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לתולדותיו של הפרק האחרון במסכת שבועות

מאת

יואב רוזנטל

מקומו של הפרק השמיני והאחרון במשנת שבועות, פרק 'ארבעה שומרים', מעלה תהייה. הפרק 

עוסק בשבועת השומרים,1 שהיא בכלל 'כל הנשבעין שבתורה'2 ש'נשבעין ולא משלמין'.3 עניינן 

של  אחר  בסוג  לעסוק  עובר  זה  ופרק  השביעי,4  לפרק  שקדמו  בפרקים  נדון  אלה  שבועות  של 

המאמר נכתב במסגרת המחקר 'מסורות לא ידועות של התלמוד הבבלי שהשתמרו בגניזה הקהירית', שנערך   *

בסיוע הקרן הלאומית למדע, מענק 1263/11. במסגרת זו סייע בידי מר אהרן גלצר בבדיקת קטעי הגניזה 

ולפרופ'  כהנא  מנחם  פרופ'  למוִרי  מודה  אני   .)61  ,52 הערות  להלן  )וראה  זה  במאמר  הנדונים  הבבלי  של 

מנחם קיסטר על הערותיהם המועילות. כמה מעיקרי הדברים במאמר הצגתי בהרצאתי 'מחקר הנוסח לחקר 

העריכה וההתהוות בספרות התלמודית', במסגרת הקונגרס העולמי השישה עשר למדעי היהדות, כ"ד באב 

תשע"ג.

משנה א עוסקת בשבועת השומרים עצמה, ושאר המשניות – בדין שבועת הפיקדון בשומרים; ראה להלן.   1

קאופמן למדעים,  ההונגרית  האקדמיה  ספריית  בודפשט,  בכ"י  כחלוקתן  היא  זה  בפרק  למשניות   ההפניה 

A 50, ראה להלן נספח א. ההפניה למשניות בפרקים ובמסכתות אחרות היא כחלוקתן במהדורת ח' אלבק, 
ששה סדרי משנה, ירושלים ותל אביב תשי"ב–תשי"ט.

לשבועת השומרים בתורה ראה: שמ' כב 7–10.  2

משנה, שבועות ז, א. וראה: תוספתא, שבועות ו, א )מהדורת צוקרמנדל, עמ' 453(; מכילתא דר' שמעון בר   3

יוחאי כב, י )מהדורת אפשטיין–מלמד, עמ' 205(; ירושלמי, שבועות ז, א )לז ע"ג; טור 1365(. )במכילתא 

בנוסח הדפוס ובמדרש חכמים המשפט  נמצא   ]304 עמ'  הורוביץ–רבין,  ]מהדורת  טז  נזיקין  ישמעאל,  דר' 

]במדרש חכמים: משלמין[', אבל  ולא משלימין  ישלם מכאן אמרו כל הנשבעין נשבעין  ולא  'ולקח בעליו 

הוא חסר בשאר העדים ]כ"י אוקספורד, בודליאנה Marshall Or. 24 )נויבאואר 151(; כ"י וטיקן, הספרייה 

גניזה  קטעי  ושני   hebr. 117.1 הבוורית  המדינה  ספריית  מינכן,  כ"י   ;Cod. ebr. 299.6  האפוסטולית 

)מ' כהנא, קטעי מדרשי הלכה מן הגניזה, ירושלים תשס"ה, עמ' 119, 121(, והוא חסר גם בציטוט המכילתא 

בכ"י ניו יורק, בית המדרש לרבנים Rab. 803[. על נוסח ציטוט המכילתא בכ"י ניו יורק וכן על נוסח מדרש 

חכמים כאן העמידני מנחם כהנא. הוא גם העירני שהמשפט המצוי בדפוס ובמדרש חכמים נוסף כנראה על 

פי סוגיית הבבלי בשבועות מה ע"א.(

התורה  מן  הפחות  לכל  שעיקרן  בשבועות  המסכת  עוסקת  ג  מפרק  החל  ושוב  במסכת  הראשונה  במשנה   4

)שבועת ביטוי, שבועת שווא, שבועת העדים, שבועת הפיקדון ושבועת הדיינים במקרה של הודאה במקצת(, 

מודה  הפיקדון,  )שבועת  משלמין'  ולא  ש'נשבעין  שבתורה'  ב'נשבעין  עוסקים  והשישי  החמישי  והפרקים 



יואב רוזנטל 62[      

'כל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין, אלו נשבעין  שבועות, כפי שעולה גם מכותרתו: 

ונוטלין ]...[ '. כיוון שכך מקומו של פרק 'ארבעה שומרים' אחרי הפרק השביעי נראה זר. התהייה 

על מקומו של הפרק השמיני מתחדדת לאור עיקר תוכנו. משנה ח, א עוסקת בדין הכללי של 

נשבע  כשהשומר  בשומרים–  הפיקדון  שבועת  בדין  מתמקד  הפרק  ושאר  השומרים,5  ארבעת 

]השמיני[  זה  'פרק  כי  אלבק  חנוך  טען  החמישי  הפרק  עוסק  הפיקדון  שבשבועת  כיוון  לשקר. 

בסוף המסכת לשם השלמה,  ונקבע  הדן בשבועת הפיקדון,  אין מקומו אלא לאחר פרק חמישי 

והסברו שהפרק  הפרק  הזר של  בדבר מקומו  הרבה'.6 טענתו של אלבק  כמו שנמצא במקומות 

נקבע בסוף המסכת לשם השלמה תואמים לנתונים.7 נתונים והכרות אלה עשויים לרמז על איחור 

בעריכתו של הפרק, ולכך אפשר אולי לצרף את העובדה שהפרק כולו 'סתמי', ללא שם תנא,8 

ואכן מקוריותו של הפרק במסכת שבועות,  איחור.  כל אלה לבסס טענת  אין בכוחם של  אבל 

ודווקא בסוף המסכת, עולה גם מתוספתא שבועות, שבדומה למשנה אף היא מסתיימת ברשימת 

בזה  ומלמדים  דנים בפרק במקומו שלפנינו,  ואין צורך לומר ששני התלמודים  ובכלל.  מקרים 

שאף במשנה שלפניהם היה פרק 'ארבעה שומרים' בסוף המסכת. אף על פי כן מתברר שדווקא 

עדותו של התלמוד הבבלי ובמידת מה גם עדותה של התוספתא מחזקות את ההכרה בערעורו של 

הפרק. להלן אבקש להעמיד על נתונים והכרות, בחלקם יוצאי דופן, המצטרפים ללמד יחד על 

אפשרות איחורו של רוב הפרק עד לאחר שהחלה המשנה להימסר כחיבור ערוך. 

בפרק  הבולטות  העריכה  בתופעות  עוסק  הראשון  החלק  חלקים.  לשלושה  העיון  את  אחלק   

השמיני של מסכת שבועות במשנה עצמה. עיקרו של המאמר הוא בחלקו השני, העוסק בבירור 

העדויות על משניות הפרק בתלמוד הבבלי – המשניות שעליהן מוסבות הסוגיות בפרק; המשניות 

ופסקאות המשנה שצוטטו בעדי הנוסח של הבבלי; הציטטות ממשניות הפרק ברחבי הבבלי. החלק 

השלישי עוסק בבירור עדותה של התוספתא; חלק זה משמעותי בעיקר לחקר התוספתא עצמה, 

אבל מתוך הבהרת הממצא בתוספתא מתבהרת גם תרומתה לשאלת תולדותיו של הפרק במשנה.

במקצת(. לזה מתאים גם הפרק השמיני, ובפרט המשנה הראשונה, העוסקת באלו שנשבעים >ולא משלמים< 

ובאלו שמשלמים >ולא נשבעים<. 

משנה זו קובעת אילו שומרים נשבעים ואילו משלמים, ועוסקת לא רק בשבועה. מקבילה מלאה למשנה זו   5

מצויה במשנת בבא מציעא ז, ח, ראה להלן. 

 Ch. Albeck, Untersuchungen :אלבק, משנה )לעיל הערה 1(, סדר נזיקין, 'מסכת שבועות', עמ' 243. וראה  6

über die Redaktion der Mischna, Berlin 1923, pp. 125-138
עם זאת ספק אם יש לקבוע שמקומו של הפרק כולו דווקא 'לאחר פרק חמישי'. שבועת השומרים עצמה –   7 

לשמ '  ההלכה  מדרשי  )השווה:  שבועות  במסכת  מפורט  לעיסוק  זכתה  לא   – הפיקדון  שבועת  דין  למעט 

כב 7–10; וראה: 'שומר חינם אינו נשבע ונושא שכר אינו משלם' ]משנה שבועות ו, ה[ (, וחסרון ניכר הוא. 

ייתכן ששילובה של משנת 'ארבעה שומרים' – המצויה גם בבבא מציעא ז, ח )ראה להלן הערה 10( – בראש 

הפרק השמיני של המסכת מלמד על ניסיון ליצור לפחות מראית עין של פרק העוסק בשבועת השומרים.

לעובדה זו ציין י"נ אפשטיין, מבואות לספרות התנאים: משנה, תוספתא ומדרשי הלכה, ירושלים ותל אביב   8

תשי"ז, עמ' 106.
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לעריכת הפרק במשנה

זו  משנה  השומרים.9  ארבעת  משנת  מצויה  שבועות  משנת  של  השמיני  הפרק  בראש  כאמור 

מצויה גם בבבא מציעא ז, ח,10 והיא עוסקת בדין הבסיסי של חיובי השומרים, ובכלל זה שבועת 

השומרים. מכאן ואילך באה במשנת שבועות כאן רשימת מקרים ארוכה ומפורטת, שלא לומר 

ארכנית,11 העוסקת בדינם של שומרים שנשבעו בשבועת השומרים לשקר וחזרו והודו )שבועת 

המתייחס  כלל  בא  המקרים  רשימת  לאחר  הפרק.  של  ועיקרו  רובו  היא  זו  רשימה  הפיקדון(. 

למקרים אלה – כולם או מקצתם12 – ובזה מסתיימים הפרק והמסכת כולה. רוב המקרים ברשימה 

בנויים במבנה אחיד, המיוחד לכאן.13 רשימת המקרים פותחת בשומר חינם, ומאריכה בפירוט 

עניינו. בהמשך עוברת המשנה לעסוק בשואל, ולבסוף היא עוסקת בנושא שכר ושוכר. בין שומר 

חינם לשואל באה משנה ו, העוסקת לא בשומר אלא ב'אחד בשוק'. משנה זו זרה לעניינו העיקרי 

של הפרק,14 והיא אינה פשוטה בפני עצמה.15 גם שני המקרים שבאים לפני 'אמר לאחד בשוק' 

העתקת הפרק במשנה ראה להלן בנספח א. המאמר מושתת על בדיקה מלאה של נוסח הפרק במשנה בכל עדי   9

הנוסח הישירים. להלן אתייחס לממצאים ולהכרות העולים מבדיקת הנוסח והרלוונטיים לעניינים הנדונים 

כאן. בחילוף בולט ויוצא דופן אעסוק בסוף החלק הראשון של המאמר. כמו כן אטען שהתופעה הבולטת שבה 

אני עוסק בחלקו השני של המאמר עשויה ללמד על נוסח המשנה. לכמה חילופי נוסח אחרים אתייחס בעיקר 

להלן בהערה 15 ועיין שם. בעדי הנוסח יש חסרונות רבים, אולם כמעט כולם עשויים להיות דילוגים מחמת 

הדומות, ובשל הִקרבה בלשונם של המקרים המפורטים בפרק אין תמה בדבר. 

אין ראיה מכריעה למקומה העיקרי של משנה זו. עניינה – השומרים הנשבעים או המשלמים – נוגע במישרין   10

אינם פשוטים לא בשבועות  ואופן שילובה  ומקומה  )תשלומים(,  נזיקין  והן למסכת  )שבועה(  הן לשבועות 

'ארבעה  )העיסוק בשומרים במסכת בבא מציעא משולב בכמה פרקים. משנת  ולא בבבא מציעא  )כאמור( 

שומרים' באה שם אחרי 'שומרי פרות', אך עניינה שונה(. עם זאת בשבועות משנה זו עומדת בפני עצמה, 

ואילו בבבא מציעא היא פותחת עיסוק בשומרים המשלמים ובשומרים שאינם משלמים )בקטגוריה השנייה 

המשנה עוסקת תחילה בדין אונס בשמירה – דין שאינו נזכר כלל במשנת 'ארבעה שומרים' – ובהמשך בדין 

שומרים שהתנו להיות פטורים משבועה או מלשלם(, ומבחינה זו היא מבוססת יותר במקומה בבבא מציעא.

השווה: אפשטיין, מבואות לספרות התנאים )לעיל הערה 8(; תיאורו כאן הפוך: 'לשון המשנה הוא קלאסי,   11

מתאים למשנת ר"מ, וכדבריו לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה'.

על הכללים המתחלפים בעדי הנוסח ראה להלן.  12

'אמר ל]...[ איכן שורי? אמר לו ]...[ והוא ש]... ...[ והוא ש]... ...[ )מפורטים כאן כמה מקרים( משביעך   13

בין  ביחס  מתמקדים  והם  ואשם,  בחומש  החיוב  בשאלת  עוסקים  אלה  מקרים  פטור/חייב'.  אמן  ואמר  אני 

הטענות הראשוניות, השקריות )'אמר לו ]...['(, ובין המעשים בפועל )'והוא ש]...['(.

כלומר דין שבועת הפיקדון בשומרים )וראה: 'גנבתי אבל לא טבחתי ולא מכרתי משביעך אני ואמר אמן   14

פטור' ]משנה, שבועות ה, ה[. אבל מסתבר שכאן ]ח, ו[ מדובר במקרה שבו בתחילה כפר לחלוטין ונשבע, 

ורק משראה עדים באים הודה בקרן וכפר בקנס. ראה גם: ד' הנשקה, משנה ראשונה בתלמודם של תנאים 

אחרונים, רמת גן תשנ"ז, ראש עמ' 165(.

בכל המקרים שברשימה, מפורשת  כמו  זה,  – במקרה  ואשם  חומש  מדין  נעוץ בהתעלמות  העיקרי  הקושי   15

שבועה )'משביעך אני ואמר אמן'(, וזו משמעותית רק לדין חומש ואשם. אבל במקרה זה ההלכה מתייחסת 

רק לתשלומי כפל, ארבעה וחמישה וקרן, ואינה מזכירה כלל את דין חומש ואשם. בעדי הנוסח יש פתרונות 
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שונים לקושי זה, אבל קשה לקבלם כנוסח המקורי של המשנה. )א( בשל קושי זה הכריע רש"י: 'הכא לא גרסי' 

משביעך אני דהא בלא שבועה נמי מיחייב כפל', וכנראה בעקבות הכרעתו חסרה כאן השבועה בשני עדי 

 Or. ובדפוס )וכן בקטע לונדון, הספרייה הבריטית II.1.9 נוסח – כ"י פירנצה, הספרייה הלאומית המרכזית

5523 ]מרגליות 443[, אבל קטע זה הועתק מהדפוס; ראה: ד' רוזנטל, 'משנה עבודה זרה: מהדורה ביקורתית 
בצירוף מבוא', עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשמ"א, עמ' 48(. )ב( בשני קטעי גניזה 

של סדר המשנה )קטע קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS 329.1021; קטע אוקספורד, בודליאנה 

לאחר  'פטור'  נוסף  הבבלי  של   Cod. ebr. 140 האפוסטולית  הספרייה  וטיקן,  בכ"י  וכן   ,)Heb. F 107/49
'משביעך אני ואמר אמן' )ונמחק בכ"י וטיקן ebr. 140 בנקודות מעל המילה; לנוסח המשנה בכתב יד זה ראה 

גם להלן והערה 29(. 'פטור' זה חסר ברוב מוחלט של עדי הנוסח של המשנה – הן בסדר המשנה )כ"י קאופמן 

 Add. כ"י פרמה, פלטינה 3173 ]דה רוסי 138; ריצ'לר 710[; כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה ;A 50
470.1 ]ֶלו[, וכן במשנה שבכ"י ליידן של הירושלמי, ספריית האוניברסיטה Cod. Or. 4720 ]סקליגר 3[. 
T-S misc. 21.7 יש קרחה במקום זה, ולפי אורך הקרחה נראה  בקטע קיימברידג', ספריית האוניברסיטה 

שאין מקום למילה 'פטור'( והן במשנה שבבבלי )כ"י מינכן, ספריית המדינה הבוורית hebr. 95; כ"י וטיקן 

להלן  T-S AS 84.238-241 ]ראה  האוניברסיטה  ספריית  קיימברידג',  קטעי  הגהה; עותק  אחר   ebr. 140
הערה 62; קטע בולוניה, הארכיון העירוני Fr. ebr. 111; וכאמור בכ"י פירנצה II.1.9 ובדפוס כל המשפט 

חסר(. חסרון זה מקשה לקבל את הנוסח הכולל את מילת 'פטור' כנוסח מקורי של המשנה. ייתכן שדין זה נוסף 

בהשפעת הירושלמי כאן: 'ויי דא אמרה דא אמ' לאחד בשוק איכן שורי שגנבת והוא או' לא גנבתי משביעך 

אני ואמר אמן פטור' )ירושלמי, שבועות ח, ג ]לח ע"ד; טור 1372[; וראה בהמשך שם: מפני שאמ' לאחד מן 

השוק אבל אם אמ' לאחד מן השומרים חייב'( אבל נוסחו ופירושו של כל הדיון בירושלמי שם – כולל 'פטור' 

זה – אינו ברור )ראה פרשני הירושלמי, ובעיקר 'נעם ירושלמי'. וראה גם: ל' מוסקוביץ, 'ויידא אמרה דא', 

ד' בויארין ואחרים ]עורכים[, עטרה לחיים: מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופסור חיים זלמן 

דימיטרובסקי, ירושלים תש"ס, עמ' 133, הערה 39; והשווה: הנ"ל, הטרמינולוגיה של הירושלמי: המונחים 

העיקריים, ירושלים תשס"ט, ערך 'ויידא אמרה דא', עמ' 221–224 ובעיקר עמ' 223, הערה 21(. מכל מקום 

בתשלום  עוסק  שהוא  נראה  ואף  הירושלמי,  לפני  שהיה  המשנה  מנוסח  הוא  זה  'חייב'(  )או  'פטור'  אם  ספק 

ארבעה וחמישה וכלל לא בחומש ואשם. )ג( בשלושה עדי נוסח של המשנה שבבבלי )כ"י פירנצה II.1.9; כ"י 

 מינכן hebr. 95; קטע בולוניה Fr. ebr. 111( נוסף כאן – לפני המילים 'ראה עדים ממשמשין ובאים ]...[' – 

הקושי  של  פתרונו  את  זה  בנוסח  מצא  ליברמן  ואשם'.  וחומש  קרן  משלם  מעצמו  'הודה  ואשם:  חומש  דין 

במשנה כאן )ש' ליברמן, תוספתא כפשוטה: בבא קמא, ניו יורק תשמ"ח, עמ' 83, הערה 8. להשלמת פתרונה 

של משנה זו, קיבל ליברמן ]שם, הערה 9[ את טענתו של אפשטיין שהמשפט הבא, 'ראה עדים ]...[', הוא 

ברייתא ואינו מן המשנה ]י"נ אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה3, ירושלים תש"ס, עמ' 957–958. וראה גם: שם, 

עמ' 803[. ואכן ראייתו של אפשטיין משכנעת, וכפי שַאראה להלן ייתכן שמשמעותה מרחיקת לכת הרבה 

יותר ממה שמצאו בה אפשטיין וליברמן. וראה גם: הנשקה, משנה ראשונה ]לעיל הערה 14[, עמ' 156–166, 

ושם עמ' 164, הערה 42; הנשקה קיבל את פתרונו של ליברמן למשנה זו ובנה עליו(. אבל קשה לקבל שכך 

היה נוסחּה המקורי של המשנה. מילים אלה חסרות בכל עדי הנוסח של סדר המשנה ובשלושה עדי נוסח של 

T-S AS 84.238- עותק קטעי קיימברידג', ספריית האוניברסיטה ;ebr. 140 המשנה שבבבלי )כ"י וטיקן

שבשאר  הניכר  לחסרון  כהשלמה  שבבבלי,  המשנה  של  העדים  במקצת  נוספו  שהן  ומסתבר  ובדפוס(,   241
העדים, כנראה על פי ברייתא )ראה: בבלי, בבא קמא קח ע"א ולהלן הערה 71. וראה: תוספתא, בבא קמא 

והודאה.  לשקר  שבועה  של  בהקשר  לשומרים  גנב  נסמך  שם  שגם  ליברמן, עמ' 36–38[,  ב–ח ]מהדורת  ח, 

וראה: הנשקה, משנה ראשונה ]שם[ (. אמנם ייתכן שברייתא זו קרובה למקור שעל פיו שילב עורך המשנה 
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)משניות ד–ה( שונים משאר המקרים – בתוכן16 ובהדגשים,17 ובהתאם לכך גם במבנה.18 שני 

דוד  הצעת  ומסתברת  ז–ח,  ט,  קמא  בבא  במשנת  גם  נמצאים  אחד,19  קל  בשינוי  אלה,  מקרים 

הנשקה20 שעורך המשנה עשה כאן שימוש במקור ערוך שעמד לפניו.21 אך לא רק שני מקרים 

אלה, גם המקרה של 'אמר לאחד בשוק' – הדומה לשני המקרים שלפניו בכל המאפיינים המייחדים 

אותם משאר המקרים22 – מתאים להיות חלק מהמקור שכנראה שולב כאן במשנה שבועות.23 אם 

ושולבו  ח, ד–ו הובאו מגוף ערוך אחר  כן מסתבר ששלושת מקרי הפשיעה שבמשנת שבועות 

את משניות ד–ו )ראה להלן ליד הערות 25, 75 ובהערה 23(, אבל ברי שיש להבחין בין המשנה למקורותיה 

)או מקבילותיהם(, וכאמור עדות הנוסח מטה בבירור לכך שבמשנה אין כאן הודאה, חומש ואשם.

הם עוסקים בשומר שפשע )'שאכלו', 'שגנבו'(, מה שאין כן בשאר המקרים )שבהם השמירה לא עלתה יפה,   16

ולכל היותר השומר לא שמר כראוי(.

בשאר  'חייב'  או  'פטור'  לעומת   – ואשם  חומש  וחמישה,  ארבעה  כפל,  קרן,  בתשלומים:  מתמקדים  הם   17

המקרים. כמו כן מפורשת בהם הודאה, מה שאין כן בשאר המקרים )וראה להלן הערה 26(.

'איכן שורי אמר לו ]...[ משביעך אני ואמר אמן, והעדים מעידים אותו ]...[ משלם ]...[ הודה מעצמו משלם   18

קרן וחומש ואשם' )השווה למבנה הרווח, לעיל הערה 13(. כאן מיד לאחר הצגת הטענה השקרית )'אמר לו 

]...['( באה השבועה, ואחריה עדות סותרת )על הפשיעה( והתשלומים בגינה, ולבסוף בא דין שבועת הפיקדון 

ובאופן מפורט – ההודאה והתשלומים.

בבא קמא: 'פקדוני'; שבועות: 'שורי'; וראה להלן הערה 21.  19

הנשקה, משנה ראשונה )לעיל הערה 14(, עמ' 35 )עם זאת בתיאור ההבדלים בין מקרים אלה לשאר המקרים   20

התוכן,  הבדלי  כאמור  הוא  שהעיקר  אף  והמבנה,  הסגנון  בהבדלי  התמקד  הוא  שבועות  של  השמיני  בפרק 

ההדגשים והמבנה(.

