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על נוסח קדום מן הגניזה של אגדה אחת בבבלי ועל שלבי התפתחותה

מאת

יונתן פיינטוך

בפרק השני בבבלי בבא בתרא )כב ע"א( מופיע קטע אגדי ארוך למדי, שמורכב מסיפורים ומאנקדוטות 

או  אדא  רב  אגדת  קיצור,  לשם  להלן  ייקרא  כולו  )הקטע  אבא  בר  אדא  רב  של  לדמותו  הקשורים 

האגדה(. ברם בקטע מן הגניזה הקהירית השתמר נוסח קצר בהרבה של האגדה, שעשוי לשקף נוסח 

קדום ומקורי יותר שלה.

בדבריי להלן אציג את קטע הגניזה ואציע את נוסח האגדה שבו, לאחר הצגת הנוסח המצוי ביתר   

עדי הנוסח שבידינו. לאור הממצאים הטקסטואליים שבקטע הגניזה וביתר העדים אדון בתרומת קטע 

זה להבנת השלבים השונים בהתפתחותה של אגדת רב אדא. בסיום הדברים אדון בקצרה בהשלכות 

של הממצא הטקסטואלי שבקטע הגניזה על תיארוכם של שני מונחים המציינים מוסדות או תפקידים 

בישיבות בבל, ואשר מופיעים בחלק מנוסחיה של האגדה הנזכרת, סיומא וריש כלה.

אגדת רב אדא חותמת סוגיה בבבלי בבא בתרא שעוסקת בעניינים אחדים הנוגעים בהקמת מערכת   

חינוך ובתחרות בין סוחרים במקומות יישוב )בבלי, בבא בתרא כ ע"ב – כב ע"א(. קודם לאגדה בסוגיה 

דיון הלכתי קצר בפריווילגיות במסחר שמוענקות לחכמים על מנת שיוכלו להתמסר לתלמודם. על 

רקע הדיון הזה מופיעה אגדת רב אדא, הפותחת בסיפור העימות בינו לבין רב דימי מנהרדעא, שבא 

לעיר עם סחורתו ואמור היה לזכות בפריווילגיות הללו. העימות הסתיים במותו של רב אדא. המשך 

האגדה מורכב משורת הכרזות מנומקות של אמוראים שונים שקיבלו עליהם אחריות למותו של רב 

אדא.

וזה נוסח האגדה על פי כ"י המבורג, ספריית המדינה והאוניברסיטה Cod. hebr. 19 )שטיינשניידר   

בעדים  לדיוני  משמעות  להם  שנודעת  נוסח  )חילופי  המסכת  של  השלמים  היד  כתבי  בכיר   1,)165

ברצוני להודות לפרופ' מנחם כהנא ולד"ר עוזי פוקס, שקראו גרסאות מוקדמות של המאמר והעירו הערות חשובות   *

בתוכן ובצורה.

הועתק מהתצלום הפקסימילי, ירושלים תשכ"ט. החלוקה לשורות וסימני הפיסוק הם שלי. על כתב היד  ה.  להלן   1

ראה: ש"י פרידמן, תלמוד ערוך: פרק השוכר את האומנין, ]ב[: הנוסח, ניו יורק וירושלים תשנ"ז, עמ' 64, ובהפניות 

שם.
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האחרים, מלבד קטע הגניזה שיידון בנפרד להלן, צוינו בהערות השוליים2(:

רב דימי מנהרדעא איתי גרוגרות בספינתא.

אמ' ליה ריש גלותא לרבא: פוק חזי, אי צורבא מרבנן הוא נקיט ליה שוקא.

אמ' ליה רבא לרב א)ח( ]ד[ א3 בר אבא: פוק תהי ליה אקנקניה. 

נפק, בעא מיניה: פיל שבלע קפיפה4 מצרית והקיאה דרך בית הרעי מהו?

לא הוה בידיה.

אמ' ליה: מר ניהו רבא?

טפח ליה בסנדליה.

אמ' ליה: בין דידי לרבא איכא טובא, בעל כרחך אנא רבך ורבא רביה דרבך. 

לא נקטי ליה שוקא, פסיד גרוגרות דידיה. 

אתא לקמ' דרב יוסף. אמ' ליה: חזי מר מאי עבד בי.

אמ' ליה: מאן דלא שהייה לאוניתא דמלכא דאדום לא לישהייה לאוניתך 
דכת': על שלשה פשעי מואב ועל ארבעה לא אשיבנו על שרפו עצמות מלך אדום לסיד.5

נח נפשיה דרב אח)ד(א בר אבא.
אמ' רב יוסף: אנא ענשתיה, דלטתיה.6

רב דימי אמ': אנא ענשתיה, דפסוד גרוגרות דידי.7

ואלו סימניהם של יתר כתבי היד והדפוסים שהאגדה מופיעה בהם ושנבדקו: עדים ישירים: א כ"י פירנצה, ספרייה   2
לאומית מרכזית Magl. II-I-9; ד דפוס ראשון, פזארו רע"א; ו כ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית ebr. 115; כ¹ קטע 
כריכה, קרמונה, ארכיון המדינה 71; כ² קטע כריכה, בודפשט, ספריית האקדמיה ההונגרית למדעים, אוסף קאופמן 
héb. 1337; פ כ"י  ס כ"י פריז, הספרייה הלאומית   ;Cod. hebr. 95 מ כ"י מינכן, ספריית המדינה הבוורית   ;A333
פירנצה, הספרייה הלאומית המרכזית Magl. II-I-9; ק כ"י אוקספורד, בודליאנה Opp. 249 )נויבאואר 369(; עדים 
עקיפים: ח פירוש רבנו חננאל לתלמוד )ש' אברמסון, ספר פירוש רבנו חננאל לתלמוד, ירושלים תשנ"ה, עמ' 284; 
תשנ"א,  ירושלים  בתרא,  בבא  מסכת  הערוך  פירושי  עם  מדרשו  ובית  חננאל  רבינו  פירושי  ספר  כהן,  י'   והשווה: 
 עמ' קא(; ע עין יעקב דפוס ראשון, סלוניקי רע"ו; ש מדרש הגדול על וי' כה 17 )מהדורת שטיינזלץ, עמ' תרצח(; 
Ms. Heb 4°943. קטעי  הגדות התלמוד, כ"י ירושלים, הספרייה הלאומית  ת²  הגדות התלמוד, קושטא רע"א;  ת¹ 
הכריכה וקטע הגניזה )שיובא להלן( אותרו על פי: י' זוסמן, אוצר כתבי היד התלמודיים, ירושלים תשע"ב. כל כתבי 

