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כתיבת התאריך על החותמות שהיו במקדש

מאת

אבי שויקה

הליך  הנדרשים לקרבנות,  הנסכים  הליך מכירת  את  ג–ה( מתארת  )ה,  המשנה במסכת שקלים 

שהתנהל במקדש באמצעות חותמות, שנקנו בכסף בדוכן אחד, ושניתנו תמורת הנסכים בדוכן 

ובסוגיות  שבמשנה  זה  בתיאור  בפירוט  הדן  מאלף  מאמר  נאה  שלמה  פרסם  לאחרונה  אחר. 

התלמוד שעליו, והמקיף את נושא החותמות שהיו במקדש בבקיאות רבה מכל צדדיו, לרבות הפן 

 ההיסטורי.1 על בסיס דיון זה העלה נאה הצעה מעניינת הקושרת עניין זה לממצא ארכאולוגי – 

אחד  אלא  אינה  נאה  ושלדעת  המקדש,2  באזור  לאחרונה  שנמצאה  טין  עשויה  חותם  טביעת 

החותמות האלה. 

והוא  הזה,  ביתר הרחבה בפרט אחד מתוך המכלול  לדון  אני מבקש  נאה  דיונו של  בעקבות   

התאריך שנכתב על החותמות. עניין זה מוזכר במשנה במשפט אחד, ועליו מוסבת סוגיה קצרה 

בירושלמי. לדעתי מן הראוי לשקול מחדש את פרשנותה של סוגיה זו, בעיקר עקב לשונה של 

בהיבטים  הדיון  את  להרחיב  מקום  יש  כן  כמו  נאה.  של  במאמרו  נזכרה  שלא  בתוספתא  הלכה 

שונים, כמו ההיבט הלשוני וההיבט הראלי. על סמך הדיון להלן אבחן מחדש את הצעתו של נאה 

בעניין טביעת החותם שנמצאה. 

הדיון במשנה בנושא החותמות שהיו במקדש מסתיים במילים 'ושם כל היום היה כתוב עליהן   

מפני הרמאים'.3 שתי נקודות במשפט זה מצריכות בירור: משמעות הביטוי 'שם כל היום' ומובנו 

של הטעם שנתנה המשנה לדבריה, 'מפני הרמאים'.

הערות  לי  והעירו  זה  מאמר  של  טיוטה  שקראו  שויקה,  רוני  ד"ר  ולאחי  סבתו  מרדכי  לד"ר  מודה  אני   * 

מועילות.

ש' נאה, 'מסורת ופרשנות במשנת ארבעה חותמות ובתלמוד שעליה', תרביץ, פא )תשע"ג(, עמ' 5–24.  1

פורסם בינתיים רק באתר רשות העתיקות באינטרנט, בידיעה הנושאת את הכותרת 'ממצא נדיר המעיד על   2

פעילות בבית המקדש' )דצמבר 2011(.

710(. לדיון מפורט בנוסח ראו: נאה,  138; ריצ'לר  3173 )דה רוסי  שקלים ה, ה. על פי כ"י פרמה, פלטינה   3

מסורת ופרשנות )לעיל הערה 1(, עמ' 17–18, ובהערות שם. 
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שם כל היום' א. '

הצירוף 'שם כל היום' קשה, כי המילה 'כל' נראית מיותרת. ואכן נוסח המשנה בדפוסים המצויים 

גורס 'שם היום', ללא 'כל'. כפי שהראה נאה זהו נוסח מתוקן.4 בכל זאת למען בהירות הדיון אדון 

תחילה בביטוי 'שם היום' כשלעצמו, ורק אחר כך אנסה להסביר את תוספת המילה 'כל'. 

התשיעית  בשנה  אלי  ה'  דבר  'ויהי  לכתיבה:  ובקשר  במקרא  כבר  מופיע  היום'  'שם  הביטוי   

בֹחדש העשירי בעשור לֹחדש לאֹמר: בן אדם, כתוב ]קרי: ְּכָתב[ לך את שם היום, את עצם היום 

1–2(. מן ההקשר ברור ש'שם היום' הוא התאריך המצוין בתחילת הפסוק, תאריך  הזה' )יח' כד 

שכולל את השנה, החודש ומספר היום בחודש – אך לא את מספר היום בשבוע. כיוצא בזה נמצא 

 במקור חוץ־מקראי מאותה תקופה, אוסטרקון 1 מערד: 'אל אלישב. ועת נתן לכתים יין ב]תים[ 3, 

וכתב שם הים'.5 מכתובות אחרות מערד עולה שכוונת הצירוף 'שם היום' היא למספר היום בחודש, 

כנראה בתוספת ציון החודש.6 אם כן ברור ש'שם היום' בעברית מקראית הוא מה שקרוי בעברית 

של ימינו – תאריך. הדבר מתקבל על הדעת, שהרי תאריך הוא הדרך המקובלת לציין יום מסוים 

משאר הימים, והרי זה מעין מתן שם. ובכל התקופות מתקופת המקרא ועד ימינו התאריך כולל 

בדרך כלל ציון של החודש והיום בחודש, ולא את ציון היום בשבוע.

תמונה שונה עולה ממקורות חז"ל, שגם בהם נמצא ביטוי זה בשני מקומות. בתוספתא שנינו:   

'גופו של שטר: ביום פלוני בשבת פלונית בחודש פלוני בשנה פלונית ובמלכות פלונית. לא כתב 

שם היום בו, ידו על התחתונה כל אותה שבת'.7 מההקשר, 'כל אותה שבת', עולה שהביטוי 'שם 

היום' כאן מכוון למספר היום בשבוע. המקור השני הוא סוגיית הירושלמי על המשנה הנדונה כאן, 

שנאמר בה: 'שם היום שם שבת שם חודש היה כתוב עליהן'.8 גם כאן, העובדה ש'שם היום' מופיע 

לפני 'שם שבת' מלמדת שהכוונה למספר היום בשבוע. 

מה ההסבר להבדל בין המקורות במשמעות הביטוי? אפשרות אחת היא שזהו הבדל בין רובדי   

לשון שונים, כלומר משמעות הביטוי 'שם היום' השתנתה במרוצת הזמן: בתקופת המקרא הייתה 

משמעותו תאריך, ואילו בתקופת חז"ל הוא עבר לציין את מספר היום בשבוע. אפשרות אחרת 

היא שההבחנה בין שתי המשמעויות אינה עניין של תקופות אלא של הקשר: כאשר הביטוי 'שם 

הייררכית  הוא בא ברשימה  היום' בא בפני עצמו, משמעותו תאריך באופן כללי; אולם כאשר 

נאה, מסורת ופרשנות )שם(.  4

פרסום ראשון: י' אהרוני, בהשתתפות י' נוה, כתובות ערד, ירושלים תשל"ו.  5

מנין היום 'לחודש' מופיע בכתובות 7, 8, 32 מערד. בכתובת 7 מופיעה הוראה דומה מאוד להוראה שבכתובת 1   6 

לחדש  בשנים  לפניך  ']ו[כתבתה  הכותב:  הורה  ואחריה   – יין  בתים  שלושה  לכיתים  לתת   – לעיל  הנזכרת 

1, ויש בה ללמד שהכוונה שם לציון החודש  בעשרי'. הוראה זו מקבילה להוראה 'וכתוב שם היום' בכתובת 

ומספר היום בחודש. 

תוספתא, בבא בתרא יא, ב )ליברמן, עמ' 167(.  7

ירושלמי, שקלים ה, ה )מט ע"א; טור 621(. וכנראה משום כך קבע נאה, ללא דיון, 'כפשוטו "שם היום" הוא   8

ציון היום בשבוע )שני, שלישי וכדומה(' )נאה, מסורת ופרשנות ]לעיל הערה 1[, עמ' 15(.
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של יחידות זמן, שפירוטה מפיג את העמימות – כפי שהוא בשני מקורות חז"ל שצוטטו לעיל – 

משמעותו יכולה להיות ספציפית יותר בהתאם להקשר.

בלשון  היום'  'שם  שמשמעות  שההנחה  משום  השנייה,  האפשרות  את  להעדיף  יש  לדעתי   

חז"ל לנסח  יכלו  ודאי  נראית. עקרונית  אינה  דווקא  היום בשבוע  הייתה מוגבלת למספר  חז"ל 

רשימות דומות בלי ציון השבת )והרי בפועל רישום רגיל של תאריך אינו כרוך בציון השבת(. 