אבל קשה לקבל את טענת הנשקה שם שמקור זה הוא משנת בבא קמא עצמה )כלשונו 'עורך משנת שבועות   21

נטל משנה זו ממקומה המקורי בב"ק ושיבצה במשנתו ]...[ מסדר המשנה ]...[ נטל עניין זה מן המוכן, ממשנת 

ב"ק'. וראה גם: שם, עמ' 164(, שכן מסתבר שגם המקרה 'אמר לאחד בשוק ]...[' שייך למקור ששולב כאן 

במשנת שבועות )ראה להלן(, ומקרה זה איננו במשנת בבא קמא. אפשר שכל מסכת עשתה שימוש עצמאי 

במקור זה, ואפשר גם ששני מקורות מקבילים – דומים אך שונים – שולבו בכל אחת מהמסכתות. בהקשר 

זה יש להעיר שהלשון 'היכן שורי' שבמשנת שבועות כאן )ולעומת 'פקדוני' שבבא קמא; ראה לעיל הערה 

19( מתאים יותר למקרה של 'אמר לאחד בשוק ]...[', שיש בו טביחה ומכירה, ולעומת שאר המקרים במשנה 

כאן, שאינם עניין לבהמה דווקא )השווה: הנשקה, משנה ראשונה ]שם[, עמ' 35(. אפשר אם כן שמקורו של 

'שורי' במשנת שבועות הוא דווקא במקור ששולב כאן במשניות ד–ו )שנקט לשון 'שורי' משום המקרה של 

'אמר לאחד בשוק ]...[' ]ואולי גם מקרים אחרים שהיו בו, ושלא שולבו במשנת שבועות, דוגמת המקרים 

שבתוספתא, בבא קמא ח, ב–ח )מהדורת ליברמן, עמ' 36–38([ (, בעוד 'פקדוני' שבמשנת בבא קמא עשוי 

להיות מותאם ל'וכן בפקדון ]...[', שבעקבותיו באים שם מקרים אלה )'היכן פקדוני ]...['(.

הוא עוסק בפשיעה )'גנבו'(, מפורטים בו התשלומים, ומבנהו דומה לזה של שני קודמיו: 'איכן שורי ]...[   22

דין  בו  נוסף  יותר:  מורכב  סופו  אבל   ;']...[ משלם   ]...[ מעידים  והעידים   ]...[ משביעך   ]...[ או'  והוא 

תשלומי ארבעה וחמישה, ובמקביל להודאה שבמשניות ד–ה בא בו מקרה של הודאה חלקית בעקבות עדים 

'ממשמשים ובאים'.

הקשיים במקרה זה )ראה לעיל הערה 15( עשויים לרמז שבמקור שממנו שאבה המשנה היה מקרה זה שונה   23

במשהו ממה שלפנינו, ושבמהלך שילובו במשנה כאן חלו בו שינויים, מדעת או בשוגג, והם גרמו לעמעומו. 
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– ממקור25 שככל הנראה עמד לפני עורך  כולל המקרה השלישי שאינו עוסק בשומר24   – כאן 

במקור  שימוש  ידי  על  הנראה  ככל  נבנתה  המקרים  שרשימת  נמצא  קמא.  ובבבא  כאן  המשנה 

ערוך אחד לפחות. שאר המקרים, הבנויים במבנה המיוחד לכאן, הם גוף נפרד,26 וייתכן שנוסדו 

לצורך הפרק.

ממצא בולט נוסף הנוגע לעריכת הפרק הוא חילוף יוצא דופן ַּבכלל הבא בסוף הפרק. בכל עדי   

הנוסח של סדר המשנה,27 למעט קטע גניזה אחד,28 וכן בשלושה עדי נוסח של המשנה שבבבלי29 

משתקף  גם  זה  כלל  פטור'.  עצמו  על  ולהחמיר  חייב  עצמו  על  להקל  הנשבע  'כל  הכלל  בא 

בירושלמי.30 לעומת זאת ברוב עדי הנוסח של המשנה שבבבלי31 בא הכלל 'כל המשנה מחובה 

הנשקה הציע פתרון אחר לשילובו של 'אמר לאחד בשוק ]...['. ראה: הנשקה, משנה ראשונה )לעיל הערה   24

14(, עמ' 163–166. לדבריו מקרה זה 'תוספת היא מידי בעלי משנה אחרונה', שפירשו את משנה ד )'ניגנב 

ולשיטתם  הנשקה(,  להבנת  הראשונה,  כמשנה  )ושלא  גנב  בטענת  שגנבו'(  אותו  מעידים  והעידים   ]...[

בין  האמור  ההבדל  את  לבאר  אפוא  'ביקשו  והם  גנב',  טענת  טוען  של  המיוחד  בדינו  כלול  אינו  וה'  ד'  'חיוב 

טוען טענת גנב לגנב רגיל ]...[ לפיכך סמכו לדינו שלשומר, החייב דווקא כפל, את דינו של הגנב הרגיל, 

המתחייב אף בד' וה''. אבל אילו זו הייתה כל מטרתם, היה עליהם להוסיף במקרה של טענת גנב 'טבח ומכר 

משלם תשלומי כפל' ותו לא. מדוע טרחו להוסיף כאן מקרה שלם, שמטרת שילובו ניכרת הרבה פחות, וכל זה 

רק על מנת לציין שהדין הידוע של תשלומי ארבעה וחמישה בגנב רגיל אינו תקף כאן? נמצא שגם לפי הסברו 

של הנשקה בנוגע לדין ארבעה וחמישה, פשוט הרבה יותר לטעון שהמקרה של 'אמר לאחד בשוק ]...[' היה 

דין  משום  אולי  שבועות,  במשנת  כאן  גם  שולב  הוא  שם,  מצוי  היה  שכבר  וכיוון  כאן,  ששולב  במקור  מצוי 

ארבעה וחמישה שבו )אכן אפשרות פשוטה זו אינה מתאימה לטענתו העיקרית של הנשקה, שביקש למצוא 

כאן משנה ראשונה 'שבמקורה נתכוונה לגנבה ככל הגנבות', ושיש בה גם תשלומי ארבעה וחמישה(.

למקור זה ראה עוד להלן ליד הערה 75.  25

לכאורה אפשר גם שהוא חלוק, שהרי במקרים אלה לא מוזכרת הודאה, לעומת המקרים העוסקים בשומר   26

]לעיל  ראשונה  משנה  הנשקה,  ראה:  זה  בעניין  התנאיות  )לשיטות  מעצמו'  'הודה  בהם  שמפורש   שפשע, 

הזכירה  לא  הארוכה  המקרים  שרשימת  ייתכן  מחלוקת,  בהכרח  כאן  אין  אבל   .)163–159 עמ'   ,]14 הערה 

הודאה משום שהיא מתמקדת בפרטי המקרים הגורמים להבדלים בחיוב חומש ואשם, והיא לא באה לפרט את 

כל פרטי דין שבועת הפיקדון בשומרים.

כ"י קאופמן A 50; כ"י פרמה 3173; כ"י קיימברידג' Add. 470.1 )לו(; קטעי הגניזה: אוקספורד, בודליאנה   27

Heb. f. 107/49; קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S Misc. 21.7 ;T-S NS 329.322 וכן כ"י ליידן 
Or. 4720

T-S NS 329.1021 'קטע קיימברידג  28

ebr. 140 )לנוסח המשנה בכתב יד זה ראה גם לעיל הערה 15(, נוסח הפנים בקטע כריכה זנקט  כ"י וטיקן   29

 Cod. III 5  )Bibliothek des Augustiner Chorherrenstifts( האוגוסטינים   מנזר  ספריית  פלוריאן, 

)י' זוסמן, אוצר כתבי-היד התלמודיים, ירושלים תשע"ב, מס' 171( ובנוסח הדפוס )לנוסח הכפול שבדפוס 

כאן ראה להלן הערה 31(. לחלוקה בין עדי הנוסח בפרק השמיני של בבלי שבועות ראה להלן הערה 54.

בברייתא 'תני לא להקל ולא להחמיר חייב', המוסבת קרוב לוודאי על הכלל 'כל הנשבע להקל על עצמו חייב   30

להחמיר על עצמו פטור' )ככל הנראה יש לתקן בברייתא: 'תני לא להקל ולא להחמיר פטור', כהגהת פרשנים 

וחוקרים(.

hebr. 95; דפוס ראשון )בנוסח זה מופיעים שני הכללים בזה אחר זה, ראה  II.1.9; כ"י מינכן  כ"י פירנצה   31
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לחובה ומפטור לפטור ומפטור לחובה פטור ומחובה לפטור חייב'.32 נמצא שבכל אחת ממסורות 

הנוסח רווח כאן כלל שונה. הכלל הרווח בסדר המשנה מציע עיקרון בסיסי, שאינו מקיף את כל 

המקרים המפורטים בפרק זה במשנה.33 הכלל הרווח בעדי הנוסח של המשנה שבבבלי מציג מעין 

מפתח מעשי להלכות בכל האפשרויות המפורטות ברשימת המקרים הבאה במשנה לפני הכלל. 

כלל זה מצוי גם בתוספתא.34 מאפיינו של חילוף זה בין מסורות הנוסח של המשנה הוא יוצא דופן, 

שונה ששולב בכל אחת  וקרוב להיות חילוף עריכה – אין כאן נוסח אחר של הכלל, אלא כלל 

משתי המסורות.

בירור עדותה של המשנה עצמה העלה עד כאן כמה נתונים והכרות בעלי משמעות לתולדות   

חורג  בסוף המסכת  מיקומו של הפרק  וקביעתו של הפרק במשנת שבועות:  התהוותו, עריכתו 

ללא שם תנא; המשנה   – 'סתמי'  כולו  הפרק  כנספח;  ונראה  הקודמים  ממבנה המסכת בפרקים 

הפותחת את הפרק מצויה גם במסכת בבא מציעא; משניות ד–ו הן ככל הנראה גוף ששולב כאן 

או  ובו  ברשימת המקרים מתוך מקור ערוך, השונה במבנהו משאר המקרים המפורטים בפרק, 

במקור דומה לו נעשה שימוש גם במשנת בבא קמא. ולבסוף, בסוף הפרק רווח כלל שונה בכל 

והוא קרוב  רגיל  נוסח  אינו מתאפיין כחילוף  זה  אחת משתי מסורות הנוסח של המשנה; חילוף 

להיות חילוף עריכה.

העדויות בתלמוד הבבלי – משניות, פסקאות וציטטות

כולל  הוא  הבבלי.35  בתלמוד  ביותר  הקצר  הפרק  הוא  שבועות  מסכת  של  השמיני  הפרק 

שתי סוגיות: סוגיה קצרה למשנה הראשונה )א(36 וסוגיה העוסקת במקרי הפטור שבמשנה כאן 

)ב(, ובתוכה סוגיית 'גופה' ארץ ישראלית )ב2(.37 יתרה מזו, הסוגיה למשנה הראשונה )א( מצויה 

כאמור  הזהה  ח,  ז,  מציעא  בבא  משנה,  על  מוסבת  היא  ושם  ע"א,  צג  מציעא  בבא  בבבלי,  גם 

למשנה הראשונה כאן. נמצא שרק סוגיה אחת )ב( מיוחדת למשניות הפרק השמיני של 

הערה 29(; קטע גניזה ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים Rab. 2351/23–24 )להלן הערה 52( ועותק 

.Cod. III 5 להלן הערה 53(; וכן בגיליון קטע זנקט פלוריאן( AS
הציטטה על פי כ"י פירנצה II.1.9, וכך – בשינויים קלים ובכמה שיבושים – בכל העדים הגורסים כלל זה   32

)ראה גם להלן ליד הערה 56 ובהערה שם(. 

העיקרון אינו מתייחס למקרים הרבים שאין בהם בטענת השומר לא להקל ולא להחמיר.  33

ראה להלן הערות 101, 158.   34

העתקת הפרק ראה להלן בנספח ב.  35

הוי';  ג'  'הני  זו מורכבת מיחידה אחת או שתיים; ראה למשל: רש"י לבבלי, שבועות מט ע"ב, ד"ה  סוגיה   36

תוספות לבבלי, בבא מציעא צג ע"א, ד"ה 'אי הכי'.

אפשר שדברי ר' אלעזר הבאים בסוף הסוגיה אף הם חלק מסוגיית 'גופה' ארץ ישראלית ששוקעה כאן לאחר   37

 ']...[ 'וכולן  )כולל הלשון הרומז  ר' אלעזר לדברי רב  בין תחילת דבריו של  הזהות  הסוגיה הבבלית. אבל 

שבראשם(, מטה לכך שדבריו חוזרים ישירות לדברי רב שבראש הסוגיה, ואינם חלק מסוגיית 'גופה'. 



יואב רוזנטל 128[      

שבועות, והיא מתמקדת לא בעניינו של הפרק במשנה – דין שבועת הפיקדון בשומרים – אלא 

בשבועת ביטוי דווקא.38 סוגיה זו עוסקת במחלוקת רב ושמואל בדין שבועת ביטוי במקרי הפטור 

שבמשנה כאן:

אמר רב וכולן פטורין משבועת שומרין וחייבין משום שבועת ביטוי 

ושמואל אמר אף פטורין משו' שבועת ביטוי. 

לפי הִּפסקה שבראש הסוגיה בכל עדי הנוסח השלמים וכן בקטע כריכה זנקט פלוריאן, ספריית 

מנזר האוגוסטינים Cod. III 5,39 הסוגיה מוסבת על רשימת המקרים במשנה. בשני עדי נוסח – 

 – II.1.9 וכ"י פירנצה, הספרייה הלאומית המרכזית hebr. 95 כ"י מינכן, ספריית המדינה הבוורית 

עדים  ואילו בשלושה  חנם',  'אמר לשומר  כוללת רק את תחילתו של המקרה הראשון:  הפסקה 

אחרים – כ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית ebr. 140, קטע זנקט פלוריאן ונוסח הדפוס – נוספה 

כאן רשימת פסקאות מקוטעות, המורות שהסוגיה מוסבת על רשימת מקרים ארוכה ועוסקת לא 

רק במקרה הראשון. רשימת הפסקאות המקוטעות דומה בשלושה עדים אלה,40 אף שלא כולן 

מתאימות כאן,41 ומסתבר ששלושה עדים אלה, שקרבתם ניכרת גם במקומות אחרים,42 מייצגים 

כאן את נוסחו של אחד מאבותיהם הקדומים על שיבושיו. עוד ראוי לציין שרשימת הפסקאות 

בנוביץ טען לאיחורם של כמה מרכיבים בסוגיה זו. ראה: מ' בנוביץ, פרק שבועות שתים בתרא, ניו יורק   38

וירושלים תשס"ג, עמ' 275–277. אבל שיקוליו אינם מובהקים )ואף הוא נקט לשון מסופק בכמה מטענותיו 

נראה  יותר  ע"ב.  מט  בדף  לו  המיוחסים  הדברים  את  אמר  שמואל  אם  ספק  'מתעורר  למשל:  הבסיסיות, 

ששיטתו הועברה לדף מט ע"ב מן הסוגיה שלנו'(. מכל מקום גם לפי שחזוריו עיקרה של הסוגיה, כולל דברי 

רב ודברי האמוראים הארץ ישראלים, מקורי כאן.

ראה לעיל הערה 29.   39

רוב ההבדלים ביניהם הם תוצאת שיבושים. וזה נוסח הפסקאות בעדים אלה:  40

ebr. 140 דפוס ונציה ר"ף–רפ"גכ"י וטיקןCod. III 5 קטע זנקט פלוריאן

אמ' לשומר חנם כו'. 

היכן שורי א' לו איני יודע כו'. 

א' לאחד בשוק כו'.

א' לשואל היכן שורי כו'. 

היכן שורי אמ' לו איני יודע מה 

אתה סח כו' 

אמר לשומר חנם כו': 

היכן שורי כו': 

אמר לאחד בשוק כו': 

אמר לשומר כו': 

היכן שורי אמר ליה איני יודע מה 

אתה סח כו':

א' לשומר חנם / וכו'. 

מתני' . א' לאח' בשוק היכן שורי 

שגנבתה כו'. 

מתני' . היכן שורי א'ל' איני יודע.

א' לשואל היכן שורי וכו'. 
היכן שורי א'ל' איני יודע מה

אתה סח וכו' 

בשלושה עדים אלה מסתיימת רשימת הפסקאות בפסקה השנייה העוסקת בשואל: 'היכן שורי אמר לו איני   41

יודע מה אתה סח כו'' )וראה להלן הערה 49(. במקרה זה השואל חייב על ששיקר בשבועת השומרים, וממילא 

אין המקרה מתאים לדברי רב ושמואל העוסקים במקרי הפטור: 'וכולן פטורין משבועת שומרין'. גם הכללת 

הפסקה 'אמר לאחד בשוק' אינה פשוטה כאן – היא אינה עוסקת בשבועת השומרים, וכאמור ברוב העדים אין 

במקרה זה התייחסות מפורשת לדין שבועת הפיקדון )ראה לעיל הערה 15, וראה שם סעיפים ב, ג(.

ראה להלן הערה 54, וראה עוד למשל הערות 29, 83, 86, 87.  42
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בעדים אלה, אף שהיא מפורטת, אינה כוללת מקרי פטור העוסקים בנושא שכר ושוכר.43 ייתכן 

אם כן שלפי נוסח זה מחלוקת רב ושמואל מוסבת לא על כל מקרי הפטור במשנה. שאלת המקרים 

שעליהם מוסבת מחלוקת רב ושמואל עולה גם בנוסח הקצר שבכ"י מינכן hebr. 95 ובכ"י פירנצה 

II.1.9. אפשר כמובן שהפסקה 'אמר לשומר חינם' שבעדים אלה מציינת לראש הרשימה ומכוונת 
לכל מקרי הפטור במשנה. כך לכאורה מסתבר, שהרי מחלוקתם של רב ושמואל רלוונטית לכל 

מקרי הפטור, ולכך לכאורה מכוון גם לשונו של רב: 'וכולן פטורין משבועת שומרים'. אבל לשון 

'וכולן פטורין' מתאים יותר לרצף של מקרי פטור, ורצף כזה, המתחיל ב'אמר לשומר חינם', כולל 

רק את המקרים שבמשניות ב, ג.44 לאפשרות זו מסייעת במידת מה סוגיית הירושלמי, שנחלקו 

בה רב ור' יוחנן:

רב אמ' פטור משבועת פקדון וחייב משום שבועת ביטוי. 

אמ' ר' יוחנן מאחר שמצוה להפיסו אינו חייב משום שבועת ביטוי. 

סוגיה זו באה בירושלמי כאן, בפרק השמיני של שבועות,45 לאחר הדיון במשנה א, ואחריה באה 

סוגיה העוסקת במקרי הפשיעה בשומר חינם שבמשניות ד, ה.46 נמצא שמחלוקת רב ור' יוחנן 

בירושלמי שולבה בהקשר של מקרי הפטור בשומר חינם )משניות ב–ג(. אמנם אין בכך ראיה 

שמחלוקת רב ור' יוחנן אינה מוסבת גם על שאר מקרי הפטור שבמשנה, אבל מחלוקתם זו של רב 

ור' יוחנן באה בירושלמי בשני מקומות נוספים: סנהדרין ג, ו;47 שבועות ד, א48 – ובשני מקומות 

אלה מוסבת המחלוקת על משנה ג דווקא: 'אמ' לו היכן שורי אמ' לו איני יודע מה אתה סח49 והוא 

שמת או נשבר או נשבה או אבד משביעך אני ואמר אמן פטור – רב אמ' פטור משבועת פיקדון'.50 

המקרים  בשני  ומסתיימת  חינם  בשומר  העוסקים  מקרים  בכמה  הפותחת   – זו  פסקה  שלפי  אפשר  לכאורה   43

העוסקים בשואל – דווקא השואל עיקר. אבל כאמור המקרה האחרון )'איני יודע מה אתה סח'( אינו מתאים 

כאן )ראה לעיל הערה 41(, ואין להיסמך עליו בפתרון הפסקה. )ובכל זאת אולי לא מיותר לציין שהתמקדות 

בשואל עשויה להתאים – אמנם לא לשואל שכאן, אלא לשואל שבמשנה א: 'והשואל משלם את הכל'; ל'הכל' 

אם  ביטוי',  שבועת  משום  וחייבין  שומרין  משבועת  פטורין  'וכולן  רב  דברי  להתאים  עשויים  זו  שבמשנה 

נשבעו לשקר. וראה עוד את מרכזיותו של השואל בתוספתא, במשפט הפותח ב'נמצא' ]להלן הערה 102[.(

במשנה ד השומר חייב: 'משלם קרן וחומש ואשם'. אמנם ברצף זה כלולות רק שתי משניות, והדין 'פטור'   44

מופיע בהן רק פעמיים, אבל כבר העיר מלאכי הכהן על 'כולם' המתייחס לשני איברים בלבד )יד מלאכי, כלל 

שלו(. ויתרה מזו, המשנה הראשונה ברצף זה )משנה ב( כוללת רשימת מקרים שבכולם 'פטור' )'אמ' לו מת 

]...['; 'נשבר ]...['; 'נשבה ]...['; 'ניגנב ]...['; 'אבד ]...['(.

לח ע"ד; טור 1371.  45

ראה להלן ליד הערה 93.  46

כא ע"ג; טור 1284.  47

לה ע"ג; טור 1354.  48

כאמור בכמה עדים בבבלי יש פסקאות מקוטעות המסתיימות במקרה של 'היכן שורי א'ל' איני יודע מה אתה   49

סח' )ראה לעיל הערה 41(. אבל שם שולבה הפסקה ממשנה ח, ולא זו שבמשנה ג.

בשבועות ד, א: 'ר' פוטר משום שבועת הפיקדון'.   50
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אחד.  ספציפי  מקרה  על  דבריו  בהסבת  קושי  שם  אין  רב,  בדברי  'כולן'  אין  וכיוון שבירושלמי 

)או המקרה(  ובין המקרים  ייתכן אם כן שיש להבחין בין המקרים שדברי רב רלוונטיים להם 

נאמרו. וכיוון שלפי הירושלמי רב אמר את דבריו בהקשר של משנה ג,  הספציפיים שעליהם 

העוסקת במקרה פטור בשומר חינם, אפשר שיש בזה לחזק את האפשרות שגם על פי הבבלי רב 
אמר את דבריו בהקשר של מקרי הפטור שבשומר חינם דווקא.51

ההתלבטות האמורה באשר לפסקה עולה מנוסח הבבלי בעדי הנוסח השלמים ובקטע כריכה.   

אבל בשני עדי נוסח אחרים באה כאן פסקה שונה. בידינו שני עותקי גניזה מזרחיים לפרק השמיני 

של בבלי שבועות, האחד מצוי בספריית בית המדרש לרבנים בניו יורק Rab. 2351/23-24 )להלן 

טיילור– באוסף  רובם מצויים  עותק המצטרף מאחד עשר קרעים,  הוא  יורק(,52 השני  ניו  קטע 

שכטר AS בספריית האוניברסיטה בקיימברידג'53 )להלן עותק AS(.54 שלא כבשאר עדי הנוסח, 

משניות ב, ג. לשונו של רב בבבלי 'כולן פטורים' מרחיק אפשרות להסב את דבריו למשנה ג בלבד )המציגה   51

רק מקרה אחד(.

השישי  מהפרק  אחד  דף  דפים,  שני  זה  שם. בקטע  תיאורו  וראה  מס' 6095,  הערה 29(,  אוצר )לעיל  זוסמן,   52

של בבלי שבועות, ודף הכולל את סופו של הפרק השביעי, את הפרק השמיני כולו ואת תחילת פרק נערה 

 T-S F 2(1).166 שנתפתתה בבבלי כתובות )מר אהרן גלצר מצא שקטע קיימברידג', ספריית האוניברסיטה

]זוסמן, אוצר )שם(, מס' 2321[ שייך לעותק שאליו שייך גם קטע ניו יורק Rab. 2351/23-24, ומקומו ככל 

להלן   עוד  וראה  ]שם[.  אוצר  זוסמן,  את  בזה  לעדכן  יורק. יש  ניו  קטע  של  השני  הדף  לפני  בצמוד  הנראה 

הערה 80(. העתקת הפרק השמיני של בבלי שבועות בקטע זה ראה להלן בנספח ד.

