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מאת

בנימין אליצור

מורי ורבי בעל היובל, פרופ' יעקב זוסמן, נשא בשנת תשל"ח הרצאה מרתקת לכבוד שאול ליברמן 

בהגיעו לגבורות, ובירר בה את נוסחיה של מסכת שקלים מן התלמוד הירושלמי. הוא עמד על קיומם 

של שני ענפים – הענף המקורי הארץ ישראלי, הקרוי נוסח א, ומנגד הענף שעבר עריכה יסודית על 

נוסח ב. ההרצאה פורסמה לאחר מכן במאמר רחב היקף.1 בכ"י ליידן, ספריית  דרך הבבלי, והקרוי 

האוניברסיטה Cod. Or. 4720 )סקליגר 3(, למסכת זו נראים במוחש שני ענפי הנוסח: גוף כתב היד, 

של  כדבריו  מקורי',  ירושלמי  'נוסח  הוא  יקותיאל,  בירבי  יחיאל  ר'  הנודע  הסופר  של  בידיו  הכתוב 

רפ"ג.  בשנת  בוונציה  הבומברגי  של  הדפוס  בבית  הדפסתו  לקראת  יסודית  הגהה  עבר  והוא  זוסמן, 

המסכת הוגהה על פי הנוסח שנדפס שנה קודם לכן באותו בית דפוס, במסגרת הדפסת התלמוד הבבלי 

הירושלמי  מן  שקלים  לכלילת מסכת  הביא  שקלים  מקורי למסכת  בבלי  היעדר תלמוד  שכן   – כולו 

בבבלי – והוא נוסח ב מובהק. תוצאת השילוב מצויה בנוסח דפוס ונציה רפ"ג, כמובן ללא הבחנה בין 

המקורי לנוסף. הדבר בא על תיקונו במהדורת האקדמיה ללשון העברית,2 שבה אפשר להבחין בנקל 

בין הידיים השונות. 

הגהת נוסח א, המקורי, על פי עיבודו בנוסח ב, היא תופעה סבירה. למרבה הפלא מצויה בידינו   

גם התופעה ההפוכה: נוסח ב שהוגה על פי נוסח א. זה המצב בכתב יד שנשתמרו ממנו שני דפים, 

ירושלמי מסכת שקלים',  נוסחאותיה של  ומסורת־נוסח של התלמוד הירושלמי – לבירור  'מסורת־לימוד  זוסמן,  י'   1

ירושלים  תשל"ח,  בסיון  ח'-ט'  ליברמן,  לשאול  שנה  שמונים  מלאת  לרגל  עיון  יום  התלמודית:  בספרות  מחקרים 

תשמ"ג, עמ' 76-12 )להלן: זוסמן, שקלים(. גם עסיס דן בנוסחי מסכת זו. ראה: מ' עסיס, 'לתולדות הנוסח של מסכת 

156-141; וראה: זוסמן )שם(,   שקלים', דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות, ג, ירושלים תשמ"א, עמ' 

עמ' 15, הערה 17.

תלמוד ירושלמי, יוצא לאור על פי כתב יד סקליגר Or. 4720( 3( שבספריית האוניברסיטה של ליידן עם השלמות   2

ותיקונים, ]ועם[ מבוא מאת יעקב זוסמן, ירושלים תשס"א. תיארתי מהדורה זו בהקדמה שם, עמ' מא-מו, ובמאמרי 

מן  הבאה  כל  ליד  להלן   .210-195 עמ'  )תשס"ב(,   41 היהדות,  מדעי  ההיסטורי',  המילון  של  הירושלמי  'מהדורת 

הירושלמי יצוין גם מראה המקום לטור ולשורה במהדורה זו, ובמקום שיש הבדל בין ההלכות שבדפוס ונציה לסימוני 

המשניות שבמהדורת האקדמיה יסומנו גם אלו בתוך הסוגריים כסימונם שם.
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זה  במקור  הורכב  א  נוסח  זוסמן.  ידי  על  ושצורפו  בגניזה,  שנשתמרו  קטעים  וכמה  מכמה  והמורכב 

על גבי נוסח ב בדייקנות רבה, כפי שהראה זוסמן בקצרה במאמרו, וכלשונו: 'לפנינו טופס קדום של 

ירוש' שקלים נו"ב שמוצאו מאיטליה/ביזאנץ, אשר התגלגל למזרח ושם )במצרים? בה נמצא( הגיהו 

חכם דייקן בעל רגישות גדולה לסגנון הירושלמי על־פי טופס של ירוש' שקלים מקורי )נו"א( שהיה 

מצוי בסביבתו'. בהמשך שם הוא כתב ש'כתב־היד ]...[ ראוי לפרסום בפני עצמו'.3 אף אני התייחסתי 

לכתב יד זה בהרצאתי בקונגרס העולמי החמישה עשר למדעי היהדות בשלהי שנת תשס"ט והבטחתי 

לההדירו בבוא העת.4 דומני שאין במה ראויה לפרסום כתב יד זה יותר מספר היובל לכבודו של פרופ' 

יעקב זוסמן בהגיעו לגבורות.

*

)19×32 ס"מ(, מוצאו כנראה איטלקי או ביזנטי, מן המאות  כתב היד המתפרסם כאן כתוב על קלף 

דפים  שני  שרדו  היד  מכתב  התקופה.5  מאותה  מזרחי  הוא  ההגהות  וכתב  עשרה,  העשירית – האחת 

 ;8 שו'  ע"ב,  )מט  ו  ה,  את  הכולל  הראשון,  הדף  אחד.  דף  ביניהם  וחסר  ה-ז,  מפרקים  רצופים   לא 

טור 622, שו' 13( – ו, א )מט ע"ד, שו' 35; ו,ב, טור 625, שו' 8(, מצורף משלושה קטעים: החלק העליון 

שמור בספרייה הלאומית והאוניברסיטאית של שטרסבורג )4109.2(, החלק התחתון שמור בספריית 

 ;)T‑S AS 81.91( ותחתית הדף שמורה אף היא שם ,)T‑S AS 81.103( 'האוניברסיטה של קיימברידג 

19; ז,ו, טור 630,  23( – ז, ז )נ ע"ד, שו'  63; טור 627, שו'  הדף השני, הכולל את ו, ד )נ ע"א, שו' 

גדול  אחד  קטע  קיימברידג':  של  האוניברסיטה  מספריית  שניהם  קטעים,  משני  מצורף   ,)28  שו' 

)T‑S F II [1].208(, וקטע אחר שרד מפינת הדף העליונה )T‑S NS 329.1008(.6 בכתב היד פזורות 

מילים מנוקדות, בדרך כלל מילים זרות, הבהרות קריאה או הבהרות תיקון, וכל הניקודים הועתקו. 

כתב היד מוטעם בטעמים, אך הם לא הועתקו כאן, וזוקקים מחקר נפרד. תצלומי הדפים נדפסים כאן 

באדיבות ההנהלות של ספריות קיימברידג' ושטרסבורג, ותודתי נתונה להן על הסכמתן לפרסום.

להלן מובאת העתקת כתב היד על כל הגהותיו. בגלל ריבוי ההגהות, המתפרׂשות לעתים גם על   

הגיליון, לא הודפסו השורות שורה כנגד שורה כבכתב היד, אלא הושם לוכסן בין שורות כתב היד, 

ובין עמודי כתב היד הושמו שני לוכסנים. בדף הראשון יש חסר גדול באמצע הדף, והשורות החסרות 

סומנו בשלוש נקודות. שאר החָסרים שוחזרו, כולל הגהות משוערות, וכל האותיות המשוחזרות באות 

בכתב חלול, וכמובן אין הן יוצאות מכלל השערה. אותיות שלא זוהו, ושלא עלה בידי להשלימן, סומנו 

ב־x לפי מספר האותיות המשוער. אותיות מסופקות סומנו בעיגול מעליהן. המחיקות סומנו בסוגריים 

זוסמן, שקלים, עמ' 38-37, הערה 120א.   3

הרצאה זו נדפסה בהרחבה במאמרי 'לקראת הוצאה חדשה של שרידי הירושלמי', לשוננו, עב )תש"ע(, עמ' 285-261,   4

וראה: שם, עמ' 278, הערה 87.

ראה: זוסמן, שקלים, עמ' 38, הערה 120א בשם מ' בית־אריה.  5

לתיאור כתבי היד ראה: י' זוסמן, אוצר כתבי היד התלמודיים, ירושלים תשע"ב, מס' 8451 )הדף הראשון(, 2355 )הדף   6

השני(.
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עגולים, והתוספות – בסוגריים רבועים. כל ההגהות באות בגופן קטן, כלומר כל מה שבין סוגריים 

רבועים וכל הסוגריים העגולים )אך הטקסט המקורי שבין הסוגריים העגולים בא כמובן בגופן הגדול(, 

כך שאפשר לעמוד בנקל על נוסח הסופר, המייצג את נוסח ב )גופן גדול(, ועל נוסח המגיה, המייצג 

את נוסח א )גופן קטן(. החלוקה לפסקאות נעשתה לפי מהדורת האקדמיה, כולל סימון הפרק והמשנה. 

שנסתיים,  הפרק  שם  ואת  עלך'  'הדרן  לעצמה  ממורכזת  בשורה  הסופר  כתב  לפרק  מפרק  במעבר 

גם כאן. בכל מקום שיש  וכך נעשה   , '  'x 'פרק  רווח את כותרת הפרק הבא,  ובהמשך השורה לאחר 

התערבות של המגיה ניתנה הערה המסבירה את סיבת ההגהה. כדי לא להרחיב את היריעה כמעט לא 

דנתי בפרשנות, להוציא מקרים מועטים.

בדיקה מדוקדקת של כלל ההגהות מאפשרת לזהות את הנוסח שעמד לפני המגיה, ושעל פיו תיקן   

את נוסח ב. מתברר שנוסח זה היה דומה מאוד לנוסח המקורי של כ"י ליידן לפני שהוגה, לעתים בניגוד 

לכל המסירות האחרות של נוסח א.7 מסקנה זו חשובה, שכן היא מוכיחה שענף הנוסח המיוצג בכ"י 
ליידן כבר עמד לפני מגיה מזרחי בתקופת הגניזה הקלסית.8

נוסח א מתאפיין באהבת היידוע, ובכתב היד שלפנינו יש הרבה מאוד דוגמאות לכך,9 וכבר כתב   

יהושע בלאו ש'בארץ־ישראל נשתמר היידוע בעברית יותר מאשר בבבל'.10 אשר לווי"ו החיבור לא 

מצאתי שום קביעּות בשימושה, והמצב דומה למצוי במשנה, כפי שציין יעקב נחום אפשטיין: 'רבים 
מאד החילופים בנוסח המשנה בוי"ו החיבור ואביזריה, ואין בה כל קביעות'.11

סימני המסירות סומנו כבמאמרו של זוסמן.12 ואלו המסירות:13  

א )להלן נו"א( הובאו: לנוסח 
כ"י ליידן )ל(14

קטע הגניזה קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T‑S F17.24 )ג1(

ראה למשל להלן הערות 38, 49, 53 ועוד הרבה. במקרים בודדים נוסח הסופר תואם דווקא את נו"א, ראה למשל להלן   7

הערות 233, 270.

כ"י ליידן נכתב כידוע בשנת 1289 לסה"נ, כפי שמצוין בקולופונים של הסופר בסוף סדרי מועד ונזיקין, וכתב היד   8

שלפנינו הוגה כאמור במאות העשירית – האחת עשרה; ראה לעיל ליד הערה 5.

מיודע,  אינו  ליידן  ואף מצאתי שכ"י  הפוך,  בודדים המצב  159. במקומות   ,110  ,96-95 הערות  להלן  ראה למשל   9

והמגיה בכתב היד שלפנינו מחק את הה"א שהייתה בנוסח הסופר; ראה להלן הערה 381.

י' בלאו, 'עיונים בתורת הכינויים )כולל את היידוע( בלשונות שמיות', י' קוטשר ואחרים )עורכים(, ספר זיכרון לחנוך   10

372, וראה שם  ירושלים תשנ"ו, עמ'  )נדפס שוב: הנ"ל, עיונים בבלשנות עברית,   44 גן תשל"ד, עמ'   ילון, רמת 

בעמ' 375 ביבליוגרפיה נוספת בעניין זה(.

י"נ אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה, ירושלים תש"ח, עמ' 1050. והשווה למשל להלן הערות 118, 211, 241, שבהן   11

נו"א עם וי"ו החיבור ונו"ב בלעדיה, לעומת הערות 166, 207, 221, שבהן נו"ב עם וי"ו החיבור ונו"א בלעדיה, ובכל 

המקרים הללו ודומיהם הגיה המגיה כנו"א. 

זוסמן, שקלים, עמ' 44, 23, הערה 68.  12

כל המסירות נבדקו מכתבי היד, אם במקור )כ"י ליידן וקטעי הגניזה( אם בתצלום. קטעי הגניזה נבדקו גם באתר   13

.)FGP( פרויקט פרידברג לחקר הגניזה

)לעיל  האקדמיה  מהדורת  ביסוד  עומד  היד  כתב   .)3 )סקליגר   Cod. Or. 4720 האוניברסיטה  ספריית  ליידן,  כ"י   14 

הערה 2(. 
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קטע הגניזה ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים ENA 2072.2 )ג3(
'והזהיר' )ז(15

פירוש הריבב"ן16

ב )להלן נו"ב( הובאו: לנוסח 
דפוס ונציה רפ"ב )ד(17

כ"י מינכן )מ(18
כ"י אוקספורד )א(19

הנוסח המובא בפירוש רבנו משולם )ש(20
הנוסח המובא בפירוש תלמיד הרשב"ש )ת(21

226-201 )בספר יש מקבילות רק לדף  ספר והזהיר, א, מהדורת י"מ פריימן, לייפציג תרל"ג, פרשת כי תשא, עמ'   15

מינכן,  כ"י  היחיד לחיבור,  היד  פי כתב  נוסח הספר על  226-224(. הגהתי את  הראשון של הקטע שלפנינו, בעמ' 

ספריית המדינה הבוורית Cod. hebr. 205, דף 82ב-84א. לדעת אסף חיבור זה נתחבר כנראה בארץ ישראל במאה 

העשירית ויוחס בטעות על ידי מהדירו למר חפץ אלוף. ראה: ש' אסף, תקופת הגאונים וספרותה, ירושלים תשט"ו, 

עמ' קסג. 'והזהיר' אמנם מתאים ברובו לנו"א, אבל במקומות לא מעטים הוא מתאים לנו"ב. ראה למשל כבר בתיקון 

 ,47-46 20-19 והערות  62, 103 ועוד. וראה: זוסמן, שקלים, עמ'  28, וכן בהערות  המשוחזר הראשון, להלן הערה 

וציין שם שרק בפרשה זו השתמש המחבר בירושלמי, ושלא כדרכו, בלשון הירושלמי ממש ללא עיבוד. ואולי אפשר 

לשער שלא היה לפניו כלל התלמוד הירושלמי, ומה שהביא כאן הוא קטע שנזדמן לידו.

הוא ר' יהודה בר בנימין הרופא ממשפחת הענוים, בפירושו למשנת שקלים שנדפס מכתב יד בש"ס וילנה תרמ"א.   16

כפי שתיאר ש"ש פייגענזאהן )שפן הסופר( באחרית דבר לש"ס זה )תרמ"ו( את כתב היד, 'השגנו ע"י הד"ר ברלינר 

מהדורת  התלמוד,  הדפסת  על  מאמר  רבינוביץ,  רנ"נ  ראה:  שברומי'.  קאזאנאטא  הספרים  מאוצר  נעתק   ]...[ 

א"מ הברמן, ירושלים תשי"ב, עמ' קעא. כל נוסחיו, לפחות אלו המקבילים לכתב היד שלפנינו, תואמים את נו"א.

במסגרת הוצאת התלמוד הבבלי בוונציה בשנים ר"ף-רפ"ג, ובהיעדר בבלי למסכת שקלים, יצאה לאור בשנת רפ"ב   17

'מסכת שקלים עם פירוש המשנה מהנשר הגדול רבינו משה זצ"ל ותלמוד ירושלמי'.

כ"י מינכן, ספריית המדינה הבוורית Cod. hebr. 95, דף 113ב - 118א. בכתב יד זה, הכולל את כל התלמוד הבבלי,   18

שקלים  ירושלמי  את  רבינוביץ  כלל  ולכן  הבבליות,  ומגילה  ביצה  מסכתות  בין  שקלים  מסכת  ירושלמי  גם  שולב 

בסדרת דקדוקי סופרים שלו לתלמוד הבבלי, מינכן תרל"ז.

כ"י אוקספורד, בודליאנה Opp. 726 )נויבאואר 370(, עמ' 158-129. כתב היד כולל חיבורים רבים ובהם ירושלמי   19

שקלים עם שני פירושים. מסביב לטקסט הירושלמי הועתק פירוש רבנו משולם. בעמ' 202-177 שם הועתק פירוש 

נוסף למסכת, הוא הפירוש המיוחס לתלמיד רבנו שמואל בר' שניאור. הכול יצא לאור בידי א' סופר, מסכת שקלים 

עם שני פירושים לרבותינו מקדמוני הראשונים, ניו יורק תשי"ד. יש להעיר שייחוס הפירוש השני לתלמיד רבנו 

שמואל בר' שניאור אינו ודאי, ראה ביקורתו של א"א אורבך על מהדורת סופר בקרית ספר, לא )תשט"ז(, עמ' 326 

גם:  וראה   ,)743 עמ'  תשנ"ח,  ירושלים  פרנקל,  וי'  הר  מ"ד  בעריכת  היהדות,  במדעי  מחקרים  הנ"ל,  שוב:   )נדפס 

מ' עסיס, 'לפירוש המיוחס לתלמיד הרשב"ש למסכת שקלים', תעודה, ד )תשמ"ו(, עמ' 129 והערה 5.

ראה בהערה הקודמת.  20

ראה שם.  21
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קטעים המצוטטים בילקוט שמעוני )ט(22

אגדות מסכת שקלים שב'עין יעקב' )ע(23 

בתוך  למקבילות  לאתרן.24  בידי  שעלה  ככל  הראשונים  מספרות  גם  הובאו  הירושלמי  של  ציטטות 

הירושלמי ובינו לספרות חז"ל נעזרתי גם באתר 'מקבילות לירושלמי',25 באתר 'מאגרים' של מפעל 

התלמוד  מידע  'מערכת  ובאתר  העברית26  ללשון  שבאקדמיה  העברית  ללשון  ההיסטורי  המילון 

הירושלמי', המביא נוסף על הבאות מן הראשונים גם מחקרים על הירושלמי.27 

ואלו המקבילות העיקריות בירושלמי לכתב היד שלנו: מתחילת כתב היד עד אמצע העמוד הראשון   

מן השליש   ;)7 114, שו'  2 – טור  113, שו'  )כא ע"ב; טור  = סוף מסכת פאה ח, ט  )'הדה ]צלותא['( 

האחרון של העמוד הראשון )'שני ארונות' וכו'( עד סוף העמוד השני = סוטה ח, ג )כב סוף ע"ב-ע"ג; 

ח, א, טור 938, שו' 27 – טור 939, שו' 48(; אמצע העמוד השני )'שמן המשחה שעשה משה' עד 'וימלך 

מלך בבל את מתניה'( = הוריות ג, ג )מז ע"ג; ג,ד, טור 1424, שו' 50-20(.

ילקוט שמעוני נדפס לראשונה בסלוניקי, בתחילה לנביאים וכתובים בשנת רפ"א, ולאחר מכן לתורה בשנת רפ"ז.   22

ילקוט שמעוני מתאים לנו"ב, להוציא מקומות  הציטטות להלן תובאנה מדפוסים אלו. במעט הקטעים המקבילים 

בודדים, כגון המובא להלן הערות 106, 116, ולעתים מקבילה אחת מתאימה לנו"א, ואותה מקבילה בילקוט לספר 

אחר מקבילה לנו"ב, ראה להלן הערה 112.

ן' חביב נדפס לראשונה בסלוניקי בשנת רע"ו. אחרי מסכת ברכות נדפסו 'מדרשים נלקטים  'עין יעקב' לר' יעקב   23

בדפים  באה  שקלים  מסכת  מועד.  סדר  אגדות  נדפסו  חגיגה  מסכת  ואחרי  זרעים,  לסדר  ירושלמי'   מתלמוד 

קפח ע"א - קצז ע"ב. הציטטות להלן תובאנה מדפוס זה. 'עין יעקב' מתאים בדרך כלל לנו"ב, אבל לעתים רחוקות 

הוא תואם דווקא את נו"א, ראה למשל להלן הערות 67, 75, 80-79.

ציטטות רבות הובאו בחיבורו של ב' רטנר, אהבת ציון וירושלים: מסכת שקלים, וילנה תרע"ד. כמו כן השתמשתי   24

בכרטסת הראשונים שהועמדה לרשותי באדיבותו של פרופ' זוסמן. ראה: י' זוסמן, 'מאה שנים להופעת "אהבת ציון 

וירושלים" )תרס"א-תשס"א(, עשר שנים לפטירתו של פרופ' א"א אורבך', מדעי היהדות, 41 )תשס"ב(, עמ' 28-27.

פי  על  מוסקוביץ  לייב  בידי  לוקטו  זה  שבאתר  החומרים   .http://www.biu.ac.il/js/tl/yerushalmi/index.html  25

רשימותיו של מיכאל סוקולוף עם השלמות על פי רשימותיו של זוסמן. 

http://hebrew‑treasures.huji.ac.il. כל המקורות שבמאגר זה מעובדים על פי כתבי יד.  26

ישראל  למורשת  המרכז  מן  פינצ'וק  משה  בידי  מנוהל  זה  אתר   .http://mdz.netanya.ac.il/talmud/Main.aspx  27

שבמכללה האקדמית נתניה.
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דף א

כ"י שטרסבורג, הספרייה הלאומית והאוניברסיטאית 4109.2 )עליון( + כ"י קיימברידג', 
ספריית האוניברסיטה T–S AS 81.103 )תחתון( + כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T–S AS 81.91 )תחתית(

שקלים ה, ו )מט ע"ב, שו' 8; טור 622, שו' 13( – ו, א )מט ע"ד, שו' 35; ו,ב, טור 625, שו' 8( 

אמ' ר' חייה בר א)ב(]ד[ א28 אית הוה סבין בי ]̊ו[ מי̊נ̊ן29 )̊ד(ַמן30 דה̊וה ָיֵהיב )לה(]ל[ ון31 מבין ראש שית̊ה 

ן ַגַב̊ן נחמיא  תַ̊ )̊ע̊ד(]ל[ צומא32 ̊ר̊ב̊ה ̊ה̊ו̊ו]̊ן[33 ̊נסבין / ]מן[34 בתר כן לא הוו ]ן[35 נסבין )למימר( ]אמרין[36 ְדשַ̊

לך  הא  ליה  אמ'  תרנוגלא  חדא  עימי   / זכה  ליה  א'  אחד  ̊י̊רושלמי  ב)̊יה(]ו[38  פגע  שוחין  )כ̊פר(37   איש 

ִט]י[ ֵמיַת)̊א(]ה[39 )וא(ְוֵזיל40 )ואכול( ]וזבון[41 ק ]ו[ פד42 )אז̊ל ואכ̊ל קופד( ]וזבן קופד ואכל[43 ̊ומית והוה צ̊ו̊וח 

ואמר בואו / וספדו להרוגו של נחמי̊ה נ̊חום איש גם זו היה מוליך ד ]ו[ רון44 לבית ָחִמיו פגע בו מוכה 

שחין אחד א' לו זכ̊י / )עמי א' ליה מיחזר חזר אשכחיה דמת קם( ]עימי מן מה דאית גבך אמ' ליה מיחזר חזר 

שחזרתי את התיקון מ'אבא' ל'אדא' מכיוון שבנו"א 'אדא' )חוץ מז(, ובכל נו"ב 'אבא'.  28

בכל נו"ב 'בימינו', ואילו בכל נו"א 'ביומינן' )ל ג1( או 'ביומינו' )ז ומקבילה בסוף ירושלמי, פאה ח, ט ]כא ע"ב; טור   29

113, שו' 2[ ושם בכ"י וטיקן 133 'ביומינן'(, ולכן תלה המגיה וי"ו בין השיטין.