היד נבדקו במהדורות פקסימיליות או בתצלומים ממוזערים במכון לתצלומי כתבי היד העבריים.
בה היה כתוב 'אחא', ורגלה השמאלית של החי"ת נמחקה כדי להותיר: 'אדא'. כך בכל הזכרות שם זה בה. אלבק הזכיר   3
אמורא בשם רב אחא בר אבא, אך ציין שזמנו לא ידוע, ושבכל המקומות שהוא נזכר בבבלי הנוסח מוטל בספק. ראה: 
ח' אלבק, מבוא לתלמודים, תל אביב תשכ"ט, עמ' 612, 670. ביתר עדי הנוסח נכתב רב אדא בר אבא או רב אדא בר 
אהבה )לפעמים מופיעים שניהם לחלופין(. רב אדא בר אבא הוא בן הדור השני לאמוראי בבל, ורב אדא בר אהבה – 
בן הדור הרביעי )שם, עמ' 193, 354(. סביר אפוא להניח שבסיפורנו מדובר ברב אדא בר אבא, שכן הוא מתואר כאן 
כתלמידו של רבא, וכך הסיק רבנו חננאל בפירושו )ד"ה 'נח נפשיה דרב אדה בר אהבה'(, והשווה תוספות על אתר, 

ד"ה 'אמר ליה'.

כך גם כ²חש. ביתר העדים 'כפיפה'.  4

בין המילה 'לסיד' למילה 'נח' מפריד בה מעין מקף עליון.  5

כיוצא בזה ברוב העדים – 'דאנא לטתיה'/'לטיתיה'/'לטייתיה'. מפ חסר 'דלטתיה' )פ הושלם בגיליון(.  6

מ חסר 'דפסוד גרוגרות דידי'. ש במקום 'דפסוד גרוגרות דידי' נכתב 'דמרי עובדא אנא'. על שינויים אלה ראה להלן   7

הערה 37.
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בשרא  אכלו  תו  אביי  בי  גרמי  אדמגרשיתו  לרבנן,  להו  אמ'  דהוה  ענשתיה,8  אנא  אמ':  אביי 

שמינא בי רבא.
ורבא אמ': אנא ענשתיה,9 דהוה אמ' להו לטבחי10 אנא שקילנא בשרא11 מקמי דשמעיה דרבא.12

רב נחמן בר יצחק אמ': אנא ענשתיה.13
ומסתברא דרב נחמן בר יצחק הוא דענשיה, משום מעשה שהיה.14

דרב15 נחמן בר יצחק ריש כלה הוה.

כל יומא מקמי דניעול לכלה מרהיט לשמעתא בהדי רב א)ח(]ד[ א בר אבא, והדר עייל לכלה.

ההוא יומא נקטוה רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע לרב א)ח(]ד[ א בר אבא משום דלא הוו 

בסיומא. 

אמרו ליה: אימא לן הני שמעתתא דמעשר בהמה היכי אמרינהו רבא? 

אמ' להו: הכי אמרינהו רבא.

אדהכי נגה ליה יומא ולא אתא.

אמרו ליה רבנן לרב נחמן: קום, דינגה לן יומא!

אמ' להו: יתיבנא ונטרנא לערסיה דרב א)ח(]ד[ א בר אבא. 
אדהכי נפק קלא דנח נפשיה.16

ח 'אביי אמ' משום לתאי איעניש'.  8

ח 'רבא אמ' משום לתאי איענש'.  9

ובדומה אדס 'דאמ' להו לטבחי'. ואילו ו 'דכי הוה אזיל למישקל אומצא בי טבחא א"ל'; מ 'דא' להו לטבחי כי הוה אזיל   10

למישקל אומצ''; כ¹כ²קע 'דכי הוה אזיל לבי טבחא למישקל אומצא'; ת¹ת² 'דכי הוה אזיל שמעיה לבי טבחא למשקל 

אומצא'.

בישרא';  לי  'הבו  וכ¹ק  בישרא';  'אנא אשקול  ע  אומצא';  'אנא שקילנא  בישרא'; ס  'אנא שקילנא  האדמפחשת¹ת²   11 

כ² 'הבו לי'.

ח במקום כל המשפט  'דאנא עדיפנא מיניה';  נוסף )בשינויים קלים בין העדים(  )בגיליון(  א  וכן  דוכ¹כ²פקעשת¹ת²   12

'דהוה אמ' להו לטבחי ]...[ שמעיה דרבא' נכתב רק 'דהוה אמ' לאינשי ביתיה אנא עדיפנא מרבא' ונראה כפרפרזה 

מקוצרת. וראה להלן הערה 15.

ח 'רב נח' אמ' משום לתאי איענש'.  13

המילים 'משום מעשה שהיה' מופיעות רק בכ"י ה, ראה על כך להלן.  14

הש המעשה ברב נחמן בר יצחק מופיע כאן. ואילו בעדים דוכ¹כ²מספקעת¹ת² הסיפור מופיע לפני המשפט 'ומסתברא   15

דרב נחמן בר יצחק הוא דענשיה'. א הסיפור מופיע לפני המשפט, ברם לפני הסיפור מופיע המשפט בגיליון; ראה 

על שינויים אלה להלן. ח המעשה ברב נחמן בר יצחק מופיע בקיצור, שחלקו נראה פרפרזה מקוצרת: 'דרב נח' בר 

יצחק ריש כלה הוה והוה כל יומא מרחיט לשמעתיה בהדיה מקמי דניעול לכלה ההוא יומא איטרד בהדי רבנן ולא 

אתא לקמיה כול' עד ומיסתברא דרב נח' בר יצחק ענשיה'. על השינויים השונים בנוסח שבפירוש רבנו חננאל ראה 

עוד להלן הערה 29.