 T-S AS 87.142 + T-S AS 87.184 + T-S AS 88.207 + T-S AS 88.213 + T-S AS 88.278 + T-S  53

 .AS 91.325 + T-S AS 93.127 + T-S AS 201.113 + T-S AS 225.271.[46] + T-S NS 336.21–22 
לשבעת הקרעים הראשונים ראה זוסמן, אוצר )שם(, מס' 5233 )התיאור שם טעון עדכון. וראה את הצירופים 

לאחרונה  פורסמה  הנוספים  הקרעים  ארבעת  על  ידיעה   .) ]61 הערה  סוף  להלן  גם  ]ראה  שם  המוצעים 

www.( יהודיים  ובספרים  יד  בכתבי  לפרויקטים   FJMS שבפורטל  התלמודיים  כתבי-היד  אוצר  באתר 

jewishmanuscripts.org(, ראה שם, נ' לוק )עורך(, עדכוני פרידברג לאוצר כתבי היד התלמודיים – יעקב 
זוסמן, פברואר 2015, מס' 4025.1, 5821.4, 5828.7 )וראה שם , מס' 5826.16, 5827.4, שני קרעים זעירים 

משניות  בו  שיש  ה[,  נוסף ]דף  מדף  חלק  להיות  עשויים  אלה  AS. קרעים  לעותק  שם  המוצע  לפי  השייכים 

מרשימת המקרים – ראה על כך להלן הערה 61. באתר 'הכי גרסינן' שבפורטל זה פורסמו לאחרונה גם שיחזור 

של העותק כולו והעתקה שלו(. אחד עשר קטעים אלה הם שרידים מארבעה דפים רצופים, מהפרקים השביעי 

והשמיני של מסכת שבועות. העתקת הפרק השמיני של בבלי שבועות בעותק זה ראה להלן בנספח ה. 

מטבע הדברים לא אוכל לדון כאן בפירוט במצב הנוסח בפרק השמיני של בבלי שבועות ובמקומם של נוסחי   54

בפרקים  העותקים  נוסח  לתיאור  כאן  אכנס  )לא  הבולטות  ההכרות  בסיכום  אסתפק  המזרחיים.  העותקים 

הקודמים של שבועות, אף שיש שם תופעות נוספות המייחדות את נוסח עותקי הגניזה. ראה למשל להלן 

ebr. 140 וקטע זנקט  66(. בעדי הנוסח השלמים ובקטע הכריכה ניכרת חלוקה בין נוסח כ"י וטיקן  הערה 

הערה  לעיל  למשל  מכאן )ראה   II.1.9 פירנצה  וכ"י   hebr. 95 Cod. III 5 מכאן ונוסח כ"י מינכן  פלוריאן 

בפרק  בנוביץ  שמצא  מהחלוקה  שונה  זה  בפרק  מתחלפת. החלוקה  הדפוס  נוסח  של  שם. עדותו  והנסמן   42

בבבלי ',  בתרא  שתים  שבועות  פרק  של  הנוסח  ענפי  'שני  בנוביץ,  מ'  ראה:  שבועות;  בבלי  של  שלישי 

הגניזה,  הערה 38[, עמ' 14–16(. אשר לעותקי  י ]תשנ"ד[, עמ' 5–38; הנ"ל, פרק שבועות ]לעיל  סידרא, 

בכמה מקומות מסתמנת קרבה מסוימת בין נוסח כ"י מינכן וכ"י פירנצה לנוסח עותקי הגניזה, אבל יש גם 

מקרים שבהם נוסח אחד העותקים מן הגניזה או שניהם קרוב לנוסח כ"י וטיקן וקטע זנקט פלוריאן, או שכל 
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 הפסקה בקטע ניו יורק אינה כוללת את המקרה הפותח ב'אמר לשומר חנם' ולא שום מקרה אחר – 

'וזה הכלל כל  תחת זאת הובא כאן הכלל שבסוף המשנה, זה הרווח בעדי הנוסח של הבבלי:55 

המשנא מפטור לפטור ומחובא לחובא מפטור לחובא פטור ומחובא לפטור חייב'. אשר לעותק 

גם  קשה  פגעו  והן  רבות  בו קרחות  נותרו  אליו  הקטעים המשתייכים  כל  צירוף  לאחר  גם   ,AS
 ]...  ...  ..[ המ̊ש  '̊כל  כאן:  ששולבה  הפסקה  על  ללמד  ששרד  במה  די  ואולם  הנדונה.  בפסקה 

היא  אבל  שבמשנה,  במקרים  מופיעה  אינה  'לחובה'  המילה   .'  ]... ̊ו̊מ ]..[ ?].  לחובה  ̊ו̊מ ]..[ ̊ור 

אחד מהעותקים מגלה קירבה לכתבי יד אחרים )כך בתחילת הצריכותא שבסוגיא ב גורסים כ"י וטיקן וקטע 

'דאי  גורסים:  פירנצה  וכ"י  מינכן  כ"י  ואילו   ,'... שמוא'  קא'  ]בהא[  בהא  אשמעינן  'דאי  פלוריאן:  זנקט 

איתמר בהא בהא קאמ' רב...'. בהתאם לחילוף רב/שמואל שכאן נחלקים הנוסחים גם בהמשך הצריכותא. 

שני עותקי הגניזה גורסים 'איתמר' כבכ"י מינכן וכ"י פירנצה' אבל בחילוף הנרחב שתחילתו בחילוף רב/

רב',  קאמ'  'בההיא  גורס:   AS עותק  ואילו   ' ?̊ל שמ̊ו קאמר  'בהא  גורס  יורק  ניו  קטע  נחלקים.  הם  שמואל 

ובהתאם הם נחלקים גם בהמשך הצריכותא ]בכל אחד מהם יש כמה שינויים בהשוואה לכתבי היד האחרים. 

וראה להלן על התוספת הארוכה שבסוף הצריכותא בעותק AS[ (. בצד נוסחים אלה יש בעותקי הגניזה 

גורסים  ]ב2[  'גופה'  בסוגיית  למשל  )כך  לשניהם  משותפים  מקצתם  ייחודיים,  נוסחים  וכמה  כמה 

העותקים המזרחיים: 'מאי טעמא דאמ' קרא ... עד שישבע' ]כך בקטע ניו יורק; בעותק AS: '].[?].[ טעמא 

דאמ' קר ... עד ש̊י].[בי̊ע מעצמו ולא ש̊ישביעוהו אחר?].['[, ואילו בשאר העדים: ']...[ שנ' ]...[ כי תשבע 

מעצמו' ]בכ"י וטיקן140 ללא 'כי'; בדפוס ללא: 'כי תשבע'; בכ"י פירנצה: 'מעצמה'; בכ"י מינכן: 'מעצמ'', 

']...[ מעצמה'[.   כנוסח הרווח כאן גם במקבילה בבבא מציעא לו ע"א בכל עדי הנוסח, ושם רווח הנוסח: 

לפי נוסח עותקי הגניזה הדרשה המבססת את דברי ר' אמי נראית כהסבר הגמרא לדבריו ולא חלק ממאמרו. 

 ויש שהקרבה בין שני העותקים ניכרת גם במקום שהם נחלקים – כך למשל בסוגיה א גורס קטע ניו יורק: 

ליה ̊ר̊ב)̊א(>ה<  'אי ר' מאיר ... אילא רבא בר אבוה איפכה תני ...'; ואילו עותק AS: ' �א? ].. ..[?ר ... אמ' 

בר אבוה ]...['. מסתבר שהנוסח באחד העותקים ]'אמ' ליה' או 'אלא'[ הוא שיבוש של חברו ]א"ל שהפך אל' 

'והא'ר מאיר'[ ... רבה בר אבוה איפכא תני'  'והא ר' מאיר ]בכ"י מינכן:  או להפך[. ואילו בשאר העדים: 

– ללא 'אמ' ליה' וללא 'אלא'. חילוף זהה, אבל הפוך, מצוי לעיל בראש תשובתו של רב נחמן לרבא: 'אלא' 

נוסף שם בכ"י וטיקן ובקטע זנקט פלוריאן; 'אמ' ליה' מצוי שם בכ"י מינכן, בכ"י פירנצה ובדפוס; ואילו 

בקטע ניו יורק אין שם לא 'אלא' ולא 'אמ' ליה' ]בעותק AS יש שם קרחה[ (. ויש בעותקי הגניזה גם נוסחים 

 ייחודיים המיוחדים לאחד העותקים )כך למשל בעותק AS בדף ג ע"א שו' 12–13: ''̊ר̊ב>ה< בר אבוה ]... ...[ 

לה ר' מאיר או כשומר שכ̊ר ]ר' יהודה או'[ כשומר ח̊נם'. שאר העדים גורסים כאן: 'רבה בר אבוה איפכא תני' 

ותו לא. המשפט שנוסף בעותק AS עשוי להיות לשון רחב, המפרש 'איפכא' מהו, וייתכן גם שעותק זה לא 

גרס 'איפכא' ובמקומה בא כאן הלשון הרחב, המפורש. בדף ג ע"ב שו' 14 – ד ע"א שו' 5 יש בעותק AS לשון 

ארוך, שנוסף בסוף הצריכותא שבסוגיה ב ואינו בשאר העדים. בקטע ניו יורק יש צורות לשוניות המצויות 

רק בו )כגון 'מאי' לעומת 'מי' בשאר העדים ]ראה למשל: י' קארה, כתבי-היד התימניים של התלמוד הבבלי, 

'היכי'  שם[;  והנסמן   425 הערה   125 עמ'  תשמ"ד,  ירושלים  י(,  ולשון,  )עדה  הארמית  בלשונם  מחקרים 

לעומת 'הכי'; 'לא איתיה' לעומת 'ליתיה'(. כמו כן יש בקטע ניו יורק כמה שיבושים הנובעים מגרסה על פה 

לשנות'  בארבעה  כמ̊שמש  שלקיש  רב  'דא'   ;]×2[ בלהבא'  'ליתיה  במקום:  הוה'  ולא  איתיה  'לא  )כגון 

במקום: 'דאמ' ריש לקיש כי משמש בארבעה לשונות'; 'חוץ מי שאינו יודע שאתה סח' במקום: 'חוץ מאיני 

יודע מה אתה סח' ]ייתכן שהלשון שעמד כאן לפני קטע ניו יורק היה שונה מעט מהלשון שלפנינו. בעותק 

AS נותרו כאן רק כמה שרידי אותיות[ (. לעדותו הייחודית של ה'הדרן' בקטע זה ראה להלן ליד הערה 78.
ראה לעיל ליד הערות 31–32. בקטע ניו יורק יש שינוי סדר קל: 'מפטור לפטור ומחובא לחובא', לעומת:   55

'מחובה לחובה ומפטור לפטור' שבשאר העדים.
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מופיעה ַּבכלל הרווח בעדי הנוסח של הבבלי, וששולב כפסקה בקטע ניו יורק.56 כך מלמד גם 

של  תחילתו  הנראה  ככל  שהוא   ,' ]...  ..[ המ̊ש  '̊כל  הקודמת:57  בשורה  ששרד  המועט  הטקסט 

הכלל: 'כל המ]שנה מפטור לפטור ]...[ .58 נמצא ששני עותקי הגניזה, שאינם תלויים זה בזה, 

מצטרפים להעיד על נוסח אחד, ששולב בו הכלל שבסוף המשנה כפסקה שעליה מוסבים דברי 

רב. ואכן הכלל מתאים כאן, ודווקא זה שבעותקי הגניזה, שהוא גם הכלל הרווח בעדי הנוסח של 

הבבלי והכלל שבתוספתא, שרובו מקרי פטור: 'כל המשנה מפטור לפטור ומחובא לחובא מפטור 

לחובא פטור', ועל 'פטור' זה מוסבים כאן דברי רב 'כולם פטורין משום שבועת שמרים וחייבין 

משום שבועת ביטוי'.59 

אינו  בין עותקי הגניזה לשאר העדים בפסקה שעליה מוסבים דברי רב  ככל הנראה ההבדל   

הבדל תוכני, שהרי הכלל משקף את אותם המקרים שברשימה. ובכל זאת תיאור פשוט של נוסח 

קטע ניו יורק מעלה עובדה ראויה לציון. בקטע זה מצוי כל הפרק השמיני של בבלי שבועות,60 

בראשו באות משנת 'ארבעה שומרים' (משנה א) כולה והסוגיה העוסקת בה, ותכף לאחר מכן 

באים הכלל שבסוף הפרק במשנה והסוגיה העוסקת בו והחותמת את הפרק ואת המסכת. נמצא 

שמרשימת המקרים שבמשנה אין בקטע זה ולא כלום – לא משנה ולא פסקה.61 

המילה 'לחובה' באה פעמיים בכלל זה: 'מחובה לחובה', 'מפטור לחובה'. ככל הנראה 'לחובה' ששרדה בעותק   56

זאת משרידי האותיות הבאים  '̊ו̊מ ]..[ ̊ור'. עם  ניתן לקרוא:  'מפטור לחובה', שכן לפניה  היא השנייה:   AS
בעותק זה לאחר 'לחובה' ברור שלא כתוב שם 'פטור' כבשאר העדים. ייתכן שיש לקרוא שם: '̊ו̊מ ]..[ ' )מהאות 

מ"ם  גם  בעותק  יש  אבל  זה.  מעותק  בשרידים  הרווחת  מהמ"ם  שונה  והוא  הימני,  ראשה  רק  שרד  השנייה 

שחלקה הימני העליון דומה למה ששרד כאן; ראה למשל מ"ם של 'מאן', דף ג ע"א, שו' 3 ]קטע קיימברידג' 

T-S AS 88.213[ (, ולפי קריאה זו ייתכן שהסופר דילג בטעות על 'פטור' והמשיך: 'ומחובה לפטור חייב'.
 ]...[' הטקסט:  המשך  שתחתיה.  החלקים  השוליים  שמוכיחים  כפי  ע"א,  ג  בדף  האחרונה  השורה  שהיא   57

̊ו̊מ ]..[ ̊ור לחובה ̊ו̊מ ]..[ ?]. ...[' בא בשורה הראשונה בדף ג ע"ב, כפי שמוכיחים השוליים החלקים שמעליה.

קשה   )17 )שו'  שמעליהם  בשורה  ששרד  המועט  הטקסט  שורה.  בראש  באים   ']...  ..[ המ̊ש  '̊כל  המילים   58

']ו[דיניה]ם שלשה[' שבסוף הסוגיה  ...[' – ככל הנראה:  '?̊דיני?].  לקרוא  ניתן   16 לקריאה. בשורה  מאוד 

לקריאה  ניתן  שלא  והטקסט   15 שו'  בסוף  הקרחה  אורך  מספק.  נקיה  אינה  זו  קריאה  גם  )אמנם  הראשונה 

בראש שו' 16 גדול מהפער שבין הטקסט הניתן לזיהוי בשו' 15 והמילה 'ודיניהן' ]שו' 16[ על פי שאר עדי 

הנוסח(. אם הסוגיה הקודמת מסתיימת בשו' 16 ייתכן שהיתה כאן לפני הכלל, בסוף שו' 16 ובשו' 17, פיסקה 

מקוצרת מרשימת המקרים )את שרידי המלים בשו' 17 אפשר אולי לשחזר כעת בערך כך: ']א[̊מ̊ר ̊ל ]שומר/

שואל...['(. אבל גם אם היתה כאן פיסקה מקוצרת מרשימת המקרים, אחריה בא ציטוט מלא של הכלל וברור 

אם כן שהסוגיה מוסבת כאן על הכלל דוקא. כך עשויה ללמד גם העובדה שרשימת המקרים מובאת בעותק 

זה בסוף הפרק, ראה להלן הערה 61.

לעומת זאת הכלל הרווח בסדר המשנה: 'זה הכלל כל הנשבע להקל על עצמו חייב ולהחמיר על עצמו פטור',   59

אינו מתאים כאן לדברי רב: 'וכולן פטורין משבועת שומרין' – שהרי עיקרו של הכלל שבסדר המשנה הוא 

דווקא במקרי החובה: 'כל הנשבע להקל על עצמו חייב', וחלקו השני של הכלל: 'ולהחמיר על עצמו פטור', 

מצומצם שם לאפשרות אחת בלבד, יוצאת דופן ורחוקה, ואינו מתאים להיות 'כולן' שבדברי רב.

ראה לעיל הערה 52.  60

אשר לעותק AS, בראש הפרק צוטטה רק המשנה הראשונה וכאמור הכלל המשמש כפסקה בקטע ניו יורק בא   61

גם בעותק AS כפסקה שעליה מוסבת סוגיה ב )וייתכן שלפניו באה פיסקה מקוצרת מרשימת המקרים, ראה 
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עדותו של עותק AS אודות הפסקה שעליה מוסבת הסוגיה, מחזקת את עדותו של נוסח קטע ניו   

יורק, נוסח שמצוטטות בו מהפרק השמיני של משנה שבועות שתי משניות – המשנה הראשונה, 

שיש לה מקבילה זהה בבבא מציעא, והכלל הרווח בעדי הנוסח של הבבלי – ורשימת המקרים 

כולה חסרה.62 ייתכן שאין בנוסח חסר זה יותר מתוצאה פשוטה של העובדה שבמסורת המיוצגת 

בקטע ניו יורק ובעותק AS אין סוגיה המוסבת על רשימת המקרים. לפי אפשרות זו חסרונה של 

רשימת המקרים מלמד על תלמודה של מסורת זו בלבד, ואינו מלמד דבר על המשנה עצמה. 

בו  ששרד  בטקסט  יורק,63  ניו  בעותק  המשניות  ציטוט  אופן  לכאורה  מסייע  דומה  למסקנה   

מפרקים אחרים.64 בשני מקומות לפחות באה בראשה של סוגיה משנה מלאה,65 בשאר המקומות 

הטקסט  צוטט  לא  זה  שבעותק  כן  אם  מסתבר  בלבד.66  קצרות  פסקאות  הסוגיות  בראשי  באות 

לעיל הערה 58(. אמנם שלא כקטע ניו יורק, בעותק AS מצויה גם רשימת המקרים, אבל בבדיקת העותק 

אלא  ב,  סוגיה  בראש  הטבעי  במקומה  בו  מופיעה  אינה  המקרים  רשימת  מפתיע  שבאופן  גלצר  אהרן  מצא 

בדף ד ע"ב בסוף הפרק, לאחר הסוגיה האחרונה! )בראש העמוד מצוין: 'מתני', ואחריו באה העתקה רצופה 

של משניות ב–ה ]'אמ' ̊לש̊ומר חנם – ̊מעצמו ]... ... ... ..[?'. מהשורה שמתחת ל'עצמו' ניתן לראות רק 

שריד של אות לא מזוהה[. כאמור [לעיל הערה 53[, ייתכן ששרידים זעירים מהדף הבא ]דף ה[ שרדו בשני 

קטעים נוספים: T-S AS 221.319.[2] + T-S AS 222.240.[26] [עדכוני פרידברג  (לעיל הערה 53(, מס' 

5826.16, 5827.4[. בקטעים זעירים אלה שרדו כמה מילים ממשניות ו, ט. אבל הטקסט המצומצם ששרד 

מדף זה מקשה על אישוש הצירוף. ספק עולה גם משחזור הטקסט בדף זה, המלמד שמספר האותיות בשורה 

בדף זה קטן ממספרם בעותק AS(. משנה הבאה בסוף פרק, לאחר הסוגיה האחרונה, מצויה גם בפרק החמישי 

 ,T-S NS 36.77 + T-S NS 329.1001 האוניברסיטה  ספריית  קיימברידג',  בקטעי  שבועות  בבלי  של 

שהם חלק מצירוף בן ארבעה קטעים, העשוי להיות חלק מעותק AS ]ראה: זוסמן, אוצר )שם(, מס' 2977[. 

אבל שם המשנה הבאה בסוף הפרק היא המשנה האחרונה בפרק ]ואין עליה תלמוד[, וכבר העיר אפשטיין 

על מקרים דומים ]אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה )לעיל הערה 15(, עמ' 901, 923[. תופעה זו יכולה אולי 

להסביר מניין שאב סופר עותק AS את ההשראה לכתיבת המשניות שאין עליהן תלמוד בסוף הפרק. וראה 

פירוש רבנו חננאל בשבועות כאן, סוף פרק ח – לאחר פירוש הסוגיה וציטטה מהירושלמי באה אצלו פסקה 

ממשנה ו: 'מתני' אמר לאחד מן השוק היכן שורי שגנבתה ואמ' לא גנבתי ובאו עדים שגנב כול'' ]על פי כ"י 

רומא, אנג'ליקה Or. 83[ ובזה מסתיים פירושו לשבועות(. 

בידינו דף מעותק גניזה מזרחי נוסף של בבלי שבועות, קיימברידג' T-S AS 84.238-241 )ראה לעיל הערה   62

15(, הכולל את משניות שבועות ח, א–ז, כסדרן בנוסח הרווח. ראה: זוסמן, אוצר )שם(, מס' 5089. בראש 

שבידינו  השמיני. השרידים  הפרק  משניות  באות  ולאחריו  שבועות,  בבלי  של  השביעי  הפרק  סוף  בא  הדף 

כוללים רק את המשניות עד משנה ז, וממילא אין בידינו תלמודו של הפרק. כיוון שכך אין לדעת על איזו 

ייתכן  ונמחק;  'גמא'  גדולות:  באותיות  בו  נכתב  א  משנה  )לאחר  זה  בעותק  השנייה  הסוגיה  הוסבה  פסקה 

שהסופר התכוון להעתיק את הסוגיה הראשונה מיד אחרי משנה א ולכן התחיל לכתוב 'גמארא', אבל הוא חזר 

בו תוך כדי כתיבה, מחק והמשיך בהעתקת רשימת המקרים. כיוון שתלמודו של הפרק לא השתמר, אין לדעת 

אם 'גמא' זה עשוי לרמז על חסרון רשימת המקרים בנוסח אביו(.

קטע ניו יורק וקטע קיימברידג' T-S F 2(1).166 המצטרף אליו )ראה לעיל הערה 52(.  63

מהפרקים השישי והשביעי של בבלי שבועות ומתחילת פרק רביעי של כתובות.   64

נוסף על שתי המשניות המצוטטות בפרק השמיני כאמור.   65

בדפים ששרדו מעותק זה מצויות שבע פסקאות קצרות ופסקה אחת ארוכה יחסית אבל גם היא מקוטעת ואין   66

בה משנה שלמה )בדפוס באה ְבּמקום הפסקה הארוכה פסקה קצרה: ואלו נשבעין ]...[' ]מח ע"ב, שו ' 23[. 
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המלא של כל משניות הפרק.67 כיוון שכך, ייתכן לכאורה שגם חסרונה של רשימת המקרים בפרק 

השמיני עשוי לשקף את נוהגו של הסופר ותו לא. אבל יש להדגיש שבעותק ניו יורק – כרגיל 

אותה  של  מראשה  בציטטה  פותחת  חדשה  במשנה  הדנה  סוגיה  כל   – הבבלי  של  הנוסח  בעדי 

את  כוללת  אינה  משנה  של  מראשה  קצרה  פסקה  כאשר  אפילו  הנראה  ככל  הדבר  הוא  משנה. 

המשפט שבו עוסקת הסוגיה, משפט המופיע בהמשכה של אותה משנה.68 נמצא שחסרונה של 

רשימת המקרים אינו כשאר החסרונות: רשימת המקרים פותחת עניין חדש – העניין שעוסקת 

בו הסוגיה השנייה,69 ואף על פי כן לא צוטט ממנה בקטע ניו יורק ולא כלום, ואף לא ראשה, לא 

כמשנה ולא כפסקה. 

כמה מילים הכלולות בפסקה הארוכה בקטע ניו יורק, 'בתוך הבית ובין הבית', צוטטו שם שוב לאחר סוגיה 

בסוגיה  העדים  בשאר  שולבה  זו  ברייתא  בלבד.  ברייתא  הכוללת  קצרה,  יחידה  בראש  הבאה  כפסקה  זו, 

פסקה(. כדרכו  שבראשה  עצמאית  כיחידה  באה  היא  יורק  בקטע ניו  הקודמת ]מח ע"ב, שו' 24–26[, ואילו 

של התלמוד הבבלי בכל עדי הנוסח שהגיעו לידינו, גם בעותק זה התלמוד נמסר יחד עם משנה, המצוטטת 

בראש סוגיותיו )ראה: אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה ]לעיל הערה 15[, עמ' 908–932; י' זוסמן, 'כתבי-יד 

ומסורות נוסח של המשנה', הנ"ל, אוצר ]לעיל הערה 29[, מבואות ומפתחות, עמ' 37, ושם הערה 72. זוסמן 

ציין שם לשני קטעי גניזה יוצאי דופן שאין בהם ציטוט מלא של המשנה. אבל גם בקטעים אלה יש פסקאות 

בראש  וגם  זוסמן ]שם[ (  )ראה:  המסכת  בראש  גם  אלה  בקטעים  באות  ]הפסקאות  הסוגיות  בתחילת  משנה 

הסוגיות הפותחות דיון בפסקת משנה חדשה, כפסקה או כמשנה )כך בדף השני של קטע מגילה המצוין שם: 

'מתני' אלא שהכפרים מקדימין ליום הכניסה'([. ואם כן עד עתה לא מצאנו עדי נוסח של בבלי ללא משנה 

כלל, וכמעט בכל עדי הנוסח מצוטטת המשנה כולה, לפני הפרק או בראשי הסוגיות(. כיוון שאופן הציטוט 

בעותק זה אינו אחיד – לעתים באה בו משנה מלאה ולעתים פסקה – מסתבר שעצם הציטוט הוא עיקר, בעוד 

הגדרת הציטטה כפסקה או כמשנה וכן אורך הציטטה עשויים להיות עניין להחלטתו של הסופר )כך מסתבר 

מבוא  אפשטיין,  ]ראה:  הבבלי  של  היד  בכתבי  המצויים  פסקאות  ציטוט  באופן  רבים  לחילופים  באשר  גם 

לנוסח המשנה )שם(. וכך גם בשני הקטעים שציין להן זוסמן )שם([ (.

