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תודות
תודתי והערכתי הרבה נתוני למדריכי בעבודה זו פרופ' לייב מוסקובי ,שהנחני
במסירות אי ק ,ולא חס מעצמו מאמ וטרחה בבואו לעזרני .השעות הרבות והיקרות בה דנו
יחדיו ,פקחו את עיני והיו עבורי חוויה מרתקת .ידיעותיו הרבות ,זהירותו ודיקנותו ,הצילוני
משגיאות רבות ,וסיעו בידי להשלי את עבודת המחקר.
ברצוני להודות לפרופ' שמא פרידמ שקרא בעיו חלקי מ העבודה ,וד עמי באריכות
בכמה נושאי מרכזיי .ברצוני להודות ג לפרופ' ירחמיאל ברודי ,ראש החוג לתלמוד
באוניברסיטה העברית ,ולפרופ' עדיאל שרמר שליבנו עמי כמה ענייני מ העבודה והעירו הערות
חשובות .אני שמח ג להודות לידידי ד"ר יובל סיני ,וד"ר מרב טובל שקראו גרסאות מוקדמות
של כמה מ הפרקי ,וסייעו לי בעצותיה .נושאי רבי נתבררו לי באופ מעמיק ,והוצגו
בבהירות רבה יותר בעבודת המחקר תודות להצעותיה ולנכונות לשת אותי בידיעותיה.
עבודת דוקטור זו הושלמה בעזרת מלגה נדיבה שניתנה לי במסגרת תוכנית 'מלגות הנשיא
והדיק לדוקטורנטי מצטייני' .הנני מודה לנשיא האוניברסיטה ,לרקטור ולדיק על הענקת
המלגה שאיפשרה את השלמת העבודה .ברצוני להודות למכו הגבוה לתורה שע"י אוניברסיטת
ב"א ,לעומדי בראשו ולצוות ההנהלה על המלגה הנדיבה במסגרת תוכנית הלימודי
לדוקטורנטי מצטייני .הנני מודה למשפחת כהנא על המלגה הנדיבה שהעניקו לי במסגרת
אוניברסיטת ב"א לזכרה של אסתר גולדה כהנא ז"ל .מלגות אלו איפשרו לי להקדיש את זמני
לעבודת המחקר.
הנני מודה לגב' רבקה דג ,מרכזת המחלקה לתלמוד ,על העזרה הרבה שהושיטה לי
מתחילת לימודיי במחלקה לתלמוד ועד לשלבי האחרוני של עבודת הדוקטור.
תודה מיוחדת אני חב להורי מורי רנו ושרלוט קצו  ,שהורוני דר תורה ומחקר משחר
נעורי ,ולחמי ולחמותי דוד וציפורה הנדלר שעודדוני וסיעו בידי במשימה שלקחתי על עצמי .ומעל
כול אני מביע את תודתי לרעיתי ,איילת ,על השותפות ,התמיכה והעזרה הרבה .אני מקוה שאדע
להשיב לה כגמולה בקרוב.
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I

תקציר
א
חקר היחס בי התלמוד הירושלמי והתוספתא על היבטיו השוני – כקבצי ערוכי ושלמי ,וכ
בירור היחס בי ברייתות ספציפיות בירו' למקבילותיה בתוס' – הנו בעל חשיבות רבה במחקר
התלמודי .רוב המחקרי שדנו ביחס בי התוס' לתלמודי עסקו ביחס בי התוס' לתלמוד הבבלי.
אגב דיוני אלו עסקו מספר חוקרי כגו אפשטיי ,אלבק ,פרידמ ואלמ א ביחס שבי הירו'
והתוס' ,א רוב לא ירדו לבדיקה שיטתית ויסודית של עניי זה ,אלא ניסו לתאר את היחס שבי
החיבורי על סמ מקב מקרי של דוגמאות .מחקר השוואתי שיטתי ויסודי ,הבוח את מכלול
ההיבטי של היחס בי חיבורי אלה ,כמעט שלא נעשה .מטרתו של חיבור זה ,אפוא ,היא לחקור
את היחס בי החיבורי כקבצי ערוכי ושלמי וכ את היחס המקומי בי הברייתות
המקבילות המופיעות בה במסכת אחת ,מסכת ברכות.
ב
פרק המבוא במחקר ד בבעיות יסוד הקשורות בהשוואה בי חיבורי חז"ל באופ כללי ,ומציג את
התשתית המחקרית הנחוצה למחקר זה .ראשית ,נטע שיש להפריד בי שאלת היחס בי נוסח
הברייתות המקבילות ,לבי שאלת היחס בי החיבורי .יסודו של תהלי התהוות של הוורסיות
השונות בספרות חז"ל הוא בדרכי הלימוד והעריכה של החיבורי השוני בתקופת התנאי
והאמוראי ,והמשכו בדרכי המסירה השונות המאוחרות יותר ,ולכ נראה שאפשר לתלות את
השינויי שבי הברייתות המקבילות בגורמי שוני ,ובכלל בכ שאלו נמסרו במסגרות
ספרותיות שונות ,שהיו תחת השפעות לשוניות ,ספרותיות ותוכניות שונות .לאור זאת עניינו של
מחקר זה אינו בהכרעה בדבר הנוסח המקורי של הברייתות ,אלא באפיו השינויי ובניתוח
הגורמי השוני שהובילו ליצירת.
כמו כ ,ד3ו בקצרה בשאלת מסורת הנוסח של התוס' והירו' ,ובחשיבותה להשוואה בי
שני החיבורי .העיו במסכת ברכות מלמד שמסורת הנוסח של כתבי היד ארפורט ווינה אחידה
למדי בענייני שנידונו במחקר זה ,ושה מייצגי מסורת נוסח שונה ועצמאית לעומת נוסח
הברייתות שבתלמודי .ומכא ששאלת היחס בי כ"י של התוס' הינה משנית בחשיבותה לחקר
היחס בי תוס' וירו' ברכות ,א שייתכ שיש לה חשיבות רבה במסכתות אחרות.
ג
השער הראשו עוסק בהשוואת נוסח הברייתות שבתוס' לנוסח הברייתות המקבילות בתלמודי.
העמדה הרווחת בקרב החוקרי היא שישנה קרבה מרובה בי הברייתות בתוס' למקבילותיה

בירו' ,הרבה יותר מאשר בי הברייתות בתוס' למקבילות בבבלי .אול מספר חוקרי ,כגו דה*
פריז ,אלמ ואליצור ,טענו שיש למת קביעה גורפת זו .אחת מאבני הבוח לשאלה זו הוא המדד
הלשוני .מאחר שהתוס' היא ברובה אוס של דברי תנאי שפעלו בא"י ,מקובל בקרב חוקרי
הלשו לשיי את לשו התוס' ללשו התנאי בא"י .אול נמצאו בתוס' תופעות לשוניות שאינ
זהות ללשו המשנה ,כפי שהיא מתועדת בעדי הנוסח שמקובל לזהות כמייצגי מובהקי
ומדויקי למדי של הלשו הא"י התנאית ,אלא דומות בחלק ללשו הבבלי .אפשר שאלו שימושי
לשו תנאיי מקוריי שנשתמרו רק בתוס' ובבבלי ,א ייתכ שזוהי לשו בבלית שחדרה לתוס'.
במרכז השער נמצאי שלושה פרקי שבה מובאות דוגמאות רבות למקבילות שבה
נוסח התוס' דומה לנוסח המקבילות שבאחד התלמודי או שונה מה ,וזאת תו התייחסות
לסוגי שוני של שינויי :א .שינויי לשוניי ,כדוגמת השימוש בתוס' בטרמי 'קל וחומר',
לעומת המרתו בחלק מ המקבילות שבתלמודי בטרמי האמוראי 'לא כל שכ' .ב .שינויי
ספרותיי ,כדוגמת ברייתא אחת המנוסחת בלשו ארוכה ,לעומת מקבילתה המנוסחת בלשו
קצרה ,וזאת ללא שינוי תוכני כלשהו; ג .שינויי תוכניי ,כדוגמת המסורת בירו' שיש לבר
בשעת הכנת חפ הנדרש לקיו מצוה על העשיה גופה בלבד )למשל' :ברו  ...אקב"ו לעשות
סוכה'( ,לעומת המסורת בתוס' ובבבלי שיש לבר רק 'שהחיינו'.
ניתוח של מכלול המימצאי הלשוניי מצביע על שימור לשו התנאי בברייתות שבשני
התלמודי ,לצד עדכו לשוני ע"פ הלשו הנפוצה בספרות האמוראית בא"י )בברייתות שבירו'(
ובבבל )בברייתות שבבבלי( .העדכו הלשוני רווח יותר בברייתות שבבבלי מאשר באלו שבירו'.
הברייתות שבתוס' משמרות את הלשו התנאית יותר מאשר אלו שבתלמודי ,ובהיבט זה לשו
התוס' קרובה ללשו הברייתות שבירו' יותר מאשר ללשו הברייתות שבבבלי .אול יש בתוס' ג
שימושי לשו הנפוצי בבבלי ,כגו השימוש המרובה במיליות הסיבה 'לפי שאי' .לעומת זאת לא
מצאנו לשו א"י אמוראית מובהקת בנוסח התוס' ,כנראה מאחר שהברייתות בתוס' לא נוסחו
לראשונה בתקופה האמוראית בא"י ,וא לא עודכנו ע"י מוסרי שהיו אמוני על המסורת
הלשונית הא"י האמוראית .מבחינת השינויי הספרותיי ,שאינ שינויי לשוניי מובהקי
ואי בה שינוי תכני כלשהוא ,נוסח התוס' דומה לנוסח המקבילות בתלמודי בחלק מ המקרי
ושונה מה במקרי רבי אחרי .בהיבט זה הברייתות בתוס' מוסרות נוסח שאינו תלוי באופ
הדוק בנוסח המקבילות ,בדומה לאופי מסירת נוסח הברייתות שבשני התלמודי .מבחינה תוכנית
נוסח התוס' מגלה עצמאות לא רבה ,שכ יש מקרי שבה תוכ ההלכה בתוס' שונה מתוכ

המקבילות שבתלמודי ,אול ברוב המקרי בתוס' מדובר בחומר הלכתי המצוי במקומות
אחרי בספרות חז"ל שנוס לצד החומר הקיי במקבילות בחיבורי האחרי.
מבחינות רבות – הסגנו ,סדר פרטי והיגדי ,לישנא רוויחא לעומת לישנא קייטא,
הוספה והחסרה של פריטי ושינויי נוספי שלא התאימו לקטגוריות האחרות – נמצא
שהקרבה בי הברייתות שבתוס' למקבילותיה בבבלי דומה לקרבה בי הברייתות שבתוס'
למקבילותיה בירו' .במקרי שבה נוס או חסר משפט בברייתא נמצא שהברייתות בתוס'
דומות יותר למקבילותיה בירו' .לעומת זאת בשינויי הקשורי להצגת הברייתות סמו
למשפטי הדומי למשנה ,ובייחוס ההלכות לחכמי מסוימי נמצא שהברייתות בתוס' דומות
יותר למקבילותיה בבבלי .התמונה המתקבלת היא מורכבת ,אול בהכללה גסה נית לומר
שהקרבה בי הברייתות בתוס' ברכות למקבילותיה בבבלי דומה לקרבת למקבילותיה בירו' ,ה
מבחינה כמותית וה מבחינה איכותית .מימצא מפתיע זה סותר את ההנחה המקובלת על רוב
החוקרי ,ומצרי עיו מחודש בתולדות מסירת הברייתות וביחס שבי החיבורי.
ישנ שתי דרכי עיקריות להסביר את העובדה שהקרבה בי הבריייתות שבתוס'
למקבילותיה בבבלי דומה לקרבת למקבילותיה שבירו' .אפשרות אחת היא להניח שעצ היות
התוס' אוס של דברי תנאי מעניקה לברייתות בתוס' חזקת מקוריות לעומת המקבילות
שבתלמודי .המימצא החשוב העולה עפ"ז הוא שמוסרי הבבלי מוסרי את המקורות התנאיי
שבפניה באופ מדויק ושמרני למדי ,בדומה לאופ מסירת בירו' ,וזאת בניגוד להנחה רווחת
בקרב כמה מחוקרי התלמוד .האפשרות השניה היא להניח שברוב המקרי מוסרי הירו' משמרי
את המקורות התנאיי באופ יותר מדויק מאשר מוסרי הבבלי .לכ כאשר נוסח התוס' קרוב
דווקא לנוסח הבבלי ,הדבר נובע מהשפעה של המסורת הבבלית על נוסח התוס' ,שחלה במקו
ובזמ שבו הבבלי עמד במרכז עול הלימוד )בישיבות הגאוני בבבל או אולי ע"י חכמי מחוגו
של הראבי"ה( .הסבר זה מעורר את השאלה באיזו מידה הלשו ,הסגנו והמסורות ההלכתיות
שבתוס' ,שאינ מצויי במקורות תנאיי א"י אחרי ,משקפי מסורות א"י קדומות .קבלת
אפשרות זו תצרי עיו מחודש בסוגיות רבות בכל התחומי של חקר ספרות חז"ל .דומה שחקר
ספרות חז"ל אינו מפותח דיו בכדי לאפשר הכרעה ברורה בי שתי האפשרויות.

ד
השער השני עוסק באפיו דר שימושו של הירו' בברייתות מ התוס' .הפרק הראשו חוקר את
שימוש של אמוראי א"י בברייתות מ התוס' ,לאור מידת ההתייחסות של האמוראי מ הדורות
השוני ומבתי המדרש השוני ,למכלול ההלכות מ התוס' .לקצת יותר ממחצית הברייתות מ
התוס' המובאות במסכת ברכות ישנה התייחסות כלשהי ,מעט יותר ממחצית ההתייחסויות ה
ע"י אמוראי נקובי ש ,ואילו השאר ה ע"י הסתמא .נמצא שרוב האמוראי המרכזיי מ
הדורות השוני ומבתי המדרש השוני בא"י מתייחסי אל ברייתות מ התוס' .אול יש לשי
לב שלמעט פחות ממחצית מ הברייתות מ התוס' המובאות בירו' אי כלל התייחסות .לכ אי
להפריז במרכזיות של ברייתות אלו בעיני אמוראי הירו'.
הפרק השני ד במשמעות הספרותית של הברייתות מ התוס' שאינ מובאות בתלמוד
הירושלמי שלפנינו ,א שנראה שהדיו נסוב עליה )'ברייתות חסרות'( ,והימצאות קבצי מ
התוס' בפני מסדרי הירו' .ברוב המקרי שנידונו ע"י המפרשי והחוקרי שבה הירו' מתייחס
ל'ברייתא חסרה' ,מדובר בברייתא בודדת ,ולכ לא נית להוכיח הרבה מכ על שימושו של הירו'
בתוס' או בקוב הקרוב לו .אול בחינת תופעה זו כחלק מתופעה רחבה יותר של שימוש בקבצי
של ברייתות ,הדומי לקבצי המצויי בתוס' ,עשויה להצביע על כ שכמה מקבצי הברייתות
המצויי בתוס' שלנו ,נערכו לפני סידור של כמה מ הסוגיות בירו' .במסכת ברכות נמצאי שתי
יחידות רצופות של הלכות בתוס' ,שסביר שה או דומי לה עמדו כקבצי ערוכי בפני מסדרי
הירו'.
אשר למידת היכרות של מסדרי הירו' את התוס' שלנו ,בירו' מובאי כשני שלישי מ
הברייתות בתוס' העוסקות בעניי שבו עוסקת המשנה או בעניי קרוב לו ,וכשליש מ הברייתות
שהקשר בינ לבי המשנה הוא קלוש .כל הברייתות יחד המובאות בירו' ה כשישי אחוז מ
הברייתות הנמצאות בתוס' שלנו .ההבאה המוגברת של הברייתות העוסקות בעניי שבו עוסקת
המשנה או בעניי קרוב לו מצביעה על כ שהשימוש בברייתות מ התוס' הוא ענייני ,ואינו נובע
מהישענות ספרותית עיוורת על התוס' כקוב ערו .אשר למיקו שבו הברייתות מובאות בשני
החיבורי ,רוב גדול מאוד של הברייתות מ התוס' העוסקות בעניי שבו עוסקת המשנה מובאות
בירו' באותו מיקו שבו ה מובאות בתוס' ,כנראה מפני ששני החיבורי מסודרי בעיקר ע"פ
סדר המשנה .לעומת זאת ,רוב גדול מ הברייתות שהקשר בינ לבי המשנה הוא קלוש מובאות
שלא ע"פ מיקומ בתוס' ,כנראה מפני שהשימוש בה הינו חופשי ,ללא קשר למסגרת הספרותית

של הברייתות בתוס' .הבאת כשליש מ הברייתות העוסקות בעניי קרוב למשנה שלא ע"פ מיקומ
בתוס' מלמדת שמסדרי הירו' לא נצמדו לסדר הענייני שבתוס'.
מכלול המימצאי מצביעי על כ שא א התוס' שלנו עמדה כקוב ערו בפני אמוראי
א"י ,וספק גדול א כ היה ,ה לא העניקו לה חשיבות מרובה ,וסמכותה היתה מוגבלת בעיניה.

Abstract
1
Analysis of the relationship between the Tosefta and the Talmud Yerushalmi
(henceforth: PT) as complete, edited compilations and clarification of the relation
between specific baraitot in these works is of great importance for Talmudic
scholarship. Most of the studies which analyze the relation between the Tosefta and
the Talmudim discuss the relation between the Tosefta and the Babylonian Talmud.
And while some scholars (e.g. Epstein, Albeck, Friedman, and Elman) have treated
the relationship between the Tosefta and PT, none of them addressed this issue
systematically and comprehensively. This dissertation accordingly seeks to provide
such a comparative analysis of the parallels between Tosefta and Yerushalmi
Berakhot.
2
The first chapter of the dissertation addresses the basic problems involved in
comparing rabbinic compositions and presents the conceptual infrastructure for such
analysis. First, a distinction must be drawn between comparing specific baraitot and
comparison between the Tosefta and PT as a whole. The variants between parallel
baraitot can be attributed to various factors, including the transmission of such
material in different literary frameworks, which accordingly reflect different
linguistic, stylistic, and substantive influences. Accordingly, this study does not
attempt to determine the original text of the relevant baraitot, but rather to analyze
textual variants between them and to determine how they originated.
We also discuss the question of the text-tradition of the Tosefta and PT and its
importance for analyzing the relationship between the two works. The text-tradition of
MSS Erfurt and Vienna in Tosefta Berakhot is fairly uniform insofar as baraitot with
PT parallels in PT are concerned, whereas both of these MSS reflect a different and

independent text-tradition vis-à-vis the texts of the baraitot in both Talmudim. Hence
the relation between the Tosefta manuscripts is of limited importance for analysis of
the relationship between Tosefta and PT Berakhot, although this issue might
obviously be important when comparing parallel Toseftan and PT baraitot in other
tractates.
3
The first part of this thesis compares specific baraitot in the Tosefta with their
parallels in the Talmudim. Many scholars claim that there is a close affinity between
the baraitot in the Tosefta and their parallels in PT, certainly a much closer affinity
than that between the baraitot in the Tosefta and their parallels in the Babylonian
Talmud (henceforth: BT). However, several scholars, including De-Vries, Elman, and
Elitzur, have claimed that this view is exaggerated. Indeed, our study reveals that the
Hebrew language of the Tosefta is not identical to that of the Mishnah as manifest by
those text-witnesses which are commonly assumed to accurately reflect tannaitic
Hebrew. Thus, we identified numerous similarities between the Hebrew of the Tosefta
and of BT. These may be original tannaitic usages that were preserved only in the
Tosefta and BT. Alternatively, they might reflect later Babylonian usage which
ultimately influenced the text-tradition of the Tosefta.
Numerous passages in which the Tosefta very closely parallels one or the
other Talmud are discussed in this part of the thesis, and different types of variants are
analyzed. These include grammatical and syntactic variants, such as the frequent use
of the term kal wa-homer in the Tosefta in cotrast to the use of the amoraic term lo kol
she-khen in parallel baraitot in the Talmudim. Likewise, stylistic variants were
analyzed, e.g., rulings formulated verbosely in one composition and concisely in the
parallel. Likewise, substantive variations are analyzed—for example, PT rules that a

benediction must be recited over preparation of an object designated for mitzvah use
(e.g. “Blessed…who commanded us to build a Sukkah”), whereas the parallels in the
Tosefta and BT maintain that only the “Sheheheyanu” benediction is recited.
Analysis of the linguistic evidence reveals that the baraitot in both Talmudim
generally preserve tannaitic Hebrew accurately, although this language was
occasionally revised in light of amoraic usage in both Palestine (as manifest by PT
baraitot) and Babylonia (as manifested by BT baraitot). Such linguistic revision is
more common in BT baraitot than in PT. The baraitot in the Tosefta preserve the
language of the tannaim more accurately than do their talmudic parallels, and the
Hebrew in the Tosefta is closer to the language of the baraitot in PT than in BT.
However, the Tosefta also preserves common BT usages, e.g., the explanatory
expression lefi she-ein (“because there is not”). On the other hand, there is no clearcut evidence of Palestinian amoraic Hebrew in the Tosefta, apparently because the
baraitot in the Tosefta were not initially formulated in the amoraic period, nor were
they revised by later tradents familiar with Palestinian amoraic Hebrew. As for
stylistic variants, the Tosefta sometimes resembles its parallels in one or the other
Talmud, although it differs from them in many other passages. The halakhah of the
Tosefta often differs from that of the parallels in the Talmudim.
In many respects—style, the order in which particular details are presented,
verbosity vs. concision, inclusion or omission of details—the similarity between the
baraitot in the Tosefta and their BT parallels seems roughly equal to that between the
baraitot in the Tosefta and PT. With regard to sentences added or missing in baraitot,
however, the baraitot in the Tosefta resemble their parallels in PT more closely than
the BT parallels. However, with regard to the citation of baraitot in proximity to
related Mishnaic statements and the attribution of viewpoints to particular Sages, the

baraitot in the Tosefta resemble their parallels in BT more closely than those in PT.
Thus, the relationship between variants in the Tosefta and PT is complex, although as
a broad generalization we may say that the affinity between the baraitot in Tosefta
Berakhot and their BT parallels resembles that between the Tosefta and PT both
quantitatively and qualitatively. This surprising finding contradicts the view widely
held by scholars and suggests that further investigation of the history of transmission
of these baraitot and of the relation between the Tosefta and PT is necessary.
Two explanations of the fact that the affinity between the baraitot in the
Tosefta and their parallels in BT resembles that between these baraitot and PT can be
offered. The Tosefta might preserve a more original version of the text than the
parallels in both Talmudim. Thus, the tradents of BT might have transmitted the
tannaitic sources in a relatively precise manner, in just the same way as the tradents of
PT did, in contrast to the assumption generally accepted by Talmudists. Alternatively,
the tradents of PT might have preserved tannaitic material more accurately than the
tradents of BT, and when the Tosefta’s text closely resembles that of BT, this is due to
the influence of the Babylonian text-tradition on the Tosefta. Such influence
presumably stems from a time and place when the Babylonian Talmud exerted crucial
influence on the transmission of talmudic texts (in the yeshivot of the Babylonian
geonim or perhaps through sages associated with the circle of Rabyah). This
explanation accordingly raises the question of how accurately the Tosefta’s language,
style, and halakhic rulings (when unparalleled by other Palestinian tannaitic sources)
reflect ancient Palestinian tradition. This possibility accordingly necessitates renewed
investigation of many fundamental questions pertaining to the study of rabbinic
literature. The scholarly investigation of rabbinic literature is apparently not
sufficiently advanced yet to allow for a clear choice between the two possibilities.

4
The second part of the thesis deals with the way that Toseftan baraitot are used in PT.
The first chapter studies the use of Toseftan baraitot by Palestinian amoraim in light
of the extent to which such baraitot were used by amoraim from different generations
and different schools. More than half of the baraitot from Tosefta Berakhot are
referred to, and more than half of these references to such baraitot are ascribed to
named amoraim. Thus, it seems that the principal amoraim from the different
generations and Palestinian academies all used with baraitot from the Tosefta. At the
same time, however, it should be recalled that nearly half of the baraitot from the
Tosefta cited in Yerushalmi Berakhot are not discussed at all. Accordingly, the
centrality of Toseftan baraitot in the eyes of PT amoraim should not be exaggerated.
The second chapter deals with the literary significance of the “missing
baraitot,” i.e., baraitot which seem to underlie PT sugyot, but which are not explicitly
cited in this Talmud. This phenomenon might suggest that the tradents or editors of
PT had access to collections of Toseftan baraitot. In most cases where scholars have
adduced evidence for PT’s reliance on missing baraitot, these are isolated baraitot,
and hence they cannot prove anything about PT’s use of the Tosefta or a similar
baraita collection. However, investigation of this phenomenon in light of the broader
phenomenon of the Talmud’s use of baraita collections which resemble the Tosefta
suggests that some collections of baraitot found in the Tosefta might have been
redacted prior to the composition of certain PT sugyot. We found two consecutive
units of halakhot in the Tosefta which probably existed as redacted baraita collections
to which PT’s compilers had access.
About two-thirds of the baraitot in the Tosefta which deal with matters
discussed by the Mishnah or similar matters are cited in PT, and about a third of these

baraitot that have a weak connection with the Mishnah are cited in PT. Taken
together, the Toseftan baraitot cited in PT total about sixty percent of the baraitot in
our Tosefta. The intensive quotation of baraitot dealing with matters discussed in the
Mishnah and similar matters indicates that PT’s use of baraitot is based on relevence,
and not on blind literary dependence on the Tosefta. As for the location of the baraitot
in the two works, a very large majority of the Toseftan baraitot dealing with matters
discussed in the Mishnah are cited in PT in the same place as they are in the Tosefta,
apparently because both works are arranged largely according to the order of the
Mishnah. On the other hand, a large majority of the baraitot which have a weak
connection with the Mishnah are not cited according to their location in the Tosefta.
The fact that about a third of the baraitot dealing with subjects related to the Mishnah
are not cited in PT according to their position in the Tosefta shows that the redactors
of PT did not follow the arrangement of material in the Tosefta.
All these findings suggest that even if the Palestinian amoraim had access to
our Tosefta as a redacted collection—and this is very doubtful—they did not attribute
great importance to it, and they considered its authority limited.

הקדמה
חקר היחס בי התלמוד הירושלמי והתוספתא על היבטיו השוני  כקבצי ערוכי
ושלמי ,וכ בירור היחס בי ברייתות ספציפיות בתלמוד הירושלמי למקבילותיה בתוספתא 
הנו בעל חשיבות רבה במחקר התלמודי .ספריו החשובי של פרופסור ש' ליברמ ,תוספתא
כפשוטה והירושלמי כפשוטו ,הרימו תרומה עצומה ללימוד הירו' והתוס' ומחקר ,א במחקרי
אלו כמו במחקריו האחרי נמנע ליברמ מבירור שיטתי של היחס בי שני החיבורי 1.רוב
המחקרי שדנו ביחס בי התוס' לתלמודי עסקו ביחס בי התוס' לתלמוד הבבלי .אגב דיוני
אלו עסקו כמה מ המחקרי א ביחס שבי הירו' והתוס' ,א רוב לא ירדו לבדיקה שיטתית
ויסודית ,אלא ניסו לתאר את היחס שבי החיבורי על סמ מקב מקרי של דוגמאות .מחקר
השוואתי שיטתי ויסודי ,הבוח את מכלול ההיבטי של היחס בי החיבורי ,כמעט שלא נעשה.
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מטרתו של חיבור זה ,אפוא ,היא לחקור את היחס בי החיבורי כקבצי ערוכי ושלמי וכ את
היחס המקומי בי הברייתות המקבילות המופיעות בה במסכת אחת ,מסכת ברכות.
במחקר זה שלושה חלקי .הפרק הראשו ד בבעיות יסוד הקשורות בהשוואה בי חיבורי
חז"ל באופ כללי ,ומציג את התשתית המחקרית הנחוצה למחקר זה .דיו מלא בשאלות המבוא
וסקירת מצב המחקר בנושאי שבה עוסקי הפרקי השוני ייעשו במקומות המתאימי
בראש הפרקי .לאחריו באי שני שערי שבכל אחד מה כמה פרקי .השער הראשו משווה
את נוסח הברייתות שבתוס' שלנו לנוסח הברייתות המקבילות בתלמודי .בתחילתו מוצגת
העמדה הרווחת בדבר הקרבה המרובה בי הברייתות בתוס' למקבילותיה בירו' .לאחר מכ
נמצאי שלושה פרקי שבה מובאות דוגמאות רבות למקבילות שבה נוסח התוס' דומה לנוסח
המקבילות שבאחד התלמודי או שונה מה ,וזאת תו התייחסות לסוגי שוני של שינויי:
לשוניי ,ספרותיי ותוכניי .ניתוח של מכלול המימצאי ומשמעות נעשה בפרק שלאחריה.
הפרק האחרו בשער זה עוסק באפיו נוסח הברייתות שבתוס' ובדרכי התהוותו.
השער השני מאפיי את דר השימוש בברייתות מ התוס' בירו' ממספר היבטי .בפרק
הראשו בשער נבחנות ההתייחסויות האמוראיות לברייתות מ התוס' לאור שיקולי כרונולוגי
וגאוגרפיי .שאלת הברייתות הדומות לברייתות מ התוס' שאינ מובאות בתלמוד שלפנינו ,א
1ראו ליברמ ,תוספת ראשוני ,א ,עמ'  ;2א"ש רוזנטל ,המורה ,עמ' נב.
2ראו זוסמ" ,פרקי ירושלמי" ,עמ'  ,234והע'  ;79הנ"ל ,מסורתלימוד ומסורתנוסח ,עמ' ;13
מוסקובי  ,הברייתות החסרות ,עמ'  ,1הע' .2
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שנראה שהדיו נסוב עליה ,והימצאות קבצי של ברייתות מ התוס' בפני מסדרי הירו' נידונת
בפרק הבא .הפרק שלאחריו מברר מתו עיו בתוכ הברייתות ובמיקו בו ה מובאות בשני
החיבורי ,עד כמה נית לראות בתוס' מקור עיקרי לפרשנות המשנה בירושלמי .הפרק האחרו
משרטט בקווי כללי את מקומ של הברייתות מ התוס' בתלמוד הירו'.
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3מכיוו שרוב המובאות בחיבור זה לקוחות ממסכת ברכות ,לא ציינתי 'ברכות' במראה המקומות
לציטוטי ממסכת זו .בהבאות ממסכתות אחרות צוי תמיד ש המסכת .הציטוטי מ התוס'
ה כרגיל עלפי מהדורת ליברמ ,ומ הירו' ה כרגיל עלפי דפוס וונציא רפ"ג ,אלא א כ צויי
אחרת במפורש .שינויי נוסחאות מכתבייד וראשוני צויינו בד"כ בהערות ,במקרה הצור.
2

פרק ראשון

מבוא כללי
נוסח המקבילות והיחס בין החיבורים
אחת הבעיות הניצבות בפני חוקר הבא לתאר יחס בי שני חיבורי בספרות חז"ל היא
הבחנה ברורה בי השאלות והמדדי השוני הנוגעי ליחס שבי החיבורי .שכ דרכי ההתהוות,
העריכה והמסירה של כל אחד מ החיבורי בפני עצמו ה תהליכי מורכבי ,המאפשרי עיו
ביחס שביניה מהיבטי רבי ,שההבחנה ביניה לעיתי אינה פשוטה .לכ לפני הדיו לגופ של
דברי ,יש הכרח להגדיר בדיוק מה השאלות הנבחנות ע"י החוקר ,והיא נית לחפש תשובות
לשאלות אלו.
בראש ובראשונה חשובה היא ההפרדה בי שאלת נוסח הברייתות המקבילות לבי שאלת
היחס בי החיבורי השלמי 1.שכ נוסח ברייתא כלשהיא עשוי להשתנות באחד משלבי מסירתה,
ללא קשר הכרחי למסגרת הספרותית שבה היא נמסרת .כמוכ ,תהליכי עריכת שני החיבורי
ומסירת אינ ברורי לנו ,וייתכ שחלקי שוני של החיבורי עברו כמה שלבי של עריכה
בתקופות שונות  לפני ,אחרי ובזמ התגבשות נוסח הברייתות .כ שייתכ שיימצא חיבור שנער
בתקופה קדומה ,א נוסח המקורות שבו משק שינויי שנעשו בתקופה מאוחרת .ומאיד אפשר
שיימצאו חיבורי שנערכו בתקופה מאוחרת ,א המקורות שבה משמרי נוסח קדו .לאחר
העיו הנפרד ,ראוי א לבחו את ההשלכות של מסקנות העיו בשאלה אחת על מסקנות העיו
בשאלות האחרות ,אול א ורק עלפי סדר זה .לכ במחקר זה כל אחד מ הנושאי ידו באופ
עצמאי ,ללא זיקה לנושאי אחרי .לאחר הסקת המסקנות העצמאיות בכל אחד מ התחומי,
אנתח את יחסי הגומלי האפשריי בי המסקנות שעלו בשני הנושאי.

1כפי שהפרידו בצורה ברורה ב' כה ;Mishnah and Tosefta, pp. 53-54 ,ש"י פרידמ,
הברייתות בתלמוד ,עמ'  .192193כמה מ החוקרי שעסקו בשאלות ערבבו בי הענייני ,וזו
כנראה אחת הסיבות לחוסר הדיוק של מסקנותיה.
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קשיים ויעדים במחקר היחס בין חיבורים של חז"ל
שאלת היחס בי חיבורי שוני היא אחת השאלות המרכזיות א המסובכות במחקר
ספרות חז"ל .עוד בטר נית לגשת לחקר הייחס בי שני חיבורי יש לבחו באיזו מידה אכ
ניצבי בפנינו חיבורי תחומי ויציבי שנית להשוות לחיבורי אחריֶ .שפר טע שהשינויי
בי כתבי היד השוני של כמה מ החיבורי בספרות חז"ל ה כה גדולי עד כי לא נית לראות
בה יצירות בעלות זהות עריכתית מוגדרת .על כ ראוי לדעתו להתמקד בחקר המסורות
העצמאיות שבכל אחד מכתבי היד 2.אול מיליקובסקי טע כנגדו שעיו מדוקדק בענפי הנוסח של
רוב חיבורי חז"ל )תוספתא ,מכילתא ,ספרא ,ספרי ,ב"ר ,ויק"ר ועוד( מלמד שמדובר בחיבורי
ערוכי ותחומי .השינויי בי עדי הנוסח נובעי לדעתו מאופי מסירת הטקסטי לאחר
עריכת 3.א עיוני בתוס' ובירו' ברכות במהל מחקר זה ,תומ בעמדת מיליקובסקי ,שכ לא
מצאתי שינויי בי עדי הנוסח השוני של החיבורי שנית לראות בה שינויי עריכה 4.לכ ברור
שה התוס' וה הירו' ה חיבורי תחומי ,ערוכי ויציבי ,שראוי לבחו את היחס שביניה
כיחידות מגובשות.
בר ,א לאחר שהוברר ששני החיבורי ה חיבורי תחומי ויציבי ,ישנו קושי
בקביעת היחס ביניה הנובע מכ שמדובר בחיבורי שלא יצאו מתחת ידו של מחבר אחד,
ולעיתי אופיי של חלקי מסוימי של החיבור אינ זהי לאופי של חלקי אחרי .שני
החיבורי מורכבי משלבי שוני של עריכת חומר קדו בצד חומר חדש ממנו ,עריכה שלעיתי
כללה ג התערבות במקורות הקדומי עצמ .לכ ג במקומות שבה ישנ יחידות טקסט דומות
בשני חיבורי עדיי אי מכא הוכחה שאחד החיבורי הכיר את השני ,שכ יש לבחו בי היתר

2ראו Schäfer, "Research into Rabinic Literature: An Attempt to Define the Status
 ;Quaestionis", pp. 139-152הנ"ל"Once again the Status Quaestionis of Research in ,
 ;Rabbinic Literature: An Answer to Chaim Milikowsky", pp. 89-94וראו ג בית
אריה"Transmission of Texts and Scribes and Copyists: Unconscious and Critical ,
.Interferences", pp. 33-51
3ראו מיליקובסקי"The Status Quaestionis of Research in Rabbinic Literature", pp. ,
 ;201-211כהנא ,זיקת כתביד וטיק  60למקבילותיו ,עמ'  ,5859הע'  ;128מיליקובסקיOn ",
The Formation and Transmission of Bereshit Rabba and The Yerushalmi: Questions
.of Redaction, Text-Criticism and Literary Relations", pp. 521-567
4מסורת הנוסח של החיבורי תידו להל בעמ' .8
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את האפשרות שטקסט שלישי היה המקור המשות לשניה .וא א שיקולי פנימיי יובילו
למסקנה שישנו קשר ישיר בי יחידות הטקסט שבשני החיבורי ,הרי שזו תקפה רק ביחס לעור
הקטע באחד החיבורי וליחידת הטקסט המסוימת מ החיבור השני.
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זאת ועוד ,כשנאתר יחידות טקסט שיש ביניה קשר ישיר ,לעיתי לא ברור כיצד נית
להכריע איזו מה מקורית יותר .למרות שהתוס' היא בעיקרה אוס של דברי תנאי ,והירו' הוא
חיבור אמוראי ,אי להניח שנית לקבוע תיארו יחסי קבוע בי החיבורי וממנו להסיק שהתלות
היא חדסטרית .שכ זמנה של העריכה הסופית של התוס' שלנו מוטלת בספק ,והשלבי השוני
של עריכת הסוגיות בירו' אינ ידועי לנו די הצור ,וממילא הנחת תלות חדסיטרית תהיה הנחת
המבוקש .שינויי הנוסח בי יחידות הטקסט בחיבורי השוני )שיידונו לגופ בסעי הבא( עשויי
לספק לנו כלי להצבעה על נוסח קדו וקרוב יותר למקורי .אול במקרי רבי נית רק לתאר
את השינויי בעזרת מאפייני ספרותיי או תוכניי ,שאי ביכולת להכריע בשאלת המקוריות.
לאור קשיי אלו ביקשנו במחקר זה לתאר את ההיבטי השוני של הבאת הברייתות מ
התוס' בירו' ,ההתייחסויות אליה ,והעדויות לקיומ של קבצי ערוכי מ התוס' )או דומי
לה( שעמדו בפני מסדרי הירו' ומחבריו .כל מקרה ומקרה מעיד רק על מקומו ,ורק העיו במכלול
המקרי והתופעות מאפשר תאור זהיר ומדויק של ההיבטי השוני של היחס בי החיבורי.

ברייתות מקבילות :התהוותן ,אופי השינויים ומשמעותם
תאור אופיי של הוורסיות השונות בספרות חז"ל ובדיקת תהלי התהוות ,הוא מ
השאלות המרכזיות בה עוסק מחקר התלמוד .יסודו של תהלי סבו ומורכב זה הוא בדרכי
הלימוד והעריכה של החיבורי השוני ,והמשכו בדרכי המסירה השונות 6.תופעה נפוצה היא
שבירו' מובאת ברייתא שנמצאת בצורה כמעט זהה בתוס' .השינויי ה לעיתי קלי מאוד
ובהרבה מקרי אלו שינויי לשו וסגנו .בדיקת היחס בי המקבילות חושפת את דרכי המסירה,
העיבוד והפיתוח של ברייתות אלו ,קדמות היחסית ויחס למקורות נוספי ,וא מסייעת
בפרשנות של הברייתות בשני החיבורי.

5ראו ש"י פרידמ ,הברייתות בתלמוד ,עמ'  ;193מיליקובסקי" ,סדר עול והתוספתא" ,עמ'
 ;246263הנ"ל" ,סדר עול והמכילתא דרשב"י על שעבוד בני ישראל במצרי" ,עמ' ;221225
בוקסר ,Palestinian Talmud ,עמ' .175176
6ראו זוסמ ,ירושלמי נזיקי ,עמ'  ;9091כהנא ,זיקת כתביד וטיק  60למקבילותיו ,עמ' ;17
מיליקובסקי ,ויקרא רבה פרשה כח ,עמ' .19
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אפשטיי ואלבק סברו שישנו דמיו רב בי הברייתות בתוס' לברייתות המקבילות בירו'
לעומת שוני ניכר ביניה לבי המקבילות בבבלי ,והסיקו שישנה תלות בי הברייתות בתוס' לאלו
שבירו' ,ואילו הברייתות בבבלי נובעות ממסורות אחרות ועצמאיות 7.עמדות אלו רואות בשינוי
נוסחו של הטקסט הנמסר פגיעה בו ,ומכא שאי לייחס שינויי משמעותיי בי שני טקסטי
לפעולת של המוסרי .לכ לשיטה זו ,הבדלי קלי ושיבושי עלולי ליפול בטקסט במהל
העברתו מדור לדור ומשקפי מסירות שונות של טקסט מקורי קדו אחד ,ואילו שינויי
משמעותיי שלא נית להסביר כ משקפי מסורת קמאית אחרת .אול נית לערער על הנחה
זו ,שכ ייתכ שעריכה פעילה של סגנו ותוכ התרחשה אגב מסירת הברייתות מדור לדור על ידי
המלמדי והמוסרי ,מתו מגמה לשפר ולתק את הטקסט הנמסר )לפי ראות עיני המוסר(.
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יש מ החוקרי הסבורי שטקסט הנמסר על פה עשוי לעבור שינויי הרבה יותר
מפליגי מאשר טקסט הנמסר בכתב .לכ ייחסו חוקרי אלה את השינויי המשמעותיי
לתקופת המסירה ע"פ ,שבה נוסח של התכני הנמסרי טר נקבע סופית למילותיו 9.לעומת
טע פרידמ שאי הכרח לקשור בי שאלת המסירה ,הא בעל פה הייתה או בכתב ,לשאלת אופי
השינויי בי מקבילות .שכ ג נוסח שנמסר בעלפה יכול להימסר בצורה מדויקת וא נוסח
הנמסר בכתב עשוי לעבור עריכה ופיתוח במהל מסירתו 10.במהל חקר היחס שבי המקבילות
התייחסתי במקומות הרלוונטי להשלכה האפשרית של דרכי מסירת המקורות על אופיי של
הנוסחי ועל דרכי התהוות.
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אופי המסירה של ספרות חז"ל הוביל את ליברמ להבחנה בי 'האמת המוחלטת
ההיסטורית' שהיא רק אחת ,לבי 'האמת של הטקסט' 12המיוחדת לכל טקסט וטקסט ,הנובעת מ

7ראו מבוא לספרות התנאי ,עמ'  ;246מחקרי בברייתא ,עמ'  .137ראו הדיוני במחלוקת זו
אצל א"ש רוזנטל ,המורה ,עמ' נב; דהפריז ,יחס התוספתא לתלמודי ,עמ'  ;148152ש"י
פרידמ ,הברייתות בתלמוד ,עמ' .163166
8ראו ש"י פרידמ ,הברייתות בתלמוד ,עמ' .163166
9ראו א"ש רוזנטל ,המורה ,עמ' סבסג; הנ"ל" ,תולדות הנוסח ובעיותעריכה בחקר התלמוד
הבבלי" ,עמ'  ;136ברודי ,הגאוני והטקסט התלמודי ,עמ' .295301 ,276281
10ראו ש"י פרידמ ,להתהוות שינויי הגרסאות ,עמ'  ;74הנ"ל ,הברייתות בתלמוד ,עמ' .194
11ליבו סוגיא זו על כל היבטיה חורג ממטרת מחקר זה ,ראו להל הע'  ,20עמ' .16
12ליברמ ,ביקורת על ספרי ,עמ'  ;324הנ"ל ,מבוא לתוספת ראשוני ,ד ,עמ' טו .ראו ג
אפשטיי ,מבוא לנוסח המשנה ,עמ'  ;1א"ש רוזנטל ,תולדות הנוסח ,עמ' .3
6

השינויי שהכניסו בו המוסרי מ התקופות השונות ע"פ המסורות שהיו ביד 13.כ ג את
שינויי הנוסח בי הברייתות המקבילות יש לתלות ג בכ שאלו נמסרו במסגרות ספרותיות
שונות ,שהתפתחו ונמסרו תחת השפעות לשוניות ,ספרותיות ותוכניות שונות 14.לאור זאת עניינו
של מחקר זה אינו בהכרעה בדבר הנוסח המקורי של הברייתות ,אלא באפיו השינויי שביניה
ובניתוח השיקולי שהובילו להתהוות של שינויי הנוסח.
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13א"ש רוזנטל )המורה ,עמ' נבנז; תולדות הנוסח ,עמ'  (8טע שאי טע בחיפוש אחר 'האמת
ההיסטורית' מאחר שספק א זו כלל קיימת ,שכ שינויי הנוסח נובעי מתקופה בה הנוסח טר
נקבע למילותיו )ראו ג זוסמ ,ירושלמי נזיקי ,עמ'  ,92הע'  .(160לעומתו טע מיליקובסקי שיש
טע בחיפוש אחר 'האמת ההיסטורית' של הנוסח בעת שזה הוכנס לראשונה לחיבור כלשהוא,
במיוחד באות חיבורי שעיקר מסירת לא היתה בעול בית המדרש כדוגמת סדר עול
ומדרשי האגדה )ראו  ;Seder Olam, pp. 122-141הנ"לVayyiqra Rabba through History, p. ,
 .(312א ללא אותה 'אמת של טקסט' ,יש קושי ביישו בספרות חז"ל של הכללי הפילולוגי
המקובלי בחקר הספרות הקלאסית ,וזאת מחמת תולדות העריכה ואופי המסירה על פה של
חלק מ החיבורי )והקונטמינציה בי עדי הנוסח השוני הנפוצה במיוחד בספרות חז"ל( ,ראו
ליברמ ,על הירושלמי ,עמ'  ;746הנ"ל ,מבוא לתוספתא זרעי ,עמ' יב; הנ"ל ,מבוא לתסכפ"ש ,ג,
עמ' טוטז; א"ש רוזנטל ,המורה ,ש; מיליקובסקי ,Seder Olam ,ש; ביתאריה ,פרקי שירה,
עמ' .148161
14ראו זוסמ" ,ברייתא ד'תחומי אר ישראל'" ,עמ'  ;227מוסקובי  ,ירושלמי וויקרא רבה ,עמ'
.3637
15הברייתות המקבילות בה יעסוק מחקר זה ה ברייתות המציגות תוכ דומה ,א כי לא בהכרח
זהה ,בהצגה ספרותית דומה א לא בהכרח זהה .שכ כאשר מסורת הלכתית נמסרת במסגרת
ספרותית מסוימת ,וא שיש בה מידה לא מבוטלת של גמישות ,נית לעקוב אחר השינויי
בנוסחי השוני שהגיעו לידינו .אפיו שינויי אלו הוא מ המטרות החשובות של מחקר זה.
במקרי בה השינוי התוכני או הספרותי הוא גדול במיוחד ,עולה הסבירות שמדובר במקורות
עצמאיי ובלתי תלויי .ישנ מעט מקרי ביניי שקשה להכריע הא ראוי להתייחס אל שני
מקורות כאל ברייתות מקבילות )ראו התלבטיותיו של ב' כהMishnah and Tosefta, pp. 52- ,
 ,56וא שיש מקו להשיג על חלק ממסקנותיו( .מאחר שלא מדובר במספר רב של מקרי,
התמונה הכללית לא תשתנה ג א הקורא לא יקבל את הכרעתי בחלק מה.
7

מסורת הנוסח של התוספתא והירושלמי
בדומה למצב בכל חלקי הירושלמי 16,א בנוסח הברייתות שבירו' למסכת ברכות ובדיו
התלמודי המוסב עליה ,מצויי מעט מאוד שינויי נוסח משמעותיי .ישנ רק מעט מאוד מקרי
שבה לשינויי בי עדי הנוסח השוני הירושלמי יש נגיעה לשאלת הייחס בי הירושלמי
לתוספתא ,ואדו בה במקומ.
לא כ הוא המצב בעדי הנוסח של התוס' .נמצאי בידינו שני כתבי יד של התוס' למסכת
ברכות .1 :כת"י ארפורט שהועתק באשכנז במאה הי"ב ,ועליו ביסס צוקרמנדל את מהדורתו
לתוס' .2 .כת"י ווינה שהועתק ע"י סופר ספרדי בראשית המאה הי"ד ,ועליו ביסס ליברמ את
מהדורתו לתוס' .בעקבות ליברמ שראה במספר מקומות שבה נוסח כי"א קרוב לנוסח הבבלי
תיקוני ע"פ הבבלי ,נטו חוקרי רבי 17לראות את כי"ו כמקורי יותר לעומת כתי"א שהושפע
ממסורות בבליות .שכ בתקופות שונות עמד התלמוד הבבלי במרכז עול הלימוד ,ושלטונו היה
כה גור עד כי לדעת חיבורי אחרי הוגהו ע"פ המסורות הבבליות .ליברמ ,הטוע שהתוס'
נלמדה בישיבות הגאוני ,סובר שהיא לא ניצלה משינויי והוספות ששרש במסורת לימוד של

16ראו זוסמ ,ירושלמי נזיקי ,עמ' " :126כל כתי"י הירושלמי שהגיעו אלינו )כולל קטעי הגניזה
ונוסחאות הראשוני( שייכי ה כול למשפחה אחת קרובה למדי ,וה כול משתלשלי
'מאבנוסח קדו אחד ,על שיבושיו וקיטועיו'" .ראו ג הנ"ל ,כ"י לייד ,עמ'  ;218220הנ"ל,
כתובת הלכתית ,עמ'  ,143הע'  ;393הנ"ל ,מבוא למהדורת המדעית של כ"י לייד ,עמ' יזיח ,והע'
 ;91א"ש רוזנטל ,עיוני בתולדות הנוסח ,עמ'  ;571572מוסקובי  ,כפלי גרסה ,עמ' .187188
עדי הנוסח של התלמוד הירו' למסכת ברכות ה :כ"י לייד  ,Cod. Scaliger 3כת"י וטיק 133
) ,(Vat. Ebr. 133קטעי גניזה שפורסמו ע"י גינצבורג בשרידי ירושלמי ובגנזי שכטר )קט"ג אדלר
 ,(JTS 1493קטע גניזה שפורס ע"י אפשטיי ב"לשרידי הירושלמי" )קט"ג אנטוני  ,(42ושני
קטעי גניזה שפורסמו ע"י רבינובי בשרידי ירושלמי בגניזה )קט"ג  ,T-S NS 329661קט"ג NS
 ,(329608כ"י הרש"ס )פריז ] ;[Bibl. Nationale, Heb.1389/1לונדו ,הספריה הבריטית Or. ] 403
 ;[2822אמסטרד – ע חיי  ;47 A 31דינ של שלושת כ"י כדי עד נוסח אחד ,ראו סמואל,
מפעלו הפרשני והטקסטואלי של ר' שלמה סיריליו ,עמ'  ,(246ונוסחאות הראשוני .לסקירה על
אופי עדי הנוסח השוני וטיב ראו :ליברמ ,מבוא לכת"י לייד בראש מהדורת הצילו; הנ"ל,
מבוא להירושלמי כפשוטו ,עמ' טוכא; הנ"ל ,על הירושלמי ,עמ'  4647ועמ'  ;5354זוסמ ,כ"י
לייד ,עמ'  ;203220הנ"ל ,כתובת הלכתית ,עמ'  ,107הע' .110
17ראו בשתי ההערות הבאות.
8

הגאוני 18.זוסמ ,לעומת זאת ,הציע לייחס את הנטיות הבבליות של כ"י ארפורט של התוס'
לחכמי מחוגו של הראבי"ה ,שעיצבו ושיפצו את ספרות תו כדי מסירתה 19.על העמדה שנוטה
לראות דווקא את מסורתו של כ"י ארפורט כמושפעת מ המסורת שבבבלי ערער לאחרונה שרמר.
לדעתו אי להסביר את שינויי הנוסח בי שני כתבי היד כנובעי מהגהה ע"פ הבבלי ,אלא יש
לראות בה עדויות לשתי מסורות קדומות ועצמאיות.

20

מעיוני בכתבי היד של התוס' למסכת ברכות עולה שישנ עשרות בודדות של מקרי
במסכת ברכות שבה נוסח אחד מכ"י של התוס' דומה לנוסח של אחד התלמודי ונוסח כ"י השני
דומה לנוסח התלמוד השני .מספר המקרי שבה נוסח כי"א דומה לנוסח הבבלי לעומת נוסח
כי"ו הדומה לנוסח הירו' ,אינו שונה באופ משמעותי ממספר המקרי ההפוכי .א בחינת
אופיי של השינויי מלמדת שאופיי של שינויי הנוסח משני הסוגי די דומה ,דהיינו ,לא
מצאתי דר לאפיי את המקרי שבה נוסח אחד מכ"י של התוס' דומה דווקא לנוסח אחד
התלמודי 21.לעומת זאת ,ישנ לפחות ארבע מאות הבדלי נוסח בי מקבילות במסכת זו שבה
נוסח כי"א של התוס' זהה לנוסח כי"ו של התוס' ,לעומת נוסח המקבילה שבאחד התלמודי או
בשניה .לכ ברור ששני כ"י של התוס' מייצגי יחדיו מסורת נוסח שונה ועצמאית לעומת נוסח
הברייתות שבתלמודי ,ומכא ששאלת היחס בי כ"י של התוס' הינה משנית בחשיבותה לחקר
היחס בי תוס' וירו' במסכת זו ,א שייתכ שיש לה חשיבות רבה במסכתות אחרות .לאור מסקנה
זו ,עיקרו של הדיו במחקר זה יעסוק במקומות שבה נוסח שני כ"י של התוס' הוא זהה.

18ראו ליברמ ,תסכפ"ש ,ג ,עמ' יד; הנ"ל ,מבוא לתוספת ראשוני ,ד ,עמ' יד; א ג הוא נמנע
מלקבוע 'כללי ברורי' ,ראו תסכפ"ש ,א ,עמ' כ; ראו ג ש"י פרידמ ,תוספתא עתיקתא ,עמ'
 ;7986מיליקובסקי ,סדר עול ,התוספתא והבבלי ,עמ'  ,492והע' ) 23מבלי לנקוט עמדה בשאלה
באיזה שלב משלבי מסירת הנוסח הוא עובד(; ברוורמ ,לבחינת טיב ,עמ' .163165
19ראו זוסמ ,ירושלמי כתביד אשכנזי ,עמ'  ,61הע'  ;166הנ"ל" ,שרידי תלמוד ב'גניזה
הארופית'" ,עמ' נטס )א במקו אחר עמד על התופעה ההפוכה ,ראו "ברייתא ד'תחומי אר
ישראל'" ,עמ'  ,220221והע'  .(31וראו ג מאמרו של תאשמע ,ספריית של חכמי אשכנז ,עמ'
 ;298309מיליקובסקי ,מהדורות וטיפוסיטקסט ,עמ'  ;169170ביתאריה"Transmission of ,
.Texts and Scribes and Copyists: Unconscious and Critical Interferences", pp. 33-51
20ראו נוסח התוס' ,ובעיקר בעמ'  ,15הע'  15ובדיונו בעמ'  .3644הצעה זו כבר הועלתה ביחס
לכמה תופעות לשוניות ,ראו נת ,מסורת לשונית ,עמ'  ;345ברוורמ ,לבחינת טיב ,עמ' .153161
21על הייחס בי שני כ"י של התוס' למסכת ברכות ,ראו להל בנספח ,עמ' .230
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שער א

נוסח התוספתא שלנו לעומת נוסח המקבילות בתלמודים

11

12

פרק שני

מבוא
שאלת הייחס בי נוסח הברייתות בתוס' 1לנוסח מקבילותיה בתלמודי היא אחת מ
הבעיות הסבוכות בחקר היחסי בי החטיבות השונות של ספרות חז"ל 2.מספר הדעות בעניי זה
הוא רב ,וההצעות שהוצעו רחוקות אחת מחברתה כמרחק מזרח ממערב .למרות הגיוו הגדול
בדעות ,נראה שישנ כמה הנחות שהפכו למקובלות בעול המחקר ,ואחת ממטרות מחקר זה היא
לבחו את תקפות.
ראשו לחוקרי המדברי בעניי זה הוא ר' זכריה פרנקל במבואו לירושלמי" :א כאשר
נרד אל התוספתא יבואר שלפעמי היא מסכמת ע הבבלי ונגד הירושלמי ,ולפעמי ע
הירושלמי ונגד הבבלי ,ולפעמי לא ע הירו' ולא ע הבבלי" 3.אבחנה זו חשובה בכ שהיא
מעמידה בפנינו את העובדה שאי זהות מוחלטת בי הברייתות שבשלוש החטיבות )תוס' ושני
התלמודי( .אול כדרכ של מחקרי ראשוני ,המימצא הראשוני מבהיר את מורכבות העניי,
א מסייע פחות בהבהרת היחס בי הברייתות מ המקורות השוני.

סקירת מצב המחקר

הדעה הרווחת :הברייתות בתוס' דומות למקבילותיה בירו'
התקדמות גדולה חלה כאשר אפשטיי ואלבק הקדישו מחקרי מעמיקי לבירור שאלת
היחס בי התוס' לתלמודי .אפשטיי טוע כי לתוספתא הקדומה שני צאצאי :התוספתא שלנו
והברייתא שבבבלי .הברייתא שבירושלמי היא לדעתו צאצא ישיר של התוספתא שלנו 4.אלבק

1פרק זה עוסק רק במקומות בה נוסח שני כ"י של התוס' הוא זהה .לסוגית החילופי בי נוסח
שני כה"י של התוס' ,ראו הנספח להל עמ' .229
2ראו לדוג' בועז כה ;Mishnah and Tosefta, p. 54 ,רא"ש רוזנטל" ,המורה" ,עמ' נב'; דהפריז,
יחס התוס' לתלמודי ,עמ'  ;148אלמ ;Authority, pp.1-2 ,ש"י פרידמ ,הברייתות בתלמוד ,עמ'
;163
 3מבוא הירושלמי ,עמ' כב ,צד א.
 4אפשטיי ,מבואות לספרות התנאי ,עמ' .246
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לעומתו סובר שהתוס' היא לקט הלכות שנער בסו תקופת האמוראי באר ישראל 5.שני
חוקרי אלה נחלקו בשאלה איזה מבי שני החיבורי ,התוס' והירו' ,הוא המקור הקדו ,ואיזה
מביניה הוא התנייני המאוחר .אול שניה הסכימו כי נקודת המוצא לדיו היא שהקרבה בי
התוס' לברייתות שבירו' גדולה מ הקרבה שבי התוס' לברייתא שבבבלי 6.קרבה זו בי הברייתות
שבתוס' לברייתות שבירו' ,כבר רמוזה בדברי הראשוני והאחרוני 7,והיא הפכה לאחת
המוסכמות המקובלות ביותר בי חוקרי התוס' והתלמודי.

8

אול מה אות מאפייני של הקרבה היתרה בי הברייתות בתוס' למקבילותיה בירו'
לדעת חוקרי אלו?
למרות שרוב החוקרי שעסקו בעניי זה מיעטו בהבאת דוגמאות להוכחת טענת ,חלק
נתנו בידינו תאור של הדמיו בי הברייתות המקבילות בשני החיבורי .כבר הראשוני הזכירו כי
לשו הברייתות בירו' דומה ללשו ההלכות מ התוס' 9.אפשטיי הוסי על דברי הראשוני וטע
כי "הברייתות שבתוס' שוות יותר בלשונ וסגנונ וג בתוכנ לאלה שבירושלמי ,ולא לאלה
שבבבלי" 10.דברי דומי כתב ג גולדברג 11.ש"י פרידמ קבע באופ דומה כי "אנו מוצאי

 5אלבק ,מחקרי בברייתא ותוספתא ,עמ' .137
 6ראו סיכו מחלוקת ע"י א"ש רוזנטל ב"המורה" ,עמ' נב ואיל .לאחרונה ד ש"י פרידמ
בהרחבה בשיטת אפשטיי והעלה כי לדעתו יש להציג את היחס בי התוס' לתלמודי באופ שונה
מ המוצג בדג בעמ'  246מבואות לספרות התנאי )ראו פרידמ ,הברייתות בתלמוד ,עמ' 183
 .(188אול א לפי דג מעודכ זה הקרבה בי התוספתא לברייתא שבירו' גדולה מ הקרבה בי
התוס' לברייתא שבבלי.
 7כדברי תלמידי רבינו יונה" :ובקיאי היו בעלי תלמוד ירושלמי בתוספתות שבידינו כי ה מצויות
בירושלמי באותו הלשו בעצמו" )שטמ"ק לכתובות כא ,א( .ראו ג דברי בעל ספר יחוסי תנאי
ואמוראי )ראו הפניה בדברי ליברמ ,מבוא לתוספת ראשוני ,א ,עמ'  ;(2מראה הפני לשבועות
פ"ז ה"ו ,ד"ה 'רבי חנינא' )בעיקר 'רובא דרובא כל "תני" ה מתוספתא .('...
8

ראו לדוג' ליברמ ,בהע' הקודמת; גולדברג ;Tosefta, pp. 292-293 ,ש"י פרידמ ,הברייתות

בתלמוד ,עמ'  ;197מלמד ,פרקי מבוא לספרות התלמוד ,עמ'  158ועמ'  ;549ב' כהMishnah and ,
 ;Tosefta, p. 43ח' נת ,מסורת לשונית של התוספתא ,עמ'  ;23א' שי ,היחס בי התוספתא
והמשנה למסכת סוכה ,עמ'  ;2632ועוד.
9ראו לעיל ,הע' .7
10ראו לעיל ,הע'  ,4וכ דברי דומי במלה"מ עמ' " :171172וודאי שברייתות בבליות אלו ...
שכידוע אינ מתאימות כמעט בשו מקו לגמרי ע התוספתא ,בשעה שהברייתות שבירו'
מתאימות ברוב מלה במלה ע התוספתא".
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שבדר כלל צורת הברייתות שבירושלמי ונוסח דומי לאלו שבתוספתא ,הרבה יותר מאלו
שבבבלי" 12.מהגדרות אלו מתקבל הרוש שהדמיו בי הברייתות בתוס' למקבילותיה בירו' הוא
מלא ומקי ,ובכל אופני ההשוואה נמצא כי הברייתות בתוס' דומות יותר למקבילותיה בירו'
מאשר למקבילותיה בבבלי.

דעות אחרות
בניגוד לעמדה הנ"ל ,ישנ חוקרי שלא קבלו את ההנחה כי ישנה קרבה יתרה בי
הברייתות בתוספתא לברייתות המקבילות בירושלמי .שפנייר עמד על כ שהתוס' דומה לעיתי
לירו' בניגוד לבבלי ,ולעיתי להיפ 13,ומסיק כי סביר יותר לראות את הברייתא בבבלי כצאצא
של ההלכות בתוס' ,מאשר את הברייתא בירו' 14.דהפריז ,אגב דיונו בדוגמא אחת ,טוע" :כרגיל
קרובה הברייתא שבתוספתא בלשונה לזו שבירושלמי ואילו בתוכ קרובה היא לזו שבבבלי".

15

זהו נסיו יחיד במינו לחלק בי המאפייני השוני של התוס' ,א לצערנו דהפריז אינו מפרט את
המימצאי שהובילוהו למסקנתו.

11ראו גולדברג"It has also been noted that the parallel baraitot in the :Tosefta, p. 292 ,
Palestinian Talmud in language and content are much closer, and usually identical,
" ;than those in the Babylonian Talmudהנ"ל ,שחזור ברייתא משלימה לתוספתא ,עמ' תתסו.
12ראו לעיל ,הע' .8
 13שפנייר א טוע כי רק לעיתי נדירות נוסח הברייתות בשני התלמודי זהה בניגוד לנוסח
התוס' ,וזאת בד"כ כתוצאה מטעויות העתקהEs zeigt sich, daß die Version des Tos-" :
Buches gewissermaßen die Mitte zwischen den Versionen der Talmude innehält: oft
stehen Tos und pal. T. gegen bab.T., oft auch Tos und bab. T. gegen pal.T., aber
niemals die beiden Talmude gegen die Tos - oder doch nur in verhältnismäßig
wenigen und unbedeutenden Fällen, in denen wir getrost eine Störung in der
handschriftlichen Überlieferung der Tos annehman können", A. Spanier, Die
 .Toseftaperiode in der Tannaitischen Literatur, p. 55כפי שאציג להל ,המימצאי שהעלה
מחקר זה סותרי טענה זו מכל וכל ,וכ עולה ג ממחקרו של אלמ.Orality, pp. 177-178 ,
14

"Schon eine oberflächliche Prüfung der Tos und ihrer Parallelen in den beiden

Talmuden führt uns zu Beobachtungen, die nur in dem Sinne gedeutet werden
") können, daß der bab. T. von der Tos abhängig istשפנייר ,לעיל בהע' הקודמת( .ראו דיו
בדבריו אצל פרידמ ,הברייתות בתלמוד ,עמ' .187
 15ראו דהפריז" ,לצורת הקדומה של הלכות" ,עמ' .371
15

לאחרונה הקדיש יעקב אלמ מחקר שיטתי ומקי לשאלת היחס בי התוס' מסכת פסחא
לתלמוד הבבלי מסכת פסחי .אגב עיסוקו בבבלי ,הוא מעיר כי לפחות במסכת בה הוא עסק,
קשה להניח כי ישנה תלות בי הברייתות בירו' למקבילות בתוס' .בכמה ענייני הוא א מצביע על
כ שהקרבה בי התוס' למקבילותיה בירו' אינה שונה באופ משמעותי מ הקרבה למקבילות
בבבלי 16.עיו מדוקדק ביחס שבי המקבילות ,בה תוכ דומה )א כי בהכרח לא זהה( מוגש
במבנה ספרותי דומה )א הוא לא בהכרח זהה( ,מאפשר בדיקת התחומי השוני בה מקבילות
נבדלות זו מזו או שוות זו לזו.

17

מסורות בבליות בתוס'
כפי שצויי לעיל ,ג האוחזי בדעה הרווחת ,שהקרבה בי ההלכות בתוס' למקבילותיה
בירו' ,גדולה מ הקרבה ביניה לבי מקבילותיה בבבלי ,מודעי לכ שישנ מספר הלכות בתוס'
בה כנראה המצב הוא הפו .ישנ מקרי בה סביר כי בתוס' שלנו משוקעות מסורות שה
כנראה בבליות ,הנוגדות את המסורות האר ישראליות 18.ישנ א מסכתות בתוספתא בה ייתכ
ששולבו קבצי שלמי של הלכות בבליות ,שלא הוכרו בא"י.

19

עובדות אלו הובילו מספר חוקרי להניח שא א מקורה של התוס' היא סביבת הלימוד
הא"י ,ורוב החומר שבה הוא א"י קדו ,הרי שהיא הגיעה אלינו באמצעות מוסרי שהיו אמוני
על המסורת הבבלית .מוסרי אלו ,במכוו או שלא במכוו ,שילבו את המסורות המקובלות
במקומותיה לתו הטכסט הנמסר 20.כ שלפחות במקרי מסוימי )שה מיעוט קט לדעת

16

ראו אלמ ;Authority, pp. 2-3 ,הנ"ל .Orality, pp. 167-180 ,אלמ מדגיש כי בדיקתו

מתבססת על מסכת פסחי ,וכי אי להסיק כי בהכרח המצב דומה במסכתות אחרות ללא בדיקה.
17ראו מורשת ,נוספות ללשו הברייתות ,עמ' .31
 18ראו אפשטיי )מבואות לספרות התנאי ,עמ' " :(252אי ספק שכמה דברי הוגהו בתוס' ע"פ
האמוראי והתלמוד".
 19ראו תוס' סוכה ב ,ח )עמ'  ,264שו'  – (51ג ,א )עמ'  ,266שו'  (6ודברי ליברמ ,תוספת ראשוני,
א ,עמ'  ;199הנ"ל ,תסכפ"ש ,ד ,עמ'  ;861אלמ ;Babylonian Baraitot, pp. 1-29 ,הנ"ל,
 ;Authority, pp. 7-8והשוו לדברי א"ש רוזנטל הרואה בקביעה זו פתח לביקורת מקורות התוס'
והפרדת ,המורה ,עמ' ע .בר ,דומה שיש מקו לעיו נוס בעניי זה.
 20דיו באופ מסירת התוס' והתלמודי ,א בע"פ או בכתב ,וההשלכות של דיו זה לעניי אופי
השינויי ,חשובי מאוד א חורגי ממסגרת הדיו כא .אלמ טוע שהברייתות בבבלי פסחי
נוטות להיות מתומצתות יותר מאשר מקבילותיה בתוס' .לדעתו יש לייחס זאת לכ שהברייתות
שבתוס' נמסרו בכתב ,לעומת הברייתות שבבבלי שנמסרו על פה ,ולכ הוש ש דגש על קיצור
16

האוחזי בדעה המקובלת( ,המסורת הנמצאת בתוס' שלפנינו ,אינה משקפת בהכרח מסורת אר 
ישראלית קדומה ,אלא מסורת בעלת אופי בבלי שהוכנסה בשלב יחסית מאוחר .ליברמ טוע
שהתוס' שלנו "לא ניצלה משינויי והוספות ששרש הוא בישיבות גאוני בבל",
שנוסח התוס' הושפע במהל מסירתה א בתקופות מאוחרות יותר.

21

וייתכ ג

22

השוואה בי מקבילות
בבחינת שינויי בי מקבילות אנו חייבי להיות מודעי לכ שלמרות שלעיתי ישנו
דמיו רב בי הטקסטי המקבילי ,מדובר בטקסטי המובאי במסגרות ספרותיות שונות.
עובדה זו מסייגת את יכולתנו לבחו את השינויי בכלי פילולוגי ,בה מקובל לבחו את היחס
בי עדי נוסח שוני של מקור אחד 23.הגישות השונות בדבר כללי הערכת גירסאות ,והמגבלות של
כל גישה וגישה ,יוצרות קושי בהגדרת קריטריוני חדמשמעיי ואוביקטיווי להערכת היחס
בי נוסחי שוני 24.לכ במקרי רבי ההכרעה היא פעולה סובייקטיווית ,הנובעת בי השאר
מעמדת החוקר בשאלות כלליות ,החורגות מ השאלות שבה מתמקד הדיו המקומי.

25

הטקסט ועל ניסוח שיקל על זכירה ) ,Oralityעמ'  .(124129בר ,מחקר זה מערער על ההנחה
העובדתית ,ויש מקו ג לערער על הצגת הייחס שבי אופי המסירה לאופי השינויי ,לכ לדעתי
קביעה זו מצריכה עיו נוס ,ראו לעיל עמ'  ,9וראו ג דברי דהפריז ,יחס התוספתא לתלמודי,
עמ' .152153
 21תוספת ראשוני ,ד ,מבוא ,עמ' יביג" :ועכשיו נשאלת השאלה כיצד יתכ שמסורת הבבלי לא
השפיעה על נוסח התוספתא ששנו אותה בישיבות בבל? והסברא נותנת שבוודאי ובוודאי השפיעה
מסורת זו בכמה מקרי על נוסח התוספתא שבידינו .וא שעיקר התוספתא שלנו מקורו מישיבות
א"י ,מ"מ לא ניצלה משינויי והוספות ששרש הוא בישיבות גאוני בבל" .ודברי דומי
בתסכפ"שפ ,ג ,מבוא ,עמ' יד .אמנ לא ברור מהו בדיוק אופי ההשפעה והיקפה לדעת ליברמ.
 22כפי שיש מציעי לגבי השינויי בי עדי הנוסח השוני של התוס' ,ראו לעיל הע'  ,18והע' ,19
בעמ'  ,9ולהל הע'  35והע'  ,36בעמ' .20
23בעיה מרכזית נוספת היא העובדה שחלק גדול מחיבורי חז"ל נמסרו תקופה ארוכה לא בכתב,
כי א בעל פה ,ראו לעיל הע'  13עמ' .7
24ראו למשל טוב ,בקורת נוסח ,עמ'  ,235237ובהפניות המרובות לספרות המחקר המצוינת ש;
.West, Textual Criticism, pp. 7-59 ;P. Maas, Textual Criticism, pp. 1-21
25ראו לדוג' ההתייחסויות השונות ל ,lectio breviorלהל עמ'  .202לכ בחלק מ המקרי על
החוקר להסתפק בהצגת ההבדלי בי המבני הספרותיי של ההלכות המקבילות ,ולהימנע
מלנסות להכריע באופ מוחלט בדבר אופ התפתחות השינויי.
17

אחת השאלות הללו היא שאלת אופ היווצרות של המקבילות .ישנ חוקרי הסבורי
ששינויי )יותר ממזעריי( בי מקבילות מעידי כי הפיסקאות באות מחיבורי שוני או שה
משקפי מסורות שונות 26.חוקרי אחרי לעומת סבורי כי המקבילות בחיבורי השוני
מבוססות על נוסח אחיד בעיקרו ,והשינויי ה תוצאה של תהליכי עריכה ופיתוח הפועלי
במסגרת המסירה היצירתית של המקורות 27.במקבילות רבות שבי התוס' לתלמודי מוצג תוכ
מאוד דומה ,במסגרת ספרותית מאוד דומה ,וסביר שבחלק גדול ממקרי אלו המקבילות
מבוססות על מסורת משותפת 28,וא א זו לא היתה מגובשת מקדמת דנא בנוסח קבוע ויציב.
למרות הזהירות המתחייבת מתוק חוסר הוודאות בדבר מקור המדויק של שינויי
הנוסח ,נית להפיק הרבה מבחינה מדוקדקת של שינויי בי מקבילות .כאשר ישנ שתי הלכות,
כמעט זהות לחלוטי ,א יש ביניה שינוי נקודתי כלשהוא ,נית לתאר באופ יחסית מדויק את
השוני והדמיו שבי המסורות המקבילות 29.נית לחלק את השינויי לשלוש קטגוריות מרכזיות:
 .1שינויי לשוניי הנובעי משימוש בשכבות לשוניות שונות )ראו להל( .2 .שינויי ספרותיי
שאי בה שינויי תוכ ,דהיינו הסגנו השונה אינו נובע מכ שאחת הברייתות מוסיפה תוכ
הלכתי או חולקת על חברתה .3 .שינויי תוכניי הנובעי מהוספת תוכ באחת הברייתות או
ממחלוקת ביניה.

26ראו לעיל עמ'  5ואיל .דוג' לכ ה דברי החוקרי שהוזכרו לעיל בסעי 'הדעה המקובלת'
שקבעו על סמ שינויי בי התוס' למקבילותיה ,כי התוס' היא מקור הברייתות דווקא של אחד
התלמודי ולא של שני.
27ראו ש"י פרידמ ,הברייתות בתלמוד ,עמ'  ,195201השינויי לדעתו ה בעיקר בשלושה
תחומי .1 :לשו .2 .פרשנות .3 .תפיסות ומושגי .וראו ש ,בסעי 'ראשוני וחוקרי' )ובמיוחד
בהערה  ,(139הפניות לראשוני וחוקרי נוספי כפרנקל וגולדברג שכבר הציעו דברי דומי .א
את דבריו של אפשטיי נית להבי לאור עמדה זו )א שהיא אינה עולה בפשטות בקנה אחד ע
הציור הסמו(" :בשעה שהבבלי מעתיק את התוספתא אי זה לשונה וסגנונה ממש ,מפני שבבבל
היו ה"תנאי" השוני את התוספתא  ...משני לפעמי את הסגנו הארציישראלי ,ויש שהיו
מוסיפי ג וג הוספת דברי של אמוראי" )מבואות לספרות התנאי ,עמ'  .246וראו דיונו של
פרידמ ,ש ,בדברי אלו(.
28שכ דמיו גדול בי ברייתות הופ את האפשרות שמדובר בשני ניסוחי חופשיי ,שוני ובלתי
תלויי כלל אחד בשני ,לכמעט בלתי אפשרי.
29ראו מורשת ,פעלי חדשי בברייתות ,עמ'  ;157ש"י פרידמ ,חקר הסוגיא ,עמ' ,307
ובהפניותיו ש לדברי א' וויס; הנ"ל ,להתהוות שינויי הגרסאות ,עמ' .7883
18

לשו הברייתות בתוס' לעומת לשו המקבילות בתלמודי
אחד המדדי החשובי בבחינת היחס בי הברייתות בתוס' למקבילותיה בתלמודי
הוא המדד הלשוני .מחקר לשו חז"ל התפתח מאוד בשני האחרונות ,והעמיד לרשותנו כלי
חשובי ויעילי להשוואה בי חטיבות שונות של ספרות חז"ל .בעקבות קוטשר מקובל לחלק את
העברית הנמצאת בחיבורי חז"ל לארבע שכבות מרכזיות 30:עברית תנאית אר ישראלית )=ע1א(,
עברית תנאית בבלית )=ע1ב( ,עברית אמוראית אר ישראלית )=ע2א( ועברית אמוראית בבלית
)=ע2ב(.

31

עדי הנוסח שמקובל לזהות כמייצגי מובהקי ומדויקי למדי של הלשו הא"י

התנאית ה שלושת כה"י של המשנה :קאופמ ,פארמה ולו 32.מאחר שהתוס' היא ברובה אוס
של דברי תנאי שפעלו בא"י ,מקובל בקרב חוקרי הלשו לשיי א את לשו התוס' ללשו ע1א.

33

אול מספר חוקרי עמדו על כ שישנ תופעות לשוניות בתוספתא שאינ זהות ללשו
המשנה ,אלא במקרי מסוימי דומות בחלק ללשו התלמוד הבבלי .לתופעה זו ניתנו כמה

30

קוטשר ,מבעיות המילונות ,עמ'  .40קוטשר ,מציי שתי שכבות נוספות :לשו קטעי התפילה,

ולשו ציטטות מ המקרא .נוסחאות התפילה והברכות ידונו בכמה מקומות לגופ ,וציטוטי
המקרא במסכת ברכות אינ מרובי ,כ שלצור דיו זה נתמקד בחלוקה המרכזית לארבע
שכבות.
31

א ראו דברי אלמ .Babylonian Baraitot, pp. 27-28 ,מימצאיו החשובי מעלי את

האפשרות שהחלוקה בי השכבות השונות של לשו חז"ל היא בעיקרה גאוגרפית ולא דיאכרונית.
 32קוטשר ,מבעיות המילונות ,עמ'  .46בר ,למרות קיומ של צורות מקוריות רבות בכ"י אלו,
דומה שאי לבסס באופ מוחלט את אפיו לשו התנאי על הלשו שבכ"י אלו .שכ אלו הועתקו
באיטליה ובביזנטיו במאות הי"אי"ד )ראו זוסמ ,כ"י של המשנה ,עמ'  ,(220ואפשר שא מסורת
הנוסח שבה הושפעה במהל מסירת במרוצת השני הרבות .לכ אי לשלול את האפשרות
שלשו תנאית מקורית תשמר במקרה מסוי דווקא בכ"י אחרי )ראו להל הע'  .(34א העיו
בלשו מדרשי ההלכה מהווה נדב חשוב בחקר לשו התנאי )ראו בראשר ,לשו חכמי בספרי
במדבר; כהנא ,ספרי במדבר ,עמ'  ;127159הנ"ל ,ספרי זוטא דברי ,ירושלי תשס"ג ,עמ'
 ,(6980הג שלשונ נחקרה פחות מלשו המשנה )ראו נת ,מסורת לשונית של התוספתא ,עמ'
 ;347ברויאר ,העברית בתלמוד הבבלי ,עמ'  .285על הלשו הייחודית של מדרשי הלכה לעומת
לשו המשנה והתוס' ראו צרפתי ,צמדי מילי בלשו חכמי ,עמ'  ;308א' כה Unique Form of
.(Argumentation, pp. 45-46, n. 12
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ראו לדוג' :קוטשר ,מבעיות המילונות ,עמ'  ;47סוקולו ,העברית של בראשית רבה ,עמ' ;29

מורשת ,ברייתות בבבלי ,עמ'  ;275הנ"ל ,הפועל בלשו תנאי ,עמ'  ;23מישור ,הזמני בלשו
התנאי ,עמ'  ;4נת ,מסורת לשונית של התוספתא ,עמ'  ;1ברויאר ,העברית של האמוראי ,עמ'
) 127153בכל הדוגמאות לשו התוס' מוצגת כמייצגת ע1א(; אליצור ,לשו וראליה עמ' ;110
ברוורמ ,המיליות ותארי הפועל ,עמ' .7
19

הסברי .1 :קיומ של כמה ענפי לשו תנאיי בא"י ,אחד מיוצג בכמה כ"י של המשנה ,והשני
מיוצג )לפחות ג( בתוס' )ונשתמר בחלקו בבבלי( .2 34.השפעה של לשו התלמוד הבבלי על לשו
התוס' .3 35.התוס' נערכה בבבל )אולי בבית היוצר של הגאוני( 36.דיו מפורט בטעמי השוני
ייער בהמש עבודה זו ,לאחר הצגת הנתוני שעלו בבדיקתנו .א כבר עתה אדגיש את המימצא
שאי עליו עוררי :חוקרי הלשו תמימי דעי כי לעיתי לשו התוס' זהה דווקא ללשו התלמוד

34אפשרות קיומ של טיפוסי שוני של לשו התנאי ,הנבדלי בקרבת למסורת הבבלית,
הועלתה כבר ביחס לחילופי הלשו במשנה .ראו ד' רוזנטל ,משנה עבודה זרה ,עמ'  ,921שנמנע
מלהכריע הא אלו מסורות מקבילות או מסורת מקורית ומסורת שנשתבשה; הנ"ל'" ,חקלדמא'
– 'שדהבוכי'" ,עמ'  ,514516שהציע שלנוסח משנת א"י הוכנסו בדורות שאחרי רבי הוספות ע"פ
משנת ולשונ של אנשי הגליל ,לעומת משנת בבל שירדה ע רב )בשנת  ,(219המשמרת את הניב
הדרומייהודאי הקדו; הנ"ל ,תרומת ה'גניזה' האיטלקית ,עמ' קאקט .ש"י פרידמ טע
שבמקרי מסוימי לשו תנאית מקורית נשתמרה דווקא בעדי נוסח של התלמוד הבבלי ,ובודאי
שע"פ עמדה זו ,אפשר שהלשו המצויה בתוס' ובבבלי היא לשו תנאית מקורית ,שלא נשתמרה
בעדי הנוסח של המשנה )ראו לעיל הע'  ;32ש"י פרידמAn Ancient Scroll Fragment, pp. 11- ,
 ;16הנ"ל ,כ"י של הבבלי ,עמ'  ;163175הנ"ל ,גיטי פרק תשיעי ,עמ' ] 123130בעקבות כ טע
פרידמ שקטעי המשנה מ הגניזה ע ניקוד בבלי ה ממקור בבלי ,בניגוד לאפשטיי וחוקרי
רבי אחרי ,ראו אפשטיי ,מבוא לנוסח המשנה ,עמ'  ;1269זוסמ ,כ"י של המשנה ,עמ'  ,245הע'
 ;115פרידמ ש[( .על סוגיא זו ראו ג בראשר ,לשו המשנה )המחלק בי ענ בבלי לענ א"י,
הנחלק בעצמו לטיפוס מזרחי ולטיפוס מערבי(; נת ,מסורת לשונית של התוספתא ,עמ' ;343345
ברוורמ ,כ"י של התוספתא ,עמ'  ;153170הנ"ל ,המיליות ותארי הפועל ,עמ' .719
 35ראו ליברמ ,תוספת ראשוני ,ד ,מבוא ,עמ' יביג; קוטשר ,מבעיות המילונות ,עמ'  ;47בנדויד,
לשו מקרא ולשו חכמי ,עמ'  .234236וראו הציוני אצל בראשר ,לשו המשנה ,עמ' ,206
הערה  .115חוקרי מסוימי העלו את שתי האפשרויות )זו וקודמתה( ,מבלי להכריע ביניה ,ראו
לדוג' שרביט ,עיוני בפרשת הגרוניות ,עמ'  ;243ברויאר ,העברית של האמוראי ,עמ' ) 128א
לעיתי מכריע לטובת השפעה בבלית ,ראו עמ'  .(139הגורמי להתפתחותה של לשו האמוראי
ה השפעה ארמית ,השפעת לשו המקרא ,ולדעת חוקרי מסוימי א התפתחויות פנימיות
טבעיות ,ראו דיו בדעות השונות במאמרו הנ"ל של ברויאר ובמאמרו של סוקולו ,העברית של
בראשית רבה ,עמ'  .277והשוו לדיונו של נאה ,שתי סוגיות נדושות ,עמ'  367369ו.389391
מורשת וברויאר בחנו מבנה לשוני מסוי ,והגיעו למסקנה שבמבנה זה בתוספתא ישנה
לשו מאוחרת ללשו המשנה ,שהפכה לנפוצה בבבלי .זוהי מעי הצעת ביניי בי אפשרות זו
לקודמתה ,ראו מורשת" ,הנשוא הקוד לשני נושאי" ,עמ'  ;359374ברויאר ,גלגולי לשו חז"ל,
עמ' .99102
 36אליצור ,לשו וראליה ,עמ'  .117119וראו תשובת פרידמ להצעת אליצור,ארמית בבלית ,עמ'
 ,53הערה  .27הצעה זו כבא הועלתה ע"י א"ה וויס ,דור דור ודורשיו ,II ,עמ'  ,197200וראו
ביקורתו של ב' כה על דבריו ,Mishnah and Tosefta ,עמ' .43
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הבבלי ,ולא ללשו המשנה ,כפי שנית היה לצפות לאור החלוקה לשכבות לשוניות של ספרות
חז"ל ,או ללשו הירו' ,כפי שנית היה לצפות ע"פ המוסכמה בדבר הקירבה בי הברייתות בירו'
למקבילותיה בתוס'.
שאלת אופי לשונ של הברייתות בתלמודי ,א היא אינה פשוטה .מאחר שהברייתות
מציגות ,לפחות לכאורה ,דעות תנאיות ,סברו קוטשר ואחרי בתחילה כי יש לראות את לשונ
כשייכות לשכבת לשו התנאי 37.אול מורשת בסדרת מאמרי טע כי הברייתות בתלמודי
הושפעו מלשו האמוראי )בבבלי יותר מאשר בירו'( 38,ושה אינ מייצגות את לשו התנאי.

39

עמדה זו עולה בקנה אחד ע עמדת חוקרי אחרי שהצביעו על תחומי נוספי שבה הושפע
נוסח הברייתות מ התוס' במהל מסירת 40.ברויאר השווה את לשו הברייתות בבבלי ללשו
האמוראי בבבלי ,והסיק כי מדובר בשכבות לשוניות שונות .לדעתו לשו הברייתות בבבלי
מושפעת מצד אחד מלשו האמוראי ,א מצד שני היא שומרת על יחודה של לשו התנאי 41.ג
אלמ העלה מימצאי המצביעי על עירוב לשוני ,ומסקנתו היא כי לשו הברייתות בבבלי קרובה
ללשו התנאי.
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 37ראו ההפניות במאמרו של מורשת ,ברייתות בבבלי ,עמ'  ,276הערה .3
38ראו הערת ברויאר על עניי זה ,העברית בתלמוד הבבלי ,עמ'  ,16הערה  .72וראו דוגמא למקרה
הפו אצל בויארי" ,ללקסיקו התלמודי  ,"Vעמ' .37
 39ראו מורשת ,ברייתות בבבלי; הנ"ל ,פעלי חדשי בברייתות ,עמ'  ;117162הנ"ל ,נוספות
ללשו הברייתות; הנ"ל ,הפועל בלשו תנאי ,עמ'  .2930א קוטשר הודה לו בכ ,ראו מבעיות
המילונות ,עמ'  .40בעמדה דומה נקט בחיי כשקבע שברייתות בבבלי שלשונ שונה מלשו
המקבילות התנאיות ,ייצגו במילו ההיסטורי את השכבה הלשונית האמוראית ,ראו כרונולוגיה
של הער במילו ההיסטורי ,עמ'  ;9וכ בוקסר.Palestinian Talmud, pp. 176-177 ,
40ראו בסעי הקוד' ,השוואה בי מקבילות'.
41ברויאר ,העברית בתלמוד הבבלי ,עמ'  ;1617הנ"ל ,גלגולי לשו חז"ל ,עמ'  .9293ברויאר טוע
כנגד מורשת שמסקנותיו מתבססות על השוואה של לשו הברייתות בתלמודי ללשו המשנה
בלבד ,ללא השוואה ללשו האמוראי .לכ כל מימצאיו מורי על הבדל בי לשו הברייתות
בתלמודי ללשו המשנה ,א זו תמונה חלקית של אופי לשו הבריתות .ראו ג דברי שפרבר על
הבעיתיות בקביעת זמנ של ברייתות תנאיות המשולבות בחיבורי אמוראיי במאמרו" Greek
.and Latin Words in Rabbinic Literature", p. 29, n. 2
42אלמ ;Babylonian Baraitot, pp. 19-20 ,הנ"ל  ,Authority, pp. 44-46ומסקנתו בעמ' .126
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השוואת המקבילות בעבודת המחקר

דרכי השוואת המקבילות
בעבודה זו השוויתי את נוסח הברייתות המובאות בתוס' ברכות לעומת נוסח מקבילותיה
בתלמודי .בהתא למטרת עבודה זו נבח היחס בי כל הברייתות בתוס' לבי כל מקבילותיה
בירו' ,ובאות מקומות נבדק ג נוסח המקבילה בבבלי .בכל שינוי בדקתי הא נוסח התוס' דומה
לנוסח הירו' ,לנוסח הבבלי ,או שהוא נוסח עצמאי .לצור הכנת פרק זה ,נבדקו יותר מארבע
מאות שינויי נוסח .לא נית להציג במסגרת זו מספר כה גדול של שינויי ,וא בהרבה מקרי אי
טע בהצגה כזו .לכ אציג להל מדג של שינויי מכל קטגוריה שנדו בה ,ואתאר את היק
התופעה כדי שנית יהיה להערי את חשיבותה.

43

את השינויי אציג ע"פ חלוקה למספר קטגוריות ,שנית לסווג לשלושה סוגי עיקריי:
שינויי לשו וסגנו  חלק משינויי אלו ה חילופי לשוניי בי השכבות השונות של
לשו חכמי שנחקרו .חלק אחר הוא חילופי בי סגנונות שוני ,שהמחקר הלשוני לא אפיי
כמייצגי תכונות לשוניות של השכבות הלשוניות השונות .במקרי אלו נית רק לתאר את
הדמיו והשוני בי הברייתות המקבילות.

44

שינויי ספרותיי – אלו שינויי הנובעי מהגשת תוכ זהה במבנה ספרותי שונה,
כדוגמת שינויי שבי לישנא רוויחא ללישנא קייטא ,הוספת )או החסרת( מילות הצעה ,הצגת
הלכה בסמו להקשר דומה למשנה ועוד.
שינויי תוכניי  שינויי אלו כוללי הוספת )או החסרת( פרטי לרשימות ,הוספת )או
החסרת( היגדי הלכתיי ,ושינויי הלכתיי בתו החומר המשות בברייתות המקבילות .בחלק
מ הדוגמאות אחת הברייתות מציגה בצורה ברורה את עמדתה ,ואילו הברייתא האחרת אינה
מפרשת את דעתה .בחלק ממקרי אלו אדו בעמדות ההלכתיות האפשריות של הברייתא שאינה

43בחלק מ המקרי נער דיו מקי בדבר אופי שינוי הנוסח ,א לא בכול ,וזאת מחמת קוצר
היריעה ותרומתו המעטה של הדיו מעבר להיבט המקומי .המסקנות העולות מפרק זה מבוססות
בעיקר על עובדת הימצאות מספר כה גדול של דוגמאות לכל קטגוריה ,המוכיחות שמדובר
בתופעות רחבות היק.
44בדיוננו על חילופי לשוניי נתמקד רק בחילופי הנובעי מטכסט עיצורי שונה ,ולא
בחילופי הנובעי מקריאות שונות של טכסט עיצורי אחד ,ראו להל ,הע'  ,4עמ' .189
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מציגה את עמדתה ,במקומות הנוספי בה העמדות מובאות ,וכ בהשלכות של ההקשר בו ה
מובאות על תוכ הברייתות.
לאחר הצגת המימצאי ,אדו בהשלכות ה של המימצאי וה של חלוקה זו של
השינויי בי המקבילות ,על אופיה של מסירת הברייתות בכל אחד מ החיבורי.

מגמות מרכזיות
ניתוח מלא של המימצאי יעשה רק לאחר הצגת .אול עוד בטר ההצגה כדאי
להקדי ולהצביע על המגמות המרכזיות העולות מתו המימצאי ,וזאת על מנת לסייע לקורא
לעקוב אחר המשמעות המלאה שלה ,ולהבהיר מדוע נבחרה דר הצגת המימצאי שלהל.
המימצא המפתיע העולה מתו המחקר הוא קיומו של דמיו רב ,הרבה מעבר למה שהיה מקובל
לחשוב עד כה ,בי הברייתות בתוס' למקבילותיה בתלמוד הבבלי בניגוד למקבילותיה בירו'.
דמיו זה בא לידי ביטוי בשלושת ההיבטי שתיארנו לעיל :הלשוני ,הספרותי והתוכני .כצפוי ,לצד
ברייתות אלו ,ישנ ג ברייתות בתוס' הדומות יותר למקבילותיה בירו' ,וישנ ג ברייתות בה
בתוס' ישנו נוסח עצמאי ,שלעיתי נית למצוא בו סימני קדמות .עיו במכלול המימצאי מצביע
על כ שהקרבה בי הברייתות בתוס' למקבילותיה בבבלי דומה לקרבה של הברייתות בתוס'
למקבילותיה בירו'.
נתו מעניי נוס הוא שישנ מעט מאוד ברייתות בתוס' שכל שינויי הנוסח שבה מצביעות
על מגמה אחת .דהיינו ,ברוב הברייתות שבתוס' ישנה תערובת של נוסח הדומה בחלקו למקבילה
בבבלי ,בחלקו למקבילה בירו' ,ובחלקו הוא עצמאי ,וזאת בתו אותה ברייתא עצמה.

45

ל6

הדוגמאות היו באות כול מקוב יחסית קט של ברייתות ,ובכל ברייתא כל המאפייני היו
מצביעי על מגמה אחידה ,נית היה לטעו שמדובר בקבצי ברייתות שהוכנסו בתקופה מסוימת
לתוס' ,ולכ המסקנות העולות מנוסח אינ מתייחסות למכלול הברייתות בתוס'.
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אול

המימצאי שעלו בעבודה זו אינ מאפשרי הסבר מסוג זה ביחס לברייתות במסכת ברכות.
במסקנה זו ישנו חידוש מסוי הנוגע לאופי מסירת התוס' ,והוא שבתקופה בה נעשו שינויי הנוסח
שנידונו בפרקי אלו ,התוס' כבר נמסרה כקוב אחד ,שלא חלו בו שינויי עריכתיי משמעותיי
נוספי .ל 6זה היה הגור לתופעה אזי היינו מצפי שחלק מ הברייתות יצביעו על מגמה אחת
ברורה ,וברייתות אחרות על מגמה אחרת.
45להדגמת התופעה בכמה ברייתות ראו להל בנספח בעמ' .225
46ראו לעיל הע'  ,19עמ' .16
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אופ הצגת המימצאי
לאור המגמות המרכזיות העולות מתו נתוח המימצאי ,החלוקה המרכזית של ההצגה
תהיה ע"פ קרבת נוסח התוס' לנוסח המקבילות .בראשונה תוצגנה דוגמאות למקרי בה נוסח
התוס' קרוב לנוסח הבבלי ,לאחר מכ תוצגנה דוגמאות למקרי בה נוסח התוס' קרוב לנוסח
הירו' ,ובאחרונה מקרי בה נוסח התוס' הוא עצמאי )בחלק גדול ממקרי אלו נוסח הברייתות
בשני התלמודי הוא זהה ,א לא בכול(.
בתו כל קטגוריה הדוגמאות חולקו לקטגוריות משנה העוסקות בסוגי רבי של
שינויי :שינויי לשו וסגנו ,סדר פרטי ומשפטי ,לישנא רוויחא ולישנא קייטא ,הצגה בסמו
למשפט הדומה למשנה ,ייחוס הלכה לחכ ,הוספה והחסרה של פריטי ,הוספה והחסרה של
משפט של ,ושינויי הלכתיי וספרותיי אחרי בתו המסגרת הספרותית.
כפי שצויי ,ישנ ברייתות רבות בה מצויי מאפייני ממגמות שונות ,דהיינו נוסח
התוס' דומה בחלקו לאחת המקבילות ,ובחלקו אינו דומה לה .לכ תהיינה ברייתות רבות
שתובאנה יותר מפע אחת .בכל מקו יודגש שינוי הנוסח שלשמו הובאה הברייתא.
חשוב מאוד לחזור ולהדגיש שהשינויי המוצגי להל הינ מידג מייצג מתו קבוצה
הרבה יותר גדולה של שינויי בי מקבילות שנבחנו במהל העבודה .ניסיתי להביא מספיק
דוגמאות לכל קטגוריה וקטגוריה כדי לשכנע את הקורא שאכ מדובר בתופעה מוכחת היטב ,ולא
בכמות קטנה של מקרי שה בבחינת יוצאי דופ.

47

היוצא מדברי אלו הוא שהמסקנה

המקומית בכל אחד מ הדיוני המקומיי בשינויי הנוסח היא בעלת חשיבות מוגבלת למדי לחקר
התופעה בכללותה .כל תופעה ותופעה מבוססת על דוגמאות רבות ,שרק חלק הוצגו בפני הקורא,
וא א הקורא לא יקבל את שיקול דעתי בחלק מ הדיוני המקומיי ,המסקנות המובססות על
מכלול הדוגמאות לא תשתננה.

47השינויי המוצגי ה רק בי שליש למחצית מתו מכלול שינויי הנוסח שנבחנו לצור הכנת
פרק זה .ישנ דוגמאות רבות אחרות שלא הובאו לכל אחת מ התופעות שלהל ,ולחלק מה
הפניתי במהל הדיוני השוני .הקורא הספק יכול לעיי בשלושת החטיבות הספרותיות שנבחנו
בעבודה זו ,ולהוסי עוד כהנה וכהנה.
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פרק שלישי

נוסח התוספתא הדומה לנוסח המקבילה בבבלי
לשון וסגנון
בפרק זה תוצגנה מקבילות בה נוסח הברייתא שבתוס' דומה לנוסח המקבילה שבבבלי,
בניגוד למקבילה שבירו' ,בענייני לשו וסגנו .בחלק מ החילופי אצביע על חילופי לשוניי
שיטתיי ברורי בי השכבות השונות של לשו חכמי ,חלק חילופי ידועי שנידונו ע"י חוקרי
לשו חז"ל .במקרי אחרי מדובר בחילופי סגנו מקומי ,שאינ נובעי מחילופי לשוניי
שיטתיי .ישנ מקרי שלא ברור הא מדובר בחילו לשוני קבוע ,או בסגנו מקומי שונה .ברוב
המקרי נעשה נסיו להקדי את הצגת המקבילות בה סביר שמדובר בחילו לשוני ,א אי
בסדר הצגת המקבילות חשיבות כלשהיא .להל תוצגנה המקבילות עצמ ,ולציד דיו מקומי לגופו
של החילו .ניתוח של מכלול התופעות העולה מתו בחינת שלל המקבילות ייעשה בפרק הסיו.
.1
בבלי סוכה מו ,א

תוספתא ו ,ט )עמ'  51 ,36ואיל(

ירושלמי ט ,ד )יד ע"א 37 ,ואיל( =
סוכה א ,ב )נב ע"ב 23 ,ואיל(

וכיו שביר  ...שוב אינו מבר

משבר עליה  ...שוב אינו צרי לבר

משהוא מבר עליה  ...אינו צרי
לבר עליה עוד

בבלי ל ,א

תוספתא ג ,יט )עמ'  77 ,16ואיל(

ירושלמי סוכה ג ,י )נג ע"ד 50 ,ואיל(

השכי לצאת לדר  ...שופר ותוקע

היה משכי לצאת לדר  ...שופר

זה שהוא משכי לצאת לדר ...לולב

לולב ומנענע

ותוקע לולב ומנענע

ומנענע שופר ותוקע

בבלי סוכה מב ,ב

תוספתא ב ,טז )עמ'  50 ,9ואיל(

ירושלמי ג ,ה )ו ע"ד 8 ,ואיל(

יכול לאכול כזית דג מרחיקי

קט שיכול לוכל כזית דג פורשי

קט שהוא יכול לאכול כזית דג

מצואתו

מצואתו

פורשי מצואתו
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חוקרי רבי כבר העירו שהכנסת כינוי הנסתר 'הוא' בי 'ש' הזיקה לפועל בבינוני היא
ממאפיני הלשו האר ישראלית ,התנאית והאמוראית 1.בפנינו שלושה מקרי בה הירו'
משתמש במבנה לשוני אר ישראלי מובהק ,ואילו התוס' והבבלי משתמשי במבנה לשוני אחר.

2

.2

1רוב החוקרי שעסקו בעניי זה דנו בלשו התנאי ,ראו :פוקס ,משנה סוכה ,עמ'  ;13ד'
רוזנטל ,משנה עבודה זרה ,עמ'  ;8081בראשר ,לשו המשנה ,עמ'  ;215216הנ"ל ,לשו חכמי,
עמ'  ;672צרפתי ,דרכי היידוע ,עמ'  ;162ברוורמ ,כ"י של התוספתא ,עמ'  ;156ש"י פרידמ,
תלמוד ערו ,עמ'  ,38ועמ'  85והערה  ;92הנ"ל ,תוספתא עתיקתא ,עמ'  .154בנדויד עמד על כ
ששימוש לשוני זה מופיע ג בירו' )לדעתו זהו שימור של סגנו מקראי בהשפעת היוונית( ,וכ
שהתוס' בעניי זה היא כבבלי ,ראו לשו מקרא ולשו חכמי ,א ,עמ'  172173ו  ,190192ב ,עמ'
) 657688ובעיקר עמ'  ,658ועמ'  660הערה  .(°בספרות המחקר הנ"ל יש דוגמאות רבות לתופעה
זו ,להל יוצגו מספר חילופי דומי בי התוס' לירו' )במקרי הבאי ג בתוס' מופיע פועל
בבינוני ומצויה 'ש' הזיקה ,א כינוי הנסתר אינו מובא(:
תוספתא ב ,ז )עמ'  17 ,7ואיל(

ירושלמי ב ,ה )ה ע"א 49 ,ואיל(

הכת אע"פ שמשאו על כתיפו  ...אבל בשעה שפורק

הכת אע"פ שמשאו על כתיפו  ...אבל לא יתחיל לא בשע'

וטוע לא יקרא

שהו' פורק ולא בשע' שהו' טוע

תוספתא ב ,טז )עמ'  51 ,9ואיל(
אי פורשי אלא  ...בזמ שנת לתוכ עורות

ירושלמי ג ,ה )ו ע"ד 4 ,ואיל(
מרחיקי  ...ובשעה שהוא נות לעורות

תוספתא דמיי ח ,ה )עמ'  11 ,101ואיל(
מודה ר' יהודה שחוזר ולוקח מקו שלוקח זה

ירושלמי דמאי ז ,א )כו ע"ב 4 ,ואיל(
מודה רבי יודה שהוא הול ולוקח ממקו' שלקח זה

רוזנטל )ש ,עמ'  (1017ובראשר )ש( עמדו על כ שחילו זה הוא אחד מ החילופי
בי הענ הבבלי לענ האר ישראלי של המשנה .שניה מתלבטי הא הצורה שיש בה כינוי
הנסתר היא צורה בבלית שחדרה לענ הבבלי של המשנה ,או שמדובר במסורת לשונית תנאית
מקבילה שנשתמרה בבבלי .ראו עוד על עניי זה להל ,בפרק לשו התוספתא ,עמ'  188ואיל,
ובפרק התהוותו של נוסח התוספתא ,עמ'  220ואיל.
2שימוש במטבע הלשו 'משהוא  'Xבמוב של 'משעה שעושה פעולה מסוימת' ,הוא מיוחד ללשו
הירו' ,שכ הוא נמצא פעמי רבות בירו' ואינו נמצא בתוס' ובבבלי )ראו ,בנדויד ,לעיל ,בהע'
הקודמת ,ב ,עמ'  .(681חילו זה בא לידי ביטוי ג במקבילה הבאה:
בבלי ברכות לד ,ב
המל כיו שכרע שוב אינו זוק

ירושלמי א ,ח )ג ע"ג 56 ,ואיל(
המל משהוא כורע אינו נזק עד שהוא משלי' כל
תפילתו

על שימוש אחר של מטבע לשו זה ראו מ"ע פרידמ ,מוקד ומאוחר בלשו חז"ל ,עמ' .6062
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בבלי כג ,א

תוספתא ב ,יח )עמ'  60 ,10ואיל(

ירושלמי ב ,ג )ד ע"ד 14 ,ואיל(

 ...לא יתפלל

לא יעמוד אד ויתפלל ...

לא יעמוד אד ויתפלל ...

משו שנאמר הכו לקראת אלהי

שנ' הכו לקראת אלי

מה טע הכו לקרא' אלהי

בבלי ל ,א

תוספתא ג ,טו )עמ'  65 ,15ואיל(

ירושלמי ד ,ה )ח ע"ב 62 ,ואיל(

היה עומד בחו לאר ...

העומדי בחוצה לאר ...

העומדי ומתפללי בחוצה לאר ...

שנאמר והתפללו אלי דר ...

שנ' ויתפללו דר ...

ומה טע והתפלל אלי דר ...

היה עומד באר ישראל ...

העומדי באר ישראל ...

שנאמר והתפללו אל ה' דר העיר

שנ' ויתפללו אל העיר

בבלי י ,ב

העומדי ומתפללי' באר

ישר' ...

ומה טע והתפלל אלי דר העיר

תוספתא ג ,יז )עמ'  72 ,16ואיל(

ירושלמי ב ,ג )ד ע"ד 12 ,ואיל(

אל יעמוד אד ...

לא יעמד אד ...

לא יעמוד אד ...

שנאמר ממעמקי קראתי ה'.

שנ' ממעמקי קראתי ה'

מה טע ממעמקי קראתי ה'

המונח 'שנאמר' נפו מאוד בכל החטיבות של ספרות חז"ל כלשו הצעה לפסוקי 3.המונח
'מה טע' הוא אחד מכמה מונחי נפוצי בירו' כלשו הצעה לפסוקי 4,ולעיתי הוא מתחל
בירו' ע מונחי אחרי ,סינונימי או סינונימי למחצה ,ביניה ג ע המונח 'שנאמר'.

5

בשלושת המקרי שבפנינו הירו' משתמש בטרמינולוגיה אר ישראלית מובהקת ,ואילו התוס'
והבבלי משתמשי בלשו הצעה אחרת.

6

לאחרונה עסק מוסקובי במספר מקומות בתופעה זו של 'עיבוד המינוח' ,דהיינו שיבו
מונחי 'ירושלמיי' מובהקי בתו מקורות תנאיי .מסקנתו היא שברור שהמינוח הארמי

3ראו אוצר לשו המשנה ,א ,עמ'  ;222אוצר לשו התוספתא ,א ,עמ'  ;502517אוצר לשו הבבלי,
ה ,עמ'  ;22082255אוצר לשו הירושלמי ,א ,עמ' .939945
4ראו אוצר לשו הירשלמי ,ד ,עמ'  .99102בחיבורי אחרי של חז"ל מונח זה מופיע במשמעות
אחרת ,למעט אולי במקרי חריגי בודדי .ראו ש"י פרידמ ,תלמוד ערו ,עמ'  ,9והע' .14
 5ראו מוסקובי  ,הטרמינולוגיה של הירושלמי ,עמ'  ,6266ורשימת החילופי בעמ'  ;83א'
רוזנטל ,תורה שעל פה ,עמ'  ,463וש הע' .46
6נאספו כא רק חילופי ממסכת ברכות ,ולא חילופי דומי ממסכתות אחרות ,מכיו שדי באלו
כדי להצביע על תופעה מובהקת .בדוגמאות הבאות מצוי חילו דומה ,א אי מקבילה בבבלי:
ירושלמי ביכורי א ,ד )סד ע"א 15 ,ואיל(

תוספתא א ,יב )עמ'  63 ,5ואיל(
כתחלה הרי את אב לאר עכשיו  ...לכל העול כולו
שנ' כי אב המו גוי נתתי

מה טע כי אב המו גוי נתתי
לשעבר היית אב לאר ועכשיו  ...לכל הגוי
ירושלמי ט ,ח )יד ע"ג 4 ,ואיל(

תוספתא ו ,יט )עמ'  90 ,38ואיל(
לא יכנס אד להר הבית ...

לא יכנס אד בהר הבית ...

שנ' שמור רגל כאשר תל אל בית האלי

מה טע שמור רגל כאשר תל אל בית האלהי

27

במקרי מעי אלה בירו' איננו מקורי ,והוא כנראה נובע מ'עיבוד המינוח' ע"י חכ קדו שהחלי
את את הסגנו המקורי בסגנו הירושלמי המאוחר שהיה שגור בפיו.

7

.3
בבלי ל ,א

תוספתא ג ,יט )עמ'  77 ,16ואיל(

ירושלמי סוכה ג ,י )נג ע"ד 50 ,ואיל(

השכי לצאת לדר ...

היה משכי לצאת לדר ...

זה שהוא משכי לצאת לדר ...

וכשיגיע זמ קריאת שמע...

וכשיגיע זמ קרית שמע ...

לכשתגיע עונת קרית שמע ...

בבלי יא ,א

תוספתא א ,ד )עמ'  18 ,2ואיל(

ירושלמי א ,ג )ג ע"ב 37 ,ואיל(

ומעשה  ...שהיו  ...במקו אחד ...

מעשה  ...שהיו  ...במקו אחד ...

מעשה  ...שהיו  ...במקו' אחד ...

כיו שהגיע זמ קריאת שמע

הגיע זמ קרית שמע

הגיע עונת 8קרית שמע

כבר העיר קוטשר שהמילה 'עונה' ,המופיעה בצירו ע ק"ש רק בירו' 9,חדרה ללשו
חז"ל בהשפעת הארמית הגלילית 10.המילה אינה קיימת בארמית בבלית ,עובדה העולה בקנה אחד

7ראו מוסקובי  ,הטרמינולוגיה של הירושלמי ,עמ'  6269ועמ'  ;128133הנ"ל ,סוגיות מקבילות,
עמ'  ,531532הערה  ,47וש ,עמ'  ;545הנ"ל ,גופי זרי בירושלמי ,עמ'  ,247הערה  ,57ובנסמ
ש .חוקרי נוספי דנו בתופעת חילופי המונחי ,ראו :אפשטיי ,מבוא לנוסח המשנה ,עמ' ;289
אלבק ,מבוא לתלמודי ,עמ'  ;101דהפריז ,יחס התוס' לתלמודי ,עמ'  ,168הע'  .14ראו ג דברי
זוסמ ,מסורתלימוד ,עמ'  ,31הערה ) 99ובנסמ ש( ,המצביע על המרת מינוח אר ישראלי
במינוח בבלי בירו' שקלי )א שזו תופעה אחרת השייכת לימי הביניי( .נית להסביר את
החילופי הבאי בי נוסח כ"י לייד לנוסח כ"י וטיק ,כנובעי באופ דומה מעיבוד המינוח:
בבלי יב ,ב

תוספתא א ,י )עמ'  46 ,4ואיל(

ירושלמי א ,ט )ד ע"א 10 ,ואיל(

אמר לה ב זומא ...

אמ' לה ב זומא ...

ב זומא אומר ...

והלא כבר נאמר הנה ימי באי

והלא כבר נאמ' לכ הנה ימי

ומה טע )לייד(  /שנ' )וטיק( לכ

נא ה'

]באי[ נא ה' ...

הנה ימי באי נא ה'

בבלי ל ,א

תוספתא ג ,טז )עמ'  69 ,16ואיל(

ירושלמי ד ,ה )ח ע"ג 2 ,ואיל(

היה עומד בבית המקדש  ...שנאמר

העומדי במקדש  ...שנ' ויתפללו אל

העומדי ומתפללי בהר הבית ...

והתפללו אל המקו הזה

המקו הזה

ומה טע )לייד(  /שנ' )וטיק(
והתפללו אל המקו הזה

8הנוסח המוצג הוא נוסח כ"י וטיק וקטע גניזה המופיע בשרידי ירושלמי עמ'  .5בכ"י לייד
הנוסח הוא 'זמ עונת ק"ש' .בוודאי שיש לקבל במקרה זה את דברי גינצבורג שנוסח כ"י לייד
נובע מקונפלציה של גרסה א"י וגרסה בבלית שהושגרה בצידה בטעות .ראו פירושי ,א ,עמ' ;144
ודיונו של מוסקובי  ,כפלי גרסה ,עמ' .199200
9ראו ג גינצבורג ,בהע' הקודמת; מלמד ,פרקי מבוא לספרות התלמוד ,עמ'  .624צירו זה מופיע
שש פעמי בירו' ,ראו אוצר לשו הירושלמי ,ו ,עמ'  .450צירו קרוב מופיע פע אחת בבבלי
28

ע כ שהצירו 'עונת ק"ש' איננו מצוי בברייתות המובאות במקורות בבליי 11.במקרי אלו
הירו' משתמש בלשו א"י מובהקת )אולי אמוראית( ,לעומת התוס' והבבלי המשתמשי במילה
אחרת.

12

.4
בבלי פסחי ק ,א

תוספתא ה ,ב )עמ'  3 ,25ואיל(

ירו' פסחי י ,א )לז ע"ב 36 ,ואיל(

מעשה ברב שמעו ב גמליאל ...

מעשה ברב שמעו ב גמליאל ...

מעשה ברב שמעו ב גמליאל ...

אמר לו א כ לא נפסיק שמא ...

אמ' לו א כ לא נפסיק שמא תקבע

אמר לו א כ לא נפסיק שלא

ויקבעו הלכה לדורות

הלכה לדורות

תיקבע הלכה בישראל

בבלי נב ,א

ירושלמי ח ,ב )יב ע"א 52 ,ואיל(

תוספתא ה ,כו )עמ'  57 ,29ואיל(

בית שמאי אומרי ...

בית שמיי או' ...

מה טעמו דבית שמאי

שמא יטמאו משקי שאחורי הכוס

שמא ניטמאו משקי שבאחורי הכוס

שלא יטמאו משקי שבאחורי הכוס

בבלי נב ,ב

ירושלמי ח ,ד )יב ע"א 55 ,ואיל(

תוספתא ה ,כז )עמ'  61 ,30ואיל(

בית שמאי אומרי ...

בית שמאי או' ...

מה טעמו דבית שמאי

שמא יטמאו משקי שבמפה

שמא ניטמאו משקי שבמפה

שלא יטמאו משקי שבמפה

בפנינו שלושה מקרי ממסכתנו בה הירו' משתמש בלשו 'שלא  '...כדי להביע חשש
מפני תוצאה לא רצויה ,לעומת התוס' והבבלי המביעי חשש זה בלשו 'שמא  13.'...חוקרי רבי
כבר העירו על הקירבה בי ה'שמא' העברי למילי דומות בשפות שמיות קרובות 14.יתכ שא כא
העברית שבפי מוסרי הברייתות בתוס' ובבבלי הושפעה משפות אלו.

15

ברכות י ,ב :אמר רבי מני גדול הקורא קריאת שמע בעונתה יותר מהעוסק בתורה )מעניי שא
כא הדובר הוא אמורא א"י(.
10ראו קוטשר ,מבעיות המילונות ,עמ'  .31לפירוש המילה בארמית אר ישראלית ראו סוקולו,
 ,DJPAער ענה ,עמ' .412
11יעיד על כ ג חסרונה מ המילו של סוקלו.DJBA
12ישנו חילו לשו דומה בי ברייתות מקבילות בתוס' ובירו' )שאי לו מקבילה בבבלי( ,וא כא
רק בנוסח הירו' מצויה המילה הא"י 'עונה':
תוספתא א ,ב )עמ'  11 ,1ואיל(
אמ' ר' יהוד'  ...הייתי מהל  ...והגיע זמ קרית שמע

ירושלמי א ,ב )ג ע"א 57 ,ואיל(
אמר רבי יודה  ...הייתי מהל ...והגיע עונת קרית שמע

13על שימוש אחר במילה שמא ,ראו קיסטר ,אבות דר' נת ,עמ' .111112
14בנדויד )לשו מקרא ולשו חכמי ,א ,עמ'  (186טע שבא"י הרבו להשתמש במילה 'שלא' ע"פ
תרגו מיוונית) ίνα µή :ראו ]) µή[τις] ,(LSJ, s.v. ίνα, B.I.4 [p. 830ראוµή τις .LSJ, s.v
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] ;([p. 1130ואילו בבבל הרבו להשתמש במילה 'שמא' בדומה לסורית :דלמא ,ד ,דימא )לפירוש
מילה זו בסורית ראו  ,Brockelmann, LexSyער  ,Abתתער] AbZI :עמ' Payne ;[372
 ,Smith, SyDער ] AbZIעמ'  .([93להוכחת טענתו הוא מביא דוגמאות נוספות לחילופי בי
מילי אלו בי חיבורי אר ישראליי לחיבורי בבליי ,ובכל הדוגמאות שבה מובאת התוס'
היא נוקטת בלשו הנפוצה בבבלי .לעומתו יש הסוברי שיש לדמות מילה זו ל'דלמא' הארמית,
ראו וויס ,משפט לשו המשנה ,עמ'  ;23סגל ,דקדוק לשו המשנה ,עמ' Dalman, ;170
) Grammatik, p. 223, n. 3לפירוש מילה זו בארמית אר ישראלית ובבלית ראו :סוקולו,
 ,DJPAער דלמה ]עמ'  ;[150151סוקולו ,DJBA ,ער דילמה ]עמ'  ;[331332לויאס ,דקדוק
הארמית הגלילית ,עמ'  (304חוקרי אחרי דימו מילה זו למילה קרובה במנדעית )הקרובה
לארמית הבבלית( ,ראו ) Nöldeke, Mandäische Grammatik, p. 209, n. 5לפירוש המילה
במנדעית ראו ג ] .(Drower, MaD, s.v. dilma [p. 341ילו סקר את הדעות השונות בעניי
)ביניה דעות נוספות שלא הוצגו כא( ,וא הציע את דעתו ,ראו מאמרו "נימוקי למשניות
מנוקדות" ,לשוננו ,כד )תש"( ,עמ'  = 2933מבוא לניקוד המשנה ,ירושלי  ,1964עמ' ,113117
ובנסמ ש .וראו תגובתו של י' בלאו ,לשוננו ,ש ,עמ'  ,165וכ אפשטיי ,דקדוק ארמית בבלית,
עמ'  .142על סמ שיקולי אלו הכריע שרביט בחילו נוסח דומה שסביר שהגרסה 'שלא' היא
המקורית ,וזו הוחלפה במילה המאוחרת 'שמא' ,ראו אבות ,עמ'  .36המילה שמא מופיעה ג
במשנה ובמדרשי ההלכה ,ואפשר שהשימוש המוגבר בה בתוס' ובבבלי מעיד על השפעה מזרחית
מוגברת )קדומה או מאוחרת( על לשו חיבורי אלה.
15חילו דומה נית לראות א במקבילות הבאות:
תוספתא פסחא ח ,י )עמ'  48 ,187ואיל(

משנה חלה ד ,יא

מעשה ביוס הכה שהעלה  ...לעשות פסח  ...והחזירוהו

יוס הכה  ...העלה  ...לעשות פסח  ...והחזירוהו

שמא יקבע הדבר חובה

שלא יקבע הדבר חובה

במקרה זה המשנה נוקטת בלשו שמצאנו בירו' ואילו התוס' משתמשת בלשו שמצאנו
בתוס' ובבבלי .הנוסח 'שלא' במשנה הוא הנוסח בשלושת כתה"י הטובי של המשנה :פארמה,
קאופמ ולאו ,וכ ברוב שאר עדי הנוסח .במספר קט של עדי נוסח של המשנה מוחלפת המילה
'שלא' במילה 'שמא' ,אולי כתוצאה מעיבוד מאוחר של לשו המשנה בעדי נוסח אלו )ראו משנה
זרעי ע שינויי נוסחאות ,כר שני ,עמ' שס; ועיינו בדברי ילו ,לעיל ,בהע' הקודמת ,המביא
חילופי נוספי בי עדי הנוסח של המשנה(.
כרגיל בתופעות מעי אלו ,אי אחידות מוחלטת בשימוש בצורות לשוניות מסוימות .כ
לדוגמא ישנו מקרה בו התוס' משתמשת במילה 'שלא' כבמקבילה בירו' ,לעומת המקבילה בבבלי
המשתמשת במילה 'שמא' )ראו לקמ דוג'  ,3עמ'  .(98במקרה מעניי אחר הלשו הנפוצה בא"י
מובאת בירו' ובחלק מעדי הנוסח של הבבלי ,ואילו הלשו 'שמא' מובאת בתוס' ובשאר עדי הנוסח
של הבבלי )ראו תוס' ב"ק ,י ,לח ]עמ'  115 ,57ואי'[ ,ירו' סנהדרי ח ,ג ]כו ע"ב 10 ,ואי'[ ,בבלי ב"ק
כז ,ב( .אני מודה לחברי בציו אשל על ההפניה למקרה מעניי זה.
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.5
בבלי נב ,א

תוספתא ה ,כו )עמ'  57 ,29ואיל(

ירושלמי ח ,ב )יב ע"א 52 ,ואיל(

בית שמאי אומרי  ...שמא יטמאו

בית שמיי או'  ...שמא ניטמאו

מה טעמו דבית שמאי שלא יטמאו

משקי שאחורי הכוס מחמת ידיו

משקי שבאחורי הכוס מחמת הידי

משקי שבאחורי הכוס מידיו

בבלי נב ,ב

תוספתא ה ,כז )עמ'  61 ,30ואיל(

ירושלמי ח ,ד )יב ע"א 55 ,ואיל(

בית שמאי אומרי  ...שמא יטמאו

בית שמאי או'  ...שמא ניטמאו

מה טעמו דבית שמאי שלא יטמאו

משקי שבמפה מחמת הכסת

משקי שבמפה מחמת הכסת

משקי שבמפה מ הכסת

תוס' כתובות א ,א )עמ'  4 ,56ואיל(

ירו' כתובות א ,א )כד ע"ד 33 ,ואיל(

ובשני לא יכנוס

רצה לישא בשיני אי שומעי לו

בשיני אי שומעי לו

וא מחמת האונס מותר

א מחמת אונס מותר

וא מפני האונס מותר

בבלי כתובות ג ,ב

בשלושת המקרי התוס' והבבלי משתמשי במילית הסיבה 'מחמת' ,ואילו הירו' במילית
אחרת .המילה 'מחמת' מצויה בכל החטיבות של ספרות חז"ל 16,א כנראה מוסרי הבבלי והתוס'
נטו להשתמש בה יותר.

17

ברוורמ

18

טע שבלשו תנאי 'מחמת' מציגה את הסיבה הגורמת

הרי"צ דינר בחידושיו לבבלי ביצה לו ,ב עמד על כ שאמוראי בבל הרבו להסביר איסורי
שוני באמצעות 'גזרה שמא' יבואו לאיסור חמור אחר ,ואילו בירו' נטו לבאר בדרכי אחרות.
מספר חוקרי עסקו במהות ה'גזירות' מסוג זה ,וכ בשינויי המשמעות של המילה 'גזירה' )ראו
גולדברג ,להתפתחות הסוגיא ,עמ'  101ואיל; ברויאר ,העברית של האמוראי ,עמ' ] 30הטוע
שלא מדובר בהשפעה של הלשו הארמית אלא בהתפתחות טבעית של לשו האמוראי[; הנשקה,
שופר בשבת ,עמ'  .(34נראה כי א השימוש בלשו 'שמא' הוא אחד מ הסממני הבבליי של
תופעה זו.
16ראו אוצר לשו המשנה ,ב ,עמ'  ;714אוצר לשו התוספתא ,ג ,עמ'  ;238239אוצר לשו הבבלי,
יד ,עמ'  ;630634ש ,כד ,עמ'  ;410ש ,מא ,עמ'  ;41אוצר לשו הירושלמי ,ג ,עמ' .679670
17ישנו חילו מעניי נוס בי מקבילות בתוס' ובירו' ,שאי לה מקבילה בבבלי:
ירושלמי ב"ק ו ,א )ה ע"ב 24 ,ואיל(

תוספתא ב"מ יא ,ז )עמ'  23 ,121ואיל(
נפל הכותל מחמת הזיעות מחמת הרוח מחמת הגשמי

נפל כותלו מקול הזועות מקול הרעמי

א בנאו כדרכו פטור

א עמד ובנאו בצורכו פטור

נוסח הירו' המוצג הוא הנוסח בכת"י לייד ,א בכת"י אסקוריאל של הירו' ובשרידי ירושלמי עמ'
 242הנוסח הוא 'מחמת הזוועות או מחמת הרעמי' .לא נית להכריע הא בהכרח אחד מ
הנוסחי הוא מקורי )או שמא שתי הגירסאות מקוריות באותה מידה( ,וא כ מהו הנוסח
המקורי )נית להציע טעמי לשני הכיווני( ,א ייתכ שהנוסח בכ"י אסקוריאל ובשרידי ירו'
משק במקרה זה עיבוד מסוי של עדי נוסח אלו )וא שבמקרי רבי כי"א משמר נוסח נקי
יותר מאשר כי"ל ,ראו א"ש רוזנטל ,מבוא לירו' נזיקי כ"י אסקוריאל ,עמ' יח(.
31

לתוצאה )הפעולה העיקרית במשפט היא תוצאת הסיבה(' 19.מפני' לעומת זאת מציגה את הסיבה
שכלפיה מכוונת הפעולה שבמשפט.

20

בשני המקרי הראשוני שהוצגו בוודאי מדובר בהצגת

הסיבה הגורמת לתוצאה ,ויש מקו לשימוש ב'מחמת' ,או בתחילית 'מ'.
במקבילה השלישית בה נאמר 'א מחמת  /מפני האונס מותר' ,בברייתא שבתוס' ובבבלי
נעשה שימוש במילה 'מחמת' ,ואילו בברייתא שבירו' נעשה שימוש במילה 'מפני' .ע"פ דברי
ברוורמ השימוש במילת סיבה מסוימת תלוי ביחס שבי הסיבה לפעולה .בשני התלמודי נשאלת
השאלה מהו אותו אונס המוזכר בברייתא ,המתיר לישא ביו שני .בבבלי מוסבר )בלשו השני(
שהאונס הוא אבלות ,דהיינו אחד ההורי של החת או הכלה נפטר .ע"פ הברייתא המובאת ש,
במקרה כזה יש לערו את הנישואי מיד ,ולהתחיל באבלות אחריה.

21

ע"פ הסבר זה פעולת

הנישואי היא תוצאה של הסיבה )האבלות( ,ולכ יש להשתמש במילה 'מחמת' .בירו' לעומת זאת
נית הסבר אחר לאונס המוזכר בברייתא ,והוא שהחת מעוניי לישא בשני 'מפני הכשפי' ,דהיינו
מפני החשש שמא מכשפי יאסרו את החת על הכלה ,החת מעוניי להקדי את הנישואי ובכ
להימנע מה 22.ע"פ הסבר זה פעולת הנישואי מכוונת כלפי הסיבה )הכשפי( ,ולכ יש להשתמש
במילה 'מפני' .שינוי הנוסח בי הברייתא שבבבלי לזו שבירו' עולה בקנה אחד ע הבנה שונה של
תוכ הברייתא .במקרה זה נוסח התוס' דומה לנוסח הבבלי ומשק הבנה תוכנית דומה לזו
שבבבלי ,בניגוד לזו שבירו'.

18ברוורמ ,המיליות ותארי הפועל ,עמ'  ;8285הנ"ל ,לשונות הסיבה בלשו חכמי ,עמ' .117
19ע"פ הדוגמא מהערה  17לעיל :הסיבה שגרמה לנפילת הכותל היא פעולת הרוחות והגשמי.
20לדוג' משנה סוכה א ,ג :פרס עליה סדי מפני החמה  ...פסולה .פעולת הכיסוי מכוונת כלפי
הסיבה שהיא החמה.
21ראו בבלי כתובות ג ,ב – ד ,א.
22ראו ירו' כתובות א ,א )כד ע"ד 35 ,ואי'(; ליברמ ,יוונית ויוונות ,עמ'  ;83הנ"ל ,תסכפ"ש ,נשי,
א ,עמ'  ,187לשו'  ;5קרב העדה וחת סופר על אתר )עיינו בהצעותיה השונות בדבר אופ
ההימנעות מ הכישופי( .כישופי הקשורי למיניות ולנישואי מוזכרי בחיבורי א"י נוספי,
ראו בתרגו המיוחס ליונת לדברי כד ,ו; ב"ר פר' ע )עמ'  818במהדורת תאודוראלבק( ופירושו
של ליברמ למדרש )יוונית ויוונות ,עמ'  ;(78ספר הרזי ,מהדורת מ' מרגליות ,עמ'  7475ועמ' 82
) 82החיבור נכתב כנראה בא"י במאות הראשונות לספירה ,ראו במבוא לספר ,עמ'  ;(2328תרגומו
של רובי ל Panarionשל  ,Epiphaniusפרשת הקומס יוס ,עמ'  ;108109בראיל" ,בחינת
הנוסח ,ענייני ארוטיי ומעשי כשפי במגילת שיר השירי" ,עמ'  .3551על חשיבות בחירת
המועד הנכו לביצוע פעולת הכישו )שמפניו נית להתחמק בעת הנישואי( ,ראו במבוא לספר
הרזי ,ש ,עמ'  ,910ואצל בראיל ,ש.
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.6
בבלי לג ,א

תוספתא ג ,כ )עמ'  80 ,16ואיל(

ירושלמי ה ,א )ט ע"א 47 ,ואיל(

מעשה במקו אחד שהיה ערוד ...
באו והודיעו לו לרבי חנינא ב דוסא

ר' חנינא ב דוסא  ...ונשכו ערוד

רבי חנינא ב דוסא  ...ובא חברבר

 ...יצא ונשכו ומת אותו ערוד  ...אי

 ...ומצאוהו מת ...

והכישו  ...ומצאו אותו חברבר מת ...

ערוד ממית אלא החטא ממית ...
אמרו אוי לו לאד שפגע בו ערוד

אמרו אילו לאד שנשכו ערוד אילו

אמרו אי לו לאד שנשכו חברבר ואי

ואוי לו לערוד שפגע בו רבי חנינא ב

לערוד שנשכו לב דוסא

לו לחברבר שנש את ר' חנינ' ב
דוסא

דוסא

ערוד ככינוי לחיה מסוכנת נזכר רק בבבלי ובתוס' 23.חברבר ככינוי לחיה מסוכנת זו נזכר
רק בירו' ובספרא ,שניה חיבורי אר ישראלי 24.במקרה זה התוס' מכנה את החיה 'ערוד',
בדומה לבבלי ושלא כבירו' .מורשת הציע כי בלשו התנאי השתמשו בשני כינויי לחיה זו ,א
א לא נניח מראש )כמורשת( שבתוס' לעול מצויה לשו תנאית א"י ,ייתכ שהתוס' נוקטת א
במקרה זה בכינוי הבבלי ,בניגוד לכינוי הא"י המופיע בירו'.

25

23ישנ שתי חיות המכונות ערוד .1 :חיה הדומה לחמור .חיה זו נזכרת בכל החטיבות של ספרות
חז"ל .ראו אוצר לשו המשנה ,ג ,עמ'  ;1410תוס' כלאי ה ,ה )עמ'  ,222שו'  ;(10אוצר לשו
הירושלמי ,ו ,עמ'  ;509אוצר לשו הבבלי ,ל ,עמ'  .2 .1044חיה מסוכנת בעלת דמיו מסוי לצב
ולנחש )לזיהויה ראו טלשיר ,שמות בעלי חיי ,עמ'  .(271חיה זו מוזכרת רק בתוס' ובבבלי כא.
24ראו אוצר לשו הירושלמי ,ג ,עמ'  ;499ספרא ,שמיני ,ה ,ז )ובמקבילה לספרא בבבלי חולי קכז,
א נמצא ערוד(; טלשיר ,לעיל ,בהערה הקודמת.
25ראו מורשת ,נוספות ללשו הברייתות ,עמ'  ,66המתלבט בהסבר לחילו זה ,וטוע כי בע1א היו
שני כינויי לאותה חיה ,אחד נשמר בירו' ,והשני בבבלי .מסקנה זו מניחה את המבוקש )בדבר שני
ניבי קדומי שהילכו בא"י( ,לכ אני מציג את עמדתו רק כאחת משתי דרכי להסביר את
המימצאי) .ראו דברי בנדויד ,לשו מקרא ולשו חכמי ,ב ,עמ'  ,441שלא הבחי בי השכבות
השונות של לשו חכמי .השימוש הא"י בכינוי חברבר עולה בקנה אחד ע הימצאות מילה זו
בארמית א"י בלבד ולא בארמית בבלית ,ראו סוקולו ,DJPA ,ער חברבר ]עמ'  .([186על חיה זו
ראו  .Löw, Fauna, pp. 39-40ישנו חילו דומה בי הבבלי לירו' ,שבו אי מקבילה בתוס':
ירושלמי ברכות ח ,ה )יב ע"ב 28 ,ואיל(

בבלי חולי קכז ,א

אמר הקב"ה לה את הבאת  ...א אני מביא ...
וראיתי נחש שהוא כרו על הצב  ...יצא ערוד מביניה ...

זימ חכינ' והעלה עליה חרדו ויצא ממנה חברבר

אמר הקב"ה ה הביאו  ...א אני אביא עליה ...

חילו זה ,יחד ע החילו המופיע בגו העבודה ,והחילו בי הבבלי לספרא המוזכר בהערה
הקודמת תומ באפשרות שמדובר בחילו בי כינוי אר ישראלי לכינוי בבלי .אפשר שהמקורות
33

.7
בבלי סוכה מו ,א

תוספתא ו ,ט )עמ'  51 ,36ואיל(

ירושלמי ט ,ד )יד ע"א 37 ,ואיל( =
סוכה א ,ב )נב ע"ב 23 ,ואיל(

וכיו שביר  ...שוב אינו מבר

משבר עליה  ...שוב אינו צרי לבר

משהוא מבר עליה  ...אינו צרי
לבר עליה עוד

במקרה זה התוס' והבבלי משתמשי בתאר הפועל 'שוב' כדי לתאר פעולה הנעשית פע
נוספת ,לעומת הירו' המשתמש בתה"פ המקראי 'עוד' כדי לתאר פעולה זו.

26

.8
בבלי כט ,ב

תוספתא ג ,ז )עמ'  33 ,13ואיל(

ירושלמי ד ,ד )ח ע"ב 23 ,ואיל(

יהי רצו מלפני  ...שתת לכל

יהי רצו מלפני  ...שתת לכל

יהי רצו מלפני  ...שתת לכל

אחד ואחד  ...ולכל גויה וגויה ...

אחד ואחד  ...ולכל גויה וגויה ...

בריה ובריה  ...ולכל גויה וגויה ...

