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טל אברהם

 ומציון מקדש עזרך ׳ישלח :ג ב, בתה׳ כגון ,‘ואמוץ׳ וחזוק ׳סמר כידוע עניינו סעד, הפועל
 סיפורית - ההיסטורית בספרות ברם שבמקרא. ׳גבוהה׳ הקרויה בספרות הדבר כך יסעדך׳.

 באלוני עליו הניצבים לאנשים אברהם אומר לבכם׳ וסעדו לחם פת ׳ואקחה :אכילה עניינו
 אנוש לבב ׳ולחם טו: קד, בתה׳ שמצינו כדרך היא, ללב תמיכה זו אף ה(. יח, ממרא)בר׳

יסעד׳.
ע. ממנו מרובה התנאים! בספרות נפוץ הזה הפועל אין  בארבעה אמנם בא סעד סי

 בשניים, להלן. יידון והוא ביטוי, ואותו עניין אותו חוזר מהם בשניים אך במשנה, מקומות
 הפרה דם הזית בעניין י. יב, פרה במסכת ברורה. והחיזוק הסמך הוראת יידונו, שלא

 נאמר: ג יח, שבת ובמסכת ומזה׳. מסעדתו האשה דעת בו שאין ׳ותינוק נאמר: האדומה
 טו שבת בתוספתא נאמר זה בעניין והנה 2מסעדים׳. אבל טוב ביום הבהמה את מילדין ׳אין

3וכו׳. טוב ביום הבהמה את מסייעין ׳כיצד :ב )טז(,
 ׳סמך הוראת אין ביטוי, ואותו עניין אותו בהם בא שכאמור האחרים, המקומות בשני

:ג א, מידות מסכת אומרת וכך הכתוב. מן בבירור עולה וחזוק׳
 כניסה משמשין הדרום מן חולדה שערים שני הבית. להר היו שערים חמשת

 משמש היה לא הצפון מן טדי ויציאה, כניסה משמש המערב מן קיפונוס ויציאה,
 וכל ופרה הפרה את שורף כהן שבו צורה הבירה שושן עליו מזרחי שער כלום,

המשחה. להר יוצאין מסעדיה
ו: ג, פרה במסכת לזה בדומה

 האוטם כנגד כיפה כיפין, גבי על כיפין המשחה, להר הבית מהר עושין היו וכבש
 להר יוצאין מסעדיה וכל ופרה הפרה את שורף כהן שבו התהום, קבר מפני

המשחה.
 התלמוד, חכמי את העסיקה להישרף, היוצאת פרה צריכה סעד מה השאלה, אם לדעת אין

 גם הרמב׳׳ם את העסיק זה שסעד אנו, יודעים אבל לפרה. ולא למידות לא גמרא אין שכן
גדול שאינו תינוק כאותו שלא עזרה, צריך שאינו למי להלמו לו היה שקשה ולפי העסיק.

 ברלין באבר, ב׳׳ז מהדורת תיבון, אבן יהודה של בתרגומו השרשים, ספר ג׳נאח, אבן יונה ר׳ .1
.341 עמ׳ ,1896

קאופמן. כ׳׳י ע׳׳פ והניקוד הנוסח .2
 סמך: עניינו ושם בתוספתא אחת פעם מצוי העצם שם סעד. פועל מצאתי לא ההלכה במדרשי .3

שנה׳)סנה׳ סעד אותו עושין ׳וכולן להלן. למתואר קרוב שעניינו אפשר ד(. ב, ל
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כו 4בו. להאריך ראוי אינו שלכאורה במקום האריך מסעדתו, ואמו להזות דיו  אומר הוא י
 בשריפתה לו שצריכין מה כל גם יוצא היה הזה השער ׳ומן :ג( מידות)א, למסכת בפירושו

 שלא שהרגיש מתוך זה לפירוש סעד ביקש אף פרה ובמסכת 5מסעדיה׳. וכל שאמרו והוא
 חש אבל עוזריה׳. כל - מסעדיה כל ׳ופירוש :מסכת שבאותה אחר סעד כראי זה סעד ראי