במקרה כזה – אם היה כתוב למשל 'שם היום שם חודש שם שנה' – היה ברור מן ההקשר שמדובר 

זרות לשונית. נראה  וודאי לא הייתה מורגשת עקב כך שום  ולא בשבוע,  במספר היום בחודש 

אפוא שגם בלשון חז"ל הייתה משמעותו המדויקת של הביטוי גמישה, וניתן היה להבינה על פי 

ההקשר. הנחה זו מסתברת יותר גם משום ש'שם היום' לא היה ביטוי שכיח, כפי שנראה ממיעוט 

היקרויותיו במקורות כתובים. רחוק אפוא להניח שהייתה לביטוי משמעות ספציפית ומוסכמת 

משמעותו  ולפיכך  הישר,  השכל  לפרשנות  פתוח  היה  שהוא  יותר  סביר  לכול.  ידועה  שהייתה 

הייתה תאריך סתם, אלא אם כן ההקשר הצביע בבירור על משמעות ספציפית יותר. ואכן במקרה 

שעליו מדברת המשנה, שבו צוין שם היום כדי למנוע מרמאים שימוש לא ראוי בחותם, מתקבל 
על הדעת שנכתב תאריך מלא ולא רק ציון היום בשבוע.9

לאור מסקנה זו נשוב אל הביטוי המלא, 'שם כל היום'. נאה הציע שהמילה 'כל' נוספה כדי לציין   

שעל החותם נכתב תאריך מלא ולא רק היום בשבוע.10 הצעה זו דחוקה מעט מבחינה פרשנית, 

כיוון שעל פיה יש להבין את הביטוי בדרך סרסהו ודרשהו, כאילו נכתב 'כל שם היום'. על כל 

פנים לפי הנחתי שהביטוי 'שם היום' משמעותו תאריך, אין צורך בתוספת המילה 'כל' לציין זאת. 

'כל' נוספה משום שבלעדיה היה במשמע לשון המשנה שהכוונה ליום  ברצוני להציע שהמילה 

מסוים וידוע. המילה 'כל' מבהירה, אמנם במחיר סרבול תחבירי, שבכל יום ויום היה כתוב על 
החותם שם אותו היום.11

מפני הרמאים' ב. '

'מפני הרמאים'. מפני איזו רמאות חששו הממונים במקדש?12 ראש מפרשי  נפנה עתה לנימוק 

ואכן יש ממפרשי המשנה שפירשו כך, למשל ר' ישראל ליפשיץ, בעל 'תפארת ישראל': 'על החותם היה כתוב   9

יום וחודש'.

נאה, מסורת ופרשנות )לעיל הערה 1(, עמ' 18.   10

אמנם לכאורה היה מתאים יותר לשנות 'שם כל יום', בלא ה"א הידיעה. ואכן נאה ציין לקטע גניזה שמופיע   11

בו הנוסח 'שם כל יום', והעיר שהוא נראה 'כתיקון של הנוסח הקשה למשהו קל יותר' )נאה, מסורת וחותמות 

56(. אך נראה לי שהתנא נמנע מלהשמיט את ה"א הידיעה משום שהמשפט 'שם כל  17, הערה  ]שם[, עמ' 

יום היה כתוב עליהן', אם יתפרש באופן מילולי, מביע את המשמעות האבסורדית שעל החותמות נכתבו כל 

התאריכים האפשריים. המילה 'היום' מיודעת כדי להדגיש שבכל יום נכתב על החותם רק שם אותו היום. כך 

או כך ברור שהמשפט המתקבל מסורבל ולא נהיר מבחינה תחבירית )וכך הוא גם לפי הצעתו של נאה(. 

הנחה  במקדש,  המנהל  סדרי  על  אותנטית  מסורת  משקף  במשנה  שהאמור  ההנחה  על  מבוסס  להלן  הדיון   12

שבמקרה זה איני רואה סיבה לפקפק בה.
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המשנה, הרמב"ם, הציע שתי תשובות על שאלה זו, ובעקבותיו הלכו רוב מפרשי המשנה. לפי 

השני  ההסבר  לפי  נסכים.  בעדו  ויקבל  שלו  שאינו  חותם  ימצא  שאדם  הוא  החשש  אחד  הסבר 

החשש הוא שקונה החותם ישהה אותו אצלו עד שיעלה מחיר הנסכים, ואז יוציא אותו וירוויח את 

הפרש השער. 

ההסבר הראשון אינו ברור דיו. כיצד תמנע כתיבת התאריך שימוש בחותם שנמצא? התשובה   

המובלעת בדברי הרמב"ם עצמו היא שהחותם לא יימצא מן הסתם ביום שבו אבד.13 אולם בשטח 

קטן יחסית שמסתובבים בו אנשים רבים, כמו חצר המקדש, סביר שחותם שאבד יימצא במהרה. 

ואכן מפרשים שהלכו בעקבות הרמב"ם לא מצאו נחת בתשובה זו, וניסו ליישב את הסברו של 

הרמב"ם באופנים אחרים. ר' עובדיה מברטנורא כתב: 'וביום שמצאו אינו רשאי להוציאו שהאובד 

מחזר אחריו'. אך בתירוץ זה אין ממש, מפני שאין חותם אחד ניכר מאחר. 

שמואל וזאב ספראי, שאימצו פירוש זה של הרמב"ם, הציעו שהנחת המשנה הייתה שהחותם   

יימצא בדרך כלל על ידי אדם שלא התכוון להביא קרבן, וכדי להשתמש בו הוא יצטרך להביא 

קרבן ביום אחר.14 אולם הדעת נותנת שבמקום המועד לאבדה כזו, בין דוכנו של יוחנן לדוכנו 

של אחיה, הסתובבו אנשים רבים שביקשו להקריב קרבן. וגם אם נקבל אחת מההצעות האלה, 

יש לשאול מה מפסיד המקדש מכך שחותם אבד ונמצא; הרי הממונים כבר קיבלו את הכסף בעד 
הנסכים.15

גם הסברו השני של הרמב"ם אינו משכנע. אף אם נניח שיהיו מי שירצו לנצל את החותמות   

לספקולציה מסחרית ולשמור אותם לשימוש עתידי, מדוע צריך הדבר להטריד את הממונים? הרי 

כמו שמחיר היין והסולת יכול לעלות הוא יכול גם לרדת, ובינתיים זכה המקדש לכסף נזיל. ואם 

ברור שמחיר המצרכים יעלה בקרוב, יכול גם המקדש להקדים את קנייתם. על כל פנים מדוע 

נחשב מעשה כזה לרמאות?

ר' אברהם בן דוד מפושקיירה )הראב"ד( הציע פירוש אחר. בהשגותיו על 'משנה תורה', שבו   

הציע הרמב"ם את ההלכה הזו עם ההסבר השני שנתן לה בפירושו למשנה, כתב הראב"ד: 'לא 

ויוציא חותמו'.17 אם כן החשש הוא  ויבוא לידי ]צ"ל: ליום16[ אחר  כי. אלא שמא יעשנו אובד 

בתרגום הרב קאפח: 'ואמרו מפני הרמאין, שמא ימצא פתקא שנפלה בעבר לבעליה או לאחיה או ליוחנן ויקבל   13

בה' )משנה עם פירוש רבנו משה בן מיימון: מקור ותרגום: סדר זמנים, מהדורת י' קאפח, ירושלים תשכ"ד, 

עמ' רכו(. המילה 'בעבר' בתרגום הרב קאפח משקפת את המילית 'קד' במקור )'קד סקטת'(, שאמנם יש לה גם 

משמעויות אחרות.

ש' ספראי וז' ספראי, בהשתתפות ח' ספראי, משנת ארץ ישראל: מסכת שקלים, ירושלים תש"ע, עמ' 75.  14

כנראה כדי להתמודד עם שאלה זו הוסיף הרמב"ם: 'או לאחיה או ליוחנן'. אולם האפשרות שהממונים עצמם   15

יאבדו חותמות בחצר המקדש נראית רחוקה ביותר. 

כבר העיר ר' יוסף קארו ב'כסף משנה' על אתר שהנוסח כפי שהוא לפנינו אינו מובן, ושיש להגיה 'ליום אחר'.   16

ואכן נראה שאין מנוס מהמסקנה שזו הייתה הגרסה המקורית, ושהיא שובשה בשלב מוקדם על ידי מעתיק 

שלא הבין את העניין.

השגות הראב"ד על משנה תורה, הלכות כלי המקדש ז, יב.  17
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שאדם יקנה חותם, יצניע אותו ויטען שאבד לו. במקרה כזה, כפי שנאמר במשנתנו, ימתינו לו 

עד הערב, ימצאו כסף כדי החותם – שהרי הוא אכן נקנה ולא הוצא – ויחזירו לו את הכסף, ובחותם 

שהצניע יוכל להשתמש ביום אחר. 

פירוש זה משכנע יותר משתי הצעותיו של הרמב"ם.18 זוהי אכן רמאות, פשוטה אך יעילה,   

שיש בה בלי ספק הפסד ממשי למקדש, ושכתיבת התאריך על החותמות מונעת אותה לחלוטין. 

יתרון נוסף של פירוש זה הוא שהוא מתיישב היטב בהקשר; על פיו המשפט האחרון במשנה הוא 

המשך טבעי למה שנאמר לפני כן. המשנה מתארת הליך של החזרת כסף לפנים משורת הדין למי 

שאבד חותמו, ולאחר מכן מציינת כיצד נמנע ניצול של הליך זה לרעה. 

