותיה מרובין, ועכשיו
 פירוחיה טועטין. רבן שמעון בן גמליאל אומר משום ר׳ יהושע מיום שחרב

 •) מיהו עיין תוספות סוטה כי. ד״ה מגילתה וז״ל (דפ. וויניציא ד״פ): ירושלמי חני
 נגנזת תחת צירו של היכל למה בשביל לשחקה לול קטן היח שם שם המים נשפכים וכו׳ עכ״ל
 ומבואר שפירשו שהמים נשפכים דרך הלול וכפירוש חס״מ אולם לפנינו בירושלמי וכן ככי״ר

 המלח .שם״ ישנה דק פעם אחת.
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 בית הטקדש אין יום שאץ בו קללה ולא ירד טל לברכה ונוטל טעם השירות
ן עומד. ן ראשו  וראשו

 ומפרשי התוספתא מבארים: וראשון ראשון עונזר פירושו נוח היה
 להתקיים ראשונה, ראשונה. וכנראה נמשכו אחר פירוש הפיס בירושלמי

 אבל זה דחוק.
 ונ״ל שהפרוש בתוספתא הוא פשוט. והיינו: אחרי זה שאומר בראשונה...
 ועכשיו, בראשונה... ועכשיו, וגם אין יום שאין בו קללה הוא מוסיף וראשון
 ראשץ עומד, ז. א. שאע״פ שבכל יום יש קללה חדשה בכ״ז גם הישנות נשארות
 וזהו הפירוש גמ בירושלמי: כתיב ואל זועם בכל יום. אמר ר׳ זעירא ראשונה
 ראשונה מתקיימת, ז. א. שהקללות הנוספות בכל יום נשארות ומתקיימות.
 ובזה יבואר לנו הפרוש בשביעית פ״ד היא, ליה עיא והכי גרסינן שם ;
 התקינו שיהא זה טלקט מתוך של זה וזה מלקמ מתוך של זה שלא בטובה

 נחשדו להיות טלקטין בטובה והן אוט׳ שלא בטובה ליקטנו. התקינו שיהו מביאין
 מן הקרוב ומן המצוי. אמר רבי זעירה ראשונה ראשונה מתקיימ׳ ופירש בפ״מ
כ  שר״ז אומר דחזרו לומר שהתקנה הראשונה מתקיימת דטלקטין אף משאינו קרו
 וטצוי ושלא בטובה וכר עכ״ל אבל אין הלשון סובלת את הפרוש הזה. ע״כ נראה
 לי שגמ פה הפירוש כמו בסוטה דהנה לפי התקנה השניה שהתקינו שיחיו םביאין מן
 הקרוב ומן המצוי, םתעוררת השאלה אם הוא יכול עכשיו ללקוט מתוך שלו מן
 הקרוב ואולי אחרי התקנה נתבטלה הגזירה הראשונה שזה מלקט מתוך של ז ה
 וזה טלקט מתוך של זה וע״ז אומר ר׳ זעירא ראשונה ראשונה מתקיימת, כלומד
 שהגזירה הראשונה נשארה בתקפה ומתוך שלו אסור לו ללקט לעולם, ודוקא בשל
 אחרים יכול ללקוט מן הקרוב. וזה ממש ההפך מדברי הפ״מ. ועיין בגליון
 השים שם שםביא םשם מקור לדברי הרםב״ם, ולפי דברינו צריכים לחפש

 מקור אחר לדבריו.

 כתובות פיא ה׳׳ב׳ כיה ע־ב: אילץ אמרין אכן ואילין אמרץ אכן. אלא
 אף הוא חזר וסבר דכוותהון. ולית כל מילייא אכן אילץ אמרין אכן ואילין
 אמרץ אכן הא אף הו׳ חזר ואמר דכוותהון. אתא עובדא קומי דרבי חנינא
 באשה שהיתה כתובתה פחותה מםאתים זוז ואמר חמול מה שכתב ליי• אטד
 לרבי מנא שב וחתום. אטר ליה אשוי שיטתך וכה חתום. לא רבי חייה דאמד
 בשם שמואל בשקל הקודש. רבי אבודםא דציפורי בשם רבי חונה משמ ויתוד
 מעונה. אשת שהיתה כתובתה וכר. עיין במפרשים שנדחקו מאד כבאור הסוגיא
 ועיין בעמודי ירושלם שמציין לגירםת הרמב״ן סוף כתובות ומפרש שמקשה מדר׳
 טנא אדר׳ םנא, אבל לא הועיל בזה הרבה עיייש. אולם הביטוי שב וחתום אנן
 מוצאים בפי ר׳ חונה, (ירוש. שביעית פיו היא ליו עיר: רבי חונא בעי מישרי
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 ההן יבלונה אתא לגבי רבי טנא אמר ליה הא לך חחום וכר). ובאטת בשטח
 מקובצת סוף כתובות מביא בשם חרמב״ן מירושלטי שלפנינו אתא קובדא קומי
 דר׳ חונה וכר (ולא ר׳ חנינא) והוא אמר לרבי מנא שב וחתום והשיב לו ר׳ מנא
 אשוי שיטתך ונא חתים (כצ״ל ק״פ הרמב״ן הנ״ל) לא ר׳ חונא (כן היא הגירםא
 בשטמ״ק הנ״ל ולא ר׳ חייא) דאמר בשם שמואל בשקל הקודש (בריש ה״ב).
 ומקשה מדר׳ חונה אדר׳ חונה (תהו שאמר לו ר׳ טנא אשוי שיטתך) ומזה טוכיח
 התלמוד שר׳ חונה חזר בו (אלא אף הוא חזר וסבר דכוותחון) ועל זה אומר רבי
 אבודמא וכר םשם ויתור. וא״כ אין ראיה שחזר בו רב חונה (ולית כל מילייא
 אכן וכר). וממשיך התלמוד: טקתה (כן היא הגירםא ברמב״ן הנ״ל) אשה שהיתר.

 כתובתה וכר.

: אמר רבי םנא אפילו קל רבי יוסי דכי (צ״ל  שם פ׳ד היה׳ ב־ח ע נ
 רבי) אתייא מקשייא כמאן דםר עדים זוממין צריכין התרייח וכו׳.

 נראה שזו היא דקת ר׳ אבחו בטכות פ״א הט״ו (ד״ז ה״ז) ל״א ק״ב
 ובפרוש הקיק שמ ודלא כפ״ט.

: בקי דא אטנוחא טרקילין וקיטון חופה וקיטון נכנפח ד  שם ה״ז׳ כיח ע
 לטריקלין ? קיין בגליון אפרים שהניח ק״פ הירושלםי סוף סנהדרין: בקי דא מילחא
 טריקלין וקיטון חופה בקיטון נכנסה לטריקלין? (שגיחי קצח דבריו) וקיין בק״ק.

 כקין שאלה זו בב״ב פ״ט ה״ד (ד״ז ח״ג) ט״ז סק״ד.
 שם פיח ח״י׳ ל״ב ע־ב: לא כן חני יורש ובקל חוב שקדם אחד טחן
 ותפס מוציאין מידו. וכן הוא לקמן פ״ט ה״ג, ל״ג ק״א ובקל הק״ק טגיה בשני
 המקומות אין מוציאין מידו. והפ״ם םקיים את הגירסא שלפנינו בשני המקומות
 ונדחק מאד. ולדקתי נראה שהק״ק צדק בהגהתו, כי מצאתי בתומפתא יבמות
 פ״ד ה״ד בהוצ. צוקרםנדל ובאור הגנח (בדפוסיט נשטטה) וז״ל: בקל חוב ויורש
 שקרם אחד םהם והחזיק בטטלטלין הרי זה זריז ונשכר. והירושלםי בודאי כיון

 לברייתא הזאח.

ב: אנן םשלחין בתריה תלת איגרין אין  שם פ״ט היי(ד״ז ה״ח) לינ ע׳
 אתא הא מבאות וכו׳ קיץ ירוש. סוף מק״ש, נ״ו ק״ד אמר רבי יוסי בי רבי בון
 מן דחוה סליק למדין בירושלים קד דתלת איגרן (צ״ל תלת איגרין) וכר קיי״ש.

 נדרים פינ הי־ד (דיז היט< ל״ח עיב: א״ר אלקזר בי רבי אבונה מצוות שבח
 טליא להודיקך שחיא שקולה כגגד כל מצוותיה של תורה, מובא לקיל
 ברכוח פ״א ה״ח ג׳ ק״ג (החצי הראשון נשטט בדפוסים שם וישנו בכי״ס ובראשונים).

 ניטק פיכ ה״נ׳ מיד ע״ב: ר׳ ירםיה בקי כחבו קל כוס של זהב ואטר
 לה סקוס הכחב שליך ובין השיטים שלי. ויש כחב קור הנקרק הרי כשר
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 נחקרןן חדי זח פםול וכד עיין בספרשים ודבריחם דחוקים. ונ״ל שהפרוש פח
 ממש כטו בבבלי גיטין כ׳: ח״ל: בעי רב פפא בין שיטה לשיטח ובין חיברן
 לחיבה מאי חיקו וחיפוק ליה דספד אחד אסר רחמנא ולא שניב ושלשה ספרים 1
 לא צריכה דמקורח. חו חיא קושיה הירושלמי פה ויש כתב [פורח]? (כן חיא
 חגירםא בשרי״ר) ומשיב החלמוד במקורה (ונשמטו ה״במ״). ונראה שבדפוסיס
 נשטטה הטלה *פורח• ובשרי״ר נשטטח חמלה •במקורה״, וטעויוח שכאלו מצויות
 בירושלמי. ואח״כ מביא חחלםוד אח חחוספחא מגיטין פ״ט חי״א (ב״ב פי״א חי״א,

 בבלי ב״ב קס״ח: בשנויים) נקרק כשר נחקרק פסול וכר.
ב: ואתה מתחייב קשרה מלקיות אינו מקבל חחרייח  נדר פץ דדה, נ״ה ע׳

 בדקח הזאת וכר מקבל התרייח בדקת הזאת.
 כלשון זו בב״ק פ״א ה״ב, ב׳ ק״נ: אסר רבי יוסי ואין כיני האיש להכשר•
 (צ״ל לא הכשר, כמו שחקנו חםפרשים) נזקיו םקבל קליו חחרייח בדקח זו ולוקה.
 קדושק פיא ה״א׳ נ״ח עיג: תםן בגופו קידש ברם הכא בתניים שבו קידש.
 קיין יבמות פי״ב ה״ג, י״ב ק״ד: קידש בגופו של םופין. אסר ליה בתניין שכד

 קידש. וקיי״ש ברידב״ז ויפה פרש.
 שס ה״ד* ס׳ ע״ג: סי םודיק את רבו תיפתר שחיו שם קדימ יודקימ וכן/
 והסלים את רבו אינם סוכנים ובקל השדה יהושק םגיה סי םודיק את לכו
 ובדפוסים החדשים הגיהו מי מודיק את דברו. ונקלמ םקיני חםפרשים ז״ל שקטק טן
 הירושלמי חזה סובא בב״ב פ״ג ה״ד, י״ד ק״א ושם הגירםא: מי מוריק? אמר דכי
 בא קרי מיתה םודיקין וכר והיה כתוב פה: א׳ רבא ושבש הסופר אח רבו.

כ י י  שם פ״ב ודו(ד״ז ה״ד.) ס״ב ע״ד: חני רבי חייה אמ יש לו יין ח
 ליחן לו. חו״כ פ״ו פרשה ה׳ סה״ב. ועיין בנועו ירושלמי ב״מ פ״ה ה״א שמבאר•

 אח כל הםוגיא פה.

 ביק ספ״ד׳ ד׳ ע״נ: אסר רבי לקזר כל שםירה שאסרה חורה אפי׳ הקימו
 חוטת בחל אין טשקרין אותו אלא בגופו. לפיכך רואין אוחו אם ראוי לשמירז-
 פטור ואם לאו חייב. ופירש בפ״ם שזה םוםב קל השור שאם הוא ראוי לשםירו-
 אז פטורים הבקליט. ויוצא טדבריו שר׳ אליקזר חולק קל טה שאטר בעצמו
 במשנה שאין לו שמירה אלא םכין (לפי דבריו ר׳ ליקזר זה ר׳ אליקזר החנא)

 קיי״ש דבריו וחמ דחוקימ.
 ונ״ל שצריכים לציין לשבוקוח פ״ח ה״א, ל״ח ק״ג ולכח״י םחר״ם דילונזאנו
 שנדפס בדפוסים החדשים בספ״ג דב״מ. ח״ל חחלמוד בשבועוח: נאםרח שמירון
c2n בשומר חנם ונאמר שמירה בשומר שכר. ולא דמייא שמירה שנ׳ בשוטר 
 לשמירה שנאסר בנושא שכר. שמירה שני בשומר חנם כיון ששימר כל צרכו מטור.
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 שמירה שנאם׳ בשומר שכר [בכת״י הנ״ל — אפילו הקיפו חומה של בחל]
 אין משערין אותו אלא בגופו לפיכך רואין אותו אם חיה ראוי לשמירה פטור

 ואי לא חייב עיי״ש.

 ואע״פ שהגירםא בשבועוח צריכה חקון, בכ״ז ברור שהפרוש הוא שלענין
 שומר שכר אין אנו מתחשבים עם החנאים החיצוניים ואפילו הקיפו חומה של
 ברזל נ״כ חייב אמ הי׳ יכול לשמור אותו באופן אחר, ואין אנו אומרים
 שמכיון ששמר אותו בחומה של בחל כבר מלא אח חובתו בתור שומר
 והריחו כסחם בן אדם, אלא משערין רק בגופו של שומר ומחחשבים גם עם
 התנאים העצמיים של השומר, וכמו שמסיים הירושלמי אין אומרין אילו חיה
 אחר שם [לא] (ככה מחקן בצדק בגליון אפרים שם) יכול לחציל. הציל
 פטור שלא הציל חייב. וגמ פה בב״ק דברי ר׳ ליעזר (האמורא) מוסבים על
 חברייחא שלמעלה שעומקח בענין םםירח השוד לשומר שכר. וע״ז אטר ר׳ ליעזר
 כל שמירה שאמרח חורה (פי׳ בשומר שכר) אפילו חקיפו חומה של ברזל אין
 משערין אלא בגופו (של שומר) לפיכך מאץ אוחו וכו׳ בדברי חש״ס בשבועוח.
 שוב ראיתי בעםודי ירושלם חנייגא לשבועוח שם שהוא ג״כ מקשר אח

 דברי התלמוד בשבועות עם דברי ר׳ ליעזר בב״ק.

 ב*מ פינ ה״א׳ ט׳ ע״א: היו לו עדים שגגנבה בפשיעה הרי חד בכלל ישלמ
 ואחר כך נמצאח הגניב׳ למי משלם לראשק או לשני או לשגיהן.

 עיין בפ״מ וברידב״ז שהבינו שהשאלה היא אם היו לו עדים שנגנבה
 בפשיעה למי משלם הגנב לראשון או לשני או לשניהן ודבריהם חמוהים הלא
 החלםוד אוסר: הרי הוא בכלל (ישלם) [שילם], (תקנתי ע״פ גירסת הרשב״א והריטב״א)
 וקנח הכפל וא״כ טח היא השאלה לטי טשלם? ועיין בשמס״ק ריש פ״ג מביא
 את הריטב״א וז״ל: אבל כשיש עדים על חיובו לא טקני ליה כפילא דהא אפילו
 הוה בעי לא חוח טצי לטפטר נפשיח אבל בירוש׳ נראה להפך דנרסי׳ התם
 היו שם עדים שנגנבה בפשיעה הרי זה בכלל שלם ולא רצה לישבע וכר עכ״ל
 וכן היא כריטב״א כח״י בשנויים קלים וטדוע לא הביא את הסוף? ועיין טהפ״ג
 על כן נראח לי שזו חיא שאלה בפני עצמה ואינה שייכת לחמאמר: היו שם
 עדים שנגנבה בפשיעה וכר וצריכים לציין לב״ק פ״ז ה״א ח׳ ע״ד, לפנינו בדפוסים
 נשמט וישנו בשרי״ר וברשב״א ב״ק לדף ם״ז: ח״ל הרשב״א שם: גנב ונגנבה
 ממנו ואח״כ נמצאה הגניבה למי הוא משלם לראשון או לשני או לשניהן. גנב
 וענבו ממנו וכר כיצד יעשה יחזור לבעלים לפני הגנב עכ״ל (וכן הוא בשרי״ר
 רק בשנוי סדר) ולפי זח גם אם עגב מביח השומר ישנה אוחח השאלה למי
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 צריך הגנב להחזיר (הגנב אינו צריך להודע אם השומר שלם או לא שלם)
 לראשון, לשני או לשניהן.•)

 ואולי נעתקה פה השאלה מב״ק וע״כ מתחיל כמו באמצע ענין: .ואח״כ
 נמצאת הגניבה״.

 שם פ״ו ה״נ, י״א ע״א: רבי יוחנן אמ׳ כשאמר לו חמור סתם. אבל א0
 אמר לו חמור זה יכיל םימר ליה לדין בעית אייתי ליה קומין. עיין בפ״ט
 ודבריו נסתרים משטמ״ק לב״מ ע״ח, סד״ה השוכר. ונראה שצ״ל לדין בעית איידא
 ליקומך כב״ק פ״ה סהיא, ד׳ ע״ד ופרושו הרי שלך לפניך (ועיין בפרוש חרב לוי

 ז״ל לב״ק פ״ה ה״א).

0  ביב פ־ב ה״ט (דיז ה״ד1< י״נ עיג: רבי אכהו בשם רבי יוחנן עד מקו
 שעושה גלד עיין בספרשים ופרושם דחוק. ועיין בהנהוח יפה עיניס לב״ב כ״ח.
 שהגיה עד םקום שעושה גרד ונדחק םאד. וגראה שהציון להלכה ט׳ וחפיסקא
 נרשטו בטעות (מה שרגיל בירושלמי) חח מוםב על ההלכה חקודםח. דחנדן
 בבבלי כיד מע״ב שואל אמאי צריך להרחיק מנית של חבירו ומשיב: אמר ף/
ש  אבא בר זברא ואיתימא רבי אבא בר זוטרא מפני שעושה אותו גלל. ואלה ה
 דברי ר׳ יוחנן בירושלמי עד םקום שעושה גלד=גלל. ואח״כ אומר התלמוד דבי^
 רבי ינאי אמרי עד מקום שעוםד וםריח וזח כבר םוסב להלכה ט׳ והסופר טקףן

 מפני שחשב שיש לפנינו מחלוקה בין רבי יוחנן לדביח ר׳ ינאי.

