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 קונטרס פרק חלק ופרקי מגילה, ב:
 מסורת נוסח ייחודית של פרק 'מגילה נקראת'

והערות על התהוות נוסח התלמוד

מאת

שֹלמי אפרתי

ייחודית  נוסח  מסורת  של  וחיקור  לתיאור  המוקדש  מחקר  של  השני  חלקו  את  כולל  זה  מאמר 

ג(.1 בחלקו הראשון דנתי במסורת  שנשתמרה בשרידי קונטרס רחב היקף מגניזת קהיר )טופס 

הנוסח של פרק חלק כפי שנשתמרה בטופס ג ובהשוואה למסורת הנוסח הרווח.2 במאמר הנוכחי 

אציע את שתי חטיבותיו הבאות של המחקר. תחילה, בחטיבה ב, אתאר את מסורת הנוסח של פרק 

הנוסח  מסורת  בין  העיקריים  החילופים  בסוגי  אדון  העיקריים.3  מאפייניה  ואת  נקראת'  'מגילה 

מינוח  חילופי  מצומצמות,  תוכן  יחידות  של  שונות  השלמות  אותם:  ואדגים  ג  למסורת  הרווח 

והוספות והרחבות. לאחר מכן אדון במספר מצומצם של סוגיות שניכרים בהן חילופי מבנה ותוכן 

עמוקים ומהותיים. בהקשר זה אדרש גם לחילופי עריכה כביכול בין נוסח ג לנוסח הרווח, ואבחן 
את האפשרות שכל אחת מהמסורות משקפת 'סידור אחר של המסכת'.4

והשיבושים המאפיינים את  בחלקו האחרון של המאמר אציע תיאור תמציתי של החילופים   

ג גופו, מתוך תשומת לב להבדלים בין חילופי המסירה בפרק חלק לאלו שבפרק 'מגילה  טופס 

ניכרים  כך אבקש לטעון, ככלל  אולם,  אופן מסירה שונה,  כל אחד מהפרקים משקף  נקראת'. 

בטופס ג סימנים מובהקים של מסירה על פה של נוסח התלמוד. 

 )!(  30 לפחות  כלל  שבמקורו  הקונטרס,  מן  ומקוטעים,  שלמים  גיליונות(,  )תשעה  דפים   18 בידינו  מצויים   1

גיליונות – היקף חריג ביותר. ראו: 'קונטרס חלק' )להלן הערה 2( בתחילתו, ליד הערות 1–6.

'קונטרס פרק חלק ופרקי מגילה, א: מסורת נוסח ייחודית של פרק חלק', תרביץ, פה )תשע"ז(, עמ' 65–144   2

)להלן: 'קונטרס חלק'(.

הדף האחרון ששרד מהקונטרס מכיל טקסט מפרק 'הקורא עומד'. ראו: 'קונטרס חלק', הערה 2. אך מה ששרד   3

מועט מכדי שאפשר יהיה לאפיין אותו.

תשמ"ב,  בירושלים,  העברית  האוניברסיטה  דוקטור,  עבודת  מגילה',  בבלי  של  הנוסח  'מסורות  סגל,  א'   4 

עמ' 260.
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מגילה נקראת' ורת הנוסח לפרק ' ב. חילופים במס

מצומצמים תוכן  חילופי   2.1

מקצת החילופים בין ג לנוסח הרווח הם כעין השלמות שונות של מהלכים או שלבים שתפקידם 

ידוע אך תוכנם לא נקבע.    

 5 3 שורה  53 – ע"ב,  שורה  יד ע"א,  מגילה   = 10 –6 שורות  16ב,  דף   2.1.1
גהנוסח הרווח6

אביגיל. דכת' והיה היא רוכבת על החמור ויורדת בסתר ההר.א
בסתר ההר. מן ההר מיבעי ליה. אמ' רבא בר שמואל. על עסקי דםב הבא מבית הסתרים.ג

נטלהד דם מחיקה והראתה לו לדויד.ה

אמ' לה. וכי רואין דם בלילה. אמרה לו. 

וכי דנין דיני נפשות בלילה. 

אמ' לה. האייו מורד במלכות הואז ולא 

למידייניה.ח אמרה לו. עדיין  צריך 

שאול קיים ולא יצא טבעך בעולם.

 . ] מלמיד שהוציאתו דם מחיק ]

אֿמֿר לו. וכי רואין דם בלילה. אמרה לו. וכי 

[  נפשות בלילה.  דֿ ]

אמר לה. מוריד מלכות הוא ונ ]

ונקטליה. אמרה לו. עד־איין  [ יומא 

[  טיבך בעולם.  7 מל ]

א בסתר ההר[  בתחתית ההר מ )נמחק( ב דם[  הדם טמל ג הבא מבית הסתרים[  תמ, ~ מן הסתרים טאו*מלד, 

חסר  לדויד[   ג( ה  לנוסח  )השוו  אנ*  שנטלה  מלמד  נטלה[   ו ד  חסר  ג,  נסתרים  מֿן  באה  נ,  ~ מהסתרים 

טנאומלד, + אמ' ליה ראה לי דם זו ט ו האיי[  תא, חסר טנומלד ז + וגמיר דיניה וקאיי ת )ראו ההערה 

הבאה( ח ולא צריך למידייניה[  ונגמר דיניה ביום אנ* )השוו לנוסח ג וראו ההערה הקודמת(

בפסקה זו, לצד חילופי ניסוח אופייניים,8 נמצא חילוף לשון בעל משמעות תוכנית.9 לפי הנוסח 

'מורד  כי  בלילה,  נפשות  דיני  דנים  שאין  פי  על  אף  נבל,  את  להרוג  לעצמו  התיר  דוד  הרווח 

למידייניה', ונראה שסדרי הדין הרגילים אינם חלים עליו )ואולי אין  צריך  במלכות הוא ולא 

ההפניה לטופס ג על פי התעתיק בנספח ובהשוואה לדפי סנהדרין או מגילה בדפוס וילנה.  5

הנוסח הרווח מוצע על פי כ"י תס בסנהדרין וכ"י תמ במגילה, אם לא צוין אחרת. בשולי הטבלה הצעתי מבחר   6

 חילופי נוסח מעדי הנוסח הרווח. לפירוט עדי הנוסח וסימניהם ראו 'קונטרס חלק' )לעיל הערה 2(, עמ' 141–144, 

נספחים א–ב. סימני ההדרה: )אמר( – מחיקה בכתב היד; ›אמר‹ – הוספה או תיקון בכתב היד;  ]   [  – קרחה; 

או תיקון של המהדיר;  – הוספה  – אות בלתי קריאה;  – הצעת השלמה; »אמר«   ?  ֿא – קריאה מסופקת; 

* – השמטה של המהדיר.

השורה קטועה ואין לקבוע את שיעור החסר. השלמתי על פי העניין.  7

הנוסח הרווח: 'נטלה' / ג: 'מלמיד שהוציאתו' )ראו הערת נוסח ד(; הנוסח הרווח: 'יצא טבעך' / ג: 'יצא טיבך'   8

)ראו להלן הערה 127(.

 E. Segal, The Babylonian Esther Midrash: A Critical Commentary, II, Atlanta, לדיונים להלן השוו  9

GA. 1994, pp. 192-195
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וזו  ונקטליה',  [  יומא  ונ ] הוא  'מוריד מלכות  גורסים:  אנ*  וכן  ג  לדונו כלל(.  צורך 

תשובה של ממש על הטענה 'וכי דנין דיני נפשות בלילה'.10 מתוך פרטי המעשה שנמסרו בבבלי 

לא ברור מתי נדון נבל ונגמר דינו,11 אך נוסח זה מקוים גם במקבילה בירושלמי.12 שם הובאו 

שני חלקי השיחה בין אביגיל לדוד כשתי יחידות עצמאיות:13 על הטענה 'אין דנים דיני נפשות 

דויד'15 ענתה  'מפני שקילל מלכות בית  ועל הטענה  יום,14  נדון מבעוד  בלילה' ענה דוד שנבל 

לשיחה  השונים  הפרטים  הולחמו  בבבלי  קיים'.16  שאול  דמרן  מוניטה  ]מטבע[   'עדיין  אביגיל: 

ג ו־אנ* קישרה את שני חלקי השיחה באמצעות הטיעון 'נגמר דינו ביום', ואולי  אחת. מסורת 

הכירה את מסורת הירושלמי. ואילו מסורת )רוב עדי( הנוסח הרווח כנראה לא הכירה את הטענה 

הזו, ואפשר שהוסיפה מדעתה את הטענה 'לא צריך למידייניה', כתשובה על הטענה שאין דנים 

דיני נפשות בלילה.

10 –6 שורות  יד ע"ב,  מגילה   = 16 –13 שורות  16ב,  דף   2.1.2

כשדוד תבעּה למשכב הזהירה אותו אביגיל ואמרה: 'ולא תהיה זאת לך לפוקה )שמ"א כה 

31(. זאת מכלל דאיכא אחריתי. אין. איכא נמי מעשה דבת שבע'.17 דרשה זו היא הבסיס 

לחלק האחרון, המכריע, של היחידה:

וקאיי ולא צריך למידייניה'. ראו: סגל, מדרש אסתר  דיניה  הנוסח ב־תמ כנראה מעורב ומעובד: 'וגמיר   10

)שם(, עמ' 193, הערה 367.

אף על פי שבמקום אחר הביא הבבלי דרשה )ברייתא?( על דוד שדן את דין נבל )ראו להלן הערה 14(.  11

ירושלמי, סנהדרין ב, ב )כ ע"ב; טור 1276, שורות 33–41(. קובץ דומה נמצא במדרש שמואל כג, ט–יב, ויש   12

בו אי אילו סימנים להשפעת הבבלי. ראו בהערות הבאות.

מדרש שמואל הצמיד את שני החלקים זה לזה, כמו בבבלי.  13

ובמדרש שמואל   )]29–27 1276, שורות  טור  ב  ]כ ע"ב;  )ב,  בירושלמי  וכך מפורש בדרשה שהובאה לעיל   14 

)כג, י(: 'ומניין לדיני נפשות שמתחילין מן הצד. תנא שמואל הזקן קומי רבי אחא. ויאמר דוד לאנשיו וגו'' 

)ראו גם: ירושלמי, סנהדרין ד, ב  ]כב ע"ב; טור 1287, שורות 37–45[ ; בבלי, סנהדרין לו ע"א(. כבר בעלי 

התוספות הרגישו בסתירה בין דרשה זו לבין הטענה 'מורד במלכות הוא ולא צריך למידייניה'. ראו למשל: 

תוספות, סנהדרין לו ע"א, ד"ה 'רבה בב"ח'; מגילה יד ע"ב, ד"ה 'מורד במלכות'.

כך בירושלמי )שם(. במדרש שמואל )כג, יב(: 'שמרד במלכות', כלשון הבבלי.  15

במדרש שמואל )שם(: 'עדיין מטבעו של שאול קיים ולא יצא מטבעך לעולם'. השימוש בצורה מטבע ותוספת   16

הפסוקית 'ולא יצא מטבעך לעולם' דומים מאוד ללשון הבבלי.

עדי הנוסח חלוקים בהבנת תפקידה התחבירי המדויק של הפסוקית 'זאת מכלל דאיכא אחריתי'. לפי הנוסח   17

  ]...[ ' נד גורסים:  טואל( הפסוקית נקראת כתמיהה, ואחריה תשובה: כן, יש אחרת.  )תמ, ובדומה  שבפנים 

ט, בציון גר"ש  ]גרסת רש"י[ (. לפי נוסח  דאיכא אחריתי. ומאי נינהו. מעשה דבת שבע' )וכן הוגה בגיליון 

זה אין כאן שאלה ותשובה אלא קביעה ופירוש. נראה שרש"י ביכר נוסח זה על פני הנוסח 'אין איכא נמי'. 

ראו: רש"י, מגילה יד ע"ב, ד"ה 'הכי גרסי' זאת' )אך השוו: סגל, מסורות  ]לעיל הערה 4[ , עמ' 176–177(. כך 

.' ] כנראה יש להבין גם את נוסח ג ' ]...[  דאיכא אחריתי. והא איכא מעש ]
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ג )וכן טנ1(18הנוסח הרווח )למעט ט(18

מיתצלנא מיניה. ניתנבא ברוח הקודש ואומרת.גומסקנא היכיא הואי.ב

והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את ייי אלהיך וג'.

א היכי[  הכי לט*ד ב הואי[  הוה )+ אמרה ליה נ2( ט*נ2, הוי ו ג מיתצלנא – ואומרת[  אמ' לה ומיתצילנא מינה 

אמרה לו הן )ליה אין נ1( טנ1

נביאה,19  הייתה  סוף שאביגיל  סוף  מוכיח   )29 כה  )שמ"א  וכו'  אֹדִני'  נפש  'והיתה  הפסוק 

וכנראה נבחר בגלל מטענו הדרשני.20 רוב עדי הנוסח הרווח הציעו אותו בלשון 'ומסקנא 

ג מציג  היכי הואי', כעין הערה של המספר או עורך הקובץ לשם הצעת סוף המעשה.21 

הפסוק  זה  בנוסח  טנ22.1  גורסים  לו  ובדומה  מיניה',  'מיתצלנא  דוד:  של  ישירה  שאלה 

מוצע כהמשך השיחה עם אביגיל. שני הנוסחים שונים לחלוטין בלשונם, ובמידת מה גם 

בתוכנם. לא נראה שנתהוו זה מזה או מתוך לשון משותפת כלשהי. נראה יותר שאלו שני 

פתרונות בלתי תלויים, שנתהוו בידי מוסרים או לומדים שונים כדי לקשור את דרשת 'ולא 
תהיה זאת' לפסוק 'והיתה נפש אדני'.23

27 –22 שורות  טז ע"ב,  מגילה   = 32 –27 שורות  17א,  דף   2.1.3

גהנוסח הרווח

וילכו גם אחיו ויפלו לפניו וג'. 
אמ' ר' בנימין בר יפת אמ' ר' 

אליעזר. הינו

וילכו גם אחיו ויפלו לפניו ויאמרו הננו לך לעבדים. 
 אמ רב בנימן בר יפת אמ רבי 

ֿאֿלעזר. הינו דאמרי

נוסח הפנים של כ"י ט קרוב ל־ג, ובגיליון הביא את הנוסח הרווח )בציון גר"ש  ]גרסת רש"י[ (. בכ"י נ הובאה   18

הפסקה פעמיים: בפעם הראשונה )נ1( כנוסח ט, ובשנייה )נ2( – כשאר עדי הנוסח הרווח.

אבל ראו רש"י על אתר, ד"ה 'הכי גרסי' זאת'.  19

בין  אני  שומע  החיים.  בצרור  צרורה  אדוני  נפש  והיתה  או'.  הוא  כן  מיתה.  בשעת  'וישמרך.  למשל:  ראו   20

44[ (. וכן:  הצדיקים ובין הרשעים. ת"ל ואת נפש איביך יקלענה' )ספרי במדבר מ  ]מהדורת הורוביץ, עמ' 

 שם קלט )שם, עמ' 185(; ספרי זוטא, במדבר כז 12 )שם, עמ' 319(; ספרי דברים שמד )מהדורת פינקלשטיין, 

עמ' 401(; בבלי, שבת קנב ע"ב; חגיגה יב ע"ב; ובמקומות רבים במדרשי האגדה.

תיבת 'מסקנא' נקרית רק עוד פעמיים בבבלי )בבא קמא פד ע"ב; זבחים פא ע"ב(, בתוך משא ומתן הלכתי,   21

ודומה שהיא לשון הסתם. הלשון כאן קשה קצת, שכן 'מסקנא' הוא שם עצם ממין זכר, ואילו 'הואי' היא צורת 

נקבה )הנוסחים 'הוה' או 'הוי'  ]ראו הערת נוסח ב[ , שמיישבים את הקושי, אינם נראים מהימנים(. נראה לפרש 

'אחרת' )מעשה אחר(  'אחריתי' האמורה לעיל, כלומר: סוף דבר, איך הייתה אותה  'הואי' הוא  שהנושא של 

שניבאה לו אביגיל )אני מודה לפרופ' שלמה נאה, שהעמיד אותי על קושיה זו וסייע לי בפתרונה(.

ובעיקר   204–201 עמ'   ,)9 הערה  )לעיל  אסתר  מדרש  סגל,  השוו:  ג.  נוסח  והערת   18 הערה  לעיל  ראו   22 

הערה 415.

12( יש מקבילה לדרשת 'זאת מכלל דאיכא  לא מיותר לציין שבירושלמי ובמדרש שמואל )ראו לעיל הערה   23

אחריתי', אך אין היא קשורה לפסוק 'והיתה נפש אדני' או לנביאּות אביגיל.
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גהנוסח הרווח

דאמרי אינשי. תעלא בזמניהא סגוד ליה. 
מניהו.ב בצירותיה  תעלא הוא. ומאי 

אינשי. תעלא פגמא סגיד ליה. 

הוה.  מלכא  אחיה    ] תעלא. ג ]

א בזמניה[  תמ, בעידניה )־נא ול( טנאומלד ב מניהו[  תמ, מאחיה טו, מאחי א, מאחוה מ, מאחווה ד, מאחוהי נל*

'תעלא  הרווח:  הנוסח   – לבארו  יודע  שאיני  ביטוי,  חילוף   )1( בולטים:  חילופים  שני  זה  בקטע 

ג: 'תעלא פגמא'.24 )2( תמיהת הסוגיה על דרשת ר' בנימן בר יפת בש"ר   / בזמניה / בעידניה' 

מניהו',  בצירותיה  'מאי  גורס:  הרווח  הנוסח  הנוסח.  ממסורות  אחת  בכל  במקצת  שונה  אלעזר 

יוסף  של  שמעלתו  יוצא  הוה',  מלכא  אחיה    ] 'ג ] ג,  מנוסח  ואילו  לאחיו,  שקול  שיוסף  משמע 

עולה על מעלת אחיו. כל אחת ממסורות הנוסח מציעה קושיה אחרת. אין כאן הרצאה שונה של 

תוכן אחד, אלא כעין השלמות עצמאיות של שלב ידוע בסוגיה. 

מציאותם של חילופים כאלה מלמדת שבתלמוד שממנו נתפצלו שתי מסורות הנוסח שבידינו   

היו  שבידינו  הנוסח  מסורות  ושיוצרי  נקבע,  לא  שתוכנם  ודיון  קישור  שלבי  ושם  פה  נותרו 

חייבים להשלימם ולנסחם בעצמם. הכרה זו מפתיעה במקצת, שכן אף על פי שיש חילופי לשון 

וסגנון מרובים בין ג לבין הנוסח הרווח של מגילה, ברובם אין החילופים הללו משמעותיים יותר 

מהחילופים שבין עדי הנוסח הרווח עצמם.25 מסתבר שתלמודה של מגילה שממנו נתפצלו שתי 

אינם  הנוסח  מסורות  בין  החילופים  בלשונו.  למדי  ו'סגור'  מגובש  היה  שבידינו  הנוסח  מסורות 

פרטים  להשלים  מההכרח  נובעים  אלא  התלמוד,  לשון  של  )משמעותית(  חופשיות  משקפים 

ומהלכים מסוימים.

כך בשתי היקרויותיו של הביטוי בסוגיה. הלשון 'פגמא' בהקשר זה קשה, וספק רב אם יש לגזור אותה משורש   24

פג"ם הרגיל בארמית. השוו: סגל, מדרש אסתר )לעיל הערה 9(, ג, עמ' 136 הערה 111.

ראו למשל לעיל הערה 17 ולהלן הערה 35. חילופי לשון משמעותיים מעט יותר ראו להלן סעיף 2.3.1.  25
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מינוח26 2.2 חילופי 

לעתים מציע ג מונחים נדירים או שימוש חריג במינוח מקובל. 

    45 –44 שורות  ב ע"א,  מגילה   = 14 –11 שורות  11ב,  דף   2.2.1

גהנוסח הרווח

ור' שמואל בר נחמני 

מאי טעמא לא אמ' מבזמניהם.א 

זמן זמנם זמניהם לא משמע ליה.ב 

ורב שמן בר אבא 

מאי טעמא לא אמרג מכימים. 

אמ' לך.ד ההוא לדורות כתיב.

[ אי טעמא דנפקא ליה מכימים מ ].. ...[ ,27 [ 

 . [ מא דלא נפקא ליה זמ ] ֿמאי  ]

[ מניהם לא משמיע להו. 

[ ֿזמנם וזמניהם,  מאי  ]

 . מאי טעמא דלא נפקֿ ]

[ ר לך. ההוא לדורות הוא דכתי. 

א מבזמניהם[  + אמ' לך נ* ב משמע ליה[  דריש טו ג אמר[  + כר' שמואל בר  ]...[  כ1 ד אמר לך[  חסר כ1

ורגיל  מצוי  זה  סגנון  דרשותיהם.  תוכן  לפי  אותם  זיהה  אלא  החולקים  שמות  את  הזכיר  לא  ג 

ג בלתי רגילה. היא קרובה ללשון הנדירה 'מאן דנפקא  בבבלי, אבל הלשון המסוימת של נוסח 

ליה מ ]פסוק א[ , מאי טעמא לא נפקא ליה מ ]פסוק ב[ ',28 אבל מגומגמת. ייתכן שהנוסח שלפנינו 

משובש או שחוק.

28 שורה  ד ע"א,  מגילה   = 17 שורה  12ב,  דף   2.2.2

ר' יהושע בן לוי פסק שיש לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום, והסוגיה הציעה פסיקה זהה 

אמ' ר' חלבו' וכו'. כך הנוסח  נמי  של ר' חלבו בשם עולא ביראה בשם ר' אלעזר בלשון 'איתמר 

דאמ רבי חלבו'. הלשון 'כמאן עלה / אלה הא ד־'  עליה  הרווח. נוסח ג שונה ומשונה: 'כמאן 

נקרית פעמים ספורות בכתבי יד ובקטעי גניזה של הבבלי,29 ומבחינה עניינית )ואולי גם לשונית( 

ראו עוד להלן הערות 69, 70 )'משכחת לה'(. על הגדרתם של חילופי מינוח ראו: קונטרס חלק )לעיל הערה 2(,   26 

סעיף 1.2, הערה 50.

מקום לארבע–חמש מילים. בהיסוס אני מציע שהמילים המיותרות )?( הן טעות סופר או מוסר. הלשונות 'מאי   27

טעמא דנפקא / דלא נפקא' חוזרות שוב ושוב בפסקה, ואפשר לשער שחלה ב־ג השמטה או הכפלה בשוגג.

 T-S NS ראו: בבלי, נזיר נח ע"א; וכן מועד קטן ז ע"ב – ח ע"א, בקטע קיימברידג', ספריית האוניברסיטה  28

[ ו, מאי טעמ' לא נפקא ליה מיוצוה הכהן  ]...[  ומאן דנפקא  [ ' :329.705
ליה מיוצה  ]כך![  הכהן, מאי טעמ' לא נפקא ליה מוביום הראות בו  ]...[ ' )'ב־ג5 מוגדרות השיטות השונות לכל 

אורך המשא ומתן על פי תוכנן, ולא כבנוסח הרווח, שבו מובא תמיד שם החכם'  ]י' רוזנטל, 'לצורתה הקדומה 

של סוגיית בבלי, מועד קטן ז ע"ב – ח ע"א', תרביץ, עז )תשס"ח(, עמ' 55, ושם הפניות לפרסומים קודמים[ (. 

 Y. Breuer, ʻThe Babylonian Aramaic in Tractate Karetot According to MS Oxfordʼ, גם:  ראו 

Aramaic Studies, 5, 1 (2007), p. 42, §2.4.2
 ;)2671.3 וקאולי  )נויבאואר   heb. d 54.11-16 בודליאנה  אוקספורד,  קטע  ע"א,  לג  סוכה  עלה:  כמאן   29 
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היא וריאנט של המונח הנפוץ 'כמאן אזלא הא ד־'.30 אבל שימוש הלשון 'כמאן עליה' ב־ג אינו 

מתאים לשימוש הרגיל של 'כמאן אזלה'. כאן המונח 'כמאן עליה' לא בא לזהות מקור חדש עם 

דעה ידועה, אלא להשוות בין שני מקורות שתוכנם דומה.31 

והרחבות 2.3 הוספות 

בכמה מקרים ג משמר נוסח תלמוד קצר יותר, וכנראה ראשוני יותר, בהשוואה לנוסח הרווח. 

    34 –26 שורות  ה ע"ב,  מגילה   = 3 שורה  13ב,   – 35 שורה  13א,  דף   2.3.1

גהנוסח הרווח

אמ' ר' אלעזר אמ' ר' חנינה. ר' נטע נטיעה בפורים  ]...[ 

והא כת' במגלת תענית.א ארביסר וחמיסר פוריא אנון דילא למספד.

ואמ' רבה.ב לא נצרכה אלא לאסור את שלזה בזה ואת שלזה בזה.

תרגמהג אהספד ותענית.

אבל מלאכה חד יומאד ותולא. 

איני. והא רב חזייהה לההוא גברא בפוריא דהוה 

קא זרעו כיתאנא ולטיהז ולא צמח כיתניה. 

אבל ֿמלאכה דיוֿמֿי אסיר ודלא יומי שרי. 

ודלא יומי שרי. והא רב חזא לההוא גברא 

[  ולא צמח.  דקא שדי כיתנא, לט ]

 סוכה מ ע"ב, קטע ז'נווה, ספרייה ציבורית ואוניברסיטאית 69 )שני הקטעים מייצגים ענף נוסח אחד; ראו: 

 Jewish Studies, ,'ר' שושטרי, 'שני טפסים מן הגניזה לפרק לולב הגזול: לקדמותו של ענף הנוסח המערבי

חב"ד,  מספריית  )כריכה?(  בקטע  ע"ב,  קג  סנהדרין   ;)38–1 עמ'   ,an Internet Journal, 11  [2012] 
א  ]תשל"ט[ ,  ג,  ותלמידיהם,  רבותינו  חידושי  ילקוט  תורה:  יגדיל  'הוספה',  לוין,  ש"ד  פי  )על  1701א   מס' 

עמ' רמא(. כמאן אלה: סוכה ב ע"ב )שלוש פעמים(, מט ע"ב, נג ע"ב, בכתבי היד התימניים )כ"י אוקספורד, 

באמריקה לרבנים  המדרש  בית  ספריית  יורק,  ניו  כ"י   ; ]2677 וקאולי  heb. e 51  ]נויבאואר   בודליאנה 

Rab. 218  ]לשעבר EMC 270[ ; ראו: ר' שושטרי, 'מסורות הנוסח של מסכת סוכה בבבלי', עבודת דוקטור, 
לרבנים  המדרש  בית  ספריית  יורק,  ניו  קטע  ע"ב,  צא  פסחים   ;)41–26 עמ'  תש"ע,  בר־אילן,  אוניברסיטת 

T-S F 1(1).1; קידושין  Rab. 1623.2; יבמות ס ע"א, קטע קיימברידג', ספריית האוניברסיטה  באמריקה 

סב ע"ב, בתשובת גאון )תשובות גאונים קדמונים, מהדורת שי"ל רפפורט וד' קסל, תל אביב תשכ"ג  ]ברלין 

תר"ח[ , סי' מה  ]ט ע"א[ (.

 M. Sokoloff, A שתיעד  הצורות  ראו  אזלה'.  'כמאן  של  פונטי  וריאנט  אלא  אינה  כנראה  אלה'  'כמאן   30

Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic, Ramat Gan 2002, p. 100, בסוף הסקירה המורפולוגית; 
' בכתבי היד התימניים בסוכה לט ע"ב )לעיל הערה 29(. אבל 'כמאן  והשוו לצורה 'בתר חנטה / לקיטה אלינן

עלה' אולי היא לשון חלופית של ממש )משורש על"ל?  ]הצעת פרופ' יוחנן ברויאר[ (.

