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  אריה אולמן

  
 עדויות מהגניזה —לימוד המשנה השבועי 

  
  לימוד המשנה בתקופת הראשונים

דברי שבח לידיעת המשנה לצד ידיעת הגמרא נמצאים לרוב בספרות התלמודית 
  והמדרשית:

 דאת הדא בון: רבי בי יוסי רבי אמר .התלמוד מן יותר המשנה אחר רץ הוי לעולם
 —משניות  רוב רבי בו מששיקע אבל משניות, רוב' ר בו שיקע שלא עד —אמר 

  1המשנה. מן יותר התלמוד אחר רץ הוי לעולם
 אם לו, יפתחו ירתק שאם ,במשניות עצמו אדם ישקיע לעולם בנייה:' ר' אמ

 ברזל עמוד :'אמ לוי בן יהושע' ר' בש לעזר' ר. הגדה להגדה ואם תלמוד לתלמוד
   2.משנה

  ועוד דוגמות רבות.
"המשנה כיצירה עצמאית נזנחה בימי הביניים וברוב התפוצות לא נלמדה עם זאת, 

ספרות  —הפירושים הגדולים לכל הקורפוס המשנאי בימי הביניים  3.כחיבור בפני עצמו"
 — מלאכת שלמהפירוש ר' נתן אב הישיבה (המאה האחת עשרה), הרמב"ם ו 4ה'אלפאט',
ס לכמות מפרשי התלמוד. אפילו אם נמנה גם פירושים לסדרי זרעים וטהרות, מעטים ביח

ר' שמשון משנץ,  5שלא זכו לעיון עקיב של התלמוד הבבלי (למשל, פירושי הגאונים,
רא"ש), ופירושים למסכתות בודדות (ר' משולם בן קלונימוס, ר' משולם ב"ר משה, ר' 

כולל לא יהיה גדול. מיעוט הפירושים ), המספר ה7פרשני רי"ף 6יצחק בן מלכי צדק,

 
 ע"ג. מח פ"ג, ע"ג; הוריות פט"ז, טו שבת ירושלמי  .1
 .481מרגליות עמ'  פרשה כא, מהד' רבה ויקרא  .2
  . 19, עמ' JSIJ 3, 2004 ',לימוד משנה וחברות משנה בעת החדשה'ארנד, א'   .3
ירושלים  ,גספר הזיכרון לר"י ניסים אלפאט" אלמשנה (מלות המשנה)', "ראו: נ' אלוני, '  .4

ארץ -תשמ"ה, עמ' יג והלאה; ח"צ אלבוים, 'פירוש מילים קדום לסדר זרעים מאזור סוריה
  , ושם הפניות לספרות קודמת.30- 9ח, תשע"ב, עמ'  גנזי קדם, ישראל'

  , ירושלים תשמ"ב.פירוש הגאונים לסדר טהרותראו: י"נ אפשטיין,   .5
, ירושלים תשס"ד, עמ' אוהלי תורה: הישיבה תבניתה ותולדותיהברויאר, ראו סקירה אצל מ'   .6

129.  
הראשונים על פי הממצאים בפירושים  לימוד המשנה בין רבותינו'שבט, ראו סקירה אצל ע'   .7

  .49-67, עמ' יט, תשס"א עלי ספר ',סביב הלכות הרי"ף
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למשנה כולה מעיד על חוסר החשיבות של לימוד מכלול המשנה בעיני היהודים בימי 
  המוקדמים. כך קבע החוקר הדגול י' זוסמן: הביניים

ולא על עיסוק  משנהמכל מקום, כמדומני שאין לנו שום ידיעה לא על טפסי 
 המקצועיים בלבד 'תנאים'לא אצל הבמשנה בפני עצמה בבבל בתקופת הגאונים א

שבמסורת הבבלית המשנה בלולה ממש בתלמוד עד שכמעט ניתן היה  ונראה —
לומר, שסמכותה כאילו נובעת מהיותה כלולה, בדוקה, בחונה ומפורשת בתלמוד 

  8הבבלי... העניין כולו טוען עוד בירור וליבון מקיף ויסודי.

ואחריו רבו העתקות המשנה ופירושי  9,הרמב"ם "החזיר את עטרת העצמאות למשנה"
   11אבל אזכורים ישירים של לימוד המשנה בימי הראשונים בכל זאת מועטים. 10המשנה,

"יוצאי  12בשונה מכך, "במסורת הארצישראלית הייתה משנה לחוד ותלמוד לחוד".
איטליה), ביזנטיון (יוון ודרום -היו אזורי איטליה[בלימוד המשנה] דופן בארצות המערב 

החל  13.שבהם למדו משנה, כמוכח מכתבי יד שלה שהועתקו באזורים אלה ונשתמרו"
מהמאה העשירית נמצאים בידינו כתבי יד רבים של המשנה, מהם 'אבות הטקסט' ומהם 

, קטעי גניזה רבים ועוד. ריבוי 497, דה רוסי 138, דה רוסי A50מסורות תנייניות: קאופמן 
התעוררות העניין בלימוד המשנה. ידוע שר' יצחק מקורביל,  העתקות יכול להצביע על

החל מהמאה החמש עשרה,  14, למד "בכל שנה שיתא סדרי".ספר מצוות קטןבעל 
כלולה המשנה בתכניות הלימודים של תינוקות  15"בראשית תהליך הרנסנס של המשנה",

שונים בכל קוראים ובמאה השבע עשרה בוונציה חכמים היו " 16של בית רבן באיטליה.
עדות נוספת לעיסוק במשנה נמצאת ב"הקדמת המעתיק" של ר' שלמה  17חודש וחודש".

  ב"ר יוסף לפירוש הרמב"ם לסדר נזיקין:

 
תשמ"א, , ז הקונגרס העולמי למדעי היהדות ',נוסח של המשנה- יד ומסורת-כתבי, 'זוסמןי'   .8

. מאמר זה הוא מקור חשוב ביותר לעיון בתולדות לימוד המשנה 90, הערה 237עמ' 
  ומסירתה.

עמ' , תשנ"ח, ב מחקרים במדעי היהדות', התנאים בתקופת בארצם היהודיםאורבך, 'א"א   .9
708.  

  ).7(לעיל, הערה שבט ראו:   .10
  . 130), עמ' 6ברויאר (לעיל, הערה ראו:   .11
  .240), עמ' 6ברויאר (לעיל, הערה   .12
  .19, עמ' )3(לעיל, הערה  ארנד  .13
  .57, הערה 227), עמ' 8רה אם מדובר בלימוד משנה ולא תלמוד. ראו: זוסמן (לעיל, הע  .14
  .89, הערה 236), עמ' 8זוסמן (לעיל, הערה   .15
  .3, הערה 20), עמ' 3ראו: ארנד (לעיל, הערה   .16
  .40, הערה 28, וראו גם שם, עמ' 4שם, הערה   .17
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...וכן עשה נר ישראל רבינו משה בנו של הרב רבינו מימון זכר צדיקים וקדושים 
אותם  היו נוהגים ברוב המדינות לשנותשלברכה בפירוש המשניות שחיבר על 

  18עד שיודעים אותם בעל פה. שבתות וימים טוביםב

האם הלימוד בשבתות ובימים טובים נעשה לפי תכנית מסוימת? האם הוא היה קבוע? 
 חג הלכות, בעצרת עצרת הלכות, בפסח פסח האם הוא נקשר אל תוכן החגים, "הלכות

  ע"א)? כך אומר זוסמן: קא בחג" (סנהדרין

ובמידה שעסקו במשנה בלא תלמוד היה זה בעיקר במסגרת ליטורגית... בגניזה 
נמצאו עשרות שרידי משניות... עם כותרות וציוני פרקים המלמדים על כך, שם 

לימות החול, לשבתות השנה, לארבע פרשיות,  —שימשו במסגרת ליטורגית 
פרשת השבוע,  לימים טובים וכו'. בראשי פרקי המשניות מצוינים ימות השבוע,

שבתות מצוינות וכיו"ב... נמצאו גם רשימות של פרשיות השבוע, עם ציון משניות 
  19השבוע.

להלן נסקור שלושה סוגים של מחזורי לימוד של המשנה עם התאמה לתוכן פרשות 
  השבוע.

  מחזור המשנה השנתי

  כך כותב אהרן ארנד:

ש 'כף נחת' בקושטא לימוד משנה לפי סדר מיוחד עולה מהדפסת המשנה עם פירו
למסיים כל  )ת"ה). במהדורה זו נדפסו שתי סדרות ציונים: א-(ת"ד 1644/5בשנת 

  המשנה בחודש הובא ציון מדי י"ח פרקים באות גדולה: 'יום א', 'יום ב', וכו'; 
ללומד מדי יום מקרא משנה ותלמוד, על יסוד דברי התלמוד (קידושין ל ע"א)  )ב
נקבעה , 'שליש במקרא שליש במשנה שליש בתלמודלעולם ישלש אדם שנותיו '

, שתילמד בשבוע בו נקראת הפרשה, לכל פרשה מסכת מתאימה מבחינת התוכן
). המסכת 'שליש בתלמוד' והלכות מתאימות מ'משנה תורה' ומ'ארבעה טורים' (=

חולקה לשבעה ימים בציון באות קטנה 'יום א', 'יום ב', ובשל גודלן המשתנה של 
  20שתנתה כמות המשניות שנלמדה בכל שבוע.המסכתות ה

מסכתות קצרות בעלות נושא משותף הקשור לפרשה מסוימת נקבעו לעתים 
שם הפרשה מופיע בראש המסכת באות גדולה. התאמת המסכת  .בשבוע אחד..

. ..המסכתותלפרשה לפי תוכנה הביאה לכך שהמשנה לא נלמדה לפי סדר 

 
  .41, הערה 222), עמ' 8ראו על זה: זוסמן (לעיל, הערה   .18
  .55, הערה 227), עמ' 8זוסמן (לעיל, הערה   .19
  .28-29), עמ' 3ארנד (לעיל, הערה   .20
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טבלה המציינת בכל פרשה איזו מסכת הובאה בסוף סדר טהרות לתועלת הלומד 
   21משובצת לה...

ות השבוע ולא על מהדורה זו מוכיחה, שהיו שביקשו ללמוד משנה בהתאמה לפרש
  22פי סדר המסכתות.

המאה השש שנדפסו החל מאמצע  'סדר מעמדות'טופסי ארנד רואה במנהג הזה השפעת 
, לפני הרשימה שבסוף סדר טהרות, כתוב שמערך כף נחתבמשניות עם פירוש  עשרה.

"מסודר איש מפי איש", דהיינו שהוא נסמך על מסורת עתיקה. ואכן, הלימוד הזה 
  בשלושה קטעי גניזה שקודמים לספר המודפס הזה. זהות לזו כמעט רשימות  23מצאנו

ם רשימת פרשות השבוע ע — Alliance Israélite Universelleמאוסף  III B 73קטע 
שמקור כתב היד הוא במזרח התיכון. הרשימה  25מעריכים 24ציון שמות המסכתות לצדן.

כוללת ארבעה טורים: "פרשה", "נביאים", "כתובים" ו"משנה", ומכסה את הספרים 
  בראשית, שמות וויקרא. 

גם הוא רשימת פרשות  — Alliance Israélite Universelleמאוסף  IV B 52קטע 
המסכתות לצדן. מעריכים שקטע זה הוא ספרדי ונכתב בערך  השבוע עם ציון שמות

קצרה יותר ומכסה רק את שש הפרשות הראשונות  IV B 52במאה השש עשרה. רשימת 
  של השנה, אבל בהן היא זהה לרשימה הקודמת.

נכתב במסורת הספרדית בערך במאה השש עשרה. הוא בנוי  T-S AS 59.21626קטע 
משנה ומכסה רק את שתי הפרשיות הראשונות של - וביםכת-נביאים-על אותו דגם תורה

  השנה. בפרשות אלו הוא זהה לרשימות הקודמות.
המסכתות המתאימות לפרשות השבוע השונות. רשימה זו מבוססת על רשימת להלן 

שאר הרשימות (בחלקים שהגיעו ש 27,כף נחתהרשימה שנדפסה במשניות עם פירוש 
בהערות השוליים נביא את הצעתנו בעניין הקשר בין הפרשה לידינו) כמעט זהות עמה. 

למסכת הנלמדת. השתדלנו למצוא הסבר לכל התאמה. חלק מההתאמות ברורות מאוד 
אולי אפשר וחלק עמומות יותר, ובאלו האחרונות הצעתנו אינה יוצאת מגדר השערה. 

 
  .43שם, הערה   .21
  .29שם, עמ'   .22
על פי כל מילות  ,http://www.genizah.orgבחיפוש במאגר קטעי הגניזה של פרידברג,   .23

  המפתח הרלוונטיות.
מתוך כת"י קופמן, עם שינויי  משנת מסכת כתובות:בנטוב, בקטע זה נעשה שימוש בח'   .24

עבודה לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה  ,נוסחאות עפ"י כתבי יד וקטעי גניזה
  העברית, ירושלים תשמ"ב.

  אני מודה לד"ר אלכסנדר גורדין על עזרתו הנדיבה בתיארוך כתבי היד האלה.  .25
26.  M.C. Davis and B. Outhwaite, Hebrew Bible Manuscripts in the Cambridge Genizah 

Collections IV, 2003, p. 361, no. 5490.  
כרכים, דפוס אברהם פראנקו ויעקב גבאי,  2, משניות עם פירוש הקצר הנקרא כף נחת  .27

  קושטאנדינה ת"ד, ללא מספרי עמוד.
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רשות אחר כך לשאר הפברורות והתפשטה התאמות הלהניח שהרשימה התחילה מן ה
  את השאלה הזאת נשאיר למחקרים הבאים. והמסכתות.

