אברהם (רמי) ריינר

תלמוד ירושלמי ,מסכת
קידושין :מהדורה חדשה
מנחם כ"ץ ,תלמוד ירושלמי :מסכת קידושין :מהדורה
וביאור קצר ,ירושלים :יד יצחק בן־צבי ומכון שכטר
למדעי היהדות ,תשע"ו + ix ,מא  j + 480 +עמ'
'כשאנו מתעמקים בסוגיות הירושלמי אין אנו
מוצאים בהן ידינו ורגלינו :הכל סתום וחתום ,אין
נועל ואין פותח ,אין מפרש ואין מבאר' .בציטט
זה מדברי שאול ליברמן במבוא לספרו 'הירושלמי
כפשוטו' 1נפתחת מהדורתו הביקורתית החדשה של
מנחם כ"ץ למסכת קידושין שבתלמוד הירושלמי.
גורלו הקשה של התלמוד הארץ־ישראלי לא במקרה
בא לו .חברו הגדול ,המפותח ממנו ,שעריכתו
מאוחרת משלו ,התלמוד הבבלי ,היה סמוך מאוד
להיווצרו — התלמוד ,בה"א הידיעה ,ואילו התלמוד
הירושלמי ,שהווייתו ארץ־ישראלית ,ושראשון הוא
לחיבורי האמוראים ,נשכח מלב ,עד שתולדותיו
הן תולדות שולי הדרכים וחובבי ההילוך בהם.
ולא רק זאת ,הוויית התלמוד הארץ־ישראלי היא
חלקית ,כמעט שבורה ,עד שנדמה שרעידת אדמה
גרמה לקריסת בית המדרש שבו נוצר .כך במסכת
נידה שבמשנה יש עשרה פרקים ,אך בתלמוד
הירושלמי יש בה רק שלושה פרקים וברייתא אחת
(תוס' נידה ט י) ,ודי בזה כדי להבהיר מדוע כל
הניגש אל הירושלמי חש שלפניו טקסט מקוטע.
לא בכדי כאשר הובא תלמוד זה לדפוס בוונציה
בראשית המאה השש עשרה ,התפלל המביא לבית
הדפוס למצוא בעתיד הקרוב את שאריתו .היום,
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ש' ליברמן ,הירושלמי כפשוטו ,ירושלים תרצ"ה ,עמ' ז.

קרוב ל־ 500שנה לאחר חיבור התפילה הנזכרת,
אנו יודעים ,בזכות מחקריו של יעקב זוסמן ,מורו
של כ"ץ ,שהתפילה — תפילת שווא הייתה ,ושמה
שבידינו הוא התלמוד הירושלמי ,הוא ולא עוד.
סיבה זו ואחרות הביאו להזנחת הירושלמי,
ועל כן רק מעטים ומיוחדים מבין חכמי ישראל
לאורך הדורות התעניינו בו באופן ממשי .ר' חננאל
איש ַק ַירואן במאה האחת עשרה היה ראשון
לפרשני התלמוד הבבלי השיטתיים שבזיקה לרבים
מפירושיו לבבלי הביא גם קטעי ירושלמי .דרך
צינור זה הכירו רבים מהבאים אחריו את הירושלמי,
עד שמה שציטט רבנו חננאל נודע ,ואילו השאר
שקע בתהום הנשייה.
בסוף המאה השתים עשרה שוב התעוררה
התעניינות בירושלמי .פירוש לתלמוד זה שנכתב
אז בפרובנס לא עמד בתלאות הזמן ,אך בצפון
צרפת ,באותו הזמן ממש ,ניצל ר' שמשון משנץ
את הירושלמי כדי ליצור פירוש מקיף למשנת
סדר זרעים ,שאין לו תלמוד בבלי .קרוב לוודאי
ק ת ד ר ה  ,1 7 2ת מ ו ז ת ש ע " ט  ,ע מ ' 1 7 5 - 1 7 2
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שרוחות העלייה לארץ־ישראל שנשבו בצרפת
ובפרובנס בראשית המאה השלוש עשרה ,הגבירו
את ההתעניינות בירושלמי ,שהרי רק בו קיימים
דיונים מפורטים בשאלות הקשורות לסדר זרעים,
שעיקר עניינו הלכות התלויות בארץ ,לאמור
ההלכות הקשורות בחקלאות ,והנוהגות רק
בארץ־ישראל .קצת מאוחר יותר היה הירושלמי
מונח על שולחנם של הרמב"ן ,ר' יצחק בן משה
מווינה וחכמים אחרים ,כפי שעולה מכתביהם.
