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הקדמה
סוני ההקדמות שנים הם ,יש מהן שנכתבו בשביל דברים שבין הספר
והקורא ,ויש מהן שלא נכתבו אלא בשביל דברים שבין הספר ומחברו .קורא
ס פ ר זה ימצא במבוא כל מה שלבו חפץ לדעת מתכונתו של החבור ומטיבו,
ואין הוא זקוק להקדמה .ואשר לדברים שביני ובין חבור זה אין אני רואה אותם
כדאי שיקבעו בדפוס ,שאם נדולים הם בעיני אפשר שקלים הם בעיני אחרים,
ולכן יהיו דברי מעטים ,דברים אחדים על תולדתו של החבור.
בהקדמה לספרי ש ר י ד י ה י ר ו ש ל מ י עויארק תרס״ט( הבטחתי
להקוראים להוציא לאור ב״זמן לא רחוק" עוד שני כרכים ,פרושים והערות
על השרידים ב כ ר ך אחד ,ונוסף עליו ״כמבוא לתלמוד ירושלמי״ ב כ ר ך אחר.
ולא היתה הבטחתי זאת אמירה לעתיד ,שכבר היה בידי החומר לשני הכרכים,
אולם כשבאתי לקיים מוצא שפתי נחמתי על דברי .הספר ש ר י ד י
ה י ר ו ש ל מ י מכיל קטעים ,נדולים וקטנים ,מחמש ועשרים מסכתות של
הירושלמי ,וכך היא המדה שאין אדם חפץ שתהי תורתו נעשית קרעים ,ופרושים
והערות על קטעים נם הם קטעים .ועוד אחת במדה שאדם משקיע את עצמו
באיזה מקצוע שהוא השקפתו והבנתו בו הולכות ונדלות ,ואף השקפתי על
הירושלמי הלכה ונדלה במשך השנים שטפלתי בו.
זה לי ארבעים שנה עבדתי בספרותנו העתיקה ולמדתי ד ב ר אחד ששקול
אצלי ככל תלמודי והוא ,שאי אפשר להשינ מושנ נכון מהשתלשלות ההלכה
וההנדה מבלי לעמוד כאחת על ההסכם וההבדל שבין המקורות השונים של
ספרות זו ,שהתחילה בימי ה״סופרים״ ונשלמה עם חתום הבבלי .ומתוך השקפה
זו נכתב חבור זה שקראתי את שמו :פ י ר ו ש י ם ו ח ד ו ש י ם ב י ר ו ש ל מ י ,
אולם בהוספת באור. :מיוסדים על מחקרים בהשתלשלות ההלכה וההנדה
בארץ ישראל ובבבל.״ ובחבור זה שנוסד על .שיטת ההשואה״ ימצא הקורא
הרבה פירושים והערות ,לא לבד על הבבלי שבלעדו לא מצאנו ידינו ותלנו
בירושלמי ,אלא גם על המשנה ומשנה חצונה ,ברייתא בלשון הבבלי ,שהם הם
האבנים אשר שני בתי התלמוד נבנו מהן.

הקדמה

ח

ובטרם אצא מאת פני הקורא אני רואה חובה לעצמי להביע תודתי
לכל מי שהיה לי לעזר בעבודתי זאת .בני הדוקטור יצחק אליהו ,מורה
באוניבירסיטא קאלומביא שבנויארק ,וחברי ידידי הפרופיסור ח .ל .נינסבערנ
הואילו בטובם לקרא את המבוא האעלי בכתב היד כדי שיצא מונה ומתוקן .ידידי
ר׳ אברהם דוקטור העשל מהקלגיום העברי שבצינצינטי לא חס על אבוד זמנו
ולא על עמלו ובעיון ר ב ובתשומת לב עבר על עלי־ההגהה של המבוא העברי
ושל החלק הראשון ,ולא זה בלבד אלא שהציע הרבה תקונים בלשון שמצאו
חן בעיני .ידידי הרב משולם פייבוש דוקטור טשערטאף עשה עמי חסד נדול
וקרא בדייקנות גדולה את עלי־ההגהה של שני החלקים האחרונים .כלם יעמדו
על הברכה.
וזכורים לטובה אלה שעמדו על מלאכת הדפוס של החבור ,מר הרשטיין,
מר ווייציל ומר סקרטן ,ובראשם מר משה יעקבס ,מזכיר החברה היהודית
להוצאת ספרים באמעריקא ,שעמלו ויגעו הרבה לשפר וליפות פני החבור,
מה שעלה בידם על צד היותר טוב .והלואי שיהי תוכו כברו.
ניוארק תש״א.
לוי בן מרנו הרב יצחק זצ״ל גינצבורג
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 ;199-208 ,180-6לא הורד מנשיאותו.193-7 ,

אבות .תפלות מאבות לימדום ,ג׳ .24-7
אבל .ברכת אבלים ותנחומי אבלים ,ב׳ ;69-73
כפיית המטה ,ב׳  ;40-6סעודת הבראה ,ב׳
 ;57-62עשרה כוסות שבבית האבל,63-8 ,
 ;73-8תפילין ,ב׳ .6-28
אבן משכית .אסור השתחויה ,נ׳ .117-123
אזכרה .שם של ד׳ אותיות ,נ׳ .268-71
ר׳ אלעזר בן עזריה .ימי חיו.בו ביום' ,ג׳ ;179-85
ראש ישיבה לא נשיא ,ג׳  ;193-7עיין ר׳
גמליאל.
אונן .פטור מן המצות ,ב׳  ;28-40בשבת ,ב׳
 ;46-55עיין אבל.
אשה מברכת לבעלה עבד מברך לרבו קטן
לאביו .ב׳ .183-94

האיר המזרח .א׳ .46-50
הביננו .הנוסחאות השונות של תפלה זו ,ג'
 ;321-33עיין מעין שמונה עשרה.
הספד .מתי מפסיקין בו לקריאת שמע ,ב׳
.118-32
הפסקה לקריאת שמע לתפלה ולשאר מצות.
א׳ .125-136
הקטר חלבים מחצות ולמעלה .א׳ .97-100
הרהור כדבור .ב׳  ;208-12עיין בעל קרי.
הושיב בישיבה ,הושיב )ישב( בראש .נ׳ .190-3
התראת ספק .א׳ .15-7

ברכה .אין אומרין אותה פסוק ,א׳  ;200-5ב ר כ ת
את צמח ,ג׳  ;277-9ב ר כ ת המינים ,א׳ .334-8
ברכות .אין מעכבות ,א׳  ;225-8ארוכות
וקצרות ,א׳  ;189-200 ,173-9ברכות השחר
של בני א ר ץ ישראל ,נ׳  ;226-31עיין מצות.
בין השמשות .א׳  ;3-37עיין שקיעת החמה.
בית דין .עמידה למנין ,א׳  ;88-92,81-5מחלוקת
בין שני בתי דין ,א׳  ;152-60עיין בית שמאי
ובית הלל; סנהדרין.
בית הכגסת .המקום המיוחד לתפלה ,ג׳ ;360-6
כוון הרוחות של בתי כנסת עתיקים שבגליל,
נ׳ .391-3
בית שמאי ובית הלל .א׳ .152-60
בעל קרי .אין קרי אלא מתשמיש ,ב׳ ;220-2
בטול טבילת בעל קרי ,ב׳  ;272-6הרהור
בברכות ,ב׳  ;195-214טובלי שחרית וטבילת
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.96-103 ,82-9
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.124-132
יום הכפורים .טבילה לכבוד היום ,ב׳ ;226-9
.עבודות׳ של הפייטנים הקדמונים ,ג׳ .77-81
יחיד ,יחידים .א׳ .404-8
יחיד ורבים הלכה כרבים .א׳ .88-91,81-5
יציאת מצרים .הזכרתה בלילה.207-17 ,
ישיבה .״טקס" שלה ,א׳ .208-12
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כוון הרוחות בתפלה .ג׳ .392-95,370-6
כ ל ה כל שבעה .א׳ .367-74
כנסת הנדולה .א׳ .327-30
בריעות והשתחויות בתפלה .א׳ ,188-9 ,181-9
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לבו רואה את הערוה .ב׳ .283-6
מדרש הנאבד על שמונה עשרה .החזרת צורתו
על ידי הקטעים שנשארו ממנו ,נ׳ .248-62
מזרח .ל כ ל הרוחות אין טחזירין חוץ מרוח
מזרחית ,נ׳ .370-6
מנחה .זמנה ,נ׳  ;150-7של שבת ,נ׳ .165-7
מוסף .הנוסח המיוחד לתפלת מוסף,נ׳ ;433-6
אם יחיד חיב בה ,נ׳ .428-33
מעין המאורע .מקומה של הזכרת מעין המאורע
ותכנה ,ג'.311-14
מעין שמוגה עשרה .ג׳  ;315-19עיין הביננו.
מערב .מקום תפלה ,ג׳ .382-95
מופלא שבסנהדרין .ג׳ .212-19
ספשיטותא דתעניתא .נ׳  ;119-122עיין בריעות
והשתחויות.
מצות עשה .דוחה למצות לא תעשה ,ב׳ ;90-3
שהזמן נרםא נשים פטורות ממנה ,ב׳ .159-64
מצות .באי־אלו מ צ ו ת  -ו ב ר כ ו ת  -א ד ם מוציא
את חבירו ,ב׳ .169-80
מקום תפלה .נ׳  ;382-95עיין כוון הרוחות.
מקרא ומשנה .א׳ .138-41
נעילת שערי היכל וגעילת שערי שמים .ג׳ ;67-70
זמניהם של שתי נעילות אלה ,נ׳ .82-90,70-5
נשיאת כפים .במקדש ובגבולין ,ג׳ .90-103
נשים .מה הן בתפילין ,א׳  ;283-90עיין אשה
מברכת ,מצות עשה ,עבד.
סמיכת גאולה לתפלה .א׳ .72-5,68-70
סנהדרין .מנין החברים של סגהדרי גדולה,
א׳ .215-8
ספק נתפלל ספק לא גתפלל .נ׳ .342-44
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תפלת ה ע ר ב אין לה קבע ,נ׳ .30-33
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פסח .אכילתו מחצות ולמעלה ,א׳ .101-10
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צאת הכוכבים .א׳  ;18-20 ,13-5עיין בין
השמשות.
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 ;132-8כשחל בשבת שקלים או החדש ,ג׳
 ;140-9עיין מוסף.
רחם )נחם( בתפלת תשעה באב .נ׳ .306-11
שבת .דרשה ומנחה ,נ׳  ;165-7ערבית ,נ׳ ;153-63
תענית ,נ׳  ;110-5עיין מוסף ,ראש חדש,
קריאת התורה.
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שמע.
שכינה .נ׳ .395-7 ,382-90
שמונה עשרה .הנרות ״מדרשיות' ע ל ברכות
אלה שבתפלה ,נ׳  ;238-48הגדות .מעשיות'
עליהן ,נ׳  ;248-62עיין ברכה ,הביננו ,מעין
שמונה עשרה ,רחם.
שקיעת החמה .א׳  ,21-4ג׳  ;52-54עיין בין
השמשות.
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תובע צרכיו .ג׳ .356-60
תכלת .ההגדות על מראהו ,א׳ .114-118
תלמיד חכם .א׳ .401-9
תפלה .בלחש ,נ׳  ;8-22קבע ,נ׳  ;333-7עיין
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שחרית ,שמונה עשרה.
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מבוא