אם  רק  להצליח  יכולה  היא  לתופעה;  להפוך  יכולה  אינה  כזו  רמאות  כי  להעיר  יש  זאת  עם   

אנשים מעטים נוקטים אותה לעת מצוא. אם בכל יום ינסו אנשים ללכת בדרך זו, התוצאה הבלתי 

נמנעת תהיה שברוב המקרים לא תימצא בערב יתרת כסף בקופתו של יוחנן, וכל מי שטען לאבדן 

חותמו, באמת או במרמה, ֵיצא בפחי נפש. במציאות כזו יגלו הרמאים במהרה שהרמאות אינה 

מוגבל  ממשי,  שהוא  אף  למקדש,  להיגרם  שעלול  ההפסד  אפוא  זה  פירוש  לפי  גם  משתלמת. 

בהיקפו.19 מסיבות שאבהיר מיד נראה לי שהסבר משכנע לדברי המשנה צריך להצביע על נזק 

משמעותי יותר שיכולה רמאות לגרום. ההסברים הקיימים אינם משקפים לדעתי מודעות מספקת 

למשמעות הראלית של כתיבת התאריך בחותם. 

כדי לעמוד כראוי על משמעות ראלית זו יש להבהיר תחילה כי מה שהמשנה קוראת חותמות   

היו למעשה אסימונים,20 כלומר דסקיות קטנות עשויות טין,21 שהוטבעו על ידי חותם. החותם 

אינו  באבן  אותיות  סיתות  אבן.22  עשוי  הנראה  ככל  היה  האסימונים,  להטבעת  ששימש  עצמו, 

קטן  בשטח  בערך?(.23  סנטימטרים  שני  )בקוטר  קטנים  כנראה  היו  האסימונים  קלה.  מלאכה 

– הכול בכתב  היום'  'שם  וגם את  סוג הקרבן  גם את המילה המגדירה את  היה צריך לחקוק  זה 

אלבק בפירושו למשנה אימץ אותו. ראו: ששה סדרי משנה: סדר מועד, מהדורת ח' אלבק, ירושלים תשי"ב,   18 

עמ' 201.

מצב שבו רמאות כזו הייתה הופכת לבעיה משמעותית היה נמנע גם משום שאילו היו הממונים רואים, על פי   19

החישוב היומי של המאזן, שמספר הטוענים לאבדה עולה הרבה על הסביר, הם היו מפסיקים את הנוהל של 

החזרת כסף למי שאיבד את חותמו, נוהל שקיומו מלכתחילה היה לפנים משורת הדין. 

אני משתמש כאן ובהמשך הדיון במילה אסימון בעקבות נאה, כדי להבדיל בין הדסקיות ששימשו לתשלום   20

ובין החותם עצמו. ראו: נאה, מסורת וחותמות )לעיל הערה 1(, עמ' 6 והערות 4, 5 שם.

השערתם של ספראי וספראי שהאסימונים היו עשויים מתכת אינה אפשרית אם השימוש בהם היה חד־פעמי,   21

כפי שעולה מהסיפא של משנתנו. ראו: ספראי וספראי, מסכת שקלים )לעיל הערה 14(, עמ' 72.

כמעט כל החותמות מתקופת המקרא ומתקופת בית שני שנמצאו בארץ עשויים אבן. אמנם עקרונית ניתן   22

לעשות חותמות גם מטין, שקל לעיצוב, ולצרוף אותם. אך אני מסופק אם איכותם של חותמות כאלה דומה 

לזו של חותם אבן. 

זהו הגודל הממוצע של החותמות והבולות שנמצאו בחפירות ארכאולוגיות בארץ )אני מודה לד"ר חגי משגב   23

על מידע זה(. זה גם גודלה של טביעת החותם שנמצאה באזור המקדש, ושהוזכרה בפתיחת המאמר. 
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ראי. סיתות כזה דורש עבודה זהירה וסבלנית של בעל מלאכה מיומן. אחרי שהחותם עשוי צריך 

להטביע בו דסקיות טין ולצרוף אותן, וגם זה דורש זמן ועבודה.

היום' בחותם הייתה שבמקום להשתמש באוצר אסימונים קבוע  'שם  המשמעות של כתיבת   

נאלץ מנהל המקדש לייצר בכל יום ויום מאות אסימונים חדשים ואת ארבעת החותמות הנחוצים 

להטבעתם.24 הדעת נותנת שהממונים לא היו מקבלים עליהם טרחה זו, הדורשת העסקה שוטפת 

של בעלי מקצוע, ללא הכרח. ההסברים שנדונו לעיל, גם אם הם מצביעים על תועלת מסוימת 

שיש בשימוש בחותמות מתוארכים, אינם עונים על השאלה מה אילץ את מנהל המקדש לפנות 

אסימונים  במאגר  שימוש  של  יותר  הרבה  והזולה  הפשוטה  הדרך  מן  אותה  ולהעדיף  זו  לדרך 

קבוע. נראה לי שהתשובה מתבקשת, אף שאיש לא הציע אותה עד היום. כל מוסד שמשתמש 

בתחליף כסף מסוג כלשהו צריך לחשוש בראש ובראשונה מהאפשרות שמישהו יזייף אותו. כשם 

שפקידי המקדש יכלו לייצר אסימונים מטין, כך יכלו לעשות זאת אנשים אחרים. אמנם ניצול 

הזיוף לעשיית רווחים אינו קל. אדם שנתפס מוכר אסימונים מזויפים היה ודאי צפוי לעונש קשה. 

אולם עבריין מנוסה היה יכול לזנב בנחשלים מבין הנזקקים לנסכים ולהציע להם בדיסקרטיות 

אסימון בחצי מחיר. מפגש האינטרסים בין זייפנים מקצועיים ובין אנשים עניים החפצים להקריב 

את קרבנם היה ממציא למסחר לא חוקי זה דרכים להתקיים, ובכך לצמצם באופן משמעותי את 

התשלומים המגיעים למקדש. 

כמובן בתנאי מסחר קשים כאלו יכול זייפן לקוות לצבור הון רק אם באפשרותו לחזור ולהציע   

את מרכולתו מדי יום. אילו היו החותמות בלתי משתנים, זייפן שהיה בידו חיקוי מוצלח שלהם היה 

יכול, בהתנהלות זהירה וסבלנית, לגרוף לכיסו סכומים גדולים, ורק משך הזמן שבו החותם בתוקף 

עשוי היה להגבילו )עלות ייצור אסימונים מחותם קיים היא זניחה(. לעומת זאת שום זייפן לא היה 

משקיע את העבודה הקשה הכרוכה בזיוף חותם כדי להשתמש בו יום אחד בלבד, שאין לדעת כמה 

אסימונים יצליח למכור במהלכו. כל שכן שתחילה היה עליו להשיג דוגמה של החותם של אותו 

יום,25 מה שהשאיר לו פרק זמן קצר מאוד לזייף את החותם, לייצר בו אסימונים ולנסות למכרם. 

זאת בהנחה שכוונת המשנה היא ש'שם היום', כמו סוג הקרבן, הוטבע באסימונים באמצעות החותם. הנחה   24

'כתוב  עצמה:  לשון  אותה  במשנה  נקוטה  היום  לשם  באשר  והן  הקרבן  לסוג  באשר  הן  שכן  מסתברת,  זו 

עליהן'. אולם כמה מפרשים הבינו שכוונת הסיפא של המשנה היא שיוחנן היה לוקח את החותם, היינו את 

זאת בדומה לנהוג גם היום במקומות  )היינו בדיו( את התאריך עובר לנתינתו.  וכותב עליו ממש  האסימון, 

שונים, שפקחים מקשקשים תאריך או סימן כלשהו על כרטיס שעובר תחת ידם כדי למנוע אפשרות לעשות 

בו שימוש לרעה. כך משמע למשל מדברי ר' יוסף קארו, שכתב ב'כסף משנה' על הסברו של הרמב"ם )הלכות 

כלי המקדש ז, יב(: 'ואין אותו פירוש נכון כל כך. משום דאם כן למה לכתוב שם היום, יכתבו שם בעליו ודי'. 

חולשתה הבולטת של הבנה זו נעוצה בכך שאם ברמאים עסקינן, ודאי יכלו למחוק את התאריך שרשם יוחנן 

ולרשום תאריך אחר תחתיו. אולם ייתכן שלא כל כך קל למחוק את הדיו מהחרס בלי להשאיר עקבות ובלי 

זו, ברור שהצעתי אינה יכולה  להשחית את פני האסימון, והדבר צריך עיון. על כל פנים אם מקבלים דעה 

לעמוד, ובמקרה זה נראה שיש לאמץ את הסברו של הראב"ד.

הכיתוב אמנם ידוע מראש, אך הזיוף צריך להיות דומה למקור במידה שתוליך שולל את עינו המנוסה של   25
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לאור כל השיקולים האלה, נראה שהרמאים שמשנתנו מדברת בהם הם זייפנים.26 השיטה של   

שימוש בחותמות חדשים, נושאי תאריך, בכל יום היה בה לסלק כליל את חששם של הממונים 

במקדש מפני זיוף החותמות, ועל כן השתלם להם לאמץ אותה למרות עלותה הגבוהה.

שם שבת' וגיית הירושלמי: ' ג. ס

כך נאמר בירושלמי על המשפט הנדון:

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

הגע עצמך שזיווג אותו המשמר? שם היום שם שבת שם חודש היה כתוב עליהן.

