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 התרגום מארמית לעברית בספר 'הלכות ראו': 
בעיות נוסח, שיטות תרגום ודרכי פירוש

מאת

יוחנן ברויאר

ספר 'הלכות ראו' הוא תרגום לעברית של ספר 'הלכות פסוקות', שחלקים ניכרים ממנו כתובים 

זה  זה נתחבר ככל הנראה בארץ ישראל.1 דרך התרגום הנהוגה בספר  בארמית בבלית. תרגום 

טרם זכתה לתיאור מקיף, והיא ראויה לתיאור שיטתי, הן בדרכו הסדירה של התרגום הן בסטיות 
ממנה.2

לכל  המשותף  הצפוי.  התרגום  מן  סטיות  אלא  הסדיר  התרגום  דרכי  יידונו  לא  זה  במאמר   

הפריטים שיידונו כאן הוא שהם עלולים לעורר תמיהה אצל הקורא, לעתים משום שתוכן איננו 

מובן ולעתים משום שהלשון איננה תקינה.

המאמר מחולק לשני חלקים: בחלק הראשון יבואו מקרים הנובעים משגגה, ואף הם מחולקים   

לשניים – טעויות שנפלו במהלך המסירה וטעויות שטעה המתרגם עצמו. בעניין זה יש להדגיש 

שלרובו המכריע של חיבור זה יש בידינו רק עד נוסח אחד, ולכן חשוב לעמוד על מידת מהימנותו 

ולהכיר גם את סוגי הטעות הרגילים אצלו. בחלקו השני של המאמר יידונו מקרים שאינם נובעים 
מטעות, ושהתרגום החריג שבהם הוא תוצאה של דרכי תרגום מכוונות שאימץ לו המתרגם.3

אני מודה לד"ר מרדכי מישור, לד"ר בנימין אליצור, לפרופ' סטיב פסברג ולמר חנן אריאל, שקראו נוסח קודם   1

חיבורו  על  הערותיהם.  על  ולקוראים־המעריכים  לעורכים  וכן  חשובים,  דברים  על  והעמידוני  המאמר  של 

המדרש  בית  דוקטור,  עבודת  ראו',  הלכות  ספר  על  'מחקר  מורל,  ש'  ראה:  ישראל  בארץ  ראו'  'הלכות  של 

לרבנים באמריקה, 1966, עמ' 8. כך נראה הן לפי התוכן הן לפי הלשון, ולא כאן המקום להרחיב בכך. אביא 

 כאן בלא פירוט שתי דוגמאות לשינויים ששינה מלשון בבל ללשון ארץ ישראל )לשיטת הציטוט ראה להלן 

הערה 3(: 'אתקין רבי אבהו בקיסרי' )עמ' 19( – 'התקין ר' אבהו בקיסרין' )עמ' 19(; 'ומעשה ומת בנו שלרבי 

יוסי בציפורי' )עמ' 171( – 'ומעשה ומת בנו שלר' יוסי בציפורין' )עמ' 126(.

סקירה לשונית קצרה על דרכי התרגום ראה: מורל, מחקר )שם(, עמ' 9–12.  2

גם למקור וגם לתרגום יש בידינו רק עד נוסח אחד )מלבד קטעי גניזה אחדים(: ל'הלכות פסוקות' כ"י טורונטו,   3

 Hunt. אוניברסיטת טורונטו, פרידברג 002–3 )לשעבר ששון 263( ול'הלכות ראו' כ"י אוקספורד, בודליאנה

ירושלים  ששון,  ס'  מהדורת  פסוקות,  הלכות  המהדורות:  יצאו  אלה  יד  כתבי  פי  על   .)780 )נויבאואר   501
בציטוט  העמודים  מספרי  תרמ"ו.  ורסאי  שלוסברג,  א"ל  מהדורת  ראו,  הלכות  או  פסוקות  הלכות  תשי"א; 



יוחנן ברויאר 5322[            

חלק א: שגיאות

שמיעה ושגיאות  העתקה  שגיאות   .1

שגיאות העתקה נפוצות מאוד בעותק שבידינו, כגון 'שאני הכא דלהאכי טרח וכתב ליה התקבלתי' 

)עמ' 52( – 'שונה כך שלכך טרח וכתב לו התקבלתי' )עמ' 41(, וצ"ל: כן )כאן(. השגיאה ודאי 

נפלה גם בהשפעת המילה שלאחריה. מן העניין לציין גם שגיאות של שמיעה, שאולי מלמדות על 

שלב של מסירה על פה; את הנוסח הנכון קל לקבוע לפי המקור הארמי:

 אתא רב אהאדבוי בר רב מתנה )עמ' 119( – בר רב חדבוי בר רב מתנה )עמ' 91(; 

צ"ל: בא רב.

