
 

1 

 

 בס"ד

 

 נוסחאות ו'כתבי יד' –10 שעור 

 
 

 :1דוגמה מס' 
 הבבלי כמקור לעדות הנוסח במשנה

 

 משנה מסכת בבא קמא פרק י 

מוכין שהכובס מוציא הרי אלו שלו, ושהסורק מוציא הרי אלו של בעל הבית. הכובס נוטל שלשה 

הרי אלו של בעל הבית. אם היה השחור על גבי הלבן נוטל את הכל והן   -והן שלו, יתר מכן  חוטין

שלו. החייט ששייר מן החוט כדי לתפור בו ומטלית שהיא שלש על שלש הרי אלו של בעל הבית. מה 

שהחרש מוציא במעצד הרי אלו שלו ובכשיל של בעל הבית, ואם היה עושה אצל בעל הבית, אף 

 ל בעל הבית.הנסרות ש

 

 רבי עובדיה מברטנורא, פרשן המשנה כותב על משנתנו כך:

 

 ר' עובדיה מברטנורא מסכת בבא קמא פרק י 

 מלבן הצמר מוציא מן הצמר דבר מועט ע"י שטיפה: - מוכין שהכובס מוציא

 שאין הבעל ]בית[ מקפיד. ואם הקפיד לא הוי קפידא: - הרי אלו שלו

 צמר והמנפצו, מה שמוציא הוי דבר חשוב ורגילים להקפיד:הסורק את ה - ושהסורק מוציא

דרך בגדי צמר להניח בסוף אריגתן ג' חוטין ממין אחר. והכובס נוטלן  -הכובס נוטל שלשה חוטים 

ומשוה הבגד ומיפהו. ואם חוטין שחורין הם ארוגים בבגד לבן, רשאי הכובס ליטול הכל, לפי 

 שהשחור בלבן מגנה אותו ביותר:

 שהוא כמלוא אורך המחט: - ששייר מן החוט כדי לתפור בוהחייט 

גרסינן. חייט שהשוה את תפירתו וקוצע ממנה מטלית קטנה שלש  - ומטלית שהיא שלש על שלש

 אצבעות על שלש אצבעות, חייב להחזיר לבעל הבגד:

 כלי שמחליק בו הנגר את פני הלוח. ושפאין שהוא מוציא דקין הן: - מעצד

 קרדום. ומפיל שפאין גסין: - כשיל

 כשכיר יום: - אצל בעל הבית

 דק דק היוצא מתחת המקדח שהם דקים מאד. של בעל הבית: - אף הנסורת

 

 תוספתא מסכת בבא קמא )ליברמן( פרק יא 

החייט ששייר מן החוט פחות ממלוא מחט ומטלית פחותה משלש על שלש, והנותן עורות ]לעבדן[ 

 כולן אצל בעל הבית )לעבדן(, הרי אילו משל בעל הבית. 

 

 בבבלי עצמו, בפרושו למשנתנו הוא מצטט 'ברייתא'

 תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף קיט עמוד ב 
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תפור? אמר רב אסי: מלא מחט חוץ למחט. איבעיא להו: החייט ששייר )מן( ]את[ החוט כו'. וכמה ל

מלא מחט וחוץ למחט כמלא מחט, או דלמא מלא מחט וחוץ למחט משהו? ת"ש, דתניא: החייט 

ששייר את החוט פחות מכדי לתפור בו, ומטלית שהיא פחותה משלש על שלש, בזמן שבעל הבית 

הרי אלו שלו; אי אמרת  -פיד עליהן הרי אלו של בעל הבית, אין בעל הבית מק -מקפיד עליהן 

בשלמא מלא מחט וחוץ למחט כמלא מחט, פחות מכאן חזי לסיכתא, אלא אי אמרת מלא מחט 

וחוץ למחט משהו, פחות מכאן למאי חזי? אלא ש"מ: מלא מחט וחוץ למחט כמלא מחט, שמע 

 מינה.

