
מאיר* ר׳ של במדרשו עיונים
פרי־דמן עקיבא מרדכי

 קאי׳ היכא ׳תנא במאמרו מאיו־. ר׳ של במדרשו תחילה לנו פתח ז״ל ליברמן הגר״ש מו״ר
כותב: הוא

 היתה שלא אומר מאיר ר׳ ל.33 אבדהם את בוך וה׳ פ״ה קידושין בתוספתא שנינו
 לכאורוז נראית מאיר ר׳ דרשת 1וכו׳. בת לו שהיתה אומר יהודה ר׳ בת, לו

 אינה דרשתו כ׳( ט״ו בבבלי)ב״ב המקורית הגירסא שלפי אלא עוד ולא כבדיחה,
 מאי בכל. אברהם את ברך וה׳ כתנאי, שלנו(: )בספרים שם שנינו וכן מובנת.

ובו׳ כתנאיי :מעתיק הגדול במדרש אבל כת. לו היתה שלא אומר מאיר ר׳ ככלז
 מדרש שבעל ברור כלל. כאן מובנת אינה ׳כלל׳ המלה 2כלל. בת לו היתה שלא

 שלנו בספרים השמיטוה שהסופרים נותנת והדעת מדעוזו, זו מלה הוסיף לא הגדול
 בדברי וזזק אשור לה מוצאת זו גירסא כן, על יתר פירושה. את הבינו שלא מפני

 כל בת( :)בדפוסים נקבה לו נתן שלא בכל, אברהם את ברך וה׳ אלא המדרש:
3מיקד.

 שנינו וכן מאיר. ר׳ דרשת מקור את נמצא אם לנו ויתלבנו יתחוורו הדבריס ברם
 רכיב רביה אלישע עבר דטיפויה. מדדשא יח33 זרש יתיב הוה ר״מ :בירושלמי

 ונפלו דרשה מן ליה פסק לבר. רבך הא ליה ואמרון אתון תא3שו 0יו3 סוסייא על
 פתחת ומה א״ל וגו׳. אחרית את ברך וה׳ א״ל דין. יומא דרש הוית מה א״ל לגביה.

 ווי אמר ממוגו. כל את לו שכפל למשנה. לאיוב אשר כל את ה׳ ויוסף א״ל ביה.
 שהיא כפי מאיר ר׳ דרשת 4וכו/ כן דרש הוה לא רגך עקיבה משכחין. ולא דמובדין

 לו ויולדו :עצמו במקרא מפורשים הדברים שהרי צרכה, כל מובנת אינה לפנינו
 וחמש גמלים אלפים ושלשת צאן אלפי שבעת מקנהו ויהי בנות. ושלש בנים שבעה
 מ״ב, כתוב)שם ובסוף ב׳-ג׳(. א׳, וכר)איוב אתונות מאות וחמש בקד צמד מאות

 ששת צאן אלף עשר ארבעה לו ויהי מראשיתו איוב אחרית את ברך וה׳ :י״ב-י״ג(
בנות. ושלוש בנים עגה3ש לו ויהיה אתונות. ואלף בקר צמד ואלף גמלים אלפים

ר׳ חידש ומה ממונו, כל את לאיוב הקב״ה לו שכפל עצמו בכתוב מפורש לך הרי
 את לגמור לו נתן ולא באמצע ר״מ את הפסיק שאלישע ברור נראה ברם מאירו
ובאמת לגמרי. אחר בכיוון הפסוקים את פירש עקיבא שר׳ לו העיר אלא מאמרו

 שאול פרופ׳ לזכר עיון יום במסגרת תשמ״ד בניסו בח׳ בירושלים ליר ון במוסד שנאמרו דברים
 לקרוא שהואיל לרנר, מ״ב לד״ר מודה הריני הערות(. לפטירתו)בתוספת שנה במלאת ליברמן,

• הלבד. עלי האחריות עליו. הערות ולהעיר המאמר את
.299-298 עמ׳ ליברמן, הגר״ש מהדורת ה:יז, קידושץ תום׳ .1
שפט. עמ׳ תש״ז, ידושלים מועליות, ר״מ מו״ר מהדורת בראשית, ספר הגדול, מדרש .2
.635 עמ׳ תיאודור־אלבק, מהדורת ז, :נט בר״ר .3
ע״ב. עז ה״ה, פ״ב חגמה .4



 ושלוש בנים 5שבענוז לו ויהי :הדברים סוף על מוסבת היתה מאיר ר׳ דרשת עיקר
 גם וכפל ממונו כל את לאיוב הקב״ה לו שכפל הכתובים מתוך הוכיח מאיר ר׳ בנות.

מקודם(, לו שהיה המספר את לו החזיר הבנות)אלא את לו כפל לא אבל הבנים, את
.בבת. ברכה שאין מאיר ר׳ הסיק ומכאן .  שלא - בכל אברהם את ברך וה׳ ברם .
6ב״ר(. כגירסת עיקו, כל )או: כלל בת לו היתה

 דרשה אותה על־פי שבתוספתא מאיר ר׳ דברי מקור את שחזר ליברמן שהגר״ש לאחר
 מאיר ר׳ של דרשתו את מוצאים אנו באמת וכן בפשטות. אותם מבינים אנו שבירושלמי,

 אשר גסטר, של המעשיות שבספר הנ״ל לירושלמי במקבילה כמעט כדבריו ממש מפורשת
:תמן איתא וכן דבריו. בהמשך רבנו לו ציין

 אנרהם את נדן־ וה׳ ליה אמ׳ תובך(? אמרת ומא )צ״ל: ביה אמרית ומא ליה אמ׳
ליה, אמ׳ ביה? אמרת ומא ליה אמ׳ מראשיתו. איוב אחריוו את ברך וה׳ ואמ׳ גבל.

7למשנה... לאיוב אשר כל את ה׳ ויוסף דכת׳ ממונו, את הקב״ה שכפל

 ואמ׳ בכל אברהם את ברך וה׳ ליה אמ׳ :בירושלמי המקורית הגרסה היתה שכך מסתבר,
 בשל ברך׳ ׳וה׳ עד ברך׳ מ׳וה׳ דילגו והסופרים מראשיתו. איוב אחרית את ברך חד

אברהם. אבינו עם הקשר דהיינו מאיר, ר׳ של הדרשה עיקר הושמט וכך הדומות,
 מוצא אתה ׳וכן :שבתוספתא ברייחא אותה של שברישא הרמו את גם מבינים אנו עכשיו
 מתקשרים אינם הללו הדברים מנערותו׳. יותר בזקנותו המקום שבירכו אבינו באברהם

 שבד- בטבריה, מאיר ר׳ שדרש ההיא, לדרשה דווקא אלא אוזר למקום ולא בתוספתא לאמור
לאיוב. אברהם את השווה
 ברכה שאין מאיר, ר׳ אמר בלבד בטבריה ההיא בדרשה שלא בוודאי לשיטתו. מאיר ור׳
 אסתר ממגילת הפסוק על הידוע מדרשו את נציין בת. שלל אברהם מאבינו רק ולא בבת.

 כן ז(. :ב לבת׳)אס׳ לו מרדכי לקחה ואמה אביוז ובמות מראה וטובת יפת־תאר ׳והנערה
 אומר הוא וכן לבית, אלא לבת תקרי אל ר״מ משום ׳תנא :ע״א( יג )מגילד. בגמרא שנינו

ב:ג( )שמ״ב: )והגמרא כבת לו ותהי תשכב, רבחיקר וכו׳... כבשה אם כי כל אין ולרש י
8לאשו!. דהיינו לבית׳, אלא לבת תקרי אל לבת?(, ליה הוות תשכב דבחיקו משום שואלת:

!

