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חילופי גמר עריכה במסורת נוסח מיוחדת בבבלי שבת

אלה טוביה

א. הקדמה

חקר הנוסח של התלמוד הבבלי לימדנו לא אחת על שינויים ניכרים וסדירים באופן הרצאתן של 

סוגיות התלמוד בעדי נוסח שונים, ולעתים רחוקות יותר – על שינויים כאלה בהיבטים של תוכן 

ומבנה. במאמר זה אני מבקשת להוסיף על ממצאים אלה דיון בעותק מן הגניזה הקהירית )ג4( 

שיש בו מסורת נוסח חריגה עד מאוד, הפעם במסכת שבת. כמה מחילופיה של מסורת נוסח זו 

מציבה  היא  ולפיכך  כה,  עד  שנדונו  ביותר  המפליגות  לדוגמאות  ביחס  אף  בייחודם  מתבלטים 

חורגים  האמורה  הנוסח  מסורת  של  הבולטים  חילופיה  מתוכן.  שעלו  התובנות  מול  אל  אתגר 

מגדר תופעות המסירה המובהקות שהודגמו בכמה וכמה מחקרים קודמים,1 ובכך הם מעוררים 

 שאלות על תחום הביניים שבין עריכה למסירה. עם זאת דומה שאין הם משקפים תלמוד מעריכה 

אחרת.2 

מחמת התופעות יוצאות הדופן שבעותק זה, ובראש ובראשונה בשל נטייתו החוזרת לחסרים   

)minus( ניכרים, הוא תואר בקטלוג כתבי היד התלמודיים של יעקב זוסמן כספק קיצור תלמוד.3 

במאמר זה אשתדל להוכיח שאפשרות זו אינה סבירה )סעיף ו.1(, ושאכן מדובר במסורת מהימנה 

של תלמוד, שיש להתחשב בה ברצינות ולשקול את מקומה בין יתר הממצאים החריגים שהעלה 

חקר התלמוד עד כה.

מאמר זה מבוסס על עבודת הגמר שלי לתואר מוסמך )'מסורת נוסח מיוחדת בפרק "כל כתבי הקודש" בתלמוד   *

בבלי, מסכת שבת', ירושלים תשע"ו(, שנכתבה בהדרכתו של ד"ר יואב רוזנטל, במסגרת השתתפותי בפרויקט 

הקרן  ידי  על  נתמך  זה  מחקר  הקהירית'.  בגניזה  שהשתמרו  הבבלי  התלמוד  של  ידועות  לא  'מסורות  המחקר 

שמסקנותיו  המחקר  תהליך  את  שליווה  רוזנטל,  לד"ר  להודות  ברצוני   .)1263/11 )מענק  למדע  הלאומית 

מוגשות להלן מראשיתו, ושבהערותיו החשובות תרם לשכלולו של מאמר זה. תודתי נתונה גם לפרופ' מנחם 

קיסטר, שקרא בעיון גרסאות קודמות של המאמר, וסייע לי רבות בהערותיו המחכימות והמועילות.

ראו סקירה חלקית להלן בהערה 153.  1

ראו להלן סעיף ז.  2

י' זוסמן, אוצר כתבי היד התלמודיים, ירושלים תשע"ב, עמ' 253.  3
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... מתקיף לה רבא היכי ליעביד ליקיף קא מפיש בהילוכה ליחות וליעבר זמנין דקא מיתווסן מאניה 

במיא ואתי לידי סחיטה }אלא{ אלא בהא כיון דלא איפשר שפיר דאמי 

אלא כדבעא מיניה ר' מר' ישמעאל בר' יוסי מהו לפסוע פסיעה גסה בשבת אמ' ליה וכי בחול מי 

התירה שאני אומ' פסיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם ומיהדר ליה

בקידושא דבי שמשי 

בעא מיניה ר' מר' ישמעאל בר' יוסי מהו לאכול אדמה בשבת אמ' ליה וכי בחול מי הותרה שאני אומ' 

אף בחול אסור מפני שהיא מלקה 

אמ' ר' אמי כל האוכל מעפרה של בבל כאילו אוכל מבשר אבותיו תניא נמי הכי כל האוכל מעפרה 

של בבל כאילו אוכל מבשר אבותיו ויש אומר כאילו אוכל שקצים ורמשים דכתי' וימח את כל היקום 

אשר על פני האדמה וגו' 

דאמ' ריש לקיש למה נקרא שמה שנער שכל מי*ת*י מבול ננערו לשם 

אמ' ר' יוחנן למה נקרא שמה מצולה שכל מי*ת*י עולם נצטללו לשם ובודאי שקצים ורמשים 

>איתמחויי איתמחי< 

אמרי *כיון דמלקיא גזרו בהו רבנן* *כ*ההוא גברא דאכל גרגושתא ואכלי תחלי וקדחה ליה תחלי 

בליביה ומית

ורחצת וסכת ושמת שמלותיך עליך אמ' ר' אלעזר אלו בגדים של שבת 

תן לחכם ויחכם עוד אמ' ר' אלעזר זו רות המואביה ושמואל הרמתי >רות< דאילו נעמי קא אמרה לה 

ורחצת וסכת ואילו בדידה כתי' ותרד הגורן ותעש ככל אשר צותה חמותה >אמרה לאו אורח ארעא 

למיזל הכי בשוקא< שמואל דאילו עלי קאמ' ליה לך שכב והיה כי יקרא אליך ואמרת דבר יי'י כי 

שומע עבדך ואילו בדידיה כתי' ויבא ייי' ויתיצב ויקרא כפעם בפעם שמואל שמואל ויאמר שמואל 

דבר כי שומע עבדך 

ותלך ותבא ותלקט בשדה אחרי הקצרים אמ' ר' אלעזר שהלכה ובאתה עד שמצאה בני אדם המהוגנים 

להלך עמהם 

ויאמר בעז לנערו הנצב על הקצרים וגו' וכי דרכו של בעז לשאול בנערה אמ' ר' אלעזר דבר חכמה 

ראה בה שתי שבלים לוקטת שלש אינה לוקטת במתניתא *תנא* דבר צניעות ראה בה עומדות היתה 

לוקטת מעומד נפולות מיושב 

וכה תדבקין עם נערותי וכי דרכו של בועז לדבר עם הנשים א"ר אלעזר כיון דחזאה ותשק ערפה 

לחמותה ורות דבקה בה אמ' שרי לאידבוקי בה 

סימנים המשמשים בהתקנת הטקסט ובמאמר להלן:      4
} { – נמחק     > < – נוסף בגיליון/ בין השיטין   ᵒ ᵒ ᵒ – קורחה

? – אות לא קריאה  /X – אות שקריאתה מסופקת  *X* – הגהה או הוספה על־פי שאר עדי הנוסח
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... היכי ליעביד ליקיף מפיש הילוכה ליעבר ב/מ ]י[ א זמנין דמית>וו<סואן מאניה מייא ואתי לידי 

סחיטא אלא כי בהא כיון דלא איפשר שפיר דאמי 

אלא כי דבעא מיניה רבמי מר' ישמעאל בר ר' יוסי }אמ' ליה{ מהוא לפסוע פסיעה גסה בשבת אמ' ליה 

וכי בחול מי היתירה שאני או' אף בחול אסורה >מפני ש<פסיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאות ממאור 

עיניו של אדם ומהדרי לה קידושא דבי שימשא 

בעא מיניה ר' מר' ישמעאל בר ר' יוסי מהוא לאכול אדמה בשבת אמ' ליה וכי בחול מי היתירה שאני 

או' אף בחול אסורה מפני שהוא מלקה 

אמ' רב>א<מי כל האוכל מעפרה שלבבל כאילו אוכל מבשר אבותיו תניא נמי הכי כל האוכל מעפרה 

שלבבל כאילו אוכל מבשר אבותיו ויש אומ' כאילו אוכל מבשר שקצין ורמשין דכ' וימח את כל 

היקום אשר על פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש וגו' 

>א' ר' שמעון בן לקיש למ/ה /נ/קרא ]ש[ /מ/ה ]שנער[ /ש/כ/ל /מ/י/מ/י מבול נינערו /ל ]ש[ ם 

/א' /ר' יוחנן למה נקרא שמה מצולה שכל מימי ש/ל/ה ניצטללו לשם ובוודאי שק/צ ]י[ ם ורמסים

 

]דה[ /א ]ה[ הוא גברא דא/כ ]ל ג[ רגישא ואכל תחלי ]קדחה[ ליה תחלי ]בליבי[ /ה ומית<

ור/ח/צת וסכת ושמת שמלותיך עליך וירדת הגורן אמ' ר' אלעזר אילו בגדים של שבת 

תן לחכם ויחכם עוד אמ' ר' אלעזר זו רות המואביה ושמואל הרמתי רות דאילו נעמי קא אמרה לה 

ורחצת וסכת ושמת שמלותיך עליך וירדת הגורן ואילו בדידה כתיב ותורד הגורן ותעש כל אשר 

צותה חמותה שמואל דאילו עילי קא אמ' ליה ויאמר עילי לשמואל לך שכב והיה אם יקרא אליך 

ואמרת דבר /י'י /כ/י ]ש[ /מע עבדך ואילו בדידיה כתיב ויבא י'י ויתיצב ויקרא כפעם בפעם שמואל 

שמואל ויאמר ]שמו[ אל ד/ב/ר כי שומע עבדך

ותלך ותבא ותלקט בשדה אחרי הקו ]צרים וי[ קר מקריה חלקת ]השדה[ ᵒ ᵒ ᵒ לבועז אשר ממשפחת 

אלימלך אמ' ר' אלעזר מלמד שה ]ל[ /כה ובאתה הלכה ובאתה ]עד שמצאה[ /ב/נ/י ]אדם מהוגני[ /ם 

ללך ע ]מ[ הם 

ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים למי הנערה ]הזאת וכי[ /ד/ר/כ/ו /שלבו/ע ]ז ל[ /ש/א ]ו[ /ל 

בנערה אמ' ר' אלעזר דבר חכמה ראה בה שתי שבלים ל/וקטת ]שלש שבלי[ /ם א/ינ/ה ל/וקט/ת 

במתניתא תנא דבר צניעות ראה בה עומדת מעו ]מד ונופל[ /ת מיושב 

>וכה תדבקין /ע/ם נערותי וכי דרכו שלבועז לידבק בנ/ש/י/ם א/לא כיון דחז/ה ותשק ערפה לחמותה 

ורות דבקה בה אמ' הא שרי לידבוק ]בה[ < 

סימנים המשמשים בהתקנת הטקסט ובמאמר להלן )המשך(:

X – שחזור של קורחה או אות בלתי קריאה ב־ג4, על־פי מדרש 'שכל טוב' )ראו להלן ליד הערה 9 ובנספח א( 
]X[ – שחזור של קורחה או אות בלתי קריאה ב־ג4, על־פי הנוסח הרווח או על־פי הסברה
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ויאמר לה בעז לעת האכל גשי הלום וגו' א"ר אלעזר רמז רמז לה עתידה >מלכות< בית דוד לצאת 

ממך וכתי' ביה כי הביאותני עד הלום דכתי' ויבא דוד וישב לפני ייי' ויאמר מי אנכי ייי' אלהי ומי 

ביתי כי הביאותני עד הלום 

ואכלת מן הלחם וטבלת פתך בחומץ א"ר אלעזר מכאן שהחומץ יפה לשרב 

ר' שמואל בר נחמני אמ' רמז רמז לה עתיד בן לצאת ממך שמעשיו קשין כחומץ ומאן ניהו מנשה 

ותשב מצד הקצרים א"ר אלעזר בצד הקצרים ולא בתוך הקצרים רמז רמז לה שעתיד' מלכות בית דוד 

שתחלק 

ויצבט לה קלי ותאכל ותשבע ותותר אמ' ר' אלעזר ותאכל בימי דוד ותשבע בימי שלמה ותותר בימי 

חזקיהו

איכא דאמרי ותאכל בימי דוד ושלמה ותשבע בימי חזקיה ותותר בימי רבי דאמ' מר אהורייריה דר' 

הוה עתיר משבור מלכא במתניתא תאנא ותאכל בעולם הזה ותשבע לימות המשיח ותותר לעולם הבא

ותחת כבודו יקד יקוד כיקוד אש א"ר יוחנן תחת כבודו ולא כבודו ממש ור' יוחנן לטעמיה דר' יוחנן 

קארי להו למאניה מכבדותי ר' אליעזר אומ' תחת כבודו ממש ר' שמואל בר נחמני אמ' תחת כבודו 

וכשריפת בני אהרן מה להלן שריפת נשמה וגוף קיים אף כאן שריפת נשמה וגוף קיים

אמ' ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן מנין לשנוי בגדים מן התורה דכתי' ופשט את בגדיו ולבש בגדים 

אחרים

ותאנא דבי ר' ישמעאל מכאן למדה תורה דרך ארץ בגדים שבישל בהן קדירה לרבו אל ימזוג בהן 

לרבו 

 *אמ' ר' חייא בר אבא* א"ר יוחנן גנאי הוא לו לתלמיד חכם שיצא במנעלים מטולאין והא 

ר' חייא בר אבא נפיק אמ' מר זוטרא בריה דרב נחמן בטלאי על גבי טלאי והני מילי בצלא 

ואמ' ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדיו חייב מיתה שנא' וכל משנאי 

 אהבו מות אל תיקרי למשנאי אלא משניאי רבינא אמ' רבד איתמר שנא' מרבדים רבדתי ערשי 

ולא פליגי הא בלבושא הא בגלימא

*א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן מאי דכתי' כאשר הלך עבדי ישעיהו ערום ויחף ערום בבגדים בלואי 

ויחף במנעלי' המטולאי'*

תנן התם *רבב* על המרדעת חוצץ ר'ש'ב'ג' אומ' עד כאיסר האיטלקי על הבגדים מצד אחד אינו 

חוצץ משני צדדין חוצץ ר' יהודה אומ' משום ר' ישמעאל אף מצד אחד >חוצץ<

בעא מיניה ריש לקיש מר' יוחנן מרדעת מצד אחד או משני צדדין אמ' ליה זו לא שמעתי כיוצא בה 

שמעתי דתנן ר' יוסי אומ' של בנאין מצד אחד ושל בור משני צדדין לא תהא מרדעת 

הנוסח הרווח )כ"י א(
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ויאמר לה בועז ל/ע/ת האוכל /גשי הלום ואכלת מן הלחם וטבלת פתך בחומץ וי ]צבט לה ק[ לי 

ותאכל ותשבע ותות/ר אמ' ר' אלעזר רמז רמז לה שעתידה מלכות בית דויד לצאת ממ ]ך דכ' ביה 

הלום[ דכ' ויבא המלך /ד/ו/יד וישב לפני י'י ויאמר מי אנכי /אדני י'י ומי ביתי כי הביא/ת ]ני עד 

הלום[ 

]וטבלת[ פתך בחומץ אמ' ר' אלעזר מיכן שהחומץ יפה לשרב 

ר' שמואל בר נחמני ]רמז רמז לה ע[ /ת ]יד[ בן לעמוד ממך שמעשיו קשים כחומץ ומנו מנשה 

ותשב מצד הקו/צ ]רים אמ' ר' אלעזר מ[ /יצד הקוצרים ולא בתוך הקוצרים >אלא רמז רמז לה עתידה 

מלכות דוד< שעתיד>ה< מלכות בית דויד שתחלק 

וי ]צבט לה קלי ותאכל ותשבע[ ותותר אמ' ר' אלעזר ותאכל בימי דויד ותשבע בימי שלמה ותותר 

בימי חזקיה

]איכא דאמרי[ ותאכל ]בימי[ דויד ותשבע בימי שלמה >ותשבע בימי /חזקיה< ותותר בימי ר' דאמ' 

מור אהורארי דרבי הוה /ע ]תיר משבור[ מלכא במתניתא תנא ותאכל בעולם הזה ותשבע לימות 

המשיח ותותר לעולם הבא

ותח/ת /כ/ב ]ו[ /ד/ו יקד יקוד כיקוד אש *א'* ר' יוחנן תחת כבודו >ולא תחת כבודו< ממש ר' יוחנן }?{ 

לטעמיה דר' יוחנן קרי להו למאניה מכבדותי ר' אליעזר או' תחת כבודו ממש וכשריפת שני בני אהרן 

מה להלן שריפת נשמה וגוף קיים אף כאן שריפת נשמה וגוף קיים

אמ' ר' חייא בר אבא אמ' ר' יוחנן מנין לשינוי בגדים מן התורה דכ' ופשט את בגדיו ולבש בגדים 

אחרים

ותנא דבי ר' ישמעאל בגדים שבישל בהם קדירה לרבו לא ימזוג בהם כוס לרבו 

 >א' ר' חייא בר אבא א' ר' יוחנן /גנאי הוא לתלמיד חכמים /ש/יצא /במנעלים המטולאים איני והא 

ר' חייא בר אבא נפיק /א' /ר' יוחנן בטלאי על גבי טלאי והני מילי דצלא< 

אמ' ר' חייא בר אבא אמ' ר' יוחנן כל תלמיד חכמים שנמצא רבב על בגדיו > ]א[ /ו/ת/ו תלמיד< חייב 

מיתה דכ' ולמשנאי אהבו מות אל תקרא למ}{>ש<נאי אלא למשניאיי רבינא אמ' רבב >/רבד< איתמר 

לא פליגי הא בגלימי הא בלבושי

תנן התם על המרדעת חוצץ רבן שמעון בן גמליאל או' עד כאיסר האיטלקי על הבגדים מצד אחד 

אינו חוצץ משני צדדין חוצץ ר' יהודה או' משום ר' ישמעאל אף >על הבגדים< מצד אחד חוצץ ר' יוסי 

או' >של<בנאין מצד אחד ושלבור משני צדדין

/ב/ע/א מיניה ר' שמעון בן לקיש מר' חנינה מרדעת מצד אחד או משני צדדין אמ' ליה זו לא שמעתי 

כיוצא בו שמעתי דתניא ר' יוסי או' >של<בנאין מצד אחד ושלבור משני צדדין שלא תהא מרדעת 
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חשובה מבגדו של עם הארץ 

מאי בנאין א"ר יוחנן אלו בגדים של תלמידי חכמים שעוסקין בבנינו של עולם כל ימיהם 

א"ר יוחנן אי זהו תלמיד חכם שמחזרין לו אבידה בטביעות העין זה המקפיד על חלוקו להופכו 

וא"ר יוחנן אי זהו תלמיד חכם שממנין אותו פרנס על הצבור זה ששואלין אותו דבר הלכה בכל מקום 

ואומרה 

*ואמ'* ר' יוחנן אי זהו תלמיד חכם שבני עירו מצ>ו<וין לעשות לו מלאכתו זה שמניח חפצו ומתעסק 

בחפצי שמים 

למאי נפקא מינה למיטרח ליה בריפתיה 

אמ' מר א"ר יוחנן אי זהו תלמיד חכם שממנין אותו פרנס על הציבור כל ששואלין אותו דבר הלכה 

בכל מקום ואומרה למאי נפקא מינה למנויי אי במסכתיה באתריה אי בכולי תלמודא בראשי מתיבתא 

וריש לקיש אמ' אלו בגדי אוליירין הבאים ממדינ' הים 

למימרא דחיורי אינון והא אמ' להו ר' ינאי לבניו בני אל תקברוני לא בכלים לבנים ולא בכלים 

שחורים לבנים שמא לא אזכה ואהיה כחתן בין אבלים שחורים שמה אזכה ואהיה כאבל בין חתנים 

אלא בכלים האיליירין הבאים ממדינת הים אלמא סומקי נינהו 

לא קשיא הא בגלימא הא בלבושי

ר' ישמעאל אומ' מקפלין את הכלים וכו' 

ת"ר עולת שבת בשבתו }דברי ר' ישמעאל{ לימד על חלבי שבת שקריבין ביום הכפורים 

יכול אף שליום הכפורים יהיו קרובין שבת ת"ל בשבתו דברי ר' ישמעאל

 ר' עקיבא אומ' עולת שבת לימד על חלבי שבת שקריבי' ביום טוב 

יכול אף ביום הכפורים ת"ל בשבתו 

אמ' אביי כשתמצא לומר לדברי ר' ישמעאל נדרים ונדבות קריבין ביום טוב וכי איצטריך קרא ליום 

הכפורים הוא דאיצטריך ולדברי ר' עקיבא נדרים ונדבות אין קריבין ביום טוב וכי איצטריך 

הנוסח הרווח )כ"י א(
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חשובה מבגדו שלעם הארץ 

מאי בנאין א' ר' יוחנן אילו תל' חכ' שעוסקין כל ימיהם בבינינו שלעולם 

ואמ' ר' יוחנן איזה הוא תל' חכ' שמחזירין לו אבידה בטביעות העין זה המקפיד על חלוקו להופכו 

>פי'< תל' חכ' }והופכו{ המקפיד על חלוקו והופכו מחזירין לו אבידה בטביעות העין הכי פירושא דקא 

אמ' חלוקו של תל' חכ' כאיזה צד כל שאין בשרו נראה מתחתיו טפח טליתו של תל' חכ' כאיזה צד 

כל שאין חלוקו נראה מתחתיו טפח והא אמרינן ששה דברים גנאי הוא לתל' חכ' אלמא תל' חכ' צריך 

להדר עצמו ולנקד עצמו לפיכך אמרו חכמים כן כל תל' חכ' שאין מקפיד על חלוקו כשנ/תהפכין 

תפירותיו לחוץ ו/לובשו כשוטים שאין אכפת להם כל מה שלובשין ואין עושין כבוד לתורתן וסייג 

לעצמן אין מחזירין לו אבידה בטביעות העין 

ואמ' ר' יוחנן איזה הוא תל' חכ' שראוי למנותו פרנס על הציבור כל >זה< ששואלין אותו דבר הלכה 

בכל מקום ואומר ואפילו במסכתא דכלה 

ואמ' ר' יוחנן איזה הו ]א[ תל' חכ' כל שבני עירו ]מצ[ /וין לו לעשות לו מלאכתו זה שמניח חפצו 

ועוסק בחפצי שמים 

]ריש[ לקיש אמ' אילו כלים האו ]ליירין[ הבאין }ל{>מ<מדינת הים 

למימרא דחיורי נינהו והא אמ' להו /ר' ]י[ נאי ]לברי[ ה בני אל תקברוני לא בכ/ל ]י[ ם לבנים ולא 

 בכלים שחורים לבנים שמא לא אזכה ואה ]יה כחתן[ בין אבלים שחורים שמא אזכה ואהיה כאבל 

 בין חתנים ]א[ ל ]א בכ[ ל ]ים[ ]ה[ אול ]יירין הבאים[ ממדינת הים /אלמא סמוקי נינהו 

לא קשיא הא בגלימי הא בלבו/ש/י

]מתני'[ ר' ישמ/ע ]אל א[ /ומר מקפלין את ]הכלים ו[ מציעין את המיטות מיום הכיפורים לשבת וחלבי 

השבת קרי/ב ]י[ ן ]ל[ /יום הכיפורים ]לא שליום[ הכיפורים קריבין לשבת ר' עקיבה או' לא שלשבת 

קריבין ליום הכיפורים /ולא שלי ]ום הכיפורים[ /קריבין בשבת 

תנו רבנן עולת שבת מלמד על חלבי שבת שקריבין בש ]בת[ 

]יכול שליום הכ[ יפורים תל' לו' בש/בתו דברי ר' ישמעאל 

ר' עקיבה או' עולת שבת מ ]למד על חלבי שבת ש[ קריבין ביום טוב 

שאם תמצא לומר לדברי ר' ישמעאל נדרים ונדבות קרי ]בין ביום טוב וכי[ איצטריך /קרא למישרא 

ביום הכיפורים לדברי ר' עקיבה נדרים ונדבות ]אין קריבין ביום הכ[ /פ ]ו[ רים וכי איצטריך קרא 
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למישרא ביום טוב

א"ר זירא כי הוינא בבבל הו}א{>ה< אמרינן הא דתניא יום הכפורים שחל להיות ערב שבת לא היו 

תוקעין ובמוצאי שבת לא היו מבדילין דברי הכל היא 

כי סליקי להתם אשכחתיה לר' יהודה בריה דר' שמעון בן פזי דיתיב וקאמ' ר' עקיבא היא דאי ר' 

ישמעאל כיון דאמ' חלבי שבת קריבין ביום הכפורי' ליתקע כי היכי דלידעו דחלבי שבת קריבין ביום 

הכפורים ואמינא להו כהנים זריזין הן 

אמ' ליה מר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי ומי אמרינן כהנים זריזין הן והתנן שלש להבטיל את 

העם מן המלאכ' ושלש להבדיל בין קדש לחול 

כדאמ' אביי לשאר עמא דבירושלם הכא נמי לשאר עמא דבירושלם 

וליתקע כי היכי דלידעו דשרי בקניבת ירק מן המנחה למעלה 

אמ' רב יוסף לפי שאין דוחין שבות להתיר 

רב ששא בריה דרב אידי אמ' שבות קרובה התירו שבות רחוקה לא התירו 

ושבות קרובה מי התירו והתנן יום טוב שחל להיות ערב שבת תוקעין ולא מבדילין ובמוצאי שבת 

מבדילין ולא תוקעין ואמאי ליתקעיה כי היכי דלידעו דשרי בשחיטה לאלתר 

אלא מחוורתא כדרב יוסף

 

 

מתני' מצילין מזון שלש סעודות וכו'

Iא  יחידה 

מכדי בהיתירא קא טרח ליציל טפי 

אמ' רבא מתוך שאדם בהול על ממונו אי שרית ליה אתי לכבויי 

אמ' ליה אביי אלא הא דתניא נשברה לו חבית בראש גגו מביא כלי ומניח תחתיה ובלבד שלא יביא 

כלי אחר ויקלוט כלי אחר ויצרף התם מאי גזירה איכא התם נמי גזירה שמא יביא כלי דרך רשות 

הרבים

Iב  יחידה 

גופא נשברה לו חבית בראש גגו מביא כלי אחר >ומניח תחתיה ובלבד שלא יביא כלי אחר< וקולט 

כלי אחר ומצרף >נזדמנו לו אורחים מביא כלי אחר ויקלוט כלי אחר ויצרוף< ולא >ש<יקלוט ואחר כך 

יזמין אלא יזמין ואחר כך יקלוט

ואין מערימין בכך משום ר' יוסי בר' יהודה אמרו מערימין 

לימא בפלוגתא דר' אליעזר ור' יהושע קמיפלגי דתניא אותו ואת בנו שנפלו לבור ר' אליעזר אומ' 

הנוסח הרווח )כ"י א(

ב.2. פרק טז 
הנוסח הרווח )כ"י א(

 I סוגיה 
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למישרא יום טוב

אמ' ר' זירא כי הוינן בבבל ]הוה אמרי[ נן האי דתניא יום הכיפורים שחל להיות ערב השבת לא היו 

תוקעין ולמוצאי ]שבת ל[ /א היו מבדילין הוה אמנא דברי הכל היא 

כי סליק להתם אשכחתיה לר' יהודה בריה ]ד[ /ר' שמעון בן פזי דיתיב קא אמ' הא מני ר' עקיבה היא 

דאי ר' ישמעאל כיון דאמ' חלבי השבת קריבין ליום הכיפורים ליתקיע כי היכי דלידעו דחלבי שבת 

קריבין ביום טוב ואמנא ליה אנא כהנים זריזין הן 

אמ' ליה מר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי מי אמרינן כהנים זריזים הם והא תנן שלוש להבטיל 

את העם מן המלאכה ושלוש להבדיל בין קודש לחול 

דאמ' אביי לשאר עמא דבירושלם הכא נמי לשאר עמא דבירושלם 

וליתקיע כי היכי דלידעו דשרי בקניבת ירק מן המנחה ולמעלה 

אמ' רב יוסף לפי שאין דוחין שבות להתיר 

רב ששת בריה דרב אידי אמ' שבות קרובה התירו ושבות רחוקה לא התירו 

ושבות קרובה מי היתירה והא תנן יום טוב שחל להיות ערב השבת תוקעין ולא מבדילין לאחר השבת 

מבדילין ולא תוקעין ואמאי ליתקיע כי היכי דלידעו דשרי בשחיטה לאלתר 

אלא מח' ]כדרב[ ...  

 ]...[

 ]...[

1 יחידה 

]כאן מסתיימת עדותו של עותק ג4[

נוסח ג4
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מעלה את הראשון על מנת לשחטו ושוחטו והשני עושה לו פרנסה במקומו בשביל שלא ימות ר' 

יהושע אומ' מעלה את הראשון על מנת לשוחטו ואינו שוחטו ומערים ומעלה את השני רצה זה שוחט 

ממאי דילמ' עד כאן לא קאמ' ר' אליעזר התם >אלא< משום דאיפשר בפרנסה אבל הכא דלא איפשר 

בפרנסה לא ועד כאן לא קאמ' ר' יהושע התם אלא משום דאיכא צער בעלי חיים אבל הכא דליכא 

צער בעלי חיים לא

1 Iג יחידה 

ת"ר הציל פת נקייה אין מצילין פת הדראה >הציל< פת הדראה מציל פת נקייה 

ומצילין מיום הכפורים לשבת אבל לא משבת ליום הכפורים ואין צריך לומ' משבת ליום טוב ולא 

משבת זה לשבת הבאה 

2 Iג יחידה 

ת"ר שכח פת בתנור וקדש עליו היום מציל מזון שלש סעודות ואומ' לאחרי' בואו והצילו לכם 

וכשהוא רודה לא ירדה במרדה אלא בסכין 

איני והא תאנא דבי שמואל כל מלאכת עבודה לא תעשו יצא תקיעת שופר ורדיית הפת שהיא חכמה 

ואינה מלאכה 

כמה דאיפשר לשנויי משנינן

Iד יחידה 

אמ' רב חסדא לעולם ישכים אדם להוצאת שבת שנא' והיה ביום הששי והכינו לאלתר 

אמ' ר' אבא חייב אדם לבצוע על שתי ככרו' בשבת דכתי' לחם משנה 

אמ' רב אשי חזינא ליה לרב כהנא דנקיט תרתי ובצע חדא משום דאמ' ויהי ביום הששי לקטו לחם 

משנה שני העמר לאחד כתי' 

ר' זירא הוה בצע אכוליה שירותיה אמ' ליה רבינא לרב אשי והא מתחזי *כ*רעבתנותא אמ' ליה כיון 

דכל יומא לא קא עביד והאידנא הוא דקא עביד לא מתחזי *כ*רעבתנותא 

רב אמי ורב אסי כי מיקלע להו ריפתא דעירוב' הוא מברכי עילויה המוציא לחם מן הארץ אמרי הואיל 

ואיתעביד ביה חדא מצוה נעביד מצוה אחריתי

מתני' נפלה דליקה בלילי שבת מצילין מזון שלש סעודות

IIא יחידה 

ת"ר כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת שלש ר' חידקא אומ' ארבע 

אמ' ר' יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום לייי' היום לא תמצאוהו 

ר' חידקא סבר הני תלתה היום לבד מדאורתא ורבנן סברי בהדי דאורתא 

תנן נפלה דליקה בלילי שבת מצילין מזון שלש סעודות מאי לאו דלא אכל לא דאכל 

הנוסח הרווח )כ"י א(

II סוגיה 
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... ]על מנת לש[ /ח/ו/ט והשני עושין לו פר ]נסה במקומו בשביל שלא ימות ר' יהושע או' מעלה את 

הראשון על מנת[ שישחוט ואינו שוחט חוזר ומערים ]ומעלה את השני רצה זה שוחט[ 

]ממאי דילמא עד כאן[ לא אמ' ר' אלעזר הכא אלא משום ]דאיפשר בפרנסה אבל הכא דלא איפשר 

בפרנסה לא ועד כאן[ לא אמ' ר' יהושע התם אלא משום ד/א ]יכא צער בעלי חיים אבל הכא דליכא 

צער בעלי חיים לא[ 
–  –  –

יחידה 2

ת"ר השוכח פת בתנור וקדש היום מצילין מזון שלוש סעודות ואו' לאחרים בואו והצילו לכם ובלבד 

שלא יעשה עמהם חשבון לאחר השבת 

הרוד/ה רודה בסכין אבל לא במרדה

]איני והא תנא דבי שמ[ ' כל מלאכה לא תעשו יצאה תקיעת שופר ורדיי/ת /פ/ת ]שהיא חכמה ואינה 

מלאכה

כמה דאיפשר לש[ נויי משנן

)יחידה 6(

–  –  –

יחידה 3

תנו רבנן כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת שלוש ר' הידקא או' ארבע

אמ' ר' יוחנן שניה/ם מקרא אחד דרשו דכ' ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום 

רבנן סברי הני תלת היום דכתיבי בהדי דאורתא ור' הידקא סבר הני תלתה היום /ב/ר מדאורתא

]תנן נפלה דליקה בלילי שבת מצ'[ מזון שלו/ש ]סעו' מאי לא[ /ו בהדי דאורתא לא בר מדאורתא 

נוסח ג4
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שחרית מצילין מזון *שתי* סעודות מאי לאו דלא אכל לא דאכל 

במנחה מצילין מזון סעודה אחת מאי לאו דלא אכל לא דאכל

והא מדקתני סופא ר' יוסי אומ' לעולם מצילין מזון שלש סעודות מכלל דתנא קמא סבר שלוש 

אלא מחוורתא מתני' דלא כר' חידקא

והא דתנן מי שיש לו מזון >שתי סעודות לא יטול מן התמחוי מזון< ארבע עשרה סעודות לא יטול מן 

הקופה מני לא רבנן ולא ר' חידקא אי רבנן חמיסרי הויין אי ר' חידקא שתיסרי הויין 

לעולם רבנן דאמרי' ליה מאי דבעית למיכל באפוקי שבתא אכליה בשבתא 

לימא רבנן היא ולא ר' חידקא אפי' תימא ר' חידקא דאמ' ליה מאן דבעית למיכל במעלי שבתא 

אוכליה לאורתא וכולי יומא דמעלי שבתא בתעניתא מותבי' ליה 

אלא הא מני ר' עקיבא היא דאמ' עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות 

והא דתנן אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום מככר בפונדיון מארבע סאין בסלע לן נותנין לו 

פרנסת לינה שבת נותנין לו מזון שלש סעודות 

לימא רבנן היא ולא ר' חידקא 

אפי' תימא ר' חידקא כגון דאיכא סעודה בהדיה דאמרי' ליה הא דאיכא בהדך אוכליה וכי אזיל בריקן 

אזיל דמלוינן ליה סעודה בהדיה 

מאי פרנסת לינה אמ' רב פפא פוריא ובי סדיא

IIב יחידה 

ת"ר 

קערות שאכל בהן ערבית מדיחן לאכול בהן שחרית 

שחרית מדיחן לאכול בהן בצהרים

בצהרים מדיחן לאכול בהן במנחה 

מן המנחה ולמעלה שוב אינו מדיח אבל כוסות קתוניות וצלוחיות מדיחן והולך כל היום כולו לפי 

שאין קבע לשתייה

תת־יחידה IIג1

א"ר שמעון בן פזי א"ר יהושע בן לוי משום בר קפרא כל המקיים שלש סעודות בשבת ניצול משלש 

פורעניות

הנוסח הרווח )כ"י א(
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]שחרית מצ' מזון שתי סעו' מאי לאו[ בהדי דשחרית לא ]בר משחרי[ ת 

במנחה מצילין מזון סעו/ד ]ה אחת מאי לאו בהדי דמנחה לא בר מדמנחה[ 

]והא[ מד/קא תאני /ס ]ופא ר' יוסי או' לעו[ לם מצילין מזון שלוש סע/ו ]דות מכלל דתנא קמא שלש 

נמי סבירא ליה[ 

אלא ]מח[ /ו/ור ]תא מתני' דלא כר' הידקא[ 

]וה[ א דתנן אין פוחתין לע ]ני העובר ממקום למקום מככר בפונדיון[ ומארב ]ע סאין בסלע לן 

נותנין לו פ[ /ר/נסת לינה שבת נותני ]ן לו מזון שלש סעודות[ 

]אפי' תימא ר' הידקא[ האי סע ]ודה[ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ? כי עיילת 

 ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ]נותני ]ן

 ]והא דתנן מי שיש לו מזון[ שתי סעודות ל ]א י[ /טו/ל ]מ[ /ן ]הת[ /מ/חוי מזון ארבע /א' 

/ס/ע/ו/ד ]ו[ /ת ]לא יטול מהקופה מני[ /לא רבנן ולא ]ר' הי[ דקא 

אפילו תימא רבני דאמרינן להאי מה דביעת למיכל באפוקי שבתא אכ/ל?ה בשבתא 

/אלא כר' הידקא דאמרינן ליה מה דבעית למיכל במעלי שבתא אכליה בשבתא תעניתא מותבינן ליה 

הא מני ר' עקיבא הוא דאמ' עשה /שבתך חול ואל תצטרך לבריות

יחידה 4

תנו רבנן מדיחין כלים בשבת לצורך השבת כאיזה צד 

אוכל בהן בלילי שבתות מדיחן כדי שיאכל בהן בשחר/ית 

בשחרית מדיחן כדי שיאכל בהן במוספין 

במוספין כדי שיאכל בהן במנחה 

במנחה לא ידיח/ן מעתה אבל כו/סות כיתונות וצלוחיות מדיחן כל היום כולו לפי שאין קבע לשתייה

תת־יחידה 5א1

אמ' ר' שמעון בן פזי אמ' ר' יה/ושע בן לוי משום בר קפרא כל האוכל שלוש סעודות בשבת ניצול 

משלוש פורעניות 

נוסח ג4
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מחבלו של משיח ומדינה של גיהנם וממלחמת גוג ומגוג 

מחבלו של משיח כתי' הכא יום וכתי' התם יום הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא ייי' וגו' 

מדינה של גיהנם כתי' הכא יום וכתי' התם יום עברה היום ההוא 

מלחמת גוג ומגוג כתי' הכא יום וכתי' התם ביום בוא גוג על אדמת ישראל

תת־יחידה IIג2א

א"ר יוחנן משום ר' יוסי כל המענג את השבת נותנין לו נחלה בלא מצרים שנא' אז תתענג על ייי' 

לא כאברהם אבינו דכתי' ביה קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה לא כיצחק דכתי' כי לך אתננה 

אלא כיעקב שכתי' בו ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה 

רב נחמן בר יצחק אמ' ניצול משעבו' מלכיות כתי' הכא והרכבתיך על במתי ארץ וכתי' התם ואתה 

על במותימו תדרוך 

תת־יחידה IIג2ב

*אמ' רב יהודה* אמ' רב כל המענג את השבת נותנין לו משאלות לבו שנא' והתענג על ייי' ויתן לך 

משאלות לבך עונג זה איני יודע מהו כשהוא אומ' וקראת לשבת עונג הוי אומ' זה תענוג שבת 

תת־יחידה IIג2ג

במה מענגה בתבשיל של תרדין ודגים גדולים וראשי שומים 

ורב חייא בר רב אשי אמ' רב אפי' לא היה לו אלא דבר מועט ולכבוד שבת עשאו הרי זה עונג מאי היא 

אמ' רב אפי' כסא דהרסנא

יחידה IIג3

אמ' ר' חייא בר *אבא* א"ר יוחנן כל המשמר את השבת כהלכתה אפי' עובד ע"ז כאנוש מוחלין לו 

שנא' אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה כל שומר שבת מחללו אל תיקרי מחללו אל מחול לו 

אמ' רב יהודה אמ' רב אילמלא שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהם אומה ולשון שנא' ויהי 

ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו וכתי' בתריה ויבא עמלק וילחם עם ישראל וגו' 

א"ר יוחנן משום ר' שמעון בן יוחאי אילמלא משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד היו נגאלין 

שנא' כה אמר ייי' לסריסים אשא ישמרו את שבתותי ובחרו באשר חפצתי וכתי' בתריה והביאותים אל 

הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי

תת־יחידה IIג4

)א( אמ' ר' יוסי יהא חלקי מאוכלי שלש סעודות בשבת. )ב( וא"ר יוסי יהא חלקי מגומרי הלל בכל 

יום איני והאמ' מר הקורא הלל בכל יום הרי זה מחרף ומגדף כי קאמרי' בפסוקי דזימרא. )ג( א"ר יוסי 

יהא חלקי מן המתפללין עם דמדומי חמה דא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן מצוה להתפלל עם 

הנוסח הרווח )כ"י א(
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מדינה שלגהינם ומחבלו של משיח וממלחמת גוג ומגוג 

מדינה שלגהינם כתיב הכא היום וכתיב התם יום עברה היום ההוא 

מחבלו של משיח כתיב הכא היום וכתיב התם הנה יום בא לי'י בוער כתנור 

וממלחמת גוג ומגוג כתיב הכא היום וכתיב התם והיה ביום ההוא ביום בוא גוג על אדמת ישראל

תת־יחידה 5א2

אמ' ר' יוחנן משום ר' יוסי כל האוכל שלש סעודות בשבת נותנין לו נחלה בלא מצרים שנ' אז תתענג 

על י'י והרכבתיך על במותי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך לאמר כי פי י'י דבר 

לא כאברהם דכ' ביה קום התהלך בארץ וגו' ולא כיצחק דכ' בי/ה גור בארץ הזאת ואהיה עמ/ך 

ואברכך וגו'

אלא כיעקב דכ' ביה ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה ונברכו בך כל ממ' הא' 

רב נחמן ]בר יצחק[ אמ' ᵒ ᵒ ]נ[ /יצול משעבוד מלכיות כתיב הכא והרכבתיך על במותי ארץ וכתיב 

התם ואתה ]על ב[ מו ]תימו[ תדרוך

תת־יחידה 5א3

אמ' רב יהודה אמ' רב כל המענג את השבת נותנין לו משאלות לבו שנ' והתענג על י'י ויתן לך 

משאלות לבך תענוג זה איני יודע מהוא כשהוא או' וקראת לשבת עונג הרי תענוג זו שבת 

תת־יחידה 5ב1

במה מענגה אמ' רב יהודה בריה דבת שמואל בר שילת משמיה דרב בדגים ג/דולים ובתבשיל של 

תרדין ובראשי שומים 

ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ רב פפא

)יחידה 8(

–  –  –
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דמדומי חמה א"ר זירא מאי קראה ייראוך עם שמש וגו'. )ד( א"ר יוסי יהא חלקי ממיתי מחולי מעים 

דאמ' מר רובן של צדיקים וחסידים מיתתן בחולי מעים. )ה( א"ר יוסי יהא חלקי ממיתי בדרך מצוה. 