^ כ  •) נראה שמסדר הירושלמי לקח סוגיות שנאמרו לענין אחד וסדר אותן כ
 המקומות ששייך אותו הדין או אותה השאלה, אע׳־ס שבעיקרן »אמרו לענין אחר. נניח למ^<
 שהשאלה למי משלם הגנב נשאלה רק לענין אם גנב מבית הגנב, אלא מכיון שאותה חשאלד,
כ ״  ישנה נם בענין אם נגנב מבית השומר סדר אותה גס פח. וכן עיין נזיר פ״ו סח״ג ניח ע
ז דא0ו״ א א מ ד ס ב ח י י מ י א ז י ס * ס פ י1 מ  אית תניי תני מפספסין בקליקין. ואית תניי חני א
^ ו  ספספסין בבריא מאן דאמר אין מפספסין בתש. ויכולים להניח שהשאלה חיחח לענין נזיר אם ח
 משיר שערות וחלק רב תסדא שבבריא אין משיר שערות ובתש םשיר. ואיכ אותה השאלון
0y ח  ישנה ג־כ לענין שבת ויו״ט אם משיר שעדות או לא (עיין בבלי נזיר ל-ב.) וע״כ סדרו ז
, י כר י  בביצה פ״ד היב (ד״ז ח״ג) ם״ב עיג. ובפ״מ פירש שם שחמתלוקת חיא לענין גזיי ו
 אינם מוכרחים כי יכולים לאמר שמסדר הירושלמי כיון שגס לענין שבת חיא המחלוקת וע^2

 הביא זח בביצה.
 ועיין יומא פיח ה״ד מ״ה ע־־ב: אמר ר• יוסח קשיתח קומי רבי בא תרומה נעיז טירן^
ח ע״א וז#,1 ״ < מ י ' ח (י"ז ח * א ה ״ י  ונבילה בלא תעשה וכו• ונראה שזה לקוח מתרוםייז ״
י ש י  הירושלמי שם: אמר רבי בא ואין למידין סמנה לענין נבילה. אסר רבי יוסי קשייתח ק

0  רבי בא תרומה בעון מיתה וכר. ומפני שאותה השאלה שייכת גם ביומא סדרו זח >
^ ״  שם. ועיין סוכח פ״ג ה-א, נ״ג עיג: מה פליגין כשגזלו משופה וכר ובגישין פ״ה ח

 (ד״ו ח״ו) מיז סע״א.
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 שם היי (ד״ז ה״ט): רבי אבהו בשם ר׳ יוםי בן חנינה מפני שפי הדבורים
 חד ומחריבות את הדבש. נשמט הציון לבבלי ב״ב פ. ושם ביפה עינים נשמט

 חציון לירושלמי שלנו.
 שם פיח היו(ד״ז היה) ט״ז עיב: כמה דתימר [ת]מן (כנ״ל להגיח)

 הקרוב(ה) לא גרושה. ודכוותה הקרוב(ה) לא ארוסה.
 עיין יבמות פיו ה״ד, ז׳ ןךג וז״ל: תמן אינון אםרין קרוב לא ארוסה.
 אליו לא גרושה וכר (כן היא הגירסא בגוף כי״ל וברשב״א יבםות ם׳. ד״ה

 הקרובה ובדפוסים יש באמצע הוספה םוטעת ממאמר שנאמר לעיל מזה).
 והעיר לי מורי הפרופ. י. נ. אפשתין שלפי הערתי צריכים להגיה גם

 בב״ב הקרוב לא ארושה וכר ונשתבש מ.א״ ל״ג״.
 שם פיט היו (ד״ז ה״ד) י״ז ע א: בזמן שבאין מכח האריס נוטלין מכח
 האריס. מכח בעל הבית נוטלין טכח בעל הבית. עיין ב״ט פ״ט היא, י״ב ע״א.
 שם פ״י ד.״ב, ייז ע״נ: חמן אמרי בן עזאי ורבי עקיבה חד אסר נותן

 שנים ונשבע על השאר וכר עיין כתובות פ״ב ה״א, כ״ו ע״א.
 שם הט־ו (ד״ז ה״ט) י״ז ע״ד: חסוי דברתיה דרבי חגיי הוה ערבא בפורנה

 וכו׳ עיין נזיר פיה ה״א, ניד עיא ובק״ע ובשי״ק שם.
 סנהדרין פ״ח ה״ג כיו עיב: הי דינו גנב והי דינו גזלן. אמר רבי הילא
 גנב בפני עדים גנב. בפני הבעלים גזלן. רבי זעורה בעי מעתה אפי׳ נתכוון
 לגזילה ולבעליה אין זה גוזלן וכר. וכבר הרגיש בפ״מ שהמאמר הזה אינו
 מתקשר יפה עם הםוגיא שלנו ועיי״ש שנדחק מאד לפרש את שאלת רבי זעורה.
 ונראה לי ברור שכל המאמר חזה אינו שייך לכאן והובא בטעות מפי״א
 ה״כ, ל׳ ע״א, ששם נשנתה כל הםוגיא והסופר היה צריך להפסיק קודם המאמר
 הזה. ושם נשנה זה על המשנה שעוסקת בגניבת נפש ובזה מובנת שאלת ר׳
 זעורה שהשיב לר׳ הילא שאפילו גנב חפץ ביחד עם הבעלים גם כן נקרא
 גנב ולא גזלן ראם לא כן אי אפשר לצייר גניבת נפש, מפני שנקרא גזלן

 ולא גנב.
 שבועות פ״ח ה״א׳ ל״ח ע״ב: תני וגוגב מבית האיש. ולא מראש גגו.
 א״ר לעזר הדא רת מר בגג שאינו מבוצר אבל בגג מבוצר כביח הוא. ועיין
 ברידב״ז שפרש שהברייתא נאמרה לענין תשלומי כפל ורוצה לומר שהגנב חייב
 בכפל רק במקרה שגנב מן הבית ולא מן הגג (ז. א. מקום בלתי שמור) וע״ז
 אומר ר׳ ליעזר הדא דת מר בגג שאינו מבוצר וכו׳ אבל במכילתא דרשב״י הוצ.
 הופמן דל עמ. 152 ישנה הברייתא הזאת ודל: וגנב מבית האיש ולא מראש
 הגג מגיד שאם לא שמר כדרך השומרים חייב עכ״ל ולפי זח צריכים לפרש את
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 הברייתא באופן שכזה: וגנב טבית האיש — אז הוא נשבע ונפטר אם לא נמצ4ן
yt חגגב, ולא טראש גגו — שאז םחוייב לשלם בין כך ובין כך ועיין ב״ם 

 הי״א, ט׳ ע״ב (ד״ז ח״ז) ותום׳ ב״ט פ״ח הי״ד.

 עיז פ״ה היא׳ מיד ע״נ: היה טוכר חולין ושני בכרך אחד אי זח שירצח
 חולין יעשה. ושני יעשה וכר. תוספתא טע״ש פ״ד הי״א ועיין פ״ם כאן ונוקש

 ירושלמי לב״ט פיו ה״א.
 הוריות פ״ב סהיב: (בנוסח הבבלי) א״ר מנא דשלחת קורמין וכי׳ עיין טןן

 שאמרתי לעיל תרומות סוף פי״א.

 נדה פ״א ה״א, מיה ע״ד: רבי אמי בשם רב רבי בא בשמ רב יחודךן
כ !  ברקה ומצתה טהור אסורה לביתה עד שיתנגב מעיינה. ועיין במהפ״נ שכו

 שחומרא זו לא נזכרה בבבלי.
י כ  עיין בבלי פסחים קי״ב: שלשה דברים צוה ר׳ ישמעאל בר׳ יוסי את ר

 וכו׳ אשתך טבלה אל תזקק לח לילה הראשונה.
 ואלה הם דברי הירושלטי כאן.

 ב) נוסחאות ופרושי הראשונים.

 הדרך השניה היא לאסוף מכל ספרי הראשונים זיל את םאםרי חירישלש,
3 ט  ופרושיהם לםאםרים האלה. וכבר התחיל במלאכה זו הרב ר׳ בער י
ו לברכה והאיר אח עיני לומדי הירושלמי בנוסחאות ובפרושי הראשוני נ  זכרו

 שאסף בםפרו .אהבת ציון וירושלם׳ שחבר על כל סדר זרעים ומועד (מלכד
 עירובין) וחבל מאד שלא הספיק לגמר את הםלאכה הקשה והאחראית הזאת.

 והנה מפרשי הירושלםי האחרונים חשחםשו בפרושי חראשוגים רק
 אגב ובאופן ארעי, ומזכירים אוחם רק לעחימ רחוקוח בערך ולא ירדו לחפש ילכד

^ ד ט ו  בדבריהם אולי יםצאו איזו נוסחא טחוקנח או פרוש טוב. ולפעמים חם א
א 0 ^ ן  בפרוש שלא מצאו אח הירושלםי בדברי הראשונים אע״פ שבאטח ה

ז ז י  בכמה מן חראשוגים. עיין גיטץ פיח היא במה״פ ח״ל: כרסו פרט לראוי כבטו
 דין זח אינו מבואר בבבלי ולא זכרו מזח הפוסקים כלום עכ״ל. וכבר השיג

 בעל הנועם ירושלמי והראה על חרא״ש סוף בכורוה שמביא את הירושלמי. ך י
**!.I להוסיף אח חרמב״ן במלחמותיו סוגיא דשבח בבימ חיל: דראוי לאו משום 
 כחובה הוא אלא אפילו בעל חוב גמי לא גבי וכו׳ ואיחיח גמי מפורש כירושל^ן

 בפרק הגיזקין עכ״ל וכן מביאו בספר חתרומוח שער מיג עיי״ש.

,״^  ואולם אם אגו מחפשים בדברי הראשונים (שהיו לחמ כמת כת״י שוכ
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 מהירושלמי) אנו םוצאים חומר נרול במקצוע חזחז אח חחומר הזח אנו יכולים
 לחלק לשלשה חלקים:

 1) נוסחאות.
 מובן הדבר מאליו שאנו מוצאים בספרי הראשונים הרבה מאד נוסחאות
 םשובחות וכל אחד ץכח בזה אם יעיץ קצת בספר אהבת ציוץ וירושלם הנ״ל

 ומיותר לחרבות בדונםאות ואביא רק שתים.
 תרומות פ״ח ה״נ, מ״ה רע״ג: אבא בר רב הונא בשם רבי יוחנן השוחט
 בחמה ומצא בה חזיר מותר באכילה רבי יונה אמר אמור באכילה. מה טעמא
 בחמה בבהמה תאכלו. ולא עוף בבהמה תאכלו ולא שקץ באכילה. אולם ברוקח
 סי׳ חם״ד ובשו״ח םהר״ם בר ברוך סימ׳ קי״ב ובספר חולדוח אדם וחוה לרבינו
 ירוחם נחיב ט״ו חלק ה׳ חסרות הסלים: .רבי... אמר״ והם מעתיקים את הירושלמי
 שלפנינו ככח: השוחט בהטה וטצא בה חזיר סוחר באכילה יונה אסור באכילה.
 טה טעםא וכו׳ (עיין באחצו״י) וכן היא הגירסא בכי״ר, וזו היא כנראה

 חנוסחא הנכונה.

 ב״ק פ״י ה״ב׳ ז׳ סע־ב: ר׳ חיננא בר פפא בשם רבי יוחנן סחניחא שגזלו
 טן ההליכה וכו׳ עיין בשדה יהושע ובפ״ם. אולם בכתובוח םפ״ב כ״ז ע״א הגירםא:
 רבי אחא רבי חנינה בשם רבי יוחנן לא אטר רבי יוחגן בן ברוקה אלא על גחיל
 של דבורים שאץ גזילו דבר חורה עיי״ש וגראה שהגירסא הנכונה היא באור זרוע
 ח״ג, ב״ק םי׳ חנ״א ובהשלמה בב״ק פ״י שמביאימ אח הירושלמי םב״ק בנוםחא
 שכזו: מחניחא בנחיל שגז יל ו סן ההלכה, והם חם דברי הירושלמי כתובוח
 הנ״ל (ועיין בטחרא״ף, ובשער החדש להעיטור ח״א קבלח העדוח ציון קל״ח

 שהגיהו כן מדעחמ).

 2) פרושים.
 בספרי רבוחינו הראשונים ז״ל אגו מוצאים הרבה פרושים גפלאים
 לירושלמי וחם מאירים לנו את העינימ במקומות שאנו מגששים כעורים באפילה.
 ולא הרי פרושי הראשונים בפרושי חאחרונימ, כי פרושי חראשונימ חס
 ברובם דברי קבלה רב מפי רב וכן אומר בעל האור זרוע (שכחתי אח המקום):
 ויש לי לפרש אח הירושלמי אלא שטורח עלי לברוח פרוש מלבי בדבר שלא
 קבלחי מרבוחי (זה לשונו בערך) ואת המקומות הקשים הם םסחלקים לפרש
 (עיין אור זרוע ח״א םיט׳ קם״ט שהוא כותב: ואין לי לפרש זה הירושלמי

 ועוד בכימ).

 אבל האחרונים דל מפרשים אח הכל והפרושים הם מפי הסברא ומשקול
 חדעח ולא מפי קבלה. ואעיר על שני טקוםוח.
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 תרומות פיי ה״זנד־ז ה״ה) מ״ז ע־ב: חורי רבי יוסי בי רבי בק בקכברא
 חד לאלף. והבינו הרבה סן הראשונים דיל (תוםפ׳ קיז ם״ט. ד״ה אידי ועוד)
 שקכברא זהו שרץ ושזה סותר לגםרא הבבלית. אולם הראבי״ה םפרש ק״פ קבלח
 טאביו שהירושלםי מוסב על ציר דג טםא וקכברא הוא שם םקום (סובא בםח־כי
 ק״ז םיט׳ תתנ״ד) ואחריו כבר נםשכו הרבה סן הראשונים. עיין באחצו״י שטאריך
 ומדבר ברמזים ואוסר ״שיכולים ללמוד מזח דברים חרבה כפי שיבין חלוסד״
ע  אבל באםת זה רגיל םאד. והראשונים שפרשו שקכברא זה שרץ לא יכלו לפר
 באופן אחר מפני שלפניהם היחח הגירסא בירושלמי: חורי ר׳ יוסי בר׳ בון
 ב הד י ן קכברא חד לאלף. (ארז ח״ד ק״ז סי׳ רס״ד בשם רב נסים גאק, הסכרין
 סי׳ ל״ו וקוד) וא״כ אי אפשר לפרש שקכברא הוא שם םקום. ומובן חדכד

 שמגירםאוח שונוח יוצאים פרושים שונים.•)

ה  ולפקמים נסחבכו האחרונים בפרוע איזה מקום ופלפלו הרבה והקלו דבר ימ
 ולא ראו שכבר קדמום הראשונים.

ך  תרומות פ״ה םה״דו >ד־ז סדדב) מ״נ ע״ד: חד בר נש אפיל pipr ג
 חטין. אחא קובדא קומי רבי יודה בר שלום ואמר יחן לו דמי שקורין. וחשאו-
 יחלוקו. ופרש בפ״ם שנחייקרו חשקורים אח״כ וברשוח שניחם נחייקרו. וזה דחוק
 כי הקיקר חסר סן הספר וגם אין זה נקשר קם הסוגיא שלפני זה. וקיין ברידכ״ן
H  שמאריך וטפרש אח חירושלטי. וקיין ב״ב פ״ו ה״א, ט״ו ק״ב: רבי חייא בר 3
 שאל סאה חטין שנפלה להק־ סאה של שקורין וכר. ובגוקם ירושלמי הגיח סאןן
 שקורין שנפלה לתוך טאה של חטין ופרש גם את חירושלםי תרוםוח חנ״ל• ולפלא
מ  בקיני שנקלם מקיני כל האחרונים זיל דברי חהשב״ץ ח״ב םי׳ רק״ב שטכיא א
ן ע  הירושלמי בגירםא מתוקנת ומפרש אוחו ח״ל: ובירושלמי בפ׳ המוכר פירוח ו
 בירושלמי דמםכת תרומות איכא דין יחלוקו. בראובן שנפל לו םאח של שקוריה
 במאה סאה חטים של שטקון ונטכר הכל בדטי חטים כי כן דרך קוני חטי0
 שאין מקפידים בטקט חקרובח שקורים וקונים אוחו כאלו חיו חטים מנוקים

 וראובן טוקן שיתן לו בסאה שלו דטי חטים כמו שנמכרה. ושמקון טוקן ל»!
י £ כ  אתן לך אלא דטי שקורים אםיקו התם שנותן לו דםי שקורים והיותר קל ד
 שקורים יחלוקו ביניהם קכ״ל ובקל אחצדי לחרוטוח לא הביא אח חתשב״ץ ן
י 0  וקיין ירושלסי ב״ב דפוס קושטא קם פרוש שדח יחושק, ושם חגירםא כ

 בתשב״ץ הנ״ל וכטו שטגיה בקל חגוקס ירושלסי.

j f i rw נראה שחטרסא חנכונח חיא בהדא עכברא. כירוש׳ שבח 0ון• •ש״ז (• 
 ערב ועוד בכ״מ
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 3) מלואים לירושלמי שבדפוסים.

 כבר כתבו רבים והוכיחו שהירושלמי שלפנינו בדפוסים אינו שלם ויש בו
 הרבה השמטות סופרים (מלבר הפרקים לשבת, מכות ונדה שנאבדו ממנו ושהיו
 עוד לפני הראשונים ז״ל) ואנו מוצאים את הטלואים לההשטטות האלה במדרשים,
 םפרי הראשונים וכתבי היד שנתפרממו בזמן האחרון. וכתבו על זה באריכות
 הגאון ר׳ צבי הירש חיות ז״ל בספרו אמרי בינה מים׳ ב׳, ובירושלם חוצ׳ לונץ
 כרך ז׳ עט. 77—147. והאריך בזה הרב רטנר בספרו אחצו״י בכסה מקומות.
 (ברכות עם. 11—210, כלאים 88, שביעית 08—107, שבת 67—165, פסחים
 26—124, יוםא 05—102, ר״ה 60—56, ביצה 53—49, תענית 12—110, שם

 20—115, טו״ק 38—136 ועוד בכ״ט).
 החכמימ הנ״ל מביאים רשימה גדולה של מאסרים הסובאים בספרי
 הראשונים סן חירושלםי ואינם לפנינו בדפוסים. ובשים לב לזה שהדברים האלה
 חם חשובימ מאד הרשיתי לעצמי לעטר על זה בפרוטרוט. ובאמת אחרי בדיקה
 וקיק אנו יכולים לבוא לידי םסקנא שהחכמים חנ״ל הפריזו קצת על המרה ואנו
 צריכים לדון בכובד ראש על כל טאםר קודם שנחליט שיש לפנינו

 חסרון בירושלםי.
 והנה ראשית כל עלינו להוציא טן הרשיטה ההיא הרבה טן הטאטרים
 (בפרט בדברי אגדה) שםובאים בספרי הראשונים בשם ירושלמי סתם, מבלי
 להראות את המסכת ואת המשך הםוגיא; טפני שכבר הוכיח הרב ר׳ צבי הירש
 חיות בספרו הנ״ל, שהראשונים רגילים לכנות בשם ירושלמי גם את המדרשימ

 והפסיקתות והביא הרבה ראיות לדבריו.
 חוץ םזה אנו רואים שבנדון זה עלולים ששח טיני טעיות. והם:

 1) שלא פרשו כהוגן את דברי הראשונים.
 עיין בעמודי ירושלים לביצה פ״ד םה״ג (ד״ז סה״ד) ח״ל: ר׳ יעקב בר
 אחא כר מוחטין את הפתילה ביו״ט. בארז ה׳ ירט סי׳ שם״א סיים על זה מאי
 מוחטין א״ר הונא בר שלמיא משמיה דרב עדויי חשיכה וכר. ולפנינו חסר כל
 זה בירושלמי עכ״ל וכנראה הבין שהאור זרוע העתיק את המאמר: מאי טוחטין
 א״ר הונא וכו׳ מהירושלמי, ולא דק. ואעתיק את לשון האו״ז שם וז״ל: ירושלמי
 א״ר חנינה ובצריך לשניהן תני ר׳ יהודה בן פזי דברדליא מביא שתי נרות
 ונותנה בשחיהן וחולקה לשחיחן. א״ר נחן בר אבא אמר רב מוחטין את הפתילה
 ביו״ט טאי טוחטין א״ר חונא בר שלמיא וכו׳ עכיל ובאמת מאמר הירושלמי
 עמר במלים: •וחולקה לשחיחך. וטכאן ואילך טחחיל האו״ז לחעחיק אה הבבלי

 ביצה ל״ב: עיי״ש.
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 וכן טעה בעל אהצו״י שהעתיק זה בשס האו״ז והבין שזה סן הירושלמי
 והטעה את אחרים בזה שהוסיף וז״ל: המאמר םר׳ נתן בר אבא וכו׳ םוכא
 מהירושלמי גם כן בשבלי הלקט סי׳ ר״ס אבל לפנינו בירושלמי ליתא ואיוז*

 בבבלי ביצה ל״ב: ע״כ לשון בעל אהצו״י.
 אבל טדוע לא חעתיק אח לשק שבלי חלקט? ואז חיו עוסדים בגקל קל
 טעוחו. וזיל שבלי הלקט השלם: תני רבי חייא חותכה באור בפי שתי גרוד,
 פירוש רבינו שלטה זצ״ל ״כגון שצריך לשחיחן וחכי איתא בירושלמי אסר ד,
 נתן בר אבא אמר רב טוחטין אח חפחילח בידט וכר והבין חרב רטנו־ שחמליש
 .והכי איחא בירושלמי״ טוסבוח לטטה על טאמר ר׳ נחץ בר אבא ושגה בזח, עי
 הסלים האלו טוםבוח לטעלה: פירש רש״י כגון שצריך לשחיחן וחכי אית^
ח ״  בירושלטי. וטכחץ לטאטר ר׳ חנינא חנ״ל. ועיין תגיא רבתי ח׳ ידט סימ׳ ג
 ד״ה משילץ ח״ל: וכגון שצריך לשחי נהוח, p פירש רבינו שלטה ז״ל• והעי
 איתא בירושלטי בצריך לשתיהן. ועיץ בשבלי הלקט הקצר ה׳ ידט שי,

 פיו (ד״ו ל״ח ע״ג).

 ויש הרבה שכאלו, ובררחי אח הםקום הזח כדי לחראוח על .חסדוץ,
 כביכול שנםםך על שתי ראיוח םשני ראשונים ושחיחן בטעוח.

 2) שהמלה •ירושלמי״ משובשת והראשונים מעולם לא כוונו לירושלמי,

 עיין עסודי ירושלים תנינא, בירושלםי דפוס ווילנא,נדה י״א. ח״ל: ברוקח שי,
 רצ״א ירושלטי דערבי פסחים עושה עטו חשבון לאחר יו״ט ליתא לפנינו עכ״ל.

 מעתיק זה בעל אהצו״י לפסחים עמ. 125 ומעיר שאין זה לפנינו כירושלמי.

 ולדעתי יש טעוח קלה בדברי הרוקח שם. ח״ל בסימ׳ רצ״ח (ולא כשי,
 רצ״א): ובשבח בפ׳ השואל אם אינו םאטינו טניח טליתו אצלו. ירושלש,
מ ו ק מ  דערבי פסחים עושה עטו חשבון לאחר יום טוב ונ״ל שצריכים להגיח ב
ו וכך/ ם ח ע ש י ח ? ם ב פ ר ס ם — בירושלם ב  ירושלמי רערבי פסחי
 וזה קצור ממשנת שבח ר׳ פכ״ג. עיי״ש בדברי הרוקח וחוכח שאי אפשר לןןן-^
ש י ד כ  באופן אחר, וחוץ מזה קשה להכניס אח זה לפ״י מפסחים ואין שם ד
 שיכולים להחקשר עמ המאמר הזח. (אע״פ שאין זה מוכיח חרבה, כי לפעשי^
 מביאים הראשונים מאמרימ מירושלמי ממסכח ידועה, וקשה לנו לחאר או!
p>20 הקשר של המאסרים עם הםסכח. עיין אורחוח חיים ח״א סדר חפלח מוצאי 
 סוף סי׳ י׳ שמביא מירושלמי ערלה אח הברייחא של... פטום הקמורה). וקי*ן
 עיטור חיב ה׳ םצה וסדור (דפוס וורשא קכ״ט רע״א) ח״ל ירושלמי דפסחים וכו,

 ובצדק תקן בפתח הדביר שם שצ״ל ורש״י פירש בפסחים ועיין בראבץ כ*,״
 (דפ. פראג ק״ז:) ח״ל: המחלק נכסים על פיו ריבה לאחד ומיעט לאחד
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 ירושלמי שאט׳ פלוני יירש וכר והגהתי כבר pra בלשון ירושה בסקום בלשון
 ירושלמי (ובדפוסים החדשים לא הרגישו בזה) ויש הרבה שכאלו והדברים פשוטים.

