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È�˘Â˘ ˙È�Â¯ 

 

ËÙ ˙·˘· È¯ËÓÈÒ ‰�·ÓÂ ‰ÎÈ¯Ú"‡ ˙ÂÈ�˘Ó Ê-‰ 

ÈÙ ˙·˘ ‡˙ÙÒÂ˙·Â"‡ ˙ÂÎÏ‰ ‚-‰ 

 

‡ .‰ÁÈ˙Ù 

, למשל,  כ�1.מקובל במחקר שעריכת התוספתא אינה קפדנית והדוקה כזו של המשנה

 :כותב מורג

קפדנית , ל נוסח המשנה היא מלאכת מחשבת מופלאה בממשעריכתו הלשונית ש

השואפת לשילוב� של היצג ענייני וניסוח אסתיטי מבחינת הבעת� של , ודייקנית

  2.במידה מסוימת מצויי� קווי� אלה ג� בלשו� התוספתא. הדברי�

ואפשר למצוא בה מבני� מגובשי� ומעוצבי� , אול� ג� בתוספתא הייתה יד עור�

בחלקו הראשו� של מאמר זה אציג מבנה סימטרי בראש הפרק העוסק בהצלת  3.ספרותית

בחלקו השני של . ובראש הפרק המקביל בתוספתא שבת, כתבי הקודש במשנה שבת

 

: Ô¯‰‡ ˙«‡¿N«Óאת רובי הדברי� במאמר זה נשאתי בהרצאה בערב העיו� לכבוד הופעת הספר  *

ÓÔ˙Â„ Ô¯‰‡Ï ÌÈ˘‚ÂÓ ÔÂ˘Ï· ÌÈ¯˜Á ,הרעיו� בדבר ). 2009 בנובמבר 26(ע "בכסלו התש' ביו� ט

ר אהר� עמית "ה עלה וצמח בעקבות הרצאתו של ד�ג הלכות א"תהלי� העריכה בתוספתא שבת פי

ר בנימי� קצו� על "ר אהר� עמית ולד"תודתי נתונה לד. ב" קטז ע�א "על מבנה הסוגיה בשבת קטו ע

 .עוד אני מודה לנורית ריי� על הערותיה למאמר זה. � לגרסאות מוקדמות של הדברי�הערותיה

È˙Ú ‡˙ÙÒÂ˙ :ÔÂ˘‡¯ ÁÒÙ ˙ÎÒÓ : Ô˘Â¯ÈÙÂ ‡˙ÙÒÂ˙‰Â ‰�˘Ó‰ ˙ÂÏÈ·˜Ó˜˙‡, י פרידמ�"ש: ראו .1

ÈÏÏÎ ‡Â·Ó ÛÂ¯Èˆ· ,וש� ספרות נוספת, 71�74' עמ, ג"רמת ג� תשס . 

 ˙¯·ıÈ, '?איגרת זאת" מורה הצדק" הא� כתב –עשה התורה סגנו� ולשו� במגילת מקצת מ', מורג' ש .2

תוספתא לאור מקבילות �יחס משנה', כהנא�טובול' למסקנה דומה הגיעה מ. 216' עמ, ו"תשנ, סה

סֵכמה הגיונית (הדנה בדגמי הטטרלמה , 61�80' עמ, א"תשע,  כוÈÒ„¯‡, 'טטרלמה וטרילמה

הטטרלמות , על פי ממצאיה). י�שלושה משפט(והטרילמה ) המורכבת מארבעה משפטי�

מאורגנת והדוקה יותר של המבני� , עריכה מהוקצעת, בדר� כלל, והטרילמות שבמשנה משקפות

א� בכמה מקומות התוספתא משקפת עריכה מסודרת . ספרותיי� הנדוני� מזו שבתוספתא�הלוגיי�

 . ושלמה יותר מזו שבמשנה

 A. Walfish, ‘Approaching the Text and Approaching:למשל, לדיו� בעריכת התוספתא ראו .3

God: The Redaction of Mishnah and Tosefta Berakhot’, Jewish Studies 43, 2005-2006, 

pp. 21*-79* ,זהר' נ; וש� ספרות נוספת ,ÊÁ ˙Â¯ÙÒ Ï˘ ‰¯ÈˆÈ‰ „ÂÒ·"Ï : Á˙ÙÓÎ ‰ÎÈ¯Ú‰

˙ÂÚÓ˘ÓÏ ,33�65' עמ, ז"ירושלי� תשס. 
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על פי השוואת , המאמר אציע השערה לדר� היווצרות המבנה הסימטרי בתוספתא

 . בליבתלמוד הירושלמי ובתלמוד הב, בתוספתא, הנוסחי� המקבילי� במשנה

· .ËÙ ˙·˘· È¯ËÓÈÒ‰ ‰�·Ó‰"‡ ˙ÂÈ�˘Ó Ê-‰ 

חמש המשניות הראשונות עוסקות . פרק טז במשנה שבת עוסק בדֵלקה שנפלה בשבת

 .במה שהתירו חכמי� להציל מפני הדֵלקה

הוא מראה שעור� המשנה מיזג במשנה זו כמה . שמא פרידמ� ד� במשנה א בלבד

. קובלי� עליי ואני נעזרת בה� בהמש� דבריו מ4.הלכות העוסקות בהצלת כתבי הקודש

ולמבנה ) משנה א(המתחלק על פי ניתוחי להקדמה , אני דנה ברצ� חמש המשניות

ה מובחנות ממשנה א משו� שה� עוסקות בדיני הצלה �משניות ב). ה�משניות ב(סימטרי 

 . של פריטי� שאינ� כתבי הקודש

על פי כתב יד קויפמ� להל� באות חמש המשניות הראשונות בפרק טז במשנה שבת 

ִמספרתי את ,  כדי להבליט את המבנה הסימטרי5).הפיסוק וההדגשות שלי, הכותרות(

4�1ה במספרי� �משניות ב. 

 ):משנה א(ההקדמה 

 �קורי �נשאי ובי� בה� �שקורי בי� ,הדליקה מפני אות� מצילי� הקדש כתבי כל

 מפני ?�בה �קורי אי� מה מפני .גניזה טעוני� לשו� בכל �כתובי פי על א� .�בה

 .המדרש בית ביטול

 ): ה�משניות ב(המבנה הסימטרי 

1. ÔÈÏÈˆÓ בתוכ� שיש ]פי[ על א� ,�התפילי ע� �תפילי ותק ,הספר ע� הספר תק 

  .מפולש שאינו למבוי? אות� ÈÏÈˆÓÌ יכ�אול .מעות

 Ô· ¯È˙·‰ למפולש א� :'או.  

2. ÈÏÈˆÓÌ כיצד .לבהמה – לבהמה הראויו לאד� – לאד� הראוי .סעודות שושל מזו�? 

 מזו� ÈÏÈˆÓÌ – בשחרית .סעודות שושל מזו� ÈÏÈˆÓÌ – שבת בלילי דליקה נפלה

  .אחת סעודה מזו� ÌÈÏÈˆÓ – במנחה .סעודות שתי

 ¯ 'ÒÂÈ‰ לעול� :'או ÈÏÈˆÓÌ סעודות שושל מזו�. 

 

, שבת טז( כל כתבי הקדש –] א[ליחס מקבילות המשנה והתוספתא : פתא עתיקתאתוס', י פרידמ�"ש .4

קוב� דיני שבת , 'קימרו�' נע� וא' לדיו� במשנה א ראו ג� ו. 313�338' עמ, ג"תשנ,  סב˙¯·ıÈ, ')א

 .529�537' עמ, ה"תשס,  עד˙¯·ıÈ', מקומרא� ותרומתו לחקר ההלכה הקדומה

ובנוסח ) T-S E2.41(' ואילו בכתב יד קיימברידג, כתב יד פרמההחלוקה לחמש משניות קיימת ג� ב .5

נראה שהסיבה להצמדת שתי המשניות היא הִקרבה התוכנית . ב ה� משנה אחת�משניות א, הדפוס

ה �ומשניות ג, משנה ב עוסקת בתיק הספר ובתיק התפילי�, משנה א עוסקת בכתבי הקודש: שביניה�

 . מבנה הסימטרי שאציג מלמד שהחלוקה לחמש משניות עדיפהאול� ה. עוסקות בענייני מזו� ולבוש
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3 . ÈÏÈˆÓÌ של תוחבי שלדבילה ועיגול הסעוד מאה בו שיש פי על א� ,ככרות מלא סל 

 .שבת אחר חשבו� עמו עושי� �פקחי היו א� .לכ� ÂÏÈˆ‰Â בואו :�לאחרי 'ואומ .יי�

 .המעורבת לחצר ?אות� ÈÏÈˆÓÌ יכ�אלו

  Ô· ¯È˙·‰ מעורבת לשאינה א� :'אומ. 

