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מסורת ופרשנות במשנת ארבעה חותמות ובתלמוד שעליה

מאת

שלמה נאה

בפירוט ראליסטי נדיר תיארה המשנה במסכת שקלים את המסחר בצורכי המנחות שהתנהל בהר הבית 
בפיקוח ממוני המקדש:1

ראשית לימודיי בחוג לתלמוד באוניברסיטה העברית הייתה בסמינר של פרופ' יעקב זוסמן על מסכת שקלים בשנת   *

תשל"ח. המפגש עם התלמוד הירושלמי בהנחייתו של המורה והחוקר הגדול היה חוויה לימודית יוצאת דופן, שעיצבה 

את דרכי מאז. כבוד גדול הוא לי להודות לפרופ' זוסמן על אחת מאלף בעיון קצר זה במסכת שקלים. בעבודתו על 

מסכת שקלים העמיד פרופ' זוסמן את שתי מסורות הנוסח של המסכת, על שורשיהן וענפיהן )ראו: י' זוסמן, 'מסורת־

בספרות  מחקרים  שקלים',  מסכת  ירושלמי  של  נוסחאותיה  לבירור  הירושלמי:  התלמוד  של  ומסורת־נוסח  לימוד 

התלמודית: יום עיון לרגל מלאת שמונים שנה לשאול ליברמן, ח'-ט' בסיון תשל"ח, ירושלים תשמ"ג, עמ' 12-76(. 

והירושלמי, המתועדת בכתבי היד של סדר המשנה, בכ"י ליידן  זה אעסוק במסורת העיקרית של המשנה  במאמר 

)ספריית האוניברסיטה Cod. Or. 4720 ]סקליגר 3[( ובקטעים מן הגניזה של הירושלמי, ואעיר לפי הצורך על 

המצוי במסורת האשכנזית ובדפוסים. אני מודה לחבריי, לפרופ' מנחם כהנא, שקרא את המאמר וסייעני בהערותיו 

הטובות, ולד"ר דוד עמית ]ז"ל[, שעזר לי בעצתו בשאלות הקשורות בארכאולוגיה. 

רושם  יוצר  זה  סדר  הפרק.  שבראש  הממונים  ברשימת  גם  מופיעים  במשנה,   4 בפסקה  בשמם  הנזכרים  הממונים,   1

של כלל ופרט, כאילו התיאור במשנה כאן בא כפירוט של מעשי הממונים הנזכרים לפני כן ברשימה. אבל אפשר 

המסכת,  של  העניינים  רצף  מבחינת  שכאן.  המשנה  בגלל  שם  הובאה  ושהרשימה  הפוך,  המקורות  בין  שהיחס 

 תיאור המסחר בנסכים הוא העיקר, והוא בא בהמשך לענייני הסלתות והנסכים שנזכרו בפרק הקודם )ד, ג, ד, ט(. 

משנתנו מצטרפת למשנה האחרונה בפרק ד כדי לתאר במפורט את התנהלות המסחר ב'יינות שמנים וסלתות' שנלקחו 

במעות שיירי הלשכה )ד, ג(, ורשימת הממונים תקועה באמצע העניין. לכך מצטרפת גם העובדה שמלבד תיאור 

מעשיהם של יוחנן בן פנחס ואחיה אין במשנה כל פירוט או הסבר של תפקידי הממונים האחרים הנזכרים ברשימה. 

בגלל  בנסכים  המסחר  תיאור  לפני  נתחבה  עמה(  הנגררת  ב  משנה  עם  א,  )משנה  הממונים  שרשימת  אפוא  אפשר 

הממונים הנזכרים בשמם בפסקה 4 של משנתנו. ראו עוד להלן, הערות 32-29, על אי ההתאמה במינוח בין רשימת 

הממונים לבין התיאור במשנה. ומכל מקום רשימת 'הממונים שהיו במקדש' מצטרפת יפה לחלק השני של המסכת, 

הבנוי על רשימות של דברים ש'היו במקדש'. טיבה של רשימה זו, אם היא משקפת דור מסוים או שהיא מלוקטת 

מדורות שונים, או שמא היו אלה 'שמות גנריים' של מי ששימשו בתפקידים האלה, אינו מענייני כאן )ראו: מפרשי 

המשנה וירושלמי, שקלים ה, א ]מח ע"ג; טור 618, שו' 19-17[; י"נ אפשטיין, מבואות לספרות התנאים, בעריכת 

ע"צ מלמד, ירושלים ]תשי"ז[, עמ' 27-25; ח' אלבק, בהשלמות לפירוש המשנה ]ששה סדרי משנה מפורשים בידי 

ח' אלבק ומנוקדים בידי ח' ילון: סדר מועד, ירושלים ותל אביב תשי"ב, עמ' 462[; י' בער, 'היסודות ההיסטוריים של 

ההלכה', ציון, יז ]תשי"ב[, עמ' 41 והערה 128; י' נוה, 'אנשים ללא שמות', ציון, נד ]תשמ"ט[, עמ' 16-1(.
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ארבעה חותמות היו במקדש, וכתוב עליהם: 'עגל', 'זכר', 'גדי' ו'חוטא'.   1

ו'חוטא  דל'  'חוטא  'ְּגִדי',  'ְּדַכר',  'ֲעָגל',  עליהן:  כתוב  וארמית  היו,  חמשה  אומר:  עזיי  בן   2

עשיר'. 

הצאן  נסכי  עם  משמש  'גדי'  ונקיבות.  זכרים  וקטנים  גדולים  בקר  נסכי  עם  משמש  'עגל'   3

גדולים וקטנים זכרים ונקיבות, חוץ משלאילים. 'איל' משמש עם נסכי אילים בלבד. 'חוטא' 

משמש עם שלוש בהמות של מצורע.

מי שהוא מבקש נסכים הולך לו אצל יוחנן שהוא ממונה על החותמות, ונותן לו מעות ומקבל   4

ממנו חותם. בא לו אצל אחייה שהוא ממונה על הנסכים, ונותן לו חותם ומקבל ממנו נסכים. 

ולערב באים זה אצל זה, ואחיה מוציא את החותמות ומקבל כנגדם מעות. אם הותירו הותירו 

להקדש, ואם פחתו ישלם יוחנן מביתו, שיד הקדש לעליונה.

מי שאבד חותמו ממתינין לו עד הערב. אם מצאו לו כדי חותמו נותנין לו; ואם לאו, לא היה   5

לו.
ושם כל היום כתוב עליהן מפני הרמאים.2  6

בעזרת  מורכב  בתהליך  התנהלה  ומכירתם   3,)4  ,3 )פסקאות  נסכים  במשנה  נקראים  המנחות  צורכי 

4 עולה שהחותמות היו מעין אסימונים4 ששימשו תחליף כסף בשימוש  חותמות. מן התיאור בפסקה 

)בולה(.5  חותם  טביעת  או  חותם  בצורת  עשויים  היו  שהם  מלמד  חותם  הכינוי  המקדש.  של  פנימי 

משנה, שקלים ה, ג-ה, לפי כ"י פרמה, פלטינה 3173 )דה רוסי 138; ריצ'לר 710(, בתוספת פיסוק וחלוקה לפסקאות   2

זה הנוסח, בהבדלים קלים  ניקודן של המילים הארמיות(.  וכאן הבאתי רק את  היד,  )המשנה כולה מנוקדת בכתב 

ביותר, במסורות המשנה העיקריות )בכ"י בודפשט, ספריית האקדמיה ההונגרית למדעים, קאופמן A50 יש שיבוש 

]ראו להלן הערה 8[ ודילוג, ולכן לא הבאתי את נוסחו בגוף המאמר. לפרטי נוסח המשנה ראו: א' פינצ'ובר, 'משנה 

מסכת שקלים: בעיות נוסח ומהדורה ביקורתית', עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשנ"ח, נספח, 

עמ' 47-42(.    

השימוש במונח זה מגדיר בצורה ברורה את סוג המנחות שעליו דיברה המשנה. 'נסכים' הוא מונח קבוע המציין תמיד   3

במשנה ובתלמוד את המנחה והנסך – סולת, שמן ויין – המלווים דרך חובה את קרבנות הבהמה מלבד החטאת והאשם 

)משנה, מנחות ט, ו(, להבדיל ממנחות אחרות, הבאות בפני עצמן ולא כליווי לקרבן בהמה, והנקראות בשם הכללי 

הבהמה:  סוג  לפי  קצובה  הנסכים  של  מידתם  וכדומה(.  משיח  כוהן  מנחת  חוטא,  מנחת  תנור,  מאפה  )מנחת  מנחה 

 מידה אחת לבקר, אחרת לאילים ומידה נוספת לשאר הצאן, בהתאם לאמור בתורה בפרשה הקרויה פרשת נסכים 

)במ' טו 15-1. לכינוי פרשת נסכים ראו: בראשית רבה, לה ]מהדורת תיאודור-אלבק עמ' 331[(. השימוש ב'נסך' כשם 

כולל למנחה ונסך הוא קדום ונמצא כבר במגילות )ראו: א' קימרון, 'מונחי הלכה במגילות מדבר־יהודה וחשיבותם 

לחקר תולדות ההלכה', מ' ברושי ואחרים ]עורכים[, מגילות מדבר־יהודה: ארבעים שנות מחקר, ירושלים תשנ"ב, 

עמ' 135(. לצד 'נסכים' מופיע הרבה המונח 'מנחת נסכים'. שני המונחים קרובים אך אינם זהים )כפי שסבר קימרון 

]שם[(, והם באים בהקשרים נפרדים. 'נסכים' כולל את שלושת הרכיבים, הסולת, השמן והיין, ו'מנחת נסכים' מציין 

לרוב רק את הסולת הבלולה בשמן, הקֵרבה על האש שעל המזבח, בלי היין, המתנסך בנפרד בספלים המיוחדים לכך 

בקרן הדרומית־מערבית של המזבח. הנוהל המתואר במשנה מתאים לכל מנחות היחיד שמידתן קצובה, ולהלן תידון 

משמעותה של הגבלת המשנה לנסכים בלבד.

'אסימון' כאן כמשמעו בלשוננו: תחליף כסף בשימוש מוגבל למטרה מסוימת.  4

המילה חותם משמשת בלשון המשנה גם לציון החפץ המשמש להטבעה וגם לציון טביעת החותם )ראו למשל: משנה,   5

סנהדרין ד, ה; שבת ח, ה(.
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הכיתוב שעל החותמות ציין את כמות הנסכים הנדרשת לפי סוג הבהמה. כל בהמות הבית הכשרות 

ראויות להקרבה למטרות שונות,6 אבל מאחר שיש שלוש מידות קבועות של נסכים – לבקר, לאילים 

ולצאן – די היה בשלושה חותמות: עגל, זכר, גדי,7 או לפי עדותו של בן עזיי שהכיתוב על החותמות 

היה בארמית: ֲעָגל, ְּדַכר, ְּגִדי.8 מלבד שלושת החותמות הללו, סיפרה המסורת במשנה על חותם רביעי, 

3( שימש לנסכים שמביא המצורע  )פסקה  'חוטא', חותם שלפי הפירוש המובא אחר כך  עם הכיתוב 

עם קרבנותיו ביום טהרתו, שמידתם שונה במעט מן המידה הרגילה.9 המסחר בעזרת אסימונים היה 

4. השיטה הזאת  בו בדוכן אחר, כמתואר בפסקה  ובשימוש  כרוך כצפוי בקניית אסימון בדוכן אחד 

נועדה כנראה לאפשר לִמנהל המקדש לקבוע מחירים אחידים לצורכי המנחות ולפקח עליהם, ולסכל 

למנוע  כדי  הספקים.  לידי  ישירות  משלמים  הקונים  היו  אילו  להתרחש  היו  שיכולות  ספקולציות 

שימוש לרעה בחותמות, היה כל חותם תקף ביום קנייתו בלבד, ולשם כך כלל הכיתוב שעל החותם 

הרמאים'.10  מפני  עליהן  כתוב  היום  כל  'ושם   :6 בפסקה  שנאמר  כפי  התאריך,  של  כלשהו  ציון  גם 

מסתבר שהמכירה המרוכזת של הנסכים בחצר המקדש )במקום שכל אדם יביאם מביתו( נעשתה לא 

רק מטעמים כלכליים אלא גם כדי לפקח על טהרת הנסכים, שבהיותם רגישים מאוד לכל סוגי הטומאה 
עלולים היו להיטמא בקלות בדרך אל המקדש.11

במשנה,  מפורטים  לקטנים  הגדולים  בין  הגיל  מהבדלי  חלק  ז.  יג,  מנחות  במשנה,  הרשימה  את  למשל  ראו   6 

92 )נדפס  פרה א, ב-ג; להבחנה בין עגל לשור ראו: ש' ליברמן, 'שוב לספר המעשים', תרביץ, מב )תשל"ג(, עמ' 

שוב: הנ"ל, מחקרים בתורת ארץ־ישראל, בעריכת ד' רוזנטל, ירושלים תשנ"א, עמ' 291(.