אולי יש לפרש: 'כמאן עליה?  ]כמי הולכת שיטת ר' יהושע בן לוי? ועונים:[  דאמ רבי חלבו  ]...[ ' )הצעת מורי   31

ד"ר יואב רוזנטל(.

מילי  הני  ט,  תרגומא  תמ,  תרגמה[   ג ג  ראבא  טנואכ3מד,  רבא  תמל,  רבה[   ג ב  חסר  תענית[   במגלת  א 

ולמכ3 מ(  הוא דאסור   +( ביומיה  כ3(   + )אסורה  א,  יומי  הא  נ,  יומי›ה‹  ד,  יו' אחד  תמט,  יומא[   חד   גנואכ3מד ד 

ה והא רב חזייה[  והאמ' רב חזקיה א )ראו הערה ז( ו דהוה קא זרע[  תמטג11נ*ו, דהוה זרע מ, דזרע א, דהוה קא 

שדי )שדיא נ( נלכ3ד ז ולטיה[  בפורים ורב לטוייה א )ראו הערה ה( 
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גהנוסח הרווח

הוה.ט  יומיה  בר  ההואח 

בר  ר'  תימא  רבא בריה דרבה אמ'. אפלו 

נטע.י הספדיא ותענית קבילו עלויהו,  יומיה 

מלאכה לא קבילו עילויהו.

רב אחא בריה דראבא אמא. 

[ ת,  מעיקרא ›כ‹י32 קביל ספיד ותע ]

אבל מלאכה לא קביל עילויהו.

ו*( כיון דלא צמח כיתאניה הינו שמתא  ו ט + ולישמתיה שמותי )ולשמטי שמוטי  מכאן חסר  ד,  ח ההוא[  התם 

)שמוטי ו*( תמטו*33 י ר' בר יומיה נטע[  תמ, ר' בר יומיה ט*, ר' בר )דבר כ3( יומיה )יומי ו*( הוה ו*למכ3 )רש"י(, 

בר יומיה הוה ג11, בר יומי ט, ביומיה נד, ביומי א יא הספד[  ספד נד )ראו הערה י(

מפירושו של רבא )ראו הערת נוסח ב( למגילת תענית נלמד שיש איסור הספד ותענית בשני ימי 

הפורים, והמעשה ברב שקילל את זורע הפשתן בא להוכיח שגם מלאכה אסורה בהם. מסקנה זו 

קשה על מעשהו של רבי, שנטע נטיעה בפורים. תירץ רב אחא בריה דראבא: ישראל קיבלו עליהם 

איסור הספד ותענית אך לא איסור מלאכה. כך נוסח ג. תנו דעתכם שלפי נוסח זה נשארה הקושיה 

ממעשהו של רב ללא מענה. בנוסח הרווח נמצא מהלך מורכב יותר: הסוגיה תירצה שזורע הפשתן 

עשה זאת ביום קריאת המגילה, שהוא בוודאי אסור )לפי השלבים הקודמים בסוגיה(, ורבא בריה 

דרבה ציין בפירוש שתירוצו תקף אפילו תאמר שרבי נטע 'ביומו' )יום הקריאה(. התירוץ 'ההוא 

בר יומיה הוה' נראה שרירותי, ונוסח ג נראה מהימן וראשוני יותר. סביר להניח שהתוספת בנוסח 

הרווח נובעת מהרצון לפתח את הסוגיה ולתרץ קושיה שנותרה ללא מענה.34 

33 –32 שורות  יד ע"ב,  מגילה   = 31 שורה  16ב,  דף   2.3.2

בקובץ הדרשות על חולדה יש ב־ג חילופי לשון וניסוח אופייניים, הן בגופי המימרות והדרשות 

הן בלשונות הקישור וההצעה.35 קובץ הדרשות ב־ג חותם בדרשת הפסוק 'ויאמר מה הציון הלז' 

17(, ואילו בנוסח הרווח נמצאת חוליה נוספת: 'רב נחמן בר יצחק36 אמ' מהכא.  וכו' )מל"ב כג 

כ מתוקנת מן ק )ראו להלן הערה 112, דוגמה 3(.  32

ראו גם: שאילתות דרב אחאי גאון, ג, מהדורת ש"ק מירסקי, ירושלים תש"ך–תשל"ג, עמ' רטו, סי' עו. וראו:   33

סגל, מסורות )לעיל הערה 4(, עמ' 44–45.

ימי הפורים,  נוהג בשני  ג רב כנראה סובר שאיסור המלאכה  לחילוף עשויה להיות משמעות הלכתית: לפי   34

ואילו לפי התירוץ 'ההוא בר יומיה הוה' נראה שאף לדעת רב אין מלאכה אסורה אלא ביום הקריאה.

חילופי לשון וניסוח – הנוסח הרווח: 'ובמקום  ]א"ר אבהו באתר ו[  דקאי  ]דאיכא תמ, חסר נ )כך!([  ירמיה היכי   35

מתנביא איהי' / ג: 'במקום ירמיה היכי ניתנבא  ]ראו להלן הערה 97[  חולדה'; הנוסח הרווח: 'ירמיה לא  ]הוא 

דלא טנאומ[  הוה התם  ]תמן )כך!( אד[  שהלך' / ג: 'אותו היום לא היה ירמיה להיכן הלך'. ג אינו גורס את רוב 

לשונות ההצעה שנמצאות בנוסח הרווח: 'ויאשיהו גופיה היכי שביק ירמיהו ומשדר לגבה'; 'ומנא לן דהדור'; 

הרווח  הנוסח  ואולי  ע"א,  לג  בערכין  במקבילה  נמצאות  דומות  לשונות  הציון  ]...[ '  מה  דכת'  לן  'ומנא 

מושפע ממנה. ראו גם להלן הערה 38.

רב נחמן בר יצחק[  רב נחמן ד.  36
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שאין  שלפניה,  מהדרשות  זו  דרשה  שונה  צורנית  מבחינה   .')11 ו  )הו'  לך  קציר  שת  יהודה  גם 

היא משתמשת בלשון 'מלמד שירמיהו החזירן ויאשיהו בן אמון מלך עליהן'. ועוד, נראה שאין 

היא נוגעת לירמיה אלא לחזרת עשרת השבטים בכלל.37 נמצא שאין דרשה זו מתאימה לקובץ 

נוספה  אולי  חולדה.  כשנתנבאה  מירושלים  נעדר  שירמיה  להוכיח  עניינו  שכל  כאן,  האגדות 
בנוסח הרווח על פי המקבילה בבבלי, ערכין לג ע"א.38

8 שורה  49 – ע"ב,  שורה  טז ע"א,  מגילה   = 14 –9 שורות  17א,  דף   2.3.3

גהנוסח הרווח

לכולם נתן לאיש חליפות שמלות. 

אפשר דבר שנכשלא בו אותו צדיק 

יכשל בו זרעו.ב דאמ' ר' חמא בר 

חנינהג אמ' ר' חמא בר גוריא אמ' רב. 

בשבילד משקל שני סלעים מילת 

שהוסיף לו יעקב ליוסף נתקנו בו אחיו 

ונתגלגל הדבר וירדו »אבותינו«ה 

למצרים. ועביד איהוו בבנימין כי הכי 

דניקנאו בו אחיו.ז, ח 

אמ' ר' בנימין בר יפת אמ' ר' אלעזר.ט 

רמז רמז לו שעתיד לצאת ממנו בן 

שהוא יוצא בחמשה לבושי מלכות. 

ומנו. מרדכי.י שנ' ומרדכי יצא מלפני 

המלך בלבוש מלכות תכלת וחור 

ועטרת זהב ותכריך בוץ וארגמן וג'.

אמ רב נחמן בר יפת אמ רבי אלעזר. מאי דכתי 

ֿלֿפֿוֿת שמלת ולבנימין נתן  ›ֿלֿכלם ֿנֿת ֿלֿא

שלש מאות ֿכֿסֿף וחמש חלֿפֿת שמלות. אמ 

ראבה ֿבֿר מֿחֿסייא אמ ֿרֿב. בשביל ֿשֿתֿי ֿסֿלֿעֿי 

ֿיֿעקב אבינו ֿל בו  ֿמֿיֿל

 . ] אֿחֿיֿו וניתגֿלגֿל הדבר ויֿרֿדֿו ֿאֿבֿוֿתֿיֿנֿו  ]

 . ויהוא קא  ֿבֿיֿה ֿמֿיֿדֿי ֿדֿקני ביה אח

 אמ רב בנימין ???. 

[  לצאת מבנימן אחד‹  מז ֿרמז לו שעת ]

שיצא בחמשה לבושי מלכות. שנ' ומרדכי יצא 

מלפני המלך בלבוש מלכות עטרת זהב גדולה 

תכריך בוץ וארגמן והעיר שושן צהלה ושמחה.

בר  ט(  )רבא  רבה  חנינה[   בר  חמא  ר'  טול*מד ג  חסר  זרעו[   טנאולמד ב  נ(  )שמ־  שנצטער  שנכשל[   א 

הבנים  בין  מ(  חסר  בנו[   )את  בנו  את  אדם  ישנה  אל  לעולם  בשביל[   ל ד  חסר  טנאומד,  מ(  )ירמיה   מחסיא 

ביה  עביד  נ*א(  הדר   +( איהו[   ועביד  תמ ו  חסר  אבותינו[   טומד ה  שבשביל  וד(  בניו  משאר  מ,   ~ )מן 

אמ'  ד ט  חסר  אחיו[    – ועביד  טנאולמ ח  ל(  אחוהי  ו,  )אחיו  אחוה  ביה  אחיו[   בו  טנאולמ ז  מילתא   איהו 

ר' אלעזר[  חסר ד י ומנו מרדכי[  חסר ד

תרגום יונתן על אתר גורס 'אף להון  ]כלומר: לבית יהודה[  ימטי קיצא באתבותי גלות עמי', כלומר קצם של   37

בני יהודה יבוא כשישיב הקב"ה את שבות עמו. אפשר להבין שַעם זה, שעומד בתקבולת אל בית יהודה, הוא 

בית ישראל, ומכאן שבית ישראל ישובו למקומם ִעם )או לקראת( גלות ממלכת יהודה.

סוגיית ערכין מבקשת להוכיח שעשרת השבטים חזרו בסוף ימי בית ראשון, וכך יכלו למנות שמיטין באותו   38

דור; דרשת רב נחמן בר יצחק מתאימה שם יפה. ראו גם לעיל הערה 35.
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לבושיו של  על  ר' אלעזר  אותו הרכב דרשות: דרשת  נמצא  תיקון  לאחר  וב־ג  הרווח  בנוסח 

מרדכי הורכבה על דרשתו של רב על יעקב ויוסף.39 והנה דרשת רב כתובה בטופס ג על גבי שתי 

שורות שנמחקו כליל,40 אבל לשון ההצעה המקורית לא נמחקה: 'אמ רב נחמן בר יפת41 אמ רבי 

אלעזר. מאי דכתי'. מסתבר שמסורת הנוסח העיקרית של ג הציעה את דרשת ר' אלעזר על חמשת 

הלבושים בפני עצמה.42 נוסח זה נראה ראשוני יותר. אבל הסופר שכתב את הטופס שהגיע לידינו 

הכיר מסורת נוספת, מפותחת ומלאה יותר, והחליף את הנוסח הקצר שנמסר לו בנוסח מלא יותר, 
דומה למסורת הנוסח הרווח.43

שמואל בשם  אבא  ר'  נבחרות )א(: מימרות  סוגיות   2.4

)31 –24 שורות  ה ע"א,  מגילה   = 8 –2 שורות  13א,  )דף   

גהנוסח הרווח

1

2

3
4

5

גמרא. איזו היא עיר גדולה וג'. 

תאנא. עשרה בטלנין בבית הכנסת. 

באלו אמרו מקדימין וג'. 
מאי טעמא. אמ' ר' אבא אמ' שמואל. 

דאמר קרא ולא יעבור. 
ואמ' ר' אבא אמ' שמואל. מנין שאין 

איזו היא העיר הגדלֿה. ֿכל שיש בה 
[  בטלנין.  עשר ]

אמ רב בבא אמ שמואל. עשרה בטלנין 
בבית הכֿנֿסֿת. 

אמ רב בבא אמ שמואל. מנין שאין מונין

ראו: בבלי, שבת י ע"ב.  39

בודדות, שכנראה  או תיבות  והיקפה חריגים. התיקונים האחרים בטופס הם תיקוני אותיות  שיטת המחיקה   40

נעשו בשטף הכתיבה. 

לא מצאתי את השם נחמן בר יפת במקום אחר. מסורת השמות של ג שונה ממסורת השמות של הנוסח הרווח   41

לכל אורך קובץ הדרשות של ר' אלעזר, ואולי אין לפטור את החילוף הזה כשיבוש סתם.

שיעור המחיקה ב־ג מתאים יפה לתחילת דרשת ר' אלעזר:  42

המלכה אמ רב נחמן בר יפת אמ רבי אלעזר מאי דכתי 

נ̇ ומרדכי יצא מלפני  אחד שיצא בחמשה לבושי מלכות ש̇

המלך בלבוש מלכות עטרת זהב גדולה תכריך בוץ וארגמן

דומה, אבל לא זהה: )1( בנוסח הרווח נוספה לשון ההצעה 'אפשר  ]...[  יכשל בו זרעו'; )2( ג )לאחר הגהה(   43

השמיט את שמו של רב חמא בר גוריא. על השמטה זו ראו להלן, סעיף 3.2.5 והערה 156.

מנא  טעמא[   מאי  כ1 4  ג2טאמ,  ]...[   בית  של  ג9נולד,  שבבית  תמ,  )הושלם( בבית[   כ1  חסר  תאנא[    2
 הני מילי ג2אמלכ1  4–5 ר' אבא – ואמ'[  חסר כ1 )הושלם( דאמר – שמואל[  חסר ו )הושלם(, נכפל תמ

4 אמ'2[  בר ט דאמר – יעבור[  ֿמֿנ?ֿן ???ֿן ??ֿנֿיֿם ֿיֿמֿיֿם ֿלֿשֿנֿה נ )תוקן( דאמר[  אמ' ג2ג9לכ1ד 5 ואמ' ר' אבא[  

אמ' ר??? נ )תוקן( אמ' שמואל[  בר שמואל ט, חסר ו* מנין שאין מונין[  אמר ??? ??? נ )תוקן( לשנים[  

לשנה נא
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6

7

8

מונין ימים לשנים. | שנ' לחדשי השנה.

חדשים אתה מונה לשנים ואי אתה מונה 

ימים לשנים. 

ורבנן דקסרי משום ר' אחא אמ'. מנין 

שאין »מונין« שעות לחדשים.

שנ' עד חדש ימים. ימים אתה מונה 

לחדשים ואי אתה מונה שעות לחדשים.

ֿימים לשנים. | שנ' החדש ֿהזה לכם ראש 

  ] חודשים. חודשים אתה מונה לשנים אֿ ]

[ נה ימים לשנים.  ֿאֿתה  ]

רבנן דבי קיסרי מישום רבי אחא ֿאמֿרו. 

[ נין שאין מונין שעות לחודשים.  [

[  ֿתה מונה  שנ' עד חדש ימים.  ]

לחודשים אי אתה מונה שעות לחודשים.

6 לשנים1[  לשנה א, חסר ג2ו )הושלם ג2( מונה2[  מחשב ג2מ לשנים2[  לשנה א 7 משום ר'[  משמא דר' 

ג2ג9נ, משמיה דר' או אחא[  אבא טד מונין[  ג2מל, אתה מונה תמ, מחשבין ג9טנאד, חושבין שני ו 8 ימים[  

חסר ט )הושלם(, עד חדש + א מונה2,1[  מחשב ג2ג9נאמד שעות לחדשים[  לחדשים שעות ו

הסוגיות הראשונות על משנת מגילה א, ג הן קובץ מימרות או דרשות ללא דיון. הנוסח הרווח 

מציע שתי סוגיות על שתי פסקאות עוקבות מהמשנה: לפסקה 'איזוהי עיר גדולה, כל שיש בה 

עשרה בטלנים' הסמיך ברייתא מפרשת קצרה,44 ולפסקה 'באלו אמרו מקדימין' הסמיך דרשה של 

ר' אבא בשם שמואל: 'מאי טעמא  ]...[  דאמר קרא ולא יעבור )אס' ט 27('.45 לדרשה זו נסמכה 

דרשה נוספת של ר' אבא בשם שמואל, על מניית ימים לשנים, ולזו נסמכה עוד דרשה על מניית 

שעות לחודשים. הקשר הפנימי ביניהן, בתוכנן ובלשונן, ברור, ומסתבר שהובאו לכאן כיחידה 

אחת.46 לכאורה אין קשר בין היחידה הזו לבין משנת מגילה, ונראה שהובאה לכאן בגלל ייחוס 

הדרשה הראשונה לר' אבא בשם שמואל.47 

 ,742 טור  ע"ב;  ג  ]ע  )א  הכנסת'  לבית  ממלאכתן  בטילים  עשרה  'תני.  משנתנו:  על  בירושלמי  גם  כך   44 

שורה 13[ (.

אף הירושלמי )ראו להלן( ייחס את אותה דרשה לשמואל.  45

בבבלי, נזיר ז ע"א הובאה רק הדרשה על מניית חודשים לשנים, בשם רבנן דקיסרי )שכאן במגילה יוחסה להם   46

הדרשה על מניית שעות לחודשים(. צימוד דומה של דרשות נמצא במכילתא דר' ישמעאל, פסחא, ב )מהדורת 

הורוביץ–רבין, עמ' 8(. אך שם מדובר בקידוש חודשים ועיבור שנים )לעניין עיבור שנים ראו גם: מכילתא 

דר' שמעון בן יוחאי יב 2  ]מהדורת אפשטיין–מלמד, עמ' 9; על פי מדרש הגדול, שמ' יב 2 )מהדורת מרגליות, 

עמ' קעו([ ; ספרא, אמור, פרשה ט, ד  ]מהדורת וייס, דף צט ע"ד[ ; שם, פרק י, ו  ]שם, דף ק ע"א[ ; ספרי דברים 

קכז  ]מהדורת פינקלשטיין, עמ' 185[ (, ואילו הדרשות בבבלי דנות בחישוב אורך השנה או החודש לכל מטרה 

שהיא )ראו: רש"י על אתר(.

כך יוצא מנוסח התלמוד שלפנינו. אבל המשנה הבאה קבעה שאם 'קראו את המגילה באדר הראשון, נתעברה   47

'מנין שאין מונים ימים לשנים' נקשרה איכשהו להלכה  וייתכן שהדרשה  השנה, קורים אותה באדר השני', 

ימי השנה  אינה עוסקת בעיבור שנים אלא בחישוב  שקוראים את המגילה באדר השני. אמנם אותה דרשה 

העיבור.  חודש  לבעיית  להיקשר  הייתה  עשויה  לימיה  ולא  לחודשיה  נמנית  שהשנה  הקביעה  אבל  בכלל, 

ראו: ספרא, בהר, פרשה ד, ד )מהדורת וייס, דף קח ע"ד(. מכל מקום בתלמודים כפי שהם לפנינו, בבבלי 

ובירושלמי, אין רמז לקישור כזה.
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בנוסח ג חסרות פסקת 'באלו אמרו מקדימין' ודרשת 'ולא יעבור' הסמוכה לה.48 נוסח זה מציע   

סוגיה קצרה אחת לפסקת 'איזוהי עיר הגדולה', ובה מימרה )'עשרה בטלנין בבית הכנסת'( ודרשה 

)'מנין שאין מונין ימים' וכו'( של רב בבא49 בשם שמואל. בין ג לנוסח הרווח יש חילוף תוכני – 

חסרון דרשה – אבל גם חילוף מבנה מהותי: אותם חומרים שבנוסח הרווח מחולקים לשתי סוגיות 

נמצאים ב־ג בסוגיה אחת. 

ג בשוגג. הרי היא מיוחסת )בנוסח הרווח( לאותו  ייתכן שדרשת 'ולא יעבור' נשמטה מנוסח   

השמיט  כלשהו  שמוסר  וייתכן  שאחריה,  הדרשה  ואת  שלפניה  המימרה  את  לו  ייחס  ש־ג  חכם 

בשוגג דרשה אחת מסדרת דרשותיו של רב בבא בשם שמואל.50 אך אם נשמטה הדרשה בשוגג, 

לא ברור למה נשמטה גם הפסקה שלפניה.51 אף אין בכוחה של השמטה להסביר מדוע ייחס ג את 

המימרה )ברייתא?( 'עשרה בטלנין בבית הכנסת' לר' אבא בשם שמואל.

אכן אפשר שלא סתם שיבוש יש כאן. שני יסודות מבניים משותפים ל־ג ולנוסח הרווח: )א(   

מימרה מפרשת קצרה למשנת 'איזוהי עיר הגדולה'; )ב( צמד מימרות של ר' אבא בשם שמואל, 

בזיהוי  לנוסח הרווח ממוקד  ג  בין  והשנייה עניינה רחוק. החילוף  הראשונה על משנה מקומית 

המימרה המקומית של ר' אבא בשם שמואל: הנוסח הרווח זיהה כראוי )?(52 את המימרה המקומית 

בדרשת 'ולא יעבור', וסמך אותה למשנת 'באלו אמרו מקדימין'. לעומת זאת ג זיהה את המימרה 

חסרון  והנה  בטלנין'.53  'עשרה  למשנת  הפירוש  ממש,  מקומית  במימרה  אבא  ר'  של  הראשונה 

מלבד זאת אין חילופי פסקאות בין ג לנוסח הרווח. לשם שלמות ההצגה אציין את פסקאות משנת מגילה ששרדו   48

ב־ג: )1( 'אילא שהכפרין מקדימין ליום הכניסה' )דף 12ב, שורות 20–21(; )2( ' ]...[  פי שאמרו מקדימין  ]...[  

 )3( פסקה  ]![ (;  ואחריה  משנה   ;3–1 שורות  13א,  )דף  בטלנין'  העיר  ]...[   היא  איזו  לאביונים.  ומתנות 

  ]  ... 'ֿהֿקורא בתורה לא  ]  )4( ;)9–8 13א, שורות  [ בֿל זמן עצי כהנים  ]...[  ולא ֿמקדֿיֿמֿיֿן' )דף  [ '

מיפסוק' )דף 18ב, שורות 8–9(. לפסקאות משנת סנהדרין ב־ג ראו: קונטרס חלק )לעיל הערה 2(, סעיף 1.5 

והערה 102.

על חילופי בבא / אבא ראו: א"ש רוזנטל, 'הכתובת מגבעת המבתר', פרקים, ב )תשל"ד(, עמ' 218, הערה 32.  49

דרשת 'ולא יעבור' נשמטה בכ"י ו, בכ"י כ1 וכנראה גם בכ"י נ )ראו חילופי נוסח לשורות 4–5(, בגלל טעות   50

העתקה פשוטה – דילוג מחמת הדומות – ותו לא. אין בכוחו של דילוג כזה כשלעצמו להסביר את השמטת 

הפסקה. ראו ההערה הבאה.

שמא לא הייתה כאן פסקה כלל, ובמקומה שולב ציטוט מהמשנה בהצעת הדרשה, מעין: 'מאי טעמא באלו   51

מקדימין. אמ' רב בבא  ]...[  ולא יעבור'. תופעה דומה מצויה אולי בדף 10ב, שורה 8 )= סנהדרין קיב  אמרו 

ע"ב, שורה 1(: הפסקה 'ההקדשות שבתוכה' חסרה ב־ג, אך בברייתא שאחריה נשתלבה הלשון 'ושרפת באש 

את העיר ואת כל שללה מיכן אמרו', המקבילה למשנה. ראו גם דף 10א, שורות 16–18 )= סנהדרין קיב ע"א, 

שורות 38–40(: הנוסח הרווח הציע פסקת ברייתא ואחריה הערה של רב חסדא, ואילו ג שילב את הפסקה בתוך 

דברי רב חסדא. ראו: קונטרס חלק )לעיל הערה 2(, סעיף 1.6.2 בתחילתו. 

הכנסת'  בבית  בטלנין  'עשרה  המימרה  את  מציע  הוא  הרווח:  בנוסח  הירושלמי  תומך  השמות  מסורת  מצד   52

כברייתא )ראו לעיל הערה 44( ומוסר ששמואל דרש את הפסוק 'ולא יעבור' לעניין מועדי הפורים )ראו להלן(.

יוצא מכאן שיסוד משותף לשתי מסורות הנוסח הוא דרשת 'מנין שאין מונים ימים לשנים', שלפי צורתה אין לה   53

ולא כלום עם משנת מגילה. ואולי מכאן סיוע כלשהו להשערה שאותה דרשה נשנתה מתחילה בקשר למשנת 

מגילה א, ד, 'קראו את המגילה באדר הראשון' )ראו לעיל הערה 47(. וצריך עיון גדול.
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הדרשה 'ולא יעבור' ב־ג יש לו על מה שיסמוך. הבבלי הכיר את אותה דרשה בלי קשר למשנת 
'באילו אמרו מקדימין':54

 ירושלמי, מגילה א, א בבלי, מגילה ב ע"ב
)סט ע"ד – ע ע"א; טור 739, שורות 1–18(

 מגילה נקראת באחד עשר בשנים עשר בשלושה עשר בארבעה עשר ובחמשה עשר 

לא פחות ולא יותר.
מנא לן  ]...[ 

אמ' רב שמין בר זבדא אמ' ר' 

יוחנן. אמ' קרא לקיים את ימי 

הפורים האלה בזמניהם. זמנים 

הרבה תיקנו לה חכמים.

  ]...[  ואימא שית סר ושב סר. 

יעבור.55  ולא  קרא  אמ' 

ורב שמואל בר נחמני. אמ' קרא 

כימים אשר נחו בהם היהודים. 

ימים כימים לרבות אחד עשר 

ושנים עשר.  ]...[ 

 ואימא שתי סר ושב סר. אמ' 
יעבור.56 ולא  קרא 

 ר' אילא שמעון בר בא בשם ר' יוחנן. כת' לקיים 

 את ימי הפורים האלה בזמניהם.  ]...[  

ר' יוסה או'. זמנים שקבעו להם חכמים.

 ]...[  או אינו אלא ששה עשר ושבעה עשר. ר' אבהו 

בשם ר' לעזר. ולא יעבר לא יעבר. ר' יצחק בר 

נחמן בשם שמואל. לא יעבר ולא יעבר.

 או אינו אלא תשיעי ועשירי. שמואל בר נחמן 

 בשם ר' יונתן. ימים אין כת' כאן אלא כימים. 

תן ימים כנגד ימים.  ]...[ 

 אינן אלא ששה עשר ושבעה עשר. לית יכיל. 

דאמ' ר' אבהו בשם ר' )יוחנן( אלעזר. לא יעבר 

ולא יעבר. ›ר' יצחק בר נחמן בשם שמואל. לא 

ולא יעבר.‹ יעבר 

תני בשם ר' נתן. כל החודש כשר לקריאת 

המגילה  ]...[  

אמ' ר' חלבו. ובלבד עד חמשה עשר. דאמ' ר' אבהו 

 בשם ר' לעזר. לא יעבור ולא יעבור. ר' יצחק 

בר נחמן בשם שמואל. לא יעבר ולא יעבור.

קריאת  זמני  על  האמוראי  הדיון  במסגרת  דרשתו  את  דרש  ששמואל  נראה  הירושלמי  מסוגיית 

11ב(, אבל יש במה ששרד להוכיח שנוסחו שם, במה  סוגיית הפתיחה של מגילה שרדה ב־ג למקוטעין )דף   54

שנוגע לענייני, לא היה שונה הרבה מהנוסח הרווח )ראו בהערות הבאות(.

