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יצ״ו, מירסקי אהרון פרופ׳ לכב׳
שבעים לגיל בהגיעו

יישמעאל דר׳ למכילתא להסיקוגרפיות הערות ו.

על .1 ץ׳ פניי על הארץ פני ׳ או־  ד פרשה דויסע, מסכתא דר״י, במכילתא שב
 אסטרטיות שיוזיו ׳יכול דרשינן ׳ג[( פרשה שם ]והוא ,165-164 עמ׳ )הורביץ־רבין,

 שהם. כמות מובנים הדברים ואמנם, שבארץ׳. הפנוי על הארץ פני על ת״ל מקולקלות
 ׳יכל שם כתוב שכן שאת, ביתר זו דרשה מתפרשת 1גניזה, קטעי שבשני הנוסח לפי ברם,
 כבר ואמגם שבארץ׳. הפניי על הארץ פני על 3תל׳-לו׳ מקולקלות 2אסטריות שיהיו )כך!(
 התנאים. בלשון לא כה, עד אולם 4פנוי, מקום במשמעות אחת, פעם למזער ׳פנאי/ מצינו

להערכה יותר עוד תורמת היא מזו, ויתרה 5התלמודי. למילון איפוא תורמת זאת גרסה הרי

 נתונה תודתי .119-113 עמ׳ ג)תשמ״ג(, תעודה ,192-164 עמ׳ )תשמ״א(, נ תרביץ, ראה
 ושהעירו אלו, דברים על שווזתי שאיתם יצ״ו, מישור ,מ וד״ר יצ״ו, שטיינר ר׳ פרופ׳ לידידי,
נכונות. הערות

1. Bod. Ms. Heb. D 22 F01. 5 v, עתיק, כ״י מכנהו, שאני כפי קאהיר, כ״י מקטעי אחד והוא 
 לאור להוציא עתיד ואני שונות, בספריות בגניזה, רבים דפים שרדו שממנו ווזשוב, מזרחי
 הפלא ולמרבה הוא. חשוב קטע אבל כ״י, מאותו שאינו ,Columbia 893x65 ו״א אי״ה. בקרוב
 לגרום יש ושמא המדעיות. במהדורות נרשם ולא ,151 אוקספורד בכ״י גם נמצא ׳פניי׳ הנוסוו
 מחקרים קוטשר, י׳ ראה נ״י, סוקולוף מ׳ פרופ׳ שמעירני כפי בוכבא, בר במכתב זו צורה

נ״ט. עמ׳ תשל״ז, ירושלים ובארמית, בעברית
 בערכו. יסטרוב ראה ל־אטטרטיות. חליף שהיא לאסרטמת, כחליף במקורות קיימת זו צורה .2

f.t ראה המדוברת. היוונית בניבי נעוץ שהדבר נראה . Gignac, a  Grammar of the Greek 
66 .Papyri in the Roman and Byzantine Period, I, Milan 1975, p• שפרבר ד לפרופ׳ חן חן 

יצ״ו.
 רונית תלמידתי הוכיחה וכבר אלו. בכתבי״ידות הרבה וכן היא, בכה״י רלו״ ׳תל׳׳ בין הנקודה .3

 לקרות וזייבים אנו לכאורה בן, אם מפסיק. טעם כשל הוא אלו נקודות של שערכן תוזי׳, זלצמן
=לומר תלמוד, לשוננו, ויסברג, א׳ לדברי סמך איפוא בזה ויש כדומה(, או לאמור, או כלומר, )

שם. עיין ,152-147 עמ׳ )תשל״ה(, לט
ע״א. ם׳ וף ווילנא, הוצאת יד:ה. במ״ר .4
 של המילונות ׳מבעיות קוטשר, י׳ ראה למילונאות, אלו רבדים כין בהבחנה שיש החשיבות על .5

ואילך. 29 עמ׳ תשל״ב, רמת־גן א, וזז״ל, לספרות החדש המילון ערכי ווז״ל׳, לשון



 ׳פנוי׳. לשון מאשר יותר הרבה ׳פני׳, ללשון 6נופל ׳פניי׳ לשון כי הדרשה, של אסתיטית
 אם כי הדרשה אין ואזי ׳פני׳, - יחידאית ביו״ד אף חכמים בלשון ליכתב יכולה ׳פניי׳ ועוד:

7רב. ייפוי אותה המייפה עובחז ממש, כתיב אותו של אוזר קרי

מתאים = ל״ נפל .2
 ואמנם, לשארה/שארו׳, נופלת שהיא ׳כסות הביטוי, את במכילתא פוגשים אנו פעמיים
 הוא כן 8לבשרו. המתאימה כסות אלא ואינו הקשרו, מתוך ברור יוצא הנכון הפירוש
 כולה דורשה יונתן שר׳ י(, :כא ועונתה׳)שמ׳ כסותה ׳שארה, בעניין הראשון, במקום
 יתן לא ילדה, היתה אם לשארה, נופלת שהיא כסות כטותה, ׳שארה ואומר, :כסות לענין

 לנכון הבינו וכן (,259 עמ׳ ה״ר ג, פרשה )נזיקין ילדה׳. של לה יתן לא וזקנה זקנה של לה
 הקשרו מתוך גם ברור וכן ׳ראוי׳. ל־׳ ׳נפל הנדיר הביטוי כמקום כתב אשר טוב, לקח בעל

(:317 עמ׳ ה״ר א, פרשה דכספא, מסכתא כב:כו, לעורו׳)שם, שמלתו ׳היא השני,

 במאתין כסות ועליו ״דין, כית 10מנא לחברו חיב שיצא והרי 9אומר, נתן ר׳
היא כי נאמ׳ לכך מנא, לי ותן במנא והתכסה כסותך מכור לו יאמר לא 12מנאן,

בפנים. למטן ראה זה, לשוני שימוש של מוצאו על .6
 בר״אשר, מ׳ פרופ׳ בידי נחשפה הנ״ל,׳ אוקספורד קטע על היא אף המתבססת דומה, דוגמה .7

 116 עמ׳ תש״ם, ירושלים ו(, ולשון, עדה )= איטליה יהודי של חבמים לשון במסורת פרקיט
 הלשונית והעובדה הנכונה הגרסה גילוי שלאחר הוא, הדוגמאות לשתי המשותף ואילך.

