
שקלים למסכת הרשנ״ש לתלמיד המיוחס לפירוש
עסיס משה

 = 726 )אופם.‘אוקספורד מכ״י שקלים מסכת את ז״ל סופר הר״א פרסם תשי״ד בשנת
 משולם; רבינו פי׳ )א( הראשוניס: מקדמוני לרבותינו פירושים ׳שני עם (370 נויבואר

 הרשב״ש לתלמיד יוחם זה שני פירוש 2 1שניאור׳. בר׳ שמואל רבינו של תלמידו פי׳ )ב(
 4בפ״ד. לפירוש הגהות שתי סמך על זאת, 3ז״ל. ליברמן הר״ש הגדול מורנו על״ידי ר3כ

 סופר, של הוצאתו על בביקורתו יבלח״א אורבך א״א פרופ׳ מורי בצדק העלה כבר אבל
 של אלא שמואל, ר׳ של ולא התלמיד של אינו ׳שהפירוש מלמד, השנייה ההגהה שלשון

 זו למסכת ביותר הקדום הפירוש זה, אנונימי פירוש יהיה זה, לפי 5יותר׳. קדמון חכם
 מחציתה לסוף קרוב בחיים היה הראשון, הפירוש בעל משולם, ר׳ שהרי 6בידינו. הנמצא

 - מאברא האחים אחד - לרשב״ש קדם פירושנו ואילו 7(,1241)הי״ג המאה של הראשונה
8מאה. אותה של הראשונה במחציתה שוזי

 שבפירושו, הלעזים את וכן הזה, המפרש של מלשונותיו כמה כאן כבר לציין הראוי מן
בעתיד. לזיהויו לתרום כדי בהם יהא שמא

ת: נו שו ל
 ד׳ה ,24 שתיהן׳)עמ׳ מתוך השמועה כיון ודמכילתין דפסחים ירושלמי מתוך ר׳ פי׳ ׳כך
 ד״ה ,47 ודהכא׳)עמ׳ לו הוציאו פ׳ דריש הירושלמי מתוך נתפרשה זו ׳סוגיא ;הוא( א״כ

 ,65 מדות׳)עמ׳ במס׳ שמעתי כך הבכורות... שער נקרא שלכך למורי ׳נראה ב״ד(; תנאי
 קרבנן׳ על לסמוך בעזרות הנשים נבנסות שם שדרך למורי ׳נראה הבכורות(! שער ד״ה

 שמודין הודאות אומרים היו השתחואות כל דעל ר׳ לנו ׳אמר !הנשים( שער ד׳ה )שם,
וגזרו(. ד׳ה ,72 להקב״ה׳)עמ׳ ומשבחין

להלן:בי"א. .1
תשי״ד. יורק ניו שקלים, מסכת סופר, א׳ .2
 תש״י, ניו־יורק מארכם, אלכסנדר לבבוד היובל ספר לירושלמי׳, קדמונים מפרשים על ׳משהו .3

הפירושים. על ד״ה רצ״ה, עמ׳
 יד ׳ובכתב (!49 הטעם...׳)עמ׳ ושמא מוגה, ראיתי נ״ע שנאור בר׳ שמואל רבי׳ מר יד ׳ובכתב .4

(.50 דא״כ״.׳)עמ׳ זה, פי׳ מגומגם טובא מצ׳ נ׳׳ע שניאור בר׳ שמואל רבי׳ מו׳
ה ,326 עמ׳ )תשט״ז(, לא קרית״ספר, .5  א, התוספות, בעלי בספרו שכתב מה גם וראה ברם. ד׳

.482 עמ׳ חדשה(, )מהדורה תש״מ ירושלים
 ירושלים לשקלים, וירושלים ציון אהבת רטנר, ב׳ ראה: למסכת אחרים ראשונים פירושי על .6

(.3 )הערה שם ליברמן, משמעין! מהו ד׳ה ,1 עמ׳ )-ד׳צ(, תשכ״ז,
׳׳ .433 עמ׳ (,5 הערה )לעיל, התוספות בעלי אורבך, א״א ראה .7
ואילך. 479 עמ׳ שם, ראה .8
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ם: עזי ל
 וראה מחרוזות! ואי ד״ה ,83 ׳ריי״ש׳)עמ׳ !ושליי( סיליי כקרני ד״ה ,72 ׳לימצאו״ן׳)עמ׳

׳פושייאי״ר׳)עמ׳ הפרוזדור(; מן אשכח הלואי ה״ג ד׳ה ,85 ט'שם(;׳פאוייר״א׳)עמ׳ הערה
׳ליצ״ש׳)עמ׳ בל׳׳(! פושוייאי״ר בו, שחופרין מרא דהוא בעיני ׳נראה :והמריצה ד׳ה ,89
ה ע״ב צ בחולין רש״י לשון והוא נירין. ד׳ד, ,90 שם(. ט׳ הערה וראה נירין, ד׳

