¯È‡Ó ÈÎ„¯Ó

'˘˘È„È ÏÚ ÌÈ˘¯ÂÙÓÂ ÌÈ„˜ÂÓ ‰˘Ó È¯„Ò ‰
˜ÈÏ‡È· Ï˘ ÁÎ˘‰ ÂÏÚÙÓÏ ÌÈÂÂ˜ :'˜ÈÏ‡È· ÔÓÁ ÌÈÈÁ
‰ÁÈ˙Ù
קשה למצוא דמות בספרות העברית במאה השני האחרונות שזכתה לעניי כה רב
כדמותו של חיי נחמ ביאליק .יצירותיו בתחו השירה ,הפרוזה והתרגו ,לצד מפעלי
הכינוס האדירי שאות יז ושלה היה שות ,נבחנו פע אחר פע מנקודות מבט
שונות ומגוונות .חר האמור ,יצירה אחת מיוחדת במינה – פירושו למשנה – לא זכתה
לעניי רב1.
בדבריי אתייחס למספר נושאי :המניעי לכתיבת הפירוש; השתלשלות הכתיבה
והפרסו של פירוש המשנה; מאפייני המהדורה והפירוש2.
˘Â¯ÈÙ‰ ˙·È˙ÎÏ ÌÈÚÈÓ‰
היכרותו של ביאליק ע עולמה של המשנה החלה ככל הנראה כבר בהיותו ילד ,בשעה
שלמד במסגרות חינו דתיות שונות .מאז ליוותה אותו המשנה עד סו ימיו .היא הייתה
מבחינתו מקור מי חיי לתחומי שוני שיש לחשו את הציבור אליה 3,ויש הטועני
שהיא עמדה בבסיס מבני שוני בשירתו 4.בסופו של דבר – ואולי מעל לכול – הפנה
ביאליק את כוחו ,מרצו וכישוריו לפרש את דבריה.
היכרויות כה רבות ומגוונות קוראות לנו לנסות ולהאיר ,ולו במעט ,את יחסו למשנה.

*

.1
.2
.3
.4

מאמר זה מבוסס על דברי שנשאתי במסגרת הקונגרס העולמי הארבעה עשר למדעי היהדות.
הדברי שבו ולובנו והורחבו לצור מאמר זה .תודתי לד"ר א' ארנד ,למר ג' הרשושני ולד"ר ר'
קליינמ ,שעברו על טיוטות של המאמר והעירו עליו .תודה מיוחדת למר ש' אבנרי ,מנהל בית
ביאליק ,על העזרה שהושיט בזמ כתיבת המאמר.
ביבליוגרפיה חלקית נית למצוא אצל מ' עציוני– ˙È¯·Ú‰ ÔÂ˘Ï· ˜ÈÏ‡È· ÔÓÁ ÌÈÈÁ ÏÚ ˙Â¯ÙÒ‰ ,
· ,‰ÈÙ¯‚ÂÈÏ·Èירושלי תשנ"ז ,לאור הספר על פי המפתח.
בשל סגנונו המיוחד של ביאליק אשתדל להביא את הדברי בלשונו הוא.
ראה להל ובהערה  .8ראה ג מאמרו 'הלכה ואגדה' ,בתו ˜ÈÏ‡È· . .Á È·˙Î :ב ,תל אביב תרצ"ט,
עמ' רסרעה.
ראה :ז' שמיר" ' ,בגינת הירק" לביאליק – אנאטומיה של שיר ילדי' ,12 ¯ÚÂÂ ÌÈ„ÏÈ ˙Â¯ÙÒ ,ד,
תשמ"ו ,עמ' .123
נטועי טז )שבט תש"ע(
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בתחילת ההקדמה 5לפירושו עמד ביאליק על ייחודה של המשנה במכלול היצירה
העברית ,וכ כתב:
הספר הראשו אחרי כתבי הקדש ,שנשמר במקורו העברי ועמד בידי האומה מימי
סדורו ועד היו – הוא המשנה .התורה שבעל פה ,רוח אפיה ונשמת חייה של
התורה שבכתב ,אצורה ועֹמדת במשנה .המשנה היא הבבואה הנאמנה ורבת
הפני של כל ארחות החיי וצורות התרבות ,ששלטו בישראל כמה מאות שני
אחרי חתימת כתביהקדש ,ובעוד הע מעורה באדמתו .בצדו של המקרא ,מכרה
הזהב הטהור של השפה העברית הקדמונית ,משמשת לנו המשנה מחצב אי
תכלה ב מעמקי עצומי של אותה הלשו העברית עצמה בפניה החדשות,
כאשר נגלתה בימי חיותה האחרוני ,בטר נתקה כולה משרשי החיי הממשיי
יסיעו מ המחצב הזה אבני
ובעוד לא נעתקה כלה מפי הע .עוד דורי דורות ִ
וצרורות לבני לשוננו ולתקומתה השלמה בפה ובכתב6...
בדבריו אלה הפנה ביאליק את תשומת הלב לשפה העברית ,לאורחות החיי ולתרבות
המשתקפי במשנה .את שתיאר בקצרה בתחילת ההקדמה הרחיב בלשונו הציורית
לקראת סופה:
...מי שלבו ֵער ועינו פקוחה ואזנו קשובה – הוא יגלה ג מתחת למסוות
המאובני האלה את פני החיי המופלאי ,הקדמוני ,המסותרי מאחוריה,
וג מחיק 'הסלע הזה' תגיע לאזניו המית מי חיי מפכי .האי ריח השדה עולה
מערוגות המשנה בסדר זרעי? האי שוקי ירושלי ,מבואות צפורי וסמטאות
טבריה על כל המונ ושאונ ועל כל מראות חייה העתיקי מבצבצי ועולי
לעיניכ מבי השיטי של מועד ,נשי ונזיקי? האי שומע מבי טורי קדשי
וטהרות קול פעמי כהני זריזי וצעירי לויי משכימי קו בחפז ע שחר אל
ההיכל לעבודת ולדוכנ?7
)עמ' .(1615

 .5ההקדמה שבה ונדפסה בתו ) ˜ÈÏ‡È· . .Á È·˙Îלעיל ,הערה  ,(3עמ' רעורפז.
 .6ח"נ ביאליק ,ÌÈÚ¯Ê ¯„Ò – ÌÈ˘»¯ֹÙÓÂ ÌÈ„˜ÀÓ ‰˘Ó È¯„Ò ‰˘˘ ,תל אביב תרצ"ב ,עמ'  .3הפניה
סתמית לדבריו של ביאליק במאמר מכוונת לחיבור זה.
 .7מעניי להשוות את הדברי לדבריו של ביאליק במאמר 'הלכה ואגדה'" :בקרוא איש מישראל בסדר
זרעי ,למשל ,האי יש אשר יבואו אליו פתאו מתו הדברי אויר של חיי וריח אדמה וריח עשב,
ושכח פתאֹ כי בבית המדרש הוא יושב וכי לומד הוא ,וראה את ה'ע' – 'ע האר' – בכל עבודתו
ובגנה ובכר ובגֹר ,אותו ואת הכה המחזר על הגרנות ,ואת העניי והנמושות המלקטי,
בשדה ִ
שנופלי או פורשי טלית על הפאה לזכות בה ושמכי איש את רעהו במגלות על הלקט ...ובעבור
האיש אל סדר מועד ונשי – הא לא יראה עי בעי את חיי הבית העבריי לכל סדריה ופרטיה?
ובבואו אל נזיקי – הא לא יהי בעיניו כרואה את השוק ואת הרחוב העבריי שקפאו פתאֹ יו
אחד על כל משאומתנ ועל כל שאונ והמונ?" ) ,˜ÈÏ‡È· . .Á È·˙Îלעיל ,הערה  ,3עמ' רעא(.

192

'ששה סדרי משנה מנוקדי ומפורשי על ידי חיי נחמ ביאליק' :קווי למפעלו הנשכח של ביאליק

במקורות אחרי עמד ג על הידע הרב שנית למצוא במשנה בתחומי הרפואה,
הפרמקולוגיה ועוד 8.סיבות אלה ,טוע ביאליק" ,מזכות את המשנה להצטר א היא
הנה ,ואולי ג לאבני השתיה של ִחנו הע בכל הזמני" ,ועל כ "מחייבת את
לאבני ִ
ההשתדלות התמידית לקרב אליה את דעת הע ולבו ולהרבות בתוכו את לומדיה
ושוניה" )עמ' .(3
הרצו "לקרב את דעת הע" ולאפשר נגישות למשנה ולתכניה לציבור הרחב ולא רק
ליושבי בית המדרש היה עיקר עניינו של ביאליק 9.כבר בראשית דבריו הוא עומד על
הבעיות הניצבות דווקא בפני קבוצת לומדי זו .הבעיות מתחלקות לשתי קבוצות" ,מה
התלויות בצורת גו הפני של המשנה ,ומה בצורת הפירושי" )עמ'  .(3בי הבעיות
המצויות בנוסח עצמו ציי ביאליק – תו שהוא מביא מספר דוגמות – את היעדר של
ניקוד ופיסוק 10המסייעי לקריאה ולהבנה של האמור במשנה ,היעדר של הגהות וחוסר
עקביות בשאלות של כתיב מלא וחסר .אשר למפרשי העיר ביאליק ,שה מכווני
לקהל תורני" ,אלה אשר קול התורה שבעל פה ולשו התלמוד ודרכי משאו ומתנו נבלעו
בדמ מנעוריה ונקלטו בלב מאויר בית רב" )עמ'  ,(54ואילו הוא רוצה להוציא
מתחת ידו פירוש שיתאי ג ל"יודע ספר סת מישראל" ,ואד כזה "לא ימצא נחת
באות הפירושי .לא בארוכי ולא בקצרי" .חסרונ של הארוכי הוא בכ שה
כוללי תכני רבי שאינ מעניינה הישיר של המשנה :סברות שונות ,דקדוקי פרשנות,
הכרעות הלכתיות ועוד דברי מדברי שוני שאי בה צור להבנת המשנה כפשוטה,
כל זאת תו שה עמוסי בלשונות תלמודיות שאינ מובנות לכלל הע .חסרונ של
הפירושי הקצרי הוא בכ שה קצרי יתר על המידה .כללו של דבר" :אלה ואלה לא
יכשרו לב דורנו" )עמ'  .(5משעמד על מציאות זו 11ביקש ביאליק "לתת את המשנה ביד
הע כספר השוה לכל נפש יודע עברית בישראל ...בצורה חדשה המתאימה יותר לטע
בני דורנו ולתביעותיו" )עמ' .(5
.8