 שינוי דרוש היה כן לפני ואילו כתיב, שינוי בלא קרי שינוי על מבוסם הדרש אותה, המסבירה
וצ״ע. יצאו, ללמד אלו דברים ואולי ושמא הדרש. את לפרנם כדי ,3כתי

 ליברמן הגר׳׳ש מגיע׳)ראה לרשות, לחלק, נפל = לה ׳נפל לבין זה שימוש בין קשר יש שמא .8
 שאין לי, אומר ולבי פהברח, לאו אולם (28 העדוז ,348 עמ׳ לעירובין, כפשוטה תוספתא ז״ל,

 במשמעות זהה לרשות׳ ׳נופל אין שכן בזה, זה תלות של קשר קשורים אלו זזמים ביטויים
 לעומת becoming אנגלית גם והשווה כראו״ ולא ׳במוחזק כגון ביטויים השווה אולם ל׳ראוי׳,
וצ״ע. ,bekommen ׳גרמנית

לסגולות בעלמא כדוגמא עליו ומעיר כאן מביאו ואני ,209.223 אנטונין קטע על־פי כאן המוכאה .9
 ע(לם קורפום בתוך בע״ה, לפרסמם, עתיד שאני למכילתא, הגניזה קטעי אותם של הלשוניות

| .1 הערה לעיל, ראה דר״י. למכילתא הגניזה קטעי של
 בצורות הוא וכן ארמיים, כתיב מנהגי דרך על והיא בקטעים, זו תיבה של הרגיל הכתיב הוא כן .10

 M.A, Friedman, Jewish Marriage in Palestine, I, גם: וראה ׳כמא׳! VU5 ,1אל בקטעים אחרות
22 .New-York and Tel-Aviv 1980, p.55, n.

העתיקה. הארמית מן כבר נודעת זו אסימילציה דן. בבית = .11
=אן׳ ׳עד השווה בבלית. לשונית סגולה כנראה הוא נו״ן לפני זו דו״תנועה פישוט מנין. = .12 ( 

 הבינוני של ההתפתחות את להשוות ויש תג, עמ׳ (,1 וזערה )לעיל, שם קוטשר, ראה עדין(.
 )ראה ועוד. פסוקות הלכות של דף כל3 שמצוי כפי וכו׳, •ווזין<חזן דוגמת ל״י של יט3ר

)תשמ״א(, ט עלי״ספר, מציעא׳, פפא למסכת קדומים בתפי״יד ׳שיירי פרידמן, ש״י לאוזרונה
כן, אם לית.3הב בארמית מאוד רגילה מנן<מנא הצורה שם(. המצויינת והספרות ,29 עמ׳

בויאריו דניאל

116



 16שנופלת כסות ממנו למנוע 15רשי את 14אן לעורו, שמלתו והיא 13לבדה כסותו
לשארו.

 מקומו נפקד אבל ,“becoming to her/him” המקרים בשני לנכון תרגמו לאוטרבך ואמנם
 לפנינו, חי לשוני שצירוף ספק אין הביאו. בן־יהודה ורק לווז״ל, המילונות מן זה צירוף של
 מילוני ל״׳)ראה ׳מתאים אלא אינה ל״׳ ׳נפל הצירוף של הרגילה משמעותו סורסי בלשון כי

בערכיהם(. ופיין־סמית ברוקלמן
הראשון, במקומו זה לשון הדורש יונתן ר׳ זה אין ואולי, שמא לא(, עמי)ותו אחד הרהור

 בר שהוא הנשיא[, ]יהודה ר׳ עם בצוותא שפ מופיע הוא הרי הוא, נתן ר׳ שם גם אם כי
 אחד איש של לשון מסגולות בעברית זה נדיר שביטוי ייתכן כך, אם 17מקום. בכל פלוגתיה

(idiolect) אוזד מקום או(Dialect) ,פעמיים אך בלשון יופיע שהביטוי בעיני הוא רחוק הוא 
 סיבותיה ב׳יונתן׳ ׳נתן׳ החלפת שוניס. תנאים שני ובפיות הפרשה, ובאותה הכל, בסך

 לעיל, המובא השני במקום בפסוק מופיעה שאיננה ׳שארר, המלה ועוד. זאת ,8ברורות.
 מלה מופיעה אכן שם שכן הראשון, במקום המדרש אל ישירה זיקה על לכאורה מעידה
 לפנינו ואולי שמא כן, אם תז״ל. בלשון רגילה מלה על־כל־פנים, שאינה, זו, יחסית נדירה

ואכ״ט(. ועוד, ע״א עג ב״ב )ראה לסורית וקרוב הוא/ ׳דבבלאה נתן ר׳ של לשוני קו

מני .3 תה סי מני = מי מיתה? ס
דרשינן: (269 עמ׳ )ה״ר ב פרשה דנזיקין מסכתא דר״י במכילתא

 עוד ויש אלו. קטעים של הגיאוגראפי באיתור לנו שיעזור לשוני, קו כאן לפנינו יש לכאורה
 בשאר ואולם, בא״י. הנהוג ׳קוטלן׳ במקום ׳קטלן׳ משקל שימוש בעיקר כגון בבליות, צורות

 ז״ל קוטשר ציין כבר הנה, האי״י. לטיפום יפוז מתאימים אלו בתבי־ידות הבתיג, תבונות
 ואולי שם. בבלית להשפעה שאלה!( )בסימן אותה וחשב אן׳ ׳עד קיימת וינה, ב״י שבתוספתא,

 עיון צריכה בל״ח וארץ־ישראליות בבליות של השאלה כל בכלל, בבליותה בהנחת צורך אין
הנ״ל. במאמרו פרידמן של ממצאיו לאור מחדש

בכוונה. שנעשה להניוז מקום ויש אלו, בקטעים נפרץ חוון הוא פסוקים כתיב סירום .13
=׳בן׳ תיבת של וכן אלו, בקטעים זו תיבה של הבלעדי הכתיב זהו .14  הפתוחה בהברה אולם בין(, )

,32 עמ׳ תשמ״ב, ירושלים הגניזה, מן בראשית״רבה קטעי סוקולוף, מ׳ ראה ׳בינו׳. ׳אינר תמיד
 שמעלה כפי מובהקת, ארץ־ישראלית תבונה הוא זה כתיב והנה שם, 36-35 והעדות ,67

כתובות. על־פי שם סוקולוף
 ראה אולם ואילן־. עוז עמ׳ (,1 הערה )לעיל, שם קוטשר, ראה מובהק, או־ץ־ישראלי כתיב .15

לעיל. 1 סעיף וראה ,75 הערה ,22 עמ׳ (,12 הערה )לעיל, שם פרידמן,
 ומיעוט ,,נופלת ׳שהיא כגון: הגוף, כינוי עם התקין הצירוף אלו בקטעים מופיע על״פי״רוב .16

כאן. כמו בלעדיו יש דוגמאות
 ובהזהיר כה״י ובכל דווקא, יונתן ׳דר פלוגתיה בר יושיה, ר׳ מופיע לפניו שמיד להודות, יש .17

שכיחה. החלפתם אולם יונתף, ׳ר׳ טוב: וכלקח
 יונתן בר׳ נתן ר׳ להחלפת גרמה יושיה ר׳ של שכנותו דווקא ושמא לעיל, הסמוכה בהערה ראה .18