בכל נו"ב 'דמאן', ובכל נו"א ללא דל"ת )ל 'מאן', ג1 'כל מן', המקבילה בפאה ]שם[ 'מן'(, ולכן כנראה מחק המגיה את   30

הדל"ת.

בכל נו"ב ומשום מה גם בג1 'להון', ובנו"א )ל ובמקבילה בפאה ]שם[( 'לון', וכך הוגה.  31

כנראה כתב 'עד צומא', מחק את העי"ן, האריך את הדל"ת והוסיף לה דגל, וכך נוצרה למ"ד בסמוך ל'צומא' כבנו"א.  32

בכל נו"ב 'הוו', והמגיה תיקן לפי נו"א 'הוון'.  33

שחזרתי את התוספת על פי נו"א. על השיבוש העיר כבר זוסמן, שקלים, עמ' 32, הערה 99.  34

הוספתי נו"ן כדלעיל.  35

בכל נו"ב 'למימר', ובכל נו"א 'אמרין', וכך שחזרתי.   36

'כפר' רק בז ואינו לא בנו"ב ולא בשאר נו"א. במובאה שב'כפתור ופרח': 'נחוניא חופר שיחין' )כפתור ופרח מד ]ונציה   37

ש"ט, דף תג ע"ב; מהדורת א"מ לונץ, ירושלים תרנ"ז, עמ' תקפד[(, והוא כבמשנה ה, א.

'ביה' בכל נו"ב, במקבילה בפאה )לעיל הערה 29( ובז, ואילו 'בו' רק בל )בג1 רק 'פגעה'(. מכיוון ש'ירושלמי אחד'   38

הוא עברית כנראה העדיף ל את 'לו' העברית, ונוסח זה עמד גם לפני המגיה כאן.

בכל הנוסחים מלא, ולכן הוסיף המגיה את היו"ד, הסיומת באל"ף בכל נו"ב, והסיומת בה"א בכל נו"א.  39

בכל נו"ב באל"ף )'איזיל' ]ד 'אזיל'[(, בנו"א בל ובג1 חסר, אבל במקבילה בפאה )לעיל הערה 29( ובע )סי' לא( 'וזיל',   40

וכך היה כנראה גם לפני המגיה כאן.

בכל נו"ב 'ואיכול', בל חסר, בג1 'ורבון', שהוא ודאי שיבוש של 'וזבון', ובמקבילה בפאה )שם( 'זבון'.  41

בשר'  'קופך  במ  הנוסח  מעניין  בווי"ו.  בנו"א  היה  כאן  המגיה  לפני  גם  וכנראה  לג1(  )פרט  בווי"ו  הנוסחים  בכל   42

)פעמיים(, שהוא כנראה גלוסה שחדרה לפנים, כפי שהיה גם בכתב היד שעמד לפני ר' משולם, כדבריו: 'בספר כתוב 

בשר והוא פי' של קופר'. ציין לכך מ"ב לרנר, פירוש קדום למדרש ויקרא רבה, ירושלים תשנ"ה, עמ' 44, הערה 21 

 ,180 211, הערה  190, סעיף ד; והביא ממנו ל' מוסקוביץ, 'כפלי גרסה בירושלמי', תרביץ, סו )תשנ"ז(, עמ'  ועמ' 

ובעמ' 216, הערה 223, כתב ש'קרוב לוודאי שגלוסה זו נוצרה לראשונה, ואף חדרה אל תוך הטקסט, רק בתקופת 

הראשונים'.

השלמתי את המחוק על פי שרידי גגות הלמ"דין ונו"ב, והמגיה תיקן לפי נו"א. מעניין שכל עניין קניית הבשר גם   43

בהוראה וגם בביצוע מצוי רק בנו"א )ובמובאה שב'כפתור ופרח' ]לעיל הערה 37[(.

'דורון' בכל נו"ב וגם בנו"א בל ובמקבילה בפאה )לעיל הערה 29(, 'דרון' רק בג1 ובז, הנוסח הרווח הוא בווי"ו, ונראה   44

שבנו"א שלפני המגיה היה 'דורון' וכך הגיה.
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ִיְסַּתְּמ]ַיי[ ן48 ְיד ]י[ ָיא49  ואשכחיה ִמית והוה אמ'[45 לקיבליה וא'46 עיינייה ד)̊לא חמו̊ן(]חמונך ולא יהבון[47 לך 

דלא ַפְשַטן מיתן לך / יתקטען50 רג̊ל̊י̊א ̊דלא ̊ר̊הטן למיתן לך )מ(ִיַתְבַרן51 ]ו[ מטתיה52 כן סליק ]לגביה[ 

ר' עקיבא )לבקרא יתיה(53 א' ליה ̊א̊י ̊לי שאני / רואה אותך כ̊ן א' לי̊ה אי לי ש ]אין[ אני54 רואה אות̊ך כן 

א' ליה מה א)̊ת̊ה(]ת[55 מקללני א' לי ]ה[56 ומה א)תה(]ת[ מבע ]י[ ט57 ב̊יסורין / ר' הוש̊ע̊י̊ה ר̊בה הוה רביה 

ַדְבֵריִה ]חד ְּד[ ַסִּגי58 )נהורא( ]נוהריה[59 והוה ְיִליף )דהיה(60 ַאִכיל )קמי( ]עימיה חד זמן[61 בכל יו)מא(]ם[62 חד 

זמן יומא ̊חד63 הוו / ליה אורחין ]ו[ לא )סליק לגביה( ]מטא מיכול עימיה[64 )̊ל(]ב[ ̊רמ ]ו[ שא65 סליק לגביה א' 

ההגהה כולה לפי נו"א וע.  45

' הוא מנו"ב, וצריך היה למחקו. 'וא'   46

ההגהה על פי נו"א.  47

'יסתמיון',   )37 הערה  )לעיל  ופרח'  ו'כפתור  בא  'יסתמון',  ע  ת  בד  בנו"ב  בנו"א;  רק  היא  יו"דין  בשתי  הצורה   48 

. ' ובמ 'סתמו' 

'ידייא' בשתי יו"דין מצויה רק בל.  49

שחזרתי 'יתקטען' כבל ובניגוד לכל העדויות האחרות גם בנו"ב וגם במקבילה בפאה )לעיל הערה 29(, בגלל כתיבו   50

של הסופר להלן 'יתברן', ללא וי"ו.

'מיתברן' לא נמצא בשום נוסח, וייתכן שהסופר עצמו התחיל לכתוב את המ"ם של 'מטתיה' ומיד ניקדּה למחיקה.  51

'ומטתיה' בווי"ו החיבור רק בנו"א בל ובמקבילה בפאה )לעיל הערה 29(, וי"ו החיבור מצויה גם בג1 ובז, אלא ששם   52

בנוסח 'והוות/והות ליה', בכל נו"ב 'מטא ליה'. הנוסח הבסיסי היה כבנו"א, אך ללא וי"ו החיבור, והמגיה הוסיפּה.

'סליק לגביה ר' עקיבא' רק בנו"א בל ובמקבילה בפאה )שם(, ואילו 'סליק ר' עקיבא לבקרא יתיה' בכל נו"ב. מעניין   53

שבג1 ובז 'מבקרתיה', שהוא קרוב יותר לנו"ב. מכל מקום המגיה הגיה על פי נוסח התואם לל.

אמנם 'שאני' יכול להיות גם 'שאיני', שמשמעו 'שאין אני', אבל המגיה ראה נוסח מעין זה שבל, 'שאין אני', וכך הגיה,   54

בשאר נוסחי נו"א ובע 'שאיני', ובנו"ב במ 'שאני'.

'את' כאן ולהלן בכל נו"א פרט לז וכן בנו"ב בא להלן ובע, ונראה שלפני המגיה עמד הנוסח 'את' כבל ועוד.  55

'לי' הוא כנראה שיבוש, והמגיה תיקנו.  56

'מבעיט' אינו בשום נוסח, ולא ברור מדוע הוסיף המגיה יו"ד.  57

'חד ד' רק בנו"א בל כאן ובפאה )לעיל הערה 29( וכן בע )ושם בלי 'ד'(.  58

)שם(  בפאה  במקבילה  ובא,  בד  בנו"ב  וגם  בג1  שהוא  כפי  'נהוריה'  במקום  שיבוש  כנראה  הוא  ל'נוהריה'  התיקון   59

'נהוריא' ובכל שאר הנוסחים 'נהורא'.

'דהיה' חסר בכל נו"א ולכן ננקד למחיקה, ובנו"ב בכתיבים שונים )ד ש ת 'דהוה', א 'דהוי', מ 'ההוה'(.   60

ע 'קמוהי'(. בל 'חד זמן' נמחק על ידי המגיה )סתם  ת 'קומו',  'קומוי',  ש  א ד מ 'קמוי',  התיקון על פי נו"א )בנו"ב   61

בספרו:  ירושלמי,  דקדוקי  אפשטיין,  ]י"נ  'עי"א'  אפשטיין  ידי  על  המכונה  המגיה  הוא  ולהלן  כאן  ל  של  'המגיה' 

 מבואות לספרות האמוראים, ירושלים תשכ"ג, עמ' 335 ואילך[( מכיוון שהוא חסר בד, שהוא המקור לתיקוני מגיה ל, 

האקדמיה  במהדורת  הוקף  בפאה  ובמקבילה  מיותר  כאן  זמן'  'חד  למעשה   .72 עמ'  שקלים,  זוסמן,  שציין   כפי 

)טור 113, שו' 15( בסוגריים.

בכל נו"ב 'יומא', ובכל נו"א )מלבד ז( 'יום', ולכן הוגה.  62

הכפילות 'חד זמן יומא חד' נמצאת רק בנו"ב; בנו"א רק 'חד זמן', ובע רק 'יומא חד'. ראוי היה למגיה למחוק את 'יומא   63

חד' אלא שכנראה בגלל כפילות המילים לעיל לא שם לב ולא מחקן.

'לא  לעומת  עימיה'(,  אכל  'ולא  ובז  )בג1   )29 הערה  )לעיל  בפאה  ובמקבילה  בל  בנו"א  עימיה'  מיכול  מטא  'ולא   64 

)ש ת 'ולא'( סליק לגביה' בנו"ב ו'ולא אזיל לגביה' בע. לפי כל אלה השלמתי את נוסח הפנים.

בכל נו"ב 'לרמשא' )מ 'ורמשא'(, ובנו"א בל ובמקבילה בפאה )שם( 'ברומשא', ובג1 ובז 'ברמשא'. מן הלמ"ד לא נותר   65

אלא דגלּה ולכן התיקון לבי"ת משוחזר; את הווי"ו תלה המגיה שלא במקומה.
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ליה לא י̊כעוס XXXX [XX[66 מרי ]XX[ ̊ע̊לי )̊מ̊י(67 ̊בגין דהוה לי ̊אורחין68 / דאמרית דלא לבזוי ביקרא 

דמ)XXXXXXXXXXXXXX(]רי בגין כן לא אכלית[69 ̊ע)̊ם(מ)̊ר̊י(]̊ך[70 יומא ̊דין ̊א' ליה / אתה פייסתה 

למאן דמתחמי ולא חמי דין דחמי ו̊לא מיתחמי יק̊בל פיוס̊ך א' ליה הד̊א מנא לך א' לי̊ה מר' / אליעזר 

בן יעקב ... / ... / ... וצלוי עלוי ̊ה̊ד̊ה צלותא ... / ... / ... / ... / ... / ... / ... ]ואין[71 קדשי בד̊ק / 

הבית מוציאין את הראוי להן מקדשי המזבח והא תני ]נן[72 כלי שמצאו בו צורך לבד̊ק ̊הב̊ית מניחין / 

אותו והשאר נמכרין ]ודמיהן נופלין ללשכת בדק הבית[73 א' ר' חזקיה כן היא מתני' לצורך לשכת בד̊ק הבית 

הדרן ע̊ל̊ך א̊לו ה̊ן הממונין :           פרק ו'

 ו,א    שלשה עשר שופרות שלשה עשר ש̊ולחנות היו במקדש תני השופרות ̊הללו עקומות היו צרות74 / 
מלמעלן ורחבות מלמטן מפני הרמאין ̊תני )̊מ(]ב[ ש)ו(ם75 ר' אליעזר הארון גלה עמהן לבבל )שנאמר( 

ולתשוב̊ת77  אומר  הוא  וכן  בתוכו  שהדיברות  אלא  דבר  ואין  י'י  אמר  דבר  יוותר  לא   / טעמיה[76  ]מה 

בגלל מצב ההשתמרות של כתב היד אי אפשר לשחזר מה היה כתוב בפנים ובין השיטין כאן ולהלן.  66

'מי' רק בנו"ב במ, 'מן' בד ובש, 'מין' בא ובת; בנו"א ובע חסר, ולכן מחקו המגיה.  67

בל אחרי 'אורחין' כתוב 'יומא דין', ומ'דאמרית' עד 'מרי יומא דין' נשמט מחמת הדומות, ונוסף על הגיליון על ידי   68

המגיה. כל התוספת מצויה בכל המסירות האחרות כפי שהראה זוסמן, שקלים, עמ' 72. אך מן ההשוואה לכל שאר 

ההגהה  שבסוף  דין'  ו'יומא  'אורחין',  אחרי  להכניסה  צריך  ושהיה  במקומה,  שלא  נכנסה  שההגהה  ברור  המסירות 

למעשה מיותר.

המגיה משך את הרי"ש של 'דמרי' על גבי כל הגרד, וגם ההמשך נכתב על הגרד, כך שאי אפשר לשחזר מה היה כתוב   69

לפני התיקון. הנוסח 'בגין כן' מצוי רק בנו"א, במקבילה בפאה )לעיל הערה 29( ובג1; בנו"ב )ובהגהה שבל, שנלקחה 

ישירות מד, כפי שציין זוסמן ]שם[( יש רק 'בגין' )ד ע( או 'מי בגין' )מ א; בת בשיבוש 'מבגית'(.

'עם מרי' בכל נו"ב )ובל בהגהה כנאמר בהערה הקודמת(, לעומת 'עמך' בנו"א במקבילה בפאה )שם( או 'עימך' בג1.  70

בתוספתא,  עניינית  מקבילה  יש  מנו"א.  כתוספת  ושחזרתי  'אין'(,  )ל  נו"א  בכל  וישנו  נו"ב,  בכל  חסר  'ואין'   71 

ובעקבותיו  יב,  ב,  וחרמין  הלכות ערכין  תורה,  על משנה  בה באריכות הראב"ד בהשגותיו  ודנו  יב-יג,  ד,   תמורה 

ש' ליברמן, תוספת ראשונים, ב, ירושלים תרצ"ח, עמ' 288.

זה  ולפי  ג1(,  )ל  תנינן'  'והא  בנו"א  זאת  לעומת  'והתנן',  ובש  'והתניא'  בא  'והתני',  במ  תני',  'והא  ובת  בד  בנו"ב   72

שחזרתי.

המוקף חסר בכל נו"ב, ושוחזר לפי נו"א )ל(. בכל הסוגיה יש שינויי נוסח גם בראשונים )רטנר הביא כמה מהם, ראה:   73

רטנר ]לעיל הערה 24[, עמ' 35, ובכרטסת הראשונים ]לעיל הערה 24[ יש עוד הרבה(, אך מצב כתב היד אינו מאפשר 

שחזור מדויק ומה שהוצע כאן הוא בגדר השערה בלבד.

 ]...[ 'צרין  או  רחבים'   ]...[ 'קצרים  בנו"ב  ואילו  בנו"א,  רק  מצוי  נקבה  בלשון  רחבות'   ]...[ 'צרות  הנוסח   74 

הלכות  תורה,  משנה  משנה,  ובכסף  רחבין'   ]...[ 'צרין  כאן  לרמב"ם  המשניות  בפירוש  וכן  באלה,  וכיוצא  רחבין' 

שקלים ב, א 'קצרים ]...[ רחבים'.

'משום' רק בנו"ב )ד א ת ]במ וש חסר[(; בנו"א ובע 'בשם' ועל פיו ההגהה.   75

, ג1 'ומה טעמיה', ז 'ומה טעם'. ע שילב את  ( בכל נו"ב, ואילו בנו"א 'מה טעמיה' )ל 'מה טע' ' ' 'שנאמר' )'שנא'/שנ'   76

(, וברור שהמגיה תיקן מנו"א שלפניו. הסופר כנראה כתב 'שנאמר', ולא 'שנ' '  ' שני הנוסחים: 'מה טעם משום שנא' 

כהרגלו, משום שתיבה זו כתובה בסוף השורה ונותר אחריה מקום חלק, ועל גביה נכתב 'מה טעמיה', ואפשר אולי 

לזהות את שרידי האותיות 'אמר' שמתחת להגהה.

אף על פי שבכל נו"ב כתוב 'ויהי לתשובת' כתב היד שלפנינו גורס 'ולתשובת', כפי שהוא בנו"א וכפי שהוא במקרא   77

)דה"ב לו 10(. ומעניין שבתוספתא, שקלים ב, יח וסוטה יג, א בכ"י וינה, הספרייה הלאומית hebr. 20 )שוורץ 46( 

ובדפוס הנוסח הוא 'ולתשובת', ואילו בכ"י ארפורט )כ"י ברלין, ספריית המדינה Or. 2º 1220( 'ויהי לתשובת'.
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 השנה שלח המלך78 נבוכדנצר / ויביאהו בבלה עם כלי חמדת בית י'י איזהו )כלי(79 חמדת בית י'י ז̊ה 

]ה[ ̊ארון80 )̊תני(81 רבי ש̊מעון בן לקיש א'82 / במקומו היה ]ה[ ארון83 גנוז )שנ'( ]הדה הוא דכת'[84 ויאריכו 

הבדים ויראו ̊ראשי הבדים אל ̊ה̊קדש ̊א̊ל פני הדביר ולא י̊ר' החוצ'85 / כתיב ויראו ואת אמרת ולא יראו 

)החוצה(86 אלא נראין ול̊א נראי̊ן בו̊לטין ויוצאין כשני דדי ]ה[ אש̊ה87 ורבנן אמ̊רין / בלישכת דיר העצים 

היה ]הארון[ גנוז 

ו,ב   מעשה בכהן אחד בעל מום שהיה עומד ומפצ)ל(]יע[88 עצי̊ם בלש' / דיר העצים וראה את הרצפה 
בקורנס   / על̊י̊ה  הקי̊ש  הושעיה  ר'  )משום(91  תני  וכו'90  לחבירו  ואמר  בא  משונה מחברותיה  ]שהיא[89 

]לקיש אמ'[93 ש̊ני ̊אר̊ונות היו ]מהלכין[94 ̊עם  ]אש[92 ושרפתו תני ר' יודה בן )ר' אילעאי(  ויצאת )האור( 

הדפוס  לנוסח  פרט  )שם,  התוספתא  ואת  הימים  בדברי  הפסוק  את  נו"א,  את  תואם  'המלך'  היד  כתב  נוסח  כאן  גם   78

בסוטה(, ואילו בכל נו"ב חסר 'המלך', ויתכן שהסופר התאים את הנוסח לנוסח המקרא.

שחזרתי את התיבה 'כלי' כמחוקה על פי ד ות, וכן הוא בתוספתא )לעיל הערה 77(; בנו"א )ל ג1( ובע חסר 'כלי'.  79

המגיה הוסיף ה"א כבנו"א ובע; בנו"ב 'ארון' וכן הוא בתוספתא )שם(.  80

'תני' חסר בכל נו"א ונמצא בכל נו"ב )א 'תאני'(. מצב כתב היד אינו מאפשר לזהות כאן מחיקה של התיבה כצפוי.  81

' כתוב  , וייתכן ש'שמעון בן לקיש א'  ' בכל נו"ב 'ר' יהודה בר אילעאי' וללא 'אמר', ובכל נו"א 'ר' שמעון בן לקיש אמ'   82

על הגרד אלא שלא הצלחתי לוודא זאת לא בתצלום ולא במקור. גם בתוספתא )לעיל הערה 77( 'ר' יהודה בן לקיש' 

)בכ"י ארפורט בסוטה בלי 'בן לקיש'(, ועל כל העניין עמד ליברמן ב'תוספתא כפשוטה' לשקלים, ראה: ש' ליברמן, 

תוספתא כפשוטה, ד: מועד, ניו יורק תשכ"ב, עמ' 697 לשורה 83, וציין לו זוסמן, שקלים, עמ' 54, ושם בעמ' 29, 

הערה 97, הביא חילוף זה כהשפעת הבבלי, יומא נג סוף ע"ב.

גם כאן שחזרתי כמו לעיל הערה 80, וכן להלן.  83

, ובג1 'מה טעמיה'. זה חילוף בין הנוסחים העובר לכל אורך המסכת, כפי  ' , ובנו"א בל 'הדא הוא דכת'  ' בכל נו"ב 'שנ'   84

שציין זוסמן, שקלים, עמ' 31, הערה 99, ושחזרתי לפי הכתיב בתיקונו של המגיה להלן, אבל ייתכן גם שהגיה 'מה 

טעמיה' כנוסח הגניזה וכדלעיל.

8(, וייתכן  77( סוף הפסוק, 'ויהיו שם עד היום הזה' )מל"א ח  אחרי 'החוצה' נוסף בג1, בע ובתוספתא )לעיל הערה   85

שנוסף גם בכתב היד כאן, אלא שכתב היד קטוע.

'החוצה' ישנו בכל נו"ב, וחסר בכל נו"א, ועל פי זה שחזרתי את התיבה כמחוקה.  86

בכל נו"ב 'אשה', ובכל נו"א 'האשה', ועל פי זה שחזרתי את תוספת הה"א.  87

בכל נו"ב 'ומפצל' )בד 'ומפציל'(, ואילו בכל נו"א 'ומפציע', ועל פי זה שחזרתי. עסיס מנה חילוף זה עם הלשונות   88

המוחלפות, שהן 'בעיקר מלים סינונימיות, המחליפות זו את זו' )עסיס ]לעיל הערה 1[, עמ' 147-146(.

'שהיא' חסר בכל נו"ב, וישנו בכל נו"א, ועל פיו שחזרתי את התיבה כתוספת.  89

. ' לפי החסר נראה שהיה כאן קיצור, ולכן שחזרתי 'וכו'   90

'משום' חסר בכל נו"א, וישנו בכל נו"ב, ולכן שחזרתי את התיבה כמחוקה.  91

בכל נו"ב 'האור', ובכל נו"א 'אש', ועל פי זה שחזרתי.  92

 33 1 ובאברבנאל לבמ' י  ' )ברמב"ן לדב' י  בכל נו"ב )ובט שמות רמז שסז ושמואל א רמז קא( 'אילעאי' וללא 'אמ'   93

' )במקבילה בירושלמי, סוטה  ]ונציה של"ט, דף רפו ע"ד[ 'רבי יהודה בר רבי אלעאי'(, ואילו בכל נו"א 'לקיש אמ' 

(, ולפיו )ולפי התיקון הדומה להלן( שחזרתי את ההשלמה. 'ר' יהודה  ' ח, ג ]כב ע"ב; ח,א, טור 938, שו' 27[ ובז 'או' 

R. Kirschner, Baraita de-Melekhet ha-( ו  וגם בברייתא דמלאכת המשכן  יח  ז,  בן לקיש' גם בתוספתא, סוטה 

24(, עמ' 36, וכבר  Mishkan, Cincinnati 1992, p. 178(, והוא ודאי הנוסח הנכון כפי שהעיר רטנר )לעיל הערה 
קדמו ר' יהודה ב"ר קלונימוס, יחוסי תנאים ואמוראים, בערך 'ר' יהודה בן לקיש' )מהדורת מ"י בלוי, ערכי תנאים 

ואמוראים, ניו יורק תשנ"ד, עמ' קח-קט(. 