  28חגיגה. —בראשית 
  29קנים. —נח 

  30מעשרות ומעשר שני). — III B 73 ,IV B 52מעשר ראשון ושני ( —לך לך 
  31פאה. —וירא 

  32קדושין. —חיי שרה 
  33ברכות. —תולדות 

  34כתובות. —ויצא 
  36והוריות. 35מועד קטן —וישלח 

  37יבמות. —וישב 
  38מקואות. —מקץ 
  39כלים. —ויגש 
  40בכורות. —ויחי 

  42ומגילה. 41תענית —שמות 
  43מכות. —וארא 

 
פ"ב  (חגיגה ביחיד" במרכבה ולא בשנים בראשית במעשה דורשין... "אין — בריאת העולם  .28

  .מ"א)
ח ֶאת ַהּיֹוָנה ֵמִאּתוֹ "  .29 ּלַ   קני יונים בבית המקדש. —ח', ח)  (בראשית "ַוְיׁשַ
ר ִמּכֹל"  .30 ן לֹו ַמֲעׂשֵ ּתֶ   י"ד, כ). (בראשית "ַוּיִ
31.  III B 73 —  כנראה טעות בהעתקה. פרשת וירא פותחת בהכנסת אורחים ומסתיימת  —פקה

 והקרן הזה בעולם פירותיהן אוכל שאדם דברים "אלו —בציות יצחק לדברי אברהם אביו 
  פ"א מ"א).  (פאה חסדים..." וגמילות ואם אב כיבוד הבא לעולם לו קיימת

  נישואי יצחק.  .32
  ברכות יצחק ליעקב.  .33
  .ענייני כתובות נוגעים לנישואי יעקב  .34
ַחת "  .35 ַחת ְלֵבית ֵאל ּתַ ֵבר ִמּתַ ּקָ בָֹרה ֵמיֶנֶקת ִרְבָקה ַוּתִ ָמת ּדְ כּותַוּתָ מֹו ַאּלֹון ּבָ ְקָרא ׁשְ  "ָהַאּלֹון ַוּיִ

  ענייני אבל. —ל"ה, ח)  (בראשית
ָפחֹות ְוֶאת ַיְלֵדיֶהן ִראׁשָֹנה ְוֶאת ֵלָאה ִויָלֶדיָה ַאֲחֹרִנים ְוֶאת ָרֵחל ְוֶאת יֹוֵסף ַאֲחֹרִנים"  .36 ְ ם ֶאת ַהׁשּ ׂשֶ  "ַוּיָ

 את קודם מחבירו המקודש וכל חבירו את קודם מחבירו התדיר "כל —ל"ג, ב)  (בראשית
  ענייני קדימה. —ח) - פ"ג משניות ו (הוריות חבירו"

  איסורי חיתון. —יוסף ואשת פוטיפר   .37
ה עֵֹמד ַעל ַהְיאֹר"  .38   טהרה במקווה ובנהר. —מ"א, א)  (בראשית "ְוִהּנֵ
ֵליֶכםהמילה "  .39   מ"ה, כ). (בראשית "ּכְ
ה" —כ) -העברת הבכורה לאפרים (בראשית מ"ח, יג  .40 כִֹרי ַאּתָ   " (בראשית מ"ט, ג).ְראּוֵבן ּבְ
ְוָעָתם ֶאל ָהֱאֹלִהים"  .41 ַעל ׁשַ ְזָעקּו ַוּתַ   תפילה בעת צרה. —ב', כג)  (שמות "ַוּיִ
  מסכת מגילה מזכירה גם את התענית והזעקה של מרדכי ואסתר (מגילה טו ע"א).  .42
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  44נגעים. —בא 
  45ערובין. —בשלח 

  אבות ועבודה זרה). — III B 73( 47ואבות 46עבודה זרה —יתרו 
  48בבא קמא. —משפטים 

  "חמשה [פרקים]"). —הוספה  III B 73( 49מדות —תרומה 
  "ארבעה [פרקים]"). —הוספה  III B 73( 50טבול יום —תצוה 
  "שמנה [פרקים]"). —הוספה  III B 73( 51שקלים —תשא 

  "ארבעה ועשרין [פרקים]"). —הוספה  III B 73( 52שבת —ויקהל 
  "ארבעה עשר [פרקים]"). —הוספה  III B 73וידים ( 53טהרות —פקודי 
  "ארבעה עשר [פרקים]"). —הוספה  III B 73( 54זבחים —ויקרא 

  "שלשה עשר [פרקים]"). —הוספה  III B 73( 55מנחות —צו 
  "שנים עשר [פרקים]"). —הוספה  III B 73( 56חולין —שמיני 
  57נידה. —תזריע 
  58זבים. —מצורע 

  59כרתות. —אחרי מות 
  60ערלה. —קדושים 

 
  מכות מצרים.  .43
  מכות מצרים.  .44
ְחּתָ "  .45 בּו ִאיׁש ּתַ ִביִעיׁשְ ְ ּיֹום ַהׁשּ ֹקמֹו ּבַ   ט"ז, כט). (שמות "יו ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמּמְ
י ָגדֹול "  .46 י ּכִ ה ָיַדְעּתִ ל ָהֱאלִֹהים ה'ַעּתָ ָניי"ח, יא); " (שמות "ִמּכָ  "לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל ּפָ

  ).ב', כ (שם
  "משה קיבל תורה מסיני" (אבות פ"א מ"א).  .47
  נזיקין.  .48
  מידות המשכן והמקדש.  .49
ִים"  .50 ּמָ ַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ְוָרַחְצּתָ אָֹתם ּבַ ְקִריב ֶאל ּפֶ ָניו ּתַ טבילה  —כ"ט, ד)  (שמות "ְוֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ּבָ

  כהכנה לביאת מקדש.
ָרה"  .51 ִרים ּגֵ ֶקל ַהּקֶֹדׁש ֶעׂשְ ׁשֶ ֶקל ּבְ ֶ ֻקִדים ַמֲחִצית ַהׁשּ ל ָהֹעֵבר ַעל ַהּפְ נּו ּכָ ֶקל  ֶזה ִיּתְ ֶ ֶקל ַמֲחִצית ַהׁשּ ֶ ַהׁשּ

רּוָמה לַ    ל', יג). (שמות "ה'ּתְ
תֹון לַ "  .52 ּבָ ת ׁשַ ּבַ ִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם קֶֹדׁש ׁשַ ְ ה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהׁשּ ָעׂשֶ ת ָיִמים ּתֵ ׁשֶ ה בֹו  ה'ׁשֵ ל ָהֹעׂשֶ ּכָ

  ל"ה, ב). (שמות "ְמָלאָכה יּוָמת
  טהרה כהכנה לעבודה במשכן ובמקדש.  .53
  דיני הקרבנות.  .54
  דיני המנחות.  .55
  איסורי אכילה.  .56
  טומאת נידה ויולדת.  .57
  טומאת זבים.  .58
  בפרשת אחרי מות ישנם הרבה איסורים שעונשם כרת.  .59
ִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים לֹא ֵיָאֵכל"  .60 לֹׁש ׁשָ ְריֹו ׁשָ ם ָעְרָלתֹו ֶאת ּפִ   י"ט, כג). (ויקרא "ַוֲעַרְלּתֶ
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  61ביצה ויומא. —אמור 
  62שביעית. —בהר 

  63ערוכין). — III B 73ערכין ( —בחוקותי 
  64מכשירין. —במדבר 

  65נזיר וסוטה. —נשא 
  66תמיד. —בהעלתך 

  67חלה. —שלח 
  68תרומות. —קרח 

  69פרה. —חוקת 
  70אהלות. —בלק 

  71[בבא] בתרא. —פינחס 
  72נדרים. —מטות 
  73עדויות. —מסעי 

  74[בבא] מציעא. —דברים 
  75שבועות. —ואתחנן 

  76כלאים. —עקב 
 

  רשימת החגים (ויקרא כ"ג).בפרשה מובאת   .61
  הפרשה פותחת בדיני השנה השביעית.  .62
  דיני ערכין (ויקרא כ"ז).  .63
  אולי ניתן לומר שמפקד העם בפרשת במדבר מכשיר אותו לנסיעה לארץ כנען.  .64
  לא).-הפרשה עוסקת בדיני נזיר (במדבר ו') ובדיני סוטה (שם ה', יא  .65
  הדלקת המנורה שבמקדש (תמיד פ"ג מ"ט). —ד) -הדלקת מנורת המשכן (במדבר ח', א  .66
ִרימּו ְתרּוָמה"  .67 ה ּתָ ית ֲעִרסֵֹתֶכם ַחּלָ   ט"ו, כ). (במדבר "ֵראׁשִ
נּו לַ "  .68 ר ִיּתְ יָתם ֲאׁשֶ ירֹוׁש ְוָדָגן ֵראׁשִ ים ה'ּכֹל ֵחֶלב ִיְצָהר ְוָכל ֵחֶלב ּתִ   " (במדבר י"ח, יב).ְלָך ְנַתּתִ
  ומה.הפרשה פותחת בדיני הפרה האד  .69
הכ"ד, ה). השערות אחרות: " (במדבר "ַמה ּטֹבּו ֹאָהֶליָך ַיֲעקֹב"  .70 ּבָ ָרֵאל ֶאל ַהּקֻ בֹא ַאַחר ִאיׁש ִיׂשְ " ַוּיָ

ִרים ָאֶלףכ"ה, ח); " במדבר —(שהיא אוהל  ָעה ְוֶעׂשְ ָפה ַאְרּבָ ּגֵ ּמַ ִתים ּבַ ְהיּו ַהּמֵ דיני  —(שם, ט)  "ַוּיִ
  טומאת מת.

 )"ח, ז"כ במדבר( ...'איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו' הוא: כך נחלות "סדר  .71
  פ"ח מ"ב). בתרא (בבא

  הפרשה פותחת בדיני נדרים.  .72
 תרנגול ושנסקל דברים... חמשה העיד בבא בן יהודה "רבי —לד) - דיני רוצחים (במדבר ל"ה, י  .73

  פ"ו מ"א). (עדויות הנפש..." את שהרג על בירושלים
ין ִאיׁש ּוֵבין ָאִחיו ּוֵבין "  .74 ם ֶצֶדק ּבֵ ַפְטּתֶ ין ֲאֵחיֶכם ּוׁשְ מַֹע ּבֵ ֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר ׁשָ ה ֶאת ׁשְֹפֵטיֶכם ּבָ ָוֲאַצּוֶ

רוֹ    ממוניות שונות.-המסכת עוסקת בסוגיות משפטיות —א', טז)  (דברים "ּגֵ
  י התורה.בפרשה מסופר על מעמד הר סיני, שבו נשבעו בני ישראל לקיים את חוק  .75
ְמָלה" ח', ד), (דברים "ְמָלְתָך לֹא ָבְלָתה ֵמָעֶליךָ ׂשִ "ענייני מלבוש:   .76 ר ָלֶתת לֹו ֶלֶחם ְוׂשִ  "ְוֹאֵהב ּגֵ

  כלאי בגדים. —י', יח)  (שם
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  77סוכה, ראש השנה, פסחים. —ראה 
  78סנהדרין. —שופטים 
  79גטין. —כי תצא 

  80ביכורים. —כי תבוא 
  81מעילה. —ניצבים 

  82דמאי. —וילך 
  83עוקצין. —האזינו 

  84תמורה. —וזאת הברכה 

תצ"ח, -רשימה קצת שונה של סדר הלימוד השנתי מצויה במשניות שנדפסו בוונציה תצ"ז
  85בסוף סדר נשים.

  לימוד שני פרקים בשבוע

  ארנד מציין:

בביכ"נ אחד מדי יום אחרי התפילה משנה ותלמוד  ירושליםלמדו ב 1495בשנת 
במשך שלוש שעות, כעדות תלמיד רע"ב שעלה מאיטליה, ובמספר ישיבות בה 

 ..נהגו בראשית המאה הט"ז ללמוד לעת ערב פרק משנה עם פירוש רמב"ם.
באמצע המאה הי"ח למדו במספר ישיבות בירושלים מדי יום אחר הצהריים פרק 

  86...עם פירוש רע"ב ותוי"ט או שלושה פרקי משנה
בהנהגות ר"מ קורדובירו נזכר ללמוד משנה בכל שבת ולדעת על פה בכל שבוע 

  87לפחות שני פרקי משנה...

 
  הפרשה עוסקת בשלושת הרגלים (דברים ט"ז). אגב גררא נכללה כאן מסכת ראש השנה.  .77
ר "  .78 ָעֶריָך ֲאׁשֶ ָכל ׁשְ ן ְלָך ּבְ ּתֶ ט  ה'ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ּתִ ּפַ ְפטּו ֶאת ָהָעם ִמׁשְ ָבֶטיָך ְוׁשָ ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ִלׁשְ

  דיני שופטים. —ט"ז, יח)  (דברים "ֶצֶדק
י ָמָצא"  .79 ֵעיָניו ּכִ ה ּוְבָעָלּה ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן ּבְ ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ ָבר ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר  ּכִ ָבּה ֶעְרַות ּדָ

ִריֻתת ְוָנַתן בְּ  יתוֹ ּכְ ָחּה ִמּבֵ ּלְ   כ"ד, א). (דברים "ָיָדּה ְוׁשִ
  הפרשה פותחת במצַוות הביכורים.  .80
ר ְלָבבֹו ֹפֶנה ַהּיֹום ֵמִעם "  .81 ֶבט ֲאׁשֶ ָחה אֹו ׁשֵ ּפָ ה אֹו ִמׁשְ ָ ֶכם ִאיׁש אֹו ִאׁשּ ן ֵיׁש ּבָ ָלֶלֶכת ֱאלֵֹהינּו  ה'ּפֶ

ֶכם ׁשֶֹרׁש ּפֶֹרה רֹאׁש ְוַלֲעָנה ן ֵיׁש ּבָ מעילה בה'  — כ"ט, יז) (דברים "ַלֲעבֹד ֶאת ֱאֹלֵהי ַהּגֹוִים ָהֵהם ּפֶ
  ומעילה בקודש.