 כל לומר ׳רוצה והוסיף: עזרה, צריכה להישרף היוצאת פרה שאין חלק, אינו שהפירוש
 ׳ומסעדה יז: מח, לבר׳ אונקלוס את הביא כן על ליה נייחא לא ועדיין בעשייתה׳. העוזרים

 דוי׳, ערש על ׳יסעדני :ג מא, בתה׳ הכתוב את ואף אביו׳( יד ׳ויתמך דאבוהי׳)כנגד לידה
 הזה הטורח כל הגדול הנשר טרח לא 6צריך. הוא לסעד אכן קרובה ששעתו שמי להראות

 הישר שמושאו בפועל הנאמר עניין לו היה שקשה מפני אלא וידועה שגורה תיבה לפרש
קשה. והתחביר בעינו הקושי הכי ואפילו לישרף, היוצאת פרה הוא

 אומר כג ד, בבר׳ שלנו. לתיבה מציעה שהארמית בהוראה פתרון לחפש שאפשר דומה
 labburati הוא: זה במקום השומרוני הנוסח לחברתי׳. וילד לפצעי הרגתי איש ׳כי למך:

 ׳׳המליץ״, הקרוי המלים בספר מובא וכך 7לדביקתי. ניתרגם ולפיכך לחבורתי ונתפרש
 את המתרגם ׳׳המליץ׳׳, של הערבי בטור 8לדבקתי. :הי׳׳א במאה השומרונים שהתקינו

 כדרך דב״ק, הוא חב׳׳ר והוא הוא. חבורה עניין זה אף בצחבתי, תמצא: הארמי, הטור
 מעניין המתרגם תפיסת על תתמה ואל ודבק. = ויחבר י: לו, ׳בשמ השומרוני שתרגם
 את הבין שלא מי בידי שנעשה מיכאני, תרגום לא ואף בעלמא טעות שאינה חבוךה,

 התרגום הופך וכך היהודים. בתרגומי גם שנשתקע למדרש הוא הד אלא הכתובים,
 תלונה: שמץ עמה שיש לתמיהה, למך של הרהב דברי את ניאופיטי כ׳׳י לפי הארץ־ישראלי

 בגללה מן מובהק( ארץ*ישראל נוסח והוא דנתקטל, )נ׳׳א דאתקטל קטלת גבר לא ׳ארום
 שאיהרג הרגתי איש לא ׳הרי תרגומו: בתרי׳. מן זרעיתי דיתחבולון חבלת עולם ולא

׳לא אונקלוס: אומר וכך 9אחריי׳. צאצאיי)משפחותיי( שיושחתו השחתי ילד ולא בגללו

 של מעמדה את להסביר נתונה דעתו ועיקר לעסוק מרבה הוא אין המזה לתינוק האם סעד בעניין .4
 וכר)פיהמ׳׳ש אלמזה תעין אן הו ג׳איז להזות פסולה אלאשה בון מע אנה יעני :במעשה האישה

 הרב מהדורת על־פי הן ולהלן כאן ותרגום, מקור לרמב׳׳ם, מפיהמ״ש ]המובאות י יב, לפרה
 ג: יח ובשבת למזה. לסייע היא מותרת להזות פסולה שהאשה פי על אף כלומר: קאפח[(,
 וכיוצא וניעורה רגליה בפיסוק לה עוזרים היינו ד׳לך. ונחו ונפצ׳הא רג׳ליהא בחל תען מסעדין,

קאפח(. הרב של )כתרגומו בזה
 וכל קולא והוא חרקהא פי אליהא יחתאג׳ מא כל איצ׳א יכ׳רג׳ אלבאב הד׳ה ומן ובמקור: .5

מסעדיה.
 וסעדה אביו יד ויתמך תרגום שגלהא פי מעאון כל יעני מעאוניהא כל מסעדיה כל ושרח במקור: .6

דוי. ערש על יסעדני איצ׳א עבראניה והיא דאבוהי לידא
 ז׳ עיין סבורה. לביו חבוךה בין הבחנה ולבטל הםמוך העיצור את להכפיל עשוי הגרונית איבוד .7