'מהלכין' נוסף על הגיליון על פי נו"א, וחסר בכל נו"ב ובט )שם(.  94
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ז̊ה  בתוכו  נתוני̊ן  ]ה[ לוחות96  שברי  שהיו  ואחד  בתוכו  נתונה  ]ה[ תורה95  שהיתה   / א̊ח̊ד  ̊במדבר   יש' 

ש ]היתה[ תורה97 נתו̊נה בתוכו היה / ]נתון[98 באהל מועד )שנ'( ]הדה היא דכת'[99 וארון ברית י'י ומשה לא 

משו מ̊ק̊רב ̊ה̊מ̊ח̊נה זה ̊ש]היו[ ̊שברי100 לוחות נ̊תונין )ל(]ב[ ת̊וכו101 / היה נכנס ויוצא עמהן ופעמים היה 

)ו(קר ]יי[ א103 מסייע  / בימי עלי ונשבה  יצא  ̊פ̊ע̊ם א̊חת  ̊אמרי ארון אחד היה  ורבנן  מתר)א(ה102 עמהן 

)להון(104 לרבנ̊ן ̊א̊ו̊י לנ̊ו ̊מי י̊צ̊י̊ל̊נ̊ו מי̊ד האלים ̊האדירי̊ם האלה מילה דלא / חמון מן יומיהון )ו(קר ]יי[ א105 

]לקיש[107 ̊ו̊יאמר שא̊ו̊ל לאחיה הגישה ארון / האל'ם והלא  )רבי אילעאי(  ̊י̊ה̊ו̊ד̊ה ב̊ן  מסייע )ליה(106 לר' 

)ו(קר ]יי[ א111 מסייע  ]ה[ ̊צי̊ץ110  ̊א̊לי  )אלא(108 מה עבדו ]ן[109 ליה רבנן הגי̊ש̊ה  ה̊יה  ארון בקרית יערים 

תרס"ט,  יורק  ניו  הירושלמי,  שרידי  גינצבורג,  ]ל'  בסוטה  גניזה  לקטע  )פרט  'התורה'  ובנו"א  'תורה',  נו"ב  בכל   95 

עמ' 213[(, ולכן שחזרתי את תוספת הה"א. בז נוסח שונה: 'שהיו לוחות הברית נתון בתוכו'.

בכל נו"ב 'לוחות', ובנו"א 'הלוחות' )פרט לקטע הגניזה בסוטה ]שם[ ובז(, ולכן גם כאן שחזרתי את תוספת הה"א.   96

'היתה' תלויה בין השיטין ומצויה הן בנו"א כולו והן בנו"ב כולו )ד ז 'שהיה'(, וכנראה נשמטה בשוגג. אין לדעת אם   97

הסופר כתב מלכתחילה 'שתורה' או 'שהתורה', ושחזרתי ללא ה"א הידיעה כפי שהוא בכל נו"ב, וכנראה לא הוסיף 

ה"א כבנו"א, אף על פי שהצירוף 'שתורה נתונה', ללא יידוע, אינו מצוי כלל בחז"ל. לעיל הערה 95 שחזרתי 'שהיתה 

]ה[ תורה' בהנחה שלא השמיט את התיבה פעמיים וכתב מלכתחילה ללא יידוע כבנו"ב ותוקן כבנו"א.

'נתון' אינו בנו"ב; בנו"א בל ובז 'מונח', ובמקבילה בסוטה )לעיל הערה 93(, בג1 ובע 'נתון'. מכיוון שבכל הסוגיה   98

מופיע 'נתון ]...[ נתונין', שחזרתי 'נתון' כתוספת.

' )ג1 'הדה היא דכתיב'(; שחזרתי על  (, ואילו בכל נו"א 'הדא היא דכת'  ' ' )ט ]לעיל הערה 93[ 'שנא'  בכל נו"ב ובז 'שנ'   99

פי נו"א ועל פי הכתיב של התיקון הדומה להלן הערה 120.

הסופר תלה את 'היו' בין השיטין, והתיבה קיימת בכל הנוסחים. תיקון זה דומה לזה שלעיל הערה 97, 'ש ]היתה[ תורה'.  100

בכל נו"ב וכן בנו"א בג1 ובקטע הגניזה בסוטה )לעיל הערה 95( 'לתוכו', ואילו בנו"א בל, במקבילה בסוטה )לעיל   101

הערה 93(, בז, בע ובט שמות רמז שסז 'בתוכו'. כנראה לפני המגיה היה נו"א כעין ל ועל פיו הגיה, או שהתאים את 

הנוסח בבי"ת לזה שבכל הסוגיה.

בכל נו"ב 'מתראה' )ת 'מתיירא'(, ואילו בנו"א בל ובז 'מתרה', בג1 'מתרא' ובקטע הגניזה בסוטה )שם( 'מתרי' )בל   102

במקבילה בסוטה ]שם[ יש דילוג מחמת הדומות 'עמהן ]...[ עמהן'(. לפיכך בשחזור רשמתי את האל"ף כמחוקה.

]שם[  בסוטה  הגניזה  ובקטע  )בל  החיבור  וי"ו  ללא  בנו"א  ואילו   ,) ' 'קר'  לד  )פרט  החיבור  בווי"ו  'וקרא'  ובז  בנו"ב   103

'קרייה', בל במקבילה בסוטה ]שם[ 'קרייא', ובג1 כאן 'קריה'(. מכיוון שגם בנו"א יש תיעוד לאל"ף בסוף, ומכיוון 

שברוב נו"א יש שתי יו"דין בתיבה, שחזרתי ')ו(קר ]יי[ א'. 

ידי  על  המכונה  המגיה  ידי  על  ותוקן  יוחנן'  'לר'  הסופר  כתב  )בל  בנו"א  וחסר  'להו'(,  ת  )ש  נו"ב  בכל  קיים  'להון'   104

אפשטיין 'עי"ג' )לעיל הערה 61( 'להון לרבנן' ]ראה: זוסמן, שקלים, עמ' 72[, במקבילה בסוטה ]שם[ בל 'להן' ובקטע 

הגניזה ]שם[ חסר(; לפיכך שחזרתי את התיבה כמחוקה.

הנתונים והתיקון כדלעיל בהערה 103 )פרט לד, שגם שם 'וקרא'(.  105

'ליה' קיים בכל נו"ב, וחסר בכל נו"א ובט )לעיל הערה 93(, ולפיכך שחזרתי את התיבה כמחוקה.  106

בכל נו"ב 'אילעאי' )בכתיבים שונים(, ובכל נו"א 'לקיש', ולפיכך תוקן כפי שהיה במופע הקודם, לעיל הערה 93.  107

'אלא' רק בנו"ב, ולכן נמחק.  108

הנו"ן תלויה על פי נו"א כולו )ל ז 'עבדון', ג1 ובמקבילה בסוטה ]לעיל הערה 93[ 'עבדין'(, בנו"ב כולו 'עבדו'.  109

בכל נו"ב 'ציץ', ובכל נו"א 'הציץ', מיודע, ולכן תלה המגיה את הה"א.  110

(, ובכל נו"א כאן ללא וי"ו החיבור )ל 'קרייא', קטע  ' בכל נו"ב, בז ובמקבילה בסוטה )לעיל הערה 93( 'וקרא' )ד 'וקר'   111

הגניזה בסוטה ]לעיל הערה 95[ 'קרייה'; לפיכך שחזרתי כדלעיל הערות 103, 105.
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א̊רון  והלא  בסוכות  יושבים  ויהודה  וישראל  הארון  ]לקיש[113  אילעאי(  )רבי  בן  יהודה  לר'  )ליה(112   /

קירּוי שע̊דאיין115 לא ִניבנה בית הבחיר̊ה116 משנגנז  ך שהוא כַּ כַ̊ בציון היה מה עבדו ]ן[114 // ליה רבנן ְס̊

הארון נגנז עמו צנצנת המן / וצלוחית )ש̊ל(117 שמן המשחה ומקלו שלאהרן ]ו[ פָרחיו118 ושקיד̊י̊ו וארֵגז 

שי̊בו פלשתים אשם לא' ישראל מי גנזו יאשיהו / כיו̊ן שראה שכת' יולך י'י אותך ואת מלכך אש'  ְה̊ שֵ̊

 תקים עליך ]ו[ עמד119 וגנזו )שנ'( ]הדה היא דכת'[120 ̊ויאמר )אל ה(]ל[ לוים121 המבינים ו)אל(^לכל122 יש' / 

הקד ]ו[ שים123 לי'י תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך יש' אין לכם124 משא בכתף 

אמ' להן אם / גול̊ה ]הוא[125 עמכם לבבל )̊ש̊ו̊ב( ]עוד[ אי)נ̊ו(]ן[ )חוזר( ]אתם מחזירין אותו[126 למקומו ]אלא[127 

גם כאן בכל נו"ב, בז ובט שמות רמז שסז 'ליה', ואילו בכל נו"א ובט שמואל א רמז קא ללא 'ליה', ולכן שחזרתי את   112

התיבה כמחוקה כדלעיל הערה 106.

הנתונים והשחזור כדלעיל הערה 93.  113

הנוסח בנו"ן סופית רק בנו"א )ל 'עבדון', ז ובמקבילה בסוטה ]לעיל הערה 93[ 'עבדין'(, בנו"ב כולו בלא נו"ן סופית   114

)ד מ א 'עבדו', ת ט ]לעיל הערה 93[ 'עבדי'(; לפיכך שחזרתי כדלעיל הערה 109.

יד  חז"ל בכתבי  היא מתועדת כמה פעמים בספרות  נוסח כאן, אבל  אינה בשום עד  'עדאיין/עדאין' באל"ף  הצורה   115

טובים )ראה באתר 'מאגרים' ]לעיל הערה 26[(.

בכל נו"א, בת, בט )לעיל הערה 93( ובאברבנאל )לעיל הערה 93( 'בית הבחירה', ואילו בשאר נו"ב ובז 'בית המקדש'.  116

'של' בכל נו"ב ובז, וחסר בכל נו"א ובע. בכתב היד שרד רק קצה דגלה של הלמ"ד, ולפי נתונים אלה סימנתי את   117

התיבה כמחוקה.

הווי"ו תלויה בין השיטין בידי הסופר, כפי שהוא בכל נו"א, ואילו בנו"ב כולו ללא וי"ו החיבור. בכל נו"א בלשון זכר   118

'ופרחיו ושקידיו', ובכל נו"ב בלשון נקבה 'פרחיה ושקדיה' )מ ע( או בהיפוך 'שקדיה ופרחיה' )ד א(, אולי בהשפעת 

האמור במנורה 'כפֹתריה ופרחיה' )שמ' כה 31 ועוד(. 'שקדיה ופרחיה' גם במקבילות שבתוספתא, יומא ב, טו וסוטה 

יג, א ובאבות דרבי נתן, נו"א מא )מהדורת שכטר, דף סז ע"א( ובברייתא דמלאכת המשכן ד )מהדורת קירשנר ]לעיל 

הערה 93[, עמ' 165. מעניין שכתב היד כאן נקט כנו"א בעניין המין וכנו"ב מלכתחילה ללא וי"ו החיבור, והיא הוספה 

אולי תוך כדי כתיבה.

'עמד' בכל הנוסחים, ולא ברור למה תלה הסופר את וי"ו החיבור כאן, אך על פי האמור בהערה הקודמת, וי"ו החיבור   119

הייתה חביבה על הסופר הזה.

' )ל 'הדא הוא', ז ובמקבילה בסוטה ]לעיל הערה 93[ 'הדא היא', ובקטע  , ובכל נו"א 'הדה היא דכת'  ' בכל נו"ב 'שנ'   120

הגניזה בסוטה ]לעיל הערה 95[ 'הדה היא'(. אם כן לפני המגיה עמד בנו"א נוסח הדומה לזה שבסוטה ועל פיו הגיה.

בכל נו"ב 'אל הלוים', ובכל נו"א 'ללוים', כפי שהוא במקרא )דה"ב לה 3(, וכך שחזרתי.  121

בכל נו"ב 'ואל כל', ובכל נו"א 'לכל' כבמקרא שם )בל נוספה וי"ו על ידי המגיה, כפי שציין זוסמן, שקלים, עמ' 54(,   122

וכך שחזרתי.

בנו"ב רק במ 'הקדשים', ואילו בד, בע ובכל נו"א 'הקדושים' כבמקרא שם. ייתכן שהווי"ו הוספה כדי להתאים לנו"א,   123

וייתכן שהוספה כדי להתאים לנוסח המקרא.

בכתב היד הדיו של שתי האותיות האחרונות נמרח ואינו מאפשר את קריאתן, ואולי היה כתוב 'לכהנים' כבמ ותוקן   124

ל'לכם' כבכל שאר הנוסחים ובמקרא.

בכל נו"ב חסר 'הוא', ובכל נו"א ישנו, ומשם נוסף.  125

בכל נו"ב 'שוב אינו חוזר', ואילו בכל נו"א 'עוד אין אתם מחזירין' )ג1 ']מחזי[ רים'(, וזה מקור התיקון; זוסמן, שקלים,   126

עמ' 32, הערה 99, הביא חילוף זה עם חילופי נו"א ונו"ב. הנוסח שעמד לפני רש"י הוא 'שוב אין אתם מחזירין אותו' 

)הוריות יב ע"א, ד"ה 'אין לכם' ]חסר בדפוס הראשון ונציה רפ"א[, וכריתות ה ע"ב, ד"ה 'תנו'(, וכן בכסף משנה, 

משנה תורה, הלכות בית הבחירה ד, א; ואילו הריבב"ן גרס בדומה לנו"א, 'אין עוד אתם מחזירין אותו'.

'אלא' חסר בכל נו"ב, וקיים בכל נו"א, ולפיכך נוסף.  127
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עתה עיבדו ̊א̊ת י'י ̊א̊ל̊ה̊י̊כם ואת ̊ע̊מ̊ו ̊י̊ש' ̊פיטום )של(128 שמן המשחה / ואתה ̊ק̊ח לך ̊בשמים ראש מר 

דרו̊ר חמש מאות וקדה ̊ח̊מש ̊מאות שהן אלף ̊ו̊ח̊מש מאות מנים שמן זית הין / ]שהן[129 שנים עשר לוג שבו 

שולקין את ַה)אימו(]ִעיַק[ ִרין130 דברי ר' מאיר רבי יהודה אומ' שולקן היה במים ונותן שמן / )מלמ̊עלה( 

]על גביהם[131 ִמ)̊י(^ֵשָהָיה132 קולט את הריח היה מעבירו כדרך ֵשַהַפיַטמון ̊ע̊ו̊שין )שנ'( ]הדה הוא דכת'[133 

ו̊עשי̊ת ̊א̊ו̊ת̊ו שמן משחת / קד̊ש ̊ו̊כו ̊תני ר' יהודה ב)̊מ(]י[134 ר̊בי אי̊לעאי שמן המשחה ש̊עשה מ̊שה מעשי 

̊שנ'137  ̊ע̊ש̊ר לוג  / סו)פו(]ף[135 שמתחילה ̊לא היה בו136 אלא שני̊ם  ניסים נעשו בו מתחיל)תו(]ה[ ועד 

ש̊מן זית ̊הין ̊א̊ם ל̊סוך בו את העצים138 לא היה ספק על / אחת כמה )וכמה(139 שהאור בו̊ל̊ע ו ]ה[ עצי̊ם140 

בו̊לעין ... / ... / ... / ... / יהיה זה לי לדורותיכם אין מושחין מלכים אלא על ]גבי ה[ מעיין141 )שנ'( 

'של' קיים בנו"ב ובע, וחסר בנו"א, ולכן שחזרתיו כמחוק.  128

'שהן' קיים בכל נו"א, וחסר בכל נו"ב, ושחזרתיו כתוספת.  129

נוסח תמוה. לפי שרידי האותיות  והוא  'שוקלין את האימורין',  נו"א, בד ובע; במ ובא  'שולקין את העיקרין' בכל   130

שמתחת הגרד אולי אפשר לשחזר גם בכתב היד כאן את הנוסח שלפני התיקון 'האימורין'.

בכל נו"ב 'מלמעלה' )וכן ברמב"ן לשמ' ל 25(, ובכל נו"א 'על גביהן' )בקטע הגניזה בסוטה ]לעיל הערה 95[ 'גביהם'(,   131

ומשם הגיה המגיה.

 ;) ] ' המ"ם ב'מי שהיה' )כך גם בא( היא מ"ם השימוש, כלומר 'משהיה' )'משהיה' גם בנו"א בל וגם בנו"ב בד ]משהי'   132

נוסחים אחרים: 'וכיון שהיה' במקבילה בסוטה )לעיל הערה 93(, ובלי וי"ו החיבור 'כיוון שהיה' בקטע הגניזה )שם(, 

במ 'כשהיה'. כנראה המגיה מחק את היו"ד והאריך מעט את המ"ם כדי לחברּה לשי"ן וגם ניקד את התיבה.

הנתונים והתיקון בדיוק כדלעיל הערה 120.  133

לא ברור מה הייתה גרסת הסופר לפני התיקון; נראה רק רושם של מעין מ"ם, המגיה תיקן אותה ליו"ד, וכך נוצר רווח   134

, ובע  ' (; בכל נו"ב 'בר'  ' המאפשר קריאה של 'בי רבי', ואולי התכוון לתיבה אחת 'בירבי' כפי שהוא בכל נו"א )'ביר' 

'בר'.

בכל נו"ב 'מתחילתו ועד )מ 'עד'( סופו', ובכל נו"א 'מתחילה ועד סוף', ועל פיו הוגה ושוחזר.  135

'בו' חסר בכל נו"ב, וישנו בכל נו"א ובע, ועל פיהם שוחזר כתוספת.  136

וברור ששם הכול  )דף מא ע"ב(, שהיא מקור תנאי,  'הה'ד', מכיוון שזו מקבילה לספרא  ולא  הנוסחים,  ' בכל  'שנ'   137

בעברית )וכך גם בוויקרא רבה י, ח ]מהדורת מרגליות, עמ' ריד[(.

 )]23 1424, שו'  93[ ובהוריות ג, ג ]מז ע"ג; ג,ד, טור  'העצים' מתועד בכל נו"א )ובמקבילות בסוטה ]לעיל הערה   138

(, בת )'העיקרין'(, בע ובהגהה שבל )'העיקרים'(, הגהה  ' וגם בנו"ב במ ובא; נוסח אחר 'העיקרים' מצינו בד )'העקרי' 

שנעשתה על ידי המגיה על פי ד כפי שהראה זוסמן, שקלים, עמ' 72 )וציין שם למקבילות נוספות אבל לא ציין את 

ת וע(. מכאן שאין זה חילוף בין נו"א לנו"ב אלא כנראה השפעה של נוסח הבבלי בהוריות יא ע"ב, כפי שציין זוסמן 

)שם(, וקדמו תלמיד הרשב"ש בפירושו. לפיכך שחזרתי 'העצים', שהוא ודאי הנוסח המקורי יותר.

הנוסחה הקצרה 'על אחת כמה', במקום 'על אחת כמה וכמה', מתועדת כאן רק בקטע הגניזה בסוטה )לעיל הערה 95(,   139

והיא כידוע המקורית יותר, כפי שהראה ג' הנמן, 'למסורת הכתיב של כ"י הספרא המנוקד )כ"י רומי 66(', י' קוטשר, 

ש' ליברמן ומ"צ קדרי )עורכים(, ספר זכרון לחנוך ילון, רמת גן תשל"ד, עמ' 89, הערה 14 )נדפס שוב: מ' בר־אשר 

]עורך[, קובץ מאמרים בלשון חז"ל, ב, ירושלים תש"ם, עמ' 20(. לפני המגיה עמד כנראה טופס משובח של נו"א 

שהיה בו הנוסח הקצר, ועל פיו מחק את 'וכמה'.

בכל הנוסחים 'והעצים', ונראה שה"א הידיעה נשמטה לסופר ונוספה בין השיטין.  140

בנו"ב 'על מעיין' )בא ]ובכסף משנה, משנה תורה, הלכות מלכים א, יא[ 'המעיין'(, ואילו בכל נו"א 'על גבי המעיין'   141

)וכן במקבילה שבתוספתא, סנהדרין ד, י בכ"י ארפורט ]בכ"י וינה 'על גב מעיין', וכך גם במקבילה שבוויקרא רבה 

)לעיל הערה 137, עמ' רטו(, ובחילופי הנוסחאות שם מכ"י ב 'על המעין'[(, ולכן שחזרתי כתוספת.
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]הדה הוא דכת'[142 והרכבתם את שלמה / בני על הפרדה אשר לי והורדתם אותו אל גיחון143 אין מושחין 

)מלך בן מלך( ]מלכים[144 אלא מפני המחלוקת / ̊מפ̊ני מה נמשח שלמה מפני מחלוקתו של אדוניהו יואש 

מפני עתליה יהוא מפני יורם לא כ)די(ן145 כת' קום משחהו / כי ז̊ה הוא )הוא( ]זה[146 טעון משיחה ואין 

מלכי יש' טעונין משיחה אלא יהואחז מפני יהויקים אחיו שהיה גדול ממנו / שתי שנים ולא יאשיהו 

גנזו הדה )היא(147 אמרה באפירסמון148 משחו אין מושחין )את ה(מלכים149 אלא מן הקרן / שאול ו̊י̊ה̊וא 

ש ]היתה[ מלכותן  הקרן  מן  נמשחו  ושלמה  דוד  עוברת  מלכות150   / ש ]היתה[ מלכותן  הפך  מן  נמשחו 

̊מלכות151 קיימת אין מושחין כהנים מלכים אמ' ר' יודן )XXXXX( ]ענתודריה[152 על שם לא יסור שבט 

]לעיל  והוריות   ]93 הערה  ]לעיל  )סוטה  המקבילות  בכל  אמנם   .120 הערה  כדלעיל  והתוספת  המחיקה  שחזור   142 

, אבל ראה את דרכם של הסופר והמגיה בעניין זה לעיל הערה 120. ' הערה 138[( 'שנ' 

אמנם בכל נו"א ובד הציטטה נמשכת, אבל עצרתי את שחזור הפסוק כאן )כבא( בגלל אורך השורה. ייתכן שהיה   143

וייתכן גם שהמגיה הוסיף בשוליים את המשך הפסוק, אבל לא שחזרתים מפאת   , ' 'וכו'  ' )כבמ( או  'וגו'  כתוב כאן 

הספק.

'מלך בן מלך' בנו"ב בד, ומשם הוגה בל על ידי המגיה )ראה: זוסמן, שקלים, עמ' 72(, ובדומה בת 'מלכים בני מלכים',   144

'בני מלכים'; בנו"ב במ ובא  ebr. 133 רק  93( בכ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית  ובמקבילה בסוטה )לעיל הערה 

 ]138 95[ 'מלכין', ובמקבילה בהוריות ]לעיל הערה  חסר; בשאר נו"א 'מלכים' )בקטע הגניזה בסוטה ]לעיל הערה 

'את המלכים'( וכך גם בתוספתא, שם ד, יא. שחזרתי כאן את ההיפוך של מה שקרה בל, גם מכיוון שכך מסתבר לאור 

הנתונים וגם בגלל אורך השורה.

בכל נו"ב 'כדין' )מ 'בדין'(, ובכל נו"א 'כן', ולכן שחזרתי את הגהת 'כדין' ל'כן' על ידי מחיקת 'די'.  145

בכל נו"ב 'הוא', ובכל נו"א 'זה', ולכן שחזרתי את התיקון. יש לציין שבנו"ב לפני 'הוא' כתוב בד 'זהו' )כנראה כפילות   146

מלעיל(, ובמ ובא 'כיצד', וייתכן שגם בכתב היד כאן היה כתוב 'כיצד הוא', אלא שנוסח זה איננו מוסכם בכל נוסחי 

נו"ב, ולכן לא שחזרתיו.

'היא' חסר בכל נו"א, וישנו בכל נו"ב )מלבד ת(, ולכן שחזרתיו כמחוק.  147

כמעט אין שתי מסירות הזהות בכתיב של מילה יוונית זו. אלו הגרסאות הישירות לסוגייתנו: בל ובג1 'באפירסמון',   148

בת ובל במקבילה בסוטה )לעיל הערה 93( 'באפרסמון', בקטע הגניזה בסוטה )לעיל הערה 95( 'באפיפלסמון', בכ"י 

וטיקן 133 שם 'באפילמון', בל במקבילה בהוריות )לעיל הערה 138( 'באפי בלסמון', בוונציה רפ"א שם 'באפלסמון', 

בד כאן 'באפופי דשומין', במ 'באפיפו דסמין', בא 'כאפיפו דסמין', בש 'באפיפור סמון'. אין לדעת מה הייתה גרסת 

כתב היד המקורית, ואם הוגהה, ולכן שחזרתי 'באפירסמון' כפי שהוא בל ובג1.

