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  רגומים הארמיים והת פרשני המקרא,תנאים
  

 ֵאין ִנְׁשָּבה אֹו ִנְׁשַּבר אֹו ּוֵמת ִלְׁשמֹר ְּבֵהָמה ְוָכל ֶׂשה אֹו ׁשֹור אֹו ֲחמֹור ֵרֵעהּו ֶאל ִאיׁש ִיֵּתן ִּכי
. ְיַׁשֵּלם ְולֹא ְּבָעָליו ְוָלַקח ֵרֵעהּו ִּבְמֶלאֶכת ָידֹו ָׁשַלח לֹא ִאם ְׁשֵניֶהם ֵּבין ִּתְהֶיה' ה ְׁשֻבַעת. רֶֹאה
 'שמ (ְיַׁשֵּלם לֹא ַהְּטֵרָפה ֵעד ְיִבֵאהּו ִיָּטֵרף ָטרֹף ִאם. ִלְבָעָליו ְיַׁשֵּלם ֵמִעּמֹו ִיָּגֵנב ָּגנֹב ִאםְו
  .)יב-ט:כב

 לֹא ַהְּטֵרָפה ֵעד ְיִבֵאהּו ִיָּטֵרף ָטרֹף ִאם" :פסוק יב על אופן קריאתו שלתנאים ישנה מחלוקת 
   :משמעותוופיסוקו , קודוינ - "ְיַׁשֵּלם

  :דנזיקין משפטים פרשה טז'  מס-מכילתא דרבי ישמעאל משפטים 
' שנא, אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר, דברי רבי יאשיה, זה עדר. אם טרוף יטרף

 - . ' וגו' כאשר יציל הרועה מפי הארי שתי כרעים או בדל אוזן'הכה אמר ' ):יב: ג'עמ(
יביא עדים שנטרפה ויהא פטור , 'אהו עדף יטרף יבאם טרֹ' :יאשיה אומר' רבי יוחנן בר

יוליך את הבעלים אצל הטרפה ויהא פטור , 'אהו עד הטרפהיִב' :יונתן אומר' ר. מלשלם
  .מלשלם
  : של הפסוקהנותנות שלוש משמעויות שונותש קריאות שונות בתורה ויש כאן של

: רואכלומר יש לק". הטרפה"  תבוא לאחרוהאתנחתא "ֵעד"יש לנקד , יאשיה' לפי ר  .א
 ".לא ישלם" -  ואז ,דיביא חלק מן הטרפה כֵע" = פהיבאהו ֵעד הטֵר"

כלומר יש ". פההטר"והאתנחתא תבוא לפני " ֵעד"ד יש לנק, יאשיה' יוחנן בר' לפי ר  .ב
 ".פה לא ישלםהטר" - יביא עדים שנטרפה ואז" = יביאהו ֵעד: "לקרוא

: כלומר יש לקרוא". פההטֵר" לאחר אוהאתנחתא תבו" ַעד"יש לנקד , יונתן' לפי ר  .ג
  ".לא ישלם" - ואז ,יביא את הבעלים עד הטרפה" = פהיִבאהו ַעד הטֵר"

  :)א" ע יאבבא קמא(  רק שתי דעותמובאותלי ברייתא שבתלמוד הבבב
:  אבא שאול אומר,יביא עדים שנטרפה באונס ופטור - עד יביאהו יטרף טרף אם: דתניא

  ). נבילה- יביא עדודה: י שם"רש (ד"יביא עדודה לב
 ".הטרפה לא ישלם, יביאהו ֵעד" -יביא עדים שנטרפה באונס   .א
 ".לא ישלם, יביאהו ֵעד הטרפה -יביא נבלה לבית הדין   .ב

 .המחלוקת היא במיקום האתנחתאו" ֵעד"הניקוד הוא בבבלי לפי שתי הדעות 
  : וקבעה את מסורת הקריאה,המסורה הסתמכה על התנא קמא של הברייתא המובאת בבבלי