 ובתוספ|זא 24 הערה הבאה(, )בהערה שם ליברמו, הגר״ש אצל ראה שבעה, פעמיים דהיינו .5
הבאה. בהערוז שצוין במקום כפשוטה,

 השווה ; 188-186 עמ׳ תש״ה, ניו־יורק שור, מ׳ לזכר מדעי קוכץ קאי/ היכא ׳תנא ליברמן, ש׳ .6
שם. ועיין ,985-984 עמ׳ לקידושין, כפשוטה תוספתא

 ,101 עמ׳ ,1924 לונדון, (M. Gastcr, The Exempia of the Rabbis)המעשיות ספר גסטד, א״מ .7
 גסטר של שהמעשה העיר, (27 הערה ,188 עמ׳ קאי׳, היכא ליברמן)׳תנא הגר״ש .cxli מם׳

 עולה, ז:ח קה״ר של כתבי־היד שמבדיקת לי, מעיר לרנר ד״ר ז:וז. זוטא מקהלת נלקח
בכל׳. אברהם את ברך ׳וה׳ הפסוק וזסר שם בכתבי״היד גם אבל פיו, על הוא שהמעשה

 וי״ר עיין א:א(, יומא אשתו׳)מ׳ זו ׳ביתו לעניין ד. אות ,57 עמ׳ למגילה, סופרים דקדוקי עיין .8
ג, רבה, רות ומדרש רות אגדת לרנר, מ״ב שם; ובציונים קיח עמ׳ מרגליות, מהדורת ה:ו,
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 להן שיש דרשות, אחריט חכמים דרשו מאיר ר׳ של זה מדרשו סמך שעל לומר, נראה
 -שהיתה אתו)ב:כ( באמנה היתה ׳כאשר לימא: בר רבה דרש גדולות. להלכות השלכות

 אבא)או: ורבי 9ע״ב(. מרדכי׳)שם של בוויקו ויושבת וטובלת אחשורוש של מחיקו עומדת
 ממך אובד כן־ אבא מבית שאבדתי כשם אבדתי, אבדתי ׳כאשר דרש: אבא( בר ירמיה ר׳

 מאיר ר׳ ראד. מה בלבד, פוריים של תורה כאן אין אם לשאול, עלינו ושוב ע״א(.°' טו )שם
 אחרים, לדברים קשור זה שמדרש להניוז, שיש אלא, לבית׳? אלא לבת תקרי ׳אל לדרוש
 ׳אמר ע״ב: פא בקידושין בגמרא מובאים והם ייחוד, לדין בנוגע הבת, על מאיר ר׳ שאמר

 אנו, תוהים כבר זו, בלשון האזהרה את שאמר וכיון בתי׳." מפני בי הזהרו מאיר, רבי
 ר׳ של מדרשו של שבבואה לציץ, יש )ברם, דאג. הוא ועליה מאיר, לר׳ בת לו היתה שמא
 שגם זה, לפסוק השבעים בתרגום היינו יותר, קדום במקור אף מופיעה ב:ז אס׳ על מאיר

 לבית׳ אלא לבת תקרי ׳אל מאיר ר׳ של מדרשו לאשוז. אסתר את נשא שמרדכי נאמר, בו
 את שתרגמו שהוזכמים, ומסתבר, חסר(, לכתיב מלאה קריאה )כאן וכתיב קרי מעין הוא

 מספרים תרגמו שהם לומר, אפשר ועוד מדרש. אותו ודרשו הכירו ליוונית, אסתר מגילת
אמדרשיים. נוסח שינויי בהם שנרשמו להלן[ ]עיין מאיר׳ ר׳ של ׳ספרו כמו ׳עממיים׳ (״

; 19 עמ׳ תשל״א, ירושלים העברית(, האוניברםיטה דוקטור, רבה)עבודת רות במדרש פירושים
שם. שצוינו למקורות שלנו לגמרא הציון את להוסיף ויש

.0 אות ,61 עמ׳ שם, סופרים, דקדוקי עיין .9
ל. אות ,75 עמ׳ שם, עיין .10
 בשר, בקרוב עמהם וישן בתו ועם אמו עם אדם ׳מתיחד :יב :ד קידושין המשנה על הובאו דבריו .11

הרשברג, א״ש אצל התמוהים וזדברים ראה בכסותו׳. ישן וזה בכסותה ישנה זו הגדילו ואם
 גדרי היו כמה ׳ועד : 14 עמ׳ )תרע״ב(, ד העתיד, התלמוד/ בזמן האשה של והתיפותה ׳יפיה

 וטובלת אחשרוש של מחיקו עומדת שהיתה אסתר: על מדרשתס נראה חמורים בלתי הצניעות
 - מאיר ר׳ דברי על מבוסס זה שמדרש כנראה, הבין, לא והוא מרדכי׳. של בחיקו ויושכת
לבית׳. לו ׳שהיתה

 L. Ginzberg, The Legends of the Jews, VI, Philadelphia 1928, על־ידי צוין השבעים DllIM א.11
79 .p. 460, n• ראה E. Bickerman, ‘Notes on the Greek Book of Esther’, PAAJR, XX 

,1976 1951,) pp. 110-111 (= Bickerman, Studies in Jewish and Christian History, Leiden)
(254 .1, p. ב:ג)שמלתך רות מאין(, )ק׳מאן ה:כה מל״ב למשל, ראה, זה מעין וכתיב קרי על 

 ביצוע על בת(. )ק׳ בית י:לב יש׳ והשווה עולתה(, ,)ק עלתה צב:טז תהל׳ שמלתיך(, )ק׳
 עמ׳ לה)תשל״א(, לשוננו קודם/ הקצר ׳כל פרידמן, ש״י עיין (,ayi בפיצול )ולא ay דו־התנועה
 בני ובמסמכים בבתובות )גסמיכות( בית כמקום בת הווסר לכתיב הנטייה על .206-205
 המלח, ים ממגילות השלמה ישעיהו מגילת של הלשוני והרקע הלשון קוטשר, י׳ ראה התקופה,
 s. Taimo.n,ראה: היווני, לתרגום ׳עממיים׳ בספרים השימוש על .114 עמ׳ תשי״ט, ירושלים

.The Three Scrolls of the Law that were found in the Temple Court’, Textus, II, ed. C‘

.Rabin, Jerusalem 1962, pp. 25 ff. ׳והנערה בכתוג ההדגשה בגלל ׳לבית׳ שדרשו אפשר 
 לשאר זה מדרש בין קשר שאין כן, אם וייתכן, עזרא, אבן בפירוש עיין וכו׳, יפת־תאר׳
הבת. בעניין מאיר ר׳ של המדרשים
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 משתקפת הבת, שמביאה הברכה לגבי אגדה במדרש יהודה ור׳ מאיר ר׳ מחלוקת
 את לזון ׳מצוה :ע״א)ובמקבילות( מט בכתובות איתא וכן הלכה. שעניינה אחרת במחלוקת

 וחומר וקל הבנים את לזון מצוה אומר יהודה ר׳ מאיר, רבי דברי לבנים... ווזומר קל הבנות
 תניי ואית עיקר הבנים תני תניי ׳אית ע״ד: כח רה״ח, פ״ד כתובות לבנות׳)ובירושלמי

 כי אשה הפסוק על וי״ר במדרש מוצאים אנו הכן, מזונות ובעניין עיקר׳(. הבנות תני
 שתהא הוא בדץ - דם רואה האשה שאץ חדשים תשעה כל מאיר, ר׳ ׳א׳ :זכר וילדה תזריע
 הולד שיצא כדי חלב אותו ועושה ]לז־דיה[ למעלה)מדדיה( מסלקו עושה? הקב״ה מה רואה.
12זכר.׳ וילדה תזריע כי אשה זכר. היה 8א ובמתד לאכל, מזון לו ויהיה

 בכל׳ אברהם את ברך ׳וה׳ הנ״ל, הברייתות משתי מוכיחה ע״א קמא בב׳׳ב הגמרא
 בשיטה הרא״ש )כפירוש מבן ליה עדיפא בת יהודה, שלר׳ הבנות/ את לזון ו׳מצוה

 תלד אם ׳האומר ששנה ב( :)ט שם דמתניתין כתנא יהודה ר׳ את מזהה היא ולכן מקובצת(,
13מאתיים/ נקבה מנה... יטול זכר אשתי

 שלוש או׳ יהודה ׳ד׳ שנינו: (38 )עמ׳ יח :ו ברכות בתוס׳ ממש. הבנות לברכת ומכאן
 שלא ברוך בור, עשאני שלא ברוך גוי, עשני שלא ברוך :יום בכל לברך אדם חייב ברכות
 ובבבלימנוזווו ע״ב. יג ה״ב, פ״ט ברכות בירושלמי יהודה, ר׳ בשם הוא, וכן אשוז׳. עשאני

 של שלנו בהוצאות אבל יהודה. ר׳ כשם כן גם הוא והראשונים היד כתבי ברוב ע״ב מג
 יהודה׳ ל׳ר׳ הגרסה את בהגהותיו תיקן ברלץ־פיק ישעיה ר׳ מאיר. ר׳ בשם הוא הגמרא

 מינכן, בכ״י גם מקוימת מאיר׳ ׳ר׳ הגרסה אבל והרא״ש. הרי״ף וגירסת התוספתא מכח
 המייחסת המסורת, וברש״י. 14פרידמן( רש״י אחי )מהדורת לרבנים ביהמ״ד כ״י כרי״ף