אמנם תחילתם של הפרקים השישי והשביעי בשבועות לא שרדה, וייתכן ששם באו כל המשניות בראש הפרק   67

במרוכז. אבל סבירותה של אפשרת זו אינה גבוהה, שכן בשני המקומות ששרדו בהם ראשי פרקים בכתב יד 

זה – ראש הפרק השמיני בשבועות וראש הפרק הרביעי בכתובות )הבא מיד אחרי סוף שבועות( – יש בראש 

הפרק רק משנה אחת )פרק שמיני של שבועות( או פסקה קצרה )פרק רביעי של כתובות. לתופעה זו ראה 

על  פרקים אלה מלמד  ציטוט המשניות בראשי שני  באופן  להעיר שההבדל  יש  זאת  עם  הקודמת.  בהערה 

חוסר אחידות מסוים בנוהגו של סופר כתב היד(. ציטוט חלקי של מקצת המשניות עולה גם מכמה מקומות 

שהושלמה בהם פסקה לכדי משנה שלמה ביד אחרת )מעל השורה ובגיליון(. עובדה זו מטה לכך שגם לפני 

שנקטע כתב יד זה לא הועתקו בו המשניות המלאות )בתחילת הפרק, או בתחילתן של סוגיות אחדות(.

בראש הסוגיה העוסקת ביתומים )שבועות מח ע"א, שו' 17 ואילך( באה הפסקה: ']..[̊ן הפוגמת כתובתה לא   68

]... ...['. פסקה זו היא תחילתה של המשנה, וכאמור הסוגיה עוסקת ביתומים שבהמשך משנה זו. אמנם סוף 

הפסקה לא שרד, אבל אורך הקרחה קצר מלהכיל את המשכה של המשנה )לאחר הקרחה באות המילים: 'מן 

היתומים לא יפרעו ]...[', השייכות לסוגיה על משנה זו. בשאר עדי הנוסח קדמו למילים אלה 13–14 מילים 

בתחילתה של הסוגיה, בערך כאורך הקרחה, ובצמצום רב אולי יש מקום בתחילתה של הקרחה למילה אחת 

או שתיים שבסוף הפסקה ותו לא(. ועוד זו, משנה זו הושלמה ביד אחרת )מעל השורה ובגיליון(, וכאמור יש 

בכך להעיד שהמשכה של המשנה לא נכלל בכתב היד גם קודם שנקטע. 

שבסוף  הכלל  על  נאמר  השנייה  הסוגיה  שבראש  רב  של  מאמרו  יורק  ניו  קטע  של  מסורתו  שלפי  אף  כך   69
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ייחודו זה של חסרון רשימת המקרים מעורר לכל הפחות ספק בשאלת היקפו של הפרק במשנה   

לפי מסורתו של קטע ניו יורק, מסורת המשתקפת גם בעותק AS. שמא חסרונו של גוף שלם זה 

חסרון שבמשנה הוא – מסורת בבלית שבמשנתה לא הייתה רשימת המקרים המפורטת. אפשרות 

זו היא מרחיקת לכת, אבל מתאים לכך היטב היקפו המצומצם, יוצא הדופן, של הפרק – הפרק 

אינה  היא  אף  וכאמור  זה,  לפרק  המיוחדת  )ב(,  אחת  סוגיה  רק  הכולל  בבבלי,  ביותר  הקצר 

מתמקדת בעניינו של הפרק במשנה. 

יתרה מזו, גם הציטטות מרשימת המקרים במקומות אחרים ברחבי התלמוד הבבלי מתאימות   

מרשימת  ציטטות  שלוש  הבבלי  בתלמוד  יש  לכאורה  לכך:  מטה  אף  מהן  ואחת  זו,  לאפשרות 

ד–ו.  במשניות  לפנינו  המצויים  ממקרים  ושלושתן  קמא,  בבא  במסכת  שלושתן   – המקרים70 

אבל בכל הציטטות הללו יש הבדלים משמעותיים ממה שלפנינו במשנה, וייתכן, לכל הפחות, 

שהציטטות הן מברייתות ולא ממשנתנו.71 לעניין זה חשובה במיוחד הציטטה בבבלי, בבא קמא 

המודה בקנס  בעניינו של  ושמואל  רב  הדנה במחלוקת  איתמר  סוגיית  עה ע"א–ע"ב. באה שם 

ואחר כך באו עדים: 'איתמר מודה בקנס ואחר כך באו עדים רב אמ' פטור ושמואל אמ' חייב'. 

המקרים  ברשימת  לפנינו  המצוי  המקרה  של  מסופו  כשיטתו  להוכיח  רב  ביקש  הסוגיה  במהלך 

במשנה ו, והתפתח דיון בעניין זה בין רב לשמואל:

איתיביה רב לשמואל ראה עדים שממשמשין ובאין ואמ' גנבתי אבל לא טבחתי ולא מכרתי 

אינו משלם אלא קרן 

אמ' ליה הכא במאי עסיקינן כגון שחזרו עדים לאחוריהם 

המשנה, שכן כאמור עניינו של הכלל הוא גם עניינה של רשימת המקרים.

)א( 'ראה עדים שממשמשין ובאין ]...[' )בבא קמא עה ע"א(; )ב( 'היכן שורי ואמ' לו נגנב ]...[' )שם קו ע"ב(;   70

)ג( 'אמ' לאחד בשוק ]...[' )שם קח ע"א; ההפניה במסורת הש"ס לבבא קמא סג ע"ב, קו ע"א, קח ע"ב היא 

למשנה בבא קמא ט, ז–ח ]'היכן פקדוני ]...['[, המקבילה למשנה שבועות ח, ד–ה(. הציטטות כאן ולהלן על 

פי כ"י המבורג, ספריית המדינה והאוניברסיטה hebr. 19 )שטיינשניידר 165(.

נגנב  לו  ואמ'  שורי  היכן  יוחנן  לר'  אבא  בר  חייא  ר'  'איתיביה  להלן; )ב(  ראה  עה ע"א–ע"ב  קמא  לבבא  )א(   71

משביעכני ואמ' אמן והעדים מעידין אותו שאכלו משלם תשלומי כפל' )שם קו ע"ב( – 'שאכלו' בכל עדי 

הנוסח, לעומת 'שגנבו' שבמשנה; לשאלה אם זו ברייתא או משנה ראה: אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה )לעיל 

לשו' 29–30; הנשקה,   ,84 15(, עמ'  הערה  כפשוטה )לעיל  תוספתא  15(, עמ' 896, 1307; ליברמן,  הערה 

משנה ראשונה )לעיל הערה 14(, עמ' 181–182 והנסמן שם; )ג( 'אמ' רבה >ברוב העדים: רבא< תא שמע אמ' 

לאחד בשוק היכן שורי שגנבת והוא או' לא גנבתי משביעכני ואמ' אמן והעדים מעידין אותו שגנבו משלם 

הודה  'ואם  קח ע"א( – המילים  קמא  ואשם' )בבא  וחומש  קרן  משלם  מעצמו  הודה  ואם  כפל  תשלומי 

]...[ ואשם' מצויות בכל עדי הנוסח, ודיון התלמוד מוכיח שהן מצויות במקור זה )'הודה מעצמו אין אבל הודה 

אחר עדים לא ]...['(. כאמור אותו המשפט, 'הודה מעצמו ]...[ ואשם', חסר בכל עדי הנוסח של סדר המשנה 

של  נוסח  עדי  בשלושה  רק  במשנה  נמצא  הערה 15(. הוא  לעיל  שבבבלי )ראה  המשנה  של  עדים  ובשלושה 

המשנה שבבבלי, ושם הוא חשוד כתיקון. נמצא שגם מקור זה מתאים להיות ברייתא. וראה: אפשטיין, מבוא 

 ,159 ראשונה )שם(, עמ'  משנה  1260(; הנשקה,  לעמ'  והוספות  תיקונים   ,1309 המשנה )שם(, עמ'  לנוסח 

הערה 25. השווה לדברי ליברמן שהובאו לעיל הערה 15.
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אמ' ליה והא מדקתני סופא ר' אלעזר בר' שמעון או' יבואו עדים ויעידו מכלל דתנא קמא 

אמ' לא 

אמ' ליה לאו מי איכא ר' אלעזר בר' שמעון >דקאי כותי< אנא דאמרי כר' אלעזר בר' שמעון.

ויעידו',  עדים  יבואו  או'  שמעון  בר'  אלעזר  בדחיית תשובת שמואל ציטט רב מסיפא: 'ר' 

ומתגובתו של שמואל מתברר שאף הוא הכיר בסיפא זו. נמצא שבסיפא של המקור שעמד לפני 

רב ושמואל היו דברי ר' אלעזר בר' שמעון, שאינם לפנינו במשנה. ייתכן אם כן שהמקור שציטט 

כאן רב – כולל 'ראה עדים ]...[ אלא קרן' – הוא ברייתא שבסופה באה מחלוקתו של ר' אלעזר בר' 

שמעון. אמנם אפשר גם שהציטטה הראשונה )'ראה עדים ]...[ '( היא מהמשנה, וש'סיפא' שכאן 

מציין לברייתא המוסבת על משנתנו,72 אך ספק זה נפשט בדברי רב אשי שבהמשך הסוגיה. רב 

המנונא טען שדבריו של רב מסתברים באומר 'גנבתי', ובאו עדים שגנב; אבל אם כפר בתחילה 

 וטען 'לא גנבתי', ובאו עדים שגנב, ואחר כך הודה בטביחה ומכירה, ושוב באו עדים שטבח ומכר – 

יוחנן, ובא רב אשי להוכיח שכך עולה גם  חייב. כך אמר בפירוש גם ר' חייא בר אבא בשם ר' 

מהמקורות התנאיים: 'מתניתין וברייתא נמי דיקא'. ראיה מהמשנה הוא הביא ממשנת בבא קמא 

ז, ד – שעליה מוסבת סוגיית איתמר זו – וכראיה מברייתא הביא רב אשי את הציטטה שהביא רב 

ו: 'בריתא דתניא ראה עדים שממשמשין ובאין ואמ' גנבתי  במשנה  לפנינו  לעיל, והמצויה 

אבל לא טבחתי ולא מכרתי אינו משלם אלא קרן'. נמצא שלפני רב אשי המשפט 'ראה עדים ]...[ ' 

היה קיים בברייתא ולא במשנה!73 

יעקב נחום אפשטיין74 ראה בעדות זו ראיה לכך שהמשפט 'ראה עדים ]...[ ' נוסף מברייתא   

ואינו מקורי במשנת שבועות. כעת – משעלה ספק באשר לעצם הימצאותה של רשימת המקרים 

במשנת הבבלי, ואף נמצא שהציטטות בבבלי מרשימת המקרים שונות ממה שלפנינו במשנה – 

יש בעדות זו לחזק את האפשרות שכל הציטטות מרשימת המקרים המצויות בבבלי הן מברייתא 

ולא מהמשנה. וכיוון שכל הציטטות הללו הן מאותו גוף ששולב במשניות ד–ו,75 אפשר שהבבלי 

הכיר מקור הדומה לזה ששולב לבסוף במשנתנו וציטט ישירות ממנו. מכל מקום למצער ניתן 

לקבוע שאין בידינו ראיה שאמוראי בבל או התלמוד הבבלי הכירו את רשימת המקרים שלפנינו 

כברייתא  אשי  רב  ידי  על  צוטט  המקרים  ברשימת  במשנה  לפנינו  המצוי  מקרה  אבל  במשנה, 

דווקא, ונראה שגם רב הכירו מברייתא, ואף שאר הציטטות מרשימת המקרים מתאימות להיות 

ברייתא. 

להבהרת התמונה אסכם את הנתונים וההכרות העיקריים שהוצגו עד כה: )1( בקטע ניו יורק   

ראה: אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה )שם(, עמ' 801–803.  72

השווה: ד' הלבני, מקורות ומסורות, בבא קמא, ירושלים תשנ"ג, עמ' רפו–רפז והערה 7.  73

אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה )לעיל הערה 15, סעיף ג(. ובעקבותיו גם ליברמן, תוספתא כפשוטה )לעיל   74

הערה 15(.

ראה לעיל ליד הערה 25.  75
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רשימת המקרים חסרה; )2( בקטע ניו יורק ובעותק AS הסוגיה השניה מוסבת על הכלל שבסוף 

הפרק במשנה; )3( בבבלי לפרק שמיני של שבועות יש שתי סוגיות בלבד ורק אחת מהן, הסוגיה 

השניה, מיוחדת לפרק זה; )4( כל הציטטות בבבלי מרשימת המקרים הן מהגוף ששולב במשניות 

ד–ו. )5( משפט המצוי לפנינו ברשימת המקרים במשנה צוטט כברייתא על ידי רב אשי וכנראה 

)6( כל הציטטות בבבלי מרשימת המקרים עשויות להיות ברייתות ולא משנה.  גם על ידי רב; 

שוקעה  לא  עדיין  שבמשנתה  בבלית  מסורת  של  קיומה  לאור כל אלה עולה אפשרות 
המקרים, ושלאחר משנת 'ארבעה שומרים' היה בה רק כלל מפורט ותו לא.76 רשימת 

אם המשנה באחת ממסורותיה חסרה את רשימת המקרים המפורטת, משמעות הדבר שבסוף   

משנת שבועות, לאחר הפרק השביעי, היה במסורת זו איבר שכלל שתי משניות בלבד.77 תיאור 

זה מתאים להיקפו הצנום של הפרק בתלמוד הבבלי – העשוי לשקף את משנתו הצנומה – ויש לו 

ביטוי מפתיע ב'הדרן' שבקטע ניו יורק. בסוף הפרק השביעי של שבועות בא בקטע זה 'הדרן עלך' 

ותו לא, ואילו בסוף הפרק השמיני בא 'הדרן עלך כל הנשבעין' – כלומר 'הדרן עלך' ושמו של 

דווקא.78 חסרון שם הפרק ב'הדרן' שבסוף הפרק השביעי מטה לכך שאין כאן  השביעי  הפרק 

טעות אלא כוונת מכוון. כאמור בקטע ניו יורק, הכולל שני דפים, יש דף אחד מהפרק השישי של 

בבלי שבועות ודף הכולל את סופו של הפרק השביעי, את הפרק השמיני כולו ולאחריו תחילתו 

של פרק 'נערה שנתפתתה' בכתובות.79 ייתכן שהעותק כולו כלל רק את הפרקים הללו,80 ואפשר 

מסתבר  מקום  מכל  בכתובות.81  הרביעי  הפרק  ואת  כולו  שבועות  בבלי  את  כלל  שהעותק  גם 

לאפשרות קיומו של כלל העומד בפני עצמו במשנה ראה למשל: ז' פראנקל, דרכי המשנה, תל אביב תשי"ט,   76

 ,)15 הערה  )לעיל  המשנה  לנוסח  מבוא  אפשטיין,  ב;  הערה  שם,  בעיקר   ,307–306 עמ '  כט,  כלל  ד  פרק 

עמ' 1039–1043.

אם כן טענתו של אלבק שמשניות אלה נקבעו 'בסוף המסכת לשם השלמה' הולמת במיוחד )ראה לעיל ליד   77

הערה 6(. אמנם כאן אלבק עצמו כיוון לפרק כולו, אבל במקומות אחרים הוא ציין למשניות בודדות הבאות 

 ;310 עמ'  ביכורים',  'מסכת  זרעים,  סדר   ,)1 הערה  )לעיל  משנה  למשל: אלבק,  מסכת. ראה  בסוף  כנספח 

שם, סדר מועד, 'מסכת שבת', עמ ' 15; 'מסכת פסחים', עמ' 142; 'מסכת שקלים', עמ' 186; 'מסכת ביצה', 

עמ' 286.

ולא שמו של הפרק השמיני, 'ארבעה שומרים'. לתופעה דומה בבבלי תמיד ראה במאמרי 'שילובן של סוגיות   78

למשנה מידות בבבלי תמיד', תרביץ, פא )תשע"ג(, עמ' 329, הערה 11.

ראה לעיל הערה 52.  79

של  היקפו  על  ידיעותינו  את  משנה  ואינו  שביעי  מפרק  הוא  הערה 52(  יורק )לעיל  ניו  לקטע  המצטרף  הדף   80

,)29 הערה   )לעיל  אוצר  זוסמן,  למשל:  ראה  שונות  ממסכתות  פרקים  צירופי  הכוללים  קטעים  העותק. 

 8716  ,8709  ,3214  ,2411  ,2196  ,2099  ,2015 העותק(,  לאותו  כנראה  שייכים  )שניהם   2416  ,1580 מס' 

אחד.  בדף  מצוי  הפרקים  בין  המעבר  כאן  שצוינו  הקטעים  )בכל  שם  כנסמן  אליהם  המצטרפים  והקטעים 

במקרים אחרים ניכר צירוף פרקים אך המעבר ביניהם לא שרד(. וראה גם בספרות המצוינת להלן הערה 82.

יורק  ניו  השנה,  ראש  גנזי  גולינקין,  ד'  ראה:  אחרת  ממסכת  פרק  ולאחריה  שלמה  מסכת  שהכיל  לעותק   81

וירושלים תש"ס, כ"י ג5, עמ' 18–20 והערות 97, 98 – ראש השנה ויומא פרק ח )זוסמן, אוצר ]שם[, מס' 898 

160–162 – ראש השנה ושבועות   והנסמן שם(; גולינקין, גנזי ראש השנה )שם(, כ"י ג11, עמ' 33 והערות 

פרק א )זוסמן, אוצר ]שם[, מס' 2743. אמנם מעותק זה שרד טקסט רק מפרקים א, ג של ראש השנה, אבל 
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שמפאת היקפו הצנום של הפרק השמיני – שהוא כאמור הקצר ביותר בבבלי – הוא נמסר כאן יחד 
עם הפרק השביעי, כנספח קצר שאינו עומד בפני עצמו.82

לעומת האמור עד כאן יש בסוגיית הבבלי בסוף מסכת שבועות כאן מקור אחד המוכיח לכאורה   

את קיומה של רשימת המקרים במשנה – דברי ר' אלעזר החותמים את הפרק השמיני של בבלי 

ובנושא  בשואל  והעוסקים  במשנה,  המקרים  ברשימת  המצויים  למקרים  מתייחסים  שבועות, 

שכר:

רבי אלעזר אומר83 כולן פטורין משבועת84 שומרין וחייבין משום שבועת ביטוי חוץ מאיני 

יודע מה אתה סח דשואל, וגניבה ואבידה דנושא שכר85 >ושבשוכר<86 שהוא חייב,87 שהרי 
כפרו ממון.88

דברי ר' אלעזר פותחים בלשון זהה למאמרו של רב, הבא בראש הסוגיה, ונראה שר' אלעזר בא 

להעיר כי 'כולן פטורין' לאו דווקא, שהרי יש מקרים שבהם השומרים חייבים.89 ר' אלעזר ציין 

]לחילוף סדר הפרקים ראה:  ד' פרקים'   ]...[ דין ומסכת  'הדרן עלך ראוהו בית  ובו:  ג בא הדרן  בסוף פרק 

גולינקין, גנזי ראש השנה )שם([ (. וראה עוד: זוסמן, אוצר )שם(, מס' 2091 – סוף עבודה זרה ונידה פרק ט. 

כדברי דנציג, מסירה זו מתאימה היטב לכתב יד המייצג סדר לימוד, ומסתבר שבמקומו של עותק זה כללו   82

בכלל לימוד 'הפרק השביעי' של שבועות גם את הפרק השמיני הקצרצר. ראה: נ' דנציג, קטלוג של שרידי 

הלכה ומדרש מגניזת קאהיר באוסף א"נ אדלר שבספריית בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו-יורק וירושלים 

והנסמן שם   9–8 )שם(, כרך המבואות, עמ'  זוסמן, אוצר  גם:  182. ראה  ליד הערה  נ,  תשנ"ח, מבוא, עמ' 

בהערה 96; עמ' 20 והערה 36. וראה גם: מ' סבתו, כתב-יד תימני למסכת סנהדרין ומקומו במסורת הנוסח, 

ירושלים תשנ"ח, עמ' 20 והנסמן שם בהערה 74.

כ"י וטיקן ebr. 140 וקטע זנקט פלוריאן Cod. III 5: 'אמ' ר' אלעז'' )כ"י וטיקן: 'א'ר' ]...['(; כ"י פירנצה   83

II.1.9, כ"י מינכן hebr. 95 וקטע ניו יורק: 'ור' אלעז' אמ'' )כ"י מינכן: 'ור' אלע' א''; קטע ניו יורק: ']...[ 
אלעזר ]...['(. 

קטע ניו יורק ועותק AS: 'משום שבועת' )עותק AS: 'משום שבו̊ע].['(  84

קטע ניו יורק: 'חוץ מי שאיני יודע שאתה סח שבשוא̊יל ושבגנבה ושבאבדה ושבנושא שכר'.  85

'ושבשוכר' = כ"י פירנצה II.1.9 ודפוס; בכ"י מינכן hebr. 95: 'והשוכר'; בשאר העדים חסר.  86

'שהוא חייב' = כ"י וטיקן ebr. 140 ודפוס; קטע ניו יורק: 'שח]..['; קטע זנקט פלוריאן Cod. III 5: 'חייב';   87

כ"י פירנצה II.1.9 וכ"י מינכן hebr. 95 – חסר; עותק AS – קרחה.

סח והוא שמת או נשבר  אתה  מה  יודיע  'איני יודע מה אתה סח דשואל' = משנה ח: 'איכן שורי אמ' לו איני   88

או נשבה או ניגנב או אבד משביעך אני ואמ' אמן חייב'. 'גניבה ואבידה דנושא שכר' = משנה י )רישא(: 'מת או 

נשבר או נשבה והוא שניגנב או שאבד משביעך אני ואמ' אמן חייב'. אלה הם אכן המקרים היחידים במשנה 

שבהם שואל ונושא שכר חייבים. יש לציין ש'איני יודע מה אתה סח דשואל' מתייחס לשלב שונה מ'גניבה 

ואבידה דנושא שכר ושבשוכר' – 'איני יודע מה אתה סח' זו טענת השומר )'אמ' לו'(; 'ניגנב או שאבד' מתאר 

את מה שאירע בפועל )'והוא ש]...['. ואילו בכל טענת גנבה ואבדה של נושא שכר השומר פטור משבועת 

הפיקדון, שכן בטענה זו השומר מחייב את עצמו בתשלום ]וכמפורש במקרה האחרון במשנה, העוסק בנושא 

להלן  וראה  ה[,  ד,  הפשיעה ]משניות  במקרי  רק  במשנה  נמצא  ואבדה  גנבה  טענת  על  ושוכר[. חיוב  שכר 

הערה 89( – ושאלה היא מה ראה ר' אלעזר לתאר שלב שונה בכל שומר.