 נכתב בעצמו ׳הבאור הקצר: בתיאורו ליברמן כתב כבר הפירוש, של לטיבו גאשר
 זה פירוש כלל רבזדך 12 11 10 9,,לבארו מבלי וגדול קטן דבר משאיר ואינו ובהרחבוז באריכות

שלו. מהאספקטים כמה לפרט בכוונתי הבאים בדברים ,0וחכמה׳. תורה וגדוש מלא
 היא ״סופר. שערך המקורות רשימת מתוך ללמוד ניתן המפרש של מקורותיו שפע על

 פסוקות, הלכות הקליר, רבה, ויקרא רבה, בראשית ירושלמי, תלמוד היתר: בין כוללת
 מי״ב מצטט הוא הירושלמי את ,2ועוד. ועוד רש״י פירושים, הערוך, ספר סתרים, מגילת

 מגילה, השנה, ראש יומא, פסחים, שבת, שני, מעשר תרומות, ברכות, הבאות: המסכתות
 מקבילות( סוגיות)בעיקר מזכיר הוא מקומות בשלושה ונידה. זרה עבודה נזיר, קטן, מועד

 ובירושלים, ביוזודה קול ׳ויתנו (1)הן: ואלה שלפנינו, בנוסחאות שאינן מסכתות מאותן
מ׳13השנה׳ דראש דפ״ק בשמעתין ה״ג ע ה ,2 )  דשביעית בתוספתא ׳וכן (2)(.14ויתנו ד׳
 15פ׳׳ה׳ שיני דמעשר בירושלמי וכן לארץ מחוצה ירק להביא וזתירו ורבותינו אמרי׳ פ״ד
ה ,8 )עמ׳  )עמ׳16גרוגרות׳ פ׳ דנזיר בירושלמי לה גרס סוגיא ׳הך (3)כשהיתיר(. אבל ד׳

ה ,21  מווולפת '7׳והתם אחר: בנוסח נמצאת המקבילה אחד במקום קיימין(. אלמ׳ ד׳
 לידי הקודש רוח תמצא, אלהים ורווו ה׳ יראת תבין אז הקודש רוח לידי חטא יראת השיטה,
 ההגהה לנוסוו מתאים זה נוסח היה(. כך ד״ה ,37 )עמ׳ לחסידיך בחזון דברת אז חסידות

 חסידות לידי חט ׳יראת :כאן הרב כנוסח הוא שם הפנים נוסדו אבל וכאן, בשבת לייזץ בכ״י
 בחזון דברת אז דכת׳ הקודש רווו לידי חסידות יריאיו, על עולם ועד מעולם ה׳ וחסד דכת׳

18לחסידיך.
 ׳ותני (1)כלליות: מתודולוגיות הערות מכמה משתקפת זה בתלמוד בקיאותו בכלל,

בריית׳ אלא לישנא האי כי אמרי׳ לא דילן בגמ׳ 19הירושלמי, בלשון לדקדק אין עלה,

ה רצ״וו, עמ׳ (,3 )הערה שם .9 בפירוש. ד׳
) j וכן. ד״ד, ̂,ש עמ׳ שם, .10
ט׳. עמ׳ במבוא, (,2 )הערה שם .11
שם. המקומות מראי רשימת וראה .12
ט. הערה ראה שם. וליתא .13
בלבד. לעמוד אציין עצמה למובאה זהה המתחיל שהדיבור במקום ואילך מכאן .14
שם. יוז, הערה ראה לפנינו. וליתא .15
שם. ב, הערה ראה לפנינו, וליוזא פ״ב; הוא .16
ע״ג. ג ]ה״ו[, פ״א שבת בירושלמי .17
יראת. ד׳ה ,35 עמ׳ תרצ״ה, ירושלים כפשוטו, הירושלמי ליברמן, ש׳ וראה .18
ראה בירושלמי. הרווחת מינווז אשגרת עם עניין לנו יש וכאן הן, שיטות שתי לז־קדק. ויש יש .19
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 בם־ייתא, להתחיל הירושלמי ׳ודרך (2) (.2 קאי׳)עמ׳ אפסוקא ולא אמתני)כך!( דמיתנייא
 מעשה א,8׳זץ (3)תנינן(. תמן ד׳ה ,44 הברייתא׳)עמ׳ סיום משום לה דמייתי עיקר ומידזו
ר/ מלכים, מושחין ׳ואין עוד: וראה (.63 ירושלמי׳)עמ׳ לשון והוא היה,  מר, אמר כמו 20ג

 21אתי׳ בניוזותא ;׳ורתניא, (69 לך)עמ׳ מנא לעיל, כדאמרינן מושחין, אין בתחילה דאמרן
(.88 )עמ׳

 )הפנים כי״א עם זהה אינו ת1בלמ שלו הנוסוז הרי שקלים, במסכת לנוסחאותיו באשר
 בגוסחאות ובמיוחד - לפעמים כי אם 22משולם. ר׳ של הנוסח עם או סופר(, הוצאת של