)ו( א"ר יוסי יהא חלקי ממי שמכניסי שבת בטבריה וממוצאי שבת בציפורי. )ז( א"ר יוסי יהא חלקי 

ממושיבי בית המדרש ולא ממעמידי בית המדרש. )ח( א"ר יוסי יהא חלקי מגבאי צדקה ולא ממחלקי 

צדקה. )ט( א"ר יוסי יהא חלקי ממי שחושדין אותו בדבר ואין בו אמ' רב פפא לדידי חושדין לי ולא 

הוה בי. )י( א"ר יוסי חמש בעילות בעלתי ונטעתי חמשה ארזים בישראל ר' ישמעאל בר' יוסי ור' 

אלעזר בר' יוסי ור' חלפתא בר' יוסי ור' אבטולוס בר' יוסי ור' מנחם בר' יוסי והאיכא ורדימוס >היינו 

מנחם היינו ורדימוס ואמאי קרו ליה ורדימוס< שפניו דומין לוורד למימרא דר' יוסי לא קיים מצות 

עונה אלא אימ' חמש בעילות בעלתי ושניתי. )יא( א"ר יוסי מימי לא קריתי לאשתי אשתי אלא ביתי 

ולשורי שורי אלא שדי. )יב( א"ר יוסי מימי לא נסתכלתי במילה שלי איני והא אמרי ליה לר' מאי 

טעמ' קארו לך רבנו הקדוש ואמ' להו מימי לא הסתכלתי במילה שלי ר' מילתא אחריתי הוה ביה 

שלא הכניס ידו תחת אבנטו. )יג( א"ר יוסי מימי לא ראו קורות ביתי אמרי חלוקי. )יד( א"ר יוסי מימי 

לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורי. )טו( וא"ר יוסי מימי לא עברתי על דעת חב>י<רי ויודע אני בעצמי 

שאין אני כהן ואם אומ' לי חבירי עלה לדוכן הייתי עולה.

תת־יחידה IIג5

)א( אמ' רב נחמן תיתי לי דקיימי שלש סעודות בשבת. )ב( אמ' רב יהודה תיתי לי דקיימי >עיון 

תפלה. )ג( אמ' רב >ש<שת תיתי לי דקימי הלכות תפילין. )ד( אמ' רב נחמן בר יצחק תיתי לי דקימי< 

מצות ציצית אמ' ליה רב יוסף לרב יוסף בריה דרבא אבוך במאי זהיר טפי אמ' ליה בציצית יומא חד 

הוה קא סליק בדרגא ואיפסיק ליה חוטא ולא נחית ואתא כמה דארמייה. )ה( א"ר יוסי תיתי לי דלא 

מסגינא ארבע אמות בלא כסוי הראש. )ו( אמ' אביי תיתי לי דכי חזינא צורבא מרבנן דשלים מסכתיה 

עבידנא יומא טבא לרבנן. )ז( אמ' רבא תיתי דכי אתי צורבא מרבנן לדינא קמאי לא מזיגנא רישאי 

אבי סדיא כמה דלא מהפיכנא זכותיה אמ' מר בר רב אשי פסילנא ליה לצורבא מרבנן לדינא משום 

דחביב עלאי כגופאי ואין אדם רואה חובה לעצמו.

תת־יחידה IIג6

)א( ר' חנינא מיעטיף וקאי אפניא דמעלי שבתא אמר בואו ונצא לקראת שבת המלכה. )ב( ר' ינאי 

לביש מאני מעליי ומיכסי ואמ' בואי כלה בואי כלה. )ג( רבה בר רב הונא איקלע לבי רבא בריה דרב 

נחמן קריבו ליה תלת סאוי טחיי אמ' להו ומי הויתו ידעי דאתינא אמרו ליה ומי עדיפת לן מינה. )ד( ר' 

אבא זבין בתליסר איסתרי פשיטי בישרא מתליסר טבחי ומשלי להו אצינורא דדשא ואמ' להו אשור 

הייא אשור הייא. )ה( ר' אבהו הוה יתיב אתקתא דשינא ומשייף נורא. )ו( רב ענן לביש גורנא דתאנא 

דבי ר' ישמעאל בגדים שבישל בהם קדיר' לרבו אל ימזוג בהן כוס לרבו. )ז( רב סיפרא מחריך רישא. 

)ח( רבא מלח שיבוטא. )ט( רב הונא מדליק שרגיה. )י( רב פפא גדיל פתילתא. )יא( רב חסדא פרים 

סילקא. )יב( רבה ורב יוסף מצלח ציבי. )יג( ר' זירא מצתית צתותי. )יד( רב נחמן בר יצחק מכתיף 

הנוסח הרווח )כ"י א(
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ועייל מכתיף ונפיק אמ' אילו מיקלעין לי ר' אמי ור' אסי >מי לא מכתיפנא קמיה ואיכ' דאמרי ר' אמי 

ור' אסי< מכתפיי ועיילי מכתפי ונפקי ואמרי אילו מקלע לן ר' יוחנן מי לא מכתפינן קמיה.

תת־יחידה IIג7

ליוסף מוקר שבי הוה ההוא גוי בשיבבותיה דהוו נפישי ליה ניכסיה טובא 

אמרו ליה כלדאי כולהו ניכסיך ליוסף מוקר שבי >אכיל להו 

אזל זבנינהו לכולהו ניכסי< זבן בהו חדא מרגניתא אותבה בסדיניה ואמרי לה בסייאניה דרישיה 

ובהדיה דקא עבר מברא אפרחיה זיקא לסדיניה שרייה במיא בלעיה כוארא 

אסקוה אתיוה אפניא דמעלי שבתא אמרי מאן זבין האי כי השתא 

אמרי להו אמטיוה לגבי יוסף מוקר שבי דרגיל וזבין 

כי האי אמטיוה ניהליה זבניה וקרעיה ואשכח ביה מרגניתא זבנה בתליסר עיליתא דדינרי 

פגע ביה ההוא סבא אמ' ליה מאן דיזיף לשבתא פרעיה שבתא

תת־יחידה IIג8

בעא מיניה ר' מר' ישמעאל בר' יוסי עשירים שבארץ ישראל במה הם זוכים אמ' ליה בשביל 

שמעשרין דכתיב עשר תעשר עשר בשביל שתתעשר ושבבל במה הן זוכין אמ' ליה בשביל שמכבדין 

את התורה ושבשאר ארצות במה הן זוכין בשביל שמכבדין את השבת 

א"ר חייא בר אבא פעם אחת נתארחתי אצל בעל הבית אחד בלדוקיא והביאו לפנינו שלחן של 

זהב משוי שמונה עשרה בני אדם ושש עשרה שלשלאות של כסף היו קבועות בו וקערות וכוסות 

וקיתוניות וצלוחיות קבועות בו ועליו כל מיני מאכל וכל מיני מגדים וכשהן מניחין אותו אמרי' לייי' 

הארץ ומלואה וגו' וכשהן מסלקין אותו אומרי' השמים שמים לייי' והארץ נתן לבני האדם 

אמרתי לו בני במה זכית לכך אמ' לי קצב הייתי וכל בהמה ובהמה שהיתה נאה ושמינה אמרתי זו תהא 

לשבת אמרתי לו ברוך שזיכך לכך

תת־יחידה IIג9

אמ' ליה קיסר לר' יהושע בן חנניה מפני מה תבשיל של שבת ריחו נודף 

אמ' לו תבלין אחד יש לנו ושמה שבת שאנו מטילין בה וריחו נודף 

אמ' לו תן לי ממנו

אמ' כל המשמר את השבת מועיל לו ושאינו משמר את השבת אינו מועיל לו

תת־יחידה IIג10

אמ' ליה ריש }לקיש{ גלותא לרב המנונא מאי דכתי' ולקדוש ייי' מכובד 

אמ' לו זה יום הכפורים שאין בו אכילה ושתייה אמרה תורה כבדהו בכסות נקייה 

וכבדתו רב אמ' להקדים ושמואל אמ' לאחר 

אמרי ליה דבי רב פפא *בר אבא לרב פפא* כגון אנן דשכיחא לן בישרא וחמרא כל יומא במאי 

נשנייה אמ' להו אי רגיליתו לאקדומי אחורו ואי רגיליתו לאחורי אקדימוה 

הנוסח הרווח )כ"י א(
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תת־יחידה 5ב2

]אמ' ליה ריש גלותא לרב המנונא מ[ /א/י דכ' ולקדוש /י' ]י[ /מ ]כובד[ 

]אמ' ליה זה יום הכיפורים שאין בו אכילה ושתיה אמרה תורה כבד[ /הו בכסות נקייה

מאי וכבדתו רב א' ]להקדים ושמואל אמ' לאחר[ 

נוסח ג4



אלה טוביה 41820[ 

155

160

165

170

175

180

רב ששת בקייטא מותיב להו לרבנן >היכ' דמטיא שמשא בסתוא מוקי להו< היכא דמטיא טולא כי 

היכי דלוקמו הייא 

ר' זירא מהדר אזויי זוזי דרבנן והוה אמ' להו במטותא >מיניכו< לא תחלונה

)יחידה Iד(

תת־יחידה IIד1

 אמ' רב ואיתימא ר' יהושע בן לוי אפי' יחיד המתפלל בערב שבת צריך לומ' ויכלו א. 

דאמ' רב המנונא כל המתפלל בערב שבת ואומ' ויכולו מעלה עליו הכתו' כאילו נעשה ב. 

שותף להק'ב'ה' במעשה בראשית שנא' ויכולו אל תיקרי ויכולו אלא ויכלו וא"ר אלעזר מנין 

שהדיבור כמעשה שנא' בדבר ייי' שמים נעשו 

 אמ' רב חסדא אמ' מר עוקבא כל המתפלל בערב שבת ואומ' ויכלו שני מלאכי השרת ג. 

המלוין לו לאדם מניחין לו יד על ראשו ואומ' לו וסר עוניך וחטאתך תכופר 

)תת־יחידה IIד3(

תת־יחידה IIד2

תניא ר' יוסי בר יהודה אומ' שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו אחד 

טוב ואחד רע וכשבא לביתו מוצא נר דולק ושלחנו ערוך ומטתו מוצעת מלאך טוב אומ' יהי רצון 

שתהא שבת אחרת כך ומלאך רע עונה אמן על כרחו ואם לאו מלאך רע אומ' יהי רצון שתהא שבת 

אחרת כך ומלאך טוב עונה אמן על כרחו

תת־יחידה IIד3

א"ר אלעזר לעולם יסדיר אדם שלחנו בלילי שבת א'ע'פ' שאינו צריך אלא לכזית

הנוסח הרווח )כ"י א(
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 ᵒ ᵒ
]אמרי ליה דבי דרב[ /פ/פא כגון אנן דכוליה יומא בישרא ]וחמרא שכיחא לן במאי נשנייה אמ' להו 

אי אחריתו א[ קדי ]מ[ /ו אי אקדימו אחריתו

יחידה 6

אמ' רב חיסדא לעולם ]ישכים אדם ערב שבת להוצאת שבת שנ' והיה ביום הששי ו[  הכינו ויהי 

מאלתר 

אמ' ר' אבא בשבת חייב אדם לבצוע על שתי ככרות שלמות מאי טעמ' לחם משנה כתי'

]שי והא קא מיתחזי כרעבתנותא אמ'  ]ר'[ זיר/א הוה בוצע על כוליה שרותיה אמ' ליה רבינא לרב א 

ליה כי[ ו/ן /ד ]כו[ ל ]י[ /ה יומא לא קא עבידנא והאי/ד ]נ[ /א קא /עביד לא ]מתחזי כרעבתנותא[ 

אמ' רב אשי כי הוינן בי רב כהנא נקיט תרתי /ו/בצע על חדא

רב אמי /ו/ר/ב אסי כי הו/ה מיקלע להו ריפתא דעירובא מברכין /עלויה אמרי הואיל איתעבידנא 

ביה מצוה חדא נעביד בה מצוה אחריתי

)תת־יחידה 7ה(

תת־יחידה 7א

אמ' ר' אלעזר לעולם יסדי/ר אדם שולחנו בערב שבת אפילו אינו צריך לאכול כזית

תת־יחידה 7ב

תניא ר' יוסי בר יהודה אומר שני מלאכי השרת המלוין לו לאדם ב/ערב שבת מבית ה/כנסת ועד 

ביתו בזמן שמוצאין לו נר דלוק ושולחנו ערוך ומיטתו מוצעת מלאך טוב או' כך לשבת /הבאה 

ומלאך רע עונה אמן בעל כרחו ואם לא מצאו כך מלאך רע א/ו' כך לשבת הבאה ומלאך טוב עונה 

אמן /על כרח/ו 

מאי תקנתיה לקדום אקדומי

)תת־יחידה 7א(

נוסח ג4
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תת־יחידה IIד4

וא"ר *חנינא* לעולם יסדיר אדם שולחנו במוצאי שבת א'ע'פ' שאינו צריך אלא לכזית 

חמין ב*מוצאי* שבת מלוגמה פת חמין ב*מוצאי* שבת מלוגמא 

תת־יחידה IIד5

ר' אבהו הוו עבדין ליה באפוקי שבתא עיגלא תילתא הוה אכיל מיניה כוליתא כי גדל אבימי בריה 

אמ' ליה למה לי למר לאפוקי לאפסודי כוליה האי נשבוק ליה כולייתא ממעלי שבת' שבקו אתא 

אריא ואכליה

)תת־יחידה IIד1(

)יחידה IIג3(

יחידה IIה

א"ר יהושע בן לוי כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחו קורעין לו גזר דינו של שבעים 

שנה מרעה לטוב שנא' בפרוע פרעות בישראל וגו' בפרוע פרעות משום ברכו ייי' 

א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן אפי' יש בו שמץ ע"ז מוחלין לו 

כתי' הכא בפרוע פרעות וכתי' התם כי פרעה אהרן 

 אמ' ריש לקיש כל העונה אמן בכל כוחו פותחין לו שערי גן עדן שנא' פתחו שערים ויבא 

גוי צדיק שומר אמונים אל תיקרי שומר אמונים אלא שאומרים אמן 

מאי אמן א"ר חנינא אל מלך נאמן ור' אומ אתה מלך נאמן

הנוסח הרווח )כ"י א(
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תת־יחידה 7ג

אמ' ר' /חנינה לעולם יסדיר אדם שולחנו במוצאי שבת כדי שת/הא מתוקנת לו כל השבת כולה

תניא נמי הכי חמים במוצאי שבת מלוגמא פת חמי/ם במוצאי שבת מלוגמא

תת־יחידה 7ד

]ר' א[ /ב ]הו הוו עבדין ליה עיגלא[ /ת/י/ל ]תא[ /א ]פו[ ק ]י[ /ש/ב/ת/א ]הוה אכיל[ /מ ]יניה 

כוליתא[ /כ/י ]גדל[ אבי/מ ]י[ בריה /אמ' למה /לך אפסדי/יה כוליה הא ]י[ נישבוק לאבא כוליתא 

ממעלי שבתא אתא אר ]יא[ אכיל לעגלה

תת־יחידה 7ה

אמ' רב ואיתימא ר' יהושע בן לוי אפילו יחיד המתפלל בערב שבת צריך שיאמר ויכולו . 1

אמ' רב המנונא המתפלל בערב שבת ואו' ויכולו /ב/אין שני מלאכי השרת ואומרין לו סר . 2

עוונך וחטאתך תכופר

אמ' רב חסדא אמ' מר עוקבא המתפלל בערב שבת ואו' ויכולו מעלה עליו הכתוב כאילו היה . 3

שותף לה'ק'ב'ה' במעשה בראשית כתיב הכא ויכולו השמים והארץ וכתיב התם בדבר י'י 

שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם

יחידה 8

אמ' ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי כל המשמר שבת אחת כהילכתה אפילו עובד עבודה זרה 

כאנוש מוחלין לו שנ' אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה שומר שבת מחללו שומר ידו 

מעשות כל רע אל תיקרא מחללו אלא מחול לו 

אמ' ר' חייא בר אבא אמ' ר' יוחנן אילמלא משמרין ישראל שתי שבתות כתיקנן מיד ניגאלין שנ' כה 

אמר י'י לסריסים אשר ישמרו את שבתותי ובחרו באשר חפצתי ומחזיקים בבריתי וכתיב והביאותים 

אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי 

אמ' רב יהודה אמ' רב אילמלא משמרין ישראל שבת ראשונה כהילכתה לא שלטה בהם אומה ולשון 

ו וכת[ יב בתריה ויבא עמלק שנ' ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט ולא מצ/א ]

יחידה 9

/אמ' ר' יהושע בן לוי כל העונה אמן יהי שמו רב ]א[ /מ ]בורך[ בכ ]ל כוחו[ מוחלין לו עונותיו שנ' 

בפרוע פרעות בי/ש' בהתנדב עם ברכו י'י מאי טע' בפרוע פרע ]ו[ /ת ]משו[ ם /ב ]רכו י[ 'י 

ור' יוחנן אמ' אפילו יש בידו שמץ עבודה זרה מוחלין לו עונותיו 

כתיב הכא בפרוע פרעו/ת ]כתי[ ב התם וירא משה את העם כי פרוע הוא 

אמ' ר' שמעון בן לקיש כל העונה אמן בכל כוחו מ?ᵒ ᵒ ᵒ/ן לו שערי גן עדן שנ' פתחו שערים ויבא 

גוי צדיק שומר אמונים אל תקרא שומר אמונים אלא שאומרין אמ ]ן[ 

]כאן מסתיימת עדותו של עותק ג4[]מא[ /י אמן אמ' ר' חנינה אל מלך נאמן ואמרי לה אתה... 

נוסח ג4
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יחידה IIו

אמ' רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב אין הדליקה מצויה אלא במקום שיש בו 

חילול *שבת* שנא' ואם לא תשמעו אלי לקדש את יום השבת ולבלתי שאת משא ובוא בשערי 

ירושלם ביום השבת והצתי אש בשעריה ואכלה ארמנות ירושלם ולא תכבה מאי ולא תכבה אמ' רב 

נחמן בר יצחק בשעה שבני אדם אינן מצוין לכבותה. 

אמ' אביי לא חרבה ירושלם אלא בשביל שבטלו בה קרית שמע שחרית וערבית שנא' הוי משכימי 

בבקר שכר ירדפו מאחרי בנשף יין ידליקם וכתי' והיה כנור ונבל תוף וחליל ויין משתיהם ואת פעל 

ייי' לא וגו' וכתי' בתריה לכן גלה עמי מבלי דעת. אמ' רב המנונא לא חרבה ירושלם אלא בשביל 

שביטלו בה תינוקות של בית רבן שנא' שפוך על עולל בחוץ מה טעם שפוך משום דעולל בחוץ. 

אמ' עולא לא חרבה ירושלם אלא בשביל שלא היה להם בשת פנים זה מזה שנא' הובישו כי תועבה 

עשו. א"ר יצחק לא חרבה ירושלם אלא בשביל שלא היה להם בשת פנים זה מזה והשוו בה קטון 

כגדול שנא' והיה כעם ככהן כעבד כאדניו כשפחה כגברתה וגו' וכתי' בתריה הבוק תבוק הארץ. 

אמ' רב עמרם בריה דר' שמעון בר אבא א"ר שמעון בר אבא א"ר חנינא לא חרבה ירושלם אלא 

בשביל שלא הוכיחו זה את זה שנא' היו שריה כאילים מה איל זה ראשו של זה בצד זנבו של זה אף 

ישראל שבאותו הדור כבשו פניהם בקרקע ולא הוכיחו זה את זה. אמ' רב יהודה אמ' רב לא חרבה 

ירושלם אלא >בשביל< שביזו בה תלמידי חכמים שנא' ויהיו מלעיבים במלאכי האלהים ובוזים 

דבריו וגו' מאי עד אין מרפא אמ' רב יהודה אמ' רב כל המבזה תלמיד חכם אין לו רפואה למכתו. 

אמ' רב יהודה אמ' רב מאי דכתי' אל תגעו במשיחי אלו תינוקות של בית רבן ובנביאי אל תרעו 

אלו תלמידי חכמים. אמ' ריש לקיש משום ר' יהודה נשיאה אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל 

תינוקות של בית רבן. אמ' ליה רב פפא לאביי >בהבלא< דידי ודידך מאי א"ל אינו דומה הבל שיש 

בו חטא להבל שאין בו חטא. ואמ' ריש לקיש משום ר' יהודה נשיא' אין מבטלין תינוקות של בית 

רבן ואפי' לבנין בית המקדש. אמ' ליה ריש לקיש לר' יהודה נשיאה כך מקובלתי מאבותי ואמרי לה 

מאבותיך כל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן מחריבין אותה ואמרי לה מחרימין אותה. איתמר 

אמ' רבא לא חרבה ירושלם אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה שנא' שוטטו בחוצות ירושלם אם 

תמצאו איש עושה משפט מבקש אמונה איני והאמ' רב קטינא אפי' בשעת כשלונה של ירושלם לא 

פסקו ממנה אנשי אמנה שנא' כי יתפוש איש באחיו בית אביו שמלה לך דברים שבני אדם מתכסין 

בהן כשמלה יש תחת ידיך המכשלה הזאת דברים שאין בני אדם עומדין בהן אלא אם כן נכשלין בהן 

יש תחת ידיך קצין תהיה לנו ישא ביום ההוא לאמר ואין ישא אלא שבועת שוא שנא' לא תשא את 

שם ייי' אלהיך לשוא לא אהיה חובש שלא הייתי מחובשי בית מדרש ובביתי אין לחם ואין שמלה 

שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד וממאי דילמא שאני התם דאי אמ' להו גמירנא אמרי ליה 

תא אימא הוה ליה למימר גמר ושכח מאי לא אהיה חובש כלל לא קשיא הא בדברי תורה הא במשא 

ומתן

הנוסח הרווח )כ"י א(
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ג. תיאור עותק הגניזה

האוניברסיטה ספריית  קיימברידג',  כ"י  גניזה:  קטעי  בשני  השתמרו  ג4  עותק  של   שרידיו 

T-S F 2(1).210; כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה CUL T-S F 2(2).17. אלה מצטרפים 
יחדיו לשני דפים מחוברים, לא רצופים ופגומים, הכוללים סוגיות מפרקים טו–טז בבבלי שבת: 

דף א: פרק טו, קיג ע"ב, שורה 9 )'היכי ליעביד'( – קיד ע"ב, שורה 23 )'לאלתר אלא מח' '(; דף ב: 

פרק טז, קיז ע"ב, שורה 29 )' ]לש[ /ח/ו/ט והשני עושין'( – קיט ע"ב, שורה 31 )'ואמרי לה אתה'(. 

הטופס עשוי קלף, כתיבתו מזרחית מרובעת, ולהערכתה של גב' תמר לייטר נראה שיש לתארכו 

למאה האחת עשרה או השתים עשרה. 

סוגיות, שתיים מהן מסופו של  הטקסט שהשתמר בידינו כולל חלקים נרחבים מתוך שלוש   

פרק טו, והשלישית סוגיה ארוכה מפרק טז. לצד חילופים הרגילים בכתבי היד, יש בכל אחת מן 

הסוגיות חילופים בולטים שאופיים משתנה מסוגיה לסוגיה )פרק ו; סעיף ו.2(. המפליגים שבהם 

נמצאו בסוגיה מפרק טז, ולפיכך ראשו ורובו של המאמר יוקדש לדיון בעניינה )פרק ד(. היבטים 

מרכזיים בסוגיות מפרק טו יידונו בהמשך )פרק ה(.

4 בפרק טז ורת ג ד. מס

דף ב של עותק ג4 כולל חלקים נרחבים מתוך הסוגיות על משנה, שבת טז, ב )'מצילים מזון שלוש 

סעודות  ]...[ '(.5 בעדי הנוסח האחרים6 )להלן עדי הנוסח הרווח( מובאות על משנה זו שתי סוגיות 

נפרדות.7 הראשונה )סוגיה I, שורות 1–33 בעמודת הנוסח הרווח בטבלה דלעיל( ממוקדת ברובה 

בהיבטים הלכתיים הנוגעים בעניינה המידי של משנתנו, והמשכה ביחידה של דרשות ומאמרים 

34–237(, הבאה בעדי הנוסח הרווח בעקבות  II )שורות  26–33(. סוגיה  )Iד, שורות  אמוראיים 

הִּפסקה 'כיצד? נפלה דליקה בלילי שבת מצילים מזון שלוש סעודות  ]...[ ' )שורה 34(, מתחילה 

אף היא במהלך בעל אופי הלכתי )IIא–ב, שורות 35–66(, אך היא מתגלגלת עד מהרה למהלך 

28 – קיט ע"ב,  13. החלק שבעותק הגניזה מקביל לדף קיז ע"ב, שורה  6 – קכ ע"א, שורה  קיז ע"ב, שורה   5

שורה 31. ציטוטי המשנה לאורך המאמר על פי כ"י בודפשט, ספריית האקדמיה ההונגרית למדעים, קאופמן 

.A 50
רמ"ט–רנ"ח,  שונצינו  דפוס  פי  על  זה  במאמר  יצוטט  הדפוסים  )נוסח  בדפוסים  נמצאות  בשלמותן  הסוגיות   6

להלן ש( ובשלושה כתבי יד שלמים )א; כ"י מינכן, ספריית המדינה הבוורית hebr. 95, להלן מ; כ"י וטיקן, 

כריכה  קטעי  בשלושה  לסירוגין  נמסרים  מתוכן  קטעים  ר(;  להלן   ,Cod. ebr. 108 האפוסטולית   הספרייה 

)כ"י וינה, הספרייה הלאומית האוסטרית Hebr. Frag. D 3, להלן כ3; כ"י וינה, הספרייה הלאומית האוסטרית 

Heb. 184, להלן כ4; כ"י מצ'רטה, ארכיון המדינה 731 ,729, להלן כ5( ובשני קטעים נוספים מגניזת קהיר 
)כ"י ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים ENA 2990/5–11, להלן ג5; כ"י ניו יורק, ספריית בית המדרש 

לרבנים ENA 2825/21, להלן ג6(. 

מספורם של רכיבי הסוגיות הנדונות בפרק זה )בגוף הטקסט ובטבלאות( – על פי הטבלה דלעיל. במקומות   7

שבהם נדון הטקסט בשתי המסורות באה תחילה ההפניה לנוסח הרווח ולאחר לוכסן ההפניה לנוסח ג4. 

 ]25
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אגדי רחב מאוד, שניתן לתארו כמארג של יחידות טקסטואליות, קבצים, מעשים ומסורות אגדה 

תנאיות ואמוראיות )IIג–ו, שורות 67–237(. 

 I ניתן להקביל לסוגיה  זה  סוגיות אלה בשלמותן. את הטקסט ששרד בעותק  ג4 אינו כולל   

מאמצע יחידה Iב )שורות 12 ואילך( ולסוגיה II כמעט עד סופה )יחידה IIה, עד שורה 206(. כבר 

מתחילתו ולכל אורכו של הטקסט בעותק הגניזה ניכרים בו חילופים נרחבים ויוצאי דופן הנוגעים 

לסידורו, להיקף החומרים הכלולים בו וללשונותיו. 

נוסחו המיוחד של ג4 בסוגיות על משנת 'מצילים מזון שלוש סעודות' אינו זוכה לתימוכין מצד   

אף אחד מעדי הנוסח הישירים האחרים,8 אך הוא מתאים באופן מובהק לרצף הציטוטים מסוגיות 

אלה במדרש שכל טוב9 – הן בניסוחיו הייחודיים והן בסדר הבאתם של רכיבי הסוגיה )השוואה 

מפורטת של הנוסחים ראו להלן בנספח א(. 

מסורת הנוסח של ג4 בפרק זה מצטיינת בחילופים ניכרים במבנה הסוגיות. הבולטים שבהם –   

שינויים מפליגים במקומן של שתי יחידות טקסטואליות וחסרים של יחידות נוספות, אשר מרביתן 

ד.1 – ד.5.  להלן בסעיפים  יידונו  חילופי המבנה  הרווח ברציפות, כמקבץ אחד.10  בנוסח  באות 

ללמד  עשויים  והם   – השונות  במסורות  התנאיות  המובאות  בנוסח  אף  קיימים  ניכרים  שינויים 

על שימוש בקובצי ברייתות חלופיים )ראו להלן סעיף ד.6(. לצד חילופיה הבולטים של מסורת 

ניסוחן, שמות החכמים  – על  סוגיותיה  ג4, מצויים שינויים מרובים אף בהרצאה השוטפת של 

הננקטים בהן וכיוצא באלה. חילופים מסוג זה לא יידונו כאן באופן ממצה, אך חלקם יוצגו ויידונו 

אגב העיסוק בחילופי המבנה.11 

ג4 1. מהלכיהן החלופיים של הסוגיות במסורת הנוסח הרווח ובמסורת  ד.

להלן מיפוי כללי של היחס בין מבנה הסוגיות ומהלכן בשתי המסורות, בחלוקה ליחידות ולתתי־

יחידות, על פי היגיון שיוסבר בהמשך הדברים.

ראו לעיל הערה 6.   8

ר' מנחם  ומחברו הוא   ,1139 ויקרא נכתב באיטליה בשנת  וראש ספר  מדרש שכל טוב על בראשית, שמות   9 

 ;xxxiii–ix עמ'  למדרש,  למהדורתו  בובר  ש'  של  במבוא  ראו  זה  חיבור  על  נוספים  לפרטים  שלמה.   ב"ר 

בימי  הרבנית  בספרות  עיונים  מחקרים:  כנסת  הנ"ל,  ואופיו',  רקעו   – טוב"  "לקח  'מדרש  תא־שמע,  י"מ 

הביניים, ג: איטליה וביזנטיון, ירושלים תש"ע, עמ' 293–294; ח' בן־שלום, 'לשיטתו הפרשנית של ר' מנחם 

בן ר' שלמה בפירושו על התורה "שכל טוב" ', טורים, ב )תשס"ח(, עמ' א–נח. 

וראו להלן בסעיף ד.5 דיון באפשרות שמקבץ זה הובא ב־ג4 במקום אחר שאינו מסור לעינינו.  10

אשוב לעסוק בהם בשלב הערכתו של נוסח ג4 בכללותו, להלן בסעיף ו.2.   11



425 חילופי גמר עריכה במסורת נוסח מיוחדת בבבלי שבת   ]27

4הנוסח הרווח ג נוסח 
.I

 ]...[ משנה ב.
א. דיון הלכתי )אביי ורבא(.

ב. סוגיית 'גופה' בעקבות דברי אביי – על 
הערמה לצורך הצלה.

ג. ברייתות עם מקבילות בפרק התוספתא שלנו:
1. הצלת הפת והצלה ממועד למועד.

1. סוגיית 'גופה' )?( – על הערמה לצורך הצלה. 

2. ברייתא עם מקבילה בפרק התוספתא שלנו:

     השוכח פת והרודה.2. השוכח פת והרודה.
ד. ' אמ' רב חסדא  ]...[ '.  ]=6[ 

 .II
פסקה מהמשנה: 'כיצד, נפלה דליקה כו' '.

סוגיית הסעודות
ג' סעודות – הלכה

א. ברייתא: 'כמה סעודות חייב אדם לאכול 
בשבת' + דיון נלווה.

ב. ברייתא עם מקבילה בתוספתא: הדחת 
כלים לסעודות השבת.

ג. סעודות, עונג שבת וכבוד השבת – 
אגדה ומנהג:

ג' סעודות – אגדה

1. 'כל המקיים שלש סעודות בשבת'. 
עונג שבת – אגדה

2א–ב. 'כל המענג את השבת'. 
עונג שבת – מנהג 

2ג. 'במה מענגה  ]...[ '.
3. ' כל המשמר שבת'.  ]=8[ 

ג' סעודות – אגדה

4. קובץ 'א"ר יוסי'.
5. קובץ 'תיתי לי'. 

כבוד השבת – אגדה

6. קובץ מעשי אמוראים לקראת שבת.
7. אגדת יוסף מוקיר שבי.

8. דרשת ר' ישמעאל בר' יוסי ואגדת בעל 
הבית בלודקיא.

9. מעשה ר' יהושע וקיסר.
כבוד השבת – מנהג

10. מאי 'וכבדתו'

סוגיית הסעודות 
ג' סעודות – הלכה

3. ברייתא: 'כמה סעודות חייב אדם לאכול 
בשבת' + דיון נלווה. 

