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 קונטרס פרק חלק ופרקי מגילה, א:
מסורת נוסח ייחודית של פרק חלק

מאת

שֹלמי אפרתי

בין שאר אוצרות ושרידים מן התלמוד הבבלי שעלו מן הגניזה מצויים 18 דפים )תשעה גיליונות(, 

ממסכת  חלק  פרק  את   – הפחות  לכל   – שהכיל  היקף,1  רחב  קונטרס  מתוך  ומקוטעים,  שלמים 

הטקסט  אמדן  הקטעים,  זיהוי  לאחר  מגילה.2  ממסכת  והשלישי  הראשון  הפרקים  ואת  סנהדרין 

הבבלי  התלמוד  של  ידועות  לא  'מסורות  רוזנטל  יואב  ד"ר  של  המחקר  פרויקט  במסגרת  נכתב  זה  מאמר   *

1263/11(. ד"ר רוזנטל  ידי הקרן הלאומית למדע )מענק  זה נתמך על  שהשתמרו בגניזה הקהירית'. מחקר 

ליווה אותי במהלך שלבי המחקר והכתיבה בעצה, עידוד וביקורת, ועזר לי הרבה בגיבוש החומר וזיקוקו. מורי, 

פרופ' מנחם קיסטר, דן ִאתי ארוכות במאמר טרם פרסומו, והשכלתי הרבה מעצותיו והערותיו. פרופ' מלאכי 

בית־אריה וד"ר תמר לייטר ממפעל הפליאוגרפיה העברית חקרו את מאפייניו הפלאוגרפיים והקודיקולוגיים 

ג, והחכימו אותי בהערותיהם ומסקנותיהם )תמציתן תובא בהערות הבאות(. ידידי עמית גבריהו  של טופס 

שוקד כעת על פרסום כמה מדפי סנהדרין מטופס ג, וחלק עמי מחשבות וויכוחים. רעי חנן בירנצווייג נתן בידי 

את עבודתו על מאפייניו הלשוניים של טופס ג. עמיתי עברי בוניס האיר את עיניי בכמה סוגיות לשוניות. מר 

נסים לוק, חבר בפרויקט פרידברג לחקר הגניזה, מסר לי את מסקנות מחקרו על מבנה הקונטרס וסייע באיתור 

T-S AS 93.582. [12]( מטופס ג. במסגרת  ומיקום של קטע זעיר )כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה 

המשותף,  מהלימוד  הרבה  והרווחתי  ג  מטופס  נבחרות  סוגיות  הצגתי  הבבלי  של  הנוסח  מסורות  על  שיעור 

על  כולם  יבואו   – וולטמן  ודני  שמלצר  עשהאל  סגל,  סהר  לתלמוד  החוג  תלמידי  של  מהערותיהם  ובייחוד 

הברכה.

על זיהוי דפי הקונטרס וצירוף הקטעים יש להכיר תודה למלאכת האיסוף והרישום השקדנית של אנשי 'מפעל   1

'אוצר  זוסמן, כפי שהיא מונחת לפנינו בשלושת הכרכים המרשימים של  יעקב  המשנה' בניהולו של פרופ' 

כתבי־היד התלמודיים'. עבודות ההכנה להוצאת ה'אוצר', ובעיקר עבודתו של מר נסים לוק, תרמו גם לתיקון 

ועדכון של תיאור קטעי הקונטרס הנדון כאן.

 ,)18 הפרק השלישי ממגילה )'הקורא עומד'( מתועד בדף האחרון, המקוטע מאוד, ששרד מן הקונטרס )דף   2

ושמקביל למגילה כג–כד. בין דפים 17–18 חסרים כנראה רק שלושה דפים. סביר אם כן להניח שהקונטרס הביא 

 ,Cod. ebr. 126 את פרקים א ו־ג של מגילה ברצף )סידור דומה משתקף בכ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית 

המגיהים  הערת  ראו  העיר.  בני   – למפרע  הקורא   – עומד  הקורא   – נקראת  מגילה  חננאל:  ר'  פירוש  של 

 בש"ס וילנה, מגילה יז ע"א. השוו: סגל, מסורות ]להלן הערה 7[ , עמ' כב־כד(. ייתכן שהיה זה קונטרס של 
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שאבד ושחזור מבנה הקונטרס, מסתבר שהקונטרס המקורי כלל 30 גיליונות )!( בקירוב.3 קונטרס 

בעל גיליונות קלף – ולא פפירוס – רבים כל כך אין לו אח ורע, וקשה מאוד להסבירו.4 אף צורת 

הדפים, הארוכים והצרים, אינה אופיינית לקונטרסים.5 המאפיינים החריגים האלה, יחד עם צורת 
הכתב ומנהגי הכתיבה, אולי מעידים על קדמותו של הקונטרס.6

ג( יוצא דופן לא רק מצד מלאכת הספר שלו, אלא בעיקר מצד נוסח  קונטרס הגניזה )להלן   

התלמוד שהועתק בו. על זרותו וחשיבותו של נוסח ג כבר עמדו חוקרי מסורות הנוסח של מסכתות 

סתומות  הרבה  הבהירו  הטקסטואליים  מחקריהם  סגל.7  ואליעזר  סבתו  מרדכי  ומגילה  סנהדרין 

בחקר נוסחן של מסכתות סנהדרין ומגילה, ורק על יסודם ומתוכם ניתן לחקור את מסורת הנוסח 

של ג, בפני עצמה וכחלק מכלל מסורות הנוסח של התלמוד. סגל וסבתו עמדו, איש איש בדרכו, 

על עדיפותה של מסורת הנוסח המשתקפת בכתבי היד התימניים של מסכתות סנהדרין ומגילה. 

סגל שיבח את כ"י ניו יורק, אוניברסיטת קולומביה X893 T 141 )להלן תמ(, ש'הוכיח את עצמו 

כבעל מסורת דווקנית ומיוחדת' וקרובה לנוסח הגאונים. אך תמ אינו מייצג ענף נוסח נפרד, אלא 

משתלב בתמונה הכללית של עדי הנוסח. סגל לא זיהה 'מהדורות' או מסורות נוסח עקביות של 

סבתו,  אחד'.8  קדום  מארכיטיפוס  'השתלשלו  )השלמים(  העדים  שכל  שיער  ואף  מגילה,  בבלי 

שעבודתו התמקדה בכתב היד התימני של סנהדרין )כ"י ירושלים, יד הרב הרצוג 1, להלן תס(, 

פרקים )ראו: י' זוסמן, אוצר כתבי־היד התלמודיים, ירושלים תשע"ב, מבוא, עמ' 8–9(, אבל קשה להחליט 

בדבר, משום שאין לשער כמה דפים )וכמה פרקים( אבדו מתחילת הטופס ומסופו. על שחזור מבנה הקונטרס 

ראו עוד להלן הערות 82, 91, 94 ונספח א.

ייתכן, כמובן, שהיו גיליונות נוספים  זה מכוון לגיליונות שִמְּפנים לגיליון החיצוני ביותר שבידינו.  אומדן   3

חוצה לו.

מ' בית־אריה הזכיר 'קודקס פיוטים עשוי פפירוס שהורכב מקונטרס אחד מרובה־גיליונות שהחזיק לפחות   4

24 גיליונות )48 דפים(, כדרך שהורכבו קודקסים לא־עבריים במאות הראשונות של השימוש בקודקס ]...[ 

וקרוב לודאי שהופק במאה השמינית' )מ' בית־אריה, קודיקולוגיה עברית, קדם־פרסום גרסת אינטרנט 0.6, 

 C. Sirat, Les papyrus en caractères תשע"ז, עמ' 39, הערה 8 ]ראו גם: שם, עמ' 218, הערה 30[ ; על פי

 idem, ʻUnique Codex :ראו גם .hébraïques trouvés en Égypte, Paris 1985, pp. 69-82, pl. XVIII
מכיר  אינו  בית־אריה  פרופ'  אולם   .)Provides Vital Cluesʼ, Genizah Fragments 5 [1983] , pp. 3-4

דוגמה אחרת לקונטרס קלף שגיליונותיו רבים כל כך )שיחה פרטית(.

פרופ' בית־אריה העיר שצורת העמוד הכתוב קרובה לעמודי מגילות וספרי תורה יותר מאשר לדפי קונטרסים   5

)שיחה פרטית(.

 )17 2ב, שורה  )נקודה מעל כל אות; ראו לדוגמה בעלמא: דף  יש לציין בייחוד את שיטת סימון הקיצורים   6

והיעדר כמעט מוחלט של סימני פיסוק )אך ראו: דף 1א, שורה 10(. ד"ר תמר לייטר ופרופ' מלאכי בית־אריה 

ממפעל הפליאוגרפיה העברית שיערו שהקונטרס נכתב לכל המאוחר במאה העשירית. 

תשמ"ב,  בירושלים,  העברית  האוניברסיטה  דוקטור,  עבודת  מגילה',  בבלי  של  הנוסח  'מסורות  סגל,  א'   7 

עמ' 259–260 )קטע ג12(; מ' סבתו, כתב־יד תימני למסכת סנהדרין )בבלי( ומקומו במסורת הנוסח, ירושלים 

.)GM תשנ"ח, עמ' 18–19 )קטע

סגל, מסורות )שם(, עמ' 271–272. על הערכתו את תמ ראו גם: שם, עמ' 86–87, 100, 107.  8
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נחלקים  הישירים למסכת  הנוסח  עדי  'חמשת  יותר:  ברור  זו  מצא שהמצב הטקסטואלי במסכת 

לשני ענפים: ארבעת העדים האשכנזיים ]...[ מחד, וכ"י ת – מאידך'.9 

סבתו וסגל תיארו את מסורת הנוסח של מסכת שלמה, והתמקדו ביחסים בין עדי הנוסח השלמים   

)בעיקר( ובזיהוי ענפי הנוסח המשתקפים בהם. תיאורם של קטעי גניזה ושל מסורות נוסח חריגות 

שאינן משתלבות בענפי הנוסח המשתקפים בעדים השלמים תפס מקום שולי בעבודותיהם. אמנם 

שני החוקרים ציינו שנוסח התלמוד של ג שונה ומשונה מכל שאר עדי הנוסח של המסכת, ושניהם 

העירו על חשיבות לימודו וחיקורו.10 אולם בשתי העבודות תואר קטע ג תיאור ראשוני ותמציתי. 

טיב נוסחו, אופי החילופים בינו לבין מסורת הנוסח הרווחת ומה שיש ללמוד מהם על הנוסח הרווח 
ועל נוסח התלמוד בכלל – שאלות אלו לא נדונו לגופן.11

ג מעמיד את הבחנותיהם של סגל וסבתו באור שונה. החילופים המרובים,  מחקרו של נוסח   

ג לבין כל שאר עדי הנוסח ויציבותו היחסית של נוסח כל העדים )מלבד  העמוקים לעתים, בין 

ג( מלמדים שכל העדים השלמים ורוב קטעי הגניזה בכל אחת מהמסכתות – למרות החילופים, 

מסורת  את  אחת.12  נוסח  מסורת  דבר  של  בעיקרו  משקפים   – ביניהם  שיש  לעתים,  המופלגים 

הנוסח הזו אכנה להלן הנוסח הרווח. סגל וסבתו חקרו את מסורת הנוסח הזו ואותה בלבד, וממילא 

הציגו תמונה חלקית של נוסח הבבלי והתהוותו.13 במחקר זה אבקש להשלים במשהו את התמונה. 

אאפיין את נוסח ג וייחודיו, אעמוד על היחס בינו לבין שאר מסורות הנוסח של מסכתות סנהדרין 
ומגילה, ואדון בהשלכותיהם של ממצאי הנוסח על הבנתנו את התהוות נוסח התלמוד.14

החילופים החשובים והמשמעותיים בין נוסח ג לבין הנוסח הרווח נוגעים לעיצובם, ניסוחם,   

סבתו, כתב יד תימני )לעיל הערה 7(, עמ' 333; ובהמשך תיאר את עדיפותו של תס בשימור הנוסח המקורי של   9

התלמוד. 

'כה"י בכללותו הוא אחד המעניינים ביותר של המסכת. הוא שומר על הרבה נוסחאות עתיקים, אולי מסידור   10

]לעיל  מסורות  )סגל,  והדקדוק'  הכתיב  מבחינת  מעניינות  צורות  יש  גסות.  טעויות  בצד  המסכת,  של   אחר 

הערה 7[ , עמ' 260(; 'דברים אלו מתארים יפה גם את נוסחו למסכת סנהדרין. יש בו שינויים מפליגים משאר 

העדים כולל נוסח ת' )סבתו, כתב יד תימני ]שם[ , עמ' 18(.

מאלפת הערתו של סבתו בהקדמתו לתיאור קטעי הגניזה: 'לא שילבתי ]בהעתקה המשווה[ ]...[ טופס אחד   11

gm( הכולל שינויים מפליגים והשייך כנראה למסורת נוסח שונה' )סבתו, כתב יד תימני  )כינויו בעבודתנו 

]שם[ , עמ' 15(. 

מסכת  של  הראשונים  והדפוסים  האגדות  ליקוטי  השלמים,  כתבי־היד  שכל  ייתכן  'כלום  סגל:  לדברי  השוו   12

 ,)255 עמ'   , ]7 הערה  ]לעיל  מסורות  )סגל,  ידיים!'  ורחב  מסועף  אילן  מתוך  אחד  ענף  רק  מייצגים  מגילה 

ובהמשך: 'לצורך הכרעות בדבר הנוסח המקורי, שקולות מסורות אלה ]שבקטעי הגניזה[ כנגד כל עדי־הנוסח 

כולם' )שם(.

עז  תרביץ,  ע"א',  ע"ב – ח  ז  קטן  מועד  בבלי,  סוגיית  של  הקדומה  'לצורתה  רוזנטל,  י'  של  לאזהרתו  השוו   13

)תשס"ח(, עמ' 64.

ג וחילופיו היה מצריך כרך עב כרס, ועוד חזון למועד. במחקר המוצע  מחקר מלא ופירוש מקיף של טופס   14

כאן איני מבקש אלא להדגים את המאפיינים העיקריים של נוסח ג ולהציג את התופעות המופלגות בו, שיש 

בהן בהצטרפותן להעיד על עצם קיומן של מסורות שונות, לאפיין אותן וללמד על התלמוד הקדום שמתוכו 

נתרקמו.
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תוכנם וסידורם של מרכיבי יסוד של הסוגיה: הרצאות שונות של תוכן אחד, הרחבה או קיצור 

של הסוגיה, תוספת יחידות תוכן או השמטתן או שינוי במקומן של יחידות גדולות. חילופים אלו 

וכאלו משקפים התערבות פעילה בעיצוב הסוגיה, ומצביעים – כך אבקש לטעון – על פירוד עמוק 

וקדום בין מסורת ג למסורת הנוסח הרווח, פירוד שנתהווה עוד בשלבי התגבשותו האחרונים של 

התלמוד. אולם נפוצים בו בטופס ג חילופים בעלי אופי שונה: חילופי כתיב )פונטיים וגרפיים(, 

אלו  מצומצמים.15  סדר  חילופי  או  אשגרות  או  גיליונות  חדירת  משובשים,  פסוקים  ציטוטי 

חילופים ושיבושים שטחיים במהותם ובדרך כלל ממועטים בהיקפם, שחלו על גבי טקסט קבוע 

במסורת  משניות  מהתפתחויות  נובעים  הם  דבר  של  בעיקרו  יותר(.  או  )פחות  במילותיו  ויציב 

הנוסח היסודית שנמסרה בטופס ג, ומשקפים את תהליכי המסירה של טופס ג גופו.

נוסח התלמוד והתהוותו, הכרח  ג ועל משמעותו להכרת  נוסחו של  על מנת לעמוד על טיב   

ההבחנה  אמנם  מסירה.  חילופי  לבין  מסורת  חילופי  בין  הללו,  החילופים  סוגי  שני  בין  להבחין 

 המעשית ביניהם לא תמיד היא פשוטה. חילופים שטיבם אינו חד־משמעי שכיחים למדי בטופס ג,16 

והם מקשים מאוד להעריך ולאפיין נוסח זה. בדיונים כאן השתדלתי להביא חילופים מובהקים, 

ג  שיש בהם להדגים את קיומה של מסורת נוסח שונה מחד גיסא, וללמד על אופי מסירתו של 

מאידך גיסא.

והבעיות הסבוכות הכרוכות בהן, נתגבשו  ג, על מגוון תופעות הנוסח שבו  הדיונים בטופס   

למחקר רחב היקף, ערוך בשלושה ראשים: דיונים במסורות הנוסח של פרק חלק ופרק 'מגילה 

שהמקום  מסיבות  ג(.  )חטיבה  ג  טופס  של  המסירה  בחילופי  ודיונים  א–ב(,  )חטיבות  נקראת'17 

גרמן הפרדתי את המחקר לשני מאמרים: החטיבה הראשונה, המוקדשת למסורת הנוסח של פרק 

חלק, באה במאמר זה, ושתי החטיבות האחרונות – הדיון במסורת הנוסח של פרק 'מגילה נקראת' 

וחילופי המסירה של טופס ג – יובאו במאמר הבא.18 

בדפים שלהלן אתאר את מסורת הנוסח המשתקפת בטופס ג ואת מאפייניה העיקריים בפרק   

חלק. אדון ואדגים את סוגי החילופים העיקריים בין מסורת הנוסח הרווח למסורת ג: חילופי לשון, 

ייחודי מינוח, הוספות והרחבות וחילופי סידור. אבקש לבסס את הטענה שטופס ג מייצג מסורת 

נוסח חלופית של ממש, לאפיין דרך כלל את ההבדלים בינה לבין מסורת הנוסח הרווח, ולהדגים 

את טיבה היוצא דופן של מסורת הנוסח של ג. אדון גם בתופעות שעל הגבול בין חילופי מסורת 

על ההבחנה בין חילופי סדר לחילופי סידור ראו להלן בתחילת סעיף 1.4 והערה 78.  15

ראו לדוגמה להלן סעיף 1.1.4. בייחוד בתחום הלשון קשה להחליט אם החילופים מקורם בלשון המוסר)ים( או   16

במסורת לשונית אחרת: ראו: ש' אפרתי, 'קונטרס פרק חלק ופרקי מגילה, ב: מסורת נוסח ייחודית של פרק 

"מגילה נקראת" והערות על התהוות נוסח התלמוד', תרביץ, פה )תשע"ח ]בדפוס[ (, ראש חטיבה ג והערות 

96, 97, וליד הערה 104.

כאמור לעיל )הערה 2(, החומר ששרד ב־ג מפרק 'הקורא עומד' מועט מכדי שאפשר יהיה לאפיין אותו.  17

קונטרס מגילה )לעיל הערה 16(.  18
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לבין שינוים ושיבושים שמקורם בגלגולי המסירה. לבסוף אדון במבחר סוגיות, שבכל אחת מהן 

מערכת חילופים בעלת עניין כשלעצמה. 

ורת הנוסח של פרק חלק א. חילופים במס

הרצאה וחילופי  לשון  חילופי   1.1

ההבדלים הניכרים והשכיחים ביותר בין הנוסח הרווח ל־ג הם חילופי לשון והרצאה. שוב ושוב 

נמצא במסורות הנוסח תוכן זהה שנמסר בלשונות שונות או גיוונים שונים של לשון אחת. חילופים 

ה'סתמיים'  בחומרים  במיוחד  שכיחים  אבל  שבתלמוד,  המאמרים  סוגי  בכל  מצויים  זה  ממין 

רוב קשה לטעון שאחת  פי  ומעשיות אגדיות. על  ופירוש  והחופשיים: לשונות קישור, הרחבה 

אחד,  מקורי  מנוסח  נובעות  ששתיהן  או  מחברתה,  יותר  מקורי  נוסח  משמרת  הנוסח  ממסורות 

מנוסח ומגובש. אבל לעתים משמר ג נוסח עתיק וטוב, שנשחק במסורת הנוסח הרווח. אביא כאן 

דוגמה אחת ממין זה, שיש בה להעיד לא רק על עומק השינויים שהיו עשויים להתרחש בטקסט 

התלמודי, אלא גם על חשיבותו של טופס ג להכרת נוסח הבבלי וגלגולי המסורות שנשתקעו בו.

 19 44–  41 ע"א, שורות  קח  סנהדרין   = 26–  21 6ב, שורות  דף   1.1.1

אגב מחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש בפירוש הפסוק 'נח איש צדיק תמים היה בֹדֹרתיו' )בר' ו 9( הביא 

הבבלי שני משלים חלוקים על טיבו של נח:     

גהנוסח הרווח20

אלה תולדת נח נח איש צדיק תמים וג'. 

א"ר יוחנן.א בדרותיו ולא בדורות 

אחרים. 

וריש לקיש אמ'. בדרותיו. כל שכן 

בדורות אחרים. 

]אלה ת[ ֿלדת נח ]נח איש צדי[ ק תמים היה 

בדרֿת ]יו. 

אמ רבי יוחנ[ ן. ב ]דורו[ ֿתיו ולא ]בדורו[ ת 

אחרנים. 

ורשלקיש אמ. בד ]ורותיו. כל[ שכין ]ב[ דורות 

]אח[ ֿרנים. 

א"ר חנינה. משל דר' יוחנן למ' הדבר 

במרתף דומ'. לחבית שליין שמונחת 

אמֿא ברחֿפינ ]א[ . משל דרבי יוחנ ]ן למ[ ה דבר 

במרתיף דומה. ֿלֿחֿבית של יין שֿהֿיקריסה 

ההפניה לטופס ג על פי התעתיק בנספח, ובהשוואה לדפי סנהדרין או מגילה בדפוס וילנה.  19

הנוסח הרווח מוצע על פי כ"י תס בסנהדרין וכ"י תמ במגילה, אם לא צוין אחרת. בשולי הטבלה הצעתי מבחר   20

חילופי נוסח מעדי הנוסח הרווח. לפירוט עדי הנוסח וסימניהם ראו: נספחים א–ב. סימני ההדרה: )אמר( – 

מחיקה בכתב היד; ›אמר‹ – הוספה או תיקון בכתב היד; ]   [ – קרחה; ֿא – קריאה מסופקת; ? – אות בלתי 

קריאה; א – הצעת השלמה; »אמר« – הוספה או תיקון של המהדיר; * – השמטה של המהדיר.

א א"ר יוחנן[ חסר לכ3 )השמטה מחמת הדומות?(



שֹלמי אפרתי 706[  

גהנוסח הרווח

נודף.  ריחה  במקומה  שלחומץ.ב 

נודף.  ריחה  אין  במקומה  שלא 

במקום  מץ  יין ]חו[  במקום  חומץ.  של 

יין. חומץ 

א"ר הושעיה. משל דריש לקיש לה"ד. 

לצלוחית שלפליטון שמונחת במקום 

הטינופותד  במקום  הטנופות.ג 

במקום  שכןה  וכל  נודף  ריחה 
הבושם.ו

אמ רב הושעיא. משל דרישלקיש ֿלמה דב ]ר[ 

בבית  דומה. לצלוחית של פליטון שמונחת 

טומאה  במקום  נודיף.  ֿחה  הקברות ]ורי[ 

חת  טהרה«21 ]על א[  « במקום  נודיף  ריחה 

וכמה. כמה 

מ חסר  כ3,  במקום  הטנפת  לפמ*כ4ד,  הטנופת   ~ תס,  הטנופות[  במקום  ג  )תוקן(      כ3  חביֿרֿו  חומץ[   ב 

תס  שכל  שכן[  ה  פ      חסר  ל,  ֿשם  ד,  במקומה  מ,  הטנופ'   ~ כ3כ4,  הטנופת   ~ תס,  הטינופות[  במקום   ד 

ו וכל – הבושם[ במקום הבוסם )הבושם ל( לא כל שכן לכ4

לשון המשלים בנוסח הרגיל וב־ג דומה, אך יש ביניהם הבדלי תוכן חשובים. לפי ג מתאר המשל 

הראשון יין שהקריס,22 שהתחיל להחמיץ: בהשוואה ליין הוא חומץ, אך 'במקום חומץ – יין'.23 

צלוחית  לבין  טומאה,  במקום  הקברות,  בבית  שמונחת  בושם  צלוחית  מנגיד  ב־ג  השני  המשל 

שבמקום טהרה. מהנוסח שלפנינו לא כל כך ברור מה בין מקום טהרה / טומאה לבין נדיפת ריח 

הפלייטון, ויש להשוותו למקבילה בבראשית רבה ל, ט )מהדורת תיאודור–אלבק, עמ' 275–276(:

ל, ט רבה  גבראשית  בבלי, סנהדרין, 

לאחד שהיה לו מרתף אחד שליין. פתח חבית 

ראשונה ומצאה שלחומץ. ושנייה שלחומץ. 

ושלישית ומצאה שלחומץ. רביעית מצאה

]...[ ֿלֿחֿבית של יין שֿהֿיקריסה במרתיף 

של חומץ. במקום יין ]חו[ מץ במקום 

חומץ יין.

קוסס. אמרון ליה. קוסס הוא. אמ' לון. ואית 

הכא טב מניה. אמרון ליה. לא.

טהרה – ג: טומאה, וזה שיבוש ברור. השוו: 'לצלוחית שלפלייטון שמונחת בבית הקברות ובמקום הטנופות   21

טהרה שיהא ריחה נודף' )מדרש הגדול בר' ו 9 ]מהדורת מרגליות,  והיה ריחה נודף. כל שכל ]כך![ במקום 

עמ' קנא[ (.

לשון זו מיוחדת לבבלי )ברכות מ ע"ב; בבא בתרא צה ע"ב; סנהדרין יד ע"ב(, והיא מקבילה לשימושי הפועל   22

קסס בספרות התנאים והאמוראים של ארץ ישראל. כך למשל הברייתא בסנהדרין יד ע"ב גורסת: 'איזהו מעשר 

ואילו במשנת מעשר שני ד, ב:  שהקריס ומעות שהחלידו',  ויין  ידועין. פירות שהרקיבו   שני שאין דמיו 

שקסס ופירות שהירקיבו ומעות שהחלידו'. 'את שאין דמיו ידועים ]...[ כגון היין 

תנו דעתכם שמשפט הפתיחה בנוסח הרווח וב־ג כמעט זהה: 'לחבית של יין שמונחת / שֿהֿיקריסה במרתף של   23

חומץ'. גם בהמשך משתמשות שתי מסורות הנוסח באותה תבנית: 'במקומה ]...[ שלא במקומה / במקום יין 

]...[ במקום חומץ'.
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ל, ט רבה  גבראשית  בבלי, סנהדרין, 

לצלוחית שלאפובלסמון מוקפת צמיד פתיל 

ומונחת בין הקברות והיה ריחה נודף. אילו 

היתה חוץ לקברות על אחת כמה וכמה.

 ]...[ לצלוחית של פליטון שמונחת 

בבית הקברות ]ורי[ ֿחה נודיף. במקום 

טומאה ריחה נודיף, במקום »טהרה« 

]על א[ חת כמה וכמה.

וריש לקיש בבבלי, ומשל  יוחנן  ר'  בבראשית רבה נמסרה מחלוקת תנאים, מקבילה למחלוקת 

הוצמד לכל אחת מהדעות החלוקות, כמו בבבלי. אך שלא כמו בבבלי, אין המשלים דומים זה לזה 

בלשונם ובסגנונם. המשל הראשון מתאר את איכותו הגבולית של יין קוסס:24 הוא יין מקולקל, 

אך באין טוב ממנו אפשר לשתותו. המשל השני מנגיד בין צלוחית בושם כשהיא בין הקברות 

ומחוץ לקברות: אם בין הקברות, כשהיא סגורה וחתומה, ריחה נודף – על אחת כמה כשהיא מחוץ 

לקברות ופתוחה )יש להניח(. המשלים ב־ג דומים בתוכנם למשלים שבבראשית רבה, אך משום 

מה נשמט אזכור הצמיד הפתיל מהמשל השני וכך נסתתם עניינו.25 

בנוסח הרווח נוצקו שני המשלים בתבנית לשונית אחידה, ואגב כך ניטשטש עניינם. במשל   

הראשון נאמר שחבית של יין ריחה נודף דווקא כשהיא במרתף של חומץ, אף על פי שריח החומץ 

מקום  בין  הניגוד  השפיעה.  פלייטון  של  לצלוחית  שההשוואה  נראה  היין.  מריח  וחריף  קשה 

הטינופת למקום הבושם, במשל השני, אף הוא אינו נוח לגמרי. ריח הצלוחית נודף בכל מקום 

שאיננו מקום הטינופת, לאו דווקא במקום הבושם. נראה שהלשונות טומאה / טהרה, שלא הובנו 

עוד, הוחלפו בלשונות טינופת / בושם, המתאימות יותר בקשר לצלוחית של פלייטון. הליטוש 

הלשוני בנוסח הרווח עמעם את מובן המשלים והרחיקם מצורתם ומתוכנם המקוריים, כפי שנמצא 
בבראשית רבה וכפי שנשתמרו בנוסח ג.26

ג כנראה נוסח מקורי ומפתיע. אולם במקרה זה החילוף בינו לבין  גם בדוגמה הבאה משמר   

הנוסח הרווח מצביע לאו דווקא על חופשיות הלשון, אלא אולי על מקורות שונים ששימשו כל 

אחת ממסורות הנוסח.

ראו לעיל הערה 22.  24

במשל בבראשית רבה יש לצמיד הפתיל תפקיד כפול: הוא מציל את הצלוחית, והשמן היקר שבתוכה, מטומאה –   25 

והוא תפקידו הרגיל של צמיד פתיל – אך גם אוטם אותה, וכך ריח השמן אינו נודף. ראו למשל: 'והביא חבית 

]...[ והניחה בקרן זוית והקיפה בצמיד פתיל ]...[ כיון שיצא בעלה לשוק עמדה ופתחה את החבית' )אבות 

דר' נתן, נו"א א ]מהדורת שכטר, דף ג ע"ב[ (. ראו גם: שיר השירים רבה א, א, ז; תנחומא, לך לך ג. לענייני 

קרובה במיוחד הדרשה 'למה היה אבינו אברהם דומה. לצלוחית שלאפובלסמון מוקפת צמיד פתיל ומונחת 

נודף, כיון שהתחילה מטלטלת היה ריחה נודף' )בראשית רבה לט, ב ]מהדורת  ריחה  היה  ולא  אחת  בזוית 

תיאודור–אלבק, עמ' 366[ (. במקבילה בבבלי עבודה זרה לה ע"ב לא נזכר צמיד פתיל, אבל נשמר הניגוד בין 

צלוחית מגולה למכוסה )על דוגמה זו העירני מר עשהאל שמלצר(.