24עצמאי. שלישי נוסח הוא למעשה 23ביניהם, התאמה ישנה - קשות
 והן הנוסחים, משאר ונעלמו שכמעט מקוריות, גירסאות זה בנוסח נשתמרו אחד מצד

 קשות גירסאות גם בו נמצא שני מצד אולם המסכת, של נוסוזה מבחינת תרומתו עיקר
 חסרונות. ואף ומשובשות

אלו: הן המקוריות הגירסאות
תמימים... הותירו הדא... מן ׳ועוד (2) (.40 )עמ׳25אמרו׳ בלבד זו לא תנינן ׳תמן (1)

שקלים למם׳ הרשב״ש לתלמיד המיוחם לפירוש

 הערה ו, עמ׳ (,huca 48 (1977 שבת׳, בירושלמי ופירושים ׳הגהות במאמרי: שכתבתי מה
33.

 מושחין ׳אין : 3 שורה ע״ד, מט ד׳ו(, :ה״א)להלן פ״ו ויניציאה ובדפוס משובשת. גירסא זו אבל .20
וכצ״ל. מלכיס׳. כהנים

אחר. במקום זו בסוגיה לדון מקווה אני נראה; ואינו .21
דוגמאות: כמה והרי .22

משולם ו׳ הדשג״ש תלמיד
 הקברות ומצייני׳ הקברים על ומציינין
נתחילתה כתחילה

כן א׳ דלא כן לא דאי
תני כהדא דקתני כהדא
וזדש באיזה רגל באיזה

יוסי א״ר יוסי א״ר
לניבעת הנקר׳ נכוזת ולא נקרי הן

המיוחם. נוסח מאשר לכי״א יותר קרוב משולם ר׳ שנוסח כאן, מוצאים אנו
.58 ,55 ,53 ,51 ,49 ,47 ,45 ,39 ,37 ,33 ,31 ,27 הערות להלן, למשל ראה .23
 מרעהו אחד שונה הפירושים שני של הירושלמי נוסח ׳אבל : (5 )הערה שם אורבך, וכדברי .24

ח. הערה ,.83 עמ׳ סופר, שכתב מה וראה המהדיר(. ד׳ה )שם, ,שבכת״י מזה שונים ושניהם
 ,128 עמ׳ בשרי״ר גם ונשתמרה )שם(. בלבד זו ׳לא משולם: ר׳ אצל גם נמצאת זו גירסא .25

 כי״ל(, ליידן)להלן: ״י3ב בכי״א, ליתא אבל ו(. הערה שם, כסופר )ושלא 14-12 שורות
 שכן הפירושים, שני בין היחס מבוזינת גם מאוד מעניין זה מקוס שלפנינו. הנוסחים ובשאר
הגוי, מן נקחת אם בפרה איפליגו מיניה לעיל פ״ב, שם( סופר, - פרה ׳)במס׳ כותב: המיוחם

 לא משולם שו״ מכאן קאי׳. אהייא ידענא ׳לא משולם: ר׳ בפי׳ ואילו בלבד. זו לא קאי ועלוז
המיוחם. את ראה

י״א3

 הקברות את ומציינין :2 שורה 1 עמ׳
 כתחלתה :5 שורה שם,
 כאן לא דא׳ :3 שורה ,2 עמ׳
 דתני כהדא 4 שורה שם,
 חודש בכל :6 שורה שם,
 סימון א״ר : 1 שורה ,3 עמ׳
לניבעת הניקרב : 12 שורה שם,
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)עמ׳27צןרובה׳ שהנדבה ידי על למימר... בעי ׳אית (3) (.49 )עמ׳26לחולין׳ יצאו לא וא״ת
82.)

בר שמואל רב ׳אמר (1)אחדות: דוגמאות כאן נציג והמשובשות הקשות הגירסאות מן
עמ׳28שמעון׳ ר׳ מודה יצחק ,61 )עמ׳29משמש׳ היום אותו שזיוג עצמך ׳הגע (2) (.47 )
(.82 )עמ׳ 31שמתאמת׳ ׳כמי (4) (.69 )עמ׳ 30ניחווריה׳ ׳אנא (3) ה״ג(. ד׳ה

מ׳32׳דכולייאתא׳ (5) ע ( 85.)
שני כפול הומויוטלויטון על־־ידי חסרים (48 ה״ז)עמ׳ בפ״ד (1)החסרונות: הם ואלו
שורות ,3ע״ מח ויניציאה: )בדפוס מודיי עמא כל - מודיי עמא כל סמוכים: קטעים
שס,33הבית לבדק - הבית לבדק (,29-27 לא (86 ה״ז)עמ׳ פ״ז3 (2) (.31-29 שורות )