מסתבר שהשמות עגל וגדי נבחרו לייצג את הבקר והצאן מפני שבדרך כלל, מסיבות כלכליות, רוב הבהמות שהובאו   7

לקרבן היו הקטנות בסוגן )להפרשי מחירים סטנדרטיים בין הגדולים לקטנים ראו: משנה, מנחות יג, ח(.

כתבי היד העיקריים שימרו את הצורות הארמיות בלשונו של בן עזיי, אבל בנוסח הענף האשכנזי ובדפוסי המשנה   8

זו נבעה כנראה מן  2[, עמ' 43(. תקלה  באות גם כאן צורות עבריות: עגל, זכר, גדי )ראו: פינצ'ובר ]לעיל הערה 

הדמיון הרב בין הצורות בשתי הלשונות )הבחנה ממשית, בהגייה ובכתיב, יכולה להיות רק בחותם השני: ָזָכר בעברית 

לעומת ְּדַכר בארמית; 'עגל' אינה נבדלת בכתב אלא רק בהגייה ]שנשתמרה בניקוד שבכתבי היד המנוקדים[, ואילו 

'גדי' זהה לגמרי בשתי הלשונות(. בכ"י קאופמן שובשה המילה 'דכר' ל'דברי', והנקדן תיקן כראוי: הפך את הבי"ת 

לכ"ף, ניקד 'ְדַכר' והתעלם מן היו"ד הסופית. השיבוש בנוסח הסופר אירע כנראה בגלל אי הבנת הצורה הארמית; 

ומכל מקום הוא מעיד על הנוסח שהיה בעותק שלפני הסופר, שהיה 'דכר' ולא 'זכר'. יש להניח שהמילים הארמיות 

שעל החותמות היו כצורתן בכתבי היד של המשנה )כמו שצוטט בפנים( וכמקובל בארמית של ארץ ישראל לרבדיה, 

ולא בצורתן המיודעת: עיגלא, דכרא, גדיא )כפי ששיער אלבק, וראו גם 'מלאכת שלמה'(, האופיינית לארמית של 

התלמוד הבבלי. על הצורה העברית של חותמות חוטא בלשונו של בן עזיי ראו להלן.

ביום השמיני לטהרתו על המצורע להביא שלושה קרבנות מן הצאן עם נסכיהם הרגילים )וי' יד 10(, ומלבדם עוד לוג   9

שמן המשמש בטקס הטהרה המיוחד שלו )'מתן בהונות'; שם 19-15(. מצורע דל שאין ידו משגת להביא שלוש בהמות 

יכול להביא במקומן כבש אחד ושתי ציפורים )שם 23-22(. מידת הנסכים של מצורע דל שונה אפוא מזו של מצורע 

עשיר לפי מספר הבהמות, ומכאן נובעת שיטתו של בן עזאי שהיו שני חותמות לקרבנות המצורע, אחד לעשיר ואחד 

לעני. על חותמות אלו ראו עוד להלן.

על נוסח שורה זו במשנה ראו להלן. המפרשים הציעו שני פירושים באשר לטיבה של הרמאות שציון התאריך בא   10

למנוע: שימוש כפול בזכות של חותם אחד או מסחר ספקולטיווי בחותמות )ראו למשל בפירוש המשנה לרמב"ם, 

שהביא את שני הפירושים(. אין מניעה כמובן ששני הפירושים נכונים, ואולי היו עוד אפשרויות של ניצול החותמות 

לרעה.

'אם יש לו להביא מתוך ביתו הרי זה מביא, שלא היו אילו אלא למי שאין לו' )שקלים ב, יא ]מהדורת  בתוספתא:   11

הנסכים  למכירת  שהכוונה  פירש  ליברמן  כלל.  מחוור  איננו  בתוספתא  זו  שורה  של  ההקשר   .)]209 עמ'  ליברמן, 
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תיאור זה שבמשנה הוא תיאור ראלי, כלומר מסורת היסטורית שהייתה בידי החכמים על התנהלות   

מפירוש  נבעו  שמא  לספק  מקום  יש  שבחלקם  המקדש,  חיי  של  אחרים  לתיאורים  בניגוד  המקדש. 

למדני למקורות המקראיים, מהשקפה אידאולוגית מסוימת או מרצון להחיות את ההוויה המקדשית, 

מסתבר שתיאור זה של שגרה מנהלית 'אפורה' ולכאורה חסרת משמעות, עיקרו במסורת היסטורית 

שנשמרה בזיכרונם של החכמים. בתיאורים מהטיפוס הזה קשה מאוד, לעתים בלתי אפשרי, לקבוע 

גבול חד וברור בין גרעין המסורת לבין העטיפה הלשונית והפרשנית המכסה אותו. כך למשל בשאלת 

לשונם של החותמות: האם יש במשנה מחלוקת על העובדה ההיסטורית – התנא הראשון סבר שהם היו 

כתובים עברית ובן עזיי חלק עליו – או שמא תנא קמא העיד רק על עניין החותמות כשלעצמו ומסר 

את הדברים בלשונו, ועל כך העיר בן עזיי שלמעשה הכיתוב היה בארמית? אם האפשרות השנייה היא 

הנכונה – וכך מסתבר – יש במשנה רק עדות אחת על לשון החותמות, שהייתה ארמית.12 ספקות כאלה 

עולים כמעט בכל שורה ושורה במשנה; ואולם יש בה כמה רמזים שבעזרתם אפשר לקלף מעט את 

העטיפה המאוחרת ולעמוד במידת מה על המסורת הקדומה כצורתה.

א. זכר 

פסקה 3, המפרטת את שימושי החותמות, היא הסבר פרשני מאוחר שלא בא עם המסורת הקדומה. כך 

עולה בבירור מהחלפת הלשון בציטוט הכיתוב שעל החותם השני: 'זכר' )או 'דכר' בארמית( בפסקאות 1 

ו־2, לעומת 'איל' בהסבר שבפסקה 3: 'איל משמש עם נסכי אילים בלבד'.13 'זכר' משמשת בלשון חז"ל 

לצדה של 'איל',14 אך הן נבדלות זו מזו בשימושיהן בהבחנה חדה ויציבה: 'איל' המקראית באה תמיד 

בהקשרים של קרבנות,15 ואילו הצורה בלשון המדוברת, 'זכר', או 'זכר של רחלים', באה בהקשרים 

אחרים ורק בהם. אילו נעשו החותמות על ידי חכמי המשנה, היו הם כותבים על החותם 'איל', ובלשון 

זו הוצג בפסקת ההסבר. אך מובן שהכיתוב על החותמות שהיו במקדש לא היה כפוף להרגלי השימוש 

הלמדניים שהתפתחו אחר כך בלשון החכמים. הפער בין שני החלקים במשנה מעיד אפוא על ההסבר 

שבפסקה 3 שאין הוא מן המסורת הגרעינית עצמה, ובה בשעה הוא מצביע על מקוריותה של מסורת 

'(, ושמי שרצה יכול היה להביא את הנסכים מביתו )בפירוש  בשיטת החותמות )ועל החותמות נאמר 'שלא היו אילו

הקצר, שם, עמ' 209, ובפירוש הארוך ]ש' ליברמן, תוספתא כפשוטה, ד: מועד, ניו יורק תשכ"ב, עמ' 688[(. לפי 

פירוש זה השיטה לא נועדה לפקח על הטהרה, לפחות לא בצורת תקנה מחייבת.

כיוצא בזה במשנה המספרת על האותיות שהיו כתובות על הקופות של תרומת הלשכה: 'וכתוב עליהם אלף בית גימל,   12

ר' ישמעאל אומר: יוונית כתוב עליהם אלפא ביטא גמא' )שקלים ג, ב(.

וכו', בהתאמת הלשון לפסקה  'זכר משמש'  ובדפוסים:  הענף האשכנזי  היד של  העיקריים. בכתבי  היד  כך בכתבי   13

הראשונה )ראו: פינצ'ובר ]לעיל הערה 2[, עמ' 44, ובגוף החיבור עמ' 149(.

 14 ייתכן ששימוש זה חדר אל העברית מן הארמית כבר בשלהי תקופת המקרא, הופעה אחת שלו נמצאת במל' א   14

)ראו: י' קוטשר, 'בבואה של הארמית בעברית', תרביץ, לג ]תשכ"ד[, עמ' 124; מפרשים על המקום ומילונים ללשון 

המקרא(.

וכן בהקשרים מקראיים מובהקים אחרים, כגון 'אילו של יצחק'. ככל שחיפשתי מצאתי רק מקום אחד היוצא מן הכלל   15

הזה: 'גנב טלה ונעשה איל' )בבלי, בבא קמא סה ע"ב; צו ע"ב(, ונראה שהזיוּוג עם 'טלה' גרם.
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החותמות בפסקאות 1 ו־2, שנשמרה כצורתה על אף הניגוד למקובל בלשון המשנה. בדרך אגב זכינו 

לעדות יפה על לשון העם בזמן הבית, שכינו גם את איל הקרבן בשם זכר או דכר בארמית.16 מעתה, 

משנוכחנו בקיומו של פער לשוני בין חלק המסורת לחלק הפירוש, מתעורר חשש שמא יש ביניהם גם 

פער פרשני. דומה שכמה רמזים בלשון המשנה מצביעים על פער כזה, בפירושו של החותם הרביעי, 

'חוטא'.

וטא ב. ח

פירושם של שלושת החותמות הראשונים הוא פשוט ומתבקש. לעומתם משמעו של החותם הרביעי 

בנויה  הזאת  ההבנה  על  המצורע.  קרבנות  לנסכי  מיועד  היה  חוטא  חותם   3 פסקה  לפי  מחוור.  אינו 

התפרשה  שכך  ספק  אין  ולעשיר.17  לדל  חוטא,  חותמות  שני  שהציע   ,2 בפסקה  עזיי  בן  שיטת  גם 

המסורת לחכמים שהביאוה במשנה ולחכמים שבאו אחריהם,18 מן הסתם בהשראת התפיסה שהצרעת 

באה כעונש על חטא.19 אך פירוש זה קשה ביותר. על אף תפיסת הצרעת כעונש, אין המצורע מכונה 

בשום מקום חוטא, לא ככינוי העומד בפני עצמו ואף לא כתואר שנוסף לשם העיקרי.20 בכל הספרות 

התלמודית כולה המצורע נקרא רק כך, מצורע.21 הכיתוב שעל החותמות לא היה פרשני או פואטי; 

תכליתו הייתה מעשית ביותר. אילו נועד החותם לנסכי מצורע, צריך היה לסמן את מטרתו במילה 

המדויקת והישירה: מצורע, ולא בתחליף דרשני שאין לו בסיס ממשי.

למעשה הקושי בפירוש של חוטא כמצורע הובע כבר במשנה גופה. כאמור שיטת בן עזיי, שהיו   

שם חמישה חותמות )פסקה 2(, נבעה מן הפירוש הזה. הוא טען, בצדק, שאם החותם מיועד למצורע 

צריכים להיות שניים כאלה, אחד לדל ואחד לעשיר, שהרי אין טעם לתקן חותם שיתאים רק לחלק מן 

המבקשים. טענה זו, הלבושה בלבוש של מסורת חלופית, מביעה בחדות את הסתירה הגלויה בין גוף 

המסורת על ארבעה חותמות לבין פירושו של חותם חוטא, המחייב להוסיף חותם חמישי.