 בבת ברכה שאין הנ״ל, לשיטתו מתאימה מאיר לר׳ דווקא אשה׳ עשני ׳שלא הברכה את
 ר׳ הכריע וכן לגרוס. יש שכך ׳נראה ולבאודה יהודה. ר׳ לשיטת בניגוד עיקר, ושהבנים

 ומכח קידושין בתוספתא ברייתא אותה בגלל מאיר׳ ׳ר׳ הגרסה לטובת עפשטיין ד,לוי ברוך
 אחרים, ומקורות דברוריא( מעשה משום וא״ד ד״ה ורש״י ע״ב יח )ע״ז ברוריה מעשה
15מאיר. ר׳ של בעיניר קיל הי׳)ה( הנשים ׳שערך כדבריו, מראים, אשר

 שהפיסקה אפשר לרנר, ד״ר לי שמעיר כפי אבל, שה, עמ׳ מרגליות, מהדורת יד:ג, וי״ר .12
.30 בהערה להלן שצוין במדרש וראה המדרש. עורך של אלא מאיר ר׳ של אינה וכו׳ ׳וביותר׳

 פי על לאור יוצא נזיקין, ירושלמי ליברמן, וש׳ רוזנטל א״ש אצל ליכרמן הגר״ש בפירוש ועיין .13
.222 עמ׳ תשמ״ד, ירושלים אסקוריאל, יד כתב

 באמריקה לרבנים המדרש בית ניו־יורק, כתב־יד אלפסי יצחק לרבינו רבתי הלכות ספר .14
692.Rab, 11 עמ׳ פ״ט, ברכות תשל״ד, ירושלים פרידמן, ש״י ע״י לאור יוצאb. תוספתא ועיין 

.119 עמ׳ לברכות, כפשוטה
 מאיר׳ ש׳ר׳ ולומר, להפך לטעון אפשר אמנם ו. הערה קט, עמ׳ כד:א, לבר׳ תמימה תורה .15

 יום׳ ככל ברכות מאה לברך אדם ׳חייב שם, שאמר שם, בבבלי הקודמת הברייתא מן הועתק
׳ר׳ הגרסה את להעדיף סיבה היא כאן לאמור בניגוד היא יהודה ר׳ ששיטת העובדה ושעצם
הקשה. הנוסח בחינת יהודה׳,
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 שבתות כמה שקדמה שבת, של לסדר שדרש ממה מאיר, ר׳ של אחר בנ?דרש עכשיו נעיין
 של לידתו על והבשורה אברהם אצל המלאכים ביקור פרשת דהיינו בטבריה, דרשוז לאותה
יצחק.

 אך עוגות. לעשות לשרה אמר ואף לחם, פת לאורחיו הבטיח שאברהם מספרת, התורה
 יד :מוו בבר״ר איתא וכן ח(. ו, ה, :יח )בר׳ להם שהביא הדברים בין הפת נזכרה לא

 מאיר ר׳ תלמיד מקשאה אפרים הוא? איכן ׳ופת (:490 עמ׳ תיאודור־אלבק, )מהדורת
 ומה לפניהם, הביא פת אפילו אמ׳ רבנין העיסה. וניטמאת נידה פרסה מאיר, ר׳ מש׳]ם[
 לפנינו מחלוקת כן, אם וכמה׳. כמה אחת על שאמר דברים לפניהם, הביא אמר שלא דברים

 אוכל אבינו אברהם שהיה וכיוון נידה, שרה שפרסה טוען, מאיר ר׳ וחכמים. מאיר ר׳ משם
 ובאמת נידה, פרסה לא חכמים, לפי הפת: את הביא לא ע״א(, פז ב״מ )בבלי בטהרה חולין
17 16הפת. הביא

 במדרש שונות דרכיס בשלוש מתפרשות י( )פס׳ הפרשה שבהמשך אחריר ׳והוא המלים
 אחריו והוא ייחוד, מפני אחריו והוא ישמעאל, זה אחריו ׳ודוא : (493 עמ׳ טז, :מח )שם

 כתבי בכל ממש של שינויים בלי מובאים הראשונים הפירושים שני האורח׳. שכא הרגישה
 מעידים ואלה מרובים, בשינויים מופיע השלישי הפירוש אך הידועים. המדרש ועדויות היד
 ומשכנע חדש פירוש הציע ז״ל כשר רמ״מ בהבנתו. והמעתיקים המוסרים של הקשיים על

 לשיטה מתאים זה פירוש '7כנשים׳. ׳אורח דהיינו מיווזד, ׳אורח׳ לאותו שהכוונה והוא
שאחריו. באוהל נשארה ולכן נידה, שפרסה הרגישה, שרה מאיר. ר׳ של הנ״ל

 בפסוק שהרי מקרא, של לפשוטו בניגוד כמובן, הם, נידה, שרר, שפרסה המדרש, דברי
 )שם, זה פסוק על מעיר המדרש בנשיס׳. ארוו לשרה להיות ׳חדל קוראים אנו )יא( הבא
: (493 עמ׳ טז, :מח

פסק, :כג( :כג )דב׳ לנדר תחדל ובי אמר דאת היך שרי, :וגו׳ לשדה להיות חדל
יג(. :ט )במ׳ הפסח לעשות וחדל אמר דאת היך

 המקרא. מן ראיה הוראה לכל ומביא שונות הוראות שתי ׳חדל׳ למלה נותן זה מדרש
 אך קושי. כל לכאורה, בה, ואין מקרא, של לפשוטו מתאימה ׳פסק׳, השנייה, ההוראה

שרי/ הראשונה,  ובכ״י לונדון בכ״י נמצא ׳שרי׳ רבים. קשיים ולחוקרים למפרשים גרמה ׳
 ב׳יפה אשכנזי יפה שמואל ר׳ מעיד וכן ׳שורי׳, איתא 60 ותיקן בכ״י בערוך. וכן 30 ותיקן

 של במהדורה הרשומים והעדויות כתבי־היד שאר בכל שורי׳. דגרסי ׳וי״ם תואר׳:
אותה. הבינו שלא מפני המעתיקים אותה השמיטו וודאי אך התיבה. תסרה תיאודור־אלבק

 יפה שמואל ,ר אותה? שהכירו וחוקרים, מפרשים אותם ׳שרי/שורי׳ את הסבירו כיצד
 :השלם בערוך כותב קוהוט א׳ דלוג׳. מלשון שורי ׳מתפרש :תואר׳ ב׳יפה מבאר אשכנזי
 המדרש כוונת כי מאוד. נכונה רבינו גי׳ אבל בילקוט... לי׳ וכן שרי מלת לי׳ לפנינו ׳בב״ר

פסיקה ענין ולפעמים ■הראשון בציון כמו וביטול מניעה ענינו לפעמים חדל כי להורות

 )תרגם היהודים אגדות גינצכורג, ,ל וראה חכמים. דברי הוזכרו לא שם בב״מ במקבילה .16
/ .142 הערה ,170 עמ׳ תשכ״ז, רמת״גן כ, הכהן(, מ׳ מאעלית

קמב. הערה תשנט, עמ׳ ד, שלמה, תורה .17
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 ׳ולפי יהודוד: ב׳מנחת תיאודור כותב וכן 18,ושרא. כד:לב( )בר׳ ויפתח ותרג׳ עולמית.
 לנדר, תחדל וכי הד״א וביטול, מניעה לשון שרי, = חדל כאן: פירושים שני הנכונה הגי׳

 מ:ד( )ירמיה פתחתיך ותרג׳ תתמנעון, וארום א׳ ובתר״י תתמנע וארי בת״א שתרגומו
 לגמרי׳ שפסק פסק, = חדל אחר: ופירוש ושרי. א תר׳׳י כד:לב( ויפתח)בר׳ וכן שריתן־־

וכו׳.
 וטתה פסקה שלא לדרוש, אפשר היה העניין מצד אמנם בחינות. מכמה קשה ווז פירוש

 לייחס יש כיצד ברור לא אבל 19 18דילגה. דהיינו, לפעמים, נמנעה אלא לגמרי, שרה של
 ל׳חדל׳ גמורה והפסקה לנדר׳ תחדל ׳וכי בפסוק ׳חדל׳ למשמעות דילוג או חלקית מניעה
 חולקים ׳שרי/שורי׳ גרסו שלא המפרשים אותם ואמנם, הפסח׳. לעשות ׳וחדל בפסוק

 וכן כלל נז־ר ידור שלא ׳פירושו לנדר׳: תחדל מ׳וכי לומד כהונה מתנות הפסוקים. בפירוש
 :פסוק מאותו לומד לרש״י והמיוווס 20וכר. מעולם׳ כנשים אורח לה היה לא כאן פירושו