אפילו לזויג אינו מצוי לזויג.27 

בפסקה קצרה זו דוחה התלמוד את החשש שהרמאי יזווג, כלומר ישתמש באותו האסימון בשני 

ימים שונים )או יותר( התואמים את התאריך הכתוב בו. חשש זה נדחה על ידי קביעות או השערות 

בדבר אופן רישום התאריך בחותם. מבנה הִּפסקה אינו ברור, וגם ברמה המילולית יש בה עמימות 

פרשנית מסוימת. בעיקר לא ברור מהי משמעות הצירוף 'שם שבת'. 

השבת  של  הסידורי  למספר  שהכוונה  אפשר  אופנים.  בשני  הזה  הצירוף  את  להבין  ניתן   

בחודש – כשם ש'שם היום' מציין את מספר היום בשבת, היינו בשבוע. ואפשר ש'שם שבת' זהה 

במשמעותו ל'שם משמר' שנזכר קודם לכן )שכן המשמרות במקדש היו מתחלפים כל שבוע(. 

במאמרו הנזכר טען נאה בעד האפשרות האחרונה. לדבריו 'השימוש בביטוי "שם שבת" כמונח 

ידוע מלמד שבעל הסוגיה הכיר מקרוב מערכת שיטתית של סימון שבועות השנה. כל השיקולים 

מצביעים על כך שמערכת זו היתה בנויה על המשמרות'.28 דעה דומה הביע שאול ליברמן, שנגע 

בסוגיה זו אגב פירושו לתוספתא.29 לעומת זאת מפרשי הירושלמי שהתייחסו לנושא אחזו בדרך 

כלל בדעה השנייה. כך למשל ר' דוד פרנקל, בעל 'קרבן העדה',30 שפירש 'כמה שבת בחודש'.

בתוספתא  שנוי  שכך  לעמוד.  יכול  אינו  המשמר  כשם  שבת'  'שם  שפירוש  נראה  אולם    

)ב"ב יא ב(:

גופו של שטר: ביום פלוני בשבת פלונית בחודש פלוני בשנה פלונית ובמלכות פלונית. 

אחיה, שכבר ראתה באותו יום עשרות או מאות אסימונים שהוטבעו בחותם האִמתי.

השם זייפן לא היה קיים כנראה בעברית של חז"ל. התיעוד הראשון שלו הוא בפירוש רש"י לתלמוד )עבודה   26

זרה יא ע"ב(. 

ירושלמי, שקלים ה, ה )מט ע"א; טור 621(. נאה, שציטט סוגיה זו במאמרו, חיבר את המילים 'אפילו לזויג   27

אינו מצוי לזויג' לתשובה שלפניהן. מסיבות שיובהרו בהמשך אני סבור שזוהי אמירה נפרדת.

נאה, מסורת ופרשנות )לעיל הערה 1(, עמ' 17.  28

ש' ליברמן, תוספתא כפשוטה: בבא בתרא, ניו יורק תשמ"ח, עמ' 452.  29

נדפס על הדף במהדורת וילנה של הירושלמי )דפוס ראשון: אמסטרדם תקט"ו(.  30
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לא כתב שם היום בו, ידו על התחתונה כל אותה שבת. לא כתוב בו שם שבת, ידו על 

התחתונה כל אותו חודש. לא כתב בו שם חודש, ידו על התחתונה כל אותה שנה. לא כתב 

בו שנה, ידו על התחתונה כל אותה מלכות. 

בהלכה זו ברור ש'שם שבת' הוא המספר הסידורי של השבת בחודש. פירוש אחר אינו אפשרי, 

שכן הקביעה 'ידו על התחתונה כל אותו חודש' מבהירה שמדובר רק בשבתות של אותו חודש. 

ואכן כך הציע הרמב"ם הלכה זו: 'חתך ממנו הזמן ונתנו לה, או שלא כתב שם היום אלא בשבת 

ראשונה או שנייה מחודש פלוני ]...[ כשר'.31 וכן פירש ליברמן.32 מהלכה זו אנו למדים שציון 

שם היום, שם השבת ושם החודש היה דרך ידועה לרישום תאריך, חלופית לדרך הרגילה של ציון 

היום והחודש בלבד. אין צורך לומר שדרך זו לא הייתה בשימוש נרחב. אך היה היקף השימוש 

בה אשר היה, היא הייתה מוכרת דיה על מנת שהתנא יבחר לנסח הלכה שעוסקת ברישום תאריך 
על פי שיטה זו.33

צריך  עליהן',  כתוב  היה  חודש  שם  שבת  שם  היום  'שם  הירושלמי,  בסוגיית  הנדון  המשפט   

להתפרש בהתאמה לנתון זה. כדברי נאה, 'החכם לא היה יכול להשתמש במושג הזה בלי להניח 

שהשומע יודע על מה מדובר'.34 כפי שעולה מן הציטוט לעיל, התנא בתוספתא הניח שהשומע 

את הצירוף 'שם שבת' ֵידע שהכוונה למספר השבת בחודש. על כן לא סביר שהאמורא בירושלמי 

 הניח שמי ששומע את אותו צירוף עצמו, ובהקשר זהה – בין 'שם היום' מכאן ל'שם חודש' מכאן – 

יבין אותו באופן אחר, כשם המשמר של אותה שבת.35 

העובדה שצירוף המילים 'שם משמר' מופיע לפני משפט זה אינה הופכת אפשרות זו לסבירה   

לעיל, מדוע החליף  עניין עצמו שהוזכר  הכוונה לאותו  אותה. אם  היא מרחיקה  יותר, אדרבה, 

התלמוד את לשונו תוך כדי דיבור? הדעת נותנת ששני המונחים, שני עניינים הם; 'שם משמר' 

בבירור  מגדירה  חודש'  שם  שבת  שם  היום  'שם  הרשימה  כך  על  נוסף  לחוד.  שבת'  ו'שם  לחוד 

מסגרת הייררכית של יחידות זמן, שכל פריט בה נכלל בפריט הבא אחריו; היום מציין את הזמן 

בתוך השבת, והשבת מציינת את הזמן בתוך החודש. ואכן כך בדיוק מוצגים הדברים בתוספתא 

בתוך  לא  הזמן  את  מציין  זה  נתון  משמר,  לשם  הכוונה  שבת'  ב'שם  אם  אולם  לעיל.  שצוטטה 

עשרים  של  סבב  הסתיים  )שבה  שנה  כחצי  של  יותר  הרבה  ארוכה  תקופה  בתוך  אלא  החודש 

משנה תורה, הלכות גירושין א, כו.  31

לפרשת  שהכוונה  הניחו  התוספתא  ממפרשי  חלק   .453–452 עמ'   ,)29 הערה  )לעיל  בתרא  בבא  ליברמן,   32

השבוע, למשל ר' דוד פארדו: 'דמשמע דלסדר פרשיות מונה, כלומר בשבת שמות או בשבת וארא, דהא ליכא 

סימן אחר ולא שם אחר לשבתות'. וכבר העיר ליברמן )שם( שפירוש זה 'אינו בא בחשבון כלל'. 

בשאלה מדוע בחר התנא לעשות זאת אעסוק בהמשך.  33

נאה, מסורת ופרשנות )לעיל הערה 1(, עמ' 16.  34

ויש לתמוה על כך שליברמן הביע את דעתו ש'שם שבת' בירושלמי הוא שם המשמר אגב דיונו בתוספתא זו   35

עצמה. 
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וארבעה המשמרות(. ממילא 'שם חודש' נראה מיותר, או לא מתאים למקומו, והרשימה מאבדת 

את העיקרון המארגן שלה, עיקרון שמתבאר במפורש בתוספתא.36 

השיקול  ובהם  שיקולים,  מספר  על  נאה  ביסס  המשמר  שם  הוא  שבת'  ש'שם  דעתו  את   

ההיסטורי.37 לדבריו 'אין עדות של ממש על שימוש בשיטת המספר הסידורי בקהילות יהודיות־

הוא  מאוחרות.  בתקופות  המשמרות  בשיטת  לשימוש  סימנים  לדעתו  יש  זאת  לעומת  רבניות'. 

ראה סימנים כאלה בכתובות שנמצאו בבתי כנסת עתיקים, ושמציינות את משמרות הכוהנים, וכן 

בפיוטים ארץ־ישראליים ובמנהגי בית כנסת המתועדים מתקופת הגאונים.38 לדעת נאה רמזים 

אלה מלמדים על המשך קיומו של מנהג קדום, מזמן הבית, לציין תאריך על פי משמרות הכהונה, 

החסרה'  ה'חוליה  היא  סוגייתנו  של  ועדותה  שנה,  כאלף  היסטורית  ברציפות  שהתקיים  מנהג 

בתיעודו.