תרגום: רב דימי מנהרדעא הביא גרוגרות בספינה. אמר לו ראש הגולה לרבא: צא וראה, אם צורב חכמים הוא – תפוס   16

לו את השוק. אמר לו רבא לרב אדא בר אבא: צא הרח לו על קנקנו. יצא, שאל ממנו: פיל שבלע כפיפה מצרית 

והקיאה דרך בית הרעי, מהו? לא היה בידו. אמר לו: מר הוא רבא? טפח לו בסנדלו, אמר לו: ביני לרבא יש הרבה, 

בעל כורחך אני רבך ורבא רבו של רבך. לא תפסו לו את השוק, הפסיד גרוגרות שלו. בא לפני רב יוסף, אמר לו: 

רואה מר מה עשה בי? אמר לו: מי שלא השהה את הונאתו של מלך אדום לא ישהה את הונאתך, שנאמר 'על שֹלשה 

פשעי מואב ועל ארבעה לא אשיבנו על ׂשרפו עצמות מלך אדום לסיד'. מת רב אדא בר אבא. אמר רב יוסף: אני 
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באומפ וכן בס )בגיליון( מצויה תוספת שאיננה בה, והיא גרסה קצרה ושונה במקצת של המעשה ברב 
נחמן בר יצחק:17

דההו' יומ' דהוה בעי רב נחמ' בר יצח' למפתח בפירק' אשכחי' לרב אד' בר אב'. א"ל ליתי מר 

לפירק'. א"ל השת' אתינ'. נגה ולא את'. אדהכי והכי פתח רב נחמן בר יצח' ולא אסתייע' לי' 

מילת'. א' יהא רעו' דלישכיב רב אד' בר אהב'.

ס20  של  בגיליון  רק  מצויה  היא  הספרדי  בענף  בומפ.19  האשכנזי,18  בענף  בעיקר  מופיעה  זו  תוספת 

)בכתב יד שניכר בו שהוא שונה מזה של סופר פנים כתב היד( ובא, שהושפע מן הענף האשכנזי.21 

יצחק הארוך,  נחמן בר  סיפור רב  התוספת באה לפני  אינו אחיד בעדים הללו: באפ  מיקום התוספת 

הקיים בכל העדים, ואילו בומ הגרסה הנוספת באה אחרי סיפור זה. נראה אפוא שהתוספת חדרה לנוסח 
הסוגיה בשלב מאוחר יחסית ובראש ובראשונה באשכנז.22

בידינו עד נוסח נוסף, קטע מן הגניזה הקהירית, כ"י אוקספורד, בודליאנה heb. e. 77 )נויבאואר   

ענשתיו, שקיללתיו. רב דימי אמר: אני ענשתיו, שהפסיד גרוגרות שלי. אביי אמר: אני ענשתיו, שהיה אומר להם 

לחכמים: עד שאתם גורסים עצמות אצל אביי, בואו אכלו בשר שמן אצל רבא. ורבא אמר: אני ענשתיו, שהיה אומר 

להם לטבחים: אני נוטל בשר לפני שמשו של רבא. רב נחמן בר יצחק אמר: אני ענשתיו, ומסתבר שרב נחמן בר יצחק 

הוא שענשו, משום מעשה שהיה. שרב נחמן בר יצחק ראש כלה היה, כל יום לפני שנכנס לכלה )היה( משגיר את 

שמועתו עם רב אדא בר אבא ואחר כך נכנס לכלה. אותו יום תפסוהו רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע לרב אדא 

בר אבא משום שלא היו בסיומא. אמרו לו: אמור לנו, שמועות אלו של מעשר בהמה כיצד אמרן רבא? אמר להם: כך 

אמרן רבא. עד כך איחר לו היום ולא בא. אמרו לו חכמים לרב נחמן: עמוד, שאיחר לנו היום. אמר להם: יושב אני 

וממתין למיטתו של רב אדא בר אבא. עד כך – יצא קול שמת )רב אדא בר אבא( )על פי ש' אברמסון, תלמוד בבלי 

עם תרגום עברי ופרוש חדש, חלופי גרסאות ומראי מקומות, ]ג[: בבא בתרא, בעריכת י"נ אפשטיין, ירושלים 1958, 

עמ' 36–37, בשינויים קלים בהתאמה לה(. 

על פי מ בתוספת פיסוק שלי. בשלושה מהעדים מופיע לפני הסיפור מונח מסוים: ו 'לישנא אחרינא'; ס 'תא שמע';   17

נוסח הסיפור הקצר שונה במקצת, אך עיקרי הדברים מצויים בכל העדים: ההזמנה שהזמין רב  אפ  פ 'איכ' דאמ''. 

נחמן בר יצחק את רב אדא לבוא לסייע לו בפירקא; התחייבותו של רב אדא לבוא; אי בואו של רב אדא ובעקבות זאת 

כישלונו של רב נחמן בר יצחק והקללה שקילל את רב אדא.

חלוקת עדי הנוסח לענפים נסמכת על מסקנותיו של פרידמן באשר לאילן היוחסין של מסכת בבא מציעא. ראה:   18

פרידמן, תלמוד ערוך )לעיל הערה 1(, עמ' 25–76. אמנם פרידמן טען שהחלוקה לענפים שהציג אינה בהכרח חלוקה 

לנוסח מאוחר ולנוסח מוקדם, אלא לענף שמרני לעומת ענף 'מפותח' )שם, עמ' 25–26(. ברם במקרה הנדון כאן נראה 

שחדירתו של הסיפור הקצר לנוסח הכתוב של הסוגיה, כפי שמשתקף בכתבי יד כגון מ ופ, אכן מאוחרת מחדירתו של 

הסיפור הארוך, כפי שמפורט מיד להלן.