דברי בן עזיי הוצגו במשנה כאילו הם מסורת חלופית, המספרת שהיו שם חמישה חותמות. אבל   

גם 'זכר' במלאכי )לעיל הערה 14( הוא בהקשר של קרבן.  16

רק על מצורע עשיר,  נסכי שלוש בהמות שלמצורע'( מדבר  )'חוטא משמש עם   3 לב שהפירוש בפסקה  יש לשים   17

המביא שלוש בהמות, ומתעלם לחלוטין משיטת בן עזיי. אפשר אפוא להניח שדברי בן עזיי נוספו בשלב מאוחר על 

המשנה המוגמרת, שכללה כבר את המסורת )פסקה 1( ואת פירושה )פסקה 3(.

בתוספתא ובירושלמי שיידונו להלן.  18

ספרא, מצורע ד, ב, ז-ט )מהדורת וייס, דף עג ע"א(; ספרי במדבר א )מהדורת כהנא, עמ' 8, שו' 78-76(; ספרי דברים   19

רעה )מהדורת פינקלשטיין, עמ' 294(; ויקרא רבה יז, ג )מהדורת מרגליות, עמ' שעד(; בבלי, כריתות כו ע"א ועוד 

במקומות רבים. תפיסה זו מבוססת כמובן על הסיפורים המקראיים על מרים, עוזיהו וגיחזי, שהצרעת באה עליהם 

כעונש.

בכל הסוגיות המציגות את הצרעת כעונש לא הוצמדה המילה חוטא למצורע בכל דרך שהיא. בבבלי בכריתות )שם(   20

יש מי שאמר 'יולדת חוטאת היא', 'נזיר חוטא הוא', אבל משפט כזה לא נאמר על המצורע, אף על פי שהסוגיה דנה 

בעֵברות שלוקים עליהן בצרעת.

וכך גם בספרות הבית השני. אני מודה לחברי, פרופ' מנחם קיסטר, על עצתו בעניין זה.   21
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מלשון המשנה אפשר ללמוד שבנקודה זו הוא לא התכוון למסור מסורת ממשית, אלא רק הסיק את 

המסקנה ההכרחית מן התפיסה שחוטא הוא מצורע. בן עזיי העיר שתי הערות על המסורת שבפסקה 1, 

הראשונה על מספרם של החותמות והשנייה על לשונם הארמית, ואחר כך הוא מנה והלך את חמשת 

אבל  כמתבקש,  בארמית,  הובא  הראשונים  החותמות  שלושת  של  הכיתוב  והנה  לשיטתו.  החותמות 

הכיתוב של שני חותמות חוטא הובא בעברית: 'חוטא דל וחוטא עשיר'. כך בכל כתבי היד, גם באלו 

ששמרו על הארמית של החותמות הראשונים.22 אילו היו שני חותמות המצורע מגוף המסורת של בן 

עזיי, מתבקש היה גם כאן נוסח בארמית, מעין 'חטי מסכן וחטי עתיר'. עירוב הלשונות מטריד ביותר, 

ויש בו ללמד ששתי ההערות של בן עזיי לא באו מאותו מקום. ההערה על לשון החותמות היא עדות 

הוא לא  בידו, אבל ההערה השנייה אינה אלא טענה פרשנית. ממילא  ממשית על המסורת שהייתה 

יכול היה למסור את לשונם של שני החותמות בארמית, כי במסורת הארמית שבידו היה רק חותם אחד 

לחוטא, בלי 'דל' ו'עשיר'. ההקפדה של בעל המשנה למסור את דברי בן עזיי כלשונם, באופן היוצר 

דייקנות  על  היא  גם  מלמדת   – בעברית  ושניים  בארמית  חותמות  שלושה   – חריפה  לשונית  צרימה 

ייצרה את המסורת מחדש לפי הפירוש שנראה לה, אלא הביאה אותה  המסירה במשנה. המשנה לא 

כלשונה והוסיפה עליה פרשנות, והתפרים שבין המסורת לבין הפרשנות שעליה נותרו חשופים.23 

אם חותם חוטא לא נועד לשמש עם קרבנות המצורע, למה יכול היה לשמש מעיקרו? האפשרות   

הפשוטה ביותר לטעמי היא להניח שהחותם נועד לצורכי המנחה הנקראת מנחת חוטא, מנחה המובאת 

במקום קרבן חטאת על ידי מי שלקה ב'דלי דלות' ואין ידו משגת להביא בהמה ואף לא שתי ציפורים.24 

זו גם בזמן הבית, שהרי היא  השם מנחת חוטא נפוץ ביותר,25 ויש מקום להניח שכך נתכנתה מנחה 

עומדת במקום חטאת. הכינוי חוטא למנחה זו הוא ישיר ובסיסי, ואינו תוצר עקיף של דרשנות. למעשה 

פירוש כזה מתבקש מעצם המסורת על ארבעה חותמות. התורה מנתה בפרשת נסכים שלושה נסכים 

בלבד, לבקר, לאילים ולצאן. אין ספק ששלושת החותמות הראשונים נועדו לאלה, אך לשם מה בא 

חותם רביעי? הכיתוב שעל החותם הרביעי אינו מזכיר בהמה, אלא רומז לתכלית, או לצורך, שבהבאת 

המנחה הזאת, ולכן מסתבר ביותר שהכוונה למנחה שבאה בפני עצמה ולא כליווי לקרבן בהמה. מנחה 

כזאת יכלה להיות רק מנחת חוטא הידועה. יתר על כן, מנחת חוטא הייתה האפשרות הזולה ביותר של 

אחד מקרבנות החטאת ומן הסתם הייתה נפוצה למדי,26 ומתקבל על הדעת שנוצר צורך לתקן חותם 

למי שביקש להביאה.27 

שכל  מהנחה  נבע  שהדבר  אפשר  הפשוט?  כמשמעו  'חוטא'  את  המשנה  חכמי  פירשו  לא  מדוע   

לפירוט ראו: פינצ'ובר )לעיל הערה 2(, עמ' 43.  22

ואגב כך הפסדנו את התיעוד לצורה הארמית של החותם הרביעי.   23

וי' ה 11.  24

ראו: משנה, זבחים י, ד, ועוד במקומות רבים מאוד.   25

השוו לעיל הערה 7.  26

רכיביה של מנחת חוטא אינם דומים לרכיבי המנחות הקרבות עם הבהמות, ויש בה עשרון סולת בלבד, ללא שמן   27

יש עישרון אחד של סולת, לא התאים  בו  יין. לפיכך גם החותם הנמוך ביותר, חותם גדי, שגם  נסך  וללא  ולבונה 

למנחת חוטא, והיא הייתה צריכה חותם בפני עצמה. 
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ארבעת החותמות שייכים לנסכים דווקא, ולא לצורכי מנחות באופן כללי. כאמור נסכים הם המנחה 

והנסך המלווים את קרבן הבהמה; אם החותם הרביעי צריך לציין גם הוא סוג של נסכים, מלבד נסכי 

הבהמות הרגילים, אלה יכולים להיות רק נסכי הבהמות של המצורע, שיש בהם ייחוד קל – לוג השמן 

שנוסף לשם 'מתן בהונות'.28 לאורך כל הדיון בחותמות הקפידה המשנה לדבר רק על נסכים: בפירוש 

המפורט בפסקה 3 )ארבע פעמים(; בפסקה 4: 'מי שהוא מבקש נסכים'; ועל הממונה, אחיה, נאמר שם 

שהוא 'ממונה על הנסכים'.29 אלא שכאן מתגלה עוד פער בלשון המשנה: ברשימת הממונים שבראש 

הפרק אחיה הוא הממונה 'על הסלתות',30 לא על הנסכים. מבחינת תיאור המציאות נראה ש'הממונה על 

הסלתות' ו'הממונה על הנסכים' מציינים תפקיד אחד, אבל לעניין הנוסח יש להבדל במינוח חשיבות 

לשונות,31  חילוף  והריהו  שונים,  ממקורות  הטקסטים  שני  של  מוצאם  על  מלמד  שהוא  אפשר  רבה. 

ואפשר שהוא תולדת שינוי מכוון שעשו בעלי המשנה באחד המקומות. קשה להכריע מה טיבו של 

החילוף כאן; מכל מקום, מאחר שהמונח נסכים מוגדר היטב, ואילו 'סלתות' אינה מוגבלת לציון נסכים 

דווקא,32 הנוסח 'ממונה על הנסכים' במשנתנו עולה בקנה אחד עם המגמה הפרשנית במשנה, שכל 

ראו לעיל הערה 9.  28

כך בכתבי היד העיקריים של המשנה, אבל בעדויות של הענף האשכנזי: 'על הסלתות' )כ"י מינכן, ספריית המדינה   29

הבוורית hebr. 95; כ"י אוקספורד, בודליאנה MS Opp. 726 ]נויבאואר 370[; וכן בפירוש 'תלמיד הרשב"ש' ]מסכת 

שקלים עם שני פירושים לרבותינו מקדמוני הראשונים, מהדורת א' סופר, ניו יורק תשי"ד, עמ' 55[(. ראו: פינצ'ובר 

)לעיל הערה 2(, עמ' 45, וראו עוד להלן בהערה הבאה.

כך בעדויות המשנה העיקריות, וגם ברוב העדויות מן הענף האשכנזי )ראו: פינצ'ובר ]שם[, עמ' 39, ובגוף החיבור,   30

עמ' 149-148(, וכן בציטטות אצל הראשונים )ספר והזהיר ]מהדורת י"מ פריימן, לייפציג תרל"ג, א, עמ' קח[; רמב"ן 

בהשגות על ספר המצוות לו ]ספר המצוות להרמב"ם, מהדורת ח"ד שעוועל, ירושלים תשמ"א, עמ' קעד[; פירוש 

הרא"ש ]מסכת שקלים עם פרישת הרא"ש, מהדורת נ' זק"ש, ירושלים תש"ג, עמ' מה-מו[(. 'על הסלתות' גם בלשון 

 R. Kirschner, Baraita de-Melekhet :המשנה המובאת בברייתא דמלאכת המשכן סוף פרק יב )בשני כתבי יד, ראו

ha-Mishkan: A Critical Edition with Introduction and Translation, Cincinnati 1992, p. 209. אך כפי שהראה 
כהנא, הכותרת 'תנו רבנן' בראש ציטטת המשנה באחד מכתבי היד מלמדת כי משנת הממונים אינה מגוף הברייתא 

אלא נוספה עליה על ידי סופר מאוחר ]מ' כהנא, 'עיונים ראשוניים בברייתא דמלאכת המשכן: נוסח, עריכה וההדרה', 

א' שמש וא' עמית )עורכים(, מלאכת מחשבת: קובץ מאמרים בנושאי עריכה והתפתחות של הספרות התלמודית, 

רמת גן תשע"א, עמ' 58-57[(. לנוסח 'על הנסכים' יש למעשה עדות אחת בלבד, בענף האשכנזי. הוא מופיע במשנה 

שבירושלמי שבדפוס הבבלי, ונציה רפ"א, דף ז ע"ג, ובעקבותיו תוקן נוסח המשנה בדפוס הירושלמי, ונציה רפ"ג, 

דף מח ע"ג )התיקון נעשה על ידי המגיה בגוף כ"י ליידן(, ומכאן בדפוסי המשנה החדשים. תיקון דומה נעשה בשולי 

כ"י קאופמן, וראו פירוש ר' שלמה סיריליו )רש"ס(: 'הכי גרסינן אחיה על הנסכים, והיו בידו סלתות ושמנים ויינות 

שכל אלו קרויין נסכים' )מסכת שקלים מן תלמוד ירושלמי: סדר מועד ע"פ נוסחא המוגהה והמדויקה לרבינו שלמה 

29( אין  77(. לאור הממצא הזה )כאן ולעיל בהערה  בה"ר יוסף סיריליא, מהדורת א' גרבוז, ירושלים תשי"ח, עמ' 

ספק שבנוסח המשנה המקורי היו מונחים שונים בשני המקומות: משנת 'אלו הן הממונים' גרסה 'אחיה על הסלתות', 

149(. בענף האשכנזי  ואילו משנתנו גרסה 'אחיה שהוא ממונה על הנסכים' )שלא כדעתו של פינצ'ובר ]שם[, עמ' 

ובכמה עדויות שוליות אחרות נעשו ניסיונות להשוות את המידה לכאן או לכאן, ואחד מהם השתלט על גרסת הדפוס 

המהלכת. 