.9
.10
.11

את שתיאר בהקדמה בקצרה הרחיב במקומות אחרי" :המשנה צריכה להיות לספר הע ,על פי
המשנה אפשר לחבר ספרי שלמי במקצועות רבי ,כגו ,ספר לרפואה ,פרמקולוגיה; חומר למיני
סממני וצרי ,נגעי .וצרעת יימצא בה לרוב במסכת נגעי .בטוחני שספר זה ,בעיבוד מודרני ,ייקרא
ע"י רופאי ארישראל כרומ .כ יכולי לחבר ספר של לדימנולוגיה ,השבעות ולחשי .אפשר
למצוא במשנה סמוכי לגיאוגרפיה היסטורית מקפת .ואי צרי לומר – ספר לבוטניקה וצמחי,
שיימצא לו חומר בשפע רב במסכת זרעי ,ולהל – על חגי הלאו וכו' וכו' " )מ' עובדיהוÈÙÓ ,
· ,˜ÈÏ‡Èתל אביב תש" ,עמ' לג(.
הקפדתי לציי 'עיקר' ולא 'עניינו הבלעדי' ,מכיוו שבתו דבריו מובלעת התייחסות ג ללומדי
חכמי יותר )ראה להל ,עמ' .(203
ביאליק לא הרחיב בהמש דבריו בעניי הפיסוק ,א יש לתת את הדעת על כ שלא פע פעולת
הפיסוק לצד היותה גור המסייע בקריאת המשנה מהווה ג הכרעה פרשנית .בעניי זה ראה מאמרי,
'פיסוק המשנה כפעולת הכרעה פרשנית' ÌÈÚÂË ,יד ,תשס"ז ,עמ' .5643
ההקדמה שממנה לקוחי הדברי נכתבה לאחר כתיבת הפירוש עצמו )ראה להל ,ליד הערה ,(29
א יש להניח שהמניעי הכלולי בה היו הגור לכתיבת הפירוש מראשיתו.
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‰˘Ó‰ ˘Â¯ÈÙ Ï˘ ÌÂÒ¯Ù‰Â ‰·È˙Î‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰
ביאליק החל בכתיבת פירוש המשנה כבר בשבתו בוורשה בשנת תרס"ד ) 12.(1904הוא
היה אחד המעכבי בהתקדמות הכתיבה של  ‰„‚‡‰ ¯ÙÒוגזל ממנו זמ רב יותר ממה
שתכנ ,א ביאליק ראה בו דבר בעל חשיבות רבה וכינה אותו "עבודה גדולה ,גדולה
גדולה!"13.
כבר באותה שנה הסכי קפל 14לפרס את הפירוש וא שיל לביאליק בחודשי
יונייולי תמורת עבודתו בכתיבת הפירוש .השותפות שהחלה ברגל ימי עלתה על שרטו
משעה שהתשלו לביאליק לא נעשה בצורה מסודרת .הדבר חרה מאוד לביאליק ,שע
דבקותו בכתיבת הפירוש 'איי' על קפל בניתוק הקשר ביניה" :א אתה יכול ורוצה
לשלח אלי שכרי מדי חודש בחודשו ביו קבוע – יכול אני לעבד ,וא לאו ,אבקש לי
עבודה אחרת או 'בעל' אחר לעבודתי זו עצמה ,שלא אניחנה בשו פני ,את כספ
אשיב ל ביו שתשרוק לי 15."...מצבו הכלכלי של קפל לא ִאפשר לו להמשי ולממ
את ביאליק ,ובשלושה באפריל  1905הוא 'שרק' לביאליק ,והשותפות שבי השניי
התפרקה.
ביאליק ,כפי שהצהיר במכתבו לקפל ,אכ המשי בכתיבת הפירוש ,ובקי תרס"ה
) – (1905על פי הצעת ב ציו כ" – שלח קטעי ממנו לחברת 'מרבי השכלה
בישראל' 16שישבה בפטרבורג ,בצירו בקשת תמיכה .משנתקבל החומר הציג קצנלסו
את הדברי בפני שאר חברי החברה ,תו שהוא מצדד בבקשת התמיכה ומביע ג את
תמיכתו של הברו דוד גינצבורג .בסופו של דבר זכה ביאליק בתחרות פיקטיבית בפרס
על ס חמש מאות רובל לצור כתיבת הפירוש17.
ביאליק המשי להקצות מזמנו לצור כתיבת הפירוש ג בתרס"ז ) 18,(1907א מאז
במש זמ ארו איננו שומעי על פירוש המשנה .רק בחלו יותר מעשרי שנה,

.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

ולא כמו שכתב ד' קמחי )‡ˆ Í"˙· ÌÈ˘È‡Ï ‰È„ÙÂÏ˜Èא ,תל אביב תשכ"ה ,עמ' טז( ,כאילו מדובר
במפעל שהחל ביאליק רק לעת זקנתו.
ראה ˜ÈÏ‡È· ÔÓÁ ÌÈÈÁ ˙Â¯‚‡ :א ,פ' לחובר )עור( ,תל אביב תרצ"ח ,עמ' רנ )איגרת להוצאת
'מוריה' מז' בתמוז תרס"ד(; ש ,עמ' רצג )איגרת לקלויזנר מכ"ב באדר א תרס"ה(.
א' קפל – אחד ממנהיגי חברת 'אחיאס' )על אודות לוח אחיאס ראה :ז' שביט' ,חילופי נורמות
בתקופתמעבר בשירה' ,1976 ,23 ˙Â¯ÙÒ ,עמ'  ,(5351ומנהלה בפועל.
פ' לחובר Â˙¯ÈˆÈÂ ÂÈÈÁ – ˜ÈÏ‡È· ,ב ,תל אביב תש"י ,עמ' .536
על חברה זו ראה :י' רוזנטל ,‡ÈÒÂ¯ ı¯‡· Ï‡¯˘È· ‰ÏÎ˘‰ È·¯Ó ˙¯·Á ˙Â„ÏÂ˙ ,סנט פטרבורג
תרמ"ו.
בעניי זה ראה :פ' לחובר )לעיל ,הערה  ,(15עמ' .537536
"אפרי מפוזר לשבעה ימי :לדפוס ,למוריה ,למשניות ,לעניני של רידקציה ,להגהה ולשאר
מלאכות ."...ראה ˜ÈÏ‡È· ÔÓÁ ÌÈÈÁ ˙Â¯‚‡ :ב ,פ' לחובר )עור( ,תל אביב תרצ"ח ,עמ' כו )איגרת
לז' שניאור ממוצאי שמחת תורה תרס"ז(.
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בתרפ"ט ) ,(1929אנו שבי ומוצאי עדות להמש כתיבת הפירוש במכתב שבו הודה
ביאליק לאפרי הראובני על נכונותו לבחו את הפירוש לסדר זרעי19.
רק בשנת תר" ) ,(1930בחלו עשרי ושש שנה מתחילת חיבורו ,החל הפירוש
להתפרס כמסכתות בודדות 20.בשל מצב בריאותו 21נאל ביאליק לשהות באותו זמ
בחו לאר ,וממקומות מושבו השוני באותה תקופה – ברלי 22,לונדו 23וקרלסברד24
– עקב אחרי התקדמות התהלי בעזרתו של רבניצקי 25.באותה שנה החל להפי את
הפירוש 26.ע פרסומ של המסכתות הראשונות החל ביאליק מקבל הערות שונות על
האמור בה 27.באותה שעה שבה חלומו החל קור עור וגידי ,הצליח לדמיי ג את
השלמתו" :רואה אני בחזו ...את ששה סדרי המשנה28."...
בתרצ"ב ניגש במלוא המר להוציא את הפירוש לסדר זרעי כספר של .בשבתו
בקרלסבד כתב את ההקדמה 29,ומש שלח לרבניצקי וציווה להושיב בראש הסדר,
תו שהוא ממרי אותו לשלוח אליו במהירות האפשרית עותקי ראשוני 30.משיצא
סדר זרעי לאור החל מפיצו ברבי 31,וקיבל שוב הערות שונות32.
שנה לאחר מכ כבר היה שקוד על שכלולו של החיבור ופנה לאפרי הראובני
בבקשה שימציא לו ציורי שוני שלה נזקק לצור פירושו 33.א בפועל לא שונה דבר,
ושתי המהדורות הנוספות של הפירוש ) (1957 ,1936זהות לחלוטי למהדורה הראשונה.
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33