.26 ׳עמ תשל׳׳ט, ירושלים ה, עואנ״ש(, שומרון)להלן: נוסח וארמית עברית בן־חיים,
 דביקתי. בעניין כהן ש׳ הכיר וכבר .460 עמ׳ תשי׳׳ז, ירושלים ב, עואנ׳׳ש, בן־חיים, מהדורת .8

S. Kohn, Zur Sprache Literatur und Dogmatik der Samaritaner, Leipzig 1876, p. 168 עיין
לפסוק. רש״י דברי והשווה (,224 עמ׳ תיאודור־אלבק, כג)מהד׳ בר״ר השווה .9
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רעי/ ישתיצי דבדיליה חבילית עולימא לא ואף חובין סביל אנא דבדיליה קטילית גברא  ז
 זרעי. יושמד שבגללו ילד חיבלתי ולא חטאים נושא אני שבגללו איש הרגתי לא כלומר,

 בתרגומו לומר השומרוני שביקש שזהו אפשר חבורתו. - זרעו אבדן על אפוא מצטער למך
 המלים למספר מעבר הטקסט את להרחיב מבלי למדרש שרמז ידי על כדרכו, לדביקתי,

10העברי. שבפסוק
 זה אף לסעדי. ב״המליץ״: שנשתקע אחר בנוסח אלא אנו עוסקים ב־דביקחי לא ואולם

קה. כמוה יחד, שנתכנסו אנשים חבורה, לשון  בתרגום אחרים ממקומות עולה כך כדגי
א מתרגם הוא ,׳בסודם ו מט, בבר׳ השומרוני. ״ )נ דון ע סי  שני כנראה והם בסעדון, כ

 ׳בקהלם׳ מן שעולה מה לפי חבורה, - סוד שתפס לפי (,״אחד שורש של משקלים
 :ברגליך׳ אשר העם וכל אתה ׳צא כנד מציב שהוא ח יא, בשמ׳ מוצא אתה ועוד ,2שבסמוך.

 וראייה עמך. יחד שנתכנסו אלה בוזבורתף, - ׳ברגליך׳ לו נתפרש דכסעדן*. עמה ...וכל
תן. בנ״א: ת אין דבצמו  השומרונים. ביצירת רבים מקומות שמלמדים כפי כינוס, אלא צמו

_ את מביעים הם שלהם באסטרונומיה משל דרך ־ ^ ו ־  השמש, של ה׳התקבצות׳ ,£1ה
 מחכם בעי דת ׳אמת ׳תולידה׳: המכונה הימים בספר כנאמר אחד, בקו הארץ וכדור הירח
 וחכם בקשטה סלוקה דרך חכם צמותון בשעת וזערה שמשה דלבין רחוקה והוא שמשה פאת

 והיא השמש מידת את לדעת מבקש שאתה אמתי כלומר״ 13שומיה...׳. מיסון דרג בה
 מעלת את ודע בדיוק עלייתה מעלת את דע התקבצותם, בשעת והירח השמש בין המרחק

לבנת כמעשה רגליו ותחת ישראל אלהי את ׳ויראו :י כד, בשמ׳ הכתוב וכר. השמים אמצע

תי, נ״א: יש .10 סוו ע  כנגד חסורה מביא הוא וכך לחבורתי. תרגום לוזסודי, ב׳׳המליץ״ הוא ל
 ואינו הפסוק לפשט עשוי זה שתרגום ואפשר .460 עט׳ ב, עואנ׳׳ש, כה. כא, בשט׳ סבורה
 עם גדול בדוחק מתיישב והוא moiestia ומתרגם כנגדו « y~s. מביא אוהלמן פגם. היינו חיסור,

 F. Uhlemann, Institutiones Linguae Samaritanae, II, Leipzig 1837, :והחבורה הפצע עניין
.s.v היינו אסורתי, הוא עסורתי (:8 הערה כהן)לעיל, ש׳ של הצעתו יותר קרובה לכאורה 

 מצינו ולא נקבה במין אסור מצינו לא ברם דביקתי. לשיטת זה אף כלומר חבורתי, אגודתי,
.28 עמ׳ ה, עואנ״ש, עיין .a כשתנועתה התיבה בראש באל״ף עי״ן חילופי