4. ברייתא עם מקבילה בתוספתא: הדחת כלים 
לסעודות השבת.

5. סעודות, עונג שבת וכבוד השבת – 
אגדה ומנהג:

ג' סעודות – אגדה

א1–2. 'כל האוכל שלש סעודות בשבת'.
עונג שבת – אגדה

א3. 'כל המענג את השבת'.
עונג שבת – מנהג

ב1. 'במה מענגה  ]...[ '.

כבוד השבת – מנהג

ב2. מאי 'וכבדתו'
6. ' אמ' רב חסדא  ]...[ '.  ]=Iד[ 



 ]28אלה טוביה426

4הנוסח הרווח ג נוסח 

ד. יחידת ערב שבת:
1. המתפלל בערב שבת.  ]=ה[ 

2. ברייתת המלאכים.  ]=ב[ 
3. סידור השולחן בערב שבת.  ]=א[ 

4. סידור השולחן במוצאי שבת.  ]=ג[ 
5. מעשה ר' אבהו ובנו במוצ"ש.  ]ד[ 

ה. 'כל העונה אמן'.
ו. יחידת חילול השבת, הדליקה וחורבן 

ירושלים.

ערב שבת:  ידת  7. יח
א. סידור השולחן בערב שבת.  ]=3[ 

ב. ברייתת המלאכים.  ]=2[ 
ג. סידור השולחן במוצאי שבת.  ]=4[ 

ד. מעשה ר' אבהו ובנו במוצ"ש.  ]=5[ 
ה. המתפלל בערב שבת.  ]=1[ 
8. ' כל המשמר שבת'.  ]=IIג3[ 

9. 'כל העונה אמן'.
 ]...[ 

;2  ,1  / ג2  )Iב,  הנוסח  מסורות  לשתי  המשותף  בסיסי  מבנה  על  לעמוד  מאפשרת   ההשוואה 

IIא–ב, ג1–2, 10, ד, ה / 3–5א–ב, 7, 9(, ולצדו על חילופי מבנה משמעותיים משלושה סוגים: 
)א( יחידות הבאות בנוסח הרווח וחסרות בעותק ג4: יחידה אחת בסוגיה I )Iג1( ורצף ארוך של 

4–9(. )ב( שתי יחידות ניידות שנקבעו בכל אחת  )IIג   II שש תתי־יחידות בעיצומה של סוגיה 

ממסורות הנוסח במקומות שונים לחלוטין: )1( יחידת 'אמ' רב חסדא' )Iד / 6( באה במסורת הנוסח 

הרווח קודם לפסקת המשנה המובאת שם בראש סוגיה II, ובעותק ג4 – בתוך סוגיה זו, בסיומה 

'כל  יחידת   )2( )5א–ב(.  וכבודה  שבת  עונג  השבת,  סעודות  בנושא  והמנהג  האגדה  יחידת  של 

המשמר שבת' )IIג3 / 8( באה בנוסח הרווח בתוך יחידת האגדה והמנהג IIג1–10, ובנוסח ג4 – 

לקראת סיומה של סוגיה II, אחרי יחידת ערב שבת )7א–ה(. )ג( חילוף בסדר איבריה של יחידה 

אחת – יחידת ערב שבת )IIד1–5/ 7א–ה(.

עם חילופי המבנה האמורים באה גם השתלשלות חלופית של תוכני הסוגיה בכל אחת ממסורות   

הנוסח. בסעיפים הבאים אתאר את המהלכים החלופיים, ועל בסיס זה אבקש להבהיר את תשתיתן 

המשותפת של הסוגיות במסורות הנוסח השונות ואת השינויים שהתחוללו סביב תשתית זו. 

וגיות בנוסח הרווח 2. מהלך הס ד.

1I'מתני' מצילין מזון שלש סעודות וכו

מכדי בהיתירא קא טרח ליציל טפי  ]...[ Iא–ב2–16

ת"ר: הציל פת נקייה אין מצילין פת הדראה  ]...[  ומצילין מיום Iג171–19
הכפורים לשבת  ]...[ 

ת"ר: שכח פת בתנור וקדש עליו היום מציל מזון שלש סעודות  ]...[ Iג202–25
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אמ' רב חסדא לעולם ישכים אדם להוצאת שבת שנא' 'והיה ביום Iד26–33
הששי והכינו' )שמ' טז 5( לאלתר.

לחם  אמ' ר' אבא חייב אדם לבצוע על שתי ככרו' בשבת דכתי' ' 
משנה' )שם 22(.

אמ' רב אשי חזינא ליה לרב כהנא דנקיט תרתי ובצע חדא משום דאמ' 
לחם משנה שני העמר לאחד' )שם(  'ויהי ביום הששי לקטו 

כתי'. 
ר' זירא הוה בצע אכוליה שירותיה  ]...[  רב אמי ורב אסי כי מיקלע להו 

ריפתא דעירוב'  ]...[  

34IIמתני' נפלה דליקה בלילי שבת מצילין מזון שלש סעודות

ג' סעודות – הלכה

ת"ר: כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת שלש ר' חידקא אומ' IIא35–55
ארבע. 

אמ' ר' יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו: ' ויאמר משה אכלוהו היום כי 
שבת היום לייי' ' )שם 25( – היום לא תמצאוהו. 

ר' חידקא סבר הני תלתה היום לבד מדאורתא ורבנן סברי בהדי 
דאורתא. 

תנן: נפלה דליקה בלילי שבת מצילין מזון שלש סעודות, מאי לאו 
דלא אכל  ]...[  

ת"ר: קערות שאכל בהן ערבית מדיחן לאכול בהן שחרית, שחרית IIב61–66
מדיחן לאכול בהן בצהרים  ]...[ 

ג' סעודות – אגדה

א"ר שמעון בן פזי א"ר יהושע בן לוי משום בר קפרא כל המקיים שלש IIג671–72
סעודות בשבת ניצול משלש פורעניות  ]...[ 

עונג שבת – אגדה ומנהג

א"ר יוחנן משום ר' יוסי כל המענג את השבת נותנין לו נחלה בלא IIג2א–ב73–81
מצרים  ]...[  *אמ' רב יהודה* אמ' רב כל המענג את השבת נותנין 
לו משאלות לבו  ]...[  עונג זה איני יודע מהו כשהוא אומ' ' וקראת 

לשבת עונג' )יש' נח 13( הוי אומ' זה תענוג שבת.

במה מענגה  ]...[ IIג2ג82–85

אמ' ר' חייא בר *אבא* א"ר יוחנן כל המשמר את השבת כהלכתה  ]...[ IIג863–92
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ג' סעודות – אגדה

אמ' ר' יוסי יהא חלקי מאוכלי שלש סעודות בשבת  ]...[ IIג934–109

אמ' רב נחמן תיתי לי דקיימי שלש סעודות בשבת  ]...[ IIג1105–117

כבוד השבת – אגדה ומנהג

ר' חנינא מיעטיף וקאי אפניא דמעלי שבתא אמר בואו ונצא לקראת IIג1186–127
שבת המלכה. ר' ינאי לביש מאני מעליי ומיכסי ואמ' בואי כלה בואי 

כלה. רבה בר רב הונא איקלע לבי רבא בריה דרב נחמן קריבו ליה תלת 
סאוי טחיי  ]...[ 

ליוסף מוקר שבי הוה ההוא גוי בשיבבותיה  ]...[ IIג1287–135

בעא מיניה ר' מר' ישמעאל בר' יוסי עשירים שבארץ ישראל במה הם IIג1368–144
זוכים?  ]...[  ושבשאר ארצות במה הן זוכין? – בשביל שמכבדין את 

השבת  ]...[ 

אמ' ליה קיסר לר' יהושע בן חנניה מפני מה תבשיל של שבת ריחו IIג1459–148
נודף  ]...[  אמ' כל המשמר את השבת מועיל לו ושאינו משמר את 

השבת אינו מועיל לו.

ולקדוש ייי' IIג14910–156 ' אמ' ליה ריש )לקיש( גלותא לרב המנונא מאי דכתי' 
 מכובד' )שם, שם(  ]...[  'וכבדתו' )שם(, רב אמ' להקדים ושמואל 

אמ' לאחר  ]...[ 

ערב שבת

אמ' רב ואיתימא ר' יהושע בן לוי אפי' יחיד המתפלל בערב שבת IIד1681–173
צריך לומ' ויכלו  ]...[  אמ' רב חסדא אמ' מר עוקבא כל המתפלל בערב 

שבת ואומ' ויכלו שני מלאכי השרת המלוין לו לאדם מניחין לו יד על 
ראשו ואומ' לו וסר עוניך וחטאתך תכופר

תניא ר' יוסי בר יהודה אומ' שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בערב IIד1752–178
שבת מבית הכנסת לביתו  ]...[ 

א"ר אלעזר לעולם יסדיר אדם שלחנו בלילי שבת  ]...[ IIד1803

וא"ר *חנינא* לעולם יסדיר אדם שולחנו במוצאי שבת  ]...[ IIד1814–182

ר' אבהו הוו עבדין ליה באפוקי שבתא עיגלא תילתא  ]...[ IIד1835–185

א"ר יהושע בן לוי כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחו IIה200–206
קורעין לו גזר דינו של שבעים שנה מרעה לטוב  ]...[ 

אמ' רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב אין הדליקה IIו207–237
מצויה אלא במקום שיש בו חילול *שבת*  ]...[ 
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עיקרה של סוגיה I מוקדש לדיון הלכתי בשאלת הצלת המזונות בשבת, הנדונה במשנה ב )'מצילים 

מזון שלוש סעודות  ]...[ '(; הדיון כולל משא ומתן אמוראי קצר )Iא, שורות 2–6( ומובאות תנאיות 

עם מקבילות בפרק התוספתא המקביל לפרק המשנה שלנו )חלקן שלובות בסוגיית ה'גופה'  ]Iב[ , 

ואחרות באות בפני עצמן ביחידות Iג1–2(. בסיום המהלך ההלכתי באה יחידה Iד )שורות 26–33, 

'אמ' רב חסדא'( – יחידה עצמאית הכוללת דרשות אמוראים ועדויות על מעשי חכמים, והנבדלת 

מקודמותיה בתוכנה ובסגנונה. יחידה זו אינה עוסקת עוד בהלכות הצלת מזונות, אלא בהכנות 

לקודמותיה  Iד  יחידה  של  זיקתה  בשבת.  הפת  בציעת  במנהגי  ובעיקר  השבת  סעודת  לקראת 

נראית אפוא רופפת, אך ניתן להסבירה לכאורה על רקע עיסוקן המשותף בפת של שבת.12 

סוגיה II נפתחת בפסקה מהמשכה של משנה ב )שורה 34, 'נפלה דליקה בלילי שבת – מצילים   

המזונות  של  הצלתם  בבעיית  כאמור  שהתמקדה   ,I כסוגיה  שלא  סעודות  ]...[ '(.  שלוש  מזון 

)שורות  IIא  ביחידה   II סוגיה  דנה בעניין סעודות השבת כשלעצמן. ראשיתה של  היא  בשבת, 

35–55(, הכוללת ברייתא ודיון הלכתי נלווה במספר הסעודות שחייב אדם לאכול בשבת, דיון 

 ,)66–61 )שורות  IIב  יחידה  באה  אחריה  שלנו.  המשנה  פסקת  גם  ונדונה  מצוטטת  שבמהלכו 

הכוללת ברייתא בלבד, שעניינה בהדחת הכלים מסעודה לסעודה, ושמבנה דומה לזה של המשנה 
הנדונה.13

תת־היחידה הבאה )IIג1, שורות 67–72, 'כל המקיים שלש סעודות בשבת'( ממוקדת אף היא   

הסעודות  בחובת  ההלכתי  הדיון  מן  הסוגיה  מהלך  את  מסיטה  היא  אך  הסעודות,  שלוש  בנושא 

ובמניינן אל העיסוק האגדי בערכה של חובה זו. בכך נפתחת יחידה ארוכה ומסועפת, הכוללת 

דברי אגדה ומנהג בנושא סעודות השבת, עונג שבת וכבודה )IIג1–10, שורות 67–156(. בהמשך 

67–72( באים דברי אגדה בדבר חשיבותו של  )IIג1, שורות  לדרשה על שלוש סעודות השבת 

)IIג2ג,  בסעודה  השבת  את  לענג  כיצד  מעשית  ועצה   )81–73 שורות  )IIג2א–ב,  שבת   עונג 

שורות 82–85(. עיסוקה של היחידה בסעודות ובעונג שבת מופסק על ידי מקבץ דרשות בעניין 

86–92(, אך בסיומו באים שני קבצים החוזרים לעניין שלוש  )IIג3, שורות  המשמר את השבת 

כבוד  בנושא  נרחב  דיון  יש  אלה  קבצים  בעקבות   ;)117–93 שורות  )IIג4–5,  בשבת  הסעודות 

והנחיה מעשית   )148–118 )IIג6–9, שורות  דברי אגדה  הכולל רצף ארוך של  השבת בסעודה, 

עם זאת מן הראוי להעיר כבר כאן על זיקתה של יחידה Iד ליחידות אחרות בסוגיה II( IIא, IIג1(, המכילות –   12

כמוה – דרשות על פרשת המן בשמ' טז. דיון בנושא זה ראו להלן בסעיף ד.4. 

גם בברייתא )IIב( וגם במשנתנו מוצג מהלך של פסיקת הלכה המשתנה בהתאם לזמניהן של כל אחת מסעודות   13

בלילי שבת – מצילים מזון שלוש  )'נפלה דליקה  השבת: במשנה מדובר במניין הסעודות המותרות בהצלה 

סעודות, בשחרית – מצילים מזון שתי סעודות, במנחה – מצילים מזון סעודה אחת  ]...[ '(, ובברייתא מדובר 

בהיתר הדחת הכלים מסעודה לסעודה )'קערות שאכל בהן ערבית – מדיחן לאכול בהן שחרית, שחרית – מדיחן 

לאכול בהן בצהרים, בצהרים – מדיחן לאכול בהן במנחה  ]...[ '(. מקבילתה של הברייתא שביחידה IIב מצויה 

בתוספתא, שבת יב, יז )מהדורת ליברמן, עמ' 56(. בהקשרה שם – שלא כבסוגייתנו – הברייתא מובאת אגב 

משנה, שבת טו, ג. עם זאת השיתוף המבני האמור בינה ובין משנתנו עשוי להסביר מדוע תפס אותה בעל 

הסוגיה שלנו דווקא כתוספתא על המשנה שלנו, וליתר דיוק – על הבבא השנייה שלה.
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כיצד לכבד את השבת )IIג10, שורות 149–156(. כך מתקבל המבנה הסימטרי דלקמן:14

ג' סעודות – אגדה )IIג1(

עונג שבת – אגדה )IIג2א–ב(

עונג שבת – מנהג )IIג2ג(

ג' סעודות – אגדה )IIג4–5( 

כבוד השבת – אגדה )IIג6–9(

כבוד השבת – מנהג )IIג10(

'כל המשמר שבת' )IIג3(

טבלה זו מבליטה את חריגותה של יחידת 'כל המשמר שבת' )IIג3, שורות 86–92( ביחידת האגדה 

והמנהג שבתוכה היא נתונה )IIג1–10, שורות 67–156(. יחידה זו, שלא כשאר החומרים ביחידה 

IIג1–10, עוסקת לא בסעודות השבת, בעונג שבת או בכבודה, אלא בזכויותיו של המשמר שבת 
ניכר דמיון  IIג3  יחידה  זאת בפתיחת  ובמשמעות הרת הגורל של שמירת השבת. עם  כהלכתה 

סגנוני לדרשות הסמוכות לה בתתי־היחידות IIג1–2א–ב, שאף בהן מופיעה המתכונת הלשונית 

לה  הקודמים  מהרכיבים  לכמה  זיקה  זו  ליחידה  יש  ועוד,  זאת  השבת'.15  בשבת/את  ה ]...[   'כל 

בסוגיית הסעודות )II(, והכלולים ביחידות IIא ו־IIג1. זיקה זו מתבארת לאור השוואה לדרשות 

מתוך המכילתות על שמ' טז 25:     

מכילתא דר' ישמעאל, ויסע ד16בבלי, שבת קיח ע"א )כ"י א(

ת"ר: כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת?IIא

שלש. ר' חידקא אומ' ארבע. 

אמ' ר' יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו: 

'ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום לייי' ' – 

היום לא תמצאוהו.

'ויאמר משה אכלוהו היום' וגו'. 

ר' חידקא או': מיכן שלש סעודות 

בשבת  ]...[ 

'ויאמר משה אכלוהו היום'.

ר' יהוש' או': אם תזכו לשמר את השבת 

עתיד הק' ליתן לכם שלש מועדות  ]...[ 

ר' אלעז' המודעי או': אם תזכו לשמר 

את השבת עתיד הק' ליתן לכם שש 

מידות טובות  ]...[ 

מבנה היחידה בנוסח ג4 שונה מאוד, ואין הוא עומד על מהלך כפול מעין זה.   14

שורה 67: 'כל המקיים שלש סעודות בשבת  ]...[ '; שורות 73, 80: 'כל המענג את השבת  ]...[ '.   15

היום. מיכן  'ויאמר משה אכלוהו  יוחאי:  בן  ובמכילתא דר' שמעון  פי העתקת האקדמיה ללשון עברית.  על   16

שהיה ר' ירמיה אומ': שלש סעודות בשבת  ]...[  ר' יהושע אומ': אמ' להן משה ליש', אם תזכו לשמר שבת 

תנצלו משלש פורעניות – מיומו שלגוג, ומיומו של משיח, ומימי בית דין הגדול בר' הוא'. ר' אלע ]זר[  המודעי 

אומ' אמ' להן משה ליש' אם תזכו לשמר שבת עתיד המקום ליתן לכן ארץ יש' ועולם הבא ועולם חדש ומלכות 

בית דויד וכהונה ולויה. ר' אל>י<עזר אומ' אמ' להן משה ליש' אם תזכו לשמר שבת עתיד המק' ליתן לכן שלשה 

מועדות חג של ניסן וחג של עצרת וחג של תשרי' )פרק טז פסוק 25  ]מהדורת אפשטיין–מלמד, עמ' 113[ (.
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מכילתא דר' ישמעאל, ויסע ד16בבלי, שבת קיח ע"א )כ"י א(

IIג1

א"ר שמעון בן פזי א"ר יהושע בן לוי משום בר 

קפרא: 

כל המקיים שלש סעודות בשבת ניצול משלש 

פורעניות: 

מחבלו של משיח, 

ומדינה של גיהנם, 

וממלחמת גוג ומגוג. 

מחבלו של משיח, כתי' הכא 'יום' וכתי' התם 

'יום' – 'הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא 

לפני בוא ייי' ' וגו'.

מדינה של גיהנם, כתי' הכא 'יום' וכתי' התם 

'יום עברה היום ההוא'. 

מלחמת גוג ומגוג, כתי' הכא 'יום' וכתי' התם 

'ביום בוא גוג על אדמת ישראל'.

ר' אליעזר או':  

אם תזכו לשמר את השבת תנצלו משלש 

פורעניות: 

מיומו של גוג, 

ומחבלו של משיח, 

ומיום הדין הגדול. 

לכך נא' 'אכלוהו היום'.

אמ' ר' חייא בר *אבא* א"ר יוחנן כל המשמר IIג3

את השבת כהלכתה אפי' עובד ע"ז כאנוש 

מוחלין לו  ]...[  

נקודות:  בשתי  מתבלט  המן  פרשת  על  המכילתא  דרשות  ובין  שלנו  הבבלי  סוגיית  בין  הדמיון 

שלש  המקיים  'כל  ובדרשת  כולה,17  הסוגיה  בראש  הבאים   ,)35 שורה  )IIא,  חידקא  ר'  בדברי 

בראש יחידת האגדה והמנהג הארוכה שבסוגיה  67–72(, הבאה  סעודות בשבת'II( 18ג1, שורות 

זו )IIג1–10, שורות 67–156(. אמנם קיימים גם הבדלים של ממש בין המקורות, ואלה מוכיחים 

בין  זיקה  שלא המכילתא היא שעמדה בפני עורכי הבבלי; אך הדמיון שנחשף לעיל מלמד על 

פרשת  על  במכילתא  לפנינו  המצוי  זה  מעין  למקור  שלנו,  הסוגיה  שבבסיס  התשתיתי  המקור 

כפי שניתן לראות, דרשת המכילתא דומה בעיקרה לברייתא שבסוגייתנו, אך שונה ממנה בפרטיה: לא מוצגת   17

בה מחלוקת, ור' חידקא אוחז דווקא בשיטה שמיוחסת אצלנו לחכמים. בסוגיית הבבלי דברי ר' חידקא אינם 

מנוסחים כדרשת פסוק, אך ר' יוחנן מפרש מיד בהמשך היחידה את תשתיתם המקראית, ומסתבר שהם נובעים 

מאותו פסוק עצמו. 

היא  הבבלי  בסוגיית  קפרא  בר  שדרשת  נראה  אלעזר.  לר'  ובמכילתא  קפרא  לבר  בבבלי  מיוחסת  זו  דרשה   18

מעין גרסה מפותחת של הדרשה הבסיסית שבמכילתא, המפרשת ומבססת את הקשר בין שלוש הפורענויות 

העיסוק  את  מחליפה  היא  כן  כמו  הנדרש.  בפסוק  'היום'  לשון  על  המשולשת  החזרה  ובין  בדרשה  הנזכרות 

הכללי בשמירת השבת, בהתמקדות בהיבט הספציפי של קיום שלוש הסעודות. אין בכך כדי לומר שהדרשה 

בבבלי עברה שינוי מודע לטובת התאמתה להקשר. למעשה כבר במכילתא מצוירת פרשת המן הן כאבטיפוס 

לשמירת שבת לדורות והן כאירוע שממנו נלמדת חובת אכילת שלוש סעודות בשבת. 
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86–92(, הקרובה – בעצם עיסוקה ב'כל  IIג3 )שורות  המן. זיקה זו מקבלת חיזוק נוסף ביחידה 

השבת'.19  את  לשמר  תזכו  'אם  בלשון  הפותחות  המכילתא  מדרשות  לשלוש   – שבת'  המשמר 

בהקשרו  מובן  הסוגיה,  של  המרכזי  מהקו  כסוטה  שנראה  השבת,  בשמירת  שהעיסוק  נמצא 

של  שילובה  מוסבר  ובכך  כולה,  הסוגיה  התפתחה  שמהן  התשתיות  מן  אחת  שהיה  המקור   של 

 .)II( ג3 בסוגיית הסעודותII יחידה

 )109–93 שורות  )IIג4,  יוסי'  'א"ר  קובץ   – IIג3  יחידה  אחרי  שבאים  הקבצים  שני  כאמור   

וקובץ 'תיתי לי' )IIג5, שורות 110–117( – מחזירים את מהלכה של הסוגיה ישירות לנושא שלוש 

הסעודות. עם זאת רק האיבר הראשון בכל אחד מהקבצים נקשר לעניין זה )'אמ' ר' יוסי יהא חלקי 

שלש סעודות בשבת',  93; 'אמ' רב נחמן תיתי לי דקיימי  שלש סעודות בשבת', שורה  מאוכלי 

שורה 110(, בעוד שיתר האיברים עוסקים בנושאים שונים לחלוטין. אחרי קבצים אלה בא קובץ 

נוסף ובו מעשי אמוראים לקראת שבת )IIג6, שורות 118–127(. קובץ זה, על כל חלקיו, משתלב 

בנושא הכללי של כבוד השבת, אך גם במקרה זה – רק כמה מאיבריו של הקובץ נוגעים לעניין 

סעודות השבת )ג, ד, ז, ח, יא, ובאופן עקיף – ה, יב, יג(. נראה אפוא שזהו קובץ עצמאי שעניינו 

הכנות מסוגים שונים לקראת השבת, ושהוא שולב במלואו בנוסח הרווח של הסוגיה בשל מרכזיות 

נושא ההכנות לקראת הסעודה בו. מבנה שלושת הקבצים הנדונים )IIג4–6( – המסודרים כל אחד 

פי עיקרון מארגן משלו, שאינו מעניינה הישיר של סוגייתנו – מורה אפוא על היווצרותם  על 

הראשונית מחוץ לסוגיית הסעודות )II(, והם מצטיירים כיחידות ספרותיות סגורות הבאות בפני 

עצמן, שנוספו בשלמותן ליחידת האגדה והמנהג בנושא סעודות השבת, עונג שבת וכבודה.

עיסוקה של הסוגיה בכבוד השבת נמשך בהרחבה בשלוש תתי־יחידות נוספות: אגדת יוסף   

מוקר שבי )IIג7, שורות 128–135(, דרשת ר' ישמעאל בר' יוסי ואגדת בעל הבית בלודקיא )IIג8, 

145–148(. השוואתן למדרשי האגדה  136–144( ומעשה ר' יהושע וקיסר )IIג9, שורות  שורות 

הארץ ישראליים בראשית רבה ופסיקתא רבתי מלמדת על היותן גוף אחד העומד בפני עצמו.20 

בבראשית רבה פרשה יא יש רצף של יחידות דומות – בסדר אחר, ובפסקה כג במדרש עשרת 

הדיברות בפסיקתא רבתי21 הן באות בסדר דומה, אך במקוטע )המעשה המקביל ל־IIג9 מופרד 

מהאחרים על ידי חומרים נוספים(. 

משום  יוחנן  ר'  שהביא  תנאית,  כמסורת  שבת'  המשמר  'כל  לשון  את  הנוקטת  הדרשה  מוצגת  ג4  בנוסח   19 

ר' שמעון בן יוחי. אמנם יחידת 'כל המשמר שבת' )IIג3( כוללת גם דרשות אמוראים, ורק אחת מהן מושתתת 

על פסוקי פרשת המן. מכל מקום בכל חלקי היחידה ניכר קשר תוכני – כללי אך ברור – לדרשת ר' אליעזר 

)שיש לה מקבילה בסוגייתנו( וקודמותיה במכילתא, שעניינן בסגולות שמירת השבת. לפיכך מסתבר שיסודה 

של יחידה זו, על פיתוחיה האמוראיים, בתשתית תנאית דומה. 

ראו להלן בנספח ב.   20

על ייחודן וזמנן של פסקאות כא–גד בפסיקתא רבתי, שנדרשים בהן פסוקי עשרת הדיברות, ראו דברי מ' איש   21

שלום במהדורתו למדרש פסיקתא רבתי, דף קכה ע"ב, הערה כג; ב' אליצור, 'פסיקתא רבתי: פרקי מבוא', 

 N. Cohen, ‘Pesiqta  ;268–263  ,54–53 עמ'  תשנ"ט  בירושלים,  העברית  האוניברסיטה  דוקטור,  עבודת 

 Rabbati’s “Midrash ‛Aseret ha-Dibberot”: A Redactional Construction’, H. J. Blumberg (ed.),
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מכאן נובעת המסקנה המסתברת שכל החומרים הכלולים ברצף האגדה הארוך IIג4–9, שבא   

אחרי היחידה החריגה 'כל המשמר שבת' )IIג3(, התהוו והתגבשו מתחילתם מחוץ לסוגייתנו ורק 

לאחר מכן שולבו בה.22 

ערב  יחידת  באה   )156–67 שורות  )IIג1–10,  הארוכה  והמנהג  האגדה  יחידת  של  בסיומה   

לסעודות  ההכנות  על  מסורות  היתר  בין  כוללת  זו  יחידה   .)185–168 שורות  )IIד1–5,  שבת 

של  הכולל  מהלכה  אל  כולה  IIד  יחידה  את  קושרות  ואלה   ,)185–175 שורות  )IIד2–5,  השבת 

סוגיית הסעודות )II(. עם זאת סעודות השבת אינן עיקר עניינה של יחידה זו, והמכנה המשותף 

שקושר את מרכיביה זה לזה הוא עיסוקם בפעולות שונות של האדם בערב שבת )ובהמשך לכך – 

במוצאיה(. הכרה זו מתחדדת לאור הסידור הפנימי של יחידת ערב שבת בנוסח הרווח, שבו היא 

נפתחת בסדרת מאמרי אמוראים על המתפלל בערב שבת )IIד1, שורות 168–173(, אשר קוטעים 

מודגש  בכך  ושלוחותיו(.  סעיפיו  )על  השבת  סעודות  בנושא   II סוגיה  של  הרציף  עיסוקה  את 

היגיון פנימי פשוט,23  פי  יחידת ערב שבת כיחידה ספרותית עצמאית הערוכה על  מעמדה של 

ושאינה נקשרת באופן הדוק לקודמותיה ברצף הסוגיה. 

200–206, 'כל העונה אמן'( אין כל זיקה לנושא השבת,  )IIה, שורות  ליחידת האגדה הבאה   

והיא נראית תלושה מהקשר. עם זאת ניתן לזהות קרבה מסוימת בין שניים מהמאמרים הכלולים 

קורעין לו גזר דינו של  בה: 'א"ר יהושע בן לוי כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחו 

שבעים שנה מרעה לטוב  ]...[  א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן אפי' יש בו שמץ ע"ז מוחלין לו  ]...[ ' 

)IIה, שורות 200–203(, ובין מאמר רב חסדא משום מר עוקבא בתת־יחידה IIד1 שבראש יחידת 
ערב שבת: 'כל המתפלל בערב שבת ואומ' ויכלו שני מלאכי השרת המלוין לו לאדם מניחין לו יד 

על ראשו ואומ' לו וסר עוניך וחטאתך תכופר' )שורות 172–173(. 

 ‘Open Thou Mine Eyes...’: Essays on Aggadah and Judaica Presented to Rabbi William G.
 ,Braude on His Eightieth Birthday and Dedicated to His Memory, Hoboken, NJ, 1992, pp. 41-59
וספרות נוספת שם. פסקאות אלה מתבלטות בסגנונן ובסידורן כחטיבה בפני עצמה; הן כוללות דרשות ארץ 

ישראליות ושייכות לאחת השכבות הקדומות במדרש בעל האופי המרובד. 

לצד השיתוף הענייני אשר קושר את תתי־היחידות IIג4–9 לכלל רכיביה של יחידת האגדה והמנהג IIג1–10,   22

קיימת גם זיקה מילולית בין סיומה של תת־היחידה IIג9 )'כל המשמר את השבת מועיל לו ושאינו משמר את 

השבת אינו מועיל לו'( ובין יחידת 'כל המשמר שבת' )IIג3(, שסודרה אף היא – בנוסח הרווח – בתוך יחידת 

האגדה והמנהג האמורה. 

המלאכים  שני  אודות  על  מאמרים  של  ברצף  זו  את  זו  ממשיכות   )178–168 )שורות  IIד1–2  תתי־היחידות   23

המלווין לו לאדם )שורות 172–173, 175–178(. בתת־היחידה IIד2 )שורות 175–178( עולה לראשונה נושא 

ההכנות לקראת השבת, ובתוכן עריכת השולחן מבעוד מועד, ומכאן משתלשלים צמד המאמרים התאומים 

180–182(. משעלה  )IIד3–4, שורות  ובמוצאיה  ור' חנינא בעניין סידור השולחן בערב שבת  ר' אלעזר  של 

עניין מוצאי שבת – אגב העיסוק בערב שבת – מסופר מעשה ר' אבהו ובנו )IIד5, שורות 183–185(, כלקח 

נוסף בעניין סעודת מוצאי שבת. יש לציין שרצף המסורות על מלאכי השרת, שעליו מיוסדת ההשתלשלות 

בין תתי־היחידות IIד1–2, תלוי בחילוף סדר נוסף בין הנוסח הרווח לנוסח ג4 – בתוך תת־היחידה IIד1 עצמה. 

לפירוט נוסף בעניין זה, ראו טוביה, מסורת נוסח )לעיל הערת כוכבית(, עמ' 38–39. 
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)IIו,  ירושלים  וחורבן  הדֵלקה  השבת,  חילול  יחידת   ,II בסוגיה  האחרונה  היחידה    

אפשר  השבת.  חילול  ובין  הדלקה  בין  שקושרת  אמוראית  במימרה  נפתחת   ,)237–207 שורות 

הדיון  את  משלימה  אף  ואולי  משנתנו,  את  שמעסיק  הדלקה  בנושא  ונוגעת  חוזרת  היא  שבכך 

שקדם לה, דיון בכבוד השבת. 

4 בהשוואה לנוסח הרווח וגיה בנוסח ג 3. מהלך הס ד.

שלא 121–16 בשביל  במקומו   ]...[   ]על מנת לש[ /ח/ו/ט והשני עושין לו פר ]נסה 

ימות[ ...

ת"ר: השוכח פת בתנור וקדש היום מצילין מזון שלוש סעודות...202–25

ג' סעודות – הלכה

תנו רבנן: כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת שלוש ר' הידקא או' ארבע...353–60

בלילי 614–65 אוכל בהן  תנו רבנן: מדיחין כלים בשבת לצורך השבת, כאיזה צד? 

בשחר/ית, בשחרית מדיחן כדי שיאכל בהן  בהן  שבתות מדיחן כדי שיאכל 

במוספין...

ג' סעודות – אגדה

אמ' ר' שמעון בן פזי אמ' ר' יה/ושע בן לוי משום בר קפרא כל האוכל שלוש 5א671–72

סעודות בשבת ניצול משלוש פורעניות...

אמ' ר' יוחנן משום ר' יוסי כל האוכל שלש סעודות בשבת נותנין לו נחלה שנ' 5א732–79

אז תתענג על י'י' )יש' נח 14( ... '

עונג שבת – אגדה

לבו... 5א803–81 משאלות  לו  נותנין  השבת  את  המענג  כל  רב  אמ'  יהודה  רב  אמ' 

 )13 עונג' )שם,  לשבת  תענוג זה איני יודע מהוא כשהוא או' 'וקראת 

הרי תענוג זו שבת. 

עונג שבת – מנהג

במה מענגה...5ב821–84

כבוד השבת – מנהג

 ]אמ' ליה ריש גלותא לרב המנונא מ[ /א/י דכ' 'ולקדוש /י' ]י[ /מ ]כובד[ ' 5ג149–159

אמ'  ושמואל  א'  ]להקדים  רב  שם(,  )שם,  וכבדתו'  ' מאי  שם(...  )שם, 

לאחר[ ...

אמ' רב חיסדא לעולם  ]ישכים אדם ערב שבת להוצאת שבת[ ...1606–167
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ערב שבת

אמ' ר' אלעזר לעולם יסדי/ר אדם שולחנו בערב שבת...7א174

תניא: ר' יוסי בר יהודה אומר שני מלאכי השרת המלוין לו לאדם ב/ערב 7ב175–179

ערוך  ושולחנו  דלוק  נר  לו  שמוצאין  ה/כנסת ועד ביתו. בזמן  מבית  שבת 

ומיטתו מוצעת... מאי תקנתיה לקדום אקדומי

אמ' ר' /חנינה לעולם יסדיר אדם שולחנו במוצאי שבת...7ג181–182

 ]ר' א[ /ב ]הו הוו עבדין ליה עיגלא[  /ת/י/ל ]תא[  /א ]פו[ ק ]י[  /ש/ב/ת/א...7ד183–185

צריך 7ה186–191 שבת  בערב  המתפלל  יחיד  אפילו  לוי  בן  יהושע  ר'  ואיתימא  רב  אמ' 

שיאמר ויכולו. 

אמ' רב המנונא המתפלל בערב שבת ואו' ויכולו /ב/אין שני מלאכי השרת 

ואומרין לו סר עוונך וחטאתך תכופר... 

אמ' ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי כל המשמר שבת אחת כהילכתה אפילו 1928–199

עובד עבודה זרה כאנוש מוחלין לו...

/אמ' ר' יהושע בן לוי כל העונה אמן יהי שמו רב ]א[  /מ ]בורך[  בכ ]ל כוחו[  2009–206

מוחלין לו עונותיו... ור' יוחנן אמ' אפילו יש בידו שמץ עבודה זרה מוחלין 
לו עונותיו... 