ואימא ... יעבור[  ואמֿה שיתסר  ]... ..[ בא אמ' שמואל ולא יעבר הכא נמי ג2. ב־ג: 'אימא שיתא עשר ושבע   55

עשר. אמא קרא ולֿא  ]יעבור[ '.

ואימא ... יעבור[  ואימא  ]... ..[ סר הא כתיב ולא יעבר ג2. ב־ג: 'אימא שיתא עשר ושבע עשר. אֿ  ]  56

[ ' )לפי גודל הקרחה יש מקום לדרשה בלבד, בלי שם מוסר(.
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בין  הקשר  אחר.58  ממקום  הועברה  שהדרשה  נרמז  לא  בבבלי  המקבילה  בסוגיה  גם  המגילה.57 

הדרשה לבין משנת 'באילו אמרו מקדימין' מתועד רק בסוגיית הבבלי על אותה משנה, ורק לפי 

אולי מלמד שהסמכת  סוגיה,  יעבור' באותה  'ולא  ג, שלא הביא את דרשת  נוסח  הרווח.  הנוסח 

הדרשה למשנה נעשתה רק בשלב עריכת הסוגיה. 

החילוף בין ג לנוסח הרווח מלמד גם על מעמדה של הפסקה בטקסט התלמודי שנמסר לידינו.   

או  כך  בשוגג,  מהשמטה  נובע  שהוא  בין  הסוגיה,  להתהוות  קשור  שמואל  דרשת  שחסרון  בין 

כך הוא משקף קשר הדוק בין הדרשה לפסקתּה.59 לפחות עבור מוסרי התלמוד, ואולי גם עבור 

עורכיו, הפסקה והדרשה כרוכות זו בזו, ומי שלא שנה את זו לא שנה את זו. פסקאות המשנה אינן 

תחיבות בתוך הרצף התלמודי. הן בשר מבשרו של התלמוד, לפחות בצורתו המוכרת לנו. 

חגיגה נבחרות )ב(: זמן  סוגיות    2.5

)43 –33 שורות  ה ע"א,  מגילה   = 22 –11 שורות  13א,  )דף 

גהנוסח הרווח

1

2

3

4

תנא. חגיגה וכל זמן חגיגה מאחרין. 

בשלמא חגיגה דאיקלע בשבת. * אלא * 

זמן חגיגה מאי »היא«. 

אמ' רב הושעיה. הכי קא אמ'. חגיגה 

בשבת ועול»ה« ראייה אפלו ביום טוב 

תנא. חגיגא וכל זמן חגיגה מאחרין. 

  ] [ . חגיגה וכל  ] ראבא ֿאמֿ ]

[ כחת לה תשלומין.  חגיגא  ]

בשלמא חגיגא משכחת לה דיש ֿלֿה 

תשלומין. אילא כל זמן חגיגא היֿכא 

משכחת לה. 

[ כי קאמא. חגֿיגה בשבת   . אמ רב פֿ ]

עֿוֿלֿה וראויה ביום טוב. לא זמן חגֿיֿגֿה

תנו דעתכם שבדיונים על המשנה )המקבילים בירושלמי ובבבלי( מוצעת הדרשה 'ולא יעבור' כתשובה ישירה   57

על הקושיה 'אינן אלא ט"ז וי"ז', ואילו בדיון בברייתת ר' נתן )שאין לו מקבילה בבבלי( מצטט אותה ר' חלבו. 

אותה  ציטט  ומשם  הפורים,  ימי  ריבוי  על  לדיון  בקשר  הדרשה  הוצעה  הירושלמי  מסורת  שלפי  מכאן   יוצא 

ר' חלבו.

לעיל  )ראו  אחר  ממקום  זו  לסוגיה  הועברה  כאילו  הראשונה,  בהיקרותה  הדרשה,  את  הציג  ג2  קטע  אמנם   58 

הערה 55(. אבל סביר להניח שנוסח זה מעובד על פי סוגיית 'באלו אמרו מקדימין'.

ראו לעיל הערה 51 על האפשרות שהפסקה 'באלו אמרו מקדימין' שולבה בדרשת שמואל.  59

1 תנא[  תאני א, ותנא מ וכל[  כל ט 3 דאיקלע[  תמנול, דאיקלעי ג9א, דאי איקלעא חגיגה ט, דאי מיקלעא 

מ, דאי מיקלע ד, דאי מיקלעי ג9*, זמנין דמקלעא ֿיֿוֿם ֿטֿוֿב ג2,  ]... ..[ ע ג11 בשבת[  בשבתא ג11אלד *1[  

ג9ג11נאול, דחינן )מאחרינן ד,  ]..[ ֿן ג2( לה לבתר )לאחר ג2( שבת )־תא טמד( תמטג2מד, מאחרין ו*ל* אלא[  

)הושלם( 4  ג2  חסר  חגיגה1[    – מאי  )תוקן( 3–4  מ  טעמ'  תמט,  קאמ'  תמט היא[   כל  ג9 *2[   אבל  לא 

בשבת[  בשבתא א, + מאחרין ג9*ט ועולה[  עולה ג9נ, ועולת תמנ*, ?ע??? ג2 היא[  ג9נאולכ3ד, הוא תמ, 

הוה ט*, חסר טמ,  ]...[  ג2ג11 *[  אפלו הכי תמג2 מאחרין[  ומאחרין ג9כ3 
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

דזמן חגיגה ה»י«א * מאחרין.

ומני. בית שמאי היא. 

דתנן. בית שמאי אומ' מביאין שלמים 

ואין סומכין עליהן אבל לא עולות. | 

ובית הלל אומ' מביאין שלמים ועולות 

וסומכין עליהן. 

רבא אמ'. חגיגה וכל זמן חגיגה מאחרין. 

טפי לא. 

כדתנן. מי שלא חג יום טוב הראשון 

שלחג חוגג את כל הרגל »ויום« טוב 

האחרון שלחג. | עבר הרגל ולא חג אינו 

חייב באחריותו. 

רב אשי אמ'. חגיגה וכל זמן חגיגה 

מאחרין ואפלו עצרת. 

ולא מיבעיא קא אמ'. לא מיבעיא חג 

 דאית ליה תשלומין כל שבעה. 

אלא אפלו עצרת דחד יומא הוא אפלו 

הכי מאחרין. 

דתנן. ומודים שאם חל »להיות« בשבת 

»ש«יום »טב«וח לאחר שבת.

ֿהיא אפילו הכי מאחֿרֿיֿן. 

דתנן. מישלא חג יום טוב הראש ]

[  כל הרגל יום טוב האחרון. 

  ]. תנא. חגיגה  ]

טפי לא. 

דתנן. 

 . עוביר הרגל ולא חג אינו חיב באֿחֿרֿיֿוֿת ]

[  אשי אמ. חגיגה וכל זמן חגיגה 

משכחת לה עצרת. 

[  עצרת משכחת ֿלה דיש לה  בֿש ]

תשלומין. 

[  אף על גב דלא  אבל כל זמן חג ]

משכחת לה אפילו הכי מאחרין. 

[  שאם חל להיות בשבת  דתנן.  ]

שיום טובו לאחר השבת.

לא  ד אבל  טוב  ביום   + ד שלמים[   חסר  אומ'[   שמאי  ג9 בית  דתניא  דתנן[   נ 6  מ)י(ני  הא  ומני[    5

ג2מ וכל[   קאמ'  הכי   + א אמ'[   רבה  וכ3,  ורבא  רבא[   )הושלם( 8  ג2  חסר  ובית[   ו 7  חסר  עולות[  

כדתנן[   טנאולכ3 9  מאחרין   + ג2 לא[   הכי  בתר  א,  ]...[   מהני   + ג2*טנאולכ3ד טפי[   כל  תמג2ג9ג11מ, 

תמט, דתנן ג2ג9נאומלכ3ד חג[  חגג לכ3 יום1[  ביום ג2ג11אכ3ד את[  והולך ג7טנאמ, והולך את לד ויום[  

ג2ג9ג11ולכ3, )??( ›כולו‹ ויום נ, כולו ויום אמד, כולו ועד יום ט, עד יום תמ שלחג2[  חסר ג2ג9אל 10 חג[  

חגג ל, חל כ3 )תוקן(, חייב מ 11 רב אשי אמ'[  חסר ג2 )הושלם(, + הכי קאמ' ג2 רב[  ורב ג2*וכ3 חגיגה1[  

חסר ג7 וכל זמן חגיגה[  חסר נ )הושלם( וכל[  תמג2ג9טוכ3ד, כל ג7נ*אמל חגיגה מאחרין[  חג ג7 עצרת[  

כ3 דאית  ולא  א לא[   חסר  ג9 קא – מיבעיא2[   ולא[  לא  ד 12  חסר  ולא – עצרת[   ל 12–13  בעצרת 

ליה[  דיש לו ג9נומ שבעה[  שעה כ3 )תוקן( 13 הוא[   ]..[ יא ג11, חסר טד, + ולית ליה תשלומין כל שבעה 

)נמחק( ג9  ד מאחרין[  + אילו ואילו מודים בעצרת  חסר  ג7א,  ג7ג9נמכ3, + נמי   ג2 אפלו הכי[  ואפילו ~ 

בעצרת   + ג2נאמלכ3ד,  מודים  תמטג9ו,  אנ* ומודים[   ואלו  אלו   + מ*,  ואלו  אלו  דתנן  מ,  חסר  דתנן[    14

ולכ3 חל[  חלה ג2 להיות[  עצרת + ג2טאנ*, + עצרת ג9*, חסר תמ שיום טבוח[  יום טיבוח תמ לאחר[  

תמטג2מנ*א*, אחר ג7ג9נאולכ3ד שבת[  תמג2ג7, השבת ג9ג11טנאומלכ3ד



שֹלמי אפרתי 24816[ 

הרווח הנוסח  מסורת   2.5.1

זמן  וכל  'חגיגה  קצרה:  ברייתא  התלמוד  הביא  מאחרין'  והקהל  חגיגה  'אבל  ]...[   המשנה  אגב 

חגיגה מאחרין', והקשה עליה: 'בשלמא חגיגה דאיקלע בשבת' – שפשוט ששבת דוחה את שלמי 

החגיגה ועולות הראייה, ושמאחרין אותם לאחר השבת.60 אבל 'זמן חגיגה מאי היא?',61 כלומר איך 

תפרש את הקביעה 'זמן חגיגה  ]...[  מאחרין'? וענה רב הושעיה: 'חגיגה בשבת, ועולה ראייה62 

אפלו ביום טוב דזמן חגיגה היא, מאחרין'. נראה שרב הושעיה פירש את הברייתא בשיטת 'חסורי 

מחסרא',63 על ידי ששילב בה משפט שלם ומצא בה התייחסות לשתי הלכות שונות: 'חגיגה  ]...[  

מאחרין' אם חלה בשבת, ואף עולה ראייה מאחרין מיום טוב, אף על פי שהוא 'זמן חגיגה', כשיטת 

בית שמאי. הפירוש כולו נראה מאולץ.

הפירוש השני לברייתא מיוחס לרבא. הוא פשוט יותר ומציע הבנה שונה של תחביר הברייתא:   

'חגיגה – וכל64 זמן חגיגה מאחרין, טפי לא'. כלומר הלשון 'וכל זמן חגיגה' לא באה אלא לקבוע 

גבול לזמן איחור החגיגה, כאמור במשנה: 'עבר הרגל ולא חג אינו חייב באחריותו' )חגיגה א, ו(.

לבסוף הציעה הסוגיה פירוש של רב אשי. לפירושו הלשון 'כל זמן חגיגה' מתפרשת 'אפילו   

החגיגה  מזמני  אחד  בכל  להידחות  עשויה  או  נדחית  החג(  )קרבנות  חגיגה  כלומר  בעצרת', 

)הרגלים( ואפילו בעצרת.65 אם חגיגת פסח או סוכות נדחית, עדיין היא קרבה בתוך ימי המועד, 

ראו: משנה, חגיגה ב, ד. דומה שהקושיה נוסחה על פי פירושו של רב הושעיה הסמוך לה )ראו להלן(.  60

מאי היא – כך גורסים רוב עדי הנוסח. אבל תמט )על קרבת הנוסח בין העדים האלה  ]בתחילת המסכת[  ראו:   61

סגל, מסורות  ]לעיל הערה 4[ , עמ' 13–22( גורסים: 'מאי קאמ''. הסגנון 'בשלמא  ]...[  אלא  ]...[  מאי קאמר' 

אינו מצוי בבבלי עד כמה שראיתי. אבל צורתו ותוכנו של פירוש רב הושעיה מתאימים לשאלה 'מאי קאמר'.

עולה ראייה – כך לפי רוב העדים כאן )ראו חילופי נוסח(, וזו הצורה הרגילה בבבלי )לפי בדיקה במאגר עדי   62

הנוסח של 'מכון ליברמן'(. השוו לצירופים 'עולה נדבה', 'עולה חובה' )המצויים כבר בלשון התנאים(. נראה 

'ַיִין נסך' שבמשנה  שיש לפרשם: עולה שהיא נדבה, ובהתאם: עולה שהיא )קרבן( ראייה. השוו גם לצירוף 

)הערת פרופ' שלמה נאה(; ועל הצירוף 'תרומה חמץ' ראו: א"ש רוזנטל, תלמוד בבלי, מסכת פסחים: כתב־יד 

2. לדוגמאות מלשון המקרא ראו: ש'  39, הערה  ששון־לונצר ומקומו במסורת הנוסח, לונדון תשמ"ה, עמ' 

מורג, מחקרים בלשון המקרא, ירושלים תשנ"ה, עמ' 180, הערה 15. ראוי לציין את השימוש העקיב בלשון 

'עולה ראייה' לצד צירוף הסמיכות הרגיל 'שלמי חגיגה'. 

תש"ס  ירושלים  המשנה,  לנוסח  מבוא  אפשטיין,  י"נ  ראו:  מחסרא'  'חסורי  כמו  שמשמש  קאמר'  'הכי  על   63

)ירושלים תשכ"ד(, עמ' 645–670. על 'חסורי מחסרא' שקוטע משפט יחיד, כמו בברייתא כאן, ראו למשל: 

634(; נדרים כג ע"א )שם,  645–646(; חגיגה ז ע"ב )שם, עמ'   בבלי, ברכות כה ע"ב )אפשטיין  ]שם[ , עמ' 

655–657(; בבא קמא טו ע"ב – טז ע"א  655(; סוטה לא ע"ב )שם, עמ'  עמ' 643(; סוטה טו ע"א )שם, עמ' 

)שם, עמ' 638–639(; בבא קמא לב ע"א )שם, עמ' 658(; כריתות ט ע"ב )שם, עמ' 641(; נדה נו ע"ב )שם(.

לפירוש זה יש לראות בווי"ו של 'וכל' וי"ו פירוש. ראו: אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה  ]שם[ , עמ' 1080–1081.   64 

חלק מעדי הנוסח גורסים כאן: 'כל זמן', ונוסח זה פשוט יותר )ואולי משמע ממנו שרבא הגיה את הברייתא( 

אבל כנראה משני.

[ '. נוסח זה אינו נראה מקורי, אבל  [ ֿמ'. כל זמן חג ואפילו ע ] כך למעשה מפורש בנוסח ג7: 'רב אשי  ]  65

הוא משקף הבנה נכונה של הביטוי 'כל זמן חגיגה' לשיטת רב אשי.
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בימים שבהם אפשר להקריב את קרבנות החג מעיקר הדין.66 מה שאין כן עצרת, שאם לא הוקרבה 

חגיגתה ביומּה היא קרבה בחול. ואף על פי כן קבעה המשנה שאם עצרת חלה בשבת יש לה 'יום 

טבוח', יום מיוחד המיועד להקרבת קרבנותיה. 

הסוגיה כפי שהיא מוצעת בנוסח הרווח מובנת בכלליה ובפרטיה. היא מציעה שלושה פירושים   

ברורים  גופם  הפירושים  אשי.  ורב  רבא  הושעיה,  רב  כרונולוגי:  בסדר  ערוכים  תלויים,  בלתי 

למדי, אם כי פירושו של רב הושעיה נראה מאולץ וכפוי על לשון הברייתא. ראוי לציין ששלושת 

הפירושים הבינו את הלשון 'כל זמן חגיגה' כתיאור זמן. זאת אף על פי שמהלשון 'חגיגה וכל זמן 

'זמן חגיגה'  ואף  'זמן חגיגה' הוא מושא של הפועל מאחרין,  חגיגה מאחרין' אפשר להבין שאף 

אפשר לאחר. עוד יש להעיר שפירושו של רבא שונה משני הפירושים האחרים בהבנת הלשון 

'מאחרין' שבברייתא. רב הושעיה ורב אשי פירשו את הברייתא על החובה לדחות את קרבנות 

החג, ואילו רבא פירש את הברייתא לעניין תשלומין, היתר להביא את הקרבנות לאחר זמנם.

ג מסורת   2.5.2

סוגיית ג דומה בקווים כלליים לסוגיה שבנוסח הרווח: היא פותחת בהצעת הברייתא 'חגיגה וכל 

זמן חגיגה מאחרין', מקשה עליה ומציעה לה שלושה פירושים, שכל אחד מהם נסמך למשנה. 

שתי מסורות הנוסח מוסרות תכנים דומים על פי רוב, גם במימרות האמוראים וגם בדיוני הסוגיה 

שלושת  מתוך  שניים  וגם  זהות,  בסוגיה  המשולבות  המשניות  שלוש  מתוך  שתיים  שעליהן; 

אמוראים המשתתפים בה זהים. אבל קיימים חילופי לשון ותוכן ניכרים בין ג לנוסח הרווח. חמור 

מכך, הילוך סוגיית ג שונה מהנוסח הרווח. כאן אין שלושה פירושים רציפים אלא לכאורה סוגיה 

הבנויה משני חלקים:

'חג דאית ליה תשלומין כל שבעה'. אמנם גם לעצרת יש תשלומים. אבל  לכן כנראה נקטה הסוגיה לשון   66

הלכת  רגיל.  תשלומים  מדין  שונה  עצרת  תשלומי  דין  שיטתו,  את  שפירש  מי  או  אשי,  רב  שלדעת  ייתכן 

בבלי,  ראו:  בעניינה.  מחלוקות  מוסרים  התלמודים  ושני  התנאים,  בספרות  מפורשת  אינה  עצרת  תשלומי 

חגיגה יז ע"א – יח ע"א; ירושלמי, חגיגה ב, ד )עח ע"ב; טור 790, שורות 4–7(. השוו: ד' הנשקה, שמחת הרגל 

בתלמודם של תנאים, ירושלים תשס"ז, עמ' 283–304 )גם לפי מה שחידש שם, שהייתה הלכה קדומה של יום 

285–288[ , אין דומה יום זה לתשלומי סוכות ופסח  ]ראו שם,  תשלומים יחיד לעצרת  ]יום טבוח; שם, עמ' 

עמ' 302, הערה 219[ (. אמנם בחגיגה יז ע"ב נראה כאילו רבא מתרץ את הברייתא 'מנה ימים  ]...[  אף עצרת 

למנוייה', ואם כן הכיר וקיבל את דין תשלומי עצרת. אבל ייתכן שהדברים המיוחסים לו בסוגיה זו הועברו 

ממנחות סו ע"א. מסוגיית מועד קטן כד ע"ב משמע לכאורה שר' אמי ורב ששת הכירו את דרשת ר' אלעזר 

על תשלומי עצרת, אם כי במקבילה בירושלמי, מועד קטן ג, ו )פג ע"א; טור 819, שורות 32–37( לא נזכר 

עניין תשלומין כלל. בסוגיית ראש השנה ד ע"ב – ה ע"א שולבו קטעים מסוגיית חגיגה בדיון סתמי. אם כן 

אולי כבר בימי האמוראים, ולכל המאוחר בזמן שנערכו הסוגיות הנזכרות )ראו: הנשקה, שמחת הרגל  ]שם[ , 

עמ' 295–299(, הייתה הלכת תשלומי עצרת מוכרת ומקובלת בבבל. אבל אין לדעת אם כך הייתה דעתו של 

כל  תשלומין  ליה  רב אשי או דעתם של עורכי סוגיית מגילה. על נוסח ג2 ' ]...[  עצרת דחד יומא הוא ולית 

שבעה' ראו: הנשקה, שמחת הרגל )שם(, עמ' 292 הערה 192. 
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חגיגה  זמן  וכל  חגיגא  תנא.   )1(

מאחרין. 

  ] וכל  ] ראבא ֿאמֿ ]ר[ . חגיגה   )2(

לה תשלומין.  [ כחת  חגיגא  ]

לה  משכחת  חגיגא  בשלמא   )3(

כל  אילא  ֿלֿה תשלומין.  דיש 

לה.  חגיגא היֿכא משכחת  זמן 

[ כי קאמא. חגֿיגה   . אמ רב פֿ ]  )4(

בשבת עֿוֿלֿה וראויה ביום טוב. 

הכי  לא זמן חגֿיֿגֿה ֿהיא אפילו 

 . ֿן ֿי מאחֿר

דתנן. מישלא חג יום טוב הראש ]  )5(

[  כל הרגל יום 

טוב האחרון.

  ]. חגיגה  ] תנא.   )6(

טפי לא.   )7(

דתנן. עוביר הרגל ולא חג אינו חיב   )8(

 . באֿחֿרֿיֿוֿת ]

חגיגה  זמן  וכל  [  אשי אמ. חגיגה   )9(

לה עצרת.  משכחת 

דיש  ֿלה  משכחת  [  עצרת  בֿש ]  )10(

  ] חג ] זמן  כל  אבל  תשלומין.  לה 

לה אף על גב דלא משכחת 

מאחרין.  הכי  אפילו   

[  שאם חל להיות בשבת  דתנן.  ]  )11(

שיום טובו לאחר השבת.

 

ההצעה החוזרת של הברייתא 'חגיגה  ]...[  מאחרין' מפרידה את סוגיית ג לשני חלקים מקבילים. 

פפא,  רב  תירץ  ואותו  הסוגיה  הקשתה  עליו  רבא,  של  פירוש  לברייתא  הסמיך  הראשון  החלק 

בזה,  זה  תלויים  אינם  שלכאורה  לברייתא  רצופים  פירושים  שני  מציע  השני  החלק  כנראה.67 

וכל אחד מהם מוצע עם משנתו. אך בין שני החלקים יש קשרים ברורים, בתוכן ובלשון. שמות 

ו(  א,  )חגיגה  רצופה  אחת  משנה  כרונולוגי.  ברצף  ערוכים  אשי  ורב  פפא  רב  רבא,  האמוראים 

משמשת בשני החלקים, ראשה סמוך לתירוצו של רב פפא בסוף החלק הראשון )סעיף 5( וסופה 

מסייע את הפירוש 'טפי לא' בתחילת החלק השני )סעיף 8(. לבסוף, כפי שמובלט בטבלה לעיל, 

שני חלקי הסוגיה משתמשים באותן לשונות ובאותו מבנה. אחרי הצעת הברייתא, בלשון 'תנא', 

'בשלמא  הסוגיה  מעירה  עליו   ,)9  ,2 )סעיפים  לה  ]...[ '  'משכחת  בלשון  אמוראי  פירוש  מוצע 

חגיגה68 משכחת לה דיש לה תשלומין, אילא כל זמן חגיגה  ]...[ ', ולבסוף מגיעה הסוגיה למסקנה 

'אפילו הכי מאחרין' וחותמת במשנה. נראה כאילו הניסוח הסופי של הסוגיה ב־ג ארג שני דיונים 

בברייתת זמן חגיגה לסוגיה אחת, רציפה ואחידה פחות או יותר.

זמן  וכל  'חגיגה  הסוגיה פותחת במימרה של רבא, שאין לה לכאורה מקבילה בנוסח הרווח:   

בשלמותה,  כמעט  שרדה  הראשונה  הפ"א  אבל  נפגם.  וכו'  בשבת'  'חגיגה  התירוץ  את  שהציע  האמורא  שם   67

.' ] ושרידי האותיות שאחריה מתאימים יפה לקריאה 'פֿ ]

[  עצרת', והוא נוסח קשה ואולי משובש. ראו הדיון להלן בשיטת רב אשי. בחלק השני )סעיף 10(: 'בשֿ ]  68
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חגיגה'.70  זמן  וכל  ב'חגיגה  )נמצא(  שייך  תשלומין  דין  כלומר  תשלומין',69  לה  משכחת  חגיגה 

אפשר לפרש את הלשון הזו בדיוק כמו הלשון 'חגיגה וכל זמן חגיגה מאחרין, טפי לא', המיוחסת 

לרבא בנוסח הרווח: אפשר לאחר את החגיגה )דין תשלומין נמצא בחגיגה( במשך כל זמן חגיגה 

)ולא יותר(. לפי הבנה זו אין ג מציע מימרה חדשה של רבא, אלא לשון אחרת של אותה מימרה 

המצויה בנוסח הרווח )ולהלן אף ב־ג עצמו(. אבל סוגיית ג הבינה שלדעת רבא יש תשלומין גם 

לחגיגה גם לזמן חגיגה, והקשתה עליו: 'בשלמא חגיגה, משכחת לה דיש לה תשלומין', שהרי 

מצינו דין תשלומין בחגיגה. אבל 'כל זמן חגיגה היכא משכחת לה' – איפה )או: איך( תמצא שיש 

תשלומים ל'זמן חגיגה', יהא זה מה שיהא?71 

הפירוש הבא בסוגיה מקביל לפירושו של רב הושעיה בנוסח הרווח. ב־ג הוא מיוחס לרב פפא,   

תלמידו של רבא, ומוצע כתירוץ לקושיה עליו. לשונו של הפירוש מגומגמת וקשה: 'חגֿיגה בשבת 

עֿוֿלֿה וראויה ביום טוב לא זמן חגֿיֿגֿה ֿהיא אפילו הכי מאחֿרֿיֿן'. סביר להניח שהלשון 'עולה וראויה' 

היא חלופה פונטית – או שיבוש – של 'עולה ראייה',72 ואת המשפט כולו אפשר לפרש פחות או 

ועולה ראייה נדחית מיום טוב, אף על פי שהוא  יותר כמו הנוסח הרווח: חגיגה נדחית משבת, 

א זמן חגיגה' תמוהה. כאן, כבמקרים רבים אחרים,  ל )יום טוב או שבת( זמן חגיגה. אבל הלשון '

קשה להחליט אם הנוסח החריג של ג הוא שיבוש שטחי או משקף הבנה שונה של הפירוש 'חגיגה 

המימרה  בלשון  איננו  הרווח  לנוסח  ג  בין  המכריע  החילוף  מקום  מכל  מאחרין'.73  בשבת  ]...[  

האמוראית וכנראה גם לא בתוכנה, כי אם בצורת שילובה בסוגיה. מסורת ג לא ציינה שתירוצו 

של רב פפא מתאים לשיטת בית שמאי, והמשנה שסמכה אליו לא הזכירה את מחלוקת בית שמאי 

ובית הלל על הקרבת עולות ביום טוב.74 

הצורה הרגילה בבבלי היא 'משכחת לה ב־', אבל השוו ללשון להלן: 'משכחת לה יושבת בראש ההר' )דף 12א,   69

שורות 12–13 = מגילה ג ע"ב, שורה 35(.

הלכה  עליו  לחול  שיכולה  מסוים  חפץ  או  מקרה  מציעה  היא  כלל  בדרך  חריג.  לה'  'משכחת  הלשון  שימוש   70

ידועה, ואילו כאן להפך: הלשון 'משכחת לה' מציעה הלכה מסוימת )תשלומין( שיכולה לחול על מקרה ידוע 

)חגיגה(. 