בבלי יוצא לח ,א

תוס' כפורי ב ,ז )עמ' 65 ,233

ירו' יומא ג ,ט )מא ע"א 59 ,ואיל( =

ואיל(

ירו' שקלי ה ,ב )מט ע"א 21 ,ואיל(

בה החיה מכונה חברבר מוסרי נוסח תנייני שבא להבהיר באיזה משני המובני של המילה
ערוד מדובר )ראו לעיל הע'  ,23עמ' .(33
26בנדויד )לשו מקרא ולשו חכמי ,א ,עמ'  (188טוע שבא"י שימרו את המילה 'עוד' המקראית
) ουκראו ] ;(LSJ, s.v. έτι, I.4 [p.703ואילו בבבל
בצירו זה בהשפעת היוונית έτι ,µηκέτι :
החליפוה במילה 'שוב' בהשפעת הסורית' :תוב' )לפירוש מילה זו בסורית ראו Brockelmann,
 ,LexSyער ] Dpעמ'  ,Payne Smith, SyD ;[817ער ] DLpעמ'  .([606סגל וקוטשר לעומתו
סבורי שהמילה 'שוב' החליפה בלשו חכמי את המילה המקראית 'עוד' בהשפעת הארמית ,ראו
סגל ,לשו משנה ,עמ' ) 158וראו דבריו על השימוש המיוחד של הירו' במילה 'עוד' ,ש ,עמ' ;(170
קוטשר ,מלי ותולדותיה ,עמ' ) 77לפירוש המילה בארמית ראו סוקולו ,DJPA ,ער תוב ]עמ'
 ;[576סוקולו ,DJBA ,ער תו ]עמ'  ,Dalman, Handwörterbuch ;[1195ער תוב ]עמ' .([439
מילה דומה מצויה ג במנדעית ,ראו ) .Drower, MaD, s.v. Tub (p. 483וראו ג דברי אס על
השימוש המיוחד במילה 'עוד' בא"י ,תקופת הגאוני וספרותה ,עמ' קעז.
חילו דומה מצוי במקבילות הבאות:
ירושלמי קדושי א ,ב )נט ע"ג 48 ,ואיל(

בבלי קדושי ח ,א
בבגדו בה כיו שפירש טליתו עליה

בבגדו בה מכיו שפירש טליתו עליה

שוב אי רשאי למוכרה

עוד אי לאביה בה רשות
ירושלמי ב"ב ג ,ג )יד ע"א 28 ,ואיל(

בבלי ב"ב לט ,ב
אמר ליה חייא בר רב כיו שמיחה ...

אמר לו חייה בר רב  ...מכיו שערר עמו ...

שוב אי צרי למחות

עוד אי צרי לעורר עליו

34

אמר לי שבועה היא בידינו שאי

אמ' לי שבועה היא בידינו שאי

אמר לי מסורת בידי מאבותי שלא

מראי אותו לכל אד

מראי אותו לשו אד

להראותו לבירייה

לפנינו שני מקרי בה התוס' והבבלי משתמשי בש 'אד''/אחד' ,לעומת הירו'
המשתמש בש"ע 'בריה'.
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.9
ירושלמי ג ,ה )ו ע"ד 28 ,ואיל(

בבלי כה ,ב

תוספתא ב ,טז )עמ'  56 ,10ואיל(

רבי שמעו ב אלעזר אומר אפילו

ר' שמעו ב אלעזר או' אפלו כל

ר"ש ב אלעזר אומר אפילו טריקלי

בית מאה אמה לא יקרא עד

הבית כולו כעשר אמות ומונח בתוכו

עשר על עשר לא יקרא עד שיכסנו או

שיוציא או שיניח תחת המטה

לא יקרא עד שיכסנו או עד שיניחנו

עד שיניחנו תחת המיטה

תחת המטה

הברייתא שבתוס' ושבבבלי מזכירה את ש העצ 'בית' ,ואילו הברייתא שבירו' מזכירה
את ש העצ 'טרקלי' .טרקלי היא מילה שמקורה מ הלטינית ,ופירושה חדר אוכל )לעיתי
דווקא חדר אוכל ובו שלוש ספות להסבה( 28.התוס' והבבלי משתמשי במילה עברית ,ואילו בירו'
שמקורו בא"י שהייתה במגע יחסית גדול ע השפה הלטינית ,מובאת מילה שאולה מלטינית.
.10
בבלי טז ,א

תוספתא ב ,ח )עמ'  19 ,7ואיל(

ירושלמי ב ,ה )ה ע"א 46 ,ואיל(

 ...ושאר כל האילנות יורדי למטה

 ...ושאר כל האיל יורדי למטה

 ...בשאר כל האילנו' יורד ומתפלל

ומתפללי

ומתפללי

למט

בבלי לא ,א

תוספתא ג ,כא )עמ'  84 ,17ואיל(

ירושלמי ה ,א )ח ע"ד 16 ,ואיל(

אי עומדי להתפלל לא  ...מתו

אי עומדי להתפלל לא מתו סיחה

לא יעמוד אד ויתפלל לא מתו

שחוק ולא מתו שיחה

ולא מתו השחוק

שיחה ולא מתו שחוק

בבלי טז ,א

תוספתא ה ,כד )עמ'  49 ,29ואיל(

ירושלמי ב ,ה )ה ע"א 53 ,ואיל( =
ו ,א )י ע"ב 32 ,ואיל(

27בנדויד )לשו מקרא ולשו חכמי ,א ,עמ'  (140טוע שהשימוש בש"ע 'בריה' הוא חידוש של
לשו חכמי ע"פ היוונית) πασα φύσις :ראו ] .(LSJ, s.v. φύσις, V [p. 1965טענה זו ,א
שאינה מוכחת ,עולה בקנה אחד ע הימצאות מילה זו כא רק בירו' .אול ישנו ג מקרה הפו
בו רק הבבלי משתמש במילה 'בריה' ,ראו להל דוג'  ,22עמ' .46
28ראו ) ,Krauss, Lehnwörter, II ;OLD, s.v. triclinium (p. 1973ער טריקלי )עמ' .(274
מילה זו מצויה א ביוונית ,ראו ).LSJ, s.v τρίκλινος (p. 1819
35

הפועלי שהיו עושי  ...אצל בעל

פועלי שהיו עושי אצל בעל הבית ...

הפועלי שהיו עושי  ...אצל בעל הבי'

הבית  ...מברכי  ...וכולל בונה

מברכי  ...וכולל את ירוש'  ...וחות

 ...מברכי  ...וכוללי של ירוש' ...

בשל אר

וחותמי בשל אר

ירושלי  ...וחות בשל אר

29

בפנינו שלושה מקרי בה ישנ חילופי בי לשו יחיד ללשו רבי ,ובכול התוס'
נוקטת בסגנו המצוי בבבלי ולא בסגנו המופיע בירו'.

30

.11
תוספתא ה ,יג )עמ'  26 ,27ואיל(

בבלי חולי קה ,א

ירושלמי ח ,ב )יב ע"א 29 ,ואיל(

מי ראשוני מצוה

מי הראשני רשות

מי שלפני המזו רשות

ואחרוני חובה

האחרני חובה

ושל אחר המזו חובה

התוס' והבבלי משתמשי במניי סידורי לזיהוי ה'מי' השוני ,לעומת הירו' המזהה
אות ע"פ מיקומ ביחס למזו.

31

29נוסח הבבלי המוצג הוא הנוסח המופיע בכ"י מינכ  ,95פריז  ,671פירנצה ,אוקספורד )שבו
הבבא 'וכולל  '...חסרה( ואנטוני ) 871ראו גנזי תלמוד בבלי ,לוח ו( .בנוסח הדפוס חלק מ
הפעלי מופיעי בלשו רבי )ראו דק"ס ,ברכות ,עמ'  ,73הע' ה( ,וייתכ כי זוהי תוצאה של
עיבוד ,ראו בהע' הבאה.
30ש"י פרידמ מונה את 'איזו הסגנו מלשו יחיד ללשו רבי' כאחד מסממני האופי הפעיל של
ענ פמ של פרק השוכר את האומני )תלמוד ערו ,עמ'  .(31באופ דומה מציי כהנא שבמדר"י
המשקפת בד"כ מסורת מקורית ,ישנה נטייה להעדי לשו יחיד ,לעומת המסורת המקבילה
במדרשב"י ,הנוטה להעדי לשו רבי )המכילתות ,עמ'  .(212א ראו דברי ברויאר שמעדי
הסברי מקומיי על פני הצבעה על נטיות קבועות ,העברית בתלמוד הבבלי ,עמ' .230236
בשניי מתו שלושת המקרי שהצגנו התוס' והבבלי מציגי נוסח שבו לשו רבי
לעומת הירו' המציג נוסח ובו לשו יחיד ,ובמקרה השלישי להיפ .עפ"ז ,במקרי אלה התוס'
והבבלי שווי בסגנונ ,בי במסירת סגנו מעובד ובי במסירת סגנו לא מעובד .וראו עוד על עניי
זה להל ,דוג'  ,6עמ'  ;99דוג'  ,10עמ' ) .151הדוגמא השלישית המוצגת ]תוס' ה ,כד ומקבילותיה[
מעניינת במיוחד ,שכ בשלושת החיבורי תיאור המצב הוא בלשו רבי ,א בתוס' ובבבלי יש
מעבר ללשו יחיד בפרוט הדי ]בדומה לדוגמא שפרידמ מציג ,ראו ש[ .זהו סגנו מעט מסורבל,
וקרוב לוודאי שהוא ה lectio difficiliorשעובד בנוסח הירו'(.
 31בנדויד טוע שמניית פריטי ע"פ מניי סידורי )ראשו וכו'( היא מסימני הלשו המלוטשת
הנפוצה במיוחד בבבלי )ראו בנדויד ,לשו מקרא ולשו חכמי ,א ,עמ'  .(180שיטת מניי זו נמצאת
ג בחטיבות אחרות של ספרות חז"ל ,וא מוזכרת בסיפא של הברייתא הנידונה בירו' ..." :אלא
שבראשוני נוטל ומפסיק ובשניי נוטל ואינו מפסיק" .ייתכ שהסגנו האחיד בתוס' )המשתמשת
במניי סידורי ברישא ובסיפא ,לעומת הברייתא בירו' המשתמשת במיקו ביחס למזו ברישא
ובמניי סידורי בסיפא( הוא סימ נוס לעיבוד הסגנוני המצוי בהלכה זו.
36

.12
בבלי פסחי ק ,א

תוספתא ה ,ב )עמ'  3 ,25ואיל(

ירו' פסחי י ,א )לז ע"ב 36 ,ואיל(

מעשה ברב שמעו ב גמליאל ...

מעשה ברב שמעו ב גמליאל  ...ור'

מעשה ברב שמעו ב גמליאל ...

ורבי יוסי שהיו מסובי בעכו

יוסה שהיו מסובי בעכו

שהיו מסובי בערב שבת בעכו

וקדש עליה היו

וקדש עליה היו

וקדשה עליה השבת

אמר לו רב שמעו ב גמליאל ...

אמ' לו רב שמעו ב גמליאל ...

אמר לו רב שמעו ...רצונ שנפסוק

רצונ נפסיק ...

רצונ נפסיק לשבת ...

לשבת ...

ירו' שבת ג  ,א )ה ע"ד 19 ,ואיל(

תוס' שבת ב ,יד )עמ'  46 ,10ואיל(
השכח תבשיל על גבי כירה

השכיח תבשיל על גבי כירה

וקדש עליו היו

וקדשה עליו את השבת

בשוגג יאכל במזיד לא יאכל

שוגג יאכל מזיד לא יאכל

הסגנו 'קדש עליה  /עליו היו' המתאר את כניסת השבת בברייתא שבתוס' ושבבבלי,
מופיע )בשינויי קטני( כמה פעמי בתוס' ובשני התלמודי.
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הסגנו 'קדשה עליה  /עליו

השבת' המתאר את כניסתה בברייתא שבירו' ,מופיע )בשינויי קטני( רק בירו' בשני מקומות
נוספי ,ולשניה אי מקבילה )במוב הצר של המילה( ,א ישנו תאור של סיטואציה דומה:

בבלי ביצה לה ,א

ירושלמי מעשרות ב ,ב )מט ע"ד 13 ,ואיל(

המעמר פירות ממקו למקו לקצור

פירות שלקט שלא לצור השבת

וקדש עליה היו

וקדשה עליה השבת

אמר רבי יהודה הלל לעצמו אוסר

רבי יוחנ אמר השבת טובלת

חילו דומה מצוי במקבילות הבאות:
מכילתא דרשב"י משפטי כב ,יד

ירו' שבועות ח ,א )לח ע"ב 53 ,ואיל(

בבלי ב"מ צד ,ב
פרשה ראשונה נאמרה בשומר חנ

פרשה עליונה בשומר חנ שנייה

התחתונה בשואל והאמצעית בנושא

שניה בשומר שכר שלישית בשואל

בנושא שכר שלישית בשואל

שכר והשוכר והעליונה בשומר חנ

)עמ'  6 ,207ואיל(

א במקבילות אלו הבבלי מונה ע"פ מניי סידורי ,בניגוד לירו' .נית לראות כי נוסח
המכילתא דרשב"י מורכב בחלקו מנוסח שני החיבורי .סדר הבבות ואופ מניית שתי הפרשות
האחרונות כבבלי ,א אופ מניית הפרשה הראשונה כירו' )והשוו לגרסה הקצרה המובאת
במכילתא דר"י משפטי ,טז ]עמ'  8 ,304ואי'[ ,שא בה הפרשה הראשונה מכונה 'עליונה' כבירו'(.
לעניי ההוספה החשובה בירו' ,שהפרשה האמצעית מוסבת א על השוכר ,ראו הנשקה ,משנה
ראשונה בתלמוד של תנאי אחרוני ,עמ' .201208
32ראו אוצר לשו התוספתא ,ו ,עמ'  ;67אוצר לשו הבבלי ,לג ,עמ'  ;104אוצר לשו הירושלמי ,ז,
עמ' .156
37

בבלי ערובי עג ,ב = ערובי פה,ב

ירושלמי ירו' ערובי ו ,ח )כד ע"א 15 ,ואיל(
מעשה שהיו מסובי באויר חצר

בני חבורה שהיו מסובי
וקדש עליה היו

וקדשה עליה השבת ...

הפת שעל שלח סומכי עליה משו עירוב

מכיו שהתחילו בתבשיל מבעוד יו מותר

בכל המקבילות הנ"ל הברייתא שבירו' משתמשת בסגנו ייחודי לתלמוד הירו' שאינו
מופיע בתוס' ובבבלי.
.13
בבלי טז ,א

תוספתא ב ,ח )עמ'  19 ,7ואיל(

ירושלמי ב ,ה )ה ע"א 46 ,ואיל(

ושאר כל האילנות יורדי למטה

ושאר כל האיל יורדי למטה

בשאר כל האילנו' יורד ומתפלל

ומתפללי ובעל הבית בי כ ובי כ

ומתפללי בעל הבית בי כ ובי כ

למט ובעל הבית לעול יורד

יורד למטה ומתפלל

יורד למטה ומתפלל

ומתפלל למט

בבלי ל ,א

תוספתא ג ,יח )עמ'  75 ,16ואיל(

ירושלמי ד ,ה )ח ע"ב 56 ,ואיל(

היה רוכב על החמור  ...א יש לו מי

היה רוכב על החמור א יש לו מי

היה רכוב על החמור א יש לו מי

שיאחז  ...ירד למטה ויתפלל

לאחוז  ...יורד ומתפלל למט

שיאחז  ...ירד למטה ויתפלל

33

לפנינו שני מקרי בה בתוס' ובבבלי תאר הפועל 'למטה' מתאר את כיוו פעולת הירידה,
ומופיע לאחר הפועל 'ירד' ולפני הזכרת התפילה .לעומת זאת בירו' תה"פ 'למט' מתאר את מקו
פעולת התפילה ,ומופיע לאחר הזכרתה .סדר המילי במקרה זה נקבע ע"י תפקיד התחבירי וסדר
הפעולות הכרונולוגי.

34

שינוי סדר המילי נובע כנראה מסגנונות לשוניי מקומיי שוני,

ובמקרה זה הסגנו שבתוס' דומה לסגנו שבבבלי ,ולא לסגנו שבירו'.

35

.14
בבלי ל ,א

תוספתא ג ,טז )עמ'  68 ,16ואיל(

ירושלמי ד ,ה )ח ע"ג 1 ,ואיל(

 33זהו נוסח הבבלי בכ"י פירנצה ,פריז ,אוקספורד ובד"ר .בנוסח כ"י מינכ מילי אלו אינ
מופיעות כלל בגו הטכסט ,וחלק הושלמו בשוליי.
34מאחר שלא מדובר ברשימה של אברי ,אי מקו לבחו את אורכ של המילי כשיקול
לקביעת סדר .סדר הפעולות 'ירידה' ו'תפילה' בוודאי קבוע ,ואי מקו לשנות את סדר .אול
א תה"פ 'למטה' בא לתאר את מקו פעולת התפילה )כבירו'( אזי הצירו הפועלי 'מתפלל למטה'
הוא ארו מ הפועל 'ירד' המופיע לפניו ,ונשמרת הנטיה להקדי את הקצר .א שזהו יישו של
הנטיה להקדמת הקצר במקומות ובדרכי לא שגרתיות )ראו להל ,הע'  ,47עמ'  ,(42ייתכ שנוסח
הירו' נוצר משינוי הפעולה אליה מתייחס תה"פ ,אולי כדי לשמור על הנטיה להקדי את הקצר.
35על החילו בי 'רוכב' בפועל ל'רכוב' בפעול ראו בלאו ,בינוני פעול ,עמ'  ;7375מישור ,מערכת
הזמני ,עמ'  ;209213כהנא ,ספרי במדבר ,עמ' .141142
38

היה עומד בירושלי  ...כנגד בית

העומדי בירושל  ...כנגד בית

העומדי  ...בירושל  ...כלפי הר

המקדש  ...היה עומד בבית המקדש

המקדש  ...העומדי במקדש ...

הבית  ...העומדי  ...בהר הבית ...

 ...כנגד בית קדשי הקדשי

כנגד בית קדשי הקדשי

36

כלפי בית קדשי הקדשי'

התוס' והבבלי משתמשי בש 'מקדש' ,לעומת הירו' המשתמש בש 'הר הבית'.
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.15
בבלי יב ,ב

תוספתא א ,י )עמ'  52 ,4ואיל(

ירושלמי א ,ט )ד ע"א 15 ,ואיל(

אמר לה ב זומא  ...וכי מזכירי

אמ' לה ב זומא וכי מזכירי יציאת

ב זומא אומר עתידי  ...שלא

יציאת מצרי לימות המשיח

מצרי לימות המשיח

להזכיר יציאת מצרי לעתיד לבוא

מ' איששלו ואורב 38מצביעי על חוגי בחז"ל שהסתייגו מרעיו המשיח שיושיע את
ע ישראל ,וטענו שהקב"ה בעצמו הוא הגואל האחרו ,ורק גאולתו תהיה גאולת עולמי 39.ייתכ
שהבדלי השקפות אלו עומדי בבסיס החילו בי הנוסח 'לימות המשיח' המופיע בבבלי ובתוס',
לבי הנוסח 'לעתיד לבוא' המופיע בירו'.
.16
בבלי ברכות נא ,ב = סוכה נו ,א =

תוספתא ה ,כה )עמ'  53 ,29ואיל( =

ירושלמי ח ,א )יא ע"ד 31 ,ואיל( =

 36הבבא הדנה בעומדי במקדש חסרה בכי"א ,וכנראה הושמטה מחמת הדומות ,עיינו ש.
37צ' יניר מסר לי שבדיקתו העלתה שבירו' 'הר הבית' משמש כש נרד ל'מקדש' .יניר ד במקרה
שבו הירו' משתמש בש 'הר הבית' ,ואילו בבבלי ישנ חילופי גרסאות בי הסוגיות המקבילות:
בבלי יומא ב ,א

בבלי זבחי קד ,ב

מאי בירה ...

מאי בירה ...

וריש לקיש אמר כל המקדש כולו

ור"ל אמר כל הבית כולו קרוי בירה

ירו' פסחי ז ,ח )לה ע"א 4 ,ואיל(
רבי שמעו ב לקיש אמר כל הר
הבית קרוי בירה

קרוי בירה

א אכ יש נטייה בבלית לשימוש בש 'מקדש' ,לעומת נטיה א"י לשימוש בש 'הר הבית' ,ייתכ
שהירו' משמר את נוסח המימרא המקורי )מדובר במימרא של אמורא אר ישראלי( .מימרא זו
נמסרה כצורתה המקורית בבבלי זבחי ,ועברה עדכו סגנוני בנוסח המצוי בבבלי יומא )עפ"ז יש
לאחר במקרה זה את זמ השינוי הסגנוני לתקופת מסירת המימרא בסביבת הלימוד הבבלית ,או
א לתקופה יותר מאוחרת ]כפי שטענו ש"י פרידמ ,תלמוד ערו ,הנוסח ,עמ'  ;1213וד' רוזנטל,
מסורות אר ישראליות ,עמ'  .748לסקירת הדעות השונות ראו תחילת מאמרו הנ"ל של רוזנטל[(.
 38סדר אליהו רבה וסדר אליהו זוטא ,מהדורת מ' איששלו ,מבוא ,עמ'  ;26אורב ,חז"ל ,פרקי
אמונות ודעות ,עמ'  ,585623ובעיקר עמ' .612
 39אחת ההתבטאויות הקיצוניות נגד המשיחיות היא המימרא המובאת בבבלי סנהדרי צט ,א:
"רבי הילל אומר אי לה משיח לישראל" .על ההבדל בי התקופות ראו מיליקובסקי,
.Trajectories of Return, Restoration and Redemption, pp. 265-277
39

פסחי קיד ,א

פסחא י ,ב )עמ'  4 ,196ואיל(

פסחי י ,ב )לז ע"ג  46ואיל(

בית שמאי אומרי  ...שהיו גור

בית שמיי או'  ...שהיו גור ליי

 ...מה טע' דבית שמאי שקדושת

ליי שיבא וכבר קדש היו ועדיי יי

שיבא וכבר קדש היו ועדיי יי לא

היו גרמה ליי שיבוא וכבר נתחייב

לא בא

בא

בקדושת היו עד שלא בא היי

ישנ כמה חילופי סגנו בי נוסח הברייתא שבתוס' ובבבלי לנוסח הברייתא שבירו' .אחד
מה הוא שהברייתא שבירו' מתייחסת ל'קדושת היו' ,דהיינו לחובת הקידוש שהאד נתחייב
בה ,ואילו הברייתא שבתוס' ובבבלי מתייחסת ליו השבת שהתקדש.
.17
בבלי סב ,ב

תוספתא ו ,יט )עמ'  90 ,38ואיל(

ירושלמי ט ,ח )יד ע"ג 4 ,ואיל(

ורקיקה מקל וחומר  ...ומה מנעל

ורקיקה מקל וחומר ומה מנעל שאי

ורקיקה מקל וחומר מה א נעילה

שאי בו דר בזיו אמרה תורה ...

בו דר בזוי אמרה תורה ...

שהיא של כבוד את אומר ...

הברייתא שבתוס' ובבבלי משתמשות במטבע הלשו 'שאי בו דר בזיו' ,לעומת הברייתא
שבירו' המשתמשת בלשו יותר מעודנת 'שהיא של כבוד'.
.18
בבלי מג ,א

תוספתא ד ,ח )עמ'  22 ,20ואיל(

ירושלמי ו ,ו )י ע"ד 1 ,ואיל(

סדר היסב אורחי נכנסי ...

סדר סעודה אורחי נכנסי ...

סעודה אורחי נכנסי ...

עלו והסבו ...

עלו והסבו ...

עלו והיסבו ...

אחד מבר לכול

ואחד מבר לכול

אחד מבר על ידי כול

בבלי מב ,ב

תוספתא ה ,כג )עמ'  47 ,28ואיל(

ירושלמי ז ,ה )יא ע"ג 47 ,ואיל(

עשרה שהיו מהלכי בדר

עשרה שהיו מהלכי בדר ...

עשרה  ...שהיו מהלכי בדר ...

ישבו א על פי שכל אחד ואחד אוכל

ישבו לאכל אע"פ שכל אחד ואחד

ישבו ואכלו א על פי שכל אחד ואחד

מככרו

אוכל מככרו

אוכל מככר עצמו

אחד מבר לכול

אחד מבר לכול

אחד מבר על ידי כול

בברייתות שבתוס' ובבבלי נעשה שימוש בסגנו 'אחד מבר לכול' ,ואילו בברייתא
שבירו' נעשה שימוש בסגנו 'אחד מבר על ידי כול' .מטבע הלשו 'על ידי' במשמעות בשביל /
בעבור המצוי בברייתא שבירו' ,מצוי ג בחטיבות האחרות של ספרות חז"ל ,א לא בהקשר של
ברכות על המזו 40.הסגנו המובא בתוס' ובבבלי מצוי בהקשר זה ג במשנה ובמקומות נוספי

40ראו לדוג' משנה שקלי א ,ו; תוס' ערובי ו ,יא )עמ'  31 ,121ואי'( = בבלי ערובי פב ,ב )והשוו
תוס' פסחי ז ,ד ]עמ'  14 ,177ואי'[ = בבלי פסחי פח ,א(.
40

בתוס' ובבבלי 41.הברייתא שבירו' משתמשת בסגנו המצוי בהקשר זה רק בירו' ,שאינו מובא
בתוס' ובבבלי.
.19
בבלי סג ,א

תוספתא ו ,כד )עמ'  109 ,40ואיל(

ירושלמי ט ,ח )יד ע"ד 5 ,ואיל(

הלל הזק אומר בשעת המכניסי

הלל הזק או' בשעת מכנסי פזר

הלל הזק היה אומר בשעה דמכנשי

פזר בשעת המפזרי כנס

בשעת מפזרי כנס

בדר ובשעה דמבדרי כנוש

 ...שהתורה חביבה  ...פזר ...

 ...שהתורה חביבה  ...מפזר ...

 ...את התורה שהיא חביבה  ...בדר

שאי התורה חביבה עליו

שהתורה ...אי  ...משגיחי עליה ...

וא לאו

כנס

מכנס

כנוש

מלבד היותו של הנוסח שבירו' מסוגנ בקיצור ביחס לנוסח בתוס' ובבבלי 42,נוסח הירו'
מורכב מתערובת של עברית וארמית לעומת נוסח התוס' והבבלי שהוא בעברית .מאחר שההיגד
מיוחס לתנא קדו ,והוא מופיע בתוס' שהיא בעיקרה אוס של דברי תנאי ,אפשר שההיגד נאמר
במקורו בעברית כרוב ספרות התנאי ,וחלקו עובד לארמית בנוסח הירו' התנייני 43.אול לא נית
לשלול את האפשרות שהנוסח המקורי של ההיגד שילב ארמית ועברית ,במיוחד מאחר שייתכ
שזו לשו פתגמי ייחודית ,ושהמאמר מיוחס להלל הזק שמוצאו מבבל ,וייתכ שחלק
מאימרותיו נשתמרו בשפה הנפוצה באר מוצאו.

44

41ראו לדוג' משנה ברכות ו ,ו; תוס' ברכות ה ,ל )עמ'  80 ,31ואיל( = בבלי ברכות נג ,א; תוס'
ברכות ו ,טו )עמ'  68 ,37ואיל(.
 42בעיקר בכ שסיטואציה המנגידה בסיפא שבברייתא בירו' מתוארת רק במילי 'וא לאו',
בניגוד לתיאור הסיטואציה המפורט בברייתא שבתוס' ובבבלי.
43דוגמא יפה מצויה בסיפור הבא )בבלי ר"ה כו ,ב = מגילה יח ,א ]והשוו ירו' שביעית ,ט ,א )לח
ע"ג 38 ,ואיל([" :לא הוו ידעי רבנ מאי חלוגלוגות יומא חד שמעוה לאמתא דבי רבי דחזית
לההוא גברא דקא מבדר פרפחיניה אמרה ליה עד מתי אתה מפזר חלוגלוג" .המספר המאוחר
המתאר את האירוע בארמית משתמש במילה 'מבדר' ,ומצטט את דברי האמה הקדומי בעברית
בה נעשה שימוש במילה המקבילה 'מפזר'.
 44בתקופת התנאית השפה העברית הייתה עדיי מדוברת בא"י )ראו קוטשר ,מבעיות המילונות,
עמ'  ,29ובהערות ש; הנ"ל ,האיגרות העבריות של בר כוסבה ,עמ' סחסט; בראשר ,לשו
חכמי ,עמ'  ;658השוו שוור  .(Language in Palestine, pp. 3-47 ,לכ כאשר לחומר תנאי
בעברית יש מקבילות בארמית ,א אי ראיות נוספות ,סביר שהנוסח העברי הוא המקורי )כפי
שטוע פרנקל לגבי דוגמא זו ,ראו מבוא הירושלמי ,ד כז ע"ב .ראו ג דברי ליברמ על שניית
ברייתות מ התוס' בארמית ע"י גאוני בבל ,מבוא לתוספת ראשוני ,ב ,עמ'  .(10בתקופות יותר
מאוחרות העברית כבר היתה פחות מדוברת ,והספרות נכתבה בארמית .בתקופה הבתראמוראית
אנו מוצאי תופעה הפוכה של תרגו חומר מארמית לעברית )ראו מרגליות ,מבוא לספר
41

.20
תוספתא א ,א )עמ'  3 ,1ואיל(

בבלי ב ,ב

ירושלמי )ב ע"ב 4 ,ואיל(

סימ לדבר צאת הכוכבי

סימ לדבר צאת הכוכבי

סימ לדבר משיצאו הכוכבי

וא על פי אי ראיה לדבר ...

אע"פ שאי ראיה לדבר ...

וא על פי שאי ראיה לדבר ...

בברייתא שבתוס' ושבבבלי נעשה שימוש בצירו 'צאת הכוכבי' ,המסמי צורת מקור
לש העצ ,ואילו בברייתא שבירו' נעשה שימוש בצירו 'משיצאו הכוכבי' הממיר את צורת
המקור בפועל מפורש.

45

סדר פרטים ומשפטים
ישנ רשימות שמטרת היא הצגת הסדר הראוי ,כדוגמת מספר פעולות שיש לבצע בסדר
מסוי .במקרי אלו סדר האברי ברשימה מוכתב ע"י תוכנ 46.9ברשימות אחרות לעומת התוכ
אינו מכתיב את סדר האברי )למשל :מספר דוגמאות לכלל( .סדר של רשימות אלו בספרות חז"ל
נידו ע"י מספר חוקרי .ש"י פרידמ הראה שבמקרי רבי מתקיי הכלל 'כל הקצר קוד',
דהיינו קיימת נטיה להקדי את הפריט הקצר ולהביא את הפריט הארו בסו 47.לעומתו טע
צרפתי ובעקבותיו צפרי שלצד רשימות המסודרות ע"פ כלל זה ,רשימות רבות אחרות מסודרות

החילוקי ,עמ'  ;3031אס ,תקופת הגאוני וספרותה ,עמ' קעזקעח; זוסמ ,כתובת הלכתית,
עמ'  ,148הע'  427ובנ"ש( .לכ א נרצה לטעו שהנוסח העברי הוא תוצאה של תרגו מאוחר,
ייתכ שהוא נוצר או בתקופה התנאית או בתקופה הבתראמוראית.
על תופעה זו ראו ג אפשטיי" ,שרידי שאילתות" ,תרבי  ,ז )תרצ"ו( ,עמ'  = 7מחקרי
בספרות התלמוד ובלשונות שמיות ,ב ,ירושלי תשמ"ח ,עמ'  379הטוע ששינוי מסוג זה בי נוסח
התלמוד לנוסח המצוטט בשאילתא הינו 'מסורת קדומה' ו'לשו אחר''; ברודי ,הגאוני והטקסט
התלמודי ,עמ'  ,260והע'  ,104הטוע במקרה זה שסביר שמדובר במקור קדו אחד שהועבר
בדרכי שונות עוד לפני היותו נוסח כתוב ,שכ לדעתו אי לייחס למעתיקי שינויי מסוג זה;
א"ש רוזנטל ,תולדות הנוסח ,עמ'  1415שהציג כמה מקרי של חילופי עברית  /ארמית בי עדי
הנוסח של מסכת פסחי; ש"י פרידמ ,תלמוד ערו ,הנוסח ,עמ'  ,39שהצביע על תופעה דומה בי
עדי הנוסח של בבא מציעא ,והראה שבענ פמ הפעיל ישנה עדיפות לעברית ,לעומת ענ גה השקט
הנוטה להביא נוסח ארמי.
45הסגנו 'צאת הכוכבי' קרוב יותר ללשו המקרא )ראו הפסוק המובא בהמש הברייתא בכל
החיבורי( ,אול ברויאר טע כי שני הסגנונות מצויי בלשו חז"ל ,ראו העברית בתלמוד הבבלי,
עמ'  ,14הע'  ,63ובנסמ בהע'  .64וראו דברי מישור ,הזמני בלשו התנאי ,עמ' .4345
46ראו דיו בשיקול זה אצל שפיגל ,הסדר במשנה ,עמ' קיח.
47על שימושו של הכלל בלשו חז"ל ראו מאמרו "כל הקצר קוד"; דיימונד ,תענית ,עמ' .183
42

ע"פ סדרי אחרי כדוגמת סדר הגיוני פנימי ,סדר החשיבות ,סדר השכיחות ,התאמה להקשר בו
הרשימה מובאת ועוד.

48

מקבילות הוא בד"כ זהה.

בדיקתו של צרפתי העלתה שבספרות חז"ל סדר האברי ברשימות
49

אול כבר רב שרירא גאו עמד על כ שישנ רשימות במקורות מקבילי בה סדר
האברי אינו זהה .רש"ג הסביר תופעה זו בכ ש"כל חד וחד מרבנ תני כד אתנייה רביה האי
מקדי להא מילתא והאי מאחר לה".

50

פרידמ טע שחלק מחילופי הסדר נובעי מעריכה

מכוונת ,א אחרי נובעי מגמישות הקיימת ג בטקסטי קבועי 51.צרפתי הציע שסדר אברי
ברשימה עשוי להתחל במקורות מקבילי כאשר ישנ שיקולי סותרי לקביעת סדר,
ובמקומות השוני הכריעו ע"פ השיקולי השוני 52.ברודי עמד על כ שייתכ ויש לתלות שינויי
סדר אברי ברשימה בעבודת המעתיקי ,שהעתיקו בסדר שונה מהסדר שבפניה ,אולי מחמת
שכחת פריט והוספתו במקו אחר.

53

ישנ א מקרי בה חילו סדר האברי עשוי לנבוע

ממשמעות שונה הניתנת לחלק מ הפריטי ברשימות השונות.

54

תופעה קרובה לתופעה זו היא החלפת סדר משפטי בי מקורות מקבילי .אפשטיי
הצביע על מספר מקומות שבה מקורות מקבילי מציעי דעות תנאיות בסדר שונה ,ובחלק

48צרפתי ,צמדי מילי בלשו חכמי; צפרי ,סדרות של שמות בספרות התנאי ,עמ' 108185
)צפרי ג מציי שברוב גדול מ המקרי סדר האברי ברשימות שבמשנה זהה לסדר האברי
ברשימות מקבילות בתוס'] ,עמ'  108ועמ'  .([185ברוורמ בדק תופעה דומה של סדר הבאת
תיאורי במשפט .מסקנתו היא שרק כ 40%מ המקרי מסודרי ע"פ הכלל 'כל הקצר קוד',
ואילו ביותר מ 80%מ המקרי נית להסביר את הסדר ע"פ ניתוח סדר הקדימיות בי סוגי
שוני של תיאורי ,ראו :המיליות ותארי הפועל ,עמ' .296
49צרפתי ,צמדי מילי בלשו חכמי ,עמ'  ,302וזאת בניגוד ללשו המקרא המרבה בצמדי שאי
סדר קבוע )עמ'  .(310לסקירה של דברי החוקרי על תופעה זו בשפות אחרות ובשכבות אחרות
של הלשו העברית ,ראו ג ש"י פרידמ" ,כל הקצר קוד" ;119123 ,צפרי ,ש ,עמ'  612ועמ'
) 88108הסוקר ג את דברי הפרשני המסורתי(; ברוורמ,ש ,עמ'  ,295296ובנסמ ש.
50מהד' ב"מ לוי ,חיפה תרפ"א ,עמ' .19
51ש"י פרידמ ,תלמוד ערו ,הנוסח ,עמ'  ,37ובנסמ ש בהערות  64ו.65
52צרפתי ,צמדי מילי בלשו חכמי ,עמ' .307
53ברודי ,הגאוני והטקסט התלמודי ,עמ'  ,269270והע' .135136
54ראו לדוג' ליברמ ,תסכפ"ש ,מועד ,ג ,עמ'  ,140141לשורה .41
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מציע הסברי מקומיי 55.ברודי טע שבמקרי רבי חילו סדר ההיגדי אינו משנה את שלד
הסוגיא ,וכי פחות סביר לייחס את החילו לטעויות מעתיקי ,אלא יש לייחסו לפעולת הגרסני
שעיבדו את מקורותיה במהל מסירת 56.אול ייתכ ,שכפי שהעיר שרמר ,א חלק ממקרי
אלו נובעי מהשמטה מחמת הדומות ,שהושלמה בשלב מאוחר יותר ,לפני הטקסט שלא
במקומה המקורי 57.בדוגמאות הבאות אצביע על שיקולי שוני היכולי להשפיע על קביעת סדר
האברי וההיגדי ,וכ על הסיבות האפשריות להימצאות סדרי מוחלפי.
.21
בבלי מג ,א

תוספתא ד ,ח )עמ'  22 ,20ואיל(

ירושלמי ו ,ו )י ע"ד 1 ,ואיל(

סדר הסבה אורחי נכנסי ...

סדר סעודה אורחי נכנסי ...

סדר סעודה אורחי נכנסי ...

הביאו לה מי  ...נוטל ידו אחת

נתנו לה לידי  ...נוטל ידו אחת

הביאו לה יי  ...מבר לעצמו

הביאו לה יי  ...מבר לעצמו

מזגו לה את הכוס  ...מבר לעצמו

הביאו לה לידי  ...נוטל ידו אחת ...

עלו והסבו

 ...עלו והסבו

עלו והיסבו

והביאו לה מי  ...ונוטל שתי ידיו

ונתנו לה לידי  ...נוטל שתי ידיו

הביאו לה יי  ...צרי לבר ...

הביאו לה יי  ...בר לעצמו

מזגו לה את הכוס  ...מבר

הביאו לה לידי  ...ליטול שתי ידיו

בתוס' ובבבלי בשתי הפעמי מוזכרת הבאת מי לידיי לפני הבאת יי ,לעומת הירו'
המזכיר בשני הפעמי הבאת יי לפני הבאת מי לידיי .מכיוו שמטרת ההלכה היא לפרט את
סדר הפעולות הרצוי ,בוודאי שסדר הבאת הפריטי יהיה ע"פ סדר זה ואי מקו להקדמת אחד
ההיגדי משיקולי סגנוניי.
במשנה בברכות ח ,ב מובאת מחלוקת בי ב"ש לב"ה" :בית שמאי אומרי נוטלי לידי
ואחר כ מוזגי את הכוס וב"ה אומרי מוזגי את הכוס ואחר כ נוטלי לידי" 58.הברייתא
שבתוס' ובבבלי משקפת את מנהג ב"ש ,לעומת הירו' המשק את מנהג ב"ה .ייתכ ,שהסדר בירו'

55מבוא לנוסח המשנה ,עמ' " ;581582 ,360 ,173שרידי שאילתות" ,תרבי  ,ז )תרצ"ו( ,עמ' = 6
מחקרי בספרות התלמוד ובלשונות שמיות ,ב ,ירושלי תשמ"ח ,עמ' .378
56ראו ברודי ,ש ,המתייחס לחילופי סדר בי עדי נוסח ישירי שוני של התלמוד וכ ביניה
לבי העדויות מספרות הגאוני .פרידמ לעומתו סובר שא שינויי מ הסוג הזה אפשר שנתהוו
לאחר שהתלמוד נמסר בכתב )להתהוות שינויי הגירסאות ,עמ'  .(67102לענייננו ההבחנה
החשובה היא בי טעות של מעתיק העשויה לגרו להחלפת סדר פריטי ,לבי פעולת הגהה ,אולי
מודעת של מוסר )בי בכתב בי בע"פ( העשויה לגרו א להחלפת סדר היגדי.
57ראו שרמר ,נוסח התוספתא ,עמ'  ,24הע' .67
58ב  Dinner with Trimalchio Petronius, The Satyricon, 34.4מסופר שהעבדי נוטלי
לאורחי ידי פעמיי לפני שמוגשת שתייה ,כמנהג ב"ש ע"פ נוסח משנה זו )ועיינו להל ,וראו
עוד על סיפור זה להל הע'  ,199עמ' .(87
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משק תקופה בה כבר התקבלה הקביעה שהלכה כב"ה ,וע"כ ראו מקו לשנות את ההלכה
לשיטת 59.ע"פ הצעה זו ,הסדר בו מובאי הפריטי בתוס' ובבבלי הוא סדר שאינו מתחשב בכ
שנפסקה הלכה כב"ה ,אולי מאחר שהוא קדו ,ומשק תקופה בה עמדת ב"ש היתה רווחת.
אול ,נוסח המשנה שהוצג הוא הנוסח בכל עדי הנוסח הטובי של המשנה 60,בר בקטע
גניזה אוקספורד  52664,1של המשנה מוחלפות שיטותיה של ב"ש וב"ה .מאחר שקטע גניזה זה
עומד לבדו נגד כל שאר עדי הנוסח של המשנה ,ביניה שלושת כת"י הטובי ,ייתכ שנוסחו נובע
מטעות שנפלה במסירה או בהעתקה ,ולא נית לקבוע שהוא מבוסס על מסורת שונה שנעלמה
מרוב עדי הנוסח .א א אכ קטע גניזה זה משק מסורת קדומה ושונה בדבר ייחוס הדעות של
ב"ש וב"ה ,אזי ייתכ שסדר הבאת הפריטי בתוס' ובבבלי א הוא מבוסס על דעת ב"ה ,א
משק דעה זו ע"פ אותה מסורת קדומה אחרת המופיעה בקטע הגניזה.

61

59זמנה של הכרעה זו ,וממילא ג זמנו של השיקול הספרותי ,מצויי במחלוקת בי החוקרי .יש
חוקרי הסבורי שמדובר באירוע חד פעמי שהתאפשר בזמ ובמקו בו חכמי ב"ה היו בעלי
השפעה רבה ,ככל הנראה בתקופת יבנה ,ראו :גינצבורג ,פירושי ,א ,עמ'  .159160לעומת יש
שטענו שמדובר בתהלי הדרגתי שטר הגיע לסופו בדור יבנה ,ראו :ספראי ,ההכרעה כבית הלל,
עמ'  ;2144אנקר ,ר' יהודה ב אילעי ,עמ' .6370
למרות התיעוד בשני התלמודי לפסיקה העקרונית כב"ה ,ישנ עדויות שבא"י המשיכו
לנהוג בהלכות מסוימות כב"ש א לאחר שהתקבלה בבבל העמדה הרשמית שהלכה כב"ה .כ
טוע במפורש הקראי אבו יוס יעקב אלקרקסאני ב המאה העשירית בספרו ספר המאורות
ומגדלי הצופי )ראו תרגומו של Nemoy, Al-Qirqisani's Account of the Jewish Sects, p.
 ;(328ראו דברי ליברמ ,שקיעי ,עמ'  .2122ייתכ שזהו הרקע לחלק מ החילוקי שבי אנשי
מזרח ובני א"י )ראו החילוק הראשו השלישי והחמישי במהדורת מרגליות ,עמ'  ,7576ודברי
מרגליות בעמ' .(Finkelstein, The Persistence of Rejected Customs, pp. 179-186 ;9199
ראו ליברמ ,קרית ספר ,טו )תרצ"חתרצ"ט( ,עמ'  ;57קנוהל'" ,פרשה שיש בה קיבול מלכות
שמי'" ,עמ'  ;3031י"ד גילת ,מחלוקות ,עמ'  .166א אכ חילו סדר הפריטי בברייתא נובע מ
הפסיקה כב"ה ,אזי לפחות במקרה זה מנהג של ב"ה התקבל בא"י בזמ שבו עדיי נעשו שינויי
מסוג זה בנוסח הירו'.
60נוסח זה א מקוי בתוס' ברכות ה ,כו )עמ'  57 ,29ואי'( ובמקבילות בירו' ברכות ח ,ב )יב ע"א,
 52ואי'( ובבבלי ברכות נב ,א.
61נית תאורטית להציע )וא שיש בהצעה מידה רבה של ספוקלציה( שג נוסח הברייתא בירו'
מבוסס על מסורת קדומה זו ,ובירו' משתק מנהג ב"ש ,עיינו לעיל בהע' .59
45

בי שסדר הפריטי בתוס' ובבבלי נובע מחוסר התחשבות בפסיקה כב"ה )אולי מכיו
שיסודו בתקופה שקדמה לפסיקה זו( ,בי שהסדר מבוסס על מסורת שונה בנוסח המשנה ,א כא
הסדר בתוס' דומה לסדר בבבלי ,בניגוד לסדר בירושלמי.
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.22
בבלי נח ,ב

תוספתא ו ,ד )עמ'  28 ,34ואיל(

ירושלמי ט ,ב )יג ע"ב 64 ,ואיל(

הרואה בריות טובות ואילנות טובות

הרואה בני אד נאי ואילנות נאות

הרואה אילנות נאי ובני אד נאי

אומר ברו ...

או' ברו ...

אומר ברו ...

בכמה מ המרכיבי דומה הברייתא בתוס' למקבילתה בירו' ולא למקבילתה בבלי ,א
סדר האיברי בתוס' הוא כבבלי בהקדמת הזכרת הבריות/בניהאד להזכרת האילנות ,בניגוד
לסדר שבירו' .ש"י פרידמ במחקרו על הנטיה להקדי את הקצר ספר בכל מילה רק את התנועות,
ולא מצא תשובה ברורה לשאלה הא יש לספור שוואי נעי כתנועה )הוא לא ספר( .ממיצאיו
עולה שלעיתי האיבר המאוחר ברשימה ארו מ האיבר שלפניו בשווא נע בלבד.

63

א נניח

שסידור האברי מתחשב בשווא כתנועה בעלת משקל קט משל תנועה רגילה ,סדר האיברי
בבבלי ובירו' הוא ע"פ הנטיה להקדי את הקצר ,שכ בירו' 'אילנות' ) 3תנועות( בא לפני 'בני אד'
) 3תנועות  +שווא נע( ,ובבבלי 'בריות' ) 2תנועות  +שווא נע( בא לפני 'אילנות' ) 3תנועות(.
בתוס' הלשו היא 'בני אד' כבירו' ,א הסדר הוא כבבבלי .מצב זה יוצר אי נוחות
מסוימת בכ ש'בני אד' ) 3תנועות  +שווא נע( בא לפני 'אילנות' ) 3תנועות( .ייתכ שהגרס של
התוס' העדי להקדי את 'בני אד' מחמת חשיבות .ייתכ ג שהוא לא חש להקדמת הקצר,
או שלא החשיב שווא נע כתנועה .אפשר שהנוסח בתוס' נובע מהשפעה של סדר האברי או לשו
אחד התלמודי ,מאיד ייתכ שהנוסח בתוס' הוא קדו ,ושאי הנוחות שהצבענו עליה היא
שגרמה למוסרי התלמודי לשנות את הלשו או את הסדר 64.בסופו של תהלי ,סדר האברי
בתוס' זהה לסדר האברי בבבלי ,בניגוד לסדר האברי בירו'.
.23
בבלי ל ,א

תוספתא ג ,יט )עמ'  77 ,16ואיל(

ירושלמי סוכה ג ,י )נג ע"ד 50 ,ואיל(

62ראו דיונו של מראה הפני על חילו סדר זה ,פ"ו ,ה"ו ,ד"ה הביאו.
63הקצר קוד ,עמ'  124ועמ' .197198
64לעיל בהע'  ,27עמ'  35הובאה טענת בנדויד שהשימוש בש"ע 'בריה' הוא חידוש בלשו חז"ל על
פי היוונית .א כ אפשר שיותר סביר שהלשו המקורית היא 'בני אד' וזו שונתה על פי הלשו
החדשה.
46

השכי לצאת לדר

היה משכי לצאת לדר ...

זה שהוא משכי לצאת לדר

מביאי לו שופר ותוקע לולב ומנענע

נוטל שופר ותוקע לולב ומנענע

נוטל לולב ומנענע שופר ותוקע

הברייתא בתוס' ובבבלי מקדימה את ההתייחסות לשופר ,לעומת הברייתא שבירו'
המקדימה את ההתייחסות ללולב .שתי המילי ה באור זהה ,ע"כ הנטיה להקדי את הקצר
אינה תומכת בהקדמת אחת מה .מבחינה כרונולוגית זמנה של מצוות שופר קוד לזמנה של
מצוות לולב ,לכ ייתכ כי הקדמת הלולב לשופר הוא 'הגרסה הקשה' והמקורית .מאיד ייתכ
שבירו' הוקדמה הזכרת יציאת אד ב)חוה"מ( סוכות מחמת היותה כנראה יותר נפוצה מיציאת
אד בר"ה 65.במקרה זה הדמיו בי התוס' לבבלי אינו מלא ,א סדר הפריטי בברייתא שבתוס'
זהה לסדר הפריטי בברייתא שבבבלי ,בניגוד לסדר הפריטי במקבילה שבירו'.
.24
בבלי מ ,ב

תוספתא ד ,דה )עמ'  11 ,19ואיל(

ירושלמי ו ,ב )י ע"ב 57 ,ואיל(

אמר כמה נאה פת זו ברו המקו

ר' מאיר או'  ...ברו אשר ברא את

רבי יוסי אומר כל המשנה על המטבע

שבראה יצא  ...דברי רבי מאיר

הפת זו כמה היא נאה זו ברכתה ...

שטבעו חכמי לא יצא ידי חובתו ...

רבי יוסי אומר כל המשנה ממטבע

ר' יוסי או' כל המשנה ממטבע

רבי מאיר אומר  ...אמר ברו שברא

שטבעו חכמי בברכה לא יצא ...

החפ הזה מה נאה הוא זה יצא

שטבעו חכמי בברכות לא יצא

66

הברייתא בתוס' ובבבלי מקדימה את דעת ר' מאיר לדעת ר' יוסי ,בניגוד לסדר בירו' .שני
התנאי פעלו באותו דור ,לכ השיקול הכרונולוגי אינו תומ בהקדמת דעת אחד התנאי 67.בירו'
ההיגדי מובאי לאחר דעת רב הונא הסובר שא ביר 'שהכל' על פת או יי לא יצא .עמדתזו
65ואולי מחמת ההקשר בו הברייתא מובאת בירו' :מסכת סוכה .אפשר לראות בנוסח התוס'
זיוגמה שבה הפועל 'נוטל' המשמש ברגיל לתאור פעולת לקיחת הלולב )ראו לדוג' תוס' ברכות ו ,י
]עמ'  51 ,36ואי'[ והמקבילות בתלמודי( ,משרת ג את פעולת לקיחת הלולב .ייתכ שמוסרי
המקבילות בתלמודי חשו בכ צרימה מסוימת ,בבבלי הפועל הוחל בפועל 'מביאי לו' ,ובירו'
שונה סדר האברי )א בספרות הא"י האמוראית ג הפועל 'טע' משמש לתיאור פעולת לקיחת
הלולב ]ראו ירו' ערובי ג ,ט )כא ע"ג 19 ,ואי'( :רבי אבהו אזל לאלכסנדריאה ואטעינו לולבי
בשובתא; ספר החילוקי ,עמ'  ,88חילו נא :א"מ אי טועני לולב בשבת  ...ובני א"י טועני לולב
)ראו ליברמ ,הירושלמי כפשוטו ,עמ'  ,[(278לכ ייתכ שמוסר א"י לא ירגיש צרימה כלשהיא
בצירו 'נוטל שופר'(.
66בכ"י מינכ פריז ואוקספורד מופיעות ג המילי 'ידי חובתו' ,א ה חסרות בכ"י פירנצה.
67בכר טע שבמחלוקות של ר' מאיר ע בני דורו ,דעתו מובאת בד"כ בראש ,וזאת מחמת
חשיבותו .אול בהמש דבריו טוע שהיחס לר"מ השתנה במרוצת הדורות ,ג לאור תפיסת
היחס בינו לבי אלישע ב אבויה )אגדות התנאי ,עמ'  ,14ובהע'  .(4המימצא החלקי שמביא
בכר ,ושינוי יחס של חכמי לר"מ ,אינ מאפשרי הסקת מסקנות ברורות ע"ס שיקולי אלו.
47

מצמצמת את מגוו הברכות שנית לבר על מיני שוני ,ובהקשר אליה יש מקו להקדי את
דעת ר' יוסי ,המצמצ א הוא את מגוו הברכות האפשרי .בבבלי מובאת דעתו של רב הונא,
אחריה מובאי דברי ר' יוחנ החולק וסובר שא א ביר 'שהכל' על פת או יי יצא ,ולבסו
מובאות דעות התנאי כחלק מהצעת 'לימא כתנאי  .'...ייתכ שמסדר הסוגיא בבבלי העדי
להצמיד לדעת ר' יוחנ את הדעה התנאית שאיתה הוא מסכי ,ולכ הקדי את דעת ר' מאיר.

68

עפ"ז ,סדר ההיגדי בבבלי ובירו' מתאי להקשר בו ה מובאי ,ובתוס' הסדר כבבלי.
.25
בבלי נח ,א

תוספתא ו ,ב )עמ'  21 ,34ואיל(

ירושלמי ט ,ב )יג ע"ג 17 ,ואיל(

ב זומא ...

ב זומא או'

ב זומא אומר

אורח טוב מהו אומר … וכל שטרח

ארח טוב מהוא או' … כל שעשה לא

אורח רע  ...כל טורח שטרח לא טרח

בעל הבית לא טרח אלא בשבילי

עשה אלא בשבילי

אלא בשביל אשתו ובניו

אורח רע מהו אומר  ...כל מה שטרח

ארח רע מהוא או'  ...כל מה שעשה

אורח טוב אומר  ...כל מה שטרח לא

לא טרח אלא בשביל אשתו ובניו

עשה לצור אשתו ובניו

טרח אלא בשבילי

הברייתא שבתוס' ובבבלי מקדימה את דברי האורח הטוב לדברי האורח הרע ,בניגוד
לסדר שבירו' .צרפתי טוע שבצמדי בעלי משמעות מנוגדת ,ישנה נטיה להקדי את המשמעות
החיובית 69.נית ג לראות בהקדמת 'בשבילי' שבתוס' ובבבלי על פני 'בשביל אשתו ובניו' הקדמת
הקצר .ייתכ שמוסרי התוס' והבבלי הקדימו ההתייחסות החיובית ,והקדימו בכ את הקצר,
מאיד אפשר שבירו' הוקדמה ההתייחסות לאורח הבא כדי לסיי בדבר טוב.

'לישנא רוויחא'
בפרק זה תוצגנה מקבילות המוסרות תוכ זהה שאריכותו משתנה ,דהיינו ברייתא אחת
מנוסחת בלשו ארוכה )להל לישנא רוויחא( ,ואילו חברתה מנוסחת בלשו קצרה )להל לישנא

68וראו הצעה דומה של דיימונד לשינוי סדר פריטי במקרה אחר ,תענית ,עמ'  .183נית כמוב
במקרי אחרי של 'לימא כתנאי' להעדי להביא את הדעות התנאיות כסדר שבו מובאות הדעות
האמוראיות ,ולא להצמיד לדעה האמוראית המובאת באחרונה את הדעה התנאית המתאימה לה
)כפי שנעשה בבבלי כא( .עניי זה ,של אפיו סגנו דרכי הצגת המו"מ בתלמוד הבבלי ,מצרי
בדיקה לגופו ,א זו חורגת מענינה של עבודה זו.
69צרפתי ,צמדי מילי בלשו חכמי ,עמ' .307
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קייטא( 70.כאמור ,קריטריו חשוב בבחירת הדוגמאות לפרק זה הוא שאי בשינויי הסגנו שו
שינוי תוכני ,לכ במקו בו קיי צור אסביר מדוע השינוי הוא שינוי סגנוני בלבד 71.מאחר שאחד
ההבטי המרכזיי של הדיו הוא אפיו נוסח התוס' ביחס לנוסח הברייתות המקבילות
בתלמודי ,המקרי בה בתוס' מצויה לישנא רוויחא מוצגי בנפרד מ המקרי בה בתוס'
מצויה לישנא קייטא.
.26
בבלי ח ,ב

תוספתא א ,א )עמ'  5 ,1ואיל(

ירושלמי א ,א )ב ע"ד 63 ,ואיל(

רבי שמעו  ...פעמי שאד קורא ...

ר' שמעו  ...פעמי שאד קורא ...

 ...רבי שמעו פעמי שאד קורא ...

שתי פעמי בלילה

שתי פעמי בלילה

אחת קוד  ...ואחת לאחר ...

אחת עד שלא  ...ואחת משעלה ...

אחת לפני  ...ואחת לאחר ...

יצא  ...ידי חובתו  ...של יו ו ...לילה

יוצא ידי חובתו של יו ושל לילה

יוצא ידי חובתו של יו ושל לילה

בברייתות בכל החיבורי מצוי פרוט לפיו האד קרא ק"ש פע אחת לפני עמוד השחר
ופע אחת אחריו .לכ ברור שג הברייתא שבירו' עוסקת במקרה שבו האד קרא את שמע
פעמיי ,והפרוט בברייתא שבתוס' ובבבלי אינו אלא לישנא רוויחא.

.27
בבלי שבת י ,א

תוספתא ב ,כ )עמ'  64 ,10ואיל(
72

ירושלמי ב ,א )ד ע"ג 38 ,ואיל(

הנכנס לבית המרח ...

הנכנס לבית המרח ...

נכנס למרח ...

מקו שבני אד עומדי ערומי

מקו שבני אד עומדי ערומי

ערומי ו ...לבושי יש ש שאילת

ולבושי יש ש שאילת שלו ...

ולבושי יש ש שאילת שלו ...

שלו ...

בתוס' ובבבלי מצויה לישנא רוויחא ,בדומה לבבות האחרות בברייתא שבכל החיבורי.
.28
בבלי טז ,א

תוספתא ה ,כד )עמ'  49 ,29ואיל(

ירושלמי ב ,ה )ה ע"א 53 ,ואיל(

הפועלי שהיו ...אצל בעל הבית ...

פועלי שהיו  ...אצל בעל הבית

הפועלי שהיו  ...אצל בעל הבי'

מברכי לאחריה שתי ...

הרי אילו מברכי שתי

הרי אילו מברכי

70המושגי לישנא רוויחא ולישנא קייטא ידועי כבני זוג כבר מספרות הגאוני ,ראו לדוג'
השימוש בה באגרת רש"ג ,מהד' ב"מ לוי ,עמ'  30ועמ'  ,36וכ כפעלי מנוגדי ,ש ,עמ' :19
וכל חד וחד מרבנ תני כד אתנייה רביה  ...האי קייט לישניה והאי מרווח ליה.
71נית למיי את סוגי הלישנא רוייחא והלישנא קייטא לסוגי שוני )ראו סבתו ,כתביד תימני,
עמ'  ,(308320אול חלוקה זו איננה תורמת לדיוננו.
72זהו הנוסח בכי"ו ,בכי"א הנוסח הוא 'למרח ' כבירו' .על שינוי זה ראו לקמ עמ' .231
49

ברכה ראשונה  ...וכולל ...

מבר ברכה הראשנה וכולל ...

ברכה ראשונ' וכוללי ...

פירוט הברכות מלמד שאי הבדל בי החיבורי ,ואי בהבאת 'שתי' אלא לישנא רוויחא.
.29
בבלי מו ,ב

תוספתא ה ,ה )עמ'  12 ,26ואיל(

ירו' תענית ד ,ב )סח ע"א 50 ,ואיל(

כיצד סדר הסבה

כיצד סדר הסב

בזמ שה שתי מטות ...

בזמ שה שתי מטות ...

בזמ שה שתי מיטות ...

בזמ שה שלש ...

בזמ שה שלש מטות ...

בזמ שה שלש מיטות ...

בבלי מג ,א

סדר הסב

תוספתא ד ,ח )עמ'  22 ,20ואיל(

ירושלמי ו ,ו )י ע"ד 1 ,ואיל(

כיצד סדר היסב

כיצד סדר סעודה

סדר סעודה

אורחי נכנסי ויושבי על גבי

אורחי נכנסי ויושבי על ספסלי

אורחי נכנסי ויושבי על הספסלי

ספסלי ועל גבי קתדראות ...

ועל גבי קתדראות ...

ועל הקתדריות ...

בשני המקרי שבפנינו בברייתא שבתוס' ובבבלי מופיעה מילת ההצעה 'כיצד' ,שאינה
מופיעה בברייתא שבירו' .אפשטיי הניח ש'כיצד' משמש בד"כ לפרש הלכה שקדמה לו ,ומתייחס
ל'כיצד' שאינו מפרש הלכה שלפניו כאל יתר 73.ע"פ הגדרה זו אי מקו להבאת 'כיצד' בשתי
הברייתות ,שכ בשתיה ה'כיצד' אינו מפרש את שלפניו .אול גולדברג טע ש'כיצד' מופיע פעמי
רבות ג בראש משפט שיש בו שאלה ,ולאחריו קביעה שיש בה נימה של הגבלה 74.אזר טע לעומתו
שיש ש'כיצד' מקדי תאור של הדגמת הדר לעשות דבר מה 75.בשתי הברייתות שבפנינו מצויות
הגבלות הלכתיות ,או לפחות הדגמה של אופ ההסיבה ,לכ ע"פ דברי חוקרי אלו יש מקו ,א
כי לא הכרח ,לשימוש במילת ההצעה 'כיצד'.
המילה 'כיצד' באה להסב את תשומת ליבו של הקורא לאופיו של הטקסט שבפניו )פירוש
את שלפניו ע"פ אפשטיי ,רמז על הגבלה ע"פ גולדברג והדגמה ע"פ אזר( .מילה זו נוספה ונשמטה
במקומות רבי בעדי הנוסח השוני של המשנה ,ויש שהתלמודי דני בהוספתה או בהעדרה.
לעיתי ישנה א משמעות הלכתית להימצאותה.

76

בשני המקרי שבפנינו מדובר בהבהרה

ספרותית גרידא ,ללא משמעות הלכתית ,המופיעה בנוסח התוס' והבבלי ,ולא בנוסח הירו'.

77

73מבוא לנוסח המשנה ,עמ'  .10321039ראו ג מוסקובי  ,Talmudic Reasoning ,עמ' ,5253
והע'  ,24ובנסמ ש.
74גולדברג ,לטיב לשו המשנה ,עמ' .620
75אזר ,כיצד ,עמ' .1932
76ראו הדיוני המוזכרי בהערות הקודמות.
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.30
בבלי נג ,ב

תוספתא ה ,לא )עמ'  81 ,31ואיל(

ירושלמי ח ,ז )יב ע"ב 44 ,ואיל(

היתה נר טמונה בחיקו ...

היה לו נר טמו בתו חיקו ...

נר בתו חיקו ...

אינו מבר עד ש...

אי מבר עד ש...

אי מברכי עליה עד ש...

הברייתא בכל החיבורי פותחת בתיאור מצב שבו נר מצוי בתו חיקו של אד .בברייתא
שבירו' מובא משפט שמני בזמ בינוני ,ואילו בתוס' ובבבלי נוס על לשו הברייתא שבירו' 'היה +
בינוני פעול' המסב את המשפט לזמ עבר 78.מישור טע שישנ שימושי רבי ב'היה  +בינוני'
בצד שימושי בבינוני לבדו ללא שיטה סדירה 79.אול לדעתו נית למצוא עקבות של תהלי
הדרגתי של התפשטות השימוש בפועל היה ,במגמה להתאי את המבע לזמ מוחלט ,הנובע
מעבודת הסופרי 80.ייתכ שזוהי תופעה שראשיתה בזמ קדו ,הבאה לידי ביטוי במקרה זה.

81

.31
בבלי מ ,ב

תוספתא ד ,ה )עמ'  14 ,19ואיל(

ירושלמי ו ,ב )י ע"ב 57 ,ואיל(

77להל יובאו שני מקרי בה בנוסח שבתוס' מובאת 'כיצד' ,ואילו בנוסח המקבילות )בשני
המקרי בירו' ,רק לאחת הברייתות יש מקבילה בבבלי( ,היא אינה מובאת ,ראו דוג'  ,21עמ' .160
78על 'היה +בינוני פעול' לתיאור מצב ראו מישור ,הזמני בלשו התנאי ,עמ' .351353
79על חילופי זמני בלשו תנאי ,ראו דוג'  ,5עמ'  ;145ד' רוזנטל ,משנה עבודה זרה ,עמ' .82
80הזמני בלשו התנאי ,עמ' .389392
81נוסח הבבלי שהוצג הוא הנוסח בכ"י פריז ואוקספורד .בכ"י פירנצה נוספה המילה 'לו' לאחר
המילה 'היתה' .נוסחי אלו בוודאי באי כתיאור מצב הקיי בשעה שבה עומד לבר על הנר.
אול ב ) T-S NS 331.5מובא בשרידי בבלי ,עמ'  ,(28הנוסח הוא 'היתה נר טמונה לו בחיקו',
וקרוב לו מצוי ג בכ"י מינכ שבו הנוסח הוא 'היתה לו נר טמונה לו בחיקו'.
ליונשט טע שלמרות שאי בעברית צורת עבר לעבר ) ,(plusquamperfectumבלשו
חז"ל נעשו נסיונות ליצור צורה שתביע זמ זה )עבר לעבר ,עמ'  .(2122לדעתו בלשו התנאי
שימש הבינוני כרמז לעבר של העבר ,ואילו בלשו האמוראי ייחדו צורה דקדוקית מיוחדת
להבעת זמ זה' :היה +בינוני פעול  +לו' )בניגוד לתיאור מצב שבו המילה 'לו' באה לפני הבינוני
פעול( .ע"פ דבריו ייתכ שבמקרה זה החילו בי זמ בינוני המצוי בנוסח הברייתא שבירו' ,לבי
הנוסח 'היתה נר טמונה לו בחיקו' המצוי בחלק מעדי הנוסח של הבבלי ,משק מעבר משימוש
בצורה התנאית לסימו העבר של העבר ,לשימוש בצורה האמוראית לציו זמ זה )מובנה של
הצורה הפעלית עבר לעבר במקרה זה היא 'הטמי את הנר בחיקו קוד שבא לבר'( .נוסח התוס'
ושאר עדי הנוסח של הבבלי משקפי קריאה לפיה ההיגד הוא תיאור מצב ולא צורה פועלית )א
צורת העבר לעבר היא המקורית ,ייתכ שנוסח התוס' ושאר עדי הנוסח של הבבלי נוצר ע"י
מוסרי שלא הכירו צורה זו ,ולכ שינו 9לתיאור מצב(.
51

רבי יוסי אומר כל המשנה ממטבע

ר' יוסי אומר כל המשנה ממטבע

ר' יוסי או' כל המשנה על המטבע

שטבעו חכמי בברכות

שטבעו חכמי בברכה

שטבעו חכמי

לא יצא

לא יצא

לא יצא

ההיגד 'כל המשנה מ/על מטבע שטבעו חכמי  '...מופיע בשני הקשרי :ברכות )כא(
וגיטי )בבלי גיטי ה ,ב ומקבילות( .הפירוט בברייתא שבתוס' ושבבבלי בא לציי שכא מדובר
בעניי ברכות ,כפי שג ברור מתו ההקשר ,א לא מפורש ,בירו'.

82

'לישנא קייטא'
.32
בבלי ל ,א

תוספתא ג ,יד )עמ'  63 ,15ואיל(

ירושלמי ד ,ה )ח ע"ב 61 ,ואיל(

סומא ומי שאינו יכול לכוי ...

סומה ומי שאינו יכול לכוי ...

סומא ומי שאינו יכול לכוי ...

יכוי  ...כנגד אביו שבשמי

מכווני  ...כנגד אביה שבשמי

הרי אילו מתפללי כלפי למעל

ל' מוסקובי הצביע על השימוש במונח 'הרי הוא  /היא  /אלו  /וכו'' להגדרות משפטיות,
וכ על מספר מקומות בה מונח זה נשמט או מוחל באחר 83.אול נראה שברייתא זו ,שבה
לאחר הביטוי מובאת צורה פועלית ,אינה עוסקת בהגדרה משפטית ,אלא מדובר בהוספה סגנונית.
.33
בבלי מו ,ב

תוספתא ה ,ה )עמ'  12 ,26ואיל(

ירו' תענית ד ,ב )סח ע"א 50 ,ואיל(
סדר הסב בזמ שה שתי מיטות

סדר הסבה בזמ שה שתי מטות

סדר הסב בזמ שה שתי מטות

גדול מסב בראש ...

גדול מסב בראשה של ...

הגדול שבה עולה מיסב בראש ...

בזמ שה שלש מטות גדול מסב

בזמ שה שלש מטות גדול מסב

בזמ שה שלש מיטות הגדול שבה

באמצע

בראשה של אמצעית

עולה ומיסב בראש האמצעית ...

84

בברייתא שבירו' מובאי פעמיי מילת הגו 'בה' והפועל 'עולה' מחמת לישנא רוויחא.

82אפשר שהסגנו המרווח הוא מקורי ,והפירוט הושמט בירו' מאחר שהוא ברור מתו ההקשר,
ואפשר שהפירוט הוא הוספה מאוחרת שבאה להבהיר באיזה עניי מדובר.
83

מוסקובי  ,Talmudic Reasoning ,עמ'  133 ,111 ,101104והע'  .147מוסקובי מראה כי

המונח 'הרי  'Xמוחל לעיתי בספרות האמוראית במונח בעל משמעות דומה 'כ ...דמי' .לדעתו
החילו כנראה נובע מעיבוד )אולי בלתי מודע( של החומר התנאי הקדו ע"י מוסרי אמוראיי
או בתראמוראיי .ראו ג הטרמינולוגיה של הירושלמי ,עמ'  .128133השוו לעיל דוג'  ,2עמ' .26
 84המילה 'עולה' בהיקרות הראשונה בירו' כ"י לייד נוספה בי השיטי ,כנראה ע"י המגיה )ראו
מהדורת האקדמיה לשו ,עמ' .(728
52

.34
בבלי מג ,ב
בית שמאי אומרי  ...מבר על

תוספתא ה ,כט )עמ'  68 ,30ואיל(
בית שמאי או'  ...מבר על השמ

בית שמאי אומרי  ...אומר על שמ
ערב

השמ ...
בית הלל אומרי  ...ומבר על
השמ

ירושלמי ח ,ה )יב ע"ב 8 ,ואיל(

ובית הלל או'  ...מבר על השמ

85

בית הלל אומרי  ...אומר על שמ
ערב

ג הברייתא שבתוס' ושבבבלי עוסקת ב'שמ ערב' המוזכר בכל החיבורי ברישא ,אלא
שבה לא חזרו על פרט זה מחמת לישנא קייטא.
.35
בבלי שבת י ,א

תוספתא ב ,כ )עמ'  64 ,10ואיל(

ירושלמי ב ,א )ד ע"ג 38 ,ואיל(

הנכנס לבית המרח

הנכנס לבית המרח

נכנס למרח

מקו שבני אד עומדי ...

מקו שבני אד עומדי ...

מקו שבני אד עומדי ...

ערומי ולבושי

ערומי ולבושי

מקצת ערומי ומקצת לבושי

יש ש שאילת שלו ואי ש מקרא

יש ש שאילת שלו ואי ש מקרא

יש ש שאילת שלו ואי ש לא

ותפלה ואינו חול תפילי

ותפלה ואי חול תפליו

מקרא ולא תפילה ואינו חול תפיליו

ההיגד מתייחס לחדר בו המתרחצי מתפשטי לפני הרחצה ,ומתלבשי לאחריה ,ובו
חלק מ המתרחצי ערומי וחלק לבושי .בברייתא שבתוס' ושבבבלי מצויה לישנא קייטא.

86

הצגת ברייתות בסמוך למשפט הדומה למשנה
בפרק זה תוצגנה ברייתות המובאות בירו' ,ובמקבילה בתוס' ובבלי לצד הברייתא מובא
משפט המספק את הרקע ההלכתי לברייתא .המשפט שנוס לצד הברייתא בתוס' ובבבלי הוא
בד"כ זהה למשפט המופיע במשנה )או קרוב למשפט המופיע במשנה( 87העוסקת בנושא בו עוסקת
הברייתא .בכל מקבילה אציי את המשנה לה דומה המשפט המספק את הרקע ההלכתי.
.36

85בבבלי מוחלפת השיטה בי ב"ש לב"ה ,א מטבעות הלשו זהות כמוצג בגו הטקסט ,ראו ש.
86נית להציע שמטרת האריכות בברייתא שבירו' היא להבהיר שמדובר באנשי שוני ,שחלק
ערומי וחלק לבושי ,לעומת הנוסח הקצר שבתוס' ושבבבלי שנית אולי להבינו כמתאר
אנשי שחלק מגופ מגולה וחלקו מכוסה .אול ג א יש בשינוי הבהרה כלשהיא ,וספק א זו
אכ קיימת ,הרי שהיא רחוקה מלהיות משמעותית ובוודאי שאינה משפיעה על תוכ ההלכה.
87במקרי בה המשפט המספק את הרקע ההלכתי ,המובא בסמו לחומר המשות ,אינו זהה
למשנה אלא קרוב לה ,נית לבחו מהו היחס בי נוסח משפט הרקע לבי נוסח המשנה ,אול דיו
זה חורג ממטרת מחקר זה .על עניי זה ראו ש"י פרידמ ,תוספתא עתיקתא ,עמ' .9395 ,2346
53

תוספתא א ,א )עמ'  1 ,1ואיל(

בבלי ב ,ב

ירושלמי א ,א )ב ע"א 23 ,ואיל(;
ש) ,ב ע"ב 4 ,ואיל(

מאימתי מתחילי לקרות קריאת

מאמתי קורי את שמע בערבי

משעה שבני אד נכנסי לאכול פת

משעה שבני אד נכנסי לוכל פית

תני ר' חייא משעה שדר בני אד

בערבי שבתות

בלילי שבתות

נכנסי לאכול פית בלילי שבת ...

וחכמי אומרי משעה שהכהני

וחכמי אומ' משעה שהכהני

שמע בערבית

זכאי לאכול בתרומת

זכאי לוכל תרומת

סימ לדבר צאת הכוכבי וא על פי

סימ לדבר צאת הכוכבי אע"פ

סימ לדבר משיצאו הכוכבי וא על

אי ראיה לדבר זכר לדבר ...

שאי ראיה לדבר זכר ...

פי שאי ראיה לדבר זכר לדבר ...

משפטי הרקע בתוס' ובבבלי דומי למשנה ברכות א ,א :מאימתי קורי את שמע בערבית
משעה שהכהני נכנסי לאכול בתרומת.

.37
תוספתא ב ,ח )עמ'  19 ,7ואיל(

בבלי טז ,א
האומני קורי בראש האיל ובראש

ירושלמי ב ,ה )ה ע"א 46 ,ואיל(

פועלי קורי בראש האיל

הנדב
ובראש

ומתפללי בראש הזית או בראש

מתפללי' בראש הזית ובראש התאנ'

ומתפללי

בראש

הזית

התאנה ושאר כל האילנות יורדי

התאנה ושאר כל האיל יורדי למטה

הא בשאר כל האילנו' יורד ומתפלל

למטה ומתפללי

ומתפללי

למט

משפט הרקע בתוס' ובבבלי דומה לרישא של המשנה בברכות ב ,ד :האומני קורי בראש
האיל או בראש הנדב מה שאינ רשאי לעשות כ בתפלה.
.38
בבלי יט ,ב

תוספתא ב ,יא )עמ'  27 ,8ואיל(

ירושלמי ג ,ב )ו ע"ב 27 ,ואיל(

קברו את המת ועמדו בשורה
שורה הרואה פנימה פטורה

שורה הפנימית פטורה

ושאינה רואה פנימה חייבת

החיצונה חיבת

רבי יהודה אומר הבאי מחמת

ר' יהודה או'  ...העומדי לש כבוד

רבי יודה אומר  ...העומדי משו

האבל פטורי מחמת כבוד חייבי

חיבי ]לש[ אבל פטורי

כבוד חייבי משו' אבל פטורי

54

משפט הרקע בתוס' ובבבלי דומה לרישא של המשנה בברכות ג ,ב :קברו את המת ...
העומדי בשורה הפנימי פטורי והחיצוני חייבי.

88

בשלוש הברייתות שהוצגו לעיל התוס' והבבלי מסדרי לצד הברייתא משפטי הדומי
למשנה ,לעומת הירו' המביא את הברייתא ללא משפט זה .תופעה מעי זו כבר צוינה ע"י רבינו ת
בדבריו המפורסמי" :דר התוספתא באל מקומות ליקח קצת מ המשנה לזכרו דברי".

89

מספר חוקרי כבר העירו על התופעה השכיחה שהירו' מקצר משניות 90.ייתכ אפוא כי באופ
דומה בפני הירו' עמדה ברייתא כפי שהיא מופיעה בתוס' ובבבלי )דהיינו משפטי הרקע הדומי
למשנה היו חלק אינטגרלי ומקורי של הברייתא( ,והירו' קיצר 9א השמיט.9

91

מאיד ייתכ

88מקרה דומה ,א כי לא זהה הוא המקרה הבא:
ירושלמי ב ,א )ד ע"א 49 ,ואיל(

בבלי יג ,ב

תוספתא ב ,ב )עמ'  3 ,6ואיל(

הקורא את שמע צרי שיכוי את לבו

הקורא את שמע צרי שיכוי את לבו

רבי אחא משו רבי יהודה אומר

ר' אחאי אומ' מש ר' יהודה א

ר' אחי אמר משו ר' יהודה א כיו

כיו שכוו לבו בפרק ראשו שוב אינו

כיו את לבו בפרק הראשו אע"פ

לבו בפ' ראשו אע"פ שלא כיו לבו

צרי

שלא כיו לבו בפרק האחרו יצא

בפ' שיני יצא

)בכלה(

)המילה 'בכלה' מופיעה בכ"י מינכ ,פריז ואוקספורד ,וחסרה בכ"י פירנצה (.כא משפט
הרקע בתוס' ובבבלי אינו דומה למשנה ,אלא ניסוח חופשי של עקרו שנית להסיק מ המשנה
בברכות ב ,א :היה קורא בתורה והגיע זמ המקרא א כיו לבו יצא וא לאו לא יצא .לכ סביר
שהברייתא ללא הרקע )כבירו'( ,מובנת ע"פ הקשר בו היא מובאת .לכ סביר שהמניע להוספת
הרקע ההלכתי או להשמטתו הוא בעיקרו ספרותי ולא מחלוקת הלכתית ,ראו להל הע' .(91
 89ראו דברי ליברמ ,תשלו תוספתא ,עמ'  ;21מבוא לתסכפ"ש ,א ,עמ' כב; תסכפ"ש ,א ,עמ' .56
והשוו דברי גינצבורג ,פירושי ,א ,עמ' ) 177178החוזר בו מדברי שכתב בגנזי שכטר ,ע"ש(; א'
רוזנטל )הד במקרה שלטענתו לצד ברייתא המובאת בתוס' ,ישנו בתוס' ציטוט מ המשנה ,ע"פ
נוסח משנת הבבלי( ,גרסת המשנה ,עמ'  ;4142ש"י פרידמ ,תוספתא עתיקתא ,עמ' .2546
 90אפשטיי ,מבוא לנוסח המשנה ,עמ'  ;796מוסקובי  ,הברייתות החסרות ,עמ'  ,2הע'  ,6ובנ"ש.
 91על תופעה זו של ציטוט חלקי מ התוס' כבר העירו פרשני וכ חוקרי רבי ,ראו לדוג' בעל
מרה"פ" :דר הש"ס הזה שמביא ברייתות דהתוספתא ברמיזה ובקצרה ודולג ממקו למקו ...
משו דבקיאי היו בברייתות" )ירו' ב"ק ז ,ז ,ד"ה דתני ,ודברי דומי במקומות נוספי( .וראו
פרנקל ,מבוא הירושלמי ,כז ע"א; אפשטיי ,מבוא לנוסח המשנה ,עמ'  932ואי'; אלבק ,מחקרי
בברייתא ,עמ' ) 137המתייחס ג לברייתות בתוס' ה ,כדכח שיידונו לקמ(; הנ"ל ,מבוא
לתלמודי ,עמ'  ;7172ליברמ ,תסכפ"ש ,א ,עמ'  ,129שו' ") 14נמצינו למדי שהגירסא בכי"ל
ובכי"ר אינה ט"ס אלא קיצור של התוספתא שלנו  ,"...והע'  ,13ובנ"ש(; זוסמ ,ירושלמי נזיקי,
עמ'  ,75הע'  ;85מוסקובי  ,הברייתות החסרות ,עמ'  ,12הע'  ,5ובנסמ ש; Bokser,
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שהברייתות המופיעות בירו' היו במקור יחידות ספרותיות עצמאיות )כפי שה בפנינו בירו'(,
ומסדר קדמו הצמיד לה מובאות קצרות הדומות למשנה ,שבעניינה עוסקת הברייתא
שבפנינו בתוס' ובבבלי(.
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)כפי
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במקרי הבאי נראה שבפנינו תופעה ספרותית יותר מורכבת:
.39

 .Palestinian Talmud, pp. 175-176סיבה אפשרית להשמטת דווקא ההיגדי הדומי למשנה
היא שמדובר במשפטי המוכרי ע"י הלומדי ,שאולי א הובאו בתו ציטוט המשנה כפתיח
לדיו התלמודי.
92והשוו לדברי אלמ ,Authority ,עמ' .266269
93דומי למקרי אלו ה מקרי בה בשלושת החיבורי מובאת ברייתא ,ורק בתוס' ובבבלי
מובאת בראש 9ברייתא אחרת העוסקת באותו עניי ,ומספקת את ההקשר ,לדוג':
בבלי ברכות מז ,א = גיטי נט ,ב

תוספתא ה ,ז )עמ'  19 ,26ואיל(

שני ממתיני זה לזה בקערה

שני ממתיני זה לזה בקערה

ירושלמי ו ,א )י ע"א 61 ,ואיל(

שלשה אי ממתיני

שלשה אי ממתיני

הבוצע הוא פושט ידו תחלה וא בא

המבר פושט ראשו רצה לחלוק

המבר פושט ידו תחילה אלא א

לחלוק כבוד  ...הרשות בידו

כבוד  ...הרשות בידו

רצה לחלוק לו כבוד  ...הרשו' בידו

בכל החיבורי מובאת ברייתא המפרטת מי פושט ידו בתחילה ,כאשר חבורה יושבת
לאכול יחד .בתוס' ובשני מקומות בבבלי ,בראש הברייתא מובא היגד הקובע מתי מסובי צריכי
להמתי זה לזה .אי קשר תוכני בי ההלכות המחייב את הבאת יחד .בר ,ההיגד המובא בראש
הברייתא בתוס' ובבבלי מספק את ההקשר המתאי והמצע לברייתא :חבורה הסועדת במשות.
הסוגיא בירו' בה מובאת ברייתא זו עוסקת בהלכות הברכות של חבורה היושבת יחד
לאכול .לסוגיא זו אי צור בהבאת ההיגד העוסק בהמתנת המסובי זה לזה ,והסוגיא עצמה
מספקת את ההקשר הנדרש להבנת המקרה בו עוסקת הברייתא.
ברייתא זו מופיעה בתוס' בתו קוב הלכות העוסקות בנימוסי סעודה ,החל מסדר
ההסיבה בשעת הכינוס לסעודה )ה"ה( ,וכלה בטיפול בשאריות האוכל והמשקה )ה"חט( .בתו
הקשר זה בוודאי שיש מקו ג להבאת התייחסות להמתנת המסובי זה לזה .בבבלי ברכות
הברייתא מובאת בתו סוגיא העוסקת בנימוסי סעודה ,בדומה לקוב הברייתות שבתוס' .בבבלי
גיטי הברייתא מובאת בתו סוגיא העוסקת במנהגי כבוד הדדי שהתקינו מפני דרכי שלו .לכ
בכל ההקשרי בתוס' ובבבלי יש מקו להביא את ההיגד העוסק בהמתנת המסובי זה לזה.
לא נית להכריע בשאלה הא מסדר הירו' הכיר את הברייתא על שני חלקיה והוא
העתיק רק את מה שהיה נחו לו לצור הסוגיא )ראו לעיל ,הע'  ,91עמ'  ,(55או לחלופי הא אלו
שני היגדי עצמאיי שהוצמדו בתוס' ובבבלי משו ששירתו את צרכי ההקשר בו הברייתא
שולבה .כ או כ ,ברור כי הציטוט המובא בכל אחד מ החיבורי משרת את צרכי ההקשר בו
הוא מובא ,והדבר מעיד על אופי פעולת של העורכי בבוא לסדר את הברייתות .וראו ג תוס'
ג ,יט )עמ'  77 ,16ואיל( ומקבילות; תוס' ד ,טו )עמ'  45 ,21ואיל( ומקבילות.
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בבלי נא ,ב = סוכה נו ,א = פסחי

תוספתא ה ,כה )עמ'  53 ,29ואיל( =

ירושלמי ח ,א )יא ע"ד 31 ,ואיל( =

קיד ,א

פסחא י ,בג )עמ'  4 ,196ואיל(

פסחי י ,ב )לז ע"ג 46 ,ואיל(

בית שמאי אומרי מבר על היו

בית שמיי או' מבר על היו ואחר

מה טעמהו דבית שמאי

ואחר כ מבר על היי

כ מבר על היי

שהיו גור ליי שיבא וכבר קדש

שהיו גור ליי שיבא וכבר קדש

שהקדוש' היו גרמה ליי שיבוא

היו ועדיי יי לא בא

היו ועדיי יי לא בא

וכבר נתחייב בקדושת היו עד שלא

ובית הלל אומרי מבר על היי

ובית הלל אומ' מבר על היי ואחר

ואחר כ מבר על היו

כ מבר על היו

שהיי גור לקדושה שתאמר .דבר

שהיי גור לקדושת היו שתאמר

שהיי גור לקדושת היו שתאמר

אחר ברכת היי תדירה וברכת היו

דבר אחר ברכת היי תדירה וברכת

דבר אחר היי תדיר וקדושה אינה

אינה תדירה

היו אינה תדירה

תדירה

בא היי
מה טעמהו דבית הלל

משפטי הרקע ההלכתי בתוס' ובבבלי דומי למשנה בברכות ח ,א :בית שמאי אומרי
מבר על היו ואחר כ מבר על היי ובית הלל אומרי מבר על היי ואחר כ מבר על היו.
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.40
בבלי נב ,א

תוספתא ה ,כו )עמ'  57 ,29ואיל(

בית שמאי אומרי נוטלי לידי

בית שמיי או' נוטלי לידי ואחר כ

ואחר כ מוזגי ...

מוזגי את הכוס

ירושלמי ח ,ב )יב ע"א 52 ,ואיל(
מה טעמו דבית שמאי

שמא יטמאו משקי שאחורי הכוס

שמא ניטמאו משקי שבאחורי הכוס

שלא יטמאו משקי שבאחורי הכוס

מחמת ידי ויחזרו ויטמאו את הכוס

מחמת הידי ויחזרו ויטמאו את

מידיו ויחזרו ויטמאו את הכוס

...

הכוס

ובית הלל אומרי מוזגי את הכוס

בית הלל או'

מה טעמו דבית הלל

שמא יטמאו משקי שבידי מחמת

אחורי הכוס לעול טמאי

לעול אחורי הכוס טמאי

ואחר כ נוטלי לידי ...
הכוס ויחזרו ויטמאו את הידי ....
דבר אחר תכ לנטילת ידי סעודה

דבר אחר אי נטילת ידי אלא סמו
לסעודה

דבר אחר אי נטילת ידי אלא סמו
לברכה

מוזגי את הכוס ואחר כ נוטלי
לידי

משפטי הרקע ההלכתי בתוס' ובבבלי דומי למשנה ברכות ח ,ב :בית שמאי אומרי
נוטלי לידי ואחר כ מוזגי את הכוס וב"ה אומרי מוזגי את הכוס ואחר כ נוטלי לידי.
.41
בבלי נב ,ב

תוספתא ה ,כז )עמ'  61 ,30ואיל(

בית שמאי אומרי מקנח ידיו במפה

בית שמאי או' מקנח ידו במפה

ומניחה על השלח ...

ומניחה על השלח

ירושלמי ח ,ד )יב ע"א 55 ,ואיל(
מה טעמו דבית שמאי

94וכ בשינויי קלי בפסחי י ,ב .ראו ש"י פרידמ ,תוספתא עתיקתא ,עמ' .414420
57

שמא מטמאי משקי שבמפה מחמת

שמא ניטמאו משקי שבמפה מחמת

שלא יטמאו משקי שבמפה מ

הכסת ,ויחזרו ויטמאו את הידי ...

הכסת ויחזרו ויטבלו את הידי

הכסת ויחזרו ויטמאו את ידיו

ובית הלל אומרי על הכסת ...

בית הלל או'

ומה טעמו דבית הלל

שמא יטמאו משקי שבמפה מחמת

ספק משקי לידי טהור

לעול ספק משקי לידי טהור

השלח ויחזרו ויטמאו את האוכלי
 ...דבר אחר אי נטילת ידי לחולי

דבר אחר אי נטילת ידי לחולי

דבר אחר אי ידי לחולי

אלא מקנח ידיו במפה ומניחה על
הכסת
שמא ניטמאו משקי שבמפה מחמת
השלח ויחזרו ויטמאו את האוכלי

משפטי הרקע ההלכתי בתוס' ובבבלי דומי למשנה ברכות ח ,ג :ב"ש אומרי מקנח ידיו
במפה ומניחה על השלח וב"ה אומרי על הכסת.

בשלושת המקרי שהוצגו לעיל התוס' והבבלי מסדרי את הבבות מ הברייתא בי
משפטי הדומי למשנה לסירוגי .לעומת זאת בירו' טעמי הבתי מוצגי כתשובות לשאלות על
טעמה של המשנה .במקרי מעי אלו עולה השאלה מה מקור של ברייתות אלו ,וממה נובע
ההבדל בי התוס' והבבלי מצד אחד ,לירו' מצד שני .מוסקובי רומז לקיומה של מחלוקת בעניי
זה בי אפשטיי לליברמ 95.מדברי ליברמ 96נראה שבמקרי מעי אלו הירו' לא הכיר היגדי אלו
כמשפטי תנאיי ,ולכ ה מוצגי כחלק ממשא ומת בתרתנאי.
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אפשטיי לעומתו סובר

כנראה שבמקרי מעי אלו א המסורת הירושלמית הכירה בכ שההיגדי ה ממקור תנאי,
אלא שדרכו של הירו' להציג לעיתי דברי כאלה בפרפרזה 98.לדעתו מוסר הברייתא בירו' שינה
את אופ ההצגה הספרותית של טעמי ב"ש וב"ה ,והעביר מהצגה ספרותית המקובלת בהצגת
חומר תנאי )כבתוס' ובבבלי( ,להצגה ספרותית המקובלת במשא ומת בתרתנאי.

95ראו הטרמינולוגיה של הירושלמי ,עמ'  ,132הע' .14
96ראו תסכפ"ש ,א ,דמיי ,עמ'  ,283שו' " :1011ומשמע שלפני הירושלמי לא היה  ...בגו
הברייתא"; ודברי דומי בתסכפ"ש ,ד ,כפורי ,עמ'  ,832שו'  .74וראו אצל מוסקובי  ,בהע'
הקודמת ,הפניות למקומות נוספי בה משמע שליברמ מציג עמדה דומה.
97אי זה המקו לדו בשאלת מקורו וזמנו של החומר הסתמי בירו' .לצור דיו זה נוכל להסתפק
בקביעה שהירו' לא מציג את החומר כחומר תנאי ,בניגוד למשתמע בתוס' ובבבלי ,ראו מוסקובי ,
סוגיות מצוטטות ,עמ'  ,32הע'  6ובנ"ש.
98ראו מבואות לספרות התנאי ,עמ' .254
58

המחלוקת בי אפשטיי לליברמ נעוצה בשאלה הא השינוי נובע ממסורות שונות בדבר
מקור ההיגדי )ליברמ( ,או שהוא תוצאה של עיבוד ספרותי )אפשטיי( 99.אול שניה מסכימי
כי היגדי אלה בתוס' )ובבבלי( משקפי מסורת תנאית מקורית .פרידמ מסכי ע הנחה זו ,וא
טוע שה שייכי לתקופה קדומה ביותר ומשקפי נאמנה את דעותיה של הבתי 100.בר ,א
הנחה זו ,ראויה לבחינה.

101

חוקרי רבי טענו שבתלמודי לעיתי נמסרות ברייתות בצורה

מעובדת 102.ישנ מקרי בה היגדי אמוראיי נמסרי בתלמודי בסגנו הדומה לסגנו תנאי,
ולעיתי ייתכ שה א מוצגי במפורש ככאלה.

103

מעתה שמא נית להציע שהיגדי אלו ה

אכ אמוראיי במקור )כפי שה מוצגי בירו'( ,וה שולבו בתו הקשר משנאי כחלק מעיבוד
ספרותי שנועד להציג בסגנו המקובל להצגת חומר תנאי .סביר כי עיבוד מסוג זה נעשה בעיקר
בסביבת הלימוד והמסירה הבבלית,

104

שיש טועני שא נוסח התוס' הושפע ממנה .הצעה זו,

99תבניות קבועות של עיבוד ספרותי ,כפי שייתכ שנמצאות בפנינו במקרה זה ,ה חלק מ התופעה
הרחבה יותר של עיבוד סגנוני .ראו סוג אחר של עיבוד סגנוני ,לעיל דוג'  ,2עמ' .26
100ראו ש"י פרידמ ,תוספתא עתיקתא ,עמ' .420
101מ' וויס )האותנטיות של השקלא וטריא ,עמ'  (5366ד בשאלת האותנטיות של השקלא וטריא
במחלוקות בי ב"ש וב"ה ,והציע כמה שיקולי לקביעה שאכ מדובר בשו"ט אותנטי .אול
במקומות בה השיקולי אינ קיימי ,כדוגמת ההלכות שבגו הטקסט ,הוא מסיק שלא נית
להגיע לתשובה חדמשמעית.
102ראו לדוג' א' וויס ,לחקר התלמוד ,עמ'  ;3747גולדברג ;Babylonian Talmud, p. 334 ,ש"י
פרידמ ,הברייתות בתלמוד הבבלי ,עמ'  ,191201ובהפניות לדברי חוקרי אחרי ,בהע' .134139
103ראו א"ה וויס ,דור דור ודורשיו ,חלק שני ,עמ'  ;216ולעומתו א' וויס ,לחקר התלמוד ,עמ'
 ;Jacobs, Are There Fictitious Baraitot, pp. 185-196 ;3363גולדברגBabylonian ,
 ;Bokser, Palestinian Talmud, p. 173 ;Talmud, p. 335דיימונד ,פירוש למסכת תענית ,עמ'
 ,320והע'  ;97ש"י פרידמ" ,מסירת דברי התנאי בתלמוד הבבלי" ,טר פורס )אני מודה
לפרופ' פרידמ על שמסר לי עותק של המאמר טר פרסומו(.
104דוגמא מעניינת לשימוש באופני הצגה השוני מצויה במקבילות הבאות:
בבלי נב ,ב; כ"י מינכ פריז

בבלי נב ,ב; כ"י פירנצה

תוס' ה ,כח )עמ' 65 ,30
ואיל(

ואוקספורד

בית שמיי או' מכבדי את

ב"ש או' מכבדי את הבית

בית שמאי או' מכבדי את

ירושלמי ח ,ג )יב ע"א18 ,
ואיל(

הבית

הבית
ואחר כ נוטלי לידי

ואחר כ נוטלי לידי

שא  ...נוטל לידי תחלה

אבל נטילת ידי תחילה ...
לא סבירא להו
מאי טעמא

59

מה טעמהו דבית שמאי

שאיננה יוצאת מגדר השערה שאינה מוכחת ,עולה בקנה אחד ע עמדת אפשטיי התולה את
השינוי בפעולת עיבוד ספרותי ולא במסורות שונות ,אול היא איננה מקבלת כמובנת מאליה את
ההנחה שמקור כל החומר המופיע בתוס' הוא תנאי קדו.

מפני אובד של אוכלי

נמצא אתה מפסיד את
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משו פירורי

מפני אובד אוכלי

האוכלי
ואחר כ נוטלי לידי
ומה טעמו דבית הלל
בית הלל או' א היה שמש

וב"ה או' א היה שמש ...

ובית הלל או' הכא בשמש

א השמש  ...הרי זה

 ...מלקט פרורי ...

נוטל פירורי ...

 ...ומלקט פירורי ...

מעביר פירורי ...

ונוטלי לידי ואחר כ

ונוטלי לידי ואחר כ

מכבדי את הבית

מכבדי את הבית

ההצגה הספרותית בתוס' דומה להצגה של שאר הברייתות בתוס' בסידור ההיגדי מ
הברייתא בי היגדי הדומי למשנה )ח ,ד( לסירוגי :בית שמאי אומרי מכבדי את הבית ואחר
כ נוטלי לידי ובית הלל אומרי נוטלי לידי ואח"כ מכבדי את הבית .ההצגה הספרותית
בירו' דומה בעיקרה להצגה של שאר הברייתות בירו' בהצגת טעמי הבתי כתשובות לשאלות על
טעמה של המשנה .אול כא בירו' הובאה דעת ב"ה )כבתוס'( ,ובכ שולבו בירו דרכי ההצגה.
המימצא המעניי ביותר עולה מהשוואת נוסח הרישא בכ"י של הבבלי .ההצגה הספרותית
בנוסח כ"י מינכ ,פריז ואוקספורד דומה להצגה המצויה בשאר הברייתות בבבלי ובתוס' .לעומת
זאת ההצגה הספרותית בכ"י פירנצה משלבת את שתי דרכי ההצגה :ישנ ג ציטוט של המשנה
וג שאלה 'מאי טעמא' בארמית .שילוב דרכי ההצגה בכ"י פירנצה ,והשוני בדרכי ההצגה בי כה"י
מלמדי שלפחות באחד משלבי מסירת הנוסח ,עמדו בפני מוסר הנוסח שתי דרכי ההצגה .מוסר
הנוסח ממנו השתלשל כ"י פירנצה לא הכריע לטובת אחת מדרכי ההצגה ,אלא שילב אות .לא
נית לדעת באיזה שלב משלבי המסירה שילוב זה נעשה )השוו מוסקובי  ,כפלי גרסה ,עמ' 197
 ,(208אול מקרה זה שופ אור מסוי על גיבוש דרכי ההצגה בחיבורי חז"ל ,ועיינו בהע' הבאה.
105בדיקה ראשונית של מקורות דומי העלתה מקומות נוספי בה ישנ שינויי מעי אלה
בהצגה של טעמי ב"ש וב"ה .בכל המקבילות הללו התוס' משלבת את טעמי ב"ש וב"ה בתו רצ
דבריה ,וכ ג ברוב המקומות בבבלי ,לעומת הירו' שברוב המקומות מציג את טעמי הבתי
כתשובות לשאלות על טעמה של המשנה .התבניות הספרותיות הכמעט קבועות המצויות
בחיבורי השוני תומכות באפשרות שמקור השינויי הוא סגנו ספרותי שונה ,ולא מסורות
שונות .שכ יהיה זה מפתיע )א כי לא בלתי אפשרי( ,שבאופ כמעט קבוע הייחוס של ההסבר
לדעות ב"ש וב"ה נשמר בקוב אחד ונשמט מקוב אחר.
באשר למקוריות התוכ ,דהיינו הא אלו היגדי תנאיי מקוריי ,או שמא היגדי
בתרתנאיי ,מכלל ספק לא יצאנו .בחלק מ המקרי נית להוכיח שאלו דעות תנאיות מקוריות,
ויש מקו לבחו מה נית להסיק מ המקרי הברורי אל המקרי הסתומי.
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ייחוס הלכה לחכם
שאלת הייחוסי המוחלפי של דברי חכמי לדוברי שוני היא שאלה עתיקה וחשובה
בחקר ספרות חז"ל .תופעה נפוצה היא ייחוס ברייתא במקור אחד לחכ מסוי ואילו במקו
אחר הברייתא חסרת ייחוס או שנוס ש לשרשרת המסירה .למרות שלא נית לקבוע כללי
גורפי בדבר ,מקובל בד"כ להעניק אמינות יחסית גבוהה לייחוס המצוי רק באחת הרשימות
)לפחות כל עוד אי לנו סיבה לחשוד במיהמנות( ,מכיו שספק א מוסר יבדה מלבו ייחוס.

106

בעיה מורכבת יותר נוצרת כאשר ישנ ייחוסי שוני ומנוגדי לחכמי שוני .בפרק זה אתמקד
בעיקר בהצגת הייחוסי השוני של ההיגדי בתוס' ובתלמודי ,ובפרק הסיכו אתייחס
לתופעה העולה ממכלול המקרי.
.42
בבלי מח ,א

תוספתא ה ,כ )עמ'  40 ,28ואיל(

ירושלמי ז ,ב )יא ע"ב 56 ,ואיל( =
נזיר ה ,ה )נד ע"ב 20 ,ואיל(

רבי שמעו ב גמליאל אומר

רב שמעו ב גמליאל או'

תני

עלה והסיב עמה אפילו לא  ...אכל

עלו והסבו  ...אע"פ שלא אכל עמה

עלה היסב ואכל עמה א על פי שלא

עמה  ...מצטר

 ...מזמני עליו

אכל  ...מזמני

התוס' והבבלי מייחסי את ההלכה לרבי שמעו ב גמליאל ,ואילו בירו' ההלכה חסרת
ייחוס .מלבד ההנחה שספק א מוסר יבדה ייחוס מלבו ,ישנה ראיה לאמינות הייחוס מ
המקבילה בב"ר פצ"א )עמ'  1118במהדורת תאודוראלבק( ,התומכת בייחוס המופיע בתוס'
ובבבלי 107.לכ סביר כי יש לקבל את הוספת הייחוס )והוא נשמט כנראה מ הברייתא שבירו'(.
.43
בבלי ל ,א

תוספתא ג ,יט )עמ'  77 ,16ואיל(

ירושלמי סוכה ג ,י )נג ע"ד 50 ,ואיל(
רב חייה בר אשי בש רב

דתניא
השכי לצאת לדר מביאי לו שופר

היה משכי לצאת לדר הרי זה

זה שהוא משכי לצאת לדר נוטל

ותוקע לולב ומנענע

נוטל שופר ותוקע לולב ומנענע

לולב ומנענע שופר ותוקע

106על השימוש בהנחה זו וההסתיגויות ממנה ,ראו להל בפרק יחוס הלכה לחכ ,עמ' .206
107הראיה מ המקבילה בב"ר היא בעלת משקל לא מבוטל שכ זמ ומקו עריכתו של הב"ר
סמוכי לאלו של הירו' ,וחוקרי רבי כבר הצביעו על החומר המשות והקרבה בי שני חיבורי
אלה .ראו צונ  ,הדרשות בישראל ;7678 ,פרנקל ,מבוא הירושלמי ,נא ע"ב – נג ע"א; א' וויס ,דור
דור ודורשיו ,ג ,עמ'  ;224225אלבק ,מבוא לבראשית רבה ,עמ'  ;6684מרגליות ,מבוא למדרש
ויקרא רבה ,עמ'  ;XIXXVIIאפשטיי ,מבואות לספרות האמוראי ,עמ' .287290
61

בירו' הברייתא מיוחסת לאמורא מ הדור הראשו רב ,ואילו בתוס' ובבבלי היא חסרת
ייחוס .ייתכ כי זוהי הלכה תנאית ,שנמסרה ע"י רב ולכ יוחסה אליו ע"י המוסר בירו' 108.מאיד
ייתכ כי בעל ההלכה הוא אכ האמורא רב ,שדבריו כנראה מובאי במספר מקומות בתוס'.
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.44
בבלי מב ,א

תוספתא ה ,יב )עמ'  24 ,27ואיל(

ירושלמי ו ,ה )י ע"ג 40 ,ואיל(
רבי מנא אמר משו רבי יודה שאמר

רבי מונא אמר משו רבי יהודה

ר' מונא או' מש ר' יהודה

פת הבאה בכסני מברכי עליה ...

פת הבאה בכיסני לאחר המזו

פת הבאה כיסני לאחר המזו טעונה

טעונה ברכה ...

ברכה ...

משו רבי יוסי הגלילי

ג במקרה זה נית להסתפק הא מוסר הברייתא בירו' היה בודה מלבו את הוספת ר'
יוסי הגלילי לשרשרת המסירה .לכ סביר כי יש לקבל את הוספת הייחוס המופיעה בירו'.

.45
בבלי ב ,ב

תוספתא א ,א) 1עמ'  1 ,1ואיל(

ירושלמי א ,א )ב ע"א 23 ,ואיל(

משעה שבני אד נכנסי לאכול פת

משעה שבני אד נכנסי לוכל פית

תני ר' חייא משעה שדר בני אד

בערבי שבתות דברי רבי מאיר

בלילי שבתות דברי ר' מאיר

נכנסי לאכול פית בלילי שבת

סביר שבעל הדעה הוא ר' מאיר כבתוס' וכבבבלי ,וזאת מאחר שהייחוס בירו' לר' חייא
אינו סותר בצורה חזיתית את הגרסה שבתוס' ובבבלי .שכ אפשר שר' חייא ,שחי אחרי ר' מאיר,
הביא דעה זו בש ר' מאיר ,א הייחוס נשמט במהל המסירה .יתר על כ' :תני ר' חייא' יכול
להתפרש כמציי קוב ברייתות של ר' חייא ,שכלל ברייתות של תנאי שוני ,ובכלל ר' מאיר.
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הוספה והחסרה של פריטים
להוספה ולהחסרה של פריטי מתו רשימה עשויי להיות מניעי רבי .החל בשיקולי
ספרותיי כדוגמת השוואה לרשימות דומות ,וכלה בשיקולי תוכניי הנובעי מעמדות

 108ראו פרנקל ,מבוא הירושלמי ,כד ע"ב; אלבק ,מחקרי בברייתא ,עמ'  ;130אפשטיי ,מבואות
לספרות התנאי ,עמ'  ...' :253האמוראי הראשוני מסרו כמה דברי ,שקיבלו מרבותיה
התנאי בתור שמועה )אמר( ,וחו מזו יש מה שמסרו אפילו ברייתות סת בתור מימרא'.
 109ראו אפשטיי ,מבואות לספרות התנאי ,עמ'  242ועמ'  ;251252גולדברג.Tosefta, p. 283 ,
 110ראו אפשטיי ,מבוא לנוסח המשנה ,עמ'  ;32שפרבר.Magic and Folklore, pp. 190-191 ,
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הלכתיות שונות.

111

בהצגת המקבילות להל אתייחס לשיקולי הספרותיי וההלכתיי

המקומיי ,ובפרק הסיכו אסקור את התופעה בכללותה .בתחילה יוצגו מקרי בה בתוס'
ובבבלי ישנ פרטי שלא נמצאי בירו' ,ולאחריה יוצגו המקרי ההפוכי.

112

.46
בבלי נח ,ב

תוספתא ו ,ג )עמ'  25 ,34ואיל(

ירושלמי ט ,ב )יג ע"ב 60 ,ואיל(

ראה את  ...הקטע ואת הסומא ...

הרואה את  ...הקיטע ואת החיגר

הרואה את  ...את הקטוע ואת

ואת החגר  ...אומר ברו דיי אמת

ואת הסומא  ...או' ברו דיי האמת

הסומא  ...אומר ברו דיי האמת

קיטע ,המופיע ברשימה בכל החיבורי ,הוא אד שאחד מאבריו נקטע ,לעיתי מדובר
דווקא ביד או דווקא ברגל ולעיתי מדובר ביד או ברגל .חיגר ,המובא רק בברייתא שבתוס'
ובבבלי ,הוא אד שבעיה ברגליו ,לאו דווקא קטיעה ,גורמת לו לצלוע .קורא שהיה עומד לפני
הרשימה המופיעה בירו' לא היה מסיק בהכרח שא הרואה אד שרגליו אינ קטועות א הוא
חיגר צרי לבר .שכ לסומא וקיטע חסר איבר ,לעומת חיגר שכל אבריו שלמי א יש בה פג.
לכ ייתכ שההוספה ההלכתית נובעת מהרחבה של העקרו המופיע ברשימה המשותפת.
את הפרט הנוס 'חיגר' יש לבחו בתו רשימת בעלי האיברי הפגומי .יש רשימות ,א
כי לא רבות ,בה מנויי סומא וקיטע בלבד ,בלי התייחסות מפורשת לפג ברגליי 113.אול ברוב
המקרי ישנה ג התייחסות לחיגר או לרגל שבורה.

114

לכ ייתכ כי חיגר צור לרשימה ,לא

מתו מודעות לחידוש ההלכתי האפשרי ,אלא מתו השוואה ספרותית לרשימות אלה.

115

111בדמיו מסוי למקרה בו מספר מילי נמצאות רק בחלק מעדי נוסח של חיבור מסוי ,ג
במקרה זה ישנו לפחות חשד שהמילי המצויות רק בחלק מ המקבילות לא היו בנוסח המקורי,
ראו ש"י פרידמ ,על דר חקר הסוגיא ,עמ'  ,306307ובהערות  ,8586ועיינו לעיל בהע'  29עמ' .18
112הוספת פריט לרשימה היא הוספת מקרה נוס שאליו מתייחס הדי המצוי בברייתא ,או הוספת
די נוס המתייחס למקרה המצוי ברשימה )ראו מוסקובי ;Talmudic Reasoning, pp. 85-90 ,
והדיו להל בעמ'  208ואי'( .זאת בניגוד להוספת משפט )שתידו להל( שבה נוס מקרה ופסיקת
ההלכה שאינ מצויי בברייתא.
113ראו לדוג' תוס' ב"ק פ"ט הל"ב = ירו' ב"ק ח ,יא )ו ע"ג 25 ,ואיל(; בבלי חולי סט ,א.
 114ראו לדוג' משנה ב"ק פ"ח מ"ז; תוס' ב"ק פ"ז הט"ו = בבלי ב"ק עח ,ב; בבלי כתובות עז ,א =
ירו' כתובות ז ,ח )לא ע"ד 19 ,ואיל(; בבלי ב"ק פג ,ב.
115האפשרות שאכ מדובר בהוספת מאוחרת של פריט נתמכת מכ שמיקומו של חיגר בתו
הרשימה משתנה מחיבור לחיבור .מקרה דומה למקרה זה מצוי בברייתא המופיעה בשני
התלמודי:
ירושלמי ב"ק ח ,א )ו ע"ב 24 ,ואיל(

בבלי ב"ק פד ,ב
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.47
בבלי מגילה יז ,א
וכ בהלל וכ בקריאת שמע ובתפלה

ירו' מגילה ב ,א )עג ע"א 19 ,ואיל(

תוס' מגילה ב ,א )עמ'  1 ,348ואיל(
הקורא את המגלה למפרע לא יצא

תני

וכ בהלל וכ בתפלה וכ בקרית שמע

א בהלל ובקרית שמע המגילה כ

ירושלמי ב ,ד )ד ע"ד 45 ,ואיל(

תוספתא ב ,ג )עמ'  5 ,6ואיל(
הקורא את שמע למפרע לא יצא
וכ בהלל וכ בתפלה וכ במגלה

א בהלל ובקריא' המגילה כ

מטרת הברייתות הדומות היא להקיש בי דיניה של כמה קריאות ליטורגיות ,ולקבוע
שבכול הקורא למפרע לא יצא .בהלל ,במגילה ובק"ש נקראי רצ של פסוקי ,לעומת תפילה,
המוזכרת רק בתוס' ובבבלי ,שנוסחה וסדרה מאוחרי ונתוני לשינויי .לכ קורא שבפניו
ברייתא שתפילה חסרה בה ,לא יסיק בהכרח שהדי בתפילה דומה לדי בתחומי האחרי.
בר ,בסוגיא בירו' ברכות לאחר הבאת מקורות לכ שהקריאות האחרות צריכות להקרא
כסדר ,מובאת מימרא" :א מי שהתקי' את התפילה הזאת על הסדר התקינה שלש ברכות
ראשונות ושלש ברכו' האחרונות  ...והאמצעיות צרכ של בריות" .במימרא לא נאמר במפורש
שהמשנה מ הסדר לא יצא ,א משמע שלפחות לכתחילה אי לשנותו .מסדר הסוגיא ,שסידר את
המימרא העוסקת בסדר התפילה סמו לציו חובת שמירת הסדר בקריאת האחרות ,אולי התכוו
שהקורא יקיש שחובת שמירת הסדר בתפילה דומה לחובה בתחומי האחרי.

116

הסוגיא בבבלי מגילה דנה בברייתא ,ולאחר הבאת מקורות לדי בהלל ובקריאת מגילה,
מובא מקור לכ שא בתפילה הדי דומה" :דתניא שמעו הפקולי הסדיר שמונה עשרה ברכות
לפני רב גמליאל על הסדר ביבנה אמר רבי יוחנ ואמרי לה במתניתא תנא מאה ועשרי זקני
ובה כמה נביאי תיקנו שמונה עשרה ברכות על הסדר".

117

א במקור זה ,לא נאמר במפורש

שהמשנה מ הסדר לא יצא ,א משמע שלפחות לכתחילה יש לשמור על הסדר בתפילה.

הרי שהיה סומא וסימא קיטע וקיטע חיגר וחיגר

א היה סומא וסימא  ..קיטע וקיטע ...

היא אני מקיי בזה ...

היא זה מתקיי ...
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116א אפשר ג שלפנינו ארגו אסוציאטיווי של החומר ,כפי שמצוי במקומות רבי אחרי.
117ראו גינצבורג פירושי ,א ,עמ'  .322ושמא בירו' זו אינה ברייתא אלא פרפרזה מאוחרת.
118ראו בבבלי ברכות לד ע"א מחלוקת האמוראי הא יש לשמור על הסדר של הברכות
האמצעיות של תפילת העמידה .לסיכו שיטות הראשוני ראו תסכפ"ש ,א ,עמ' .15
64

א"כ ,לא מצאנו מקור תנאי אחר הטוע בצורה מפורשת שהאומר את התפילה שלא כסדר
לא יצא ידי חובה .עמדה זו אולי משתמעת מסידור הסוגיות בשני התלמודי .נית לראות בכ
תמיכה מסוימת באפשרות שהפריט 'תפילה' נוס לנוסח הברייתות בשלב יחסית מאוחר.
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.48
בבלי כב ,א
הזבי והמצרעי ובאי על נדות

תוס' ברכות ב ,יב )עמ'  33 ,8ואיל(
הזבי והזבות והנדות והיולדות

ירו' ברכות ג ,ד )ו ע"ג 33 ,ואיל(
זבי וזבות נדות ויולדות

ויולדות
מותרי לקרות בתורה ובנביאי

מותרי לקרות בתורה )בנביאי

קורי בתורה ושוני מדרש והלכות

ובכתובי לשנות במשנה ובמדרש

ובכתובי( 120ולשנות במשנה במדרש

והגדות

ובהלכות ובתלמוד ובהגדות

בהלכות ובאגדות

המונח 'משנה' ,המובא רק בתוס' ובבבלי ,לא ציי בתחילה רק את משנתנו )משנת רבי(
אלא התייחס לכל קבצי ההלכות התנאיות ואולי א לכל התורה שבע"פ.

121

המונח 'הלכות',

המובא בכל החיבורי ,מוזכר כז'אנר ספרותי שבו מצויות הוראות מעשה מנותקות ממקורותיה
בפסוקי ,ובמקומות מסויימי ייתכ שמדובר בכינוי למשנה גופ 122.9לכ אי לקשור כנראה את
הזכרת הפריט 'משנה' למעבר מדר הלימוד המדרשית לדר הלימוד המנותקת מ המקראות,

123

וכ אי לקשור את הבאת הפריט לסו עריכת המשנה ע"י רבי .כמוכ סביר שאי בהזכרת הפריט
הוספה תוכנית כלשהיא .מה שנית לומר הוא כי הפריט 'משנה' נוס לאחר יצירת המונח ,א א
טר היתה לו משמעות מוסכמת ומצומצמת.

124

אפשטיי טוע כי המונח 'משנה' נתחדש בימי

119אפשרות זו נתמכת ג מכ שמיקו הפריט 'תפילה' בתו הרשימה משתנה מחיבור לחיבור.
120פריטי אלו מובאי רק בכ"י ארפורט ,ואינ מובאי בכ"י ווינה.
121ראו אפשטיי ,מבוא לנוסח המשנה ,עמ'  ;804גינצבורג ,פירושי ,ב ,עמ'  ;249אלבק ,מבוא
למשנה ,עמ'  ;12א' רוזנטל ,תורה שעל פה ,עמ'  ,455456ובנסמ ש.
122ראו איששלו ,מבוא למכילתא דרבי ישמעאל ,עמ'  ;IXLXXXIIIצונ  ,הדרשות בישראל,
עמ'  ,241הע'  ;46נאה ,מדרש תורת כהני ,עמ'  485והע'  .114והשוו לדברי קיסטר ,אבות דר' נת,
עמ'  .4244א זהו משמעות הכינוי א בברייתא שבירו' אזי המשנה עצמה מוזכרת ג בירו',
ומדובר במינוח שונה בלבד.
123ראו אפשטיי ,מבואות לספרות התנאי ,עמ'  ;505506מלמד ,מבוא לתלמוד ,עמ'  ;57אלבק,
מבוא למשנה ,עמ'  41ועמ'  ,77ובנ"ש; אורב ,הדרשה כיסוד ההלכה ,עמ' .166182
124בחלק מעדי הנוסח של הבבלי נוס לרשימה ג הפריט 'תלמוד' )הפריט מופיע בכ"י מינכ,
פריז ואוקספורד ,א לא בכ"י פירנצה( .ייתכ שההוספה משקפת תקופה עוד יותר מאוחרת ,בה
השימוש במונח זה היה נפו  .במקרה זה נית אולי לראות את התפתחות הנוסח ,מ הנוסח
המצומצ הנמצא בירו' ,אל הנוסח שבתוס' הכולל ג 'משנה' ,ועד הנוסח המורחב שבחלק מעדי
65

תלמידי ר"ע ,ואז עדיי לא היתה לו משמעות קבועה 125.לכ ,סביר כי הנוסח המקורי לא כלל את
הפריט 'משנה' ,והוא נוס לאחר שהמונח הפ לנפו  ,אולי אפילו רק לאחר שקיבל את המשמעות
המצומצמת של משנת רבי.
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.49
בבלי ל ,א

תוספתא ג ,יט )עמ'  77 ,16ואיל(

ירושלמי סוכה ג ,י )נג ע"ד 50 ,ואיל(

השכי לצאת לדר

היה משכי לצאת לדר ...

זה שהוא משכי לצאת לדר

מביאי לו שופר ותוקע לולב ומנענע

נוטל שופר ותוקע לולב ומנענע מגלה

נוטל לולב ומנענע שופר ותוקע

מגילה וקורא בה

וקורא בה

ברייתא זו מובאת בירו' כחלק מדיו על היוצא לדר בחג סוכות .לצור דיו זה בוודאי
שאי צור בהתייחסות למגילה ,ולכ ייתכ שההתייחסות אליה הושמטה במכוו או אולי ע"י
מעתיקי .א בדיוק באותו אופ אי שו צור בהתייחסות לשופר הנמצאת בירו'.

127

בתוס'

ובבבלי ההקשר בו מובאת ההלכה הוא הלכות ק"ש ,המוזכרות בהמש ההלכה' :וכשיגיע זמ
קרית שמע קורא' .לצור עניי זה בוודאי שאי צור בהתייחסות למגילה ,כמו ג לשופר וללולב.
לכ ההקשר בחיבורי השוני ,אינו מספק מניע ברור להוספת התייחסות למגילה או להשמטתה.
מגילה היא מצווה שזמנה הוא יו אחד ,וכשייגמר היו עבר זמנה של המצווה ,בדומה
לשאר המצוות המוזכרות בברייתא .לכ סביר שא שונה הברייתא בירו' מסכי כי ראוי לקרוא
מגילה לפני יציאה לדר ,וכנראה שאי מחלוקת הלכתית בי הברייתות .במקרה זה מדובר
בברייתא שבאה לסכ פעולות לא שגרתיות שאד צרי לעשות לפני יציאתו לדר ,ובתוס' ובבבלי
היא בעלת אופי יותר מקי מאשר בירו'.
.50
בבלי שבת כד ,א
ימי שאי בה קרב מוס ...

תוספתא ג ,י )עמ'  47 ,14ואיל(
כל שאי בו מוס ...

ירושלמי ז ,ה )יא ע"ג 39 ,ואיל(
וכל שאי בו קרב מוס

הנוסח של הבבלי הכולל ג 'תלמוד' )וראו ברודי ,הגאוני והטקסט התלמודי ,עמ' ;274275
הנ"ל ,רב נטרונאי גאו ,עמ'  ,110הע'  ;19א' רוזנטל ,תורה שעל פה ,עמ' .(475484
125אפשטיי ,מבוא לנוסח המשנה ,עמ' .674
126בסיפא של הברייתא בתוס' ובירו' ,ר' יוסי אומר' :אבל שונה הוא בהלכות הרגילות ובלבד שלא
יציע את המשנה' .בדברי אלו ישנה התייחסות מפורשת למשנה א בירו' ,אול אי להניח
שהרישא נערכה בהכרח באותה תקופה ,ולכ אי להקיש מ הסיפא אל הרישא.
127כמוב שייתכ שמוסר ההלכה בירו' השמיט פרט אחד מיותר ולא השמיט אחר .אול נית
ללמוד מכא שלא מדובר בהשמטה שנעשתה ע"י עור קפד שהשמיט את כל מה שאינו נחו .
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ערבית

ושחרית

ומנחה

מתפלל

בשחרית ובמנחה מתפלל שמנה

שמונה עשרה

עשרה

ואומר מעי המאורע ...

ואו' מעי המורע

צרי להזכיר מעי המאורע

וא לאו אי מחזירי אותו

א לא אמ' אי מחזירי אותו

א לא הזכיר אי מחזירי אותו

הברייתא בתוס' נמצאת בתו קוב העוסק במבנה תפילות העמידה בימי מיוחדי,
ובהוספות שיש להוסי לה )ג ,טיג( .בהקשר זה ההתייחסות המפורשת לתפילת העמידה היא
מתבקשת ,וייתכ של 6בפני מסדר הקוב בתוס' הפריט לא היה מצוי בנוסח ,הוא היה מוסיפו.
בירו' הברייתא מובאת בסוגיא העוסקת בהזכרת היו בברכת המזו .בברייתא בירו' אי
התיחסות למיקו הזכרת מעי המאורע,

128

אול ברור שמסדר הסוגיא סבר שהיא מתייחסת

לפחות ג לברכת המזו .בהקשר זה אי שו צור בהתייחסות לתפילת העמידה ,וייתכ שמסדר
הסוגיא סבר שלקורא יהיה ברור שהברייתא מתייחסת לברכת המזו ,ואי טע להזכירה
במפורש .לכ בצד האפשרות שההיגד לא עמד בפני מסדר הסוגיא בירו' ,ייתכ ג שההיגד היה
חלק מנוסח הברייתא ,א הוא הושמט בגלל שהיה מיותר.

129

בבבלי הברייתא מובאת בסוגיא

העוסקת בהזכרת מעי המאורע בברכת המזו ובתפילות בימי מיוחדי .בהקשר זה בוודאי שיש
מקו ג להתייחסות מפורשת לתפילת העמידה .לכ בוודאי שלמסדר הסוגיא בבבלי היה מניע
להוספת ההתייחסות הישירה לנושא הנידו בסוגיא.
הברייתא בכל החיבורי משרתת בצורתה את צרכי ההקשר בו היא מובאת .למסדרי
הקוב בתוס' ולמסדרי הסוגיא בבבלי היה מניע להוספת הפריט ,וייתכ שלמסדר הסוגיא בירו'
היה מניע להשמטתו .לכ לא נית להכריע הא מדובר בהוספת הפריט או בהשמטתו.
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.51
בבלי נג ,ב
נר טמונה לו בחיקו או בפנס

תוספתא ה ,לא )עמ'  81 ,31ואיל(
נר טמו בתו חיקו או בתו הפנס

ירושלמי ח ,ז )יב ע"ב 44 ,ואיל(
נר בתו חיקו או בתו פנס
או בתו ספקלריא

 128הזכרת מעי המאורע בתפילת העמידה מוזכרת ג ע"י אמוראי מוקדמי בירו' ,כ שלפחות
לדעת ההוספה ההלכתית אינה מצויה במחלוקת )ראו דברי ר' יהושע ב לוי בירו' ,ד ,א ]ז ע"ג21 ,
ואיל[( .אול לא בהכרח נית להקיש מעמדת של אמוראי אלו לעמדת מסדר הסוגיא ,ולכ לא
נית לשלול את האפשרות שמחלוקת הלכתית עומדת ברקע אי הבאת הפריט בירו'.
 129גינצבורג מעלה את האפשרות שהברייתות בתוס' ובירו' ה ברייתות שונות ועצמאיות,
שהורכבו יחד בבבלי )פירושי ,ג ,עמ'  .(296אול בשני החיבורי ברכת המזו אינה מוזכרת ,כ
שלשתי הברייתות יש גרעי משות גדול ,ואי סיבה להניח שאלו מקורות שוני ועצמאיי.
 130על הימצאות פריט בברייתא זו בבבלי בלבד ,ראו להל ,דוג'  ,26עמ' .119
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 ...אינו מבר עד שיראה שלהבת

 ...אי מבר עד שיהיה רואה את

 ...אי מברכי עליה עד שיהא רואה

וישתמש לאורה

השלהבת ומשתמש לאורה

את השלהבת ומשתמש לאורה

כדי לבחו הא בהבאת הפריט 'נר בתו ספקלריא' בירו' בלבד 131יש הוספה הלכתית ,יש
לבדוק מהי בדיוק ספקלריא ומהו היחס בינה לבי פנס .פנס הוא כלי ובתוכו בית קיבול לנר,
שמטרתו להג על הנר הדולק בתוכו מפני הרוח .פנס היה עשוי בד"כ מחרס ,א לעיתי נעשו
פנסי מחומרי אחרי ,ביניה זכוכית.

132

פנס מחרס הוא דוגמא מובהקת של מקרה בו

משתמש באור הנר )היוצא מבעד לנקבי שבכלי( ,א אינו רואה את השלהבת )המוסתרת מאחורי
דפנות הכלי( 133.מאחר שהפנס הרווח היה של חרס ,שונה התוס' בוודאי התייחס לפחות ג לפנס
זה .דינו של פנס עשוי זכוכית עשוי להיות שונה ,שכ דפנות הפנס שקופות )לפחות במידה
כלשהיא( ,כ שנית לראות את השלהבת מבעד לדפנות .ייתכ שהרואה את השלהבת מבעד
לדפנות הרי הוא כ'רואה את השלהבת' ,אול ייתכ כי יש צור לראותה באופ בלתי אמצעי .לא
נית לדעת הא שונה הברייתא בתוס' התכוו רק לפנס העשוי חרס או ג לפנס העשוי זכוכית.
הברייתא בירו' אומרת במפורש שאי לבר א רואה את הנר דר ספקלריא .ספקלריא
היא מילה שאולה מלטינית ולה שני מובני .1 :מראה .2 .חומר שקו או כמעט שקו 134.ייתכ
שהכוונה למשמעות הראשונה ,דהיינו אינו נחשב ל'רואה את השלהבת' א אינו רואה אלא את

131הנוסח בכת"י מינכ ,פירנצה ואוקספורד של הבבלי דומה לנוסח התוס' )בכ"י פריז מובאת
המילה 'בפני' שהיא כנראה שיבוש של פנס( .קטעי הגניזה  T-S NS 331.5וT-S MISC 19.116
משלימי זה את זה באמצע הברייתא .עיו מדוקדק מעלה שהנוסח לא כלל את 'פנס' .ייתכ
שמדובר בהשמטה ,וייתכ שמדובר בשריד של רשימה קצרה א מזו שבתוס' .א כ ,נוסח התוס'
וכתה"י של הבבלי הוא נוסח ביניי בי הנוסח הקצר שנשתמר בגניזה לבי הנוסח הארו שבירו'.
132בתוס' כלי ב"ב פ"ז הי"א מוזכר 'פנס של זכוכית' .בראנד טוע שזוהי הוספה מאוחרת שכ
פנס מופיע בד"כ בתו רשימת כלי חרס ,וכ עולה ג מ המימצאי הארכיאולוגי )כלי חרס
בתלמוד ,עמ' תלח; ראו ג ,זבולו ,כלי מתקופת המשנה והתלמוד ,עמ'  .(225א ראו לעומתו
קרויס ,קדמוניות התלמוד ,עמ'  .7476ודוק ,ייתכ שהעובדה שהתוס' טורחת לפרט שמדובר בפנס
של זכוכית ,למרות שמדובר ברשימה של כלי זכוכית ,מעידה כי סת פנס היה עשוי מחרס ,ופנס
עשוי זכוכית הוא דבר חריג.
133השוו דברי ליברמ ,תסכפ"ש ,א ,עמ'  ,98שו' ) 81במיוחד ההסבר המוקשה בש הרשב"א(; וכ
דברי לע" ,אספקלריא" ,עמ' .1014
134ראו ) ,Krauss, Lehnwörter, II ;OLD, s.v. speculāris (p. 1802ער אספקלריא )עמ' .(93
מילה זו נמצאת בשימוש ג ביוונית ,ראו ) .LSJ, s.v σπέκλον (pp. 1626דראו ג Löw, Fauna,
.pp. 177-181
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השתקפותה במראה.

135

עפ"ז בברייתא בירו' ישנו באור למהו 'רואה את השלהבת' .לעומת זאת

ייתכ כי הכוונה למשמעות השניה ,דהיינו ,אי לבר א רואה את השלהבת דר דפנות שקופות
של כלי שבתוכו נר.

136

עפ"ז בברייתא בירו' ישנה הבהרה של עני שנשאר לא ברור בברייתא

שבתוס' ובבבלי :אי לבר א על נר הנמצא בתו פנס זכוכית 137.כ או כ ,בברייתא בירו' ישנה
הוספה הלכתית שאינה נמצאת בברייתא שבתוס' ובבבלי.

138

.52
בבלי נח ,א

תוספתא ו ,ב )עמ'  14 ,33ואיל(

ירושלמי ט ,ב )יג ע"ג 10 ,ואיל(

הרבה יגיעות יגע אד הראשו עד

כמה יגע אד הראשו ולא טע

כמה יגע אד הראשו עד שלא אכל

שמצא פת לאכול חרש וזרע וקצר

לוגמה אחת עד שזר' וחרש וקצר

 ...חרש זרע ניכש עידר )כיסח(

140

ועמר ודש וזרה וברר וטח והרקיד

ועמר ודש וזרה וברר וטח והרקיד

קצר עימר דש זרה בירר טח הרקיד

ולש ואפה ואחר כ אכל

לש וקיט %ואפ' ואח"כ אכל ...

ואני עומד  ...ומוצא  ...כל אילו לפני

ואני עומד בשחרי' ומוצ' כל אלו לפני

ולש ואפה ואחר כ אכל

139

ואני משכי ומוצא כל אלו  ...לפני

135ראו לדוג' פרושו של א' לונ )תלמוד ירושלמי ,ירושלי תרס"ח ,ד עז ע"א ,ד"ה ספקלריא(,
וא שקשה ליישב פירוש זה ע הלשו 'בתו'.
136ראו לדוג' פרוש הרש"ס ע"א )תלמוד ירושלמי ,עפ פירוש מר' שלמה סיריליאו ,מגנצא תרל"ה,
ד לג ע"ב ,ד"ה ספקלריא(.
137יותר סביר שהברייתא מתייחסת לרואה את השלהבת מבעד לדופ פנס שקופה ,מאשר שהיא
מתייחסת לרואה את השתקפותה במראה .שכ ידוע שבאותה תקופה היו בשימוש כלי תאורה
מחומרי שקופי )ראו ברנד וקריוס לעיל ,הע'  .(132ייתכ ,שמדובר במראה שאינה חלק מכלי
תאורה ,אלא ברואה את השתקפות הנר במראה בסיטאציה אחרת .אול לא ברור מדוע המוסר
בירו' טרח לפרט דווקא סיטואציה לא נפוצה זו.
138הענייני המוזכרי בסעי זה נידונו ע"י פרשני ופוסקי .הרשב"א )לבבלי ברכות נג ,ב( סובר
שנית לבר א רואה את השהלבת מבעד לדופ שקופה ,ואילו מרש"י )לבבלי ,ש( משמע שלא
נית לבר במקרה זה .יש שהסבירו כי ראשוני אלו נחלקו בשאלה הא הירו' חולק על התוס'
והבבלי ,או שהוא מפרט במקו שה מקצרי ,ויש שהסבירו כי ה נחלקו בפירוש המילה
'ספקלריא' ,הא פירושה מראה או דופ שקופה .ראו בעניי זה שטמ"ק לברכות ע"א ,ב"י או"ח
ס"ס רצח ,שו"ע סרצ"ח סט"ו ונו"כ ש ,מראה הפני לירו' ברכות ח ,ז ,ד"ה לעול(.
139הרישא חסרה בכ"י מינכ ,כנראה בגלל השמטה מחמת הדומות 'עד שמצא' – 'עד שמצא'.
הנוסח המובא הוא ע"פ כ"י פירנצה ,פריז ואוקספורד )ראו דק"ס ,עמ'  ,324אותיות דה(.
140הפריט 'כיסח' מופיע רק בכ"י וטיק ,ואיננו מופיע בכ"י לייד .בחרתי להציג אותו מפני
שהשוואת מקורות בעלי רשימות דומות מלמדת ש'כיסח' רגיל להופיע יחד ע 'ניכש ועידר' ,א
שייתכ שהוא לא הוזכר ברשימה המקורית והוא נוס בהשפעת שיקול זה.
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יגיעות  ...עד שמצא בגד

כמה יגע  ...ולא לבש חלוק עד שגזז

כמה יגיעו'  ...עד שמצא חלוק  ...גזז

ללבוש גזז ולב ונפ וטוה וארג ותפר

ולב ונפס וצבע וטווה וארג )ותפר(

141

וכמה

וליב וניפס וצבע וטווה וארג כבס

ואח"כ לבש

ואחר כ לבש

ותפר ואחר כ מצא חלוק ללבוש

ואני משכי ומוצא כל מתוקני

ואני עומד בשחרית ומוצא את כל

ואני עומד בשחרית ומוצא כל אלו

לפני

אילו לפני

מתוק לפני

בברייתא שלפנינו מובאות שתי רשימות של פעולות :הראשונה של מלאכות הנדרשות
להכנת פת,

142

השניה של פעולות הנדרשות להכנת בגד .כבר ממבט ראשו ניכר שרשימות אלו

מבוססות על אותו מקור ספרותי שהיה בפני המשנה בשבת ז ,ב )ואולי אחת מה מבוססת על
השניה( המפרטת את המלאכות האסורות בשבת" :אבות מלאכות ארבעי חסר אחת הזורע
והחורש והקוצר והמעמר הדש והזורה הבורר הטוח והמרקד והלש והאופה הגוזז את הצמר
המלבנו והמנפצו והצובעו והטווה והמיס והעושה שתי בתי נירי והאורג שני חוטי והפוצע ב'
חוטי הקושר והמתיר והתופר שתי תפירות ."...
ברשימות שבירו' מופיעי מספר פרטי שלא נמצאי ברשימות שבתוס' ושבבבלי ,וג
אינ מוזכרי במשנה בשבת .ספק א נית להכריע בשאלת מרכיבי הרשימה המקורית .מחד
סביר שמוסרי הברייתות הכירו את המשנה ,וייתכ שהדמיו הניכר בי הרשימות במשנה
ובברייתא הוביל להשוואת ,ולהשמטת פריטי שהיו ברשימות המקוריות .מאיד ,ישנ מקורות
אחרי בעלי רשימות חלקיות דומות ,המזכירי ג חלק מ הפריטי המופיעי בירו' ,וייתכ
שההשוואה לרשימות אלו הובילה להוספת 143.כמו כ ,ככל שרשימת הפעולות בברייתא ארוכה

141הפריט 'ותפר' נמצא בכ"י ארפורט בלבד .ברוב הרשימות הדומות 'תפר' מופיע כפעולה
האחרונה הנעשית לפני לבישת הבגד .לכ יש מקו לשער שהפריט היה נמצא א בתוס' והוא
נשמט בכי"ו .א כי כמוב ייתכ שדווקא השיקול הנ"ל הוא שהוביל להכנסתו המאוחרת לכי"א.
142ההיגד הראשו בוודאי עמד ברקע המימרא בירו' שקלי ,ה ,א )מח ע"ג 57 ,ואי'(" :הראשוני
חרשו וזרעו ניכשו כיסחו עידרו קצרו עימירו דשו זרו בררו טחנו הרקידו לשו קיטפו ואפו ואנו אי'
לנו פה לוכל" .התלות בי המקורות ברורה ,ולכ קשה להסתייע במקור זה בדיו אודות הרשימה
המקורית .א כי ברור שמדובר ברשימה שהסתובבה בסביבה האמוראית האר ישראלית.
143במספר מקורות 'נכש עדר וכיסח' מובאי כהמש טבעי ל'חרישה וזריעה' ,ראו לדוג':
ספרא ,בהר ,פרשה א ,סי' ד )ד קה ע"ב במהד' וויס( = בבלי מו"ק ,ג ,א" :שד לא תזרע וכרמ
לא תזמור אי לי אלא לזרע ולזמיר לחריש לעידור לניכוש ולכיסוח ולביקוע מניי תלמוד לומר
שד לא וכרמ לא כל מלאכה שבשד ושבכרמ" .נוסח הספרא מקוי בכ"י ווטיק  31ובד'
וונציא ש"ה .כ"י ווטיק  66משובש בקטע זה ,אול ברור שהמילי בה אנו עוסקי נמצאות.
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יותר ,כ מתחזקת ההתפעלות מהמונח מוכ לפניו ,ולכ ייתכ שלתו הרשימות המקוריות
הקצרות הוכנסו פריטי נוספי 144.כ או כ ברור שהמניע להוספת פריטי או להשמטת הוא
ספרותי ,ושמבחינה ספרותית נוסח הברייתא בתוס' דומה לנוסח הברייתא בבבלי.
.53
בבלי מנחות מג ,ב

תוספתא ו ,כה )עמ'  116 ,40ואיל(

ירושלמי ט ,ח )יד ע"ד 16 ,ואיל(

חביבי ישראל שסיבב הקב"ה

אי ל אד מישראל שאי מצות

אי ל אד מישראל שאי המצות

במצות

מקיפות אותו

מקיפות אותו

תפילי בראשיה ותפילי בזרועותיה

תפלי בראשו תפלי בזרועו מזוזה

תפילי

וציצית בבגדיה ומזוזה בפתחיה

בפתחו וארבע ציציות מקיפות אותו

ומזוזה בפתחו מילה בבשרו ארבע

ועליה אמר דוד שבע ביו הללתי

ועליה אמ' דוד שבע ביו הללתי

הוא שדוד אמר שבע ביו היללתי

על משפטי צדק

וגו'

 ...וכ הוא אומר חונה מלא ה'

ובשעה שנכנס דוד לבית המרח ...