נכונה. השערתי אם פה,
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בא, לכך אומ׳ אתה הן. מיתה סימני ואגרוף שבאבן הכת׳ מגיד באגרוף, או באבן
 יהיה דבר כל ובשאר וזייב, יהא ובאגרוף כאבן הכהו שאם ללמד, אלא בא לא או

 שאינו מגיד וגו׳, הוא רוצח וימות הכהן בה ימות אשר יד גאבן ואם לו׳ תל׳ פטור,
19להמית. בו שיש בדבר שיכנו עד חייב

 ש׳סימני בוודאי, מעיד שהוא דומה זה כל עם 20לגמרי, מבורר זוז מדרש סגנון שאץ אע״פ
 לאוטרבך)עמ׳ אצל מיתה׳ ׳סימני תורגם וכן להמית׳, כז־י בהם שיש ׳דבריט הם הם מיתה׳

52:) ’types of instruments capable of producing death‘, הקושי על העיר לא אולם 
 על המורה דבר - מופת אות, שמשמעו ׳סימך, יתפרש היאך ותימה! כלום, ולא הפילולוגי

 לא חז״ל מילונות ואמנם להתקיימז ישות לאותוז הגורם כדבר מסוימת, ישות של קיומה
 סימן, בערך 1רשמ בן־יהודה אבל בדפוסים(, מופיע שאיגו )מפגי עיקר כל זוז מקום רשמו
בכלל. בעיה שיש לציין בלא ובעצם הבעיה, את לפתור נסיון בלא

=׳סם־מוות׳ הצירוף הלא אחר. פתרון להציע לי נראה והנה  בלשון מאוד נסוץ רעל( )
 סכנת משום ואסורה טו־פה משום מותרת נחש הכישה או המוות טם ׳אכלה כגון וזז״ל,

 שהרי הוא, ופרוו כפתור זה פתרון מורפו־פונולוגית מבווינה ג:ה(. חולץ נפשות׳)משנה
 להפוך בנקל יכולה ו׳סמניט׳ ׳סממנים/ לפעמים או 21׳סמנים׳ כידוע, הינו, סם של הרבים

 במדדש בפועל קיימת ׳סם׳ של כרבים ׳סימנימ׳ הצורה ובאמת, הידקקות. ע״י ל׳סימנים׳
:תמזומא

 מלך ועמד המלך מת לו אמרו הפיצוף לגמור כא מלך, של אקונין צר שהיה לצייר
דו, נתרשלו כך הצייר ששמע כיון אחר, הסימנים, באלו אעשה מה אומר, התוויל י

 עם משמש האיש כן תמה. התחיל השני, בצורת או הראשון בצורת אותו אצור אם
 ונתערבו חזר עליה, ובא הנואף חזר אביו, בזזמות העובר צורת צר הקב״ה אשוזו,

.0השימני

/ פרשה בובר בתנחומא אבל ד, פרשה נשא, הנדפס, בתנחומא כך  בשני ׳סמנים׳ ו
=׳סם׳ של רבים אלא אלו ׳סימנים׳ שאין איפוא, וברור המקומות,  את גם ומצינו 22צבע(. )

ע״ב. עב, ביומא ריב״ל בשם אחת, פעם לפחות מיתה/ ׳סם הצירוף

Bod. Ms. Heb. d:הגניזה קמעי על״פי הנוסוו את פאן הבאתי .19  47, F01.63 v, ח»רה לעיל ראה 
וזשובים. שינויים הזה במקרה אין ואולם .1

עיי״ש. המשנה, מרכבת בספר העניץ מצו יפה ופירוש אתר, על מפרשים ראה .20
 הערה ,4113 עמ׳ בךיהודה, אצל )מוכא א:ה לשבת הסשניות בפירוש הרטב׳׳ם לנכון כבר כך .21

 זה יהיה ולא רסמגיס׳, ׳סממנים׳ ל׳סמ׳, נפרדיט ערכים רשם שבן־יהוחז בעיני ופלא עיי״ש. (,2
ול׳אנשים/ ל׳איש׳ נבדלים ערכים כרישום אלא בעיני

 מפסיד, ׳מי מסיים: אולם אחר, בלשון משלנו תקמ״ח, עמ׳ מרגליות, מהדורת וי״ר, ועיין .22
 ספק נותר ואם בראשונה. בהם שצר צבעיו, מפסיד כלומר סממנימ׳, מאבד שהוא הק׳ כביכול
 סמנים נותן צבע אחר, כגון:׳דבר יוכיוזו, הזה למשל שמצינו הרבות, המקבילות בדבר, כלשהו
למינו׳ עולה ואחת אחת כל אשה, במעי העובר צר הקכ״ה ואילו אחד, לצבע עולין כולן ליורה

בויאריו דניאל
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i התלמודי ללקסיקון l l

 המוות׳. ׳סט מלשון מיתה׳ כ׳ספני בנקל יתפרש מיתה׳ ׳סימני שהצירוף דומה לפיכך,
 או כללי, מוות לגורם מ׳רעל׳ חו־מקרית סמנטית הרחכה להניח חייבים שאנו הוא, הקושי

 המתעורר הקושי מן בהרבוז הוא קטן הזה שהקושי דומה אולם הוק. אד סינכדובה שמא
=סימן ה9 קוראים אנו כאשר ( sign) 23עצמה. למיתה

ון .4 שר, = כי מן כא ש־ בז
 גרימה, במשמעות או ׳תיכף׳ אחר׳, כ׳מיד חז״ל בלשון ׳כיון׳ התיבה מתפרשת כרגיל
 אתה צריך אלא מתאים, זה פירוש אין שבהם במכילתא, מקומות שני לפחות מצינו ואולם,
 ׳ש... בזמן ׳כאשר, בהם לפרש

(:128 עמ׳ ג׳)ה״ר פרשה דשירתא, מסכתא

בעולם... מתגדל שמו שלמקום רצונו עושין כשישראל אומ׳ אלעזר בן שמעון ר׳
עולט.3 מתחלל שסו כביכל שלמקום רצמז עזשין ישואל שאין וביון

 ש...׳ ׳בזמן באמת הוא כאן ש״.׳ ׳כיון שפירוש משתמע המשפטים שבין הניגוד מתוך
 הנוסח בדפום, וכן (49.37 מס׳ באמריקה, לרבנים ביה״ם )כ״י חכמים מדרש כאן, ביל״ש

 ורומי אוקספורד הבחירים בכתבי־הידות שכן ועיבוד, נכון פירוש אלא ואינו ש/ ׳בזמן הוא
ש..\. ׳כיון הוא הנוסח 24קונסטנזה(, בכ״י )וכן

 במסכת שם ספק. מכל למעלה בטווזים זה ופירוש זאת שגרסה שבו נוסף מקום והנה,
:לאמר גרסינן (,248 עמ׳ )ה״ר א פרשה נזיקין