המהלך ההלכתי בעניין בעיית הצלת המזונות בשבת, הפותח את סוגיה I בנוסח הרווח )Iא–ג(, 

מתחיל  בידינו  ששרד  החלק   .)21–10 שורות   ,2–1( ומקוטע  חלקי  באופן  ג4  בעותק  השתמר 

Iב. חילוף משמעותי ראשון  10–13( המובא בנוסח הרווח בשלב  )1, שורות  דיון סתמי  באמצע 

הסתמית  וההערה  בתנור  ]...[ '  פת  'השוכח  הברייתא  באות  כאן   – זה  דיון  של  בסיומו  מיד  בא 

)Iג1,  הרווח  בנוסח  להן  שקדמה  הנוספת  הברייתא  אך   ,)21–17 שורות   ,2(  שבעקבותיה 

)Iג1(  האמורה  שהברייתא  ייתכן  אך  ג4,  בנוסח  חסר  כאן  יש  לכאורה  חסרה.   )16–14 שורות 

נשמטה מחמת הדומות )'ת"ר' – 'ת"ר'(. זאת ועוד, לאור חילופי הסידור בהמשכו של עותק ג4, 

אין להוציא מכלל אפשרות שהברייתא החסרה נקבעה במקום קודם בסוגיה, שאינו מסור כעת 
לעינינו.24

בשל החילופים המופלגים בעותק ג4 קשה לשער היכן וכיצד עשויה הייתה להשתלב ברייתא Iג1 בנוסח זה.   24

מכל מקום אם תחילת הסוגיה ב־ג4 כללה מהלך דומה לזה המצוי ביחידות Iא–ב בנוסח הרווח, ייתכן שברייתא 

זו באה מיד בפתח הסוגיה, כאשר היא מוסבת באופן ישיר על פסקת המשנה שבראשה )שאר המקומות אינם 

 מתאימים. השתלשלותה של ראשית הסוגיה בנוסח הרווח מיוסדת על יחס של 'גופה' בין יחידות Iא, ב: יחידה Iב 

הדיון  לצורך  שהביא  ברייתא  בהרחבה  בצטטה   , ]5–4 Iא  ]שורות  ביחידה  אביי  של  מדבריו  משתלשלת 

 . ]16–11 הארוכה  ]שורות  הברייתא  של  סופה  על  נוסף  הלכתי  לדיון  ממשיכה  ומכאן   , ]10–7 שם  ]שורות 

הילכך שילובה של היחידה החסרה Iג1 בכל שלב במהלכה של ההשתלשלות האמורה אינו עולה יפה, שכן הוא 

היה קוטע את הרצף שנוצר בה(. 
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אינו   )25–12 שורות   ,2–1( המזונות  בהצלת  ההלכתי  הדיון  ג4  בנוסח  הרווח,  כבנוסח  שלא   

מסתיים ביחידת 'אמ' רב חסדא' )Iד/ 6(, וכך מיד לאחר הברייתא 'השוכח פת בתנור  ]...[ ' וההערה 

הסתמית הנלווית לה )2(, באה ב־ג4 ברייתת 'כמה סעודות' )3(.25 נמצא שב־ג4 נשמר רצף של 

יחידות הלכה שיסודן בחומר תנאי )יחידות 1–2, ואחריהן יחידות 3–4 שבראש סוגיית הסעודות(. 

רצף זה אינו מופסק, כבנוסח הרווח, על ידי פסקת משנה )שורה 34(, ובכך מיטשטשת ההבחנה 

ג4 נפתח בראשיתה  II. עם זאת גם בנוסח  I לסוגיה  הברורה שנעשתה בנוסח הרווח בין סוגיה 

ובמושא  35–60( מהלך חדש, שנבדל מקודמו בתוכנו  3, שורות  )ביחידה  סוגיית הסעודות  של 

לשאלת  אלא  המזונות  הצלת  להלכות  עוד  נוגע  שאינו  שונה,  מסוג  לדיון  ושפונה  התייחסותו, 

מניינן של סעודות השבת )ומתאים לבבא השנייה של משנתנו(.26 

)5א–ב,  ג4  בנוסח  וכבודה  שבת  עונג  השבת,  סעודות  בנושא  והמנהג  האגדה  יחידת    

בדרשה  נפתחת  היא  )IIג1–10(.  הרווח  בנוסח  ממקבילתה  ניכר  באופן  קצרה   )159–67 שורות 

האגדית משם בר קפרא על האוכל שלוש סעודות בשבת )IIג1 / 5א1, שורות 67–72(, ונמשכת אל 

דברי אגדה נוספים בעניין הסעודות ועונג שבתII( 27ג2א–ב / 5א2–3, שורות 73–81(, שבסופם 

)I( בנוסח הרווח לעיסוק צדדי בהכנות לקראת השבת  'אמ' רב חסדא', שמובילה את סוגיית ההצלה  יחידת   25

ובבציעת הפת, מובאת בנוסח ג4 בריחוק רב )6, שורות 160–167( – למעלה משלושה עמודים ארוכים בדפוס 

וילנה. 

באופן  ועקביים  ניכרים  רבים,  שינויים  בה  יש  אך  )IIא(,  הרווח  בנוסח  למקבילתה  בתכניה  שווה   3 יחידה   26

הרצאתם של התכנים המשותפים. מבחינה זו היא דוגמה בולטת לסוג נוסף של חילופים המתקיימים באופן 

תדיר בין מסורות הנוסח לכל אורך הסוגיה – חילופי לשון והרצאה, שעשויים להצטייר כתוצאה של חירות 

בתהליך המסירה. יש כאן חילופים בסדרם של כמה מרכיבי היחידה וכן שינויים חוזרים בניסוח מהלכי המשא 

ומתן הסתמי המובא בה, אך אלה אינם משפיעים משום בחינה על תוכן היחידה או על מבנה היסודי. לדוגמה 

שורש המחלוקת בין ר' חידקא לרבנן בברייתא מוסבר בנוסח הרווח כך: 'ר' חידקא סבר הני תלתה היום לבד 

37(, ובדומה לכך ב־ג4 )אך בחילוף סדר האיברים במשפט(:  מדאורתא, ורבנן סברי בהדי דאורתא' )שורה 

'רבנן סברי הני תלת היום דכתיבי בהדי דאורתא ור' הידקא סבר הני תלתה היום /ב/ר מדאורתא'. בהמשך 

'בהדי  לשונות  ונוקט  ג4  נוסח  חוזר  זה  דיון  במהלך   .)43–37 )שורות  למשנתנו  ביחס  הברייתא  נדונה  לכך 

דאורתא' / 'בר מדאורתא' )ובהמשך 'בהדי דשחרית' / ' ]בר משחרי[ ת'(, בעוד שהנוסח הרווח משתמש לצורך 

אותו טיעון עצמו בלשון אחר – 'דלא אכל' / 'דאכל'. שינוי בולט יותר ניכר בהמשך, בניסוחו של הטיעון 'אפי' 

 תימא ר' חידקא, כגון דאיכא סעודה בהדיה, דאמרי' ליה: הא דאיכא בהדך – אוכליה. – וכי אזיל בריקן אזיל?! – 

דמלוינן ליה סעודה בהדיה' )שורות 53–54(. השתמרותו של עותק ג4 בשלב זה מקוטעת מאוד )' ]אפי' תימא 

ר' הידקא[  האי סע ]ודה[  ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ? כי עיילת נותני ]ן[  ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ'(, אך על 

סמך גודלה של הקרחה והמילים המעטות ששרדו, ברי שהוא שונה בלשונו ואולי אף בתכניו מהטיעון המקביל 

בנוסח הרווח. דוגמה בולטת לחילוף סדר ביחידה 3 נמצאת בדיון בשיטותיהם של ר' חידקא ורבנן בברייתא 

בעניין מספר הסעודות שחייב אדם לאכול בשבת, בהשוואה לשיטות ר' יוסי ורבנן במשנתנו )שורות 37–43(, 

וכן באשר לשתי הלכות נוספות ממשנת פאה ח, ז )שורות 44–60(. בנוסח ג4 מובאות ההלכות ממסכת פאה על 

פי סדרן במשנה )ובסדר זה באים גם הדיונים הנלווים להן(, ובנוסח הרווח – בהיפוך הסדר. 

ל־5א1,  )בדומה  בשבת'  סעודות  שלוש  האוכל  'כל  בלשון  5א2  בתת־היחידה  הדרשה  גם  נפתחת  ג4  בנוסח   27

הופכת  כך  השבת'(.  את  המענג  'כל  הרווח:  בנוסח  IIג2א  בתת־היחידה  המקבילה  הדרשה  כלשון  ושלא 

ההשתלשלות בין תתי־היחידות 5א1–2 לחלקה יותר. דומה שחילוף הנוסח הזה מביא לידי ביטוי את הִקרבה 
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הנחיה במה לענג את השבת )IIג2ג / 5ב1, שורות 82–85( – כל זאת בדומה למצוי בנוסח הרווח.28 

אך יחידת 'כל המשמר שבת' )IIג3 / 8( וכל הרצף הארוך של הקבצים והאגדות )IIג4–9( הבאים 

בין  ביותר  המפליגים  החילופים  אחד  זהו  ג4.  בנוסח  כאן  מופיעים  אינם  הרווח,  בנוסח  אחריה 

נוסח ג4 למסורת הנוסח הרווח, חילוף הבא לידי ביטוי בחסרונו של טקסט רצוף המתפרס על פני 

כעמוד וחצי בדפוס וילנה. כך נוצר בנוסח ג4 רצף ישיר בין העצה המעשית 'במה מענגה?  ]...[  

5בII=( 2ג10,  82–84( ובין תת־יחידה   בדגים ג/דולים ובתבשיל של תרדין  ]...[ ' )5ב1, שורות 

א':  ]להקדים,  רב   – וכבדתו  )'מאי  השבת  את  לכבד  כיצד  הנחיות  הכוללת   ,)159–149 שורות 

151(, ותחת המבנה הכפול המאפיין את היחידה בנוסח הרווח,29  לאחר[ '; שורה  אמ':  ושמואל 

מתקבל מבנה פשוט יותר:

ג' סעודות – אגדה )5א1–2(

עונג שבת – אגדה )5א3(

עונג שבת – מנהג )5ב1(

כבוד השבת – מנהג )5ב2(

הסמיכות בין תתי־היחידות 5א3, 5ב1–2 חושפת קשר נוסף שהיטשטש בנוסח הרווח – יחס של 

ובין דרשות   30)81–80 )שורות  ב־5א3   13 נח  יש'  על  רב  יהודה משום  רב  בין דרשת  המשכיות 

נוספות ב־5ב2 )שורות 149–151( על המשכו של אותו פסוק, בהן גם דרשה נוספת של רב.31 

בסיומה של יחידת האגדה והמנהג 5א–ב )שורות 67–159( באה בנוסח ג4 יחידת 'אמ' רב חסדא'   

 )6, שורות 160–167(, אשר סודרה בנוסח הרווח כבר בסיומה של סוגיה I )Iד, שורות 26–33(. 

היא אינה זרה להקשרה בנוסח ג4. אמנם הטקסט בתת־היחידה 5ב2 )שורות 149–159( – האחרונה 

ביחידת האגדה והמנהג 5א–ב, והקודמת ליחידת 'אמ' רב חסדא' בנוסח ג4 – מקוטע ביותר; אך על 

פי הטקסט שנותר והשוואתו לנוסח הרווח, ניתן לקבוע שתת־יחידה 5ב2 כוללת עיסוק בהקדמת 

 )6( רב חסדא'  'אמ'  יחידת  גם  או הכנות לקראתה, כאות לכבוד השבת.32 בדומה לכך  הסעודה 

הבסיס  הוא  הסעודות  נושא  שבת:  עונג  מצוות  ובין  השבת  סעודות  קיום  בין  בסוגייתנו  שנוצרת  העניינית 

הישיר לדיון הכללי יותר במצוות עונג שבת, והן מוצגות כקרקע הפורייה ביותר לקיומה. 

אך בשינויים לא מעטים בפרטי הנוסח, מקצתם משמעותיים )בהם החילוף הנזכר בהערה הקודמת(.   28

ראו לעיל ליד הערה 14.   29

'כל המענג את השבת נותנין לו משאלות לבו, שנ': והתענג על י'י ויתן לך משאלות לבך, תענוג זה איני יודע   30

מהוא, כשהוא או': וקראת לשבת עונג הרי תענוג זו שבת'

' ]אמ' ליה ריש גלותא לרב המנונא: מ[ /א/י דכ' ולקדוש /י' ]י[  /מ ]כובד, אמ' ליה: זה יום הכיפורים שאין   31

אמ':  ושמואל  א':  ]להקדים,  רב   – וכבדתו  מאי  נקייה.  בכסות  כבד[ /הו  תורה  אמרה  ושתיה,  אכילה  בו 

לאחר[ '. 

מהאיברים  אחד  לכל  שרידים  בה  לזהות  אפשר  אך  במקוטע,  ג4  בעותק  השתמרה  5ב2  תת־היחידה  כאמור   32

הכלולים בה בנוסח הרווח )IIג10(, גם אם אלה מובאים שם בסדר שונה ובחילופי הרצאה )ראו בטבלה דלעיל 

בסעיף ב.2(. עניין ההקדמה עולה שם לראשונה במסגרת שיטתו של רב )'להקדים'( בפירוש הפסוק מישעיה 
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והשוואתו  ששרד  הטקסט  פי  על  תוכנה  עיקר  על  לעמוד  ניתן  כאן  וגם  ב־ג4,  מאוד  מקוטעת 

למדרש שכל טוב ולנוסח הרווח. יחידה זו נפתחת במאמרו של רב חסדא: 'לעולם  ]ישכים אדם 

פי הפסוק הנדרש:  ויהי מאלתר'. על  ו[ הכינו  הששי  ביום  והיה  שנ'  שבת  להוצאת  שבת  ערב 

להכנות  נוגעים  אלה  דברים  גם  שישי(,  ביום  המן  הכנת  מוצגת  ששם   ,5 טז  )שמ'  ' ]ו[ הכינו' 

 לקראת כניסת השבת ובמיוחד לקראת סעודת השבת.33 אם כן יחידת 'אמ' רב חסדא' )6( ממשיכה 

)5ב2( ברצף ענייני של דחיפות הקדמתה של סעודת השבת או הקדמת  ג4 את קודמתה  בנוסח 

ההכנות לקראתה ולקראת כניסת השבת.34 

המשכו של רצף זה ביחידה הבאה – יחידת ערב שבת )7א–ה, שורות 174–191(. סדר האיברים   

של  במאמרו  כאן  נפתחת  שבת  ערב  יחידת  הרווח.  בנוסח  מסדרם  שונה  ג4  בנוסח  זו   ביחידה 

ר' אלעזר35 על חובת סידור השולחן בערב שבת )7א, שורה 174( ובברייתא על המלאכים המלווים 

את האדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו )7ב, שורות 175–179(. בכך נמשך אפוא עיסוקן של 

היחידות הקודמות בהכנות לקראת שבת. זאת ועוד, במדרש שכל טוב וכנראה גם ב־ג4 נוספה 

בסיומה של הברייתא )7ב( הלשון: 'מאי תקנתיה לקדום אקדומי'.36 לשון זו מקשרת במסורת ג4 

149–159( לקריאת הזירוז במאמרו של רב חסדא  5ב2 )שורות  בין עצת ההקדמה בתת־היחידה 

בהוראה  שראשיתו  למהלך  ולבסוף  160־161(  שורה  מאלתר',  ויהי  )' ]...[   ]ו[ הכינו   6 ביחידה 

158–159( מבאר את   / 153–152 151(, ומעשה רב פפא ובני ביתו בהמשכה של תת־היחידה )שורות  )שורה 

מושא ההקדמה )או האיחור, כשיטתו הנגדית של שמואל(, כסעודת השבת. כמו כן מעשי רב ששת ור' זירא 

המזרזים את תלמידיהם )שורות 154–157(, אף שמשמעם המקורי נראה עמום משהו, ואף ששייכותם המקורית 

למחלוקת רב ושמואל מוטלת בספק, מגויסים – כך נראה – כראיות או כדוגמאות למימוש עמדתו של רב 

הלכה למעשה. 

כך עולה באופן בולט יותר מנוסח מאמרו של רב חסדא במסורת הרווחת ובמדרש שכל טוב )שעשוי לשקף   33

'הוצאת שבת'.  זה הכולל את הלשון  נוסח   ;) ]156 א, הערה  הרווח  ]ראו להלן בנספח  הנוסח  זה את  במאמר 

השוו ללשון זו: 'תני רב תחליפא אחוה דרבנאי חוזאה: כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום 

הכפורים, חוץ מהוצאת שבתות והוצאת יום טוב, והוצאת בניו לתלמוד תורה. שאם פחת – פוחתין לו, ואם 

הוסיף – מוסיפין לו' )בבלי, ביצה טז ע"א(; וכן השוו לביטוי 'בירכו ביציאה' בבראשית רבה יא, ד )או: 'קידשו 

בהוצאת מאכל  ביציאה.  'בירכו  רבה:  יהודה' לבראשית  'מנחת  פירוש  וראו  כג(.  רבתי  ביציאה', בפסיקתא 

90(; וכן פירושו של מ' איש שלום: 'כלו' שיציאות צורך שבת  ומשתה  ]...[ ' )מהדורת תאודור–אלבק, עמ' 

הם רבים והקב"ה מברכו שם הוסיף מוסיפין לו  ]...[ ' )מהדורת איש שלום, דף קיט ע"א(. זאת שלא כהוראתו 

 – מאכלים  של  לרוב   – השיעור  שעניינו  הלכתי  כמונח  חז"ל,  בספרות  שבת'  'הוצאת  הביטוי  של   הרגילה 

ע"א;  מא  ברכות  בבלי,  ה;  ד,  מעילה  ח;  ח,  עירובין  משנה,  )ראו:  לרשות  מרשות  בשבת  להוציא   שמותר 

עירובין ד ע"ב; סוכה ו ע"א; ִגטין כב ע"א(.

הן  אף  נוגעות  היחידה  בהמשך  המסורות  יתר  כי  אם   ,6 יחידה  של  המשכה  את  מעסיק  אינו  ההקדמה  נושא   34

בעניינה של סעודת השבת – ליתר דיוק, בפת של שבת. דיון נוסף בהרכבה של יחידה זו ראו להלן בסעיף ד.4, 

הערה 44.

שמו של בעל המאמר חסר בעותק ג4, והוא משוחזר כאן על פי מדרש שכל טוב.   35

לשון זו אינה מופיעה בנוסח הרווח, להוציא בהערת גיליון שנוספה בנקודה זו בכ"י מ, ושלשונה: 'מאי תקנתיה   36

ניקדים אקדומי'. 
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המשכו   ,)174 שורה  )7א,  שבת  בערב  השולחן  של  סידורו  חשיבות  על  אלעזר(  ר'  )של  כללית 

באזהרה מפני התוצאות של הימנעות מסידור השולחן בזמן הראוי לכך )7ב, שורות 175–178(, 
וסיומו בעצה לתיקון העניין – הקדמה )שורה 179(.37

אין בכוונתי לטעון שהרצף הענייני שנוצר בנוסח ג4 בין יחידות 5ב2, 6 ו־7א–ב הוא סיבתה   

הראשונית של קביעת היחידה הניידת 'אמ' רב חסדא' )6( במקום זה )הצעה לזיהוי המניע הראשוני 

לסידורה כאן תוצע להלן בסעיף ד.5(. מכל מקום הסידור הייחודי בנוסח ג4 אכן יוצר בחלק זה 

של הסוגיה השתלשלות תוכנית רציפה, וזו מודגשת ביתר שאת – אולי באופן משני – באמצעות 

הוספתה של הערת 'מאי תקנתיה לקדום אקדומי'. 

רציפותה של ההשתלשלות התוכנית ב־ג4 באה לידי ביטוי בהיבט נוסף, התלוי אף הוא בסדר   

הפנימי של יחידת ערב שבת )7א–ה( במסורת ג4. סידור רכיבי יחידה זו בנוסח הרווח )IIד1–5( 

גוף  שם  נוצר  כך  דומות.38  ותבניות  חוזרים  לשונות  בין  חיבורים  של  סגנוני  בסיס  על  מושתת 

טקסטואלי מגובש ומהודק, העומד כיחידה ספרותית נפרדת לצד יחידת האגדה והמנהג IIג1–10. 

כל  כך  תוכני.  בסיס  על  )7א–ה(  שבת  ערב  יחידת  של  עריכתה  עומדת  ג4  בנוסח  זאת  לעומת 

המסורות העוסקות בהכנות לקראת השבת וסעודותיה39 מובאות זו אחר זו בראש היחידה, בעוד 

שסדרת המסורות על המתפלל בערב שבת )7ה, שורות 186–191( נדחות לסיומה ומקבלות מעמד 

של מעין נספח ליחידה. נמצא אפוא שיחידת ערב שבת ב־ג4 ממשיכה באופן ישיר וטבעי את 

עיסוקה הכללי של הסוגיה בסעודות השבת וכבוד השבת, עיסוק הנמשך לאורך כל יחידת האגדה 

ג4  בנוסח  מתפרקים  כך  בתוך   .)6( חסדא'  רב  'אמ'  ביחידת  גם  מסוימת  ובמידה  5א–ב  והמנהג 

שני צמדים, שמהווים עוגן לסדר הפנימי של היחידה בנוסח הרווח – שתי המסורות על מלאכי 

השרת )IIד1ג–IIד2/ 7ה3, 7ב( וזוג המאמרים התאומים של ר' אלעזר ור' חנינא על סידור השולחן 

7ג(. רכיביהם של הצמדים האמורים מובאים בנפרד, כל אחד במקומו ובהתאם  7א,   / )IIד3–4 
לתפקידו בקידום המהלך התוכני של היחידה, ובתוך כך מיטשטש גם הדמיון הלשוני ביניהם.40 

ברייתת המלאכים )7ב( כשלעצמה מזהירה מפני התרשלות בהכנות לקראת השבת )ובתוכן עריכת השולחן(,   37

וקוראת להשלמתן קודם לשובו של האדם מבית הכנסת. בהנחה שהאחריות לכך מוטלת עליו עצמו, עולה 

שבעל הבית נדרש להקדים ולסיים את ההכנות עוד לפני צאתו לבית הכנסת )ואם פעולות אלה מוטלות על 

אשתו, כפי שעולה גם מאזכור הדלקת הנר, היא זו שנדרשת להזדרז ולהשלימן טרם שובו של בעלה לביתם(. 

ואמנם כך משתמע בפירוש מן הלשון הנוספת 'מאי תקנתיה  ]...[ '. 

ראו בפירוט לעיל הערה 23.  38

175–179(, הנזכרים לעיל, ובעקבותיהם  )7ב, שורות  174( וברייתת המלאכים  )7א, שורה  מאמר ר' אלעזר   39

אבהו  ר'  של  סעודה  על  נלווה  ומעשה   )182–181 שורות  )7ג,  שבת  במוצאי  השולחן  סידור  על  נוסף  מאמר 

במוצאי שבת )7ד, שורות 183–185(. 

בנוסח הרווח חוזרת במדויק – הן במאמר רב חסדא משם מר עוקבא )IIד1ג, שורות 172–173( והן בברייתא   40

העוקבת )IIד2, שורות 175–178( – הנוסחה: 'שני מלאכי השרת המלוין לו לאדם' )ב־ג5 חסר 'לאדם' במאמר 

הנוסף  במאמר  אך   ,)178–175 שורות  )7ב,  הברייתא  את  שונה  הוא  כאשר  זו  לשון  נוקט  ג4  חסדא(.  רב 

)IIד3–4,  השולחן  סידור  למאמרי  ובאשר  סתם.  השרת'  מלאכי  'שני  היא  גרסתו   )188–187 שורות   )7ה2, 

שורות 180–182 / 7א, ג, שורות 174, 180–182( – בנוסח הרווח יסודם של שני המאמרים באותה לשון ממש: 
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דרכי  את  משרתים  7א–ה(   / )IIד1–5  שבת  ערב  ביחידת  הסדר  שחילופי  למדים  נמצאנו   

ההשתלשלות החלופיות של הסוגיות במסורות הנוסח השונות, הערוכות כל אחת על פי היגיון 

תקף משל עצמה, והמושפעות במידה רבה מהחילוף במקומה של יחידת 'אמ' רב חסדא' )Iד / 6(. 

מכאן שחילופי הסדר הפנימיים בתוך יחידת ערב שבת כרוכים בחילוף הניכר יותר במקומה של 

יחידת 'אמ' רב חסדא'. 

המשמר  'כל  יחידת  ג4  בנוסח  באה   )191–174 שורות  )7א–ה,  שבת  ערב  יחידת  לאחר   

האגדה  יחידת  של  בעיצומה  הרווח  הנוסח  במסורת  שנקבעה   –  )199–192 שורות   ,8( שבת' 

 9 יחידה  ואחריה   –  )92–86 שורות  )IIג3,  וכבודה  שבת  עונג  השבת,  סעודות  בנושא   והמנהג 

ג4. השינוי במקומה  נקטעת עדותו של עותק  'כל העונה אמן'(,41 שבסופה   ,206–200 )שורות 

'כל המשמר שבת' מרחיק אותה מיתר היחידות שנשאבו כמדומה מתוך אותו מקור  יחידת  של 

ג4 יחידת 'כל המשמר  תשתיתי, כפי שהוסבר לעיל בסעיף ד.2. עם זאת אף שבמקומה בנוסח 

שבת' )8( אינה ממשיכה את הרצף הענייני שקדם לה, ניתן לעמוד על דמיון תוכני בינה ובין שתי 

)9(; דמיון זה בא לידי ביטוי בהופעתו  )7( ויחידת 'כל העונה אמן'  שכנותיה, יחידת ערב שבת 

החוזרת של מוטיב מחילת העוונות:

אמ' רב המנונא המתפלל בערב שבת ואו' ויכולו /ב/אין שני מלאכי השרת ואומרין לו סר 7ה

עוונך וחטאתך תכופר  ]...[ 
אמ' ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי כל המשמר שבת אחת כהילכתה אפילו עובד עבודה 8

זרה כאנוש מוחלין לו שנ' אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה שומר שבת מחללו 

שומר ידו מעשות כל רע אל תיקרא מחללו אלא מחול לו
לו 9 מוחלין  כוחו[   בכ ]ל  /מ ]בורך[   רב ]א[   שמו  יהי  אמן  העונה  כל  לוי  בן  יהושע  ר'  /אמ' 

עונותיו42  ]...[  

ור' יוחנן אמ' אפילו יש בידו שמץ עבודה זרה מוחלין לו עונותיו...

לעיל בסעיף ד.2 הערתי על קשר רופף יותר בין שתיים מהיחידות הללו בנוסח הרווח )IIד–ה, 

המקבילות ליחידות 7, 9 ב־ג4(. הבאתה של יחידה 8 )=IIג3( בנוסח ג4 בסמיכות לשתיהן מבליטה 

רכיבי  בין  הדוקים  בחיבורים  מצטיינת  ג4  מסורת  זה  במקרה  שגם  ונמצא  האמורה,  הזיקה  את 

הסוגיה.     

'לעולם יסדר אדם שלחנו )בערב שבת / מוצאי שבת( אף על פי שאינו צריך אלא לכזית', אך ב־ג4 מובא מאמר 

ר' חנינא על שולחן מוצאי שבת )7ג, שורה 180( וסיומו מנוסח באופן שונה לחלוטין: 'אמ' ר' /חנינה לעולם 

יסדיר אדם שולחנו במוצאי שבת כדי שת/הא מתוקנת לו כל השבת כולה' )משוחזר על פי מדרש שכל טוב(. 

למעשה עיון בעדי הנוסח הרווח גופו מעלה תמונה מורכבת יותר בעניין צמד המאמרים הללו, אך אין כאן 

מקום להאריך. לפירוט בעניין זה ראו: טוביה, מסורת נוסח )לעיל הערת כוכבית(, עמ' 34–35, הערה 105. 

יחידת 'כל העונה אמן' נפתחת בשני מאמרים במתכונת 'כל ה ]...[ '. כך יוצא שגם בסידורה במסורת ג4 יחידת   41

'כל המשמר שבת' מצטרפת לשרשור רצוף של מסורות בתבנית הפתיחה האמורה. 

בנוסח הרווח, שיחידת 'כל המשמר שבת' )IIג3 / 8( ויחידת 'כל העונה אמן' )IIה / 9( באות בו בריחוק רב זו מזו,   42
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)I I ( וגיית הסעודות  6( לס Iד /  ( 'אמ' רב חסדא'  4. על יחסה של יחידת  ד.

בשני הסעיפים הקודמים עמדתי על האופן שבו משתלבת יחידת 'אמ' רב חסדא' )Iד / 6( במקומות 

החלופיים שבהם סודרה במסורות הנוסח השונות, ועל קשריה ליחידות הסמוכות לה בכל אחד 

מהמקרים. בסעיף זה אבקש להצביע על זיקה נוספת בין יחידה זו ובין כמה ֵמרכיביה של סוגיית 

'אמ' רב חסדא'  יחידת  יחסה של  ולבחון כיצד מאירות כלל הזיקות שנמצאו את   ,)II( הסעודות 

לסוגיית הסעודות ואת החילוף במקום שילובה של היחידה במסורות הנוסח השונות. 

כאמור יחידת 'אמ' רב חסדא' )Iד / 6( היא גוף טקסטואלי שלם ועצמאי, המשתלב בכל אחת   

ממסורות הנוסח במקום שונה לחלוטין, לכאורה בסוגיות שונות – בנוסח הרווח בסופה של סוגיית 

הצלת המזונות )I( ובנוסח ג4 בתוך סוגיית הסעודות )II(. זהו אפוא חילוף חריג ומאתגר, אך יש 

להדגיש שהחלופות הנקוטות במסורות השונות אינן שקולות. שילובה של יחידת 'אמ' רב חסדא' 

בנוסח ג4 התבאר בקלות על רקע עיסוקה בהכנות לשבת ובמנהגי הסעודה, שהם עיקר עניינה 

של סוגיית הסעודות. לעומת זאת מקומה בנוסח הרווח עורר קושי, וחיבורה להקשרה שם נראה 

רופף. על זאת יש להוסיף נתון שיש בו כדי להוסיף ולבסס את התאמתה של יחידת 'אמ' רב חסדא' 

דווקא לסוגיית הסעודות: שניים או שלושה43 מהמאמרים הכלולים ביחידה זו דורשים את פסוקי 

סוגיית  של  ֵמרכיביה  שלושה  ובין  חסדא'  רב  'אמ'  יחידת  בין  קרבה  מתגלה  בכך  המן.44  פרשת 

מיטשטש הדמיון הלשוני בין הדרשות הכלולות בהן, ומאמר ר' יהושע בן לוי ביחידה IIה מנוסח: 'כל העונה 

אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחו קורעין לו גזר דינו של שבעים שנה מרעה לטוב' )כך בכ"י א. וביתר עדי 

הנוסח הרווח: ' ]...[  קורעין לו גזר דינו'(. הלשון 'קורעין לו גזר דינו של שבעים שנה' מופיעה גם בבבלי, 

ברכות לא ע"ב. גם בברכות נז ע"א מופיעה הלשון 'קורעים לו גזר דינו', אך זהו נוסח הדפוסים בלבד, ובשאר 

 :13448 עדי הנוסח )המרובים( לסוגיה זו מובאים הדברים בווריאציות שונות. ובקטע ירושלים, מכון שוקן 

'   ]גז[  ר דינו של ע' שנה נקרע'. ייתכן אפוא שגם אצלנו וגם בנוסח הדפוסים בברכות נז חלה מעין השגרת לשון 

שמקורה בסוגיה בברכות לא.

בזאת חלוקים נוסח ג4 והנוסח הרווח. בנוסח הרווח היחידה נפתחת בשלושה מאמרים של רב חסדא, ר' אבא   43

"והיה  להוצאת שבת, שנא'  ישכים אדם  רב חסדא: לעולם  )'אמ'   22  ,5 טז  ובהם דרשות על שמ'  ורב אשי, 

ביום הששי והכינו"  ]שמ' טז 5[  – לאלתר. אמ' ר' אבא: חייב אדם לבצוע על שתי ככרו' בשבת, דכתי' "לחם 

משנה"  ]שם 22[ . אמ' רב אשי: חזינא ליה לרב כהנא דנקיט תרתי ובצע חדא, משום דאמ': "ויהי ביום הששי 

לקטו לחם משנה שני העמר לאחד"  ]שם[  כתי' '; שורות 26–29(. לעומת זאת בנוסח ג4 בא מאמרו של רב אשי 

בחילוף מקום, בהמשך היחידה )שורה 165(, וללא דרשת הפסוק )'אמ' רב אשי כי הוינן בי רב כהנא נקיט תרתי 

/ו/בצע על חדא'(. דרשת הפסוק במאמר רב אשי חסרה גם בחלק מעדי הנוסח של ברכות לט ע"ב )דפוסים, 

כ"י א(, ששם נמצאת מקבילה חלקית ליחידת 'אמ' רב חסדא' )ראו בהערה הבאה(. בכל עדי הנוסח האחרים – 

בשבת ובברכות – מופיעה אמנם התייחסות לפסוק הנדרש, אך נוסחּה נזיל מאוד. 

עיסוקה של יחידת 'אמ' רב חסדא' בפסוקי פרשת המן מצוי כבר במאמר הפתיחה של רב חסדא )שורות 26 /   44

160–161(. יתר רכיבי היחידה, החל במאמר ר' אבא )שורות 27–33 / 162–167(, מופיעים פעם נוספת בברכות 

לט ע"ב )שם בצירוף למאמר אחר, של רב פפא(, ודומה שהם גוף נפרד העומד בפני עצמו. חיבורם למאמר רב 

חסדא בסוגייתנו מוסבר על רקע העיסוק הדרשני החוזר בפרשת המן בדברי רב חסדא ור' אבא. בכך מורחבת 

יחידת 'אמ' רב חסדא', ואפיונה כמעין מדרש אמוראי על פסוקי פרשת המן הופך מודגש יותר. על יחסה של 

היחידה המקבילה להקשריה בשבת ובברכות ראו: א' ויס, הערות לסוגיות הש"ס הבבלי והירושלמי, רמת גן 
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המן:45  פרשת  על  תנאי  למדרש  זיקה  לו  שהייתה  תשתיתי  מקור  מתוך  שנשאבו   )II( הסעודות 

ברייתת 'כמה סעודות' והערת ר' יוחנן עליה )IIא / 3, שורות 35–36(, מסורת 'כל המקיים שלש 

'כל המשמר שבת'  5א1( והיחידה הניידת   / )IIג1   סעודות בשבת ניצול משלש פורעניות  ]...[ ' 

8(. עם זאת על אף הִקרבה האמורה, הנובעת מעצם העיסוק המשותף בפרשת המן, לא  )IIג3 / 
נמצאה זיקה ישירה בין יחידת 'אמ' רב חסדא' ובין המקור התשתיתי המקביל למכילתא שעומד 

בשל  מתחזקת  זו  והכרה  מקור,  לאותו  שייכת  אינה  זו  שיחידה  מכאן  הסעודות.  סוגיית  בבסיס 

סידורה במקומות חלופיים כגוף נפרד. 

אשר למקום שילובה של יחידת 'אמ' רב חסדא', כאמור עצם הימצאותה בסוגייתנו מובנת הן   

על רקע תכניה )כמוסבר לעיל בסעיף ד.3( והן על רקע עיסוקה בפסוקי פרשת המן, הקושרים 

לפני  מיד  הסעודות,  לסוגיית  בסמוך  סודרה  היא  הרווח  בנוסח  ואכן  הסעודות.  לסוגיית  אותה 

האגדה  יחידת  של  בסיומה  זו,  סוגיה  בתוך   – ג4  ובנוסח   ,)33–26 )שורות  שבראשה   הִּפסקה 

והמנהג 5א–ב. על יסוד נתונים אלה נראה שיחידה זו שולבה בסוגייתנו מלכתחילה בזיקה לסוגיית 

הסעודות. עצם החילוף במקומה של יחידת 'אמ' רב חסדא' ואופן שילובה בנוסח הרווח – בסמוך 

לפני סוגיית הסעודות אך לכאורה במנותק ממנה – עשויים ללמד שצורפה לסוגיה כגוף עצמאי, 

בלי שנקבע לה מקום ספציפי. בעלי מסורות הנוסח השונות הם שקבעו ליחידה מקום משלה, אך 

כל אחד מהם עשה זאת בדרך שונה.46 דיוק נוסף במשמעותו של מקום שילובה של היחידה בכל 

אחת ממסורות הנוסח יוצע להלן, בסעיף הבא. 

תש"ל, עמ' 85–86; י"א הלוי, דורות הראשונים: ספר דברי הימים לבני ישראל, ה, פרנקפורט תרס"א, עמ' 

נוסף על האמור לעיל, ההשוואה   .79–75 עמ'  כוכבית(,  )לעיל הערת  נוסח  טוביה, מסורת  וגם:   ;576–575

לסוגיה המקבילה בברכות חשובה בעיקר בגלל הִקרבה בין נוסחיו המיוחדים של ג4 בסוגייתנו ובין לשונותיהם 

של כמה מעדי הנוסח בסוגיית ברכות. חילופיו של ג4 ביחידת 'אמ' רב חסדא' מקבלים סמך חיצוני בשלושה 

 מקרים אלה: )א( כאמור בהערה הקודמת, בנוסח ג4 חל חילוף במקומו של מאמר רב אשי. בחילוף זה עומד ג4 

בברכות  הסוגיה  של  האשכנזיים  הנוסח  עדי  ידי  על  נתמך  הוא  אך  בשבת,  הסוגיה  של  הנוסח  עדי  כל   נגד 

הבוורית  המדינה  ספריית  מינכן,  כ"י  בפ;  להלן   ,Magl. II-I-7 המרכזית  הלאומית  הספרייה  פירנצה,  )כ"י 

hebr. 95, להלן במ; קטע כריכה פריז, הספרייה הלאומית Suppl. Heb. 1413/36 | (1413.B1), להלן בכ( 
ושיטה מקובצת למסכת ברכות; )ב( חילוף במקומה של המילה 'שבת' במאמר ר' אבא – כאן מתאים נוסח ג4 

לכ"י בפ, במ, בכ, וגם לנוסח הדפוסים בשבת ובברכות; )ג( לשון אחר בגוף מאמרו הנייד של רב אשי: 'כי 

הוינן בי רב כהנא נקיט תרתי /ו/בצע על חדא' )בפ, במ: 'כי הוינן בי רב כהנא הוה שקיל תרתי ובצע חדא'; 

בכ: 'כי הוינן בי רב כהנא נקיט תרתי /ו/בצע על חדא'(, לעומת 'חזינא ליה לרב כהנא דנקט תרתי ובצע חדא' 

ביתר עדי הנוסח בשבת ובברכות.