לדוגמאות נוספות ממין זה ראו: ד' רוזנטל, 'מסורות ארץ־ישראליות ודרכן לבבל', קתדרה 92 )תמוז תשנ"ט(,   26

עמ' 8–11.



שֹלמי אפרתי 728[  

 28 –26 ע"א, שורות  סנהדרין קח   = 27 –22 6א, שורות  דף   1.1.2

צמד  ובה  ברייתא  סנהדרין  סוגיית  הביאה  הבא'  לעולם  חלק  להם  אין  המבול  'דור  המשנה  על 

דרשות על גאוות דור המבול.27 בדרשה השנייה יש חילופי פסוקים,28 חילוף במשפט החתימה29 

ושינוי בדימוי שנקט הדרשן:        

גהנוסח הרווח30

ר' יוסי בן דורמסקית אומ'. דור המבול 

לא נתגאו אלא בשביל גלגל העיןא 

למים.  דומה  שהוא 

שנ' ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו.ב 

שדומין  במים  הקב"ה  אותם  דן  לפיכך 

העין.  לגלגל 
שנ' ביום הזה נבקעו כל מעיֹנת תהם.ג

רבי יוסי בן דורמ›ס‹כית31 אומר. דור 

המבול לא ניתגאו לפני הק' ב"ה אילא 

לעין. שנ'  שדומה  המה  בשביל גלגל 

ו ]יר[ או בני האלהים את בנות האדם כי 

טובת הנה. 

אמ להן הק' ב"ה. שוטים. כלום אתם 

העין  מיתגאים לפני אילא בשביל גלגל 

לעין. אני אידין אתכם. שנ' וירא  שדומה 

אלהים כי רבה.

א גלגל העין[ חמה ל )תוקן(     ב שנ' – בחרו[ תסמ*, חסר קפלמד     ג שנ' – תהם[ שנֿת??ֿך ל

 32 ]חמה[  המה  גלגל  בשביל  אילא  ב"ה  הק'  לפני  ניתגאו  'לא  לכאורה:  משונה  ג  של  לשונו 

לעין'. אך  שדומה  העין  ]...[ כלום אתם מיתגאים לפני אילא בשביל גלגל  לעין  שדומה 

לשון זו האחרונה מכוונת ומדויקת: העין, איבר הראייה, דומה לעין – מעיין, מקור מים.33 אותה 

ברייתת הבבלי קרובה מאוד לתוספתא, סוטה ג, ט )מהדורת ליברמן, עמ' 161(. ראו גם: מכילתא דר' ישמעאל,   27

122( = תנחומא, בשלח יב; ספרי דברים מג )מהדורת פינקלשטיין,  שירתא ב )מהדורת הורוביץ–רבין, עמ' 

עמ' 93(; בראשית רבה לב, ז )מהדורת תיאודור–אלבק, עמ' 294(. 

כראיה לגאוות דור המבול הביא ג את הפסוק 'ויראו בני האלהים את בנות האדם' )בר' ו 2; כך גם בתוספתא   28

סוטה ]שם[ (, ובכ"י תס וגיליון מ הובא סוף הפסוק: 'ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו' )ראו גם: מדרש הגדול 

בר' ו 2 ]מהדורת מרגליות, עמ' קלד[ (. שאר עדי הנוסח הרווח לא הביאו כאן פסוק ראיה. בסוף הדרשה הביא 

הנוסח הרווח את הפסוק 'נבקעו כל מעינות תהום רבה' )בר' ז 11(, ואילו ג ציטט את הפסוק 'וירא אלהים ]כך![ 

כי רבה' )שם ו 5; ראו להלן הערה 37(. על חילופי פסוקים בבבלי בכלל ראו: ד' רוזנטל, 'על הקיצור והשלמתו: 

פרק בעריכת התלמוד הבבלי', מחקרי תלמוד ג, ב )תשס"ה(, עמ' 804–815.

במקום 'לפיכך דן אותן' וכו' שבנוסח הרווח מביא ג דיבור ישיר של הקב"ה: 'שוטים. כלום אתם מיתגאים לפני   29

אילא בשביל ]...[ '. הלשון מגומגמת, ונראה שבאה כאן בהתאמה לחתימת הדרשה הראשונה, כניסוחה ב־ ג.

הדרשה כולה חסרה בקטע ג4.  30

ס מתוקנת מן ש.  31

נמצא  זה  לנוסח  הד   .116 הערה   ,)16 הערה  )לעיל  מגילה  קונטרס  ראו:  ב־ג.  מאוד  שכיחים  ה/ח  חילופי   32 

בקטע ל: 'לא נתגאו אלא בשביל חמה'.

 F. C. Conybeare et al., The Story of Aḥiḳar,( הי'  מבועא  דברנש  'עינא  הסורי:  אחיקר  לדברי  השוו   33
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לעין, אף  דומה  שהוא  העין  'הם חטאו בגלגל  לשון נמצאת גם במקבילה בבראשית רבה: 

הקב"ה לא פרע מהן אלא במים'.34 גם במקבילות במדרשי ההלכה יש השוואה בין עין לעין, אם 

כי בסגנון אחר: 'הם נתנו עיניהם העליונה בתחתונה כדי לעשות תאותן, והמקום פתח עליהם 

מעיינות מלמעלה ומלמטה כדי לאבדן'.35 סביר אם כן שנוסח ג 'גלגל העין שדומה לעין' הוא 

נוסח מקורי ונכון. אמנם במקום שנמצא שבחו של ג שם גנותו: הנוסח הטוב 'גלגל העין שדומה 

לעין' נשתבש כבר בטופס ג גופו ונעשה 'גלגל *חמה* שדומה לעין', שבהקשר זה אין לו פשר.36 
גם חילופי הפסוקים בנוסח ג כנראה נובעים מפרשנות משנית של דימוי העין.37

בנוסח הרווח במקום 'גלגל העין שדומה לעין' נמצא הדימוי 'גלגל העין שדומה למים' )פעמיים,   

בהיפוך סדר(.38 לשון זו פשוטה וברורה יותר, אך אין בה החידוד הלשוני שבנוסח ג. והנה הדימוי 

'גלגל העין שדומה למים' נמצא במקבילה בתוספתא, סוטה ג, ט: 'לא נתגאו ]...[ אלא בגלגלי 

 London 1898, Syriac p. 35, n. 6, p. 47, n. 66; F. Nau, Histoire et Sagesse d’Ahikar l’Assyrien,
Paris 1909, p. 181, n. 84; א' ילין, ספר אחיקר החכם, ירושלים תרצ"ח, עמ' עט הערה 53(.

 ,Cod. ebr. 30 בראשית רבה לב, ז )מהדורת תיאודור–אלבק, עמ' 294(, לפי כ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית  34 

לפי תצלום כתב היד, ירושלים תשל"א; וכן בהעתקת המילון ההיסטורי. שאר עדי הנוסח גורסים 'גלגל העין 

להעיר  יש  אמנם  וטיקן.  כ"י  לנוסח  לציין  בלי  ואלבק,  תיאודור  במהדורת  נדפס  וכן   , למים' (דומה  ש)הוא 

שחלק זה של כתב היד נכתב בידי הסופר השני, שנוסחו מהימן פחות מהעתקת הסופרים הראשון והשלישי. 

 ;42–35 30', לשוננו, לג )תשכ"ט(, עמ'  ראו: מ' סוקולוף, 'העברית של בראשית רבה לפי כתב־יד ואטיקן 

60 של בראשית רבה',  הנ"ל, 'שרידי כתבי־יד ופלימפססטים של בראשית רבה מן הגניזה וכתב־יד ואטיקן 

עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשל"א, עמ' 17–18.

מכילתא דר' ישמעאל, שירתא ב )מהדורת הורוביץ–רבין, עמ' 122(; ספרי דברים מג )מהדורת פינקלשטיין,   35

עמ' 93[ (. חילופים עיקריים: העליונה בתחתונה – ספרי: עליונה ותחתונה; מעיינות – חסר במכילתא בכ"י 

מינכן, ספריית המדינה הבוורית hebr. 117.1 וכ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית Cod. ebr. 299.6, ובספרי 

עליונים  ספרי:   – ומלמטה  מלמעלה   ;)341.3 )מרגליות   Add.16.406 הבריטית  הספרייה  לונדון,  בכ"י 

ותחתונים.

שמא ואולי קשור הנוסח הזה למסורת שהענקים השתמשו בחמה. ראו: 'ענקים ]...[ ר' אחא אמ'. שהיו ענקים   36

 ;)254–253 עמ'  תיאודור–אלבק,  )מהדורת  ז  כו,  רבה  )בראשית  גשמים'  לנו  הורידו  ואומ'.  חמה  גלגל  פני 

'הנפילים ]...[ אנשי השם. מלמד שהיו רואין חמה ולבנה ועושין כשפי' עליהם' )תנחומא, בראשית יב(; ראו 

גם: H. Odeberg, 3 Enoch, or The Hebrew Book of Enoch, Cambridge 1928, p. 10. אפילו אם כן 

הוא – והדברים מסופקים מאוד – אין כאן אלא פרשנות משנית לדרשה המקורית.

'ויראו בני האלהים את בנות האדם ]...[ וירא אלהים ]כך![ כי רבה' )ראו לעיל הערה  ג הביא את הפסוקים   37

28(. לפי נוסח זה נענשו דור המבול בראייה )'וירא אלהים'( כנגד ראייה )'ויראו בני האלהים'(. החילוף בפסוק 

החתימה אולי הושפע גם מדרשת ר' יוחנן שמיד להלן 'ברבה חטאו וברבה נדונו'.

ראו גם: 'ברא מים בעולם ברא מים באדם. זה עיניו של אדם' )אבות דר' נתן, נו"א לא ]מהדורת שכטר, דף מו   38

ע"ב[ ]ִציינֹו ש' ליברמן, תוספתא כפשוטה: באור ארוך לתוספתא, ח, ניו יורק תשל"ג, עמ' 638[ , על פי כ"י 

 .)T-S AS 78.158 נויבאואר 408[ וקטע קיימברידג', ספריית האוניברסיטה[ Opp. 95 אוקספורד, בודליאנה

תמת  ]בעקבות  הגיה  )ושכטר  עינים'  של  דמעות  זה   ]...[ מלוחים  מים  'ברא  גורסים:  הנוסח  עדי  רוב  אבל 

ישרים, ונציה שפ"ב, חלק ד, סד ע"ב[ 'זהו מימי רגליו של אדם'! עיינו בהערותיו שם. נוסח הרשימה כולה 

מטושטש מאוד(. ראו גם: ר' קיפרווסר, 'הדימוי המיקרוקוסמי במדרשי חז"ל', ב' איש שלום )עורך(, בדרכי 

שלום: עיונים בהגות היהודית מוגשים לשלום רוזנברג, ירושלים תשס"ז, עמ' 402–408, והנסמן שם. 
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עין שדומין למים'.39 החילוף בין ג לנוסח הרווח עשוי ללמד שכל אחת ממסורות הנוסח השתמשה 

הנוסח  וברייתת  ההלכה,  למדרשי  זו,  בנקודה  יותר,  קרובה  ג  ברייתת  מעט:  שונה   בברייתא 

הרווח – לתוספתא.

ג והנוסח הרווח מצע לשוני משותף, שנתעצב בצורה שונה בכל  בדוגמאות הקודמות חלקו   

מסורת נוסח. אך לעתים המשותף לשתי המסורות איננו נוסח אחד, אלא תוכן וטעם משותף.

6–1 שורות  ע"א,  קיב  סנהדרין   = 12–  8 9ב, שורות  דף   1.1.3

הרווח גהנוסח 

איביא להו. הודחו מאיליהן מהו. 

שהודחו  ולא  אמ' רחמנא  וידיחו 

דמילתא  אורחא  דילמא  או  מאיליהן. 

מאיליהן.  הודחוא  ואפלו 

תא שמע. עד שידיחוה אנשים. הדיחוה 

נשים או קטנים. ואמאי. 

ליהוי כהודחו מאיליהן. 

בתר  הני  גריֿרי.  נפשיהו  בתר  הנך 

גרירי. וקטנים  נשים 

איבילהו. הדיחו מאיליהן מה הוא. 

תא שמע. הידיחוהו נשים או קטנים הריהן 

מהכא  וקטנים  נשים  כיחידים. אמאי. דל 

דמי.  איתנהו  דלא  כמא 

וליהוי כתי ]כך![ שהידיחו מאיליהן. 

דעתיהו. סמכא  לא  התם 

א אורחא – הודחו[ תסג5, אפילו הודחו פמד, שהודחו ק

במסקנת הסוגיה מסרו שתי מסורות הנוסח פתרון אחד במילים שונות: מי שהדיחום נשים וקטנים 

גרורים אחריהם )כלשון הנוסח הרווח(, ואין דעתם סמוכה ובטוחה בהחלטה לעבוד עבודה זרה )כך 

כנראה יש להבין את נוסח ג(, לכן אין להשוותם למי שהדיחו את עצמם. התוכן זהה, אבל הלשון 

שונה לגמרי. נראה שאלו שני ניסוחים עצמאיים של פתרון הבעיה, שתוכנו ידוע אבל לשונו לא 

נקבעה. לצד חילוף זה ניכרת חופשיות מסוג שונה בלשונות הפירוש שנוספו בכל אחת ממסורות 

הנוסח: הנוסח הרווח פירט את צדדי הספק, ובתוך כך הסב את שאלת 'איבעיא להו' על דרשת 

פסוק, ואילו ג הרחיב ופירש את הדיוק מהמשנה.

חילופי לשון ממין זה שכיחים מאוד ב־ג, ואף חילופי הרצאה מצויים בו בשיעור לא מבוטל.   

אולם לא תמיד ברור אם חילופים אלו משקפים מסורת נוסח שונה של ממש, ומלמדים על חופשיות 

לשון התלמוד גופו; או אם אינם אלא שינויים או שיבושים שחלו בנוסח ג במהלך מסירתו. אביא 

כאן חטיבה קצרה אחת כדי להדגים ספקות ממין זה, השכיחים כל כך בטופס ג.

מהדורת ליברמן, עמ' 161. וד גורסים גם בהמשך: ' ]...[ לא נפרע מהן אלא בגלגלי מים ]כך![ שדומה לעין',   39

אבל עג גורסים: 'לא נפרע מהם אלא במים' )השוו לנוסח בראשית רבה שהובא בפנים(. 
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     40– 33 שורות  צו ע"א,  סנהדרין   = 8–1 שורות  2א,  דף   1.1.4

הרווח גהנוסח 

משל לאדם שאמ'. יכול אני לרוץ שלשה 

פרסאות לפני הסוס בין בצעי המים. נזדמן 

לו רגלי אחד. כיון שרץ לפניו ביבשה 

שלשה מילין נלאה. 

בצעי  אמרו לו. ומה ביבשה כך, בין 

המים על אחת כמ' וכמ'. ומה לפני רגלי 

כך, לפני הסוס על אחת כמ' וכמ'. ומה 

שלשת מילין כך, שלשה פרסאות על אחת 
כמ' וכמ'.א

ואף אתה. ומה בשכר ארבע פסיעות 

אחרב  ששילמתי לאותו רשע שרץ 

כבודי אתה תמיה. 

כשאתה מגיע אצל אברהםג יצחק ויעקב 

כסוסים על אחת כמ' וכמ'. לפני  שרצו 

...[ שלשה מילין ]ונ[ לאה. 

אמ ֿלֿו. מה לפני כך, לפני הסוֿס עֿל אחת כמ ]א 

וכמא[ . מה שלשה מילין כך, שלשה פרסאות40 

על אחת כמא וכמא. מה ביבשה כך, בקצה 

המים על אחת כמא וכמא.

אותו  ומה בשכר ארבע פסי ]עות[ ֿשפסע 

כבודי כשאני משל ]ם לו[ שכר  על  רשע 

]אתה[ תמיה. 

כשאתה מגיע אצל אברהם יֿ ]צחק וי[ ֿעקב 

במדבר. כשאני  כסוס  במצות  לפני  שרצין 

מ ]שלם להם[ שכר על ]אחת[ כמא וכמא.

שלשת  ומה  אחד...  ק(  )רוגלו  רגלי  לפני  מה  תס,  מילין...[  שלשת  ומה  רגלי...  לפני  ומה  ביבשה...  ומה  א 

מילין... קפמ, מה לפני רוגלי... ומה ]ביבשה[ ... ג2, ומה שלשת מילין... ומה ביבשה... ד     ב אחר[ חסר מ, 

מפני מ*     ג כשאתה מגיע אצל אברהם[ כשאני משלם )עתיד לשלם ג2( שכר לאברהם ג2קפמד

החילופים בין הנוסח הרווח ל־ג בסדר, במבנה המשפט ובביטויי הלשון מצביעים על חופשיות 

מסוימת בגיבוש נוסח המדרש.41 אבל בכמה נקודות נוסח ג לא רק שונה מעדי הנוסח הרווח, אלא 

חריג בהשוואה לבבלי בכלל.

בבבלי.43  רגילה  לשון  והיא  המים',42  בצעי  'בין  בעקביות:  גורסים  הרווח  הנוסח  עדי   .1 

פרסאות – נכתבה בסוף שורה ונכפלה בתחילת השורה הבאה.  40

למשל )1( מקום הפסוקית 'ומה ביבשה ]...[ עאכו"כ' מוחלף בין תס לבין ג. ראוי לציין ש־ג2ד הביאו פסוקית   41

בלשון  הרווח  בנוסח  מוצעות  עאכו"כ'   ]...[ 'ומה  התשובות   )2( א(.  נוסח  הערת  )ראו  ג  כמו  אחרונה,  זו 

 הסתמית 'אמרו לו', כביכול בקול המספר. ב־ג הרגלי עצמו פונה למתייהר: 'אמ ]אמר[ לו. מה לפַני כך' וכו'. 

]...['; בנוסח  / להם שכר  'כשאני משלם לו  ג מנסח את חלקו השני של כל אחד מצדדי הטיעון בלשון   )3(

 הרווח אין האחדה כזו, אך הביטוי 'כשאני משלם שכר ל]...[' נמצא במרבית עדיו )ראו הערת נוסח ג( – מלבד 

בכ"י תס. ודווקא כ"י תס חולק עם ג את הלשון 'כשאתה מגיע אצל אברהם' וכו'. ראו גם להלן הערות 64, 174.

)ליקוט אגדות( הלשון שונה קצת:   ENA 2089.6 בית המדרש לרבנים באמריקה  יורק, ספריית  ניו  בקטע   42

המים על אחת כמה וכמה'. 'משל לאדם שאינו יכול לרוץ לפני הסוס ג' פרסאות ביבשה, בבצעי 

ראו: בבלי, שבת לא ע"א )= אבות דר' נתן, נו"א טו = נו"ב כט ]מהדורת שכטר, דף ל ע"ב – לא ע"א[; כלה   43

  ]11
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ולא  זו מליצה מקראית,44  'בקצה המים'.  ג גורס )בהיקרות השנייה, שרק היא שרדה(: 

'בקצה המים'  חז"ל. אמנם  מצאתי שהיא משמשת שימוש חופשי במקום אחר בספרות 

'בצעי  ללשון  בדומה  להליכה,  וקשה  בוצי  מקום  האגם,  או  הים  שפת  את  לציין  יכולה 

המים'. 

תחת 'רץ אחר כבודי' גורס ג: 'פסע ]...[ על כבודי'.45 לשון הנוסח הרווח פשוטה וברורה,   .2

שהרי 'רץ אחר' היא לשון דרישה ובקשה ולהיטות.46 לעומת זאת הלשון 'פסע על' נקרית 

בהקשרים שליליים, ביחס לעֵברה על מצוות.47 ואילו כאן יש לפרש: פסע בגלל, מחמת, 

לשם כבודי. 

מליצה  זו  אף  במדבר'.  כסוס  במצות  לפני  'רצין  ג:  גורס  כסוסים'  לפני  'רצו  תחת   .3

מקראית: 'מוליכם בתֹהמות כסוס במדבר' )יש' סג 13(. לא מצאתי שימוש בלשון זו אלא 

במדרש מאוחר,48 בקשר למשה: 'לא רועה נאמן הייתי על ישראל ארבעים שנה ורצתי 

במדבר'. אכן הפסוק רומז לקריעת ים סוף, והשימוש בו בקשר למשה  כסוס  לפניהם 

מתבקש. לעומת זאת נוסח ג לכאורה אינו אלא הרחבת לשון.

ואת שימושו במטבעות לשון ובמליצות  ג בכלל  נוסח  זרּותֹו של  יפה את  נוסחים אלה מייצגים 

שאינן שכיחות בבבלי )ובספרות חז"ל(. 

הרווח,  לנוסח  ג  שבין  הלשון  חילופי  מכלל  מזער  מעט  אלא  אינן  כאן  שנדונו  הדוגמאות   

מלמדים ועצמתם  הללו  החילופים  ריבוי  שלהלן.49  בדיונים  פזורות  אחרות  רבות  ודוגמאות 

שורות   ,197 טור  ע"ג;  ]לו  א  ו,  שביעית  ירושלמי,  י;  ח,  פרה  משנה,  )השוו:  ע"ב  ה  סנהדרין  ג(;  ט,  רבתי 

 18–24[ = ִגטין א, ב ]מג ע"ג; טור 1056, שורות 5–8[(; בבלי, שבועות טז ע"א )השוו: תוספתא, סנהדרין ג, ד 

]מהדורת צוקרמנדל, עמ' 418[; ירושלמי, סנהדרין א, ה ]יט ע"ב; טור 1272, שורה 2[; 'נוסח הכלאים' של 

 הסכוליון למגילת תענית, ד' אלול ]מגילת תענית, מהדורת ו' נעם, ירושלים תשס"ד, עמ' 89[(. הלשון בצעין / 

בצעי מים היא לשון הבבלי )וחיבורים המושפעים ממנו(, ואילו בספרות ארץ ישראל רגילה הצורה ב)י(צים. 

ראו: י"נ אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה, ירושלים תש"ס )ירושלים תשכ"ד(, עמ' 1240–1241; רוזנטל )לעיל 

הערה 26(, עמ' 15–16.

המים' )יהו' ג 15. ראו גם: 'כֹבאכם עד קצה  ודווקא בקשר לירדן: 'ורגלי הכהנים ֹנשאי הארון נטבלו בקצה   44

8[(. שמא נבחרה לשון זו )גם( בגלל לשון הפסוק הנדרש כאן: 'ואיך תעשה  הירדן בירדן תעמדו' ]שם  מי 

בגאון הירדן'.

וכעין זה בקטע של ליקוט אגדות )לעיל הערה 42(: 'שפסע בכבודו'.  45

למשל 'לעולם הוי רץ אחר המשנה יותר מן התלמוד' )ירושלמי, שבת טז, א ]טו ע"ג; טור 437, שורות 32–33[   46

ומקבילות(.

ראו למשל: 'ופסי. שפסע על מידותיו של הקב"ה' )בבלי, סוטה לד ע"ב(; 'פסעת על דת' )בראשית רבה צח   47

]צט[, ד ]מהדורת תיאודור–אלבק, עמ' 1253[(.

לפרשה  ביקורתית  ומהדורה  מבוא  רבתי:  איכה  'מדרש  מנדל,  פ'  )ראו:  כד  פתיחה  רבה,  לאיכה  הוספה   48

קטע   =  )2 מס'   ,39 הערה   ,97 עמ'  תשנ"ז,  בירושלים,  העברית  האוניברסיטה  דוקטור,  עבודת  השלישית', 

.T-S Misc. 36.126 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה

ראו למשל להלן סעיפים 1.3.2, 1.3.4 ובדיונים בסוגיות הנבחרות.  49
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שבשעה שנתהוו שתי מסורות הנוסח, ג מכאן והנוסח הרווח מכאן, עדיין לא היה התלמוד קבוע 

לגמרי בלשונותיו וניסוחיו.

מינוח חילופי   1.2

ג מתבטאים גם במונחי הדיון וההצעה שלתלמוד.50 יש  ייחודה ושונותה של מסורת הנוסח של 

במסורת זו מונחים נדירים, ושימושה בהם חריג ולא תמיד מובן.

12 קיב ע"א, שורה  סנהדרין   = 31–30 9ב, שורות  דף   .1.2.1

הרווח גהנוסח 

בתי  להן  מרבין  אמ'.  לקיש  וריש   ]...[

דינין. 

אמ' רב חמא בר יוסףא א"ר  והא  איני. 

הושעיה ]...[

]...[ רשלקיש אמ. מרבה להן בתי דיֿנין. 

הגדול.  דין  בית  דבענן  ]ל[י  תיפוק 

דאמ רבי חמא בר יוסף אמ רב הושעיה ]...[ 

א יוסף[ יוסי ד, חנינא פ

לשון ג רחבה, ומציגה שימוש חריג במונח 'תיפוק לי ד־'. אין הוא מציע טעם או נימוק חלופי, 

אלא קושיה על פסיקת הלכה.51 וראו גם דוגמה 1.2.4 להלן.

 52 53 קיב ע"א, שורה  סנהדרין   = 30 10א, שורה  דף   1.2.2

תחת 'תיקו' שבנוסח הרווח השתמש ג בצורה הנדירה 'לא ידעינן תיקו', המצויה בעיקר במסכת 
בבא קמא )בכתבי יד( וקצת במסכתות ִגטין ונזיר.53

השתדלתי להבחין בין לשונות הצעה וקישור, שתפקידן בסוגיה מובן מתוך משמען המילולי, לבין מונחים   50

משאר  מהותית  שונים  אינם  וקישור  הצעה  בלשונות  חילופים  מילולי.  מתוכן  כביכול  שנתרוקנו  טכניים, 

)ובין עדי הנוסח הרווח עצמם(, והם שכיחים יחסית ולא הקדשתי  ג לנוסח הרווח  חילופי לשון וסגנון שבין 

להם דיון מיוחד. חילופי מינוח נדירים יותר, וייתכן שחשיבותם גדולה יותר. ראו: א"ש רוזנטל, 'ללשונותיה 

ששון־ כתב־יד  פסחים:  מסכת  בבלי,  תלמוד  הנ"ל,   ;329 עמ'  )תשמ"ט(,  נח  תרביץ,  תמורה',  מסכת  של 

לונצר ומקומו במסורת הנוסח, לונדון תשמ"ה, עמ' 7–17; ש"י פרידמן, 'להתהוות שינויי הגירסאות בתלמוד 

'בין מסורת־עריכה למסורת־נוסח: מהדורה אחרת של  87–90; ע' שרמר,  ז )תשנ"א(, עמ'  הבבלי', סידרא, 

בבלי מועד קטן מן הגניזה', תרביץ, סא )תשנ"ב(, עמ' 395–396. 

בדרך כלל הנושא של 'תיפוק לי / ליה' הוא הטעם, שיוצא )נלמד( מהמקור שלהלן )ולא מהמקור שלעיל(. כאן   51

נראה שהנושא הוא פסיקת ההלכה שלעיל, והיא יוצאת )בטלה, נסתרת( בגלל הדרשה שלהלן. גוון המשמעות 

הזה אינו הולם את שימושי הפועל נפק בבבלי. 

בסוגיה זו נמצא גם חילוף משמעותי בהצעת צדדי הספק. ראו להלן סעיף 1.6.3.  52

ראו: בבא קמא לז ע"ב, מג ע"ב, נא ע"ב, נח ע"ב, סב ע"א, עח ע"ב, פה ע"ב, צו ע"א, קח ע"ב, קיד ע"א, קיט   53

ע"ב; בבא מציעא ל ע"ב, מד ע"א; בבא בתרא סט ע"א, פג ע"ב; גטין פה ע"א )חלקי(; נזיר ל ע"ב, סד ע"א. 

]13
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 54  15 קיב ע"ב, שורה  סנהדרין   = 20 10ב, שורה  דף   1.2.3

לעומת הנוסח הרווח 'אי הכי אדתני'55 מציע ג גם כאן מונח נדיר, 'אדרחיט ]רהיט[ ותני'.56 

16 קיג ע"א, שורה  סנהדרין   = 2 11א, שורה  דף   1.2.4

ֿסֿברא  ']בהאי[  ונדירה:  רחבה  לשון  ג  מציע  מיפלגי'  קא  בהא  'והכא  הרווח  הנוסח   תחת 

ק]א מיפלגי['.57 

בפירוט צדדי המחלוקת יש חילוף לשון משמעותי: לעומת הלשונות העבריות בנוסח הרווח,   

 'לגמרי / לכמות שהיתה משמע', מציע ג, בהקשר מקוטע, את הלשונות הארמיות 'לאפוקה ]...[ / 

למופטרֿיֿה ]...['. ראוי לציין שגם כאן, כמו בדוגמה  1.2.1, יש ב־ג שימוש חריג בפועל נפק.

והרחבות הוספות   1.3

מקצת החילופים בין הנוסח הרווח ל־ג הם חילופי יתר וחסר.58 אלו משקפים על פי רוב הוספות 

והרחבות באחת ממסורות הנוסח על גבי עיקר גוף התלמוד, ולא השמטות או קיצורים.

עיינו: ש' אברמסון, תלמוד בבלי עם תרגום עברי ופרוש חדש: בבא בתרא, ירושלים 1952, עמ' 210 )הערה 

ירושלים  האמוראים,  לספרות  מבואות  הנ"ל,  ]מבוא[',  נזיר  'מסכת  אפשטיין,  י"נ   ;)618 שורה   ,103 לעמ' 

תשכ"ג, עמ' 73; ב' דה־פריס, 'המינוח בתלמוד הבבלי', הנ"ל, מחקרים בספרות התלמוד, ירושלים תשכ"ח, 

'ִאין ]טעם א[ לא ידעין, )ו(ִאין ]טעם ב[ לא ידעין' )ברכות ב, ו ]ה ע"ב;  227. השוו ללשון הירושלמי:   עמ' 

טור 21, שורות 19–21[ = מועד קטן ג, ה ]פב ע"ד; טור 817, שורות 20–21[; ברכות ג, א ]ו ע"א; טור 25, 

שורות 43–44[ = נזיר ז, א ]נו ע"א; טור 1124, שורות 6–8[; סוכה ב, ד ]נג ע"א; טור 643, שורות 16–19[; 

נדרים ט, א ]מא ע"ב; טור 1043, שורות 22–23[(.

סוגיה זו נדונה להלן סעיף 1.7.3.  54

אדתני   ]...[' הוסיפו:  קפמד  הכי';  'אי  השמיט  ד  דתניא';  הכא  'אי  גורס:  תס  העדים:  בין  חילופים  מעט  יש   55

סיפא'.