( ובמקבילה בסוטה )שם( בל, ואילו בכל שאר המסירות )כולל ויקרא  ' אמנם הנוסח 'את המלכים' מצוי רק בד )'המלכי'   149

רבה ]לעיל הערה 141[( רק 'מלכים', ללא יידוע וללא 'את', אבל בכל זאת שחזרתי 'את ה' כמחוק בגלל אורך השורה.

 ]138 כאן ולהלן בכל נו"א 'שהיתה מלכותן מלכות', ובכל נו"ב 'שמלכותן' בלבד )במקבילה בהוריות ]לעיל הערה   150 

בל 'היתה', ובוונציה רפ"א 'שהיתה' ובלי 'מלכות', וכך גם במקבילה שבמדרש שמואל ]יד, ה במהדורת ש' בובר, 

קראקא תרנ"ג; יד, ד במהדורת ב' ליפשיץ, ירושלים תשס"ט[(. שחזרתי את 'היתה' כתוספת ואת 'מלכות' כמקורית 

גם בגלל ההמשך להלן, ששם שרדה 'מלכות', וגם בגלל אורך השורה.

גם כאן שחזרתי את 'היתה' כתוספת כדלעיל, שכן היא חסרה בכל נו"ב, וקיימת בכל נו"א. 'מלכות' קיימת בכל נו"א   151

ובד, וחסרה בכל שאר נו"ב ובכ"י וטיקן 133 בסוטה )לעיל הערה 93(. ייתכן שמה שהשפיע בחלק מן הנוסחים על 

היעדר 'מלכות' ברישא וקיומה בסיפא הוא נוסח התוספתא, סנהדרין ד, יא )ובדומה בוויקרא רבה ]לעיל הערה 141[(: 

מן הקרן מפני שמלכותן מלכות  נמשחו  ושלמה  דוד  מן הפך מפני שמלכותן עתידה להשבר,  נמשחו  ויהוא  'שאול 

עולמים'.

'ענתודריה' נוסף על הגיליון הימני, והפנים חסר, כך שאי אפשר לדעת איזו תיבה בא הגיליון להמיר. כל נוסחי נו"א   152

גורסים כבגיליון בכתיבים שונים: ל 'ענתונדרייא', ל במקבילה בסוטה )שם( 'ענתונדריה', קטע הגניזה בסוטה )לעיל 

הערה 95( 'ענתדרייה', כ"י וטיקן 133 בסוטה 'ענתידריא', ל במקבילה בהוריות )לעיל הערה 138( 'ענתודרייה', דפוס 

ונציה רפ"א שם 'ענתריה' וברמב"ן לבר' מט 10 מירושלמי הוריות 'ענתוריא'. בנו"ב מצינו נוסח אחר בכתיבים שונים 
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יוחנן הוא יהואחז  יוחנן הוא  / אדא למען יאריך ימים על ממלכתו153 אמ' ר'  מיהודה אמ' ר' חייה בר 

]ה[ שלישי שלום  / אמ' ר' יוחנן הוא שלום הוא צדקיהו והכת'  ]ה[ בכור154 יוחנן בכור למלכות   והכת' 

]דין[156   °)XXXXX( ע̊ליו  שצידק  צד̊קיהו   / למלכות  רביעי  לתולדות  שלישי  צדקיהו  ]ה[ רביעי155 

 שלום שבימיו ש̊למה מ̊לכות בית דוד לא שלום )הוה( שמ)ו(]יה[ ולא צדקיהו )הוה( שמ)ו(]יה[157 / אלא 

מתניה)ו שמו( ]שמיה[ )̊ו(̊ה̊דה158 הוא דכת' וימלך מלך בבל את מתניה דודו תחתיו ויסב את שמו צדקיהו 

אמ' ר' / יוחנן ְבַאָמה שלש̊ש̊ה טפ̊חים היה ]ה[ ארון159 עשוי מאן ְתָנ̊א ]ב[ אמה160 שלששה טפחים ר' יהודה 

]על דעתיה דר' מאיר דו  היא דתנן ר' יהודה / או' )אמת הבינין ששה ש̊לכל̊י̊ם חמשה דעתיה דר' יהו̊ד̊ה( 

אמ' באמה של ששה טפחים היה הארון עשוי[161 אורכו של ארון חמשה עשר טפחים )שנ'( ]דכתיב[162 אמתים 

ומשונים: ד 'היחדויזה', מ 'אנא תיחדויה', א 'אנא דחזיוה', ש 'אנן סמכיניה'. שם זה מופיע פעם נוספת בסוף המסכת 

של  שיבוש  שזה  הציע  וקליין  מקום,  לשם  שהכוונה  מסתבר  שונים.  כתיבים  מופיעים  שם  וגם   ,)3 שו'   ,634 )טור 

'ענתותייא' והוא עין התותים, ראה: ש' קליין, ספר הישוב, א, ירושלים תרצ"ט, עמ' 117. אלא שגרסה זו אינה נתמכת 

משום כתב יד פרט לר' שלמה סיריליאו )רש"ס( בברכות ד, ג )ח ע"א; טור 37, שו' 41(, שגרס שם 'ר' יודן ענתותיא' 

)במקום 'ענתוריא' בל או 'ענתודרייה' בכ"י בולוניה, ארכיון המדינה Ebr. 275( ועליו סמך קליין את הצעתו, ואילו 

 ,25 )עמ'  בדיוק'  לקבוע  אפשר  אי  הנקודה  ש'את  ציין  קליין  גם  מקום  מכל  'ענתוריה'.  הרש"ס  גרס  בשקלים   כאן 

הערה 1 לערך 'ברתותא'(.

בנו"ב הפסוק מצוטט עד כאן, וגם ההמשך 'מה כת' בתריה' וכו' איננו, בנו"א נמשכת הציטטה 'הוא ובניו בקרב יש'   153

מה כת' בתריה לא יהיה לכהנים הלוים'. קרוב לוודאי שכל ההמשך הזה נוסף על הגיליון השמאלי שלא שרד.

בכל נו"ב 'בכור', ללא יידוע, ובכל נו"א 'הבכור', מיודע, כבמקרא )דה"א ג 15(, ולכן שחזרתי את הה"א כתוספת.  154

בכל נו"ב 'שלישי ]...[ רביעי', ללא יידוע, ובכל נו"א מיודע, כבמקרא שם, ולכן גם כאן שחזרתי את הה"א כתוספת.   155

דוגמאות אלו וזו שבהערה הקודמת מצטרפות לחיבתו של נו"א למיודע אף על פי שכאן נוסח המקרא תומך בו, ונו"ב 

הוא התמוה – מה ראה לסטות מנוסח המסורה? ואולי ההמשך הלא מיודע 'שלישי לתולדות רביעי למלכות' גרם.

בנו"א בל כתוב 'שצידק עליו מידת הדין', ובשאר נו"א ובכל נו"ב וכן במקבילות בסוטה )לעיל הערה 93( ובהוריות   156

)לעיל הערה 138( בכל מסירותיהן כתוב 'שצידק עליו את הדין'. לא ברור מה היה כתוב בפנים שהיה צריך להגיהו 

בגיליון ל'דין', לא מיודע.

בשני המופעים בכל נו"ב 'שמו', ובכל נו"א 'הוה שמיה', ועל פי זה שחזרתי, וראה בהערה הבאה.  157

כאן כתב היד איננו תואם לא את נו"א ולא את נו"ב: בכל נו"ב 'מתתיה שמו והדא' )א 'מתתיהו'(, ואילו בכל נו"א   158

'מתניה הדא'. מכיוון שלעיל כנראה תיקן פעמיים 'שמו' ל'שמיה', תיקן גם כאן, אף על פי שבנו"א אין כלל 'שמיה', 

ואולי מלכתחילה ביקש למחוק כליל את 'שמו' ורק אחר כך הוסיף את 'שמיה' בשוליים. מעניין גם הכתיב של השם 

התואם ביסודו את נו"א, 'מתניה', כבמקרא )מל"ב כד 17(, ולא 'מתתיה' או 'מתתיהו' שבנו"ב )גם בציטטה מן המקרא 

להלן(.

בכל נו"ב 'ארון', ובכל נו"א 'הארון' )פרט לקטע הגניזה בסוטה ]לעיל הערה 95[(. אמנם המילים לא שרדו, אבל הקלף   159

שמעל השורה בכתב היד שרד, ובמקום שהיינו מצפים לתליית הה"א יש כתם, וייתכן שהייתה כתובה מתחתיו ה"א, 

כדרכו של המגיה ליידע את שאינו מיודע.

בנו"א בל ובקטע הגניזה בסוטה )שם( ובנו"ב בש 'באמה', בנו"א בסוטה )לעיל הערה 93( בל ובכ"י וטיקן 133 ובנו"ב   160

במ ובת 'אמה'. כנראה לפני הסופר בנו"ב היה 'אמה', והמגיה הוסיף את וי"ו החיבור מנו"א שהיה לפניו.

כל המוסגר למחיקה נקוד מעליו בכתב היד וישנו בכל נו"ב, וכל הנוסף בכתב היד כתוב בשוליים ונוסף על פי כל   161

נו"א. בכל הסוגיה יש שינויים והגהות בחלק מכתבי היד גם בנו"א וגם בנו"ב כדברי זוסמן: 'הסוגיה כאן, ובחלק 

כאן  מטרתי  שאין  מכיוון   .)54 עמ'  שקלים,  )זוסמן,  הנוסחאות'  ברוב  והוגהה  וחזרה  הוגהה  להלן,  גם  מכתבי־היד 

לעסוק בכל הנוסחים במקום שאין זה נוגע ישירות לנוסח כתב היד הנדון, לא אאריך בניתוח השינויים.

, ושחזרתי כדלהלן הערה 165. ' , ובכל נו"א 'דכת'  ' בכל נו"ב 'שנ'/שנא'   162
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אס̊ית̊א ופלגות אמתא ̊תלתא וארבע ]ה[164 לוחות היו בו שנים  ̊א  תָ̊ וַאְמ̊ ֵאִסיָתא163  / ארכ̊ו אמתא  וחצי 

שלימין ושנים / שבורין )̊ש̊נ'( ]דכתיב[165 אשר שברת וש̊מתם ָבארון )וה(]ה[ לוחות166 ]היו[167 כל אח)ת(]ד[ 

ואח)ת(]ד[168 אורכן ששה טפחים ורוחבן שלשה תן אורכן / ש̊ל̊לוחות לר̊חבו שלארון נשתייר שם ̊ש̊ל̊ש̊ה 

טפחי̊ם תנם לאיסטווה ורחבו שלארון תשעה טפחים )שנ'( ]דכתיב[169 / אמה וחצי רחבו אמתא אסיתא 

אשר  )שנ(]דכ['171   / שבורים  ושנים  שלימים  שנים  בו  היו  לוחות  וארבע ]ה[170  תלתא  אמתא  ופלגות 

̊שברת ושמתם בארו̊ן )ו(הלוחות ]היו[172 כל אח)ת(]ד[ ואח)ת(]ד[173 אורכן ששה טפחים ורוחבן שלשה תן 

אורכן של / לוחות לרחבו שלא̊רון נ̊ש̊ת̊י̊י̊ר שם שלשה טפחים חצי טפח מיכן וחצי טפח מיכן לשילוט 

]ו[ מקום174 ש ]מניחין בו[ ספר תורה / )מונח ̊ב̊ת̊ו̊כו(175 טפחיים ר' שמעון בן ל̊קיש אמ' באמה של חמשה 

טפחים היה ]ה[ ארון176 עשוי מאן תנא ]ב[ אמה177 של / חמש̊ה טפחים ר' יה̊ו̊ד̊ה )היא( ]על[178 דעתי̊ה דר' 

אף על פי שכאן ולהלן בכל נו"ב 'שיתא', נקט כתב היד את הנוסח 'אסיתא', התואם את נו"א )ל 'אשיתא', בסוטה   163

]לעיל הערה 93[ בל 'אשתה' ובכ"י וטיקן 133 'או שתה / אי שיתא', שהוא ודאי שיבוש של 'אישתה/א'(. 'אשתא' הוא 

כידוע התרגום בארמית גלילית ל'שש' העברי, לעומת 'שיתא' בארמית בבלית.

(, ובכל נו"א 'וארבעה' כראוי, שהרי 'לוח' לשון זכר הוא, וכך שחזרתי. ' בכל נו"ב 'וארבע' )ד 'וד'   164

, וכך הוגה. ' , ובכל נו"א 'דכת'  ' בכל נו"ב 'שנ'   165

בכל נו"ב 'והלוחות', ואילו בנו"א בל 'הלוחות', אבל בג1 ובסוטה )לעיל הערה 93( 'והלוחות'. כנראה לפני המגיה עמד   166

כתב יד בנו"א ללא וי"ו החיבור ועל פיו הגיה.

'היו' חסר בכל נו"ב, ונמצא בכל נו"א, ועל פיו נוסף בין השיטין.  167

בכל נו"ב 'אחת ואחת', ובכל נו"א 'אחד ואחד' כראוי, ועל פיו תוקן ושוחזר.  168

, ושחזרתי את התיקון כדלעיל הערה 165. ' , ובכל נו"א 'דכת'  ' בכל נו"ב 'שנ'   169

גם כאן בכל נו"ב 'וארבע', ובכל נו"א 'וארבעה', וגם כאן כך שחזרתי כדלעיל הערה 164.  170

. במקום התיקון יש כתם, שנוצר כנראה מן התיקון, ונראה שהמגיה תיקן את שתי  ' , ובכל נו"א דכת'  ' בכל נו"ב 'שנ'   171

האותיות 'שנ' לשתי האותיות 'דכ' וניצל את הגרש שנותר מעל השורה, וכך שחזרתי.

בכל נו"ב 'והלוחות', ובנו"א כאן בל 'הלוחות' )בסוטה ]לעיל הערה 93[ בל ובכ"י וטיקן 133 'והלוחות'(, ועל פי זה   172

שחזרתי כאן כפי שתוקן לעיל הערה 166.

133, במ 'אחת',  הנתונים כאן אינם חד־משמעיים: בנו"ב מצינו בד 'אחד ואחד', כמו בסוטה )שם( בל ובכ"י וטיקן   173

ואילו בל כאן 'אחת ואחת'. אף על פי כן מכיוון שלעיל הערה 168 התיקון מקוים בכתב היד, שחזרתי כך גם כאן.

בכל נו"ב 'מקום', ובכל נו"א 'ומקום', ועל פי זה שחזרתי.  174

בכל נו"ב 'מקום שספר תורה מונח )בש 'נתון'( בתוכו', ובכל נו"א 'ומקום שמניחין בו ספר תורה'. אמנם רוב כתב היד   175

קרוע, אבל האותיות 'מונח בתוכ' נשתמרו ומעליהן נקודות למחיקה, ועל פי זה שחזרתי את הנוסח ואת התיקון.

בכל נו"ב 'ארון', ובכל נו"א 'הארון', וכך שחזרתי כדלעיל הערה 159.  176

התיקון  את  ושחזרתי  'אמה'(,   133 וטיקן  ובכ"י  בל   ]93 הערה  ]לעיל  )בסוטה  'באמה'  בל  ובנו"א  'אמה',  נו"ב  בכל   177

כדלעיל הערה 160.

'היא' ישנו בכל נו"ב וחסר בכל נו"א, ו'על' חסר בכל נו"ב וישנו בכל נו"א, ושחזרתי על פיהם ועל פי התוספת הדומה   178

לעיל הערה 161. בל כאן ובסוטה )שם( נוסף אחרי 'היא' המשפט 'דתנינן תמן ר' יהודה )בסוטה 'יודה'( או' אמת הבניין 

133 בסוטה רק 'דתנינן תמן ר' יהוד'  'והן'( ארון כלי הוא' )בכ"י וטיקן  ששה טפחים ושלכלים חמשה וההן )בסוטה 

(. ייתכן שהמשפט הזה נוסף גם בגיליון השמאלי של כתב היד כאן, אלא שהוא לא  ' ' ואחר כך דולג ל'דו אמ'  אומ' 

שרד. אחרי 'דר' יודה' הנוסח בל כאן הוא: 'דו אמ' באמה שלחמשה טפחים היה ארכו שלארון עשוי' )ובדומה בסוטה 

]גם בכ"י וטיקן[ : 'דאמ' שלחמשה טפחים היה הארון עשוי ארכו שלארון'(, ויתכן שגם משפט זה, הקיים רק בנו"א, 

נוסף על הגיליון שלא שרד. וראה: זוסמן, שקלים, סוף עמ' 54 )ולא ציין שם את החילוף האחרון בין נו"א לנו"ב(.
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יהודה אורכו שלארון שנים עשר טפחים ומחצה )שנ'( ]דכתיב[179 אמתים וחצי ארכו180 / אמת̊א חמ̊ש̊ה 

 / ושנים שבורין  בו שנים שלימין  לוחות היו  וארבע ]ה[181  ופלגא  ̊ת̊ר̊ין  ופלגות אמתא  ַחְמשה  ̊ואמתא 

)שנ(]דכ['182 אשר שבר̊ת ושמתם בארון והלוחות ]היו[183 כל ̊א̊ח)̊ת(]ד[ ̊ו̊אח)ת(]ד[184 אורכן ששה טפחים 

ורוחבן שלשה תן אורכן שללוחות / לרוחבו185 ̊של א̊ר̊ון ̊נשתייר שם חצ̊י טפח ]אצבע לכתלים מיכן ואצבע 

לכתלים מיכן[186 ורו̊ח̊בו ̊ש̊ל̊א̊רון ̊ש̊ב̊עה טפחים ומחצה )שנ'( ]דכתיב[187 אמה וחצי רחבו אמתא חמשה / 

ופ̊לגות אמ̊תא תרין ופ̊לגא וארבע ]ה[188 ̊לוחות ̊ה̊י̊ו ̊ב̊ו שני̊ם ש̊ל̊ימין ושנים שבורין )שנ'( ]דכתיב[189 אשר 

שברת ושמתם בארון / והלוחות ]היו[190 כל אח)ת(]ד[ ואח)ת(]ד[191 א̊ורכ̊ן ששה טפחים ורוחבן שלשה

, ועל פיו שחזרתי כדלעיל הערה 165. ' ' )בת 'שנאמר'(, ובכל נו"א 'דכת'  בכל נו"ב 'שנ'   179

בנו"ב נוסף כאן המשך הפסוק 'ואמה וחצי רחבו', אבל אין מקום למילים אלו בשורת כתב היד וכנראה לא היו בו.   180

ההמשך גם אינו נחוץ לסוגיה, המדברת על אורך הארון ולא על רוחבו.

(, ובכל נו"א 'וארבעה', ושחזרתי כדלעיל הערה 164. ' בכל נו"ב 'וארבע' )בד 'וד'   181

. התיבה מצויה בראש השורה, ולכן שחזרתי את התיקון כדלעיל הערה 165. ' , ובכל נו"א 'דכת'  ' בכל נו"ב 'שנ'   182

'היו' חסר בכל נו"ב וקיים בכל נו"א, ועל פיו נוסף בין השיטין.  183

(, ושחזרתי את התיקון כדלעיל הערה 168. ' בכל נו"א ובד 'אחד ואחד', בנו"ב במ 'אחת ואחת' )בא 'אח' ואח'   184

 ]...[ 'רחבן  בנו"א  ואילו  לאורכן',   ]...[ 'אורכן  בד  ש(,  א  )מ  נו"ב  ברוב  הוא  שכך  לרוחבו'   ]...[ 'אורכן  שחזרתי   185

לאורכו'. גם לעיל בתחילת הסוגיה של מידות הלוחות )פעמיים( כנראה היה הנוסח 'ארכן ]...[ לרחבו' )נשתיירו שם 

173[(. אבל ייתכן שיש  168[ ו'לר' בשני ]אחרי הציון להערה  האותיות 'לרח' במופע הראשון ]אחרי הציון להערה 

לשחזר אחרת או לשחזר תיקון, ואין בידי להכריע.

המוקף בסוגריים מרובעים נמצא בכל הנוסחים, ונוסף בתחתית הגיליון הימני, ובתוך השורה סימן עיגול לתוספת,   186

והיא כנראה בכתב ידו של הסופר, שהשמיט את הדברים בטעות.

, ושחזרתי את התיקון כדלעיל הערה 165. ' בנו"ב 'שנאמר', ובנו"א 'דכת'   187

בנו"א  ואילו  'וארבע',  ושם  נ(,  הערה  ע"א,  כז  דף  סופרים,  דקדוקי  )ראה:  שבמ  ההגהה  רק  כאן  נשתמרה  בנו"ב   188

'וארבעה', ושחזרתי כדלעיל הערה 164.

, ושחזרתי כדלעיל הערה 165. ' , ובנו"א 'דכת'  ' במ שם )כמובא בהערה הקודמת( 'שנ'   189

'והלוחות היו'; שחזרתי   133 93( בל ובכ"י וטיקן  'הלוחות היו', ובסוטה )לעיל הערה  ובנו"א בל  'והלוחות',  בנו"ב   190

'והלוחות' בווי"ו החיבור כפי שכתב הסופר בסמוך למעלה, ואת 'היו' הוספתי על פי נו"א, כדלעיל הערה 183.

בנו"ב נשתמרה כאן רק ההגהה שבמ, ושם 'אחת ואחת', ואילו בנו"א 'אחד ואחד', והוגה כאן כדלעיל הערה 168.  191
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דף ב

כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T–S NS 329.1008 + T–S F II (1).208 )פינה עליונה(

שקלים ו, ד )נ ע"א, שו' 63; טור 627, שו' 23( – ז, ז )נ ע"ד, שו' 19; ז,ו, טור 630, שו' 28( 

חמשה מימין ]שולחנו[192 שלמשה וחמשה משמאלו )ו(אף על פי כן193 לא היה ְמַסֵּדר194 אלא על שלמשה 

בלבד שנ' ואת / השולחן ]אשר[ )ש(עליו לח̊ם ]הפנים[ זהב195 ר' יוסי בר' יהודה אמ' על כלם היה מסדיר 

̊ר̊'  ]רבי[199  נתונין דברי  היו  )ו(מערב198  / ת)א(ני197 מזרח  הם לחם הפנים196  ועל̊י ואת השולחנ̊ות  ̊שנ' 

)ניחא(201 מ̊אן דאמ' ̊מזרח )ו(מערב / כולן ראויין  ]היו נתונים[  ̊אלעזר בר ר' שמעון או' צפון )ו(דרום200 

)ו(ת̊אני203  ]בצפון[202  )בדרום(  ומנורה  ]בדרום[  )בצפון(  שולחן  נמצא  )ו(דרום  צפון  ד̊אמ'  מאן  לשרות 

ה̊שולח̊ן הי̊ה / נתון מחצי ]ה[ בית ]ו[ לפנים204 מו̊שלך205 מן )הקרן( ]הכותל כ[ שתי אמות ]כלפי הצפון[206 

'שולחנו' קיים בכל הנוסחים, והסופר תלה את התיבה מעל השורה.  192

בכל נו"ב 'ואע"פ', ובכל נו"א ללא וי"ו החיבור ובתוספת 'כן': ל 'אעפ"כ', ג1 'אף עלפיכן'. בתוספתא, סוטה יג, א   193

בכ"י וינה ובדפוס ראשון עם וי"ו החיבור וקצר )'ואע"פ / ואף על פי'(, ובמנחות יא, ט עם וי"ו החיבור וארוך )'ואף על 

פי כן'(, ואילו בכ"י ארפורט בסוטה )מנחות לא נשתמרה( 'אף על פי כן'. מעניין שהנוסח בכתב היד כאן הוא הנוסח 

הארוך כבנו"א אבל עם וי"ו החיבור כבנו"ב, והיא סומנה בנקודות מעליה ומתחתיה למחיקה.

בנו"ב במ ובא 'מסדיר', ואילו בד, בת ובנו"א 'מסדר', וכנראה לכן נוקד 'ְמַסֵּדר', להוציא מנו"ב 'מסדיר', אף על פי   194

שלהלן כתוב 'מסדיר' ולא הוגה.

לחן אשר עליו לחם הפנים זהב' )מל"א ז 48(. בנו"א כולו 'אשר עליו לחם הפנים', ובנו"ב בד  במקרא נאמר 'ואת הּשֻׁ  195

'אשר עליו לחם הפנים תמיד', במ 'שעליו לחם הזהב', ובא 'אשר עליו לחם הזהב'. נו"ב שלפני הסופר היה כנראה 

מעין זה שבמ, והוא התאימו לנו"א בהשארת ה'זהב' כדי להתאים את הנוסח לנוסח המקרא.