 3) שלא חפשו כהונן בירושלמי.

 עיין אהצו״י לברכות op. 40 וז״ל: ובפי׳ ר״ח בע״ז ד׳ נ׳ ע״א מובא גי׳
 משונה ודל: ירושלמי נחום איש קדש קדשים (ארבע מלות אחרונות ליתא
 לפנינו) עבר קומי אדורי צלמא וכו׳ עכ״ל בעל אהצר׳י. ולא עיין יפה, כי המאמר

 הזה נמצא מלה במלה בירוש. ע״ז פ״ג הי״ג (ד״ז הי״א) מ״ג םע״ב.
 ועיין אהצו״י חלה עמ. 101 ודל: גי׳ חדשה בעיטור (הכשר בשר צ. 20)
 דא׳׳ר יעקב לוקין על חלתן דבר תורה וכו׳ ולפנינו ליתא זה עכ״ל ועיין בעמודי
 ירושלם חלה פ״א ה״א שכתב ודל: עיין בבעל העיטור שגרס כאן קודם דברי
 רשביל אטר ר׳ יעקב לוקין על חלתן דבר תורה ונשטט זה טירושלםי שלנו עכ״ל.
 וכן הבינו בעל נתיבות שטואל ובעל שער חחדש לעיטור שם. אבל לדעתי לא
 היתד• שום גירסא אחרת לחעיטור דל, כי הלא הוא בעצטו בה׳ ביעור חטץ (רפ•
 וורשא קכ״ג ע׳־ב) טביא את הירושלטי שלפנינו ודל: טהו שילקה על חלתן דבר
 תורה ר׳ אבהו בשם ריש לקיש אטר אין לוקין וכו׳ עכ״ל ואיפה היה לפניו
 טאטר ר׳ יעקב? ונ״ל שהעיטור טכוין לטאטר ר׳ יעקב בר זבדי (לקטן ה׳׳ב, נ״ז
 עיג) ודל הירושלםי: אטר רבי יעקב בר זבדי זאח אוטרח שלוקין על חלתן דבר
 תורה עכ״ל. והביא העיטור אח חםחלוקח של ר׳ יעקב ור׳ אבהו בשם ר״ש בן
 לקיש עיי״ש וחראה שמדבריו אינו מוכרח שמאמר ר׳ יעקב ור׳ אבהו בשם ר״ש

 בן לקיש חם בםקום אחד.

 » שהפסקא בספרי הראשונים משובשת.

 עיין אחצו״י לפסחים עט. 125 ודל: ובעיטור ח׳ מצה צ. 256 וירושלמי
 מוכח דדבר טועט הוא כחרי וחלח בגו םוריא וסוחר וכו׳ עכ״ל וכו׳ וזה ליחא

 עכ״ל אהצו״י.
 ונ״ל שטעוח סופר נפלה בספר העטור. ושהוא מכוין לירושלמי פסחים
י י ט ן ד ו ט ר  פ״ג ח״א ל׳ ע״א ודל הירושלטי: רבי אבין הורי לטתונייא מיתן ט
 בגין מודייה ומחלנה ארבעה זימגין. ומזה באמח מוכח שלתות דבר טועט —

 מה שצריך להוכיח.

P a r a p h r s M .ק תוכן הירושלמי  »< שהראשונים מביאים ר
 קיץ אחצדי לברכוח עס. 46 ודל: בארחוח חיים ח׳ חפילין סי׳ ב׳ כתוב:
 ירושלטי ואריך להניח של יד תחילח שאם יניח של ראש תחילה יחיה עונש
 ענ״ל ולפנינו כירושלמי ליכא קכ״ל אהצו״י. ושגה מה כי כבר חלשץ סוכיחח
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 שבעל אורחות חיים לא העתיק את הירושלמי כצורתו אלא נתכוון לאמר
 שמהירושלמי מוכח שצריך להניח של יד תחילה וכר וזה באמת מתבאר לפנינו
 בירושלמי חגיגה פ״ב ה״ב, ע״ז ע״ד בענין חסיד שמת ולא אי־/גמל ליה חסד
 ומפרש התלמוד מדוע נענש, וז״ל: ומה חובא עבד ההוא חסידא. חס ליה
 לא עבד חובה מן יוםוי אלא פעם אחת הקדים תפילין של ראש לתפילין
 של יד עכ״ל והם הס דברי בעל האורחות חיים. ועיין ירוש. מע״ש פ״ה

 ה״ז, נ״ו ע״ג.
 ועיין שטה מקובצת ב״מ קיח: ודל: ובירושלמי אם טען ב״מ (בר םצרא)
 שהי׳ בידו ליקח באותה שעה שמיחד. בו והלוקח אומר לא הי׳ בידך ליקח הטע״ה
 ותיקום ארע׳ ביד׳ דלוקח ביני וביני ע״כ. הרמ׳׳ך דל: עכיל. והעיר חכם אחד
 שהירושלמי אינו לפנינו והאריך בזה, ונפל ברשת אותה הטעות. ובודאי גס
 הרמ״ך דל לא העתיק את דברי הירושלמי כצורתם וכיון לירושלמי גיטין
 פ״ה ה״ח (ד״ז םה״ז) מ״ז ע״ב ודל: הן אומ׳ בידינו ליקח והלוקח אומר לאו.
 אמר רבי יוסי לעולם השדה בחזקת הבעלים שהמוציא םהבירו עליו הראייה.
 והרמ״ך דל השוה דין בר מצרא לדין סיקריקון כטו בעל העיטור בה׳ מכירת
 קרקעות (דפ. וורשא ס״ו ע״ד) וגרם כגירסתו שהיא ההפך מגירםת הדפומים

 (ועיין בעמודי ירושלים במקומו ויש להוסיף גם כן גירסת הרמ״ך הנ״ל).
 ולפי דרכנו למדנו עד כמה חשובה היא השוואת גירסאות כל הראשוניס
 כי לולא דברי העיטור וגירסתו היה באמת מקום לחשב שהרמ״ך כוון למקום

 אחר ושהיה לפניו דין בר מצרא טפורש בירושלםי.

 6) שרבוב עיי טעות סופרים.

 כבר כתבתי לעיל באריכות שהסופרים טעו הרבה פעםים, כשהעתיקו מוגיות
 ממקום אחר, והעבירו קטעים שלמים שאינם שייכים להסוגיא המועתקת. וההגיון
 מחייב שלכל כתיי וכת״י ישנם שרבובים משלו, וזה, כנראה, מתאים למציאות.
 עיין עיטור ה׳ פקדון (דפ. למברג כ״ז ע״ג. דפ. וורשא ע״ד ע״ב) וז״ל.
 ירושלמי אחא דשק צרור. בעי רבי יוחנן מהו מטענתיה מילין דטפלגץ
 ייבה כהדא דר׳ יוחנן דאמר רבי יוחנן חד בר נש עתיר גו שוקא וסיסכן גו
כ  ביתיה עתיר גו ביתיה ומיםכן גו שוקא יש מתעשר ואין כל מתרושש והק ר

 רבי אבא משתעי אהן עובדא אריסיה דבר זיזא וכר עכ״ל העיטור.

 והנה המאמר ייבה כהדא דר׳ יוחנן וכר עד מתרושש והון רב ליתא
 לפנינו בדפוסים בב״ק פ״ו ודז, ה׳ ע״ג (ז. א. בםקום שממנו מעתיק בעל העיטור)
 וגם לא חיה לפגי הראשוגים שםעתיקיס את חמוגיא כמו שהיא לפנינו בדפוס.
 וקרוב הדבר לשער שבכח״י הירושלמי שחיה לפני בעל העיטור חועחקח הסוגיה
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 לב״ק םשבוקות פ״ז ה״ב, ל״ז ק״ד והיה צריך להתחיל: רבי בא משחקי קובדא
 חוה וכר וטקח וחקתיק איזו שורות מלפני זה. וקיין שרי״ר op. 245 ותראה שגם

 שם נשסטה חםוניא בב״ק.

 וכן ?יין מחזור ווימרי קס׳ 524 ח״ל: ובירושלמי דמגילה אמרי לא ישב אדם ?ל
 ספסל שספר תורה נתון ?ליו. וםקשה בר׳ אליקזר כר ואם היה נחון ?ל גבי
 דבר אחר מותר וכו׳ וקור מצאתי בירושלמי פ׳ מי שמתו תיבה שהיא מלאה
 ספרים וכר ולא יהו חבלי המטה נוגקין בתוכה: וקוד מצינו במגילת ירושלמית
 דסיקייא שהיא מליאה ספרים או שהיו בתוכה ?צמות המת הרי אילו מפשילן
 לאחוריו ורוכב קכ״ל והנה שני המאסרים לא ישב אדם ?ל ספסל וכו׳ ודםיקייא
 שהיא םלאה ספרים אינם לפנינו בירושלמי מגילה וגם במקרה זה אנו יכולים לשקר
 שהסופר שכתב את הירושלםי שבו חשתטש בקל הטחזור וויטרי הקתיק את
 חסוגיא במגילה פ״ג ה״א, ?״ג ?״ד מברכות פ״ג ה״ה, ו׳ ק״ד והיה צריך להתחיל:
 רבי ירמיה רבי שמואל בר חלפחא בשם רבי אדא בר אחוח המתפלל אל ירוק
 ?ד שיהלך ארבע אטות וכו׳ וטקח וחחחיל להעתיק טלטקלה לא ישב אדמ ?ל

 גבי ספסל שספר תור׳ נחון עליו וכו׳ כל הקנין וחקביר את הכל למגילה.

 ואנו יכולים להסיק סכל זה שאין אנו צריכים לטהר ולהחליט שיש
 לפנינו חםרץ בירושלסי ורק בשני סקרים אגו יכולים להגיד כבטחון גםור שיש
 השםטח סופרים בירושלםי והם: ו) כשאנו מרגישימ ק״פ חקנין והמשך הסוגיא
 שיש לפנינו חסרון 5 2) כשחסרוח פיםקאוח קצרוח שנשטטו ?״פ רוב ק״י דטיון
 הסוף (homoioteleuton). חח מצוי מאד בירושלמי ורק לםםכח סוטה ישנם

 בכי״ר כשבעה טלואיט לחשסטוח חשובוח.

 כיצד לעשות את המלאכה הזאת?

 קבורה זו נראיח לכאורה למלאכה קלה מאד, אבל טי שחושב כן אינו
 אלא טוקה. כי מה שאנו אוסרים שצריכים לאסף את מאמרי הירושלמי מספרי
 הראשונים אין זח פרושו שצריכים לחפש שם רק אח מאמרי הירושלמי אלא
 שצריכים לקבר קל כל הספר וללמוד אוחו. כי לפקםים הראשונים מביאים קטק
 מן הירושלמי מבלי להזכיר בשמו (קיין רוקח סי׳ חמ״ה—חמ״ו—המיז) ולא חמיד
 יכולים להכיר ק״פ הסגנון. וצריכים לדייק בפרושיהמ כי לפקסים אנו קוםדים

 מזח קל חגוםחא אק״פ שחם מביאים כגירסת הדפום.

 עיין או״ז ח״י, ?ד? סי׳ רג״ז ח״ל: ושוב טםיק הדין טווייה. רב חייא בר
 אשי בשם רב משגר ליה בחרוחיה פי׳ אוחם צליוח שאמרגו למקלה שנחלקו רב
 ושמואל הוא חיה משגר אוחם תרץ בשקח שמחה שחיה נוהג בהם חיחר קכ״ל.
 חח מן הירושלמי תרומוח פ״י םח״ד (ר״ז םח״ב) מ״ז ק״ב. וקיין באחצו״י שמקחיק
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 את דברי האור זרוע ומסיים ח״ל: ואולי הכוונה במה שאמר משגר ליה בחרוחה
 שבדין טוויה רב חייא בר אשי בשם רב פםק כשמואל כי שמואל כתב שמו
 חרותא (ירושלמי גיטין פיט םה״ט) עכ״ל! וזו היא השערה רחוקה, ולא הבין

 מפירוש חאו״ז כי לפניו היתד. הגירםא משנר ליה בחדותיה.
 צריכים להבחין בין הםקוםות שהראשונים מעתיקים את דברי הירושלמי
 כצורתם ובין אותם הםקוםות שהם םוםרים לנו רק את תוכן דברי הירושלםי־-
 פרפרזה. וםכיון שהראשונים ז״ל העתיקו הרבה פעמים אחד מן השני ולפעמים קלל
 המעתיק האחרון את הפרוש של הראשון בתוך גוף מאמר הירושלמי מפני שרצה
 לםםר לנו את תםצית הדברים — את ההלכה, אנו עלולים לטעות ולחשכ
 שהיתה להם גירםא אחרת בירושלמי. וכדי להנצל םזה אנו צריכים להשוות את

 נוסחאות כל הראשונים ואז נוכל לעמד על האמת.
 עיין ירושלמי חלה פ״א ה״א נ״ז ע״ג: אבוי דרבי שםואל בר רב יצחק חש
 על גרמיה וצם חרין יומין אפסק ברובה (צ״ל כרוכה כמו בר״ה פ״א ח״ד, נ״ז
 ע״ב) ודםך. ועיין בהגהות םייםוניות סוף ה׳ שביתת עשור שמביא את הירושלמי
 וז״ל: חש על גרמיה וצם תרין יוםין ואפסיק חד כרוכא ודמך פי׳ מעי אחד
 נפסק וטת וכר. אבל בב׳יי טור או״ח םי׳ תרכ״ד מביא בשם הגהימ: חש על
 נרםיה וצם תרי יוםין ואיפסיק ליה חד מעי ומת. ובעל הביי זיל םסר לנו •את

 תכן דברי בעל הגה״מ והכנים גם את פירושו לתוך הירושלמי•).
 ועיין באהצו״י שבת עמ. 14 ש. 26 מה שמביא בשם האגודה ותמצא

 דוגמא מפליאה םםוג זה.
 ולפעםים דברי הראשונים צריכים עיון גדול וקשה מאד להבין איך הכניסו

 את דברי הספרים שםשם העתיקו לתוך הירושלםי.
 לדוגמא עיין תשב״ץ ח״ב סי׳ רע״ב (דפ. אמשטרדם נ״י ע״ב) וז״ל: ולפי
ק ו דגרסינן חלו  ירושלמי אם הדיינין נםתפק להם הדין עם מי דיינינן ביה י
 התם. תרין בר נש הוד. להק דין באנטוכיא. אמר חד לחבריה מה דרבי יוחנן
 אמר טקובלי עלי שטע ר׳ יוחנן אטר לא כולה טיניה טטרפא בעל דיניה אלא
 שמעין מיליהון תמן וכתבין ומשלחין לרבנן אלא הדיינין צריכין לישב ושומעץ
הספק ח ולק ין. עד כאן בירושלמי. וכתבו  וחוקרין הדברים ודנין סד. שדנין ו

 הרב בעל העיטור ז״ל עכ״ל התשב״ץ ז״ל.

 ודבריו צריכים עיון גדול כי הלא בירושלםי (סנהדרין פיג ה״ב, כ״א ע״א)

0 זיג  •) את המלים איפסק כרוכה פרשו בל הראשונים והאחרונים שנפסקו םעיו. וחמי
absohrit in מתרגם Thesaur. antiquit. sacr. 1755 v. 18 p. 596תרומי ב 

 benedictione וכנראה, מעה בזח מפני שקרא ברובה.
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 יש רק עד .וכתבין וםשלחין לרבנן וסכך ואילך זח לשק העיטור ולא לשון
 הירושלמי. ועיין בעיטור ח״א אות ב׳ בירורין (דפ. וורשא א׳ ע״ב) ודל: ירושלמי
 תרין בר נש חוו לחון דין באנטוכיא וכר כתבין ומשלחין עובדא לרבנין לא
 קאמר ושמעינן מיליהון בכתב וםשלחק לרבנין אלא הדיינין שומעין וחוקרין
הספק ש ו לח י ן עכ״ל בעל העיטור.  חדברימ וכותבין ודנין מה שיכולץ לדין ו

 ואולי כת״י משובש של העימוד נזדמן לו לרבינו בעל חתשב״ץ דל.

 המעתיק מספרי הראשונים צריך להעתיק את כל המאמר המובא מן הירושלסי
 ולא מקצתו ובעל אהצו״י נכשל בזח כמה פעמימ.

 עיין אהצו״י ברכות עמ. 57 (פ״ב ה״ו) וז״ל: ברי״ף פ׳יב השבועות ירושלמי
 שמואל אמר כל ההיא הלכתא דרישא דפירקא אחרינא (לפנינו אחרייא) דנדה
 להלכה אבל לא למעשה ר׳ ינאי ערק אפילו מתינוקות שלא הגיע זמנה לראות
 ונשאת עכ״ל. עכ״ל אחצו״י. וטעה במה שאמר עכ״ל, והיה צריך להעתיק חלאה,
 והחסיר את העיקר סן הספר. ודל הרי״ף שם: שלא הגיע זטנח לראות ונשאת.
 (ובזה הפסיק בעל אחצו״י) בעון קומי רבי יוחנן מהו לתלות בדם המכה ולא
 הורה מחו לבעול בעילה שניה אםרין לתלות בדם חסכה (ו)לא הורה לבעול
 בעילה שניה הוא סורי עכ״ל חו היא גירםא משובחת ומרוותת. ובדפוסים נשמט
 המאסר: סחו לתלות בדם המכה ולא חורה חח הטעה את רטנר, שחשב שזה

 אינו מהירושלמי. אבל בשרי״ר עם. 11 הגירםא היא במלואה כמו ברי״ף חנ״ל.

 ובש״ם ווילנא החדש (בסוף הירושלמי) בחלק השטטות מתלמוד ירושלמי
 מעירים ודל: לא הספיק לישא וליתן עד שהוקיר משבע. באור זרוע ח״ג ב״מ
 (סי׳ ס״ג) הגירסא ״ולא הספיק לישא וליתן עד שהוקיר המטבע״: עכ״ל (זוהי
 השמטה?). והערות מעין אלו עלולוח רק להטעוח ולבלבל אח הלומד, ואעחיק את
 לשון הירושלמי ב״ט פ״ד ח״ג ט׳ ע״ד: מכר לו שוד. חמשה בששה לא הספיק
 לישא יליתן עד שהוקיר משבע רבי יעקב בר אידי רבי אבחו בשם רבי יוחנן
 כשם שבטל טקח טאצל זה כך בטל מזה. עכ״ל הירושלמי. והלומד ישתומם
 וישאל סד. זח? טכר לו שוה חטשה בששה, וךמה את הלוקח, ואחיכ הוקיר
 הםטבע (לפי גרםח האו״ז) וזה עוד הפעם לזכוח הלוקח, ע״ז אוסר החלםוד כשם
 שבטל מקח טאצל זה כך בטל מזה! אחמח 1 אבל כל זה מחפרש וסחבאר יפה
 אם מעתיקים אח כל לשק חאו״ז ח״ג ב״ב (ולא ב״ם) ריש סי׳ ס״ג ודל: ירוש׳
ולא . .  בפ׳ הזהב מכר לו שוח שש בחמש (ולא שוה חמשה בששה, כבדפום) .
 הספיק לישא וליחן עד שהוקיר המטבע וכר עכ״ל, ועכשיו חבל חלק ויפה. והמעיר
 בש״ס ווילגא כגראח חעחיק סהערות הסו״ל של האו״ז, שגם הוא לא הרגיש

 בשנוי העיקרי.
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 חשוב ג״כ שלא להחסיר שום דבר ולהעתיק את הכל אפילו את המקומות
 הבלתי מובנים. ובעל אהצו״י שגה בזח והחסיר פסקאות אין םםפר.

 וכן דלג על המקוםות שלא ירד לסוף כוגתם ועל כן לא העתיק את מאמר
 הרוקח סי׳ שם״ו ח״ל: ירוש׳ בפרק כיצד מברכין גבי קידוש ואפר חטאת ולחזות
 כל הטצוח מעונין ברכה עכ״ל. אבל כבר העירו שחרוקח כיון לברכוח פ״ו ח״א׳
 י׳ רע״א ודל הירושלטי: רבי חגיי ורבי ירםיה סלקק לבי חנווחא קפץ רבי חגיי
ע י  ובירך עליהן. אמר ליה רבי ירמיה יאות עבדת שכל המצות טעונוח ברכה. ו
 הרבה פרושים שונים על המאמר סלקון לבי חנוותא ועל מה ברך ר׳ חגיי (עיין
לקין •לטי  בםפרשים). ואולם מאסר הרוקח םאשר לנו את גירסת כי״ר וכי״ם 0
 חטאתה״ ור׳ חגיי ברך עליהם ויש לנו גם סקור ירושלםי שהיו לפני האםוראיס

 מי חטאת•

 מובן מאליו שצריכים להעתיק את הכל, לרבות גם את המקומות חשויש
 לנוםח הדפוסים, כי ע״י זה שיש לנו יותר עדים על נוסח ידוע אנו יותר בטוחיס
 שהוא האםתי ואין לנו רשות להגיח אותו בלי ראיות םכריחות. ובעל אחצו״י
ת צ  כטעט שלא התחשב בזה, והעתיק עפ״י רוב רק אח המקומות שמשונים ק

 םגירםת הדפוסים.