תכן המבוא
הנוסח המשובש של הירושלמי והנוסח ה״מתוקן" של הבבלי
טעיות קטנות שתולדותיה! שבושים גדולים
פתרונים מוטעים של ראשי תיבות
דלוגי סופרים
אשגרה .טבעית״ והוספות .מעין אשגרה״
חשיבותן של הגרסאות שבספרי הראשונים
זהירות בהשתמשות בספרי הראשונים כדי להגיה הירושלמי
ירושלמי־־ מדרש
י ר ו ש ל מ י ־ ספרי קבלה
כתבי יד של הירושלמי
שרידי הירושלמי מן הגניזה
הבנת הלשון
היחס שבין הבנת הלשון להבנת הענץ
ידיעות ארכיאילוגיות
ההסכם וההבדל שבין שני התלמודים
שנויי נוסחאות במשנה שבין שני התלמודים
יחס התוספתא אל הבבלי והירושלמי
ברייתות מקוטעות וברייתות מרוחבות
חלופי פרושים שבין הבבלי והירושלמי
הגורמים לחלופי פרושים שבין שני התלמודים
סדר הדברים בד׳ פרקים הראשונים של ברכות ירושלמית
דעת הגאונים והרי״ף על יחם הבבלי אל הירושלמי
סתירת דעת האומר שהבבלי השתמש בירושלמי
שלטון הירושלמי ושלטון הבבלי
הבבלי נעשה ל״תלמוד"
ההתחרות בין שני התלמודים בקירואן
יחס בעל מתיבות אל הירושלמי
הירושלמי בספרות הגאונים
יחס הגאונים ר׳ עמרם ור׳ סעדיה אל הירושלמי
הירושלמי ב״ספרי הנאונים" :ספר החפץ וספר המקצועות
טו
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הת כן

מסמך הירושלמי הולך וחסר בארץ ישראל
.ירושלמי ישן״ ושאר ספרים קדמונים על הירושלמי
כשנחרב הישוב בארץ ישראל נתבטל .שלטון' הירושלמי
השפעת רבינו חננאל על התפשטות למוד הירושלמי
הרמב״ם והירושלמי
הירושלמי אצל חכמי פרובינציא
חכמי צרפת ואשכנז הקדמונים והירושלמי
בעלי התוספות והירושלמי
הירושלמי אצל חכמי אשכנז מימות הראב״ן ואיליך
נורל הירושלמי באיטליא
לא סדרו התלמוד הירושלמי על כל המשנה
הפרקים החסרים בגי מסכתות של הירושלמי
התפשטות הירושלמי בדור של ההוצאה הראשונה שלו
ר׳ שלמה סיריליאו המפרש הראשון של הירושלמי
מפרשי הירושלמי :ר׳ אליעזר אזכרי ור׳ שמואל יפה אשכנזי
ר' יהושע בנבנשת מפרש הירושלמי היותר גדול שבין הספרדים
גורל הירושלמי בין חכמי אשכנז בשתי מאות הראשונות לאחר הדפסתו
ר' אליהו פולדא המפרש הראשון של הירושלמי בין האשכנזים
שני המפרשים הנדולים של הירושלמי ר' דוד פרנקיל ור׳ משה מרגלית
הגאון מווילנא והירושלמי
השפעת הגריא על התפשטות למוד הירושלמי
חכמי ליטא שבדורות האחרונים והירושלמי
חוקרי.מדע היהדות״ והירושלמי
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א