כאן הנוסח תואם בדיוק את נוסח המקרא )דה"ב ד 19(, שלא כבכל המסירות האחרות ובתוספתא, מנחות יא, י, שיש   196

בהן שינויים מזעריים, הנובעים גם מן הפסוק שבמל"א ז 48, שהובא קודם.

הכתיב 'תאני' הוא כתיב בבלי מובהק, המאפיין את נו"ב, כפי שציין זוסמן, שקלים, עמ' 30, סוף הערה 98 ועמ' 32,   197

סוף הערה 99, והוא מתועד כאן רק בא, וברור למה נמחקה האל"ף.

בכל נו"ב ובל 'ומערב', ורק בג1 'מערב' )וכן להלן(. כנראה לפני המגיה היה בנו"א כבג1, ולכן מחק את וי"ו החיבור.  198

נראה ש'רבי' נשמט מחמת הפלוגרפיה )ר'/ר'( ונתלה בין השיטין. בנו"ב מצינו אמנם נוסחים שונים אבל לא כנוסח   199

(, ובנו"א ובא  ' , ובמ 'דברי ר' אליעזר ר' שמעו' או'  ' כתב היד כאן )בד 'דברי רבי אלעזר ר' אליע' בר' שמעון אומ' 

כראוי.

גם כאן וגם להלן בכל נו"ב ובל 'ודרום', ורק בג1 'דרום', והמגיה תיקן כדלעיל הערה 198.  200

נו"ב  בשאר  שונים  בכתיבים  וישנו  ובד  נו"א  בכל  חסר  ו'ניחא'  בל,  וישנו  ובג1  נו"ב  בכל  חסר  נתונים'  'היו   201 

, א 'הניחם', ש ת 'ניחא'(. לפני המגיה היה כאן בנו"א כבל ועל פיו תיקן. )מ 'הניח' '

בכל נו"א ובמ השולחן בדרום והמנורה בצפון, ובכל שאר נו"ב ובתוספות לבבלי, מנחות צח ע"ב, ד"ה 'תרי', השולחן   202

בצפון והמנורה בדרום. לסופר היה נוסח כרוב נו"ב, והמגיה הגיה כדרכו לפי נו"א.

בכל הנוסחים מלבד מ ללא וי"ו החיבור, ולכן מחקּה המגיה. כאן, שלא כדלעיל הערה 197, כנראה לא נמחקה האל"ף,   203

שמתועדת גם בא ובת.

בנו"א ובש 'הבית ולפנים', בנו"ב בד ובת 'בית ולפנים', במ ובא 'ביתו ולפנים'. לסופר היה נוסח גרוד כבחלק מנוסחי   204

נו"ב, והמגיה הגיה מנו"א המיודע והחבור כבתוספתא, יומא ב, יב וכנוסח המוסכם על הכול להלן.

'מושך' כפי שציינתי  זה שיבוש של  כן  'מרוחק' אלא אם  יחידאי לציון  הוא  'מושלך'  'משוך'. הנוסח  בכל הנוסחים   205

במאמרי )לעיל הערה 4(, עמ' 279 והערה 89.

בנו"ב בד, במ ובא 'הקרן', ואילו בש ובת 'הכותל', ובכל נו"ב 'שתי' וללא התיבות 'כלפי הצפון', ואילו בכל נו"א   206



בנימין אליצור 31218[

ומנרה כניגדו בדרום )ו(מזבח207 הזהב היה נ̊ת̊ון בתו̊ך / ̊הבית חולק את הבית )מיחוצה( ]מחציו[208 ול̊פנים 

ע̊שר / מ̊נורות  ]היו נתונין[212 מישליש הבית ולפנים  ]ו[ כ̊ולהן211  מ)ו(ש ]ו[ ך209 קימאה כלפי ]ה[ צפון210 

̊וחמש  ויתנם בהיכל ̊חמש מי̊מי̊ן  הזה̊ב עשר כמשפט ]ו[215  ]את[213 מנור ]ו[ ת214  ויעש  עשה שלמה שנ' 

משמאל / ̊וא̊ם תאמר216 ]ו[ חמש ]ב[ בדרום וחמש ]א[ בצפון217 והלא אין המנורה ְכֵש]י[ רה218 אלא בדרום 

שנ' ואת המנרה ]נוכח[219 השולחן / על ירך המשכן תימנה מה220 ת'ל לו' חמש מ̊ימין וחמש ̊משמאל אלא 

חמש מימין מנורתו ש̊למשה / וחמש משמאלה )ו(אף221 על פי כן לא היה ַמְבִעיר אל' על )̊ז̊ו(222 של משה 

'הכותל כשתי אמות כלפי הצפון'. המגיה תיקן את 'הקרן' ל'הכותל' והוסיף את כ"ף הדמיון ל'שתי' ואת התיבות 'כלפי 

הצפון' – הכול לפי נו"א. זהו מן החילופים הברורים שבין נו"א לנו"ב, כפי שציין זוסמן, שקלים, עמ' 55.

החיבור. בברייתא  וי"ו  את  ולכן מחק המגיה  'מזבח',   )204 )לעיל הערה  ובתוספתא  נו"א  ובכל  'ומזבח',  נו"ב  בכל   207

דמלאכת המשכן ד המסירות חלוקות, כמובא בחילופי הנוסח במהדורת קירשנר )לעיל הערה 93(, עמ' 167.

ובברייתא  בת  כבנו"א,  ל'מחציו'  ותוקן  'במחצה'(,  )בד  ובא  שבמ  'מחצה'  של  שיבוש  כנראה  הוא  'מיחוצה'  הנוסח   208

דמלאכת המשכן )שם(.

'מושך' מתועד רק בד, לעומת כל יתר הנוסחים 'משוך', וכך תוקן.  209

בכל נו"ב 'צפון', לא מיודע, ובכל נו"א מיודע, וכך הוגה.  210

בכל נו"ב ללא וי"ו החיבור, ובכל נו"א ובתוספתא )לעיל הערה 204( חבור, וכך הוגה. מעניין שהנוסח 'וכולהן' תואם   211

ביסודו רק את ל )'וכולהם'( ודומה למצוי בנו"ב )א ש ת 'כולהו', ד מ 'כלהו'(; בג1 ובג3 'וכולם' כבתוספתא )שם(.

בכל נו"ב חסר 'היו נתונין', ובכל נו"א ישנו, ומשם הוגה, כדלעיל הערה 201.  212

'את' חסר בכל נו"ב )ובתוספתא, מנחות יא, י(, וישנו בכל נו"א )ובמקרא דה"ב ד 7( ומשם הוגה. בברייתא דמלאכת   213

המשכן י הפסוק מופיע בכתבי היד בכתיבים ובנוסחים שונים כמובא במהדורת קירשנר )לעיל הערה 93(, עמ' 197. 

חילוף זה בין נו"א לנו"ב הובא אצל זוסמן, שקלים, עמ' 55.

'מנורת' יש בשני הנוסחים )ג3 א(, ואף בדה"ב ד 7 יש כתבי יד בכתיב חסר ואף בפתח תחת הרי"ש, ראה: תורה נביאים   214

וכתובים, ד: כתובים, מהדורת כ"ד גינצבורג, לונדון תרפ"ו; גם 'מנורות' יש בשני הנוסחים )ל, ג1 וד ]מנורו'[(, ובמ 

'מנורה'. כנראה לסופר היה בנו"ב שלפניו חסר, והמגיה הוסיף וי"ו על פי נו"א שלפניו.

'כמשפטו' הוא ודאי נוסח מוטעה, המצוי גם בל, וכנראה לפני המגיה היה נוסח כזה. 'כמשפט' מתועד בנו"ב בא,   215

ובדומה בד 'במשפט' ובמ 'משפט'. ייתכן ש'כמשפט' מושפע מדה"ב ד 20. נוסח המסורה בפסוק 7 שם, 'כמשפטם', 

מתועד בירושלמי שקלים רק בג1 )ג3 קטוע 'כמש..'(.

'ואם תאמר' כבכל נו"ב )ובברייתא דמלאכת המשכן י ]מהדורת קירשנר )לעיל הערה 93(, עמ' 197[(, לעומת 'אין   216

)ג1 'ואן'( תימר' בכל נו"א. זהו מן החילופים הרגילים בין הנוסחים, כפי שציין זוסמן, שקלים, עמ' 31, הערה 99, ואף 

על פי כן כנראה לא הוגה.

בכל נו"א ובמ 'צפון ]...[ דרום', ואילו בנו"ב בד ובא 'דרום ]...[ צפון', כנוסח הסופר כאן, והוגה באמצעות סימון   217

האותיות 'ב' ו'א' מעל התיבות 'בדרום ]...[ בצפון' ותליית וי"ו לפני 'חמש', אך את הווי"ו של 'וחמש' שכח למחוק. 

גם כאן בברייתא דמלאכת המשכן הנוסחים מתחלפים בכתבי היד, ראה: מהדורת קירשנר )שם(.

בכל הנוסחים 'כשירה', וכאן תוקן גם בתליית יו"ד וגם בתוספת ניקוד.  218

התיבה 'נוכח' כנראה נשמטה, ונוספה בין השיטין. נוסח הפסוק כאן )בכל הנוסחים( הוא שילוב של שמ' כו 35 עם 24,   219

ובשניהם קיימת התיבה 'ֹנַכח'.

בכל נו"ב כאן 'אלא מה', ובכל נו"א רק 'מה', ובהמשך להפך: בכל נו"א 'אלא חמש', ובכל נו"ב ללא 'אלא', ומעניין   220

שבכתב היד כאן נוסח הסופר תואם פעמיים את נו"א דווקא.

בכל נו"ב עם וי"ו החיבור, ובכל נו"א בלעדיה, ולכן מחקּה המגיה.  221

כמובא  'בזו'  או  'בזה'  נוסח  מצוי  המשכן  דמלאכת  ברייתא  של  מסירות  בכמה  רק  ונמחק.  הנוסחים  בכל  חסר  'זו'   222

במהדורת קירשנר )לעיל הערה 93(, עמ' 197.
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]ומנורת הזהב[223 ונ̊יר̊תיה224 / לבער בֵערב בֵערב ר' י̊ו̊סי )בר(]ב[^ר'225 יהודה  בלבד שנ' )ואת ה̊מ̊נ̊ורה( 

אומ' על כולם היה ַמְבִעיר שנ' ואת המנורות ̊ו̊נ̊ר̊ותיהם לבערם / כמשפט לפני הדב)'(]יר[226 זהב סגור 

בו ש̊לשלמה / )ת̊אני אמ'(  הָ̊ ]ו[ הפרח227 והנרות והמלקחיים ]זהב[228 הוא ִמְּכלֹות זהב ה)̊י̊א(]ן[ כ)̊א(יל̊ו229 ְז̊

ר)'(]ב[ יהודה בשם )ר'(230 אסי היה של ]ו[ מה231 נוטל אלף ככרי )כסף( ]זהב[232 ומכניסן לאור233 ו̊מוציאן 

̊אלף פעמים234 / עד ש ]הוא[ מעמי̊דן235 על אחד לקיי̊ם מ̊ה שנ' כ̊כר זהב טהו̊ר ]עשה[236 אות̊ה א'ר' יוסי 

וה ]כ[ נ̊יס ]ו[ ה239  זהב[238  דינר  יתירה  ]והיתה  במדבר  משה  שעשה   / זהב  ̊במנ̊ורת  מע̊ש̊ה  יהו̊דה   ב ]י[ ר'237 

ר  סַ̊ חָ̊  / ̊הוא  ְב)רי(]ַר[ ר ]י[ ה243  על  ̊יק̊ו̊ם242  דלא  עד  ]ו[ יאות241  כלום  ָחְסָרִה  ̊ולא  פ̊עם  שמונ̊ים  ַל̊כֹור240 

בכל נו"ב 'ואת המנורה', ובכל נו"א 'ומנורת )ג3 'ומנורות'( הזהב' כבמקרא )דה"ב יג 11(, ובדומה בברייתא דמלאכת   223

המשכן )שם( – 'מנורת/מנורות זהב' – וכך הוגה.

ג3  ג1 ונירותיה',  (, ואילו בכל נו"א כבמקרא שם 'ונרותיה' )ל  ' ד 'נירותי'  א 'נירותיה',  בכל נו"ב 'ואת נרותיה' )מ   224

'ונירותיהם'(, ללא 'את'. כאן נוסח הסופר תואם מלכתחילה את נו"א ואת המקרא, וכמובן לא הוגה. 

' )ג1 'בירבי'(. ' בתיבה אחת כבנו"ב; בנו"א 'ביר'  ' בשתי תיבות תוקן ל'בר'  'בר ר'   225

כנראה מעל הבי"ת היה גרש והוא תוקן ל'יר' כדי להשלים את התיבה 'הדביר'.  226

'והפרח' – כך בכל הנוסחים ובמקרא )דה"ב ד 21(. וי"ו החיבור נשמטה ונתלתה בין השיטין.  227

התיבה 'זהב' נשמטה ונתלתה בין השיטין; אמנם גם במ היא חסרה, אבל שם כל הפסוק משובש.  228

ד 'היא כלתו', בדומה לבבלי, מנחות כט ע"א 'שכלתו'(; 'הן כילו' הוא  א 'הוא כאילו',  'היא כאילו' הוא כבנו"ב )מ   229

נו"א, וכך תוקן. חילוף זה צוין על ידי זוסמן, שקלים, עמ' 55.

בנו"ב בד 'תניא ר' יהודה בשם איסי', מ 'תני א"ר יהודה בר אסי', א 'תני א"ר יהוד' בש"ר אסי', ואילו בכל נו"א 'רב   230

יהודה בשם אסי', וכך הוגה כאן, כפי שציין זוסמן )שם(.

לא ברור למה נתלתה וי"ו מעל המ"ם.  231

'כסף' במקום 'זהב' היא טעות גרדא שתוקנה.  232

בכל נו"ב 'לכור', ובכל נו"א 'לאור' )בל תוקנה האל"ף לכ"ף על ידי המגיה ]תיקון זה נשמט אצל זוסמן, שקלים,   233 

'לאור' גם בשיר השירים   עמ' 73, מרשימת תיקוני המגיה בל[(. מעניין שנוסח הסופר כאן תואם דווקא את נו"א. 

רבה ג, ט ו'לכור' גם בבמדבר רבה יב, ד ובבבלי, מנחות כט ע"א, והשווה להלן הערה 240.

שחזרתי 'אלף פעמים' על פי המקבילות שצוינו בהערה הקודמת ובהסתמך על האל"ף המסופקת, אף על פי שאין לכך   234

תיעוד בשום נוסח כאן.

בכל נו"א 'שהוא מעמידן' )ג3 'שהיה מעמידו'(, ובכל נו"ב חסר 'הוא' )ד 'שמעמידין', מ 'שמעמידן', א 'שהעמידן',   235 

ש ת 'שמעמידו'(, והוגה כאן על פי נו"א.

'עשה' נשמט ונתלה בין השיטין.  236

(, ונתלתה יו"ד כבנו"א, והשווה לעיל הערה 225. ' ' ביו"ד, ובכל נו"ב ללא יו"ד )ד 'בר', מ ש 'בר'  בכל נו"א 'ביר'   237

ע"ד;  )מא  ד  ד,  יומא  שבירושלמי,  ובמקבילה  'שהיתה'(  )ג1  בנו"א  רק  מצויות  זהב'  דינר  יתירה  'והיתה  התיבות   238 

טור 580, שו' 10(, ומשם נוספו על הגיליון.

בכל נו"ב 'והכניסה' )ת 'שהכניסה'(, ובנו"א בל ובג1 וכן ביומא )שם( ובמקבילות שצוינו לעיל בהערה 233 'והכניסוה'   239

)מלבד שיר השירים רבה 'הכניסה', וג3 'והכניסה'(. הכ"ף שנתלתה כאן היא השמטה גרדא, אבל הווי"ו שנתלתה היא 

על פי נו"א שהיה לפני המגיה. 

בכל הנוסחים ובברייתא דמלאכת המשכן י )מהדורת קירשנר ]לעיל הערה 93[, עמ' 195( 'לכור', מלבד ג3 'למצ ]רף['   240

ושיר השירים רבה ג, ט, הגורס כאן, כדלעיל הערה 233, 'לאור'; והשווה: תנחומא בהעלותך, ג ותנחומא בובר ד, 

ששם הנוסחים מתחלפים גם בכתבי יד 'לאור/לאש'.

בכל נו"ב 'יאות', ובכל נו"א וביומא )לעיל הערה 238( 'ויאות', ומשם נוספה וי"ו החיבור.  241

בכל נו"ב 'קאים', ובכל נו"א 'יקום', ומעניין שלסופר כאן היה כנראה נוסח התואם את נו"א.  242

, מ ת כאן ולהלן  בכל נו"א וביומא )לעיל הערה 238( כאן ולהלן 'ברריה', ואילו בנו"ב נוסחים שונים: ד 'בוד'/ברי' '  243

ל'ברריה' כבנו"א.  והמגיה תיקן בשניהם  'ברירה/בריריה',  'כוריא/כיירא'. הסופר כתב  ש  'כורא/אריה',  א  'כורא', 
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ָסֵגי ]ן[244 מ)י(]ן[)ד(]דו[)הוא( ַק)ֵא(]י[ ים245 על ב)רי(]ר[ ריה לא ̊חסר ̊כ̊ל̊ו̊ם 

קינין  של  שופר  היה  לא  יהודה[247  ר'  ]אמ'  ̊ת)א(ני246   / בי̊רו̊שלי̊ם  היו  שו̊פ̊ר̊ות  ע̊שר  שלשה  ה'  ו,ה    
בהן  מעורבות   / מיתות  חטאות  ̊דמי  ונמ̊צ̊או  מהן  אחת  ת̊מות  שמא  התערוב̊ת  מפני  בירושל ]י[ ם248 

̊ו̊ה̊ת̊נ̊יא249 ̊האשה שא̊מר̊ה ̊הרי עלי קן מ̊ביאה ד̊מי קן ונותנתו בשופר ]וַמְשֵכמת ואוכלת בקדשים ו[ ̊א̊י̊נה250 

אות ]מיתות[252 מ̊עורבות בהן253  חו̊שש̊ת ̊שמא / )̊מ(]נ[ ת̊עצל251 ̊כהן ואין הכהן חושש ש̊מא דמי חטָ̊

אמר  ̊בעי  ממל  בר  )̊ב̊י̊ב(]ב[ א254  א'ר'  )ב̊י(̊ב)̊י(]̊ו[ ן  )בר(]בי[^ר'   / יו̊ס̊י  ר'  ע̊צי̊ם  על̊י  הרי  ̊האומר  ̊ו  ו,ו    
הרי עלי עץ ̊מ̊ביא ג ]י[ זר255 אחד א'ר אלעזר מתניתא ̊אמרה כן שזה / קר̊בן ̊בפני עצמו וזה קרבן בפ̊נ̊י 

 עצמו ]כהיא[ דת ]ני[ נן ]תמן[256 שנים ̊בידן שני גיזרי עצים לרבות את העצים / ר' יהושע בן לוי א' עוְבין 

'למילון  רוזנטל  א"ש  של  למאמרו  הפנה  הביטוי  ולפירוש  הנוסחים,  בין  זה  לחילוף  ציין   ,55 עמ'  שקלים,  זוסמן, 

התלמודי', תרביץ, מ )תשל"א(, עמ' 186, הערה 17.

בנו"ב בד ובא 'סגיא', בש ובת 'סגי', כנוסח שהיה לפני הסופר, ואילו בנו"א וביומא )שם( 'סגין' )ג3 'סיגין'( כפי שהוגה   244

כאן.

בכל נו"א 'מן דו קיים', ובנו"ב בד א ת 'מדהוא קאים', מ 'מדהוה קאים', ש 'מדקאים'. נוסח הסופר, התואם את נו"ב   245

'מידהוא קאים', הוגה ל'מן דו קיים' כבנו"א.

בכל נו"א ובנו"ב בד ובמ 'תני', ואילו בא ובת 'תאני'. לסופר כתב היד היה כתיב בבלי באל"ף, והמגיה מחקּה לפי   246

הכתיב הארץ ישראלי שבנו"א, והשווה לעיל הערה 197.

'אמ' ר' יהודה' חסר בכל נו"ב )ש הביאו כ'ה"ג'(, וישנו בכל נו"א )ובתוספתא, שקלים ג, ג(, ומשם הוגה, וציין לכך   247

זוסמן, שקלים, עמ' 55.

כנראה נתלתה יו"ד, והכתיב המלא הוא כבשורה הקודמת; שני הכתיבים מצויים בשני הנוסחים.  248

בכל נו"ב 'והתניא' )בש 'והתני'(, ובכל נו"א 'תני' )בל הוגה על ידי המגיה ל'והתני' על פי נו"ב כפי שציין זוסמן,   249

תיקון  כאן  ייתכן שהיה  ורשמתי מה שראיתי במקור, אבל  כאן קשה מאוד לקריאה,  73(. הכתב  עמ'  סוף  שקלים, 

'תני', כפי שציינו  55. לעצם העניין ברור שהנוסח הנכון כאן הוא  זוסמן )שם(, עמ'  מ'והתניא' ל'תני', כפי שציין 

כפשוטה'  ב'תוספתא  וליברמן  לו-לט,  עמ'  תש"א,  יורק  ניו  בירושלמי,  וחדושים  פירושים  גינצבורג,  ל'  בהרחבה 

לשקלים )לעיל הערה 82(, עמ' 699.

בכל נו"ב רק 'אינה', ובכל נו"א 'ומשכמת ואוכלת בקדשים ואינה' )בל חסר 'ומשכמת', אבל ישנו בג1 ובג3(. הסופר   250

כתב כבנו"ב, והמגיה תלה בין השיטין את התיבות הנוספות בנו"א כמו הנוסח שבקטעי הגניזה. גם חילוף זה ציין 

זוסמן, שקלים, עמ' 55 כחילוף בין הנוסחים.

בכל נו"ב ובג3 'מתעצל' )ת 'יתעצל'(, ובשאר נו"א )ל וג1( 'נתעצל', וכך הוגה.  251

'מיתות/מתות' קיים בכל הנוסחים כדלעיל, ונשמט ונתלה בין השיטין.  252

לעיל  הנזכרים  ואחרים   74 עמ'  שקלים,  זוסמן,  שציינו  כפי  הבבלי,  פי  על  מד  ארוך  קטע  המגיה  כאן  הוסיף  בל   253 

בהערה 249. הקטע איננו בכל שאר עדי הנוסח )נוסף גם על גיליון מ, כפי שציינו שם( וכמובן גם לא בכתב היד כאן.

( ביבין )מ 'אבין'( א"ר ביבא', ואילו בנו"א 'ביר' בון אמ' ר' בא )ג3 'אבא'(', ובג1 'בירבי אבון אמר  ' בנו"ב 'בר' )א ת 'בר'   254

רבא'. קשה מאוד לשחזר את ההגהות אך נראה שהסופר כתב כבנו"ב 'בר ר' ביבין א'ר' ביבא', והמגיה תיקן לנו"א 

'ביר' בון א'ר' בא'. על חילופי הכתיב בשמות האמוראים עמדו גם עסיס )לעיל הערה 1(, עמ' 144 וזוסמן, שקלים, 

עמ' 32, הערה 100.

בנו"ב )ובמשנה תורה, הלכות מעשה הקרבנות טז, יג( 'גזר' )ד 'גזיר'(, ובכל נו"א 'גיזר'. שחזרתי את נוסח הסופר   255

כברוב נו"ב 'גזר', ואת הגהת המגיה לנו"א 'גיזר'.