‡‚¯ ˜ÈÏ‡È· ÔÓÁ ÌÈÈÁ ˙Âד ,פ' לחובר )עור( ,תל אביב תרצ"ח ,עמ' קעב.
‡‚¯ ˜ÈÏ‡È· ÔÓÁ ÌÈÈÁ ˙Âה ,פ' לחובר )עור( ,תל אביב תרצ"ט ,עמ' יח )איגרת לישעיהו וולפסברג
מי"ט בטבת תר"(; עמ' צג )איגרת לרבניצקי מכ"ו בתמוז תר"(.
לתיאור קצר על מצבו הבריאותי של ביאליק ועל נדודיו בי מקומות מרפא שוני ראה :א' הולצמ,
 ,ÌÈ¯È˘‰ :˜ÈÏ‡È· ÔÓÁ ÌÈÈÁתל אביב  ,2004עמ' .546
‡‚¯) ˜ÈÏ‡È· ÔÓÁ ÌÈÈÁ ˙Âלעיל ,הערה  ,(20עמ' צג )איגרת לרבניצקי מכ"ו בתמוז תר"(.
ש ,עמ' קל )איגרת ל'דביר' מו' בטבת תרצ"א(.
ש ,עמ' קעג ,קעו )איגרת לרבניצקי מג' באלול תרצ"א(; עמ' קפג )איגרת לרבניצקי מי"ב בתשרי
תרצ"ב(.
הקשר הכל כ ידוע שהיה בי ביאליק לרבניצקי עדיי לא נבח כראוי .עסק בו בקצרה ש' אבנרי
במאמרו 'המבוע הנסתר :רבניצקי שבביאליק' ,עיתו .7.5.2004 ,ı¯‡‰
‡‚¯) ˜ÈÏ‡È· ÔÓÁ ÌÈÈÁ ˙Âלעיל ,הערה  ,(20עמ' פה )איגרת ליוס מרכוס מכ"ב בסיוו תר"( ,עמ'
פח )איגרת להנ"ל מג' בתמוז תר"(.
ש ,עמ' פו ,קטז ,קמה ,קנג ,קנה.
ש ,עמ' קכט )איגרת ל'דביר' מו' בטבת תרצ"א(.
ש ,עמ' קפג )איגרת ללחובר מערב יו כיפור תרצ"ב(.
ש ,עמ' קפא )איגרת לרבניצקי מג' בתשרי תרצ"ב(.
ש ,עמ' רח )איגרת לישראל דוידסו מי' באדר תרצ"ג(; עמ' רט )איגרת ליוס מרכוס מג' בניס
תרצ"ג(; עמ' ריב )איגרת לרב ענלאו מו' בניס תרצ"ב(; עמ' רלח )איגרת לאונגרפלד מכ"ו בסיוו
תרצ"ג(.
ש ,עמ' רנג )איגרת למרדכי גולדנברג מי"ט בתמוז תרצ"ג(.
ש ,עמ' רלד )איגרת לאפרי הראובני מי"ח בסיוו תרצ"ג(.
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˘Â¯ÈÙ‰Â ‰¯Â„‰Ó‰ ÈÈÈÙ‡Ó
בבואנו לעמוד על מהדורתו ועל פירושו של ביאליק עלינו לתת את הדעת על מספר
נושאי :הנוסח ,הכתיב ,הניקוד והפירוש עצמו .ביאליק בהקדמתו התייחס לנושאי
הללו על פי הסדר הזה ,ועל פיו נדו בה להל.
ÁÒÂ‰
בנוגע לשאלת הנוסח כתב ביאליק:
הנוסח הנתו בזה הוא בדר כלל אותו של טופס המשנה המקובל בידינו ,בלי
ערבוב של נוסחאות וגרסאות אחרות בגו הפני .באי עד היו בידינו – לחרפת
האומה כולה – שו הוצאה מדעית שלמה של המשנה ,הוצאה בעלת נוסח קבוע,
מבוקר ומזוקק עפ"י כתבי יד וספרי ,לפי הדרישות החמורות של הבקורת
)עמ' .(65
המדעית בימינו
ביאליק נאל ,כפי שהוא מכנה זאת" ,לכבוש את יצרו" ולהימנע מהכרעה בשאלת
הנוסח ,א כי כיבוש היצר הל ופחת ככל שהזמ חל והוא הרשה לעצמו לשנות יותר
ויותר מנוסח המשנה המקובל )עמ'  .(7הוא מדגיש:
...ולא מיראת ההכרעה ,וג לא מטע שההוצאה הזאת היא בעיקרה עממית ולא
מדעית ,ואי איפוא צור מיוחד לרדו אחר נוסחאות ,אלא מטע מעשי' :בחירה
חופשית' כזאת ,ובהוצאה המיוחדת לע ,יותר משהיתה מועילה ,עלולה היתה
להרבות את הערבוביה ,בהוסיפה טופס נוסחאי חדש של המשנה על אלה
וש ַניִ שיזדמנו ללמוד ביחד מתו שני טפסי שוני
המרובי הקיימי מכברְ ,
)עמ' .(6
יבואו לידי מבוכה
בשל כ ,ותו שהוא מתייע ע הרי"נ אפשטיי 34,השאיר ביאליק את הנוסח הנפו –
של דפוס וילנא – כנוסח הפני של מהדורתו 35.רק בסוג אחד של מקרי הרשה לעצמו
 .34נית רק לדמיי עד כמה קשה הייתה עצה זו לאפשטיי ,שכאב את היעדרה של מהדורה מדויקת של
המשנה ,שאותה ראה כ"ראש צרכינו" )ראה :י"נ אפשטיי' ,המדע התלמודי וצרכיו' ,בתו :ע"צ
מלמד ÔÈÈË˘Ù‡ ÌÂÁ ·˜ÚÈ – ˙ÂÈÓ˘ ˙ÂÂ˘Ï·Â „ÂÓÏ˙‰ ˙Â¯ÙÒ· ÌÈ¯˜ÁÓ ,ב  ,1ירושלי תשמ"ח,
עמ' .(1
 .35עמ'  ,7הערה  .1במקו נוס ניכרת השפעתו של אפשטיי על ביאליק ,א כי האחרו אינו מציי
זאת .בהתייחסו לבעיות הנוסח שיש במשנה הביא ביאליק בי השאר את הדוגמה הבאה:
משבושי מסורת כאלה לא נִקו ג הרבה מלי עבריות ,ואפילו מ המצויות והמפורסמות ביותר,
"ִ ...
כגו 'בית השואבה' תחת 'בית השאובה' " )עמ'  .(4נית לשער כמעט בוודאות ,כי את הידיעות
בדבר שינוי נוסח זה שאב ביאליק מתו דבריו של י"נ אפשטיי ,שעסק בו לראשונה במאמרו
'לליקסיקו התלמודי' ıÈ·¯˙ ,א ג ,תר" ,עמ'  .136135בעניי זה מעניי לראות ג את הסיפור
המובא על ידי סד )ד' סד ,ÌÈ˜ÂÓÈˆ ˙¯Ú˜ ,תל אביב תשי"ב ,עמ'  ,229סימ  .(426תודתי לפרופ'
מ"צ פוקס שהעמידני על דברי אלו.

196

'ששה סדרי משנה מנוקדי ומפורשי על ידי חיי נחמ ביאליק' :קווי למפעלו הנשכח של ביאליק

לשנות בגו הטקסט ,וזאת בנוסחי "שיתרונ על אלה שבגו הפני מוכרע מתוכ וגלוי
לעי כל ,וע זה אי בה כדי פריצה ניכרת בנוסח הפני המקובל ,כגו שהשינוי הוא
קל ובלתי מורגש ביותר לאוז ,אלא עשוי מצד צורתו המבטאית להבלע בנעימת
הקריאה" )עמ'  .(6כ למשל כתב שזמ קריאת שמע של שחרית מתחיל "Â¯ÈÎÈ˘Ó
בי תכלת ללב" )ברכות פ"א מ"ב( ,ולא "משיכיר" .ובהסבר של בית הלל למילי
"בשכב ובקומ" גרס "בשעה שבני אד ˘ ÔÈ·ÎÂובשעה שבני אד ) "ÔÈ„ÓÂÚברכות
פ"א מ"ג( ,ולא "שוכבי ...עומדי" .לצד שינויי קלי ונדירי אלה 36היו נוסחות
חלופיות "שנראו למוציא נכונות וישרות מאלה שבגו הפני ,ויש בה ,לדעתו ,משו
תקו העניי ושבח הלשו – אלה הובאו בתורת 'נוסח אחר' בתו הפירוש שלמטה"
)ש( .נית למצוא בפירוש למעלה מתשעי מקרי 37שביאליק ציי נוסח חלופי ,וא