במעלה. שעולה כיון במתניו לו יסמוך לא

מיד כאן אפשר.לתרגם ואי ׳כאשר׳, הוא כאן הנכון שהפירוש וברי  עוד ויש ׳הואיל׳. או ׳
 לב לתשומת להביא אם כי החומר, את למצות כאן באתי ולא הזה, לשימוש דוגמאות
25במילונות. מכבר לרשומים זה משמעות גון להוסיף שיש והלקסיקוגרפים, הלומדים

ם .5 ח = נפש קיו קו נפש פי
המונח את פעמים כמה גרסינן והלך( 340 עמ׳ )ה״ר א פרשה דשבתא מסכתא במכילתא

שמעוני, בילקוט שכן כן, אינו בתנחומא, כאן יש סופר טעות שם!זם תימא, וכי ע״א(. לא )נדה
 רשמו זה ואף .,׳סימנים ופעם ׳סמנים׳ גורס ופעם זה, מאמר מצינו תש״ה, רמז שאלוניקי, דפוס

ותימה! ׳סימך, בערך בן־יהודה
 במסגרת תל״אביב באוניברסיטת העברית ללשון בחוג תלמידי לפני כך זה קטע פירשתי כאשר .23

יצ״ו. טל א׳ פרו־פ׳ מורם כבר להם פירש שכך בפני העידו תשמ״א, בשנת שנערך סמינדיון
בעלמא. נביאות דברי אלו דברים שאין הוא, זכר או זו, היא ראיה ושמא

 L. Finkelstein, ‘The Mekilta and Its Text’, Proceedings, ראה המכילתא של כתבי״ידות על .24
.V, pp. 4 and 17־20

 במילונות בו וכיוצא המעשים/ שני בין אמצעי ובלי שהות לי3 ׳מיד, :2298 עמ׳ בן־יהודה .25
לחז״ל.
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בויארין דניאל

 העדים ושארי בכתבי־הידות גם הנוסח הוא וכן שבת׳. דוחה נפש ׳פיקוח וזידוע
נוסחה: והרי שונוז, היא הגירסה אנטונין, בקטע ברם, האירופאיים.

 הסדר ולגמז בדרך מהלכין עקי׳ ור׳ אלעזר ר׳ }אומ׳{ ישמעאל ר׳ היה כבר
 לקיום מנץ שאילה ונשאלה אחריהן מהלכין עזרי בן אלעזר שלרבי בנו וישמעאל

השבת... את שידוזה נפש

שם: אחת פעם עוד חוזר זה וצירוף

השבת. את שידחה נפש לקיום וחומר קול או׳ ישמעאל ר׳

 הרגיל. הביטוי בהשפעת כבר ספק מקורי, ספק נפש/ ׳פיקוח מצינו עקיבא ר׳ בלשון ברם,
 הריני המכילתא, בעל של אפילו או הסופר של אידיוסינקרטי שימוש זה שאין בערובה

 31-30 עמ׳ יומא, באוצה״ג, ז״ל לוין ב׳ מה״ר ע״י המובא באבוי, בן פרקוי ללשון מציין
 בפני העומד דבר לך ׳אין שם הגמרא לשון על ב( שנה ב׳תרביץ׳ מקוזזם על־ידו )ונתפרסם

באבוי: בן פרקוי כותב נפש׳ פקוח

אחת... נשמד המקיים שכל נפשות מקיזם יותר[ גדול ]כולה התורה בכל לך שאין
נפ>ש<.... פיקוח בפני העומד דבר לד ואין

:שם המובא באבוי בן פרקוי של אחר בלשון וכן

השבת[ א]ת דוחה 26גפשות שקיום בתורה ...מצינו

 נפש׳ ׳פיקוח הביטוי של האטימולוגיוז לשאלת פתרון אולי שמכאן לי נדמה כן, על יתר
נאמר: שם המכילתא בהמשך כי גם־כן,

 השבת את לעשות השבת את ישראל בני ושמרו אומר הוא הרי אומר נתן רבי
הרבה. שבתות שישמור כדי אחת, שבת עליו חלל לדורותם,

!
 הגרסוז אולם (,0 ׳פיקוח׳ מינכן ובכ״י ׳פקוח׳ אוקספורד בכ״י גרסינן ׳חלל׳ במקום והנה,

 כדרך ׳פקח/ של מלא כתיב ׳פקיח׳. והיא ובקטע״אנטונץ, רומי בכ״י נמצאת המקורית
תרע״ב(. )עמ׳ הגדול ובמדרש (343 )עמ׳ במכילתא אף הנוסוז וכן אלו, כתבי־ידות

 דוחה נפש< >בפיקוח פעמיים, עוד שם שחזר כי הזה, לביטוי לבו שת לא לוין שמה״ר ודומה .26
 אם לשאול ויש הכרח. אין אולם למכילתא, שם בלשונו מרמז באבוי בן שפרקוי לי נדמה וכו״.

 קהיר כ״י נכתב שבו המקום, לגבי כזאת( תימצא )אם אחרת לראיה סניף או ראיה, מכאן אין
(ז1 הערה לעיל )ראה
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Ill התלמודי ללקסיקון

 עליו שנפלה ׳מי בשבת, ידוצה הלכה לאותה ספרותית אלוסיה אפוא כאן שיש כמדומני,
 מפקחיו - ישראל ספק ונכרי, ספק מת, ספק חי ספק שם, אינו ספק שם הוא ספק מפולת,

 להלכה רומז נתן ,ור ח:ז(. )יומה יניחוהו׳ מת ואם עליו, מפקחין חי מצאוהו הגל. את עליו
 השווה: אחת/ ׳גשבת כעין אחת׳)תואר־הפועל, שבת הגל< >את עליו ׳פקח ואומר הזו,

 הי׳ נר - אדם ׳נשמת וויס, מ׳ אצל ח[ וישב, בובר, ]תנחומא בשבת׳ הוזי על ׳מפקחין
ל/ ׳פיקוח הביטוי של הזה האב־טיפוסי השימוש מן ]תשמ״ד[(. א בבווים,  הביטוי ומן ג

כנ״ל. נפש׳, ׳פיקווו הכלאים צורת נוצרה הלכתי, מושג אותו מציין הוא שאף נפש/ ׳קיום

ת על .6 כדי = מנ
ת/ ׳על הצירוף של ׳הנכוף פירושו שאין היום, מקובל  27בלבד. ש״ ׳בתנאי אם כי ׳כדי׳, מנ

 ונפתוו בוודאות. כמעט לצירוף זאת משמעות מצינו אכן שבמכילתא לציין הראוי מן לכן,
(:322 עמ׳ ה״ר ב, פרשה )כספא, פשוט במקום