  מעשרות.בתרומות ובספקות  — בפרשה מביע ה' ספק בנאמנות עם ישראל לתורה  .82
נמצאת האזינו  תמשנה, ופרש שה סדרייאפשר לומר כך: מסכת עוקצין היא האחרונה בש  .83

  שה חומשי תורה.יבסוף הספר האחרון של חמ
  .סיבה להתאמה זולא מצאנו   .84
  .43, הערה 29), עמ' 3(לעיל, הערה  ארנדראו:   .85
  .21שם, עמ'   .86
  .19, הערה 23שם, עמ'   .87
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, כי בכל בתי המדרש ילמדו כל יום לפחות 1761בליטא קבע ועד המדינה בשנת 
  88.פרק אחד משנה

ות למחזור הלימוד של לא ברור אם מדובר במחזורי לימוד שנתיים או בלימוד רצוף. עד
מציין את דמיון  90ב' ויסוצקי T-S NS 218.24.89שני פרקים בשבוע נמצאת בקטע הגניזה 

שני האוספים ערוכים לפי סדר  —ילמדנו -והתנחומא השאילתותהמחזור הזה לתבנית 
של הארץ ישראלית),  —של הקריאה הבבלית; ילמדנו  —פרשיות השבוע (שאילתות 

 —לפי צורת האותיות  —ובשניהם תוכן כל פרק קשור לתוכן הפרשה. קטע גניזה זה נכתב 
כנראה במאה השלוש עשרה, ולפי צורת השם "עקיבה" הוא שייך למסורת הארץ 

שנמצאו בגניזה לצד  91ישראלית. הוא שייך לאותן "חוברות לימוד" ו"העתקות וולגריות"
ים. הנה דוגמה: לפרשת במדבר מותאם המשפט: "אמר ר' עקיבה מנין קטעי כתבי יד נאמנ

(שבת פ"ט  לפולטת שכבת זרע". הרי זה עירוב של שתי משניות: "אמר ר' עקיבה..."
לכן לא נעסוק  92(שם מ"ג). "מנין לפולטת שכבת זרע..." —מ"א), ומשנה אחרת בפרק זה 

   93לחקור. כאן בנוסח המדויק של המשניות שבקטעי הגניזה שבאנו
הוא מכסה את  —הדף מתחיל בפרשת קדושים ומסתיים בפרשת וזאת הברכה 

המחצית השנייה של פרשות השבוע השנתיות. כנראה היה קיים לצדו דף ראשון עם 
פרשות תחילת השנה, וייתכן שהוא עדיין מונח באחד מאוספי הגניזה. ליד שם כל פרשה 

תחילה במילה "תנן" (מילה הפותחת כתובות התחלות של שתי משניות: הראשונה מ
ציטוט משנאי בתלמוד הבבלי), והשנייה פותחת ב"ותנן". אחרי המילים "תנן" או "ותנן" 
באה התחלת משנה כלשהי באורך שתיים עד תשע מילים. תוכן המשניות המוזכרות או 
משניות אחרות באותו הפרק קשור במישרין או בעקיפין לתוכן פרשות השבוע 

  המתאימות.
להלן נביא את פענוח הקטע, ובהערות נביא את השלמות הציטוטים עם מראי 

  המקומות ואת הצעתנו בעניין הקשר בין פרקי המשנה לפרשת השבוע. 

  קדושים [...]
  94[... ... ...] [במח]ובר לקרקע

 
  .38שם, עמ'   .88
89.  R. Brody and E.J. Wiesenberg, A Hand-List of Rabbinic Manuscripts in the Cambridge 

Genizah Collections 1, Cambridge 1998, p. 112, n. 2027.  
90.  B.L. Visotzky, ‘The Literature of the Rabbis’, in: B.L. Visotzky and D.E. Fishman (eds.), 

From Mesopotamia to Modernity, Boulder 1999, pp. 91-92.  
  .112, הערה 244), עמ' 8זוסמן (לעיל, הערה   .91
  , ראו בהמשך.Ms. Heb. f18-אותו עירוב מתועד ב  .92
, ירושלים לשון המשנה בגניזת קהירעל חקר נוסח המשנה מהגניזה ראו: ג' בירנבאום,   .93

  תשס"ח.
 ות פאה מופיעה בפרשת קדושיםמצוַ  — פ"ד מ"א)"[הפאה ניתנת] במחובר לקרקע" (פאה   .94

  , ט).ט"י ויקרא(
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  95אמור [... ... ...] [מיט]מאין בקרוביהן
   96[נבי]אים הראשונים בטלו או[רים] [... ...]

  97] סיני תנן ארבעה ראשי שנים[בהר
   98ותנן אילו דברים שאין להם [א]ונאה

   99בחוקותי תנן מאמתי מזכירין [גבורו]ת גשמים
   100ותנן חזקת הבתים והבורות [...] והמערות

  101במדבר תנן הכונס צאן לדיר ונעל [...]
   102ותנן אמר ר' עקיבה מנין לפולטת שכבת זרע

   103[נשא] תנן המקנא לאשתו [...]
   104ותנן ברכת כהנים כיצד

  105[ב]העלותך תנן שבעה קני מנורה מעכבין זה את זה
   106ותנן מי שהיה טמא או בדרך רחוקה

 
הן הגדול ודיני האבל של הכ —"[כהן גדול ונזיר אינן] מיטמאין בקרוביהן" (נזיר פ"ז מ"א)   .95

  יא).-כ"א, י (ויקרא נזכרים בתחילת פרשת אמור
חלת פרשת אמור "[משמתו נבי]אים הראשונים בטלו אורים [ותומים]" (סוטה פ"ט מי"ב). בהת  .96

  מובאים דיני הכוהן הגדול, הוא שנושא על לבו אורים ותומים.
וליובלות]" (ראש השנה  ולשמיטין לשנים השנה ראש בתשרי "ארבעה ראשי שנים... [באחד  .97

  מצוות שמיטה ויובל. — פ"א מ"א)
" (בבא מציעא פ"ד ]וההקדשות והקרקעות והשטרות העבדיםאילו דברים שאין להם אונאה ["  .98

ד ֲעִמיֶתָך ַאל ּתֹונּו "אונאה במכירת קרקעות:  —מ"ט)  ר ַלֲעִמיֶתָך אֹו ָקנֹה ִמּיַ רּו ִמְמּכָ ְוִכי ִתְמּכְ
  כ"ה, יד). " (ויקראת ָאִחיוִאיׁש אֶ 

ם" —"מאמתי מזכירין גבורת גשמים" (תענית פ"א מ"א)   .99 ִעּתָ ֵמיֶכם ּבְ י ִגׁשְ   .כ"ו, ד) (ויקרא "ְוָנַתּתִ
קניית שדות וחזקתם:  —(בבא בתרא פ"ג מ"א) " "חזקת הבתים והבורות [והשיחין] והמערות  .100

ֵדה" ְ ר לֹא ִמׂשּ ֵדה ִמְקָנתֹו ֲאׁשֶ יׁש  ְוִאם ֶאת ׂשְ תֹו ַיְקּדִ   כ"ז, כב). (ויקרא "ֲאֻחּזָ
ל ֲעַדת " —"הכונס צאן לדיר ונעל [בפניה]" (בבא קמא פ"ו מ"א)   .101 אּו ֶאת רֹאׁש ּכָ ָרֵאלׂשְ ֵני ִיׂשְ " ּבְ

(במדבר א', ב). מכניסין את הבהמות לדיר בין השאר כדי למנות אותן (ראו: בכורות פ"ט 
  מ"ד), ובפרשה מסופר על מניין בני ישראל.

טמאה]" (שבת פ"ט משניות  שהיא השלישי ביום["אמר ר' עקיבה... מנין לפולטת שכבת זרע   .102
ואולי הקשר הוא לפרשה הבאה, פרשת נשא,  קשה למצוא לכך קשר לפרשת במדבר, —ג) - א

ל ָצרּוַע ְוָכל ָזב ְוכֹל ָטֵמא ָלָנֶפׁש "העוסקת בטומאה היוצאת מן הגוף:  ֲחֶנה ּכָ חּו ִמן ַהּמַ ּלְ  "ִויׁשַ
שכבר נרמז  —מניית ישראל במדבר  — בפרשת במדבר ישנו נושא אחד בלבדה', ב).  (במדבר

  נבחר פרק הקשור אל הפרשה הבאה.בפרק המשניות הקודם, ואולי משום כך 
ּתוֹ " — "המקנא לאשתו" (סוטה פ"א מ"א)  .103 א ֶאת ִאׁשְ ה', יד)  (במדבר "ְוָעַבר ָעָליו רּוַח ִקְנָאה ְוִקּנֵ

  סוטה. פרשת —
  כז).-ו', כב (במדברברכת כוהנים  — "ברכת כהנים כיצד" (סוטה פ"ז מ"ו)  .104
  ד).-אח',  (במדברמנורת המשכן  — ת פ"ג מ"ז)"שבעה קני מנורה מעכבין זה את זה" (מנחו  .105
י ִיְהֶיה ָטֵמא ָלֶנֶפׁש אֹו " — "מי שהיה טמא או בדרך רחוקה" (פסחים פ"ט מ"א)  .106 ִאיׁש ִאיׁש ּכִ

  פסח שני. —ט', י)  (במדבר "ְבֶדֶרְך ְרחָֹקה
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   107שלח תנן סנהדרין גדולה [...] של [שבע]ים ואחד
   108[...] התכלת אינה מעכ[בת] [... ... ...]

   109[ויק]ח קרח תנן עד[... ... ...] לעלות
   110את חברו ותנן כל התדיר מחברו הוא קודם

  111חקת תנן שב[עה] ימים קודם שריפת הפרה מפריש[ין]
   112ותנן עושין כל צרכי המת

   113[בל]ק תנן הגונב את הקסוה והמקלל
   114ותנן חמשה ש[... ... ...]

   115[פינחס] תנן יש נוחלין
   116ותנן בנ[... ... ...]

  [ואת]חנן
  117ר' אליעזר אומ[ר]

 
ֵמֵעיֵני ָהֵעָדה ְוָהָיה ִאם " — "סנהדרין גדולה [היתה] של שבעים ואחד" (סנהדרין פ"א מ"ו)  .107

ָגָגה ָתה ִלׁשְ י ְבֵני "הצעה אחרת:  סמכות הסנהדרין. —ט"ו, כד)  (במדבר "ֶנֶעׂשְ ים ָראׁשֵ ם ֲאָנׁשִ ּלָ ּכֻ
ה ָרֵאל ֵהּמָ   ראשות העם. — י"ג, ג) (במדבר "ִיׂשְ

ִתיל ּתְ " — "התכלת אינה מעכבת [את הלבן]" (מנחות פ"ד מ"א)  .108 ָנף ּפְ  "ֵכֶלתְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהּכָ
  ציצית.פרשת  — ט"ו, לח) (במדבר

  מרד קורח. —"עדת קרח אינה עתידה לעלות" (סנהדרין פ"ו מי"ג)   .109
חבירו]" (זבחים פ"י  את קודם מחבירו המקודש "כל התדיר מחברו הוא קודם את חברו [...וכל  .110

ר לֹו ְואֶ  ה'ְויַֹדע " — ב)- משניות א דֹוׁש ְוִהְקִריב ֶאת ֲאׁשֶ הייררכיה  — " (במדבר ט"ז, ה)ֵאָליות ַהּקָ
  של קדושה.

 (במדבר פרשת פרה אדומה — "שבעה ימים קודם שריפת הפרה מפרישין" (פרה פ"ג מ"א)  .111
  י"ט).

ֹאֶהלזֹאת ַהּתוֹ " — "עושין כל צרכי המת" (שבת פכ"ג מ"ה)  .112 י ָימּות ּבְ י"ט,  (במדבר "ָרה ָאָדם ּכִ
  מיתה ודיניה. —יד) 

ה ְלָכה נָּ " — הקסוה והמקלל" (סנהדרין פ"ט מ"ו)"הגונב את   .113 הְוַעּתָ י ֶאת ָהָעם ַהּזֶ  "א ָאָרה ּלִ
  כ"ב, ו). (במדבר

הקשר הוא כנראה לפרשת פרה אדומה  — "חמשה ש[מלאו חמשה חביות]" (פרה פ"ז מ"א)  .114
המתקשרים בפרשת בלק הסיפורית קשה למצוא עניינים שבפרשה הקודמת, פרשת חוקת. 

  משנה.הלכות הל
ַנֲחָלה" — "יש נוחלין" (בבא בתרא פ"ח מ"א)  .115 ָחֵלק ָהָאֶרץ ּבְ ה ּתֵ נחלה  —כ"ו, נג)  (במדבר "ָלֵאּלֶ

  וירושה.
משנה זו מתאימה מאוד  —" (בבא בתרא פ"ח מ"ג) ]ות צלפחד נטלו שלשה חלקין בנחלה["בנ  .116

נמצאת  אינהיא), אולם - לפרשת פינחס שבה מופיעה פרשת בנות צלפחד (במדבר כ"ז, א
  בראש הפרק.

"רבי אליעזר אומר [העושה תפלתו קבע אין תפלתו תחנונים]" (ברכות פ"ד מ"ד). תחנונים של   .117
משה בתחילת הפרשה מזכירים את התחנונים שבמשנה. אמנם המשנה הזאת איננה עומדת 

ה בראש הפרק, לכן ניתן להציע אפשרות אחרת: "ר' אליעזר אומר האורג שלשה חוטין בתחל
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   118עקב א[... ...]ן להת[...]
   119.]ה מצוה א[...][... ... ..

  [ראה תנן] [...]
[...]  

  [שו]פ[טים תנן] [...]
[...]  

  כ[י ת]צא [תנן] [...]
   120ותנן בן [...] ומורה מאמתי

   121[כי תבוא] תנן כיצד [מ]פרישין [א]ת הביכורים
   122ותנן מקרא ביכור[ים] כיצד וענית

   123ניצבים בש[לשה פרקים] בשנה הכהנים
   124וכול'ותנן אר[... ... ...]ם הן 

   125[האזינו] תנן אילו אס[... ... ...]
   126ותנן יום הכ[יפור]ים אס[ור] באכילה

 
ואחת על האריג חייב וחכמים אומרים בין בתחלה בין בסוף שיעורו שני חוטין" (שבת פי"ג 

טז), -, יג'ברות שניתנת בהם מצוות שבת (דברים הימ"א). בפרשת ואתחנן מובאים עשרת הד
  לכן הובאה כאן התחלה של פרק ממשנה שבת.

