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יש לשער ". מצילי� וגונזי�: " המקבילה בדינה לתרגו�–ההלכה בדבר כתובי� בס� 

א� מסורת זו לא הייתה חלק מ� הקוב� , שהייתה מסורת תנאית בדבר הצלת כתובי� בס�

.וכלל ארבע הלכות בלבד, ֵלקההקדו� שעסק בהצלת כתבי הקודש מפני הד
36

כיוו� , את הלכת כתובי� בס� שנוספה לקוב� היה אפשר להציב במקו� הראשו�

אול� המבנה הסימטרי דרש .  כל כתבי הקודש–שהחליפה את ההלכה הראשונה בקוב� 

וכ� , משו� שמסופר אחריה מעשה הקשור אליה, שהלכת התרגו� תוזכר במקו� הראשו�

.שג� אחריה מסופר סיפור מעשה, )ברכות( השלישית נוצרת הקבלה להלכה
37

 ההלכה 

שאי� אחריה , )גיליוני� וספרי מיני�(מקבילה להלכה הרביעית , )כתובי� בס�(השנייה 

. סיפור מעשה

 הרצו� –יתרונו של תיאור תהלי� העריכה שהצגתי לעיל הוא הצעת הסבר אחד 

 השמטת הלכת כל כתבי הקודש : לשתי תופעות בנוסח התוספתא–ליצור מבנה סימטרי 

.והוספת הלכת כתובי� בס�
38

שתי הלכות שאי� מצילי� , שתי הלכות שמצילי� וגונזי�: להל� המבנה שהתקבל

זהו הנוסח של תוספתא שבת . בי� כל שתי הלכות בא סיפור מעשה. ונשרפי� במקומ�

:ה בעריכתה הסופית�ג הלכות ב"פי

מצילי�.א

מצילי� אות� וגונזי� אות�ל לשו�היו כתובי� תרגו� ובכ.1

מעשה

מצילי� אות� וגונזי� אות�היו כתובי� בס� בסקרא. 2

אי� מצילי�.ב

נשרפי� במקומ�... אי� מצילי� אות�הברכות. 1

מעשה

נשרפי� במקומ�... אי� מצילי� אות�הגיליוני�. 2

‰ .ÌÂÎÈÒ

טז במשנה שבת ערוכות במבנה במאמר זה הראיתי שחמש המשניות הראשונות בפרק 

חמש . ה מסודרות במבנה סימטרי�ומשניות ב, משנה א משמשת הקדמה: ספרותי

הלכה : ההלכות הראשונות בפרק המקביל בתוספתא שבת ערוכות במבנה ספרותי דומה

בספרות . והתאפשרה בזכות העובדה שהלכה זו מוכרת ומובנת מאליה, המבנה הסימטרי בלבד

. יש נטייה ברורה ליצירת מבני� סימטריי�, הנשענת על מסירה בעל פה, ל"חז

) 25הערה , ראו לעיל(ונא אמנ� דברי רב המנ. ולכ� ככל הנראה מסורת זו לא הייתה מוכרת לרבי�.36

. א� רבה בר רב הונא לא הכיר אותה, מעידי� על קיומה

. וכ� ג� בשני התלמודי�, "מעשה"בכתב יד וינה ובדפוס ראשו� שני הסיפורי� פותחי� במילה .37

".מעשה" במילה והשני, "פע� אחת"בכתבי היד ערפורט ולונדו� הסיפור הראשו� פותח במילי� 

מודעת או (הראיתי שאפשר להסביר תופעות של שינויי נוסח בשאיפה ) 8הערה , לעיל(במאמריי .38

. ליצור מבנה ספרותי) שאינה מודעת
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המבנה הסימטרי שבמשנה בולט יותר מזה .  במבנה סימטרי–ה �הלכות ב, הקדמה –א 

.תא ההרחבות האגדיות מקשות על ההבחנה בשלד הסימטרימשו� שבתוספ, שבתוספתא

בשלב : בהמש� הדברי� הצעתי השערה לדר� היווצרות המבנה הסימטרי בתוספתא

הקדו� של החומר התנאי היה קוב� שעסק בהצלת כתבי הקודש מפני הדֵלקה וכלל 

, כדברי פרידמ�. "גיליוני�", "ברכות", "תרגו�", "כל כתבי הקודש: "ארבע הלכות

, לראשו של קוב� זה נוספה כנספח הלכה בדבר איסור קריאה בכתבי הקודש בשבת

כל כתבי הקודש , איסור הקריאה(ועור� המשנה מיזג את שלוש ההלכות הראשונות 

לאחר משפט זה הביא העור� ארבע , על פי ניתוחי. למשפט קצר בראש הפרק) ותרגו�

רכי שני התלמודי� הכירו את הניסוח עו. מסודרות במבנה סימטרי, הלכות הצלה נוספות

את דיונ� פתחו במחלוקת בעניי� הלכת . המחודש במשנה ואת רצ� ההלכות הקדו�

והשלימו את הדיו� בהלכות , המעוררת קושי בשל ניסוחה המקוצר במשנה, התרגו�

יש . מתו� הקוב� הקדו�, ובהלכת איסור הקריאה, "גיליוני�"וה" ברכות"ה, "תרגו�"ה

, יסוח ובסגנו� בי� נוסח ההלכות שבתלמודי� ובי� נוסח ההלכות שבתוספתאהבדלי� בנ

שני . ומלמדת על מקור משות� לתלמודי� ולתוספתא, א� ההקבלה בתוכ� ברורה

הבבלי ד� ג� בהלכת כתובי� . שזרו בדיו� בסוגיה ענייני� נוספי�, כדרכ�, התלמודי�

 שלא –יו� אחרי הלכת הברכות ולכ� היא עולה בד, שאינה חלק מ� הקוב� הקדו�, בס�

. ולא בניסוח של ברייתא אלא בדר� של שאלה ודיו�, כסדר שבתוספתא

עור� התוספתא ביקש ליצור מבנה סימטרי בראש הפרק העוסק בדיני הצלה מפני 

 כל –ועל כ� השמיט מהלכות קוב� ההצלה הקדו� את ההלכה הראשונה , הדֵלקה בשבת

. המקבילה בדינה להלכת התרגו�,  הלכת כתובי� בס�והוסי� במקומה את, כתבי הקודש

א� בגו� ההלכות נשמר , תהלי� העריכה שחל בתוספתא נוגע לשלד ההלכות ולסדר�

.הנוסח המקורי של קוב� ההצלה הקדו�

, מ� התהלי� שתיארתי נית� ללמוד שג� בתוספתא התרחשו תהליכי עריכה מכ!ָוני�

שינויי נוסח לצור� יצירת מבנה סימטרי כדי ויש מקו� לחפש בה דוגמות נוספות של 

. לעמוד על היק� התופעה