 הואיל ואתאי לידן נימא בה מילתא )עמ' 125( – הואיל ובאת לידינו נאמר בדבר 

)עמ' 96(; צ"ל: בה דבר.

 אפילו בשעת נדתה תהא בה הוייה )עמ' 141( – אפי' בשעת נידתה תהא בהוייה 

)עמ' 106(; צ"ל: בה הוייה.

לא ישפוך אדם מי בירו )עמ' 144( – לא ישפוך אדם מבורו )עמ' 108(; צ"ל: מי בורו.

אתא בעל חוב טרפה לחדא )עמ' 54( – בעל חוב וטרף אחת מהן )עמ' 43(; צ"ל: בא 

בעל )הפלולוגיה(.

 כי קא מקצי ליה מיריחא קא מקצי ליה )עמ' 35( – כשמקצה מן ריח מקצה הוא 

)עמ' 30(; צ"ל: מקצהו.

שגיאה נפוצה בכתבי יד היא חילוף ינ–צ.4 מכאן נובע המקרה הזה, שחל בו שיבוש ץ<ין: 'צריך 

לחוארי מאני דאישתמשו בהון חמץ בחמין' )עמ' 15( – 'צריך לרחוץ כלים שנשתמשו בהן חמין 

בחמין' )עמ' 16(, ונראה שגם כאן השפיעה גם המילה התוכפת. חילוף בכיוון ההפוך, ינ<צ, חל 

במקרה הזה: בדיון באישה שיצא עליה לעז שזינתה והקול איננו פוסק, נשאלה השאלה כמה זמן 

מאתא יומא ופלגיה'  'דוומי  צריך הקול להימשך כדי שייחשב קול שאינו פוסק, והתשובה היא 

נוסח  וכן  עצמן,  המובאות  נוסח  ואילו  למספרים(,  האותיות  )בהמרת  אלו  למהדורות  מכוונים  המובאות 

המובאות משאר הספרות הרבנית )כשלא צוין בפירוש עד נוסח(, על פי המובא ב'מאגרים', המילון ההיסטורי 

http://maagarim.hebrew-academy.org.il של האקדמיה ללשון העברית, המוצג באתר

דוגמה ידועה של חילוף כזה בטקסט התלמודי היא בסיפור על המן, שלפי נוסח הדפוס נאמר בו: 'רשע, ולאו   4

ספר של כפר קרצום היית? תנא, המן ספר של כפר קרצום היה עשרים ושתים שנה' )בבלי, מגילה טז ע"א(, 

אבל לפי כתבי היד והמקבילות ֵשם הכפר הוא קרינוס; ראה: רנ"נ רבינוביץ, דקדוקי סופרים, מינכן תרכ"ח–

300. אפשר שקרינוס  וינה תרל"ח–תרנ"ב, עמ'  ד,  יח; ח"י קאהוט, ספר ערוך השלם,  תרנ"ז, מגילה, עמ' 

 בא במשחק מילים עם κουρεῖον )מספרה(, κουρεύς )ַסָּפר(, ואם כן הטעות העלימה את עיקר החידוד; ראה

 S. Krauss, Griechische und lateinische Lehnwörter im Talmud, Midrasch und Targum, I, Berlin
1898, p. 568
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)עמ' 133( – 'רצוני בני עיר יום ומחצה' )עמ' 101(. המילה דוומי מתורגמת על ידי רצוני, וברור 

רינוני, כפי שתרגם אף רמב"ם בעניין אחר מילה מאותו השורש: 'ההוא מידם  שהכוונה למילה 
הוה דיימא חמתיה מיניה' – 'ומעשה שהיו מרננין אחריו עם חמותו'.5

חילופי הגאים בדרך כלל אינם נחשבים שגיאות, שכן הם נובעים מהגייה ממשית של המחבר   

או של המסרן, אף כי מצד הכתיב הרשמי והמקובל יש לראות בהם שגיאה. אבל לצורך הדוגמה 

לשני  דוגמאות  ממנו  שיש  כ–ק,  חילוף  והוא  הגה,  של  אחד  חילוף  כאן  אזכיר  בסמוך  שתובא 

הכיוונים. כ<ק: 'חיויא טרקה ואסירא' )עמ' 206( – 'נחש הקישה ואסו'' )עמ' 146(, וצ"ל: הכישה; 
ק<כ: 'מתינן סילוא ומפרקינן לה' )עמ' 199( – 'מביא' קוץ ומפרכין להן' )עמ' 143(.6

לפי שתי התופעות האחרונות ניתן אולי להציע הסבר לדוגמה שלהלן.  

ורשכי – קווצות

ההיא איתתא דהוה קא מזבנא ורשכי )עמ' 107( – מעשה באחת שהיתה מוכרת קווצות 

)עמ' 82(.

