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מפעל אהבת ציון וירושלים  -מאגר ראשונים
משה פינצ'וק
אחד הכלים החשובים לברור נוסח הירושלמי ופירושו הוא מובאות הירושלמי בראשונים .הראשונים
עצמם נקטו בשיטה זו ונעזרו בנוסחאות הירושלמי של קודמיהם – ובעיקר בנוסחאות הר"ח והרי"ף.
ברם ,בעוד שכל אלה נהגו באופן אקראי ומזדמן הרי שר' דב בר רטנר ) (1852-1917הגה מפעל
מתוכנן וכולל לאסוף את כל מובאות הירושלמי מספרות הראשונים .במפעלו הגדול "אהבת ציון
וירושלים" אסף את כל מובאות הירושלמי מכל ספרות הראשונים שהיו בדפוס בימיו .מפעלו כיסה
עשרים ושתיים מסכתות של הירושלמי כל סדר זרעים ומועד )מלבד עירובין(.
את חידוש מפעלו של רטנר יזם פרופ' אפשטיין ואחריו פרופ' אורבך והשלים את המלאכה פרופ'
זוסמן המדווח על כששים אלף מובאות מכל ספרות הגאונים והראשונים הנדפס בימינו .מפעל זה
נמצא באוסף כרטיסיות הכתובות בכתב יד .עם הופעת פרוייקט השו"ת של אוניברסיטת בר-אילן קל
מאד לשחזר את עיקרי עבודה זו באופן ממוחשב .המאגר הממוחשב מונה כיום מעל 12,000
ציטוטים )כ 20%-ביחס לכרטסת הידנית של זוסמן(.
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אופן בניית המאגר
ציטוטי הראשונים נמצאו על פי חיפוש במאגרים שבפרוייקט השו"ת של בר אילן .חיפשנו בספרות
הגאונים והראשונים אחר כל המופעים של "ירושלמי"" ,תלמודא דבני ארץ ישראל" ו"תלמודא דבני
מערבא" )עם כל הנגזרות שלהם וכן טעויות כתיב( .תוצאות חיפוש זה נבדקו :הציטוט הרלוונטי מתוך
הראשון הועתק מפרוייקט השו"ת של אוניברסיטת בר-אילן למאגר הנתונים ולצידו סומנו המסכת,
פרק הלכה ,טור ושורות מדוייקים בירושלמי )על פי מהדורת האקדמיה ללשון עברית( אליו רומז
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ראה :זוסמן ,יעקב" ,מאה שנים להופעת 'אהבת ציון וירושלים' )תרס"א-תשס"א( עשר שנים לפטירתו של פרופ' א"א
אורבך",מדעיהיהדות),41תשס"ב(,עמ'.28–17
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המובאה .ציטוטים שאינם בירושלמי שלפנינו סומנו כ"לא נמצא" ובמקרה הספק כ"לא מצאתי".
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הערות כלליות על הירושלמי ללא הפניה למקום מסויים סומנו כ"יחס לירושלמי".

סוגיות מקבילות
בירושלמי סוגיות מקבילות רבות .כאשר ראשון מצטט מסוגיא שיש לה מקבילה ,אם הראשון מפנה
במפורש לסוגיא ממנה הוא שואב )כגון שהוא מציין את שם המסכת או המסכתות ממנה הוא מצטט(
אז ההפניה נעשית לאותו מקום )או מקומות( .אם לא ברור מהיכן הוא מצטט אז ההפניה היא רק
למופע אחד של הסוגיא בירושלמי .ההנחה היא שהלומד סוגיא יאתר את המקבילות ויחפש במאגר
על כולן .ראה לעת עתה את מאגר המקבילות לירושלמי בניהולו של פרופ' לייב מוסקוביץ
באוניברסיטת בר אילן:

http://biu.ac.il/js/tl/yerushalmi/index.html

נוסח והיקף המובאה מן הראשונים במאגר
החיפוש נערך על בסיס מאגר הראשונים שבפרוייקט השו"ת של אוניברסיטת בר-אילן 3,על כן הנוסח
הוא על פי המהדורות ששימשו את פרוייקט השו"ת .המטרה היא להציג בפני המשתמש במאגר את
הדיון המלא הנוגע ישירות לירושלמי המובא .מאידך ,שימוש נכון במובאות מן הירושלמי בראשונים
דורש עיון ובחינה במקור עצמו )ובחינת שנו"ס במקור( ולא ניתן להסתפק במובאה במאגר שהיא רק
בבחינת "מראה מקום הוא לו".
ספרות המשתתפת במאגר
כתב יד ליידן של התלמוד הירושלמי נכתב ברומי בשנת  .1289מובאות מן הירושלמי בראשונים
שפעלו קודם לשנה זו בודאי אינם תלויים בכתב יד ליידן ועל כן יכולים לשמש כעד נוסח לירושלמי.
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בענייןהתופעהשלקטעיירושלמישאינםלפנינוראה:זוסמן,יעקב",פרקיירושלמי",מחקריתלמודב,תשנ"ג,עמ'– 220
 ;283פוקס ,עוזיאל ,עיונים בספר "אור זרוע" לר' יצחק בן משה מוינה ,עבודה לשם קבלת תואר מוסמך ,האוניברסיטה
העברית ,ירושלים ,תשנ"ג ,עמ'  ;175 – 114זוסמן ,יעקב" ,שרידי ירושלמי – כת"י אשכנזי" ,קובץ על יד יב ,עמ' ;17 – 15
הנ"ל'",ירושלמיכתבידאשכנזי'ו'ספרירושלמי'",תרביץסה,תשנ"ו,עמ'.63–37
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מלבדחידושיר'אברהםמןההרעלמסכתמגילה,מהדורתבלוי.לעתעתהאיננובמאגרהשו"ת.
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הירושלמי נדפס לראשונה בונציה בשנת  1523ובו תלויים כל הדפוסים מאז 4.מובאות מן הירושלמי
בראשונים שפעלו קודם לשנה זו בודאי שאינם תלויים בדפוס וככל שהראשונים רחוקים מאיטליה כן
קטנה הסבירות שהם תלויים בכתב יד ליידן ואף הם יכולים לשמש כעד נוסח לירושלמי .ישנם כמובן
מקרים גבוליים של מחברים שחיו בסמוך לשנת  1523ואפשר שציטוטיהם אינם תלויים בדפוס ויכולים
לשמש כעד נוסח.
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יתרונות וחסרונות של המאגר שלפנינו
היות והמאגר נוצר על ידי חיפוש אחר מילת מפתח כמתואר לעיל ,ציטוט סתמי מן הירושלמי ללא ציון
שמדובר במובאה מן הירושלמי ,לא יעלה ברשת החיפוש המתואר 6.מובאות הראשונים במאגר
לקוחים מתוך פרוייקט השו"ת של בר-אילן ללא כל נסיון להתחקות אחר הנוסח המתוקן של דברי
הראשון .הרשומה במאגר מכילה מידע מדוייק לגבי השורות בירושלמי אליהם מתייחס המובאה מתוך
הראשון.
מצב המאגר ורשימת ספרות הראשונים הנמצאת בו
גם בעזרת פרוייקט השו"ת מלאכת המפתוח היא כבדה עד מאד .על פי תיאורו של פרופ' זוסמן את
האוסף שלו ,אנו משערים כי נעשתה לעת עתה כ  20%מהמלאכה .המאגר כל הזמן מתעדכן בהתאם
לעבודת מיפתוח שנעשית .להלן רשימת ספרות הראשונים המופיעה לעת עתה במאגר:
שם החיבור

שם המחבר

אבודרהם )חלקי(

ר' דוד ב"ר יוסף אבודרהם

אבן עזרא פירוש לתנ"ך

ר' אברהם בן מאיר למשפחת אבן עזרא

4

למעט,הירושלמימהדורתהאקדמיהללשוןהעברית,תשס"א.
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כך לדוגמא הוחלט שלא לכלול את הבית יוסף במאגר ,על פי הכהן ,אביעד חיים" ,על מידת שימושו של ר' יוסף קארו
בתלמוד הירושלמי" ,דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות  ,10ח"ג ) ,1תשן( ,עמ' ) .216 – 209המאמר ממופתח במאגר
המחקרי(