וייתכן (,10-8 שורות ע״ד, נ לנדבה׳)שם, יפלו ... יסא רבי ׳אמר בקטע: כלום פירש

 כאן וגס תמימימ׳. הקדיש הדא מן ועוד ׳ה״ג ברישא: מגיה שהוא אלא שם, משולם, ר׳ גרם וכן .26
קאי, היכא ידענא ׳לא תמימיס, הותירו בד״ה כותב המיוחם הפירושים: שני בין היחם מאלף
 משולם ר׳ ואילו איירי׳, הבית בדק דבקדושת למימר לן אית ע״ב ומ״מ זו, למשנה איתא והיכא
 - הבית )לבדק תמימים המקדיש דתמורה בתרא בפ׳ לה מייתי ׳והכי ועוד, ה״ג בד׳ה כותב
 משולם. ר׳ פירוש את ראה לא המיוחם שגם מכאן, וכ״. למזבח אלא נפדין אין יט( הע׳ סופר,

 פירושים בשני איפוא מדובר לו. קדם שהוא המאמר(, )בתחילת לעיל כתבתי כבר ואמנם,
עצמאיים.

 סיריליאו הר״ש בנוסח הוא וכן מרוגה׳. שהמלאכה ידי על למימר דבעי ׳אית בכי״א: הוא וכן .27
 וראה ליידן. בכ״י מרובה/וליתא ידישהנדבה על למימר דבעי ׳אית ע״א(: נג תשי״וו, )ירושלים

.42 שורה נע״ב, ה״ו, פ״ו לעיל ועיין המיוחס. בה שפירש מה
(.13 שורה ע״ב מח ה״ה, המזבוו׳)פ״ד את בהן ׳מקייצין בד׳ו: אבל .28
 גירסא מלעיל. אשגרה ו׳היופ׳ 1(61 שורה ע״א, מט ה״ה, פ״ה בד׳ו )ראה ׳משמר׳ תחת: .29

 שם משמש היום אותו שזיוג עצמך הגע ׳ה״ג שלפניו: הנוסח את ״להגיה״ לו גרמה זו משובשת
 מצאו לא לזויג דאפילו מ״ע( - י״ד הערה סופר, )ראה ובטלה כתוב, וח־ש שם שבת שם היום

 קאי׳)עמ׳ חותמו שאבד, דמי ואמתני׳ הסופרים, שיבוש כפילות הראשון, עצמך והגע לזויג,
,62 בספרים׳)עמ׳ הכתובה בגירסא בילבול שיש אעפ״י לפרש בעיני נראה ׳כך :ולהלן (.62-61

 m.a. אצל ליברמן הגר״ש שהעיר מה עיין הזה הירושלמי פירוש ]לעצם עצמך(. הגע סז״ה
515-516 .Friedman, Jewish Marriage in Palestine, II, pp - .]מע״פ !

 :i שורה ע״ד, מט ה״א, פ״ו בד׳ו אבל !דחזיוה׳ ׳אנא ובבי״א: מהו׳)שם(. יודע ׳איני ופירש: .30
 שם על או כינוייו, שם היא, אחת תיבה דרורייה, ׳ועצת להלן: בזה וכיוצא ׳ענתונדרייא׳.

וראה: הפעם. כיוון ויפה ׳ענתודריי״. :41 שורה ע״ב נא ה״ו, פ״וו בד׳ו אבל (.95 מקומו׳)עמ׳
וצ״ע. שם. 1 והערה )?(,תורא׳ ׳עין ערך ,117 עמ׳ א, תשל״ח, ירושלים הישוב, ספר

 בכי״א וכ״ה )שם(. תאומים׳! כמו ביחד והנדבה השקלים מעות ונתחברו שנדבקו ׳כמי ופירש: .31
 אמר שמת, מ״ע( - כמי ׳במי)וצ״ל: : 16 שורה ע״ג נ ה״א, פ״ז בד׳ו אבל ׳במי׳(. שם: )אבל
׳שמתאמה׳! והולידה: ׳אמה׳ס, ל׳אמר׳)ובשיגוש: ׳שמת׳ איפוא נתחברוז יסא...׳. רבי

 :49 שורה ע״ג, נ ה״ד, פ״ז בד׳ו אבל אתא׳. ׳דבולל ובכי״א: המקום׳)שם(. ׳שם ופירש: .32
עובדא...׳ אתא דבולי ׳בבנישתא

שם. בט הערה וראה הסוגיא. את פירש ועל־פי״זה משולם. ובר׳ בבי״א גם בערך הוא וכן .33
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 דבר... סוף ׳לא בסוגיא: כלום פירש לא (87 ה״ז)עמ׳ בפ״ז (3)34אותו. גרס לא כלל שהוא
35בספרו. חסרה היתה זו שסוגיא ונראה (,32-27 שורות שם, להקטרה׳)שם, כליל