א
על שלשה דברים פרוש כל ד ב ר שבכתב עומד :על הנוסח על ההבנה
ועל העיון .שלשה דברים אלה נראים כקלים והם מחמורי חמורים ,ואם
בפרושים שעל שאר ספרים כך על אחת כמה וכמה בפרוש על הירושלמי.
ואשר לנוסח אפילו תלמידים מתחילים יודעים שהירושלמי הנדפס )אני
משתמש בהוצאה ראשונה ,וויניציא רפ״ג ,שעליה נוסדו ההוצאות האחרות( מלא
שבושים למאות ולאלפים עד שנוכל לאמר בלי הפרזה וגוזמא שאין בו אף
עמוד אחד שלא גגעו בו לרעה ידי הסופרים והמדפיסים ,אלא שמתוך גנותו
אנו באים לידי שבחו שאלה השבושים הגסים עדים שלא עבר עליו קולמוס
המגיהים .ובזה יפה כוחו של נוסח הירושלמי מנוסח הבבלי ,שהראשון נשתבש
על ידי סופרים בורים ומגיהים אינם בקיאים ,ולרוב השבושים שיצאו מתחת
ידם בולטים לעין וקל לעמוד על הנוסח המקורי ,אולם השני ״נתקן והוגה״ על
ידי חכמים מובהקים וגדולים בתורה ,ובחכמתם עלתה בידם ליתן צורה יפה
ל״נוסח המתוקן עד שבהרבה מקומות אי אפשר להכיר הפנים שהיו לו
בתחילה .חלופי נוסחאות בבבלי שבין חכמי אפריקא וספרד מצד אחד ובין
חכמי צרפת ואשכנז מצד אחר עולים לאלפים ,ומכל מקום אפשר לו לאדם
לחזור על הבבלי מראשו לסופו מבלי שיפגע במקום שחזותו מוכחת עליו
שנשתבש .הדבר מובן מעצמו שאי אפשר לשתי נוסחאות המכחישות זו את זו
להיות שתיהן נכונות ,אלא שמגיהי הבבלי חכמים גדולים היו ולא נתנו מקום
לבאים אחריהם לתפוס אותם רק לאחר העיון הדק.
למותר הוא להביא דוגמאות לשבושים שבירושלמי ,ודי להעיר שאף
הקורא קריאה שטחית בדף הראשון של תלמוד ארץ ישראל ימצא בו תשעה
שבושים גסים; ואלה הם :א ח ת ב י ן ה ש מ ש ו ת )עמוד ג/שורה ל( חסר
אחר :ואחת בין השמשות ,ודלוגים מסוג זה רבים מאוד בתלמוד זה; ח צ ג א
)שורה כ״ט> נשתבש מן ח י נ ג א )־־חנינא( על ידי צירוף שתי האותיות י׳ ונ׳
לאחת :צי ,וכן שם שורה נ׳ ט פ ו במקום נ ו פ ו  ,שנ׳ וו׳ נצטרפו לט׳; ח י י א
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)שורה מ׳׳ד( טעות סופר במקום ח נ י נ א ,על ידי אשנרא ,שכן במאמר שלפניו
נזכר חייא; ש ה ו א )עמוד ד  /שורה ב׳( פתרון מוטעה של הקצור ש ה ו -
שהות ,ולא שהוא; כ ל י ם )שורה ל( ,חלוף אותיות דומות בכתב ,וצריך לומר
כמו שהוא בנוסחאות מדויקות של מדרש בראשית ר׳ :ב ל ו ס  ,או ב י ל ו ס ,
שלא בכלים סתם נאמרו הדברים כאן אלא בכדורים שעושה מהן זכוכית:
ב ל ו ס ; א ר ח א )שורה כ״ם ,טעות סופר במקום ש ח ר א  ,ונראה
שבראשונה נתחלף מצב האותיות ח׳ ור׳ והוכרחו ל״תקן״ שדחא לארחא משום
שאין שורש שרח בארמית; נ ב י )שורה מ״ה> נשמט קודם ר ב י מלה קרובה
לה בין בכתב בין במבטא ,וכן בשורה ס׳ :אינשי ה ב י ן במקום אינשי
י ה ב י ן ,ודלונים של מלים דומות או קרובות הם ד ב ר מצוי ורניל בכתבי יד
ובספרים נדפסים.
שבושים גסים כאלה שלפנינו בדף הראשון של הירושלמי לא יראו ולא
ימצאו בבבלי כי אם לעתים רחוקות .אולם כדאי להעיר שאף בעמוד הראשון
של הבבלי שלטו ידי ה״מתקנים״ והצליחו לשנות הנוסח המקורי ,ולולא חכמי
פרובינציא וחכמי ס פ ר ד )עיין אוצר הגאונים חלק הפרושים במקומו והוסיף:
מאירי סוף דף ב׳( שאצלם נשמרה גרסת הגאונים לא היינו יכולים לעמוד על
הגרסא העקרית בסוף העמוד .ואין ספק שחכמי צ ר פ ת ואשכנז ״תקנו והגיהו״
את הגרסא מפני שחשבו שהשאלה :וממאי דהאי ובא השמש וכוי ,היא קושיא
על המאמר הקודם :ואין כפרתו מעכבתו וכר ,ו״תקונים״ כאלה בבבלי גרמו
לטעויות הרבה יותר ממה שגרמו השבושים שבירושלמי .ואם צדק הרש״בא
באמרו )מיוחסות ראש סימן צ״ :0״שרבו השמשים בנוסחאו׳ שבירושלמי,
והסבה הגדולה למעוט השגחת הלומדים בו ואין עומדין עליו רק אחד בדור,״
עוד יותר צודקים דברי ר׳ האי גאון )שיטה מקובצת ,כתובות סוף דף ס״ח(
בתלונתו על המתקנים את הגרסאות שבבבלי .והוא אומר על אחת מאלה
הגרסאות ״היפות״ :״ודאי ששמועה זו )־הנדסה החדשה( למשמע אוזן נוח׳ מן
הראשון )=הנרסא המקובלת( אלא שלא כ ך נרסתנו ולא כ ך גרסו הראשונים
ואין לנו ל ת ק ן את המשניות ואת ה ת ל מ ו ד ב ע ב ו ר ק ו ש י א
ש ק ש ה לנו.״ ולפנינו שם בבבלי אין זכר ל ש מ ו ע ה ה מ ו ע ת ק ת ב א מ ת ,
ונרסתנו היא כנרסת המתקנים שהגאון מגנה אותם!
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 >2ואפשר שאין כאן אלא פתרון מוטעה של ראשי תיבות ריח.
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אמנם לפעמים טעות קטגה גורמת שבוש גדול ולא כל המקומות שוים ויש
שעל פי חלוף אותיות או מקומן גשתבשו הגרסאות בירושלמי כל כך עד שקשה
מאוד להחזיר אותן ליושגן .ובחבור זה הערגו על הרבה שבושים כאלה ,וכאן
לא גטפל אלא בג׳ דוגמאות אלה .פ״ד ,ה״א ,דף ז׳ ,ב׳ :ושמשא בריש דקלי
תמן איממא הוא הכא .דברים אלה אף שנראים כפשוטים וברורים הם
משובשים לגמרי ,אלא שהמפרשים לא הרגישו שעל ידי חלוף מקום האותיות
גשתבש כ ה א ל ה כ א  .וברור למעיין שמעולם לא עלה על דעת אדם לאמר
שרב התפלל נעילה בבבל אחר ששקעה החמה שם משום שעוד לא שקעה
בארץ ישראל .ומה שאמרו שם הוא ,שבבבל שהיא בשפילה ״ כ ה א  -ל א
שהיא זוטו של עולם,״ החמה נראית בראשי
ה כ א !  -ד מ ר רבי יוחנן
הדקלים וכנוטה לבוא ,אף שעוד יש שהות ביום להתפלל נעילה קודם ששוקעת
וכמעשה המסופר על רב; עיין חלק ג׳ ,ס״ב-ס״ג וס״ו.
ובראש פרק שני נתחבטו המפרשים לפרש הסוגיא :אם אומ׳ את שהיא
צריך וכוי ,ולא עלתה בידם ,אולם אם נוסיף רק אות אחת ונגרוס ד ה ת י ב ו ן
במקום התיכון הכל עולה יפה .ופרוש הדברים כ ך הוא ,שר׳ יוסי אומר שלמי
שמובר ברכות מעכבות ,צריך ל כ ו ו ן גם בברכות ,שלדעתו אף שלא נזכרו
במשנה בפרוש הן בכלל קריאת שמע ,שהיא ק״ש עם ברכותיה ,והמאמר
״ כ י ו ן את לבו״ מוסב גם עליהם; עיין חלק א׳ ,רכ״ז-רכ״ח.
ושם עמוד שנ״ג ,הערגו על הלשון הקשה שבירושלמי )פ״ב ,ה׳; הי ,א׳(:
וכמין מטבע .וקרובה ההשערה ששערנו ש כ מ י ן נשתבש מ ס כ י ן על ידי
חלוף האותיות הדומות ס׳ ומי ,ואחרי שנתחלף להם ס כ י ן ב מ כ י ן ״תקנו״
וכתבו כ מ י ן  ,כי מכין אין לו מובן כלל .וכאשר כ מ י ן מ ט ב ע
שבירושלמי מקביל ל ס כ י ן ו מ ע ו ת שבבבלי הגהה זו יש לה יתד להתלות
בה.
הפתרוגים המועטים של ראשי תיבות הם גם כן מסוג זה של טעיות קטגות
שתולדותיהן שבושים גדולים וכבר הרחבגו את הדבור בענין זה במאמר מיוחד
)ספר השנה לתלמידי בית המדרש הרבגים אשר באמעריקא ,שגת תר״עד,
עמוד קל״ח-קנ״א( ,ולא באנו כאן אלא להוסיף דברים אחדים.
פסחים פ״ד ,ד׳; תני אף בתי כניסיות ובתי מרחציות ,וברור למעיין
שבמקום כ נ י ם יו ת צ״ל כמו שהוא בכ״י הגניזה בשרידי הירושלמי שם:
כ ס א י ו ת ,אלא שהסופרים טעו בפתרון ראשי תיבות ב״כ .ולא עוד אלא

פירושים

כ
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שקרובה ההשערה ששערנו )חלק א׳ ,עמוד רצ״ד (.שגם ב ת י מ ר ח צ א ו ת
הוא פתרון מוטעה של ראשי תיבות ב״ מ ,וצ״ל בתי מים משלא בדיוק כתבנו
שם שהבטוי בית המים לא נמצא בתוספתא רק בפסחים ובסנהדרין ,עיין אוצר
לשון התוספתא ל ר ב ח״י קאסאווסקי בערכו( ,שהרי ביום הכפורים נאמרו
הדברים ורחיצה אסורה בו .ושם עמוד ת״ח-ת״ט ,הערנו על הלשון מינוהו
בית דין פרנס ב ד ב ר צ ע ר שבתוספתא תעניות פ״ב ,ז׳ )לפי נרסת כי״ל
וקצת מן הראשונים( ,שנראה שטעו הסופרים בפתרון ראשי תיבות בד״צ־־בדברי
צבור שהוא כמו ע ל ה צ ב ו ר שלפנינו בספרים ובב׳ כתבי יד אחרים של
התוספתא בבבלי ובירושלמי.
ובחלק ב׳ ,עמוד ע״ב ,הוכחנו שהנרסא שלפנינו פסחים פ ר ק ח /ח /
ובמקבילות )עיין שם עמוד ע׳׳א(. :אלו הן ברכת אבלים מה שהן אומרים
ב ב י ת ה כ נ ס ת  ,״ מוטעת היא ,ויסודה בזה שהסופרים טעו וקראו ב ״ ה כ =
בית הכנסת במקום ב א ״ ב =־בית האבל ,כמו שנרסו לנכון כמה מהראשונים.
ופתרונים מוטעים של ראשי תיבות נמצאים גם בבבלי *,ולדוגמא ראש
השנה כ״ט ,א׳ ,ב ר כ ת ה ל ח ם  ,והוא כמו ב ר כ ת ה פ ת  ,אולם עקר
הנרםאשם ב ר כ ת ה פ י ר ו ת  ,אלא שהסופרים פתרו ראשי תיבות ב ר ה״ פ
שלא כהונן וקראו ברכת הפת במקום ברכת חפירות; עיין חלק ב׳ ,עמוד
3