ראו: י"נ אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה, ירושלים תש"ח, עמ' 5-1.  31

במשנה, שקלים ד, ט, משמעה של 'סלתות' הוא בדיוק כמו 'נסכים' )עיינו: שם, וראו 'תוספות יום טוב' שם(, אבל   32

'יינות שמנים וסלתות', המופיע הרבה גם שלא בהקשר של  בדרך כלל אין הדבר כך. למשל בצירוף הנפוץ מאוד 

קרבנות, 'סלתות' הן במשמע הפשוט, סולת, וכיוצא בזה במקומות אחרים.
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החותמות שימשו לנסכים בלבד, ולא למנחות אחרות. וכך השימוש ב'נסכים' מפקיע מן המשנה את 

מנחת חוטא, שאינה נמנית על הנסכים, ואילו המונח סלתות עשוי היה להתאים לה יפה, מאחר שאין בה 

אלא סולת. הפירוש של 'חוטא' כמצורע מוביל את המשנה לסתירה בין המסורת הבסיסית על ארבעה 

חותמות לבין הצורך בחמישה חותמות, העולה מן הפירוש. את הקושי הזה אפשר לנסח גם לפי הקריאה 

המקובלת של המשנה. לפי קריאה זו יש בה מחלוקת בין שתי מסורות: התנא הראשון סבר שהיה רק 

ואחד לדל.  עזיי סבר שהיו שניים, אחד לעשיר  ובן  )העשיר(,33  לנסכי קרבנות המצורע  חותם אחד 

הביא  כיצד  לעשיר,  אחד,  חותם  רק  היה  אם  הראשון:  התנא  שיטת  את  לפרנס  קשה  כזאת  בקריאה 

המצורע העני את נסכיו? מפרשי המשנה הציעו שלדעת תנא קמא המצורע העני, שהביא כבש אחד, 

קנה חותם גדי לנסכיו, ואת לוג השמן הנוסף הביא עמו מביתו.34 פירוש זה לוקה בחיסרון גדול: הוא 

מבטל מעיקרו את הצורך בחותם מיוחד למצורע. נסכי המצורע נבדלים מן הנסכים הרגילים רק בלוג 

השמן הנוסף, ואם המצורע העני יכול להביאו מביתו, גם העשיר יכול לעשות כך. אם כן יקנה זה חותם 

גדי אחד, וזה יקנה שלושה חותמות גדי, ואת לוג השמן יביאו מביתם.35 

הפירוש המקובל על מפרשי המשנה נובע מן הירושלמי כפי שקראוהו והבינוהו, ויש מהם שהזכירו   

זאת במפורש.36 להלן ַאראה שהירושלמי באמת פתר יפה את שאלת המצורע הדל לדעת התנא הראשון 

במשנה, אבל לא בדרך שפירשו המפרשים. אביא אפוא פסקה זו בירושלמי ואת הברייתא בתוספתא 

הקשורה בה.

תוספתא: 'חוטא היה מביא לוגו עמו, חוטא דל כדברי בן עזיי היה מביא לוגו עמו'.37

ירושלמי: 'וכבן עזיי חוטא דל מה היה מביא לוגו עמו, ברם כרבנן מביא גדי'.38 

כמפורש בפסקה 3; ראו לעיל הערה 17.   33

ראו למשל: 'תוספות יום טוב'; 'תפארת ישראל'; אלבק בפירוש המשנה. פירוש זה למשנה הוצע גם על ידי מפרשי   34

התוספתא והירושלמי )ראו להלן(. אחרים, ובראשם הרמב"ם בפירוש המשנה, לא התייחסו במפורש לשאלה מאין 

יבוא לוג השמן של המצורע הדל שקנה חותם גדי.

לפי 'קרבן העדה' זו היא קושיית הירושלמי 'ברם כרבנן מביא גדי?' )להלן הערה 38(, אלא שלפירושו העיקר חסר מן   35

הספר )קשה לפרש שהמילים הללו בתלמוד כוללות את כל המהלך המורכב הזה(. אפשר היה להציע שחותם חוטא היה 

מיועד רק ללוג השמן היתר של המצורע, ושבשביל נסכי הכבשים היה עליו לקנות חותמות גדי )אחד לדל ושלושה 

לעשיר(. אלא שלפירוש זה לא מובן מפני מה חלק בן עזיי וטען שהיו שני חותמות נפרדים למצורע עשיר ולמצורע 

דל.

ראו למשל: 'תוספות יום טוב'; 'תפארת ישראל'.  36

שקלים ב, טז )מהדרות ליברמן, עמ' 211(, כנוסח כ"י וינה, הספרייה הלאומית hebr. 20 )שוורץ 46(. בכ"י ארפורט   37

את  להשלים  יש  ליברמן,  שהראה  כפי  עמו'.  ולוגו  משמש  'חוטא   :)Or. 2º 1220 המדינה  ספריית  ברלין,  )כ"י 

 ההמשך לפי הנוסח בפירוש 'תלמיד רשב"ש': 'חוטא דל כדברי בן עזאי משמש ולוגו עמו' )תוספתא כפשוטה ]לעיל 

הערה 11[, עמ' 695(.

 ENA 2072.2 שקלים ה, ג )מט ע"א; טור 621, שו' 30-29(, לפי קטע הגניזה, ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים  38

)ג3 לפי הסימון של זוסמן ]לעיל הערת כוכבית[, עמ' 23, הערה 68(, בהשלמת הקרעים לפי כ"י ליידן )'ה ]יה['; ']לוגו 

ע[ מו'(. בכ"י ליידן נדבקו המילים 'חוטא דל מה' < 'חוטא דלמה', והמגיה תיקן: 'חוטא דל למה' )זוסמן ]שם[, עמ' 72, 

שורה 46. וכפי שציין התיקון מתאים לנוסח הענף האשכנזי – כ"י אוקספורד 370: 'חוטא דל למה לי' ]מהדורת סופר 

)לעיל הערה 29(, עמ' 61[; בפירושים האשכנזיים: 'חוטא דל למה' ]רבנו משולם ו'תלמיד רשב"ש' )מהדורת סופר, 

שם([; בכ"י מינכן 95 ובירושלמי הנדפס עם הבבלי, ונציה רפ"א, דף ח ע"ד, הועתק בשיבוש גדול ]אני מעתיק את 
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אין ספק שהירושלמי עוסק באותו עניין של התוספתא וקשור בה, ולפיכך יש הצדקה )לא הכרח( לכרוך 

את פירושי שני המקורות זה בזה. מפרשי הירושלמי פירשו אותו לפי הנוסח שעמד לפניהם: 'וכבן עזאי 

חוטא דל למה היה מביא לוגו עמו',39 וקראו אותו כשאלה ותשובה: 'וכבן עזאי, "חוטא דל" למה?', 

לשם מה צריך חותם של חוטא דל? והתשובה: 'היה מביא לוגו עמו', כלומר כדי שהמצורע יקבל עם 

חותם זה את לוג השמן הנוסף שלו. ועל כך הוסיף התלמוד: 'ברם כרבנן מביא גדי', כלומר לשיטת 

חכמים שלא היו שם אלא ארבעה חותמות, חוטא דל לא היה לו חותם לעצמו, אלא היה מביא חותם גדי, 

ועל זה הוסיפו המפרשים: ואת לוג השמן שלו היה מביא מביתו.40 לפי פירוש מקובל זה, התוספתא 

והירושלמי אמרו אותו הדבר במילים אחרות. גם התוספתא באה לענות על שאלה זו עצמה: לשם מה 

נתקנו חותמות המצורע? והיא השיבה: 'חוטא היה מביא לוגו עמו' – כדי שיוכל להביא את הלוג הנוסף 

)בחותם האחד המיועד לחוטא עשיר(, וכן לבן עזיי: 'חוטא דל כדברי בן עזיי היה מביא לוגו עמו'.41 

וכאמור כך פירשו מפרשי המשנה את שיטת תנא קמא במשנה: חוטא דל הביא חותם גדי ואת לוג השמן 

הביא מביתו. 

פירוש זה קשה מכמה צדדים. לפי הפירוש הזה התוספתא והירושלמי טוחנים קמח טחון – הם אינם   

מוסיפים מאומה על המובן מאליו. הרי פשוט וברור שאם תיקנו חותם לנסכי מצורע עשו זאת רק בגלל 

לוג השמן הנוסף שלו. ואף אם נניח שזאת הייתה הכוונה, המקורות הללו בחרו בדרך נפתלת ביותר 

כדי להביעה. ועוד, על פירוש זה, שמצורע דל הביא את לוג השמן שלו מביתו, כבר נשאל למעלה: אם 

מצורע דל יכול היה להביא את לוג השמן מביתו, גם המצורע העשיר יכול היה לעשות כן, וממילא בטל 

הצורך בחותמות לנסכי מצורע.42 קושי אחר קשור בנוסח הירושלמי. פירוש המפרשים תלוי בנוסח 

'חוטא דל למה' ובפירושו כשאלה: 'לשם מה צריך חותם חוטא דל?'. אבל נוסח זה יסודו במסורת הנוסח 

האשכנזית, המשובשת והמעובדת. בגרסה העיקרית של הירושלמי הנוסח הוא כפי שהצעתיו קודם: 

כל המשפט[ : 'ואי בן ]בדפוס: 'כבן'[ עזאי למה היה מביא ניסכי שלש בהמות מביא גדי'(. הנוסח הזה, 'וכבן עזאי חוטא 

דל למה היה מביא לוגו עמו', הוא שעמד לפני מפרשי הירושלמי, הראשונים והאחרונים, ושיבש את פירושיהם.

ראו לעיל בהערה הקודמת. גם ליברמן )תוספתא כפשוטה ]לעיל הערה 11[, עמ' 695( בחר לפרש את הירושלמי לפי   39

נוסח זה, אף על פי שבוודאי ראה שבכ"י ליידן הוא תוצאה של הגהה.

ראו: 'קרבן העדה' ו'שיירי קרבן'; 'פני משה' ו'מראה הפנים'; 'תקלין חדתין' )נדפס עם מסכת שקלים במהדורת וילנה   40

תר"ם של התלמוד הבבלי, יד ע"ב(; רש"ס )מהדורת גרבוז ]לעיל הערה 30[, עמ' 84, אלא שקרא בנעימה שונה את 

המילים 'היה מביא לוגו עמו נסכיו עמו' ]כך היא גרסתו[(. ר' אליהו מפולדא קרא את השאלה אחרת: 'וכבן עזאי, 

חוטא דל למה היה מביא לוגו עמו?' – מפני מה הוא מביא לוג מביתו, הרי יש לו חותם בפני עצמו )אבל ראו מה שהשיג 

על כך בצדק ד' פרנקל ב'שיירי קרבן'(.

בדרך זו הלכו כל מפרשי התוספתא, ותלו את פירושה בירושלמי. גם ליברמן פירש כך את הירושלמי והתוספתא,   41

אלא שהוא פירש את הלשון 'חוטא מביא לוגו עמו' לא על החוטא, המצורע, אלא על החותם שכתוב עליו 'חוטא': 

חותם חוטא היה מביא לוגו עמו, כלומר החותם היה מקנה לבעליו זכות לקבל לוג שמן מלבד נסכי שלוש הבהמות, 

וכיוצא בזה חותם חוטא דל )ראו: תוספתא כפשוטה ]לעיל הערה 11[, עמ' 695(. מרצף דבריו משמע שפירש כך כדי 

להתאים את נוסח כ"י וינה לנוסח כ"י ארפורט )לעיל הערה 37(, שבו, כך נראה, החותם הוא באמת נושא המשפט. 

אך יש להודות שפירוש זה אינו מתיישב בלשון התוספתא בכ"י וינה ובלשון הירושלמי אפילו בדוחק )במיוחד קשה 

לפרש כך את לשון הירושלמי 'ברם כרבנן מביא גדי', עיין בתוספתא כפשוטה ]שם[(.

יש מהמפרשים שחשו בקושי וניסו לתרצו. ראו למשל: 'תקלין חדתין' )לעיל הערה 40(; 'פני זקן' )לבוב תרי"א, דף   42

יט ע"ב(; 'הר אפרים' )מהדורת גרבוז ]לעיל הערה 30[, עמ' 84(.