 סדר ה״ו בפ״ו (1)שלפנינו: מזה הפון־ המאמרים סדר שבהם קטעים, אצלו נמצא עוד
 נדבה שהייתה ידי על אמר יוחנן ור׳ האיפה, עשירית כו׳, זבין קיני ׳לקרבנות הוא: הלמות
 וגדי וכבש פר.ואיל כנגד אבות, בתי ו׳ כנגד הרבה, שופרות לה הרבו לפיכך מרובה

 ושעיר ועגל פר אבות... בתי ששה ׳כנגד הפוך: הסדר בד׳ו אבל (,79-78 ושעיר׳)עמ׳
 ידי על יוחנן רבי אמר האיפה, ועשירית זבים... קיני קרבנות שש כנגד וטלה... וגדי איל

נ37 36שהנדבה׳ ואילך(. 39 שורה ע״ב, )
 (.80 ללבונה׳)עמ׳ עצים בין עולה, לגוזלי קינין ׳בין הוא: הלמות סדר מ״א בפ״ז (2)

ע״ב(. )נ ”עולה׳ לגוזלי קינים בין ללבונה... עצים ׳בין בד״ו: אבל
 כמה לו גרמו הנדירות, הירושלמי מילות וכן המוזבר, לפני שהיו הקשות הנוסחאות

 מתיירא היה ׳פעמים (1)כמו: מוזרים, פירושים להציע או הפירוש, על כליל לוותר פעמים
 להו מפרש ובבתרא מהו, יודע איני לאיצטבה, ׳תנם (2) (.67 )עמ׳38מהו׳ ידענא לא עמהן,
 ויוצא נכנם תורה ספר יהא שלא טפחים וב׳ זה, לכותל וחציו זה לכותל טפח חצי שפיר

 קאים מדהוא טגי חסר דהוא כורא על קאים דלא על יאות חז״ג ׳נ״ל (3) (70 )עמ׳39בדוחק׳
 הרבה חטר אלא לעמוד יכול ולא בכור הניתן הזהב הוא יפה כלום, חסר ולא כורא על

 איני והטעם כלום, וזסר ולא עמד בכור שכשנתנוהו תחילה טוב כך כל שהיה זהב מאותו
 ואיני בספרים, בשיבוש כתובה כר, אילא דר׳ מילתא יוסי ׳א״ר (4) (.77-76 )עמ׳41 40יודע׳
ראבר ראוז העניין לפי אלא מהו, יודע איני כו׳, דימי וזד ׳חמא (5) (.78 )עמ׳4,מהו׳ יודע

שקלים למס׳ הרשב״ש לתלמיד המיוחם לפירוש

 איתיה אבל ואילך. 24 שורה ע״ד, מו ה״ה, פ״ב מלעיל, העברה הוא שהקטע נראה ואמנם .34
 יוליך גדול בהן של האיפה עשירית ׳מותר :השני חלקו את על״כל״פנים גורם משולם ור׳ בכי״א.

)שם(. וכ״
כב. הערה שם, סופר שכתב מה עוד וראה .35
משולם. ובר׳ בכי״א הסדר הוא וכן .36
מ״ז. פ״ו לעיל, ראה עיקר. נראה המיוחם ונוסח כד׳ו! משולם ר׳ ונוסוו כמיוחם, כי״א נוסח .37
 ׳מתרא׳/ רפ״ב: ד׳ו הבבלי ובנוסח .,עמהן ׳מתרה :27 שורה ע״ג, מט ה״א, פ״ו בד׳ו אבל .38

צ״ע. ועדין
 ׳תן : 19-18 שורות ע״ד מט ה״א, פ״ו בד׳ו גם הוא כן ובהגהתו כי״א, נוסח הוא שלו הנוסח .39

 ש׳ שכתב מה ראה ׳איצטבוז׳ ועל תורה׳. לספר טפחים שני נשתייר כותל לכל טפח חצי מהם
.103 הערה ,76 עמ׳ תרפ״ט, ירושלים הירושלמי, על ליברמן,

 הוה ברריה על יקום דלא עד ׳ויאות : 19-18 שורות ע״ב, נ ה״ד, פ״ו בד״ו הנכון הנוסח אבל .40
 )ראה פשוט והפירוש כלום/ חסר לא ברריה על קיים דו מן סגין, חסר מ״ע( - הוא )צ״ל:

במפרשים(.
 גדול׳. כהן של בקומצו מביאה ובמנחה המתינו ׳אמרה בכי״א: כמו לפניו הגירסא היתה ושמא .41

 וראה גדול׳. כהן של בקמצו מביאה מנחה ׳המתנדב :37-36 שורות ע״ב, נ ה״ו, פ״ו בד׳ו אבל
במפרשים.
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עסים משה

מ׳42לשוק׳ נושא וגוי כך, ששמו אחד ע  דגיר׳ ונר׳ מהן, ידענא לא ׳סרוקייא, (6) (.84 )
עמ׳43הסדקי׳ מן שלוקח זה פרקים, בפ״ג כדא׳ נחתומין, סדוקייא, ( 85.)