ו המאה הארבע עשרה, אשכנז או איטליה )פרידמן, תלמוד ערוך ]שם[, עמ' 67(; מ אשכנז, נכתב על פי הקולופון   19

בשנת ה'ק"ג, 1343 )ראה הפניות שם, עמ' 66(; פ אשכנז, כנראה אמצע המאה השלוש עשרה )שם, עמ' 65(.

על כתב היד הזה ראה: ד' רוזנטל, 'משנה עבודה זרה: מהדורה בקורתית בצירוף מבוא', עבודת דוקטור, האוניברסיטה   20

הארבע  המאות  כספרדי,  מקוטלג  הוא  הלאומית  הספרייה  בקטלוג   ;140–138 עמ'  תשמ"א,  בירושלים,   העברית 

עשרה – החמש עשרה.

נוסחי בבא מציעא', מחקרים  'לאילן־היוחסין של  1(, עמ' 66; ראה גם: הנ"ל,  פרידמן, תלמוד ערוך )לעיל הערה   21

תשמ"ג,  ירושלים  תשל"ח,  בסיון  ח'–ט'  ליברמן,  לשאול  שנה  שמונים  מלאת  לרגל  עיון  יום  התלמודית:   בספרות 

עמ' 141; י' זוסמן, 'ושוב לירושלמי נזיקין', מחקרי תלמוד, א )תש"ן(, עמ' 116. 

העדות המוקדמת ביותר שבידינו לחדירתו מצויה כאמור במפ, בני המאה השלוש עשרה.  22
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וקאולי 2851(, דף 63, שמופיע בו ניסוח קצר של המסורת כולה. בקטע הגניזה שני דפים. שני הדפים 

שהיו צמודים אליהם, לפניהם ולאחריהם, נמצאים באוסף אחר.23 בסך הכול מקיפים ארבעת הדפים 

הללו מן הגניזה כשישה דפים מבבלי בבא בתרא בדפוס וילנה.24 בדיקה פלאוגרפית ראשונית שבדקה 

עדנה אנגל את הדפים הללו העלתה שהם כתובים בכתב מזרחי קדם מרובע, וכתיבתם מתוארכת סביב 

שנת 900. אמנם איכותם המדויקת של הנוסח והלשון בקטע הגניזה עוד צריכה עיון על בסיס בדיקה 
יסודית של הקטע כולו. הנה העתקת השורות שמופיעה בהן אגדת רב אדא:25

] על שרפ[ ו עצמות מלך אדום בסיד נח נ]פשיה דרב אדא ב[ ר אבא רב יוסף אמ' אנא

ענשת]יה[ רב דימי מנהרדעא אמ' אנא ע]נשתיה[ אב]יי אמ' [ א]נ[ א ענשתיה רבא אמ'

אנא ענשתיה רב נחמן בר יצחק אמ' אנא ע]נש[ תיה ]ומסתברא ד[ רב נחמן בר יצחק

ענשיה: מתני' מי שהיה כותלו ]...[

השוואת דפי הגניזה מעותק זה לדפים המקבילים בה מעלה שמדובר בקטע רציף מן התלמוד הבבלי, 

שאין בו דילוגים שנודעת להם חשיבות – מלבד באגדת רב אדא – ולא בציטטה או פרפרזה, בלקט 

אגדות או בספר גאוני.26 אשר לאגדת רב אדא, הציטטה המובאת לעיל מקטע הגניזה כוללת את סופו 

של סיפור רב דימי והגרוגרות27 וכן את ההמשך – הכרזות האמוראים שקיבלו עליהם אחריות למותו 

של רב אדא, בנוסחה החוזרת 'רב פלוני אמר: אנא ענשתיה'. ברם הנימוקים הקצרים של רב יוסף ורב 

דימי מנהרדעא, האנקדוטות על אביי ורבא וסיפור רב נחמן בר יצחק, אשר מסבירים את ההכרזות 

הללו, חסרים. לאחר סדרת האמירות 'אנא ענשתיה' מופיע רק המשפט המסכם: 'ומסתברא דרב נחמן 
בר יצחק ענשיה'.28

קטע הגניזה משקף אפוא נוסח קצר של האגדה, ולכאורה הוא נראה נוסח ראשוני יותר שלה. לא   

רק קדמותו של קטע הגניזה וקיצור היריעה שבו תומכים בסברה זו, כי אם גם העובדה שהנוסח הקצר 

'אנא ענשתיה', שאין הסבר נלווה לו, הוא סתום, בייחוד בפיהם של אביי ורב נחמן בר יצחק, שלא 

הוזכרו קודם בסיפור. קשה לשער שמישהו היה מקצר כך סיפור מקורי ומותירו ללא כל רמז לקשר של 

סנקט פטרבורג, הספרייה הלאומית הרוסית, אוסף אנטונין B 209 )א"י כץ, גנזי תלמוד בבלי, ב, ירושלים תשל"ט,   23

עמ' רטו–ריח; וראה: זוסמן, אוצר ]לעיל הערה 2[, עמ' 116, מס' 972; עמ' 820, מס' 8650(. 

דפי הגניזה כוללים את דפים יח ע"א, שו' 16 'הכליא ]...[' – כ ע"א, שו' 16 ']...[ מטלוניות'; כב ע"א, שו' 37 'עצמות   24

]...[' – כה ע"א, שו' 2 ']...[ ואת הקברות ואת' בדפוס וילנה.

http://genizah. אוקספורד:  שבאוניברסיטת  הקהירית  הגניזה  של  האינטרנט  באתר  המקור  מתצלום  הועתק   25

הגניזה.  בקטע  שורה  כנגד  שורה  היא  ההעתקה   .bodleian.ox.ac.uk/fragment/MS–HEB–e–77/63a
בסוגריים המרובעים הוספתי השלמה מוצעת של הקרחות על פי הטקסט המופיע בעדים האחרים.