ק״ע.
השמטת מלים על ידי דלונ סופרים ,שדלנו על מה שבין מאמר למאמר
השווה או הדומה לו ,הוא השבוש הראשון שבירושלמי ,כאשר הערנו למעלה
עמוד י״ז ,אלא שבמקום זה השבוש נראה לעין ואי אפשר שיכשל בו אפילו קורא
שטחי .אולם יש לפנינו בהרבה מקומות אחרים של הירושלמי השמטות מאמרים
שלמים ולפעמים פסקאות שלמות שאפילו המעיין בעיון ר ב אין מרגיש בהן,
ואם הוא מרגיש אין בידו להשלים מה שחסר .ובחבורנו זה טרחנו הרבה לעמוד
על ה״חסרות״ ולתקן מה שקלקלו הסופרים ,וכאשר לדעתנו .מלוא פגימות״
הירושלמי הוא מפתח נדול להבנתו,אמרנו להרחיב הדברים קצת כדי להורות
לקורא את ה ד ר ך הישרה שיבור לו בענין זה.
 (3על הדעות השונות בטבילת סצוה ביום הכפורים ,עיין חלק ב׳ ,רכינ-ריל ,אלא שברור הוא ,שלא
טבלו אלא ביום ,כשאירעה להם טוםאת קרי בלילה.
 (4עיין נם כן סנהדרין די ,ב׳ :חטאת ודי קרנות ,אבל בספרא על הפסוק ד  ,ליה :דם חטאת על
הקרנות ,ולפי זה ציל בבבלי :חטאת ודם )=ד׳> קרנות.
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פרק ב׳ הלכה וי; דף ד׳ עמוד גי :״את בניכם ולא בנותיכם את שהוא חייב
בת״ת חייב בתפילין נשים שאינן חייבות בת״ת אינן חייבין בתפילין.״ ולפי דברי
המפרשים כוון הירושלמי למה שאמרו בבבלי קדושין ל״ד ,א  /שהוקשו תפילין
לת״ת בין בפרשה ראשונה בין בפרשה שניה ,אולם אם כן העיקר חסר מן
הספר שלא מצאנו לא במקום זה ולא במקום אחר בירושלמי שהקשו היקש זה,
ועוד שבפרק ג׳ ראש הלכה ג׳ ,דרשו אותו פסוק עצמו :א ת ב נ י כ ם  ,למעט
נשים מקריאת שמע .ומי שאינו רוצה להכגיס עצמו בפרצה דחוקה יודה שכן
הוא כאשר הערגו שם )חלק אי ,עמוד רפ״ג בהערה וחלק בי ,קל״ד> שיש לפנינו
דלונ סופרים וצ״ל :״את בניכם ולא את בגותיכם את שהוא חייב בתלמוד תורה
ח י י ב נבק״ש למען תהי תורת ה׳ בפיך את שהוא חייב בתלמוד תורה ח י י ב [
בתפילין.״ ושתי דרשות דרשו כאן ,האחת לפטור נשים מק״ש-״בניכם ולא
בנותיכם״  -והשניה לפוטרן מתפילין :-״תורת ה׳ בפיך,״ כאשר דרשו במכילתא
בא פרשה י״ז ,-אלא שהסופרים דלגו על מה שבין חייב הראשון לחייב השני.
השלמת ההשמטות שעל ידי דלוג סופרים מעמידתגו גם כן על היחס שבין שגי
התלמודים ולפעמים נעשה שלום ביגיהם במקום שגראים כחולקים.
פרק גי ,הלכה ה׳; דף ר ,עמוד די :״רבי יהושע בן לוי אמר הרוקק בבית
הכנסת כרוקק בבבת עיגו,״ אולם בבבלי ברכות ס״ב ,ב' ,ייחסו לו המאמר:
״כל הרוקק בהר הבית כאלו רוקק בבת עינו שנאמר והיה עיני ולבי שם כל
הימים.״ והמעיין היטיב יראה שכן הוא כמו שכתבנו)חלק ב׳ ,עמוד ש״ט-ש״י(,
שנתקצרו דברי ר׳ יהושע בן לוי בבי התלמודים ,ובירושלמי צ״ל :״הרוקק
בבית הכנסת נ כ ר ו ק ק בהר הבית והרוקק בהר הבית! כ ר ו ק ק בבבת
עינו שנאמר והיה עיני וכו׳.״ ועל ידי דלוג סופרים מ״כרוקק״ ל״כרוקק״ נשמט
בראשונה המשפט על הרוקק בהר הבית ,והוזקקו אחר כ ך להשמיט גם כן
הפסוק המובא לראייה ,שהרי במקדש ולא בבית הכנסת נאמר .ובבבלי נשמט
על ידי דלוג סופרים מן הרוקק הראשון להרוקק השני ,וחסר המאמר על
הרוקק בבית הכגסת.
פרק ד׳ ,הלכה ד׳; דף ח׳ ,עמוד ב׳ :ר ב חסדא אמ׳ שלש ברכות
הראשונות ושלש האחרונות ,אולם בבבלי לי ,א׳ ,אמרו בלי שיחלוק אדם
בדבר :בתפלה קצרה לא בעי לצלויי לא ג׳ קמייתא ולא ג׳ בתרייתא .והדעת
גוטה שאין כאן מחלוקת בין ב׳ התלמודים אלא שבירושלמי יש דלוג סופרים
כאן וצ״ל :ר ב חסדא א מ ר נשלש ברכות הראשוגות ושלש האחרוגות אין
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אמר אותן בתפלה קצרה אבל בהביננו אמר[ שלש ברכות הראשונות ושלש
האחרונות; עיין דברינו חלק נ /עמוד שנ״ו.
המבקרים הראשונים שלנו ,אלה חכמינו ז״ל בעלי התלמוד ,תארו בפתגם
הנמרץ :ספרא בצירה תנא תוספאה ,ד ר כ ם של הלבלרים .המקמצים״ ודרכם
של התגאים )־־־הגרסנים!( המוסיפים .תאור זה מתאים גם כן לשתי כתות של
.לבלרים״ שעמדו להם לישראל בדורות שלאחר חתום התלמוד :הלבלרים
הפשוטים והלבלרים המלומדים קצת .הראשונים שכל אומנותם הצטמצמה
בכתב לא התעיינו במה שהיו עסוקין בו ,כ ל ל נדול היה להם :כל הממעט
בהעתקה הרי זה משובח ,מה שגרם ההשמטות והדלונים בכתבי יד וביחוד של
הירושלמי .ולעומתם האחרונים שחקו מעשי ה״תנאים״ שבימי התלמוד לא
הסתפקו במלאכה שאינה חכמה אלא הוסיפו .לפי חכמתם,״ ולרוב נתקיים
בהם כל המוסיף נודע.
הוספות הלבלרים .המלומדים״ של סוגים שונים הן ,מהן שלשונן או תוכנן
מעידים עליהם :ראה זה חדש הוא ,ויש מהן שקשה להבדיל ביניהן לגופו של
הירושלמי .לדוגמא .אשגרת לשון״ שכבר נמצאה במשנה ובברייתות רנילה
הרבה בירושלמי,־ אלא שלפעמים קשה להבדיל בין אשגרה .טבעית״ להוספה
.מעין אשגרה.״ שטף הלשון של הנרסנים או פליטת הקולמוס של הסופרים הם
שגרמו להם להשתמש בבטוי ס ט ר ו ט י פ י במקום שאינו ראוי לו כבמאמר
המשנה הידוע ש ח ר ש והוא ,מי שאינו מדבר ואינו שומע ,פסול ל ק ר ו ת
את המנילה )עיין חלק א׳ ,שי״ג-שט״ו( ,אולם בהרבה מקומות שבירושלמי
הלבלרים .המלומדים״ העתיקו דברים ממקום אחד למקום אחר הדומה לו
בלשון כדי להראות בקיאותם וחכמתם ולא הרגישו שעל ידי הוספת דברים
קלקלו העניינים .ההגדה על מאה ועשרים זקנים שסדרו את התפלה ותקנו
הרבה תקנות אחרות שרשה ב״אשגרת״ הנרסנים הראשונים שבימי התלמוד,
שבמקום. :שמונים וחמשה זקנים )הם הבאים על החתום שנזכרו בנחמיה י׳,
ב׳-כ״ח( ועמהם ש ל ש ה ו כ מ ה נביאים״ )ל נביאים האחרונים שנתפרשו
שמותן ועמהם כמה נביאים שבימיהם שלא נתפרשו שמותן( ,שנו הם. :ועמהם
ש ל ו ש י ם ו כ מ ה נביאים,״ שכן הלשון שלושים וכמה היתד .שנורה בפיהם.
ועל ידי צירוף של פ״ה זקנים עם שלושים ושנים ):וכמה( נביאים ,ונוספו עליהם
 (6עיין פרנליות :האשנרה בספרות התלמוד ,בהצופה לחכמת ישראל ,שנה זי ,קציג-רכיח.
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ג׳ נביאים אחרונים :חגי זכריה ומלאכי ,יצא להם המספר מאה ועשרים; עיין
חלק א׳ ,שכ״ט «.לעומת זה בפרק ד׳ ,ד׳; ח׳ ,ב׳ המאמר :״אבותי שעשו ל ך
את כל השבת הזה,״ בההגדה לרבי חיגגא בר פפא ,איגו אשגרא ״טבעית,״ אלא
הוספה מידי סופר שאיגו בקי שהוסיף על ידי אשגרא מהדרשות האחרות
שגאמרו שם על תפלת חזקיה ולא ראה שבדרשת ר׳ חיגגא אין מקום לדברים
אלה; עיין חלק ב׳ ,שס״ט.
פרק ד׳ ,ל; דף ח' ,א׳ המלה ש ב ע במאמר ,איזו היא שבע מעין שמוגה
עשר ,הוספה היא ל ל ב ל ר ״מלומד״ על ידי אשגרא מברייתא שם ,ומי שהוסיפה
לא דקדק יפה ,שבמשנה שם אי אפשר לגרוס כך ,שהרי ר ב אומר :סוף כל
ברכה וברכה ,ואם כן איגו מתפלל שבע אלא י״ח; עיין חלק ל ,שט״ו.
ובאותה הלכה שם ובאותו העמוד ו ב מ ו צ א י קודם תענית אשגרא היא
מ ב מ ו צ א י קודם שבת ויום הכפורים .אלא שאפשר שהיא אשגרה ״טבעית ,׳
שכן הבטוי :מוצאי שבת מוצאי יום הכפורים ומוצאי תעגית ,רגיל היה בפיהם.
וכן ה ד ב ר מוטל בספק אם בקדושין פרק א׳ ,סוף הלכה א׳ :״גרושה וחלוצה לכהן
הדיוט,״ הוא אשגרא ״טבעית,״ שכן הבטוי :״אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה
לכהן הדיוט,״ סטרוטיפי הוא ,או שהוא מעשה ידי הדיוט ,שלא עמד על עקרן
של דברים ,שהמשא ומתן שם הוא על דברי המשגה :״וקוגה את עצמה במיתת
הבעל,״ ואמרו שאגו למדים זה מאלמגה לכהן גדול שהיא מותרת לכל אדם.
הוספות מסוג אחר הן הפרושים וההערות שגכגסו מעל הגליון לפנים,
ולפעמים במקומות שאיגם ראוים להם .פ״א ,ח׳; ל ,ד׳ :הרי הזן את הכל
קשיא .והפרוש הנכון )עיין חלק א׳ ,קצ״ו> גוסד על ההגחה שמאמר זה הוא
הערה מעל הגליון שנכנסה לפנים ,שאחד העיר שמה שהקשו שם :התיכון הרי
גברך ,פרושו למה ברכת המזון )=והרי הזן ,ובספרים גשתבש והוסיפו :את
הכל; עיין חלק א׳ ,קצ״ה-קצ״ו( פותחת בברוך והלא היא סמוכה לגברך.
ולשון המאמר מעידה עליו שאיגו מגוף הירושלמי כי לא מציגו בשום מקום אחר
בירושלמי הבטוי הטכגי :קשיא ,ובעל ההערה השתמש בלשון הרגילה לו
מהבבלי.
,
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 (6על הבטוי .שלשים וכמה ,עיין מה שהערנו בהוספות לקבוצת מאמרים של נייגער ,הוצאת פאזנאנסקי,
,