 ]כל[ ועוט� ,ללבוש יכולהוא ש כל ולובש ,תשמישו כלי כלאת  מוציאהוא  ולש� . 4

  .לעטו� שהוא יכול

 ¯' ÒÂÈ‰ בואו :רי�ילאח 'ואומ ומוציא ולובש וחוזר .כלי עשר נהושמ :'או ÂÏÈˆ‰Â 

 .מייע

דנה בהצלת פריט ) 4�1הממוספרות , ה�משניות ב(כל אחת מארבע המשניות שלעיל 

מזו� שלוש : השנייה; תיק הספר ותיק התפילי�: המשנה הראשונה. מסוי� מ� הדֵלקה

 א� אפשר להצילו בהוצאה ,מזו� שכמותו גדולה משלוש סעודות: השלישית; סעודות

 .כלי תשמיש: הרביעית; אחת

 משנה פותחת בדברי תנא קמא ומסתיימת בדברי תנא נקוב כל: לכול� מבנה אחיד

 . החולק על פרט מסוי� מ� הדברי� הקודמי�, ש�

יות במשנ,  התנא החולק הוא ב� בתירהיות הראשונה והשלישית ברצ� זהבמשנ

 . היוס'  רהתנא החולק הואהשנייה והרביעית 

בשתי ". לאיכ� מצילי� אות�"במשניות הראשונה והשלישית בלבד דני� בשאלה 

 ".בו/א� על פי שיש בתוכ�"משניות אלה בלבד מודגש שמצילי� את הפריט הנדו� 

הנקרה רק בה� , "הציל"ארבע המשניות מתלכדות ליחידה אחת על ידי הפועל 

 . משניות שבפרקולא בשאר ה) ובמשנה א המשמשת הקדמה לרצ� זה(

תפיסת ארבע המשניות כיחידה ספרותית סגורה מתחזקת על ידי החריגות במשנה 

בצורה , בשלוש המשניות הראשונות פועל ההצלה נקרה בראש המשנה: הרביעית ברצ�

במשנה הרביעית הפועל נקרה רק , )וחוזר כמה פעמי� בהמש�" (מצילי�"/"מצילי�"

כל אחת משלוש המשניות הראשונות פותחת ; ")בואו והצילו עמי"בצירו� (בסו� 

המשנה הרביעית פותחת במשפט שהוא המש� של האמור , במשפט העומד בפני עצמו

, ")עושי�", "מצילי�(" בשלוש המשניות הראשונות יש לשו� רבי� 6;במשנה הקודמת

 "). עוט�", "לובש", "מוציא("ובמשנה הרביעית לשו� יחיד 

.  של המשנה הרביעית הוא קטיעת דברי תנא קמאאמצעי נוס� להבלטת חריגותה

במשנה . בשלוש המשניות הראשונות דברי התנא נקוב הש� באי� בסו� המשנה

 אחרי נמשכי� ה–  קוטעי� את דברי תנא קמא"שמונה עשר כלי"יוסה ' דברי ר, הרביעית

 

המשנה הרביעית היא רכיב מובח� ברצ� , למרות הגלישה התחבירית של המשנה השלישית לרביעית .6

דברי תנא קמא : יש בה מבנה זהה לזה שבשלוש המשניות הקודמות, כאמור. ארבע המשניות

המשנה השלישית : שונה מזה שבמשנה השלישיתוהיא דנה בעניי� , ואחריה� דברי תנא נקוב ש�

 .דנה במזו� והרביעית בלבוש
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 כדי – 7"מייע ÂÏÈˆ‰Â בואו :רי�ילאח 'ואומ ומוציא ולובש וחוזר " במשפטיוסה'  רדברי

 . לסו� המשנה" הציל"להעביר את הפועל 

" ב�א�א�א"רצ� ארבע המשניות מתאי� לדג� , על פי כל התופעות שמניתי לעיל

 ברצ� זה יש. ל"השכיח בספרות חז, )שהרביעי בה� חריג, רצ� של ארבעה רכיבי�(

 במקביל לדג� , )יוסה' הסירוג בשמות התנאי� ב� בתירה ור" (ב�א�ב�א"ג� דג� 

 8.קיו� של שני דגמי� במבנה אחד שכיח א� הוא בספרות זו". ב�א�א�א"

בספרות התנאית יש . אי� אנו יודעי� כיצד נוצר המבנה הסימטרי של ארבע המשניות

המשנה השנייה ברצ� (� שלוש סעודות ו הצלת מז–מקבילה רק למשנה ג בפרק טז 

בנוסח , ונה ההצלה הזאתנד, 60' ליברמ� עמ' מהד, ח"ג ה"בתוספתא שבת פי). הסימטרי

ייתכ� שעור� המשנה ליקט משניות קיימות וסידר אות� במבנה . שונה מזה שבמשנה

כדי ליצור את , א� ג� אפשר שהתערב התערבות פעילה בנוסח המשניות, סימטרי

 . המבנה

‚ .ÈÙ ˙·˘ ‡˙ÙÒÂ˙· È¯ËÓÈÒ‰ ‰�·Ó‰"‡ ˙ÂÎÏ‰ ‚-‰ 

דרות במבנה דומה לזה שבראש חמש ההלכות הראשונות בפרק יג בתוספתא שבת מסו

, בדומה למשנה א, הלכה א היא הקדמה למבנה הסימטרי. פרק טז במשנה שבת

ג� תוכנה של הלכה א דומה . המשמשת לפי ניתוחי הקדמה למבנה הסימטרי במשנה

א� הנימוק (ונימוק , דיו� באיסור הקריאה בכתבי הקודש בשבת: לתוכנה של משנה א

מציגות דיו� מפורט בהצלת , המסודרות במבנה סימטרי, ה�הלכות ב). בתוספתא שונה

ה ה� יחידה נפרדת �הלכות א). עניי� שנזכר בקיצור במשנה א(כתבי הקודש מפני הדֵלקה 

א� רוב� אינו , עוסקות בענייני הצלהט �אמנ� הלכות ו. מ� ההלכות הבאות אחריה�

 

 לובש :רבנ� תנו: "א"נסמכת על הברייתא בשבת קכ ע" שמונה עשר כלי"יוסה אמר רק ' הקביעה שר .7

 :אומר יוסי רבי ,מאיר רבי דברי – כולו היו� כל ואפילו ופושט ומוציא ולובש וחוזר ופושט מוציא

 ".לי�כ עשר שמנה

הסבר פרוסודי לשינוי נוסח : על ארבע שורות השיר עומד': ראו מאמריי" ב�א�א�א"לדיו� בדג�  .8

; 71�83' עמ, ח"תשמ, ÙÁ ˙È¯·Ú ˙Â�˘Ï·"˙È˘ 25, 'של ביאליק ורבניצקי" ספר האגדה"המקורות ב

  'עמ, �"תש,  וÈÒ„¯‡', הרחבת נוסח מסיבות פרוזודיות בתרגו� המיוחס ליונת� ובתלמוד הבבלי'

המתאפיי� באורכו או בחריגותו , במאמרי� אלה הצגתי דוגמות למבנה ב� ארבעה רכיבי�. 109�113

שרכיביה� קצרי� , הדוגמות שנדונו ש� היו של מבני� דמויי שירה. של הרכיב הרביעי האחרו�

 אחד קיו� של שני דגמי� במבנה. א� הטענה העקרונית יפה ג� לטקסטי� פרוזאיי� ארוכי�, ורצופי�

‰Ï˘ ˜ÂÒÈÙ , מירסקי' א. מוסבר על ידי התיאוריה הנדונה במאמריי") ב�א�ב�א"ו" ב�א�א�א("

È¯·Ú‰ ÔÂ�‚Ò‰ ,מציג דוגמות רבות ליחידות ספרותיות שבה� הרכיב , נ�יא' עמ, ח"ירושלי� תשל

,  מתמקד בתופעת השינוי ברכיב האחרו�הואאול� . האחרו� הוא חריג לעומת הרכיבי� הקודמי�

עוד יש להעיר כי . )ב"ארבעה רכיבי� וכיו, מבני� בני שלושה רכיבי�(נו מבחי� בי� מבני� שוני� ואי

 :B.H. Smith, Poetic Closureא� כפי שמראה, מירסקי סבור שתופעה זו ייחודית לשפה העברית

A Study of How Poems End, Chicago 1968 ,זו תופעה אוניברסלית . 
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בניגוד , )מת, פת, רספ(והלכות אלה מנוסחות ברוב� בלשו� יחיד , קשור לכתבי הקודש

 ). גיליוני�, ברכות, כתובי�, קורי�(ה �ללשו� רבי� בהלכות א

להל� באות חמש ההלכות הראשונות בפרק יג בתוספתא שבת על פי מהדורת 

 כדי להבליט את המבנה 9).הפיסוק וההדגשות שלי, הכותרות (59�57' ליברמ� עמ

4�1ה במספרי� �ִמספרתי את הלכות ב, הסימטרי. 