שאלה היא מדוע התעלם ר' אלעזר ממקרי החיוב שבשומר חינם, המצויים במשניות ד, ה באותו גוף ערוך   89
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לשני מקרים המצויים לפנינו ברשימת המקרים במשנה, ומלשונו הרומז – 'איני יודע מה אתה 

סח דשואל', 'גניבה ואבידה דנושא שכר'90 – נראה שר' אלעזר הפנה לרשימת מקרים שהייתה 

מקרים  לרשימת  ואף  לפניו,  שהייתה  מקרים  לרשימת  התייחס  אלעזר  ר'  אם  גם  אבל  לפניו.91 

שהייתה לפניו במשנה דווקא, ייתכן שמקומו – ארץ ישראל – גרם. ואכן התלמוד הירושלמי כאן, 

סוגיות המוסבות על כמה מהמקרים שבמשנה, מלמד על מציאותם של מקרים באמצע  הכולל 

הסוגיה  ולפני  א  במשנה  העוסקת  ארוכה  סוגיה  לאחר  ישראל.  שבארץ  המשנה  במסורת  הפרק 

האחרונה העוסקת בכלל שבסוף הפרק במשנה,92 באה בירושלמי סוגיה העוסקת במחלוקת רב 

ור' יוחנן – המקבילה למחלוקת רב ושמואל בבבלי – והמתייחסת לכל הפחות למקרה שבמשנה 

ג,93 ואחריה בא עיסוק בטענות 'אבוד' ו'גנב', המוסב על מקרי טענות 'אבד' ונגנב' שבמשניות 

ד, ה. כמו כן מסתבר שר' יוחנן, רבו של ר' אלעזר, בדבריו שבראש הסוגיה העוסקת בטענות 

'אבוד וגנב', התייחס למקרים שבמשנה באמרו: 'ותני כן ]...[ '.94 עוד יש לציין לסוגיה האחרונה 

ט:  ז,  ב,  ושם באה ציטטה מקוצרת ממקרים המצויים במשניות  זו העוסקת בכלל,  בירושלמי, 

'מתנית'95 אמרה כן אמ' לשואל אמ' לשומר חנם אמ' לנושא שכר והשוכר איכן שורי אמ' לו מת 

]...[ '.96 אמור מעתה, התלמוד הירושלמי מלמד על הימצאותם של מקרים מפורטים לפני הכלל 

ששוקע כאן במשנה )וכבר דנו בכך ראשונים ותירצו מה שתירצו; ראה למשל: רש"י, ר"י מיגאש, רמב"ן(. 

וראה להלן שלגוף זה מתייחסות הסוגיות בירושלמי )וראה עוד לעיל סוף הערה 88(.

ראה לעיל הערה 88.  90

ועדיין אין ראיה שר' אלעזר כיוון למקרים שהיו לפניו במשנה דווקא. ואף אפשר שדבריו מובנים יותר אם   91

המקרים שציין להם לא היו במשנה שלפניו. לכאורה מאמרו של ר' אלעזר כפי שהוא לפנינו מציין לשני מקרי 

חיוב המצויים במשנה, ואין בדבריו יותר מטענה טריוויאלית ש'כולן' שבדברי רב אינו מכוון לכל המקרים 

ר'  בדברי  חייב'  'שהוא  גורסים  שאינם   ,II.1.9 פירנצה  וכ"י   hebr. 95 נוסח כ"י מינכן  במשנה. אמנם לפי 

אלעזר, אפשר שר' אלעזר לא בא להדגיש שיש מקרים שבהם השומר שכפר חייב בשבועת הפיקדון, אלא 

לטעון שבמקרים אלה אין חייבים משום שבועת ביטוי, כיוון שיש בהם כפירת ממון, ולכן 'אין חייבין בקרבן 

שבועת ביטוי שהוא קרבן עולה ויורד אלא בקרבן שבועת השומרין' )ר"י מיגאש(. אבל גם הטעם 'שהרי כפרו 

ממון' מבאר בראש ובראשונה מדוע אינו חייב בשבועת הפיקדון ואינו מטה לפירוש זה. וראה להלן הערה 97.

סוגיה זו פותחת ב'תני לא להקל ולא להחמיר ]...[' – ברייתא המתייחסת לכלל שבסוף הפרק כפי שהוא בעדי   92

הנוסח של סדר המשנה )לעיל הערה 30(, ומשלימה אותו.

ראה לעיל ליד הערות 45–50.  93

'ותני כן יכול להציע סיוע ]...[ לעתים גם למקורות תנאיים' )מוסקוביץ, הטרמינולוגיה ]לעיל הערה 15[,   94

ערך 'ותני כן', עמ' 596; ובהערה 190 שם גם מקרים שבהם הוא מוסב על משנה(.

מתניתא = משנה או ברייתא, וכך גם בביטוי 'מתניתא אמרה כן' )ראה: מ' עסיס, אוצר לשונות ירושלמיים,   95

מוסקוביץ,   ;1834 הערה   ,1105 עמ'  מסוימת[',  אחת  ]משנה  'מתניתא  ערך  תש"ע,  וירושלים  יורק  ניו  ב, 

הטרמינולוגיה ]שם[, ערך 'מתניתא אמרה כן', עמ' 457, ליד הערה 568(.

חינם,  )שומר  כסדר המשניות  אינו  נושא שכר,  חינם,  הסדר: שואל, שומר  נקי מספק, שכן  אינו  זה  מקור   96

שואל, נושא שכר. ועיין ב'פני משה' כאן, שניסה לפרש את הירושלמי בלא הגהה ]'תני לא להקל ולא להחמיר 

חייב'[ ונדחק והפנה לתוספתא; אבל ב'מראה הפנים' הפנה למשנה ותיקן ]'לפי גי' הספר פירשתי ]...[ ומיהו 

גם  התייחסות  כאן  שיש  אפשר  פנים  כל  על   .) ]']...[ גרסי'  דפטור  והנכון  קאי  דילן  דאמתני'   ]...[ נראה 

למשניות ז, ט, שאין להן סוגיות בירושלמי.
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הבא בסוף הפרק השמיני של משנת שבועות שלפניו, ולמסורת ארץ ישראלית זו עשויים להתאים 
גם דברי ר' אלעזר בבבלי.97

עדותה של התוספתא

מסכת  מהתוספתא.  גם  משתמע  במשנה  מקרים  רשימת  של  קיומה  הירושלמי,  עדות  על  נוסף 

זה סיומה של  שבועות בתוספתא מסודרת באופן כללי כסדר המשנה במסכת שבועות,98 בכלל 

המסכת בגוף העוסק בדיני שבועת הפיקדון בנוגע לשומרים, ובאופן דומה לזה שבמשנה: רשימת 

הטבעי,100  שלא במקומו  המצוי  נספח  מעין  הוא  זה שבסוף המסכת  גוף  כאמור  וכלל.99  מקרים 

זה.  סידור  של  מקוריותו  את  מבסס  בתוספתא  והן  במשנה  הן  המסכת  בסוף  קיומו  עצם  אבל 

נמצא שהסידור והמבנה של גוף זה בשני החיבורים מטים לכך שמשנת שבועות המשתקפת גם 

בתוספתא היא המשנה המוכרת לנו, על רשימת המקרים שבה. ובכל זאת מעיון בגוף זה שבסוף 

תוספתא שבועות עולות הכרות שיש בהן לשנות את המסקנות העולות מהתוספתא.

נוסף על רשימת המקרים והכלל101 בא כאן בתוספתא, לאחר רשימת המקרים ולפני הכלל,   

משפט הפותח בלשון 'נמצא ]...[ ',102  תוצאה העולה לכאורה מרשימת המקרים. כן באים כאן 

שני סימנים הפותחים בלשון 'מסורתא', והמציינים לסדר המקרים ברשימה ולתוכנם העיקרי.103 

 אם כן המצאי בתוספתא כאן עשיר ויוצא דופן: )1( רשימת מקרים, )2( תוצאה, )3( כלל, )4–5( 

רקע  על  דווקא  מוסבר   ,)91 הערה  לעיל  )ראה  'פשיטא'  בגדר  לכאורה  שהוא  אלעזר,  ר'  של  מאמרו  ושמא   97

הפער בין המסורת הבבלית – שממנה בא ר' אלעזר – למסורת הארץ ישראלית, שאליה נחשף בארץ ישראל? 

כלומר ר' אלעזר ביקש לעדכן את דברי רב, שהיו מוכרים לו )וכלשונם בבבלי: 'כולן פטורים ]...['. כאמור 

על פי עדות עותקי הגניזה דברים אלה הוסבו על מקרי הפטור בכלל הרווח במשנה שבבבלי; ראה לעיל ליד 

המקרים המפורטת במשנה שמצא בארץ ישראל )ואכן כאמור  הערה 59(, כך שהדברים יתאימו לרשימת 

על פי הירושלמי דברי רב ]ור' יוחנן[ מוסבים על הרשימה עצמה, אבל אין בהן 'כולן' והם מוסבים על משנה 

ג דווקא; ראה לעיל ליד הערה 49(.

טבלה ובה הטקסט של הגוף הנדון כאן כולו, בכל עדי הנוסח הישירים, ראה להלן בנספח ג.  98

אבל אין בתוספתא מקור מקביל לזה שבמשנה ח, א.  99

ראה לעיל ליד הערה 7, ולהלן שם גם בנוגע לתוספתא.  100

'זה הכלל >כל המשנה< מפטור לפטור מחובה לחובה מפטור לחובה >פטור< מחובה לפטור חייב' )כך בנוסח   101

הדפוס; 'כל המשנה' חסר בכ"י ארפורט )כיום כ"י ברלין, ספריית המדינה Or. 2º 1220(; 'פטור' חסר בכ"י 

וינה, הספרייה הלאומית hebr. 20 ]שוורץ 46[ (. כאמור כלל זה הוא הרווח בכתבי היד של המשנה שבבבלי 

)ראה לעיל הערה 34(.

'נמצא חייב בשואל פטור בשומר חנם חייב בשומר חנם פטור בשואל חייב בשואל פטור בנושא שכר והשוכר   102

פטור בשואל חייב בנושא שכר והשוכר' כך בכל עדי הנוסח, למעט חילוף סדר השומרים באיבר האחרון בכ"י 

ארפורט: 'חייב בנושא שכר והשוכר פטור בשואל'.

ירושלים  ב,  ראשונים,  תוספת  ליברמן,  ש'  ראה:  לביבליוגרפיה  להלן.  ראה  מקומם  ועל  אלה  סימנים  על   103

 ;1006 עמ'   ,)15 הערה  )לעיל  המשנה  לנוסח  מבוא  אפשטיין,   ;)156 הערה  להלן  )וראה   180 עמ '  תרצ"ט, 

ד' רוזנטל, 'על הקיצור והשלמתו', מחקרי תלמוד, ג )תשס"ה(, עמ' 842 והנסמן שם.
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וספק  בתוספתא,104  לרשימה  ולא  למשנה  ישירות  מתייחס  שהכלל  ייתכן  אמנם  סימנים.  שני 

עולה גם באשר לטקסט שמתייחס אליו המשפט הפותח ב'נמצא'.105 מכל מקום סימני ה'מסורתא' 

תולדותיה.  ובהבהרת  הרשימה  בחקר  לסייע  בהם  ויש  דווקא,  בתוספתא  לרשימה   מתייחסים 

המקרים  רשימת  בבירור  אפתח  ושיבושים.  תמיהות  קשיים,  מעלה  והסימנים  הרשימה  בדיקת 
עצמה.106

)1( שהדין בו זהה בכל השומרים: שומר שפשע, כפר לחלוטין,107  הרשימה נפתחת במקרה   

לפי  המסודרים  מקרים  של  זוגות  כמה  באים  ואילך  מכאן  ואשם.  בחומש  חייב   – והודה  וחזר 

לחובה פטור' אינו מיוצג ברשימת המקרים שבתוספתא  אחד מרכיביו של הכלל 'כל המשנה ]...[ מפטור   104

אבל הוא מיוצג ברשימה שבמשנה, במקרה האחרון.

הרשימה  להלן,  כאמור  שלה.  סיכום  מעין  ומציג  בתוספתא,  המקרים  לרשימת  מתייחס  זה  שמשפט  נראה   105

בתוספתא מציגה השוואות בין זוגות שומרים )'אמר ל]...[ מה שאין כן ב]...['(, ו'נמצא ]...[' זה מסכם את 

ההשוואה. אמנם הסיכום אינו מלא, הוא מתייחס רק לארבע אפשרויות, המסכמות לכל היותר את שמונת 

נמצא  בדווקא,  הוא  האיברים  סדר  גם  אם  ההשוואה.  תוכן  הוא  זה  במשפט  העיקר  אם  )כך   9–2 המקרים 

פטור  חנם  בשומר  ]'חייב   3 חנם'[,  בשומר  פטור  בשואל  ]'חייב   4 מקרים:  לארבעה  רק  מתייחס  שהמשפט 

בשואל'[, 6 ]'חייב בשואל פטור בנושא שכר והשוכר'[, 7 ]בנוסח כ"י וינה והדפוס: 'פטור בשואל חייב בנושא 

שכר והשוכר'[ או 9 ]בנוסח כ"י ארפורט: 'חייב בנושא שכר והשוכר פטור בשואל'[ (, ואין בו כלל התייחסות 

להשוואה בין נושא שכר ושוכר לשומר חינם )מקרים 10, 11(. כיוון שההתאמה לרשימת המקרים בתוספתא 

אינה מלאה, וכיוון שהלשון 'נמצא ]...[' משמש ברגיל כהצעת תוצאה העולה מהמקור שאליו מתייחס לשון 

זה, אפשר אולי ש'נמצא ]...[' זה מתייחס לרשימת המקרים שבמשנה דווקא. רשימה זו עוסקת בכל שומר 

בפני עצמו, והיא עשויה לשמש כמקור שניתן ללמוד ממנו את ההשוואות המוצעות כאן בתוספתא )'נמצא 

בשואל'  'פטור  ד–ה[  ]משניות  חנם'  בשומר  'חייב  ג[;  ]משנה  חנם'  בשומר  'פטור  ח[  ]משנה  בשואל'  חייב 

]המקרים שבמשניות ד–ה – טענת אבד או נגנב במקרה שהשומר פשע – מפורשים במשנה רק בהקשר של 

שומר חינם. את דינו של שואל במקרים אלה ניתן ללמוד מהעיקרון העולה ממשנה ז, שבה שואל שינה מחובה 

לחובה והוא פטור[; 'חייב בשואל' ]משנה ח )'איני יודע ]...[ והוא שמת או נשבר או נשבה'([ 'פטור בנושא 

שכר והשוכר' ]דינו של נושא שכר או שוכר במקרה זה – שהשומר כפר במקרה שמת או נשבר או נשבה – 

אינו מפורש במשנה, אבל שוב ניתן ללמדו מהעיקרון שברישא של משנה ט, שבה נושא שכר ושוכר שינה 

מפטור לפטור והוא פטור[; 'פטור בשואל' ]משנה ז רישא[ 'חייב בנושא שכר והשוכר' ]משנה י רישא[ (. לפי 

זוגות מקרים( עשויה  זו הקרבה בין משפט זה לרשימת המקרים בתוספתא )בשניהם השוואה בין  אפשרות 

ללמד שרשימת המקרים בתוספתא נוסדה על פי 'נמצא ]...[' זה או בהשראתו.

ראה להלן נספח ג.  106

כפירוש מפרשי התוספתא 'איני יודע' שכאן משמעו 'איני יודע מה אתה סח' )כלשון המשנה(. כך מוכח למשל   107

מהכללתו של השואל בדין זה, שהרי טענת 'איני יודע' כמשמעה ודאי אינה פוטרת שואל מתשלומים, וממילא 

אין היא עשויה לחייב את השואל בחומש ואשם גם אם הודה לבסוף שפשע )כדין כל המשנה מחובה לחובה 

שהוא פטור מחומש ואשם(. וראה גם דברי ר' דוד פארדו: 'ואין פי' שאינו יודע מה נעשה בשורו דא"כ חייב 

לשלם אפי' הוא ש"ח דכל לא ידענא פשיעותא היא אלא הכוונה כדתנן במתני' איני יודע מה אתה סח כלו' 

להד"מ והכא תני בקצרה ואמתני' סמך' )אמנם ר' משה מרגלית, ב'פני משה' לירושלמי סוף שבועות, ד"ה 

'מתניתא אמרה כן', ביקש לפרש את מקרה 1 בתוספתא כאן כמקרה של שינוי מחובה לחובה שדינו חייב. 

בירושלמי  הברייתא  את  לפרש  נדחק  הוא  משה'  שב'פני  שם  הפנים'  ב'מראה  הבהיר  עצמו  הוא  כאמור  אבל 

]'תני לא להקל ולא להחמיר חייב'[ מבלי לתקנה, 'והנכון דפטור גרסי'' ]ראה לעיל הערה 96[ (. 
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השומרים,108 ובכל אחד מהם משווה התוספתא את דינם של שני שומרים במבנה קבוע. כל זוג 

מקרים109 פותח במילים 'אמר ל]...[ ' ובטענת 'איני יודע';110 ההודאה במקרה הראשון בכל זוג 

זהה לתוכן הטענה במקרה השני;111 וכל המקרים מסתיימים במילים 'מה שאין כן ב]...[ '. עדי 

הדפוס,112  בנוסח  נמצאת  ביותר  הארוכה  הרשימה  שברשימה:  המקרים  במספר  נחלקים  הנוסח 

המציג חמישה זוגות מקרים )א–ה(: שומר חינם לעומת שואל )2–3(; שואל לעומת שומר חינם 

)4–5(; שואל לעומת נושא שכר ושוכר )6–7(; נושא שכר ושוכר לעומת שואל )8–9(; נושא שכר 

46( חסר  hebr. 20 )שוורץ  וינה, הספרייה הלאומית  )10–11(. בכ"י  ושוכר לעומת שומר חינם 

Or. 2º 1220( חסרים שני  מקרה אחד )5(,113 ובכ"י ארפורט )כיום כ"י ברלין, ספריית המדינה 

מקרים )4, 5(. 

נוסח כ"י ארפורט עשוי להיות נוסח מקורי, שכן מקרים 4, 5 אינם מחדשים דבר, תוכנם זהה   

לחלוטין למקרים 2, 3 שקדמו להם, והם שונים מהם רק במקומו של כל שומר בהשוואה.114 ואולי 

לכך שייך גם חסרונו של מקרה 5 בכ"י וינה.115 מנגד, חסרונם של מקרים 4, 5 עשוי להיות הגהה 

 מדעת שנעשתה מחמת כפילותם. ובעיקר, חסרונו של מקרה 5 בכ"י וינה וחסרונם של מקרים 4, 5 

בכ"י ארפורט116 עשויים להיות תוצאת דילוג מחמת הדומות.117 נוסף על כך ניכרים שיבושים 

של  שגויה  בפתיחה  בעיקר  לוקה  וינה  כ"י   – מכאן  ארפורט  ולכ"י  מכאן  וינה  לכ"י  המיוחדים 

'אמר לשומר חינם ]...[ אמר לשואל ]...[ אמר לנושא שכר והשוכר ]...['.  108

למעט חריגה אחת בכ"י וינה, ראה להלן.  109

מקרים(  זוג  בכל  הראשון  במקרה  ושוב   1 במקרה  )הבאה  זו  טענה  של  מרכזיותה   .107 הערה  לעיל  ראה   110

ברשימת המקרים בתוספתא ניכרת )לעומת זאת במשנה באה טענת 'איני יודע מה אתה סח' רק בשני מקרים: 

במקרה השני ]'היכן שורי'[ העוסק בשומר חינם ובמקרה השני העוסק בשואל(.

למשל תוכן ההודאה במקרה 2: 'לאחר זמן הודה שנגנב או שאבד' זהה לתוכן הטענה במקרה 3: 'אמר נגנב   111

או שאבד'. בארבעה זוגות המשותף הוא 'נגנב או שאבד', ובזוג אחד )הלכות 8, 9( – 'מת או נשבר או נשבה'.

כך עולה גם מהסימן הראשון בכל עדי הנוסח ומהסימן השני כנוסחו בכ"י ארפורט; ראה להלן. לשם הנוחות   112

ההפניה למספרי המקרים בתוספתא תיעשה לפי מספרם ברשימה הארוכה שבדפוס, גם כאשר אתייחס לנוסח 

כתבי היד.

בכך מופר כאן בכ"י וינה המבנה האחיד, הזוגי, של הרשימה.  113

4, 5 מובא  2, 3 מובא תחילה דינו של שומר חינם, ולאחריו 'מה שאין כן בשואל', ואילו במקרים  במקרים   114

תחילה דינו של השואל, ולאחריו 'מה שאין כן בשומר חינם'.

עוד יש לציין שהמשפט הפותח ב'נמצא' עשוי לייצג רשימה שכללה רק את מקרים 3, 4, 6, 7, ללא מקרה 5   115

שביניהם )ראה לעיל הערה 105(.

החסרונות הם ברשימת המקרים, אבל מקרים אלה משתקפים בסימן הראשון בכ"י וינה ובשני הסימנים בכ"י   116

ארפורט; ראה להלן ליד הערות 132–144 )וראה שם גם על עדותו של הסימן השני בכ"י וינה(.

של  הרישא  כל  ארפורט  בכ"י  חנם';  בשומר  כן  שאין  מה   ]  ...[ חנם  בשומר  כן  שאין  'מה  וינה:  בכ"י   117 

מקרה 4 )'אמ' לשואל היכן שורי ואמ' לו איני יודע משביעך אני ואמר אמן ולאחר זמן הודה שנגנב או אבד'( 

זהה לרישא של מקרה 6 )לדינו של השואל במקרה 6 בכ"י ארפורט, 'פטור', ראה להלן הערה 119(.
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קיצורים שהיו ככל הנראה בנוסח 'אביו',118 ואילו בכ"י ארפורט מצויות שלוש הלכות שגויות.119 

בצד החסרונות והשיבושים המיוחדים לכל אחד משני כתבי היד של התוספתא, יש ברשימה   

קושי ניכר המשותף לכל עדי הנוסח – שני כתבי היד ונוסח הדפוס: שתי הלכות 'מה שאין כן בנושא 

אלה  מקרים  שני  לפרנסן.  ניתן  ולא  תמוהות,  הרשימה,  שבמרכז   ,7  ,6 במקרים  והשוכר'  שכר 

באים להדגים הבדל הלכתי בדין חומש ואשם הקיים לכאורה בין שואל מכאן לנושא שכר ושוכר 

מכאן. דא עקא, אין כל הבדל בדינם של שומרים אלה במקרים 6, 120.7 מפרשי התוספתא עמדו 

כמובן על הקושי הניכר במקרים אלה וביקשו לתקן את נוסחם.121 מכל מקום העובדה שקושי זה 

מקרה 1: 'והשואל' במקום 'והשוכר', 'שוו' במקום 'שורי'; מקרה 2: 'הוא שואל' במקום 'היכן שורי'; מקרים   118

7–8: 'מה שאין כן בנושא שכר והשואל נושא שכר והשוכר' במקום: 'מה שאין כן בנושא שכר והשוכר. אמר 

א' לנושא שכר  לנושא שכר והשוכר' )מסתבר שבאבי כ"י וינה היה כתוב: 'מה שאין כן בנושא שכר והשו' 

עוד  מקרה 6(. וראה  בסוף  'והשוכר'  גם  מקרה 2 )ואולי  בסוף  'בשואל'  המילה  בו  נשמטה  כן  והשוכר'(. כמו 

להלן הערה 129.

'פטור' במקרה 6 )שואל חייב לשלם במקרה שהשור נגנב או אבד ואילו טענת 'איני יודע' ]כלומר 'איני יודע   119

ממון  כפירת  כאן  הייתה  שכך  מתשלומים; כיוון  אותו  לפטור  מועילה  הערה 107[  לעיל  סח'; ראה  אתה  מה 

בטענתו הראשונה ]'איני יודע'[, ומשחזר והודה שנגנב או אבד, הוא התחייב בחומש ואשם; ואכן המקרה 

עצמו כאן זהה בתוכנו לסיפא של מקרה 2 ]'מה שאין כן בשואל'[, ושם שואל חייב גם על פי כ"י ארפורט(; 

'חייב' במקרה 8 )נושא שכר פטור מלשלם במקרה שהשור מת ]או נשבר או נשבה[, וכיוון שכך לא הייתה 

כפירת ממון בטענתו הראשונה ]'איני יודע'[ והוא פטור מחומש ואשם; ואילו שואל ]'מה שאין כן בשואל'[ 

ואשם(;  בחומש  חייב  והוא  הראשונה  בטענתו  ממון  כפירת  הייתה  ולכן  מת,  שהשור  במקרה  לשלם  חייב 

ממון  כפירת  הייתה  שכך  וכיוון  אבד,  או  נגנב  שהשור  במקרה  לשלם  חייב  שכר  )נושא  במקרה 10  'פטור' 

חינם'[  בשומר  כן  שאין  ]'מה  חינם  שומר  ואשם; ואילו  בחומש  חייב  והוא  יודע'[  ]'איני  הראשונה  בטענתו 

פטור מלשלם במקרה שהשור מת או נשבר או הודה, ולכן הייתה כפירת ממון בטענתו הראשונה והוא חייב 

בחומש ואשם(.