השוו לשימוש הלשון: 'אמ' ליה רבא. אלא דקתני סופא. "מודים חכמ' לר' יהודה במדליק את הבירה ]...["   56

סופא ליפלוג בגווה. "במה דברים אמורים במדליק בתוך שלו ]...["' )בבלי, בבא קמא סא  ותני  אדרהיט 

אל  דה  לורנצו  סן  כ"י   ;)165 )שטיינשניידר   hebr. 19 והאוניברסיטה  המדינה  ספריית  המבורג,  ]כ"י  ע"ב 

אסקוריאל, ספרייה מלכותית G-I-3; כ"י מינכן, ספריית המדינה הבוורית hebr. 95[(. השוו גם ללשון 'מאי 

איריא רהיט ותני' בבבלי, מעילה טז ע"א, כ ע"א.

 heb. e ראו: בבלי, ברכות לט ע"א; סוכה נ ע"ב – נא ע"א, בכתבי היד התימניים )כ"י אוקספורד, בודליאנה  57

 EMC לשעבר[ Rab. 218 כ"י ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים באמריקה ;]51 ]נויבאואר וקאולי 2677
בבבלי',  סוכה  מסכת  של  הנוסח  'מסורות  שושטרי,  ר'  ראו:  סוכה  מסכת  של  התימני  הנוסח  ענף  על   .]270
ע"ב,  ד  סנהדרין  ע"א;  נד  מציעא  בבא  ואילך(;   26 עמ'  תש"ע,  בר־אילן,  אוניברסיטת  דוקטור,   עבודת 

בכ"י תס.

לא מניתי כאן הוספה )או השמטה( של לשונות פירוש וקישור )ראו למשל לעיל סעיף 1.1.3(, שהיא תופעה   58

שונה במקצת.
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      21– 20 קז ע"ב, שורות  סנהדרין   = 9– 7 5ב, שורות  דף   1.3.1

הרווח גהנוסח 

איכא דאמרי. אבן שואבת תלא לה לחטאת 
ירבעם והעמידה בין ארץ לרקיע.א

ואיכא דאמרי. שם חקק לה על פיה והיתה 
מכרזת ואומרת ›אנכי ו‹לא יהיה לך אלהים.ב

ואיכא דאמרי. מנעינון לרבנן מבי מדרשא.ג 

דכת' ויאמרו בני הנביאים אל אלישע הנה נא 

המקום אשר אנחנו יושבים פה לפניך צר ממנו. 
מכלל דעד ההוא יומא לא הוו נפישי.ד

]איכא דא[מרי. אבן שואבת ]תלה 

לחטאת ירבעם...59 

ואיכא[ ֿדאמרי. שים ]חקק לה בפיה 

והיתה אומרת אנכי ולא יה[ֿיה.

א ארץ לרקיע[ תס, שמים וארץ )לארץ לפ, ולארץ מד, ובין הארץ כ3( לקפמכ3ד ב אנכי – אלהים[ אנכי – לך 

לקכ3ד, אנכי לא יהיה לך פ, י'י אלהיך לא יהיה לך מ ג מנעינון – מדרשא[ תס, ]... ..[שא ג3, רבנן דחה מקמיה 
לקפמכ3ד ד מכלל – נפישי[ מכלל דעד השתא לא הוו פיישי )פייסי ק, פרישי ל, נפישי ל*( לקפמד, חסר כ3

ירבעם  לעגלי  לסיוע  קשורות  ושתיהן  גיחזי,  לעֵברת  חלופות  שתי  מציעים  הנוסח  עדי  כל 

באמצעות מעשי מופת. החלופות הללו מנוסחות עברית. בנוסח הרווח נוספה חלופה שלישית, 

יוצאת דופן: לשונּה ארמית, היא סמוכה לפסוק, וקשורה לעולם בית המדרש. מתקבל על הדעת 

ג ראשוני יותר, ושבנוסח הרווח נוספה עֵברה שלישית, 'רבנית'.60 ואולי לא מקרה הוא  שנוסח 

 / לרבנן מבי מדרשא'  'מנעינון  תסג3  הרווח:  הנוסח  עדי  חלוקים  זו  שדווקא בלשונה של עברה 

לקפמכ3ד 'רבנן דחה מקמיה'.61 

49– 48 קח ע"ב, שורות  סנהדרין   = 25– 21 7א, שורות  דף   1.3.2

הרווח גהנוסח 

למישקל אורשאנאא יומי  אתא תלתה  אורשנא לא 

מזוני.

מקום לשתיים–שלוש מילים. נראה שאין מקום להשלים 'והעמידה בין שמים וארץ / ארץ ורקיע'.  59

אולי בהשפעת המקבילה בבבלי, סוטה מז ע"א? ראו גם להלן הערה 92.  60

 heb. d 20 ראו הערת נוסח ג. במקבילה בסוטה: 'איכא דאמרי רבנן דחה מקמיה ]בכ"י אוקספורד, בודליאנה  61

)נויבאואר וקאולי 2675.1; א(, ובין השיטין בקטע ניו יורק, להמן 1, נוסף: 'דאלישע'[ דכת' ]...[ מכלל דעד 

האידנא ]דמעיקרא א[ לא הוה דחיק ]צר א['.

א אורשאנא[ תס, אוורשנא כ4, ארשינה פד, וירשינ' מ )ראו הערה 65(
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הרווח גהנוסח 

אשכחיה אבא דגאני בסנפאב 

דתיבותא. אמ' ליה. אמאי לא תיתי 

תשקול מזונך.ג אמ' ליה. חזיתך דהוה 

טרידת. אמרי. כולי האי צערא למר 
ואנא נמי אצעריה.ד

אזל אבא אשכחיה דיתיב62 בקרנא דתיבותא 

וקא מנחים.63 אמ ליה. אמאי לא אתית ושקלת 

מזוני. אמ. כיון דחזיתי למר דאית ליה צערא 

אמנא לא איצעריה למר. 

תמות.  דלא  רעוא  אמר ליה. יהי 

והינו דכת' ואומר עם קני אגוע וכחול 

ארבה ימים.

תיקוש  הכי  דעתא  בך  הויה  אמ ליה. הואיל 

אכלת. הינו  דקא  מאי  וליחנוך  ותיינק 

דקאמא איוב. אני אמרתי בקיני אגוע כחול 

ארבה ימים.

לשבעין  משבעין  אורשנא.  ליה  דקרו  והא 

שתא. חדא  מיור  שני 

 ב בסנפא[ תסכ4, בסיפנא ד, בסיפ' מ, כסיפא פ ג אמאי – מזונך[ לא בעית מזוני )+ האידנא כ4( פמכ4ד ד אמרי – 

אצעריה[ אמינא לא אצערך פמכ4ד

בין ג לבין הנוסח הרווח )ובין תס לבין שאר עדי הנוסח הרווח( חילופי לשון וסגנון מרובים,64 אך 

גם שינויים של תוספת תוכן. בתחילת המעשה הוסיף ג שנח הלך וביקש את העוף אורשנא לאחר 

ג נימוק בפיו: 'הואיל והויא בך  שלושה ימי היעדרות, ובסופו, כשבירך נח את אורשנא, הוסיף 

דעתא הכי'. 

אכלת'  דקא  מאי  וליחנוך  ותיינק  'תיקוש  יותר:  ומפותחת  מסוגננת  עצמה  הברכה  לשון  אף   

)תזקין ותצעיר65 ויועיל לך ]?[66 מה שאתה אוכל(. 

דיתיב – נכתבה בסוף שורה ונכפלה בתחילת השורה הבאה. ההיקרות הראשונה נמחקה.  62

 C. Brockelmann and M. Sokoloff, A Syriac Lexicon, ראו:  בסורית.  כך  גונח;  מתאנח,  מנהים,   =  63

 M. ראו:  ישראל.  ארץ  של  בארמית  זה  וכעין   .Winona Lake, IN and Piscataway, NJ 2009, p. 893
 M. Jastrow, :וכן ;Sokoloff, A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic3, Ramat Gan 2017, p. 380
 A Dictionary of the Targumim, Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi and Midrashic Literature, New

York 1926, p. 882
תנו דעתכם שנוסח ג קרוב לעתים ל־תס )הערת נוסח ג(, לעתים ל־פמכ4ד )הערה ד(. ראו גם לעיל הערה 41   64

ולהלן הערה 174.

ראו: M. Sokoloff, A Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic, Ramat Gan 2002, pp. 538 )ינק,   65

ְּפעל 3(, 1051 )קשש, ְּפעל 1(. השוו: 'וכחול ארבה ימים. זה עוף שמו ורשאן שהוא מזקין וחוזר לנערותו. לכך 

רמזו כחל. כתינוק שהוא יונק כחל החלב' )מדרש חסרות ויתרות, רלח ]א' מרמורשטין, מדרש חסרות ויתירות, 

לונדון תרע"ז, עמ' 57; ש"א ורטהימר וא"י ורטהימר, בתי מדרשות, ב, ירושלים תשט"ו, עמ' שיז[(.

הצורה ליחנוך קשה. אני מציע לגזור אותה משורש הנ"י ולפרש לשון תועלת, רווח. וראו להלן על הצורה   66

'מיור'.
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ליה אורשנא. משבעין  'והא דקרו  נוספה ב־ג מעין דרשת מצלול לשם העוף אורשנא:  עוד   

)מזון(,  לספק   – מו"ר  משורש  לגזור  נראה  מיור  הצורה  את  שתא'.  חדא  מיור  שני  לשבעין 

רק  לא  כן  אם  אחת.  שנה  במזון  אורשנא  מסתפק  שנה  שבעים  מדי  הדברים:  ושיעור  לפרנס,67 
דרשה ייחודית כאן, אלא גם מילה יחידאית.68

 49– 48 קי ע"א, שורות  סנהדרין   = 12–11 8א, שורות  דף   1.3.3

הרווח גהנוסח 

דרשא רבא. מאי דכת' שמש ירח עמד זבולה 

לאור חציך יהלכו. מלמ' שעמד שמש וירח 

בזבול לפני הקב"ה ואמרו לפניו. רבו' שלע', 

אם אתה עוׂשה ִדין לבן עמרם אנו יוצאין ואם 
לאו אין אנו יוצאין.ב

דרש ראבא. מאי דכתי שמש וירח ]עמד[ 

זבולה. מלמיד ששמש ויריח עמֿד בזבול לפ]ני 

הק' ב"ה.[ אמר לפניו. ריבונו של עולם, נתתה 

תורה לב]ן עמרם[ וכתבתה בה. אם לא בריתי 

יֿומם ולילה חקות ש]מים[ וארץ לא שמתי. 

ֿע]כש[ֿיֿו בן עמרם שרוי בצער. 

ֿא]ם אתה עושה דינו שלבן עמ[רם מוטב. אם 

לאו אי]ן אנו יוצאין.[

א דרש[ תסמ, אמ' קפ, ואמ' ד ב אנו יוצאין – אין אנו יוצאין[ תס, נצא – לא נצא קפמד

מהפסוק 'שמש ירח עמד זֻבלה' )חב' ג 11( נלמד אך זאת, שהשמש והירח עמדו בזבול. אין יסוד 

והירח  ב־ג השמש  הרווח.  בנוסח  כך מכל מקום  והירח.  דברי השמש  לתוכן  או מדרשי  מקראי 

וכו'  ולילה'  יומם  בריתי  לא  אם  בתורתך  'כתבת  מפורש:  כתוב  מתוך  הקב"ה  כלפי   טוענים 

)יר' לג 25(, ולומדים מכאן שאם בן עמרם – משה, מקבל התורה – שרוי בצער, אין הם מוכנים 

'אם לא  זו דרשה יחידאית, ואין היא מדויקת. הפסוק  לצאת ולהאיר, והם מועלים בחוקותיהם. 

בריתי יומם ולילה' איננו בתורה שנתן הקב"ה לבן עמרם אלא בספרו של ירמיה הנביא; ואין הוא 

וכן  )מָיָרא(.   754 )מו"ר(,   729–728 עמ'   ,)63 הערה  )לעיל  לכסיקון  וסוקולוף,  ברוקלמן  ראו:  בסורית.  כך   67

 A. Tal, A Dictionary of Samaritan Aramaic, Leiden, Boston and Köln 2000, בשומרונית. ראו: 

את העגלים' )משנה, שבת  p. 457 )מו"ר(. אולי יש לקשור לכאן גם את הפועל בלשון חכמים 'אין ממרין 
213 )מרא2(. אני  כד, ג(. ראו: מ' מורשת, לקסיקון הפוַעל שנתחדש בלשון התנאים, רמת גן תשמ"א, עמ' 

משער שמיור היא צורת בינוני, על משקל קיים )קו"ם(, מיית )מי"ת(. לכתיב בווי"ו השוו: 'יום טוב. מלמיד 

שאסֿו]ר[ בעשיות מלאכה' )ג דף 13א, שורה 29 ]= מגילה ה ע"ב, שורות 11–12[(; ואולי גם: 'פרזין המוקפין 

ע"ב,  ה  מגילה   =[  19 שורה  13ב,  )דף  ]מגליי['  מגליוי  הני  ]מכסיי[,  מכסיוי  והני  ]מגליי[  מגליוי  הני   ]...[

 E. A. Bar-Asher‒Siegal, Introduction to the Grammar of Jewish Babylonian :שורות 50–51[(. וראו

Aramaic (Lehrbücher orientalischer Sprachen, III/3), Münster 2013, pp. 45, 48
סוקולוף, ארמית  ראו:  רק במשמעות הטכנית של תמורה בקודשים.  מו"ר משמש בארמית בבלית  השורש   68

בבלית )לעיל הערה 65(, עמ' 649. נראה שהוא שאול מעברית.
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מזכיר את השמש והירח אלא 'שמים וארץ', כלומר העולם כולו.69 מסתבר שנוסח ג הרחיב ופיתח 

את הטענה הפשוטה והישירה שבנוסח הרווח.     

 3 53 – ע"ב, שורה  קיא ע"א, שורה  סנהדרין   = 18 –1 9א, שורות  דף   1.3.4

הרווח גהנוסח 

כשעלה משה למרום מצאו להקב"ה 

שיושב וכותב ארך אפים. אמ' לפניו. 

רבו' שלעול'. ארך אפים לצדיקים. 

אמ' לו. אף לרשעים. אמ'. רשעים 

למה להו.א יאבדו. אמ' ליה. השתא 

חזית דמיבעיב לך.
»בשעה שחטאו ישר'«ג

                               מצאו70 להק' ב"ה שיושיב 

וכותיב ארך אפי›ם‹.71 אמ לפניו. ריבונו של 

עולם. ארך אפים למי. אמר לו. לצדיקים 

ולרשעים. אמר לפניו. ריבונו של עולם. ארך 

אפים לצדיקים ואמת לרשעים. 

ובשעה שחטאו ישראל

אמ לו הק' ב"ה למשה. ל̈ך ר̈ד72 מגדולתך. אמר 

לפניו. ריבונו של עולם. אם ליך למה ריד ואם 

ריד למה ליך. אמר לו. לך ריד כי שחת עמך. 

אמר לפניו. רב ש ע. קודים שחטאו קראתם 

עמי ונחלתי עכשו אמרת לי כי שחת עמך. אמר 

לו. סרו מהר מן הדרך. אמ לפניו. ריב›ו‹נו של 

עולם. שמה לא עשו אלוה. אמר לו. עשו להם 

עגל מסכה. אמר לפניו. »ריבונו«73 של עולם. 

שמא לא השתחוו לו. אמ לו. וישתחוו לו ויזבחו 

לו. אמר לפניו. ריבונו של עולם. שמא לא 

קיבלו לאלוה. אמ לו. אלה אלהיך ישראל אשר 

העלוך מארץ מצרים. מיד ניתישש כוחו של 

משה. כיון שאמר לו. הרף ממני ואשמידם. אמר. 

אין הדבר תלוי אילא בי. עמד וחזק בתפילה.

ואכן כמעט תמיד הוא נדרש על קיום העולם בכלל. ראו בכל זאת את הווריאציה ב'פרקי ר' אליעזר' שנספחו   69

לסדר אליהו זוטא, פרק ב: 'קורא לכוכבים ולמזלות ואומ' להם ]...[ ולא בראתי אתכם אלא בשביל ישר'. שנ' 

אם לא בריתי יומם ולילה וג'' )סדר אליהו זוטא כ ]מהדורת איש שלום, עמ' 31[(.

תחילת הדף.  70

אפים – ם מתוקנת מן ך.  71

כנראה ניקוד בבלי. ראו: קונטרס מגילה )לעיל הערה 16(, הערה 96, מס' 4.  72

ריבונו – חסר בכתב היד.  73

א למה להו[ חסר קפמד ב דמיבעי[ דמתבעי מ, מאי + ד



83 קונטרס פרק חלק ופרקי מגילה, א: מסורת נוסח ייחודית של פרק חלק ]19

הרווח גהנוסח 

אמ' לו. משה. לא כך אמרת לי.ד ארך 

אפים לצדיקים.ה אמר לפניו. רבו' 

שלעו'. ולא כך אמרת לי. אף לרשעים. 

והינו דכת' ועתה יגדל נא כח יי'י 

כאשר דברת וג'.

אמר לפניו. ריבונו של עולם. עשי כאשר דברת. 

שנ' ועתה יגדל נא כח אדני כאשר דברת.

תס  הקב"ה  לפני  בתפלה  מש'  עמד  העגל  את  ישראל  כשעׂשו  קפמד,  ישר'[  ד(  )כשחטאו  שחטאו  בשעה   ג 

)ראו הערה 75( ד אמרת לי[ + אף לרשעים פ ה אמ' לו – לצדיקים[ חסר ק

בנוסח ג נוספה שיחה שלמה בין משה לקב"ה, שאיני מכיר לה מקבילה.74 בלי היחידה המוספת 

']...[ אמר לפניו. רבש"ע. ארך אפים לצדיקים ואמת לרשעים. ובשעה  ג פשוט והגיוני:  נוסח 

שחטאו ישראל * אמר לפניו. רבש"ע. עֵשי כאשר דברת. שנ' ועתה' וכו'. אולי יש ללמוד מכאן 

שהיחידה המוספת נתחבה בנוסח ג במהלך מסירתו, ושאין היא מעיקר מסורת הנוסח שלו.75 

בלי היחידה המוספת יש ב־ג ברייתא קצרה ופשוטה: משה מודה בטעותו ומצטט את הפסוק   

'ועתה יגדל נא'. נוסח זה נראה ראשוני יותר מהנוסח הרווח, שעיצב את סוף הברייתא כתמונת 

ראי של השיחה בין משה לקב"ה שבתחילתה.76 אם כן בשעה שנוסח ג כפי שהוא לפנינו משקף 

הרחבה ניכרת של נוסח הבבלי, הנה עיקר מסורת הנוסח שלו משמרת נוסח תלמוד קצר יותר, 

ואולי ראשוני יותר, מזה שנתגבש במסורת הנוסח הרווח. 

הבאתי בסעיף זה דוגמאות להרחבות בשתי מסורות הנוסח, על מנת להעמיד על עיקרה של   

יחידות  להוספת  כלומר  זה,  ממין  להרחבות  נוטה  הרווח  שהנוסח  להדגיש  יש  אולם  זו.  תופעה 

תלמוד )בעיקר באגדה( או הרחבתן, הרבה יותר מאשר נוסח ג.77 

פתיחתה וחתימתה מקבילות לדרשת ר' אלעזר בבבלי, ברכות לב ע"א, והיא אף מובאת )בהרחבות( במדרש   74

אולי  שם.  ברכות  מבבלי  רצוף  ציטוט  בתוך  תרפא–תרפב[,  עמ'  מרגליות,  ]מהדורת   8–7 לב  שמ'  הגדול 

ההוספה נובעת מנוסח שונה של בבלי ברכות. 

הדים כלשהם ליחידה זו, או למסורת שבבסיסה, נמצאים בנוסח תס )ראו הערת נוסח ג(: אף זה גורס: 'כשעשו   75

'בשעה שחטאו  הנוסח:  ג, כמו שאר עדי  גורס  )אך בברייתא  ישראל את העגל', כמו שיוצא מההוספה ב־ג 

ישראל'!( ובניגוד להקשרו המקראי של פסוק החתימה 'ועתה יגדל נא כח י'י' )במ' יד 17( בפרשת המרגלים. 

 תס ו־ג אף הזכירו במפורש שמשה עמד בתפילה. פרטים אלה, כשמצרפים אותם למקרים אחרים של קרבה 

בין ג ל־תס )ראו להלן הערה 175 ולידה; קונטרס מגילה ]לעיל הערה 16[, הערה 144 ולידה(, עלולים להצביע 

על מגע כלשהו בין הנוסחים הללו או לכל הפחות על קיומן של מסורות חוץ־תלמודיות ידועות לשניהם. ואולי 

ג לבין הנוסח הרווח, כלומר מציאותן של יחידות  לפנינו תופעה דומה לתופעה שביסוד חילופי הסידור בין 

תלמוד שמקומן לא קבוע. ראו הדוגמאות בסעיף הבא וסיכום הסעיף שם.

אף הלשון הארמית 'השתא חזית דמיבעי לך' היא כנראה תוספת בנוסח הרווח. ראו גם הערת נוסח א.  76

להערכתי מספר ההוספות בנוסח הרווח גדול בערך פי שלושה ממספר ההוספות ב־ג.  77
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סידור חילופי   1.4

לעתים לא נדירות נבדלים הנוסח הרווח ו־ג בסדרן של יחידות טקסט. במקרים אלה מוחלף מקומן 

לרשימות  רשימה.78  מתוך  פרטים  או  קצרות  דרשות  כגון  היקף,  ומעוטות  סמוכות  יחידות  של 

או קבצים כאלה אין למעשה סדר, כלומר אין משמעות מיוחדת למקום המסוים שתופסת דרשה 

אחת בקובץ או למקומו של פרט אחד ברשימה. אין תמה שסדרן של יחידות כאלו הוחלף, בשוגג 

אולם  התלמוד,  חופשיות  של  מסוים  היבט  מבטאים  אלו  חילופים  המסירה.  במהלך  במכוון,  או 

ן  ר ו ד י ס חשיבותם הכוללת מצומצמת למדי.79 והנה במקרים לא רבים נבדלים ג והנוסח הרווח ב

של יחידות טקסט גדולות, או שיש פער ניכר ביניהם במקומה של יחידת טקסט מסוימת. ראוי 

לעיין בחילופים אלו, שאינם שכיחים, ולתת עליהם את הדעת. 

26 –18 ע"ב, שורות  קח,  סנהדרין   = 33 –26 6ב, שורות  דף   1.4.1

בתוך מכלול אגדות הבבלי על דור המבול, נח והתיבה, מוחלף מקומו של קובץ הדרשות לפסוק 
'ויהי לשבעת הימים' )בר' ז 10(:80

1. שתי ברייתות על דור המבול81

2. דרשות ר' יוחנן על חטאי דור המבול )ונספחיהן(

3. קברות בארץ

4. נח בדורותיו

ג לפי  הימים –  שבעת   
5. השמדת החיות82

6. תוכחות מתושלח83 ונח לבני דורם

הרווח הנוסח  לפי  הימים –  שבעת   

7. התיבה: כינוס החיות לתוכה, בניינה, השהייה בה והיציאה ממנה.

בדיונים לעיל נזכרו דרך אגב חילופים כאלה, ראו הערה 41, מס' 1. ראו גם להלן הערות 80, 124; וכן: קונטרס   78

מגילה )לעיל הערה 16(, סעיף 3.1.1.

ראו: י' ברודי, 'ספרות הגאונים והטקסט התלמודי', מחקרי תלמוד, א )תש"ן(, עמ' 269–270.  79

לקובץ כולו מקבילה בתוספתא, סוטה י, ג–ה )מהדורת ליברמן, עמ' 214–215(, אך אין הוא מוצע כברייתא:   80

לרב.  מתושלח',  של  אבלו  ימי  'אלו  הראשונה,  הדרשה  את  מייחסים  ג,  כולל  הבבלי,  נוסח  עדי  כל  כמעט 

פכ4 מסרו אותה דרשה בסתם. יש לציין שסדר הדרשות השנייה והשלישית )שינה עליהן סדרי  רק כתבי יד 

בראשית; קבע להן זמן קטן / מועט( מוחלף בין הנוסח הרווח ל־ג, וסדרן ב־ג מתאים לסדרן בתוספתא. אך 

לשון ג קרובה ללשון הנוסח הרווח יותר מאשר לתוספתא.

הברייתא הראשונה ותחילת השנייה לא שרדו ב־ג. לדיון בברייתא השנייה ראו לעיל סעיף 1.1.2.  81

רק ראשה של הברייתא 'אם אדם חטא בהמה מה חטאה' שרד ב־ג. סופה והדרשות שאחריה אבדו. עם זאת בין   82

סוף דף 6ב לראש דף 7א חסר כנראה דף אחד, וזה מתאים פחות או יותר לחומר שנמצא בנוסח הרווח.

כך תסג4כ4, וכן הוגה בכ"י מ. ואילו פמד גורסים בדרשת ר' יוסי דמן קסרי: 'מלמד שהיה נח הצדיק מוכיח   83

בהן', כמו בדרשת רבא שמיד אחריה. ככל הנראה אין כאן אלא אשגרה.
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הדעת.  את  מניח  אינו  הנוסח,  מסורות  בשתי  הימים',  לשבעת  'ויהי  הדרשות  קובץ  של  מקומו 

חלקו  ומגובשים:  ערוכים  קובצי דרשות  בין  החיבור  בנקודות  הפרקים,  בין  כביכול  הוא שולב 

הראשון של הקובץ )מס' 1–4 לעיל( מסודר על פי פסוקי בר' ו 5–84,13 וקובץ הדרשות והאגדות 

האחרון )מס' 7( בנוי כולו סביב התיבה. שני הקבצים הללו מגובשים והדוקים. האגדות והדרשות 

האחרות שנוספו בקובץ הבבלי נשתלבו בין הקבצים הללו, לא בתוכם.85 נראה שבשעה שנתהוו 

שתי מסורות הנוסח עדיין לא נקבע מקומו של קובץ דרשות 'ויהי לשבעת הימים' בקובץ אגדות 

המבול. 

6 59 – דף קיב ע"א, שורה  25 = סנהדרין קיא ע"ב, שורה  –8 9ב, שורות  דף   1.4.2

ארבע יחידות תלמוד נסמכו למשנת סנהדרין י, ד, והן מוסבות על שתי פסקאות מהמשנה:

ברייתא של מדרש הלכה לפסוק 'יצאו אנשים בני בליעל' וכו' )דב' יג 14(, אותו פסוק   .1

שנדרש במשנה. המדרש אינו מוסב על פסקה מסוימת, אבל רוב הלכותיו מקבילות 

להלכות שבמשנה ד.

מחלוקת של ר' יוחנן וריש לקיש על חלוקת עיר אחת לשני שבטים, מוצעת בלשון   .2

'איתמר'. ר' יוחנן )או הסוגיה בשמו( ציטט את המשנה 'עד שיהו מדיחיה מאותה העיר 

ומאותו השבט'.

'הדיחוה  במשנת  משתמש  הדיון  מאליה.  שהודחה  עיר  בדין  להו'  'איבעיא  סוגיית   .3

נשים וקטנים ]...[ הרי אלו כיחידים', העוקבת למשנה שהובאה בסוגיה הקודמת.
פסקה: 'עד שיודח רובה' – בנוסח הרווח בלבד.86  .4

שתי מחלוקות אמוראים על סדר הדין של עיר הנידחת.  .5

כך בנוסח הרווח. ב־ג הסדר והפסקה שונים: )1( ברייתא; )2*( 'איבעיא להו'; )3*( פסקה: 'אינן 

וריש  יוחנן  ר'  )מחלוקת  'איתמר'   )*4( ומאותו השבט';  העיר  מידיחיה מאותו  עד שיהו  ניהרגין 

הפסקה  של  ובתוכנה  במקומה  חילוף  ל־ג  הרווח  הנוסח  בין  יש  לכאורה  הדין.  סדר   )5( לקיש(; 

וחילוף במקומן של היחידות 'איבעיא להו' ו'איתמר'. אך הפסקה שצוטטה בנוסח הרווח, 'עד שיודח 

הדרשות אינן עוקבות בדיוק אחר סדר הפסוקים, כיון שדרשותיו של ר' יוחנן )על פסוקים 5, 12, 13 – בסדר   84

זה( קובצו בזו אחר זו, ומהדרשה האחרונה נשתלשלה ברייתת דבי ר' ישמעאל על פסוקים 7–8. אחרי הקובץ 

הזה באה דרשת רב דימי )קברות בארץ( על פסוק 6, ואחריה מחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש )נח בדורותיו( על 

פסוק 9. 

תנו דעתכם שמקומם הטבעי של הקבצים על 'ויהי לשבעת הימים' ועל השמדת החיות הוא בתוך קובץ האגדות   85

על התיבה )אחרי הדרשות על בנייתּה ועל כינוס החיות(. בכל זאת לא סודרו שם, כנראה משום שעורך הסוגיה 

לא ראה לנכון לקטוע את הקובץ השלם שהיה בידיו.

פסקה זו נמצאת במשנה לפני המשניות שצוטטו בסוגיות הקודמות. ועוד, אפשר היה להסב את המחלוקות   86

על סדר הדין על סוף המשנה, 'שהיחידין בסקילה ]...[ והמרובין בסיף'. אבל לא מצאתי תיעוד ישיר או עקיף 

לפסקה כזו, ולעומת זאת נראה שהפסקה 'עד שיודח רובה' מונחת גם ביסוד מסורת ג )ראו להלן(. 
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רובה', היא סופה של המשנה 'אינן נהרגין עד שיהו מידיחיה מאותו העיר ומאותו השבט', שצוטטה 

כפסקה ב־ג. אפשר ש־ג ציטט את ראש המשנה אבל כיוון גם להמשכה. נמצא שמשמעות החילוף 

בתוכן הפסקה פחותה משנדמה. אף הקביעה שמקום הפסקה מוחלף אינה מדויקת, שהרי שתי 

מסורות הנוסח הביאו אותה מיד אחרי סוגיית 'איבעיא להו'. 

בהשמטתה  'איתמר'.  סוגיית  של  במקומה  הוא  הרווח  לנוסח  ג  בין  העיקרי  החילוף  למעשה   

נמצא סידור אחד בשתי מסורות הנוסח: ברייתא, סוגיית 'איבעיא להו', פסקה וסוגיית סדר הדין. 

והנה סוגיית 'איתמר' אינה עוסקת בדיני עיר הנידחת כמו היחידות הסמוכות לה, אלא בחלוקת 

ערים לשבטים. גם לשון ההצעה 'איתמר' מלמדת שהסוגיה נוצרה מתחילה בהקשר אחר. מסתבר 

שבתלמוד שממנו נובעות שתי מסורות הנוסח נקשרה סוגיית 'איתמר' למשנת עיר הנידחת, אבל 
עדיין לא נקבע לה מקום בין הסוגיות האחרות למשנה.87

ניכרת, אך רגליים לדבר שאותה  יחידת טקסט  יש ב־ג חסרון של  בשתי הדוגמאות הבאות   

יחידה לא הייתה חסרה בנוסח ג אלא שולבה בו במקום אחר, שלא שרד בקונטרס שבידינו.