 איש אלא מבדה, איני שבעולם ממון כל לי נותן אדם שאפילו את יודע רבו, לו אמר
שלי... את שאקוז מנת על עמו והצטרף בא אחד, עד ולי מנה לי חייב פלוני

 אוקםפורד, בכ״י נמצאת מנת׳ ׳על הגירסה כאן. נמנע ש״׳ ׳בתנאי הרי ברור, הפירוש
 המאוחרות בנוסחאות ודווקא אוקספורד, כ״י ויל״ש אנטונין קטע״גניזה 28רומי,

׳כדי׳. יש חכמים, ומדרש הדפוס הן הלא והמעובדות,
 כספא, שם, במכילתא. אחר קשה מקום לפתור יבולים שאנו דומני אלו דברים לאור

דרשינן: (,319 עמ׳ )ה״ר א פרשה

 לא כולן אף החולין, מן אלא יונק אינו קודש בכור מה אמו, עם יהיה ימים שבעת
 קלה ומעשרת בניהם, את יניקו לא הקדשים כל אמרו, מיכן החולין. מן אלא ינקו
 ינקו לא כולן אף ובו׳ בכור מה הבכור, מן אלא למדין אינן וכולן בנה, את תניק לא

עושין, הן כיצד הזזולץ. מן אלא כ״י!( וביל״ש אנטונין בקטע כדאית נכון )כך
 ומניקות עליהן ומתרחמות החולין, מן בהמה בהן ולוקחין ההקדש, מן מעות נוטלין
כן. מנת על וזיו מתנדכין שאמרו פי על אף אותן,

ג: מעילה משנתנו, של אחר ניסוח אלא אינו זוז אמרר ׳מיכן

 מן יינק לא מוקדשין וולד כן. מיתדבין ואחרין המעושרת מן יינק לא מעושרת וולד
בן. מיתנדבין ואחריו המוקדשין

 for גם־כן רושם יסטרוב אבל בערכיהס, ולוי בן־יהודה אצל הרשומה היחידה הוראתה זו וכן .27
the sake of, ״על הצירוף של ׳גיזרונו שרביט, ש׳ גם וכן, לכך. ודו־גמה ראיה מביא אינו אולם 

 ראיה יא3לה בלא בל״ח, משמועותיו כאחת תכלית רושם ,74 עמ׳ מז)וזשמ״ג(, לשוגנו, מנת״/
לכר•

בע״ה. אחר במקום שאוכיח כפי רומי, מכ״י הועתק כי רושמו, איני אבל מינכן, כ״י גם כך .28
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 בסה״ד(, אתיא )ד״ה ע״ב יג מעילה בתוספות פרץ רבנו כדעת המכילתא מן מוכוו והנה
 זדשב״י ממכילתא גם מוכח הקודש)וכן מן יונק אינו קודש כשהוולד שאף ׳הוא שהפירוש

 מן שמוכח אלא עוד ולא זה׳. אוו זה קדשים יניקו לא אמרו ׳מכאן (213 עמ׳ אפשטיין־מלמד,
 אלא לרש״י, המיוחם כדעת תנאי על הקדשה אינו זה ש׳מתנדביף מעילה)א:כא( התוספתא
 לא במקדש[ ]זזעושים ׳פועלים נאמר: בתוספתא כי זו, למטרה אוכל מתנדבים שאחרים

 ניסו אחרונים ברם, להף. מתנדבין ואחריו משנתבו[ ]המשך הקדש של גרמרות יאכלו
 כמו זה, הוא ותנאי צודק, לרש״י המיווזם שדווקא במכילתץ, מנת׳ ׳על מלשון להוכיח
 רשאין שיהיו תנאי על בתחלה מקדישין שהיו מפרש ׳...דרש״י הורוביץ־רבין, שכתבו
 ברם, שם. התקשו וכן מאוד, קשה כמובן וזה רש״י׳. כפי׳ נראה לכאורה המכי׳ ומל׳ להניק

 שאמרו)הדין ׳אע׳׳ם ופירושו, שפיר, אתי היא, תכלית לשון כאן ש׳על״מנת׳ נניוו אם
=כן מנת על מחנדבין היו הגזברים( לא אוזרים)ר״ל חולין(, בהמת קונה שהקדש הקודם, ( 
 שאחרים שאמרו, אע״פ וכו/ ההקדש מן מעות ׳נוטלין פירושו, דילמא או הזה(/ לצורך

 בעד הטוען שרביט, בדברי לתמוך יש מכאן 29היא. היא ולענייננו הזה/ לצורך מתנדבין
 שאף ׳כדי׳, עם התפתחותה את ומשווה המקראית, ׳מנת׳ מן ׳על״מנת׳ של המקובל הגזרון

 אולם, ׳במנת׳)היינו'׳כדי׳(. היינו ועל״מנת׳ ש*, ל׳בתכלית ש־׳ מ׳בשיעור התפתחה היא
 ואין הימנה, התפתוזה ו׳תנאי׳ הראשונית תהיה ׳תכלית׳ שהמשמעות מדבריו משמע קצת

וצ״ע. במקורות, שימושיהן לאור סביר, זה

תלמודייהו: להו איי־הר ז.
הבבלי? בלשון טרום־תקני או תת־תקני

 מצערי קא הוו תלמודייהו להו אייקר לקריתא נפוק חייא ר׳ ׳בני גרסינן, ע״ב יח בברכות
=30לאדכוריה׳  לזכור כדי מצטערים והיו תלמודם להם ונשכוו לכפרים, יצאו חייא ר׳ בני )

 היינו ראייקר׳ בדכר ספק שאין נראה ראשון במבט ׳אייקר׳? של המדוייק פשר מה אותו(.
 למדי שגור תלמודיה׳ ליה ׳אתעקר/איעקר הביטוי נעקר. כלופר, איעקר>אתעקר/׳

 להתם איקלע ערך בן אלעזר ׳רבי ע״ב: קמז בשבת למשל, מצאנוהו, הבבלית. בארמית
 למקרי קם אתא הדר כי תלמודיה. איעקר רש״י(, - והרתיצה׳ היץ בתרייהו)׳אתר אימשיך
 עליה רחמים רבנן בעו 31לבם, היה החרש אמר לבם, הזה הוזדש למיקרא כעא בספרא,

ין בשבת, הצירוף היינו בכרכות הלשוני שהצירוף עגיינו, מתוך ברור .,תלמודה והדר  ו̂ז
ביטוי. ליזי באה לא העי״ן שבה ׳איעקר/ של כהגייה ׳אייקר׳ לפרש אלא אפוא לנו

 תנאי על בהמות מתנדבין ׳אחרים לומר, רוצה תנאי/ ׳על הפירוש את לקיים שניתן להודות יש .29
 ׳וזה שבות־יהודה, לשון והשווה כאמור, הוא דחוק אולם הקדשים/ את להניק שוזלבן

בדוחק׳. וי״ל וכר והראכ״ד להרמב״ם וצ״ע שם במעילה בזעירש״י מפורש )המכילתא(
להלן. ראה נוסחאות שינויי על ע״א. יט בז־ף ונציה דפום על״פי כאן הציטוט .30
 בנות יהודה ממדבר בתעודות מסוימות אותיות בין הרב לדמיון כדוגמה זו קריאה טעות בענין .31

 M.A. Friedman, Jewish Marriage in Palestine, II, New-York and ראה: תקופו! תה1א
172 .Tel-Aviv 1981, p.
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 לערך זה ביטוי בעניין הפנה ׳יקר׳, ערך במילונו, שכן יסטרוב, פירש כן על־כל״פנים,
32׳עקר׳.