תרגום זה תמוה מאוד. מקור המובאה בתלמוד: 'ההיא איתתא דהוה מזבנה וורשכי, אתא ההוא 

איזו  כאן,  לקווצות  מה  מובן  לא  חגורות.8   – ורשכי  המילה  פירוש  מינה'.7  וורשכא  חטף  גברא 

שפירושה  מילה  תתורגם  מדוע  קווצות,  תמכור  שאישה  אפשר  אם  וגם  קווצות,  תמכור  אישה 

חגורות על ידי המילה קווצות. אכן ב'מילון בן־יהודה' הובא תרגום 'הלכות ראו' קווצות, ונוספה 

בבלי, קידושין יב ע"ב; רמב"ם, משנה תורה, הלכות איסורי ביאה ב, יב. וכך נותחה המילה לנכון ב'מאגרים'   5

ב'הלכות ראו'.

אבל גם הכתיב התקין מופיע: 'מתיינן סכינא דחליש פומה ומפרקינן לה' )עמ' 200( – 'מביא' סכין שראשה דק   6

ומפרקין אותה' )עמ' 143(.

בבלי, קידושין יג ע"א. המילה מופיעה עוד פעם אחת בתלמוד: 'ההוא גברא דהוה נקיט ורשכי' )שם, בבא   7

מציעא נא ע"א(.

אביב  ותל  ירושלים  טהרות2,  לסדר  הגאונים  פירוש  אפשטיין,  )י"נ  ד)ל(בה'  אל  חזא]ם[  שהיא  ורשכי  'כמין   8

4[, ג,  43(; 'כמין ורשכי שהוא חיזאם בלש' ישמעאל והיא חגורה' )קוהוט, ערוך ]לעיל הערה   תשמ"ב, עמ' 

 M. Sokoloff, A הפרסית:  האטימולוגיה  על  גם  וראה  חגורה.   – حزام  בערבית   .)'5 'דר  ערך   ,137 עמ' 

Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic, Ramat Gan 2002, p. 396; ד' גייגר, בתוך: ש"ד קרויס, 
תוספות הערוך השלם להרב חנוך יהודה קהוט, וינה תרצ"ז, עמ' 166 והספרות הנזכרת שם. וכעין זה פירש 

רש"י: 'וורשכי – בינדלו"ש' )רש"י לבבלי, קידושין יג ע"א(; 'ורשכי – קשורי משי שקורין בינדיל"ש' )שם, 

בבא מציעא נא ע"א(; והכוונה ל'אגדים, חגורות, סרטים )לנוי(' )מ' קטן, אוצר הלעזים: המלים הצרפתיות 

ורשכי – מרגליות: 'ומעשה  שבפירושי רש"י על התלמוד, ירושלים תשמ"ד, עמ' 100(. רבנו חננאל פירש 

דההוא גברא דהוה נקיט ורשכי לזבוני וכו', פי' ורשכי – מרגליות, וההוא דהוה נקיט כיפי, פי' כיפי – סרבוטין, 

דינם שוה' )רבנו חננאל לבבלי, בבא מציעא נא ע"א(. פירוש זה חריג מאוד ושונה מכל שאר הראשונים, ולכן 

נראה לי שנתחלפו כאן פירושי ורשכי וכיפי: ורשכי מתפרשת סרבוטין, שהוא אחד ממלבושי הנשים )ראה 

63(, בדומה לפירוש הרגיל חגורה,  למשל: ש' ליברמן, תוספתא כפשוטה, ג: מועד, ניו יורק תשכ"ב, עמ' 

ואילו כיפי מתפרשת מרגליות, כפי שפירשו אחדים )ראה למשל: רש"י לבבלי, עירובין צו ע"ב; קוהוט, ערוך 

]לעיל הערה 4[, ד, עמ' 293(.
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הערה: 'ואמנם פרוש המלה וורשכא הוא חגורה בפרסית ]...[ אך קשה להניח שהשתמש הגאון 
במלה קוצה במשמ' זו'.9

בספרות חז"ל יש שם נדיר ְּכֵוָנה, המופיע במשנה פעם אחת, ובשאר הספרות רק בציטוטים   

ממנה או בהשפעתה: 'מעשה באימן של בני רוכל שהיתה חולה, אמרה תינתן ְּכִויְנִּתי לביתי והיא 

בשנים עשר מנה, מתה וקיימו את דבריה'.10 בשלושת כתבי היד הארץ ישראליים של המשנה 

הכתיב הוא בווי"ו, אבל ברוב הנוסחאות האחרות בבי"ת, ְּכִבְנִּתי וכדומה. עקב נדירותו של השם 