  .ָטרֹף ִיָּטֵרף ְיִבֵאהּו ֵעד ַהְּטֵרָפה לֹא ְיַׁשֵּלֽם םִא
 על ידי -אם טרף יטרף : " ומפרש, על הברייתא בבבלי ועל המסורה,כמובן ,י מסתמך"רש
  ".ופטור,  יביא עדים שנטרפה באונס- יבאהו עד , חיה רעה



הרי בתחילה ,  איך יכול הוא להביא עדים שנטרפה באונס,י"רש ן שואל על פירוש"והרמב
אם , "אין רואה שיעיד בדבר":  הסביר עצמוי" ורש,"הֵאאין רֹומת או נשבר או נשבה : "נאמר

כדעה  ,"יביא מקצת הטריפה לעדות" :לכן הוא מסביר !? עדים)?הניזק (אין רואה כיצד מביא
  .יה בברייתא שבתלמוד הבבלייהשנ

יביאהו עד " :ם"וכן רשב ,"יביא מקצת הנטרף להיות לו לעד": אבן עזרא מסביר גםוכן 
  .' וכו"קצת מאברי הטריפה לעדות

  :ש הדעותואת שלאנו מוצאים תרגומי המקרא במעניין ש
אם טרף נטרפה יביא עדים = ("אם אתברא יתבר ייתי סהדין דתביר לא ישלים": אונקלוס. א

  .יתא התלמודית וכמו המסורהכמו תנא קמא שבברי ,)שנטרפה לא ישלם
אין אתברא יתבר מן חיות  ": מביא שתי דעות)תרגום ירושלמי א (יונתןהמיוחס לתרגום . ב

 יביא ,אם טרף נטרפה מחיות בר= ("ברא מייתי ליה סהדין או ימטיניה עד גופא דתביר לא ישלם
אלא , רייתא שבבלי מסתמך על הבתרגום זה אינו ). לא ישלם- פהעדים או יביאהו עד גוף הטֵר

  1. שבמכילתא,ישמעאל'  תלמידי ר,יונתן' יאשיה ור' על דעותיהם של ר
  :)תרגום ירושלמי ב -המקוטע  (תרגום ירושלמי. ג

 אם הרוג נהרגה יביא לו=(אם יתקטלא יתקטיל ייתי ליה מן אברוי סהד קטולא לא ישלם 
 . כמו אבא שאול בברייתא הבבלית,)מאברי ההרוגה לא ישלם

או  2, שבכתבקריאה שונה בתורהמ נובעות שמחלוקות מסוימות של תנאים בהלכה ומר לתכןיי
 או שלכל בית מדרש היה 3, הלכותיהםקביעת שתנאים השתמשו בתרגומי המקרא במהעובדה

  5.ה משל עצמוָנְש לו הלכה וִמו כפי שהי4,תרגום משלו
 דפשר לקרוא פסוק אחאהיא שהכוונה ש יתכןי" שבעים פנים לתורה"כשאנחנו אומרים 

   .למסקנות הלכתיות שונותלהגיע ומתוך כך להסביר אחרת ואף , באופנים רבים
  

  ר אפרים יצחקי"ד
  המחלקה לתלמוד

 

                                                           
 .57 – 45' עמ, ה" תשמבר אילן. 'סידרא א, "ישמעאל' ודבי ר' תרגום ירושלמי א", ראה אפרים יצחקי   1
, ב"בר אילן תשמ, דיסרטציה, ודרכו בדרשת המקרא' ההלכה בתרגום ירושלמי א, ראה אפרים יצחקי   2

 . 'פ'  עמ
 .  ד:כא' כב על הפסוק בדב' עמ, ומי המקראתרג, ד" כרך כתורה שלימה, מ כשר"ראה הרב מ   3
 . ביקורת על דעתו של הרב כשר85' ל עמ"ראה בדיסרטציה הנ   4
, "מורשת יעקב"קדמית לחינוך המכללה הא, תהליכים בהתגבשות התורה שבעל פה, ראה אפרים יצחקי   5

 . ואילך35' עמ, ה"רחובות תשס
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