 ):הלכה א(מה ההקד

 לו צרי� וא� בה� ודורשי� בה� שוני� אבל הקדש בכתבי קורי� אי� שאמרו פ"אע

 .ובודק נוטל לבדוק דבר

 ...הדיוטות שטרי מפני הקדש בכתבי קורי� אי� אמרו מה מפני :נחמיה' ר' אמ

 ):ה�הלכות ב(המבנה הסימטרי 

1. ÂÈ‰ ÔÈ·Â˙Î ÌÂ‚¯˙ ÏÎ·Â ÔÂ˘Ï – אות וגונזי� אות� מצילי��. 

והביאו לפניו ספר איוב ...  אצל רב� גמליאלחלפתא' ר שהל� ÚÓ˘‰ :יוסה' ר' אמ 

 ...לבניו וגנזו תחת הנדב�' תרגו� ואמ

2 . ÂÈ‰ ÔÈ·˙ÂÎ ÌÒ· ‡¯˜Ò· ÒÂÓÂ˜· ÌÂ˙�˜�˜·Â – אות� וגונזי� אות� מצילי�. 

3 . ˙ÂÎ¯·‰ – מצילי� אי� – שבתורה הרבה ומענינות הש� מאותות בה� שיש פ"אע 

 ...במקומ� נשרפי�) גונזי� (אבל �אות

 .קשה עונש האחרו� יותר מ� הראשו�... תברכו כותב שהיה באחד ÚÓ˘‰ו 

4 . ÌÈ�ÂÈÏ‚‰ È¯ÙÒÂ ÔÈ�ÈÓ – ה� במקומ� נשרפי� אלא הדליקה מפני אות� מצילי� אי� 

על  ...טרפו�' אמר ר... הזכרותיה� את קודר בחול :'אומ הגלילי יוסה' ר .והזכרותיה�

 ... וכמה שימחו ה� והזכרותיה�אחת כמה

שתי ההלכות ": ב�ב�א�א"מסודרות בדג� ) ה�הלכות ב(ארבע ההלכות במבנה הסימטרי 

שתי ההלכות האחרונות דנות בכתבי� , הראשונות דנות בכתבי קודש שמצילי� וגונזי�

 . שאי� מצילי�

סיפור מעשה בא אחרי ": ב�א�ב�א"הצמדת סיפורי מעשה להלכות מעמידה דג� 

 . ההלכה הראשונה ואחרי השלישית

אריכות זו . אחרי ההלכה הרביעית בא דיו� ארו� המדגיש את השנאה לספרי מיני�

  10.יוצרת רוש� של סיו� וסוגרת את היחידה הספרותית

כתבתי שאי� אנו יודעי� כיצד נוצר מבנה , בדיו� במבנה הסימטרי שבמשנה, לעיל

. שבה יש מקבילות במשנה ובשני התלמודי�לרצ� ההלכות . לא כ� בדבר התוספתא. זה

 . על פי מקבילות אלה ועל פי שיקול דעת אפשר לשער את דר� היווצרותו של המבנה בה

 

 . המסייעות להבלטת המבנה הסימטרי, י אות� בהשמטות קלותבשל אורכ� של ההלכות הבאת .9

, המבנה בתוספתא בולט פחות מזה שבמשנה. 8הערה , על חריגה ברכיב הרביעי האחרו� ראו לעיל .10

 . בשל אורכו של הדיו�



 רונית שושני

130 

„ .‡˙ÙÒÂ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰‰ Ûˆ¯ Ï˘ Â˙Â¯ˆÂÂÈ‰ Í¯„ ¯·„· ‰¯Ú˘‰ 

תלמוד בבלי ותלמוד , תוספתא, משנה: בסעי� זה נדוני� ארבעה מקורות מקבילי�

שנית� לשחזר את תכניו ,  קיומו של קוב� הלכות הצלה קדו�אני מניחה את. ירושלמי

עור� התוספתא עיבד חומר קדו� כדי ליצור מבנה , לטענתי. מתו� ארבעת המקורות

  11.סימטרי

אינו הדג� , שלפיו רצ� ההלכות בתוספתא משק� עריכה מאוחרת, התהלי� שאציג

י� נוסח התוספתא פרידמ� מראה שבמקומות רב. השכיח בהשתלשלות נוסח הברייתות

 אול� במאמר 12.הוא הקדו� והמקורי ובנוסח המקביל בתלמוד הבבלי יש שינויי עריכה

אלא מציגה הסבר , זה אינני מציעה דג� קבוע לשאלת יחס התוספתא למקבילותיה

שלשו� הברייתא בתוספתא , עוד מראה פרידמ�. להתהוותה של הדוגמה הנדונה בלבד

שבת קטו (זו שבברייתא המקבילה בתלמוד הבבלי ג קדומה מ�ג הלכות ב"שבת פי

משו� שמאמרי אינו עוסק בסגנו� ההלכות ,  עובדה זו אינה סותרת את טענתי13).א"ע

עור� התוספתא השמיט הלכה אחת מ� , על פי השערתי. אלא בשלד ההלכות ובסדר�

תהלי� כזה יכול להתרחש ע� שמירת . הקוב� הקדו� והוסי� הלכה אחרת במקומה

 . ח הקדו� בגו� ההלכותהנוס

˙Â¯Â˜Ó‰ ˙‡ÂÂ˘‰ 

להל� תבוא טבלה משווה של ארבעת המקורות המעידי� על תוכנו של קוב� הצלת כתבי 

:  שש הלכות קשורות לקוב� ההצלה14.בבלי וירושלמי, משנה, תוספתא: הקודש בשבת

חמש הלכות הצלה והלכת איסור קריאה בכתבי הקודש שנוספה כנספח לראש הקוב� 

וה� , ה�ג הלכות א"חמש מתו� שש ההלכות מצויות בתוספתא שבת פי). יו� להל�ראו ד(

הממזג כמה הלכות , שלא כנוסח המשנה(ובניסוח נפרד לכל הלכה , באות בה ברצ� אחד

 

ויש בה , ת במחקרשאלת יחס� של הברייתות בתלמודי� למקבילותיה� בתוספתא שנויה במחלוק .11

הברייתות בתלמוד הבבלי ויחס� למקבילותיה� ', י פרידמ�"ראו סקירתו המקיפה של ש. דעות רבות

ÌÈÈÁÏ ‰¯ËÚ : ˙È„ÂÓÏ˙‰ ˙Â¯ÙÒ· ÌÈ¯˜ÁÓ, )עורכי�(בויארי� ואחרי� ' ד: בתו�, 'שבתוספתא

ÙÂ¯Ù „Â·ÎÏ ˙È�·¯‰Â 'È˜Ò·Â¯ËÈÓÈ„ ÔÓÏÊ ÌÈÈÁ ,השתלשלות תהלי�. 183�190' עמ, ס"ירושלי� תש 

Ï˘ ˙È˙Â¯ÙÒ‰ ‰¯ÈˆÈ‰ ÏÚ , וייס' הנוסח המוצע במאמרי מתאי� לאחד הדגמי� בשיטתו של א

ÌÈ‡¯ÂÓ‡‰ ,מקור ראשוני אחד שהיו לו קורות התפתחות שונות: 153�165' עמ, ב"ניו יורק תשכ .