עמוד שפיב-שפ״ג.
. (7צורות בבליות׳ שבירושלמי שלפנינו ,לפעמים הן מעשי ידי המדפיסים ולפעמים קלקול סופרים,
עיין לדוגמא חלק א׳ ,ריח וחלק נ׳ ,קםיא .ועיין גם כן פרק ב׳ ,סוף הלכה אי ,שבהוצאות חדשות הגרסא היא:
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פרק ד׳ ,בי; ח׳ ,א׳ :ואומ׳ ברוך ה׳ כי שמע קול תחנוני .ה ד ב ר ברור שאי
אפשר לקיים גרסא זו ,שמה טעם יש להוספת פסוק זה א ח ר י שלש אחרונות.
וקרוב ונראה שכן הוא כמו שכתבנו במקומו)חלק ל ,ש״ל-של״א( שהמאמר הזה
נשתרבב מעל הנליון לתוך פנים ,והוא הערה שהעיר אחד שלפי מה שנאמר
שם בהלכה ד׳ שבתפלה קצרה מסיים בפסוק :״ברוך ה׳ כ ו  7הסברא נותן
שמסיים נם הביננו בפסוק זה .וכשהכניסו ההערה לפנים נתנו לה מקום בסוף
כדי ליתן רווח בין נוף הירושלמי לההוספה עליו ,ומצינו כעין זה בהרבה
מקומות שמאמר שנכנס מעל הגליון לפנים לא מצא מקומו הראוי לו .לדוגמא
המאמר :״אם על בני חורין כ ל ״ ) פ ר ק ב׳ ,ח׳; ה׳ ,ב׳( שלא במקומו הוא ,שאינו
אלא נוסח אחר שהיה כתוב על הגליון במקום :״הא בני חורין כל,״ שלפנינו
בספרים בראש ההלכה שם; עיין חלק א׳ ,שפ״ט.
במקום האחרון יש לנו דוגמא ללשונות כפולות המצויות הרבה בירושלמי
ואף שהמפרשים לא עמדו עליהן ,ולכן נדחקו בהרבה מקומות ללא צורך.
פרק ד׳ ,א׳; ז׳ ,ל :בר שלמיה ספרא שאל לרבי מנא הגע עצמך שחל ראש
חדש של חנוכה להיות בשבת  . . .אית לך למימר שלא בא הרביעי אלא מחמת
ראש חדש שאילתינה לספרא אמר ליה והדא שאלתא ד ס פ ר  .גרסא זו בודאי
אי אפשר לקיימה ,אבל אין למחוק :״שאלתינהו לספרא,״ אלא שהורכבו כאן
ב׳ לשונות זו על גב זו ,יש שגרסו :״אמר ליה שאילתינה לספרא,״ ויש שגרסו:
״אמר ליה והדא שאלתא דספר.״ ושתי הלשונות עולות ל ד ב ר אחד .שר׳ מנא
השיב לבר שלמיה תשובה עוקצת ,וללשון א׳ אמר לו :זו היא שאלת ״סופר״-
ולא שאלת חכם-וללשון ב׳ השיבו :וכי שאלתם אותה את ה ס ו פ ר  -ו ל מ ה
שאלתם שאלה כזו אותי ,את החכם; עיין חלק נ׳ ,קמ״א.
ויש מקומות בירושלמי שהסגנון ארוך יותר מדאי ,מה שאין דרכו כלל,
אלא שבנוסח שלנו הורכבו הלשונות ויצא הסגגון הארוך ,ודוגמא לזה בסוף
פרק ד׳; ח׳ ,ג׳ :רבי יעקב  . . .ברועים וקייצים הא )אשגרא -מסוף המאמר
וצ״ל היא( מתניתא לא אמר אלא )כך הגרסא המדויקת ובספרים נשמט אלא(
ברועים וקייצים הא שאר כל אדם חייבין .וקרוב לודאי שיש שגרסו :ברועים
׳

עלטא
בנדפס
כתוב:
נ׳ ,הי.

במקום עמא )עמד (.כאשר הוא לנכון בכיי הגניזה ובכ־יר ,אלא שבמקבילה במועד קטן פרק נ׳ ,ז׳ נם
ע מ א .ובהוצאה ראשונה בברכות :כיע ,מה שאפשר לקרות כל עמא ,אבל בכיי ליידען מפורש
כל עלטא .ובאותו הפרק סוף הלכה זי ,ח ז א במקום חמא )חמה( שבכייר ובמקבילה סועד קטן
ועיין לקמן עמוד כיה נרסת הםאירי :רבנן ד ת פ ן ולא כפו שנשתבש לפנינו ל ד ה ת ם .
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וקייצים היא מתניתא הא שאר כ ל אדם חייבין ,ויש שגרסו :לא אמר אלא
ברועים וקייצים הא כוי ,ובגוסח שלפניגו שתי לשוגות מורכבות זו על גב זו :ועיין
לקמן סוף עמוד ל״ד דוגמא אחרת.
אלה הדוגמאות ל״חסרות ויתירות״ שבירושלמי לא בשביל עצמן באו
שהרי אין ל ד ב ר סוף ואפשר להוסיף עליהן כהגה וכהנה ,אלא ללמד את
ה ד ר ך שיבור לו האדם הבא להגיה גוסח הירושלמי .מפרשיו וביניהם גדולי
חכמי ישראל אשר מימיהם אנו שותים גדשו את הסאה של ״תקוגים״ והורו היתר
לעצמם להגיה בחסר ויחד במרה מרובה עד שנעשה הירושלמי לשדה שאין
לו נדר .והכלל היוצא מהדונמאות שהבאנו הוא שאין להגיה אלא במקום שיש
בידינו לעמוד על תולדות השבושים ושרשיהם בחלופי אותיות דומות או
צרופיהן ,חלופי מקום האותיות ,דלוגים ממאמר למאמר הדומה לו ,לשונות
כפולות ,חלופי מאמרים וכדומיהם .אולם מי שמגיה מבלי שיש לו יתד להתלות
בה הגהותיו הן מגדלים הפורחים באויר ,ואין דעת חכמים נוחה הימנו .אמנם
יש הרבה מקומות משובשים שאי אפשר להגיה על ידי שקול הדעת לפי חקי
הבקורת הבריאה ,אולם אפשר להחזיר את הדברים ליושנן על פי הגרסאות
שבספרי הראשונים או בכתבי יד של הירושלמי.
הגרסאות המדויקות שבספרי הראשונים רבות הן ,ובארבעה פרקים
הראשוגים של מסכת ברכות לבד ,שחבורגו זה פרוש עליהם ,מספרם גדול
יותר מדאי למגות אותם אחת לאחת ,אולם רואה אגי להעיר על אחדות מהן
כדי להראות חשיבותן המרובה .פרק א' ,טי; ל ,ד׳ :תמן אמרין לא יתחיל
ויאמר ואם התחיל גומר ורבגן דהתם אמרו מתחיל ואיגו גומר .הרבה גדחקו
המפרשים לפרש דברים אלה ולא עלתה בידם ,שגרסתגו מוטעת היא וצ״ל
כמו שגורס הרב המאירי :ורבגן דהכא אמרין תחלת פרשה וסופה ואיגו גומר.
ופרושו )עיין חלק א׳ ,ר״ח> ,שמתחיל בוידבר ומסיים באגי ה׳ אלהיכם אבל
איגו אומר אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים .והסופרים שהיה קשה להם
אם אומר סופה הלא הוא ג ו מ ר ״תקנו״ הגרסא ושגו אותה כמו שהיא
לפניגו.
פרק ב׳ ,ח׳; ה׳ ,ב׳ :הא בני חורים אחרים מקבלין תנחומין עליהן כיגי
מתנייתה אין מקבלין תנחומין על העבדים .דברים אלה אין להם שום מובן,
ואין ספק שצ״ל כמו שגרסו הראשונים )עיין חלק א׳ ,שפ״ז> :הא)ב״תמיה,״ ובכ״י
ליידען :הא אין ,בניחותא( בני חורים אחרים מקבלין תגחומין עליהן כיני