 רחוקוז שווסתן זקנות, כדרך אלא ]הבחורות[ )הבחורים( כדרך ווסתה לבא ממנה ׳נמנע
דודשים׳. ,לג אוזת

 ׳שרי/שורי׳. תיבת את לפרש הנ״ל והחוקרים המפרשים של נסיונותיהם יותר קשים אן־
 ׳שוור׳ מלשון ׳שורי׳ פירוש על בוודאי מבוסם דילוג, דהיינו תואר׳, ׳יפה בעל של פירושו

 ייתכן שלא אלא זה, לפירוש מתאימה ביו״ד, שורי, הצורה שאין בלבד זו לא אבל בארמית.
 במשמעות אחר ממקום ידועה לא זו מלה ל׳שרי/ אשר וי״ו. בלא ׳שרי׳ כך להבין כלל

 אין ותיאודור, קוהוט על־ידי שצוינו ל׳פיתח/ התרגומים למניעה. או לדילוג הדומה כלשהי
 ואילו דילוג. או מניעה ולא ׳התיר׳ משמען ו׳שרי׳ ׳פיתח׳ שהרי כאן, לאמור קשר כל להט
 או פסק׳ ולא ׳פסק אומר, שהיה להניוז, יש דילגה, שרה של שווסתה לציין, המדרש רצה

=׳שרי׳ ולא בזה, כיוצא  לומר, התכוון שהמדרש הדעת, על כלל מתקבל ולא התיר(. )
כג בדב׳ )ושמדובר שרה של וסתד. הותרה או ש׳התיתז׳  כזאת לשון נז־רים!(. בהתרת כג:

21כאן. סבירה משמעות לה ואין ממקורותינו ידועה אינה

קעט. עמ׳ השלם, הערוך תוספות קרויס, ש׳ השווה חדל; ערך שמח, עמ׳ ג, השלט, ערוך .18
לח. עמ׳ תשכ״ד, לונדון ג, מאירה, תורה חומש מאירי, מ׳ אצל יח:יא לבר׳ הפירוש את ראה .19
לה׳. היה לא מיטרין ׳עיקר )ומקבילות(: 472 עמ׳ מז:ב, בר״ר השווה ; .20
 מרקה בספר לפסקה לבי תשומת את להפנות שהואיל בן־וזיים, זאב לפרופ׳ מודה הריני .21

 ׳חדל׳־־זשרי׳ של המפרשים לתפיסת הדומה בצורה ׳משתרי׳ המלה שבו.נתפרשה השומרוני,
 ב, 1סץ ג, כרר שומרון, נוסח וארמית עברית בן־חיים, )ז׳ 38 שורה ז, כמרקה שלנו. במדרש

 השומרונים)׳לא הבנת פי על מתרגם, והוא משתרי׳, דלא ׳מלכה : (178 עמ׳ תשכ״ז, ירושלים
׳התפרק׳ במובן ש׳אשתרי׳ שם בהערה מציין בן־חיים וודל׳. שאינו ׳המלך יתג׳יר׳(, לא יזול,
 לתרגם: מקום ׳ויש מוסיף: והוא ׳נמס׳. במשמעות ידוע ו׳שרה׳ א״י של בסורית גם ידוע

יבחר׳. והבוחר שרוי, מן לגזרו ניתן אומר הוה ראשית! לו( שאין )= כלומר מתחיל )שאינו(
 שהרי זה. במקור השומרונים הבנת פי על מדרשנו את להבין שניתן חושכ איני הדמיון, למרות

שציינתי, הקושיות לאותן נחזור אצלנו, ׳שרי׳ גם כן־ ונפרש ׳וזדל׳ כאן פירושו ׳משתרי׳ אם
 חושב, אינני וכן יג. :ט ובמ׳ כג:כג דב׳ הפסוקים ובפרשנות ל׳פסק׳ ׳שרי׳ בין ההבוזנה לגבי

׳נמס׳ ׳התפרק/ של במשמעות כג :כג ובדב׳ יא :יוז בבר׳ ׳חדל׳ מפרש שמדרשנו לומר, שאפשר
׳ו במרקה הלשון השפעת משקף משתרי׳ דלא ב׳מלכה שהשימוש לומר, אפשר האם כיוצ״ב. או

פרידמן עקיבא מרדכי
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 והוא ׳החל׳, ופירושו פעל, הכבד בבנייו ארץ־ישראל של בארמית מאוד רגיל ׳שרי׳
 ׳חדל׳ את מגדיר שהוא לומר, מחייבים רסגנונו המדרש לשון 22׳שורי׳. גם תדיר נכתב

 להיות ש׳החל׳ המפרש, הדרשן, דברי 23מכאן. וב׳פסק׳ מכאן ׳התחיל׳ = ב׳שרי/שורי׳
 הנ״ל, לפיסקה וכן נידה שרה שפירסה מאיר, ר׳ לדברי מתאימות כנשים, אורח לשרה

 מסכים כנשים, אורח לשרה להיות ׳פסק׳ המפרש השני, והדרשן האורח׳. שבא ׳הרגישה
הנ״ל. במדרש כמו מאיר, ר׳ על החולקים החכמים, שיטת עם

 יכלו שלא מפני ׳החל׳, בהוראת ׳שרי/שורי׳ פירשו לא בוודאי והחוקרים המפרשים
 לנדור׳ תחדל ל׳וכי כזאת משמעות לייחס יכלו שלא ומפני בכלל זו במשמעות ׳חדל׳ להבין
 מחייב שלנו המדרש אבל ׳תחל׳. - ההוא בפסוק ׳תחדל׳ המפרש מקור מכיר אינני בפרט.
 אמנם יתאים אשר כג, :כג דב׳ על מדרש לשדוזר אנו יכולים וממנו לדעתי, כזה, פירוש
מאיר. ר׳ כשיטת ודווקא אחר במקום חז״ל לדברי

 איתא כן רבים. במקורות נדרים לגבי יהודה ור׳ מאיר ר׳ בין מחלוקת מובאת ואמנם
 ולא משתדור תדור לא אשר טוב יודן ר׳ בשם ׳דתני ע״ד: לו ה״א, פ״א נדרים בירוש׳
 ולא משתדור תדור לא אשר טוב אומ׳ ר״מ תדור. שלא ומזה מזה טוב ד(, :ה )קד׳ תשלם

 ׳יב( :עו )תהל׳ לאלהיכם ושלמו נדרו אומר הוא וכן ומשלם, נודר ומזר, מזה טוב תשלם,
 ולא משתדור תדר לא אשר ׳טוב :תתנג( עמ׳ מרגליות, לז:א)מהדורת וי״ר השווה וכו׳.

 נודר שהוא מי משניהם וטוב תדד, לא אשו טוב [מ׳1א] מאיר ר׳ ה:ד(... )קה׳ תשלם
 חדר, לא אשר טוג א׳ יהודה ר׳ יב(. :עו אלקיכם)תהל׳ לה׳ ושלמו נדרו טע/ מאי ומשלם,

 י3ו טע׳, מאי ושוחטה. ומקדישה כבשתו מביא אלא עיקר, כל נודר שאינו מי משניהם וטוב
 מאיר ר׳ דהיינו ווי״ר, הירושלמי כשיטת ׳כג:כג(. )דב׳ וזטא גך יהיה לא לנדור תחדל
 כל נודר שאינו מי משניהם וטוב אומר יהוחז ור׳ ומשלם נודר שהוא מי משניהם וטוב אומר

 יז, :ב חולין בתוספתא השיטה מוחלפת אבל והזהיר. ובספר תהלים במדרש הוא כן עיקר,
24ובערוך. זוטא בקהלת רבה, בקהלת ע״א, ט נדרים הבבלי, בתלמוד תצא, פר׳ בספרי

 נצחיתז ברית שהיא תופר׳)תותר(, שלא ׳ברית דהיינו משתרי׳ דלא ׳קיאם (,176 )עמ׳ 76 שורה
 בארמית ׳שרי׳ הוא וכן בעברית, ׳התיר׳)נדרים( כמו הוא זה ׳שרי׳ בן־חיים, שם שהעיר כפי

יהודית.
 בבר״ר, למשל, והשווה, הגלילית. הארמית של הדקדוק בספרי רשום שרי/שורי החילוף .22

הגרסווז. בשינויי 1240 ,1158 ,761 ,712 עמ׳ תיאודור״אלבק, מהדורת
 מלשון תואר( יפה מפירוש )שהכיר ׳שורי׳ מפרש שטראשון מתתיהו שר׳ מצאתי ואמנם .23