 תלמודו נעקר - תלמודיה״ ׳״איעקר שבת, במסכת לנכון פירש אשר רש״י, ואולם
 אייקר מגרסת תלמודם אשתכח - תלמודייהו״ ׳״אייקר אלא בברכות, פירש כן לא ושכוזו/
 לכאורה, כגד(. )= ׳יקר׳ משורש אתפעל ׳אייקר׳ כלומר שכחה/ מחמת עליהם הוכבד
 כן? האומנם 33בביאורו. איפוא דק ולא ל׳אייקר/ מ׳איעקר׳ הגרסה שינוי אחרי רש״י נגרר

 ליה ׳אמר הסיפור, בהמשך כי רש״י, של פירושו את מכריח בברכות שם ההקשר ולא! לא
 ויצערו ידע ולא בניו יכבדו והכתיב ידע, מנא אידך א״ל צערא, בהאי אבון ידע לחבריה חד

=.׳יד:כא( למו)איוב, יבין ולא  האחר לו אמר הזה. בצער אבינו יודע לחברו אחד לו אמר )
 מלשון ׳אייקר׳ בפירוש תלוי הראיה של עוקצה כל והלא כתוב...(, והרי יודע, מניין

 אחיזת תלמודיה׳ ליה ל׳איעקר וההשוואה צדק, רש״י דווקא לכאורה כן, אם ׳יכבדו׳.
34היא. עינייס

 לקבל מאד עד קשה שכן כך, הדברים את להשאיר אפשר אי פילולוגית, מבחינה ברם,
 ובתצורה, במשמעות קרובים כה הם אחד מצד אשר ביטויים, שני היו שבארמית סברה,
 סברה בקבלת צורך כל אין ובאמת 35לגמרי. שונים שורשים משני נגזרים הם שני ומצד

 טשטוש חל הבבלית, בארמית נהגתה לא כבר העי״ן שכאשר הוא, כאן שקרה מה כי כזאת,
 התודעה בתוך מסוימות( )במשמעויות ׳עקר׳ שורש לבין ׳יקר׳ שורש שבין בגבולין

 היא הלא הבבלית, הארמית של באחותה מצינו דומה תופעדז עצמם. הדוברים של הלשונית
 ׳מוקיר׳ כגון צורות שם מצינו ובכן עצמו. הזה בשורש זה טשטוש וזל שבה המנדאית,
היה השורשים בין הניגוד של שניטרול)חלקי( מפורשת, עדות זו 36׳מעקר׳. של במשמעה

i התלמודי ללקסיקון l l

 לא מקומנו את ואילו .39 הערה להלן ראה ע״ב, מו פע״ז החלקית המקבילה לגבי רק אולם .32
עיקר. כל פירש

 פרידמן)במאמרו: ר״ש וחברי מורי עליה שעמד תופעה, של דוגמה כאן יש איפוא, לכאורה, .33
 מלמד, ספר ישראל, ובתולדות במקרא חו״ל, בספרות עיונים התלמודי׳, למילון ערכים ׳תיקוני
 מתוך מלה, של הלשוני מוצאה הראשונים מן ונעלם יש ׳ווזנה, (:163 עמ׳ תשמ״ב, רמת־גן

 היד בכתבי להופיע ופסקו נשכחו שרובם העתיקים, העממיים הכתיבים באחד זו מלה שכתובה
ממרחקים׳. הלשוני מוצאה גזירת שדרשו נבך משמעה את פרנסו והם האלה, החכמים שלפני
 במקומה כמובן, התופעה, זה. ממין אינו דידן המקרה בפנים, להלן הכתובים הדברים שלפי אלא,

עומדת.
 שכל עמו, מסכים אני ואמנם ,rej, 1921, p. 39,.וו2ב״ ז״ל, אפשטיין מהרי״ן דברי השווה .34

 הוא ומוברח נכון רש״י פירוש זאת בכל אולם בפנים(, להלן אחת)ראה באמת הן האלו הצורות
 יכתוצאה הוא, אף יתרה, בסבירות מתפרש טז( תלמודיה׳)כ״ב ׳אתיקו הנוסוו אגב לענ״ד.
 בעיני הוא רחוק כי בהמשך, אצביע שעליה הדוברים של (abduction) אבחקציה מאותה

עמ׳ האמוראים, לספרות אפשטיין)מבואות כדעת ,מ׳אתעקר פונטי באופן תתפתח ש׳אתיקר׳
להלן. הנזכר במנדאית המצב את והשווה (.221

.165 עמ׳ (,33 הערה )לעיל, שם פרידמן, ראה .35
.Drawer, Macuch, s.v. AQR .36
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בויאריו דניאל

 כאנאלוגיה אלא פונטית, כהתפתחוו! תוסבר לא ׳מוקיר׳ כי הז־ובריס, בתודעת אמיתי
 לא זה שטשטוש מפורשת, עדות בבבלי במקומנו וכן בלבד. ׳אייקד׳!( אחרות)כגון מצורות

37הסמנטי. בצד גם אם כי בלבד בתצורה היה
 נסחים הרי פה יש טקסטואליות. עובדות ככמה נפתח יצא. ללמד זה שמקרה דומה, ואולם
 רוצד. נכונה, דלעיל הקךמתי ואם 38׳אייקר׳. במקום ׳אתעקר׳ ואפילו ,׳איעקר הגורטים

נו, היא, דכרחית התולדה אף העניין, מתוך מוכרח רש״י שפירוש לומר, היי  שגרסת ד
 בשחזור שמקורה הגהה, פרי אלא אינן העי״ן בעלות והגרסאות המקורית, היא היא הדפום
 את הרואה לדעה ראיה שמכאן דומה, הרי 39הזה. הלשוני לניב המקבילות פי על לשוני,
 של כיחם ׳תקניים׳ טפסים לבין לשונם( )מפאת התלמוד של ׳עממיימ׳ טפסים בין היחס

 בניגוד איפוא זאת יותר. והמקוריים העתיקים הם העממיים הטפסים שבו ומאוחר, מוקדם
 הבבליות, הישיבות של לשונית מסורת של כבבואתה התקניים הטפסים את הרואה לדעה