 נ) השואת כת״י שונים.
 הגה ידוע שיש עכשיו רק כח״י אחד שטכיל את כל הירושלטי שלפגע,

 בדפוסים והוא םוגח בביח עקד הספרים בליידן.
י  חכ״י הזה נכחב בשגח •חמשח אלפים וחשעה וארבעים לבריאח עולם״ ק״
כ י  ר׳ יחיאל ב״ר יקוחיאל ב״ר בניסין הרופא (בעל ספר מעלוח חמדוח)• על ט

 חכ״י הזח עיין מבוא הירושלמי לחרב פרנקל דל קמ״א—קמ״ג.
 מלבד זח יש ברומי בוואטיקן כח״י על כל סדר זרעים ומסבח סוטח והוא
#0p רשום שם בטעוח על שמ הרי״ף חחח מספר (133ועיץ בהקדמה לשרי״ר 

 הפרופ. גינצברג).
 ובבריטיש םחאום נםצאו ג״כ כח״י על כל סדר זרעים ביחד עם פרן^
 לרבינו שלטה םיריליאו ז״ל וישנם ג״כ פרגטנטים בודדים של כח״י הירושלמי

 בםפריוח שונוח.

מ ל ע ו  טובן הדבר שחשואח כח״י אלו עט נוסחאוח הדפוס הביא לנו ח
 גדולה במובן ברור השבושים.

י ב ע  חכי חשוב בשבילנו זה כח״י ליידן שיש יסוד לחשוב כי הוא חיה ל
 מדפיסי חירושלםי בוויגיציה, ויש לעבור על גליוגוח חכ״י שהוכנסו כרוכס ^-,

 המדפיסים לחוץ גוף הירושלםי (ולפעסים שלא במקומם).
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 חשוב ג׳יכ כי״ר שיש בו כסה וכסה נוסחאות מתוקנות. (איזו םחן הבאתי
 למעלה דרך אגב) השנויים בין כת״י הזה ובין הדפוסים הוצאו לאור עיי חפרופ׳
 גינצכרג בנויורק תרס״ט בתור הוספה לשרי״ר, אולם המו״ל בעצמו כותב שהעתיק

 עפ״י רוב רק את הנוסחאות המתוקנות ולא את כל השנויים•).
 חשוב ג״כ כת״י ופרוש ר׳ שלמה םיריליאו ז״ל אע״פ שהמחבר תקן חרבה
 םדעתו והכניס זה לתוך פנים הירושלמי (עיין אהצו״י חלה עמ. 126) בכל זאת

 כשעוברים על הכת״י בעיון יכולים להכיר את המקומות שתקן.
 ביחוד חשוב לנו פרושו, כי הוא קרוב לפרושי חראשונים ז״ל. ונדפסו ממנו
 םסכתות ברכות ופאר. במגנצ״א תרל״ה עיי הרב לעהםן ז״ל והדפיסו אוחם מחדש
 בש״ם ווילנא החרשים. ואיזו שנויים ממנו הביאו בירוש. חוצ. לונץ לםםכתות
 ברכות, פאת, דמאי וכלאים. חשובים מאד גיכ חפרגמנטים הבודדים של הירושלמי.
 חלק מהם הוציא לאור הרב הגאון ר׳ לוי גינצברג שליט״א בשם שרידי
 חירושלםי נויורק תרם״ט ואיזו קטעים בגנזי שכטר ס״א (שם תרפ״ח). ונמצאות
 שם הרבה גירםאות נפלאות וםלואים לירושלמי שבדפוסים. ובשים ווילנא החדשים
 העתיקו שנויים משרייר הנ״ל אבל לא הרגישו בכסח שנויים חשובים והחםירו
 אותם וגם בעל אהצו״י שהעתיק בחוברות האחרונות שלו את השנויים סשרי״ר
 החסיר לפעםים (הוא, כנראה, העתיק טחערות הטו״ל, ובטקוטות שנשטט ציון
 השגוי סן ההערות לא הרגיש גם הוא בזח). עיין ריר. פ״א היא, נ״ו ע״ג שםקשה
 התלטוד ח״ל: ואין חטאת העוף מחוסר זמן אצל האשם. (עיין שם בטפרשים
 ובספר ניר שנתלבטו בפרוש המאסר). ובעל הנועם ירושלטי חגיה: ואין חטאת
 םחוסר זמן אצל האשם. וכן הוא באטת בשרי״ר עט. 141 ש. 16 והטו״ל לא ציין

 אח השנוי הזה וע״כ לא הרגיש בזה גם הרב רטנר ז״ל.

 םננק הירושלמי ו^רוש המלים.
 לבסוף כדאי לציין את העובדא המעציבה שאין לנו עד עכשיו ספר שיקיף
 ויברר לנו אח סגנון הירושלמי, ושנמצא בו את כל הטרםינים המיותרים שבירושלםי.

 חרב פרנקל זיל נתן בטבוא הירושלטי רק חלק טן הבטויים והטרמינולוגיה
 של הירושלםי וחחסיר הרבה טאד. ואעיר על איזה בטויים שהם רגילים בירושלמי,

 והוא לא הרגיש בהם.

 •) אעיר אגב אויחא שבמקרה בדקתי את צלום חכתיי הזח אצל מו״י הפרוס. י. נ.
: לא מסתברא אם היתה ככר ב ״  אסשתין ומצאתי כתוב כתרומות פ״ה ח״י (ד־ז ה״ד) מ״ו ע
 ממאה (בדפוסים אם חיתח כבי 0מאה) ובעל אהךו״י העיר שכן היא הגירסא גם גכייל ועיין
 בגליון חשיס מח שמביא בשם חרשביא ויוצא לפי זה שגירסת הדפוס היא פשוט מעות הדפוס,

 וסו״ל כי״ר לא חעיר על זה.
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 רקוץ דקוץ —תרומות פ״א ח״ח,.ם׳ םק״ד (בכי״ר); יבמות פ״א ח״א, כ׳
 ק״ג; כתובות פ״ה ודה, ל׳ ק״א; שם פ־ו ח״א ל׳ ק״ג.

 מפיק לישנא— קיץ לוי בהקדמתו לפרושו לירושלמי ב״ק קם. 16, וקיץ
 אחצו״י מקשרות קם. 92 ובכר טרםינולוגיח קם. 104 ויש להוסיף קל דבריחס
 קדושין פיר ודא מ״ח ק״ג: רבי אבחו מפיק לישנא בימי רבי לקזר וכו׳ וכגירסת

 חרמב״ן ליבמות דף ק״ח.
 מן קושיי — חלה פ״א ח״ה, נ״ז ק״ד ן שבת פי״מ ה״ד, י״ז ק״ב ז קדובץ

 י •״ה ודו, כ״ב ק״ד5 כתובות פ״א ה״י ב״ה ק״ד.
 וקממא בידיה — שביקית פ״ב ודז (ד״ז ה״ח) ל״ד ק״א (כפי פרוש חסרא״ף
 שם); ב״ק פ״ט ודה, ז׳ ק״א: וקיים מה בידיה. והקיר בצדק בקל חנוק״י שצריך
 לגרום וקםמא בידיה והביא דוגמא מנדה פ״א ח-ד (דיז ה״ג) ם״ט ק״א. (וקיץ
 באו״ז ודג, ב״ק סימן תי״ג שגורם בירוש׳ ב״ק וקם םה בידיה ועיין בקוגטיס
 ק״ד מסורת הש״ם לחרב חילר קמ. י״ג ובאחצדי מקשרות קם. 127 וכל דבריו

 לקוחים מחנוק״י שהבאתי).
 והרב פרגקל בקצמו נכשל בחרבה מקומוה ק״י אי ידיקח סגנץ הירושלמי,

 ואקיר רק קל איזה מחם:
 מבוא הירושלמי י״ג ק״א קרך חפלוגחא ודל: במקום שאמר הבבלי
 טחלוקח אטר חיתשלטי תפלוגתא וכר ואך טקוטוח טקטים יוצאים p הכלל,
r (ק״ד ק״א): ר׳ חזקיח בשם רב ירמי׳ במחלוקת. וז״ל:  וקיץ בפרושו לפאח פ״ד ח
 גם אין זה דרך הירושלמי לומר ל׳ מחלוקת, לכן גראח מחר לפרש במחלקה וכז׳
 שחלקו הקמה קכ״ל חה טקות, כי ביתשלמי גמצא -במחלוקח• במובן פלוגחא קל

 כל שקל וצקד לםאוח פקסים וכל פרק ופרק בירושלמי מכחיש אוחו.

ף ת  בפרושו לפאה פ״ד ה״ו (ק״ה ק״א) וחקבד ראוי הוא להוליך אח הגט. פ
 לה לצדדין. ח״ל: וםשני הש״ם הא דאםרינן שכן ראוי לקבל גט בהו ס ח נ י
ל ה צדד י ן וגם לגבי גדולה וכר ואף שבבבלי פי׳ לצדדץ הוא בקנץ אחר, כ  ל
 סגנון הבבלי לחוד וםגנץ הירושלמי לחוד קכ״ל. וכנראה חשב הרב פרנקל ד״ל
 שהבטוי ״לצדדין היא מתניחא״ גסצא בירושלמי רק פקס אחת, אבל באסח גמצא
ו ״  הבטוי הזה בירושלטי כטה וכמה פקסים ופרושו כמו בבבלי• קיץ חרומות פ
 ה״ד (ד״ז ה״ב) ט״ד ק״ב: א״ר ינאי לצדדין היא טחני׳; טק״ש פ״ד סח״ב (ד״ז היא)

א י  נ״ד ק״ד: אלא לצדדץ איחאטרח; גיטין פ״ו ה״ב, ם״ח ק״א: פחד לח לצדדץ ה

ז ; הוריוח פ״ג ח״ג (ד״ז ה״ב) ם״ ב  מתניתא. רישא כיתומה. וםיפה בשיש לה א
 ק״ג: אמר רבי חיננה אפילו כן לצדדין דת מר כן אשר נשיא יחטא ועוד בככןןן

ד די ן, כמו שהוא חשכ. צ ל ה כ  סקוסוח ובכולם פירושם כמו בבבלי ולא ל
 בפרושו לדמאי פ״א ודג ח׳ ק״ב: איר יוחנן וחני כן לקחן לזרע וחישע
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 עליהן לאכילה באין מחשבה, הוא כוחב ח״ל: באץ מחשכה, נראה דצ״ל כאין
 מחשבה פי׳ כאילו לא היה כאן מחשבה לאכילה ופטור מן הרמאי עכ״ל. וכנראה
 נקר המפרש ?אץ מחשבה וע״כ הגיה מה שהגיה, אבל באמה חיה צריך ללמד
 מבעל חפ״מ זיל שפרש כהוגן וז״ל: באין מחשבה. כלומר באין הן לחיוב במחשבה
 שחישב עליהן לאכילה וחייב לעשר דמאי עכ״ל. וחרב פרגקל טעה מפגי שלא ידע
 שהבטוי חזה רגיל בירושלמי ונמצא בשביעיח פ״ב ח״ח, ל״ד ע״א: זרעו לזרע
 וחישב עליו לירק באין טחשבח! ערלה פ״א היא, ס׳ ע״ר: גטעו לסייג וחישב עליו
 למאכל בא במחשבה 5 סוכה פ״א ה״ו, נ״ב ע״ב: קצר לסכך וחישב עליהן למאכל
v1878 Schwab, Paris .)2. בא בםחשבה. ואחריו נגרר חסחרגם חצרפחי 

 p. 129) וטעה אותה הטעוח.
 וישנם אצל הרב פרנקל ז״ל עוד פרושים שכאלו אלא שאינם שייכים לענינינו.

 םורגש ג״כ חסרון בסלץ מרעי מלא ומקיף; והחכמים האחרונים לא שטו
 לב לסלים עבריות שיש לחן מובן חדש (שאינו ידוע לגו מספרוחגו העחיקח).
 ואביא רק דוגמא אחת. סוכה פ״ג ה״ד, ג״ג ע״ד: רבי יםא כד סלק להבא המתון
 סבחרין הדסה. אמר למה בני מערבא מבחרין חדסח ולא שמיע דאמר רבי סימון
 בשם רבי יהושע בן לוי ואשר ישמיעו ויעבירו קול בכל עריהם וגו׳ לא היא
 הדס ולא חיא עץ עבות. אלא הדם לסוכה. ועץ עבוח ללולב. עכ״ל הירושלמי.
 ופירש בפ״ם שר׳ יסא ראה אח בני א״י שהם בוחרים הדסים כשרים וטובים
 ושאל אותם לםה הם בוחרים את חטובים וענו לו בפסוק בנחטיה שיש שני מיני
 הדס אחד לסוכה ואחר ללולב והם כותרים הכשרים בשביל הלולב. וזה תמוה
 מאד, כי למח הביאו לו את הפסוק מנחמיה, וכי לא ידע ר׳ יםא שלולב צריך
 הדסים? ולםה עלה על דעחו לחשב שחם בוחרים אח החדסימ בשביל הסוכה?
 אולם ע״פ הענין צריכים לפרש להפך שר׳ יםא ראה שחם לוקחים הדסים פסולים
 וכי (עיין בםפר ניר). ואולם ברוקלםן בלקםיקץ הסורי שלו בערך בחר מביא
 שיש לסלה בחר גם הוראה של (scindit) ז. א. בקע, גזר, ולפי זה הירושלמי
 מתפרש באופן פשוט מאד, וחייגו: ר׳ יםא ראה אח בגי איי שהם קוטעים אח
 ההדסים וע״ז חמה ושאל: לטה בני איי ט ב ח ר י ן (ז. א. קוטעים) את ההדסים ?
 וענו לו בפסוק מנחמיה, כי יש שני מיני הדסים והם לוקחים את ההדסים
 הפסולים בשביל הםוכח ולא בשביל הלולב. וזה ממש ההפך מפרוש הפיס. ואולי
 .בחר״ בהפעיל מובא בירושלמי חמיד במובן זח. עיץ שבח פ״ז ה״ב י׳ ע״א: החן
ר בקלופייחה משום בורר, ח ב  דשחק חומא כד מפרך ברישייא משום דש. כד מ
 ופרושו, כשהוא גחר וקומק אח הקליפוח חייב משום בורר. וכן מה שאמר למטה
 םזח החן םיקורא כד מכחד (דפ. זיטומיר כד מבחר) בגרריח בקלופיחיה משר בור׳.

 ואולי גם פח צ״ל מבחר (כמו בדפוס זיט.) ופרושו קוטק.
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 ובודאי יש חרבה מקומות שיכולים להתפרש באופן שכזה, ולו עסקן
 בחקירת לשון הירושלםי בלשנים מומחים בהשתתפות לםדנים מובהקים בחלמוד,

 כי אז בטח היו מסירים חרבה קוצים מן הדרך.
 ורק אז, אחרי שחחיה לנו םםורת חש״ם מלאה ומקיפה ואחרי שאנו
 נחקן אח הנוסח קיפ םפרי הראשונים וכתבי יד, נוכל לדבר סל נוסח ירושלמי
 טחוקן, וכל זמן שזה לא נקשה אין לנו בטחון בשום סקום שהנוסח הוא
 הנכון, ואנו יכולים לבנוח יםודוח קל םםך נירסח הירושלטי רק אחרי

 בריקה יסודיח.

ת ו ט מ ש  ה
 בעמי 8 ש. 4 : המובאה באור זרוק—צ״ל המובאה בחוםפ׳ שבוקוח מ״א:

 דיה כל מילתא ובאור זרוק וכר.
 מגמ. 28 ש. as נשמט: יבמות פ״נ הייב, ה׳ ע״א: אם בא קל השנייה
 תייב שתים משום אשח אח. ומשום אשה אל אתותה. חני רבי חייה וכר. קיין
 פ״מ, קיק ושי״ק ודבריהמ חםוחים מאד. ונראה לי ברור בק״ה שהתלמוד מביא
0  כאן אח התוספתא יבמוח פ״ה ה״ח חיל: שני אחים נשואין שחי אחיוח וכד א
 בא קליה חייב קליה משום אשת אח ומשום אחוח אשח וכר. וציץ ההלכה והפיםקא
 נרשמו כאן בטקות (כירוק, חפיםקאות וציוני ההלכות אינם מגוף הירושלמי ונוסמו
 אח״כ ק״י הסופרים), וכל זח שייך להלכה י״א; ורק מ-חני רבי חייה״ ואילך

 מחחילה הי״ב. וקיץ בבלי ל״ב. ורשב״א שם ד״ה הא.



 נוסחאות מכתב־יד רומא
 לירושלמי מס׳ סוטה.



. ה ח י ת  פ

 חכח״י חזה שאני נותן כאן ידוס כבר בקהל הלומדים חקוסקים בחקירת

 הירושלמי, וסוד בשנת תרס״ט הוציא לאור הפרופ. גינצברג מניוירק שנויי

 נוסחאות ממנו לכל םדר זרסים (חוץ םבכורים) ׳כהוספה לספר שרירי הירושלמי

.IX ובהקדמה האעליח צד VI וקיץ בחקדמחו הסבריה צד 

 הכ״י הוא משובש מאד וכמסט שאין שורה בלי שבוש. ואפילו פסוקי

 החורח לא חסחיק הסופר כצורחם ובלבל וסרס אח המלים וחשורוח. ולוא

 רציחי למסר אח כל חשנויימ חייחי צריך להסחיק םםש אח כל חכח״י. בכל

 זאח חשחדלחי למסר סד כמה שאפשר אח רוב חשבושים. כי גם מן חשבושימ

 יכולים ללמד איזה דבר. סיין חסרה 118 וחראח דוגמא נפלאה.

 םסנחי ג״כ אח רוב דלוגי הסופר ובמקוםוח הקשים (לפי דסחי) בדפוסים

 ציינתי אח כל חדלוגים. ואם איגי מסיר כלום, זה סימן שהגירסא בכ״י כמו

 בדפוסים. ורק סל שנויי חמשניוח רלגחי, (חםשניוח כחובוח לפני כל פרק, לבד

 פ״ט שנשטטו משם, ובששה הפרקים הראשונים מובאוח חמשניוח לפני כל הלכה,

 גם באמצס הפרק).

 וםקניין הדבר שלמרות זח שחכח״י כל כך משובש נמצאוח בו כששים

 גירסאוח משובחוח, מאירוח סינים. סיין פ״ב וחמצא שכל הלכה א׳ נשחבשח

 בדפוסים ובכח״י היא מחוקנח. וסיין פ״ח כ׳ ס״א שורה 64, שהגיהו המפרשים

 בפנים הירושלמי, ולא הועילו חרבה, אבל גירסח הכ״י משלימה אח החסרון

 שיש בדפוסים והכל םחפרש באופן יפה. וכן בפ״ח כ״ב ס״ד ש. 24

 חגירסא םשובשח (וכן הוא בשקלים בכל כח״י) והספרשים טחלבטים ומגיחים

 ודוקא בכי״ר חסשובש נשחסרה הגירסא חגכוגה. אח הגירסאוח הםשובחות

 ססגהי גם ס״פ דפוס זיטוםיר ודפוס פטרוקוב (ש״ם ווילנא החדש נדפס ספ״י

 דפוס פמריקוב) וחסירוחי סליחן בסקוסן. השחדלחי לקצר בחסרות סד כסה שאפשר,

 ובםקום שקרך השנוי נראה לסץ (בין לשבח בין לפגם) לא הסירוחי כלל.



 ואני סומך על הלומד שהוא יעמו בעצסו על ערך השנויים, כי צלוס
 חכ״י חיה לפני רק זםן קצר םאד ולא חספקחי לחחעכב בפרוטרוט על

 כל שנוי ושנוי.
 לבסוף אני מוסיף כי גירםאוח חכ״י סתאיםות בחרבה לגירסאות התוספות

כ ״  וחעירותי עליהן בסקוסן. ולפעםים אנו םוצאים בשתיהם אותם חשבושים. עיין מ
 י״ט ע״א ש. 32 ובמה שציינחי.

ה ד ו  ת

 הנני חייב חודה למו״ר שפחח לי חחילח חפרופ. י. נ. אפשחין נ״י ירושלס
 בעד זח שנחן לי חאפשרוח לחשחמש לפעמים בכח״י הירושלמי.

 .N. B כל עמוד בדיו חוא ב 64 שותה. כשיש הפסק ומקום חלק בעמוד ימונ^
 חקורא אח מספר השורה ע״י השואה עם העמוד המקביל. בדף מ״ז ע״כ *0

 למנוח אח חשורוח מראש חמסכח ולא מחחלח העמוד.



 דפוס בתיי

(  ולא מתוך מותי1
 דבר של אימה
 צדדיה מופרקין

 קרוה דבר מה דבר דבר דבר האמור
 להלן קל פי שנימ אף דבר האמור
 כאן קל פי שנימ קרוח זו סתירה

 דבר זו קינוי *)

 המקנא
 מכח דברוח השיבו8)

 לא אחיא
 מחו שישלימו4)

 קינר [או] ייבה״)
 אח הקדים

(  אפילו ראו6
 מח דאמ׳ פשיט׳

(7  ראשונה ושלישי,

.12 

.14 

 ט״זב ש. 3 ולא מחוך מחק
 ״ 4 דבר של אמה

 ״ 13 וצדדיה מפורמין
 ״ 16 קרוח דבר קרוח זו סחירה.
 דבר זח קינו. דבר דבר.