שלמה נאה 1410[           

'וכבן עזיי חוטא דל מה היה מביא לוגו עמו'. את הלשון הזאת צריך לפסק כך: 'וכבן עזיי, חוטא דל, 

מה? היה מביא לוגו עמו?', והרי זו שאלה אחרת לגמרי מזו שהציעו המפרשים. 

חותמות  תיקנו  מה  מפני  הראשונית,  בשאלה  עוסקים  אינם  והירושלמי  שהתוספתא  אפוא  נראה   

לנסכי המצורע, אלא בשאלה אחרת, ובעניינה אמרו שהחוטא 'היה מביא לוגו עמו'. שאלה כזאת יכלה 

לפי  יום'.43  עשרים  לאחר  ולוגו  היום  אשמו  מביא  'שאדם  בזבחים:  הקביעה בתוספתא  לאור  לעלות 

ולוג  אין חובה להקריב את הבהמה, הנסכים  ובבבלי כהנחה מקובלת,  זו, שהוצעה בתוספתא  הלכה 

השמן בחטיבה אחת. שלא כקריאה הפשוטה של התורה, טקס טהרת המצורע יכול להתפרק לפרקים: 

ביום אחד יביא את קרבנותיו, ואחרי זמן יביא את לוג השמן שיינתן על בהונותיו ועל ראשו.44 לעומת 

זאת חותם חוטא כלל את כל הנסכים יחד, את נסכי הבהמות ואת לוג השמן הנוסף )שאם לא כן לא היה 

'היה  טעם בתיקון חותם למצורע(. התוספתא מעירה אפוא שמצורע שהביא את נסכיו על ידי חותם 

מביא לוגו עמו' – על כורחו הביא את לוג השמן יחד עם שאר הנסכים, אף על פי שמן הדין יכול היה 

להביא את לוג השמן אחרי זמן. וממשיכה התוספתא, וכאן החידוש העיקרי שלה, שלפי בן עזיי גם 

חוטא דל נאלץ לקנות חותם שחייב אותו להביא את לוג השמן עם נסכי הכבש בבת אחת. 

מעתה הירושלמי מובן כמעט מאליו. הוא פותח בשאלה: 'וכבן עזיי, חוטא דל, מה? היה מביא לוגו   

עמו?' – הקצאת חותם 'חוטא דל' למצורע עני, לפי בן עזאי, גזרה עליו להביא את כל הנסכים כאחד, 

זמן. ממשיך התלמוד:  יכול היה להביא את לוג השמן לאחר  ומן הדין  ידו משגת,  ואין  והרי דל הוא 

'ברם כרבנן מביא גדי'  – אבל בשיטת החכמים אין קושי, מאחר שהיה רק חותם אחד למצורע, שנועד 

לעשיר, רק העשיר התחייב להביא את כל הנסכים כאחד, ואילו העני 'מביא גדי', ולכשתשיג ידו יביא 

את לוג השמן. התוספתא והירושלמי עוסקים לכאורה בשאלה משנית, אבל בדרך זו נפתרת גם הבעיה 

הקשה שהייתה במשנה: מדוע לא תיקנו, לדעת תנא קמא, חותם למצורע עני. המשנה ניצלת בדרך זו 

מן הסתירה החריפה שהוצגה בתחילת הדיון – אפשר לפרש את החותם חוטא כחותם של מצורע, ובכל 

זאת לדבוק במסורת של ארבעה חותמות בלבד. מובן שאין בזה כדי לבטל את ההשגות שהוצעו לעיל 

כנגד הזיהוי של 'חוטא' עם מצורע, שעדיין נראה כמהלך תנייני שאינו מן המסורת הראשונה, אבל 

פירוש זה מחליק ומפשר את הקמטים במשנה בקריאתה המסורתית, כפי שהיא לפנינו עתה. 

ג. שם היום

בסוף המשנה )פסקה 6( הערה החוזרת לעניין הכיתוב שעל החותמות: 'ושם כל היום כתוב עליהן מפני 

מגרעין  היא  זו  קביעה  האם  מאליה:  כאן  ועולה  חוזרת  הזה  במאמר  אותי  המנחה  השאלה  הרמאים'. 

תוספתא, זבחים ה, ב )כן הנוסח בשני כתבי היד(. הברייתא באה גם בבבלי, זבחים מד ע"ב; מנחות טו ע"ב. לענייני   43

אין צורך להיכנס להלכות פיגול, שהן עניינה העיקרי של ההלכה בתוספתא ובבבלי. ראו: תוספתא )שם(, הלכות 

א-ב, ובסוגיות הבבלי הנזכרות.

קביעה זו קשורה בתפיסה רחבה יותר, שכמה מרכיבי ההקרבה עשויים להתפרק לפרקים, וראו: תוספתא )שם(, הלכה   44

א ובמשנה, מנחות ד, א-ג. 
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הערה  היא  שמא  או  ו'חוטא',  'גדי'  'דכר',  'עגל',  הכיתובים  כמו  החותמות,  של  הקדומה  המסורת 

פרשנית־למדנית שהוסיף חכם שהוטרד בשאלת הרמאים, ושמצא לה פתרון בהנחה שעל החותמות 

נכתב גם 'שם היום', כלומר סוג מסוים של תאריך. מתוך המשנה עצמה קשה לענות על השאלה; אשוב 
אליה בסעיף הבא, וכאן אעסוק בפירוש שהציע הירושלמי ל'שם היום'.45

הגע עצמך שזיווג אותו היום? שם משמר היה כתוב עליו. 

הגע עצמך שזיווג אותו המשמר? שם היום שם שבת שם חודש היה כתוב עליהן, אפי' לזויג אינו 

מצוי לזויג.46 

לפי המשנה הוגבל תוקף החותמות ליום אחד, על ידי ציון התאריך )שם היום( לצד ציון סוג הקרבן. 

כפשוטו 'שם היום' הוא ציון היום בשבוע )שני, שלישי וכדומה(. על כך שאל התלמוד: 'הגע עצמך 

שזיווג אותו היום?' – הרי הרמאי יוכל להשתמש בחותם הזה ביום המתאים בשבוע הבא, ומה הועלנו 

בציון שם היום? והשיב התלמוד: 'שם משמר היה כתוב עליו'. כידוע שיטה של ציון השבועות לפי 

משמר הכהונה שעבד במקדש בכל שבוע נהגה בכת קומראן, כפי שעולה מן הלוחות שנמצאו שם.47 

למעשה אין צורך בעדות חיצונית כדי להניח ששיטה כזאת נהגה במקדש. המחזוריות השבועית של 

המשמרות הייתה מן המאפיינים הבולטים של עבודת המקדש בימי הבית השני, והדעת נותנת ששיטה 

של ציון השבועות לפי המשמרות עשויה הייתה להתפתח במקדש מאליה. סביר גם שִמנהלת המקדש 

השתמשה בשיטת ציון מעין זו לצרכים מנהליים. ואף על פי כן מהצעת התשובה בתלמוד אין לדעת 

התלמוד על משנתנו עשוי שלוש סוגיות. הסוגיה הראשונה, על חותמות המצורע, נדונה בסעיף הקודם, והסוגיה   45

46-30( עוסקת בנסכי הצאן והבקר 'גדולים וקטנים זכרים  621, שו'  השלישית תידון כאן. הסוגיה שבינתיים )טור 

ונקבות' )פסקה 3 במשנה(, ועיקרה ציטטה נרחבת של ברייתא ממדרש הלכה על הכתוב בבמ' טו 11. מקבילה מדויקת 

כמעט לגמרי מצויה בספרי במדבר קז )מהדורת הורוביץ, עמ' 109; מהדורת כהנא, עמ' ה, שו' 119-104(, וכן בבבלי, 

מנחות צא ע"ב. ראוי להעיר על הגרסה 'בכשבים' בנוסח המקרא שצוטט בברייתא בירושלמי )הצורה 'כשבה' בלשון 

לכאורה  יש  חז"ל  בספרות  אמנם  בשגגה.  נעשה  שלא  הציטוט  על  מעידה  המקרא,  בציטוט  שלא  גופה,  הברייתא 

רוב גדול לצורה הנדירה 'כשבה', אך רובן המוחלט של צורות אלה באות בווריאציות של הצירוף 'כשבה ושעירה', 

והצורה  'כבשה',  הרגילה  בצורה  להשתמש  ברורה  נטייה  קיימת  זה  בהקשר  שלא   ;6 ה  בוי'  הכתוב  נוסח  בעקבות 

'כשבה' אצלנו נמשכת בוודאי אחרי נוסח המקרא המצוטט(, שלא כנוסח המקרא שלפנינו )'בכבשים'(. בספרי גורסים 

רוב כתבי היד )ובכללם כ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית ebr. 32( 'בכבשים', אך יש גם תיעוד ניכר לגרסה 'בכשבים' 

כל  גורסים  בבבלי  בספרי(.  זו  פסקה  של  הנוסח  נתוני  את  לרשותי  שהעמיד  כהנא  מנחם  פרופ'  לחברי  מודה  )אני 

 כתבי היד 'בכשבים' )כ"י מינכן 95; כ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית ebr. 118; כ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית

ebr. 120; כ"י פריז, כי"ח H 147A(. התיעוד הנרחב של הגרסה 'בכשבים' במקורות שונים מעיד בבירור על נוסח 
 B. Kennicott, :מקרא כזה, וכך הוא גם בנוסח השומרוני ובעדויות לא מעטות של כתבי יד עבריים מימי הביניים )ראו

Vetus Testamentum hebraicum cum variis lectionibus, I, Oxford 1776, p. 250; כ"ד גינצבורג, חמשה חומשי 
תורה, לונדון תרס"ט, עמ' 218. גינצבורג הפנה גם להערת 'סבירין' של המסורה, אך לדעת חברי ד"ר רפאל זר הערת 

מסורה זו אינה מקורית משום שאינה מצויה בכתבי היד הקדומים(. 

)קיימברידג',  הגניזה  מן  בקטע  הוא  וכן  ליידן.  כ"י  לפי   ,)50-48 שו'   ,621 טור  ע"א;  )מט  ה  ה,  שקלים  ירושלמי,   46

ספריית האוניברסיטה T-S F17.24; ל' גינצבורג, שרידי הירושלמי, ניו יורק תרס"ט, עמ' 132(.

 S. Talmon et al., Qumran Cave 4, XVI: Calendrical Texts ידי שמריהו טלמון, ראו:  פורסמו על  הטקסטים   47

Oxford 2001, pp. 37-154 ,(DJD, 21). הנושא זכה למחקר נרחב, ראו: שם, עמ' 36-1 והספרות הנזכרת שם. 
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אם היא מלמדת על הכרה של שיטה ידועה לציון השבועות, או שמא החכם התלמודי הציע זאת מדעתו, 

כפירוש ענייני.

לעומת זאת נראה שמן הלשון בשורה הבאה אפשר ללמוד על הכרת שיטה מסודרת לסימון השבועות.   

 – המשמר?'  אותו  שזיווג  עצמך  'הגע  להקשות:  והמשיך  שניתנה  בתשובה  הסתפק  לא   התלמוד 

גם אם צוין שם המשמר, יכול היה הרמאי להשתמש בחותם כאשר חזר אותו המשמר לעבוד במקדש, 

לאחר 24 שבועות. ועל כך השיב התלמוד: 'שם היום, שם שבת, שם חודש היה כתוב עליהן. אפי' לזויג 

אינו מצוי לזויג'.48 בתשובה זו הציע התלמוד מערכת מורכבת של ציון התאריך, הכוללת את היום, 

השבוע והחודש.49 ציון מלא כזה של התאריך הקשה מאוד להשתמש בחותם לאחר יום קנייתו. בסדרה 

זו שם היום ושם החודש הם פריטים מובנים: הראשון מציין את היום בשבוע,50 והשני הוא שמו של 

החודש )ניסן, אייר וכדומה( או מספרו הסידורי )החודש הראשון, השני וכן הלאה(. אך מהו שם שבת? 