והניסוח  התוכן  חגיגה  ]...[ ?'  זמן  )כל(  אלא  חגיגה  ]...[   'בשלמא  זהה:  הרווח  ובנוסח  ב־ג  הקושיה  מבנה   71

המדויק של הקושיה הותאמו בכל אחת ממסורות הנוסח לפירוש שהוצמד אליה. בנוסח הרווח: 'בשלמא חגיגה 

תשלומין',  לה  דיש  לה  בשבת', על פי פירושו של רב הושעיה; וב־ג: 'בשלמא חגיגה משכחת  דאיקלע 

על פי פירושו של רבא.

ראו להלן הערה 74.  72

את נוסח ג כפי שהוא אפשר לפרש שחגיגה בשבת 'עולה וראויה' – כלומר ראויה לעלות על המזבח – 'ביום   73

טוב', גם אם איננו זמן חגיגה. במילים אחרות, מותר לדחות חגיגה משבת ליום טוב גם מעבר לזמן המֹוֵעד, 

ובפרט לשמיני עצרת )כפי שקבעה משנת חגיגה א, ו, שנסמכה לפירושו של רב פפא(. אבל גם פירוש זה אינו 

פשוט. מבחינה עניינית גם אם חלה חגיגה בשבת אין הכרח לדחותה למוצאי החג; ומבחינה לשונית לא מצאתי 

את הצירוף 'עולה וראויה' בכל מקום אחר בספרות חז"ל. גם אם כיוון ג לפירוש זה, יש לראות בו הבנה משנית 

של דברי רב פפא.

נמצא שהלשון '*עולה ראייה* ביום טוב  ]...[  מאחרין', בדברי רב פפא, נותרה ללא הסבר מידי, ושמא בעקבות   74
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היעדר אזכור מפורש של שיטת בית שמאי במסורת ג קשור כנראה לתפקיד פירושו של רב   

פפא. מסורת זו הביאה את דברי רב פפא כתירוץ לפירושו של רבא, כדי למצוא פשר לטענה 'זמן 

חגיגה משכחת לה תשלומין'. והנה דווקא אם מפרשים את הברייתא כשיטת בית שמאי, ודווקא 

אם סומכים אותה למשנת 'מי שלא חג ביום טוב ראשון', יש בה פירוש סביר לטענה 'זמן חגיגה 

מאחרין / משכחת לה תשלומין'. כיוון שאין עולה ראייה קרבה ביום טוב – כשיטת בית שמאי – 

אפשר לראות בשאר ימי החג כעין תשלומין ליום טוב הראשון, שהוא 'זמן חגיגה' העיקרי. וכך 

זמנה  שאין  פעמים   75 חגיגה אף  ' יוצא מניסוח התוספתא את טעמם של בית שמאי:  באמת 

ויום טוב האחרון של חג'.76  קבוע. שמי שלא חג ביום טוב הראשון של חג חוגג את כל הרגל 

'זמן  שגם  ומכאן  החג(,  ימי  בשאר  תשלומין  לה  )יש  מאחרין'  'חגיגה  ]...[   הברייתא:  ובלשון 

חגיגה מאחרין' )אין זמנה קבוע(. זה עיקר חידושו של רב פפא, לפי מסורת ג, לאו דווקא העמדת 

הברייתא כשיטת בית שמאי.77 

ג, כמו  ג מקביל כמעט לגמרי לסוף הסוגיה בנוסח הרווח. במסורת  חלקה השני של סוגיית   

בנוסח הרווח, בא כאן הפירוש 'כל זמן חגיגה מאחרין, טפי לא'. אבל במסורת ג הפירוש ' ]...[  טפי 

לא' מובא כפירוש סתמי לברייתא, בשעה שהנוסח הרווח ייחסו לרבא. והנה כאמור לעיל מסורת ג 

הביאה בראש הסוגיה )סעיף 2( מימרה של רבא שאין לה מקבילה בנוסח הרווח, אבל תוכנה עשוי 

להיות מקביל לתוכן הפירוש 'טפי לא'. במילים אחרות, שתי מסורות הנוסח 'יודעות' שרבא פירש 

את הברייתא 'חגיגה  ]...[  מאחרין' לעניין תשלומין. הנוסח הרווח זיהה את הידיעה הזו בפירוש 

'טפי לא', ואילו מסורת ג הציעה בנפרד מסורת בשם רבא ואת הפירוש 'טפי לא'. אשוב לנקודה זו 

בסיכום.

אחרי הפירוש 'טפי לא' הביאה מסורת ג, כמו הנוסח הרווח, את פירושו של רב אשי, שקשר את   

ברייתת זמן חגיגה לעצרת ולמשנה 'ומודין שאם חל להיות בשבת שיום טבוח לאחר השבת' )חגיגה 

ב, ד(. אבל ניסוחו ותוכנו המדויק של ג שונים מאלה שבנוסח הרווח. כאמור לעיל פירושו של רב 

זאת נשתנתה, בשוגג או במכוון, אל 'עולה וראויה'. החילוף עולה ראייה / ראויה הוא חילוף קל, גרפי או פונטי 

)השוו לשם החיבור 'ראויות יחזקאל'; אבל ראו: א' גרינולד, 'ראויות יחזקאל: מהדורה ביקורתית ופירוש', 

 E. A. Bar-Asher–Siegal, Introduction to the Grammar of גם:  ראו  קא.  עמ'  א  ]תשל"ב[ ,  טמירין, 

 Jewish Babylonian Aramaic  [Lehrbücher orientalischer Sprachen, III/3] , Münster 2013, 
pp. 47-48(, והצירוף 'חגיגה  ]...[  עולה ראויה' עצמו כבר יכול להתפרש 'חגיגה  ]...[   ]שהיא[  עולה,  ]שהיא[  

ראויה'. מי שגרס 'עולה וראויה' הוציא לפועל פירוש שגלום ממילא בצירוף 'עולה ראויה'.

ד  ]מהדורת  א,  )חגיגה  חגיגה'  קרוין  וזה  'זה  בתוספתא:  מפורש  ושלמים  לעולות  מכוונת  'חגיגה'  שהלשון   75

תשט"ו,  יורק  ניו  ה,  לתוספתא,  ארוך  באור  כפשוטה:  תוספתא  ליברמן,  ש'  ראו:   .) ]377 עמ'   ליברמן, 

עמ' 1279 )לשורה 31(, 1301–1302 )לשורה 76(.

 ,690 טור  ע"ב;  )סא  ד  ב,  ביצה  ירושלמי,  גם:  ראו   .)385 עמ'  ליברמן,  )מהדורת  י  ב,  חגיגה  תוספתא,   76 

שורות 12–13( = חגיגה ב, ג )עח ע"א; טור 789, שורות 4–6(; בבלי, ביצה כ ע"ב. 

ואילו מסורת הנוסח הרווח, שראתה  יותר,  גולמי או ראשוני  נוסח  ג  זו שומרת מסורת  יש להניח שבנקודה   77

בשיטת בית שמאי את עיקר חידושו של רב הושעיה, פיתחה ופירשה את הדברים.
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אשי והדיון בו )סעיפים 9–10( מנוסחים בהקבלה מלאה לפירושו של רבא ולקושיה עליו )סעיפים 

וצרימות  קשיים  יוצרים  הסוגיה  של  הראשון  לחלקה  היטב  שמתאימים  הניסוחים  אבל   .)3–2

זמן חגיגה משכחת לה עצרת'. נראה  וכל  'חגיגה  בסופה. לשון פירושו של רב אשי מגומגמת: 

שזו לשון קצרה, ופירושה: הדין המיוחד של איחור חגיגה וזמן חגיגה חל גם ובמיוחד בעצרת. גם 

[  עצרת משכחת ֿלה דיש לה תשלומין, אבל  בדיון בדברי רב אשי הניסוח מסורבל וקשה: 'בשֿ ]

[   ]...[  אפילו הכי מאחרין'. אכן, אולי דבר פשוט הוא – לרב אשי או למי שניסח את  כל זמן ח ]

דבריו – שיש תשלומין לעצרת.78 אבל הדבר המתפרש כאן הוא הברייתא 'חגיגה וכל זמן חגיגה', 

'בשלמא  הניגוד  ועוד,  לפרשו.  שיש  הפרט  זה  עצרת', כאילו  'בשלמא  גורסת  ותמוה שהסוגיה 

עצרת  ]...[  אבל כל זמן חגיגה' משונה. לבסוף, כפי שהדברים עומדים לפנינו אין בהם פירוש 

למילת 'חגיגה' שבברייתא. ייתכן שתיבת 'עצרת' כאן הושגרה מלעיל, מסוף דברי רב אשי, ויש 

לגרוס 'בשלמא *חגיגה* משכחת לה דיש לה תשלומין', ולפרש: פשוט שלחגיגה )קרבנות החג( 

 , ] יש תשלומין, וממילא פשוט שמאחרין את החגיגה )אם חלה בשבת למשל(. 'אבל כל זמן חג ]

את  להביא  אפשר  ואי  תשלומין,  עצמו  למועד  שאין  פי  על  אף   – לה'  משכחת  דלא  גב  על  אף 

החגיגה )קרבנות החג( אלא בזמן החגיגה )במועד(, 'אפילו הכי מאחרין' את העצרת ונותנים לה 

יום טבוח, אם חלה בשבת. יום זה הוא תשלומין לעצרת גופה, ל'זמן חגיגה'. 

הצרימות והגמגומים שנמנו כאן נובעים כאמור מהתאמה מאולצת של הדיון בדברי רב אשי   

ללשון הקושיה על רבא )סעיף 3(. אבל לא רק קרבת לשון יש כאן. נראה שהסוגיה תפסה את דברי 

רב אשי 'משכחת לה עצרת' לא כפירוש עצמאי לברייתא, אלא כתירוץ נוסף לקושיה על רבא 'כל 

זמן חגיגה היכי משכחת לה תשלומין'. לפי ג תירץ רב אשי שמצאנו תשלומין לזמן חגיגה ביום 

טבוח של עצרת.

סיכום  2.5.3

ג לנוסח הרווח.  בסוגיית זמן חגיגה ניקרים החילופים העמוקים והמשמעותיים ביותר בין נוסח 

ג מימרת אמורא שאין לה מקבילה ברורה בנוסח הרווח,  לצד חילופי תוכן, לשון ושמות מציג 

ומבנה הסוגיה והילוכה שונים בפרטים מהותיים בין שתי המסורות. מהעיונים והדיונים שלעיל 

)א(  מוקדים:  בשני  מצויים  הרווח  הנוסח  למסורת  ג  מסורת  בין  העיקריים  שהחילופים  מתברר 

ג  )ב( מסורת  ג משני חלקים מקבילים;  סוגיית  סוגיה אחת רצופה בנוסח הרווח, בנויה  לעומת 

יש כאן,  לו לכאורה מקבילה בנוסח הרווח. לא רק תוספת מאמר  מכירה מאמר של רבא שאין 

אלא שינוי מהותי בתוכן הסוגיה ובהילוכה: בשעה שהנוסח הרווח מציע שלושה פירושים שווי 

מעמד לברייתא, ג מציע פירוש עקרוני אחד לברייתא ושני פירושים נוספים כתירוץ לו. גם שאר 
החילופים בין ג לנוסח הרווח קשורים, בדרכים שונות, במאמרו של רבא.79

ראו לעיל הערה 66.  78

לה  משכחת  'חגיגה  ]...[   רבא  מימרת  ללשון  קשור  ג  סוגיית  לאורך  לה'  'משכחת  בלשון  העקבי  השימוש   79
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החילופים בין ג לנוסח הרווח, עם כל חריפותם, צמחו מתוך בסיס משותף רחב. שתי מסורות   

הנוסח מוסרות פחות או יותר את אותם שלושה פירושים לברייתא. אלו מובאים באותו סדר בשתי 

המסורות, ושתיהן 'יודעות' להצמיד משנה לכל פירוש )אף שבמקרה אחד שילבה כל מסורת משנה 

גם לשונה העיקרית של הקושיה שביסוד הסוגיה משותפת לשתי המסורות.80 לבסוף,  אחרת(. 

תוכן מאמרו של רבא שנוסף במסורת ג עשוי להתאים לפירוש המיוחס לרבא בנוסח הרווח. 

מסתבר שבסוגיית זמן חגיגה נצטרפו שלושה גופים: )א( הפירוש 'חגיגה בשבת עולה ראייה   

חגיגה; שני החלקים  זמן  רב אשי לברייתת  ופירושו של  לא'  'טפי  )ב( הפירוש  וכו';  טוב'  ביום 

)ג( מסורת על רבא, שפירש את  היו מסודרים בשעה שנצטרפה עליהם  נראה, כבר  האלה, כך 

הברייתא לעניין תשלומין.81 ייתכן שהטיפול השונה במסורת של רבא קבע את פני שתי מסורות 

הנוסח  הסוגיה.  מרכיבי  שאר  את  לה  והכפיף  עצמאית  כמימרה  אותה  ניסח  ג  שלפנינו:  הנוסח 

הרווח זיהה את המסורת על רבא בפירוש 'טפי לא' שכבר היה מונח לפניו, ונראה שאגב כך הפך 

את שתי היחידות )א–ב( לרצף אחד של מאמרי אמוראים. 

ג ומסורת הנוסח הרווח מציעות שתי פנים של סוגיה אחת, שמרבית רכיביה דומים.  מסורת   

אבל סידורה המדויק של הסוגיה וקביעת הלשון והתוכן של הקישורים בין רכיביה מתחלפים בין 

שבידינו  הנוסח  מסורות  שתי  נובעות  שממנה  שבסוגיה  ללמד  עשויים  אלו  חילופים  המסורות. 

לא נקבעו רכיבים אלו באופן מוחלט. החילופים בין שתי מסורות הנוסח משקפים סוגיה אחת, 

שצורתה הסופית – ובמקרה זה לא רק צורתה הלשונית אלא גם מקצת תכניה ואף עצם הילוכה – 

ניתנה לה בכל אחת מהמסורות באופן שונה. 

תשלומין'; היעדר אזכור מפורש של שיטת בית שמאי והחילוף במשנה שנסמכה לפירושו של רב פפא קשורים 

כנראה להעמדת הפירוש הזה כתירוץ לדברי רבא; וכך כנראה יש להסביר את קשיי הלשון והתוכן בפירושו 

של רב אשי. גם החילוף רבא / סתם בייחוס הפירוש 'טפי לא' מצביע על מחלוקת בתפקידו ומקומו של רבא 

בסוגיה.

ראו לעיל הערה 71.  80

על פי סדר שמות האמוראים בנוסח הרווח וב־ג נראה שרבא זה הוא האמורא המפורסם, רבם של רב פפא ורב   81

אשי. אבל אם המסורת המיוחסת לרבא הורכבה על סוגיה סדורה, יש מקום להרהר שמא ואולי מסורת מאוחרת 

היא, ורבא זה הוא 'רבא השני', המאוחר לרב אשי, וצריך עיון. ראו: ח' אלבק, 'רבא השני', אמת ליעקב: ספר 

1–7; י"ש שפיגל, 'הוספות מאוחרות )סבוראיות( בתלמוד הבבלי',  יובל ליעקב פריימן, ברלין תרצ"ז, עמ' 

231–242; מ' וייס, '"אמר רבא", "מתניתין קשיתיה",  עבודת דוקטור, אוניברסיטת תל אביב, תשל"ו, עמ' 

"מאי איריא": לחקר המונחים ולשונות ההצעה', תרביץ, נא )תשמ"ב(, עמ' 543–565; א' כהן, רבינא וחכמי 

דורו: עיונים בסדר הזמנים של אמוראים אחרונים בבבל, רמת גן תשס"א, עמ' 141–142, והנסמן שם.
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שרה נבחרות )ג(:  2.6  סוגיות 

)36 –34 שורות  יד ע"א,  מגילה   = 8 –3 שורות  16א,  )דף   

גהנוסח הרווח

1

2

3

4

5

6

שרה. דכת' אבי מלכה ואבי יסכה. ואמ' 

ר' יצחק. יסכה זו שרה. 

ולמה נקרא שמה יסכה. שסוכה ברוח 

הקודש.

 וכן הוא אומ'. כל אשר תאמר אליך 

שרה שמ' בקלה. 

ד"א. יסכה. שהכל סכין ביפיה.

והינו דכת' ויראו אתה שרי פרעה ויהללו 

אותה אל פרעה.

 . [ ֿלן. דכתי אבי מלכה ואבי י ]

...[  ֿיסכה זו שרה. 

[ ֿכֿיֿן ֿאותה  למה נקרא שמה שרה.  ]

ביופיה. 

דבר אחר. שרה. שֿהכל סכין  ]

[ ֿיֿה. 

 כין הוא אומיר. ויראו אותה שרי פרעה

[ ֿה אל פרעה.  [

ואי בעית אימא מיהכֿא. כל אשר  ]

[ ה שמע בקולה.

1–5 ואמ' ר' יצחק יסכה זו שרה... ד"א יסכה שהכל סכין...[  ואמ' ר' יצחק יסכה שהכל סוכין... ואמ' ר' יצחק 

יסכה זו שרה... ט 1 ואמ'[  אמ' נאול 2 שסוכה[  שסכה ו, שסכתה ד 3 וכן הוא אומ'[  תמ, והיינו )הינו ול( 

דכת' טנאולמ, חסר ד 4 ד"א[  ואמ' ר' יצחק ט סכין[  תמד, סוכין טנאולמ 5 והינו – פרעה[  חסר ד והינו 

דכת'[  תמנא, וכתי' מ, דכת' ל, וכן הוא אומ' טו

הדוגמה האחרונה, מסוגיית אגדה, מצומצמת בהיקפה לעומת שתי הדוגמאות הקודמות, אולם יש 

בה חילוף מבנה עמוק ומשמעותי.82 ג והנוסח הרווח חלוקים במקום הפסוק 'כל אשר תאמר אליך 

שרה' )בר' כא 12( ובתפקידו.83 בנוסח הרווח הוא נסמך לדרשת השם 'יסכה, שסוכה ברוח הקודש'. 

ב־ג הוא מוצע לעצמו, בלשון 'ואי בעית אימא מיהכא', כראיה נוספת ועצמאית לנביאותה של 

שרה. נמצא שבנוסח הרווח יש שתי דרשות על השם יסכה )היא שרה(, והראשונה מוכיחה ששרה 

הייתה נביאה. לעומת זאת ב־ג יש – או צריכות להיות – שתי ראיות לנביאותה של שרה: אחת 

כנראה ממדרש השם יסכה84 והאחרת מהפסוק 'כל אשר תאמר אליך שרה'.85 

/ שהכל  'שסוכה ברוח הקודש  ט החליף את סדר הדרשות  כ"י  הנוסח הרווח:  בין עדי  נוסף  חילוף  יש לציין   82

'דבר אחר' בין  ט אינו גורס  זה עיבוד משני, כדי לסיים בדרשה העיקרית. נוסח  סוכין ביפיה'. ככל הנראה 

שתי הדרשות, בניגוד לכל עדי הנוסח )כולל ג(, אלא מציע את שתיהן בלשון 'ואמ' ר' יצחק' – לכאורה עדות 

לעיבוד שלא הושלם. 

סגל דן בהרחבה במדרש 'יסכה זו שרה'. ראו: סגל, מדרש אסתר )לעיל הערה 9(, עמ' 162–173. הוא העיר על   83

מעמדו הבעייתי של הפסוק 'כל אשר תאמר אליך שרה' )בר' כא 12, ראו: שם, עמ' 168 הערה 186(, אבל לא 

התייחס לחילוף הנוסח הנדון כאן.

בנוסח ג שלפנינו הובא פעמיים המדרש 'שרה  ]כך![ , שהכל סכין אותה  ]כך![  ביופיה'. סביר להניח שההיקרות   84
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ההבדל בין שתי מסורות הנוסח עשוי ללמד שבתלמוד שממנו נובעות שתיהן לא נקבע מקומו   

של הפסוק 'כל אשר תאמר אליך שרה'. לשון אחר, אפשר שסוגיית מגילה על נבואת שרה הורכבה 

משני מקורות: דרשת 'יסכה זו שרה' ושתי דרשות השם שנסמכו אליה, והפסוק 'כל אשר תאמר 

אליך שרה שמע בקולה'. הנוסח הרווח עשה את הפסוק 'כל אשר תאמר אליך' סמך לדרשת השם 

ג תפסה את דרשות השם ואת הפסוק כשתי ראיות  'יסכה, שסוכה ברוח הקודש', ואילו מסורת 

נובע מַהרכבה שונה של  בין מסורות הנוסח  כן מסתבר שהחילוף  עצמאיות לנביאות שרה. אם 

מרכיבי הסוגיה.

נקראת' מגילה  ' פרק  של  הנוסח  מסורות  סיכום:   2.7

ג לבין שאר עדי הנוסח של מגילה מורכב. בתחום הלשון והניסוח הנוסח הרווח  היחס בין נוסח 

ו־ג משקפים בעיקרו של דבר מסורת אחת,86 ואין להבחין בחילופי לשון והרצאה משמעותיים 

ביניהם.87 גם במקרים שבהם הנוסח הרווח רחב יותר מנוסח ג יש בשתי מסורות הנוסח מצע לשוני 

ג של מגילה תופעות מקבילות  משותף, שהורכבו עליו הוספות שונות.88 אף אין למצוא בנוסח 

לחילופי הסידור הניכרים שבפרק חלק.89 

ואחיד  מגובש  היה  נקראת',  'מגילה  פרק  של  ולפחות  מגילה,  של  שתלמודה  נראה  כאן  עד   

עמוקים  חילופים  מתגלים  מסוימות  בנקודות  אך  רבה.  חופשיות  אין  בלשונו  ואף   בסידורו, 

בין ג לבין הנוסח הרווח. פה ושם נמצאים חילופים משמעותיים בין שתי מסורות הנוסח בהשלמה 

של מהלכים ונקודות קישור. דומה שבמצע המשותף לשתי המסורות נקבע תפקידם של אותם 

 .)3.2 הראשונה היא שיבוש, אולי בגלל מעין אשגרה מהדרשה הבאה )לתופעה זו בטופס ג ראו להלן סעיף 

אף הנוסח 'למה נקרא שמה שרה' כנראה אינו אלא שיבוש. השוו לנוסח דפוס קושטא במקבילה בסדר עולם 

)בהערה הבאה(.

לא לגמרי ברור מה הראיה בפסוק זה – שמא התביעה לשמוע בקול שרה נתפרשה כראיה שהיא נושאת את   85

דבר האלוהים? עוד יש להעיר שהנוסח הרווח מתאים לנוסח המקבילות )בבלי, סנהדרין סט ע"ב  ]גם שם בשם 

ר' יצחק[ ; סדר עולם ב  ]מהדורת ח' מיליקובסקי, ירושלים תשע"ג, עמ' 7, שורות 28–30[ (. 

כבר שיער סגל שכל עדי הנוסח )השלמים( של מגילה 'השתלשלו מארכיטיפוס קדום אחד' )סגל, מסורות  ]לעיל   86

הערה 4[ , עמ' 271–272(.

ליתר דיוק החילופים בין ג לנוסח הרווח בתחום זה דומים לחילופים שבין עדי הנוסח הרווח עצמם. אולם יש   87

להדגיש שפעמים רבות הנוסח ב־ג ייחודי לעומת כל עדי הנוסח הרווח )ראו למשל ההפניות לעיל הערה 25(. 

אם כן כל עדי הנוסח של מגילה – כולל ג – מייצגים מגבש לשוני אחד פחות או יותר, אבל בתוך המגבש הזה 

הולך ג בדרך משלו.

ראו לעיל סעיף 2.3. לחילוף אחר שאולי מצביע על התפתחות משנית בנוסח הרווח ראו ההערה הבאה.  88

נוסח ג של מגילה מציג מספר חילופי סדר בין יחידות קצרות וסמוכות. בדף 17א, שורות 25–34 = מגילה טז   89

 ע"ב, שורות 22–29, ג הביא את דרשת 'וינחם אותם' לפני דרשות 'תעלא בזמניה'; בדף 17ב, שורת 19–24 = 

ואמת'. בשני  'דברי שלום  לפני דרשת  קים'  'מאמר אסתר  40–43, באה ב־ג דרשת  טז ע"ב, שורות  מגילה 

המקרים סדר הדרשות בנוסח הרווח מתאים לסדר הפסוקים ואולי הוא משני. יש להבחין בין חילופים ממין 

זה, שהיו עשויים לחול בכל שלב משלבי המסירה )ראו למשל לעיל הערה 82(, לבין חילופי סידור מעין אלו 

שנמצאו בפרק חלק, שאינם חילופי מסירה אופייניים. ראו: קונטרס חלק )לעיל הערה 2(, סעיף 1.4.
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שלבים, אבל לא נקבעו לשונם ותוכנם.90 לעתים יש ב־ג מינוח חריג.91 ובעיקר, בסוגיות בודדות 

קיימים חילופים משמעותיים בין ג לנוסח הרווח במבנה הסוגיה, בהילוכה ולעתים גם בתוכנה. 

עם  בה  נכרך  אמוראית  מסורת  של  מקום  שחילוף  ע"א(,  )ה  חגיגה  זמן  סוגיית  היא  לכול  ראש 

שינויים מפליגים בלשון, בתוכן ובייחוד במהלך הסוגיה.92 אמנם סוגיה אחת מונחת ביסוד שתי 

מסורות הנוסח, אבל זו הייתה קבועה רק במרכיביה העיקריים ובסידורה היסודי. הבנת הקשרים 

ממסורות  אחת  בכל  מאוד  שונות  בצורות  נעשו  ניסוחם  וקביעת  הסוגיה  רכיבי  בין  המדויקים 

הנוסח.93 ככל הנראה אף בקובץ מימרות ר' אבא בשם שמואל )ה ע"א( ובדרשות על נבואת שרה 

)יד ע"א( נובעים החילופים בין ג לנוסח הרווח מַהרכבה שונה של מרכיבי הסוגיה.94 

יש מקום לשער שהחילופים האלו מעידים שתלמודה הקדום של מגילה, שמתוכו נבעו שתי   

סוגיותיו  מהלכי  כל  לא  סגור.  ולא  שלם  לא  אבל  מגובש,  היה  אמנם  שבידינו,  הנוסח  מסורות 

וקישוריהן נקבעו בלשונם ותוכנם, ולא כל רכיביו נקבעו במקומם. שתי מסורות הנוסח מציעות 

בצורה  הותוו  ותכניו  מהלכיו  שמקצת  זה,  מעין  תלמוד  של  שונות  והשלמות  שונים  פתרונות 

ראשונית בלבד. יוצרי מסורות הנוסח השלימו ופירשו מה שנרמז והותווה, ובמקרים מסוימים אף 
הוכרחו לקבוע את צורתן והילוכן של סוגיות התלמוד.95

ג. חילופים ושיבושים בטופס ג

בסעיפים הקודמים השתדלתי לבודד חילופים המשקפים את נוסח התלמוד של מסורת ג, ושיכולים 

ג מצויים גם  זו לבין מסורת הנוסח הרווח. אולם בטופס  )והדומה( בין מסורת  ללמד על השונה 

חילופים ושיבושים שאינם משקפים את נוסח התלמוד שמונח בבסיסו, אלא נתהוו במהלך גלגולי 

מסירתו. אלו מאפיינים רק את הנציג המקרי של אותה מסורת נוסח שהגיע לידינו. כיוון שכמעט 

אין בידינו עדויות נוספות לאותה מסורת, חשוב להכיר את סוג השיבושים והחילופים האופייניים 

ראו לעיל סעיף 2.1.  90

ראו לעיל סעיף 2.2.  91

ראו לעיל סעיף 2.5.   92

קטן  מועד  בבלי  של  אחרת  מהדורה  למסורת־נוסח:  מסורת־עריכה  'בין  שרמר,  ע'  שתיארו  לתופעות  השוו   93

מסורותיה',  לחקר  )בבלי(:  כריתות  'מסכת  רוזנטל,  י'   ;399–298 עמ'  )תשנ"ב(,  סא  תרביץ,  הגניזה',  מן 

 עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשס"ד, עמ' 215–218; רוזנטל, סוגיית מועד קטן )לעיל 

הערה 28(, עמ' 64–65. 