המשותף לאלו היה שהתעניינותם בתלמוד זה
יצאה ושבה אל אחיו הצעיר אבל המוכר והמפותח
ממנו ,התלמוד הבבלי .הם ראו בירושלמי כלי עזר
להבנת הבבלי ולפירושו ,ועדיין לא נוצר עניין
עצמאי בירושלמי ובתכניו.
יותר מ־ 300שנים נוספות עברו עד שנמצא
מי מחכמי ישראל שהתעניין בירושלמי גופו ולא
ככלי תומך להבנת הבבלי .ר' שלמה סיריליאו
ור' אלעזר אזכרי ,שני חכמים ממשפחות מגורשי
ספרד שהתגוררו בארץ־ישראל במאה השש
עשרה ,היו הראשונים שהחלו בפירוש שיטתי
של הירושלמי .העובדה שחכמים אלו תושבי
הארץ היו ,ושבפירושו של סיריליאו פורש שוב
רק סדר זרעים ,החקלאי בתכניו ,ושכאמור אין לו
תלמוד בבלי ,מרמזת גם היא על הנסיבות שהביאו
לכתיבת פירושים אלו .במאה השבע עשרה החל
גם ר' יהושע בנבנשת לכתוב בטורקיה פירוש
שלם של הירושלמי.
עוד כמאה שנים חלפו עד שהבשיל המאמץ
והירושלמי פורש לא רק במסגרת עיסוק ארץ־
ישראלי בתורת הארץ ולא עוד כדרך להבהרת
הבבלי באמצעות התלמוד הארץ־ישראלי ,אלא
כמהלך של פתיחת אופקים מחודשת .ראשיתו
רבה של העיר
של המהלך בפירושו של ר' אליהו ּ
פוּ לדה שבגרמניה ,והמשכו בפירוש 'קרבן העדה'
של ר' דוד פרנקל ,פירוש המלווה את רוב התלמוד
הירושלמי מאז אמצע המאה השמונה עשרה.

פרנקל היה רבה של העיר ֶדסאו שבגרמניה ,ובשנת
 1743התמנה לרבה של ברלין .לצד הירושלמי
הוא התעניין בהפצה ובהדפסה של 'מורה נבוכים'
לרמב"ם ,וברור על כן שבנפשו בערה התשוקה
להרחיב ולפרוץ את האופק האינטלקטואלי שלו
ושל סביבתו באמצעות הנגשת תחומים חדשים
שלא היו בשדה הדעת המצופה של תלמיד חכם
מסורתי .לא פלא אפוא שהמפורסם שבתלמידיו
היה משה מנדלסון ,והוא אף עקר מדסאו לברלין
כדי להמשיך ללמוד בבית מדרשו של פרנקל.
עניינו השיטתי של פרנקל בתלמוד הירושלמי
היה חדשני ,אולם ניכרת בו היטב המגמה להיזקק
אליו כתואם ,מקביל ומשלים לבבלי .פירושו
של פרנקל העלים לא פעם את החדש ,השונה
והמפריד שבירושלמי ,עד שנדמה שהוא היה
בעיניו גרסה של התלמוד הבבלי .המאמץ הפרשני
היה שיטתי ,אולם התוצאה עדיין הייתה ַּבבליזציה
של תלמוד שיסודותיו ,תרבותו ועולמו היו שונים
מאלה של הבבלי אם במעט אם בהרבה.
שוב חלפו מאה שנים עד שראשוני חוקרי
התלמוד המודרנים החלו לעסוק בירושלמי בפני
עצמו ולא מתוך זיקה משתנה לבבלי .הבולט שבאלו
היה זכריה פרנקל ,אבי היהדות הפוזיטיווית־
היסטורית; בחיבורו 'מבוא הירושלמי' ,משנת
 ,1870פתח את השער להמשך העיסוק המחקרי
הביקורתי בתלמוד זה .בעקבות פרנקל ניגשו
במחצית הראשונה של המאה העשרים שני חוקרי
תלמוד דגולים לעסוק בפירוש התלמוד הירושלמי.