במקרה 6 הן השואל והן נושא שכר והשוכר נפטרים בטענת 'איני יודע' ומתחייבים בטענת 'נגנב או אבד'.   120

נמצא ששניהם שינו מחובה לפטור וחייבים בחומש ואשם. במקרה 7 יש אמנם הבדל בפרטים הקובעים את 

דין חומש ואשם, אבל ההלכה זהה: השואל מתחייב הן בטענת 'נגנב או שאבד' והן בטענת 'מת או נשבר או 

והוא פטור מחומש ואשם. נושא שכר והשוכר מתחייבים בטענת  נשבה', ולכן השינוי הוא מחובה לחובה, 

או אבד',  'נגנב  הייתה  כיוון שהטענה הראשונה  נשבה'.  או  נשבר  או  'מת  ונפטרים בטענת  או אבד'  'נגנב 

 יש כאן שינוי מפטור לחובה, וממילא גם כאן השומר פטור מחומש ואשם )אמנם בכ"י ארפורט דין השואל 

במקרה 6 הוא 'פטור', ועל פי קביעה זו אכן דין נושא שכר והשוכר שונה מדין השואל. אבל דווקא במקרה זה 

אין כל הבדל בפרטים הקובעים את ההלכה בשומרים אלה ]השווה מקרה 7[, וברי ש'פטור' שבכ"י ארפורט 

כאן שגוי ]כדלעיל בהערה הקודמת[ (.

וכך למשל כתב ר' דוד פארדו )התיקונים מודגשים; מספרי המקרים בסוגריים מסולסלים ובגופן קטן(: 'כל   121

שיש  הני בבי דמתניתא ופשוטים הן אלא דאורחיה דתנא בהכי דנקט כלהו גווני אע"ג דלמדין זה מזה אלא 

ט"ס וכצ"ל אמר לש"ח }מקרה 2{ היכן שורי וכו' אמר נגנב וכו' }מקרה 3{ לאחר זמן הודה שאכלו חייב  כאן 

או  נשבה חייב משא"כ בנושא שכר והשוכר מת  או  וכו' אמר לשואל וכו' }מקרה 6{ ולאחר מכן הודה שמת 

שאבד פטור וכו' וה"פ ברישא תנא דין הכולל  או  7{ משביעך וכו' לאחר מכן הודה שנגנב  }מקרה  נשבה 

בכל הד' ]...[ והדר מפ' ואזיל החילוקים שבין השומרין'. כפי שמתברר מפירושו בהמשך דבריו שם, תיקוניו 

הם במקרים 6, 7. תיקונים אלה נעשו בהשראת הכפילות המיותרת לכאורה שבין מקרים 2, 3 למקרים 4, 5, 
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משותף כאן לכל העדים, בשני ענפי הנוסח של התוספתא, מחייבת עיון נוסף.122 ואכן גם הסימנים 

לשם  הרשימה.123  שבמרכז  המקרים  של  ערעורם  על  ללמד  מצטרפים  בתוספתא  כאן  המצויים 

הבהרת עדותם של הסימנים יש לעמוד על נוסחם, מבנם, תוכנם, מקומם וייעודם. 

כאמור בכל עדי הנוסח של התוספתא יש שני סימנים המתייחסים לרשימת המקרים, וסימני   

'מסורתא' אלה הם הסימנים המפורשים היחידים בתוספתא כולה.124 ייחודם גם בכך שיש כאן יחד 

שני סימנים המציינים לאיברים שונים של אותה רשימה. שני הסימנים באים באותו סדר בכל עדי 

הנוסח של התוספתא, אבל מקומם של הסימנים מתחלף125 – בכ"י וינה ובדפוס הם באים בסוף126 

הפרק לאחר הכלל,127 ואילו בכ"י ארפורט הם מופיעים בראש רשימת המקרים, לפני מקרה 1. 

בפרטי הסימנים חלוקים עדי הנוסח בעיקר בסימן השני וכן בפרט אחד128 בסימן הראשון. 

אפתח בבירור הסימן הראשון:  

והם יוצרים מערכת נוספת של כפילות מיותרת למעשה. אמנם לפי תיקונים אלה היה מקום לצפות לכפילות 

דומה במקרים 10, 11. ועל כך השיב ר' דוד פארדו: 'אלא דלא חש להאריך שהרי הן הן הדברים דתנא לעיל 

ברישא דרישא גבי ש"ח והשואל והיינו הך'.

הנוסח של התוספתא, ראה יסוד בחקר  היתר, בכמה שאלות  בין  י' ברודי העוסק,  יצא ספרו של  לאחרונה   122 

R. Brody, Mishnah and Tosefta studies, Jerusalem 2014, pp. 31-107. ברודי דן שם גם בשיבושים 
המשותפים לכל עדי הנוסח של התוספתא, המלמדים לטענתו על אב קדום המשותף לכל עדי הנוסח )ראה 

למשל שם, עמ' 107(. ממצאיו ומסקנותיו זוקקים דיון נפרד, ובדעתי לעסוק בכך במקום אחר.

תיקון  צריכה  עצמה  והברייתא  להלן,  הברייתא  להגיהה ע"פ  ליברמן: 'יש  דברי  כנראה  כוונו  אלה  למקרים   123

ע"פ הכלל שבה' )ליברמן, תוספת ראשונים ]לעיל הערה 103[; לתיקונים שהציעו הפרשנים לאחד הסימנים 

או לשניהם ראה להלן הערות 131, 141(.

הכוונה לסימנים המתייחסים לתוספתא )ולא לסימנים שהם חלק בלתי נפרד מהתוספתא עצמה, כגון 'אמ'   124

ר' יוסה זה סימן ]...[' ]תוספתא, כיפורים ג, ז )מהדורת ליברמן, עמ' 242–243([. למסורה הנמצאת בסופי 

'מסורה  קוק,  ש"ח  ראה:  מהמשנה,  הועתקה  הנראה  ושככל  התוספתא,  של  היד  בכתבי  וסדרים  מסכתות 

למשנה', הנ"ל, עיונים ומחקרים, א, ירושלים תשי"ט, עמ' 25–28(.

לחילוף במקומו של סימן סתום בשני כתבי יד של ספרא ראה: ש' נאה, 'לשון התנאים בספרא על-פי כתב-יד   125

וטיקאן 66', עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשמ"ט, עמ' יא, טז; הנ"ל, 'מבנהו וחלוקתו 

של מדרש תורת כוהנים )ב(: פרשות, פרקים, הלכות', תרביץ, סט )תש"ס(, עמ' 90, הערה 175.

לסימנים הבאים בסוף ראה: ש' ליברמן, 'מבוא', ירושלמי נזיקין, מהדורת א"ש רוזנטל, ירושלים תשמ"ד,   126

עמ' לד–לה )'בבבלי הסימנים הם בתחילת הסוגיא ]...[ והנה לפנינו הוכחה, שגם בתלמוד הירושלמי נמצאים 

ופרשות  מסכתות  בסופי  הבאים  לסימנים  גם  לציין  יש  הסוגיה'(.  בסוף  ומקומם  קדמונים,  שנתנו  סימנים 

 M. I. Kahana, ‘The Halakhic Midrashim’, Sh. Safrai et al. (eds.), :במכילתא דר' ישמעאל. ראה

 The Literature of the Sages, II: Midrash and Targum, Liturgy, Poetry, Mysticism, Contracts,
 Inscriptions, Ancient Science and the Languages of Rabbinic Literature (Compendia rerum
iudaicarum ad Novum Testamentum, Section 2, 3), Assen 2006, p. 69. לשני סימנים הבאים 
נאה,  ראה:   ;)341.2 )מרגליות   Add. 16.406 הבריטית  הספרייה  לונדון,  בכ"י  הספרא  של  פרקים  בסופי 

מבנהו וחלוקתו )שם(.

כלומר בסוף המסכת.   127

ראה בהערה הבאה ולהלן בהערה 135.  128
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כ"י ארפורטכ"י וינהדפוס ראשון

מסורתא 

שנים מה שאין כן בשואל והשואל 

שנים מה שאין כן בשומר חנם 

ושמר חנם 

שלשה נושאין ונותנין 

שנים מה שאין כן בשואל אחד 

נושא 

שנים מה שאין כן בשומר חנם 

מסורתא 

שנים מה שאין כן בשואל והשואל 

שנים מה שאין כן בשומר חנם 
ושואל חנם129

שלשה נושאין ונותנין 

שנים מה שאין כן בשואל אחד 

נושא 

שנים מה שאין כן בשומר חנם 

מסורתא 

שנים מה שאין כן בשואל והשואל 

שנים מה שאין כן בשומר חנם 

ושואל 

שעשה130 נושאין ונותנין 

שנים מה שאין כן בשואל אחד 

נושא 

שנים מה שאין כן בשומר חנם

התוספתא  ופרשני  פשוט,  אינו  המדויק  פירושו  אבל  ההשוואה,  מקרי  את  מייצג  שהסימן  ברי 

התלבטו בפירושו ותיקנוהו או פירשוהו בדוחק.131 פתרון הסימן נעוץ, כך נראה, בהכרה במבנהו 

הכפול ובחריגה הקיימת בו בעניינם של נושא שכר ושוכר. הסימן מתייחס ככל הנראה לעשרת 

המקרים 2–132,11 המצויים לפנינו בנוסח הדפוס, והוא מתקדם לסירוגין בשני צירים מקבילים: 

גם לשומר  והוא מציין  כן',  'מה שאין  זוג, הפותחת בלשון  הוא מציין לסיפא של המקרים בכל 

המפורש בראש כל זוג מקרים, החל בזוג השני )מקרה 4(.133 כפילות זו נשמרת בכל הסימן, למעט 

מקרים 6, 7:

נוסח כ"י וינה, 'ושואל חנם', ודאי משובש. השיבוש עשוי להתפרש בדומה לשיבושיו של כתב יד זה ברשימת   129

המקרים )ראה לעיל הערה 118(, כלומר סופר כ"י וינה פתח באופן שגוי קיצור שהיה בנוסח אביו )דוגמת 'ושו' 

חנם'(. אבל נוסח כ"י ארפורט, 'ושואל', מלמד כנראה שיש כאן נוסח כפול בכ"י וינה. וראה להלן הערה 135.

'שעשה' – כנראה שיבוש, וצריך להיות: 'שלשה', כבכ"י וינה ובדפוס.  130

ר' דוד פארדו כתב: 'ה"ז כדברי הס' החתום ואולם כפי הנר' דאתא לאתנוחי סימנא ]...[ ומ"מ ברור בעיני   131

ונותנים שנים משא"כ שנים משא"כ  ונר' דכצ"ל מסורתא שלשה נושאין  שכתוב הלשון בשיבוש ובסירוס 

בשואל והשואל שנים משא"כ בש"ח וש"ח א' נושא שנים משא"כ בנושא שכר והשוכר ]...[ ובהכי מתפרשה 

שפיר'. ר' שמואל אביגדור ב'מנחת ביכורים' הציע שני תיקונים )אחד בראש הסימן: 'ויותר טוב להגיה הכא 

וש"ח שנים משא"כ בשואל', ואחד בסופו: 'ויותר טוב להגיה שנים משא"כ בשואל והשואל'(. ר"י אברמסקי 

 ב'חזון יחזקאל' השתדל לפרש את נוסח הסימן כפי שהוא בנוסח הדפוס ונדחק בפירושו )'ושומר חנם שלשה – 

 5–2 למקרים  כבר  התייחס  שהסימן  לאחר  זה  פירוש  לפי  חנם',  בשומר  בבות  שלש  תני  ז[  ]בהלכה   לעיל 

התייחס  כבר  הסימן  שכן  כפילות,  גם  אלא  כאן  יש  סדר  שינוי  רק  ולא   ,3–1 לאיברים  כעת  חוזר   הוא 

לאיברים 2, 3. יתרה מזו, ה'בבא' הראשונה אינה 'בשומר חנם' אלא משותפת לשומר חינם, שואל, נושא שכר 

ושוכר(, ולבסוף אף הציע תיקון, אם כי מזערי )'אחד נושא ]...[' אולי צ"ל 'אחר נושא ]...['(. 

שהם כאמור יחידה הנחלקת לחמישה זוגות מקרים.  132

לשאלה מדוע פסח הסימן על השומר שבראש מקרה 2 ראה להלן הערה 153.  133
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הסימןרשימת המקרים134

אמר לו איני יודע ]...[ פטור אמר לשומר חנם היכן שורי2

שנים מה שאין כן בשואל מה שאין כן בשואל

אמר נגנב או שאבד ]...[ חייב 3

"מה שאין כן בשואל

אמ' לו איני יודע ]...[ חיי' אמ' לשואל היכן שורי4

מה שאין כן בשומר חנם

והשואל 

שנים מה שאין כן בשומר חנם 

נגנב או שאבד ]...[ פטור 5

"מה שאין כן בשומר חנם

אמר לו איני יודע ]...[ חייב אמר לשואל היכן שורי6

מה שאין כן בנושא שכר והשוכר

ושמר חנם / ושואל135 

שלשה נושאין ונותנין 

נגנב או שאבד ]...[ פטור 7

"מה שאין כן בנוש' שכר והשוכר

אמ' לנוש' שכר והשוכר היכן 8

שורי

ואמ' איני יודע ]...[ פטו' 

מה שאי' כן בשואל

"

שנים מה שאין כן בשואל 

מת או נשבר או נשבה ]...[ חייב 9

"מה שאין כן בשואל

אמר לנושא שכר והשוכר היכן 10

שורי

אמר איני יודע ]...[ חייב 

מה שאין כן בשומר חנם

אחד נושא 

שנים מה שאין כן בשומר חנם

נגנב או שאבד ]...[ פטור 11

"מה שאין כן בשומר חנם

הרשימה כאן היא על פי נוסח הדפוס, המציג את הרשימה הארוכה ביותר. המילים שאליהן מתייחס הסימן   134

מודגשות.

בסימן  היחיד  המשמעותי  הנוסח  חילוף  מצוי  הרשימה,  שבמרכז  הבעייתיים  למקרים  המשתייך  באיבר  כאן,   135

זה. החילוף הוא בציון לשומר שבראש מקרים 6, 7 – כ"י ארפורט: 'ושואל'; דפוס: 'ושמר חנם'; כ"י וינה: 

'ושואל חנם' )ראה לעיל הערה 129(. הנוסח 'ושומר חנם', המצוי בדפוס )ומשתקף באופן חלקי בכ"י וינה(, 

מייצג לכאורה נוסח שגרס ברישא של הלכה 6: 'אמר לשומר חנם'. נוסח זה עשוי לפתור את הקושי שבסיפא 

של מקרה 6 )ראה לעיל ליד הערה 120(, אם נגרוס בו כנוסח כ"י ארפורט במקרה 6: 'פטור' )שכן במקרה של 

שומר חינם השינוי כאן הוא מפטור לפטור, והשומר פטור מחומש ואשם, לעומת נושא שכר או שוכר, ששינה 

מחובה לפטור וחייב. אמנם כ"י ארפורט עצמו גורס במקרה זה 'שואל', אבל כאמור ייתכן שחל כאן דילוג 

בכתבי יד זה – 'שואל' שבו הוא ראשו של מקרה 4, והדילוג הוא מאמצעו של מקרה 4 לאמצעו של מקרה 6 

]ראה לעיל הערה 117[ . לפי אפשרות זו הסימן בדפוס מייצג את נוסחו של כ"י ארפורט בגוף הרשימה, השווה 

להלן ליד הערה 140(. אבל אין בנוסח זה פתרון לתמיהה שבסוף מקרה 7 )'שומר חנם' הבא בראש מקרה 6 

שייך גם למקרה 7 ]כבכל זוגות המקרים[ , והוא אכן פטור, כפי שמפורש במקרה 7 בכל עדי הנוסח. לפיכך 
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הלשון הצפוי בסימן ביחס לסיפא של מקרים 6, 7, בהתאמה לשאר המקרים, הוא: 'שנים מה שאין 

כן בנושא'.136 לשון זה, החוזר בשאר איברי הסימן, מבטא כאמור את מבנה הרשימה, המורכבת 

מזוגות מקרים. אבל בזוג המקרים 6, 7, במקום הדגשת המבנה הזוגי של הרשימה, בציון 'שנים 

מה שאין כן ]...[ ', מצורפים בסימן מקרים 6, 7 למקרה 8, שאחריהם: 'שלשה נושאין ונותנין',137  

ללא 'מה שאין כן'. נמצא שאף כאן החריגה העיקרית138 היא בהלכות 6, 7 139 התמוהות.

)'חייב' או 'פטור'(.  הסימן השני פשוט יותר מקודמו במבנהו, והוא כולל רק רשימת הלכות   

בסימן זה נוסח כ"י וינה זהה לנוסח הדפוס, והוא כולל שמונה איברים: 'חייב פטור חייב חייב פטור 

חייב חייב פטור'. ואילו הסימן בכ"י ארפורט כולל אחד עשר איברים: 'חייב פטור חייב חייב פטור 

חייב פטור פטור חייב חייב פטור'. מספר ההלכות ותוכנן )חייב/פטור( בסימן שבכ"י ארפורט זהים 
למספר ההלכות ותוכנן ברשימת המקרים עצמה בנוסח הדפוס דווקא:140

הסימן בכ"י ארפורטההלכות בנוסח הדפוס

חייבאמר לשומר חנם ולשואל ולנושא שכר ]...[ חיי'1

פטוראמר לשומר חנם ]...[ פטור ]...[ 2

חייבאמר נגנב או שאבד ]...[ חייב ]...[ 3

חייבאמ' לשואל ]...[ חיי' ]...[ 4

פטורנגנב או שאבד ]...[ פטור ]...[ .5

חייבאמר לשואל ]...[ חייב ]...[ 6

הסיפא 'מה שאין כן בנושא שכר והשוכר' נותרת תמוהה, שהרי גם נושא שכר ושוכר פטורים במקרה זה ]ראה 

העדים.  בשאר  שובש  ושהוא  בתוספתא,  המקורי  הנוסח  שזה  לטעון  אפשר  אי  ולפיכך   ,) ]120 הערה  לעיל 

ארפורט;  בכ"י  ההלכה  שיבושי  כשאר  שיבוש,  הוא   6 במקרה  ארפורט  שבכ"י  זה  ש'פטור'  מסתבר  זו,  ואף 

ראה לעיל הערה 119 ולהלן ליד הערות 145–149. ייתכן אם כן שהחילוף בסימן אינו מייצג נוסח שונה בגוף 

הרשימה המפורטת, אלא הוא שיבוש מקומי בסימן עצמו – כלומר בעקבות האיבר הראשון בסימן, שבו חזר 

השואל פעמיים 'בשואל והשואל', באה גם כאן כפילות, בטעות: 'בשומר חנם ושומר חנם'. ואילו נוסח כ"י 

וינה 'ושואל חנם' עשוי להיות תוצאת הכנסת 'ושואל' מגיליון 'אביו', שביקש לתקן את 'ושמר חנם' השגוי 

שבענף זה.

או: 'בנושא ונותן', ראה בהערה הבאה.  136

קרוב לוודאי שהכוונה לנושא שכר )'נושא', המקבל תשלום( והשוכר )'נותן', משלם למשכיר(; ראה למשל:   137

'מנחת ביכורים' כאן. מסתבר שהשימוש בצירוף זה נעשה לתועלת הזיכרון, ואפשר שיש בזה ללמד שהצירוף 

'נושאין ונותנין' נוסף לסימן בשלב מאוחר, ושמי שהוסיפו כבר לא ידע מהי מטרתם המקורית של הסימנים; 

ראה להלן ליד הערה 153.

כן  'שנים מה שאין  ושוב בעניינו של הנושא: במקום  סוף הסימן  יותר מצויה לקראת  סגנונית קלה  חריגה   138

להתפרש  עשויה  זו  סגנונית  חריגה  נושא'.  אחד  בשואל.  כן  שאין  מה  'שנים  כאן:  בא  והנושא'  בשואל 

כהשפעת החריגה הקודמת, העיקרית: 'שלשה נושאין ונותנין'.

לחילוף הנוסח המשמעותי, שאף הוא מצוי כאן דווקא במקרים 6, 7, ראה לעיל הערה 135.  139

כאמור רשימת המקרים עצמה בכ"י ארפורט כוללת תשעה מקרים בלבד, ואף פרטי ההלכות משובשים שם   140

בכמה מקומות וממילא הם שונים מאלה שבדפוס.
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הסימן בכ"י ארפורטההלכות בנוסח הדפוס

פטורנגנב או שאבד ]...[ פטור ]...[ 7

פטוראמ' לנוש' שכר והשוכר ]...[ פטו' ]...[ 8

חייבמת או נשבר או נשבה ]...[ חייב ]...[ 9

חייבאמר לנושא שכר והשוכר ]...[ חייב ]...[ 10

פטורנגנב או שאבד ]...[ פטור ]...[ 11

לעומת זאת מספר ההלכות בסימן שבכ"י וינה ובדפוס אינו מתאים לרשימת המקרים בשום עד 

נוסח.141 ובכל זאת ניתן לעמוד על משמעותו של הסימן בכ"י וינה ובדפוס. פתרונו של הסימן 

בעדים אלה הוא בהכרה שחסרות בו שלוש הלכות במרכז הרשימה. שאר ההלכות זהות בכל עדי 

הנוסח.  ייתכן שחל כאן דילוג קדום ב'אביהם' המשותף של כ"י וינה והדפוס.142 אבל אפשר גם 

שחסרונן של הלכות אלה143 מצטרף ללמד על ערעורם של המקרים במרכז הרשימה:

1234567891011

פטורחייבחייבפטורפטורחייבפטורחייבחייבפטורחייבמסירתאכ"י ארפורט:

פטורחיבחיבפטורחיבחיבפטורחיבמסורתאכ"י וינה:
פטורחייבחייבפטורחייבחייבפטורחייבמסירתאדפוס:

בשלוש  מעורערים   ,7  ,6 ומקרים  וינה,144  בכ"י  המקרים  ברשימת  גם  חסר   5 מקרה  כאמור, 

הרשימות – ברשימת ההלכות המפורטת ובשני הסימנים – שהלכות אלה תמוהות בהן, חריגות 

בניסוחן או חסרות.

 ,6 זו, כאמור לעיל ברשימת המקרים בכ"י ארפורט חלו שיבושים בהלכות שבמקרים  ועוד   

8, 10 )שהם מקרים 4, 6, 8 בכ"י ארפורט(.145 להבהרת הממצא אציג בטבלה את ההלכות )חייב/
פטור( כפי שהן ברשימת המקרים עצמה וכפי שהן בסימן השני בכל עדי הנוסח:146

ואכן הפרשנים שלפניהם עמד נוסח הדפוס תיקנו את נוסח הסימן. ר' דוד פארדו תיקן את האיבר הראשון   141

ועשאו 'פטור', ובכך התאים את הסימן לכלל שבתוספתא: 'ומיהו נר' ברור דה"נ איכא ט"ס וחייב דברישא 

צ"ל פטור וה"ג פטור פטור חייב חייב פטור חייב חייב פטור. תלת בבי קמאי היינו המשנה מפיטור לפיטור 

ומחובה לחובה ומפיטור לחובה בכל הני פטור אבל מחובה לפיטור חייב ופשוט'. ר' שמואל אביגדור ב'מנחת 

ביכורים' התאים את הסימן לרשימת ההלכות בדפוס, וכך התאימו בלא הודע לנוסח הסימן בכ"י ארפורט. 

כנוסח הסימן בכ"י ארפורט הכריע גם ר' יחזקאל אברמסקי ב'חזון יחזקאל'.