ראו לעיל סעיף ד.2, ליד הערה 16.   45

לפי אפשרות זו בחירתו של בעל הנוסח הרווח למקם את יחידת 'אמ' רב חסדא' בסמוך לפני סוגיית הסעודות,   46

Iג1–2 – הבאות שם לפני יחידת  היא שיצרה את הרצף התוכני הרופף בין הלכות הפת שבמקבץ הברייתות 

'אמ' רב חסדא' – ובין מנהגי בציעת הפת הכלולים ביחידה זו. כך הפכה יחידת 'אמ' רב חסדא' בנוסח הרווח 

לרכיב בעל הקשר כפול, שיש לו מקום גם בסוגיה שלפניו )I(. אמנם הִּפסקה המובאת בנוסח הרווח בראש 

סוגיית הסעודות )שורה 34( חוצצת לכאורה בינה ובין יחידת 'אמ' רב חסדא', ויוצרת את הרושם שיחידה זו 

שייכת לסוגיה I דווקא. אך ההשוואה לנוסח ג4, שבו אין כאן פסקה כלל, עשויה ללמד על שילובה המאוחר 



443 חילופי גמר עריכה במסורת נוסח מיוחדת בבבלי שבת   ]45

ורות הנוסח השונות וגיות במס סיכום החילופים במבנה הס  .5  ד.

והצעה להבנת תשתיתן המשותפת  

השוואת מסורות הנוסח לימדה מצד אחד על שינויים בולטים בסידורם של החומרים בסוגיותינו, 

בשתי  הסוגיות  של  ביסודן  משותף  קדום  סידור  ניכר  אחר  ומצד  הלשוני,  ובניסוחם  בהרכבם 

המסורות כאחת. השוואה זו פותחת צוהר להתבוננות על מה שמעבר לשני הנוסחים – על תשתיתם 

המשותפת ועל תהליכי העריכה והסידור שקדמו להם. עם זאת מחמת השתמרותו המקוטעת של 

עותק ג4, נקודת המבט הייחודית שמתאפשרת לנו היא חלקית, והיא ממוקדת בחלקה השני של 

.II הסוגיה או – לפי החלוקה בנוסח הרווח – בסוגיה

סתמי  ומתן  למשא  לברייתות,  מוביל   ,II סוגיה  בבסיס  שעומד  הסעודות,  בשלוש  הדיון   

ג4,  בעותק  מופיעים  אינם  הרווח  בנוסח  כאן  שבאים  מהחומרים  חלק  שונות.  אגדה  וליחידות 

ביותר  היציב  היסוד  דבר  של  בסופו  אחר.  בסדר   – וחלקם  חלופיים,  במקומות  מובאים  חלקם 

בסוגיה נמצא בראשה, במבנה טקסטואלי המורכב מסדרת יחידות הבאות בסדר קבוע – יחידות 

ג4 – והכוללות רכיבים אלה: )א( ברייתת 'כמה  3–5 בנוסח  / יחידות  10 בנוסח הרווח  IIג1–2, 
סעודות' והדיון הסתמי שעליה )IIא / 3, שורות 35–60(; )ב( ברייתת הדחת הכלים )IIב / 4, שורות 

ביחידת  הכלולות   ,)159–149  ,85–67 )שורות  5א–ב   /  10 IIג1–2,  תתי־היחידות  )ג(   ;)66–61

האגדה והמנהג בנושא סעודות השבת, עונג שבת וכבודה. במבנה זה ניכרת – יותר מבכל שלב 

 אחר ברצף הסוגיה – אחידות רבה בין שתי המסורות.47 סדרת היחידות האמורה מובאת בנוסח ג4 

כפי  הגניזה  בעותק  חסרים  רובם  נוספים;  חומרים  בתוכה  באים  הרווח  בנוסח  אך  ברציפות, 

8, 'כל המשמר שבת'(.  שהשתמר בידינו )IIג4–9(, ויחידה אחת מובאת בו במקום אחר )IIג3 / 

היסודי  הספרותי  המבנה   – שלפנינו  והמפותחת  הארוכה  הסוגיה  של  גרעינה  שזהו  אפוא  נראה 

יציבות.  יתר הרכיבים, אשר משניותם מתבטאת בסוגים שונים של חוסר  ולצדו נשזרו  שעליו 

מבנה ספרותי זה יכונה להלן סוגיית הסעודות הגרעינית )IIא–ג1–2, 10 / 3–5א–ב(.48 

בראשה של סוגיית הסעודות הגרעינית שתי יחידות הלכתיות )IIא–ב / 3–4( העומדות בזיקה   

הן דומות למרבית  זו  'מצילים מזון שלוש סעודות'.49 מבחינה  ישירה לבבא השנייה של משנת 

של הפסקה בנוסח הרווח. הוספת הפסקה עשויה להיות תוצאת שילובה של יחידת 'אמ' רב חסדא' לפני סוגיית 

הסעודות, בהדגישה את ההכרה שסוגיית הסעודות עצמה נפתחת בברייתת 'כמה סעודות' )IIא(. 

כאמור קביעותו של מבנה זה באה לידי ביטוי לא רק בהרכב החומרים הכלולים בו אלא אף בסדר הבאתם. זאת   47

בשונה מיחידת ערב שבת )IIד1–5 / 7א–ה, שורות 168–191( המתאפיינת בחילופי סדר פנימיים ניכרים. 

למעשה ניכרת קביעות גם במקומן של יחידת ערב שבת )IIד1–5 / 7א–ה( ויחידת 'כל העונה אמן' )IIה / 9(   48

בשתי המסורות )אף כי בנוסח ג4 הן מופרדות זו מזו ומסוגיית הסעודות הגרעינית על ידי היחידות הניידות 

ו'כל המשמר שבת'  ]8[ (, אך אלה אינן שייכות לגופה של סוגיית הסעודות הגרעינית.  'אמ' רב חסדא'  ]6[  

ראיות לכך יובאו בהמשך הסעיף. 

ראו לעיל ליד הערה 13.   49
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משנתנו.  של  הראשונה  הבבא  על  ישירות  המתייחסים   50,)2–1  / )Iא–ג   I סוגיה  של  רכיביה 

ואכן עד כאן )Iא–ג, IIא–ב / 1–4( ניכר דמיון מסוים בין סוגיות הבבלי על משנת 'מצילים מזון 

ובין הסוגיה המקבילה בירושלמי, שבת.51 סוגיית הירושלמי מורכבת מתלמוד  שלוש סעודות' 

ביחס  דיון  Iא;  ביחידה  ורבא  אביי  לדיון  בדומה  על הבבא הראשונה של המשנה,  אמוראי קצר 

בין משנתנו לבין שיטתו ההלכתית של ר' הונדקס,52 שגרעינו דומה לגרעינה של יחידה IIא / 3; 

שורת ברייתות מעין תוספתא על משנתנו )ועליהן – דיונים נלווים(, בדומה למובאות התנאיות 

ויחסן המידי של  4. נראה אפוא שההשוואה לירושלמי   / IIב   ,2  / Iג1–2  Iב,  הכלולות ביחידות 

היחידות הנדונות למשנה המקומית מלמדים שניהם על מעמדן היסודי של יחידות אלה בבניין 

 הסוגיות שלפנינו. על בסיס זה מתחדש בבבלי דיון נוסף, שאיננו בסוגיה המקבילה בירושלמי – 

רובה  רוב  את  שמעסיק  דיון  השבת,  וכבוד  שבת  עונג  השבת,  בסעודות  הנרחב  האגדי  הדיון 

II. המעבר מן הדיון ההלכתי במשנה לדיון האגדי הנוסף חל בתוך סוגיית הסעודות  של סוגיה 

הגרעינית. יסודו של מעבר זה עשוי להתבאר לאור ההכרה במעמדו התשתיתי של מקור דומה 

למכילתות על פרשת המן בסוגייתנו, הכרה שעלתה לעיל בסעיף ד.2. דומה שהבאתה של ברייתת 

'כמה סעודות' שבבסיס יחידה IIא / 3 היה עוגן לצירופה של המסורת הראשונה ביחידת האגדה 

והמנהג IIג1–10 / 5א–ב – דרשת 'כל המקיים שלש סעודות בשבת' )IIג1 / 5א1(, אשר נובעת 

מאותו מקור תשתיתי. הפנייה שנעשתה כאן אל העיסוק האגדי בערכן של הסעודות במסגרת 

שבת  עונג  בנושא  נוספות  ספרותית  יחידות  לשלב  אפשרה  ועינוגה,  השבת  מצוות  של  קיומן 

וכבודה בזיקה לסעודות היום )IIג2 ,10 / 5א2–3, ב1–2(. בזאת נקבע אופיו הייחודי והמובחן של 

להוציא יחידה Iד )'אמ' רב חסדא'( בנוסח הרווח.  50

')א( ר' בון בר חייא בשם ר' בא בר ממל: דר' נחמיה היא, דאמ': אינן ניטלין אלא לצורך. אמ' ר' יוסה: טעמ'   51

דרבנן תמן: כל מה שיש בבית מן המוכן. ברם הכא: א}/מ{>/ם< א}??{>תה< או' כן אף הוא מציל מן היום למחר. 

)ב( מתנית' דר' הונדקס, דאמ': לעולם מצילין מזון שלש סעודות. תיפתר בשנפלה דליקה בלילי שבת עד 

שלא אכלה. ביום הכיפורים מאי איכא למימר? – על דעתהון דרבנן לא יציל כלום. כל עמא מודוי שמצילין 

מזון סעוד}ות{>ה< >אחת< מפני הסכנה. )ג( תני: מצילין לחולה ולקטן בבינונית, ולרעבתן כדי מזונו. מערבין 

יוסי ביר' בון אמ': מערימין. אית תניי  ר'  לחולה ולקטן כדי מזונו, ולרעבתן בבינונית. תני: אין מערימין. 

מזמן, כמאן  כך  ואחר  דמר: מציל  מאן  כך מציל.  ואחר  מזמן  תני:  תניי  אית  מזמן.  כך  ואחר  תני: מציל}ין{ 

דמר: מערימין. ומאן דמר: מזמן ואחר כך מציל, כמאן דמר: אין מערימין. תני: אף מכבין להציל. מתנית' 

דר' שמעון, דאמ': אין >דבר< משום שבות עומד בפני כתבי הקודש. תני: אף מטמ>א<ין להציל. והתני: בכל 

קודש לא תגע, לרבות התרומה. – היא תרומה היא מעשר שיני. מאי כדון? – ובלבד שלא יעשה בשבת כדרך 

שעושה בחול. תני: כשם שמצילין מן הדליקה כך מצילין מיד הגייס ומיד הנהר ומיד המפולת ומיד כל דבר 

30–49[ , מועתק על פי כ"י ליידן, ספריית  438, שורות  שאובד' )ירושלמי, שבת טז, ב  ]טו ע"ג–ע"ד; טור 

האוניברסיטה Cod. Or. 4720  ]סקליגר 3[ (. 

ככל הנראה גרסת הירושלמי לשמו של החכם ר' חידקא. ראו: מ' כהנא, 'אקדמות להוצאה חדשה של ספרי   52

ספרי  הנ"ל,   ;48 הערה   ,136 עמ'  תשמ"ב,  בירושלים,  העברית  האוניברסיטה  דוקטור,  עבודת  במדבר', 

81; ש"י פרידמן, 'ר' ירמיה תנא  459, הערה  במדבר: מהדורה מבוארת, ג, ירושלים תשע"א–תשע"ה, עמ' 

)עורכים(, ושמואל בקוראי שמו: ספר  ואחרים  זהותו בתלמוד הבבלי', מ' הירשמן  וערפול  ר' ישמעאל  דבי 

זכרון לשמואל לייטר, א, ירושלים תשע"ו, עמ' 167–179. 
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II, כמארג ספרותי אגדי בעיקרו בנושא הסעודות,  המהלך השני, שמוגדר בנוסח הרווח סוגיה 

עונג שבת וכבודה.

שנכנסו  נוספים  רכיבים  של  לשילובם  יסוד  הייתה  הגרעינית  הסעודות  סוגיית  כאמור   

לסוגייתנו בזיקה לסוגיה הגרעינית ובעקבותיה, אף שאינם שייכים מעיקרם למהלך המרכזי של 

8 )'כל המשמר שבת'( –   / 6 )'אמ' רב חסדא'( ו־IIג3   / Iד  השתלשלותה. שניים מהם – יחידות 

מתבררים כמשניים לנוכח מקומם המשתנה בשתי מסורות הנוסח. יחידה IIג3 / 8 )'כל המשמר 

שבת'( אופיינה לעיל בסעיף ד.2 כיחידה שיסודה במקור שהייתה לו זיקה למדרש תנאי על פרשת 

המן, שעומד גם בבסיסן של יחידות IIא / 3 ו־IIג1 / 5א1. כאמור זהו מקור שעמד כנראה בתשתית 

עריכתה של הסוגיה הגרעינית, וכך הגיעה יחידת 'כל המשמר שבת' אל 'שולחן העריכה', למרות 

התאמתה העניינית הרופפת לשאר רכיבי הסוגיה.53 אולי מפאת עניינה השונה לא שולבה יחידה 

שיחסו  תשתיתי  רכיב  כלומר  לוויינית,  כיחידה  לצדה,  הונחה  אלא  הגרעינית  הסוגיה  בתוך  זו 
לסוגיה העיקרית נקבע כבר משלב ראשון, אך לא נמצא לו מקום טבעי במבנה הספרותי שלה.54 

בשתי  שונים  באופנים  שולבה  ולכן  יציב,  באופן  נקבע  לא  הסוגיה  ברצף  זו  יחידה  של  מקומה 

ג4 היא סודרה לאחר השלמת העיסוק בסעודות השבת,55 ואילו בנוסח  מסורות הנוסח – בנוסח 

ה ]...[ '56  'כל  מסורות  רצף  של  בסיומו  הגרעינית,  הסעודות  סוגיית  בתוך  הובאה  היא   הרווח 

)IIג1–2( שבראשה של יחידת האגדה והמנהג IIג1–10, בסמיכות יחסית ליחידה IIג1, שגם לה 
זיקה למדרש התנאי על פרשת המן. 

אשר ליחידת 'אמ' רב חסדא' )Iד / 6(. עמדתי לעיל בסוף סעיף ד.4 על האפשרות המסתברת   

שיחידה זו צורפה לסוגייתנו בזיקה לסוגיית הסעודות, אך היא צורפה כגוף נפרד, בלי שנקבע 

אחד  כל  בעצמם,  בדבר  להכריע  השונות  הנוסח  מסורות  בעלי  על  היה  כן  ועל  יציב,  מקום  לה 

כדרכו. בעל הנוסח הרווח בחר לסדר את היחידה הניידת לפני סוגיית הסעודות, ואילו בעל נוסח 

ג4 שילבּה בתוך סוגיה זו. ההבחנה שהצעתי בדבר קיומה של סוגיית הסעודות הגרעינית עשויה 

לתרום נדבך נוסף בהבנת חילוף המקום בין שתי המסורות. עיון חוזר מעלה כי יחידת 'אמ' רב 

היא אינה כוללת כל התייחסות מפורשת לעניין הסעודות או לכבוד השבת.   53

י' רוזנטל,  את המונח יחידה לוויינית שאלתי ממורי ד"ר יואב רוזנטל. לגילוי קודם של תופעה דומה ראו:   54

45–69. במקרה  'לצורתה הקדומה של סוגיית בבלי, מועד קטן ז ע"ב – ח ע"א', תרביץ, עז )תשס"ח(, עמ' 

הנדון שם שינוי מקומה של היחידה הלוויינית מתגלה רק לאחר בחינה זהירה, ואינו בולט וקיצוני כמו בסוגיה 

שלנו. ואמנם במקרה שלנו החילוף חריג ומרחיק לכת בכל קנה מידה. ככל הידוע לי לא נמצאו עד כה שינויים 

חילוף  להוציא  סוגיות תלמודיות,  ניידים ברצף השתלשלותן של  רכיבים  כך במיקומם של  כדי  עד  ניכרים 

 ‘Transpositions:( במקומה של יחידה בכתובות קי–קיא, מקרה שרוזנטל עוסק בו במאמר שיראה אור בקרוב

.)Text and Reality’, AJS Review, 41, 2
עיסוק שעיקרו ביחידת האגדה והמנהג 5א–ב, ושהמשכו ביחידת 'אמ' רב חסדא' )6( וביחידת ערב שבת )7א–  55

ה(. 

כיוון שהיא מובאת אחרונה בסדרת המסורות הזו, אין היא קוטעת את הרצף שבו נוצר צירה של הסוגיה –   56

מהעיסוק הכללי בסעודות לדיון המפורש בעונג שבת. 
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חסדא' שולבה בנוסח ג4 )6( מיד בסיומה של סוגיית הסעודות הגרעינית )3–5א–ב(. נמצא אפוא 

בצמוד  אך  הגרעינית  הסעודות  לסוגיית  מחוץ  נמצאת  הנדונה  היחידה  הנוסח  מסורות  שבשתי 

סוגיית  אל  שצורף  נלווה,  גוף  חסדא'  רב  'אמ'  יחידת  של  בהיותה  ההכרה  מתחזקת  בכך  אליה. 

הסעודות הגרעינית בשלב שבו כבר הייתה ערוכה. 

המפותחות  הסוגיות  עריכת  של  יחסית  קדום  בשלב  שכבר  דומה  המקום,  חילופי  לסיכום   

נוספות. אלא שמקומן של שתיים מהן ברצף  יחידות  גרעינית, שלצדה  סוגיה  גובשה  שלפנינו 

הלינארי של הסוגיה לא הוכרע אז, והוא נקבע באופנים חלופיים בשלב הבא של תהליך הסידור, 

שבו כבר עמדה כל אחת ממסורות הנוסח בפני עצמה. כך נוצרו שינויים בולטים ומרחיקי לכת 

ליחסי  בהתאם  השתנה  השתלשלותה  ואופן  המוגמרת,  בצורתה  הסוגיה  של  הכולל  בסידורה 

הגומלין שנוצרו בין היחידות השונות בכל אחת מהמסורות.57 

יחידת  היא  הנוסח  מסורות  בשתי  הגרעינית  הסעודות  סוגיית  לצד  העומדת  נוספת  יחידה   

ערב שבת )IIד1–5 / 7א–ה(. כאמור לעיל בסעיפים ד.2–ד.3, תכניה של היחידה ושינויי הסדר 

הפנימיים שחלו בה עשויים ללמד על אפיונה כגוף סגור העומד בפני עצמו. בנוסח הרווח סודרה 

לנושא  פונה  היא  בתחילתה  כבר  אך  הגרעינית,  הסעודות  סוגיית  אחרי  מיד  שבת  ערב  יחידת 

מהמהלך  שבת  ערב  יחידת  של  ניתוקה  מתבלט  ובכך  קודמתה,58  של  מעניינה  לחלוטין  החורג 

הרציף של סוגיית הסעודות הגרעינית. לעומת זאת בנוסח ג4 סדרה הפנימי של יחידת ערב שבת 

אמנם מדגיש את זיקתה לסוגיית הסעודות הגרעינית, אך הן מופרדות זו מזו על ידי יחידה 6. זאת 

ועוד, עצם שינוי הסדר בתוך יחידת ערב שבת מלמד כי בשתי מסורות הנוסח היא נתפסת כיחידה 

יחסה  בהשפעת  גם  כנראה  ג4  )ובנוסח  שונים  באופנים  נמסרת  היא   – וככזאת  אחת,  ספרותית 

להקשר שבתוכו היא נתונה בסוגיה הערוכה(. מסתבר אפוא שיחידת ערב שבת היא גוף עצמאי 

ששילב עורך הסוגיה בהמשך לסוגיית הסעודות הגרעינית. יחידה זו כוללת גם מסורות הקשורות 

לעניינה של הסוגיה הגרעינית, ומסתבר שהיא נכללה בסוגייתנו בגלל מסורות אלה.59 

בזאת מתבססת הגדרתה של סוגיית הסעודות הגרעינית )II1–2, 10 / 3–5א–ב( כגוף נפרד,   

בעל מעמד יסודי בסוגייתנו. אמנם בנוסח ג4 יש השתלשלות תוכנית רציפה בין כלל רכיביה של 

משמעות תופעת חילופי המקום שנמצאה כאן ראויה להישקל בהשוואה לתופעות נוספות של חילוף במקומן   57

י' רוזנטל,  יחידות טקסטואליות גם בענפים אחרים של ספרות חז"ל. על חילופי מקום בתוספתא ראו:  של 

ראו:  נתן  דרבי  באבות   ;228–187 עמ'  )תש"ע–תשע"א(,  עט  תרביץ,  בתוספתא',  ומקומם  נספחים   'על 

מ' קיסטר, 'אבות דר' נתן: עיונים בבעיות נוסח, עריכה ופרשנות', עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית 

בירושלים, תשנ"ד, עמ' 24; באיכה רבה ראו: פ' מנדל, 'מדרש איכה רבתי: מבוא, ומהדורה ביקורתית לפרשה 

השלישית', עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשנ"ז, עמ' 188–194. 

מקבץ מסורות על המתפלל בערב שבת )IIד1, שורות 168–173(.   58

7א–ב,   / )IIד2–3  שבתוכה  השולחן  עריכת  מסורות  בשל  בסוגייתנו  שולבה  שבת  ערב  שיחידת  דומה   59 

7ה( מלמדת, כך נראה, על   / )IIד1  זו לעניין המתפלל בערב שבת  7ג–ד(. הסטייה ביחידה   / IIד4–5   – וכן 

מעמדה העצמאי ועל גיבושה הראשוני כיחידה ספרותית שלמה קודם לכניסתה לסוגיה – ולא על פי היסודות 

התוכניים שמגדירים את הסוגיה. 
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סוגיית הסעודות, באופן שאינו מאפשר הבחנה של ממש בין סוגיית הסעודות הגרעינית )3–5( 

הרווח  לנוסח  ההשוואה  אך   .)7–6 )יחידות  השבת  סעודות  בעניין  העוסקים  החומרים  יתר  ובין 

7א–ה(,  6( וערב שבת )IIד1–5 /  מלמדת על עמידתן הנפרדת של יחידות 'אמ' רב חסדא' )Iד / 

אשר עצם שילובן בסוגייתנו מסתבר על רקע זיקתן לסוגיית הסעודות הגרעינית. 

על אף יציבותה המבנית של סוגיית הסעודות הגרעינית במסורות הנוסח השונות, בתוך סוגיה   

זו נמצא ההבדל הבולט והנרחב ביותר בין שתי המסורות. בנוסח הרווח כוללת סוגיית הסעודות 

ג4. מקבץ זה כולל לא פחות משש תתי־ IIג4–9, החסר בעותק  הגרעינית את מקבץ החומרים 

II יחידות, כולן מובאות במהלך רצוף אחד ובאותה נקודה – בעיצומה של יחידת האגדה והמנהג

ג1–10, מיד לאחר שילובה של היחידה הלוויינית IIג3 )'כל המשמר שבת'(. כולן התבררו )לעיל 

כיחידות   – בלבד  הרווח  בנוסח   – לסוגייתנו  שנוספו  עצמאיים,  ספרותיים  כגופים  ד.2(  בסעיף 

 )85–82 )שורות  IIג2ג  תתי־היחידות  בין  IIג3  הלוויינית  היחידה  בעקבות  נתחבו  הן   שלמות. 

149–156(, המורות הוראות מעשיות – במה לענג את השבת וכיצד לכבדה –  ו־IIג10 )שורות 

בזיקה לפסוק ביש' נח 13. 

הסוגיה  חלקי  לכל  ביחס  המשני  מעמדן  על  אמנם  מלמד  ב־ג4  תתי־היחידות  של  חסרונן   

הן   – מקורי  תלמודי  אופי  שלכולן  להדגיש  יש  אך  הנוסח.  מסורות  בשתי  המצויים  האחרים, 

עמוסות בציטוטים ואזכורים של חכמים נקובי שם מכל הדורות, וחלקן מצויות בצורות ספרותיות 

חלופיות במקורות נוספים בספרות חז"ל. לפיכך הופעתן בנוסח הרווח אינה מפקיעה ממנו את 

מעמדו כנוסח תלמוד מקורי, ששואב גם את חומריו היתרים ממקורות אמוראיים קדומים. הוספת 

יחידות אלה במסורת אחת בלבד, מסורת הנוסח הרווח, היא אפוא תופעה חריגה בטיבה וחסרת 

תקדים בהיקפה. 

 – החלופיות  הנוסח  מסורות  בין  ההבדל  אפיון  על  ולהשלכותיה  זו  תופעה  למשמעות  אשר   

הנוסח החסר של ג4 עשוי ללמד כי מסורת הנוסח שלו קרובה יותר לצורתה הקדומה והגרעינית 

של הסוגיה. אכן, בשל קיטועו של עותק ג4 מסקנה מסתברת זו אינה חד־משמעית, ואין לשלול 

את האפשרות שסדרת החומרים החסרים הובאה גם בנוסח ג4, במקום שאינו מסור עוד לעינינו.60 

ובכל זאת תתי־היחידות IIג4–9 מתאימות מבחינה עניינית דווקא להקשרן בנוסח הרווח – בתוך 

העיסוק בעונג שבת וכבודה – וקשה יהיה להסביר את מיקומן בסוף הסוגיה,61 לאחר שזו כבר 

סטתה לעיסוק בתכנים אחרים. לפיכך סביר יותר שחסרונן של תתי־היחידות הנדונות במסורת 

ג4 הוא אכן מוחלט.62 

לפי אפשרות זו היחידות החסרות בנוסח המקוטע של ג4 הן למעשה יחידות ניידות, ותהא זו הרחבה נוספת   60

וגדולה במיוחד של חילופי המקום המפליגים בין שתי המסורות.

לכל המוקדם בסיומה של יחידת 'כל העונה אמן' )9( – האחרונה שנשתמרה בעותק ג4.   61

תופעה ניכרת של חסרים קיימת גם באחת הסוגיות מדף א של עותק הגניזה, ושם נמצאת הסוגיה הקצרה עד   62

סופה, והחסרים מתבררים כמוחלטים. עם זאת מאחר שאופי החסרים בשני דפיו של עותק הגניזה אינו אחיד 

)כפי שיוסבר להלן בסעיף ה.3(, אין ללמוד גזרה שווה מסוגיה אחת לשנייה.
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 – הרווח  לנוסח  ג4  נוסח  בין  ההשוואה  מן  העולה  נוסף  הבדל  על  הדעת  את  לתת  יש  לסיום   

ג63.4 בנקודה זו  34(, והחסרה בנוסח  II )שורה  פסקת המשנה הבאה בנוסח הרווח בראש סוגיה 

כשלעצמן,  השבת  סעודות  של  חשיבותן  חדש:  לנושא   – הנוסח  מסורות  בשתי   – הסוגיה  פונה 

להבדיל משאלת הצלתן מן הדלקה שנדונה בסוגיה I. מכאן שקביעתה של הִּפסקה בנוסח הרווח 

)Iא–IIו(.  בכללותו  הטקסט  של  העיקריות  ויחידותיו  נושאיו  בין  היסודית  החלוקה  את  הולמת 

מבחינה זו הימצאותה שם אינה יוצרת הבדל דרמטי בין שתי המסורות,64 והוספתה אינה מעוררת 

קושי בהבנת המבנה וההשתלשלות הכלליים שהיא נתונה בתוכם.65 עצם קיומו של חילוף מסוג 

זה  זו מזו: מסתבר שבשלב  נוספת לאפיון השלב שבו התפלגו המסורות  זה עשוי לתרום הכרה 

עדיין ניתן היה לקבוע פסקאות משנה חדשות, שבאו לתחום את גבולן של סוגיות.66 לפיכך יש 

גמישות מסוימת גם בהיבט זה. הבלטת סוגיית הסעודות כסוגיה עצמאית עשויה להצטייר כמעין 

פיתוח או חידוד שנעשה במסורת הנוסח הרווח בלבד, ואפשר שמבחינה זו משקף נוסח ג4 צורה 

מקורית יותר, כלומר צורה קרובה יותר למבנה הסוגיה המשותפת שעמדה בבסיס התפלגותן של 

המסורות.67 

6. חילופים בנוסחי ברייתות עם מקבילות בתוספתא שלנו ד.

ההבדל בין מסורת הנוסח הרווח ובין מסורת ג4 בא לידי ביטוי אף במובאות מתוך ברייתות שיש 

)Iא,  זה מופיעות בחמישה מקומות בנוסח הרווח  להן מקבילות בתוספתא שלנו. מובאות מסוג 

שורות I ;5–4ב, שורות I ;10–7ג1, שורות I ;19–17ג2, שורות II ;22–20ב, שורות 61–66(. רק 

שתיים מתוכן )IגII ,2 / 2ב / 4( מצויות לפנינו גם בנוסח ג4 – אם מפאת השתמרותו המקוטעת 

של עותק הגניזה ואם מפאת חסריו. בשני המקרים שבהם מונח לפנינו נוסח ג4 הוא קרוב לנוסח 

התוספתא ושונה מהנוסח הרווח.

הנוסח  בעדי  משנה  פסקת  בו  שבאה  נוסף  אחד  במקום  לעינינו  מסורה  ג4  עותק  של  עדותו  זה  ממקום  לבד   63 

83(. שם פסקת המשנה מצוטטת בנוסח ג4  II בפרק טו )ראו לעיל בסעיף ב.1, שורה  הרווח – בראש סוגיה 

בהרחבה. אם כן חסרונה של הפסקה בסוגייתנו אינו מלמד על מנהגו הקבוע של סופר ג4 ברישום פסקאות. 

השוו לממצאיו של רוזנטל במסכת מועד קטן: רוזנטל, מועד קטן )לעיל הערה 54(, עמ' 60. הוא הצביע שם   64

על פסקה מתוך ברייתא המובאת בעדי הנוסח הרווח בלבד, אך מתפקדת במובלע באופן זהה במסורת הגניזה 

)ששם היא חסרה(, ושמחלקת את הסוגיה – בשתי המסורות – לשני חלקים מובחנים.

ההשפעה העיקרית שנודעה לה מבחינה זו נוגעת כאמור למעמד של יחידת 'אמ' רב חסדא' )Iד / 6( בסוגיה,   65

וליחסה למהלכים שביניהם היא נתונה )ראו לעיל הערה 46(.

מועד קביעתן של הפסקאות בסוגיות התלמוד הוא עניין הדורש מחקר מקיף, שאין מקומו כאן.   66

ואכן בסוגיית הירושלמי באים החומרים שניתן להקביל ליחידות Iא, Iג / II ,2א / 3 בסוגייתנו )ראו לעיל ליד   67

הערה 51(, בסוגיה רציפה אחת. 



449 חילופי גמר עריכה במסורת נוסח מיוחדת בבבלי שבת   ]51

I .1ג2 / 2, שורות 20–22      

תוספתא, שבת יג, ח68נוסח ג4הנוסח הרווח )כ"י א(

עליו השוכח פת בתנור וקדש היום שכח פת בתנור וקדש עליו היום  וקדש  בתנור  פת  השכיח 

היום 

i

ii

מציל מזון שלש סעודות 

ואומ' לאחרי' בואו והצילו 

לכם

מצילין מזון שלוש סעודות 

ואו' לאחרים בואו והצילו 

לכם 

ובלבד שלא יעשה עמהם 

חשבון לאחר השבת 

מצילין הימנו מזון שלש 

סעודות 

ואומ' לאחרים בואו והצילו 

לכם 

ובלבד שלא יעשה עמהן 

חשבון לאחר שבת 
iii וכשהוא רודה לא ירדה

במרדה אלא בסכין

הרוד/ה רודה בסכין אבל 

לא במרדה

הרודה רודה בסכין אבל לא 

במרדה

לצד חילופי הלשונות הקלים בין הנוסח הרווח לנוסח ג4 בפתיחתה של ברייתת 'שכח פת בתנור', 

ניכרת תוספת המשפט באמצעה )ii( בנוסח ג4: 'ובלבד שלא יעשה עמהם חשבון לאחר השבת'. 

חילוף לשון נוסף מצוי במילה האחת ששרדה בעותק הגניזה מתוך הסיפא )iii(: 'הרוד/ה' לעומת 

'וכשהוא רודה'. כפי שעולה מהטבלה דלעיל, בשני המקרים יש התאמה ברורה בין נוסח ג4 ובין 

נוסחיהן של ההלכות המקבילות בפרק התוספתא שלנו. 

ii בברייתא שבבבלי, עשויה להצטרף עדותו של  ג4 על הוספת המשפט בבבא  לעדותו של   

ספר 'והזהיר': 'כך שנו חכ' בתוספתא: מי ששכח פת בתנור וקדש עליו היום מצילין מזון שלש 

ובלבד שלא יעשה עמו חשבון לאחר  סעודות ואו' לאחרים באו והצילו לכם מזון שלש סעודות 

השבת. וכשהוא רודה לא ירדה במר/ד/ה אלא בסכין. כל שאפשר לשנות משנין. וכן הל' '.69 אמנם 

לכאורה בספר 'והזהיר' הברייתא מצוטטת מהתוספתא )'כך שנו חכ' בתוספתא'(, אבל כבר העמיד 

'והזהיר' לכנות את הברייתות שבתלמוד בשם תוספתא,  שאול ליברמן על דרכו של בעל ספר 

כאשר הוא מתכוון לתוספתא של בעלי התלמוד ולא לתוספתא שלנו.70 יתרה מזו, ליברמן טען 

שם שלא עלה בידו למצוא בכל הספר מובאה מן התוספתא ממש, למעט בציטוט הלכתנו זו על 

השוכח פת בתנור.71 משמצאנו גרסה זו בנוסח התלמוד של עותק ג4, מסתבר שגם במקרה זה לא 

מהדורת ליברמן, עמ' 60.  68

והזהיר, בשלח 44, 1. מצוטט על פי העתקת האקדמיה ללשון עברית.   69

212. וראו גם טענתו המפורטת ב'תשלום  ש' ליברמן, תוספתא כפשוטה, ג, ניו יורק תשט"ו–תשמ"ח, עמ'   70

תוספתא', במהדורת צוקרמנדל לתוספתא, עמ' 6. 

ליברמן נדחק להסביר את התופעה היוצאת מן הכלל שמתגלה כאן: 'ואף כאן הפיסקא היא מן הבבלי, והסיום   71

הוא מבה"ג  ]בעל הלכות גדולות[  הנ"ל'. 
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חרג בעל ספר 'והזהיר' ממנהגו, והוא כינה גם כאן בשם תוספתא ברייתא שעמדה לעיניו בטופס 

תלמוד – בעל נוסח מעין זה שבעותק הגניזה שלנו.72      

II .2ב / 4, שורות 61–66

תוספתא, שבת יב, יז73בבלי, נוסח ג4בבלי, הנוסח הרווח )כ"י א(

קערות שאכל בהן ערבית 

מדיחן לאכול בהן שחרית 

שחרית מדיחן לאכול בהן 

בצהרים 

מדיחין כלים בשבת לצורך 

השבת 

כאיזה צד 

אוכל בהן בלילי שבתות 

 מדיחן כדי שיאכל בהן 

בשחר/ית 

בשחרית מדיחן כדי שיאכל 

בהן במוספין 

מדיחין כלים משבת לאותה 

שבת 

אבל לא משבת זו לשבת אחרת 

כיצד 

אכל בהן בלילי שבת 

מדיחן שיאכל בהן לשחרית 

לשחרית מדיחן שיאכל בהן 

לסעודה 

בצהרים מדיחן לאכול בהן 

במנחה 

במוספין כדי שיאכל בהן 

במנחה 

לסעודה מדיחן שיאכ' בהן 

למנחה 

מן המנחה ולמעלה שוב אינו 

מדיח

למנחה לא ידיחן מעתהבמנחה לא ידיח/ן מעתה 

אבל כוסות קתוניות וצלוחיות 

מדיחן והולך כל היום כולו 

לפי שאין קבע לשתייה

אבל כו/סות כיתונות וצלוחיות 

מדיחן כל היום כולו 

לפי שאין קבע לשתייה 

 הכוסות 

מדיחן כל היום כולו 

מפני שאין קבע לשתייה

המקדים:  המשפט  בתוספת  ביטוי  לידי  באה  זה  במקרה  התוספתא  לנוסח  ג4  נוסח  של  קרבתו 

'מדיחין  ]...[  כיצד', וכן בשורה של חילופים לשוניים משותפים.74 

הממצא בשתי הברייתות שנדונו בסעיף זה עשוי להעיד על שימושן של כל אחת ממסורות   

הנוסח בקובץ ברייתות שונה – מקביל ודומה אמנם מבחינות רבות, אך בעל מסורות מיוחדות 

זו. בכל שאר  'והזהיר' מתבטאת רק בהוספה  ג4 ובספר  עם זאת יש להדגיש שהִקרבה בין הברייתות בנוסח   72

הלשונות נוסח 'והזהיר' אינו עולה בקנה אחד עם נוסח ג4, גם במקום שבו הוא גורס כמו התוספתא. 