אמנם אין בדפים אלה קטעים אגדיים מובהקים, מלבד אגדת רב אדא, אך יש בהם 'סיפור הלכתי' על דקליו של רב   26

יוסף )כב ע"ב – כג ע"א(, והוא מופיע ללא דילוגים.

חלקו הראשון של סיפור רב דימי והגרוגרות אמור להיות בעמוד הקודם של קטע הגניזה )שכולל את חלקו הראשון   27

של דף כב ע"א(. ברם כאמור עמוד זה אינו נמצא בידינו. עם זה הציטטה המקוטעת של הפסוק 'עצמות מלך אדום 

בסיד' מעידה שככל הנראה סיפור תלונתו של רב דימי לרב יוסף היה מתועד בקטע הגניזה, ולכן אף שאין בידינו 

עדות מוחלטת, נראה שהסיפור על הגרוגרות הופיע בעמוד הקודם של הקטע, שאינו בידינו.

כפי שהשלמנו בהעתקת הקטע לעיל, ראה לעיל הערה 25.  28
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אותם אמוראים לסכסוך או למתח כלשהו עם רב אדא. כמו כן המסורות על אודות פגיעתו של רב אדא 

באביי, ְּברבא וברב נחמן בר יצחק, מסורות שחסרות בקטע הגניזה, אינן קשורות כלל לסיפור המקורי 

שבו פתחה האגדה, סיפור פגיעתו של רב אדא ברב דימי מנהרדעא, ואפשר שאין הן בהכרח הסיבה 

הנוסח משקף  עדי  הנוסח המורחב שביתר  'אנא ענשתיה'.  הללו  הכריזו החכמים  המקורית שבגללה 

ומסבירות  שמשלימות  מסורות  בתלמוד  האגדה  לנוסח  בו  שחדרו  מאוחר,29  שלב  הנראה  ככל  אפוא 

את הצהרותיהם של רבא, אביי ורב נחמן בר יצחק.30 אפשר שמסורות אלה התקיימו כמסורות חוץ־
תלמודיות, שנמסרו על פה עד שחדרו לנוסח התלמוד עצמו.31

עוד ייתכן שיש שלב ביניים בהתפתחות האגדה, ושהוא משתקף בנוסח שהשתמר בה, שמופיעות   

בו לפני סיפור רב נחמן בר יצחק המילים 'משום מעשה שהיה'. דוד רוזנטל כבר העמידנו בהרחבה על 

התופעה של רמזים או קיצורים בסוגיה,32 כגון 'משום מעשה שהיה',33 ועל השלמותיהם שמופיעות 

פה  על  התלמוד  של  למסירתו  בחלקה  הזאת  התופעה  את  ייחס  רוזנטל  היד.  בכתבי  התלמוד  בנוסח 

במאות השנים הראשונות שלאחר תקופת האמוראים, כאשר משנני התלמוד לפני תלמידי החכמים 

במושא  שאף  ייתכן  ומוכרים.34  ידועים  שהיו  מסוימים,  לעניינים  ברמיזה  או  בקיצור  להסתפק  יכלו 

'משום  דיוני כאן, עוד קודם לחדירת סיפור רב נחמן בר יצחק לנוסח הסוגיה עצמה, חדרה הנוסחה 

שרימזה   36 ענשיה',  יצחק  בר  נחמן  דרב  'ומסתברא  המשפט  של  ראשונית  כהרחבה  שהיה'35  מעשה 
לסיפור מסוים שקשור באותו חכם.37

כפי שאפשר לראות ברשימת העדים הישירים והעקיפים של אגדת רב אדא )לעיל הערה 2(, העדות הקדומה ביותר   29

לקיום האנקדוטות הנזכרות וסיפור רב נחמן בר יצחק מצויה בפירוש רבנו חננאל. הנוסח שבפירוש רבנו חננאל שונה 

8, 9, 12, 13, 15(. קשה לקבוע בוודאות אם נוסחו משקף שלב ביניים  מעט משאר עדי הנוסח )ראה לעיל הערות 

בהתפתחות נוסח האגדה, או שמדובר בפרפרזות, המאפיינות תדיר את פירוש רבנו חננאל. מכל מקום אם אין מדובר 

בפרפרזות, ייתכן שלפנינו עדות נוספת לנזילות של נוסח האגדה בתקופה שבין כתיבת קטע הגניזה לכתיבת יתר 

כתבי היד שבידינו.

אכן מעיון בעדי הנוסח של האגדה מתעורר חשד באשר לזמן שילובו של סיפור רב נחמן בר יצחק בסוגיה. אף שהוא   30

מופיע בכולם, מיקומו של סיפור זה אינו יציב ביחס למשפט 'ומסתברא דרב נחמן בר יצחק ענשיה ]...['. ראה לעיל 

הערה 15.

 R. Brody, The Geonim of Babylonia :על קיומן של מסורות שכאלה, חיצוניות לנוסח התלמוד, שעברו על פה ראה  31

and the Shaping of Medieval Jewish Culture, New Haven 1998, pp. 182–184, esp. p. 183
ד' רוזנטל, 'על הקיצור והשלמתו', מחקרי תלמוד, ג )תשס"ה(, עמ' 856–862. וראה עוד בעניין השלמת אגדות: שם,   32

עמ' 803, 809–814, 830 הערה 154. ראה גם: הנ"ל, '"לא איתפרש לן מאי בעי הכא" )על גופים זרים בבבלי(', בר־

אילן, יח–יט )תשמ"א(, עמ' 152. רוזנטל הביא, בשם שי"ר, כמה השערות שמטרתן להסביר מדוע הובאו סיפורים 

בתלמוד לא במלואם אלא רק ברמז. ראה: רוזנטל, על הקיצור )שם(, עמ' 803, והפניות בהערה 57 שם.