נכנס למרח מילה בבשרו שנ' למנצח

נכנס למרח  ...כיו שהביט במילה

וכיו שנזכר במילה שבבשרו  ...אמר

על השמינית וגו'

שלו התחיל לקלס להקב"ה למנצח

בראשו

ותפילי

בזרועו

ציציות בטליתו מקיפי אותו

סביב ליריאיו ויחלצ

על השמינית

 ...למנצח על השמינית

ספרא ,בחוקותי ,פרק ה ,סי' ד )ד קיא ע"ד במהד' וויס( " :הרי אד שלא עמל  ...ולא זרע ולא
ניכש ולא כיסח ולא עידר ובשעת הקציר בא שדפו  ...אבל אד שעמל וחרש וזרע ונכש ועדר
וכיסח ובשעת הקציר בא שדפו ."...ראו י"ד גילת ,אבות מלאכה ,עמ' .4043
באופ דומה ,במספר מקורות )בעיקר אר ישראלי( 'קיט' מוזכר בתו רצ הפעולות הנדרשות
להכנת פת ,בי לישה לאפיה ,ראו ברודי ,זוטות בלשו חכמי ,עמ'  ;295296ש"י פרידמ,
תוספתא עתיקתא ,עמ' .299306
144זהות המוסרי ודרכי פעולת עשויי לתמו באחד מ השיקולי הספרותיי שהועלו .א
המוסר שהוסי או החסיר פרטי לרשימה היה שנ מקצועי שהעביר יחידות ספרותיות גדולות,
אזי סביר שהוא יושפע מרשימות דומות הנמצאות במקורות אחרי )וכ ג א מדובר בסופר
המעתיק קבצי גדולי( .לעומת זאת ,א מדובר במוסר למד שעיקר עניינו בתוכנה של הסוגיא
המקומית ,אזי סביר שהוא ימסור את מקורותיו באופ שישרת את תוכ הסוגיא ,וישא להגדלת
ההתפעלות מ המוכ .שני סוגי ההשפעות מוכרי היטב ממקורות רבי ,ואיננו יכולי לדעת
לאיזה סוג של מוסר יש לייחס את השינויי שבפנינו )וייתכ ג שאי דינ של כל הפרטי זהה(.
נית לנסות להתחקות אחר הרשימה המקורית בעזרת נסיו לתאר את המקורות.
הברייתא מיוחסת לבזומא ,שהיה מצעירי דור יבנה .גולדברג טוע שהמשנה בשבת ז ,ב נשנתה
כנראה ע"י ר' מאיר ,וסודרה ע"י רבי )משנה שבת ,עמ' כח( .א שקשה להיצמד לתיאורכי ,נית
להציע שלפיה הברייתא מוקדמת למשנה .אול יש לעשות שימוש מאוד זהיר ומסויג בשיקולי
מעי אלו .שכ א א נית ליחס את תוכנו של מקור מסוי לתקופה מסוימת ,ייתכ כי המקור
מעבד מקור קדו שעמד בפניו ,או שהוא עובד ושונה במהל מסירתו .כמו כ ,יש להיזהר מלייחס
קרבה והשפעה הכרחית בי מקורות דומי ,שכ אלו למעשה מקורות נפרדי ועצמאיי .לכ
במקרה שלפנינו ,תיארו המקורות אינו מסייע בדיו על הרכב הרשימה המקורית.
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ואו' חונה מלא ה' סביב ליריאיו
ויחלצ

יש להקדי ולהעיר כי הנוסח בירו' מעורער ,וכבר בעצמו מעלה חשד לגבי מקוריותו.
הנוסח המובא בפנינו הוא הנוסח המופיע בכ"י לייד בי השיטי ע"י סופר שני 145,וכ בכ"י וטיק
ובדפוס וונציא .איננו יודעי באופ ברור על סמ מה הגיה הסופר השני את כ"י לייד )הא ע"פ
כ"י וטיק שעמד בפניו ,או ע"פ מסורת נוסח עצמאית אחרת ,או שהוסי מסברתו( 146,א ברור כי
עדותו של גו כ"י מטילה ספק לא מבוטל במקוריותו של הנוסח הכולל את ההוספה.
דרשה זו מורכבת משתי דרשות הפסוקי ,הראשונה דורשת את המילי 'שבע ביו
הללתי' )תהילי קיט ,קסד( ,השניה דורשת את המילי 'למנצח על השמינית' )תהילי יב ,א(.
הדרשה השניה היא דרשה פשוטה ,היכולה לעמוד בפני עצמה ,ובה נדרש כי המילי 'למנצח על
השמינית' רומזות למצוות המילה ,המתבצעת ביו השמיני.

147

בדרשה הראשונה ,נדרש כי המילי 'שבע ביו הללתי' רומזות לשבע מצוות המקיפות
את האד ,וא"כ בוודאי שיש לפרט ברשימת המצוות רק שבע מצוות .ברשימה שבירו' ,המביאה
ג את 'מילה' ,מנויות שמונה מצוות,

148

ולכ כמעט וודאי שהדרשה במקורה לא כללה את אחד

הפריטי המנויי בה כעת ,והוא נוס בשלב מאוחר.

149

השלישיה ציציתתפילימזוזה היא

צירו נפו בספרות חז"ל 150,ויש לה מכנה משות שאינו קיי במילה :מצוות אלו מצויות סביב

145כ ג הכריעו מוציאי המהדורה המדעית של כת"י לייד ,ראו ש עמ' .76
146על עבודת המגיהי ראו מלמד ,ירושלמי לייד; זוסמ ,מבוא לכ"י לייד ,עמ' ככו ובהע' ש,
ובמיוחד בהע'  144ו .155ייתכ שכא הוגה כת"י לייד ע"פ הנוסח בכת"י ווטיק.
147וראו ספר חרדי ע"א ,המציע רעיו נוס :מילה היא המצווה השמינית שניתנה לאברה
המתווספת על שבע מצוות בני נח.
148מניי המצוות בירו' נעשה בדר הבאה :ציצית  ,4תפילי  ,2מזוזה  ,1מילה  .1תפילי מנויות
כשתי מצוות ,משו שה מנויות בנפרד )כבמספר מקומות נוספי ,לדוג' :בבלי פסחי קיג ,ב; ע"ז
ג ,ב; ראו תסכפ"ש ,א ,עמ'  (125בדומה למניית ארבע מצוות בבגד מצוי .
149נית לדחות את האפשרות שהנוסח המקורי מנה שמונה מצוות וציטט את הפסוק 'שבע ביו
הללתי' ,ובשלב מאוחר נשמטה מצווה אחת כדי להתאי את מניי המצוות למספר בפסוק .שכ
תור הדרשה הוא מניי מצוות שיתאי למספר בפסוק ,לכ ל 6היו מנויות שמונה מצוות הדרשה
חסרת משמעות .טעות כ"כ בסיסית אינה סבירה.
150ראו לדוג' :משנה מו"ק פ"ג מ"ד; בבלי פסחי קיג ,ב; ש ע"ז ג ,ב; ויק"ר כב ,א ,עמ' תצו
במהדורת מרגליות .ישנה ג התייחסות מפורשת לשלוש מצוות אלו כאל 'שלישיית מצוות'
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האד ואינ חלק מגופו 151.לכ ,בצירו השיקול הפילולוגי שהצביע על ערעור הנוסח ,קרוב לוודאי
שההלכה המקורית לא כללה את 'מילה'.

152

אפשר שהדרשות סודרו זו לצד זו ,מבלי כוונה להוסי תוכ דרשני .אול ייתכ שהסמכת
הדרשות נעשתה על ידי עור שרצה ליצור בכ רעיו חדש .הדרשה הראשונה מונה שבע מצוות
המקיפות את האד כשהוא לבוש בביתו ,הרמוזות במילי 'שבע ביו הללתי' .הדרשה השניה
מוסיפה את המילה כמצווה שמינית המקיפה את האד )דווקא בשעה שהוא ערו מ המצוות
המנויות בדרשה הראשונה( ,הרמוזה במילי "למנצח על השמינית" .הצמדת שתי הדרשות יוצרת
נקודת אחיזה כפולה לדרשה השניה" :למנצח על השמינית" רומז למילה המתבצעת ביו השמיני
שהיא המצווה השמינית המקיפה את האד .ההצמדה א מעמידה את הדרשות כמשלימות אחת
את השניה ויוצרת רעיו דרשני חדש :אד מישראל לעול מוק )ומוג( ע"י מצוות.
לאור ההצעה הנ"ל נית לשער מדוע נוספה מצוות המילה לברייתא בחלק מעדי הנוסח של
הירו' :לאחר ששתי דרשות הפסוקי הוצמדו זו לזו ,נוצרה משמעות נוספת להיות מצוות המילה
'שמינית' – היא המצווה השמינית המקיפה את האד .מאחר שהיא אחת המצוות המקיפות את
האד ,היא הוספה לדרשה הראשונה לאחר הכותרת 'אי ל אד מישראל שאי המצות מקיפות
אותו' 153,או כמעי סיכו כולל של העולה מצירו הדרשות או באשגרה מ הדרשה השניה.
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בבלי כב ,ב

תוספתא ב ,יב )עמ'  33 ,8ואיל(

ירושלמי ג ,ד )ו ע"ג 33 ,ואיל(

בעל קרי שנתנו עליו תשעה קבי מי

בעל קרי חולה שנת עליו תשעת קבי

בעל קרי חולה שנפלו עליו תשעת

בברייתא בבבלי מנחות מג ,ב :רבי אליעזר ב יעקב אומר כל שיש לו תפילי  ...וציצית  ...ומזוזה
 ...הכל בחיזוק שלא יחטא שנאמר והחוט המשולש לא במהרה ינתק .וראו ג דוג'  ,41עמ' .173
151בניגוד למצוות מילה שהיא בגופו של האד ואיננה חלק ממעטפת חיצונית .אולי מכנה משות
זה נרמז בחלק מ המקבילות בצירו הפסוק 'חונה מלא ה' סביב ליריאיו ויחלצ'.
152ע"פ מניי המצוות שפורט לעיל הע'  ,148לא נית להשמיט מ הרשימה בירו' את ציצית או
תפילי ,שכ יש בה יותר ממצוה אחת .לכ נית להשמיט או את מזוזה או את מילה .השלישיה
ציציתתפילימזוזה נפוצה בספרות חז"ל )ראו הע'  ,(150לעומת זאת ,לא מצאתי התייחסות
לשלישיה המורכבת מציציתתפילימילה .מצוות אלו מופיעות יחד במספר הקשרי )לדוג':
פסדר"כ ,פ"י ,ד"ה לא תירא ,עמ'  ;165אדר"נ ,נ"ב ,פל"ח ,ד"ה עשרה ,עמ'  101במהד' שכטר( ,א
בכול מצויות מצוות נוספות ,ואי בה התייחסות למצוות אלו כאל קבוצה בעלת יחוד כלשהו.
153הוספה זו ,יהיה המניע שלה אשר יהיה ,מעמעמת את הרעיו הדרשני החדש שנוצר ע"י הצמדת
שתי הדרשות .א מצוות המילה כבר מנויה בדרשה הראשונה ,אזי הדרשה השניה היא חזרה
חלקית על מה שנאמר בדרשה הראשונה ולא השלמת רעיו משות.
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קבי מי

מי

וטהור שנפלו על ראשו ועל רובו
שלש' לוגי מי שאובי'
טהור  ...לעצמו אבל לאחרי

הרי זה קורא אבל אי מוציא את

טהר לעצמו אבל אינו מוציא את

ארבעי סאה

הרבי ידי חובת עד שיבא בארבעי

הרבי ידי חובת עד שיבא בארבעי

סאה

סאה

הברייתא בתוס' מובאת בתו רצ של ברייתות העוסקות בדיני בעל קרי ,וההקשר אינו
מצרי התייחסות לתחומי הלכתיי אחרי.

154

ג הסוגיות בה מובאת הברייתא בשני

התלמודי עוסקות בדיני בעל קרי ,וה אינ מצריכות התייחסות למקרה נוס.
המקרה המובא בירו' מתייחס לאד שטבל לטהרתו במקוה מי כשר ,ואח"כ נפלו עליו
שלושה לוגי מי שאובי .מדי תורה אד זה הוא טהור ,א חכמי גזרו עליו שיטמא כאילו לא
טבל 155.למעט התייחסות זו בירו' ,לא מצאנו בשו מקו תמיכה לעמדה ההלכתית כי אד זה
יכול להוציא את עצמו ידי חובת ק"ש א אינו יכול להוציא אחרי .כמה מפרשני הירו' עמדו על
כ שמדובר בהיגד שלא נמצא בתוס' ובבבלי ,ועל הקשיי הפרשניי הגדולי שהוא יוצר .חלק
ניסו לישב את הקושי 156ויש שהציעו למוחקו.

157

חוסר ההתאמה לסביבה הספרותית והקושי הפרשני עליו הצביעו הפרשני ,תומכי
באפשרות שמדובר בהוספה שנכנסה לברייתא בירו' ממקו אחר .מסתברת מאוד הצעתו של בעל
שדה יהושע 158כי ההיגד נכנס לברייתא בירו' ע"פ המשנה במקוואות ג ,ד' :בעל קרי החולה שנפלו
עליו תשעה קבי מי וטהור שנפלו על ראשו ועל רובו שלשה לוגי מי שאובי מכלי אחד משני

154ג המשניות העוסקות בדיני קרובי במסכת ברכות פרק ג מתייחסות רק לבעל קרי.
155כדי שלא יבואו לטעות ולחשוב שהמי השאובי טיהרוהו,ראו בבלי שבת יג ע"ב.
156ראו פירוש פני משה ע"א ,וספר ניר פ"ג ה"ד )ר' מאיר מארי מקוברי ,ספר ניר ,ירושלי
תשמ"ח ,עמ'  .(3הפרוש המוצע בספר ניר מציב קשיי טקסטואלי ופרשניי לא קטני.
157ראו הגהות הגר"א ע"א המוחק בבא זו מ הספר )תלמוד ירושלמי ,ירושלי תשי"ד ,עמ' ,39
אות א( .בעל שערי ירושלי )ד"ב אשכנזי ,שערי ירושלי ,וורשא  ,1866ברכות ,פרק שלישי ,עמ'
ט ,ד"ה תני( וא' לונ )תלמוד ירושלמי ,ירושלי תרס"ח ,לג עמ' א ,ציוני אות ב( טועני כי דיניו
של טהור שנפלו עליו שלושה לוגי מי שאובי זהי לדיני טמא מת ,וא ה מצדדי במחיקה.
158תלמוד ירושלמי ,הוצאת מכו מוצל מאש ,בניברק תש" ,ברכות ,כר שני ,עמ' רכח.
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ומשלשה מצטרפי מארבעה אי מצטרפי'.

159

שני המקרי המוזכרי כא רלוונטי לנושא

הנידו במשנה במקוואות ,וסביר שזהו מקומ הראשוני .א"כ במקרה זה נית לקבוע שבבא זו
באה בירו' מחמת אשגרה הנובעת מתקלה בתולדות הנוסח ,בשונה מרוב הדוגמאות עד כה.

הוספה והחסרה של משפטים שלמים
בדמיו מסוי להוספה והחסרה של פריט ,א להוספה והחסרה של משפט של עשויי
להיות מניעי רבי ,ה ספרותיי וה הלכתיי.

160

א כא ,בדיו בכל מקבילה אתייחס

לשיקולי המקומיי ,ובפרק הסיכו אתייחס למימצאי העולי ממכלול המקבילות.
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.55
בבלי כה ,ב

תוספתא ב ,טז) 3עמ'  52 ,9ואיל(

ירושלמי ג ,ה )ו ע"ד 22 ,ואיל(

גר של רעי ועביט של מי רגלי

גר של רעי ושל מימי רגלי עמו

גר אחד של ריעי ואחד של מי

אסור לקרות קריאת שמע כנגד

בבית הרי זה מרחיק ...

צרי להרחיק ...

ומי רגלי עצמ עד שיטיל לתוכ

שלפני המטה א נת לתוכ מי כל

ושלפני המטה נת לתוכו מי כל

מי כל שהוא

שה יקרא ...

שהוא וקרא ...

רבי זכאי אומר רביעית

ר' )זכאי( או' א נת לתוכ רביעית

ר' זכאי אמ' נת לתוכו רביעית מי

מי יקרא ...

יקרא ...
ומהו כדי רביעית רביעית בתו
רביעית אחד כלי קטו ואחד כלי
גדול

159גינצבורג ,פירושי ,ב ,עמ'  217מציע לתלות את השינוי בי לשו התוס' שנת ,לבי לשו הירו'
שנפלו ,באשגרה בירו' מ ההיגד שנוס על 'טהור שנפלו עליו' .אול קשה לקבל הצעה זו שכ
בחלק מעדי הנוסח של הבבלי הנוסח הוא 'שנפלו' ,למרות שההיגד על 'טהור שנפלו עליו' חסר.
160ראו לעיל הע'  111והע' .112
161כאשר אנו עוסקי בהוספה והחסרה של היגד ,חשוב להבחי בי תופעה זו לבי תופעה אחרת
של רצפי ברייתות בנושאי קרובי המובאי רק בחלק מ החיבורי .ישנ מקרי בה בחיבור
אחד מובא רצ של ברייתות בנושאי קרובי ,ובחיבור אחר מובא רק חלק מ הרצ .במקרי
אלה ייתכ שהברייתות קובצו יחד כבר בתקופה קדומה ביותר ,וא מסדרי כל החיבורי הכירו
את הקוב כקוב  ,אול מסדרי חלק מ החיבורי בחרו משיקוליה ,להביא רק חלק מ הקוב .
שאלות מעניינות אלו עוסקות בדרכי העריכה וההתהוות של החיבורי השוני ,אול ה אינ
נוגעות למסורת נוסח הברייתות הבודדות גופ .שכ א ללא קשר למסגרת הספרותית שבה
נמסרה הברייתא ,הא כחלק מקוב או כברייתא עצמאית ,נוסח 9עשוי לכלול או להשמיט היגד
מסוי .הקריטריו שבעזרתו נית לקבוע שמדובר בהיגד השיי לברייתא מסויימת ,ולא בברייתא
נפרדת הוא המוסבות התוכנית הברורה של ההיגד לברייתא .כאשר מבחינה עניינית ברור שההיגד
נשנה ביחס לברייתא ,ובמיוחד כאשר הוא חסר משמעות עצמאית שלא ביחס לברייתא ,אזי סביר
שמדובר בהיגד השיי לברייתא ולא בברייתא עצמאית.
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רב שמעו ב גמליאל אומר לאחר

רב שמעו ב גמליאל או' שלפני

רשב"ג או' של אחר המיטה יקר'

המטה קורא לפני המטה אינו קורא

המטה לא יקרא שלאחר המטה

שלפני המיטה לא יקר'

יקרא

בירו' ישנו היגד ,שאינו מצוי בתוס' ובבבלי ,המבאר באיזה מקרה ר' זכאי טוע שיש צור
ברביעית מי 162.בתלמוד הבבלי מובאת מחלוקת בי האמוראי רב נחמ ורב יוס בשאלה זו.

163

אי בידינו דר לשער הא שוני הברייתות בתוס' ובבבלי הכיר את העמדה המובאת רק בירו',
והא הוא הסכי איתה .א א התשובה היא כ ,אי הבאתו של ההיגד בתוס' ובבבלי אינה
יוצרת חסרו ,מאחר שמסדר הברייתא בתוס' ובבבלי אינו מחוייב להתייחס לכל הפרטי
הקשורי לברייתא .לא נית לשלול את האפשרות שההיגד היה חלק מ הברייתא המקורית ,והוא
הושמט בתוס' ובבבלי מחוסר עניי .אול יותר סביר שההיגד המצוי בירו' הוא הוספה פרשנית
מאוחרת שחדרה לתו הברייתא ,אולי בהשפעת העמדה האמוראית המובאת בבבלי.
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.56
תוספתא ב ,כ )עמ'  64 ,10ואיל(

בבלי שבת י ,א

ירושלמי ב ,א )ד ע"ג 38 ,ואיל(

הנכנס לבית המרח

הנכנס לבית המרח

נכנס למרח

מקו שבני אד עומדי לבושי יש

מקו שבני אד עומדי לבושי יש

מקו שבני אד עומדי לבושי יש

ש מקרא ותפלה  ...ומניח תפילי ...

ש מקרא ותפלה  ...נות את תפיליו

ש מקרא ותפילי  ...נות תפילי ...

מקו שבני אד עומדי ערומי

מקו שבני אד עומדי ערומי אי

מקו שרוב בני אד רגילי להיות

ולבושי יש ש שאילת שלו ואי

ש שאילת שלו  ...וחול תפליו ...

עומדי ערומי אי ש שאילת שלו

ש מקרא  ...ואינו חול

 ...וחול תפיליו ...

תפילי

ואינו מניח לכתחלה
מקו שבני אד עומדי ערומי אי

מקו שבני אד עומדי ערומי

מקצת ערומי ומקצת לבושי יש

ש שאילת שלו  ...וחול תפילי ...

ולבושי יש ש שאילת שלו ואי

ש שאילת שלו ואי ש לא מקרא

ש מקרא  ...ואי חול תפליו ואינו

 ...ואינו חול תפיליו ואינו נות

נות לכתחלה
אבל אינו לובש עד שיצא מאותה

162ההיגד מצוי בכל עדי הנוסח של הירו' ,כולל קטע גניזה  NS 329661 T-Sשפורס ע"י רבינובי
בספר הזכרו לחנו ילו ,עמ' .505
163ע"פ ההיגד בירו' לדעת ר' זכאי יש צור ברביעית מי רק כאשר בתו הכלי כבר יש רביעית מי
רגלי .א א יש פחות מכ ,או שמכניס את המי בתחילה די בכמות מי קטנה מזו .בבבלי
הדבר נתו במחלוקת .רב נחמ טוע שלדעת ר' זכאי א מכניס את המי בתחילה די בכמות
כלשהיא .לעומתו סובר רב יוס שלדעת ר' זכאי ג במקרה זה יש צור ברביעית .בוודאי
שהעמדה שבירו' קרובה יותר לדעת רב נחמ ,מאשר לדעת רב יוס ,עיינו ש.
164דהיינו זוהי עמדה בתרתנאית שנערכה בתו הברייתא ,ראו ד' רוזנטל ,בני התלמוד הפסיקו
וקפצו להקשות בתו הברייתא ,עמ' .555557
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רשות של כל אותה מרח'

מבנה בית המרח המתואר בברייתא הוא מבנה בית המרח הנפו בעול הרומי 165,ובו
היו שלושה אזורי .1 :החיצוני בו המתרחצי היו משלמי עבור השימוש במרח  ,ובו הכל
מותר .2 .האמצעי בו המתרחצי היו מתפשטי לפני הרחיצה ומתלבשי אחריה ,ובו יש דברי
מותרי ויש דברי אסורי .3 .הפנימי בו היו המרחצאות עצמ ,ובו הכל אסור .בסו הברייתא
בירו' יש בבא נוספת האומרת שאינו מניח תפילי עד שיצא מרשות כל המרח .
המוב הפשוט של ההיגד המצוי רק בירו' הוא שאי להניח תפילי בכל שלושת האזורי,
אפילו בחלק החיצוני 166.הבנה זו סותרת את הבבא הראשונה שבה נאמר שבחדר זה מותר להניח
תפילי .כדי ליישב את הסתירה הסבירו כמה פרשני כי הבבא הנוספת באה לסייג את הוראתה
של הבבא הראשונה ולומר שאמנ יש מקרי חריגי בה נית להניח תפילי בבית החיצו ,א
בדר כלל אי לעשות כ.

167

בי שנקבל את הצעת הפרשני ,בי שנראה בהיגד הנוס סתירה

להיגד הראשו ,ברור שלהוספתו יש משמעות הלכתית.
לא נית לבטל לחלוטי את האפשרות שבפני מסדר התוס' והבבלי עמדה הברייתא
המורחבת והוא קיצר 9מאחר שלא הסכי ע התוכ ההלכתי של ההיגד הנוס .אול האפשרות
היותר סבירה היא שהברייתא המקורית כללה רק את הבבות הנמצאות בתוס' ובבבלי ,ומסדר
הסוגיא בירו' צר את הבבא הנוספת ע"פ מסורת הלכתית שונה )תנאית או בתרתנאית(.
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165ראו )W. Smith, ;Encyclopaedia Britannica, s.v. Bath (vol. 3, pp. 275-276
 .Dictionary of Greek and Roman Antiquities, London 1873, pp. 188-190ועיינו בדברי
ליברמ ,הירושלמי כפשוטו ,עמ' ייא; שפרבר ,Bathhouse ,עמ' ) 353366ובמיוחד בעמ' .(359
166ראו פירוש פני משה ופירוש מבעל ספר חרדי ע"א; ליברמ ,תסכפ"ש ,א ,עמ' .26
167פני משה מפרש שלמרות שמותר 'נכו הוא שלא ללובש עד שיצא מאותו רשות' .בעל ספר
חרדי מפרש שאד הנמצא ש זמ מה ואי דרכו להיות ללא תפילי רשאי להניח .ליברמ
)ש( מפרש שיכול להניח במקו זה רק א יש צור כגו לק"ש .הקושי הפרשני נובע ג מ
הניסוח המחוספס של המשפט" :מאותה רשות של כל אותה מרח ".
168גינצבורג ,פירושי ,ב ,עמ'  290טוע שהבבא הנוספת מוסבת על הבבא השלישית בירו',
ומשמעותה שאי להניח תפילי בחדר האמצעי ,אלא יש לצאת למקו שבו כול לבושי .לדעתי
לא נית לקבל הצעה זו שכ .1 :בהיגד הנוס נאמר "עד שיצא מאותה רשות של כל אותה מרח ".
 .2בבבא השלישית נאמר 'ואינו נות' ,לכ המילי 'אינו לובש' בבבא הנוספת ה כפילות מיותרת.
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בבלי סג ,א = תענית טז ,ב =

תוספתא ו ,כב )עמ'  101 ,39ואיל( =

ירושלמי ט ,ח )יד ע"ג 10 ,ואיל( =

סוטה מ ,ב

תענית א ,יא )עמ'  54 ,326ואיל(

תענית ב ,יא )סה ע"ד 48 ,ואיל(
לא היו עוני אמ בבית המקדש

שאי עוני אמ במקדש

אי עוני אמ במקדש

ומני שאי עוני אמ במקדש שנאמר

ומניי שאי עוני אמ במקדש שנ'

מניי שלא היו עוני אמ במקדש

קומו ברכו את ה' אלהיכ

קומו וברכו את ה' אלהיכ

ת"ל קומו ברכו את ה' וגו'

מה היו אומרי ברו ש כבוד
מלכותו לעול ועד

המשפט המפרט מה כ היו עוני בבהמ"ק ,המובא רק בירו' ,מצוי במקורות תנאיי
נוספי ,חלק כנראה קדומי ביותר )ביניה משניות המפרטות את עבודת כה גדול בבהמ"ק
ביוה"כ ,והלכות בתוס' המתארות את תפילת התעניות(.

169

לכ סביר מאוד שמסדרי הברייתא

בתוס' ובבבלי הכירוהו ולא חלקו עליו .אי הבאת ההיגד הנוס בתוס' ובבבלי אינה יוצרת חסרו,
שכ מוסרי הברייתא בחיבורי אינ חייבי להתייחס לפרטי נוספי ,ג א ה קרובי
לעניי הנידו .מבחינה סגנונית הקטע בירו' מפריד בי הדבקי ולכ הוא נראה כהוספה משנית.
במקרי מעי אלה לא נית להכריע באופ מוחלט הא הנוסח הקדו של הברייתא היה כבתוס'
ובבבלי ,ומסדר הברייתא בירו' הוסי אינפורמציה רלוונטית ממקו אחר ,או להיפ.
.58
בבלי ג ,ב

תוספתא א ,א) 3עמ'  7 ,1ואיל(
ר' או'

ירושלמי א ,א )ב ע"ד 9 ,ואיל(
רבי אומר
ארבע אשמורות ביו

ארבע משמרות הוי הלילה

ארבע משמרות בלילה

וארבע אשמורות בלילה

דברי רבי

למרות שאי התייחסות לחלוקת היו המופיעה בירו' ,במקו אחר בספרות חז"ל,
סביר שהיו והלילה נחלקי באופ דומה ,וכ ג משמע מדברי בעל ספר היובלי.
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170

ע"כ ,א

שהברייתא בתוס' ובבבלי אינה מתייחסת לחלוקת היו ,סביר שאי היא חולקת על הנאמר בירו'.

169משנה יומא ג ,ח; ד ,אב )על קדמות של משניות אלו ראו אפשטיי ,מבואות לספרות התנאי,
עמ'  .(3637תוס' תענית א ,יביג )על קדמות של הלכות אלו ראו ש ,עמ' .(4546
170ההתיחסויות למשמרות במקרא ובספרות חז"ל עוסקות כול במשמרות הלילה ,ראו גינצבורג,
פירושי ,א ,עמ'  ;5758י"ד גילת ,קריאת שמע ,עמ' .291292
171ספר היובלי מ"ט ,יי"ב )כר ב ,עמ'  141במהדורת 'So that the :(J. H. Charlesworth
children of Israel will be ones who come and observe Passover on its appointed day ...
from the third (part) of the day until the third (part) of the night because two parts of
78

בתוס' הברייתא מובאת לאחר ברייתות העוסקות בזמ ק"ש של ערבית ,ובאה לפרש את
דברי ר' אליעזר במשנה )ברכות א ,א(" :מאימתי קורי את שמע בערבית  ...עד סו האשמורה
הראשונה" .מאחר שהמשנה עוסקת בזמ ק"ש של ערבית ,העניי לגופו אינו מצרי התייחסות
לחלוקת היו .אול ,בהמש הברייתא בתוס' ישנו פירוט של היחס בי שעה ,עונה ,עת ורגע,
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שאינו תור לביאור זמ ק"ש של ערבית ,וכנראה הובא אגב הבאת חלוקת הלילה ליחידות משנה.
לכ נראה שהבבות הנ"ל )מספר המשמרות ביו ,והיחס בי שעה ,עת ועונה( ה קוב שנושאו הוא
היחס בי יחידות זמ שונות .בהקשר זה יש מקו א להתייחסות לחלוקת היו ליחידות משנה,
א כי אי הכרח .ג בבבלי הברייתא מובאת בסוגיא המבארת את דעת ר' אליעזר וא בה אי
שו צור בהתייחסות לחלוקת היו .לכ בשני החיבורי הללו ,ייתכ שבפני עור החיבור היתה
ברייתא שבה הייתה התייחסות א לחלוקת היו ,א הוא השמיטה מחוסר עניי.
הברייתא בירו' אמנ מובאת בהלכה א )ברצ הסוגיות המוסב על משנה א( 173,א היא
נמצאת בתו סוגיא העוסקת ביחס בי מידות שונות )היחס בי יחידות זמ ואומד מרחקי(.
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the day are given for light and one third for evening ... And they shall eat it during the
time of the evening until a third of the night. And what is left of all its flesh from the
' .third of the night and beyond, they shall burn with fireההתייחסות כא היא לחלוקה
הקדומה של היו והלילה לשלוש משמרות ,שהיתה נהוגה בתקופת המקרא ובבבל בתקופת חז"ל,
וכ ג מפרש ר' נת את משנתנו )עיינו בהמש הברייתא בתוס' א ,א ובמקבילות ]ושמא יש רמז
לכ ג בסר היחד ,ו) 6 ,מהדורת ליכט ,עמ'  .([(140דעת רבי ,כי הלילה )וא היו ע"פ הירו'(
נחלקי לארבע היא ע"פ אופ החלוקת שהיה נהוג ע"י היווני והרומי ,וכנראה התפשט בא"י
בתקופת שלטונ בה )ראו גינצבורג ש ,וגילת ש ,ובהערה .(33
ממספר מקורות בספרות חז"ל נית למצוא תימוכי לטענה שחלוקת היו זהה לחלקת הלילה:
 .1משנה עדויות ו ,א ..." :תמיד של שחר שקרב בארבע שעות" .ע"פ חלוקת היו והלילה
לשלוש משמרות ,מקריבי את התמיד עד סו המשמרת הראשונה.
 .2משנה ברכות א ,ב" :מאימתי קורי את שמע  ...רבי יהושע אומר עד שלש שעות" .ע"פ
חלוקת היו והלילה לארבע משמרות ,נית לקרוא עד סו האשמורת הראשונה.
172תוס' ברכות א ,א' :ר' או' ארבע משמרות בלילה העונה אחת מעשרי וארבעה משעה העת
אחת מעשרי וארבעה בעונה והרגע אחד מעשרי וארבעה בעת'.
173בכל החיבורי הברייתא מוסבת על משנה א .אול ייתכ שחלק זה של ההלכה נשנה לא רק
ביחס לדעת ר' אליעזר במשנה א ,אלא א ביחס לדעת ר' יהושע במשנה ב )עיינו בהע' .(171
174ראו לעיל בהע'  ,172וכ "יו נכנס ויו יוצא שבת נכנס שבת יוצא חודש נכנס חודש יוצא שנה
נכנס שנה יוצאה" )ב ע"ד ,שו' " ;(7עוביו של רקיע מהל חמשי שנה" )ב ע"ג ,ש' " ,(44ע חיי
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לפני ברייתא זו בירו' מובאת דרשה המתייחסת לשנה ,חודש ,שבוע ,ויממה ,ולאחריה מובא היחס
בי שעה ,עונה ,עת ורגע .בהקשר זה ל 6היתה התייחסות רק לחלוקת הלילה ,ללא התייחסות
לחלוקת היו ,נית היה לחוש במעט צרימה וחסרו .לכ ייתכ שהברייתא שעמדה לפני מסדר
הסוגיא התייחסה רק לחלוקת הלילה ,והוא הוסי התייחסות לחלוקת היו כדי למלא את
החסרו שנוצר מתו שיבוצה של הברייתא בהקשר זה.
לא נית להכריע הא בפני מסדרי התוס' והבבלי עמד קוב גדול שהכיל א התייחסות
לחלוקת היו ,וה לקחו רק את מה שהיה נחו לעניי זמ ק"ש של ערבית .או לחלופי ,שבפני
עור הסוגיא בירו' עמד קוב מצומצ והוא הרחיבו.
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היק הברייתא בכל חיבור תוא את

ההקשר בו היא מובאת ,ואנו למדי מכא על אופי פעולת של מסדרי החיבורי.
.59
בבלי כט ,ב

תוספתא ו ,ז )עמ'  13 ,33ואיל(

ירושלמי ד ,ד )ח ע"ב 24 ,ואיל(

יהי רצו מלפני  ...שתת לכל אחד

יהי רצו מלפני  ...שתת לכל אחד

יהי רצו מלפני  ...שתת לכל בריה

ואחד  ...די מחסורה

ואחד  ...די מחסורה

ובריה  ...די מחסורה

ברו אתה ה' שומע תפלה

ברו שומע תפלה

ברו ה' כי שמעת קול תחנוניי
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בא"י שומע תפילה

בנוסח שבירו' בלבד מובא לפני החתימה פסוק מתהילי כח ,ו ,כדרכ של מעצבי
התפילות לשאוב מ המקרא צירופי מילי וא פסוקי שלמי.
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.60
בבלי סוכה מב ,ב

תוספתא ב ,טז) 1עמ'  50 ,9ואיל(

ירושלמי ג ,ה )ו ע"ד 8 ,ואיל(

יכול לאכול כזית דג מרחיקי

קט שיכול לוכל כזית דג פורשי

קט  ..יכול לאכול כזית דג פורשי

מצואתו וממימי רגליו ארבע אמות

מצואתו וממימי רגליו ארבע אמות

מצואתו וממימי רגליו ארבע אמות

מהל חמש מאות שנה" )ש ,ש' " ,(49וכש שבי האר לרקיע מהל חמש מאות שנה כ בי
רקיע לרקיע מהל חמש מאות שנה" )ש ,ש' .(55
175גינצבורג ש )ראו הע'  (170מציע כי המאמר המקורי התייחס ג לאשמורת היו ,א
התייחסות זו הושמטה ע"י הסופרי שלא הכירו את המושג .לדעתי אי לקבל טענה זו ,שכ נית
לטעו שההתייחסות לאשמורת היו נוספה בשלב יחסית מאוחר להשלמת המבנה הספרותי.
176הנוסח המוצג הוא נוסח כ"י לייד ,דפ' ונציה וכ"י הרש"ס .בכ"י וטיק משפט זה חסר ,אולי
מחמת דילוג הדומות )ברו – ברו( ,ואולי בהשפעת נוסח מעי שמונה עשרה המובא בראשית
ההלכה בירו' או המקבילות ,שאינו כולל את המשפט.
177ראו קוטשר ,מבעיות המילונות ,עמ'  ;5354רבי ,לשו התפילה ,עמ' קסגקסז; חז ,לשו
בברכה ,עמ'  ;694696ליבס" ,מצמיח קר ישוע" ,עמ'  .316318והשוו לנוסח הברכה בסדר רע"ג
)מהדורת גולדשמידט ,עמ' קפג( שבו מובא לפני החתימה פסוק אחר.
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וא אינו יכול לוכל כזית דג אי
פורשי לא מצואתו ולא ממימי רגליו

יש להקדי ולהעיר שהנוסח בירו' מעורער ,וכבר בעצמו מעלה חשד לגבי מקוריותו.
ההיגד המצוי רק בירו' מופיע בכ"י וטיק ,בקטע גניזה NS 329661 T-S
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ובשולי הגליו בכ"י

לייד ע"י סופר שני )ומש הגיע כנראה לדפוס וונציא( .איננו יודעי באופ ברור על סמ מה הגיה
הסופר השני את כ"י לייד )הא ע"פ כ"י וטיק ,ע"פ מסורת נוסח אחרת ,או שהוסי מסברתו(,
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א ברור שעדותו של גו כ"י לייד מטילה ספק במקוריות הנוסח הכולל את ההיגד.
בהיגד המצוי רק בירו' אי שו תוכ חדש ,הוא רק מנגיד את ההיגד המובא ג בתוס'
ובבבלי .לכ ההבדל בי הברייתות אינו הלכתי אלא ספרותי בלבד .אריכות ספרותית גרידא ,שכל
מטרתה ליצור טכסט יותר מפותח היא סגנו מצוי כחלק מתהלי עיבוד מקורות .אול ישנה ג
תופעה הפוכה של ציטוט חלקי והשמטת אות חלקי ברייתא שאינ נדרשי מבחינה עניינית.
ההיגד המשות לכל החיבורי מצוי במקורות אחרי בתו רשימה המפרטת ממתי יש
להתייחס לקט כגדול בתחומי הלכתיי שוני ,ע"פ קריטריוני רלוונטי לכל עניי ועניי.
הרשימה מובאת בשינויי קלי בתוס' חגיגה א ,ב; בספרי זוטא ,שלח ,עמ'  288ובבבלי סוכה מב,
ב.
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בכל המקבילות ,בכל הענייני הנזכרי ,מובאת רק בבא אחת ללא הנגדה .רשימה זו היא

אוס של הלכות ,שאולי נאספו ממקומות שוני ונערכו בצורה אחידה .לכ ייתכ שבפני מסדר
הרשימה עמדה הלכה בעלת שתי בבות והוא קיצר ,9כדי להתאימה לסגנו שאר ההלכות ,ומכא
שקשה ללמוד מסגנו הברייתא באחד החיבורי על סגנונה בחיבור אחר.
הנתוני שבפנינו אינ מאפשרי הכרעה ,הא הנוסח המקורי הוא הארו כבירו' וחלקו
הושמט בתוס' ובבבלי )אולי ע"פ המקבילות( ,או להיפ .מכיו שהנוסח בירו' מעורער וההוספה
היא אריכות ספרותית גרידא ,אני משער שיותר סביר שהבבא המנגידה היא הוספה מאוחרת.
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178פורס ע"י רבינובי בספר הזכרו לחנו ילו ,עמ' .504
179עיינו בהערה  ,146עמ' .72
180תוס' חגיגה א ,ב )עמ'  ,374שו'  6ואיל(' :יודע לנענע חייב בלולב ,יודע להתעט חייב בציצית,
 ...יכול לוכל כזית דג פורשי מצואתו וממימי רגליו ארבע אמות .'...
181גינצבורג )פירושי ,ב ,עמ'  (289מציע שהיו שתי ברייתות דומות ,אחת נשנתה בדר חיובית
והשניה בדר שלילית ,והגרסני צרפו שתי הלשונות .קשה לקבל השערה זו ללא ראיות.
81

שינויים אחרים
בפרק זה תוצגנה מקבילות בה הברייתא שבתוס' דומה לברייתא שבבבלי ,בניגוד לזו
שבירו' ,שלא נית לקטלג לפי אחת הקטגוריות שלעיל .בחלק מ המקבילות נית להצביע על
חילופי שמקור בשיטות הלכתיות שונות ,ואילו באחרות הרקע לחילו פחות ברור.

.61
בבלי סוכה מו ,א =

תוספתא ו ,טי ,יד )עמ'  49 ,36ואי'(

ירו' ברכ' ט ,ד )יד ע"א 35 ,ואיל( =

פסחי ז ,ב =

סוכה א ,ב )נב ע"ב 22 ,וא'( ]סוכה[ =

מנחות מב ,א ]סוכה[

סוכה ג ,ד )נג ע"ד 5 ,ואיל( ]לולב[

העושה סוכה לעצמו אומר ברו

העושה סוכה לעצמו או' ברו

העושה סוכה לעצמו אומ' ברו אשר

שהחיינו וקיימנו כו'

שהגיענו לזמ הזה

קידשנו במצותיו וציונו לעשו' סוכה

נכנס לישב בה אומר אשר קדשנו

נכנס לישב בה או' ברו אשר קדשנו

נכנס לישב בה אומר ברו אשר

במצותיו וצונו לישב בסוכה

במצותיו וצונו לישב בסוכה

קידשנו במצותיו וציונו לישב בסוכה

העושה לולב לעצמו אומר ברו

העושה לולב לעצמו או' ברו

העושה לולב לעצמו אומר ברו אשר

שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמ הזה

שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמ הזה

קידשנו במצותיו וציונו לעשות לולב

נטלו לצאת בו אומר ברו אשר

כשהוא נוטלו או' ברו אשר קדשנו

כשהוא נוטלו אומר על נטילת לולב

קדשנו במצותיו וצונו על נטילת לולב

במצותיו וצונו על נטילת לולב

ואשר החיינו

לאחרי' לעשות לו סוכה לשמו

לאחר לעשות לולב לשמו

העושה מזוזה לעצמו או' לעשות
מזוזה
לאחר לעשות מזוזה לשמו
כשהוא קובעה או' ברו אקב"ו על
מצות מזוזה
העושה ציצית לעצמו או' ברו

העושה תפילי' לעצמו כו'

שהחיינו
לאחר כו'
כשהוא מתעט או' ברו אשר קדש'

כשהוא לובש אומר על מצות תפילי

במצ' וצו' להתעט בציצית
העושה תפלי לעצמו אומ' ברו
שהחיינו
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העושה ציצית לעצמו כו'

לאחר כו'
כשהוא מניח ברו אשר קד' במצ'

נתעט כו'

וצו' להניח תפלי

היה הול להפריש תרומה ומעשרות
או' ברו שהגיענו לזמ הזה
כשהוא מפריש או' ברו אש' קד'

התור והמעשר אומר ברו אקב"ו

במצ' וצו' להפריש תרומה ומעשרות

להפריש תרומה ומעשר
לאחר להפריש תרומה ומעשר לשמו

בכל החיבורי מובאת ברכה שיש לבר ה בשעת ההכנה למצוה ,וה בזמ קיומה,
ובכול יש עקביות במטבע הברכה 182.בשעת ההכנה יש לבר לפי התוס' והבבלי "שהחיינו וקיימנו
והגיענו לזמ הזה" ,ואילו לפי הירו' "אשר קידשנו במצותיו וציונו לעשות ."X

183

הסוגיא בבבלי מנחות דנה על איזה מצוות צרי לבר "אשר קידשנו במצותיו וציונו
לעשות  ."Xרב נחמ ורב חסדא )מ הדור השנישלישי בבבל( נחלקו הא לדעת רב יש לבר על
הכנת ציצית .ההסבר הנית ע"י סתמא דגמרא הוא שלדעת רב אי לבר על הכנה המקדימה את
קיו המצוה ,והמחלוקת בי האמוראי היא בשאלה הא ציצית היא חובת הבגד )ואז יש לבר(
או חובת הלובש )ואז אי לבר( .ייתכ שההסבר הסתמאי תוא את עמדת האמוראי ,והוא
משתק ג בנוסח חלק מ הברייתות .מאיד יתכ שההסבר הסתמאי מציג עמדה מאוחרת,
שהיתה נתונה במחלוקת בדורות הראשוני בבבל .עפ"ז העמדה בברייתות שבתוס' עולה בקנה
אחד ע עמדה אמוראית הנתונה במחלוקת ,שייתכ ונתקבלה ע"י מסדר הסוגיא הסתמית.

184

182הדיו כא יתמקד במבנה הספרותי של הקוב  ,ובשיטות ההלכתיות השונות .ישנ כמה
ענייני חשובי שידונו במקו אחר ,כגו :ההתיחסות למזוזה ,להל דוג'  ,41עמ'  ;173צמד
הברכות לתור ,להל דוג'  ,46עמ'  ;180והסמכת ענייני נוספי לקוב  ,להל דוג'  ,30עמ' .126
183בבבלי ישנה התייחסות מפורשת רק לברכות הקשורות ללולב וסוכה .ייתכ שע"פ עמדה זו יש
להקיש מסוכה ולולב לשאר המצוות ,וא בהכנת יש לבר שהחיינו )כמפורש בתוס'( .מאיד
ייתכ כי יש לחלק בי סוכה ולולב הבאי משנה לשנה )ואולי יש בה שמחה מרובה( לבי שאר
המצוות ,ראו ההפניות למחלוקת הראשוני בעניי זה ,בתסכפ"ש ,א ,עמ' .113
184על מחלוקת זו בי התלמודי כבר עמדו ראשוני רבי ,ראו אהבת ציו וירושלי ,ברכות,
עמ'  206ואי' .ועיינו בדברי ליברמ המסיק כי 'יסוד המחלוקת בי הבבלי והירושלמי הוא בזה
שלפי שיטת בני א"י מכיני ועושי את חומר כל המצוות  ...לש מצוה ,ולפיכ בשעה שתולש את
הלולב מ האיל לש מצוה צרי לבר' )תשלו תוספתא ,עמ'  .(33כפי שהערתי ,ייתכ שמדובר
בהבדל בי הלכה מוקדמת להלכה מאוחרת ,ולא בהכרח רק בהבדל בי בבל לא"י.
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קוב הברייתות בירו' מובא בסוגיא המוסבת על המשנה בברכות ט ,ג" :בנה בית חדש
וקנה כלי חדשי אומר ברו שהחיינו" .א הנוסח שעמד לפני מסדר הסוגיא בירו' היה שיש
לבר שהחיינו בשעת ההכנה למצווה ,ברור שיש מקו להביא את הברייתות .א א הנוסח
שעמד לפני עור הסוגיא היה שיש לבר 'לעשות  'Xבשעת ההכנה ,לא ברור מדוע העור בחר
לשב את הקוב ואת הדיו על שעת הברכה דווקא כא .אפשר שהקוב שוב כא מאחר שג ע"פ
נוסח הירו' יש לבר שהחיינו בשעת נטילת הלולב .הסבר זה מניח שכל הקוב בעל המבנה
הספרותי המשוכלל ,שבא להדגיש את מטבע הברכה הקבוע בסיטואציות השונות ,הובא בגלל פרט
המופיע באחד המקרי בלבד .זוהי אסוציאציה רופפת ,א שכמותה מצויות בירו' במקומות
אחרי .אפשרות אחרת היא שהברייתא ששובצה בירו' היתה ע"פ הנוסח המופיע בתוס' ,ואז
השיבו הוא טבעי ומתבקש .בשלב מאוחר יותר נוסח הברייתא שונה ע"פ המסורת הרווחת בירו'.
אי בידינו ראיות כלשה שיתמכו בפתרו זה ,וע"כ הוא אינו אלא השערה בעלמא.

185

ע"פ הברייתא שבירו' א מכי את החפ עבור אחר נוסח הברכה הוא 'לעשות  Xלשמו'.
לעומת זאת ,בברייתא שבתוס' ושבבבלי אי התייחסות מפורשת למקרה בו מכי עבור אחר ,א
תאור האירוע בכל המקרי הוא 'העושה  Xלעצמו' .אפשר שנוסח התוס' הוא דווקני ,ולכ א
מכי עבור אחר אינו מבר שהחיינו ,ואי מחלוקת בי החיבורי 186.מאיד ייתכ שהנוסח הקדו
הוא הנוסח המופיע בירו' ,בו הברכה שיש לבר בשעת ההכנה היא 'לעשות  .'Xע"פ נוסח זה יש
מקו לשנות את נוסח הברכה כאשר מכי עבור אחר .עפ"ז ייתכ שהנוסח הלא מבורר בתוס' )בו
יש התייחסות למקרה שבו עושה לעצמו ,א אי התייחסות למקרה שבו מכי עבור אחר( ,הוא
תוצאה של הרכבת השיטה ההלכתית המופיעה בתוס' ובבבלי על נוסח הברייתא שבירו' .כ נוצר
נוסח שבו לאחר הפתיחה 'העושה  Xלעצמו' הוחלפה הברכה לברכת שהחיינו .א כ ,הנוסח
'לעצמו' בתוס' ובבבלי לא בא להדגיש שיש לבר רק כאשר עושה עבור עצמו ,אלא הוא תוצאה של
עיבוד ספרותי .ע"פ אפשרות זו ישנה מחלוקת בי החיבורי ,שכ לפי התוס' והבבלי אי הבדל בי
הברכה שמבר כאשר מכי עבור עצמו ,לבי זו שמבר כאשר מכי עבור אחר.
.62

185וריאציה של הסבר זה היא שלפני מסדר הירו' עמד הנוסח המופיע בירו' .א מאחר שהכיר ג
את המסורת המופיעה בתוס' ,מצא מקו לשלב את הברייתא בסוגיא המוסבת על המשנה הנ"ל.
186זוהי שיטת ר"ת המופיעה בתוד"ה העושה בסוכה מו ,א ובראבי"ה סי' רפט )ספר ראבי"ה,
הוצאת חברת מקיצי נרדמי ,ירושלי תשכ"ד ,ח"א ,עמ'  ,358ובהערות ש(.
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בבלי ל ,א

תוספתא ג ,טוטז )עמ'  65 ,15ואיל(

ירושלמי ד ,ה )ח ע"ב 62 ,ואיל(

היה עומד בחוצה לאר יכוי את לבו

העומדי בחוצה לאר מכווני את

העומדי ומתפללי בחוצה לאר

כנגד אר ישראל ...

לב כנגד אר ישראל ...

הופכי את פניה כלפי אר ישר' ...

היה עומד באר ישראל יכוי את לבו

העומדי באר ישראל מכווני את

העומדי

כנגד ירושלי ...

לב כנגד ירושל ...

הופכי את פניה כלפי ירוש' ...

היה עומד בירושלי יכוי את לבו

העומדי בירושל מכווני את לב

העומדי ומתפללי בירושל הופכי

כנגד בית המקדש ...

כנגד בית המקדש ...

פניה כלפי הר הבית ...

היה עומד בבית המקדש יכוי את

העומדי במקדש מכווני את לב

העומדי  ...בהר הבית הופכי פניה

לבו כנגד בית קדשי הקדשי ...

כנגד בית קדשי הקדשי ...

כלפי בית קדשי הקדשי' ...

ומתפללי'

התוס' והבבלי מורי על כוונת הלב ,ואילו הירו' מורה על הפיכת פני.

187

באר

ישר'

מספר חוקרי

טענו שהנוהג להפנות את הפני לבית המקדש שבירושלי יסודו כבר מראשית ימי המקדש,
כמופיע בתפילת שלמה ובתאור תפילת דניאל 188.עמדה זו באה לידי ביטוי ג במקורות תנאיי
אחרי ובסוגיות בשני התלמודי במסכת ברכות.

189

אול בסוגיא בבבלי בבא בתרא כה ,אב,

מובאות דעות שנית להתפלל א לכיווני אחרי מאחר ששכינה בכל מקו ,ויש שראו בה
שלילה של כיוו תפילה קבוע כלשהוא .לדעת כמה מ החוקרי עמדה זו היא תגובת נגד לנוהג
הנוצרי להתפלל לכיוו ירושלי מתו ציפיה שישו ישוב מש .ע"פ דבריה ,ייתכ שנוסח הירו'
משק את הנוהג הקדו להפנות את הפני לירושלי בזמ התפילה.

190

לעומת זאת ,נוסח

הברייתא שבתוס' ובבבלי משק את העמדה המאוחרת המובאת בבבלי ב"ב ,שאי להפנות את
הפני לירושלי ,אלא להסתפק בכוונת הלב.

191

.63
בבלי לא ,א
יכול ישמיע קולו בתפלתו

תוספתא ג ,ו )עמ'  18 ,12ואיל(
יכול יהא משמיע קולו

ירושלמי ד ,א )ז ע"א 29 ,ואיל(
יכול יהא מגביה קולו ומתפלל

187כ בארבע הבבות שהובאו .בכל החיבורי ישנה בבא חמישית מסכמת" :נמצאו כל ישראל
מתפללי למקו אחד  ,"...ובה כל החיבורי מתייחסי להפיכת פני .אול כמה חוקרי כבר
עמדו על כ שזו בבא מאוחרת שאינה שייכת לברייתא המקורית ,ראו גינצבורג ,פירושי ,ג ,עמ'
 ;379ליברמ ,תסכפ"ש ,א ,עמ' .45
188ראו מלכי א ,ח ,מחמט; דניאל ,ו ,יא.
189ראו משנה ברכות פ"ד ,מ"ה; בבלי ברכות ל ,א; ירו' ברכות ד ,ה )ח ע"ג 7 ,ואיל(; וראו דיונו
של ארלי ,כל עצמותי תאמרנה ,עמ' .6469
190ראו  ;Landsberger, Sacred Direction, pp. 181-202אורב ,חז"ל – פרקי אמונות ודעות,
עמ'  ;4550ארלי ,כל עצמותי תאמרנה ,עמ'  .6993א ראו לעומת את דברי גינצבורג,
פירושי ,ג ,עמ' .378
191זאת בניגוד לכמה מ החוקרי ,שא שעמדו על הדעות השונות בייחס להפניית הפני
לירושלי ,נטו לפשר בי הנוסחי השוני ,ראו ,ארלי ,ש ,עמ'  ,6567ועמ'  ,8384ובנ"ש.
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כבר מפורש על ידי חנה שנאמר

פרש בחנה שנ' וחנה היא מדברת על

וקולה לא ישמע.

לבה

פירש בחנה וחנה היא מדברת על לבה

הברייתא בתוס' ובבבלי אוסרת השמעת קול בתפילת העמידה ,לעומת הברייתא בירו'
האוסרת הגבהת קול ,א ייתכ שהשמעת קול גרידא ,ללא הגבהתו מותרת ע"פ הירו'.

192

עדות

מפורשת לחילו מנהג בי א"י לבבל מצויה באוס החילוקי )מהדורת מרגליות ,עמ' " :(87אנשי
מזרח מתפלל אד י"ח ברכות בלחש ובני א"י בקול ר להרגיל הע" .גינצבורג טע שחילו
המנהגי הוא קדו ,ובני א"י נהגו להתפלל בקול כבר מתקופת המשנה והתלמוד 193.ע"פ דבריו
ייתכ שהמסורת המצויה בתוס' היא מסורת בבלית ,שאולי חדרה לתוס' בתקופה מאוחרת.
ארלי חולק על גינצבורג וסובר שראשית המנהג הא"י להתפלל בקול הוא מאמצע תקופת
האמוראי ,אול בתקופת התנאי ה בבבל וה בא"י התפללו ללא השמעת קול 194.ע"פ דבריו
אפשר שהמסורת בתוס' משקפת מסורת א"י קדומה שנשתמרה רק בבבלי ,ואילו הברייתא בירו'
עובדה לאחר שינוי המנהג בתקופת האמוראי בא"י.
.64
בבלי נ ,ב

תוספתא ד ,ג )עמ'  5 ,18ואיל(

ירושלמי ו ,א )י ע"א 14 ,ואיל(

יי עד שלא נת לתוכו מי אי

יי חי מברכי עליו בורא פרי הע

יי בזמ שהוא כמות שהוא אומר

מברכי עליו בורא פרי הגפ אלא

ונוטלי הימנו לידי

עליו בורא פרי הע ואי נוטלי ממנו

בורא פרי הע ונוטלי ממנו לידי

לידי

משנת לתוכו מי מברכי עליו בורא

וא נת לתוכו מי מברכי עליו

בזמ שהוא מזוג אומר עליו בורא

פרי הגפ ואי נוטלי ממנו לידי

בורא פרי הגפ ואי נוטלי ממנו

פרי הגפ ונוטלי ממנו לידי דברי

דברי רבי אליעזר

לידי דברי ר' ליעזר

רבי אליעזר

וחכמי אומרי בי כ ובי כ

וחכמי או' בי כ ובי כ מברכי

וחכמי אומרי בי חי בי מזוג

מברכי עליו בורא פרי הגפ ואי

עליו בורא פרי הגפ ואי נוטלי ממנו

אומרי' עליו בורא פרי הגפ ונוטלי

נוטלי הימנו לידי

לידי

ממנו לידי

בברייתא שבפנינו מופיעות שתי מחלוקות בי ר' אליעזר וחכמי בנוגע ליי חי .מחלוקת
אחת מופיעה ג במשנה ברכות ז ,ה בשינויי סגנו קלי" :אי מברכי על היי עד שית לתוכו

192נוסח הירו' מקוי באוס הלכות המובא בקט"ג אר ישראלי אוקספורד " :2700וקולה לא
ישמיע מיכ שלא יגביה קולו  ...וצרי שיהא משמיע לאזנו ולא צוריח בקולו" )פורס ע"י
מרגליות בהלכות אר ישראל מ הגניזה ,עמ' קלבקלג(.
193ראו פירושי ,ג ,עמ' .13
194ראו ,כל עצמותי תאמרנה ,עמ'  ;165171והשוו לדברי מרגליות במהדורתו לספר החילוקי,
עמ'  .165167על הימצאות המילה 'לאוזנו' בכי"א של התוס' ,ראו ליברמ ,תסכפ"ש ,א ,עמ' .30
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מי דברי רבי אליעזר וחכמי אומרי מברכי" 195.המחלוקת השניה בי ר"א לחכמי היא בדבר
נטילת ידי ביי .לפי שני החיבורי ר"א מחלק בי יי חי ליי מזוג ,ולפי שני החיבורי חכמי
סוברי שדינו של יי חי הוא כדינו של יי מזוג .אול ע"פ הברייתא שבתוס' ובבבלי ר"א סובר
שנית ליטול ביי חי ,א אי ליטול ביי מזוג ,וחכמי סוברי שאי ליטול ביי בי חי בי מזוג.
ואילו ע"פ הברייתא שבירו' ר"א סובר כי אי ליטול ביי חי ,א נית ליטול ביי מזוג ,וחכמי
סוברי כי נית ליטול בי ביי חי ובי ביי מזוג.

196

ממקורות רבי בספרות חז"ל עולה שבא"י היו נוהגי לשתות יי חי והוא נחשב לסת
יי ,ואילו בבבל הורגלו לשתות יי מזוג ,ושתיית יי חי היתה דבר מוזר בעיניה.

197

יש שהציעו

לתלות הבדל זה בכ שבא"י היי היה מצוי בשפע ,ואילו בבבל לא כ היה ,ומחמת יוקרו הורגלו
לשתות יי מזוג.

198

הסבר זה עולה בקנה אחד ע ההבדל שבי נוסח הברייתא בתוס' ובבבלי

לנוסח הברייתא בירו' :שפע היי בא"י איפשר להתיר שימוש נרחב ביי לנטילת ידי ,לעומת זאת
מיעוט היי בבבל גר לצימצו היתר זה 199.לכ מלבד האפשרות להסביר את חילו הנוסח ע"פ

195מעניי שדר התיאור של סוגי היי בבבלי )ובבא השניה בתוס'( היא הקרובה ביותר לזו
שבמשנה .ראו ש"י פרידמ ,תלמוד ערו ,הנוסח ,עמ'  ;27א' רוזנטל ,גרסת המשנה ,עמ' .4142
196בברייתא לא מפורש מה היא מטרת הנטילה המוזכרת ,הא לנקיו או לצרכי טהרה )ראו
הפניות לדעות הפרשני בתסכפ"ש ,א ,עמ'  ;57ודברי החוקרי :ביכלר ,ע האר הגלילי ,עמ' 73
ואי'; אלו ,מחקרי בתולדות ישראל ,א ,עמ'  167ואי'; י"ד גילת ,משנתו של ר' אליעזר ב
הורקנוס ,עמ'  96ואי'; תבורי ,פסח דורות ,עמ'  198ואיל; Poirier, "Why Did the Pharisees
 ;Wash Their Hands", pp. 218-233מיליקובסקיReflections On Hand-Washing, pp. ,
 .(149-162כמו"כ לא מבואר מדוע יש להימנע מנטילה במקרי מסוימי ,הא בגלל שסוג
מסויי של יי אינו כשר לנטילה או משו החשש להפסד אוכלי )כ משמע בירו' ומפורש בבבלי
ברכות נ ,ב( .ליבו תולדות ההלכה בכל הענייני ,ובחינת ההשלכות על השוני בהצגת המחלוקת,
ידרוש אריכות רבה וחורג ממטרת המחקר.
197ראיות רבות לכ מצויות בספרות חז"ל ,ראו ההפניות אצל מרגליות ואצל ליברמ בהע' הבאה.
זהו כנראה ג הרקע לחילו המנהג בי אנשי מזרח ובני א"י המוזכר בספר החילוקי )מהד'
מרגליות ,עמ' " :(81א"מ אי מברכי על היי אלא מזוג ובני א"י מברכי עליו כשהוא חי".
198ראו מרגליות ,ש ,עמ'  ;129ליברמ ,תסכפ"ש ,א ,עמ'  ,77שו' .17
199ב  Dinner with Trimalchio Petronius, The Satyricon, 34.4מסופר"Two long-haired :
Ethiopians followed him ... and they poured wine over our hands, no one ever offered
" .us waterקלרק טוע שאי תאור של ארוע דומה של נטילת ידי ביי בספרות היוונית והרומית,
וע"כ מסיק שכא תרימאלכיו עושה שימוש במנהג יהודי המתואר בברייתא לעיל )בנוס למנהגי
יהודיי ושמיי אחרי הנמצאי בספר זה ]כגו ניגוב ידי בראש השמש המופיע בתוס' ברכות
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שיקולי 'פני הלכתיי' ,או כנובע מהחלפת חלקי המשפט בירו' מחמת שיבוש 200,נית ג לשער
שאולי נוסח התוס' משק ראליה בבלית ,שממנה משתלשלת הלכה בבלית.

201

.65
בבלי נב ,א = נב ,ב = פסחי קג ,א

תוספתא ה ,ל )עמ'  72 ,30ואיל(

רבי יהודה אומר לא נחלקו בית

אמ' ר' יהודה לא נחלקו בית שמיי

ירושלמי ח ,א )יב ע"א 2 ,ואיל(
ח ,ה )יב ע"ב 4 ,ואיל( =
אמר ר' יהודה לא נחלקו בית שמאי

שמאי ובית הילל ...

ובית הלל ...

ובית הלל ...

על מה נחלקו על המאור ועל

על מה נחלקו על המאור ועל

ועל מה נחלקו על המאור ועל

הבשמי

הבשמי

הבשמי

בית שמאי אומרי מאור ואחר כ

שבית שמיי אומר מאור ואחר כ

שבית שמאי אומרי' בשמי' ומאור

בשמי ובית הילל אומרי בשמי

בשמי ובית הלל או' בשמי ואחר

ובית הלל אומרי' מאור ובשמי

ואחר כ מאור

כ מאור

השיטה בתוס' ובבבלי מוחלפת לעומת זו שבירו' ,דהיינו עמדת ב"ש בתוס' ובבבלי היא זו
המוצגת בירו' כעמדת ב"ה ,ולהיפ .במחלוקת בי ב"ש וב"ה ,שאלת הייחוס היא שאלה ע
משמעות הלכתית ,שכ ,נפסקה הלכה באופ גור כבית הלל )למעט במספר חריגי מצומצ(.

202

ברייתא זו מופיעה בשתי סוגיות בירו' ברכות .הסוגיא בפ"ח ה"ב היא הערה על משנה ח,
ה" :בית שמאי אומרי נר ומזו ובשמי והבדלה ובית הלל אומרי נר ובשמי ומזו והבדלה".
למעט פסיקת ההלכה שתידו בהמש ,אי בסוגיא זו שו התייחסות לשאלת סדר הברכות

ה ,כט[ ,ראו  .(Clarke, "Jewish Table Manners in the Cena", pp. 257-263א נקבל הצעה זו
אזי סביר שנטילה ביי היתה מנהג יהודי מצוי )או לפחות לא נדיר( בתקופת פטרוניוס )אמצע
המאה הראשונה לסה"נ( או בתקופה שקדמה לו .מציאות זו יותר סבירה ע"פ נוסח הירו' שבו
חכמי מתירי ליטול בכל יי ור"א אוסר רק ביי חי )והיא עולה בקנה אחד ע ידיעותינו על
מקורותיה האר ישראליי של הקהילה היהודית באיטליה ]ראו ליברמ"Response to the ,
 ;Introduction by Professor Alexander Marx", pp. 131-132וסקירת דברי החוקרי אצל
גרוסמ ,חכמי אשכנז הראשוני ,ירושלי תשמ"ט ,עמ'  .(424426בסו המשפט נאמר כי א
אחד לא הציע מי לנטילת ידי .למרות שלא נית להסיק מתאור זה מה היה אופי היי ,ייתכ
שנטילה דווקא ביי עולה בקנה אחד ע כ שהיי שנטלו בו היה יי חי .א כ ,המנהג היהודי
המתואר עולה בקנה אחד ע דעת חכמי בירו' ,בניגוד לדעת ר"א בירו' .אול מציאות זו
אפשרית )א א פחות סבירה( ג ע"פ דעת ר"א המופיעה בבבלי ,וראו להל הע'  ,78עמ' .130
200ראו ליברמ ,על הירושלמי ,עמ' .11
201ועיינו בשינויי שבי תוס' ה ,ו )עמ'  15 ,26ואי'( ובבלי מו ,ב ,לבי המקבילה בירו' ח ,ב )יב
ע"א 48 ,ואי'( ,שג ש ייתכ שבתוס' משתקפת ראליה בבלית .ראו ליברמ ,לעיל הע' .198
202ראו לעיל ,הע'  ,59עמ' .45
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בשמי ומאור .לכ ל 6בפני מסדר סוגיא זו בירו' היה עומד נוסח הברייתא כפי שהיא בתוס'
ובבבלי ,לא היה לו מניע לשנותו .בסוגיא בירו' פ"ח ה"א הברייתא מובאת בתו דיו על עמדת
ב"ה ביחס לסדר הברכות בהבדלה לאחר המזו :יי ,מזו ונר .מתו הברייתא מוכח שמקומה של
ברכת הנר הוא לאחר ברכת המזו .לצור הדיו אי זה משנה איזו ברכה קודמת ,הא ברכת הנר
או ברכת הבשמי ,וזאת כל עוד מוסכ שברכת המזו קודמת לנר .לכ א בסוגיא זו ,ל 6בפני
מסדר הסוגיא היה עומד הנוסח המובא בתוס' ובבבלי ,לא היה לו כל מניע לשנותו.
בשתי הסוגיות בירו' מובאת פסיקת ההלכה במקרה זה" :רבי בא ורב יהודה בש רב
הלכה כדברי מי שאומר בשמי ואחר כ מאור" .ישנ חילופי נוסח בי שתי הסוגיות בדבר ייחוס
הפסיקה ,א סדר הברכות מוסכ .פסיקה זו היא כדעת ב"ש ע"פ הנוסח בירו' .א לא מדובר
בשיבוש בנוסח הירו' ייתכ שנוסח הברייתא בירו' ,שעלפיו ההלכה היא כב"ש ,משק תקופה
שבה טר נתקבלה הפסיקה כב"ה .מאיד ,כיידוע ,ישנ עדויות לכ שבא"י היו שנהגו כב"ש א
לאחר שבבבל התקבלה הפסיקה כב"ה.

203

לכ ייתכ שנוסח הברייתא בירו' משק תקופה

מאוחרת שבה בא"י נהגו כב"ש .לכ ל 6הנוסח שבפני מסדר הסוגיות בירו' היה כבתוס' ובבבלי,
ייתכ שמאחר שלפניו היתה פסיקתו של רב ,היה לו מניע שיצדיק את החלפת השיטות.
ג בבבלי ברייתא זו מובאת בשתי סוגיות )אשר אחת מה מועתקת פעמיי( .בברכות נב,
א הברייתא מובאת כדי להוכיח שלדעת ב"ה יש להקדי את הברכה על הבשמי ,ובוודאי שנוסח
הברייתא כפי שהוא בבבלי הוא הכרחי.

204

בסוגיא בברכות נב ,ב )המצויה ג בפסחי קג ,א(

הברייתא מובאת כדי להצדיק את מעשהו של רב הונא בר יהודה שהקדי את ברכת הבשמי
לברכת המאור .לצור הצדקה זו בוודאי שיש אינטרס שב"ה ,שר' יוחנ פוסק כמות אליבא דר'
יהודה ,ה אלו שיסברו שיש להקדי את ברכת הבשמי .א"כ לסוגיות בבבלי יש אינטרס מובהק
לגרוס דווקא כנוסח המופיע בה.
לסיכו ,נית להצביע על מניע להחלפת שיטות ב"ש וב"ה בשני התלמודי .אול אי
במציאת מניע הוכחה כי אכ ישנה 'אשמה' של עיבוד הנוסח ,ולכ לא נית לקבוע בוודאות מהו
הנוסח המקורי .הפסיקה ההלכתית גופה זהה בשני התלמודי .ההבדל הוא בייחוס השיטה

203כנ"ל.
204כמוב שייתכ שההנחה המוצגת בסוגיא ,נובעת מברייתא זו ע"פ הנוסח המצוי בבבלי ,והצגת
הברייתא כבאה להוכיח את ההנחה היא רק אמצעי דידקטי.
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ההלכתית ,שייתכ שנובע מהבדלי במידת התקבלות הקביעה שהלכה כבית הלל 205.ג במקרה
זה נוסח הברייתא שבתוס' דומה לנוסח שבבבלי ,ולא לזו שבירו' ,וכפי שהצענו ,ייתכ והוא משק
מגמות פסיקה שונות.

206

.66
בבלי לז ,א

תוספתא ד ,טו )עמ'  59 ,22ואיל(

ירושלמי ו ,א )י ע"ב 24 ,ואיל(

כל שאינו לא משבעת המיני ולא מי

וכל שאינו לא ממי שבעה ולא ממי

וכל שאינו ממי שבעה ולא ממי דג

דג ...

דג

רב גמליאל אומר ברכה אחת מעי

רב גמליאל או' מבר אחריו ברכה

שלש

אחת

וחכמי אומרי ולא כלו

וחכמי או' ולא כלו

ר"ג אומ' מבר לפניו ולאחריו
וחכמי אומרי' לפניה ולא לאחריה

בברייתא שבירו' נאמר כי לדעת ר"ג מבר לאחר האכילה א לא מפורט מה מבר ,ואילו
בברייתא שבתוס' ושבבבלי מצוי שמבר ברכה אחת.

207

קשה ,א כי לא בלתי אפשרי ,להניח

שקורא שהיה עומד בפני ברייתא שאינה מפרטת מהי הברכה שיש לבר ,היה מעלה על דעתו שיש
לבר שלוש ברכות לאחר אכילת מאכל שאינו משבעת המיני ואינו ממיני דג.

208

לכ סביר

שהברכה שצרי לבר היא ברכה אחת ,ואי בהזכרת הדבר בתוס' ובבבלי חידוש הלכתי.

205ייתכ שנוסח הפסיקה בירו' תומ בהשערה זו שכ בירו' לא נאמר שיש לנהוג ע"פ דעת אחד
הבתי ,אלא מפורט מהו סדר הברכות .אולי מוסר הפסיקה היה מודע לחילו במגמת הפסיקה,
ולחילו השיטות בי הבתי ,לכ פסיקה כשיטה מסוימת היתה יכולה ליצור ספק.
206ראו ליברמ ,תסכפ"ש ,זרעי ,א ,עמ'  96הטוע שמוסרי הבבלי החליפו את השיטות .והשוו
לאורב" ,מסורת והלכה" ,עמ'  ;148150י"ד גילת ,מחלוקות ,עמ' .166
חילו בעל מאפייני דומי מצוי בי הברייתא בתוס' קידושי ,ד ,א )עמ'  1 ,289ואי'( למקבילה
בירו' קידושי ,ב ,א )סב ע"א 44 ,ואי'( .ראו ליברמ ,תסכפ"ש ,ח ,עמ'  ,949שו'  ;1הלבני ,מקורות
ומסורות ,נשי ,עמ' תרסד ,הע' ) 2אני מודה לחברי אריה חיו על ההפניה למקרה זה(.
207בבבלי מפורט שהכוונה כא היא לברכה אחת מעי שלוש ,וליברמ מסיק כי 'במשנה ובתוס'
סת ברכה אחת לאחר המזו היא ברכה אחת מעי שלוש' )תסכפ"ש ,א ,עמ'  ,61שו'  .(19אול
קשה לקבל קביעה זו ,שכ בבבלי ברכה זו מוסבת על מקרה שבו אכל פת אורז ודוח ,שלאחריה
מבר ברכה אחת מעי שלוש )ראו להל ,דוג'  ,34עמ'  .(133א הסבה זו אינה מופיעה בתוס' ,ולכ
הברייתא בתוס' כנראה מתייחסת ג למאכלי אחרי שלאחר אכילת חלק מברכי ברכה
אחת שהיא בורא נפשות .ע"פ הסברו של ליברמ ייתכ שנוסח התוס' נוצר מהגהה חלקית ע"פ
הבבלי ,שיצרה פסיקה הלכתית משובשת .א יותר סביר שלפחות במקרה זה 'ברכה אחת' בתוס'
היא ברכה אחרונה אחת ,תהא אשר תהא .ראו ג תוס' ד ,ו )עמ'  16 ,19ואי'( ומקבילות.
208ברישא של ברייתא זו נאמר" :כל שהוא ממי שבעה ולא ממי דג או דג ולא עשאו פת רב
גמליאל או' מבר אחריו שלש ברכות וחכמי או' ברכה אחת" .בברייתא זו מובאות שתי
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הברייתא שבתוס' ושבבבלי מתייחסת רק לברכות שלאחר המזו .לעומת זאת הברייתא
שבירו' מוסיפה ואומרת כי ה ר"ג וה חכמי סוברי שיש לבר לפני אכילת דבר שאינו ממי
שבעה ואינו ממיני דג .חובת ברכה לפני אכילה מפורשת בהרבה מקורות תנאיי ,ובה ישנו
פירוט נרחב בעניי נוסח הברכה שיש לבר לפני מאכלי שוני 209.לאור כל המקורות הנ"ל ,סביר
שקורא שהיה עומד בפני ברייתא שאינה מפרטת כי יש לבר לפני מאכלי מסוג זה ,לא היה מעלה
על דעתו שאי לבר לפני האכילה .לכ סביר כי א כא אי בהזכרת הדבר בירו' חידוש הלכתי.
ברייתא זו מובאת בתוס' ובבבלי לאחר ברייתא המביאה מחלוקת בי ר"ג לחכמי לגבי
ברכת מאכל שהוא או משבעת המיני או ממיני הדג,

210

ובה יש התייחסות לברכה שיש לבר

לאחר האכילה בלבד .בסיפא של הברייתא מסופר שר"ע נהג בפני ר"ג ע"פ דעת חכמי ,וא
בסיפור יש התייחסות רק לברכה שלאחר האכילה.

211

לכ בהקשר שבו הברייתא מובאת בשני

החיבורי יש מקו להביא רק התייחסות לברכה שלאחר המזו .ייתכ שזהו נוסח הברייתא
המקורי ,וייתכ שבתחילה היתה התייחסות א לברכה שלפני המזו וזו הושמטה מחוסר עניי.

212

קטגוריות של מאכלי המצריכי לאחר אכילת שלוש ברכות .נית להציע כי ל 6לדעת ר"ג היה
צור לבר שלוש ברכות ג לאחר המאכלי שאינ ממי שבעה ומי דג ,ה היו מוזכרי
ברישא ,או למצער היא לא היתה מנוסחת באופ שנית לדייק ממנה להיפ .לכ נית להסיק שאי
לבר שלוש ברכות לאחר אכילת מאכל שאינו ממי שבעה ואינו ממיני דג ,וע"כ ברור כי א יש
לבר לאחר אכילת ,הברכה היא ברכה אחת )אול שמא החלוקה הקטגורית בי המאכלי
השוני קיימת רק לדעת חכמי החולקי על ר"ג ,ואי מקו לדיוק זה( .כמו כ ,א שיש לנקוט
זהירות מרובה בהבאת ראיה מ השתיקה ,לא מצאתי בהלכה התנאית עמדה הסוברת שיש לבר
שלוש ברכות לאחר כל מאכל שהוא .א ר"ע האומר כי יש לבר שלוש ברכות לאחר אכילת שלק
מתנה זאת בכ שזהו מזונו )משנה ,ברכות ,פ"ו ,מ"ח(.
209קביעה בעניי זה מצויה בברייתא הראשונה בתוס' ברכות פרק ד )הפותחת את הלכות ברכות(,
המיוחסת בירו' לר' עקיבא' :לא יטעו אד כלו עד שיבר' .פירוט נרחב של ברכות שונות נמצא
במשנה פ"ו ,בתוס' פ"ד ובברייתות בתלמודי .מוזכרי חריגי מעטי וה היוצאי מ הכלל
המעידי על הכלל ראו לדוג' :משנה ברכות ו ,ג; ירו' ו ,ח )י ע"ד 51 ,ואי'(; בבלי ברכות מה ,א.
210ראו ציטוט בתחילת הע' .208
211תוס' ברכות ד ,טו )עמ'  53 ,21ואי'( ..." :הביאו לפניה כותבות ואכלו קפ ר' עקיבא בר
אחריה אחת אמ' לו רב גמליאל עקיבא למה אתה מכניס ראש לבי המחלקות אמ' לו למדתנו
אחרי רבי להטות אע"פ שאתה או' כ חבירי או' כ הלכה כדברי המרובי".
212במשנה ,בתוס' ובתלמודי יש הלכות רבות המתייחסות רק לברכה שלפני המזו או רק לברכה
שלאחר המזו ,וכ הלכות רבות המתייחסות לשתיה .לכ לא נית לדבר על מבנה נפו  .הימצאות
פרטי רבי בהלכה אחת מעיד על איסו תוכני של הוראות קדומות ,א מבחינה ספרותית ייתכ
שבראשונה נשנתה הלכה מפורטת ולאחר מכ נעשה שימוש בציטוט חלקי מתוכה.
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הסוגיא בירו' בה מובאת הברייתא דנה בברכות על מאכלי שוני ,ובכמה מקרי מעירה
כי הוצגה רק הברכה שלפני/אחרי האכילה ,ושואלת מהי הברכה שיש לבר אחריה/לפניה .נית
לראות כי עור הסוגיא בירו' מגלה מודעות גבוהה להצגת התמונה המלאה של ברכות המזו,
ומנסה להתייחס ג לברכה שלפני האכילה וג לברכה שאחריה .ההתייחסות בברייתא בירו' ג
לברכה שלפני אכילת מאכלי שאינ ממי שבעה ואינ ממיני דג עולה בקנה אחד ע מגמה זו.
לסיכו ,ה בברייתא שבתוס' ושבבבלי ,וה בברייתא שבירו' מצויי פרטי שאינ
בנוסח המקביל .בשני המקרי כנראה לא מדובר בחידוש הלכתי אלא בהוספה של חומר ידוע.
.67
בבלי כה ,א

תוספתא ב ,טז )עמ'  51 ,9ואיל(

ירושלמי ג ,ה )ו ע"ד 3 ,ואיל(

לא יקרא אד קריאת שמע לא כנגד

אי פורשי אלא משל אד ומשל

מרחיקי מצואת אד ארבע אמות

צואת אד ולא כנגד צואת כלבי

כלבי בזמ שנת לתוכ עורות

ומצואת כלבי ארבע אמות ובשעה
שהוא נות לעורות

בזמ שנת עורות לתוכ

ברייתא זו באה לסייג את ההוראה הכוללת של המשנה שהקורא את שמע צרי להרחיק
ארבע אמות מצואה )ברכות ג ,ה( ,וקובעת שיש להרחיק רק מצואת אד או מצואת כלבי 213,א
לא מצואת חיות אחרות 214.הברייתא בבבלי היא יחידה ספרותית עצמאית הכוללת את כל המידע
הנצר להבנתה .לעומת זאת בברייתות בתוס' ובירו' לא מפורש מתי צרי להרחיק ,וה ניתנות
להבנה רק ע"פ מידע משלי מ ההקשר.
הברייתא בירו' מוסיפה שהמרחק שיש להרחיק מ הצואה ע"מ לקרוא ק"ש הוא ארבע
אמות .ייתכ שהברייתא שבתוס' ושבבבלי נשנתה בתקופה בה כבר נקבע כי אי לקרוא סמו
לצואת אד ולצואת כלבי ,א טר נקבע שיעור ההרחקה המדויק .אמנ בכל החיבורי
הברייתא נמצאת בתו הקשר העוסק בדיני ק"ש ,שבו מפורט שיעור הההרחקה .א ייתכ כי
)לפחות בתחילה( הברייתא נשנתה כמקור עצמאי ,בדומה לברייתא שבבבלי ,ובו לא היתה

213בכת"י פירנצה ואוקספורד ובד"ר של הבבלי נוספה לרשימה צואת חזירי ,בכת"י מינכ
הפריט נוס בשולי הגליו לא ע"י הסופר הראשו ,ובכת"י פריז הפריט כלל אינו מוזכר .ייתכ
שזוהי הוספה ע"פ ברייתא מורחבת המובאת בתחילת הסוגיא )ראו דק"ס ,עמ'  ,124אות ט(
214כ כנראה ע"פ ההלכה בה אנו עוסקי ,א ראו בהמש הסוגיא בירו' ג ,ה )ו ע"ד( דעות כי יש
להרחיק א מצואת מספר חיות נוספות )ראו רשימה חלקית בהערה .(217
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התייחסות לשיעור ההרחקה אלא רק לעצ חובת ההרחקה 215.כמו כ ,א א הברייתא הוסבה
על מקור אחר ,ייתכ שבשעה שבה נשנתה הברייתא ,שיעור ההרחקה עדיי לא הוזכר א באותו
מקור .לכ ייתכ שהזכרת שיעור ההרחקה בירו' היא עדכו הלכתי מאוחר.
מאיד ,אולי בהוספת שיעור ההרחקה אי שו חידוש הלכתי ,שכ הוא מופיע במקורות
תנאיי רבי ,ביניה במשנה עליה הברייתא מוסבת האומרת "וכמה ירחיק מה ומ הצואה
ארבע אמות" וברייתות הסמוכות בתוס'.

216

עפ"ז מטרת הזכרת הפרט ההלכתי בירו' אינה

הלכתית ,אלא ספרותית )הפיכת ההלכה ליותר מלאה ועצמאית( .הברייתא בירו' אמנ מופיעה
בסוגיא הדנה במשנה עליה היא מוסבת ,א היא אינה צמודה לה .לכ יש מקו להוסי לברייתא
פרטי שיבהירו את ההקשר ,וא א נית להסיק מ המשנה )כפי שמצוי בברייתות נוספות
בסוגיא זו(.

217

א אכ מדובר בשינוי ספרותי ,ייתכ שהברייתא המקורית כללה פרט זה והוא

הושמט מפני שנית היה להסיקו מ המשנה .וייתכ כי הברייתא המקורית לא כללה פרט זה והוא
הוס כדי להפו את הברייתא ליותר מלאה ועצמאית .לא נית להכריע הא מדובר בהוספת פרט
הלכתי הנובעת מעדכו של הלכה קדומה ,או שמדובר בהשמטה או הוספה ספרותית של פרט
שנית להסיק מ המשנה.

218

215הברייתות שבתוס' ושבירו' אינ יחידות ספרותיות עצמאיות ,וה מוסבות בהכרח על מקור
ספרותי אחר המספק את ההקשר .ייתכ שהמקור הספרותי עליה ה נסמכות הוא המשנה ,אול
יש להיזהר מלקבוע כ בנחרצות ,שכ ישנ ג ברייתות בתוס' העוסקות בענייני קרובי מאוד
לאלו שבמשנה ,וה משמרות נוסח שאינו תלוי במשנה )ולעיתי הוא א קדו לו( .במקרה זה
ישנה בבבלי מקבילה עצמאית שבוודאי אינה מוסבת על המשנה .ייתכ שהברייתא בבבלי היא
תוצאה של עיבוד של הברייתא המקורית )הקצרה( ע"פ המשנה ,א ייתכ שדווקא הברייתא
שבבבלי משמרת את הצורה הספרותית המקורית ,ומסדר מאוחר קיצר .9לכ אי להניח כי שונה
הברייתא בהכרח הכיר את המשנה כפי שהיא בפנינו.
216ראו לדוג'' :קט שיכול לוכל כזית דג פורשי מצואתו וממימי רגליו ארבע אמות' )הבבא בתוס'
המובאת לפני הברייתא(; 'גר של רעי ושל מימי רגלי  ...מרחיק ארבע אמות וקורא' )הבבא
בתוס' המובאת אחרי הברייתא(; 'לא יטיל אד את המי במקו שמתפלל אלא א כ ירחיק
ארבע אמות המטיל את המי לא יתפלל באותו מקו אלא א כ הרחיק ארבע אמות' )תוס'
ברכות ,ב ,יט ]עמ'  61 ,10ואיל[(.
217ראו לדוג'' :נבילה שנסרחה צרי להרחיק ממנה ארבע אמות'' ,מרחיקי מגללי בהמה ארבע
אמות'' ,מרחיקי מצואת חזיר ארבע אמות ומצואת הנמייה ארבע אמות ומצואת התרנגולי ארבע
אמות'' ,מרחיקי מריח רע ארבע אמות'.
218ישנו שינוי נוסח נוס בי הברייתות :הברייתא שבתוס' משתמשת בפועל 'פורשי' לעומת
הברייתא שבירו' המשתמשת בפועל 'מרחיקי' .ייתכ שמדובר בחילו מילי שמובנ בהקשר זה
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הוא זהה .מאיד יתכ ,כפי שטוע גינצבורג )פירושי ,ב ,עמ'  ,(289כי הפרשה היא הבדלה
מוחלטת ללא הגבלת השיעור ואילו הרחקה היא הבדלה תחומה ומוגבלת במרחק מסוי .סיוע
להבנה זו נית למצוא בנוסח שבבבלי הקובע שאי לקרוא כנגד צואה ,ומשמע שאי שיעור פורמלי
של הרחקה שמעבר לו מותר לקרוא כנגדה .האפשרות השניה עולה בקנה אחד ע העובדה
שהברייתא בירו' מפרטת מהו המרחק שיש להרחיק מ הצואה ,ואילו הברייתא בתוס' אינה
מתייחסת לעניי זה .ע"פ אפשרות זו ייתכ כי שני שינויי הנוסח בי הברייתות קשורי זה לזה.
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פרק רביעי

נוסח התוספתא הדומה לנוסח המקבילה בירושלמי
לשון וסגנון
בפרק זה תוצגנה מקבילות בה נוסח הברייתא שבתוס' דומה לנוסח המקבילה שבתלמוד
הירו' ,בניגוד למקבילה שבתלמוד הבבלי ,בענייני לשו וסגנו .בחלק מ החילופי אצביע על
חילופי לשוניי שיטתיי ברורי בי השכבות השונות של לשו חכמי ,ובאחרי מדובר
בחילופי סגנו מקומי ,שאינ נובעי מחילופי לשוניי שיטתיי.

1

.1
בבלי כב ,א

תוספתא ב ,יג )עמ'  36 ,8ואיל(

ירושלמי ג ,ד )ו ע"ג 1 ,ואיל(

בעל קרי שאי לו מי לטבול

בעל קרי שאי לו מי לטבול

בעל קרי שאי' לו מי לטבול

קורא קריאת שמע  ...ואינו מוציא

הרי זה קורא את שמע ואינו משמיע

הרי זה קור' את שמע ואינו משמיע

בשפתיו דברי רבי מאיר

לאזניו דברי ר' מאיר

לאזנו  ...דברי רבי מאיר

רבי יהודה אומר בי כ ובי כ

וחכמי או' קורא את שמע ומשמיע

וחכמי אומ' קורא את שמע

מוציא בשפתיו

לאזניו

ומשמיע לאזניו

שש קטעי המקרא הנקראי בבוקר ובערב הוא בלשו משנה 'שמע' בלבד,
ברויאר הראה ֵ
וא מופיע הצירו 'קריאת שמע' אזי המילה 'קריאת' משמשת ש פעולה .לעומת זאת בלשו
התלמוד ש הפעולה 'קריאה' מצטר אל 'שמע' ,מאבד את הוראת ש הפעולה שהיתה בו ,והופ
לשמני גמור .מעתה ש קטעי המקרא הוא 'קריאת שמע' 2.בדוגמא שבפנינו התוס' והירו'
משתמשי בלשו הנפוצה במשנה ,ואילו הלשו בבבלי משקפת את הסגנו המקובל בבבלי.

3

1עיינו לעיל ,בהקדמה לפרק לשו וסגנו ,עמ' .25
2ברויאר ,גלגולי לשו חז"ל ,עמ'  ;120122הנ"ל ,העברית בתלמוד הבבלי ,עמ'  .283285ברויאר
מצביע על הימצאות הצירו 'קורי קרית שמע' בספרי במדבר ובספרי דברי ,ומתלבט הא זוהי
עדות לשימוש בצירו בספרות התנאי ,או שהדבר קשור לזמ עריכת החיבורי ולדרכי מסירת
בתקופות השונות .על מקומות אלו יש להוסי קטע שכהנא מסתפק באשר לשיוכו לספרי זוטא
לדברי )ספרי זוטא דברי ,עמ'  .(160הצירו מעיד על אופיו הלשוני של הקטע ,ואולי ג על דרכי
מסירתו ומקורו.
סוגיא זו מצריכה עיו נוס ,שכ הסגנו ה'משנאי' נפו מאוד בירו' ,ה בציטוט ברייתות
וה במימרות אמוראיות ,ראו הדוג' בגו הטקסט וכ לדוג'' :תני הקורא את שמע בבית הכנס'
בשחר יצא ידי חובתו' ,ברייתא בירו' א ,א )ב ע"ד 40 ,ואי'(; 'אי בעיתו מתעסקא באוריתא אתו
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.2
תוספתא ה ,כו )עמ'  57 ,29ואיל(

בבלי נב ,א

בית הלל או' ...

ובית הלל אומרי ...
דבר אחר תכ %לנטילת ידי סעודה

4

ירו' ח ,ב )יב ע"א 52 ,ואיל(
טעמו דבית הלל ...

דבר אחר אי נטילת ידי אלא סמו

דבר אחר אי נטילת ידי אלא סמו

לסעודה

לברכה

קרייה שמע קוד חצות ומתעסקי' ,מימרא ,ש ,שו' ' ;38מה טע אמרו אד צרי לקרות
שמע בביתו בערב בשביל להבריח את המזיקי' ,מימרא ,ש ,שו'  ,42ועוד ועוד .לאור הימצאות
הסגנו ה'משנאי' בירו' והימצאות הסגנו הבבלי בכמה מקומות בספרות התנאי ,יש לבחו את
האפשרות שהמעבר בי הלשונות השונות היה הדרגתי ,וכ שאולי במקרה זה הבבלי משמר סגנו
לשוני קדו ,ועיינו בהע' הבאה.
3במקבילות הבאות מצויי חילופי דומי:
תוספתא א ,א )עמ'  1 ,1ואיל(

בבלי ב ,ב
מאימתי מתחילי לקרות קריאת שמע בערבית

מאמתי קורי את שמע בערבי

משעה שבני אד נכנסי לאכול פת בערבי שבתות

משעה שבני אד נכנסי לוכל פית בלילי שבתות

בבלי ח ,ב

תוספתא א ,א )עמ'  5 ,1ואיל(

ירושלמי א ,א )ב ע"ד 63 ,ואיל(

פעמי שאד קורא קריאת שמע

פעמי שאד קורא אותה שתי

פעמי שאד קורא את שמע ...

שתי פעמי בלילה  ...ויוצא בה ידי

פעמי בלילה  ...ונמצא יוצא ידי

ונמצא יוצא ידי חובתו של יו ושל

חובתו אחת של יו ואחת של לילה

חובתו של יו ושל לילה

לילה

בבלי יג ,ב
הקורא את )קרית( שמע צרי שיכוי את לבו

תוספתא ב ,ב )עמ'  3 ,6ואיל(
הקורא את שמע צרי שיכוי את לבו

בכ"י מינכ ופירנצה של הבבלי יג ,ב מובאת המילה 'קרית' ,ואילו בכ"י פריז ואוקספורד מילה זו
אינה מובאת בדומה לנוסח התוס' .מקרה זה מצביע על הצור לעיי א בשאלת השינויי בי עדי
הנוסח של הבבלי .להל מקרה דומה בו אי מקבילה תנאית:
בבלי טז ,א; כ"י פירנצה ואוקספורד

בבלי טז ,א; כ"י מינכ ופריז
הפועלי שהיו עושי מלאכה אצל בעל הבית

הפועלי שהיו עושי מלאכה אצל בעל הבית

קורי קרית שמע

קורי את שמע

ומתפללי ואוכלי פת ואי מברכי לפניה

ומתפללי ואוכלי פת ואי מברכי לפניה

במקרה זה בכ"י מינכ ופריז מובאת המילה 'קרית' ואילו בכ"י פירנצה ואוקספורד היא
אינה מופיעה .מכא שא בציטוט ברייתות ישנ חילופי נוסח בבבלי ,ולא רק בציטוט משנה )שלא
כדברי ברויאר ,העברית בתלמוד הבבלי ,עמ'  .(284מקרי אלו מעלי את השאלה הא באמת
מנסחי התלמודי ומוסריו הבחינו באופ מאוד חד בי אופ מסירת המשנה לבי אופ מסירת
הברייתות )כנראה שלא נית להסיק הרבה מתו שתי דוגמאות בלבד ,א כדאי לשי לב לכ
שבשני המקרי כ"י מינכ ואוקספורד מגלי עקביות לשונית(.
4זהו הנוסח בכ"י פירנצה פריז ואוקספורד .בכ"י מינכ ,המילה 'סעודה' מוחלפת ב'ברכה'.
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בספרות התנאית מצוינות כמה פעולות שאמורות להתבצע בקירבה מסוימת לפעולות
אחרות ,אול הצמד היחיד המסוגנ בצורת 'תכ ל 'Y Xהוא 'תכ לסמיכה שחיטה' 5.צמדי
פעולות נוספי סוגננו בתלמודי במבנה זה 6,כדוגמת המימרא המפורסמת המופיעה בשני
התלמודי" :שלש תכיפות ה תכ לסמיכה שחיטה ,תכ לנטילת ידי ברכה ,תכ לגאולה
תפילה") 7ירו' א ,א ]ב ע"ד 50 ,ואי'[( 8.התוס' והירו' מציגי את חובת הצמדת הפעולות בלשו
דיבור חופשית ,ואילו הבבלי מציג 9בלשו אמוראית סטראוטיפית ע"פ המבנה 'תכ ל.'Y X

9

5ראו משנה מנחות ט ,ח; אוצר לשו המשנה ,ד ,עמ'  ;1867אוצר לשו התוספתא ,ו ,עמ' .638
6ראו אוצר לשו הבבלי ,מ ,עמ'  ;132אוצר לשו הירושלמי ,ח ,עמ' .605
7עצ הרעיו שיש להסמי גאולה לתפילה נוסד כבר בתקופה התנאית )ראו גינצבורג ,פירושי,
א ;7275 ,תאשמע ,סוגיות בתפילה ,עמ'  .555558רעיו זה א מופיע בתוס' ברכות א ,ב )עמ' ,1
 10ואי'(" :מאימתי קורי את שמע בשחרי ...מצותה ע הנ החמה כדי שיהא סומ לה תפל'
ונמצא מתפלל ביו" .החידוש במימרא בתלמודי הוא סגנ 6התוכ הקיי במבנה 'תכ ל.'Y X
8וכ במקבילה בבבלי ברכות מב ,א.
9ראו דברי ש"י פרידמ ,תלמוד ערו ,הנוסח ,עמ'  ,28המונה את "תגבור לשונו הסטראוטיפי של
הבבלי" כאחד מסימני האופי הפעיל והיוצר של מוסרי נוסח התלמוד.
במקבילות הבאות נית לראות תהלי דומה:
בבלי זבחי לג ,א

תוספתא נגעי ח ,י )עמ'  27 ,628ואיל(

כל הסמיכות שהיו ש קורא עליה אני תכ %לסמיכה

כל הסמיכות שבמקדש תכ %שחיטה חו מזו שהיתה

שחיטה חו מזו שהיתה בשער נקנור שאי מצורע יכול

בשער ניקנור  ...שלא יכול ליכנס בעזרה עד שיזרוק עליו

ליכנס לש עד שמזי עליו מד חטאתו ומד אשמו

מד חטאתו ואשמו

במקבילה זו התוס' מביאה תוכ זהה לזה המופיע בבבלי ,וא מביעה את סמיכות הפעולות במילה
'תכ' ,א הנוסחה 'תכ ל 'Y Xהמופיעה בבבלי ,אינה מופיעה בתוס'.
בבלי פסחי ג ,א

ספרא צו ,פ' יב ,ס' יד )ד לה ע"ד עמ' במהד' וויס(
יכול ישר מיד ודי הוא זבחי נאכלי ...

יכול ישר מיד ודי הוא זבחי נאכלי ...

מה זבחי הנאכלי' ליו אחר תכ) %ל(זמ אכילת

מה להל תיכ %לאכילה שריפה א כא תיכ %לאכילה

)ל(שריפת א זבחי הנאכלי לשני ימי תכ %זמ

שריפה

אכילת שריפת
תלמוד לומר  ...ביו אתה שור ואי אתה שורפו בלילה

ת"ל ביו ביו הוא נשר ואי נשר בלילה

ג במקבילה זו רעיו סמיכות הפעולות מובע בספרא באמצעות המילה 'תכ' ,א עדיי
איננו מוצאי בו את הנוסחא 'תכ ל .'Y Xאפשר שההיגד בספרא משק שלב ביניי סגנוני בו
כבר השתמשו בסגנו קרוב ,א טר נקבעה הנוסחה הנפוצה בתלמודי) .לאחר התקבעות
הנוסחה ,הימצאות המילה 'זמ' בספרא היא מיותרת ויוצרת סרבול סגנוני .שכ משמעות הנוסחא
'תכ ל 'Y Xהיא ש'זמנה של פעולה  Yהוא סמו לזמ פעולה  .'Xבנוס לכ ,בהיקרות הראשונה
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.3
בבלי יא ,א

תוספתא א ,ד )עמ'  18 ,2ואיל(

ירושלמי א ,ג )ג ע"ב 37 ,ואיל(

ומעשה ברבי ישמעאל ורבי אלעזר ב

מעשה בר' ישמעאל ור' אלעזר ב

מעשה בר' אלעזר ב עזרי' ור'

עזריה ...

עזריה ...

ישמעאל ...

אמר לו  ...שמא יראו התלמידי

אמ' לו  ...שלא יראו התלמידי

אמר לו  ...שלא יראוני התלמידי

ויקבעו הלכה

ויעשו קבע הלכה כדברי

ויעשו הלכה קבע כדברי בית שמאי

לעיל )בדוג'  ,4עמ'  (29הוצגו מספר מקרי בה התוס' והבבלי משתמשי במילה 'שמא'
כדי להביע חשש מפני תוצאה לא רצויה ,לעומת הירו' המשתמש במילה 'שלא' לתפקיד זה.
במקבילה זו התוס' משתמשת במילה 'שלא' כירו' ,בניגוד לבבלי המשתמש במילה 'שמא' .מקרה
זה מחזק את הטענה בדבר הנטייה הבבלית לשימוש במילה 'שמא' ,לעומת נטיית הא"י להשתמש
במילה 'שלא' ,ומצביע על הסגנו המעורב המצוי בתוס'.

10

.4
בבלי נח ,א

תוספתא ו ,ב )עמ'  17 ,33ואיל(

ירושלמי ט ,ב )יג ע"ג 13 ,ואיל(

וכמה יגיעות יגע אד הראשו עד

כמה יגע אד הראשו ולא לבש

כמה יגיעו' יגע אד הראשו עד

שמצא בגד ללבוש גזז ...

חלוק עד שגזז ...

שמצא חלוק ללבוש גזז ...

הבבלי משתמש במילה 'בגד' המצויה בעברית המקראית ,לעומת התוס' והירו'
המשתמשי במילה 'חלוק' ,שנכנסה לעברית של חז"ל ,כנראה מ הארמית האר ישראלית.

11

תופעה זו ,שלשו ברייתא בתלמוד מגלה קרבה דווקא ללשו המקרא ,ולא ללשו
התנאי ,הוסברה ע"י מספר חוקרי כנובעת מכ שהעברית כבר לא היתה לשו מדוברת בתקופת
האמוראי .בגלל מרכזיותו של המקרא לשונו היתה שגורה בפיה של שוני ההלכות והמוסרי,

בספרא כ"י וטיק  31מוסי 'ל' לפני המילה 'זמ' ,וכ"י וטיק אססמאני  66מוסי 'ל' לפני המילה
'שריפת' .ערעור הנוסח בהיקרות זו ,והעדות מ ההיקרות השניה בספרא בה כלל אי 'ל' ,מעלי
כי כנראה בנוסח המקורי כלל לא היתה 'ל' ,וזהו שוני נוס בי ההצגה בספרא לסגנו התלמודי
הנפו  .הוספת ה'ל' נבעה כנראה מרגישות של מוסרי הספרא לסגנו הנפו בתלמודי ,ומתשומת
לב לכ שהסגנו בספרא אינו זהה לסגנו התלמודי(.
ישנ שימושי אמוראיי נוספי בסגנו זה בבבלי ,ראו ברכות מב ,א; נדה סח ,א )א
כי העדות מתו הסוגיא ונוסח של כ"י מטילי ספק במקוריות השימוש בסגנו זה ואכמ"ל(.
 10עיינו לעיל ,בהע'  ,14עמ' .29
11ראו סוקולוב ,DJPA ,ער חלוק )עמ'  ,202המילה 'חלוק' אינה קיימת בארמית בבלית(;
 ,Schulthess, LexSypalער ) lZPעמ' .(65
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והיא השפיעה על הלשו העברית שבפי האמוראי 12.ייתכ והשפעה זו באה לידי ביטוי ג בנוסח
הברייתא שבבבלי.
.5
בבלי יג ,ב

תוספתא ב ,ב )עמ'  3 ,6ואיל(

ירושלמי ב ,א )ד ע"א 49 ,ואיל(

רבי אחא  ...אומר כיו שכוו לבו

ר' אחאי אומ'  ...א כיו את לבו

ר' אחי אמר  ...א כיו לבו בפ'

בפרק ראשו שוב אינו צרי

בפרק הראשו  ...יצא

ראשו  ...יצא

לעיל הוצג מקרה בו התוס' והבבלי משתמשי בתואר הפועל 'שוב' כדי לתאר פעולה
הנעשית פע נוספת ,לעומת הירו' המשתמש במילה אחרת 13.במקבילה זו הבבלי משתמש במילה
'שוב' ,בניגוד לתוס' ולירו' המשתמשי בביטוי אחר.

14

.6
בבלי יא ,א = טז ,א

תוספתא א ,ג )עמ'  16 ,2ואיל(

ירושלמי א ,ג )ג ע"ב 37 ,ואיל(

בשבת בבית פרט לעוסק במצוה

בשבת בבית פרט לעסוקי במצות

בשבת בבית פרט לעוסקי במצות

ובלכת בדר פרט לחת

ובלכת בדר פרט לחתני

ובלכת בדר פרט לחתני'

בבלי ל ,א

תוספתא ג ,טוטז )עמ'  65 ,15ואיל(

ירושלמי ד ,ה )ח ע"ב 62 ,ואיל(

היה עומד בחוצה לאר יכוי  ...כנגד

העומדי בחוצה לאר מכווני ...

העומדי ומתפללי בחוצה לאר

כנגד אר ישראל ...

הופכי  ...כלפי אר ישר'

העומדי באר ישראל מכווני ...

העומדי

כנגד ירושלי ...

כנגד ירושל ...

הופכי  ...כלפי ירוש' ...

היה עומד בירושלי יכוי  ...כנגד

העומדי בירושל מכווני  ...כנגד

העומדי ומתפללי בירושל הופכי

בית המקדש ...

בית המקדש ...

 ...כלפי הר הבית ...

אר ישראל ...
היה עומד באר

ישראל יכוי ...

ומתפללי'

באר

ישר'

12ראו בנדויד ,לשו מקרא ולשו חכמי ,א ,עמ'  ;199210קוטשר ,מבעיות המילונות ,עמ'
 ;5455סוקולו ,העברית של בראשית רבה ,עמ'  ;276277מורשת ,פעלי חדשי ,עמ' ;117137
בראשר ,לשו חכמי ,עמ'  ;665666ברויאר ,גלגולי לשו חז"ל ,עמ'  ;112117ש"י פרידמ,
תלמוד ערו ,הנוסח ,עמ' ) 27וראו דיונו של שרביט על תופעה קרובה ,אבות ,עמ'  .(1516במקרי
אלו יש לבחו היטב הא השימוש הלשוני המצוי במקרא מצוי ג בלשו התנאי ,ואז יתכ שלא
מדובר בחזרה של לשו האמוראי אל לשו המקרא ,אלא בשימור לשו המקרא בכל הרבדי של
לשו חז"ל )ראו בראשר ,לשו המשנה ,עמ' .(210216
13

עיינו לעיל דוג'  ,7והע'  ,26עמ'  ,34בדברי החוקרי בדבר מקורה של המילה 'שוב' .מקרה זה

מחזק את הטענה בדבר הנטייה בבבלי לשימוש בתה"פ 'שוב' ,ומצביע על הסגנו המעורב שבתוס'.
14ההוראה 'אינו צרי' בברייתא שבבבלי היא הוראה מעשית היא יש לנהוג .לעומת זאת ההוראה
'יצא' בברייתא שבתוס' ובירו' מתייחסת להיבט המשפטי של מילוי חובת הברכה .יתכ
שהתייחסות להיבט המשפטי ,בניגוד להוראה מעשית משק חשיבה משפטת יותר מופשטת
ומפותחת .על עניי זה ראו להל ,בדוג'  ,8ובהע'  ,109עמ' .210
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היה עומד בבית המקדש יכוי ...

העומדי במקדש מכווני  ...כנגד

העומדי

כנגד בית קדשי הקדשי ...

בית קדשי הקדשי ...

הופכי  ...כלפי בית קדשי הקדשי' ...

נמצא עומד במזרח מחזיר פניו

נמצאו עומדי בצפו פניה לדרו

נמצאו העומדי בצפו פניה לדרו

ומתפללי בהר

למערב במערב מחזיר פניו למזרח

בדרו פניה לצפו במזרח פניה

העומדי

בדרו מחזיר פניו לצפו בצפו

למערב במערב פניה למזרח

העומדי במזרח פניה למערב

מחזיר פניו לדרו

תוספתא ד ,ו )עמ'  16 ,19ואיל(

הכוסס את החטה מבר עליה ...
טחנה

לדרו

לצפו

למערב פניה למזרח

בבלי לז ,א
אפאה

פניה

הבית

ובשלה

בזמ

שהפרוסות קיימות בתחלה מבר

הכוסס את החטי מבר עליה ...

ירושלמי ו ,א )י ע"ב 5 ,ואיל(
הכוסס את החטי או' עליה ...
ובישל

אפא בשל א היו פרוסות קיימות

אפיי

מבר עליה ...

קיימות אומר עליה ...

בזמ

שהפרוסות

עליה ...
א אי הפרוסות קיימות בתחלה

אי הפרוסות קיימות מבר עליה ...

מבר עליה ...

א אי הפרוסות קיימות אומר
עליה ...

בבלי מנחות מג ,ב

תוספתא ו ,כה )עמ'  115 ,40ואיל(

ירושלמי ט ,ה )יד ע"ד 16 ,ואיל(

חביבי ישראל שסיבב הקב"ה

אי ל אד מישראל שאי מצות

אי ל אד מישראל שאי המצות

במצות

מקיפות אותו

מקיפות אותו

בראשיה

תפילי

ותפילי

בזרועותיה וציצית בבגדיה ומזוזה

תפלי בראשו תפלי בזרועו מזוזה

תפילי

בפתחו וארבע ציציות מקיפות אותו

ומזוזה בפתחו מילה בבשרו ארבע

לפתחיה

בראשו

ותפילי

בזרועו

ציציות בטליתו מקיפי אותו

בבלי פסחי צט ,ב

תוספתא ה ,א )עמ'  1 ,25ואיל(

ירו' פסחי י ,א )לז ע"ב 33 ,ואיל(

לא יאכל אד בערבי שבתות  ...כדי

לא יאכל אד בערב שבת  ...כדי

ערב שבת  ...לא יטעו אד כלו עד

שיכנס לשבת כשהוא תאוה

שיכנס לשבת כשהוא תאוה

שתחש כדי שיכנס לשבת בתאוה

בכל המקבילות שבפנינו התוס' נוקטת בלשו רבי או יחיד כירו' בניגוד לבבלי.

15

.7

15עיינו לעיל ,דוג'  ,10עמ'  ,35על מקרי בה התוס' נוקטת כסגנו הבבלי ,וש בהע'  ,30הובאו
דברי פרידמ ש"איזו הסגנו מלשו יחיד ללשו רבי' הוא אחד מסיממני מסירה פעילה של
נוסח" .עפ"ז ,ברוב הדוגמאות שבפנינו דווקא התוס' והירו' ה המוסרי את הנוסח המעובד של
ההלכה .מקרה מעניי מצוי במקבילה הבאה:
בבלי לד ,א
אלו ברכות שאד שוחה בה...

תוספתא א ,ח )עמ'  36 ,3ואיל(
אילו ברכות ששוחי בה ...

ירושלמי א ,ח )ג ע"ג 54 ,ואיל(
אלו ברכות ששוחחי )לייד( /
ששוחה )וטיק( בה ...

ייתכ שנוסח כ"י וטיק נובע מהשפעת נוסח הבבלי ,מאיד ייתכ שכ"י וטיק משמר נוסח קדו
בירו' שא בו הברייתא נשנתה בלשו יחיד )וראו דוגמאות נוספות ,לעיל ,בהע'  ,7עמ' .(28
100

בבלי יא ,א

תוספתא א ,ד )עמ'  18 ,2ואיל(

ירושלמי א ,ג )ג ע"ב 37 ,ואיל(

ומעשה ברבי ישמעאל ורבי אלעזר ב

מעשה בר' ישמעאל ור' אלעזר ב

מעשה בר' אלעזר ב עזרי' ור'

עזריה שהיו מסובי במקו אחד

עזריה שהיו שרויי במקו אחד

ישמעאל שהיו שרויי במקו' אחד

בתוס' ובירו' נעשה שימוש בפועל 'שרויי' ,לעומת הבבלי המשתמש בפועל 'מסובי'.
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.8
בבלי כה ,ב

ירושלמי ג ,ה )ו ע"ד 22 ,ואיל(

תוספתא ב ,טז )עמ'  52 ,9ואיל(

גר של רעי ועביט של מי רגלי

גר של רעי ושל מימי רגלי ...

גר אחד של ריעי ואחד של מי

אסור לקרות קריאת שמע כנגד

הרי זה מרחיק ארבע אמות וקורא

צרי להרחיק ממנו ד' אמות

בברייתא שבתוס' ושבירו' ישנה הוראה מעשית אי לנהוג .בברייתא שבבבלי מצויה
הוראה המתייחסת לרובד המשפטי של האיסור ,שלו יש השלכה על ההוראות המעשיות .ייתכ

16גינצבורג )פירושי ,א ,עמ'  (144ובעקבותיו מלמד )פרקי מבוא לספרות התלמוד ,עמ'  (625טענו
שהפועל 'שרא' במשמעות 'חנה' נפו בארמית האר ישראלית ,ולא בארמית הבבלית .א נקבל
טענה זו ,נית לטעו בעקבותיה שא בעברית הא"י ישנו שימוש בפועל זה בהשפעת הארמית.
אול פרופ' מ' סוקולו מסר לי בשיחה פרטית שהפועל קיי בשני הניבי של הארמית ,ה
הבבלית ,וה האר ישראלית )ראו  ,DJPAער שרי ]עמ'  ,DJBA ;[566ער שרי ]עמ' ,([1178
והוא אינו מקבל טענה לשונית זו של גינצבורג.
הפועל 'שרויי' המציי הימצאות במקו מסוי ,הוא בעל משמעות פחות מבוררת מאשר
הפועל 'מסובי' המציי לא רק הימצאות במקו אלא ג את אופ הישיבה ,והוא ג נפו יותר.
ייתכ שבבבלי בפנינו ישנו עיבוד שמטרתו שימוש בלשו יותר מבוררת ונפוצה .במקבילה הבאה
הבבלי משתמש בפועל 'מסובי' לעומת התוס' והירו' המשתמשי בפעלי אחרי:
בבלי סוטה מח ,ב = סנהדרי יא ,א

תוס' סוטה יג ,גד )עמ'  45 ,231ואי'(

ירו' סוטה ט ,יד )כד ע"ב 29 ,ואיל(

שפע אחת היו מסובי בעליית בית

מעשה שנכנסו חכמי לעליית בית

מעשה שנכנסו זקיני אצל בית גדיא

גוריא ביריחו נתנה עליה בת קול מ

גוריה ביריחו ויצתה בת קול ואמרה

ביריחו ויצתה בת קול ואמרה לה יש

השמי ואמרה יש בכ אד אחד

לה יש כ אד ביניכ שראוי לרוח

ביניכ אד אחד ראוי לרוח הקודש

שראוי שתשרה שכינה עליו ...

הקדש ...

...

ושוב פע אחרת היו מסובי בעלייה

שוב פע אחת היו יושבי ביבנה

ושוב נכנסו זקיני לעלייה ביבנה

ביבנה נתנה לה בת קול מ השמי

ושמעו בת קול אומרת יש כא אד

ויצאת בת קול ואמרה לה יש

ואמרה לה יש בכ אד א' שראוי

שראוי לרוח הקודש ...

ביניכ אחד ראוי לרוח הקוד' ...

שתשרה שכינה עליו ...

במקבילה הבאה הבבלי משתמש בש עצ הגזור מאותו שורש ,ואילו התוס' והירו' משתמשי
בש עצ אחר:
בבלי מג ,א

תוספתא ד ,ח )עמ'  22 ,20ואיל(

ירושלמי ו ,ו )י ע"ד 1 ,ואיל(

סדר היסב אורחי נכנסי ויושבי על

סדר סעודה אורחי נכנסי ויושבי

סדר סעודה אורחי נכנסי ויושבי

גבי ספסלי ועל גבי קתדראות ...

על ספסלי ועל גבי קתדראות ...

על הספסלי ועל הקתדריות ...
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שההוראה המתייחסת לאיסור המופשט )ולא להוראת המעשה( המובאת בברייתא שבבבלי
משקפת חשיבה משפטית יותר מופשטת מזו שבברייתא שבתוס' ושבירו' .סוגי שוני של חשיבה
משפטית מופשטת מצויי בכל השכבות של ספרות חז"ל ,אול ישנה מגמה של הפשטה הולכת
וגוברת ברבדי המאוחרי של ספרות זו 17.ייתכ שנוסח הברייתא שבתוס' ושבירו' משק חשיבה
יחסית קדומה ופחות מופשטת מאשר זו המשתקפת בנוסח הברייתא שבבבלי.

18

.9
בבלי נח ,א

תוספתא ו ,ב )עמ'  14 ,33ואיל(

ירושלמי ט ,ב )יג ע"ג 10 ,ואיל(

הרבה יגיעות יגע אד הראשו עד

כמה יגע אד הראשו ולא טע

כמה יגע אד הראשו עד שלא אכל

שמצא פת לאכול  ...ואחר כ אכל

לוגמה אחת עד ש...

פרוסה  ...ואח"כ אכל פרוס'

ואני משכי ומוצא כל אלו מתוקני

ואני עומד בשחרית ומוצא אני את

ואני עומד בשחרי' ומוצ' כל אלו לפני

לפני

כל אילו לפני

וכמה יגיעות יגע אד הראשו עד

כמה יגע אד הראשו ולא לבש

ראה כמה יגיעו' יגע אד הראשו עד

שמצא בגד ללבוש  ...ואח"כ לבש

חלוק עד ש ...ואחר כ לבש

שמצא חלוק ללבוש  ...ואחר כ מצא

ואני משכי ומוצא כל מתוקני

ואני עומד בשחרית ומוצא את כל

ואני עומד בשחרית ומוצא כל אלו

לפני

אילו לפני

מתוק לפני

כל אומות שוקדות ובאות לפתח

כמה אומניות שוקדות ומשכימות

ואני משכי ומוצא כל אלו לפני

ואני עומד בשחרית ומוצא כל אילו

ואני עומד בשחרית ומוצא כל אלו

לפני

לפני

חלוק ללבוש

ביתי

כמה

בעלי

אומניות

משכימי

ומעריבי

בכל שלוש ההיקרויות במקבילה שלפנינו הבבלי משתמש במילה 'משכי' ,לעומת התוס'
והירו' המשתמשי בצמד המילי 'עומד בשחרית'.

19

17ראו דיונו המעמיק והמקי של ל' מוסקובי  ,העוסק בהיבטי השוני של ההמשגה וההפשטה
בספרות חז"ל בספרו  ,Talmudic Reasoningובעיקר מסקנותיו בעמ'  343359וסקירת דברי
חוקרי אחרי בעמ'  .1115וראו דוג'  7עמ'  ;148דוג'  ,8עמ'  ;149ובהע'  ,109עמ' .210
18על ההבט הלשוני כבר עמד קוטשר )מלי ותולדותיה ,עמ'  ,(78שטע שהצמד 'אסור''מותר'
התחדש בלשו חכמי בהשפעת הארמית ,א לא עמד על המשמעות התוכנית של ההתפתחות
הלשונית.
19מקרה מעניי מצוי במקבילה הבאה:
בבלי נדרי מד ,ב

בבלי ב"ק כח ,א = ב"ק צד ,א = חולי קלד ,ב = תמורה
ו ,א = נדה נא ,א
המפקיר את כרמו והשכי בבקר ובצרו חייב בפרט

המפקיר את כרמו ולשחר עמד ובצרו חייב בפרט

ובעוללות ובשכחה ובפאה ופטור מ המעשר

ובעוללות ובשכחה ובפיאה ופטור מ המעשר
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.10
בבלי מו ,ב

תוספתא ה ,ו )עמ'  15 ,26ואיל(

ירושלמי ח ,ב )יב ע"א 48 ,ואיל(

מי אחרוני בזמ שה חמשה

סדר נטילת ידי כיצד עד חמשה

סדר נטילת ידי עד חמשא מתחילי

מתחילי מ הגדול ובזמ שה מאה

מתחילי מ הגדול מחמשה ואיל

מ הגדול יותר מיכ מתחילי מ

מתחילי מ הקט

מתחי' מ הקט

הקטו

בבלי יא ,א

תוספתא א ,ד )עמ'  18 ,2ואיל(

ירושלמי א ,ג )ג ע"ב 37 ,ואיל(

כל זמ שאני זקו אתה מוטה עכשיו

אני שהייתי זקו הטיתי ואת

אני שהייתי מוטה נזקפתי ואת'

כשאני הטתי אתה זקפת

שהייתה מוטה נזקפתה

שהיית זקו הטית

במקבילות אלו הבבלי משתמש במילה 'זמ' ,ואילו התוס' והירו' משתמשי במילה
אחרת.

20

סדר פרטים ומשפטים
בפרק זה תוצגנה מקבילות בה סדר הפרטי או ההיגדי בברייתא שבתוס' ובירו' שונה
מסדר בברייתא שבבבלי.

21

.11
בבלי מנחות מג ,ב

תוספתא ו ,כה )עמ'  115 ,40ואיל(

ירושלמי ט ,ה )יד ע"ד 16 ,ואיל(

חביבי ישראל שסיבב הקב"ה

אי ל אד מישראל שאי מצות

אי ל אד מישראל שאי המצות

במצות

מקיפות אותו

מקיפות אותו

תפילי בראשיה ותפילי בזרועותיה

תפלי בראשו תפלי בזרועו מזוזה

תפילי בראשו ותפילי בזרועו ומזוזה

וציצית בבגדיה ומזוזה לפתחיה

בפתחו וארבע ציציות מקיפות אותו

בפתחו  ...ארבע ציציות בטליתו

ועליה אמר דוד שבע ביו הללתי

ועליה אמ' דוד שבע ביו הללתי

מקיפי אותו
הוא שדוד אמר שבע ביו היללתי

הברייתא בתוס' ובירו' מקדימה את הזכרת המזוזה להזכרת הציצית ,לעומת הברייתא
בבבלי המקדימה את הזכרת הציצית .שינוי נוס בי הברייתות הוא שהברייתא בבבלי מזכירה רק
ציצית ,לעומת הברייתא בתוס' ובירו' המפרטת ג את מספר הציציות' :ארבע' ,וכ מביאה את

ייתכ שהגרסא היחדאית בנדרי היא הגרסה ה'קשה מבחינה סגנונית' ,וע"כ היא המקורית,
ושונתה בשאר המובאות בבבלי ,המבכר שימוש במילה 'השכי'.
20ועיינו לעיל דוג'  ,3עמ'  ,28וש בהע' .12
21עיינו לעיל ,בהקדמה לפרק סדר פרטי ומשפטי ,עמ' .42
103

צורת הרבי 'ציציות' .אפשר שהפירוט הספרותי הנוס בתוס' ובירו' נובע מכ שמוסר ההלכה
רצה לפרט את מניי שבע המצוות המלוות את האד ,הרמוזות בפסוק המובא בהמש.

22

ע"פ לשו הבבלי יש מקו להקדי את האיבר 'ציצית' )בעל שתי הברות( לאיבר 'מזוזה'
)בעל שלוש הברות( הארו ממנו .לעומת זאת ,ע"פ הלשו המפורטת בתוס' ובירו' יש מקו
להקדי את האיבר 'מזוזה' )בעל שלוש הברות( לאיבר 'ארבע ציציות' )בעל חמש הברות יחד(
הארו ממנו .במקרה זה סדר האברי המשות לתוס' ולירו' בניגוד לסדר המופיע בבבלי ,קשור
כנראה לפירוט הספרותי המצוי בשני החיבורי.
.12
בבלי ר"ה כח ,א

תוס' תרומות א ,ג )עמ'  11 ,107ואי'(

ירו' תרומות א ,א )מ ע"ב 34 ,ואיל(

כשהוא חלי הרי הוא כפקח לכל

כל זמ ששוטה הרי הוא כשוטה לכל

בשעה שהוא שוטה הרי הוא כשוטה

דבריו

דבר

לכל דבריו

כשהוא שוטה הרי הוא כשוטה לכל

וחלו הרי הוא כפיקח לכל דבר

ובשעה שהוא חלו הרי הו' כפיקח
לכל דבר

דבריו

הברייתא שבתוס' ושבירו' מתייחסת קוד לשוטה ואח"כ ולחלו ,ואילו הברייתא
שבבבלי מקדימה את ההתייחסות לחלו.
.13
בבלי סב ,ב

תוספתא ו ,יט )עמ'  90 ,38ואיל(

ירושלמי ט ,ח )יד ע"ג 4 ,ואיל(

אל יכנס אד להר הבית  ...ובפונדתו

לא יכנס אד להר הבית ...

לא יכנס אד בהר הבית  ...ואפונדתו

מופשלת לו מאחוריו

ובאפנדתו חגורה עליו מבחו ...

עליו מבחו ...

ולא יעשנה קפנדריא ורקיקה מקל

ר' יוסה בי ר' יהודה או' הרי הוא או'

רבי יוסי בר יהודה אומ' הרי הוא

וחומר והלא דברי קל וחומר ומה

כי אי לבא אל שער המל בלבוש שק

אומר ויבא עד לפני שער המל כי אי

מנעל שאי בו בזיו אמרה תורה של

על אחת כמה וכמה קולי וחמורי יש

לבא אל שער המל בלבוש שק אמ'

נעלי רקיקה שהיא בזיו לא כל שכ

לדבר

לפני ליחה סרוחה כ על אחת כמה

רבי יוסי אומר  ...הרי הוא אומר כי

ורקיקה מקל וחומר ומה מנעל שאי

לא יעשנו קפנדריא ורקיקה מקל

אי לבוא אל שער המל בלבוש שק

בו דר בזוי אמרה תורה אל תכנס

וחומר מה א נעילה שהיא של כבוד

והלא דברי קל וחומר ומה שק

במנעל קל וחומר לרקיק' שיש בו דר

את אומר אסור רקיקה שהיא של

שאי דר מאוס מפני בשר וד

בזוי

ביזיו לא כל שכ

וכמה לפני שער המקו'

רקיקה שהיא מאוסה לא כל שכ

הק"ו מאיסור כניסה להר הבית במנעל הוא ברור ומפורט ,ומלמד שרקיקה אסורה בהר
הבית .לעומת זאת ,לא בכל החיבורי מפורש כלפי מה מוסבי דברי ר' יוסי .ר' יוסי לומד ק"ו

22המניי שבע מתקבל ע"י מניית ארבע ציציות ,תפילי של יד ,תפילי של ראש ומזוזה.
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מכ שאי לבוא לפני מל בשר וד בלבוש שק שאינו מכובד דיו .האיסור הנלמד מ הפסוק הוא
כנראה שא בפני מל המלכי בהר הבית אי לבוא בלבוש שאינו מכובד ,וזהו הטע לאיסור
להיכנס להר הבית בלבוש המפורט בהיגד הראשו .א שהסבר זה אינו מפורש בדברי ר' יוסי
בתוס' ובירו' ,בוודאי כ הבינו זאת שוני ההלכות בחיבורי אלו ,שסידרו את דבריו כמוסבי על
ההיגד הראשו .בר ,דברי ר' יוסי בבבלי מקבלי משמעות אחרת :א אסור לבוא לפני מל בשר
וד בלבוש שק שאינו מאוס ,ק"ו שאי לעשות פעולה מאוסה כרקיקה בהר הבית .לעומת ההלכה
בתוס' ובירו' הלומדת מ הפסוק שאי לבוא להר הבית בלבוש שאינו מכובד ,ההלכה בבבלי
לומדת מ הפסוק שאי לרקוק בהר הבית .ע"פ ההבנה הבבלית המיקו המתאי לדברי ר' יוסי
ה לאחר ההיגד האומר שאי לרקוק בהר הבית )אפשר שהמיקו של דברי ר' יוסי בברייתא
בבבלי הוא שהוביל להבנה המחודשת ,וייתכ שההבנה המחודשת היא שהצריכה את המיקו(.

23

.14
ירו' ברכות ג ,ב )ו ע"ב 27 ,ואיל( =

בבלי יט ,ב

תוספתא ב ,יא )עמ'  27 ,8ואיל(

שורה הרואה את הפני פטורה

ר' יהודה או' א אי ש אלא שורה

רבי יודה אומר היו כול שורה אחת

ושאינה רואה את הפני חייבת

אחת העומדי לש כבוד חיבי

העומדי משו כבוד חייבי משו'

]ל[ש אבל פטורי

אבל פטורי

רבי יהודה אומר הבאי מחמת

ירדו להספד הרואי את הפני

ירדו לספד הרואי פני פטורי

האבל פטורי מחמת כבוד חייבי

פטורי שאי רואי את הפני חיבי

ושאינ רואי פני חייבי

סנהדרי ב ,ב )כ ע"א 46 ,ואיל(

שיקולי פנימיי של הברייתא עצמה אינ מספקי סיבה משמעותית להקדמת אחד
ההיגדי דווקא 24.הסוגיא המובאת בבבלי לאחר ברייתא זו עוסקת במקרי בה שמירה על

23אפשר שבתחילה הברייתא נשנתה בבבלי כמוסבת על המשנה ,ולכ נשמר הדמיו למסגרת
הספרותית שלה ,ודברי ר' יוסי בברייתא הובאו לאחר ההתייחסות לרקיקה המופיעה במשנה
לאחר ההתייחסות ללבוש שאינו מכובד .מעתה אולי דברי ר' יוסי התייחסו בתחילה לאיסור
הכניסה בלבוש שאינו מכובד ,א סידור לאחר איסור רקיקה ,הובילו להבנה חדשה של דבריו.
24הראשוני דנו ביחס בי שני ההיגדי ,ובמשמעות ההלכתית הנובעת מהסבת דברי ר' יהודה
לענייני שוני .א דברי ר' יהודה מתייחסי לעומדי בשורה הראשונה ,הרי הוא בא לפטור
מק"ש חלק מ האנשי המחויבי בה ע"פ ההיגד השני .אול בבלי עובדה זו לא מפורשת ,ולכ
יש פרשני שסברו שדברי ר' יהודה מתייחסי לעומדי בשורה השניה ,ובאי לחייב בק"ש חלק
מ האנשי הפטורי ממנה ע"פ ההיגד השני )ראו דברי ר' יונה ,ד יא ע"ב בדפי הרי" למסכת
ברכות( .ייתכ שיש לומדי שסברו שמיקו דברי ר' יהודה בא לציי לאיזה היגד ה מתייחסי.
לכ ייתכ שהחלפת מיקו דברי ר' יהודה באה להדגיש הבנה פרשניתהלכתית מסוימת ,הבאה
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כבוד הבריות איננה מאפשרת הקפדה על קיו מצוות .ייתכ ומסדר הסוגיא בבבלי העדי לסדר
את דברי ר' יהודה ,המתייחס א הוא להתנגשות בי כבוד לבי מצוות ק"ש 25,כפתיח לסוגיא
הדנה בבעיות מסוג זה.

26

לידי ביטוי ג בהבהרה המצויה בנוסח התוס' והירו' .אפשרות זו מוצגת בהסתייגות מאחר
שכנגדה נית לטעו שהיחס ההלכתי בי ההיגדי אינו תלוי בהכרח במיקומ היחסי.
25הצעה זו מתבססת על נוסח הבבלי כפי שהוא בכ"י מינכ ,פריז ,פירנצה ואוקספורד ,וכ היה
הנוסח ג בפני חלק מ הראשוני )ראו דק"ס ,עמ'  ,93אות צ( .אול בנוסח הדפוס ר' יהודה
מבחי בי הבאי משו אבל לבי הבאי משו עצמ ,וזהו ג הנוסח שעמד לפני רש"י .ישנ
דרכי רבות להבי את היחס שבי משו אבל לבי משו כבוד ,כמו ג את היחס שבי משו
אבל לבי משו עצמ )ראו דיונו של מראה הפני ,ודברי נושאי הכלי לרמב" פ"ד מהלכות
ק"ש ,ה"ו והשגת הראב"ד ש( .כל אחד מנוסחי אלו ,על ההבנות האפשריות להבדל שביניה,
מספק פתיח הול לסוגיא הבאה ,כ שאי לתלות שיקול ספרותי זה דווקא באחד הנוסחי.
26מקרה מעניי מצוי במקבילה הבאה:
בבלי ל ,א; כ"י מינכ,

תוספתא ג ,טז )עמ' 65 ,15

ירושלמי ד ,ה )ח ע"ב62 ,

בבלי ל ,א; כ"י פריז

ואיל(

ואיל(

העומדי בחוצה לאר ...