העובדה  עצם  מבקשים.  אנו  מה  תחילה  להבהיר  יש  אלה  ראיות  של  טיבן  את  להעריך  כדי   

נאמר  בתלמוד  שהרי  בספק,  מוטלת  אינה  המשמר  פי  על  שבתות  לציון  שיטה  ידועה  שהייתה 

הכוונה  שבת'  'שם  שבצירוף  ההנחה  את  לבסס  מנת  על  עליו'.  כתוב  היה  משמר  'שם  בפירוש: 

המשמרות.  שמות  את  גם  שכללה  תאריך  לציון  שיטה  שהתקיימה  להראות  יש  המשמר  לשם 

עומד  אינו  משמר',  'שם  כצירוף  שלא  שבת',  'שם  שהצירוף  מכך  נובע  זאת  להראות  הצורך 

לעצמו, אלא הוא מרכיב בפראזה שנראית כציון שלם של תאריך. כדברי נאה, 'בתשובה זו הציע 

התלמוד מערכת מורכבת של ציון התאריך, הכוללת את היום, השבוע והחודש'. וביתר הדגשה: 

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

התאריך'.39 

שעולה  מה  תאריך.  ציון  מתעדים  אינם  לדעתו  כתמיכה  נאה  שציין  המקורות  כל  אולם   

השנה  שבתות  בין  ליטורגי  קישור  של  קיומו  הוא  הכנסת  בתי  וממנהגי  מהפיוטים  מהכתובות, 

ובין המשמרות. קישור ליטורגי אינו מעיד על שיטת תיארוך. תיארוך הוא נוהל למסירת מידע 

ואין בעדויות שהביא נאה ראיה ששם המשמר שימש  יום אחד משאר הימים,  שמאפשר לזהות 

בתפקיד זה. גם העדות על הכרזה בבית הכנסת על שם המשמר של אותה שבת40 אינה יוצאת 

מכלל זה. הכרזה זו כּוונה לשבת שהמתפללים עמדו בה, וציינה רק את אותה שבת עצמה, ולא 

זו היא משנת  זו עדות על תיארוך(. מלבד זאת עדות  יום מסוים בתוך אותו שבוע )שאז הייתה 

נאה במאמרו לא התייחס לקשיים אלה בהנחה ש'שם שבת' הוא שם המשמר.   36

בשתי הטענות האחרות שהעלה נאה לטובת דעה זו אעסוק בסעיף הבא.  37

נאה, מסורת ופרשנות )לעיל הערה 1(, עמ' 16–17 ובהערות שם.   38

שם, עמ' 16.  39

נוסח הכרזה זו נשתמר בכתב יד קדום שמכיל קובץ פיוטים )כ"י אוקספורד, בודליאנה Heb. f.36 ]נויבאואר   40

וקאולי 2738/6[( ונתפרסם על ידי זולאי. ראו: מ' זולאי, 'לתולדות הפיוט בארץ־ישראל', ידיעות המכון לחקר 

הגניזה,  בפיוטי  מחקרים  ופיוטיה:  ארץ־ישראל  הנ"ל,  שוב:  )נדפס  קיא  עמ'  )תרצ"ט(,  ה  העברית,  השירה 

בעריכת א' חזן, עמ' 128(. על עדות היסטורית זו נשען נאה במיוחד, כדבריו: 'לענייני חשובה במיוחד העדות 

החיה על ציון התאריך למשמרות' )נאה, מסורת ופרשנות ]שם[(. 
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ד'תשצ"ד )1034(, וגם אם המנהג המתועד שם קדום יותר, עדיין הניסיון ללמוד מעדות יחידה זו 

על מציאות ששררה אלף שנים קודם לכן, ולקשור אותה לעדויות מספרות קומראן, נראה מופלג 

מדי.

לעומת זאת לשיטת תיארוך על פי המספר הסידורי של השבת בחודש אין צורך לחפש רמזים   

זו  שיטה  של  לקיומה  ומפורשת  ברורה  עדות  יש  כאמור  אחרות.  היסטוריות  קלושים בתקופות 

בתקופת חז"ל עצמה, ובספרות חז"ל, הלא היא התוספתא שצוטטה לעיל.41 לאור עדות זו ברור 

ש'שם שבת' הוא מספר השבת בחודש.

וגיה וגיית הירושלמי: מבנה הס ד. ס

אם, כמסקנת הדיון לעיל, 'שם שבת' ו'שם משמר' אינם היינו הך, מהו היחס בין שתי התשובות 

העוקבות המוצעות בתלמוד? האם התשובה 'שם היום שם שבת שם חודש' היא חלופה לתשובה 

הראשונה, 'שם משמר', ולמעשה חולקת עליה, או שהיא מוסיפה עליה? 

'שם שבת' כמספר הסידורי של השבת בחודש  מדיונו של נאה משתמע שהוא הניח שפירוש   

מחייב להניח שלמסקנת הירושלמי שיטה זו נהגה באופן בלעדי, כלומר התשובה השנייה מבטלת 

מדי  בקביעות  החוזר  רגיל,  תאריך  של  כזו  לשיטה  כי  נאה  טען  זו  מוצא  מנקודת  קודמתה.  את 

שנה, אין עדיפות מהותית על שיטת תיארוך הבנויה על היום בשבוע ושם המשמר, שבה התאריך 

אינה  המשמר?'  אותו  שזיווג  עצמך  'הגע  השאלה  ממילא  בקירוב.  שנה  חצי  כל  עצמו  על  חוזר 

זוכה למענה מספק על ידי שיטה זו. לעומת זאת אם 'שם שבת' הוא שם המשמר, הרי השילוב של 

המשמר ושל החודש – הנתון שנוסף בתשובה האחרונה – משתנה משנה לשנה, וחוזר על עצמו רק 

במעגל של שש שנים בערך. זוהי אפוא תשובה משכנעת לחשש שהרמאי יזווג את התאריך. 

שהתשובה  לפרש  מחייב  בחודש  השבת  כמספר  שבת'  'שם  של  שהפירוש  הניח  ליברמן  גם   

שיטת תיארוך זו יכולה להיראות בעינינו מוזרה. ראוי אפוא להעיר כי מבחינה חשובה אחת היא פרקטית יותר   41

משיטת התיארוך הרגילה, של יום וחודש. כדי לדעת מהו התאריך בשיטה הרגילה אנו משתמשים היום בלוח 

שנה. בזמן שהחודש היה מתקדש על פי הראייה לא ניתן היה להכין לוח שנה, וכדי לדעת מהו התאריך היה 

צריך לדעת ולזכור מתי היה ראש החודש ולספור או לחשב כמה ימים עברו מאז. אולם מכיוון שהשמועה על 

קידוש החודש ודאי לא הגיעה לכל מקום מיד, בדרך כלל לא ידע האדם הפשוט מתי ראש החודש בדיוק אלא 

רק בערך. על כן היה קשה לחשב תאריך מדויק בשיטת היום והחודש. לעומת זאת לפי שיטת יום שבת וחודש 

אין צורך לדעת מראש או לזכור שום דבר כדי לקבוע את התאריך. בדרך כלל די להביט בירח כדי לדעת, על 

פי מצב מילויו או חיסורו, באיזה שבוע בחודש אנו עומדים, וכיוון שהיום בשבוע ושם החודש ידועים לכל 

אדם, אין צורך ביותר מזה. על כן מתקבל על הדעת שחלק מן הציבור, בעיקר בפריפריה, העדיף )או נאלץ( 

להשתמש בשיטה זו. עוד יש להעיר כי שיטה דומה משמשת גם בימינו לצרכים מסוימים. כך למשל חג ההודיה 

נחוג בארצות־הברית 'ביום חמישי הרביעי של חודש נובמבר' ובקנדה 'ביום שני השני של חודש אוקטובר' 

'ביום שני הראשון של חודש ספטמבר' )כל הציטטות  )Labor day( חל בארצות־הברית  יום העבודה  ואילו 

מתוך ויקיפדיה העברית(.
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'ולא  והדגיש:  המשמר,  כשם  שבת'  'שם  פירש  הוא  גם  כאמור  הראשונה.  את  מבטלת  השנייה 

חזר בו הירושלמי ממה שאמר לעיל: שם משמר היה כתוב עליו'.42 אולם הנחה זו תמוהה. כפי 

שהערתי יש ממפרשי הירושלמי שפירשו ש'שם שבת' הוא מספר השבת בחודש, ולדעת מפרשים 

אלה נתון זה נכתב נוסף על שם המשמר ולא במקומו. כבר הזכרתי לעיל שכך פירש בעל 'קרבן 

העדה', ואצטט את פירושו במלואו: 'ומשני שם היום. כמה ימים בשבת: שם השבת. כמה שבת 

ביום  כולם  שיהיו  שיזדמן  מצוי  שאינו  המשמר  שם  וגם  עליהן.  כתוב  היה  החודש  שם  בחודש: 

אחד מכוון אלא להרבה שנים'. כיוצא בזה כתב ר' אריה הלר בפירושו 'שקלי גולה': 'שגם שם 

המשמר וגם שם השבת והחודש היה כתוב עליהן'.43 וכך נתפרשה סוגיה זו גם בפירוש פופולרי 

מודרני לירושלמי, פירוש מהדורת שוטנשטיין.44 ולא מצאתי בין מפרשי הירושלמי מי שסבר 

שלפי מסקנת התלמוד לא נכתב שם המשמר על החותם.