רוזנטל, על הקיצור )שם(, עמ' 856; הנ"ל, לא איתפרש )שם(, עמ' 152, הערה 16.  33

רוזנטל, על הקיצור )שם(, עמ' 796 וכן עמ' 792–793.  34

אמנם אין לשלול בוודאות את האפשרות שמילים אלה, שאינן מתועדות בעד נוסח אחר, הן תוספת שהוסיף סופר ה   35

או כתב יד שממנו הוא השתלשל.

התלמוד,  מרצי  של  מפעילותם  הנובעים  'רמזים  בין  בוודאות  להבחין  קשה  לעתים  רוזנטל,  שהסתייג  כפי  אמנם,   36

מפעילותם  כחלק  סופרים־מעתיקים  שיצרו  השלמות  ובין  להם',  שנמסר  את  פה  על  בהרצאתם  והשלימו  שקיצרו 

הפרשנית. ראה: רוזנטל, על הקיצור )לעיל הערה 32(, עמ' 796. 

בשולי הדברים אעיר כי ייתכן שמצויות בחלק מעדי הנוסח עדויות נוספות לשלבי ביניים שונים בהשלמת המשפט 'ר'   37
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ולחומרים  אמוראיים  לחומרים  הבבלי  בסוגיות  שונים  מרכיבים  בהפרדת  עסקו  אחדים  חוקרים   

מאוחרים יותר, וחלקם ניסו להצביע על כלים וסימנים שבאמצעותם אפשר להבחין בין אלה לאלה אף 

כשאין בידינו עדות טקסטואלית מוצקה שמעידה על הבחנה זו.38 והנה קטע הגניזה שנדון לעיל מספק 

החומרים  בין  ההפרדה  שמלאכת  ולכך  שבידינו,  התלמודי  החומר  של  למורכבותו  ותזכורת  דוגמה 

הקדומים לאלה המאוחרים עשויה לעתים להיות מורכבת יותר ממה שעולה מניתוח הטקסט שהגיע 

יש  אדא  רב  של  למותו  האחריות  על  השונות  בהכרזות  למשל  השונים.39  העדים  באמצעות  לידינו 

דוגמאות לכך שאף דיבור ישיר של חלק מהאמוראים, שנכתב בגוף ראשון,40 כפי שהגיע לידינו ברוב 
המכריע של עדי הנוסח, הוא למעשה תוצאה של שלבי התפתחות שונים.41

כלה,  וריש  סיומא  המונחים  של  זמנם  את  חדש  באור  להאיר  גם  עשוי  כאן  שנדון  הגניזה  קטע   

המופיעים בסיפור רב נחמן בר יצחק, שמצוי בכל יתר העדים מלבד קטע הגניזה. דוד רוזנטל עסק 

בהרחבה במונח סיומא,42 בין השאר על סמך רשימת ההיקרויות של המונח בספרות התלמודית והבתר־

הם  רוזנטל  שהזכיר  המקורות  ומרבית  לוין  שמנה  המקורות  לוין.43  מנשה  בנימין  שקיבץ  תלמודית 

ובהן  דן גם בהיקרויות אחדות של המונח סיומא בתלמוד הבבלי,45  מקורות גאוניים.44 ברם רוזנטל 

בנוסח כתב היד התימני לסנהדרין יד ע"א,46 שמופיע בו הביטוי בני סיומיה או ביטוי דומה.47 מאחר 

פלוני אמר אנא ענשתיה'. למשל במ חסרות מילות ההסבר להצהרות 'אנא ענשתיה' של רב יוסף ורב דימי מנהרדעא, 

'דלטתיה', מופיע רק בגיליון. גם באנקדוטה שמסבירה את הצהרתו של רבא מצוי בכל  יוסף,  ובפ ההסבר של רב 

שקילנא  אנא  לטבחי:  להו  'דאמר  הבסיסי  הנוסח  שם(  בהערות  ראה  חננאל,  רבנו  שבפירוש  הנוסח  )מלבד  העדים 

והן עשויות להעיד על  נוספו תוספות שונות במקומות שונים,  בישרא מיקמי שמעיה דרבא'. ברם בחלק מהעדים 

התפתחויות משניות כאלה ואחרות בנוסח האנקדוטה )ראה לעיל הערות 10, 12(. )במדרש הגדול ]ש[ יש נוסח של 

דברי רב דימי: 'דמרי עובדא אנא'. קשה לקבוע בוודאות אם גם בו משתקף שלב ביניים כזה, או שזהו עיבוד של 

המלקט. ככלל יש בנוסח אגדת רב אדא שמופיע במדרש הגדול שינויים קטנים ותוספות קטנות שאינם מתועדים 

בעדים האחרים, וחלקם קרוב לוודאי עיבודים מאוחרים, ואין כאן מקום להאריך.( 

ראה למשל: ש"י פרידמן, 'פרק האשה רבה בבבלי בצירוף מבוא כללי על דרך חקר הסוגיה', מחקרים ומקורות, א   38

 ,)21 283–321; וראה סקירה מלאה יותר והפניות נוספות אצל זוסמן, ושוב לירושלמי )לעיל הערה  )תשל"ח(, עמ' 

עמ' 108–109, הערה 204.

המקורי  דבריהם  ניסוח  בין  האמוראים  במאמרי  גם  ברור  באופן  להפריד  אפשר  אי  '...שבד"כ  זוסמן:  שכתב  וכפי   39

לתוספות "מאוחרות" שנוספו עליהם )אע"פ שיש מקום עקרוני להפרדה(' )זוסמן, ושוב לירושלמי ]שם[, עמ' 109, 

הערה 204, וראה גם הערה 205 שם(. והשווה לדברי הלבני שהוא הפנה אליהם שם בהערה 204: ד' הלבני, מקורות 

ומסורות: מועד, חלק א, ירושלים תשל"ה, עמ' 7–8.