37 –17 קז ע"ב, שורות  סנהדרין  5ב =  דף   1.4.3

בשורות המקוטעות ששרדו בדף 5ב של טופס ג אין זכר לברייתא 'לעולם תהא שמאל דוחה וימין 

מקרבת' וכו',88 אף לא למעשה ביהושע בן פרחיה וישו הנוצרי.89 שתי היחידות הללו קשורות זו 

בזו, והיעדרן מ־ג אינו שיבוש סתם. ייתכן שלא הביאן כלל,90 אבל אפשר בהחלט ששילב אותן 

במקום אחר בקובץ אגדות גיחזי.91 בין כך ובין כך הוא מעיד על חוסר יציבות בשילובן בתלמודה 

של סנהדרין.92 

ג היה כרוך בשינוי המוקד של פסקת המשנה מסוף ההלכה, 'עד  יש לשער ששילוב סוגיית 'איתמר' בנוסח   87

שיודח רובה', לתחילתה, 'עד שיהו מדיחיה מאותה העיר' )המשנה המצוטטת בסוגיית 'איתמר'(.

בסוף שורה 9 שרד כנראה סוף הדרשה על עבירותיו של גיחזי: ']... והיתה אומרת אנכי ולא יה[ֿיה' )ראו לעיל   88

1.3.1(. מיד אחריה באות המילים 'מאי מעשה', כנראה לשון הצעה למעשה נעמן וגיחזי )ראו להלן(.  סעיף 

בנוסח הרווח שולבה כאן הברייתא 'לעולם תהא שמאל דוחה' וכו'.

בשלוש השורות האחרונות ששרדו בדף אפשר לזהות מילים מדרשת ר' יוחנן על גיחזי ושלושת בניו, ומיד   89

אחריהן, בשורה האחרונה, אפשר לקרוא: ']... ח[לה אליש]ע ...['. אם כן מיד אחרי דרשת ר' יוחנן הביא ג 

את הברייתא על חלאי אלישע. הנוסח הרווח הציע בין הדרשה לברייתא את המעשה ביהושע בן פרחיה וישו.

בדף 3א, שורות 22–29 )= סנהדרין צח ע"ב, שורות 48–53( גורס ג: 'חכמין אומרין חיורא דבי רבי שמו שנ'   90

' )שאר השורה ריקה(, והפסוק 'אכן ֳחָלֵינו הוא נשא' וכו' )יש' נג 4( חסר; ובהמשך הוא גורס: 'עתיד הק'  לכן

לישו  כרמז  להתפרש  עלולות  הדרשות  שתי  אחר'.  'דויד  המילים  את  והשמיט  לישראל',  להן  להעמיד  ב"ה 

הנוצרי, ולכן כנראה נלקו. אבל אין דומה השמטת מילה או פסוק להסרת שתי יחידות תלמוד שלמות.

את מעשה גיחזי ונעמן הציע הקטע בלשון 'מאי מעשה ]...[', שכנראה רומזת לאזכור קודם שלו. שיעור החסר   91

5ב לדף הבא מספיק להכיל את כל החומר המקביל בנוסח הרווח וגם את המעשה ביהושע בן פרחיה  בין דף 

'לעולם תהא שמאל דוחה' בראש קובץ אגדות גיחזי ואת  וישו. מתקבל על הדעת ש־ג שילב את הברייתא 

המעשה ביהושע בן פרחיה וישו בסופו או אחריו. אך מכלל ספק לא יצאנו.

הברייתא 'לעולם תהא שמאל דוחה' והמעשה בישו נמצאים בכל עדי הנוסח במקבילה בבבלי, סוטה מז ע"א,   92
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קיג ע"א–ע"ב סנהדרין  11א =  דף   1.4.4

ור'  הגלילי  יוסי  ר'  סוגיית הגמרא על מחלוקת  11א באה ב־ג  בדף  בשורות הראשונות ששרדו 

עקיבא שבמשנה בעניין בניית עיר הנידחת,93 ומיד אחריה הסוגיה החותמת את פרק חלק. בנוסח 

מבנה  פי  על  יריחו.  על  ארוכה  אגדה  סוגיית  החתימה  סוגיית  לבין  המחלוקת  בין  באה  הרווח 

הקונטרס ושיעור הטקסט שאבד יש להניח שאגדת יריחו לא הייתה חסרה בנוסח ג, אלא שולבה 

לפני מחלוקת ר' יוסי הגלילי ור' עקיבא.94 

בין מקבילותיו של הקובץ  ומחלוקת  יריחו משקף מבוכה  החילוף במקומו של קובץ אגדות   

בחיבורי התנאים ובתלמודים. כאמור, בנוסח הרווח הובאה אגדת יריחו אחרי מחלוקת ר' עקיבא 

עיר  של  מותרין.  מחוברין  אסורין  תלושין  אילנות,  בה  'היו  לברייתא  ונסמכה  הגלילי,  יוסי  ור' 

אחרת ]פירש רב חסדא: זו יריחו[, בין תלושין בין מחוברין אסורין'.95 והנה סידור דומה של החומר 

נמצא במכילתא לדברים.96 את הברייתא 'אילנות מחוברין מותרין' סמכה המכילתא למחלוקת ר' 

יוסי הגלילי ור' עקיבא: ']...[ אבל נעשית היא גנות ופרדסים. ]מכא[ן אמרו. אילנות מחוברין 

מותרין ]תלושין[ אסורין' )הלכה כא(. בהמשך )הלכה כה ואילך( הביאה המכילתא שוב את אותה 

מחלוקת, ומיד אחריה את קובץ אגדות יריחו.97 גם בתוספתא )פרק יד, הלכות ו–י( הובא קובץ 

אגדות על יריחו מיד אחרי מחלוקת ר' יוסי הגלילי ור' עקיבא.98 

ואולי היא השפיעה על הנוסח הרווח. אך היחידות הללו שייכות לקובץ האגדות בסנהדרין לא פחות )ולא יותר( 

מאשר לקובץ בסוטה. ראו גם לעיל ליד הערה 60.

על חילופי הלשון והמינוח בין ג לנוסח הרווח ראו לעיל סעיף 1.2.4.  93

דפים 9–10 היו הגיליון הפנימי בקונטרס, ודפים 8–11 מרכיבים את הגיליון הבא אחריו )מבין הדפים ששרדו(.   94

דף 8ב, ששורותיו האחרונות שרדו, מגיע עד סנהדרין קי ע"ב, שורה 47, ודף 9א, ששרד כמעט בשלמותו, 

מתחיל בסנהדרין קיא ע"א, שורה 54. שיעור החומר המקביל בדפוס מתאים בקירוב לדף אחד בטופס ג. אם 

כן גם בין דף 10ב לדף 11א חסר דף שלם, ועליו יש להוסיף את מחציתו העליונה של דף 11א )20–25 שורות 

בקירוב(, שלא שרדה. בשורות האחרונות בדף 10ב שרדה תחילת הסוגיה על פסקת 'תרומות ירקבו' )קיב ע"ב, 

שורה 36 ואילך(, אך הטקסט בדפוס מכאן עד מחלוקת ר' יוסי הגלילי ור' עקיבא קצר בהרבה מהחסר המשוער 

בין הדפים. אגדת יריחו משלימה יפה את שיעור הטקסט החסר.

ראו: תוספתא, סנהדרין יד, ה )מהדורת צוקרמנדל, עמ' 436(; מכילתא לדברים יג, כא )ראו להלן. המקבילה   95

בספרי דברים צה ]מהדורת פינקלשטיין, עמ' 156[ אינה מעיקר הספרי. ראו הערת פינקלשטיין על אתר; י"נ 

אסורין מחוברין  'אילנות תלושין  הרישא   .)719 עמ'  ירושלים תשי"ז,  לספרות התנאים,  אפשטיין, מבואות 

מותרין' כמעט זהה לברייתת המכילתא, אבל לסיפא 'של עיר אחרת' וכו' אין מקבילה שם אלא רק בתוספתא. 

 S. ראו:  קודמים  לפרסומים  קריאתי.  לפי  2ב,  דף   ,T-S 16.88 האוניברסיטה  ספריית  קיימברידג',  קטע   96

 ;Schechter, ʻThe Mechilta to Deuteronomyʼ, Jewish Quarterly Review, 16 (1904), pp. 695-701 
י"נ   ;71–70 עמ'  תרס"ח–תרס"ט(,  )ברלין  תשמ"ד  ירושלים  דברים,  ספר  על  תנאים  מדרש  הופמן,  ד"צ 

חיות,  ר' צבי פרץ  )עורכים(, מאמרים לזכרון  וז' שוורץ  א' אפטוביצר  'ממכילתא לפרשת ראה',  אפשטיין, 

וינה תרצ"ג, עמ' ס–עה )נדפס שוב: הנ"ל, מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות, ב, ירושלים תשמ"ח, 

עמ' 125–137(; מ"י כהנא, קטעי מדרשי הלכה מן הגניזה, ירושלים תשס"ה, עמ' 352–353, מס' 18. 

נקודת הקישור בין המחלוקת לבין דרשות האגדה לא נשתמרה.  97

'לא  ור' עקיבא מוסבת על המילים  יוסי הגלילי  סדר היחידות בתוספתא מנוגד לסדר הפסוקים: מחלוקת ר'   98
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ג הובא כנראה קובץ אגדות יריחו מיד לפני מחלוקת ר' יוסי הגלילי ור' עקיבא.99  במסורת   

סידור דומה משתקף בסוגיה המקבילה בירושלמי י, ט )כט ע"ד; טור 1328, שורות 1–14(. אחרי 

בדרך  לשוב  תוסיפון  לא  אומר.  הוא  'וכן  קטועה:  הערה  בירושלמי  מובאת  יריחו  אגדות  קובץ 

ר'  זו קשורה לאגדות שלפניה, אלא למחלוקת  וכו'. אין הערה  הזה עוד. לישיבה אין את חוזר' 

יוסי הגלילי ור' עקיבא בדרשת הפסוק 'לא ִתָּבנה עוד' )דב' יג 17(.100 אם כן הירושלמי שילב את 

אגדות יריחו מיד לפני סוגיה על מחלוקת ר' עקיבא ור' יוסי הגלילי שבמשנה. 

קובץ האגדות על יריחו הוא גוף זר במכלול הדרשות והסוגיות על עיר הנידחת, גם בחיבורי   

הנוסח  חילוף  וכן  השונות  המקבילות  בתלמודים.  וגם  והתוספתא(  לדברים  )המכילתא  התנאים 

להדגיש  יש  אולם  הקובץ.  של  בבבלי משקפים מבוכה באשר למקום שילובו המתאים  הפנימי 

שכל המקורות שכללו את הקובץ הזה הצמידו אותו למחלוקת ר' עקיבא ור' יוסי הגלילי על דין 

לציין  חשוב  לענייני  נוסף.  לעיון  ראויה  זה  ממצא  של  משמעותו  חורבנה.  לאחר  הנידחת  עיר 

שהסידור שנבחר בכל אחת ממסורות הנוסח של הבבלי מתאים לאחת המקבילות )הנוסח הרווח 

מתאים למכילתא לדברים ולתוספתא; ג מתאים לירושלמי(, ואולי משקף היכרות או מגע כלשהו 

עם סידור החומר בקבצים מקבילים. ובעיקר יש להדגיש שהחילוף במקומה של יחידת תלמוד כה 

גדולה עשוי להורות שבתלמוד שממנו נובעים נוסח ג והנוסח הרווח, תלמוד שברובו היה מסודר 

ומגובש, עדיין לא נקבע מקומו של קובץ אגדות יריחו.

ארבעת החילופים שנדונו כאן משקפים, כך נראה, תופעה אחת: מחלוקת בין מסורות הנוסח   

בשילובה של יחידה )או יחידות( בתוך סוגיה ערוכה ונתונה. דומה שיש ללמוד מכאן על צורת 

ו  ר ו ד י ס , ש חד התלמוד שמייצגות שתי מסורות הנוסח שבידינו: שתיהן מעידות על תלמוד א

קבוע ועומד. אבל תלמוד זה הכיל גם יחידות, חלקן גדולות, שמקומן עדיין לא נקבע, ומוסרים 

שונים שילבו אותן במקומות שונים לפי הבנתם.101 

פסקאות  1.5

או  משנה  פסקאות  במקומן של  הרווח  הנוסח  לבין  ג  בין  משמעותיים  הבדלים  אין  כלל  בדרך 

תבנה עוד', ואילו הדרשות על יריחו מתחילות בדרשה על המילים שלפניהן, 'והיתה תל עולם'.

'אילנות  הברייתא  על  רב חסדא  יריחו מדברי  אגדת  הרווח, שלשל את  הנוסח  כמו  על הדעת ש־ג,  מתקבל   99

עיר  קודשי  על  הדרשות  אחרי  מיד   )95 הערה  לעיל  )ראו  בתוספתא  מובאת  דומה  ברייתא  וכו'.  המחוברין' 

הנידחת. מכאן יכול היה ג ללמוד להביא את הברייתא 'אילנות המחוברין' וכו' מיד אחרי הסוגיות על תרומות, 

מעשר שני וכתבי הקודש.

)מהדורת  צה–צו  דברים  בספרי  גם  עוד'  תבנה  'לא  על  עקיבא  ר'  דרשת  לפני  יריחו  אגדות  באו  לכאורה   100

הבריטית  הספרייה  לונדון,  בכ"י  רק  מתועדת  והיא  תמוה  שנוסחּה  זו,  דרשה  אבל   .)156 עמ'  פינקלשטיין, 

Add. 16.406 )מרגליות 341.4( ובדפוס, איננה מעיקר הספרי. ראו הערת פינקלשטיין על אתר; אפשטיין, 
712. אם כן אין ללמוד מכאן על מקומן של אגדות יריחו ביחס למחלוקת ר'  95(, עמ'  מבואות )לעיל הערה 

עקיבא ור' יוסי הגלילי.

לחילוף אחר שאולי משקף את אותה תופעה ראו לעיל סעיף 1.3.4.  101
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בתוכנן.102 לפיכך ראוי לתת את הדעת על חילופי הפסקאות המעטים בין מסורות הנוסח. בשני 
מקרים חסרה ב־ג פסקה בהשוואה לנוסח הרווח.103

31 קיב ע"א, שורה  סנהדרין   = 8 10א, שורה  דף   1.5.1

ג לא הביא לפני הברייתות על נכסי צדיקים את פסקת 'החרם אותה'. הברייתא הסמוכה לפסקה 

וייתכן שהפסקה נשמטה מחמת  לפני הברייתא,  מתחילה באותה לשון. ב־ג חסרה לשון הצעה 

דילוג הדומות.

1 קיב ע"ב, שורה  סנהדרין   = 8 10ב, שורה  דף   1.5.2

שילב  אבל  הנידחת,  עיר  קודשי  ברייתת  לפני  יפדו'  שבה  'ההקדשות  פסקת  את  הביא  לא  ג 

בברייתא פסוקית מקבילה למשנה: 'ושרפת באש את העיר ואת כל שללה. מיכן אמרו ]...[' אולי 

פסוקית זו היא מעין תחליף לפסקה.104 

אמנם  המשנה.  ללשון  קרובה  או  זהה  שלשונה  ברייתא  לפני  פסקה  חסרה  המקרים  בשני   

במקומות אחרים לא נמנע ג להביא פסקאות לפני ברייתות זהות למשנה.105 אבל המקרים הללו, 

ובייחוד המקרה השני, עשויים ללמד שלעתים שימשו ברייתות דומות למשנה במקום פסקאות.

6( יש חילוף במקומה ובתוכנה  26 = סנהדרין קיב ע"א, שורה  9ב, שורה  במקרה אחד )דף   

של פסקה: הנוסח הרווח הביא את הפסקה 'עד שיודח רובה' לפני המחלוקות על סדר הדין בעיר 

יוחנן  ר'  לפני מחלוקת  ומאותו השבט'   ]...[ נהרגין  'אינן  הביא את הפסקה  ג  ואילו  הנידחת, 

וריש לקיש )סוגיית 'איתמר'( על חלוקת ערים לשבטים. אולם חילופים אלה נובעים לא ממעמד 

קובץ  או  הסוגיה  בבניית  יותר  רחבים  מחילופים  אלא  התלמוד,  בנוסח  כשלעצמה  הפסקה 

זו,  1.4.2 לעיל(. מסקנה  )ראו דוגמה  ותוכנה  הסוגיות, שהשפיעו בעקיפין על מקום הפסקה 

לצד יציבותן הכללית של הפסקאות בשתי מסורות הנוסח,106 מטה לחשוב שבתלמוד המשתקף 

אלו פסקאות משנת סנהדרין ששרדו ב־ג: )1( 'אין תורה מן השמים' )דף 3ב, שורה 37(; )2( 'דור המדבר ֿא]ין   102 

8ב,  )דף  הבא['  לעולם  חלק  להן  אין  שבֿט]ים  'עשרת   )3(  ;)2 שורה  8ב,  )דף  הבא['  לעולם  חלק   להן 

 שורה 22(; )4( 'אנשי עיר ]...[ לאמור' )דף 9ב, שורות 1–2(; )5( 'אינן נהרגין ]...[ ומאותו השבט' )דף 9ב, 

אתם  כונסין  לה  חוצה  רחובה[  היה  ']אם   )6( בפנים[(;  להלן  ]ראו  הרווח  בנוסח  אינה   ;13–12 שורות 

 לתוכה' )דף 10ב, שורה 1(; )7( 'תרומות ירקבו' )דף 10ב, שורה 36(; )8( 'לא ידבק ]...[ מן העולם' )דף 11א, 

שורות 5–7; כל המשנה(. לפסקאות משנת מגילה ראו: קונטרס מגילה )לעיל הערה 16(, הערה 48.

9 אבדו שתיים–שלוש שורות. הן צריכות  על שני המקרים שלהלן יש להוסיף עוד מקרה מסופק: בסוף דף   103

להכיל את סוף התירוץ לשיטת ריש לקיש ש'מרבים להן בתי דינין' ואת רובה של ברייתת 'החמרת והגמלת 

העוברת ממקום למקום' וכו', שמילותיה האחרונות שרדו בראש העמוד הבא. נראה שאין מקום לפסקה 'הכה 

תכה את יושבי העיר' )= סנהדרין קיב ע"ב, שורות 18–19( לפני הברייתא. במקרה זה, כמו במקרים הנדונים 

בפנים, תוכן הפסקה דומה לתוכן הברייתא הסמוכה לה.

לדיון מפורט יותר בפסקה ובברייתא ראו להלן סעיף 1.7.1.  104

ראו לעיל הערה 102, מס' 2, 3, 8.  105

אפילו כשמקום הפסקה ותוכנה מוקשים; עיינו היטב לעיל הערה 86.  106
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מבעד להן כבר היו קבועות ומסודרות פסקאות משנה, ונראה שנתפסו כחלק מהרצף התלמודי 

גופו. 

צדיקים נבחרות )א(: נכסי  סוגיות   1.6

הנידחת  שבעיר  צדיקים  נכסי   1.6.1

)38 –31 שורות  סנהדרין קיב ע"א,   = 16 –8 10א, שורות  )דף    

הרווח גהנוסח 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

החרם אתה ואת כל אשר בה. 

ת"ר. החרם אותה. פרט לנכסי צדיקים 

שבחוצה לה. 

ואת כל אשר בה. לרבות נכסי ֿצדיקים 

שבתוכה. 

שללה. ולא שלל שמים. 

 ואת כל שללה. לרבות נכסי רשעים 

שבחוצה לה. 

 א"ר שמעון. מפני מה אמרה תורה. נכסי 

צדיקים שבתוכה יאבדו. | מי גרם לצדיקים 

 שידורו בתוכה. ממונם. 

לפי־כך ממונם אבד.

 החרם אתה. פרט לנכסי צדיקים 

שבחוצה לה. 

ואת כל אשר בה. להביא ניכסי צדיקים 

שבתוכה. 

וֿאת כל שללה. להביא נכסי רשעים 

שבחוצה לה. 

אימא. החרם אֿתֿה. להביא נכסי צדיקים 

שבתוכה. ואת כל שללה. להביא נכסי 

צדיקם שבחוצה לה וכל שכין נכסי רשעים. 

| אם כן האי אותה מאי דרשת ביה. 

תניא. כאיזצד דנין אותן. 

 אמ רבי שמעון. אמרה תורה. נכסי 

צדיקים שבתוכה יאבידו. | מי גרם להן 

 לצדיקים שיידחו בין רשעים. ממונם. 

לפיכך אמרה תורה יאבידו.

 1 אתה[ תחרים מ ואת – בה[ ואת כל העיר + פ, חסר מק  2 אותה[ + ואת כל אשר בה ד 3 לרבות[ פרט + פ )נמחק(

5 ואת כל[ וכל מ 9 אמרה תורה[ אמרו פ 10 לצדיקים[ להם קפמד

ל־ג  בהשוואה  אותה'.107  'החרם  למשנת  מקבילה  הלכה  מדרש  של  בברייתא  פותחת  הסוגיה 

צדיקים.108  לנכסי  עניין  שאינה  שמים',  שלל  ולא  'שללה  יתרה,  פסוקית  הרווח  בנוסח   יש 

חסרון הפסקה 'החרם אותה' ב־ג הוא כנראה שיבוש; ראו לעיל סעיף 1.5.1.  107

דרשה מקבילה נמצאת במשנתנו וכן בספרי דברים צה )מהדורת פינקלשטיין, עמ' 156(, בדרשה לתיבת 'שללה'   108

שמים'  שלל  ולא  'שללה  הדרשה  מדויק:  איננו  פינקלשטיין  במהדורת  החילופים  )רישום   17 בפסוק  השנייה 

נמצאת בכל עדי הנוסח, ורק ההמשך 'מיכן אמרו אילנות' וכו' הוא הוספה ]ראו לעיל הערה 95 וההפניות[(.
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זו איננה אף בברייתא המקבילה בספרי דברים.109 נראה ש־ג הכיר נוסח ראשוני יותר  פסוקית 

של הברייתא, ואילו הנוסח הרווח הביא נוסח מורחב מעט. לצד החילוף בהרכב הברייתא יש ב־ג 

גם חילוף מינוח: הוא גורס בעקביות 'להביא', כרגיל במדרשים דבי ר' ישמעאל,110 ואילו הנוסח 

הרווח גורס בעקביות 'לרבות', כמקובל במדרשים דבי ר' עקיבא, וכפי שנמצא במקבילה בספרי 

דברים, כצפוי. להלן, בדרשת ר' שמעון בחלקה השני של הברייתא, יש חילופי לשון נוספים בין ג 

לנוסח הרווח.111 נראה שכל אחת ממסורות הנוסח שילבה בסוגיה את הברייתא בנוסח המוכר לה. 

לשון אחר, לפנינו לא רק חופשיות ניסוח, אלא חילוף במקורותיה של הסוגיה. 

אחרי דרשת ההלכה על נכסי צדיקים ורשעים מציע ג יחידת תלמוד שלמה שאין לה מקבילה   

בנוסח הרווח, ובה הצעה ללימוד שונה של הפסוק 'החרם ֹאתה' וכו' )דב' יג 16(:112 אפשר ללמוד 

מהמילים 'ואת כל שללה' )שם 17( שנכסי צדיקים שמחוץ לעיר הנידחת אובדים )בניגוד להלכה 

ספרי דברים צד–צה )מהדורת פינקלשטיין, עמ' 155–156(. אבל יש בה הוספות אחרות: אחרי הדרשה 'ואת כל   109

אשר בה לרבות נכסי צדיקים שבתוכה' הובאו פסקת המשנה 'מכאן אמרו נכסי צדיקים ]...[ אובדין' והפסוקית 

'ואת בהמתה. ולא בהמת הקדש'.

 T-S וכפי שנמצא בדרשה המקבילה במכילתא לדברים יג, יד–יה )קטע קיימברידג', ספריית האוניברסיטה   110

16.88, דף 2א ]לעיל הערה 96[(. נוסח דרשת המכילתא פגום מאוד בגלל קיטוע הדף וכנראה גם בגלל שיבוש 
פרויקט  באתר  שנתפרסמו  המשובחים  התצלומים  פי  על  קריאתי,  )לפי  שלפנינו  הדרשה  נוסח  זה  במסירה. 

:)]https://fgp.genizah.org[ פרידברג לחקר הגניזה

13                                                                                                                      י'ג   החרם אות[ה. 

להביא את מסיעה. משמע מביא את מסייעיה ומביא נכסי שיירה ש]לנה בתוכה. תל'[ ֿלֿו' ואת כל שללה.   14

להוציא נכסי שיירה שלנה בתוכה. ]י'ד משמע מוציא נכסי[ שיירה ]שלנה בתוכה ומו[ציא נכסי   15

צדיקים שיש בתוכה.     ה'י        ]משמע מביא נכסי צדיקים שיש בתוכה ומוציא נכס[ֿי ֿרֿש]ע[ים   16

שבחוצה לה. תל' לו' ואת כל ֿשֿל]לה. להביא[ ֿנֿכֿסֿי רֿשעים ֿשֿחֿוֿצֿה לה.  17

השלמתי את השורות המקוטעות בהתאם לאורך השורה ועל פי מבנה הדרשה שנשמר כמעט בשלמותו בהלכה   

יג: ']פסוק[ ]לימוד א[. משמע ]לימוד א[ ]לימוד לא־ב[. תל' לו' ]פסוק[ ]לימוד ב[. משמע ]לימוד ב[ ]לימוד 

לא־ג[' וכו'. שחזור זה מביא לנוסח בלתי אפשרי בהלכה יד: היא מכילה רק את הרישא של הדרשה )משמע 

מוציא ]...[ ומוציא ]...[(, וחסרה בה ראיה מהפסוק. ועוד, דרכה של המכילתא לדרוש או לפחות להביא כל 

מילה ומילה שבמקרא )הפסוקית 'נלכה נעבדה אלהים אח'רים' וגו' הובאה לעיל, הלכה ז, אף על פי שאין עליה 

דרשה(, אבל בקטע שלפנינו אין מקום – ענייני ופיזי – לפסוקית 'ואת כל אשר בה'. מסתבר שבנוסח שלפנינו 

חל דילוג מחמת הדומות, ויש להשלימו: ']משמע מוציא נכסי[ שיירה ]שלנה בתוכה ומו[ציא נכסי צדיקים 

בתוכה«' )השוו: ספרי דברים  שיש  צדיקים  נכסי  להביא  בה.  אשר  כל  ואת   ' לו שיש בתוכה. »תל' 

צד ]מהדורת פינקלשטיין, עמ' 155[. השחזור שהצעתי כאן שונה מקריאתם והשלמתם של אפשטיין וכהנא 

)לעיל הערה 96(. השלמתם בשורה 16 אינה מתחשבת באורך השורה, וקריאתם ']נכסי צדי[קים' בשורה 17 

אינה מתאימה לשרידי האותיות. אני מודה למורי, פרופ' כהנא, שדן עמי בפסקה זו(.

ראו להלן הערות 114, 115. אף בחתימת דרשת ר' שמעון נמצא חילוף לשון קל – הנוסח הרווח: 'לפיכך ממונם   111

אבד' / ג: 'לפיכך אמרה תורה יאבידו' )כעין הלשון שבתחילת הדרשה(.

נוסח ג קשה: הוא פותח בהצעת דרשה למילים 'החרם אתה', וחותם בטענה 'אם כן האי אותה מאי דרשת ביה' –   112

כאילו לא הוצעה דרשה לאותה מילה! ועוד, לדרשה מהמילים 'החרם אתה' אין יתרון על פני דרשת הברייתא, 

שמיוסדת על דיוק הלשון 'ואת כל אשר בה' – אף נכסי הצדיקים שבה. מתקבל על הדעת שכך צריך להיות 

גם נוסח ג. הנוסח שלפנינו אולי משובש, ואולי ציטט בתחילת הדרשה את ראש הפסוק וכיוון להמשכו.
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המקובלת במשנה ובתוספתא ובמדרשי התנאים(, ומכאן, בקל וחומר, שאף נכסי רשעים שמחוצה 

לה אובדים. אולם 'אם כן, האי אותה מאי דרשת ביה?'. הצעת הלימוד נדחית כיוון שחסרה בה 

דרשה לאחד מחלקי הפסוק, בהשוואה לדרשת הברייתא שלעיל.113 לא מצאתי מקבילה לדרשה 

)או להלכה( החלופית הזו. סביר להניח שהדיון שנוסף ב־ג הוא מעין תרגיל למדני, פיתוח של 

האפשרויות הדרשניות הגלומות בדרשת הברייתא. אין בו תוספת תוכן של ממש, אבל הוא מלמד 

באיזו מידה היו עשויים מנסחי הסוגיה להרחיב ולפתח אותה, בלי לשנות את צורתה היסודית.

בחלקה האחרון של הברייתא יש ב־ג חילוף לשון114 ותוספת לשון הצעה: 'תניא. כאיזצד דנים   

אותן'. אין הלשון הזו נוחה בהקשר זה. אותה לשון מציעה לעיל )דף 9ב, שורה 26 = סנהדרין קיב 

ע"א, שורות 6–7(, לפי ג, את מחלוקות האמוראים על סדר הדין בעיר הנידחת.115 אם כן מסורת ג 

הכירה – או יצרה – לשון הצעה שאין לה מקבילה בנוסח הרווח, והשתמשה בה כדי לארגן ולסדר 

את תלמודּה.116 

אפשר היה להציע דרשה אחרת לפסוק 'החרם אותה'. כך למשל במכילתא לדברים יג, יד )ראו לעיל הערה   113

110( נמצאת הדרשה ']החרם אות[ה. להביא את מסיֶעָה'. הדיון שנוסף ב־ג לא השתמש בחומרים חדשים, אלא 

דייק בדרשה המונחת לפניו בברייתא שבבבלי. 

במקום 'מי גרם לצדיקים שידורו בתוכה' גורס ג: 'שיידחו בין רשעים'. במקבילות משמשת לשון 'לדור' –   114 

'לדור בין רשעים' )תוספתא, סנהדרין יד, ד ]מהדורת צוקרמנדל, עמ' 436[ ומכילתא לדברים יג, יו ]ראו לעיל 

'ִיָּדחּו'  47[(. אך הלשון  1327, שורה  96[(; 'לדור עם רשעים' )ירושלמי, סנהדרין י, ח ]כט ע"ד; טור  הערה 

מתאימה כאן, בדיני עיר הנידחת.