בכל נו"ב 'דתנן', ואילו בנו"א בל 'כהיא דתנינן תמן', בדיוק כפי שהוגה כאן, 'ואמנם כתיב זה רווח במסכת שקלים'   256

בג3  תמן',  'כידתנינן  בג1   ,)124 הערה   ,268 עמ'  תשס"ט,  ירושלים  הירושלמי,  של  הטרמינולוגיה  מוסקוביץ,  )ל' 

40( רק 'דתנינן תמן', ובמקבילה שבירושלמי,  1041, שו'  ובמקבילה שבירושלמי, נדרים ח, ו )מא ע"א; ח,ה, טור 

שביעית ט, ז )לט ע"א; טור 211, שו' 30( רק 'דתנינן'. וראה: זוסמן, שקלים, עמ' 55.
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]ב[)אמה י̊סוד( ]כמה חוקות[ וארכן ]̊ב[ אמה ְג̊דּוָמה257 ]ר' חוני בשם ר' אמי כמין ְטיְרְטֵני אמ' ר' שמואל בר רב יצחק[ 

]ר' אלעזר אמ'[ ̊אלא258 לפי שלא היה מקום ]ה[ מערכה259 אלא / אמה על א̊מה לפיכך לא היה )שם( ]בה[260 

אלא אמה ̊ג̊דוָמה ]ו[ ת)א(̊ני ]כן[261 אמה ]ה[ יסוד262 וא̊מ̊ה סו̊בב אמה כרכוב ]̊ו[ ̊אמ̊ה / קָרנות ]ו[ ̊אמה263 

מערכ)ה(]ת[264 

אמורה  ]אזכרה   / מ̊ה  אזכר̊ה  להל̊ן  ונאמרה  א̊זכרה  כאן  ̊נא̊מר  ה(]מ[ קומץ265  )מן  יפחות  לא  לבונ̊ה 

האמורה(267  )הזכרה  אף  קמצין  שני  ̊ל̊ה̊לן  להלן[266  אמורה  אזכרה  מה  אי  קומץ  מלא  כאן  אף  קומץ  מלא  להלן 

להלן  מה  )̊ח̊ו̊ט̊א(]הפנים[269   / מ)מ̊נ̊ח̊ה(]לחם[  אָלא  ַלּקֹוֵמ̊ץ  למ̊דו  כלום  )אי(לא268  ר'  א'  קמצים  שני  כאן 

 / בש(  אחר  )נוסח  באהוקות   / )ש(  גדש  כמחק   / )א(  באמה   / )מ(  דקות  באמה   / )ד(  שוחקות  באמה  'עוביין  בנו"ב   257

כמחוקות )ת( וארכן )מ 'ואורכן', ד 'ואורכו'( באמה )ש 'אמה', ת 'כאמה'( גדומה )מ 'גרומ' '('; בנו"א בל 'עוביין כמה 

מד  המגיה  ידי  על  והוגה   )]1 שו'   ,580 טור  ע"ג;  ]מא  ד  ד,  יומא  כבירושלמי,  )'גמודה'  גמודה'  אמה  וארכן  חוקות 

]..[ מה',  ואורכן אמה  'עוביין כמה חקת  74(, בג1  זוסמן, שקלים, עמ'  ]...[ באמה גרומה' )ראה:  ל'באמה שוחקות 

 X 893 T קולומביה  יורק,  ניו  )בכ"י  'גדומה'  ע"ב  סב  זבחים  בבבלי,  גדומה'.  אמה  ואורכן  כמחוקות  'עוביין  ובג3 

ה'אמה'  מעל  בי"ת  ונתלתה  יסוד',  'אמה  מלכתחילה  כתב  כאן  הסופר  'גרומה'.  'גרם',  ערך  ובערוך,  'גרומה'(   141
כבנו"ב, והוגה על הגיליון ל'כמה חוקות' כבל המקורי, ובהמשך שוב נתלתה בי"ת מעל ה'אמה', ו'גדומה' תואם לרוב 

הנוסחים. וראה: זוסמן, שקלים, סוף עמ' 55, שהביא חילופים אלו עם חילופי נו"א ונו"ב.

'ר' חוני בשם ר' אמי כמין טירטני' חסר בכל נו"ב וישנו בכל נו"א )ראה: זוסמן ]שם[(, 'אמ' ר' שמואל בר רב יצחק'   258

ישנו בכל הנוסחים. כל התוספת הזאת הושלמה על הגיליון מנו"א, אף על פי שהחלק השני ישנו גם בנו"ב וכנראה 

' נתלה בין השיטין ואינו בכל הנוסחים, וייתכן שיש לשחזר אחרת. גם התיבה 'אלא',  נשמט בטעות. 'ר' אלעזר אמ' 

אם השחזור נכון, אינה בכל הנוסחים.

בכל נו"ב 'מערכה', ללא יידוע, ובכל נו"א 'המערכה', מיודע, וכך שחזרתי.  259

בכל נו"ב 'שם', ואילו בנו"א בל 'בו', בג1 'בהם' ובג3 'בהן'. כנראה לפני המגיה היה בנו"א שלפניו 'בה', וכך הגיה.  260

בנו"ב 'תאני' )בת 'תני'(, ואילו בנו"א 'ותני כן' )בג1 'ותני עלה'(, וכך הוגה. השווה לעיל הערות 197, 246. וראה:   261

זוסמן, שקלים, ראש עמ' 56.

בכל נו"ב ובג1 'יסוד', לא מיודע, ובשאר נו"א 'היסוד', מיודע, וכך הוגה )אמנם התיבה עצמה לא שרדה, אבל הקלף   262

שבין השיטין שרד ושם שרדה הה"א(.

בכל נו"ב, בג1 ובג3 'אמה ]...[ אמה', ללא וי"ו החיבור, ואילו בנו"א בל 'ואמה ]...[ ואמה'. לפני המגיה עמד כנראה   263

נו"א כבל, וכך כנראה הגיה.

בכל נו"ב 'מערכת', ובכל נו"א 'מערכה', והמגיה תיקן את התי"ו לה"א על פי נו"א.  264

בכתבי  מופיעים  הנוסחים  שני  ו  ו,  שקלים  במשנת  גם  הקומץ'.  'מן  נו"ב  בשאר  ואילו  'מקומץ',  ובת  נו"א  בכל   265 

בירושלים,  העברית  האוניברסיטה  דוקטור,  עבודת  שקלים',  מסכת  'משנה  פינצ'ובר,  א'  מהדורת  )ראה:   היד 

האוניברסיטה  ספריית  קיימברידג',  גניזה,  קטע  קאופמן,  )כ"י  ג  יג,  מנחות  במשנת  וכן   )57 עמ'  נספח,   תשנ"ח, 

הקומץ'(.  'מן   : ]710 ריצ'לר   ;138 רוסי  ]דה   3173 פרמה  כ"י  'מקומץ';  דפ"ר:  לֹו,  מהדורת   ,T–S NS 329.293
בתוספתא, מנחות יב, טו 'מן הקומץ'. לסופר היה הנוסח כברוב נו"ב 'מן הקומץ', והמגיה תיקן ל'מקומץ' כבנו"א.

מ'אזכרה' עד 'קומץ' השני חסר בכל נו"ב )בת נוסח אחר 'מה להלן קומץ אף לבונה קומץ'(, וישנו בכל נו"א ובמקבילות   266

שבספרא )נדבה י ע"א ]מהדורת פינקלשטיין, ב, עמ' 75[ ואמור קד ע"ב, ]ושם מקורה כפי שביאר פינקלשטיין, ד, 

עמ' 64[, ושם גם הסיכום 'מלמד שהיא טעונה שני קמצין'(. ההמשך 'אי מה אזכרה אמורה להלן' נשמט גם מנוסח 

זוסמן,  אף  בטעות(.  נכפל  )'להלן'  מנו"א  הגיליון  על  הושלם  והכול  קלים,  בשינויים  הנוסחים  בכל  וישנו  הסופר, 

שקלים, עמ' 56, מנה חילוף זה עם חילופי נו"א ונו"ב.

'הזכרה האמורה' ישנו בכל נו"ב מלבד ד, וחסר בכל נו"א, ולכן נמחק.  267

בכל נו"ב 'אילא', ובכל נו"א 'לא', ומשם הוגה. עסיס )לעיל הערה 1(, עמ' 146, מנה חילוף זה כאן עם חילופי הכתיב   268

שבין הנוסחים.

בנו"ב 'ממנחת חוטא' )ד 'ממנחה חוטא', ש 'ממנחה'(, ואילו בכל נו"א 'מלחם הפנים', ומשם הוגה, וכפי שציין זוסמן,   269
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ר' יוס̊י ̊מ)̊יל(]ל[ ת ]י[)̊א(]̊ה[271 דר' )א̊י(̊ל̊א272 אמרה   קומץ ֵהָחֶסר270 ָפסול אף ַּכאן קומץ החסר פסול ̊א' 

המתנדב / מנחה273 מביאה בקומצו של כהן גדול ר' )אלעזר( ]חזקיה[274 בשם ר' ירמיה )א'(275 ]ו[ אפילו276 

בקומץ ]ה[ בע̊לים277 

̊זהב לא יפחות / ̊מדינר זהב א'ר' )א(לעזר278 והוא שהזכיר צורה אבל ]אם[279 לא ̊הזכ̊יר צורה מביא 

אפילו ִצינוָר̊ה 

וגדי  איל  ושעיר  ועגל  פר  בהמות  שש  כנגד  אמ'  פדייה  בר  אבות  בתי  ששה  כנגד  אמ'  ]חזקיה  לנ̊דבה  ששה 

)ו(קיני281 זבות ]קיני יולדות[282 חטאות ואשמות   וטלה[280 / שמואל אמ' כנגד ששה קורבנות קיני זבין 

 ]ו[ המָנחות283 ו̊עשירית ה̊א̊יפה / א' ר' יוחנן על ידי ש)הית̊ה(]ה[ נדבה284 מרובה )לפיכך( )ה(]ר[ י)ר̊ב(]ב[ ו285 

ָלה שופרות הרבה )שנ'(286 וככלותם הביאו ל̊פני / המלך ויהוידע הכהן את שאר הכסף ויעשהו כלים 

שקלים, עמ' 56.

מעניין שכאן ולהלן נוסח הסופר 'קומץ החסר' תואם את נו"א, המיודע, שלא כנו"ב 'קימוצי )ד( / קימוצו )א( / קומצו/  270

קמוצו )מ( / קמוץ )ש( / קומץ )ת( חסר'.

בכל נו"ב 'מילתא', ובנו"א בל 'מילתיה', בג1 'מלתה' ובג3 'מלתיה'. נו"ב של הסופר 'מילתא' הוגה כנראה ל'מילתיה'   271

כבל שבנו"א.

בכל נו"ב 'אילא', כדלעיל הערה 268, ואילו בנו"א בג1 ובג3 'לא' )בל 'אילא'(, ולמגיה היה כנראה נו"א כבגניזה וכך   272

הגיה.

נוסח הסופר כאן, כבכל נו"א, 'המתנדב מנחה', ואילו בכל נו"ב נשתבש ל'הא דתני )ד( / המתינו )מ א( / מתני' פליג   273

)ש( ובמנחה'. וכתב תלמיד הרשב"ש 'כתובה בשיבוש בספרים ואיני יודע מהו', והעיר זוסמן שבכתב היד כאן 'עדיין 

 ,)1 הערה  )לעיל  עסיס  ראה:  שבבבלי,  בנוסח  זה  לשיבוש  ציין  עסיס  אף   .)56 עמ'  שקלים,  )זוסמן,  השתבש!'   לא 

עמ' 146.

בנו"ב 'אליעזר' )ד מ( או 'אילא' )א(, ואילו בכל נו"א 'חזקיה', וכך הוגה, וכפי שציין זוסמן )שם(.  274

, ולפיכך נמחק. ' ' חסר בכל נו"א ובד, ואילו בשאר נו"ב 'אמ'  'א'   275

בכל נו"ב ללא וי"ו החיבור, ובכל נו"א חבור, ומשם נתלתה הווי"ו.  276

בכל נו"ב ללא ה"א הידיעה, ובכל נו"א מיודע, ומשם הוגה.  277

בנו"ב ובג1 'אלעזר', ואילו בשאר נו"א 'לעזר', ככתיב הארץ ישראלי הרגיל, ולכן ננקדה האל"ף למחיקה.  278

'אם' חסר בכל נו"ב )וכן במובאה שבתוספות לבבלי, מנחות קז ע"א, ד"ה 'ודילמא', ובכפתור ופרח טז ]ונציה ש"ט,   279

37(, עמ' שפז[(, וישנו בנו"א )ואצל הרדב"ז, משנה תורה, הלכות ערכים  דף פט ע"א; מהדורת לונץ )לעיל הערה 

וחרמים, ב, ט ]נדפס לראשונה בספרו יקר תפארת, אזמיר תקי"ז, דף כה ע"ב[. רטנר ]לעיל הערה 24[, עמ' 44, הביאו 

כ'כסף משנה' וטעה במיקומו על דף הרמב"ם(, ומשם נוסף בין השיטין.

המוסגר 'פשוט נשמט' )כלשונו של זוסמן, שקלים, עמ' 56(, ונוסף על הגיליון כבנו"א, ששם הסדר 'חזקיה ]...[ בר   280

פדיה ]...[ שמואל', ואילו בנו"ב הסדר 'שמואל )ד 'רב'( ]...[ ר' חזקיה ]...[ שמואל'.

בנו"ב במ ובא 'וקיני', ואילו בכל נו"א ובד 'קיני', ללא וי"ו החיבור, ולכן ננקדה מעליה למחיקה.  281

'קיני יולדות' חסר בנו"ב בד ובמ, וישנו בכל נו"א )ובא 'וקיני יולדת'(, ומשם נוסף בין השיטין.  282

'והמנחות', חבור ומיודע, אינו בשום נוסח, אבל בכל נו"ב אין וי"ו החיבור: ד 'מנחות', מ א 'המנחות', וכך גם בנו"א   283

בל ובג3, ורק בג1 'ומנחות', חבור. כנראה לסופר היה נוסח מיודע ולא חבור, ולמגיה היה נוסח חבור, ולכן תלה את 

הווי"ו בין השיטין.

בכל נו"ב 'שהיתה )מ 'שהיה', ת 'שהייתה'( נדבה', ובכל נו"א 'שהנדבה' )ג1 'שהנבה'(, ומשם הוגה.  284

בכל נו"ב 'לפיכך הרבו )מ 'חייבו'(', ובכל נו"א רק 'ריבו', וכך הוגה.  285

שנוסף  וצ"ל  נו"ב,  פי  על  שנוסף  שם  וציין   ,74 עמ'  שקלים,  זוסמן,  ראה:  בל,  נוסף  )ומשם  בד  בנו"ב  רק   ' 'שנ'   286 

על פי ד(, ובשאר נו"ב 'שני', וחסר בכל נו"א, ולכן נמחק. וראה: זוסמן )שם(, עמ' 56.
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)דב(]תנ[ י289  לתנא(  )̊עשה   / נדבות  שתי  ]יו[ נתן288  ר'  בשם  נחמן[287  ]בר  שמואל  ר'  כלישרת  י'י   לבית 

ר' ישמעאל נדבה אחת ]והא כתיב[290 ויאמר המלך ְויֵעׂשּו ארון אחד ַוִיתִנ]ו[ הו291 )בהיכל( ]בשער[292 בית 

]על שם[295 אך לא  )̊א'(רב )ה(]ח[ ו̊נא ]א'[293 מפני הטמאים רב ]י[294 חונא בשם רב יוסף )א'(   / י'י חוצה 

יעשה בית ייי ספות כסף )מזמרות מזרקות חצצרת / כל כלי זהב וכלי כסף מן הכסף המובא בית י'י( ]מין 

ספות ֵכסף לא ֵיעשה בית יי'י:[296 

הדרן עלך ש̊לשה עשר שופרות            פרק ז'

לנדבה  יפלו  לנדבה  קרוב  לשקלים  יפלו  לשקלים  קרוב  ̊לנדבה  שקלים  בין  ̊ש̊נ̊י̊מ̊צאו  ז,א    מעות 
̊כִלַייס  וכו'ל לא ̊צ)̊ר̊י(]̊ו̊ר[ כא / ד ]י[ ̊לא297 בין שקלים לקינין רבי אב)י(]ו[ ן298 בשם ר̊בי פינחס כמין קוְב̊

)ל(מימר301  דבעי  אית  ̊לשק̊לים  יפ̊לו  )ע(̊ל^מחצה300   / מחצה  ד ]י[ לא299  צ)̊ר̊י(]̊ו̊ר[ כא  ̊לא  עשויין  היו 

מחצה  )ל(מימר  דבעי  אית  הלישכה  לשירי   / יפלו  שמא  )ל(מימר  דבעי  אית  ̊מרובה  ש̊ה̊נדב̊ה  ידי   על 

'בר נחמן' מצוי בכל הנוסחים )ד מ 'נחמני'(, וכנראה נשמט בטעות ונוסף בין השיטין.  287

בכל נו"ב 'נתן', ובכל נו"א 'יונתן', כפי שציין זוסמן, שקלים, עמ' 56, והוגה מנו"א.  288

'עשה' ישנו בכל נו"ב וחסר בכל נו"א )בל נוסף על ידי המגיה מנו"ב, כפי שציין זוסמן, שקלים, עמ' 74(, ולכן נמחק.   289

הנוסח 'לתנא דבי' מצוי בשינויים בכל נו"ב )כך בדיוק רק במ, אבל בד ובא 'ותנא דבי' ובת 'תני דבי'(, ואילו בכל 

נו"א רק 'תני', ומשם הוגה. וראה מה שהעיר זוסמן )שם(, עמ' 30, סוף הערה 98.

(, וישנו בכל נו"א, ומשם נוסף בין השיטין. ' 'והא כתיב' חסר בכל נו"ב )בד 'שנ'   290

בכל הנוסחים 'ויתנהו' )כבדה"ב כד 8 וכהערת המסורה שם בכ"י לנינגרד(, מלבד ג3 '..והו' ומ 'ויתנם'. כנראה למגיה   291

היה נוסח כבג3, ועל פיו תלה את הווי"ו.

בכל נו"ב 'בהיכל', ובכל נו"א 'בשער' )כבמקרא שם(, ומשם הוגה, וכפי שציין זוסמן, שקלים, עמ' 56.  292

. כאן אנו מוצאים  ' (, ואילו בנו"א בל 'אמ' רב חונה', בג3 'א' ר' חונה' ובג1 'רב חונא אמ'  ' בכל נו"ב 'רב הונא אמ' )ד 'א'   293

נוסח מעורב: לסופר היה כנראה נוסח המקדים את האמירה לשם, כבנו"א בל ובג3, אבל השם היה ככתיבו בנו"ב 

'הונא', ובא המגיה, שכנראה היה לו נו"א כבג1, העביר את האמירה לאחר השם ותיקנו ל'חונא'. 

, והמגיה תלה יו"ד בין השיטין על פי נו"א. ' בכל נו"ב 'רב', ובכל נו"א 'ר'   294

' )ש 'אמר' ובד חסר(, ובכל נו"א 'על שם' )ג3 'על שום'(, וכך הוגה. בדרך כלל החילוף בין הנוסחים  בכל נו"ב 'אמ'   295

הוא 'על שום / משום', וכאן בנו"ב נשמט כליל, כפי שציין זוסמן, שקלים, עמ' 32, הערה 99.

שם  ]ובגיליון  )מ  'מזרקות'  עד  או  )ד(  'מזמרות'  עד  הראשון,  חלקו  ורק   )14 יב  )מל"ב  הפסוק  רק  מובא  נו"ב  בכל   296

תוספת מבבלי, כתובות קו ע"ב, כפי שצוין בדקדוקי סופרים על אתר, וראה גם: זוסמן, שקלים, עמ' 29, סוף הערה 

 97[(, ואילו בנו"א חסר המשך הפסוק 'מזמרות' וכו', ובמקומו כתובה הדרשה 'מין ספות )ג3 'מסיפות'( כסף לא יעשה 

בית יי', וכך הוגה, כפי שציין זוסמן )שם(, עמ' 56.

כאן ולהלן )ארבע פעמים( בכל נו"ב 'צריכא דלא', ובכל נו"א 'צורכה דלא'. כנראה בתיבה 'צריכה' 'רי' הוגהה ל'ור'   297

56; ובתיבה 'דלא' אמנם בכל הנוסחים 'דלא', אבל כנראה למגיה היה  על פי נו"א, כפי שציין זוסמן, שקלים, עמ' 

בנו"א 'דילא', כפי שהוא במונח זה בהרבה מקומות אחרים בירושלמי, ראה: מוסקוביץ )לעיל הערה 256(, עמ' 332, 

הערה 226, ולכן תלה את היו"ד בין השיטין.

בנו"ב 'אבין' )ת 'בון'(, ובכל נו"א 'אבון', וכך שחזרתי.  298

ראה לעיל הערה 297.  299

בכל נו"ב 'על מחצה', ובכל נו"א 'למחצה', וכך כנראה הוגה )אמנם העי"ן לא נשתמרה, אבל בין השיטין נשתמר   300

ניקוד שנועד כנראה למחיקתה(, כפי שציין זוסמן, שקלים, עמ' 56.

בכל נו"ב 'למימר', ובכל נו"א 'מימר' כדלהלן, וכך שחזרתי כאן ולהלן.  301



בנימין אליצור 31824[

)ע(ל^מחצה302 כמי שמת)אמה(303 א' ר' )יוסי( ]יסא[304 עד דאנ)̊ן(]̊א[305 תמן שמעי̊ת ̊ק̊ל / רב יהודה שאל 

לשמואל הפריש שקלו ומת אמ' ליה יפלו לנדבה מותר עשירית האיפה ש̊ל̊ו רבי יוחנן אמר // יוליכ̊ם 

ל̊י̊ם ̊המ̊לח ר' )א(לעזר306 אמ' יפלו לנד̊בה 

על  הוא  ̊דין  בי̊ת  לקיש תנאי   / בן  שמעון  בש'ר  אִח̊י  חזקיה  רבי  עולה  קריבה  חט̊את  ויש  וק̊ש̊י̊ה 

המותרות שיקְרב̊ו עול̊ו̊ת האשה )̊ח(]̊ה[ ̊ז]א[)̊ר(]̊ת[307 במה ̊ה̊י̊א ̊מ̊תכ̊פרת א'̊ר' ̊יצחק ת̊נ̊אי / בית דין הוא 

 המספ̊ק ̊א̊ת הקינין הוא מספק את ̊הפסולות ל̊א צ ]ו[)רי(]ר[ ̊כה ̊ד]י[ לא308 בין קטרת ְלעצים )ו(לל̊בונ̊ה309 / 

לזהב )̊ו(̊ל̊כ̊פור̊ת310 ]̊ו[ ̊תני)נ(]ת[ ̊ה311 ̊ב̊סופא הולכין אחר ̊ה]ק[ רוב312 מחצה )ע(ל^̊מחצה313 ל̊ה̊חמיר: 

]̊ר̊' ̊ב̊א[317 ̊ר' ̊חייא בשם ר'  )א'(  ז,ב    ]ב[314 לא צ ]ו[)רי(]ר[ כא ד ]י[ לא315 בהר ]ַה[ ָּבִית / )המ(ק ]ו[ דש316 
יו̊ח̊נן חזקה שאין ה̊כ̊הן מוציא מע̊ות מ ]ן[)תרומת(318 הלשכה עד שהו מחללן / על ̊ה̊בהמה: 

בכל נו"ב 'על מחצה', ובכל נו"א 'למחצה', כדלעיל הערה 300, וכך שחזרתי.  302

בנו"ב במ, בא ובת 'כמתאמה' )ופירש שם תלמיד הרשב"ש 'כמו תאומים'(, בד 'שמת אביה' ובש 'שנשתיירה'; ואילו   303

בנו"א בל ובג1 'שמת' ובג3 'שמיתו', ושחזרתי לפי רוב הנוסחים את המקור ואת התיקון. זוסמן, שקלים, עמ' 56, הביא 

חילוף זה עם חילופי נו"א ונו"ב.

טקסט הפנים לא שרד ושחזרתיו לפי מ וא בנו"ב 'יוסי' )ד 'אסי'(, וכך הוא גם בג1. הנוסח שבין השיטין 'יסא' תואם   304

בנו"א את ל )ג3 'יסי'(, והשווה להלן הערה 392.