אין לעמוד על הוראתו מתוך ההקשר, אבל הכול סבורים שהוא מין מלבוש, אולי צעיף.11 וכבר 

צוין בקשר לשם זה שבסורית כבנא פירושה חגורה.12 אם נניח שחלו כאן שני השינויים שנזכרו, 

כ<ק וגם ינ<צ, הרי קווצות שלפנינו אינה אלא כווינות, בווי"ו כבכתבי היד של המשנה. לאור 

המקבילה הסורית אפשר ששתי המילים פירושן בדיוק חגורה, אבל אפשר שהכוונה לצעיף או 

'ְקֻוָּצה',  הערך  ]תרס"ט–תשי"ג[,  וירושלים  ברלין  והחדשה,  הישנה  העברית  הלשון  ִמלון  בן־יהודה,  א'   9 

רק  אלא  פסוקות'  'הלכות  של  הארמי  המקור  נודע  לא  המילון  חיבור  בעת   .1 הערה  א,  טור   ,5864 עמ' 

הוא  פסוקות',  'הלכות  מחבר  עצמו,  שהגאון  ההערה  מחבר  היה  סבור  ולכן  ראו',  'הלכות  של  התרגום 

שהשתמש במילה זו, אף על פי שלא היה זה אלא המתרגם. המילה המקורית נקבעה לפי המקור התלמודי 

בקידושין יג ע"א.

גם בכ"י  A 50. כך  כ"י בודפשט, ספריית האקדמיה ההונגרית למדעים, קאופמן  ז,  ט,  משנה, בבא בתרא   10

 Add. 470,1 האוניברסיטה  ספריית  קיימברידג',  ובכ"י   )710 ריצ'לר   ;138 רוסי  )דה   3173 פלטינה  פרמה, 

1883( בלי ניקוד. בשאר הספרות הכתיב הוא בבי"ת. ראה על משקלו של שם  )הוצאת ו"ה ֶלו, קיימברידג' 

ב,  ותצורות שם העצם,  ועל כתיביו במשנה: מ' בר־אשר, תורת הצורות של לשון המשנה: פרקי מבוא  זה 

כבינתי   – יד ע"ב  גטין  עוד פעמיים בבבלי בציטוט המשנה:  מופיע  1283. המשפט  עמ'  ירושלים תשע"ה, 

)כ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית ebr. 130; כ"י מינכן, ספריית המדינה הבוורית hebr. 95(; בכינתי )כ"י 

ebr. 127(; בבא בתרא  ebr. 140(; בכנתי )כ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית  וטיקן, הספרייה האפוסטולית 

קנא ע"ב – כבינתי )כ"י פירנצה, ספרייה לאומית מרכזית Magl. II-I-7-9; כ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית 

ebr. 115; כ"י מינכן 95(; כבנתי )כ"י פריז, הספרייה הלאומית héb. 1337(; ופעם בירושלמי במשפט שעל 
פי משנה זו בכתיב כבינתי )גטין ו, ה ]מח ע"א; טור 1081, שורה 38[(. עוד פעם אחת בפיוט של רס"ג בהוראה 

שאינה ברורה לי.

 – )65 רדידא, כגון 'ותקח הצעיף ותתכס' )בר' כד  מתורגמת  עיקר הסימוכין להוראת צעיף הוא שצעיף   11

M. L. Klein, The Fragment-( 'ונסיבת רדידא ואתצמצמת בה' ;)ונסבת ארדידא ואתכסית' )פשיטתא'

19( – 'ואעברת  Targums of the Pentateuch, I, Rome 1980, p. 55(; 'ותסר צעיפה מעליה' )בר' לח 
והרדידים'  והצניפות  והסדינים  'והגלינים  כבינתא:  מתורגמת  רדיד  ואילו  )פשיטתא(,  מנה'   ארדידא 

 A. Sperber, The Bible in Aramaic, III, Leiden 1962, יונתן, לפי  'וכֵביָנָתא' )תרגום   – )23 ג  )יש' 

נחגר על המותניים:  לציין שבמקור אחד מצאתי שרדיד  ראוי  זה צעיף=רדיד=כבינתא. אבל  לפי   .)p. 8
'לקח את הרדיד וקשר במתניה' )פרקי דרבי אליעזר פרק ל(. יש נוסחאות אחרות למקום זה )כגון בהוצאת 

ורשה תרי"ב ]סז ע"א[ 'הדרדור'(, אבל אצל א' טרייטל, 'פרקי דר' אליעזר: נוסח, עריכה ודוגמת סינופסיס 

95, הובאו ארבעה עדי נוסח למקום  של כתבי היד', עבודת דוקטור באוניברסיטה העברית, תש"ע, עמ' 

9(, הערך  )לעיל הערה  בן־יהודה  מילון  וראה:  וירא צה(.  בילקוט שמעוני,  הנוסח  וכן  רדיד,  ובכולם  זה 

'כבנה', עמ' 2247.