 מה דבר האמור לחק קל
 פי שנים קדים אף דבר
 האמור כאן קל פי שנים

 קדים
 27 ומקנא

 29 מכה דבר השיבו
 31 אלא אחיא

 38 מחו שישלמו
 5 קינוי ייבא א)

 p 6 הקדים
 7 ואפילו באוב)

 9 מה דא פשיטה
 22 ראשונה ושניה

 א) ד״ז כ׳ ע״א, ש. 19. ד״פ ב׳ M'V ש.

 כ) ד״ז ב׳ ע״א, ש. 22. ד״פ כ׳ ע״א, ש.

 ט״זג

 1) עיין מאירי לסושח ב׳. ד״ה זהו שגורס ולא מתור מונין ומפרש כעס ומריבה, ועיין
 תוספי סומח «׳: ד״ה מאי ועיין במיר נשא פי• אות לי. 2) בכת״י צ״ל: ערות דבר. דבר דבר.
 מה דבר וכר. S) בכת״י צ״ל מכה דברו, וח.ח״ נכפלה בהשפעת חמלה השניה ועיין במ״ר
 נשא פי• אות לי. 4) וכן הוא גירוש׳ כתובות פ״כ חיי, כ״ו ע״ד. 6) עיין כעמודי ירושלם
 בש״ס ווילנא שמפרש את חירושלמי על פי נוסחת הראשונים שהיא נוסחת חכ״י. •) כן הוא
 בכתובוח פיב ה״ד, כ״ו עיג וכן הגיח בעל הק״ע. 7) בכיי נשמש ״ושניה* ובדפוסים •ושלישית״.
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 כת״י
 דרובח אתא סיס׳ לך 8)

 אל תיכנסי לבית הכנסת

(  נכנסה עסו9

 ר׳ זעירה ור׳ יוסי

 אט׳ ר׳ זעירה

( 1  פניסץ0

( 1 ט איתאםרח1  אסר א

 וחיה לה

 שאסרת

 קנת כה

 כטוםאת עריות

 שכבת אחרת")

( 1  כן בידוע כאן כשאינו ידוע3

 וברי לך

( 1  ר׳ זכריה4

 םבםליח וםרעין

 ר׳ חיה דריש")

 ועלי זקנח ושסע

 כל סקום שנפלה שכח׳ לפני

 זח זיץ

(1  על דעחיך6

 דפוס
 1* ש. 25 דיברה אחא סיסור לך

 ״ 30 אל היכנסי לבית חכנסח

 נכנסה עסו ג)

 ״ 35 רבי זעיר׳ רבי יסא

 ״ 43 א״ר יוסי

 ״ 50 םינייםץ

 ״ 59 אסר רבי אבץ איתאסרת

 ״ 2 חויא לח

 ״ 3 אסרה

 ״ 7 קנח בה

 ״ 14 טוסאח כעריוה

 ״ 18 שכבת זרע אחרה

 ״ 23 כאן ביודע כאן כשאינו

 יודעי)

 ״ 35 דבריא לך

 ״ 37 רבי זבדיח

 ״ 49 ספסליה וסרציין

 ״ 56 ר׳ חייה דריש

 ״ 60 ועלי זקן סאד

 י״ז* ש. 4 כל סקוס שנאסר לפני

 ״ 7 החץ זן

 ״ י על דעחך
. r  ג) ד״ז ב׳ ע״ב, r. 2 (מלממח). ד״פ ג׳ ע״א, 18 .

 ד) דיז ד׳ ע״א, ש. 12 (מלמשח). ד״פ ח׳ ע״א, ש. 11.

 8) עיין תוספ׳ סופה ח׳: ד״ה הא גופא, מיהו גירסת חביי נראית עיקרית. 9) נראח שבי«ומי0
ת  נשממה חמלה .נכנסה״ ובכ״י נשממח המלח ״נכנסת״. וצ׳ייל לפ״ז אמר לח אל תיכנסי לכ«
 הכנסת נכנסת. ופירושו מפני שלא קנא לח חכעל לארס מסוים אלא אמר לח סתס אל תתיחד*
 עם בני אדם ואין קנויו קנוי. כן פירש חמאירי כספ״כ דםומח וגעלס זח מעיני ס»י*י חייח״לטי.
*״ י נ  נכנסה עמו: וזו חיא פיסקא מן המשנה. ועיין בפ״מ. 10) כגירםת חכ״י בן חוא כםי
 פ״ם אות י׳ ובילקו• חמבירי תחלים פב״ח י״ר. 11) נראח שצ״ל א״ר אכין אכן איתאטרת ובן

ל  תוא במ״ר נשא פ״מ סוף אות י״כ ובתוס׳ סושה כ״מ. ד״ח שכן. 12) נדאח **י
 אחרת וכן מגיח בק״ע וכן הוא כמ״ר גשא פ״מ אוח ל״ד ובקוגדרס אחיון לר״ש חדרשן חו<«
.or * ״ ״ י  הפרופ׳ גינצברג עמ׳ 341. 18) וכן הוא במ״ר נשא פ״מ אות ל״ד ועיין כחגחוח ה
י *״י: עיי**.  14) כגירס׳ חכ״י כן הוא במקומות המקבילים וכן הגיח ככמא חירחילםי י
 15) וכן הוא בכתובות פי״ג ח״א, ל״ח ע״ג ובמדרש שמואל פיז. 16) כפ״מ מגיח ^ יעדוד.
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 בח״י
 [אצדדח ממסיח] אנדרולוםוסיא

 ואחר סמקץ 7י)
 מ״חוא׳ עד סוף השורה ליתא

 חני ר׳ מאיר
 וכלא

 שחייכין עליה
 זבוב יורד

 ליחא
 לתוך כוסו והוא מוצצו.

( 1  חמזומזמח 8
 חבעילוח אחר הבעל

 מזי
 שני תמנתח

 המנח
( 1  כיח מעץ שיוררין בה מפלוגתא9

 אמוראץ
 שחיתח

 כשס רב יוסף שמח לכת אדם

 אם׳ רב רכון של
 אחת [לעולס תחא] סותקנת

 בכידון
 בדין היה

״)  גסביח איזורו ואמורה דחםרח 0

 ד ע״א« ש. 18.

 דפוס
״ ש. 9 חסוקף ליחא ז  י

( ח  ״ 10 ואחר כך סבזץ
 ״ 13 הוא

 ״ 24 חני בשם רבי םאיר
 ״ 26 ואוכלא

 ״ 29 שחייבין עליו
 ״ 33 זבוב נופל

 • 35 או
 ״ 39 לתוך כיוסו והר נוטלו

 ומוצצו
 ״ 44 חםזנח

 ״ 46 בעילוח מן הבעל
 ״ 52 פפי

 ״ 58 שחי חימניוח
 ״ 59 חבנחח

 ״ 62 כיח מעיין שיורדין בה
 מפלטחה

 אמורץ
 ״ שהיה

 8 בשם רבי יוסי שהיחח
 חשסישו שוח לכל אדם

 9 אמר לפניו רבונו של
 10 אחת מוחקגח

 14 ככידק
p חיה  15 כדין כ

 ״ נסבח איזורח דברי ואיזורא
 רחםוי

* ש. 9 (מלמשח). ד*פ  ח) דיז ח׳ עי

 י״זי ש. 5

) גירסת הדפוסים קשת וגס j 1 7 ״ S ומפרש על חםוכן, ובן חוא באמת בס״ר נשא פ*מ אות 
 גירסת חכ״י אינח מעלה ארוכה (בשורח חשניח מרס מקרין בסו בדפוסים) ועיין בחגחות חרג
 חיייויץ זיל לספרי נשא ריש פי״א. 18) כמאירי לסושח כ״ו: סדיח לעולס גורס חמזוחמת.
 19) כגירסת חכ״י כן הוא במ״ד נשא B-C אות ב״ד וכן מביא מירושלמי סושח בכפתור ופרח
 פיז סדיח על •כריח. 20) בפאח פיז ח״ד, כ׳ ע״א גורס: נסיכית אמורי ואיזוריח דברי ואמוריה
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 דפוס בתיי
 ?ב ש. 26 וכדק אפילו וכדק [אם׳ ר׳ חייה] אפילו

 • 24 גפל ביום חזה מישראל נמל חיום בישר׳

 29 לחתפייס םדוד לחחפייס קם בדוד

 30 גם ראח אח גס ראח וגי. גרש ולא סיחח

 • * 38 כחוב לח כחוב לי

 42 אחא אזא

 ו • 44 שאם אנו נופלין ביד שאם נפלנו כיד

 י « * חס ושלום ליחא

 • • 45 מרחמץ מחרחמץ

p א  n « 46 הארץ ב

 • « 47 ויגנב [שנ׳] ויגנב

 « « 49 ישראל ליחא

 • • 50 מרים. אמר מרים. [חלכח י.) אס׳

 • יוחגן אחא

( 2  51 וחחצב אחותו ראיחיי) ותחצב ראיהי2

 54 הלכה י׳ חלכח י״א

 « * 57 גחמן נחמני

 • * 58 ראויין לירוש באטד יריאים לדרוש מאמר

 63 ראו מח ליחא

 64 קם גדוליחן וקם קטניחן ליחא

 •זג ש. 1 איגרוח לאיגרוח איגרת לאיגרת
 « « 3 לבני בני

( 2  * « • מי חיה 0 נחיה3

 • • 5 אמורין אמוראין

 9 ונסחלקו נסחלקו

( 2  13 שמונה מסעות שמונח [פרסאוח] םסעוח4

 17 לו הספד לו סל הספדו

 * « 19 כנו ובא איפרכום כהו ובא איםפרגום

.21 .V ,ו) ד״) ד ע״א, ש. 11. ד״• ח׳ ע״א 
 ז) דיו ד ע״א, ש. 14 (מלממח). ד״פ ח׳ ע״א, ש. 6 (מלמ«ח).

ח «0*א ב«ו!ח ז  דחמרי. 21) הסופד רומז ב-גרש״ שחשמימ פח את המאמרים עד .ולא מיחח״. י
ד מ ו ס  פ״א ח״א, «״ז עיא. 22) גירסת חכיי יותר גוחח. 28) בק״ע מגיח קינח! 24) ח



י 59 מ ל ש ו ר י ל ה  ע

 כת-

 אלא
 מ.ראובף עד .סרחיב׳י ש. 29 ליתא

(  הכחן חיו מי חםאררים למרים מעתה מ

 קורבנו

 מדעתו [מכיק שיש לו שותפות במנחה
( 2  מפריש עליה חוץ םדעח׳] אחר מהו6

 יוחנ׳ [דרי יוחנ׳ אמ׳] ארבעה
 שערוח [חיא ובנה חיין עיברה עד
 שלא הביא׳ שתי שערוה ילדה משהביאה

( 2 7  שתי שערות] היא חייה ובנה מת
( 2 8  שהביאה לא כבר

( מ ח ז  מחירה לו ב

 דפוס
 אמר

 ראובן
22 

25 

 ייזג ש.

 פ״ב

 י״זי ש. 9 הכהן יחיו סי הסרים

 חםאררים מעתה״)
 ״ ״ 15 קרבנה

 ״ ״ 16 מדעתה. אחר מהו")

 ״ ״ 17 יוחנן ארבעה

 ״ ״ 21 שערות היא חיה

 ובנח מתי)

 22 שהביאה לו כבריא)
 י 28 מחירה לח בזחיב)

 ח) ד״ז ז׳ עיב, r. 9 (מלמשח). ריפ ח׳ ע״ב, ש. אחרונח.
 «) ד״ז ח׳ ע״א, ש. 1. ד*« מ׳ ע•*, ש. 10.
 י) ד״ז ח׳ ע״א, ש. 10. ד״פ ש׳ ע״א, ש. 18.

. r  יא) ד״ז ח׳ ע״א, ש. 11. ד״פ ש׳ ע״א, 20 .
 יב) ד״ז ח׳ ע״א, ש. 8 (מלממח). ד״פ פ׳ ע״ב, ש. 5.

 כנראח, שכח למחק את חמלח .פרסאות׳ 26) ספרי נשא סוף פי׳ י״א ? 16) כנוסחה
 חכ״י כן הוא גם כתוספ׳ סו«ח כ״ג. דיה כל הנשואות. ולפי זח פשישא ליה שבעלה
 מפריש עליה שלא מדעתה וחשאלח חיא אס אחר מפריש עליה. ומביא התלמוד ראיה
 מדברי ר׳ יוחנן שאחרים יכולים להביא קרבנות כשביל ד׳ מחוסרי בפרח, מפני שנם מחוסרי דעת(קשנח
 וחרשת) יכולים לחיות מחוסרי כפרח וחס זקוקים לקרבן כדי לחבשירס בקדשים ואז כחברח האב או
 חכעל מפריש בשבילם, אכל דין םושח אינו נוהג אלא בבת דעת וא״כ צריכה להפריש בע*מח
ן אחר יכול להפריש עליה (ומה שהבעל מפריש בשבילח זח הוא מפני שיש לו שוחפוח  מי
 בקיבן ולא מפני שמזכה ומכשיר אותה) ועל זח אמר ר׳ אבין שגם חכעל יכול להפריש עליה
 מפני שמעוכב מלשמח אתח וחקרבן מכשיר אותח לביתח, ולא משעם שיש לו שותפות בקרבן,
 ואיכ גס אתר יכול להפריש שלא מדעתה. כנ״ל פירוש הירושלמי לפי גירסת חכ״י וחתוספ׳.
 27) וכן חגיח כק״ע ע״פ חמקומות חסקכיליס עיי״ש. 28) נוסחת חכ״ין נכונה ועין בשי״ק.
 29) נוסחת חכ״י מאירת עינים. ועיין במפרשים שנדחקו מאד בפירוש הירושלמי ולא
 העלו דבר ברור. ונ״ל שהברייתא שמביא הירושלמי חולקת על ר׳ יוחנן וסוברת שחגעל יכול
ה לו. ועל זח אמר ר׳ יוסי אין א־ אלא ת ו ר א א מתי  להפריש על אשתו רק קרבן כוח שחו
 זח ז• א. שרק קרבן אחד ישנו שחוא מתיר את האשת לבעלח וזו מנחת סומח. [ועיין בספרי
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 כת״י
 אלא בזה

 חיללה [את] חשבת
 יוחי [אומר] ספני

 וחאמר
( 3 0  חחיח המוציא רק

 דפוס
 29 אלא זה

 34 חיללה שבת
 37 יוחי מפני

 39 חאמר
 ״ תורח המוציא שם רק

 נשא שי׳ ח׳ וזיל: והביא את קרבנה עליה וכו׳ וחכ״א קרבן שמכשירה לו כגון זבח ויולדח
 (והספרי חולק על הפעם שמכשירה לאכל בקדשים, ועיכ אינו מונח מצורעת שחיתח מוחדת
 לו בכריתות ת־:) וכבר תמה חרשיש זיל בהגהותיו למיד נשא פיפ אות ליא ציון מיז, דחל*
ז עיד ושם נסמן, ככלי י  זבה ויולדת מותרת לבעלה קודם כפרח ועיין ידוש׳ סופח סיא היד, •
p9 שבת נ״ה: ושם נסמן שמגנים אח בני עלי על שהשהו את קני היולדות ועיין בססרשיס 
 אבל באגדת בראשית מפורש, ״ישכיבון את הנשים עם בעליהן בפומאח׳ וזח חסוח שחל*
 לבעליהן סוחרות חיו לפני הקרבת הקנים והעיר עיז חגאון בעל יפה עינים זיל בהגהותיו
: וידידי חרב ר׳ מנחם מנדיל כשי ניי העירני על המאמר כברייתא דנדח ׳  לבבלי יומא פ
 (חוצ׳ חורוויץ פרנקםורפ תרין) עמ׳ 14 וזיל: איר חייא רבח והלא מצינו שאין לזבח פחדח
 והיא מפמא בבל שחן ולאחר שפסק חדם על מי תפחד והרי חרב בית המקדש ובמל קרכנן
 של זבים וזבות ויולדות ואין כאן פרח אדומה (?) לכפר (ועיין בגנזי שכפר סיב תרפי• חוצ«
 חפרופ׳ גינגברג עמ׳ 493 ש׳ 10, מלטפה) ולא כחן להזות (עיין תרגום יונתן במדבר י״«« י״פ).
 ומה נעשה שגרמו עונוח חרב בית מעוננו ונעשו בנות ישראל הפקר וכוי עכ״ל ועיי״ש עס׳
 30 - 31 בחגחות חמויל. וחדברים צריכים עיון] ואחיכ מביא הירושלמי ברייתא אחרת או יותר
 נכון רק קמע של ברייתא (כדרך הירושלמי) שתולקת על הראשונה וז״ל: תני מח זח סעכבח
 מלאכול בזבחים. ולדעתי הירושלמי מכוין לספרי זומא, מובא כריש נגעים פי״ד מייב, ונסח
rut אותו: מח זח מעכבה מלאכול בזבחים וכר יצאו אלו שאינם באים אלא לכפרת, וחכיא רק 
 הרישא. (והברייתא חזאת תולקת על חספרי חניל ומונה מצורעת עיי״ש)ועל זח מקשח חתלטוד:
 מעכבה היא מלאכול בזבחים ? ז. א. הלא סופח מותרת בקדשים ולמח יוכל לחפריש עליה ן
 ועיז מתרץ: ומכיון שהוא מעוככ מלשמוח עמה כמי שהוא מעכבח מלאכל כזכחיס, ז״א שגס
tyxy הברייתא הזאת מודח שיכול להפריש עליה חוץ מדעתח. ואח״כ מביא ברייתא שלישית 
ח »  חני אפילו הקפת (נ״ל שציל קפחה כמו שהוא בספרי חניל, ומובא בתוספ׳ סופח כיג. ד
 כל, וכגידסת ד ו ר״פ) נזירות על ראשח, ז. א. שגם קרבן נזירות יכול חבעל לחכיא
3 כ — מכיון שהיא מנוולת והוא מעו p ת מ  עליה ועיז מקשה: מעכבת חיא מלוכל בזבחים ו
 מלשמוח עמה כמי שהוי מעכבח מלוכל בזבחים. ויוצא שחמש מחלקות בדבי 1) לפי חכרייתא
 הראשונה יכול להפריש רק קרבן סופח 2) לפי הספרי, רק קרבן שמכשירה לו כגק זבח ויולדת(ז. #
 קרבן שבא בתור תוצאה ממצב אסור לבעלה) 8) לפי הספרי זופא, קרבן שמכשירה לאכל
 בקדשים, ואפילו מצורעת 4) לפי הברייתא השלישית שמביא הירושלמי מפריש גם קרבן נזירדן
 6) לדעת ר׳ יהודח מפריש עליה כל חקרבנות ואפי׳ חללה את חשבת. והרחבתי את חדכור
 בזח מפני שראיתי שמפרשי הירושלמי נדתקו מאד. ולדעתי הדברים פשופים. 80) בכיי
 צ״ל: זאת תחיה [תורת] המוציא רע ועיין תנחומא חוצ׳ כובד זיל פרש׳ מצייע סון*
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 דפוס כחיי
( 3 1  י״זי ש. 40 אסר ליחי״ג) אמר ר׳ לא

(3  « • 42 בםצרים אביב אביב במצורןן2

 43 כםצרים בםצורק
 45 סביא ביכורים בקצרה י״י* םביא בכורים [במסח אן6 ממין שהיחיד
 מביא חובחו סמנו יהא צבור מביאין

( 3  בכורים] בקצרח3

 • ״ 47 חילקא חליקח
( 8  ״ ״ 49 חרש חרשה4

 ״ ״ 54 חני דחני
( 3 5  ״ ״ 55 חרש חרס

( 3  י ״ 56 ישםקאל אומר איתט״י< ישםקאל איח6

 ״ ״ 59 דםר בסקירה דסר [אמי] בסקירה

 ״ ״ 62 כולה דרבנין ליחא

 י״ח״ ש. 4 סח דםר סן דםר

 ״ ״ 5 חדא חכה

 6 אסר ליחא
 ״ ״ s כזו בזח
 ״ ״ 11 ארד אדר

 ״ ״ 12 ארד יכול אדר יכול

 ״ ״ 15 חיא קשחח הוא עשה

 ״ ״ 16 חניצוצים חניצוצוח

 ״ ״ ״ סח חיה כחוב וסח חיה כוחכ

 ״ ״ 17 כחוב סליה כותב בה

 יג) דיז ח׳ ע״ב, ש. 12. ריפ »׳ ע״ב, ע. 11 (מלספח).

 יד) ד״ז ח׳ ע״ב, ש. 21. ד״פ סד ע״כ, 9. 3׳ (מלספח).
 •ו) ד״ז פ׳ עיא, ש. 7. ד״פ י׳ ע״א, 9. 26.