בכל נו"ב 'דאנן', ובנו"א 'דאנא' )ג3 'דנא'(, וכנראה כך היה ותוקן, כפי שציין זוסמן, שקלים, עמ' 56.  305

בנו"ב 'אלעזר' )א 'אליעזר'(, ובנו"א 'לעזר', ושחזרתי את התיקון כפי שתוקן לעיל הערה 278.  306

הנוסח 'חזר' שלפני התיקון מתועד רק בנו"ב בא; במ 'חזי' ובש ות 'הזו', בדומה לנו"א כולו 'הזאת' )בד התיבה חסרה(.   307

המגיה כנראה תיקן את החי"ת לה"א, תלה את האל"ף בין השיטין, ותיקן את הרי"ש לתי"ו, וכך נוצרה התיבה 'הזאת' 

כבנו"א.

ראה לעיל הערה 297.  308

הנוסח החבור 'וללבונה' מתועד רק בנו"ב בת, ואילו בכל שאר הנוסחים ללא וי"ו החיבור, ולכן ניקד המגיה את הווי"ו   309

למחקה.

בכל הנוסחים ללא וי"ו החיבור, ולכן כנראה ננקדה הווי"ו למחיקה.  310

בכל נו"ב 'תנינא' )מ 'תנינה'(, ובכל נו"א 'ותניתה' )בל כתב הסופר מלכתחילה 'ותיניתה' וגירד את היו"ד הראשונה   311

]זוסמן, שקלים, עמ' 63, הערה 160, לא מנה הגהה זו עם הגהות הסופר בל[(. וי"ו החיבור כנראה נתחבה בין התיבות, 

ואת התיקון של הנו"ן לתי"ו שחזרתי לפי הנ"ל.

בנו"ב במ ובא ובנו"א בג3 'הרוב', ואילו בד ובל 'הקרוב'. לסופר היה כנראה נוסח 'הרוב', והמגיה תלה את הקו"ף   312

כנו"א שבל.

הממצא והתיקון כאן כדלעיל הערה 300.  313

כאן ולהלן הוסיף המגיה את מספר ההלכה כפי שהוא בל.  314

ראה לעיל הערה 297.  315

בנו"ב בד, במ ובא 'בהר בית המקדש', בש 'בהר הקודש' ובת 'בהר המקדש'; בכל נו"א 'בהר )בג1 בשיבוש 'בהדי'(   316

הבית קודש'. המגיה תלה את ה"א הידיעה ואף ניקד את הבי"ת בקמץ כדי להוציא מצורת הסמיכות 'ֵּבית'; שחזור 

ההמשך )'המקדש' שתוקן ל'קודש'( מתבקש לאור הנתונים והתיקון הקודם, וראה: זוסמן, שקלים, עמ' 56. 

בכל נו"ב 'א"ר חייא', ובנו"א בל 'ר' בא ר' חייה' ובג1 'ר' אבא בשם ר' חייה' )בפירוש הריבב"ן 'רבא בר חייא'(. לסופר   317

היה כנראה נוסח כנו"ב, והמגיה הגיה כבנו"א בל, וראה: זוסמן )שם(.

(, כפי שהיה בנוסח  ' בכל נו"ב )וכן בפירוש המשנה לרמב"ם כאן( 'מעות מתרומת הלשכה' )בד רק 'מעות מתרומ'   318

הסופר, ואילו בנו"א בל 'מן הלישכה מעות' ובג1 )וכן בפירוש הריבב"ן ובבית הבחירה למאירי לבבלי, פסחים ז ע"א 

)מהדורת י' קליין, ירושלים תשכ"ד, עמ' כט( ובבא מציעא כו ע"א )מהדורת ק' שלזינגר, ירושלים תשי"ט, עמ' 96( 

'מעות מן הלשכה' , כפי שהוגה כאן )במיוחס לריטב"א לבבא מציעא שם רק 'מן הלשכה'(, וראה: זוסמן )שם(.



319'תורה נתונה בתוכו': כתב יד מן הגניזה לירושלמי שקלים לנוסחיו ]25

ז,ג    ]ג'[319 ר' אלעזר בשם ר' הושעיא ה̊ס̊יַע ]ה[ דעת320 ָטעון צֹוָרה א' ר̊בי ה̊ושעיא מתניתא אמרה כ̊ן 
ר / צורתו ויצא לבית השריפה ]אמ' ר' יוסה ויאות לאכלו אין את יכול שמה נתקלקלה צוָרתו לשורפו אין את  בֵ̊ ְתעַ̊

יכול שמא לא נתקלקלה צורתו לפם כן צרך מימר תעבר צורתו ויצא לבית השריפה: 

עליהן  לוק̊ין  נבילות  איברין  חנינה  ב)ר(]ן[322  יוסי  ר'  בשם  קר)ו(]י[ ספה321  ר'  קריספא[  ר'   ד' 

ממ̊ש  ל̊א  מותרות[324  ]חתיכות  מות̊רות  וחתיכות  נבילות  איברין  ̊כ̊ן  אמ̊ר̊ה  מתניתא   / נ̊בלה  מש)ו(ם323 

מו)̊ת̊ר̊ו̊ת(]̊ו̊ד̊כ̊ו[]ו[ תה325 א̊י̊ב̊רין נבילות לוקין ̊על̊יהן / מש)ו(ם326 נבילה ]ה[327 ר' קר)י(]ו[ ̊ספה328 בשם 

שחוטה  בשר  מוכרת  ואחת  נבילה  בשר  מוכרות  חניות  תשע  ]מותרת  מחרוזות  ה̊יו  אם  חנינא  ב)ר(]ן[329  יוסי  ר' 

ניתחלפו לו חושש ולנמֵצאת הולכין אחר הרוב[330 תשע חנוי̊ות מוכרות בש̊ר שחוט̊ה / וא̊חת ̊מוכרת ̊בשר נבלה 

/ גוי כנימצא בפלט̊יה  ו̊ל̊נמצא ]ת[331 הולכין אחר הרוב אמ' ר' יוחנן הנימצא ביד   ניתחל̊פ̊ו לו ̊ח̊ושש 

ראה לעיל הערה 314.  319

כאן נוסח הסופר מתאים דווקא לנו"א 'הסיע דעת', לעומת נו"ב 'הסיח דעת' )ת 'הדעת' וד 'היסח הדעת'(. על החילוף   320

'הסיע/הסח )הסיח(' ראה: זוסמן, שקלים, עמ' 56 ועמ' 31, הערה 99. המגיה תלה את ה"א הידיעה בין השיטין כנוסח 

שבחלק מנו"ב דווקא, אבל כרגיל בנו"א, שהעדיף בדרך כלל את המיודע.

כל המוסגר מ'אמ' ר' יוסה' עד 'השריפה' חסר בכל נו"ב, ונוסף על הגיליון על פי נו"א, כפי שציין זוסמן, שקלים,   321 

314, ו'ר' קריספא' הוא הכפלה של תחילת  עמ' 56. סימן ההלכה )ד'( נוסף כמו כל סימני ההלכה, ראה לעיל הערה 

'כרוספדאי',  ובת  'קרוספדאי'  מבמ  חוץ  הנוסחים,  בכל  כמו  אל"ף,  בסיומת  ובגיליון  ה"א  בסיומת  בפנים  ד,  הלכה 

בנוסח  משתקף  הרי"ש  אחרי  בווי"ו  'קרוספדאי'  הנוסח  כנראה  'קריספדא'(.  גם  מצינו  )בירושלמי  בבבלי  ככתיבו 

הסופר 'קרוספה', שהוגה ל'קריספה' כבנוסח שבגיליון )מלבד חילופי אל"ף וה"א כאמור(. וראה: ז' פראנקל, מבוא 

הירושלמי, ברסלוי תר"ל, דף קכב ע"א; ח' אלבק, מבוא לתלמודים, תל אביב תשכ"ט, עמ' 263.

. ' הנוסח המוגה 'בן' מתועד רק בנו"א בג1, וכך היה לפני המגיה; בכל שאר הנוסחים 'בר'   322

בכל נו"ב 'משום', ובכל נו"א 'משם', וכך הוגה, והשווה לעיל הערה 75.  323

מותרות',  חתיכות  מותרות  'וחתיכות  נו"א  בכל  ואילו  החיבור,  וי"ו  וללא  אחת  פעם  מותרות',  'חתיכות  נו"ב  בכל   324

כנראה  הסתיימה  המשנה  מן  הציטטה  שבנו"ב  מכאן  פרוד.  והשני  ג,  ז,  שקלים  כבמשנת  חבור  הראשון  פעמיים, 

ב'איברין נבילות', ו'חתיכות מותרות' הוא תחילת הדיון בתלמוד. נוסח הסופר כאן היה חבור כבנו"א, אבל רק פעם 

שקלים,  זוסמן,  הביא  זה  חילוף  גם  כבנו"א.  השני  מותרות'  'חתיכות  את  השיטין  בין  תלה  והמגיה  כבנו"ב,   אחת 

עמ' 56.

הסופר כנראה התחיל לכתוב שוב 'מותרות', ותוך כדי כתיבה תיקן על גבי הכתוב ל'ודכותה' )ככתיב שבמ( ולא מחק   325

את ראש התיבה 'מו', ובא המגיה ותלה גם וי"ו להבהרת התיבה )וככתיבּה בכל המסירות(. 

בכל נו"ב 'משום', ובכל נו"א 'משם', כדלעיל הערה 323, וכך שחזרתי את ההגהה.  326

המגיה תלה את הה"א כסימן הלכה חדשה, כדלעיל הערות 314, 319, וכפי שהוא בל, אף על פי שאין צורך בה, ראה   327

במהדורת האקדמיה, טור 629, שו' 16.

כאן החילוף כנראה הפוך: בכל נו"א ובנו"ב בא 'קריספא' ובמ 'קרוספדאי' )בד דילוג גדול מחמת הדומות(. הסופר   328

כנראה כתב 'קריספא', והמגיה תלה וי"ו מעל היו"ד. וראה לעיל הערה 321.

, ובכל נו"א 'בן', וכך הוגה. והשווה לעיל הערה 322. ' בכל נו"ב 'בר'   329

ובג1,  נו"ב  בכל  שחסר  'הרוב',  עד  מ'תשע'  ההמשך,  עם  יחד  השיטין  בין  ונוספה  לסופר  נשמטה  'מותרת'  התיבה   330

ושלמעשה נמצא רק בל. גם במקבילה העניינית שבתוספתא, דמאי ד, ט העניין חסר. וראה: ש' ליברמן, תוספתא 

כפשוטה, א: זרעים, ניו יורק תשט"ו, עמ' 237; זוסמן, שקלים, עמ' 56, ושם הרחיב בעניין.

כבהגהה  'ולנמצאת'  בל  ורק  'ולנימצא',  בג1  בנו"א   ,) ' 'ובנמצ'  ד  'ובנימצא',  )א  'ובנמצא'  זכר  בלשון  נו"ב  בכל   331

ובהתאמה למופע הקודם. יש לציין שבלשון זכר גם בכל המקבילות בכל המסירות )תוספתא, טהרות ו, ב; ירושלמי, 

חולין צה ע"א;  27[; בבלי, פסחים ט ע"ב; שם, כתובות טו ע"א; שם,   ,21 960, שו'  ]כה ע"ד; טור  י  א,   כתובות 
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 ר' ̊אל̊עזר ̊ב]י[ ר332 חגי הוה מ̊ס̊מ)י(ְך333 ל̊ר̊' מ̊נא ̊ח̊מ̊א ]ל[ חד)א הוא דמ(]ארמי[ י334 ְמַקַטע ]מן[ )̊בס(]ס[ ּוְסָיה335 

בפלטיא  ]כנמצא[338  גוי  ביד  הנ̊מצא  ̊י̊ו̊חנן  דא'ר'  היא  הדא  ליה  אמ'   / ]ִלבָרה[337  )לשוקא(   וַמֵפ]י[ ק336 

אמ' ֵליה )ו(כן339 א' ר' יוסי ר']בי[340 ו̊הן שראו אותו יוצא ִמָמִקּלון / של ישראל חד בר נש )מ(]ב[ ציפו̊רי ]ן[341 

 / ואי̊י̊תי  רֹוַמיי  לַחד  אמ'  ̊ל̊יה  ]יהב[343  מית̊ן(  )̊בעא  ולא  טבח̊א  ]מן[342  )גבי(  קוַפד  מזבון  בעי   אזל 

ַש̊ר ִדְנֵביָל̊ה יהב ]י[ ̊ת345 ליה ר' יר̊מיה בשם ר' חני̊נא מעש̊ה בא  בת על כורחה ֲאַמ]ר[344 ְוָלא ְב̊ ליה אלא ַנְס̊

שם, נידה יח ע"א( וכן במובאות שבראשונים )כגון רמב"ן לחולין שם ומגיד משנה, משנה תורה, הלכות מאכלות 

אסורות ח, יב(.

. המגיה תלה את היו"ד כדי להתאים את הנוסח למצוי בידו  ' בנו"ב בד ובא וכן בנו"א בג1 'בר', במ 'ב"ר', ורק בל 'ביר'   332

בנו"א כבל, אלא שלא הוסיף גרש בסוף התיבה, אם משום שכך היה לפניו )הכתיב ללא גרש בתיבה זו מצוי לא מעט 

בקטעי הירושלמי שבגניזה(, אם משום שסמך על הקורא שיבין מדעתו.

בכל נו"ב 'מסמיך', ובכל נו"א 'מסמך', וכך הוגה.  333

'חדא הוא דמי' מצוי רק בנו"ב, ולא בנוסח אחד )ד 'חד' ארמאי', מ 'הוא דמי', א 'חדא', ש 'חד רומא', ת 'חד דימי'(,   334

ואילו נוסח ההגהה 'לחד ארמיי' הוא על פי נו"א: ל 'לחד ארמאי', ג1 'חד ארמיי'.

, ש 'בישרא' והוסיף: 'ומה שכת' בספר לא  'בסוסיה' עם בי"ת השימוש וללא 'מן' מצוי רק בנו"ב במ ובא )ד 'כסותי' '  335

ידעתי'(, ואילו הנוסח 'מן סוסיה' מצוי בכל נו"א, ומשם הוגה.

'ומפיק' ביו"ד כבהגהה מצוי בשני הנוסחים  ואילו  'ומסק'(,  )ג1  יו"ד כנוסח הסופר מצוי רק בנו"ב בד  'ומפק' בלא   336 

)ל מ א ]ש 'ונפיק'[(.

בכל נו"ב 'לשוקיה' )ש 'לשוקא'(, ואילו בכל נו"א 'לברה' )ל 'לברא'(, ומשם הוגה, וצוין גם על ידי זוסמן, שקלים,   337

עמ' 56.

'כנמצא' מצוי בכל הנוסחים, נשמט לסופר, ונתלה בין השיטין.  338

בכל הנוסחים 'כן', ללא וי"ו החיבור, וננקדה למחיקה.  339

124( ללא 'רבי', ובכל נו"א 'רבי'. ההגהה נועדה  39, הערה  56 ועמ'  מ )ראה: זוסמן, שקלים, עמ'  בכל נו"ב מלבד   340

' כאן הוא דברי ר' מנא, ופירושו הרב שלי ולא ר' פלוני. ראה: פראנקל )לעיל הערה 321(, דף קיד ע"ב;  להבהיר ש'ר' 

' ובכתיב זה מצויה גם כאן בנוסח הסופר וגם במ, ולא כמצוין אצל זוסמן  אלבק )לעיל הערה 321(, עמ' 398. התיבה 'ר' 

)שם(.

'מן  מ  א 'מצפורי',  ]וכך גם ברמב"ן לבבלי, חולין צד ע"א[,  )ד 'מציפורי'  יו"ד  בכל נו"ב במ"ם השימוש ובסיומת   341

צפורי' ]בבית הבחירה למאירי כאן 'מצפרי' )מהדורת א' סופר, ירושלים תש"ך, עמ' 102([(, ואילו בכל נו"א בבי"ת 

השימוש ובסיומת יו"ד )ג1 'בציפורי'( או בסיומת נו"ן )ל 'בציפורין'(. המגיה הגיה את המ"ם לבי"ת וכנראה תחב את 

הנו"ן הסופית בין התיבות, בדיוק כנוסח ל. עסיס )לעיל הערה 1(, עמ' 145, ציין לחילוף זה בין הנוסחים.

56, ציין  ]זוסמן, שקלים, עמ'  'קופרגי'  ונדבק לתיבה שלפניה  ל'גי'  'גבי' )במ נשתבש  )וברמב"ן ]שם[(  נו"ב  בכל   342 

שבמ ליתא[; במאירי ]שם[ 'לגבי'(, ואילו בכל נו"א )ובכפתור ופרח ה ]ונציה ש"ט, דף יח ע"ב; מהדורת לונץ )לעיל 

הערה 37(, עמ' סג[( 'מן', וכך הוגה.

בנו"ב בד 'בעי מיתן', במ )וברמב"ן ]שם[( 'בעא מיתן', בא 'בעא למיתן', בש 'בעו למיתן' ובת 'בעי מינתן' )במאירי   343

]שם[ 'בעי למיתן' וב'כפתור ופרח' ]שם[ 'בעא טבחא לזבוני'(, ואילו בכל נו"א 'יהב', וכך הוגה, וכפי שציין זוסמן, 

שקלים, עמ' 56.

משום מה נתלתה רי"ש בין השיטין במקום הקיצור, והתיבה וההמשך נוקדו.  344

בנו"ב )מלבד ת( וכן ברמב"ן )לעיל הערה 341( 'יהבת', ואילו בכל נו"א ובמאירי )לעיל הערה 341( 'יהבית' )ב'כפתור   345

ופרח' ]לעיל הערה 342[ 'יהבי'(, וכך הוגה.
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̊ק]י[ לֹון347 דציפורי ]ן[348 רב נחת לתמן חמתון מקללין ְוַחָּמר  לפני ר' / ואמ' ̊לא כולה ̊מינ ]י[ ה346 ̊מ̊י̊סֹור מָ̊

ַעליהון חד בר נש )נחת( ]אזל בעי[ / מש)̊ו(]ז[ גה349 אי̊ס̊קופתיה ]ב[ ̊ג̊ו נה̊רא350 ]ו[ ̊איְנִש)̊תנ(]ַת[ ה351 )וסלק( 

]ואזל[ ל ]י[ ה352 חזר בעי ֵמס)̊יַב(]בינ[ ה353 אמ' לה רב אסיר לך )̊א(]̊ד[ נא אָמ)'(]ר[354 ההיא / ש̊ט̊ף נהרא 

ואיי̊תי ̊חורי ]דנבילה[355 ̊תוחתוי ̊ח̊ד בר נש הוה מהלך ]חד בר נש אזל בעי משזגה איסקופתיה גו נהרא אינשיתיה 

̊י̊ן קופד( ]א[ )בשוקא וחטפתה דיותי מינה וטל̊קתה(356 / ואזל ̊בעי ̊מ̊ס̊בינה אמ'  וטלק וֵביה הדר בעי[ ]ב[ )̊טעֵ̊

'לא כולא  ואילו בנו"א בל  'לאו כל כמיניה', ובדומה בראשונים שם(,  ת  'לאכל'( מינה' )מלבד  )ד  'לא כולה  בנו"ב   346

על  ומעידה  בין השיטין נשתמרה  היו"ד שנתלתה  לא נשתמרה, אבל  כל התיבה  מניא'(. כמעט  'לכולה  )ג1  מיניה' 

ההגהה כנו"א.

נוסח הסופר 'מקלון' איננו מתועד בשום מסירה, אבל יו"ד בין הקו"ף ללמ"ד מתועדת בנו"א )ל 'מקילין', ג1 'מקילון'(,   347

'מקולין',   )342 )לעיל הערה  ופרח'  וב'כפתור   )341 )לעיל הערה  וכן ברמב"ן   ומשם נתלתה בין השיטין, בנו"ב בד 

במ 'מיקלון', בא 'מיקולין', בש 'מאקולין' ובמאירי )לעיל הערה 341( 'מקולי'.

נו"ן  בסיומת  ובד  בנו"א  ואילו  'דציפרי'(,  א  'דציפורי',  )מ  יו"ד  בסיומת  שם(  בראשונים  )וכן  ובא  במ  בנו"ב   348 

)ל ד 'דציפורין', ג1 'שלציפרין'(. הנו"ן הסופית נתחבה ונתלתה בין התיבות, והשווה לעיל הערה 341.

בנו"ב הנוסח נשתבש ונוצרו גרסאות מוזרות: א ש 'נחת משוגח', מ רק 'משוגח', ת 'נחת משיגה' והוסיף שם 'עיקר   349

התיבות איני יודע מהן', והמוזר ביותר בד 'נחש משוגע' )במאירי ]לעיל הערה 341[ 'נחת משרגא'(; בנו"א בל 'אזל 

בעי משיגה' )ג1 'משזגה' וכן במקבילה שבירושלמי, עבודה זרה ב, ט ]מא ע"ד; ב,ו, טור 1392, שו' 12[ בקטע גניזה 

]ראה י"ן אפשטיין, 'לשרידי הירושלמי', תרביץ, ג ]תרצ"ב[, עמ' 17 ]נדפס שוב: הנ"ל, מחקרים בספרות התלמוד 

ובשפות שמיות, ב, בעריכת ע"צ מלמד, ירושלים תשמ"ח, עמ' 253[, ושם בל 'משזגא'(. לסופר היה כנראה בנו"ב 

'נחת משוגה', והמגיה תיקן לפי נו"א הנכון. ראה: זוסמן, שקלים, עמ' 56 ובהרחבה בעמ' 39, הערה 123.

בכל נו"ב 'גו נהרא' )וכן במאירי ]שם[ ובמקבילה בעבודה זרה ]שם[(, בקטע הגניזה )שם( 'גו נהרה' ובמ 'גינהרא',   350

תרצ"ז,  וינה  השלם,  הערוך  תוספות  גינצבורג,  ל'  ראה:  נהרא,  )=פום  'פונהרה'  ובג1  נהרא'  'בגו  בל  בנו"א   ואילו 

עמ' תל, הערך 'אסקופתה'(, והוגה כנוסח ל.

, ש 'אתנשיה', ת 'אנשיתיה'( וכן בג1 )ובמקבילה בעבודה  בכל נו"ב ללא וי"ו החיבור )מ א 'אינשיתא', ד 'אינשית' '  351

זרה ]שם, גם בקטע הגניזה[( 'אנשיתה', רק בנו"א בל 'ואינשתה', כפי שהיה לפני המגיה, וכך תיקן.

]לעיל  במאירי  וכן  ]שם[  זרה  בעבודה  )ובמקבילה  בג1  בנו"א  ליה',  'וסליק  ובת  בד  לה',  'וסליק  ובא  במ  בנו"ב   352 

הערה 341[( 'וסלק ליה' )בקטע הגניזה בעבודה זרה ]שם[ 'וסלק ֵלה'(, ורק בל 'ואזל ליה', כפי שהוגה כאן. בעבודה 

זרה ההמשך הוא 'אזל בעי', במקום 'חזר בעי', ואולי זה השפיע על נוסח ל כאן.

'מסבא',  ש  'מסיביה',  ד  'מסיבא',  )מ  המסירות  בשאר  ובדומה  בא,  בנו"ב  המצוי  את  תואם  'מסיבה'  הסופר  נוסח   353 

ת 'אינסבא'(, ואילו נוסח המגיה 'מסבינה' תואם את נו"א )ל 'מיסבינה', ג1 'מסבנה' ]וכן במקבילה בעבודה זרה )שם, 

גם בקטע הגניזה([ ובמאירי ]שם[ 'מיסביניה'(.

' )וכן במקבילה בעבודה זרה  ת 'אמר' ]וכן במאירי )שם([(, ואילו בנו"א בל 'דנא אמ'   , ' )ד 'א' ' בכל נו"ב 'אנא אמ'   354

]שם[ 'דנא אמר'( ובג1 )ובקטע הגניזה בעבודה זרה ]שם[( במחובר 'דנמר'. המגיה כתב את הדל"ת על גבי האל"ף, 

תלה את הרי"ש על גבי הגרש והוסיף קמץ מתחת למ"ם, והשווה לעיל הערה 305.

'דנבילה' חסר בכל נו"ב )ובמאירי ]שם[( וישנו בכל נו"א )ובמקבילה בעבודה זרה ]שם; בקטע הגניזה )שם( הניסוח   355

שונה: 'א' לה רב דנבילה היא דנמר אהי אשתטפת ואייתי נהרה תוחתיה'[, ג1 'דפיילה'(, ומשם הוגה. זוסמן, שקלים, 

עמ' 56, ציין חילוף זה.