בו

פירושים

וחדושים

בירושלמי

מתניתא )בכ״י שם נמחק מתני׳ ובמקומו :תני( אין מקבלין תנחומין ע ל ]בני
חורים אחרים ומקבלין עליהן תנחומין אם חביבים עליו כבניו אין מקבלין
תנחומין ע ל [ העבדים .ובנרסא שלפנינו היא שבוש של דלונ סופרים שדלגו
על מה שבין שני המאמרים השוים :אין מקבלין תנחומין על; עיין למעלה
עמוד י״ז וכ׳-כ״א.
פרק ד׳ ,ה׳; ח  /ג׳ :עד כדון בביניינו בחורבנו מניין אמר רבי אבון בנוי
לתלפיות תל שכל הפיות מתפללין עליו בברכה בקרית שמע ובתפילה.
התשובה היא שלא כעניין ,ששואל מניין שמתפללין ״נגד״ בית המקדש גם
בחורבנו ומשיב שמתלפיות אנו למדים שמתפללין ״עליו״ בין ב ב ר כ ת המזון בין
בק״ש ותפלה .אולם הרי״ד )עיין חלק נ׳ ,שצ״ח( נורס :ת ל שהכל פונים לו
ת ל שכל הפיות מתפללין עליו ,וברור שלפנינו דלונ סופרים על מה שבין
ת ל הראשון ל ת ל השני ,ותלפיות נדרש כאן בב׳ פנים :תל )=בית המקדש
בחרבנו( שהכל פונים לו .ועוד :תל שכל הפיות מתפללין עליו.
אמנם כן הנדסאות של הראשונים הן העמוד הימיני אשר הנוסח המדויק
של הירושלמי נשען עליו ,מכל מקום הבקורת האמתית תדרוש מאתנו שלא
להפריז על חשיבותן יותר מדאי ,שכן לפעמים גרסת ספרים שלנו היא הנכונה
ולא גרסת הראשונים .וכבר הערנו בכמה מקומות בחבורנו זה על גרסאות
מוטעות שבספרי הראשונים ,ודי לרמוז כאן בקצור על שלוש מהן .בראש
המסכת גרסת הספרים ,כ״י הנניזה וכ״י רומי היא :ובלחוד דיתחמון תלתא
כוכבין בר מן הדא כוכבתא ,אולם כל הראשונים )חוץ מהרש״בא!( גרסו בסוף
המאמר :דדמיין כ ח ד א  -א ו בדמות ח ד  -כ ו כ ב ת א  .ואין ספק כ ל ל שנרסת
הראשונים מוטעת היא כאשר הוכחנו במקומו ,חלק א׳ ,י״ט .ולא זה ב ל ב ד אלא
ששלשלת של שבושים תלויה בה ,שבראשונה נשתבש ב ר מן ל ב ד מ ן
ו ה ד א ל ח ד א  -ח ל ו פ י אותיות דומות ,עיין למעלה עמוד י״ח וי״ט-ואחר
כ ך ״תקגו״ ב ד מן לדדמיין ותצא הגרסא הזאת.
פרק א׳ ,ח׳; ל ,ד׳ ,יש מהראשונים שלא גרסו :והא סופי ,קודם א״ר מנא,
אבל ברור שגרסת הספרים היא לבדה הנכונה; עיין חלק א׳ ,קצ״ז-קצ״ח.
ומעניין ה ד ב ר שאפילו הראבי״ה ותלמידו בעל אור זרוע שהיו בקיאים
בירושלמי יותר מכל חכמי אשכנז הראשונים נתקלו בגרסאות מוטעות ,כאשר
הוכחנו בחלק א׳ ,קי״ד-קט״ו .ויש מקומות שהראשונים עצמם מעידים ש״הגיהו
ותקנו״ מתוך שקול הדעת ,ואף שהמעיין היטיב יראה שלפעמים לא תקנו אלא
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״קלקלו" הגרסא הנכונה שבספרים שלנו ,אבל בספרי תלמידיהם ותלמידי
תלמידיהם כ ב ר לא נמצא זכר לה והם משתמשים ב״גוסח מוגה״ של רבותיהם;
עיין חלק נ׳ ,ר״ח-ר״ט.
המשתמש בספרי הראשונים כדי להגיה הירושלמי צריך גם כן להזהר
מכמה מכשולים אחרים שעל דרכו זו ,והיותר מסוכנים שבהם הם שלשה ואלו
הם :״קצורים ,ערבוב המקורות ושבושי ההוצאות.״ הירושלמי של הראשונים
פעמים בא בארוכה ופעמים בא בקצרה ,כלומר לפעמים הראשונים מקצרים
לשונו ואין מביאים רק תכנו ולפעמים הם מכניסים פרושיהם עליו לתוכו עד
שקשה להבדיל בין גוף התלמוד לפרושיהם .לדוגמא רבינו חננאל אחד
מראשוגי ראשוגים שהרבה להשתמש בירושלמי מצטט בפרושו לפסחים צ״ד,
א׳ :״ירושלמי מאילת השחר עד שיעלה עמוד השחר ארבעה מילין,״ והוא עצמו
בפרושו ליומא כ״ט ,א׳ ,מביא דברי הירושלמי כמו שהם לפגיגו ברכות פ״א,
אי; ב' ,גי :״מאיילת השחר עד שיאור המזרח אדם מהלך ארבעת מילין משיאור
המזרח עד שתגון החמה ארבעת מיל.״ וברור ,שבמקום הראשון לא הביא דברי
הירושלמי בצורתן אלא תוכגן בלבד ,שלדעתו האיר המזרח הוא עמוד השחר
)עיין חלק אי ,מ״ו> ,ולא שהיו לפניו נוסחאות שונות של הירושלמי .ברוב
מקומות כאלה שבספרי הראשונים הסגנון והלשון מעמידינו להבדיל בין
דבריהם לדברי התלמוד ורק במקומות מעטים ה ד ב ר מוטל קצת בספק אם
הם מצטטים הירושלמי בנוסח שונה משלנו או לא .ולפעמים מדברי אחד
מהראשוגים גראה לכאורה שגרסתו בירושלמי היתה שונה מגרסת הספרים שלנו
והגה בא חבירו ומלמד עליו שלא כן הוא .עיין לדוגמא חלק אי ,שי״ט ,גרסת
בעל מחזור וויטרי תל״ז :״וצריך להתיז סמ״ך של חסדו דלא לשתמע חדו,״
ולפגיגו בירושלמי פרק ב׳ ,ד׳; די ,די :״צרי׳ להתיז כי לעולם חסדו.״ ומדברי
בעלי התוספות על התורה הוכחגו שם שגרסת הראשוגים ובכללם בעל מחזור
וויטרי היתה כגרסת הספרים שלגו ,אלא שהם פ ר ש ו שצריך לדקדק בסמ״ך
של חסדו ״דלא לישתמע חדו".
ערבוב מקורות מסוג אחר שגמצא לפעמים בספרי הראשוגים הוא ,שהם
מביאים אותם הדברים עצמם מירושלמי וממדרשים ואיגם מבדילים ביגיהם,
ואף שהדברים מובאים בסגגון המדרשים ,הם מצטטים אותם כאילו נלקחו
מהירושלמי ,עיין הדוגמאות שהבאגו בחלק א' ,ראש עמוד ס״ה ,וחלק גי ,קס״ד
בסוף העמוד.