 אוח [א׳]. 31) גירסת חכיי נוחח יותר כי חלא לא נזכר שוס אמורא לפני זח. 32) לפני
 חסו£ר חיי, כנראח, מקוצר .במצר׳׳ והשלים במצורע, ובספרא ד״ו ש״ר. ז׳ סע״ד במעות:
 .במגה״. 83) גירםת הדפוסים משובשת ונוסחת חכיי מתאימה לספרא ויקרא, נדבה, פרק י״ד׳
 פרשה י״ג, ד״ו ש״ח ח׳ עיא, ובדפוסים החדשים של הספרא הגירסא מתוקנת (וכן
 חיתה לפני חראב״ד) וצריך לתקן גם את הירושלמי כך ולגרוס: מביא בכורים בעצרת אן־ וכר
 מביאין בכורים בפסח. 34) ציל חדשה וכן הגיהו בדפוסים החדשים. 36) כן היא הגירסא בכל
 חסוגיא. 36) לפי דברי מו״ד חפרופ׳ י. נ. אפשמין צריכים לגרוס •ר׳ ישמעאל״ קודם .בכלי•
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 דפוס כחיי
 ש. 17 שבו שכן

 * 18 כתיב שכן בכתב שבו

 • • פתר לה באל״ף שכן פחר םה באלף שבי אלף

 מאל״ף שכן בביית שכן שבו בבית שבו תני
 מבי״ת שכן תני

 23 עבירה רבי אבא עבירה [וג׳ אם׳] ר׳ בא

 « • פפי ורבי פזי ר׳

 « 24 עקביא עקיבא

( 3  « 34 המזבח «״ז) חסונה 7

 * 35 כדקל ברקד

 37 בדקל בדקר

 39 קריספא קריספור

 * 46 כהכץ כחדין

 * 51 הואיל דחואיל

 • 55 אוסר ליתא

 • 57 אומר רואה38)

 « « אינו אינה

 • 58 של ליחא

 * 59 והכא אמר חכץ אמר וחכה אח אס, הכי שנייה

 ליה שנייה
(3  * 62 ואי זו זו זו שאץי״ו) ואיזה זח דיו שאץ,

 ש. 2 ייאמנו ויאסנו
 • • מסוטה. אמן,״") מסוטה [ואסרה חאשח אמן

 * 3 לאבוחיך לאבותיכם

 « « ייאמנו ויאמנו

 « « אח אל

 ייח»

 י״חב

 פז) ד״ז פ׳ ע״ב, ש. 16 (םלסשח). ד״פ י״א ע״א, ש. 7.
 יז) ד״ז י׳ ע״ב, ש. 16. ד״פ ייא עיב, ש. 10 (מלספח).
 יה) ד״ז י׳ עיב, ש. 7 (מלכפה). ד״פ י״ב זדא« ש. 4.

ן ל0«ד• י ו כ ׳ ° r , v m י כ " ו נ ת ת י ה א ש ד > "י* ח 1 , כ , ב  ו«״ל לפי זה: אשכח תני ר׳ ישמעא,
ז חגי כ M ו l ^ ג ר ב צ ע ׳ ג מ ו י 8  נשא פי׳ י׳. 37) כן הוא גס בקונדרם אחרון לר״ש הדרשן חוצי ח

ת 0w"" •n8 *C וכן ו כ , , ה ׳ סי8. "ס •״ג ס פ ס י ת ז יייא ב כ  בעל חק״ע מדעתו ובכnnהי"זי 0מ י

ד ן ו  הוא בתוספ׳ סופה ייז: ד״ה שנאסר וכן חגיחו בק״ע ופ״מ. 40) גירסת חכיי נוחח מ



י 63 מ ל ש ו ר י ל ה  ע

 דפוס כת״י
 9 סטיתי ניסמיתי
 10 לחישבע להשביע

( 4 1  20 איכפח ליה איפכח לח
 25 חזלים הזרים

 26 סעיניך בעיניך
 ״ ושסח לבי ושסרו לבך

 28 סח איכפח לח םסזר מהפכה םםזר
 29 אשחו אפילו אשתו [וקנא את אשתו] אפילו

 30 בן לוי ליתא
 31 רבי יעקב רבי [עקיבא] יעקב

 32 שסחח שזנתה
 ״ באםח בגין באסה [אלא] בגין

 34 דרכגן רבנן
 36 יבסח רבי יבסה [אס׳] ר׳

 37 וחחירוח וחוהרה
 40 ושוגה אסר ושונה [וחכם׳ אום׳] אם׳

״•) אנשי׳ [אין חאשח] שוחד.42)  42 אנשים שוחה,
 43 םשקין אח סשקין [לא] אח

( 4  53 שםחל חיך כ) • שםחל [צר׳] חיך3
 • ונתגרשח וגרשה

 פ״נ

 42 מיכן סתוך
 51 דאםרין ראסרינן

 52 להגשה וכתיב להגשה [והקרבה] וכח׳
 53 ושיריחן לכחנים ושיריה [גאכלין] לכחנים

(4  ״ שמעון שםוא׳4
( 4 5  62 וחרנח אסר סה כ־א) וחרבה םה

 י«) ד״ז י״א עיב, ש. 8 (מלממח). די• ייג ע״א, ש. 13.
 כ) ד״ז י״ג ע״א, ש. 14. ד״מ י״ג עיב, ש. 4.

 כא) דיו י״ג jrv ש. 1. ד״8 י״ר ע״א. ש. 19.

 41) עיין כאחצויי לתרומות עמ׳ 86-67 ועיין יקמן פיח כ׳ ע״ב ש׳ 21. 42)עיין בבלי י״ח. 43) צרינא?
 44) במומים חחדשיס ככר מתוקן. 46) גידמת חד6וסי0 אין להם שחד ובק״ע ביון מדעתו



ן מ ר ב י ל ל ו א  64 ש

 דפוס כדדי
 64 דאמר כ״כ) אמר*4)

 2 שהוא ליתא
 5 דא דאםרינן

 6 וכחיב דכתיב
 7 קדשים קדשים [םאישי ח׳]

( 4  14 אין חיו7
 16 שחן שחיו
 19 דרבגן רבנין

 28 המגילה םגילחח

 29 מתפזרח נשפכת

 31 שבעלה שבא עליה
( 4  37 לשחוח עד שפניה מוריקוחי״ג) ליתא8

( 4 9  40 יש זכוה יש 1לח] זכוח

 42 יש זכוח שחולה לשלש יש לח זכוח חולח שלש

 43 מאחאכ וישבו םאחאב 1שנ׳] וישבו

 45 אמרה דא דאמרי׳
 48 חטוב ממכה הטובח הםרובח

 55 נפקדת נפקחת
 58 שיפקדו שיחפקדו

 60 אלעזר חםטא לעזר [בן] חסמא
 * טחלכין טיבנה ללוד מחלכץ בלוד

 62 חלמידיך םליםודך
 1 בה הואיל בח [אם׳] חואיל

 3 מטורנח םמרונא
 6 כור מעשר בכל שנח. אמר כור של מעשר שיני אם׳

 7 וכשיצחה וכשיצא
 8 דחיחח. לנו דחיתח [בקנח] לנו

 10 כסוטה כשומח
 כב) ד״ ז ייג עיא, ש. 8. ד״« י״ד ע״א, ש. 21.

 בג) ד״ז י״ד ע״א, ש. 3. דים «״ו ע״א, ש. 6 (םלםמח)

 לגירסת הכ״י ועיין מנחוח עיב סע״ב. 46) עיין פימ שנדחק ובקיע חגיח מדעתי כגירמר,
 הביי ועיין מנחות עיג. 47) בדפוסים חחדשים בגר תקנו ״תף. 48) עיין רידב״ו אכל

 חגכין

 «*< כן
 כגירםח חכיי ובדפוסים נשתרבב במעות משורה שלמשה שחיתח שט הפיםקא של חלכח די.



 ח י ד ו ש ר d י

 כתיי
 תרויהק

 דין [סדים לא חחרייח] טיפח
 [לא סדים] שמח לבו

 לסצםו
 ליחא

 ומלסגח
 ר׳ יוחנ׳
 נקדמתח

( 5  מדרבץ0
 ציויימניח [ואלמנה שובביח ותינוק
 שהיא סולח לחדשיו בחולה צויימניח]

 מצויימח!5)
 חעריוח [חאמורוח] בחורה

 אני [לך] לא
 חשיריין [מוחרין משקרב הקומץ מיחח

 חיא ומח בסלה חשיריץ] אםורין52)
 כיפרה מ)

 ליחא
 חקטירח

 בכלל
( 5  חיקישחח של ישר׳ לא לבליל4

 רבי
 בכליל

 בד ממל ח אחין
 וםקלחו באבנים אוחו ולא כםוחו

 י״ח ע״ב, ש. 11.
 ש. 10 (מלספח).

 ייז ע״ב, ש. 10 (מלמשח).

 דפוס
 י״ט* ש. 10 חריחק

 11 דין טיפח
 12 שמח בליבו

 *ז סל סצמו
 19 נקרא

 24 ומלסבח
 25 רבי אבחו

 32 נחכוונחי
 ״ מדרבי

 36 ציימניח. מציימח כ״ד)

 ״ 40 חסריוח שבחורה
 ״ 56 אני לא

 ״ 60 השיריים אסורקכ״ח)

 ״ 61 ספרה
 ״ 63 כשלא הקטיר

 ״ 64 הקטיר
 טי ש. 3 בבלול

 ״ 19 חיקשחיח לא חיקשחיח
 לבליל כ״י)

 ״ 20 רבו

 ״ 24 כליל
 ״ 39 ממלחיא רבי אחא

 ״ 51 וסקלחם אוחו. לא אח
 כמוהו

 כד) ד*ז פדו ע״א, ש. 6 (מלמשח). ד״פ
 כח) דיו מ״ז ע״א ש. 11. ד״פ י״ו ע״א
 כו) ד״ז מ״ז עיב ש. 11 (סלממח). ד״פ

 הוא ככל חסתיא. 60) עיין חוםפ׳ םומח כ״א: ד״ה זח. 61) עיין בשרי״ר ועיין בתוספ׳
 סומח כיב. ד״ ח כל. 62) נראה שצריך להפך חגירםא ולגרוס: אםורין~. מותרין. מיהו עיין
 דמב״ם פיד מח׳ סושח חי״ד ובכ״מ שם. 61) בדפוסים החדשים כבר מתוקן. 64) ציל



 66 ש א ו ל ל י נ ר 0 ן

 דפוס כח״י
 י״טב ש. 57 בעי גנב םשל שותפות סח בקי שלש מפחוח סח

 פ״ד
( 5  י״ט> ש. 25 וקנא את אשתו ליחא5

 * « 34 בכתובתה סכחובחח

 • * • בלא כתובה. קינאכיז) בלא בכחובחח (קינא לח קודח שוטרת

ה p כ 1  יבם ונסחרח וכנסה ונסתרה ^
 תצא ככתובתה ואם לאו תצא בלא

 כתוב׳] קינא6*)
 • 39 ושאינה שאינה

 « 41 חיא ראויה אינה ראוי

( 5  » 43 זרע אין לח כשר זרע כשר7

( 5  « « 47 ירושלם שלשה כיח) ירושל׳ [גרש] שלשה8

 « 51 מאיר. וחכסים םאיר [ר׳] וחכם׳

 # 53 קונם בונם

 It 57 בן יוסי כשם איטי

 « • 61 נעכר נסרוז

 V • 63 וחורי והודו

 י״טד ש. 1 וצם ועם

 * * 2 יומא. רבי מר עוקבא יוםא סן עוקבן

 • * בארבלי בארבאל

 15 נחפשה הא נחפשה נחפשה [אסורה] הא [אם] נח •שח

 * 16 ואי זו זו זו ואי זו זו כל

 • 17 * ״

 כז) ד״ז י״ח עיא, ש. 16. ד״פ יימ ע״א, ש. 10.
 כח) ד״ז י״ח ע״ב, ש. 10. ד״פ י״• jry 9. 2 (מלמפח).

כ ^ ״  היקישחח לשל ישראל ועיין בק״ע. 66) עיין לקמן עמוד ד׳ ש׳ 84 ולעיל ככ״י לי״ח ע

ח ״ ו  29. 56) בדפוסים נשממ מ״קינא״ עד ״קינא- תירסת חב״י צדיכח חיקח ע״• תוס•׳ ס
^ - 0 ״  כ״ד: ד״ה אמר עיייש. 57) בדפוסים החדשים בבר מתוקן. 68) הסופר רומז כ

n*s שחסוגיא נשנית במקום אחר ומבוין לסגחרדין פ״ח ח״ה כ״ו ע״ב. ובנראח. לוקחח 
 הסוגיא שם עד סוף החלבה שאין לח שום קשר למשנה בסנחדרין וחובאח רק ע״י חמאסר ^

 ר׳ חושעיה: מתניתא דכית שמאי וכד אמר ר׳ יוסי שעמון דניש וכר ודזקא ב0קו0

ת * 3 1 ז ו 0 ו  חשמימוח הסופריס. וכע״ז בירושי ב״מ ספ״ג נשממח בד״ו כל חסוגיא על חמשנח ש



י 67 מ ל ש ו ר י  ע לי ה

 כת״י
 איש [כקוף]

( 5  ליתא9
 ליתא

( 6  באו ובאו0
 מתחיל׳ [חפרשח] לםופח

 התיבה [ר׳ אמי בשמ ר׳ יוחנ׳ גורעין
 לדרוש מתחיל׳ הפרשה לסופה ואפי׳

 באמצק חתיב׳] ויצקת")
 ונצבר•

 ם.עם אחרוח• עד •עם אחרים״ ש. 22
( 6  ליהא2

 ליחא
( 6  ועור אפי׳3

 הקושין
 בעון

 יצחק (ולמה הוא מטמא אמ׳ ד יוסי]
 עיקר

 מן .ולמה• עד ״מעלה״ ש.
 60 ליחא

(6  אמ׳ ח חייה4
 שבמעשר65)

 פ״ד.

 דפוס
 י״טי ש. 22 איש

(• ׳  ״ ״ 23 ויקנא כ
 ״ ״ 24 וקינא אח אשחו

 כ׳* ש. ו באו באו יי)
 ״ ״ 6 סחחילחח לסופה

 ״ ״ 7 חחיבח ויצקח

 17 ונצביח
 18 עם אחרוה

 20 מוחרח
 38 א״ר זעירא ואפי׳

 47 מקודשין
 52 בעי

 58 יצחק עיקר

 ״ ולמה

 63 דמר רבי אחאיי״א)
 64 שבמעשה

 נש) ד״ז י״מ עיב, ש. 17 (מלמשח). די• כ׳ ע״א, ש. 2 (מלממה).
 ל) ד״ז וד״פ ש. 1 של •רק ח׳.

 לא) ד*ז כ״א ע״כ, ש. 11 (מלמשח). ד״פ כ• כ ע״ב, ש. 4.

 אגב גררא גירושי שכועוח פ״ח ח״א, ליח ע״ג. 69) בדפוסים החדשים מתוקן ל״וקינא״ אבל
 חנכון כגירסת חכיי. 60) גירסת חכ״י חיא העיקרית אעיפ שאח״כ משובש בכ״י במו בדפוסים.
 1•) נראה שהסופר חבפיל במעות את המאמר. וכן ליתא בנזיר פ״ח ח״א, נ״ג םעיד ובהוריות
 פ״א ח״ג, ס״ו ע״א ועיין תוספ׳ הוריות לדף ד. ד״ה קרי. 62) בדפוסים החדשים מתוקן ע״פ
 חוספ׳ סושח כ״ז: דיה כשם, עיי״ש כל חענין. 68) נראה שבכ-י נשתבש זעירא ל״ועוד*.
 ובירושלמי חלה פיג ח״ז, נ״מ סע״ב מובאת הדרשה תזאת כשם ר יוחנן. ועיין בירושלמי
 ברכוה פיב ח״א, די ע״ב, בבלי יבמות צ״ו: שרי אלעזר תי׳ אומד ״שמועתא״ סתם מבלי להזכיר
 שם ר׳ יוחנן וכבר העידו גירוש׳ תרומות פי״א סח״ג, מ״ז ע״ר: ר׳ זעירא בל דתרומות ודפחרות
 שמועח בשם ר׳ לעזר. 64) גידסת חכ״י עיקרית. 06) בדפוסים חחדשיס כבר מחוקן.



ל לי י ב ר ם ן ו א  68 ש

 כת״י
 עקיב׳ [ר׳ יורן כשם ר׳ אילי ואפילו

( 6 6  כר׳ עקיבא] אמו לוקק
 פסול והשיני פסול
(6  טבול [יום] אין7

 מעשר
 מכיון68)

 חידים [סח חידים] שחן
 ליחא
 ליחא

 סן.וחםשקיך עד .אחרים״ ש 12 ליתא
 כנף איש טםא ונגעה

 ליחא
 אפכלא לדו ואםרין״6)

 כיי

א ת י  ס״םטסא״ עד •טמא סח• ש. 27 ל
 ליחא

 איפכח לח
( 7 0  דז אסר

 פסול
 פסול

 אכלין [אכלין שחן םטםאין באייר כלי
 חרם שניטסא בשד״ן איט p שםטסאן

 ד״פ כ״ב עיב, ש. 4.
. r  ע״ב, 14 .
J . r ,ע״ב 

 ד״פ כ״ג ע״ב, x 8 (מלמשח)

ס ו פ  ד
 64 עקיבה אינן לוקקל״ב)

 1 פוסל וחשיני פוסל
 ״ טבול אין

 4 ראשק
 5 םניץל״ג)

 7 חידים שחן
 8 לטמא אח אחרים

 ״ אף
 10 וחטשקין

 18 כנף טטא נפש ונגעה
 19 רבי ירטיח

 21 אכפה לה לא דו אס׳
 22 כטה

 25 טטםא
 29 שאלן

 31 איכפזז ליה
 ״ ויאטר ל״ד)

 34 אוכל
 37 פוסל

 44 אוכלין עד כדק ל״ח)

 לב) ד״ז כ״א ע״ב, x 9 (מלממח).
. דיפ כיב x 1 ,לג) ד״ז כ״כ ע״א 

. ד״פ כ״ג x 4 ,לד) ד״ז כ״ג עיב 
 לה) ד• ו כ״ד עיא, ש. 9 (מלספח).

 כ׳» ש.

ב ש. ׳  כ

 66) עיין במפרשים שנדחקו מאד ובדפוסים החדשים ככר הגיחו בפגים הירושלמי 1!^
 גירסת חכ״י מאירת עינים וצריכים לגרס כך: אמר (ולא דמר, תח ענין כפני עצסו ^
^ . ק  גפ״מ שנרחק) ר׳ אחא (או ר׳ תייח כמו גכ״י) וכר לוקין על השלישי שבמעשר כר׳ ע
 (.ואפילו״ נשתרבב במעות מהשורה השניה) ע״ז אמר ר׳ יודן בשם ר׳ אילי יאפילו כד׳ עקי^ן
ן י כעי ס א  אינן לוקין למה שבול יום וכר והסופר השמיש מעקיבא עד עקיבא. ועיין לעיל ש׳ M מ
׳ אילא, ולפי דרכנולמדנו עד כמה אנו צריכים לחזחר גחגחות. 7•) בדמושים החדשים ^ 0 ר 9  m ב

* * ו ו כ י ( 9 x 1 6 . 7 0 ׳ ט ע ר ״ י ר ש ן י י ע . גידמת הכ״י עיקרית) 69) עיין לעיל הערה 41 ו 6  מתוקן. 6



 ח י ר ו ש ל 0 י *6

 כת״י
( 7  כשרץ לט0א אכלץ] קד כדק1

 וחראשק
 פוסל

( 7  רץ2
 [ר׳ יוחנן בש׳] n אליקז׳73)

 ליחא
 ליחא

 אשחחסר
 משקר [בה] בחדח רצוקתא

 דרייסרין
 קקיבח

 ותייא74)
 בן זימרא

 וחן קוניס [אחריו]
 קונק [אחריו] אשירח

 קולל םוטל
 ברכיה

 מברכיה
 ואניהו [אלקי אבי וארוממנחו] ח

 ובשיקבוד
 קברו

 יה [וג׳]
 חגאליוח

(7  לבקוט [דק שאח ירא] ואין5
 מ-ומקזדי קד ״מצוה׳י ש. 38 ליתא

 ליחא
( 7  והפסיד לא6

 רמוס

 ש. 9.

ג ש. 45 חח ראשק  כ
 47 פסול

 51 בין
 53 רבי אליקזד

 14 אומר
 55 רבי שמואל
 57 אשיח חיסר

 58 משקר כחדא רצוקה
 59 דסיקרץ
 63 קוקכא
 כ׳ג ש. 1 ניחא

 4 בר חנינה
 8 והן אומ׳

 10 קונין אשירה
 11 מוטל קולל

 12 כרכה
 13 מברכה

 14 ואנויחו רבי
 17 בקבודח

 19 קמו
 24 יה

 28 חמלכוח
 34 לכקט אין

 37 ומקזז
 41 רק

 42 והפשיר קמויי״י*

 לו) ד״ז כ״ח ע״ב, ש. 31, ד״פ כ»ה עיא,

 לעיל ש׳ 21. 71) בדפוסים חדשים מתוקן ק*ת עיי״ש. 72) בדפוסים חדשים מתוקן. 73) דיי רגיל
 לססר מאמרים 0ש0ו ובפרש כאגדה (עיין חולין פ-«) וסיהו החלבה הזאת נמצאת בתוספתא 0*
גלי גרם) רגיל בירושלמי ןניחא-ברס(או ו  ערכין. 74) כמקומות חסקביליס-כגירסת הדפוסים. והסגנ
 מאד ולא כמו שחשב אחד מגדולי זמננו שחםגנון חזח סיוחר לבבלי. 75) וכן חוא גירוש׳
 ברכוה פ״מ ח״ז, ייד ע״ב ועיין תוספי סומר, כ״ב: ד״ה פרוש. 78) נוסחת הכ״י היא חנכוגח



 כת״י
( 7  [רחמחיח] בכל7

 עקיבא [רבו]
( 7  אבא [בר כהנא]8

( 7  והירא בריאת דבר9
 הרי

 נחמני
 לא נמצאו נשים [יפוח] כבנות

 אבל [שנ׳]
(8  אסור לקרוע אלא מעומד0

 מ״ולמה׳ עד .בחך ש. 12 ליחא
 מאברהם

 כחב [ספרו] חמשה

 מיו

 משיקנא
 אלא [הוא] סבר

 דפוס
ג ש. 48 ובכל  כ׳

 י ״ 50 עקיבה
 ״ ״ 55 אבא

 ״ ״ !6 הירא את דבר
 ״ ״ 64 דורי

 כ׳י ש. 1 נחמן
 ״ ״ 4 ולא נמצאו נשים כבנוח

 ״ י 6 אבל

 ״ י 7 צריך לקרוע מעומד
 ״ ״ 11 ולמה.