מ'פטור' )5( ל'פטור' )8( או מ'חייב' )6( ל'חייב' )9(.  142

חסרון העשוי גם לייצג רשימת מקרים שחסרים בה שלושת המקרים 5, 6, 7.  143

ראה לעיל ליד הערה 113.  144

ראה לעיל הערה 119.  145

5. בסימן השני חסרות  4, 5, ובכ"י וינה חסר מקרה  כאמור ברשימת המקרים בכ"י ארפורט חסרים מקרים   146

בכ"י וינה ובדפוס ההלכות של מקרים 5, 6, 7.
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ההלכות ברשימת המקרים:

פטורפטורחייבחייבפטורפטורחייבפטורחייבכ"י ארפורט:
פטורחייבחייבפטורפטורחייבחייבחייבפטורחייבכ"י וינה:

פטורחייבחייבפטורפטורחייבפטורחייבחייבפטורחייבדפוס:

ההלכות בסימן השני:

פטורחייבחייבפטורפטורחייבפטורחייבחייבפטורחייבכ"י ארפורט:

פטורחייבחייבפטורחייבחייבפטורחייבכ"י וינה ודפוס:

מעלה  ובדפוס  וינה  שבכ"י  להלכות  ארפורט  בכ"י  המקרים  שברשימת  ההלכות  תשע  השוואת 

ארפורט  בכ"י  ההלכות  בין  מובהקת  קרבה  הניכרים, יש  שבמפתיע, למרות השיבושים 

בשלושת  ההלכה  השיבושים.  בהם  שחלו  במקומות  גם  ובדפוס,  וינה  בכ"י  להלכות 

המקרים הראשונים זהה בכל עדי הנוסח. חמש ההלכות הבאות בכ"י ארפורט )מקרים 6–10( זהות 

לחמש ההלכות האחרונות )מקרים 7–11( ברשימת המקרים בכ"י וינה ובדפוס: פטור, פטור, חייב, 

חייב, פטור.147 קרבה מובהקת זו בין ההלכות ברשימת המקרים בכ"י ארפורט להלכות ברשימת 

המקרים בכ"י וינה ובדפוס, מתקיימת במידה מרובה גם בסימן השני.148 בהקשר זה ההבדלים בין 

עדי הנוסח בכל הרשימות הם בעיקר בחסרונם של מספר מקרים במרכז הרשימה – בכ"י ארפורט 

חסרים מקרים 4, 5 על הלכותיהם, בכ"י וינה חסרים מקרה 5 והלכתו, ובסימן שבכ"י וינה ובדפוס 

חסרות ההלכות במקרים 5, 6, 7. וכך לאחר מקרה 3, במקום שחסרים בו מקרים ברשימה שבכ"י 
ארפורט, חלה בנוסח כתב יד זה תזוזה של מקרה אחד בהתאמת ההלכות למקרים!149
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פטורחייבחייבפטורפטורחייבחייבחייבפטורחייבכ"י וינה:
פטורחייבחייבפטורפטורחייבפטורחייבחייבפטורחייבדפוס:
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פטורפטורחייבחייבפטורפטורחייבפטורחייבכ"י ארפורט:

בין עדי הנוסח הם בהוספת הלכות או השמטתן: תוספת שתיים–שלוש הלכות באמצע הרשימה  ההבדלים   147

בכ"י וינה ובדפוס; תוספת 'פטור' בסוף הרשימה בכ"י ארפורט.

הערה  ליד  לעיל  )ראה  בדפוס  המקרים  ברשימת  להלכות  זהות  ארפורט  בכ"י  השני  בסימן  ההלכות  כאמור   148

האחרונות )8–11(  ההלכות  וארבע  הראשונות )1–3(  ההלכות  שלוש  ובדפוס,  וינה  בכ"י  השני  140(. בסימן 

זהות לשלוש ההלכות הראשונות ולארבע ההלכות במקרים 7–10 ברשימת המקרים שבכ"י ארפורט. ההבדל 

)רשימת  'פטור'  וחילוף   )11( ארפורט  בכ"י  הרשימה  בסוף  'פטור'  תוספת  בשניים:  מתמצה  הרשימות  בין 

באיבר  הרשימה,  במרכז   )4 מקרה  והדפוס,  וינה  בכ"י  )הסימן  'חייב'   –  )6 מקרה  ארפורט,  בכ"י  המקרים 

הרביעי, המייצג כנראה מקרה שונה בכל נוסח.

ההלכות המתאימות למקרים 7, 8, 9, 10, 11 באות במקרים 6, 7, 8, 9, 10 בהתאמה. תזוזה זו היא גם שגרמה   149

להוספת עוד 'פטור' בסוף הרשימה בכ"י ארפורט; ראה להלן.
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נראה אם כן שההלכות המשובשות בכ"י ארפורט אינן תוצאת שיבושי סופר רגילים, אלא כולן 

 תוצאה של שיבוש אחד, נדיר – שיבוש התאמה. לפי הצעה זו התוספתא כאן בנויה משתי רשימות – 

רשימת מקרים )'אמר ]...[ '; 'נגנב ]...[ ', 'מת ]...[ '( ורשימת הלכות תואמות )'חייב', 'פטור'( – 

ובמהלך התאמת ההלכות למקרים חלה תזוזה מוטעית ב'אביו' הקדמון של נוסח כ"י ארפורט.150 

תזוזה זו גם גרמה לכך שלמקרה 11, שבסוף רשימת המקרים, לא נותרה הלכה מתאימה ברשימת 

ההלכות,151 ונוצר צורך להשלים את הלכתו. בזה מוסבר בפשטות קיומו של 'פטור' נוסף בסוף 
הרשימה בנוסח זה.152

כזו  רשימה  הרי  תאורטי,  אינו  המקרים  סדר  לפי  המסודרת  הלכות  רשימת  של  קיומה  עצם   

מצויה לפנינו – בסימן השני! אפשר אם כן שהסימנים כאן לא באו על מנת לשקף את רשימת 

המקרים המפורטת והמנוסחת שעמדה לפניהם, אלא הם העומדים בבסיס הרשימה – היא נבנתה, 

מולאה ונוסחה על פי הסימנים,153 ומסתבר שמכאן גם מקצת שיבושיה. לכך מתאימה היטב גם 

העובדה שבכל עדי הנוסח באים כאן יחד154 – באופן יוצא דופן – שני סימנים המציינים לשלושה155 
איברים שונים ברשימת המקרים, והעשויים לשמש כמעין הוראות לבניית הרשימה ולמילויה.156

כאמור ייתכן שתזוזה מוטעית זו קשורה לחסרונם של מקרים 4, 5 בנוסח זה.  150

שכן כאמור ההלכה המתאימה למקרה זה שולבה במקרה 10.  151

ראה לעיל הערות 147, 148.  152

לפי הצעה זו אפשר אולי שהעובדה שהסימן הראשון מתחיל בסוף מקרה 2, ופוסח על השומר שבראש מקרה   153

זה )ראה לעיל ליד הערה 133. וראה את הצעת התיקון הראשונה ב'מנחת ביכורים'(, עשויה לרמז שבשלב 

קודם שולבו בתוספתא מקרה 1 וראשו של מקרה 2 )עד 'מה שאין כן'(, ומטרת הסימנים הייתה להורות כיצד 

יש להשלים את מבנה הרשימה ולמלאה מכאן ואילך.

למרות החילוף במקום ששולבו בו הסימנים.  154

הסימן הראשון מציין לשני איברים שונים )המקרים הפותחים ב'מה שאין כן'; השומר שבראש כל זוג מקרים(,   155

והסימן השני מציין לאיבר שלישי )פסקי ההלכה(.

מטרה מסתברת זו של הסימנים עשויה לספק הסבר גם לחילוף במקומם )ראה לעיל ליד הערה 127(. לכאורה   156

חילוף המקום כאן מציג שתי חלופות המתאימות למיקומם של סימנים – בראש הטקסט שאליו הם מתייחסים 

או בסופו – אבל תיאור זה אינו מדויק. מיקומם של הסימנים לפני רשימת המקרים בכ"י ארפורט אכן מתאים 

ליד  לעיל  )ראה   2 מקרה  של  בסיפא  שתחילתו  הראשון,  לסימן  לא  אבל   ,1 במקרה  המתחיל  השני,  לסימן 

הערות 132–133 והערה 153(. גם מקומם של שני הסימנים בכ"י וינה והדפוס אחרי הכלל אינו מתאים, שכן 

הכלל  אחרי  הסימנים  את  ששילב  שמי  ייתכן  )אמנם  לכלל  שקדמה  המקרים  לרשימת  מתייחסים  הסימנים 

הסימנים.  של  מטרתם  את  הולמת  אינה  זו  אפשרות  אבל  המקרים,  לרשימת  המשתייך  כגוף  לכלל  התייחס 

ואם הכלל מוסב על הרשימה שבמשנה ולא על זו שבתוספתא ]לעיל הערה 104[, זרות מקומם של הסימנים 

ובדפוס  וינה  בכ"י  המסכת  בסוף  הסימנים  של  במקומם  ראה  ליברמן  ואכן  יותר(.  עוד  בולטת  הכלל  אחרי 

ראיה להכנסתם מן הגיליון: 'בד וכי"ו כתובה המסורתא בסוף המסכת, וזה מוכיח שהיא הוכנסה מן הגליון, 

ולפיכך היא נודדת ממקום למקום' )ליברמן, תוספת ראשונים ]לעיל הערה 103[; וראה: ח' אלבק, מחקרים 

בברייתא ותוספתא ויחסן לתלמוד, ירושלים תש"ד, עמ' 149, הערה 1(. אבל הסברו של ליברמן אינו פשוט. 

ובדפוס  וינה  בכ"י  הכנסתם  את  להסביר  קשה  ארפורט,  כבכ"י  הרשימה,  בראש  הסימנים  של  מקומם  אם 

במקום כה רחוק ממקומם המקורי כתוצאת הכנסה מגיליון. ייתכן אם כן שגם ההסבר לחילוף המקום נעוץ 

בתולדותיהם המיוחדות של סימנים אלה. שילובו של טקסט במקומות שונים המרוחקים זה מזה עשוי ללמד 
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זו  מסתבר אפוא שרשימת המקרים בתוספתא משקפת משנה שיש בה רשימת מקרים, אבל   

זו  שרשימה  מלמד  העדויות  כלל  בירור  התוספתא.  לפני  בתחילה  שעמדה  המשנה  דווקא  לאו 

שבתוספתא, שלא הסתיימה היטב, עשויה להיות תולדת שלב עריכה שהורה על ייסוד רשימת 

מקרים בתוספתא במקביל לרשימת המקרים בסדר המשנה. ומסתבר שהיה זה שלב מאוחר, שכן 

הבבלית  למשנה  שבדומה  כן  אם  ייתכן  הנוסח.157  בעדי  שרדו   – ה'מסורתא'  סימני   – הוראותיו 

מאוחר  עריכה  שלב  ורק  מקרים,  רשימת  בתוספתא  הייתה  לא  מלכתחילה  יורק,  ניו  שבקטע 

של התוספתא הוא שמשקף את קיומה של רשימת מקרים במשנה.158 וכך לכל הפחות כבר אין 

לפניה בתחילה. שעמדה  במשנה  מקרים  רשימת  של  לקיומה  ראיה  בתוספתא 

סיכום

רשימת המקרים העומדת במרכזו של הפרק השמיני של משנת שבועות היא רוב בניינו של הפרק. 

וברוב עדי הנוסח של המשנה שבבבלי; על  זו מצויה בכל עדי הנוסח של סדר המשנה  רשימה 

מקרים מרשימה זו מוסבות סוגיות בתלמוד הירושלמי; על פי רוב עדי הנוסח של הבבלי הסוגיה 

בבבלי  אלעזר  ר'  דברי  שגם  וייתכן  זו;  מרשימה  מקרים  על  מוסבת  בבבלי  זה  לפרק  המיוחדת 

במתכונת  הבנויה  התוספתא,  עדות  גם  במשנה.  לפניו  המצויה  זו,  מקרים  לרשימת  מתייחסים 

רשימת  של  קיומה  את  לשקף  עשויה   – כלל  ולאחריה  מקרים  רשימת   – המשנה  של  לזו  דומה 

מקרים במשנה. 

יורק, קטע גניזה מזרחי של התלמוד  ניו  אל מול כל העדויות הללו עומדת עדותו של קטע   

זה מוסבת על הכלל  והסוגיה המיוחדת לפרק  זה חסרה במשנה רשימת המקרים  הבבלי. בקטע 

AS, שאף  שבסוף הפרק. סיוע לעדותו של קטע ניו יורק נמצא בעותק נוסף מן הגניזה, עותק 

אל  העומדים  הגניזה,  עותקי  הכלל. הערכת עדותם של  על  לפרק  המיוחדת  הסוגיה  מוסבת  בו 

מול כל שאר עדויות הנוסח, כולל רוב עדי הנוסח של הבבלי, תלויה בקיומן ובתוקפן של ראיות 

שמקומו המקורי היה לאו דווקא באחד המקומות שבהם שולב, אלא בצד הטקסט שהוא 'גולש' סביבו. ייתכן 

שגם כאן כאשר נקבעו הסימנים, כמעין הוראות לייסודה של רשימת מקרים, הם נקבעו לא בראש הרשימה 

ולא בסופה, אלא בצד היחידה המסיימת את תוספתא שבועות. וכך בעת יישומה של הכרה זו בשלב המסירה, 

המחייב לסדר את כל הטקסטים באופן לינארי ולמקמם במקום ספציפי, קבעה כל מסורת את מקומם במקום 

אחר.

שלב זה הותיר שרידים בתוספתא כפי שהגיעה לידינו, גם בקשייה, שיבושיה וחילופי הנוסח שבה.  157

בתוספתא  המקרים  רשימת   – המשנה  של  מסורותיה  שתי  את  הכירה  לפנינו  שהיא  כפי  שהתוספתא  נראה   158

עשויה לייצג את מסורת סדר המשנה, שיש בה רשימת מקרים, ואילו הכלל ששולב בתוספתא הוא הכלל 

הרווח בעדי הנוסח של המשנה שבבבלי, והוא הכלל שעליו מוסבת סוגיית הבבלי במסורת עותקי הגניזה. 

ביסודה של רשימת המקרים בתוספתא – שכאמור עשוי להיות שלב עריכה מאוחר, שהוראותיו שרדו בעדי 

ממשנת  נדחה  זו  בקביעה  התוספתא.  כמשנת  המשנה  סדר  מסורת  לבסוף  נקבעה   – התוספתא  של  הנוסח 

התוספתא גם הכלל שבעדי הנוסח של הבבלי, וייתכן שמשום כך הוא שולב לבסוף בתוספתא, כדי לשמרו.
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נוספות המלמדות על אפשרות קיומה של מסורת משנה החסרה את רשימת המקרים.159 ואכן נוסף 

זו מתאימה היטב להיקפו הצנום של הפרק בתלמוד הבבלי,  על עדות עותקי הגניזה, אפשרות 

ומתאימות לכך גם העדויות ברחבי הבבלי ובראשן מקור אחד המתייחס לאחד המקרים שברשימה 

כברייתא ולא כמשנה. ולא רק בבבלי – רשימת המקרים מעורערת גם בתוספתא, ומכלל העדויות 

שבה עולה אפשרות שרשימת המקרים בתוספתא נוסדה בשלב מאוחר.

של  צנומה  מסורת  של  לקיומה  ממש  של  אפשרות  לפנינו  מניח  וההכרות  הנתונים  סיכום   

מסכת  מסתיימת  שבה  הרווחת,  המסורת  בצד  זו,  אפשרות  לפי  שבועות.  מסכת  בסוף  המשנה 

שבועות בפרק שמיני שלם, הייתה מסורת אחרת של המשנה – מסורת בבלית שבאו בה בסוף 

מסכת שבועות, אחרי הפרק השביעי, שתי משניות בלבד, ולא הייתה בה רשימת המקרים שהיא 

רובו של הפרק השמיני בשאר עדי המשנה. וכאמור אין זו אפשרות בעלמא, צירופן של הראיות 

מניח אותה לפנינו כאפשרות מאוששת, שלמצער אין להתעלם ממנה, ושעצם העלאתה מעשירה 

של  בכוחן  אין  סבירותה,  שלמרות  להדגיש  יש  אבל  במשנה.  פרקים  של  תולדותיהם  חקר  את 

הראיות להכריע כאפשרות זו, וממילא ראוי שלא להיחפז בהסקת מסקנות. על מנת לבחון את 

מידת סבירותו של התיאור המוצע ולהבהיר את משמעויותיו, יש לדון בפרקים נוספים שעולות 

הרהורים  כמה  בהעלאת  אסתפק  וכאן  אחר,  במקום  בכך  לעסוק  בכוונתי  דומות.  תופעות  בהם 

ראשונים על משמעויותיה של האפשרות המוצעת.

אם אכן שתי מסורות משנה לפנינו, ההבדל בין המסורות מפליג מאוד – במסורת הרווחת   

מצוי גוף ערוך שלם, שהוא חלקו הגדול של הפרק, ואילו במסורת שבעותקי הגניזה של הבבלי 

הגוף כולו חסר. חילוף בין מסורות המשנה בהכללתו של שלב עריכה שלם, ובהיקף נרחב כזה, לא 

מצאנו.160 ואף על פי כן טיבו של החילוף אינו זר. הוא מתאים לתיאור היחס בין מסורת המשנה 

הארץ ישראלית למסורתה הבבלית כפי שעלה במחקריהם של חוקרי המשנה, ובפרט בדבריו של 

שלמה יהודה רפפורט161 ובשכלולם בדברי דוד רוזנטל.162 לפי תיאורים אלה רב הוריד לבבל את 

משנת רבי כפי שהייתה באותה העת, וזו נקבעה כמשנה במסורת הבבלית, ואילו בארץ ישראל 

המשיכה המשנה להתפתח על ידי בניו ותלמידיו של רבי. אלא שעד כה הובאו דוגמאות שבהן 

ההבדלים בין המסורות מתבטאים במשפט אחד לכל היותר, ואילו כאן מדובר כאמור בגוף ערוך 

שלם. לפי הצעה זו מסכת שבועות הסתיימה בתחילה בשתי משניות, שהיו מעין נספח שנקבע 

עדות הנוסח היא תנאי הכרחי להעלאת אפשרות זו. אבל כיוון שעדות הנוסח כאן )במסורת עותקי הגניזה(   159

וכיוון שקיימת כאן  זו(,  היא בחלקה עדות שבשתיקה )חסרון רשימת מקרים, שאין עליהם סוגיה במסורת 

התפצלות גם בין עדי הנוסח של הבבלי, תנאי זה אינו מספיק במקרה זה ודרושות ראיות נוספות.

 ,]15 תוספות אגדיות שנספחו למסכתות בסופן )ראה למשל: אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה ]לעיל הערה   160 

עמ' 974–979( הן תופעה שונה, ואין עניינה לכאן.

כרם חמד, ז )תר"ג(, עמ' 157–166, 212 )אות ג(.  161

רוזנטל, משנה עבודה זרה )לעיל הערה 15(, עמ' 17–20, 166–178. לשיטת שי"ר ראה: שם, עמ' 179–187   162

והנסמן שם. הנ"ל, 'חקל דמא – שדה בוכין', מחקרי תלמוד, ב )תשנ"ג(, עמ' 514–516.
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ייסודה  ידי  על  שלם,  פרק  לכדי  זה  מצומצם  נספח  הורחב  מאוחר  בשלב  ורק  המסכת,163  בסוף 

של רשימת מקרים מפורטת בזיקה לכלל המצוי במשנה בסוף מסכת שבועות. נמצא שאפשרות 

עלו  שאלה  כפי  המשנה  לתולדות   – מתאים  אבל  מפליג  אמנם   – נוסף  נדבך  להוסיף  עשויה  זו 
במחקרים קודמים.164

האפשרות שהפרק האחרון של משנה שבועות כלל בתחילה רק שתי משניות מותירה בסוף   

המסכת מעין נספח צנום, שרק בשל הרחבתו ברשימת המקרים הפך לפרק של ממש. עם זאת יש 

להדגיש, שתי משניות אלה הן משניות כלליות ומתומצתות. כך היא משנת 'ארבעה שומרים', 

המציעה עקרונות בסיסיים בהלכות השומרים, וכך הוא הכלל – המיוחד לכאן165 – העשוי להיפרט 

למקרים הרבה, כפי שאכן אירע ברוב עדי הנוסח. כלומר לפי אפשרות זו מה שנקבע בסוף משנת 

שבועות כנספח אינו פרק של ממש, אבל הוא בבחינת מעט המחזיק את המרובה.166 לכך עשוי 

להיות שייך גם ההבדל בכלל ששולב בכל אחת מהמסורות. כאמור הכלל הרווח בסדר המשנה 

המשנה  של  הנוסח  בעדי  הרווח  הכלל  בעוד  המקרים,  כל  את  מקיף  ואינו  בסיסי  עיקרון  מציע 

שבבבלי, והמצוי גם בתוספתא, מציג מעין מפתח להלכות שבכל המקרים.167 מבחינה זו הכלל 

ה'בבלי' מתאים יותר לשמש כבסיס שממנו נוסדה לבסוף רשימת המקרים, ושעל פיו הפך הנספח 
המצומצם לפרק של ממש.168

על משניות שהן כנספח הבא בסוף מסכת ראה לעיל הערה 77.  163

על אפשרות לחילוף מסוג אחר במסירתו של פרק ראה למשל, אפשטיין , מבוא לנוסח המשנה )לעיל הערה   164

15(, עמ' 707, 994.

לעומת משנת 'ארבעה שומרים', המצויה כאמור גם במשנת בבא מציעא, ושאפשר לחשוד בה שהועברה משם   165

לכאן.

למשל כבספרי דברים: 'היה ר' נחמיה א' לעו' הוי כונס דב' תו' כללים ומוציאן כללים ]...[' )ספרי דברים שו   166

]מהדורת פינקלשטיין, עמ' 336 )על פי כ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית Cod. ebr. 32([; עיין שם וראה 

חילופי הנוסח(.