2.4, 2.6. בסוגיות הללו כמעט אין משא ומתן תלמודי והן מציגות חילופי מבנה והילוך  ראו לעיל סעיפים   94

'טהורים', כמעט ללא חילופי לשון ותוכן.

מתיאור זה עולה פער מתמיה בין הגיבוש והיציבות הלשונית של תלמוד מגילה לבין חילופי המבנה העמוקים   95

וסוגיות שמבנן או  יחידות  שבו. שמא יש ללמוד מכאן שגם בשעה שנקבעה לשון התלמוד עדיין נותרו בו 

מקומן לא נקבע. מסקנה זו, אם היא נכונה, עלולות להיות לה השלכות של ממש על הבנתנו את התהוות הנוסח 

של תלמוד מגילה ושל מסכתות נוספות. לא באתי כאן אלא להעיר ולעורר על שאלה זו, הדורשת עיון נרחב 

לגופה.
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ג.  ג, על מנת לנסות להבחין ביניהם לבין חילופים הנובעים מעיקר מסורת   למסירתו של טופס 

באמת במקרים רבים קשה להבחין בין חילופי מסירה לחילופי מסורת. לא יכולתי להימנע מלהביא 

כאן גם חילופים שטיבם מסופק, והערתי עליהם במקומם.

יש ב־ג מגוון תופעות לשון שאינן רגילות בדפוסי התלמוד )ובכתבי היד השלמים( אך אינן   

ייחודיות כל כך בין קטעי הגניזה.96 ראויות לציון מיוחד צורות בינוני נתפעל שכנראה נקרות 

 ב־ג.97 בצד אלה מצויות בו מילים נדירות, שחלקן אינן מתועדות במקום אחר בארמית בבלית: 

 )1( לוליתא: 'עפרא מעפרא דאברהם, דכל דהוה שדי הוי חרבא ולוליתא' )דף 7ב, שורות 10–17 = 

'משבעין  )2( מו"ר:  11–18( – חודים, ראשי חץ, על דרך הסורית.98  סנהדרין קט ע"א, שורות 

ואוצר מילים(, בהנחה שיש בהן ללמד בעיקר  )כתיב, דקדוק  להלן הבאתי במרוכז מגוון תופעות לשוניות   96

)ראו  מסורת  חילופי  משקפות  להלן  המצוינות  מהתופעות  שחלק  ייתכן  אולם  ג,  טופס  סופר  של  לשונו  על 

ארמית  דקדוק  אפשטיין,  )ראו:  עתיד  בנטיית  תחילית  נ'   )1(  .)104 הערה  וליד   97 הערה  בסוף  להלן 

8–10 )= סנהדרין צד ע"א, שורות  1א, שורות  31–33(: למשל דף  בבלית, ירושלים ותל אביב תשכ"א, עמ' 

[  איכא איניש התם   , ניקרי ק ] 8–10; ראו גם מגילה ג ע"א, שורה 43(: 'אישני  ]כך![  דוכתיה, ֿו

2ב,  27 )'ניהוי'(; דף  2א, שורה  נימא עיזא שמינא מין'; ראו גם: דף    ] ניזי גביהו, ואי במקום מֿ ]

)ברויאר,  מורכבים  מספרים  שמות   )2( )'נקדים'(.   29 ,25 12ב, שורות  )'ניביד'  ]נעביד[ (; דף   12 שורה 

ארמית בבלית  ]לעיל הערה 28[ , עמ' 13–14(: דף 7א, שורה 16 )'תרי עשר'(; דף 11ב, שורות 5, 10 )'שיתא 

מושא  כינוי   )3( 21 )'בארבע עשר' ו'בחמשה עסר'(.  29 – 13ב, שורה  13א, שורה  עשר ושבע עשר'(; דף 

דף  )קטלינון(;   28–27 שורות  7א,  דף   :)8–7 עמ'  בבלית  ]שם[ ,  ארמית  )ברויאר,  ־נון  לנסתרים  חבור 

לציין שלצד  יש  ליחיד[ (.  כינוי חבור  דורש לכאורה  )'כי אסיקינון ארוניה התם'  ]ההקשר   31 13ב, שורה 

ההיקרויות המעטות הללו שכיחה הצורה הצפויה ־נהו: למשל דף 2ב, שורה 10 )'בלעתנהו'(; דף 3א, שורה 14 

)'אכלינהו'(; דף 12ב, שורה 34 )'מפסידנהו'(; אף כינוי הגוף הפרוד לנסתרים הוא תמיד אינהו. )4( היקרויות 

בבלי )רק בפרק חלק(: דף 2א, שורה 28 = סנהדרין צו ע"א, שורה 51: 'א›י‹ת̈א גבריאל  בודדות של ניקוד 

לשליח'; דף 3א, שורה 18 = סנהדרין צח ע"ב, שורה 46: 'דבי רבי שילא אמרי ׂשל֔ה שמו'; דף 7א, שורה 1 = 

סנהדרין קח ע"ב, שורה 40: '̈̈והנה עלה זית טרף בפיה' )לכאורה ניקוד שגוי(; דף 7א, שורות 5–6 = סנהדרין 

קח ע"ב, שורה 43: 'אמר לו אליעזר ל̈שם'; דף 7א, שורות 1, 6 = סנהדרין קט ע"א, שורה 3: 'אמרו ליה דיר֔ו̈י'; 

דף 9א, שורה 5 )אין מקבילה בנוסח הרווח(: 'ל̈ך ̈רד מגדולתך'. הנקודות מעל המילים 'אמרו ליה הכי כתבינֹין' 

)דף 2א, שורה 23(, 'אינן ניהרגין ̈אלא עד שיהו' )דף 9ב, שורה 12(, נראה שהן סימני מחיקה.

)נדפס שנית בספרו   95–88 עמ'  )תשל"ז(,  נדירות בלשון התנאים", לשוננו מא  "צורות  מ' בר־אשר,  ראו:   97

10–15[ . אני מודה לידידי עברי  131–137  ]ה,  מחקרים בלשון חכמים, ב: פרקי דקדוק, ירושלים תשס"ט, 

בוניס שהעיר את אזני על מאמר זה(; א' קימרון, "נתפעל בינוני", לשוננו מא )תשלז(, עמ' 144–157. עיינו 

[ '; דף 16א,  [  אֿשה ניתקנה אילא ב ] לדוגמה דף 15א, שורה 10 = מגילה יג ע"א, שורה 50: ' ]

[ '; דף 16ב, שורה 26 =  [ ֿות אהרן היתה ניתנבא ואומ ] שורה 11 = מגילה יד ע"א, שורה 37: ' ]

מגילה יד ע"ב, שורה 25: 'איפשר דיוביל בטיל ונביא ניתנבא עליו שייבטיל'. תופעה זו אינה נקרית בפרק 

חלק, ואולי יש לראות בה קו ייחוד של מסורת ג במגילה.

 C. Brockelmann and M. Sokoloff, A Syriac Lexicon, Winona Lake, IN and Piscataway, NJ  98

 p. 679 ,2009. סוקולוף ציין לִגטין סט ע"ב 'גירא דלוליתא'. ראו: סוקולוף, ארמית בבלית )לעיל הערה 30(, 
 Comprehensive Aramaic ;156 'עמ' 621; אבל ראו: ב"מ לוין, אוצר הגאונים: גיטין, ירושלים תש"א, עמ

Lexicon (http://cal1.cn.huc.edu), s.v. ‘lwly, lwlytˀ’, mng. 2; ואין כאן מקום להאריך.



259קונטרס פרק חלק ופרקי מגילה, ב: מסורת נוסח ייחודית של פרק 'מגילה נקראת'  ]27

לשבעין שני ֿמיור חדא שתא' – מסתפק במזון שנה אחת )?(.99 )3( נה"ם: 'אשכחיה דיתיב בקרנא 

דתיבותא וקא מנחים  ]מנהים[ ' )דף 7א, שורה 18 = סנהדרין קח ע"ב, שורה 47( – מתאנח, גונח, 

 על דרך הסורית.100 )4( שליפה: 'נרגא שליפה פרזלא דשליט בברזלא  ]כך![ ' )דף 2ב, שורה 9 = 

 – יוהרא   – גוארא   )5( לגרזן.101  תואר  והוא  ומחודד,  מלוטש   –  )8–7 שורות  ע"ב,  צו  סנהדרין 

)?( )ראו בפסקה הבאה(. על אלה יש להוסיף עוד כמה תיבות שפתרונן   gōhr אבן חן, מפרסית 

מסופק102 או סתום.103 יש לציין שכמעט כל המילים הנדירות נקרות בפרק חלק, שבכלל מצויים 

בו יותר חילופי לשון.104 ייתכן שהן מאפיינות את מסורת ג עצמה בפרק זה ולא רק את מסירתו.

שלו.  החריגים  הכתיב  להרגלי  נוגעות  ג  בטופס  הלשון  בתחום  ביותר  הבולטות  התופעות   

יש בו בטופס ג חילופים פונטיים במידה גדושה, וכמותם ועצמתם מפתיעות לפעמים. תופעות 

 שכיחות הן השמטת אל"ף תחילית,105 השמטת עיצורים סופיים,106 חילופי עיצורים כגון ב/מ,107 

ראו: קונטרס חלק )לעיל הערה 2(, סעיף 1.3.2 בסופו, ליד הערה 67.  99

ברוקלמן וסוקולוף, לכסיקון )לעיל הערה 98(, עמ' 893. דומה שאין משמעות זו מתועדת בארמית בבלית.  100

ראו: תרגום יונתן ליח' כ 15, 20–21, 33; תרגום תה' מה 6. השוו לסורית: שלפא – להב )ברוקלמן וסוקולוף,   101

לכסיקון  ]שם[ , עמ' 1569(.

ֿא בה בפקתא דנגרא ופתחה' – אולי:  ֿר [ ֿא ֿמ ראו: דף 2ב, שורה 15 = סנהדרין צו ע"ב, שורה 15: 'הדר  ]  102

ייחודיות:  זה שלוש מילים  יש במשפט  והפירוש הללו  ונפתחה. לפי הקריאה  ונתקל בה בקורת הבריח  חזר 

 M. Jastrow, A Dictionary of( להתנגש  להיתקל,  מר"ג,  משורש  אולי   – נכונה(  הקריאה  )אם  מרא   )6(

 the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, London 1903,
 ;)106 הערה  להלן  )ראו  הסופי  העיצור  בהשמטת   ,)825 עמ'  לכסיקון  ]שם[ ,  וסוקולוף,  ברוקלמן   ;p. 835 
)7( פקתא > *פקעתא – מהעברית בקעת, קורה; השוו: סוקולוף, ארמית בבלית )לעיל הערה 30(, עמ' 927; 

 ;876 יסטרוב, מילון )שם(, עמ'  )!(; ראו:  והתרגומים  נגרא – בריח, על דרך הארמית הארץ ישראלית   )8(

M. Sokoloff, A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic3, Ramat Gan 2017, p. 378. אולם חלק 
 < ופתחה  נרגא(. על הצורה   < נגרא  > מחא,  )מרא  להיות משובשות  זה עלולות  מהצורות החריגות במשפט 

ואפתחה, בהשמטת אל"ף תחילית )?(, ראו להלן הערה 105.

ֿדכטיאר';  א›כ‹פיה  )9( דף 2ב, שורה 13 = סנהדרין צו ע"ב, שורה 12: 'כי היכי דעבד  ]...[ ֿסֿנֿחריֿב אטו   103

נינהי';  פריזא  בני  מומין  בבעלי  'אי   :27–26 שורות  ע"ב,  קיב  סנהדרין   =  30–29 שורות  10ב,  דף   )10( 

)11( דף 17א, שורות 29–32 = מגילה טז ע"ב, שורות 24–27: 'תעלא פגמא סגיד ליה' )ראו לעיל הערה 24(. 

ראו בסיכום לעיל, סעיף 2.7, ליד הערה 87.  104

כגון )1( וייטפח > ואיתפח )דף 2א, שורה 19 = סנהדרין צו ע"א, שורה 46: 'חלש ליה חזקיה וייטפח לי  ]כך![    105

ניהוי  יהוא  'קרינא דאיגרתא   :50 צו ע"א, שורה  סנהדרין   =  27 2א, שורה  )דף  איהו   < יהוא   )3–2( בגוה'(; 

[  ֿבֿיֿה ֿמֿיֿדֿי ֿדֿקני ביה  פרונקא'; דף 17א, שורה 11' = מגילה טז ע"ב, שורה 4 )בכתבי יד(: 'ויהוא קא  ]

[ '(; )4( יברא > איברא )דף 3א, שורה 16 = סנהדרין צח ע"ב, שורה 45: 'לא יברא עלמא אילא לדויד'(;  אח ]

[ ֿוך > ואיחרוך )דף 8א, שורה 38 = סנהדרין קי ע"א, שורה 55: 'אֿמשֿ ] ...[  במיא, אותבינן עילֿוֿה  )5( ויה ]

ֿוך'(; )6( ותניה > ואתניה )ואשנה אותה; דף 12ב, שורה 17 = מגילה ד ע"א, שורה 27: 'למימר פרשתא   ] [ ויה 

ותניה'(. 

השמטת עיצורים סופיים בולטת בייחוד בצורות אמא, אמ > אמר; כתי > כתיב, השכיחות ב־ג. ראו: סגל,   106

1א,  )1( ניזי > ניזיל )דף  4(, עמ' 260 )קטע ג12(. על אלה אפשר להוסיף צורות כגון   מסורות )לעיל הערה 

ֿי ֿסחי בירדנא'(; )3( קא > קמו )דף 7ב,  שורה 9(; )2( ֿזֿי > זיל )דף 5ב שורה 11 = סנהדרין קז ע"ב, שורה 28: 'ֿז

שורה 3 = סנהדרין קט ע"א, שורות 4–5: 'קא עילויהו, שקלו כל מאן  ]כך![  דאיכא בהדיהו'; )4( שכי > שכיב 



שֹלמי אפרתי 26028[ 

ב/פ,108 ג/כ,109 ה/ח,110 ט/ת,111 כ/ק,112 ל/ר113 וחילופים אחרים.114 

)דף 13ב, שורה 30 = מגילה ו ע"א, שורה 7: 'כי שכי אינש בבבל'(; )5( בת > בתר )דף 17ב, שורה 30 = מגילה 

[  ליה בת ארבעה'  ]ייתכן שרצף ההברות הדומות 'בתר ארבעה' גרם[ (. טז ע"ב, שורה 47: 'ֿמעיקרא קחשי ]

אבה  אכיל  קא  הוה  חדא  'זיבנא   :45 שורה  ע"ב,  קח  סנהדרין   =  11 שורה  7א,  )דף  זמנא   < זיבנא   )1(  107

רומני'  ]במקומות אחרים גורס ג 'זמנא' )דף 2א, שורה 27; דף 7א, שורה 32([ (; )2( ומתי > ובתי )דף דף 9א, 

)3( מי שיֿישך >   ;)' ] 'בתי כנסיות ומתי  ]תוקן: ובתי[  מדרוֿ ]  :21 33 = סנהדרין קיא ע"ב, שורה  שורה 

שיֿישך, שים לו ברקת'(; )4( תור מקני >  בששך )דף 13ב, שורה 31 = מגילה ו ע"א, שורה 8: 'הוי גדול מי 

)' ]... מקני עישרין ותרֿ ] [ קרא דתור  תולבקני )דף 14א, שורה 18 = מגילה ו ע"א, שורה 34: ' ]

)1( ברזלא > פרזלא )דף 2ב, שורה 9 = סנהדרין צו ע"ב, שורה 8: 'פרזלא דשליט בברזלא'(; )2( פטש > בטש   108

)דף 2ב, שורה 17 = סנהדרין צו ע"ב,שורות 18–19: 'אתא קוד' ב' ה' פטש ביה'(.

[  איש כפר עגו אמר מישום  עגו > עכו )דף 8ב, שורה 26 = סנהדרין קי ע"ב, שורה 37: ' ]  109

.)' ] רבי שמֿ ]

[ ֿא, רמי  ה < ח: )1( רחוט > רהוט )דף 3א, שורה 10 = סנהדרין צח ע"ב, שורה 41: 'רחוט  ] חילופי   110

[ ֿיא ֿבֿאֿוֿרייֿה'(; )2( יחיה > יהיה )דף 9א, שורה 24 = סנהדרין קיא ע"ב, שורה 10: 'יחיה י'י צבאות  ליה  ]

 :29–27 4–6 = סנהדרין קיב ע"א, שורות  10א, שורות  5[ (; )3( השתחו > השתהו )דף  לעטרת צבי'  ]יש' כח 

 )4( שם[ (;  שם  ]...[ '  ]עיינו  השתחו  אם  העיר,  ומיושבי  שם  ]...[   השתחו  אם  העיר,  מבני  הנאה  'המודר 

  ]...[ [  מגילא בחוציל   חוציל > הוצל )דף 13ב, שורות 21–23 = מגילה ה ע"ב, שורות 52–54: 'רב אסי  ]

אמ רב אסי חוציל מוקפות  ]כך![  חומה'(; )5( חני > הני )דף 14ב, שורה 12 = מגילה ו ע"ב, שורה 5: ' ]... 

24 = סנהדרין קח ע"א,  6א, שורה  ה: )6( המה > חמה )דף   > ח  [ ומא נפקי חני ונפקי חֿ ] ...[ '(. חילופי 

[ ֿוך > ואיחרוך )ראו לעיל הערה 105, דוגמה 5(; )8( להדודיה >  שורה 26: 'גלגל המה שדומה לעין'(; )7( ויה ]

[ ֿא  [  להדודיה אבל לאוקימיה מיֿ ] [  אמרן איל ] לחדודי )דף 14ב, שורה 17 = מגילה ו ע"ב, שורה 11: ' ]

[ '(; )9( הרחס > חרחס )דף 16ב, שורה 20 = מגילה יד ע"ב, שורה 16: 'שלום בֿן תקוה בן הרחס  דשמיא  ]

47: 'אף  3 = מגילה טז ע"א, שורה  17א, שורה  )10( הרבונא > חרבונה )דף   ;) ]14 שמר הבגדים'  ]מל"ב כב 

הרבונא הרשע היה באותו עצה'(. חילופי ח/ה נפוצים הרבה יותר משאר חילופי עיצורים. מקצתם עלולים 

להיות חילופים גרפיים )ראו להלן הערה 130(.

)1( וייטפח > ואיתפח )ראו לעיל הערה 105, דוגמה 1(; )2( מיתייפי > מטייפי )דף 16ב, שורה 18 = מגילה יד   111

ע"ב, שורה 14: 'שפיל ואזי בר אוזי ועיני מיתייפי'(.

 ;) ])!( דורמסכית  26  ]תוקן:  שורה  ע"א,  קח  סנהדרין   =  23 שורה  6א,  )דף  דורמסקית   < דורמשכית   )1(  112 

)2( זכיתה > זקיתה )דף 7א, שורה 10 = סנהדרין קח ע"ב, שורה 45: 'הא זכיתה  ]תוקן: זקיתה[  לא הוה ידעינן 

י  ]תוקן: כי[  קביל ספיד  מאי אכלה'(; )3( ֿקי > כי )דף 13ב, שורה 1 = מגילה ה ע"ב, שורות 30–31: 'מעיקרא ֿק

'  ]מיד בהמשך  ותענית'(; )4( פקי > פכי )דף 16א, שורה 26 = מגילה יד ע"א, שורה 45: 'רמה קרני ולא רמה פקי

)שורה 27( גורס ג, כמו כל שאר העדים, 'שאול ויהוא שמשחו מן הפך'[ (.

  ] [ ל ] לן מיליא  ] )1( אמא לן > אמרן )דף 13ב, שורה 24 = מגילה ה ע"ב, שורה 55: 'כי הונן טליא אמא   113

ֿסביא'(; )2( תור מקני > תולבקני )ראו לעיל הערה 107 דוגמה 4(.

ּודע )דף 2ב, שורה 15 = סנהדרין צו ע"ב, שורה 16: 'שנ' היודיע במביא  ]כך![  למעלה  ִי  < כגון )1( היודיע   114

בסבך עץ קרדמות'  ]תה' עד 5[ (; )2( נטיעא > נטיע )דף 13א, שורה 26 – 13ב, שורה 6 = מגילה ה ע"ב, שורות 

]...[  כי  [ שה עשר נטיעא   [  נטיעא  ]ָנֵטיַע[  נטיעא  ]ְנִטיָעה[  בפורים  ]...[  כי נטיעא ב ] 8–38: 'רבֿי הי ]

עא'  ]השוו: ברויאר, ארמית בבלית )לעיל הערה 28(, עמ' 31, על הצורה   ] [ [  שמחה נט  [  ש ] נטיעא נטי ]

> להכנסת )דף 12א, שורה 3 = מגילה ג ע"ב, שורה 18: 'מבטלין תלמוד תורה  ידיעה > ידיע[ (; )3( לכנסת 

והקהל )דף 13א, שורה 9 = מגילה ה ע"א, שורה 33: 'זמן   < ליציאת  ]כך![  המת ולכנסת הכלה'(; )4( וֿהֿקל 
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בפירוט  לעיין  וראוי  ג/י.  חילוף  רגיל,  בלתי  פונטי  חילוף  הנראה  ככל  ב־ג  יש  אחד  במקרה   

במקרה זה, שיש לו גם השלכות פרשניות. רב נחמן ציטט פתגם בגנות הנשים: 'לא נאה יוהרא115 

להי  ניא  'לא  שונה:  ג  נוסח  הנביאות.  וחולדה  דבורה  של  יהירותן  בגנות  ודרש  והמשיך  לנשי', 

גוארא לנשי' )דף 16ב, שורה 37 = מגילה יד ע"ב, שורה 38(. נוסח זה תמוה וקשה: בפתגם לא 

נזכרה יהירות, ולתיבת 'גוארא' לא מצאתי חבר בארמית בבלית.116 והנה בארמית של תרגומי 

מפרסית,  שאולה  מילה  והיא  חן,  אבני  'יוהרין',  הצורה  פעמים  כמה  נקרית  המאוחרים  המקרא 

gōhr.117 מתקבל על הדעת שהפתגם מבוסס על דמיון הצליל בין שתי התיבות: לא נאה לנשים 
ג ייצג את  אבן חן )יוהרא(, ולא נאה להן יהירות – זו גם זו גנדרנות פסולה. אחד ממוסרי נוסח 

התיבה 'יוהרא' )אבן חן( בכתיב 'גוארא',118 וסייע בידינו לעמוד על גוון משמעות נוסף בפתגם 

שדרש רב נחמן.

חילופים פונטיים נקרים גם במילים שכיחות ופשוטות119 וגם בציטוטי פסוקים,120 ולא ניכרת   

בהם סדירות כלשהי.121 נראה שסופר הטופס כתב את תלמודו כפי ששמע או גרס אותו, ולא הקפיד 

על הכתיב המקובל. יתר על כן, במקרים מסוימים נראה שהסופר טעה בהבנת הטקסט הנשמע )או 

הנזכר(. כך מלמדים מקרים שבהם יש ב־ג לא סתם כתיב משונה אלא החלפה של ביטוי בביטוי 

בגלל קרבתם הלשונית. כך לדוגמה הוא כתב 'הא ֿכשמיה' תחת 'הא איכא שמיה';122 'דאיכא נמי' 

ֿקל'  ]אפשרי, אך סביר פחות, לקרוא 'וֿקֿהל'[ (. סיומות פועל חריגות:  עצי כהנים תשע  ]כך![  באב חגיגה וֿה

45: 'שדירכה לאכילה בלילה מאכילינוהא בלילה' )אולי  10 = סנהדרין קח ע"ב, שורה  7א, שורה  )5( דף 

היקש מצורת העבר 'האכלנוה'?  ]הצעת חנן בירנצווייג[ (.

יוהרא[  יהירא ו, יהירותא ד, יקארא ת, ֿיֿקֿרא ג15.  115

הצורה 'גוארא' דומה לשם התואר היווני γαῦρος – גאה, יהיר. אך לפי מבנה הפתגם נראה שיוהרא / גוארא   116

הוא שם עצם, לא שם תואר. 

פעם אחת אמנם נקרית הצורה 'גיהר', בתרגום שה"ש ה 14. אבל ייתכן שהיא איננה שאולה ישירות מפרסית   117

'יוהרין' )אך הנוסח אינו ודאי,  2, נקרית הצורה  ז  אלא מערבית. ודוק: במקום אחר באותו תרגום, לשה"ש 

ואל  הארמית־היהודית  אל  בינונית  מפרסית  מילה  של  גלגוליה  'יוהר:  שמאי,  בן  ח'  ראו:  הפסוקים(.  בשני 

העברית הביניימית', תרביץ, פא )תשע"ג(, עמ' 397–401.

על החילוף ג/י בתיבת 'יוהר)ין(' ויחסו למילה הפרסית ראו: בן־שמאי, יוהר )שם(, עמ' 400 הערה 22 )על פי   118

ש' שקד(.

כגון איהו < יהוא )ראו לעיל הערה 105, דוגמאות 2–3(, הני < חני )ראו לעיל הערה 110, דוגמה 5(, חמה < המה   119

)שם, דוגמה 6(, יהיה < יחיה )שם, דוגמה 2(, כי < קי )ראו לעיל הערה 112, דוגמה 3(. 

ראו לעיל הערה 110, דוגמאות 2, 9; הערה 114, דוגמה 1. ראו גם להלן הערה 130.  120

)ראו לעיל  'פך'  או  'פרזלא'  'פקי' נמצאות הצורות הצפויות  או  'ברזלא'  כגון  צורות חריגות  כך למשל לצד   121

)לעיל  'שקלו'  המלאה  הצורה  נמצאת  'קמו'!(  )במקום  'קא'  מאוד  החסר  הכתיב  לצד   ;)112  ,108  הערות 

הערה 106, דוגמה 3(; אף בחילופי העיצורים אין להבחין סדירות או עקיבות כלשהי )הערות 107–113(. נראה 

שהסופר סימן עיצורים דומים פעם באות זו ופעם באחרת, ולא הקפיד להבחין ביניהם.

ֿכשמיה דחזקיה';  40: 'חזקיה בעל שמנה שימות מנלן  ]...[  הא  9 = סנהדרין צד ע"א, שורה  1ב, שורה  דף   122

בנוסח הרווח: 'והא איכא חזקיה'.
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במקום 'דיקא נמי';123 'מה היה פורים' במקום 'מאי איריא פורים'.124 וכפי שנשתבשו מונחי הדיון 

'יום טובו'  התלמודי, כך נשתבשו לשונות וביטויים אחרים: למשל 'אמא לן' במקום 'אמרן';125 

תחת 'יום טבוח';126 'יצא טיבך' במקום 'יצא טבעך';127 'הלך אורח' לעומת 'הלך אורּה'.128 בכל 

המקרים האלה נקט ג ביטויים מובנים כשלעצמם, אך אין הם מתאימים להקשרם. אין כאן נוסח 

אחר אלא צורה שונה, כנראה משובשת, של הנוסח המוכר.129 

טיב מלאכתו של סופר ג מתבטא גם באופי ציטוטי המקרא שלו. פעמים רבות ג מצטט פסוקים   

נראה  המקרא.  של  או  התלמוד  של  הנוסח  עדי  שאר  של  בעדותם  מסתייע  שאינו  חריג,  בנוסח 

לא.130  ותו  ומרושל  חופשי  ציטוט  אלא  שונה  מקרא  נוסח  משקפות  חריגותיו  אין  כלל  שבדרך 

נמי דכתי ויחזק אסא  ]...[  שמע מינה'. הכתיב מכוון  דף 12ב, שורה 1 = מגילה ד ע"א, שורה 10: 'דאיכא   123

כמסורת  ַּדְיָקא,  )ולא  ִּדיָקא  הצפויה  ההגייה  משתקפת  לשיבושו  ומבעד  האל"ף(,  )בהיאלמות  ְּדִאיָּכא  לצורה 

ג: לפעמים הכתיב המשובש חושף היבטים לשוניים  זו תרומה אגבית של שיבושי  הקריאה המודרנית(. אף 

שאינם גלויים בכתיב 'התקני' )הערת מורי ד"ר יואב רוזנטל(.