 וילנה ׳מתת״יה/ כותב)בספרו הוא וכך בדווזק. ופירש הגרסה את שיבש שהוא אלא ׳התוזיל׳,
 של ירושלמי תרגום )כי ומראשית מהתחלה ר״ל משורי שצ״ל פשוט ׳ול״ג :ע״ב( יד תרנ״ג,
 זהו אך וסת. לה היתה לא שמעולם דהיינו בהונה(, המתנות המ״כ׳)כפירוש וכפי׳ שירוי( ראשית

 היה בפירוש, כך)משירוי( נכתב אילו וגם ׳משירוי׳(. לתקן צריך היה חזקה)ולטעמו ביד תיקון
 פירש דבריו בהמשן־ תואר־הפועל. ולא ׳פסק׳( )כמו פועל במדרש כאן מתבקש שהרי קשה,
וביטול. השבתה מלשון אוזרת, בדרך

 המשנה, לנוסוז מבוא אפשטיין, י״ן ראה שם. מרגליות מהדורת בוי״ר מובאים המקבילות ציוני .24
 מדרשי״הלכה מלמד, ע״צ וראה מרגליות; של בהערותיו שצוינה הספרות, ושאר 582-581 עמ׳
.447 עמ׳ תש״ג, ירושלים גבלי, בתלמוד התנאים של
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 משניהם וטוב דאמר למאן כראיה כג :כג דב׳ את מביא המדרש בוי״ר, רואים שאנו כפי
 יש ומשלם. נודר טוב האומר, לשיטת כראיה יב :עו תה׳ ואת עיקר כל נודר שאינו מי

 דימי רב ׳תני :ע״ב עז נדרים בבבלי איתא כן כג. :כג מדצ׳ הראיה את חיזקו שאף מקורות,
 וכי קראו מאי זביד, רב אמר חוסא. נקרא מקיימו שהוא אע״פ הנודר כל ספרא, דרב אחוה

 ׳דאמר ע״א: כב שם וכן 25חטא.׳ איכא חדלת, לא הא חטא, בך יהיה לא לנדוד תחדל
 יהיה לא לנדוד תחדל כי1 קרא? מאי אבהו, ר׳ אמר׳ רשע, נקרא שמקיימו אע״פ שמואל,

 שם ג:ז( )איוב התם וכתיב לנדוד חחדל וכי הכא כתיב חדלה. חדלה ויליף חטא. ך3
הנודר(. ד״ה תוס׳ ע״ב קט יבמ׳ רוגז׳)ועיין חדלו ושעים

 מתפרש ולפיו כג, :כג מדב׳ ראיה לאותה תשובה נותן מציע, שאני המשוחזר, המדרש
 יהיה לא לנדור תוזל וכי :ההפך את בדיוק מוכיח הוא כאילו וכר לנדור׳ תחדל ׳וכי הפסוק

 תוזל ׳וכי כגון מדרשים של המעשי הרקע את להסביר שיש לשער, אפשר 26חטא. בך
 את לעודד מסוימים וזכמים של ברצונם ומשלם נודר משניהם טוב האומר ושיטת לגדור׳

 לשרת היכולים אוזרים ׳מוזרים׳ מדרשים ישנם מגבית. או ׳פסיקה׳ עריכת בשעת העם
27מגמוז. אותה

 למחלוקת כן, אם מתאימים, ו׳פסק׳ ׳שרי׳)החל( יא, :יח בבר׳ ׳חדל׳ של הפירושים שני
 מאיר ר׳ של תלמידו מקשאוז אפרים דרש ראינו, שכבר כפי בנדרים. יהודה ור׳ מאיר ר׳

 המסורת לאותה דווקא מתאים שמדרשנו ומכאן נידה, שרה שפרסה מאיר, ר׳ של משמו
ומקייס. נודר שהוא מי משניהם וטוב שאומר כמי יהודה( ר׳ את )ולא מאיר ר׳ את המזהה
 ולציין ׳הוזל׳, במשמעות ׳חדל׳ מופיע שם אחר, מקום על להצביע יכולנו אילו היה וטוב

לא ׳חדל׳ של שמשמעותה ייתכן, פסוקים בכמה אמנם, מדרשנו. של הלשוני המקור את

קכט. דף והזהיר ספר השווה .25
 מוסבת (,286 עמ׳ פינקלשטיין, רא״א מו״ר )מהדורת רסה פסקד, לדברים, שבספרי דעתך, ותן .26

ברור, אן־ הפסוק. מתאים שיטה לאיזו שצוין בלי כג, :כג דב׳ על יהודה ור׳ מאיר ר׳ מחלוקת
.29 הערה להלן, וראה ראיה. מכך שאין

 אשר וגו׳, לאמו נדר יעקג ׳וידו : 799 עמ׳ תיאודור״אלבק, מהדורת א, :ע בר״ר למשל, כך, .27
לאמר? מהו מצוה, דנדר מן הבבלי, יצטק ר׳ אמר ׳סו:יד( לי)תהל׳ בצר פי ודבר שפתי פצו

יהודה. מנחת ובפירוש הנוסחות בשינויי וכו׳)עיין צרתן׳ בעת נודרין שיהו כדי לדורות לאמר
 דהץינר מצוה׳ שנדר ׳מה כמו הוא מצוה׳ דנדר ׳מן ואולי .60 בכי״ו גם מצוה׳ נדר ׳מן הוא וכן

Friedman, Jewish Marriage in ראה: ד״ ׳מה על צדקה. שנדר כלומר מצוה/ ׳שנדר
.Palestine -  A Cairo Geniza Study, Tcl-Aviv & Ncw-York 1980,1, pp. 66 ff, פרידמן, ומ״ע

 ריש דברי ועיין .(65-60 עמ׳ ]תשמ״ה[, א סידרא, חז״ל/ בספרות בלשון ומאווזר מוקדם ׳על
 וריש מותר׳. ונדבות בנדרים ׳)אף( פו)ומקבילות(: עמ׳ מרגליות, מהדורת ד:ג, בוי״ר לקיש
 ע״א מח ה״ז, פ״ג הוריות ירוש׳ ראה וזכמים/ במגבית ׳לעסוק שונים למקומות הלך לקיש

עמ׳ ד)תרצ״ג( תרביץ, ליברמן, הגר״ש וראה קיג-קיד, עמ׳ ד, :ה בוי״ר הרשומות ומקבילות
 ב, :פא בבר״ר למשל, כך ה׳פסיקה׳. בשעת גם הנדרים מפני הזהירו אחרים וזכמים אכל .379

 עשית ולא מצוה לעשות חישבת אם כהנא, בר אבון ר׳ ׳אמר : 972 עמ׳ תיאודור״אלבק, מהדורת
 צריך זה ועניין )מצוה(. צדקה לתת יפסוק שלא להיינו לפסוק/ ולא פץ־ על זמם ליתן לך נוח

.27-1 עמ׳ טו)תשי״א(, ציון, אורבך, א״א עוד וראה נוסף. עיון
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ה לשמ׳ לציין ואפשר כלל, פשוטה נראתה  לדב׳ וכן עמו׳ תעזב עזב לו מעזב ׳וחדלת כג:
 שניתן להניח, יש אביוף(. לך יהיה לא כי ׳אפס - ד פם׳ אביון׳)לאוזר יחדל לא ׳כי יא :טו

 שהיה או מדברים הפסוק הבאת מלבד בבראשית־רבה כ׳שרי׳ חדל להגדרת מדרשי נימוק
 נזהה שלא עד אליגו. הגיע לא מה שמשום אלא: לנדר/ תחדל ל׳וכי ששחזרנו במדרש פזה

 המדרש בהסבר להטתפק נצטוץ־ כ׳החל/ חדל פירוש את בו לתלות שאפשר לשוני, מקור
 בבית דרשו )או דרש מאיר ר׳ שאולי בעלמא־אציין, כהשערה שהוא. כמות שלפנינו
 תחל אלא תחדל תקרי אל בחינת אחת, אות השמטת על״פי הללו התיבות את מדרשו(

 של התורה לספר שיוחס כזה, דבר מצאנו ובאמת חדל. לגבי וכן מתחדל(, דל דל )וסימנך:
 לפרעה׳)בר׳ לאב ׳וישימני הפסוק על הדרשן משה ר׳ שמביא הדברים ואלה מאיר. ד׳

 ישה אשר שנאמר לאג, וישני כתוב מאיר ר׳ של בספרו עליו... כנושה ׳שאני מה:וו(:
ב(/ )דב׳ ברעהו  ירושלם מן דנפקת באורייתא דכתיבן מליא מן ׳דין מוסיף: והוא טו:

 כלומר וכו׳. לפרעה׳ לאב וישני דאסוירום... בכנישתא גניזא והות לרומי וסלקת בשביתא
 והיה לרומי והובא בשבי מירושלים שיצא התורה בספר כתובות שהיו המלים מן אחת זוהי
 תקרי אל מעין הוי, 28׳וישני׳. כתוב שם שאף (,Severus) אטוירום של הכנסת בבית גנוז

 וכבר תחל. אלא תחדל תקרי אל מאיר ר׳ דרש שאולי הדין והוא וישני, אלא וישימני
א28בעלמא. השערה אלא כאן שאין אמרתי,
 הכתוב 1או להוציא המדרש, בעל באמת הוא אם מאיר, ר׳ את הביא מה עניין, של לגופו

 לדרוש אסמכתא למצוא הרצון שמא כנשים? אורח לשרה להיות החל ולדרוש פשוטו מידי
 צורך למדרש היה האם הואד. איכן ׳ופת בשאלה שמצא הפתח עם יחד 29לנדור/ תחל ׳כי

 כמה אציין אך זו; לשאלה ודאית תשובה לי אין ככראשית? הכתוב בהבנת אף פנימי
אפשריות. השערות
 לשרה להיות ׳חדל התורה אמרה כן ועל לאבותינו, ידוע היה להריון הוסת בין הקשר

 מדרשו ואלמלא שרה, של וסתוז שנתחדשה מכן, לאחר אומרת התורה אין כנשימ׳. ארח
הדגיש מאיר שר׳ מוצאים, אנו כפול. נם שס שהיה להניח, אפשר היה מאיר, ר׳ של

 .209 עמ׳ ת״ש, ירושלים הדרשן, משה ר׳ של ספרו על נוסד רבתי בראשית מדרש אלבעק, ח׳ .28
 יוונית ליברמן, ש׳ ראה אסוירוס, של הכנסת שבבית התורה ספר ועל מאיר ר׳ של ספריו על

 את עכשיו ראה הללו הדברים שני ועל .167 עמ׳ תשכ״ג, ירושלים באו־ץ־ישראל, ויוונרת
 מודה )הריני J.P. Siegal, The Severus Scroll and lQlsa, Missoula, Montana 1975 של מחקרו
 ורה1הו לספר יוחם ׳וישני׳ השינוי זה(. לספר לבי תשומת את שהפנה על בר־אילן מאיר לד׳ר

 את המביאות המקבילות בנוטחות הדרישן. משה ר׳ ידי על רק אסוירוס של הכנסת שבבית
עמ׳ סיגל, שם, אלבעק, אצל מקום מראי )ראה פרים ובכ״י דמשק בכ״י זה, שבספר השינויים

נספח(. )ראה 254 עמ׳ (,35 הערה )להלן, לוינגר וראה פרעה׳. לאב ׳וישימני (:49
 במדרש, מצויים כאלה חדל/חדר)הדר()שינויים כגון אחרות, השערות להעלות כמובן, אפשר, א.28

 בפירוש לומר צריך היה המדרש בעל כן־, אם אבל ארץ־ישראל(, של בארמית מצויה זו ומלה
ווזר.

 והוא נדרים, לעניין אף יהודה, ר׳ כדברי כן, דורש שרה, לגבי ׳פסק׳ שדורש הדרשן, בוודאי .29
 הערה תשס, עמ׳ ד, שלמה, תורה עיין לשיטתו. ראיה לנדור׳ תוזדל ׳וכי פסוק באותו רואה היה

.26 הערה לעיל, וראה קמט.
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 ע״ב י משמו)כתובות אמרו וכן העיבור. לסוד הנשים אורח בין ד.קשר את אחרים במקומות
 מצורע, פר׳ בובר, מהדורת ובתנחומא, מרובין. בניה מרובין, שדמיה שאשה ומקבילות(,

ד:ז בוי״ר איתא וכן לבנים/ סימן האשה טומאת אומר... מאיר ׳ר׳ ע״ב: כו  י
 )קה׳ לשמונה וגם לשבעד. חלק תן פתח, מאיר ר׳ בשם סימון בר׳ יהודה ׳ר׳ )ובמקבילות(:

 אם הקב״ה, א׳ מילה. ימי אלו לשמונה וגם נידה, ימי שבעת אלו לשב׳ חל׳ תן ב(. :יא
 ציינתי וכבר 30.,לשמונה מולו ואתה זכר בן לך נותן אני כראוי, הנידה ימי שבעת שימרת

 שאין ש׳אשה מאיר, ר׳ לדברי קשר שיש כך, כל מסתבר לא א30הבן. מזונות על דבריו את
 לה יש אבל קבועה וסת לה שאין משמע, שם שהרי ע״ב(, יב לשמש׳)נידה אסורה וסת לה

 ואין עקרה שהיתה עצמך ׳הגע ע״ד ז ׳ה״ה פ״ו ביבמות הירושלמי וז־ברי כלשהי. וסת
 שאמר, יהודה, ר׳ של שיטתו על דווקא קושיה הם זקינה׳ שהיתה עצמך הגע לילד סופה

 את הטרידה זו ששאלה אגב, )אעיר, זנות. בעילת היא בנים, לשום שאינה שבעילה,
 דיאנא צמח רב מאת הגניזה מן וודשה תשובה לנו ויש הגאונים. בתקופת גם הקדמוגים

 יש ושמא (31ממנהד. יפרוש האם עמו והזקינה מנערותיו אשה לו שיש ׳אדם לשאלה, דבבא
 שרה ׳ותצחק - הבא בפסוק שרה אמנו של צחוקה היה שלא לדרוש, רצה מאיר שר׳ לומר,

 שמחה של צחוק אלא זלזול של צחוק - זקף ואדני עדנה לי היתה בלתי אחרי לאמר בקרבה
 שדרשו בבראשית־רבה, המדרש מהמשך ברור זקנתה. לעת הווסת את לקבל שהחלה על

ש1,31 דווקא, בניחותא עדנה׳ לי היתה בלותי ׳אחרי  ר׳ לשיטת כן, אם מתאים, זה ומדר
 מן לאחד זה פסוק המייחסת המסורת את לפרש יש שכך ואפשר נידה. שרה שפירסה מאיר,

 כדברי גקדביה שנגרום אלא לאמד, בקרוביה שדה ותצחק המלך. לתלמי ששינו הדברים,
ה מבטת ׳היתה התנחומא, קוגי  ולכן עצמו, בפני דיון מחייב זה עניין אבל 32וכו׳. ואומרת׳ ג

כאן. אסיים
 שפתח כל חכמה? שלימדו רבו זהו ׳אי שנינו: יהודה. ור׳ מאיר ר׳ של אחרונוז ומחלוקת

 הגר״ש מו״ר 33וכו׳. ממנו׳ תלמודו שרוב כל אומ׳ יודן ר׳ מאיר. רבי דברי תחילה, לו
 שנה, עשרים תלמידו להיות זכיתי מאיר. ר׳ בדברי תחילה לנו שפתח הוא המנוח ליברמן

! משכחין! ולא דמובדין ווי ממנו. תלמודי ורוב

אפוירוס של הכנסת שבבית דזתורה ספר של הירושלמי מ?ןורו נספח:
'■7

 חשובה מירושלים, לרומא הובא אסוירום של שבבית־הכנסת התורה שספר העובדה,
 דבקים לבין ספר באותו שנרשמו השינויים מקצת בין הדמיון הנוסח. לתולדות ביותר

 רד״ק על׳־ידי וכן לעיל( הדרשן)ראה משה ר׳ על״ידי צוין כבר מאיר ר׳ של בספרו שמצאו
 החילופים, מן שכמה החוקרים ציינו וכן ]מות[(. מאד׳ טוב )׳והנה לא :א לבר׳ בפירושו
גם הם ירושלים. של התורה ספרי על ממקורותינו לנו לידוע מתאימים ספר, לאותו שיוחסו

 .45 עמ׳ מבוא, כרך מרגליות, מהדורת גניזה, כתב־יד לפי .30
.12 הערה ׳לעיל ראה א.30
 קהיר׳)בדפום(. מגניזת תדשים מקורות - בישראל נשים ׳ריבוי בספרי מתפרסמת זאת תשובה .31
.502 עמ׳ )תשמ״ב(, נא תרביץ, היא׳, ׳ומני בראון, ר״נ והשווה א.31
יוז. סימן שופטים, פר׳ )הנדפם(, תנחומא .32
.139-138 עמ׳ נזיקין, ירושלמי ליברמן, הגר״ש ראה ומקבילות. ע״ד n הי״ג, פ״ב ב״מ ירוש׳ .33
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 החריב כאשר ירושלים משלל תורה עמו נטל שטיטוס המספר, יוספוס, דברי על הצביעו
 שבבית״הכנסת התורה בין לדמיון מסוימים, מחקריס הוקדשו לאחרונה 34בית־המקדש. את
35בקומראן. שנמצאה ישעיה, מגילת לבין מאיר( ר׳ של )וספרו אסוירוס של