 הירושלמי נוסחאות כדרך פיסקאות, כמעט כלל לא שלפניו שהנוסח מסתכר,
 שכאן לפי 45כתובין, שני בספרים שכתוב ׳מה אחד: במקום כותב הוא שכד 44העתיקות,

 הפיסקאות היו אילו (.79 כו׳׳)עמ׳ קיימין כתוגין שני נמצאו במתני׳ דתני המשנה מקום
 הדעת, ׳הסיח להלן: בזה וכיוצא זה. בדיבור צורך שהיה סבור איני שלפניו, בנוסח רגילות

 לבית ויצאו צורתן תעובר וזהו אמתני׳ וקאי הקדשים... משמירת דעתן שהסיחו
עמ׳46השריפה׳ ( 83.)
 להעמידתמיד קשה בי ואם ה״ג. הדיבור: בהצעת הנוסח 1או הרב מגיה מקומות, בכמה
שלפנינו, הנוסחים שאר סמך על אותה לשער ניתן הרי לפניו, שהיתה הגירסא את בוודאות

 וזמור ׳איזהו (1)כגון: לאמת, מכוון והוא יש אלה, בהגהות הנ״ל. אוקספורד כ״י ובייחוד ץ
 תנא מאן ה״ג הכי, דאמר תנא ׳מאן (2) (.35 )עמ׳ שבכולף 47מחוור איזהו ה״ג שבכולן,

 הגירסא להעמיד באתה ואם אומר... מאיר ר׳ דתנן 48היא מאיר ר׳ טפחים ו׳ של אמה
 לר׳ רגלים תמצא לא מ״מ טפחים... ו׳ ארון אמת ליה אית יהודה דלר׳ 49בטפרים הכתובה

 בן שמעון בדר׳ ולקמן בספרים, בשיבוש נכתב הילכך טפחים... ה׳ ארון אמת דלימא מאיר
 לא דה״ג לי ׳נראה (3) (.69 )עמ׳51 50היא׳ יהודה ר׳ טפחים ה׳ של אמה תנא מאן גר׳ לקיש

 (.83 לקטורת׳)עמ׳ שופר מצינו שלא כפורת, לזהב ללבונה לעצים 5,קינין בין דלא צריכא
 נודרין, נידרין ניחא ׳ה״ג (1)כגון: שיבוש, אלא ״הגהתו״ שאין יש גיסא מאידך אולם

מנודרין אבל גוי, של שויו דמי ליתן עליו מקבל דישראל כלום קשה אין מנזדין בתמיה,

 נ ה״ה, פ״ז בד׳ו אבל כו״. ידי וזד חמא מוגה, מצאתי אחרים ׳ובספרים הדה, א״ל ד׳ה ולהלן .42
=׳רומי׳ שלפניו: הטופם באבי הגירסא היתה ושמא ארמאי׳. לחד ׳וזמא :37 שורה ע״ג,  רומיי( )

ל׳דימי׳. ונשתבשה
 ליברמן, ראה הנקניקים. עושי פירוש, ׳סיקייריא/ :50 שורה ע״ג נ ה״ה, פ״ז בד״ו אבל .43

(,3 הנ״ל)הערה במאמר שכתב מה עוד וראה סיקורא. ההן ד״ה ,140 עמ׳ בפשוטו, יהירושלמי
ש/ עמ׳ ולפעמים. ד״ה רצ״ט-

: ואילך. 932 עמ׳ תש״וז, ירושלים המשנה, לנוסוו מבוא אפשטיין, י״נ ראה .44
! .43 שורה ע״ב, נ ה״ו, פ״ו בד״ו וליתא כתוב״. שני׳ בכי״א: הוא וכן .45
״. ׳הלכה מצויין: שם אבל פיסקא, אין 26 שורה ע״ג, נ ה״ג, פ״ז בד׳ו גם .46 ג
 אחת כוי״ו כתוב שהיה ]ופשיטא ׳החמור׳. בכי״א: אבל .37 שורה ע״ג, מז ה״ב, פ״ג בד׳ו וב״ה .47

מע״פ.[ - תיקון)ה(חמור. תיקנוהו ולכן לסופרים, מחוור היה לא זה וכתיב - )ה(מחור -
יהודה. ר׳ לא כלומר, .48
בכי״א. הוא וכן .49
 משובשת דלעיל דגיר׳ תוזילתו על מוכיח סופו ׳והרי :כותב הוא מוקדם, אין ד״ה ,72 עמ׳ ולהלן, .50

ליידן. בכ״י גם וכהגהתו יהודה׳. אדר׳ מאיר ור׳ מאיר אדר׳ יהודה דד׳ מחליף היא,
 על ׳3 הערה ראה הגר״א, הגיה וכן מוברוזת. הגהה נראית והיא וכי״ל, שבכי״א ׳קטרת׳, תחת .51