 ה׳סגולי׳ המשקל של גוון בן זהו העדה. בני בפי siyy§d והגייתו קטל במשקל שקול הריהו סיעד .11
.sad מעין שהגייתו המצוי,

עמן נ״א יש .12  לשורש דומה והוא וחלוקה כריתה שעניינו קט״ע השורש מן סיעה, לשון והוא בקט
 שמים לשם שהיא מחלוקת ׳כל :יז ה, אבות במסכת כגון מחלוקת, התיבה ממנו שנגזרה חל״ק,

 ממנו שגזרו פר״ק, השורש כמוהו .107 עמ׳ )תשט״ז(, כ לשוננו, מלמד, ע"צ עיין וכר,
 בני ויהיו ׳ :,׳תולידה שלהם, הימים בספר כגון סיעה, היא אף פרקה, התיבה את השומרונים

יפני... בין אילי אחרי הלכו ופרקה הגוים... כתועבות עשו פרקה פרקים. שלשה בימיו ישראל
e ראה וכף. עזי הגדול הכהן עם נשארו ופרקה . n . Adler, Une nouveiie chronique 

samaritaine, Paris 1903, pp. 17 ff. מן שאול הוא האין ?
13. J. Bowman, Transcript of the Original Text of the Samaritan Chronicle Tolidah, Leeds 

.9 fol ;)?(, השווה A. Neubauer, ‘Chronique Samaritaine’, Journal Asiatique, sixi&me 
74 .serie, XIII (1869), p. 396; S. Powels, Der Kalender der Samaritaner, Berlin 1977, pp

.ff
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 פשוטו, את לטשטש וטרחו הבורא את מגשים למיניהם התרגומים לבעלי נראה הספיר׳
ת וחזו שאמר! אונקלוס, כגון שדאל אלהא יקד י ת די תתו סי ו ה כוו קוי  כלומר וכר, י
 המתרגמים יד כתבי יש כן על התכנסות, היא ׳רגל׳ השומרוני בעיני כבודו. כסא תחת

 במדרש מפרשים השומרונים זו? היא חבורה ואיזו פמלייתו. כינוס מקום צמזתיו, ואתר
או לא מרקה׳: ב׳תיבת המשוקע שה בי שה כתבה מ ת אלא קדי שו  וזימון אלה גאד

 במצוות אלא הקדוש הספר את משה ‘5כתב לא :כלומר 14דומה, מלאכי כל וצמות ככודה
 צמ״ת השורש של הקיבוץ הוראת על המרום. מלאכי כל וחבורת הכבוד בנוכחות האלהים,

תו תרגומו ושמעו׳ ׳הקבצו שם ב, מט, בר׳ מן גם אנו יודעים מ ט  אתה מכאן 16ושמעו. אצ
ת הואיל אומר:  האחר הנוסח אף דכצמווןך, הוא ברגליך׳ ׳אשר ותרגום כינוס, הוא וצמו

 שבשמ׳ רגלים׳ ׳שלש והנה מישהו. אל נלווית וחבורה כינוס עניינו דכסעדך, שבמקום,
אדון, סעד: מלשון אחדים יד בכתבי ניתרגמו יד כג, אן)אך סי דו  הוא. כתיב של הבדל סי

 ודאי בתוכם. ואונקלוס אחרים, תרגומים כדרך זבנין בצד (siyyidlban מעין היא הקריאה
עדי ואלין ד: כג, בויק׳ תמצא וכן התכנסויות. - רגלים נתפס ש זימוני ה' מו  דתזדמגון קד

אתון עמהון  ואין במועדם. אתם תקראו אשר קדש מקראי ה׳ מועדי אלה כנגד: 17בסתדו
 לשון ונקט עדות לשון ׳מועד׳ ותפס הכתוב את כראוי הבין שלא במתרגם לחשוד צורך
 :יח לג, בבר׳ ועוד: 18תפס. הוא במועד אסיפה ועניין נקט הוא סעד שלשון לפי סהד,
 )נ׳׳א לסעדך שלהם התרגום של אחדים יד בכתבי ניתרגם לנגדך׳ ואלכה ונלכה ׳נסעה