 האפשרויות שתי תאורטית מבחינה 40השפה. של ומקורי ארכאיסטי אופי המשמרת
 המצב דומה הראשונה, התפיסה לפי דומהז הדבר למה משל הדעת. על כמובן, מתקבלות,

 המקראית העברית של בצורות הומרו החי הדיבור של צורות שבו חכמים, לשון של לזה
 לזה המצב דומה גיסא, מאידך השנייה, התפיסה לפי הספרות. העתקת שנות מאות במשך

 מייצגת שהיא ז״ל, קוטשר פרופ׳ מורי הוכיח לגביו אשר מקומראן, ישעיהו מגילת של
לצדו. נשתמר המסורה( התקני)נוסח שהטופם וולגארי, טיפום

 משנה זה ואין ייתכן, זה ואף מכוון, לשון על נופל לשון על מבוסס שוזסיפור נאמר, כן אם אלא .37
הדברים. עיקר לגבי

 מו״ר של בבלי )בשרידי גודלחרה ודפוס פלארנץ, נתן(, בית )= 366 אוקספורד בכ״י ראשון .38
מינכן. בכ״י ושנ׳ יצ״ו(, דימיטרובסקי ח״ז פרופ׳

 ההקישר מן סיוע )בלא ׳אייקר׳ המקורית הגרסה בדפום גם נשרחז ע״ב מו בע״ז ואמנם, .39
 המקורית לגרסה לה היה שם ואולם ׳איעקר׳. היא הגרסה ופארים מ׳ בכ״י שם אף ומפירש״י(,

 להסכים יכול ואינני נשארת/׳אייקר׳. אברמסון(, ר״ש )מהדורת ניו־יורק בכ״י כי מזל, יותר
 ׳מקבל ז״ל, אפשטיין של דקדוקו על בביקורתו הכותב ז״ל, קוטשר פרופ׳ מורי דברי עם איפוא

׳איעקר׳ ׳אתעקר׳ מ׳ כנגד וע״ז, בברכות ׳אייקר׳, הדפום ד׳ב( - )כצ״ל הגרסה את המחבר
 מסתבירת והיא הזאת, הגרסה את יפה לישב אפשר כי לומר, מקום יש אם וגם המקומות... בשני

 מקום יש כאמור, כאן, אותה? להעדיף שיש מנין עומדת: במקומה השאלה הרי ואכמ״ל, ביותר
 בדפוס!׳ כמו ׳אייקו־' מרכס״אברמסון כ״י גורס בע״ז מזו, וגדולה המוזבר, ברירת לישב

עמו, ונימוקו טעמו ז״ל שאפשטיין ברור מעתה ואולם רמט(. עמ׳ ובארמית, בעברית )מחקרים
 קוטשר פרופ׳ דעת של הגמור ההיפוך כאן, יש הלשון מצד הקובעת העניין מצד מכרעת וראיה

.34 הע׳ לעיל, ראה זו. ראיה דו הטעים לא עצמו ז״ל שאפשטיין נראה ואמנם, עיי״ש. ז״ל
 מציעוז/ בבא למסכת קדומים כתבי״יד פרידמן)׳שיירי ר״ש של מאוד עד החשוב מאמרו ראה .40

ש׳ פרופ׳ דעת את והשווה הראשונוז. לדעה הטוען שם(, ועוד ,6 עמ׳ )תשמ״א(, ט עלי״ספר,
 ירושלים וגניזה, עדות מחקרי תימן/ עדת של הבבלית הארמית מסורת של רקעה ׳על מורג,

ואילך. 137 עמ׳ תשמ״א,

124



I התלמודי ללקסיקון ll

 בוודאות 42ז״ל רוזנטל מהרא״ש הוכיח כבר הלא 41הוא: זכר לדבר, ראיה שאין ואע״ס
 משמועיו שאחד ׳חוי׳, שורש של צוחז אלא בתלמוד ׳הוינך־׳הויות׳ לשון שאין גמורה,

בצדק: טען ואף ׳לפרש׳. הוא בארמית

׳חוי׳ ואילו exponere, etc. עבור ׳הוי׳ במקור!( )ההדגשה הכוזיב נקבע ושמא
בין הבדילו בדיבור אם הוא, גדול שספק אע״פ-------nuntiare, ostentare עבור

 דווקא שבבבלי ׳מחוי׳)וכו׳( כל באמת נפרש כלום זאת: ועוד אלה. של הגייתם
:ב ז1כ״ מגילה למשל ממש. כאצכעו הראה ב(, קנ״ב, בידיה׳)בב״ב ליה ׳אחוי
וכר״ח צ״ל, בי)כן דקאי הספידא כגון חסדא: רב מחוי רבים? של הספד דמי היכי

לא ניחוש משום והרי------וכר ששת רב מוזוי ששת. רב כד׳ם( ושלא שם! ורש״י
 אמרו אלא חבירו. בפני אחד כך אמרו שלא כ״ש הסתם מן עצמם. על חיוו

ידעו איפוא והיאך עצמו כפני וזה עצמו בפני זה הם, בישיבותיהם פירושיהם
ה׳ בזו)חגיגה מאד זריזים נחשבים ואפי׳------הרמיזה באומנות ולהראות להצביע

חסדאז רב בי ששת״. רג בי כגון...-------כ(

 ניסוחם. מצד והן תוכנם מצד הן אלו, דברים עם שלמה הזדהות להביע אלא לי נותר לא
 של טרוס״תקני שלב קיום להניח ביותר סביר רוזנטל, רא״ש דברי שלפי רקן, אוסיף

 הכתיב כעין עצם, בשם ובין בבינוני בין בעבר, בין בה״א, ׳חוי׳ כל נכתבו שבו 43הכתיב,
 השאירו היה, = ׳הוי׳ מלשון פירשו אשר את הלשון; מתקני כאו מכן, לאחר המנדאי.