 .36לדוגמה ראה :ברכות פ"ה מ"ב – "גשמי" ולא "הגשמי"; מעשר שני פ"ד מ"ח – בגו הנוסח רמז
לנוסח הירושלמי השונה מזה המופיע במשניות ,ובפירושו במקו עמד על כ; ערלה פ"ג מ"ח ועוד.
 .37ראה :פאה פ"ב מ"ו ד"ה לפני רב גמליאל; פ"ד מ"ג ד"ה מעבירי אותה; פ"ד מ"ה ד"ה מלקטי;
פ"ו מ"ה ד"ה הצני; פ"ח מ"ט ד"ה לא חגר; דמאי פ"א מ"א ד"ה והרימי וד"ה והעוזרדי; פ"א מ"ב
ד"ה ובלבד שיחזור; פ"ה מ"ב ד"ה ומאה חולי; כלאיי פ"א מ"ד ד"ה והעוזרדי; פ"א מ"ד ד"ה
ובחזרר וד"ה והרימי; פ"ב מ"ה ד"ה קרבוס; פ"ד מ"ט ד"ה צלמו; פ"ו מ"ד ד"ה מקצת הקורה
והסד; פ"ז מ"ז ד"ה יגדורו וד"ה משתשריש; פ"ח מ"ה ד"ה אדני השדה; פ"ט מ"ט ד"ה פיו;
שביעית פ"ב מ"י ד"ה ומרביצי; פ"ג מ"א ד"ה עובדי עבודה; פ"ג מ"ג ד"ה מחציב; פ"ג מ"ז ד"ה
גרגר; פ"ג מ"ח ד"ה ולא יסמו; פ"ו מ"א ד"ה הנהר; פ"ז מ"ב ד"ה כל שאינו; פ"ט מ"ה ד"ה
סנריות; תרומות פ"ד מ"א ד"ה אבל לא למקו אחר; פ"ח מ"ו ד"ה ככד; פ"ט מ"ח ד"ה ר' יוסי; פ"י
מי"א ד"ה של שקיא; פ"י מי"ב ד"ה שנתבשלה וד"ה חלמו; מעשרות פ"א מ"ב ד"ה משבחלו וד"ה
האבשי; פ"א מ"ג ד"ה והעוזרדי; פ"א מ"ה ד"ה משיפסקו; פ"א מ"ז ד"ה לחמטה; פ"א מ"ח
ד"ה ונפחתה; פ"ב מ"ג ד"ה בחזרה; פ"ב מ"ו ד"ה סופת; פ"ב מ"ז ד"ה אני ובני; פ"ב מ"ח ד"ה
בלבסי; פ"ג מ"ד ד"ה קציצות וד"ה פטור; פ"ד מ"א ד"ה המכמ ,ד"ה המקפא וד"ה לא יאכלו;
פ"ד מ"ה ד"ה מנפה מיד ליד וד"ה הגרגר; פ"ה מ"ה ד"ה א ישכור וד"ה א עד שלא בא; פ"ה מ"ז
ד"ה חורי הנמלי וד"ה הקרקס; מעשר שני פ"א מ"ו ד"ה על ידי; פ"ב מ"א ד"ה לאכל וד"ה
והשביחו; פ"ב מ"ב ד"ה הקל בתרומה; פ"ג מ"ב ד"ה מה א; פ"ג מ"ג ד"ה וצר לו; פ"ג מ"ח ד"ה
בנויות; פ"ג מי"א ד"ה על ידי; פ"ג מי"ג ד"ה חו מקנקני; פ"ד מ"א ד"ה כשער; פ"ד מ"ב ד"ה
שקר וד"ה שהחליאו; פ"ד מ"ו ד"ה ומעשר שני שלו וד"ה מדמאי; פ"ד מ"ח ד"ה אחד עשר
באיסר; פ"ד מי"ב ד"ה היה; פ"ה מ"א ד"ה וממחה; פ"ה מ"ד ד"ה בכ וכ; פ"ה מ"ו ד"ה לבעלי;
פ"ה מי"ב ד"ה באנינות; חלה פ"א מ"ו ד"ה החליטה; פ"ב מ"ג ד"ה בש וד"ה חלק בש; פ"ב
מ"ה ד"ה חייבת בחלה; פ"ג מ"א ד"ה שלא יהא ש; פ"ד מי"א ד"ה בפרור שבירושלי וד"ה
אניטינוס; ערלה פ"א מ"ב ד"ה נטוע פטור; פ"א מ"ג ד"ה שזעזעו; פ"א מ"ד ד"ה כמחט של מתו;
פ"א מ"ה ד"ה וכ ברכה; פ"א מ"ח ד"ה והגרעיני; פ"א מ"ט ד"ה בכנפיות; פ"ב מ"א ד"ה ותרומת
מעשר של דמאי; פ"ב מ"ו ד"ה כיצד; פ"ב מ"י ד"ה אסור; פ"ג מ"ו ד"ה נתערבו באחרי; פ"ג מ"ז
ד"ה וקולסי קרוב; פ"ג מ"ח ד"ה כיצד; בכורי פ"א מ"א ד"ה לתו; פ"א מ"ח ד"ה נבזזו; פ"א מ"י
ד"ה מעבר הירד; פ"ג מ"א ד"ה קושרו.
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לא באחד מה ציי את מקורו 38.בשני מקומות ציי ביאליק את הנוסח העדי לפי
הבנתו 39,ויש שציי שאי הבדל תוכני בי הנוסחות השונות 40.יחד ע זאת יש לציי,
שהיו שביקרו את בחירתו של ביאליק לדבוק בנוסח הדפוסי41.
·È˙Î‰
את התייחסותו לנושא הכתיב פתח ביאליק בתיאור כללי של התופעות השונות הקיימות
בתחו הכתיב בכתבי היד השוני 42.וכ הוא כותב:
הכתיב הנהוג ביותר בטופסי המקובלי – אלה שאינ מנוקדי – הוא המלא,
זה שאותיות או"י עומדות לו במקרי רבי במקו תנועות ,להורות על הקריאה
הנכונה .במקצת טופסי בא ג כתיב 'מלא דמלא' .יש מלבד זה הבדלי מסוג
מיוחד בי הכתיב הנהוג בטופס הירושלמי ובי זה של הבבלי .הצד השוה שבה,
בפנה זו
שבכול אי שיטה קבועה ומוחלטת ואי מצוי המדה; על כ מרובה ִ
הערבוביה .קוב קוב – וכתיב מבולבל שלו .לא טוב מזה ג הכתיב שבטופסי
המנוקדי .יש שאחזו את החבל בשני ראשיו וזִוגו את הנקוד ע הכתיב המלא או
ג ע ה'מלא דמלא' .ויש שמלא וחסר משמשי אצל בערבוביה .ויש קפדני
שממצי את המדה עד תכלית ,עד כדי לכתוב כל בינוני קל בצורת החסר )&ֹנֶה,
)עמ' .(87
ח ֶֹלה( לפי הכתיב המקראי
משסיי לתאר את התופעות הקדומות ניגש להסביר את הדר שנקט במהדורתו:
בעל המהדורה הזאת אחז במדה בינונית .הנקוד אינו יכול ,כמוב ,להזדווג ע
הכתיב המלא כצורתו בטופסי המקובלי חסרי הנקוד ,אבל להגדיש את הסאה
אי צור .הבינוני הקל ,וכ העתיד הקל ,יש שה באי מלאי ג בכתבי הקודש,
ואל לנו להחמיר במשנה יותר מבעלי המסורה במקרא .מטע זה עצמו לא דחה
המוציא את צורת הכתיב הבבלי מפני הנקי והקדו ממנו ,מפני הכתיב הירושלמי.
צורה זו נתקבלה בכל הטופסי הנהוגי במקומנו וכבר יש לה מסורת רבת שני.

.38
.39
.40
.41
.42

בהערה )עמ'  ,7הערה  (1ציי כי נעזר במקורות אלו :דפוסי שוני ,המשנה בבבלי ובירושלמי,
'מתניתא דבי מערבא'' ,קוב קויפמ' ,שינויי הנוסח המופיעי בשולי גיליונות המשנה בדפוס וילנא,
הגרסות המובאות ב.‰ÓÏ˘ ˙Î‡ÏÓ
כלאיי פ"ט מי"א ד"ה השק והקופה; שביעית פ"ג מ"ג ד"ה מחציב.
מעשר שני פ"ג מי"ג ד"ה חו מקנקני; פ"ד מ"ב ד"ה שקר.
י' אבינרי È"˘¯ ÏÎÈ‰ ,ג ,תל אביב תשט"ז ,עמ' רעו .ש תמה על ביאליק שהעתיק את נוסח הדפוס
ולא ש לב לנוסח הירושלמי וכתבי היד של התלמוד.
מעניי לציי שאי הוא מזכיר שו כתב יד בשמו ,והתיאור נשאר תלוש מ המציאות במידת מה.
לדיו רחב יותר בנושא הכולל דוגמות ממילי שונות ומכתבי היד השוני ,ראה :י"נ אפשטיי‡Â·Ó ,
 ‰˘Ó‰ ÁÒÂÏב ,תל אביב תשכ"ד ,עמ' .12521234
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על מה הקפיד בעיקר המוציא? על שיטת הניקוד שתפס בה – מאחר שתפס בה,
)עמ' .(8
הפני של המשנה ,מראש ועד סו
שתהא אחת ושווה בכל ְ
„Â˜È‰
לפועלו של ביאליק בניקוד המשנה משקל רב .זהו ככל הנראה הניסיו המודרני הראשו
לנקד את המשנה בשלמותה בצורה שיטתית .זהו ג הנושא שזכה לדיו הארו ביותר
במבוא שכתב .בדבריו הוא עומד על "המבוכה השלמה" שיש בתחו זה 43.הוא מציי
את המסורת הכפולה – זו של הקבצי הכתובי וזו של מסורת ההגייה )עמ'  .(8הוא
עומד על הבדלי שבי הבבלי והירושלמי )עמ'  (9ומציי שהמסורות השונות כה רבות,
עד כי "כמספר שבטי ישראל מספר המסורות" )עמ'  .(9להמחשת הדברי הוא מביא
ֳ&י,
ַ&י ,ר ִ
דוגמה אחת – המילה 'רבי' .למילה זו הוא מציע לא פחות משש צורות קריאה :ר ִ
ֶ&י .כמעט לכול ,הוא טוע ,יש סימוכי" ,ועתה צא והכרע ביניה!"
&+י ,ר ִ
ִר ִ&יְ ,ר ִ&י ,ר ִ
)עמ'  .(9דוגמה זו במילה השגורה על לשונ של הלומדי דבר יו ביומו יכולה
להמחיש עד כמה קשה תהיה המשימה במילי נדירות שאי עליה מסורת רצופה.
ביאליק ער לכ ,שהפתרו לשאלות הניקוד השונות יבוא רק "אחרי חקירה ודרישה
רבות עמל ובנות כחות משותפי של אנשי מדע מומחי ,ואחרי בדיקה מעולה
ומדוקדקת והשואה של טופסי כ"י ודפוס עתיקי ,ומי יודע א ג אז לא ישארו הרבה
מ הספקות ב'תיקו' " )עמ' .(11
בפועל "אנוס היה הנקד ,באי ברירה ,לפלס לו דר פשרה בי המסורות השונות,
וכ בי אלה ובי תביעות הדקדוק ,בכח עצמו ,לפי טעמו ולפי השגתו" ,והוא משת את
הלומד בחלק משיקוליו" .מסורת חשודה נדחתה מפני נאמנה ממנה ,והדיוטית מפני
מומחית .מסורת מפוקפקת ודקדוק – הלכה בדר כלל כדקדוק; אבל במקו שהמסורה
תקיפה ופשטה בכל ישראל – נשא הנקד פניה" .אבל אחרי הכול" ,הכל לפי שקול דעתו
והרגשתו הפנימית".
מלאכה זו של הניקוד הייתה הקשה מכול עבור ביאליק .זהו המקו היחיד שבו הוא
חולק ע הלומד את הקושי שחווה "ויש להודות ,כי הנקד ,עד שבא להכריע בי כל
הטפי ,ובדר
הספקות ,כמעט כרע הוא תחת .כל שעת עבודתו היה בעיניו כמהל בי ִ
שכולה זרועה מוקשי .הרי אי א שורה אחת במשנה נקיה כולה מ ה'ספקות' ,ופעמי
ה מסוג כזה ,שמביאי לידי יאוש" .זהו ג המקו היחיד שבו הוא רומז לאפשרות
שלא הצליח במשימה שנטל על עצמו ,ומציי מיד" :ואי מי שיצטער על כ יותר ממנו
]= הנקד[ עצמו".