ג השתדלה  שם היא מתאימה היטב, ומתקבל על הדעת שהועברה מסוגיית סדר הדין לכאן. נראה שמסורת   115

להתאים את לשון ההצעה לדרשת ר' שמעון: הפסוקית 'אמרה תורה נכסי צדיקים שבתוכה יאבדו', שבנוסח 

הרווח היא שאלה עצמאית )מפני מה אמרה תורה ]...[(, משמשת ב־ג תשובה על השאלה 'כאיזצד דנין אותן'. 

הנוסח צורם, אבל יש בו טעם: שואלים מה דינם של נכסי צדיקים, ועונה ר' שמעון שנכסי צדיקים שבתוכה 

אובדים.

נמשכת  ומכאן  ג(  למסורת  )המיוחד  התלמודי  הדיון  כאן  שעד  בפירוש  מציינת  כו'  כאיזצד'  'תניא  הלשון   116

הברייתא. ואולי היא מרמזת שמתחילה הורכבה ברייתת הבבלי משתי יחידות. דרשת ר' שמעון אינה נמצאת 

ֿנ]כס[ֿי  אמרו  'מיכן  המשנה  צוטטה  לדברים  במכילתא  שלעיל.  ההלכה  למדרש  המקביל  דברים,  בספרי 

 ,)]96 צדי'קים... ]אוב[ֿדין' בין דרשות ההלכה לדרשת ר' שמעון )מכילתא לדברים יג, יו ]ראו לעיל הערה 

ובתוספתא למשנתנו הובאה דרשת ר' אליעזר על לוט לפני דרשת ר' שמעון )תוספתא, סנהדרין יד, ד ]מהדורת 

צוקרמנדל, עמ' 436[(. 
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הנידחת עיר  של  פיקדונות   1.6.2

)48 –38 סנהדרין קיב ע"א, שורות   = 24 –16 10א, שורות  )דף    

הרווח )ד( הרווח )תס(117הנוסח  גהנוסח 

11

12

13

14

15

16

17

'14

18

19

א' מר. ואת כל שללה *. לרבות 

נכסי רשעים שבחוצ' לה. 

א' רב חסדא. ובנקבצים לתוכה. 

א' רב חסדא. פקדונות של אנשי 

עיר הנידחת מותרין. 

היכי דמי. אילימ' דעיר אחרת 

ואיתנהו בגוה. פשיט' דמותרין. 

לאו שללה הוא *. 

ואלא דידהו ואיתנהו בעיר 

אחרת. | אי דנקבצין לתוכה 

אמאי מותרין. | ואי »ד«אין 

נקבצי' לתוכה * האמרה »רב 

חסדא« חדא זימנא. 

לא. לעולם דעיר אחרת דמפקדי 

»בגוה«. והכא במאי עסיקי'. 

כגון דקביל עליה אחריו'. 

מהו דתימ' כיון דקביל עליה 

אחריות כדידי' דמי. קמ"ל.

אמ' מר. ואת כל שללה.118 לרבות 

נכסי רשעים שבחוצה לה. 

אמ' רב חסדא. ובנקבצין לתוכה. 

ואמ' רב חסדא. פקדונות שלעיר 

הנדחת מותרין. 

היכי דמי. 

אי לימא דידהו ואיתינון בעיר 

אחרת. | אי דנקבצין אמאי 

מותרין. | ואי דאין119 נקבצין הא 

אמרה רב חסדא חדא זמנא. 

ואלא דעיר אחרת ואיתנהו בגווה. 

פשיטא. לאו שללה דידה הוא. 

לא צריכה 

דקביל עליה אחריות.120 

מהו דתימא כיון ›ד‹ליקביל עלה 

אחריות כדידה דאמי. קא משמע 

לן.

אמ רב חיסדא. הא דאמרת. ואת 

כל שללה להביא נכסי רשעים 

שבחוצה לה. 

 בעשוין לקיבצן לתוכה. 

אמ רב חיסדא. פיקדוני עיר 

הנדחת אינן אסורין. 

היכי דמי. אילימא דעיר אחרת 

 ואיתנהו בעיר הנידחת. שללה 

אמ רחמנא ולא שלל עיר אחרת. 

 ואי־לא בעיר הנדחת ואיתנהו 

בעיר אחרת. 

אי בשאין ניקבצין לתוכה דרב 

חיסדא הינו. 

 אילא לעולם דעיר אחרת 

ואיתנהו בעיר הנידחת. 

 מהו דתימא ליהוי בנכסי 

צדיקים שבתוכה. קמשמעלן.

ק ואיתנהי  פ,  ודאיתנהו  ואיתנהו[  )תוקן?( 14  פ  ובנכֿבֿסין  ובנקבצים[  ד 12  תקבץ  פ *[  חסר  שללה[  כל   11 

בגוה[ חסר ק )הושלם(, + מותרין פ )נמחק( פשיט'[ + הוא מ )נמחק( לאו )ד- ק*( שללה הוא[ פק*ד, לא שלל 

היא ק, שלל' הוא מ, + דאמ' רחמנא מד 15 דידהו[ חסר פק, דעיר הנידחת ק* ואיתנהו[ ›ו‹איתנהי ק, דאיתנהו 

 דידה פ אחרת[ חסר ק )הושלם( 17 דאין[ אין ד לתוכה[ חסר ק )הושלם( *[ אמאי אסורין ד רב חסדא[ חסר ד

 חדא[ חד מ 18 לא[ חסר מ דעיר[ מעיר מ דמפקדי[ קד, ומפקדי )-ו פ( מפק* בגוה[ מפק*, בגו ק, בתוכה ד

19 מהו – אחריות[ חסר פ )דלד"מ(

נוסח זה מיוצג למקוטעין גם בקטע ג5 )סבתו, כתב יד תימני ]לעיל הערה 7[, עמ' 60–63 ]קטע gz[(, והבאתי   117

חילופים ממנו בהערות.

כל שללה[ + תקבץ ג5.  118

דאין[ דקא ג5.  119

אחריות[ + ]... ..[דישות שבתוכה ייפדו והתרומות ]...[ ג5.  120
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הדיונים הבאים בסוגיה משתלשלים מהלכות ומקביעות של רב חסדא בעניין נכסים שיש ספק או 

סיבוך כלשהו בשייכותם לעיר הנידחת. תחילה העיר רב חסדא על הדרשה 'ואת כל שללה. לרבות 

נכסי רשעים שבחוצה לה', וקבע שהיא חלה רק על נכסים שאפשר לקבוץ לתוך עיר הנידחת.121 

ואחריה הביא בנפרד  'אמר מר',  הנוסח הרווח הציע את פסקת הדרשה כציטוט עצמאי, בלשון 

את דברי רב חסדא. לעומת זאת ג פתך את פסקת הברייתא ואת ההערה הפרשנית זו בזו ועשאן 

מימרה אמוראית רציפה. שתי צורות ההצעה ידועות ומקובלות בבבלי. ג והנוסח הרווח מציעים 
מימושים שונים של יחידה מורכבת אחת: פסקת ברייתא והערה אמוראית שעליה.122

בהמשך התקשתה הסוגיה בפסיקת רב חסדא, שפיקדוני עיר הנידחת מותרים:123 האם כוונתו   

לפיקדונות שבידי אנשי העיר הנידחת, או לפיקדונות שהפקידו אנשי העיר הנידחת בידי אחרים? 

ומה היחס בין הבעלות על הפיקדונות לבין מקומם הפיזי, בתוך העיר או מחוצה לה? בהצעת צדדי 

הספק יש חילופי לשון וסדר בין שני ענפי הנוסח הרווח וביניהם לבין ג.124 חילוף עמוק יותר קיים 

במסקנת הדיון. שתי מסורות הנוסח העמידו את הלכת רב חסדא בפיקדוני עיר אחרת המצויים 

ג גורס 'מהו דתימא ליהוי כנכסי צדיקים שבתוכה': כפי  בעיר הנידחת, אבל לא מאותו הטעם. 

שנכסי הצדיקים אובדים, אף על פי שלא חטאו ואינם נהרגים, כך הייתי אומר שאף ממון המופקד 

בעיר יאבד. הנוסח הרווח מציע להעמיד את דברי רב חסדא במקרה מסוים: 'כגון דקביל עליה 

אחריות ]...[ כדידיה דמי'. אם מי שהפיקדון אצלו קיבל אחריות לפיקדון יש ביניהם זיקה ממונית 

ממשית, שהרי אם יאבד הפיקדון יתחייב לפצות את בעליו. רב חסדא קבע שאפילו במקרה זה אין 

הפיקדון נחשב על נכסי העיר ואינו אבד.

על  סמכה  ג  מסורת  הלימוד.  בשיטת  גם  נבדלים  והם  ההסברים,125  שני  בין  תוכני  פער  יש   

הרווח  הנוסח  שבעיר.  הצדיקים  לנכסי  אחרת  עיר  פיקדונות  והשוותה  שלעיל,  ההלכה  דרשות 

דקדק בדיני ממונות והעמיד את בעיית רב חסדא בסוג נכסים מיוחד, שלא נזכר לפני כן בסוגיה. 

שבסוגיה  מסתבר  חסדא.  רב  שיטת  של  שונה  והבנה  שונה  נימוק  מציעה  מהמסורות  אחת  כל 

שמתוכה נבעו שתי מסורות הנוסח שלפנינו נקבעה מסקנת הסוגיה, אבל הניסוח הסופי והתוכן 

הנוסח הרווח נקט לשון 'בנקבצין לתוכה', ואילו ב־ג הלשון מפורשת יותר: 'בעשוין לקיבצן ]כך![ לתוכה'.  121

לתופעה דומה – אבל לא זהה – של שילוב לשון פירוש בדברי אמורא באחת ממסורות הנוסח ראו: י' רוזנטל,   122

תשס"ד,  בירושלים,  העברית  האוניברסיטה  דוקטור,  עבודת  מסורותיה',  לחקר  )בבלי(:  כריתות   'מסכת 

עמ' 206–207.

כך הנוסח הרווח, ואילו ג: 'אינן אסורין'. דומה שהלשון הזו משקפת הסתייגות כלשהי מהיתר הפקדונות.  123

ראו בטבלה, שורות 14–18. החילוף המשמעותי ביותר הוא חסרון האפשרות 'אי דנקבצין לתוכה' ב־ג. אולי   124

את  פירטה  שלא  גרעינית  לשון  זו  ואולי  וכו'(,  ניקבצין'  בשאין  ואי«   ]...[ »בנקבצין  )'אי  השמטה  בו  חלה 

האפשרות 'דנקבצין' משום שדינה פשוט. בסידור הפסוקיות הולך תס בדרך משלו, וכנראה בגלל שינוי הסדר 

השמיט את הלשון 'לעולם דעיר אחרת ]...[ והכא במאי עסיקינן כגון'.

אבל יש להדגיש שלפי שניהם יוצא שכל הפיקדונות של אנשי עיר אחרת, שמצויים בתוך עיר הנידחת, אינם   125

אסורים: אם פיקדון שיש עליו אחריות, ו'כדידיה דאמי', אינו אסור – על אחת כמה פיקדון שאין עליו אחריות, 

ושאין כל זיקה ממונית בינו לבין נכסי עיר הנידחת.
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המדויק של נימוקּה נותרו להכרעתם של לומדיה ומוסריה.126 חשוב להדגיש שלצד החופשיות 

ובלשונה  במבָנּה  קבועה  אחת,  סוגיה  הנוסח  מסורות  שתי  מציעות  וניסוחו,  הנימוק  בתוכן 

ובתכניה. במילים אחרות, שתי המסורות משקפות תלמוד אחד מגובש, שמקצת מרכיביו )הסדר 

הפנימי של יחידות 'היכי דמי' והתוכן המדויק של נימוק מסקנת הסוגיה( לא נקבעו.

הנידחת עיר  בהמת   1.6.3

)53 –48 סנהדרין קיב ע"א, שורות   = 30 –24 10א, שורות  )דף    

הרווח גהנוסח 

20

21

22

23

24

25

26

ואמ' רב חסדא. בהמ' חציה שלעיר הנדחת 

וחציה שלעֿיֿר ֿאחרת אסורה. | עיסה חציה 

שלעיר הנדחת וחציה שלעיר אחרת מותרת. 

מאי טעמ'. בהמה כמאן דלא פליגא דמיא. 

עיסה כמאן דפליגא דמיא. 

בעי רב חסדא. בהמת עיר הנדחת מהו 

דתהני לה שחיטה לטהרה מידי נבלה. 

לפי חרב אמ' רחמנא. לא שנא שחטה 

משחט ולא שנא קטלה מיקטל. * 

או דלמא כיון דשחטה מהניא לה שחיטה. 

תיקו.

אחרת  עיר  של  חציה  בהמה  חיסדֿא.  רב  אמ 

וחציה של עיר הנדחת אסורה. | עיסא מותרת. 

בעי רב חיסדא. בהמה של עיר הנדחת דתחני 

לה שחיטה לטהורה מידי נבלה. 

מי אמרינן כי נבילה. מה נבילה »לא« מחניא 

ליה  מֿחני127  נמי »לא«  ליה שחיטה אף הכא 

שחיטה. 

מחתכי  הכא  סימנא  מחתכי  לא  התם  דילמא 

סימנא. 

לא ידעינן. תיקו.

מפק שחיטה  בלא  בשר  לכזית  פ(  )דאיפשר  אפשר  ק(  )דאי  אי   + פ אסור'[  חסר  ד הנידחת[  א'  ואמ'[   20 

פ,  בה  דתהוי  תק,  לה[  פ דתהני  ירמיה  ר'  ק,  אשי  רב  חסדא[  רב  פ 23  כשירה  )תוקן(,  ק  אסורה  מותרת[   21

ת גוסטרא  עבדה  שנא  ולא  מ *[  חסר  פמ מיקטל[  שחיטה  משחט[  שחטה  מ 24  דתיתהני  ד,  בה   דתיתהני 

25 כיון דשחטה[ חסר מ שחיטה[ + לטהרה מידי נבילה ק* 26 תיקו[ מאי + פד

רב חסדא פסק שבהמה שחצייה של עיר הנידחת אסורה )וכנראה יש לאבדה(, אך עיסה שחצייה 

של עיר הנידחת מותרת. ג הביא את הפסיקה השנייה בקיצור ולא הוסיף עליה דבר. בנוסח הרווח 

נמצא הסבר להבדל בין דין הבהמה לדין העיסה, ונראה שהוא לשון מפרשת שנוספה בנוסח הרווח.

נימוק זה הכרחי בסוגיה, שהרי בלעדיו לא ברור למה הכריעה 'דעיר אחרת ואיתנהו בגוה'. לפיכך ייתכן ששתי   126

מסורות הנוסח נובעות מלשון גרעינית אחת )אולי כעין 'מהו דתימא כדידה דמי'(, ופירשו אותה לפי דרכן.

»לא« מחניא ]...[ »לא« מֿחני – על פי הגהתו ופירושו של פרופ' שלמה נאה )ראו להלן בפנים(. הצורה 'מֿחני'   127

קשה קצת בהקשר זה, ואולי יש להגיה *תהני*. לשיבוש דומה ראו: 'וליהוי כתי ]כמי[ שהידיחו מאיליהן' )דף 

9ב, שורה 11(. וראו: קונטרס מגילה )לעיל הערה 16(, הערה 148.
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עוד שאל רב חסדא אם שחיטת בהמת עיר הנידחת עשויה לטהר אותה מטומאת נבלה. הסוגיה   

הציעה את צדדי הספק, לא הכריעה ביניהם וחתמה בתיקו.128 ג והנוסח הרווח מוסרים את בעיית 

רב חסדא כמעט באותה לשון, אף הילוך הסוגיה בשתי מסורות הנוסח זהה. אבל את צדדי הספק 

בדרכים  הרווח  והנוסח  ג  הסבירו  מועילה,  אינה  שהשחיטה  הטענה  את  ובפרט  חסדא,  רב  של 

שונות. הנוסח הרווח טוען: 'לפי חרב אמ' רחמנא. לא שנא שחטה משחט ולא שנא קטלה מקטל'. 

אין משמעות להריגת הבהמה דרך שחיטה: מכל  הנידחת,  עיר  כיוון שחובה להרוג את בהמות 

מקום אין זו אלא הריגה סתם. ההסבר ב־ג שונה. לצד אחד 'מי אמרינן כי נבילה. מה נבילה »לא« 

מחניא ליה שחיטה אף הכא נמי »לא« מֿחני ליה שחיטה': בהמת עיר הנידחת נחשבת נבלה עוד 

בחייה, שהרי היא עומדת להריגה,129 ושחיטה לא תועיל לה כפי שאינה מועילה לנבלה.130 לצד 

אחר 'התם לא מחתכי סימנא, הכא מחתכי סימנא': כיוון שסוף סוף נשחטה הבהמה כהלכה ונחתכו 

סימניה, שמא בכל זאת יש כוח בשחיטה לטהר את הבשר מטומאת נבלה. 

שתי מסורות הנוסח מציעות הבנות שונות של בעיית רב חסדא. לפי ג הספק מתמקד במעמדה   

של הבהמה, ואילו הנוסח הרווח מסתפק בתוקפו של מעשה השחיטה: האם חיתוך סימני הבהמה 

כהלכה נחשב שחיטה, או אינו אלא הריגה סתם? אף שיטת הטיעון שונה: הנוסח הרווח השתמש 

ג מתבסס על תפיסה משפטית מופשטת.  בכעין דרשת פסוק, 'לפי חרב אמ' רחמנא', ואילו נוסח 

שתי הצעות שונות לצדדי הספק יש כאן, וכנראה אין הן תלויות זו בזו. שתי מסורות הנוסח יוצאות 

מסוגיה אחת, שהעמידה את בעיית רב חסדא בתיקו, וכל אחת מהן השלימה אותה לפי הבנתה. 

הנידחת  עיר  נבחרות )ב(: קודשי  סוגיות   1.7

וברייתא  פסקה   1.7.1 

)6 –1 סנהדרין קיב ע"ב, שורות   = 11–8 10ב, שורות  )דף    

הרווח )ד( הרווח )תס(131הנוסח  גהנוסח 

1

וההקדשות שבה יפדו.2

ושרפת באש את הע' וא' כל 

של'. שללה. ולא שלל שמים. 

מכאן אמ'. ההקדשות

תנו רבנן. ושרפת באש את 

 העיר ואת כל שללה. 

מיכן אמרו.

על הצורה הנדירה 'לא ידעינן תיקו' ראו לעיל סעיף 1.2.2.  128

השוו  ע"א(.  פה  ע"ב,  עא  שם  גם  ראו  ע"א;  פא  )סנהדרין  הוא'  קטילא  גוברא   ]...[ דינו  שנגמ'  'כיון  כעין   129

'כתותי  כאילו  אותו  רואים  לשֵרפה  עומד  שהוא  שכיוון  הנידחת,  עיר  של  שופר  או  לולב  של  לדינו  גם 

 מיכתת שיעוריה', נתמעט שיעורו ואינו כשר לנטילת לולב או לתקיעת שופר )בבלי, ראש השנה כח ע"א; 

סוכה לא ע"ב; חולין פט ע"א–ע"ב(. 

הקושי  את  מיישבת  מחניא'  '»לא«  ההגהה  שחיטה'.  ליה  מחניא  'נבילה  ג  נוסח  את  לקבל  מאוד  קשה  לכן   130

ומתאימה היטב להילוך הסוגיה. אני מודה לפרופ' שלמה נאה, שהציע הגהה זו ופירוש זה.

ראו לעיל הערה 117.  131

2 וההקדשות[ מיכאן אמרו + ק, והקדשו' מ, הקדשות פ, ההקדשו' ק שבה[ שבתוכה מפ, חסר ק יפדו[ חסר מק
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הרווח )ד( הרווח )תס(הנוסח  גהנוסח 

3

4

5

תנו רבנן. היו בה קדשי 

קדשים. קדשי מזבח ימותו. 

קדשי בדק הבית יפדו. 

ותרומות ירקבו. ומעשר 

שיני וכתבי הקודש יגנזו. 

»שנ' כליל לי'י אלהיך.«

ר' שמעון או'. בהמת'. ולא 

בהמ' בכור ומעשר. שללה. 

פרט לכסף הקדש וכסף 

מעשר.

שבתוכה יפדו ותרומות 

ירקבו. מעשר שני וכתבי 

הקדש יגנזו. 

 ת"ר. היו בה קדשים. 

 קדשי מזבח ימותו. 

קדשי בדק הבית יפדו. 

 בד"א. בקדשים קלים. 

אבל קדשי קדשים ירעו.

ר' שמעון אומ'. בהמתה. ולא 

בהמת בכור ומעשר. שללה. 

פרט לכסף הקדש וכסף 

מעשר.

קודשי מזבח ימותו. קודשי 

בדק הבית יפדו. 

רבי שמעון אומר. בהמתה. 

פרט לבהמת בכור ומעשר. 

שללה. פרט לכסף הקדיש 

ומעשר ראשון שבתוכה.

3 קדשי קדשים[ קדשים פק* 4 ותרומות[ תרומה ק ומעשר[ מעשר ק שנ' – אלהיך[ חסר ק*ד 5 הקדש[ חסר 

ק )הושלם(

בכל עדי הנוסח הרווח מובאת משנה, או פסקה מהמשנה, לפני הברייתא 'היו בה קדשים' וכו'. 

ואת כל שללה.  'ושרפת באש את העיר  היא חסרה, אבל הברייתא פותחת במדרש הלכה:  ב־ג 

ולכן  למשנה,133  הברייתא  את  שלשלה  ג  שמסורת  אפשר  במשנה.132  כמו  כמעט  אמרו',  מכאן 

בברייתא:  אחרות  הוספות  נמצאות  הרווח  הנוסח  בעדי  ומפורשת.  עצמאית  פסקה  הביאה  לא 

קפמד  ג5 הוסיפו את הפסוקית 'בד"א ]...[ ירעו', על פי המשך הסוגיה, ואילו בעדים  תס וקטע 

נוספה בברייתא, מיד אחרי הפסוקית 'קדשי בדק הבית יפדו', פסקה אחרת מהמשנה:134 'ותרומות 

וכן בספרי דברים צה )מהדורת פינקלשטיין, עמ' 156(, המקביל בדיוק למשנה, וכנראה גם במכילתא לדברים   132

יג, יט )ראו להלן הערה 145(. 

900–902, על הצעת  וראו גם: שם,   .799–797 43(, עמ'  )לעיל הערה  ראו: אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה   133

פסקאות בלשון 'תנו רבנן'. על הפסקאות בנוסח ג בכלל ראו לעיל סעיף 1.5 והערה 102; קונטרס מגילה )לעיל 

הערה 16(, הערה 48.

שאין כאן אלא ציטוט מהמשנה מוכיח פסוק הראיה 'שנ' כליל' וכו', שאינו מתאים להלכה שבתוספתא )ואכן   134

הושמט בדפוסים ובגיליון ק; ראו: סבתו, כתב יד תימני ]לעיל הערה 7[, עמ' 276, סעיף 7.85( אלא להמשך 

המשנה, שם הוא מציע את דרשת ר' שמעון 'אם עושה אתה דין בעיר הנדחת מעלה אני עליך כילו את מעלה 

עולה כליל לפניי'. אבל הלשון 'שנאמר' לפני הפסוק מלמדת לכאורה שמי שציטט כאן את המשנה תפס את 

הפסוק כראיה למה שלפניו. טעות כזו סבירה יותר במסירה על פה או בציטוט מהזיכרון, וקשה לשער שנפלה 

בהעתקה מהכתב. וראו ההערה הבאה.
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ירקבו, מעשר שיני וכתבי הקודש יגנזו, שנ' כליל לי'י אלהיך'.135 החילוף הפנימי בנוסח הרווח 

נובע מהוספות על עיקר הברייתא,136 וכנראה משקף התפתחות משנית בנוסח הרווח. החילוף בין 

ג לנוסח הרווח עמוק יותר: מול הפסוקית 'ושרפת ]...[ מכאן אמרו' בברייתת ג עומדת בברייתת 

הן  תפקיד:  אותו  ממלאות  הפסוקיות  שתי  קדשים'.137  )קדשי(  בה  'היו  הפסוקית  הרווח  הנוסח 

מציבות את ההלכות 'קדשי מזבח ימותו' וכו' בהקשר של הלכות עיר הנידחת, אך בדרכים שונות. 

ג לנוסח הרווח.138 חילופים אלה עשויים לשקף  גם בהמשך הברייתא יש חילוף לשון ותוכן בין 

גרסאות שונות של הברייתא עצמה, שנשתלבו בכל אחת ממסורות הנוסח. 

ימותו מזבח  קודשי   1.7.2

)12 –6 סנהדרין קיב ע"ב, שורות   = 15 –11 10ב, שורות  )דף    

הרווח )ד( הרווח )תס(139הנוסח  גהנוסח 

6

7

8

9

10

א' מר. היו בה קדשי קדשי'. 
קדשי מזבח ימותו. 

ואמאי ימותו. ירעו עד 
שיסתאבו וימכרו ויפלו 

דמיהן לנדבה. 
ר' יוחנן א'. זבח רשעי' 

תועבה. רי' לקיש א'. 

* בקדשים שחייב באחריותן 
 ורבי שמעון היא. 

דא' ממון בעלים הוא.

אמ' מר. היו בה קדשים. 
קדשי מזבח ימותו. 

אמאי ימותו. ירעו עד 
 שיסתאבו ויפלו 
דמיהם לנדבה. 

ר' יוחנן אמ'. זבח רשעים 
תועבה. וריש לקיש אמ'. 

שללה.
שלל שמים הוא. 

בקדשים שחייב באחריותן 
ור' שמעון היא. 

אמ מר. קודשי מזבח ימותו. 
קודשי בדק הבית יפדו. 
אמאי ימותו. ירועו עד 

שייסתאבו וימכירו ויביאו 
דמיהם לנדבה. 

איתמר. רבי יוחנן אמ. זבח 
רשעים תועבה. ורשלקיש 

 אמ. שלל)ה ???(. 
›אימא‹140 שללה ולא שלל 

שמים. 
האי מני. 

רבי שמעון היא. 

6 קדשי קדשי'[ קדשים מפק* 8 רי'[ ר' שמ' בן ק 10 *[ ממון בעלים הוא )הן ק( הכא )ו- ק( קד, הכא פ שחייב[ 

שחייבין מ באחריותן[ + עסקי' מ דא' – הוא[ חסר ק )הושלם( הוא[ היא מ, הן ק*

אפשר להסביר את נוסח קפמד כטעות העתקה: בנוסח זה לא הובאה הפסוקית 'ותרומות ירקבו' וכו' בפסקת   135

המשנה שלפני הברייתא. ייתכן שמגיה כלשהו תלה בגיליון אב הנוסח של קפמד את ההערה 'יפדו. ותרומות 

ירקבו' וכו', כהשלמה לפסקה, ומעתיק כלשהו סמך את ההשלמה לתיבת 'יפדו' שבברייתא במקום במשנה. 

אבל ראו את ההערה הקודמת. 

ומסתבר שברייתת הנוסח הרווח, בעיקרה, כמעט זהה לתוספתא, סנהדרין יד, ה )מהד' צוקרמנדל, עמ' 436(.   136

כך גם בברייתא בדף מז ע"א לעיל.  137

שבתוכה'. ראו להלן  ]כך![  ראשון  ג: 'כסף הקדיש ומעשר   / מעשר'  הנוסח הרווח: 'כסף הקדש וכסף   138

הערה 153.  139    ראו לעיל הערה 117.

הנוסח לפני התיקון היה אולי 'שללה ולא'. הסופר דילג כנראה מן 'שלל' אל 'שללה' וחזר ותיקן את הדילוג.  140
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אפשר  אי  מדוע  תוהה  הגמרא  ימותו':  מזבח  'קדשי  הקביעה  על  מוסב  בברייתא  הראשון  הדיון 

לפדות אותם בעקיפין, כמו פסולי מזבח אחרים. ר' יוחנן טען שפסולם של קודשי עיר הנידחת 

הוא פסול מהותי: הם 'זבח רשעים', שאינו ראוי לעלות על המזבח.141 תשובת ריש לקיש, שעליה 

מוסבת הסוגיה, נתונה במחלוקת בין עדי הנוסח הרווח לבין עצמם, קפמד מכאן, תסג5 מכאן.142 ג 
קרוב, אך לא זהה, לנוסח תסג143.5

לפי נוסח קפמד העמיד ריש לקיש את הברייתא בקודשים שהבעלים חייב באחריותן וכשיטת   

ר' שמעון. אותה העמדה נמצאת ב־ג ובנוסח תסג5, אך באלו היא מוצעת כתירוץ של סתם התלמוד 

לקושיה על ריש לקיש. לפי ג ו־תסג5 תירץ ריש לקיש את קושיית הגמרא במדרש הלכה: קודשי 

מזבח של עיר הנידחת הם 'שללה' )כך תסג5( או 'שלל' )כך ג, לאחר תיקון(, כלומר הם נכנסים בגדר 

' )דב' יג 17(, וחובה להשמידם עם שאר נכסי העיר.144  ה ל ל ש ל  כ ת  א 'ושרפת באש את העיר ו

הסוגיה דחתה את טענתו של ריש לקיש, שקודשי מזבח הם בכלל שלל העיר, כשהעמידה מולה 

את הדרשה 'שללה ולא שלל שמים' – אותה דרשה שבמשנה, בלי תוספת נימוק או דיון. 

אמרו  מכן  שמים.  שלל  לא  'שללה,  במשנה:  דיוק  על  מיוסדת  לקיש  ריש  ששיטת  נראה   

ההקדשות שבתוכה יפדו'.145 הברייתא סייגה את הדין האחרון, וקבעה שרק קודשי בדק הבית 

נפדים. מכאן אפשר להסיק שרק קודשי בדק הבית הם בכלל 'שלל שמים', ואילו קודשי מזבח לא 

יצאו מכלל שלל העיר, ויש להמיתם עם שאר בהמות עיר הנידחת. אכן בהמות שהוקדשו למזבח 

צריכות לקרב לשם בעלים,146 לפחות כתחילה, ויש זיקת בעלים עליהן; לעומת זאת קודשי בדק 

הבית הם נכסי הקדש גמורים, ואין לבעלים כל תפיסה בהם. 