ראה: מילון בן־יהודה )שם(.  12
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למלבוש העוטף את הגוף, ַּכפירוש המקובל, שהרי דרכן של מילים מסוג זה לשנות את היקפן ברב 
או במעט, ודי לקבוע שהן בשדה סמנטי אחד, ושהוראתן קרובה.13

מדאורייתא – משלחכמים

זוג המונחים דאורייתא – דרבנן מתורגם שלתורה – שלחכמים, כגון 'הא דאוריתא והא דרבנן' 

)עמ' 20( – 'זו שלתורה וזו שלחכמים' )עמ' 19(.14 כשמ"ם מופיעה בראש הביטוי הארמי מופיעה 

'שבועה   –  )117 )עמ'  היא'  מידאוריתא  'שבועה  כגון  העברי,  הביטוי  בראש  גם  מ"ם  כנגדו 

משלחכמ'  62( – 'שקיום שטרות  הוא' )עמ'  מדרבנן  'דקיום שטרות  היא' )עמ' 90(;  משלתורה 
הוא' )עמ' 49(.15

אבל פעם אחת תורגם לכאורה מדאורייתא – משלחכמים:  

'הלכות ראו' 'הלכות פסוקות' 

הל' כר' יוחנן קימא לן הילכתא כר' יוחנן 

שאמ' בן שתים עשרה שנה דאמ' בת שתים עשרה שנה 

משלחכ' משלימין משלימין מדאוריתא 

ובתינוקת בתינוקת 

בת שלש עשרה שנה בן שלש עשרה שנה 

משלימין מן התורה )עמ' 21( משלימין מדאוריתא 

בתינוק )עמ' 23(

יש עוד לציין את הפועל כבן, שגם פירושו הוא עטף: 'רחלין יוצאות שחוזות כבולות וכבונות' )משנה, שבת   13

ביום  – קושרין בגד סביבו  'שמכבנין  נד ע"א(;  )בבלי, שבת  אותן למילת'  'מאי כבונות, שמכבנין   – ב(  ה, 

שנולד שצמרו נקי, ומשמר צמרו שלא יטנף' )רש"י(; 'ויוצאות מלופפות במטלניות כדי שיהיה הצמר שלהן 

נקי' )רמב"ם, משנה תורה, הלכות שבת כ, יב(; 'שהרחלות הן עטופות, כדי שיעשו צמר לבן ונקי' )ליברמן, 

תוספתא כפשוטה ]לעיל הערה 8[, עמ' 56(. וגם כאן בסורית הפועל מתרגם את הפועל העברי חגר: 'וחגרו 

שקים' )שמ"ב ג 31( – 'ואתכבנו שקא' )פשיטתא(; 'בחוצתיו חגרו שק' )יש' טו 3( – 'בשוקוהי אתכבנו שקא' 

)פשיטתא(.

כמעט תמיד המילה חכמים כתובה בקיצור, חכמ', כבדוגמה שלהלן, ורק פעמיים היא מופיעה בצורה המלאה   14

כבדוגמה זו.

לצד שלתורה מופיע הביטוי מן התורה, כגון 'כל היכא דאיכא ראשון בראשון ושיני בראשון וראשון בשיני   15

ושיני  בשיני  וראש'  בראש'  ושיני  בראש'  ראשון  אחים  שיש  מקום  'כל   –  )61 )עמ'  דאוריתא'  בשיני  ושיני 

הוא הביטוי העברי המקורי המקביל לדאורייתא, שכן הוא  49(. נראה שמן התורה  מן התורה' )עמ'  בשיני 

משמש לרוב בספרות חז"ל, כגון 'החדש אסור מן התורה בכל מקום, והעורלה הלכה, והכלאים מדיברי סופרים' 

)משנה, ערלה ג, ט(. לעומתו הביטוי של תורה הוא תרגום מילולי של דאורייתא, שהרי אין הוא נוהג בספרות 

מקרדינן,  מי  דאוריתא  דע'  סלק'  'ואי  הארמית:  מן  תורגם  שם  שאף  ומסתבר  בתלמוד,  פעמיים  אלא   חז"ל 

)בבלי,  ולא בערי מקלט מפני שהן של תורה'  אין מקרדין לא בעגלה ערופה  והאמ' רב אמ' רבה בר אבוה, 

עירובין לה ע"ב(; 'עד כאן של תורה, מיכן ואילך של דבריהם' )שם, בבא מציעא סא ע"ב(.
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מקור ההלכה בסוגיית התלמוד:

אמר רב הונא, בן שמונה ובן תשע מחנכין אותן בשעות, בן עשר ובן אחת עשרה משלימין 

מדרבנן, בת שתים עשרה משלימין מדאוריתא בתינוקת. רב נחמן אמ', בן תשע ובן עשר 

מחנכין אותן בשעות, בן אחת עשרה ובן שתים עשרה משלימין מדרבנן, בן שלש עשרה 

משלימין מדאוריתא בתינוק. ור' יוחנן אמ', השלמה מדבריהם ליכא, אלא בן עשר ובן 

אחת עשרה מחנכין אותן בשעות, בן שתים עשרה משלים מדאוריתא בתינוקת, בן שלש 
עשרה משלים מדאוריתא בתינוק.16

בסוף המשפט שב'הלכות ראו' תורגם מדאוריתא – מן התורה, כדין, אבל במקום הראשון תורגם 

לכאורה מדאוריתא – משלחכמים. לא ברור אם הביטוי ובתינוקת שב'הלכות ראו' עומד בסוף 

המשפט הראשון או בראש המשפט השני, אבל לפי שתי האפשרויות המשפט כאן תמוה מאוד, לא 

רק מצד תרגום מדאורייתא – משלחכמים אלא גם מצד ההלכה: אם הביטוי ובתינוקת הוא סוף 

המשפט הראשון )כב'הלכות פסוקות'(, היינו 'בן שתים עשרה שנה משלחכ' משלימין, ובתינוקת; 

בת שלש עשרה שנה משלימין מן התורה', הרי תינוקת בת שתים עשרה שנה משלימה מן התורה 

שנה  עשרה  שתים  'בן  היינו  השני,  המשפט  בראש  עומד  ובתינוקת  הביטוי  ואם  מדרבנן.  ולא 

משלחכ' משלימין, ובתינוקת בת שלש עשרה שנה משלימין מן התורה', הרי תינוקת משלימה מן 

התורה כבר כשהיא בת שתים עשרה, ולא נאמר שלוש עשרה אלא על תינוק.

שנשתבשו  מקיצור  נוצר  כאן  הנוסח  )משלתורה(.  משלתו'  הוא  הנכון  שהנוסח  אפוא  נראה   

בו שתי אותיות, ת<ח, ו<כ, וכך נשתבש משלתו' )משלתורה( < משלחכ' )משלחכמים(. לפי זה 

הביטוי ובתינוקת עומד בסוף המשפט הראשון, והמשפט צריך להיקרא כך: 'בן שתים עשרה שנה 

משלתו' משלימין, ובתינוקת; בת שלש עשרה שנה משלימין מן התורה', והרי זה תרגום מדויק 

של המקור שב'הלכות פסוקות'.17 השמטת בתינוק שהיה אמור להופיע בסוף המשפט השני אולי 

.Rab. 1623 בבלי, יומא פב ע"א; הנוסח לפי כ"י ניו יורק, בית המדרש לרבנים  16

אין בה  ובתינוקת  עומדים בסוף המשפט. הווי"ו שבראש  בתינוקת  בתינוק,  גם בסוגיית התלמוד הביטויים   17

כדי להקשות על הסברה שהביטוי עומד בסוף המשפט, שכן הווי"ו מופיעה פעמים רבות בראש ביטוי המסיים 

זה עצמו, כגון כ"י מינכן, ספריית המדינה  וכך גם בחלק מנוסחאות התלמוד בעניין  ומגבילו,  את המשפט 

הבוורית hebr. 6 לסוגיית יומא: 'ורב נחמן אמ', בן תשע מחנכין אותו לשעות, בן עשר בן אחת עשרה משלימין 

בדרבנן, בן שתים עשרה משלימין בדאוריתא, ובתינוקת'. ב'מאגרים' הפיסוק ניתן לפי האפשרות השנייה, 

שהביטוי עומד בראש המשפט השני, אבל כאמור לדעתי אין דרך ליישב את הנוסח הזה. עם זאת אפשר שזו 

הייתה הבנת המעתיק ולכן במשפט השני נכתב בטעות בת במקום בן, משום שסבור היה שמדובר בתינוקת. 

הופעת בן במשפט הראשון לגבי תינוקת אין בה קושי, שכן כך הוא ברוב עדי הנוסח בתלמוד. ב'מאגרים' 

להיות  צריכים  שהמספרים  כנראה  והכוונה  המספרים,  סביב  טעות  על  המורים  קריאה  סימני  גם  הוטלו 

ובתינוקת  היה להעביר את  זה צריך  הונא, אבל לפי  והכול בתינוקת, כדברי רב  אחת עשרה ושתים עשרה 

לסוף המשפט, וגם התרגום לפי זה שונה לגמרי מן המקור וסותר את דעת ר' יוחנן שהדברים נתונים בפיו. 