6

מאידך ,הפניות חוזרות ונשנות אל הירושלמי בקרבת מקום לדיון שמופיע בו מילת חיפוש ,כגון "עוד נאמר שם" נמצאו
ומופתחו.
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אגרת רב שרירא גאון

ר' שרירא גאון

אור זרוע

ר' יצחק ב"ר משה מוינה

אורחות חיים )חלקים ב' וג'(

ר' אהרן הכהן מלוניל

איסור והיתר לרש"י

רש"י

בית הבחירה למאירי )פתיחה ,ברכות ,קונטרס ר' מנחם בן שלמה למשפחת המאירי
בית יד ,מועד(
בעלי הנפש – השגות הרז"ה

רבי זרחיה הלוי

בעלי הנפש להראב"ד

רבי אברהם בן דוד

דרשה לראש השנה של רמב"ן

רבי משה בן נחמן גירונדי

דרשות מהר"ח אור זרוע

רבי חיים ]אליעזר[ בן יצחק אור זרוע

האגור

ר' יעקב בן יהודה לנדא

האורה

רש"י

הגדה של פסח לריטב"א

רבי יום טוב בן אברהם אשבילי

הגהות אשרי

ר' ישראל מקרמז' )מלקט(

הגהות מיימוניות

ר' מאיר ב"ר יקותיאל הכהן מרוטנבורג

החינוך

מחבר לא ידוע
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הלכות בכורות הלכות חלה של הרמב"ן

רבי משה בן נחמן גירונדי

הלכות ברכות לריטב"א

רבי יום טוב בן אברהם אשבילי

הלכות גדולות

ר' שמעון קיירא

הלכות לולב להראב"ד

רבי אברהם בן דוד

הלכות קטנות לרי"ף

רבי יצחק אלפסי

הלכות רי"ץ גיאת

ר' יצחק ב"ר יהודה אבן גיאת

העיתים

ר' יהודה בן ברזילי הנשיא אלברצלוני

הערות על סדר טרוייש
השגות הראב"ד על הרמב"ם

רבי אברהם בן דוד

השגות הרמב"ן להלכות לולב

רבי משה בן נחמן גירונדי

השגות הרמב"ן על ספר המצוות

רבי משה בן נחמן גירונדי

חידושי דינין והלכות למהר"י ווייל

רבי יעקב בן יהודה וויל

טור

ר' יעקב בן הרא"ש

כלבו

ר' אהרן ב"ר יעקב הכהן מנרבונה

כפתור ופרח

ר' אשתורי ]יצחק בן משה[ הפרחי

לקוטי הפרדס לרש"י

רש"י
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מגדל עוז )חלקי(

ר' שם טוב ב"ר אברהם אבן גאון

מגן אבות

ר' מנחם בן שלמה למשפחת המאירי

מחזור ויטרי

ר' שמחה מויטר

מנהג מרשלייאה

ר' משה ב"ר שמואל

מנהגי מהר"ש מנוישטט

ר' שלום ב"ר יצחק מנוישטט

מנהגים ישנים מדורא

ר' יצחק ב"ר מאיר הלוי מדורא

מנורת המאור )חלקי(

ר' ישראל ב"ר יוסף אלנקאוה

משפט החרם

רבי משה בן נחמן גירונדי

סדר טרוייש

ר' מנחם ב"ר יוסף ב"ר יהודה חזן )חזון(

סדר רב עמרם גאון

רב עמרם ב"ר ששנא גאון

סידור רש"י

רש"י

ספר האשכול )אלבק(

ר' אברהם ב"ר יצחק מהעיר נרבונה

ספר הישר לרבינו תם )חלק החידושים(

רבי יעקב ב"ר מאיר תם

ספר המחכים

ר' נתן ב"ר יהודה

ספר המנהגים )טירנא( לא כולל הגהות המנהגים

ר' יצחק אייזיק טירנא

ספר התרומה

ר' ברוך ב"ר יצחק מגרמייזא
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ספר חסידים )מרגליות(