שלא כמו שם המשמר, שנזכר בשורה הקודמת, השימוש בביטוי 'שם שבת' מלמד בהכרח על שיטה 

מוכרת וידועה של סימון שבתות השנה )או השבועות הסמוכים עליהן(. החכם לא היה יכול להשתמש 

במושג הזה בלי להניח שהשומע יודע על מה מדובר.

מתקופה זו ידועות שתי שיטות של ציון השבתות: לפי המשמר ולפי המספר הסידורי של השבת   

בכתובות  גם  שרידים  יש  המשמרות  ולשיטת  קומראן,  מספרות  מוכרות  השיטות  שתי  בחודש.51 

נמצא  לא  כה  שעד  אלא  יותר,  מאוחרות  בתקופות  המתועדים  ובמנהגים  ישראליים  ארץ  ובפיוטים 

ולא את  ציינה את שם המשמר  'שם שבת'  הנזכרת בביטוי  סביר שהשיטה  חז"ל.52  רמז בספרות  לה 

ללשון הדיון השוו: ירושלמי, ִגטין ג, ב )מד ע"ד; טור 1063, שו' 16-14(.   48

מכיוון שבמערכת הזאת כלול גם שם היום, ברור ששלושת הרכיבים הללו הם הצעה שלמה של התאריך.   49

כך משתמע מן הסדר יום – שבוע – חודש. אילו הייתה הכוונה למספרו של היום בחודש, לא היה צורך בשם שבת כדי   50

לאפיין את התאריך בצורה מלאה. 

 J. M. Baumgarten, ‘The Counting of the Sabbath in Ancient Sources’, Vetus Testamentum, 16 (1966), :ראו  51

pp. 277-286
במשנה,  ותענית,  סוכה  במסכתות  בעיקר  מרוכז  העניין  חז"ל.  בספרות  היטב  מוכרים  המשמרות  עבודת  סדרי   52

ליברמן,  ]מהדורת  טו-כח  ד,  שם  תוספתא,  ב;  ד,  ו;  ב,  תענית  ו-ח;  ה,  סוכה  )משנה,  ובתלמודים   בתוספתא 

עמ' 278-275[; תענית ב, א-ג; ג, ב-ג ]מהדורת ליברמן, עמ' 330-328; 337-336[; בבלי, סוכה נה ע"ב - נו ע"ב; 

 727 טור  ע"א;  סח   – ע"ד  ]סז  ב  ד,  תענית   ;]22 שו'   ,658 טור   –  49 שו'   ,656 טור  ע"ד;  ]נה  ז  ה,  שם  ירושלמי, 

15[(. בתוספתא מפורש שההלכה שבמשנה, תענית ב, ו נהגה גם אחרי החורבן )תוספתא,  728, שו'  32 – טור  שו' 

330[(. הנקודה המודגשת כאן היא השימוש בשמות המשמרות לציונן של שבתות  שם ב, ג ]מהדורת ליברמן, עמ' 

השנה. לשימוש זה לא נמצא עד כה זכר בספרות התלמודית, אך הוא עולה מכתובות ומפיוטים המעידים על קישור 

שנעשה בין המשמרות לבין שבתותיהם בריטואל של בית הכנסת. ראו: א"א אורבך, 'משמרות ומעמדות', תרביץ, 

מב )תשל"ג(, עמ' 327-304 )נדפס שוב: הנ"ל, מעולמם של חכמים, ירושלים תשס"ב, עמ' 293-269(. לסיכום קצר 

 .162-159 של מצאי הכתובות ראו: ח' אשל, 'שבר כתובת של כ"ד משמרות מנצרת?', תרביץ, סא )תשנ"ב(, עמ' 

 כפי שקבע זוסמן, כתובות המשמרות בבתי הכנסת היו 'קשורות קשר של ממש לבית הכנסת ולסדרי תפילות השבת' 

)י' זוסמן, 'כתובת הלכתית מעמק בית שאן', תרביץ, מג ]תשל"ד[, עמ' 94, הערה 38(. זה בוודאי גם טיבם של מחזורי 

פיוטי המשמרות לשבתות משל הדותהו ופנחס )P. Kahle, Masoreten des Westens, I, Stuttgart 1927, עמ' א-כג; 

מ' זולאי, 'לתולדות הפיוט בארץ ישראל', ידיעות המכון לחקר השירה העברית, ה ]תרצ"ט[, עמ' קיא-קיח ]נדפס 

שוב: הנ"ל, ארץ־ישראל ופיוטיה, בעריכת אפרים חזן, ירושלים תשנ"ו, עמ' 135-128[; ש' אליצור, פיוטי רבי פנחס 

הכהן, ירושלים תשס"ד, עמ' 640-584(. לענייני חשובה במיוחד העדות החיה על ציון התאריך לפי המשמרות העולה 
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)1( אין עדות של ממש על שימוש בשיטת  וזאת מכמה סיבות:  מספרה הסידורי של השבת בחודש, 

המספר הסידורי בקהילות יהודיות־רבניות, ולעומת זאת כאמור יש סימנים ברורים לשימוש בשיטת 

המשמרות בקהילות אלה בתקופות מאוחרות יותר.53 סביר אפוא שהייתה המשכיות בשימוש הזה מזמן 

המקדש ועד ימי הביניים, דרך תקופת התלמוד. )2( לפי שיטת המספר הסידורי של השבת בחודש אין 

בתשובת התלמוד פתרון טוב לשאלה 'הגע עצמך שזיווג' וכו', שכן הזיוּוג של השבת הזאת בחודש זה 

חוזר בקביעות מדי שנה.54 לעומת זאת זיוּוג המשמר עם החודש רחוק יותר וקשה יותר לחיזוי. צירוף 

זה משיג אפוא באופן מוצלח יותר את המטרה כפי שנוסחה בתלמוד: 'אינו מצוי לזויג'.55 )3( התלמוד 

עשוי במבנה מצטבר: המשנה הזכירה את שם היום, התשובה הראשונה בתלמוד הוסיפה עליו את שם 

המשמר, והתשובה האחרונה, שהציעה מערכת תאריך שלמה בת שלושה רכיבים, הוסיפה עליהם את 

שם החודש. 'שם שבת' במערכת השלמה שקול אפוא במשמעו ל'שם משמר' שנזכר קודם. 

כאמור השימוש בביטוי 'שם שבת' כמונח ידוע מלמד שבעל הסוגיה הכיר מקרוב מערכת שיטתית   

זו הייתה בנויה על המשמרות.  של סימון שבועות השנה. כל השיקולים מצביעים על כך שמערכת 

מוצאים  אנו  שרידיה  ואת  ובעבודתו,  במקדש  ראשיתה  המשמרות  לפי  השנה  שבועות  סימון  שיטת 

במנהגי קהילות בימי הביניים. על הראשית והאחרית הללו, הידועים מכבר, אפשר להוסיף עתה את 

החוליה התלמודית, שהייתה חסרה עד כה. 

של  האפשרות  את  שהעלה  הוא  התלמוד  במשנה;  מפורש  אינו  החותמות  על  המשמר  שם  אזכור   

במשנה  כבר  רמוז  שהדבר  ייתכן  אבל  רמאות.  למניעת  יותר  חזק  כאמצעי  המשמר  ציון  הוספת 

הנוסח  אבל  החדשים.  בדפוסים  המשנה  כנוסח  היום',  'שם  בביטוי  השתמשתי  לעיל  בדיון  עצמה. 

מן  בציטטה  שהובא  כפי  הרמאין',  מפני  עליהן  כתוב  היום  כל  'ושם  הוא  המשנה  של  המקורי 

אצל  במובאות  וגם  הראשונים57  בדפוסים  היד,56  כתבי  בכל  הנוסח  כך  המאמר.  בראש   המשנה 

מנוסח ההכרזה על תאריך השבת, המזכירה את שם המשמר, השנה לבריאת העולם והשנה לחורבן הבית )ראו: זולאי 

]שם[, עמ' קיא ]עמ' 128[. השנה המפורשת בנוסחת ההכרזה שבכתב היד היא שנת ד' תשצ"ד לבריאה ]1034[, אך 

אין ספק שמשתקף כאן מנהג קדום יותר(. 

בהכרזה הנזכרת לעיל בהערה הקודמת שם המשמר מילא תפקיד מובהק של שם שבת.  53

אמנם בצירוף היום בשבוע עם השבת והחודש ייתכנו חריגות קלות מהחזרה השנתית המדויקת )שכן השבוע הראשון   54

הוספת  ולפיכך  מראש,  היטב  צפויות  אלה  גם  אך  מלאים(,  שבועות  אינם  כלל  בדרך  החודש  של  האחרון  והשבוע 

המספר הסידורי של השבת לא הוסיפה כמעט מאומה להרתעת הרמאים. 

בלוח הִּכתתי, המקבע את השבתות בלוח השנה, המשמרות חוזרים למקומם המדויק בלוח במחזוריות קבועה מראש   55

כל שש שנים. גם לפי הלוח החז"לי, שאינו קושר את השבתות אל לוח השנה, ממוצע החזרה של צירוף המשמר 

הנגרמת  ההפרעה  בשל  מראש  לצפותה  יותר  וקשה  קבועה  אינה  המחזוריות  אבל  שנים,  לשש  אחת  הוא  והחודש 

מעיבור השנה, המתרחש פעמיים או שלוש פעמים במחזור.

 ;95 2(, עמ' 47. בכתבי היד של הענף האשכנזי: 'שכל היום כתוב עליהן' )כ"י מינכן  ראו: פינצ'ובר )לעיל הערה   56

 T-S NS 329.456 כ"י אוקספורד 370( – שיבוש מן 'שם כל היום'. בקטע הגניזה קיימברידג', ספריית האוניברסיטה

)ג12 אצל פינצ'ובר(: 'שם כל יום'. עדות יחידה זו, בכתב יד שאיננו נקי כלל וכלל משיבושים ותיקונים, אין בה כדי 

לערער את הנוסח 'שם כל היום', השולט בכל עדויות הנוסח לענפיהן, והוא נראה אפוא כתיקון של הנוסח הקשה 

למשהו קל יותר. 

בדפוסי נפולי רנ"ב וקושטא רע"ו: 'שם כל היום', כמו בכתבי היד. אבל במשנה שבדפוס מסכת שקלים שבבבלי,   57
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הראשונים.58 על אף זרותו, אין ספק שזה הנוסח המקורי של המשנה, ואין לפטור אותו כשיבוש. הצירוף 

השמני 'שם כל היום' הוא ייחודי ואינו שקוף. בדרך כלל הצירוף 'כל היום' בא בתפקיד אדוורביאלי 

לציון משך הפעולה, ואין הוא מופיע כשם עצם כמו במשפט שלפנינו. קל אפוא להבין מדוע העדיפו 

בדפוסים החדשים את הנוסח המתוקן 'שם היום', בעל המבנה הפשוט. אך מה פשרו של הנוסח 'שם כל 

היום'? העובדה שאין למבנה הזה חבר אינה מאפשרת לומר משהו שהוא יותר מהשערה בלבד, ואף על 

פי כן איננו רשאים להיפטר מחובת הפירוש. אני מבקש אפוא להציע שמשמעות הצירוף היא כמו: כל 

שם היום, כלומר השם המלא של היום – ציון היום בצורת תאריך מובנה, הכולל את היום עם ערכים 

נוספים. וכך פירש הרא"ש: 'יום פלוני בחודש פלוני לפרט פלוני'.59 פירושו מתאים להשערה ש'שם 

כל היום' מציין תאריך מורכב, אך לאור הפירוש בתלמוד ייתכן שמתאים יותר לפרש שכוונת הביטוי 

הייתה לשם המלא של היום בשבוע, כלומר היום והמשמר. לפי השערה זו כבר המשנה העידה שהציון 

שעל החותמות כלל גם את שם המשמר. 

ותם  ד. הח

בגן  בחפירות  שנמצא  מעניין  ממצא  על  העתיקות  רשות  הודיעה  תשע"ב  בשנת  החנוכה  בחג 

הארכאולוגי בירושלים, בשכבת העפר שתחת קשת רובינסון.60 מדובר בחפץ קטן עשוי טין, בקוטר 

כשני סנטימטרים ובעובי סנטימטר וחצי בערך, שעליו טביעת חותם עם כיתוב של שש אותיות בשתי 

שורות, שלוש אותיות בשורה. העובדה שהחפץ טבוע בטביעת חותם מלמדת שככל הנראה אין הוא 

מוצר חד־פעמי, אלא יוצר באופן סדרתי.61 עובדה זו חשובה להבנת ייעוד החפץ ולפירוש הכתובת 

שעליו. 