 .43יש לציי שביאליק לא עמד על ההשלכות הפרשניות שבניקוד המשנה .בנושא זה ראה מאמרי:
'המימד הפרשני בניקוד של מילי במשנה' ÔÈÚÓ‰ ,מה ,ג ,תשס"ה ,עמ' .3727
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מעניי לציי שהפירוש עצמו מכיל כארבעי מקרי שבה מוצע ניקוד חילופי לזה
שנדפס בגו המשנה 44.פעמי מיוחס הניקוד החילופי לאחרי ,א כי אלה אינ
מצויני בשמ ,ופעמי ביאליק עצמו מעלה את האפשרות החילופית.
˘Â¯ÈÙ‰
בבואנו לבחו את הפירוש עצמו עלינו לתת את הדעת למספר נושאי :דברי כלליי
של ביאליק על פרשנות ופירושי; שפת הפירוש; מבואות; קיצור; מקורות הפירוש45.
„·¯ÌÈ˘Â¯ÈÙÂ ˙Â˘¯Ù ÏÚ ˜ÈÏ‡È· Ï˘ ÌÈÈÏÏÎ ÌÈ
בבואו לאפיי את פירושו פתח ביאליק בדברי כלליי ,קצרי מאוד ולא ממצי ,על
פירוש המשנה ועל מספר מפרשי .א חר הקיצור ,ראויי הדברי לאזכור .ביאליק
בחר לפתוח בהצגת הקושי הבסיסי העומד לדעתו בפני הלומד – "צמצומה" של
המשנה" :רוב עניניה ה מסקנות ומצויי דברי ,תמצית שבתמצית ,שמאחוריה
מתעלמי מדרשי הלכה ומשא ומת של הלכה – על פי רוב ,מסובכי מאוד" )עמ' .(12
משהציג קושי זה החל בתיאור פועל של התלמודי בפירוש המשנה .הוא מציי את
המרכזיות שלה ,עד כי "במקו שאי גמרא למשנה – ש יגשש המפרש באפלה"
)ש( .אול דווקא על רקע מרכזיות זו ,מעניינת התבטאותו לגבי חוסר יכולת של
האמוראי לבאר את המשנה בכל המקרי:
אפילו בעלי הגמרא ,אנשי הקבלה החיה ,בכל חריפות שכל ובכל קרבת לבעלי
המשנה במקו ובזמ ובדרכי הלמוד – אפילו ה לא תמיד ירדו לסו כונתה,
והרבה מקומות יש בה שבעלי הגמרא נתחבטו לפרש ולא יכלו לה .במקרי
 .44פאה פ"ב מ"ב ד"ה הבקר; פ"ה מ"ג ד"ה אי מגלגלי; כלאיי פ"א מ"א ד"ה ספיר; פ"ב מ"ח ד"ה
גפה; פ"ג מ"ב ד"ה אפוני; פ"ט מ"ג ד"ה הספג; שביעית פ"א מ"ג ד"ה לצרכ; פ"א מ"ה ד"ה כדי
שיהא הבקר; פ"ז מ"ה ד"ה מאביה; פ"ט מ"ו ד"ה מאביה; תרומות פ"ה מ"ב ד"ה יאכלו נקודי;
מעשרות פ"א מ"ג ד"ה משינקדו ,ד"ה משיקרחו וד"ה משתצמח; פ"א מ"ה ד"ה משיפקסו וד"ה
משיאגד; פ"א מ"ו ד"ה הפרד; פ"א מ"ז ד"ה משיקפה ,ד"ה עקל ,ד"ה הממל וד"ה חומ וציר; פ"ד
מ"א ד"ה השר; פ"ד מ"ב ד"ה יאכלו ...יעשרו; פ"ד מ"ה ד"ה שבת; פ"ה מ"ו ד"ה המתמד; מעשר
שני פ"א מ"ג ד"ה קנק וד"ה התמד; פ"ב מ"א ד"ה דבש ותבלי וד"ה הקפלוטות; פ"ג מ"י ד"ה
נפדה בטהור ברחוק מקו; חלה פ"ג מ"ב ד"ה נדמעה עיסתה; פ"ד מ"ו ד"ה נוטל אד וכו' )בשני
המקורות מקדי ביאליק להצעתו את המילי" :אולי יש לנקד"( .ערלה פ"א מ"ב ד"ה מצאו נטוע
פטור; פ"א מ"ז ד"ה בשר; פ"ב מ"ו ד"ה ולמה אמרו; פ"ב מ"י ד"ה תבלי; ביכורי פ"ב מ"ב ד"ה
מלאכל; פ"ב מ"ח ד"ה כוי; פ"ב מ"י ד"ה לאכל.
 .45שורת ההיגיו מחייבת להתייחס למקורות הפירוש בשלב מוקד יותר ,אולי א כתת סעי ראשו.
למרות זאת בחרתי להציבו בסופ של הדברי ,ולא בכדי .ביאליק התייחס למקורותיו רק בהערת
שוליי .מעובדה זו ומעובדות נוספות נראה שראה בכתיבת הפירוש אמירה פרשנית שלו ולא עבודת
סיכו בלבד .כדי להמחיש את ה'שוליות' שייחס ביאליק למקורות פירושו בחרתי להתייחס אליה
בסו הדברי.
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כאלה לא נמנעו מליישב את הדברי בדוחק ,ע"י תיקוני והגהות )'חסורי
מחסרא והכי קתני'( ושאר דרכי ישוב תלמודיי או ג בדר הדרשה
)עמ' .(1312
משסיי את דבריו בעניי התלמודי בחר להתייחס לדרכ של הרמב" והגר"א ,שהיו
מוכני ,בשונה מרוב רוב של הפרשני ,לחרוג מפירוש של התלמודי למשנה 46.כ
עשו" ,ובלבד שלא יבואו מתו כ לגלות בה פני שלא כהלכה" )עמ'  .(13ייתכ
שביאליק מביא כמודל לחיקוי ,שכ בלא מעט מקרי במהל הפירוש מבחי ביאליק
בי פשט המשנה לבי ההסבר התלמודי שלה47.
את דבריו על הפרשנות מסיי ביאליק בהתייחסות לפרשנות המחקרית ,או בלשונו:
"הבקורת החופשית והשטה המדעית" .הוא מציי כי פרשנות זו שבה לדר הראשוני,
לברר את המשנה על פי יתר ספרי התנאי ,תו שהיא מוסיפה לכ כלי חדשי ושיטות
מחקר שלא היו בידי הראשוני .עיקר תועלת ב"הבחנת הנוסחאות ,קביעת המוקד
והמאוחר במקורות וחקר הלשו" )ש(.
רק לאחר שסקר בקצירת האומר את פרשנות המשנה הקיימת ,ניגש ביאליק לתאר
את דרכו .הוא מדגיש שאיננו מתחרה ע הפרשני הקדומי ,אדרבא ,הוא מתבסס
עליה 48.את עיקר חידושו רואה ביאליק "בצורה ובאופ ההרצאה" .זאת לאור מגמתו
"להקל על יודעי ספר מישראל את הבנת המשנה לפי פשוטה במקומה ומגופה ובלי
דקדוקי יתרי" )ש(.
˘˘Â¯ÈÙ‰ ˙Ù
השפה שבה בחר לכתוב את הפירוש היא "לשו המשנה" .בחירה זו נבעה לא רק
מהעובדה שזו לשו המשנה ,אלא ג מרצונו שהמשנה והפירוש יהפכו במידה מסוימת
ליחידה אחת .דווקא הזהות בסגנו תוביל לראיית הפירוש "כהרחבה והשלמה לדברי
המשנה הקצרי ,כאחד מאברי גופה ,שבהצטרפו אל הגו הוא משלימו ומעמידו על
מכונו ,ולזה בעיקר הרי נתכוו המפרש" )עמ' .(14

 .46הדברי קשורי בשאלת פירוש המשנה כפשוטה .נושא זה לא זכה עדיי לדיו מקי ומסודר .חומר
רב בעניי מובא אצל ח' גפני ,‰¯Â˙ Ï˘ ‰Î¯„ Â¯Â·ÈÁÂ ˘ÈÏÈÈÙ Ï„Ó ˘¯È‰ ,עבודה לש קבלת
התואר מוסמ ,האוניברסיטה העברית ,ירושלי תשנ"ט ,עמ'  .5829יש להעיר שדבריו ביחס
לעמדת הגר"א ,הג שמקיפי ה ,אינ שלמי ,ויש להוסי עליה מקורות שוני המובאי בספרו
של ד' הנשקה ,ÌÈÂ¯Á‡ ÌÈ‡˙ Ï˘ Ì„ÂÓÏ˙· ‰Â˘‡¯ ‰˘Ó ,רמת ג תשנ"ז ,עמ'  ,290הערה ,28
ובהרחבה יתרהC. Gafni, The Emergence of Critical Scholarship on Rabbinic Literature :
in the Nineteenth Century Social and Ideological Contexts, Dissertation, Harvard
.University, Cambridge 2005, pp. 191-348

 .47ברכות פ"ז מ"א ד"ה שלא ניטלה תרומתו; דמאי פ"ו מ"ז ד"ה וחלקו.
 .48ראה להל ,על מקורות הפירוש ,עמ' .206
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˙Â‡Â·Ó
מאפיי בולט של פירושו של ביאליק הוא הכללת מבוא בראש הפירוש לכל מסכת
ומסכת 49.למבואות אלה מבנה קבוע ,כפי שציי ביאליק עצמו ,והוא כולל .1 :פסוקי
התורה המהווי את המקור לנושא או לנושאי הנידוני במסכת;  .2עיקר הענייני
הנידוני במסכת;  .3ביאור המונחי שבה נעשה שימוש במסכת;  .4הסבר למיקומה
של כל מסכת ומסכת בתו הרצ של סדר זרעי )עמ' .(15
מעבר למבנה משות זה ,יש לציי הוספות שנתייחדו בה מבואות שוני .כ למשל
במבוא למסכת ברכות מסביר ביאליק מדוע המשנה נפתחת בסדר זרעי .באותו מבוא,
במסגרת התייחסותו לתפילה ,עמד ביאליק על המבנה של תפילת שמונה עשרה ,על
הוספת ברכת "המיני" ,על ההבדל בי תפילות החול ,השבת ,המועד וימי נוראי ,על
מניי התפילות ביו ועל רמת החיוב שלה ומקור .יש לציי כי במבוא זה לא הביא את
פסוקי התורה הרלוונטיי למסכת 50.במבוא למסכת פאה הסביר ,בי השאר ,מדוע
המסכת נקראת 'פאה' ,א שהיא כוללת נושאי רבי נוספי )בכלל שכחה ,לקט ,פרט
ועוללות( 51.צורה זו של מבואות ,הכוללי מחד גיסא מבנה קבוע ,ומאיד גיסא הרחבה
בנושאי שוני הקשורי למסכת הנידונה ,נותנת ללומד עניי נקודתי לצד המבנה
השיטתי ומוסיפה לחלוחית לדברי.
לא נית לסיי את הדברי על אודות המבואות ללא התייחסות למבוא שאיננו.
לקראת סופה של ההקדמה מציי ביאליק כי בדעתו לכתוב מבוא כללי למשנה .מבוא זה
יכלול "מבוא כללי לתולדות המשנה ,דרכי התרבות בימי המשנה ,דרכי לשו המשנה,
לוחות הערכי והשיעורי )מדות ,משקלות ,מטבעות ,זמני( ,רשימת חכמי המשנה
לזמניה ולדורותיה; רשימות המלי של המשנה וביאוריה ולוחות ציורי לצמחי,
לחיות לכלי וכו' ,לוחות גיאוגרפיי לבאור גבולות אר ישראל למקומותיה הנזכרי
במשנה ,ולבסו ,רשימת נוסחאות מתוקנות לגו המשנה עפ"י כתבי יד ודפוסי
עתיקי" )עמ'  .(15מבוא זה ככל הנראה לא נכתב .יחד ע זאת ,מגוו הנושאי שביקש
ביאליק לכלול במבוא למשנה מעיד על החשיבות הרבה שבה ראה ביאליק את כתיבת
המבוא.