 המספר שלש עשרה המופיע כאן במשפט השני נתמך גם בקטע גניזה מקיימברידג', ספריית האוניברסיטה
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נובעת מטעות, אבל אין זו טעות קשה ואולי אין זו כלל טעות, שהרי בגיל שלוש עשרה בין תינוק 

בין תינוקת משלימים מן התורה. לטעות כאן ודאי סייעה הופעת מדאוריתא – מן התורה בהמשך 

המשפט, מתוך ההרגל לעמת בין שתי הלכות, אחת מן התורה ואחת משלחכמים, שכן נדירה יותר 

הופעה רצופה של שתי הלכות שצוין על כל אחת ואחת מהן שהיא דאורייתא.

שני דברים יש בהם כדי לסייע בהשערה זו: )א( הביטוי משלחכמים מקוצר תמיד למשלחכמ',   

בקיום המ"ם, ולעולם אינו כתוב משלחכ' בלי המ"ם, ואילו לפנינו המ"ם חסרה.18 לעומת זאת 

המילה תורה קיצורה הוא באמת תו', בשתי אותיות, כגון 'ומפט']יר[ בתו']רה[ ביום השמי']ני[ עד 

ונסכה' )עמ' 133(. )ב( בסוגיית התלמוד ביומא נאמר בפירוש שלדעת ר' יוחנן 'השלמה מדבריהם 

ליכא' )אלא רק השלמה דאורייתא(. לפיכך מלבד בעיית תרגום מדאורייתא – משלחכמים, עצם 

הקביעה שהלכה כר' יוחנן – בין ב'הלכות פסוקות' בין ב'הלכות ראו' – מורה שהשלמה קיימת רק 
בדאורייתא ולא בדרבנן, ולפיכך קשה לתאר שתוזכר כאן השלמה מדרבנן.19

2. שגיאות תרגום

במהלך  רק  נפלו  ושהשגיאות  כיאות,  תרגם  שהמתרגם  נראה  הקודם  בסעיף  שהובאו  במקרים 

העתקת הטקסט. בסעיף זה יבואו מקרים שנוצרו בשגגת המתרגם עצמו. במקרים אלו הטקסט 

יוצא לכמה תרגומים. את הכוונה המדויקת אפשר להסיק רק מן ההקשר, אך המתרגם  הארמי 

כשל בכך ותרגם שלא כיאות.

זבן – מכר 

אחת הטעויות התמוהות היא בתרגום הפועל הארמי זבן. בארמית קנייה ומכירה מובעות שתיהן 

פירושו  ַּפֵעל  ַזֵּבן בבניין  ואילו  קנה,  הוא  ְזַבן בבניין קל  הוא רק בבניין:  וההבדל  זב"ן,  בשורש 

לקח.20 כאשר צורת הפועל אינה  מכר במקום  מכר. עקב דמיון הצורות, פעמים אחדות תורגם 

מתאים  נראה  התחבירי  הצירוף  כשגם  בעיקר  לטעות,  לגרום  עשוי  לב  תשומת  חוסר  מלמדת, 

לך ארבע מאות  'מכרתי   –  )76 )עמ'  ותקוף'  דני חמרא  לך ארבע מאה  'זבני  כגון  יותר למכר, 

קנקנים יין והחמיצו' )עמ' 59(; הצורה זבני עשויה הן לקל הן לפעל, והצירוף זבני לך נראה כאילו 

פירושו: מכרתי לך, אף על פי שלמעשה הכוונה היא: קניתי בשבילך. ואכן לא לחינם טרח רש"י 

ופירש את המקור התלמודי של מובאה זו: 'זבינית לך – קניתי לך',21 לפי שידע שצירוף כזה מועד 

T-S F 10, דף 78, ששרדה בו השי"ן האחרונה של שלש. לפי הצעתי המספרים מכוונים כיאות, ויש התאמה 
מלאה למקור שב'הלכות פסוקות'.

אך יש לציין שבכתב היד המילה כתובה בסוף השורה ובולטת שמאלה, ואולי נתקצרה מחוסר מקום.  18

אמנם הפסיקה הרגילה היא כרב הונא ורב נחמן, שיש השלמה מדרבנן, ראה למשל רמב"ם וראב"ד במשנה   19

תורה, הלכות שביתת עשור ב, י, אבל כאן הלא נפסק בפירוש כר' יוחנן.

לקח הוא הפועל המתרגם את זבן כשהתרגום תקין, על דרך לשון חז"ל, כגון 'מיפלניא זבנתה דזבנה מינך'   20

)עמ' 88( – 'מפל' לקחתיה שלקחה ממך' )עמ' 68(.