לוי גינצבורג התחיל לפרש שוב את מסכת ברכות,
הראשונה בסדר זרעים ובתלמוד כולו .ארבעת כרכי
הפירוש של חמישה פרקי תלמוד בלבד מעידים
על הקשיים שבהם נתקל גינצבורג .שאול ליברמן
החל גם הוא מעט לאחר מכן לפרש את התלמוד
הירושלמי ,אך הוא הפסיק את מלאכתו זו משהבין
שאין בידו ,על פי הנורמות המקצועיות שהציב
לעצמו ,לעסוק בירושלמי לפני שיעסוק באופן
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ממצה בספר התוספתא ,וכך נמצא המחקר הפרשני
הביקורתי קטוע ומופסק פעם אחר פעם.
ספרו החדש של מנחם כ"ץ' ,תלמוד ירושלמי:
מסכת קידושין :מהדורה וביאור קצר' ,מנסה
להשלים את החיסרון הגדול הזה ,ונדמה שמפעלו
הבלתי מושלם של ליברמן על אזהרותיו ,עצותיו
ותובנותיו שנכללו במבואו ל'הירושלמי כפשוטו'
היו נר לדרכי יצירתו של כ"ץ .מהדורתו של כ"ץ,
המצטרפת לחיבורים פורצי דרך בחקר הירושלמי
מאת לייב מוסקוביץ ומשה עסיס שראו אור בשנים
האחרונות 2,מציגה לראשונה מסכת שלמה מן
הירושלמי במהדורה ביקורתית ,וכ"ץ זכאי על כך
לתודה גדולה .תודה זו מכופלת ומשולשת בזכות
שני חידושים נוספים .כ"ץ מגיש את שינויי הנוסח
שבין כתבי־היד והמקבילות הפנים־תלמודיות
במהדורה סינופטית המציגה שורה מתחת לשורה
את כל עדי הנוסח הישירים ,וכך מקל את העיון
בהם .ולא רק זאת ,הנספחים לספר ,הכוללים
את המובאות בספרות הרבנית ואת המקבילות
בספרות חז"ל ,הועלו למרשתת באתרי ההוצאות
לאור של הספר (יד יצחק בן־צבי ומכון שכטר
למדעי היהדות) ,וכך יתאפשרו עדכונים עתידיים,
וכאלה צפויים לרוב .לדוגמה בעמ'  127השלים
המחבר באמצעות קטע מגניזת אירופה שחשף
ממש לאחרונה שמחה עמנואל שורה שלמה
שנעלמה מנוסח הירושלמי בכ"י ליידן ,ספריית
האוניברסיטה ( Cod. Or. 4720סקליגר  )3מחמת
הדומות .אילו יצא הספר לאור כמה חודשים
מוקדם יותר ,לא היינו מוצאים שורה אבודה זו
בספר ,אולם המחבר יכול לצרפה בקלות למאגר
המידע המקוון.
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ל' מוסקוביץ ,הטרמינולוגיה של הירושלמי :המונחים
העיקריים ,ירושלים תשס"ט; מ' עסיס ,אוצר לשונות
ירושלמיים :מונחים ,ביטויים ולשונות בפיהם של
האמוראים בתלמוד הירושלמי ,ניו יורק וירושלים
תש"ע.

מבחנה העיקרי של כל מהדורה ביקורתית של
ספרות קלסית בהצגת הנוסח הקרוב ביותר לזה
המקורי .למעלה מ־ 300פעמים הציע המחבר לתקן
את נוסח התלמוד הירושלמי ,בחלק מהמקרים על
פי קטעי גניזה ,בחלקם על פי מובאות מתלמוד
זה בחיבורים של חכמים קדומים ,ובחלקם על
פי שיקול דעת מחקרי .מכל ההצעות כולן עולה
תמונה משכנעת עד מאוד .לדוגמה כ"ץ מראה
שהמשפט 'כשר שברופאים לגיהנם' אינו חלק
מן התלמוד הירושלמי ,ושמקורו אינו בקורפוס
חז"ל כלל ועיקר .מעתה אין צורך עוד בפרשנות
האפולוגטית שניתנה במשך דורות לקטע כביכול
תלמודי זה ,וכל זאת בזכות הגישה הפילולוגית
שנקט כ"ץ.