הסיבה  נתפרשה  לא  וממילא  ב־ג,  ולא  תסג5  בנוסח  לא  בסוגיה,  מפורש  אינו  הזה  הטיעון   

המדויקת לדחיית דעתו של ריש לקיש. בנוסח שלפנינו אין כל הסבר לטענה המובלעת בדברי 

ריש לקיש, שקודשי מזבח אינם שלל שמים, והדחייה 'שלל שמים היא' נראית מובנת מאליה. 
אולי משום שהמהלך נראה מיותר או חסר מובן הוא נשמט מנוסח קפמד.147

הדעת  על  מתקבל  העיר.  שלל  בכלל  ואינם  ממש,  קודשים  הם  הנידחת  עיר  קודשי  יוחנן  ר'  שלדעת  נראה   141

שלשיטתו ההלכה 'קדשי מזבח ימותו' אין פירושה שהקודשים מומתים עם שאר בהמות העיר, אלא שמניחים 

אותם למות מאליהם. ראו: המיוחס לרש"י על אתר, ד"ה 'היו בה קדשי מזבח'.

נוסח תסג5 היה מוכר גם לרמ"ה. ראו: סבתו, כתב יד תימני )לעיל הערה 7(, עמ' 62.  142

על היחס בין ענף תס לבין נוסח ג בכלל ראו להלן הערה 175 והנסמן שם.  143

אם כן המחלוקת בין ר' יוחנן לריש לקיש נוגעת לא רק לטעם ההלכה 'קדשי מזבח ימותו' אלא גם לפירושה   144

המעשי. ראו לעיל הערה 141.

נוסח זה מקוים גם במקבילה )ציטוט המשנה?( בספרי דברים צה )מהדורת פינקלשטיין, עמ' 156(. במכילתא   145

ירקֿבֿו  ֿתֿרומות   ]...[ 'לא ??? ֿשמים ??? ??? ??ֿקֿדשות  96( אפשר לקרוא  יט )ראו לעיל הערה  יג,  לדברים 

ֿמֿעֿשֿר ??? ֿוֿכֿתֿבֿי הקודש ֿיֿג???'. השרידים הניתנים לקריאה מתאימים לנוסח המשנה, וגודל הָקרחות מתאים 

להשלמה ']הה[ֿקֿדשות ]שבתוכה יפדו['.

ראו למשל: 'לשם ששה דברים הזבח נזבח ]...[ לשם זובח' )משנה, זבחים ד, ו(.  146

לפני  הוא'  בעלים  'ממון  הפסוקית  נוספה  קד  בנוסחי   .62 עמ'   ,)7 הערה  )לעיל  תימני  יד  כתב  סבתו,  ראו:   147
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החילוף בין קפמד לבין ג ו־תסג5 אינו מתמצה בהוספת פסוקית או השמטתה. כל אחת ממסורות   

הנוסח מציעה הילוך שונה לסוגיה והבנה שונה של היחס בין שיטת ריש לקיש לשיטת ר' שמעון. 

בנוסח קפמד ריש לקיש עצמו העמיד את הברייתא 'קדשי מזבח ימותו' כשיטת ר' שמעון בקודשים 

שחייב באחריותם. נוסחי תסג5 ו־ג ייחסו לריש לקיש טעם עקרוני ועצמאי לפסיקה 'קדשי מזבח 

וניסתה  ריש לקיש  היא שהקשתה על שיטת  הסוגיה  ימותו', מכוח מעמדם של אותם קודשים. 

בין  ברורה  הבחנה  יש  ו־ג  תסג5  שבנוסח  נמצא  שמעון.  ר'  של  מדרשו  באמצעות  אותה  ליישב 

מחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש לבין דעות התנאים שבהמשך. באמת ג הציע את מחלוקת ר' יוחנן 

וריש לקיש בלשון 'איתמר', ללמד שזו יחידה העומדת לעצמה. 

מחלוקת  נמצאת   )40–30 שורות   ,1327 טור  ע"ד;  )כט  ו  י,  בירושלמי  המקבילה  בסוגיה   

שעניינה קרוב, אך לא זהה, למחלוקת בבבלי: 'קדשי עיר הנדחת. ר' יוחנן אמ' אין מועלין בהן. 

ור' שמעון בן לקיש אמ' מועלין בהן'. ייתכן שאותם עקרונות מונחים ביסוד המחלוקת בירושלמי 

ובבבלי: מי שסובר שאין מועלים בקודשי עיר הנידחת )ר' יוחנן בירושלמי( אולי סובר שהם בכלל 

שלל העיר, דינם לשֵרפה, ואין חלים עליהם דיני קודשים ומעילות )ריש לקיש בבבלי(. ואילו 

מי שסובר שמועלים בהם )ר' שמעון בן לקיש בירושלמי( מודה שהם קודשים אך עשוי לפסול 

אותם מלעלות למזבח משום 'זבח רשעים תועבה' )ר' יוחנן בבבלי(. וכך אכן יוצא מהמשך הסוגיה 

בירושלמי: 'ר' הילא בשם ר' שמעון בן לקיש. מועלין בהן משום קדשי משומד. ויקרבו. על שם 
זבח רשעים תועיבה'.148

כמובן, המחלוקות המוצעות בירושלמי ובבבלי אינן זהות. לפי הירושלמי נחלקו ר' יוחנן ור'   

שמעון בן לקיש בפרט הלכתי שלא נזכר כלל בהלכות ובדרשות על עיר הנידחת, ואילו הבבלי 

שהירושלמי  הדעת  על  מתקבל  אך  ימותו'.  מזבח  'קדשי  בברייתא  כדיון  המחלוקת  את  הציג 

והבבלי מוסרים שתי גרסאות של מחלוקת אחת על מעמדם העקרוני של קודשי עיר הנידחת: 

האם הם בכלל שלל העיר )כלומר ממון בעלים( או שלל שמים. חשוב לציין שבירושלמי, כמו 

בבבלי, חלוקים ר' יוחנן ור' שמעון בן לקיש במעמדם של קודשי מזבח )ולא קודשי בדק הבית(,149 

ומסתבר שמחלוקתם קשורה לברייתא 'קדשי מזבח ימותו'. נוסחי תסג5 ו־ג בבבלי, שהפרידו בין 

מחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש לבין הדיון בשיטות התנאים, מציעים כנראה צורה מהימנה יותר של 

סוגיית הבבלי. 

ההעמדה כר' שמעון )ראו חילופי הנוסח לשורה 10(. אולי היא גלגול של נוסח תסג5 'שללה שלל שמים הוא', 

שהובן כחלק מההעמדה כר' שמעון ובקודשים שחייב באחריותן )ראו להלן(.

להלכה שקודשי משומד אינם קרבים ראו למשל: 'מעם הארץ )וי' ד 27(. פרט למשומד. רבי שמעון בן יוסה   148

]...[ יצא משומד שאינו יושב לו מידיעתה'  א)ו(מר משם רבי שמעון. מה תל' לו' אשר לא תעשנה בשגגה 

)ספרא, חובה, פרשה ז, ז ]מהדורת וייס, דף כא ע"ד[(. הקושיה 'ויקרבו' אולי מוסבת על הלכה זו גופה. ראו: 

'קרבן העדה' על אתר.

ר' יוחנן הקשה על ר' שמעון בן לקיש מהברייתא 'חמש חטאות מתות' )ראו: ספרא, חובה, פרשה ו, ט ]מהדורת   149

וייס, דף כ ע"ד[(, וכאמור לעיל הסוגיה עצמה הקשתה על ר' שמעון בן לקיש 'ויקרבו' – כלומר אם יש מעילה 

בקודשים הללו, מדוע לא יקרבו לגבי מזבח.
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הגלילי  ור' יוסי  ר' שמעון  דרשות   1.7.3

)19 –10 סנהדרין קיב ע"ב, שורות   = 24 –15 10ב, שורות  )דף    

הרווח גהנוסח 

10

11

12

13

14

15

16

17

בקדשים שחייב באחריותן ור' שמעון היא. 

והא מדסיפא ר' שמעון הוי רישא לאו ר' 

שמעון. 

בקדשים קלים ואליבא דר' יוסי הגלילי. 

דאמ' ר' יוסי הגלילי. קדשים קלים ממון 

בעלים הם. 

אבל קדשי קדשים מאי. יפדו. 

אי הכ»י א«דתנ»י« קדשי בדק הבית יפדו. 

ליפלוג וליתני בדידיה. בד"א בקדשים 

קלים אבל קדשי קדשים ירעו. 

כיון דאיכא חטאת שמתו בעליה דלמיתא 

אזלא לא פסיקא ליה.

האי מני. רבי שמעון היא. 

מי דקתני סופה רבי שמעון הוי רישא לאו רבי 

שמעון. 

הכא במאי עסיקינן. בקדשים קלים אליבא 

דרבי יוסי הגלילי. | דתניא. מעלה מעל בי'י. 

לרבות קדשים קלים שהן בממוני. דברי רבי 

יוסי הגלילי. 

אבל קודשי קודשים מאי. הכא נמי דייפדו. 

אי הכי אדרחיט ותני סופא. קודשי מזבח ימותו 

 קודשי בדק הבית ייפדו. | וליפליג וליתני רישא. 

במה דברים אמורים בקדשים קלים אבל 

בקודשי קודשים יפדו. 

 לא פסיקא ליה מישום דלא איבא חטאת 

ואשם.

10 בקדשים[ ממון בעלים הוא )הן ק( הכא )ו- ק( קד +, הכא + פ שחייב[ שחייבין מ באחריותן[ + עסקי' מ היא[ + 

 דא' ממון בעלים הוא )היא מ, הן ק*( ק*פמד 11 לאו[ נמי פ 12 בקדשים[ אלא + קפמד הגלילי[ חסר ק )הושלם(

 13 ר' יוסי הגלילי[ חסר קפמד קלי'[ חסר ק )הושלם( 14 קדשי[ חסר פ יפדו[ ירעו )+ עד שיסתאבו ק( תס*מפק

15 אי הכי[ ג5מפק, אי הכא תס, חסר ד אדתני[ דתניא תס, + סיפא קפמד 16 אבל קדשי )ב- מפק*( קדשים )-שי 

ק*([ חסר ק )הושלם( יפדו[ ירעו מפק 

סגנון  חילופי  מגוון  הרווח  ובנוסח  ב־ג  יש  הגלילי  יוסי  ור'  שמעון  ר'  התנאים  בשיטות  בדיון 

ומינוח.150 בנקודה אחת יש לכאורה פער משמעותי בהבנת הסוגיה בין הנוסח הרווח ל־ג. הנוסח 

ימותו', או את שיטת ריש לקיש שקודשי עיר  'קדשי מזבח  הרווח הציע להעמיד את הברייתא 

הנידחת הם בכלל שלל העיר, כר' שמעון ובקודשים שחייב באחריותם. אכן פשוט הוא שקודשים 

אעיר על מקצתם: )1( הנוסח הרווח הביא סיכום של שיטת ר' יוסי הגלילי )ראו: בבלי, פסחים צ ע"א; בבא   150

קמא יב ע"ב(, ואילו ג הביא את דרשת ר' יוסי הגלילי במלואה )ראו: בבלי, קידושין נב ע"ב; בבא קמא יב 

ע"ב; בבא בתרא קכג ע"ב; זבחים קיד ע"א; בכורות נג ע"ב(; )2( ג משתמש במונח הנדיר 'אדרחיט ]רהיט[ 

ותני' )ראו לעיל סעיף 1.2.3(; )3( במסקנת הדיון יש לכאורה חילוף תוכן – הנוסח הרווח: 'כיון דאיכא חטאת 

ואשם'. החילוף  בעליה ]...[ לא פסיקא ליה' / ג: 'לא פסיקא ליה מישום דלא איבא ]איכא?[ חטאת  שמתו 

מעיד כנראה על לשון גרעינית 'דאיכא חטאת' סתם, שנתפרשה בנוסח הרווח )כהוגן לכאורה( על חטאת שמתו 

בעליה, וב־ג – על חטאת ואשם בכלל. לתופעה דומה ראו להלן הערה 153.
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שהם ממון בעלים ייחשבו על שלל העיר הנידחת – ולא שלל שמים – ויתחייבו הריגה.151 לעומת 

הוא לשון קצרה,  ג  כר' שמעון סתם. אפשר שנוסח  ריש לקיש  ג הציע להעמיד את דברי  זאת 

ג  שנוסח  ייתכן  אבל  באחריותן.152  שחייב  בקודשים  שמעון  ר'  של  הידועה  לשיטתו  הרומזת 

מכוון לדרשת ר' שמעון שנזכרה בהמשך הברייתא: 'שללה. פרט לכסף הקדש ומעשר ראשון153 

שבתוכה'. דרשה זו ממעטת משלל העיר סוגי הקדש מעטים ומסוימים, ואינה סותרת את פסיקת 

ריש לקיש שקודשי מזבח הם בכלל 'שללה'. לפי קריאה זו יש פער תוכני משמעותי בין ג לנוסח 

הרווח, גם בשיטת ר' שמעון הנרמזת וגם בהבנת שיטת ריש לקיש )בשלב זה של הסוגיה(. 

זו הציעה  ר' שמעון בסוגייתנו מקביל לסוגיית הבבלי, בבא קמא עו ע"א.154  הדיון בשיטת   

להעמיד את המשנה 'גנב והקדיש ואחר כך טבח ומכר' כר' שמעון ובקודשים שחייב באחריותם, 

בסוגיית  אבל  שמעון.  ר'  שיטת  של  בזיהויה  ספק  אין  כאן  הבאה.  במשנה  המפורשת  כשיטתו 

סנהדרין עשוי להיות פער בין שיטת ר' שמעון בקודשים שחייב באחריותם לבין דרשתו שבמקור 

בזיהוי  אִמתית  ממבוכה  נובעת  ג  נוסח  של  עמימותו  ימותו'(.  מזבח  'קדשי  )ברייתת  המתפרש 

ג, שלא פירש את שיטת ר' שמעון, משמר  שיטת ר' שמעון בסוגיית סנהדרין.155 נראה שנוסח 

בנקודה זו נוסח גולמי יותר של הסוגיה, שנתפרש והורחב בנוסח הרווח. 

אלא  לנדבות.  נדרים  בין  מה  עולה.  זו  הרי  האומר  נדבה.  ואיזהו  עולה.  עלי  הרי  האומר  נדר.  'איזהו  ראו:   151

שהנדרים מתו או נגנבו חייבים באחריותם. ונדבות מתו או נגנבו אין חייבין באחריותן' )משנה, ִקנים א, א(. 

ראו גם: 'קדשים שחייב באחריותן. כגון חטאת ואשם, האומר הרי זו עולה, הרי זה שלמים ]...[ קדשים שאין 

 חייב באחריותן. כגון הבכור והמעשר, והאומר הרי אילו עולה, הרי אילו שלמים ]...[' )תוספתא, תמורה א, ה–ו 

]מהדורת צוקרמנדל, עמ' 551[, על משנה, ערכין ח, ז(.

)בבא  וחמישה  ארבעה  תשלומי  דין  בהן  יש  באחריותן  שחייב  שקודשים  במשנה,  מפסיקותיו  משמע  כך   152 

קמא ז, ד( ואונאה )בבא מציעא ד, ט( ונשבעין עליהן )שבועות ו, ה(. וכן מפורש בירושלמי: 'אמ' ר' אלעזר. 

 דר' שמעון היא. דר' שמעון אמ' קדשים שהוא חייב באחריותן כנכסיו הן' )ירושלמי, שקלים ב, א ]מו ע"ג; 

טור 607, שורות 24–26[(. וכך מפורש במקבילה בבבלי, בבא קמא עו ע"א )ראו להלן(.

מעשר' שבנוסח הרווח. הכוונה לכסף מעשר שני, כפי שמפורש  כך נוסח ג, במקום 'פרט לכסף הקדש וכסף   153

במקבילות )ראו להלן(. הנוסח 'מעשר ראשון' אינו נראה מקורי, אבל קשה להניח שהוא משתלשל מהנוסח 

ומעשר  הקדש  לכסף  פרט  'שללה.  בברייתא:  חלופי  נוסח  על  מעיד  ש־ג  מסתבר  מעשר'.  'כסף  הרווח 

הקדש  כסף  לא  'שללה.  בירושלמי:  המקבילה  בסוגיה  הברייתא  ללשון  מאוד  קרוב  זה  נוסח  שבתוכה'. 

הרווח קרוב  הנוסח  ואילו   .)]35–31 1327, שורות  טור  ]כט ע"ד;  ח  י,  )סנהדרין  שבתוכה'  שיני  ומעשר 

]מהדורת צוקרמנדל,  ה  יד,  )סנהדרין   ' שני מעשר  ולכסף  'שללה. פרט לכסף הקדישן  לנוסח התוספתא: 

עמ' 436[(. נוסח ג פירש את הלשון 'מעשר שבתוכה' על מעשר ראשון. אכן מעשר ראשון שניטלה תרומתו 

ג  א,  חלה  ירושלמי,  ע"ב;  לה  פסחים  בבלי,   ;]149 עמ'  הורוביץ,  ]מהדורת  קכב  במדבר  )ספרי  חולין   הוא 

]נז ע"ג; טור 314, שורות 33–34[(, ואף על פי שלכאורה הוא מותר באכילה ללוי בלבד )ראו: משנת יבמות 

ט, ד, ופירושו של ח' אלבק על אתר(, הנה לפחות לדעת הבבלי יש מי שסבור שמעשר ראשון מותר לזרים 

)ראו: יבמות פה ע"ב – פו ע"א ומקבילות; כתובות כו ע"א(. לפיכך לא מובן מאליו שמעשר ראשון הוא 'שלל 

שמים', ונוסח ג עשוי להיות פירוש סביר לדרשת ר' שמעון.

ליתר דיוק בשתי הסוגיות יש דיונים מקבילים בשיטות ר' שמעון ור' יוסי הגלילי. דיון מלא בהשוואה בין שתי   154

הסוגיות חורג ממסגרת מחקר זה, אך ראו בהערה הבאה.

שמא ואולי יש ללמוד מכאן שסוגיית סנהדרין שאלה את הדיון בשיטות ר' שמעון ור' יוסי הגלילי מסוגיית בבא   155
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בשלמא  1.7.4

)24 –19 סנהדרין קיב ע"ב, שורות   = 26 –24 10ב, שורות  )דף    

הרווח גהנוסח 

18

19

20

21

בשלמא ר' יוחנן לא אמ' כריש לקיש. דמוקים 

לה למתניתין כדברי הכל. | אלא ריש לקיש 

מאי טעמ' לא אמ' כר' יוחנן.

אמ' לך ריש לקיש. כי אמרינן זבח רשע' 

תועב'. הני מלי היכא דאיתה בעיניה. | אבל 

היכא דליתיה בעיניה לא אמרינן. הואיל 

ואשתני אשתני.

בשלמא רבי יוחנן לא אמא כרשלקיש. 

                            היכי אמרינן זבח רשעים 

תועבה. הני מילי בזבח גופיה. | אבל בדמא 

לא.

18 דמוקים – הכל[ חסר ד, + דכת' זבח רשעים תועבה קפמד 20 אמ' – לקיש[ חסר ד דאיתה בעיניה[ דאיתנהו 

ק* ואשתני[  קפמד, + דליכ' בעינייהו לא אמרינן מאי טעמ'  קפמד 21 היכא – אמרינן[ הכא  פ( בעיניהו  )-נא 

דאישתני קפמד

אחרי הדיון בשיטת ריש לקיש לגופה השוותה הסוגיה את שיטות ר' יוחנן וריש לקיש וביררה 

'זבח  מדוע דחה כל אחד מהם את שיטת חברו.156 לפי הנוסח הרווח ריש לקיש סבור שהפסוק 

רשעים תועבה' אינו נימוק מספיק לדחיית קודשי עיר הנידחת מעל גבי המזבח, כי 'הכא כיון 

דאישתני אישתני': אפשר לפדות את הקודשים )בעקיפין(, וכסף הפדיון )והקודשים שייקנו בו( 

אבל  גופיה,  בזבח  מילי  'הני  אחרת:  בלשון  נימוק  אותו  את  מביא  ג  רשעים'.  'זבח  בכלל  אינו 

בדמא157 לא'. המשותף לנוסח הרווח ול־ג הם מונחי המסגרת )הני מילי ]...[ אבל ]...[( ותוכנו 

שתי  שנתהוו  בשעה  קבוע  היה  לא  וכנראה  לחלוטין,  שונה  הניסוח  אבל  הטיעון.  של  הכללי 

מסורות הנוסח. 

ורות הנוסח של פרק חלק 1.8 סיכום: מס

טופס ג מציע נוסח שונה ומשונה של פרק חלק. החילופים המרובים בינו לבין הנוסח הרווח שונים 

יציב  הקשר  בתוך  בודדות  מילים  של  שינויים  בהיקפם:  מוגבלים  מקצתם  ובעצמתם.  בטיבם 

קמא. יש להוסיף ששיטות ר' שמעון ור' יוסי הגלילי בעניין קודשים שהם כממון בעלים נקשרו לדין תשלומי 

הגנב במשנת בבא קמא ז, ד )ר' שמעון( ובתוספתא, בבא קמא ז, כא )מהדורת ליברמן, עמ' 34–35; ר' יוסי 

הגלילי; ראו גם: שם, יא ]שם, עמ' 32[(. ואין כאן מקום להאריך.

ב־ג חסר דיון בשיטת ר' יוחנן, אך דומה שאין כאן אלא דילוג מחמת הדומות, מן 'לא אמא כריש לקיש' עד   156

'אמא לך ריש לקיש' )או נוסח דומה(.

אינה  'דמא'  היחיד  שצורת  להעיר  יש  ע"א.  מד  מציעא  בבא  בבלי,  ראו:  דמיה   / גופיה  בניגוד  זה  לשימוש   157

מתאימה כאן, שכן היא מכוונת בהכרח לדם ממש, לא לדמים במובן ממון. 
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ואחיד,158 חילופי מינוח,159 הרחבות והוספות160 ושינויי סדר מקומיים.161 לצדם באים חילופים 

מופלגים יותר. כאלה הם חילופי ההרצאה, אותם מקומות שנמסר בהם תוכן אחד, בהיקף נרחב 

יחסית )משפט או פסקה(, בלשון שונה לגמרי. לעתים אף הושלם שלב בסוגיה בצורות שונות 

ביצועים שונים של  נראה,  כך  הללו משקפים,  חלק מהחילופים  הנוסח.162  בכל אחת ממסורות 

טקסט ידוע, שאיננו קבוע למילותיו ולא נקבע בניסוח מחייב.163 יתר על כן, נראה שבנקודות 

מסוימות הייתה בתלמוד הקדום רק לשון גרעינית מצומצמת מאוד, ואולי רק כעין טעם או רמז, 

המסורות  נפלגו  לעתים  הנוסח.164  ממסורות  אחת  בכל  שונות  בצורות  ו'נפתחו'  נתפרשו  ואלה 

במקום שילובה של יחידת טקסט גדולה,165 ומסתבר שבתלמוד שממנו נתהוו שתיהן עדיין לא 

נקבע מקומן של אותן יחידות. במקרים לא מעטים נפלגים ג והנוסח הרווח בנוסחן של ברייתות, 

וייתכן שההבדלים ביניהם נובעים משימושם בקובצי ברייתות שונים.166 אבל לא מצאתי בין ג 

לבין הנוסח הרווח חילופים במבנה הסוגיות או בהילוכן. שתי מסורות הנוסח נובעות מסידור אחד, 

או עריכה אחת,167 של פרק חלק.

הנוסח. בהכללה,  מובהקת של אחת ממסורות  נטייה  על  או  כולל  קשה להצביע על מאפיין   

אין אחת מהן מקורית או ראשונית יותר מחברתה, ובשתיהן נשתמרו לשונות ומבנים מקוריים 

או גולמיים לצד ניסוחים משניים או מעובדים. אף על פי כן נראה לי שניתן להצביע על נטייה 

ג.  במסורת  שנעשה  ממה  יותר  תלמודּה  את  ולשכלל  לפתח  הרווח  הנוסח  מסורת  של  מסוימת 

בתחום האגדה בעיקר נוטה הנוסח הרווח להוסיף יחידות תלמוד יתר על מה שנמצא ב־ג.168 אף 

הלכה,  בסוגיות  בעיקר  ל־ג,  הרווח  הנוסח  בין  תוכן  וחילופי  הרצאה  חילופי  שנמצאים  במקום 

מבוססת מסורת ג על מידע שנמצא בסוגיה או בהקשרה המידי, בשעה שהנוסח הרווח נוטה יותר 

ראו לעיל סעיף 1.1 והמצוין בהערה 49.  158

ראו לעיל סעיף 1.2.  159

ראו לעיל סעיף 1.3. לתוספת יחידת לימוד שלמה ב־ג ראו לעיל סעיף 1.6.1.  160

ראו לעיל ליד הערה 78.  161

ראו לעיל סעיפים 1.1.3, 1.6.2–1.6.3, 1.7.4.  162

ראו: ברודי, ספרות הגאונים )לעיל הערה 79(, עמ' 244 והערה 38. השוו למודל שתיאר ש"י פרידמן, 'לאילן־  163

היוחסין של נוסחי בבא־מציעא: פרק בחקר נוסח הבבלי', מחקרים בספרות התלמודית: יום עיון לרגל מלאת 

)לעיל  הגרסאות  שינויי  להתהוות  הנ"ל,   ;142–138 עמ'  תשמ"ג,  ירושלים  ליברמן,  לשאול  שנה   שמונים 

הערה 50(, עמ' 76–77. 

ראו: א"ש רוזנטל, 'תולדות הנוסח ובעיות־עריכה בחקר התלמוד הבבלי', תרביץ, נז )תשמ"ח(, עמ' 30–31.  164

ראו לעיל סעיף 1.4.  165

ראו  138(. לעצם התופעה  )בפרט הערה   1.7.1  ,1.6.1  ,80 והערה   1.4.1  ,1.3.4  ,1.1.2 ראו לעיל סעיפים   166

 19–17 עמ'   ,)164 )לעיל הערה  ועריכה  נוסח  רוזנטל,   ;329 עמ'   ,)50 )לעיל הערה  רוזנטל, תמורה  למשל: 

והערה 40; ברודי, ספרות הגאונים )לעיל הערה 79(, עמ' 262–263; שרמר, עריכה ונוסח )לעיל הערה 50(, 

עמ' 391–392.

על פי המונחים שטבע רוזנטל, נוסח ועריכה )שם(; ובעקבותיו ברודי, ספרות הגאונים )שם(, עמ' 251–256.  167

ראו לעיל סיכומו של סעיף 1.3.   168
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להשתמש בדרשות או בהלכות שהובאו 'מבחוץ'.169 אשוב ואדגיש: בשום פנים אין לומר ש־ג 

משמר נוסח תלמוד גולמי או ראשוני יותר מהנוסח הרווח. בייחוד בתחום חילופי הלשון מציע ג 

נוסחים חריגים רבים, לאו דווקא מקוריים או אמינים ביותר.170 היחס בין שתי מסורות הנוסח אינו 

כזה שהאחת מהן ראשונית יותר וחברתה משנית, האחת גולמית וחברתה מעובדת, זו 'שמרנית' 

וזו 'יצירתית'. שתי מסורות הנוסח מציעות תלמוד מפותח ושלם, שלשונו גובשה בפנים שונות 

יותר או פחות, שטעמים ורמזים שהיו בו )אם היו( נתפרשו ונפתחו. אך בשעה שמסורת הנוסח 

הרווח פירשה וגיבשה את תלמודּה באמצעות מגוון עשיר של מקורות וידיעות, נוטה מסורת ג – 

ואין זו אלא נטייה – לפרש את תלמודּה מתוך עצמו. 

בהשוואה לנוסח ג, כל עדי הנוסח של פרק חלק מעידים על נוסח אחיד ויציב פחות או יותר.   

לעתים ניתן להוכיח שנוסח זה משובש, שחוק או מעובד בהשוואה לנוסח ראשוני יותר שנשתמר 

רק ב־ג.171 גם חילופי ההרצאה בין ג לבין הנוסח הרווח מלמדים בעקיפין שכל עדי הנוסח הרווח 

זו כדי לערער את החלוקה הברורה  אין בהכרה  נובעים ממסורת אחת של הרצאת התלמוד.172 

של עדי הנוסח הרווח של סנהדרין לשני ענפים. אבל אין החילופים בין עדי הנוסח הרווח חריפים 

תס לבין שאר עדי  ג לבין הנוסח הרווח.173 מסתבר שההבדלים בין  ועמוקים כמו החילופים בין 

ג  הנוסח הרווח משקפים התפתחות פנימית במסורת הנוסח הזו. אמנם לעתים ניכרת קרבה בין 

בסוגיית 'הודחו מאליהן' )לעיל סעיף 1.1.3( יש לשונות פירוש מוחלפות: ג דייק בלשון המשנה, ואילו הנוסח   169

הרווח  הנוסח  נימק   )1.6.2 סעיף  )לעיל  הנידחת  עיר  בפיקדונות  בדיון  מקורית.  פסוק  דרשת  הציע  הרווח 

בהמשך,  לו.  נזקק  לא  ו־ג  הדיונים,  בגוף  נזכר  שלא  נכסים,  אחריות  מושג  באמצעות  הסוגיה  מסקנת  את 

באמצעות  הספק  צדדי  את  הרווח  הנוסח  הסביר   ,)1.6.3 סעיף  )לעיל  הנידחת  עיר  בהמת  שחיטת  בבעיית 

כעין דרשת פסוק, שאין לה זכר ב־ג. בדיון בקודשי עיר הנידחת )לעיל סעיף 1.7.3( העמיד ג את הברייתא 

'קדשי מזבח ימותו' כשיטת ר' שמעון סתם, ולכאורה הוא מכוון לשיטתו שנזכרה בהמשך הברייתא; ואילו 

 הנוסח הרווח פירש שהכוונה לדעת ר' שמעון בעניין קודשים שחייב באחריותם )אך עיינו היטב בדיונים שם, 

עמ' 102(. אף במקום ש־ג הוסיף יחידת משא ומתן תלמודי, בברייתת נכסי צדיקים )לעיל סעיף 1.6.1(, נבנה 

אותו דיון מרכיבי הסוגיה המקומית בלבד )ראו לעיל הערה 113(. אוסיף כאן עוד דוגמה אחת, מסוגיית ֵׂשער 

נשים צדקניות )דף 10א, שורות 30–38 = סנהדרין קיב ע"א, שורות 53–56(: רבא העמיד את בעיית ר' יוסי 

'תקבוץ  ההלכה  מדרש  בעקבות  ההעמדה  את  הציע  הרווח  הנוסח  נכרית.  בפאה  מהו'  צדקניות  נשים  'שער 

ושרפת ]...[ יצא זה שמחוסר תלישה קביצה ושרפה' )השוו: תוספתא, סנהדרין יד, ה ]מהדורת צוקרמנדל, 

עמ' 436[(. לעומתו הציע ג את ההעמדה בעקבות הקושיה 'היכי דמי. אי דיֿמֿח›ב‹רבה כי גופה דמי' – ממש 

כפי שתקשה הסוגיה להלן על העמדת רבא עצמה.