אתר.
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מ׳52לקיש׳ לריש קשיא ע (.24 בא׳)עמ׳ שהוא כל 53חניגא דר׳ טעמא ׳ה״ג (2) (.12 )
מ׳54הוכיח׳ במעשיו דגר׳ לי ׳נראה (3) ע שנמצאו(. מכיון סד׳ה ,92 )

 צריך שאדם מכאן בשנה השקל שלישית ׳ה״ג (1)כמו: הבבלי, ע״פ מגיה הוא לעתים,
עמ׳56בהשותפץ׳ לה אמרינן והכי 55השקל, בשלישית  גר׳ דהכא שיטתו ׳לפום (2) (.22 )

 ר׳ ולגרום מחלוקתו לשנות טוב מיהו 57יוחנן, ר׳ לה עבד מה יוחנן ר׳ על פליגא מתני׳
 שפיר ואתי המלח, לים יוליכם אומר אלעזר ר׳ לנדבה יפלו א( הערוז סופר, - יוחנן)אומר

 דילן׳)עמ׳ תלמוד לגירסת מכוון יהיה וגם אלעזר, אר׳ פליגא מתני׳ הכא, וזספר גירסת
 הדוגמא (.23 )עמ׳58לרבות׳ והכא למעט מן אמר את אתר בכל בזבחים ׳ה״ג (3) (.23-22

 עצמו, מדעת הגהה מציין ׳ה״ג׳ הלשון אין שלעתים מלמדות, הנ״ל והשלישית הראשונה
 עשירית מותר המשנה בסדר ׳ה״ג :בזה וכיוצא ;אחרים במקורות הנמצא נוסח קביעת אלא

(.22 )עמ׳60דמנוזות׳ בתרא בפ׳ לה מייתי והכי 59נדבה, מותרן וכו׳ זבין קיני מותר האיפה
כמו: מקוריים, מחודשים פירושים אצלו מוצאים אנו אחד מצד הרי לפירושו, באשר

 של חולו גבי מתני׳ לכולה דתנא אגב אלא הכא נסבה כדי הרבים, צרכי כל ׳ועושין (1)
 :ולהלן (;1 הכא׳)עמ׳ נמי לה נקט השלחים, בית משקין יז[( הערה סופר, ]- בר״פ )מועד
 והוום קאי, משקין ר״ם ואמתני׳ מיירי, קא מועד של בחולן)פךו( כולה ממונות, דיני ׳דנין
 ואין יתנו, ׳כזה (2) (.6 לאשמועינף)עמ׳ אתא מאי באדר דאי ירושלמי, בגמ׳ איתה נמי

עמ׳61מלמעט׳ להרבות טוב ירבה, לא העשיר דכת׳ ואע״ג לו, לכוין יודע  מבחינת (.14 )
)הבאה בדוגמא דבריו מאוד מעניינים המתודולוגי השיקול  איכא שמעון, כר׳ ׳הלכה (3:
 ונראה דברייתא, שמעון כר׳ למימר ואיכא א(, הע׳ שמעון)דמתניתין־סופר, כר׳ למימר
התקלה, מפני זכאי בן יוחנן רבן ביטלה בברייתא דאמר שמעון כר׳ הילכתא דפסיק בעיני

שקלים למס׳ הרשב״ש לתלמיד המיוחס לפירוש

עיי״ש. ,18 שורה ע״ב מו ה״ה, פ״א ד׳ו כנוסוו העיקר אבל בכי״א. הוא כן כהגהתו .52
 אותו והטעתה (.44 שורה ע״ד, מו ה״ה, יווזנן׳)פ״ב דיני ׳טעמה לנכון: בכי״ל)ובכי״א( אבל .53

 תוזת (,23 עמ׳ בכי״א, הוא וכן אומר. ואני סד״ה שם, מיניה לעיל אמריף)ראה ׳דאתון הגירסא:
(.43-42 שורות )שם, אמריך ׳דאינון

 מצוי ביטוי והוא (.43 שורה ע״א, נא ה״ב, פ״וז הוכיח׳)בד׳ו: ׳נעשו לנכון: וכי״א בכי״ל אבל .54
בירושלמי.

 פ״ב בד׳ו אבל משולם. בו״ בזה וכיוצא עיי״ש. לשון, כפל של השיבוש עם בכי״א, הוא וכן .55
 שתי והן בשנה׳. פצמיס שלשה שקלו לשלש צריך שאדם ׳מיכן : 14-13 שורות ע״ד, מו ה״ד,

חלוקות. שיטות
ע״א. ט ב״ב .56
בכי״ל. הוא וכן .57
שלפניו. הגירסא כנראה היתה והיא מלמעט׳. אמר את והכא מלרבות אמר ׳את ובכי״א: .58
 בכל מצאתיה ׳לא חולין: האיפה עשירית מותר תנן אנן והא ד׳ה ,21 עמ׳ לעיל, שכתב מה והוא .59

והתניא, ה״ג לה גר׳ ואי נדבה, מותרן בהדיא לה תני דמנחות בתרא דפ׳ גמ׳3ו המשנה, סדרי
יג. הערה ,22 עמ׳ סופר, שכתב מה וראה אמתני״. ופליג

ע״א. קוו .60
עיי״ש. יתנו, פזה בד׳ה קרבן־העדה פירש בזה וכיוצא .61
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עסיס משה

 יווזנן רבן ביטלה דאמר שמעון כר׳ הלכה דכריתות פ״ב קאמר גופיה אהגה בר אדא דרב
עמ׳62מילתא׳ בהא שמעון בר׳ הילכתא פסיק נמי הכא למימר ואיכא כו׳, ( 96.)