כנראה למגיה היה נוסח כבג1 וכמקבילה בעבודה זרה )גם בל וגם בקטע הגניזה ]שם[(, שסדר הסיפורים בהם הפוך   356

)קודם 'קופד' ואחר כך 'משזגה'(, ולכן סימן נקודות מעל התיבות של תחילת הסיפור השני למחיקה, התחיל להוסיף 

על הגיליון שוב את הסיפור ב'משזגה', ואחרי כמה מילים ראה שהסיפור כבר הופיע למעלה והפסיק להעתיקו, אלא 

'בשוקא  הסדר:  היפוך  על  ומורות  השיטין  בין  כתובות  ו'א'  'ב'  האותיות  ההוספה.  ואת  המחיקה  את  לבטל  ששכח 

מהדורת  הרי"ד,  בתשובות  ובדומה  ]שם[  במאירי  )וכן  וכג1  כנו"ב  בשוקא'  קופד  'טעין  במקום  כל,  קופד'   טעין 

א"י ורטהיימר, ירושלים תשכ"ז, עמ' סח 'טעין קופה ]![ גו שוקא'; במקבילה בעבודה זרה ]שם[ בנוסח שונה: בל 

'טעין קופד מהלך בשוקא', ובקטע הגניזה ]שם[ 'מהלך בשוקה ובידה קופד'(.
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 ̊ליה רב אסיר לך ̊א̊נא ָאַמ']ר[357 בשר דנ̊בלה הות ְטעוָנה וטלק̊ת]י[ ̊ה358 ונסבת ההוא )ת̊וחת̊י̊ה( ]אוחרנה[359 / 

ַשַפ)̊כ̊ו(]ֵיי[362  ְכמּון  ֵיְח̊ ]̊ו[ אמ']ר[361  )̊ב̊ן(]בר[360 ר' אלעזר  יצחק  ̊ד̊ר'  ִזיִּקין אתא עובדא קמיה  ̊יַניַי ְשַטף  גֵ̊

ִקיְטֵריה)ו(ן363 נ ]ו[ ָק)א(ִניָק)̊א(]ה[364 אישתכ̊ח / בכ̊נישתא ̊דבו̊לי אתא עובדא ק ]ו[ מיה365 דר' ירמיה ̊א̊מ' 

ָי]ה[366 ע̊בדת ]ה[ ון367 ְּגֵד̊י ְצֵל̊י ̊אישתכח ̊באיסרטה / ̊דגופתא והתירוהו מש)ו(ם368 שני  (]ָי[ ָר̊ יְק)וָ̊ י̊חַכמון סִ̊

דברים מש)ו(ם מציאה ומ̊ש)ו(ם רוב )̊ו(מ̊הלכי369 דרכין מש)ו(ם מציאה ד̊תני / )ר' שמעון בן אלעזר(370 

המגיה המיר את הגרש ברי"ש וניקד את התיבה, כדלעיל הערה 354.  357

בכל נו"ב 'וטלקתה' )בד התיבה חסרה(, ואילו בנו"א בל ביו"ד, 'וטלקתיה', כפי שהיה לפני המגיה, והוא תלה את   358

היו"ד בין השיטין )בג1 ]ובמקבילה בעבודה זרה בקטע הגניזה )שם([ 'ואתרתיה' ]ל בעבודה זרה )שם( 'ואתר תתה'[, 

ובתשובות הרי"ד ]שם[ 'ואהדרתה'(.

'אוחרנא' רק בנו"א בל, וכך הוגה, ואילו בכל שאר הנוסחים משורש תח"ת )ד ג1 'תחותיה', מ ]וכן במקבילה בעבודה   359

'תיקן'  )והמהדיר שם  'תחתוי'  )שם(  הרי"ד  ]ובדומה בתשובות  'תחותוי'   ])341 )לעיל הערה  ובמאירי  )שם( בל  זרה 

ועירב את הנוסחים([, א 'תוחתיה' ]ובדומה בקטע הגניזה בעבודה זרה )שם( 'תוחתוי'[, ש 'תחותה'(. 

בנו"ב בד ובא )וכן במאירי ]שם[( 'בן', ובמ 'ב"ר', ואילו בנו"א בל 'בר', ובג1 'בירבי', ונראה שלכך נתכוון המגיה   360

ומצוי  נדיר  הזה(  בשם  )ולא   ' ר'  'בר  הצירוף  התיבות.  בין  הרי"ש  את  ובתלותו  הנו"ן  גבי  על  הבי"ת  את  בהאריכו 

בירושלמי רק ארבע פעמים בל ועוד תשע פעמים בקטעי הגניזה, לעומת הצורות האחרות, המופיעות אלפי פעמים 

)נבדק באתר 'מאגרים' ]לעיל הערה 26[(. 

בכל נו"ב )ובמאירי ]שם[( ללא וי"ו החיבור, ובכל נו"א חבור )ל 'ואמר', ג1 'ומר'(, וכנראה הווי"ו נתחבה בין המילים   361

להתאים לנו"א. הרי"ש נתלתה להבהרה כדלעיל הערות 354, 357, והפעם ללא ניקוד.

נוסח הסופר 'שפכו' מתועד רק בנו"ב בא, ובדומה בד 'שפכי' ובמ 'שפחו' )במאירי ]שם[ 'שפוכאי'(, בש 'שיפוי' ובת   362

'שפיין', בנו"א בל 'שפייא', ובג1 מצוי הנוסח התואם את נוסח המגיה 'שפיי'.

וי"ו בין הה"א לנו"ן, ולא ברור למה הטיל המגיה נקודות מעל הווי"ו ומתחתיה למחקּה. הצורה  בכל המסירות יש   363

'הן'  שלפני המחיקה היא ארמית תקינה, והצורה שלאחריה היא צורת כלאיים – השורש קט"ר הוא ארמי והסיומת 

עברית. מצב הפוך קיים בג1 'קש)ו^ל(]ר[ הון', ששם השורש קש"ר עברי והסיומת 'הון' ארמית.

מילה יוונית זו נשתבשה ונתפצלה בנו"ב: ד 'נקא כי קא', מ 'נקאני קאי', א 'נאקני קא', ש 'ניקנאי' )והוסיף שם 'לא   364

ידעתי מהו'(, ובת הנקניקים הפכו לקנקנים: 'קנקני', רק בנו"א נשתמרה התיבה כראוי: ל 'נוקניקה' )וכך הוגה כאן( 

וג1 'לוקניקה'. על חילוף זה בין הנוסחים עמדו זוסמן, שקלים, עמ' 56; עסיס )לעיל הערה 1(, עמ' 146.

וכך הוגה )התיבה עצמה אמנם לא נשתמרה אבל הווי"ו התלויה בין השיטין  'קומי',  נו"א  ובכל  'קמיה',  נו"ב  בכל   365

נשתמרה(.

נוסח הסופר 'סיקורי' מתועד רק במ ובדומה בשאר נו"ב )ד א ש 'סיקוריה', ת 'סרוקייא' והוסיף 'לא ידענא מהן, ונר'   366

דגיר' סדוקייא'(; בג1 'סיקו ]רי[ יה', ואילו נוסח המגיה 'סיקיריה' דומה לל 'סיקייריא'.

לשאר  דומה  'עבדתון'  הסופר  נוסח  ואילו  'עבידתהון',  לל  רק  דומה  התי"ו,  אחרי  בה"א  'עבדתהון',  המגיה  נוסח   367

הנוסחים )ג1 מ 'עבידתון', ד 'עבדיתין', א 'עובדתכון', ש ת 'עובדיהון'(.

שחזרתי את מחיקת הווי"ו כפי שהוא כמה פעמים להלן, וכפי שהיה גם לעיל הערות 323, 326; 'משום' תואם לכל   368

נו"ב, ו'משם' תואם לכל נו"א.

וי"ו החיבור כאן אינה מתועדת בשום נוסח, והיא ודאי טעות של הסופר, שלהלן כתב כראוי 'מהלכי' ללא וי"ו החיבור,   369

ולכן ננקדה למחיקה.

נו"א  בכל  וחסר  ע"א(,  כד  שם  ובבבלי,  ב  ב,  מציעא  בבא  בתוספתא,  )וכן  נו"ב  בכל  מצוי  אלעזר'  בן  שמעון  'ר'   370

וראה:  להלן.  גם  שהוא  וכפי  המחיקה  את  שחזרתי  ולכן   ,)18 שו'   ,1212 טור  ע"ב;  )ז  ב  י,  קמא  בבא   ובירושלמי, 

ש' ליברמן, תוספתא כפשוטה, ט: נזיקין, ניו יורק תשמ"ח, עמ' 157; זוסמן, שקלים, סוף עמ' 56.



323'תורה נתונה בתוכו': כתב יד מן הגניזה לירושלמי שקלים לנוסחיו

̊ית ה̊י̊ם ]ו[ משונת הנהר371 ]ו[ ̊מאס ]ט[ רטיא372 גדולה / ומפלטיא גדולה  יס ִמׁשּונִ̊ יִ̊ המציל מיד הארי מיד ַהגַ̊

מ̊תי ]י[ אשין373 מהם מש)ו(ם374 רוב מהל̊כי ד̊ר̊כים משם שחיטת / הגוי  הרי ̊אי̊לו שלו מפני שהבעל̊י̊ן 

ואישתכח מ̊ן ̊דב̊י̊ת ר̊ב̊י עיגול דגובנ̊א אישתכח בפ̊נ̊ד̊ק)̊א(]ה[375 )דל̊ב̊י̊ה( ]ַּדְלֵוי[376 והתירו ]הו[377 ̊מ̊ש̊ם 

̊ה̊מציל מ̊י̊ד  )ר' אל̊ע̊זר א'(378  ̊מצי̊אה ד̊תני  / מציא̊ה ומש̊ם רוב מהלכי ד̊רכי̊ם מש̊ם  ̊משם   שני דברים 

ו̊מ̊שו̊נ̊ת הנה̊ר מאיס ]ט[ רטיא380 גדו̊לה ומפלטי̊א גדולה הרי  ̊הים   / ]א[ ה̊גייס379 משונת  ̊מ̊י̊ד  ]ב[ הא̊ר̊י 

ביַנת )̊ה(גו̊י381 וא̊י̊שתכ̊ח מ̊ן  ̊א̊ילו ̊ש̊ל̊ו ̊מ̊פני שה̊ב̊ע̊לין ̊מתיאשין מ̊הן / ̊מ̊ש̊ם ר̊וב מ̊ה̊לכי ד̊רכים מש̊ם ְג̊

̊ד̊רב̊י אלעזר בר ר' יוסי א' ר' מ̊נא ̊קומי )ד(ר'382 / ̊יוסי ואנ̊ן חמוי ̊לר̊בנן מכרזין אמ']̊ר[383 ליה ̊את אילו 

וּוְסר ]ו[ ס385  ̊הוויתה מ̊ש̊כח ̊לא ְנַסְב̊ת)̊ה(384 ר' יונה אבוך לא ̊א̊מ̊' כן אלא ה̊ל̊ו̊יי / ̊כד נשכ̊ח ̊נ̊שכח מן הפַ̊

)̊י(ב387  ּוְלָג̊ב אפי̊לו ̊כן ̊א)י(שכח386 ולא ְנ̊סַ

בנו"ב פרט לד ללא וי"ו החיבור )וכן בירושלמי ]שם[( ואילו בנו"א בל חבור )וכן בתוספתא ובבבלי ]שם[ ]ג1 פגום[(,   371

וכך הוגה. על חילופי 'שונית/שלולית' ועוד הרחבתי במאמרי )לעיל הערה 2(, עמ' 203.

בכל נו"ב ובג1 ללא וי"ו החיבור )ד מ 'מסרטיא' ]וכך גם בבבלי, בבא מציעא )שם( ועבודה זרה מג ע"א בכל המסירות   372

'בסרטיא'[, א 'משרטיא', ג1 'מאיסרטיא'(, וכך היה לפני הסופר, 'מאסרטיא', ואילו בל חבור, 'ומאיסרטיא', ולכן תלה 

στράτα, וכך היא מופיעה בהרבה מאוד מופעים  המגיה את וי"ו החיבור. הוספת הטי"ת תואמת את המילה היוונית 

אחרים.

לסופר היה נו"ב כמ, 'מתיאשין', ביו"ד אחת, והמגיה כנראה תלה יו"ד נוספת כבנו"א בל )וכך גם בנו"ב בד ובא(.  373

(, ובנו"א 'משם', ולכן ננקדה הווי"ו למחיקה כדלעיל הערה 368. ' גם כאן בכל נו"ב 'משום' )ד 'משו'   374

הכתיב בה"א בסוף מתועד רק בנו"א בג1, וכנראה כך היה לפני המגיה.  375

על  המגיה  כהגהת  'דלוי',  נו"א  בכל  ואילו  'דלחייא'(,  ת  'דלכיא',  )א  'דלביא'  ובמ  בד  מתועד  בבי"ת  הסופר  נוסח   376

והפנה לספרות הדנה בשם המקום  זה  57, ציין חילוף  זוסמן, שקלים, ראש עמ'  ַּדְלֵוי, תמוה.  הגיליון, אך הניקוד, 

 )היום קבוצת לביא, ראה: ג' אלון, תולדות היהודים בארץ־ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, ב, תל אביב תשט"ז, 

עמ' 257, הערה 101(.

בכל נו"ב 'והתירו', ובכל נו"א 'והתירוהו', וכך הוגה.  377

כדלעיל הערה 370, שם המוסר חסר בכל נו"א, ולכן מחקו המגיה, וישנו בכל נו"ב, 'ר' שמעון בן אלעזר' )ד 'ר' שמעון   378

. כנראה התיבות 'שמעון בן' נשמטו לסופר, וראה: זוסמן, שקלים, סוף עמ' 56. ' בן יוחי'(, אבל ללא 'א' 

הסדר של הסופר 'ארי ]...[ גייס' תואם את האזכור הקודם, וכך הוא גם כאן בנו"ב במ ובא ובנו"א בג1; המגיה תלה   379

אותיות 'ב' ו'א' להיפוך הסדר, וכך הוא כאן בל )ובד אבל בשינוי 'הגוים' במקום 'הגייס', ושינוי זה גם בג1 'הג ]ו[ י'(.

בכל  כאן  הקודם,  כבמופע  שלא  בל.  רק  מתועדת  התוספת  שכאן  אלא   ,372 הערה  כדלעיל  טי"ת,  הוסיף  המגיה   380

הנוסחים אין וי"ו החיבור.

בכל נו"ב ובג1 'הגוי', מיודע, ורק בל 'גוי', ללא יידוע, ולכן כנראה מחק המגיה את הה"א.   381

, ולכן שחזרתי את הדל"ת כמחוקה. ' , ורק בש ובכל נו"א 'ר'  ' ברוב נו"ב )ד מ א( 'דר'   382

המגיה תלה כנראה רי"ש להשלמת התיבה, השווה לעיל הערה 361.  383

, ש 'ניסבא'(, ובכל נו"א 'נסבת', ולכן כנראה מחק המגיה את הה"א. בכל נו"ב 'נסבתה' )ד 'נסבת' '  384

וי"ו בין הרי"ש לסמ"ך מתועדת רק בנו"א )ל 'פיוסרוס', ג1 'מוטוסרוס'(, ולכן תלה המגיה את הווי"ו. מקור המילה   385

ביוונית πρόσοδος )שביל גישה(, וגם שם יש תנועת אֹו בסופה, וראה: ש' ליברמן, 'פרוסדוס – πρόσοδος', ידיעות 

החברה לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה, ג )תרצ"ד(, עמ' 25-23 )נדפס שוב: הנ"ל, מחקרים בתורת ארץ־ישראל, 

בעריכת ד' רוזנטל, ירושלים תשנ"א, עמ' 421-419(.

ברוב נו"ב ביו"ד )ד א 'אישתכח', מ 'אישכח'(, ורק בש ובכל נו"א 'אשכח', וכך הוגה.  386

בכל נו"ב ביו"ד 'נסיב' )מ 'אינסיב'(, ובכל נו"א 'נסב', וכך כנראה הוגה.  387

  ]29
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ומעול  צא  לאדם  )ו(אומרין389  יוחנן  ר'  ל̊יה  א̊מ'   / ̊ש'  ̊ב̊דמיה̊ן  א  ַלבַ̊ אמ'  רב̊ה  הושעיא  ר'  ]ו[388  ז,ד    
בקדשים אלא הילכו בהן אחר הרוב אם ר̊וב ̊ז̊כרי̊ם עולו̊ת אם / רוב נקיבות זיבחי שלמים ואין השלמים 

באין ̊מן הזכ̊ר̊ים ומן הנקיבות כיצד ה̊יה עושה מו̊צ̊י̊א̊ן / ̊ל̊ח̊ולין וחוזר ועושה אותןעולות א'ר' זעורא כמה 

̊דאת אמ' תמן תנ̊י ̊ב̊ית דין הוא על המות̊ר̊ות ̊ש̊י̊קרבו / ̊ע̊ו̊ל̊ות ]כן את אמ אוף הכה[390 ̊תניי ̊ב̊י̊ת דין הוא על 

האובדות שיקרבו עו̊ל̊ו̊ת ̊א̊מ' ר' ̊י̊וסי לר̊ב̊י יע̊קב בר א̊חא אין זה מ̊זיד ̊א'ליה / מכיוון ש ]הוא[ תנאי בית 

דין )הוא(391 אין זה מזיד 

ז,ו    ז' מעות שנימצאו א̊מ̊' ר' )יוסי( ]יסא[392 עד דא̊נ)̊ן(]א[393 תמן )x̊לx( ]שמעית קל רב יהודה שאיל לשמואל 
הפריש שקלו ומת א' ליה יפלו לנדבה מותר עשירית האיפה שלו ר' יוחנן אמ' יוליכם לים המלח ר' אלעזר אמ' יפלו לנדבה 

מותר[394 / ̊עשירית האיפה של ̊כהן ̊גדול רבי יוח̊נ̊ן א' חו̊צה ̊אותה ואחר כך ̊מקדש)א(]ה[395 ריש לקיש 

אמ' מקדש)א(]ה[ ו̊אחר / כך חוצה אותה מתניתא פליגא ̊ע̊ל ר' יוחנן מק̊ר̊יב ̊מ̊ח̊צה ומחצה אבד פ̊תר לה 

שכן ̊א̊פ̊ילו מעו̊ת י̊ל̊כו / לי̊ם המלח מתניתא ̊פ̊ל̊י̊גא על ריש לקיש נמצאו ̊ש̊ני חצאין )אובדין( ]קריבין[ 

פתר לה  ויצא לבית השריפה: פתר[397  זה ראשון מחצה שיני תעבר צורתו  ותני עֵלה מחצה  ]ושני חצאים אבידין396 

המגיה תלה את סימן ההלכה כבל, כדלעיל הערה 327 והנסמן שם.  388

 ,)26 1167, שו'  ת 'אומרים'( ובג1 חבור, וכן במקבילה שבירושלמי, קידושין ב, ח )סג ע"א; טור  בכל נו"ב )מלבד   389

' )ובריבב"ן 'אומר'(, ולכן ננקדה הווי"ו למחקה.  ואילו בנו"א בל 'אומ' 

המוסגר קיים בכל הנוסחים, כנראה נשמט בטעות ונוסף בין השיטין כנו"א )בנו"ב 'כן אמ' הכא' ]ובריבב"ן 'כן אומר   390

הכא'[(. יש לציין שבמקבילה בקידושין )שם, שו' 34-33( סדר המאמרים שונה, ובסוף הסוגיה חסרה כל הסיפא 'כן 

המובאת  הציטטה  מן  לדבר  ראיה  'עולות/עולות'.  הדומות  מחמת  נשמטה  וכנראה  עולות',  שיקרבו   ]...[ אמר  את 

'וכן היא בירושלמי כאן  ברשב"א לקידושין נה ע"א )מהדורת א' ליכטנשטיין, ירושלים תשמ"ג, עמ' שכ(, שציין 

לוין,  ב"מ  אצל  חננאל  רבנו  פירושי  בין  )הובא  בירושלמי'  'ע"כ  וכו'  התם'  וגרסינן  בפירושיו  ר"ח  והביאו  בפרקין 

אוצר הגאונים, ט: קידושין, ירושלים ת"ש, עמ' 40, אבל ייתכן שהציטטה היא משל הרשב"א, עיין שם(, ושם הסיפא 

נמצאת. על החילוף בין הנוסחים 'אוף הכא / הכא' עמד זוסמן, שקלים, עמ' 31, הערה 99.

בכל נו"ב )וכן במקבילה ]שם[ וברשב"א שם ]בדפוס הראשון, קושטא תע"ז, וממנו בדפוסים שלאחריו, המשפט חסר,   391

אבל נמצא במהדורת ליכטנשטיין )שם([( 'שתנאי ב"ד )ד 'בית דין'( הוא', ובכל נו"א )ובריבב"ן( 'שהוא תניי בית דין', 

וכך הוגה.

304 אותן גרסאות  בנו"ב במ ובא ובנו"א בג1 'יוסי', בד 'אסי', ורק בל 'יסא' וכך הוגה בין השיטין. גם לעיל הערה   392

בכתבי היד, וגם שם הוגה בין השיטין. לאמרה זו מקבילות רבות בירושלמי, והכתיבים מתחלפים גם בל וגם בכתבי 

יד אחרים: 'יסא/יסה/יסי/יוסי/יוסה/אסי'; וראה: פראנקל )לעיל הערה 321(, דף ק ע"א.

בנו"ב במ 'דאנן' ובא 'דנן', ואילו בד ובכל נו"א 'דאנא', וכך שחזרתי את ההגהה.  393

על  כתוב  וההמשך  'קל',  התיבה  באה  לאחריה  לזהותה,  בידי  שאין  אחרת,  תיבה  גבי  על  כתובה  'שמעית'  התיבה   394

הגיליון לאורכו, וכנראה נמשך גם בתחתית העמוד. כל הכתוב והמשוחזר בסוגריים נמצא בשני הנוסחים וכנראה 

דולג בטעות. התיבה האחרונה 'מותר' נמצאת רק בנו"א בג1 ובנו"ב בש, וייתכן שלא הייתה בהגהה, אף על פי שלפי 

העניין היא נצרכת, והשווה הניסוח לעיל 'מותר עשירית האיפה שלו' וכן משנת שקלים ב, ה ושיטה מקובצת למנחות 

נ ע"ב, אות לה.

הכתיב כאן ולהלן באל"ף, המייצג לכאורה צורה ארמית, אינו מתועד בשום נוסח, והומר בה"א, כראוי לצורה עברית.  395

חציים  'שני  ובג1  אבידין'  חציין  ושני  קריבין  חציין  'שני  בל  בנו"א  ואילו  אובדין',  חצאין  'שני  רק  ת  מלבד  בנו"ב   396

קריבים ושני חיציים אובדים', ולפי זה שחזרתי את ההגהה, שציין גם זוסמן, שקלים, עמ' 57.

המוסגר מ'ותני עלה' חסר בכל נו"ב וישנו בכל נו"א, ומשם נוסף בין השיטין ועל הגיליון, כפי שציין זוסמן )שם(.   397

התיבה 'פתר' נכפלה כרגיל בהגהות.
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כרבי ישמעאל ̊דר' ישמעא̊ל / אמ' עשרון מקֵּד)י(ש398 כשה̊כהן מתקרב בת̊חילה ל̊ע̊בודה מביא עשירית 

האיפה ]שלו[399 ועבודה בידו אחד כהן / ̊ג̊דול ואחד כהן ̊הדיוט שעבדו עד שלא הביאו עשירית האיפה 

שלהן עבודתן כשירה ר' מנא בעא / ב̊ו ̊ביום ניתקרב בתחילה לעבודה 

בכל נו"ב 'מקדיש', ובכל נו"א 'מקדש', וכך הוגה, והדל"ת נוקדה בצירי ובדגש, כדי שלא ייקרא מקִדש.  398

'שלו' חסר בכל נו"ב וישנו בכל נו"א )ובדומה בתוספתא, שקלים ג, כה 'משלו', ועיין שם ב'תוספתא כפשוטה' ]לעיל   399

הערה 82[, עמ' 715 ובמקבילות שהובאו שם( ולכן נוסף בין השיטין, וכפי שציין זוסמן, שקלים, עמ' 57.

  ]31