ראו למשל את מקבץ הלשונות החריגות שנדונו לעיל בסעיף 1.1.4, או את החילופים במעשה העוף אורשנא,   170

לעיל סעיף 1.3.2. עיינו בהקשר זה גם במונחיו החריגים של ג )לעיל סעיף 1.2, בעיקר ליד הערה 51(.

וליד   ,76 והערה   1.3.4  ,1.3.1  ,1.1.2 1.1.1. ראו עוד: סעיפים  לדוגמה מרשימה במיוחד ראו לעיל סעיף   171

הערה 109.

ראו ההפניות לעיל בהערה 162.  172

השוו את חילופי ההרצאה בין ג לנוסח הרווח )לעיל הערה 162( לחילופים בין תס ל־קפמד שציין סבתו, כתב   173

יד תימני )לעיל הערה 7(, עמ' 301–304. בין תס לבין קפמד יש לעתים חילופים מופלגים בגופי מעשיות אגדה 

)שם, עמ' 306–308(, אך אלה כנראה אינם משקפים חופשיות של לשון התלמוד אלא שימוש במקורות שונים 

)מעשיות שונות( בכל אחת ממסורות הנוסח. 
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בין מסורות  על הדעת שהיה מגע כלשהו  ומתקבל  ל־תס,175  הרווח,174 בפרט  הנוסח  ענפי  לבין 

הנוסח השונות. בירור השאלה הזו דורש עיון נוסף.

ראו לעיל הערות 41, 64: באותן דוגמאות ניכרת התרוצצות של צירופים ומטבעות לשון בין ג, תס ו־קפמד,   174

וקשה למצוא יחס ברור בין מסורות הנוסח. אמנם לצד אלה יש ב־ג לשונות והוספות שאין להן זכר במסורת 

הנוסח הרווח לכל עדיה.

סעיף  לעיל  )ראו  קפמד  בענף  שהוגה  ראשוני  נוסח  על  שומרים  הללו  העדים  ששני  נראה  אחד  במקרה   175

ו־ג  תס  בין  הִקרבה  אחרים  במקרים  תס.  לענף  ג  בין  מיוחד  קשר  על  מכאן  ללמוד  ואין   ,)147 והערה   1.7.2

 ,)16 )לעיל הערה  מגילה  קונטרס  ראו:  לגלגולי מסירתו.  כלומר  ג,   קשורה להתפתחויות משניות במסורת 

הערות 145–146 ולידן.
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קונטרס פרק חלק

תעתיק

התעתיק המוצע להלן משקף ככל האפשר את נוסח טופס ג וצורתו, כפי שהוא מצוי כיום בידינו. 

בהשלמות נקטתי דרך ממוצעת: השלמתי קטעי משפטים שנוסחם קרוב לוודאי, מתוך התחשבות 

בנוסח הרווח ובגודל הקרחות, וכן פסוקי מקרא. אבל במקום שנוסח ג עשוי להיות שונה מהנוסח 

הרווח, ואי אפשר להשלימו בוודאות, העדפתי להשאיר אותו בקיטועו.

בייחוד  ולזיהוי,  לקריאה  החשובים  ותיקוניו  הצעותיו  על  לוק  לנסים  שלוחה  מיוחדת  תודה   

בשרידי הדפים 4 ו־18.*

1א. סנהדרין צג ע"ב שורה 57 – צד ע"א, שורה 13

)T-S AS 78.124 כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה(

 ]                               [ ◦◦◦
 ] המראה ו ]

 ] אבל חרדה ]

 ] אמ רבי ירמי ואי ]

א ◦ ]                                       [  ומלאכי כי מיאחר ד

אינהו לא חזו מזליהו חזו ]                                      [ 

דמבעת אף על גב דלא חזו ולא מידי א◦ ]                    [ 

 ] חזי מאי תקנתיה אישני דוכתיה וניקרי ק ]

 ] איכא איניש התם ניזי גביהו ואי במקום מ ]

 ] נימא עיזא שמינא מין.           לםרבה המ ]

 ] אין קץ על כסא דויד ועל ממלכתו להכין ]

 ] [ לם קנ ] במשפט וצדקה מעתה ועד ]

[ ח ]                              [  זאת אמ רבי תנחום ב ]

[ מצ ]                                  [  [ ל ] מפ ]

סימני ההדרה:  *

[ – קרחה; ◦ – אות בלתי קריאה  )אמר( – מחיקה בכתב היד; ›אמר‹ – הוספה או תיקון בכתב היד;  ]  

– הצעת השלמה. או קלף מטושטש; א – קריאה מסופקת; 
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1ב. סנהדרין צד ע"א, שורות 38–43

)T-S AS 78.124 כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה(

 ]          [ ◦◦ ]                                                             [

 ] [ ודין אמ רב פ ]                                                 [

]                                                      [ א קמיה לא 

[ מניו רזון תחת  [

[ במשמנין רזון אמר רבי  [

[ על שמנה שימות ויפרע  [ ק ]                         [

מות חזקיה בעל שמנה שימות מנלן   ]                 [

נו בן נתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא   ] [

ל גבור אביעד שר שלום הא כשמיה דחזקיה   ] [

[  אחר חזקיה שהיחזיק את ישראל לפני אביהן               [

[ ריב בעל שמנה שימות מנלן דכתי תגלת  [

[ רגון אסנפיר רבא ויקירא הא  [

בר אחר סנחריב שסח  [ יב  [

]                                                               [ מה
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2א. סנהדרין צו ע"א, שורות 37–53

)Yevr. III B 247 כ"י סנקט פטרבורג, ספרייה לאומית רוסית(

שוליים עליונים

[ לאה אמ לו מה לפני כך לפני הסוס על  שלשה מילין ]

[ מה שלשה מילין כך שלשה פרסאות  אחת כמ ]

פרסאות על אחת כמא וכמא מה ביבשה כך בקצה המים 

[ שפסע  על אחת כמא וכמא ומה בשכר ארבע פסי ]

[ שכר  תמיה  אותו רשע על כבודי כשאני משל ]

[ עקב שרצין לפני  כשאתה מגיע אצל אברהם י ]

[  שכר על   במצות כסוס במדבר כשאני מ ]

[ י בקרבי  כמא וכמא כך אמר נביא לנביאים נש ]

ורפו כל עצמתי הייתי כשכור וכגבר עברו יין מפני ̇י̇י

מפני דברי קודשו     הנהו ארבע פסיעות מאי עבידתיהו 

דכתי בעת ההוא שלח מרודך בלאדן בן בלאדן מלך בבל 

ספרים ומנחה אל חזקיהו וישמע כי חלה ויחזק מישום 

 ] דחלה ויחזק שלח ליה ספרים ומנחה אין דכתי לדרש המ ]

 ] אשר ה)◦(›י‹ה בארץ אמ רבי יוחנן אותו היום שמית בו ]

 ] שתי שעות היה כי חלש חזקיה אמ ̇ה̇ק ̇ב̇ה הנך עשר ש ]

מהדרנא ליה לאחוריהו דכתי הנני משיב את צל המעלות 

אשר ירדה במעלות אחז השמש אחרונית עשר מעלות 

כי חזא מרודך הכי אמ להו האיי יומא אריכי מאי האיי יומא זוטרא 

 ] מאי אמרו ליה מישום כי חלש ליה חזקיה וייטפח לי בגוה אמ איכ ]

 ] גברא כי האיי ולא משדרנא ליה שלמא כתבא ואיגרתא שדר ל ]

 ] שלם מלכא חזקיה שלם קרתא ירושלם שלם אילהא רבא נבו ]

 ] ספרא דבבא הוה כי כתבו איגרתא לא הוה כי אתא אמ להו ]

 ] כתביתו אמרו ליה הכי כתבינֹין שלם מלכא חזקיה שלם ק ]

 ] ירושלם שלם אילהא רבא אמר להו אמ להו אילהא רבא ק ]

ליה ובסופא דאיגרתא כתביתו ליה ואי לאו היכי ניכתבו אמא 

שלם לאלהא רבא שלם לקרתא ירושלם שלם למלכא חזקיה 

אמרו ליה קרינא דאיגרתא יהוא ניהוי פרונקא הוי זמנא עים 

דייסגי ארבע פסיעות א›י‹ת̈א גבריאל לשליח אוקמי קמיה שאיל 

מלי לא בא גבריאל וקירבו לפניו לא היתה להן לשנאיהם של 

ישראל תקנא מאי קרו ליה מרודך בלאדן בן בלאדן מישום 
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דאישתני דמותיה דאבוה הוה כי דכלבא כי אתא בריה אמא 

יתיבנא אבבא ודאינא דינא כי הוה כתב איגרתא הוה כתיב 

שמא דאבוה והדר כתיב שמא דידיה מרודך ובלאדן 

הינו דכתיב בן יכבד אב ועבד אדניו אמר ̇ה̇ק ̇ב̇ה אם אב אני 

שוליים תחתונים
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2ב. סנהדרין צו ע"א, שורה 54 – ע"ב, שורה 43

)Yevr. III B 247 כ"י סנקט פטרבורג, ספרייה לאומית רוסית(

שוליים עליונים

י  מוראי מנבוזרדן  ים א ם  איה כבודי מ

[ ע עשרה  יא ] שור לחדש  כתי בחדש החמישי 

למלכות נבוכדנצר מלך בבל בא נבוזרדן שר הטבחים ועמד 

ק להתם כלל והכתי ויביאו  [ בל בירושלם  לפני מל ]

את צדקיהו מלך יהודה לפני מלך בבל רבלתה אמ רבבהו 

[ סדא ורב יצחק בר אבדימי ›חד‹ אמ דמות  רבלתה זו אנטוכיא ]

דיוק לו על מרכבתו וחד אמ אימא יתירא נופלת עליך 

מה כמי שעומיד לפניו       אמ ראבא טעון  שעה   ] כל ש ]

תלתמא כודנותא נרגא שליפה פרזלא דשליט בברזלא שדר ליה 

נבוכדנצר לנבוזרדן כולהו בלעתנהו דשא דירושלם ̇ש̇נ ועתה 

פת◦◦ יחד ›ב‹כשל וכלפות יהלמון פש חד נרגא אמ ̇ק ̇ב ̇ה לא ניחא ליה 

לחרובי לביתיה דילמא ניביד ביה בההוא גברא כי היכי דעבד 

]   [ ◦סנחריב אטו א›כ‹פיה דכטיאר נפק בת קלא רמא בה קלא שואר 

[ וארי שואר שואר נבוזרדן שואר שואר דימטא עידנא הדר [

[ א מרא בה בפקתא דנגרא ופתחה ̇ש̇נ היודיע במביא למעלה בסבך  [

עץ קרדמות אזל טובא ואחריב טובא איתליה נורא בהיכלא הוה 

קא גבה לרקיעא אתא ̇קו̇ד ̇ב ̇ה פטש ביה ̇ש̇נ גת דרך ̇י̇י בתולת בת 

יהודה הוה קא אזוה דעתיה נפק בת קלא רמא )ב(›ל‹ה קלא היכלא קליא 

קלת עמא קטילא קטלת קמחא טחינא טחנת ̇ש̇נ בת בבל קחי רחים 

[ טחני קמח חיטין לא נאמר אילא קמח אמ ̇קו̇ד ̇ב̇ה ניחא ליה לחרובי  [

[ תיה כי אזל אשכחיה לדמיה דזכריה דקא רתח אמ להו האי מאי  [

[ ו לי ◦◦◦רבינן איתי דמי ולא אידמי אמא אי אמריתו לי מוטב  [

[ א סריקנא ביסרא דהנך אינשי במסורקא דפרזלא אמרו ליה [

נא דהוה בן דהוה קא מוכח לן לשום שמיא ולא קבלינן   ] [

[ ניה קריבנן עילויה ושחטניה ולא קא מפייס אמ להו אנא מפייסנא  [

ליה איתי סנדרי גדולה ושחט עילויה ולא נח איתי סנדרי קטנה 

ושחט עילויה ולא נח איתי בחורים ובחורות ושחט עילויה ולא נח 

איתי תינוקות של בית רבן ושחט עילויה ולא נח גחין לחיש ליה 

זכריה זכריה טובים שבהן איבדתים רצונך מאביד אותם כולם 

מיד נח דרש קל וחומר בעצמו ומה המאביד נשמה אחד כך ההוא 
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שֹלמי אפרתי 11248[ 

גברא מה תהא עילויה ערק אזל שרא פירטתא בביתיה ואיגיר 

תנא נעמן גר צדק היה נבוזרדן גר ותושב          מבני בניו של 

סיסרא למדו תורה בירושלם מבני בניו של סנחריב למדו תורה 

ברבים מבני בניו של המן למדו תינוקות בבני ברק ואף אותו 

רשע ביקש הק להכניס מיזרעו תחת כנפי שכינה אמרו מלאכי 

השרת לפני ̇ה̇ק ̇ב̇ה ריבונו של עולם מי שחרב את ביתך ושרף 

שוליים תחתונים
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3א. סנהדרין צח ע"ב, שורה 30 – צט ע"א, שורה 7

)Yevr. III B 177 כ"י סנקט פטרבורג, ספרייה לאומית רוסית(

 ]                                                                    [

]                                                  [ מי שנגע בו 

[ ן ברעב דומה  [

]                                                [ ◦◦◦נא מיהאיי

[ א שאלו נא וראו אם ילד זכר                          [

[ ל חלציו כיולידה ונהפכו  [ אית ] [

[ לירקון אמ רבי יו◦◦◦ אפילו פמליא של מעלה  [

ללו מעשי [ ל מטה אמ ̇ה̇ק ̇ב̇ה הללו מעשי ידי  [

[ אביד אילו מפני אילו אמ רב פפא הינו  [

]   [ ◦◦שי רחוט

]     [ ◦◦◦א רמי ליה

]    [ יא באורייה אמ רב

ב עתידין ישראל דאכלי שני  ]   [ דיל א

א אכלונהי חלק ובילק אכלינהו  ]   [ ◦ א רב יוסף פשי

] [ אפוקי מידרבי היליל דאמ רבי היליל אין ימות 

שיח לישראל אמ רב לא יברא עלמא אילא לדויד 

שמואל אמ למשיח רבי יוחנן אמא למשה מה שמו 

של משיח דבי רבי שילא אמרי ׂשל֔ה שמו ̇ש̇נ עד כי 

יבא שילו רבי חנינה אמ חנינה שמו ̇ש̇נ לכן אתן לכם 

חנינא בגוים דבי רבי יני אמרי ינון שמו ̇ש̇נ יהי שמו לעולם 

לפני השמש ינון שמו ויש אומרין מנחים שמו ̇ש̇נ כי רחוק 

ממני מנחים משיב נפשי חכמין אומרין חיורא דבי רבי שמו 

̇ש̇נ לכן 

אמ רב אם מן חייא הוא כגון אנא ̇ש̇נ והיה אדירו ממנו 

ומושלו מקרבו יצא והקרבתיו ונגש אליו אמ רב נחמן אם מין 

חייא הוא כגון דניאל איש חמודות ואם מין מיתיא הוא כגון 

רבי הקדוש אמ רב יהודה אמ רב עתיד ̇ה̇ק ̇ב̇ה להעמיד להן 

לישראל ̇ש̇נ ויעבדו את ̇י̇י אלהיהם ואת דויד מלכם אמ ליה רב פפא 

לאביי והכתיב דויד עבדי נשיא להם לעולם כגון קיסר ופלגו קיסר 

      דרש שמלאי כרמלאה מאי דכתי הוי המתאוים את יום ̇י̇י 

למה זה לכם את יום ̇י̇י הוא חשך ולא אור משל לתרנגול ועטליף 
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שֹלמי אפרתי 11450[ 

 ] שיושבין על גבי חו◦◦ שניהם מצפים לאור אמ ליה תרנגול לעטלי ]

אני מצפה לאור שכולו אור שלי הוא ואתה למה לך אורה אמ ליה 

ההוא מינא לרבבהו לאימת אתי משיחא אמ ליה כי חפי חשוכא 

להנך ִאינשי אמ ליה מילט קא ליטת אינשי אמ ליה קרא כתי 

כי הנה החשך יכסה ארץ וערפל לאמים תניא רבי אליעזר 

[ ה אקוט  אומר ימות המשיח לישראל ארבעים ›שנה‹ ̇ש̇נ ארבעים ]

שוליים תחתונים
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3ב. סנהדרין צט ע"א, שורות 9–47

)Yevr. III B 177 כ"י סנקט פטרבורג, ספרייה לאומית רוסית(

 ]                                                                    [

]   [ ◦◦◦◦◦ שנ◦ ]                                               [ 

]  [ לך המיחד בע ]                                            [ 

][ יש ] [ ל שנים וש ]                                           [ 

דור דורים.  רבי הילי או ]                                  [ 

[ מ רב יוס ]                         [  לום בימות חזקיה ]

מיכדי ימות חזקיה בבית ◦◦ ]                               [ 

 ] זכריה הנביא גילי מאד בת  ]

[ א רבי ◦◦◦◦◦ ]    [  [ תנ ] מלכך יבוא לך צדיק ונושע ]

[ ה כתי הכא שמ◦◦◦ ]       [  שיח לישראל אר ]  ] [

וכתי התם ויענך וירעבך ויאכלך את המן ארבעים ]         [ 

אומר ימות המשיח                        לישראל ◦◦◦ ]         [ 

̇ש̇נ ועבדום וענו                           אותם ארבע מאו◦ ]       [ 

אומ ימות המשיח לישראל שלש מאות וש ]                         [ 

דורות כימות החמה ̇ש̇נ כי יום נקם בליבי שנת ◦◦◦◦ ◦◦◦ ]       [ 

נקם בליבי אמ ›ר ]  [ ◦◦◦‹ ̇ה̇ק ̇ב̇ה לליבי ◦◦◦◦ לא לאיברי ◦◦◦ ש◦◦◦ ◦ ]      [ 

ולא למלאכי השרית תאני אבי◦◦ ◦◦◦ דרבבהו ימ◦◦ ]      [ 

לישראל שבעים שנה ̇ש̇נ משוש חתן על כלה ישיש עליך ]  [ 

רב יהודה אמ רב שמואל ימות המשיח לישראל כי מיום שניב 

העולם ועד עכשו ̇ש̇נ למען ירבו ימיכם וימי בניכם אמ רב נחמן ימ

המשיח לישראל כמימי נח ועד עכשו ̇ש̇נ כימי נח זאת לי אשר נשבע 

  אמ רבי חייא בר אבא אמ רבי יוחנן כל הנביאים כולן לא ניתנבאו אילא 

לימות המשיח אבל עולם הבא עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכי לו 

אמ רבי חייא בר אבא אמ רבי יוחנן כל הנביאים כולן לא ניתנבאו אילא 

לבעלי תשובה אבל צדיקים עצמן עין לא ראתה כו פליגא דרבבהו אמ 

רבבהו מקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקין עומדין ̇ש̇נ שלום שלום 

 ] לרחוק ולקרוב דברישה רחוק והדר קרוב ואידך מאי רחוק רחוק מעביר ]

ואידך מאי קרוב קרוב לעבירה אמ רבי חייא בר אבא אמ רבי יוחנן כל 

הנביאים כולן לא ניתנבאו אילא לעושה פרקמטיא לתלמידי חכמין ולמשיא 

את בתו לתלמידי חכמים ולמגדיל את בנו לתלמוד תורה ולהכניס תלמידי 

חכמים לתוך ביתו האכילו והשקו ורוחצו וסוכו מיהנהו מנכסיו לתלמידי 
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שֹלמי אפרתי 11652[ 

חכמין אבל תלמידי חכמין עצמן עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה לו 

 ] מאי עין לא ראתה אלהים זולתך אמ רבי יהושע בן לוי זה יין שמישתמ ]

בענביו משישת ימי בראשית רשלקיש אמ זו עדן שלא ראתה עין 

כל ביריא מעולם ואם תאמר אדם הראשון היכן דר בגן ואם תאמר 

הינו גן והינו עדן תלמוד לומר ונהר יצא מעדן להשקות את הגן 

            אין תורה מן השמים תנו רבנן כי דבר ̇י̇י בזה זה האומיר 

אין תורה מן השמים דבר אחיר כי דבר ̇י̇י בזה זה אפיקורוס ואת 

מצותו הפר זה המיפיר ברית בשר הכרת תכרת הכרת בעולם הזה 

[ לם הבא מיכן אמ רבי אלעזר המודעי המחלל את הקדשים [ ל ] תיכ ]

שוליים תחתונים
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4א. סנהדרין ק ע"א, שורות 20–24 )?(

)T-S AS 93.492 כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה(

 ] על ] 

 ] כי מ ]

 ] לתרו ]

 ]                                                                      [

 ]                                                                      [

 ]                                                                      [

 ]                                                                      [

ע ]                                                                   [ 

4ב. סנהדרין ק ע"א, שורות 46–49 )?(

)T-S AS 93.492 כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה(

◦ ]                                                                 [

[ בשעולו                                                        [

]                                                            [ היכן

◦◦◦◦ ]                                                               [

[ אות                [

] [ מאה

[ ד [

◦◦ ]                                                                      [
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שֹלמי אפרתי 11854[ 

5א. סנהדרין קז ע"א, שורות 40–52

)T-S AS 78.295 כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה(

 ]                                                                         [

 ]                                                                        [

 ]                                                                        [

 ]                                             [ ◦◦◦ ] [ ◦◦◦
ראשו אמ ]                                                      [ 

עבדה זרה א ]                                                   [ 

 ] בנו אמ ליה מ ]

מרחמנא שרי ]                                            [ 

דכתי כי יה ]                            [ 

 ] דמן בארי ל ]

רבונו של עולם ]                                   [ 

מנסתרות נקינ ]                                                          [ 

 ] אמ ליה בשלמא ל ]                                            

 ] [ יקיתי מפשע רב אמ ] [

 ] [ קו ובגדיו ] [ ח הקדש היחתה איש א ] [

 ] [ ורגליו לא תכ ] [ נה אם יהליך איש על הגח ] [

 ] [ בה א ] [ נוג ] [ אל אשת רעהו לא ינקה ] [

[ יל מעלמא דאתי אמ ליה קבי̇ ]           [  [ ד ] [

 ] [ ה חדשים ניצטרע מנלן דכת ] [

 ] [ לקה ] [ סיני משלג אל ] [

 ] [ ישעך ] [
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5ב. סנהדרין קז ע"ב, שורות 17–33

)T-S AS 78.295 כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה(

 ]                                                                     [

 ]                                                                     [

 ]                                                                    [

[ דה  [

]                                                        [ אמ לו כך 

[ ין מספיקין  [

[ מרי אבן שואבת  [

[ דאמרי שים                                            [

[ יה מאי מעשה  [

]                                                     [ א ביה מצורע 

]                                                   [ זי סחי בירדנא 

]                                                  [ שק ]  [ ינוס א◦ ] [ 

]                                               [ ◦ שבוים איקלע ] [ 

]                                          [ פרוק ביה אמ ליה אי ] [ 

[ כתי אח לצרה יולד וכתי ]    [  [ ך איש ]                      [

[ ת הזהב את הצאן ואת ה ]      [  [ לקח את הכס ] [

 ] [ קא עסיק בשמנה שרצי ] ]     [ ◦יה לאליש ]

 ] [ ול שכר של שמנה שרצים צר ] [

[ ך הינו דכתי ארבעה אנשים ]          [  [

 ] [ י יוחנן זה ] ]         [ ◦◦◦◦ אמ ]

 ] [ לה אליש ]  [
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שֹלמי אפרתי 12056[ 

6א. סנהדרין קח ע"א, שורות 20–32

)T-S F 17.19 כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה(

 ]                                                                        [

 ]                                                                       [

 ]                                                                      [

 ]                                                                        [

 ]                                                                       [

 ]                                                                      [

 ]                                                                        [

 ]                                                                       [

 ]                                                                      [

 ]                                                                       [

 ]                                                                      [

 ]                                                            [ ◦◦◦
 ] מפחד ]

 ] תפליט פר ]

 ] ירקידון ]

 ] ימיהם ומ ]

 ] דרכיך לא ח ]

בו    אמר ]                                                           [ 

 ] [ שהן נובעין מים ] [ י ] גשמ ]

 ] [ להן שוטין כלום ניתגאו לפני ] ובימות הג ]

[ שפעתי להם אני אידון אתכם בהן ̇ש̇נ  בשביל טובה ]

ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ )איל◦( רבי יוסי 

בן דורמ)ש(›ס‹כית אומר דור המבול לא ניתגאו לפני ̇ה̇ק ̇ב̇ה 

או בני  אילא בשביל גלגל המה שדומה לעין ̇ש̇נ ו

האלהים את בנות האדם כי טובת הנה אמ להן ̇ה̇ק ̇ב̇ה 

שוטים כלום אתם מיתגאים לפני אילא בשביל גלגל העין 

שדומה לעין אני אידין אתכם ̇ש̇נ וירא אלהים כי רבה 

אמ רבי יוחנן ברבה חטאו ברבה נידנו ברבה חטו 

דכתי כי רבה רעת האדם ברבה לקו דכתי ביום הזה 

[ אמ רבי יוחנן לא כתיב  נבקעו כל מעינת תהום רב ]

[ ן בלועה דגריר  כל שלשה נישתירו מיהן ואיל ]
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ומעינא דדרים ומי תבריא       וירא אלהים את 

הארץ והנה נשחתה אמ רבי יוחנן מלמיד שהרביע 

בהמה על חיה וחיה על בהמה ובהמה על אדם 

ואדם על )בהמה( ›כולן‹ אמ רבי אבה בר כהנא כולם 

חזרו חוץ לשמו חזר ויאמר אלהים קץ כל בשר

שוליים תחתונים
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שֹלמי אפרתי 12258[ 

6ב. סנהדרין קח ע"א, שורות 38–46

)T-S F 17.19 כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה(

 ]                                                                        [

 ]                                                                       [

 ]                                                                      [

 ]                                                                        [

 ]                                                                       [

 ]                                                                      [

 ]                                                                        [

 ]                                                                       [

 ]                                                                      [

 ]                                                                       [

ארץ  ]                               [

[ ת בקרקע [

]                                             [ כתי הכא

[ לכתי את שאול [

]                                                            [ ר ̇ה̇ק ̇ב̇ה לא

[ מאי משמע  [

]                                                               [ וינחם ̇י̇י כי 

]             [ ◦◦ ] [ אותם ]                                     [ לדת נח 

[ תיו ולא  [ ן ב ] [ ק תמים היה בדרת ] [

[ דורות  [ שכין ] ת אחרנים ורשלקיש אמ בד ]

[ ה דבר דומה  [ רנים אמא ברחפינ◦ משל דרבי יוח ] [

לחבית של יין שהיקריסה במרתיף של חומץ במקום יין 

[ מץ במקום חומץ יין אמ רב הושעיא משל דרישלקיש  [

[ דומה לצלוחית של פליטון שמונחת בבית  למה דב ]

[ חה נודיף במקום טומאה ריחה נודיף במקום  הקברות ]

חת כמה וכמה         ויהי לשבעת הימים מאי  טומאה 

עיבידתיהי דהני שבעת ימים אמ רב אילו שבעת ימי איבלו 

של מתושלח ללמדך אפילו ספידן של צדיקים מעכבין את 

הפורענות        דבר אחיר ויהי לשבעת הימים שקבע להן 

[ ה    דבר אחר ויהי לשבעת הימים  זמן מועט לאחר זמן מ ]

[ ית חמה יוצא ממערב ושוקעת  ששינה עול◦◦ סידרי ברא ]
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במזרח   דבר אחר ויהי לשבעת הימים שהיטעימן  

מיעדין העולם הבא כדי שידעו מה אבידו דרש רבי 

יהושע בן חנניה מאי דכתי וימח את כל היקום אשר 

על פני האדמה מאדם עד בהמה אם אדם חוטא בהמה 

וחיה מה חטאו משל למה הדבר דומה למלך בשר 

ודם שעשה חופה לבנו בשעת הכנסת בנו לחופה

שוליים תחתונים
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שֹלמי אפרתי 12460[ 

7א. סנהדרין קח ע"ב, שורה 42 – קט ע"א, שורה 2

)כ"י אוקספורד, בודליאנה heb. c 17.63 ]נויבאואר וקאולי 2661.24[ (

שוליים עליונים

טרף לישנא דמזוני הוא כתי הכא ̈והנה 

ית טרף בפיה וכתי התם הטריפני  עלה 

לחם חקי למשפחתיהם יצאו מן התבה 

אמ רבי חנין למשפחתיה)ן(›ם‹ יצאו והן לא 

יצאו אמ רב חונא בר ליואי אמר לו אליעזר 

ל̈שם כתי למשפחתיהם יצאו מן התבה אתו 

היכי נפקיתו אמ לו צער גדול הוה לנו בתוך 

התבה כל ביריא שדרכה לאכילה ביום 

מאכילין אותו ביום וכל ביריא שדירכה 

לאכילה בלילה מאכילינוהא בלילה הא ז)כ(›ק‹יתה 

לא הוה ידעינן מאי אכלה זיבנא חדא הוה 

קא אכיל אבה רומני נפל מיניה תולעתא 

ואכלתה מיכן ואילך גבלנא חזרא עד דארח›י‹ש 

ואכל אריא מאי אכל אריא אישתא זנתיה 

אמ רב יהודה אישתא זניא לא פחית משיתא 

ולא טפי מתרי עשר אורשנא לא אתא תלתה

יומי למישקל מזוני אזל אבא אשכחיה )דיתיב( 

דיתיב בקרנא דתיבותא וקא מנחים אמ ליה 

אמאי לא אתית ושקלת מזוני אמ כיון דחזיתי 

למר דאית ליה צערא אמנא לא איצעריה 

למר אמ ליה הואיל הויה בך דעתא הכי 

תיקוש ותיינק וליחנוך מאי דקא אכלת 

הינו דקאמא איוב אני אמרתי בקיני אגוע 

כחול ארבה ימים והא דקרו ליה אורשנא 

משבעין לשבעין שני מיור חדא שתא 

אמ רב חונא בר ליואי אמ לו שם לאליעזר 

כל הנך מלכי דאתו עילויה דאברהם במאי 

קטלינון אמ ליה שקל עפרא והוי חרבא ושקל 

גילי הוי גירא ̇ש̇נ מזמור לאסף נאם ̇י̇י לאדני 

שב ̇ג וכתי מי העיר ממזרח צדק הינו דקא 
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אמא נחום איש גם זו נחום איש גם זו כל דהוה 

עביד אמ גם זו לטובה זמנא חדא בעו רבנן 

לשדורי קורבנא למלכא אמרי ביד מן 

נשדור נשדור ביד נחום איש גם זו שמלומד 

בניסין שדרו בהדיה מלאון ספתא דהבא

שוליים תחתונים
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שֹלמי אפרתי 12662[ 