 L. Finkelstein, ‘The Transmission of theדג� זה של וייס הוא מעי� הרחבה של שיטתו של

Early Rabbinic Traditions’, HUCA 16, 1941, pp. 115-135 . יש להעיר שג� לדעת פרידמ�

, הבבלי והירושלמי, התוספתא, יש מקור אחד שממנו השתלשלו נוסח המשנה) 196�199' עמ, ש�(

 . אבל הוא סבור שמקור זה מקביל בדר� כלל לנוסח התוספתא

 .166�183' עמ, )11הערה , לעיל(ראו פרידמ�  .12

 .325�326' עמ, )4הערה , לעיל(פרידמ�  .13

; בבלי על פי הדפוס; משנה כתב יד קויפמ�; 57�59' עמ, ליברמ�' מהד, תוספתא: הנוסחי� ה� .14

על חילופי נוסח . הפיסוק וההדגשות שלי. 436�438' עמ, האקדמיה ללשו� העברית' מהד, ירושלמי

 . אעיר במידת הצור�
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רצ� ההלכות . לכ� קבעתי את נוסח התוספתא בטור הראשו� בטבלה). במשנה אחת

ההלכה החסרה בה באה במקומה ו, )בהשמטות קלות(בטבלה בא על פי הסדר בתוספתא 

כדי לפשט את הדיו� ִמספרתי את ההלכות . כפי שאבהיר בהמש�, המקורי המשוער

נוסח המשנה מעיד על . א"ז מ"בטור השני בא נוסח שבת פט. 6�1בטבלה במספרי� 

 אות� מצילי� הקדש כתבי כל("וה� משולבות במשפט אחד , שלוש מתו� שש ההלכות

 לשו� בכל �כתובי פי על א� �בה �קורי �נשאי ובי� בה� �שקורי בי� הדליקה מפני

 הפרדתי את חלקי 15").שהמדר בית ביטול מפני �בה �קורי אי� מה מפני גניזה טעוני�

בשני הטורי� האחרוני� . המשפט ורשמתי אות� במקומות המקבילי� להלכות התוספתא

�ב"טו ע, ז"בת פטש(ונוסח הירושלמי ) ב" קטז ע�א "שבת קטו ע(באי� נוסח הבבלי 

א� , שני התלמודי� דני� בהלכות ההצלה בדר� כלל על פי סדר� שבתוספתא). ג"ע

בטבלה הבאתי רק את החלקי� המתאימי� להלכות קוב� . משלבי� בדיו� ענייני� נוספי�

 16).בהשמטות קלות(ההצלה ושיבצתי אות� במקומות המקבילי� להלכות התוספתא 

ההלכות בארבעת המקורות הוספתי ִמספור פנימי לסדר כדי להבהיר את ההבדלי� בסדר 

17.הדיו� בכל מקור באותיות בסוגריי� מרובעי�
 

 

מאחר ). 4הערה , לעיל(לדיו� מפורט במשנה זו וביחס שבינה ובי� נוסח התוספתא ראו פרידמ�  .15

אי� הוא ד� בענייני� העולי� במאמרי והקשורי� , שנקודת המוצא של פרידמ� היא נוסח המשנה

 ). אי� לה מקבילה במשנהש(להלכה ד בנוסח התוספתא 

קיצרתי בדיוני� התלמודיי� על הלכות ההצלה ובסיפורי המעשה הצמודי� לה� כדי להבליט את  .16

ג� דילגתי על דיוני� בענייני� שאי� לה� מקבילה . ההקבלות בי� נוסח התלמודי� לנוסח התוספתא

; "ט שמוני� וחמש אותיותספר תורה שאי� בו ללק"הדיו� ב: בבבלי. בהלכות התוספתא הנדונות כא�

הסיפור על אמא שלו� ; )באי� אחרי הדיו� בהלכת כתובי� בס�" (ויהי בנסע הארֹ�"הדיו� בפרשת 

 �בא (המעשה בקריאה במגילת קינות : בירושלמי). בא אחרי הדיו� בהלכת הגיליוני�(והפילוסו

רי הדיו� בנימוק שנות� בא אח(משנה ותלמוד , הדיו� ביחס בי� מקרא; )אחרי הדיו� בהלכת התרגו�

בא אחרי הדיו� (הדיו� באיסור כתיבת אגדה ; )נחמיה לאיסור הקריאה בכתבי הקודש בשבת' ר

 ).בהלכת הברכות

הדיו� באיסור קריאת כתבי הקודש בשבת בשני התלמודי� , כפי שנית� ללמוד מ� המספור הפנימי .17

 שבמשנה הלכה זו מתפצלת לשני נראה שהסיבה לכ� היא העובדה. מפוזר בכמה מקומות בסוגיה

כל כתבי ("הדיו� באיסור הקריאה בא מיד לאחר ההלכה בדבר הצלת כל כתבי הקודש : היגדי�

והסיבה לאיסור , ")הקדש מצילי� אות� מפני הדליקה בי� שקורי� בה� ובי� שאינ� קורי� בה�

מקומה של הלכה "). מפני מה אי� קורי� בה� מפני ביטול בית המדרש("הקריאה באה בסו� המשנה 

ואי� בפיזור הדיו� בתלמודי� עדות על סדר אחר שהיה ) ראו הדיו� להל�(זו בראש הקוב� ברור 

 .לפניה�
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ËÙ ˙·˘ ÈÓÏ˘Â¯È"Ê ,

Ú ÂË"·-Ú"‚ 

Ú ÂË˜ ˙·˘" ‡-Ú ÊË˜ "· ËÙ ˙·˘"Ó Ê"‡ ÈÙ ˙·˘ ‡˙ÙÒÂ˙" ˙ÂÎÏ‰ ‚

‡-‰ 

 

 ] א[

·Ô‰· ÔÈ¯Â˜˘ ÔÈ מהו 

Ô‰· ÔÈ¯Â˜ ÔÈ‡˘ ÔÈ· ... 

 ]ד[

 ‡ÔÈ שאמרו פ"אע

ÔÈ¯Â˜ È·˙Î· ˘„Â˜‰... 

 ודורשי� שוני� אבל

 צר� דבר נוטל בה�

 .ובודק

 א"קטו ע] ב[

 ÔÈ‡˘ ÔÈ· Ô‰· ÔÈ¯Â˜˘ ÔÈ·

Ô‰· ÔÈ¯Â˜ ... מאי לאו

 Ô‰· ÔÈ¯Â˜˘–נביאי�  ,

Ô‰· ÔÈ¯Â˜ ÔÈ‡˘Â – 

 .כתובי�

 ]ב[

ÔÈ· È¯Â˜˘Ì Ô‰· 

ÔÈ·Â È‡˘�Ô È¯Â˜Ì 

‰·Ì. 

 ]א[

 ˜ÔÈ‡ ÔÈ¯Â שאמרו פ"אע

È·˙Î· ˘„˜‰ שוני� אבל 

 וא� בה� רשי�ודו בה�

 נוטל לבדוק דבר לו צרי�

 . ובודק

1 

 ]ה[

 È�ÙÓ... נחמיה' דתני ר

 .שטרי הדיוטות

 ב"קטז ע] ט[

‰Ó È�ÙÓÂ�אי� קורי  ...

 שאמרו פי על א�: דתניא

 קורי� אי� הקדש כתבי

 ...נחמיה רבי אמר ...בה�

, קורי� אי� הקדש בכתבי

 .הדיוטות בשטרי שכ� וכל

 ]ד[

È�ÙÓ ‰Ó �אי 

 È�ÙÓ �בה �קורי

 בית ביטול

 .המדרש

 ]ב[

 È�ÙÓ ‰Ó :נחמיה' ר' אמ

 בכתבי קורי� אי� אמרו

 שטרי È�ÙÓ הקדש

 .הדיוטות

 

 ]א[   

ÏÎ È·˙Î ˘„˜‰ 

 מפני אות� מצילי�

  .הדליקה

 2 

 ]ב[

אי� מצילי� אות� מפני 

מצילי� אות� ... הדליקה

מ� מה ... מפני הדליקה

˘ÔÈ·Â˙Î פ "דתנינ� אע

ÔÂ˘Ï ÏÎ·טעוני� גניזה  

הדא אמרה שמצילי� 

 .אות� מפני הדליקה

 א"קטו ע] א[

‰ÌÂ‚¯˙ ÌÈ·Â˙Î ÂÈ : איתמר

ÔÂ˘Ï ÏÎ· Â‡ , רב הונא

ורב ... אי� מצילי�: אמר

... מצילי�: חסדא אמר

 ˙¯‚ÂÈ‰ ÔÈ·Â˙Î ÌÂ: דתניא

ÏÎ·Â ÔÂ˘Ï –אות� לי� מצי 

 יוסי רבי .הדליקה מפני

 אות� מצילי� אי�: אומר

 . הדליקה מפני

 ]ג[

 ÎÈ·Â˙Ô פי על א�

ÏÎ· ÔÂ˘Ï טעוני� 

  .גניזה

 ]ג[

ÂÈ‰ ÔÈ·Â˙Î ÌÂ‚¯˙ ÏÎ·Â 

ÔÂ˘Ï – �אות� מצילי 

 . אות� וגונזי�

 

3 

 ]ג[

‰˘ÚÓברב� גמליאל  ...