העומדי  ...בחוצה לאר

פירנצה ואוקספורד
עומד בחוצה לאר  ...כנגד

עומד בחוצה לאר  ...כנגד

אר

ישראל

...

 ...כלפי אר

אר ישראל  ...עומד באר

אר ישראל  ...עומד באר

כנגד

ישראל  ...כנגד ירושלי ...

ישראל  ...כנגד ירושלי ...

העומדי באר ישראל ...

העומדי  ...באר ישר' ...

כנגד ירושל ...

כלפי ירוש' ...

נמצא עומד במזרח הופ

נמצא העומד בצפו הופ

נמצאו עומדי בצפו פניה

נמצאו

פניו למערב במערב הופ

פניו לדרו לדרו הופ

לדרו בדרו פניה לצפו

פניה

פניו למזרח בצפו הופ

פניו לצפו במזרח הופ

במזרח

פניו לדרו בדרו הופ

פניו למערב במערב הופ

במערב פניה למזרח

פניו לצפו

פניו למזרח

פניה

למערב

בצפו

העומדי
לדרו

לדרו
העומדי
למערב

ישר' ...

העומדי

פניה
במזרח
למערב

לצפו
פניה
פניה

למזרח

ייתכ ששינוי סדר רוחות השמיי הוא שינוי סגנוני גרידא .אול אפשר שסדר רוחות
השמי משק את הראליה בה נשנתה הברייתא ,דהיינו המקו בו נמצא שונה הברייתא .ייתכ
שהמוסר בירו' היה מצוי בגליל לצפונה של ירושלי ,ע"כ הוא פותח בהבאת דינו של הנמצא
בצפו .לעומת זאת המוסר בבבלי נמצא ממזרח לירושלי ,ע"כ רוב עדי הנוסח פותחי בהבאת
דינו של הנמצא במזרח .ייתכ שנוסח הברייתא בכ"י פריז של הבבלי הוא שריד של הנוסח הא"י
שלא עודכ ע"פ הראליה הבבלית .סדר האברי בתוס' זהה לסדר האברי בירו' ,וייתכ שכ
משו שא שונה הלכה זו בתוס' מצוי היה בא"י) .מעיו ראשוני עולה ההתרשמות שברוב
המקרי בה העניי גופו אינו מכתיב סדר מסוי ,הסדר הוא :צפו ,דרו ,מזרח ומערב .ייתכ
שהשפעת המיקו היתה כה משמעותית ,עד שהיא גרמה לשינוי מ הסגנו המקובל(.
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'לישנא רוויחא'
בפרק זה תוצגנה מקבילות המוסרות תוכ זהה שאריכותו משתנה ,דהיינו ברייתא אחת
מנוסחת בלישנא רויחא ,ואילו חברתה מנוסחת בלישנא קייטא.
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.15
בבלי יב ,ב

תוספתא א ,י )עמ'  46 ,4ואיל(

ירושלמי א ,ט )ד ע"א 10 ,ואיל(

אמרו לו לא שתעקר יציאת מצרי

אמרו לו לא שתעקר יציאת מצרי

אמרו לו לא שיעקר יציאת מצרי

ממקומה אלא שתהא

ממקומה אלא שתהא

אלא

יציאת מצרי מוס %על מלכיות

מצרי מוס %על המלכיות

מלכיות עיקר ויציאת מצרי טפילה

מלכיות עיקר ומצרי טפילה

שעבוד מלכיות עיקר ויציאת מצרי
טפל לו

בברייתא שבתוס' ובירו' מצויה לישנא רוויחא האומרת במפורש שלימות המשיח יציאת
מצרי תוזכר בנוס לשיעבוד מלכויות ,קביעה שבוודאי מוסכמת על מוסרי הברייתא בבבלי שבה
נאמר שיציאת מצרי לא תעקר ממקומה אלא היא תהיה טפלה לשיעבוד מלכויות.
.16
תוספתא ו ,כד )עמ'  109 ,40ואיל(

בבלי סג ,א

ירושלמי ט ,ח )יד ע"ד 5 ,ואיל(

הלל הזק אומר ...

הלל הזק או' ...

הלל הזק היה אומר ...

וא ראית דור שהתורה חביבה עליו

בשעה שאתה רואה שהתורה חביבה

א ראית את התורה שהיא חביבה

פזר

על כל ישראל והכל שמחי בה את

על ישראל והכל שמיחי בה בדר

תהי מפזר בה

בברייתא שבתוס' ובירו' מובא תאור מצב הכולל תאור שאינו מובא בבבלי" :שהכל
שמחי בה" .אי בתאור הנוס שו תוכ חדש ,אלא מדובר בלישנא רוויחא בלבד.
.17
תוספתא ה ,ה )עמ'  12 ,26ואיל(

בבלי מו ,ב

ירו' תענית ד ,ב )סח ע"א 50 ,ואיל(

כיצד סדר הסבה

כיצד סדר הסב

סדר הסב

בזמ שה שתי מטות גדול מסב

בזמ שה שתי מטות גדול מסב

בזמ שה שתי מיטות הגדול שבה

בראש

בראשה של ראשונה

מיסב בראש העליונה

שני לו למטה ממנו

והשיני לו למטה ממנו

ושני לו למטה הימנו
28

בזמ שה שלש מטות גדול מסב

בזמ שה שלש מיטות הגדול שבה

שני לו למעלה הימנו שלישי לו למטה

בראשה של אמצעית שני לו למעלה

עולה ומיסב בראש האמצעית והשיני

הימנו

ממנו שלישי לו למטה ממנו

לו למעלה והשלישי לו למטה הימינו

בזמ שה שלש גדול מסב בראש

27עיינו לעיל ,בהקדמה לפרק 'לישנא רוויחא ,עמ' .48
28זהו הנוסח בכ"י פריז ,פירנצה ואקספורד .בכ"י מינכ המילה 'בראש' מוחלפת במילה 'באמצע'.
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בברייתא שבתוס' ובירו' מפורש שהמטה שבראשה מסב הגדול כשיש שלוש מיטות היא
המטה האמצעית .עובדה זו ברורה ג מנוסח הברייתא שבבבלי המפרטת שהאחרי מסבי
מעליו ומתחתיו ,לכ אי כא שינוי בתוכ אלא לישנא רוויחא בלבד 29.בברייתא שבתוס' ובירו'
מפורש שהמטה שבראשה מסב הגדול כשיש שתי מיטות היא הראשונה .עובדה זו ברורה ג
מנוסח הברייתא שבבלי האומרת שגדול יושב בראש ,לכ א כא אי שינוי בתוכ אלא לישנא
רוויחא בלבד 30.בברייתא שבתוס' ובירו' מצויה המילה 'מיטות' בסיפא ,כחזרה על הנאמר לעיל
בכל החיבורי .בכל המקומות מדובר בלישנא רוויחא שהוספה או הושמטה ע"י המוסרי.
.18
בבלי לז ,א

תוספתא ד ,טו )עמ'  57 ,22ואיל(

ירושלמי ו ,א )י ע"ב 21 ,ואיל(

כל שהוא משבעת המיני ולא ממי

כל שהוא ממי שבעה ולא ממי דג

כל שהוא ממי שבע' ואינו ממי דג

דג הוא או ממי דג ולא עשאו פת

או דג ולא עשאו פת

מי דג ולא אפאו פת

רב גמליאל אומר שלש ברכות

רב גמליאל או' מבר אחריו שלש

רב גמליאל אומר מבר לאחריו

ברכות

שלש ברכות

שלוש ברכות שצרי לבר לדעת רב גמליאל ה רצ שמברכי רק לאחר המזו ,לכ
המילי "מבר אחריו" אינ מוסיפות תוכ ,אלא ה לישנא רויחא בלבד.

'לישנא קייטא'
.19
בבלי נב ,א

תוספתא ה ,כו )עמ'  57 ,29ואיל(

בית שמאי אומרי נוטלי לידי

בית שמיי או' נוטלי לידי ואחר כ

ואחר כ מוזגי

מוזגי את הכוס

ירושלמי ח ,ב )יב ע"א 52 ,ואיל(
מה טעמו דבית שמאי

שא אתה אומר מוזגי את הכוס
תחלה
גזרה שמא יטמאו משקי שאחורי

שמא ניטמאו משקי שבאחורי הכוס

שלא יטמאו משקי שבאחורי הכוס

הכוס מחמת ידי ויחזרו ויטמאו את

מחמת הידי ויחזרו ויטמאו את

מידיו ויחזרו ויטמאו את הכוס

הכוס

הכוס

בבלי נב ,ב

תוספתא ה ,כז )עמ'  61 ,30ואיל(

בית שמאי אומרי מקנח ידיו במפה

בית שמאי או' מקנח ידו במפה

ומניחה על השלח

ומניחה על השלח

ירושלמי ח ,ד )יב ע"א 55 ,ואיל(
מה טעמו דבית שמאי

29ע"פ הבנה ברורה זו נוצר הנוסח בכ"י מינכ ,ראו בהע' הקודמת.
30שייתכ ונוצרה מתו מגמה לדמות את סגנו הרישא לסיפא ,שבה מפורש באיזו מיטה מדובר.
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שא אתה אומר על הכסת
גזרה שמא מטמאי משקי שבמפה

שמא ניטמאו משקי שבמפה מחמת

שלא יטמאו משקי שבמפה מ

מחמת הכסת ויחזרו ויטמאו את

הכסת ויחזרו ויטבלו את הידי

הכסת ויחזרו ויטמאו את ידיו

ובית הלל אומרי על הכסת

בית הלל או'

ומה טעמו דבית הלל

הידי
שא אתה אומר על השלח
גזרה שמא יטמאו משקי שבמפה

לעול ספק משקי לידי טהור

ספק משקי לידי טהור

מחמת השלח ויחזרו ויטמאו את
האוכלי

בשתי ההלכות ישנה בבבלי בלבד לישנא רוויחא דומה שאינה בתוס' ובירו'.
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.20
תוספתא ה ,כט )עמ'  68 ,30ואיל(

בבלי מג ,ב

ירושלמי ח ,ה )יב ע"ב 8 ,ואיל(

הביאו לפניה שמ ויי

31בברייתא הבאה הלישנא הרוויחא נמצאת רק בחלק מעדי הנוסח של הבבלי:
בבלי נב ,א; כ"י פירנצה,

בבלי נב ,א; כ"י מינכ

תוס' ה ,כו )עמ' 57 ,29

ירו' ח ,ב )יב ע"א52 ,

ואיל(

ואיל(

פריז ואוקספורד
ובית הלל אומרי מוזגי
את הכוס ...

ובית הלל אומרי מוזגי

בית הלל או'

מה טעמו דבית הלל

את הכוס תחילה ...

שא אתה אומר נוטלי
לידי תחלה
גזרה שמא יטמאו משקי

גזרה שמא יטמאו משקי

שבידי מחמת הכוס ...

שבידי מחמת הכוס ...

אחורי הכוס לעול טמאי

לעול אחורי הכוס טמאי

בברייתא הבאה ישנ שני סגנונות בלישנא רוויחא .בכ"י מינכ ,פריז ואוקספורד מופיע
הסגנו כבשאר הברייתות ,ואילו בכ"י פירנצה התוכ דומה א הסגנו אחר )כנראה לא תנאי(:
תוס' ה ,כח )עמ' ,30

בבלי נב ,ב; כ"י מינכ,

בבלי נב ,ב; כ"י פירנצה

בית שמאי אומרי מכבדי

בית שמאי אומרי מכבדי

בית שמיי או' מכבדי את

את הבית ואחר כ נוטלי

את הבית ואחר כ נוטלי

הבית

לידי

לידי

שא אתה אומר נוטלי

אבל נטילת ידי לבית

לידי תחלה

שמאי תחלה לא סבירא

65ואיל(

פריז ואוקספורד

ירושלמי ח ,ג )יב ע"א,
18ואיל(
מה טעמהו דבית שמאי

להו ...
נמצא אתה מפסיד את
האוכלי

משו פירורי

מפני אובד של אוכלי

מפני אובד אוכלי

ואחר כ נוטלי לידי

שינוי הסגנו בי עדי הנוסח השוני ,והימצאות הלשו המורחבת בחלק מ המקרי רק בחלק
מעדי הנוסח תומכי באפשרות שהלשו המורחבת היא הוספה מאוחרת.
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בית שמאי אומרי אוחז השמ

בית שמאי או' אוחז כוס יי בימינו

בית שמאי אומרי כוס בימינו ושמ

בימינו ואת היי בשמאלו ...

ושמ ערב בשמאלו ...

ערב בשמאלו ...

בית הלל אומרי אוחז את היי

ובית הלל או' אוחז שמ ערב בימינו

בית הלל אומרי שמ ערב בימינו

בימינו ואת השמ בשמאלו ...

וכוס יי בשמאלו ...

וכוס בשמאלו ...

בבבלי בלבד ישנה לישנא רוויחא המפרטת את הסיטואציה בה עוסקת הברייתא.
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.21
בבלי נג ,א

תוספתא ה ,לב )עמ'  90 ,32ואיל(

ירושלמי ט ,ג )יג ע"ג 53 ,ואיל(

הנכנס לחנותו של בשמי והריח ריח

היה עומד בחנות של בשמי כל היו

היה יושב בחנותו של בש כל היו

אפילו ישב ש כל היו כלו אינו

אינו מבר אלא אחת

אינו מבר אלא אחת

מבר אלא פע אחד

בבבלי בלבד ישנה לישנא רוויחא המציינת במפורש שהאד הריח את ריח הבשמי
שבחנות ,וכ מובאת המילה 'אפילו' שבאה להדגיש שמדובר בפרק זמ ארו במיוחד.

ייחוס הלכה לחכם
בפרק זה תוצג מקבילה בה ייחוס ההלכה בתוס' ובירו' שונה מ הייחוס שבבבלי.
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.22
בבלי מנחות מג ,ב

תוספתא ו ,כה )עמ'  116 ,40ואיל(

ירושלמי ט ,ה )יד ע"ד 19 ,ואיל(

תנו רבנ

היה ר' מאיר או'

היה רבי מאיר אומר

חביבי ישראל שסיבב הקב"ה

אי ל אד מישראל שאי מצות

אי ל אד מישראל שאי המצות

במצות תפילי  ...וציצית  ...ומזוזה

מקיפות אותו תפלי  ...מזוזה ...

מקיפות אותו תפילי  ...ומזוזה ...

ציציות

ציציות

בד"כ ישנה נטיה להעניק אמינות לייחוס המצוי רק בחלק מ המקבילות ,מאחר שיותר
סביר שייחוס יושמט מאשר שהוא ייבדה מלבו של המוסר 34.אול ספק א כ ג כא שכ
הברייתא מובאת בתוס' ובירו' בסמו לברייתא אחרת המיוחסת לר' מאיר ,ע"כ ייתכ שהסמיכות
גרמה למוסרי לסבור ששזהו אוס ברייתות של ר' מאיר ,או שהייחוס הועבר באשגרה.

32שינוי משמעותי נוס בי התוס' והירו' לבי הבבלי הוא החלפת שיטותיה של הבתי .שינוי זה
אינו מעניינו של הסעי ,שכ הוא אינו נוגע ללישנא הקייטא שבתוס' ובירו'.
33עיינו לעיל ,בהקדמה לפרק ייחוס הלכה לחכ ,עמ' .61
34אולי כ במיוחד לאור העובדה שבמקרי רבי סת משנה מיוחסת לר"מ ,ואולי יש שסברו
שציו ייחוס זה אינו הכרחי.
110

זוהי הברייתא היחידה במסכת ברכות בה ישנו ייחוס משות לתוס' ולירו' ,וישנו ספק לא
מבוטל הא הייחוס הוא מסורת קדומה או שהוא נובע מאשגרה.

35

לעומת זאת ,ישנ כמה

מקרי בה ישנו ייחוס משות לתוס' ולבבלי ,ולהל אעסוק במשמעות הדבר.

הוספה והחסרה של פריטים
בפרק זה תוצגנה מקבילות שברשימה שבאחת מה מובא פריט שאינו מובא באחרות.
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.23
תוספתא ו ,ג )עמ'  25 ,34ואיל(

בבלי נח ,ב

ירושלמי ט ,ב )יג ע"ב 60 ,ואיל(

35במקבילות הבאות ישנ ג חילופי נוסח בבבלי ,לכ כנראה שלא נית למנות מקרה זה כמקרה
בו ישנה זהות בי הייחוס שבתוס' ובירו' ,בניגוד לייחוס שבבבלי:
בבלי מנחות מג ,ב; כ"י

בבלי מנחות מג ,ב;

תוספתא ו ,יח )עמ' ,38

ירושלמי ט ,ב )יג ע"ב48 ,

מינכ ווטיק 120

כ"י וטיק  118ופריז

83ואיל(

ואיל(

ר' מאיר אומר

ר' יהודה אומר

ר' יהודה או'

רבי יהודה אומר

חייב אד לבר שלש

חייב אד לבר שלש

שלש ברכות חייב אד

שלשה דברי צרי אד

ברכות בכל יו אלו ה

ברכות בכל יו אלו ה

לבר בכל יו ברו שלא

לומר בכל יו ברו שלא

שלא עשאני גוי שלא עשאני

שלא

שלא

עשני גוי ברו שלא עשאני

עשאני

שלא

בור שלא עשאני אשה

עשאני בור שלא עשאני

בור ברו שלא עשאני אשה

עשאני בור ברו שלא

עשאני

גוי

אשה

גוי

ברו

עשאני אשה

בתוס' ,בירו' ובכ"י וטיק  118ופריז  H147Aשל הבבלי הברייתא מיוחסת לר' יהודה,
ואילו בכ"י מינכ ווטיק  120הברייתא מיוחסת לר' מאיר .הנוסח המייחס את הברייתא לר'
יהודה נתמ ג ע"י הרבה מ הראשוני )ראו דק"ס ,מנחות ,עמ'  ,108אות ג( .מ"ע פרידמ קבל
את הייחוס לר"מ מאחר שלדעתו הבני ה עיקר )מדרשו של ר' מאיר ,עמ'  .(82אול חוקרי
אחרי עמדו על כ שישנו דמיו מסוי בי ברכות הזהות בברייתא ,לבי ברכות דומות שבירכו
אישי שאינ יהודי בעול העתיק .לטענת יותר סביר שר' יהודה יהיה יותר סובלני כלפי מגע
ע העול החו יהודי מאשר ר' מאיר ,ולכ יותר סביר שר' יהודה הוא בעל הברייתא )ראו תבורי,
 ,Benedictions of Self-Identityעמ'  ,109הע'  8ובנ"ש( .חוקרי אלה מייחסי את נוסח כ"י
מינכ ווטיק  120לאשגרה מ הברייתות הסמוכות בבבלי המיוחסות לר' מאיר ,שחלק עוסקות
בברכות )בברייתא הסמוכה ר' מאיר אומר שחייב אד לבר מאה ברכות בכל יו .יש שראו
בברייתא זו הוכחה שהברייתא האומרת שחייב אד לבר שלש ברכות בכל יו אינה מדברי ר'
מאיר .בר נראה שאי ב'סתירה' זו להכריע בשאלת הייחוס ,שכ ייתכ שר"מ סובר שאד צרי
לבר בכל יו מאה ברכות ,ושלוש מתוכ ה ברכות הזהות ,ואי כא אלא הבדלי דגשי(.
36עיינו לעיל ,בהקדמה לפרק הוספה והחסרה של פריטי ,עמ'  .62כבר בשלב זה כדאי לשי לב
לכ שבכל המקרי המוצגי ,שה כל המקרי שנמצאו במסכת ברכות בה הרשימה בתוס'
זהה לרשימה בירו' ,הפריט הנוס נמצא בנוסח הברייתא שבבבלי בלבד.
111

ראה את הכושי ואת הגיחור ואת

הרואה את הכושי ואת הבוריק ואת

הרואה את הכושי ואת הגיחור ואת

הלווק ואת הקפח ואת הננס ואת

הגיחור ואת הלוקי ואת הכיפיח

הלווק ואת הכיפח ואת הננס אומר

הדרניקוס אומר ברו משנה את

ואת הננס או' ברו משנה הבריות

ברו משנה את הבריות

הבריות

הדרניקוס המוזכר רק ברשימה שבבבלי ,הוא כינוי לאד שקומתו גבוהה מזו של שאר
בני אד )או אד שכל גופו גדול משל שאר אנשי( ,ובא כהנגדה לננס 37.מאחר שאד זה שונה
משאר אנשי ,יש מקו )א כמוב ,לא הכרח( להוסיפו לרשימת האנשי שהרואה אות מבר
'ברו משנה הבריות' ,וכנראה שאי בהוספתו חידוש הלכתי .כ ג מסתבר לאור הימצאות פריט
דומה בכל החיבורי :קיפח ,שהוא אד גבוה מאוד ,ואולי דווקא גבוה וצר 38.אול עתה יש
לבחו את היחס בי הפריטי ,ואת ההשתלשלות הספרותית שהובילה להוספה או להשמטה.
ניכר שיש דמיו בי הרשימה המובאת בברייתא לרשימה המובאת במשנה בבכורות ז ,ו:
"הכושי הגיחור והלבק והקפח והננס והחרש והשוטה והשיכור ובעלי נגעי טהורי פסולי
באד וכשרי בבהמה" 39.ייתכ שהרשימה המקורית לא כללה את הפריט המצוי רק בבבלי,
בדומה לרשימה במשנה בבכורות .הכינוי 'הדרניקוס' עפ"ז נוס לרשימה או כגלוסא המבארת את
המילה 'כיפח' )אולי בתחילה בשולי הטקסט ובאחד משלבי המסירה היא שולבה לתוכו( 40,או כדי
להדגיש שיש לבר 'ברו משנה הבריות' לא רק כאשר רואה אד גבוה וצר במיוחד )ע"פ הבנה
אפשרית של ש התואר כיפח( ,אלא א כשרואה כל אד שמידותיו גדולות משל אד רגיל.
מאיד ,אפשר שהפריט היה קיי ברשימה המקורית והוא הושמט 41או מפני ההשוואה למשנה,
או מחמת הכפילות המסוימת או מאחר שלא הוב.

42

37ראו ליברמ ,תסכפ"ש ,א ,עמ'  ,106לשורה  26המציע שמקורה של המילה מיוונית ,ומציג שתי
אפשרויות) ανδρογιγας .1 :אד גדול ,ראו  LSJבער הנ"ל ]עמ' ) δράκων .2 .([128דרקו ,ראו
 LSJבער הנ"ל ]עמ'  .([448קרויס הציע פרוש אחר למילה ) ,Lehnwörter, IIער הדניקוס ]עמ'
 ,([222אול ברור שלפחות הגרס כא סבר שפירושה קרוב לאחד הפירושי שהציע ליברמ.
38ראו בבבלי בכורות מה ,ב" :קפח תני רב זביד גבוה  ...אמר רב פפא באריכא שמיטה סניא".
39השוו לדברי צפרי ,סדרות של שמות ,עמ'  ,164שעמד על הסדר הדומה בשתי הרשימות הדומות.
40ראו ד' רוזנטל ,עבודה זרה ,עמ'  ;232263מוסקובי  ,כפלי גרסה ,עמ' .209216
41במקרי מעי אלו בה מדובר על השמטה או הוספה של מילה בשפה זרה אפשר שהמילה
נמצאה בנוסח המקורי ,והיא הושמטה ע"י מוסרי שלא הבינוה .במקרה זה הכינוי ביוונית חסר
בירו' ובתוס' ,שה א"י )לפחות במקור( ,וסביר שמוסריה היו במגע גדול יותר ע דוברי יוונית
מאשר המוסרי בבבל .א כ ,אזי יש כא עדות על מידת התפשטותה של היוונית בא"י בתקופת
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.24
בבלי טז ,א

תוספתא ה ,כד )עמ'  49 ,29ואיל(

הפועלי שהיו עושי מלאכה אצל

פועלי שהיו עושי אצל בעל הבית ...

ירושלמי ב ,ה )ה ע"א 53 ,ואיל( =
ו ,א )י ע"ב 53 ,ואיל(

בעל הבית

הפועלי שהיו עושי מלאכה אצל
בעל הבי' ...

קורי קריאת שמע ומתפללי
ואוכלי פת ומברכי לאחריה שתי

מברכי  ...ברכה הראשנה וכולל את

מברכי ברכה ראשונ' וכוללי של

ברכות  ...וכולל בונה ירושלי

ירוש' בשל אר וחות בשל אר

ירוש' ושל אר וחותמי בשל אר

אבל בזמ שעושי בסעודת ...

וא היו עושי עמו בסעוד ...

אבל א היו עושי עמו בסעוד ...

מברכי כתיקונה ארבע

מברכי ארבע

מברכי ד'

בברכת האר וחות בשל אר ...

הברייתא בתוס' ובירו' מתייחסת רק לברכה שלאחר המזו ,ואילו הברייתא בבבלי
מתייחסת ג לק"ש ותפילה .הקביעה שפועלי צריכי לקרוא ק"ש ולהתפלל מפורשת בכמה
מקורות תנאיי ,שחלק מובאי בתלמודי 43.לכ כנראה שאי חידוש הלכתי בהוספה זו.

מסירת הירו' ,ואולי ג תמיכה באפשרות שהתוס' נשנתה בסמו לירו' ג בתקופה מאוחרת
יחסית ,בה כבר פחת השימוש ביוונית .אול כמוב ,צרי להזהר בהשערות ספקולטיויות מעי
אלו ,שכ ייתכ שבמקרה זה מדובר בהוספה מאוחרת בבבלי.
42בסיפא של הברייתא ,מובאת רשימת מומי הנוצרי לאחר הלידה ,שהרואה אות מבר
'ברו דיי אמת' .א ברשימה זו אי אחידות בי החיבורי ,וישנו דמיו חלקי בי הרשימה בתוס'
לזו שבירו' .אול שינויי הנוסח הרבי בי עדי הנוסח של הבבלי אינ מאפשרי קביעה ברורה
בעניי זה .בברייתא שבתוס' ובירו' מובא הפריט 'מוכה שחי' ,וכ ג בכ"י פריז ואוקספורד של
הבבלי ,אול הוא איננו מובא בכ"י מינכ ופירנצה של הבבלי ,ובקטע מ הגניזה T-S MISC
) 19.106שרידי בבלי ,עמ'  .(45מוכה שחי הינו אד שיש בעורו נגע קשה ,א כל אבריו שלמי
ותקיני ,בניגוד לשאר המומי ברשימה .לכ ישנה אי התאמה מסוימת בינו לבי שאר הפריטי,
וייתכ שהמוסר הרשימה בחלק מעדי הנוסח של הבבלי חלק על התוכ ההלכתי .לכ ייתכ
שהפריט לא היה שיי לרשימה המקורית ,והוא הוס רק בחלק מ המקורות ,וייתכ שהוא היה
קיי ברשימה המקורית א הושמט בשל חריגותו.
ברוב עדי הנוסח של הבבלי בלבד מובא בסיפא של הרשימה הפריט 'פתוי ראש' )כ בכ"י
מינכ ,פירנצה ואוקספורד ובקטע גניזה  ,T-S MISC 19.106א ליתא בפריז( .ליברמ טע ע"פ
שיקולי תוכניי שהפריט לא היה מצוי ברשימה המקורית )תסכפ"ש ,א ,עמ' .(107108
השינויי המרובי בי החיבורי ,ובי עדי הנוסח של הבבלי ,וכ הפריט המצוי רק
ברשימה שבתוס' ובבלי )ראו לעיל ,דוג'  ,46עמ'  (63יוצרי את הרוש שמוסרי הרשימות
התייחסו אליה כאל 'רשימות פתוחות' שנית להוסי עליה )או לגרוע מה( משיקולי שוני.
43ראו משנה ברכות ב ,ה; תוס' ברכות ב ,זט ובמקבילות בתלמודי; וכ בברייתות נוספות
בסוגיות בתלמודי.
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הברייתא בתוס' חותמת קוב של ברייתות העוסקות בהלכות הצטרפות האוכלי יחד
לברכה משותפת )ה ,ידכד( .מסדר הקוב ציר ברייתא זו לקוב בגלל ההיגד האחרו שבה
המתייחס לברכה שלאחר המזו כאשר בעל הבית והפועלי אוכלי יחד .בהקשר זה בוודאי די
בהתייחסות לברכה שלאחר המזו ,ואי צור בהתייחסות ג לדיני ק"ש ותפילה.
בירו' הברייתא מובאת בשני הקשרי שוני ,ובשניה הנוסח זהה )למעט שינויי קטני
שאינ נוגעי לדיוננו( .בפרק ו בירו' הברייתא מובאת בסוגיא העוסקת בברכות שלאחר המזו,
ובה יש התייחסות לנוסח הברכה המקוצר של פועלי .א בהקשר זה די בהתייחסות לברכה
שלאחר המזו בלבד .בפרק ב בירו' הברייתא מובאת בתו סוגיא העוסקת בברכות הפועלי,
המוסבת על המשנה ב ,ה" :האומני' קורי בראש האיל או בראש הנדב מה שאינ רשאי לעשות
כ בתפילה" .רוב הדיו בסוגיא מוסב על הבעיות הקשורות לק"ש ולתפילה של הפועלי .בהקשר
זה בוודאי שיש מקו להתייחס בברייתא ג לק"ש ולתפילה ,לכ סביר של 6לפני מוסר הסוגיא
עמדה ברייתא שבה ישנה התייחסות ג לק"ש ולתפילה ,הוא לא היה משמיט התייחסות זו.
בבבלי הברייתא מובאת בפרק השני ,בדיו המוסב על משנה ב ,ה העוסקת בדיני ק"ש
ותפילה של פועלי .בדומה לסוגיא הנ"ל בירו' א הסוגיא בבבלי עוסקת בעיקר בדיני ק"ש
ותפילה של הפועלי ,ובהקשר זה יש טע )א כי לא הכרח( 44להתייחס א להלכות ק"ש ותפילה.
לכ א בפני מסדר הסוגיא בבבלי עמדה הברייתא ללא המשפט ,ייתכ שהוא היה מוסיפו.
מכלול ההקשרי בה הברייתא מובאת בחיבורי השוני תומ באפשרות )א כי לא
מוכיח אותה( שבראשונה לא היתה התייחסות לק"ש ותפילה 45.הנוסח הארו בבבלי אפשר שנוצר
בסביבת הלימוד הבבלית ,מתו מגמה להפו את הברייתא ליותר כוללנית ,המתייחסת באופ
ישיר לנושא העומד במוקד הדיו בסוגיא.
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44סיבת הבאת הברייתא היא החלוקה בי פועלי העושי בשכר לבי פועלי העושי בסעודת.
חלוקה זו מתייחסת בברייתא רק לברכת המזו ,ולכ אי הכרח בהתייחסות לק"ש ולתפילה.
45ישנה ברייתא אחרת בתוס' )ב ,ט ]עמ'  21 ,7ואי'[( המובאת בתו קוב ברייתות העוסק בדיני
ק"ש ,תפילה וברכות של אנשי העסוקי בעניי אחר )ב ,ויא( .הברייתא חוזרת על חלק מ
הדיני המופיעי בברייתא שאנו דני בה ,ומוסיפה דיני אחרי הקשורי לפועלי ,ביניה
ההתיחסות לק"ש ולתפילה ,בדומה לברייתא שבבבלי .הברייתא שבתוס' פ"ב מופיעה רק בבבלי,
וייתכ שזו ברייתא בבלית שנוצרה מעיבוד הברייתא המופיעה בתוס' בפ"ה ,ע"י איסו הלכות
נוספות הקשורות לפועלי )בדומה לנוסח הבבלי של הברייתא המופיעה בתוס' בפ"ה(.
46אלבק )מחקרי בברייתא ,עמ'  (97מביא שינויי אלו כהוכחה לכ שמקור הברייתות בבבלי
איננו הברייתות מ התוס' ,אול לדעתי נית לתלות את הבדלי הנוסח בפעולת המוסרי.
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.25
בבלי כב ,א

תוספתא ב ,יג )עמ'  36 ,8ואיל(

ירושלמי ג ,ד )ו ע"ג 1 ,ואיל(

בעל קרי שאי לו מי לטבול

בעל קרי שאי לו מי לטבול

בעל קרי שאי' לו מי לטבול

קורא קריאת שמע ואינו מבר לא

הרי זה קורא את שמע ) ...ואינו

הרי זה קור' את שמע  ...ואינו מבר

לפניה ולא לאחריה

מבר בי מלפניה ובי מלאחריה(

47

לא לפניה ולא לאחריה

ואוכל פתו ומבר לאחריה ואינו
מבר לפניה ...
דברי רבי מאיר

דברי רבי מאיר

דברי ר' מאיר

את ההתייחסות בבבלי בלבד לברכה שלפני ואחרי המזו ראוי לבחו לאור היחס בי
ברייתא זו למשנה בברכות ג ,ד" :בעל קרי מהרהר בלבו ואינו מבר לא לפניה ולא לאחריה ועל
המזו מבר לאחריו ואינו מבר לפניו" .משנה זו מציבה לא מעט קשיי פרשניי ,ביניה
השאלה כלפי איזה טקסט מופנית ההוראה 'מהרהר בלבו' ,הא כלפי ק"ש גופה או כלפי
ברכותיה ,ומהו לפי כל אחת מ האפשרויות היחס שבי דעה זו לבי עמדת ר"מ בברייתא.
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47מילי אלו מצויות בכ"י ארפורט ולא בכ"י ווינה .על שינויי מסוג זה ,ראו לקמ עמ' .230
48המשנה כוללת בתוכה שתי הוראות :א .מהרהר בלבו .ב .אינו מבר לפניה ולאחריה ,ומתו
המשנה לא ברור הא שתי ההוראות מתייחסות לאותו עניי או לשני ענייני שוני .אפשר ששתי
ההוראות מתייחסות לעניי אחד ,שכ לו היו אלו מתייחסות לענייני שוני ,שונה המשנה לא
היה נמנע מלרמוז על שינוי הנושא .ע"פ הבנה זו המשנה מתייחסת א ורק לברכות ק"ש ,שאות
ב"ק אינו מבר ,אלא רק מהרהר בה .תמיכה מסוימת בהבנה זו נית למצוא בכ שבסיפא של
המשנה מובאת דעתו של ר' יהודה המתייחסת רק לברכות ולא לק"ש עצמה ,וכ בכ שבמשנה
נסדרו א הלכות הנוגעות לברכות שלפני ואחרי המזו .כ שמשנה זו נראית כאוס דיני הנוגעי
ל'ברכות שלפני ואחרי' .ע"פ הבנה זו ייתכ שישנה מחלוקת בי ר"מ הסובר שב"ק אינו מבר כלל
ברכות ק"ש ,לבי הדעה המובאת במשנה שב"ק מהרהר בלבו ברכות ק"ש .כנגד הבנה זו נית
לטעו כי שתי ההוראות במשנה מתייחסות לשני ענייני שוני ,ההוראה 'מהרהר בלבו' מתייחסת
לק"ש עצמה ,ואילו ההוראה 'אינו מבר' מתייחסת לברכות ק"ש .ע"פ הבנה זו ה המשנה וה
ר"מ בתוס' עוסקי בדיני ק"ש ובדיני ברכות ק"ש ,וע"פ שניה ב"ק איננו מבר ברכות אלו.
בשני התלמודי ישנה התייחסות לשאלות אלו .סת התלמוד הירו' )ג ,ד ]ו ע"ב 64 ,ואי'[(
פותח בשאלה 'מהו מהרהר?' דהיינו למה מתייחסת ההוראה כי ב"ק צרי להרהר .התשובה היא
כי היא מתייחסת לברכות ק"ש ,ולא לק"ש עצמה )כפרושו המסתבר של ר' יונה ,בניגוד להסברו
של בעל הפני משה( .הירו' ממשי ומזהה את העמדה במשנה ע דעת ר"מ בתוס' ,ובכ מוציא
מפשט את דברי ר"מ האומר שאינו מבר ,ומסביר שאמנ אינו מוציא בפיו א מהרהר בלבו.
הסוגיא בבבלי )כ ,ב( מתייחסת להוראה כי ב"ק מהרהר בלבו ,ובתשובה לשאלה מדוע
הלכות תפילה שונות מ ההלכות המוזכרות במשנה ,עונה סת התלמוד כי תפילה היא מדרבנ
לעומת ק"ש שהיא מדאורייתא .מתשובה זו ברור מעבר לכל ספק כי מסדר הסוגיא הבבלית הניח
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שאלות אלו ה כבדות משקל עבור המנסה לרדת לעומקה הפרשני של הסוגיא ,וה לפותות
בשאלות הספרותיות הנוגעות ליחס שבי המשנה והתוספתא 49.אול מבלי להיכנס לעובי הקורה
בכל השאלות הנ"ל ,נית להשוות את הנושאי הנידוני במשנה ובתוס' :במשנה ישנה התייחסות
ג לברכות ק"ש )ואולי א לק"ש עצמה( וג לברכות המזו ,בדומה לברייתא שבבבלי.
במקרי מעי אלו יש לבחו הא בהוספת הפרט ישנו חידוש הלכתי .לגבי ק"ש וברכותיה
נראה שהכלל המנחה את ר' מאיר בברייתא הוא שבעל קרי מקיי מצוות שחיוב מדברי תורה
)כקריאת שמע( ,ואינו מקיי מצוות שחיוב מדרבנ )כברכות שלפני ואחרי ק"ש( .ע"פ כלל זה,
נית לשער שר' מאיר יסבור שבעל קרי יבר את הברכות לאחר המזו )שחיוב מדאוריתא( ,ולא
יבר את הברכות שלפני המזו )שחיוב מדרבנ( ,כמפורש בבבלי 50.א"כ נראה שאי חידוש הלכתי
בפרט הנוס שבבבלי ,ומדובר בהרחבה ספרותית שהובאה לצור תוספת הבהרה.
מאחר שבפנינו שינוי שהוא בעיקרו שינוי ספרותי ,הדיו צרי להתמקד בשיקולי
הספרותיי העשויי להוביל להוספת הפריט או להחסרתו .בברייתא המתייחסת רק לק"ש

כי ההוראה מתייחסת לק"ש עצמה ולא לברכותיה ,בניגוד לעמדת הסוגיא בירו' )כפי שפירשו
הרבה מ הראשוני ,ראו לדוג' רש"י ופירוש המאירי( .אול בציטוט הברייתא בהמש הסוגיא
בבבלי )כב ,א( ,ישנו היגד בסו דברי ר"מ )שלא מובא בציטוט לעיל(" :אבל מהרהר בלבו ואינו
מוציא בשפתיו" .ע"פ נוסח זה ההוראה מתייחסת לברכות שאות ב"ק איננו מבר א צרי
להרהר בה ,וא"כ 'הרהור' מתייחס לברכות ק"ש ולא לק"ש עצמה .אול בכת"י מינכ ,פירנצה,
פריז ואוקספורד המילה 'אבל' אינה נמצאת ,ובלעדיה ההוראה יכולה להתפרש כמוסבת על ק"ש
עצמה .כ במיוחד א הוראה זו היתה קיימת בתוספתא לפני שנוספה ההתייחסות לברכות המזו
)לעיל( .אפשר ,א"כ ,שההוספה המאוחרת של המילה 'אבל' באה להכריע כי יש להבי את ההוראה
כמתייחסת לברכות ולא לק"ש עצמה ,והיא שיוצרת את המחלוקת בי הסוגיות .דיו ממצה
בשאלות אלו מצרי עיו במסורת הנוסח ובמסורת ההלכה של שני התלמודי ,וביחס שביניה.
עיו זה חורג ממטרתו של פרק זה המתמקד בהבטי הספרותיי של היחס בי המקורות.
49על העמדות השונות ה אלו הנוטות לראות כל הלכה בתוס' כמוסבת על המשנה )ראו לדוג'
עמדת גולדברג( ,וה אלו הנוטות לראות במקרי רבי את ההלכה מ התוס' כקדומה למשנה
)ראו עמדת פרידמ( ראו ההפניות לעיל הע'  ,87עמ'  .(53עיו מעמיק ביחס הספרותי בי המשנה
והתוס' כא ,חורג ממטרת הדיו בפרק זה .לכ נציי בקצרה שהאופי הכוללני של משנה ,כמו ג
חוסר ההתייחסות המפורשת לק"ש עצמה ,תומכי באפשרות שבמקרה זה בפני שונה המשנה
עמד מקור תנאי קדו ,שהיה דומה ,לפחות בחלקו ,לברייתא המובאת בתוס'.
50על א שטענה זו נראית פשוטה ,וכ משמע ג מדיוני האמוראי ,חשוב להדגיש שזוהי השערה
בלבד .הנמקה זו אינה מפורשת בספרות התנאית ,ולא נית להסיק שבהכרח יש להפעיל שיקולי
זהי ג לגבי תחומי אחרי כברכות שלפני ואחרי המזו .על דרכי האנלוגיה ההלכתית
ותולדותיה בספרות חז"ל ראו בספרו של ל' מוסקובי  ,Talmudic Reasoning ,עמ' .228273
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ולברכותיה אי שו חסרו ,שכ מבחינה עניינית אי הכרח לכרו את שני הענייני יחדיו )ברכות
שלפני ואחרי ק"ש ומזו( ,והיא א משרתת באופ מספק את ההקשר הספרותי המצומצ בו היא
מובאת בתוס' ובירו' .אפשר שבשלב מאוחר נוספה בברייתא התייחסות ג לברכות שלפני ואחרי
המזו ,מתו מגמה להפו את הברייתא לכוללנית ,ע"י התייחסות להיק רחב של ברכותיו של
ב"ק 51.הוספה זו בבבלי שירתה את ההקשר הספרותי הרחב בו מובאת הברייתא .מאיד אפשר
שהברייתא המקורית התייחסה ג לברכות שלפני ואחרי המזו ,ובשלב מאוחר יחסית
ההתייחסות הושמטה בתוס' ,מאחר שהברייתא משולבת בתו סביבה ספרותית העוסקת בעיקר
בק"ש וברכותיה ,ולא בברכות המזו .בהקשר זה ההתייחסות לברכות שלפני ואחרי המזו
מיותרת ,ומוסר קצר היה יכול לסבור שנית לוותר על הפריט הלא רלוונטי.
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אול בירו' הברייתא מובאת מיד לאחר משנה זו העוסקת ג בברכות שלפני ואחרי
המזו ,ונערכת השוואה בי תוכ שני המקורות התנאיי .בהקשר זה בהחלט יש מקו להתייחס
ג לברכות שלפני ואחרי המזו ,בדומה להתייחסות במשנה .לכ סביר של 6לפני מסדר הסוגיא
בירו' עמדה ברייתא שהתייחסה ג לברכות המזו ,הוא לא היה משמיט פרטי אלו .לכ יותר
סביר שבפני מסדר הסוגיא בירו' עמדה ברייתא שלא התייחסה לברכות שלפני ואחרי המזו.
העדות מתו ההקשר בו מובאת הברייתא בירו' תומכת באפשרות שהפריט המובא בבבלי
בלבד לא היה מצוי ברשימה המקורית .הרשימה הקצרה הולמת את ההקשר בו היא מובאת
בתוס' ,ומספקת את צרכי ההקשר המצומצ בו היא מובאת בירו' .לכ סביר יותר שהפריט נוס
בברייתא שבבבלי ,ע"פ ההקשר בו הוא מובא בסוגיא העוסקת ג בברכות המזו ,מתו מגמה
להפו את הברייתא ליותר כוללנית .מקרה זה והמקרה הקוד אולי מצביעי על מגמה של
מוסרי הברייתות בבבלי להפו את הברייתות ליותר כוללניות ,ע"י הוספת התייחסות להלכות
הקשורות לכל אחד משלושת התחומי )ק"ש ,תפילה וברהמ"ז( בכל ברייתא.

53

51אולי המשנה העוסקת בשני הענייני נשנתה ביחס לברייתא המורחבת ,ואולי הברייתא
הורחבה בעקבות המשנה .על תופעה זו ראו דברי ש"י פרידמ הטוע שישנה מגמה של קליטת
דיבורי מ המשנה לתו ברייתות בתלמוד הבבלי והתאמת ברייתות ללשו המשנה )ראו,
תוספתא עתיקתא ,עמ'  ;75הברייתות בתלמוד ,ובמיוחד סיכו הדברי בעמ' .(196
52ראו אלבק ,מחקרי בברייתא ,עמ'  ,9495ולעיל הע'  ,46עמ' .114
53ייתכ שמגמה זו באה לידי ביטוי ג בשינויי הנוסח בשני המקבילות הבאות:
תוספתא ו ,כד )עמ'  113 ,40ואיל(

ירושלמי ט ,ח )יד ע"ד 16 ,ואיל(;

ירושלמי ט ,ח )יד ע"ד 16 ,ואיל(;

כ"י וטיק

כ"י לייד
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אי ל אד מישראל שאי עושה

אי ל אחד מיש' שאינו עושה מצות

אי ל אחד מיש' שאינו עושה מצות

מאה מצות בכל יו

בכל יו

בכל יו

קורא

את

שמע

ומבר

לפניה

קורא

את

שמע

ומבר

לפניה

ולאחריה

ולאחריה

אוכל פתו ומבר לפניה ולאחריה

ואוכל את פתו מבר לפניה ולאחריה

ומתפלל שלשה פעמי של שמונה

ומתפלל ג' פעמי שלשמונה עשרה

קורא

את

שמע

ומבר

לפניה

ולאחריה

ומתפלל ג' פעמי שלשמונה עשרה

עשרה

הברייתא בגו כ"י לייד מונה את ק"ש וברכותיה ואת תפילת העמידה .אלו לא המצוות
היחידות שאד עושה כל יו אלא יחידה יחסית סגורה הכוללת מספר גדול של ברכות )נית היה
להוסי ג את ברכות ציצית ,תפילי וברכות הזהות ]חטיבה זו של ברכות השחר כבר היתה
קיימת בתקופת ר"מ שונה ההלכה )ראו לאחרונה תבורי .(Benedictions of Self-Identity ,ייתכ
ששאר הברכות נתקנו מאוחר יותר[( .הרשימה בכ"י לייד אינה מושלמת ,א אי בה חסרו.
ברשימת שבתוס' ובכ"י וטיק של הירו' בלבד מובא הפריט ברכה לפני ואחרי אכילת פת
)הפריט כנראה הושל מכ"י וטיק לשולי כ"י לייד ומש לנוסח ד' וונציא ,ראו לעיל ,הע' ,146
עמ'  .(72מבחינה עניינית יש מקו להוסי פריט זה לרשימה ,שכ אלו ברכות שאד מבר כל
יו .ייתכ שההיגד היה ברשימה המקורית ,והוא הושמט או כתוצאה של דילוג של המוסר מחמת
הדומות )שתי הבבות מסתימות במילי 'ומבר לפניה ולאחריה'( ,או בגלל מיקומו הצור
)ברהמ"ז מוזכרת בי ק"ש וברכותיה לבי תפילת העמידה .שתי חטיבות אלו קשורות אחת לשניה,
וא יש חובה לאומר בסמיכות ]כנראה כבר למ התקופה התנאית ,ראו לעיל ,הע'  ,7עמ'  .[97לכ
המקו המתאי מבחינה ספרותית להזכרת ברהמ"ז הוא או לאחר ק"ש ותפילה ]בדומה לסדר
המסכת[ או לפניה ]ובכ יוסמכו הסיומות הדומות של ההיגדי המתייחסי לק"ש ולברהמ"ז[(.
מאיד ייתכ שהפריט לא היה כלול ברשימה המקורית והוא הוכנס מאחר שהרשימה
מביאה דוגמאות לקביעת ר"מ שאד עושה מצוות כל יו ,וככל שהרשימה גדולה יותר כ גדלה
התמיכה בדברי ר"מ .ברייתא זו מובאת בתו אוס ברייתות החות את המסכת .ייתכ שכא,
בדומה מסכתות רבות אחרות ,מצויה חתימה ספרותיתרעיונית המזכירה את הנושאי
המרכזיי שנידונו במסכת )ברכות ק"ש ,תפילה ,ברכות הנהני ושאר ברכות( ,ומאגדת אות
במגמה להצביע על כ שחיי היומיו מלאי במצוות )כפי שהציע וולפיש ,אחוד ההלכה והאגדה,
אני מודה לד"ר וולפיש על שמסר לי עותק של המאמר טר פרסומו( .ייתכ שהמניע ליצירת
רשימה בעלת אופי כוללני התחזק כאשר הברייתא נסדרה בחתימת המסכת בשני החיבורי.
במקרה הבא ישנ שינויי בי עדי הנוסח של הבבלי:
בבלי טז ,א; כ"י פריז ,אוקספורד

בבלי טז ,א; כ"י מינכ ופירנצה

תוספתא ב ,ט )עמ'  21 ,7ואיל(

וק"ג אנטוני ) 871עמ'  67בגה"ב(
הפועלי  ...קורי קריאת שמע

הפועלי  ...קורי קריאת שמע

פועלי קורי את שמע ומברכי לפניה

ומברכי לפניה ולאחריה

ומברכי לפניה ולאחריה

ולאחריה

ואוכלי
ומתפללי תפלה של שמונה עשרה

פת

ומברכי

לפניה

ואוכלי

פית

ומברכי

לפניה

ולאחריה

ולאחרי'

ומתפללי תפלה של שמונה עשרה

ומתפללי שלשה פעמי של שמנה
עשרה
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.26
בבלי שבת כד ,א

תוספתא ג ,י )עמ'  47 ,14ואיל(

ירושלמי ז ,ה )יא ע"ג 39 ,ואיל(

ימי שאי בה קרב מוס ...

כל שאי בו מוס ...

וכל שאי בו קרב מוס ...

ואומר מעי המאורע ...

ואו' מעי המורע

צרי להזכיר מעי המאורע

א לא אמ' אי מחזירי אותו

א לא הזכיר אי מחזירי אותו

וא לאו אי מחזירי אותו
ואי בה קדושה על הכוס ואי בה
הזכרה בברכת המזו

בנוסח הברייתא שבכ"י פריז ואוקספורד ובקטע גניזה אנטוני  871של הבבלי מופיעה
התייחסות רק לק"ש ולתפילה .לעומת זאת בנוסח כ"י מינכ ופירנצה של הבבלי ובנוסח התוס'
ישנה ג התייחסות לברכות שלפני ואחרי המזו .ברייתא זו מופיעה בתוס' בתו סביבה ספרותית
העוסקת בהלכות ק"ש ותפילה ,בדומה לנושאי המוזכרי במשנה ב ,ד ,כ שההקשר הספרותי
בתוס' איננו מצרי התייחסות לברכת המזו .בבבלי הברייתא מובאת בסוגיא המוסבת על משנה
זו שאיננה מזכירה את ברכת המזו ,אול בהמש הסוגיא מובאת ברייתא מקבילה לתוס' ה ,כד
שנידונה לעיל )דוג'  ,24עמ'  ,(113שאחד הנושאי המרכזיי שבה הוא ברכת המזו .לכ יש טע
בבבלי בהתיחסות לברכת המזו ,וסביר של 6בפני מסדר הסוגיא בבבלי היה מצוי נוסח שהתייחס
לברהמ"ז הוא לא היה משמיטו מחוסר עניי.
ייתכ שההתייחסות לברכת המזו היתה מצויה בנוסח המקורי של הברייתא ,והיא
נשמטה בחלק מעדי הנוסח מחמת הדומות )שתי הבבות מסתימות במילי 'ומבר לפניה
ולאחריה'( .מאיד ייתכ שא במקרה זה מדובר בהוספת התיחסות לברכת המזו ,ע"פ אותה
מגמה להפו את הברייתות לכוללניות ע"י התייחסות לשלושת התחומי כאל חטיבה אחת )שכפי
שהוצע לעיל ,גרמה ג להוספת ההתייחסות לק"ש ולתפילה במקבילה הבבלית לתוס' ה ,כד
המובאת באותה סוגיה ]ראו לעיל ,דוג'  .([24מגמה זו השפיעה על התוס' ועל חלק מעדי הנוסח של
הבבלי ,ומשקפת דמיו חלקי בי תהליכי המסירה של הבבלי לאלו של התוס'.
הוצגו כא ארבעה מקרי בה רק בחלק מ החיבורי ישנה התייחסות לשלושת
הנושאי .בשני מקרי ההתייחסות מצויה רק בבבלי )דוג'  ;24דוג'  ,(25עובדה המלמדת
שהמגמה להפו את הברייתות לכוללניות מאפיינת במיוחד את אופי המסירה הבבלי .בהערה
הוצג מקרה אחד בו ההתייחסות מצויה בתוס' ובחלק מעדי הנוסח של הירו' ,ומקרה אחר בו
ההתייחבות מצויה בתוס' ובחלק מעדי הנוסח של הבבלי .העובדה שישנ מקרי בה
ההתייחסות מצויה בנוסח התוס' ,לעומת נוסח לא אחיד בתלמודי ,מצביעה על דמיו מסוי בי
אופי מסירתה של התוס' ,לבי זו של הבבלי )וחושפת הדרגתיות בהתפשטות המגמה(.
119

הברייתא בתוס' מתייחסת במפורש רק לתפילות העמידה )ההתיחסות אינה מובאת
בציטוט לעיל( .אול קוד לכ מובאת בתוס' ברייתא העוסקת בקבוצת ימי מיוחדי 54,ובה יש
התייחסות ג לקדושה על הכוס ולהזכרה בברה"מ .ימי אלה ה ימי שיש בה מוס ,ומתו
הרשימה נית אולי להסיק ,א כי לא בצורה וודאית ,שבימי שאי בה מוס אי קדושה על
הכוס ואי הזכרה בברה"מ 55.התייחסות ג לקדושה על הכוס ולהזכרה בברה"מ בימי שאי
בה מוס )בהלכה י( היתה מבהירה את היחס שבי שתי קבוצות הימי השונות ,יחס שאיננו
ברור לחלוטי מתו הברייתות שבפנינו בתוס' .לכ שיבו שתי הברייתות לא רחוק אחת מ
השניה בתוס' לא היה מוביל להשמטת המשפט .בר ,הברייתא בתוס' נמצאת בתו קוב
ברייתות העוסק במבנה תפילות העמידה בימי מיוחדי ,ובהוספות שיש להוסי לה )הלכות ט
יג( .לכ בהקשר המצומצ בו הברייתא מובאת בתוס' ,אי שו הכרח להתייחס ג לקדושה על
הכוס ולהזכרה בברהמ"ז ,וא ייתכ שהתייחסות כזו היתה פוגמת באחידות הקוב  ,ומסיבה זו
הושמט .לכ א המשפט היה בנוסח המקורי ,סביר שקוד הברייתא שולבה בתו הקוב העוסק
בתפילות העמידה של ימי מיוחדי )ובמסגרת עריכה זו ההיגד הושמט( ,ורק אח"כ הקוב
הוסמ לברייתא המתייחסת ג לקדושה על הכוס ולברכת המזו.
בירו' הברייתא מובאת בסוגיא העוסקת בהזכרת היו בברכת המזו .הברייתא עצמה
אינה מתייחסת לברכת המזו ,אול ברור מתו ההקשר שמסדר הסוגיא סבר שהיא מתייחסת
לפחות ג לכ .בהקשר זה אי שו צור בהתייחסות לתחומי נוספי ,וייתכ שמסדר הסוגיא
סבר שלאור ההקשר יהיה ברור לקורא שהברייתא מתייחסת להזכרה בברה"מ ,ואי טע
להזכירה במפורש 56.לכ בצד האפשרות שההיגד המצוי בבלי לא עמד בפני מסדר הסוגיא בירו',
ייתכ ג שההיגד היה חלק מנוסח הברייתא ,א הוא הושמט.

54תוס' ג ,ח :לילי שבתו' ולילי ימי טובי יש בה קדושת היו על הכוס ויש בה קדושת היו
בברכת המזו שבת ויו טוב ראש חודש וחולו של מועד יש בה קדושת היו בברכת המזו ואי
בה קדושת היו על הכוס.
55היסק זה הוא השערתי בלבד ,שכ ייתכ ששונה הלכה ח לא התכוי למנות את כל הימי
שהקביעה ההלכתית נכונה כלפיה ,וממילא אי מקו לדיוק מסוג זה .למרות זאת ההיסק
בהחלט סביר ,ולכ לא נית לקבוע שההיגד המצוי רק בבבלי אינו מקובל על מוסרי התוס'.
56מאחר שבסוגיא בירו' אי שו התייחסות לקדושה על הכוס ,לא נית לדעת בוודאות מהי עמדת
שונה הברייתא בירו' בעניי זה ,הא הוא מקבל או חולק על העמדה ההלכתית המופיעה בהיגד
המובא רק בבבלי .בירו' לא מובאת עמדה החולקת במפורש על עמדה זו ,וכפי שצויי בהע'
הקודמת ,נית לשער שאי מחלוקת הלכתית .אול ,כאמור ,מדובר בהשערה בלבד.
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בבבלי הברייתא מובאת בתו סוגיא העוסקת בברכת המזו בימי מיוחדי ,ובהקשר זה
ברור שיש מקו ג להתייחסות מפורשת להזכרה בברכת המזו ,לכ בוודאי שהיה למסדר
הסוגיא בבבלי מניע להוספת ההיגד .א"כ ,הברייתא בכל החיבורי משרתת בצורתה את צרכי
ההקשר בו היא מובאת .למסדר הסוגיא בבבלי בוודאי שהיה מניע להוסי את ההיגד ,וייתכ שג
למסדרי התוס' והירו' היה מניע להשמיטו.

הוספה והחסרה של משפטים שלמים
בפרק זה תוצגנה מקבילות שבחלק מה מובא משפט של שאינו מובא באחרות.
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.27
בבלי מג ,א

תוספתא ד ,ח )עמ'  22 ,20ואיל(

ירושלמי ו ,ו )י ע"ד 1 ,ואיל(

סדר היסב אורחי נכנסי ויושבי על

סדר סעודה אורחי נכנסי ויושבי

סדר סעודה אורחי נכנסי ויושבי

גבי ספסלי ועל גבי קתדראות ...

על ספסלי ועל גבי קתדראות ...

על הספסלי ועל הקתדריות ...

בא לה מי כל אחד ואחד נוטל ידו

נתנו לה לידי כל אחד ואחד נוטל

הביאו לה יי כל אחד ואחד מבר

אחת

ידו אחת

לעצמו

הביאו לה יי כל אחד ואחד מבר

מזגו לה את הכוס כל אחד ואחד

הביאו לה לידי כל אחד ואחד נוטל

לעצמו

מבר לעצמו

ידו אחת

הביאו לפניה פרפראות כל אחד

הביאו לה פרפרת כל אחד ואחד

ואחד מבר לעצמו

מבר לעצמו

עלו והסבו

עלו והסבו

עלו והיסבו

והביאו לה מי א על פי שכל אחד

ונתנו לה לידי אע"פ שנטל ידו

הביאו לה יי א על פי שביר על

ואחד נטל ידו אחת חוזר ונוטל שתי

אחת נוטל שתי ידיו

הראשו צרי לבר על השני ואחד

הביאו לה יי א על פי שכל אחד

מזגו לה את הכוס אע"פ שבר על

הביאו לה לידי א על פי שנטל ידו

ואחד בר לעצמו אחד מבר לכול

הראשו מבר על השיני

אחת צרי ליטול שתי ידיו

הביאו לפניה פרפראות  ...ואחד

הביאו לה פרפרת אחד מבר על

מבר על ידי כול

ידיו

מבר לכול

ידי כול

הבא אחר שלש פרפראות אי לו

ואי רשות לאורח ליכנס אחר שלש

רשות ליכנס

פרפראות

העיקרו המנחה בברייתא שבכל החיבורי לגבי הברכות על נטילת ידי ושתיית יי הוא
שלפני ההסבה כל אחד מבר לעצמו ,ולאחריה ,למרות שכל אחד בר לעצמו לפני"כ ,יש לבר
שנית ,ואחד מבר לכול .שני ההיגדי העוסקי בברכת הפרפרת ,המובאי רק בתוס' ובירו',
מורי שיש לנהוג בברכת הפרפרת באופ זהה למנהג בברכה על נטילת ידי ושתיית יי .לכ נית

57עיינו לעיל ,בהקדמה לפרק הוספה והחסרה של משפטי שלמי ,עמ' .75
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לשער שההיגד המופיע רק בתוס' ובירו' אינו שנוי במחלוקת ,והעמדה ההלכתית המצויה בו אינה
סיבה להשמטתו.

58

כדאי לבחו את ההתייחסות לפרפרת בנוסח הברייתא שבתוס' ובירו' בלבד ,לאור שתי
משניות העוסקות בנושאי קרובי לאלו הנידוני בברייתא:
משנה ו ,ה :בר על היי שלפני המזו פטר את היי שלאחר המזו בר על הפרפרת שלפני
המזו פטר את הפרפרת שלאחר המזו ...
משנה ו ,ו :היו יושבי לאכול כל אחד ואחד מבר לעצמו הסיבו אחד מבר לכול בא
לה יי בתו המזו כל אחד ואחד מבר לעצמו לאחר המזו אחד מבר לכול.
משנה ה מתייחסת לברכות על יי ופרפרת המובאי יותר מפע אחת בסעודה ,ומשנה ו מציגה
את העקרו שלאחר ההסבה אחד מבר לכול ,תו התייחסות מפורשת לברכת היי בלבד .א
ללא עיו מעמיק ביחס שבי משניות אלו לברייתא ,נית לראות שהנושאי המוזכרי בברייתא
שבבבלי קרובי יותר למשנה ו ,ו ,ואילו בברייתא שבתוס' ובירו' ישנה התייחסות ג לענייני
הקרובי לאלו שבמשנה ו ,ה .אולי ישנו קשר מסוי בי ההתייחסות לפרפרת בתוס' ובירו' בלבד,
לבי מידת הקרבה העניינית שמוסרי הברייתות סברו שיש בי המשנה לברייתות מ התוס'.

59

הברייתא מופיעה בתוס' בתו קוב העוסק במנהגי סעודה רבי )ד ,חיד( .לכ הפירוט
הרב המצוי בברייתא שבתוס' משרת היטב את ההקשר בו היא מובאת.
בירו' הברייתא מובאת בתו סוגיא המסודרת בכ"י לייד לאחר משנה ו ,ו ,לאחר דיו
המתייחס ככל הנראה לדיני ההסיבה .אול כיידוע הירושלמי המקורי היה עשוי כחטיבה אחת
של טקסט תלמודי ללא משניות ,שנוספו ע"י סופר כ"י לייד 60.בברייתא אי התייחסות ישירה
לדיו שלפניה ,לכ ייתכ שמסדר הסוגיא בירו' סבר שברייתא זו מוסבת לא רק על משנה ו ,ו ,אלא

58קביעה זו אמנ מאוד מסתברת א היא אינה יוצאת מגדר השערה ,שכ לא נית להסיק
שבהכרח יש להפעיל שיקולי זהי ג לגבי התחומי השוני ,עיינו לעיל בהע'  ,50עמ' .116
59ישנ שני קטעי מ גניזה בה מופיעה משנה ו ,ה ,ללא ההיגד 'בר על הפרפרת שלפני המזו
פטר את הפרפרת שלאחר המזו' )ראו משנה זרעי ע שינויי נוסחאות ,כר ראשו ,עמ' נג(.
הסבר פשוט לכ הוא שמדובר בהשמטה מחמת הדומות )ראו ש ,הערה  .(29אול שמא קטעי
גניזה אלו משמרי מסורת נוסח אחרת בה לא היתה במשנה התייחסות להבאת פרפרת יותר
מפע אחת במהל הסעודה ,בדומה לנוסח הברייתא שבבבלי.
60ראו אפשטיי ,מבוא לנוסח המשנה ,עמ'  ;932946ליברמ ,על הירושלמי ,עמ'  ;12הנ"ל ,מבוא
להירושלמי כפשוטו ,עמ' כחכט; זוסמ ,מבוא לכ"י לייד ,עמ' לא ,הע'  ,208ובנסמ ש.
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ג על משנה ו ,ה .א הברייתא אכ הובאה כמתייחסת לשתי המשניות ,אזי ג בהקשרה בירו' יש
טע להתייחס ג לפרפרת המוזכרת במשנה ו ,ה ,א כי כמוב שאי הכרח בכ.
בבבלי הברייתא מובאת בדיו העוסק בקשר שבי ההסיבה המשותפת בשעת האכילה
לבי הברכה המשותפת על האוכל .בסוגיא מובאת מחלוקת אמוראי הא ישנה משמעות
להסיבה משותפת בזמ שתיית יי ,והברייתא מובאת כקושיא לכל אחת הדעות .בתו מסגרת
הדיו בסוגיא זו ,אי שו טע בהתייחסות לשו עניי מלבד לדיני ברכת היי ,לפני ההסיבה
ואחריה .הנוסח הקצר של הברייתא משרת היטב את צרכי הסוגיא בו היא מובאת.
ישנו היגד נוס המצוי רק בתוס' ובירו' ,הקובע שאורחי אינ רשאי להצטר לסעודה
לאחר הגשת הפרפרת השלישית ,שאינה מוזכרת עד כה .אי קשר הכרחי בי שני ההיגדי
המפרטי את ברכת הפרפרת במהל הסעודה ,לבי ההוראה בדבר סו הזמ בו נית להצטר
לסעודה .אול ישנו קשר אסוציאטיווי מסוי ,והוא שהארוע המסמ את סו זמ ההצטרפות
לסעודה הוא הבאת הפרפרת השלישית ,המובאת לאחר שתי הפרפראות שהוזכרו בתוס' ובירו'.
בתוס' מובא לאחר היגד זה סימ אחר לסו זמ ההצטרפות לסוגיא )כל זמ שהמטפחת
פרוסה( 61.כ שההיגד המציי את הפרפרת השלישית כסימ לסו הזמ ,מהווה חוליה מקשרת בי
העיסוק בהלכות הברכות הכפולות בסעודה לבי העיסוק בסו זמ ההצטרפות לסעודה ,בתו
הקוב הגדול העוסק במנהגי סעודה .לסוגיא בירו' בה מובאת הברייתא אי שו קשר ולו הקלוש
ביותר לעניי המוזכר בהיגד ,ולכ כנראה לא מסדר הסוגיא בירו' הוא שצירפו לברייתא .סביר
שבפני מסדר הסוגיא בירו' עמד קוב תנאי שעסק במנהגי סעודה ,שכבר כלל ג היגד זה.
לסיכו נית לומר שהברייתא שבתוס' הכוללת את כל ההיגדי משרתת באופ טוב מאוד
את ההקשר בו היא נמצאת בתוס' ,וייתכ שמסדר הקוב בתוס' הוא שהוסיפ ,אולי ג לאור
התייחסות למשניות העוסקות בנושאי קרובי .באופ דומה ,הברייתא הקצרה משרתת היטב
את צרכי הסוגיא בו היא מובאת בבבלי ,וייתכ שמסדר הסוגיא קיצר מקור ארו שהיה בפניו,
אולי ג מתו התייחסות למשנה המקומית בלבד .ההקשר הספרותי בו מובאת הברייתא בירו'
מספק טע אפשרי )א לא הכרחי( להבאת ההיגדי המפרטי את ברכת הפרפרת לפני ואחרי
ההסיבה .אול אי שו קשר בי ההיגד האחרו המביא סימ לסו זמ הצטרפות אורחי

61תוס' ח ,ט )עמ'  30 ,20ואיל(.
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לסעודה לבי ההקשר בו הברייתא מובאת בירו' ,וסביר שבפני מסדר הסוגיא בירו' כבר היה היגד
זה חלק מקוב גדול יותר שעסק במנהגי סעודה.
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.28
בבלי מו ,ב

תוספתא ה ,ה )עמ'  12 ,26ואיל(

ירו' תענית ד ,ב )סח ע"א 50 ,ואיל(

סדר הסבה בזמ שה שתי מטות

סדר הסב בזמ שה שתי מטות גדול

סדר הסב בזמ שה שתי מיטות

גדול מסב בראש ...

מסב בראשה של ראשונה ...

הגדול שבה מיסב בראש העליונה ...

בזמ שה שלש גדול מסב באמצע ...

בזמ שה שלש מטות גדול מסב

בזמ שה שלש מיטות הגדול שבה

בראשה של אמצעית ...

עולה ומיסב בראש האמצעית ...

כ היו מסדירי והולכי

וכ מסדירי והולכי

ההוראה המצויה רק בתוס' ובירו' היא שכאשר ישנ יותר משלוש מיטות יש לנהוג ע"פ
העקרו המנחה את סדר ההסבה המפורט בחלק הברייתא המופיע בכל החיבורי ,כאשר יש שלוש
מיטות או פחות .לכ כנראה אי חידוש הלכתי בהיגד זה ,ואי לייחס את אי הימצאותו רק בבבלי
למחלוקת הלכתית .ההבדל בי הברייתות נובע כנראה מכ שמוסר הברייתא בבבלי היה מעוניי
להתייחס רק לסעודה מצומצת ,שאולי היתה הנפוצה .לעומת זאת מוסרי הברייתות בתוס' ובירו'
היו מעונייני להתייחס א לסעודה רבת משתתפי .עיו בהקשרי הספרותיי בה הברייתא
מופיעה בכל אחד מ החיבורי עשוי לסייע בבחינת הצעה זו.
הברייתא מופיעה בתוס' בתו קוב העוסק בי השאר בסדרי סעודה שוני בי אנשי
המסיבי יחד )ה ,הי( .בקוב ישנ כמה התייחסויות מפורשות להבדל שבי סעודה מצומצמת
לבי סעודה רבת משתתפי :סדר נטילת ידי בסעודה שיש בה עד חמשה סועדי לעומת הסדר
בסעודה גדולה יותר )ה ,ו( ,סדרי המתנת הסועדי זה לזה בסעודה שיש בה שני סועדי לעומת
סדרי ההמתנה בסעודה גדולה יותר )ה ,ז( ,סדרי שמש בסעודה שיש בה שני סועדי לעומת הסדר
בסעודה גדולה יותר )ה ,י( .ניכר כי יש בקוב מודעות גבוהה להבדל שיש בסדרי סעודה בי סעודה
מצומצמת לבי סעודה רבת משתתפי .לכ ייתכ שעור הקוב בתוס' הוא שהוסי את המשפט.
בבבלי מובאת ברייתא זו בסוגיא העוסקת בסדרי סעודה .בסוגיא מובאות חלק מ
הברייתות המצויות בקוב

שבתוס' ,ביניה שתי ברייתות המתייחסות להבדל בי סעודה

מצומצמת לסעודה רבת משתתפי .ל 6בפני מסדר הסוגיא בבבלי היתה עומדת ברייתא שיש בה

62מסקנה זו תומכת באפשרות )א כי לא מוכיחה( שבפני מסדר הסוגיא בירו' עמד קוב מנהגי
סעודה שכלל א את ההיגדי המתייחסי לברכת הפרפרת לפני ואחרי ההסיבה ,בדומה לברייתא
שבפנינו בתוס' .לכ כנראה יש לייחס את השינויי הספרותיי שנידונו במקרה זה או למסדרי
הקוב בתוס' ,או למסדרי הסוגיא בבבלי.
124

התייחסות להבדל בי הסעודות השונות ,כפי שהיא בפנינו בתוס' ובירו' ,נית להציע שהוא לא היה
משמיט התייחסות זו ,שכ זהו אחד הענייני המוזכרי בסוגיא .לכ סביר שבפני מסדר הסוגיא
בבבלי עמדה ברייתא שלא כללה את ההיגד.
בירו' הברייתא מובאת בסוגיא שאינה עוסקת כלל בסדרי סעודה או בנושא קרוב .הקשר
של הברייתא לסוגיא הוא קלוש ,ובוודאי שאי צור בהתייחסות להבדל שבי סעודה מצומצת
לבי סעודה רבת משתתפי .לכ סביר שמסדר הסוגיא בירו' לא היה מוצא שו טע להוסי
התייחסות שכזו ,ושלפניו עמדה ברייתא שכבר התייחסה לסעודה רבת משתתפי.
מעיו בכל ההקשרי בו מובאת הברייתא נית לומר שסביר שבפני מסדר הסוגיא בבבלי
עמדה ברייתא ללא ההיגד ,ולא הוא שקיצר ברייתא ארוכה .בפני מסדר הסוגיא בירו' עמדה
ברייתא שכללה את ההיגד ,ולא הוא שהוסי היגד לברייתא קצרה .מאחר שההיגד הנוס משרת
את צרכי הקוב בתוס' ,ההשתלשלות הסבירה ביותר )וא שאינה יוצאת מגדר השערה( היא
שהברייתא המקורית לא כללה את ההיגד ,והוא נוס כאשר זו שולבה בתוס' בקוב העוסק
בסדרי הסעודה ,המתייחס להבדל בי סעודה מצומצמת לסעודה רבת משתתפי.
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.29
בבלי מנחות מג ,ב

תוספתא ו ,יח )עמ'  83 ,38ואיל(

ירושלמי ט ,ב )יג ע"ב 48 ,ואיל(

חייב אד לבר שלש ברכות בכל יו

שלש ברכות חייב אד לבר בכל יו

שלשה דברי צרי אד לומר בכל

אלו ה שלא עשאני גוי שלא עשאני

ברו שלא עשני גוי ברו שלא עשאני

יו ברו שלא עשאני גוי ברו שלא

בור שלא עשאני

בור ברו שלא עשאני אשה

עשאני בור ברו שלא עשאני אשה

גוי שנ' כל הגוי כאי נגדו כאפס

ברו שלא עשאני גוי שאי הגוי'

ותהי נחשבו לו

כלו כל הגוי' כאי נגדו

בור שאי בור ירא חטא

ברו שלא עשאני בור שאי בור ירא
חט

אשה שאי הנשי חייבות במצות

ברו שלא עשאני אשה שאי האשה
מצווה על המצות

הברייתא מובאת בתוס' בי ברייתות העוסקות בענייני שוני ,ובחלק יש לא רק פירוט
של הוראה כלשהיא ,אלא ג הנמקה 64.בהקשר זה יש טע ,א כי בוודאי לא הכרח ,לציי לא רק
את חובת אמירת הברכות אלא ג להביא את טע אמירת .לכ בצד האפשרות שההנמקות
63יש להיזהר מלקבוע שמסדר הירו' הכיר את הברייתא מתו התוס' ,שכ ייתכ שהוא הכיר את
הקוב לפני שילובו בתוס' ,או א לאחר ששולב בתוס' ,ייתכ שהכירו כקוב עצמאי .כמו כ ייתכ
שלאחר שהברייתא הורחבה לאור שיבוצה בקוב  ,היא חזרה להימסר כברייתא עצמאית בנוסחה
המעודכ .כ שלמרות שייתכ שמסדר הירו' הכיר את הברייתא מתו התוס' ,אי הכרח בדבר.
64ראו תוס' ו ,יט )עמ'  90 ,38ואיל(; ו ,כב )עמ'  101 ,39ואיל(.
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הובאו מתו מגמה פרשנית מקומית ,ישנה אפשרות שהנימוק הוס כאשר ברייתא זו שולבה בתו
מסגרת ספרותית שאחד ממאפיניה הוא הבאת הלכות ולצד נימוקיה .בירו' הברייתא מובאת
בתו סוגיא העוסקת בענייני אחרי ,שהקשר שלה לעניי הנידו בה קלוש .ההקשר בירו' אינו
מספק סיבה להרחבת הברייתא ,לכ ל 6בפני מסדר הסוגיא בירו' עמדה ברייתא ללא הנמקות,
המניע שהיה יכול לגרו לו להוסיפ היה פרשני מקומי בלבד.
בבבלי הברייתא מובאת בסוגיא העוסקת בעניי אחר ,א בסמו יש כמה ברייתות
המביאות הוראות ונימוק בציד .בהקשר זה אי הכרח בהבאת נימוקי ,א א ה היו מובאי
בברייתא שעמדה בפני מסדר הסוגיא בבבלי ,ספק א היה מקפיד להשמיט )אול כמוב זוהי
אפשרות קיימת( .לכ סביר יותר שבפני מסדר הבבלי עמדה ברייתא קצרה ,ולא הוא שקיצר.9
לסיכו ,סביר שבפני מסדר הירו' עמדה ברייתא שכללה את ההיגד ,ולא הוא שהוסי לה
היגד .בפני מסדר הבבלי עמדה ברייתא ללא ההיגד ,ולא הוא שקיצר .9מאחר שההיגד הנוס
משרת את צרכי הקוב המופיע בתוס' ,ההשתלשלות הסבירה ביותר )וא שאיננה יוצאת מגדר
השערה( היא שהברייתא המקורית לא כללה את ההיגד .כאשר ברייתא זו שולבה בקוב דומה
לזה הנמצא בפנינו בתוס' הוא נוס .מסדר הירו' כנראה הכיר את הברייתא לאחר שזו הורחבה.
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.30
בבלי סוכה מו ,א =

תוספתא ו ,טי ,יד )עמ'  ,ואיל(

ירו' ברכ' ט ,ד )יד ע"א 35 ,ואיל(

פסחי ז ,ב
העושה סוכה לעצמו אומר ברו ...

העושה סוכה לעצמו או' ברו ...

העושה סוכה לעצמו אומ' ברו ...

העושה לולב לעצמו אומר ברו ...

העושה לולב לעצמו או' ברו ...

העושה לולב לעצמו אומר ברו ...
העושה מזוזה לעצמו או' ...

העושה ציצית לעצמו או' ברו ...

העושה תפילי' לעצמו כו'

העושה תפלי לעצמו אומ' ברו ...

העושה ציצית לעצמו כו'

היה הול להפריש תרומה ומעשרות

התור והמעשר אומר ברו ...

או' ברו ...
)נוסח הברכה מובא בפסחי(

השוחט  ...או' ...

השוחט צרי לומר ...

המכסה  ...אומ' ...

המכסה אומר ...

בבלי שבת קלז ,ב
המל אומר ...

המל צרי לומר ...

המוהל  ...או' ...

)נוסח הברכה מובא בפסחי(
אבי הב אומר ...

אבי הב או' ...

אבי הב אומר ...

המבר אומר ...

המבר או' ...

המבר צרי לומר ...

המל את הגרי אומר ...
המבר אומר ...

65עיינו לעיל ,הע' .63
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המל את העבדי אומר ...
המבר אומר ...

ניכר שהקוב בתוס' ובירו' מורכב מכמה תתיקבוצות שכל אחת מה מורכבת ממצוות
שיש ביניה קשר כלשהו .הקבוצה הראשונה מורכבת ממצוות שיש צור בהכנת חפ מסוי
לצור קיומ :סוכה ,לולב) ,מזוזה( 66,תפילי ,ציצית )ותרו"מ( 67.ביחס לכל מצוות אלו מובאת
ברכה שיש לבר ה בשעת ההכנה למצוה ,וה בזמ קיומה 68.קבוצה זו מתחלקת לשתי קבוצות,
אחת המורכבת ממצוות הקשורות לחג הסוכות )סוכה ולולב( ,ושניה המורכבת ממצוות הקשורות
לחפצי הסובבי את האד בצורה קבועה )ציצית ,תפילי ]ומזוזה[( .ביחס למצוות הקשורות
לחג סוכות בתוס' ובירו' ישנה ג התייחסות לתדירות הברכה על השימוש החוזר בחפ  ,המצויה
באופ חלקי ג ביחס לקבוצת המצוות הקשורות לחפצי הסובבי את האד בתוס' 69.הקבוצה
הבאה מורכבת מצמד המצוות הקשורות לשחיטה )השוחט והמכסה( ,ולאחריה קבוצה המורכבת
מ הברכות הנאמרת בזמ ברית המילה .האופי התוכני השונה של הקבוצות השונות בא לידי
ביטוי ג בהצגה ספרותית שונה של הברכות והלכותיה ,וניכר שאלו קבצי ספרותיי נפרדי
שהוסמכו זה לזה מפני הקרבה התוכנית החלקית.
הברייתא מובאת בתוס' ובירו' בסביבה ספרותית העוסקת בברכות שיש לבר במצבי
שוני .בהקשרי אלו בוודאי שיש טע בהתייחסות נרחבת לנושאי רבי ,וברור שהיה לעורכי
התוס' והירו' מניע לשב בחיבור קוב מקי 70.בשני החיבורי מובאות רק הברכות שמברכי

66על הימצאות הפריט 'מזוזה' רק בנוסח הירו' ראו להל דוג'  ,41עמ' .173
67על השאלה לאיזו קבוצה נית לשיי את הפרשת תרומות ומעשרות ,ועל ההבדל בי התוס' לירו'
בעניי זה ,ראו להל דוג'  ,46עמ' .180
 68בברייתא שבירו' לכל מצווה ישנו פירוט של מטבע ברכה למקרה בו מכי את החפ עבור עצמו,
ומטבע ברכה שונה למקרה בו מכי את החפ עבור אחר ,ראו לעיל דוג'  ,61עמ' .82
 69בברייתא שבכ"י ווינה של התוס' מצויי לגבי ציצית ותפילי באיזו שעה צרי לקיי את
המצווה או לבר על קיומה ,בכת"י ארפורט ובדפוס פירוט זה נמצא רק לגבי תפילי .הדירוג
בהשוואה הספרותית בי הירו' ושני כ"י של התוס' משקפי כנראה שלבי שוני של איחוד
הסגנו בתו קבוצת המצוות שיש צור בהכנת חפ לפני קיומ.
70היגדי בודדי מתו הברייתא מובאי בירו' במקומות נוספי בתו דיוני מקומיי שבה
יש עניי בהיגד שהובא ,ואי שו עניי בהיגדי אחרי .1 :ירו' ברכות ב ,ד )ד ע"ג 14 ,ואי'(:
ברכת תפילי .2 .ירו' סוכה א ,ב )נב ע"ב 22 ,ואי'( :הברכה על עשית סוכה ועל הישיבה בה .3 .ירו'
סוכה ג ,ד )נג ע"ד 5 ,ואי'( :ברכת לולב.
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בעת מילת יהודי ,ואי התייחסות למילת גרי ועבדי .האופי הליקוטי של הקוב בתוס' ובירו'
תומ באפשרות שהתייחסות זו נוספה ע"י המוסרי הבבליי ,א כי ייתכ שמדובר בהשמטה.

71

חלקי מתו הקוב מובאי בבבלי במקומות שוני ,אול הקוב המלא אינו מובא
בשלמותו בשו מקו .במסכת פסחי בבבלי בדיו בברכה שיש לבר בעת בדיקת חמ  ,ישנו דיו
במטבע הברכה הפותח ב'על' ע ש הפעולה .במהל הדיו נבחני נוסחי ברכות הסוכה ,הלולב,
השחיטה והמילה .בהקשר זה היה מקו לבחו את כל נוסחי הברכות הפותחות במטבע ברכה זה.
אול שאר הברכות המובאות בקוב פותחות ב'ל' ע פועל ,וע"כ ה אינ משרתות את צרכי
הדיו 72.לכ יתכ שמסדר הסוגיא בבבלי הכיר את האוס השל ,וניצל את כל מה שיש באוס
שיכול לשרת את הדיו .א א המסדר לא הכיר את הברייתא בשלמותה ,ניכר כי הוא היה מודע
לקשר התוכני בי ההיגדי השוני ,קשר שבא לידי ביטוי ספרותי בברייתא שבתוס' ובירו'.
במסכת סוכה בבבלי מובא הצמד העוסק במצוות הקשורות לחג סוכות ,בסוגיא הדנה
בתדירות הברכה על קיו חוזר של מצוות אלו .בסוגיא ישנה השוואה בי תדירות הברכה על
הקיו החוזר של מצוות אלו לבי תדירות הברכה על הקיו החוזר של מצוות תפילי ,ומובאת
ברייתא )שאינה מובאת בתוס' ובירו'( בה ישנה מחלוקת בעניי זה.
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בהקשר זה יש מקו

71בהתייחסות למילת גרי ועבדי בבבלי ישנ שינויי נוסח מרובי ,שאולי מעידי על צירופ
המאוחר יחסית ג לתו הקוב שבבבלי ,ראו דק"ס ,שבת ,עמ' עמ'  ,320321אותיות קש.
72למעט ברכת המכסה הפותחת ב'על' ע ש הפעולה ,אולי בגלל ששיקולי הקשורי לנוסח9
זהי לחלוטי לנוסח ברכת השוחט המובאת בסוגיא.
ברירת הברכות מתו הברייתא מאוד מדויקת ,וייתכ שהיא א מצביעה על אופיו של
שינוי נוסח בי הברייתא שבתוס' לברייתא שבירו' .נוסח ברכת התפילי בברייתא שבירו' הוא 'על
מצוות תפילי' ,נוסח שהיה מקו להביאו בסוגיא בבבלי פסחי .אול הנוסח בברייתא שבתוס'
הוא 'להניח תפילי' ,בדומה לנוסח המופיע במספר מקומות בבבלי .ע"פ נוסח התוס' והבבלי אי
מקו להבאת נוסח ברכת תפילי בסוגיא בבבלי פסחי .אי הבאת ברכת תפילי בסוגיא משקפת
מסורת בבלית של נוסח ברכת תפילי ,מסורת הבאה לידי ביטוי ג בנוסח הברייתא שבתוס'.
בברייתא שבירו' מובאת ג הברכה שיש לבר בעת קביעת מזוזה .נוסח הברכה בירו' הוא
'על מצוות מזוזה' ,נוסח שהיה מקו להביאו בסוגיא בבבלי פסחי .ההיגד המתייחס למזוזה אינו
מופיע בתוס' ,כ שייתכ שנוסח ברכה זו לא עמד בפני מסדר הבבלי .אול א א מסדר הבבלי
סבר שיש מקו לבחו את נוסח ברכת המזוזה ביחס לשאר נוסחי הברכה ,נית לשער שמזוזה לא
היתה מובאת בסוגיא .שכ סביר שנוסח ברכת המזוזה הבבלי היה 'לקבוע מזוזה' )ראו להל דוג'
 ,41עמ'  ,(173בניגוד לנוסח הא"י )בדומה לברכת תפילי( .ואז אי מקו להביאה בסוגיא.
"73תפילי כל זמ שמניח מבר עליה דברי רבי וחכמי אומרי אינו מבר אלא שחרית בלבד".
על ההתייחסות החלקית בתוס' לתדירות הברכה על ציצית ותפילי ,ראו לעיל הע' .69
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להתייחס רק להיגדי הדני בתדירות הברכה על קיו חוזר של מצווה ,ומאחר שבשאר
הקבוצות המובאות בברייתא שבתוס' ובירו' אי התייחסות לעניי זה ,הבאת לא היתה משרתת
את צרכי הסוגיא ,וייתכ שה הושמטו.
במסכת מנחות בבבלי )מב ע"אע"ב( ישנה סוגיא הדנה בשאלה על איזה מצוות יש לבר,
ובה מוזכרות ציצית ,תפילי ,סוכה ומילה .התייחסות ג ללולב ולשחיטה המוזכרי בבתוס'
ובירו' היתה יכולה לתרו לדיו .אי הבאת פריטי אלו בבבלי נובעת או מכ שהברייתא לא
עמדה במלואה בפני מסדר הסוגיא ,או מכ שהוא לא טרח להביא את כל החומר הרלוונטי שהיה
מצוי בפניו .זוהי הסוגיא היחידה בבבלי שבה למרות שהיה טע ,לא נעשה שימוש בפריטי
המופיעי בברייתא שבתוס' ושבירו'.
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לסיכו ,הקוב המלא המובא רק בתוס' ובירו' ,מובא בסביבה ספרותית העוסקת
בברכות שיש לבר במצבי שוני .הקוב בשלמותו אינו מובא בבבלי בשו מקו ,אול ישנ
כמה סוגיות המשתמשות בחלקי המצויי בו .בשתי סוגיות )סוכה ופסחי( מובא כל החומר
המצוי בקוב שיכול לתרו לדיו .עובדה זו מלמדת כי א א האוס הספרותי המלא לא היה
מצוי בפני מסדרי הסוגיות ,ה בוודאי עמדו על הקשר התוכני שבי ההיגדי השוני .בסוגיא
אחת בבבלי )מנחות( נעשה שימוש חלקי בהיגדי מ הקוב  ,למרות שהבאת היגדי נוספי היתה
משרתת את צרכי הדיו .הקרבה הספרותית בי התוס' והירו' שבאה לידי ביטוי בהבאת הקוב
השל בשני החיבורי ,היא פועל יוצא של הקרבה העריכתית בי החיבורי שבאה לידי ביטוי
בהבאת הקוב בהקשר דומה בשני החיבורי.

שינויים אחרים
בפרק זה תוצגנה מקבילות בה הברייתא שבתוס' דומה לברייתא שבירו' ,בניגוד לזו
שבבלי ,שלא נית לקטלג לפי אחת הקטגוריות שלעיל.
.31
בבלי מג ,ב

תוספתא ה ,כט )עמ'  68 ,30ואיל(

ירושלמי ח ,ה )יב ,ע"ב 8 ,ואיל(

74היגדי בודדי מתו הברייתא מובאי בבבלי במקומות נוספי בתו דיוני מקומיי שבה
יש עניי בהיגד שהובא ,ואי שו עניי בהיגדי אחרי .1 :בבלי שבת קלז ,ב :הברכות הנאמרת
בזמ ברית המילה .2 .בבלי מנחות לו ,א :ברכות התפילי .3 .ברכות ס ,ב :ברכות הציצית )בנוסח
אוקספורד ,פריז והדפוס בלבד מובאת ג ברכת תפילי ,א היא אינה מובאת בנוסח כ"י מינכ
וב ,T-S MISC 19.113ראו דק"ס ,ברכות ,עמ' קעד ,אות פ(.
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בית שמאי אומרי אוחז השמ

בית שמאי או' אוחז כוס יי בימינו

בית שמאי אומרי כוס בימינו ושמ

בימינו ואת היי בשמאלו מבר על

ושמ ערב בשמאלו מבר על היי

ערב בשמאלו אומר על הכוס ואחר

השמ ואח"כ מבר על היי

ואחר כ מבר על השמ

כ אומר על שמ ערב

בית הלל אומרי אוחז את היי

ובית הלל או' אוחז שמ ערב בימינו

בית הלל אומרי שמ ערב בימינו

בימינו ואת השמ בשמאלו מבר על

וכוס יי בשמאלו מבר על השמ

וכוס בשמאלו אומר על שמ ערב

היי וחוזר ומבר על השמ וטחו

וטחו בראש השמש

וטחו בראש השמש

בראש השמש

ברייתא זו מובאת כמעט מילה במילה בכל החיבורי ,אול בנוסח הברייתא שבבבלי
שיטות ב"ש וב"ה מוחלפות לעומת שיטותיה ע"פ הנוסח שבתוס' ובירו'.
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להחלפת שיטות

הבתי עשויה להיות השלכה הלכתית מרחיקת לכת ,שכ הכלל הרווח הוא שלעול הלכה כב"ה,
וא"כ החלפת השיטות עשויה להשפיע על פסיקת ההלכה .אפשר שהכלל ההלכתי גר להחלפת
השיטות ,דהיינו למוסר שהחלי את השיטות היתה מסורת הלכתית בדבר ההלכה למעשה ,והוא
שינה את המקור שבפניו כדי שישק את הכלל שלעול הלכה כב"ה 76.מאיד אפשר שהקדמת
השמ לשיטת ב"ש בבבלי נובעת מאשגרה מ הברייתא הסמוכה בבבלי" :הביאו לפניו שמ והדס
בית שמאי אומרי מבר על השמ ואחר כ מבר על ההדס ובית הלל אומרי מבר על ההדס
ואחר כ מבר על השמ" 77.א בלא להכריע בשאלת הנוסח המקורי ,ניכר שמסורת הנוסח שאולי
קשורה במקרה זה למסורת ההלכה ,משותפת לתוס' ולירו' ,בניגוד לזו שבבבלי.
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75יש שרצו לתר את הסתירה בעזרת אוקימתא המסבירה שהברייתות עוסקות בהבאת שמ ויי
במעמדי שוני )ראו ליברמ ,תסכפ"ש ,א ,עמ'  ,94לשורה  .(68אול הדמיו הכמעט מוחלט בי
הברייתות מוכיח שלכל מקור אחד ,והשינוי נובע מהחלפת שיטות הבתי.
76בשני התלמודי בסמו להבאת ברייתא זו ישנה פסיקה הלכתית מפורשת כדעת ב"ש )ראו לעיל
דוג'  ,65עמ'  .(88א אכ מגמת הפסיקה ההלכתית היא שגרמה להחלפת שיטות הבתי ,אזי
החלפה זו נעשתה כנראה ע"י מוסר )אולי מאוחר( שהיה יותר מחוייב לקביעה שהלכה כב"ה,
מאשר האמוראי השותפי לפסיקה כב"ש בסוגיות הסמוכות.
דיו זה קשור לשאלת זמ התקבלות הפסיקה כב"ה .ישנ עדויות שבא"י המשיכו לנהוג
כב"ש א לאחר שהתקבלה בבבל העמדה שהלכה כב"ה )ראו לעיל ,הע'  ,59עמ'  .(45א נקבל
עדויות אלו אזי ישנה הסכמה בי כל מסורות הנוסח בדבר ההלכה והיא שיש להקדי את הברכה
על היי .חילו הנוסח נובע מחילו המנהג בי בבל הפוסקי רשמית כב"ה ,וייחסו לה את
השיטה הנהוגה ,לבי א"י הפוסקי רשמית כב"ש וייחסו לה את השיטה הנהוגה.
77ובמיוחד שישנה פסיקה הלכתית ברורה כדעת ב"ש שיש להקדי את השמ במקרה זה.
 78אתנאיוס מספר ב  Deipnosophistae, xi, 462d, p. 17שלאחר הסעודה קוד הוצע בוש ורק
אח"כ הוצע יי .סדר זה תוא את שיטת ב"ה ע"פ הירו' ואת שיטת ב"ש ע"פ הבבלי .לעיל הערנו
על נוהג המתואר ב ,Petroniusשיש שטענו שהוא נוהג יהודי ,וש הראינו שהתיאור הוא או ע"פ
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.32
בבלי לז ,א

תוספתא ד ,ו )עמ'  16 ,19ואיל(

ירושלמי ו ,א )י ע"ב 5 ,ואיל(

הכוסס את החטה מבר בורא פרי

הכוסס את החטי מבר עליה בורא

הכוסס את החטי או' עליה בורא

האדמה

מיני זרעי

מיני זרעוני'

יש לבחו את חילו הברכה לאור מחלוקת תנאי על נוסח הברכה שיש לבר על המיני
השוני של פרות האדמה ,המופיעות במשנה ובתוס'.
משנה ברכות ו ,א :ועל פירות האר אומר בורא פרי האדמה  ...ועל הירקות  ...רבי יהודה
אומר בורא מיני דשאי.
תוס' ד ,ד )עמ'  9 ,19ואיל( :על הזרעי או' בורא מיני זרעי ועל הדשאי או' בורא מיני
דשאי ועל ירקות או' בורא פרי האדמה ר' יהודה או' ברו מצמיח אדמה בדברו.
לפי הדעה האנונימית במשנה האוכל חיטה צרי לבר 'בורא פרי האדמה' )כפי שיש לבר
על כל פרות האדמה( ,כמופיע לפנינו בבבלי .אול לפי הדעה האנונימית בתוס' ,מאחר שחיטה
משתייכת לקבוצת הזרעי ,האוכל חיטה צרי לבר 'בורא מיני זרעי' ,כפי שמופיע בפנינו בתוס'
ובירו' .שינוי הנוסח בי הברייתא שבתוס' ובירו' לבי הברייתא שבבבלי הוא שיקו של המחלוקת
ההלכתית בי הדעה האנונימית בתוס' ,לבי הדעה האנונימית במשנה.
במקרה זה ישנה בפנינו בהמש הסוגיא בבבלי עדות חריגה של אמוראי בבל על הכרת שני
הנוסחי" :אמר מר הכוסס את החטה מבר עליה בורא פרי האדמה והתניא בורא מיני זרעי
אמר רב הונ' לא קשיא הא רבי יהודה והא רבנ ,דתנ ועל ירקות אומר בורא פרי האדמה רבי
יהודה אומר בורא מיני דשאי".
השאלה האמוראית מעמתת בי שתי הנוסחי ,ורב הונא פותר את הקושי בעזרת
התשובה שהנוסח 'בורא פרי האדמה' הוא ע"פ העמדה האנונימית )=רבנ( במשנה ,והנוסח 'בורא
מיני זרעי' הוא ע"פ עמדת ר' יהודה הסובר שלמיני פרות אדמה שוני יש ברכות ייחודיות 79.ע"פ
פתרו זה הברייתא המקורית נשנתה כנראה ע"פ אחת העמדות הלכתיות ,ושונה מאוחר הגיה את
נוסח הברכה כדי שתשק את העמדה החולקת.

דעת חכמי בירו' ,או ע"פ דעת ר' אליעזר בבבלי .יש שהצביעו על הזיקה שבי ב"ש ובי ר'
אליעזר ,וא"כ ייתכ ויש בפנינו שני מקרי שבה הנוהג בספרות הקלאסית הול את דעת ב"ש
ר"א כפי שהיא מתוארת בבבלי .ראו לעיל הע'  ,199עמ' .87
79נית לחלוק על הזיהוי שבי העמדה האנונימית בתוס' ,לבי עמדת ר' יהודה החולק במפורש על
המשנה רק לגבי ירקות .א הזיהוי הוא בהחלט אפשרי ,ואינו יוצר קושי )ראו תסכפ"ש ,ש(.
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נית לשער שהנוסח המקורי של הברייתא היה כפי שמצוי בפנינו בתוס' ובירו' ,ע"פ הדעה
האנונימית בתוס' .לאחר שרבי סת במשנתו בניגוד לעמדה המופיעה בתוס' ,מוסרי הבבלי
התייחסו לעמדה המופיעה במשנה כאל הלכה פסוקה,

80

ושינו את נוסח הברכה בברייתא כדי

שתשק את ההלכה הפסוקה .ע"פ הצעה זו הנוסח התנייני של הברייתא בבבלי משק תפיסה
לפיה העמדה המובאת במשנה היא זו שנתקבלה להלכה ,ופעלתנות ספרותית הבאה לידי ביטוי
בתיקו המקורות לאור הפסיקה ההלכתית המופיעה במשנה.
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.33
בבלי מב ,ב

תוספתא ה ,כג )עמ'  47 ,28ואיל(

ירושלמי ז ,ה )יא ע"ג 47 ,ואיל(

עשרה שהיו מהלכי ...

עשרה שהיו מהלכי ...

עשרה בני אד שהיו מהלכי ...

ישבו

ישבו לאכל

ישבו לואכל )גניזה(  /ואכלו )לייד

א על פי שכל אחד ואחד אוכל

אע"פ שכל אחד ואחד אוכל מככרו

א על פי שכל אחד ואחד אוכל מככר

מככרו אחד מבר לכול

אחד מבר לכול

עצמו אחד מבר על ידי כול

ווטיק(

הברייתא שבבבלי מתארת מקרה שבו עשרה אנשי יושבי וכל אחד אוכל מככרו.
בברייתא שבתוס' מובאת ג מילה המתארת את מטרת הישיבה ,דהיינו ה ישבו 'לאכול' .בנוסח
הברייתא שבירו' שבשרידי גניזה עמ'  28ש'  14נוספה אותה מילה שנוספה בנוסח התוס' ,בכ"י
לייד ווטיק של הירו' מובאת המילה 'ואכלו' המתארת מה המהלכי עשו בזמ הישיבה .ייתכ
שבמילה המובאת בתוס' ובירו' אי שו הוספת משמעות ,ואי כא אלא לישנא רוויחא בלבד.

82

80החוקרי נחלקו במידת מעורבותו של רבי בניסוח וסידור קבצי ההלכות במשנה .לשאלה זו
ישנ השלכות לשאלת התוק ההלכתי של הדעות השונות המובאות במשנה )ראו אפשטיי,
מבואות לספרות התנאי ,עמ'  ;225226אלבק ,מבוא למשנה ,עמ'  ;105107הבלי ,חתימה
ספרותית ,עמ'  ;180183הלבני .(Reception, pp. 204-212 ,במקרה שלפנינו השאלה החשובה
היא לא מה היתה כוונתו של רבי בסידור המשנה ,אלא מה היתה הסמכות ההלכתית שהעניקו
למשנה אמוראי בבל בדורות שלאחר רבי.
81עיינו לעיל ,הע'  ,51עמ' .117
82המילה 'לאכול' מופיעה בנוסח ד"ר של הבבלי ,אול היא איננה מופיעה בכ"י מינכ ,פריז,
פירנצה ואוקספורד ,לכ ברור שהיא לא היתה קיימת בנוסח המקורי )בכ"י פריז מצויה הוספה
אחרת" :ישבו אע"פ שלא הסיבו" .מילי אלו הוכנסו כנראה באשגרה מ הדיו בהמש הסוגיא(.
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אול בבבלי הברייתא נבחנת לעומת המשנה ו ,ו" :היו יושבי 83כל אחד ואחד מבר
לעצמו הסיבו אחד מבר לכול" .ע"פ המשנה כשיושבי יחד אי אחד מבר לכול אלא א כ
הסיבו ,בניגוד לברייתא שבה נאמר שמספיק שישבו יחד כדי שאחד יבר לכול .הסתירה
מתורצת ע"י אמוראי הטועני שא קבעו לשבת ע"מ לאכול ,אזי אחד מבר לכול ,א א
ישבו בלא קביעה לשבת יחד ולאכול ,אי אחד מבר לכול.
ייתכ שהמילה 'לאכול' המצויה בתוס' ובק"ג בירו' באה לציי ש'אחד מבר לכול' רק
במקרה בו המהלכי ישבו יחד ע"מ לאכול ,בדומה לעמדת האמוראי בבבלי .אפשר שהמילה
הוכנסה לתו הברייתא כדי לעדכ את ההלכה בחיבורי אלו ע"פ מסקנת התלמוד הבבלי.
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.34
בבלי לז ,א

תוספתא ד ,טו )עמ'  59 ,22ואיל(

ירושלמי ו ,א )י ע"ב 24 ,ואיל(

כל שאינו לא משבעת המיני ולא מי

וכל שאינו לא ממי שבעה ולא ממי

וכל שאינו ממי שבעה ולא ממי דג

דג

דג

רב גמליאל אומר ברכה אחת מעי

רב גמליאל או' מבר אחריו ברכה

שלש

אחת

כגו פת אורז ודוח
ר"ג אומ' מבר לפניו ולאחריו

קבוצת המאכלי הכלולה בהגדרה 'אינ משבעת המיני ואינ מי דג ,היא קבוצה
גדולה מאוד הכוללת מאכלי רבי מ החי ומ הצומח .בבבלי בלבד מובאת דוגמא למאכל
המשתיי לקבוצה זו :פת אורז ודוח .ג מוסרי הברייתא שבתוס' ובירו' יסכימו שדוגמא זו
שייכת לקבוצה ,א כנראה יסברו שישנ פריטי נוספי המשתייכי אליה.
לדעת רב גמליאל ,לאחר אכילת מאכלי מקבוצה זו יש לבר ברכה אחת .בברייתא
שבתוס' ושבירו' אי פירוט מהי אותה ברכה ,אול בברייתא שבבבלי מובא פירוט שהברכה האחת
שיש לבר היא ברכה 'אחת מעי שלש' .הברייתא שבתוס' ובירו' מתייחסת לכל קבוצת המאכלי,
ביניה למיני פרות ובשר שברכת לאחר אכילת אינה 'אחת מעי שלש' ,אלא ברכה אחת
אחרת :בורא נפשות .לעומת זאת הברייתא שבבבלי הוסבה באמצעות הדוגמא למאכלי הדומי
לפת אורז ודוח ,שברכת לאחר אכילת היא 'אחת מעי שלש'.

83כ הנוסח ברוב רוב של עדי הנוסח של המשנה ,ביניה שלושת כה"י הטובי והקטעי מ
הגניזה .נוסח הדפוס הוא 'יושבי לאכול' ,וברור שאינו משק את הנוסח המקורי.
84כמה ממפרשי הירו' ניסו למצוא רמזי לשיטת האמוראי בבבלי ג בירו' ,ראו הסבריה של
מראה הפני ובעל ספר חרדי על אתר ,אול עיו בסוגיא בירו' לגופה אינו תומ בהצעות אלו.
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הברייתא בבבלי מובאת בתו סוגיא העוסקת בשאלה הא ברכת אורז ודוח היא כברכת
חמשת מיני דג .הסוגיא מעמתת בי כמה דעות תנאיות ואמוראיות ,ומביאה ברייתא זו כחלק
מבחינת העמדות האפשריות השונות .לצור הדיו בסוגיא ברור שהתוכ המעניי הוא דינ של פת
אורז ודוח ,ולא דינ של כל קבוצת המאכלי הגדולה שאינ ממי דג ואינ משבעת המיני.
לכ סביר שהברייתא בתחילה לא כללה את הדוגמא המובאת בבבלי ,וג לא את פירוט הברכה
'אחת מעי שלש' המובא בבבלי ,אלא התייחסה לכל המאכלי המשתיכי לקבוצה המוזכרת
בכותרת .מסדר הסוגיא בבבלי התעניי דווקא בפת אורז ודוח ,לכ הוסי את המשפט המצמצ
את הברייתא רק למאכלי אלה .צמצו המאכלי אליה מתייחסת הברייתא איפשר פירוט של
נוסח הברכה על מאכלי אלו ,המשרת את המו"מ בסוגיא .בתוס' ובירו' נשתמרה כנראה
הברייתא המקורית ,המתייחסת לכל המאכלי שאינ ממי דג ומשבעת המיני' .מעי שלוש'
היא הברכה שיש לבר לאחר חלק מ המאכלי ,ולכ מוסרי התוס' והירו' לא יקבלו כנראה
הוספה זו המצויה בבבלי .במקרה זה שולבו שני סוגי עיבוד בבבלי :נוס היגד מצמצ ,שהשפיע
על נוסח הברכה.
.35
בבלי מנחות מג ,ב

תוספתא ו ,כד )עמ'  113 ,40ואיל(

ירושלמי ט ,ח )יד ע"ד 16,ואיל(

היה רבי מאיר אומר חייב אד לבר

היה ר' מאיר או' אי ל אד

תני בש רבי מאיר אי ל אחד

מאה ברכות בכל יו

מישראל שאי עושה מאה מצות בכל

מישראל שאינו עושה מאה מצות

יו

בכל יו

קורא את שמע  ...אוכל פתו ...

קורא את שמע  ...ומתפלל שלשה

ומתפלל שלשה פעמי  ...ועושה שאר

פעמי  ...ועושה שאר מצות ומבר

כל מצות ומבר עליה

עליה

מבחינה כרונולוגית ייתכ שהחובה הנורמטיבית )המופיעה בבבלי( קדמה להתפשטות
הנוהג )המתואר בתוס' ובירו'( ,ואפשר שהנוהג הנפו הקדו נתפס בתקופה מאוחרת כחובה .לכ
קשה להכריע בדבר קדמותה של אחת הנוסחאות .ייתכ שחילו זה גרר אחריו שינוי נוס ,והוא
שבתוס' ובירו' מצוי פירוט של קבוצה גדולה של ברכות שאד מבר כל יו ,הבא להוכיח את
הטענה העובדתית המצויה בחיבורי אלו .פירוט זה אינו מובא בבבלי ,אולי מכיוו שמטרת שונה
ההלכה היא לחייב את האד להרבות בברכות ,א כל אד יכול לבחור בעצמו אי לעשות זאת.

85

בתוס' ובירו' הברייתא מובאת בתו אוס ברייתות החות את המסכת .למסכתות רבות
ישנה חתימה ספרותיתרעיונית המתייחסת לנושאי בה עסקה המסכת .כפי שהראה וולפיש,
85ראו בראיל ,סתרי תפילה והיכלות ,עמ' .159
134

א במקרה זה ,החתימה הספרותית מזכירה את הנושאי המרכזיי שנידונו במסכת )ברכות
ק"ש ,תפילה ברכות הנהני ושאר ברכות( ,ומאגדת אות במגמה להצביע על כ שחיי היומיו
מלאי במצוות 86.הברייתא הצמודה לברייתא זו בשני החיבורי עוסקת במצוות המקיפות את
האד כחלק מאותה מגמה 87.תאור הנוהג הנפו לבר מאה ברכות בכל יו משתלב היטב בהקשר
הספרותי ,ואילו הטלת חובה לבר הולמת פחות את ההקשר.
בבבלי הברייתא מובאת אגב עניי אחר באמצע סוגיא במסכת מנחות .בברייתא סמוכה
מובא החיוב המוטל על כל אד לבר בשחר את שלוש ברכות הזהות .בהקשר זה יש מקו להביא
את החיוב לבר בכל יו מאה ברכות .לסיכו ,לא נית לקבוע כי אחת הגרסאות קודמת
לחברתה ,א נית לראות כי כל ברייתא הולמת את ההקשר בו היא מובאת .במקרה זה הקשר
ההבאה זהה בתוס' ובירו' ,בניגוד להקשר בבבלי ,ושינויי הנוסח תואמי את שינויי ההקשר.
.36
בבלי נט ,א
מאי מבר

תוספתא ו ,ה )עמ'  29 ,34ואיל(
הרואה את הקשת בענ

אמ' רב יהודה ברו זוכר הברית

ירושלמי ט ,ג )יג ע"ד 50 ,ואיל(
הרואה הקשת בענ
אומר בא"י זוכר הברית
רבי חייא בש רבי יוחנ

או' ברו נאמ בבריתו זוכר הברית

נאמ בבריתו וזוכר הברית

במתנית' תאנא ר' אליעזר אומ' ...
ברו נאמ בבריתו וקי במאמרו
אמ' רב

פפא הילכ נימרינהו

לתרווייהו

ייתכ שהנוסח 'נאמ בבריתו וזוכר הברית' המשות לתוס' ולירו' ,הוא מעי שילוב של
הנוסח 'זוכר הברית' המובא בשני התלמודי ,והנוסח 'נאמ בבריתו וקיי במאמרו' המובא
בבבלי ,בדמיו מסוי להצעת רב פפא בבבלי.
.37
בבלי לג ,א
מעשה במקו אחד שהיה ערוד והיה

תוספתא ג ,כ )עמ'  84 ,17ואיל(
אמרו עליו על ר' חנינא ב דוסא

ירושלמי ה ,א )ח ע"ד 16 ,ואיל(
אמרי עליו על רבי חנינא ב דוסא

מזיק את הבריות באו והודיעו לרבי
חנינא ב דוסא ...

 86ראו אחוד ההלכה והאגדה .אני מודה לד"ר וולפיש על שמסר בידי את המאמר בטר פרסומו.
 87תוס' ו ,כה )עמ'  116 ,40ואי'( :וכ היה ר' מאיר או' אי ל אד מישראל שאי מצות מקיפות
אותו תפלי בראשו תפלי בזרועו מזוזה בפתחו וארבע ציציות מקיפות אותו ועליה אמ' דוד שבע
ביו הללתי וגו' .ברייתא זו מובאת בשינויי קלי בסו המסכת בירו' ט ,ח )יד ע"ד 19 ,ואי'(.
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נת עקבו על פי החור יצא אותו ערוד

שהיה מתפלל ונשכו ערוד ולא

שהיה עומד ומתפלל ובא חברבר

ונשכו

הפסיק

והכישו ולא הפסיק את תפילתו

ומת אותו ערוד

הלכו תלמידיו ומצאוהו מת על פי

והלכו ומצאו אותו חברבר מת מוטל

חורו

על פי חורו

נטלו על כתפו והביאו לבית המדרש
אמר לה ראו בני אי ערוד ממית
אלא החטא ממית
באותה שעה אמרו אוי לו לאד

אמרו אילו לאד שנשכו ערוד אילו

אמרו אי לו לאד שנשכו חברבר ואי

שפגע בו ערוד ואוי לו לערוד שפגע בו

לערוד שנשכו לב דוסא

לו לחברבר שנש את ר' חנינ' ב
דוסא

רבי חנינא ב דוסא

למרות שהברייתות אינ זהות לחלוטי ,החומר המשות ,והמוטיב הספורי הזהה,
מעידי על כ ששתי הברייתות מתייחסות למסורת סיפורית משותפת .ניתוח ספרותי מלא של
שתי הוורסיות של הסיפור חורג ממטרת פרק זה ,לכ אתעכב רק על פרט סיפורי אחד הנמצא
הנמצא בתוס' ובירו' ולא בבבלי.
בברייתא שבתוס' ובירו' בלבד מסופר שרחב"ד ננש ע"י הערוד בזמ שעמד והתפלל.
הברייתא מובאת בשני התלמודי בסוגיות המוסבות על המשנה הראשונה בפרק ה האומרת:
"ואפילו נחש כרו על עקבו לא יפסיק" .ג בתוס' הברייתא מובאת בתו אוס ברייתות
העוסקות בנושאי שבה עוסקת משנה זו .בהקשר זה בוודאי שיש יתרו ספרותי לסיפור א
הוא עוסק בנשיכת חיה מסוכנת בזמ תפילה ,ולא רק בנשיכה ע"י חיה מסוכנת .לכ ל 6בפני מסדר
הסוגיא בבבלי עמדה ברייתא שבה סופר שרחב"ד ננש בזמ שהתפלל ,סביר שהוא לא היה
משמיט תיאור זה .לכ סביר שתאור זה נוס ע"י מוסרי החיבורי ששיבצו את הסיפור בהקשר בו
הוא נמצא ,א כי לא נית לשלול את האפשרות שהפרט הושמט ע"י אחד ממוסרי הבבלי
שהסתמכו על סמיכות הענייני למשנה.
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88בברייתא שבבבלי מצוי פרט סיפורי מעניי שאינו מצוי בתוס' ובירו'" :נטלו על כתפו והביאו
לבית המדרש  ."...שאלת אופיו של ביתהמדרש בתקופה הקדגאונית נידונה רבות ע"י חוקרי,
ולדעת ייתכ שחלק מ התיאורי המצויי בתלמודי אודות בית המדרש נובעי מהשלכה של
הסביבה הלימודית הבתראמוראית על החומר הקדו .אפשר שא הזכרת ביתהמדרש בברייתא
שבבלי כא נובעת מ המודעות הגוברת והולכת לעול ביתהמדרש בסביבה הלימודית בבבל .ראו
גפני ,יהודי בבל ,עמ'  ;177203גודבלאט ,חקר ישיבות בבל; שרמר ,אקשי לה ,עמ' .403415
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פרק חמישי

נוסח התוספתא עצמאי
פרק זה עוסק במקבילות שבה נוסח הברייתא שבתוס' שונה מנוסח המקבילות בשני
התלמודי .בחלק מ המקרי יש לברייתא מ התוס' מקבילה בשני התלמודי ,לעיתי נוסח
הברייתא בשני התלמודי אחיד ולעיתי לא .במקרי אחרי מצויה מקבילה רק בירו' .בניגוד
לשני הפרקי הקודמי ,כא הובאו בד"כ הרבה יותר דוגמאות )א כי לא כול( 1,וזאת בכדי
לאפשר מבט רחב ככל האפשר על ייחודו של נוסח הברייתות בתוס' לעומת נוסח הברייתות
המקבילות בתלמודי.

לשון וסגנון
בפרק זה תוצגנה מקבילות בה נוסח הברייתא שבתוס' שונה מנוסח המקבילה שבשני
התלמודי ,בענייני לשו וסגנו .בחלק מ החילופי מודברבחילופי לשוניי שיטתיי ברורי
בי השכבות השונות של לשו חכמי ,ובאחרי מדובר בחילופי סגנו מקומי ,שאינ נובעי
מחילופי לשוניי שיטתיי.
.1
בבלי סב ,ב

תוספתא ו ,יט )עמ'  90 ,38ואיל(

ירושלמי ט ,ח )יד ע"ג 4 ,ואיל(

לא יכנס אד להר הבית  ...ולא

לא יכנס אד להר הבית במעות

לא יכנס אד בהר הבית  ...ומעותיו

במעות צרורי לו בסדינו ...

צרורי לו בסדינו ...

צרורי בסדינו ...

ולא יעשנה קפנדריא ורקיקה מקל

ורקיקה מקל וחומר

לא יעשנו קפנדריא ורקיקה מקל
וחומר

וחומר
ומה מנעל שאי בו בזיו אמרה תורה

ומה מנעל שאי בו דר בזוי אמרה

מה א נעילה שהיא של כבוד את

של נעלי רקיקה שהיא בזיו לא כל

תורה אל תכנס במנעל קל וחומר

אומר אסור רקיקה שהיא של ביזיו

שכ

לרקיק' שיש בו דר בזוי

לא כל שכ

ברייתא זו וייחסה למשנה נידונו לעיל בהרחבה אגב עיו בעניי אחר 2.בברייתא בכל
החיבורי נאמר שלימוד ע"פ מידת 'קל וחומר' מלמד שאי לרקוק בהר הבית ,ולאחר מכ מובא

1מבחינה מספרית יש הרבה פחות חילופי נוסח בה נוסח הברייתא בתוס' שונה מ הנוסח
במקבילות בשני התלמודי ,מאשר מקרי בה נוסח התוס' דומה לנוסח אחת המקבילות בניגוד
לנוסח לנוסח במקבילה אחרת .אול מדובר במספר גדול מאוד של מקרי שבוודאי איננו זניח.
2ראו לעיל דוג'  ,13עמ'  ,104והע' .23
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הלימוד עצמו בהרחבה .בברייתא שבתוס' נעשה שימוש במונח 'קל וחומר' לתיאור דר הלימוד,
ג כשהוא מובא בהרחבה .אול בברייתא שבשני התלמודי כאשר הלימוד מובא בהרחבה הוא
מתואר בעזרת המונח 'לא כל שכ'.
המונח 'קל וחומר' מופיע כמה עשרות פעמי במשנה ובתוס' ובכל אחד ממדרשי ההלכה,
כמאה פעמי בירו' ,ומאות פעמי בבבלי 3.זהו מונח נפו מאוד בכל החטיבות של ספרות חז"ל.
המונח 'לא כל שכ' אינו מופיע במשנה ,בתוס' ובמדרשי ההלכה 4,א הוא מופיע יותר ממאה

3ראו אוצר לשו המשנה ,ב ,עמ'  ;707אוצר לשו התוספתא ,ג ,עמ'  ;245246אוצר לשו התנאי
למכילתא דרבי ישמעאל ,ב ,עמ'  ;563565אוצר לשו התנאי לספרא ,ב ,עמ'  ;825826אוצר
לשו התנאי לספרי )במדבר דברי( ,ב ,עמ'  ;821824אוצר לשו הבבלי ,יד ,עמ'  ;570577לד,
עמ'  ;381אוצר לשו הירושלמי ,ג ,עמ'  .694695קדמותו של המונח 'קל וחומר' ניכרת ג מתו
הימצאותו ברשימת המידות בה התורה נדרשת של הלל )ראו תוס' סנהדרי ,ז ,יא ]עמ'  ,427שו' 4
ואיל[; ספרא ,ד ג ע"א עמ' ג( ושל ר' ישמעאל )ראו בפתיחה לספרא ,ד א ע"א( .ראו שטרק,
 ;Introduction, pp. 19-23ליברמ ,יוונית ויוונות ,עמ' .190193
4המונח 'לא כל שכ' מופיע כמה פעמי בודדות בדפוסי של מדרשי ההלכה ,אול בכל
ההיקרויות שמצאתי הוא נשמט או מוחל במונח אחר בעדי הנוסח הטובי .1 :מכדר"י ,בא,
מסכת דפסחא ,פ' א ,ד"ה באר מצרי ,עמ'  7 ,2ואי'" :והלא דברי קל וחומר ומה תפלה הקלה
לא התפלל משה  ...דבור החמור לא כל שכ )דפ'(  /די הוא )כ"י אוקספורד ומינכ( שלא נדבר עמו
 .2 ."...מכדר"י ,בא ,מסכת דפסחא ,פ' טז ,ד"ה ויאמר ,עמ'  1 ,61ואי'" :היה ר' ישמעאל אומר קל
וחומר הוא ,מה כשאכל ושבע  ...כשהוא תאב לא כל שכ )דפ' ,בדומה למקבילות בשני התלמודי(
 /קל וחומר )כ"י אוקספורד ומינכ( שהוא תאב לאכול" .3 .מכדר"י ,בשלח ,מסכתא דויהי ,פ' א,
ד"ה וחזקתי ,עמ'  12 ,85ואי'" :והרי דברי קל וחומר ומה מדת פורענות מעוטה  ...מדה טובה
מרובה לא כל שכ )דפ'(  /קל וחומר )כ"י אוקספורד ומינכ( למדת טוב מרובה" .4 .מכדר"י,
משפטי ,מסכתא דנזיקי ,פ' יא ,ד"ה וכי יפתח ,עמ'  2 ,288ואי' " :יש לי בדי א הפותח חייב
הכורה לא כל שכ )דפ'(  /לא יהיה חייב )כ"י אוקספורד ומינכ(" .5 .מכדר"י ,משפטי ,מסכתא
דנזיקי ,פ' יב ,ד"ה וכי יגו ,עמ'  13 ,289ואי'" :והרי דברי ק"ו א כששמרו ויצא והזיק חייב
לא כל שכ )דפ'(  /קל וחומר )כ"י אוקספורד ומינכ( עד שלא ישמרנו בעליו" .6 .מכדר"י ,משפטי,
מסכתא דכספא ,ד"ה לכלב ,עמ'  15 ,321ואי'" :והלא דברי קל וחומר ומה א חיה כ אד לא
כל שכ שאינו מקפח שכרו )דפ'(  /ק"ו שכר אד )כ"י אוקספורד ומינכ(" .7 .ספרא ,תזריע ,פרשה
ג )ד סב ע"ג במהד' וויס(" :והלא די הוא בהרת קטנה מחיה מטמאתה בהרת גדולה לא כל שכ
)דפ'(  /לא תהיה מחיה מטמאתה )כ"י וטיק  31ווטיק  ."(66בכל )!( המקורות נאמר בתחילה
שישנו לימוד ע"פ מידת 'קל וחומר' או די ,וכשהלימוד עצמו מובא בהרחבה ,בחלק מעדי הנוסח
נעשה שימוש במונח 'לא כל שכ' ,ובחלק מעדי הנוסח המונח הושמט או הוחל במונח 'קל וחומר'.
ההימצאות הכ"כ מעטה של המונח 'לא כל שכ' בנוסח הדפוסי של מדרשי ההלכה ,וערעור
הנוסח בכל אחד מ המקומות בה הוא מופיע ,מחזקי את הטענה בדבר קדמותו של השימוש
במונח 'קל וחומר' ואיחורו של המונח 'לא כל שכ' .המונח 'לא כל שכ' הוחדר כנראה לנוסח
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ושבעי פעמי בכל אחד מ התלמודי 5.זהו מונח בלתי מקובל בספרות התנאית ,ונפו מאוד
בספרות האמוראית 6.סביר שבמקרה זה התוס' משתמשת במונח הקדו ,ומוסרי התלמודי
המירו את המונח הקדו במונח המאוחר.

7

הדפוסי של מדרשי ההלכה ע"י מוסרי שבפיה היה שגור הסגנו המאוחר) .המונח מופיע שלוש
פעמי במדרש תנאי לספר דברי .ישנ שאלות מרובות הנוגעות לדרכי המסירה של החומר
הנמצא בו ,וכנראה שהכנסת מטבע לשו היא מ הסממני המאוחרי של החומר באוס זה(.
בכל המקורות מ המכדר"י ,המונח 'לא כל שכ' אינו מופיע בכ"י אוקספורד  151ומינכ
 .117יש בעובדה זו כדי להצביע על טיב של עדי הנוסח )על מעמדו הבכיר של כ"י אוקספורד ראו
דברי כהנא ,כ"י של מדרשי ההלכה ,עמ'  ,39והנסמ בהע'  ;9הנ"ל ,המכילתות ,עמ' .(5762
5ראו אוצר לשו התלמוד הבבלי ,יח ,עמ'  ;332335אוצר לשו תלמוד ירושלמי ,ד ,עמ' .643646
6המונח הקרוב 'כל שכ' אינו מופיע במשנה )וא שבנוסח הדפוסי ]ראו דפ' וילנא תרס"ח[
למשנה כלאי פ"ח ה"א מופיע 'וכל שכ בהנאה' ,מילי אלו חסרות בשלושת כתה"י הטובי של
המשנה ובעדי נוסח נוספי .ראו משנה זרעי ע שינויי נוסחאות ,כר ראשו ,עמ' רפג( .המונח
מופיע כעשר פעמי בתוס' )ראו אוצר לשו התוס' ,ד ,עמ'  ,(104ופעמי רבות מאוד בשני
התלמודי )ראו אוצר לשו התלמוד הבבלי ,ש ,עמ'  ;331337אוצר לשו תלמוד ירושלמי ,ש(.
מונח זה ,בדומה למונח 'לא כל שכ' ,נפו בעיקר בספרות האמוראית.
הלבני )מקורות ומסורות ,בבאקמא ,עמ' שצדשצה( עמד על כ שהמקורות התנאיי
ממעטי להשתמש במונח זה ,והציע כללי מתי ה ישתמשו במונח זה ומתי לא .אול בקביעת
הכללי הוא מתייחס לדברי תנאי המובאי בתלמודי כאל מקורות תנאיי )וא מתייחס
לנוסח הברייתא בבבלי ברכות סב ,ב שנידונה לעיל( ,מבלי לשקול את האפשרות שלשו דברי
התנאי בתלמודי איננה נקיה מהשפעות של לשו האמוראי.
7בספרות האמוראית שני המונחי משמשי יחד ,בעיקר מפני הציטוטי הרבי מ הספרות
התנאית המצויי בספרות האמוראית .דוגמא טובה לכ מצויה בנוסח הברייתא בתלמודי בו
נאמר בתחילה שאי לרקוק בהר הבית 'מקל וחומר' .בהיגד זה נשאר המונח הקדו ג בברייתא
שבתלמודי ,אולי מכיו שהמוסרי סברו שמדובר בציטוט של מקור תנאי.
במקרה הבא המונח 'לא כל שכ' חדר רק למקבילה שבבבלי ולא למקבילה שבתוס' ובירו':
בבלי סוטה ז ,א

תוס' סוטה א ,ב )עמ'  11 ,151ואיל(

ירו' סוטה א ,ב )טז ע"ד 28 ,ואיל(

רבי יהודה אומר בעלה נאמ מקל

ר' יהודה אומ' בעלה נאמ עליה מקל

רבי יודה אומר בעלה נאמ עליה

וחומר

וחומר

מקל וחומר

ומה נדה שהיא בכרת בעלה נאמ

ומה נדה שחייבי על ביאתה כרת

ומה א הנדה שחייבי עליה כרת

עליה סוטה שהיא בלאו לא כל שכ

בעלה נאמ עליה סוטה שאי חייבי

הרי הוא נאמ עליה זו שאי חייבי

על ביאתה כרת אינו די שיהא בעלה

עליה כרת אינו די שיהא נאמ עליה

נאמ עליה
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.2
ירושלמי ב ,ה )ה ע"א 49 ,ואיל(

תוספתא ב ,ז )עמ'  17 ,7ואיל(
הכת אע"פ שמשאו על כתיפו הרי זה קורא

הכת אע"פ שמשאו על כתיפו הרי זה קור' את שמ'

אבל בשעה שפורק וטוע לא יקרא

אבל לא יתחיל לא בשע' שהו' פורק ולא בשע' שהו' טוע

לפי שאי לבו מכוי

מפני שאי' לבו מיושב

ירושלמי פאה ב ,ז )יז ע"א 61 ,ואיל(

תוספתא פאה ג ,א )עמ'  4 ,50ואיל(

אי שוכרי פועלי גוי מפני שאינ בקיאי בלקט

אי שוכרי פועלי גוי לפי שאי פקיעי בלקט

ירושלמי דמאי ב ,א )כב ע"ב 51 ,ואיל(

תוספתא מעשרות ג ,טז )עמ'  57 ,242ואיל(
כגו אילו שהוצרכו חכמי לית בה סימ

על ידי שאי כיוצא בה באר ישראל

לפי שאי 8כיוצא בה באר ישראל

לא צרכו חכמי לית לה סימ

בבלי מג ,ב

תוספתא ה ,כט )עמ'  69 ,30ואיל(

ירושלמי ח ,ה )יב ע"ב 9 ,ואיל(

בית הלל אומרי  ...א שמש תלמיד

ובית הלל או'  ...א היה שמש תלמי'

בית הלל אומרי  ...א היה שמש

חכ הוא טחו בכותל

חכ טחו בכותל

תלמיד חכ טחו בכותל

מפני שגנאי לתלמיד חכ שיצא

לפי שאי שבח תלמיד חכ שיצא

שאי שבחו של תלמיד חכ להיות

מבוס

יוצא מבוש

כשהוא מבוש לשוק

9

בבלי מג ,א; כ"י פירנצה,

בבלי מג ,א; כ"י מינכ

תוס' ד ,יב )עמ'  37 ,20וא'(

ירו' ו ,ו )י ע"ד 17 ,ואיל(

שאלו את ב זומא מפני מה

שאלו את ב זומא מפני

שאלו את ב זומא מפני מה

שאלו את ב זומא מפני

אמרו בא לה יי בתו

מה אמרו בא לה יי

אמרו בא לה יי בתו

מה בא לה יי בתו המזו

המזו כל אחד ואחד מבר

בתו המזו כל אחד ואחד

המזו כל אחד ואחד מבר

מבר

פריז ואוקספורד

כל

אחד

ואחד

לעצמו ..

מבר לעצמו ...

לעצמו

לעצמו

אמר לה הואיל ואי בית

אמר לה לפי שאי בית

אמ' לה לפי שאי בית

אמר לה מפני שאי בית

הבליעה פנוי

הבליעה פנוי

הבליעה פנוי

הבליעה פנוי

בכל המקבילות שהוצגו ,בתוס' נעשה שימוש במילות הסיבה 'לפי שאי' ,ואילו בירו'
מילי אלו חסרות 10או מוחלפת במילי אחרות )בחלק מ המקבילות 'לפי שאי' מוחלפות ב'מפני

8מילה זו ישנה בכ"י וינה ,וליתא בכ"י ארפורט.
9זהו הנוסח בכ"י פריז ואוקספורד ,וכנראה ג בפירנצה )הקשה לקריאה בקטע זה ,וכ היא ג
הקריאה בתקליטור כ"י של המכו לחקר התלמוד ע"ש שאול ליברמ( .בכ"י מינכ הנוסח הוא
'כדי שלא יצא כשהוא מבוש לשוק' )ללא מילות הסיבה 'לפי שאי'( ,ראו דק"ס ,עמ'  ,232אות פ.
10על הגורמי לנשילת מיליות הסיבה ראו דברי ברוורמ ,המיליות ותארי הפועל ,עמ' .5872
ברוורמ טע שבתוס' יש שימוש יותר נרחב במיליות הסיבה 'לפי' ו'מפני' מאשר במשנה ,וייתכ
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שאי'( .לשתי הברייתות האחרונות ישנה מקבילה ג בבבלי ,בראשונה ישנו שימוש במילה אחרת,
ובשניה יש שינוי בי עדי הנוסח.

11

מטבע הלשו 'לפי שאי' לא נמצא במשנה 12,נמצא שמונה פעמי בלבד בירו' 13,יותר
מעשרי פעמי בתוס' 14ויותר ממאה וחמישי פעמי בתלמוד הבבלי 15.ניכר שמטבע לשו זה,
שנמצא מעט מאוד בתוס' ובירו' ,הפ לנפו מאוד בבבלי.

16

שאי המצאות מיליות הסיבה בברייתות שבירו' הוא המש הסגנו הא"י המשנאי ,ראו ברוורמ,
לשו המשנה והתוספתא ,עמ' .31
11ראו ג דק"ס ,עמ'  ,228אות כ.
12מטבע הלשו נמצא בנוסח הדפוס שבמשנה בשמונה מקומות )שבעה מה מצויני באוצר לשו
המשנה ,ד ,עמ'  :(1444שבת טז ,ה; פסחי ז ,ט; סוכה ג ,יא; גיטי ה ,ט; ב"ק ד ,ז; ע"ז א ,ה; ע"ז
ה ,ו; חולי ד ,ד .בדיקת שלושת כ"י הטובי של המשנה מגלה שמטבע הלשו לא נמצא בא אחד
מ המקורות הנ"ל )למעט האחרו בו הוא נמצא בכ"י פארמה וקימברג' א לא בכ"י קאופמ(.
13

 .1פאה א ,ד )טז ע"ג 61 ,ואיל( ,ראו בגו הטכסט.
 .2חלה ב ,א )נח ע"ג 9 ,ואי'( :דרבי יודה פוטר במי לפי שאי בה ממש .זהו ציטוט של
משנה ביצה פ"ה מ"ד ,אול בנוסחה בשלושת כתה"י הטובי ובריש פ"ה של המסכת
בירו' )ד סב ע"ד 30 ,ואי'( לא מופיע 'לפי שאי'.
 .3ערובי ג ,א )כ ע"ד 5 ,ואי'( :בכל מערבי  ...חו מ המי  ...לפי שאי הגו ניזו מה.
 .4פסחי ז ,מ"ג בראש הפרק )לג ע"ד 52 ,ואי'( :סכו  ...לא יעשנו דמי  ...לפי שאי מוכרי
מעשר שני בירושל .בנוסח המשנה בשלושת כתה"י הטובי לא מופיע 'לפי שאי'.
 .5פסחי י ,א )לז ע"ב 57 ,ואיל( :לפי שאי ערב לאד לוכל מ הקופה.
 .6סוטה ד ,ג )יט ע"ג 57 ,ואי'( :לפי שאי החלב נעכר אלא לאחר שלשה חדשי.
 .7סוטה ז ,ו )כב ע"א 15 ,ואי'( :ואי מדלגי בתורה  ...לפי שאי גוללי ספר תורה ברבי.
 .8קידושי ד ,מי"א בראש הפרק )סה ע"א 35 ,ואי'( :לעול ישתדל אד ללמד את בנו
אומנות נקייה  ...לפי שאי ל אומנות שאי בה עניות ועשירות .בנוסח המשנה בכת"י
קאופמ ופרמה )בכת"י קימבריג' חסר בקטע זה( לא מופיע 'לפי שאי' )א שינוי זה הוא
שינוי קט ביחס לשאר השינויי בי נוסח המשנה במשנת הירו' לבי נוסחה בכ"י הנ"ל(.
מתו שמונה ההיקרויות בירו' ,שלוש ) 4 ,2ו  (8ה ציטוט של משנה ,אשר בנוסחה בשלושת כ"י
הטובי של המשנה לא מופיע 'לפי שאי' .בשתיי מתו חמש ההיקרויות שאינ ציטוט של משנה
) 1ו  ,(6בכת"י וטיק לא מופיע 'לפי שאי' .אי הימצאות מטבע הלשו במשנה ,וערעור הנוסח
בחלק מ ההיקרויות )בכ"י וטיק( מעלי חשד לחוסר מקוריות ,וע"כ אולי מטבע הלשו היה
מצוי בירו' א פחות פעמי מ המוזכר לעיל.
14ראו אוצר לשו התוספתא ,א ,עמ'  .204205ישנ לא מעט מקומות בה בתוס' כי"א 'לפי
שאי' ובתוס' כי"ו 'שאי' ,וכמה מקרי הפוכי ,על מקרי מסוג זה ראו להל עמ' .229
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בנדויד טע שהמקורות הא"י מרבי להשתמש ב'מפני' ,לעומת המקורות הבבליי
המשתמשי ב'לפי' 17.ברוורמ ספר את ההיקרויות של שתי מילי אלו במשנה ובתוס' ומצא
שבמשנה יש שימוש ב'מפני' בער פי  20מאשר שימוש ב'לפי' ,ובתוס' יש שימוש ב'מפני' רק בער
פי  10מאשר השימוש ב'לפי' 18.בדיקתו העלתה ש'מפני' משמש לרוב לפני פסוקיות חיוביות ולפני
פסוקיות שליליות הנשללות ע"י 'לא' 19.לעומת זאת 'לפי' משמש בעיקר בפסוקיות הנמקה עוקבות
הנשללות ע"י 'אי' 20.לכ המימצאי שהוצגו כא בנוגע לצירו 'לפי שאי' עולי בקנה אחד ע
מימצאי ברוורמ לגבי 'לפי' ,דהיינו ,שניה מצויי יותר בתוס' מאשר במשנה.