היה פורים, אפילו כל מועדים נמי'. דף 12ב, שורה 6 = מגילה ד ע"א, שורה 15: 'מה   124

ראו לעיל הערה 113.   125

טובו לאחר השבת'.  [  שאם חל להיות בשבת שיום  [ ' :42 22 = מגילה ה ע"א, שורה  13א, שורה  דף   126

יג, בכ"י לונדון, הספרייה הבריטית  )תוספתא, חגיגה ב,  יום טוב נקרה לעתים נדירות   / יום טבוח  החילוף 

'יום הטביחה'. ראו:  טוב ליום של אחריה'  ]אבל להלן:  445[ : 'בית שמאי או' יום  Add. 27296  ]מרגליות 
ליברמן, תוספתא כפשוטה )לעיל הערה 75(, עמ' 1305[ ; מדרש הגדול, שמ' כג 16  ]מהדורת מרגליות, עמ' 

תקמב, בכתב יד בית הספרים הלאומי והאניברסיטאי, ירושלים Heb. 4° 16, וכתב יד מספריית ש"ז שוקן[ : 

יז ע"א, בפסקת המשנה, בכ"י וטיקן, הספרייה  טוב אחר שבת'; בבלי, חגיגה  'כל זמן שעצרת בשבת יום 

טובא לאחר שבת'  ]אבל בהמשך: 'יום טבוח'[ (. ואין ללמוד  Cod. ebr. 171: 'ב"ש אומ' יום  האפוסטולית 

מכאן אלא ששיבושי ג אינם ייחודיים לו.

טיבך בעולם'.    ] דף 16ב, שורה 10 = מגילה יד ע"ב, שורות 2–3: 'עד איין מל ]  127

אפשר לפרש 'יצא טיבך' – נתפרסמת, יצאה שמועתך. אבל לא מצאתי חבר לביטוי זה בלשון חכמים. ראו 

 ,1276 ג  ]כ ע"ב; טור  )סנהדרין ב,  'עדיין מוניטה  ]מטבע[  דמרן שאול קיים'   גם את המקבילה בירושלמי: 

שורה 37[ (.

אורח שלשה פרסאות'. ללכת    ]  , דף 16ב, שורות 12–13 = מגילה יד ע"ב, שורות 5–6: 'גלת ]  128

אורח היא לשון מקרא )מליצית(, ולא מצאתי אותה בשימוש חופשי בלשון חז"ל.

9ב,  )דף  כמי   < כתי  כגון  חלקית,  מצלול  קרבת  ביניהם  שיש  ביטויים  חילופי  גם  להסביר  יש  שכך  ייתכן   129 

שורה 11(, כי היכי > אי הכי )דף 9ב, שורות 24–25(. אבל ראו להלן הערה 148.

אציין כמה דוגמאות בולטות: )1( דף 2ב, שורות 4–5 = סנהדרין צו ע"ב, שורה 2 )מל"ב כה 7 = יר' נב 9(: הנוסח   130

הרווח: 'ויעלו אותו אל מלך בבל רבלתה' / ג: 'ויביאו את צדקיהֿו מלך יהֿודה לפני מלך בבל רבלתה'. 

לא אתן לכם  )2( דף 3א, שורות 20–21 = סנהדרין צח ע"ב, שורות 47–48 )יר' טז 13(: הנוסח הרווח: 'אשר 

חנינה' )ת: 'יתן לכם חנינה'!( / ג: 'לכן אתן לכם חנינא בגוים'. )3( דף 16ב, שורות 10–11 = מגילה יד ע"ב, 

י אשר  שורות 3–4 )שמ"א כה 33(: הנוסח הרווח: 'ברוך  ]נוסח המסורה: וברוך[  טעמך וברוכה את' / ג: 'ברוך י'

[  טעמך וברוכה את'. מסתבר ש־ג הרחיב את הציטוט על פי פס' 34 שם: 'חי י'י אלוהי  [ מנעני מ 

ישראל אשר מנעני מהרע אותך'. )4( לשיבוש מתמיה במיוחד ראו דף 13ב, שורה 16 = מגילה ה ע"ב, שורה 48: 

לו שור וֿאגר'. זו דרשה לפסוק 'וקם הבית  ]...[  אשר  אין  ֿו ולא שור אגר' / ג: 'חומה  הנוסח הרווח: 'חומה. 

לא  ]לֹו קרי[  חומה' )וי' כה 30; קטע כ3 ציטט בטעות את סוף הפסוק הבא(. אבל לשון הדרשה ב־ג משובשת. 

4(. אכן,  מסתבר שהמוסר החליף את המילים 'חומה ולא' בפסוק אחר, דומה בצליליו: 'ֵחמה אין לי' )יש' כז 
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קשה להעלות על הדעת שמעתיק היה משבש כל כך פסוקים המונחים לפניו בכתב. אופי שיבושי 

הפסוקים מצביע לכאורה על מסירה על פה.131 ממצא זה עולה בקנה אחד עם החילופים מתחום 

הכתיב והלשון שנדונו לעיל. מסתבר שנוסח ג כפי שהוא מונח לפנינו נתהווה בעיקרו של דבר 

במסירה על פה. אך על מנת לאפיין את מסירתו באופן מדויק יותר יש להבחין בין שני הפרקים 

שהועתקו בטופס ג.

חלק בפרק  מסירה  3.1 חילופי 

לפעמים יש בנוסח ג של פרק חלק נוסח רחב יותר מהנוסח הרווח, והוא משקף תוספת או הגהה 

משנית על עיקר נוסח התלמוד שלו )שאיננו זהה בהכרח לנוסח הרווח(.

11 –8 שורות  צד ע"א,  סנהדרין   = 10 –8 שורות  1א,  דף   3.1.1

סוגיית הבבלי הביאה רשימת תקנות להסרת פחד:132     
גהנוסח הרווח )תס(134הנוסח הרווח )ד(133

ליזיל  אינֿשי  איכא  אי   ]1[ 

גביהו. 

חלופי  מקרא  נוסח  על  בעקיפין,  מעיד,  ג  אם  להחליט  קשה  'חומה'.  כאן  גרסו  והפשיטתא  השבעים  תרגום 

בפסוק מישעיה, או שבהגייתו לא היתה הבחנה ברורה בין חולם לצירה. השוו גם למכילתא דר' ישמעאל, 

)מהדורת   29 יד  יוחאי  בן  שמעון  דר'  מכילתא   =  )112–111 עמ'  הורוביץ–רבין,  )מהדורת  ז  בשלח,  ויהי 

 )22 יד  )שמ'  שלמעלן   . ה מ י ח עלהין  נתמלא  הים  ואף   )... ה מ ו ח להם  ')והמים   :)68 עמ'   אפשטיין–מלמד, 

הו או' חימה )כך!( וכן )שמ' יד 29( הוא או' חומה' )עיינו היטב בחילופי הנוסח במהדורה(. לעצם התופעה ראו: 

'ֵמיַׁשע: עיונים בתכונות לשון של להגים עבריים קדומים', בתוך הנ"ל, מחקרים בלשון המקרא,  ש' מורג, 

 ;)3 ח  )דב'   11 שורה  3ב,  דף  ראו:  ב־ג  נוספים  משובשים  פסוקים  לציטוטי   .80–78 עמ'  תשנ"ה,   ירושלים 

דף 5ב, שורה 16 )מל"ב ה 26(; דף 7א, שורות 23–24 )איוב כט 18(; דף 7א, שורה 29 )תה' קי 1(; דף 12א, 

שורה 32 )דה"א ח 12(; דף 17ב, שורה 19 )אס' ט 32(.

מובהקת  לדוגמה  שגויים.  פסוקים  של  ציטוטים  לא  גם  גרפיות,  טעויות  הפסוקים  שיבושי  בין  מצאתי  לא   131

12ב,   –  33 שורה  12א,  דף  ראו  בכלל(  מגילה  של  הנוסח  )ובמסורת  ב־ג  הפסוקים  מסורת  של   ליציבותה 

'ויחזק אסא', שאיננו במקרא, כמו בנוסח הרווח  ג הביא את הפסוק   :11–5 2 = מגילה ד ע"א, שורות  שורה 

'ספרות הגאונים  י' ברודי,  4(, עמ' 39–42;  )לעיל הערה  ובניגוד לעדות רב האיי גאון. ראו: סגל, מסורות 

והטקסט התלמודי', מחקרי תלמוד, א )תש"ן(, עמ' 264–265; ד' רוזנטל, 'על הקיצור והשלמתו: פרק בעריכת 

התלמוד הבבלי', מחקרי תלמוד ג, ב )תשס"ה(, עמ' 811–814. 

דבי  '"עיזא  סגל,  א'  ראו:  ונוסחיה  מגילה  בסוגיית  לדיון  ע"א.  ג  מגילה  בבבלי,  מקבילה  התקנות  לרשימת   132

טבחא..." – לגלגוליו של נוסח בתלמוד הבבלי', תרביץ, מט )תש"ם(, עמ' 43–51. 

אותן תקנות מצויות ברוב עדי הנוסח במגילה ג ע"א, אך סדרן שונה: קריית שמע, דילוג, עיזא. כך ברוב   133

העדים, מלבד תמט )ראו ההערה הבאה( ו־ל, שנוסחו דומה לנוסח הרווח בסנהדרין. לפירוט הנוסחים ראו: סגל, 

עיזא )שם(, עמ' 45–46. קטע גניזה אחד במגילה )קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S F 1 [2] .63( מביא 

רק שתי תקנות: דילוג ואמירת 'עיזא' )סגל, עיזא  ]שם[ , עמ' 47–48 והערה 7(.

בדיוק אותו נוסח נמצא בכ"י תמ ובכ"י ט במגילה ג ע"א )אבל ראו בהערה הבאה(.  134
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לינשוף מדוכתיה    ]1[ 
ארבע גרמידי. 

אינמי ליקרי קרית    ]2[ 
שמע.

ואי קאי במקום    ]3[ 
הטנופת לימא הכי. 

עיזא דבי טיבחא 
שמינא מינאי.

ואי רחיק ליקרי קרית שמע.   ]2[ 
ואי קאיי במקום הטנופות    ]3[ 

לינשוף מדוכתיה ארבע 
אמות 

וליקרי קרי' שמע. 

ואילא לימא הכי. עיזא    ]4[ 
שמינא מין. }ואי קאיי 

במקום הטנופות לימא עיזא 
שמינא מין{135

אישני דוכתיה.   ]1[ 

. וניקרי ק ]  ]2[ 
התם  איניש  איכא    ]   ]3[ 

גביהו.  ניזי 
  ] ואי במקום מ ]   ]4[ 
נימא. עיזא שמינא מין.

כל עדי הנוסח מציינים שלוש תקנות: שינוי מקום,136 קריאת שמע, או אמירת 'עיזא )דבי טבחא( 

שמינא מינ)אי('. על אלה הוסיפו תס ו־ג תקנה אחרת: לילך אצל איש אחר.137 סדר התקנות ב־ג 

[  איכא איניש התם ניזי גביהו' מפסיקה בין התקנה לקרוא קריאת שמע לבין  משונה: התקנה ' ]

גביהו'  ניזי  [  איכא איניש התם  [ ' [ '.138 סביר להניח שהתקנה  מ ] 'אי במקום  התנאי 

גם  הרווח.  הנוסח  עדי  רוב  למסורת  דומה  הייתה  היסודית  ושמסורתו  משני,  באופן  ב־ג  נוספה 

מקומה המוחלף של תקנת ההליכה אצל אדם אחר ב־ג וב־תס מסייע להנחה שהיא תוספת לרשימה 

שכללה רק שלוש תקנות. אבל בשעה שסידור התקנות ב־תס מובן כשלעצמו, קשה למצוא טעם 

למקומה של תקנת 'אי איכא איניש' בנוסח ג. אפשר שמקורה בגיליון שנשתלב שלא במקומו, 

כלומר שיבוש שחל במסירה בכתב.

30 –29 שורות  קח ע"א,  סנהדרין   = 31 –30 שורות  6א,  דף   3.1.2

מסורתו של ר' יוחנן על המעיינות החמים שנותרו מהמבול מובאת ב־ג בנוסח רחב מעט: 'אמ רבי 

[ ן. בֿלועה דגריר )כך!( ומעינא דדרים139  כל. שלשה נישתירו מיהן וֿאֿיל ] כתיב  יוחנן. לא 

ואילא לימא  ]...[  מין – כ"י תמ וכ"י ט במגילה, שנוסחם זהה לנוסח תס )ראו בהערה הקודמת(, גורסים כאן:   135

'ואילא לימא הכי. עיזא דבי טבחא שמינא מינאי'. אכן הפסוקית 'ואי קאיי  ]...[  מין' היא חזרה מיותרת על 

הפסוקית שלפניה, ומסתבר שכ"י תס מציג כאן נוסח מעורב.

כמעט כל העדים, כאן ובמקבילה במגילה, מציעים למפחד לדלג ממקומו ארבע אמות. ג נוקט לשון כללית   136

יותר: 'אישני דוכתיה' )ישנה מקומו(. השוו לבבלי, ברכות נא ע"א: 'ואל תעמוד לפני הנשים בשעה שחוזרות 

מן המת  ]...[  ואי פגע מאי תקנתיה. לינשוף מדוכתיה ארבע אמות'; תענית כד ע"ב: 'אתא אבוה איתחזי ליה 

בחלמיה ואמר ליה  ]...[  שני דוכתיך. שני דוכתיה. למחר אשכחיה דמרשם פורייה בסכיני'.

השוו בבלי, פסחים קיב ע"א: 'תנו רבנן. לא ישתה אדם מים לא בלילי רביעיות ולא בלילי שבתות  ]...[  ואם   137

ליה. פלניא בר פלנתא צחינא מייא.  ולימא  ניתעריה  בהדיה  איניש  איכא  צחי מאי תקנתיה  ]...[  אי 

והדר נישתי'. ראו גם: סגל, עיזא )לעיל הערה 132(, עמ' 49.

ראו: בבלי, ברכות כד ע"ב.  138

מעינא דדרים – בנוסח הרווח: 'עינא רבתי דבירם'. ג משובש לכאורה )שיבוש גרפי?(. אבל אם נכון הזיהוי   139
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ומי תבריא'.140 המילים 'לא כתיב כל' חסרות ברוב עדי הנוסח הרווח. לשונן ארמית, ואילו לשון 

המסורת העיקרית עברית היא. מסתבר שהפסוקית 'לא כתיב כל' היא תוספת על מסורתו היסודית 

של ר' יוחנן. הוספה דומה נמצאת בחלק מעדי הנוסח הרווח, לפני המסורת של ר' יוחנן, ויש בה 

חילופים רבים.

כלוכת' ויסכרו מעינת כת' נבקעו כל מעינת תס כת'  ולא 

כלוכתי' ויסכרו מעיינות תהוםכתי' נבקעו כל מעיינו' תהו' רבה מ* כתי'  ולא 
וכת' ויסכרו מעיינות תהוםכת'             כל מעיינות כ4
כלומאי שנא גבי סכירהמאי שנא גבי פתיחה דכ' כל ג4 כת'  לא 

כל מעיינותוכתי' ויסכרו מעיינות תהום רבהו' כת'  ולא 

          ויסכרו מעיינות תהום רבהק*
כת'  ויסכרו מעיי' תהוםכ3

מעינות תהום רבה' )בר' ז 11(,141 עם  דרשה זו מעמתת את תיאור פתיחת המעיינות, 'נבקעו כל 

2(. בפסוק השני 'לא כתיב כל', ומכאן שלא כל  'ַויָּסכרו מעיֹנת תהום' )שם ח  תיאור סכירתם: 

המעיינות שנפתחו נסכרו. חילוף מקומה של הדרשה בין ג לבין עדי הנוסח הרווח, תיעודה החלקי 

והחופשיות הגמורה בניסוחה – כל אלה מלמדים שהיא תוספת על עיקר נוסח הבבלי.

דרשה דומה נמצאת בבראשית רבה: 'אמ' ר' אלעזר. לרעה. ביום הזה נבקעו. לטובה. ויסכרו   

 מעינות תהום. מעינות אבל לא כל מעיינות. חוץ מעיין תובה ואיבליעה ומערת פמיס' )לג, ד 

נובעות  בבבלי  וההוספה  רבה  בראשית  שדרשת  נראה   .) ]308 עמ'  תיאודור–אלבק,  ]מהדורת 

ממסורת מדרשית אחת, שקשרה את דרשת הפסוק 'לא כתיב כל' למסורת על המעיינות החמים 

הדרום',  'מעין  נקרא  הוא  בדין  המלח,  לים  ממזרח  הבאה(,  בהערה  )ראו  בערה   / באראס  עם  זה  מעיין  של 

 להבדיל ממעיינות גדר וטבריה שליד הכינרת. את המעתק בערה < בירם אפשר להסביר בהיאלמות העי"ן 

 )71 74 לעיל[ , עמ'  18; בר־אשר סגל  ]הערה  )י"נ אפשטיין, דקדוק ארמית בבלית, ירושלים תשכ"א, עמ' 

וסיתום התנועה הסופית )מ' בר־אשר, לשונות ראשונים: מחקרי לשון במקרא, במגילות ים המלח ובארמית, 

ירושלים תשע"ב, עמ' 203–207, בעיקר סעיף 16  ]תודתי לידידי חנן אריאל שהפנה אותי למאמר זה[ (.

בראשית  על  יהודה'  'מנחת  ראו  להלן(  ראו  רבה,  בבראשית  )ובמקבילה  כאן  הנזכרים  המעיינות  לזיהוי   140 

 S. Klein, ʻZur שם(;  והנסמן   ,13 לשורה  הערה   ,309–308 עמ'  תיאודור–אלבק,  )מהדורת  ד  לג,  רבה 

'עינא רבתי  זיהה את  )קליין   Midrasch- und Palästinaforschungʼ, Jeschurun 16 (1929), pp. 90-94
דבירם' בברכת רם, בצפון־מזרח הגולן. אבל תמוה שגוף מים כזה יכונה מעיין(. על בירם ראו עוד: י' שוורץ, 

תבואות הארץ, ירושלים תר"ה, דף קמד ע"א )שוורץ סבר שבירם כאן היא בירם הנזכרת בבבלי, ראש השנה 

כג ע"א–ע"ב  ]ראו גם: קידושין עב ע"א[  וזיהה אותה במעיין על שפת הפרת, אך לא הביא לכך כל ראיה(; 

 E. Dvorjetski, Leisure, Pleasure and ;22 א"ש רוזנטל, '"בערא"', תרביץ, ס )תשנ"א(, עמ' 329 והערה

 Healing: Spa Culture and Medicine in Ancient Eastern Mediterranean (JSJSup, 116), Leiden
 and Boston 2007, pp. 185-189

בפסוק זה חותמת הדרשה הקודמת, ולכן נשמט )במכוון או בשוגג( מנוסח ההוספה בקטע כ3, בגיליון כ"י ק   141

ובנוסח המעובד של פרק חלק בכ"י ו.
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שנשארו מהמבול. בעריכתו העיקרית של בבלי סנהדרין, כפי שהיא מונחת לפנינו, לא נכללה 
אותה דרשה, אך חלק ממוסרי הבבלי הכירו אותה ושילבו אותה בתלמודם.142

25 –24 שורות  קיב ע"ב,  סנהדרין   = 28 –26 שורות  10ב,  דף   3.1.3

בהיקרותה השנייה של דרשת ר' שמעון על קודשי עיר הנידחת גורס ג: 'בהמתה. פרט לבהמת 

שיני. שללה. פרט לכסף הקדיש ומעשר ראשון שבתוכה'.143 זה שיבוש גמור:  בכור ומעשר 

ג עצמו גורס בהיקרותה הראשונה של הדרשה: 'פרט  הסוגיה בהמשך דנה במעשר בהמה, ואף 

לבהמת בכור ומעשר' )שורות 10–11(. נראה שתיבת 'שיני' היא הגהה לנוסח 'כסף הקדש ומעשר 

ראשון', הגהה ששולבה שלא במקומה. מסתבר שטעות זו משקפת מסירה בכתב.

שלוש הדוגמאות שהובאו כאן שונות בתוכנן: בראשונה הורחבה רשימה,144 בשנייה נוספה   

זו  שהגהה  לציין  ראוי  ממש.  הגהה  היא  והשלישית  תוכן(,  תוספת  גם  בה  )שיש  פירוש  לשון 

ג לבין חלק מעדי  נוסח  בין  יש קרבה  ואף בשתי הדוגמאות הראשונות  מתאימה לנוסח הרווח, 

הנוסח הרווח ובפרט לנוסח תס.145 אולי יש ללמוד מכאן על מגע בין ענף תס לבין נוסח ג במהלך 
מסירתו.146

שתים מהדוגמאות לעיל משקפות ככל הנראה טעויות העתקה.147 שיבושים מסוג זה מצויים   

על חדירתן של לשונות פירוש מעין אלה למסורת הנוסח של תס העיר מ' סבתו, כתב־יד תימני למסכת סנהדרין   142

)בבלי( ומקומו במסורת הנוסח, ירושלים תשנ"ח, עמ' 308–317 ובפרט עמ' 310, הערה 94.

 ,1.7.3 סעיף   ,)2 הערה  )לעיל  חלק  קונטרס  ראו:  מעשר'.  'וכסף  הרווח:  הנוסח   – שבתוכה  ראשון  מעשר   143 

הערה 153. 

סנהדרין   =  32–28 שורות  3ב,  )דף  חכמים  תלמידי  מוקירי  על  ראתה'  לא  'עין  בדרשת  נקרית  דומה  תופעה   144

בנוסח הרווח מוחלף  ועל מוקירי תלמידי חכמים  39–41(: סדר הדרשות על בעלי תשובה  צט ע"א, שורות 

)סדר שונה נמצא בקטע קיימברידג', ספריית  קפמד  וסדר הדרשות ב־ג מתאים לנוסח  קפמד,  תס לבין  בין 

 האוניברסיטה T-S NS 329.659-660, שנוסחו דורש עיון מקיף; ואין כאן מקום להאריך(. אך ג ו־תס הרחיבו – 

בצורות שונות – את הדרשה על מוקירי תלמידי חכמים, ובשני הנוסחים נמצאת )במקומות שונים( הפסוקית 

'ולמארח  ]תס[  / ולהכניס  ]ג[  תלמידי חכמים לתוך ביתו'.

תס, ואף בדוגמה השנייה נמצאת לשון פירוש דומה בשני העדים  ג דווקא לנוסח  בדוגמה הראשונה מתאים   145

הללו )ובעדים נוספים של הנוסח הרווח(. ראו גם ההערה הקודמת.

הדוגמאות שנדונו בפנים )ראו גם לעיל הערה 144( עשויות להתפרש כהשפעה של מסורת תס )כלומר נוסח   146

התלמוד שממנו נובע נוסח תס שלפנינו( על נוסח ג. אבל במקרה הנדון ב'קונטרס חלק' )לעיל הערה 2(, סעיף 

תס. לפיכך קשה לתאר את היחס בין  ג, או המסורת שהורכבה עליו, השפיע על  1.3.4, נראה שדווקא נוסח 

נוסח ג )בצורתו שלפנינו( לבין תס כהשפעה פשוטה, חד־כיוונית. ייתכן שיש להסביר את הקרבה בין מסורות 

הנוסח בהשפעתן של לשונות פירוש או מסורות שהועברו לצד התלמוד במהלך תולדות מסירתם של הנוסחים 

שהועתקו לבסוף בעותק ג מכאן ו־תס מכאן.

גם הדוגמה השנייה עשויה לשקף תוספת במהלך העתקה מן הכתב, ויוכיחו ההוספות הדומות בעדי הנוסח   147

[  רב יהודה  הרווח. לדוגמה אפשרית נוספת לחדירת גיליון ראו דף 3ב, שורה 19 = סנהדרין צט ע"א, שורה 31: ' ]

שמואל' )הנוסח הרווח: 'אמ' שמואל'(. רב  אמ 
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אין בדוגמאות אלו לטשטש את  ג של פרק חלק בכמות מעוטה, הגם שלא מבוטלת.148  בנוסח 

האופי הכללי של נוסח התלמוד בטופס ג, שרוב שיבושיו וחילופיו נתהוו על פה. אבל במסירתו 

של פרק חלק בטופס המסוים שלפנינו מעורבת כנראה בצורה זו או אחרת העתקה מן הכתב. 

נקראת' מגילה  ' בפרק  מסירה  3.2 חילופי 

ג של מגילה יש תופעות של מסירה על פה שאינן מצויות או אינן שכיחות בפרק חלק.  בנוסח 

חילופי ביטויים דומי מצלול שכיחים במגילה הרבה יותר מאשר בפרק חלק.149 בנוסח ג של פרק 

'מגילה נקראת' יש אף ַּכמּות ניכרת של אשגרות, שאין ְּכמֹותן בפרק חלק. אלו מתבטאות בשילוב 

היגדים  זו תופעה כללית שאינה מוגבלת לסוג  ידועות בהקשר בלתי הולם.  ונוסחאות  לשונות 

ברייתות  ואף  הצעה  לשונות  סיפוריות,  נוסחאות  לשון,  מטבעות  על  לחול  יכולה  מסוים, והיא 

ומאמרי אמוראים.

43 –42  ,32 –31 שורות  ג ע"ב,  מגילה   = 23  ,10 שורות  12א,  דף   3.2.1

סוגיית מגילה ג ע"ב – ד ע"א הביאה שמונה מימרות של ר' יהושע בן לוי לעניין קריאת מגילה 

והשלישית  השנייה  במימרות  לוי  בן  יהושע  ר'  פסק  הרווח  הנוסח  לפי  בכלל.150  פורים  ודיני 

שמקום מסוים 'נידון ככפר', ובמימרות הראשונה והרביעית פסק 'נידון ככרך'. ג גורס )גם( בשתי 

המימרות הללו 'נידון ככפר'. 

הכפרים  עמו':  הנראה  וכל  לו  הסמוך  'וכל  בכרך  לוי  בן  יהושע  ר'  דן  הראשונה  במימרה  א.   

חילופים או שיבושים ב־ג שיסודם בחילופי אותיות )לא עיצורים(: )1( דף 2ב, שורות 7–8 = סנהדרין צו ע"ב,   148

[ מה כמי שעומיד לפניו'. לפי ההקשר צריך להיות 'עליו'.  ]... ו 5–6: 'אימא יתירא נופלת עליך   שורות 

38 = סנהדרין קט ע"א,  7ב, שורה  )2( דף  ג2קפמד 'היתה לו ממנו'.   / תס 'היתה מוטלת עליו'  בנוסח הרווח: 

חילוף  יש כאן   .' ֿאשכחו 'אמ רב אידי. מגדל  ג:   / אויר מגדל משכח'  'אמ' רב.  31: הנוסח הרווח:  שורה 

 תוכן משמעותי, אבל יסודו לכאורה בחילופי אותיות מצויים למדי )ו < י, י < ד, ר < ד, מ < א(. )3( דף 10א, 

שורה 34 = סנהדרין קיב ע"א, שורה 55: הנוסח הרווח: 'דתלי בסיכתא' / ג: 'דיתלי בֿסימנא'. נוסח ג לכאורה 

שורות  ע"ב,  קיב  סנהדרין   =  30 שורה  10ב,  דף   )4( מנ.   > כת  גרפי:  שיבוש  אלא  שאינו  ונראה  מובן,  חסר 

)5( עיינו גם  )כבשורה הקודמת(.  'מומין'  וצ"ל  'אמ רבינא לעולם בבעלי ממון עסיקינן',  גורס:  ג   :28–27

במקרים אלה: ֿבמשמנין > במשמניו )דף 1ב, שורה 5(; במביא > כמביא )דף 2ב, שורה 15(, מת > מה )דף 3א, 

שורה 17(, גריר > גדיר )דף 6א, שורה 31(, בנכסי > כנכסי )דף 10א, שורה 24(, בממוני > כממונו )דף 10ב, 

23(. חילופים כאלו עלולים לחול בשטף הכתיבה, אך בהצטרפם  10ב, שורה  )דף  > איכא  18(, איבא  שורה 

לשיבושים שנמנו לעיל מסתבר שיש לראות גם בהם שיבושי העתקה. 