י ָבָהר " — "א)כובד ראש]" (ברכות פ"ה מ מתוך פלל אלא[ן להת]אין עומדי["  .118 ְוָאֹנִכי ָעַמְדּתִ
ַמע  ׁשְ ִעים ָלְיָלה ַוּיִ ִעים יֹום ְוַאְרּבָ ִמים ָהִראׁשִֹנים ַאְרּבָ ּיָ ַעם ַהִהוא ֹלא ָאָבה  ה'ּכַ ּפַ ם ּבַ  ה'ֵאַלי ּגַ

ִחיֶתךָ    תפילה. —י', י)  (דברים "ַהׁשְ
 — הארץ]" (קידושין פ"א מ"י) את ונוחל ימיו לו ומאריכין לו חת מטיבין[ה מצוה א]כל העוש["  .119

ַמר " יֶתם אָֹתם ְוׁשָ ם ַוֲעׂשִ ַמְרּתֶ ה ּוׁשְ ִטים ָהֵאּלֶ ּפָ ׁשְ ְמעּון ֵאת ַהּמִ ׁשְ ֱאֹלֶהיָך ְלָך ֶאת  ה'ְוָהָיה ֵעֶקב ּתִ
ר ִנׁשְ  ִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד ֲאׁשֶ ע ַלֲאבֶֹתיךָ ַהּבְ   ז', יב). (דברים "ּבַ

  ).כא- כ"א, יח (דבריםבן סורר ומורה פרשת  — מ"א) ומורה מאמתי" (סנהדרין פ"ח ]סורר["בן   .120
  יא).-כ"ו, א (דברים פרשת ביכורים — "כיצד מפרישין את הביכורים" (ביכורים פ"ג מ"א)  .121
  י).-, הו"כ דברים( מקרא ביכורים — "מקרא ביכורים כיצד וענית" (סוטה פ"ז מ"ג)  .122
 ?גביו על עומד אינו והוא קרב אדם של קרבנו היאך "בשלשה פרקים בשנה הכהנים... [וכי  .123

 מעמד היה ומשמר משמר כל על ,משמרות וארבע עשרים הראשונים נביאים התקינו
ִבים ַהּיֹום " — ב)-ישראלים]" (תענית פ"ד משניות א ושל לוים של כהנים של בירושלם ם ִנּצָ ַאּתֶ

ֶכם ִלְפֵני  ּלְ ָרֵאל ה'ּכֻ ְבֵטיֶכם ִזְקֵניֶכם ְוׁשְֹטֵריֶכם ּכֹל ִאיׁש ִיׂשְ יֶכם ׁשִ כ"ט, ט)  (דברים "ֱאֹלֵהיֶכם ָראׁשֵ
  ברית.ה' לשם הקרבת קרבן או לשם העמדה בעמידה לפני  —

סמוך לראש פרשת ניצבים נקראת  — (ראש השנה פ"א מ"א) "ם הן וכול']בעה ראשי שני["אר  .124
  .השנה

י לֹא " — ועבודה זרה]" (עבודה זרה פ"ה מ"ט) נסך סרין בכל שהן ייןורין ואו["אילו אס  .125 ּכִ
ִליִלים ֹלת . ְכצּוֵרנּו צּוָרם ְואְֹיֵבינּו ּפְ ּכְ ֵבי רֹוׁש ַאׁשְ ְדמֹת ֲעמָֹרה ֲעָנֵבמֹו ִעּנְ ַ ְפָנם ּוִמׁשּ ֶפן ְסדֹם ּגַ י ִמּגֶ ּכִ

  יין נסך. —לב) -ל"ב, לא (דברים "ְמרֹרֹת ָלמוֹ 
פרשת האזינו נקראת סמוך ליום  — הכיפורים אסור באכילה" (יומא פ"ח מ"א)"יום   .126

  הכיפורים.
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   127[וזאת ה]ברכה תנן משה קבל תורה מסיני
   128ותנן סוכה ש[הי]א גבוהה מעשר[ים]

פריסת המשניות על הקורפוס כולו רחבה ומגוונת. המסכתות הנלמדות בקטע (שהוא רק 
), זבחים, 3), בבא קמא, ביכורים, ברכות (2בתרא (מחצית הלוח המקורי): אבות, בבא 

), פסחים, 2), עבודה זרה, פאה (3), סוכה, סנהדרין (3), נזיר, נידה, סוטה (2יומא, מנחות (
). כל שישה סדרי המשנה הוזכרו 2), תענית (2), שבת (2), קידושין, ראש השנה (2פרה (

 בלוח זה.
פרשת השבוע המתאימה אלא לפרשה שתי פעמים בלוח הפרק הנלמד אינו מתאים ל

הסמוכה לה מלפניה או מאחוריה. תמיד יש לכך הצדקה: פרשת 'בלק' סיפורית ברובה, 
עוסקת במספרים. קשה למצוא בהן עניינים הרומזים להלכות המשנה.  —ופרשת 'במדבר' 

בסופי פרקים וארבע  —עשרים וארבע משניות נמצאות בראשי פרקים, חמש משניות 
מתוך אלה שבראשי פרקים, ארבע משניות אינן קשורות  באמצעי פרקים. —משניות 

ישירות אל תוכן הפרשה. הקשר נמצא באחת המשניות הבאות. מן הנתונים האלה עולה, 
שהקטעים המובאים בלוח אינם מציינים משניות בודדות אלא פרקים; הלוח מציין פרק 

  שבסופו. מסוים על פי המשניות שבראשו או (במיעוט המקרים) 
פרקים, ואילו לימוד שני פרקים בכל שבוע מספק לכל היותר  523במשנה כולה 

פרקים. נראה שכוונת עורכי הלוח לא הייתה לסיים את כל המשנה תוך שנה,  108ידיעת 
  כמו במנהג שתיארנו לעיל, אלא להכיר לקהל את העניינים החשובים שבמשנה.

  לימוד כמה משניות בשבוע

 130T-S NS 312.70-ו Oxford Ms. Heb. f18 58b-67b = Bodl. 2791.5129בכתבי היד 
מתועד המנהג ללמוד כמה משניות בכל שבוע. כתבי היד הללו נכתבו במסורת פרסית 
בערך במאה החמש עשרה, כפי שמוכח גם מצורת השמות "עקיבא" (זו צורה מזרחית, 

ראשון הוא התחלת לעומת "עקיבה" המערבי) ו"שמאי" (במקום "שמיי"). כתב היד ה
סיומה. ברשימה נזכרות פרשות השבוע, אחרי שם כל פרשה  —הרשימה, וכתב היד השני 

(= וכתוב), ואחר כך מופיעות  "בא לקט פסוקים המחוברים לפעמים במילה "וכת'
 

עת , פרשת וזאת הברכה נקראת בשמחת תורה — "משה קבל תורה מסיני" (אבות פ"א מ"א)  .127
  תחילת המחזור החדש של קריאת התורה.

בסיום חג פרשת וזאת הברכה נקראת  —"סוכה שהיא גבוהה מעשרים" (סוכה פ"א מ"א)   .128
  הסוכות.

129.  J. Mann, The Bible as Read and Preached in the Old Synagogue 2, New York 1940 החלק ,
  רלט.- העברי, עמ' רלב

 ,C.F. Baker and M.R. Polliackכתב יד זה לא פורסם לפני כן אך הוזכר במקומות שונים:  .130
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והלכות על  132פואסיק 131התחלות של כמה משניות. הטקסט נושא את הכותרת "פהרסת
  פרשיות התורה". 

 בסגנון השבוע פרשות על לדרשות כחומר מובא הפסוקים שלקט להניח אפשר
 יםמשמשן הפסוקים המופיעים ברשימה בצמוד לפרשה כלשהי מ כמה, אכןו. 'פתיחתות'
ִאְמרּו ֵלאלִֹהים "לאותה פרשה באחד המדרשים המוכרים לנו. כך למשל, הפסוק  אפתיחתכ

יךָ  כלימוד לפרשת ויהי בשלח, משמש בפסיקתא , המופיע )ג, ו"ס תהילים" (ַמה ּנֹוָרא ַמֲעׂשֶ
עֹוֵרר ְמָדִנים"הפסוק  133דרב כהנא כפתיחתא לפרשה זו; ְנָאה ּתְ המופיע ), יב', י משלי" (ׂשִ

וישנן  134ברשימה כלימוד לפרשת צו, משמש במדרש ויקרא רבה כפתיחתא לפרשה זו;
  135עוד דוגמות רבות נוספות.

ובלים, אבל ניתן למצוא אותם שמות כמה מפרשות השבוע שונים מהשמות המק
מעידות על כך  138וחסרות 137גרסות משובשות 136ברש"י ובתוספות במקומות שונים.

שהרשימה נעשתה לא מן הטקסט הכתוב אלא מהזיכרון. יש לשים לב שגם ברשימה זו 
  פתיחות המשניות באות אחרי המילה "ותנן". 

 
  רשימה (פרסית, ערבית).  .131
, 129צורת ריבוי של 'פסוק' על דרך 'הריבוי השבור' בערבית. במהדורת מאן (לעיל, הערה   .132

 ."פואסיק" — עמ' רלב) בטעות "פואסין", אבל בקטלוג פרויקט פרידברג
  .177, מהד' מנדלבוים עמ' ב יאפסקא  בשלח ויהי כהנא דרב פסיקתא  .133
  פרשה ז, מהד' מרגליות עמ' קמז. רבהויקרא    134
ה ּוֶפִתי ַיְעִרם ֵלץ"להלן כמה מהן:   .135 ּכֶ  דרב פסיקתא — יתרו וישמע פרשת —) כה, ט"י משלי" (ּתַ

ים ֹא; "35פסקא ג, מהד' מנדלבוים עמ'  זכור כהנא  תשא כי פרשת –) ג', ג תהילים" (ְמִריםַרּבִ
ְנָתה ֵביָתהּ ; "16א, עמ'  בכי תשא פסקא  כהנא דרב פסיקתא —  —) א', ט משלי" (ָחְכמֹות ּבָ

ָאחֹור ָוֶקֶדם "; , מהד' מרגליות עמ' ריטיאפרשה  רבה ויקרא — השמיני ביום ויהי פרשת
ִני ׁש ; ", עמ' רצהידפרשה  רבה ויקרא —] תזריע כי[ אשה פרשת —(תהילים קל"ט, ה)  "ַצְרּתָ ׁשֶ

ֵנא ה ׂשָ ; פרשה טז, עמ' שמ רבה ויקרא —] המצורע תורה[ זאת פרשת —) טז', ו משלי( "'ה ֵהּנָ
חֹוק " י ְמהֹוָללִלׂשְ ; פרשה כ, עמ' תנא רבה ויקרא — מות אחרי פרשת —) ב', ב קהלת" (ָאַמְרּתִ

ֲאָמרֹות  ה'ִאֲמרֹות ; "385, מהד' מנדלבוים עמ' ב כואחרי מות פסקא  כהנא דרב פסיקתא
; פרשה כו, מהד' מרגליות עמ' תקפז רבה ויקרא — אמור פרשת —) ז, ב"י תהילים" (ְטֹהרֹות

יָבהחִ ; "55פסקא ד ב, מהד' מנדלבוים עמ'  אדומה פרה כהנא דרב פסיקתא י ְדָרָכי ָוָאׁשִ ְבּתִ ַ " ׁשּ
; , מהד' מרגליות עמ' תתיזלהפרשה  רבה ויקרא — בחקותי אם פרשת —) נט, ט"קי תהילים(
ַהר" ן ַהּסַ ְרֵרְך ַאּגַ  אפרשה  רבה במדבר —] במדבר משה אל[ ה' וידבר פרשת —) ג', ז ש"שה" (ׁשָ
ְרַית עֹז; "ד ע ִמּקִ ; א יחפרשה  רבה במדבר —] קרח[ ויקח פרשת —) יט, ח"י משלי" (ָאח ִנְפׁשָ
ֵמ " ן ָטהֹור ִמּטָ  אדומה פרה כהנא דרב פסיקתא — חוקת זאת פרשת —) ד, ד"י איוב" (אִמי ִיּתֵ

ה; "א יטפרשה  רבה במדבר; 54פסקא ד א, מהד' מנדלבוים עמ'   משלי" (טֹוָבה ּתֹוַכַחת ְמֻגּלָ
  .3פרשת דברים, מהד' ליברמן עמ'  רבה דברים — עקב והיה פרשת —) ה, ז"כ

  .44-51ל ד, תש"ן, עמ'  המעיןפרוידנשטין, 'שמות פרשיות התורה', ג'   .136
  פרשות וישלח, ויגש, בשלח, אחרי מות, דברים.  .137
  פרשות וירא, וארא, במדבר.  .138
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ל פרשה (ללא להלן נביא את רשימת פרשות השבוע והמשניות המתאימות לכ
בהערות השוליים  139הפסוקים המתאימים לה) עם ציוני המקורות על פי מהדורת מאן.