מהדורת ליברמן, עמ' 56.  73

הזהות בין נוסחיהם של ג4 והתוספתא אינה מוחלטת – במקרה אחד נוסח ג4 דומה יותר דווקא לנוסח הרווח   74

משלושת  אחד  כל  אוחז  נוסף  ובמקרה  וצלוחיות'(,  כיתונות  כו/סות  'אבל  הנוספים:  הכלים  פירוט  )בשלב 

'סעודה'(. ובכל זאת אין בכך כדי לטשטש את הזיקה   / 'מוספין'   / )'צהרים'  ייחודית משלו  הנוסחים בגרסה 

הניכרת בין נוסח הברייתא ב־ג4 ובין מקבילתה בתוספתא.
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ג4 – לא ניתן לקבוע אם ההבדל בין  משלו.75 על סמך הטקסט החלקי שנשתמר בידינו בעותק 

הקבצים התנאיים שמהם נטלו בעלי שתי מסורות הנוסח את מובאותיהם השפיע גם על מבנה 

הסוגיה ועל השתלשלותה. על כל פנים מן המעט ששרד עולה שכל אחד מהם מילא באופן שונה 

מעט את אותן 'משבצות' יסודיות ומשותפות. מאפיין זה מתאים לתיאורו של יסוד ההתפלגות בין 

המסורות כמבנה גולמי משותף שכלל מעין הפניות ליבוא חומרים מסוג מסוים, בלי להביא את 

המקורות גופם, על נוסחאותיהם הקבועות. 

4 בפרק טו ורת ג ה. מס

4 בפרק טו ה.1. מאפייניה של מסורת ג

שינויי  של  אופיים  טו.76  פרק  מסוף   )II  ,I( חלקיות  סוגיות  שתי  השתמרו  ג4  עותק  של  א  בדף 

הנוסח בכל אחת מסוגיות אלה שונה, ואופי החילופים בשתיהן שונה מאופי החילופים בפרק טז, 

שנדונו לעיל. בפרק טו אין בנוסח ג4 חילופי מקום וסדר, חילופי הלשון מועטים, ואף שיש חסרים 

ג4,  I מפרק זה, אופיים שונה.77 זאת ועוד, בעוד בפרק טז החסרים ייחודיים לנוסח  גם בסוגיה 

תופעה זו ראויה להיבחן על רקע שורת ממצאים דומים שעלו בעבר במחקרי מסורות נוסח חלופיות בתלמוד.   75

472; א"ש רוזנטל, 'ללשונותיה של מסכת  ו )תרצ"ה(, עמ'  ראו: י"נ אפשטיין, 'שרידי שאילתות', תרביץ, 

שם,  הבבלי',  התלמוד  בחקר  ובעיות־עריכה  הנוסח  'תולדות  הנ"ל,   ;329 עמ'  )תשמ"ט(,  נח  שם,  תמורה', 

תלמוד,  מחקרי  הבבלי',  התלמוד  בעריכת  פרק  והשלמתו:  הקיצור  'על  רוזנטל,  ד'   ;18 עמ'  )תשמ"ח(,  נז 

פרק  מציעא  בבא  בבלי  האומנין:  את  השוכר  פרק  פרידמן,  ש"י  ראו:  ולעומתם   .824 עמ'  )תשס"ה(,  ב  ג, 

ששי: מהדורה על דרך המחקר, עם פירוש הסוגיות, ירושלים תשנ"א–תשנ"ז, עמ' 27; א' עמית, 'שני ענפי 

הנוסח של פרק "היה קורא" בבבלי ברכות ותרומתם להבנת תולדות העריכה של הבבלי', ד' גולינקין ואחרים 

תשס"ח,  גן  רמת  פרידמן,  יהודה  שמא  פרופסור  לכבוד  היהדות  במדעי  מחקרים  לשמה:  תורה   )עורכים(, 

 עמ' 258–259. לנקודת מבט שונה על תופעה מעין זו ראו: י' זוסמן, 'ושוב לירושלמי נזיקין', מחקרי תלמוד, א 

)תש"ן(, עמ' 92, הערה 160. 

של  עדותו   ;44 שורה  ע"א,  קיד   –  38 שורה  ע"א,  קיג  וילנה:  בדפוס  הסוגיה  )היקף   82–1 שורות   ,I סוגיה   76

עותק ג4 מתחילה בדף קיג ע"ב, שורה 9, ונמשכת עד סוף הסוגיה(; סוגיה II, שורות 83–106 )היקף הסוגיה 

 בדפוס וילנה: קיד ע"א, שורה 45 – קטו ע"א, שורה 7. עותק ג4 כולל את הסוגיה מתחילתה ועד דף קיד ע"ב, 

שורה 23(. 

בין חילופי הנוסח בפרק טו ראוי למנות את חדירתה של גלוסה מאוחרת לנוסח הפנים, בסוגיה I )לעיל סעיף   77

65–70(. הערה זו כוללת ציטוט חוזר בנוסח אחר )או שמא מדובר בפרפרזה( של אחד ממאמרי   ב.1, שורות 

ר' יוחנן ופירוש ארוך עליו הבא בעקבות לשון 'הכי פירושא'. לא עלה בידי למצוא מקור נוסף ובו פירוש מעין 

זה, אך הוא מופיע )בשינויים( גם בכ"י ו )'ואמ' ר' יוחנן איזהו תלמ' חכם שמחזירין לו אבידה בטביעות העין 

והמקפיד על חלוקו להפכו דקא אמרי' חלוק שלתלמ' חכמ' כיצד כל שאין בשרו נראה מתחתיו טפח טלתו של 

תלמ' חכם כל שאין חלוקו נראה מתחתיו טפח }והא ששה דבר' גניי הוא לתלמ' חכמ' א/למא תלמ' חכם צריך 

להדר עצמו ולנקד עצמו לפיכך אמרו חכמ' כל תלמ' חכם שאין מקפיד על חלוקו כשמתהפכין תפירותיו לחוץ 

ולובש כש/וטים שאין עכפת להן כל מה שלובשין ואין עושין כבוד לתורתן ואין עושין סייג לעצמן אין מחזירין 

לו אבידה בטביעות עינא{'(. 
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I מפרק טו מצטרפים לנוסח הקצר של עותק הגניזה שלנו קטעי גניזה נוספים, ויש לו  בסוגיה 

הדים גם בכמה כתבי יד אחרים.78 נוסח ג4 בסוגיה I קרוב במיוחד לנוסח ג10, והדמיון המובהק 

ביניהם ניכר גם בשורה של חילופים נקודתיים לכל אורכה של סוגיה I )חילוף בייחוס מאמר,79 

חילוף  קלים,82  לשונות  חילופי  משפטים,81  או  מילים  של  ויתר  חסר  הדומות,80  מחמת  דילוג 

שפה,83 חילוף סדר מילים,84 חילוף תוכן קל85( ואולי אף בשיבוש משותף.86 מכאן נובעת המסקנה 

ואלה עדי הנוסח שעומדים לרשותנו בסוגיות II–I מפרק טו: ש, מ, א, ר, כ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית   78

Cod. ebr. 487/9 )להלן ו(; קטע כריכה ירושלים, הספרייה הלאומית 1149.4 4° )להלן כ7(; קטעי גניזה: כ"י 
 Heb. c. 27/10–15 להלן ג1(; כ"י אוקספורד, בודליאנה( T-S F 2(2).3 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה

)נויבאואור וקאולי 2835.7, להלן ג8(; כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S F 1(2).122 )להלן ג9(; 

 Heb. d. 63/27 להלן ג10(; כ"י אוקספורד, בודליאנה( T-S F2(1).162 כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה 

)נויבאואר וקאולי 2826.15, להלן ג11(.

שורה 37 – ג4, ג10, ג11, ג1, מ, ו: 'ר' אליעזר או' תחת כבודו ממש, וכשריפת שני בני אהרן  ]...[ ' / ש, א, ר, כ7:   79 

'ר' אליעזר אומ' תחת כבודו ממש. ר' שמואל בר נחמני אמ': תחת כבודו וכשריפת בני אהרן  ]...[ '. 

שורה 43 – ג4, ג10, ג11, ג1: '*א'* ר' יוחנן תחת כבודו ממש' / ש, מ, א, ר, ו, כ7, גיליון ג4: 'א"ר יוחנן תחת   80

כבודו ולא כבודו ממש' )כבודו–כבודו(. 

אמ' ליה מהוא לפסוע פסיעה גסה  ג4, ג10: 'אלא כי דבעא מיניה רבמי מר' ישמעאל בר ר' יוסי   – 3 שורה   81

כ7: 'אלא כדבעא מיניה ר' מר' ישמעאל בר' יוסי מהו לפסוע פסיעה גסה  ו,  ר,  א,  מ,  ש,  ג9,  ג8,   / בשבת' 

א: 'ואילו בדידה כתיב ותורד הגורן ותעש כל אשר צותה חמותה' /  ש,  ג11,  ג4, ג10,   – 18  בשבת'; שורה 

מ, ר, ו, גיליון א, כ7 )על פי גודל הקרחה(: 'ואילו בדידה כתי' ותרד הגורן ותעש ככל אשר צותה חמותה אמרה 

לאו אורח ארעא למיזל הכי בשוקא'; שורה 23 – ג4, ג10, גיליון ג11, ר, כ7: 'אמ' ר' אלעזר מלמד שה ]ל[ /כה 

ובאתה' / ש, מ, א, ו: 'אמ' ר' אלעזר שהלכה ובאתה' ; שורה 23 – ג4, ג10, ג11, ש: 'שה ]ל[ /כה ובאתה הלכה 

ובאתה' / מ, א, ר, ו, כ7: 'שהלכה ובאתה'; שורה 36 – ג4, ג10: ' ]אמ' ר' אלעזר מ[ /יצד הקוצרים ולא בתוך 

הקוצרים שעתיד>ה< מלכות בית דויד שתחלק' / ג1, ג11, גיליון ג4, ש, מ, א, ר, ו, כ7: 'א"ר אלעזר בצד 

הקצרים ולא בתוך הקצרים רמז רמז לה שעתיד' מלכות בית דוד שתחלק'; שורה 44 – ג4, ג10: 'וכשריפת 

שני בני אהרן' / ג1, ג11, ש, מ, א, ר, ו, כ7: 'וכשריפת בני אהרן'; שורה 48 – ג4, ג10, ג11, מ, ר: 'ותנא 

כ7,  ו,  א,  ש,  ג11,  ג1, גיליון   /  דבי ר' ישמעאל בגדים שבישל בהם קדירה לרבו לא ימזוג בהם כוס לרבו' 

גיליון מ: 'ותאנא דבי ר' ישמעאל מכאן למדה תורה דרך ארץ בגדים שבישל בהן קדירה לרבו אל ימזוג בהן 

לרבו'; שורה 72 – ג4, ג10, ש, מ, ר, ו, כ7: 'ששואלין אותו דבר הלכה בכל מקום ואומר ואפילו במסכתא 

דכלה )או: במסכת כלה(' / ג1, ג11, א: 'ששואלין אותו דבר הלכה בכל מקום ואומרה'. 

שורה 71 – ג4, ג10: 'שראוי למנותו' / ג1, ג11, ש, מ, א, ר, ו, כ7: 'שממנין אותו'; שורה 71 – ג4, ג10, ר:   82

'כל ששואלין אותו' / ג1, ג11, גיליון ג4, ש, מ, א, ו, כ7: 'זה ששואלין אותו'; שורה 79 – ג4, ג10, ש, ר: 

'למימרא דחיורי נינהו' / ג1, ג11, מ, א, ו, כ7: 'למימרא דחיורי אינון'. 

שורה 72 – ג4, ג10, כ7: 'במסכתא דכלה' / ש, מ, ר, ו: 'במסכת כלה'.   83

שורה 63 – ג4, ג10: 'אילו תל' חכ' שעוסקין כל ימיהם בבינינו שלעולם' / ג1, ג11, ש, מ, א, ר, כ7: 'אלו   84

בגדים של תלמידי חכמים שעוסקין בבנינו של עולם כל ימיהם'. 

שורה 81 – ג4, ג10: 'כלים האו ]ליירין[  הבאין למדינת הים' / ג1, ג11, גיליון ג4, ש, מ, א, ר, ו, כ7: 'בגדי   85

אוליירין הבאים ממדינ' הים'. 

בהמשך למימרת ר' חייא בר אבא משום ר' יוחנן על אודות תלמיד חכמים שנמצא רבב על בגדו )שורות 52–53(,   86

מובאת מימרה של רבינא )שורה 53(. במרבית עדי הנוסח )ג1, ג11, גיליון ג4, ש, א, ר, ו, כ7( רבינא מתקן 

את לשון 'רבב' שבמימרת ר' יוחנן ל'רבד' )'רבינא אמ' רבד איתמר'(. ב־ג4, ג10 ובגיליון מ מצוי נוסח חלופי 
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המסתברת שלשני העותקים אב נוסח משותף. לעומת זאת זיקתו של נוסח ג4 לנוסח קטעי הגניזה 

האחרים פחותה בהרבה, ואין לה ביטוי משמעותי נוסף על תופעת החסרים המשותפת, המייחדת 

אך  אינו מתבאר בקלות,87  חילופים שטיבם  יחיד בכמה  עומד  ג4  נוסח   II בסוגיה   .I סוגיה  את 

מסתבר שלפחות אחד מהם אינו יכול להתפרש אלא כשיבוש.88 שלא כבסוגיה I, אין כאן חילופים 

משותפים בין ג4 ובין יתר קטעי הגניזה ובכללם ג10. אך יש לומר שבסוגיה II שרד טקסט מועט 

בקטעי הגניזה הקרובים לנוסח ג4 בסוגיה I,89 ולפיכך לא ניתן להסיק מסקנות של ממש על היחס 

 .II בין קטעי הגניזה בסוגיה

הבא  בסעיף   .I בסוגיה  החסרים  היא  טו  מפרק  בסוגיות  ג4  בנוסח  המרכזית  התופעה  כן  אם   

יידונו שלושה מקרים שבהם חֵסרים בעותק ג4 מהלכים תלמודיים ובהם חומרים אמוראיים נקובי 

שם, ובהמשך לכך – מקרה נוסף שיש בו חסרים הכוללים הערות ומהלכי משנה של סתם הגמרא. 

 I וגיה  רים בס 2. החס ה.

ואלה המקומות שיש בהם חסרים ב־ג4 ובחבריו )החסרים באים בסוגריים מרובעים(.90

בדברי רבינא: 'רבינא אמ' רבב איתמר )או: רבב ממש('. לכאורה אין כל חידוש בהגהתו, ולפיכך דבריו נדמים 

חסרי פשר ומשובשים. ב־ג4, ג10, ג11 נוסח הפנים של מ וכן באחת מגרסות המימרה ב־ג1 )ראו להלן הערות 

119–120( חסר פסוק הראיה בדברי רבינא, 'מרבדים רבדתי ערשי  ]...[ ' )מש' ז 16(. קשה לדעת אם פסוק זה 

הוא תוספת משנית לנוסח התלמוד או שמא נגרע בחלק מעדי הנוסח בשל התרוצצות הגרסאות 'רבב'/'רבד'. 

שבת  חלבי  על  מלמד  שבת,  'עולת  ג4:  בברייתא.  וֲחָסרים  'שבת'   / הכיפורים'  'יום  חילוף   –  89–86 שורות   87

שקריבין בש ]בת. יכול שליום הכ[ יפורים, תל' לו' בש/בתו, דברי ר' ישמעאל. ר' עקיבה או': עולת שבת, 

מ ]למד על חלבי שבת ש[ קריבין ביום טוב'; ובנוסח הרווח: 'עולת שבת בשבתו, לימד על חלבי שבת שקריבין 

ביום הכפורים. יכול אף שליום הכפורים יהיו קרובין שבת, ת"ל בשבתו, דברי ר' ישמעאל. ר' עקיבא אומ': 

עולת שבת, לימד על חלבי שבת שקריבי' ביום טוב. יכול אף ביום הכפורים, ת"ל בשבתו'. שורה 91 – חילוף 

'יום טוב' / 'יום הכיפורים' בדיון רפלקסיווי על הברייתא. ג4: 'לדברי ר' עקיבה נדרים ונדבות  ]אין קריבין 

ביום הכ[ /פ ]ו[ רים, וכי איצטריך קרא למישרא יום טוב'; הנוסח הרווח: 'ולדברי ר' עקיבא נדרים ונדבות אין 

קריבין ביום טוב, וכי איצטריך למישרא ביום טוב'. 

שורות 96־97 – בדברי ר' זירא, שציטט את יהודה בריה דר' שמעון בן פזי, נדונה שיטתו של ר' ישמעאל כך:   88

'כיון דאמ' חלבי שבת קריבין ביום הכפורי' – ליתקיע, כי היכי דלידעו דחלבי שבת קריבין ביום הכפורים'; 

וב־ג4: 'ביום טוב'. זהו שינוי תמוה ובלתי מובן, שכן נושא הדיון הוא יום הכיפורים הבא בסמוך לשבת )הוא 

ובמוצאי שבת לא היו מבדילין'(,  'יום הכפורים שחל להיות ערב שבת לא היו תוקעין  מבוסס על הברייתא 

ומה לעניין זה ולהקרבת חלבי השבת ביום טוב? יתרה מזו, מדיון קודם בסוגייתנו )שורות 90–92( עולה שגם 

ר' ישמעאל פעולה  ואם כך אין כל סיבה לשייך דווקא לשיטת  ר' עקיבא חלבים קרבים ביום טוב,  לשיטת 

שנועדה להודיע על כך. 

כאמור לעיל בהערה 76, עדותו של ג4 מגעת עד קיד ע"ב, שורה 23; ג10 – עד קיד ע"א, שורה 50; ג11 –   89 

הגניזה  קטעי  משל  החלשה  היא  שלנו  הגניזה  לעותק  זיקתו   I שבסוגיה  ג1,  דווקא   ;1 שורה  ע"ב,  קיד  עד 

האחרים, הוא היחיד הכולל את כל הטקסט שעומד כאן להשוואה. 

כוכבית(,  הערת  )לעיל  נוסח  מסורת  טוביה,  ראו:  במלואם  לחילופים  בהערות.  יובאו  נבחרים  נוסח  חילופי   90 

פרק ד. 
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1. קיג ע"ב, שורות I( 23–19, שורות 11–15(

א. בעא מיניה ר' מר' ישמעאל בר' יוסי: מהו לאכול אדמה בשבת? 

ב. אמ' ליה: וכי בחול מי הותרה?! שאני אומ' אף בחול אסור מפני שהיא מלקה. 

ג.1. אמ' ר' אמי: כל האוכל מעפרה של בבל כאילו אוכל מבשר אבותיו, 

ג.2. תניא נמי הכי: כל האוכל מעפרה של בבל כאילו אוכל מבשר אבותיו,91 

 ג.3. ויש אומר92 כאילו אוכל שקצים ורמשים, דכתי' וימח את כל היקום אשר על פני 

האדמה וגו'.   

ד.1.  ]דאמ' ריש לקיש: למה נקרא שמה שנער, שכל מי*ת*י93 מבול ננערו לשם.94 

ד.2. אמ' ר' יוחנן: למה נקרא שמה מצולה, שכל מי*ת*י95 עולם נצטללו לשם. 

ד.3. ובודאי96 שקצים ורמשים97 >איתמחויי איתמחי<98! 

ה. אמרי: *כיון דמלקיא גזרו בהו רבנן*.99 

*כ*ההוא גברא דאכל גרגושתא ואכלי תחלי וקדחה ליה תחלי בליביה ומית.[   

יחידות ד.1–3, ה מופיעות ב־ש, מ, א, ר, ו, כ7, וחסרות ב־ג4, ג9, ג10, ג11100 )וב־ג4 ו־ג11 

וניתן להגדירן דיון משני שמרחיב  ג.1–3(,  )ב,  הושלמו בגיליון(. הן המשך ישיר לקודמותיהן 

'כל האוכל מעפרה של  ד.1–2 מסייעות למסורת  יחידות  ומפתח את הדיון הבסיסי שקדם להן: 

בבל כאילו אוכל מבשר אבותיו' )ג.1–2(,101 וההערה הסתמית ביחידה ד.3 מסייעת למסורת 'כל 

האוכל מעפרה של בבל כאילו אוכל שקצים ורמשים' )ג.3(.102 כנגדן באה יחידה ה לביסוס דברי 
ר' ישמעאל בר' יוסי ביחידה ב )'מפני שהיא מלקה'(.103

מאמריהם של ריש לקיש ור' יוחנן )ד.1–2( מופיעים גם בבבלי, זבחים קיג ע"ב )בחילוף שמות   

)'מבשר אבותיו' –  'תניא נמי הכי  ]...[  מבשר אבותיו'. נראה שחל דילוג מחמת הדומות  ג11: חסר  מ,  ש,   91

'מבשר אבותיו'(. 

כ7: חסר 'כל האוכל )2(  ]...[  ויש אומר'.   92

ש: 'מתי'; מ, א, ר, ו, גיליון ג4, ג11, כ7: 'מימי'.   93

ר: נוסף 'וא' ריש לקיש >ו<למה נקרא בבל שכל מימי מבול נבללו לשם'.   94

ש: 'מתי'; מ, גיליון ג11: 'מיתי'; א, ר, ו, גיליון ג4: 'מימי'.   95

ש: 'והא ודאי'; מ: 'ויש או' '.  96

ר: 'שקצים ורמשים הא ודאי אתמוחי אתמחו'.   97

'איתמחויי איתמחי' – מופיע בנוסח הפנים של ש, ר, גיליון א; חסר ב־מ, גיליון ג4, גיליון ג11.   98

גיליון ג4: חסר 'אמרי כיון דמלקיא גזרו בהו רבנן'; א: 'אמרי >רבנן< כיון דמלקיא גזרו בהו ורבנן'.   99

חסר זה משותף אפוא לכל קטעי הגניזה שעומדים כאן לעינינו.   100

דרשותיהם של ריש לקיש ור' יוחנן )ד.1–2( מובאות כאן כהסבר – מה לבשר האבות ולאדמת בבל.  101

השקצים  של  בשרם  גם  ודאי  כך  בבל,  אדמת  אל  עמם  והגיע  המבול  מי  ידי  על  נמחה  האבות  שבשר  כשם   102

והרמשים.

מתוך המעשה שמובא כאן מתבארת מהות המלקה האמורה בעניינה של אכילת האדמה.   103



455 חילופי גמר עריכה במסורת נוסח מיוחדת בבבלי שבת   ]57

בעלי המאמרים(,104 ובהמשך להם באות שם גם יחידות ג.1–105.3 לעומתם ליחידות ד.3, ה אין 

מקבילות במקומות אחרים, והן קשורות באופן הדוק יותר למקומן כאן. 

'כל האוכל מעפרה של  ובין מאמרי  )ד.1–2(  יוחנן  ור'  בין דרשות ריש לקיש  לאור הקישור   

הדעת  על  עולה  זבחים,  בסוגיית  )ג.1–3(  ורמשים'  שקצים   / אבותיו  מבשר  אוכל  כאילו  בבל 

האפשרות שהן הועברו משם106 לסוגייתנו בעקבות המאמרים האמורים, בתוספת האיבר הסתמי 

ניכרת  )ה(  זה  בקובץ  האחרונה  היחידה  ג.1–3.  יחידות  של  הביסוס  מהלך  את  המשלים  ד.3, 

כתוספת מאוחרת – כך עולה ממקום שילובה בסוף, במרחק ניכר מהמאמר שאליו היא מתייחסת 

ששולבו  תוספות  להיות  עשויות  ה(  )ד.1–3,  הגניזה  בקטעי  החסרות  היחידות  שכל  נמצא  )ב(. 

בסוגיה בשלב מאוחר. עם זאת יצוין שיחידה ה מכילה גם מעשה שאינו מוכר ממקומות אחרים 

אמנם  אם  סתמי.  בדיון  מתמצה  היא  ואין  ידועים,  אינם  ומקורו  ושזמנו  התלמודית,  בספרות 

מסורת תלמודית מקורית לפנינו, הרי ההבדל כאן ביחידה ה בין מסורות הנוסח מסתמן כחילוף 

קדום שקשה לאפיינו כתוצאה של הוספה מאוחרת השייכת לתולדות המסירה של הסוגיה. ראוי 

להדגיש שיחידות ד.1–3, ה כרוכות יחד בכל עדי הנוסח: כולן חסרות בכל קטעי הגניזה,107 וכולן 

נמצאות ביתר כתבי היד. לפיכך אפשר שהמסקנות שיוסקו באשר לזמנה של יחידה ה נכונות גם 

ליחידות ד.1–3. 

)29 –28 I, שורות  (  37 –35 2. קיג ע"ב, שורות 

ויאמר בעז לנערו הנצב על הקצרים וגו' )רות ב 5(, וכי דרכו של בעז לשאול בנערה? –   א. 

לוקטת;  אינה   – שלש  לוקטת,   – שבלים  שתי  בה,  ראה  חכמה  דבר  אלעזר:  ר'  אמ' 

 – נפולות  מעומד,  לוקטת  היתה   – עומדות  בה,  ראה  צניעות  דבר  *תנא*:  במתניתא 

מיושב. 

' ]...[  דאמ' ריש לקיש למה נקרא שמה צולה שכל מיתי מבול נצטללו לשם, ור' יוחנן אמ' למה נקרא שמה   104

שנער שכל מיתי מבול ננערו לשם, אי אפשר דלא אידבקו. אמ' ר' אבהו למה נקרא שמה שנער }מ{>ש<מנערת 

אמ' ר' אמי כל האוכל מעפרה שלבבל כאלו אוכל  את עשיריה. והא קא חזינן דחאזו תלתה דרי לא משכי. 

ויש אומרין כל האוכל  מבשר אבותיו. תניא נמי הכי כל האוכל מעפרה שלבבל כאלו אוכל מבשר אבותיו 

יורק,  ניו  כ"י  פי  על  )מועתק  היקום'  כל  את  וימח  שנ'  ורמשים  שקצים  בשר  אכל  כאלו  שלבבל  מעפרה 

X 893 T 141(. וראו גם: 'דמר ר' יוחנן: "האומר לצולה חרבי", זו בבל שהיא זוטו  אוניברסיטת קולומביה 

שלעולם. אמ' ר' יוחנן: למה נקרא שמה צולה, ששם צללו מיתי דור המבול. "גם בבבל לנפול חללי יש' גם 

בבבל נפלו חללי כל הארץ". כת' "וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם", אמ' ריש לקיש: למה נקרא שמה 

שנער, ששם ננערו מיתי דור המבול' )ירושלמי, ברכות ד, א  ]ז ע"ב; טור 33, שורות 44–48[ , מועתק על פי 

כ"י כ"י ליידן, ספריית האוניברסיטה Cod. Or. 4720  ]סקליגר 3[ (.

בכמה מעדי הנוסח של זבחים חסרות יחידות ג.2–3, ויחידה ג.1 מובאת כך: 'א"ר אמי כל האוכל מעפרה של   105

בבל כאילו אוכל שקצים ורמסים'. ייתכן שחל דילוג מחמת הדומות )'כאילו אוכל' – 'כאילו אוכל'(. 

ליתר דיוק, מסוגיית זבחים בעלת נוסח שונה מעט, שאינו מתועד בעדי הנוסח שלפנינו.   106

הן נוספו בגיליונות ג4, ג11, וגם בהם נכרכו ובאו יחד.   107
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]וכה תדבקין עם נערותי )רות ב 8(, וכי דרכו של בועז לדבר108 עם הנשים? א"ר אלעזר:  ב. 

כיון דחזאה ותשק ערפה לחמותה ורות דבקה בה אמ' שרי לאידבוקי בה.[  

ויאמר לה בעז לעת האכל גשי הלום וגו' )רות ב 14(, א"ר אלעזר רמז רמז לה  ]...[  ג. 

דרשת ר' אלעזר על רות ב 8 )ב( מופיעה ב־ש, מ, א, ר, ו, וחסרה ב־ג4, ג10 )על פי גודל הקרחה(, 

ג1, כ109.7 זהו איבר אחד מתוך קובץ דרשות ר' אלעזר על מגילת רות,110 וקשה להסביר מדוע 

דווקא הוא חסר בכמה מעדי הנוסח.111 

 112 )56 –46 I, שורות  (  17 52 – קיד ע"א, שורה  3. קיג ע"ב, שורה 

א"ר *חייא*113 בר אבא א' ר' יוחנן: מניין לשינוי בגדים מן התורה, שנ' ופשט את  א.1. 

בגדיו ולבש בגדים אחרים )וי' ו 4(. 

ותנא דבי ר' ישמעאל: לימדה תורה דרך ארץ, בגדים שבישל בהן קדרה לרבו אל  א.2. 

ימזוג בהן כוס לרבו. 

ב.1  ]א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן: גנאי הוא לת"ח שיצא במנעלים המטולאים לשוק. 

והא *ר' חייא בר אבא*114 נפיק! – *אמ' מר זוטרא*115 ברי' דרב נחמן: בטלאי על גבי  ב.2. 

טלאי.116[  

א' ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן: כל תלמי' חכם שנמצא רבב על בגדו חייב מיתה, שנ'  ג.1. 

ולמשנאי אהבו מות )מש' ח 36(, אל תיקרי למשנאי אלא למשניאי. 

כך ב־ש, מ, א, ו, גיליון ג11. ר: 'לדבק בנערות'; גיליון ג4: 'לידבק בנ/ש/י/ם'.  108

עדותו של ג9 מסתיימת עוד קודם לשלב זה, כך שגם כאן החסר משותף לכל קטעי הגניזה שלפנינו.   109

זה  זו אין כל מקבילות מחוץ לסוגייתנו. לעומת זאת ניתן להשוות כמה מהדרשות האחרות בקובץ  לדרשה   110

לדרשות במדרש רות רבה, אך הדמיון בדרך כלל רופף, ומכל מקום אינו חל על כל חלקי הקובץ. השוואה זו 

אינה מועילה אפוא לשרטוט קווי מתאר מקוריים וראשוניים של הקובץ בסוגייתנו, שעליהם נוספו כביכול 

תוספות משניות.

ראוי להדגיש שקיים קושי בולט בלשון הקישור שבין הפסוק ובין דרשת ר' אלעזר )לשון המנוסחת במתכונתה   111

של הלשון המקבילה באיבר א(: 'וכי דרכו של בועז לדבר עם הנשים?' – לא ברור מה בין שאלה זו לתשובה 

שמוצעת עליה כביכול בדברי ר' אלעזר. ובכל זאת אין בדרשה האמוראית גופה כל פגם, ואין סיבה של ממש 

להפקיע את מעמדה כמימרה אמוראית אותנטית. 

ההעתקה כאן על פי דפוס ש, שמייצג בקטע זה את הנוסח הארוך בשלמותו.   112

תוקן על פי כתבי היד. ב־ש, שלא כבכל עדי הנוסח האחרים: 'אחא'.   113

ב־ש, שלא כבכל עדי הנוסח האחרים: 'ר' אחא בר חנינא'.   114

ב־ש, שלא כבכל עדי הנוסח האחרים: 'א"ר אחא'.   115

א, ג1: נוסף 'והני מילי בצלא'; גיליון ג4: נוסף 'והני מילי דצלא'; ר: נוסף 'והני מילי בפנתא אבל ברקתא לית   116

לן בה'; ו: נוסף 'והני מילי בעילאה'; גיליון ג11: נוסף 'והני מ/י ]לי ביומא אבל[  בליליא נפיק. אמ' ר' חייא 

בר אבא א' ר' יוחנן  ]...[  אל תיקרא משנאי אלא משנ ]יאי[  ??? ???'.
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רבינא א': רבד117 *איתמר*,118 שנ' מרבדים רבדתי ערסי )מש' ז 16(.119  ג.2.  

ולא פליגי – הא בגלימא, הא בלבושא. ג.3. 

ויחף  ערום  ישעיהו  עבדי  הלך  כאשר  דכתי'  מאי  יוחנן:  א"ר  אבא  בר  חייא  ]א"ר   ד. 

)יש' כ 3(, ערום – בבגדים בלואי, ויחף – במנעלי' המטולאי'.120[  

יוחנן,  ר'  משום  אבא  בר  חייא  ר'  מפי  המובאים  מאמרים  ארבעה  הכולל  קובץ  הן  א–ד  יחידות 

שינוי  בחובת  כללי  באופן  עוסקת  א  יחידה  אלה.  מאמרים  על  נוספים  משנה  ומהלכי  ומסורות 

הבגדים, יחידה ב פונה לעניין גנותם של המנעלים המטולאים, יחידה ג חוזרת לנושא הבגדים 

ונוקטת עמדה נחרצת בגנות תלמידי חכמים הלובשים בגדים מוכתמים, ויחידה ד עוסקת בבגדים 

הבלויים ובמנעלים המטולאים גם יחד. בנוסח הפנים של ג4 וקטעי גניזה נוספים חסרות שתיים 

מהיחידות )ב, ד(, וכך גם בכ"י מ. בכמה מעדי הנוסח חסרה רק יחידה ד, ובאחרים חל חילוף בסדר 

היחידות ג, ד. וזה סדר היחידות בכל כתבי היד:    

דג באש, ו, ג1
ג באא

גד באר, כ7 121
ג>ב<א ג4, ג11, מ

גאג10

ג4: 'רבב >/רבד<'; ג10, גיליון מ: 'רבב'.   117

א, ו, ג4, ג10, ג11: 'איתמר/איתמ' '; מ: }איתמר{; ש: חסר; ג1, גיליון מ: 'ממש'.   118

ג4, ג10, ג11: חסר 'שנ'  ]...[  ערסי'; מ: 'רבינא אמ' >רבב ממש דכתי' מרבדי' רבדתי ערשי< }איתמר{'.   119

ר: נוסף 'וא"ר חייא בר אבא א"ר יוח' כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו חייב מיתה דכת' ולמשנאי אהבו   120

מות אל תיקרי למשנאי אלא למשניאי רבינ' א' רבד ממש ומקרא מסייעני שנ' מרבדים רבדתי ערשי ולא פליגי 

כ7: נוסף 'א"ר חייא א"ר יוחנ' כל תלמיד שנמצ' דבב על בגדו חייב מיתה דכת'  הא בגלימא הא בלבושא'; 

ולמשנאי אהבו מות אל תיקרי למשנאי אלא למשניאי רבינא א' דבר >מ<מש איתמ' שנ' מרבדים רבדתי ערשי 

ולא פליגי הא בגלימא הא בלבושא'; ג1: נוסף 'רבינא אמ' רבד איתמר דלא פליגי הא בגלימא הא בלב ]ושא[ '. 

ייתכן שניתן למצוא סימן נוסף לסדר זה בעותק ג1, שבו הגרסה ביחידות ג–ד היא:   121

ג.1. וא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן כל תלמיד חכמים שנמצא רבב על בגדו חייב מיתה דכ' ולמשנאי אהבי מות   

אל תקרא ולמשנאי אלא למשניאי. 

ג.2. רבינא אמ' רבד ממש דכ' מרבדים רבדתי ערשי וגו'.   

ד. א' ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן מאי דכ' ויאמר יי כאשר הלך עבדי ישעיהו ערום ועיף ערום בבג/ד/י בלוי/ם   

ויחף במנעלים המטולאים. 

ג.2. רבינא אמ' רבד איתמר.   

ג.3. דלא פליגי הא בגלימא הא בלבושא.   

מימרת רבינא )ג.2( מובאת אפוא פעמיים, פעם אחרי מימרת ר' יוחנן ג.1 ופעם אחרי יחידה ד; ובפעם השנייה –   

בלוויית תירוץ )ג.3( ובנוסח שונה מעט. סביר שהכפילות של מימרת רבינא )ג.2( בעותק זה היא תולדת כניסתה 

של הערת גיליון, אם כי אין לדעת בוודאות אם היא כוונה לתיקון יחידה ג או להשלמת יחידה ד על פי הסדר 

המצוי ב־ר, כ7. לפי זה מסתבר שבנוסח המקורי של ג1 לא היה התירוץ 'הא בגלימא הא בלבושא', המצוי בכל 

כתבי היד. תירוץ דומה בא בסיום הסוגיה, בהקשר אחר )שורה 82(.
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של  חסרונה  את  לפטור  היה  ניתן  לכאורה  יציב.  אינו  בסוגייתנו  ד  ב,  יחידות  של  מעמדן  ובכן 

יחידה ב כדילוג מחמת הדומות )'א' ר' חייא בר אבא א' ר' יוחנן' – 'א' ר' חייא בר אבא א' ר' יוחנן'(, 

אלא שכאמור נוסח זה מופיע בארבעה עדי נוסח – ג10, ונוסח הפנים של ג4, ג11 וכ"י מ. נוסף 

 על כך אין בכוחו של פתרון זה להסביר את חסרונה של יחידה ד באותם ארבעה עדי נוסח )וכן 

בכ"י א( – יחידה שיש לה קשר ענייני ליחידה ב, העוסקת כמוה במנעלים מטולאים. לפיכך נראה 

שלא טעות העתקה מקרית לפנינו. 

שבשלד  הוא  שלפנינו123  לתופעה  ביותר  הפשוט  שההסבר  דומה  החילופים,122  למקור  אשר   

הסוגיה הובא קובץ מאמרים של ר' חייא בר אבא בשם ר' יוחנן בעניין מלבושיהם של תלמידי 

חכמים. קובץ זה נמסר לחלופין בצורה ארוכה ובצורה קצרה, שנכללו בה רק היחידות הנוגעות 

לסוגיית שבת באופן ישיר;124 התפצלות עדי הנוסח משקפת אפוא מסירה כפולה זו. 

)77 –64 I, שורות  (  40 –29 4. קיד ע"א, שורות 

על  המקפיד  זה   – העין  בטביעות  אבידה  לו  שמחזרין  חכם  תלמיד  זהו  אי  יוחנן:  א.  א"ר 

חלוקו להופכו. 