 .וגנזו תחת הנדב�

 א"קטו ע] ג[

 ÚÓ˘‰: יוסי רבי אמר

 שהל� אצל לפתאח באבא

שקעהו תחת  ...רב� גמליאל

 .הנדב�

 ]ד[ 

 שהל� ÚÓ˘‰ :יוסה' ר' אמ

ל רב�  אצחלפתא' ר

וגנזו תחת ... גמליאל

 .הנדב�

 

 ב"קטו ע] ו[ 

 גלותא ריש מיניה בעא

 ‰ÂÈ: הונא רב בר מרבה

ÔÈ·Â˙Î ÌÒ·‡¯˜ÈÒ·Â 

 ]ה[ 

ÂÈ‰ ÔÈ·˙ÂÎ ÌÒ· ‡¯˜Ò· 

ÒÂÓÂ˜· ÌÂ˙�˜�˜·Â – 

 .אות� וגונזי� אות� מצילי�

4 
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ÒÂÓÂ˜· ÌÂ˙�˜�˜·Â �בלשו 

 מפני אות� מצילי�, הקדש

 ...?מצילי� אי� או הדליקה

 . מצילי� אי�: ליה אמר

 תנא המנונא רב והא

 תניא אי: ליה אמר! מצילי�

 .תניא –

 ]ו[

˙ÂÎ¯· – בה� שכתוב 

 מ� הרבה עניינות

 מצילי� אי� – התורה

 .הדליקה מפני אות�

 

 ב"קטו ע] ד[

˙ÂÎ¯·‰ ÔÈÚÈÓ˜‰Â – א� 

 של אותיות בה� שיש פי על

 הרבה ומעניינות ש�

 מצילי� אי� – שבתורה

 אלא, קההדלי מפני אות�

 .במקומ� נשרפי�

 ]ו[ 

˙ÂÎ¯·‰ – בה� שיש פ"אע 

 ומענינות הש� מאותות

 אי� – שבתורה הרבה

) גונזי� (אבל אות� מצילי�

 .במקומ� נשרפי�

5 

 ]ז[

‰˘ÚÓ שהיה באחד 

 גדול ...ברכות כותב

 מ� האחרו� עונש

 .הראשו�

 ב"קטו ע] ה[

‰˘ÚÓ כותב שהיה באחד 

 עונש ולגד ...בציד�

 .שו�הרא מ� האחרו�

 ]ז[ 

‰˘ÚÓÂ כותב שהיה באחד 

קשה עונש ... תברכו

 .האחרו� יותר מ� הראשו�

 

 ]ח[

ÌÈ�ÂÈÏÈ‚‰ È¯ÙÈÒÂ ÔÈ�ÈÓ 

 קורע תני תניי אית –

 ,ושורפ� אזכרותיה�

 ה� שורפ� תני תניי אית

  .ואזכרותיה�

 א"קטז ע] ז[

ÌÈ�ÂÈÏ‚‰ È¯ÙÒÂ ÔÈ�ÈÓ – 

 מפני אות� מצילי� אי�

  .הדליקה

 ]ח[ 

ÌÈ�ÂÈÏ‚‰ ÙÒÂÈ¯ ÔÈ�ÈÓ – 

 מפני אות� מצילי� אי�

 נשרפי� אלא הדליקה

  .והזכרותיה� ה� במקומ�

6 

 ]ט[

 אינו ...טרפו� 'ר 'אמ

 ה� שישרפו די�

 ?ואזכרותיה�

 א"קטז ע] ח[

 קודר בחול: אומר יוסי רבי

אמר ... שבה� האזכרות את

 על אחת כמה ...רבי טרפו�

 .וכמה

 ]ט[ 

 :'אומ הגלילי יוסה' ר

 את קודר בחול

' אמר ר... הזכרותיה�

על אחת כמה  ...טרפו�

וכמה שימחו ה� 

 .והזכרותיה�
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קשה . שהדמיו� ביניה� גדול, בטבלה שלעיל יש ארבעה מקורות בעלי רכיבי� משותפי�

הדעת נותנת שמקורות אלה משקפי� מקור ראשוני . מאוד להניח שדמיו� זה הוא אקראי

 :ו� בטבלה מתבררי� הנתוני� האלהמ� העי. שהתפתח בנפרד בכל אחד מה�, קדו�

שאינה חלק , ) בטבלה1הלכה (ההלכה בדבר איסור קריאה בכתבי הקודש בשבת  .1

נוסח . מתועדת ג� בתוספתא וג� במשנה בצמוד להלכות הקוב�, מקוב� ההצלה

המשנה משלב הלכה זו במשפט אחד ע� ההלכה הכללית בדבר הצלת כל כתבי 

י והירושלמי דני� ה� בנוסח המשנה ה� בנוסח הבבל. הקודש וע� הלכת התרגו�

 .התוספתא

  18.באה רק במשנה)  בטבלה2הלכה (ההלכה בדבר כל כתבי הקודש  .2

ויש לה� , נוסח התוספתא כולל הרחבות אגדיות. נוסח המשנה כולל הלכה בלבד .3

 .מקבילות בשני התלמודי�

ברכות (י� מצילי� ואי� בו הלכות שא, נוסח המשנה כולל רק הלכות שמצילי� .4

 ).וגיליוני�

שני התלמודי� השלימו את החומר החסר במשנה מקוב� הלכות הדומה בתוכנו  .5

הדיו� בתלמודי� פותח במחלוקת אמוראי� בנוגע להלכת . לקוב� ההלכות בתוספתא

,  וממשי� בציטוט ברייתא מקבילה לזו שבתוספתא19,) בטבלה3הלכה (התרגו� 

בשני התלמודי� הדיו� ". ספר איוב תרגו�"גמליאל ושבה סיפור המעשה על רב� 

וסיפור המעשה )  בטבלה5הלכה (ובאי� בו הלכת הברכות , מתמש� בענייני� שוני�

והדיו� הצמוד אליה )  בטבלה6הלכה (והלכת הגיליוני� וספרי מיני� , הצמוד אליה

ללשו� יש הבדלי� בניסוח ובסגנו� בי� לשו� התוספתא . בדברי רבי טרפו� ואחרי�

20.אבל הִקרבה בתוכ� ובפרטי� גדולה מאוד, הברייתות שבתלמודי�
 

 

" כל כתבי הקדש מצילי� אות� מפני הדליקה"הבבלי מצטט את נוסח המשנה הפותח במילי�  .18

בי� שקורי� בה� בי� "א� הציטוט בא כדי לברר את משמעות הצירו� . במסגרת הדיו� בהלכת התרגו�

 . ואי� דיו� בהלכת כל כתבי הקודש, "שאי� קורי� בה�

בי� שקורי� בה� בי� שאי� קורי� "ומשלב בה את בירור הביטוי שבמשנה , הבבלי פותח מיד במחלוקת .19

, לשו� הירושלמי סתומה. ועובר ממנו למחלוקת, הירושלמי פותח בבירור הביטוי שבמשנה". בה�

שהצירו� , 331�334' עמ, )4הערה , לעיל(אבל נראי� דבריו של פרידמ� , שי� שוני�והוצעו לה פירו

פותח ") הדא אמרה בי� תורה לנביאי� לכתבי הקודש"הבא אחרי " (אי� מצילי� אות� מפני הדליקה"

 .  בבבליוהיא מקבילה למחלוקת רב הונא ורב חסדא, פסקה חדשה שדנה בעניי� התרגו�

הראה שלשו� הברייתא שבבבלי בעניי� , 325�326' עמ, )4הערה , לעיל(פרידמ� , כאמור לעיל .20

א� יש להעיר שמבחינת התוכ� נוסח הבבלי קרוב לנוסח . התרגו� מאוחרת מזו שבתוספתא

ספר איוב "שה ברב� גמליאל והמע. התוספתא בהלכות התרגו� והגיליוני� יותר מנוסח הירושלמי

בא בתוספתא בתו� סיפור מסגרת על רבי חלפתא שהל� אצל רב� גמליאל )  בטבלה3הלכה " (תרגו�

סיפור המסגרת בא . סיפר לו את המעשה ברב� גמליאל הזק�" ספר איוב תרגו�"השני וכשראה בידיו 

יש )  בטבלה6הלכה (יוני� בהלכת הגיל. א� בירושלמי מסופר רק על רב� גמליאל הזק�, ג� בבבלי

. או לקדור בחול את האזכרות ולשרו� את השאר, מחלוקת א� לשרו� אות� ע� אזכרותיה�

 אית: "בירושלמי המחלוקת באה בניסוח סתמי. בתוספתא ובבבלי הדעה השנייה באה בש� רבי יוסי
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, באה בתוספתא לאחר הלכת התרגו�)  בטבלה4הלכה (ההלכה בדבר כתובי� בס�  .6