  נביא את השערתנו בדבר הקשר בין המשנה לפרשה:

  (חגיגה פ"ב מ"א). 140"אין דורשין בעריות" —בראשית 
" —אלה תולדות נוח  (סנהדרין פ"י מ"ג); "הגוזל את חבירו שוה  141"דור המדבר

  (בבא קמא פ"ט מ"ה). 142פרוטה"
(כתובות פי"ג מי"א); "שמעון הפקולי הסדיר  143"הכל מעלין לארץ ישראל" —לך לך 

  (ברכות כח ע"ב; מגילה יז ע"ב). 144שמונה עשרה ברכות על הסדר"
(שם  146(שבת פי"ט מ"ה); "מפני[ן] אפילו ארבע וחמש קופות" 145"קטן נימול" —וירא 

  פי"ח מ"א).
 148(קידושין פ"ב מ"א); "מי שמתו מוטל" 147קדש בו ובשלוחו""האיש מ —ויהיו חיי שרה 

  (ברכות פ"ג מ"א).
(עדויות פ"ב מ"ט); "לא יבטל  149"האב זוכה לבן בנואי [= בנוי]" —ואלה תולדות יצחק 

  (עבודה זרה פ"א מ"א). 151(יבמות פ"ו מ"ו); "לפני אידיהן שלגוים" 150אדם מפריה"

 
 .129לעיל, הערה   .139
מעשה  —מ"א)  בפ" חגיגה( "בשנים בראשית במעשה ולא בשלשה בעריות דורשין אין"  .140

  בראשית.
חטא דור  —הבא... דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא"  לעולם חלק להם אין המבול "דור  .141

  הפלגה.
 המבול דור אנשי היו וכך, פרוטה משווה פחות — גזל פרוטה; שוה — חמס חנינא:' ר "אמר  .142

  ).279אלבק עמ' -פרשה לא ה, מהד' תיאודור רבה (בראשית עושים"
ר ַאְרֶאךָּ "  .143   י"ב, א). (בראשית "ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
 (ברכות כו ע"ב). באברהם חותמים את הברכה הראשונה של שחרית" תפילת תיקן "אברהם.144

  תפילת שמונה עשרה (ראו פסחים קיז ע"ב).
ָמל ַאְבָרָהם ֶאת ִיצְ "  .145 מַֹנת ָיִמיםַוּיָ ן ׁשְ נֹו ּבֶ   כ"א, ד). (בראשית "ָחק ּבְ
—האורחים" (שבת פי"ח מ"א)  מפני תבואה ושל תבן של קופות וחמש ארבע אפילו מפנין  .146

  הכנסת האורחים של אברהם.
י ֶאל ַאְרִצי ְוֶאל "  .147 ֵלְך ְוָלַק ּכִ י ּתֵ ה ִלְבִני ְלִיְצָחקמֹוַלְדּתִ ָ קידושין על  —כ"ד, ד)  " (בראשיתְחּתָ ִאׁשּ

  ידי שליח.
ָק "  .148 ֵני ֵמתוֹ ַוּיָ   כ"ג, ג). " (בראשיתם ַאְבָרָהם ֵמַעל ּפְ
' אברהם הוליד את יצחק' ואמרו כולם פתחו. לאברהם ונדמה יצחק של פנים קלסתר "נהפך  .149

  דמיון אברהם ויצחק. — א)"ע פז מציעא (בבא )"יט, ה"כ בראשית(
ר ִיְצָחק לַ "  .150 ְעּתַ ָעֶתר לֹו  ה'ַוּיֶ י ֲעָקָרה ִהוא ַוּיֵ ּתֹו ּכִ ּתוֹ  ה'ְלֹנַכח ִאׁשְ ַהר ִרְבָקה ִאׁשְ כ"ה,  " (בראשיתַוּתַ

  השתדלות להוליד ילדים. —כא) 
ֵנאֶתם אִֹת "  .151 ם ׂשְ ֶכםְוַאּתֶ חּוִני ֵמִאּתְ ּלְ ׁשַ איבה בין ישראל לאומות  —כ"ו, כז)  ית" (בראשי ַוּתְ

  העולם.
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 153"בני העיר שמכרו רחובה שלעיר"(ברכות פ"ד מ"א);  152"תפילת השחר" —ויצא 
  (מגילה פ"ג מ"א).

(בבא בתרא פ"ט מ"ה); "השוליח את  155לבית חמיו" 154"השולח סבלואות —וישלח יעקב 
(חולין פ"ז מ"א); "אילו דברים אמרו  157(בבא קמא פ"ו מ"ד); "גיד הנשה" 156הבעירה"

  (גיטין פ"ה מ"ח). 158מפני דרכי שלום"
(בבא  160(ברכות פ"ט מ"א); "גץ היוצא מתחת הפטיש" 159"הרואה מקום שנעשו" —וישב 

  קמא פ"ו מ"ו).
(בבא בתרא פ"ו מ"א); "אין גוזרין  161"המוכר פירות לחבירו ולא צימחו" —ויהי מקץ 

  (תענית פ"ב מ"ט). 162תענית על הצבור בתחילה"
(בבא בתרא פ"י מ"ח); "המלוה את  164לו בן ננס אינו גובה לא מנכסים" 163"אומר —ויגש 
  (שם מ"ז). 165ו על ידי ערב"חביר

 
' שנ ערבית, תפילת תיקן יעקב" —קבע"  לה אין הערב תפלת חצות... עד השחר "תפלת  .152

  (ברכות כו ע"ב). , יא)"ח"כ בראשית( 'םש ןויל םבמקו ע'ויפג
י ְמָכָרנּו ַוּיֹא"  .153 נוּ ּכִ ְסּפֵ ם ָאכֹול ֶאת ּכַ ניתן לראות בכך רמז למכירת  —ל"א, טו)  " (בראשיתַכל ּגַ

  נכסי המשפחה והקהילה.
  בגרסות שבידינו: "סבלונות".  .154
א "  .155 ח ִמן ַהּבָ ּקַ ו ָאִחיוַוּיִ ל"ב, יד). משלוח מתנות לקרוב משפחה  " (בראשיתְבָידֹו ִמְנָחה ְלֵעׂשָ

  לשם שלום.
ַלח ַיֲעקֹב ַמְלָאִכיםוַ "  .156 ׁשְ   משלוח. —ל"ב, ד)  " (בראשיתּיִ
ן לֹא יֹאְכלּו ְבֵני ַעל"  .157 ה ּכֵ ׁשֶ יד ַהּנָ ָרֵאל ֶאת ּגִ   ל"ב, לג). " (בראשיתִיׂשְ
ְנָחה ַההֶֹלֶכת ְלָפָני ְוַאֲחֵרי ֵכן ֶאְר "  .158 ּמִ ָרה ָפָניו ּבַ י ָאַמר ֲאַכּפְ א ָפָניּכִ ָ ל"ב,  " (בראשיתֶאה ָפָניו אּוַלי ִיׂשּ

  דרכי שלום. —כא) 
  סמוך לפרשת וישב מציינים את נס החנוכה. — "הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל"  .159
בהמשך המשנה כתוב "ר' יהודה אומר בנר חנוכה פטור", ופרשת וישב קוראים סמוך לחנוכה.   .160

): "אמר ר' לוי: [משל] 1005בנוסף, ראו: בראשית רבה (פרשה פד ה, מהד' תיאודור אלבק עמ' 
ראה נכנסות למדינה חבילות  לנפח שהיה פתוח באמצע פלטייה ובנו זהבי פתוח כנגדו,

חבילות שלקוצים, אמר: חבל למדינה מה שנכנס לתוכה. היה שם פקח אחד אמר ליה: מאילו 
את מתיירא?! גץ אחד משלך וגץ אחד משלבנך ואתם שורפים אותם! כך כיון שראה יעקב 

חד עשו ואלופיו נתיירא, אמר לו הקדוש ברוך הוא מאילו את מתיירא?! גץ אחד משלך וגץ א
משלבנך ואתם שורפים אותם, הה"ד 'והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש 

  יעקב ויוסף הם גצים המכלים את עשו. —ודלקו בהם' (עובדיה א', יח)" 
ִדים ִיְהיוּ "  .161 ֻדפֹות ַהּקָ ִלים ָהֵרקֹות ׁשְ ּבֳ ִ ַבע ַהׁשּ ֵני ָרָעב ְוׁשֶ ַבע ׁשְ תבואה  —מ"א, כז)  (בראשית "ׁשֶ

  שאינה צומחת.
ְברּו " —השערים"  להפקיע "אין גוזרין תענית על הצבור בתִחלה בחמישי שלא  .162 ה ְוׁשִ ּמָ ְרדּו ׁשָ

ם ְוִנְחֶיה ְולֹא ָנמּות ָלנוּ  ָ   קניית דברי מאכל בעת הרעב. —, ב) ב"מ בראשית" (ִמׁשּ
של התלמוד הבבלי  ובכל כתבי היד , במשנה שבירושלמי138בתכבי היד קאופמן, דה רוסי   .163

  "אמר". —כתובות קב ע"א 
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(בבא בתרא פ"ח מ"ה); "המחלק נכסיו על  166"האומר איש פלוני בני בכור" —ויחי יעקב 
  (שם פ"ט מ"ז). 167פיו"

(שבת פי"ח מ"ג); "שנים שהיו  168"אין מילדין את הבהמה ביום טוב" —ואלא שמות 
  (בבא בתרא פ"י מ"ז). 169בעיר"
(סנהדרין פ"ז מ"ה); "יש שמות  170"המגדף אינו חייב עד שיפרש את השם" —וארא 

 172(שבועות לה ע"א); "שבועות העידות נוהגות באנשים ולא בנשים" 171שנ[מ]חקים"
  (שם פ"ג מ"י). 173(שבועות פ"ד מ"א); "שבועת הביטוי נוהגת"

הבן על (אבות פ"ה מ"ד); "כל (ה)מצות  174"עשרה נסים נעשו לאבותינו" —בא אל פרעה 
(פסחים פ"ח מ"א); "יש  176(קידושין פ"א מ"ז); "האשה בזמן שהיא בבית בעלה" 175האב"

(מנחות פ"ג מ"ז);  178(בכורות פ"ח מ"א); "ארבע פרשיות שלתפלין" 177בכור לנחלה"
  (בבא מציעא פ"ט מ"ו). 179"המקבל שדה מחבירו ואכלה חגב"

ה פ"ה מ"ד); "משה זכה (סוט 180"בו ביום דרש רבי עקיבא אז ישיר משה" —ויהי בשלח 
  (עירובין פ"א מ"ח). 182(שם פ"א מ"ט); "שיירה שחנתה בבקעה" 181בעצמות אביו"

 
ךָ " —"...ערב היוצא לאחר חיתום שטרות"   .164 י ַעְבּדְ ַער ֵמִעם ָאִבי ּכִ , ד"מ בראשית" (ָעַרב ֶאת ַהּנַ

  ערבות. —לב) 
  ערבות.  .165
ָעם ְוַגם הּוא "  .166 ם הּוא ִיְהֶיה ּלְ י ּגַ י ְבִני ָיַדְעּתִ טֹן יִ ַוְיָמֵאן ָאִביו ַוּיֹאֶמר ָיַדְעּתִ ל ְואּוָלם ָאִחיו ַהּקָ ל ִיְגּדָ ְגּדַ

ּנוּ    מינוי הבכור. —מ"ח, יט)  " (בראשיתִמּמֶ
ֶכם ַאַחד ַעל ַאֶחיךָ ַוֲאִני ָנַתּתִ "  .167   חלוקת נכסים לפני מיתה. —מ"ח, כב)  " (בראשיתי ְלָך ׁשְ
דֹת ָהִעְבִרּיֹתַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך ִמצְ "  .168   א', טו). " (שמותַרִים ַלְמַיּלְ
  שמות בני ישראל. —שמעון"  בן יוסף אחר ושם שמעון בן יוסף אחד "...שם  .169
ִמ "  .170 י ּוׁשְ ּדָ ֵאל ׁשַ י ָלֶהם ה'י ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעקֹב ּבְ —ו', ג)  (שמות "לֹא נֹוַדְעּתִ

  השם הנכבד של הקב"ה.
  שמות הקב"ה.  .171
ם ְוַגם"  .172 ִריִתי ִאּתָ   ברית ושבועה. — ו', ד) (שמות "ֲהִקמִֹתי ֶאת ּבְ
  ברית ושבועה.  .173
  עשר המכות. —"עשרה נסים נעשו לאבותינו במצרים"   .174
ּיֹום ַההּואְוִהגַּ "  .175   י"ג, ח). (שמות "ְדּתָ ְלִבְנָך ּבַ
ה ְלֵבית ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש " —בעלה"  משל תאכל אביה עליה ושחט בעלה עליה "...שחט  .176 ׂשֶ

ִית ה ַלּבָ   מינוי לקרבן פסח. —, ג) ב"י שמות" (ָאבֹת ׂשֶ
כֹור"  .177 ׁש ִלי ָכל ּבְ   קדושת בכורות. —י"ג, ב)  (שמות "ַקּדֶ
ין ֵעיֶניךָ ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל ָיְד "  .178 רֹון ּבֵ ין ֵעיֶניךָ י"ג, ט), " " (שמותָך ּוְלִזּכָ  —" (שם, טז) ּוְלטֹוָטפֹת ּבֵ

  תפילין.
  מכת הארבה.  .179
  שירת הים.  .180
 —יוסף"  בעצמות זכה משה אביו... את לקבור זכה זהו עירוב של שני משפטים במשנה: "יוסף  .181

ח ֹמ" ּקַ ה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעּמוֹ ַוּיִ   " (שמות י"ג, יט).ׁשֶ
בּו "  .182 ָרֵאל ְוָיׁשֻ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ י ַהִחירֹת ְוַיֲחנּו ִלְפֵניּדַ   חניית קבוצת הנוסעים. —י"ד, ב)  " (שמותּפִ
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ע"ב); "הרואה מקום שנעשו בו -(יבמות מז ע"א 183"גר שבא להתגייר" —וישמע יתרו 
  (שבועות פ"א מ"א). 185(ברכות פ"ט מ"א); "שבועות שתים שהן ארבע" 184נסים לישראל"

(קידושין פ"א מ"ב);  186די נקנה בכסף ובשטר ובחזקה""עבד עב —ואלה המשפטים 
(סנהדרין פ"א  188(בבא קמא פ"א מ"א); "דיני ממונות בשלשה" 187"ארבעה אבות נזיקים"

  מ"א).
(תרומות פ"א מ"א); "בשלשה פרקים תורמים את  189"חמשה לא יתרומו" —ויקחו לי 

ברכות פ"ב ( 191(שקלים פ"ג מי"א); "הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו" 190הלשכה"
  מ"ג).