וא"ר יוחנן: אי זהו תלמיד חכם שממנין אותו פרנס על הצבור – זה ששואלין אותו דבר  ב.  

הלכה בכל מקום ואומרה. 

*ואמ'* ר' יוחנן: אי זהו תלמיד חכם שבני עירו מצ>ו<וין לעשות לו מלאכתו – זה שמניח  ג.  

חפצו ומתעסק בחפצי שמים. 

ד.  ]למאי נפקא מינה? – למיטרח ליה בריפתיה.[  

ה.  ]אמ' מר, א"ר יוחנן: אי זהו תלמיד חכם שממנין אותו פרנס על הציבור – כל ששואלין 

אותו דבר הלכה בכל מקום ואומרה. 

בראשי   – תלמודא  בכולי  אי  באתריה,   – במסכתיה  אי  למנויי,   – מינה?  נפקא  למאי  ו.  

מתיבתא.[ 

בכל  מובאים  סוגייתנו,  של  סיומה  לקראת  שבאה  התם'  'תנן  בסוגיית  יוחנן  ר'  לדברי  בהמשך 

בספרות  ממש  של  מקבילות  אין  ד  ליחידה  אך  ע"ב,  מג  ברכות  בבבלי,  גם  בשלמותה  מופיעה  ב  יחידה   122

התלמודית )יסודות דומים ליחידה ד מצויים אמנם ביומא עז ע"א, אך גיבושם הספרותי שם שונה לחלוטין, והם 

נקשרים בשמו של אמורא אחר(. לפיכך לא ניתן לייחס את הוספתם של כלל החומרים החסרים ב־ג4 ובחבריו 

למסרן מאוחר שנטל אותם מן המוכן והעבירם מסוגיית ברכות לסוגיה שלנו. יתר על כן, יש מקום לשקול את 

האפשרות שסוגיית ברכות הכירה את סוגיית שבת בנוסח הארוך. לדיון בנושא זה ראו: טוביה, מסורת נוסח 

)לעיל הערת כוכבית(, עמ' 98–99.

בלי להתייחס כרגע ליתר החסרים בסוגיה.   123

התם'  'תנן  לסוגיית  דומות  הן  זו  מבחינה  המוכתמים.  בבגדים  דווקא  מתמקדות  ו־ג  א  היציבות  היחידות   124

שבהמשכה המידי של סוגיה זו, המתייחסת אף היא לרבב על בגדיהם של תלמידי חכמים. 
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עדי הנוסח שלושה מאמרים נוספים משם ר' יוחנן )א–ג(, שבהם הגדיר תלמידי חכמים בדרגות 

שונות. בנוסח הארוך נוספים בעקבות זאת שני מהלכים נלווים: בעקבות מאמר ג – דיוק בדברי 

ר' יוחנן )ד(,125 וכן ציטוט חוזר של מאמר ב )ה(126 ודיוק נוסף )ו(, הנוגע אליו.127 שני המהלכים 

הללו חסרים בעותק ג4 וכן בשאר קטעי הגניזה )ג1, ג10, ג11(. ערעורם של מהלכים אלה עולה 

אף מעדותם של שניים מעדי הנוסח הארוך,128 ועל איחורם מרמזת גם העובדה שהדיוק השני )ו( 

בא ברוב עדי הנוסח הארוך לאחר ציטוט חוזר של מאמר ב ולא בצמוד למאמר זה.

את  מבררות  אשר  הגמרא,  סתם  של  בהערות  זה  במקרה  מסתכמים  ובחבריו  ב־ג4  החסרים   

היוצא מדברי ר' יוחנן, ואין בהם מסורות אמוראיות חדשות. 

רים בפרק טו 3. לסיכום טיבם של החס ה.

ג4  זו משותפת לעותק  I. תופעה  כאמור תופעת הנוסח הבולטת בפרק טו היא החסרים בסוגיה 

 ולרוב קטעי הגניזה האחרים, ובאופן חלקי – גם לכמה מכתבי היד, כמודגם בטבלה )– : חסר;

+ : יתר; –/ : חסר חלקי; * : מקום שבו עדותו של כתב היד לא השתמרה(:

כ7ואמג1ג9ג11ג10ג4
++++*––––חסר 1

–+++**–––חסר 2

++–/–+*–––חסר 3

+–/+–/–*–––חסר 4

טבלה זו משקפת את נוסח הפנים של עדי הנוסח השונים. כמפורט לעיל, בשני מקרים הושלמו 

החסרים בגיליון ג4 )חסר 1 במלואו, ואחד הקטעים בחסר 3(, ככל הנראה ביד הסופר. נמצא אפוא 

שהנוסח הארוך היה מוכר, לפחות בחלקו, לסופר ג4. 

אשר לאופי החסרים, הם פזורים לכל אורכה של סוגיה I, וכוללים רכיבים מסוגים שונים )כגון   

מאמרי אמוראים והערות פרשניות סתמיות(, המשתלבים באופנים שונים במהלכיה של הסוגיה. 

כיוון שכך אין הכרח להניח שדין אחד לכולם.129 ובכל זאת יש מכנה משותף לכולם: אף אחת 

ומופיעות באחרים אינה שייכת למבנה הספרותי היסודי  היד  מהיחידות החסרות במקצת כתבי 

של הסוגיה, כלומר לרכיבים החוזרים לנקודת המוצא של הסוגיה או מוליכים אותה אל שרשורם 

חסר ב־מ.   125

חסר ב־ו, מ.   126

חסר ב־ו; ב־מ בא בחילוף מקום, מיד לאחר מאמר ב.   127

ראו לעיל הערות 125–127.   128

1–3, הכוללים מסורות אמוראיות, חלקן ללא  ההבחנה העיקרית שיש לתת עליה את הדעת היא בין חסרים   129

מקבילות בספרות התלמודית, ובין חסר 4, שיש בו חומרים שניתן להסבירם כשלעצמם כפרי יצירה משנית 

של מסרנים. אך כאמור גם חסרים 1–3 אינם עשויים מעור אחד, ויחסם להקשרם בסוגיה אינו אחיד. 
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של תכנים נוספים.130 הילכך היעדרן אינו גורם בשום שלב לשינוי ממשי בהילוכה של הסוגיה 

המידי  להקשרן  ישירה  בזיקה  אפוא  עומדות  כולן  הנוסח.  מסורות  בשתי  שלה  היסוד  ובעוגני 

בסוגייתנו, והן צומחות או משתלשלות מתוכו. 

2 ומסורות ר' חייא בר אבא בשם ר' יוחנן  חלק מהיחידות הנדונות – דרשת ר' אלעזר בחסר   

3 – הן איברים בקבצים המובאים בכל הנוסחים. במקרים אלה ניתן להסביר את תופעת  בחסר 

החסרים בכלי שכבר הוצע בעבר במקרים אחרים – כעין חילופי מילוי:131 באחת המסורות אנו 

מוצאים מסירה מלאה וארוכה של המקורות )במקרה שלנו – קובצי מאמרים( שנועדו להשתלב 

בשלד הסוגיה המשותף, בעוד שהמסורת האחרת נוטה למסירה קצרה יותר ומצטטת את מקורותיה 

באופן חלקי. 

יתר היחידות הבאות בחלק מעדי הנוסח וחסרות במקצתם, מוסבות באופן ישיר על הרכיבים   

הגמרא  סתם  הערות  בין  להבחין  ראוי  כאן  מתוכם.  דווקא  וצומחות  בסוגיה,  להן   הקודמים 

1, שנכרכים בו מסורות תלמודיות נקובות שם ומעשה.  4 ובין המהלך הדיאלקטי בחסר  בחסר 

מאוחרים  בשלבים  שנוצרו  משניות  כהוספות  להתפרש  עשויות   4 בחסר  הסתמיות  ההערות 

בתולדות המסירה של מסורת הנוסח הארוך.132 לא כן המהלך בחסר 1. גם כאן החסר אינו מפריע 

את מהלכה הבסיסי של הסוגיה, ובכל זאת זהו מהלך תלמודי שממשיך את קודמו, ושמוסיף עליו 

תכנים חדשים. לפיכך קשה יותר לתארו כתוספת פרשנית מאוחרת. דומה שגם ההסבר שהוצע 

בעניינם של חסרים 2–3 אינו עולה יפה במקרה זה, ולא פשוט לתאר את החסר כאן בכמה מעדי 

סוגיה I מקבצת בתוכה מסורות רבות מסוגים וממקורות שונים, שחלקן סוטות באופן ניכר מעניינה הבסיסי.   130

גם הסטיות הללו מעוגנות בחוט השדרה המרכזי של הסוגיה, שביסודו דרשות פסוקים אשר מניחות תשתית 

מעשות  )'וִכבדתו   13 נח  יש'  הוא  הנדרשים  הפסוקים  מבין  הראשון  בשבת.  הבגדים  שינוי  לנושא  מקראית 

שבת  של  מלבושך  יהא  שלא   – )'וכבדתו  לסוגייתנו  אותה  שקושר  הוא  הדרשה  של  ראשה  דרכיך  ]...[ '(. 

כמלבושך של חול, כי הא דר' יוחנן קארי להו למאני}א{>ה< מכבדותי'(, אך היא ממשיכה להיבטים נוספים של 

כבוד השבת על פי רצף הפסוק, ולאחר מכן משתלשלת למסורות נוספות שחורגות לחלוטין מנושא הסוגיה 

)סופן בשורות 1–15(. העיסוק בשינוי הבגדים מתחדש בדרשת פסוק נוספת, על רות ג 3 )'ורחצת וסכת ושמת 

שמלותיך עליך – אמ' ר' אלעזר אלו בגדים של שבת'(. דרשה זו היא יתד שעליה תלוי בהמשך מדרש ארוך 

על  הבאה,  הדרשה  המרכזי.  מעניינה  נוספת  פעם  הסוגיה  מתרחקת  ובכך   ,)42–16 )שורות  רות  מגילת   על 

יש' י 16 )'ותחת כֹבדו ֵיקד יֹקד כיקוד אש', שורות 43–45( מצטיירת כעין סניף לראשונה, שכן היא אינה נוגעת 

עוד משום בחינה לכבוד השבת, ונראה שהיא מובאת כאן בשל החזרה הכלולה בה על הנחת היסוד הדרשנית 

של ר' יוחנן, שכינה את בגדיו 'מכבדותי'. משעלה החיבור בין בגדים לכבוד במנותק מהדיון הספציפי בכבוד 

השבת, נפתחת מעין חטיבה ספרותית נוספת העומדת בפני עצמה )שורות 46–82(, ושעניינה המרכזי הבגדים 

בכללותה,  שלפנינו  הסוגיה  את  להגדיר  ניתן  כן  אם  הסוגיה.  את  חותמת  וזו  חכמים,  תלמידי  של  וכבודם 

לאות  בגדים  שינוי  כסוגיית  במשנה,  הישיר  ההלכתי  הדיון  מתחום  ויוצאת  משתלשלת  היא  שבה  מהנקודה 

כבוד, אשר בגרעינה המסורות הרלוונטיות יותר להקשרה המידי, דהיינו מסורות כבוד השבת.

דוקטור,  עבודת  מסורותיה',  לחקר  )בבלי(:  כריתות  'מסכת  רוזנטל,  י'  ראו:  המילוי  חילופי  תופעת  על   131

האוניברסיטה העברית בירושלים, תשס"ד, עמ' 155–218. 

יש  שמא   – יחד  כלאחר  לבטלן  אין  זו,  בסוגיה  ויתר  חסר  של  נוספות  לתופעות  הצטרפותן  לאור  זאת  עם   132

בהצטברות זו כדי ללמדנו פעם נוספת על אפיונן של מסורות הנוסח בסוגייתנו כקצרה וארוכה. 
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הנוסח כתוצאה של מסירה קצרה של מקור אשר צוטט במלואו במסורת הנוסח הארוך. לכאורה 

ניתן לתאר תופעה זו בדומה לתופעת החסרים המסתמנת בסוגיית הסעודות בפרק טז: המסורת 

הקצרה משקפת שלב שבו גובשו ונערכו עיקר תכניה של הסוגיה, ואלה היו בסיס להנחתם של 

נדבכים נוספים במסורת הארוכה. הוספת הנדבכים היתרים תצטייר אפוא כשלב שעל אף איחורו 

היחסי היה בעל טבע יצירתי, וכלל שימוש במסורות אמוראיות מקוריות. אם אמנם כן, הרי שלב 

זה חרג מפעולות של צירוף חומרים נוספים מן המוכן, שעשויים היו להסתפח על צורת הסוגיה 

הקדומה, כפי שמצאנו בפרק טז. 

4 בכללותו ו. להערכת נוסח ג

. הניכרים שבהם –  ג4 נמצאו בסוגיית הסעודות מפרק טז   החילופים המפליגים ביותר בעותק 

שונה  במקום  מהמסורות  אחת  בכל  ששולבו  אמוראיות  יחידות  של  דופן  יוצאי  מקום  חילופי 

תנאים  של  ומאמרים  ובהן מעשים  יחידות טקסטואליות  רצף  של  בהיקפו  חריג  וחסר  לחלוטין, 

 ואמוראים נקובי שם. גם בסוגיה I מפרק טו נמצאו שינויים בולטים: חסרים של יחידות קצרות – 

טו  II מפרק  – במקומות אחדים הפזורים לאורך הסוגיה. בסוגיה  חלקן כוללות דברי אמוראים 

נמצאו בעותק ג4 כמה נוסחים חריגים, אלא שקשה לקבוע מה טיבם, ואין לפסול את האפשרות 

שבסוגיה זו יסודה של שונותו בנוסח משובש. 

ובמיוחד  ג4  עותק  של  החריגים  נוסחיו  ראשית,  שאלות.  שתי  עולות  האמור  הממצא  מתוך   

חסריו הניכרים מעוררים חשד שמא הוא משקף את עבודתו המשנית של סופר מקצר.133 שנית, 

אופי החילופים בכל אחת משלוש הסוגיות הכלולות בעותק ג4 משתנה מסוגיה לסוגיה; שינויים 

אלה מעוררים את השאלה אם כלל נוסחיו של ג4 שייכים למסורת אחת רציפה, או שבכל פרק – 

ואולי בכל סוגיה – מייצג נוסחו של ג4 מסורת אחרת. 

4 נוסח תלמוד מקורי 1. ראיות להיותו של נוסח ג ו.

בסוגיה I מפרק טו נמצאו החילופים הניכרים שבעותק ג4 באופן עקבי גם בקטעי גניזה אחרים, 

 II וכן נמצאו להם הדים חלקיים בכתבי יד נוספים )ראו לעיל סעיף ה.2(. בסוגיות האחרות – סוגיה

 מפרק טו והסוגיה מפרק טז – ג4 עומד יחיד בחילופיו כנגד יתר עדי הנוסח הישירים, אך בפרק טז, 

ג4 ובין רצף ציטוטי  שנמצאו בו החילופים המפליגים ביותר, קיימת התאמה מובהקת בין נוסח 

כן התימוכין  א(.134 אם  נספח  ולהלן  ד  )ראו לעיל סעיף  טוב  התלמוד מסוגיותינו במדרש שכל 

ראו לעיל סעיף א.  133

קטעי הגניזה העומדים לרשותנו בסוגיה I מפרק טו אינם כוללים את סוגיית הסעודות מפרק טז. מסתבר אפוא   134

 שיחידותו של נוסח ג4 בסוגיית הסעודות היא תוצאה מקרית של קורות כתבי היד והשתמרותם לאורך הדורות – 

ועדותו של מדרש שכל טוב תוכיח.
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שנמצאו לחילופיו של נוסח ג4 בעדי הנוסח הישירים והעקיפים מסייעים לאימות מקוריותה של 

פעולת  משקף  שהוא  האפשרות  את  ומרחיקים  שלנו,  הגניזה  עותק  של  החריגה  הנוסח  מסורת 

קיצור מאוחרת.

בכמה מקומות נמצאו הדים נוספים – נקודתיים – לנוסחיו המיוחדים של ג4. כאן ניתן למנות   

הערה יתרה בגיליון כ"י מ שמתאימה דווקא למהלכה של סוגיית הסעודות במסורת ג4 )ראו לעיל 

הערה 36(, וכן עדות אפשרית לעמידתו של נוסח ברייתא ב־ג4 לפני בעל ספר 'והזהיר' )ראו לעיל 

ג4 כנוסח תלמוד מקורי נמצאה  סעיף ד.6(. ראיה נוספת שיש בה כדי לאשש את תקפותו של 

בכתבי היד האשכנזיים )בפ, במ, בכ( בבבלי, ברכות לט, ששם מצויה מקבילה חלקית ליחידת 

'אמ' רב חסדא' )Iד / 6(. נוסח כתבי היד האשכנזיים בברכות מתאים לנוסח ג4 בשלושה מקרים 

של חילוף במקומה של מימרה, חילוף במקומה של מילה ולשון אחר במאמר אמורא )ראו לעיל 

הערה 44(. 

בעותק  הטקסט  שמא  הספק  מקור  הם  ב־ג4  והנרחבים  המרובים  החסרים  כאמור  ועוד,  זאת   

עולה  טז  בפרק  ג4  בעותק  הנרחבים  החסרים  מניתוח  אבל  תלמוד,  קיצור  אלא  אינו  הגניזה 

של  לשיקופה  יחדיו  המצטרפים  נוספים  חילופים  בסוגי  כרוכה  אלא  מבודדת  אינה  זו  שתופעה 

מסורת מקורית העומדת בפני עצמה.135 הילכך, על סמך עדויות חיצוניות ופנימיות, האפשרות 

המסתברת ביותר היא שעותק הגניזה שלנו אכן מציג נוסח תלמוד מקורי. 

ורת נוסח חלופית רציפה?  4: מס 2. נוסח ג ו.

כאמור ניתוח הממצאים לאורך המאמר העלה כי מידת השוני בין נוסח ג4 לנוסח הרווח ומאפייני 

החילופים ביניהם משתנים מסוגיה לסוגיה. היבט זה בא לידי ביטוי גם בחילופים שלא נדונו כאן 

באופן סדיר. מטבע הדברים הוקדשה מרב תשומת הלב לחילופי המבנה וההרכב בנוסח ג4, אך 

לכל אורך עותק הגניזה יש שינויי נוסח נוספים מסוגים שונים, ורק מיעוטם הוזכר במאמר זה. 

מלבד החילופים בלשונן של ברייתות עם מקבילות בתוספתא, שנדונו לעיל בסעיף ד.6, מצויים 

ג4 חילופי לשון והרצאה מרובים,136 חילופי סדר של מאמרים או מהלכים137 ושל מילים  בנוסח 

בודדות,138 חילופים בייחוס מאמרים לחכמים,139 חסר ויתר של מילים ומשפטים,140 תוספת לשון 

ראו דיוני לעיל בסעיף ד.5.   135

לדוגמאות בודדות ראו לעיל הערות 26, 27, 32, 40, 42, 44, 82.  136

ראו לדוגמה לעיל הערות 26, 32, ליד הערה 39, הערה 43.  137

ראו לדוגמה לעיל הערות 44, 84.  138

ראו לדוגמה לעיל הערה 19, הערה 79.  139

ראו לדוגמה לעיל הערות 43, 81, 87.  140
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פירוש מאוחרת141 וכן דילוגים ושיבושים.142 החילופים הבולטים יותר מבין אלה נמצאים בפרק 

טז, שיש בו שינויים תדירים בלשון הסוגיות ובהרצאתן השוטפת, שינויים שמסתבר כי הם נובעים 

מחירות במסירתן של הסוגיות על פה – בדומה לתופעת ה'לישאנא אחרינא' שנדונה במחקריו 

של אליעזר שמשון רוזנטל על מסכת פסחים.143 נראה שמלבד היסודות המבניים שנותרו בלתי 

מוכרעים בשלד הגרעיני של סוגיית הסעודות בפרק טז,144 גם ניסוחו הלשוני טרם זכה – בחלקים 

זה  יסוד  על  שנוצרו  השונות  המסורות  בין  ההבדלים  לפיכך  ומוגמר.  סופי  לגיבוש   – נרחבים 

באים לידי ביטוי תדיר גם באופן ההלבשה הלשונית של השלד המשותף. בכמה מקרים הושפעו 

הניסוחים מחילופי המבנה בשתי המסורות,145 ומבחינה זו מסתבר כי החילופים בסידור הסופי של 

 הסוגיה מפרק טז ובעיצובה הלשוני והסגנוני כרוכים אלה באלה. לעומת זאת החילופים בפרק טו – 

להוציא תופעת החסרים – הם לרוב קלים ונקודתיים, מן הסוג הרגיל בכתבי היד. 

השינויים  במידת  ההבדלים  אם  בשאלה  להכריע  מאפשרים  אינם  שבידינו  הממצאים  כלל   

שמא  או  לסוגיה,  מסוגיה  המשתנות  שונות,  תולדות  משקפים  השונות  בסוגיות  ובמאפייניהם 

חילופיו של עותק ג4 בשלוש הסוגיות המתועדות בו משקפים מסורת נוסח אחת, המתגלה בשני 

פרקים סמוכים – מסורת שבין השאר ניכרת בה נטייה מסוימת לקיצור אך מאפייניה אינם אחידים, 
וששונותה באה לידי ביטוי באופנים משתנים ובטווח רחב של חילופים מסוגים מגוונים.146

וף דבר ז. ס

מחקרים קודמים עמדו על אופייה הגולמי לעתים של עריכת הסוגיות בתלמוד הבבלי – עריכתן 

של סוגיות בעלות מבנה יסודי יציב שרוב תכניו )טעמיו( קבועים בו, אך מקצתם נותרו כהוראות 

ולבסוף  השלמה  פענוח,  של  נוספות  לפעולות  הערוך  הטקסט  מסרני  את  שהצריכו  הפניות  או 

לווייניות העומדות לצד  סוגיות  קיומן של  כן עלתה במחקר אפשרות  כמו  הלבשה לשונית.147 

ראו לעיל הערה 77.  141

ראו לדוגמה לעיל הערות 80, 86, 88.   142

כתב־יד  פסחים,  מסכת  בבלי,  תלמוד  רוזנטל,  א"ש   ;36–1 עמ'   ,)75 הערה  )לעיל  הנוסח  תולדות  רוזנטל,   143

ששון־לונצר ומקומו במסורת הנוסח, לונדון תשמ"ה.

ראו לעיל סעיף ד.5.  144

ראו לעיל הערות 40, 42.   145

אשר לסוגיה II מפרק טו – שנוסחיה בכללו של דבר אחידים ויציבים בעדי הנוסח השונים – אפשר שבמקרה   146

זה אחזו שתי המסורות בנוסחים קבועים ומגובשים, שלא ניכרת חירות במסירתם, וזאת שלא כבשתי הסוגיות 

האחרות בעותק ג4. אפשר שיש לתלות זאת באופייה ההלכתי המובהק של הסוגיה, ואולי נבע הדבר מסיבות 

אחרות. 

את הבסיס הראשוני לתיאור זה הניח א"ש רוזנטל במחקריו על תופעת ה'לישאנא אחרינא' במסכת פסחים.   147

ראו: רוזנטל, תולדות הנוסח )לעיל הערה 75(. משמעותה של ההכרה הבסיסית הזאת התחדדה עוד במקרים 

אחרים, שהתגלו בהם שינויים מפליגים, הנראים חורגים באופן משמעותי מתחומי הניסוח וההרצאה החופשית. 

ראויים לציון כאן הנוסחים המיוחדים מן הגניזה במסכתות מועד קטן וכריתות. ראו: ע' שרמר, 'בין מסורת־
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הסוגיה העיקרית בלי שנקבע להן מקום מסוים.148 הממצאים בעותק ג4 מתאימים לתיאורים אלה 

ומוסיפים עליהם. 

חריג  טקסטואלי  נדבך  חשפה  האחרים  היד  לכתבי  ג4  בעותק  הנוסח  של  השוואתו  כאמור   

בהיקפו שככל הנראה נוסף בנוסח הרווח149 ונסתפח על הסוגיה הגרעינית; נדבך זה כולל שלושה 

קבצים נרחבים, עמוסי חומרים אמוראיים )IIג4–6(, ומקבץ נוסף של שלוש אגדות עם מקבילות 

במדרשי אמוראים ארץ ישראליים )IIג7–9(. כמו כן נמצאו חילופי מקום מרחיקי לכת של יחידות 

וילנה.  בדפוס  ארוכים  עמודים  שלושה  או  שניים  של  במרחק  השונות  הנוסח  במסורות  הבאות 

אכן כבר נמצאו בעבר חומרים – בהם גם מאמרי אמוראים – הבאים במקצת כתבי היד וחסרים 

I מפרק טו(, וגם תופעת  ג4 )בסוגיה  באחרים,150 מעין התופעה שנמצאה כאן בדף א של עותק 

קצרות  יחידות  של  הוספתן  דומה  אין  זאת  ובכל  אחדים.  במקרים  הודגמה  כבר  המקום  חילופי 

המשתלבות ברצף הסוגיה למה שנראה כהוספת מקבצים טקסטואליים שלמים ב־ג4, מקבצים 

המתפקדים כחטיבות תוכן חדשות בסוגיה. זאת ועוד, טרם נמצאו עדויות נוספות לקיומם של 

שני חילופי מקום כה ניכרים במהלכה של סוגיה אחת.151 

אם כן ייחודו של עותק ג4 בעומס התופעות יוצאות הדופן שנמצאו בו ובאופי חסר התקדים של   

החסרים שבפרק טז – אם הם אכן מוחלטים. ריבוי התופעות ואופיין מתאימים לכאורה למלאכתו 

יסודות הסוגיה, ואם כן הם קדמו לשלבי המסירה של הטקסט הערוך. אך  של עורך הבונה את 

ששתי  בעליל  ונראה  הסוגיה,  של  היסודי  למבנה  נוגעים  האמורים  החילופים  אין  זה  במקרה 

המסורות מציגות לא סוגיות שונות מעיקרן אלא שתי הצעות תלמוד שבהן תכנים זהים ובסיס 

משותף רחב וניכר, שנקבע עוד קודם להתפצלות המסורות זו מזו. מכאן עולה אפוא שלשתיהן 

גם יחד קדמה עריכה משותפת, שהיא מכנה משותף נרחב לשתיהן. 

דומה אם כך שיש לדייק ולהבחין בשלב ביניים נוסף ברצף שלבי התהוותו של הטקסט התלמודי –    

בין עיקר העריכה ובין תהליכי המסירה השוטפת; שלב שהיה שונה באיכותו מהשלבים שלפניו 

הסוגיה  של  לווייניה  מקום  בקביעת  ניכר  חופש  היה  עדיין  זה  שלב  של  בראשיתו  ואחריו.152 

עריכה למסורת־נוסח: מהדורה אחרת של בבלי מועד קטן מן הגניזה', תרביץ, סא )תשנ"ב(, עמ' 375–399; 

רוזנטל, מועד קטן )לעיל הערה 54(; הנ"ל, כריתות )לעיל הערה 131(. 

ראו ממצאיו של רוזנטל במועד קטן )שם(.   148

לעיל בסעיף ד.5, ליד הערה 62, דנתי באפשרות שהחומרים החסרים בעותק ג4 הובאו במקום חלופי שאינו   149

מסור לעינינו. טענתי שם שאפשרות זו מסתברת פחות, ושהנתונים שלפנינו מטים למסקנה שהחסרים ב־ג4 

הם אכן מוחלטים. 

ראו לדוגמה: שרמר, מסורת עריכה )לעיל הערה 147(, עמ' 396–397, וספרות נוספת שם.   150

כאמור לעיל בהערה 54, היקפם של כל אחד מחילופי המקום ב־ג4 חריג מאוד, כל שכן קיומם של שני חילופים   151

מעין אלה באותה סוגיה. 

עם זאת אין להסיק מכאן בהכרח ששלב זה היה רחוק מהאחרים בזמנו או שיש לייחסו למבצעים שונים. על   152

כך מעידים אולי החומרים התלמודיים המקוריים שנוספו ככל הנראה באחת ממסורות הנוסח – הם מלמדים 

שחומרי גלם מהסוג שעמד לרשות העורכים הקדומים היו זמינים גם לממשיכיהם.
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העיקרית, וככל הנראה גם בקביעת הרכבן הסופי של יחידות הסוגיה. פעולות אלה אינן שייכות 

כאמור למלאכת הבניין היסודית של הסוגיות, ואינן נוגעות לתשתית המבנית והתוכנית. מסיבה 

זו נראה שיש לייחסן לגורמים שפעלו על ִספו של תהליך המסירה של הטקסט – היו אשר היו. עם 

זאת פעולות אלה השפיעו על מבנהו והיקפו של הטקסט שעמד למסירה והפצה, וחלקן דומות 

לאלה שננקטו בבניינה של הסוגיה הקדומה. לפיכך דומה שניתן לכנותן עבודות גמר עריכה.

*

יסודית שכבר  ג4 עומדת שאלה  נוסחיו המיוחדים של עותק  ברקע הבירור שהוצע כאן בעניין 

נדונה לא פעם,153 והנוגעת לטיבם של תהליכי התהוותו של הטקסט התלמודי בשלביה האחרונים, 

הדים להצעות  הנוסח שלפנינו  בעדי  יש  כלום  הנוסח של התלמוד.  כפי שהם משתקפים מעדי 

תלמוד חלופיות שיסודן עוד בשלבי עריכתן של הסוגיות, או שמא מקורם של כל השינויים – 

בפענוח  התמצה  תפקידם  אשר  מאוחרים,  גורמים  של  בפועלם   – שבהם  הלכת  מרחיקי  אפילו 

של  ומאפייניהם  תחומיהם  מהם  קודמיהם?  להם  שהותירו  הערוך  הגולמי  המבנה  של  ובמסירה 

השלבים השונים, והאם ניתן לקבוע ביניהם חיץ עקרוני – עד כאן עריכה ומפה ואילך מסירה?

נוסח  זו כוללת תופעות  ג4 מורכבת. מסורת  התשובה המתקבלת מתוך בחינתה של מסורת   

קיצוניות ונרחבות עד כדי כך שאין לנו אלא להגדירן חילופי עריכה; אך אלה אינן מטשטשות 

את ההכרה המוצקה בקיומו של מתווה ערוך אחיד ומשותף שעומד בבסיס מסורות הנוסח השונות, 

ושהיה יסוד לכל החילופים שנמצאו ביניהן. אם כן לא ניתן להגדיר את מסורת ג4 מסורת עריכה 

אחרת במובן הפשוט של הגדרה זו.154 בדומה למה שנמצא במסורות הנוסח המיוחדות במועד קטן 

ענין זה עמד במוקד כמה מעבודותיו של א"ש רוזנטל. ראו למשל: רוזנטל, תולדות הנוסח )לעיל הערה 75(;   153

כתב יד ששון־לונצר )לעיל הערה 143(. בעקבותיו שבו ועסקו בשאלות אלה כמה וכמה חוקרים. ראו למשל: 

67–102; הנ"ל, 'לאילן  ש"י פרידמן, 'להתהוות שינויי הגירסאות בתלמוד הבבלי', סידרא, ז )תשנ"א(, עמ' 

היוחסין של נוסחי בבא מציעא – פרק בחקר נוסח הבבלי', מחקרים בספרות התלמודית: יום עיון לרגל מלאת 

54(; הנ"ל,  93–147; רוזנטל, מועד קטן )לעיל הערה  שמונים שנה לשאול ליברמן, ירושלים תשמ"ג, עמ' 

147(; י' אפשטיין, 'סוגיות פסולי אתרוג  131(; ע' שרמר, מסורת עריכה )לעיל הערה  כריתות )לעיל הערה 

בראי הדפוסים, כתבי היד והגניזה', משלב, כו )תשנ"ד(, עמ' 11–23; מ' בנוביץ, 'שני ענפי הנוסח של פרק 

שבועות שתים בתרא בבבלי', סידרא, י )תשנ"ד(, עמ' 5–38; א' עמית, 'כתבי היד התימניים במסורת הנוסח 

של בבלי פסחים', HUCA, 73 (2002), עמ' לא–עז; הנ"ל, היה קורא )לעיל הערה 75(. 

טענות על סימנים לקיומה של מהדורת תלמוד מעריכה אחרת בעדי הנוסח הישירים של התלמוד עלו עד כה   154

במסכת  אתרוג  פסולי  בסוגיות  אפשטיין  י'  של  ובמחקרו  תמורה  במסכת  רוזנטל  א"ש  של  במחקריו  בעיקר 

סוכה. ראו: רוזנטל, תמורה )לעיל הערה 75(, עמ' 317–356; אפשטיין, סוכה )שם(. התופעות בשני המקרים 

מקומו  שאין  נוסף  עיון  זוקקות  והן  זה,  במאמר  הנדון  הגניזה  בעותק  שהתגלו  מאלה  באופיין  שונות  הללו 

כאן. ראו גם: ר' שושטרי, 'מסורות הנוסח של מסכת סוכה בבבלי', עבודת דוקטור, אוניברסיטת בר־אילן, 

תש"ע, עמ' 363–365; שושטרי הטיל ספק בעצם הגדרתו של נוסח הגניזה בסוגיות פסולי אתרוג נוסח תלמוד 

מקורי. על השתקפויות אפשריות של עריכה אחרת בעדיו העקיפים של התלמוד ראו: י"נ אפשטיין, 'שרידי 

)תרצ"ט(,  י   ;54–5 )תרצ"ז(, עמ'  ח   ;30–4 )תרצ"ו(, עמ'  ז   ;497–460 )תרצ"ה(, עמ'  ו   שאילתות', תרביץ, 
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ובכריתות, היחס בין הנוסחים השונים ובין יסודם הגרעיני המשותף הוא יחס ברור של ריבוי פנים 

מול אחידות בסיסית. בזאת, כך נראה, מתבסס ערכה של ההבחנה העקרונית בין עריכה למסירה: 

בעוד שפעולת העריכה הותירה בסופה תוצר אחד, שאינו קיים כצורתו אף לא באחד מעדי הנוסח, 

תהליכי המסירה שבאו עם סיומן של פעולות גמר העריכה מתאפיינים בפיצול, שבא לידי ביטוי 

במגוון הנוסחים שנתקבעו, ושמצויים כעת לעינינו. 

עם  רציפות:  של  תמונה  מעלה  התלמודי  הטקסט  התהוות  של  שלביה  שניתוח  אפוא  דומה   

גמר עריכה, שבו  ביניים, שלב  הסוגיות, התקיים שלב  הגולמי של  בניינו של המבנה  השלמת 

של  הנוסח  בעדי  שם  זעיר  פה  זעיר  נמצאים  זה  שלב  של  עקבותיו  סיום.  לקראת  עיצובן  הובא 

התלמוד, והוא מואר באופן יוצא דופן בעדותו של עותק ג4. כאן ננקטו פעולות נוספות, שאמנם 

היו להן מצד עצמן מאפיינים מובהקים של עבודת עריכה, אך הן היו מאוחרות ומשניות ביחס 

התקבע  המסירה,  שלב  של  תחילתו  עם  זה,  שלב  של  בסיומו  הטקסט.  של  היסודית  לתשתית 

שהופק  הרחב  הממצאים  טווח  אותנו  שלימד  כפי   – והלאה  מכאן  השונות.  במסורותיו  הטקסט 

מחקר מסורות הנוסח של התלמוד – הלך והצטמצם היקף השינויים לכדי תופעות מסירה מובהקות 

בעלות אופי נקודתי. כך ככל שהתקדם התהליך לאורך תולדותיה הארוכות של מסירת הטקסט 

ההולך  התוצר  של  בתחומיו  ויותר,  למוגבלים יותר  עליה  המופקדים  הגורמים  הפכו  התלמודי, 

ומתגבש שירשו מקודמיהם. 

 ,)143 הערה  )לעיל  ששון־לונצר  יד  כתב  רוזנטל,  ראו:  ומנגד   .36–25 עמ'  )תש"ב(,  יג   ;308–283  עמ' 

עמ' 23–32; י' ברודי, 'ספרות הגאונים והטקסט התלמודי', מחקרי תלמוד, א )תש"ן(, עמ' 245–256.
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נספח א

השתקפותה של מסורת ג4 בציטוטי התלמוד במדרש שכל טוב155 

מדרש שכל טוב על שמות, בשלח טז, כולל מובאות רבות ממסכת שבת בתלמוד הבבלי. ציטוטיו 

מתוך פרק הבבלי שלנו )שבת טז( מתאימים בכללותם ללשון הסוגיות וסידורן בעדי הנוסח הרווח 

)על אף נטייתו של בעל המדרש לקיצור ולניסוח פרפרסטי של הטקסט התלמודי – לפי צרכיו(, 

וכך גם בראשה של סוגיית 'מצילים מזון שלוש סעודות'. עם זאת לאחר חריגה מסוימת מהנוסח 

הרווח ומנוסח ג4 כאחד,156 החל ביחידה 2 )ברייתת 'שכח פת בתנור', שורות 17 ואילך( ניכרת 

ליקוטיו  וזו נמשכת עד גמר  ג4,  לנוסח  בין ציטוטי התלמוד במדרש שכל טוב  קרבה מובהקת 

של המדרש מסוגיותנו, ביחידה 8 )'כל המשמר שבת', עד שורה 77(. נמצא אפוא שבעל המדרש 

השתמש כמקור לכמה ממובאותיו מן התלמוד בטופס שנקט נוסח מעין זה שבעותק הגניזה שלנו, 

ושמסורת הנוסח המיוחדת של ג4 הייתה מוכרת לו לפחות בחלקה.