הלכה (ובבבלי נזכרת לאחר הדיו� בהלכת הברכות , במשנה ובירושלמי אינה נזכרת

 .ובניסוח של שאלה ותשובה ולא של די�)  בטבלה5

ני� שלעיל אפשר להסיק בוודאות ששלוש הלכות היו קיימות בקוב� ההצלה מ� הנתו

. הלכת התרגו� מתועדת בארבעת המקורות". גליוני�"ו" ברכות", "תרגו�: "הקדו�

עוד אפשר להסיק  .הלכות הברכות והגיליוני� מתועדות בתוספתא ובשני התלמודי�

קשורה , רבעת המקורותהמתועדת בא, בוודאות שהלכת איסור הקריאה בכתבי הקודש

ההלכה הכללית בדבר כל : ספק קיי� בנוגע לשתי הלכות. קשר הדוק לקוב� ההצלה

 הנזכרת בתוספתא בלבד –והלכת כתובי� בס� ,  הנזכרת במשנה בלבד–כתבי הקודש 

בסדר שונה מזה , ובבבלי נזכרת בדיו� שעולה משאלת ריש גלותא, בניסוח של די�

 . שבתוספתא

 È·˙Î ÏÎ ˙ÎÏ‰˘„Â˜‰ 

א� שהייתה , ) בטבלה2הלכה (שני התלמודי� אינ� דני� בהלכת כל כתבי הקודש 

 אפשר להסביר את 21.כנראה משו� שאי� כל מחלוקת בעניינה, לפניה� בנוסח המשנה

 :היעדרה של הלכה זו מ� התוספתא בעזרת שני דגמי� חלופיי�

ולי משו� שהיא א(שלא כלל הלכה זו , התוספתא משקפת את נוסח הקוב� הקדו� .א

ועור� המשנה או עור� הקוב� שהיה , )משתמעת מהלכות הקוב� כהנחת היסוד שלו

 . לפניו הביא אותה במפורש

ההלכה הייתה קיימת בקוב� הקדו� ועור� התוספתא השמיט אותה מסיבות  .ב

 .עריכתיות

מעוררת שני , שהקוב� הקדו� לא כלל את ההלכה בדבר כל כתבי הקודש, הנחת דג� א

אפשר להעלות על הדעת שעור� ישמיט הלכה קיימת משו� שהיא , ראשית. שיי�ק

 אבל קשה לשער שמלכתחילה ייבנה קוב� הלכות העוסק בדיני 22,מוכרת ומובנת מאליה

א� אינו כולל הלכה מפורשת בנוגע לאסופה , הצלת סוגי� שוני� של כתבי קודש

הנחת קיומה , שנית. הבאותשממנה משתלשלות כל ההלכות , המקובלת של כתבי הקודש

של הלכת כל כתבי הקודש בקוב� המקורי הקדו� חיונית להבנת מקומה של הלכה א 

 

 הדיו� בגיליוני� בסיו�". ואזכרותיה� ה� שורפ� תני תניי אית ,ושורפ� אזכרותיה� קורע תני תניי

 מ� לא אות� מצילי� אי� כ� הדליקה מפני אות� מצילי� שאי� ש�כ: "ובספרי מיני� נאמר בתוספתא

. ניסוח דומה בא בבבלי א� חסר בירושלמי". אות� המאבד דבר מכל ולא המי� מ� ולא המפולת

ת מזה א� ייתכ� שהיה לפניו נוסח שונה במקצ, נראה שהירושלמי ביקש לקצר בחומר האגדי

 . שבתוספתא

 .א� אינו ד� בה, הבבלי מצטט את נוסח המשנה הכולל הלכה זו, 18הערה , כאמור לעיל .21

ראו , ייתכ� שהשמטת ההלכה הכללית התאפשרה בזכות קיומה של הלכה זו במשנה. כהנחת דג� ב .22

 .35הדיו� בהמש� והערה 
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הלכה א עוסקת באיסור קריאה בכתבי הקודש ).  בטבלה1הלכה (בפרק יג בתוספתא 

פרידמ� מסביר את הצבתה בראש פרק יג . ואינה קשורה כלל לדיני דֵלקה בשבת, בשבת

שפתח בהלכה הכללית בדבר הצלת כתבי ,  לקוב� ההצלה הקדו�:בקישור אסוציאטיבי

 בזכות הביטוי המשות� –הצמידו הלכה העוסקת באיסור קריאת כתבי הקודש , הקודש

 א� ההלכה הכללית בדבר כל כתבי הקודש לא הייתה חלק מ� הקוב� 23".כתבי הקודש"

  24.אי� הסבר למקומה של הלכה א בתוספתא, )כפי שמניח דג� א(הקדו� 

ההלכה , על פי דג� זה. לעומת זאת דג� ב מתיישב בנקל ע� הסברו של פרידמ�

ועל כ� , הכללית בדבר כל כתבי הקודש הייתה קיימת בנוסח המקורי של הקוב� הקדו�

בשלב מאוחר הושמטה . צורפה לפניה ההלכה בדבר איסור קריאת כתבי הקודש בשבת

עור� התוספתא , על פי השערתי. קומהוהלכת איסור הקריאה נותרה במ, ההלכה הכללית

, השמיט את ההלכה הכללית מ� הקוב� והוסי� לו הלכה אחרת כדי ליצור מבנה סימטרי

 . והשמטת ההלכה הכללית התאפשרה בזכות קיומה במשנה

ÌÒ· ÌÈ·Â˙Î ˙ÎÏ‰ 

ואינה נזכרת , נזכרת בתוספתא בלבד)  בטבלה4הלכה (הלכת כתובי� בס� , כאמור

 5הלכה (הדיו� בהלכה זו בבבלי בא לאחר הדיו� בהלכת הברכות . במשנה ובירושלמי

ולא בציטוט , הדיו� עולה משאלתו של ריש גלותא.  שלא כסדר שבתוספתא–) בטבלה

 –" אי� מצילי�: "ותשובתו של רבה בר רב הונא לשאלה נאמרת מסברה, של ברייתא

המנונא תנא והא רב "כאשר נאמר לו . שלא כהלכה בתוספתא שמצילי� וגונזי�

 ".תניא –אי תניא : " הוא חוזר בו ואומר25"מצילי�

: כדתניא, אשי רב אמר ?מאי תניא: " ובדפוסי� יש המש� לדברי�95בכתב יד מינכ� 

 כתובה שתהא עד ומגילה, לשו� בכל נכתבי� שהספרי� אלא למגילה ספרי� בי� אי�

ואינה מזכירה כלל , ספתא ברייתא זו שונה לחלוטי� מנוסח התו."ובדיו הספר על אשורית

ברור שמי שנזקק לברייתא זו כראיה להצלת ". מצילי�"ו" כתובי� בס�"את הביטויי� 

... אמר רב אשי? מאי תניא"הקטע . כתובי� בס� לא הכיר את נוסח התוספתא להלכה זו

וייתכ� שהוא , )והושל� בגיליו� (366 ואוקספורד 108חסר בכתבי היד וטיק� " ובדיו

 ללא קטע זה אי� לדעת מהי המסורת שעליה נשע� רב המנונא 26.חרתתוספת מאו

 

 .318' עמ, )4הערה , לעיל(פרידמ�  .23

 איסור קריאת כתבי הקודש –א מעיד א� הוא על סמיכות שתי ההלכות "ז מ"נוסח המשנה בשבת פט .24

עור� המשנה שילב את שתי ההלכות בניסוח . בשבת והצלת כל כתבי הקודש מפני הדֵלקה בשבת

על ". �בה �קורי �נשאי ובי� בה� �שקורי בי� הדליקה מפני אות� מצילי� שהקד כתבי כל: "מקוצר

אפשר להניח שהלכה א בתוספתא �אי. 320�321' עמ, )4הערה , לעיל(דר� השילוב ראו פרידמ� 

נוסח וא� הנימוק לאיסור הקריאה מ, משו� שניסוחה שונה מ� הניסוח שבמשנה, נלקחה מ� המשנה

 .אחרת

 . רב הונא: במקצת כתבי היד. ב"שבת קטו ע .25

ג"ירושלי� תשנ, ˙ËÂ˘ÙÎ ‡˙ÙÒÂ‰, ליברמ�' ש: לדיו� בשאלת הנוסח ובדברי הראשוני� ראו .26
2

חלק , 

 . 205' עמ, ג
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וכ� . ואפשר שהכיר מסורת אחרת, אפשר שהכיר את נוסח ההלכה שבתוספתא. בקביעתו