בעיניי ההישג החשוב ביותר של מהדורת
כ"ץ הוא בשיטת הצגת התלמוד גופו .התלמודים
שניהם לוקים במה שנראה כאי סדר ממשי ,ובעניין
זה לקה הירושלמי ביותר ,אם בגלל היעדר עריכה
ואם בגלל היעדר הלימוד השיטתי שלו .כפתרון
למצב זה חילק כ"ץ את התלמוד הרציף ,הנראה
בתחילה חסר ארגון ,ליחידות ספרותיות קטנות,
והדגיש את המבנים הספרותיים המכוננים את
הרשת התלמודית .התלמוד הירושלמי במהדורת
כ"ץ מייצג אפוא לא רק ספרות הלכתית קלסית
אלא גם מבנה ספרותי מורכב משחשבנו,
שיסודותיו בעולם שבעל־פה.
כ"ץ הצליח לגלות גם הבחנות אנליטיות
ייחודיות בירושלמי ,אשר מדגישות כי הפיתוח
האנליטי של סוגיות הלכתיות אינו פרי התלמוד
הבבלי בלבד ,וכי זרעיו מצויים כבר בתלמוד
הירושלמי .תובנה זו בולטת במיוחד במסכת
קידושין ,המשלבת נושאים משפטיים קלסיים
של קניין עם נושאים הלכתיים מובהקים כאיסורי
עריות .שילוב זה מאפשר ומזמן לפתח הבחנות
אנליטיות המעניקות מבני עומק למונחים
המשפטיים־הלכתיים .כידוע שילוב זה ִהפרה את
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התלמוד הבבלי ,אך בזכות החיבור הנוכחי ניתן
להבחין בתופעה זו גם בירושלמי .לדוגמה בסוגיה
שכ"ץ נתן לה את הכותרת 'קדשים ,קידושין וקניין
לאחר/בתוך שלושים יום' ,העיר' :לפנינו קובץ
מימרות של ר' אבהו בשם ר' יוחנן שבאמצעותו
ניתן ניתוח אנליטי המשווה בין מצבי הקדשה
שונים' (פרק ג ,הלכה א ,עמ' .)168–167
כבכל מהדורה ביקורתית של ספרותנו הקלסית
הושקעו עיקר מאמציו של כ"ץ בייצוג הטוב
ביותר של החומר בהווייתו הראשונית .אולם
במהדורה מעולה זו ניתנה תשומת לב של ממש
גם לדרכי גלגולה של היצירה ,שנדונה בכתביהם
של מחברים שונים לאורך ההיסטוריה .בסקירה זו
ציינתי כמה תחנות לאורך האלף השני שבהן עורר
הירושלמי עניין .המשך מחקר מקומו של התלמוד
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ב' רטנר ,אהבת ציון וירושלים ,א–יב ,וילנה תרס"א–
תרע"ז.

הירושלמי בעולמם של חכמינו מחייב רישום
מדויק של מובאות מחיבור זה .דב בער רטנר החל
במפעל זה בחיבורו 'אהבת ציון וירושלים' 3,ואילו
בחיבור שלפנינו יש רישום מעודכן של אזכורי
מסכת קידושין בכתבי חכמים המאוחרים מתלמוד
זה .אם כן לא רק נוסח מסולת של הירושלמי
לפנינו אלא אף תולדות גלגוליו ,העברתו ושימושו
מיום היות התלמוד הירושלמי ועד ראשית העת
החדשה .הבטחתו של כ"ץ להוציא בקרוב פירוש
מלא למסכת קידושין ,פירוש שעתיד לחשוף עוד
נדבך מעולמם הרוחני והתרבותי של חכמי ארץ־
ישראל בני המאות השלישית והרביעית ,נראה
עתה כצורך שכל המעוניין ביצירה התלמודית
הגדולה של חכמי ארץ־ישראל אינו יכול שלא
לצפות בכיליון עיניים למימושו.
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