ר' יהודה ב"ר שמואל החסיד משפירא

ספר כפתור ופרח )עד פרק מא(

רבינו אשתורי הפרחי

ספר מנהגות )ר' אשר מלוניל(

ר' אשר ב"ר שאול מלוניל

ספר תשב"ץ קטן

ר' שמשון ב"ר צדוק

עיטור

ר' יצחק ב"ר אבא מארי ממרסיליה שבפרובנס

פירוש סידור התפילה לרוקח

רבנו אלעזר מגרמייזא

פסקי חלה להרשב"א

רבי שלמה בן אדרת

קונטרס דינא דגרמי

רבי משה בן נחמן גירונדי

קרית ספר

ר' מנחם בן שלמה למשפחת המאירי

ר' אברהם מן ההר

ר' אברהם מן ההר

)עמ"ס מגילה .על פי מהדורת בלויי(
ר' עובדיה מברטנורא פירוש המשנה

ר' עובדיה מברטנורה

ר' קרשקש )גיטין(

ר' קרשקש וידאל

ר"ן )נדרים(

רבי ניסים בן ראובן גירונדי

רא"ש )פסקים(

רבי אשר בן יחיאל

ראב"ן

ר' אליעזר בן נתן

©

כלהזכויותשמורות.משהפינצ'וק,מכוןדורשציון,המרכזלמורשתישראל,המכללההאקדמיתנתניה




המרכז למורשת ישראל

Jewish Heritage Center

ראבי"ה

ר' אליעזר ב"ר יואל הלוי

רבינו ירוחם – תולדות אדם וחוה

ר' ירוחם

רד"ק )חסר :בראשית ,יהושע ,שמואל ב ,מלכים א ,ר' דוד קמחי
ב ,הושע ,תהלים ,דברי הימים ב(
רי"ף

רבי יצחק אלפסי

ריטב"א חידושים )חסר :ברכות ,נדרים(

רבי יום טוב בן אברהם אשבילי

ריקאנטי )פירוש לתורה(

ר' מנחם רקנטי

ריקאנטי )פסקי הלכות(

ר' מנחם רקנטי

רמב"ם יד החזקה )כולל הקדמה(

רבי משה בן מימון

רמב"ם פירוש המשניות )כולל הקדמה(

רבי משה בן מימון

רמב"ן חידושים )נדרים – חסר(

רבי משה בן נחמן גירונדי

רמב"ן על התורה

רבי משה בן נחמן גירונדי

רש"י על התורה

רש"י

רש"י על התלמוד )רשב"ם ערבי פסחים – חסר(

רש"י

רשב"א חידושים

רבי שלמה בן אדרת

רשב"ץ – מגן אבות

רבי שמעון בן צמח דוראן
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שבולי הלקט

ר' צדקיה ב"ר אברהם הרופא

שו"ת הר"ן )חלקי(

רבי ניסים בן ראובן גירונדי

שו"ת הרא"ש

רבי אשר בן יחיאל

שו"ת הרמב"ם )חלקי(

רבי משה בן מימון

שו"ת הרשב"א )חלקי(

רבי שלמה בן אדרת

שו"ת זכרון יהודה )חלקי(

ר' מנחם ב"ר יוסף ב"ר יהודה חזן )חזון(

שו"ת חכמי פרובינציה )חלקי(

חכמי פרובינציה

שו"ת מהר"ם מרוטנבורג חלק ד' )דפוס פראג(

רבי מאיר בן ברוך מרוטנבורג

שו"ת מהרי"ק

רבי יוסף בן שלמה קולון

שו"ת מן השמים

רבי יעקב ממרויש

שו"ת מעשה ניסים

רבי אברהם בן הרמב"ם

שו"ת ריב"ש

רבי יצחק בר ששת פרפת

שו"ת רשב"ש )חלקי(

ר' שלמה בן ר' שמעון דוראן

שו"ת תשב"ץ )חלקי(

רבי שמעון בן צמח דוראן

תוספות

בעלי התוספות

תוספות הרי"ד

ר' ישעיה ב"ר מאלי דטרני
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תורת האדם לרמב"ן

רבי משה בן נחמן גירונדי

תרומת הדשן )חלקי(

רבי ישראל בן פתחיה איסרליין

תשובות הגאונים – הרכבי

גאונים

תשובות הגאונים – שערי תשובה

גאונים

תשובות הגאונים החדשות עמנואל )אופק(

גאונים

תשובות הגאונים מוסאפיה )ליק(

גאונים

תשובות הגאונים שערי צדק

גאונים
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