(שם  193(מנחות פ"ח מ"ג); "שלשה זיתים ובהם" 192"תקועא אלפא לשמן" —ואתה תצוה 
  (זבחים פ"ט מ"ז). 194מ"ד); "כלי הקודש שניקבו"

(שקלים פ"א מ"א); "ראש חודש אדר  195"באחד באדר משמיעין על השקלים" —כי תשא 
  (בבא בתרא פ"א מ"ה). 197(מגילה פ"ג מ"ד); "כופין אותו לבנות" 196שחל להיות בשבת"

(שבת פ"ז מ"א); "אבות מלאכות ארבעים חסר  198"כלל גדול אמרו בשבת" —ויקהל 
  (שם מ"ב). 199אחת"

 
י גָ "  .183 י ּכִ ה ָיַדְעּתִ ל ָהֱאלִֹהים ה'דֹול ַעּתָ   גיור. —י"ח, יא)  " (שמותִמּכָ
  י, ראו רש"י).- יתרו מודה לה' על הנסים שנעשו לישראל (שמות י"ח, א, ט  .184
א ֶאת ׁשֵ "  .185 ָ ְוא ה'ם לֹא ִתׂשּ ָ   ).ז', כ שמות" (ֱאלֶֹהיָך ַלׁשּ
י ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי"  .186   כ"א, ב). " (שמותּכִ
  כ"ב, ה). -אבות הנזיקין (שמות כ"א, לג .187
  דיני ממונות שבפרשה.  .188
רּוָמה"  .189   תרומה. —כ"ה, ב)  " (שמותְוִיְקחּו ִלי ּתְ
  תרומה.  .190
 לו שאמר בשעה" —יצא"  לא למפרע אפשר שהקשר מבוסס על המשך המשנה: "הקורא  .191

, והפך משה הלך, וכלים ארון משכן לי עשה לבצלאל לו אמור לך: למשה הוא ברוך הקדוש
 בית בונה אדם — עולם של מנהגו, רבינו משה: לו אמר. ומשכן וכלים ארון עשה: לו ואמר
 — עושה שאני כלים! ומשכן וכלים ארון לי עשה: אומר ואתה, כלים לתוכו מכניס כך ואחר

) א"ע נה ברכות( וכלים ארון משכן עשה: הוא ברוך הקדוש לך אמר כך שמא? אכניסם להיכן
  עשיית דברים למפרע. —

ֶמן ַזִית ָזךְ "  .192 ִתית ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ׁשֶ   שמן זית משובח. —כ"ז, כ)  " (שמותּכָ
  שמן זית משובח.  .193
ים" —"כשם שהמזבח מקדש..."   .194 ַח קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ְזּבֵ   לז)." (שמות כ"ט, ְוָהָיה ַהּמִ
ֶקל ַהּקֶֹדׁש "  .195 ׁשֶ ֶקל ּבְ ֶ ֻקִדים ַמֲחִצית ַהׁשּ ל ָהעֵֹבר ַעל ַהּפְ נּו ּכָ תרומת מחצית  —ל', יג)  " (שמותֶזה ִיּתְ

  השקל.
  תרומת מחצית השקל. —"...קורין בפרשת שקלים"   .196
 ?אעשה מה :אהרן' אמ. לפניו הזבוח מן ויבן —ל"ב, ה)  (שמות 'וירא אהרן ויבן מזבח לפניו'"  .197

 מרגליותפרשה י, מהד'  רבה ויקרא( ..."אותי הורגין אם עכשיו ,נביא שהיה חור את הרגו הרי
  בנייה על ידי כפייה. — )עמ' ר

  ג ׂ).-איסור מלאכה בשבת (שמות ל"ה, א  .198
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(שקלים פ"ה מ"א); "ואלו נשבעין  200"אלו הם הממונים שהיו במקדש" —אלה פקודי 
(זבחים פי"ד  202(שבועות פ"ז מ"ח); "עד שלא הוקם המשכן היו הבמות" 201שלא בטענה"

  מ"ד).
(זבחים  204"עד שלא הוקם המשכן" 203"ויקרא וידבר הקדים קרויה לדיבור"; —ויקרא י'י 

(יומא פ"א מ"א); "כלל גדול אמרו  205פי"ד מ"ד); "שבעת ימים קודם ליום הכיפורים"
  (חולין פ"ב מ"א). 207(שבת פ"ז מ"א); "השוחט אחד בעוף" 206בשבת כל השכיח"

(פסחים פ"א מ"א); "המזביח מקדש  208"אור לארבעה עשר בודקין את החמץ" —צו את 
  (זבחים פ"ט מ"א). 209את הראוי לו"

  (חולין פ"ג מ"א). 210"אילו טרפות בבהמה" —ויהי ביום השמיני 
(נידה פ"ג מ"ה); "שמאי אומר כל הנשים דיין  211"המפלת טומטום ואנדרוגינוס" —אשה 

  ג).(חולין פ"ד מ" 213(שם פ"א מ"א); "האשה שמיתו ילדיה בתוך מעיה" 212שעתן"
(נגעים פי"ד מ"א); "ובמוצא שם רע להקל  214"כיצד מטהרין את המצורע" —זאת 

(נגעים פ"א מ"א);  216(ערכין פ"ג מ"ה); "מראות נגעים שנים שהן ארבעה" 215ולהחמיר"
  (כריתות פ"ב מ"א). 217"ארבעה מחוסרי כפרה"

 
  איסור מלאכה בשבת.  .199
ד ַעל"  .200 ּקַ ר ּפֻ ן ָהֵעֻדת ֲאׁשֶ ּכַ ן ִמׁשְ ּכָ ׁשְ ה ְפקּוֵדי ַהּמִ ם ֵאּלֶ ה ֲעבַֹדת ַהְלִוּיִ י מֹׁשֶ  —ל"ח, כא)  " (שמותּפִ

  ממונים על עבודת הקודש.
ן ָהֵעֻדת" —והאפוטרופין"  והאריסין ...השותפין"  .201 ּכַ ן ִמׁשְ ּכָ ׁשְ ה ְפקּוֵדי ַהּמִ , כא) ח"ל שמות" (ֵאּלֶ

  ממונים על נכסים. —
ן ֹאֶהל מֹוֵעדּתָ "  .202 ּכַ   הקמת המשכן. —מ', ב)  (שמות "ִקים ֶאת ִמׁשְ
מדרש ההלכה על הפסוק  — 11תורת כוהנים דיבורא דנדבה פרק א א, מהד' פינקלשטיין עמ'   .203

ר " ה ַוְיַדּבֵ ְקָרא ֶאל מֹׁשֶ   " (ויקרא א', א).ֵאָליו ֵמאֶֹהל מֹוֵעד ֵלאמֹר ה'ַוּיִ
ר "  .204   דיבור מתוך המשכן. —א', א)  " (ויקראֵאָליו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאמֹר ה'ַוְיַדּבֵ
ַמת ָהָעםִאם ַהּכֵֹהן ַהּמָ " —"...מפרישין כהן גדול מביתו"   .205 יַח ֶיֱחָטא ְלַאׁשְ  —ד', ג)  (ויקרא "ׁשִ

  כוהן גדול.
ְוִאם ֶנֶפׁש " —חטאת אחת"  אלא חייב אינו הרבה בשבתות הרבה מלאכות ועשה שבת "...עיקר  .206

ָגָגה ֵמַעם ָהָאֶרץ ֱחָטא ִבׁשְ   קרבן חטאת. —', כז) ד ויקרא( "ַאַחת ּתֶ
י תִֹרים אוֹ "  .207 ּתֵ ר ָחָטא ׁשְ מֹו ֲאׁשֶ ֵני ְבֵני יֹוָנה ְוֵהִביא ֶאת ֲאׁשָ   קרבן עוף. —ה', ז)  " (ויקראׁשְ
  פרשת צו נקראת סמוך לפסח.  .208
חַ זֹאת ּתֹוַרת ָהֹעָלה ִהוא ָהֹעלָ "  .209 ְזּבֵ   ו', ב). " (ויקראה ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהּמִ
ְבָלָתּה ְיַכבֵּ "  .210 ָגָדיו ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרבְוָהֹאֵכל ִמּנִ   טרפות ונבלות. —י"א, מ)  " (ויקראס ּבְ
י ַתְזִריַע ְוָיְלָדה "  .211 ה ּכִ ָ ְבַעת ָיִמיםִאׁשּ   טומאת היולדת. —י"ב, ב)  " (ויקראָזָכר ְוָטְמָאה ׁשִ
ְטָמא "  .212 ֹוָתּה ּתִ ת ּדְ יֵמי ִנּדַ   טומאת הנידה. —י"ב, ב)  " (ויקראּכִ
י ַתְזִריַע ְוָיְלָדה "  .213 ה ּכִ ָ ְבַעת ָיִמיםִאׁשּ   טומאת היולדת. —י"ב, ב)  (ויקרא "ָזָכר ְוָטְמָאה ׁשִ
ְהֶיה ּתֹוַר "  .214 יֹום ָטֳהָרתוֹ זֹאת ּתִ צָֹרע ּבְ   טהרת המצורע. —י"ד, ב)  " (ויקראת ַהּמְ
 תורתו תהיה זאת —י"ד, ב)  א(ויקר 'זאת תהיה תורת המצרע"אמר ריש לקיש: מאי דכתיב '  .215

  ).ב"ע טו ערכין( "רע שם מוציא של
  דיני נגעים.  .216
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בשמונה (סנהדרין פ"א מ"ב); "כהן גדול משמש  218"כהן גדול דן ודנין אותו" —אחרי מות 
(יבמות פ"א מ"א);  220(יומא פ"ז מ"ה); "חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן" 219בגדים"

  (יומא פ"ג מ"א). 221"אמר להם הממונה צאו וראו"
(קידושין  223(כלים פ"א מ"ו); "כל מצות הבן על האב" 222"עשר קדושות הן" —קדושים 

  (עבודה זרה פ"א מ"ח). 224פ"א מ"ז); "אין מוכרין להם במחובר לקרקע"
(כתובות פ"ה מ"א); "כהן גדול ונזיר  225"אף עלפי שאמרו בתולה גובה מאתים" —אמר 

(יבמות פ"ו  227(נזיר פ"ז מ"א); "כהן גדול לא ישא את האלמנה" 226אין מטמין בקרוביהן"
(הוריות פ"ג מ"ד); "משמיתו נביאים  228מ"ד); "אי זהו משיח המשוח בשמן המשחה"

  (סוטה פ"ט מי"ב). 229ו אורים"הראשונים בטל
(ראש השנה פ"א מ"א); "אילו דברים שאין להם  230"ארבעה ראשי שנים הם" —בהר סיני 

(שם פ"ט  232(בבא מציעא פ"ד מ"ט); "המלוה את חבירו על ידי משכואן" 231אונאה"
  (שם פ"ה מ"א). 233מי"ג); "אי זהו נשך ואיזהו מרבית"

 
  טהרת הזבים והמצורעים. —והמצורע"  והיולדת והזבה "...הזב  .217
ֹז"  .218   כוהן גדול. —) ג, ט"ז " (ויקראאת ָיבֹא ַאֲהרֹן ֶאל ַהּקֶֹדׁש ּבְ
 —פרשה כא, מהד' מרגליות עמ' תפט  רבה "בשמנה כלים", ואילו בוויקרא —במשנתנו   .219

  עבודת הכהן הגדול. —בגדים"  "שמונה
ל " —"...ואלו הן: בתו ובת בתו ובת בנו..." (האסורות על היבם באיסור ערווה)   .220 ִאיׁש ִאיׁש ֶאל ּכָ

רֹו לֹא ִתְקְרבּו ְלַגּלֹות ֶעְרָוה ׂשָ ֵאר ּבְ   עריות. —י"ח, ו)  (ויקרא ..."ׁשְ
ֹז"  .221   סדר עבודת יום הכיפורים. —) ג, ט"ז " (ויקראַאֲהרֹן ֶאל ַהּקֶֹדׁש את ָיבֹא ּבְ
ְהיוּ "  .222 ים ּתִ   קדושה. —י"ט, ב)  " (ויקראְקדֹׁשִ
יָראוּ "  .223   כיבוד אב ואם. —י"ט, ג)  (ויקרא "ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ
ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת " —לקוץ"  מנת על לו הוא מוכר אומר: יהודה רבי משיקצץ. הוא מוכר "...אבל  .224

  קצירת התבואה. —, ט) ט"י ויקרא" (ִציר ַאְרְצֶכםְק 
חְוה"  .225 ה ִבְבתּוֶליָה ִיּקָ ָ   נישואי בתולה. —כ"א, יג)  " (ויקראּוא ִאׁשּ
ל ַנְפׁשֹת ֵמת לֹא ָיבֹא לְ "  .226 אְוַעל ּכָ ּמָ איסור טומאה לכוהן  —כ"א, יא)  " (ויקראָאִביו ּוְלִאּמֹו לֹא ִיּטַ

  גדול.
ה ַוֲחלָ "  .227 חַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ ה לֹא ִיּקָ   פסולות חיתון לכוהן גדול. —כ"א, יד)  " (ויקראָלה ֹזָנה ֶאת ֵאּלֶ
ר יּוַצק"  .228 דֹול ֵמֶאָחיו ֲאׁשֶ ָחה ְוַהּכֵֹהן ַהּגָ ׁשְ ֶמן ַהּמִ   הכוהן המשיח. —כ"א, י)  " (ויקראַעל רֹאׁשֹו ׁשֶ
א ֶאת "  .229 ָגִדיםָידֹו ִלְלּבֹׁש ֶאת ּוִמּלֵ   בגדי כוהן גדול. —כ"א, י)  " (ויקראַהּבְ
ִביִעת ׁשַ " —וליובלות"  ולשמיטין לשנים השנה ראש בתשרי "...באחד  .230 ְ ָנה ַהׁשּ ָ תֹון ּוַבׁשּ ּבָ ת ׁשַ ּבַ

  שמיטין ויובלות. —, ד) ה"כ ויקרא( "ִיְהֶיה ָלָאֶרץ
רּו " —וההקדשות"  והקרקעות והשטרות "...העבדים  .231 ד ְוִכי ִתְמּכְ ר ַלֲעִמיֶתָך אֹו ָקנֹה ִמּיַ ִמְמּכָ

ְקֶנה ֵמֵאת ֲעִמיֶתךָ . ֲעִמיֶתָך ַאל ּתֹונּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו ִנים ַאַחר ַהּיֹוֵבל ּתִ ר ׁשָ ִמְסּפַ , ה"כ ויקרא" (ּבְ
  אונאה במכירת קרקעות. —טו) -יד

ךְ "  .232 ֶנׁשֶ ן לֹו ּבְ ָך לֹא ִתּתֵ ְסּפְ   הלוואה. —" (ויקרא כ"ה, לז) ֶאת ּכַ
ְך וּ "  .233 ֶנׁשֶ ן לֹו ּבְ ָך לֹא ִתּתֵ ְסּפְ ן ָאְכֶלךָ ֶאת ּכַ ית לֹא ִתּתֵ   איסור ריבית. —כ"ה, לז)  " (ויקראְבַמְרּבִ
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" —אם בחקותי  פ"א מ"ג); "מאמתי מזכירין גבורות (אבות  234"אנטיגנס איש סוכו
(בבא בתרא פ"ג  236(תענית פ"א מ"א); "חזקת בתים בורות ושיחים ומערות" 235גשמים"

  מ"א).
(קידושין פ"ד מ"א); "אמר ר' עקיבא מנין לפולטת שכבת  237"עשרה ייחוסין" —וידבר י'י 

פ"ו  (בבא קמא 239ג); "הכונס צאן לדיר [ונעל] בפניהם"-(שבת פ"ט משניות א 238זרע"
  מ"א).
(סוטה פ"ז מ"ו);  241(סוטה פ"א מ"א); "ברכת כהנים כיצד" 240"המקנה לאשתו" —נשוא 

  (בבא קמא פ"א מ"א). 242"ארבעה אבות נזיקים"
(סנהדרין פ"א  244(מנחות פ"ח מ"ד); "סנהדרין גדולה" 243"שלושה זיתים" —בהעלותך 

שהיה טמא או בדרך  (מנחות פ"ג מ"ז); "מי 245מ"ו); "שבעה קני מנורה מעכבין זה את זה"
  (שבת פ"ב מ"א). 247(פסחים פ"ט מ"א); "במה מדליקין ובמה אין מדליקין" 246רחוקה"

(סנהדרין פ"א מ"ו); "התכלת אינה  248"סנהדרין גדולה היתה שלע' ואחד" —שלח לך 
(סנהדרין  250(מנחות פ"ד מ"א); "אילו שאין להם חלק לעולם הבא" 249מעכבת את הלבן"

  פ"י מ"א).