21

במקבילות שהוצגו כא ,בנוסח התוס' מצוי הסגנו 'לפי שאי' שכנראה הפ לרווח בבבלי.

15ראו אוצר לשו הבבלי ,ב ,עמ' .881883
16חילו דומה מצוי במקבילות הבאות בי הבבלי הירו':
בבלי ל ,א

ירושלמי ד ,ה )ח ע"ב 57 ,ואיל(

רבי אומר בי כ ובי כ ישב במקומו ויתפלל לפי שאי

רבי אומר בי כ ובי כ מתפלל במקומו שכ לבו מיושב

דעתו מיושבת עליו

17ראו לשו מקרא ולשו חכמי ,א ,עמ' .197
 18במשנה מובאי ' 18לפי ש' לעומת ' 349מפני ש' ,ובתוס' מובאי ' 70לפי ש' לעומת ' 657מפני
ש' ,ראו ברוורמ ,ש ,עמ' .41
19ברוורמ ,ש ,עמ' .47
20ברוורמ ,ש ,עמ'  ,43והשוו למאמרו תפרוסת לשונות הסיבה ,עמ' .108110
21ברוורמ מפקפק בקביעתו של בנדויד בדבר הבבליות של 'לפי' לעומת האר ישראליות של
'מפני' .בי טענותיו הוא מעלה את הטיעו ש'לפי' מופיע מעט במשנה ובתוס' .אול אי בכ כדי
להפרי את האפשרות שמטבע הלשו כבר היה קיי בתקופה התנאית ,א הוא לא היה נפו .
ייתכ שהשימוש בו הפ לרווח בתקופה האמוראית בבבלי ,והסגנו הבבלי השפיע א על נוסח
התוס' )כפי שהראנו לעיל מטבע לשו כנראה שלא מצוי במשנה כלל ,ראו לעיל ,הע'  ,12עמ' .(142
טענה נוספת שמעלה ברוורמ היא שבמדרשי ההלכה ישנו שימוש ב'לפי' פי  4מאשר השימוש
ב'מפני' .נתו זה מלמד לכאורה ש'לפי' היה מצוי ונפו כבר בתקופה התנאית ,והסיבה לאי
הימצאותו במשנה ובתוס' היא תוכנית או ספרותית .אול ,לשונ של מדרשי ההלכה ומסורת
נוסח ,נחקרו פחות מלשו המשנה ,לכ צרי להיזהר מאוד מקביעת מסקנות גורפות ורחבות
היק אודות לשו חכמי ע"פ מימצאי המבוססי בעיקר על לשו מדרשי ההלכה ,ראו לעיל,
הע'  ,32עמ' .19
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.3
תוספתא א ,ב )עמ'  11 ,1ואיל(

ירושלמי א ,ב )ג ע"א 57 ,ואיל(

אמ' ר' יהוד' פע אחת הייתי מהל אחר ר' עקיבא ואחר

אמר רבי יודה מעשה שהייתי מהל בדר אחרי רבי

ר' אלעזר ב עזריה והגיע זמ קרית שמע

אלעזר ב עזריה ואחרי רבי עקיבה  ...והגיע עונת קרית
שמע
והייתי סבור שמא נתייאשו מקרית שמע

כמדומה אני שנתיאשו מלקרות

בברייתא שבתוס' ר' יהודה מתאר את מחשבתו הראשונה במילי 'כמדומה אני  ,'...ואילו
בברייתא שבירו' התאור הוא במילי 'הייתי סבור' .ש"י פרידמ כבר עמד על כ שמטבע הלשו
'כמדומה אני' הוא מטבע לשו אופיינית לתלמוד הבבלי ,הבאה להביע היסוס ומתינות של כבוד.

22

22ראו תלמוד ערו ,הנוסח ,עמ'  ,1415ובנסמ בהערות ש .במקבילות הבאות מצויות דוגמאות
נוספות לשימוש בבלי בלשו 'כמדומה אני' ,שאינו מופיע במקורות המקבילי בספרות הא"י:
ירושלמי יבמות א ,א )ב ע"ג 20 ,ואיל(

בבלי יבמות ט ,א
א"ל לוי לרבי מאי איריא דתני ט"ו ליתני ט"ז

לוי בר סוסיי בעא קומי ר' ניתני שש עשרה ...

א"ל כמדומה לי שאי לו מוח בקדקדו

אמר לה ניכר אותו האיש שאי לו מוח בקדקדו
ספרי דברי ,פי' מח )עמ'  6 ,108ואיל(

בבלי מנחות צט ,ב
משל לאד שמסר צפור דרור לעבדו

משל למל בשר וד שצד צפור ונתנה ביד עבדו

אמר כמדומה אתה שא אתה מאבדה שאני נוטל ממ

אמר לו הוי זהיר בצפור זו לבני א אבדתי אותו לא תהא

איסר בדמיה נשמת אני נוטל ממ

סבור צפור באיסר אבדת אלא כאילו נפש אבדת
ירושלמי מו"ק ג ,א )פא ע"ג 61 ,ואיל(

בבלי ב"מ נט ,ב
אמר לו רבי אליעזר עקיבא מה יו מיומי

אתא לגביה

אמר לו רבי כמדומה לי שחבירי בדילי ממ ...

אמר ליה רבי רבי חבירי מנדי ל

בבלי ערובי נ ,ב

תוס' ערובי ג ,ד )עמ'  16 ,99ואיל(

ירו' ערובי ג ,ה )כא ע"ב 22 ,ואיל(
הרי שעירב בי שני תחומי

טעה ועירב לשתי רוחות

טעה ועירב לשתי רוחות

כמדומה הוא שמערבי לו לשתי

כמדומה שמותר בשתיה

מהל לצפו כעירובו לדרו ולדרו

מהל בצפו כעירובו של זה בדרו

מהל בדרו בעירובו בצפו בצפו

כעירובו לצפו

ובדרו כעירובו של זה בצפו

בעירובו בדרו

רוחות ...

בכל המקבילות הבבלי עושה שימוש במטבע הלשו 'כמדומה  ,'...המופיע ג בנוסח התוס'
בדוג' האחרונה .בדוגמא הבאה הלשו מצויה בנוסח התוס' ,א לא במקבילה בבבלי:
תוספתא ע"ז ו ,ז )עמ'  24 ,471ואיל(

בבלי ע"ז נח ,א
חר עובד כוכבי שהושיט ידו לחבית

חרס שפשט ידו

וכסבור של שמ היא ונמצאת של יי

כמדומה שהיא של שמ ואחר כ נמצאת של יי

זה היה מעשה ואמרו ימכר

זה היה מעשה ובאו ושאלו לחכמ' ואמרו ימכר
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.4
בבלי ח ,ב

תוספתא א ,א )עמ'  5 ,1ואיל(

פעמי שאד קורא קריאת שמע

פעמי שאד קורא אותה שתי

שתי פעמי בלילה

פעמי בלילה

ירושלמי א ,א )ב ע"ד 63 ,ואיל(
פעמי שאד קורא את שמע

אחת קוד שיעלה עמוד השחר ואחת

אחת עד שלא ]עלה[ עמוד השחר

אחת לפני עמוד השחר ואחת לאחר

לאחר שיעלה עמוד השחר ויוצא בה

ואחת משעלה עמוד השחר ונמצא

עמוד השחר ונמצא יוצא ידי חובתו

ידי חובתו  ...של יו  ...של לילה

יוצא ידי חובתו של יו ושל לילה

של יו ושל לילה

בכל אחד מ החיבורי מופיעות מילות יחס שונות :בתוס' – עד ש  /מש; בירו' – לפני /
לאחר; בבבלי – קוד  /לאחר .בנדויד טע שמילות היחס עד ש  /מש אופיניות ללשו המשנה
והירו' ,ברוורמ טע שה הגיעו לעברית מ הארמית 23.מלות היחס 'לפני' ו'לאחר' נכנסו ללשו
חכמי ע"פ לשו המקרא .ברוורמ טוע שלפני ש"ע שאינו מועד מופיעה לרוב מילת היחס
'קוד'.

24

ע"פ דבריה ,במקרה זה בתוס' מצויה לשו שהושאלה מ הארמית ,ואילו בתלמודי
מובאת לשו שהושפעה מ העברית המקראית .תופעה זו ,שהלשו במקבילות שבתלמודי מגלה
קרבה דווקא ללשו המקרא ,ולא ללשו התנאי ,הוסברה ע"י מספר חוקרי כנובעת מכ
שהעברית כבר לא היתה לשו מדוברת בתקופת האמוראי 25.ייתכ שהשפעה זו באה לידי ביטוי
ג בנוסח המקבילות שבתלמודי במקרה זה.
.5
בבלי סג ,א

תוספתא ו ,כד )עמ'  109 ,40ואיל(

ירושלמי ט ,ח )יד ע"ד 5 ,ואיל(

וא ראית דור שהתורה חביבה עליו

בשעה שאתה רואה שהתורה חביבה

א ראית את התורה שהיא חביבה

פזר ...

על כל ישראל והכל שמחי בה את

על ישראל והכל שמיחי בה בדר

תהי מפזר ...
וא ראית דור שאי התורה חביבה

בשעה

עליו כנס ...

משתכחת

שאתה

רואה

מישראל

שהתורה
ואי

וא לאו כנוש

הכל

משגיחי עליה את הוי מכנס ...

תאור הסיטואציה בשתי הבבות בברייתא שבתוס' משתמש בתאור זמ במשמעות תנאי
)בשעה ש (...ובפועל בזמ בינוני )אתה רואה( .לעומת זאת ,הברייתא שבירו' ובבבלי משתמשת

23ראו בנדויד ,לשו מקרא ולשו חכמי ,א ,עמ'  ;172173ברוורמ ,המליות ותארי הפעל ,עמ'
.172175
24לעומת ש עצ המציי חג או מועד שלפניו תבוא בד"כ מילת היחס 'לפני' בלבד.
25ראו לעיל ,הע'  ,12עמ' .99
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במילת תנאי מפורשת )א( ובפועל בזמ 'פעל' המשמש לתאור מעשה שאירע בעבר )ראית(.
החילו שבי זמ 'פעל' וזמ בינוני ,שה שני הזמני הנפוצי לתיאור ארועי נידו ע"י חוקרי
רבי .יש שסברו שחילופי הזמני אפילו בתו תאור אירוע עצמו הוא סגנו מצוי ,שנועד אולי
למנוע חדגוניות 26ולעומת אחרי ניסו למצוא כללי בדבר.

27

בנוסח הברייתא שבתלמודי שבה מופיע הפועל 'ראית' ב'פעל' ,כפי שמצוי פעמי רבות
ברישא של תנאי 28.הפסיקה ההלכתית בסיפא של התנאי מנוסחת לעומת זאת בד"כ בבינוני ,כפי
שבפנינו בהוראות 'פזר/בזר' ו'כנס/כנוש' שבתלמודי.
הברייתא בתוס' פותחת בתאור זמ במשמעות תנאי ,ולא במילת התנאי 'א' המצויה
בתלמודי .ברויאר הסיק שבתיאורי טכס סגנו התיאור ב'פעל' בא רק כאשר הפועל עומד בראש
משפט ,אול כאשר קודמי לו רכיבי אחרי התיאור הוא בבינוני 29.בברייתא שבתוס' תאור
הזמ מקדי את הפועל ,לכ ייתכ שא כא יש מקו לשימוש בפועל בזמ בינוני.

30

.6
ירושלמי ח ,ה )יב ע"ב 8 ,ואיל(

תוספתא ה ,כט )עמ'  69 ,30ואיל(

26ראו סגל ,דקדוק לשו המשנה ,עמ'  ;126אלבק ,מבוא למשנה ,עמ'  ;80מישור ,הזמני בלשו
התנאי ,עמ'  .3940 ,3033ראו ג שרביט ,הזמני בלשו המשנה ,עמ' .110125
27לדוג' ברויאר ,שניסה לתאר עד כמה שנית את חילופי הזמני בתיאורי הטכס במשנה ,תיאורי
טכס במשנה ,עמ'  .299326מחקרו עוסק רק בלשו תיאורי הטכס ,ומאחר שבברייתא זו לא
מתואר טכס ,לא נית להקיש באופ מלא ממחקרו לחילופי הלשו שבברייתא זו .בר ,המאמר
עוסק בחילופי בי הזמני השוני ,וחלק מ הדיוני ש נוגעי במידה מסוימת לענייננו.
28מישור ,ש ,עמ'  ;5658ברויאר ,ש ,עמ'  ,304וההפניות בהע' .27
29ברויאר ,ש ,עמ' .316
30הברייתא אמנ אינה עוסקת בתאור טכס ,א היא ג לא הלכתית מובהקת ,לכ אולי נית
לבחו את שינויי הלשו שבה ג לאור הצעה זו .ברויאר הציע שהשימוש בזמ בינוני בתיאורי טכס
קרוב יותר לסגנו הרגיל בלשו חז"ל ,ואילו הסגנו 'פעל' ממשי את סגנו לשו המקרא )ש ,עמ'
 .(325ע"פ ההצעה הנוסח שבתוס' קרוב יותר לסגנו לשו חז"ל ,ואילו הנוסח שבתלמודי קרוב
יותר ללשו מקרא .קוטשר וחוקרי נוספי עמדו על כ שהעברית של האמוראי מגלה לעיתי
קרבה דווקא ללשו המקרא ,ולא ללשו התנאי )ראו לעיל ,הע'  ,12עמ'  .(99לפי זה ייתכ
שהברייתא שבתוס' משקפת את הנוסח המקורי שנשנה בסגנו לשו חז"ל ,ומוסרי התלמודי
התאימו את לשונה ע"פ סגנו לשו המקרא .וראו תופעה אחרת של החלפת זמ בינוני בזמ עבר
אצל סוקולו ,העברית של בראשית רבה ,עמ' ) .144ייתכ שהימצאות המילה 'אתה' בברייתא
שבתוס' ,המחויבת מ השימוש בזמ בינוני ,גררה את הוספת המילי 'את הוי' בהוראה בנוסח
התוס' בשתי הבבות .אול ייתכ שאי בהוספה זו אלא לישנא רוויחא(.
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א היה שמש תלמיד חכ טחו בכותל

א היה שמש תלמי' חכ טחו בכותל

32

לפי שאי שבח תלמיד חכ 31שיצא מבוס

שאי שבחו של תלמיד חכ להיות יוצא מבוש

בנוסח הברייתא שבתוס' מובאת סמיכות חבורה )ללא 'של'( ,ואילו בנוסח הברייתא
שבירו' מובאת סמיכות פרודה )צ"ש  +של  +צ"ש( .בברייתא זו הסומ עצמו הוא צירו שמני
המורכב על ידי סמיכות .סגל טע שבמקרי אלו בד"כ תובא סמיכות פרודה ,ולפעמי רחוקות
יעשה שימוש בסמיכות חבורה 33.ע"פ דבריו הלשו המובאת בברייתא שבתוס' היא לשו חריגה,
וייתכ שמוסר הברייתא שבירו' עדכ את הלשו ע"פ הסגנו הלשוני הנפו .
ירושלמי תענית ד ,ב )סח ע"א 50 ,ואיל(

תוספתא ה ,ה )עמ'  12 ,26ואיל(
סדר הסב

סדר הסב

בזמ שה שתי מטות גדול מסב בראשה של ראשונה שני

בזמ שה שתי מיטות הגדול שבה מיסב בראש העליונה

לו למטה ממנו

והשיני לו למטה ממנו

בזמ שה שלש מטות גדול מסב בראשה של אמצעית שני

בזמ שה שלש מיטות הגדול שבה עולה ומיסב בראש

לו למעלה ממנו שלישי לו למטה ממנו

האמצעית והשיני לו למעלה והשלישי לו למטה הימינו

מקרה זה הפו מ המקרה הקוד ,שכ בנוסח התוס' בשני המקרי מצויה סמיכות
פרודה ,ואילו בנוסח הברייתא שבירו' מובאת סמיכות חבורה .זוהי סמיכות אטריבוטיבית
מהופכת 34,המופיעה במקרי רבי כסמיכות חבורה ,כפי שבפנינו בירו' .אול סגל טוע שכאשר
יש צור להדגיש את הסומ נעשה שימוש בסמיכות פרודה 35.מטרתה של הברייתא היא להורות
על איזו מיטה האד החשוב אמור להסב ,לכ ישנה סיבה להדגיש פרט זה ,כפי שבפנינו בתוס'.

31ראו בהע' הקודמת.
32ומעניי שבברייתא בשני החיבורי מובאת הצורה המאוחרת 'תלמיד חכ' ,ולא הצורה
המוקדמת 'תלמיד חכמי' ,על סוגיא זו ראו ליברמ ,הירושלמי כפשוטו ,עמ' כבכג; אפשטייי,
ביקורת על  ,L. Finkelstein, Siphre zu Deuteronomiumעמ'  ;388בנדויד ,לשו מקרא ולשו
חכמי ,עמ'  ;211צרפתי"" ,ערב פסחי" ,עמ'  ;27ש' אברמסו ,אגב קריאה ,עמ'  ;78א"ש
רוזנטל" ,למילו התלמודי" ,עמ'  ;6670ברויאר ,צורות אר ישראליות ,עמ'  ;175177הנ"ל,
העברית בתלמוד הבבלי ,עמ'  ;236238קיסטר ,אבות דר' נת ,עמ'  ,257הע' .58
33סגל ,דקדוק לשו המשנה ,עמ'  .199ראו ג דוגמאותיו של אזר ,תחביר לשו המשנה ,עמ' ;201
והערתו של מלמד על כ"י וטיק של הירו' לעומת כ"י לייד ,ירושלמי לייד ,עמ' .124125
34דהיינו הנסמ שהוא ש עצ הוא לוואי המתאר את הסומ ,ראו אזר ,ש ,עמ' .202
35ש.
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לדעת סגל בלשו התנאי המאוחרת ישנה נטיה גוברת והולכת לשימוש בסמיכות
פרודה 36.לכ ייתכ שבשני המקרי שהוצגו הנוסח הקדו השתמש בסמיכות חבורה ,ומוסרי
מאוחרי שינו לסמיכות פרודה ,במקרה אחד רק בתוס' ובמקרה אחר רק בירו'.
.7
בבלי כב ,ב

תוספתא ב ,יב )עמ'  33 ,8ואיל(

ירושלמי ג ,ד )ו ע"ג 33 ,ואיל(

בעל קרי שנפלו עליו תשעה קבי מי

בעל קרי חולה שנת עליו תשעת קבי

בעל קרי חולה שנפלו עליו תשעת

טהור  ...לעצמו

מי הרי זה קורא

קבי מי  ...טהר לעצמו

התוצאה ההלכתית של נתינת תשעה קבי של מי מנוסחת בתוס' במילי 'הרי זה קורא',
ואילו בתלמודי הנוסח הוא 'טהר' .ההשלכה המעשית של שתי ההוראות די קרובה ,שכ שני
הנוסחי מאפשרי לבעל הקרי לפעול באופ חלקי כאד שאינו טמא .אפשר שהתוס' מתירה
לקרוא ק"ש בלבד ,ואילו התלמודי מתירי א פעולות נוספות האסורות על בעל קרי שלא
טבל 37.אול בסיפא של הברייתא בתוס' מובאת התייחסות לאיסורי נוספי החלי על בעל
קרי" :הזבי והזבות  ...מותרי לקרות בתורה בנביאי ובכתובי ולשנות במשנה במדרש בהלכות
ובאגדות ובעלי קריי אסורי בכול" .האיסורי החלי על בעל קרי המתוארי בסיפא ה
קריאת טכסטי מסוימי ,לכ ייתכ שההוראה ברישא 'הרי זה קורא' באה להתיר לא את
קריאת שמע בלבד אלא א את כל שאר הקריאות האסורות .בירו' הברייתא מובאת בסוגיא
המזכירה במפורש רק ק"ש ולימוד תורה ,בדומה לתחומי אליה מתייחסת הברייתא בתוס' .כ
ששינוי הסגנו בי התוס' לירו' אינו קשור כנראה להרחבת הנושאי אליה מתייחסת הברייתא.
בבבלי הברייתא מובאת פעמיי )הרישא בלבד מובאת בע"א ,והברייתא בשלמותה בע"ב(.
הנושא הנידו לאחר המובאה הראשונה הוא לימוד תורה ,ואילו לאחר המובאה השניה ישנה
התייחסות לברכת המזו .בשאר חלקי הסוגיא ישנה התייחסות א לק"ש ,לברכותיה ולתפילה.
ייתכ שההתייחסות למכלול הנושאי בבבלי ,קשורה לסגנו הברייתא בבבלי ,המאפשר השלכה

36ש ,וראו ג דיונו הא מדובר בהשפעה משפות שמיות אחרות ,או בהתפתחות פנימית של
לשו התנאי .אזר ,ש ,עמ'  204207ד במקרי נוספי בה ישנה העדפת הסמיכות הפרודה.
תהלי דומה קרה לדברי לויאס א בארמית ,ראו דקדוק ארמית בבלית ,עמ'  ;309314הנ"ל
דקדוק הארמית הגלילית.215217 ,
37גינצבורג מציע שההלכה המקורית התייחסה רק לתפילה וברכות ,והנוסח 'קורא' בתוס'
המתייחס לק"ש ,הוא אשגרה מ ההקשר )פירושי ,ב ,עמ'  .(217218אול נראה שאי להצעה זו
על מה שתסמו ,שכ ענייני אלו לא מוזכרי בנוסחי הברייתא או בהקשרי בה היא מובאת.
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של הדי לתחומי הרבי בה עוסקת הסוגיא .ייתכ שנוסח הברייתא בירו' הושפע מנוסח
הברייתא בבבלי המשק הרחבה של הנושאי אליה מתייחסת הברייתא.
נית להציע ג הצעה אחרת ,שאינה סותרת בהכרח את ההצעה הקודמת ,והיא שההסבר
לשינוי הסגנו נעו בכ שהברייתא בתוס' מתייחסת לפעולות המעשיות המותרות לאחר נתינת
המי .לעומת זאת הברייתא בתלמודי מתייחסת למעמד האישי של האד שעליו ניתנו המי,
שלו יש השלכות מעשיות מסוימות .התייחסות למעמד אישי מופשט ,ולא להשלכיות המעשיות
שלו ,אולי משקפת חשיבה משפטית יחסית מופשטת .סוגי שוני של חשיבה משפטית מופשטת
מצויי בכל השכבות של ספרות חז"ל ,אול ישנה מגמה של הפשטה הולכת וגוברת ברבדי
המאוחרי של ספרות זו 38.ייתכ שנוסח הברייתא שבתוס' משק ניסוח יחסית קדו ופחות
מופשט מאשר זה המשתק בברייתא שבתלמודי.
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.8

38ראו לעיל ,הע'  ,17עמ' .102
39אולי נית להצביע על תופעה דומה במקצת בברייתות הבאות:
בבלי מ ,ב

תוספתא ד ,ד) ,עמ'  11 ,19ואיל(

ירושלמי ו ,ב )י ע"ב 59 ,ואיל(

ראה פת ואמר כמה נאה פת זו ברו

אפלו ראה את הפת ואמ' ברו אשר

אפילו אמר ברו שברא החפ הזה

המקו שבראה

ברא את הפת זו כמה היא נאה

מה נאה הוא זה

יצא

זו ברכתה

יצא

הברייתות שבפנינו אינ מקבילות במוב הצר של המילה ,שכ הברייתות שבבבלי ובתוס'
מתייחסות במפורש למבר על פת ,ואילו הברייתא שבירו' מתייחסת למקרה כללי של המבר על
'חפ ' .אול נראה שבכל החיבורי מובאת אותה עמדה עקרונית במבנה ספרותי דומה ,לכ יש
טע להשוות את אופ ניסוח התוצאה ההלכתית בברייתות השונות .התוצאה ההלכתית בתוס' 'זו
ברכתה' מתייחסת לשאלה הא נוסח מסוי )ברו אשר ברא את הפת  (...הוא הברכה עבור החפ
המסוי )הפת( .לעומת זאת ,התוצאה ההלכתית בתלמודי 'יצא' ,מתייחסת לחיוב ההלכתי
הרוב על המבר ,ממנו נית ללמוד הא הנוסח המסוי הוא הברכה עבור החפ המסוי .לכ
בצד האפשרות שלפנינו עיבוד של נוסח מקורי ויחידאי ע"פ סגנו יותר נפו  ,ייתכ שא כא
השינוי משק חשיבה משפטית יותר מופשטת של מוסרי התלמודי ,ראו הע'  ,17עמ' .102
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בבלי סב ,ב

תוספתא ו ,יט )עמ'  90 ,38ואיל(

ירושלמי ט ,ח )יד ע"ג 4 ,ואיל(

לא יכנס אד להר הבית  ...ולא

לא יכנס אד להר הבית  ...ורקיקה

לא יכנס אד בהר הבית  ...לא יעשנו

יעשנה קפנדריא ורקיקה מקל וחומר

מקל וחומר

קפנדריא ורקיקה מקל וחומר

ומה מנעל שאי בו בזיו אמרה תורה

ומה מנעל שאי בו דר בזוי אמרה

מה א נעילה שהיא של כבוד את

של נעלי רקיקה שהיא בזיו לא כל

תורה אל תכנס במנעל קל וחומר

אומר אסור רקיקה שהיא של ביזיו

שכ

לרקיק' שיש בו דר בזוי

לא כל שכ

בברייתא שבכל החיבורי מובא קל וחומר המלמד שרקיקה אסורה בהר הבית מכ שאי
להיכנס להר הבית במנעל .האיסור להיכנס במנעל מוצג בדרכי שונות בשלושת החיבורי
השוני :בתוס' – אל תכנס ,בירו' – אסור ,בבבלי – 'של נעלי' בדומה ללשו הציווי שנצטווה
משה בחרב )שמות ג ,ה(.
בתוס' ישנה הוראה מעשית שאי להיכנס .בירו' ההוראה המעשית מנוסחת ע"י קביעה
שישנו איסור 40.ייתכ שהאחידות הסגנונית בי הרישא לסיפא של התוס' ,המשתמשות בלשונות
קרובות )לא יכנס  /אל תכנס( מעידה על שכלול ספרותי ,שאולי הוכנס ע"י מוסר מאוחר.

41

בבבלי האיסור מוצג ע"י ציטוט קצר מ המקרא .הכנסת נוסחאות ע"פ המקרא היא חלק
מתופעה רחבה יותר של השפעת מקורות ספרותיי אחרי על נוסח הבבלי .המקרא היה שגור
בפיה של מוסרי הבבלי ,ולכ היה אחד מ המקורות הספרותיי שהשפיעו על נוסחו 42.ייתכ
שנוסח הברייתא בבבלי הוא עיבוד מאוחר ע"פ המקרא.

.9
בבלי מג ,א

תוספתא ד ,ח )עמ'  22 ,20ואיל(

ירושלמי ו ,ו )י ע"ד 1 ,ואיל(

40ושמא נית להציע שיש בנוסח הירו' התייחסות לרובד המשפטי של האיסור ,ולא רק להוראה
מעשית .ייתכ שניסוח זה משק חשיבה משפטית יותר מופשטת ,ראו הע'  ,17עמ' .102
41הלשו 'אל תכנס' בתוס' רומזת ללשו הרישא בכל החיבורי 'לא יכנס אד' .שימוש בלשו
אחידה הוא אמצעי ספרותי המקל על זכירתו ,וההופ את הטקסט ליותר ברור ויפה ,ראו ש"י
פרידמ ,תלמוד ערו ,הנוסח ,עמ'  ;3031טוב ,בקורת נוסח ,עמ'  ,233234ובנ"ש.
נוסח הברייתא שבירו' הוא 'את אומר אסור' .האיסור המצוי הוא האיסור להיכנס להר
הבית במנעל ,המופיע ברישא של הברייתא ובמשנה .אומר האיסור ע"פ ברייתא זו הוא החכ
ששנה את ההלכה .נוסח הברייתא שבבלי הוא 'אמרה תורה של נעלי' .המילי 'של נעלי' רומזות
לציווי המקראי שנצטווה משה בחורב ,ולכ האיסור נאמר ע"י התורה .בברייתא שבתוס' ישנו
נוסח כלאיי המייחס את האיסור לתורה )כבבבלי( א רומז לאיסור המופיע ברישא של הברייתא
)כבירו'( .ייתכ שנוסח הכלאיי שבברייתא שבתוס' נוצר ע"י השפעה של נוסח המקבילות.
42ראו לעיל הע'  ,12עמ'  ;99שרביט ,אבות ,עמ' .1720
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סדר היסב אורחי נכנסי ...

סדר סעודה אורחי נכנסי ...

סדר סעודה אורחי נכנסי ...

בא לה מי  ...נוטל ידו אחת

נתנו לה לידי  ...נוטל ידו אחת

הביאו לה יי  ...מבר לעצמו

הביאו לה יי  ...מבר לעצמו

מזגו לה את הכוס  ...מבר לעצמו

הביאו לה לידי  ...נוטל ידו אחת

הביאו לפניה פרפראות  ...מבר

הביאו לה פרפרת  ...מבר לעצמו

לעצמו
עלו והסבו

עלו והסבו

עלו והיסבו

והביאו לה מי  ...נוטל שתי ידיו

ונתנו לה לידי  ...נוטל שתי ידיו

הביאו לה לידי  ...צרי ליטול שתי

הביאו לה יי  ...אחד מבר לכול

מזגו לה את הכוס  ...מבר על

הביאו לה יי  ...צרי לבר על השני

השיני

...

הביאו לפניה פרפראות  ...אחד

הביאו לה פרפרת אחד מבר על ידי

מבר לכול

כול

ידיו

43

הברייתא שבתוס' משתמשת בפועל מיוחד )המתאר באופ מדויק את הפעולה( לכל אחד
מ החפצי המובאי לאורחי .לעומת זאת הברייתא שבשני התלמודי משתמשת בפועל כללי
אחד לכל החפצי :הבאה .נוסח הברייתא שבתוס' הוא יותר יפה ומדויק ,לעומת נוסח הברייתא
שבתלמודי השומר על לשו אחידה שאולי נובעת משכלול סגנוני 44.היתרו הייחסי בכל אחד מ
הנוסחי מספק מניע למוסר שהיה בפניו אחד הנוסחי לשנות לנוסח השני ,לכ לא נית להצביע
על אחד הנוסחי כנוסח שהוא בוודאי המקורי.

45

.10
תוספתא ו ,ב )עמ'  21 ,34ואיל(

בבלי נח ,א
אורח טוב מהו אומר ...
)כמה בשר הביא לפני(

ארח טוב מהוא או' ...
46

ירושלמי ט ,ב )יג ע"ב 19 ,ואיל(
אורח טוב אומר ...

כמה יי

כמה מיני יינות הביא לפנינו כמה

כמה יי הביא לפני כמה חתיכות

הביא לפני כמה גלוסקאות הביא

מיני חתיכות הביא לפנינו כמה מיני

הביא לפני כמה טורח טרח לפני

לפני

גלוסקאות הביא לפנינו

וכל שטרח בעל הבית לא טרח אלא

כל שעשה לא עשה אלא בשבילי

כל מה שטרח לא טרח אלא בשבילי

בשבילי

בברייתא שבתוס' האורח משבח את בעל הבית על הדברי שהביא 'לפנינו' )ברבי( ,ואילו
בברייתא שבתלמודי האורח משבח את בעה"ב על הדברי שהביא 'לפני' )ביחיד( .הנוסח בלשו

43ההיגדי הוצגו ע"פ סדר הבאת בברייתות שבתוס' ושבבבלי .בברייתא שבירו' הבאת היי
קודמת להבאת המי ,ראו לעיל ,דוג'  ,21עמ' .44
44ראו לעיל הע'  ,41עמ' .150
45הנוסח בברייתא שבתוס' קרוב לנוסח המשניות בריש פרק עשירי של מסכת פסחי הנוקטות
בעקביות בפועל 'מזיגה' ביחס למשקי ובפועל 'הבאה' ביחס לאוכלי .ייתכ וקרבה זו בי
הברייתא בתוס' מעידה על קדמות הסגנו ,א מאיד אולי מדובר בעיבוד ע"פ סגנו המשנה.
46ההתייחסות לבשר מופיעה רק בכ"י פירנצה.
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יחיד )שבתלמודי( הוא נוח ועקבי ע כל ההיגד העוסק באורח יחיד ,המצהיר ע"פ הנוסח בכל
החיבורי שכל מה שעשה בעה"ב לא עשה אלא 'בשבילי' )ביחיד( .לכ ייתכ שנוסח התלמודי
משק תיקו שבא ליצור אחידות בתו חלקיה השוני של הברייתא.

47

אול ,מילי אלו באות בתו דברי השבח שמרעי האורח הטוב על בעה"ב .ככל שבעה"ב
טרח יותר ,כ גדל השבח שבפי האורח .לכ ייתכ שלשו הרבי המופיעה בנוסח הברייתא
שבתוס' היא אמצעי ספרותי שמטרתו ליצור רוש שבעה"ב טרח עבור אנשי רבי )למרות
שבפועל נמצא ש כנראה אורח אחד בלבד( .ע"פ הצעה זו ,דווקא הנוסח הלא חלק שבתוס' הוא
המאוחר ,והוא תוצר של דר ספרותית להעצי את שבחו של בעה"ב.
שיקול זה עשוי להסביר ג את השינוי בי הנוסח בהיגד האחרו של הברייתא שבתוס'
שבו האורח מתייחס לכל מה ש'עשה' בעה"ב ,לבי הנוסח של הברייתא שבתלמודי שבו האורח
מתייחס לכל מה ש'טרח' בעה"ב .ההתייחסות המפורשת לטרחת בעה"ב המופיעה בתלמודי אולי
נועדה א היא להדגיש את ההתפעלות ממעשיו ,ובכ להגדיל את שבחו .במקרה זה ייתכ
שבברייתא שבתוס' ישנו אמצעי ספרותי הנועד להגדיל את שבחו של בעה"ב שאינו מופיע
בתלמודי ,ובברייתא שבתלמודי ישנו אמצעי ספרותי שאיננו מצוי בברייתא שבתוס'.
.11
בבלי נז ,ב

תוספתא ו ,ב )עמ'  10 ,33ואיל(

ירושלמי ט ,א )יב ע"ד 26 ,ואיל(

הרואה מרקוליס אומר ברו שנת

הרואה את ע"ז או' ברו אר אפי

ראה מרקוליס אומר ברו אר אפי

אר אפי לעוברי רצונו

ההוראה בברייתא שבתוס' מתייחסת לאד הרואה ע"ז כלשהיא ,ואילו ההוראה
בברייתא בתלמודי מתייחסת לאד הרואה מרקוליס .מרקוליס ) (Mερκούριοςהוא הש
הרומי לאל שהיה נפו מאוד באר ישראל בתקופת האמוראי .כבר הראשוני עמדו על ההבדל
בי נוסח הברייתות השונות .יש שהציעו שהברייתא בתלמודי חולקת על הברייתא שבתוס'
ומתייחסת רק לרואה מרקוליס ולא לרואה סוגי אחרי של ע"ז ,ואילו אחרי הציעו ששוני
הברייתות בתלמודי הזכירו מרקוליס כדוגמא לכל סוגי הע"ז ,מאחר שהיה נפו במיוחד.

48

47לעיל עסקנו בחילופי דומי בי לשו רבי ללשו יחיד ,בה נוסח הברייתא שתוס' זהה
לנוסח הברייתא שבאחד התלמודי ,ראו דוג'  ,10עמ'  ;35דוג'  ,6עמ' .99
48ראו לדוג' הדעות השונות בתוספות ד"ה הרואה בברכות נז ,ב.
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ליברמ הציע שהש 'מרקוליס' שימש בספרות חז"ל כש כולל לע"ז 49.ע"פ דבריו ייתכ שנוסח
הברייתא בתוס' משק תקופה בה השימוש בש מרקוליס כש כולל לע"ז טר היה נפו  ,ונוסח
הברייתא בתלמודי משק עדכו סגנוני שנעשה לאחר שהשימוש התקבל.
.12
בבלי נג ,א

תוספתא ה ,לב )עמ'  90 ,32ואיל(

ירושלמי ט ,ג )יג ע"ג 53 ,ואיל(

הנכנס לחנותו של בשמי והריח ריח

היה עומד בחנות של בשמי כל היו

היה יושב בחנותו של בש כל היו

אפילו ישב ש כל היו כלו אינו

אינו מבר אלא אחת

אינו מבר אלא אחת

מבר אלא פע אחת

50

היה נכנס ויצא נכנס ויצא מבר על

היה נכנס ויוצא נכנס ויוצא מבר על

אבל א היה נכנס ויוצא נכנס ויוצא

כל פע ופע

כל אחת ואחת

מבר על כל פע ופע

בברייתא שבתוס' נאמר שהנכנס ויוצא מבר על כל 'אחת ואחת' ,לעומת הברייתא בשני
התלמודי המשתמשת בלשו 'פע ופע' .המילה 'פע' בתלמודי מתייחסת לפועל 'נכנס'
המופיע בתחילת המשפט .ש המספר 'אחת' המופיע בתוס' מתייחס לש הפעולה 'כניסה' ,שאינה
מוזכרת בברייתא .בנוסח שבתלמודי ישנה אחידות לשונית בתו המשפט בכ שה תחילת
המשפט וה סופו מתייחסי לפועל 'נכנס' .בניגוד לכ בנוסח התוס' בתחילת המשפט ישנה
התייחסות לפועל 'נכנס' ובסופו התייחסות לש הפעולה 'כניסה' .ייתכ שנוסח התוס' הוא
הקדו ,והרצו ליצור אחידות לשונית בתו המשפט הוא שגר למוסרי התלמודי לתק את
הנוסח שהיה בפניה .לעומת זאת ,מטבע הלשו 'אחת ואחת' שבתוס' הרבה יותר נפו בספרות
חז"ל 51,והוא יוצר אחידות סגנונית ע הרישא של הברייתא שבה נאמר 'אינו מבר אלא אחת'.

52

49ראו תסכפ"ש ,א ,עמ'  ;103הנ"ל.Palestine in Third and Fourth Centuries, pp. 42-44 ,
50זהו הנוסח בכ"י מינכ ,פריז ,פירנצה ,אוקספורד ובדפוס וונציה ר"פ ,אול דפוסי מאוחרי
גורסי 'אחד' במקו 'אחת' )ראו דק"ס ,עמ'  ,282אות מ( .על שימושו של הש 'פע' במי זכר
ובמי נקבה ראו סוקולו ,ב"ר מ הגניזה ,עמ'  ,134הע' לשו'  7הטוע שבלשו חז"ל 'פע' ע
מספר מונה משתיי ומעלה תמיד זכר )בהשפעת הארמית( ,לעומת זאת תמיד 'פע אחת'; בנדויד,
לשו מקרא ולשו חכמי ,א ,עמ'  ;128129שרביט ,המספר המונה בלשו חכמי ,עמ' .4963
51מטבע הלשו 'אחת ואחת' מופיע בכל החטיבות של ספרות חז"ל ,ראו :ראו אוצר לשו המשנה,
א ,עמ'  5657ועמ'  ;8282אוצר לשו התוספתא ,א ,עמ'  79ועמ'  ;96אוצר לשו הבבלי ,א ,עמ'
 402404ועמ'  ;536528אוצר לשו הירושלמי ,א ,עמ'  118119ועמ'  .161162ברוב המקרי הללו
מדובר בהתייחסות לשמות עצ או פעולה ,בה השימוש במטבע לשו זו היא הכרחית .מטבע
הלשו 'פע ופע' ,מצויה מלבד בנוסח ברייתא זו בתלמודי ,ג בשני מקומות נוספי בירו':
ראו סוכה ג ,ד )נג ע"ד 16 ,ואי'(; סוטה ז ,ד )כא ע"ג 64 ,ואי'(.
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לכ ייתכ שדווקא נוסח ההלכה בתוס' נוצר ע"י מוסרי מאוחרי שסגננו מחדש את לשו
הברייתא ע"פ הסגנו הנפו  ,אולי ג כדי ליצור אחידות סגנונית בי חלקי הברייתא.
.13
בבלי כה ,ב

תוספתא ב ,טז )עמ'  56 ,10ואיל(

ירושלמי ג ,ה )ו ע"ד 28 ,ואיל(

אפילו בית מאה אמה לא יקרא עד

אפלו כל הבית כולו כעשר אמות

אפילו טריקלי עשר על עשר לא

שיוציא או שיניח תחת המטה

ומונח בתוכו לא יקרא עד שיכסנו או

יקרא עד שיכסנו או עד שיניחנו תחת

עד שיניחנו תחת המטה

המיטה

מידתיו של הבית ע"פ הברייתא שבתוס' ה 'כולו כעשר אמות' .בברייתא שבירו' המידה
היא 'עשר על עשר' ,ובברייתא בבבלי מידת הבית היא מאה אמה .כל הנוסחי מכווני כנראה
לבית שמידותיו ה עשר אמות אור ועשר אמות רוחב ,כמפורש בירו' .בתוס' הלשו התקצרה
ל'עשר' ,והבבלי הנוקט בלשו 'מאה אמה' ,מתייחס לשטחו של הבית.
.14
בבלי מז ,א
הבוצע הוא פושט ידו תחלה

תוספתא ה ,ז )עמ'  19 ,26ואיל(
המבר פושט ראשו

ירושלמי ו ,א )י ע"א 61 ,ואיל(
המבר פושט ידו תחילה

בתוס' ישנו שימוש במניי סידורי )ראשו( לתאור היחס בי הזמ בו המבר פושט ידו
לבי הזמ בו שאר המסובי עושי זאת ,ואילו התלמודי מתארי זאת במילת היחס 'תחילה'.

53

סדר פרטים ומשפטים
בפרק זה תוצגנה מקבילות בה סדר הפרטי או ההיגדי בברייתא שבתוס' שונה מסדר
בברייתות המקבילות בתלמודי.

54

.15

52על השכלול הספרותי באמצעות האחדת לשו ראו ש"י פרידמ ,תלמוד ערו ,הנוסח ,עמ' ,30
'האחדת סגנו בתו הסוגיא' .בנוסח הבבלי בלבד ברישא של ההלכה נאמר 'אינו מבר אלא פע
אחת' .ע"פ נוסח זה ישנה אחידות סגנונית מסוימת בי הרישא לסיפא ,המשתמשות שתיה במילה
'פע' .אול הרישא בנוסח הירו' דומה לרישא בנוסח התוס' .לכ א הנוסח 'פע ופע' הוא
נוסח מתוק ,אזי ייתכ שהוא נוצר ללא קשר לנוסח הרישא 'פע אחת' המופיע בבבלי בלבד,
וייתכ שהוא נוצר ע"י מוסרי הברייתא שבבבלי ,ומש הועבר לנוסח הירו' )ללא השינוי ברישא(.
53לעיל הוצג מקרה דומה בו בתוס' ובבבלי מובא מניי סידורי ,ראו דוג'  ,11עמ'  ,36ובהע' .31
54עיינו לעיל ,בהקדמה לפרק סדר פרטי ומשפטי ,עמ' .42
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בבלי נח ,א

תוספתא ו ,ב )עמ'  14 ,33ואיל(

ירושלמי ט ,ב )יג ע"ג 10 ,ואיל(

הרבה יגיעות יגע אד הראשו עד

כמה יגע אד הראשו ולא טע

כמה יגע אד הראשו עד שלא אכל

לוגמה אחת

פרוסה

שמצא פת לאכול

55

56

חרש וזרע וקצר ועמר ודש וזרה וברר

עד שזר' וחרש וקצר ועמר ודש וזרה

חרש זרע ניכש עידר )כיסח(

וטח והרקיד ולש ואפה ואחר כ

וברר וטח והרקיד ולש ואפה ואחר

עימר דש זרה בירר טח הרקיד לש

אכל

כ אכל

וקיט ואפ' ואח"כ אכל ...

קצר

כבר ממבט ראשו ניכר שרשימה זו ,הכוללת מלאכות הנדרשות להכנת פת 57,מבוססת על
אותו מקור ספרותי שהיה בפני המשנה בשבת ז ,ב )ואולי א על המשנה עצמה( המפרטת את
המלאכות האסורות בשבת" :אבות מלאכות ארבעי חסר אחת הזורע והחורש והקוצר והמעמר
הדש והזורה הבורר הטוח והמרקד והלש והאופה ."...
סדר הבאת שתי המלאכות הראשונות ,הזורע והחורש ,נידו כבר בתלמוד הבבלי שתמה
על כ שזריעה מובאת לפני חרישה ,למרות שלכאורה הסדר הטבעי הוא הפו.

58

אפשטיי

וגולדברג כבר עמדו על כ שבא"י שנו במשנת שבת חרישה לפני זריעה ואילו במשנת בבל שנו
זריעה לפני חרישה 59.חילו הסדר בי משנת בבלי למשנת א"י מוכח ה מתו עדי הנוסח של
המשנה ,וה מתו דיוני שני התלמודי.
בנוסח הברייתא שבתלמודי חרישה מופיעה לפני זריעה ,בדומה לנוסח משנת א"י ,ואילו
בנוסח שבתוס' זריעה מופיעה לפני חרישה ,בדומה לנוסח משנת בבל .הברייתא מיוחסת לב
זומא ,לכ מקורה הוא כנראה א"י בתקופה התנאית )וא א בזומא עצמו לא עיצב את הרשימה
לפרטיה( .א נקבל את דברי אפשטיי וגולדברג ייתכ ששני התלמודי משמרי את הנוסח הא"י
הקדו ,לעומת נוסח התוס' שייתכ שעובד ע"י מוסרי שהמסורות הבבליות היו שגורות בפיה.

.16

55הרישא חסרה בכ"י מינכ ,כנראה מפני השמטה מחמת הדומות 'עד שמצא' – 'עד שמצא'.
הנוסח המובא הוא ע"פ כ"י פירנצה ,פריז ואוקספורד )ראו דק"ס ,עמ'  ,324אותיות דה(.
56הפריט 'כיסח' מופיע רק בכ"י וטיק ,ואינו מופיע בכ"י לייד .בחרתי להציג אותו מפני ש'כיסח'
רגיל להופיע יחד ע 'ניכש ועידר' ,וא שכמוב ייתכ שהוא נוס בהשפעת שיקול זה.
57נוסח הברייתא נידו לעיל ,ראו דוג'  ,50עמ' .66
58ראו בבלי ,שבת עג ,ב .על המטרות השונות שבחרישה במועדי שוני ראו פליקס" ,החריש
בספרות חז"ל" ,עמ' .3640
59ראו אפשטיי ,מבוא לנוסח המשנה ,עמ'  ;712גולדברג ,משנה שבת ,עמ' .139
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ירושלמי א ,ח )ג ע"ג 46 ,ואיל(

תוספתא א ,ו )עמ'  29 ,3ואיל(
ואלו ברכות שמארכי בה

אלו ברכות שמאריכי בה

ברכות תעניות וברכות של ראש השנה וברכות של יו

ברכות ר"ה וי"ה וברכות תענית ציבור

הכפורי

בשני החיבורי ר"ה מובא לפני יה"כ ,וזאת ה ע"פ הסדר הכרונולוגי וה ע"פ הנטיה
להקדמת הקצר 60.אפשר שהסיבה לשינוי המיקו של תעניות בתוס' לעומת הירו' קשורה לכ
שבתוס' ימי אלו מכוני 'תעניות' ) 4הברות( ואילו בירו' ה מכוני 'תעניות ציבור' ) 6הברות(.
ע"פ הנטיה להקדמת הקצר 'תעניות' אמור לבוא לפני ר"ה ויה"כ 61כפי שבפנינו בתוס' ,ואילו
'תעניות ציבור' אמור לבוא לאחר ר"ה ויה"כ ,כפי שבפנינו בירו' .שיקול נוס להקדמת ר"ה ויה"כ
הוא העובדה שאלו תדירי ,ואילו תעניות אינ מוכרחות.
.17
בבלי כה ,ב

תוספתא ב ,טז )עמ'  52 ,9ואיל(

ירושלמי ג ,ה )ו ע"ד 22 ,ואיל(

גר של רעי ועביט של מי רגלי ...

גר של רעי ושל מימי רגלי ...

גר אחד של ריעי ואחד של מי ...

לאחר המטה קורא

שלפני המטה לא יקרא

של אחר המיטה יקר'

לפני המטה אינו קורא

שלאחר המטה יקרא

שלפני המיטה לא יקר'

סדר ההיגדי בברייתא שבתלמודי הפו מזה שבברייתא שבתוס'.
.18
בבלי יא ,א

תוספתא א ,ד )עמ'  18 ,2ואיל(

ירושלמי א ,ג )ג ע"ב 37 ,ואיל(

ומעשה ברבי ישמעאל ורבי אלעזר ב

מעשה בר' ישמעאל ור' אלעזר ב

מעשה בר' אלעזר ב עזרי' ור'

עזריה שהיו מסובי במקו אחד

עזריה שהיו שרויי במקו אחד

ישמעאל שהיו שרויי במקו' אחד

והיה רבי ישמעאל מוטה ורבי אלעזר

והיה ר' ישמעאל מוטה ור' אלעזר ב

והיה ר' אלעזר ב עזריה מוטה ור'

ב עזריה זקו

עזריה זקו

ישמעאל זקו

כיו שהגיע זמ קריאת שמע הטה

הגיע זמ קרית שמע נזק ר'

הגיע זמ עונת קרית שמע נזק ר'

רבי אלעזר ב עזריה וזק רבי

ישמעאל והטה ר' אלעזר ב עזריה

אלעזר ב עזריה והיטה רבי ישמעאל

60על הכלל 'כל הקצר קוד' ,ועל אופ מניית ההברות ראו לעיל בהע'  ,47עמ'  ,42ובהע'  ,63עמ'
 .46ב'ראשהשנה' ישנ  4הברות ,ב'יוהכפורי' ישנ  5הברות .בשני השמות נמנתה הברת
היידוע המצויה במפורש בתוס' וברה"ת בירו'' .יו הכפורי' נמנה כ 5הברות ע"פ צורת הריבוי
המצויה במפורש בתוס' )כפי שש זה מופיע במקרא( .א א בירו' רה"ת רומזי לצורת יחיד אזי
הש הוא בעל  4הברות ,ומקומו נשאר לאחר ר"ה מחמת הסדר הכונולוגי.
'61תעניות' קצר מ'יו הכיפורי' ,ואמנ נית היה להקדי את ר"ה לתעניות ,א כנראה סמיכות
הזמני ושיתו התכני החלקי גר להצמדת ר"ה ויה"כ.
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ישמעאל
)אמ' לו מה זה אלעזר(

62

אמ' לו ר' ישמעאל מה זה אלעזר

אמר לו רבי אלעזר ב עזריה לרבי

אמ' לו ישמעאל אחי לאחד או' לו

א"ר אלעזר לר' ישמעאל אומר לאחד

ישמעאל ישמעאל אחי … לאחד

מפני מה זקנ מגודל …

בשוק מה ל זקנ מגודל …

שאומרי לו זקנ מגודל …
אמר לו אני עשיתי כדברי בית הלל

אמ' לו אתה הטיתה לקיי דברי בית

אמר לו אתה נזקפת כדברי בית

ואתה עשית כדברי בית שמאי

שמאי ואני נזקפתי לקיי ]דברי[ בית

שמאי ואני היטיתי כדברי ב"ה

הלל

בברייתא שבתוס' סדר שמות החכמי הוא קבוע ,בכל המקומות ר' ישמעאל מוזכר לפני
ראב"ע .ג בברייתא שבירו' הסדר הוא קבוע ,א בה בכל המקומות ראב"ע מוזכר לפני ר'
ישמעאל .בברייתא שבבבלי הסדר אינו קבוע ,בשתי ההבאות הראשונות ר' ישמעאל מוזכר לפני
ראב"ע ,ובשלישית ראב"ע מוזכר לפני ר' ישמעאל .ראשוני וחוקרי כבר העירו שבמקרי רבי
סדר הזכרת תנאי הוא ע"פ קדמות ,דהיינו תנאי מוקדמי מובאי לפני תנאי מאוחרי,
א ישנ ג הרבה מקרי הפוכי .אחרי סברו שאי נוהג קבוע בעניי זה ,ויש שסברו שסדר
ההזכרה הוא ע"פ הקדימות הכרונולוגית ,אא"כ ישנ שיקולי עריכה כדוגמת הקדמת החכ
החשוב א א הוא צעיר ,הדגשת הדעה שנפסקה להלכה ועוד.

63

במקרה זה מוזכרי שני חכמי שפעלו באותו דור .ר' ישמעאל היה כנראה מבוגר
מראב"ע ,א ספק א הפרש מסוג זה יצדיק את הקדמתו .מאיד ,לאחר שנתמנה ראב"ע לנשיא
62היגד זה מצוי רק בכ"י פריז ,א איננו מובא בכ"י מינכ ,פירנצה ואוקספורד.
63כבר בעלי התוספות נתנו דעת לשאלת זו ,ראו תד"ה אי ,ב"מ ,ד ,ב ,ובתד"ה אמר ,ע"ז ,מה ,א
הטועני שאי לחוש להקדמת הצעיר .עמדה שונה מופיעה בתד"ה ב עזאי ,סוטה ד ,א ,ובתד"ה
דחשיב ,כתובות ,קה ,א ,ש ההנחה היא שיש להקדי את התנא המבוגר ,ומובאי שיקולי
עריכתיי שוני להסברת החריגי לכלל זה )לדוג' :הדרגתיות בגודל של שיעורי ,קירבה
עניינית ,חשיבות יוצאת דופ של חכ ועוד( .דיו דומה מצוי ג בי האחרוני ,ראו לדוג' דברי ר'
יעקב עמדי ,שאילת יעב  ,למברג תרמ"ד ,חלק א ,סי' קלב ,סב ע"ד הטוע שאי מוקד ומאוחר
בסידור דברי תנאי .לעומתו ר' דוד פרדו ,למנצח לדוד ,שאלוניקי תקכה ,חלק ב ,כה ע"ג סובר
שהקדמת החכ הקדמו הוא כלל הנשמר בקפדנות ,וכל חריגה מוסברת כנובעת משיקולי
מקומיי .וראו ג דיונו של שפיגל ,הסדר במשנה ,עמ' קיזקיט.
דיו בעל הבטי דומי מצוי ג בנוגע לסדר הבאת האמוראי בתלמוד ,ראו א' כה,
רבינא וחכמי דורו ,עמ'  ,173175ובספרות המרובה המצוינת בהערות ש; הנ"ל ,מיקו בלתי
כרונולוגי ,עמ'  ;4966הנ"ל) Was Age the Decisive Criterion, pp. 279-313 ,בשיחה
שקיימתי ע ד"ר כה הוא מסר לי שהמימצאי הברורי בדבר הסידור הכרונולוגי של דברי
האמוראי עולי מתו בדיקה של הסוגיות בבבלי ,אול בירו' טר נעשתה בדיקה כזו(;
אברמסו ,כללי בתלמוד ,עמ' כבכח.
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הרי הוא חכ חשוב ,ויש מקו להקדימו א לחכמי מבוגרי ממנו )כפי שמצינו במקומות
נוספי( 64.בכל המקורות מוזכר ג ש אביו של ר' אלעזר ,ולא מוזכר ש אביו של ר' ישמעאל,
כ שבוודאי שמו של ר' ישמעאל הוא קצר משמו של ראב"ע ,וע"פ הכלל 'כל הקצר קוד' ,יש
מקו להקדימו.
נאה עמד על חילופי סדר הבאת החכמי וטע שהשיקול המרכזי בקביעת סדר ההבאה
הוא שמירה קפדנית על המבנה הספרותי המציג רצ דיאלוגי של פעולות ודיבורי לסירוגי.

65

השיחה בברייתא שבירו' פותחת בדברי ראב"ע ,לכ כדי לשמור על ההבאה לסירוגי יש להקדי
בכל ההיגדי שלפניה את ראב"ע לר' ישמעאל .בתוס' מובא היגד שאינו מצוי בירו' ,ובו ר'
ישמעאל פותח את השיחה בהצגת שאלה .לכ באופ דומה בתוס' יש להקדי בכל ההיגדי שלפני
השיחה את ר' ישמעל לראב"ע .מגמה ספרותית זו אכ עולה בקנה אחד ע נוסח הברייתא
שבתוס' ובירו' ,א ברור שהיא לא הנחתה את מוסרי הבבלי ,בה סדר החכמי הוחל באמצע
הברייתא ובכ נשבר רצ ההבאה לסירוגי .רצ ההבאה לסירוגי נשבר שוב בכ"י פריז של הבבלי
בו מובא ההיגד שבו ר' ישמעאל פותח את השיחה בהצגת שאלה לראב"ע )בדומה לתוס'(.

66

א"כ ישנ שיקולי לכא ולכא היכולי להצדיק את הקדמת כל אחד מ החכמי,
ולספק מניע למוסר ההלכה באחד החיבורי להפו את הסדר שבפניו 67.לכ לא נית להכריע

64אחד המפורסמי שבה הוא הסיפור על החכמי שהיו מסובי בבניברק ומספרי ביציאת
מצרי ,שבו ראב"ע מוזכר לפני ר"ע ור"ט .על מקור זה ועל נוספי ראו בנסמ בהערה הקודמת.
65נאה'" ,עזר כנגדו'' ,כנגד המשחיתי' משמעויות נשכחות ופתג אבוד" ,עמ' .99117
66נאה טוע שההיגד שבו ר' ישמעאל פותח את השיחה הוא מקורי ,ונשמט במכוו ע"י מוסרי
הברייתא בתלמודי כחלק מ העריכה המחודשת לאור השיקול הספרותי של ההבאה לסירוגי
)ראו ש ,הע'  .(67אול הוספה )והשמטה( של היגדי מסוג זה ע"י מוסרי של מקבילות או של
עדי נוסח שוני של אותו חיבור נפוצה מאוד כחלק מסגנו מסירה הנוקט ב'לישנא רוויחא' או
ב'לישנא קייטא' )כפי שמצוי במקרי רבי המוצגי בעבודה זו ,ובשינויי הנוסח בבבלי במקרה
זה( .לכ נראה שכדאי למת את מרכזיותו של השיקול ספרותי זה של ההבאה לסירוגי בברייתא
זו ,שג בלעדיו טענתו המרכזית של נאה בדבר משמעות מילת היחס 'כנגד' בברייתא זו משכנעת.
67ע"פ כל החיבורי ראב"ע נהג כב"ש ור' ישמעאל נהג כב"ה )ראו פינקלשטי"The ,
 ;Transmission of Early Rabbinic Tradition", pp. 127-129קנוהל'" ,פרשה שיש בה קיבול
מלכות שמי'" ,עמ'  .(1131כפי שהערנו לעיל ,ישנ עדויות לכ שבא"י המשיכו לנהוג כב"ש ,ג
לאחר שבבבל התקבלה הפסיקה הגורפת כב"ה )ראו לעיל ,הע'  ,59עמ'  .(45כ נאמר לגבי עניי זה
בחילוק הראשו בספר החילוקי )מהד' מרגליות ,עמ'  ,75ודברי מרגליות ,ש ,עמ'  .(91טענה כי
ישנה תלות בי סדר השמות בברייתא לבי הנוהג הא"י כב"ש תשע על מידה יתרה של
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שאחד הסדרי דווקא הוא הקדו .ייתכ שהסגנו הספרותי הבלתי מלוטש בבבלי הוא הקדו,
והוא שופ בתוס' ובירו' בדרכי הפוכות ,וייתכ שהוא תוצאה של השפעות משתי הברייתות.
עובדה מעניינת היא שישנו מקרה נוס )שיוצג להל( בעל מאפיני דומי בה הירו' מקדי את
ראב"ע לחכ ב דורו ,בניגוד למקבילה בתוס'.
.19
תוספתא א ,ב )עמ'  11 ,1ואיל(

ירושלמי א ,ב )ג ע"א 57 ,ואיל(

פע אחת הייתי מהל אחר ר' עקיבא ואחר ר' אלעזר ב

מעשה שהייתי מהל בדר אחרי רבי אלעזר ב עזריה

עזריה והגיע זמ קרית שמע

ואחרי רבי עקיבה  ...והגיע עונת קרית שמע

לעיל עסקנו במקרה דומה והרחבנו את הדיו בכמה שאלות הקשורות לקביעת סדר
חכמי .במקרה זה מוזכרי שני חכמי שפעלו באותו דור .ר' עקיבא היה כנראה מבוגר מראב"ע,
א ספק א הפרש מסוג זה יצדיק את הקדמתו .מאיד ,לאחר שנתמנה ראב"ע לנשיא הרי הוא
חכ חשוב ,ויש מקו להקדימו א לחכמי מבוגרי ממנו )כפי שמצינו במקומות נוספי( 68.בכל
המקורות מוזכר ג ש אביו של ר' אלעזר ,ולא מוזכר ש אביו של ר' עקיבא ,כ שבוודאי שמו
של ר' עקיבא הוא קצר משמו של ראב"ע ,וע"פ הכלל 'כל הקצר קוד' ,יש מקו להקדימו.
ישנ שיקולי לכא ולכא היכולי להצדיק את הקדמת כל אחד מ החכמי ,ולספק
מניע למוסר הברייתא באחד החיבורי להפו את הסדר שבפניו .לכ לא נית להכריע שסדר
מסוי הוא הסדר הקדו .העובדה המעניינת היא שזהו מקרה שני שבו ברייתא בירו' מקדימה
את דברי ראב"ע לדברי חכ ב דורו ,בניגוד לתוס' )ולבבלי באחד המקרי(.

'לישנא רוויחא'
בפרק זה תוצגנה מקבילות המגישות תוכ זהה בהצגה ספרותית בעלת אריכות משתנה,
דהיינו ברייתא אחת מנוסחת בלישנא רוויחא ,ואילו חברתה מנוסחת בלישנא קייטא.
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.20
בבלי ג ,ב

תוספתא א ,א )עמ'  7 ,1ואיל(

ירושלמי א ,א )ב ע"ד 9 ,ואיל(

ספקולטיוויות ,א כדאי לשי לב שהברייתא בירו' פותחת בהזכרת ראב"ע הנוהג כמקובל בא"י,
ואילו הברייתא בבבלי ובתוס' פותחת בהזכרת ר' ישמעאל הנוהג כמקובל בבבל .ייתכ שההתאמה
החלקית בי התוס' לבבלי ,משקפת דמיו בנוהג ההלכתי.
68ראו הפניות בדיוני שצוינו בדוג' הקודמת.
69עיינו לעיל ,בהקדמה לפרק 'לישנא רוויחא ,עמ' .48
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רבי אומר ארבע אשמורות ביו ...

ארבע משמרות הוי הלילה דברי רבי

ר' או' ארבע משמרות בלילה ...

רבי נת אומר שלש

ר' נת או' שלש משמרות הוי

70

רבי נת אומר שלש

הלילה

בנוסח התלמודי רבי נת אומר 'שלש' בלבד ,וברור שה אמורי להיות מוסבי על
דברי רבי המפרטי שמדובר במניי המשמרות בלילה .לעומת זאת בנוסח הברייתא שבתוס' דברי
ר' נת ה משפט של ועצמאי ,שבו ישנו פירוט למה מתייחס המניי 'שלש'.
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.21
ירושלמי ו ,א )י ע"ב 41 ,ואיל(

תוספתא ד ,טו )עמ'  46 ,21ואיל(

מברכי על הדג כשהוא מ המובחר

מברכי על הדג שהוא מ המובחר
כיצד
שלימה של גלוסקי ושלימה של בעל הבית ...

קלוסקי ושלימה של בעל הבית ...

פרוסה של גלוסקי ושלימה של בעל הבית ...

פרוסה של קלוסקי ושלימה של בעל הבית ...

הזכרנו לעיל את הנחת אפשטיי ש'כיצד' משמש לפרש הלכה שקדמה לו .לדעתו במקומות
ש'כיצד' אינו משמש כ הוא נראה יתר ,ובמקומות שהלכה מפרשת את ההלכה שלפניה הוא נראה
חסר.

72

בברייתא שלפנינו כל ההיגדי )מלבד הראשו( מפרשי את ההיגד המובא בראש

הברייתא ,ולכ ע"פ דעת אפשטיי יש להביא כא את המילה 'כיצד' .הימצאות המילה 'כיצד'
במקרה זה )שלא כבחלק מ המקרי האחרי( אינה בעלת משמעות הלכתית ,אלא באה להסב
את תשומת לבו של הקורא לכ שההיגדי הבאי מבארי את ההיגד הקוד.
בבלי מו ,ב
מי אחרוני

תוספתא ה ,ו )עמ'  15 ,26ואיל(
סדר נטילת ידי

ירושלמי ח ,ב )יב ע"א 48 ,ואיל(
סדר נטילת ידי

כיצד
בזמ שה חמשה מתחילי מ הגדול

עד חמשה מתחילי מ הגדול

עד חמשא מתחילי מ הגדול

ובזמ שה מאה מתחילי מ הקט

מחמשה ואיל מתחי' מ הקט

יותר מיכ מתחילי מ הקטו

במקרה זה המילה 'כיצד' אינה מורה שההלכה הבאה מפרשת את ההלכה שלפניה ,לכ
לדעת אפשטיי המילה כא מיותרת .אול לדעת גולדברג' ,כיצד' מופיע ג לאחר משפט שיש בו
שאלה ,ולאחריו באה קביעה שיש נימה של הגבלה ,ולדעת אזר יש ש'כיצד' מקדי תאור של

70המילה 'הוי' ,שאינה נפוצה בחיבורי תנאיי ,חסרה בכי"א הגורס 'בלילה'.
71אי לתלות שינוי זה בקרבה הפיזית בי מקו הצגת שתי הדעות ,שכ בתוס' ובבבלי הדעות
מובאות אחת אחרי השניה ,ובירו' מובאות כמה מימרות בי הדעות.
72ראו לעיל ,הע'  ,73עמ' .49
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הדגמת הדר לעשות דבר מה.

73

בברייתא זו מצויה קביעה של מספר האנשי שמעבר אליו

מתחילי מ הקט ,לכ לדעת אזר וכנראה ג לדעת גולדברג יש מקו להבאת המילה כא .א
במקרה זה הימצאות המילה 'כיצד' אינה בעלת משמעות הלכתית ,אלא באה להסב את תשומת
לבו של הקורא לכ שההיגדי הבאי מבארי את ההיגד הקוד.
לעיל הצגנו מקרי בה המילה 'כיצד' מובאת בנוסח הברייתא שבתוס' ובבבלי ,ולא
בנוסח הברייתא שבירו' 74.מקרי אלו מצטרפי למקרי שהוצגו כא ,ומצביעי על מגמה רווחת
של מוסרי הברייתות בתוס' להביא מילות הבהרה ספרותיות ,המובאות פחות בברייתות שבבבלי,
ועוד פחות בברייתות שבירו'.
.22
ירו' קדושי ג ,א )סג ע"ג 24 ,ואיל(

תוס' קידושי ב ,ד )עמ'  ,283שו'  21ואיל(
זה הכלל
כל תניי כשמתקיי בשעת קידושי אע"פ שבטל לאחר

כל תנאי שנתקיי א על פי שבטל לאחר מיכ ...

מיכ ...

ירו' ב"מ ז ,י )יא ע"ג 9 ,ואיל(

תוס' קדושי ג ,ח )עמ'  41 ,288ואיל(
זה הכלל
כל המתנה על מה שכת' בתורה בדבר של ממו תנאו

כל המתנה על מה שכתו' בתורה תנאי ממו תנאו קיי

קיי

בבלי ר"ה כח ,א

תוס' תרומות א ,ג )עמ'  11 ,107ואי'(

ירו' תרומות א ,א )מ ע"ב 34 ,ואיל(

זה הכלל
כשהוא חלי הרי הוא כפקח לכל

כל זמ ששוטה הרי הוא כשוטה לכל

בשעה שהוא שוטה הרי הוא כשוטה

דבריו

דבר

לכל דבריו

כשהוא שוטה הרי הוא כשוטה לכל

וחלו הרי הוא כפיקח לכל דבר

ובשעה שהוא חלו הרי הו' כפיקח
לכל דבר

דבריו

כבר עמד אפשטיי על כ שהמונח 'זה הכלל' בא בד"כ לכלול את הפרטי המובאי לפניו
או לאחריו ,א ישנ ג מקרי בה המונח אינו קשור ללפניו או לאחריו ,אלא הוא פרט
לעצמו 75.עיקרו זה יכול להסביר את החילו במקרה הראשו בי הברייתא שבתוס' קידושי ב ,ד

73ראו לעיל הע'  74והע'  ,75בעמ' .50
74ראו לעיל דוג'  ,29עמ' .50
75מבוא לנוסח המשנה ,עמ'  .10391043ראו ג פרנקל ,דרכי המשנה ,עמ'  ;306307אפרתי,
תקופת הסבוראי וספרותה ,עמ' קנטקס ; מוסקובי  ,Talmudic Reasoning ,עמ'  ,5253והע'
.2729
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המובאת לאחר רשימה ארוכה של דוגמאות לתנאי המתקיימי בשעת קידושי ובטלי לאחר
מכ ,שבה המונח מובא .לבי הברייתא שבירו' קידושי ג ,א ,שבו לא מובאת רשימת הדוגמאות
לתנאי אלו ,לכ הברייתא איננה כוללת פרטי שלפניה ,ויש מקו להביאה ללא 'זה הכלל'.
אול ,החילופי במקרי האחרי אינ קשורי לעקרו הנ"ל .ה הברייתא שבתוס'
קידושי ג ,ח ,וה הברייתא שבירו' ב"מ ז ,י מובאות לצד דוגמאות להתנאה על מה שכתוב בתורה
בדבר שבממו ,א המונח 'זה הכלל' מובא רק בברייתא שבתוס' .כמו"כ ,בכל שלושת המקומות
בה מובאת הברייתא העוסקת בשוטה היא אינה מתייחסת למקרי שלפניה או שלאחריה,
והמונח 'זה הכלל' מובא רק בברייתא שבתוס' .המונח 'זה הכלל' בא להסב את תשומת לבו של
הקורא לכ שבסמו ישנה קביעה שיש לה השלכות לא רק לעניי מקומי ,אלא למספר מקרי )א
א ה אינ מובאי בסמו( .זוהי הבהרה שאי בה הוספה תוכנית אלא הבהרה ספרותית
גרידא .ג במקרה זה ,בנוסח התוס' שולבו מילות הבהרה ספרותיות יותר מאשר בתלמודי.
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.23
תוספתא ד ,ח )עמ'  28 ,20ואיל(
הביאו לפניה פרפראות

ירושלמי ו ,ו )י ע"ד 6 ,ואיל(
הביאו לה פרפרת

אע"פ שבר על הראשונה מבר על השניה
ואחדמבר לכול

אחד מבר על ידי כול

ע"פ סדר הסעודה המפורט ,כבר הוגשה למסובי פרפרת וכל אחד בר עליה )ראו לעיל,
דוג'  ,27עמ'  .(121ע"כ ג הברייתא בירו' עוסקת במקרה בו כבר בר על הראשונה .ההיגד בתוס'
בא להדגיש את החידוש שבדבר זה ,ע"פ סגנו דומה הנמצא בהיגדי הקודמי.

.24
תוספתא ד ,טו )עמ'  46 ,21ואיל(
מברכי על הדג שהוא מ המובחר

ירושלמי ו ,א )י ע"ב 41 ,ואיל(
מברכי על הדג כשהוא מ המובחר

76וראו דיונו של אפשטיי על 'זה הכלל' הבא במקו 'כיצד' ,ש ,עמ' .1041
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כיצד שלימה של גלוסקי ושלימה של בעל הבית מבר
על שלימה של גלוסקי

קלוסקי ושלימה של בעל הבית אומר על הקלוסקי

77

פרוסה של גלוסקי ושלימה של בעל הבית מבר על

פרוסה של קלוסקי ושלימה של בעל הבית אומר על

שלימה של בעל הבית ...

השלימה של בעל הבית ...

פת שעורי ופת כוסמי מבר על של שעורי והלא כוסמי

פת שעורי ופת כוסמי אומר על של שעורי והלא של

יפי מ השעורי אלא שהשעורי ממי שבעה וכוסמי

כוסמי יפה ממנה אלא שזו ממי שבעה וזו אי ממי

אינ ממי שבעה

שבעה

בברייתא שבתוס' מפורש ברישא שההשוואה היא בי שלימה של קלוסקי לשלמה של
בעה"ב ,ואילו בירו' רק מצויי שמדובר בקלוסקי .אול ברור שג בירו' מדובר בשלמה של
קלוסקי ,שכ ההיגד הבא בברייתא בשני החיבורי עוסק בפרוסה של קלוסקי )ושלמה של
בעה"ב( 78.לכ אי בציו 'שלימה' שו שינוי תוכני ,אלא רק הבאת תוכ זהה בלשו מורחבת.
א בסיפא הברייתא שבתוס' נוקטת בלישנא רוויחא ,כשהיא מפרטת בכל מקו את מי
הפת ,ואילו הברייתא שבירו' מסתפקת בכינוי הרומז 'זו' 79ובמילת היחס 'ממנה'.

.25
תוספתא ב ,טז )עמ'  52 ,9ואיל(

ירושלמי ג ,ה )ו ע"ד 22 ,ואיל(

גר של רעי ושל מימי רגלי עמו בבית הרי זה מרחיק

גר אחד של ריעי ואחד של מי צרי להרחיק ממנו ד'

77בכי"ו של התוס' נוס 'בעל הבית' ונמחק ,ראו ליברמ תסכפ"ש ,א ,עמ'  ,67לשו' .47
78קלוסקי היא מילה שאולה מיוונית שפירושה ככר לח עגולה שמידותיה בד"כ קטנות משל
כיכר של בעה"ב )מעי לחמניה( ,העשויה מחיטי מנופות )ראו ];LSJ, s.v. κόλλιξ [p.972
ליברמ ,תספכ"ש ,א ,עמ'  ,60לשו'  ,Krauss, Lehnwörter ;46ער קלוסקא ]עמ'  .([544ייתכ
ששונה הברייתא הניח שמאחר שמדובר במעי לחמניה קטנה )ואיכותית( ,ללא פירוט נוס הקורא
יבי שמדובר בלחמניה שלמה ,שהיא מעי מנה אישית של לח )בניגוד לככר גדולה של בעה"ב
האמורה להתחלק לכמה אוכלי( .ברישא נאמר שיש להעדי לחמניה איכותית קטנה ושלמה ע"פ
כיכר לח גדולה ושלמה א באיכות פחותה .ייתכ שמוסר שפעל בסביבה בה המילה היוונית
היתה פחות מוכרת ,לא היה משוכנע שיהיה ברור שמדובר בלחמניה שלמה ,ולכ הוסי פרוט
לתו הנוסח )או כהערה בשוליי שנכנסה אח"כ לגו הנוסח( .ע"פ הצעה זו ,הנוסח המקורי הוא
הקצר ,והוא הורחב ע"י מוסר שפעל בסביבה בה המילה היוונית היתה פחות מוכרת .אפשרות זו
עולה בקנה אחד ע מימצאי אחרי שעלו בעבודה זו ,ראו להל עמ' 198ואי'.
79הכינוי הרומז 'זו' מופיע במעמד של נושא ה בלח"א וה בלח"ב ,לכ לא מדובר בשינוי לשוני
אלא בשינוי סגנוני בלבד.
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ארבע אמות וקורא

אמות

שלפני המטה א נת לתוכ מי כל שה יקרא ...

ושלפני המטה נת לתוכו מי כל שהוא וקרא ...

ר' או' א נת לתוכ רביעית מי יקרא ...

ר' זכאי אמ' נת לתוכו רביעית מי יקרא ...

בברייתא שבתוס' מצויות מספר מילי שאינ מובאות בברייתא שבירו' .בא אחת מה
אי חידוש הלכתי כלשהו ,אלא רק לשו יותר מלאה להבהרת התוכ המשות.

80

.26
ירושלמי ה ,א )ח ע"ד 16 ,ואיל(

תוספתא ג ,כ )עמ'  84 ,17ואיל(
אמרו עליו על ר' חנינא ב דוסא

אמרי עליו על רבי חנינא ב דוסא

שהיה מתפלל ונשכו ערוד ולא הפסיק

שהיה עומד ומתפלל ובא חברבר והכישו ולא הפסיק ...

הלכו תלמידיו ומצאוהו מת על פי חורו

והלכו ומצאו אותו חברבר מת  ...על פי חורו

בתוס' מצוי פרט סיפרותי שאיננו מובא בירו'.

81

.27
בבלי לה ,א

תוספתא ד ,א )עמ'  1 ,18ואיל(

ירושלמי ו ,א )ט ע"ד 50 ,ואיל(
הנהנה כלו מ העול

כל הנהנה מ העול הזה

הנהנה מ העול הזה

בלא ברכה

בלא ברכה

מעל

מעל

מעל

עד שיתירו לו כל המצות

עד שיתירו לו המצות

נוסח הברייתא בבבלי ברור ,ולפיו הנהנה בלא ברכה מעל .נוסח הברייתא בירו' פחות
מוב ,אול ברור שמסדר הסוגיא בירו' ,שהביא ברייתא זו בתחילת הפרק העוסק בברכות הנהני,
והסמי לה את דברי ר' אבהו )שיובאו להל( ,הבי שהמשמעות של 'עד שיתירו לו כל המצוות'
היא ברכה" :אמר רבי אבהו כתיב פ תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכר העול כולו
ומלואו עשוי ככר ומהו פדיונו ברכה" .נוסח ההיגד המצמצ בברייתא שבירו' שונה מנוסחו
בברייתא שבבבלי ,אול תוכנו כנראה זהה .ייתכ שהנוסח הלא ברור בירו' הוחל בנוסח ברור
יותר בבבלי ,ואולי הנוסח שבברייתא שבתוס' הוא קונפלציה של שני הנוסחי.

82

.28

80במקבילה בבבלי כה ,ב התוכ קרוב לזה שברייתות שבתוס' ובירו' ,א ההצגה הספרותית שונה,
כ שלא נית להציג את הלישנא הרוויחא שבתוס' לעומת המסגרת השונה שבבבלי.
81ייתכ והזכרת התלמידי בתוס' משקפת מודעות גבוהה יותר לעול ביתהמדרש בדומה
להוספה אחרת המצויה בסיפור דומה בבבלי ,ראו לעיל הע'  ,88עמ' .136
82והשוו לדברי אלבק ,מחקרי בברייתא ,עמ' .95
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בבלי מג ,ב

תוספתא ה ,כט )עמ'  68 ,30ואיל(

ירושלמי ח ,ה )יב ע"ב 8 ,ואיל(

בית שמאי אומרי אוחז השמ

בית שמאי או' אוחז כוס יי בימינו

בית שמאי אומרי כוס בימינו ושמ

בימינו ואת היי בשמאלו ...

ושמ ערב בשמאלו ...

ערב בשמאלו ...

בית הלל אומרי אוחז את היי

ובית הלל או' אוחז שמ ערב בימינו

בית הלל אומרי שמ ערב בימינו

בימינו ואת השמ בשמאלו ...

וכוס יי בשמאלו ...

וכוס בשמאלו ...

בברייתא שבירו' ישנה התייחסות לש העצ 'כוס' .בברייתא שבבבלי ישנה התייחסות
לש העצ 'יי' .קרוב לוודאי שנוסח התוס' 'כוס יי' הוא קונפלציה של הנוסח בשני התלמודי.
.29
בבלי נב ,ב
ובית הלל אומרי על הכסת ...

תוספתא ה ,כז )עמ'  63 ,30ואיל(
בית הלל או'

ירושלמי ח ,ד )יב ע"א 56 ,ואיל(
ומה טעמו דבית הלל

ספק משקי לידי טהור ...
שמא יטמאו משקי שבמפה מחמת

שמא ניטמאו משקי שבמפה מחמת

השלח ויחזרו ויטמאו את האוכלי

השלח ויחזרו ויטמאו את האוכלי

לעול ספק משקי לידי טהור ...

בשני התלמודי מובאי הסברי שוני לדעת ב"ה הטועני שמניח את המפה על
הכסת 83.בברייתא שבתוס' מובאי שני ההסברי.

'לישנא קייטא'
.30
בבלי מנחות מג ,ב

תוספתא ו ,כה )עמ'  116 ,40ואיל(

ירושלמי ט ,ח )יד ע"ד 19 ,ואיל(

חביבי ישראל שסיבב הקב"ה

אי ל אד מישראל שאי מצות

אי ל אד מישראל שאי המצות

במצות

מקיפות אותו

מקיפות אותו

תפילי בראשיה ותפילי בזרועותיה

תפלי בראשו תפלי בזרועו מזוזה

תפילי

וציצית בבגדיה ומזוזה לפתחיה ...

בפתחו וארבע ציציות מקיפות אותו

ומזוזה בפתחו מילה בבשרו ארבע

...

ציציות בטליתו מקיפי אותו ...

נכנס למרח מילה בבשרו

נכנס למרח ראה את עצמו ערו

ובשעה שנכנס דוד לבית המרח

בראשו

ותפילי

בזרועו

וראה עצמו ערו אמר אוי לי שאני

אמר אוי לי שאני ערו מ המצות

ערו בלא מצוה וכיו שנזכר במילה

כיו שהביט במילה שלו התחיל

שבבשרו נתיישבה דעתו יצא מ

לקלס להקב"ה

המרח' אמר עליה שירה
שנאמר למנצח על השמינית מזמור

שנ' למנצח על השמינית

למנצח על השמינית מזמור לדוד

לדוד

83ראו דיונו של ליברמ על היחס בי ההסברי ,תסכפ"ש ,א ,עמ'  ,92לשו' .63
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בנוסח שבתלמודי בלבד מצוי תיאור של מקו הציצית )בטליתו  /בבגדיה( ,בדומה לכל
שאר המצוות המוזכרות בברייתא ,שבכל החיבורי מובא תאור של מיקומ .ייתכ שהתאור נוס
בתלמודי כדי ליצור סגנו אחיד ,וייתכ שהוא היה קיי בנוסח המקורי א נשמט מנוסח התוס'.
בנוסח שבתלמודי מצוי ג תאור מפורט של התהלי שהוביל את דוד לומר שירה )בתלמודי
ההיגד העוסק במילה מוסב במפורש על דוד המל ,ואילו בנוסח שבתוס' רק משתמע כ( .תאור
זה הוא הוספה ספרותית שאינה משנה את התוכ ונובעת מסגנו סיפורי יותר מלא.
.31
בבלי נח ,א

תוספתא ו ,ב )עמ'  15 ,33ואיל(

ירושלמי ט ,ב )יג ע"ג 11 ,ואיל(

הוא היה אומר הרבה יגיעות יגע

כמה יגע אד הראשו ולא טע

כמה יגע אד הראשו עד שלא אכל

אד הראשו עד שמצא פת לאכול ...

לוגמה אחת ...

פרוסה ...

ואני משכי ומוצא כל אלו מתוקני

ואני עומד בשחרית ומוצא אני את

ואני עומד בשחרי' ומוצ' כל אלו לפני

לפני

כל אילו לפני

וכמה יגיעות יגע אד הראשו עד

כמה יגע אד הראשו ולא לבש

ראה כמה יגיעו' יגע אד הראשו עד

שמצא בגד ללבוש ...

חלוק ...

שמצא חלוק ללבוש ...

ואני משכי ומוצא כל מתוקני

ואני עומד בשחרית ומוצא את כל

ואני עומד בשחרית ומוצא כל אלו

לפני

אילו לפני

מתוק לפני

בנוסח שבתלמודי בלבד נוס שהדובר מצא את כל הדברי 'מתוקני' לפניו )פע אחת
בירו' ופעמיי בבבלי( .אולי הדגשת עובדה זו היא אמצעי ספרותי שנועד להגדיל את ההתרשמות
מ הפער שבי האד הראשו לדובר ,שבקומו מוצא הכל מתוק ,בניגוד חרי לאד הראשו.
.32
בבלי טז ,א
הפועלי שהיו עושי מלאכה אצל

תוספתא ה ,כד )עמ'  49 ,29ואיל(
פועלי שהיו עושי אצל בעל הבית

בעל הבית ...
מברכי ...

ירושלמי ב ,ה )ה ע"א 53 ,ואיל(
הפועלי שהיו עושי מלאכה אצל
בעל הבי'

הרי אילו מברכי ...

הרי אילו מברכי ...

בנוסח הברייתא שבתלמודי מצויי שהפועלי 'עושי מלאכה' ,לעומת הברייתא
שבתוס' שבה נאמר שהפועלי 'עושי' .ברור שג הברייתא בתוס' עוסקת בפועלי העושי
מלאכה ,שלכ נשכרי פועלי אצל בעה"ב ,והשינוי נובע מלישנא קייטא.

84

.33
ירושלמי ט ,ח )יד ע"ג 4 ,ואיל(

תוספתא ו ,יט )עמ'  90 ,38ואיל(

84הסגנו 'עושי מלאכה' נפו יותר בספרות חז"ל ,ואפשר שמודבר כא בעיבוד ע"פ סגנו מקובל
שבמקרה זה הוא לישנא רוויחא.
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לא יכנס אד להר הבית ...

לא יכנס אד בהר הבית ...

ר' יוסה בי ר' יהודה או' הרי הוא או' כי אי לבא אל שער

רבי יוסי בר יהודה אומ' הרי הוא אומר ויבא עד לפני

המל בלבוש שק

שער המל כי אי לבא אל שער המל בלבוש שק
אמ' לפני ליחה סרוחה כ
על אחת כמה וכמה ...

על אחת כמה וכמה ...

מ הפסוק בתוס' ברור שהאיסור לבוא בלבוש שק בפני המל נאמר ביחס למל בשר וד.
לכ אי בפירוש הדבר בירו' שינוי תוכני ,אלא הדגשה ספרותית )בסגנו חרי( ולישנא רוויחא.
.34
תוספתא ג ,כ )עמ'  84 ,17ואיל(
אמרו עליו על ר' חנינא ב דוסא שהיה מתפלל

ירושלמי ה ,א )ח ע"ד 16 ,ואיל(
אמרי עליו על רבי חנינא ב דוסא שהיה עומד ומתפלל

ונשכו ערוד ולא הפסיק

ובא חברבר והכישו ולא הפסיק את תפילתו

הלכו  ...ומצאוהו מת על פי חורו

והלכו ומצאו אותו חברבר מת מוטל על פי חורו

בנוסח הברייתא שבירו' מובאות כמה מילי שאינ מובאות בברייתא שבתוס' .בכל
המקרי אי שו הוספת תוכ אלא לישנא רוויחא בלבד.

הצגת ברייתות בסמוך למשפט הדומה למשנה
בפרק זה תוצגנה ברייתות המובאות בתלמודי בתו סוגיא כלשהיא ,ובמקבילה בתוס'
ובבלי לצד הברייתא מובא משפט המספק את הרקע ההלכתי לברייתא.
.35
בבלי ט ,ב

תוספתא א ,ב )עמ'  11 ,1ואיל(

ירושלמי א ,ב )ג ע"א 57 ,ואיל(

מאימתי קורי את שמע בשחרי
ואחרי אומרי משיראה את חברו

אחרי אומ' כדי שיהא חבירו רחוק

אחרי אומרי וראית אותו כדי

רחוק ארבע אמות ויכירנו

ממנו ארבע אמות ומכירו

שיהא אד רחוק מחבירו ארבע
אמות ומכירו

משפט הקשר בתוס' דומה למשנה בברכות א ,ב" :מאימתי קורי את שמע בשחרי".

85

.36
בבלי יב ,ב

תוספתא א ,י )עמ'  46 ,4ואיל(

ירושלמי א ,ט )ד ע"א 10 ,ואיל(

מזכירי יציאת מצרי בלילות אמ'
ר' לעזר ב עזריה הרי אני כב
שבעי שנה ולא זכיתי שאשמע
שתאמר יציאת מצרי בלילות עד

85כ בשלושת כ"י הטובי של המשנה ובעדי נוסח ישירי נוספי ,ראו משנה זרעי ע שינויי
נוסחאות ,כר ראשו ,עמ' ה .בנוסח הדפוס 'בשחרית'.
167

שדרשה ב זומא שנ' למע תזכור את
יו צאת מאר' מצרי כל ימי חיי
ימי חיי הימי כל ימי חיי
הלילות וחכמי או' ימי חיי העול
הזה כל ימי חיי להביא לימות
המשיח
אמר לה ב זומא לחכמי וכי

אמ' לה ב זומא וכי מזכירי יציאת

לימות

מצרי לימות המשיח והלא כבר

שלא להזכיר יציאת מצרי לעתיד

המשיח והלא כבר נאמר הנה ימי

נאמ' לכ הנה ימי ]באי[  ...אמרו

לבוא ומה טע לכ הנה ימי באי

באי  ...אמרו לו לא שתעקר יציאת

לו לא שתעקר יציאת מצרי

 ...לא שיעקר יציאת מצרי אלא ...

מצרי ממקומה אלא שתהא שעבוד

ממקומה אלא  ...מלכיות עיקר

מלכיות עיקר ומצרי טפילה

מלכיות עיקר ויציאת מצרי טפל לו

ויציאת מצרי טפילה

יציאת

מזכירי

מצרי

ב זומא אומר עתידי ה ישראל

לפני הברייתא בתוס' מובאת המחלוקת בי ב זומא לחכמי ,בדומה למשנה ברכות א,
ה" :מזכירי יציאת מצרי בלילות אמר ר' אלעזר ב עזריה הרי אני כב שבעי שנה ולא זכיתי
שתאמר יציאת מצרי בלילות ."...
בדפוסי הבבלי הברייתא מובאת לאחר ציטוט של המשנה ,המסודרת כפתיח לדיו שעליה.
אול בכ"י של הבבלי המשנה אינה מצוטטת 86,מלבד משפט הפתיחה שלה 'מזכירי יציאת מצרי
בלילות' ,הרומז למשנה א אינו מזכיר את המחלוקת .בירו' הברייתא אינה מובאת בסמו
להבאת המשנה .א כ ,בשני התלמודי לא מובא משפט המספק את הרקע המצוי בתוס'.

.37
בבלי יא ,א = טז ,א

תוספתא א ,ג )עמ'  16 ,2ואיל(

ירושלמי א ,ג )ג ע"ב 37 ,ואיל(

החתני וכל העסוקי במצות פטורי
מ קרית שמע ומ התפלה
בשבת בבית פרט לעוסק במצוה

שנ' בשבת בבית פרט לעסוקי

בשבת בבית פרט לעוסקי במצות

ובלכת בדר פרט לחת

במצות ובלכת בדר פרט לחתני

ובלכת בדר פרט לחתני'

מכא אמרו הכונס את הבתולה פטור
ואת האלמנה חייב

86בכ"י מינכ המשנה מובאת בקטע עצמאי במקביל לטכסט התלמודי .ברוב כ"י של הבבלי
המשניות של כל הפרק מובאות בתחילת הפרק ,ראו אפשטיי ,מבוא לנוסח המשנה ,עמ' .921924
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יש במשפט ההקשר בתוס' דמיו מסוי לרישא של המשנה בברכות ב ,ה" :חת פטור
מקריאת שמע" .בירו' ההיגד מובא כדרשת ב"ש לפסוק 'בשבת בבית ובלכת בדר' ,בסוגיא
העוסקת במחלוקת בדבר החובה לעמוד או לשכב בעת ק"ש ,ללא קשר למשנה זו .בבבלי הברייתא
מובאת פעמיי ,פע אחת בד יא בדיו הדומה לדיו בו הברייתא מובאת בירו' ,ובו אי שו
זיקה למשנה .הפע השניה היא בד טז בו היא מובאת בסוגיא המוסבת על משנה זו ,לאחר
פסקה קצרה ממנה 'חת פטור מקרית שמע' 87.א שבהבאה השניה הברייתא הוסמכה לציטוט
קצר ,ברור שהיא לא נתפסה כהמש ישיר שלה ,שכ בשני המקומות בה הברייתא מובאת נסמ
אליה הלימוד "מכא אמרו הכונס את הבתולה פטור ואת האלמנה חייב" .תוכנו של הלימוד דומה
לתוכנה של המשנה ,אול ההצגה הספרותית השונה מלמדת שהברייתא בבבלי לא נתפסה
כהמש ספרותי של המשנה .במקרה זה רק בתוס' הברייתא מוצגת סמו להקשר קרוב למשנה.
.38
בבלי מגילה יז ,א

תוס' מגילה ב ,א )עמ'  1 ,348ואיל(

ירו' מגילה ב ,א )עג ע"א 19 ,ואיל(

הקורא את המגלה למפרע לא יצא
וכ בהלל וכ בקריאת שמע ובתפלה

וכ בהלל וכ בתפלה וכ בקרית שמע

תוספתא ב ,ג )עמ'  5 ,6ואיל(

א בהלל ובקרית שמע המגילה כ

ירושלמי ב ,ד )ד ע"ד 45 ,ואיל(

הקורא את שמע למפרע לא יצא
וכ בהלל וכ בתפלה וכ במגלה

א בהלל ובקריא' המגילה כ

בפנינו שני מקרי דומי מאוד ,הראשו עוסק בקריאת המגילה ,והשני בקריאת שמע.
לגבי שניה אומרת המשנה ,שהקורא אות למפרע לא יצא )ברכות ב ,ג; מגילה ב ,א( 88,ובשניה

87בברייתא מובא מדרש הפסוק 'בשבת ובבית ובלכת בדר' ,המלמד שחת פטור מק"ש.
תוכנה של הברייתא קשור עניינית לשתי משניות .1 :א ,ג המביאה מחלוקת בדבר החובה לעמוד
או לשכב בעת ק"ש .2 .ב ,ה העוסקת בפטורו של חת מק"ש .עובדה מעניינת היא שבתוס' ובירו'
הברייתא מובאת בהקשר המתייחס למשנה א ,ג בלבד .למרות המיקו המתייחס למשנה א ,ג,
בנוסח התוס' צור הקשר משנאי המתייחס למשנה ב ,ה .ייתכ שההקשר בתוס' מלמד שמיקומה
המקורי של הברייתא היה בקוב העוסק בפטור מק"ש ,ומש הובאה בשלמותה ביחס למשנה א,
ג ,והמוסרי לא חשו צור להביאה שנית .מאיד ייתכ שהמיקו המקורי הוא ביחס למשנה א,
ג ,ובנוסח התוס' נוס אח"כ הקשר ע"פ משנה ב ,ה מחמת הקרבה התוכנית .בבבלי הברייתא
מובאת בשני המקומות ,כנראה כתוצאה מ השכלול הספרותי המצוי בבבלי ,ראו להל עמ' .277
88בשולי כ"י פארמה של מגילה מובא ציטוט חלקי ולא ברור של הברייתא .הימצאותו בשוליי,
ואיהימצאותו בכ"י הטובי האחרי ,מלמדי שמילי אלו אינ חלק מנוסח המשנה הקדו.
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הברייתא מרחיבה את אותו עקרו א לקריאות ליטורגיות אחרות .בשני המקרי בתוס' בלבד
הרחבת העקרו מובאת לצד היגד הדומה למשנה .בכל המקומות בה הברייתא מובאת בשני
התלמודי ,היא מובאת בסוגיא הדנה במשנה ,א לא בסמו לציטוט שלה ,אלא כהיגד עצמאי
נטול מסגרת ספרותית.
בכל הברייתות שהוצגו לעיל ,בתוס' נסדרו לצד הברייתא היגדי הדומי למשנה ,לעומת
שני התלמודי המביאי את הברייתא ללא הקשר זה .תופעה זו נידונה בהרחבה בפרק הצגת
ברייתות בסמו למשפט הדומה למשנה ,עמ'  53ואיל ,העוסק במקרי בה הברייתא בתוס'
דומה למקבילתה בבבלי .דוגמאות אלו מראות כי בתוס' ישנה נטיה להביא בצד הברייתות היגדי
הדומי למשנה ,יותר מאשר בבבלי ,והרבה יותר מאשר בירו' .דיו מקי בעניי זה יער להל
בפרק הסיכו.

ייחוס הלכה לחכם
בפרק זה תוצג מקבילה בה ייחוס ההלכה בברייתא שבתוס' שונה מ הייחוס במקבילה
שבתלמודי 89.ניתוח מלא של התופעה יעשה בפרק הסיכו ,אול כבר בשלב זה כדאי לשי לב
לכ שבמסכת ברכות ישנו רק מקרה אחד בו הייחוס בתוס' שונה מ הייחוס בשני התלמודי.
.39
בבלי לה ,א

תוספתא ד ,א )עמ'  1 ,18ואיל(

אמר רבי עקיבא
אסור לו לאד שיטעו כלו קוד

ירושלמי ו ,א )ט ע"ד 50 ,ואיל(
היה רבי עקיבה אומר

לא יטעו אד כלו עד שיבר

לא יטעו אד כלו עד שיבר

שיבר

בברייתא שבתוס' ההיגד מובא ללא ייחוס ,ואילו בשני התלמודי )וכ בספרא ,קדושי,
ספ"ג( ההיגד מיוחס לרבי עקיבא .מאחר שאי במקרה זה סיבה לחשוד שהתלמודי הוסיפו
ייחוס ,סביר שהייחוס הוא מקורי ,והוא הושמט ע"י מוסרי התוס'.

הוספה והחסרה של פריטים
בפרק זה תוצגנה מקבילות שברשימה שבאחת מה מובא פריט שאינו מובא באחרות.
.40

89עיינו לעיל ,בהקדמה לפרק ייחוס הלכה לחכ ,עמ' .61
90עיינו לעיל ,בהקדמה לפרק הוספה והחסרה של פריטי ,עמ' .62
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90

ירושלמי ברכות א ,ה )ג ע"ב 20 ,ואיל( =

תוספתא ב ,ו )עמ'  14 ,7ואיל(

ירושלמי ביכורי ג ,ג )סה ע"ג 41 ,ואיל( =
ירושלמי שבת א ,א )ג ע"ב 7 ,ואיל(
כותבי ספרי תפלי ומזוזות

כותבי ספרי תפלי ומזוזות

מפסיקי' לקרית שמע ואי מפסיקי לתפלה ...

מפסיקי לק"ש ואי מפסיקי לתפילה

ר' חנניה ב עקביא או' כש שמפסיקי לקרית שמע

ר' חנינ' ב עקביה או' כש שמפסיקי לק"ש

כ מפסיקי לתפלה

כ מפסיקי לתפילה ולתפילי ולשאר כל מצותיה של
תורה

הברייתא מובאת בתוס' בתו קוב של ברייתות העוסקות בדיני ק"ש ותפילה .ברישא של
הברייתא מובאות דעות אחרות בעניי דינ של כותבי סת"מ ,וא בה יש התייחסות רק לק"ש
ולתפילה .לכ ההקשר בתוס' אינו מצרי התייחסות לענייני נוספי מלבד ק"ש ותפילה.
במסגרת זו נית לראות באפשרות לפטור כותבי סת"מ מק"ש ותפילה ,כפטור ייחודי המתייחס רק
לאנשי העוסקי בהעתקת טכסטי ,ורק לק"ש ולתפילה שה מצוות בה קוראי טכסטי .א
אכ זוהי סיבת הפטור ,אזי העמדה החולקת על הפטור )עמדת רחב"ע( ,די לה שתציי שכותבי
סת"מ מפסיקי לק"ש ולתפילה .מוסרי הברייתא בתוס' כנראה הניחו שא הפוטרי כותבי
סת"מ מק"ש ותפילה מסכימי שאלה אינ פטורי משאר המצוות ,לכ סביר שג רחב"ע
מסכי שה אינ פטורי משאר המצוות ,א מיותר לציי זאת.
ברייתא זו מובאת בירו' בשלוש סוגיות ,אשר שתיי מתוכ זהות )ברכות ושבת( .הסוגיא
בברכותשבת מביאה ברייתא זו כתמיכה תנאית בדעת ר' יוחנ שיש להפסיק מלימוד תורה כדי
לקרוא ק"ש ולהתפלל ,בניגוד לדעת רשב"י הסובר שלומדי תורה אינ מפסיקי לק"ש ותפילה,
א מפסיקי כדי לקיי מצות סוכה ולולב .עור הסוגיא משווה בי שני תחומי הלכתיי שאי
בהכרח קשר ביניה :לימוד תורה וכתיבת סת"מ .אול ייתכ שא כא מדובר בהרחבה של אותו
פטור ייחודי של העוסקי בקריאת טכסטי בזמ לימוד ,רק ממצוות של קריאת טכסטי 91.כ
נאמר במפורש בהמש הסוגיא בייחס לדעת רשב"י 92.ג בסוגיא זו די היה לציי שלדעת רחב"ע
כותבי סת"מ חייבי בק"ש ותפילה ,א אולי מאחר שכבר הוזכר שאפילו רשב"י מחייב במצוות
האחרות ,הובאה התייחסות למצוות נוספות ג בדברי רחב"ע .בהזכרה זו כנראה שאי חידוש

91ייתכ שהשאלה עד כמה נית לראות כותבי סת"מ כלומדי תורה היא השאלה הנמצאת
במחלוקת בי הדעות השונות ברישא של ההלכה בתוס' ,ראו תסכפ"ש ,א ,עמ' .16
92טעמיה דר' שמעו ב יוחי זה שינו וזה שינו ואי מבטלי שינו מפני שינו.
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הלכתי אלא פירוט טריוויאלי גרידא ,שאינו חורג מ הדיו היחסית מצומצ בפטור של קוראי
טכסטי ממצוות הכרוכות בקריאת טכסטי.
בסוגיא בירו' ביכורי נאמר שהלומד תורה אינו צרי לקו מפני זק מאחר 'שאי
התורה עומדת מפני בנה' .כא מדובר על פטור הנובע ממניעי שוני מאלה שהוזכרו בייחס לק"ש
ותפילה .למרות הוראה זו רבי אחא הפסיק מלימודו וק מפני זק .ההסבר הנית להתנהגות זו
הוא שר' אחא חשש לדעת רחב"ע המובאת לעיל .מאחר שהפטור עליו ר' אחא לא רצה לסמו
התייחס למצוות שאינ רק ק"ש ותפילה ,ההסבר הקושר את מעשיו לדעת רחב"ע ראוי שיפרט
שרחב"ע מחייב לומדי תורה לא רק בק"ש ותפילה אלא א במצוות אחרות .סוגיא זו עדיי עוסקת
בפטור הנית רק ללומדי תורה וכותבי סת"מ ,אול היא מרחיבה את מגוו המצוות מה לדעות
מסוימות אנשי אלו פטורי ,ולכ מוסיפה פרוט בדברי רחב"ע המחייב במצוות אלו.
בבבלי סוכה כו ,א מיוחסת לרחב"ע עמדה הפוכה :אמר רבי חנניא ב עקביא כותבי
ספרי תפילי ומזוזות ה ותגריה ותגרי תגריה ,וכל העוסקי במלאכת שמי  ...פטורי
מקריאת שמע ומ התפילה ומ התפילי ומכל מצות האמורות בתורה לקיי דברי רבי יוסי הגלילי
שהיה רבי יוסי הגלילי אומר העוסק במצוה פטור מ המצוה .הסוגיא בבבלי עוסקת בשאלת
חיוב של חת והעוסקי בחופה בק"ש ,בתפילה ובתפילי )ולפי חלק מעדי הנוסח א בסוכה(,

93

וכ בפטור של ההולכי לדבר מצוה ושל שומרי העיר מסוכה .הסוגיא מביאה את דעת רחב"ע,
ומוסיפה שדעה זו עולה בקנה אחד ע דבריו המפורשי של ר' יוסי שהעוסק במצוה פטור מ
המצוה .כא מצויה ההרחבה משמעותית של הפטור המצוי בתוס' ובירו' .הפטור בבבלי נית לכל
העוסקי במצווה כלשהיא והוא מכל המצוות כול .ל 6מוסרי הברייתא בירו' היו מעונייני להציג
דעה החולקת על הפטור הרחב המובא בבבלי ,בוודאי שהיה מקו לפרט שכותבי סת"מ פטורי
לא רק מק"ש ומתפילה אלא א מכל המצוות האמורות בתורה.
לסיכו ,הנוסח הקצר בתוס' הול את ההקשר התוכני היחסית מצומצ שבו ההלכה
מובאת ,דהיינו ,התייחסות לפטור לכותבי טקסטי ממצוות שה קריאת טכסטי .בסוגיא בירו'
ברכותשבת ישנה הרחבה קטנה של קבוצת האנשי אליה מתייחס הפטור כלפיו מופני דברי
רחב"ע ,והוא נית ג ללומדי תורה .ייתכ שהנוסח הארו בסוגיא זו הובא אגב ההתייחסות
למצוות אחרות בדברי רשב"י ,או ע"פ הסוגיא האחרת בירו' .בסוגיא בירו' ביכורי הפטור נית

93הנוסח המוצג הוא הנוסח בכת"י מינכ  140ובדפוס .בכת"י מינכ  95המילה 'סוכה' נוספה בגו
הטכסט במקו ק"ש .ראו דק"ס ,סוכה ,עמ'  73הערה ל.
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לאותה קבוצת אנשי ,א נוספי מצוות שה פטורי מלעשות ,מלבד ק"ש ותפילה .בהקשר זה
יש צור בהתיחסות בנוסח הברייתא לפחות למספר מצוות מעבר לק"ש ותפילה .בבבלי הפטור
הופ לגור ומקי ,ולפיו כל העוסק במצווה כלשהיא פטור מכל המצוות .א שוני הברייתא בירו'
מסרו את דברי רחב"ע כהנגדה לעמדה המוצגת בסוגיית הבבלי ,אזי בוודאי שיש מקו להדגיש
שקבוצת האנשי אליה ה מתייחסי חייבת בכל המצוות כול.

94

.41
ירושלמי ברכות ט ,ד )יד ע"א 40 ,ואיל(

תוספתא ברכות ו ,י )עמ'  54 ,36ואיל(

העושה מזוזה לעצמו או' ...
העושה ציצית לעצמו או' ברו ...

העושה תפילי' לעצמו כו' ...

העושה תפלי לעצמו אומ' ברו ...

העושה ציצית לעצמו כו' ...

ברייתא זו היא חלק מברייתא גדולה יותר העוסקות בברכה שיש לבר בעת קיו מצוות
רבות ,שנידונה בהרחבה לעיל ,דוג'  ,30עמ'  .126חוסר ההתייחסות למזוזה בתוס' אינו יוצר

94תופעה דומה של הוספת פרטי לרשימה זו בהקשרי שוני נמצאת ג במקומות נוספי:
א.

משנה ברכות פ"ג מ"א )מי שמתו מוטל לפניו  :(...בשלושת עדי הנוסח הטובי של
המשנה ,בהירו' ובכת"י מינכ של הבבלי – פטור מק"ש ומתפילי .בדפוס המשנה ובכת"י
פירנצה של הבבלי נוספה 'תפילה' .בכת"י פריז ,בקטע גניזה אנטוני  871ובדפוס בבבלי
נוס 'כל המצוות האמורות בתורה' .ראו משנה זרעי ע שינויי נוסחאות ,א ,עמ' כד
כה; דק"ס ברכות עמ'  ,83הערה א; בלידשטיי ,ק"ש ותפילה ,עמ' י.

ב.

בבלי ברכות יד ע"ב )החופר כו למת  :(...בכת"י מינב ופירנצה – פטור מתפילה ,מתפילי
ומכל המצוות האמורות בתורה .בכת"י פריז ובדפוס נוספה 'קריאת שמע'.

ג.

בבלי ברכות יח ע"א = בבלי מו"ק כג ע"ב )בברייתא מי שמתו מוטל לפניו  ...בשבת( :בכ"י
אוקספורד ובדפוס ברכות ,ובכת"י קולומביה למו"ק מופיע רק 'כל המצוות האמורות
בתורה' .בכ"י פירנצה של ברכות בגו הטכסט מופיע רק כל המצוות האמורות בתורה,
ובשוליי נוס 'ק"ש ותפילה' .בכ"י מינכ  95לברכות ולמו"ק ,בכ"י פריז לברכות ,בקטע
גניזה אנטוני  871לברכות ,בכ"י מינכ  140למו"ק ,בכ"י לונדו למו"ק ,בכ"י וטיק 134
למו"ק ובת"י וטיק  108למו"ק מופיע 'ק"ש ,תפילה וכל המצוות האמורות בתורה' .ראו
דק"ס ברכות עמ'  83הערה ו .והשוו למקבילה בירו' ברכות ג ,א )ו ע"א 13 ,ואיל( = ירו'
מו"ק ג ,ה )פב ע"ב 50 ,ואיל( שבה הרשימה חסרה.
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חסרו כלשהו .אול ל 6בפני מסדר התוס' עמדה ברייתא שבה היתה ג התייחסות למזוזה ספק
א היה משמיטה ,שכ ההקשר הספרותי הוא פירוט הברכות שיש לבר בעת קיו מצוות רבות,
שחלק שונות מאוד מתפילי ומזוזה 95.לכ יותר סביר שההיגד לא היה מצוי בפני מסדר התוס'.
לפרט המובא בירו' המתייחס למזוזה אי מקבילות בספרות חז"ל ,לכ מדובר או במקור
שהיה בפני עור הירו' ולא נשתמר בפנינו ,או בהסקה מ הפריטי האחרי למזוזה .בהקשר זה
יש מקו להוסי התייחסות למזוזה ,שכ יש צור בהכנת חפ לפני קיומה ,בדומה לציצית
ולתפילי ,וישנו ג דמיו לא מבוטל בי אופ הכנת תפילי לאופ הכנת מזוזה.
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מבחינה הלכתית ההוספה ראויה לעיו .ע"פ העמדה שבירו' בעת עשית המזוזה יש לבר
'לעשות מזוזה' ,ובעת קביעתה יש לבר 'על מצוות מזוזה' ,בדומה למטבע הברכות שיש לבר על
ציצית ותפילי .שונה הברייתא בתוס' כנראה היה מסכי ע העיקרו שישנו דמיו מסוי בי
ברכת המזוזה לברכת הציצית והתפילי ,א היישו של עיקרו זה מוביל לעמדה הלכתית שונה
לחלוטי .כפי שהוצג לעיל )דוג'  ,61עמ'  (82ע"פ העמדה ההלכתית בתוס' ,בשעת הכנת החפ אי
לבר 'לעשות החפ ' אלא 'שהחיינו' .כמו כ ,הברכה שיש לבר בעת קביעת מזוזה ע"פ הברייתא
בירו' היא 'ברו  ...על  +ש פעולה') .בדומה לתפילי( .אול בתוס' מטבע הברכה שיש לבר בעת
הנחת תפילי ובעת התעטפות בציצית הוא 'ברו  ...ל'פעול'  .'Xלכ סביר שלשיטת מוסר הברייתא
בתוס' הברכה שיש לבר בעת קביעת מזוזה הוא 'לקבוע מזוזה' .נוסח ברכה זה מופיע ג בספרות
מתחילת תקופת הגאוני ,והוא כנראה משק את העמדה הבבלית .לכ סביר שמוסר ההלכה
בתוס' חולק על התוכ ההלכתי המופיע בפרט שנוס בנוסח הברייתא שבירו'.

95מזוזה בוודאי מובאת בברייתא שבירו' כפרט בקבוצה הכוללת ג את תפילי וציצית ,שכ
מזוזה היא מצווה שיש צור בהכנת חפ לצור קיומה ,והיא אינה קשורה לחג סוכות .קשר תוכני
זה בא לידי ביטוי ג בהצגה הספרותית של ההיגד ,בכ שישנו פירוט ה של הברכה שיש לבר
בשעת הכנת החפ )אחת א עושה לעצמו ואחרת א עושה לאחר( ,וה של הברכה שיש לבר
בשעת קיו המצווה ,בדומה לשאר המצוות המוזכרות בקוב זה ,ראו לעיל דוג'  ,30עמ' .126
96העובדה שזמנה של מצוות מזוזה הוא ג ביו וג בלילה ,כנראה שלא היתה מפריעה למוסר
קדמו לצר אותה לרשימה יחד ע ציצית ותפילי ,שכ ג ביחס לציצית ותפילי יש מחלוקות
בדבר ,ראו בבלי ,מנחות לו ,ב )תפילי(; תוס' קידושי ,א ,י )עמ'  42 ,279ואי'( ובמקבילות )ציצית,
ואפשר שזו כבר מחלוקת בי ב"ש לב"ה ,ראו אלבק ,השלמות למסכת עדויות ,נזיקי ,עמ' ;481
בנובי  ,ברכות פרק ראשו ,עמ'  ,507508והע' ] 18אני מודה לפרופ' בנובי על שמסר בידי עותק
של הספר טר פרסומו[(.
174

לסיכו נית לומר שסביר שהפרט המצוי בירו' לא היה מצוי בפני מוסר הרשימה בתוס',
והוא הוס או ע"פ מקור אחר שלא נשתמר בפנינו ,או ע"פ הסקה מ הפריטי האחרי .מוסר
התוס' כנראה היה מסכי שישנה הקבלה בי הפריט הנוס לפריטי המצויי ,א היישו
ההלכתי של הקבלה זו היה מוביל למחלוקת בי התוס' לירו'.

הוספה והחסרה של משפטים שלמים
בפרק זה תוצגנה מקבילות שבחלק מה מובא משפט של שאינו מובא באחרות.
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.42
בבלי מגילב כז ,ב

תוספתא ב ,יט )עמ'  61 ,10ואיל(

המתפלל מרחיק ארבע אמות ומשתי

לא יטיל אד את המי במקו

ירושלמי ג ,ה )ו ע"ד 53 ,ואיל(
המתפלל אל יטיל את המי' ...

שמתפלל ...
והמשתי מרחיק  ...ומתפלל

המטיל את המי לא יתפלל באותו

וכ המטיל מי אל יתפלל עד שיהל

מקו

בבלי ברכות כה ,א
מי רגלי כל זמ שמטפיחי אסורי
נבלעו או יבשו מותרי

יבשו או נבלעו הרי זה מותר

בברייתא שבתוס' בלבד ישנו היגד המצמצ את הקביעה שאי להתפלל במקו בו הטיל
מי ,רק למקרה בו המי לא יבשו או נבלעו .עמדה זו מופיעה בסוגיה בירו' בש אמוראי מ
הדור הראשו והשני סמו להבאת הברייתא ,החולקי בשאלה עד כמה המי צריכי להתייבש
כדי שיהיה נית להתפלל באותו מקו.

98

בבבלי מגילה כז ,ב מובאת הברייתא ללא ההיגד המצמצ .בבבלי ברכות כה ,א ההיגד
המצמצ מובא ,ללא שתי הבבות הראשונות .עדי הנוסח השוני מציעי היגד זה במונחי הצעה
שוני ובתפקיד לא אחיד במשא ומת בסוגיא ,ומשמע שאחד ההבדלי בי דרכי ההצעה השונות

97עיינו לעיל ,בהקדמה לפרק הוספה והחסרה של משפטי שלמי ,עמ' .75
98האמוראי חולקי בשאלה עד כמה המי צריכי להתייבש כדי שיהיה נית להתפלל באותו
מקו ,ולא בעצ ההיתר )ירו' ,ש ,שו'  ,(57לכ ייתכ שאמוראי אלה מסתמכי על מקור
קדו ,הדומה לתוס' .אול מאחר והוא אינו מובא בסוגיא ,ואי בירו' בשו מקו אחר ייחוס
קדו לעמדה ,הציו הכרונולוגי היחיד שנית להתבסס עליו בוודאות הוא אמוראי אלה.
175

הוא הא מדובר במקור תנאי או במקור בתרתנאי 99.ייתכ ששינוי הנוסח הנוגעי לדר הצעת
ההיגד בבבלי ה עדות לתהלי שינויי היחוס הספרותי שלו ,ממימרא אמוראית לדעה תנאית.
ההתייחסות המפורשת לעניי זה בירו' רק ע"י אמוראי ,הצגת שני חלקי ההלכה
במקומות שוני בבבלי ,ועדות חלק מעדי הנוסח של הבבלי כי כנראה מדובר במימרא אמוראית,
מעלי את האפשרות שההיגד נוס בשלב מאוחר לברייתא ,אולי ע"פ דברי האמוראי.
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.43
בבלי שבת קלז ,ב

תוספתא ו ,יאיב )עמ'  58 ,36ואיל(

ירושלמי ט ,ד )יד ע"א 45 ,ואיל(

השוחט צרי ברכה לעצמו

השוחט

או' ברו על השחיטה

צרי לומר בא"י אמ"ה אקב"ו על
השחיטה

המכסה את הד צרי ברכה לעצמו

המכסה

אומ' ברו על כיסוי הד )בעפר(

אומר על כיסוי הד

המל

המוהל צרי ברכה לעצמו

המל

אומר אשר קדשנו במצותיו וצונו על

או' ברו על המילה

צרי לומר ברו אקב"ו על המילה

המילה
אבי הב

אבי הב צרי ברכה לעצמו

אבי הב

99המשפט מופיע לאחר דיו בשאלה לאחר כמה זמ מהטלת הצואה או מי הרגליי מותר לקרוא
כנגד .לאחריו ישנו דיו מהו נבלעו .בכת"י מינכ ,אוקספורד ובדפוס מובאת פסיקתו של רבא:
"אמר רבא הלכתא צואה כחרס אסורה ומי רגלי כל זמ שמטפיחי" .ולאחר מכ מוצגת שאלה:
"מיתיבי מי רגלי כל זמ שמטפיחי אסורי נבלעו או יבשו מותרי" .נוסח זה מציג את ההיגד
המצמצ כברייתא לכאורה תנאית ,שכ המונח מיתיבי מציע בד"כ חומר תנאי.
בכת"י פירנצה ,לאחר פסיקתו של רבא המובאת בנוסח דומה ,מובא הנוסח הבא" :רשומ
ניכר מאי ת"ש דאיתמר צואה כחרס אסורה מי רגלי כל זמ שמיטפחי אסורי נבלעו או יבשו
מותרי" .כא ישנ שתי מילות הצעה ,שמובנ המקובל אינו זהה )ת"ש בד"כ מציע חומר תנאי,
איתמר בד"כ מציע מימרא אמוראית( וע"כ יש כא כפילות וחוסר התאמה .נוסח זה מספק לנו
שתי עדויות סותרות ביחס למקור הספרותי של בבא זו ,הא הוא תנאי או אמוראי.
בכ"י פריז הנוסח הוא" :אמ' רבא הילכת' צואה כחרס אסור מי רגלי כל זמ שמטפיחי
נבלעו או יבשו מותרי" .העור אינו מציי אילו היגדי מתו השלושה ה דברי רבא .לא נית
לשלול את האפשרות שדברי רבא נגמרי לאחר ההיגד הראשו או השני ,וההיגד השלישי
)המצמצ( הוא ציטוט של מקור תנאי ,א מאחר ששינוי מקור הדברי אינו רמוז בטכסט,
ההסבר מניח כי הניסוח אינו ברור .האפשרות היותר סבירה היא שמדובר בהמש דברי רבא,
וא"כ זוהי מימרא בתרתנאית )ראו דברי שפיגל ,הוספות סבוראיות בתלמוד ,עמ'  ,223225הטוע
שאלו דברי רבא מאוחר שפעל בתקופת הסבוראי; הנ"ל ,אמר רבא הלכתא ,עמ' .(208210
100א ייתכ כמוב שמדובר בהיגד תנאי במקורו שייחוסו נשמט בתלמודי ,ראו להל הע'  ,6עמ'
 .242וראו ליברמ שטע משיקולי אחרי שהתלמודי פרשו שזוהי בבא עצמאית המוסבת על
המשנה )פ"ג מ"ה( ,שאינה חלק מ הברייתא בתוס' )תסכפ"ש ,א ,עמ' .(25
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אומר אשר קדשנו במצותיו וצונו

או' ברו א' להכניסו בבריתו של

אומר ברו אקב"ו להכניסו בבריתו

להכניסו בבריתו של אברה אבינו

אברה אבינו

של אברה אבינו

בשלושת המקרי בתוס' בלבד ישנו היגד המציי שעושה הפעולה 'צרי ברכה לעצמו'.
ייתכ שאי בכ חידוש הלכתי וע"פ כל החיבורי ישנה חובה לבר בשעת העשייה ,שכ בכל
החיבורי מובא נוסח ברכה שיש לבר בשעת עשיית הפעולה .מאיד ,אפשר שההדגשה בתוס'
באה לשלול הבנה אפשרית שבמקרי מסוימי נית לאחד ברכות אלו ע ברכות אחרות )לדוג':
א אבי הב הוא המוהל ,וכ א השוחט הוא המכסה(.
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עמדה זו מובאת ללא ייחוס בתוס'

ברכות ו ,טו )עמ'  70 ,37ואיל(" :יחיד שהיה עושה עשר מצות מבר על כל אחת ואחת ".
בבבלי סוכה מו ,א מובאת ברייתא שבה ישנה מחלוקת בעניי זה:
היו לפניו מצות הרבה אומר ברו אשר קדשנו במצותיו וצונו על המצות.
רבי יהודה אומר מבר על כל אחת ואחת בפני עצמה.
לדעת ר' יהודה אי לאחד כמה ברכות על מצוות לברכה אחת ,אלא יש לבר על כל ברכה בפני
עצמה .בחלק מעדי הנוסח של הבבלי מובאת לאחר מחלוקת זו פסיקה הלכתית כר' יהודה ,ובלשו
הפסיקה ישנ שינויי נוסח בי העדי השוני.

102

הימצאות הפסיקה רק בחלק מעדי הנוסח,

ושינויי הנוסח בלשונה מחזקי את החשד שהפסיקה היא הוספה יחסית מאוחרת 103,חשד הקיי
ממילא בגלל השימוש במונח 'והלכתא' להציע את ההערה ההלכתית.

104

ייתכ שההדגשה בתוס'

'צרי ברכה לעצמו' משקפת את אותה פסיקה שנוספה בתקופה מאוחרת בבבלי.
.44
בבלי י ,ב

תוספתא ג ,יז )עמ'  72 ,16ואיל(

ירושלמי ב ,ג )ד ע"ד 12 ,ואיל( =
מגילה א ,יא )עא ע"ג 29 ,ואיל(

101ראו ליברמ ,תספכ"ש ,א ,עמ'  ,113לשו'  ;59ש ,עמ'  ,114לשו' .60
102הפסיקה מופיעה מלבד בדפוסי בלשו 'הלכתא כרבי יהודה' ,ג בכ"י מינכ  95ובכ"י של
הספריה הבריטית ) (Harl. 5508 400בלשו 'הלכה כר' יהודה' .בכ"י מינכ  ,140ביהמ"ד לרבני
 (EMC 270) 218ואוקספורד  ((Heb. E. 51 2677הפסיקה כלל אינה מובאת .ראו דק"ס ,סוכה,
עמ'  ,144אות ת; דק"ס ,ברכות ,עמ'  ,216אות ה.
103ראו ש"י פרידמ ,חקר הסוגיא ,עמ'  ,306307ובנסמ בהערות ש.
104ראו פרנקל  ;"Beiträge zu einer Einleitung in dem Talmud", pp. 269-270לוי ,רבנ
סבוראי ותלמוד ,עמ'  ;4647א"ה וויס ,דור דור ודורשיו ,ג ,עמ'  ,195הע'  ;3כשר ,הגדה שלמה,
עמ'  ;26שפיגל ,הוספות סבוראיות בתלמוד ,עמ'  163195והע'  ;35הנ"ל ,אמר רבא הלכתא ,עמ'
 ;214ש"י פרידמ ,תלמוד ערו ,הפירושי ,עמ'  ,201ובנסמ בהע' .13
177

מני למתפלל שלא יעמד לא על גבי

לא יעמד אד לא על גבי מטה  ...ולא

מטה  ...ולא על גבי מקו גבוה ...

על גבי מקו גבוה ויתפלל ...

לא יעמוד אד במקו גבוה ויתפלל

וא היה זק או חולה מותר

בברייתא בתוס' בלבד ישנו משפט המצמצ את תחולתה של ההוראה הנמצאת בכל
החיבורי.

105

ההקשר בתוס' הוא הלכות תפילה ,ובהקשר זה יש מקו להוסי התייחסות

למקרי חריגי ,אול אי בסביבה הספרותית הלכות הנוגעות לזק או חולה ,ולכ אי התייחסות
לא היתה יוצרת חסרו .הסוגיה בירו' ברכות זהה לסוגיא בירו' מגילה ,לכ שיקולי ההקשר בשתי
הסוגיות זהי .הברייתא נמסרת בירו' ע"י רב אידי בר' שמעו ,בתו רצ של הלכות העוסקות
בענייני תפילה שחכ זה מסר ,ואי בסביבה הספרותית התייחסות לזק או חולה .לכ בהקשר זה
נית להתייחס למקרי חריגי ,א אי בכ צור .בבבלי הברייתא מובאת בתו קוב של היגדי
שמסר ר' יוסי בר' חנינא בש ראב"י ,שחלק עוסקי בתפילה ,א אי בה שו התייחסות
לחולה או זק .לכ ג בהקשר בבבלי נית להתייחס למקרי חריגי א אי צור בכ.
היגד מצמצ דומה נמצא במקורות נוספי בספרות חז"ל ,שהמכנה המשות לכול הוא
שה עוסקי בעניי בו יש צור בפעילות פיזית מסוימת.
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מאחר שפעילות פיזית עשויה

להקשות על חולי וזקני ,יש מקו לחרוג משורת הדי כאשר ה מעורבי בפעילויות כאלו.
ייתכ שהיו מוסרי שסברו שנית להקיש ממקורות אלו אל הברייתא ,ולקבוע שאד זק או
חולה יכול להתפלל במקו גבוה .חידוש הלכתי זה מצוי במחלוקת הראשוני והפוסקי ,שהכירו

105נוסח התוס' המוצג הוא נוסח כ"י ווינה ,בכ"י ארפורט לא מוזכר מקו גבוה .בי עדי הנוסח
השוני של הבבלי יש שינויי רבי .דיו בשינויי אלו הוא עניי ארו ומורכב החורג ממטרת
הדיו בפרק זה .אעיר בקצרה כי ייתכ שהיו שתי הלכות בעלות נוסח שונה :אחת שהזכירה את
הכלל ושניה שהזכירה את הפרטי ,וייתכ שנוסח כת"י ארפורט הוא שילוב של שתיה .התוכ
המשות מבהיר כי מדובר במקבילות ,וא א אולי המקורות עובדו בצורה שונה.
 106המקורות ה:
 .1משנה ב"מ ב ,יב :הל וישב לו ואמר הואיל ועלי מצוה א רצונ לפרוק פרוק פטור
שנאמר עמו א היה זק או חולה חייב.
 .2תוס' מנחות יג ,יז )עמ'  19 ,533ואי'( :כה בא ומקרב קדשיו במשמר שאינו שלו עור
ועבודת שלו וא היה זק או חולה נותני לכל כה שירצה עור ובשר שלו )וכ
במקבילות בירו' יבמות יא ,ו ]יב ע"א 45 ,ואי'[ ,ובבבלי ב"ק קי ,א(.
 .3שמחות יב ,יב :ע הכל אד נכנס לבית המרח חו מאביו  ...רבי יהודה אומר א היה
אביו זק או חולה נכנס ומרחיצו שכ כבודו )והשוו לבבלי פסחי נא ,א(.
178

את ההיגד המצמצ ,ונחלקו בשאלת טעמה של ההלכה ,ובהשלכות של הטעמי האפשריי
השוני על ההיתר החריג לחולי ולזקני.
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אפשר שההלכה המקורית כללה את ההיגד המצמצ והוא הושמט לאחר מכ מחוסר עניי או
בגלל דחיה הלכתית של תוכנו .אול סביר לפחות באותה מידה שההלכה המקורית לא כללה את
ההיגד המצמצ ,והוא נוס בשלב מאוחר ,בהשפעת מקורות העוסקי במקרי בעלי אופי דומה,
כדי לתת מענה לאנשי שעזיבת מטה )או כל שינוי במיקומ הפיזי( קשה עבור.
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.45
ירושלמי ברכות ב ,ה )ה ע"א 49 ,ואיל(

תוספתא ברכות ב ,ז )עמ'  17 ,7ואיל(
הכת אע"פ שמשאו על כתיפו הרי זה קורא ...

הכת אע"פ שמשאו על כתיפו הרי זה קור' ...

ובי כ ובי כ לא יתפלל עד שיפרוק

בי כ ובי כ אל יתפלל עד שעה שיפרוק
וא היה עליו משאוי של ארבעת קבי מותר

בברייתא שבירו' בלבד מובא משפט המצמצ את תחולת הברייתא שבשני החיבורי.
משפט מצמצ נשנה לאחר ההיגד שעליו הוא מוסב ,ולכ ייתכ שהמשפט המצמצ אינו חלק מ
הברייתא המקורית ,אלא תוספת מאוחרת ,ומאיד ייתכ שהוא הושמט מסיבה לא ידועה.
בבבלי ב"מ קה ,ב מובאת מקבילה העוסקת בתפילה בלבד ,המוצגת כדעה תנאית:
"דתניא הנושא משאוי על כתיפו והגיע זמ תפלה ,פחות מארבעה קבי מפשילי לאחוריו ומתפלל,
ארבעה קבי מניח על גבי קרקע ומתפלל" .תוכ הברייתא בבבלי דומה )א כי אולי לא זהה(

107יש שטענו שטעמה של ההלכה הוא שהמתפלל לא יוכל לכוו את ליבו מחשש שיפול מ המקו
הגבוה .ע"פ טע זה אי מקו להתיר לחולי וזקני לעשות כ .יש שסברו שטעמה של ההלכה
הוא משו גבהות הלב לפני ה' .ע"פ טע זה ההוראה לא להתפלל במקו גבוה מכוונת כלפי אד
שעולה למקו גבוה כדי להתפלל .אול אד השוהה באופ קבוע במקו גבוה )כחולה השוכב
במיטתו( ,יכול להישאר במקומו ,ואי בכ משו גבהות לב .ייתכ שההסברי השוני תלויי
בנוסחאות השונות של הברייתא בחיבורי ובעדי הנוסח השוני ,ראו לעיל הע'  ,105עמ' ,178
ועיינו בדברי הב"ח על הטור ,אורח חיי ,רס"צ; מחצית השקל על השו"ע ,ש ,ועוד.
108ראו ליברמ ,תסכפ"ש ,א ,עמ'  45הטוע כי מוסרי ההלכה בירו' לא הכירה את הברייתא
בתוס' ,וזאת כנראה מאחר שחלקיה השוני של ההלכה בירו' מובאי ע"י אמוראי שוני.
טענתו עולה בקנה אחד ע עמדתי שהברייתא בירו' לא הכירה את הבבא המצמצמת המופיעה
בהלכה בתוס' ,א לדעתי השיקול עליו הוא מבסס את טענתו איננו יכול להוביל למסקנה הנ"ל.
ישנ הלכות תנאיות רבות הנמסרות בתלמודי ע"י אמוראי ,וייתכ כי אמוראי אלו ,לפחות
בחלק מ המקרי ,אינ יוצרי השמועה אלא מוסריה ,אלא שהייחוס התנאי נישמט מסיבה זו או
אחרת ,ראו להל הע'  ,6עמ' .242
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לתוכ הברייתא בירו' 109,א הניסוח הוא שונה ועצמאי ,ואי שו תלות ספרותית בי הברייתות.
הנוסח בבבלי אינו נית לפירוק ,וכפי שהוא מוצג בפנינו נראה שכבר מרגע שנשנתה ההלכה כי כת
אינו יכול להתפלל כשמשאו על כתפו ,היא נשנתה רק לגבי כת שמשאו ארבעה קבי .אול לא
נית להסיק מתוכ הברייתא בבבלי ומ המבנה הספרותי שלה אל הברייתא שבירו'.

110

הברייתא בתוס' מובאת בתו אוס העוסק בדיני ק"ש ותפילה של אנשי העסוקי
בדברי אחרי )כותבי סת"מ ,עוסקי בצרכי ציבור ,פועלי ,שושביני ,קוברי את המת(.
באוס ישנ התייחסויות ג ללא מעט מקרי דומי )ראו במיוחד בעניי הקוברי את המת(,
ונראה שזהו המקו הטבעי לריכוז התייחסויות כאלו .לכ ל 6לפני מסדר התוס' עמדה הברייתא
כפי שהיא בירו' ,סביר שהוא לא היה משמיט את המשפט המצמצ בגלל רצו לקצר .וא א
מוסר התוס' חלק על תוכנו ,ייתכ שזהו המקו המתבקש לפרט בו את עמדתו החולקת .לכ יותר
סביר שהמשפט המצמצ נוס בשלב מאוחר יחסית לברייתא שדמתה לזו שבתוס'.
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.46
ירושלמי ברכות ט ,ג )יד ע"א 44 ,ואיל(

תוספתא ברכות ו ,יד )עמ'  66 ,37ואיל(
היה הול להפריש תרומה ומעשרות או' ברו שהגיענו
לזמ הזה

112

כשהוא מפריש או' ברו  ...להפריש תרומה ומעשרות

התור והמעשר אומר ברו אקב"ו להפריש תרומה
ומעשר ...