 והחזירו תיקנו, דווקא, ביד כרמיזה אצלם שנתפרש ׳חוי׳, מלשון פירשו אשר את בה״א,
 זה משורש אפעל או פעל בנין כי ׳מוזוי׳, השאירו לא על״כל־פנים, - ׳מחוי׳ - החי״ת את

44קל. בבנין כ׳היינד פירשו ׳הוינן׳ את ואילו לגמרי, שונה במשמעות אף והוא מאד, נדיר

 אני שעתיד דר״י, המכילתא של העתיקים הגניזה בקטעי תמיד זה ביטוי נוסוזת היא כן־ .41
t למשל ראה בע״ה. לפרסמם, s  c  4-7, Bodi. Ms. Heb. C18 10 r. רומי בב״י גם שרד וכן 

בע״ה. נפרד, במאמר שלם תיאור ואתארו האירופאיים, כתבי״הידות מבין החשוב ,299
 לפילוסופיה דוקטור תואר קבלת לשם עבודה בבלי, פסח־ראשון מסכת לעריכת רהנטל, א״ש .42

 ז׳ לפרופ׳ מודה הריני שס. והעלות ,259 עמ׳ ,1956 בירושלים, העברית האוניברטיטה של
ז״ל. רוזנטל פרופ׳ לדברי לבי תשומת את שהפנה בן־חיים

 הנוסוז שטיפוסי מסתבר זה לפי לעיל(. 32 הערה לעיל, פרידמן)ראה ר״ש של ומונחו כמושגו .43
׳תקניימ׳, טיפוסים מאשר התלמוד, של המקורית לדמותו יותר קרובים לענ״ד שם התימניים

 קראו ורק היסטורי ככתיב מקורי ׳איעקר׳ שוזכתיב להניח, רצינו לו ואף המבורג. פ״י כגון
iyyaqqar, ודו״ק. בישיבות, תקנית הגייה היתה שלפיה האחרת, לדעה כזו הנחה תסייע לא 

ברור, כאן כי כזו, הנוזה הוא יפרין־ נכון, וכו״ ׳הוינן עניץ לגבי ניתוחנו אס ועל״כל״פנים,
המנדאי. הכתיב כעין - בה״א זה שורש צורות כל נכהבו שוב ראשוני, שלב שהיה

 (,115 »מ׳ ז״ל, ליברמן הגר״ש מהדורת ב:יג, תרומות בהלכה׳)תום׳ שנהה ׳עד השימוש .44
ל׳ השווה אחרת. משמעותו אולם הנסחים״מתקנים, של הזה לפירוש שלו את תרם בוודאי
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בויארין דניאל

נ&פח

 של התימנים מסורת על לדעתי בקשר מסויימת אי״בהירות לתקן אני מבקש הזה בהקשר
:מורג ש׳ פרופ׳ כתב עתה, זה שנתפרסם במאמר, הבבלית. הארמית

 One The History of the Babylonian) לאוזרונו; שנתפרסם במאמר כי כאן, נעיר
37 ,Jewish Aramaic Reading Traditions: The Reflexes of *A and *A, JNES 

141-160 .1978,) pp)) יש לפיה אשר הנחה, להעלות בויארין דניאל ד״ר ביקש 
 את משקף הראשון תימן. מסורת לבין פסוקות׳ ׳הלכות ס׳ של הניקוד בין להפריד
 קווי ׳שחזור של מסורת היא האחרונה ואילו היהודי, הארמי־הבבלי דלהג צורות

 )ראה היסום מתוך הנחתו את העלה בויארין (.archaizing tradition) קדמות׳
מח־, של בסיכום א מענה... הצריכות שאלות דבריו הותירו זאת ועם (,160 עמ׳ מ

 תימן מסורת בין ההפרדה מעצם המתבקשת הגדולה הקושיה על אלא אצביע ולא
 הרבה גדולה אלה מקורות שני בין ההתאמה :פסוקות׳ ׳וזלכות ׳0 של הניקוד לבין

להג, של צורות משקף א׳ שמקור לומר אפשר אפוא כיצד ביניהם; ההבדלים מן
 בן־חיים, לזאב מוקדשים לשון )מוזקרי להג? של צורות משקף אינו ב׳ ומקור

(.3 הערה ,337 עמ׳ תשמ״ג, ירושלים

 הדברים כעין כתבתי לא כי דעתי, נגד לא אבל זו, היא גדולה שקושיה אני, מסכים ואמנם,
 היסוד אותו על מבוססת תימן שמסורת במאמרי, פעמיים הדגשתי אדרבה, בשמי. המובאים

 את להסביר אלא ביקשתי ולא עליו, מבוסס פסוקות הלכות ם׳ שהניקוד החי הלשוני
:דבריי את אצטט אי״בהירות כל שתסתלק כדי קדמות׳. קווי כ׳שיחזור ביניהם ההבדלים

/
It is with a certain degree of confidence that we may characterize Y... 

as a mixed tradition. It has a foundation of spoken התימנית( )המסורת 
Babylonian Aramaic similar to that of Halakhot Pesuqot with important 

archaizing overlays derived from the targumic tradition (.159 )עמ׳
I

 Beitrage zur Lexicographic des Aramaischen’, Festschrift Adolph Schwarz‘, גינצבורג,
47 .Wien 1917, p. נתק^ל כבר היינו׳, = ׳הוינן לומר רוצה זה, שפירוש דומה ומכל־מקום 

 לבכלי הגניזה שבקטעי התמיהה סרה ואם־בן ראו. בהלכות מתורגם כך כי הגאונים, כתקופת
 שצורות בטחון יצ״ומעירני,שאין מורג פרופ׳ מהוי<מחוי. המתוקן הנוסח את לרוב מצאנו כבר

 כי בידי, ממש של ראיה שאין היא, האמת הן. שאפעל סביר אלא דווקא, לפעל מכוונות ׳מחוי׳
ז״ל. רוזנטל הרא״ש שהוכיוז כפי משמעות, באותה ׳הוינן׳ צורות לבין בינן הסמנטי הקשר אם

 המשמעויות במרבית זה שורש של פעל משמש כה כי ראיה, הסורית שאין מעירני, הוא ועוד
 חוי לבין הראה, = אחוי בין בידול יש שבמנדאית להעיר עלי אולם הגבלית. בארמית אפעל של
הוא, אפעל ׳מחו־י׳ אם אף מקום, ומכל בבלית. ארמית לגבי משערים אנו אשר והוא פירש, ־־

 תוקפה כי אם עומדת, בעינה שהראיה דו־מה הן, ׳חוי׳ משורש ׳הויות׳ מרי/ בה ׳והוי ׳הוינן/ אם
מורג. לפרופ׳ חן חן במקצת. נוולש
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:שם גם כתבתי וכן

... As Prof. Morag has shown, it is nearly identical with HP... I have tried to 
explain the differences between the two as owing to systematic interference 
between the Yemenite reading traditions of Aramaic (or their Babylonian 
ancestors). This interference was originally pointed out by Prof. Morag, and 
I have really only extended its scope... Y is invaluable for reconstructing the 
grammar of BJA ( יהודית בבלית ארמית ) and indispensable in those matters 
for which HP provides no attestation. My feeling is that in areas where they 

diverge HP should be preferred over Y as representing something closer to
living speech.

(25a  ( הערה ,145 עמ׳

כי מורג, פרופ׳ של דעתו היפוך להיות עשויה דעתי שאין שוב, ואדגיש הקושיה, סרה אכן  
על להוסיף אם כי רבי, על לחלוק באתי לא הוא. שבנאו חזק, בניין באותו קטן שינוי אם

.דבריו
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