ונציה רפ"א, דף ז ע"ג: 'ושם היום כתוב עליהן', ובעקבותיו תוקן במשנה שבירושלמי בדפוס ונציה רפ"ג, דף מח ע"ג 

)התיקון נעשה על ידי המגיה בגוף כ"י ליידן(, ואחריהם בדפוסי המשנה החדשים )והשוו לעיל הערה 30(. 

ראו למשל: רמב"ם, משנה תורה, הלכות כלי המקדש ז, יב; הנ"ל, פירוש המשנה, שקלים ה, ה )מהדורת י' קאפח,   58

ירושלים תשכ"ד, עמ' רכו(; ספר והזהיר )מהדורת פריימן ]לעיל הערה 30[, עמ' קיב(; שני הפירושים האשכנזיים 

למסכת שקלים )מהדורת סופר ]לעיל הערה 29[, עמ' 55(; פירוש הרא"ש )מהדורת זק"ש ]לעיל הערה 30[, עמ' מט(; 

בפירוש ריבב"ן )הנדפס עם הירושלמי במהדורת וילנה תר"ם של התלמוד הבבלי, יד ע"ב(: 'שם של היום – פי' שם 

של היום' וכו', הפירוש מוכיח שלשון הציטטה מהמשנה שבראשו לא הייתה 'שם של היום', ומסתבר שהנוסח שם היה 

'שם כל היום', ושהוא תוקן בידי אחד ממעתיקי הפירוש. 

פירוש הרא"ש )שם, עמ' נ(.  59

ראו: 'ממצא נדיר המעיד על פעילות בבית המקדש )דצמבר 2011(', באתר רשות העתיקות במרשתת. מאחר שאין לי   60

גישה לממצא עצמו אוכל להסתמך כאן רק על הדברים ועל התצלומים שהופיעו בפרסום זה. את הפירוש המוצע להלן 

הצעתי ביום העיון המשותף לרשות העתיקות ולמכון לארכאולוגיה באוניברסיטה העברית, שהתקיים באוניברסיטה 

העברית באוקטובר 2012 )ראו: ש' נאה, 'לפשרו של החותם שנמצא ליד הכותל המערבי', חידושים בארכיאולוגיה 

של ירושלים וסביבותיה, ו ]תשע"ג[, עמ' 109-105(.

מפי השמועה למדתי על חפץ נוסף שהוצע למכירה ועליו כתובת זהה לגמרי לכתובת שעל החפץ הנדון כאן. אם אין   61

הוא מזויף, דבר המוטל בספק גדול מאוד, ואם העדות על זהותו לחותם שלנו אמינה, הרי הוטבע באותו חותם עצמו 

ששימש להטבעת הכתובת על החפץ הנדון. מאחר שהכתובת על שני החפצים זהה לחלוטין, אין הם יכולים ללמד 

הרבה זה על זה, מלבד אישור ההשערה, החשובה כשלעצמה, שהם יוצרו באופן סדרתי. 
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לפי הפירוש שהוצע בהודעת רשות העתיקות האותיות הטבועות על החותם הן 'דכא ליה', הכתובת היא 

בארמית ומשמעותה 'טהור לה' ' )האותיות יו"ד וה"א הן קיצור של השם בן ארבע אותיות(. בהתאם לזה 

הניחו שהחפץ 'שימש לסימון של מוצרים או חפצים שהובאו לבית המקדש, והכרח היה שיהיו טהורים'. 

הפירוש הזה בעייתי, מצד הלשון ומצד צורתו של החפץ. הביטוי 'טהור לה' ' )בעברית או בארמית( אינו 

מוכר, ולפי הרגלי הלשון מתבקש שאחרי 'טהור ל־' יבוא ציון של דרגת הטהרה: טהור לקודש, טהור 

לחולין וכדומה.62 לבד מזה ספק אם החפץ שלפנינו התאים לסימון טהרה, מאחר שסימון כזה מחייב 

עדות חד־משמעית על טהרת האוכל או הכלי )בצורת חתימה על מגופת הכלי או כיתוב על גוף הכלי 

שנועד לשימוש חד־פעמי וכיוצא באלה(.63 אילו היה זה תפקידו של החפץ, הוא צריך היה להיות עשוי 

להיקשר לכלי באופן שאינו מאפשר את פתיחת הכלי בלי להסירו. אבל בתצלומים הוא נראה כדבר 

שעמד בפני עצמו, שלא נוצר בכוונה להצמידו לחפץ אחר. 

יכולים להתברר רק לאור ממצאים נוספים. לפי שעה, בשלב  טיבו ותפקידו של החפץ שלפנינו   

המסופק שאנו נמצאים בו עתה, אני מבקש להציע קריאה ופירוש אחרים לכתובת, שאין להם עניין 

בטהרה דווקא. 

כך הוא בכל ספרות חז"ל )ראו: משנה, אהילות ה, ה; פרה יא, ב; טבול יום ד, א-ג, וכיוצא בזה במקומות רבים(,   62

 Y. Yadin and J. Naveh, ‘The Aramaic and Hebrew Ostraca and( וכן בממצא ממצדה: 'טהור לקודש' וכדומה

 Jar Inscriptions’, J. Aviram, G. Foerster and E. Netzer (eds.), Masada: The Yigael Yadin Excavations 
Final Reports, I, Jerusalem 1989, pp. 34-36 :1963-1965; י' נוה, על חרס וגומא, ירושלים תשנ"ב, עמ' 78(. ככל 

שהצלחתי להעלות, הצירוף 'טהור לה' ' אינו ידוע בשום מקום.

לכיתובים כאלה בחרסי מצדה ראו: ידין ונוה )שם(, עמ' 39-32; נוה )שם(, עמ' 81-74 )לקריאה מדויקת יותר ראו:   63 

2000, עמ' 205-204(,  ע' ירדני, אוסף תעודות ארמיות, עבריות ונבטיות ממדבר יהודה וחומר קרוב, א, ירושלים 

וראו עוד להלן הערה 75. כמה מן התוויות במצדה שימשו לסימון שורות של כדים, ולא היו צמודות לכל כלי וכלי. 

הדעת נותנת שמלבד תווית זו היה סימן כלשהו על הכלים עצמם )ואולי שברי הכלים המסומנים באו משורות אלה(, 

ומכל מקום אינו דומה כד השמור היטב בשורה מסודרת במרתף לכלי המיטלטל בדרכים אל המקדש.

באדיבות רשות העתיקות
צילום: קלרה עמית
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באשר לאותיות שעל החותם, התייעצתי עם ד"ר עדה ירדני ולהלן עיקר דבריה.64 שתי אותיות   

שלוש  התחתונה.  השורה  בתחילת  ולמ"ד,  העליונה,  השורה  באמצע  כ"ף,  חד־משמעית:  קריאתן 

האות  דומות.  אותיות  שבין  הרגילים  הספקות  בהן  שיש  אלא  למדי  ברורה  קריאתן  אחרות  אותיות 

וי"ו,  או  יו"ד  היא  השנייה  האות  התחתונה  ובשורה  רי"ש;  או  דל"ת  היא  העליונה  בשורה  הראשונה 

והאות השלישית היא ה"א או מ"ם סופית. לעומת אלה מתעורר קושי מהותי בקריאת האות השלישית 

בשורה הראשונה, וכאן יש שלוש אפשרויות, שכל אחת מהן לוקה בספק גדול: )1( מצד צורתה האות 

נראית כיו"ד ארמית סופית, אלא שגון צורה זה של האות יו"ד הוא קדום )הוא מופיע באופן ספורדי 

בכתב הארמי הפורמלי, הלא־לפידארי, במאות השישית עד השלישית לפסה"נ( ואינו עולה בקנה אחד 

)2( בדוחק רב אפשר  יותר;  עם הלמ"ד שבשורה השנייה, שהיא מפותחת ושייכת לתקופה מאוחרת 

לקרוא אל"ף: אם מניחים שהקו הימני נשחק לגמרי אפשר לדמות אל"ף מעוותת, שכן הקו השמאלי 

איננו במקומו, ונטיית האלכסון אינה רגילה; )3( אפשרות שלישית היא האות גימ"ל, אלא שהאלכסון 

של זו צריך היה להיות זקוף יותר. הסיכום של ד"ר ירדני הוא: 'אין קריאה חד־משמעית וכל ההשערות 

אינן ניתנות להוכחה'. 

איננו  להלן  שאציע  הפירוש  יו"ד,  היא  העליונה  בשורה  האחרונה  האות  שאם  ואומר  אקדים   

אפשרי. פירוש זה מבוסס אפוא על ההנחה שהאות הזאת היא אל"ף או גימ"ל, ומעיקרו הוא בנוי על 

ספק, אלא שזה גורלו של כל פירוש לממצא זה כל עוד לא יימצאו לו מקבילות. אני מציע לקשור 

את החפץ לחותמות של משנת שקלים.65 לפי הצעה זו יש לקרוא את הכתובת שעל החותם כשלוש 

א/ג  דכ  שבוע:  אותו  של  המשמר  ושם  בשבוע,  היום  הקרבן,  סוג  את  המציינות  מקוצרות,66  מילים 

ליה. הקיצור הראשון, דכ, מציין את סוג הקרבן דכר, בארמית, בהתאם למסורת של בן עזיי במשנה; 

הקיצור השני הוא שם היום בשבוע, יום א או יום ג;67 והשלישי מציין את שם המשמר: ליה, כלומר 

ניסוח הדברים שלי.   64

החותמות של משנת שקלים הוזכרו גם בהודעת רשות העתיקות, אולם אפשרות זו נשללה שם.  65

היטב  מובן  שהקיצור  במקום  רווחות,  טכניות  יחידות  בציון  בעיקר  שימושית,  בכתיבה  מצוי  בקיצורים  השימוש   66

בהקשרו – מידות ומשקלות, מטבעות, סחורות, תאריכים וכדומה )וגם בענייני קודש ומקדש, כפי שעולה מן המשנה 

 S. Ahituv, E. Eshel and Z. Meshel, ‘The Inscriptions’, Z. Meshel :במעשר שני, ראו להלן הערה 75(. ראו למשל

 et al. [eds.], Kuntillet ‛Ajrud (Horvat Teman): An Iron Age II Religious Site on the Judah-Sinai Border,
 Jerusalem 2012, pp. 82-83; H. M. Cotton et al. (eds.), Corpus Inscriptionum Iudaeae-Palaestinae, I, 1,
Berlin and New York 2010, pp. 681-686; ח' אשל וח' משגב, 'תעודה מן המאה הרביעית לפסה"נ מכתף יריחו', 
 J. Naveh, ‘Published and Unpublished Aramaic Ostraca’, idem, Studies ;469-463 'תרביץ, נו )תשמ"ז(, עמ

 in West-Semitic Epigraphy, Jerusalem 2009, p. 119; B. Porten and A. Yardeni, ‘Dating by Grouping in
 the Idumean Ostraca: Six Commodity Dossiers Dating to the Transition Years from Artaxerxes II to

Artaxerxes III’, Eretz-Israel, 29 (2009), pp. 154*-167*   
 J. Naveh, ‘Dated Coins ציון מספרים באותיות האלף־בית בכתב היהודי תועד כבר במטבעות ינאי המלך )ראו:   67

)שם(,  מחקרים  הנ"ל,  שוב:  ]נדפס   of Alexander Janneus’, Israel Exploration Journal, 18 [1968], p. 24 
עמ' 136[(. בחרסי מצדה השתמשו באותיות )למשל 'בר חנון ד'( לצד ספרות )למשל 'בר ישוע 21'(, ראו: ידין ונוה 

)לעיל הערה 62(, עמ' 26-24. לפי התיאור שבמשנה שיטת סימון כזאת נהגה במקדש גם בסימון המספר הסידורי של 

שלוש הקופות של תרומת השקלים: 'וכתוב עליהם אלף בית גימל' )שקלים ג, ב, וראו לעיל הערה 12(. 
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ליהויריב.68 הלמ"ד לפני שם המשמר בונה את שתי היחידות האחרונות של הכיתוב במבנה מקובל של 

תאריך: 'אחד ]או שלושה[ ליהויריב'. 