או מסורת שהיא חלק מקוב� ההצלה הקדו� שעסק , אי� לדעת א� זו מסורת עצמאית

 . בסוגי� שוני� של כתבי הקודש

 : ר בעזרת שלושה דגמי� חלופיי�את הנתוני� שלעיל אפשר להסבי

בקוב� . שכלל את הלכת כתובי� בס�, התוספתא משקפת את נוסח הקוב� הקדו� .א

משו� שעור� הקוב� לא הסכי� , שהיה לפני שני התלמודי� הושמטה הלכה זו

. ולכ� הירושלמי אינו מביא הלכה זו, )כדעת רבה בר רב הונא(להצלת כתובי� בס� 

הבבלי ד� . או בשל דרכו לקצר,  הלכה זו כי לא הסכי� להעור� המשנה לא הזכיר

ולכ� הדיו� בהלכה זו לא , כפי שד� בענייני� שוני� השזורי� בסוגיה, בעניי� באקראי

 .בא במקו� המקביל לסדר שבתוספתא

בנוסח . שכלל את הלכת כתובי� בס�, התוספתא משקפת את נוסח הקוב� הקדו� .ב

: או שהשתנה במכ�ָו� למבנה מסורג, של ההלכותשהיה לפני הבבלי השתבש סדר� 

). גיליוני�(אי� מצילי� ) כתובי� בס�(מצילי� , )ברכות(אי� מצילי� , )תרגו�(מצילי� 

 . ועור� המשנה לא הביאה בשל דרכו לקצר, הירושלמי לא הביא הלכה זו באקראי

נה ולכ� אי� היא נזכרת במש, הקוב� הקדו� לא כלל את הלכת כתובי� בס� .ג

כפי שהוא ד� בענייני� שוני� השזורי� , הבבלי ד� בעניי� זה באקראי. ובירושלמי

 . עור� התוספתא הוסי� את ההלכה מתו� הרצו� ליצור מבנה סימטרי. בסוגיה

שעור� הקוב� שהיה לפני שני התלמודי� השמיט במכוו� את הלכת , הנחת דג� א

ור� הקוב� שאי� להציל כתובי� א� סבר ע, ראשית. מעוררת שני קשיי�, כתובי� בס�

במקו� " אי� מצילי�"אלא לכתוב במפורש , לא היה צרי� להשמיט הלכה זו, בס�

קשה להבי� מדוע נפסלה הצלת כתובי� בס� ואילו הצלת תרגו� , שנית". מצילי�"

  27.שהרי אלה שני סוגי� דומי� של כתבי קודש, הושארה במקומה

. מסברה" כתובי� בס�"בעניי� " אי� מצילי� "ועוד יש לומר שרבה בר רב הונא השיב

והוא קבע שאי� להציל משו� שסוג זה של כתבי , לא הייתה בידו מסורת תנאית בעניי� זה

, כאשר נאמר לו שיש מסורת תנאית שמצילי�. הקודש אינו כשר לקריאה על פי ההלכה

ר� קוב� ההצלה אבל על פי הצעת דג� א מונחת לפני עו". תניא –אי תניא "חזר בו ואמר 

 

שאסור ,  משו� שנחשב לתורה שבעל פה–התרגו� . שני הסוגי� ה� כתבי קודש שאסור לקרוא בה� .27

על הדמיו� בי� שני הסוגי� .  משו� שנכתבי� בדיו שאינה מתקיימת–� בס� וכתובי, היה לכתוב

שבת (הבאה לבאר מדוע יש צור� לשאול על כתובי� בס� , אפשר ללמוד מהערת הסתמא דגמרא

 אי� דאמר למא� תיבעי .מצילי� אי� דאמר למא� תיבעי ,מצילי� דאמר למא� תיבעי): "ב"קטו ע

 או ?מצילי� – הקדש בלשו� דכתיבי הכא אבל ,לשו� ובכל תרגו� ידכתיב היכא – מילי הני :מצילי�

 דלא כיו� הכא אבל ,דמיקיי� בדיו דכתיבי היכא – מילי הני :מצילי� דאמר למא� אפילו ,דילמא

 ". ?לא – מיקיי�
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היו כתובי� ", "היו כתובי� תרגו� ובכל לשו�: "מסורת תנאית ובה שתי הלכות סמוכות

  28.תמוה שקיבל את הראשונה ופסל את השנייה". בס� בסקרא

א� בנוסח שהיה לפני הבבלי השתנה , על פי דג� ב הלכת כתובי� בס� לא הושמטה

הלכות שבתוספתא יש מבנה לרצ� ה. ג� הנחת דג� זה מעלה קושי. סדר ההלכות

מבנה סימטרי . די� שווה לברכות ולגיליוני�, די� שווה לתרגו� ולכתובי� בס�: סימטרי

ההנחה . וקשה להניח שהסדר הסימטרי יכול להשתבש, זה נועד להקל את הזכירה

אינה ) אי� מצילי�, מצילי�, אי� מצילי�, מצילי�(שהמבנה השתנה למבנה מסורג 

שאינו יעיל כמוהו ,  להחלי� מבנה סימטרי טוב במבנה סימטרי אחראי� סיבה. מסתברת

רצ� ההלכות שבתוספתא משק� מבנה סימטרי בעל עיקרו� . לשמירת הטקסט בזיכרו�

  29.הרצ� המסורג אינו שומר על עיקרו� זה. ירידה הדרגתית ברמת הקדושה: מארג�

א� , ה שבתוספתאא� אכ� היה לפני הבבלי קוב� הלכות דומה לז, ועוד יש לתמוה

, מדוע הביא הבבלי את רוב ההלכות מ� הקוב� בניסוח של די�, שונה בסדר ההלכות

ורק בהלכת כתובי� בס� בחר להביא דיו� שעולה , ובלשו� קרובה לזו שבתוספתא

וכ� תמוה שהלכה זו אינה נזכרת . ולא ציטט את נוסח ההלכה עצמה, משאלת ריש גלותא

ורה המופלג של לשו� המשנה כא� עשוי ללמד שעור� אמנ� קיצ. במשנה ובירושלמי

ואולי סבר שאפשר (המשנה בחר להשמיט את הלכת כתובי� בס� בשל דרכו לקצר 

. א� לא ברור מדוע הירושלמי לא הביא הלכה זו, )להסיק הלכה זו מהלכת התרגו�

הוסי� את ההרחבה האגדית המקבילה , הירושלמי ד� במחלוקת הקשורה להלכת התרגו�

כולל הרחבותיה� , ובהמש� הביא את הלכת הברכות והלכת הגיליוני�, נוסח התוספתאל

לא ברור מדוע הירושלמי נמנע רק מהבאת הלכת . ללא דיו� נוס� הקשור אליה�, האגדיות

, וא� על פי שזו ראיה מ� השתיקה. א� אכ� הייתה הלכה זו בקוב� שלפניו, כתובי� בס�

כאשר נשקלי� כל הנתוני� הקשורי� להלכת . צטברתהרי לראיה כזו יש משקל בעדות מ

הבאתה בבבלי בסדר שונה מזה ,  היעדרה מ� המשנה ומ� הירושלמי–כתובי� בס� 

שלא כדי� , "אי� מצילי�: "ובתשובה ראשונה, בניסוח של שאלה ולא של די�, שבתוספתא

 

לרצ� ההלכות . א� ג� הוא קושי, לחלופי� אפשר להציע שהלכת כתובי� בס� נשמטה בלא כוונה .28

המבנה הסימטרי היה , א� רצ� ההלכות שבתוספתא הוא המקורי. בנה סימטרישבתוספתא יש מ

ולא בשלב המאוחר של העתקה , הכוונה להשמטה בשלב של המסירה בעל פה(מונע השמטה כזאת 

נעזרת במבני� סימטריי� כדי להקל על , שהיא ספרות שנמסרה בעל פה, ל"ספרות חז). מכתבי יד

 . �הלומדי� את שמירת הטקסט בזיכרו

ג� ההלכה בדבר איסור קריאה בכתבי הקודש בשבת אינה נזכרת בתלמודי� על פי הסדר  .29

ציינתי שהסיבה לפיזור , 17הערה , לעיל. אלא הדיו� בה מפוזר בכמה מקומות בסוגיה, שבתוספתא

כ� אי� לראות בפיזור הדיו� ל. זה היא ככל הנראה העובדה שבמשנה הלכה זו מתפצלת לשני היגדי�

שמקומה בראש הקוב� מסתבר מ� הקישור , בתלמודי� עדות למקו� שונה של הלכה זו

המשות� לה ולהלכה הכללית בדבר הצלת כל כתבי " כתבי הקודש"האסוציאטיבי של הביטוי 

אול� בהלכת כתובי� בס� אי� סיבה הנראית לעי� שגרמה להביא אותה שלא על פי הסדר . הקודש

 . שבקוב� הקדו�
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,  נראה סביר יותר להניח שהלכה זו לא הייתה קיימת בקוב� הקדו�–שבתוספתא 