גם  ראו  אך   ;122 הערה  לעיל  )ראו  חלק  מפרק  לקוחה  אחת  רק  שם  הדוגמאות  מכל   .262–261 עמ'  לעיל,   149 

הערה 129(.

ארבע  בין  ותוכן  סגנון  הבדלי  שיש  פי  על  אף  אחת,  קבוצה  הן  המימרות  ששמונה  נראה  הרווח  הנוסח  לפי   150

לוי  בן  יהושע  ר'  בשם  הראשונה  המימרות  רביעיית  הובאה  ב־ג  האחרונות.  לארבע  הראשונות  המימרות 

והשנייה בשם ר' יהושע בן לוי בשם רבי, ויש סימן נפרד לכל אחת מהרביעיות. ראו: סגל, מסורות )לעיל 

הערה 4(, עמ' 36–38 = הנ"ל, עיזא )לעיל הערה 132(, עמ' 51, הערה 15. 
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הסמוכים לכרך, והנראים עמו, נכללים עמו ודינם כמותו. ג גורס: 'כרך וכל הסמוך לו  ]...[  נידון 

זו טענה  ככפר', וחידושו הוא שהכרך – שמצד עצמו אינו שונה מכרכים אחרים – דינו ככפר! 

משוללת היגיון.

ג פסק ר' יהושע בן לוי שכרך  ב. המימרה הרביעית מדברת בכרך שחרב ולבסוף ישב. לפי   

יוצא מכאן שכל  ויש לפרש: אף על פי שישב הוא נדון ככפר.  שחרב ולבסוף ישב נדון ככפר, 

'ישב  ר' יהושע בן לוי:  כרך שחרב נדון ככפר, בין ישב בין לא ישב. אבל הסוגיה הקשתה על 

 אין, לא ישב לא?!'151 מכאן משמע שר' יהושע בן לוי הבדיל בין כרך שחזר וישב לכרך שנותר 

בחורבנו. 

הבלבול בין כפר לכרך מעורר תמיהה. אמנם יש דמיון מסוים בין המילים הללו, הן בכתיבן   

הן בקריאתן, אך אין הן כה קרובות עד שניתן להחליף ביניהן ללא הבחנה.152 ועוד, ג אינו נוהג 

בלבול גמור ביניהן.153 פשוט יותר לתאר את השיבוש כחזרה על נוסחה קבועה, 'כרך  ]...[  נידון 

ככפר', שבהקשרים מסוימים גורמת לשיבוש. 

11 –8 שורות  ד ע"ב,  מגילה   = 32 –31 שורות  12ב,  דף   3.2.2

הסוגיה הביאה ברייתא בשם ר' יהודה: 'אימתי. מקום שנכנסין בשני ובחמישי. אבל מקום שאין 

ב'הללו  תלוי  הקריאה  שזמן  ממנה  ולמדה  בזמנה',  אלא  אותה  קורין  אין  ובחמישי  בשני  נכנסין 

שרוין  ישראל  כתיקנן  שהשנים  בזמן  שאין נכנסין'. ג הביא כאן ברייתא אחרת: 'אימתי. 

אדמתן. אבל בזמן הזה אין קוראין אותה אילא בזמנה'. כאן לא נזכרו 'אלו שאין נכנסין',  על 

זו  ועומתו  יהודה  לר'  יוחסו  בין תוכן הברייתא לקושיית הסוגיה עמום. שתי הברייתות  והקשר 

שתי  בין  בטעות  ג  החליף  והסיומת  המוסר  שם  שיווי  שבגלל  מסתבר  ע"א–ע"ב(.  )ב  לעיל   בזו 
הברייתות.154

בגלל קושיה זו העמידה הסוגיה את דברי ר' יהושע בן לוי בכרך שחרב מעשרה בטלנים. העמדה זו נמצאת גם   151

ב־ג, והיא מוכיחה שגם בנוסח זה יש לפרש את הלשון 'ישב אין לא ישב לא' כלשון תמיהה.

כרך עשוי להיות יישוב קטן מאוד )ראו: 'ואילו הן בתי ערי חומה. שלש חצירות שלשני שני בתים מוקפות   152

ולא בהכרח מוקף חומה )שהרי לפי מסקנת הסוגיה, כרך  ו[ (  נון'  ]משנה, ערכין ט,  בן  יהושע  חומה מימות 

שחרבה חומתו נדון ככרך(. על כן ייתכן שבזמן הזה לא ניכר במציאות ההבדל בין כפר לכרך. וצריך עיון. 

אבל להלן דף 12ב, שורות 21–28 = מגילה ד ע"א, שורה 32 – ע"ב, שורה 6, שוב החליף ג כפרים בכרכים:   153

בשיני,  להיות  חל  צד.  זה  כאי  שבכרכין.  לאחיהם  ומזון  מים  שיספקו  כדי  הכפרין  ]...[   על  היקלו  'חכמין 

ביום מוקפות חומה למחר  ]...[  חל להיות בחמישי, כרכין  ]כך![   בו  גדולות קוראין  עיירות  כרכין  ]כך![  

עיירות גדולות קוראין בו ביום מוקפות חומה למחר'. בנוסח זה אין התייחסות לדין הכפרים, ויש בו הבחנה בין 

'כרכים' לבין 'מוקפות חומה' שאינה עולה בקנה אחד עם הסוגיות הקודמות. לכאורה אין כאן אלא טעות. אבל 

לא רק טעות נקודתית יש כאן )במימרה 'חכמין היקלו' וכו', בכל היקרויותיה, לא הוחלפו כפרים בכרכים(, 

אלא גם דוגמה לנטייתו של ג לחזור על ביטויים קבועים )שאיננה זהה בהכרח לתופעה הנדונה בפנים(. ראו 

גם: קונטרס חלק )לעיל הערה 2(, סעיף 1.1.2, הערה 29.

דוגמה זו נזכרה ונדונה משמו של מורי יואב רוזנטל אצל: ד' רוזנטל, על הקיצור )הערה 131(, עמ' 820, הערה   154

115. וראו: שם, עמ' 815–830, על השלמות שגויות של מקורות תנאיים בבבלי.
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21 –20 שורות  ה ע"ב,  מגילה   = 33 –32 שורות  13א,  דף   3.2.3

סוגיית הגמרא הקשתה על רבי, שנטע נטיעה בי"ד באדר, ממעשהו של חזקיה, שקרא מגילה 

בטבריה בי"ד ובט"ו,155 תירצה, והקשתה על התירוץ: 

גהנוסח הרווח

... לחזקיה מספקא ליה לר' פשיטא ליה. 

בארביסרא  בחמיסר,  ליה  פשיטא  וכי 

שרי. והא כת' במגלת תענית...  מי 

... אילא חזקיה מספקא ליה ורבי פשיטא 

ליה. 

ליה.    ] וֿמֿספֿק ]

והכתי.. 

א בחמיסר בארבסר[  חסר ד

וזה תמוה מאוד, שהרי הסוגיה דנה  ג הקשתה הסוגיה על חזקיה, שהסתפק ביום הקריאה.  לפי 

[  ליה' הושגרה לכאן מהסוגיה להלן, שדנה בקריאת המגילה של  ברבי. נראה שהלשון 'וֿמֿספקֿ ]

חזקיה בטבריה. 

11 –10 שורות  ו ע"א,  מגילה   = 33 –32 שורות  13ב,  דף   3.2.4

בלשון ההספד השני שמסר רבא חל חילוף מוזר:

הרוגי עמק צאו וקבלו  יושבי רקת  אוהבי שרידים  הנוסח הרווח: 

הרוגי ביתיר צאו וֿקיבלו  יושבי עמוק  [ יֿדים  אֿוהבי  ] ג: 

לפי ג לא נזכרה רקת בנוסח ההספד, אף על פי שרבא ציטטֹו כדי להוכיח שרקת היא טבריה. גם 

אזכורם של הרוגי ביתיר בהספד על מתי בבל תמוה ביותר. מסתבר שהמוסר החליף בטעות את 

המוכר  הצירוף  את  לכאן  השגיר  עמק'  'הרוגי  ובמקום  כגרסתו(,  עמוק  )או  ועמק  רקת  השמות 

'הרוגי בית)י(ר'.

הפסקה 'רבי בר חמיסר הוה  ]...[  אי מוקפת חומ' מימות יהושע בן נון היא אי לא' חסרה ב־ג. נראה שאין כאן   155

אלא דילוג מחמת הדומות: הלשון 'מוקפת חומה מימות יהושע בן נון אלא / אי לא' נמצאת בסוף הפסקה החסרה 

ובסוף הפסקה שלפניה. 
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 42 –40 שורות  טז ע"ב,  מגילה   = 24 –22 שורות  17ב,  דף   3.2.5

גהנוסח הרווח

דברי שלום ואמת. 

אמר ר' תנחום אמ' ר' אסי.א 

ר'  אמ'  אבא  בר  חייא  ר'  »ואמרי לה אמ' 

אסי.«ב 

מלמד שצריכה שרטוט כאמתה שלתורה.

דברי שלום ואמת. 

אמ רבי תנחום אמ רב אסי. 

מחסייה  בר  ראבה  ואמרי לה אמ 

רב.  אמ 

מלמיד שצריכה שירטוט כאמיתה של 

תורה.

א אמ' ר' אסי )יוסי מ([  חסר ד ב ואמרי – אסי )יוסי נ([  ואמרי לה אמר רבי אסי ד, חסר תממ

נראה ש־ג השגיר לכאן את שלשלת המסירה 'אמ ראבה בר מחסייה אמ רב' מלעיל, מהדרשה על 
העדפת יעקב את יוסף )דף 17א, שורות 10–11' = מגילה טז ע"ב, שורות 1–4(.156

אשגרות אלו ובפרט שכיחותן היחסית157 מתאימות למסירה על פה יותר מאשר להעתקה בכתב: 

קל להבין איך גרסן, שזוכר את תלמודו על פה, החליף זו בזו יחידות טקסט דומות בלשונן גם אם 

אינן סמוכות זו לזו. קשה יותר לטעון שחילופים כאלו, בכמות כזו, נעשו בהעתקה מן הכתב. 

אם כן בנוסח ג לפרק 'מגילה נקראת' קיימים חילופים ושיבושים המתאימים למסירה על פה,   

ג של מגילה  בנוסח  זאת לא מצאתי  אינו מצוי בפרק חלק באותו טופס. לעומת  מסוג שכמעט 

חילופים גרפיים משכנעים, ואף זאת בניגוד לפרק חלק. מסתבר שכל אחד מהפרקים הגיע לידי 

מעתיק הטופס באמצעות מסירה שונה. ושמא יש ללמוד מכאן שפרק 'מגילה נקראת' בטופס ג 

נכתב מן הפה ממש.

ד. סיכום

בקונטרס פרק חלק ופרקי מגילה מונח לפנינו נוסח שונה ומשונה של שני פרקים משתי מסכתות 

של התלמוד הבבלי. אין דינם של הפרקים הללו אחד, ויש בכל אחד מהם תופעות שאינן מצויות 

2.3.3(. יש לציין שרבה בר מחסיה היה  אותה דרשה נכתבה על המחק, כנראה ביד הסופר )ראו לעיל סעיף   156

רגיל למסור בשם רב חמא בר גוריא בשם רב. ראו בעיקר: בבלי, שבת י ע"ב – יא ע"א, וכן: תענית יב ע"ב; 

)מהדורת  ג  השמיני  ביום  כהנא,  דרב  פסיקתא   ;)435 עמ'  תיאודור–אלבק,  )מהדורת  יב  מד,  רבה  בראשית 

מנדלבוים, עמ' 425–426(; קהלת רבה ה, ו. שלשלת המסירה ב־ג נראית משובשת )או מקוצרת(. מציאותה 

זו נכתבה ביד הסופר, זה שהשגיר לדרשת  17א מלמדת, כך נראה, שהגהה  של אותה שלשלת בהגהה בדף 

'דברי שלום ואמת' את הנוסח 'אמ ראבה בר מחסייא אמ רב'.

 =  35–24 שורות  12א,  דף  עוד:  ועיינו   ,84 הערה  לעיל  ראו  אחרות.  להוסיף  אפשר  כאן  שנמנו  לדוגמאות   157 

16א,  7 )לשון ההצעה 'דתניא רבי אלעזר בר רבי יוסי אומר'(; דף  43 – ד ע"א, שורה  מגילה ג ע"ב, שורה 

שורות 21–22 = מגילה יד ע"א, שורות 42–43 )ייחוס דרשות ליצחק דבי רב אמי(; דף 17ב, שורה 27 = מגילה 

טז ע"ב, שורות 45–46 )הנוסח הרווח: 'פירשה ממנו מקצת סנדרי' / ג: 'פירשה ממנו שכינה'  ]ביטוי ייחודי[ (.
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שאין  והרצאה,  לשון  חילופי  של  גדושה  כמות  הנוסח  מסורות  בשתי  יש  חלק  בפרק  בחברו.158 

בדפים  דוגמתם  שאין  סידור  חילופי  חלק  בפרק  בו  יש  אף  נקראת'.159  'מגילה  בפרק  דוגמתם 

במבנן  עמוקים  שינויים  נקרים  נקראת'  'מגילה  בפרק  ואילו  נקראת'.160  'מגילה  מפרק  ששרדו 

והילוכן של מספר סוגיות שאין כמותם בסוגיות פרק חלק.161 מבעד להבדלים הללו משתקפים 
הבדלים במידת הגיבוש של כל אחד מהפרקים הללו בשלב שקדם להתפלגות המסורות.162

התופעות והחילופים שונים בכל אחד מהפרקים, אבל הם מלמדים על מרחב דומה של לימוד   

ויצירה. מבעד לחילופים בין ג לבין הנוסח הרווח, הן בסנהדרין הן במגילה, משתקף תלמוד קדום, 

שסידורו ותכניו קבועים ונתונים על פי רוב, ובמגילה אף לשונו קבועה למדי. אבל לשון תלמודה 

של סנהדרין ומקצת התכנים בשתי המסכתות עוד לא היו מגובשים לגמרי.163 לא כל יחידותיו 

של התלמוד הזה נקבעו במקומן קודם להתהוות מסורות הנוסח, אף נמצאו בו – בתלמודה של 

נתנסחו  ותוכנם  גם לשונם  ולעתים  ביניהם  ידועים אבל הקשרים  סוגיות שמרכיביהן   – מגילה 

שמקצתו  תלמוד  לידיהם  קיבלו  נראה,  כך  אלו,  שלפנינו.  הנוסח  מסורות  יוצרי  בידי  ונקבעו 

מפורש ומגובש ומקצתו רמוז וגולמי, ואותו היו חופשיים, ולעתים מוכרחים, להשלים, לפרש, 

לנסח ולקבוע.164 

ושלם.  ערוך  כחיבור  הבבלי,  בנוסח  חילופים  הם  תמיד  לא  הנוסח  מסורות  בין  החילופים   

לעתים הם מבטאים חילופים במקורותיו של הבבלי או במקבילותיו הקדומות. חילופים בניסוחן 

של ברייתות משקפים במקרים לא מעטים מקורות שונים )ברייתות שונות( ששילבה כל אחת 

ממסורות הנוסח בתלמודּה, על פי המקובל והמסור בפי מוסריה.165 חילוף אחד בסידורן של שתי 

יחידות תלמוד מקביל לחילופים בין מקבילות תנאיות ואמוראיות לאותן סוגיות, ואולי הוא מלמד 

מסכתות מגילה וסנהדרין נבדלות גם ביחס שבין עדי הנוסח הרווח עצמם; ראו: קונטרס חלק )לעיל הערה 2(,   158

ליד הערות 8–9.

ראו לעיל סוף סעיף 2.1 ובסיכום, סעיף 2.7 בראשו; קונטרס חלק )שם(, סעיף 1.8.  159

ראו: קונטרס חלק )שם(, סעיף 1.4.  160

ראו לעיל סעיפים 2.4–2.6; קונטרס חלק )שם(, סעיף 1.8, ליד הערה 167.   161

כאמור נראה שגם ערוצי המסירה של פרקי סנהדרין ומגילה ב־ג שונים הם; ראו לעיל סעיפים 3.1, 3.2.  162

מידת הגיבוש של הלשון והתכנים משתנה בין פרק חלק לפרק 'מגילה נקראת' ואף בין מקומות שונים באותו   163

פרק. לעתים הלשון מגובשת ויציבה )כך בדרך כלל במגילה, ובמידה פחותה בפרק חלק(, במקומות אחרים 

אחת  שכל  נראה  ולפעמים  חלק(,  בפרק  בעיקר  ההרצאה,  בחילופי  )כך  למדי  חופשית  והלשון  ידוע  התוכן 

כמה  )כך  נקבעו  לא  ולשונו  תוכנו  אבל  ידוע  שתפקידו  שלב,  או  מהלך  עצמאי  באופן  השלימה  מהמסורות 

פעמים במגילה(.

כאמור לעיל בהערה 95, הפער בין יציבות הלשון לבין חילופי המבנה העמוקים בפרק 'מגילה נקראת' דורש   164

עיון לגופו.

)לעיל  חלק  קונטרס  ראו  אחת:  ברייתא  של  שונות  גרסאות  אלא  ממש  שונים  מקורות  אלו  אין  רוב  פי  על   165 

חילוף  נמצא  אחד  במקום  אבל   .1.7.1  ,1.6.1 סעיפים   ,80 והערה   1.4.1  ,1.3.4  ,1.1.2 סעיפים   ,)2 הערה 

)שגוי( בין ברייתות נבדלות לגמרי: ראו לעיל סעיף 3.2.2.
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שכל אחת ממסורות הנוסח הושפעה ממקבילה אחרת.166 חילופים אלה בין עדי הנוסח של הבבלי 

מגלים  אחדים  חילופים  מקבילים.  חיבורים  בין  מסורת  חילופי  עם  אחד  במישור  עומדים  גופו 

שלבים שונים בהרכבתן של מסורות מארץ ישראל ועיבודן בבבלי,167 ויש שחושפים את מהלכי 

משקפים  הנוסח  מסורות  בין  והחילופים  השינויים  חדש.168  בהקשר  בבלית  סוגיה  של  שילובה 

אך  ידועים  ומבנהו  גיבושה של לשון התלמוד, שתוכנו  חופשיות  את  דווקא  לאו  אלה  במקרים 

מילותיו לא נקבעו, אלא את מגוון המסורות והמקורות שהיו ידועים למוסרי התלמוד, ואת דרכי 

שילובן והרכבתן של המסורות בגוף הבבלי. 

מאשר  פחות  לא  הלכתיות  ביחידות  מצויים  הרווח  הנוסח  לבין  ג  בין  שחילופים  לציין  ראוי   

ביחידות אגדיות. אכן יש הבדל בשכיחות החילופים ובסוגיהם בהלכה ובאגדה. אבל הבדלים אלה 

נובעים מטיבם השונה של חומרי ההלכה והאגדה, לאו דווקא מיחס שונה של המוסרים כלפיהם. 

חילופי לשון והרצאה מצויים בהלכה ובאגדה, אבל היקפם ועצמתם אולי גדולים יותר במעשיות 

את  כלל  בדרך  חסרים  אגדה  קובצי  מנגד  התלמוד.169  סתם  לשון  שלשונן  )בארמית(  הארוכות 

רובד המשא ומתן הרגיל בסוגיות הלכה, שדווקא בו נעוצים השינויים המפליגים ביותר בחומר 

נטו  או  יתר  נהגו בחומרי האגדה חופשיות  ההלכתי.170 לא מצאתי ראיה לכך שמוסרי התלמוד 

יותר להתערב בסוגיות הלכתיות. כאן וכאן ניכרת חופשיות בגיבוש לשונו וצורתו של התלמוד, 

שהשפעתה והשלכותיה משתנות בהתאם לטיבו של החומר התלמודי.

יש בו בטופס ג עוד חילופים רבים לעיין בהם וסוגיות קשות ללבן אותן. אף הדוגמאות שנדונו   

במחקר זה לא יכולתי למצות את כל שדורש בהן עיון. תחומים שלמים, כגון לשונו של טופס ג או 

יחסו לעדי הנוסח הרווח, יכולתי לדון בהם רק דרך כלל. אף נמנעתי לחלוטין מלעיין במקורותיהן 

ובהתהוותן של סוגיות התלמוד קודם לגיבושן ב'תלמוד הקדום' של סנהדרין ומגילה. אני מקווה 

שבעקבות עבודה זו יתעוררו אחרים לעיין בטופס ג, בנוסחו וביחסו לשאר עדי הנוסח. מתוך עיון 

זהיר ומדוקדק אפשר שיעלה בידינו להבין טוב יותר כיצד נוצרו מסורות הנוסח שבידינו, ואף 

להסיק משהו על אופיו וצורת עריכתו של התלמוד.

קונטרס חלק )שם(, סעיף 1.4.4.  166

ראו בעיקר שם, סעיף 1.1.1; שם, סעיף 1.7.2 )על מחלוקת ר' יוחנן ורשב"ל(; לעיל סעיף 2.1.1.  167

קונטרס חלק )שם(, סעיף 1.7.3 )על דרשות ר' שמעון ור' יוסי הגלילי, ועיינו היטב בהערה 155 שם(; לעיל   168

סעיף 2.3.3.

חופשיות  דווקא  לאו  שונים,  במקורות  שימוש  לשקף  עשויים  אגדה  מעשיות  בגופי  מופלגים  חילופים  אבל   169

לשון.

ומתן ההלכתי־ נוגעים בעיקר למשא   )2.5 )לעיל סעיף  חגיגה  זמן  בסוגיית  כך למשל השינויים המפליגים   170

רכיבי  נמצאים  אם  ועוד,  הללו.  הרכיבים  לתוכן  ופחות  אחד,  להילוך  הסוגיה  רכיבי  את  שאורג  פרשני 

למשל  )ראו  ההלכתי  בחומר  שנמצאים  חילופים  סוגי  לאותם  מועדים  הם  אגדה,  בסוגיות  ודיון   קישור 

סעיפים 2.1.2–2.1.3, או הסוגיא והדיון בסעיף 2.6(.
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קונטרס פרקי מגילה

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.*1

11ב. מגילה ב ע"א, שורות 36–45

)T-S NS 258.144+147 כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה(

 ]                                                 [ ◦◦ ]                  [

]               [ תרי אף ]                                           [ 

 ] [ ר כי דאמ רבי שמואל ברב ] [

 ] זמן קהילה לכולהו הכא נמי שלשה ]

 ] אימא שיתא עשר ושבע עשר אמא קרא ולא ]

שמואל בר נחמני אמ ›אמ‹ קרא כימים אשר נחו בהם ◦ ]  [ 

 ] לרבות אחד עשר ושנים עשר אימא לרבות שנים ע ]

 ] ושלשה עשר כי דאמ רבי שמואל בר רבי יצחק שלש ]

 ] [ שר זמן קהילה לכולהו הכא נמי שלשה עשר זמ ] [

 ] [ ולהו אימא שיתא עשר ושבע עשר א ] [

[ אי טעמא דנפקא ליה מכימים מ ]                               [  [

 ] [ מא דלא נפקא ליה זמ ] ]    [ מאי ]

 ] [ מניהם לא משמיע להו מאי ] [

 ] [ זמנם וזמניהם מאי טעמא דלא נפק ] [

  ◦◦◦◦ ] [ ר לך ההוא לדורות הוא דכתי ואידך לד ] [

שוליים תחתונים 

סימני ההדרה:  *

[ – קרחה; ◦ – אות בלתי קריאה  )אמר( – מחיקה בכתב היד; ›אמר‹ – הוספה או תיקון בכתב היד; ]  

או קלף מטושטש; א – קריאה מסופקת;  – הצעת השלמה.
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12א. מגילה ג ע"ב, שורה 15 – ד ע"א, שורה 9

)כ"י אוקספורד, בודליאנה heb. c 17.64 ]נויבאואר וקאולי 2661.24[ (

שוליים עליונים

בית רבי תלמוד תורה ומית מצוה מית מצוה 

עדיף מי דתני בבריאתא דתניא מבטלין 

תלמוד תורה ליציאת המת ולכנסת הכלה בעי 

ראבא מית מצוה ומקרא מגילה הי מיניהו 

עדיף מית מצוה עדיף מישום כבוד הבריות 

אידילמא פרסומי ניסא עדיף הדר פשטא ראבא 

ואמא גדול כבוד הבריות שהיא דוחה את לא 

תעשה שבתורה   גופה כרכא דאקפא ביעסרה 

וייתיב    גופה אמרבי יהושע בן לוי כרך וכל 

סמוך לו וכל ניראה עימו נידון ככפר תנא סמוך 

אף על פי שאין נראה נראה אף על פי שאינו סמוך 

בשלמא נראה אף על פי שאינו סמוך משכחת 

לה יושבת בראש ההר אילא סמוך אף על פי 

שאינו נראה היכא משכחת לה משכחת לה ◦◦◦◦

יושבת בנחל אמר רבי יהושע בן לוי כרך שהקף 

ולבסוף ישב נידן ככפר ̇ש̇נ איש כי ימכר בית 

מושב עיר חומה לא כשהו הוקף ולבסוף ישב 

ולא כשישב ולבסוף הוקף אמ רבי יהושע בן 

לוי כרך שאין בו עשרה בטלנין נידן ככפר דתניא 

איזו היא העיר הגדלה כל שיש בה עשרה 

בטלנין פחות מיכין הרי זה כפר כרכא איצטריכא 

ליה אף על גב דאתא מיעלמא אמ רבי יהושע 

בן לוי כרך שחרב ולבסוף ישב נידן ככפר 

ישב אין לא ישב לא דתניא רבי אלעזר בר רבי 

יוסי אומיר אשר לא חומה אף על פי דאין לו 

עכשו היה לו קודים לכל אילא מאי חרב 

מעשרה בטלנין  ̇מ̇ס  לוד נשים שואלין

ושונין   אמר רבי יהושע בן לוי אמ

רבי לוד ואונו גי חרשים כולם מוקפות

חומה מימות יהושע בן נון איני הני
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אליפעל בננהי דכתי ובני אליפעל