כח

פירושים

וחדושים

בירושלמי

רובן של ההוצאות של ספרי הראשונים מלאים שבושים כרמון ולכן אין
להגיה על פי מקורות אלה אלא אחר עיון ר ב ודקדוק גדול ,כי אולי היו
גרסאות הראשונים בירושלמי בגרסאות ספרים שלנו אלא שנשתבשו בדפוס,
עיין לדוגמא חלק ב׳ ,קע״א וחלק ל ,ע׳ .ורואה אני להעיר כאן ביחוד על
השבושים הרבים שבציוני הילקוט שבהרבה מקומות נרשם בטעות :ירושלמי,
על מאמרים שמקורן הבבלי או המדרשים ,ויש מקומות שהציונים המשובשים
עוד לא נמצאו בההוצאה הראשונה ,אולם יש מקומות שהשבושים כ ב ר קנו
מקומם בה .לדוגמא בההוצאות החדשות נרשם :״ירושלמי ברכות,״ על הפסקא
שבילקוט שופטים סימן ס״ג ,אף שכולה לקוחה היא מבבלי ברכות ל ,א׳ ,ולא
מירושלמי שם א׳ ,א׳ ,כמו שטעה ראטנער והעיר :עיין ילקוט שופטים ר׳ ס״ג
שמביא הירושלמי בשנויים! ובילקוט שמואל א׳ ,סימן קכ״ד ,נרשם כ ב ר
בהוצאה ראשונה על המאמר א״ר נתן :ירושלמי שני שעירים )־־יומא פ״ו בשאר
ההוצאות( ,אף שאין ספק שמקור מאמר זה הוא בבלי יבמות ם״ה ,ב׳ .ועיין
חלק א׳ ,נ״ד ,רי״ט ורם״ו ,דוגמאות אחרות לציונים מוטעים שבילקוט.
ולא זה בלבד שעלינו להתחשב בשבושים בספרי הראשונים ששבשו
הסופרים והמדפיסים אלא גם עם העובדה שלפעמים המחברים הקדמונים
השתמשו במלה י ר ו ש ל מ י שלא בדיוק .וכבר הרחיבו דבריהם חכמי הדור
שלפנינו על הדברים המובאים בשם ירושלמי ואינם בו )עיין המאמרים לר׳
אברהם עפשטיין; ר׳ זאב וואלף ראבינאוויץ ור׳ שלמה באבער במאסף
ירושלים כ ר ך ז׳ ,קמ״ז-קע״ט ,ורכ״ט-רע״ח( ,ואין כאן המקום לישא וליתן
בעניין זה ,אולם רואה אני להעיר בקצרה על דברים אלה .אין להטיל ספק
בדבר שהרבה מאמרים חסרים בירושלמי שלפנינו בדפוס ,עוד היו בנוסחאות
של הראשונים ,ויש מה״חסרות״-לרוב ההשמטות הן על ידי דלוג סופרים ,עיין
למעלה עמוד כ׳-שנשמרו בכתבי יד; עיין לדונמא חלק ב׳ ,קנ״ט .אולם
ברור גם כן שכן הוא כמו שהוכיח ר׳ אביגדור אפטוביצר )עיין לקמן עמוד ק״ד(,
שהיה לפני כמה מהראשונים ״ספר ירושלמי״ והוא ,ירושלמי עם הוספות רבות
מן הבבלי ומספרות הגאונים וממקורות אחרים .ולפעמים ה ד ב ר שקול אם
המאמרים המובאים אצל הראשונים מירושלמי אבל חסרים אצלנו ,הם
מ״ספר״ זה או מהירושלמי המקורי; עיין חלק א׳ ,שפ״ה .ואין לנו ראיה ברורה
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להשתמשותם של חכמי ס פ ר ד בספר זה ,ולכן כשאנו מוצאים אצלם מאמרי
ירושלמי שאינם לפנינו ,הדעת נוטה שהם מגוף התלמוד .ומכל מקום מידי ספק
לא יצאגו לגמרי ,ואפשר שחכמי ס פ ר ד האחרונים השתמשו ב״ספר הירושלמי״
בכלי שני שכבר היו לפניהם פתוחים ספרי חכמי אשכגז ,והדבר צ״ע; עיין חלק
א׳ ,רם״ט.
אמנם חכמי ס פ ר ד מצטטים מאמרים מירושלמי שאינם בו לפנינו ושאי
אפשר שהיו בו ,אולם בציטטים כאלה לא כוונו לספר ירושלמי אלא למקורות
אחרים .וכבר ידוע ד ר ך הראשונים לקרוא בשם ירושלמי את המדרשים
הקדמונים כמדרש בראשית רבה ילמדנו ותנחומא ,שכן נתחברו בארץ ישראל,
וכשם שנתקבל אצלם ואצלנו הקצור י ר ו ש ל מ י במקום תלמוד ירושלמי
)תלמוד של בגי ארץ ישראל אצל הגאונים( כ ך לא נמנעו הם מלהשתמש בקצור
זה במשמע מדרש ירושלמי ,והוא מדרש של בגי ארץ ישראל .ואחד מראשוני
ראשוגים של חכמי ס פ ר ד ר׳ יהודה ברצלוגי בפרושו על ס פ ר יצירה נ״ח-נ״ט
מביא מירושלמי ההגדה על וכרות ע מ ו  ,שהקב״ה שלח ידו ואחז עמו ,ואין
ספק שמקורו במדרש תנחומא־ילמדגו ,עיין תגחומא הוצאת באבער לך ל ך
כ״ד ,ואולי שכבר היתה לפניו הוספה זו בבראשית ר׳ פרק מ״ט כמו שהיא
בספרים שלנו ,עיין טהעאדאר ראש עמוד תצ״ט.
ורש״י ,בן דורו של ה ר ב אלברצלוגי מביא בפרוש הגדה שלו ,בספר
האורה עמוד ק״ו ,מאמר מירושלמי שאיגו גמצא בו אלא בשמות ר׳ סוף פרק
ח׳ ,והדעת גוטה שכוון לאיזו מהדורה של מדרש תגחומא־ילמדגו שעליה נוסד
מדרש שמות רבה.״ וקרוב לומר שבעל ארחות חיים פ״ג ,ב׳ והרב אבודרהם
שמביאים גם כן הגדה זו :-דצ״ך עד״ש באח״ב היו כתובים במטה-מהירושלמי
לא עשו אלא שהעתיקו דברי בעל ספר האורה .ואפשר שהם חשבו שכך היה
גמצא בתלמוד ירושלמי שלפגי רש״י ,שבלי ספק בגוסח הירושלמי שלו היו כמה
וכמה דברים החסרים בגוסח שלגו; עיין לדוגמא ההגדה ,מירושלמי״ בפרושו
למלכים ב׳ ,ט״ו ,הי :עשה לי בית בבית הקברות כמה דאת אמר במתים חפשי,
 (9מדרש זה לא השתמש בו רשיי ,אולם היתה לפניו מהדורה של תנחוםא )ואפשר מהדורות שונות( על
ספר

שמות.

ועיין רשיי מנילה ייב,

שבירושלמי

ראש עיב שמביא מאמר מירושלמי שאינו לפנינו,

הוא טעות סופר ,שהיה כחוב בתחלה

בניש

אלא שאפשר

<=בנזירה שוה( וכשנשתבש ל ב י י ש

פתרו

הסופרים :בירושלמי .והראיבן מגלה ס׳ תניא ,מביא הדרשה שברשיי אבל לא מהירושלמי ,ועיין שם בתוספות
ובדקדוקי סופרים.
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והבטוי :כ מ ה ד א ת א מ ר  ,מעיד על המאמר הזה שהוא מהירושלמי .ואולי
שהרב גרס בירושלמי כלאים פרק ט׳ ,ראש הלכה ד׳ ,כלשון זו. :כתיב וישב
בבית החפשית מהו בבית החפשית מלמד שעשה לו בית בבית הקברות כמה
דאת אמר במתים חפשי מהו דכתיב במתים חפשי כיון שאדם מת כ ו  7ובספרים
שלנו נשמט על ידי דלוג סופרים מה שבין כתיב לדכתיב .ובפרוש רד״ק לדברי
הימים ב׳ ,כ״ו ,כ׳׳א מובאה נם כן הנדה זו מנמרא דירושלמי)ועיין שם בפרוש
רש״י שגורס בירושלמי ע ל שם ,במקום :כמה דאת אמר!( אלא שאפשר
שהרד״ק מצטט כאן כבהרבה מקומות אחרים מפרוש רש״י .ויש מקומות בספרי
הראשונים שאי אפשר להכריע אם י ר ו ש ל מ י מכוון לתלמוד או למדרש,
אלא שלרוב אותו המאמר עצמו המובא מ״ירושלמי״ בספר אחד לראשונים
נקרא עליו בספר אחר שם מדרש ,ובא זה ולמד על זה.
״מאמרי ירושלמי״ מסוג אחר הם המאמרים מספרי קבלה המובאים אצל
אחרוני הראשונים של חכמי ס פ ר ד  ,ולא שמקובלי ס פ ר ד בדו מלבם אלה
המאמרים וייחסו אותם להירושלמי)עיין ר׳ אברהם עפשטיין במאסף ״ירושלים״
ז׳ ,קנ״א( ,אלא שספרי קבלה כמדרשי ארץ ישראל היו נחשבים בעיניהם.
וכבר ראינו שירושלמי הוא שם הכולל לספריהן של בני א ר ץ ישראל ,ואין מן
הנמגע כ ל ל שהגיעו לידי אנשי איספמיא ספרי קבלה מארץ ישראל ,ואף שלא
נתחברו שם .ואין כאן המקום לישא וליתן בתולדות הקבלה אלא שרואה אני
להעיר על ״מאמרי ירושלמי״ בחבורי ר׳ בחיי בן אשר ,שיש מהם שהם לקוחים
מספרי קבלה.
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כד הקמח א  /הוצאת ברייט ח׳ :״ ב י ר ו ש ל מ י וישמור משמרתי מאי
משמרתי אמרה מדת החסד כו׳,״ הכל כמו שהוא בספר הבהיר סימן נ״ז ,ואין
ספק שהשם ״ירושלמי״ מכוון לספר הבהיר שבשמו המפורש הוא מזכיר אותו
בכמה מקומות .ובפרושו על התורה :אמרו ב י ר ו ש ל מ י לית ס פ ר דמספר
לנרמיה )ויקרא י״ב ,ב׳( ,ומאמר זה לפנינו בויקרא ר׳ סוף פי״ד ,אבל לא
בירושלמי.״
 (10רשיי על תמורה םשתםש בבכוי ל ש ו ן י ר ו ש ל מ י במשמע נרסא ב ב ב ל י לעי נוסח כתב
יד )כתבי יד?( שנכתב בארץ ישראל ,ועיין עטור חלק ב' ,כיב ,ני :הלכות דריש קיירא שבאו מארץ ישראל;
עיין לקמן עמוד ציח ,הערה ייב.
 (11אולם נם הרב אבודרהם )שחרית של חול ,אשר יצר( מביא כל פסקא זו שבויקרא רבה בלשון:
ואמרי׳ ב י ר ו ש ׳ ובויקרא רבה ,ומכל מקום לא נראה לנו לאםר שהיה זה לפניהם בירושלמי.