 .49במאמרי 'פירוש "משנה מפורשת" לר' אליעזר לוי' ÔÈÚÓ‰ ,מו ,א ,תשס"ו ,עמ'  7776והערה ,22
ציינתי כי אחד המאפייני של פירוש המשנה במאה העשרי הוא קיומ של מבואות.
 .50ג המבוא למסכת דמאי אינו כולל בראשו פסוקי ,משו שדיני הדמאי אינ אלא מדרבנ.
 .51המבוא למסכת דמאי נפתח בתיאור סדר הפרשת תרומות ומעשרות .לאחר מכ מתוארת גזרתו של
יוחנ כה גדול על דמאי .במבוא למסכת כלאיי מביא ביאליק טעמי שוני לאיסור כלאיי.
במבוא למסכת שביעית הוא עומד על המלאכות השונות האסורות מהתורה ומדרבנ ,וכ על טעמה
של מצוות שמיטה ובכלל זה שמיטת כספי .במבוא למסכת חלה ,כשהוא מתייחס לעשרי וארבע
מתנות כהונה ,ציי ביאליק שאלה נזכרו ג על ידי ידידיה האלכסנדרוני ויוס ב מתתיהו .עובדה זו
צוינה ג במבוא למסכת ביכורי.
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˜¯ÂˆÈ
אחת הנקודות המרכזיות בעיניו של ביאליק הייתה שמירה על כ שהפירוש יהיה קצר.
מלאכה זו אינה קלה כלל ועיקר ,בשעה שמבקשי שהפירוש יהיה מדויק .וכ תיאר זאת
ביאליק:
מצד אחד נזהר שלא יהא הפירוש מטופל יותר מדי בעניני יתרי שיש בה ג
משו הסח דעתו של שונה טירו מ העיקר וג משו הכבדה והטלת אימה עליו.
ומ הצד השני עמל הרבה ,שיהא הפירוש ,ע כל קצורו וצמצומו ,ברור ושל
ומספיק די הצור להבנת דברי המשנה על בורי במקומ ומתוכ )עמ' .(1413
ביאליק חשש כי הדברי יובילו לתפיסת הפירוש כשטחי ,והוא הדגיש "כי פשטות
וצמצו אי במשמע שטחיות .דווקא שתי התכונות האלה אינ נקנות אלא על ידי
התעמקות ויגיעת רוח מרובה" .הוא מציי כי הקיצור נוצר רק אחרי עבודה מרובה,
ושקול דעת מרובה,
והפירוש "הנתו כא ,בכל פשטותו החיצונית וצמצומו ,עבודת עיו ִ
ולעתי ג מורכבת מאוד ,צפונה בו מבפני" .הוא א מתרה בלומד" :מה שֵירָאה
פעמי בעיני הקורא השטחי כבלתי מדויק או כמיותר ,או כבלתי ברור ומפורש די הצור
י! ֵצא אולי אחרי העיו הראוי במקורות )בתלמוד ובמפרשי( כפרי זהירות .את עקבות
– ָ
הזהירות הזאת ימצא השונה ,המסוגל לקריאה של התעמקות ,במקומות רבי" .עד כדי
כ בטוח ביאליק בעצמו ,שהוא מסיי ואומר" :במוב זה ,רק במוב זה ,היתה הכונה
לעשות את הפירוש 'שוה לכל נפש' – לקורא הפשוט ולמעי כאחד .עד כמה הושגה
הכוונה הזאת – המשפט לקהל" )עמ' .(14
הצמצו הוא מרבי ,במידת האפשר .הפירוש כולל רק את פירוש המילי והעניי.
בשתי עשרה משניות סבר ביאליק שדברי המשנה נהירי והשאיר אות ללא כל
פירוש52.
הרצו לקצר הוביל בי השאר לכ שהפירוש כולל בדר כלל רק אפשרות הסבר
אחת ,ורק "במשנה קשה נִת פעמי ג יותר מפירוש אחד ,לפי ההכרח" )עמ'  ,14הערה
 ;2מעניי לציי שבאחד המקרי עמד על הקושי שבמשנה והסתפק בציו העובדה שיש
למשנה זו פירושי רבי .(53בחינת הפירוש מראה ,כי הדבר נעשה בקרוב לתשעי
מקרי 54.מעניי לציי שרבי מה קשורי בזיהוי שמות הגידולי המוזכרי במשנה.
 .52ברכות פ"ב מ"ז; ברכות פ"ג מ"ג; פ"ט מ"א; פאה פ"ב מ"ח; פ"ד מ"ב; פ"ז מ"ז; כלאיי פ"ט מ"ו;
תרומות פ"ז מ"ד; מעשר שני פ"ה מי"ג; ערלה פ"ב מ"ה; פ"ב מט"ו; פ"ג מ"ה.
 .53חלה פ"ד מ"ו ד"ה נוטל אד.
 .54ברכות פ"ד מ"ד ד"ה יהיו צרכיה לפני; פ"ד מ"ו ד"ה באסדא; פ"ה מ"ה ד"ה מטור; פ"ז מ"א
ד"ה שלא ניטלה; פאה פ"א מ"ב ד"ה הענוה; פ"ב מ"ז ד"ה בקמה; פ"ד מ"ד ד"ה אבעיות ,ד"ה בית
נמר וד"ה על החבל; פ"ה מ"א ד"ה בכדי נפילה; פ"ה מ"ג ד"ה אי מגלגלי; פ"ה מ"ח ד"ה
לכובעות; פ"ו מ"ב ד"ה לגפה; פ"ו מ"ח ד"ה קלח אחד; פ"ז מ"א ד"ה הנטופה ,ד"ה שפכני וד"ה
בישני; פ"ז מ"ב ד"ה כל זמ; פ"ז מ"ד ד"ה יחידי; פ"ז מ"ה ד"ה המדל; פ"ח מ"א ד"ה הנמושות;
פ"ח מ"ג ד"ה שעורה של ארז; פ"ח מ"ו ד"ה בכהני; דמאי פ"ב מ"ב ד"ה על של אחרי; פ"ג מ"א
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קשה לראות כיצד זיהויו של צמח כפלוני או אלמוני מהווה "הכרח" שבגינו יש להוסי
פירוש שני ,ולפעמי א שלישי .נראה כי ביאליק נהג כ מכיוו שהדבר אינו גור
לאריכות יתר אלא להוספת מילה או שתיי בלבד ,וכ בשל המרכזיות שבה ראה ביאליק
את הבוטניקה ,כמו הראליה בכללה ,של המשנה.
בשל הרצו לקצר העדי ביאליק שלא להתייחס לשאלה כאיזה תנא נפסקה
ההלכה 55.מעניי לציי שבנקודה זו היו שביקרו אותו .במכתב מכ' בתמוז תרצ"ב כתב לו
יצחק סמ$נ#ב..." :והנני מרשה לעצמי הערה אחת .בדר עיוני הוריני ניסיוני ,שחסרו
הוא שלא הוספת במקרה מחלוקת ההלכה כמי .צדקת מאוד במטרת )הקדמה ,עמ' ,(14
ש'עינו של השונה לא תעוכב ע"י הכרעת הלכה למעשה ,אבל הוספה בפירוש של שתי
מילי גרידא – 'הלכה כ – '...לא היתה מכבדת בשו אופ על העניי ,והיתה מוסיפה
הרבה על חשיבותו השימושית של הפירוש"56.