 אותו שמצטט הנ״ל, המקור ההוא? התורה ספו־ של הירושלמי מקורו על העדויות הן מה
 ׳באורייתא לרומא: מירושלים בשבי נלקחה שהתורה שמפרש, הוא הדרשן, משה ר׳

 באורייתא כתיכין הוו ׳כן מקור: אותו ובסוף לרומי׳. וסלקת בשביתא ירושלם מן דנפקת
 נוסח למעשה הם )אלה דמשק וכ״י פרים בכ״י המקבילה זאת, לעומת מירושלם׳. דנפקת

 באה שוזתורה מציינוז, אינה בכתבי״יד( כמקובל קלים כתיב שינויי אלא ביניהם ואין אוזד,
 לומר בלי שם, נמצא התורה שספר כלומר, ברומי/ ׳דאישתכוו אומרת רק והיא מירושלים,

36מקורו. על 'לכאורה, דבר,
 זו הן־, והנה נוסחות, בשלוש לנו ידועים ספר שבאותו השינויים לרשימת הפתיחה דברי
לזו: מו

 הדרשן משה ר׳
 מליא מן הוא דין

 באורייתא דכתיבין
 ירושלם מן דנפקת

 לרומי וסלקת בשביתא
 גניזא והות

דאסוירוס בכנישתא

 דהוה ...
באורייתא כתוב

 לרומי דאישתביאת
 וסתימא גניזא היתה והיא

דאסוירוס בכנישתא

 37מדיס)ודמשק( כ״י
 דהוו פסוקיא אלין

אוריתא בספר כתיבין

 ברומי דאישתכח
 וסתומא גנוזה והיא

 דסירוס בכנשתא
38ותיבות אותיות בשנוי

 בשתיהן )ודמשק(. פריס כ״י לנוסח הרד״ק נוסח בין דמיון רואה הנוסחות בשלוש המעיין
 ירושלם מן ׳דנפקת הקטע אך הדרשן, משה ר׳ של בנוסח החסחז 39׳וסתימא׳)׳וסתומא׳(,

 ׳דאישתביאת מלים שתי ובמקומו בהם, חסר אצלו, נמצא אשר לרומי/ וסלקת בשביתא
ולכן מות/ טוב ׳והנה השינוי את רק בפירושו מזכיר )הרד״ק ברומי׳. ׳דאישתכח או לרומי׳

.167-166 עמ׳ ישראל, בארץ ויוונות יוונים ליברמן, שם! אלבעק, ראה .34
 ישעיהו מגילות אל יווסו - ברומא סוירום בנסת בבית גנוז שהיה תורה ׳ספר לוימר, ד״ש ראה .35

!263-237 עמ׳ טו)מב()תש״ל(, שנה מקרא, בית מאיר״/ רבי של ״תורתו ואל יהודה ממדבר
האלה. במחקרים שצוינה והספרות (28 הערה סיגל)לעיל,

 צדק... ׳מורה שיבוא תפילה ובמקומה הדרשן, משה ר׳ שאצל מסכמת שורה אותה בה וחסרה .36
לנו׳. ויאמר

 וכ״י פרים כ״י תצלומי .49 עמ׳ (,28 הערה סיגל)לעיל, ואצל לוינגר אצל המקום מראי את ראה .37
 כתיבין דהוו פסוקיא ׳אלין דמשק: כ״י נוסח וזהו .260 עמ׳ אחרי לוינגר, אצל נמצאים דמשק
ותיבות׳. אותיות בשנוי דסוירוס ככנשתא וסתומה גנוזוז והי ברומא דאשתכוז אוריתא בספר
התי״ו. בהשמטת ברומא/ ׳דאשבח זעירות: באותיות דמשק ב״י בסוף שנוסף בנוטח

תוספת. היא זו שורה (,54 עמ׳ [,28 הערה ]לעיל, סיגל)שם שציין כפי .38
 ווזתמים סתמים ׳כי ט: פם׳ ושם קץ׳ עת עד הספר וחתם הדברים ׳סתם יב:ד: דנ׳ השווה .39

.36 הערה לעיל, עיין קץ׳. עת עד הדברים
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 זאת, לעומת (40כתיבין/ ׳דהוו במקום כתוב׳ ׳דהוה רשם העתיק[ שממנו המקור ]או הוא
 ׳בספר בראשון רד״ק. של הנוסח לבין )ודמשק( פריס כ״י בין חשוב הבדל ציינתי כבר

 למלה אשר לרומי׳. דאישתביאת ׳באורייתא רד״ק: ואצל ברומי׳ דאישתכח אוריתא
 בניין שזה לומר, מדהימה, טעות טועה (51 עמ׳ [,28 ]הערה )שם סיגל ׳אשיתביאת/

 שאין פשיטא, אך (!had been brought מתרגם ׳בוא׳)והוא העברי השורש של אשתפעל
 כלומר להלן(, ׳אשתבת׳)ראה אחרת ובצורה ל׳אשתבית/ מלא כתיב אלא ׳אישתביאת׳

 מן ׳דנפקת :הדרשן משה ר׳ אצל מוצאים שאנו למוז מתאים לרומי׳ ׳דאישתביאת ׳נשבתה׳.
 ספר של מקורו בדבר מסורות שתי כן, אם לכאורה, לרומי׳. וסלקת בשביתא ירושלם
 הספר נלקח והרד״ק, הדרשן משה ר׳ שבדברי זו לפי אסוירוס. של שבבית־הכנסת התורה
 הוא )ודמשק(, פרים כ״י ולפי הדרשן(. משה ר׳ ידי על כמפורש בשבי)מירושלים, לרומי
בא. מניין יודעים אנו ואין ברומי׳, ׳נמצא

 כשלעצמה סבירה נראית ברומי׳ דאישתכח אוריתא ׳ספר )ודמשק( פרים כ״י גרסת
 קיימת בכלל אם אני, תוהה אך והרד״ק. הדרשן משה ר׳ של לזו חילופית כמסורת

 עם הגמורה לתקבולת המפריע היחיד, הוא הזה הביטוי שראינו, כפי כזאת. מסורת־נוסח
 חסרה ׳ספר׳ המלד■ כאחת. נראות הללו הנוסחות שתי טקסטואלית ומבדזיגה הרד״ק, נוסח
 פרים בכ״י אך נקבה. בלשון ׳אורייתא׳ רק ובשתיהן הדרשן, משוז ר׳ אצל וכן הרד״ק אצל

 בזכר להיות צריך והיה וסתומא׳, גנוזה ׳והיא :בנקבה כן גם היא הבאה השורה )ודמשק(,
 של לזו דומה גרסה עמדה פרים)ודמשק( כ״י גרסת של שביסודה אני, משער ׳ספר׳. אחרי

 ורוי״ת תי״ו בין וכן וכ״ף בי״ת בין ההבדל ברומי׳. דאישתבת ׳באוריתא והיא: הרד״ק,
 דעתי, על מאוד מתקבל ביניהן. להחליף אפשר ובקלות מסוימים, בכתבי־יד ביותר קטן

 ברומי׳ דאישתבת ש׳אוריתא אני, וסבור ׳דאישתבת׳. במקום ׳דאישתכח׳ העתיק שהסופר
 בכתבי־יד, מאוד שמקובל כמו כאן, אלא מרומי( ברומי)או נשכתה שהתורה משמעה, אין

 לרומי׳. דאישתביאת ׳באורייתא הרד״ק כגרסת הוא והוא 41כלמ״ד, משמשת הבי״ת
 בי״ת, ׳דאישתכח׳. ו[העתיק ]קרא הוא ולכן כך, ׳ברומי׳ הבין לא שהסופר )ייתכן,

 שלאחר אני, מניוו (42רבים. במקרים לטעויות״סופרים מועדת היתה כלמ״ד, המשמשת
 הפועל עם הדקדוק את ליישב כדי ל׳אוריתא׳ ׳ספר׳ התיבה נוספה ׳דאישתכח׳, שהועתק
וסתומא׳(. גנוזה )׳והיא הבאה בשורה הדקדוק את טרחלתקן לא הסופר אך ׳זכר שבלעןון