מאימתי מבר עליה בשעה שמפריש

109לדיו ביחס בי תוכ ההלכה בשני התלמודי ,עיינו בדברי ר' יהושע בנבנשתי ,שדה יהושע,
הוצאת מכו מוצל מאש ,ברכות כר שני ,עמ' ר.
110כפי שהערתי ,אי שו תלות ספרותית בי הברייתות בשני התלמודי ,וייתכ שג מבחינה
תוכנית ה אינ תלויות אחת ברעותה .אול התוכ המשות מחזק את האפשרות שלשתי
הברייתות מקור משות .הברייתא בבבלי עוסקת רק בתפילה ,ואילו הברייתא בירו' עוסקת בק"ש
ובתפילה .ייתכ שהברייתא המצומצמת בבבלי היא קדומה ,ובשלב מאוחר אחד המוסרי ציר
מספר ענייני להלכה אחת .מאיד ,הברייתא בבבלי מובאת כחלק ממני הלכות הקשורות
לארבעה קבי .בהקשר זה יש טע להתייחס רק להלכה העוסקת בתפילה שבה יש משמעות
לארבעה קבי ,וכ כדאי לנסח את ההתייחסות לארבעה קבי כחלק מרכזי של ההלכה ולא רק
כמעי הערת סיו .לכ ייתכ שמוסרי הבבלי קיצרו ועיבדו הלכה קדומה ,שדמתה לזו שבירו'.
111והשוו לדברי גינצבורג ,פירושי ,א ,עמ' .350
 112בבא מעניינת זו מובאת רק בכ"י ווינה ,וראו על כ להל.
180

הברייתא בשני החיבורי נמצאת בתו קוב העוסק בברכת המצוות .כפי שהערנו לעיל

113

הקוב מורכב משני קבצי ,אחד )המופיע שני בשני החיבורי( מורכב מאוס הלכות העוסקות
בברכות של מצוות שאינ דורשות הכנה של חפ לפני קיו המצווה )שוחט ,מכסה ,מל( ,ובכל
מצווה מפורט איזו ברכה יש לבר בשעת קיומה .קוב אחר )המופיע ראשו בשני החיבורי(
מורכב מאוס הלכות העוסקות בברכות של מצוות שיש צור בהכנת חפ מסוי קוד לקיו
המצוה )סוכה ,לולב] ,מזוזה[,

114

ציצית ותפילי( .במצוות אלו ,בנוס לפירוט הברכה שיש לבר

בשעת קיו המצווה ,יש פירוט מהי הברכה שיש לבר בשעת ההכנה הפיזית .בירו' ישנה
התייחסות לזמ הברכה של מצוות סוכה ולולב ,בשני כ"י של התוס' ישנה התייחסות לזמ הברכה
ג של מצוות תפילי ,ובכת"י ווינה ישנה התיחסות א לזמ הברכה של מצוות ציצית.

115

מאחר שהפרשת תרומות ומעשרות אינה דורשת הכנת חפ  ,מקומה הטבעי הוא בקוב
השני המפרט בכל מצווה רק את הברכה שיש לבר בשעת הקיו .בתוס' הברייתא נמצאת בסו
הקוב כולו )לאחר הקוב השני העוסק במצוות שאי בה הכנת חפ ( ,אול ייתכ שהמיקו נובע
מכ שהיו כמה שלבי בעריכת הקוב  116.בירו' הברייתא נמצאת בי הקוב הראשו לקוב השני,
ע"כ מיקו הברייתא מאפשר לשיי אותה לכל אחד משני הקבצי.
בשני כ"י של התוס' מובא היגד שאינו מובא בירו' המתייחס לשעת הברכה .נוסח התוס'
שהוצג לעיל הוא נוסח כת"י ווינה ,נוסח כת"י ארפורט של התוס' קצר יותר" :היה מהל להפריש
תרומות ומעשרות או' ברו אש' קיד' במצ' וציו' להפריש תרומה ומעשרות מאימתי מבר עליה
משעה שמפריש".

117

ההבדל בי הנוסחי הוא שבכי"א מוזכרת רק ברכה אחת והיא נאמרת

בשעת ההפרשה ,לעומת זאת בכתי"ו מוזכרות שתי ברכות ,אחת נאמרת בשעת ההליכה )ברו

113ראו לעיל דוג'  ,30עמ' .126
114מזוזה מופיעה בנוסח הברייתא שבירו' א לא בנוסח שבתוס' ו ,י )ראו לעיל דוג'  ,41עמ' .(173
115ישנו הבדל ספרותי מובהק נוס בי שני הקבצי בירו' ,והוא שבכל המצוות לה נדרשת הכנת
חפ לפני קיו המצווה ,יש התייחסות נפרדת למקרה בו מכי את החפ לעצמו ולמקרה בו מכי
לאחר )ונוסח הברכה משתנה ,ראו דוג'  61עמ'  .(82במצוות בה לא נדרשת הכנה אי פירוט כזה.
116ייתכ שהברייתא נוספה לקוב השל לאחר הצמדת שני תתיהקוב ולכ נוספה בסופו .כמו
כ ייתכ שהברייתא בראשונה הייתה צמודה לתתהקוב הראשו ,ותתהקוב השני הוכנס,
מאיזושהיא סיבה ,בי שאר ההלכות של תתהקוב הראשו לבי הלכה זו.
117אני חורג כא ממנהגי בפרק זה ,ואני מתייחס בגו הפרק לשינויי נוסח שבי כ"י של התוס'.
שכ בניגוד למרבית המקרי ,כא לדעתי שינויי הנוסח בי כת"י של התוס' ה חלק מאותה
תופעה העומדת בבסיס השינויי שבי הנוסח שבשני כ"י של התוס' לבי הנוסח שבירו'.
181

שהגיענו לזמ הזה ,כפי שיש לבר ע"פ התוס' על הכנת החפ למצוות בתתהקוב הראשו( ואחת
בשעת ההפרשה )להפריש תרומה ומעשרות(.

118

הקביעה בכי"ו כי ההול להפריש תרו"מ צרי

לבר שהחיינו ,אינה פשוטה כלל וכלל מבחינה הלכתית .שכ ישנ מספר מצוות המוזכרות בקוב
שיש לבר בשעת ההכנות לפני קיומ .אול בכול מדובר בהכנת חפ מסוי שבו או בעזרתו נית
יהיה לקיי את המצוה 119,ולא מצאנו בא אחת מה ברכה על ההליכה לעשיית מצוה.

120

לברייתא בתוס' יש מקבילה חלקית בתוס' תרומות ג ,ג" :היה הול להפריש תרומה
ומעשר ראשו ומעשר שני מאימתי מבר עליה משהפריש" .הברייתא אינה מציגה את מטבע
הברכה שיש לבר בשעת ההפרשה ,א יש בה שני מרכיבי הנמצאי ג בתוס' ברכות :א .תאור
סיטואציה בה אד 'הול להפריש' )ולא רק 'מפריש' כבירו'( .ב .התייחסות לזמ הברכה.
מכלול הנתוני שהוצגו מעלה את האפשרות שהברייתא העוסקת במפריש תרו"מ נשנתה
בראשונה כברייתא העוסקת במצווה שאי צור בהכנות פיזיות לפני קיומה .ע"פ הסגנו המקובל
בברייתות מסוג זה ,היא התייחסה רק לברכה שיש לבר בשעת קיו המצוה )להפריש( ,ולא
לברכה בשעת ההכנה למצוה .הנוסח בשני כ"י של התוס' מוסי התייחסות לזמ הברכה ,בדומה
להתייחסות לזמ הברכה במצוות שיש צור בהכנה לפני קיומ .הוספת ההתייחסות לזמ הברכה
נעשתה ע"פ הברייתא בתוס' תרומות ג ,ג ,וסביר שבהשפעתה נעשה שימוש בתיאור 'הול
להפריש' .שינוי זה בי שני כ"י של התוס' לבי הירו' לא יצר שו חידוש הלכתי ,והוא נובע בעיקר
מהתאמה חלקית של הברייתא למבנה הברייתות בקוב הראשו.
הנוסח בתוס' כי"ו מוסי התייחסות לברכה בשעת ההליכה לעשיית המצווה )שהחיינו(,
וכ הברייתא הופכת לבעלת מבנה ספרותי זהה למבנה של הברייתות העוסקות במצוות לה

118מטבע הלשו 'כשהוא מפריש' המציי את שעת ההפרשה בכי"ו ,מופיע בהלכות נוספות כציו
שעת קיו המצווה ,בניגוד לשעת ההכנה )לדוג'' :כשהוא נוטלו'' ,כשהוא מתעט'(.
119ייתכ שהברכה היא על ההכנה עצמה ,וייתכ כי הברכה היא על החפ החדש )כפי שהקונה
כלי חדשי צרי לבר ]משנה ברכות ט ,ג[ ,ראו העמק שאלה ,ירושלי תשט"ו ,ברכה ,עמ'
שלט( .כ או כ ההכנה היא שלב עצמאי שנית לבר עליו בנפרד מ הברכה על קיו המצווה.
120קביעה הלכתית זו אינה עולה בקנה אחד ע עמדת התוס' בתרומות ג ,ג המובאת להל.
המפרשי כמעט שלא התייחסו לכ ,ג מכיו שמדובר בנוסח הנמצא רק בכ"י אחד של התוס',
ואי מקבילות בחיבורי אחרי .האבודרה מסביר שמדובר באד ההול לאסו את פרותיו,
ועל השמחה שבדבר זה מבר שהחיינו )ר' דוד ב"ר יוס אבודרה ,ספר אבודרה השל ,פירוש
הברכות והתפילות ,ירושלי תשכ"ג ,עמ' טז( .טענה חדשה זו מצריכה עיו הלכתי לגופה ,ג לאור
העובדה שהסיטואציה הריאלית המתוארת ע"י האבודרה אינה מוזכרת בהלכה עצמה.
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נדרשת הכנה לפני קיומ :פירוט הברכה שיש לבר בשעת ההכנה )שהחיינו( ,פירוט הברכה שיש
לבר בשעת קיו המצוה )להפריש( ,והתייחסות לזמ הברכה .ההפרדה בי שעת ההכנה למצווה
לבי שעת קיו המצווה ,נעשתה ע"י התייחסות להליכה להפרשה )מטבע הלשו הנמצא בתוס'
תרומות( כאל שלב עצמאי בתהלי ההפרשה ,המקדי את ההפרשה עצמה ,בניגוד למשתמע מ
הברייתא בתוס' תרומות .כפי שצויי לעיל ,בהתייחסות להליכה לקיו מצווה כאל שלב עצמאי
הזוקק ברכה לעצמו ,יש חידוש הלכתי ,שלא מופיע במקורות חז"ל אחרי.

121

121מעניי לראות שג בתוס' ברכות ה ,כב )עמ'  42 ,28ואי'( הנוסח בכי"ו מתייחס לשני שלבי
בעשיית המצוה שיש לבר עליה ,ואילו מנוסח כי"א עולה כי יש לבר רק ברכה אחת:
כת"י ווינה

כת"י ארפורט

היה מקריב מנחות בירושל או' ברו שהגיענו לזמ הזה

היה מקריב מנחות בירושל אומר ברו שהחינו והגיענו
לזמ הזה

כשהוא מקריב או' בר'  ...להקריב מנחות
כשהוא אוכל או' המוציא לח מ האר

כשה אוכלי אומ' ברו המוציא לח מ האר

היה מקריב זבחי בירושל אומ' ברו' שהגיע' לזמ הזה

היה מקריב זבחי בירושל אומר ברו שהגיענו לזמ
הזה

כשהוא מקריב או' ברו  ...להקריב זבחי
וכשהוא אוכל או' בר'  ...לאכל זבחי

וכשה אוכלי אומר ברו  ...לאכל הזבח הזה

הנוסח בכי"ו מבדיל בי הזמ שבו 'היה מקריב' שבו צרי לבר 'שהחיינו' ,לבי הזמ
'שהוא מקריב' שבו צרי לבר להקריב 'מנחות/זבחי' .מבחינת תאור שלבי ההקרבה ,לא ברור
מהו ההבדל בי הזמני הללו )ראו ליברמ ,תסכפ"ש ,א ,עמ'  88המחלק בי קמיצה ליציקה
ובלילה במנחות ,וכ בי שחיטה לקבלת הד בזבחי .נית ג להסביר שישנה כא קביעה שיש
לבר על העיסוק במצוה ולא רק על הכנת חפ לקראת קיומה .אול א א שלבי אלו בהקרבה
מהווי יחידות עצמאיות ומובדלות ,חובת הברכה הנפרדת על כל שלב הינה חידוש חשוב החסר
מ הספר( .ייתכ שא כא החלוקה היא מלאכותית ,ונובעת מהשוואת מבנה ההלכה למבנה
המצוי בהלכות העוסקות במצוות בה יש צור בהכנת חפ מסוי לפני קיומ.
מקרה זה אינו זהה לברייתא לגבי תור ,שכ בתור בכי"א מובאת הברכה 'להפריש
תרומה ומעשרות' ,ולא מובאת ברכת 'שהחיינו' ,ואילו לגבי מקריב בכי"א מובאת ברכת 'שהחיינו'
ולא מובאת ברכת 'להקריב מנחות/זבחי' .המשות הוא שבכי"ו יש התייחסות לשני שלבי שיש
לבר עליה ,ובכי"א מוזכרת רק ברכה אחת .הדמיו בי המקרי מלמד על אחידות ספרותית
ותוכנית בי הלכות מרוחקות בתו כל אחד מכ"י של התוס' ,שכ הברייתא לגבי תור מובאת
בפרק ו בתו רצ העוסק בברכת המצוות ,ואילו הברייתא לגבי המקריב מובאת בפרק ה בתו
רצ העוסק בברכת המזו .למרות הנתק במיקו ובהקשר בי ההלכות ,שני כ"י שומרי על
עקביות במבנה ההלכות.
במקבילות בבבלי ברכות לז ,א ומנחות עה ,ב מופיעה רק ברכת שהחיינו כבכי"א .ע"פ
הצעתי לעיל ,שיש לפנינו עיבוד ספרותי של הלכות העוסקות בברכת המצוות והצגת במבנה
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בסעי זה הצעתי כי השינויי בי נוסח ההלכה בירו' לבי נוסח ההלכה בתוס' ,והשינויי
בי נוסח ההלכה בשני כ"י של התוס' נובעי ממעבר של ההלכה כמנוסחת ע"פ הסגנו המקובל
בהלכות העוסקות במצוות לה לא נדרשת הכנה לפני קיומ ,אל הלכה המנוסחת ע"פ הסגנו
המקובל בהלכות העוסקות במצוות לה נדרשת הכנה לפני קיומ 122.הצבעתי על תהלי דושלבי,
ראשיתו בשינוי שבי ההלכה בירו' לבי ההלכה בשני כ"י של התוס' ,וסופו בשינוי שבי ההלכה
בכי"א של התוס' לבי ההלכה בכי"ו של התוס' .במהל הדיו הובא מקור ספרותי שאולי השפיע
על חלק מתהלי העיבוד .הצגת ההלכה ע"פ הסגנו המקובל בהלכות העוסקות במצוות לה
נדרשת הכנה לפני קיומ יוצרת מבנה ספרותי אחיד ומשוכלל ,ואיתו ג קושי הלכתי.
.47
בבלי סוכה כו ,א

תוס' ברכות ב ,ו )עמ'  12 , 7ואיל(

ירו' ברכות א ,ה )ג ע"ב 20 ,ואיל( =
ירו' בכורי ג ,ג )סה ע"ג 41 ,ואי'( =
ירו' שבת א ,א )ג ע"ב 7 ,ואיל(

אמר רבי חנניא ב עקביא כותבי

כותבי ספרי תפלי ומזוזות

כותבי ספרי תפילי ומזוזות

ספרי תפילי ומזוזות ...
מפסיקי' לקרית שמע ואי מפסיקי

מפסיקי

לתפלה

לתפילה

פטורי מקריאת שמע 123ומ התפילה

ר' או' כש שאי מפסיקי לתפילה

ומ התפילי ומכל מצות האמורות

כ אי מפסיקי לקרית שמע

לק"ש

ואי

מפסיקי

בתורה
ר' חנניה ב עקביא או' כש

ר' חנינ' ב עקביה או' כש

שמפסיקי לקרית שמע כ מפסיקי

שמפסיקי

מפסיקי

לתפלה

לתפילה ולתפילי ולשאר כל מצותיה

לק"ש

כ

המתאי להצגת מצוות שיש צור בהכנת חפ לפני קיומ ,נוסח כת"י ווינה מציג מבנה ספרותי
יותר מעובד מ המבנה הנמצא בשני התלמודי )בתור ביחס לירו' ,במקריב ביחס לבבלי(.
122בדיו זה התייחסתי רק להתאמה הספרותית הנוצרת ע"י התייחסות לזמ הברכה ,הנמצאת
בשני החיבורי בהלכות אחרות בתתהקוב הראשו .לא התייחסתי להתאמה הספרותית
הנמצאת בנוסח הברייתא בירו' הנוצרת ע"י התייחסות לברכה שיש לבר כאשר אד פועל עבור
אחר ,הנמצאת בירו' בכל הברייתות בתתהקוב הראשו .זהו סימ מובהק להתאמה חלקית של
הברייתא העוסקת במפריש תרו"מ לתתהקוב הראשו .שינוי זה הוא שינוי הלכתי קבוע בי
התוס' והירו' ,ודיו בו חורג ממטרות פרק זה .הוספה זו בירו' ,וההוספה בתוס' שנידונה בגו
העבודה ,ה דרכי שונות ליצירת ברייתא המתייחסת למפריש תרו"מ ע"פ הסגנו המקובל בתת
הקוב הראשו.
 123זהו הנוסח בכ"י מינכ  ,140בכ"י וטיק  134ובדפוס .בכ"י מינכ הדעה מיוחסת לר' עקיבא
ו'קריאת שמע' הוחלפה ב'סוכה' .סביר שההחלפה נעשתה בהשפעת ההקשר העוסק בפטור של
אנשי שוני ממצוות סוכה ,ודינה של ק"ש דומה לשאר 'כל המצוות האמורות בתורה' המוזכרות
א בנוסח זה .ראו דק"ס ,סוכה ,עמ'  ,7273אותיות יל ,המכריע בשני השינויי נגד כ"י מינכ.
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של תורה

בברייתא שבתוס' ובירו' מופיעה בבא חסרת ייחוס האומרת שכותבי סת"מ מפסיקי
לק"ש ואינ מפסיקי לתפילה ,וכ בבא בש ר' חנניה )או חנינה( ב עקביא האומרת שכותבי
סת"מ מפסיקי ה לק"ש וה לתפילה .בברייתא שבתוס' מובא היגד בש ר' האומר שכותבי
סת"מ אינ מפסיקי לא לק"ש ולא לתפילה .בברייתא שבבבלי מובא היגד אחד המיוחס לר'
חנניה ב עקביא שתוכנו דומה לתוכ ההיגד בתוס' המיוחס לרבי ,שאינו מובא בירו'.

124

בתוס' מובאת הברייתא בתו רצ המפרט מהו דינ של העוסקי במלאכות שונות
אבל ועוד.
לעניי ק"ש ותפילה :כת ,פועל ,בעה"ב ,הנמצא בראש האיל ,שושבי ובני חופהֵ ,
מאחר שכא מרוכזות הלכות רבות בעניי זה ,בהחלט יש מקו לאסו את כל הדעות השונות
בייחס לכותבי סת"מ .הימצאות הבבא בהקשר הספרותי בתוס' ,היא טבעית ומתבקשת.

125

הברייתא בירו' מובאת בשלוש סוגיות ,בשתיי מה )ברכות ושבת( הסוגיא מועתקת
בשתי המסכתות ,ע"כ בפנינו היא מופיעה בשני הקשרי .הסוגיא בירו' ברכותשבת מביאה
ברייתא זו כמקור תנאי לדעת ר' יוחנ שלומדי תורה צריכי להפסיק לתפילה )בניגוד לרשב"י(.
מאחר שרק ר' יוחנ צרי תמיכה תנאית ,היה צור להביא בסוגיא רק את הבבא השלישית
התומכת בדעתו .הסוגיא בירו' בכורי מביאה ברייתא זו כמקור למעשהו של ר' אחא שהפסיק
את לימודו כדי לקו מפני זק .א כא רק הבבא השלישית נצרכת .ייתכ שבפני מסדרי הסוגיות
בירו' עמדה ברייתא בעלת שני היגדי בלבד ,וייתכ שבפניה עמדה ברייתא בעלת שלושה היגדי
וה קיצרו 126.9בשני המקרי איהימצאות הבבא האמצעית בירו' ,הולמת את צורכי הסוגיא.
בבבלי הברייתא מובאת בסוגיא העוסקת בפטור של העוסקי במצווה ממצוות שונות,
וברור שמסדר הסוגיא סבר שזוהי הוראה כללית ,ולכ נית לדו בכפיפה אחת בכמה עיסוקי
מצווה ,הפוטרי את עושיה ממגוו של מצוות .הבאת ההיגד מ הברייתא הפוטר כותבי סת"מ
מכל המצוות ,משרתת את מגמת הסוגיא המיישמת באופ רחב את העיקרו שהעוסק במצווה
פטור מ המצווה .אול בסוגיא מובאות ג דעות המסייגות את הפטורי ,לכ היה טע ג
להביא היגדי אחרי מ הברייתא שאינ מעניקי פטור כה גור .ייתכ שהברייתא שעמדה
בפני מסדר הבבלי לא כללה דעות נוספות ,ואפשר שהוא השמיט ,אולי בגלל עמדתו ההלכתית.

 124על חילו שיטת רחב"ע בברייתא זו ראו אפשטיי ,מבואות לספרות התנאי ,עמ' .260
 125לעיל נידונו היבטי אחרי של היחס בי נוסח הברייתות המקבילות ,ראו דוג'  40עמ' .170
 126אולי ההיגד הראשו הושאר מאחר שהפתיח לברייתא 'כותבי ספרי  '...נתפס כחלק ממנו.
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הנתוני שבפנינו אינ מאפשרי לקבוע מהו היחס הספרותי בי הברייתות שבשלושת
החיבורי .ייתכ שבפני עורכי הסוגיות בתלמודי עמדה ברייתא שכללה את שלושת ההיגדי,
וה השמיטו חלקי ממנה .מאיד ייתכ שבפני מסדרי התלמודי עמדו ברייתות שכללו רק חלק
מ ההיגדי ,ומוסר הברייתא בתוס' קיב בזמ מאוחר את כל הדעות .נית לראות כי היק
הברייתא בכל חיבור מתאי לסביבה הספרותית בו היא נמצאת.

שינויים אחרים
בפרק זה תוצגנה מקבילות בה נוסח הברייתא שבתוס' שונה מנוסח המקבילות
בתלמודי ,שלא נית לקטלג לאחת הקטגוריות שלעיל.
.48
בבלי ל ,א

תוספתא ג ,יח )עמ'  75 ,16ואיל(

ירושלמי ד ,ה )ח ע"ב 56 ,ואיל(

היה רוכב על החמור ...

היה רוכב על החמור

היה רכוב על החמור

רבי אומר  ...ישב במקומו ויתפלל

ר' או'  ...מתפלל במקומו

רבי אומר  ...מתפלל במקומו

לפי שאי דעתו מיושבת עליו

ובלבד שיהא לבו מכוי

שכ לבו מיושב

בכל החיבורי מובא משפט לאחר דעת רבי ,אול תפקידו בתוס' שונה מתפקידו בשני
התלמודי .בתלמודי ההיגד מתפקד כנימוק לדעת רבי :לעול מתפלל על החמור מאחר שכ
דעתו מיושבת .לעומת זאת בתוס' תפקיד ההיגד הוא להגביל את עמדת רבי :יכול להתפלל על
החמור רק א דעתו מיושבת .מקו התפילה של הרוכב לפי התוס' משתנה מרוכב לרוכב ומאירוע
לאירוע ,ע"פ ישוב הדעת של הרוכב המסוי בסיטאציה המסוימת .לעומת זאת ,לפי התלמודי
ישנו מקו קבוע ואחיד לכל הרוכבי בכל הסיטואציות ,מקו שנקבע ע"פ אומדנו של רבי.
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127ליברמ עמד על משמעותו של ההבדל בי נוסח הברייתא שבתוס' לנוסח הברייתא
שבתלמודי ,אול הוא מעדי להוציא את הברייתא שבתוס' מפשוטה ולהסבירה ע"פ
התלמודי ,ראו תסכפ"ש ,א ,עמ'  ,45לשורה .77
גילת הראה שבמקרי רבי בהלכה הקדומה ישנה התייחסות עצמאית לכל מקרה
אינדיבידואלי .ההלכה המאוחרת מיתנה את הדפרנציאציה ,ושאפה לסטנדרדיזציה של ההלכה
ע"י קביעת כללי בעלי הק רחב )כל השיעורי ,עמ'  .(238239ייתכ שנית למצוא במקרה זה
דמיו חלקי למגמה זו ,שכ בברייתא שבתוס' מקו התפילה הוא יחודי לרוכב ולאירוע מסוימי.
הברייתא בשני התלמודי לעומת זאת ,קובעת מנהג קבוע ואחיד לכל רוכב ולכל אירוע ,אולי ע"פ
מגמה שהתפשטה בהלכה המאוחרת.
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ירושלמי ברכות ב ,ה )ה ע"א 49 ,ואיל(

תוספתא ברכות ב ,ז )עמ'  17 ,7ואיל(
הכת אע"פ שמשאו על כתיפו הרי זה קורא

הכת אע"פ שמשאו על כתיפו הרי זה קור' את שמ'

אבל בשעה שפורק וטוע לא יקרא

אבל לא יתחיל לא בשע' שהו' פורק ולא בשע' שהו' טוע

בברייתא שבירו' נאמר כי בשעה שפורק וטוע לא יתחיל לקרוא ק"ש ,ומשמע שא
התחיל יכול להמשי 128,ואילו בברייתא שבתוס' נאמר כי בשעה שפורק וטוע לא יקרא ,ומשמע
שלא יקרא כלל ,וא א כבר התחיל .השינוי בי הברייתות בהחלפת המילה 'יקרא' במילה
'יתחיל' ,יוצר מחלוקת במקרה בו כבר התחיל לקרוא ק"ש לפני הפריקה או הטעינה .לפי הברייתא
שבתוס' אי לקרוא ,ולפי הברייתא המקילה בירו' נית לקרוא.
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128יש שתלו את ההבדל בי א התחיל לקרוא לבי א לא התחיל לקרוא בכ שרק בתחילת ק"ש
יש צור בכוונה )ראו פני משה וחזו יחזקאל( .יש שטענו שלא מדובר בחובת כוונה אלא באיסור
עשיית מלאכה בתחילת ק"ש )ראו תסכפ"ש ,א ,עמ'  ,17וש ציי למח' הראשוני באיזה חלק של
ק"ש יש איסור מלאכה(.
129ליברמ הניח כי אי מחלוקת בי הנוסחי ,וטע כי נוסח הירו' הוא מדויק )תסכפ"ש ,ש ,עמ'
 ,(16א אינו מסביר על סמ מה הוא דוחה את נוסח התוס' .גינצבורג בפירושי ,א ,עמ'  349מציע
שנוסח הירו' 'לא יתחיל' הוא שריד של נוסח קדו שמשמעותו 'לא יתחיל לפרוק ולטעו בשעה
שקורא את שמע' ,כמשתמע בתוס' .מאחר שבכל עדי הנוסח נאמר במפורש 'לא יתחיל לא בשע'
שהו' פורק ולא בשע' שהו' טוע' ,סביר ש'לא יתחיל' מתייחס לק"ש ,לכ קשה לקבל השערה זו.
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פרק שישי

ניתוח המימצאים ומשמעותם
החלוקה המרכזית של ההצגה בפרקי הקודמי היתה ע"פ קרבת נוסח התוס' לנוסח
המקבילות בתלמודי .בראשונה הוצגו דוגמאות למקרי בה נוסח התוס' קרוב לנוסח הבבלי,
לאחר מכ הוצגו דוגמאות למקרי בה נוסח התוס' קרוב לנוסח הירו' ,ובאחרונה מקרי בה
נוסח התוס' שונה מנוסח המקבילות .יתרונו של אופ הצגה זה הוא בהדגשת אחד המימצאי
החשובי העולי מעבודה זו ,והוא קרבה גדולה ,הרבה מעבר למה שתיארו רוב החוקרי שעסקו
בעניי ,בי נוסח הברייתות שבתוס' לנוסח הברייתות המקבילות בבבלי .אול בצד היתרו מצוי
ג חסרו ,והוא פיזור הדוגמאות מ הקטגוריות השונות והדיו בה ,למספר מקומות .כ
שבמהל הצגת הדוגמאות לא נית היה להתייחס לתופעות כלליות העולות מהתבוננות בשינויי
הנוסח 1.אחת המטרות של פרקי הסיכו הבאי היא למלא חלל זה .בפרקי הבאי יידונו מכלול
המימצאי ע"פ חלוקה לקטגוריות השונות של שינויי הנוסח ,וכ נעסוק במשמעות התופעות
ובהשלכה של מסקנות אלו על תולדות מסירת נוסח התוס' והברייתות שבתלמודי.

לשון
לשון התוספתא
אפיו לשונה של התוס' הוא מ המשימות המורכבות בחקר לשו חז"ל .המורכבות
המרובה נובעת ה מכ ששאלות גדולות וחשובות בחקר לשו התנאי והאמוראי טר באו על
פתרונ המלא 2,וה מחמת בעיות פנימיות העולות מתו עיו במימצאי מ התוס' עצמה.
ד' רוזנטל ומ' בראשר עמדו על כ שלשו המשנה מתחלקת לשני ענפי ,ענ אר 
ישראלי וענ בבלי .הענ הא"י מיוצג ע"י רוב כה"י של העצמאיי של המשנה ,הכוללי את
המשנה באופ רצו ואי בה תלמוד בבלי .הענ הבבלי מיוצג ע"י משניות המובאות בזיקה

1לדוגמא :השינויי המתייחסי ללשו הברייתות שבתוס' לעומת לשו הברייתות שבתלמודי
הוצגו בשלושה מקומות נפרדי ,ע"פ קרבת הנוסח בתוס' לנוסח הברייתא שבאחד התלמודי.
2לסקירה של השאלות המרכזיות בלשו חז"ל ,ראו לעיל בפרק לשו הברייתות בתוס' לעומת
לשו המקבילות בתלמודי ,עמ'  19ואיל ,ובנסמ ש.
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ישירה לתלמוד הבבלי ,כמשניות הכלולות בתו התלמוד ובחיבורי תלויי בו 3.ה רוזנטל וה
בראשר הסיקו שבצד ההשפעה המסוימת של לשו התלמוד הבבלי על הענ הבבלי של לשו
המשנה ,סביר שכמה מייחודי הלשו של הענ הבבלי משקפי מסורת לשונית עצמאית שהילכה
בא"י עוד בימי המשנה .מעתה ,כשאנו מוצאי בחיבור תנאי כלשהוא לשו שאינה מצויה כמעט
בספרות התנאית ,א היא רווחת בתלמוד הבבלי ,עלינו לשקול ה את האפשרות שזוהי לשו
בבלית מאוחרת שחדרה לחיבור התנאי ,וה את האפשרות שזוהי לשו תנאית קדומה ששרדה רק
במקומות מועטי בספרות התנאית ובתלמוד הבבלי 4.שכ ג כ"י של המשנה שמקובל לזהות
כמייצגי מובהקי ומדויקי למדי של הלשו הא"י התנאית הועתקו במחצית הראשונה של
האל השני ,ואפשר שא נוסח הושפע במהל מסירת 5.ואכ נמצאו בכ"י של הבבלי שימושי
לשו הנחשבי כשייכי ללשו התנאי באר ישראל.

6

לאור אבחנות אלו נית לגשת למשימת אפיו לשונה של התוס' .מאחר שהתוס' היא
ברובה אוס של דברי תנאי שפעלו בא"י ,מקובל לשיי א את לשו התוס' ללשו התנאי
האר ישראלית 7.אול חוקרי רבי כבר עמדו על כ שישנ תופעות לשוניות בתוס' שאינ זהות
ללשו המשנה ,אלא דומות בחלק ללשו הבבלי .ישנ שתי דרכי מרכזיות להסבר תופעות אלו:
או שמדובר בצורות לשוניות תנאיות מקוריות ששרדו רק בתוס' ובבבלי ,או שמדובר בהשפעה של
לשו התלמוד הבבלי על נוסח התוס' .מספר חוקרי כבר עסקו בשאלה זו ,רוב אגב עיסוק
בשאלות אחרות ,יש שנקטו בפתרו הראשו ,יש שנקטו בשני ,ויש שנמנעו מלהכריע.

8

3ד' רוזנטל ,עבודה זרה ,עמ'  ;20בראשר ,לשו משנה ,עמ'  ;191192לשו חכמי ,עמ' .672673
4ראו ד' רוזנטל ,ש ,עמ'  ;17בראשר ,ש ,עמ'  .217בראשר חילק את הענ הא"י לשני
טיפוסי ,מערבי ומזרחי ,שה מסורות קריאה שונות של טכסט עיצורי זהה .הענפי השוני של
לשו המשנה מובחני זה מזה בהבדלי הנוגעי לתחומי לשו רבי :כתיב ,תצורה ,תחביר
ואוצר מילי .בעבודה זו התייחסתי רק לשינויי המאפייני את ההבדל שבי שני הענפי.
5ראו לעיל הע'  ,32עמ' .19
6ראו לעיל הע'  ,34עמ' .20
7ראו לעיל בסעי הדעה הרווחת :הברייתות בתוס' דומות למקבילותיה בירו' ,עמ'  13ואיל.
8ראו ההפניות לעיל בהע'  34ו  ,35עמ'  .20ישנה ג הצעה שלישית להסבר התופעה ,א נראה
שהמימצאי הלשוניי אינ תומכי בטענה כה מרחיקת לכת ,ראו לעיל בהע'  ,36עמ' .20
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ח' נת ונ' ברוורמ עסקו במחקריה באופ ממוקד בנסיו לבחו את מסורתה הלשונית
של התוס' ,בעיקר לאור מימצאי החוקרי בדבר הטיפוסי השוני של לשו המשנה 9.שניה
הגיעו למסקנה דומה והיא שבצד מספר מקומות מצומצ שבה נית להצביע על השפעת הלשו
הבבלית ,ברוב המקומות התוס' משמרת לשו א"י מקורית 10.שני החוקרי ,שעסקו בעיקר בחקר
לשו חז"ל ,עמדו על כ שבמספר ברייתות בתוס' מצויה השפעה ברורה של ההלכה הבבלית ,אול
לדעת אי להקיש מהימצאות השפעה הלכתית בבלית בתוס' על לשו התוס' .שני החוקרי
מצייני שאי במימצאיה כדי למצות עניי זה ,וכי נדרשי מחקרי נוספי כדי לסתור או
לאשש את מסקנותיה 11.כנגד גישה זו ,הנוטה לראות בשימושי לשו המצויי רק בתוס' ובבבלי,
מסורת לשונית קדומה שהתקיימה בא"י במקביל למסורת לשו המשנה ,יצא ג' בירנבאו בדיונו
בסוגיא אחת .לטענתו סביר יותר לראות את הלשו בתוס' באותו מקרה כמשקפת התפתחות
לשונית מאוחרת ,שהשפיעה על נוסח כ"י של התוס'.
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9ראו נת ,מסורת לשונית של התוספתא; ברוורמ ,המיליות ותארי הפועל ,עמ'  ;7הנ"ל ,כ"י של
התוספתא ,עמ'  .153170ברוורמ מצא שברוב המקומות שאחד מכ"י נוקט במבנה לשוני מסוי,
כ"י השני גורס כמותו .נתו זה מוכיח לדעתו שהצורות הלשוניות המגוונות המצויות בתוס' ה
מקוריות ,ואינ נובעות מהשפעה של הלשו הבבלית .בצד המימצא המעניי ,חשוב להעיר שהטיעו
לגופו בעייתי .שכ ,אמנ מוצא של שני כ"י מאזורי שוני ,א ייתכ שה מבוססי על
מסורת נוסח אחת משותפת שקדמה לפיצול בי שני אבותיה .לכ ייתכ שאלו צורות בבליות
מאוחרות ,שחדרו לנוסח התוס' עוד לפני הפיצול לשני הנוסחי.
10נת דנה בסיווג לשו התוס' ע"פ החלוקה שהציע בראשר לטיפוסי השוני של לשו המשנה
)ראו לעיל ,בהע'  ,4עמ'  .(189לטענתה לשו התוס' קרובה ,א שאינה זהה ,ללשו הענ הבבלי של
המשנה ,א במרבית המקרי מדובר בצורות א"י מקוריות ,לכ לדעתה יש לכנות את לשו התוס'
בש 'הענ האר ישראלי של התוספתא' )ש ,עמ' .(343347
11למסקנה דומה הגיע אלמ ,Authority ,עמ' .121126
12תאור חלקי של הנתוני הוא שברוב קטעי הגניזה ואבות הטקסטי של המשנה המילית 'של'
מחוברת לתיבה שלאחריה .לעומת זאת בתוס' ,בחלק מעדי הנוסח של הבבלי ובתעודות מדבר
יהודה ה'של' בד"כ נפרדת .נת טוענת שהיו שני ניבי א"י קדומי ,אחד נשתמר במשנה ,ואחר
בתעודות מדבר יהודה ,בתוס' ובחלק מעדי הנוסח של הבבלי .בירנבאו לעומתה טוע שהמסורת
הלשונית בתוס' אינה המש של מסורת לשונית א"י קדומה ,אלא נובעת מהשפעה לשונית
מאוחרת ,אולי מימי הביניי באשכנז .מחלוקת זו ,שבאה לידי ביטוי בסוגיא מקומית ,אפשר
שמשקפת ג שתי גישות עקרוניות חלוקות בדבר מעמד של שימושי לשו המצויי רק בתוס'
ובבבלי ,ולא בחיבורי התנאיי האחרי .ראו בירנבאו ,לשו המשנה בקטעי גניזה ,עמ' ;231
הנ"ל ,לשו המשנה על פי גניזת קהיר ,עמ'  ;9293הנ"ל ,לשו המשנה בגניזת קאהיר ,טר פורס
)אני מודה לד"ר בירנבאו על שמסר לי טיוטה מ הספר טר פרסומו( .אול אפשר שעניי זה
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המימצאי שעלו בעבודה זו יכולי לספק נתוני נוספי לקראת המש בירור טיבה של
לשו התוס' ,וזאת בעיקר בעזרת שני מרכיבי המצויי בו שלא היו קיימי במחקרי הקודמי.
ראשית ,רוב המחקרי הנ"ל ביססו את עיקר אבחנותיה על השוואת לשו התוס' ללשו המשנה.
יש טע רב בהשוואה זו ,שכ כ"י הטובי של המשנה ה מ הנציגי המובהקי של לשו
התנאי ,וכ לשו המשנה נחקרה לא מעט ונית להעזר במימצאי החוקרי שעסקו בה .אול
השוואה זו מובילה בעיקר למיקו לשו התוס' ביחס ללשו המשנה ,א אי בה כדי לשפו אור
על ייחסה של לשו התוס' לשאר השכבות של לשו חז"ל .זוהי תמונה חלקית בלבד ,וייתכ
שהמימצאי בדבר ייחסה של לשו התוס' לשכבות נוספות של לשו חז"ל יצביעו על מגמות
נוספות ,ויסייעו בהדגשת התופעות המרכזיות .בעבודה זו לשו התוס' הושוותה בעיקר ללשו
הברייתות המקבילות בתלמודי .השוואה זו היא חשובה ביותר ,שכ כאשר טכסטי מקבילי
נמסרי באופ זהה כמעט מילה במילה ,למעט שינויי לשוניי קבועי ,ייתכ שבפנינו שינויי
שמקור בחילופי בי שכבות שונות של לשו חז"ל.
שנית ,המחקרי הנ"ל התמקדו בבחינת ההיבט הלשוני בלבד של התוס' .עבודה זו,
לעומת זאת ,שמה לה למטרה לבחו הבטי רבי של נוסח התוס' ,שאחד מה הוא ההיבט
הלשוני.
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למרות שנת וברוורמ נטו להפריד בי השינויי שחלו בלשו התוס' לבי שינויי

אחרי שחלו בנוסח התוס' ,ספק א נית לקבל טענה זו מבלי שהיא תוכח .מוסרי התוס'
במסגרות השונות שינו כנראה את נוסח ,9במודע או שלא במודע ,ע"פ שגרת לשונ ולימוד.
מוסר עשוי לשנות מ הנוסח שבפניו כאשר נוסח זה חורג מ הידוע והמקובל בסביבתו ,בי
שהחריגה היא הלכתית ,בי שהיא סגנונית ובי שהיא לשונית .לכ יש טע להשוות בזהירות
הרבה המתבקשת בי המימצאי הנוגעי לחילופי הלשוניי לבי המימצאי הנוגעי
לחילופי אחרי ,כפי שנעשה במחקר זה.

נובע ממסורת הכתיב של הסופר ולא מ המסורת הלשונית המצויה בחיבור ,ואי להשוות בי
הענייני )ראו אלבק ,מבוא לתלמודי ,עמ'  ;608פרידמ" ,זוטות לארמית בבלית" ,עמ'  ,53הע'
 .(27ראו ג קוטשר ,מבעיות המילונות ,עמ'  ;41הנ"ל ,האיגרות העבריות של בר כוסבה ,עמ' 10
 ;11ד' רוזנטל ,עבודה זרה ,עמ'  ;12נת ,מסורת לשונית ,עמ'  ;286288שטיינר ,לניתוח המחודש
של 'של' ,עמ' .110113
13במידה מסוימת תיקונו של מחקר זה הוא ג קילקולו ,שכ מחקר זה ,שלא התמקד כולו
בהבטי הלשוניי ,אינו עוסק בכל ההבטי הלשוניי הקיימי ,אלא רק בשינויי נבחרי ,וא
בה אינו תמיד ממצה את הדיו.
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במספר מקומות סביר שנוסח התוס' משמר לשו תנאית קדומה ,לעומת נוסח חלק מ
המקבילות המשק עידכו ע"פ רובד לשוני מאוחר 14.מימצא זה הוא די צפוי ה לאור העובדה
שהתוס' היא בעיקרה אוס של דברי תנאי ,וה לאור מסקנות המחקרי הקודמי .תופעה זו
באה לידי ביטוי בעיקר במקרי הבאי .1 :השימוש בתוס' טרמי התנאי 'שנאמר' להצעת
פסוקי ,לעומת המרתו בירו' בטרמי 'מה טע' .2 15.השימוש בתוס' בטרמי 'קל וחומר' ,לעומת
המרתו בחלק מ המקבילות שבתלמודי בטרמי 'לא כל שכ' האמוראי .3 16.הבעת הרעיו שיש
לבצע פעולה מסוימת בקרבה לפעולה אחרת בלשו דיבור חופשית בתוס' ,לעומת המרתו בבבלי
בלשו האמוראית הסטראוטיפית ע"פ המבנה 'תכ ל.'Y X

17

במקרה אחר התוס' עושה שימוש בכינוי 'שמע' הנפו במיוחד במשנה ,לעומת חלק מ
המקבילות שבתלמודי המשתמשות בכינוי 'קריאת שמע' ,שמופיע מעט בספרות התנאית והפ
לנפו מאוד בספרות האמוראית.

18

בצד מקרי אלה נית להצביע על מקרי אחרי בה בנוסח התוס' מצויי שימושי
לשו הנפוצי בתלמוד הבבלי הרבה יותר מאשר בחטיבות האחרות של ספרות חז"ל .תופעה זו
באה לידי ביטוי בעיקר במקרי הבאי .1 :השימוש המרובה בתוס' במיליות הסיבה 'לפי שאי',
לעומת השמטת או המרת בחלק מ הברייתות המקבילות במיליות אחרות.

19

 .2השימוש

המרובה במילית הסיבה 'מחמת' בתוס' ,לעומת השימוש במילית סיבה אחרת במקבילות בירו'.

20

 .3השימוש בחלק מ המקרי בתוס' במילה 'שמא' להבעת חשש מפני תוצאה לא רצויה ,לעומת
המרתו בירו' במילה 'שלא'.

21

 .4השימוש בתוס' במטבע הלשו 'כמדומה אני' להבעת היסוס

14מספר חוקרי העירו שישנ מקומות בה לשו התוס' היא קדומה ומקורית א מלשו
המשנה ,ראו ביהודה ,מלו הלשו העברית ,המבוא הגדול ,עמ'  ;5866ש"י פרידמ ,תוספתא
עתיקתא ,עמ'  ;7173ברוורמ ,לשו המשנה והתוספתא עמ' .3138
15ראו לעיל דוג'  ,2עמ' .26
16ראו לעיל דוג'  ,1עמ' .138
17ראו לעיל דוג'  ,2עמ' .96
18ראו לעיל דוג'  ,1עמ' .95
19ראו לעיל דוג'  ,2עמ' .141
20ראו לעיל דוג'  ,5עמ' .31
21ראו לעיל דוג'  ,4עמ' .29
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ומתינות של כבוד ,לעומת השימוש בירו' במטבע הלשו 'הייתי סבור' 22.מקרה קרוב למקרי אלה
הוא מיעוט השימוש בתוס' במבנה הלשוני המביא את כינוי הנסתר 'הוא' בי 'ש' הזיקה לפועל
בבינוני ,בדומה לבבלי ולענ הבבלי של המשנה )שלשונו נשתמרה בבבלי או הושפעה ממנו( ,לעומת
השימוש במבנה לשוני זה במקבילות בירו' ,בדומה ללשו ספרי אר ישראלי אחרי כדוגמת
הענ הא"י של המשנה.

23

מקרי אלה ה מענייני ביותר ,וה עומדי במרכז הדיו אודות אופי לשונה של
התוס' .נית לראות בהימצאות מטבעות לשו אלו בתוס' עדות לכ ששימושי לשו שמקור בבלי,
חדרו ללשו התוס' כאשר זו נמסרה בסביבה שבה הבבלי היה מאוד דומיננטי .מנגד נית לטעו
שמאחר שבשימושי לשו אלה נעשה מעט שימוש ג בכל שאר החטיבות של ספרות חז"ל הרי אי
הוכחה שה אינ תנאיי אר ישראלי .לכ לא נית לראות בה שימושי לשו בבליי ,ואי
ללמוד מה על השפעה של לשו הבבלי על התוס' ,אלא ה מעידי על שימור לשו תנאית
מקורית דווקא בבבלי .אול ייתכ שניתוח זה לוקה בפשטנות יתרה ,שכ שימושי לשו אלה
נפוצי מאוד בתלמוד הבבלי ,וכמעט שאינ בשימוש בשאר החטיבות של ספרות חז"ל .לכ א
א מקור של שימושי הלשו אינו בבלי ,הרי שהנטייה לשימוש מוגבר בה היא כנראה בבלית.
לכ ייתכ שבמקומות בה רק בברייתא שבתוס' נעשה שימוש בלשו כזו ,הדבר נובע מחדירת
סגנו לשוני בבלי הנוטה לשימוש מוגבר במטבעות לשו מסוימי ,שאולי מקור קדו .ההכרעה
בעניי זה תלויה ג במסקנות בדבר עוצמת ההשפעה של התלמוד הבבלי על התוס' שבפנינו
בתחומי נוספי ,או לחלופי בדבר שימור מקורות תנאיי דווקא בבבלי .שכ סביר שתופעות
ספרותיות רחבות היק שמקור בפעולות המוסרי המשפיעות על הבטי רבי של חיבורי
מסוימי ,ישפיעו ג על ההיבט הלשוני )וא כי לא בהכרח באותה מידה של עוצמה(.

24

מימצא מעניי נוס הנוגע ללשו הברייתות שבתוס' הוא שלא נמצאו מקרי בה נית
להצביע על השפעה ברורה של לשו הירו' על לשו הברייתות שבתוס' .הוצגו מספר מקרי בה
בברייתא שבירו' נעשה שימוש במטבע לשו א"י אמוראי מובהק ,ואילו במקבילה שבתוס' מצוי

22ראו לעיל דוג'  ,3עמ'  .144ברויאר )גילגולי לשו חז"ל ,עמ'  (99102ד במקרי נוספי:
 .1במשנה 'סיכו' ,ואילו בתוס' ובבבלי 'סכ' .2 .במשנה 'זל' ,ואילו בתוס' ובבבלי 'זילו'.
23ראו לעיל דוג'  ,1עמ'  ,25והע'  ,1ש.
24נית להציע שדווקא ההיבט הלשוני הוא זה שעובר עיבוד ראשו ,מאחר שמוסרי הפועלי
בסביבה לשונית שונה מזו שבה נתחבר החיבור הנמסר ,עשויי )במודע או שלא במודע( לשנות
שימושי לשו קטני ופשוטי מתו מגמה להעביר את התוכ הקדו בלשו מובנת.
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שימוש במטבע לשו אחר .אי הימצאות לשונות א"י אמוראי מובהקי בתוס' ,מלמדת שלשו
התוס' לא קיבלה את צורתה המוגמרת בסביבה לימודית שבה שלטה לשו הירו' .דהיינו נוסח
הברייתות לא נוסד בתקופה האמוראית בא"י ,וא לא עודכ לאחרונה ע"י מוסרי שהמסורת
הלשונית הא"י האמוראית הייתה שגורה בפיה .עובדה זו עולה בקנה אחד ע ההשערה שא א
התוס' נמסרה תקופה מסוימת )או א נערכה( בא"י בתקופה האמוראית ,הרי שהיא הגיעה אלינו
באמצעות מוסרי מאוחרי יותר שפעלו בסביבה לימודית שבה הייתה השפעה בבלית חזקה.

25

לשון הברייתות בתלמוד הירושלמי
המחקר המקי ביותר על לשו האמוראי בא"י הוא מחקרו של סוקולו על העברית של
בראשית רבה.

26

מחקר זה הוא חשוב מאוד בכ שהוא מאפיי את לשו אמוראי א"י ,אול

מסקנותיו מתבססות רק על בחינת הב"ר ,ולא על בחינת לשו הירו' .למרות שהלשו בשני
החיבורי שייכת לאותו רובד לשוני ,וששני החיבורי נערכו כנראה בזמ ובמקו סמוכי 27,יש
להזהר מלהשוות באופ אוטומטי ומוחלט בי לשו החיבורי ללא בדיקה מדוקדקת.
סוקולו ,שחקר רק את לשו המקורות העבריי בב"ר שאינ ציטטות הלקוחות
ממקורות תנאיי ,הסיק שישנ חילופי עקרוניי בי לח"א ללח"ב .לח"א מבוססת על עברית
שהיתה מדוברת וחיה באר יהודה .לח"ב לעומת זאת משקפת את הלשו העברית שהיתה כתובה
בגליל אחרי שחדלה העברית להיות מדוברת 28.לאור שינויי ברורי אלה בי הרבדי הלשוניי
השוני ,יש מקו לבחו לאיזה רובד לשוני משתייכת לשו הברייתות בירו'.
בשלבי הראשוני של חקר לשו חז"ל נחלקו החוקרי היא יש להתייחס ללשו
מקורות שה לכאורה מוקדמי המובאי בתו קבצי ספרותיי מאוחרי 29.המחקר המרכזי

25לא נית לקבוע במדויק באיזו תקופה התוס' קיבלה את צורתה הנוכחית ,ועד מתי והיכ
התקיימה סביבת לימוד שבמרכזה התלמוד הירו' .אול נית להניח שבתקופה האחרונה בה
עודכ נוסח התוס' המשתק בכ"י ,התוס' לא נמסרה בסביבת לימוד שבמרכזה התלמוד הירו'.
26ראו סוקולו ,העברית של בראשית רבה.
27ראו לעיל ,הע'  ,107עמ' .61
28ראו ש ,עמ' .277
29ראו סקירת דברי החוקרי וההפניות לעיל ,בפרק
לשו הברייתות בתוס' לעומת לשו המקבילות בתלמודי ,עמ'  ,19והע' .3937
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שעסק באפיו לשו הברייתות בירו' הוא מחקרו של מורשת,

30

שטע שבמקרי רבי לשו

הברייתות שבירו' משמרת את לשו התנאיי ,אול במקרי אחרי יש מקו להסתפק שמא
מצויה השפעה של האמוראי .מסקנתו המהוססת היא שלשו הברייתות בירו' קרובה ללשו
התנאי 31.המימצאי שעלו בעבודה זו תומכי באופ חלקי במסקנתו של מורשת.
במספר מקומות ברור שנוסח הברייתות שבירו' משמר לשו תנאית קדומה ,לעומת נוסח
חלק מ המקבילות המשק עדכו ע"פ רובד לשוני מאוחר .תופעה זו באה לידי ביטוי בעיקר
במקרי הבאי .1 :מיעוט השימוש בירו' במיליות הסיבה 'לפי שאי' הנפוצות בבבלי ,לעומת
שימוש מרובה בו בחלק מ הברייתות המקבילות .2 32.הבעת הרעיו שיש לבצע פעולה מסוימת
בקרבה לפעולה אחרת בלשו דיבור חופשית בירו' ,לעומת המרתו בבבלי בלשו האמוראית
הסטראוטיפית ע"פ המבנה 'תכ ל .3 33.'Y Xהשימוש בירו' במטבע הלשו 'הייתי סבור' להבעת
הסברה הראשונה ,לעומת המרתו במקבילות במטבע הלשו 'כמדומה אני'.

34

במקרי אחרי בירו' נעשה שימוש בלשו נפוצה בירו' ובספרות התנאי ,א שאינה
בהכרח קדומה ללשו המצויה במקבילות שבבבלי .תופעה זו באה לידי ביטוי במקרי הבאי:
 .1השימוש הנרחב במבנה הלשוני המביא את כינוי הנסתר 'הוא' בי 'ש' הזיקה לפועל בירו',
בדומה לענ הא"י של המשנה .2 35.השימוש בירו' במילה 'שלא' להבעת חשש מפני תוצאה לא
רצויה ,לעומת המרתו בחלק מ המקבילות במילה 'שמא' .3 36.השימוש בירו' בכינוי 'שמע' הנפו
במשנה ,לעומת המרתו בחלק מ המקבילות בבבלי בכינוי 'קריאת שמע' ,שמופיע מעט בספרות
התנאית והפ לנפו מאוד בספרות האמוראית.

37

בצד מקרי אלו נית להצביע על מקרי בה נוסח הברייתות שבירו' משק השפעה
ברורה של לשו אמוראית א"י .תופעה זו באה לידי ביטוי בעיקר במקרי הבאי .1 :השימוש

30ראו לעיל ,הע'  ,39עמ' .21
31א הוא מסייג 9בגלל שמסקנה זו התקבלה בטר נעשתה בדיקה מקיפה המתבססת על עיו
בכל עדי הנוסח ,ראו מאמריו ,פעלי חדשי ,עמ'  137ועמ'  ;160נוספות ללשונ ,עמ' .68
32ראו לעיל דוג'  ,2עמ' .141
33ראו לעיל דוג'  ,2עמ' .96
34ראו לעיל דוג'  ,3עמ'  .144עיינו לעיל בהע'  ,22עמ' .193
35ראו לעיל דוג'  ,1עמ' .25
36ראו לעיל דוג'  ,4עמ'  ,29דוג'  ,3עמ' .98
37ראו לעיל דוג'  ,1עמ' .95
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בברייתות שבירו' בצירו 'עונת ק"ש' ,שלדעת החוקרי חדר לעברית של אמוראי א"י מ הארמית
הגלילית ,לעומת השימוש בצירו 'זמ ק"ש' במקבילות.

38

 .2המרת הטרמי הנפו להצעת

פסוקי 'שנאמר' המופיע בתוס' ובבבלי ,בטרמי הירושלמי המובהק 'מה טע' .3 39.השימוש
בירו' בטרמי האמוראי 'לא כל שכ' ,תמורת השימוש בתוס' בטרמי הקדו 'קל וחומר'.

40

דוגמאות אלו מצביעות על שימור הלשו הקדומה במקרי רבי ,ולצדו עדכו הסגנו
הלשוני .שתי התופעות ה תופעות צפויות ,הדומות בעיקר לתופעות המוכרות לנו ג מדרכי
מסירת מקורות קדומי בתו קבצי ספרותיי מאוחרי אחרי.
לשון הברייתות בתלמוד הבבלי
למרות שבמוקד מחקר זה עמדו הברייתות מ התוס' והירו' ,במהלכו נבח נוסח של
ברייתות רבות מ הבבלי ,והמימצאי שעלו עשויי לסייע באפיו לשונ .אלמ וברויאר טענו
שמצד אחד לשו הברייתות בבלי אינה זהה ללשו התנאי ,ומאיד יש שוני בי לשו זו ללשו
העברית שבפי האמוראי 41.המימצאי שעלו ממחקר זה מצביעי על כ שבצד שימור הטרמי
התנאי 'שנאמר' להצעת פסוקי )לעומת המרתו בירו' בטרמי 'מה טע'( 42,ישנ מקרי רבי
בה לשו הברייתות משקפת לשו הנפוצה בבבלי.
תופעה זו באה לידי ביטוי בעיקר במקרי הבאי .1 :השימוש בבבלי בטרמי האמוראי
'לא כל שכ' ,תמורת השימוש בתוס' בטרמי הקדו 'קל וחומר' .2 43.השימוש המרובה במילית
הסיבה 'מחמת' בבבלי ,לעומת השימוש במילית סיבה אחרת במקבילות בירו' .3 44.השימוש בבבלי
במילה 'שמא' להבעת חשש מפני תוצאה לא רצויה ,לעומת המרתו בירו' במילה 'שלא'.
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 .4הבעת הרעיו שיש לבצע פעולה מסוימת בקרבה לפעולה אחרת בבבלי לא בלשו דיבור חופשית

38ראו לעיל דוג'  ,3עמ' .28
39ראו לעיל דוג'  ,2עמ'  ,26וא שייתכ שעיבוד המינוח שאני.
40ראו לעיל דוג'  ,1עמ' .138
41ראו אלמ ;Babylonian Baraitot, pp. 19-20 ,ברויאר ,גלגולי לשו חז"ל ,עמ' .9293
42ראו לעיל דוג'  ,2עמ' .26
43ראו לעיל דוג'  ,1עמ' .138
44ראו לעיל דוג'  ,5עמ' .31
45ראו לעיל דוג'  ,4עמ'  ,29דוג'  ,3עמ' .98
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אלא בלשו האמוראית הסטראוטיפית ע"פ המבנה 'תכ ל.'Y X
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 .5השימוש בבבלי בכינוי

'קריאת שמע' ,המופיע מעט בספרות התנאית ונפו מאוד בבבלי ,תמורת הכינוי 'שמע' הנפו
במשנה .6 47.מיעוט השימוש במבנה הלשוני המביא את כינוי הנסתר 'הוא' בי 'ש' הזיקה לפועל
בבינוני ,בדומה לענ הבבלי של המשנה ,לעומת שימוש במבנה לשוני זה במקבילות בירו' ,בדומה
ללשו ספרי אר ישראלי אחרי כדוגמת הענ הא"י של המשנה.

48

מעניינת מאוד היא ההשוואה בי לשו הברייתות בירו' ללשו הברייתות בבבלי,
המצריכה מחקר מקי ויסודי לגופה .מאחר שעבודה זו לא התמקדה במכלול השאלות הלשוניות
הקשורות ללשו הברייתות בשני החיבורי ,איננו יכולי להציע פתרו מלא לשאלה זו .אול
המימצאי שעלו בעבודה זו מלמדי כי על שני קבצי הברייתות ,האר ישראלי והבבלי ,עבר
תהלי בעל מאפייני דומי .בשניה נית למצוא שימור לשו תנאית מקורית בצד עידכו ע"פ
הלשו הרווחת בכל אחד מ המרכזי .אול מתקבל הרוש שישנו הבדל בעוצמת התופעה .נראה
כי מגמת עדכו הלשו ע"פ הלשו הרווחת במקו ,השפיעה יותר על הברייתות שבבבלי מאשר על
מקבילותיה בירו' .הדבר בא לידי ביטוי בכ שישנ יותר ברייתות בבבלי מאשר בירו' בה מצויה
הלשו הרווחת בחיבור האמוראי ולא הלשו התנאית הרווחת .מימצא זה עולה בקנה אחד ע
מימצאי כמה מ החוקרי ,שהצביעו על עיבוד מוגבר של הברייתות בבבלי לעומת מקבילותיה
בירו' 49.אול תופעה זו עדיי מצריכה עיו רב וזהיר.
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46ראו לעיל דוג'  ,2עמ' .96
47ראו לעיל דוגמא  ,1עמ' .95
48ראו לעיל דוג'  ,1עמ' .25
49ראו גולדברג ,Babylonian Talmud ,עמ'  ;334ש"י לפרידמ ,הברייתות בתלמוד הבבלי ,עמ'
 ;196198מורשת ,פעלי חדשי ,עמ'  ;137הנ"ל ,נוספות ללשונ של הברייתות ,עמ' .56
50תאור ממצה של לשו הברייתות מצרי ג בשאלות הבאות .1 :באות מקרי בה לשו
הברייתות בתלמודי משמרות לשו תנאית ,יש לבחו הא העברית האמוראית המשיכה את
הסגנו הלשוני התנאי ,או שהיא השתנתה .דהיינו הא לשו הברייתות משקפות עיבוד חלקי ע"פ
הלשו האמוראית הרווחת ,או שה עודכנו באופ נרחב ע"פ הלשו האמוראית ,א זו לא סטתה
מ הלשו התנאית .עיו בשאלה זו מצרי מחקר יסודי של העברית האמוראית ,החורג מטרת
עבודה זו .2 .באות מקרי בה בלשו הברייתות מצויה לשו הרווחת בתלמודי ,יש לבחו
הא זהו סגנו לשוני שהתחדש בעברית של האמוראי או שמדובר בסגנו לשוני שהיה קיי
בלשו התנאי ,א משו מה היה פחות נפו  .בשאלה זו נגענו לעיל ,ונשוב אליה לקמ.
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חזרה ללשון מקרא
חוקרי רבי הזכירו שאחד המאפייני של הלשו העברית האמוראית היא חזרה ללשו
המקרא 51.בעבודה זו הוצגו מספר מקרי שבה ייתכ שנוסח הברייתות בתלמודי הוא עיבוד
של ע"פ לשו המקרא .1 :השימוש בתוס' במילות היחס 'עד ש' ' /מש' ,לעומת הברייתות
בתלמודי המשתמשות במילות היחס המקראיות 'קוד' ו'לפני' ' /לאחר' .2 52.השימוש בתוס'
בש 'חלוק' ,לעומת הבבלי המשתמש בש המקראי 'בגד' .3 53.הצגת האיסור להיכנס במנעל
להרהבית בבבלי בעזרת הביטוי 'של נעלי' בדומה ללשו הציווי שנצטווה משה בחרב )שמות
ג ,ה(.

54

הימצאות מילים לועזיות
במספר מקבילות הצבענו על הימצאות מילי לועזיות )מיוונית ומלטינית( 55בברייתות
שבאחד החיבורי ,לעומת אי המצאות או החלפת במילי אחרות עבריות במקבילות .תופעה
מעניינת זו ראויה למחקר מעמיק לגופה ,מעבר למה שנית להתייחס אליה במסגרת עבודה זו.
הדוגמאות שעסקנו בה ה .1 :השימוש בברייתא בירו' בש 'טרקלי' ,לעומת השימוש בש 'בית'
בברייתא שבתוס' ובבבלי .2 56.הימצאות הש 'ספקלריא' ברשימה שבברייתא שבירו' ,לעומת אי
הימצאותו ברשימות בברייתות שבתוס' ושבבבלי.
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 .3הימצאות הש 'הדרניקוס' ברשימה

51ראו לעיל הע'  ,12עמ' .99
52ראו לעיל דוג'  ,4עמ' .145
53ראו לעיל דוג'  ,4עמ' .98
54ראו לעיל דוג'  ,8עמ' .149
55מספר חוקרי הניחו שהעברית של חז"ל קלטה מילי בעיקר מ היוונית ,וא נטו להסביר
שמילי ממקור לטיני חדרו לעברית דר היוונית ,ראו שפרבר ,Greek and Latin Words ,עמ'
 ,20הע'  .42אול ר' קצו חולק וסובר שישנ לא מעט מילי לטיניות שחדרו ישירות לעברית של
חז"ל שלא דר היוונית ,ראו ,Sperber's Dictionary ,עמ' .197
56ראו לעיל ,דוגמא  ,9עמ' .35
57ראו לעיל ,דוגמא  ,51עמ' .67
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שבברייתא שבבבלי ,לעומת אי הימצאותו ברשימות בברייתות שבתוס' ושבירו'.
המקרי המילה הלועזית מובאת בברייתא שבאחד התלמודי ולא בתוס'.

58

בשלושת

59

כאשר מילה משפה זרה מובאת במקור אחד ,ולא במקור מקביל ,ייתכ שהמילה הוספה
ע"י מוסר מאוחר בתקופה בה השימוש בשפה הזרה היה רווח .מאיד ייתכ שהמילה הושמטה
ע"י מוסר מאוחר ,אולי מאחר שלא הכיר 9מפני שהשימוש בשפה הזרה כבר לא היה רווח 60.צונ
טע ששימוש רב במילי יווניות מעיד על עריכה מאוחרת 61.ע"פ דבריו ייתכ שהמילי הלועזיות
הוכנסו לנוסח הברייתות בתקופת האמוראי לאחר שהעברית חדלה להיות שפה מדוברת 62.מנגד
טענו קצו ומורשת שקליטת מילי לועזיות )מיוונית ולטינית( לתו העברית של חז"ל חלה בעיקר
בשלבי המוקדמי של ספרות חז"ל.

63

לכ סביר שדווקא הברייתות בתלמודי בה מצויות

המילי הלועזיות משקפות את הנוסח הקדו ,ומוסרי מאוחרי ה שהשמיטו מילי אלו.
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58ראו לעיל ,דוגמא  ,23עמ'  ,111וכ לעיל ,הע' .78
59מכנה משות נוס לכל המקרי הוא שמדובר בשמות ולא בפעלי )על תופעה דומה במסכת
אבות ראו שרביט ,אבות ,עמ'  ,134והע'  .(1מימצא זה עולה בקנה אחד ע טענת סגל ומורשת
שהעברית קלטה מיוונית ולטינית הרבה שמות א רק מעט מאוד פעלי .ראו סגל ,דקדוק לשו
המשנה ,עמ'  ;104105מורשת ,הפועל בלשו תנאי ,עמ'  ;8185הנ"ל ,פעלי חדשי ,עמ' 159
 ;160והשוו בראשר ,לשו חכמי ,עמ'  .678679על ההקשרי בה מובאות מילי אלו ,ראו
ליברמ ;Greek in Jewish Palestine pp. 131-132 ,ר' קצו ,Sperber's Dictionary ,עמ' .202
60בחלק מ המקרי ייתכ מאיד שהמילה הלועזית הושמטה בגלל שאחד המוסרי לא הסכי
לתוכ ההלכתי הנובע מהבאתה ,ללא קשר לשאלת השפה.
61צונ  ,הדרשות בישראל והשתלשלות ההיסטורית ,עמ' .77
62הסבר זה סביר יותר ביחס למילי המובאות בירו' ,שהתפתח במקו בו היוונית היתה נפוצה
ביותר ומדוברת בפי שכבות רחבות בציבור היהודי ,ראו ליברמ ,יוונית ויוונות ,עמ'  ;151שפרבר,
 ,Greek and Latin Wordsעמ'  ,3233ובנ"ש; הנ"ל ,ידיעת יוונית בא"י ,עמ' .225227
63ראו ר' קצו ,Sperber's Dictionary ,עמ' ) 202203בדומה לזמ קליטת מושגי משפטיי
רומיי לתו הלכת חז"ל ,ש ,עמ'  ;(204205מורשת ,פעלי חדשי ,עמ'  .159וראו תיארוכו של
ד' רוזנטל למילי היווניות בה עסק :עבודה זרה ,עמ' .259263
64כפי שטע שפרבר  ,Greek and Latin Wordsעמ'  ,40והע'  57ביחס למילי מוזרות הנוטות
ליפול החוצה מ הטכסט יותר מאשר להיכנס אליו .וראו ג מוסקובי  ,כפלי גרסה ,עמ' .207211
יש לעיי ג בשאלה עד כמה מילי אלו 'התאזרחו' בעברית )כדוגמת טרקלי( ,ועד כמה נשארו
כמעי שתלי זרי בעברית )כדוגמת הדרניקוס( .אול דיו מעמיק בשאלה זו חורג ממטרת
מחקר זה ,ובמיוחד שלא תמיד נית לפתור שאלה זו בקלות.
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סגנון
חוקרי רבי החזיקו במוסכמה שהברייתות בתוס' קרובות למקבילותיה בירו' ,יותר
מאשר לאלו בבבלי 65.אפשטיי טע שאחד ממאפייני קרבה זו היא הקרבה הסגנונית" :הברייתות
שבתוס' שוות יותר בלשונ וסגנונ וג בתוכנ לאלה שבירושלמי ,ולא לאלה שבבבלי".

66

במחקר זה התייחסתי לחילו נוסח כאל שינוי סגנוני כאשר הנוסח במקבילות כמעט זהה
לחלוטי למעט חילו במספר מילי בודדות ,שאינו יוצר שינוי משמעות ,ואינו חלק מתופעה
לשונית קבועה 67.קרבה או שוני סגנוני מ הסוג הנידו כא אינ מעידי על עיבוד ע"פ רובד לשוני
מסוי )כחילופי לשוניי( ,או על מסירה ע"י מוסרי בעלי מסורת הלכתית מסוימת )כשינויי
תוכניי( .במקרי אלה כמעט ולא נית להצביע על מניעי ברורי לבחירה דווקא בסגנו אחד
ולא באחר .לכ קרבה סגנונית מעידה על כ שייתכ מאוד שלשתי הברייתות מקור משות שנמסר
בצורה מדויקת ע"י מוסרי שוני או שאחת הברייתות היא המקור של האחרת.
בעבודה זו הוצגו מקרי רבי בה סגנו הברייתא בתוס' דומה לסגנו הברייתא בבבלי,
מקרי רבי הוא דומה לסגנו הברייתא בירו' ,וכ מקרי בה הוא שונה מ הסגנו במקבילות
שבשני התלמודי )א כי מספר של אלו האחרוני קט יחסית( .הימצאות סגנו עצמאי בתוס',
השונה מ הסגנו המצוי במקבילות שבתלמודי ,אינו מפתיע ,שכ מוסרי עשויי לשנות את
סגנו מקורותיה במהל מסירת ,א שלא ע"פ כללי מוגדרי .במקרי בה מדובר בחילופי
סגנו בלבד ,כמעט ולא נית לתאר בצורה משכנעת את השתלשלות הנוסח ולקבוע מסמרות בדבר
נוסח מקורי לעומת נוסח תנייני .מעיו במכלול השינויי הסגנוניי נית לקבוע שסגנו הברייתות
שבתוס' שלנו ,אינו קרוב יותר לסגנו הברייתות שבירו' מאשר הוא קרוב לסגנו הברייתות
שבבבלי ,וזאת בניגוד לדברי כמה מ החוקרי.
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65ראו סקירת דברי החוקרי ,לעיל בפרק סקירת מצב המחקר ,עמ'  11ואיל.
66ראו לעיל ,הע'  ,4עמ' .13
67עיינו לעיל ,בשלושת הפרקי העוסקי בלשו וסגנו ,עמ'  25ואי' ,עמ'  95ואי' ועמ'  138ואי'.
68בעבודה זו הוצגו יותר מקרי בה סגנו הברייתא שבתוס' דומה לסגנו שבבבלי מאשר מקרי
שבה הוא דומה לסגנו שבירו' ,מאחר שבמימצא זה מצוי חידוש ביחס לדברי חלק מ החוקרי.
במסכת ברכות ,מספר המקרי בה סגנו הברייתא שבתוס' דומה לסגנו המקבילה בבבלי גדול
בצורה לא משמעותית ממספר המקרי שבה הוא דומה לסגנו המקבילה בירו' ,ושניה גדולי
בצורה משמעותית מאוד ממספר הברייתות שבה סגנו התוס' עצמאי .מיעוט המקרי בה
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סדר פרטים ומשפטים
בעבודה זו הוצגו מקרי רבי בה סדר האברי מוחל במקורות המקבילי ,והצעתי
שיקולי שוני לחילופי הסדר 69.אחד השיקולי לקביעת סדר האברי הוא הכלל 'כל הקצר
קוד' ,וחילו הסדר תלוי לעיתי בשינוי באור המילי במקבילות השונות .דוגמא למקרה מסוג
זה היא הקדמת 'ציצית' ל'מזוזה' בנוסח הברייתא בבבלי ,לעומת הקדמת 'מזוזה' ל'ארבע ציציות'
בנוסח הברייתא בתוס' ובירו'.

70

ישנ מקרי בה כנראה חילו הסדר נובע מ ההקשרי

השוני בה הברייתות מובאות .דוגמא למקרה מסוג זה היא הקדמת דעת ר' יוסי הסובר שישנה
גמישות מסוימת בנוסח ברכות הנהני בירו' שבו נסמכי דבריו לעמדה אמוראית קרובה המובאת
לפני הברייתא .לעומת זאת הבבלי מקדי את דעת ר' מאיר שאי לשנות ממטבע הברכות בדמיו
מסוי לעמדה אמוראית אחרת המובאת לפני הברייתא 71.במקרי אחרי הוצע שחילו הסדר
קשור להבנה שונה של אחד המשפטי .דוגמא למקרה מסוג זה היא הקדמת דברי ר' יוסי לאיסור
רקיקה בהר הבית והסבת על איסור כניסה להר הבית בלבוש שאינו מכובד בברייתא שבתוס'
ובירו' ,לעומת הקדמת איסור רקיקה בהר הבית לדברי ר' יוסי ,והסבת על איסור זה בבבלי.

72

עיו במכלול המקבילות בה סדר הפרטי וההיגדי מוחל מעלה שבמקרי רבי הסדר
בברייתא בתוס' דומה לסדר שבבבלי ,במקרי רבי הסדר דומה לסדר שבירו' ,ובמקרי רבי
הסדר בברייתא שבתוס' הוא עצמאי .ג כא עולה תמונה ברורה של קרבה די דומה בי הברייתות
שבתוס' לברייתות שבכל אחד מ התלמודי ,בצד מקרי בה מצויה מסורת נוסח עצמאית
בתוס' .מימצאי אלו מצטרפי למימצאי האחרי המערערי על המוסכמה בדבר הקרבה
הגדולה בי הברייתות בתוס' למקבילותיה בירו' ,מעבר לקרבה ביניה לבי מקבילותיה בבבלי.
לעיל הבאנו את דברי ברודי שחילק בי החלפת סדר פריטי העשויה לנבוע מטעות
מעתיקי ,לבי החלפת סדר משפטי שסביר שנגרמת מפעולת הגרסני שעיבדו את הטקסט

הסגנו בתוס' עצמאי מלמד שמקורו של נוסח הברייתות בתוס' ודרכי מסירת אינ נפרדי
לחלוטי מאלו של הברייתות בתלמודי ,וא שיש ביניה חילופי נוסח משמעותיי.
69לסקירת דברי החוקרי בדבר השיקולי לקביעת סדר פרטי ומשפטי ,וההסברי השוני
לחילו הסדר בי המקבילות ראו לעיל בהקדמה לפרק סדר פרטי ומשפטי ,עמ' .42
70ראו לעיל ,דוג'  ,11עמ' .103
71במקרה זה הסדר בברייתא שבתוס' דומה לסדר שבבבלי ,ראו לעיל דוג'  ,24עמ' .47
72ראו לעיל ,דוג'  ,13עמ' .104
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במהל מסירתו 73.לדעתי כדאי להוסי לאבחנה זו שיקול נוס והוא עד כמה נית להצביע על
מניע ברור להחלפת הסדר .ככל שהמניע יותר גלוי ומשכנע כ יש יותר מקו לייחס את החילו
למוסרי שעיבדו את הטקסט ,ולא לטעות מעתיקי ,וא א מדובר בחילו סדר בי מילי
בודדות .ברוב גדול מ המקרי של חילופי סדר פרטי והיגדי בה עסקנו נמצא מניע להחלפת
הסדר .בחלק מ המקרי המניע הוא גלוי לחלוטי ,ובאחרי יש מידה מסוימת של חשיפה
ספקולטיוית .הימצאות מניע ברוב המקרי מלמדת שתופעת חילו סדר פרטי והיגדי בי
מקבילות היא בעיקרה תופעה הנובעת מפעולת מוסרי הטקסט שעיבדו אותו במהל מסירתו ,ולא
תופעה שיסודה בטעויות מעתיקי .ישנ כמוב ג חילופי הנובעי כנראה מהעתקה מוטעית
או מחוסר תשומת לב לטקסט ,א סביר שאלו יוצאי מ הכלל שאינ מלמדי עליו.

74

'לישנא רוויחא' ו'לישנא קייטא'
פרק זה עסק בחילופי בי מקבילות המוסרות תוכ זהה באריכות משתנה .שאלה זו ,של
היחס בי לישנא רוויחא ללישנא קייטא ,נידונה ע"י מבקרי נוסח שבאו להערי את טיב הנוסחי
שעמדו בפניה בתחומי רבי ,כדוגמת חיבורי מ התקופה הקלאסית ,המקרא והברית
החדשה .בשימוש בכללי שעלו מדיוניה יש לנקוט בזהירות מרובה שכ אי כלל ללא חריגי,
ובכל מקרה ומקרה יש להערי את מכלול השיקולי התומכי לעיתי בפתרונות מנוגדי .הדבר
נכו שבעתיי כשאנו עוסקי בספרות חז"ל שלה מאפייני ספרותיי ייחודיי ,המסייגי את
יכולתנו להעזר בחלק ממסקנות החוקרי 75,כ במיוחד כאשר אנו עוסקי במקבילות ולא בכמה
עדי נוסח של חיבור אחד .אול למרות הזהירות הרבה המתחייבת ממגבלות אלו ,ראוי לבחו את
השיקולי שהנחו את מבקרי הנוסח של קבצי ספרותיי אחרי ,ולהסתייע בה.

73ראו לעיל ,הע'  ,56עמ' .44
74חוקרי רבי טענו שנדידת קטע ממקו למקו מעלה חשד לכ שהוא מאוחר ,ראו אפשטיי,
מבוא לנוסח המשנה ,עמ'  ;53ליברמ ,ביקורת על דברי רבה מהדורת פינקלשטי ,קרית ספר ,יד
)תרח" ( ,עמ'  ;330הנ"ל ,תסכפ"ש ,ט ,עמ'  ,24שו'  ;4344ש"י פרידמ ,הערות לרבינו יהונת
מלוניל ,ירושלי – ניויורק תשכ"ט ,עמ'  ,68הערה  ;120הנ"ל ,חקר הסוגיא ,עמ'  ,305306והערה
 ;80ברודי ,הגאוני והטקסט התלמודי ,עמ'  ,270הע'  .136א במקומות בה אכ מדובר בהוספה
מאוחרת ,ייתכ שהכנסתה במקומות שוני ,או העברתה ממקו למקו נעשתה במקרי רבי
ע"י מוסרי שעיבדו את הטקסט ,ולא ע"י מעתיקי שהתרשלו בהעתקתו.
75אחת המגבלות המרכזיות נובעת מ העובדה שחלק מחיבורי חז"ל )ובתוכ אלה שאנו עוסקי
בה( כנראה נמסרו תקופה מסוימת בע"פ ,ראו לעיל הע'  ,13עמ' .7
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כמה חוקרי טענו שכאשר יש בפנינו שני נוסחי המגישי תוכ זהה ,אחד מה ארו
יותר והשני קצר יותר ,כדר כלל יש להעדי את הטקטס הקצר ) .(lectio brevior potiorההגיו
מאחורי טענה זו הוא שמוסר עשוי לנסות ליצור טקסט יותר נוח לקריאה באמצעות הוספת מילות
קישור ,הוספות המפרשות ענייני רמוזי והערות המבהירות מילי או רעיונות קשי להבנה.

76

השמטה לטענת יכולה להיווצר רק כתוצאה מתאונה טקסטואלית כגו הפלוגרפיה והשמטה
מחמת הדומות 77.לעומת יש שטענו שבכל מסירה או העתקה ישנו חוסר דיוק מסוי הגור
להשמטה )מכוונת או לא מכוונת( ,ובטקסט הנמסר ע"י שרשרת מוסרי ארוכה תופעת ההשמטות
הרבה יותר משמעותית מאשר ההוספות .לכ לדעת יש להעדי בדר כלל את הטקסט הארו
) 78.(lectio longior potiorדומה שלמחלוקת זו אי 'פתרו נכו' ,והדבר תלוי ג באופיו של כל
חיבור וחיבור ובדרכי מסירתו.
בדמיו מסוי לחוקרי הקבצי הספרותיי האחרי ,א חוקרי ספרות חז"ל הציעו
הצעות שונות .ש"י פרידמ נקט בשיטה שיש ל'תפוס לשו קצר' 79,ואחרי טענו שהשמטה מובנת
רק על רקע קושי בגרסה המקורית או תאונה טקסטואלית 80.אול מספר חוקרי שבדקו את
היחס בי עדי נוסח של כמה חיבורי העלו בכמה מקרי שדווקא הנוסח הארו הוא מקורי,
והנוסח הקצר הוא תוצאה של השמטה.

81

אלמ חילק בי חיבורי הנמסרי ע"פ שדרכ

76ראו Klein, Textual ;West, Textual Criticism and Editorial Technique, pp. 22-24
.Criticism, Philadelphia 1974, p. 75
77תאונות טקסטואליות עשויות בוודאי לקרות בנוסח הנמסר בכתב ,וייתכ שיש מה שיכולות
לקרות א בנוסח הנמסר ע"פ ,כדוגמת דילוג מחמת הדומות ,ראו ע"צ מלמד" ,קצורי ואשגרות
בברייתות ובמשנה" ,עיוני בספרות התלמוד ,ירושלי .1986
78ראו הניתוח של עמדת  ,A. C. Clarkאצל Metzger, The Text of the New Testament, pp.
 ;161-163טוב ,בקורת נוסח ,עמ' .231233
79על דר חקר הסוגיא ,עמ'  .307וראו הסברו של וולד )אלו עוברי ,עמ'  (275לתופעת ההוספות
המאוחרות המשלי על מעתיקי התלמוד את ההנחות של חוקרי הספרות הקלאסית.
80ראו בנובי  ,שבועות שתי בתרא ,עמ' .17
81ראו מיליקובסקי ביחס לנוסח משפחת  aשל עדי הנוסח של סדר עולSeder Olam, pp. ,
 ;144-149כהנא ביחס לקטעי הגניזה של המכילתות ,המכילתות ,עמ'  ;96א"ש רוזנטל ,תולדות
הנוסח ,עמ'  ,1623שהסיק בכמה מקומות כי נוסח הוולגטה של פסחי הוא קיצור של נוסח עתו.
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להתכוו  ,לעומת חיבורי הנמסרי בכתב שדרכ להתרחב 82.א כא נראה שלא נית לקבוע
כללי נוקשי 83,וההכרעה נובעת מ המאפייני המייחדי כל חיבור ומוסריו.

84

לאור דברי החוקרי הנ"ל נית לגשת לבחינת היחס בי נוסח הברייתות בתוס' לבי נוסח
הברייתות שבתלמודי .אלמ טע שבד"כ נוסח הברייתות שבתוס' ארו מנוסח הברייתות
שבתלמודי 85.פרידמ לעומתו סבר שמוסרי הברייתות בבבלי )ובמידה מועטה מכ ג מוסרי
הברייתות בירו'( הוסיפו על הברייתות המקבילות הנמצאות בתוס' 86.אול המימצאי בעבודה זו
אינ תומכי בטענות אלו בכל הנוגע ללישנא רוויחא לעומת לישנא קייטא .לעיל הוצגו מקרי
רבי בה בתוס' מצויה לישנא רוויחא ,בחלק מ המקרי בדומה לנוסח הבבלי ובניגוד לנוסח
הירו' ,בחלק מ המקרי בדומה לנוסח הירו' ובניגוד לנוסח הבבלי ,ובמקרי אחרי כנגד נוסח
שני התלמודי 87.כמו כ הצגנו מקרי רבי בה בתוס' מצויה לישנא קייטא ,ה בדומה לנוסח
אחד התלמודי ובניגוד לשני ,וה בניגוד לנוסח שני התלמודי .המסקנות העולות ממימצאי
אלו ה .1 :לא נית לקבוע שנוסח התוס' הוא בד"כ ארו או קצר ביחס לנוסח הברייתות
המקבילות בתלמודי .2 .א בבחינת היבט זה של נוסח הברייתות בתוס' לעומת נוסח

82אלמ ;Authority, pp. 71-111 ,הנ"ל.Orality, pp. 123-149 ,
83כמה חוקרי נטו לראות לראות בנוסח משפחת עדי נוסח מסוימת נוסח יחסית מאוחר ,ה
במקרי בה יש בו לשו ארוכה ,וה במקרי שיש בו לשו קצרה ,ראו ש"י פרידמ ביחס לענ
פמ של בבלי ב"מ ,תלמוד ערו ,הנוסח ,עמ' ) 31והשוו לדבריו בלאיל היוחסי ,עמ'  ;(140עמית
ביחס לכ"י התימני לפרק מקו שנהגו בבבלי ,מקו שנהגו ,עמ'  ;6481סבתו שהסיק שכ"י תימני
של מסכת סנהדרי מביא בד"כ לישנא רוויחא ,והציע שאי מדובר בהכרח בהוספות על נוסח
קדו קצר ,כתביד תימני ,עמ'  .224226גינצבורג )פירושי ,א ,עמ' כב( חילק בי מעתיקי
פשוטי שאומנות הצטמצמה בכתב ולא התעניינו במה שהיו מעתיקי ,שלה כל הממעט
בהעתקה הרי זה משובח ,לבי מעתיקי מלומדי שכשהעתיקו חיבורי חז"ל הוסיפו לפי חכמת.
84השוו לדברי ליברמ ,מבוא לתסכפ"ש ,ג ,עמ' טוטז .רוב דיוני החוקרי עסקו ביחס שבי כמה
עדי נוסח של חיבור מסוי .ישנ חוקרי שעסקו בשאלות דומות הנוגעות ליחס שבי חיבורי
קרובי ,ראו למשל :ש"י פרידמ ,תוספתא עתיקתא ,עמ'  ,7374ובנ"ש ,שטע שמסדר המשנה
במקרי רבי קיצר את לשו המקורות שהיו בפניו; כהנא ,המכילתות ,עמ'  ,203211שהסיק
שמסורת הנוסח הארוכה של מדר"י מקורית ביחס למסורת הנוסח המקוצרת במדרשב"י.
85לדעתו ההבדל נובע מכ שהתוס' נמסרה כטקסט כתוב ואילו הברייתות בתלמודי נמסרו ע"פ,
ראו לעיל ,בהע' .82
86ש"י פרידמ ,הברייתות בתלמוד הבבלי ,עמ' .191198
87תופעה חשובה היא הבאת מילות ההבהרה הספרותיות 'כיצד' ו'זה הכלל' ,בתוס' יותר מאשר
במקבילות בשני התלמודי ,ראו לעיל :דוג'  ,29עמ'  ;50דוג'  ,21עמ'  ,160דוג'  ,22עמ' .161
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מקבילותיה בתלמודי ,נוסח הברייתות בתוס' לא נמצא יותר קרוב לנוסח המקבילות בירו'
מאשר לנוסח המקבילות בבבלי .הנוסח בברייתות שבתוס' מגלה מידה מסוימת של עצמאות בצד
קרבה חלקית די דומה לנוסח המקבילות שבכל אחד מ התלמודי.

הצגת ברייתות בסמוך למשפט הדומה למשנה
בעבודה זו הוצגו עשר ברייתות שלצד מובא בתוס' משפט דומה למשנה המספק את
הרקע ההלכתי ,בששה מקומות המשפט מצוי ג בסמו למקבילה בבבלי ,ובארבעה מקומות
המשפט מובא בתוס' בלבד 88.תופעה מעי זו כבר צוינה ע"י רבינו ת בדבריו המפורסמי" :דר
התוספתא באל מקומות ליקח קצת מ המשנה לזכרו דברי".

89

במקרי מעי אלו ייתכ

שהמשפטי הדומי למשנה היו חלק אינטגרלי של הברייתא ,והמוסרי בתלמודי השמיטו.

90

מאיד ייתכ שההיגדי ללא המשפט הדומה למשנה היו במקור יחידות ספרותיות עצמאיות,
ומסדר קדמו הצמיד לה מובאות קצרות הדומות למשנה 91.זוהי שאלה ספרותית שספק א נית
להכריע בה באופ משכנע.
אול המימצא אודות היחס בי ההצגה הספרותית של הברייתות בתוס' ,לבי זו של
הברייתות שבתלמודי הוא בולט לעי :הבאת משפטי הדומי למשנה בסמו לברייתות נפוצה
במיוחד בתוס' ובמידה חלקית ג בבבלי.

92

בהיבט זה הברייתות שבתוס' מגלות קרבה יתרה

למקבילותיה בבבלי ,מעבר לקרבת לאלו שבירו'.

93

88ראו לעיל בפרקי הצגת ברייתות בסמו למשפט הדומה למשנה ,עמ'  53ואי' ,ועמ'  167ואי'.
 89ראו לעיל ,הע'  ,89עמ' .55
90אפשרות זו נתמכת מ העובדה הידועה שהירו' לעיתי מקצר את המשניות אות הוא מצטט,
ושמא זוהי נטיה לקצר את נוסח המקורות המובאי ,ראו לעיל ,הע'  ,90עמ' .55
91השוו לדברי ליברמ )תוספת ראשוני ,ב ,עמ'  (10שהיו גאוני ששילבו מדברי ברייתות בתוס'
לתו המשנה.
92מימצא זה עולה בקנה אחד ע מימצאי אלמ ,ראו .Authority, pp. 266-269
93ליברמ ייחס במספר מקומות את הוספת והשמטת המשפטי הדומי למשנה לסופרי )ראו
בהע'  ,91וכ במבוא לתסכפ"ש ,א ,עמ' כב; מבוא לתסכפ"ש ,ג ,עמ' יד ,וב"ש( .אול לא ברור
מדוע דווקא סופרי של חיבורי מסוימי נטו לסגנו אחד בעוד סופרי אחרי נטו לסגנו אחר.
אפשר והדבר קשור למידת הכרת המשנה במקומות השוני .נית ג להציע שיש לייחס את
ההוספות או ההשמטות ,לשינויי גישה בי מוסרי קדומי למוסרי מאוחרי .כיידוע ,לא נמנעו
חלק מ האמוראי לדחות משניות מפני דעות אחרות ולחלוק עליה )ראו פרנקל ,מבוא
הירושלמי ,עמ' ככא; אפשטיי ,מבוא לנוסח המשנה ,עמ'  .(349353א' כה טע שלאחר תקופת
205

יחוס הלכה לחכם
שאלת הייחוסי המוחלפי של דברי חכמי לדוברי שוני היא שאלה עתיקה בחקר
ספרות חז"ל.

94

הייחוסי המוחלפי מצויי בי מקבילות המובאות בחיבורי שוני,

95

בי

מקבילות המובאות במקומות שוני בתו חיבור אחד 96,ובי עדי נוסח שוני של מקור אחד.

97

כדי להציג את הגורמי האפשריי לתופעה זו ,יש להקדי ולהפריד בי חילופי שמות מסוגי
שוני .ישנ מקרי בה במקור אחד מובאת דעה ללא ייחוס ובמקור אחר הדעה מיוחסת לחכ
כלשהוא .רוב החוקרי נוטי במקרי מעי אלה להעניק אמינות גבוהה יותר לייחוס ,מתו
הנחה שמוסר לא יבדה ייחוס מלבו ,ולהסביר שהייחוס נשמט באחד המקורות .אול א במקרי
אלו יש לבחו את אפשרות קיומו של מניע עריכתי להוספת הייחוס .קרובי למקרי אלו ה

האמוראי נשלמה פעולת פירוש המשנה והגהתה ,וכתוצאה מכ החל 'תהלי התקדשות' של
נוסח המשנה) .ראו ביקורת הלכתית וספרותית ,עמ' שלאשמו .והשוו לדברי אלבק ,משנה ,זרעי,
עמ'  ;336רובינשטיי .(Talmudic Stories, p. 265 ,ע"פ דברי אלו נית להציע בדר שמא שא
השינוי הספרותי בהצגת הברייתות קשור לשינוי בסמכותה של המשנה ובמעמדה .ייתכ שהסמכת
משפט הדומה למשנה לברייתות מ התוס' נועד לחזק א את חשיבות וסמכות של ברייתות אלו
)ראו במיוחד לעיל דוגמאות  ,4139עמ'  56ואי' ,ודיוננו ש( .הסמכת משפט הדומה למשנה אינה
מעניקה לברייתא את אותה הסמכות הניתנת למשנה .אול יש באפשרותה להדגיש שמדובר
בטקסט המלווה את המשנה ונסמ לה ,ושיי לאותו קורפוס ספרותי של ספרות הלכה התנאית
אליו משתייכת ג המשנה )בי שהדגשה זו נכונה ובי שלא( .ע"פ השערה זו הצמדת המשפט
הדומה למשנה לברייתות חלה בתקופה הבתראמוראית ,שעיקרה בבבל ,והיא מעידה על השפעה
משמעותית של מוסרי התוס' בבבל בתקופה זו על נוסח התוס' שלנו )והשוו להסברי בעל
מאפייני דומי אצל אלמ.(Authority, pp. 267-273 ,
94בעיסוקנו בחילופי ייחוס אנו דני רק במקרי בה השינוי הוא בחכמי אליה דעה כלשהיא
מיוחסת ,ולא במקרי בה השינוי הוא בוריאציות שונות של שמו של חכ אחד )כדוגמאות של
מלמד ,ירושלמי לייד ,עמ'  ;126זוסמ ,מסורתלימוד ,עמ'  ,52הע' .(100
95ראו פרנקל ,מבוא הירושלמי ,כז ע"א; אפשטיי ,מבוא לנוסח המשנה ,עמ'  ;710הנ"ל,
"מדקדוקי ירושלמי" ,עמ'  ;267269מלמד ,מבוא לתלמוד ,עמ'  449ועמ'  ;603604כהנא,
המכילתות ,עמ'  ;321336אלמ ;Authority, pp. 129-138 ,הנ"ל.Orality, p. 169 ,
96ראו פרנקל ,מבוא הירושלמי ,מא ע"ב; אפשטיי ,מבואות לספרות האמוראי ,עמ' ;280
מוסקובי  ,סוגיות מקבילות ,עמ'  ;532533הנ"ל ,סוגיות מוחלפות ,עמ' .26
97ראו א"ש רוזנטל ,ירושלמי נזיקי ,עמ' כ ,והערה  ;35ש"י פרידמ ,תלמוד ערו ,הנוסח ,עמ' 19
 ;21הנ"ל ,לאיל היוחסי ,עמ'  ;120121כהנא ,המכילתות ,עמ'  ;7778סבתו ,כתביד תימני ,עמ'
 ;322324עסיס ,נוסח שקלי ,עמ'  ;147שרמר ,נוסח התוס' ,עמ'  ;3435וכ בהבאת חומר מ
הבבלי בספרות הגאוני ,ראו ברודי ,הגאוני והטקסט התלמודי ,עמ'  257259ועמ' .277288
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מקרי בה בשני המקורות הדעה מיוחסת לאות חכמי ,א באחד מה נוס חכ לשרשרת
המסירה .א במקרי אלו ,מאחר שאי סתירה חזיתית בי שני הייחוסי ,ישנה נטיה להעניק
אמינות גבוהה לייחוס שנוס ,ע"פ אות שיקולי ומגבלות שציינו לעיל .לעומת מקרי אלו,
ישנ מקרי אחרי בה בשני מקורות דעה מיוחסת לחכמי שוני ,וישנה סתירה ברורה בי
הייחוסי .במקרי אלה מדובר בשינוי תוכני של ממש .סביר שחלק מחילופי אלה משקפי
חילופי מסורות קדומי ,ואילו אחרי נובעי ממגמות עריכתיות שונות כפסיקת הלכה כשיטה
המיוחסת לאחד החכמי.

98

לאור שיקולי אלו נית לבחו את חילופי הייחוס בי הברייתות בתוס' למקבילותיה
בתלמודי .במסכת ברכות ישנ שישה מקרי של ייחוסי מוחלפי בי הברייתות בתוס'
למקבילותיה בתלמודי.

99

בא אחד מששת המקרי לא מצויה סתירה חזיתית וודאית בי

הייחוסי המוחלפי ,לכ סביר שהחילופי נובעי מדרכי מסירת המקורות המשותפי ולא
ממקורות חלוקי .זהו מימצא חשוב התומ בטענה שלמרות שינויי הנוסח )שחלק משמעותיי(
בי הברייתות בתוס' למקבילותיה בתלמודי ,לכול מקור אחד משות.
בארבעה מתו ששת חילופי הייחוס ,הייחוס בתוס' זהה לייחוס בבבלי בניגוד לייחוס
בירו' ,בחילו אחד הייחוס בתוס' זהה לייחוס בירו' בניגוד לייחוס בבבלי ,ובחילו אחד הייחוס
בשני התלמודי זהה בניגוד לייחוס בתוס' .מימצא זה מצביע שוב על הקרבה בי נוסח הברייתות
בתוס' למקבילותיה בבבלי ,שבמקרה זה היא גדולה א מ הקרבה שלה לנוסח המקבילות בירו'.
בצד הקרבה הגדולה בי הברייתות בתוס' למקבילותיה בבבלי ,והקרבה ביניה לברייתות בירו',
ג כא נוסח התוס' מגלה עצמאות מסוימת.
אלמ טע שהברייתות בתוס' פסחי נוטות להציג היגדי ללא ייחוס יותר מאשר
מקבילותיה בבבלי 100.אול המימצאי שעלו מבדיקת מסכת ברכות שוני .בארבעה מתו ששת
חילופי הייחוס ,החילו הוא בי ייחוס הדעה לחכ מסוי באחד המקורות ,לעומת הבאת הדעה

98על השיקולי השוני והסיבות להימצאות החילופי בשמות ראו בעיקר פרנקל ,מבוא
הירושלמי ,מא ע"ב; אורב" ,מסורת והלכה" ,עמ'  ;136163מוסקובי  ,סוגיות מקבילות ,ש;
הנ"ל ,סוגיות מוחלפות ,ש; ש"י פרידמ ,תלמוד ערו ,הנוסח ,עמ'  ,1921והע'  ;75ש עמ' ,54
הע'  ;162ברודי ,ש; כהנא ,המכילתות ,עמ'  ;321אלמ ,Authority ,עמ'  ;130131הנ"ל,
 ,Oralityש; מ' סבתו ,ש.
99ראו לעיל ,בפרקי ייחוס הלכה לחכ ,עמ'  ,61עמ'  ,110ועמ' .170
100ראו  ,Authorityעמ' .132
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בצורה אנונימית במקור אחר .בשני מתו ארבעת המקרי הדעה בתוס' מיוחסת לעומת הדעה
במקור המקביל המובאת ללא ייחוס ,ובשני המקרי האחרי הדעה בתוס' מובאת ללא ייחוס
לעומת הדעה במקור המקביל המיוחסת לחכ מסוי.

101

לכ נראה שלא נית לאפיי את נוסח

התוס' בניגוד לנוסח המקבילות בתלמודי ע"פ קריטריו זה.

הוספה והחסרה של פריטים
בפרקי אלה נידונו מקרי בה בברייתא שבכל החיבורי מובאת רשימת פריטי,
ובקבוצה שבאחד החיבורי מופיע פריט שאיננו מופיע בקבוצה שבחיבור האחר 102.חשוב לשי לב
כי במקרי אלו ,במידה ולא מדובר בטעות ,אחד המוסרי פעל בחופשיות מסוימת ,התערב
בנוסח ההלכה הקיימת ,ושינה אותו.

103

אחת השאלות החשובות במקרי אלו היא עד כמה הפריט הבא רק בחיבור אחד דומה
לפריטי האחרי ברשימה המובאת בכל החיבורי .ובמילי אחרות :עד כמה יש בהוספת
הפריט )או בהחסרתו( הבעת עמדה הלכתית שונה ,או שמדובר רק בסגנו ספרותי יותר מפורט
)לעיתי הפרט הנוס הוא הוספה טריוויאלית וזהה( .במקרי בה החידוש ההלכתי הוא קט
מאוד ייתכ כי הוספת הפרט נעשתה ע"י מוסר שלא התכווי לעדכ את תוכ ההלכה ,אלא רק
למוסרה באופ מלא יותר .במקרי שבה החידוש ההלכתי הוא משמעותי ,ייתכ כי הוספת
הפרט משקפת מסורת הלכתית שונה .המקורות למסורות ההלכתיות השונות עשויי להיות מאוד
מגווני :ייתכ כי מדובר בעמדות הלכתיות הנמצאות בקבצי תנאיי ,לעיתי מדובר במסקנות

101בתוס' דעה מיוחסת :דוג'  ,42עמ'  ;61דוג'  ,22עמ'  . 110בתוס' דעה אנונימית :דוג'  ,43עמ'
 ;61דוג'  ,39עמ' .170
102ראו לעיל ,בפרקי הוספה והחסרה של פריטי ,עמ'  62ואי' ,עמ'  111ואי' ועמ'  170ואי'.
להגדרה יותר מפורטת ראו לעיל ,הע'  ,112עמ' .63
103חשוב לחזור ולהדגיש כי ג במקומות בה אני מתייחס ל'פריט המצוי באחת ההלכות' ,איני
מתכוו לטעו כי הפריט בהכרח לא היה קיי ברשימה המקורית והוא נוס בשלב מאוחר ע"י
אחד המוסרי .במילי אלו אני מתכוו לציי כי הפריט נמצא בהלכה שבאחד החיבורי ואיננו
נמצא בהלכה שבחיבור השני .בכל מקרה ומקרה מסוג זה קיימת האפשרות שהפריט היה קיי
בהלכה המקורית ,והוא הושמט ע"י אחד המוסרי .לעיתי נית להצביע על שיקולי לכא
ולכא ,לעיתי קשה להציע הצעה מבוססת ,ופתרו העניי נובע מ התמונה הכללית העולה
ממכלול המקבילות בי החטיבות השונות בספרות חז"ל ,וראו לעיל ,הע'  ,111עמ' .63
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העולות מתו מימרות אמוראי וסת התלמוד ,יש לבחו א את ההקשר בו ה מובאות וכ
הלכות בעלות מבנה סגנוני דומה ,ולעיתי אלו מסורות עצמאיות שאי לנו כל תיעוד אחר אודות.
בחלק ממקרי אלו ייתכ שהפריטי הוספו לרשימה בעקבות מציאת ההגיו ההלכתי
העומד מאחורי הבאת המקרי ברשימה המשותפת ,ויישומו על מקרי אחרי ,לעיתי בצורה
יותר רחבה מ המינימו ההכרחי .זהו תהלי מעניי המעיד על התפתחות מסוימת בשימוש
בהפשטה משפטית ,המובילה להרחבת החקיקה ההלכתית.

104

כידוע ,סוגי שוני של חשיבה

משפטית מופשטת מצויי בכל השכבות של ספרות חז"ל ,אול ישנה מגמה של הפשטה הולכת
וגוברת ברבדי המאוחרי של ספרות זו 105.בדיקת תופעת ההוספה וההחסרה של פריטי מתו
רשימות בברייתות שבתוס' לעומת מקבילותיה בתלמודי עשויה לשפו אור ג על היבט זה של
מידת ההפשטה המשפטית המצויה בחטיבות השונות של ספרות חז"ל ,וא שבד"כ לא מדובר
בתוספת הפשטה משמעותית.
במחקר זה הוצגו שישה מקרי בה בירו' מובא פריט שאינו מובא בתוס' ובבבלי ,ותשעה
מקרי בה מובא בבבלי פריט שאינו מובא בירו' .בחמישה מבי תשעת המקרי בה מובא
פריט בבבלי ,הפריט מובא ג בתוס'.

106

לכ בהיבט זה הברייתות בתוס' קרובות יותר

למקבילותיה בבבלי ,מאשר למקבילותיה בירו'.

107

מימצא מעניי הוא שלא מצאנו ול 6מקרה אחד בו ברשימה שבתוס' מובא פריט שאינו
מובא ברשימות מקבילות בתלמודי .דהיינו ,בכל מקו שבו ברשימה בתוס' מצוי פריט שאיננו
מצוי באחד התלמודי ,הפריט מובא בתלמוד השני .ייתכ כי יד המקרה בדבר ,וייתכ שבאות
מקרי בה הפריט מובא בתוס' ובאחד התלמודי בלבד ,מקור הרשימה הארוכה בתלמוד הוא
התוס' .אול אפשרויות אלו ה בגדר שמא בלבד .המימצא הברור הוא שלא מצאנו מקרה שבו
נוסח התוס' מוסר באופ עצמאי לחלוטי רשימה שיש בה פריטי שאינ מובאי במקורות

104במקרי מסוימי ייתכ ומגמת ההפשטה המשפטית היא שהובילה להכנסת פריטי ע"פ אחד
המקורות המנויי בפיסקה הקודמת .ייתכ וא במקרי בה החידוש ההלכתי הוא קט מאוד,
הוספת פריטי כמעט זהי לרשימה מונעת ע"י השאיפה להגיש הלכה כוללנית המתייחסת לכמה
שיותר תחומי ,שאיפה שאולי יש בה קרבה כלשהיא לתהלי שסופו חקיקה הלכתית מופשטת.
105ראו לעיל ,הע'  ,17ובנסמ ש.
106אלמ ) (Authority, p. 148ד במקרה אחד בו בברייתא שבבבלי מצוי פרט שאינו מובא בתוס'.
לדעתו זהו מקרה חריג ,שכ לדעתו הברייתות בבבלי נוטות להיות קצרות מנוסח המקבילות
בתוס' )ראו לעיל עמ'  .(202המימצאי שעלו בעבודה זו אינ תומכי בטענה זו.
107ראו לעיל ,בפרקי הוספה והחסרה של פריטי ,עמ'  62ואי' ,עמ'  111ואי' ,ועמ'  170ואי'.
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מקבילי .עובדה זו עולה בקנה אחד ע האפשרות שהוזכרה לעיל שאחד המניעי להוספת
פריטי לרשימות הוא שימוש בהפשטה משפטית.

108

ייתכ והחשיבה המופשטת השפיעה באופ

מסוי על נוסח הברייתות בתלמודי ,ואילו הברייתות שבתוס' שימרו את הרשימות המקוריות,
למעט במקרי בה נוסח הושפע מנוסח המקבילות בתלמודי.

109

מעיו במכלול המקרי עולה שבכשליש מתוכ קיימת אפשרות סבירה שהמניע להוספת
הפריט או להשמטתו הוא החידוש ההלכתי .דוגמא לכ היא הבאת 'נר בתו ספקלריא' בתו
הרשימה המפרטת סיטואציות בה לא נית לבר על הנר במוצ"ש ,ברשימה שבירו' בלבד.

110

בכמחצית מ המקרי סביר שהוספת או החסרת הפריט איננה קשורה לחידוש הלכתי ,אלא
תלויה במידת הרצו להגיש הלכה כוללנית המתייחסת לכמה שיותר תחומי .דוגמא לכ היא
הבאת קריאת מגילה בתו הרשימה המפרטת את המצוות שאד צרי לקיי לפני צאתו לדר,
ברשימה שבתוס' ובבבלי בלבד 111.במקרה אחד או שניי סביר שהימצאות הפריט נובעת מאשגרה
בירו' ,כדוגמת הבאת 'טהור שנפלו על ראשו ועל רובו שלש' לוגי מי שאובי' כמקרה נוס בו
האד קורא ק"ש לעצמו א אינו מוציא אחרי ,בברייתא שבירו' בלבד.

112

108למסקנה דומה הגיע אלמ במחקרו על תוס' ובבלי פסחי ) .(Authority, p. 276לטענתו
מבחינה מושגית הברייתות בתוס' משקפות תקופה פרהאמוראית ,אול הוא מזהיר בצדק
מהתבססות מוגזמת על תופעה זו.
109ייתכ ותופעה דומה מצויה במספר מקרי בה הראינו שנוסח הפסיקה ההלכתית בברייתא
שבתוס' מתייחס לרובד המעשי ,ואילו נוסח הפסיקה ההלכתית בחלק מ המקבילות בתלמודי
מתייחס לרובד משפטי יותר מופשט )לדוג' :ההוראה המעשית בתוס' לקרוא ק"ש ,לעומת
ההתייחסות למצב המשפטי של האד בהוראה בתלמודי שהאד טהור ]וממנה נית להשלי
שהיישו המעשי של המצב המשפטי הוא שיש לקרוא ק"ש[( ,ראו לעיל ,דוג'  5עמ'  ;99דוג' ,8
עמ'  ;101דוג'  7עמ'  ;148דוג'  ,8עמ'  ,149ובהערות ש .ועיינו בדיונו של מוסקובי Talmudic ,
 Reasoning, pp. 54-55העוסק בהימצאות פסיקה המתייחסת למעמד המשפטי יותר בתוס'
מאשר במשנה )בה מצויה יותר פסיקה המתייחסת להוראה מעשית( .ייתכ שבפנינו תהלי ,שהחל
לית את אותותיו באופ חלקי בתוס' ,והפ ליותר משמעותי בברייתות שבתלמודי.
110ראו הדיו באפשרויות השונות לעיל ,דוג'  ,51עמ' .67
111ראו לעיל דוג'  ,49עמ' .66
112ראו לעיל דוג'  ,54עמ' .73
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הוספה והחסרה של משפטים שלמים
במקרי אלה אי מדובר בעוד מקרה שבו יש לייש הוראה קיימת ,או בעוד הוראה
המתייחסת למקרה שכבר מוזכר ,אלא בהוראה שאיננה קיימת בחומר המשות ,המתייחסת
למקרה שאיננו קיי בחומר המשות.

113

א תיער השוואה בי תופעה זו לתופעת הוספת

הפרטי לרשימות אזי יתברר כי ההתערבות הספרותית בהוספת פריט לרשימה היא יותר
משמעותית ,שכ יש בה התערבות סגנונית ותוכנית בתוכנו של משפט קיי .לעומת זאת הוספת
משפט של משאירה על כנ את ההיגדי הקיימי .אול ההתערבות ההלכתית היא בד"כ יותר
משמעותית בהוספת היגד ,שכ יש בה הוראה חדשה המתייחסת למקרה חדש .אבחנה זו עשויה
לסייע בהמש הדיו באפיו נוסח התוס' לעומת נוסח המקבילות בתלמודי.
בכמחצית מ המקרי שבה בברייתא שבאחד החיבורי בלבד מובא משפט ,סביר
שהוא אינו שנוי במחלוקת ,אלא ידוע ומוסכ על מוסרי הברייתות בכל החיבורי .מקרי מסוג
זה ה מקרי שבה המשפט המובא רק באחד החיבורי הוא הרחבה של החומר המשות או
השלכה של החומר המשות על תחו מאוד קרוב .דוגמא לכ היא הימצאות הקביעה 'ארבע
אשמורות ביו' בברייתא שבירו' בלבד.

114

מקרי דומי למקרי אלה ה מקרי שבה

המשפט המובא רק באחד החיבורי כולל בתוכו אינפורמציה חדשה לחלוטי ,שאינה נובעת בשו
דר שהיא מ החומר המשות ,א היא מצויה במקורות קדומי אחרי .במקרי אלה סביר
שמוסרי כל החיבורי הכירוהו .דוגמא לכ היא הימצאות נוסח הענייה אחר הברכות בבהמ"ק
בירו' בלבד.

115

הבאת המשפט או אי הבאתו בשני מקרי אלה כנראה אינה נובעת מ החידוש

הלכתי המצוי בו.
לעומת מקרי אלה ,בכמחצית המקרי האחרי שבה משפט מובא רק בברייתא
שבאחד החיבורי ,אי סיבה להניח שתוכנו היה ידוע ומוסכ על מוסרי הברייתות בחיבורי
האחרי .מקרי מסוג זה ה מקרי שבה מקורו של היגד מסוי הוא כנראה היסק לא
טריוואלי ממקרי בעלי מאפייני דומי ,שייתכ וחלק מ המוסרי לא יקבלו .דוגמא לכ הוא
ההיגד המצמצ את ההלכה שאי להתפלל במקו גבוה ,הקובע שלזקני ולחולי הדבר מותר,

113ראו לעיל בפרקי הוספה והחסרה של משפטי שלמי ,עמ'  75ואי' ,עמ'  121ואי' ועמ' 175
ואי' .להגדרה יותר מפורטת ראו לעיל ,הע' .112
114ראו לעיל ,דוג'  ,58עמ' .78
115ראו לעיל ,דוג'  ,57עמ' .77
211

המופיע בברייתא שבתוס' בלבד.

116

במקרי מסוימי ייתכ שהמשפט חדר לברייתא שבאחד

החיבורי בעקבות פסיקה אמוראית .דוגמא לכ הוא ההיגד הקובע שהאיסור להתפלל במקו
הטלת מי מוגבל רק עד לזמ שאלו נבלעו או יבשו ,המובא בברייתא שבתוס' בלבד 117.ישנ א
מקרי שבה עלתה האפשרות שמקור המשפט המופיע באחד החיבורי הוא פסיקה בתר
אמוראית המצויה בתלמוד הבבלי .דוגמא לכ היא הישנות הקביעה שהמבר על המצוות 'צרי
ברכה לעצמו' במספר ברייתות בתוס' בלבד.

118

מעיו במכלול המקרי שבה משפט מובא רק בחלק מ המקבילות עולי שני מאפייני
חשובי של תופעה זו .ראשית ,ברוב מכריע של המקרי נית להצביע על מקור בתו ספרות חז"ל
שבו מצוי התוכ ההלכתי המובא במשפט המצוי רק באחד החיבורי .נית להסיק מכ
שהמסורות ההלכתיות שהיו בידי מוסרי הברייתות היו בעיקר אלו שהגיעו לידינו בחטיבות
השונות של ספרות חז"ל .תופעת הוספת משפטי נובעת בעיקרה מהשלמה והרחבה ספרותית
בתו המסגרת המוכרת לנו של ספרות חז"ל.

119

שנית ,ברוב מכריע של המקרי ,ההיגד מובא

בנוסח הברייתות בתוס' או בירו' )לא תמיד יחד( ,לעומת זאת ישנ רק מקרי מעטי בה בנוסח
הבבלי מובא היגד שאיננו מובא ג בנוסח המקבילות .במאפיי זה נוסח הברייתות שבתוס' קרוב
למקבילות שבירו' הרבה יותר מאשר למקבילות שבבבלי .הסבר אפשרי לתופעה זו הוא שמוסרי
הברייתות בתוס' ובירו' ראו בה קוב ספרותי עצמאי ,שיש טע להוסי בו חומר מוסכ ולעדכנו
ג ע"פ מקורות אחרי )חלק מאוחרי( ,על מנת שההלכה שבו תהיה עדכנית ומלאה .לעומת
זאת ייתכ שמוסרי הברייתות בבבלי לא התייחסו אליה כאל קוב עצמאי ,אלא כאל חלק
מחומרי הגל של היצירה הספרותית הגדולה שבמסגרתה ה נמסרו ,הלא היא התלמוד הבבלי.
מאחר שחלק גדול מ החומר מצוי בבבלי ,אי צור להביאו פע נוספת במסגרת הברייתות

120

116ראו לעיל ,דוג'  ,44עמ' .177
117ראו לעיל ,דוג'  ,42עמ'  .175ראו אפשטיי ,מבוא לנוסח המשנה ,עמ'  ,970על הוספות לנוסח
המשנה ע"פ דברי האמוראי.
118ראו לעיל ,דוג'  ,43עמ' .176
119ראו ג זוסמ ,ירושלמי כתב יד אשכנזי ,עמ'  ;45רובינשטיי.Talmudic Stories, pp. 264 ,
120והשוו לחלוקתו של ד' רוזנטל בי טופסי 'סדר המשנה' בעלי המסורת הא"י ,שנמסרו כחיבור
עצמאי ולא כחלק מ התלמוד הירו' ,לבי טופסי משניות שנמסרו יחד ע התלמוד הבבלי :עבודה
זרה ,עמ'  .2021וראו ג בראשר ,לשו המשנה ,עמ'  ;189נת ,מסורת לשונית ,עמ' .343
212

א נחזור ונשווה את מימצאי תופעת הוספת או החסרת משפטי למימצאי תופעת
הוספת או החסרת פרטי מרשימות ,נוכל להתקד צעד נוס לקראת אפיו מסירת הברייתות
בתוס' .לעיל ראינו כי אי מקרי שבה בנוסח התוס' מובא פריט ברשימה שאינו מובא ברשימות
מקבילות .לעומת זאת בפרק זה התברר שישנ מקרי לא מעטי שבה בנוסח הברייתא
שבתוס' מובא היגד שאיננו מובא בנוסח הברייתות שבמקורות המקבילי .הסבר אפשרי לצמד
התופעות הוא שמוסרי התוס' ניסו למסור את מקורותיה באופ יחסית שמרני ,א בציד
הוסיפו עדכוני הלכתיי ע"פ מקורות אחרי.

121

שינויים אחרים
בפרקי אלו נידונו שינויי בי מקבילות שאינ נכנסי לא אחת מ הקטגוריות שהוצגו
עד כה.

122

בחלק מ המקרי השינויי ה שינוי ספרותיי גרידא ,ללא השלכה הלכתית.

123

בכמה מקרי בנוסח הברייתא שבאחד החיבורי מובאת אינפורמציה הלכתית שאינה מובאת
במקורות המקבילי ,לעיתי כנראה ע"פ חומר אמוראי ,ואי בהכרח מחלוקת בי המקורות.

124

במקרי אחרי ,וייתכ שאלו ה המקרי המענייני ביותר ,מצויה מחלוקת הלכתית
חזיתית בי הברייתות בתו המסגרת הספרותית המשותפת .דוגמא לכ היא העמדה ההלכתית
בברייתות שבירו' שבשעת הכנת חפ הדרוש לקיו מצוה מברכי 'לעשות  ,'Xלעומת העמדה
ההלכתית בברייתות שבתוס' ובבבלי שיש לבר בשעת ההכנה 'שהחיינו' 125.ישנו מקרה בו עלתה
האפשרות שנוסח הברייתא בתוס' ובבבלי ,המשק שימוש פחות רווח ביי מאשר הנוסח בברייתא
שבירו' ,מתאי לראליה בבלית 126.הוצגו ג שני מקרי שבה הוחלפו שיטות ב"ש וב"ה ,החלפה
שייתכ שנובעת ממגמות פסיקת ההלכה.

127

121השוו לדברי מיליקובסקי על ההבדל בי מוסר המשנה את שלפניו לבי מוסר המוסי חומר
ממקומות אחרי.Bereshit Rabba and Yerushalmi, pp. 526-528 ,
122ראו לעיל ,בפרקי שינויי אחרי ,עמ'  82ואי' ,עמ'  129ואי' ועמ'  186ואי'.
123ראו לדוג' לעיל ,דוג'  ,37עמ' .135
124ראו לדוג' לעיל ,דוג'  ,66עמ' .90
125ראו לעיל ,דוג'  ,61עמ' .82
126ראו לעיל ,דוג'  ,64עמ' .86
127במקרה אחד נוסח התוס' דומה לנוסח הבבלי )ראו לעיל ,דוג'  ,65עמ'  ,(88ובשני נוסח התוס'
דומה לנוסח הירו' )ראו לעיל ,דוג'  ,31עמ' .(129
213

א בקטגוריה זו הוצגו מקרי רבי שבה נוסח הברייתא שבתוס' דומה לנוסח
הברייתא שבבבלי ,בניגוד לנוסח המקבילה בירו' ,מקרי רבי הפוכי ,וכמה מקרי שבה נוסח
התוס' הוא עצמאי .מימצא זה מצטר למימצאי מ הפרקי הקודמי המצביעי על כ
שהקרבה של הברייתות בתוס' למקבילותיה בבלי דומה לקרבת למקבילותיה בירו'.

128

128ישנו מקרה שבו נוסח הברייתא בתוס' דומה לנוסח המקבילה בירו' ,בניגוד לנוסח המקבילה
בבבלי ,א התוספת המשותפת לתוס' ולירו' ייתכ ונובעת כנראה מהוספה ע"פ חומר אמוראי
בבלי )ראו דוג'  ,33עמ'  .(132זהו מקרה מעניי בו נית להצביע ג על קרבה של נוסח התוס'
לנוסח הירו' ,וג על השפעה של התלמוד הבבלי על נוסח הברייתות.
214

215

פרק שביעי

מסקנות
הקרבה לבבלי :הערכה כללית
הקרבה לירושלמי לעומת ִ
ִ
בפרק המבוא הצגנו את הדעה הרווחת בי החוקרי שהקרבה בי התוס' לברייתות
שבירו' גדולה מ הקרבה שבי התוס' לברייתא שבבבלי ,בלשו ,בסגנו ,בצורה ובתוכ 1.מעט
חוקרי אחרי טענו שישנ הבטי בה הקרבה לבבלי אינה שונה מ הקרבה לירו' ,א אלה לא
פרטו מה המאפייני של ההבטי של היחס בי החיבורי 2.המימצאי הרבי שהוצגו בעבודה
זו מאפשרי תאור יותר מדויק של הקרבה של נוסח הברייתות בתוס' למקבילותיה בתלמודי.
בתחילה אסקור את המימצאי מ הקטגוריות השונות ולבסו אשרטט את התמונה הכוללת.
סקירת המימצאים
בברייתות שבתלמודי ישנה לשו מעורבת ,יש שהיא משמרת לשו תנאית ,ויש שהיא
עודכנה על פי העברית הנפוצה בכל אחד מ המרכזי .מתקבל הרוש שלשו הברייתות בבבלי
עודכנה ע"פ הלשו הנפוצה בבבלי יותר מאשר לשו הברייתות בירו' עודכנה ע"פ לשו הנפוצה
בירו' .ג בברייתות שבתוס' ישנ שימושי לשו המשקפי לשו תנאית מקורית ,ובצד ישנ ג
שימושי לשו הנפוצי בבבלי ומובאי מעט מאוד בשאר החטיבות של ספרות חז"ל .לעומת זאת
לא מצאנו לשו אר ישראלית אמוראית מובהקת שחדרה לנוסח התוס' .לכ מבחינה לשונית
התמונה מורכבת ,שכ ישנו דמיו חלקי בי הברייתות בתוס' למקבילות בשני התלמודי בשימור
חלקי של לשו תנאית מוקדמת ,ולצדו ישנ שימושי לשו הנפוצי בבבלי לכ מבחינה לשונית אי
מקו לטענה שהברייתות בתוס' קרובות יותר למקבילותיה בירו' מאשר בבבלי.

3

עיו במקבילות בה ישנ חילופי סגנו ,חילו סדר פרטי ושינויי בי לישנא רוויחא
ללישנא קייטא מלמד שבמקרי רבי הברייתא בתוס' דומה למקבילתה בבבלי ,במקרי רבי

1ראו לעיל ,בפרק הדעה הרווחת ,עמ'  13ואיל.
2ראו לעיל ,בפרק דעות אחרות ,עמ'  15ואיל.
3וראו דברי אלמ שהמימצאי הלשוניי )שהיו בפניו בעיונו בתוס' ובבבלי למסכת פסחי( אינ
מספקי די אינפורמציה כדי להכריע בשאלת הרובד הלשוני של הברייתות ).(Authority, p. 27
216

המצב הוא הפו ,ובמקרי רבי הנוסח שבתוס' עצמאי .לכ נית לקבוע שבקטגוריות אלה,
הקרבה בי הברייתות שבתוס' לברייתות בבבלי דומה לקרבת לברייתות בירו'.
במחקר זה הוצגו עשר ברייתות שלצד מובא בתוס' משפט הדומה למשנה ,בכמחצית מ
המקרי ההקשר מובא ג סמו למקבילה בבבלי ,ובשאר המקרי ההקשר אינו מובא במקבילות
שבשני התלמודי .בי שמדובר בשימור הצגה ספרותית קדומה ,ובי שמדובר בהוספה של מסדר
מאוחר ,ניכר שהתופעה הספרותית נפוצה בתוס' ובמידה חלקית ג בבבלי .בהיבט זה הברייתות
שבתוס' מגלות קרבה יתרה למקבילותיה בבבלי ,מעבר לקרבת למקבילותיה שבירו'.
במסכת ברכות ישנ שישה מקרי של ייחוסי מוחלפי בי הברייתות בתוס'
למקבילותיה בתלמודי .בארבעה מתו ששת חילופי הייחוס ,הייחוס בתוס' זהה לייחוס בבבלי,
בחילו אחד הייחוס בתוס' זהה לייחוס בירו' ,ובחילו אחד הייחוס בשני התלמודי זהה בניגוד
לייחוס בתוס' .מימצא זה מצביע שוב על הקרבה בי נוסח הברייתות בתוס' למקבילותיה בבבלי,
שבמקרה זה היא גדולה א מ הקרבה שלה לנוסח המקבילות בירו' .בא אחד מששת המקרי
לא מצויה סתירה חזיתית וודאית בי הייחוסי המוחלפי ,לכ סביר שהקרבה והשוני נובעי
בעיקר מדרכי מסירת המקורות המשותפי ולא מכ שמדובר במקורות חלוקי.
במחקר זה הוצגו מקרי רבי בה ברשימה המצויה באחד התלמודי מובא פריט
שאיננו מובא ברשימה שבתלמוד השני .בכמחצית מ המקרי בה מובא פריט ברשימה
שבברייתא בבבלי ,הפריט מובא ג ברשימה שבמקבילה שבתוס' )א לא מצאנו מקרה בו פריט
מובא רק ברשימה שבתוס'( .לכ א בהיבט זה הברייתות שבתוס' מגלות קרבה יתרה
למקבילותיה בבבלי ,מעבר לקרבת למקבילותיה שבירו'.
מעיו במכלול המקרי בה משפט מובא רק בחלק מ המקבילות ,מתברר שברוב מכריע
מ המקרי המשפט מובא בנוסח הברייתות בתוס' או בירו' )לא תמיד יחד( ,א ישנ רק מעט
מקרי בה משפט מובא בנוסח הבבלי בלבד .תופעה זו ,הנובעת בעיקרה כנראה מהשלמה
והרחבה ספרותית בתו המסגרת של ספרות חז"ל ,היא אחת התופעות הבודדות בה נית להצביע
על קרבה ברורה של הברייתות שבתוס' למקבילותיה בירו' ,יותר מאשר למקבילותיה בבבלי.
במהל העבודה הוצגו ג חילופי ספרותיי והלכתיי בי מקבילות שאינ נכנסי
לא אחת מ הקטגוריות המנויות .ג בשינויי אלה נמצאו מקרי רבי שבה נוסח הברייתא
שבתוס' דומה לנוסח הברייתא שבבבלי ,מקרי רבי הפוכי ,וכמה מקרי שבה נוסח התוס'
הוא עצמאי .מימצא זה מצטר למימצאי מ הפרקי הקודמי המצביעי על כ שהקרבה של
הברייתות בתוס' למקבילותיה בבלי דומה לקרבת הברייתות בתוס' למקבילותיה בירו'.
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מבט כללי
כעת נית לשרטט באופ יותר מדויק את היחס בי קרבת הברייתות למקבילותיה בבבלי
לבי הקרבה שבי הברייתות שבתוס' למקבילותיה בירו' .מבחינה לשונית ,הברייתות בשני
התלמודי משמרות את לשו התנאי ,בצד עדכו לשוני ע"פ הלשו הנפוצה בכל אחד מ
המרכזי .העדכו הלשוני משמעותי יותר בברייתות שבבבלי מאשר במקבילות שבירו' .הברייתות
שבתוס' משמרות את הלשו התנאית באופ יותר נרחב מאשר המקבילות בתלמודי ,ובכ לשו
התוס' קרובה יותר ללשו הברייתות שבירו' .אול יש בתוס' ג שימושי לשו הנפוצי בבבלי ולא
מצאנו בה שימושי לשו הנפוצי בירו' .לכ מבחינה לשונית התמונה היא מעורבת ומורכבת.
מבחינת הסגנו ,סדר פרטי והיגדי ,לישנא רוויחא לעומת לישנא קייטא ,הוספה
והחסרה של פריטי ושינויי נוספי שלא התאימו לקטגוריות האחרות ,מצאנו שהקרבה בי
הברייתות שבתוס' למקבילותיה בבבלי דומה לקרבה בי הברייתות שבתוס' למקבילותיה בירו'.
בשינויי שבה נוס או הוחסר משפט מצאנו שהברייתות בתוס' דומות יותר למקבילותיה
בירו' ,ואילו בשינויי הקשורי להצגת הברייתות סמו למשפט הדומה למשנה ובייחוס הלכה
לחכ מצאנו שהברייתות בתוס' דומות יותר למקבילותיה בבבלי.
התמונה המתקבלת היא רב ממדית .אול בהכללה גסה ולא מדויקת נית לומר שבדר
כלל הקרבה בי הברייתות בתוס' ברכות למקבילותיה בבבלי דומה לקרבה של הברייתות בתוס'
ברכות למקבילותיה בירו' .בחלק קט מ הקטגוריות ישנה קרבה גדולה יותר לאחד הקבצי,
ובדיו לעיל ניסיתי לעמוד על המשמעות המקומית של התופעות החריגות ,א ה אינ משנות את
התמונה הכללית .מימצא זה סותר את ההנחה המקובלת ע"י רוב החוקרי.

4

קווים לאופיו של נוסח התוספתא
בפרק זה אנסה לאפיי את נוסח התוס' בייחס לנוסח הברייתות המקבילות בתלמודי,
באמצעות בחינת נוסח התוס' גופו .בניגוד לפרק הקוד שהתמקד בשאלה לאיזה קוב ספרותי
הברייתות בתוס' יותר קרובות ,בפרק זה אתמקד בהבהרת אופי נוסח התוס' ,דהיינו ,מה מייחד
את נוסח הברייתות בתוס'.
במהל הפרקי הקודמי הקטגוריות השונות של חילופי הנוסח בי הקבצי השוני
הוצגו ללא אפיו התופעות בפרספקטיוה רחבה .בפרק זה יעשה נסיו למלא חלל זה .נית לחלק

4עיינו לעיל בפרק מגמות מרכזיות ,עמ' .23
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את התופעות השונות לשלושה סוגי של שינויי .1 :שינויי לשוניי הנובעי משימוש בשכבות
שונות של לשו חז"ל .2 .שינויי ספרותיי בה תוכ דומה מוגש בהצגה ספרותית שונה.
בקטגוריה זו נית לכלול את שינויי סגנו ,סדר פרטי והיגדי ,לישנא רוויחא ולישנא קייטא,
והצגה בסמו להקשר משנאי .3 .שינויי המשפיעי על תוכ ההלכה .חלוקה זו תסייע בהבהרת
אופי נוסח התוס'.
כפי שכבר הוצג לעיל ,מבחינה לשונית לשו הברייתות בתוס' משמרת את לשו התנאי
באופ יותר נרחב מאשר הברייתות שבתלמודי ,ובכ ה מייצגות כנראה מסירה לשונית יחסית
שמרנית .אול יש בברייתות שבתוס' ג שימושי לשו הנפוצי בבבלי ,שייתכ וה מקוריי א
ג ייתכ שמדובר בעדכו ע"פ הלשו הבבלית.
מבחינה ספרותית מצאנו כי במקרי רבי נוסח התוס' דומה לנוסח המקבילות שבאחד
התלמודי ,ובמקרי רבי אחרי נוסח התוס' הוא עצמאי .עובדה זו מלמדת כי מוסרי התוס'
לא שעבדו את ההצגה הספרותית של מקורותיה להצגה הספרותית שבתלמודי .אלא במקרי
רבי שמרו על עצמאות בהצגה הספרותית ,בי א מדובר בשימור הצגה ספרותית קדומה בניגוד
לברייתות בתלמודי ,ובי א מדובר בעדכו הסגנו הקדו בניגוד לברייתות בתלמודי.
עצמאות ההצגה הספרותית של הברייתות בתוס' באה לידי ביטוי מרשי במקרי רבי בה
בסמו לברייתא מובא משפט הדומה למשנה המספק את הרקע ההלכתי ,הרבה מעבר למצוי
בתלמודי .שינוי זה מצביע על ייחודיות לא מבוטלת של נוסח התוס' לעומת נוסח המקבילות
שבתלמודי ,ועל המסירה העצמאית של קוב הברייתות שבתוס'.
מבחינה תוכנית המצב כנראה יותר מורכב .כמעט ואי הלכות בתוס' שיחוס שונה מ
הייחוס בשני התלמודי .ברוב המקרי במסכת ברכות הייחוס בתוס' דומה לייחוס בבבלי ,אול
סביר שברוב המקרי אי הדבר נובע מחילופי מקורות אלא מדרכי מסירת מקורות משותפי .לא
נמצאו מקרי בה ברשימה שבברייתא שבתוס' מובא פריט שאינו מובא ברשימה שבאחד
התלמודי .בשני הבטי אלו נוסח התוס' אינו עצמאי ,אלא קרוב לנוסח התלמודי .לעומת זאת
ישנ ברייתות בתוס' שבה מובאי היגדי שאינ מובאי בברייתות המקבילות בתלמודי ,וכ
ישנ בתוס' כמה הלכות אחרות המציגות תוכ הלכתי שאיננו מצוי בתלמודי )שהובאו בפרקי
'שינויי אחרי'( .אול ברוב מכריע של המקרי הללו מדובר בהוספה של חומר שמקורו בתו
ספרות חז"ל ,ולא בעמדות הלכתיות עצמאיות.
נית לסכ ולומר שמבחינה לשונית התוס' משקפת מסירה יחסית שמרנית של לשו
התנאי )יותר שמרנית מאשר המקבילות שבתלמודי( ,ולצידה לשו נפוצה בבבלי .מבחינה
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ספרותית נוסח התוס' מגלה עצמאות גדולה ,בדומה לעצמאות של קבצי הברייתות בתלמודי,
דהיינו נוסח התוס' דומה לנוסח המקבילות בתלמודי בחלק מ המקרי ושונה מה במקרי
רבי אחרי .מבחינה תוכנית נוסח התוס' הוא פחות עצמאי מאשר מבחינה ספרותית .ישנ
מקרי שבה תוכ ההלכה בתוס' שונה מאשר התוכ במקבילות בתלמודי ,אול ברוב המקרי
מדובר בחומר הלכתי המצוי במקומות אחרי בספרות חז"ל ,והשינוי נעשה באמצעות הבאת
היגד נוס לצד ההיגד הקיי )שבו בד"כ אי שינוי(.