ד"ה האכסניא; פ"ד מ"ב ד"ה בשבת ראשונה; פ"ד מ"ד ד"ה לא יטל בשבת וד"ה שיודעי; פ"ו
מ"ה ד"ה זיתי וד"ה חולקי בתרומה; פ"ו מ"ח ד"ה אבל לא יאמר; פ"ו מי"ב ד"ה ואפילו ה מאה;
פ"ז מ"ו ד"ה מעשרותיה מעשרות כלכלה בחברתה; כלאיי פ"א מ"א ד"ה שבלת שועל ,ד"ה
כוסמי ,ד"ה שיפו וד"ה ספיר; פ"א מ"ד ד"ה הפרישי ,ד"ה והעוזרדי ,ד"ה והחזרר וד"ה
והשזיפי; פ"ב מ"ז ד"ה אחד זרע; פ"ב מ"ח ד"ה סמוכי לשדה ירקות; פ"ב מ"ט ד"ה תשע; פ"ג
מ"א ד"ה ששה באמצע; פ"ג מ"ג ד"ה רובע הפרסה; פ"ו מ"א ד"ה מעקר הגפני וד"ה את המותר;
פ"ז מ"ב ד"ה צמר גפ; פ"ז מ"ו ד"ה עד שליש; פ"ז מ"ז ד"ה שעלעלה; פ"ט מ"ז ד"ה של זרד; פ"ט
מ"ח ד"ה ונוז; שביעית פ"א מ"ח ד"ה כשמה; פ"ב מ"א ד"ה בשדה הלב; פ"ב מ"ג ד"ה מפסלי;
פ"ב מ"ד ד"ה מזהמי וד"ה וקוטמי; פ"ד מ"י ד"ה משישלשלו; פ"ה מ"ד ד"ה של צלעות; פ"ו
מ"א ד"ה אמנה; פ"ז מ"ב ד"ה והעקרבני וד"ה בוכריה; פ"ח מ"ו ד"ה בחרבה; פ"ט מ"א ד"ה
והירביזי השוטי; פ"ט מ"ד ד"ה הטפיחי; תרומות פ"א מ"י ד"ה תרומת תרומה; פ"ה מ"א ד"ה
יקרא ש וד"ה תעלה ותאכל; פ"ט מ"ה ד"ה מאה לנגה; פ"ט מ"ו ד"ה כשעורי; מעשרות פ"א מ"ב
ד"ה שאור; פ"א מ"ג ד"ה פרישי; פ"ב מ"ג ד"ה בחזרה; פ"ב מ"ז ד"ה לקצות; פ"ג מ"ז ד"ה
אלקטיות; פ"ג מ"י ד"ה ובערי מקלט; פ"ה מ"ה ד"ה ולוקט כדרכו והול; פ"ה מ"ח ד"ה זרע לו
העליו; מעשר שני פ"ב מ"ד ד"ה יאכלו וד"ה יתחלקו לעיסות; חלה פ"א מ"א ד"ה כוסמי ,ד"ה
שבלת שועל וד"ה שיפו; פ"א מ"ב ד"ה עובר בפסח; פ"א מ"ד ד"ה הסופגני; פ"א מ"ו ד"ה
החליטה; ערלה פ"א מ"ה ד"ה שכחה יפה; פ"א מ"ט ד"ה בכנפיות; פ"ב מ"י ד"ה ומצטרפי; פ"ב
מי"ב ד"ה איש הבירה; פ"ג מ"ז ד"ה אגוזי פר; ביכורי פ"ג מ"ב ד"ה ולמשכי; פ"ג מ"ה ד"ה
ומה שביד.
 .55כ עשה ג הרב אהר בלו בפירושו  ¯ÊÚÈÏ‡ ˙˘Óהמבוסס על הרע"ב ,וכ כתב בסו ההקדמה:
"פירוש המשנה שלנו מיוסדת על דברי הרע"ב ...ובהרבה מקומות שמביא הלכות וענייני אשר לא
שייכי לביאור העניי השמטנו אות ,וכ מה שמביא לפסק הלכה ,כי לא נכנסנו בפירושנו בזה
בפסק ההלכה) "...א' בלו ¯ÊÚÈÏ‡ ˙˘Ó ,א ,ירושלי תש" ,סו ההקדמה(.
 .56המכתב מצוי בארכיו ביאליק .תודתי למר ש' אבנרי על שהעמידו לרשותי .לא ידוע לי על תשובה
של ביאליק למכתב זה.
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הקיצור גר ג להיעדר של תכני שלומדי שוני ציפו לה .כ למשל מרדכי
גולדנברג 57ביקר את העובדה ,שבמשניות הפותחות את פרק ח' של מסכת ברכות,
וכוללות סדרת מחלוקות בי בית הלל ובית שמאי" ,לא הביא פירושו נימוקו של זה
ונימוקו של זה" 58.השמטת הנימוקי לדעות התנאי תוקנה ,לדברי גולדנברג ,במסכתות
הבאות ,א במסכת ברכות החסר נשאר בעינו.
בעוד הכללתו או השמטתו של עניי כזה או אחר נתו לשיקול דעתו של הפרש,
שברצותו מרחיב וברצותו מקצר ,הדיוק הנו הכרחי .ביקורת על חוסר דיוק ִהנה חמורה
בהרבה מבחינתו של הפרש .דווקא משו כ מ העניי הוא לראות את דבריו של הרב
קוק .הרב קוק 59,באיגרת ששיגר לביאליק לאחר שקיבל ממנו עותק של הפירוש ,עמד על
חוסר דיוק הנובע מתו הקיצור .המשנה הפותחת את מסכת ברכות מזכירה בתו דבריה
את "הנאכלי ליו אחד" .הרב עובדיה מברטרנורא פירש" :כגו תודה וחטאת ואש
וכיוצא בה שה נאכלי ליו ולילה ,זמ אכילת עד שיעלה עמוד השחר ,והוא מביא
לידי נותר" 60.ביאליק קיצר לעומת הרע"ב .הוא השמיט את הדוגמות המובאות בדבריו
והוסי שהאוכלי ה הכוהני ,וכ כתב" :הקרבנות הנאכלי לכהני מ התורה יו
ולילו עמו" .על דבריו אלה של ביאליק העיר הרב קוק:
ראיתי להעיר על מה שכתב כבודו על 'וכל הנאכלי ליו אחד' – 'קורבנות
הנאכלי לכהני' – ומדוע דוקא לכהני? הרי ישנ קרבנות הנאכלי לבעלי,
כמו התודה ואיל נזיר ,שג ה נאכלי ליו אחד ,והרע"ב כתב תודה בראש
דבריו ,ונמצא שתיבת לכהני היא כא למותר ולמחסור בכיוו הפשט61.
חשוב לציי ,שלמרות זאת התייחס הרב קוק בהערכה גדולה לפירושו של ביאליק וכתב
בי השאר" :אותות כשרו של חכמה ומלאכה מדויקת ה פזורי על פני כולו ורבי
יהיו הנהני לאורו" 62.המחמאות לא חיפו על דברי הביקורת ,וביאליק ,שככל הנראה
.57
.58
.59

.60
.61

.62

על אודותיו ראה :ג' קרסל ÌÈÂ¯Á‡‰ ˙Â¯Â„· ˙È¯·Ú‰ ˙Â¯ÙÒ‰ ÔÂ˜ÈÒÎÏ ,א ,מרחביה תשכ"ח ,עמ'
.425424
המכתב )שאינו נושא תארי( מצוי בארכיו ביאליק .תודתי למר ש' אבנרי על שהעמידו לרשותי.
תשובתו של ביאליק נדפסה על ידי לחובר )לעיל ,הערה  ,(20עמ' רנברנג ,א אי היא כוללת
התייחסות להערה זו.
על הקשר בי הרב קוק לביאליק ראה :י"ב בארי' ,הראי"ה קוק וח .נ .ביאליק' ,בתו :ג' אפפעל
)עור( ,È˜Ò¯ÈÓ ÔÓÏ˜ Ï‡ÂÓ˘Ï ÔÂ¯ÎÊ ¯ÙÒ ,ניו יורק תשל"א ,עמ' רלזרס )= הנ"לÏ‡¯˘È ·‰Â‡ ,
·˜„ ‰˘Âד ,תל אביב  ,1989עמ'  ;(13879נ' גוטל ,‰"È‡¯‰ È·˙ÂÎÓ ,ירושלי תש"ס ,עמ' פגפד
והערה  .245שניה לא ציינו את האיגרת הנידונה.
ר' עובדיה מברטנורא ,ברכות פ"א מ"א ד"ה וכל הנאכלי ליו אחד.
צילו של האיגרת נדפס בתו :י' פריד' ,אגרות ותעודות )מתו הגנז(' ÈÈÒ ,צז ,תשמ"ה ,עמ' רמא
)פיענוח האיגרת בעמ' רמג( ,וכ אצל ש' רז ,Ì„‡ È·Î ÌÈÎ‡ÏÓ ,ירושלי תשנ"ד ,עמ'  .356יש
להדגיש שאי זו האיגרת שנשלחה לביאליק אלא טיוטה שעל פיה המכתב לביאליק הודפס ,נחת
ונשלח.
ש.
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נפגע מהדברי ,ביכר שלא להשיב עליה 63.ג בהערות אחרות שהעירו על פירושו של
ביאליק יש שהדברי נובעי מהקיצור שבו נקט64.
˘Â¯ÈÙ‰ ˙Â¯Â˜Ó
בהערת שוליי קצרה מציי ביאליק את המקורות השוני שבה עשה שימוש" :מלבד
שני התלמודי ,מדרשי ההלכה והתוספתא ,היו לעיני הפרש פירושי רש"י ,הרמב",
הר"ש ,מהר"י ב מלכי צדק ,ברטנורא ,תוספות יו"ט ,מלאכת שלמה )לר"ש עדני(,
הגר"א ,תפארת ישראל ,כ נחת ,הרידב"ז ורבי אחרי" )עמ'  ,13הערה  .(1בנוס לכ
נעזר בתרגומי שוני ובה "מהדורת וינה ,שנת  ;1817הוצאת איצקובסקי  ;1890קצת
מסכות הוצאת גיסי ע"י חבר חכמי שוני ,והמסכות שיצאו ע"י החכ שטראק;
והוצאת ילקוט עפ"י ליוורנא ,תרפ"ו" )ש( .בענייני לשו שאב מידע מ"ספרי המלי של
לוי 65,יאסטרוב 66,דלמ 67ור"ש קרויס) "68עמ'  ,14הערה  .(2באשר לזיהוי צמחי נעזר
ב"ספריו המחכימי של הד"ר עֵ .לו" )ש( 69.לאור הפירוש כולו נמנע מלציי את
המקורות לכל דבר ודבר ,להוציא מקרי נדירי 70,כ שהלומד אינו יודע מניי הדברי
שאובי .צורת הצגה זו מקלה על הלימוד השוט א מקשה עד למאוד בשעה
שמבקשי להעמיק בדברי 71.וכ קרה שביאליק נשאל על ידי הסופר מרדכי גולדנברג
על דברי שכתב בכלאיי פ"ו מ"א ,הנוגדי את דעת הרע"ב .ההסבר של ביאליק היה
פשוט – הוא הל בדרכ של פרשני אחרי החולקי על רע"ב 72,א העובדה
שהדברי לא היו כתובי השאירה את הלומד תמה לפשר האמור בפירוש.
 .63על המכתב ציי ביאליק "בלי תשובה" .המכתב מצוי בארכיו ביאליק .תודתי למר ש' אבנרי על
שהעמידו לרשותי.
 .64ראה :ש' פיטרושקה' ,תיקוני טעויות בפירושו הקצר של ביאליק ז"ל למשניות סדר זרעי'ÔÂ¯ˆ· ,
שנה ה ,חוברות יאיב ,תש"ד ,עמ' .385383
J. Levy, Chaldäisches Wörterbuch über die Targumim und einen grossen Theil des .65
.rabbinischen Schriftthums, Berlin-Wien 1924
M. Jastrow, A dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the .66
.Midrashic literature, Leipzig 1903
.G. Dalman, Grammatik des Jüdisch Palästinischen Aramäisch, Leipzig 1905 .67
.I. Löw, Die Flora der Juden, Wien Leipzig 1924-1934 .68
 .69ספרו של ֵלו נזכר ש בפירוש לכלאיי פ"א מ"א ד"ה שבלת שועל.
 .70אחד המענייני שבה הוא בפירוש למעשר שני פ"ד מ"ח ד"ה אחד עשר .ביאליק הארי ש
בדברי וחת בהפניה ל"ספר היובל 'עטרת צבי' בחלק הגרמני עמ' נז מאמרו של הרב ד"ר א'
שוואר בפירושה של משנה זו".
 .71זו היא נחלתו של כל פרש שנקט בדר זו .לדוגמה ראה דברי שכתבתי במאמרי על פירושו של ר'
אליעזר לוי ) ˙˘¯ÂÙÓ ‰˘Óלעיל ,הערה  ,(49ש עמדתי על הקושי להבחי בי חידושיו של לוי
לבי דברי שמקור במפרשי ובחוקרי אחרי.
 .72אי הוא מציי את שמ של אות פרשני א כ פירשו )לעיל ,הערה  ,49עמ'  (8381ה˙Î‡ÏÓ
˘ Ï‡¯˘È ˙¯‡Ù˙ ,‰ÓÏועוד.
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'ששה סדרי משנה מנוקדי ומפורשי על ידי חיי נחמ ביאליק' :קווי למפעלו הנשכח של ביאליק