 

 ניו:הרי"ף )מתוך פרויקט השו"ת(, 'מעתיק' את משנתנו מתוך 'כתב היד' שלפ

 רי"ף מסכת בבא קמא דף מה עמוד ב 

מתני' אין לוקחין מן הרועין צמר וחלב וגדיים ולא משומרי פירות עצים ופירות. אבל לוקחין מן 

הנשים כלי פשתן בגליל וכלי צמר ביהודה ועגלים בשרון. וכולן שאמרו להטמין אסור: ולוקחין 

אלו שלו: ושהסורק מוציא הרי אלו של  ביצים ותרנגולין מכל מקום: מוכין שהכובס מוציא הרי

בעל הבית: הכובס נוטל ג' חוטין והן שלו יתר מכן של בעל הבית. ואם היה שחור על גבי לבן נוטל 

את הכל והן שלו. החייט ששייר מן החוט כדי לתפור בו ומטלית שהיא שלש על שלש חייב להחזיר 

רי אלו של בעל הבית. ואם היה עושה לבעלים. מה שהחרש מוציא במעצר הרי אלו שלו ובכשיל ה

 אצל בעל הבית אף הנסורת של בעל הבית:

 תוספתא כפשוטה:

החייט ששייר מן החוט פחות ממלוא מחט, ומטלית (: "45-44, שורות 61שם אנו מוצאים )ב"ק, פי"א עמ' 

 ".פחותה משלש על שלש וכו'. וכ"ה בד ובכי"ע

 

החייט ששייר את החוט פחות מכדי לתפור בו, ומטלית שהיא פחותה  ובבבלי קי"ט ב': דתניא

משלש על שלש... ובמשנתנו סוף פרקין: החייט ששייר את החוט כדי לתפור בו, ומטלית שהיא שלש 

על שלש, הרי אלו של בעל הבית. ועיין בסיום הבבא להלן. ברם, ברוב רובן של הנוסחאות, ומלא"ש 

כן הוא בכל הנוסחאות, הגירסא היא: כדי לתפור בו מטלית שהיא מעיד בשם ר' יוסף אשכנזי ש

 שלש על שלש, ואף בברייתא בבבלי גורס באו"ז: לתפור בו מטלית וכו

 ספר אור זרוע ח"ג פסקי בבא קמא סימן תסט 

: החייט ששייר את החוט כדי לתפור בו מטלית שהיא שלש על שלש חייב להחזיר מתני']שם[  

רב אשי אמר רב יהודה מלא מחט חוץ למחט. ואוקמינן מלא מחט וחוץ למחט לבעלים. וכמה? אמר 

כמלא מחט. תניא: החייט ששייר את החוט פחות מכדי לתפור בו מטלית פחותה משלש על שלש 

. בזמן שבעל הבית מקפיד עליהן הרי אלו של בעל הבית, אין בעל הבית מקפיד עליהן הרי אלו שלו

כת מחט, תני ר' חייא: מלא מחט. מה פליגי מה דתני ר' חייא מלא : תני בר קפרא מלא משיירוש'

דבית ר'  -דבית ר' ינאי פתרין לה כפלים מלא מחט, מה דתני בר קפרא מלא משיכת מחט  -מחט

 פתרין לה כפלים במשיכת מחט.

 

 

' בסוף דבריו, ולאחר הוכחה נוספת, כותב הגר"ש ליברמן: "ומהרי"ן אפשטיין ז"ל במבוא לנוה"מ עמ

בנוסח והוא משאיר את העניין בצריך עיון, ודי לנו בזה  הכריע". הגר"ש ליברמן לא ועדיין צ"עדן בזה  1103

 כדי לעמוד על מורכבות העניין.
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 נוסח כתב יד קאופמן:
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 נוסח כתב יד פרמה:   

 

 
 

 