דברי רב יוסף, 'אנא ענשתיה דלטתיה', ודברי רב דימי 'אנא ענשתיה דפסוד גרוגרות דידי'.  40

אני מודה לפרופ' ורד נעם, שהפנתה את תשומת לבי לעניין זה.  41

ד' רוזנטל, '"רבנן דסיומא" ו"בני סיומי"', תרביץ, מט )תש"ם(, עמ' 52–61. לדעות שונות על משמעות המונח סיומא   42

ראה: שם, בייחוד עמ' 52 )ובהערה 2 שם(, 57, 61. וראה עוד: מ' גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים, תל אביב 

1997, עמ' 134.

רוזנטל, רבנן דסיומא )שם(, עמ' 57.  43

בולטים במיוחד דברי הגאון 'וקא הוו בה רבנן בשמעתא כד יתבין בסיומא', שצוטטו על ידי רוזנטל, רבנן דסיומא   44

)שם(, עמ' 58.

ראה גם: גיל, במלכות ישמעאל )לעיל הערה 42(.  45

וכן בציטטה מהסוגיה הנזכרת ב'ספר השטרות' לר"י ברצלוני.  46

רוזנטל, רבנן דסיומא )לעיל הערה 42(, עמ' 56, ובהערה 22 שם.  47
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שביטוי כזה אינו מופיע בכל יתר עדי הנוסח של אותה סוגיה בסנהדרין )ושל המקבילה בכתובות יז 

ע"א(, שיער רוזנטל שהופעת בני סיומיה שם 'אינה מקורית בתלמוד, אלא תוספת גאונים שהשליכו 

מישיבתם שלהם לימי התלמוד'.48 לאור הממצאים הטקסטואליים שנדונו לעיל נראה שאפשר להחיל 

את השערתו של רוזנטל גם על הופעתו של המונח סיומא בנוסח המורחב של אגדת רב אדא בבבא 

בתרא כב ע"א, ואפשר שאף כאן הייתה השלכה לאחור של מחברים גאונים לימיו של רב נחמן בר 

יצחק.

אם כן חשיבותה של עדות קטע הגניזה ממסכת בבא בתרא גם בכך שלפיה לא נותר למיטב ידיעתי   

אף לא מקור ודאי אחד בתלמוד הבבלי שמופיע בו המונח סיומא.49 ממילא סביר להניח שהסיומא לא 

היה מוסד אמוראי,50 אלא מוסד בתר־אמוראי או גאוני, שמקורות אחדים השליכו אותו לאחור השלכה 

אנכרוניסטית על דמויות אמוראיות.

אף זמנם של המונח ריש כלה והתפקיד שהוא מציין מוטלים בספק.51 ישעיהו גפני כבר הצביע על   

ספקות של ממש בנוסח בבבלי ברכות נז ע"א, שמופיע בו לכאורה המונח ריש כלה.52 בקטע הגניזה 

היחיד  המקום  חסר.  כלה,  ריש  שהיה  העדות  כולל  יצחק,  בר  נחמן  רב  על  הסיפור  כל  לעיל  שנדון 

בבבלי שהמונח הזה יציב בו מבחינת הנוסח הוא אפוא חולין מט ע"א,53 ושם הדמויות מאוחרות, בנות 

ראה בהקשר זה את דבריהם הידועים של גודבלט ואחרים על סיפור רשב"ג במסכת הוריות, שאף בו מדובר בישיבה   48

 J. L. Rubenstein, Talmudic Stories: Narrative, Art, Composition and :ארץ ישראלית. לסקירת המקורות ראה

Culture, Baltimore and London 1999, pp. 176–177
נוסף בבבלי, בצורת פועל, בסיפור רב כהנא – נאמר שם על  אמנם רוזנטל ציין את הופעת מוסד הסיומא במקום   49

ריש לקיש, ש'קא מסיים מתיבתא דיומא לרבנן' )בבא קמא קיז ע"א–ע"ב(. ראה: רוזנטל, רבנן דסיומא )לעיל הערה 

42(, עמ' 56–57 ועמ' 60, הערה 52. ברם גפני כבר הראה, כשהציג את נוסח קטע הגניזה וה לסיפור רב כהנא שם, 

'הישיבה הבבלית לאור סוגיית  י' גפני,  שהנוסח שמופיע בו המשפט הנזכר הוא ככל הנראה מאוחר ומשני. ראה: 

ב"ק קיז ע"א', תרביץ, מט )תש"ם(, עמ' 292–301; הנ"ל, יהודי בבל בתקופת התלמוד: חיי החברה והרוח, ירושלים 

תשנ"א, עמ' 194–197; וראה גם: ע' שרמר, '"אקשי ליה ואוקמיה": עיון אחד בסוגיית הבבלי, בבא קמא קיז ע"א', 

תרביץ, סו )תשנ"ז(, עמ' 403–415; הנ"ל, 'בשולי הקושיה וההעמדה', נטועים, ו )תש"ס(, עמ' 73–79. ואילו בנוגע 

למשפט 'מינאי ומינך תסתיים שמעתא', שהזכיר רוזנטל )שם, עמ' 59(, המילה 'תסתיים' משמשת בהוראת תתברר 

)השווה: רש"י למגילה יד ע"ב, ד"ה 'אמר ליה עינא סבא מיני ומינך תסתיים שמעתא'; רש"י לעבודה זרה טז ע"ב, 

ד"ה 'תסתיים שמעתא'(, ואין היא נוגעת למונח סיומא הנדון כאן.