ליברמן  כדברי  אכן  נאה.  של  טענתו  ממילא  סרה  פיו  שעל  זה,  פירוש  לאמץ  שיש  נראה   

הירושלמי לא חזר בו, אולם לא מתחייב מכך ששתי התשובות אומרות דבר אחד; על החותם נכתב 

לשיטת הירושלמי גם שם משמר וגם שם שבת. אין זו כפילות מיותרת, משום שלשני הרישומים 

תפקידים שונים. 'שם שבת', היינו המספר הסידורי של השבת בחודש, הוא החוליה המקשרת בין 

'שם היום' ובין 'שם חודש'. בלעדי חוליה זו שני הנתונים האחרים מאבדים את ערכם לזיהוי היום, 

זאת שם המשמר אינו חלק מן התאריך, אלא  נותן תאריך מלא.45 לעומת  ורק צירוף שלושתם 

אמצעי אבטחה שנועד לוודא שהחותם, עם התאריך שבו, יתאים רק לשנה שבה הונפק.46 שני 

מרכיבי הסוגיה אינם חולקים זה על זה אלא משלימים זה את זה. משפט הסיום 'אפילו לזויג אינו 

מצוי לזויג' אינו שייך לסיפא בלבד, אלא מסכם את הסוגיה בכללה; ההצלבה של התאריך הרגיל 

ושל שם המשמר היא הנוהל המיוחד שננקט כדי להבטיח שלא תהיה שום אפשרות לזווג.

זו. לדעת נאה 'התלמוד עשוי  זו יש לבחון מחדש את המבנה של סוגיה קצרה  לאור מסקנה   

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

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

את שם החודש'.47 גם בהבחנה זו קדם ליברמן לנאה, ואף הוא הצביע על מבנה מדורג זה.48 הן 

ליברמן והן נאה ראו במבנה זה ראיה לדעה ש'שם שבת' הוא שם המשמר.

ליברמן, בבא בתרא )לעיל הערה 29(, עמ' 452, בהערה.   42

ר' אריה הלר, שקלי גולה על מסכת שקלים, למברג 1898.  43

מסכת שקלים מתלמוד ירושלמי: מבואר, ח' מלינוביץ ואחרים )עורכים(, מהדורת שוטנשטין של התלמוד   44

הבבלי, ניו יורק תשס"ו, ושם בהערות לפירוש על אתר.

אמנם אפשר לדעת באיזה יום מדובר לפי שם המשמר. אך באופן זה שם החודש אינו משמש עוד לתיארוך,   45

אלא הוא אמצעי בקרה בלבד.

את אותה תוצאה ניתן היה להשיג באופן פשוט יותר על ידי כתיבת השנה בחותם, ואיני יודע מדוע לא הציע   46

הירושלמי פתרון זה.

נאה, מסורת ופרשנות )לעיל הערה 1(, עמ' 17.   47

'והכוונה שם לשבת של משמר, והירושלמי חוזר ומסכם בזה: שם היום )כלומר, הנזכר במשנתנו(, שם שבת   48
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'מערכת  אינה  חודש'  היום, שם שבת, שם  'שם  נכונה, השלישייה  זו  כי אם דעה  יש להעיר   

תאריך שלמה' אלא אוסף נתונים שאינם משתלבים זה עם זה. בצירוף של היום בשבוע ושל שם 

המשמר אפשר לראות בדוחק מעין תאריך, המאפשר קביעת יום במסגרת של כחצי שנה.49 אולם 

החודש אינו משתלב בתאריך זה – אין בו תועלת להגדיר את היום, שהרי היום נמנה לשבוע ולא 

את  גם  ממילא  מגדיר  המשמר  שם  משמרות  מחזור  שבכל  משום  לגופו,  צורך  בו  ואין  לחודש; 

החודש. הסיבה לציון החודש לדעת נאה היא שציון זה שימש אמצעי ביקורת להבטיח שהרישום 

על החותם יתאים רק למחזור המשמרות המסוים. אולם אופן הניסוח של התשובה השנייה אינו 

יוצר את הרושם שהיא מציעה שיטה להצלבת נתונים. להפך, נראה שהיא מציעה תאריך שלם 

וקוהרנטי. ואכן כפי שעולה מעדות התוספתא, 'שם היום, שם שבת, שם חודש' היה נוסחה ידועה 

לציון תאריך. לא סביר שהאמורא השתמש בנוסחה זו במשמעות אחרת ללא כל רמז לכך. אם לפי 

הירושלמי הרישום נשען על הצלבה של נתונים שונים, ניתן היה לצפות שניסוח הסוגיה יבהיר 

זאת, ולשם כך יציג נתונים אלה לא בחדא מחתא אלא זה לעומת זה. ואכן כך הוא לשיטתי, שעל 

פיה הוצלבו התאריך הרגיל, המפורט בתשובה השנייה, ושם המשמר, הנזכר בתשובה הראשונה 

ורק בה.

אשר לעניין המבנה, גם לפי הפירוש ש'שם שבת' הוא מספר השבת בחודש, ושהוא נכתב על   

החותם נוסף על שם המשמר, ניתן להסיק ש'התלמוד עשוי במבנה מצטבר'; התשובה הראשונה 

הוסיפה את שם המשמר, והשנייה – את שם השבת ושם החודש. אמנם לפי זה מצד אחד התשובה 

האחרונה אינה כוללת את כל מה שנכתב על החותם; היא אינה בגדר סיכום. ומצד אחר היא גם 

אינה רק מחדשת, כי שם היום הוא לכאורה נקודת המוצא לדיון. היחס בין רכיבי הסוגיה נמצא 

אפוא, לפי פירוש זה, מעומעם במקצת. אולם ניתן להציע הבנה אחרת של מבנה הסוגיה.

התפיסה שהסוגיה עשויה במבנה מצטבר נשענת על ההנחה שהשאלה הראשונה, 'הגע עצמך   

שזיווג אותו היום?', מכוונת לאותו יום בשבוע. פירוש זה משקף את ההנחה שהצירוף 'שם היום' 

במשנה מכוון למספר היום בשבוע. בדעה זו החזיקו בעל 'קרבן העדה', שבעקבותיו הלכתי לעיל, 

ומפרשים אחרים.50 פירוש זה אפשרי, אולם לאור הדיון לעיל בצירוף 'שם היום' ראוי לשקול אותו 

מחדש. כפי שהסקתי משמעותו הרגילה של צירוף זה היא תאריך, וסביר להניח שזוהי משמעותו 

גם במשנה כאן. אם כן ייתכן בהחלט שאף האמורא בירושלמי הבין את המשנה כך, וששאלתו 

'הגע עצמך שזיווג אותו היום' מתייחסת לאפשרות שהרמאי ישתמש בחותם באותו תאריך כעבור 

'הגע עצמך שזיווג אותו המשמר?', אינה ממשיכה את הראשונה, אלא  שנה. השאלה השנייה, 

 ,]29 ]לעיל הערה  )ליברמן, בבא בתרא  ומוסיף שם חודש'  הירושלמי לעיל: שם משמר(,   )כלומר, שהזכיר 

עמ' 452, הערה 5(.

כאמור בסעיף הקודם, אין לנו עדויות שהייתה קיימת שיטת תיארוך כזו.  49

כך בפירוש 'פני משה' לר' משה מרגליות ובפירוש 'תקלין חדתין' לר' ישראל משקלוב, שנדפסו שניהם על   50

הדף במהדורת וילנה. דעתם של מפרשים אלה באשר למשמעות הצירוף 'שם שבת' אינה ברורה.
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מנת  על  וזאת  בלבד,  המשמר  שם  נכתב  החותם  שעל  )תאורטית( הפוכה,  לאפשרות  מתייחסת 

להדגיש את חשיבות השילוב בין שני הרישומים.

רכיבי  בין  היחס  את  להבין  אפוא  מציע  אני  וליברמן,  נאה  שהציעו  המצטבר  המבנה  כנגד   

את  יזווג  אין חשש שהרמאי  לזו.  זו  ומאוזן, שבו שתי השאלות מקבילות  הדדי  הסוגיה כמבנה 

'אותו היום' – כלומר את התאריך הרגיל הכתוב על החותם – משום שגם שם המשמר היה כתוב 

על החותם; ואין חשש שיזווג את המשמר, משום שהיה כתוב עליו גם תאריך רגיל, כלומר יום, 

די כשהוא  בו  אין  רישומים אלה  וחודש.51 מבנה הסוגיה מכוון להדגיש שאף אחד משני  שבוע 

לעצמו. ההצלבה של שני הרישומים היא בלבד נותנת את הדרגה הגבוהה של הביטחון הנדרש 

מפני הרמאים: 'אפילו לזויג אינו מצוי לזויג'.

וגיית הירושלמי, המשנה והמציאות במקדש ה. ס

לאור מסקנות הדיון עד כה מתבקש לדון בשאלת היחס בין סוגיית הירושלמי ובין המשנה. האם 

התשובות שנתן התלמוד על השאלות שהציג הן פרשנות אותנטית למשנה, פרשנות המבוססת 

על מסורת קדומה בנוגע לסדרי המנהל במקדש, או שזהו דיון תאורטי בלבד? 