 י ״ 19 בן אברם
 ״ ״ ״ בחב חמשה

 51 משקינא
 53 אלא סבר

 56 עד שישאו ויתנו בח מוצרוח משישאו ויחנו סחרוח
 תמליאוםיס

 שיפרש [לך] תכתוב
 ליתא
 ליתא

(a1 לשתות 
 הוא [אכלו] וחתרו

 עליה בעלה
 ליחא
 ליחא

 ״ 62 חיםליוםים
 א* ש. 1 שיפרש חכהוב

 ״ 2 אוסר
 ״ 3 אוסר

 ״ 2! נראיח
 ״ 15 הוא והחרו
 ״ 20 בעלה עליה

 ״ ״ לוקה
 י 22 מקנא ל״ז)

. אחרונה. r ,לז) דיז ב״ז ע״א, ש. אחרונה. ריפ ב״ז עיב 

 וכן הוא בברכות חנ״ל בדפוסים ובנייר ובכיים שם. ופירושו: והפסיד ? [א)לא וכרות עסו וכך״

ת י ניי• •ל) אולי חי׳ ^ י ״ א י א ג°״י ב י < יכו ח 7  77) עיין תוספ׳ סופח ל״א. ד״ה גייל• 8

, ^ * ו ד י 0 ח * * , ס m י י נ כ י ח מ י 0 , י ז ו י י ע ח ( ע י ד י * ח ה " • י״יי* ב • א י״ ז  חגליון ב»ח
9y יק  כדרכו ושבש ב.חי״ ל״ברי״80. ) גירסת הדפוסים נוחה יותר וכן הוא בירוש׳ סו
קן  ה״ז, פ״ג ע״ג ועיין ב״ר סוף פרש׳ וירא. 81) בדפוסים חחדשיט כבי מתו



י י ס ו ו י ז  <j ל ו

 כת״י
 ומשקה [לח] קל

 עד בקד
 ס.לא חיתה״ עד .אמר״ לא חיתח ש.

 39 ליתא
( 8  נטמאת [לא היתח] שותה2

 דיבור
 [ועד אחד אומי] יש כן טומאה ויש

 טומאה
 כדי דבור

 כדי טומאה
 מ.או״ עד ״כולה״ ש. 52 ליחא

 ו״ז

 המתורגמן
 ליחא

 ואל
 אגן על ידי מהורגמן

( 8 3  נפלא
 ועניח [לפני ח׳ אלקיך] קריה

 חייחא
 אליניםטין

 חחיב
 ליחא

 ולעז [בה) אינו יוצא [בה] אלא
 ובחואל [ויאמרו] אין חיטא [אלא] על

 חימא [אלא] על
 שבין הכוחים
 הירדן ולכן84)

 ׳B ל׳ ע״א, ש. 6 (מלמשה)

 83) אולי גם בדפוסים *דיך לקרא נפלה. 84) גירסת
 ספרי. אבל גירסח הביי היא הנבונה. וכקונדרס אחרון

 דמום
 כ״א* ש. 25 ומשקה על
 ״ ״ 36 בעד אחד
 ״ ״ 38 לא היחד.

 ״ ״ 40 ניטמאח שותה
 ״ ״ 46 מחירה

 ״ ״ 47 יש כאן סחירה ויש כאן
 טוטאה

 ״ ״ ״ כדי סחירה
 ״ ״ 48 כדי סחירה

 ״ ״ 51 או

 כ״א* ש. 46 חורגטן
 ״ ״ ״ בי רבי שמעק

 ״ ״ 47 אל
 ״ ״ 48 חגין על ידי התורגמן

 ״ ״ 49 גפלה
 ״ ״ 51 ועניח ואמרח. וקריח

 * ״ 53 חיחח
 * ״ ״ אלוניםחין

 ״ ״ 55 השיב
 ״ ״ 56 ולעז אינו יוצא בה אלא

 אשוריח
 ״ ״ 57 ולעז אינו יוצ׳ אלא

 כ״א> ש. 4 ובחואל אין חימר על
 ״ ״ 5 הימר על

 ״ ״ 21 של כוחים
 ״ ״ 22 הירדן ולחקיי״ח)

 לח) ד״ו ב״פ ע״א, ש. 2 (סלס«ח<,

 82) בדפוסים החדשים מתוקן וכן חוא בשרי׳ר.
 הדפוסים תמוהה והמפרשים הגיחו עיפ הבבלי ו
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 כתיי
 נדמיתי

 מ״שכבר׳ קד .לסקלן״ סוף השורה ליתא
 ללמד ולקשוח לשמור

 דמום
ג ש. 29 נמיהי א ״  כ

 ״ ״ 39 שכבר
 ״ ״ 54 ללמוד וללמד לשמור

 ולקשוח
(8  61 אםוס אכים5

 י 63 אמוס שאמר אכים אומר
 » ״ אין כל אין [לך! כל
 ש. 2 אמר ליה כן א״ל לא כן

 ״ ״ שמקון ליט) ישמק,86)
 ״ 5 שכולו שכולן

 ״ 7 זה החזן >») אין חחדן87)
 ״ 10 בקי בשם88)
( 8  ״ 12 ואמר דא׳9

 ״ 20 חולקים חלוקים90)
 לט) ד״ז ל׳ ע״א, ש. 12 (מלמטח). ד״פ ל״א ע״א, ש. 22.

 מ) ד״ז ל׳ ע״א, ש. 5 (סלםפה). ד״פ ליא ע״א, ש. 12 (מלמטה).

ג  חוצ׳ הפרופ׳ גיגצברג עמ׳ 342 חגירםא מן הירדן ולכאן. 86) עיין זבחים כיח. ידוש. סנחדדין כיש ע״

0 י שחםקז ״ נ 8 ) וכן הוא בתוספ׳ סושח ל״ז: דיח רשכ״י. ) 7 7 J S 86 ומדרש תנאים חוצ׳ חופםן ז״ל עש׳ 
 חזה נשחבש, ובכיי חגירסא משונה וברטב״ן פ׳ כי תבא (הביאו הפיט) הגירפא זה חחזן ולו,

ן  יותר. אכל קשה מאד לפרש שהקללה מוסבת על החזן שאינו מקים את ספי חתורח באדון א
 שאינו מראה אותה לקחל, ובפרט כשאנו משוים זה למאמרים שבאים אחרי כן שכלם מפרשי

ר  את הפסוק על אלה שאינם מחזיקים את התורה, ואשד לא יקים, פירושי יא׳״י לא יחזיק ו
^ ו ח  החזן הוא מין יוצא דופן. וע״כ ניל שחגידסא הנכונה חיא בקינררס אחרון לריש הדרשן (

ד ר ז ח  חפרופ׳ גיגצברג עמ׳ 842) שגורס חחזק (ולא החזן) הוא עומד, וזה כמו שדורש תיכף א
 ר׳ שמעון גן חלפווא אומר זח הבית שלמטן (בקיע ופ״מ מגיחים עיפ חרמב״ז הביל: זה ה י

׳ א ככ י ה יכ1 ח י י כ ג * ח א ר ו א ב י ת V*0*79 ח י ג א ה ס ר י ג י ח  דין שלמשה, אבל במחכיח ייא יקי׳ כ
, כ  ובקיא חנ״ל ובתוספי סוטה ליז: דיה רשב״י. והפרוש של הבית שלמטן הוא ברור וכונתו—
א ייייע לא נחגיז כן ו ת י י  הנשיא. וכן הוא מפורש בירוש׳ ד״ה פ״ב ח״ו, נ״ח סעיא: וחי ב

' 3 י ליתן גדול י ז כ ה " מ 3* ה יי, מ ל ע ח ח נ ט 1 י *: י א יי*, ג ע* י יייא׳ ל״ ' ם פ י ח ס  שבשו את חירוש׳ פ
ת יין של ח י י י ב י ג ה י ה נ ° ' ז נ ° ז מ3יייז י י נ ב ' 8י* י י א or*,n מ ג א א נ ׳ מ ׳ י מ  י1^׳ א
א אכ1 י מ ס ° ח ח מ מ ר י | ^ ת י מ * ס * ג ח י ״ י ק 0 א ם ה • י ׳ יכיי, י ״ י  בכבוד שלא ירבו המחלוקת ב
 בגנזי שכטר ס״א חוצ׳ חפרופ׳ גינצברג עמי 448 ש־ 19 חגירסא בבית שלמפין י יעיייש כעסוז•

ח ד ו ת  431 בהערות הגאון המויל). ז, א. בית חגשיא שמוטלת עליהם החובה להחזיק אח ה
ה ^ ״  עיי״ש עד .למחזיקים בה״. 88) בדפוסים החדשים מתוקן עיפ תוםפ׳ סוטה ל״ן: ד

\  89) וכן הוא בחוםפי הניל. 90) ובן הוא בילקוט כי תבוא רמז תתקליח, עיי״ש שםעחיק כ
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 בתיי
( 9 1 י ם כן [אמ׳ ר׳ זבידח ויאות] א  סי

ן וסין כ י י בין ס צ  ח

ה ח ו מ ש  אלא (ששח] ט

• ש. 32 ליתא ך ל ס  ם״והאחרונים״ עד -

חא  לי

 ליחא

 יחרובו

ם  שחקי

( 9 2 ׳ נ ח ו  ר׳ י

ו ט [הוא] ל  משו

 ליחא

ם ח ס  לארץ ע

 ליחא

 ר׳ לעזר

וח נ ׳ לשו  על דעח׳ דר׳ ישסע׳ דר׳ אס

ל ב ש א  היו שנים עשר חיו זןזםונח ב

ם י ל כ בנוש א ניה ו ם וריםו י נ  ארבעה חאי

ם הם י ל ו פ ח כ ו נ  על דעח׳ דאס׳ לשו

( 9 3 ר ש  עשרים וארבעה כן ששח ע

 וטורטרון טוטרון

י ענ ל [טלכי] הכנ כ  ו

 להם [ר׳] יהושע

 ליחא

 של עולם

 A ש. 14.

 דמום
ר מ י ש. 28 מיכן. א  א

י בן מיכן. יסין  ״ 29 חצו

תם  ״ 30 אלא משסו

 ״ 31 וחאחרוני׳

ס בשיר ח ו  ״ 39 ושדח א

ם י ה מקי ו מ ב ח ב  ״ ״ נ

 ״ 42 יחרבו

 י 43 שהניח

 ״ 44 רבי חנינן

 ״ י ששיט לן

הר  ״ 45 ויאוח אין חי

 י 47 עמחן לארץ

 ״ 48 בר אלעאי

א ח פ ל א ח ב  ״ ״ א

בה  ״ 54 על דעהיח דרבי עקי

ייס נות רבו ר לשו מ  דו א

ח נ ס ים עשר חיו ש  הן שנ

ם י ל וארבע בתאנ ו כ ש א  ב

ם ועל כנושא כלי  ורמונים ו

 דעתיה דרבי שמעון דהוא

ן חן לי ות כפו נ ר לשו מ  א

 עשרימ וארבעה היו ששה

 עשר ם-א)

ן  ״ 59 וטורטורי טרוסורי

י כל הכנענ  ב* ש. 3 ו

 ״ 5 לחן יהושע

 ״ 7 רבי

 י 12 שזרעו

 מא) ד״ז ל״א ע״ב, ש. 7. די• ל״ב ע׳

 הסוגיא. 91) נראה שהסופר הכפיל זה במעות מהשורה השני׳. ועיין תוסס׳ סוטה ליו. ד״ה

 עשיים. 92) וכן הוא בילקוט הכיל. ובתוספי סושח ל-ח: דיה שלשה גורס ר׳ יצתק. 98) בכיי

 משובש. וכניאח היתח חגירסא לפני הסופר כמו בתוםפ׳ פושה ל״ד. ד״ה מורמוני וצריכים

 להגיח לשונות כפולים לדעת ר׳ ישמעאל ולשונות דבוייס לרעת ד״ע. ובדפוסים חדשים מתה
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 בתיי
 מדלגין
 פרסה

 ישראל [ספר] על
 יום

 חן-ה אןן-ויא תעייל 4«)
 אינון [קוםי] הרהי

 ליתא
 שאותך נירא ונסבוד

 סל הכהונה
 להוושס [לך] לפניך

 יוסי
 במקדש

 וכי

 אדא
 ומשה נגש

 מה דומהקן
 שימס פרשה מפי כהן

 ואומרה [לסם] בכל
 םפיקח [בידם] למחות

 אדא
 יונחן4״)

 ליחא

 לכי
 ליחא

 טרםיוח *•)
 [נוחז] טרמנחן

 הנפש י*)
 סלפינס 8״)

 פ״ח

 דפוס
 כ״ב* ש. 14 מוהר

 ״ 16 פרשה
 ״ ״ ישראל סל

 ״ 18 מקום
 ״ 19 חזרא אורייא חוגייל

 ״ 20 אינק חרחיי
 ״ ״ ״ חו

 ״ 21 שאוחך לבדך ביראה
 נסבוד

 ״ 24 וסל חכחנים
 ״ 25 לחיוושס לפניך

 ״ 26 אםי
 ״ 30 במקומה

 ״ ״ 33 כי

 כ״בב ש. 34 אבא
 ״ ״ ונגש משה

 ״ ״ 36 מאן די מחקק
 ״ 38 שומס מפי כחן פרשה

 ״ ״ ״ ואומרה בכל
 ״ 44 םפיקח למחוח

 ״ 45 אחא
 ״ ״ ״ יוחנן
 ״ 46 שלא
 ״ ״ 50 לכאן
 ״ ״ 52 סברו

 ״ ״ ״ מומיות
 ״ ״ 53 טרמנטן

 ״ ״ ״ הנפט
 ״ • 54 הלפידים

 בפנים הירושלמי. 94) בדפוסים החדשים מתוקן ע״פ סוגית יומא רםיז. 96) וכן חוא בשרי״,-
xovfM ,turma .ובמקומות המקבילים. 96) וכן הוא בשרי״ר. ובמכילתא כשלת פ״ב תורםיות 

 שם לפלוגת צבא ידועה. 97) וכן נשתבש נם במכילתא חנ״ל בדפוס זח ינחמנו. 98) כשרי״ד
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 כת״י
 סבנסין
 ויחוסם

 סיגנן
 םגשה

 בםח דאת אסר
 ליתא ••)

 שחוא
 ליחא
 פיטח
 ליחא

 לוג [שסן] שנ׳
 סושחין [בגי] סלכים
( 1 0  יחוא ספגי יורם0

 שתים גשים
 באפילםק

 ליתא
 ס״סח״ קד •חלוים״ ש. 38 ליתא

 ס.היא״ קד .בבינוניות״ ש. 45 ליתא
 בת

 חסשה קשר [טפחי׳]
 אורכו

 לשילוש
 ס.אסח״ קד ״יודח׳ ש. 58 ליחא

 אורכו
( 1 0  לארכו 1

 לשלוש
 ליחן

 וצפה
• ל״י v׳m ש. 18 (מלממח) •  י

 ע״ב, ש. 8.
 ןףב, ש. 16.

 דמום
 בב ש. 57 םכגיסין

 ״ ״ ויחסם
 ״ 58 סיגנס
 ״ ״ סגיפח
 ״ 61 בםדבר

 בג ש. 4 חיח נכגס
 ״ 5 שהיה
 ״ 11 קסכם
 * 12 פיטום

 ״ 17 יחיה זח לי לדורוחיכם
 ״ 19 לוג שנאס׳

 ״ 29 סושחין סלכים
 ״ 30 יורם ספני יחוא

 ״ 32 שחי שנים
 ״ ״ באפרסםק
 ״ 36 בר אדא

 ״ 37 סח כחיכ
 ״ 44 חיא דחנן

 * 45 של

 ״ 46 חםשח קשר
 ״ 49 רחק מיג)

 ״ 54 לשילוס
 ״ 57 אסח

 ״ 62 רחק מיג)

 כי ש. 3 לרחבומ״י)
 ״ 4 לשלוט
 ״ 7 להביא
 ״ 8 וצפיח

י עיג, 9. 18 (מלמשח)  םב) ד״ז ל״
. ד״• ל״ו r  מג) ד״ז ל״ח ע״*״ 10 .
) דיו ל״ח ע״*, 9. 18. ד״• ל״ו  םי

 טרם סלפידס oaXntt ח«ו*רח. 99) וכן ליתא כשדייר ובשקלים. ובדגווסיס החדשים מיקי••
 100) ובן חוא כשרי״ר ונד«ו0יס חחדשים מתוקן t-y שקלים. 101) בכתיי נכמל המאמר
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 דמוס כת״י
 :״בי ש. 14 דכחיב ויגד לכם אח שנ׳ ויכתבם קל שני

 בריחו אשר צוה אחכם לוחות אבנים
 לקשוח עשרה הדברים ם״ח)

 18 כיםא סיםא
 * ״ לימדני למדחני

 * 20 בין כל דבר ודבר בין דיבור לדיבור

 « ״ אמר ליחא

 « ״ איחקשייה ליחא

( , 0  If 24 מאיר ונחחט״י) יודה ונתח2
 25 בחורה ואל בחורה [אלא] ואל
( 1 0  « 26 שמקון בן לקיש יהושע בן לוי3

 * • 33 אמוה ליחא

 34 אמות ליחא
 * 37 חחרין לו במלחמה חוזרין עליו [מקרבי] חםלחםח

 « 41 נקלו אמ נעלו [נימר] אם

 * 42 קליה עליהם

 47 שהיין מניחו שהיין שתיו מניתו שתיו קוסמ
(1 0  קוסם מקרבין °״«) [דתני יין קוסם] מקרבין4

 * 49 ונמכר בחנוה ונםכר [לו] בחנות

 מח) ד״ז ל״ה עיא, ש. 12 (מלמטה). ד״פ ליו ע״ב, ש. U (מלמטה).
 סו) ד״ז ל״ה ע״א, ש. 2. (מלמטה). דיפ ליו ע״ב, ש. אחרונה.

 סז) ד״ז ל־ו ע״א, ש. 9. ד״פ ל״ז עיב, ש. 15.

 ובפעם הראשונה גורס כסו בדפוסים. 102) כגירסת הדפוס כן הוא בשקלים בכל כת״י. ועיין
 במפרשים שנדתקו והגיחו, אבל גירסת הכ״י מאירת עיניס. והפרוש פשוט שמן חכתוכ סשםןן
 כדיי, מפני שאמור: ונתת את הכפורת וכר ואח״כ אומר ואל הארון תתן את חעדית, ואיכ
 בהכרח צריכים לפרש שנותן את ספר התזרה בצד הארון ולא בפנים, מפני שהוא כבד סגור.
 וע׳ז אוסר התלמוד שר״מ סובר אין מוקדם ומאוחר בחורה: ואל הארון תתן את העדות אשד
 אתן אליך. ואחר כך ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה. (ושניהם מודים שהעדות זה ספד
 תודח). 103) כגירםת הדפופ כן הוא גם בשקלים פיו. ובדרך כלל גירסת תכתיי בסוגיא זו
 קרובה יותר לסוגית שקלים הניל מנוסחת הדפוסים פח. וכנראה שציל בכל מקדם תן אורכן
 של לוחות לאורכו של ארון ותן רחבן של לוחות לרחכו של ארון. ועיין בבלי ביב ייד. ומה
 שכתוב בדפוסים ובכיי חנם לאיסטווה (ז. א. לעמודים) כן הוא גם בשקלים בכיי דקדוקי
M -44 סוטרים עיי״ש. ועיין בברייתא דמלאכת חמשכן חוצ׳ הרב ר-מ איש שלום ד־ל עמ׳ 
 ובגנזי שכשר ס״א חוצ׳ הסרופ׳ גינצבדג עמ׳ 375-376 בהערות הגאון חסויל. 104) כשדייר
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 דפוס כת״י
 ש. 49 והסוכר לחבירו והמוכר [יץ] לחבירו

 * 57 סין מ״מיף עד .סרק״ ש. 58 ליחא

 m 59 םחללו מחללה

 0 • ובחםישיח בחמישית

 0 60 אלא דלא

 ש. 2 חסן וחמצא
 • 1 תני ליתא

 * 6 בסיד ופתח בשיר [חוזר] ופוחח

 * 7 חחר ליחא

 ״ m תני ליחא
 8 מחחדשין מחדשץ

 * 12 יושבין במילין בתוך יושבים אוחד• חעיר [אינה •סין]

( 1 0  העיר העיר 5
 13 ולא לא
 W • לכל כל

 גורס שתין [יין] מגיתו שתין [יין] קוסם תני יין קוסם מערב... וכו/ וגרור שגם שם חיתח
 חגירסא כסו בכ״י אלא שנשתבש שתיו ל״שתין׳ וע״כ הוסיפו הסופרים בין השורות .יין״. ואנו
 רואים שגס בדפוסים חיתח חגירסא כמו בכיי אלא שח.תי מ״שתיו• נשתבשה ל״ח• ויצא שהיו
 (והסופרים תקנו שחיין) ושלשת המלים -דתני יין קוסס״ נשמפו עיי דמיון הסוף
 (homoloteleuton). ובפרוש הירושלמי נ״ל ככה: דחנח מסקנת חידוש׳ בהלכה הקודמת
 היא שכל זמן שלא חוציא תועלת ממשית מן חבית שבנה אינו מקבל את תוכיות .של מי
 שבנה בית וחנכו״ (לענין שלא יהא זז ממקומו) ויש לו רק חזכיות של מי שבנה בית ולא
 חנכו. ואס השכיר את חבית אז תלוי בקבלת הכסף אם הקדים לו שכרו כמי שתנכו. נתן לו
 שכרו לאחר שנים עשר חדש כמי שלא חנכו. ואפילו השתמש בעצמו בבית כגון שחניח שם
 חפציו מסיק הירושלמי שאינו נקרא חנוך אלא אם כן היה צריך להוציא כסף לשמירת החפצים
 ואז זח נקרא תנוך מפני שמפיק תועלת כספית וממשית מהבית. וחנה הירושלמי מביא פה
 את הברייתא שנמע כרס לאו דוקא אלא אפילו לקח, ירש וכר. וא״כ מתעוררת השאלה איך
° לקח כרם בן חמש שנים שאינו צריך לחללו, מתי זח נקרא חנוך לענין שלא יזוז ח א י ה  י

 ממקומו. ופשוט חוא שצריך שיחנה מן חפרוח ואז זח נקרא חנוך. וההנאה צריכה לחיות
 ממשית כמו בבית. ועיכ ניל שזו חיא שאלת הירושלמי : שתיו מגיתו ? שתיו קוםס ? אם זה
 נקרא חניך׳ או לא. ומביא את הברייתא שלענין הרבה דברים יין קוסם נקרא
 יין. כניל בפרוש הירושלמי לפי חגירםא הנכונה של הביי. ועיין רמבים חלב׳
 מלכיס פ״ז סוף חיי. ועיין ברוקח סי׳ שניא שמביא את חידוש׳ אלא שנשתבש
 שם קוסס ל״תוסס״. ועיין בשי״ק ד״ה ומקדשין. 106) בכ״י משובש וצריך תקון ע״פ שרי״ר
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נים ה הראשו פ ס ו ה i ה t 

ו  ״ הראשונים אסר
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ח וחרב  25 חםלחסו
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א כ . ו s ן י פ ר ו  ב ג= ש. 5 ע

 ״ 61 והרי ראו

ה ר בי ק  ״ ״ ס

 ״ ״ 63 אחד

( • • מ ן י ע י ו צ ג ש. 6 ס נ ״  כ

 ״ 7 וסוברין

ח ר ב  ״ 9 חונייא ד

 ״ ״ 10 חוורן רבי

ח  ״ ״ 11 בפי

סרת  ״ 12 וחיא או

 ״ ״ ״ אילא בשם רבי

כן ם סי צ  ״ 13 ע

ת נ י י  ״ 16 אכן םצו

 ״ 17 קםצוץ

( דהנ חו  ״ 25 דרבי י
 מח) דיז ל״ז ע״ב, ש. 6 (מלממח). ד״פ ל״« עיב, ש. 21.