 ללכת יעקב נתרצה שלא אלא דרש. דרך בחבורתו = ׳לנגדך׳ שנתפס מתוך לקבלך(,
לן ונפק יז: יד, לבר׳ התרגום את להבין צריך כך ואפשר זו. וחשודה מכובדת בחבורה  מ

א סדם  הלוא האמור, השומרוני במדרש אף לקראתו׳. ׳ויצא... כנגד לזימונה( לסעודה)נ׳׳
ת לבושיה כל :תמצא מרקה׳ ׳תיבת הוא תעבד א ת לאהרן ד אי לי ד  ילבשון; יקדב יכל ג
שתו בגיו כל שת דמ א) דבותה במ סעדו לה( = ל  המלבושים כל תרגומו: יקומו. ועמה י

 ועמו יילוו אליו המשחה בשמן שנמשחו בניו כל ללבשם: לגשת יכול זר אין לאהרן, שניעשו
19יעמדו.
 החבורה, לעניין העזרה מעניין סע׳׳ד השורש הוראת נתגלגלה כיצד להבין קשה לא
 יא)יב( שבת בתוספתא משל דרך הוראות. אותן הוא אף נושא לו המקביל השורש שהרי

אדם בני של ׳סיעה כ: ז, תמורה בתוספתא ולעומתו חייב׳ בידו האוחז לסייעו, ׳נתכוון טז:

J. Macdonald, Memar Marqah, I, Berlin 1963, p. 135 .14
.251 עמ׳ ב, ספר ג, עואנ״ש, לעניין, בךחיים בהערות עיין .15
.310 ,עמ )תשמ״ב(, ב בתעודה, שכתבתי מה עיין .16
 בתנאים אלא בה מתקיימת העי״ן ואין לעי׳׳ן, חי״ת בין מבדילה השומרונים של ההגייה אין .17

 - לתורה השומרוני התרגום בדיוני, עיין ביניהן. מרובים כתיב חילופי יש כן על מסויימים.
ואילך. קלד עמ׳ תשמ״ג, תל״אביב ג, ביקורתית, מהדורה

.172 עמ׳ (,8 ,הע כהן)לעיל, ש׳ ראה .18
שהרי help him בתרגומו: המהדיר קשט לא .139 עמ׳ (,14 הע׳ )לעיל, מקדונלד מהדורת .19  ש^

 תרגום המכוון. הוא כאן, הנתון בךחיים, של תרגומו אלא שנמשח? בשעה בניו עזרוהו עזרה מה
הכין. שהוא מרקה׳ ׳תיבת של חדשה במהדורה בקרוב אור לראות עתיד זה
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מסעדיה וכל פרה

כו׳/ גויים להם שאמרו  אתה השומרוני התרגום של בארמית אף מפורסמים. והדברים ו
ת כה: ׳לז בבר׳ כגון אנשים, של קיבוץ כנגד סיעה מוצא ע שמעאלאי סי  ׳ארחת = י

ת אחד יד כתב מציב ישראל׳ ׳עדת כנגד מז יב, ובשמ׳ ישמעאלים׳. ע  )נ׳׳א: ישראל סי
 סיעה קל ניתרגם חלושה׳ ענות קול גבורה... ענות ׳קול יח לב, ובשמ׳ ישראל(. כנשת

עה קל מגברה... ע הפועל את שעה לפי מצאתי לא מתנצעה)=מתנצחה(. סי  במקורות סי
ח הביטוי כגון בארץ־ישראל, שכיח הוא אך השומרוניים, ח בירושלמי הנפ חה אי תני  מ

ת לדין מסייעה תה ואי עה מחני מ מסיי ב׳׳  בא הוא וכן ועוד(. ע׳׳ד, ט ה׳׳ה, פ׳׳ד לדין)
ע :כה מט, לבר׳ בתרגום כגון ארץ־ישראל, של בסורית תסי תד ו א בדכתא י מי שו  מן ד