לדעתי מספר שיקולים מטים את הכף לטובת האפשרות שמדובר בדיון תאורטי. הדרישות של   

התלמוד באשר לרישום התאריך מוגזמות; רף הביטחון מפני רמאות שהוא מציב גבוה בהרבה מן 

הדרוש לכל צורך ראלי. לשיטת התלמוד נכתב על החותם גם תאריך מלא וגם שם המשמר, מה 

שמנע אפשרות של שימוש כלשהו בחותם בתקופה של שש שנים בערך. זאת במקום להסתפק 

בכתיבת תאריך רגיל, שהיה מאפשר להשתמש בחותם יום אחד בלבד כעבור שנה שלמה. לפי 

מסקנתי הסיבה לכתיבת התאריך על החותמות הייתה החשש מפני זיופם. כפי שהערתי לעיל, 

זמן  וזייפן היה טורח בה רק אם היה סיכוי למכור אסימונים פרק  זיוף חותם הוא מלאכה קשה, 

משמעותי. ההזדמנות לנסות את מזלו שוב ליום אחד כעבור שנה לא הייתה יכולה להשפיע על 

שיקוליו של זייפן פוטנציאלי, ולא סביר שממוני המקדש התאמצו למנוע אותה. הדבר נכון עוד 

אינם  לעיל  שהראיתי  ושכפי  למשנה,  כפירוש  שהוצעו  האחרים  הרמאות  לאופני  באשר  יותר 

להסביר  יכולים  אינם  שכן  וכל  בכלל,  בחותם  השימוש  זמן  להגבלת  כהסבר  אפילו  משכנעים 

נקיטת אמצעים שיבטיחו הגבלה קיצונית כל כך. 

ההצלבה של התאריך הרגיל עם שם המשמר, הצלבה שדוחה את אפשרות הזיווג משנה אחת   

מסורת  אולי  שמייצג  גרעין  עם  ולהישאר  עליו  לוותר  שניתן  בסוגיה  פרט  אינה  שנים,  לשש 

אותנטית. כפי הפירוש שהצעתי לסוגיה, כל עצמה לא באה אלא לומר דבר זה – שהתאריך הרגיל 

הסיבה שבסיפא לא הסתפק האמורא בצירוף 'שם היום' לציון התאריך, אלא פירט 'שם היום שם שבת שם חודש   51

היה כתוב עליהן', נעוצה בכפל המשמעות של הצירוף 'שם היום' שעמדתי עליו בדיוני לעיל. בגלל שימושו 

של צירוף זה בהקשרים כגון זה שבתוספתא, היה מקום לחשוש שהוא יובן במשמעות המצומצמת, דהיינו יום 

בשבוע בלבד. על כן ראה האמורא לנכון להשתמש בנוסחה המפרטת את רכיבי התאריך.
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כשהוא לעצמו, כמו שם המשמר כשהוא לעצמו, אינו מספיק, ושרק ההצלבה ביניהם נותנת את 

הביטחון הדרוש. כבר השאלה הפותחת, 'הגע עצמך שזיווג אותו היום?', שאלה שלפי פרשנותי 

זו שהיא אינה  יוצאת מהנחה שתאריך שחוזר על עצמו כל שנה אינו מספיק, מעידה על סוגיה 

אחוזה במציאות חיה, וממילא גם לא במסורת אותנטית. ואכן תשובת התלמוד על שאלה זו, 'שם 

משמר היה כתוב עליו', היא הצעת פתרון תאורטית, שאין לה כל בסיס בדברי המשנה.52 

על השיקול הראלי ניתן להוסיף שיקולים פנימיים, העולים מניסוח הסוגיה. המבנה של שאלה   

ותשובה רומז כי דברי התלמוד כאן בנויים על סברה ולא על מסורת. הביטוי 'הגע עצמך', הייחודי 

כן.53  לפני  שנאמר  מה  על  קושיה  ממנו  שעולה  אפשרי  מצב  תיאור  הצגת  מקדים  לירושלמי, 

ידי הצעת פתרון אפשרי, מעין אוקימתא  התלמוד מקשה על המשנה, ומתרץ את קושייתו על 

שתמנע את הבעיה. אילו הייתה לאמורא מסורת שכך וכך נכתב על החותמות, סביר להניח שהיה 

מציג מסורת זו בלי להזדקק למבנה של שקלא וטריא. 

שיקול נוסף לטובת ההנחה שהדיון בסוגיה הוא תאורטי בלבד הוא השימוש בנוסחה 'שם יום   

שם שבת שם חודש' להגדרת התאריך, במקום 'שם יום שם חודש'. כבר הערתי לעיל כי שיטת 

התיארוך הכוללת גם את היום בשבוע ודאי לא הייתה בשימוש נרחב; למעשה אין לנו עדויות 

לשימוש בה מלבד התוספתא שצוטטה לעיל. נשאלת השאלה אפוא למה דווקא כאן, במקום שהיה 

ראוי לקצר, בחר התלמוד להאריך. מן הבחינה הפרקטית, כמות המידע שניתן היה לכתוב על 

החותם, שהיה כאמור חפץ קטן, בקוטר שניים או שלושה סנטימטרים, לא הייתה בלתי מוגבלת. 

לכתיבת  רלוונטיים  )שאינם  מסוימים  יתרונות  יש  בשבוע  יום  הכוללת  התיארוך  שלשיטת  אף 

התאריך על החותמות(,54 היא בשום אופן אינה חוסכת שטח. הכיתוב 'א בשבת השלישית בכסלו' 

היה  שצריך  מכיוון  בכסלו'.  'יב  מאשר  בהרבה  גדול  שטח  דורש  בכסלו'  ג  בשבת  'א  אפילו  או 

לכתוב על החותם גם את סוג הקרבן וגם – לפי הירושלמי –  את שם המשמר, כתיבת התאריך 

בדרך זו נראית לא סבירה.

גם על התוספתא שצוטטה לעיל ניתן להקשות מדוע בחר התנא להדגים את העיקרון ההלכתי   

וחודש בלבד. נראה  יום  ולא על בסיס השיטה הרגילה של  על בסיס שיטת תיארוך לא מצויה, 

שהסיבה לכך היא שההלכה בתוספתא דנה בניסוח שטרות, ודרכם של ניסוחים משפטיים שהם 

בניסיון לעגן דעה זו בלשון המשנה הציע נאה שהביטוי הייחודי 'שם כל היום' פירושו: תאריך מלא, וששם   52

היא  בלעדיה(  או  'כל'  המילה  )עם  היום'  'שם  הצירוף  שמשמעות  מסכים  אני  המלא.  בתאריך  כלול  המשמר 

להתקבל,  יכולה  אינה  התאריך  מן  חלק  נחשב  המשמר  ששם  הדעה  כה  עד  מסקנותי  לפי  אך  מלא,  תאריך 

וגם התלמוד לא התכוון לכך – ראשית, אין לנו עדות ששם המשמר שימש בשיטת תיארוך כלשהי; ושנית, 

האמורא הבחין היטב בין התאריך הרגיל, המוגדר בביטוי 'שם היום', ובין שם המשמר. מבנה הסוגיה משקף 

הנגדה ברורה בין שני רישומים אלו, שרק אחד מהם – לפי הבנת התלמוד עצמו – מוזכר במשנה.

זו  לשון   .165–163 עמ'  תשס"ט,  ירושלים  הירושלמי,  של  הטרמינולוגיה  מוסקוביץ,  ל'  זה:  מונח  על  ראו   53

עצמה, 'הגע עצמך שזיווג', מופיעה גם במסכת גיטין, בתוך משא ומתן בין ר' יוסי לר' ירמיה. ראו: ירושלמי, 

ִגטין ג, ב )מד ע"ד; טור 1063(. ואולי משם נטל בעל הסוגיה הסתמאית כאן לשון שאלה זו. 

ראו לעיל הערה 41.   54
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מבקשים לכסות את כל האפשרויות ולא להותיר פרצות. כיוון שהתנא רצה ללמד כלל, הוא ראה 

לנכון להתייחס לכל יחידת זמן שמשמשת לציון תאריך, יהיה שימוש זה רב או מועט. 'שם יום שם 

שבת שם חודש' היא אפוא מעין נוסחה משפטית המציינת תאריך מלא – גם אם בפועל תאריך כזה 

נכתב בדרך כלל בצורת יום וחודש בלבד – ונראה שזו הסיבה לשימוש בה בסוגייתנו. האמורא 

המשמשת  משפטית  נוסחה  ידי  על  זאת  ועשה  מלא,  תאריך  נכתב  החותם  שעל  להדגיש  ביקש 

לעניין זה, בלי להתחשב בכך שמן הבחינה הפרקטית שיטה אחרת מתאימה כאן יותר. הבחירה 

בניסוח זה מובילה אפוא גם היא למסקנה שקביעות התלמוד בעניין כתיבת התאריך על החותמות 

מבוססות על דיון תאורטי ולא על מסורת המעוגנת במציאות ההיסטורית.