 
 לקבל מנת על הרב את המשמשין כעבדים תהיו אל אומר: היה הוא הצדיק, משמעון "...קבל  .234

ֵלכּו ְוֶאת ִאם " —פרס"  לקבל מנת על שלא הרב את המשמשין כעבדים הוו אלא פרס, ֻחּקַֹתי ּתֵ ּבְ
יֶתם אָֹתםִמְצוׂ  ְמרּו ַוֲעׂשִ ׁשְ ְריוֹ . ַתי ּתִ ן ּפִ ֶדה ִיּתֵ ָ ם ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה ְוֵעץ ַהׂשּ ִעּתָ ֵמיֶכם ּבְ י ִגׁשְ  "ְוָנַתּתִ

  שכר מצוות. —ד) - , גו"כ ויקרא(
ם"  .235 ִעּתָ ֵמיֶכם ּבְ י ִגׁשְ   גשמים מאת ה'. —, ד) ו"כ ויקרא( "ְוָנַתּתִ
סֶ "  .236 ית ּכֶ יתֹו ְוָיַסף ֲחִמיׁשִ יׁש ִיְגַאל ֶאת ּבֵ ְקּדִ ָך ָעָליו ְוָהָיה לוֹ ְוִאם ַהּמַ  —כ"ז, טו)  " (ויקראף ֶעְרּכְ

  מכירה חוזרת של בתים ושדות.
חָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם"  .237 ּפְ   ייחוס בני ישראל. —א', ב)  (במדבר "ְלִמׁשְ
ְכַבת ֶזַרעַכב ִאיׁש אָֹתּה ְוׁשָ "  .238 יחסי אישות. הנושא הזה שייך לפרשת נשא,  —ה', יג)  " (במדברׁשִ

אבל פרשת במדבר עוסקת כולה במספרים, וקשה למצוא בה נושאים המתקשרים להלכות 
  המשנה.

  .101ראו לעיל, הערה   .239
ּתוֹ  ְוָעַבר ָעָליו רּוחַ "  .240 א ֶאת ִאׁשְ   סוטה. —ה', יד)  " (במדברִקְנָאה ְוִקּנֵ
  כז).- ברכת כוהנים (במדבר ו', כב  .241
תֹו ֹיֵסף " —הארץ"  במיטב נזק תשלומי לשלם המזיק "...חב  .242 רֹאׁשֹו ַוֲחִמיׁשִ מֹו ּבְ יב ֶאת ֲאׁשָ ְוֵהׁשִ

ם ָעלָ  ר ָאׁשַ   תשלומים לנפגע (נגזל או ניזק). —', ז) ה במדבר" (לוֹ יו ְוָנַתן ַלֲאׁשֶ
רֹת" —שמנים"  שלשה שלשה "...ובהן  .243 ַהֲעלְֹתָך ֶאת ַהּנֵ   הדלקת המנורה. —ח', ב)  " (במדברּבְ
ְבעִ " —ואחד"  שבעים של "...היתה  .244 י ׁשִ ָרֵאלֶאְסָפה ּלִ ְקֵני ִיׂשְ  —, טז) א"י במדבר" (ים ִאיׁש ִמּזִ

  סנהדרין גדולה.
נוֹ "  .245 ֵני ַהּמְ רֹותֶאל מּול ּפְ ְבַעת ַהּנֵ   מנורת המקדש. —ח', ב)  " (במדברָרה ָיִאירּו ׁשִ
י ִיְהֶיה ָטֵמ "  .246   פסח שני. —ט', י)  " (במדברא ָלֶנֶפׁש אֹו ְבֶדֶרְך ְרחָֹקהִאיׁש ִאיׁש ּכִ
רֹת"  .247 ַהֲעלְֹתָך ֶאת ַהּנֵ   הדלקת המנורה. —ח', ב)  " (במדברּבְ
  .107הערה ראו לעיל,   .248
ֵכֶלתְוָנְתנּו ַעל צִ "  .249 ִתיל ּתְ ָנף ּפְ   ציצית. —ט"ו, לח)  " (במדבריִצת ַהּכָ
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(סנהדרין פ"י מי"ג); "כל התדיר מחבירו הוא  251"עדת קרח אינה עתידה לעלות" —ויקח 
  (סנהדרין פ"ט מ"ו). 253(זבחים פ"י מ"א); "זר ששימש" 252קודם"

(שבת פכ"ג מ"ה); "שבעת ימים קודם שריפת  254"עושין כל צרכי המת" —זאת חוקת 
  (פרה פ"ג מ"א). 255הפרה"

" —וירא בלק  פ"ז מ"ו); "ואילו דברים שלגוים  (סנהדרין 256"הפוער עצמו לפעור
  (סנהדרין פ"ט מ"ו). 258(עבודה זרה פ"ב מ"ג); "הגונב את הקסוה והמקלל" 257אסורים"
(שם  260(בבא בתרא פ"ח מ"ב); "יש נוחלים ומנחילים" 259"סדר נחלות כיצד" —פינחס 

  (שם מ"ג). 261מ"א); "בנות צלפחד נטלו שלשה חלקין בנחלה"
(שם  263(נדרים פ"א מ"א); "נערה המאורסה אביה" 262ם""כל כינוי נדרי —ראשי המטות 

  (שם פ"ג מ"א). 264פ"י מ"א); "ארבעה נדרים התירו חכמים"
אב  266(תענית פ"ד מ"ו); "משכוניס 265"חמשה דברים אירעו את אבותינו" —אלה הדברים 

(קידושין  268(תענית פ"ד מ"ז); "כל שאינן לא במקרא ולא במשנה" 267ממעטין בשמחה"
  פ"א מ"י).

(שם  270(ברכות פ"ד מ"א); "אין עומדים להתפלל" 269"תפילת השחר עד חצות" —חנן ואת
  (שם פ"ד מ"ד). 271פ"ה מ"א); "ר' אליעזר אומר העושה תפילתו קבע"

 
ַלח ְלָך " — פ"י מ"ג) (סנהדרין הבא" לעולם חלק להם אין "...מרגלים  .250 ים ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ֲאָנׁשִ ׁשְ

ַנַען   המרגלים. — , ב)ג"י במדבר" (ּכְ
  עדת קֹרח.  .251
  .110ראו לעיל, הערה   .252
ֵרב יּוָמת"  .253 ר ַהּקָ   זר ששימש בכהונה. —" (במדבר י"ח, ז) ְוַהּזָ
  .112ראו לעיל, הערה   .254
  .111ל, הערה ראו לעי  .255
צָּ "  .256 עֹורַוּיִ ָרֵאל ְלַבַעל ּפְ   עבודה לבעל פעור. —כ"ה, ג)  " (במדברֶמד ִיׂשְ
ְקֶראָן ָלָעם ְלִזְבֵחי ֱאֹלֵהיֶהן ַוּיֹאַכל ָהעָ "  .257 ֲחוּו ֵלאֹלֵהיֶהןם ַוּתִ ּתַ ׁשְ איסורי  —כ"ה, ב)  " (במדברַוּיִ

  עבודה זרה.
ה ְלָכה נָּ "  .258 הְוַעּתָ י ֶאת ָהָעם ַהּזֶ   קללה. —כ"ב, ו)  (במדבר "א ָאָרה ּלִ
ם ֶאת ַנֲחָלתֹו "  .259 י ָימּות ּוֵבן ֵאין לֹו ְוַהֲעַבְרּתֶ   סדר נחלות. —כ"ז, ח)  (במדבר "ְלִבּתוֹ ִאיׁש ּכִ
  נחלות.סדר   .260
תֹוְך ֲאֵחי ֲאִביֶהם ְוַהֲעַבְר "  .261 ת ַנֲחָלה ּבְ ן ָלֶהם ֲאֻחּזַ ּתֵ נֹות ְצָלְפָחד ּדְֹברֹת ָנתֹן ּתִ ן ּבְ ּתָ ֶאת ַנֲחַלת ֲאִביֶהן ּכֵ

  נחלת בנות צלפחד. —כ"ז, ז)  (במדבר "ָלֶהן
י ִיּדֹר ֶנֶדר לַ "  .262 בֻ  ה'ִאיׁש ּכִ ַבע ׁשְ ָ ר ַעל נַ אֹו ִהׁשּ   נדרים. —ל', ג)  (במדבר "ְפׁשוֹ ָעה ֶלְאסֹר ִאּסָ
י ִתּדֹר ֶנֶדר לַ "  .263 ה ּכִ ָ ְנֻעֶריהָ ְוָאְסָרה ִאסָּ  ה'ְוִאׁשּ ֵבית ָאִביָה ּבִ   נדרי הנערה. —ל', ד)  (במדבר "ר ּבְ
י ִיּדֹר ֶנֶדר לַ "  .264   נדרים. —ל', ג)  (במדבר "ה'ִאיׁש ּכִ
  פרשה זו נקראת סמוך לתשעה באב.  .265
"משנכנס". הפועל 'כנס' בבניין קל בלשון חכמים אינו משמש  —בכל המקורות הידועים לנו   .266

  במשמעות "נכנס".
  פרשה זו נקראת סמוך לתשעה באב.  .267
ים ֲחָכִמים ּונְ "  .268 ְבֵטיֶכםָהבּו ָלֶכם ֲאָנׁשִ   מעלות האדם המשכיל. —א', יג)  (דברים "ֹבִנים ִויֻדִעים ְלׁשִ
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 273(ברכות פ"ב מ"ג); "כל העושה מצוה אחת" 272"הקורא את שמע" —והיה עקב 
  (קידושין פ"א מ"י).

(חולין פ"א  275"הכל שוחטין ובכל..."(סוטה פ"ז מ"ה);  274"ברכות וקללות כיצד" —ראה 
  276מ"ב).

. מאחר שכתב יד זה טרם פורסם, T-S NS 312.70המשך הרשימה מופיע כאמור בקטע 
נביא אותו כאן במלואו, לרבות הפסוקים המתאימים לכל פרשה, בנוסף למשניות. 
 בהערות השוליים נביא את הצעתנו בדבר זיהוי הפסוקים והמשניות ובעניין הקשר שבין

  המשניות והפרשה.

  277ובכל שוחטין.
; —שופטים  ; 278...נצב ; 279כי יי שפטינו כמה יהא בעיר ותהא  280ואשיבה שופטיך

  283דיני ממונות בשלשה. 282סנהדרין היתה כחצי גורן; 281ראויה;
; יענך יי ביום 286סוס מוכן; 285אין המלך נושע ברב חיל; 284לדוד ברוך יי צורי; —כי תצא 

 290בן סורר ומורה ממתי מאמתי 289וח מלחמה בשעה;מש 288אם תחנה עלי מחנה; 287צרה;
  291הוא נעשה.

 
ן ֶאלָוֶאְתחַ "  .269 ֵעת ַהִהוא ה' ּנַ   תפילה. —ג', כג)  " (דבריםּבָ
  תפילה.  .270
  תפילה.  .271
ְמעּו ֶאל ִמְצוׂ ְוָהָיה אִ "  .272 ׁשְ מַֹע ּתִ   קריאת שמע. —י"א, יג)  ..." (דבריםַתים ׁשָ
ה "  .273 ִטים ָהֵאּלֶ ּפָ ׁשְ ְמעּון ֵאת ַהּמִ ׁשְ יֶתם אָֹתםְוָהָיה ֵעֶקב ּתִ ם ַוֲעׂשִ ַמְרּתֶ שכר  —ז', יב)  " (דבריםּוׁשְ

  מצוות.
ָרָכה ּוְקָלָלהְרֵאה ָאֹנִכי נֵֹתן ִלְפנֵ "  .274   ברכות וקללות. —י"א, כו)  (דברים "יֶכם ַהּיֹום ּבְ
ָקְרָך ּוִמּצֹאְנךָ "  .275   מצַוות שחיטה. —(דברים י"ב, כא)  "ְוָזַבְחּתָ ִמּבְ
  כאן סוף הקטע.  .276
  פ"א מ"ב). (חולין שוחטין" ובכל שוחטין ולעולם שוחטין זהו המשך המשנה דלעיל: "הכל  .277
ֲעַדת "  .278 ב ּבַ ּפֹטִמְזמֹור ְלָאָסף ֱאלִֹהים ִנּצָ ֶקֶרב ֱאֹלִהים ִיׁשְ   פ"ב, א). (תהילים "ֵאל ּבְ
י "  .279 יֵענוּ  ה'ְמחְֹקֵקנּו  ה'ׁשְֹפֵטנּו  ה'ּכִ נּו הּוא יֹוׁשִ   ל"ג, כב). (ישעיהו "ַמְלּכֵ
ָבִראׁשָֹנה "  .280 יָבה ׁשְֹפַטִיְך ּכְ הְוָאׁשִ ִחּלָ ַבּתְ   א', כו). (ישעיהו ..."ְויֲֹעַצִיְך ּכְ
ׁשְֹפִטים " —פ"א מ"ו)  (סנהדרין ועשרים" מאה לסנהדרין? ראויה ותהא בעיר יהא "...וכמה  .281