 .מלהניח שהייתה קיימת א� השתבשה בבבלי ולא באה במשנה ובירושלמי

על פי . שהדג� הסביר ביותר לתולדות הלכת כתובי� בס� הוא דג� ג, לפיכ� נראה

על כ� מוב� מדוע אי� . דג� זה הלכת כתובי� בס� לא הייתה חלק מ� הקוב� הקדו�

תובי� בס� במהל� הדיו� הבבלי נדרש לשאלת כ. הלכה זו מוזכרת במשנה ובירושלמי

א� כיוו� שאי� זו . כפי שנדרש לשאלות נוספות הקשורות לעניי� הצלה בשבת, בסוגיה

הביא אותה שלא על פי מקומה , הלכה שהייתה לפניו כחלק מקוב� ההצלה הקדו�

בדומה לשאלת רב הונא בר חלוב מרב , ובניסוח של שאלה ותשובה, בנוסח התוספתא

תשובתו הראשונה של ". ה שאי� בו ללקט שמוני� וחמש אותיותספר תור"נחמ� בעניי� 

מעידה שאכ� הוא לא הכיר את , "אי� מצילי� "–רבה בר רב הונא לשאלת כתובי� בס� 

אי� ציטוט , "מצילי�"כאשר נאמר לו שרב המנונא שנה . ההלכה בתוספתא שמצילי�

בשלב מאוחר של . לא הייתה לפניה�, כאמור, מאחר שברייתא כזאת, מלא של הברייתא

ומאחר שזו , עריכת הסוגיה הורגש צור� להשלי� את הדיו� בניסוח מפורש של ברייתא

נמצאה ברייתא שממנה אפשר להסיק בדוחק את הצלת , שבתוספתא לא הייתה ידועה

 ). היא באה רק במקצת עדי הנוסח, וכאמור לעיל(כתובי� בס� 

 אותה הוסי�עור� התוספתא הלכת כתובי� בס� באה בתוספתא משו� ש, לסיכו�

 30משו� שדברי רב המנונא בבבלי ש�, אי� קושי בהנחה זו. להלכות הקוב� הקדו�

מעידי� שהייתה מסורת תנאית בדבר הצלת כתבי הקודש הכתובי� בס� בסקרא בקומוס 

" כל כתבי הקודש"אול� מסורת זו לא הייתה חלק מקוב� ההצלה שפתח ב. ובקנקנתו�

 הרצו� ליצור –הסיבה להוספת הלכה זו לתוספתא על פי דג� ג ". גיליוני�"והסתיי� ב

 מתקבלת על הדעת בתרבות של מסירה בעל פה הזקוקה לאמצעי עזר –מבנה סימטרי 

  31.לשימור הטקסט בזיכרו�

˙�ÂÂ«ÎÓ Í¯ÂÚ „È 

והושמטה , מ� הדיו� שלעיל התברר שהלכת כל כתבי הקודש הייתה קיימת בקוב� הקדו�

. ונוספה בתוספתא,  כתובי� בס� לא הייתה קיימת בקוב� הקדו�והלכת, בתוספתא

הברכות , נתוני הטבלה המשווה שהבאתי לעיל מלמדי� שהלכות התרגו�, כאמור

מכא� עולה שקוב� ההצלה הקדו� כלל ארבע . והגיליוני� היו קיימות בקוב� הקדו�

ספח לראש ההלכה בדבר איסור קריאת כתבי הקודש בשבת נוספה כנ, כאמור(הלכות 

 ):ואיננה חלק ממנו, הקוב�

 

 .25הערה , ראו לעיל .30

אול� אי� ראיות .  נית� לשקול אפשרות שהלכה זו היא ברייתא בבלית שחדרה לתוספתא,לכאורה .31

אלא שאלה בדיו� מה דינ� , משו� שבבבלי אי� כלל ניסוח של ברייתא, ויש בה קושי, לאפשרות זו

, "וגונזי� אות�" אינה מזכירה את המילי�, "מצילי�"או " אי� מצילי�" ,ובהוהתש, של כתובי� בס�

  הערה,לעיל,  פרידמ�:ורא בבבלי בהלכת התרגו�" וגונזי� אות�"חיסור  לעניי�(המוזכרות בתוספתא 

 ). 28 הערה ,324' עמ, 4
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 .כל כתבי הקודש .1

 .כתובי� תרגו� ובכל לשו� .2

 .ברכות .3

 .גיליוני� וספרי מיני� .4

סדר� של ההלכות בקוב� ההצלה המשוחזר כא� מתברר משילוב הנתוני� בארבעת 

) ברכות וגיליוני�, תרגו�(הסדר של שלוש ההלכות האחרונות . המקורות שהוצגו לעיל

מקומה של הלכת כל כתבי הקודש בראש הקוב� . בבבלי ובירושלמי, מצוי בתוספתא

הפותח בהלכה זו ומציי� אחריה את הלכת , מסתבר ג� מ� ההיגיו� וג� מנוסח המשנה

 . התרגו�

שתי , שתי הלכות שמצילי�: יש מבנה ברור לקוב� ההצלה הקדו� שאני מציעה

גיליוני� (לחול גמור ) כל כתבי הקודש(מור וסדר המוביל מקודש ג, הלכות שאי� מצילי�

הכולל טענה , יש קישור תוכני בי� סיפור המעשה בהלכת התרגו�, וכ�). וספרי מיני�

שבו מתואר אד� שאיבד , ובי� סיפור המעשה בהלכת הברכות, "וכי מאבדי� אות� ביד"

 ").מי� של ספל לתו� ונתנו ברכות של טומוס נטל("ביד 

אי� ("משו� שברכות וגיליוני� מקבילי� בדינ� , סר סימטריהאול� רצ� ההלכות ח

אמנ� בשניה� . אבל כל כתבי הקודש אינו מקביל לתרגו�, ")נשרפי� במקומ�", "מצילי�

, במשמעות השלילית של גניזה, א� את התרגו� מורה ההלכה לגנוז, הדי� הוא שמצילי�

  32.מפני איסורו

שניתקו את רצ� ההלכות בקוב� , די�היעדר הסימטריה לא הפריע לעורכי התלמו

שלקח מ� הרצ� רק את שתי ,  וג� לא לעור� המשנה33,ושזרו בתוכו דיו� בענייני� שוני�

 עור� היחידה 34.ומיזג אות� למשנה אחת) כל כתבי הקודש ותרגו�(ההלכות הראשונות 

� ועל כ� הוציא מ, ה רצה ליצור מבנה סימטרי!ג הלכות ב"הספרותית בתוספתא שבת פי

 והוסי� במקומה את 35,הנזכרת במשנה,  כל כתבי הקודש–הקוב� את ההלכה הראשונה 

 

 . 323�324' עמ, )4 הערה ,לעיל(פרידמ� : ז ראו"לדיו� בכוונת השורש גנ .32

משו� שאי� כל , כל כתבי הקודש: אינ� דני� בהלכה הראשונה בקוב�, כאמור, התלמודי�, זאת ועוד .33

 . ועל כ� ממילא אי� קושי בהיעדר ההקבלה בינה ובי� הלכת התרגו�, מחלוקת בעניינה

בתו� משנה זו שילב העור� ג� את הלכת איסור הקריאה בכתבי הקודש , )24הערה , לעיל(כאמור  .34

א "ז מ"הסבר לדר� יצירת שבת פט. שאינה חלק מקוב� ההצלה אבל נוספה לראשו כנספח, בשבת

משניות הבאות אחרי את ה. 320�321' עמ, )4הערה , לעיל(ממיזוג שלוש ההלכות ראו אצל פרידמ� 

 . סעי� ב, כפי שהבהרתי לעיל, משנה א סידר העור� במבנה סימטרי

העובדה שההלכה הכללית בדבר כל כתבי הקודש באה במשנה אינה סיבה מספקת להשמטתה  .35

אמנ� במקומות רבי� התוספתא נסמכת על האמור במשנה ואינה אלא מוסיפה . מנוסח התוספתא

לכ� אפשר לומר שהנימוק העיקרי .  הבאות בתוספתא במקביל למשנהאבל יש הלכות רבות, עליה

א� ההשמטה מתאפשרת בזכות קיומה , להשמטת ההלכה הכללית הוא הרצו� ליצור מבנה סימטרי

התהלי� שיצר מבנה סימטרי בתוספתא התרחש לאחר עריכת , על פי הסבר זה. של הלכה זו במשנה

ואז השמטת ההלכה הכללית נעשתה לצור� , שקד� להייתכ� שתהלי� זה חל בשלב , אול�. המשנה



 ה�ג הלכות א"ה ובתוספתא שבת פי�ז משניות א"עריכה ומבנה סימטרי בשבת פט

141 

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�

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

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�

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

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 

38.והוספת הלכת כתובי� בס�
 

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