נטייתו של ביאליק להסתמ על הפרשנות הקלסית זכתה לדברי ביקורת מעטו של
אחד מגדולי מעריציו ,פנחס לחובר 73.בהתייחסו לנקודה זו כתב לחובר" :יע כי נמש
ביאליק יותר מדי אחרי המקובל והמסור ,הל בפירושו יותר מדי אחרי התלמוד הבבלי,
ולא תמיד הוא ש את ליבו כראוי להבדלי שיש למצוא בירושלמי ,"...וכ לכיווני
מחקריי שוני .בדבריו ד לחובר במשנה הראשונה בברכות ובפרק ז משנה ג ש,
ובחתימת דבריו כתב" :אי צור בתירוצי הדחוקי של המפרשי שביאליק נמש
בפירושו למשנה זו אחריה" 74.ג בדבריו של שמעו דוד יפה 75,עור כתב העת
 76,‰„˘‰עולה ביקורת על השימוש התדיר שעושה ביאליק בפרשנות הרבנית הקלסית
תו התעלמות מהידע החקלאי שהצטבר ע חידוש היישוב היהודי באר ישראל77.
לצד דברי אלה מעניי ,ולא מפתיע ,לראות את דבריו של הרב יעקב גיל
)ליפשי( 78,ששיבח את ביאליק על בחירתו להיצמד לפירושי המסורתיי וכתב:

.73
.74
.75

.76
.77

.78

על קשריו של לחובר ע ביאליק ראה :מ' אונגרפלד' ,בי פ .לחובר לח .נ .ביאליק' ¯‡Â„‰ ,נא,
תשל"ב ,עמ' .383382
פ' לחובר' ,בקורת ספרי – פירוש המשניות של ח .נ .ביאליק' ÌÈÊ‡Ó ,קלט ,תרצ"ב ,עמ' .1413
על אודותיו ראה :ג' קרסל ÌÈÂ¯Á‡‰ ˙Â¯Â„· ˙È¯·Ú‰ ˙Â¯ÙÒ‰ ÔÂ˜ÈÒÎÏ ,ב ,מרחביה תשכ"ח ,עמ'
 .99מעניי לציי שבתו הדברי כתב קרסל שיפה "א סייע את ח .נ .ביאליק בפירושו לסדר
זרעי" .דברי אלה ככל הנראה אינ נכוני .ייתכ שמקור בדבריו של ביאליק כי יעשה שימוש
בהערותיו של יפה )ראה להל ,הערה  ,(77א שימוש כזה לא נעשה )כפי שציינתי ש(.
על הערכתו של ביאליק לכתב עת זה ולעורכו ראה) ˜ÈÏ‡È· ÔÓÁ ÌÈÈÁ ˙Â¯‚‡ :לעיל ,הערה ,(19
עמ' פה.
ש"ד יפה' ,בקורת וביבליוגרפיה' ‰„˘‰ ,יא ,עמ'  ,187בהערה על ברכות פ"א מ"ו )בהערה זו הוא
מבקר מפורשות את הבחירה בפירוש הרבני ,בהערותיו האחרות הביקורת בסופו של דבר היא על
הפירוש הרבני( .יפה העיר על פירושיו של ביאליק למסכתות :פאה )ש ,עמ'  (189186כלאיי
)ש ,עמ'  (415410ושביעית )למיטב ידיעתי הדברי לא נדפסו( .ביאליק הערי את הערותיו של
יפה .בהתייחסו להערות על מסכת פאה כתב" :הערותי למסכתא פאה הנאוני מאד ,כמעט כול
קולעות אל האמת ,ובחפ לב אביא אות בסו סדר זרעי כמלואי ותיקוני לפירושי .יישר כוח!
חסד גדול תעשה עמי א תואיל לעבור ג על יתר המסכתות ותעירני על כל משגה ,וביחוד במקצוע
החקלאות ,שאתה מומחה בו" )‡‚¯] ˜ÈÏ‡È· ÔÓÁ ÌÈÈÁ ˙Âלעיל ,הערה  ,[20עמ' קטז( .בפועל לא
הובאו הדברי בסו סדר זרעי .ג יתר מכתביו של ביאליק אינ כוללי התייחסות לתוכנ של
ההערות )ש ,עמ' קמה ,קנג ,קנה( .ג בשעה שנסמ ביאליק על פירושי מחקריי לא תמיד נשאו
הדברי ח בעיני קוראיו .יוס וי ,בהתייחסו ל"עוללת שבארכובה" הנזכרת בפאה פ"ז מ"ד ,ביקר
את פירושו של ביאליק ,שכפי שהוא עצמו זיהה מסתמ על דבריו של קרויס .הוא טוע שההסבר
שגוי ומסיי בהערה הבאה" :אינני מתפלא שהמפרשי שלנו לא עמדו על כוונת הדברי ,שכ היו
רחוקי מהטבע ,אבל מתפלא אני על הסתכלות החודרת של חכמי המשנה ."...למכתבו ציר וי
אשכול ענבי "שקרצתי מגפ שבגני ,יראה את צורתו והאשכול שבארכובו וישפוט א הערתי זאת
נכונה" )המכתב מצוי בארכיו ביאליק .תודתי למר ש' אבנרי על שהעמידו לרשותי(.
על אודותיו ראה :צ' צימרמ ואחרי )עורכי( ,ÏÈ‚ ·˜ÚÈ ¯ÙÒ ,ירושלי תשל"ט ,עמ' .2311
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"והמפרש ביאליק תפס רק את הפירושי המסורתיי ,וע"י כ חיבב את פירושו על כל
החוגי ובתוכ החוג המסורתי ,שהוא הוא הקורא הותיק של המשנה"79.
מ הראוי לציי ,שלצד הסתמכותו של ביאליק על הפרשנות הקלסית ,יש שהוא נוקט
דר עצמאית .עצמאות זו באה לידי ביטוי לא רק בבחירת הפירוש שאותו הביא ,אלא א
בציו העדפתו של פירוש אחד על פני חברו במקו שבחר להביא שני פירושי 80,ובכלל
זה על פני הפירוש המוצע התלמוד81.
ÌÂÎÈÒ
את דברי ההקדמה לפירושו חת ביאליק במילי הבאות" :האגדה ,כידוע ,נמשלה ליי;
ההלכה – ללח .בעול החומר – הלח קוד ליי; בעול הרוח יש אשר יהי ג להפ.
ובשלח עתה מסדר המהדורה הזאת את פרי עמלו על פני חו אי לו בלתי א להתפלל:
לצד של
יהי רצו שיהא מזל 'הלח' כמזל 'היי' " )עמ'  – (17הלוא הוא ִ .‰„‚‡‰ ¯ÙÒ
דברי אלה ראויי לאזכור דברי שכתב לחובר ע צאתו של הפירוש" :עוד חמשה
סדרי שלמי של המשנה לפניו ,ועתיד הוא בודאי לתק בפירושו אפילו פגמי קטני
שיש למצוא בו עוד פה וש ,כי עתיד זה להיות פירוש של דורות"82.
ההמש לא הגיע 83,ובכתבי היד מצויי רק קטעי בודדי מעבר לסדר זרעי84.
מזלו של הלח לא היה כשל היי – פירושו של ביאליק למשנה ,ג א היה פירוש
לדורו ,לדורות לא היה.

.79
.80
.81
.82
.83
.84

י' ליפשי' ,פירוש המשניות של ביאליק' ,È‚Â‚„Ù ÔÂÏÚ È¯·Ú‰ ‰¯ÂÓ‰ ,גיליו ו )יב( שנה ב ,תרצ"ח,
עמ' .8
פאה פ"א מ"ב ד"ה הענוה; חלה פ"א מ"ב ד"ה עובר בפסח.
ברכות פ"ז מ"ב ד"ה שלא ניטלה תרומתו; שביעית פ"ב מ"ו ד"ה לשתי שבתות.
לחובר )לעיל ,הערה  ,(74עמ' .14
מעניי לציי שפירושו של חנו אלבק מהווה מעי המש או השלמה לחזונו של ביאליק )ראה
בפתח דבר של המוציאי לאור ,בתו :ח' אלבק,˜·Ï‡ ÍÂÁ È„È· ÌÈ˘¯ÂÙÓ ‰˘Ó È¯„Ò ‰˘˘ ,
זרעי ,ירושליתל אביב תשי"ט ,עמ' ט(.
מ' אונגרפלד ציי כי בכתב ידו של ביאליק מצוי פירוש לשמונה פרקי ממסכת שבת ,וחלקי מ
הפירוש למסכתות יבמות וכתובות ולסדר טהרות )מ' אונגרפלד' ,ח"נ ביאליק ויחסו אל המסורת
והחינו הדתי' ,‰˘· ‰˘ ,תשל"ד ,עמ'  .(385הפירוש על ארבע המשניות הראשונות של מסכת
שבת התפרס ב ,‰ÙÂˆ‰כ"ג בתמוז תשכ"ה ,עמ' .4
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