ו. טביעת החותם שנמצאה

עליהם  שנכתב  ובתאריך  בכלל  החותמות  בנושא  דיונו  סמך  על  המאמר,  בפתח  שהזכרתי  כפי 

בפרט הציע נאה פירוש לממצא ארכאולוגי שנמצא בשנת תשע"ב בסביבת הר הבית. זהו חפץ 

קטן, בקוטר כשני סנטימטרים, העשוי טין שהוטבע בו חותם, וכתוב עליו, בשתי שורות, 'דכא 

'טהור  שתרגומה  ארמית  ככתובת  המילים  נתפרשו  הממצא  על  העתיקות  רשות  בהודעת  ליה'. 

זה  פירוש  על  חלק  נאה  למקדש.  שהובאו  טהורים  מצרכים  לסימון  שימש  שהחפץ  והוצע  לה', 

כאחד  היינו  'דכר',  המילה  כקיצור  נאה  פירש  'דכ'  האותיות  את  ליה'.55  א   / 'דכ  לקרוא  והציע 

מארבעת סוגי הקרבן שנרשמו, לפי המשנה, על החותמות. את ההמשך, 'א ליה', פירש כתאריך, 

המורכב מהיום בשבוע ומשם המשמר. לדעתו את האותיות 'יה' יש לקרוא כקיצור של 'יהויריב', 

שמו של אחד מעשרים וארבעה המשמרות ששירתו במקדש. פירוש זה נשען על דברי הירושלמי 

והכתב  'החפץ  לדבריו  ואמינה.  קדומה  מסורת  משקפים  נאה  שבעיני  דברים  הנדונה,  בסוגיה 
שעליו מעידים עדות מזהירה על המסורת שנשתמרה היטב במשנה ובתלמוד'.56

מגדר  חורגים  אינם  עדיין  הללו  שהדברים  ולהדגיש  לחזור  'יש  נאה:  כתב  דבריו  בסיום    

השערה ]...[ אך לפי שעה מן הראוי לשקול את הפירוש המוצע כאן'.57 ברצוני להיענות לקריאה 

זו ולבחון את פירושו של נאה לטביעת החותם לאור הדיון לעיל. 

לפני שנבחן את הצעתו של נאה על פי הפירוש שהוצע כאן לסוגיית הירושלמי, נבחן אותה   

על פי פירושו שלו לסוגיה. לפי קריאתו של נאה, נכתב על החותם, בקיצורים, סוג הקרבן, היום 

ד"ר  עם  זה  בעניין  התייעץ  כי  וציין  החותם,  על  האותיות  של  שונות  אפשריות  קריאות  בפירוט  סקר  נאה   55

עדה ירדני. ראו: נאה, מסורת ופרשנות )לעיל הערה 1(, עמ' 20. הקריאה לעיל היא זו שעליה ביסס נאה את 

הצעתו. אמנם הוא העיר שהאות אל"ף יכולה, בלי לפגום בהצעתו, להיות גם גימ"ל, ובמקרה זה היום המצוין 

הוא כמובן יום שלישי בשבוע ולא יום ראשון. לענייני אין הדבר משנה.

נאה, מסורת ופרשנות )שם(, עמ' 21.  56

שם.  57
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בשבוע ושם המשמר. גם אם נקבל את שני הקיצורים שהציע נאה,58 עדיין אנו חסרים את הצלע 

השלישית מן התאריך שנכתב על החותם לפי מסקנת הירושלמי, היינו את שם החודש. באופן 

מפתיע התעלם נאה לחלוטין מחיסרון זה ולא העיר עליו כלל. התעלמות זו תמוהה במיוחד אם 

מביאים בחשבון שגם לפי פירושו שלו לסוגיית הירושלמי, חידושו העיקרי של הירושלמי הוא 

ההצלבה של שם המשמר ושל שם החודש. למעשה היעדר הצלבה זו שימש לנאה נימוק לדחות 

את הדעה ש'שם שבת' הוא המספר הסידורי של השבת בחודש.59 אם בפועל לא הייתה הצלבה 

כזו, כפי שעולה מקריאתו של נאה את החותם, הרי אין כל צורך או תועלת בשם המשמר, ואין 

שום סיבה שלא לכתוב על החותם תאריך רגיל, של יום וחודש בלבד; אדרבה, תאריך כזה עדיף, 

כי הוא חוזר על עצמו רק כל שנה ולא כל חצי שנה. כך או כך אי אפשר להסתמך על הירושלמי 

לעניין הפרט המסוים של כתיבת שם המשמר בלבד ולהתעלם מן ההקשר שבתוכו מוצא פרט 

]הפירוש  זה את משמעותו. לאור העובדה שנאה עשה כן, תמוהה במקצת מסקנתו ש'אם הוא 

מדהימה  הספרותית  המסורת  לבין  בינו  שההתאמה  נדיר,  ממצא  לפנינו  הרי  מתקבל,  לחותם[ 
בדיוקה'.60

ההתאמה בין החותם לפי קריאתו של נאה ובין האמור בירושלמי קטנה עוד יותר לפי מסקנות   

סוג  על  נוסף  הירושלמי,  לפי  החותם,  על  להיכתב  היה  צריך  אלה  פי מסקנות  על  לעיל.  הדיון 

הקרבן ושם המשמר, גם תאריך רגיל, הכולל את היום, השבוע והחודש, למשל 'דכר, א בשבת 

השלישית בכסלו, יהויריב'.61 אמנם כפי שהסקתי לעיל, נראה שדברי הירושלמי אינם מבוססים 

המשנה  לפי  במקדש.  ההיסטורית  המציאות  את  משקפים  ואינם  אותנטית  פרשנית  מסורת  על 

'דכר,  ותאריך רגיל, למשל  סוג הקרבן  עצמה, אם נקרא אותה כפשוטה, נכתב על החותם רק 

במידה  מכך  שונה  נאה,  של  הפענוח  לפי  גם  שנמצאה,  החותם  טביעת  על  הכיתוב  בכסלו'.  יב 

משמעותית. 

שתי ההנחות בדבר הקיצורים נראות שרירותיות למדי. אם סוג הקרבן נכתב בקיצור, היה פשוט יותר ואולי   58

גם ברור יותר לסמנו באות אחת בלבד )ע, ד, ג, ח(. אפשר גם שעל החותם נכתבו רק שתי האותיות הראשונות 

משם המשמר, אך הצעה זו הייתה משכנעת יותר אילו היה החותם משמר את תחילתו של כל שם אחר מעשרים 

במשנה  מתועדת  והיא  ברור,  חז"ל  בלשון  שמשמעה  מילה  מרכיב  'ליה'  האותיות  רצף  המשמרות.  וארבעה 

בקשר לפולחן במקדש )סוכה ד, ה; ה, ד(.

כדבריו, 'לפי שיטת המספר הסידורי של השבת בחודש אין בתשובת התלמוד פתרון טוב לשאלה "הגע עצמך   59

שזיווג" וכו', שכן הזיווג של השבת הזאת בחודש זה חוזר בקביעות מדי שנה. לעומת זאת זיווג המשמר עם 

החודש רחוק יותר וקשה יותר לחיזוי' )נאה, מסורת ופרשנות ]לעיל הערה 1[, עמ' 17(. יש להעיר שנאה טען 

זאת אף שתאריך כזה חוזר על עצמו, כפי שציין, רק פעם בשנה, ולא פעם בחצי שנה כמו במקרה של תאריך 

הכולל יום בשבוע ושם של משמר – מה שלדעתו נכתב על החותם בפועל.

נאה, מסורת וחותמות )שם(, עמ' 21.   60

אמנם כפי שאמרתי לעיל, ייתכן שהמילים 'שם יום, שם שבת, שם חודש' כוונתן לציין שעל החותם נכתב   61

תאריך רגיל, גם אם לאו דווקא בנוסחה המדויקת הזו. אם כן ייתכן שלפי הירושלמי אפשר היה לכתוב 'דכר, 

יום בשבוע( שונה במידה משמעותית ממה שנכתב על  )שאינו כולל  כזה  נוסח  גם  יהויריב'. אך  יב בכסלו, 

החותם לפי קריאתו של נאה. 



511כתיבת התאריך על החותמות שהיו במקדש

אין בכל האמור כדי לפסול את הצעתו של נאה. לא ניתן לשלול את ההנחה שמסיבה כלשהי   

בחרו הממונים במקדש לציין את היום בחותם דווקא באופן כזה. אך מן הסיבות שפירטתי עד כה, 

דברי הירושלמי אינם מספקים בסיס ראוי להנחה זו. ומשניטלה משענת זו מהצעתו של נאה אנו 

נותרים עם השערה חריפה ויצירתית, שהיא אפשרית אך אין לה דבר של ממש לסמוך עליו. 

החלופה אינה בהכרח לחזור להשערה שהוצעה בפרסום של רשות העתיקות, שכפי שהראה   

נאה יש בה קשיים מסוימים. ייתכן בהחלט שלטביעת החותם שנמצאה יש משמעות אחרת, שלפי 

שעה נעלמה מעינינו. אולם לדעתי מוטב להישאר עם קושיה טובה מאשר עם תירוצים דחוקים. 

יש לקוות שיימצאו חותמות נוספים, שיאירו את עינינו, ושיסייעו להתיר את הספקות הן באשר 

לטביעת החותם שנמצאה בשנת תשע"ב, והן באשר לחותמות שהיו במקדש וששימשו לקניית 

נסכים.

          ]17