*

 הטקסט ממדרש שכל טוב מועתק להלן על פי כ"י אוקספורד, בודליאנה Opp. 5 )נויבאואר 165(. 

הוא מובא כאן ברציפות, כהבאתו במקור, להוציא בנקודה אחת )בין יחידה 7ה ליחידה 8(, שבה 

אך  כסדרו,  מובא  ג4  מעותק  הטקסט  אחרים.  ממקורות  למובאות  ארוכה  סטייה  במדרש  חלה 

הערות  דילוגיי:  ]...[ .  סומנו  המקרים  בשני  טוב.  שכל  במדרש  שהושמטו  קטעים  על  בדילוג 

קצרות שנוספו במדרש על גבי הטקסט התלמודי, ושניתן לייחסן במידה רבה של סבירות למחבר, 

הובאו בגופן שונה.

לדיון תמציתי בעניין זה ראו לעיל סעיף ד.   155

ציטוטיו של מדרש שכל טוב מסוגיותינו מתחילים בברייתא הארוכה מיחידה Iב ונמשכים במובאה התנאית   156

מיחידה Iג1 – עד כאן בהתאם לנוסח הרווח. מיד בהמשך מובא מאמר רב חסדא מראשה של יחידה Iד / 6, ורק 

אחריו – הברייתות מיחידה Iג2 / 2. נמצא שהמקום ששולב בו מאמרו של רב חסדא אינו הולם את סדר הנוסח 

ג4, ששם הוא מסודר במקום רחוק מאוד בהמשך  Iג2, ואף לא את נוסח  הרווח, ששם הוא בא לאחר יחידה 

לסידורו המיוחד של  6 מובא במדרש שכל טוב במקום אחר, המתאים   / Iד  יחידה  )6(. המשכה של   הסוגיה 

נוסח ג4, והוא דומה לנוסח הגניזה גם בלשונותיו. לעומת זאת נוסח מאמרו של רב חסדא במדרש שכל טוב 

מתאים דווקא לנוסח הרווח. 
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שכל טוב
נוסח ג4

א(
הנוסח הרווח )כ"י 

I / 6ד
שבת 

שכים אדם ערב 
א' רב חסדא לעולם י

שי והכינו 
שי

שנ' והיה ביום ה
שבת 

להוצאת 
והכינו לאלתר

שבת 
שכים אדם להוצאת 

אמ' רב חסדא לעולם י
שי והכינו לאלתר 

ש
שנא' והיה ביום ה

I / 2ג2
ש היום מצילין מזון 

שכח פת בתנור וקד
ת"ר ה

ש סעודות ואו' לאחרים בואו והצילו לכם 
של

שבת 
אחר ה

שבון ל
שה עמהן ח

א יע
של

ובלבד 
והרודה רודה בסכין אבל לא במרדה וכבר 

אחרן
קנ' ליה ל

אסי

ש היום מצילין מזון 
שוכח פת בתנור וקד

ת"ר ה
ת ואו' לאחרים בואו והצילו לכם 

עודו
ש ס

שלו
שבת 

אחר ה
שבון ל

שה עמהם ח
א יע

של
ובלבד 

מרדה
הרוד/ה רודה בסכין אבל לא ב

ש עליו היום מציל מזון 
שכח פת בתנור וקד

ת"ר 
ש סעודות ואומ' לאחרי' בואו והצילו לכם 

של

שהוא רודה לא ירדה במרדה אלא בסכין
וכ

]...[

II / 3א
שבת 

ת"ר כמה סעודות חייב אדם לאכל ב
 

ש ר' חידקא או' ארבע
של

שו דכת' 
שניהם מקרא אחד דר

א' ר' יוחנן ו
שה אכלוהו היום 

ויאמ' מ

רבנן סברי הני תלת היום דכתיבי בהדי 
 

א 
אורת

ד
א 

אורת
א סבר לבר מד

ור' חידק
א

מ
ק

א 
תנ

ת' כ
והילכ

ת 
שב

תנו רבנן כמה סעודות חייב אדם לאכול ב
ע

ש ר' הידקא או' ארב
שלו

שו דכ' 
שניה/ם מקרא אחד דר

מ' ר' יוחנן 
 א

ת היום 
שב

שה אכלוהו היום כי 
מר מ

ויא

ת היום דכתיבי בהדי 
תל

רבנן סברי הני 
א 

ת
אור

ד
א

ת
אור

א סבר הני תלתה היום /ב/ר מד
ור' הידק

שבת 
ת"ר כמה סעודות חייב אדם לאכול ב

 
ש ר' חידקא אומ' ארבע 

של
שו ויאמר 

שניהם מקרא אחד דר
אמ' ר' יוחנן ו

שבת היום לייי' היום לא 
שה אכלוהו היום כי 

מ
תמצאוהו 

ר' חידקא סבר הני תלתה היום לבד 
 

מדאורתא 
ורבנן סברי בהדי דאורתא

]...[
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שכל טוב

נוסח ג4
א(

הנוסח הרווח )כ"י 

II / 4ב
שבת 

שבת לצורך 
ת"ר מדיחין כלים ב

שבת מדיחן 
שאכל בהן בלילי 

איזה צד קערות 
כ

שחרית 
אכל בהן ב

שי
כדי 

אכל בהן 
שי

שחרית מדיחן כדי 
אכל בה ב

במנחה 

א ידיחם מעתה 
אכל בהן במנחה ל

אבל כוסות וקיתונות וצלוחיות מדיחן כל היום 
שתייה

שאין קבע ל
לפי 

שבת 
שבת לצורך ה

תנו רבנן מדיחין כלים ב
שבתות מדיחן כדי 

איזה צד אוכל בהן בלילי 
כ

שחר/ית 
אכל בהן ב

שי
אכל בהן במוספין 

שי
שחרית מדיחן כדי 

ב

שיאכל בהן במנחה 
במוספין כדי 

א ידיח/ן מעתה 
במנחה ל

אבל כו/סות כיתונות וצלוחיות מדיחן כל היום 
שתייה

שאין קבע ל
כולו לפי 

ת"ר 
שאכל בהן ערבית מדיחן לאכול בהן 

קערות 
שחרית 

שחרית מדיחן לאכול בהן בצהרים

בצהרים מדיחן לאכול בהן במנחה 
שוב אינו מדיח 

מן המנחה ולמעלה 
אבל כוסות קתוניות וצלוחיות מדיחן והולך כל 

שתייה
שאין קבע ל

היום כולו לפי 

5אII / 1ג1
ש' בן לוי 

שמעון בן פזי א' ר' יהו
א' ר' 

 
שום בר קפרא

מ
ש 

של
שבת ניצול מ

ש סעודות ב
של

אוכל 
כל ה

ש פעמים היום דכת' 
של

פורעניות דכת' בהו 
שה אכלוהו היום וגו'

ויאמר מ

שיח דכת' כי הנה היום בא בוער 
של מ

מחבלו 
כתנור 

וממלחמת גוג ומגוג דכת' והיה ביום ההוא ביום 
בוא גוג 

של גיהנם דכת' יום עברה היום ההוא
ומדינה 

שע בן לוי 
שמעון בן פזי אמ' ר' יה/ו

אמ' ר' 
שום בר קפרא 

מ
ש 

שלו
שבת ניצול מ

ש סעודות ב
שלו

אוכל 
כל ה

פורעניות 

שיח וממלחמת 
של מ

שלגהינם ומחבלו 
מדינה 

גוג ומגוג 
שלגהינם כתיב הכא היום וכתיב התם 

מדינה 
יום עברה היום ההוא 

שיח כתיב הכא היום וכתיב התם 
של מ

מחבלו 
הנה יום בא לי'י בוער כתנור 

וממלחמת גוג ומגוג כתיב הכא היום וכתיב 
התם והיה ביום ההוא ביום בוא גוג על אדמת 

שראל
י

שע בן לוי 
שמעון בן פזי א"ר יהו

א"ר 
 

שום בר קפרא 
מ

ש 
של

שבת ניצול מ
ש סעודות ב

של
כל המקיים 

פורעניות 

של גיהנם וממלחמת 
שיח ומדינה 

של מ
מחבלו 

גוג ומגוג 
שיח כתי' הכא יום וכתי' התם יום 

של מ
מחבלו 

שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא 
הנה אנכי 

ייי' וגו' 
של גיהנם כתי' הכא יום וכתי' התם יום 

מדינה 
עברה היום ההוא 

מלחמת גוג ומגוג כתי' הכא יום וכתי' התם ביום 
שראל

בוא גוג על אדמת י

]...[
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שכל טוב
נוסח ג4

א(
הנוסח הרווח )כ"י 

5אII / 3ג2ב
שבת 

א' רב יהוד' א' רב כל המענג את ה
 

שנ' והתענג על י'י 
שאלות לבו 

נותנין לו מ
 

שאלות לבך
ויתן לך מ

במה מענגה 
בדגים גדולים 

שילין נאים במיני מגדים במאכל 
בתב

 
שתה בכסות נקייה

במ

שבת 
אמ' רב יהודה אמ' רב כל המענג את ה

שנ' והתענג על י'י 
שאלות לבו 

נותנין לו מ
 

שאלות לבך 
תן לך מ

וי
שהוא או' וקראת 

תענוג זה איני יודע מהוא כ
שבת 

שבת עונג הרי תענוג זו 
ל

שמואל 
מה מענגה אמ' רב יהודה בריה דבת 

ב
שמיה דרב בדגים ג/ד/ולים 

שילת מ
בר 

שומים 
שי 

של תרדין וברא
שיל 

ובתב

שבת 
*אמ' רב יהודה* אמ' רב כל המענג את ה

שנא' והתענג על ייי' 
שאלות לבו 

נותנין לו מ
שאלות לבך 

ויתן לך מ
שהוא אומ' וקראת 

עונג זה איני יודע מהו כ
שבת 

שבת עונג הוי אומ' זה תענוג 
ל

במה מענגה 
שומים 

שי 
של תרדין ודגים גדולים ורא

שיל 
בתב

]...[

I / 6ד

שתי ככרות 
שבת חייב אדם לבצוע על 

א' רבא ב
שנה כת'

שלימות מאי טע' לחם מ

א הוה נקיט תרתי 
שי כי הוינן בי רב כהנ

א' רב א
א 

ככרות ובצע חד

ת 
שב

ערב 
שכים אדם 

אמ' רב חיסדא לעולם ]י
שי ו[הכינו 

ש
שנ' והיה ביום ה

ת 
שב

ת 
להוצא

ויהי מאלתר 
תי 

ש
על 

ע 
שבת חייב אדם לבצו

אמ' ר' אבא ב
תי'

שנה כ
מ

מ' לחם 
ע

ט
מאי 

ת 
מו

של
ת 

ככרו
שרותיה 

]ר'[ זיר/א הוה בוצע על כוליה 
תחזי 

מי
שי והא קא 

אמ' ליה רבינא לרב א]
מ' ליה כי[ו/ן /ד]כו[ל]י[/ה 

תא א
תנו

עב
כר

יומא לא קא עבידנא והאי/ד]נ[/א קא /עביד 
תא[

תנו
עב

תחזי כר
לא ]מ

א נקיט תרתי 
שי כי הוינן בי רב כהנ

מ' רב א
א

א
ע על חד

/ו/בצ

שתי ככרו' 
אמ' ר' אבא חייב אדם לבצוע על 

שנה 
שבת דכתי' לחם מ

ב

שי חזינא ליה לרב כהנא דנקיט תרתי 
אמ' רב א

שי לקטו 
ש

שום דאמ' ויהי ביום ה
ובצע חדא מ

שני העמר לאחד כתי' 
שנה 

לחם מ
שירותיה אמ' ליה 

ר' זירא הוה בצע אכוליה 
שי והא מתחזי *כ*רעבתנותא אמ' 

רבינא לרב א
ליה כיון דכל יומא לא קא עביד והאידנא הוא 

דקא עביד לא מתחזי *כ*רעבתנותא 
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שכל טוב

נוסח ג4
א(

הנוסח הרווח )כ"י 

I / 6ד 
שך(

)המ
רבמי ורבסי כי הוה מיקלע להו ריפתא דעירוב 

מברכי עילויה אמרי הואיל ואיתעבידא בה 
מצוה חדא נעביד בה מצוה אחריתי

ע להו 
מי /ו/ר/ב אסי כי הו/ה מיקל

רב א
מברכין /עלויה אמרי הואיל 

עירובא 
תא ד

ריפ
עביד בה מצוה 

איתעבידנא ביה מצוה חדא נ
תי

אחרי

רב אמי ורב אסי כי מיקלע להו ריפתא דעירוב' 
הוא מברכי עילויה המוציא לחם מן הארץ אמרי 

הואיל ואיתעביד ביה חדא מצוה נעביד מצוה 
אחריתי

7א / IIד3
שולחנו בערב 

א' ר' /לעזר לעולם יסדיר אדם 
ת 

שב
אפילו אינו צריך לאכול כזית כגון 

ו
טוב

ם 
אחר יו

אה 
הב

שולחנו 
עולם יסדי/ר אדם 

עזר ל
מ' ר' אל

א
אפילו אינו צריך לאכול כזית

שבת 
בערב 

שלחנו בלילי 
א"ר אלעזר לעולם יסדיר אדם 

שאינו צריך אלא לכזית
שבת א'ע'פ' 

7ב / IIד2
שרת 

שני מלאכי 
תניא ר' יוסי ביר' יהוד' או' 

שבת מבית הכנסת 
המלוין לו לאדם בערב 

לביתו 
שולחנו ערוך 

שמוצאין לו נר דלוק ו
בזמן 

ומיטתו מוצעת 
שבת אחרת 

מלאך טוב או' כך ל
ומלאך רע עונה אמן בעל כרחו 

אה
שבת הב

ואם לא מצאו כך מלאך רע או' כך ל

ומלאך טוב עונה אמן בעל כרחו 
אקדומי

אי תקנתיה לקדום 
מ

מלאכי 
שני 

מר 
תניא ר' יוסי בר יהודה או

ת 
מבי

ת 
שב

שרת המלוין לו לאדם ב/ערב 
ה

 
ה/כנסת ועד ביתו

ערוך 
שולחנו 

מוצאין לו נר דלוק ו
ש

מן 
 בז

ומיטתו מוצעת 
ת /הבאה 

שב
מלאך טוב או' כך ל

על כרחו 
מן ב

ומלאך רע עונה א
שבת 

ע א/ו' כך ל
מלאך ר

מצאו כך 
ואם לא 

אה 
הב

מן /על כרח/ו 
עונה א

טוב 
ומלאך 

מי
אקדו

תיה לקדום 
אי תקנ

מ

שרת 
שני מלאכי ה

תניא ר' יוסי בר יהודה אומ' 
שבת מבית הכנסת לביתו 

מלוין לו לאדם בערב 
אחד טוב ואחד רע 
 

שלחנו ערוך 
שבא לביתו מוצא נר דולק ו

וכ
ומטתו מוצעת

שבת אחרת כך 
שתהא 

מלאך טוב אומ' יהי רצון 
ומלאך רע עונה אמן על כרחו 

שבת 
שתהא 

ואם לאו מלאך רע אומ' יהי רצון 
אחרת כך 

ומלאך טוב עונה אמן על כרחו

7אג / IIד4
שולחנו 

א' ר' חנינא לעולם יסדיר אדם 
 

שבת 
א מתוקנת לו כל ה

שתה
שבת כדי 

במוצאי 
כולה

שבת מלוא מלוגמא 
א נמי הכי חמין במוצאי 

תני
ם

מי
ש

שבת מלוגמא ב
פת חמה במוצאי 

שולחנו 
מ' ר' /חנינה לעולם יסדיר אדם 

א
ת לו כל 

תוקנ
א מ

שת/ה
ת כדי 

שב
מוצאי 

ב
ת כולה

שב
ה

ת 
מא פ

מלוג
ת 

שב
מוצאי 

א נמי הכי חמים ב
תני

שבת מלוגמא
מי/ם במוצאי 

ח

שולחנו 
וא"ר *חנינא* לעולם יסדיר אדם 

 
שאינו צריך אלא לכזית 

שבת א'ע'פ' 
במוצאי 

שבת מלוגמה פת חמין ב*מוצאי* 
חמין ב*מוצאי* 

שבת מלוגמא 
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שכל טוב
נוסח ג4

א(
הנוסח הרווח )כ"י 

7אג / IIד4 
שך(

)המ
ם 

שו
מ

מ' 
ע

ט
אי 

מ
צוה 

מ
ת 

שב
אי 

צ
מו

ב
ת 

שב
ערב 

ם ב
אד

ת ב
תנ

שני
תירה 

מה י
ש

נ
ת 

שב
שנ' 

מנו 
ת הי

טל
ת ני

שב
אי 

צ
מו

וב
ש

אבדה נפ
ת וי

שב
ש

ש כיון 
וינפ

7ה / IIד1
שע בן לוי אפילו יחיד 

א' רב ואיתימ' ר' יהו
שבת צריך לומ' ויכולו 

המתפלל בערב 
או' ויכולו 

שבת 
א' רב הונא המתפלל בערב 

שו 
א

שרת ומניחין ידיהן על ר
אכי ה

שני מל
אין 

ב
אתך תכופר 

או' וסר עונך וחט
ו

שבת 
א' רב חסדא א' מר עוקבא המתפלל בערב 

שה 
אילו נע

או' ויכולו מעלה עליו הכתוב כ
ו

שמים 
שית דכת' ויכולו ה

א
שה בר

שותף במע
שמים 

אם וכת' התם בדבר י'י 
ארץ וכל צב

וה
אם

שו וברוח פיו כל צב
נע

שע בן לוי אפילו יחיד 
אמ' רב ואיתימא ר' יהו

שיאמר ויכולו 
שבת צריך 

המתפלל בערב 
או' 

שבת ו
אמ' רב המנונא המתפלל בערב 

אומרין לו 
שרת ו

אכי ה
שני מל

אין 
ויכולו /ב/

אתך תכופר 
סר עוונך וחט

אמ' רב חסדא אמ' מר עוקבא המתפלל בערב 
אילו היה 

או' ויכולו מעלה עליו הכתוב כ
שבת ו

א 
שית כתיב הכ

א
שה בר

שותף לה'ק'ב'ה' במע
ארץ וכתיב התם בדבר י'י 

שמים וה
ויכולו ה

אם
שו וברוח פיו כל צב

שמים נע

שע בן לוי אפי' יחיד 
אמ' רב ואיתימא ר' יהו

שבת צריך לומ' ויכלו 
המתפלל בערב 

שבת ואומ' 
דאמ' רב המנונא כל המתפלל בערב 

שותף 
שה 

ויכולו מעלה עליו הכתו' כאילו נע
שנא' ויכולו אל תיקרי 

שית 
שה ברא

להק'ב'ה' במע
שהדיבור 

ויכולו אלא ויכלו וא"ר אלעזר מנין 
שו 

שמים נע
שנא' בדבר ייי' 

שה 
כמע

אמ' רב חסדא אמ' מר עוקבא כל המתפלל בערב 
שרת המלוין לו 

שני מלאכי ה
שבת ואומ' ויכלו 

שו ואומ' לו וסר עוניך 
לאדם מניחין לו יד על רא

וחטאתך תכופר 

]...[

II / 8ג3
שמר 

שמעון בן יוחי כל המ
שום ר' 

א' ר' יוחנן מ
ש 

שבת כהילכתה אפילו אם עבד ע"ז כאנו
שה זאת ובן 

ש יע
שרי אנו

שנ' א
הקב"ה מוחל לו 

שבת מחללו אל תיקרי 
שומר 

אדם יחזיק בה 
מחללו אלא מחול לו

שמעון בן יוחי כל 
שום ר' 

אמ' ר' יוחנן מ
שבת אחת כהילכתה אפילו עובד 

שמר 
המ

ש 
שרי אנו

שנ' א
ש מוחלין לו 

עבודה זרה כאנו
שבת 

שומר 
שה זאת ובן אדם יחזיק בה 

יע
שות כל רע אל תיקרא 

שומר ידו מע
מחללו 

מחללו אלא מחול לו

שמר את 
אמ' ר' חייא בר *אבא* א"ר יוחנן כל המ

ש מוחלין 
שבת כהלכתה אפי' עובד ע"ז כאנו

ה
שה זאת ובן אדם יחזיק 

ש יע
שרי אנו

שנא' א
לו 

שבת מחללו אל תיקרי מחללו אל 
שומר 

בה כל 
מחול לו
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בראשית רבה יא, ד

.1
רבנו עשה סעודה לאנטונינוס 
בשבת, הביא לפניו תבשילים 

צונן, אכל מהם וערב לו, עשה 
לו סעודה בחול הביא לפניו 

תבשילים רותחין,
אמר לו אותן ערבו לי יותר 

מאלה, 
אמר לו תבל אחד הן חסירין, 

אמר לו וכי הקילרין שלמלך חסר 
כלום אתמהא, 

אמר ליה שבת הן חסירין, אית לך 
שבת אתמהא )מהדורת תיאודור–

אלבק, עמ' 90, שורות 5–8(.

.2
ר' ישמעאל בר' יוסי שאל לר' 

אמר לו בני בבל בזכות מה חיים, 

אמר לו בזכות תורה, 

ובארץ ישראל, 

בזכות מעשרות, 

ואנשי חוץ לארץ, 
בזכות שהן מכבדים השבתות 

וימים טובים, 
אמר ר' חייא בר אבא פעם אחת 

זימנני אדם בלודקיא 

פסיקתא רבתי כג– י' הדברות 
פרשה תליתאה

.3
רבי עבד שירו לאנטנינוס 

ואייתי ליה תבשילים צוננים 
בשבתות ותבשילים רותחים 

בחולא, 

אמר ליה הלין צונני הוי חביבים 
עלי מן הדין רתחייא, 

אמר ליה חד אינון חסירים, 

אמר ליה כלום קילירין דידי 
חסרים כלום, 

 אמר ומאין ליתן לי לתוכן 
)מהדורת איש שלום, דף קכ ע"ב(.

.2
רבי ישמעאל בעא קומי רבי 

בני בבל בזכות מה חיים, 

אמר ליה בזכות תורה, 

בני ארץ ישראל בזכות מה הם 
חיים, 

אמר ליה בזכות תרומות 
ומעשרות, 

בני סוריא בזכות מה חיים 
אמר ליה בזכות שהם מכבדים את 

ימים טובים ושבתות. 
א"ר חייא בר אבא פעם אחת 

זימנני אדם אחד בלודקיא, 

בבלי, שבת קיט ע"א )כ"י א(

.3
אמ' ליה קיסר לר' יהושע בן 

חנניה מפני מה תבשיל של שבת 
ריחו נודף 

אמ' לו תבלין אחד יש לנו ושמה 
שבת שאנו מטילין בה וריחו נודף 

אמ' לו תן לי ממנו
 

אמ' כל המשמר את השבת מועיל 
לו ושאינו משמר את השבת אינו 

מועיל לו )IIג9, שורות 132–135(.

.2
בעא מיניה ר' מר' ישמעאל בר' 

יוסי עשירים שבארץ ישראל במה 
הם זוכים 

אמ' ליה בשביל שמעשרין 
דכתיב עשר תעשר עשר בשביל 

שתתעשר
ושבבל במה הן זוכין 

אמ' ליה בשביל שמכבדין את 
התורה 

ושבשאר ארצות במה הן זוכין
בשביל שמכבדין את השבת 

א"ר חייא בר אבא פעם אחת 
נתארחתי אצל בעל הבית אחד 

בלדוקיא 

נספח ב

יחידות IIג 7–9 בנוסח הרווח בהשוואה למדרשי אגדה ארץ ישראלים157

לדיון העיקרי בעניין זה ראו לעיל סעיף ד.2.  157
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והביא לפנינו טרפיזין טעון בי"ו 
מוטות ובו מכל מה שנברא בו' 

ימי בראשית 

ותינוק אחד יושב באמצעיתו 
והיה מכריז ואומר לי"י הארץ 

ומלואה תבל ויושבי בה, 

למה שלא תגבה דעתו שלבעל 
הבית עליו, 

אמרתי לו בני מאיכן זכיתה לכל 
הכבוד הזה, 

אמר לי טבח הייתי וכל בהמה 
שהייתי רואה טובה הייתי 

 מפרישה לשבת 
)מהדורת תיאודור–אלבק, עמ' 91, 

שורות 1–6(.

.3
אמר ר' תנחומ' 

עובדא הוה ברומי בערובת צומא 
רבה והוה תמן חד חייט ואזל 

דיזבון ליה חד נון, 

ואשתכח הוא וטליא דאפרכוס 
קיימין עלוי, 

הוה הדין מסיק ליה בטימי והדין 
מסיק ליה בטימי עד דמטא בי"ב 

דינרין ונסתיה ההוא חייטא, 
בענתה דאריסטון אמר אפרכוס 

לטליא למה לא אייטיתה נון, 
אמר ליה מרי מה נכפור מינך, כך 

וכך עבד לי חד יהודי, מה הוית 
בעי דניטי לך חד נון בי"ב דינרין 

)והביא( ]והביאו[ לפניו תמחוי 
של כסף וטבעותיו ומטותיו של 
כסף, ועשרים וארבע בני אדם 

סובלים בו, 
והיו ]עליו[ כל מיני מאכל 

שנבראו מששת ימי בראשית 
לאכילה, 

והיו שני תינוקות עומדים על 
גביו, אחד מימין ואחד משמאל, 

אחד מכריז ואומר לה' הארץ 
ומלואה, ואחד מכריז ואומר לי 

הכסף ולי הזהב אמר ה' צבאות, 
וכל כך למה, שלא תגבה דעתו 

עליו, 
אמרתי לו בני מפני מה זכית לכל 

הכבוד הזה, 
אמר לי רבי אדם טבח הייתי, 

וכל בהמה שמינה שהייתי מוצא 
כל ימות השבת הייתי מפרישה 

לשבת...
אמרתי ]לו[ לא לחנם זכית לכל 

 הכבוד הזה 
)מהדורת איש שלום, דף קיט ע"ב(.

.1
אמר ר' פנחס מעשה בחסיד אחד 

ברומי שהיה מכבד את ימים 
טובים ואת שבתות, 

חדא ערובא, ואית דאמרין ערובא 
צומא רבה הוי, סליק לשוקא 
מזבין כלום, ולא אשכח אלא 

חד נון, 
והוה טליא דאיפרכא קאים תמן, 

והוה דין מעלי ליה ודין מעלי 
ליה, זבני ההוא יהודאה ליטרתא 

דינר, 
בעונתן דאריסטון אמר איפרכא 

לטליא לית הכא נון, 
א"ל לא סליק יומא הדין לשוקא 

אלא חד נון וזבניה חד יהודאה 
ליטרתא דינר, 

והביאו לפנינו שלחן של זהב 
משוי שמונה עשרה בני אדם 

ושש עשרה שלשלאות של כסף 
היו קבועות בו וקערות וכוסות 

וקיתוניות וצלוחיות קבועות בו 
ועליו כל מיני מאכל וכל מיני 

מגדים 
וכשהן מניחין אותו אמרי' לייי' 

הארץ ומלואה וגו' 
וכשהן מסלקין אותו אומרי' 

השמים שמים לייי' והארץ נתן 
לבני האדם 

אמרתי לו בני במה זכית לכך 

אמ' לי קצב הייתי וכל בהמה 
ובהמה שהיתה נאה ושמינה 

אמרתי זו תהא לשבת 

 אמרתי לו ברוך שזיכך לכך 
)IIג8, שורות 123–131(.

.1
ליוסף מוקר שבי הוה ההוא גוי 

בשיבבותיה דהוו נפישי ליה 
ניכסיה טובא 

אמרו ליה כלדאי כולהו ניכסיך 
ליוסף מוקר שבי >אכיל להו. 

אזל זבנינהו לכולהו ניכסי< זבן 
בהו חדא מרגניתא 

אותבה בסדיניה ואמרי לה 
בסייאניה דרישיה ובהדיה דקא 

עבר מברא אפרחיה זיקא לסדיניה 
שרייה במיא בלעיה כוארא 

אסקוה אתיוה אפניא דמעלי 
שבתא אמרי מאן זבין האי כי 

השתא 
אמרי להו אמטיוה לגבי יוסף 

מוקר שבי דרגיל וזבין 
כי האי אמטיוה ניהליה זבניה 
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אתמהא, 
אמר ליה מן הוא, 

אמר ליה פלן יהודי, 
שלח ליה ואתייה, 

אמר יהודי חייט יאכול נון בי"ב 
דינרין, 

אמר ליה מרי אית לן חד יום 
דמכפר לן כל חובי שתא ואנן 

מוקרין ליה אתמהא, 

הביא ראייה לדבריו שבקיה 
)מהדורת תיאודור–אלבק, עמ' 91, 

שורה 6 – עמ' 92, שורה 5(.

אמר ליה ואת חכים ליה, 
אמר ליה אין, 

אמר ליה איזיל צווח ליה דטימן 
אית ליה והוה למלכא, אזל צווח 

ליה, אמר ליה חייטא אנא, 
אמר ליה ואית חייט דאכיל 

ליטרתא דינר, )דמרי'( ]דבריה[, 
אמר לי מרי יהיבנא לי רשות ואני 

נשתעייא קדמך, 
אמר ליה אישתעאי, 

אמר ליה אית לן יומא חד )והוה( 
]והוא[ חביב עלינן סגיה מכל יומי 

שתא, מכל חובים דאנו עבדין 
ביה ההוא יומא מישתרי ומשרן 

לן, בגין כך אנו מוקרים ליה סגי 
מכל יומי שתא, 

אמר ליה הואיל והבאת ראייה 
לדבריך הרי אתה פטור, 

מה פרע לו הקדוש ברוך הוא, 
זמן לו )מתוכו( ]בתוכו[ אבן אחת 
טובה של מרגלית, והיה מתפרנס 

הימנה כל ימיו 
)מהדורת איש שלום, דף קיט ע"א–ע"ב(.

וקרעיה ואשכח ביה מרגניתא 
זבנה בתליסר עיליתא דדינרי 

פגע ביה ההוא סבא אמ' ליה מאן 
 דיזיף לשבתא פרעיה שבתא 

)IIג7, שורות 115–122(.

 ]77

1. מעשה רבי ואנטונינוס במדרשי האגדה ומעשה ר' יהושע בן חנניא והקיסר בסוגיית הבבלי 

משמרים שניהם גרעין משותף של מפגש בין תנא חשוב לקיסר,158 מפגש שבמהלכו נדון טעמם 

המיוחד של תבשילי השבת. 

2. שיחתם של ר' ישמעאל בר' יוסי ורבי ומעשה ר' חייא בר אבא אצל בעל הבית בלודקיא   

ואנטונינוס,  נוסף שבו אותה מסורת גרעינית נסבה בחיבור אחד סביב דמויותיהם של רבי  לא מצאתי מקרה   158

ובאחר – סביב ר' יהושע וקיסר, אך בכללו של דבר הזוג הראשון אופייני בעיקר לספרות הארץ ישראלית, ואילו 

המסורות על אודות הזוג השני מופיעות אך ורק בבבלי. מסורות רבי ואנטונינוס ראו: מכילתא דר' ישמעאל, 

1 )מהדורת  137(; מכילתא דר' שמעון בן יוחאי טו  ו )שם, עמ'   ;)125 שירה ב, )מהדורת הורוביץ–רבין, עמ' 

אפשטיין–מלמד, עמ' 76(; ירושלמי, מגילה א, יג )עב ע"ב; טור 754, שורות 43–48 = ג, ב )עד ע"א; טור 764, 

 ;)762–761 עמ'  )שם,  ו  סז,   ;)321–320 עמ'  תיאודור–אלבק,  )מהדורת  י  לד,  רבה  בראשית   ;)37–32 שורות 

פד, ג )שם, עמ' 1002–1003(; ויקרא רבה י, ד )מהדורת מרגליות, עמ' רג–רד(; טז, ח )שם, עמ' שסד–שסה(; 

אסתר רבה א, טז; איכה רבה ה 16 )מהדורת בובר, דף פ ע"א(. סיפורי מפגש בין רבי לאנטונינוס נמצאים בבבלי 

בשני מקומות בלבד – סנהדרין צא ע"א–ע"ב )שם מובא רצף של ארבע שיחות ביניהם(; עבודה זרה י ע"א. 

נו ע"א; שבת קנב ע"א; חגיגה ה ע"ב; חולין נט ע"ב – ס ע"א;  וקיסר ראו: בבלי, ברכות  יהושע  ר'   מסורות 

בכורות ח ע"ב. 



אלה טוביה476

נמסרים יחדיו באופן דומה, כמארג אחד, במדרשי האגדה ובסוגייתנו, אך הם מסופרים בלשונות 

אחרים וזוכים לגיבושים ספרותיים חלופיים בחיבורים השונים. זוהי אפוא מסורת גרעינית אחת 

שנמסרת בשלושת החיבורים לאחר שעוצבה בצורות ספרותיות שונות. 

3. למקבילות החזקות הקודמות מצטרף יחס רופף יותר בין מעשה החייט והדג במדרשי האגדה   

ובין אגדת יוסף מוקר שבי בבבלי. זיקתן ההדדית של האגדות האמורות באה לידי ביטוי בשיתוף 

תמטי כללי )שכרו של היהודי הפשוט שמשתדל לקראת הסעודה( ובמוטיבים משותפים )קניית 

הדג, הניגוד בין היהודי האדוק לגוי החומרני(, אך ודאי שאין אלה גרסאות שונות של אותה אגדה 

עצמה. עם זאת מסתבר שצירופן של האגדות הדומות לשתי היחידות האחרות )1–2( בבראשית 

רבה ובבבלי נבע ממסורת ספרותית אחת. זיקתה ההדוקה של אגדת יוסף מוקר שבי )IIג7 = 3( 

לדרשת ר' ישמעאל בר' יוסי ואגדת בעל הבית בלודקיא ולמעשה ר' יהושע וקיסר )IIג8–9 = 1–2( 

מתבארת לאור המקבילה בפסיקתא רבתי. בפסיקתא רבתי עיקרו של המעשה ביחידה 3 מסופר 

ותכניו דומים מאוד למקבילה בבראשית רבה, אף שהרצאתם שונה; אך ראשו  בלשון ארמית, 

עצמאי,  מיניאטורי  מעשה  מעין  מתקבל  לזה  זה  צירופם  ומתוך  בעברית,  מנוסחים  וחתימתו 

שמקביל דווקא לאגדה בבבלי:159 'מעשה בחסיד אחד ברומי שהיה מכבד את ימים טובים ואת 

שבתות. מה פרע לו הקב"ה, זמן לו )מתוכו( ]בתוכו[ אבן טובה אחת של מרגלית והיה מתפרנס 

עורך  של  מניעיו  העברית.  המסגרת  לתוך  אפוא  נתחב  הארמי  הטקסט  ימיו'.160  כל  הימנה 

הפסיקתא אינם מענייני כאן, אך נראה שבאמצעות ההכלאה המלאכותית שיצר הוא הצליח למלא 

את אותה 'משבצת' בשתי אגדות שונות – האחת שיש לה מקבילה בבראשית רבה, והשנייה מעין 

גרסה קצרה של אגדת יוסף מוקר שבי.161 אין בכוונתי לטעון שבעל פסיקתא רבתי הושפע כאן 

מהבבלי, או שהגרסה הקצרה שלו היא קיצור של האגדה המפותחת שבסוגיה שלנו. 

דומה ששני החיבורים אוחזים כאן במסורת דומה ובלתי תלויה. מכל מקום זיקה זו בין סוגייתנו   

ובין פסיקתא רבתי162 מבססת במידת מה גם את ההקבלה הכוללת בין רצף המסורות בנוסח הרווח 

של סוגיית הבבלי ובין זה שבבראשית רבה.

 אלה טוביה, החוג לתלמוד והלכה, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים 9190501

ella.tovia@mail.huji.ac.il

וראו גם נוסח כ"י פ בבראשית רבה, כמובא במהדורת תיאודור–אלבק, עמ' 92. שם מסתיים המעשה כך: 'אמר   159

כיון שהבאת ראיה לדבריך הרי אתה פטור. מה פרע לו הקב"ה, הלך וקרע אותה וזימן לו בתוכה מרגלית טובה 

והיה מתפרנס הימנה כל ימיו'; ובדומה לכך בכ"י א.

דומה ששייכותן המקורית של הפתיחה והסיומת זו לזו מתבארת מתוך השוואה למעשה נוסף שמובא בשלב קודם   160

בפרשה )מהדורת איש שלום, דף קטז ע"ב(, אשר ערוך על פי אותה מתכונת ממש: 'מעשה בחסיד אחד שיצא 

לטייל בתוך כרמו בשבת לידע מה צריך, וראה שם פירצה אחת וחשב עליה לגודרה במוצאי שבת. אמר הואיל 

וחשבתי עליה בשבת איני גודרה עולמית. מה פרע לו הקדוש ברוך הוא, אילן אחד של נצפה שגדל בתוכה 

וגדרה, והיה מתפרנס ממנו כל ימיו'. 

יוסף בהון הגדול תוך שימוש  זכייתו של  מפורטות שם נסיבות מציאת ה'מרגניתא', ובסיום המעשה מוסברת   161

הגוף  ברמת  לא  אך  הבודדת  באגדה  זיקה  זו  רבתי.    162   בפסיקתא  לאמור  בדומה  'פרע',  בלשון 

הספרותי הכולל. דווקא בפסיקתא רבתי יש שבירה של הרצף בין שלוש היחידות. 
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