עיבר ומשעם ומשעמר ולטעמיך

הני אסא בננהי דכתי ויחזק אסא

את ערים בצרות שביהודה דתניא

רבי אלעזר בר רבי יוסי אומר כולם

מוקפות חומה מימות יהושע בן נון

הוא וחרוב בימי פילגש בגבעה אתא

אליפעל ובננהי ונפול אתא אסא

שוליים תחתונים

31

32
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38



שֹלמי אפרתי 27644[ 

12ב. מגילה ד ע"א, שורה 10 – ע"ב, שורה 15

)כ"י אוקספורד, בודליאנה heb. c 17.64 ]נויבאואר וקאולי 2661.24[ (

שוליים עליונים

ושפיצנהי דאיכא נמי דכתי ויחזק אסא את

ערים הבצורות שביהודה שמע מינה   אמר

רבי יהושע בן לוי אמ רבי נשים חיבות במקרא

מגילה שאף הן היות באותו הנס    אמ רבי יהושע

בן לוי אמ רבי פורים שחל להיות בשבת שואלין

ודורשין בעינינו של יום מה היה פורים אפילו

כל מועדים נמי דתניא משה תיקן להן לישראל

שיהיו שואלין ודורשין בעינינו של יום ביום

הילכת הפסח בפסח הילכת עצרת בעצרת הילכת

החג בחג אילא פורים איצטריכא ליה מהו דתימא

ניגזר מישמא דרבא קמשמעלן אמ רבי יהושע

בן לוי אמ רבי חיב אדם לקראות מגילה בלילה ושונה

אותו ביום ̇ש̇נ אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילה

לא דומיה לי סבר מינה לדידי מקרא בליליא ומתנא

מתניתא ביממא אמ להו רבי ירמיה לדידי מפרשא

לי מיניה דרבי חייא בר אבא כמאן דאמא למימר

פרשתא ותניה כמאן עליה דאמ רבי חלבו אמא

עולא ביראה אמ רבי אלעזר חיב אדם לקראות

מ)ל(›ג‹ילה בלילה ושונה אותו ביום ̇ש̇נ למען )א(›י‹זמרך

כבוד לא ידום יהוה אלהי לעולם אודך    אילא

שהכפרין מקדימין ליום הכניסה אמ רבי חנינא 

חכמין היקלו על הכפרין שמקדימין ליום הכניסה

כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם שבכרכין כאי

זה צד חל להיות בשיני כרכין עיירות גדולות קוראין

בו ביום מוקפות חומה למחר )◦◦ ל◦◦ות( ›אם איתא‹ נקדים ליום

הכניסה יום הכניסה הוה להו בעשרה בעשרה לא

תקינו רבנן הל להיות בחמישי כרכין עיירות גדולות

קוראין בו ביום מוקפות חומה למחר אם איתא

נקדים ליום הכניסה יום הכניסה יום הכניסה

לא דחנן תא שמע דאמ רבי )◦◦◦◦( ›יהודה‹ אמ רב
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)◦◦◦◦(›אימת‹י בזמן שהשנים כתיקנן ישראל
שרוין על אדמתן אבל בזמן הזה אין קוראין

[ ן אותה אילא בזמנה מישום הנך ד ]

נכנסין מפסידנהו לבני כרכין אילא ] [ 

איתמר הכי איתמר אמ רבי חנינא חכמין

היקלו על הכפרין שמקדימין ליום

הכניסה כדי שיספקו מים ומזון

לאחיהם שבכרכין וכין תני דבי

שמואל חכמין היקלו על הכפרין

שמקדימין ליום הכניסה כדי

שוליים תחתונים 
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שֹלמי אפרתי 27846[ 

13א. מגילה ה ע"א, שורה 19 – ע"ב, שורה 29

)T-S F 17.19 כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה(

שוליים עליונים

 ] פי שאמרו מקדימין ולא מאחרין מותרין בהספיד ובתע ]

 ] ומתנות לאביונים איזו היא העיר הגדלה כל שיש בה ע ]

בטלנין אמ רב בבא אמ שמואל עשרה בטלנין בבית הכנסת 

אמ רב בבא אמ שמואל מנין שאין מונין ימים לשנים ̇ש̇נ  

[ את  הזה לכם ראש חודשים חודשים אתה מונה לשנים א ]

ר  [ נה ימים לשנים רבנן דבי קיסרי מישום רבי אחא א [

 ] [ נין שאין מונין שעות לחודשים ̇ש̇נ עד חדש ימים ] [

ל  [ תה מונה לחודשים אי אתה מונה שעות לחודשים  [

זמן עצי כהנים תשע באב חגיגה והקל מאחרין ולא מקדימין 

תשע באב אתחולי פורענותא לא מתחילינן בהנך לא מטא 

זמן חיוביהו תנא חגיגא וכל זמן חגיגה מאחרין ראבא אמ◦ 

[ כחת לה תשלומין בשלמא חגיגא  חגיגה וכל  חגיגא ]

משכחת לה דיש לה תשלומין אילא כל זמן חגיגא היכא 

[ כי קאמא חגיגה בשבת עולה  משכחת לה אמ רב פ ]

וראויה ביום טוב לא זמן חגיגה היא אפילו הכי מאחרין 

 ] דתנן מישלא חג יום טוב הראש ]

 ] כל הרגל יום טוב האחרון תנא חגיגה ]

 ] טפי לא דתנן עוביר הרגל ולא חג אינו חיב באחריות ]

 ] אשי אמ חגיגה וכל זמן חגיגה משכחת לה עצרת בש ]

 ] עצרת משכחת לה דיש לה תשלומין אבל כל זמן חג ]

 ] אף על גב דלא משכחת לה אפילו הכי מאחרין דתנן ]

שאם חל להיות בשבת שיום טובו לאחר השבת א ]         [ 

פרין  [ של  רבי חנינה רבי כי נטיעא נטיעא בפורים ורחץ ב ]

[ ו רב בא◦◦   וביקש לעקור את תשע באב ולא הודו לו אמר ] 

[ ות אמ רבי הו›א‹◦◦ל  זבדא רבי לא כך היה מעשה תשע באב שח ]

חד רבי הי  הידחו הידחו וקרי עליה טובים השנים מן 

שתה  נטיעא נטיעא בפורים והתניא רבי יוסי אומיר כתי שמחה 

ויום טוב שמחה מלמיד שאסור בהספיד משתה מלמיד  

[ בעשיות מלאכה אילא רבי◦◦  בתענית יום טוב מלמיד שאסו ]

[ שה עשר נטיעא רבי בארב  בארבע עשר הוה כי נטיעא ב ]
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[ קפות חומה מימות  [ וטבר ] עשר הוה והא רבי בטבריא הו ]

יהושע בן נון אילא חזקיה מספקא ליה ורבי פשיטא ליה ומספק 

ליה והכתי את יום ארבעה עשר ואת יום חמשה עשר פוריא דילא 

למיספד אמ ראבא לא נצרכה אילא לאיס›ו‹ר את של זה בזה ואת 

של זה בזה הני מילי בהספיד ותענית אבל מלאכה דיומי 

אסיר ודלא יומי שרי ודלא יומי שרי והא רב חזא 

[ ולא צמח לההוא גברא דקא שדי כיתנא לט ]

שוליים תחתונים
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שֹלמי אפרתי 28048[ 

13ב. מגילה ה ע"ב, שורה 29 – ו ע"א, שורה 18

)T-S F 17.19 כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה(

שוליים עליונים

ת  רב אחא בריה דראבא אמא מעיקרא )ק(›כ‹י קביל ספיד ותע

אבל מלאכה לא קביל עילויהו מעיקרא כתי שמחה ומשתה ויום טוב 

ולבסוף כתיב שמחה ומשתה ויום טוב לא כתי אילא רב מאי טעמא 

לטיה לההוא גברא דברים המותרין ובא אחירין שנהגו בהן 

 ] אסור ב›א‹תריה דרבי לא נהוג איבעית אימא רבי כי נטיעא נטי ]

[ עא דתנן עברו אילו ולא נענו ממעטין במשא  [ שמחה נט ] ש ]

 ] במתן בנטיעא בבינין באירוסין ובנשואין ובשאילת שלום בי ]

 ] [ ם לחבירו כבני אדם הנזופין למקום תנא בינין בינין של ש ] [

נטיעא נטיעא של שמחה ואיזו היא בינין של שמחה זה הבונה 

בית חתנות לבנו ואיזו היא נטיעא של שמחה זה הנוטיע בית 

 ] אכרונקי של מלכין חזקיה קרי מגילה בטבריא בארבע עש ]

ובחמשה עסר ומספקא ליה מוקפות חומה מימות יהושע בן 

[ תי ערי המבצר והצרים צור  נון לשאר מוקפות ומספקא ליה וה ]

[ קימא לן אדרקת  חמת רקת וכינרת קדש ואדרעי ועין חצ ]

[ דמיחד גיסא ›ד‹שורא ימא  היני טבריא אילא הינו דמספקא ל ]

היא דתנן חומה ואין לו שור ואגר סביב פרט לטבריא שימה 

חומתיה אילא לעינין בתי ערי חומה לא מספקא ליה אילא כי 

[ ין מקרא מגילה פרזין המוקפין דכתיבי  מספקא ליה ל ]

[ הני מגליוי והני מכסיוי הני מגליוי או דילמא  [ מגי ] [

[ לא מגני הני מגני אפילו הכי מספקא ליה רב אסי  [

[ מגילא בחוציל בארבע עשר ובחמשה עשר ומספקא  [

[ יה מוקפות חומה מימות יהושע בן נון לשאר מוקפות  [

איכא דאמרי אמ רב אסי חוציל מוקפות חומה מימות 

[ ושע בן נון אמ רבי יוחנן כי הונן טליא אמא לן מיליא  [

[ סביא אשכחיו כותנא חמת רקת וכינרת חמת זו  [ ל ] [

[ מה נקרא שמה חמת על שום חמי טבריא רקת  טברי ]

[ נקרא שמה רקת דמדליא כירקתא דנהרא  זה ציפורי ]

[ למה נקרא שמה כינרת דמתיקי פירא כקלא  כינרת זו גינ ]

בא מי איכא דמן דאמא אדרקת לאו היני  דכינרא אמ 

טבריא כי שכי אינש בבבל פתחי עליה במערבא הכי הוי 
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גדול מי שיישך שים לו ברקת כי אסיקינון ארוניה התם 

[ ידים יושבי עמוק צאו וקיבלו  ספדו עליה הכי אוהבי ]

[ דרבי זורא פתחי עליה ההוא  הרוגי ביתיר כי נח נפש ]

ספדנא ארץ שינער הרת וילדת ארץ צבי גדלה שעשיה 

אוי נא לה אמרה רקת כי אבדה כלי חמדתה אמ ראבא חמת 

זו חמת גדר רקת זו טבריא למה נקרא שמה רקת שאפילו 

ריקנין שבה מלאין תורה כרימון רב יוסף אמא רקת 

שמה למה נקרא שמה טבריא שיושבת בטיבורה של 

[ אמא שטובה ריאתה ארץ ישראל רא ]

שוליים תחתונים
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שֹלמי אפרתי 28250[ 

14א. מגילה ו ע"א, שורות 21–36

)T-S AS 78.295 + 93.582. ]12[ כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה(

 ]                                                                         [

 ]                                                                        [

 ]                                              [

 ] [ ק ] יוש ]

 ] מידותיו הי ]

 ] על מרומי ש ]

 ] של עולם ל ]

נתתה שדו ]                                            [ 

 ] צריכי לך ד ]

 ] זה חלזון טמוני זה ]

 ] ריבונו של עולם מ ]

צדק סימן זה לך ]                                             [ 

 ] [ רקמטיא שלו כלום ]                         [ דלי ] [

 ] [ י זבת חלב ו ] [ דבש אמ רש לקיש לדי ] [

 ] [ על ששה ע ] [ ה ששה עשר ] תש ]  [ ציפורי וה ]

 ] ]    [ א דלא נפישי דידה מישאר אחי אמ ראב ] כן

 ] [ בת חלב ודבש דכולה ארץ יש ] [

 ] [ קרא דתור מקני עישרין ותר ] [

 ] [ כר ] [ ואפילו הכי ש ] [

]                                 [ לה ועיק ]           [ 
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14ב. מגילה ו ע"א, שורה 50 – ע"ב, שורה 18

)T-S AS 78.295 + 93.582. ]12[ כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה(

 ]                                                                         [ 

 ]                                                                        [

 ]                                                                         [

[ ̇ק ̇ב̇ה [

[ ק  [

[ ת ̇י̇י   אמ רבי  [

[ ממו אל תפיק  [

[ בונו של עולם  [

[ תפיק ירומו  [

[ לת מאה מלכי  [

[ ת מאה ושיתין ושיתא  [

 ] [ ומא נפקי חני ונפקי ח ] [

]                                               [ לאוקימיה   אמ רבי 

 ] [ א מצאתי אל תאמן ל ] [

 ] [ צאתי האמן הני ] [ י אל ת ] [

תורה [ י [ א היא בדב ] [ מילתא דישמ ] [ אבל במשא ו ] [

[ א דשמיא  [ להדודיה אבל לאוקימיה מי ] [ אמרן איל ] [

[ מ)ש(›ס‹חקת ]   [ אמ רבי יצחק אם ראית רשע שהש ]

 ] [ תתגר בו ̇ש̇נ יחילו דרכיו ב ] [

 ] [ בדין ̇ש̇נ מרום משפטיך מ ] [

 ] [ אין ̇ש̇נ כל צור ] [
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שֹלמי אפרתי 28452[ 

15א. מגילה יג ע"א, שורה 45 – ע"ב, שורה 3

)T-S AS 93.492 כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה(

 ]                                                                  [ ◦
 ] ה ]

 ] שנ ]

 ] הגו ]

 ] לפניו ]

 ] חיסדא א ]

 ] המלך משתה גד ]

עבד מישתיא ו ]                                              [ 

 ] פרדשא ולא ייגל◦ ] 

 ] אשה ניתקנה אילא ב ]

 ] [ ת אמ רבי אלעזר ] [

 ] [ נו ואת המלכי ] [

 ] [ ות שה ]          [

 ] [ יעות ] [

15ב. מגילה יג ע"ב, שורות 24–31

)T-S AS 93.492 כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה(

]                                                                 [ ון 

◦ ]                                                              [

]                                                              [ רום 

]                                                              [ ירמיה 

]                                                            [ היתה 

]                                                        [ ה מחיקו 

[ של מרדכי בימים  [

[ בגתן ותרש היקציף  [

[ ן צדיק ומנו יוסף  [

[ יק  [ הם לעשות רצון צ ] [

 ] [ ר המ ] [ דכי ויגד לאס ] [

[ ן ותרש שני טו ]               [  [

[ רסיים א ]                                 [          [

]                    [ רוא ]                                          [ 
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16א. מגילה יד ע"א, שורות 33–49

)Yevr. III B 177 כ"י סנקט פטרבורג, ספרייה לאומית רוסית(

[ ועמדו ]       [             [

 ] [ ים דבורה חנ ] [

 ] [ לן דכתי אבי מלכה ואבי י ] [

]                  [ יסכה זו שרה למה נקרא שמה שרה 

[ כין אותה ביופיה דבר אחר שרה שהכל סכין  [

[ יה כין הוא אומיר ויראו אותה שרי פרעה [

[ ה אל פרעה ואי בעית אימא מיהכא כל אשר  [

[ ה שמע בקולה מרים מנלן דכתי ותקח  [

[ חות אהרן אחות אהרן ולא אחות משה  [

מ רב ואמרי לה אמ רב עמרם אמ רב  ] [

[ עתידה  ות אהרן היתה ניתנבא ואומ ]  ] [

[ תלד בן שהוא מושיע את ישראל ואותו היום [

[ משה ניתמלא כל הבית כולו אור ועמד אביה  [

[ קה על ראשה אמ לה בתי ניתקימת נבואתיך  [

כיון שהיטילו לים באתה אימה וטפחא על ראשה אמ לה 

נבואתיך היכן היא כין הוא אומיר ותתצב אחתו 

מרחק לדעה מה יעשה לו לדיעה מה יהיה בסוף 

נבואתה דבורה מנלן דכתי ודבורה אשה נביאה 

[ י  אשת לפידות מאי לפידות אמ יצחק דבי רב ] 

שעשתה פתילות למשכן שילו והיא יושבת תחת 

תמר דבורה מאי שנא תמר אמ יצחק דבי רב אמי 

מה תמר זה צילו מועטת אף צדיקים שבאותו הדור מועטין הן 

דבר אחר מה תמר זה אין לו אילא לב אחד אף ישראל שבאותו 

הדור אין להן אילא לב אחד כנגד אביהן שבשמים      חנה מנלן 

דכתי ותתפלל חנה ותאמר עלץ לבי ב̇י̇י רמה קרני ב̇י̇י רמה 

קרני ולא רמה פקי אלא הכי קאמא דויד ושלמה שמשחו מן 

הקרן משכה מלכותן שאול ויהוא שמשחו מן הפך לא 

משכה מלכותן אין קדוש כ̇י̇י כי אין בלתך אמ יהודה בר 

מנישי אל תקרי בלתך אילא בלותך בוא וראה שלא 

מידת ̇ה̇ק ̇ב̇ה כמידת בשר ודם מידת בשר ודם מעשה 

ידיו מבלין אותו ̇ה̇ק ̇ב̇ה מבלה את מעשה ידיו אין 

צור כאלהינו אמ יהודה בר מנישי אל תקרי צור

שוליים תחתונים
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16ב. מגילה יד ע"א, שורה 49 – ע"ב, שורה 43

)Yevr. III B 177 כ"י סנקט פטרבורג, ספרייה לאומית רוסית(

 ] [ דם צר ]                                      [

 ]                     ̇ ̇  ̇ ̇ [ קריבין ובני מי ]עי[ ן א ] [

 ] [ יר בה רוח ונשמה קריבין ו ] [

 ] [ יה היא רוכבת על החמור ויורדת בסתר ] [

 ] מן ההר מיבעי ליה אמ ראבה בר שמואל על עי ]

 ] [ ם באה מן נסתרים מלמיד שהוציאתו דם מחיק ] [

 ]  אמר לו וכי רואין דם בלילה אמרה לו וכי ד ]

 ] נפשות בלילה אמר לה מוריד מלכות הוא ונ ]

 ] יומא ונקטליה אמרה לו עד איין מל ]

 ] טיבך בעולם אי הכי ברוך ̇י̇י אשר מנעני מ ]

 ] טעמך וברוכה את אשר כליתיני היום הזה מבוא ]

 ] [ חדא האיי ואידך כי הוה אתי גלת ] תרתי משמ ]

 ] אורח שלשה פרסאות אמ לה השמיעיני אמרה לו ]

 ] זאת לך לפוקה מיכלל דאיכא אחריתי והא איכא מעש ]

[ אדני  מיתצלנא מיניה ניתנבא ברוח הקודש ואומרת היתה ]

צרורה בצרור החיים את ̇י̇י אלהיך והיה כי ייטיב ̇י̇י לאדני 

וזכרת את אמתך אמ רב נחמן בר יצחק הינו דאמרי אינשי בהדי 

שותי פילכא ואי נמי שפיל ואזי בר אוזי ועיני מיתייפי חולדא מנלן 

דכתי וילך חלקיהו הכהן ואחיקם ועכבור ושפן ועשיה אל חולדה 

הנביאה אשת שלום בן תקוה בן הרחס שמר הבגדים והיא 

יושבת בירושלם במשנה במקום ירמיה היכי ניתנבא חולדה 

אמרי בבירב מישמא דרב קרובת ירמיה היתה ולא היה 

פיד עליה דבי רבי שילא אמרי נשים מרחמניות הן רבי 

נן אמ אותו היום לא היה ירמיה להיכן הלך להחזירן עשרה 

שבטים ̇ש̇נ כי המוכיר אל הממכר לא ישוב עוד בחיים חייתם 

איפשר דיוביל בטיל ונביא ניתנבא עליו שייבטיל אילא מלמיד 

שירמיהו החזירן ›ו‹יאשיהו בן אמון מלך עליהם ויאמר מה 

החוציון הלז אשר אני רואה ויאמר לו קבר איש האלהים 

אשר בא מיהודה ויקרא את הדברים האלה אשר קרא על 

המזבח בבית אל וכי מה טיבו של יאשיהו בבית אל אילא 

מלמיד שירמיהו החזירן ויאשיהו בן אמון מלך עליהם 
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           אסתר מנלן דכתי ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר 

המלכות מלכות בגדי מלכות מיבעי ליה אמ רבי אלעזר אמ 

רבי חנינה מלמיד שלבשתו רוח הקודש כתי הכא 

ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר המלכות וכתי התם 

רוח לבשה את עמשא ראש השלישי אמ רב נחמן 

 ] לא ניא להי גוארא לנשי תרתי איתא בהו יהורא וסני שמיהי חד ש ]

 ] קרקושתא וחד שמה זבורתא בקרקושתא כתי אמרו לאיש אשר ש ]

שוליים תחתונים
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17א. מגילה טז ע"א, שורה 47 – ע"ב, שורה 29

)Yevr. III B 247 כ"י סנקט פטרבורג, ספרייה לאומית רוסית(

שוליים עליונים

והעץ אשר עשה המן למרדכי עמד בבית המן גבה חמשים 

אמה ויאמר המלך תלוהו עליו אמ רבי המא בר רבי חנינא 

אף הרבונא הרשע היה באותו עצה כיון שראה שלא עמד 

עיצתו מיד ברח ̇ש̇נ וישלך עליו ולא יחמל מיד ברוח יברח 

ויתלו את המן על העץ וחמת המלך שככה שתי שכיכות 

הללו למה אחד של מלכו של עולם ואחד של המלך אחשורוש 

ואיכא דאמרי אחד של ושתי ואחד של אסתר ביום ההוא 

נתן המלך אחשורוש את בית המן למרדכי יהודי ולאסתר 

המלכה אמ רב נחמן בר יפת אמ רבי אלעזר מאי דכתי 

)                                                                            (

)                                                                            (

לפות שמלת ולבנימין נתן שלש מאות כסף וחמש חלפת  ›לכלם נת לא

שמלות אמ ראבה בר מחסייא אמ רב בשביל שתי סלעי מיל 

 ] יעקב אבינו ל בו אחיו וניתגלגל הדבר וירדו אבותינו  ]

 ] מז רמז לו שעת ] ויהוא קא  ביה מידי דקני ביה אח אמ רב בנימן ◦◦◦ 

לצאת מבנימן‹ אחד שיצא בחמשה לבושי מלכות ̇ש̇נ ומרדכי יצא מלפני 

המלך בלבוש מלכות עטרת זהב גדולה תכריך בוץ וארגמן 

והעיר שושן צהלה ושמחה ויפל על צוארי בנימן אחיו ויבך 

ובנימן בכה על צוארו כמא צורי אית ליה לבנימן בנימן בוכה 

על משכן שילו שעתיד להיות בחילקו של יוסף ועתיד ליחרב 

יוסף בוכה על שתי מקדשות שעתיד להיות בחילקו של בנימן 

ועתיד ליחרב והנה עיניכם ראות ועיני אחי בנימן כי פי המד 

אליכם אמ להן יוסף לאחיו כשים שלא היה בליבי על בנימן אחי 

שלא היה במכירתי כך אין בליבי אליכם כי פי המדבר אליכם 

כפומאי הכי ליבאי ולאביו שלח כזאת עשרה חמרים נשאים 

מטוב מצרים מאי שדר ליה אמ רבי יצחק נפחא מלמיד ששיגר 

לו יין שדעת זקינים נחא הימנו וינחם אותם וידבר על ליבם 

אמר רבי בנימן בר יפת אמ רבי אלעזר אמר להן יוסף לאחיו 

דברים המתקבלין על הלב אמר להן ומה עשרה נירות אינן 

יכולין לכבות ניר אחד היאך ניר אחד יכול לכבות עשרה 
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נירות וילכו גם אחיו ויפלו לפניו ויאמרו הננו לך לעבדים 

אמ רב בנימן בר יפת אמ רבי אלעזר הינו דאמרי אינשי 

תעלא פגמא סגיד ליה תעלא ג אחיה מלכא הוה אילא 

איתמר הכי איתמר וישתחו ישראל על ראש המיטה 

אמ רב בנימן בר יפת אמ רבי אלעזר הינו דאמרי אינשי 

תעלא פגמא סגיד ליה ליהודים היתה אורה שמחה וששון

שוליים תחתונים
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17ב. מגילה טז ע"ב, שורות 29–48

)Yevr. III B 247 כ"י סנקט פטרבורג, ספרייה לאומית רוסית(

שוליים עליונים

[ קר אורה זה תורה כן הוא אומר כי נר מצוה ותורה אור שמחה  [

זה יום טוב כן הוא אומ ושמחת בחגך ששון זה מילה כן הוא אומר 

שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב ויקר אילו תפילין כן הוא 

אומ וראו כל עמי הארץ כי שם ̇י̇י נקרא עליך ויראו ממך תניא 

רבי אליעזר הגדול אומ אילו תפילין שבראש ואת פרשנדתא 

ואת דלפון ואת אספתא ואת פורתא ואת אדליא ואת ארידתא 

ואת פרמשתא ואת אריסי ואת ארידי ואת ויזתא עשרת 

בני המן בן המדתא האגגי צרר היהודים אמ רב אידי דמין הופי 

עשרת בני ›המן‹ עשרת כולם )בנ( בנשמה אחת מאי טעמא דכולהו 

בהדי הדדי נפ)ש(ק נשמתיהו אמ רבי יני אמ זעירי האי וא 

דויזתא צריך למיזקפיה כזקיפא מאי טעמא דכולהו בהדי 

זקיפא זקופו אמ רבי חננא בר פפא דרש רבי שמלאי איש 

כפר תמרתי כל שיר שבתורה אוריח על גבי לבנה לבנה על 

גבי אוריח חוץ מיזו שאוריח על גבי אוריח לבנה על גבי 

לבנה מאי טעמא אמ רב אשי כדי שלא תהא תקומה במפלתן 

ויאמר המלך לאסתר גם בשושן הבירה הרגו היהודים 

ואבד חמש מאות איש ובשאר מדינות המלך מה עשו 

ומה שאילתיך אמ רבי אלעזר מלמיד שבא מלאך ונצתרח 

על פיה   ומאמר אסתר קים את ימי הפורים האלה ונכתב 

בספר מאמר אסתר ולא דברי צומות וזעקתם אילא אימא 

מאמר אסתר ודברי הצומות וזעקתם קים את ימי 

הפורים האלה דברי שלום ואמת אמ רבי תנחום אמ רב 

אסי ואמרי לה אמ ראבה בר מחסייה אמ רב מלמיד 

שצריכה שירטוט כאמיתה של תורה כי מרדכי היהודי 

משנה למלך אחשורוש גדול ליהודים ורצוי לרוב אחיו 

רוב אחיו ולא כל אחיו תני רב יוסף מלמיד שפירשה 

ממנו שכינה אמ רבי יוסי בר רבי חנינא גדול תלמוד 

תורה יתיר מהצלת נפשות מעיקרא קא חשיבו ליה 

בתר ארבעה ולבסוף קא חשיבו ליה בתר חמשה 

מעיקרא קחשי ליה בת ארבעה דכתי אשר באו 

עים זרובבל יש נחימיה רעמיה מרדכי בלשן 

בגוי רחום בענה מספר אנשי עם ישראל ולבסוף קא

שוליים תחתונים
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18א. מגילה כג ע"א 30–32

)T-S AS 78.122+124 כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה(

 ] [ ואורי] [

 ] [שאל ומלכ] [

] [ ו הינו זכריה ה  ] [

] שלים בעובד ] מ

ניין אב]          [ עלו  כל ◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ 

] ילה ]  ◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ בציב

                                                ◦◦◦◦◦ אבה
ונא ק◦◦◦◦◦◦אי]                 [ ב◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

הא ◦◦◦]                          [ עול ◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ 

לא ◦◦◦◦]                                                            [

]                                                                      [◦◦

18ב. מגילה כג ע"ב, שורות 33–45

)T-S AS 78.122+124 כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה(

 ] [ מר במק]                                 [

[ שע וכוהין ]                         [  [

[ ט  א מיהן חד לגופיה וא ]  ]                           [

[ וט אחר המיעוט אילא ל מתקיף  [

[ מא חמשה כהני וחמשה ישראל                            [

בבהו [ א בהן אדם מאי קדוש א                 [

מור האומיר הרי דמי  שמין  ◦ ]                             [

[ ות     הקורא בתורה לא  [ ש לקר ] [

ת מיפסוק  ] [

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 ]59

שֹלמי אפרתי, החוג לתלמוד והלכה, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים 9190501

shlomi.efrati@mail.huji.ac.il