לא

מבוא

אמרו ב י ר ו ש ל מ י כשהיו מתלוננים ישראל במסעות היו השומרים
סובבים במחנה מפחד בלילות )במדבר ל״ג ,ב׳( ,ואם פרושו של הרב,
ששומרים הם מדות החסד והדין הוא הנכון ,בודאי מקורו של מאמר זה הוא
באחד מספרי קבלה.
וכן מצעו ב י ר ו ש ל מ י ואותו תעבודו אותו ואת תורתו)דברים י״ג ,הי(,
ודרשה זו לא נמצאה לפנינו לא בירושלמי ולא במדרשים ,ונראה שהיא לאחד
.מיודעי חן!"
ותמצא ב י ר ו ש ל מ י אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון זו מיתה שניה
)דברים ל״ג ,ו׳( ,ואפשר שגם דרשה זו מקורה בספר קבלה.
לעומת זה גראה שהיה לפגי ר׳ בחיי פרק אחרון של מסכת מכות
ירושלמית ,והוא המקור לדבריו דברים כ׳׳ה ,בי :ומציגו ב י ר ו ש ל מ י מגין
לרצועה שהיא מכופלת שגאמר והפילו השופט אל תקרי והפילו אלא והכפילו.
ומכל מקום הדבר מוטל בספק כי הירושלמי איגו משתמש בלשון א ל ת ק ר י ,
אלא שאפשר שרי בחיי גגרר אחרי לשון הבבלי שהיתה שגורה בפיו ,ובמקום
הבטוי הירושלמי :״לא תהי קרא ואזיל אלא,״ כתב :״אל תקרא אלא.״ ועל
מאמר הירושלמי שבכד הקמח ע ר ך ח׳ )חמדה( ,פ״ז ,א׳ הוצאת ברייט ,עיין
מה שהעיר ר׳ שאול ליברמן בקוגטרסים לחגוך ילון שגה אי ,מ״ט .ויש להוסיף
על דבריו שכבר הקליר השתמש בלשון ״פגימי וחצון״ במשמע :לחם ושמלה,
עיין העבודה הקלירית שפרסם הפרופיסור אלבוגען בספרו ״מחקרים
לתולדות התפלה״)גרמגית( עמוד ק״כ :״צגתי לחגן בעד צאן צ ג י ם פ ג י מ י
ו ח צ ו ן  ,״ וברור שצ״ל :צ מ י ם  ,ולא צ ג י ם  ,והפייטן אומר שישראל
מתעגים ביום הכפורים ואיגם אוכלים ואין גועלים הסגדל .ופגימי וחצון מתאים
למאמר הירושלמי המובא בכד הקמח :כל ימיו של אותו צדיק יעקב אביגו
לא היה מצטער אלא על פגימי וחצון .והמאמר מובא ג״כ בדרשות אבן שועיב,
שמיגי ,קרוב לראש הפרשה ,אלא שלא גזבר שם הירושלמי עליו.
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ודע שהמאמר הידוע :״מאן דדמיך בריש שתא דמיך מזליה,״ שהרב בעל
דרכי משה אורח חיים ס' תקפ״ג ,מביאו מירושלמי ראש השגה ,לא גמצא שם
ולא בשאר מקורות עתיקים .ואין ספק שאיגו אלא גוסח שוגה ק צ ת ) ע ל פי כתב
 (12אלא שאין הדבר יוצא מידי ספק ,שב״סדר מלקות־

לגאון

הסובא בארחות חיים חלק א׳ ,דף

קינ ,ב׳ ,נמצאה דרשה זו על והפילו אבל השם ירושלמי לא נקרא עליה; עיין לקמן עמוד קטיז.

לב

פירושים

וחדושים

בירושלמי

יד?( של ״מאמר הירושלמי״ המובא בדרשות אבן שועיב בשני מקומות בדרשה
לראש השנה .ובראש הדרשה הוא אומר :ומכאן כתבו ב י ר ו ש ל מ י שאסור
לאדם שישן בראש השנה כדאמרינן התם הך בר נש דדמיך בריש שתא ועוסקין
בדיניה לעיל ,ובסוף הדרשה לשונו היא :וכן אמרו ב י ר ו ש ל מ י על חד
)צ״ל :הך( בר נש דדמיך בריש שתא ודיינין יתיה .וקרוב לודאי שהרב אבן
שועיב כחבירו ר׳ בחיי בן אשר קרא בשם ירושלמי על איזה ס פ ר לבעלי
קבלה ,והרב בעל דרכי משה הוסיף מדעתו המלים :״ראש השנה,״ שחשב
שמקור מאמר זה ב״תלמוד ירושלמי,״ ומקומו הראוי לו הוא מסכת ראש השנה.
ואפילו אחרוני חכמי ס פ ר ד ״ לא נמנעו לפעמים לקרוא י ר ו ש ל מ י  ,בשם:
ספרי קבלה ,עיין לדונמא ס פ ר איומה כנדגלות לד׳ יצחק אונקניירא :אמרו
ב י ר ו ש ל מ י מאן דאית ליה עינא בישא ליסתכל בחוטמא  . . .ואתסי)הוצאת
ברלין ל׳ ,ב׳( ,ואין צורך להוכיח שהעתיק מאמר זה מאיזה ״ספר סגולות״
לאחד מהאחרונים.
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מפרשי הירושלמי ,וביחוד בעל שדה יהושע ובעל פני משה ,השתמשו
בספרי הראשונים כדי לעמוד על הנוסח המקורי של תלמוד זה ,אולם רק
באקראי .ברם זכור אותו האיש לטוב ר׳ דוב ראטנער ז״ל שינע וקבץ כמעט
כל החומר הנמצא בספריהם מב׳ הסדרים ,זרעים ומועד )חוץ מעירובין( של
הירושלמי וקבע אותו בספרו אהבת ציון וירושלים .חשיבות נדולה ל ס פ ר זה,
אלא מי שמשתמש בו צריך להזהר שלא להכשל באלה המכשולים שנכשל בהם
המחבר ,וביחוד ב״מסוכנים״ שבהם שזכרנו למעלה עמוד כ״ז ,וה׳ ראטנער לא
לבד שלא נמלט מכל אלה המכשולים אלא שבהרבה מקומות לא עמד על
דברי הראשונים וייחס להם נרסאות ופרושים שלא עלו על לבם; עיין לדוגמא
חלק א׳ ,קצ״ד :ר״א; רל״ח; ר״נ; רס״ו; תי״א; תי״נ; חלק ב׳ ,קע״א; חלק ל׳
צ״א; קנ״ו; שי״ג; שמ״ח; תל״ה.
נרסאות הראשונים הן עמוד אחד שמניה נוסח הירושלמי יש לו להשען

 (13ויש להעיר שהרב אבן שועיב לפעמים מביא דברים בשם הירושלמי בלשון בבלית ,עיין לדונםא
המעשה על ה.רמאיי בדרשה לואתחנן שהוא מצטט מהירושלמי בלשון זו :דההוא נברא דאפקיד ארנקי נבי
חבריה דהוה פנה תפילי כי תבע ליה דידיה כפר ליה אפר ליה לא לדידך אפקדת אלא להלן דברישך .הסלים:
ההוא נברא ארנקי דידיה ,בבליות הן; עיין חלק אי ,רסינ-רסיד.
 >uוכן דרכו של הרב ר׳ אברהם סבע בכמה מקומות בספרו צרור המור.