התהוותו של נוסח התוספתא
לאחר שהוכח שהקרבה בי הברייתות שבתוס' ברכות למקבילותיה בבבלי דומה לקרבה
למקבילותיה בירו' ,נית לנסות לתאר את דרכי ההתהוות של נוסח התוס' .רוב דברי עד כה עסקו
בתיאור המימצאי ובהגדרת התופעה ,שה בעיקר עובדות המדברות בעד עצמ .בניגוד לכ,
בפרק זה אציג השערות הבאות להסביר את המימצאי ,השערות שמטבע הדברי אינ מוכחות
כל צורכ .יתרונ או חסרונ היחסי נובע ה מיכולת לתת הסבר סביר ופשוט עד כמה שנית
למימצאי ,וה מהשתלבות לצד מימצאי ותאוריות אחרי הנוגעי להתהוות והשתלשלות
החטיבות השונות של ספרות חז"ל .להל תוצענה שתי דרכי מרכזיות להסביר את העובדה
שהקרבה בי הברייתות בתוס' למקבילותיה בבבלי דומה לקרבה בי הברייתות בתוס'
למקבילותיה בירו' .אנסה להצביע על החסרונות והייתרונות שבכל אחד מ ההסברי ,ולבסו
אציג את עמדתי ואת השלכותיה על חקר ספרות חז"ל.
הסבר  :Iהבבלי מוסר את מקורותיו באופן שמרני
האפשרות הראשונה ,שייתכ שהיא פשוטה יותר ,היא להניח שעצ היות התוס' אוס של
דברי תנאי מעניקה לברייתות בתוס' חזקת מקוריות לעומת המקבילות בתלמודי .לכ ,א אי
הוכחות ברורות כנגד אפשרות זו ,סביר שבתוס' נשתמר המקור הקדו ,ואילו הברייתות
המקבילות משקפות נוסח תנייני .המימצא החשוב העולה ממחקר זה הוא שמוסרי הבבלי מוסרי
את המקורות התנאיי שבפניה באופ מדויק ושמרני ,בדומה לאופ מסירת בירו' 5.מסקנה זו

5הסבר זה מתיישב ג ע הדג שהציע ש"י פרידמ לתהלי היווצרות שינויי הנוסח בי
הברייתות בתוס' לברייתות בתלמודי ,התולה את השינויי בתהליכי העריכה והפיתוח הפועלי
על הקבצי הספרותיי השוני )הברייתות בתלמוד ,עמ'  .(196198אול המימצאי שעלו
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סותרת הנחה רווחת בקרב כמה מחוקרי התלמוד שמוסרי הבבלי עיבדו את המקורות התנאיי
שעמדו בפניה ,הרבה מעבר לעיבוד שנעשה ע"י מוסרי הירו' 6.מסירת הברייתות מ התוס' באופ
מדויק במקרי רבי דווקא בבבלי ,עשויה להגדיל את אמינות המסירה הבבלית ג של שאר
המקורות התנאיי והאמוראיי המובאי בבבלי .כ בוודאי במקומות בה אי מקבילות
למקורות המובאי בבבלי ,ואולי ג במקומות בה במקבילות )בירו' ובחיבורי אחרי( מובא
נוסח שונה מ הנוסח המובא בבבלי.
הסבר זה ,המעניק חזקת מקוריות לברייתות שבתוס' ,עולה בקנה אחד ע טענת חלק
מחוקרי לשו התוס' שא הצורות הלשוניות המופיעות רק בתוס' ובבבלי ,ולא במשנה ,ה צורות
א"י קדומות .ע"פ עמדה זו מדובר בשתי מסורות קדומות שהתקיימו במקביל בתקופה התנאית
בא"י ,אחת נשתמרה בעיקר במשנה ,ושניה בעיקר בתוס' ובבבלי .ע"פ הצעה זו יש למת את
מרכזיות של שלושת כ"י הטובי של המשנה כמייצגי המובהקי של לשו התנאי בא"י.

7

ההסבר א מתיישב ע עמדתו של שרמר שללא הוכחה אי להוציא את נוסח התוס' מחזקת
קדמות ,וא במקומות בה ייתכ שבעדי הנוסח השוני מצויות מסורות )קדומות( שונות.

8

הסבר  :IIנוסח התוספתא הושפע מנוסח הבבלי
האפשרות השניה היא לקבל את ההנחה שברוב המקרי מוסרי הירו' משמרי את
מקורותיה התנאיי באופ יותר מדויק מאשר מוסרי הבבלי .לכ במקו בו ישנו חילו בי נוסח
ברייתא בירו' לנוסח ברייתא מקבילה בבבלי ,ללא הוכחות אחרות ,הנטיה הראשונית תהיה
להעניק חזקת מקוריות לנוסח הברייתא שבירו' )וזאת בזהירות המתבקשת מכ שיש להפריד בי
מסורת נוסח ספציפית לשאלת דר מסירת החיבור כולו(.
להסבר זה נית לצר את דברי החוקרי שטענו שבתקופות שונות עמד התלמוד הבבלי
במרכז עול הלימוד ,ושלטונו היה כה גור עד כי חיבורי אחרי הוגהו ע"פ המסורות

במחקר זה מצביעי )על פי הסבר זה( על אופי מסירה דומה של המקורות התנאיי בשני
התלמודי ,בשונה מ הדג שהוצע ש.
6ראו לעיל הע'  ,49עמ' .197
7ראו לעיל הע'  ,32עמ' 19
8ראו שרמר ,נוסח התוס'.
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הבבליות 9.ליברמ ,הטוע שהתוס' נלמדה בישיבות הגאוני ,סובר שהיא לא ניצלה משינויי
והוספות ששרש במסורת לימוד ,וטוע לעיתי שנוסח התוס' )או נוסח חלק מעדי הנוסח שלה(
שונה בתקופה זו בהשפעת הבבלי.

10

פרידמ הסיק לאחרונה שיש לשקול את האפשרות שא

במקומות בה ייתכ שנוסח כ"י ארפורט משמר מסורת קדומה ,מדובר למעשה בעיבוד ע"פ
הבבלי ,שאפשר ונעשה בישיבות הגאוני 11.זוסמ לעומת זאת ,הציע לייחס את הנטיות הבבליות
של כ"י ארפורט של התוס' לחכמי מחוגו של הראבי"ה ,שעיצבו ושיפצו את ספרות תו כדי
מסירתה.

12

למסקנה דומה הגיע ג מיליקובסקי.

13

ההסבר האפשרי העולה מטענות אלו הוא שבמקרי בה נוסח התוס' דומה לנוסח
הברייתא המקבילה בירו' בניגוד לנוסח המקבילה בבבלי ,סביר שנוסח התוס' והירו' הוא הנוסח
המקורי .אול במקרי הרבי בה נוסח התוס' דומה לנוסח המקבילה בבבלי ,נוסח הברייתא
שבירו' קרוב לנוסח המקורי ,ואילו נוסח התוס' הוא תוצאה של הגהה מאוחרת ע"פ הנוסח
המאוחר של הברייתות בבבלי .הגהה זו נעשתה או בישיבות בבל או בחוג של חכמי מאוחרי
יותר שהגיהו את מקורותיה ע"פ הבבלי .כ הציע לאחרונה ג' בירנבאו ביחס לשימוש לשו
מסוי שהוכנס לשני כ"י של התוס' באשכנז בימי הביניי 14.המימצא המרכזי ע"פ הסבר זו הוא
שנוסח התוס' שלנו הוגה באופ אגרסיבי ביותר ע"י מוסרי שהגיהו את מקורותיה ע"פ הבבלי.
וזאת עוד לפני פיצול הנוסח שעומד בבסיס נוסח שני עדי הנוסח המרכזיי של התוס' 15.ההגהה

 9ראו אפשטי )מבוא לספרות התנאי ,עמ' " :(252ואיספק ג"כ שכמה דברי הוגהו בתוס' ע"פ
האמוראי והתלמוד )כמו שנמצא ג במשנה!("; פלדבלו ,פירושי וחידושי בתלמוד ,עמ' .28
10מבוא לתוספת ראשוני ,ד ,עמ' ידטו; מבוא לתוספת ראשוני ,ב ,עמ'  .715לדיו בעמדות
השונות שהציג ליברמ ראו ש"י פרידמ ,תוספתא עתיקתא ,עמ'  ;7986זוסמ ,להל בהע' ;12
דיימונד ,פירוש למסכת תענית ,עמ'  ,310והע'  ;63שרמר ,נוסח התוס' ,עמ' .3944
11ראו פרידמ ,ש.
12ראו זוסמ ,כ"י אשכנזי ,עמ'  ,61הע' ) 166א במקו אחר הדגיש את התופעה ההפוכה ,ראו
תחומי א"י ,עמ'  ,220221והע'  .(31וראו תאשמע ,ספריית חכמי אשכנז ,עמ'  ;298309ביתאריה
.Transmission of Texts, pp. 33-51
13א הוא אינו נוקט עמדה בשאלה באיזה שלב משלבי מסירת הנוסח הוא עובד ,ראו ס"ע
התוספתא והבבלי ,עמ'  ,492והע' .23
14ראו לעיל ,הע'  ,12עמ' .190
15סביר שלפחות חלק מהגהות אלו נעשו עוד בתקופה הקדומה בה התוס' נמסרה בישיבות בבל.
שכ אחרת נצטר להניח שפיצול הנוסח והשינויי הרבי בי עדי הנוסח השוני של התוס'
מקור בתקופה יחסית מאוד מאוחרת ,ואי בידינו להוכיח טענה זו.
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ע"פ הבבלי הינה כה משמעותית ,עד שנוסח הברייתות שבתוס' שבפנינו אינו דומה לנוסח המקורי
של הברייתות כפי שה מובאות במקבילות בירו' ,יותר מאשר הוא דומה למקבילות בבבלי.
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הסבר זה מטיל חשד כבד בדבר הייחוס התנאי האר ישראלי של הלשו ,הסגנו והמסורות
ההלכתיות המובאי בתוס' ,שאינ מצויי במקורות תנאיי אר ישראלי אחרי .קבלת
אפשרות זו תצרי עיו מחודש בסוגיות רבות בכל התחומי של חקר ספרות חז"ל ,לאור ביטול
ההנחה המקובלת בדבר קדמות הברייתות שבתוס'.
ע"פ הסבר זה במקרי אלה בתחילה היו ברייתות מקוריות שנשתמרו בפנינו בירו' .בשלב
שני הברייתות עובדו בבבל ,כפי שה מופיעות בפנינו בתלמוד הבבלי .בשלב שלישי נוסח הברייתות
בבבלי השפיע על מסירת הברייתות שבתוס' שבפנינו .זהו הסבר המציע השתלשלות ספרותית
יחסית מורכבת ,ומניח עיבוד אגרסיבי ביותר ע"פ הבבלי ,וזאת למרות שאי בידינו להוכיח באופ
מוחלט את עוצמת התהליכי הללו.
על הכרעה בין ההסברים והשלכות על חקר ספרות חז"ל
ע"פ ההסבר הראשו התוס' בד"כ משמרת את הנוסח הקדו של הברייתא ,שנמסר
במקרי רבי באופ מדויק בבבלי לעומת עיבודו בירו' .ע"פ ההסבר השני נוסח התוס' עבר
בבליזציה אגרסיבית בסביבת לימוד שבמרכזה התלמוד הבבלי ,עד שבפנינו החומר שהוכנס לתוס'
ע"פ הבבלי דומה בכמותו לחומר הקדו והמקורי .ראשית יש לקבוע שבוודאי לפחות בחלק קט
מ המקרי בתוס' ובבבלי נשמרה מסורת קדומה .כמוכ ,לפחות בחלק קט מ המקרי התוס',
על שני עדי הנוסח שלה ,עובדה ע"פ הבבלי .אול מה בדבר אות מקרי רבי בה נית רק
להצביע על דמיו בי נוסח הברייתא בתוס' לנוסח המקבילה בבבלי בניגוד לנוסח המקבילה בירו',
ולא נית להצביע על שיקולי מכריעי בדבר מקוריות אחד הנוסחי?
שאלה זו היא סני לאחת מ השאלות הרחבות השוזרות הבטי רבי של ספרות חז"ל,
ודומה שחקר ספרות חז"ל עדיי אינו מפותח דיו בכדי לאפשר הכרעה בדבר .שני ההבטי
המרכזיי של ההצעות שלעיל טר נבדקו כל צרכ .עדיי לא הושל חקר החטיבות הספרותיות
התנאיות האחרות )מלבד המשנה והתוס'( ,ה לגופ ביחס להיבטי הלשוניי ,הספרותיי
וההלכתיי שלה ,וה באשר ליחסי בי החטיבות הספרותיות השונות .מחקרי מסוגי אלה

16א נל בדרכ של החוקרי שראו בנוסח כ"י ארפורט נוסח מוגה ע"פ הבבלי ,נוכל לתאר
תהלי של בבליזציה רחבת היק שנתנה את אותותיה בתחילה על נוסח התוס' לפני פיצולו,
והמשיכה ביתר שאת בנוסח כ"י ארפורט של התוס'.
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עשויי לעזור לנו להערי באיזו מידה נית למצוא מסורות תנאיות קדומות ,שלא נשתמרו כמעט
בספרות התנאית ,א נשתמרו בבבלי .השוואת החומר המצוי בחטיבות הספרותיות התנאיות
האחרות למקבילות בתלמודי )בדומה להשוואת נוסח הברייתות מ התוס' למקבילות
בתלמודי( עשויה לסייע בהגדרה ברורה יותר של דרכי מסירת המקורות בשני התלמודי.
א העיו בספרות הבתר תלמודית ,מתקופת הגאוני והראשוני ,לאור שאלות אלו
ושאלות דומות ,עשוי ללמד רבות אודות מסורת הנוסח של חיבורי חז"ל התנאיי והאמוראיי.

17

מחקר דומה העוסק במעקב אחר השתלשלות נוסח הברייתות למ התקופה התנאית ,עבור דר
המקבילות במקורות האמוראיי בתלמודי ,וכלה במובאות בספרות הגאוני והראשוני ,טר
נעשה .מחקר מסוג זה יסייע באבחו מדויק יותר של דרכי העברת המקורות ועיבוד בתקופות
השונות ,ובסביבות הלימודיות השונות.
מאחר שהיבטי רחבי אלו של חקר ספרות חז"ל טר נידונו כנדרש ,לא נית בשלב
הנוכחי להכריע באופ מוחלט בי ההסברי השוני ,ולקבוע מהי התופעה הדומיננטית ומה
המקרי החריגי .הכרעה בענייני אלו תהיה תלויה ועומדת עד שיאספו די נתוני ממחקרי
נוספי ,שיאפשרו גיבוש עמדה המבוססת על מימצאי ברורי.

18

אול ,ג מצב זה של חוסר הכרעה ,מחייב כמדומני שינוי מסוי בכמה מ ההנחות
המקובלות .מאחר שאחד ההסברי העניק אמינות גבוהה למסירה הבבלית ביחס למסירה בירו',
כשזו עולה בקנה אחד ע נוסח המקבילה בתוס' ,הרי שאנו למדי על דרכי העברת המקורות
בבבלי .מעתה שמא א במקומות בה אי בידינו מקבילה ,נצטר לבחו את האפשרות שהמסירה
הבבלית אמינה כמסירה שבירו' ,ואולי מקורות הנראי בבליי מאוחרי ה למעשה מסורות
קדומות מקוריות .ולצד שני ,ההסבר האחר הציע שהתוס' שלנו עברה עיבוד אגריסיבי ע"פ הבבלי.
מעתה יש לפקפק בכל ברייתא וברייתא בתוס' ,שמא משוקעת בה לשו ,הצגה ספרותית או הלכה

17יחיד במינו הוא מחקרו של פרופ' י' ברודי העוסק בייחס שבי גירסאות התלמוד המצויות
בספרות הגאוני לבי נוסח התלמוד כפי שהוא מוכר לנו מכ"י ומ הגניזה ,ראו הגאוני והטקסט
התלמודי ,ובמיוחד דבריו בעמ' .295297
18השוו לדברי גינצבורג ,פירושי ,א ,עמ' נזנט .דומה שזוהי פחות או יותר ג עמדת של רוזנטל
ובראשר ביחס לחלק מ המאפייני של הטיפוסי השוני של לשו המשנה ,ראו לעיל בפרק
לשו הברייתות בתוס' לעומת לשו המקבילות בתלמודי ,עמ'  19ואי' ,ובפרק לשו התוספתא,
עמ'  188ואי' .ראו ג התלבטות דומה של ברויאר לעיל ,הע'  ,2עמ' .95
224

בבלית .מסקנות אלו מעצימות את חוסר הוודאות איתו צרי להתמודד חוקר המעיי בספרות
חז"ל ,ומחייבות זהירות כפולה ומכופלת ומתינות רבה בעת הסקת מסקנות מתו ספרות זו.
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נספח א :דוגמה להשוואה בין יחידה שלמה של ברייתות מן התוספתא לעומת
מקבילותיהן בתלמודים
במהל הדיוני בשינויי הנוסח ,בכל דיו נידו שינוי נוסח בודד ,ולעיתי קשה היה לקבל
תמונה ברורה של היחס בי הנוסח של הברייתות המקבילות השלמות .להל אציג מספר ברייתות
בשלמות 19,ואצביע על מקומות בה נוסח התוס' דומה לנוסח אחד התלמודי או לשני.
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תוספתא ברכות ה ,כז )עמ'  61 ,30ואילך(
בבלי

תוספתא

בית שמאי אומרי מקנח ידיו

בית שמאי או' מקנח ידו במפה

במפה ומניחה על השלחן

ומניחה על השלחן

ירושלמי
מה טעמון דבית שמאי

שאם אתה אומר על הכסת
גזרה שמא יטמאו משקי שבמפה

שמא ניטמאו משקי שבמפה מחמת

שלא יטמאו משקי שבמפה מ

מחמת הכסת ויחזרו ויטמאו את

הכסת ויחזרו ויטבלו את הידי

הכסת ויחזרו ויטמאו את ידיו

בית הלל או'

ומה טעמון דבית הלל

הידי
ובית הלל אומרי על הכסת
שאם אתה אומר על השלחן

דבר אחר אי נטילת ידי לחולי מן

ספק משקין לידים טהור

לעולם ספק משקין לידים טהור

דבר אחר אי נטילת ידי לחולי

דבר אחר אי ידי לחולי

התורה
אלא מקנח ידיו במפה ומניחה על
הכסת
משקים

שמא ניטמאו משקין שבמפה

גזרה

שמא

יטמאו

שבמפה מחמת השלחן ויחזרו

מחמת השלחן ויחזרו ויטמאו את

ויטמאו את האוכלין

האוכלים

נוסח הברייתא שבתוס' דומה לנוסח הברייתא שבבבלי בשינויי הנוסח הבאי .1 :בתוס'
ובבבלי בלבד בסמו למשפטי מ הברייתא מובאי משפטי הדומי למשנה לעומת הירו'
19מאחר שחלקי שוני של הברייתא מ התוס' מובאי לעיתי בתלמודי במקומות נפרדי,
בנספח זה אני מציי רק לתוס' ,ואת ההפניות למיקו הברייתות בתלמודי נית למצוא במדור
מסורת התוספתא במהדורת ליברמ.
20לא בכל ברייתא אצביע על כל שינויי הנוסח הקיימי ,שייתכ וה מרובי ביותר ,יש מה
בעלי משמעות מרובה ,ויש מה בעלי משמעות לא גדולה .הנקודה החשובה היא שבכמה שינויי
נוסח משמעותיי נוסח הברייתא שבתוס' דומה לנוסח המקבילה שבאחד התלמודי ,ובכמה
שינויי נוסח למקבילה שבתלמוד השני.
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המציג את הברייתא כתשובה לשאלות על טעמה של המשנה )ראו לעיל דוג'  ,41עמ' .(57
 .2בתוס' ובבבלי נעשה שימוש בלשו 'שמא  '...כדי להביע חשש מפני תוצאה לא רצויה ,לעומת
הירו' המביע חשש זה בלשו 'שלא ) '...ראו לעיל דוג'  ,4עמ'  .3 .(29התוס' והבבלי משתמשי
במילית הסיבה 'מחמת' ,ואילו הירו' במילית 'מ' )ראו לעיל דוג'  ,5עמ'  .4 .(31התוס' והבבלי
בלבד מנמקי את עמדת ב"ה כנובעת מחשש שמשקי שבמפה ייטמאו מחמת השולח )ראו לעיל
דוג'  ,29עמ'  .(165נוסח הברייתא שבתוס' דומה לנוסח הברייתא שבירו' בשינויי הנוסח הבאי:
 .1בבבלי בלבד מצויי שמדובר ב'גזירה' )ראו לעיל הע'  ,15עמ'  .2 .(30בבבלי בלבד מובאת פעמיי
לישנא רוויחא :שא אתה אומר ) ...ראו לעיל דוג'  ,19עמ'  .3 .(108בתוס' ובירו' בלבד מנמקי
את עמדת ב"ה כנובעת מכ שספק משקי לידי טהור )ראו לעיל דוג'  ,29עמ'  .4 .(165בבבלי
בלבד מצוי שאי נטילת ידי לחולי 'מ התורה'.
תוספתא ברכות ו ,ט-י )עמ'  49 ,36ואילך(
בבלי

תוספתא

ירושלמי

העושה סוכה לעצמו אומר ברו

העושה סוכה לעצמו או' ברו

העושה סוכה לעצמו אומ' ברו אשר

שהחיינו וקיימנו כו'

שהגיענו לזמן הזה

קידשנו במצותיו וציונו לעשו' סוכה

נכנס לישב בה אומר אשר קדשנו

נכנס לישב בה או' ברו אשר קדשנו

נכנס לישב בה אומר ברו אשר

במצותיו וצונו לישב בסוכה

במצותיו וצונו לישב בסוכה

קידשנו במצותיו וציונו לישב בסוכה

וכיון שביר עליה יו ראשו שוב

משבר עליה יו ראשו שוב אינו

משהוא מבר עליה לילי יו טוב

אינו מבר

צריך לבר

הראשו אינו צריך לבר עליה עוד

העושה לולב לעצמו אומר ברו

העושה לולב לעצמו או' ברו

העושה לולב לעצמו אומר ברו אשר

שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן

שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן

קידשנו במצותיו וציונו לעשות לולב

הזה

הזה

נטלו לצאת בו אומר ברו אשר

)כשהוא( נוטלו או' ברו אשר קדשנו

כשהוא נוטלו אומר על נטילת לולב

קדשנו במצותיו וצונו על נטילת לולב

במצותיו וצונו על נטילת לולב

ואשר החיינו

ואף על פי שבירך עליו יום ראשון

וצרי לבר עליו כל שבעה

ומבר בכל שעה ושעה שהוא נוטלו

לאחרי' לעשות לו סוכה לשמו

לאחר לעשות לולב לשמו

חוזר ומבר כל שבעה

נוסח הברייתא שבתוס' דומה לנוסח הברייתא שבבבלי בשינויי הנוסח הבאי .1 :בתוס'
ובבבלי בשעת ההכנה יש לבר 'שהחיינו' ,ואילו לפי הירו' יש לבר 'אקב"ו לעשות ) 'Xראו לעיל
דוג'  ,61עמ'  .2 .(82בירו' בלבד ישנה הבחנה בנוסח הברכה בי עושה לעצמו לעושה לאחרי )ראו
ש( .3 .בירו' בלבד מובא כינוי הנסתר 'הוא' בי 'ש' הזיקה לפועל )ראו לעיל דוג'  ,1עמ' .(25
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 .4בירו' בלבד מצוי שהברכה היא ב'לילה' הראשו .5 .התוס' והבבלי משתמשי בתאר הפועל
'שוב' כדי לתאר פעולה הנעשית פע נוספת ,לעומת הירו' המשתמש בתה"פ 'עוד' )ראו לעיל דוג' ,7
עמ'  .6 .(34בתוס' ובבבלי נאמר שיש לבר על הלולב 'כל שבעה' ,ואילו בירו' נאמר שמבר 'בכל
שעה ושעה שהוא נוטלו' .נוסח הברייתא שבתוס' דומה לנוסח הברייתא שבירו' בשינויי הנוסח
הבאי .1 :בתוס' ובירו' תאור הזמ הוא 'משבר' ,לעומת התאור 'וכיו שבר' בבבלי .2 .בתוס'
ובירו' הפסיקה ההלכתית היא שאינו 'צרי' לבר שוב על הסוכה ,לעומת הפסיקה בבבלי שאינו
מבר .3 .בבבלי בלבד מצויי שמבר על הלולב כשנטלו 'לצאת בו' .4 .בבבלי בלבד מצויה לישנא
רוויחא :וא על פי שביר עליו יו ראשו.
תוספתא ברכות א ,א )עמ  1 ,1ואילך(
בבלי
מאימתי מתחילין לקרות קריאת

תוספתא
מאמתי קורין את שמע בערבין

ירושלמי
תני ר' חייא

שמע בערבית
משעה שבני אד נכנסי לאכול פת

משעה שבני אד נכנסי לוכל פית

משעה שדרך בני אד נכנסי לאכול

בערבי שבתות דברי רבי מאיר

בלילי שבתות דברי ר' מאיר

פית בלילי שבת

וחכמים אומרים משעה שהכהנים

וחכמים אומ' משעה שהכהנים

זכאין לאכול בתרומתן

זכאין לוכל תרומתן

סימ לדבר צאת הכוכבים

סימ לדבר צאת הכוכבים

סימ לדבר משיצאו הכוכבים

וא על פי שאי ראיה לדבר זכר

אע"פ שאי ראיה לדבר זכר לדבר

וא על פי שאי ראיה לדבר זכר

לדבר שנאמר ואנחנו עושי במלאכה

וחצי מחזיקי ברמחי מעלות

לדבר ואנחנו עושי במלאכה וחציי

וחצי מחזיקי ברמחי מעלות

השחר עד צאת הכוכבי

מחזיקי ברמחי מעלות השחר עד

השחר ועד צאת הכוכבי ואומר והיו

צאת הכוכבי' וכתיב והיה לנו הלילה

לנו הלילה משמר והיו מלאכה

למשמר והיו למלאכה

רבי שמעו ב יוחי אומר פעמי

ר' שמעו או' פעמי שאד קורא

דתני בש רבי שמעו פעמי שאד

שאד קורא קריאת שמע שתי

אותה שתי פעמים בלילה אחת עד

קורא את שמע אחת לפני עמוד

פעמים בלילה אחת קוד שיעלה

שלא ]עלה[ עמוד השחר ואחת

השחר ואחת לאחר עמוד השחר

עמוד השחר ואחת לאחר שיעלה

משעלה עמוד השחר ונמצא יוצא ידי

ונמצא יוצא ידי חובתו של יו ושל

עמוד השחר ויוצא בה ידי חובתו

חובתו של יו ושל לילה

לילה

ארבע משמרות הוי הלילה דברי רבי

ר' או' ארבע משמרות בלילה

רבי אומר ארבע אשמורות ביום

אחת של יו ואחת של לילה
וארבע אשמורות בלילה

נוסח הברייתא שבתוס' דומה לנוסח הברייתא שבבבלי בשינויי הנוסח הבאי .1 :בתוס'
ובבבלי בלבד בסמו למשפטי מ הברייתא מובאי משפטי הדומי למשנה )ראו לעיל דוג' ,36
עמ'  .2 .(53בתוס' ובבבלי בלבד הדעה הראשונה מיוחסת לר' מאיר )ראו לעיל דוג'  45עמ' .(62
 .3בתוס' ובבבלי הסימ הוא הנית הוא משעה שבני אד נכנסי לאכול ,ואילו בירו' הסימ הוא
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משעה ש'דר' בני אד נכנסי לאכול .4 .בתוס' ובבבלי נעשה שימוש בצירו 'צאת הכוכבי',
המסמי צורת מקור לש העצ ,ואילו בברייתא שבירו' נעשה שימוש בצירו 'משיצאו הכוכבי'
הממיר את צורת המקור בפועל מפורש )ראו לעיל דוג'  ,20עמ'  .5 .(42בתוס' ובבבלי בלבד ישנה
לישנא רוויחא :שתי פעמי בלילה אחת )ראו לעיל דוג'  ,26עמ'  .6 .(49בירו' בלבד ישנה
התייחסות לחלוקת היו לאשמורות )ראו לעיל דוג'  ,58עמ'  .(78נוסח הברייתא שבתוס' דומה
לנוסח הברייתא שבירו' בשינויי הנוסח הבאי .1 :בתוס' ובירו' מתייחסי ל'לילי' שבת לעומת
הבבלי המתייחס ל'ערבי' שבת .2 .בבבלי בלבד מצויי שמו של אביו של ר' שמעו .3 .בתוס' ובירו'
בלבד ישנה לישנא רוויחא :ונמצא.
תוספתא ברכות ג ,יט )עמ'  77 ,16ואילך(
בבלי

ירושלמי

תוספתא

רב חייה בר אשי בש רב
השכי לצאת לדר

היה משכי לצאת לדר

זה שהוא משכי לצאת לדר

מביאין לו שופר ותוקע לולב

הרי זה נוטל שופר ותוקע לולב

נוטל לולב ומנענע שופר ותוקע

ומנענע מגילה וקורא בה

ומנענע מגלה וקורא בה

וכשיגיע זמן קריאת שמע קורא

וכשיגיע זמן קרית שמע קורא

לכשתגיע עונת קרית שמע הרי זה
קורא את שמע

נוסח הברייתא שבתוס' דומה לנוסח הברייתא שבבבלי בשינויי הנוסח הבאי .1 :בירו'
בלבד נעשה שימוש במבנה לשוני המביא את כינוי הנסתר 'הוא' בי 'ש' הזיקה לפועל )ראו לעיל
דוג'  ,1עמ'  .2 .(25בתוס' ובבבלי מוזכר השופר לפני הלולב ,לעומת היפו הסדר בירו' )ראו לעיל
דוג'  ,23עמ'  .3 .(46בתוס' ובבבלי בלבד ישנה התייחסות ג למגילה )ראו לעיל דוג'  ,49עמ' .(66
 .4בתוס' ובבבלי נעשה שימוש בלשו 'זמ ק"ש' ,לעומת הירו' המשתמש בלשו 'עונת ק"ש' )ראו
לעיל דוג'  ,3עמ'  .(28נוסח הברייתא שבתוס' דומה לנוסח הברייתא שבירו' בכ שבתוס' ובירו' יש
שימוש בפועל 'נוטל' לעומת הבבלי המשתמש בפועל 'מביאי' )ראו לעיל הע'  ,65עמ' .(47

נספח ב :היחס בין כ"י וינה לכ"י ארפורט של תוספתא ברכות
במהל עיוני בכ"י של התוספתא למסכת ברכות נתקלתי בפחות מעשרי מקרי בה
נוסח כי"א של התוס' דומה לנוסח הירו' לעומת כי"ו של התוס' הדומה לנוסח הבבלי ,ובפחות
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מעשרי מקרי הפוכי .א חלוקה של השינויי לסוגי שוני  1שינויי לשו וסגנו ,שינויי
ספרותי ,ושינויי בנוסח ברכות  מעלה שאופיי של שינויי הנוסח משני הסוגי דומה ,דהיינו,
לא מצאתי דר לאפיי את המקרי שבה נוסח אחד מכ"י של התוס' דומה דווקא לאחד
התלמודי .להדגמת הדמיו באופיי של השינויי בי כתבי היד של התוס' למסכת ברכות ,אציג
להל מספר מקרי ע"פ החלוקה הנ"ל.
שינויי לשון וסגנון
.1
בבלי סוכה מו ,א =

תוס' ו ,י )עמ'  51 ,36ואי'(

תוס' ו ,י )עמ'  51 ,36ואי'(

ירו' ברכות ט ,ד )יד ע"א,

פסחי ז ,ב

כ"י ארפורט

כ"י וינה

 35ואיל( =
סוכה ג ,ד )נג ע"ד 5 ,ואי'(

העושה לולב לעצמו ...

העושה לולב לעצמו ...

העושה לולב לעצמו ...

העושה לולב לעצמו ...

נטלו לצאת בו אומר ברו

נוטלו או' ברו  ...על

כשהוא נוטלו או' ברו ...

כשהוא נוטלו אומר על

 ...על נטילת לולב

נטילת לולב

על נטילת לולב

נטילת לולב

.2
תוס' ה ,א )עמ'  1 ,25ואי'(

תוס' ה ,א )עמ'  1 ,25ואי'(

ירו' פסחי י ,א )לז ע"ב,

כ"י וינה

כ"י ארפורט

 33ואיל(

בבלי פסחי צט ,ב
לא יאכל אד בערבי

לא יאכל אד בערב שבת

לא יאכל אד ערב שבת ...

ערב שבת  ...לא יטעו

שבתות  ...כדי שיכנס

...

לשבת

כדי שיכנס לשבת בתאוה

אד כלו עד שתחש כדי

לשבת כשהוא תאוה

כשהוא תאוה

כדי

שיכנס

שיכנס לשבת בתאוה

בשתי המקבילות כי"ו משתמש במילה 'כשהוא' כחלק מתאור המצב ,לעומת כי"א שאינו
משתמש במילה זו 2.במקבילה הראשונה נוסח הברייתא שבבבלי דומה לנוסח כי"א ונוסח
הברייתא שבירו' דומה לנוסח כי"ו ,ואילו במקבילה השנייה להיפ 3.במקרה זה ברור שאי דמיו
סגנוני קבוע בי נוסח אחד מכ"י של התוס' לנוסח הברייתות שבאחד התלמודי.

1מחמת המיעוט הייחסי של חילופי הנוסח מסוג זה אני מסתפק כא בחלוקה הרבה פחות
מפורטת מזו המצויה לעיל בפרקי העוסקי בנוסח הברייתות בתוס' לעומת נוסח הברייתות
המקבילות בתלמודי ,עמ'  25ואיל.
2ייתכ שתופעה זו קרובה להוספת כינוי הנסתר 'הוא' בי 'ש' הזיקה לפועל ,ראו לעיל עמ' .25
3נוסח בבלי פסחי המוצג הוא הנוסח בכ"י אוקספורד ,וטיק  ,109וטיק  ,125וטיק  ,134מינכ
 ,6מינכ  ,95ביהמ"ד לרבני  (ENA (1608 850והדפוסי .אול בשני כ"י התימניי קולומביה
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.3
בבלי שבת י ,א

תוס' ב ,כ )עמ'  64 ,10ואי'(

תוס' ב ,כ )עמ'  64 ,10ואי'(

כ"י וינה

כ"י ארפורט

ירו' ב ,א )ד ע"ג 38 ,ואיל(

הנכנס לבית המרח' ...

הנכנס לבית המרח' ...

הנכנס למרח' ...

נכנס למרח' ...

יש ש שאילת שלו ...

יש ש שאילת שלו ...

יש ש שאילת שלו ...

יש ש שאילת שלו ...

.4
בבלי ברכות ס ,א

ירו' ט ,ו )יד ע"ב 16 ,ואי'(

תוס' ו ,יז )עמ'  78 ,38ואי'(

תוס' ו ,יז )עמ'  78 ,38ואי'(

כ"י ארפורט

כ"י וינה

הנכנס לבית המרח' אומר

הנכנס לבית המרח' מבר

הנכנס למרח' מבר  ...יהי

נכנס למרח' מתפלל  ...יהי

יהי רצו ...

 ...יהי רצו ...

רצו ...

רצו ...

בשתי המקבילות האחרונות בנוסח הבבלי מובא ש העצ 'בית המרח ' ,ואילו הירו'
משתמש בש העצ 'מרח ' .במקבילה הראשונה נוסח כי"ו דומה לנוסח הבבלי ונוסח כי"א דומה
לנוסח הירו' ,ואילו במקבילה השניה להיפ .א במקרה זה ברור שאי דמיו סגנוני קבוע בי
נוסח אחד מכ"י של התוס' לנוסח הברייתות שבאחד התלמודי.

להל מקרי נוספי בה נוסח הבבלי דומה לנוסח כי"ו של התוס' לעומת נוסח הירו'
הדומה לנוסח כי"א של התוס' ,בענייני לשו וסגנו:
.5
בבלי ברכות נג ,ב

תוס' ה ,לא )עמ' ,31

תוס' ה ,לא )עמ' 82 ,31

82ואי'( כ"י וינה

ואי'( כ"י ארפורט

או שראה שלהבת ולא

רואה את השלהבת ואי

רואה את השלהבת ואי

רואה את השלהבת ואינו

נשתמש לאורה ...

משתמש לאורה ...

משתמש לאורה ...

משתמש לאורה ...

מברכי

ירו' ח ,ז )יב ע"ב 44 ,ואי'(

אינו מבר עד שיראה

אי מבר עד שיהיה רואה

אי

עד

אי מברכי עליה עד שיהא

שלהבת וישתמש לאורה

את השלהבת ומשתמש

שיהיה רואה את השלהבת

רואה

השלהבת

לאורה

ומשתמש לאורה

ומשתמש לאורה

עליה

את

על החילו בי לשו יחיד ללשו רבי ראו לעיל הע'  ,30עמ' .36
.6
בבלי ברכות לא ,א
וכ לא יפטר אד מחברו

תוס' ג ,כא )עמ' ,17

ירו' ה ,א )ח ע"ד 16 ,ואי'(

תוס' ג ,כא )עמ' ,17
86ואי'( כ"י וינה

86ואי'( כ"י ארפורט

וכ לא יפטר אד מחבירו

וכ לא יפטר אד מחבירו

וכ אל יפטר אד מתו

 T141-X893וענלאו בבהמ"ד לרבני ))1623 (EMC 271שהוא ה'לישנא אחרינא' של מסכת
פסחי ע"פ א"ש רוזנטל ,תולדות הנוסח ,עמ'  (910הנוסח הוא" :כדי שתיכנס שבת בתאוה".
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לא מתו שיחה  ...שכ

לא מתו שיחה  ...שכ

לא מתו שיחה  ...שכ

חבירו לא מתו שיחה ...

מצינו בנביאי הראשוני

מצינו בנביאי הראשוני

מצינו בנביאי הראשוני

שכ

בנביאי

שסיימו דבריה בדברי

שסיימו דבריה בדברי

שחותמי דבריה בדברי

הראשוני שהיו חותמי

שבח

שבח

שבח

את דבריה בדברי שבח

מצינו

.7
בבלי ברכות נ ,ב

תוס' ד ,ג )עמ'  5 ,18ואי'(

תוס' ד ,ג )עמ'  5 ,18ואי'(

כ"י וינה

כ"י ארפורט

ירו' ו ,א )י ע"א 14 ,ואי'(

יי עד שלא נת לתוכו מי

יי חי  ...דברי ר' ליעזר

יי חי  ...דברי ר' ליעזר

וחכמי אומרי בי כ

וחכמי או' בי כ ובי כ

וחכמי או' אחד חי ואחד

וחכמי אומרי בי חי

ובי כ מברכי עליו בורא

מברכי עליו בורא פרי

מזוג מברכי עליו בורא

בי מזוג אומרי' עליו בורא

פרי הגפ

הגפ

פרי הגפ

פרי הגפ

 ...דברי רבי אליעזר

יי בזמ שהוא כמות שהוא
 ...דברי רבי אליעזר

.8
בבלי פסחי ק ,א

תוס' ה ,ב )עמ'  7 ,25ואי'(

תוס' ה ,ב )עמ'  7 ,25ואי'(

ירו' פסחי י ,א )לז ע"ב,

כ"י וינה

כ"י ארפורט

 32ואי'(

אמר לו א כ לא נפסיק

אמ' לו א כ לא נפסיק

אמ' לו א כ לא נפסיק

אמר לו א כ לא נפסיק

שמא  ...ויקבעו הלכה

שמא תקבע הלכה

שמא תקבע הלכה

שלא

לדורות

לדורות

בישראל

בישראל

תיקבע

הלכה

להל מקרי נוספי שבה נוסח הירו' דומה לנוסח כי"ו של התוס' לעומת נוסח הבבלי
הדומה לנוסח כי"א של התוס' ,בענייני לשו וסגנו:
.9
בבלי ברכות מו ,ב

ירו' ד ,ה )ח ע"ב 56 ,ואי'(

תוס' ג ,יח )עמ' 75 ,16

תוס' ג ,יח )עמ' 75 ,16

ואי'( כ"י ארפורט

ואי'( כ"י וינה

סדר הסבה בזמ שה שתי

סדר הסב בזמ שה שתי

סדר הסב בזמ שה שתי

סדר הסב בזמ שה שתי

מטות גדול מסב בראש

מטות גדול מסב בראשה ...

מטות גדול מסב בראשה ...

מיטות הגדול שבה מיסב ...

ושני לו למטה הימנו

שני לו למטה הימנו

שני לו למטה ממנו

והשיני לו למטה ממנו

מספר חוקרי עסקו בייחס שבי הצורות 'הימנו' ' /ממנו' ,ובמשמעות הימצאות 'הימנו'
באופ יחסית נרחב בעדי הנוסח של הבבלי.

4

.10

4ראו בראשר ,לשו המשנה ,עמ'  ;214נת ,מסורת לשונית ,עמ'  ;284285ש"י פרידמAn ,
.Ancient Scroll, pp. 35-42
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בבלי ברכות ל ,א

תוס' ה ,ה )עמ'  12 ,26ואי'(

תוס' ה ,ה )עמ'  12 ,26ואי'(

ירו' תענית ד ,ב )סח ע"א,

כ"י ארפורט

כ"י וינה

 50ואי'(

היה רוכב על החמור ...

היה רוכב על החמור ...

היה רוכב על ...

היה רכוב על החמור ...

רבי אומר בי כ ובי כ

ר' או' בי כ ובי כ

ר' או' בי כ ובי כ

רבי אומר בי כ ובי כ

ישב במקומו ויתפלל

יתפלל במקומו

מתפלל

מתפלל במקומו

שינויים ספרותיים
להל מקרי שבה נוסח הבבלי דומה לנוסח כי"ו של התוס' לעומת נוסח הירו' הדומה
לנוסח כי"א של התוס':
.11
תוס' ה ,כט )עמ' ,30

ירו' ח ,ה )יב ,ע"ב 8 ,ואי'(

בבלי ברכות מג ,ב

תוס' ה ,כט )עמ' 68 ,30
ואי'( כ"י וינה

68ואי'( כ"י ארפורט

בית שמאי אומרי אוחז

בית שמאי או' אוחז כוס

בית שמאי או' כוס יי

בית שמאי אומרי כוס

השמ בימינו ...

יי בימינו ...

בימינו ...

בימינו ...

בית הלל אומרי אוחז את

ובית הלל או' אוחז שמ

ובית הלל או' שמ ערב

בית הלל אומרי שמ ערב

היי בימינו ...

ערב בימינו ...

בימינו ...

בימינו ...

.12
בבלי ברכות כב ,א
הזבי  ...מותרי לקרות

תוס' ב ,יב )עמ'  33 ,8ואי'(

תוס' ב ,יב )עמ'  33 ,8ואי'(

כ"י וינה

כ"י ארפורט

הזבי  ...מותרי לקרות

הזבי  ...מותרי לקרות

ירו' ג ,ד )ו ע"ג 33 ,ואי'(
זבי ...קורי בתורה

בתורה ובנביאי ובכתובי

בתורה בנביאי ובכתובי

בתורה

וגמרא

ולשנות במשנה במדרש

ולשנות במשנה במדרש

ושוני

בהלכות ובאגדות

בהלכות ובאגדות

והגדות

לשנות

במשנה

ובהלכות ובאגדות

מדרש

והלכות

בשני המקרי האחרוני בכי"ו של התוס' ובבבלי מצויה לישנא רוויחא.

.13
תוס' ג ,יט )עמ' 77 ,16

תוס' ג ,יט )עמ' 77 ,16

ירו' סוכה ג ,י )נג ע"ד50 ,

בבלי ברכות ל ,א

ואי'( כ"י וינה

ואי'( כ"י ארפורט

ואי'(

השכי לצאת לדר ...

היה משכי לצאת לדר

היה משכי לצאת לדר

זה שהוא משכי לצאת ...

וכשיגיע זמ קריאת שמע

 ...וכשיגיע זמ קרית שמע

 ...וכשיגיע זמ קרית שמע

לכשתגיע עונת קרית שמע

קורא

קורא

הרי זה קורא

הרי זה קורא את שמע

בכי"א של התוס' ובירו' מצויה לישנא רוויחא.
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במקרי הבאי נוסח כי"ו דומה לנוסח הירו' לעומת נוסח כי"א הדומה לנוסח הבבלי:
.14
בבלי ברכות נג ,ב

ירו' ח ,ז )יב ע"ב 44 ,ואי'(

תוס' ה ,לא )עמ' 81 ,31

תוס' ה ,לא )עמ' 81 ,31

ואי'( כ"י ארפורט

ואי'( כ"י וינה

היתה לו נר טמונה בחיקו

היה לו נר טמו בחיקו ...

היה לו נר טמו בתו חיקו

נר בתו חיקו  ...אי

 ...אינו מבר עד שיראה

אי מבר עד שיהיה רואה

 ...אי מבר עד שיהיה

מברכי עליה עד שיהא

שלהבת ...

את השלהבת ...

רואה את השלהבת ...

רואה את השלהבת ...

בכי"א של התוס' ובבבלי מצויה לישנא קייטא.
.15
בבלי שבת י ,א

תוס' ב ,כ )עמ'  64 ,10ואי'(

תוס' ב ,כ )עמ'  64 ,10ואי'(

כ"י ארפורט

כ"י וינה

ירו' ב ,א )ד ע"ג 38 ,ואי'(

הנכנס לבית המרח

הנכנס למרח

הנכנס לבית המרח

נכנס למרח

מקו שבני אד עומדי

מקו שבני אד עומדי

מקו שבני אד עומדי

מקו שבני אד עומדי

לבושי יש ש מקרא ...

לבושי יש ש מקרא ...

לבושי יש ש מקרא ...

לבושי יש ש מקרא ...

מקו שבני אד עומדי

מקו שבני אד עומדי

מקו שבני אד )ערומי(

מקו שרוב בני אד

ערומי ולבושי יש ש

ערומי ולבושי יש ש

עומדי ערומי אי ש

רגילי

עומדי

שאילת שלו ואי ש

שאילת שלו ואי ש

שאילת שלו ...

ערומי אי ש שאילת

מקרא ...

מקרא ...

להיות

שלו ...

מקו שבני אד עומדי

מקו שבני אד עומדי

מקו שבני אד עומדי

מקצת ערומי ומקצת

ערומי אי ש שאילת

ערומי אי ש שאילת

ערומי ולבושי יש ש

לבושי יש ש שאילת

שלו ...

שלו ...

שאילת שלו ואי ש

שלו ואי ש לא מקרא

מקרא ...

...

בכי"א של התוס' ובבבלי הבבא העוסקת במקו שבו בני אד ערומי ולבושי מובאת
לפני הבבא העוסקת במקו שבו בני אד עומדי ערומי ,לעומת כי"ו של התוס' והירו' בה
סדר הבבות הפו.

5

שינויים בנוסח ברכות
להל מקרי שבה נוסח הבבלי דומה לנוסח כי"ו של התוס' לעומת נוסח הירו' הדומה
לנוסח כי"א של התוס':
.16

5על מקרה זה העיר שרמר ,נוסח התוס' ,עמ'  ,17דוג' .1
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בבלי ברכות לז ,א

ירו' ו ,א )י ע"ב 9 ,ואיל(

תוס' ד ,ז )עמ'  19 ,19ואי'(

תוס' ד ,ז )עמ'  19 ,19ואי'(

כ"י וינה

כ"י ארפורט

הכוסס את האורז מבר

הכוסס את האורז מבר

הכוסס את האורז מבר

הכוסס את האורז אומ'

עליו בורא פרי האדמה

עליו בורא פרי האדמה

עליו בורא מיני זרעי

עליו בורא מיני זרעוני

לפי נוסח הברייתא שבכי"ו של התוס' ובבבלי הכוסס אורז מבר 'בורא פרי האדמה',
ואילו לפי נוסח הברייתא שבכי"א של התוס' ובירו' הברכה היא 'בורא מיני זרעוני'.

6

.17
בבלי שבת קלז ,ב

תוס' ו ,יב )עמ'  62 ,37ואי'(

תוס' ו ,יב )עמ'  62 ,37ואי'(

כ"י וינה

כ"י ארפורט

העומדי אומרי כש

העומדי מה ה אומ' כש

והעומדי

אומ'

שהכנסתו לברית כ יכנס

כ

שהיכנסתו

לברית

שהכניסתו

לברית

לתורה

תכניסהו לתורה לחופה

תכניסו

ולמעשי טובי

ולמעשי טובי

ולחופה

כש

העומדי ש צריכי לומר

כ

כש שהכנסתו לברית כ

תכניסהו לתורה ולחופה

בכי"ו של התוס' ובבבלי מוזכרי ג 'מעשי טובי'.

ירו' ט ,ד )יד ע"א 46 ,ואי'(

תכנסיהו לתורה ולחופה

7

להל מקרי בה נוסח הירו' דומה לנוסח כי"ו של התוס' לעומת נוסח הבבלי הדומה
לנוסח כי"א של התוס':
.18
תוס' ו ,יג )עמ'  63 ,37ואי(

תוס' ו ,יג )עמ'  63 ,37ואי(

ירו' ברכותט ,ד )יד ע"א,

בבלי שבת קלז ,ב

כ"י ארפורט

כ"י וינה

 49ואי'(

אשר קידש ידיד מבט חוק

אשר קדש ידיד מבט חוק

אשר קדש ידיד מבט וחק

אשר קידש ידיד מבט

בשארו ש  ...צוה להציל

בשארו ש  ...צוה להציל

בשארו ש  ...צוה להציל

וחוק בשאירו ש  ...צוה

ידידות שארינו משחת

ידידות שארינו

ידידות שארנו משחת

למע בריתו אשר ש

למע בריתו אשר ש

בבשרנו

בבשרנו

בא"י כורת הברית

ב' כורת הברית

להציל

ידידות

שאירינו

משחת

ברו כורת הברית

בא"י כורת הברית

6על היחס שבי העמדה שבבבלי לזו שבירו' ,ראו ליברמ ,תסכפ"ש ,א ,עמ'  ,61ולעיל ,דוג'  ,32עמ'
 .131בברייתות הסמוכות בתוס' מוצגת בשני כ"י המסורת המופיעה בירו' ,ראו תוס' ד ,ד )עמ' ,19
 9ואי'(; תוס' ד ,ו )ש 16 ,ואי'(.
 7על מקרה זה העיר שרמר ,נוסח התוס' ,עמ'  ,17דוג'  .2אני לא מתייחס לחילו כ < כ ,המצוי
בעדי הנוסח של שלושת החיבורי )ייתכ מחמת הדמיו הגרפי(.
235

נוסח ברכת הברית בכל המקורות דומה ,למעט מספר מילי הנמצאות רק בנוסח כי"ו של
התוס' והבבלי" 8:למע בריתו אשר ש בבשרנו".
.19
בבלי ברכות נח ,ב

תוס' ו ,ו )עמ'  30 ,34ואי(

תוס' ו ,ו )עמ'  30 ,34ואי(

ירו' ברכות ט ,ג )יג ע"ד34 ,

כ"י ארפורט

כ"י וינה

ואי'(

הרואה קברי ישראל אומר

היה מהל בבית 9הקברות

היה

בי

העובר בי הקברות מהו

 ...ויודע מספר כולכ ...

או' בר' יודע מספר כולכ

הקברות או' ברו יודע

אומר  ...היודע מספרכ

מחיה המתי

 ...מחיה המתי

מספרכ  ...מחיה המתי

 ...מחיה המתי

מהל

בדר

דוגמאות אלו ודוגמאות אחרות שכמות מסוגי שוני

10

מצביעות על כ שבמסכת

ברכות א אחד משני כ"י של התוס' אינו קרוב יותר באופ משמעותי לנוסח הברייתות שבאחד
התלמודי מאשר כ"י השני .דומה שעניי זה ראוי לעיו נוס שיתבסס על בדיקה רחבה ומעמיקה
של מימצאי נוספי במסכתות אחרות ,אול כאמור ,חשיבותו לשאלת היחס בי התוספתא
לירושלמי ברכות היא משנית.

 8ראו דברי השואלי במכתב לרב שרשלו גאו המספרי ששמעו שבישיבת סורא אי מוסיפי
את המילי המופיעות בבבלי ,ותשובתו שיש לאומר )תשובות הגאוני שערי צדק ,ח"ג ,ש"ה,
סעי ד ]ירושלי תשכ"ו ,עמ' נ[ = אוצר הגאוני ,שבת ,עמ'  .(135כ ג הנוסח בסדר רע"ג )עמ'
קעט( .בסדור רס"ג ,לעומת זאת ,מופיע הנוסח שבירו' )עמ' צט( ,וראו דיונו של  Hoffmanעל ברכה
זו ועל חלקו של רס"ג בקבלת ליטורגיה א"י בבבלThe Canonization of the Synagogue ,
) Service, pp. 136-138, 160-165ראו ג מ"ע פרידמ ,ספר המעשי ,עמ'  ,233הע' .(114
9מספר חוקרי העירו שהצורה 'בית הקברות' בכי"א של התוס' היא לשו מצויה בבבלי ,לעומת
הצורה 'בי הקברות' בכי"ו ובירו' ,המצויה בלשו א"י ,ראו ליברמ ,מכילתא דר' ישמעאל ,עמ'
 ;56הנ"ל ,תסכפ"ש ,א ,עמ'  ;109בר אשר ,לשו המשנה ,עמ'  ;210נת ,מסורת לשונית ,עמ' ;336
אליצור ,לשו וראליה ,עמ'  ;12ברויאר ,העברית בתלמוד הבבלי ,עמ' .252253
10ראו מקרי נוספי בה נוסח הבבלי דומה לנוסח כי"ו של התוס' לעומת נוסח הירו' הדומה
לנוסח כי"א של התוס' :תוס' א ,יא )עמ'  57 ,4ואי(; תוס' ד ,טו )עמ'  57 ,22ואי'(; תוס' ה ,יז )עמ'
 35 ,27ואי'(; תוס' ה ,כז )עמ'  32 ,30ואי'(; תוס' ו ,יח )עמ'  83 ,38ואי'( .ומקרי הפוכי :תוס' ג,
ז )עמ'  34 ,13ואי'(; תוס' ה ,כו )עמ'  58 ,29ואי'(; תוס' ו ,ו )עמ'  31 ,34ואי'(; תוס' ו ,יט )עמ' ,39
 91ואי'(.
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שער ב

אופי השימוש בברייתות מן התוספתא בתלמוד הירושלמי
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פרק שמיני

מבוא
במקרי רבי מובאת בירו' ברייתא שלה מקבילה בתוס' 11.ישנ א משניות שכל החומר
התלמודי המובא ביחס אליה הוא למעשה ציטוט של ברייתות מ התוס' 12.תופעה זו מעלה את
השאלה הא הכירו אמוראי א"י ומסדרי הירו' את התוספתא כפי שהיא בפנינו? וא כ ,הא
נית לאפיי את השימוש שנעשה בתוס'?
כמה חוקרי כבר נתנו דעת לעניי זה ,והסיקו מתו מימצאי די דומי ,מסקנות
הפוכות לחלוטי .אלבק סובר שהתוספתא שלנו סודרה בסו ימי האמוראי באר ישראל .ברור
אפוא שלדעתו אמוראי אר ישראל לא יכלו להכיר את התוספתא שלנו 13.הוא מבסס את טענתו
על סוגיות רבות שמה עולה ,לדעתו ,כי עורכי התלמודי לא הכירו את התוספתא שלנו.

14

אפשטיי לעומתו מציע כי לתוספתא הקדומה שני צאצאי :התוספתא שלנו והברייתא
שבבבלי .הברייתא שבירושלמי היא צאצא ישיר של התוספתא שלנו 15.לדעתו ,התלמוד הירושלמי
הכיר את התוספתא שלנו והשתמש בה ,ואילו התלמוד הבבלי הכיר תוספתא קדומה שממנה

11כפי שכבר העירו תלמידי רבינו יונה" :ובקיאי היו בעלי תלמוד ירושלמי בתוספתות שבידינו כי
ה מצויות בירושלמי באותו הלשו בעצמו" )שטמ"ק לכתובות כא ,א(.
12ראו לדוגמא במסכתי תוס' ה ,כח )עמ'  65 ,30ואיל( המובאת בירו' ח ,ג )יב ע"א 52 ,ואיל(;
תוס' א ,ג )עמ'  16 ,2ואיל( ותוס' א ,ד )עמ'  18 ,2ואיל( המובאות )לאחר משפט קישור קצר(
בירו' א ,ג )ג ע"ב 37 ,ואיל(.
13ראו מחקרי בברייתא ,עמ'  .88ראשוני וחוקרי לפניו כבר העלו טענות דומות ,ראו סקירת
דבריה ש בעמ'  ,9093וכ אצל ב' כה ,Mishnah and Tosefta ,עמ' .57
14ראו מחקרי בברייתא ,עמ'  ,89138ובעיקר מסקנתו בעמוד  .137בפרק זה מציג אלבק
דוגמאות מסוגיות רבות ,ובתוכ קבוצה גדולה של דוגמאות ממסכת ברכות .רוב הסוגיות
המוצגות ה מ התלמוד הבבלי ,ובחלק מ המקרי בה לדעתו הבבלי לא הכיר את התוס',
לדעתו הירו' כ הכיר אותה .לכ מסקנתו מתייחסת בעיקר לתלמוד הבבלי ,ורק באופ משני
לתלמוד הירו' .בנוס לכ ,לצד מספר דוגמאות טובות שיש לתת עליה את הדעת ,מובאות
דוגמאות רבות המתבססות על שינויי בשמות המוסרי ,שינויי לשו ,שינויי סגנו ושינויי
הנובעי מהרחבות וקיצורי .מאחר שייתכ כי כל סוגי השינויי הללו ה תוצאה של שינויי,
שנעשו במהל מסירת ההלכות בבתי המדרש השוני ,קשה לקבל דוגמאות אלו כהוכחה שמסדרי
התלמודי לא הכירו את ההלכות מ התוס' )וראו דברי אלמ ,Authority ,עמ' .(276
15ראו מבואות לספרות התנאי ,עמ' .246
239

התפתחה התוספתא שלנו ,א את זו הוא לא הכיר .גולדברג הרחיב טענה זו וטע כי במובני
רבי הירושלמי הוא הרחבה של התוס' ,וכי התוספתא היא המקור העיקרי לפרשנות המשנה
בתלמוד הירושלמי.
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בשער זה אעסוק בכמה ממאפייני השימוש שנעשה בברייתות מ התוס' בסוגיא בתלמוד
הירו' .הפרק הראשו יתמקד בהתיחסויות האמוראיות לברייתות מ התוס' מ ההיבט הכרונולגי
גאוגרפי .הפרק השני יעסוק בשאלת ה'ברייתות החסרות' וקבצי של ברייתות שהיו בפני מסדרי
הירו' .ואילו הפרק השלישי יבח הא נית למצוא תימוכי לטענה כי אמוראי א"י או מסדרי
הירו' הכירו את התוס' שבפנינו ,והתייחסו אליה כאל מקור ראשוני המלוה את המשנה ומפרשה.
הדיו הנפרד בכל אחד מ הענייני הכרחי להבהרת המאפייני השוני והייחס שביניה .שכ
אחד הקשיי המרכזיי בתאור יחס בי חיבורי שוני בספרות חז"ל ,נובע מחוסר הבחנה
ברורה בי ההיבטי השוני היוצר חוסר בהירות באשר לייעדי המחקר והמסקנות העולות
ממנו.
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בפרק הסיכו אשרטט תמונה כללית העולה מתו שלל המימצאי שנידונו בשלושת

הפרקי בדבר אופי השימוש שנעשה בברייתות מ התוס' בסוגיא בתלמוד הירו'.

16ראו  ,Palestinian Talmud, pp. 303-323ובעיקר בעמ' "In many ways the :311
Palestinian Talmud is a kind of extension of the Tosefta ... The Tosefta serves the
."Palestinian Talmud as the prime source for the interpretation of the Mishna
17ראו לעיל עמ' .3
240

פרק תשיעי

התייחסויות אמוראיות לברייתות מן התוספתא :בחינה
כרונולוגית-גיאוגרפית
פרק זה חוקר את שימוש של אמוראי א"י בברייתות מ התוס' ,על פי בחינת מידת
ההתייחסות של האמוראי מ הדורות השוני ומבתי המדרש השוני 1,למכלול ההלכות מ
התוס' המובאות בירו' 2.כידוע ,לצד חומר המובא בירו' ע"י 'סת התלמוד' 3,ישנ מימרות רבות
ומו"מ של אמוראי שחיו בדורות שוני ופעלו בבתי מדרש שוני .כאשר אמורא כלשהוא
מתייחס לברייתא מ התוס' נית ללמוד מכ בראש ובראשונה כי הוא מכיר .9א הרבה יותר
חשוב מכ הוא ,שהברייתא מ התוס' עמדה לנגד עיניו של החכ במהל לימודו השוט ,כמקור
בעל חשיבות שנבח לעומת מקורות ספרותיי אחרי.
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שיקולים מתודיים

מסירת הברייתות והתייחסויות אליה
כמעט כל הברייתות הדומות לברייתות מ התוס' המובאות בירו' אינ נמסרות ע"י חכ
נקוב ש אלא מסודרות בסוגיא ע"י העור האנונימי 5.תופעה זו נובעת בוודאי מאופי ההצגה

1כפי שקבע ליברמ בהקשר אחר ביחס ללימוד הירו' ,ראו תלמודה של קיסרי ,עמ' .25
2בפרק זה אעסוק בהתייחסויות לברייתות בודדות מ התוס' .על השאלה הא ישנ ראיות
מבוססות לשימוש בקבצי ברייתות הדומי לקבצי מ התוס' ,ראו להל עמ'  261ואיל.
3וא שזמנ ודרכי פעולת של בעלי 'סת התלמוד' אינ נהירי לנו די הצור ,ראו להל עמ'
.243
4על הבעיתיות הנובעת מאי הוודאות הא מדובר בהתייחסות אמוראית ישירה לברייתא או
שמא מדובר בעריכה של דברי אמורא בסמו לברייתא ,או בהתייחסות לדברי אמורא אחר שעסק
בנושא ,ראו להל עמ'  247ואיל.
5מתו כמעט מאה ברייתות מקבילות לברייתות מ התוס' המובאות בירו' ברכות ,רק שש
נמסרות ע"י אמוראי )המציגי אות כהיגדי תנאיי ולא כמימרות אמוראיות( ,ואילו כל
השאר נמסרות ע"י 'סת התלמוד' .הברייתות מ התוס' הנמסרות בירו' ע"י אמוראי ה .1 :ירו'
א ,ה )ג ע"ב 19 ,ואי'( = תוס' ב ,ו )עמ'  12 ,7ואי'( :כותבי ספרי וכו' )ר' יוסי( .2 .ירו' ו ,ה )י ע"ג,
 40ואי'( = תוס' ה ,יב )עמ'  24 ,27ואי'( :פת הבאה כיסני וכו' )ר' יונה ור' יוסי( .3 .ירו' ז ,א )יא
241

הספרותית של הסוגיות בירו' ,בה המקורות נמסרי ע"י מסדר הסוגיא האנונימי כמצע לדיו
האמוראי והסתמאי .לכ כנראה שלא נית להסיק מתו מימצא זה על מידת הכרת האמוראי
את הברייתות מ התוס' ועל מקומ בסדר לימוד.
ישנ מעט הגדי הנמצאי בתוספתא ,המובאי בירו' ברכות כמימרות אמוראיות.
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חוקרי רבי כבר נתנו דעת לתופעה חשובה זו ,והציעו הצעות שונות ,איש איש ע"פ שיטתו.
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אול ,מאחר שנמצאו מעט מאוד מקרי מעי אלה במסכת ברכות ,אי בה כדי להשפיע באופ
משמעותי על המימצאי המתייחסי לזהות מוסרי מכלול הברייתות מ התוס' ,בה מתמקד
מחקר זה.

ע"א 42 ,ואי'( = תוס' ו ,א )עמ'  1 ,32ואי'( :ואכלת ושבעת וכו' )רב חונא( .4 .ירו' ז ,א )יא ע"ב12 ,
ואי' = תוס' תרומות ד ,יב )עמ'  51 ,126ואי'( :כותי כגוי וכו' )ר' אבא( .5 .ירו' ז ,ג )יא ע"ב 64 ,ואי'(
= תוס' ה ,יח )עמ'  37 ,28ואי'( :בי שאמר נבר בי שאמר ברכו וכו' )ר' יעקב בר אחא( .6 .ירו'
ברכות ט ,ג )יד ע"א 21 ,ואי'( = תוס' תענית א ,ד )עמ'  21 ,324ואי'( :למה נקרא וכו' )ר' אחא ,אולי
ע"פ נוסח כ"י ווטיק הברייתא נמסרת ה ע"י הסת וה ע"י ר' אחא ,ע"ש( .נית אולי להוסי
הלכה אחת או שתיי למניי זה ,א סדר הגודל לא ישתנה.
ברוב המקרי הללו האמורא לא רק מוסר את הברייתא אלא א מתייחס לתוכנה .ייתכ
שנית ללמוד מנתו זה כי בד"כ אמורא לא ימסור ברייתא מ התוס' למטרה זו בלבד ,א אינו
מוסי התייחסות כלשהיא לתוכנה .תפקיד המסירה עצמו נשמר במבנה הספרותי של הסוגיא
בירו' לסת התלמוד )אול עיינו בהערה הבאה(.
6ההיגדי הבאי הנמצאי בתוס' מובאי בירו' כמימרות אמוראיות  .1 :ירו' ב ,ג )ד ע"ד14 ,
ואי'( = תוס' ב ,יח )עמ'  60 ,10ואי'( :לא יעמוד וכו' .2 .ירו' ב ,ג )ד ע"ד 12 ,ואי'( = תוס' ג ,יז )עמ'
 72 ,16ואי'( :לא יעמוד אד וכו' .3 .ירו' ז ,ה )יא ע"ד 6 ,ואי'( = תוס' ג ,ח )עמ'  39 ,14ואי'( :כבוד
היו קוד' וכו' )לפחות ההיגד הראשו במימרא ,ע"ש( .4 .ירו' סוכה ג ,י )נג ע"ד 50 ,ואי'( = תוס' ג,
יט )עמ'  77 ,16ואי'( :זה שהוא משכי וכו' .5 .ירו' ד ,ג )ח ע"א 5 ,ואי'( = תוס' ג ,כה )עמ' 95 ,17
ואי'( :כנגד שמונה עשרה וכו' .בכל המובאות הנ"ל אי רמז להכרת מקור תנאי בעל תוכ דומה.
7אפשטיי ווויס סבורי כי אמוראי מסרו לעיתי ברייתות ללא הייחוס התנאי )או שהוא
נשמט( ואלה נראות בפנינו כמימרות )מבואות לספרות התנאי ,עמ'  ;252253לחקר התלמוד,
עמ'  .(60אלבק מוסי ע"פ עמדתו ביחס לעריכת התוס' כי לעיתי מימרות של אמוראי הוכנסו
לתוס' )מחקרי בברייתא ,עמ'  ,130והע'  ;2מבוא לתלמודי ,עמ'  .(5872ראו ג מלמד ,פרקי
מבוא לספרות התלמוד ,עמ'  .158גולדברג טוע שכמעט בכל המקומות בה הלכה מ התוס'
מובאת כמימרא ,יש במימרא הוספת מילי או שינוי לשו ההופכי את ההיגד החדש לשיי
למוסר האמוראי )פירוש מבני ואנליטי לתוספתא מסכת בבא קמא ,עמ' Babylonian ;2728
 ;Talmud, p. 334והשוו לדברי וויס ,לחקר התלמוד ,עמ' .(59
242

משמעותית יותר היא בחינת ההתייחסויות לברייתות מ התוס' בירו' .למעט יותר
ממחצית הברייתות מ התוס' המובאות במסכת ברכות ישנה התייחסות אמוראית או סתמאית.
התייחסות זו מצביעה על מקומ של הברייתות במסגרת הלימוד ,כיחידות ספרותיות שעמדו לנגד
עיני החכמי ,ששימשו מקור לבירור השאלות הנידונות כדרכו של התלמוד .מעקב אחר החכמי
השוני המתייחסי לברייתות מ התוס' ישרטט את מפת המקומות והזמני בה ברייתות מ
התוס' היו חלק אינטגרלי מ הלימוד.
עיו במכלול ההתייחסויות לברייתות מ התוס' מלמד שמעט יותר ממחצית מ
ההתייחסויות ה ע"י אמוראי נקובי ש ,ואילו שאר ההתיחסויות ה ע"י דובר אנונימי.
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ידיעותינו על אופי התהוות החומר הסתמאי בירו' ה מעטות ביותר .זמ חיבור השכבה הספרותית
הסתמית וזהות יוצריה אינ ידועי ,וייתכ כי בחלק מ המקרי מדובר בחומר אמוראי
שמסיבות שונות הובא ללא הייחוס המקורי .אול חוסר הוודאות גור לכ שמלבד ציו עובדת
ההתייחסות הסתמית לחלק מ הברייתות מ התוס' ,כל קביעה אחרת תהיה ספקולטיוית מאוד.
לעומת זאת ,נית להפיק אינפורמציה מעניינת מתו ניתוח ההתייחסויות האמוראיות לברייתות
מ התוס' .במסכת ברכות ישנ די התייחסויות אמוראיות לברייתות מ התוס' ,המאפשרות
שרטוט מאפייני מסוימי של תופעה זו .לאור עובדות אלו הדיו בפרק זה יתמקד בהתייחסויות
האמוראיות להלכות מ התוס' בלבד ,ובפרק הסיו אתייחס לתופעה בכללותה.
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הקושי בזיהוי האמוראי בירושלמי
במקרי רבי אי בידינו מספיק מידע כדי לקבוע באופ ברור מי הוא האמורא המתייחס
לברייתא מ התוס' .בחלק מ המקרי נית להיעזר במקבילות פניירושלמיות או במקבילות
משאר ספרות חז"ל ,לעיתי נית להסיק פרטי אודות זהות החכמי הדוברי מ ההקשר,
אול עדיי במקרי רבי איננו יכולי לצאת מידי שמא .ישנ גורמי רבי לקשיי אלו ,ולהל
אציג שני סוגי קשיי נפוצי במיוחד:

8בתוס' למסכת ברכות ישנ כמאה וחמישי הלכות ,כמאה מתוכ מובאות בירו' ,לכשליש מבי
הברייתות מ התוס' המובאות בירו' יש התייחסות אמוראית ,ולמעט פחות משליש ישנה
התייחסות אנונימית.
9אפיו ההבטי השוני של השכבה הסתמית בירו' לעומת השכבה האמוראית בירו' הוא משימה
חשובה ומעניינת ,א לא ניתנת לביצוע במסגרת מחקר זה.
243

שינויי נוסח בין עדי נוסח שונים של הירו'
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אמנ אי בידינו עדי נוסח רבי לירו' ,ואלה שישנ משקפי כול את אותה מסורת
נוסח ,א ג ביניה ישנ לא מעט שינויי נוסח בשמות האמוראי 11.שינוי נוסח פשוט הוא
הוספת ש לשרשרת המסירה ,היוצר חוסר וודאות בדבר זהות האמורא המתייחס ישירות
לברייתא מ התוס' .לדוגמא ,הברייתא בתוס' ה ,ל )עמ'  72 ,30ואיל( עוסקת במחלוקת בי ב"ש
לב"ה בסדר ברכות ההבדלה .ברייתא זו מובאת בירו' ח ,א )יב ע"א 2 ,ואיל( ,ולאחריה מובאת
פסיקת הלכה בש אמוראי )נוסח כ"י לייד(:
רבא ורב יהודה הלכה כמי שהוא אומר בשמי ואחר כ נר.
לעומת נוסח זה ,בנוסח כ"י ווטיק והרש"ס שרשרת המסירה היא:
ר' בא 12רב יהודה בש רב הלכה כמי שהוא אומר בשמי ואחר כ נר.
ברייתא זו מ התוס' והפסיקה האמוראית שבעקבותיה מופיעי שנית בירו' ברכות ח ,ה )יב ע"ב,
 4ואיל( ,ובכל עדי הנוסח )היינו כ"י לייד והרש"ס ,כ"י ווטיקא חסר בקטע זה( הנוסח הוא:
ר' בא ורב 13יהודה בש רב הלכה כמי שהוא אומר בשמי ואחר כ נר.
שינוי הנוסח בי נוסח כ"י לייד בסוגיא הראשונה בירו' לבי נוסחו בסוגיא השניה בירו' מערערת
את אמינותו ,ומעניקה משקל רב לעדות שאר כ"י .אמינות זו נתמכת מכ שלמעשה לא מדובר
בסתירה חזיתית בי הנוסחי ,וסביר שלפנינו השמטה פשוטה.
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לכ במקרי מסוג זה נית

10על עדי הנוסח השוני של מסכת ברכות של הירו' ראו לעיל עמ'  .8להל אסתפק בציו נוסח כ"י
לייד ,וא לא אציי במפורש אחרת סימ הוא שאי שינוי בד' וונציא .את הנוסח הנמצא בכ"י
פריז ובכ"י לונדו אכנה בש 'כ"י הרש"ס' ,וא לא אציי במפורש אחרת סימ הוא שאי שינוי
בי שני כ"י אלו.
11דיו כללי על תופעת הייחוסי המוחלפי בכלל ועל חילופי הייחוס בי ברייתות שבתוס'
למקבילות בתלמודי ,ראו לעיל עמ' .206
'12רבא' שבכ"י לייד ,ו'ר' בא' שבכ"י ווטיק ורש"ס ,ה שתי דרכי לכתוב את אותו ש ,ובשני
המקרי כנראה מדובר בר' אבא.
13אי בהוספת או בהחסרת האות 'ו' בתחילת המילה 'ורב' )המופיעה בכ"י לייד( ,כל משמעות
לעניי הנידו כא )קרוב לוודאי שהימצאות האות 'ו' היא שיבוש ,ולפנינו שלשלת מוסרי
המורכבת משלוש חוליות(.
14ראו לעיל עמ'  .206זוהי כנראה אחת מ ה'גרסאות המשובחות' המצויות בכ"י וטיק ,ראו
ליברמ ,על הירושלמי ,עמ' .53
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להכריע כי יש לקבל את הגרסה המוסיפה את הש לשרשרת המסירה ,ולייחס במקרה זה את
הפסיקה האמוראית המתייסחת לברייתא מ התוס' לאמורא רב.

15

שינוי נוסח אחר היוצר בעיה קצת יותר קשה בזיהוי הדובר הוא שינוי בש האמורא.
לדוגמא ,סת התלמוד הירו' ה ,ה )ט ע"ב 27 ,ואי'( מקשה על ר' חונא מ הברייתא המופיעה ג
בתוס' ג ,ט )עמ'  44 ,14ואיל( .כתשובה מובא היגד אמוראי )נוסח כ"י לייד והרש"ס(:
אמ' ר' אבדימי אחוי דרבי יוסי בשלא אמ' בשומע תפילה.
לעומת נוסח זה ,בכת"י ווטיק הנוסחא הוא:
אמר ר' אבא מרי אחוי דרבי יוסה בשלא אמרה בשומע תפילה.
כל הסוגיא מועתקת ג בירו' תענית א ,א )סג ע"ד 26 ,ואי'( ,וש הנוסח בכ"י לייד הוא )אי
לסוגיא בתענית עדי נוסח נוספי(:
אמ' ר' אבמרי אחוי דר' יוסי בשלא אמרה בשומע תפילה.
א כא ההבדל בי נוסח כ"י לייד בברכות לנוסח כ"י לייד בתענית מטיל ספק בנוסחו,
ומעניק אמינות מסוימת לנוסח כ"י ווטיק לברכות הנתמ ע"י כמה ראשוני 16.מאיד ישנ
מקומות נוספי בה הש 'ר' אבדימי אחוי דרבי יוסי' בכ"י לייד מוחל בעדי נוסח אחרי בש
'ר' אבא מרי אחוי דרבי יוסי' 17.ייתכ שחילופי הנוסח המרובי בשמו של חכ זה נובעי מכ
שהמוסרי לא הכירוהו ,ונוסח כ"י לייד בברכות הוא 'הגרסה הקשה' 18.במקרי מעי זה לא
נית להכריע באופ מוחלט מיהו החכ המתייחס לברייתא מ התוס' ,והספק נשאר בעינו.

15מסקנה זו נתמכת ע"י נוסח הרי" לברכות ,פרק שמיני )לט ע"א בד' וילנא( הגורס ' ...בש רב'.
16ראו רשב"א לברכות ,ריטב"א לתענית ,ואור זרוע ,ח"ב ,סי' שצט.
17בירו' כלאי ו ,ה )ל ע"ג 44 ,ואיל( בכ"י לייד והרש"ס הנוסח הוא 'ר' אבודמי/אבדימי אחוה
דר' יוסי' ,ואילו בכ"י ווטיק הנוסח הוא 'ר' אבא מארי אחוי דר' יוסה'; בירו' בבאבתרא ב ,ג )יג
ע"ב 35 ,ואיל( בכ"י לייד הנוסח הוא 'ר' אבדומי אחי ר' יוסי' ,ואילו בכ"י אסקוריאל הנוסח הוא
'ר' אבה מרי אחוי דר' יוסה'.
18אולי יש מקו להציע שמדובר בחכ אחד ששמו נמסר בדרכי שונות )אולי מחמת שיבושי
גרפיי של הצמדת/הפרדת מילי@ ,יכול אותיות והחלפת אותיות דומות' :אבא מרי' ~ 'אבמרי'
~ 'אבדמי'( ,וזאת למרות שחוקרי רבי סבורי שמדובר בחכמי שוני שפעלו בדור הרביעי
חמישי בא"י ,ראו רז"פ ,מבה"י ,נה ע"ב ונח ע"ב; אלבק ,מבוא לתלמודי ,עמ'  ;384385היימ,
תולדות תנאי ואמוראי ,א ,עמ' .5860
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אמוראים בעלי שמות דומים
קושי נוס בזיהוי האמורא המתייחס בירו' לברייתא מ התוס' נובע מכ שישנ
אמוראי רבי בעלי שמות דומי .ישנ מקרי רבי בה יש יותר מאמורא אחד המכונה בש
פלוני ,ואמוראי רבי נוספי המכוני בש זה ע כינוי מזהה נוס )לדוג' פלוני ב אלמוני,
פלוני ממקו אלמוני וכו'( 19.במקרי מעי אלה כשמובא רק הש הפרטי ,קשה לעיתי לדעת
באיזה חכ מדובר ,ושמא מדובר בחכ המופיע בד"כ ע כינוי מזהה נוס שנשמט במקרה זה .על
מנת לעקוב אחר ההתייחסויות האמוראיות לברייתות מ התוס' בדורות השוני ובבתי המדרש
השוני ,יש צור לזהות את האמוראי באופ מדויק ,ולא להסתפק בכ שאיזשהוא אמורא
פלוני ,אחד מני פלוני רבי ,התייחס לברייתא מ התוס' .בשל חשיבות העניי אציג דוגמא אחת:
בירו' ח ,ב )יב ע"א 44 ,ואי'( מסופר על שיחה שהתנהלה בי ר' זירא ור' אבהו )שניה מ
הדור השלישי לאמוראי א"י( ,בה צוטטה דעת רב הונא )אמורא בבלי מ הדור השני( .סת
התלמוד מקשה על דעת רב הונא מ הברייתא המופיעה בתוס' ה ,ו )עמ'  15 ,26ואי'( ,וכתשובה על
הקושיא מובאת מימרא אמוראית )נוסח כ"י לייד והרש"ס(:
אמ' ר' יצחק תיפתר באילי דהוו עלי קיטעי קיטעי.
סת ר' יצחק בתלמוד הירו' הוא בד"כ ר' יצחק שפעל בתחילת הדור השלישי לאמוראי א"י,
המכונה לעיתי בבבלי ר' יצחק נפחא ,וישנ חכמי רבי ששמ הוא 'יצחק  +כינוי מזהה
נוס' 20.עיו ראשוני בסוגיא זו מוביל למסקנה שסביר שר' יצחק נפחא הוא האמורא שהתייחס
לברייתא מ התוס' .אול בכ"י ווטיק הנוסח הוא:
אמ' ר' יצחק בר' אלעזר תיפתר באילי דעלילי קיטעי קיטעי.
ר' יצחק בר' אלעזר פעל בדור הרביעי לאמוראי א"י בקיסריה.

21

במקרי מעי אלו לא נית

להכריע באופ מוחלט ,א הדעת נוטה לקבל את ההצעה שא ר' יצחק המוזכר בכ"י לייד

19די להצי במפתח של שמות האמוראי הרבי המכוני בש ר' אבא :אלבק במבוא
לתלמודי עמ'  669מונה  4חכמי בש 'ר' אבא' ועוד  34חכמי בש ר' אבא ע כינוי מזהה
נוס; הימ ,בתולדות תנאי ואמוראי עמ'  ,1מונה יותר ממאה חכמי בש ר' אבא ע כינוי
מזהה נוס.
20אלבק במבוא לתלמודי ,עמ'  ,676מונה יותר משלושי חכמי ,והימ בתולדות תנאי
ואמוראי ,עמ'  2526מונה כשבעי חכמי המכוני בש זה.
21בבבלי ישנו אמורא נוס המכונה ר' יצחק בר' אלעזר שפעל בדור השני ,א בירו' הוא מכונה
בד"כ ר' יצחק בר חקולה .על ר' יצחק בר' אלעזר בירו' מ הדור הרביעי שפעל בקיסריה ראו רז"פ,
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והרש"ס הוא ר' יצחק בר' אלעזר שאולי כונה א הוא לעיתי ר' יצחק סת 22,או שש אביו
נשמט במהל מסירת הנוסח )בדומה להשמטת ש משרשרת המסירה שהוזכרה לעיל( .ע"פ הצעה
זו ,האמורא המתייחס לברייתא מ התוס' הינו ר' יצחק מ הדור הרביעי לאמוראי א"י שפעל
בקיסריה ,ולא ר' יצחק מ הדור השלישי 23.דוגמא זו ממחישה את את הבעיתיות בזיהוי האמורא
המתייחס לברייתא מ התוס' הנובעת מריבוי אמוראי בעלי שמות דומי.

פעולת עריכה היוצרת אשליה של התייחסות לברייתא מ התוספתא
ידיעותינו על אופ גיבוש צורתו הנוכחית של הירו' ,זהות של המסדרי והמוסרי
ודרכי עבודת הינ מעטות מאוד .סגנונו הבלתי מלוטש והבלתי מוגמר של הירו' הביאו כמה
חוקרי לטעו כי הוא לא נער כלל .עמדה זו נדחתה ע"י רוב החוקרי ,שטענו שאמנ הירו' לא
נער באופ מקי כתלמוד הבבלי ,א היה מסדר שער את הסוגיות ע"פ שיטה קבועה 24.לצור

מבוא הירושלמי ,קז ע"א; אפשטיי ,מבוא לנוסח המשנה ,עמ'  ;167168אלבק ,מבוא לתלמודי,
עמ' ) 186187והערה  ,(93ועמ'  ;339זוסמ ,ושוב לירושלמי נזיקי ,עמ'  ,122הע' .29
22ראו ליברמ ,תלמודה של קיסרי ,עמ' .11
23ייתרו קט נוס להצעה זו עולה משיקולי כרונולוגיה .עיקר פעולתו של ר' יצחק נפחא היתה
בדור השלישי לאמוראי א"י ,א הוא כבר פעל בסו הדור השני )ראו רז"פ ,מבוא הירושלמי ,קו
ע"א; היימ ,תולדות תנאי ואמוראי ,עמ'  .(800א כ ר' יצחק נפחא היה כנראה מבוגר מר'
זירא ור' אבהו .בסוגיא בירו' ר' יצחק מתייחס למימרת ר' הונא ב הדור השני .ייתכ שר' יצחק
הכיר את מימרת ר' הונא כהיגד עצמאי ,א ה בירו' וה במקבילה בבבלי מימרת ר' הונא מוצגת
לראשונה ע"י ר' זירא )שלמד אצלו לפני שעלה מבבל לא"י( במהל הסעודה המשותפת ע ר'
אבהו בקיסריה )ישנ שינויי רבי בי הסיפור המופיע בירו' לבי המקבילה בבבלי ברכות מו
ע"א ,א עיקרו של האירוע ,המשתתפי בו ושלד הדיו דומי בשני החיבורי( .יש כמוב להיזהר
מאוד מלקבוע מהו המקור ההיסטורי של מימרת ר' הונא על סמ הסיפור בתלמודי ,שכ ייתכ
שבפנינו תוצאה של פעולת עריכה או מסירה חלקית של המקורות )ראו להל( .בר לא ראוי
להתעל מ העובדה המשותפת לשני התלמודי ,והיא שהמקור היחיד למימרת ר' הונא הוא
דיווחו של ר' זירא.
לפי האפשרות שמימרת ר' הונא הוצגה לראשונה ע"י ר' זירא ,עולה כי ר' יצחק נפחא,
המבוגר מר' זירא ,מתייחס לקושיית הסת על דברי שב דורו הצעיר ממנו מסר .אפשרות זו
תיתכ ,א היא איננה נוחה )ראו בעניי זה דברי א' כה ,רבינא וחכמי דורו ,עמ'  ,100105ועמ'
 211הע'  .(139לעומת זאת ,התייחסות של ר' יצחק בר' אלעזר מ הדור הרביעי בקיסריה למימרא
שנמסרה ע"י אמורא מ הדור השלישי בסעודה בקיסריה ,נראית טבעית ומסתברת.
 24הלוי טוע כי הירושלמי לא נער כלל ומה שבידינו הוא אוס הסוגיות כפי שנלמדו בישיבות
א"י )דורות הראשוני ,עמ' רסה ואי'( .פרנקל נקט בגישה מתונה יותר וסבר שהירושלמי נער ,א
בחפזה רבה )מבוא הירושלמי ,עמ' מח( .ליברמ דחה עמדה זו וקבע כי "היה קיי מסדר
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דיוננו איננו צריכי להכריע מהו בדיוק אופיה של עריכת הירו' ,די לנו בקביעה המוסכמת כמעט
על כול כי במקרי רבי נסדרו בירו' זו לצד זו יחידות ספרותיות ממקורות שוני.
דבר פשוט הוא שסידור יחידות ספרותיות ממקורות שוני זו לצד זו ,עשוי ליצור מראית
עי של התייחסות של יחידה ספרותית אחד לחברתה .מקרי מורכבי במיוחד נוצרי כאשר
המסדר יוצר קשר לוגי כלשהו בי המקורות 25.במקרי מעי אלה על החוקר לבחו הא ההקשר
שבפניו הוא המקורי ,או שמדובר בהתייחסות פיקטיווית שנוצרה ע"י פעולת העריכה .לדוגמא,
א נית למצוא הקשר נוס בו אחת היחידות הספרותיות משולבת באופ שייתכ שהוא מיקומה
המקורי ,אזי ספק א אכ ישנה התייחסות ישירה של אחת היחידות הספרותיות לחברתה .בחינה
מדוקדקת של השלבי השוני של המו"מ בסוגיא התלמודית עשויה לחשו את ההקשר המקורי
של היחידות הספרותיות ,ולברר הא מה שנראה בפנינו כהתייחסות ישירה של אמורא להלכה מ
התוס' ,הוא אכ כ .בשל חשיבות העניי אציג להל שתי דוגמאות:
ירו' ג ,ה )ו ע"ד 8 ,ואילך(
במשנה פ"ג מ"ה נאמר :וכמה ירחיק מה ומ הצואה ארבע אמות .על משנה זו מובאת
בירו' )ג ,ה ]ו ע"ד 8 ,ואי'[( ברייתא המופיעה ג בתוס' )ב ,טז ]עמ'  50 ,9ואי'[(" :קט שהוא יכול
לאכול כזית דג פורשי מצואתו וממימי רגליו" .לאחר מכ מובא בירו' הדיו האמוראי הבא:
 .1בעו קומי רבי אבהו מפני מה פורשי מצואתו וממימי רגליו?
 .2אמר לו מפני שמחשבותיו רעות.
 .3אמרי ליה ולא קט הוא?
 .4אמר לו ולא כתיב כי יצר לב האד רע מנעוריו?
 .5אמר רבי יוד מנעריו כתיב משעה שהוא ננער ויוצא לעול.
ר' אבהו מפרש שיש לפרוש מצואת קט הוא מפני שמחשבותיו רעות ,וזאת ע"פ הפסוק
"כי יצר לב האד רע מנעוריו" .לאחר מכ מובאת דרשת ר' יוד על פסוק זה )ש'  ,(5לפיה יצרו של
אד הוא רע כבר מרגע ש'ננער ויוצא לעול' .נית להבי שדרשת רבי יוד מסבירה כיצד עולה מ

הירושלמי שסידר וער את הסוגיות ע"פ שיטה קבועה ומסוימת" )תלמודה של קיסרי ,עמ' .(23
ראו ג מלמד ,מבוא לתלמוד ,עמ'  ;564567מוסקובי  ,סוגיות מצוטטות ;4042 ,בוקסר,
.Palestinian Talmud, pp. 191-194
25לדוגמא הצגת יחידה ספרותית אחת כעונה על שאלה שהמסדר שואל על יחידה ספרותית
אחרת ,ראו לדוג' אלבק ,מבוא לתלמודי ,עמ'  ,510514והע'  ,110ובהפניות ש.
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הפסוק כי כבר מגיל צעיר מחשבות האד רעות ,בהתא להסברו של ר' אבהו 26.מאיד אפשר
שר' יוד חולק על ר' אבהו ,וטוע שיצרו של האד הוא רע כבר מרגע לידתו ,עוד בטר הוא טוע
טע דג .ע"פ הבנה זו לא נית להסביר את הברייתא מ התוס' )שיש לפרוש משעה שאוכל דג(
בכ שרק משעה זו מחשבותיו רעות 27.כ או כ ,הסוגיא מציגה את דברי ר' יוד כמוסבי על
דברי ר' אבהו ,ומצטרפי בכ למשא ומת שתכליתו בירור טעמה של הברייתא מ התוס'.
בר ,דרשת ר' אבהו מופיעה בפנינו כחלק מדיו אחר בב"ר פ' לד )עמ'  320במהד' אלבק(:
 .1שאל אנטונינוס את רבינו מאמתי יצר הרע נתו באד?
 .2אמר לו משעה שנוצר.
 .3אמר לו א כ היה חוטט בני מיעיה ויוצא ,אלא משיצא!
 .4והודה לו רבי שהשווה לדעת המקרא כי יצר לב האד רע מנעוריו.
 .5ר' יוד אמר מנעריו כת' משעה שניעור לעול.
בש'  14מובא דושיח בי אנטונינוס לרבי אודות מועד היווצרות יצרו הרע של האד.
לאחריו מובאת דרשת ר' יוד )ש'  28,(5המפרשת כיצד הפסוק המובא כתמיכה במסקנת רבי משרת
את עמדתו .דרשת ר' יוד מתיישבת היטב ע הקשרה בב"ר ,ולכ ייתכ כי זהו הקשרה
הראשוני 29,ומכא )או ממקור דומה( 30לקח 9מסדר הסוגיא בירו'.

31

26ראו לדוג' פרוש פני משה ע"א.
27ראו פרושיה של הרידב"ז ע"א ,ושל גינצבורג בפירושי ,ב ,עמ' .290
28ברור שר' יוד שחי כמה דורות לאחר רבי ואנטונינוס לא היה שות לדיו ביניה ,א ייתכ כי
הוא דרש את דרשתו לאור הדושיח הקדו בי רבי ואנטונינוס .דושיח זה בי רבי לאנטונינוס
מופיע בבבלי סנהדרי צא ע"ב ללא הפסוק התומ במסקנת רבי )במקומו מופיע פסוק אחר( ,וללא
דרשת ר' יוד .סביר כי המקורות השוני מבוססי על גרעי סיפורי משות.
29במקרי מעי אלה קשה להכריע מהו ההקשר הראשוני ,א כי לעיתי נית להצביע על טעמי
להעדפת אחד ההקשרי .במקרה זה תכליתה של דרשת ר' יוד בירו' אינה ברורה לחלוטי ,ויעידו
על כ האפשרויות ההפוכות להבנתה )ראו הע'  26ו .(27לעומת זאת בב"ר ,משמעות הדרשה וסיבת
הבאתה נהירי מאוד – ר' יוד דורש מ הפסוק כי יצרו של האד רע מרגע לידתו ,ולא לפני"כ
כפי שהוצע בתחילה ע"י רבי .ההשתלבות הנוחה של הדרשה בהקשר בב"ר ,לעומת חוסר הבהירות
אודות תפקידה בירו' ,תומכי באפשרות שמקור הדרשה הוא בב"ר )עיינו בשתי ההערות הבאות(.
30לא נית לשלול את האפשרות שבפני מסדר הירו' עמד מקור שלישי בעל אופי אחר .אול מאחר
שדרשת ר' יוד משתלבת היטב בב"ר ,עדי לשער שזהו מקורה )או קוב קדו הדומה לב"ר( ,ולא
להיתלות במקור דמיוני שאיננו מכירי תוכנו וצורתו ,השוו ,א"ש רוזנטל ,המורה ,עמ' נד.
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א נקבל הצעה זו ,אזי ברור שלא נית לראות בדברי ר' יוד תגובה לברייתא מ התוס'.
שכ הצגת דבריו כמצטרפי למשא ומת על טעמה של הברייתא אינ משקפי את המסגרת
הספרותית בה ה נוצרו ,אלא את המסגרת הספרותית בה ה שובצו במועד מאוחר ע"י מסדר
הסוגיא בירו' 32.דוגמא זו ממחישה עד כמה חשוב לעיי היטב בכל שלב משלבי סוגיות בה ישנה
לפחות לכאורה התייחסות אמוראית להלכה מ התוס' ,ולבדוק הא אכ זהו הקשר המקורי.
ירו' ה ,א )ח ע"ד 16 ,ואילך(
תופעה קרובה ,א כי לא זהה ,מצויה במקרה הבא :המשנה הראשונה בפ"ה של מסכת
ברכות קובעת כי "אי עומדי להתפלל אלא מתו כובד ראש" .על משנה זו מובאת בירו' )ה ,א ]ח
ע"ד 16 ,ואי'[( ברייתא המופיעה ג בתוס' )ג ,כא ]עמ'  84 ,17ואי'[( ,ולאחריה מובא דיו אמוראי:
 .1לא יעמוד אד ויתפלל לא מתו שיחה ולא מתו שחוק ...
 .2וכ אל יפטר אד מתו חבירו לא מתו שיחה  ...אלא מתו דבר של תורה שכ מצינו
בנביאי הראשוני שהיו חותמי את דבריה בדברי שבח ובדברי נחמות.
 .3אמר ר' אלעזר חו מירמיהו שחת בדברי תוכחות.
 .4אמר לו רבי יוחנ עוד הוא בדברי נחמות חת  ...במפולת של מחריביו חת.

31הצעה זו מניחה שייתכ שמסדר הירו' הכיר את דרשת ר' יוד בתו קוב הדומה בעיקרו לב"ר,
וזאת למרות שהרבה חוקרי נוטי לראות בד"כ את הירו' כמקור לב"ר )ראו רז"פ ,מבוא
הירושלמי ,נא ע"ב; צונ  ,הדרשות בישראל ,עמ'  ;77אלבק ,מבוא לב"ר ,עמ'  ;6675בוקסר,
Becker, Die Groβen Rabbinischen Sammelwerke ;Palestinian Talmud, pp. 182-183
Palästinas: Zur Literarischen Genese von Talmud Yerushalmi und Midrash Bereshit
 ,Rabbaעמ'  815ו ;149156ותגובת מיליקובסקי במאמרו .(Bereshit Rabba and Yerushalmi
אינני טוע כי בד"כ הב"ר הוא המקור לחומר הנמצא בירו' ,אלא כי ייתכ שזהו היחס בי
המקורות במקרה שלפנינו.
32ישנו מניע נוס לא למנות את מימרת ר' יוד כהתייחסות לברייתא מ התוס' ,והוא שא א
מקור דברי ר' יוד הוא הסוגיא בירו' ברכות ,ייתכ כי ר' יוד מגיב לדברי ר' אבהו ולא מתייחס
ישירות לתוס' .ראו לקמ מעמד המגיבי על דברי רבותיה ,עמ' .251
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דברי ר' אלעזר בירו' באי לסייג את תוכ הקביעה המופיעה בסיפא של קטע  ,2וה א
נסמכי לה מבחינה תחבירית 33.דברי ר' יוחנ המצדיקי את הקביעה מ התוס' באי כתגובה
לדברי ר"א .לכ מתקבל הרוש כי שני האמוראי התייחסו ישירות לברייתא מ התוס'.
בר ,דברי ר"א ור"י כמו ג הקביעה אודות אופי נבואת כל הנביאי הראשוני )סו קטע (2
מופיעי ג בפסדר"כ ,פיסקא יג ,אות יד )מהדורת מנדלבוי ,עמ'  (238בצד דיוני אחרי על
אופיה של נבואת ירמיה לעומת נבואת שאר הנביאי .פיסקא יג בפסדר"כ היא ברובה הגדול
אוס של דברי אמוראי א"י על נבואות ירמיהו 34.דברי ר"א ור"י משתלבי היטב בהקשר זה,
וייתכ כי זהו הקשר הראשוני.
במקרה זה דברי ר"א ור"י בוודאי מתייסחי לקביעה כי )לפחות רוב( הנביאי הראשוני היו
חותמי דבריה בדברי נחמות ,קביעה המופיעה ג בתוס' ,ולכ ישנה הצדקה מסוימת לראות
בדבריה התייחסות אמוראית לברייתא מ התוס' .אול ייתכ כי דבריה לא נאמרו בראשונה
ביחס לקביעה כאשר זו היתה שייכת לקוב התוס' )או לקוב דומה העוסק בהלכות תפילה( ,אלא
לקביעה שהייתה שייכת לדיו מקי העוסק בהשוואת נבואת ירמיה לנבואת הנביאי האחרי,
כמופיע בפסדר"כ .דוגמא זו ממחישה כי א במקרי שבה סביר כי אמוראי התייחסו להיגדי
הנמצאי בתוס' ,יש לבחו היטב הא ה הכירו את ההיגד כחלק מקוב התוס' המוכר לנו )או
קוב דומה העוסק בהלכות תפילה( ,או כשיי למקור אחר.

מעמד המגיבי על דברי רבותיה
לפני הדיו אודות זהות האמוראי המתייחסי לברייתות מ התוס' ,יש להקדי
ולהסביר מה ה אמות המידה לפיה הכרעתי מי הוא האמורא המתייחס לברייתא מ התוס' .ישנ
סוגיות בה אמורא כלשהוא מתייחס לברייתא מ התוס' ,וכתגובה לדבריו ,אמוראי אחרי

33דבריו פותחי במילה 'חו ' הבאה להוציא פריט מתו קבוצה בעלת תכונות מסוימות ,א
הקבוצה ותכונותיה לא מוזכרי .הקורא אמור להסמי את דברי ר"א למשפט המובא לפניה.
"34ר' לעזר א' כל הנביאי פתחו בדברי תוכחות וחתמו בדברי נחמות חו' של ירמיה שחת
בדברי תוכחו' וא' ככה תשקע בבל ולא תקו .א"ר יוחנ עוד בדברי נחמות חת ג הוא לפי
שהיה חוזר ומתנבא על חורב בית המקדש  ...ת"ל עד הנה דברי ירמיה ,במפולת מחריביו חת".
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מתייחסי לדברי האמורא הראשו או ישירות לברייתא מ התוס'.

35

במקרי מעי אלו

ההתייחסות לברייתא מ התוס' נזקפה רק לזכות האמורא הראשו ,שכ מה שעורר את שאר
האמוראי לעסוק בעניי לא היו בהכרח דברי הברייתא מ התוס' כשלעצמ ,אלא אולי דברי
האמורא הראשו )לפחות כפי שהסוגיא מציגה את השמועות האמוראיות בפנינו( .אול ,במקו
בה דברי האמורא המאוחר יכולי לעמוד בזכות עצמ כהערה על הברייתא מ התוס' ,ואינ
תלויי באותה התייחסות ראשונית של אותו אמורא ראשו ,אפשר שא האמורא המאוחר
התייחס ישירות לברייתא מ התוס' .להבהרת העניי אציג דוגמא אחת .בירו' ו ,ה )י ע"ג 40 ,ואי'(
מובאת ברייתא מ התוס' ה ,יב )עמ'  24 ,27ואי'( ,ולאחריה דיו אמוראי:
 .1פת הבאה כיסני אחר המזו טעונה ברכ' לפניה ולאחריה.
 .2אמר רבי אמי רבי יוחנ פליג!
 .3אמר רבי מנא לרבי חזקיה במה הוא פליג ? ...
 .4אמר ליה אפילו לא אכל ...
 .5אתא רבי חגי בש רבי זעירא אפילו לא אכל ...
 .6רבי יונה ורבי יוסי סלקו למישתיתיה דרבי חנינא  ...אמרי נישבוק אולפנה
וניתי ל למתניתה דתני  ...פת הבאה כיסני לאחר המזו טעונה ברכה לפניה
ולאחריה.
הדיו האמוראי על הברייתא הדומה לברייתא בתוס' פותח בדברי ר' אמי המשווה בי
עמדת ר' יוחנ לבי הברייתא )ש'  .(2ר' אמי בוודאי התייחס לברייתא הדומה לברייתא בתוס'.

36

דברי ר' אמי מעוררי דיו בו משתתפי שלושה אמוראי אחרי ,שמטרתו הבהרת עמדת ר'
יוחנ לעומת הברייתא )ש'  .(35במקרה זה המניע של שלושת האמוראי לדו בעניי ע"פ הצגת
דבריה בסוגיא ,הוא מימרת האמורא הראשו שהתייחס לברייתא הדומה לברייתא בתוס' )ר'
אמי בש'  ,(2ולא הברייתא עצמה.

35במקו בו אמורא  Yמוסר בש אמורא  Xהתייחסות לברייתא מ התוס' ,נזקו את
ההתייחסות לברייתא מ התוס' לזכות אמורא  Xששילב את הברייתא בדיונו ,ולא לזכות אמורא
 Yשלא התייחס בעצמו אליה אלא רק מסר את דברי רבו )וראו לעיל הע'  ,5עמ' .(241
36אני מייחס כא לר' אמי את ההתייחסות לברייתא מ התוס' ,שכ הוא מעמת בי עמדת ר' יוחנ
לברייתא ,ולכ הוא בוודאי ד בה .לעומת זאת אי בידינו עדות ברורה לכ שר' יוחנ עצמו הכיר
את הברייתא מ התוס' )או התכוו להתייחס אליה( .שכ ייתכ שהוא רק חיווה דעתו על השאלה
ההלכתית שבאה לפניו ,ור' אמי הוא שהעמיד את הדעות הסותרות זו מול זו.
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בהמש הסוגיא מסופר על סעודה בה השתתפו ר' יונה ור' יוסי ,שבמהלכה ה נזקקו לדו
בברייתא הדומה לברייתא בתוס' )ש'  .(6זוהי התייחסות עצמאית לברייתא ,שאינה תלויה בדיו
האמוראי המוצג בסוגיא לפני סיפור הסעודה .לכ בסוגיא זו סברתי כי האמוראי המתייחסי
לברייתא הדומה לברייתא בתוס' ה ר' אמי )ש'  ,(2ר' יונה ור' יוסי )ש'  (6בלבד ,ולא שאר
האמוראי המוזכרי בה .דוגמא זו ממחישה כיצד נעשתה ההבחנה בי אמוראי שהתייחסו
ישירות לברייתא מ התוס' ,לבי אמוראי שהגיבו על דברי רבותיה.

סקירה כרונולוגית-גיאוגרפית
להל אציג את האמוראי המתייחסי לברייתות מ התוס' .סדר ההצגה יהיה ע"פ סדר
הדורות 37,ולאחר הבאת ש האמורא יצוינו הברייתות אליה הוא מתייחס )בחלק מ המקרי
מקו פעילותו המרכזי של החכ יובא בסוגריי(.
דור ראשון
 .1חזקיה )עלה מבבל לא"י(
א .ירו' א ,ח )ג ע"ג 46 ,ואי'( = תוס' א ,ו )עמ'  29 ,3ואי'( :אלו ברכות
שמאריכי בה וכו'.

38

 .2ר' חנינא )עלה מבבל לא"י(
א .ירו' ב ,א )ד ע"א 49 ,ואיל( = תוס' ב ,ב )עמ'  3 ,6ואיל( :א כיו לבו
וכו'.

39

37מאחר שיש אמוראי שפעלו בפרקי זמ שאינ מתאימי לחלוטי לחלוקה המקובלת לדורות
)לדוג' :מאמצע דור מסוי עד אמצע הדור הבא( ,החלוקה אינה מדויקת ולעיתי א מלאכותית.
38בכל )!( עדי הנוסח הישירי מופיע 'חזקיה' ללא תואר 'ר'' ,ולכ סביר שמדובר בחזקיה בנו של
ר' חייא ,אמורא מ הדור הראשו ,ולא ר' חזקיה מ הדור הרביעי ,המצויי בד"כ ע התואר 'ר''
)ראו רז"פ ,מבוא הירושלמי ,פ ע"ב–פא ע"א; אלבק ,מבוא לתלמודי ,עמ'  165ו  ,391היימ,
תולדות תנאי ואמוראי ,עמ'  .(419421גינצבורג בפירושי ,א ,עמ'  ,177מסתמ על גרסת
הרשב"א והמאירי )דיווחו על נוסח כ"י ווטיק שגוי( וטוע כי יש לגרוס 'ר' חזקיה' ,מאחר ואי
דרכ של החכמי מתקופת חזקיה בנו של ר' חייא 'לדקדק בדקדוקי' מ הסוג המופיע בסוגיא,
אול לדעתי קושייתו על סגנו דברי חזקיה אינה חזקה דיה כדי להגיה נגד כל עדי הנוסח
הישירי.
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 .3ר' יהושע ב לוי )לוד(
א .ירו' א ,ח )ג ע"ג 54 ,ואיל( = תוס' א ,ח )עמ'  36 ,3ואיל( :אלו ברכות
ששוחחי בה וכו'.
ב .ירו' א ,ט )ג ע"ד 23 ,ואיל( = תוס' ב ,א )עמ'  1 ,6ואיל( :הקורא את
שמע וכו'.
ג .ירו' ד ,ה )ח ע"ב 56 ,ואיל( = תוס' ג ,יח )עמ'  75 ,16ואיל( :היה רכוב
וכו'.
ד .ירו' ז ,ג )יא ע"ב 64 ,ואיל( = תוס' ה ,יח )עמ'  37 ,28ואיל( :בי שאמר
נבר בי שאמר ברכו וכו'.
ה .ירו' ט ,ו )יד ע"ב 16 ,ואיל( = תוס' ו ,יז )עמ'  78 ,38ואיל( :נכנס
למרח מתפלל שתי וכו'.
 .4רב )סורא(
א .ירו' ו ,א )י ע"ב 5 ,ואיל( = תוס' ד ,ו )עמ'  16 ,19ואיל( :הכוסס את
החטי וכו'.
ב .ירו' ז ,ה )יא ע"ד 6 ,ואיל( = תוס' ג ,ח )עמ'  39 ,14ואיל( :כבוד היו
קוד' וכו'.
ג .ירו' ח ,ה )יב ע"ב 4 ,ואיל( = תוס' ה ,ל )עמ'  72 ,30ואיל( :אמר ר'
יהודה לא נחלקו וכו'
 .5שמואל )נהרדעא(
א .ירו' ו ,ב )י ע"ב 59 ,ואיל( = תוס' ד ,דה )עמ'  11 ,19ואיל( :רבי מאיר
אומר וכו'.

39אולי יש לצר לכא את ירו' ז ,ג )יא ע"ב 64 ,ואיל( = תוס' ה ,יח )עמ'  37 ,28ואיל( :בי
שאמר נבר בי שאמר ברכו וכו' .בכ"י לייד וווטיק הנוסח הוא :רבי סימו רבי חנינא ר' סימו
בש רבי יהושע ב לוי וכו' .זהו הנוסח ג של רוב עדי הנוסח של הב"ר במקבילה בפ' צא )עמ'
 1111במהדורת תאודוראלבק( .מנוסח זה עולה כנראה כי רבי סימו מסר בש ר' חנינא ובש
ריב"ל ,וא"כ ה ר"ח וה ריב"ל התייחסו לברייתא מ התוס' .אול בכת"י הרש"ס ובכמה מ
הראשוני ישנ גרסאות אחרות לפיה מדובר בחכ אחר ,או בר' חנינא המוסר דברי חכ אחר.
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דור שני
 .1ר' חנינא תרתיה
א .ירו' ג ,ה )ו ע"ד 14 ,ואיל( = תוס' ב ,טז )עמ'  52 ,9ואיל( :גר אחד של
ריעי וכו'.
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 .2ר' יוחנ )טבריה(
א .ירו' ח ,ב )יב ע"א 52 ,ואיל( = תוס' ה ,כו )עמ'  57 ,29ואיל( :שלא
יטמאו משקי שבאחורי הכוס וכו'.
 .3ר' שמעו ב לקיש )טבריה(
א .ירו' א ,א )ב ע"ד 9 ,ואיל( = תוס' א ,א )עמ'  7 ,1ואיל( :רבי אומר וכו'.
דור שלישי
 .1ר' אבהו )קיסריה(
א .ירו' ג ,ה )ו ע"ד 8 ,ואיל( = תוס' ב ,טז )עמ'  50 ,9ואיל( :קט שהוא
יכול לאכול כזית וכו'.
ב .ירו' ט ,ו )יד ע"ב 16 ,ואיל( = תוס' ו ,יז )עמ'  78 ,38ואיל( :נכנס
למרח מתפלל שתי וכו'.
 .2ר' אילעי
א .ירו' ג ,ג )ו ע"ב 44 ,ואיל( = תוס' קידושי א ,י )עמ  42 ,279ואיל( :אי
זהו מצות עשה וכו'.
 .3ר' אמי )טבריה(
א .ירו' ו ,ה )י ע"ג 40 ,ואיל( = תוס' ה ,יב )עמ'  24 ,27ואיל( :פת הבאה
כיסני וכו'.

40אולי יש מקו להסתפק הא ר' חנינא תרתיה התייחס בעצמו לברייתא מ התוס' .בירו' נמסר
כי חכ זה הורה לנהוג ע"פ אחת הדעות המובאות בברייתא מ התוס' ,ונית לטעו שהוא הורה
את דעתו ללא קשר לברייתא מ התוס' ,והמוסר )אמורא א"י מ הדור השלישי( הוא שקישר בי
דעת ר' חנינא תרתיה לבי הדעה המובאת בתוס' )ראו לעיל הע'  .(36למרות אפשרות זו נטיתי
לייחס לר' חנינא תרתיה עצמו את ההתייחסות לתוס' ,מאחר ובפנינו מוצגת תמיכה חיובית שלו
בדעה המופיעה בברייתא מ התוס'.
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 .4ר' בא) 41עלה מבבל לא"י(
א .ירו' ב ,ה )ה ע"א 46 ,ואיל( = תוס' ב ,ח )עמ'  19 ,7ואיל( :מתפללי'
בראש הזית ובראש התאנ' וכו'.
ב .ירו' ו ,א )י ע"א 14 ,ואיל( = תוס' ד ,ג )עמ'  5 ,18ואיל( :יי בזמ וכו'.
ג .ירו' ז ,א )יא ע"ב 12 ,ואיל = תוס' תרומות ד ,יב )עמ'  51 ,126ואיל(:
כותי כגוי וכו'.
 .5ר' זירא )עלה מבבל לא"י(
א .ירו' ב ,א )ד ע"ג 38 ,ואיל( = תוס' ב ,כ )עמ'  64 ,10ואיל( :נכנס למרח
וכו'.
ב .ירו' ו ,א )י ע"ב 39 ,ואיל( = תוס' ד ,טו )עמ'  45 ,21ואיל( :מברכי על
הדג וכו'.
ג .ירו' ה ,ג )ט ע"ג 44 ,ואיל( = תוס' מגילה ג ,כ )עמ'  69 ,359ואיל( :לא
יהו שני וכו'.
 .6רב חסדא )סורא(
א .ירו' ד ,ד )ח ע"ב 23 ,ואיל( = תוס' ג ,ז) 2עמ'  33 ,13ואיל( :אחרי
אומרי וכו'.
 .7ר' יעקב בר אחא )קיסריה(

42

א .ירו' ג ,ה )ו ע"ד 53 ,ואיל( = תוס' ב ,יט )עמ'  61 ,10ואיל( :המתפלל אל
יטיל וכו'.
ב .ירו' ח ,ב )יב ע"א 29 ,ואיל( = תוס' ה ,יג )עמ'  26 ,27ואיל( :מי
שלפני המזו וכו'.
ג .ירו' ז ,ג )יא ע"ב 64 ,ואיל( = תוס' ה ,יח )עמ'  37 ,28ואיל( :בי שאמר
נבר בי שאמר ברכו וכו'.

41ישנו אמורא בש זה שפעל בדור החמישי בא"י ,וייתכ כי חלק מ המאמרי המיוחסי כא
לר' בא מ הדור השלישי ,שייכי לר' בא מ הדור החמישי.
42ראו ליברמ ,תלמודה של קיסרי ,עמ' .10
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 .8ר' סימו )דרו(
א .ירו' ב ,ה )ה ע"א 46 ,ואיל( = תוס' ב ,ח )עמ'  19 ,7ואיל( :מתפללי'
בראש הזית ובראש התאנ' וכו'.
דור רביעי
רבי אבא מרי אחוי דרבי יוסי

.1

43

א .ירו' ה ,ה )ט ע"ב 22 ,ואיל( = תוס' ג ,ט )עמ'  44 ,14ואיל( :א לא
שאל בברכת השני וכו'.
ר' יונה )טבריה(

.2

א .ירו' ו ,ה )י ע"ג 40 ,ואיל( = תוס' ה ,יב )עמ'  24 ,27ואיל( :פת הבאה
כיסני וכו'.
.3

44

ר' יוסי )טבריה(
א .ירו' א ,א )ב ע"א 23 ,ואיל( = תוס' א ,א) 1עמ'  1 ,1ואיל( :משעה שדר
בני אד נכנסי וכו'.
ב .ירו' ו ,ה )י ע"ג 40 ,ואיל( = תוס' ה ,יב )עמ'  24 ,27ואיל( :פת הבאה
כיסני וכו'.

45

ג .ירו' ח ,א )יא ע"ד 31 ,ואיל( = תוס' ה ,כה )עמ'  53 ,29ואיל(:
שהקדוש' היו גרמה ליי וכו'.
ר' יצחק בר' אלעזר )קיסריה(

.4
א.

46

ירו' ח ,ב )יב ע"א 48 ,ואיל( = תוס' ה ,ו )עמ'  15 ,26ואיל( :סדר
נטילת ידי וכו'.

47

43ראו לעיל ,עמ' .244
44ראו לעיל סעי מעמד המגיבי על דברי רבותיה ,עמ' .251
45ראו בהע' הקודמת.
46ראו לעיל הע'  ,21עמ' .246
47ראו לעיל ,אמוראי בעלי שמות דומי ,עמ' .246
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דור חמישי
 .1ר' מנא )ציפורי(
ירו' ו ,ו )י ע"ד 17 ,ואיל( = תוס' ד ,יב )עמ'  37 ,20ואיל( :שאלו

א.

את ב זומא מפני מה וכו'.
 .2ר' עולא

48

49

א .ירו' ב ,א )ד ע"א 49 ,ואיל( = תוס' ב ,ב )עמ'  3 ,6ואיל( :א כיו לבו
וכו'.

50

דיון במימצאים ומסקנות
מ האמור לעיל עולה שרוב הדמויות המרכזיות המוכרות בספרות האר ישראלית
מתקופת האמוראי מתייחסות לברייתות מ התוס' ,ושמדובר בתופעה המלווה את כל מרכזי
לימוד התורה בא"י בתקופה זו .הרצ הכרונולוגיגאוגרפי המתגלה מקביל פחות או יותר לידוע
לנו על תקופת קיומ של בתיהמדרש השוני בא"י ועל היק הפעילות בה בתקופת התלמוד.
בדור הראשו מתייחסי שניי מחשובי תלמידי רבי )חזקיה ור' חנינא( שפעלו בגליל ,ר'
יהושע ב לוי שעמד בראש המרכז הדרומי בלוד )המתייחס פעמי רבות במיוחד לברייתות מ
התוס'( 51,ושני ראשי הישיבות החשובות בבבל )רב ושמואל( .בדור השני מתייחסי ר' יוחנ וריש
לקיש ,ראשי ביהמ"ד בטבריה ,שהפ להיות המרכזי בתקופה זו בא"י ,וכ ר' חנינא תרתיה .בדור
השלישי אנו מוצאי התייחסויות רבות המשקפות את הפריחה היחסית של מרכזי הלימוד בא"י
)שבאה לידי ביטוי ג בעלייה של חכמי רבי מבבל לא"י( ,מתייחסי :ר' אמי )ראש ישיבת

48אולי יש להוסי לכא התייחסות של ר' מנא לירו' ח ,א )יא ע"ד 31 ,ואיל( = תוס' ה ,כה )עמ'
 53 ,29ואיל( :שהקדוש' היו גרמה וכו' .התייחסותו מוצגת כתגובה לדברי ר' יוסי המובאי
לפני דבריו ,א ה יכולי לעמוד ג באופ עצמאי כמתיחסי ישירות לברייתא מ התוס'.
49בכל עדי הנוסח מופיע 'ר' עולא' ,שפעל בדור החמישי .עולא )בר' ישמעאל ,ללא התואר 'ר''( הוא
אמורא אחר שפעל בדור השלישי )ראו רז"פ מבוא הירושלמי ,קיט ע"א–קכ ע"ב; היימ ,תולדות
תנאי ואמוראי ,עמ'  ;970974אלבק ,מבוא לתלמודי ,עמ'  302ו .(399
50מימרת ר' עולא מוצגת כתגובה לשאלה של סת התלמוד על מימרת ר' חנינא .למרות זאת אני
מציי אותה כהתייחסות לברייתא מ התוס' ,כיוו שתוכ מימרת ר' עולא אינו קשור כלל למימרת
ר' חנינא ,אלא יכול להיות מוסב ישירות לברייתא .ייתכ כי מסדר הסוגיא ,כשסידר את המימרות
אחת אחרי השניה ,יצר מראית עי של יחס ביניה ,למרות שיחס כזה לא היה קיי בראשונה.
 51ראו להל ,הע' .55
258

טבריה( ,ר' אבהו )שעמד בראש הישיבה בקיסריה( ,ר' יעקב בר אחא )שכנראה ג היה
מקיסריה( 52,ר' סימו )מ המרכז הדרומי( 53,ר' אילעי ,רב חסדא )ראש ישיבת סורא( ,ר' זירא ור'
בא )שעלו מבבל( .בדור הרביעי מתייחסי ר' יוסי ור' יונה )ראשי ישיבת טבריה( ,ר' יצחק בר'
אלעזר )מקיסריה( ור' אבא מרי אחוי דרבי יוסי .דעיכת מרכזי לימוד התורה בא"י באי לידי
ביטוי במיעוט ההתייחסויות בדור החמישי ,מתייחסי :ר' מנא )ראש הישיבה בציפורי( ור' עולא.
ישנ סה"כ שלושי ושבע התייחסויות אמוראיות ישירות ,לשלושי ואחת ברייתות מ
התוס' המובאות בירו' ברכות 54,שה כשליש מ הברייתות מ התוס' המובאות בירו' )בירו' ברכות
מובאות כמאה ברייתות מ התוס'( .התייחסות אמוראית לכשליש מבי הברייתות מ התוס'
המובאות בירו' היא התייחסות משמעותית שלא נית לראות בה תוצר לוואי של עיסוק בחומר
ספרותי אחר או מקריות .ההתייחסות מלמדת כי ברייתות רבות המצויות בפנינו בתוס' היו חלק
מחומרי הגל של עול הלימוד האמוראי בא"י ,וה היו מ המקורות שעמדו לנגד עיני החכמי
בשעת לימוד השוט.

55

אול עלינו לשי לב כי רק לכשליש מ הברייתות מ התוס' המובאות בירו' ישנה
התייחסות על ידי אמורא נקוב ש.

56

א א נוסי אליה את ההתייחסויות האנונימיות

לברייתות מ התוס' ,שמקור איננו ידוע ,נמצא שרק למעט יותר ממחצית הברייתות מ התוס'
ישנה התייחסות אמוראית או אנונימית בירו' 57.חוסר ההתייחסות לכמעט מחצית מ הברייתות

52ראו לעיל ,הע' .42
53שכנראה דע בדור הבא ,ובהתאמה אי התייחסויות נוספות מ הדרו לברייתות מ התוס'.
54ישנ כמה ברייתות אליה יש יותר מהתייחסות אמוראית אחת .במניי שלושי ואחת נכללות
שלוש הלכות המובאות בתוס' למסכת אחרת )שאיננה ברכות(.
55כמות ההתייחסויות האמוראיות במסכת ברכות לברייתות מ התוס' מספקת די נתוני כדי
לקבוע שמדובר בתופעה המתייחסת לרוב החכמי שפעלו במרכזי השוני ובתקופות השונות.
אול אי די התייחסויות בכדי להציג מימצאי מובהקי בדבר אופי השימוש בברייתות אלו ע"י
אמוראי מסוימי או בתקופות מסוימות .ר' יהושע ב לוי מתייחס לברייתות מ התוס' במסכת
ברכות יותר מאשר אמוראי אחרי ,ונית לנסות לקשור זאת לכ שייתכ שהקוב נער בדורו,
אולי ע"י חכמי שפעלו בסביבתו .אול ייתכ שמדובר במקריות גרידא ,או במימצא הנובע מכ
שהעיו בעבודה זו התמקד במסכת ברכות בלבד.
56שאלת הקרבה בי תוכ הברייתא מ התוס' למשנה ,והרלוונטיות של הברייתא לסוגיא
התלמודית )ראו להל עמ'  271ואי( ,נמצאה לא רלוונטית בבדיקת התייחסויות האמוראיות
לברייתות מ התוס'.
57ראו לעיל ,עמ'  241ואיל.
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מ התוס' המובאות בירו' מלמד כי אי להפריז במרכזיות של הברייתות מ התוס' בעיני חכמי
התלמוד הירו' .הברייתות הדומות לברייתות בתוס' לקחו חלק פעיל בלימוד של האמוראי רק
כאשר אלה מצאו עניי מיוחד בתוכנה של ברייתא כלשהי .אול ,שלא כהתייחסות למשנה ,לא
נמצאו סימני כלשה להתייחסות רציפה וקבועה של אמוראי הירו' לברייתות אלו.
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פרק עשירי

'ברייתות חסרות' וקבצים של ברייתות שהיו בפני מסדרי הירושלמי
מבוא
מפרשי וחוקרי רבי כבר העירו על ברייתות הדומות לברייתות בתוספתא שאינ
מצויות לפנינו בתלמוד ,א שברור שהדיו שבהמש נסוב עליה 1.ברוב המקרי שנידונו מדובר
בברייתא בודדת ,ולא בסדרת ברייתות ,כ שעדיי אי מכא ראיה לשימוש הירו' בקוב הדומה
לתוס' שלנו .לכ הסיק מוסקובי שלתופעה ישנה חשיבות לא מבוטלת בתחו הפרשני ,אול
חשיבותה לחקר עריכת הירו' ומקורותיו היא מצומצמת.

2

ג ללא הוכחה בדבר שימוש בקוב התוס' שלנו בשלמותו ,נית לקד את חקר עריכת
הירו' ומקורותיו ,על ידי איתור קבצי ברייתות שנית להוכיח שהירו' עשה בה שימוש כקבצי
ערוכי .אול נסיו זה נתקל בבעיה מיקדמית משמעותית ,והיא שא במקומות בה ברייתות
רבות מ התוס' מובאות בירו' ,ייתכ שאלו לא הוכרו ע"י המסדר כקוב הדומה לתוס' שלנו ,אלא
כברייתות עצמאיות שאינ קשורות כלל אחת לשניה .הבאת יחד בסוגיא ייתכ שנובעת מכ
שהמסדר אס מקורות רבי העוסקי בעניי שבו עוסקת המשנה הנידונת או שה קשורות בקשר
כלשהוא לסוגיא .לכ הוכחת שימוש בקבצי ברייתות חייבת להתבסס על הבאת ברייתות שאי
קשר תוכני בינ לבי המשנה עליה מוסב הדיו או לחלקי אחרי בסוגיא .במקרי אלה יש
לבחו את האפשרות שברייתא כלשהיא מובאת בירו' רק מכיו שמסדר הסוגיא עשה שימוש
בקוב ברייתות ,שאולי דומה לקוב הנמצא בתוס' שלנו.
השערה זו תקבל תמיכה משמעותית א נית יהיה להצביע לא רק על הבאת ברייתות
בירו' מחמת הימצאות בקוב הדומה לקוב המצוי בתוס' ,אלא א על כ שבסוגיא ישנה

1לכ כונו ברייתות אלו 'ברייתות חסרות' .ראו לדוג' ר"ש ליברמ ,הלכות הירושלמי להרמב"
ז"ל ,ניויורק תש"ח ,עמ' סח; אפשטיי ,מבוא לנוסח המשנה ,עמ'  944ואיל; אלבק ,מבוא
לתלמודי ,עמ'  ,58הערה  ;24מוסקובי  ,הברייתות החסרות ,עמוד  ,24והפניות לדברי
המפרשי ש בהע'  ;9הנ"ל , Designation is Significant ,עמ' ] [22והע' ) .97אני מודה לפרופ'
ל' מוסקובי על שנת בידי עותק של המאמר טר פרסומו( .והשוו לתופעה בעלת היבטי דומי
בבבלי עליה הצביע רובינשטיי ,Talmudic Stories ,עמ'  264265ועמ'  ,369הע' .65
2הברייתות החסרות ,עמ' .4
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התייחסות לברייתא מ הקוב שאינה מובאת בסוגיא .איתור קבצי ברייתות הדומי לקבצי מ
התוס' שלנו בה נעשה שימוש ע"י הירו' ,עשוי לסייע בהבהרת אופי השימוש שמסדרי הירו' עשו
בתוס' 3.במידה וקבצי הברייתות מסודרי בירו' במיקו דומה לזה שבו ה מובאי בתוס',
דהיינו כמתייחסי לאות משניות ,אולי נית יהיה לראות בכ היצמדות ספרותית של מסדרי
הירו' למבנה הספרותי של התוס' ,אע"פ שאי הכרח בדבר 4.בירור ענייני אלו הוא תרומה לא
מבוטלת לחקר עריכת הירו' ומקורותיו .להל אציג שתי דוגמאות.

ירושלמי א ,ח )ג ע"ג 54 ,ואי'( = תוספתא א ,ח )עמ'  36 ,3ואי'(
במשנה ברכות א ,ד נאמר :בשחר מבר שתי לפניה ואחת לאחריה ובערב שתי' לפניה
ושתי' לאחריה  ...מקו שאמרו להארי אינו רשאי לקצר לקצר אינו רשאי להארי לחתו אינו
רשאי שלא לחתו ושלא לחתו אינו רשאי לחתו.
הדיו הראשו בירו' מתייחס לרישא של המשנה ,ועוסק בברכות שלפני ואחרי קריאת
שמע .לאחריו מובא דיו על הסיפא העוסקת בקיצור ברכות והארכת ,ומובאת ברייתא המקבילה
לתוס' א ,ו )להל קטע  .(2לאחריה מובאת ברייתא המקבילה לתוס' א ,ח )להל קטע :(4
אלו ברכות ששוחחי בה בראשו' תחילה וסו ובמודי תחילה וסו . ...
הקשר בי ברייתא זו מ התוס' למשנה הינו קלוש ביותר .המשנה עוסקת באור הברכה
ובחתימתה )וההקשר הוא ברכות ק"ש( 5,ואיננה מזכירה כלל שחיה .הברייתא בתוס' עוסקת
בשחיה בתחילת הברכה ובסופה ,ואיננה מזכירה כלל את אור הברכה ואת חתימתה )וכנראה
מדובר בברכות תפילת העמידה( .אי שו עניי המועלה בסוגיא שלפני ברייתא זו ,שיכול לגרור
בעקבותיו את הבאת הברייתא ,וקשה להצביע על עניי כזה בסוגיא שלאחר הסוגיא העוסקת
בברייתא זו 6.ייתכ שישנו קשר אסוציאטיווי בי המשנה לברייתא מ התוס' ,והוא ששתיה

3ראו אפשטיי ,מבואות לספרות האמוראי ,עמ'  ;330א"ש רוזנטל ,המורה ,עמ' נגנה; שרמר,
נוסח התוס' ,עמ'  ,22הע'  56ובנסמ ש.
4על מיקו הברייתות בתוס' לעומת מיקו המקבילות בירו' ,ועל משמעותה של ה'מוסבות
הספרותית' ,ראו להל עמ'  274ואיל.
5ההקשר הוא ברכות ק"ש ,א ייתכ שזוהי הוראה כללית המתייחסת ג לברכות נוספות
מתחומי אחרי .בר ,נית ללמוד מכא כי נקודת המוצא של הדיו במשנה ,כמו בכל הפרק,
היא העיסוק בהלכות קריאת שמע ,בניגוד לברייתא מ התוס'.
6ראו גינצבורג ,פירושי ,א ,עמ'  ,180הד בסדר ההלכות ,א אינו מתייחס לשאלה מדוע הלכה זו
הובאה.
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עוסקות במתכונת ברכות ובחובה לבר ע"פ מתכונת שנקבעה ע"י חכמי .בר ,זהו קשר רופ
למדי ,שהיה יכול להצדיק הבאת ברייתות רבות אחרות העוסקות במתכונת ברכות ,וספק א
באמת יכול להסביר את הבאת ברייתא זו 7.לכ כדאי לעיי ביחס שבי הברייתות המובאות בירו'
לבי קוב הברייתות הבא מ התוס':
תוספתא א ,הט )עמ'  25 ,2ואיל(
1

ירושלמי א ,ח )ג ע"ג 46 ,ואיל(

)א ,ה( למה אמרו אחת קצרה
מקו שאמרו להארי אינו רשאי לקצר לקצר
אינו רשאי להארי לחתו אינו רשאי שלא
לחתו לא לחתו אינו רשאי לחתו לשוח אינו
רשאי שלא לשוח ושלא לשוח אינו רשאי לשוח
לפתוח בברו אינו רשאי שלא לפתוח בברו ושלא
לפתוח בברו אינו רשאי לפתוח בברו

2

)א ,ו( אלו ]ברכות[ שמקצרי בה  ...ואלו ברכות

אלו ברכות שמאריכי בה  ...אלו ברכות

שמארכי בה ...

שמקצרי בה ...

3

)א ,ז( אלו ברכות שאי חותמי בה המבר ...

4

)א ,ח( אילו ברכות ששוחי בה ...

אלו ברכות ששוחחי בה ...

5

)א ,ט( אילו ברכות שפותחי בה בברו ...

אלו ברכות שפותחי בה בברו ...

קטע ) 1תוס' א ,ה( עוסק בחובה לבר ע"פ מתכונת שקבעו חכמי ,ומביא ארבע קביעות
של חכמי בענייני ברכות שאי לסטות מה .שתי הקביעות הראשונות נמצאות בסיפא של
המשנה ,ולייד מובאות שתי קביעות שאינ במשנה .קטעי ) 25תוס' א ,וט( ה פירוט של
דוגמאות לארבע הקביעות המובאות בקטע  ,1ובכלל קטע  4העוסק בברכות בה שוחי .קטע 1
עצמו אינו מובא בירו' ,א הפירוט לשלוש מתו ארבע הדוגמאות מובא בירו' )קטעי  4 ,2ו .(5
קטע  2מובא בירו' כנראה אגב דברי המשנה שאי לקצר במקו שאמרו להארי ולהיפ 8.אול,
הסיבה להבאת קטע  4בירו' איננה נהירה.

7וא שקשר מסוג זה בי חוליות שונות של סוגיא מצוי בסוגיות אחרות בירו' ,כדאי לחפש
במקרה זה ,כמו בסוגיות האחרות ,מה הניע את מסדרי הסוגיא לדו דווקא בברייתא זו ולא
באחרות .במקרי רבי לא נית למצוא הצעה שתניח את הדעת ,א בסוגיות בה יימצא הסבר,
הרי שהרווח במישורי רבי הוא גדול.
8א ראו להל בהע' .10
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אפשר אפוא שבפני מסדר הסוגיא בירו' עמד קוב הברייתות מ התוס' ,הכולל את
הקביעות בקטע  ,1ואת הדוגמאות בקטעי האחרי .קטע  4הובא בירו' כמוסב על קטע  ,1א
שזה עצמו הוא 'ברייתא חסרה' שאיננה מובאת בירו' .ייתכ שג קטע  5הובא בירו' כמוסב על
קטע ) 1א שנית להציע שישנו קשר תוכני כלשהוא בינו לבי המשנה( 9.נמצאנו למדי שייתכ
שמסדר הסוגיא עשה שימוש בקוב ברייתות הדומה לקוב המצוי בתוס' שלנו כקוב המלווה את
המשנה 10,וא הסב חלק מ הסוגיא על ברייתא מתו הקוב שבעצמה איננה מובאת.

11

ירושלמי א ,ט )ד ע"א 15 ,ואי'( = תוספתא א ,י-יג )עמ'  52 ,4ואי'(
במשנה ברכות א ,ה נאמר" :מזכירי יציאת מצרי בלילות אמר ר' אלעזר ב עזריה הרי
אני כב שבעי שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרי בלילות עד שדרשה ב זומא שנא' למע
תזכור את יו צאת מאר מצרי כל ימי חיי ימי חיי הימי כל ימי חיי הלילות וחכ"א ימי
חיי העול הזה כל ימי חיי להביא לימות המשיח".
הדיו הראשו בירו' עוסק בדעות השונות אודות הזכרת יציאת מצרי בק"ש ,המוזכרת
ברישא של המשנה .לאחר דיו זה מובא דיו העוסק במספר אישי ששמ נשתנה )להל נתייחס
לסיבת הבאתו ולמיקומו( .בסו דיו זה מובאות הברייתות הבאות מ התוס':

12

 .1תוס' א ,י) 1עמ'  46 ,4ואיל( :ב זומא אומר עתידי ה ישראל שלא להזכיר
יציאת מצרי לעתיד לבוא ומה טע לכ הנה ימי באי  ...אמרו לו לא שיעקר
יציאת מצרי אלא מצרי מוס על המלכיות מלכיות עיקר ומצרי טפילה.