 בצד ותמיכה עזרה של הוראה יש דב׳׳ק לשורש גם והנה 20מעל׳. שמים ׳ברכת כנגד לעל
ק/ רחמנה אלהן :השומרונים בפיוט מוצא אתה וכך והכינוס. החיבור הוראת ת דב  לן לי

 פרופ׳ הראה וכבר 2,זולתך. מושיע לנו אין הושע!/ הרחמן אלהינו כלומר, מגן, לבד דבק
 מיתה׳ ׳דבקי עניין את ופתר הסיוע הוראת זה לשורש יש בעברית שגם בךחיים ז׳

 כגון ל־תמ״ך, מקביל דב״ק בסורית גם והנה 22מיתה. מסייעי שהם י, ב, שבת שבתוספתא
תא הסורי: בבן־סירא מ א דרחמין אלין רחמיה אלפת... בניה חב  נקבלון לה ודבעין חי

 של העברי הנוסח וזהו 23אלהא. לות מן איקרא בה ודמתדבקין מריא מן צבינא
ד: ד, בךסירא א-י  מה׳ רצון יפיקו ומבקשיה חיים אהבו אהביה בניה... למדה ׳חכמות י
24לוייתה. בני הם תומכיה, והם מה׳. כבוד ימצאו ותמכיה

 ראיה, צריכים ואינם מפורסמים שהדברים ואף כן, גם אלה הוראות שתי סמ׳׳ך לשורש
 ׳עזי (126 ׳עמ הורוביץ־רבין, ג)מהד׳ בשלח דר׳׳י במכילתא אפשר. אי דוגמה בלא פטור
 לה ה״ד, פ׳׳ד שביעית בירושלמי כגון הקרבה, ולעניין עולם׳. באי לכל אתה וסומך עוזר
 בתוך אפי׳ ׳אומ גמליאל בן שמע׳ רבן בחולות׳. אלא לחרוש הפרה את מלמדין ׳ואין ע׳׳ב:
 בבר׳ לבם׳ ׳וסעדו ניתרגם בפשיטתא 25המענה׳. את יסמוך שלא ובלבד מותר חבירו שדה

 :לז כז, בבר׳ סמכתיו׳ ותירוש ׳ודגן באונקלוס ניתרגם זה כנגד לבכון. וסמוכו :ה יח,
ה. סעדתי

 אכן ואם חבורה. ומכאן קרבה, גם מביעים שהם העזרה, בפועלי לפקפק שאין נראה
 כך, במשנתנו שאף ההנחה, רחוקה לא השומרונים, של בארמית הוא חבורה ׳סעד׳

 להלן)ד, פרה מסכת שאומרת כדרך אלא, להישרף, לה העוזרים אינם הפרה של ומסעדיה
המלאכה. לרגל אליה הנלווים אלא אלה אין סוף׳. ועד מתחילה בפרה העסוקין ׳כל :ד(

 של מקום שהיא מפני עז״ר השורש מן גזורה ןךה5ה? שאף הייתי, אומר דמסתפינא לולי
 בבית ישראל בו שנאספים החצר ׳הוא שלו: השרשים׳ ב׳ספר רד׳׳ק שאומר כפי התכנסות,

 כי עזרה נקראת לפיכך ועוזרם, שומעם ׳והקב׳׳ה :מוסיף שהוא אלא שם׳, להתפלל המקדש
אלהיו׳. בה׳ נעזר שלם בלב שם להתפלל הבא כל

F. Schulthess, Lexicon Syropalaestinum, Berlin 1903, s.v. ג□ עיין .20
שם. בךחיים בהערות ועיין .86 ,עם ב, ספר ג, עואנ״ש, .21
ה קונטרס יח, מחזור לעם, לשוננו .22 .135 עמ׳ )קעו-קעז(, ד-

F. Vattioni, Ecclesiasico, Napoli 1963, p. 21 .23
תשל״ג. ירושלים הספר, והיכל העברית ללשון האקדמיה הוצאת בךסירא, ספר .24
.250 עמ׳ תש״ם, ירושלים שביעית, מסכת ירושלמי, תלמוד פליקם, י׳ .25
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