7ב. סנהדרין קט ע"א, שורות 2–31

)כ"י אוקספורד, בודליאנה heb. c 17.63 ]נויבאואר וקאולי 2661.24[ (

שוליים עליונים

̈י  ֔ו ר וכספא אזלו וביתו בההוא דירא אמרו ליה די

[ י מלכא  להיכא אזליתו אמ להו ממטינן קורבנא ]

קא עילויהו שקלו כל מאן דאיכא בהדיהו ומלאון 

ספתיהו עפרא כי מטו לגבי קיסר פתח חזא ספתיהו 

דימלו עפרא אמא השתא יהודאי חוכא קא מחיכו בי 

ליצנא קא מליצנו בי פקיד מלכא קטילנהו לכולהו 

יהודאי אתו ואמרו ליה לנחום איש גם זו אמא גם זו 

לטובה אתא אליהו אידמי ליה בגברא אמ דילמא 

האי עפרא מעפרא דאברהם דכל דהוה שדי הוי 

חרבא ולוליתא איכא דאמרי אימיה דמלכא 

אמרה הוה איכא חד מחוזא דלא מצו למיכבשה 

אזלו ונסיוה וכיבשוה כי הדר אתו עיילו לבי גנזי 

בחרו שקלו כל מאי דניחא לכו ומלאון ספתיהו 

דהבא וכספא כי ›הדר‹ אתו ביתו בההוא דירא אמרו ליה 

דירויי מאי אמטיתו לבי מלכא דכל האי יקרא 

עבד בכו אמרי הוה בהדן עפרא מיעפרא דאברהם 

דכל היכא דהוה שדי הוי חרבא ולוליאתא אמרי 

שמע מינה עפרא דהאי דירא מיעפרא דאברהם 

הוא אינהו נמי אמטיו לבי מלכא אזלו ונסיוה 

ולא הוה ולא מידי פקיד מלכא וקטלינהו לכולהו 

דירויי      דור הפלגה אין להן חלק לעולם הבא 

̇ש̇נ משם הפיצם ̇י̇י על פני כל הארץ משם הפיצם 

̇י̇י בעולם הזה על פני כל הארץ לעולם הבא מה 

עשו אמרי דבי רבי שילא אמרו נבנה מגדל ונעלה 

לרקיע ונקח אותה בקרדומות עד שיזבו מימיו 

כדי שלא יבוא עלינו עוד מבול מח›י‹כי עלה ממערבא 

אם כן ליבני אורך טורא תניא רבי נתן אומר לעבוד 

עבדה זרה כיונו כתי הכא נעשה לנו שם וכתי התם 

שם אלהים אחרים לא תזכירו מה להלן עבדה זרה 

אף כן עבדה זרה אמ רבי ירמיה בן אלעזר לשלוש 
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כיתות ניתחלקו אחד אומרת נעלה לרקיע ואחד 

אומרת נישב שם ואחד אומרת נעבוד עבדה זרה 

זה שאמרה נעשה שם משם הפיצם יהוה על פני 

כל הארץ זה שאמרה נעבוד עבדה ז)ה(›ר‹ה כי שם 

בלל יהוה שפת כל הארץ זה שאמרה נעשה 

מלחמה נעשו שידין ורוחין ולילין אמ רב ] [ 

יוחנן מגדל שלישי נשרף שלישי ניבלע שליש ] [ 

עומיד אמ רב אידי מגדל אשכחו אמ רב

שוליים תחתונים
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שֹלמי אפרתי 12864[ 

8א. סנהדרין קי ע"א, שורות 37–55

)T-S NS 258.143, 145-147 + AS 78.194 כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה(

שוליים עליונים

 ] ]                           [ א בר רבי חנינא כל עוש ]

 ] [ עים שכינא ̇ש̇נ המה ]  [

 ] [ ש בם    עושר ש ] [

 ] [ עושרו של ] [ עתו אמ רשלקי ] [

 ] [ שאוי שלש מאות ] [ מ רבי לו ] [

 ] [ קו ] [ ת גנזיו של קרח ואת כל ]  [

 ] ברגליהם אמ רבי אלעזר זה ממונו של אדם ש ]

 ] על רגליו   דרש ראבא מאי דכתי שמש וירח ]

 ] זבולה מלמיד ששמש ויריח עמד בזבול לפ ]

 ] אמר לפניו ריבונו של עולם נתתה תורה לב ]

 ] וכתבתה בה אם לא בריתי יומם ולילה חקות ש ]

 ] [ יו בן עמרם שרוי בצער א ] וארץ לא שמתי ע ]

[ רם מוטב אם לאו אי ]   [  [

 ] [ מר להן בכבודי לא מ ]                                [

]                                 [ מיד זרק בהן חיצים ̇ש̇נ

[ ן יוצאין מנרתיק [

]                                           [ דרש ראבא מאי

[ מר משה                                        [

[ נשים הללו חולין                                     [

[ דם ובני אדם בוק ]  [                                     [

]                                        [ ̇י̇י שלחני איל ]    [ 

 ]                                                                  [

 ]               [ ◦ ]                                           [

]                                    [ א לפיתחו ]           [ 

]                                   [ ה לגיהנם א ]           [ 

[ ר בירושלם אילא דליפת ]      [  [

 ] ]            [ אמ רבי יוחנן קרח לא מן השרופים ]

[ בלועים לא מן השרופים דכתי ואש יצאה [

[ ת ̇י̇י ותאכל את החמשים ומאתים איש ולא מן [

[ לועים דכתי ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם [

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



129קונטרס פרק חלק ופרקי מגילה, א: מסורת נוסח ייחודית של פרק חלק  ]65

] [ ובני קרח לא מתו תנא מישום רבינו הגדול

 ] [ להן בגיהנם ועמדו עליו תנא לא הי ] [

[ ים ולא היו יושבים [ רכן של חט ]       [

]                     [ משה אמ ראבה בר ]               [ 

[ זלינן במדברא אמא לי הה ]        [                   [

]              [ בי בלועי דקרח אזל ואוחזן דו ]       [ 

]  [ ט ]      [ מיניה שקל גבא ] [ דעמרא אמש ]  [ 

וך אמ א ]            [  ◦◦◦ במיא אותבינן עילוה ויה
שוליים תחתונים
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שֹלמי אפרתי 13066[ 

8ב. סנהדרין קי ע"א, שורה 55 – ע"ב, שורה 47

)T-S NS 258.143, 145-147 + AS 78.194 כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה(

שוליים עליונים

] [ ◦ שמע דקא אמא הכ ]                                         [ 

 ] ] [ ◦◦ין     דור המדבר א ]

 ] [ ן חלק לע ] [ רבנן דור המדבר ]  [

 ] [ ה ימתו במדבר הזה ] [ בר הזה יתמ ] [

 ] [ אומר ] [ ימתו לעולם ה ] [

 ] [ תי באפי אם יביאון אל מנוחתי דברי ר ] [

[ בא רבי אלעזר אומר באין הן ועליהן הוא  [

[ ר אספו לי חסידי כרתי בריתי עלי זבח אם  [

[ ה אני מקיים אשר נשבעתי באפי אמר  [

[ ̇ה נשבעתי באפי וחזרתי בי רבי יהושע [

[ קרחה אומר לא נאמר פסוק זה אילא לדורות [

 ] [ ראשנים אספו לי חס ] [

[ ר ודור חסידי זה ]                                  [  [

[ סרו עצמן לכיבשן ש ]                      [  [

רבי עקיבא וחביריו ש ]                               [ 

עלי זבח זה האש ]                                      [ 

אומר באין הן ]                                             [ 

אמ רבה ]                                                    [ 

 ] לחסידותיה ]

מר ̇י̇י    ואם אח ]                                    [ 

 ]       עשרת שבט ]

 ] [

 ] [

 ] [ רת כיום הז ] [

[ הבא ]                   [  [ ל ] [ ארץ ל ] [

 ] ]         [ איש כפר עגו אמר מישום רבי שמ ]

 ] [ הזה אם מעשיהם כיום הזה אינן באין וא ] [

 ] [ בי אומר באין הן ̇ש̇נ והיה ביום ההוא יתקע בשופ ] [

 ] ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים וה ]

 ] ל̇י̇י בהר הקודש בירושלם האובדים בארץ אשור ]
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 ] [ בטים והנדחים בארץ מצרים אילו מית ] [ ר ] [

 ] [ הקודש ]  אילו ואילו באין להשתח ]

[ בק ]  [ רב ]                    [  [ ר בר חנה אמ רבי יוחנ ] [

 ] [ נ̇ הלוך וקראת באזני ירושלם לא ] ̇ [
 ] ] [ ואמרת שובה משובה ישרא ]

 ] [ ני עוד בכם כי חסיד ›אני‹ נאם ̇י̇י לא אטו ] [

 ] [ ר ] [ חסידותיה דתניא קטנ ] ]       [ רבי עקיבא ]

[ ן חלק לעולם הבא ̇ש̇נ והנה יום בא ]              [  [

שוליים תחתונים
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שֹלמי אפרתי 13268[ 

9א. סנהדרין קיא ע"א, שורה 54 – ע"ב, שורה 23

)T-S F 2[1].122 כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה(

שוליים עליונים

מצאו ל̇ה̇ק ̇ב̇ה שיושיב וכותיב ארך אפי)ך(›ם‹ אמ לפניו 

ריבונו של עולם ארך אפים למי אמר לו לצדיקים 

ולרשעים אמר לפניו ריבונו של עולם ארך אפים 

לצדיקים ואמת לרשעים ובשעה שחטאו ישראל 

אמ לו ̇ה̇ק ̇ב̇ה למשה ל̈ך ̈רד מגדולתך אמר לפניו ריבונו 

של עולם אם ליך למה ריד ואם ריד למה ליך אמר לו 

לך ריד כי שחת עמך אמר לפניו רב ש ע קודים 

שחטאו קראתם עמי ונחלתי עכשו אמרת לי כי שחת 

עמך אמר לו סרו מהר מן הדרך אמ לפניו ריב›ו‹נו של עולם 

שמה לא עשו אלוה אמר לו עשו להם עגל מסכה אמר 

לפניו של עולם שמא לא השתחוו לו אמ לו וישתחוו לו 

ויזבחו לו אמר לפניו ריבונו של עולם שמא לא קיבלו 

לאלוה אמ לו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ 

מצרים מיד ניתישש כוחו של משה כיון שאמר לו 

הרף ממני ואשמידם אמר אין הדבר תלוי אילא בי 

עמד וחזק בתפילה אמר לפניו ריבונו של עולם עשי 

כאשר דברת ̇ש̇נ ועתה יגדל נא כח אדני כאשר דברת 

לאמר    רבי הוה קא סליק ואזיל בדרגא דבי ראבה 

בר רב שילא שמעיה לההוא ינוקא דהוה קא אמא 

עדותיך נאמנו מאד לביתך נאוה קדש ̇י̇י לאורך ימים 

תפלה למשה איש האלהים צער גדול היה לו למשה רבינו 

עד ›ש‹החזירו ארך אפים למקומו         אמר רבי אלעזר אמ 

רבי חנינא עתיד ̇ה̇ק ̇ב̇ה לעשות עטרה בראש כל צדיק 

וצדיק ̇ש̇נ והיה ביום ההוא יחיה ̇י̇י צבאות לעטרת 

צבי ולצפירת תפארה לשאר עמו לרוח משפט וליושב 

על המשפט ולגבורה משיבי המלחמה השערה 

לעטרת צבי לעושין צביונו ולצפירת תפארה למצפין 

לתפארתי לשאר עמו למי שעשה עצמו כשירים 

לרוח משפט זה הדן דין יצרו וליושב על המשפט 

זה הדין          שדן ›דין‹ אמת לאמיתו ולגבורה זה המית 
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על יצרו משיבי המלחמה זה שנשא וניתן במלחמתה 

 ] של תורה השערה אילו שמשכימין ומעריבין לש ]

בתי כנסיות ו)מ(›ב‹תי מדרו ]                           [ 

 ] ̇ה̇ק ̇ב̇ה אמרה לפניו ריבונ ]

 ] מאילו אמ לה גם אלה ]

 ]                                                                       [

 ]                                                                       [

 ]                                                                       [
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שֹלמי אפרתי 13470[ 

9ב. סנהדרין קיא ע"ב, שורה 26 – קיב ע"א, שורה 18

)T-S F 2 [1] .122 כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה(

שוליים עליונים

̇ש̇נ ואיבינו פלילים             אנשי עיר הנידחת ויצאו 

אנשים בני בליעל מקרבך וידיחו את ישבי עירם לאמר 

תנו רבנן ויצאו הן ולא שלוחן אנשים אנשים ולא נשים 

דבר אחר אנשים ולא קטנים דבר אחר אנשים אין 

אנשים פחות משנים בני בליעל בנים שפרקו עול 

שמים מצוארן מקרבך מקרבך ולא מן הספר את 

יושבי עירם יושבי עירם ולא יושבי עיר אחרת לאמר 

מלמיד צריכין התראה איבילהו הדיחו מאיליהן 

מה הוא תא שמע הידיחוהו נשים או קטנים הריהן 

כיחידים אמאי דל נשים וקטנים מהכא כמא דלא 

איתנהו דמי וליהוי כתי שהידיחו מאיליהן התם לא 

סמכא דעתיהו אינו ניהרגין )עד(›̈אל‹א עד שיהו

מידיחיה מאותו העיר ומאותו השבט איתמר 

רבי יוחנן אמא חולקין עיר אחת לשני שבטים 

ורשלקיש אמ אין חולקין עיר אחת לשני שבטים 

אותיבי רבי יוחנן לרשלקיש אינו ניהרגין עד שיהו 

מידיחיה מאותו העיר ומאותו השבט מאי לאו דחולקין 

עיר אחת לשני שבטים אמרי לא הכא במאי עסיקינן 

כגון שנפלה להן במתנא אי נמי שנפלה להן בירושה 

אותיביה ערים תשע מאת שני השבטים האלה 

מאי לאו דשקלינן ארבע ופלגה מיהאי וארבע 

ופלגא מיהאי ושמע מינה חולקין עיר אחת לשני 

שבטים לא הכא במאי עסיקינן כגון דאיכא ארבע 

דשויא לבהדי חמיש ארבע להאי וחמיש להאי כי 

היכי ליתני ארבע לשבט זה וחמיש לשבט זה קשיא 

    כאיזצד דנין אותן אמ רב יהודה דנין וחובשין 

דנין וחובשין אמ ליה עולא נמצא אתה מענה את 

דינן אילא אמ עולא דנין וסוקלין דנין וסוקלין ויחיד 

המשלים לרוב בסייף אמ רבי יוחנן דנין וסוקלין דנין 

וסוקלין רשלקיש אמ מרבה להן בתי דינין תיפוק 
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[ י דבענן בית דין הגדול דאמ רבי      חמא בר יוסף  [

אמ רב הושעיה אמ קרא והוצאת את האיש ההוא או את 

שה ההיא אשר עשו את הדבר הרע הזה אל   ] [

[ אשה וסקלתם באבנים  [ עריך את האיש או ] [

[ ה אתה מוציא לשעריך                          [

[ לו לשעריך אמ רשלקיש  [

 ]                                                                       [

 ]                                                                       [

 ]                                                                       [
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שֹלמי אפרתי 13672[ 

10א. סנהדרין קיב ע"א, שורות 23–56

)T-S F 2 [1] .122 כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה(

שוליים עליונים

ממונם פליט שלשים יום ותו לא ורמינהי כמא יהא 

בעיר ויהא כאנשי העיר שנים עשר חודש אמ 

רבא לא קשיא כן בבני העיר וכן ביושבי העיר

כי דתניא המודר הנאה מבני העיר אם השתחו שם 

הן בסק 

ומיושבי העיר אם השתחו שם שלשים יום 

החרם אתה פרט לנכסי צדיקים שבחוצה לה ואת כל 

אשר בה להביא ניכסי צדיקים שבתוכה ואת כל שללה 

להביא נכסי רשעים שבחוצה לה אימא החרם אתה 

להביא נכסי צדיקים שבתוכה ואת כל שללה להביא 

נכסי צדיקם שבחוצה לה וכל שכין נכסי רשעים אם 

כן האי אותה מאי דרשת ביה תניא כאיזצד דנין אותן 

אמ רבי שמעון אמרה תורה נכסי צדיקים שבתוכה 

יאבידו מי גרם להן לצדיקים שיידחו בין רשעים 

ממונם לפיכך אמרה תורה יאבידו     אמ רב חיסדא 

הא דאמרת ואת כל שללה להביא נכסי רשעים 

שבחוצה לה בעשוין לקיבצן לתוכה אמ רב חיסדא 

פיקדוני עיר הנדחת אינן אסורין היכי דמי אילימא 

דעיר אחרת ואיתנהו בעיר הנידחת שללה אמ רחמנא ולא 

שלל עיר אחרת ואי לא בעיר הנדחת ואיתנהו בעיר 

אחרת אי בשאין ניקבצין לתוכה דרב חיסדא הינו אילא 

לעולם דעיר אחרת ואיתנהו בעיר הנידחת מהו דתימא 

ליהוי בנכסי צדיקים שבתוכה קמשמעלן אמ רב חיסדא 

בהמה חציה של עיר אחרת וחציה של עיר הנדחת 

אסורה עיסא מותרת בעי רב חיסדא בהמה של עיר 

הנדחת דתחני לה שחיטה לטהורה מידי נבלה מי 

אמרינן כי נבילה מה נבילה מחניא ליה שחיטה אף הכא 

נמי מחני ליה שחיטה דילמא התם לא מחתכי סימנא

 ] הכא מחתכי סימנא לא ידעינן תיקו     בעי רבי יוסי ]
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רבי חנינא שער נשים צדקניות מהו היכי דמי אי 

דימח›ב‹רבה כי גופה דמי אמ רבא בפא נוכריות עסיקינן 

 ] היכי דמי אי דימחבר בה כי גופה דמי דלא צריכ ]

דיתלי בסימנא מהו דתימא מידי דהוה אגלימא ]         [ 

האי גלימא אף על ג ]                                        [ 

דלא סגי ליה דל ]                                            [ 

לי◦ ]   [ מי אף ה ]                                           [ 
אן  ]                                           [   ]          [

 ]                                                                    [

 ]                                                                   [
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שֹלמי אפרתי 13874[ 

10ב. סנהדרין קיב ע"א, שורה 57 – ע"ב, שורה 37

)T-S F 2 [1] .122 כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה(

שוליים עליונים

חוצה לה כונסין אתם לתוכה מתניתין דלא כרבי 

עקיבא דתניא אין לה רחוב אין עושין אתה עיר 

הנדחת דברי רבי ישמעאל רבי עקיבה אומר אין 

לה רחוב עושין לה רחוב במאי קא מיפלגי רבי 

ישמעאל ורבי עקיבא רבי ישמעאל סבר בתר רחובה 

דמעיקרא אזלינן ורבי עקיבא אם כן לימא קרא 

אל תוך רחוב מאי רחובה שאם )◦◦◦◦◦ל( ›אין לה ר‹חוב עושין

לה רחוב     תנו רבנן ושרפת באש את העיר ואת כל שללה 

מיכן אמרו קודשי מזבח ימותו קודשי בדק הבית יפדו 

רבי שמעון אומר בהמתה פרט לבהמת בכור ומעשר 

שללה פרט לכסף הקדיש ומעשר ראשון שבתוכה אמ מר 

קודשי מזבח ימותו קודשי בדק הבית יפדו אמאי ימותו 

ירועו עד שייסתאבו וימכירו ויביאו דמיהם לנדבה איתמר 

רבי יוחנן אמ זבח רשעים תועבה ורשלקיש אמ שלל)ה ◦◦◦( ›אימא‹ 

שללה ולא שלל שמים האי מני רבי שמעון היא מי 

דקתני סופה רבי שמעון הוי רישא לאו רבי שמעון הכא 

במאי עסיקינן בקדשים קלים אליבא דרבי יוסי הגלילי 

דתניא מעלה מעל ב̇י̇י לרבות קדשים קלים שהן בממוני 

דברי רבי יוסי הגלילי אבל קודשי קודשים מאי הכא 

נמי דייפדו אי הכי אדרחיט ותני סופא קודשי מזבח 

ימותו קודשי בדק הבית ייפדו וליפליג וליתני רישא 

במה דברים אמורים בקדשים קלים אבל בקודשי 

קודשים יפדו לא פסיקא ליה מישום דלא איבא 

חטאת ואשם בשלמא רבי יוחנן לא אמא כרשלקיש 

היכי    אמרינן זבח רשעים תועבה הני מילי בזבח 

גופיה     אבל בדמא לא רבי שמעון אומר בהמתה 

פרט       לבהמת בכור ומעשר שיני שללה פרט לכסף 

לכסף       הקדיש ומעשר ראשון שבתוכה במאי עסיקינן 

אי בתמימים בני הקרבה נינהו אי בבעלי מומין בני 

פריזא נינהי אמ רבינא לעולם בבעלי ממון עסיקינן 
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בהמתה כל שנאכל מיחמת בהמתה יצא זה שאין 

נאכל מיחמת בהמתה אילא מיחמת בהמת בכור 

ומעשר ופליגא דשמואל דאמ שמ כל ניפדה כשהוא 

[ על מום מאי קאמ הכי קאמ כל שניפדה כשהוא בעל  [

[ ניפדה כשהוא בעל  [

[ תרומות ירקבו אמר  [

[ ומה  [ ישראל ] [

 ]                                                              [

 ]                                                                    [

 ]                                                                   [
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שֹלמי אפרתי 14076[ 

11א. סנהדרין קיג ע"א, שורה 16, ע"ב, שורות 3–10

)T-S NS 258.144 כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה(

 ]            [ ◦ ]                                            [

 ] ]                                     [ סברא ק ]

[ עוד לאפוקה ]          [  [ סבר ה ] [

]            [ עקיבא סבר האי עוד למופטריה ◦גמ◦ ][ 

]           [ א     לא ידבק בידך מאומה מן החרם 

[ שהרשעים בעולם חרון אף בעולם אבדו  [

[ עים מן העולם ניסתלק חרון אף מן העולם   תנו  [

 ] [ ן בזמן שהצדיק בא לעולם טובה באה לעול ] [

 ] [ מנו ממעשינו ומעצבון ידינו ובזמן שה ] [

 ] [ רעה באה לעולם ̇ש̇נ צדיק אב ] [

 ] [ לב בזמן שרשע בא לעולם ] [

 ] [ ̇נ בבוא רשע בא גם בוז עם ] [

 ] [ עים מן העולם ניסתלק חרון א ] [

[ ̇ש̇נ ובאבד רשעים רינה    סליק ]           [  [

]        [ הדר מר עליה

שוליים תחתונים
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נספחים

)ג(: פירוט הקטעים א. קונטרס פרק חלק ופרקי מגילה 

בקונטרס  הגיליונות  סדר  פי  על  ג,*  לטופס  המצטרפים  הקטעים  כל  רשומים  להלן  בטבלה 

)שרידי( דפים  רוב הקטעים הם  והפנימי בתחתיתה.  המשוחזר: הגיליון החיצוני בראש הטבלה 

כפולים, וחלוקת העמודות בטבלה משקפת את החלוקה לדפים. אומדן הגיליונות החסרים מבוסס 

על חישוביו של נסים לוק.

תוכן ומס' דף בקונטרס המשוחזרסימןמס' אוצר

 כ"י קיימברידג', 4564

 ספריית האוניברסיטה

T-S AS 78.122+124

 דף 1: סנהדרין צג ע"ב, 

שורה 57 – צד ע"א, שורה 43

דף 18: מגילה כג ע"א, 

שורה 30 – ע"ב, שורה 42

חסרים שלושה גיליונות

 כ"י סנקט פטרבורג, 8654

 ספרייה לאומית רוסית

Yevr. III B 247

 דף 2: סנהדרין צו ע"א, 

שורה 37 – ע"ב, שורה 43

דף 17: מגילה טז ע"א, 

שורה 47 – ע"ב, שורה 48

חסרים שלושה גיליונות

 כ"י סנקט פטרבורג, 8647

 ספרייה לאומית רוסית

Yevr. III B 177

 דף 3: סנהדרין צח ע"ב, 

שורה 30 – צט ע"א, שורה 47

 דף 16: מגילה יד ע"א, 

שורה 33 – ע"ב, שורה 43

חסר גיליון אחד

 כ"י קיימברידג', 5532

 ספריית האוניברסיטה

T-S AS 93.492

 דף 15: מגילה יג ע"א, דף 4: סנהדרין ק ע"א )?(

שורה 47 – ע"ב, שורה 31

חסרים גיליונות רבים )עשרה?(

בעמודה הימנית מצוין מספר הקטע באוצר כתבי היד התלמודיים )לעיל הערה 2(, ובעמודה הבאה סימן הקטע   *

בספרייה.
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תוכן ומס' דף בקונטרס המשוחזרסימןמס' אוצר

 כ"י קיימברידג', 4560

 ספריית האוניברסיטה

T-S AS 78.295

+ T-S AS 93.582.[12]

דף 5: סנהדרין קז ע"א, שורה 

40 – ע"ב, שורה 33

 דף 14: מגילה ו ע"א, 

שורה 21 – ע"ב, שורה 18

 כ"י קיימברידג', 2682

 ספריית האוניברסיטה

T-S F 17.19

דף 6: סנהדרין קח ע"א, 

שורות 20–46

 דף 13: מגילה ה ע"א, 

שורה 19 – ו ע"א, שורה 18

חסר גיליון אחד

כ"י אוקספורד, בודליאנה 768

 Heb. c 17.63-64 

)נויבאואר וקאולי 2661.24(

דף 7: סנהדרין קח ע"ב, שורה 

42 – קט ע"א, שורה 31

 דף 12: מגילה ג ע"ב, 

שורה 15 – ד ע"ב, שורה 15

חסרים שני גיליונות

 כ"י קיימברידג', 3214

 ספריית האוניברסיטה

T-S NS 258.143-147

+ T-S AS 78.194

דף 8: סנהדרין קי ע"א, שורה 

37 – ע"ב, שורה 47

(T-S NS 258.144)

דף 11ב: מגילה ב ע"א, 

שורות 36–45 

דף 11א: סנהדרין קיג ע"א, 

שורה 16 – ע"ב, שורה 10
חסר גיליון אחד

2283 ,  כ"י קיימברידג'

 ספריית האוניברסיטה

T-S F 2(1).122

דפים 9–10 )גיליון פנימי(: סנהדרין קיא ע"א, שורה 54 – 

קיב ע"ב, שורה 37
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ב. עדי הנוסח הרווח*

שלמים
מגילהסנהדרין

כ"י ירושלים, יד הרב הרצוג 1 ]7837[ תס 

כ"י קרלסרוהה, ספריית מדינת באדן  ק 

]7293[ Cod. Reuchlin 2

כ"י פירנצה, ספרייה לאומית מרכזית  פ 

]468[ Magl. II.I.9

כ"י מינכן, ספריית המדינה הבוורית  מ 

]7204[ hebr. 95

דפוס ברקו )1497?( ד 

כ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית  ו' 

.ebr. 171 Cod )עיבוד פרק חלק( ]7411[

כ"י ניו יורק, אוניברסיטת קולומביה  תמ 

]5941[ X893 T 141

כ"י גטינגן, ספריית מדינת נידרזקסן  ט 

 והאוניברסיטה

]7067[  Cod. hebr. 3, Or. 13

כ"י מינכן, ספריית המדינה הבוורית  נ 

]7206[ hebr. 140

כ"י אוקספורד, בודליאנה  א 

.fol. 23 Opp. Add )נויבאואר 366( ]627[

כ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית  ו 

]7407[ ebr. 134 Cod.

כ"י לונדון, הספרייה הבריטית  ל 

Harl. 5508 )מרגליות 400( ]1059[

כ"י מינכן, ספריית המדינה הבוורית  מ 

]7204[ hebr. 95

דפוס פיזרו )1516( ד 

בסוגריים מרובעים מצוין מספר הקטע באוצר כתבי היד התלמודיים )שם(.  *

]79
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מקוטעים*
מגילהסנהדרין

כ"י גרץ, ספריית האוניברסיטה  כ3 

1703/192 ]16[ ]קז ע"א – קח ע"א[

כ"י בזנו, הארכיון ההיסטורי העירוני  כ4 

Fr. ebr. 16 ]342[ ]קח ע"א – קט ע"א[

כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה  ג2 

T-S Misc. 26.55 ]2920[ ]צו ע"א–ע"ב[

כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה  ג3 

T-S AS 78.329 ]4664[ ]קז ע"א–ע"ב[

כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה  ג4 

T-S F 1(1).27 ]2035[ ]קח ע"א–ע"ב[

כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה  ג5 

T-S F 2(1).130 ]2291[ ]קיא ע"ב – קיב ע"ב[

כ"י לונדון, הספרייה הבריטית  ל 

 Or. 5528 )מרגליות 401( ]1060[ 
]קז ע"א – קח ע"ב[

כ"י בזנו, הארכיון ההיסטורי העירוני  כ1 

.ebr. 12 Fr ]338[ ]ב ע"א, ד ע"ב – ה ע"א[

]125[ Cod. 273 כ"י וינה, המנזר הסקוטי  כ3 

]ה ע"א – ו ע"א[

כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה  ג2 

 T-S F 2(2).77 + AS 91.7 + 91.383
]2427, 5322, 5346[ ]ב ע"א, ה ע"א–ע"ב[

כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה  ג7 

 78.339 T-S F 2(1).27 + 65 + AS 81.83 +
]2217, 4668, 4948, 5752[ ]ב ע"ב – ה ע"ב[

כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה  ג9 

T-S F 2(2).73 ]2424[ ]ג ע"ב – ה ע"ב[

כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה  ג11 

 ]5282 ,3512[ T-S AS 39.320 + NS 329.269
]ה ע"א–ע"ב[

 ]1021[ heb. e 98.3 כ"י אוקספורד, בודליאנה ג12 

]ה ע"ב – ו ע"א[

כ"י פריז, כי"ח III A.46 ]8087[ ]יד ע"ב[ ג15 

שֹלמי אפרתי, החוג לתלמוד והלכה, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים 9190501

shlomi.efrati@mail.huji.ac.il

הקטעים שסימנם כ נמצאו בכריכות )או בשימוש משני אחר( בספריות אירופה וארכיביה. הקטעים שסימנם   *

ג נמצאו בגניזת קהיר. קטע ל נמצא בגניזת קהיר, על פי הרישום הקטלוגי, אבל כתיבתו אשכנזית.
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