 שבבית״זזכנסת התורה ספר בדבר מסורות־נוסח שתי שלפנינו הרי ׳זו השערה נכונה אם
 שתיהן ולפי הדרשן, משה ר׳ של וזו פרים)ודמשק( וכ״י לרד״ק המשותפת זו אסוירוס, של

 ואמנם בירושלים, נשבתה שהיא מפורש, הדרשן משה ר׳ אצל לרומי. בשבי התורה נלקחה
השנייה. במסורת גם הכוונה שזו מסתבר

 ניסח לפרעה/ לאב ׳וישני לחילוף הרשימה את קשר שהוא כיוון הדרשן, משה ר׳ אצל זה וכעין .40
 מליא ׳אלין מעין נכתב לפניו, שהיה שבמקור להניח, יש דכתיביך. מליא מן הוא ׳דין בפתיחתה

רשימתו. שבסוף הנ״ל הדברים השווה וכו׳! כתיבין׳ דהוו
 לנוסח מבוא אפשטיין, רי״ן ואילך! 180 עמ׳ )תרצ״ד(, ה קדם גנזי ליברמן, הגר״ש ראה .41

.266 הערה ,56 עמ׳ )תשמ״ה(, נד תרביץ, וידר, נ׳ השווה ואילן־. 1110 עמ׳ המשנה,
.64 עמ׳ (,27 הערה חז״ל׳)לעיל, בספרות בלשון ומאוחר מוקדם ׳על במאמרי דוגמא ראה .42
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מאיר ר׳ של במדרשו עיונים

ההגהה בשעת תוספות

 בבר״ר לקטע ואילך( 83 )עמ׳ בפירושי הדברים שעיקרי ממני, נעלם לבי למגינת
 לפני שפורסמו עצמו, ז״ל ליברמן הגר״ש של והקולעים הקצרים בדבריו כבר נמצאים
 רות לתחילת הערות ׳קצת ליברמן, )ש׳ המלאים דבריו הם ואלה שנים. ושלוש עשרים
(:174 עמ׳ תשכ״ג, ירושלים מאמרים, קובץ ילון, וזנון־ ספר יבה׳,

 היא הכתובים בדרשות חז״ל לשון אם הבעיה עומדת המרובות הבעיות שאר ובתוך
 לדרשת להתאימן כדי מלאכותיות מלים שהמציאו או ומדוברת, דויה לשון תמיד

וגר. לשדה להיות חדל :493 עמ׳ תיאודור, הוצ׳ ט״ז, פמ״ח, בב״ר וכן הכתוב...
 ווזדל אמר דאת ]היך פסק כ״ג(, כ״ג, לגז־ו)דברים תחדל י3ו אמר דאת היך שוי,

כאן, דרשו שחז״ל פירושו בוודאי פשוטו ולפי י״ג([. ט׳, )במדבר הפסח לעשות
ח לשרה להמת התוזיל  לעשות וחדל שאמרו כמו ופסק, י״א( י״ח )ברא׳ כנשים או
 את הבינו לא המפרשיס ה״ב. פ״ט פסחים לירושלמי ירושלים בציון עיין הפסח,
 תתחיל וכי בדברים, הפסוק את כלל פיו על לפרש אין שלכאורה משום הדרש,
וזטא, בן יהא אל( )= לא לנדור תתחיל וכי כאן: פירש המדרש אבל וכו׳. לנדור
 תצא כי בספרי עיין ווז׳׳ל, בדברי המקובל לפיתש בניגוד תשמר, שפתיך מוצא
 היא השאלה שם. שצוינו ובמקבילות ,286 עמ׳ פינקלשטין, הר״א הוצ׳ רס״ה, פיס׳
 מלאכותי דרש כאן שיש או ״התחיל״, במובן כ״חדל״ לפעמים השתמשו באמת אם
הפסוקים. שני לפי

 ציין בקרבן, יהודה ר׳ חלק לא ולפ״ז ד״ה ,395-394 עמ׳ לנדרים, כפשוטה ובתוספתא
 יהודה, ור׳ מאיר ר׳ בדברי החלוקות המסורות לעניין השונים המקורות את ליברמן הגר״ש

 ציין דבריו ובסוף ומשלם, נודר אם ומזה מזה שטוב או עיקר כל נודר שאינו ומזה מזה טוב
 להיות צריך 176 עמ׳ ובמקום דפוס, טעות שם ילון)יש לחנוך היובל בספר שכתב למה
174.)

.80 לעמ׳

 ׳תניא, ע״א: לא לסוטה לציין יש ואברהם, איוב את שהשווה מאיר, ׳ר לדרשת אשר
 הוא)׳רבי וכן וכר. באברהם׳ אלהים ירא ונאמר באיוב אלהים ירא נאמר אומר, מאיר רבי

 ׳ר׳ גורסים ועדי־הנוסח כתבי־היד ברוב אבל שם, ובעין־יעקב התלמוד באגדות מאיר׳(
״  תוספתא ראה ,182 עמ׳ ליברמן, מהדורת ו:א, סוטה בתום׳ אומ״( )׳ר׳ וכך וכו׳, או

 ב, לים, א׳ בעריכת נוסחאות, שינויי עם סוטה מסכת והשווה ,667 עמ׳ לסוטה, כפשוטה
 יניי של שבפיוטו הנמנע, מן שאינו לציין, עוד ויש (.16 סג)הערה עמ׳ תשל״ט, ירושלים

 (,161 עמ׳ תשמ״ה, ירושלים א, יניי, רבי פיוטי מחזור רבינוכיץ, )צ״מ אברהם על
 בזקנותו לאברהם ה׳ שברכת מאיר, ר׳ לדרשת הד ישנו זקונתו׳, לעת לו הכפילה ׳ממקומו

וכו׳(. ממונו את לו )שכפל לאיוב ה׳ מברבת נלמדת
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.82 לעמ׳

 לאשה קודם ׳האיש ג:ז: הוריות משנה בין הסתירה את לתרץ היה אפשר לכאורה
 כך ואוזר תוולה היתומה את ׳מפרנסץ (:77 )עמ׳ ו:ח כתובות תוספתא לבין להחיות׳
 שהמשנה אמרנו, אילו (,281 עמ׳ לכתובות, כפשוטה תוספתא היתום׳)עיין את מפרנסין

הבת. את שהעדיף יהודה, ר׳ בשיטת והתוספתא הבן, את שהעדיף מאיר, ר׳ בשיטת היא
 אשרי העולם, מן שעוברת אומנות לך אין אומר ׳רבי :ע״ב פב לקידושין לציין עוד ויש

 למי לו ואוי זכרים שבניו מי אשרי נקבות, ובלא זכרים בלא לעולם אפשר אי שרואה... מי
 ששם אלא (,297 ה:יד)עמ׳ קידושין בתום׳ נשנית הברייתא של הרישא נקבות׳. שבניו

מאיר. ר׳ שכולה ואפשר מאיר, ר׳ בשם היא

.85 לעמ׳

 מנא ׳אמרון :ע״ב מא ה״א, פ״ט נדרים ירוש׳ ראה נדרים, בהתרת מאיר ר׳ לשיטת אשר
 בידי היתה מאיר שלר׳ מקלו דאמ׳ ואית שנים, בברחו הייתי מאיר משרת להן אמ׳ הדא? לך

דעת׳. לי מלמדת והיא

 מפני לשבעה? נדה תורח אמרה מה מפני אומר, ר״מ היה ׳תניא, ע״ב: לא נידה וראה
 בעלה על חביבה שתהא כדי ימים, שבעה טמאה תהא תורזז אמרה בה, וקץ בה שרגיל
לחופה׳. כניסתה כשעת

.87 לעמ׳

 כשבאתי ... ר״מ משומ שמואל אמר יהודה א״ר )ומקבילות(: ע״א כ לסוטה לציין יש
 זהץ, הוי בני, לי, אמר אני. לבלר לו אמרתי מלאכתך? מה בני א״ל ישמעאל, ר׳ אצל

 א^ה נמצאת אחת אות תתיר או אחת אות תחסיר שמא היא, שמים מלאכת שמלאכתך
=חל דל״ת: בהשמטת חדל פירש מאיר שר׳ להשערתי, ואשר כלו׳. העולם כל את מחריב ( 
 וחל יתרו האמץ בשמן־ ׳קדוש :35 שורה ,317 עמ׳ א, יניי, רבי פיוטי מחזור השווה הוזל(,
והתחיל. פירושו וחל רבינוביץ, שם שפירש וכפי שמך׳, לברך
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