. ד•• 0׳ ע״א, ש. 9.  0ש) דיז ל״ח עיב, ש. נ
 נ) ד״ז ל״ח ע־ב, ש. 5 (מלמפח). דיפ סי עיב, ש. 16 (מלספח).

 ותוספתא סופח םפ״ז. 106) וכן, כנראה, חיחח ועירסא כשרי״ר. 107) וכן חוא גס בשיי״ד.
 106) בדפוסים חרשים כבר מתוקן. 109) גידםת הדפוסים אין לח שחר ועיין בשיייד שגויס:
 אמ׳ ר פינחס בירכי סימון נאסר וכר ארבע עשרי שנח לא חיו עורפין דכ׳ כי ימצא לא
 בשעח שחן מצויין וכל אות. ארבע עשרי שנח מצויים חיו וצייד להשלים גם בכ-י את כל זח.
 110) בכיי ציל א׳ לה וזו חכפלח מהשורה חקודמת. 111) בדפוסים נשמש חטעס של ר-9



י 79 מ ל ש ו ר י ל ה  ע

 דפוס כתיי
 ש. 2S ויצאו זקיגיך שגים ליחא
 * 29 ודרש ליחא

 « אח ליתא

 • 35 חרוג חורג

( ״ <  * חני ני«י) ליחא

 W 37 דחדא דרבי דחדא [דחני] ר׳

 * 3S הכין וחכין

 * 41 חרוגין הורגין

 « 43 יאוח אטר לך ליחא

 W 45 פרט לטטץ מ״לטטון״ עד ״לטמון״ מיעוט ש. 46

 ליחא
( , 1  m 48 חרגו. הוי הרגוהו8

 « 54 עקיבה יעקב

 * 55 יהודה ירטיח

 • 58 טן בירא מחטק(ז)
 61 שטואל בשם שטואל [בר גחמן] בשם *")

 m 62 חיה מ״היה׳ עד .הגוף״ ש. 63 ליתא

 ש. 1 ליחזו ליחיז
( 1 , 6  • 4 שלא והוא שלא [לדעה] והוא

 * 8 אשר לא עובד בה לדעח ליחא

 * 9 וחוא שימשוך ליחא

 * 10 צרך םיםר הוא אוט׳

 * 20 בעגלה העול בעגל׳ [ערופה] העול

 * • אי או

 22 בפרח. אין חמומין פוסלין ליחא

 a 23 ואמר אשר

 * * חכא חטן

 * 24 בפרה ליחא

ק הבא  • 25 ח

 נא) ד ז ל״• ע״א, ש. 9 (סלממח). ריפ מ״א ע״א, ש. 17.

 וככיי הפעם של ד״י וצריך להשלים ע״פ שרי״ר וסנהדרין פיא ה״ג יי« ע״א (אלא ששם
 חגירסא משובשת עיייש בפ״ם). 112) גירסח חכיי נכונה וכן הוא גם בשדי״ר. 113) בד6וסים
 חדשים מתוקן. 114) ר׳ שמואל כר נחמן רגיל למסי שמועות בשם רבו ר׳ יונתן. 115) בדפוסים



 M ש א ז ל ל י ב ר מ 1

 דפוס כת״י
( 1 1 * ן י מ י ל ר [שיתו] ש ש ר שלימין נ ש  כ״גי ש. 27 כ

נה ירמיה  ״ ״ 28 חו

( ״ 7 מ ה  י 29 שיש מהם שיש [שיני] מ

( " 8 י ר ) ב ב  ״ 30 בחי נ

 ניב) ד״ז ם״א עיא ש. 4 ד״• מ״ב עיב ש. 18.

א חייג, י  חדשים מתוקן. 116) וכן הוא בירוש׳ פסחים פיפ היד, ל״ו עיד, מגילח •
 ע״ב ע״ב. 117) נראח ש״שיני׳ שבוש והכפלת ס״שיש״. 118) בדפוסים חחדשיס תקנו
 ״בחי* ל״בחאי׳ וזח מעות כי חמלה ״בהאי״ אינה בירושלמי בשום מקום(הירושלמי אומד בחדא
 במקום בהאי). ובאמת מלח עלובה זו גרמה הרבה יגיעת ועמל למפרשים בכטח מקומות בירושלמי
 ע״י זח שככל פעם שבשו אותח חסוםריס כאופן אחר. וגם לפנינו בדפוסים חמלח משובשת
= כד חיא) במקום .ברי׳, אולם על סמך המקומות  ובכת״י יכולים להגיה חגחח קלח — ״כדי• (
 שאביא למפה נ״ל ברור בעיה שצריכים להגיח בדפוסים ובכתיי .כחיי במקום .כחיי (ו״ברי•)
 וזח מצוי מאד ש.כי משתבשת ל.בי ו״ת״ ל»חי. ובפרוש הדברים ניל ככה: דחנח את חמלח
= תחי) מייכל ) י  •תי• אנו מוצאים בירושלמי יומא פיז ח״א, מ״ד עיב: כד אינון תרתיי ת
 חדא ומייתי חדא וכוי ו.כתיי זח חבור מכד תי ופרושו כד תחי. (וידוע נשיח הירושלמי לחבר
 כמח מלים לאתת, כמו דלכן = דאי לא בן ועוד). ובכן אנו מוצאים מליצח מיוחדת בירושלמי:
 אחרי שאלה ופתרון השאלה אומר לפעמים התלמוד כתי פשישא לך. ד א׳ אם יחיה פשישא
 לך כך וכך יש לשאל (או להקשות) שאלה (או קושיא) אחרת, וזח על דדך אס תמצי לומד
 שבבבלי. והארכתי בזה מפני שכמה וכמה מתיקות ופלפולים גרמה חמליצח חזאת. ואתחיל ע״פ
 הסדר. יבמות ם״ג היא, ד׳ ע״ג: מחו שיהא לח צרח. (חשאלח מוסבת על חמשנח: ארבעה
 אחין שנים מהם נשואין שתי אחיות ומתו חנשואין את האחיות חדי אילו חולצות ולא
 מתייבמיח), רבי חילא בשם רבי אבינא קל וחומר מה אם אחות חלוצתו כשיחא מדברית׳
 נתנו לח תכמי׳ צרח. כאן שיש כאן איסור אתיות לא כל שכן. בתו •••ישי לך שיהא לח צרח וכר.
 והמאמר בתו פשיפא לך וכו׳ קשה מאד וחקיע מחק אותו וחפימ נדחק מאד לפרש אותו. אולס
 לי נראח שגם כאן ישנה לפנינו אותה המליצה ופירושה: כתי (במקום בתו) פשיטא לך שיחא
 לה צרה (במו שיוצא מן הקל וחומר) עיז אומר ר׳ בון בר חייח בשם רבי אבינא וכר וכמה
 דאת אמר חלצו צרות נפמרו אחיות ודכוותח אפילו חלצו אחיות יםמרו צרות עביל. כלומד,
 טכיון שגם הצרה אסורה לחתייבס, אם בן איזה הבדל בין חצרה וכין חערוח. וחדבריס פשומימ
 וברורים. ובן עיין שם פי״ג ה״ב, ייג עיר: מחו שיביא קרבן זיבח וקרבן צרעת (זזשאלח חיא
 על קמן) מאחר שהיא חובה אינו מביא או מאח׳ שהוא מממא בחן מביא בותי פשימא לך
 שחוא מביא וכו׳ וכאן מחק בעל פימ את המלה כותי (ע׳פ סוגיית תרומות פיא, ששם בודאי
 השמימ אותה הסופר מפני שלא הבין אותה) ובקיע נדחק לפרש את השאלה על עכו׳ ם.
 אולם ברור חדבר שגם כאן לפנינו אותה המליצה: כתי (ולא כוחי) פשישא לך שחוא
 מביא. מהו שיעשה בהן שליח וכר. וכן עיין שם איזו שורות אחרי זח: מחו שיכיא
 חגיגה מאחר שהוא חובה אינו מביא. או מאחר שהוא משנה לשם שלמים מביא. כותי פשיפ*
 לך שחו׳ מביא וכר ובדפוס קרמשין חקיפו פה את בל חמאמר ובק״ע ופימ נדחקו לפרש זח
 על גוי. וכמובן גם פה צריכים לגרוס כתי פשימא לך שחוא מביא. סחו שיביא פסח וכר
 (וזח מוסב על קשן כדלעיל). ועיין הוריות פיא ה״ב׳ מיה עיד: והא רבי מגא כד תגחוס אסר
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 רמוס כת״י
 ש. 33 שיכשיר שיכשירוה
( ״  * 35 טריפה נ**) קרי>1׳9

 9 36 אטר רבי ינאי דברי כת׳ יניי זו דבר׳

 m « אפילו אל

ה ניד) עריפה פ  9 37 טרי

 m m טגיבין םתיבין

 * m כשטועז במשמוש *«)

 9 40 דחדא רבי והדת דר׳

( ו ״ ו  9 ״ דחכא חמן נ״ה] דחכן הכן

 m 42 רב יהודה ליתא

 9 47 ניסחה גיסא

 9 50 יעבד בו אשר לא יעבד ולא יזרע

 9 63 זה. כיוצא זה [ומה שאמ׳ זה לא אמ׳ זה] כיוצא

 ש. 4 ומה שאמר זה לא אמר זה ליתא

 גג) ד״ו מ״א ע״א, 11.9. ד״פ מ״ב ע״ב, ש 6 (מלממח).
 גד) ד״ז מ״א ע״א, 9. 11. ד*• מ״ב ע״ב, 9. 4 (מלמטה)
 נח) ד״ז מ״א ע״א, 9. 3 (סלמשח). ד״פ מ״ג ע״א, 9. 3.

 נכנסו מאה עד שיורו כולן. אף בחזירה כן. או רוב בת (בירושלמי שבבבלי חגירסא צייתי ?)
 פשיטא לך רוב וכר ופרש בפ״מ שדוב הכה חזרה בחס עיי״ש ופשוש הוא שגפ פח צריכים
 לגרוס כחי •שיטא לך רוב מח רוב רוב חהורייח רוב המשתייר וכו• ושם בסוף העמוד אומר
 התלמוד: אין תימר תולדות הודייה כחורייח בית דין תייבין. אין תימר אין תולדות חורייח
 כחורייח ביח דין פטורין. כ ח י(!) פשימא לך (בדפוסים החדשים הגיהו ע״פ הירושלמי שבבבלי
 כיני טשיטא לך) חולדוח חורייח כחורייח. הודייה בחורייח מחו שיצטרפו וכר. ובכן, הניחו לנו
 הסופרים בסוף הירושלמי את ח״כתי״ בלי .תקוף. ועיין מע״ש ס״ג סה״א, ניד ע״א: מעשר
 שני על ידי שמכירתו מיוחדת את אמר מוהר. מעשר בחמה על ידי שאין מכירתו מיותרת הרי
 את אמר אסר (פי׳ בתמיח). לית •שישא לך דחיא מותר ובר. ובודאי גם כאן צריכים לגרוס.•
 כתי (במקום לית) פשישא לך דחיא מותר. מחו שיאמר לו העל גחמה וחיח זו ובו׳.
 וכמובן, שבן מתפרשת גם חסוגיא שלפנינו בסוטה: טריפה מחי שתיפסל בה. מכיון דאת
 אמר יש מחן למזבח טריפח פוסלת בה. כתי (ולא בחי) פשיטא לך שהטריפה פוסלת בח.
 חיתח רגלה קלושה כשל חמור מה את עבד לח וכר. סוף דבר אין כאן לא בת ולא
 כח׳ לא כדי ולא כוחי אלא יש כאן מליצה שלא עמדו עליח, ומן השמים הניחו לי מקום
 לחדים מכשול מדרך חלוסדיס. 119) ובן מגיח בקייע. 120) בכיי חיה ״כמשמעו״.
) גירסת הדפוסים אץ לח שחר וחנכון כגירסח הביי וכן הוא לעיל ח״ב וחוא l i l 
 גשוי רגיל גירוש׳: תרומוח פ״ח ה״ה, מיה ע״ג ושם נסמן, מו״ק פ״ג סח״ה, פ״ג ע״א,
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 כתיי
 שללי״ [קד כאן] אם׳

ר ח פ ח  כדין הוא ש

 יציאות. חלכח. אם׳

 אדא

 תרעד

 ליתא

( י ״ ׳ ט ו  ניחני עד [אחד] א

 ליתא

( ו ג ג ם ש י כ י דבית ר׳ ימי כן] תנ  [תנ

 ועד

 ברא *0

 עלינו

 שיני

] ומהללו ,  שיני [מעש

ציא  ראשק שהו

( 1 ״ ח ו פ י ר  ט

 עמד [וחחקין] ועשה

 יהוד׳

ח י ק ז  יוםי בר הנחום בר חייה [ר׳ ח

ר חייה] ם ב ו ח נ ד יוסי ר׳ ת  ד לעזר ב

( 1 2 6 ם ש  ב

ה פטיש כ  ס

 ודסי דסחקן ודםי

( 1 2 7 ן ו נ י ט ק  והטילו ל

אל וחד  ר׳ שטו

ב ח בש׳ ר ׳ ל ק אס נ ס י א ז  ונתן [ר׳ ב

. r  ד״פ מ״ח ע״ב, 2 .

 דפוס
ו  כ״ד* ש. 6 שלל אסר

ר פ כ ה  ״ 7 כדיי חיא ש

ר ס ם א אח םצרי צי  ״ ״ י

א ח  ״ 8 א

 ״ 14 חבער

ך ב ר ק  ״ ״ הדם הנקי ם

סר  ״ 16 סהניחין עד או

 ״ 17 אשד• אסרה ראיחי ועד

חח ר לא ראי ס ו  א

י בשם  ״ ״ כדחנ

 ״ 19 בעד

 ״ 20 בריח

 ״ 37 עליה

 ״ 45 ראשון

ו  ״ 47 שני םחלל

א צי  י ״ שני שחסו

ח לו בי  ״ 55 נ

 ״ 56 ועמד ועשה

 ״ ״ יוחנן

 ״ 59 יוסי בשם רבי הנחום

 רבי חייה בשם

ה כ ב ש. 1 פטיש ס ד ״  כ

 ״ 4 דטאי דטי חקין וסי

 ״ ״ 16 והחזירו לקטין

 ״ ״ 18 זח שטואל חח

״י)  ״ 19 וגחן. ר׳ נ

 נו) ד״ז מ״ד עיא, ש. 20 (מלממח).

 סנחדרין פ״ד היא, ב״ב ע״א, ועיי׳ באהצו״י שבח עמי 102. 122) בדפוסים חחדשים

 מתוקן כמו בכ״י. 128) אולי צ״ל דבית ר׳ יניי ובדפוסים החדשים מתוקן עיפ פיו דמכילתין

«  ויבמות פמ״ו. 124) וכן הוא כשדייר. 126) וכן הוא בשרי״ר ובסוף מע״ש. 126) ^

 רב תנחום במקום בר חנחוס ועיין סוף מע״ש. 127) וכן חוא בתוספתא פמ״ו.
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 כת״י
 זח שסוא׳ ודוד חיטנין אס׳ לח זח גד

 וגחן] ר׳
 םשסח

 בה קול [פי תרגיסא חברת וחברה כל
 שםקרא בה חברה היא אלא שהקול
א «ו) צ ן ת קןל] י ר ב א ח ל ץ א ק 0 ו  סםש ש

 באגטוכיה [וזה בספר יוסף בן גוריק]
 וכחבו י12)
 ראוי לכך

 חגביא
 ובלשוא ארשוח

 שולחין שבפינקס
 טגי

 חםבליג 30!)
 ליחא

 ט.א״ר יוסי״ עד .םפנקרסין״ ש. 49
 ליחא

 חד קרי לאחוה

 והוח צווחין לפרגםטיא !13)
 ראש ראש 132)

 יוגה
 םבטלת [תני] א׳

 חיטים שעורין
 מ״וחיתה״ עד .פורה״ ליתא

 זח הורוה מחחבח
 מ.ושל״ עד ״סלח״ ש. 2 ליחא

 דפוס

 כ״ד* ש. 23 םעשח ששסע
 ״ ״ בת קול יוצא

 ״ 26 באנטוכיח. וכתבו

 ״ 31 כדיי
 ״ י 33 הרטחי

 ״ 35 ובלשק ארטיח אטק
 ״ 38 בלווחין של פינקס

 ״ 44 טס
 ״ 47 חסבגליג

 ״ ״ הבא
 י 48 א״ר יוסי

 ״ ״ 52 חד רבי חוח קרי ליה
 לאחוה

 ״ 53 וחוץ צווחין בפרגטטיא
 ״ 55 ראשונה ראשונה

 ״ ״ ״ אבין
 ״ 56 טבטלת. אסר

 ״ 62 עשרים
 ״ ״ ״ והיתד•

ג ש. ו זו זהורית חמחהכת  כ״ד
 ״ ״ ושל

 128) ברור שחסופר הכניס גליון לפניס חידוש׳ ושבש אותו ובסוף ציל אלא שהקול ממש [אין] *ומעין
 וכר, ועיין חוס•׳ סנהדרין י״א. ד״ה בת קול. ועיין ביד רמה סנחדרין י״א. וז״ל: כח קול מפרש
 לח בירוש׳ חכרת קול. ואין זח בשום מקום כירושלמי שלפנינו. ואולי הי׳ זח לפניו בםוגיין.
 129) הסופר הכניס עוד הפעם גליון לפנים הירושלמי. וחסעשח ישנו כאסח ביוסיפק העברי
) בדפוסים חדשים מחוקן. X m 1 8 0  כספר ד׳ פכיח וקדמוניות ליוסף הכהן .8 .10 .
״ עיד צווח (הערה 0י«) שצ״ל נחוון צוותין. 182) ככ״י נשספ י ח  131) יפה תקן במשכיר ח
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 כתיי
 שיבש

 איחרים
 חםצוייגין

 שאלו [את) ר׳
( 1 3  דיבקי טלפא בנתיח3

י) 3  ליתא 4
 חםיר. חלכח

 הביניין
 חשוקדנים

 ליחושק
 אצל

 ליתא
 קל דקת רוח חקודש

 דפוס
 ש. 3 שיבשב

 ״ ״ איתרים
 י 5 םצויירין

 ״ 9 שאלו רבי
 ״ 14 דר׳ אבהו בקי טילף

 ברחיח
 ״ 15 לאנ״0

 ״ 19 חסר. חלבה
 ״ 22 חבינח

 ״ ״ חשקדגי׳
 ״ 31 ליחושפט

 ״ 33 לקלייח
 ׳׳ ״ ביריחו

 ״ 37 לדקח הטקום

 כיד>

 נז) דיי מיח ע״א, «. 14 (מלממח). ד״« מיו עיב, *. 9.

 סימן וזקצור ועיין מה שאמרתי לעיל עמ׳ 29. 181) בכיי צ״ל רוכעי=דחו נעי. 184) **ן

 בציון ירושלס.
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