על המוסד הזה ראה לעיל הערה 42.  50

על התפקיד ריש כלה כבר נכתב רבות במחקר, ומקובל שהמכונים כך היו האלופים )או אלוף דרא(, ראשי שורה   51

 200–199 עמ'   ,)49 הערה  )לעיל  בבל  יהודי  גפני,  ראה:  לפירוט  קמא(.  )דרא  הראשונה  בשורה  שישבו  )כלה(, 

)והפנייתו לאפשטיין שם, עמ' 198, הערה 87(; ברודי, גאוני בבל )לעיל הערה 31(, עמ' 48–51 והפניותיו בעמ' 50, 

הערה 66; גיל, במלכות ישמעאל )לעיל הערה 42(, עמ' 124–128. ראה גם השערתו של גפני בנוגע לדמיון ל'רשי 

)תשמ"ב(,  נא  תרביץ,  בבל',  ישיבות  לתולדות  כמקור  נסטוריאניים  'חיבורים  גפני,  י'  הסורית:  בספרות   קליתא' 

עמ' 573.

71 שם; וביתר הרחבה:  26–27, ובייחוד בהערה  ראה בפירוט: י' גפני, 'ישיבה ומתיבתא', ציון, מג )תשל"ח(, עמ'   52

הנ"ל, חיבורים נסטוריאניים )שם(, עמ' 573 והערה 40 שם. השווה: הנ"ל, יהודי בבל )שם(.

ראה: גפני, חיבורים נסטוריאניים )שם(. גפני הזכיר שם משפט נוסף שמופיע בשאילתות, ושכולל את המונח הנדון.   53

משפט זה איננו מצוי לפנינו בתלמוד כלל, בשום עד נוסח. ואולם גפני ציין שעל פי הקשרו הרחב עשוי היה להיות 

בתלמוד באחת משתי סוגיות. ראה שם פירוט והפניות לעמדות שונות בעניין זה. כאמור המשפט אינו מופיע בעדי 

נוסח של התלמוד, ואף גפני הציג אותו )שם( כאחד המקורות 'שאינם בטוחים כלל', ועל כן מידי ספק לא יצאנו. 
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הדור השביעי לאמוראי בבל.54 אם כן העדות הוודאית המוקדמת ביותר לקיומו של התפקיד ריש כלה 
מתייחסת לדור זה,55 דור המעבר בין התקופה האמוראית לתקופה הבתר־אמוראית.56

קטע הגניזה שעסקתי בו מלמד על שלבים שונים בהתפתחותה של אגדת רב אדא בבבלי, ודומה   

שבכוחו לפתוח צוהר נוסף להתפתחותו המורכבת של התלמוד הבבלי, נושא שעדיין רב בו הנסתר על 

הנגלה.

 J. L. Rubenstein, :רובנשטיין קבע שהמשפט הנזכר, לפחות בהקשר של הסוגיה בכתובות, נראה אנכרוניסטי. ראה

The Culture of the Babylonian Talmud, Baltimore 2003, p. 18
ראה: אלבק, מבוא לתלמודים )לעיל הערה 3(, עמ' 450.  54

השווה: גפני, חיבורים נסטוריאניים )לעיל הערה 51(.  55

מעניין שדווקא בתוספת שמופיעה בחלק מהעדים – המסורת הקצרה על רב נחמן בר יצחק )ראה לעיל ליד הערה   56

17(, לא מופיע ריש כלה ולא סיומא, אלא מונח אחר – פירקא )השווה דוגמה אחרת לחילוף בין כלה לפירקא בנוסחים 

שונים: ד' גודבלט, 'התפתחויות בחקר ישיבות בבל', ציון, מו ]תשמ"א[, עמ' 25(. המונח פירקא שכיח מאוד בבבלי 

בתיאורים אמוראיים )ראה למשל: בבלי, פסחים נ ע"א; נדרים כג ע"ב; קידושין כה ע"א; לא ע"ב; חולין טו ע"א 

ועוד הרבה(, וככל הנראה מוסד זה היה קיים כבר בתקופת האמוראים. למשמעות המונח ראה: גפני, יהודי בבל )לעיל 

49(, עמ' 204–213. גפני פירש שפירקא הוא 'מעמד של דרשה בציבור' שהתקיים בבבל החל מהדור השני  הערה 

לאמוראים שם, לקראת סוף המאה השלישית )שם, עמ' 212(. השווה: גיל, במלכות ישמעאל )לעיל הערה 42(, עמ' 

 J. L. Rubenstein, ‘Social Institutional Settings of Rabbinic Literature’, C. E. Fonrobert and M. S. ;130–129

 Jaffee (eds.), The Cambridge Companion to The Talmud and Rabbinic Literature, New York 2007, pp.
69–67. אף התופעה של חכם שהקפיד על חכם אחר שלא בא לפירקא שלו מצויה במקומות נוספים בבבלי. לפירוט 
המקורות ראה: גודבלט, חקר ישיבות בבל )שם(, עמ' 25–26. הראיתי לעיל שאופן תיעודה של התוספת הזאת בעדי 

הנוסח מלמד על איחור בחדירתה לנוסח הכתוב של התלמוד, לעומת הנוסח הארוך של סיפור רב נחמן בר יצחק. ברם 

לכל הפחות על פי המונחים המוסדיים השונים המופיעים בשני הנוסחים הללו, אפשר שהתוספת הזאת, שנזכר בה 

רק הפירקא, נתחברה – ככל הנראה חיבור על פה – קודם לנוסח הארוך של סיפור רב נחמן בר יצחק, שמדובר בו 

על ריש כלה וסיומא, ואפשר שהייתה קיימת עוד בתקופת האמוראים. ייתכן אפוא שבתוספת זו השתמר דווקא בענף 

האשכנזי נוסח קדום, מעין התופעה שכבר הצביעו עליה חוקרים. ראה: מ' קיסטר, 'עוד פירור ללקסיקון התלמודי', 

 27 וההפניה למאמרו של א"ש רוזנטל בהערה   ,438–437 431–447, במיוחד עמ'  מחקרי תלמוד, ב )תשנ"ג(, עמ' 

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

http:// ,11 )2012(, עמ' 1–38 ובהפניותיו למחקרים קודמים בעמ' 3 ובהערה 14 שם ,Studies: an Internet Journal
www.biu.ac.il/JS/JSIJ/11-2012/Shushtri.pdf