ָעֶריךָ  ְוׁשְֹטִרים ָכל ׁשְ ן ְלָך ּבְ ּתֶ   מערכת המשפט. —" (דברים ט"ז, יח) ּתִ
מערכת  —פ"ד מ"ג)  (סנהדרין זה" את זה רואין שיהו כדי עגולה גורן כחצי היתה "סנהדרין  .282

  המשפט.
  פ"א מ"א). (סנהדרין בשלשה" וחבלות גזילות בשלשה ממונות "דיני  .283
רּוְך "  .284 ד ָיַדי ַלְק  ה'ְלָדִוד ּבָ ְלָחָמהצּוִרי ַהְמַלּמֵ עֹוַתי ַלּמִ   קמ"ד, א). (תהילים "ָרב ֶאְצּבְ
ָרב ָחִיל גִּ "  .285 ע ּבְ ֶלְך נֹוׁשָ ָרב ּכֹחַ  ּבֹורֵאין ַהּמֶ ֵצל ּבְ   ל"ג, טז). (תהילים "לֹא ִיּנָ
ׁשּוָעה ה'ְלָחָמה ְולַ סּוס מּוָכן ְליֹום ִמ  "  .286   כ"א, לא). (משלי "ַהּתְ
יֹום ָצָרה יְ  ה'ַיַעְנָך "  .287 ם ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹבּבְ ְבָך ׁשֵ ּגֶ   כ', ב). (תהילים "ׂשַ
י ִאם "  .288 ֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה לֹא ִייָרא ִלּבִ זֹאת ֲאִני בִאם ּתַ קּום ָעַלי ִמְלָחָמה ּבְ   כ"ז, ג). (תהילים "ֹוֵטחַ ּתָ
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רננו  294אמרי האזינה; 293קודש ישראל ליי; 292נבואה למשכנותיו; —והיה [כי תבוא] 
מקרא  298כיצד מפרישין מההביכורים; 297שמחתי באומרים; 296פתחו שערים; 295צדיקים;

  299ביכורים כיצד.
 303ועוד בה עשיריה; 302י יי;קוה קוית 301על משמרתי; 300היוצר יחד לבם; —אתם נצבים 

בשלשה פרקים בשנה הכהנים נושאים את  305ד' ראשי שנים הם; 304הפוך רשעים ואינם;
  306כפיהם.

  לסיכום הרשימה האחרונה:

  הרשימה אינה מציינת פרקים אלא משניות בודדות.   —
 כמות המשניות לפרשה נעה מאחת עד שש.  —
שתי משניות מאותו  307בשתי פרשות. במקרים רבים משנה מסוימת חוזרת על עצמה  —

 309לפי הסדר.ולא תמיד  308,בפרשה אחתלעתים פרק באות 

 
י " —פ"ח מ"א)  (סוטה מדבר" היה הקֹדש בלשון העם אל שמדבר בשעה מלחמה "משוח  .289 ּכִ

ְלָחָמה ַעל אְֹיֶביךָ ֵת    דיני מלחמה. —, י) א"כ דברים( "ֵצא ַלּמִ
  תיקון סופר. —כך בכתב היד   .290
 פרשת בן סורר ומורה —פ"ח מ"א)  (סנהדרין ומורה" סורר בן נעשה מאימתי ומורה סורר "בן  .291

  כא). - , יחא"כ דברים(
נֹוָתיו"  .292 ּכְ ֲחֶוה ַלֲהדֹם ַרְגָליו ָנבֹוָאה ְלִמׁשְ ּתַ   קל"ב, ז). (תהילים "ִנׁשְ
ָראֵ "  .293 בּוָאתֹה ה'ל לַ קֶֹדׁש ִיׂשְ ית ּתְ   ביכורים. —ב', ג)  (ירמיהו "ֵראׁשִ
יָנה ֲהִגיִגי ה'ִזיָנה ַהאֲ ֲאָמַרי "  .294   ה', ב). (תהילים "ּבִ
יִקים בַּ "  .295 נּו ַצּדִ ה ה'ַרּנְ ִרים ָנאָוה ְתִהּלָ   ל"ג, א). " (תהיליםַלְיׁשָ
ָעִרים ְוָיֹב"  .296 ְתחּו ׁשְ יק ׁשֵֹמר ֱאֻמִניםּפִ   כ"ו, ב). (ישעיהו "א גֹוי ַצּדִ
ֹא"  .297 י ּבְ ַמְחּתִ ֲעלֹות ְלָדִוד ׂשָ יר ַהּמַ ית ׁשִ   קכ"ב, א). " (תהיליםֵנֵלךְ  ה'ְמִרים ִלי ּבֵ
כורים" מפרישין כך בכתב היד. "כיצד  .298 פרשת ביכורים (דברים כ"ו,  —פ"ג מ"א)  (ביכורים הּבִ

  יא).- א
י ֹאֵבד ָאִבי ה'ְוָעִניָת ְוָאַמְרּתָ ִלְפֵני " —סוטה פ"ז מ"ג   .299 מקרא  —כ"ו, ה)  (דברים "ֱאלֶֹהיָך ֲאַרּמִ

  ביכורים.
ם"  .300 יֶהם ַהּיֵֹצר ַיַחד ִלּבָ ל ַמֲעׂשֵ ִבין ֶאל ּכָ   ל"ג, טו). (תהילים "ַהּמֵ
י"  .301 ר ּבִ ה ִלְראֹות ַמה ְיַדּבֶ ָבה ַעל ָמצֹור ַוֲאַצּפֶ י ֶאֱעמָֹדה ְוֶאְתַיּצְ ַמְרּתִ י ַעל ִמׁשְ יב ַעל ּתֹוַכְחּתִ  "ּוָמה ָאׁשִ

  ב', א). (חבקוק
יִתי ַקוּׂ "  .302 ְוָעִתיט ֵאַלי ַויֵּ  ה'ה ִקּוִ ַמע ׁשַ ׁשְ   מ', ב). (תהילים "ַוּיִ
ֶבת"  .303 ֶכת ַמּצֶ ּלֶ ׁשַ ר ּבְ ֵאָלה ְוָכַאּלֹון ֲאׁשֶ ָבה ְוָהְיָתה ְלָבֵער ּכָ ה ְוׁשָ ִרּיָ ּה ֲעׂשִ הּ  ְועֹוד ּבָ ְבּתָ ם ֶזַרע קֶֹדׁש ַמּצַ  "ּבָ

  ו', יג). (ישעיהו
ִעים ְואֵ "  .304 יִקים ַיֲעמֹדָהפֹוְך ְרׁשָ   י"ב, ז). לי(מש "יָנם ּוֵבית ַצּדִ
  פרשת ניצבים נקראת סמוך לראש השנה. —פ"א מ"א)  השנה (ראש הם" שנים ראשי "ארבעה  .305
 במוסף בשחרית, — ביום פעמים ארבע כפיהן את נושאין כהנים בשנה פרקים "בשלשה  .306

פרשת  —פ"ד מ"א)  (תענית הכפורים" וביום ובמעמדות בתעניות שערים: ובנעילת ובמנחה
  ניצבים נקראת סמוך ליום הכיפורים. כאן סוף הקטע.
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  311ואפילו מדרשי הלכה. 310הרשימה כוללת לא רק משניות אלא גם ברייתות,  —

  סיכום

  מניתוח כל הממצאים עולות כמה מסקנות.
  וברשימת  T-S NS 218.24שיוך כמה משניות לפרשות השבוע זהה ברשימת 

Ms. Heb f18 -T-S NS 312.70  לפעמים אפילו בסדר זהה: "כהן גדול ונזיר אינן ,
"משמיתו נביאים הראשונים בטלו אורים ותומים"  מיטמאין בקרוביהן" (נזיר פ"ז מ"א),

אמור; "ארבעה ראשי שנים הם" (ראש השנה פ"א מ"א), "אילו דברים  —(סוטה פ"ט מי"ב) 
בהר; "מאימתי מזכירין גבורת גשמים"  — שאין להם אונאה" (בבא מציעא פ"ד מ"ט)

 — (תענית פ"א מ"א), "חזקת הבתים והבורות והשיחין והמערות" (בבא בתרא פ"ג מ"א)
ג), "הכונס -בחוקותי; "אמר ר' עקיבא... מנין לפולטת שכבת זרע" (שבת פ"ט משניות א

רכת במדבר; "המקנא לאשתו" (סוטה פ"א מ"א), "ב — צאן לדיר" (בבא קמא פ"ו מ"א)
נשא; "שבעה קני מנורה מעכבין זה את זה" (מנחות פ"ג  — כהנים כיצד" (סוטה פ"ז מ"ו)

סנהדרי גדולה "בהעלותך;  —א) מ" טפ"(פסחים  "רחוקהמ"ז), "מי שהיה טמא או בדרך 
(מנחות  "התכלת אינה מעכבת את הלבן"(סנהדרין פ"א מ"ו),  "ואחד שבעים היתה של

כל התדיר אינה עתידה לעלות" (סנהדרין פ"י מי"ג), ""עדת קרח שלח;  —פ"ד מ"א) 
(שבת פכ"ג  "רכי המתועושין כל צ"קרח;  —(זבחים פ"י מ"א)  את חבירו" מחבירו קודם

הגונב את הקסוה "חוקת;  –(פרה פ"ג מ"א)  "שרפת הפרהלשבעת ימים קודם "מ"ה), 
ו קבע" (ברכות פ"ה "ר' אליעזר אומר העושה תפילתבלק;  –(סנהדרין פ"ט מ"ו)  "והמקלל

בן סורר ומורה "עקב;  —דושין פ"א מ"י) י(ק "כל העושה מצוה אחתואתחנן; " —מ"ד 
א); מ" גפ"(ביכורים  "כוריםכיצד מפרישין הבִּ "כי תצא;  — א)מ" חפ"(סנהדרין  "מתיימא

 ןבשלשה פרקים בשנה כהנים נושאי"כי תבוא;  — ג)מ" זפ"(סוטה  "כורים כיצדמקרא בִּ "
  צבים.ינ — א)מ" אפ"(ראש השנה  "ארבעה ראשי שנים הם"א); מ" דפ"(תענית  ן"את כפיה

נלמדת בשתי הרשימות  — "מנין לפולטת שכבת זרע" — המשנה בשבת פ"ט מ"ג
בפרשת במדבר, אף על פי שהנושא שלה שייך לפרשת נשא. כמו כן, בשתי הרשימות 

יחת משנה א' של אותו פרק. כל מובאת המשנה בשיבוש: הגרסה מצרפת למשנה את פת
זה מצביע על מסורת משותפת או על השפעת מסורת אחת על חברתה. מכיוון שלדעתנו 

 Ms.Heb f18 - T-S NS 312.70מציינת פרקים, ואילו רשימת  T-S NS 218.24רשימת 

 
 — משפטים ונשא; מנחות פ"ח מ"ד — בא וקדושים; בבא קמא פ"א מ"א — קידושין פ"א מ"ז  .307

פקודי וויקרא (פרשות  — ויקהל וויקרא; זבחים פי"ד מ"ד — תצוה ובהעלותך; שבת פ"ז מ"א
  רשות סמוכות!).בהעלותך ושלח (פ — סמוכות!); סנהדרין פ"א מ"ו

  פרשות ויגש, תצוה, ויקהל, פינחס, דברים.  .308
  פרשות ויגש, פינחס.  .309
  פרשות לך לך, וארא, יתרו.  .310
  פרשת ויקרא.  .311
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מייצג את  T-S NS 218.24-כוללת בעיקר את המשניות שבאמצע הפרקים, ניתן לשער ש
  ורית, מכיוון שהשיטה בו סגורה יותר; וגם זמן הקטע הזה קבוע יותר.המסורת המק

לפנינו עדויות למנהגים שונים של לימוד המשנה השבועי, שבו תוכן  — אם כך הדבר
המשניות מותאם לתוכן פרשת השבוע או ללוח השנה. במקורות שלנו מתועדות שלוש 

  פתחות:מסורות לימוד. נראה לנו שניתן לראות ביניהן יחסי הת

). היא מתועדת, T-S NS 218.24לימוד שני פרקים של משנה בכל שבוע ( — מסורת אחת
לפי הפלאוגרפיה, בערך במאה השלוש עשרה בקהילה בעלת אופי ארץ ישראלי. כנראה 

  היו אלה שיעורים לפני קהל או בפני חבר לומדים בשבתות. 
לימוד מצומצם יותר, כמה משניות בכל שבוע  — ממנה יכלה להתפתח מסורת שנייה

)Ms.Heb f18 - T-S NS 312.70 היא מתועדת, לפי הפלאוגרפיה, באירן בערך במאה .(
החמש עשרה. לשמות הפרשות ברשימה מוצמדות התחלות של פסוקים מהנביאים 
ומהכתובים הקשורים לנושא פרשת השבוע. אפשר להניח שזהו חומר לדרשות מסוג 

אם נכון הדבר, המשניות האלה הן נושאי הדרשה, ובקהילה זו התקיימו בשבתות פתיחתא. 
  312דרשות באגדה ובהלכה ב'מסגרת ליטורגית'.

לימוד מסכת או שתי מסכתות בשבוע, כך שבמשך שנה נלמדת כל  — מסורת שלישית
, קושטאנדינה כף נחת; משניות עם פירוש III B 73 ;IV B 52 ;T-S AS 59.216המשנה (

). היא מתועדת, לפי הפלאוגרפיה והמהדורות תצ"ח-ונציה תצ"ז; משניות דפוס ת"ה-ת"ד
הקדומות של המשנה, החל מהמאה השש עשרה והלאה באזור הים התיכון. ברשימות 

, מהרמב"ם ומארבעה טורים. זוהי האלה נמצאים גם ציוני קטעים מהנביאים, מהכתובים
עדות לקיום מנהג לימוד מורכב, שיש להקדיש לו מחקר נפרד. המנהג לשנן את כל 

ולכן ניתן לשער שהמסורת הזאת נוצרה מאוחר  313המשנה הושפע מהשקפת מקובלי צפת,
  יותר מן המנהג ללמוד כמה משניות או כמה פרקים בכל שבוע.

 
  .55, הערה 227), עמ' 8זוסמן (לעיל, הערה   .312
  .22-25), עמ' 3ארנד (לעיל, הערה   .313