ראה לעיל ליד הערות 33–34.  167

ברוח דברים אלה אפשר אולי שיסודה של רשימת המקרים הוא שגרם גם להחלפת הכלל המצוי לפנינו בעדי   168

הנוסח של הבבלי ובתוספתא בזה שבסדר המשנה. הזהות בין הכלל הבבלי לרשימת המקרים גרמה למעשה 

]...[ למה מנו חכמים את אלו'  'וכי מאחר ששנינו כל  )או של הרשימה עצמה; השווה:  לייתורו של הכלל 

]בבלי, פסחים מג ע"א[ (, ותחתיו בא כלל שמציג את העיקרון העומד בבסיס ההלכות כאן, אף שאינו מתייחס 

לכל המקרים. 
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נספח א

)A 50 משנה, שבועות ח )על פי כ"י קאופמן

]א[ ארבעה שומרין הן שומר חינם והשואל נושא שכר והשוכר 

שומר חינם נשבע על הכל

והשואל משלם את הכל 

ואת  האבידה  את  ומשלמים  המיתה  ועל  השבויה  ועל  השבר  על  נשבעין  והשוכר  שכר  ונושא 

הגניבה : 

]ו[ ]ה[ ]ד[ ]ג[ ]ב[ 

חינם  לשומר  אמ' 
איכן שורי 
אמ' לו מת 

איכן שורי 
אמ' לו איני יודיע מה אתה סח 

איכן שורי 
אמ' לו אבד 

איכן שורי 
ואמ' לו ניגנב 

בשוק  לאחד  א' 
איכן שורי שגנבתה 
והוא או' לא גנבתי 

והוא שנישבר או 
שנשבה או ניגנב 

או אבד 
נשבר והוא שמת 

או נשבה או ניגנב 
או אבד 

נשבה והוא שמת 
או נשבר או ניגנב 

או אבד 
ניגנב והוא שמת או 

נשבר או נשבה או 
ניגנב 

>אבד והוא שמת או 
נשבר או נשבה או 

נגנב< 

והוא שמת או נשבר או נשבה או 
ניגנב או אבד 

משביעך אני ואמ' 
אמן 

משביעך אני ואמ' משביעך אני ואמ' אמן 
אמן 

משביעך אני ואמ' 
אמן 

משביעך אני ואמ' 
אמ' 

העדין מעידין אותו 
שאכלו 

משלם את הקרן 

הודה מעצמו 

והעדים מעידים 
אותו שגנבו 

משלם תשלומי 
כפל 

הודה מעצמו 

והעידים מעידים 
אתו שגנבו 

משלם תשלומי
כפל 

טבח ומכר 
משלם תשלומי 
ארבעה חמשה 

ראה עדים 
ממשמשים ובאים 

ואמר גנבתי אבל לא 
טבחתי ולא מכרתי 

משלם קרן וחומש פטורפטור
ואשם 

משלם קרן וחומש 
ואשם 

אינו משלם אלא קרן
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]ח[ ]ז[ 

לשואל  אמ' 
איכן שורי 
אמ' לו מת 

איכן שורי 
אמ' לו איני יודיע מה אתה סח 

והוא שנישבר או 
נישבה או ניגנב או 

אבד 
נשבר והוא שמת 

או נישבה או ניגנב 
או אבד 

נשבה והוא שמת 
או נשבר או ניגנב 

או אבד 
ניגנב והוא שמת 

או נשבר או נשבה 
או אבד 

אבד והוא שמת או 
נשבר או נשבה או 

ניגנב 

והוא שמת או נשבר או נשבה או 
ניגנב או אבד 

משביעך אני ואמ' 
אמן 

משביעך אני ואמ' אמן 

חייבפטור

]י[ ]ט[ 

שכר  לנושא  אמ' 
ולשוכר 

איכן שורי 

מת או נשבר אמ' לו מת
או נשבה

אבד או שניגנב

והוא שנישבר או 
שנישבה 

נשבר והוא >ש<מת או 
שנישב)רה(>ה< נשבה 

והוא שמת או נישבר 
ניגנב )או( >והוא< 

שאבד אבד )או( 
>והוא< שניגנב 

והוא שניגנב 
או שאבד 

והוא שמת או 
נשבר או נשבה

משביעך אני משביעך אני ואמ' אמ' 
ואמ' אמן 

משביעך אני 
ואמ' אמ'

פטורחייבפטור

זה הכלל כל הנשבע להקל על עצמו חייב ולהחמיר על עצמו פטור

לחובה  מחובה  המשנה  כל  הכלל  זה   :)31 הערה  )לעיל  הבבלי  של  הנוסח  בעדי  הרווח  >>הנוסח 

ומפטור לפטור ומפטור לחובה פטור ומחובה לפטור חייב<<
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נספח ב

בבלי, שבועות ח, מט ע"ב )על פי דפוס ונציה ר"ף–רפ"ג(

א

מאן תנא ארבעה שומרין 
אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה רבי מאיר היא 

אמר ליה רבא לרב נחמן מי איכא תנא דלית ליה ארבעה שומרין 
אמר לי' הכי קאמינא לך מאן תנא דאמר שוכר כנושא שכר דמי >>אמר רב נחמן אמר רבה בר 

אבוה<< רבי מאיר היא 
והא רבי מאיר איפכא שמעינן ליה דתנן שוכר כיצד משלם רבי מאיר אומ' כשומ' חנם ר' יהוד' 

אומר כנושא שכר 
רבה בר אבוה איפכא תני 

>אי הכי<169 הני ארבעה הוי שלש' הוו 
אמ' רב נחמן בר יצחק ארבעה שומרין ודיניהן שלשה : 

אמר לשומר חנם כו': היכן שורי כו': אמר לאחד בשוק כו': אמר לשומר כו': היכן שורי אמר 
ליה איני יודע מה אתה סח כו':

אמר רב וכולן פטורין משבועת שומרין וחייבין משום שבועת ביטוי ב
ושמואל אמר אף פטורין משו' שבועת ביטוי 

במאי קמפלגי שמואל סבר ליתה בלהבא ורב סבר איתי' בלאו והן 
וה' איפליגו בה חדא זימנא דאתמר שבועה שזרק פלוני צרור לים שבועה שלא זרק רב אמר 

חייב ושמואל אמר פטור רב אמר חייב דאיתה בלאו והן ושמואל אמר פטור דליתה בלהבא 
דינא  דבי  בהך  אבל  קמישתבע  דמנפשיה  משו'  רב  קאמר  בהא  בהא  אשמעינן  דאי  צריכא 
משבעי ליה אימא מודי ליה לשמואל כדרבי אמי דאמר רבי אמי כל שבועה שהדיינין משביעין 

אותה אין חייבין עליה משום שבועות ביטוי 
ואי איתמר בהא בהא קאמר שמואל אבל בהך אימא מודה ליה לרב צריכא

גופא ב2  
אמר רבי אמי כל שבועה שדיינין משביעין אותה אין בה משום שבועת ביטוי שנאמר או   

נפש
כי תשבע לבטא   
בשפתי' מעצמו   

כדריש לקיש דאמר ריש לקיש כי משתמש בארבע לשונות אי דילמא אלא דהא  

רבי אלעזר אומר כולן פטורין משבועת שומרין וחייבין משום שבועת ביטוי חוץ מאיני יודע 
מה אתה סח דשואל וגניבה ואבידה דנושא שכר ושבשוכר שהוא חייב שהרי כפרו ממון :

ראה לעיל הערה 36.  169
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נספח ג

תוספתא, סוף שבועות

כ"י ארפורט כ"י וינה דפוס ראשון

מסורתא 

שנים מה שאין כן בשואל 

והשואל 

שנים מה שאין כן בשומר חנם 

ושואל 

שעשה נושאין ונותנין 

שנים מה שאין כן בשואל 

אחד נושא 

שנים מה שאין כן בשומר חנם

מסורתא 

חייב פטור חייב חייב 

פטור חייב פטור 

פטור חייב חייב פטור

אמר לשומר חנם ולשואל 1

ולנושא שכר 

היכן שורי 

אמר לו איני יודע 

משביעך אני ואמר אמן 

ולאחר מכן הודה שאכלו 

חיי'

 אמ' לשומר חנם ולשואל 

לנושא שכר והשואל 

איכן שוו 

אמ' לו איני יודע 

משביעכני אני ואמ' אמן 

ולאחר מיכן הודה שאכלו 

חייב'

אמ' לשומר חנם ולשואל 

לנושא שכר והשוכר 

היכן שורי 

ואמ' לו איני יודע 

משביעך אני ואמ' אמן 

ולאחר מיכן הודה שאכלו 

חייב

אמר לשומר חנם 2א

היכן שורי 

אמר לו איני יודע 

משביעך אני ואמר אמן 

לאחר זמן הודה שנגנב 

או שאבד 

פטור 

מה שאין כן בשואל

 אמ' לשומר חנם 

הוא שואל 

אמ' לו איני יודע 

משביעכני ואמ' אמן 

ולאחר זמן הודה שנגנב 

או שאבד 

פטור 

מה שאין כן '

אמ' לשומר חנם 

היכן שורי

אמ' לו איני יודע 

משביעך אני וא' אמן 

ולאחר מיכן הודה שגנב 

או שאבד 

פטור 

מה שאין כן בשואל 

אמר נגנב או שאבד 3

משביעך אני ואמר אמן 

לאחר זמן הודה שאלו 

חייב 

מה שאין כן בשואל:

נגנב או שאבד 

משביעכני אני ואמ' אמן 

לאחר זמן הודה שאכלו 

חייב 

מה שאין כן בשואל '

נגנב או שאבד 

משביעך אני וא' אמן 

ולאחר מיכן הודה שאכלו 

חייב 

מה שאין כן בשואל 
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כ"י ארפורט כ"י וינה דפוס ראשון

אמ' לשואל 4ב

היכן שורי 

אמ' לו איני יודע 

משביעך אני ואמ' אמן 

לאחר זמן הודה שנגנב או שאבד 

חיי' 

מה שאין כן בשומר חנם:

 אמ' לשואל 

היכן שורי 

אמ' לו איני יודע 

משביעכני אני ואמ' אמן 

לאחר זמן הודה שנגנב או שאבד 

חייב 

מה שאין כן בשומר חנם '

 

נגנב או שאבד 5

משביע' אני ואמר אמן 

לאחר מכן הודה שאכלו 

פטור 

מה שאין כן בשומר חנם:

אמר לשואל 6ג

היכן שורי 

אמר לו איני יודע 

משביעך אני ואמר אמן 

ולאחר מכן הודה שנגנב 

או שאבד 

חייב 

מה שאין כן בנושא שכר והשוכר

 אמ' לשואל 

היכן שורי 

אמ' לו איני יודע 

משביעכני אני ואמ' אמן 

ולאחר מיכן הודה שנגנב 

או שאבד 

חייב 

מה שאין כן בנושא שכר '

אמ' לשואל 

היכן שורי 

ואמ' לו איני יודע 

משביעך אני ואמר אמן 

ולאחר זמן הודה שנגנב 

או אבד 

פטור

נגנב או שאבד 7

משביעך אני ואמר אמן 

לאחר מכן הודה שמת 

או נשבה 

פטור 

מה שאין כן בנוש' שכר והשוכר

 נגנב או שאבד 

משביעכני ואמ' אמן 

לאחר מיכן הודה שמת 

או נשבר או נשבה 

פטור 

מה שאין כן בנושא שכר והשואל 

 נגנב או שאבד 

משביעך אני וא' אמן 

ולאחר מיכן הודה שמת 

או נשבר או נשבה 

פטור 

מה שאין כן בנושא שכר והשוכר

אמ' לנוש' שכר והשוכר 8ד

היכן שורי 

ואמ' איני יודע 

משביעך אני וא' אמן 

ולאח' מכן הוד' שמת 

 או נשב' או נשב' 

פטו' 

מה שאי' כן בשואל

 נושא שכר והשוכר '

היכן שורי 

אמ' איני יודע 

משביעכני ואמ' אמן 

ולאחר מיכן הודה שמת 

 או נשבר או נשבה 

פטור 

מה שאין כן בשואל 

 אמ' לנושא שכר 

היכן שורי 

ואמ' לו איני יודע 

משביעך אני ואמר אמן 

ולאחר מיכן הודה שמת 

 או נשבר או נשבה 

חייב 

מה שאין כן בשואל 

מה שאין כן בנושא שכר והשוכר )או(
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כ"י ארפורט כ"י וינה דפוס ראשון

מת או נשבר או נשבה 9

ולאחר מכן הודה שנגנב או שאבד 

חייב 

מה שאין כן בשואל 

מת או נשבר או נשבה 

לאחר מיכן הודה שנגנב או שאבד 

חייב 

מה שאין כן בשואל '

 מת או נשבר או נשבה 

ולאחר מיכן הודה שגנב או שאבד 

חייב 

מה שאין כן בשואל

אמר לנושא שכר והשוכר 10ה

היכן שורי 

אמר איני יודע 

משביעך אני ואמ' אמן 

ולאחר מכאן הודה שנגנב או שאבד 

חייב 

מה שאין כן בשומר חנם:

 אמ' לנושא שכר והשוכר 

היכן ש' 

אמ' איני יודע 

משביעכני ואמ' אמן 

ולאחר מיכן הודה שנגנב או שאבד 

חייב 

מה שאין כן בשומר חנם '

 אמ' לנושא שכר והשוכר 

היכן שורי 

ואמ' לו איני יודע 

משביעך אני ואמר אמן 

ולאחר מיכן הודה שנגנב או 

שאבד 

פטור 

מה שאין כן בשומר חנם

נגנב או שאבד 11

משביעך אני ואמר אמן 

לאחר מכן הידה שאכלו 

פטור 

מה שאין כן בשומר חנם

 נגנב או שאבד 

משביעכני ואמ' אמן 

ולאחר מיכן הודה שאכלו 

פטור 

מה שאין כן בשומר חנם 

 נגנב או שאבד 

משביעך אני וא' אמן 

ולאחר מיכן הודה שאכלו 

פטור 

מה שאין כן בשומר חנם

נמצא 

חייב בשואל פטור בשומר חנם 

חיי' בשומר חנם פטו' בשואל 

חייב בשואל פטור בנושא שכר 

והשיכר 

פטו' בשואל חייב בנושא שכר 

והשוכר

נמצא 

חייב בשואל פטור בשומר חנם 

חייב בשומר חנם פטור בשואל 

חייב בשואל פטור בנושא שכר 

והשוכר 

פטור בשואל חייב בנושא שכר 

והשוכר

נמצא 

חייב בשואל פטור בשומר חנם 

חייב בשומר חנם פטור ַבשואל 

חייב בשואל פטור בנושא שכר 

והשוכר 

חייב בנושא שכר והשוכר פטור 

בשואל

זה הכלל 

כל המשנה מפטור לפטור 

מחובה לחובה 

מפטור לחבה

ומחובה לפטור 

חייב 

זה הכלל 

כל המשנה מפטור לפטור 

מחובה לחובה 

מפטור לחובה 

פטור 

מחובה לפטור 

חייב

זה הכלל 

מפטור לפטור 

מחובה לחייובא 

מפטור לחובה 

פטור 

מחובה לפטור 

חייב
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כ"י ארפורט כ"י וינה דפוס ראשון

מסורתא 

שנים מה שאין כן בשואל 

והשואל 

שנים מה שאין כן בשומר חנם 

ושמר חנם 

שלשה נושאין ונותנין 

שנים מה שאין כן בשואל 

אחד נושא 

שנים מה שאין כן בשומר חנם 

מסורתא 

שנים מה שאין כן בשואל 

והשואל 

שנים מה שאין כן בשומר חנם 

ושואל חנם 

שלשה נושאין ונותנין 

שנים מה שאין כן בשואל 

אחד נושא 

שנים מה שאין כן בשומר חנם 

מסירתא 

חייב פטור חייב חייב 

פטור חייב חייב פטור

מסורתא 

חיב פטור חיב חיב 

פטור חיב חיב פטור
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נספח ד
העתקת קטע ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים170

Rab. 2351/23-24
 ]...[

דאמקרא וזה דבר השמטה שמוט אפילו דיבור משמטת הדרן עלך171     ארבעה שמרים

שומר חינם והשואל נושא שכר והשוכר שמר חינם נשבע על הכל והשואל משלם

את הכל נושא שכר והשוכר נשבעין על השבר ועל השבויה ועל המיתא ומשלמין את האבדה

ואת הגנבה : מן תנא ארבעה שמרים אמ' רב נחמן אמ' רבא ̊ב].[ אבוה ר' מאיר היא אמ' ליה רבא

לרב נחמן מאי איכא דלית ליה ארבעה שמרים היכי קא ]... ...[ ??? שכיר כשומר חינם ר מאיר

היא אי ר' מאיר איפכה שמענן ליה דתניא שוכיר172 כא̊י?̊ה ]..[ משלם ר' מאיר אומ' כשומר

חינם ר' יהודה או' כנושא שכר : אילא רבא בר אבוה איפכה תני אי הכי ארבעה שלשה הוא

דהוי אמ' רב נחמן בר יצחק ארבעה שמרים ודיניהן שלשה וזה הכלל כל המשנא מפטור לפטור

ומחובא לחובא מפטור לחובא פטור ומחובא לפטור חייב : אמ' רב כולם פטורין משום שבועת

שמרים וחייבין משום שבועת ביטוי ושמואל אמ' אף פטורין משום שבועת ביטוי במאי

קא מפלגי רב סבר לא א̊יתיה ̊בלאו הין ו̊ש̊מ?אל סבר לא איתיה ולא הוה : והא איפלגו 

בה חדא זמנא דאיתמר שבועה שזרק ̊פ]...[ ̊י צרור לים ושבועה של̊א זרק רב אמ' חייב

ושמואל אמ' פטור רב אמ' חייב דלא ̊א̊יתיה ̊בלאו הין ושמואל אמ' לא איתיה ולא הוה  '

}סוף עמוד{  

וצריכה אי אתמר בהא קאמר שמ̊ו?̊ל כדרבי אמי ̊אבל בהא אימא מ̊ודו ליה לרב̊א173 

בהא בהא קאמר רב אבל בהך מודו ליה לשמ?̊אל צריכה : גופא אמ' ר' אמי כל שבועה 

שהדיינין משבעין אתה אין חייבין עליהן משום שבועת ביטוי מאי טעמא דאמ' קרא

או נפש כי תשבע עד שישבע מעצמו כידרש לקיש דא' רב שלקיש כמ̊שמש בארבעה

לשנות אודילמא אלא דהא ור' אלעזר אמ' כולם פטורין משום שבועת שמרים וחייבין

משום שבועת בי̊ט?י חוץ מי שאינו יודע שאתה סח174 שבשוא̊יל ושבגנבה ושבאבדה

ושבנושא שכר שח].. ...[ כפארו ממון : הדרן עלך כל הנשבעין

ראה לעיל ליד הערה 52 ובהערה שם. ההעתקה כאן מתחילה מהשורה האחרונה של הפרק השביעי במסכת   170

שבועות וכוללת את הפרק השמיני כולו.

סוף הפרק השביעי.  171

כך יש לקרוא )ולא 'שומר'(.  172

ייתכן שאין לקרוא כאן אל"ף, אלא סימן למילוי שורה )הרגיל בכתב יד זה(.  173

אולי יש פתח מתחת הסמ"ך.  174
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נספח ה
175 T-S, AS העתקת עותק קיימברידג', ספריית האוניברסיטה

דף ב ע"ב

...  

]...[ הדר̊רנא ע̊ל]. ... .[ ?שבעין  .1  

]... ... .[ ?נם ו̊ה̊ש̊ואל  .2  

]... ... ...[ ??? ?שבע  .3  

]... ... ...[ ̊ה̊כ̊ל נושא  .4  

]... ... .[ ̊ל השבר  .5  

דף ג ע"א  

]... ..[ ̊ה ̊ועל המ̊י?]. .[ מ].. ...[   .1  

]... ... .[ ?̊ת ̊הג̊נ?̊בה     ]      [   .2  

ג].[ ̊ר    מאן ת̊נ̊א ??]. ...[   .3  

אר̊ב̊ע̊ה ̊ש].[ ??̊ים אמ' רב נחמ̊ן ̊א]. ...[   .4  

בר אבוה ר' מאיר היא אמ' ליה ר].. ...[   .5  

נחמן מ].[ א].[ ̊כ? ?̊ל̊י̊ת ̊ל].. ..[ ̊ה ?]..[   .6  

̊הכי קא אמ? מאן ??]. ... .[ ??̊ר כ̊נ]..[   .7  

?ש̊כ̊ר ]..[ ̊מאיר ̊א? ].. ..[ ?ר איפכא ]...[   .8  

לי? ]..[ ניא ש̊ו̊כ?  כיצ̊ד משלם ר ?]..[   .9  

אומ' כשומר חנם ר' יהודה אומ' ?].. ...[   .10  

שכר אמ ליה ̊ר̊ב)̊א(>ה< בר אבוה ]...[   .11  

לה ר' מאיר או כשומר שכ̊ר ]...[   .12  

כשומר ח̊נם176  )מאן שוכר(177  ]... ...[   .13  

>̊א̊י< הכי ̊ארבעה ? ].[ ̊לשה ̊ה].. ...[   .14  

ר̊ב ̊נחמ? בר י̊צ]..[ ̊א].. ...[   .15  

?? ?̊דיני?]. ... ... ...[   .16  

?̊מ̊ר ̊ל?].. ... ...[   .17  

̊כל המ̊ש].. ... ...[   .18  

ראה לעיל ליד הערה 53 ובהערות 53, 61. ההעתקה כאן כוללת את ההדרן שבסוף הפרק השביעי ואת הטקסט   175

ששרד בעותק זה מהפרק השמיני. טקסט זה נמצא בדפים ב, ג, ד של הקטעים ששרדו )וראה בהערות שם  על 

קטעים זעירים נוספים השייכים אולי לדף נוסף ]ה[ (.

ראה לעיל הערה 54.  176

מעל המילים 'מאן שוכר' יש קו – כנראה למחיקה.  177
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דף ג ע"ב  

]...[ ̊ו̊מ]..[ ̊ור לחובה ̊ו̊מ]..[ ?]. ...[   .1  

]...[ אמ' ר̊ב ?̊כולן ̊פ̊ט]..[ 178 ] ...[   .2  

]..[ ̊ע̊ת שומ̊רין )וש?̊ב]..[ 179(]... ...[   .3  

]... ..[ עת ביט̊וי ושמו̊א̊ל180 ].[ ̊מ' ̊פ̊ט̊ו̊רין  .4  

]...[ שבועת ביטוי במ?י קא מיפלג̊י  .5  

].. ... ...[ ?לאו ו̊ה?ן ].[ שמואל >ליתיה< בלהבא  .6  

]..[ ̊איפליג̊ו ].. .[ דא זמנא דאיתמר  .7  

]..[ עה שזר]. ..[ ? צרור ל]..[ ̊שב̊ו̊ע̊ה     .8  

̊בלהבא  >ליתיה  ̊פטו̊ר181   ].. ושמו?]..  וה?̊ן<  בלאו  >?̊א̊י̊תה  חייב  אמ'  רב  זרק  ].[ ̊לא   .9   

].[ ̊צריכה<    

]..[ ?̊ה דאי איתמר בה>ה̊י<א בההיא קאמ' רב  .10  
]...[ >]..[ ̊מעצמה182< אבל בהאי ̊א?מא מודי לי̊ה לשמואל183  .11  

]... ..[ ? ?אי איתמר בהא בהא קאמ' שמואל184  .12  

]... .[ ̊בל בההיא מודי ליה לרב  .13  

]... ..[ קמית̊א185 ב̊הך קאמ' >רב< דשבועה186   .14  

]... ... .[ ̊אי̊ת]..[ בלאו ו̊ה̊י̊ן אבל  .15  

]... ... ... .[ א מ̊ש̊ב̊ע ליה  .16  

]... ... ...[ )].[ ̊א? ̊ר' ̊מ]..[ ̊י̊ר( >̊דאמ' ̊ר ?]...[ <  .17  

]... ... ..[ ̊ביעין או̊ת̊ה  .18  

 T-S מחובר כאן לקטע שריד זעיר ועליו אות )עי"ן?( או סימן )השווה להלן בהמשך עמוד זה בשריד שבקטע  178

AS 88.207 – סימן ההפניה לגיליון ]בגיליון שם: 'ליתיה'[ ( הבא לכאורה מעל השורה. ייתכן שאין מקומו 
של שריד זה כאן.

על האותיות יש קו – כנראה למחיקה )ושמא כתוב שם: 'וש̊צ]..['?(.  179

השווה לאופן כתיבת האותיות 'אל' בשם 'שמואל' שלהלן.  180

האותיות 'ור' כתובות בשוליים, כדרכו של סופר זה בכמה מילים שבסוף שורה.  181

אולי: ']תשבע[ מעצמה' )במקביל ל'משום דמנפשיה קמישתבע', וראה להלן דף ד ע"א, שו' 9–10(.  182

האותיות 'מואל' כתובות בשוליים )ראה לעיל הערה 181(.  183

האותיות 'ואל' כתובות בשוליים )ראה לעיל הערה 181(.  184

ראה לעיל הערה 54.  185

האותיות 'עה' כתובות בשוליים )ראה לעיל הערה 181(.  186
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דף ד ע"א   
אין חייבין עליה משום שבועת ביטוי187  .1  

ש?188 או ]..[ ̊ש כי תש̊בע לבטא ̊בשפ'  .2  

̊ת̊שב̊ע ]... ...[ ̊מו̊די ליה   .3  

לשמואל ]... ... ...[ ?? ].[ ̊מ'   .4  

שמואל א].. ... ... .[ י̊ב  .5  

גופה א̊מ ]..[ ̊א̊מ? ̊כ̊ל ]... ...[ ̊יני̊ן   .6  

משביעי].[ ?ותה אין חייבין עליה משום   .7  

̊ש̊ב]..[ ת ביטוי ].[ ?].[ טעמא דאמ' קר  .8  
או ].[ ̊פש כי תשבע לבטא עד ש̊י].[ בי̊ע189  .9  

מעצמו ולא ש̊ישביעוהו אחר?].[   .10  

וכדריש לקיש דאמ' ̊ר̊י̊ש ̊ל].. ..[   .11  

משמש בארבעה ל̊ש̊ו].. ...[   .12  

אלא דהא : ר' אלעזר אומ̊ר ]... ...[   .13  

משום שבו̊ע]. .[ שומ]..[ ? ]...[   .14  

שבוע̊ת ̊ב].. ...[   .15  

].[ ̊ה א].. .. ...[   .16  

 ]... ... ..[?  .17  

 ]... ... ...[  .18  

דף ד ע"ב  

מתני    אמ' ̊לש̊ומר חנם איכ?   .1  

שורי אמ' לו מ? וה̊וא ̊ש̊נ??ה א?  .2  
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