וכן  במשנה,  שתואר  כפי  המקדשי  לִמנהל  חיה  עדות  היא  הארכאולוגית  התגלית  זה  פירוש  לפי   

לשימוש מקדשי במשמרות הכהונה לסימון שבועות השנה, בדומה לנוהג בלוחות השנה מקומראן. 

לפי הצעה זו המקורות הספרותיים והממצא הארכאולוגי מאירים זה את זה באור בהיר. בעזרת המשנה 

)והתלמוד( אנו יכולים לזהות את החפץ ואת תפקידו ולפרש את הכתובת שעליו; ומנגד החפץ והכתב 

שעליו מעידים עדות מזהירה על ערכה של המסורת שנשתמרה היטב במשנה ובתלמוד. החותם מאשר 

את עיקר עדותה של המשנה על שיטת המסחר בעזרת חותמות,69 ומעבר לזה גם את הפרטים המסורים 

במשנה בדבר הכיתוב שעל החותמות. המציאה מאשרת את קיומו של חותם דכר, ולפיכך, בהסתברות 

החותמות  על  שהכיתוב  עזיי  בן  של  כמסורתו  וזאת  שבמשנה,  החותמות  שאר  את  גם  מאוד,  גבוהה 

היה בארמית.70 הכתובת שעל החותם מאשרת את הקביעה שהחותמות כללו תאריך, ומכאן שהשורה 

האחרונה במשנה אף היא מגוף המסורת הגרעינית של החותמות.71 באופן מפתיע החותם מאשר גם את 

הוספת שם המשמר על שם היום, כפירוש שבירושלמי. אם כן מסתבר שהפירוש שהוצע לעיל לביטוי 

הייחודי 'שם כל היום' הוא פירושו הנכון: זה השם המלא של היום בשבוע, הכולל ציון של שם היום ושל 

שם השבת לפי המשמר, מעין הציון לפי פרשת השבוע בחוגים מסורתיים בימינו. 

יש לחזור ולהדגיש שהדברים הללו עדיין אינם חורגים מגדר השערה, וכפי שנאמר קודם, פירושו   

המדויק של הממצא יתברר רק עם גילוי ממצא מקביל, אך לפי שעה מן הראוי לשקול את הפירוש 

הספרותית  המסורת  לבין  בינו  שההתאמה  נדיר,  ממצא  לפנינו  הרי  מתקבל,  הוא  אם  כאן.  המוצע 

המסורת  על  הארכאולוגית  העדות  ולפיכך  מקרית,  היא  זו  שהתאמה  להניח  אין  בדיוקה.  מדהימה 

במשנה אחת, לא על משנה זו לבדה יצאה ללמד; היא צריכה לכוון את הנחות היסוד באשר לשאלת 

המהימנות של המסורות שנשמרו בידי החכמים על המקדש והתנהלותו. 

'יה' הוא חד־משמעי, כמתבקש, ומתאים רק למשמר יהויריב )אי אפשר לקצר את שם  בהקשר המשמרות הקיצור   68

המשמר באות אחת בלבד, שכן יש כמה משמרות ששמם מתחיל באות יו"ד(.

ראו גם להלן בנספח.   69

בה  אין  וכנראה  הכתובות,  לשון  על  המשנה  של  הממשית  המסורת  שזאת  מסתבר  הדברים,  בתחילת  שהוצע  כפי   70

מחלוקת בעניין זה.

אפשר אפוא שגרעין המסורת הקדומה היה קצר, ומסר רק את הכיתובים שעל החותמות: 'עגל', 'דכר', 'גדי', 'חוטא',   71

ו'שם כל היום' שנוסף על כל אחד מהם.
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נספח

אסימון 'קרבן'?

מסורת המשנה בשקלים תיארה את שיטת המסחר בצורכי קרבן, מסחר שהתנהל בעזרת אסימונים 

)חותמות(, וכאמור אפשר שיש לה תמיכה בממצא הארכאולוגי.72 ייתכן שמצויה בידינו עדות ראלית 

בשנת  בירושלים  מזר  בנימין  שערך  בחפירות  לעיל.  שנדון  החותם  מלבד  זו,  מעין  לשיטה  נוספת 

'קרבן'  הכיתוב  ועליה  רכה  גיר  אבן  של  קטנה  גלילית  פיסה  הדרומי  הכותל  באזור  נמצאה  תשכ"ח 

אבן,  כלי  של  שבר  שזהו  הניחו  בממצא  שעסקו  החוקרים  כל  ציפורים.73  שתי  של  דמויות  ומתחתיו 

ולפיכך סברו שהכתובת נכתבה מעיקרה על הכלי השלם כדי להעיד על תכולתו שהיא קרבן, כלומר 

הקדש,74 כדוגמת המנהג המתואר במשנה: 'המוצא כלי וכתוב עליו ק' קרבן, מ' מעשר, ד' דמאי, ט' 

טבל, ת' תרומה'.75 אבל כפי שלימדני חברי ד"ר דוד עמית ]ז"ל[, צורתו של גליל האבן מעידה עליו 

שאין הוא שבר כלי, אלא 'גרעין' של כלי אבן, כלומר שארית מתהליך ייצור הכלי,76 ושמעולם לא היה 

חלק של הכלי המוגמר. הכיתוב 'קרבן' לא נועד אפוא לציין את תכולתו של הכלי, אלא הוא נחרת על 

פיסת האבן למטרה אחרת. שאריות הייצור של כלי האבן שימשו לצרכים שונים, וכפי שאנו רואים 

במקרה זה גם לצורך כתיבה, בדומה לשימוש שנעשה ברגיל בשברי כלי חרס. דמויות שתי הציפורים 

על גליל האבן ליד המילה 'קרבן' מעוררות את האסוציאציה לקרבנות מטיפוס קן )שתי ציפורים(, שהיו 

נפוצים ביותר בזמן המקדש.77 הדעת נותנת, וכך עולה גם מעדויות שונות, שהיה בירושלים – וגם 

השערה בדבר שימוש דומה בחפצים מעין אלה, שלא מעניין הקרבנות, הועלתה באשר לחרסים ממצדה שעליהם   72

ציונים מקוצרים באותיות – הוצע שחרסים אלה שימשו כעין תלושים לקיצוב מזון בעת המצור על מצדה. ראו: ידין 

ונוה )לעיל הערה 62(, עמ' 19-12; נוה )לעיל הערה 62(, עמ' 40. 

בירושלים  ארכיאולוגיות  'חפירות  מזר,  ב'  ראו:  ראשון  פרסום   .53-52 עמ'   ,)66 הערה  )לעיל  ואחרים  כותן  ראו:   73

 .)5 מה,  בלוח  )התצלום   169-168 עמ'  )תשכ"ט(,  ט  ישראל,  חפירות תשכ"ח', ארץ  על  סקירה ראשונה  העתיקה: 

הממצא מוצג במוזאון ישראל.

 A. Baumgarten, ‘Korban and the Pharisaic Paradosis’, Journal of the Ancient Near ;)74  ראו למשל: מזר )שם

וסביבתו',  הבית  מהר  באבן  חקוקות  עבריות  'כתובות  בן־דב,  מ'   ;Eastern Society, 16-17 (1984-1985), p. 7
קתדרה, 40 )תמוז תשמ"ו(, עמ' 15-13; כותן ואחרים )שם(, עמ' 52, וספרות נוספת שם, עמ' 53.

מעשר שני ד, יא. כלים עם סימני קיצור כאלה, ובהם 'ק', 'קר', שאפשר שהם קיצורים של 'קרבן', מוכרים מתקופות   75

קדומות ועד שלהי ימי הבית השני. ראו: י' אהרוני, כתובות ערד, ירושלים תשל"ו, עמ' 120-118; ידין ונוה )לעיל 

הערה 62(, עמ' 33; נוה )לעיל הערה 62(, עמ' 76-74; אחיטוב, אשל ומשל )לעיל הערה 66(. המשנה עסקה בכלים 

עם כיתוב מקוצר ולפיכך נזקקה להסביר מה פשר הקיצור, אך התופעה קיימת גם בכיתוב מלא )ראו: ידין ונוה ]שם[, 

78-76(. יש להבחין בין הציון 'קרבן' בהקשר הזה לבין הופעתו על גלוסקמאות ובכתובות  עמ' 36; נוה ]שם[, עמ' 

קבר, שבהן שימש כעין השבעה שתפקידה למנוע את פתיחת הקבר )ראו: נוה ]שם[, עמ' 199-193; באומגרטן ]שם[; 

מ' בנוביץ, 'נדר האיסור בתקופת הבית השני וספרות התנאים: מוצאו ומשמעו', תרביץ, סד ]תשנ"ה[, עמ' 228-202; 

י' ביליג, 'גלוסקמה מירושלים הנושאת כתובות קרבן', קתדרה, 98 ]טבת תשס"א[, עמ' 60-49; כותן ואחרים ]שם[, 

עמ' 309-308, 490-488, 545-544(.

)תשס"ב(,   2 לד,  קדמוניות,  הצופים',  הר  במורד  אבן  כלי  לייצור  מלאכה  ובית  'מחצבה  ואחרים,  עמית  ד'  ראו:   76 

עמ' 110-106. הגרעין הנדון כאן קטן במידותיו, אך אפשר להניח שהוא נשאר מייצור כלי קטן במיוחד )ראו: שם, 

בתצלום בעמ' 109 גרעינים בגדלים שונים, בהם גם כאלה שגודלם לערך כגודל הגרעין הנדון(.  

10(, כתחליף  14, 29(, על ידי נזיר שנטמא )במ' ו  קרבנות ציפורים הובאו כקרבן חטאת על ידי הזב והזבה )וי' טו   77
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בהר הבית78 – מסחר ענף בִקני קרבן.79 ייתכן אפוא שיש מקום להשערה שגליל האבן הקטן הזה, עם 
הכיתוב שעליו, שימש כמין שובר או אסימון מאולתר במסחר בקני קרבן.80

לבהמת חטאת למי שאין ידם משגת )'עולה ויורד' ]וי' ה 7[; יולדת ]שם יב 8[; מצורע ]שם יד 22[( וגם כעולת נדבה 

)שם א 14(. מסתבר שרוב מביאי הקרבנות שיכלו להביא שתי ציפורים במקום בהמה עשו כך )ראו למשל: משנה, 

כריתות, א, ז(, ולפיכך היו במקדש שֵני שופרות )קופות לתשלום( מיוחדים לקנים )משנה, שקלים ו, ה(. ראו עוד: 

א' ברוך, 'העורף הכלכלי של ירושלים בתקופה ההרודיינית', קתדרה, 89 )תשרי תשנ"ט(, עמ' 50-47.

לפי המשנה היה במקדש 'ממונה על הקינים' )שקלים ה, א(, והיו בו שופרות של ִקנים )לעיל בהערה הקודמת(, ואף   78

היה קבלן שסיפק את הקנים למקדש )שם ז, ז(. המסחר ביונים נזכר באוונגליונים בסיפור המפורסם על ישו שהפך 

בלי  מה(.  יט,  לוקס  השוו:  טו;  יא,  מרקוס  יב;  כא,  )מתי  היונים  מוכרי  של  הדוכנים  ואת  החלפנים  שולחנות  את 

 E. Regev, ‘Moral Impurity and the Temple in Early קשר לאידאולוגיה של המעשה )לפירושים שונים ראו: 

 Christianity in Light of Ancient Greek Practice and Qumranic Ideology’, Harvard Theological Review,
pp. 383-411 ,[2004] 97(, הסיפור משקף זיכרון של מסחר רועש בקני קרבן בהר הבית. וראו: ש' ספראי, העליה 
לרגל בימי הבית השני, ירושלים תשמ"ה, עמ' 149-147; ספראי שיער שבסוף ימי הבית נתקנו תקנות שהרחיקו את 

המסחר מחצרות המקדש. 

ראו: ברוך )לעיל הערה 77(.  79

אני מודה לחברי פרופ' אהרן שמש, שהפנה את תשומת לבי לאפשרות זו.   80