9קטע  5עוסק בברכות הפותחות בברו ,שאינ מוזכרות במשנה ,אול הפתיחה בברו היא חלק
ממטבע הברכה שאי להשמיטו ובכ לקצר את נוסח הברכה )ולהיפ( ,בדומה לנאמר במשנה.
כמו"כ המשנה עוסקת בחתימה בסו ברכות ,וייתכ שהברייתא העוסקת בפתיחה בתחילת
נתפסה כהשלמת הדיו באותו עניי.
10לפי נוסח כת"י ווינה של התוס' רשימת הברכות שמקצרי בה )קטע  (2זהה לרשימת הברכות
שאי חותמי בה בברו )קטע  .(3ליברמ )תסכפ"ש ,א ,עמ'  (79מציע שזהות זו גרמה לכמה
ראשוני לראות בשתי הברייתות שבפנינו ברייתא אחת ולגרוס 'אלו ברכות שמקצרי בה ואי
חותמי בה בברו' .ייתכ שא בפני מסדר הסוגיא בירו' היה נוסח דומה ,שכ הברייתא המפרטת
את הברכות שאי חותמי בה )קטע  (3איננה מובאת .ע"פ הצעה זו ,ג בירו' מובא פירוט לכל
הקביעות המצויינות בקטע  ,1ואפשר שכל הסוגיא איננה אלא תלמודה של התוספתא ,וא קטע 2
הובא כמוסב על קטע .1
 11השוו להצעת .Guggenheimer, The Jerusalem Talmud, Berakhot, p. 131
 12הציטוט להל הוא מ התוס' .בנוסח הירו' אי שינויי הנוגעי לענייננו.
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 .2תוס' א ,י) 2עמ'  52 ,4ואיל( :וכ הוא או' לא יקרא עוד שמ יעקב כי א ישראל
יהיה שמ אמרו לא שיעקר ש יעקב אלא יעקב מוס על ישר' ישר' עיקר ויעקב
טפל.
 .3תוס' א ,יא )עמ'  54 ,4ואיל( :וכ הוא אומר אל תזכרו ראשונות אילו המצריי'
 ...משלו משל למה הדבר דומה לאחד שהיה מהל בדר ופגע בו זאב וניצל ממנו
התחיל מספר מעשה הזאב  ...כ היו יש' הצרות האחרונות משכחות את
הראשונות.
קטע ) 1תוס' א ,י (1מביא את המש השקלא והטריא בי ב זומא לחכמי ,שראשיתו
מצוי בסיפא של המשנה לעיל .לכ ברור כי יש מקו להביאו בדיו בירו' המוסב על המשנה .קטע 3
)תוס' א ,יא( הוא כנראה דרשה אלטרנטיווית לדעת ב זומא 13,וע"כ בוודאי שיש מקו להביאו.
לעומת שני קטעי אלה ,קטע ) 2תוס' א ,י (2כלל אינו קשור למשנה ,א לא בקשר קלוש ביותר.
הסיבה להבאת קטע  2היא בוודאי העקרו המשות לו ולקטע ' :1לא שיעקר  ,Xאלא  Xמוס על
 Y ,Yעיקר ו Xטפל' .לכ למרות שייתכ שמסדר הירו' הכיר ברייתות אלו כקוב ערו הדומה
לקוב המצוי בפנינו בתוס' ,אי להסיק שבהכרח הוא ייבא לתו הסוגיא קוב ערו ,שכ ייתכ
שהוא עצמו קישר בי הברייתות באופ עצמאי.
אול ,כפי שצוי לעיל ,לפני רצ הלכות הנ"ל בירו' ישנו דיו העוסק במספר אישי
ששמ נשתנה )ש ,ג ע"ד 57 ,ואיל(" :בר קפרא אמר הקורא לאברה אבר עובר בעשה ...
ודכוותה הקורא לשרה שרי עובר בעשה  ...ודכותה הקורא לישראל יעקב עובר בעשה" )להצגת
הברייתות בתוס' בהקבלה לסוגיא בירו' ,עיינו להל בנספח בעמ'  .(269בדיו זה מובאות דעות
הסוברות כי יש לקרוא לאישי ששמ נשתנה בשמ החדש ולא בשמ המקורי .לא נית למצוא
כל קשר נראה לעי בי דיו זה לבי הסוגיא המופיעה לפני הדיו ,וא הקשר בי דיו זה לברייתות
מ התוס' המובאות אחריו איננו גלוי .ייתכ כי החובה לקרוא לישראל בשמו החדש מובאת אגב
קטע  2לעיל ,המציי את היות ישראל הש העיקרי .ושמא אגב העיסוק בש יעקב הוזכרה חובה
דומה לקרוא לאישי אחרי בשמ המחודש ,והובא הדיו המסתע מעניי זה .בר ,זהו קשר

13ראו תסכפ"ש ,א ,עמ'  ,13א ראו הצעה שונה של מ' בנובי  ,ברכות פרק ראשו ,עמ' 507508
)אני מודה לפרופ' בנובי על שנת בידי עותק של הספר טר פרסומו(.
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רופ למדי ,שהיה יכול להצדיק הבאת ברייתות רבות אחרות ,וספק א באמת יכול להסביר את
הבאת ברייתות אלו.

14

לכ כדאי לעיי באפשרות שרצ הברייתות מ התוס' שעמד בפני מסדרי הסוגיא בירו' לא
כלל רק את הקטעי ) 13א ,ייא( לעיל ,אלא א הברייתות הבאות לאחריה בתוס':
 .4תוס' א ,יב )עמ'  62 ,5ואיל( :כיוצא בה לא יקרא עוד את שמ אבר והיה
שמ אברה כתחלה הרי את אב לאר עכשיו הרי את אב לכל העול כולו שנ'
כי אב המו גוי נתתי.
 .5תוס' א ,יג )עמ'  64 ,5ואיל( :כיוצא בו שרי אשת לא תקרא את שמה שרי כי
שרה שמה בתחלה הרי היא שרי על עמה עכשיו הרי היא שרה על כל באי עול.
קטעי  4 ,2ו 5עוסקי בשמ המחודש של ישראל ,אברה ושרה .א נניח כי רצ
הקטעי  15עמד בפני מסדרי הסוגיא בירו' ,נוכל להבי ללא קושי מדוע הובא בירו' דיו העוסק
בעניי שאיננו קשור כלל למשנה ולדיו המוסב עליה .ייתכ שהחובה לקרוא לאישי אלו בשמ
המחודש ,הובאה כמוסבת על תאור החלפת הש המופיע בברייתות מ התוס' ,א שאלו עצמ
הינ 'ברייתות חסרות' שאינ מובאות בירו' .נמצאנו למדי שאפשר שא במקרה זה ,מסדר
הסוגיא עשה שימוש בקוב ברייתות הדומה לקוב המצוי בתוס' שלנו )א ,ייג( ,וא הסב חלק מ
הסוגיא על ברייתות מתו הקוב שבעצמ אינ מובאות.

15

14ראו לעיל ,הע' .7
15סעי זה התמקד בשאלה מדוע הדיו העוסק בחובה לקרוא לאישי בשמ המחודש הובא
בירו' ,א שאלת מיקומו של הדיו טר באה על פתרנה .ל 6הסוגיא הייתה מסודרת ע"פ סדר
הענייני שבתוס' ,הרי שהיה מקו להקדי את דרשותיו של ב זומא העוסקות ביציאת מצרי,
ומהוות המש למחלוקת המופיעה במשנה .את הדיו על החובה לקרוא לאישי בשמ המחודש
היה מקו לסדר לאחר הבאת קטע ) 2תוס' א ,י (2העוסק בחשיבות הש המחודש ,ואולי א
לאחר קטע  .3מוסקובי ד בשאלה זו והעלה שתי הצעות )קטע ב בדבריו הוא הדיו בו אנו
עוסקי(" :אפשר שקטע ב היה חלק אינטגרלי של הסוגיא ,אלא שנסתרסו השורות בשל טעות
מעתיקי מכאנית רגילה .לחלופי ,אפשר שקטע ב נוס מ הגליו  ...וחדר לתו הטקסט שלא
במקומו" )גופי זרי ,עמ'  ,241הע'  ,21ועיינו בנסמ ש( .נית להציע אפשרות נוספת והיא שדיו
זה סודר בכוונת מכוו במקומו הנוכחי ,למרות שאי זהו מקומו הטבעי ,בשל רצונו של מסדר
הסוגיא להביא בסו הפרק דברי אגדה ,כפי שמצוי בסופי מסכתות ופרקי רבי )ראו צונ ,
הדרשות בישראל ,עמ'  ;44אפשטיי ,מלה"מ ,עמ'  ;974י' פרנקל ,דרכי האגדה והמדרש ,גבעתיי
 ,1991עמ'  ;443445מוסקובי  ,ש ,עמ'  ,258והע'  .(116וראו לאחרונה הצעתו של פרופ' מ'
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סיכום ומסקנות
בפרק זה הוצגו שתי סוגיות בירו' ברכות שסביר שמסדר הכיר קוב ברייתות הדומה
לקוב המצוי בפנינו בתוס' ,וא הסב כנראה חלק מ הדיו בסוגיא על 'ברייתות חסרות' שאינ
מובאות בירו' .לאיתור קבצי ברייתות מעי אלה ישנה תרומה לא מבוטלת לחקר עריכת הירו'
ומקורותיו .שכ א עד כה נית היה להצביע רק על ברייתות בודדות ,שייתכ שהוכרו ע"י מסדרי
הירו' שלא כחלק מקוב הדומה לתוס' שלנו ,הרי מעתה נית להצביע על יחידות ספרותיות
ערוכות הדומות לקבצי ברייתות בתוס' שלנו שהוכרו ע"י מסדרי הירו'.

16

קבצי אלו נתפסו

כנראה כקבצי המלוי את המשנה ,ולכ חלק מ הדיו התלמודי הוסב על הברייתות המובאות
בה ,וא שאי קשר בינ לבי המשנה .זוהי הוכחה לכ שלפחות חלק מ השלבי הראשוני של
עריכת הברייתות מ התוס' ,דהיינו איסו כמה ברייתות העוסקות בנושא קרוב לקוב ברייתות,
נעשו לפני סידור של כמה מ הסוגיות הנידונות .מסדרי הסוגיא בירו' עשו שימוש בקבצי אלה,
הדומי לקבצי המצויי בתוס' שבפנינו ,כקבצי ערוכי.
אול עדיי לא נית להוכיח מכא שהתוס' שלנו עמדה בפני מסדרי הירו' ,ושה עשו בה
שימוש רצו בבוא לפרש את המשנה .שכ עד כה נמצאו קבצי לא רבי של ברייתות מ התוס'
שסביר שאכ נעשה בה שימוש כקבצי 17,ואורכ איננו גדול במיוחד 18.ל 6היו בפנינו הוכחות

בנובי  ,שטע שהסוגיא בירו' משקפת עריכה קדומה של קוב הברייתות ,ברכות פרק ראשו ,עמ'
) 504506אני מודה לפרופ' בנובי על שנת בידי עותק של הספר טר פרסומו(.
16והשוו לטענת אלמ שבבבלי לא מובאי קבצי ברייתות הדומי בסדר ובהרכב לקבצי
המצויי בתוס' שלנו ).(Orality, p 149, 257-266 ;Authority, p. 149
 17אפשר שתופעה דומה מצויה א בברייתות החותמות את התוס' והירו' למסכת ברכות:
 .1תוס' ו ,כד) 2עמ'  113 ,40ואיל( :היה ר' מאיר או' אי ל אד מישראל שאי עושה מאה
מצות בכל יו קורא את שמע ומבר לפניה ולאחריה אוכל פתו ומבר לפניה ולאחריה
ומתפלל שלשה פעמי של שמונה עשרה ועושה שאר כל מצות ומבר עליה.
 .2תוס' ו ,כה )עמ'  116 ,40ואיל( :וכ היה ר' מאיר או' אי ל אד מישראל שאי מצות
מקיפות אותו תפלי בראשו תפלי בזרועו מזוזה בפתחו וארבע ציציות מקיפות אותו
ועליה אמ' דוד שבע ביו הללתי וגו' נכנס למרח מילה בבשרו שנ' למנצח על השמינית
וגו' ואו' חונה מלא ה' סביב ליריאיו ויחלצ.
ברייתות אלו חותמות את מסכת ברכות בירו' ,למרות שאי שו קשר נראה לעי ביניה,
לבי המשניות בפרק האחרו של המשנה ,או לדיו התלמודי המוסב עליה .נית להציע כי
ברייתות אלו מובאות בחתימת המסכת בירו' בשל הימצאות בחתימת המסכת בתוס' )השוו
מוסקובי  ,גופי זרי ,עמ'  ,258הע'  ,114ובנ"ש(.
267

פנימיות למקרי רבי מאוד מעי אלה ,נית היה להעלות את ההשערה כי מודבר בתופעה
ספרותית רחבת היק הנובעת מכ שחלקי גדולי מ התוס' שלנו עמדו בפני מסדרי הירו'.

19

אול לעת עתה נית לקבוע לכל היותר כי קבצי מסוימי מ התוס' שלנו )או קבצי דומי( היו
ערוכי לפני העריכה הסופית של הירו'.

20

איני נוטה לקבל הצעה זו מאחר ואמנ אי קשר בי ברייתות אלו לא אחת מ המשניות
בפרק ,א ייתכ שיישנו קשר בי הברייתות לנושא המסכת כולה .כבר עמד וולפיש על כ
שברייתות אלו מחברות בי הנושאי העיקריי שנדונו לאור כל המסכת  קריאת שמע
וברכותיה ,ברכות לפני ואחרי המזו וברכות תפילת העמידה )וכ ברכת המצוות המוזכרת רק
בתוס' ובירו' א לא במשנה( .ייתכ כי עור התוס' סידר ברייתות אלו בסו המסכת כמעי
חתימה לכל המסכת ,המדגישה שהנושאי הנידוני במסכת ממלאי את חייו של האד .אפשר
שמסיבה זו ה הובאו ג בירו' ,ולא מחמת תלות ספרותית גרידא )ראו א' וולפיש" ,אחוד ההלכה
והאגדה – עיו בדרכי עריכתה של התוספתא" ,עמ'  ,14עומד להתפרס בספר לכבוד פרופ' פרנקל
]אני מודה לד"ר וולפיש על שנת בידי טיוטה של המאמר טר פרסומו[(.
18בשני המקרי מדובר בקבצי המתחלקי ל 45ברייתות בתוס' .אור הקוב בדוג' הראשונה
הוא  15שורות במהדורת ליברמ ,אור הקוב בדוג' השניה הוא  27שורות במהדורת ליברמ.
וראו קביעתו הכללית של מיליקובסקי בדבר האריכות הלא גדולה של מקבילות בתו הספרות
האמוראית הא"י.Bereshit Rabba and Yerushalmi, p. 528, n. 20 ,
19ראו מיליקובסקי ,ש ,עמ' .522523
20בדומה למסקנתו של מילקובסקי אודות היחס בי סדר עול והתוס' ,ראו מאמרו סדר עול
ותוס' ,עמ' .263
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נספח :הקבלה בין הסוגיא בירו' א ,ט )ג ע"ד 57 ,ואילך( לתוס' א ,י-יג )עמ'  52 ,4ואילך(

סדר המאמרי מובא ע"פ סדר בתוספתא ,ראו לעיל הע'  ,15עמ' .266

1

2

3

4

תוס' א ,ייג )עמ'  52 ,4ואיל(

בירו' א ,ט )ד ע"א 15 ,ואיל(

)א ,י (1ב זומא אומר עתידי ה ישראל שלא

ב זומא אומר עתידי ה ישראל שלא להזכיר

להזכיר יציאת מצרי לעתיד לבוא ומה טע לכ

יציאת מצרי לעתיד לבוא ומה טע לכ הנה

הנה ימי באי  ...אמרו לו לא שיעקר יציאת

ימי באי  ...אמרו לו לא שיעקר יציאת מצרי

מצרי אלא מצרי מוס על המלכיות מלכיות

אלא מצרי מוס על המלכיות מלכיות עיקר

עיקר ומצרי טפילה.

ומצרי טפילה.

)א ,י (2וכ הוא או' לא יקרא עוד שמ יעקב כי א

וכ הוא או' לא יקרא עוד שמ יעקב כי א

ישראל יהיה שמ אמרו לא שיעקר ש יעקב אלא

ישראל יהיה שמ אמרו לא שיעקר ש יעקב

יעקב מוס על ישר' ישר' עיקר ויעקב טפל.

אלא יעקב מוס על ישר' ישר' עיקר ויעקב טפל

)א ,יא( וכ הוא אומר אל תזכרו ראשונות אילו

וכ הוא אומר אל תזכרו ראשונות אילו המצריי'

המצריי'  ...משלו משל למה הדבר דומה לאחד

 ...משלו משל למה הדבר דומה לאחד שהיה

שהיה מהל בדר ופגע בו זאב וניצל ממנו התחיל

מהל בדר ופגע בו זאב וניצל ממנו התחיל

מספר מעשה הזאב  ...כ היו יש' הצרות

מספר מעשה הזאב  ...כ היו יש' הצרות

האחרונות משכחות את הראשונות.

האחרונות משכחות את הראשונות.

)א ,יב( כיוצא בה לא יקרא עוד את שמ אבר

בר קפרא אמר הקורא לאברה אבר עובר

והיה שמ אברה כתחלה הרי את אב לאר

בעשה ...

עכשיו הרי את אב לכל העול כולו שנ' כי אב
המו גוי נתתי.
5

)א ,יג( כיוצא בו שרי אשת לא תקרא את שמה

ודכוותה הקורא לשרה שרי עובר בעשה ...

שרי כי שרה שמה בתחלה הרי היא שרי על עמה
עכשיו הרי היא שרה על כל באי עול.
ודכותה הקורא לישראל יעקב עובר בעשה שיני
ניתוס לו הראשו לא נעקר ממנו
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פרק אחד עשר

האם שימשה התוספתא מקור עיקרי לפרשנות המשנה בירושלמי:
שיקולי תוכן ומיקום
מבוא
רקע כללי
השאלה שתעמוד במרכז הדיו בפרק זה היא הא נית למצוא תימוכי לטענה שאמוראי
א"י 1או מסדרי הירו' הכירו את התוס' שבפנינו ,והתייחסו אליה כאל מקור עיקרי המלוה את
המשנה ומפרשה 2,כפי שהציעו מספר חוקרי 3.א אכ כ ,נית לצפות שברייתות מ התוס'
תובאנה באופ גור בירו' ,במיקו דומה למיקו בו ה מובאות בתוס' .לצור בחינה מדוקדקת
יש להתייחס ג לעובדה שלא כל הברייתות מ התוס' מתייחסות באופ אחיד למשנה .ייתכ
ולשוני זה יש השלכה על הבאת הברייתות ועל מיקומ בירו' ,וכ על אופיה של היצמדות הירו'
לפרשנות המשנה המצויה בתוס' )במידה ואכ תימצא היצמדות כזו( .בסעיפי הבאי אסביר
ואדגי את המושגי השוני שהוזכרו בהקדמה זו.

היחס בין תוכן ההלכה במשנה ובתוספתא כשיקול להבאתה בירושלמי
1לניתוח מפורט של המימצאי אודות הדורות השוני של אמוראי א"י ,ובתי המדרש השוני,
ראו לעיל בפרק סקירה כרונולוגיתגיאוגרפית ,עמ'  253ואיל.
2חשוב להדגיש כי במוקד הדיו תעמוד השאלה הא התוס' נתפסה כקוב המלוה את המשנה
ומפרשה ,ולא השאלה הא אמוראי א"י או מסדרי הירו' הכירו את התוס' שבפנינו .על היחס בי
השאלות השונות ראו להל ,הא הכירו מסדרי הירושלמי' את התוספתא שבפנינו? ,עמ' 292
ואיל.
3אפשטיי טע שהירו' הכיר את התוספתא שלנו והשתמש בה .גולדברג הרחיב טענה זו וקבע
שבמובני רבי הירושלמי הוא הרחבה של התוס' ,וכי התוס' היא המקור העיקרי לפרשנות
המשנה בירו' ,ראו ההקדמה לעיל ,עמ'  239ואי' ,והע' .1613
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לא כל הברייתות בתוס' מתייחסות למשנה באופ אחיד 4.יש מ הברייתות בתוס'
העוסקות בדיוק בנושא שבו עוסקת המשנה ,יש ברייתות העוסקות במקרי שאינ מוזכרי
במשנה ,א ה קשורי לנושא הנידו במשנה .ברייתות אחרות בתוס' עוסקות בנושאי שהקשר
בינ לבי הנושאי הנידוני במשנה הוא קלוש מאוד או שאינו קיי כלל) 5לעיתי נית לשער
מדוע ברייתות אלו נערכו בתוס' ,א לא תמיד כ( 6.חלוקה זו נמצאה חשובה ויעילה בבחינת
הענייני הנידוני בפרק ,לכ אציג בקצרה דוגמאות ליחסי שוני:
•

תוספתא עוסקת בעניי שבו עוסקת המשנה ,לדוג':

7

8

4ישנ ברייתות בתוס' שאינ אלא מקבילות ספרותית להלכה שבמשנה ,ואלו לא תידונה כא ,שכ
פרק זה מתמקד בהבאת של ברייתות מ התוס' ,המספקות אינפורמציה שאינה במשנה .לצור
הדיו בפרק זה אי צור להכריע בשאלה הא אחת מ ההלכות היא קדומה ביחס לחברתה ,וא"כ
איזו מה .בשאלה זו ד לאחרונה ש"י פרידמ ,ראו תוספתא עתיקתא ,עמ' .1595
5ראו אפשטיי במלה"ת ,עמ' " :257התוס' שלנו היא אפוא קוב של משניות ישנות וחדשות ,יש
מה שה משלימות את משנתינו  ...ויש שאינ נמשכות כלל למשנתנו".
6ראו להל בהערה  .11חלוקה זו של הברייתות בתוס' ע"פ יחס למשנה קרובה לחלוקה שמציג
 ,Bokserראו  ;Post Mishnaic Judaism in Transition, pp. 443-445אלמAuthority, pp. ,
 ;258-259פלדבלו ,פירושי ומחקרי בתלמוד ,עמ'  .1720פרידמ )תוספתא עתיקתא ,עמ' 10
 (11ממיי את הברייתות בתוס' ע"פ היחס הספרותי שלה להלכות במשנה ,מיו שאיננו זהה למיו
שהוצע לעיל .הברייתות המוסבות )קבוצה  #1ש( והברייתות המקבילות )קבוצה  #3ש( מנויות
כא יחד מחמת הקרבה התוכנית המשותפת למשנה .לעומת זאת ,ישנה כא הבחנה בתו קבוצת
הברייתות העצמאיות שאינ מופיעות במשנה )קבוצה  #2ש( בי ברייתות העוסקות בנושא קרוב
לזה הנידו במשנה לבי ברייתות העוסקות בנושאי אחרי .כל אחת מ החלוקות המוצעות
משרתת היטב את צרכי הדיו בו היא נמצאת ,ומסייעת לבחינת השאלות השונות בה עוסקי שני
המחקרי )והשוו ב' כה.(Mishnah and Tosefta, p. 52 ,
7ההגדרות המוצגות להל אינ חד משמעיות .אי בנמצא קריטריוני שבעזרת נית לקטלג כל
ברייתא באופ וודאי לאחת הקטגוריות ,וישנ כמה מקרי גבוליי .נית לערער על חלק
מהכרעותי ,ונית ג לנסח את הקטגוריות באופני שוני וליצור תתיקטגוריות .בר ,תור
העניי הוא שמתקבלת משרעת של ברייתות ,הממוינת ע"פ קרבת הנושא הנידו בה לנושא הנידו
במשנה .בקצה אחד של המשרעת נמצאות ברייתות בתוס' הקרובות מאוד למשנה ,בקצה אחר
נמצאות ברייתות העוסקות בענייני שהמשנה אינה דנה בה .באמצע המשרעת נמצאות ברייתות
בתוס' שיש לה קשר מסוי למשנה .לצור הדיו בפרק זה חשוב לנתח את היחס בי החלקי
השוני של המשרעת ,ופחות חשוב לקבוע איפה בדיוק עובר הקו המתח בי הקטגוריות.
8בדוגמא להל הברייתא בתוס' מביאה הסבר להלכה המופיעה במשנה .מקרי דומי ה
ברייתות המביאות דעה נוספת בעניי הנידו במשנה )ראו לדוג' משנה א ,ב ותוס' א ,ב ]עמ' 11 ,1
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תוס' ד ,יב )עמ'  37 ,20ואיל(

משנה ברכות ו ,ו

שאלו את ב זומא מפני מה אמרו בא לה יי בתו המזו

בא לה יי בתו המזו כל אחד ואחד מבר לעצמו

כל אחד ואחד מבר לעצמו אמ' לה לפי שאי בית
הבליעה פנוי

•

תוס' עוסקת במקרה שאינו מוזכר במשנה ,א קשור לעניי הנידו בה ,לדוג':
משנה ברכות ב ,ד

תוס' ב ,ז )עמ'  17 ,7ואיל(

האומני קורי בראש האיל או בראש הנדב מה שאינ

הכת אע"פ שמשאו על כתיפו הרי זה קורא אבל בשעה

רשאי לעשות כ בתפלה

שפורק וטוע לא יקרא  ...ובי כ ובי כ לא יתפלל עד
שיפרוק

•

הקשר בי התוס' למשנה הוא קלוש או שאינו קיי כלל ,לדוג':

תוס' ד ,יח )עמ'  74 ,23ואיל( :מעשה בארבעה זקני שהיו יושבי בבית שער של ר' יהושע  ...והיו
עסוקי במה ששנה לה ר' עקיבא מפני מה זכה יהודה למלכות מפני שהודה בתמר . ...

א התוס' נתפסה כקוב המלוה את המשנה ומפרשה ,אזי ככל שתוכ הברייתא בתוס'
קרוב יותר לתוכ ההלכה במשנה ,כ יש יותר מקו לצפות שהיא תובא בדיו עליה .לכ ישנה
ציפיה גדולה לכ שברייתות העוסקות בעניי שבו עוסקת המשנה תובאנה בדיו המוסב עליה.
שונה המצב כאשר בברייתא מ התוס' העוסקת במקרה שאינו מוזכר במשנה ,א קשור לעניי
הנידו במשנה .כידוע ,אחת מדרכי הסוגיא התלמודית היא בדיקת היחס בי ההלכה המופיעה
במשנה לבי מקרי דומי .אי בידינו כללי מתי הדיו התלמודי מצטמצ לדיו על המופיע
במשנה ,ומתי הדיו מתרחב וד בהיבטי נוספי של הנושא .לכ לא נית לצפות כי כל ברייתא
העוסקת במקרה שאינו מוזכר במשנה ,א הוא קשור לעניי הנידו בה ,תופיע בדיו עליה .אול
נית לצפות כי ברייתות אלו ישולבו בחלק מ הדיוני ,במיוחד בסוגיות בה ניכרת מגמת ליבו
הנושא על היבטיו השוני .במקרי בה ברייתא עוסקת בעניי שאינו קשור לעניי הנידו
במשנה ,לא נית לצפות כי היא תובא בדיו על איזושהי משנה מסוימת 9.אמנ ,דר התלמודי

ואיל[( ,ברייתות המביאות פרט נוס בעניי הנידו במשנה )ראו לדוג' משנה ט ,ה ותוס' ו ,יט ]עמ'
 90 ,38ואיל[( ,ברייתות המביאות את הפסוק המהוה מקור הדי במשנה )ראו לדוג' משנה ט ,ב
ותוס' ו ,א ]עמ'  5 ,32ואיל[( ,וברייתות המביאות את הדרשה שבאמצעותה נלמד הדי המופיע
במשנה )ראו לדוג' משנה ט ,ה ותוס' ו ,יט ]עמ'  94 ,39ואיל[(.
9אא"כ מסדר הירו' מלכתחילה ער חלק מ הסוגיא לאור קוב ברייתות מ התוס' ,כפי שקורה
ככל הנראה במקרי מסוימי ,ראו לעיל עמ'  261ואיל.
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לדמות דבר לדבר ,וא כאשר מדובר בנושאי שהקשר ביניה הוא מאוד מופשט או תלוי
באסוציאציה קלושה .לכ יש מ הברייתות מסוג זה המובאות במקומות לא צפויי.
מיקום הברייתות בתוספתא לעומת מיקומן בירושלמי
כידוע ,התוס' נחלקת לסדרי ולמסכתות בדומה למשנה ,דבר המלמד כי החלוקה
הנושאית שעמדה בפני מסדרי התוס' דמתה לזו של המשנה .בר ,בתו כל מסכת ומסכת ,סדר
הענייני בתוס' לעיתי זהה לזה שבמשנה ,ולעיתי הסדר הוא שונה 10.במקומות בה הסדר
זהה ,נית לשיי כמעט כל ברייתא 11לאחת המשניות ע"פ סדר המסכת.
ישנ ברייתות בתוס' ,המשויכות במיקומ הנוכחי למשנה מסוימת ,ונית היה ג להביא
כמתייחסות למשנה אחרת ולהעביר למיקו אחר בתוס' .תופעה זו נובעת מכמה סיבות ,ביניה
העובדה שלעיתי אותו נושא מוזכר במשנה בכמה מקומות 12.כמו"כ ,ישנ ברייתות העוסקות
במקרי ביניי ,שנית לשייכ ליותר מעניי אחד .מחמת חשיבות העניי אביא להל דוגמא אחת:
תוס' ה ,כד )עמ'  49 ,29ואי'( :פועלי שהיו עושי אצל בעל הבית הרי אילו מברכי שתי
 ...וא היו עושי עמו בסעוד או שהיה בעל הבית מבר לה הרי אילו מברכי ארבע.

10מספר חוקרי נתנו דעת לשאלה מדוע סדר הענייני בתוס' איננו זהה בכל מקו לסדר
הענייני במשנה .אלבק טוע שמסדר התוספתא ער את קבצי המקורות שהיו בפניו ללא
התערבות בה )מחקרי בברייתא ,עמ'  .(147149אפשטיי סובר כי התוספתא שבפנינו נסדרה
ע"פ סדר של משנה קדומה שאינה לפנינו ,ולכ במספר מקומות התוספתא משמרת את הסדר
הקדו בעוד המשנה מסודרת ע"פ סדר חדש )מבואות לספרות התנאי ,עמ'  .(242257גולדברג
טוע כי בפני מסדר התוס' עמד סדר המשניות כבמשנתנו ,ובפרושיו הוא מציע הסבר לכל שינוי
בסדר הענייני )משנה שבת ,עמ' כגכד; משנה ערובי ,עמ' כזכח; תוס' ב"ק ,עמ'  .(1119וראו
דיונו של כה בדעות נוספות.Mishnah and Tosefta, pp. 46-52 ,
לצור הדיו בפרק זה ,אי צור להכריע בשאלה מדוע הסדר אינו זהה .במקומות בה
סדר הענייני בתוס' שונה מסדר הענייני במשנה ,הרי שבירו' ,שהוא אוס דיוני המסודרי
כסדר המשנה ,סביר שהברייתות תובאנה שלא ע"פ מיקומ בתוס' .הדיו בפרק זה יתמקד
במקרי בה נראה שסדר הענייני בתוס' דומה לסדר הענייני במשנה ,וראו לקמ.
11שיו זה אפשרי בעיקר בברייתות מ התוס' העוסקות בנושא הקשור לנושא המשנה .ברייתות
בתוס' שאינ קשורות כלל למשנה מובאות בד"כ בגלל קשר כלשהוא לברייתות אחרות מ התוס'.
12ראו לדוגמא דיני ברכת היי המופיעי במשנה ה בפרק ו משנה א ,וה בפרק ז משנה ה .וראו
דוגמאות נוספות לעניי במבואות לספרות התנאי ,עמ'  .258דיו מקי בתופעה חורג ממטרת
עבודה זו.
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ברייתא זו בתוס' עוסקת בהלכות ברכת המזו וזימו של פועלי בזמ עבודת ,ונית לשייכה
לכמה משניות .בתוס' הברייתא מובאת בתו הברייתות המתייחסות למשניות העוסקות בהלכות
זימו ,בסו פ"ז של המשנה .מיקו זה הוא הגיוני ביותר ,שכ הברייתא עוסקת ג בהלכות זימו
של הפועלי .אול נית היה לשיי ברייתא זו למשנה ד בפ"ב העוסקת בתפילת הפועלי בזמ
עבודת )כפי שמופיע בירו' ב ,ה ]ה ע"א 53 ,ואי'[ ,ובבבלי טז ,א( .המשנה ש דנה בדיני
המיוחדי לתפילת פועלי הנובעי מכ שאסור לה להפסיד מזמ עבודת עליו שיל מי
ששכר ,בדומה לדיו בברייתא בתוס' כא לגבי ברכת המזו וזימו 13.בנוס לשני מקומות אלו,
נית למצוא קשר פחות ישיר בי הברייתא לבי ענייני נוספי המוזכרי במשנה במקומות
אחרי.

14

בבחינת הבאת הברייתות מ התוס' בירו' ,נית להעזר ג בבחינת מיקו הענייני בתוס'
לעומת מיקומ בירו' .א מסדרי הירו' עשו שימוש חופשי בברייתות מ התוס' ,אזי יש לצפות
שה תובאנה במקומות בה מסדרי הירו' מצאו לנכו לקשר את הברייתא מ התוס' לדיו
התלמודי ,ללא קשר למיקומה בתוס' .שימוש בעל אופי כזה מעיד על הכרות ע הברייתות מ
התוס' ,א לא על שו דבר מעבר לכ .לעומת זאת ,א מסדרי הירו' ,הכירו את התוס' כפי שהיא
בפנינו ,וראו בה קוב נלווה למשנה ומפרש ,9אזי יש יותר מקו לצפות שברייתות מ התוס'
תובאנה בירו' באותו מיקו בו ה מצויות בתוס' .התאמה זו )בי מיקו הברייתות בירו' למיקומ
בתוס'( מתבקשת במיוחד ע"פ העמדה הסוברת שהירו' הוא במובני רבי הרחבה של התוס'.

15

אבחנה נוספת שהיתה עשויה לסייע בבחינת יחס של מסדרי הירו' לתפקידה של התוס'
כקוב המלוה את המשנה ,היא באיזו מידה הסוגיא בירו' בה מובאת הברייתא עוסקת בנושא
הנידו במשנה ,או שהיא עוסקת בנושא אחר .א כא נית למיי את הסוגיות ע"פ קרבת העניי
הנידו בה למשנה עצמה .א קוב התוס' נתפס כקוב נלוה למשנה ומפרשה ,אזי היה מקו
לצפות כי במקומות בה הדבר אפשרי ,הברייתות מ התוס' תובאנה בסוגיות העוסקות בעניי בו
עוסקת המשנה .אול בדיקתי העלתה כי חלק גדול מ הברייתות בתוס' העוסקות בעניי בו
עוסקת המשנה ובעניי קרוב לו ,מובאות בסוגיות העוסקות בעניי בו עוסקת המשנה או בעניי

13ואכ בתוס' מסודרות מספר ברייתות במיקו המשוי למשנה זו ,העוסקות בהלכות מיוחדות
לתפילת בעלי מלאכה ופועלי ,ראו תוס' ב ,וט )עמ'  12 ,7ואיל( .א ברכת המזו של פועלי
מוזכרת במפורש ברצ זה של הלכות ,ראו תוס' ב ,ט )עמ'  21 ,7ואיל(.
14ראו ירו' ו ,א )י ע"ב 32 ,ואיל(.
15ראו לעיל הע'  ,16עמ' .240
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קרוב לו .באשר לאות מקרי בה התאמה זו לא קיימת ,ברוב מדובר בברייתות המובאות
בירו' שלא ע"פ מיקומ בתוס' ,וה ידונו במסגרת זו .ישנ אפוא מעט מאוד מקרי בה ברייתא
מ התוס' מובאת בירו' במיקו בו היא מובאת בתוס' ,א בדיו שאינו מתייחס למשנה .מיעוט
המימצאי בעניי זה גור לכ שלא נית להיעזר לעת עתה באבחנה זו.

ברייתות המובאות בירושלמי במיקום שבו הן מופיעות בתוספתא
ישנ ברייתות רבות מ התוס' שתוכנ קרוב לתוכ המשנה המובאות בירו' במיקו בו ה
מובאות בתוס' .עובדה זו כלל אינה מפתיעה שכ ה התוס' וה הירו' מסודרי ,לפחות בחלק
הגדול ,ע"פ סדר המשנה ,ולכ מוב ששני החיבורי יביאו את הברייתות העוסקות בענייני המשנה
במקומות המתאימי.
ברייתות העוסקות בעניין שבו עוסקת המשנה
רוב גדול ,א לא כל,

16

הברייתות מ התוס' העוסקות בעניי שבו עוסקת המשנה,

מובאות בירו' ע"פ מיקומ בתוס' .הסיבה לכ היא בעיקרה עניינית :א הלכה עוסקת בעניי בו
עוסקת משנה מסוימת ,אזי שני החיבורי יביאוה בסמו לאותה משנה בשל הקרבה התוכנית.
להל אציג דוגמא אחת:

17

במשנה ה ,א נאמר :אי עומדי להתפלל אלא מתו כובד ראש.
בסוגיא בירו' ה ,א )ח ע"ד 16 ,ואיל( המוסבת על משנה זו מובאת הברייתא מ התוס' ג ,כא )עמ'
 84 ,17ואיל( :לא יעמוד אד ויתפלל לא מתו שיחה ולא מתו שחוק ולא מתו קלות ראש ולא
מתו דברי' בטילי אלא מתו דבר של תורה.

18

 16אני נוקט בלשו ספק ,מאחר שישנ מעט ברייתות שהוצגו להל כעוסקות בעניי קרוב למשנה
)ולא באותו עניי ממש( ,א שנית להסתפק בכ .א א כמה מהכרעותי תתבררנה כשגויות ,הרי
שימצאו מעט מקרי יוצאי מ הכלל ,שאינ משני את התמונה המבוססת על הרוב הגור.
17בדוגמאות מכא ואיל א ההפניה היא ע"פ המיקו בתוס' הנוסח המובא הוא נוסח התוס'.
א ההפניה פותחת במיקו בירו' )לדוג :ירו'  = y ,xתוס'  (b ,aהנוסח המובא הוא נוסח הירו'.
18תופעה דומה מצויה ג במקרי הבאי .1 :ירו' א ,א )ב ע"א 23 ,ואי'( = תוס' א ,א) 1עמ' 1 ,1
ואי'( :משעה שדר בני אד נכנסי וכו' .2 .ירו' א ,ב )ג ע"א 57 ,ואי'( = תוס' א ,ב )עמ'  11 ,1ואי'(:
כדי שיהא אד רחוק מחבירו וכו' .3 .ירו' א ,ח )ג ע"ג 46 ,ואי'( = תוס' א ,ו )עמ'  29 ,3ואי'( :אלו
ברכות שמאריכי וכו' .4 .ירו' א ,ט )ד ע"א 10 ,ואי'( = תוס' א ,י )עמ'  46 ,4ואי'( :ב זומא אומר
וכו' .5 .ירו' ב ,ד )ה ע"א 32 ,ואי'( = תוס' ב ,ה )עמ'  10 ,7ואי'( :קרא וטעה וכו' .6 .ירו' ב ,ה )ה
ע"א 46 ,ואי'( = תוס' ב ,ח )עמ'  19 ,7ואי'( :מתפללי' בראש הזית וכו' .7 .ירו' ג ,ב )ו ע"ב 27 ,ואי'(
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ברייתות העוסקות בעניין שבו עוסקות כמה משניות
ישנ ברייתות בתוס' העוסקות בעניי שבו עוסקת יותר ממשנה אחת ,ונית היה להביא
במידה דומה של התאמה עניינית בהקשר לכמה המשניות .במקרי אלו הברייתא מ התוס'
מובאת בירו' במיקו דומה למיקו שבו היא מופיעה בתוס' ,ולא בסוגיא המוסבת על המשנה
האפשרית האחרת .להל אציג שתי דוגמאות:
.1
משנה ברכות ב ,ה

תוס' א ,ג )עמ'  16 ,2ואיל(

חת פטור מקריאת שמע בלילה הראשו עד מוצאי שבת

החתני וכל העסוקי במצות פטורי מ קרית שמע ומ
התפלה

א לא עשה מעשה
משנה ברכות א ,ג
בית שמאי אומרי בערב כל אד יטו ויקראו ובבוקר
יעמדו שנאמר ובשכב ובקומ ובית הלל אומרי כל
אד קורא כדרכו
שנאמר ובלכת בדר א כ למה נאמר ובשכב ובקומ

שנ' בשבת בבית פרט לעסוקי במצות ובלכת בדר

בשעה שבני אד שוכבי ובשעה שבני אד עומדי

פרט לחתני

נית להביא את הברייתא מ התוס' כדרשת ב"ש למילי 'ובלכת בדר' )כפי שאכ
מפורש בשני התלמודי :ירו' א ,ג ]ג ע"ב 37 ,ואי'[ ,בבלי ברכות יא ,א( .ונית להביא את הברייתא

= תוס' ב ,יא )עמ'  27 ,8ואי'( :היו כול שורה אחת וכו' .8 .ירו' ד ,א )ז ע"ב 3 ,ואי'( = תוס' ג ,א
)עמ'  1 ,11ואי'( :תפילות מתמידי גמרו וכו' .9 .ירו' ד ,ד )ח ע"ב 23 ,ואי'( = תוס' ג ,ז) 2עמ' 33 ,13
ואי'( :אחרי אומרי וכו' .10 .ירו' ד ,ה )ח ע"ב 56 ,ואי'( = תוס' ג ,יח )עמ'  75 ,16ואי'( :היה
רכוב וכו' .11 .ירו' ו ,א )י ע"א 14 ,ואי'( = תוס' ד ,ג )עמ'  5 ,18ואי'( :יי בזמ שהוא וכו' .12 .ירו'
ו ,ו )י ע"ד 1 ,ואי'( = תוס' ד ,ח )עמ'  22 ,20ואי'( :סדר סעודה וכו' .13 .ירו' ו ,ו )י ע"ד 17 ,ואי'( =
תוס' ד ,יב )עמ'  37 ,20ואי'( :שאלו את ב זומא וכו' .14 .ירו' ז ,ג )יא ע"ב 64 ,ואי'( = תוס' ה ,יח
)עמ'  37 ,28ואי'( :בי שאמר נבר וכו' .15 .ירו' ח ,א )יא ע"ד 31 ,ואי'( = תוס' ה ,כה )עמ' 53 ,29
ואי'( :שהקדוש' היו גרמה וכו' .16 .ירו' ח ,ב )יב ע"א 52 ,ואי'( = תוס' ה ,כו )עמ'  57 ,29ואי'(:
שלא יטמאו משקי וכו' .17 .ירו' ח ,ג )יב ע"א 18 ,ואי'( = תוס' ה ,כח )עמ'  65 ,30ואי'( :מפני
אובד אוכלי וכו' .18 .ירו' ח ,ד )יב ע"א 55 ,ואי'( = תוס' ה ,כז )עמ'  61 ,30ואי'( :שלא יטמאו
משקי שבמפה וכו' .19 .ירו' ח ,ה )יב ע"ב 4 ,ואי'( = תוס' ה ,ל )עמ'  72 ,30ואי'( :אמר ר' יהודה
וכו' .20 .ירו' ח ,ז )יב ע"ב 44 ,ואי'( = תוס' ה ,לא )עמ'  81 ,31ואי'( :נר בתו חיקו וכו' .21 .ירו' ט,
א )יב ע"ד 26 ,ואי'( = תוס' ו ,ב) 1עמ'  10 ,33ואי'( :אומר ברו אר אפי וכו' .22 .ירו' ט ,ו )יד
ע"ב 8 ,ואי'( = תוס' ו ,טז )עמ'  72 ,37ואי'( :בכניסתו הוא אומר וכו' .23 .ירו' ט ,ח )יד ע"ג 4 ,ואי'(
= תוס' ו ,יט )עמ'  90 ,38ואי'( :לא יכנס אד בהר הבית וכו' .24 .ירו' ט ,ח )יד ע"ג 10 ,ואי'( =
תוס' ו ,כב )עמ'  101 ,39ואי'( :לא היו עוני אמ בבית המקדש וכו'.
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מ התוס' כמקור לדי המופיע במשנה )כפי שמופיע בבבלי ברכות ,טז ,א( .ה בתוס' וה בירו'
הברייתא מובאת רק בהקשר למשנה א ,ג.
.2
משנה ברכות ז ,ה

תוספתא ה ,כג )עמ'  47 ,28ואיל(

משנה ברכות ו ,ו

שתי חבורות שהיו אוכלות בבית

עשרה שהיו מהלכי בדר אע"פ

היו יושבי לאכול כל אחד ואחד

אחד בזמ שמקצת רואי אלו את

שכול אוכלי מככר אחד כל אחד

מבר לעצמו

אלו הרי אלו מצטרפי לזמו

ואחד מבר לעצמו

וא לאו אלו מזמני לעצמ ואלו

ישבו לאכל אע"פ שכל אחד ואחד

הסיבו אחד מבר לכול

מזמני לעצמ

אוכל מככרו אחד מבר לכול

שתי המשניות עוסקות בתנאי לצרו קבוצת אנשי לברכה משותפת ,ובהקשר לשתיה
נית היה להביא את הברייתא מ התוס' לעיל העוסקת באותו עניי .ה בתוס' וה בירו' ההלכה
מובאת רק בהקשר למשנה ז ,ה )בבבלי הברייתא מ התוס' מובאת רק בהקשר למשנה ו ,ו(.

בשני המקרי נית היה להביא את הברייתא במידה דומה של התאמה עניינית בהקשר
לשתי המשניות ,ובשניה הברייתא מובאת בירו' במיקו דומה למיקומה בתוס' .ל 6נית היה
למצוא דוגמאות רבות לתופעה זו ,אולי אפשר היה ללמוד על קשר בי החיבורי .אול במסכת
ברכות נמצאו שני מקרי בלבד .ייתכ שבדיקה מעמיקה של מסכתות נוספות תעלה מימצאי
נוספי ,א לעת עתה לא נית לבסס טענה מסוג זה על כמות כה קטנה של מימצאי.
ברייתות העוסקות בעניין קרוב למשנה
רוב הברייתות מ התוס' העוסקות בעניי הקרוב למשנה המובאות בירו' ,מובאות באותו
מיקו בו ה מובאות בתוס' )דהיינו ,בסוגיא בירו' המוסבת על המשנה ,שבעניינה עוסקת
התוס'( 19.א מבי ברייתות אלו ,בניגוד לברייתות העוסקות בעניי שבו עוסקת המשנה ,ישנו
מיעוט לא קט שאינו מופיע במיקומו בתוס' )דיו בתופעה זו לגופה ראו להל בעמ'  .(281שוני זה
בי הברייתות העוסקות בעניי המשנה ,לבי הברייתות העוסקות בעניי קרוב למשנה אינו

19מדובר בכשני שלישי מ הברייתות בקטגוריה זו .לנתו המספרי עצמו אי משמעות גדולה,
שכ נית לערער על חלק מ השיוכי של הברייתות לקטגוריות השונות ,וממילא האחוזי ישתנו
)א כי לא בצורה משמעותית( .המימצא החשוב הוא שמדובר ברוב ההלכות ,א לא בכול.
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מתמיה ,שכ ככל שתוכ הברייתא קרוב לתוכ המשנה ,יש יותר מקו להביאה בדיו על המשנה,
ופחות מקו לקושרה לעניי אחר המופיע במשנה אחרת .להל אציג דוגמא אחת:

20

במשנה ט ,ב נאמר :על הזיקי ועל הזועות ועל הברקי ועל הרעמי ועל הרוחות אומר ברו
שכחו וגבורתו מלא עול.
בסוגיא בירו' ט ,ג )יג ע"ד 50 ,ואיל( המוסבת על משנה זו מובאת הברייתא מ התוספתא ו ,ה
)עמ'  29 ,34ואיל( :הרואה הקשת בענ אומר בא"י זוכר הברית.

21

20חלק )כמחצית( מ הברייתות בקטגוריה זו מובאות בסוגיות המתייחסות ישירות למשנה,
וחלק האחר מובאות בסוגיות העוסקות בענייני קרובי למשנה .ה סוגיות אלו ,וה סוגיות
אלו ,עוסקות בנושא הרחב שבו עוסקת המשנה ,ולכ הבאת הברייתא היא תוצאה של דיו על
המשנה גופה .לכ לצור הדיו כא ,ההבחנה בי סוגי הסוגיות השונות ,אינה מסייעת.
 21תופעה דומה מצויה ג במקרי הבאי .1 :ירו' א ,ג )ג ע"ב 37 ,ואי'( = תוס' א ,ג )עמ' 16 ,2
ואי'( :בשבת בבית וכו' .2 .ירו' א ,ג )ג ע"ב 37 ,ואי'( = תוס' א ,ד )עמ'  18 ,2ואי'( :מעשה בר'
אלעזר וכו' .3 .ירו' א ,ח )ג ע"ד 25 ,ואי'( = תוס' א ,ט )עמ'  37 ,3ואי'( :אלו ברכות שפותחי בה
בברו וכו' .4 .ירו' א ,ט )ג ע"ד 23 ,ואי'( = תוס' ב ,א )עמ'  1 ,6ואי'( :הקורא את שמע וכו' .5 .ירו'
ב ,א )ד ע"א 49 ,ואי'( = תוס' ב ,ב )עמ'  3 ,6ואי'( :א כיו לבו וכו' .6 .ירו' ב ,ד )ד ע"ד 45 ,ואי'( =
תוס' ב ,ג )עמ'  5 ,6ואי'( :א בהלל וכו' .7 .ירו' ב ,ה )ה ע"א 49 ,ואי'( = תוס' ב ,ז )עמ'  17 ,7ואי'(:
הכת אע"פ שמשאו וכו' .8 .ירו' ג ,ד )ו ע"ג 33 ,ואי'( = תוס' ב ,יב )עמ'  33 ,8ואי'( :זבי וזבות
וכו' .9 .ירו' ג ,ד )ו ע"ג 1 ,ואי'( = תוס' ב ,יג) 1עמ'  36 ,8ואי'( :בעל קרי וכו' .10 .ירו' ג ,ה )ו ע"ד8 ,
ואי'( = תוס' ב ,טז )עמ'  50 ,9ואי'( :קט שהוא יכול וכו' .11 .ירו' ג ,ה )ו ע"ד 53 ,ואי'( = תוס' ב,
יט )עמ'  61 ,10ואי'( :המתפלל אל יטיל וכו' .12 .ירו' ד ,א )ז ע"א 29 ,ואי'( = תוס' ג ,ו) 1עמ' 18 ,12
ואי'( :יכול יהא מתפלל וכו' .13 .ירו' ד ,ה )ח ע"ב 61 ,ואי'( = תוס' ג ,יד )עמ'  63 ,15ואי'( :סומא
ומי שאינו יכול וכו' .14 .ירו' ד ,ה )ח ע"ב 62 ,ואי'( = תוס' ג ,טוטז )עמ'  65 ,15ואי'( :העומדי
ומתפללי וכו' .15 .ירו' ה ,א )ט ע"א 25 ,ואי'( = תוס' ג ,כב )עמ'  88 ,17ואי'( :היה כותב וכו'.16 .
ירו' ה ,א )ט ע"א 47 ,ואי'( = תוס' ג ,כ )עמ'  80 ,16ואי'( :היה עומד ומתפלל וכו' .17 .ירו' ו ,א )ט
ע"ד 50 ,ואי'( = תוס' ד ,א )עמ'  1 ,18ואי'( :הנהנה כלו וכו' .18 .ירו' ו ,א )י ע"ב 39 ,ואי'( = תוס'
ד ,טו )עמ'  45 ,21ואי'( :מברכי על הדג וכו' .19 .ירו' ו ,ב )י ע"ב 59 ,ואי'( = תוס' ד ,ד )עמ' 11 ,19
ואי'( :רבי מאיר אומר וכו' .20 .ירו' ו ,ב )י ע"ב 57 ,ואי'( = תוס' ד ,ה )עמ'  14 ,19ואי'( :רבי יוסי
אומר וכו' .21 .ירו' ו ,א )י ע"ב 5 ,ואי'( = תוס' ד ,ו )עמ'  16 ,19ואי'( :הכוסס את החטי וכו'.22 .
ירו' ו ,א )י ע"ב 9 ,ואי'( = תוס' ד ,ז )עמ'  19 ,19ואי'( :הכוסס את האורז וכו' .23 .ירו' ז ,ב )יא
ע"ב 56 ,ואי'( = תוס' ה ,כ )עמ'  40 ,28ואי'( :עלה היסב ואכל וכו' .24 .ירו' ז ,ה )יא ע"ג 47 ,ואי'( =
תוס' ה ,כג )עמ'  47 ,28ואי'( :עשרה בני אד וכו' .25 .ירו ח ,ה )יב ,ע"ב 8 ,ואי'( = תוס' ה ,כט )עמ'
 68 ,30ואי'( :כוס בימינו וכו' .26 .ירו' ט ,ב )יג ע"ב 60 ,ואי'( = תוס' ו ,ג )עמ'  25 ,34ואי'( :הרואה
את הכושי וכו' .27 .ירו' ט ,ב )יג ע"ב 64 ,ואי'( = תוס' ו ,ד )עמ'  28 ,34ואי'( :הרואה אילנות וכו'.
 .28ירו' ט ,ג )יג ע"ד 34 ,ואי'( = תוס' ו ,ו )עמ'  30 ,34ואי'( :הרואה את החמה וכו' .29 .ירו' ט ,ד
)יד ע"א 35 ,ואי'( = תוס' ו ,ט )עמ'  49 ,36ואי'( :העושה סוכה וכו' .30 .ירו' ט ,ד )יד ע"א 38 ,ואי'(
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ברייתות שהקשר בינן לבין המשנה הוא קלוש
נקודת מבח לשאלה הא מסדרי הירו' ראו בתוס' קוב המלוה את המשנה ומפרשה ,ה
ברייתות מ התוס' שתוכנ איננו קשור כלל למשניות שבמסכת )וישנ לא מעט ברייתות כאלו(.
הסוגיות בירו' מסודרות כמוסבות על המשנה ,א נושא הדיו בסוגיא אינו תמיד נוגע למשנה,
אלא עוסק לעיתי בענייני אחרי הקשורי בקשר אסוציאטיווי כלשהו לענייני שהוזכרו
בסוגיא .לצור דיוננו מעניי לבדוק הא ישנ מקרי בה מובאת בירו' ברייתא מ התוס'
שאינה קשורה למשנה ,באותו מיקו בו היא מובאת בתוס' ,וקשה מאוד למצוא סיבה עניינית
כלשהיא להבאתה דווקא במיקו זה .במקרי אלו יש לבחו את האפשרות שישנו קשר בי
הימצאות הברייתא בתוס' לבי הבאתה בירו'.
אול במסכת ברכות לא נית להצביע על מקרי מובהקי מסוג זה .אמנ ,לעיל נידונה
בהרחבה תופעה קרובה של התייחסות לברייתות מ התוס' שבעצמ אינ מובאות ,ושימוש
בקבצי מ התוס' .אול ש מדובר בברייתות המובאות בירו' מחמת היות מסודרות בתו קוב
העוסק בעניי קרוב למשנה 22.לכ לא נית לראות במקרי אלו דוגמאות להבאת ברייתות מ
התוס' שאי לה כלל קשר למשנה .חשוב להבהיר שאי קיומה של התופעה הנ"ל איננו מוכיח
כשלעצמו דבר .בר ,הימצאות התופעה היתה תומכת באופ משמעותי בטענה שמסדרי הירו'
נצמדו למבנה הספרותי של התוס' שבפנינו ,והשתמשו בה במקרי רבי כשלד הסוגיא.
סיכום המימצאים
ברייתות רבות מ התוס' מובאות בירו' באותו מיקו שבו ה מופיעות בתוס'.

23

המימצאי מלמדי כי ככל הנראה כל הברייתות העוסקות בעניי המשנה 24,ורוב הברייתות

= תוס' ו ,י )עמ'  51 ,36ואי'( :העושה לולב וכו' .31 .ירו' ט ,ד )יד ע"א 44 ,ואי'( = תוס' ו ,יד )עמ'
 66 ,37ואי'( :התור והמעשר וכו' .32 .ירו' ט ,ד )יד ע"א 45 ,ואי'( = תוס' ו ,יא )עמ'  58 ,36ואי'(:
השוחט וכו' .33 .ירו' ט ,ד )יד ע"א 46 ,ואי'( = תוס' ו ,יב )עמ'  60 ,36ואי'( :המל צרי לומר וכו'.
 .34ירו' ט ,ד )יד ע"א 49 ,ואי'( = תוס' ו ,יג )עמ'  63 ,37ואי'( :המבר וכו' .35 .ירו' ט ,ו )יד ע"ב16 ,
ואי'( = תוס' ו ,יז )עמ'  78 ,38ואי'( :נכנס למרח וכו' .36 .ירו' ט ,ח )יד ע"ד 5 ,ואי'( = תוס' ו ,כד1
)עמ'  109 ,40ואיל( :הלל הזק היה אומר וכו'.
 22ראו לעיל עמ'  261ואי'.
23בסעי זה הוצגו שישי וארבע דוגמאות .זהו מספר גדול ,המלמד כי מדובר בכמות משמעותית
של ברייתות המשתייכות לקטגוריה הנ"ל .הניתוח המלא של המשמעות המספרית יוצג בפרק
הסיכו ,לאור מספר ההלכות בעלות מאפייני אחרי שתוצגנה בהמש.
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העוסקות בעניי קרוב למשנה 25,מובאות במיקו זה .נמצאו א מעט מקרי בה נית היה
להביא ברייתא העוסקת בעניי שבו עוסקת המשנה במידה דומה של התאמה עניינית בהקשר
לכמה המשניות ,ובה הברייתא מובאת בירו' במיקו דומה למיקו שבו היא מופיעה בתוס'.
לעומת זאת לא נמצאו ברייתות שאינ קשורות כלל למשנה המובאות בירו' רק מחמת הימצאות
בתוס' .הכמות הגדולה של הברייתות המובאות באותו מיקו ,מעלה את האפשרות שישנו קשר
בי החיבורי ,אול אי בכ כדי להוכיח זאת ,שכ טר נתנו את דעתנו לברייתות שאינ מובאות
בירו' במיקו בו ה מובאות בתוס'.

ברייתות המובאות בירושלמי שלא ע"פ מיקומן בתוספתא
פרק זה יעסוק בברייתות מ התוס' המובאות בירו' במיקו שונה מ המיקו בו ה
מובאות בתוס' 26.הדיו לא יתמקד בהבאה גופה של הברייתא במיקו שונה מ המיקו שבתוס',
שכ זו נובעת משימוש חופשי ואסוציאטיווי של מסדרי הירו' במקורות המגווני שהיו לפניה
כדוגמת משנה ,מדרש וברייתא .השאלות שתעמודנה במרכז הדיו ה הא יש לצפות שברייתות
אלו תופענה בירו' במיקו דומה למיקו בו ה מובאות בתוס' ,מהו היק ההבאה שלא ע"פ
המיקו שבתוס' ומה משמעות המימצאי לחקר היחס בי החיבורי.
ההבאה גופה של הברייתא מלמדת כי היא הוכרה לפחות ע"י המסדרי שנתנו לסוגיא
את צורתה הנוכחית 27.א כפי שיש סוברי ,הברייתא הוכרה כשייכת לקוב התוס' שבפנינו ,וא
אכ קוב זה נתפס כקוב המלוה את המשנה ומספק את שלד הסוגיא ,אזי נית היה לצפות כי
הברייתות תובאנה בד"כ )לפחות ג( במיקו שבו ה מובאות בתוס' 28.ככל שהברייתא מ התוס'

 24ראו לעיל הע'  ,16עמ' .276
 25ראו לעיל הע'  ,19עמ' .278
26בפרק זה יידונו ברייתות המובאות בירו' ה למסכת ברכות וה למסכתות אחרות .מאחר
ומדובר בשימוש חופשי )ולעיתי אסוציאטיווי( בברייתות ,שאינו תלוי במסגרת הספרותית
שבתוס' ,אי הבדל בי הבאת ברייתא בפרק אחר במסכת ברכות לבי הבאתה במסכת אחרת.
 27יש כמוב לסייג את המושג 'מסדרי הסוגיא' המוזכר בכמה מקומות ,שכ אי בידינו ידיעות
ברורות על זהות של המסדרי ועל דרכי עבודת ,ראו לעיל הע'  ,24עמ'  .247הדיו כא מתייחס
לאלו שנתנו לסוגיא את צורתה הנוכחית ,בי א מדובר בעור שסידר ע"פ שיטה קבועה ,בי א
לאו.
 28ישנ לא מעט ברייתות המופיעות בירו' במיקו שבו ה מובאות בתוס' ובמיקו נוס .ההבאה
במיקו שבו הברייתא מובאת בתוס' היא במקרי רבי מתבקשת ,ובכ עסק הסעי הקוד.
ההבאה במקו הנוס נובעת מ השימוש החופשי של מסדרי הירו' במקורות שהיו בפניה.
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עוסקת בנושא יותר קרוב לנושא המשנה עליה היא מוסבת בתוס' 29,יש יותר מקו לצפיה זו ,א
כי כמוב לא מדובר בקשר הכרחי .פרק זה יציג מה נית ללמוד מתו הבאת של ברייתות מ
התוס' בירו' שלא ע"פ מיקומ בתוס' ,בהתחשב בקרבת הברייתא לנושא הנידו במשנה.
ברייתות העוסקות בעניין קרוב למשנה
ברייתות רבות מ התוס' העוסקות בעניי קרוב למשנה ,מובאות בירו' שלא ע"פ מיקומ
בתוס' .מאחר וברייתות אלו עוסקות בעניי קרוב למשנה ,נית היה להביא בירו' בדיו על
המשנה ע"פ מיקומ בתוס' .אי להתפלא על חוסר ההבאה ,שכ לא בכל סוגיא מועלי כל
הענייני שנית היה לדו בה .יש סוגיות בה הדיו מתרחב לנושאי רבי הקשורי א בקשר
כלשהו למשנה ,ויש סוגיות העוסקות בצמצו רק בחלק ממה שמוזכר במשנה .למרות שחוסר
ההבאה אינו יוצר קושי כשלעצמו ,ייתכ והיקפו יכול ללמד על אופ השימוש של מסדרי הסוגיות
בירו' בברייתות שבתוס' שלנו .שכ אי ההבאה מלמדת שא א מסדרי הירו' הכירו ברייתות אלו
כשיכות לתוס' ,הרי שה לא חשבו שזו מספקת את השלד של הסוגיא .להל אציג דוגמא אחת:
בתוס' ה ,לב )עמ'  90 ,32ואיל( נאמר :היה עומד בחנות של בשמי כל היו אינו מבר
אלא אחת היה נכנס ויוצא נכנס ויוצא מבר על כל אחת ואחת.
הברייתא מובאת בתוס' במקביל למשניות ח ,הו )וכ ג בבבלי ברכות נג ,א( :בית שמאי
אומרי נר ומזו ובשמי והבדלה ובית הלל אומרי נר ובשמי ומזו והבדלה  ...אי מברכי ...
לא על הבשמי של עובדי כוכבי  ...ולא על הבשמי של מתי  ...ולא על הבשמי שלפני עבודת
כוכבי .המשות לברייתא מ התוס' ולמשניות אלו הוא שכול עוסקות בהלכות ברכת הבשמי.
בירו' ט ,ג )יג ע"ג 53 ,ואי'( הברייתא מובאת רק בסוגיא המוסבת על משנה ט ,ב :על
הזיקי ועל הזועות ועל הברקי ועל הרעמי ועל הרוחות אומר ברו שכחו וגבורתו מלא עול ...
הרואה את הי הגדול אומר ברו שעשה את הי הגדול בזמ שרואה אותו לפרקי .המשנה
והברייתא מ התוס' עוסקות באירועי לא שגרתיי בה צרי לבר .בכל הסיטואציות
המוזכרות עולה השאלה מתי שתי היקרויות קרובות של הסיטואציה נחשבות למקרה אחד ארו

 29במילה 'מוסבת' אי כוונה לנקוט עמדה אודות היחס הספרותי בי ברייתא ספציפית בתוס' לבי
משנה כלשהיא ,וכ אודות היחס בי קוב המשנה לקוב התוס' .הכוונה היא לנושא המוזכר
במשנה ,שבמיקו המקביל בתוס' מובאות ברייתות העוסקות בעניני קרובי.
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המצרי ברכה אחת בלבד ,ומתי ה נחשבות לשני מקרי נפרדי המצריכי ברכה בכל מקרה
בפני עצמו.

30

שני ההקשרי בה מובאת הברייתא ,ה בתוס' וה בירו' ,ה אפשריי ומובני .למרות
הקשר המוב בי הברייתא למשנה עליה היא מוסבת בתוס' ,היא אינה מובאת בירו' בדיו על
משנה זו .חוסר ההבאה גופו איננו מתמיה שכ מסדר הסוגיא איננו מחויב להביא בכל סוגיא את
כל המקורות הרלוונטי ,א יש בו כדי ללמד כי מסדרי הסוגיות בירו' לא נצמדו לסדר הנושאי
הנידוני בתוס'.

31

ברייתות שהקשר בינן לבין המשנה הוא קלוש
ישנ ברייתות בתוס' שהקשר בינ לבי המשנה הוא קלוש ,וה מובאות בירו' שלא ע"פ
מקומ בתוס' .מאחר והקשר הוא קלוש אי צור ענייני להביא בדיו בירו' על המשנה שעליה
ברייתות אלו מוסבות בתוס' 32,ואי בתופעה זו רבותא גדולה .אי ההבאה כשלעצמה איננה יוצרת
קושי ענייני ,א ייתכ והיק התופעה יכול ללמד גישת של מסדרי הירו' .מסדרי הירו' ,א א

30הברייתא מובאת בירו' כהערה על מחלוקת אמוראי המתייחסת כנראה לשאלת הברכה אודות
ברקי מרובי .ייתכ כי הדיו התעורר בעקבות ההתייחסות המפורשת במשנה לכ שיש לבר
על הי הגדול רק 'כשרואהו לפרקי'.
31תופעה דומה מצויה ג במקרי הבאי .1 :ירו' א ,א )ב ע"ד 48 ,ואי'( = תוס' ג ,ו) 2עמ' 26 ,13
ואי'( :אי אומר דברי וכו' .2 .ירו' א ,ה )ג ע"ב 19 ,ואי'( = תוס' ב ,ו )עמ'  12 ,7ואי'( :כותבי
ספרי וכו' .3 .ירו' ב ,א )ד ע"ג 38 ,ואי'( = תוס' ב ,כ )עמ'  64 ,10ואי'( :נכנס למרח וכו' .4 .ירו' ב,
ג )ד ע"ד 12 ,ואי'( = תוס' ג ,יז )עמ'  72 ,16ואי'( :לא יעמוד וכו' .5 .ירו' ב ,ג )ד ע"ד 14 ,ואי'( =
תוס' ב ,יח )עמ'  60 ,10ואי'( :לא יעמוד אד וכו' .6 .ירו' ב ,ה )ה ע"א 53 ,ואי'( = ו ,א )י ע"ב53 ,
ואי'( = תוס' ה ,כד )עמ'  49 ,29ואי'( :הפועלי שהיו עושי וכו' .7 .ירו' ג ,ג )ו ע"ב 58 ,ואי'( = תוס'
ה ,יז )עמ'  35 ,27ואי'( :אשה מברכת וכו' .8 .ירו' ד ,ג )ח ע"א 6 ,ואי'( = תוס' ג ,כה )עמ' 95 ,18
ואי'( :שמונה עשרה וכו' .9 .ירו' ה ,ה )ט ע"ב 22 ,ואי'( = תוס' ג ,ט )עמ'  44 ,14ואי'( :א לא שאל
בברכת השני וכו' .10) .ירו' ה ,ה )ט ע"ד 24 ,ואי'( = תוס' ג ,ד) 2עמ'  15 ,12ואי'( :המתפלל צרי
שיכוי וכו' .במקרה זה הדמיו בי הברייתות הוא חלקי בלבד וייתכ שיש להשמיטו מרשימה זו(.
 .11ירו' ו ,ה )י ע"ג 40 ,ואי'( = תוס' ה ,יב )עמ'  24 ,27ואי'( :פת הבאה כיסני וכו' .12 .ירו' ז ,א
)יא ע"א 42 ,ואי'( = תוס' ו ,א) 1עמ'  1 ,32ואי'( :ואכלת ושבעת וכו' .13 .ירו' ז ,ה )יא ע"ג 39 ,ואי'(
= תוס' ג ,י )עמ'  47 ,14ואי'( :כל יו וכו' .14 .ירו' ח ,ט )יב ע"ג 46 ,ואי'( = תוס' ה ,כא )עמ' 41 ,28
ואי'( :גוי שביר וכו' .15 .ירו' ט ,א )יב ע"ד 42 ,ואי'( = תוס' ו ,כ )עמ'  96 ,39ואי'( :הפותח ביו"ד
וכו' .16 .ירו' ט ,ב )יג ע"ב 48 ,ואי'( = תוס' ו ,יח )עמ'  83 ,38ואי'( :שלשה דברי צרי וכו'.17 .
ירו' סוכה ג ,י )נג ע"ד 50 ,ואי'( = תוס' ג ,יט )עמ'  77 ,16ואי'( :זה שהוא משכי וכו'.
 32עיינו לעיל בהע' .29
283

הכירו ברייתות אלו כחלק מקוב התוס' ,לא חשבו שיש צור להביא במיקו שבו ה מובאות
בתוס' 33.נית ללמוד מכא שהשימוש שעשו מסדרי הירו' בברייתות מ התוס' ,הוא שימוש ענייני
ע"פ צרכי פירוש המשנה והדיו המשתלשל ממנו ,שאיננו מחוייב להיצמדות לקוב התוס' כקוב
ערו .להל אציג דוגמא אחת:
בתוס' ה ,יג )עמ'  26 ,27ואי'( נאמר :מי הראשני רשות האחרני חובה מי הראשני
א רצה להפסיק מפסיק מי האחרני א רצה להפסיק אינו מפסיק.

34

הברייתות שלפני ואחרי ברייתא זו בתוס' מובאות במקביל למשניות בסו פ"ו העוסקות
בברכות לפני ואחרי מאכלי שוני ,או במקביל למשניות בראש פ"ז העוסקות בברכת הזימו.

35

קשה למצוא קשר כלשהוא בי הברייתא לבי אחת המשניות הנ"ל ,וא ישנו קשר כזה אזי הוא
קלוש ביותר .לכ אי להתפלא שהיא אינה מובאת בירו' בסוגיות המוסבות על משניות אלו.
לעומת זאת הברייתא מובאת בירו' ח ,ב )יב ע"א 29 ,ואי'( בסוגיא המוסבת על משנה העוסקת
בנטילת ידי לפני הסעודה )משנה ח ,ב( .במקרה זה הברייתא מ התוס' מובאת בירו' ע"פ צרכי
הדיו במיקו שונה מ המיקו שבו היא מובאת בתוס' ,ולא במיקו שבו היא מובאת בתוס'.

36

 33יש להיזהר מאוד בטיעו מסוג זה ,שכ אי סיבה להניח שמסדרי הסוגיא בה הובאה הברייתא
מ התוס' ,ה אות מסדרי שסידרו את הסוגיא בה הברייתא לא הובאה .א מדובר בחכמי
שוני הרי שכנראה לא נית כלל להסיק מדרכי עבודתו של אחד על דרכי עבודתו של האחר .לכ
נית להתייחס א ורק למי שסידר ואס יחד את מכלול הסוגיות על מסכת ברכות ,והציג אות
כפי שה בצורת הנוכחית .מאחר ואי בידינו כמעט ידיעות אודות השלבי הראשוני של
התגבשות הסוגיות ועריכת המסכת ,נית להתמקד רק בשלב סופי זה ,שג הוא לוט בערפל )ראו
לעיל הע'  ,24עמ' .(247
 34הנוסח המוצג הוא נוסח התוס' .בנוסח שבירו' ישנ שינויי שאינ משמעותיי לענייננו.
 35דיו מלא ביחס בי הברייתות בתוס' לאלו שבמשנה חורג ממטרת פרק זה.
36תופעה דומה מצויה ג במקרי הבאי )נית להציע שבחלק מ הדוגמאות ישנו קשר יותר
מקלוש בי הברייתא מ התוס' לבי המשנה עליה היא מוסבת בתוס' .מקרי אלה ,שאינ
מרובי ,יש להעביר לדיו בסעי הקוד ,הע'  ,31עמ'  .1 :(283ירו' ו ,א )י ע"א 61 ,ואי'( = תוס' ה,
ז )עמ'  19 ,26ואי'( :המבר פושט ידו וכו' .2 .ירו' ז ,ה )יא ע"ד 6 ,ואי'( = תוס' ג ,ח )עמ' 39 ,14
ואי'( :כבוד היו קוד' וכו' .3 .ירו' ח ,ב )יב ע"א 48 ,ואי'( = תוס' ה ,ו )עמ'  15 ,26ואי'( :סדר
נטילת ידי וכו' .4 .ירו' ביכורי א ,ד )סד ע"א 15 ,ואי'( = תוס' א ,יב )עמ'  63 ,5ואי'( :כתחילה
הרי את וכו' .5 .ירו' פסחי י ,א )לז ע"ב 32 ,ואי'( = תוס' ה ,א )עמ'  1 ,25ואי'( :ערב שבת וכו'.6 .
ירו' פסחי י ,א )לז ע"ב 36 ,ואי'( = תוס' ה ,ב )עמ'  3 ,25ואי'( :מעשה ברב שמעו וכו' .7 .ירו'
תענית ד ,ב )סח ע"א 50 ,ואי'( = תוס' ה ,ה )עמ'  12 ,26ואי'( :סדר הסב וכו' .8 .ירו' נדה ג ,ג )נ
ע"ד 13 ,ואי'( = תוס' ב ,יד )עמ'  44 ,9ואי'( :בשומי ענ וכו'.
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ברייתות שאינן מובאות בירושלמי
ישנ ברייתות רבות המובאות בתוס' למסכת ברכות ,שאינ מובאות כלל בירו' .חלק
עוסקות בעניי שבו עוסקת המשנה ,חלק בעניי קרוב לזה שעוסקת בו המשנה ,וחלק אינ
קשורות למשנה כלל .ישנ די ברייתות בכל קטגוריה כדי לפסול את האפשרות שמדובר בחריגות
מקומיות או בטעויות במסירה .ככל שתוכ הברייתא יותר קרוב לתוכ המשנה ,כ יש יותר מקו
להביאה בדיו התלמודי על המשנה .לכ היק אי הבאת הברייתות מ הקטגוריות השונות ,יכול
ללמד על אופי השימוש של מסדרי הירו' בברייתות המצויות בתוס'.
ברייתות העוסקות בעניין שבו עוסקת המשנה
ברייתות אלו קשורות באופ ישיר למשנה ,ורוב עשויות לתרו באופ משמעותי לדיו על
משנה מסוימת ,לכ ישנו טע רב להבאת ברייתות אלו בדיו בירו' .בר ,אי הבאת אינה יוצרת
קושי גדול ,וזאת מכמה סיבות .ראשית ,מסדרי הירו' אינ מחויבי להביא בכל סוגיא את כל
החומר התנאי הרלוונטי המצוי בפניה ,א א הוא תור במידה רבה לדיו .אפשרות אחרת היא
שברייתות אלו נתפסו כהמש ישיר למשנה ולכ כל לומד משנה ידע ג ברייתות אלו ,ואי צור
להביא את כול כסדר .ואולי מסדרי הירו' לא הכירו חלק מ הברייתות המצויות בתוס' שבפנינו.
המימצא הברור הוא שנית להצביע על אחת עשרה ברייתות מ התוס' העוסקות בנושא שבו
עוסקת המשנה )שה כ 30%מס כל הברייתות מ התוס' העוסקות בעניי שבו עוסקת המשנה(,

37

שאינ מובאות כלל בירו' .נתו זה מטיל ספק באפשרות שמסדרי הירו' נצמדו לפרשנות המשנה
המצויה בתוס' שבפנינו .להל אציג דוגמא אחת:
במשנה ט ,ג נאמר :הצועק לשעבר הרי זו תפלת שוא כיצד היתה אשתו מעוברת ואמר יהי רצו
שתלד אשתי זכר הרי זו תפלת שוא.
בהקשר למשנה זו מובאת בתוס' ו ,ז) 2עמ'  41 ,35ואי'( ברייתא שאינה מובאת בירו' :כנס מאה
כורי אמ' יהי רצו שיהיו מאתי  ...הרי זו תפלת שוא.

38

37ראו לעיל עמ'  276ואיל.
38תופעה דומה מצויה ג במקרי הבאי )ברשימה להל אציי את הברייתא מ התוס' שאינה
מובאת בירו' ,ולאחריה בסוגריי ציו למשנה העוסקת באותו עניי( .1 :תוס' א ,ה )עמ' 25 ,2
ואי'( :למה אמרו אחת קצרה וכו' )משנה א ,ד( .2 .תוס' א ,ז )עמ'  33 ,3ואי'( :אלו ברכות שאי
חותמי וכו' )משנה א ,ד( .3 .תוס' ב ,ד )עמ'  6 ,6ואי'( :הקורא את שמע וכו' )משנה ב ,ג( .4 .תוס' ג,
ב )עמ'  6 ,11ואי'( :ר' לעזר וכו' )משנה ד ,א( .5 .תוס' ג ,ג) 1עמ'  7 ,11ואי'( :המתפלל תפלת
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ברייתות העוסקות בעניין קרוב למשנה
ברייתות אלו עוסקות בעניי קרוב למשנה ,ולכ נית להביא בדיו עליה ,א הדיו לא
יהיה חסר בלעדיה .בוודאי שאי להתפלא על אי הבאת ברייתות אלו ,שכ יש סוגיות בה הדיו
משתלשל מעניי לעניי באופ אסוציאטיווי ,ויש שלא .נית להצביע על עשרי ותשע ברייתות מ
התוס' העוסקות בעניי קרוב למשנה )שה מעט יותר משליש מס כל הברייתות בתוס' העוסקות
בעניי קרוב למשנה( 39,שאינ מובאות בירו' .להל אציג דוגמא אחת:
במשנה ב ,ה נאמר :חת פטור מקריאת שמע בלילה הראשו עד מוצאי שבת א לא עשה מעשה.
בהקשר למשנה זו מובאת בתוס' ב ,י )עמ'  24 ,8ואיל( ברייתא שאיננה מובאת בירו' :השושביני
וכל בני חופה פטורי מ התפילה ומ התפלי כל שבעת הימי חייבי' בקרית שמע.

40

המוספי וכו' )משנה ד ,א( .6 .תוס' ג ,ז) 1עמ'  29 ,13ואי'( :אי זה הוא וכו' )משנה ד ,ד( .7 .תוס' ד,
ד) 1עמ'  9 ,19ואי'( :על הזרעי וכו' )משנה ו ,א( .8 .תוס' ה ,יט )עמ'  39 ,28ואי'( :בעשרי נחלקי
וכו' )משנה ז ,ד( .9 .תוס' ו ,כא )עמ'  100 ,39ואי'( :מודיעי שהעול הזה וכו' )משנה ט ,ה(.10 .
תוס' ו ,כג )עמ'  106 ,39ואי'( :בראשונה כשהיתה תורה וכו' )משנה ט ,ה(.
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40תופעה דומה מצויה ג במקרי הבאי )ברשימה להל אציי את הברייתא מ התוס' שאיננה
מובאת בירו' ,ולאחריה בסוגריי ציו למשנה העוסקת באותו עניי( .1 :תוס' ב ,ו) 2עמ' 14 ,7
ואי'( :ר' חנניה ב עקביא וכו' )משנה ב ,ד( .2 .תוס' ב ,ט )עמ'  21 ,7ואי'( :פועלי קורי וכו' )משנה
ב ,ד( .3 .תוס' ב ,יג) 2עמ'  38 ,8ואי'( :אמ' ר' מאיר וכו' )משנה ג ,ד( .4 .תוס' ב ,יד) 1עמ' 41 ,9
ואי'( :הרי שהיה עומד וכו' )משנה ג ,ה( .5 .תוס' ב ,טו )עמ'  47 ,9ואי'( :לא יכניס וכו' )משנה ג ,ה(.
 .6תוס' ב ,יז )עמ'  58 ,10ואי'( :לא יכנס אד וכו' )משנה ג ,ה( .7 .תוס' ב ,כא )עמ'  70 ,11ואי'(:
הלל הזק וכו' )משנה ג ,ה( .8 .תוס' ג ,ה )עמ'  16 ,12ואי'( :אמ' ר' יהודה וכו' )משנה ד ,ג( .9 .תוס'
ג ,יא )עמ'  52 ,15ואי'( :שבת שחלה וכו' )משנה ד ,ג( .10 .תוס' ג ,יב )עמ'  55 ,15ואי'( :בשבת וביו
טוב וכו' )משנה ד ,ג( .11 .תוס' ג ,יג )עמ'  58 ,15ואי'( :יו טוב וכו' )משנה ד ,ג( .12 .תוס' ג ,כג
)עמ'  90 ,17ואי'( :מקו שנהגו וכו' )משנה ה ,ב( .13 .תוס' ג ,כד )עמ'  91 ,17ואי'( :מקו שנהגו
לומר וכו' )משנה ה ,ב( .14 .תוס' ד ,ב )עמ'  4 ,18ואי'( :דבש תמרי וכו' )משנה ו ,א( .15 .תוס' ד,
יג )עמ'  39 ,21ואי'( :הביאו לפניו וכו' )משנה ו ,ז( .16 .תוס' ד ,יד )עמ'  41 ,21ואי'( :ר' חנינה וכו'
)משנה ו ,ז( .17 .תוס' ד ,טו) 2עמ'  52 ,21ואי'( :זה הכלל וכו' )משנה ו ,ח( .18 .תוס' ד ,טז )עמ' ,22
 61ואי'( :מעשה בר' טרפו וכו' )משנה ו ,ח( .19 .תוס' ה ,יא )עמ'  23 ,27ואי'( :באת לה וכו'
)משנה ו ,ז( .20 .תוס' ה ,יד )עמ'  28 ,27ואי'( :הכל חייבי וכו' )משנה ז ,א( .21 .תוס' ה ,טו )עמ'
 31 ,27ואי'( :אנדרוגינוס מוציא וכו' )משנה ז ,א( .22 .תוס' ה ,טז )עמ'  34 ,27ואי'( :מי שחציו עבד
וכו' )משנה ז ,א( .23 .תוס' ה ,ל) 3עמ'  77 ,31ואי'( :או' הבדלה וכו' )משנה ח ,ה( .24 .תוס' ה ,לא2
)עמ'  85 ,31ואי'( :מאימתי מבר וכו' )משנה ח ,ה( .25 .תוס' ה ,לב) 1עמ'  89 ,32ואי'( :האש
והבשמי וכו' )משנה ח ,ו( .26 .תוס' ו ,א) 2עמ'  4 ,32ואי'( :מניי שכש שאתה מבר וכו' )משנה
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ברייתות שהקשר בינן לבין המשנה הוא קלוש
מאחר שהקשר בי ברייתות אלו למשנה הוא קלוש ,אי סיבה עניינית להביא בדיו על
משנה כלשהיא .חלק מברייתות אלו מובאות בהקשרי אסוציאטיוי בכמה סוגיות ,א רוב
)כשני שליש( איננו מובא כלל.

41

משמעות המימצאים ומסקנות
היצמדות הירו' לתוס' :מודלים ומשמעותם
לאור הנאמר בסעיפי הקודמי נית לנסות לבחו עד כמה ישנה היצמדות של מסדרי
הסוגיות בירו' לתוספתא שלנו ,דהיינו ,באיזו מידה מבנה הסוגיות בירו' הול בעקבות סדר
הברייתות בתוס' .נית להציע כמה מודלי של היצמדות ,המתאימי להבאת הברייתות מ
הקטגוריות השונות .ההצעה המובאת להל בוודאי איננה היחידה האפשרית ,ואיננה חפה מבעיות,
אול היא עשויה לעזור בליבו השאלות הנידונות בפרק:
•

היצמדות ספרותית לתוס' :אפשר שמסדרי הירו' הכירו את קוב התוס' שבפנינו
כספר ערו ,וזה שימש לה כבסיס לדיו האמוראי על המשנה .הצעה זו עולה בקנה אחד
ע הטענה שהירו' הוא הרחבה של התוס' ,המניחה כי מסדרי הירו' הרחיבו את ספר

ח ,ז; ט ,ב; ט ,ה( .27 .תוס' ו ,ו) 2עמ'  33 ,34ואי'( :ר' יודה או' וכו' )משנה ט ,ב( .28 .תוס' ו ,טו
)עמ'  68 ,37ואי'( :עשרה שהיו עושי וכו' )משנה ט ,ב(.
41להל רשימת הברייתות מ התוס' שהקשר בינ לבי המשנה הוא קלוש ,וה אינ מובאות
בירו' .1 :תוס' א ,ט) 2עמ'  40 ,3ואי'( :ואי עוני וכו' .2 .תוס' א ,יג )עמ'  64 ,5ואי'( :כיוצא בו וכו'.
 .3תוס' א ,יד )עמ'  67 ,5ואי'( :אע"פ שחזר וכו' .4 .תוס' א ,טו )עמ'  72 ,5ואי'( :כיוצא בו ויהי
וכו' .5 .תוס' ג ,ג) 2עמ'  9 ,12ואי'( :הוא היה או' וכו' .6 .תוס' ג ,ד) 1עמ'  12 ,12ואי'( :ב עזיי או'
וכו' .7 .תוס' ג ,ח) 2עמ'  41 ,14ואי'( :לילי שבתו' וכו' .8 .תוס' ד ,א) 2עמ'  2 ,18ואי'( :לא ישתמש
וכו' .9 .תוס' ד ,ט )עמ'  30 ,20ואי'( :אמ' רב שמעו וכו' .10 .תוס' ד ,י )עמ'  32 ,20ואי'( :ועוד
מנהג וכו' .11 .תוס' ד ,יא )עמ'  34 ,20ואי'( :הלכה בסעודה וכו' .12 .תוס' ד ,יז )עמ'  68 ,23ואי'(:
כיוצא בו וכו' .13 .תוס' ד ,יח )עמ'  74 ,23ואי'( :מעשה בארבעה וכו' .14 .תוס' ד ,יט )עמ' 95 ,24
ואי'( :עקרו להביא וכו' .15 .תוס' ד ,כ )עמ'  98 ,25ואי'( :בעל הבית וכו' .16 .תוס' ד ,כא )עמ' ,25
 100ואי'( :פועלי שהיו עודרי וכו' .17 .תוס' ה ,ג )עמ'  8 ,26ואי'( :אורחי שהיו מסובי וכו'.18 .
תוס' ה ,ד )עמ'  11 ,26ואי'( :מזגו לו וכו .19 .תוס' ה ,ח )עמ'  20 ,26ואי'( :לא ישו וכו' .20 .תוס'
ה ,ט )עמ'  21 ,26ואי'( :לא ישתה וכו' .21 .תוס' ה ,י )עמ'  22 ,27ואי'( :אחד משמש את שני וכו'.
 .22תוס' ה ,כב )עמ'  42 ,28ואי'( :היה מקריב מנחות וכו' .23 .תוס' ו ,ח )עמ'  43 ,35ואי'( :ר'
דוסתאי בי ר' יניי וכו' .24 .תוס' ו ,יח) 2עמ'  86 ,38ואי'( :משלו משל למה הדבר דומה וכו'.
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התוס' שהיה לפניה בעזרת מקורות נוספי ששולבו בי הברייתות .היצמדות ספרותית
שכזו אמורה להוביל לכ שרוב גדול מ הברייתות המובאות בתוס' תובאנה כסדר בירו',
ללא הבדל בי ברייתות העוסקות בנושאי קרובי למשנה לברייתות שאינ קשורות לה
כלל.
•

היצמדות לסדר הענייני בתוס' :ייתכ שמסדרי הירו' הכירו את התוס' שבפנינו,
א ה לא נצמדו למבנה הספרותי שלה ,אלא לסדר הענייני המובאי בה כהרחבת
הנושאי הנידוני במשנה .שכ ה בתוס' וה בירו' ישנ הלכות ודיוני העוסקי
במקרי הקרובי למשנה .ע"פ מודל זה מסדרי הירו' קבעו את הדיוני על המשנה ע"פ
הברייתות המובאות בתוס' ביחס לאותה משנה .היצמדות עניינית כזו אמורה להוביל
להבאת הברייתות העוסקות בעניי שבו עוסקת המשנה או בעניי קרוב לו כסדר .מאחר
ולא מדובר בהיצמדות ספרותית לספר התוס' ,ברייתות שהקשר בינ לבי המשנה הוא
קלוש לא תובאנה ,אלא במקומות בה הסדר מצא קשר כלשהוא ביניה לבי הדיו
התלמודי.

•

היצמדות לפרשנות המשנה שבתוס' :חלק מ הברייתות בתוס' עוסקות בעניי
הנידו במשנה ,ומוסיפות הסבר או אינפורמציה אחרת היכולי לסייע בפירושה .אפשר
שמסדרי הירו' לא ראו צור לדו בכל הענייני הקרובי למשנה המובאי בתוס'
)דהיינו לא היתה היצמדות לסדר הענייני( ,אול ה נעזרו בברייתות מ התוס' כמקור
עיקרי לפרשנות המשנה .היצמדות לפרשנות המשנה המופיעה בתוס' אמורה להוביל
להבאת רוב גדול של הברייתות מ התוס' העוסקות בעניי שבו עוסקת המשנה כסדר.
שאר הברייתות לעומת זאת תובאנה רק בחלק מ המקרי בה מסדרי הסוגיא רצו
להרחיב את הדיו ,א לא בהכרח ע"פ המיקו בו ה מובאות בתוס'.
חשוב להדגיש כי הצעה זו מבוססת על חלוקה סכמטית וטכנית שאינה יכולה לשק

באופ מדויק את היחסי המורכבי בי תוכ הברייתות מ התוס' לבי ההלכות מ המשנה ,ואת
הדרכי השונות בה ברייתא מ התוס' משולבת בדיו האמוראי בירו' .בר ,חשיבותה של
החלוקה נובעת מכ שהיא נותנת בידינו כלי העשויי לסייע לנו להבחי בי אפשרויות שונות
להבנת מקומה של התוס' בעריכת הירו'.

42

42עניי הראוי לעיו הוא החלוקה הפנימית של התוס' לברייתות .כידוע ,ישנ ברייתות בתוס'
הכוללות היגד אחד ,וישנ ברייתות אחרות המצרפות מספר היגדי ,העוסקי לעיתי בנושאי
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ניתוח המימצאים
כשישי אחוז מ הברייתות הנמצאות בתוס' שבפנינו ,מובאות בירו' .עיו ביחס שבי
הברייתות המובאות בירו' לבי המשנה מלמד כי בירו' מובאות כשני שלישי מ הברייתות מ

שכמעט אינ קשורי אחד לשני )לדוג' תוס' ג ,ד ]עמ'  12 ,12ואי'[( .ישנ ג מקרי בה ניכר כי
שתי ברייתות המוצגות בתוס' כנפרדות ,ה למעשה ברייתא אחת שהופרדה בצורה מלאכותית
)לדוג' תוס' ג טוטז ]עמ'  65 ,15ואי'[( .במקרי רבי הברייתא בירו' מביאה היגד אחד או יותר
כיחידה ספרותית אחת בדומה לברייתא בתוס' .אול ישנ ג מקרי רבי בה שני היגדי
המופיעי יחד בברייתא אחת בתוס' מופיעי במקומות נפרדי בירו' ,וכ מקרי בה אחד מ
ההיגדי מובא בירו' והשני לא .חוסר האחידות של המסגרת הספרותית עשוי לנבוע מציטוט
חלקי של מקור קדו ע"י מסדר מאוחר ,או מצירו כמה היגדי עצמאי יחד ליחידה אחת ע"י
מסדר מאוחר )אולי מסדר מאוחר ,שחילק את קוב התוס' שהיה בפניו להלכות ,הוא שיצר את
הקשר ]לפחות למראית עי[ בי ההיגדי שוני(.
כחלק מ הדיו על אופי השימוש בברייתות מ התוס' בירו' ,ראוי לברר איזה חלק מ
התוס' מובא בירו' ,ג בעזרת מדד כמותי .כדי לדו במדד כמותי לא נית להימנע מלהסתייע
ביחידות כלשה ,אות נית למנות ולכמת .ברור שלמטרה זו ,נוח ביותר להשתמש במידת האפשר
בחלוקה הקיימת והגלויה לעי של התוס' להלכות ,וא שהיא בעליל אינה מדויקת ואינה מקורית
)ראו מבוא לתסכפ"ש ,א ,עמ' כב; ש ,ג ,עמ' טו( .חוסר הדיוק קיי ה בברייתות מ התוס'
המובאות בירו' ,וה בברייתות שאינ מובאות בירו' ,ה בברייתות העוסקות בעניי שבו עוסקת
המשנה ,וה בברייתות שעוסקות בענייני אחרי .חוסר הדיוק שעלול להיגר מ החלוקה הלא
מדויקת מופיע פחות או יותר במידה שווה בכל הקטגוריות ,ולכ אינו משנה את התמונה הכללית.
במספר לא גדול של מקרי סטיתי מחלוקת ההלכות הקיימת בתוס' ,וזאת בעיקר כאשר
בברייתא בתוס' מובאי כמה היגדי ,שחלק מובאי בירו' וחלק לא .א ההיגד שאינו מובא
הוא היגד עצמאי )היינו עוסק בעניי אחר או ארו במיוחד ,ראו לדוג' תוס' ד ,ד ]עמ'  8 ,19ואי'[(,
מניתי את ההיגד המובא בירו' ואת ההיגד שאינו מובא בירו' כהגדי נפרדי )א מדובר בכמה
מילי בודדות המופיעות רק בברייתא שבאחד החיבורי ,וה עוסקות בעניי בו עוסק ההיגד
המובא בשני החיבורי ]ראו לדוג' תוס' ב ,ב )עמ'  3 ,6ואי'([ ,ייתכ וזהו עניי ליחס בי נוסח
ברייתות מקבילות ]ראו לעיל בפרקי העוסקי בנוסח הברייתות[ ולא ליחס בי שני החיבורי
הנידו בפרק זה(.
ע"פ חלוקת ההלכות בתוס' מהדורת ליברמ ,ישנ בתוס' למסכת ברכות  140הלכות .תוס'
ג ,כו )עמ'  97 ,18ואי'( היא ציטוט של משנה ח ,ח ולכ אינה עניי ליחס בי התוס' והירו' .כפי
שצוי לעיל ,ניכר כי שתי הברייתות בתוס' ג ,טוטז )עמ'  65 ,15ואי'( ה ברייתא אחת ,וכ
התייחסתי אליה .ע"פ השיקולי שפרטתי ,מניתי חלקי שוני של ברייתא כיחידות נפרדות ב18
מקרי .לכ בפרק זה אני מתייחס ל 156יחידות הלכתיות .א כא ראוי להדגיש כי המימצאי
המוצגי להל נוגעי לכלל הברייתות המשותפות לתוס' ולירו' .נית כמוב לערער על הכרעתי
בחלק מ המקרי הגבוליי )שאינ רבי( ,א א א כמה מה תתבררנה כלא מוצדקת ,ייתכ
שיהיו לכ השלכות בהיבט המקומי ,א התמונה הכללית לא תשתנה.
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התוס' העוסקות בעניי שבו עוסקת המשנה או בעניי קרוב לו ,וכשליש מ הברייתות מ התוס'
שהקשר בינ לבי המשנה הוא קלוש .מימצאי אלו מלמדי על הכרות נרחבת של מסדרי הירו'
ע הברייתות הנמצאות בתוס' שבפנינו .ההבאה המוגברת של הברייתות העוסקות בעניי שבו
עוסקת המשנה או בעניי קרוב לו מצביעה על כ שהשימוש בברייתות מ התוס' הוא בעיקרו
ענייני ,ולא הישענות ספרותית על קוב התוס' שבפנינו כקוב ערו.
בחינת מיקומ של הברייתות בירו' לעומת מיקומ בתוס' ,מעלה כי רוב גדול מאוד מתו
)ואולי א כל( הברייתות מ התוס' העוסקות בעניי שבו עוסקת המשנה ,מובאות בירו' באותו
מיקו בו ה מובאות בתוס' 43.אול אי להוכיח מנתו זה כי מסדרי הירו' נצמדו לקוב התוס',
שכ ה התוס' וה הירו' מסודרי בעיקר ע"פ סדר המשנה .לכ ראוי ששני החיבורי יביאו
ברייתות אלו במקומות דומי ,א א אי אחד החיבורי תלוי במבנה החיבור השני .בדיקת
שאר הברייתות מ התוס' המובאות בירו' מלמדת כי כשליש מ הברייתות העוסקות בעניי קרוב
למשנה ורוב גדול מ ההלכות מ התוס' שהקשר בינ לבי המשנה הוא קלוש ,מובאות שלא ע"פ
מיקומ בתוס' .הבאת ברייתות שהקשר בינ לבי המשנה הוא קלוש שלא ע"פ מיקומ בתוס',
נובעת משימוש חופשי בברייתות אלה ,שימוש שאיננו צמוד למסגרת הספרותית בה הברייתות
מצויות בתוס' .משמעותית יותר היא הבאת ברייתות העוסקות בעניי קרוב למשנה שלא ע"פ
מיקומ בתוס' ,המלמדת שלא זו בלבד שמסדרי הירו' לא נצמדו למבנה הספרותי של התוס' ,אלא
ה א לא נצמדו לסדר הענייני התוכני של התוס' שבפנינו.

44

החלק האחרו של הפרק עסק בברייתות מ התוס' שאינ מובאות בירו' .כשני שלישי מ
הברייתות שבתוס' שהקשר בינ לבי המשנה קלוש ,וכשליש מ הברייתות שבתוס' העוסקות
בעניי שבו עוסקת המשנה או בעניי קרוב לו ,אינ מובאות בירו' כלל .הברייתות מ התוס' שאינ
מובאות בירו' עולות יחד לכארבעי אחוז מ הברייתות הנמצאות בתוס' שבפנינו 45.אי הבאת

43נמצאו ג כמה ברייתות בתוס' העוסקות בעניי שבו עוסקת יותר ממשנה אחת ,המובאות בירו'
במיקו דומה למיקו שבו היא מופיעה בתוס' .אול לעת עתה ישנ מעט מדי היקרויות של
תופעה זו ,כ שלא נית לבסס טענה על כמות כה קטנה של מימצאי.
44והשוו הצעת ב' כה ) (Mishna and Tosefta, pp. 50-52על קבצי ברייתות בתוס' ,שייתכ
ומסבירה חלק קט משינויי הסדר בהבאת הברייתות בירו'.
45אלמ במחקרו על מסירת ברייתות מ התוס' למסכת פסחי בתלמודי ,התייחס להיבט
הכמותי ,ומצא שרק כחמישית מ הברייתות בתוס' מובאות בירו' וקצת יותר ממחצית מובאות
בבבלי ,ראו .Orality, p. 167 ;Authority, p. 257
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ברייתות העוסקות בעניי שבו עוסקת המשנה מלמדת שמסדרי הירו' לא נצמדו לפרשנות המשנה
שבתוס' שבפנינו .המסקנה העולה מכל הנתוני שהצטברו בפרק היא שמסדרי הירו' לא נצמדו,
לא למבנה הספרותי של התוספתא שבפנינו ,לא לסדר הענייני שבתוס' שבפנינו ,ולא לפרשנות
המשנה המופיעה בתוס' שבפנינו.
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האם הכירו מסדרי הירושלמי' את התוספתא שבפנינו?
שאלה זו היא אחת השאלות העתיקות בחקר היחסי בי החטיבות השונות של ספרות
חז"ל ,ודומה שלמרות המימצאי החדשי שעלו במחקר זה ,עדיי לא נית לספק לה תשובה
מבוססת .הקושי במציאת תשובה לשאלה זו נובע ג מ הבעיות המתודיות הסבוכות הנוגעות
לחיפוש היחס בי כל שני חיבורי בתו ספרות חז"ל ,בה עסקנו לעיל.

46

אולי המכשולי

הגדולי ביותר בדר לקביעה אודות היחס בי החיבורי ה העובדה ששני החיבורי ה
למעשה עריכה של חומר קדו בצד חומר חדש ,וכ הזהירות המרובה המתחייבת מ המעבר מדיו
בכמה מקרי מקומיי לדיו ביחס בי החיבורי השלמי .למרות חששות אלה יש טע בהצגת
המימצאי הנוגעי לשאלה זו ,וא שהדיו המסתע מה הוא מעצ טבעו השערתי.
המימצא הידוע כבר מראשית המחקר בעניי זה הוא שלא כל הברייתות הנמצאות בתוס'
מובאות בירו' )במסכת ברכות רק כשישי אחוז מ הברייתות הנמצאות בתוס' מובאות בירו'(.

47

לעובדה מפורסמת זו יש לצר את העובדה שכשליש מ הברייתות מ התוס' המובאות בירו'
העוסקות בעניי קרוב למשנה ,ורוב הברייתות שהקשר בינ לבי המשנה הוא קלוש מובאות בירו'
במיקו שונה ממיקומ בתוס'.

48

כמו כ ,אמנ נמצאו קבצי של ברייתות הדומי לקבצי

הנמצאי בתוס' ,שעמדו בפני מסדרי הירו' ,אול מדובר במעט קבצי שאורכ אינו גדול.

49

בנוס לכ ,רק לכשליש מ הברייתות מ התוס' המובאות בירו' ישנה התייחסות אמוראית ,וא
כשנצר את ההתייחסויות הסתמאיות ,נמצא שרק למעט יותר ממחצית הברייתות מ התוס'
המובאות בירו' ישנה התיחסות כלשהיא.

50

שיקולי דומי לאלו הובילו מספר חוקרי ,כמו אלבק ,דהפריז ,פלדבלו ואלמ לטעו
שספר התוס' שלנו לא עמד בפני אמוראי בבל 51.לדעת ,ל 6ספר התוס' שלנו היה מצוי בפניה אזי

46ראו לעיל ,קשיי ויעדי במחקר היחס בי חיבורי של חז"ל ,עמ'  4ואיל.
47ראו לעיל ,ברייתות שאינ מובאות בירו ,עמ'  285ואיל.
48ראו לעיל ,ברייתות המובאות בירושלמי שלא ע"פ מיקומ בתוס ,עמ'  281ואיל.
49ראו לעיל עמ'  261ואיל.
50ראו לעיל ,סקירה כרונולוגיתגיאוגרפית עמ'  253ואיל.
51ראו אלבק ,מחקרי בברייתא ,עמ'  ;93137הנ"ל ,מבוא לתלמודי ,עמ'  5872וההפניות
המרובות לדברי הראשוני בעניי; דהפריז" ,בעית היחס בי התוספתא ובי התלמודי",
מחקרי בספרות התלמוד ,ירושלי תשכ"ח ,עמ'  = 160תרבי  ,כח )תשי"ט( ,עמ'  ;170פלדבלו,
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היו נשארי בתלמוד הבבלי סימני על קיומו וסמכותו של הספר בסביבה הלימודית הבבלית.
באופ דומה נית לטעו ביחס לירו' .ההבאה החלקית של הברייתות ,הבאת חלק במיקו שונה
ממיקומ בתוס' ,ההתייחסות החלקית של האמוראי והסתמאי לברייתות והעובדה שנית
להצביע רק על מעט קבצי מ התוס' )או קבצי דומי לאלו שבתוס'( שעמדו בפני מסדרי הירו',
כל אלו תומכי יחד בטענה שהתוס' שלנו לא עמדה ג בפני אמוראי א"י ומסדרי הירושלמי.
אול חוקרי אחרי הציעו שאי בטענות אלו כדי להוכיח שהתוס' שלנו לא עמדה בפני
האמוראי 52.שכ ייתכ שספר התוס' שלנו הוכר ע"י האמוראי או מסדרי הירו' ,א אלה לא
העניקו לו חשיבות מרובה .חוסר חשיבותו וסמכותו של הקוב בעיניה יכול להסביר מדוע הוא
לא הובא בשלמותו וכסדרו ,מדוע הוא נידו רק בחלקו ,ומדוע אי בפנינו סימני לשימוש
בקבצי מתוכו 53.לכ לדעת העובדות מוכיחות שספר התוס' לא הוכר כחשוב וסמכותי ע"י
אמוראי א"י ומסדרי הירו' ,א אי להסיק מכ שבהכרח הוא כלל לא הוכר או א לא היה קיי.
דיו מלא בהתהוות קוב התוס' וזמ עריכתה חורג ממטרת מחקר זה ,אול כדאי לתת
את הדעת לכ שייתכ וחוסר היכולת להכריע בשאלה זו ,קשור ג לתהלי עריכת הקוב
ומסירתו .מכלול המימצאי הנוגעי ליחס בי התוס' לירו' מעלה את האפשרות שייתכ שאוס
גדול וערו של ברייתות ,המסודרות פחות או יותר במקביל למשנה ,היה קיי כבר בתקופה
קדומה .אול הקוב הושפע בתקופות מאוחרות ,ייתכ ג בתר אמוראיות ,השפעות שכללו ג
הוספת חומר חדש ואולי א שינויי עריכה.

54

תהלי זה יסביר מדוע מחד ישנ סוגיות בירו'

הנראות כהרחבה של התוס' ,וכ ישנ התיחסויות של אמוראי מכל הדורות ומכל הישיבות
לברייתות מתו התוס' .א מאיד אי סימני לכ שהקוב המצוי בפנינו היו היה מוכר כקוב
חשוב וסמכותי בעיני אמוראי הירו' ומסדריו .כמוב שלעת עתה לא נית להציע מעבר להשערות

פירושי וחידושי בתלמוד ,עמ' ) 32וכ דברי בע"פ המובאי בספרו של אלמ ,Authority ,עמ'
 ,280הע'  ;(16אלמ) Authority, p. 281 ,אול עמדה מתונה יותר מוצגת ב .(Orality, p. 167
52ראו ב' כה ;Mishnah and Tosefta, p. 58 ,גולדברגBokser, Palestinian ;Tosefta, p. 292 ,
.Talmud, p. 176
53כפי שתיאר ליברמ את עמדת כמה מ הראשוני ש"א מתו גירסת התוספתא מוכח שלא
כפירוש התלמוד במשנה ,או בברייתא ,הרי מוכח מ התלמוד שלא הכירו אותה ,או שלא הכירו
בה" )תסכפ"ש ,ג ,מבוא ,עמ' יג( .ראו דברי רא"ש רוזנטל ,המנסה להסיק מתו דברי ליברמ על
הראשוני מהי עמדת ליברמ עצמו ,המורה ,עמ' נו.
54ושמא בתחילה היו אלה כמה קבצי ,שאוחדו בשלב יותר מאוחר ,השוו לדברי אלמ,
.Authority, pp. 279-280
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לא מבוססות בעניי ,שכ לפחות בשלב זה של מחקר התוס' ,אי בידינו מספיק נתוני על מנת
לבסס טענה מעי זו.
בר ,ראוי להעיר שבשער הקוד הצבענו על דמיו רב בי נוסח הברייתות בתוס' לנוסח
הברייתות המקבילות בבבלי ,הדומה פחות או יותר לדמיו בי נוסח הברייתות בתוס' לנוסח
המקבילות בירו' 55.לעיל הוצעו לכ שני הסברי ,אחד מה תלה את הדמיו בי נוסח הברייתות
בתוס' לנוסח הברייתות בבבלי ,בכ שנוסח התוס' הושפע בצורה משמעותית במהל מסירת
התוס' בסביבת לימוד שבמרכזה התלמוד הבבלי.

56

הסבר זה עולה בקנה אחד ע ההצעה

שהועלתה כא בדבר השפעות מאוחרות על עריכת התוס' ,ואפשר שלפחות חלק מ התופעות
קשורות לתהלי זה.
לסיכו נית לקבוע שהראיות שהצטברו במחקר זה מצביעות על כ שלמרות הכרת
ברייתות רבות מ התוספתא ,ותפקיד המשמעותי בסוגיות רבות ובדיו האמוראי והסתמאי ,ספר
התוספתא שלנו כנראה לא הוכר כקוב חשוב וסמכותי ע"י אמוראי א"י ומסדרי התלמוד
הירושלמי .אול אי במסקנה זו כדי להוכיח שבהכרח קוב התוס' כלל לא הוכר או א לא היה
קיי .נית להעלות השערה שמצב זה נובע מכ שאוס גדול וערו של ברייתות המסודרות פחות
או יותר במקביל למשנה היה קיי כבר בתקופה קדומה .אול הקוב הושפע בתקופות מאוחרות,
ייתכ ג בתר אמוראיות ,השפעות שכללו ג הוספת חומר חדש ואולי א שינויי עריכה .ג כא
חשוב להדגיש כי מסקנות אל עולות מבדיקת מסכת ברכות בלבד ,ואי להקיש מה ללא בדיקה
על מסכתות אחרות.

55ראו לעיל עמ' .216
56ראו לעיל עמ' .221
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נספח ג :מילת ההצעה 'תני' והצעת ברייתות מן התוספתא ומקורות תנאיים
אחרים בירושלמי
הקדמה
לפני ברייתות רבות בירו' מובאת מילת הצעה  במקרי רבי המילה 'תני' 1.יש שטענו
שלאחר הטרמי 'תני' תובא במרבית המקרי ברייתא מ התוספתא ,ובמקרי מעטי ברייתא
המופיעה באחד ממדרשי ההלכה 2,ויש שסברו שהטרמי 'תני' בא לציי כל ברייתא מכל מקור
שהוא 3.מנגד ישנ ג מקרי רבי שבה היגדי תנאיי אינ מוצעי כלל ע"י מילת הצעה,

4

אולי כתוצאה מעריכה לא עקבית או לקויי במסירה 5.מטרת נספח זה היא לבדוק עד כמה 'תני'
בירו' ברכות מציע ברייתא שלה מקבילה בתוס'.

6

1חלק מ ההפניות לספרות על מונח זה לקוחות מביבליוגרפיה על מונחי הירושלמי שהכי ל'
מוסקובי  ,ותודתי לו על שאפשר לי לעניי בה בטר פרסומה.
סקירה מקיפה של כל הספרות על הנושא חורגת מעניינה של עבודת הדוקטור ,להל אציג את
הדעות השונות ואפנה רק לחלק מראשי המדברי בכל עניי.
2ראו מראה הפני למסכת שבועות ,פ"ז ה"ו ,סו ד"ה ר' חנינא אמר במחלוקת )ד לח ע"א ]טור
ב[ בירושלמי הוצאת ווילנא(" :רובא דרובא כל תני ה מהתוספתא ומעט מה מהת"כ )=
מהתורת כהני( ומהספרי והמכילתא" .בעקבותיו הול א היגר באוצר הברייתות ,ז ,עמ' .118
3ראו אפשטיי ,מבוא לנוסח המשנה ,עמ' '" :137תני' שהוא מציי בירושלמי כל ברייתא'".
 4ראו לדוגמא ליברמ ,על הירושלמי ,עמ'  ;29הנ"ל ,הירושלמי כפשוטו ,עמ'  192ועמ'  ;410היגר,
אוצר הברייתות ,ז ,עמ'  ;300אפשטיי ,מבוא לספרות התנאי ,עמ'  ;255מבוא לנוסח המשנה,
עמ' .Bokser, A Guide to the Palestinian Talmud, p. 175 ;444
5כ נית להסביר מדוע תופעת המונחי הנשמטי נפוצה הרבה יותר בירו' מאשר בבבלי שעבר
עריכה יותר מפותחת )ראו אלבק ,מחקרי בברייתא ותוספתא ,עמ'  ;34מוסקובי  ,סוגיות
מקבילות ,עמ'  .(523544באופ דומה טוע ליברמ שהעריכה המינימלית של ירוש' נזיקי גרמה
לכ שיש בו יותר ברייתות ללא מילת הצעה מאשר בשאר הירו' )תלמודה של קיסרי ,עמ'  .(19ראו
ג ליברמ ,מבוא לתוספת ראשוני ,ב ,עמ'  ;89ברודי ,הגאוני והטקסט התלמודי ,עמ' .262
6כמה מפרשני הירו' וחוקריו העירו שישנ מקרי בה הטרמי 'תני' מציע דברי אמוראי .יש
שטענו שזהו אחד משימושי הטרמי ,א כי שימוש יחסית לא נפו )ראו לדוגמא רידב"ז ,למסכת
דמאי פ"א ה"א ,ד"ה אמר ר"י ]ד א ע"א בירושלמי הוצאת ווילנא[; אלבק ,מחקרי בברייתא
ותוספתא ,עמ'  = 13מבוא לתלמודי ,עמ'  .25וראו ג זאב וואל רבינובי  ,שערי תורת ישראל,
ירושלי תש"ה ,עמ'  .(68א במסכת ברכות ישנ מספר קט של מקרי כאלה ,א ה מעטי
מדי מכדי לתרו לדיו במקרי בה מילת ההצעה 'תני' מציעה היגדי תנאיי.
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מילות הצעה המטרימות ברייתות מן התוספתא
מעט יותר ממחצית ) (53%הברייתות מ התוס' המובאות בירו' ברכות מוצעות ע"י מילת
ההצעה 'תני' .מספר קט מאוד של ברייתות מוצעות ע"י מילות הצעה אחרות ,ושאר הברייתות
)מעט פחות ממחצית( אינ מוצעות כלל ע"י מילת הצעה .ישנו שוני קט ולא משמעותי בי שיעור
הצעת ברייתות מ התוס' העוסקות בדי המופיע במשנה ,לבי שיעור הצעת ברייתות העוסקות
בעניי קרוב למשנה או בעניי שאינו מופיע במשנה.

7

מילות הצעה המטרימות מקורות תנאיים אחרים
כשני שלישי מ המשניות המובאות בסוגיות בירו' ברכות מוצעות ע"י מילת הצעה
'תנינ' ,וברוב המקרי נוספה המילה 'תמ' לפני 'תנינ' או לאחריה .מתו שאר המקורות
התנאיי המופיעי בסוגיות בירו' 8,קצת פחות ממחצית מוצעי ע"י הטרמי 'תני' וכ 40%אינ
מוצעי ע"י מילת הצעה כלל.

9

7הברייתות מ התוס' העוסקות בדי המופיע במשנה מוצעות ב  45%40%מ המקרי .לעומת,
שאר הברייתות מ התוס' מוצעות ב  60%55%מ המקרי .המימצא אמנ אינו צפוי ,א ההבדל
הנו כמותי ולא משמעותי .נבדקה ג האפשרות שישנו קשר בי הבאת ברייתות מ התוס' בבבלי
לבי הצעת בירו' ,אול לא נמצאו מספיק נתוני כדי לבסס השערה מעי זו.
8במסכת ברכות ישנ כמאה שבעי וחמשה היגדי שה ,כנראה ,תנאיי .ארבעי ושבעה
היגדי ה משניות המובאות כמעט מילה במילה כפי שהמשניות מובאות בפנינו .מתו המקורות
האחרי ,לעשרה יש מקבילות בירו' בלבד ,לחמישי ושישה יש מקבילות בבבלי בלבד ,ולתשעה
עשר יש מקבילות בשני התלמודי .ארבעי ושניי הגדי ה ברייתות שלא מצאתי לה מקבילה
בספרות חז"ל .יש מספר קט של ברייתות ע מקבילות במדרשי ההלכה ,ולרוב הגדול יש
מקבילות בתלמודי ,כ שמיעוט הנתוני אינו מאפשר הצגת מסקנות מבוססות .א כא ,אי
להתייחס אל הנתוני המוצגי כאל מספרי מדויקי ,אלא כאל סדרי גודל של התופעות.
9אפשר ששיעור הבאת טרמי לפני משניות גדול משיעור הבאת טרמי לפני מקורות תנאיי
אחרי ,מפני שהמשניות היו יותר מוכרות למסדרי הירו' ומוסריו מאשר המקורות התנאיי
האחרי ,ולכ קל יותר לזהות ולציינ ,אול ביסוס השערה זו מצרי מצריכה בדיקה שיטתית
רחבה ,שלא נית לבצעה במסגרת עבודה זו .היגדי תנאיי ללא מקבילות מוצעי ע"י מילות
הצעה בכ 60%מ המקרי ,היגדי תנאיי שיש לה מקבילות בבבלי מוצעי ע"י מילות הצעה
בכמחצית מ המקרי והיגדי תנאיי שיש לה מקבילות בירו' ובשני התלמודי מוצעי ע"י
מילות הצעה בכשליש מ המקרי .הדירוג הקיי בי ההיגדי התנאיי )שאינ משניות( עשוי
מעט להפתיע ,שכ נית היה להעלות על הדעת שהיגדי ע מקבילות יהיו יותר מוכרי למסדרי
הירו' ולמוסריו ,ולכ יוצעו יותר ע"י מילות הצעה )בדומה לייחס בי משניות למקורות אחרי(.
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לסיכו ,ה הברייתות מ התוס' וה ההיגדי התנאיי האחרי )שאינ משניות(
מוצעי בכמחצית מ המקרי ע"י מילת ההצעה 'תני' .לכ נראה כי קביעתו של בעל פני משה על
כ שרובא דרובא של הברייתות בירו' המוצעות בלשו 'תני' מקור בתוס' היא מוגזמת 10,לפחות
ככל שמדובר במסכת ברכות ,א אפשר כמוב שבמסכתות אחרות המצב שונה.

11

בר ,אי להפריז בחשיבות מימצאי אלו שכ ההבדלי המספריי שהוצגו בי הקטגוריות
השונות אינ ניכרי.
10מ המפורסמות הוא שהרש"ס הוסי מדעתו מילות הצעה לפני ברייתות הבאות בנוסח
הירושלמי שבפנינו ללא שו ציו )ראו ליברמ ,מבוא להירושלמי כפשוטו ,עמ' טו; הנ"ל ,על
מפרשי קדמוני לירושלמי ,עמ' שא; סמואל ,מפעלו הפרשני והטקסטואלי של ר' שלמה
סיריליו ,עמ'  .104היק התופעה ואופיה טר נבדקו כל צרכ .בכת"י פריז ,הקדו מבי שלושת
כ"י למסכת ברכות )הקרובי מאוד בנוסח זה לזה ,ראו לעיל הע'  ,16עמ'  ,(8נוספה מילת
ההצעה 'תני' )או 'תני'' או 'תניא'( לפני קרוב למחצית הברייתות מ התוס' שאינ מוצעות בכת"י
לייד ע"י מילת הצעה .א כא ,לא נמצא קשר בי קרבת נושא הברייתא מ התוס' למשנה לבי
הוספת מילת הצעה .לעומת זאת ,לפני מקורות תנאיי אחרי )שאי לה מקבילה בתוס'( ,נוספה
מילת הצעה 'תני' )או 'תני'' או 'תניא'( רק בקצת יותר מרבע מ המקרי .ממיו היגדי אלה עולה
שלהיגדי שלה יש מקבילות בתלמודי נוספו מילות הצעה יותר )באופ יחסי( מאשר להיגדי
שאי לה מקבילות בתלמודי.
11אפשר שבתופעה זו ,הקשורה לתהליכי סידורו האחרו של הירושלמי ומסירתו ,מסכת ברכות
שונה ממסכתות אחרות ,שכ מסכת ברכות היא מ המסכתות שנלמדו יותר ממסכתות אחרות
ראו דברי זוסמ" :ונראה שהמסכתות ברכות ושקלי היו מצויות יותר; ה מוזכרות הרבה יותר;
ונוסחאותיה באמת 'מטופלות' מאוד" ,כתביד לייד של הירושלמי ,עמ'  ,211הע'  ,30ובנ"ש; וכ
דבריו במבוא לתלמוד ירושלמי כת"י לייד בהוצאת האקדמיה ללשו העברית ,עמ' כו ,הע' 161
ובנ"ש )וא שמקור של חלק ניכר מ התופעות המוזכרות במקורות אלו בימי הביניי(.
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"בינוני פעול בהוראה אקטיבית" ,לשוננו ,יח )תשי"בתשי"ג( ,עמ' 6781
"'הוי זהיר בקריאת שמע ובתפילה' – האמנ?" ,כנישתא ,א )תשס"א( ,עמ' טיא
מלו הלשו העברית הישנה והחדשה ,ירושלי – ניויורק 1959
"לעניי כרונולוגיה של הער במילו ההיסטורי" ,דקעלה"י החמישי )תשכ"ט( ,ה ,עמ'
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לשו מקרא ולשו חכמי ,תלאביב תשכ"ז
"ענפי הנוסח של פרק שבועות שתי בתרא" ,סידרא ,י )תשנ"ד( ,עמ' 538

——

מסכת ברכות פרק ראשו מ התלמוד הבבלי ,ע פרשנות על דר המחקר ,ירושלי

בנדויד ,א',
בנובי  ,מ',

תשס"ב
בראיל ,מ',

"בחינת הנוסח ,ענייני ארוטיי ומעשי כשפי במגילת שיר השירי" ,שנתו למקרא
ולחקר המזרח הקדו ,ט )תשמ"ה( ,עמ' 3153

——

סתרי תפילה והיכלות ,רמתג 1987

בראשר ,מ',

"עיוני ראשוני בלשו חכמי המשתקפת בכתביד רומי  32לספרי במדבר" ,תעודה ,ג
)תשמ"ג( ,עמ' 139165

——

"הטיפוסי השוני של לשו המשנה" ,תרבי' ,נג )תשמ"ד( ,עמ' 187220

——

"לשו חכמי – דברי מבוא" ,ספר היובל לרב מרדכי ברויאר ,ירושלי תשנ"ב ,עמ'

בראנד ,י',
ברודי ,י',

657688
כלי החרס בתקופת התלמוד ,ירושלי תשי"ג
"שתי זוטות לקסיקולוגיות בלשו חכמי" ,לשוננו ,מז )תשמ"ג( ,עמ' 295297

——

"ספרות הגאוני והטקסט התלמודי" ,מחקרי תלמוד ,א )תש"( ,עמ' 237303

ברוורמ ,נ',

"בי לשו המשנה ללשו התוספתא" ,דקעלה"י התשיעי )תשמ"ו( ד ,א ,עמ' 3138

——

"לבחינת טיב של כ"י וינה וכ"י ארפורט של התוספתא" ,מחקרי בלשו ,הו )תשנ"ב(,
עמ' 153170

——

המיליות ותארי הפועל בלשו התנאי )במשנה ובתוספתא( ,בחינה תחבירית סמנטית
)עבודת דוקטור( ,ירושלי תשנ"ה

——

"תפרוסת לשונות הסיבה בלשו חכמי" ,פרקי בעברית לתקופותיה )בעריכת מ' בר

ברויאר ,י',

אשר( ,ירושלי תשנ"ז ,עמ' 107118
"על הלשו העברית של האמוראי בתלמוד הבבלי" ,מחקרי בלשו ,בג )תשמ"ז( ,עמ'
127153

——

"'פעל' ובינוני בתיאורי טכס במשנה" ,תרבי' ,נו )תשמ"ז( ,עמ' 299326

——

"צורות "אר ישראליות" בתלמוד הבבלי" ,מחקרי בלשו ,הו )התשנ"ב( ,עמ'
171180

——

"על גלגולי לשו חז"ל בתלמוד הבבלי" ,מחקרי תלמוד ,ב )תשנ"ג( ,עמ' 91126

——

העברית בתלמוד הבבלי לפי כ"י של מסכת פסחי ,ירושלי תשס"ב

גודבלאט ,ד',

"התפתחויות חדשות בחקר ישיבות בבל" ,ציו ,מו )תשמ"א( ,עמ' 1438
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גולדברג ,א',

"להתפתחות הסוגיא בתלמוד הבבלי" ,ספר היובל לרבי חנו אלבק ,ירושלי תשכ"ג,
עמ' 101113

——

פירוש למשנה מסכת שבת ,ירושלי תשל"ו

——

פירוש למשנה מסכת ערובי ,ירושלי תשמ"ו

——

"לטיב לשו המשנה" ,כיצד" כמלת הגבלה" ,לשוננו ,מא )תשל"ז( ,עמ' 620

——

"שחזור ברייתא משלימה לתוספתא ע"פ סוגיות מקבילות בבבלי ובירושלמי" ,ספר יובל
לכבוד מורנו הגאו רבי יוס %דוב הלוי סולובייצ'יק ,בעריכת הרב שאול ישראלי ואחרי,
ירושלי וניויורק תשמ"ד ,עמ' תתסותתע

——

פירוש מבני ואנליטי לתוספתא מסכת בבא קמא ,ירושלי תשס"א

גילת ,י"ד,

"כל השיעורי לא חכמי ה שנתנו" ,תרבי' ,לז )תשכ"ח( ,עמ' 230239

——

משנתו של ר' אליעזר ב הורקנוס ,תלאביב 1968

——

"למחלוקות בית שמאי ובית הלל" ,ספר פנחס זומר ,תלאביב תשמ"ג ,עמ' 166176

——

"מתולדות קריאת שמע" ,פרקי בהשתלשלות ההלכה ,רמתג  ,1992עמ' 283300

——

"שלושי ותשע אבות מלאכה ותולדותיה" ,פרקי בהשתלשלות ההלכה ,רמתג
 ,1992עמ' 3262

——

פרקי בהשתלשלות ההלכה ,רמתג תשנ"ב

גינצבורג ,ל'
גפני ,י',
דהפריז ,ב',

גנזי שכטר ,א ,ניויורק תרפ"ח
פירושי וחידושי בירושלמי ,ניויורק תש"א
יהודי בבל בתקופת התלמוד ,ירושלי תשנ"א
"לצורת הקדומה של הלכות" ,תרבי' ,כה )תשט"ז( ,עמ' 369384

——

"בעית היחס בי התוספתא ובי התלמודי" ,תרבי' ,כח )תשי"ט( ,עמ' 158170

דיימונד א',

הבלי ,ש"ז,

דוגמא למהדורה מדעית ע פירוש למסכת תענית ,תלמוד בבלי ,ראש פרק א' ,בצירו%
מבוא )עבודת דוקטור( ,ניויורק תש"
חידושי הריצ"ד :הגהות ,פירושי ,ביאורי על הבבלי והירושלמי ,א )זרעי מועד(,
ירושלי תשמ"א
"על 'החתימה הספרותית'" ,מחקרי בספרות התלמודית לרגל מלאת שמוני שנה

היגר ,מ',

לשאול ליברמ ,ירושלי תשמ"ג ,עמ' 148192
אוצר הברייתות ,ניויורק תרצ"ח–תש"ח

הימא ,א"מ,
הלבני ,ד',

תולדות תנאי ואמוראי ,ירושלי תשמ"ז
מקורות ומסורות ,נשי ,תלאביב תשכ"ט

——

מקורות ומסורות ,בבאקמא ,ירושלי תשנ"ג

הלוי ,י"א
הנשקה ,ד',

דורות הראשוני ,פראנקפורקט א"מ ,תרס"א
"תקיעת שופר בשבת" ,סידרא ,ח ) ,(1992עמ' 1937

——

משנה ראשונה בתלמוד של תנאי אחרוני ,ר"ג 1997

וויס ,א',
וויס ,א"ה,

לחקר התלמוד ,ניויורק תשט"ו
משפט לשו המשנה ,ווינה 1867

——

דור דור ודורשיו ,ירושלי  תלאביב תשכ"ד

וויס ,מ',

"האותנטיות של השקלא וטריא במחלוקות בי בית שמאי ובית הלל" ,סידרא ,ד
)תשמ"ח( ,עמ' 5366
פרק אלו עוברי בבלי פסחי פרק שלישי ,ניויורק וירושלי תש"ס

דינר ,י"צ,

וולד ,ש"י,
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וולפיש ,א',
זבולו ,ע',
זוסמ ,י',

"אחוד ההלכה והאגדה – עיו בדרכי עריכתה של התוספתא" ,טר פורס
כלי מתקופת המשנה והתלמוד ,תלאביב 1978
"כתובת הלכתית מעמק ביתשא" ,תרבי' ,מג )תשל"ד( ,עמ' 88158

——

"ברייתא ד'תחומי אר ישראל'" ,תרבי' ,מה )תשל"ו( ,עמ' 213257

——

"כתבייד ומסורותנוסח של המשנה" ,דקעלמה"י השביעי )תשמ"א( ,ג ,עמ' 215250

——

"מסורתלימוד ומסורתנוסח של הירושלמי – לבירור נוסחאותיה של ירושלמי מסכת
שקלי" ,מחקרי בספרות התלמודית לרגל מלאת שמוני לשאול ליברמ ,ירושלי
תשמ"ג ,עמ' 1276

——

"ושוב לירושלמי נזיקי" ,מחקרי תלמוד ,א )תש"( ,עמ' 55133

——

"חקר תולדות ההלכה ומגילות מדבר יהודה" ,תרבי' ,נט )תש"( ,עמ' 1176

——

"פרקי ירושלמי" ,מחקרי תלמוד ,ב )תשנ"ג(220283 ,

——

"כתביד לייד של הירושלמי :לפניו ולאחריו" ,בר-איל ,כוכז )תשנ"ה( ,עמ' 203220

——

"ירושלמי כתב יד אשכנזי וספר ירושלמי" ,תרבי' ,סה )תשנ"ו( ,עמ' 3763

——

"שרידי תלמוד ב'גניזה הארופית'" ,הגניזה האיטלקית ,בעריכת א' דוד וי' תבורי,
ירושלי תשנ"ח ,עמ' נגס

——

מבוא ,בתו תלמוד ירושלמי ,מהדורת האקדמיה ללשו העברית ,ירושלי תשס"א ,עמ'

טוב ,ע'
טלשיר ,ד',
ילו ,ח',
כה ,א',

טלז
בקורת נוסח המקרא ,ירושלי 1989
שמות בעלי חיי בתרגו הארמי של השומרוני )עבודת דוקטור( ,ירושלי תשמ"א
"נימוקי למשניות מנוקדות" ,לשוננו ,כד )תש"( ,עמ' 2933
"על המיקו הבלתי כרונולוגי של דברי מר בר רב אשי" ,סידרא ,ב ) ,(1986עמ' 4966

——

"ביקורת הלכתית לעומת ביקורת ספרותית בסוגיות התלמוד" ,אסופות ,ג )תשמ"ט(,
עמ' שלאשמו

——

רבינא וחכמי דורו ,רמתג תשס"א

כהנא ,מ',

אקדמות להוצאה חדשה של ספרי במדבר )עבודת דוקטור( ,ירושלי תשמ"ב

——

אוצר כתבי-יד של מדרשי ההלכה ,ירושלי תשנ"ה

——

"זיקת כתביד וטיק  60של בראשית רבה למקבילותיו" ,תעודה ,יא )תשנ"ו( ,עמ' 1760

——

המכילתות לפרשת עמלק ,ירושלי תשנ"ט

——

ספרי זוטא דברי ,ירושלי תשס"ג

כשר ,מ"מ,
לוי ,ב"מ,
לויאס ,ק',

הגדה שלמה ,ירושלי תשכ"א
רבנ סבוראי ותלמוד ,ירושלי תרצ"ז
דקדוק ארמית בבלית ,ניויורק תר"

——

דקדוק הארמית הגלילית ,ניויורק תשמ"ו

לונ  ,א',
ליבס ,י',
ליברמ ,ש',

פרוש לתלמוד ירושלמי מהדורת לונ  ,ירושלי תרס"ז
"מצמיח קר ישוע" ,מחקרי ירושלי במחשבת ישראל ,ג )תשמ"ד( ,עמ' 313348
על הירושלמי ,ירושלי תרפ"ט

——

תלמודה של קיסרי ,ירושלי תרצ"א

——

הירושלמי כפשוטו ,ירושלי תרצ"ה

——

"מכילתא דר' ישמעאל ,מהדורת י"ב לויטערבא" ,קרית ספר ,יב )תרצ"ה( ,עמ' 5465
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——

תוספת ראשוני ,ירושלי תרצ"ז

——

ביקורת על ספרי מהדורת פינקלשטי ,קרית ספר ,יד )תרח" ( ,עמ' 323336

——

שקיעי ,ירושלי תרצ"ט

——

הלכות הירושלמי להרמב" ז"ל ,ניויורק תש"ח

——

"משהו על מפרשי קדמוני לירושלמי" ,ספר היובל לכבוד אלכסנדר מארכס ,ניויורק
תש"י ,עמ' רפזשיט

——

תוספתא כפשוטה ,ניויורק תשט"ותשמ"ח

——

תשלו תוספתא ,מבוא לתוספתא מהדורת צוקרמנדל ,ירושלי תשל"ה

——

יוונית ויוונות באר'-ישראל ,ירושלי תשמ"ד

ליונשט ,ש"א,

"עבר לעבר בעברית של חז"ל" ,לשוננו ,לא )תשכ"ז( ,עמ' 2122

לע ,א"ח,
מוסקובי  ,ל',

"אספקלריא" ,ספר היובל לפרופיסור שמואל קרויס ,ירושלי תרצ"ז ,עמ' 1014
הטרמינולוגיה של הירושלמי )עבודת דוקטור( ,ירושלי תשמ"ח

——

"סוגיות מוחלפות בירושלמי" ,תרבי' ,ס )תשנ"א( ,עמ' 1966

——

"סוגיות מקבילות ומסורת נוסח הירושלמי" ,תרבי' ,ס )תשנ"א( ,עמ' 523559

——

"היחס בי הירושלמי לבי ויקרא רבה" ,דקעלה"י האחדעשר )תשנ"ד( ,עמ'
3138

——

"לחקר הגופי הזרי האגדיי בירושלמי" ,תרבי' ,סד )תשנ"ה( ,עמ' 258–237

——

"עוד על הברייתות החסרות בירושלמי" ,PAAJR , 61 (1996) ,עמ' 121

——

"סוגיות מצוטטות בירושלמי" ,תעודה ,י )תשנ"ו( ,עמ' 3143

——

"כפלי גרסה בירושלמי" ,תרבי' ,סו )תשנ"ז( ,עמ' 187221

מורשת ,מ',

"פעלי חדשי ומחודשי בברייתות שבבבלי" ,ערכי המילו החדש לספרות חז"ל ,א
)תשל"ב( ,עמ' 117162

——

"הברייתות העבריות בבבלי אינ לשו חכמי א" ,ספר זכרו לחנו ילו ,בעריכת י'
קוטשר ואחרי ,רמתג תשל"ד ,עמ' 275314

——

"נוספות ללשונ של הברייתות העבריות בבבלי ובירושלמי" ,ערכי המילו החדש
לספרות חז"ל ,ב )תשל"ד( ,עמ' 3143

——

לקסיקו הפועל שנתחדש בלשו התנאי ,רמתג תשמ"א

——

"הנשוא הקוד לשני נושאי" ,מחקרי לשו מוגשי לזאב ב-חיי ,ירושלי תשמ"ג,

עמ' 251260
מערכת הזמני בלשו התנאי )עבודת דוקטור( ,ירושלי תשמ"ג
מישור ,מ'
מיליקובסקי ,ח'" ,סדר עול והתוספתא" ,תרבי' ,מט )תש"( ,עמ' 246263
——

"מהדורות וטיפוסיטקסט בספרות חז"ל" ,קרית ספר ,סא )תשמ"ותשמ"ז( ,עמ'
169170

——

"תארי חורב הבית הראשו עלפי סדר עול ,התוספתא והבבלי – עיוני בהתפתחותה
של מסורת" ,תרבי' ,סב )תשנ"ג( ,עמ' 487500

——

"סדר עול והמכילתא דרשב"י על שעבוד בני ישראל במצרי" ,בר-איל ,כוכז
)תשנ"ה( ,עמ' 221225
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——

"ויקרא רבה ,פרשה כח ,הפתיחתא הראשונה )פסקאות אג( :עיוני בנוסח ,בעריכה
ובזיקתה למקבילה בפסיקתא דרב כהנא" ,תרבי' ,עא )תשס"ב( ,עמ' 1965

מלמד ,ע"צ,

פרקי מבוא לספרות התלמוד ,ירושלי תש"ג

——

"הגהות בירושלמי כתביד לייד עלפי כתביד רומי" ,תרבי' ,נ )תשמ"א( ,עמ' 107127

מרגליות ,מ',
נאה ,ש',

ספר הרזי ,ירושלי תשכ"ז
"שתי סוגיות נדושות בלשו חז"ל" ,מחקרי תלמוד ,ב )תשנ"ג( ,עמ' 364392

——

"'עזר כנגדו'' ,כנגד המשחיתי'; משמעויות נשכחות ופתג אבוד" ,לשוננו ,נט )תשנ"ו(,
עמ' 99117

——
נת ,ח',
סבתו ,מ',
סגל ,מ"צ,
סוקולו ,מ',
סמואל ,ע',
ספראי ,ש',
עמית ,א',
עסיס ,מ',

"מבנהו וחלוקתו של מדרש תורת כהני .א :מגילות )לקודיקולוגיה התלמודית
הקדומה(" ,תרבי' ,סו )תשנ"ז( ,עמ' 483515
מסורתו הלשונית של כ"י ארפורט של התוספתא )עבודת דוקטור( ,ירושלי תשמ"ז
כתב-יד תימני למסכת סנהדרי )בבלי( ומקומו במסורת הנוסח ,ירושלי תשנ"ח
דקדוק לשו המשנה ,תלאביב תרצ"ו
"העברית של בראשית רבה לפי כתביד ואטיק  ,"30לשוננו ,לג )תשכ"ט( ,עמ' ,2542
270279 ,135149
מפעלו הפרשני והטקסטואלי של ר' שלמה סיריליו לירושלמי זרעי )עבודת דוקטור(,
ירושלי 1998
"ההכרעה כבית הלל ביבנה" ,דקעלה"י השביעי )תשמ"א( ,ג ,עמ' 2144
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