 כלומר קומצין, שני להלן ׳מה כמו: ודחוקים, מוקשים פירושים גם מוצאים אנו שני מצד
 גבי נמי הכא לא, ותו אחד קומץ ודאי אלא קומצין, שני לקמוץ 63בענן חוטא במנחת וכי

(.88 )עמ׳64ערבית׳ אחד וקומץ שחרית אחד קומץ דודאי לך תיבעי לא חביתין של לבונה
 הוא כך התלמודים. שני בין הרמוניה על לשמור כדי הבבלי על־פי מפרש הוא לעתים

 לו דמונה הכא איירינן מום בבעל לומר צריך מקרא, ליה דיליף ׳ואע״ג אחד: במקום כותב
 לו מונה את לידתן משעת סד׳ה ,31 )עמ׳65מהתם׳ לד וזיקשי דלא היפי כי לידה, משעת
 דברים על כמוסבים הירושלמי מאמרי את מפרש הוא מקומות בשלושה כן, על יתר שנה(.

 איבעית עולות הגוי שלמי הונא רב אמר 66מנחות, ואילו פ׳ היינו ׳תמן, (1)בבלי: שנאמרו
 בהמה למעשר אחד כאדם שעשאן ׳מפני (2) (.13 לשמים׳)עמ׳ בלבו גוי סברא אימר

 מן שפטורין פעמים 67התם דמסיק אהא וקאי הוא בעיא לשון הקלבונות, מן ייפטרו
 בהמה מעשר לעניין אם כלומר בזה, ולא בזה לא חלקו שלא בזזמה, במעשר וחייבין הקלבון
 לעניין במקומה, עומדת הבית שתפיסת לפי בהמה, במעשר לחייבו אחד כאדם חשובים
 (.15 בקלבונות׳)עמ׳ וליחייבינהו בתרי ניחשבינהו וחד, חד לכל חייבינהו רחמנא שקלים

 כפשוטם, הדברים אם (.52 )עמ׳68קדשים׳ אילו פ׳ תמורה במס׳ יוחנן, ר׳ אמר ׳תמן (3)
לירושלמי! הבבלי קדם שלדעתו מכך, להסיק ניתן הרי

 על־יד היתר בין נגרמו אשר ובפירוש, בנוסח זה, שבפירוש המגרעות למרות לסיכום,
 חשובה תרומה מהווה הוא הרי 69לירושלמי, פרשנית מסורת והעדר סופרים שיבושי
המסכת. של ולפירושה לנוסוזה

משנתנו. של שמעון ר׳ על שפירשה כפני״משה ושלא משולם. ר׳ פירש וכן .62
 בבא למסכת קדומים כתבי־יד ׳שיירי פרידמן, ש״י עיין הגאונים. בכתבי מקובל זה ]כתיב .63

מע״פ[. - .30-29 עמ׳ )תשמ״א(, ט ספר, עלי ,מציעא/ .
אלא לקומץ למדו ׳כלום לעיל: שצ״ל נראה אבל בתמיהה. המאמר את מפרש הוא כלומר, .64

 הנוסחאות ד״ה לעיל, שכתבתי מה עוד וראה וצ״ע. בניחותא. כאן והפירוש הפנימ׳. מלחם
ן הקשות.

ע״ב. ו ר״ה בבלי .65
ע״ב. ג ע מנחות .66
ע״ב. נו בכורות .67
שם. ג בהערה וראה ע״א. כ .68
 אחר במקום גם נמצא הזה השורש אבל מהו׳. יודע ׳איני לשילוט, ד״ה ,70 עמ׳ לדוגמא ראה .69

 ,17-16 שורות ע״ב, ו ]ה״ה[, פ״ג שולטת׳)שבת היד אין וכאן שולטת, היד ׳כאן בירושלמי:
 נש בר ׳חד גוברת: הפרשנית האינטואיציה לעתים כן, פי על ואף במפרשים. וראה ומקבילה(.

 ששמו אבר לרחוץ ירד העניין לפי אלא מהן, יודע איני התיבות עיקר איסקיפתא, משיגה נחת
ב׳. אסקופתא ערן קצ״ח, עמ׳ א׳, השלם, ערוך וראה (.84 הנהר׳)עמ׳ בתור כן־
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