רש"י לבבלי, בבא מציעא פג ע"א.  21
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למכשול. אבל יש שהצורה צורת קל ברורה ואף על פי כן תורגם מכר, כגון 'כד הוה זבין ארעא' 

)עמ' 65( – 'כשהיה מוכר שדה' )עמ' 51(; 'אמ' ליה איזיל איזבון ואמר ליה זיל זבון' )עמ' 92( – 

'אמ' לו אלך ואמכור ואמ' לו לך מכור' )עמ' 71(. ולעתים גם הצירוף התחבירי מתאים לקנייה 
ואף על פי כן תורגם מכר: 'אתו זבנוהו מיניה' )עמ' 87( – 'באו ומכרו אותן ממנו' )עמ' 67(.22

מקרים אלו בטעות יסודם, אבל קרבת הצורות יצרה לעתים חילוקי דעות גם בפירוש התלמוד.   

לדוגמה במשפט 'הני זיהררי דזבני ארעא לטסקא זביניהו זביני'23 נחלקו הראשונים בהבנת הפועל 

היו  המוכרים.  המלך  לגבאי  או  הקונים  הנחלות  לבעלי  הכוונה  אם  זיהררי,  השם  בהוראת  וגם 

שפירשו שמדובר בקנייה, כגון רבנו גרשום: 'הני זיהרורי – בעלי נחלות; דזבין ארעא לטסקא – 

שקנו שדה של אדם, שנטלוה ממנו מחמת שהבריח מס שלה'. אבל אחרים פירשו בהוראת מכירה, 

כגון ר' מאיר הלוי אבולעפיה )רמ"ה( בפירושו 'יד רמה': 'הני גבאי דגבו טיסקא דמלכא ממארי 

למרי  תבעוה  דלא  גב  על  אף  לטיסקא  ארעא  דזבינו  זיהררי  והני   ]...[ זיהרורי  מקרו  ארעאתא 

ארעא זביניהו זביני'; וכן רמב"ם: 'לפיכך גבאי המלך ושוטריו שמוכרים השדות במס הקצוב על 
השדות ממכרן ממכר'.24

דיבא – דוב

וטר'  דרסין  ודאי  ולעילא  מדיבא  דמדלי  וכל  דיבא  או  אריא  או  לה  דדריס   חיותא 

)עמ' 203( – בהמ' שדרסה ארי או דוב וכל שהוא גבוה מן הדוב וודאי דורסין וט' )עמ' 145(.

מקור הדברים בתלמוד. נאמר במשנה: 'אילו טריפות בבהמה, נקובת הוושט ]...[ נפלה מן הגג, 

ונישתברו רוב צלעותיה, ודרוסת הזאב', ועל כך הוער בתלמוד: 'ודרוסת הזאב כו', א' רב יהוד' 

א' רב, בבהמ' מן הזאב ולמעלה'.25 לפנינו כאן ב'הלכות ראו' דוב במקום זאב. בעברית אין סיבה 

לטעות בין דוב לזאב, אבל בארמית ההבדל בין המילים אינו אלא דיבא – דובא, וההבדל הקטן 

עשוי לגרום לטעות: המילה העברית זאב תורגמה ב'הלכות פסוקות' למקבילתה הארמית דיבא, 
אך מתוך חילוף בין האותיות הדומות ו–י חל שינוי מדיבא )זאב( לדובא )דוב(, והזאב הפך לדוב.26

והרי שאר המקרים: 'והני מילי דזבנו תרויהו בינונית, אבל חד זבן עדית וחד זבן בינונית, מבינונית מישתלם'   22

)עמ' 5( – 'במ' דב' אמ', שמכרו שניהם מבינונית, אבל אחד מכר עידית ואחד מכר בינונית, מבינונית משתלם' 

)עמ' 45(; 'עביד איניש דזבין דיניה' )עמ' 89( – 'אדם עשוי למכור דינו' )עמ' 68(; ']אי[ אמ' קמאי דידי זבנה 

מינך מהימן, דאי בעי אמ' ליה אנא זבנתה מינך' )עמ' 91( – 'אם אמ' לפני מכירה ]צ"ל: מכרה[ ממך נאמן, 

שאם בקש אמ' לו אני לקחתיה ממך' )עמ' 70(. יצוין שטעות הפוכה אין: זבין בַפֵעל מתורגם תמיד מכר.

בבלי, בבא בתרא נה ע"א.  23

רמב"ם, משנה תורה, הלכות גזלה ואבדה ה, יד.  24

משנה, חולין ג, א; בבלי, שם נב ע"ב.  25

'גם את הארי גם הדוב הכה עבדך'  ודוב, הרגיל במקרא, כגון  מסתבר שיש כאן גם השפעה של הצמד ארי   26

)שמ"א יז 36(; וכן: שם 37; יש' יא 7; עמ' ה 19; מש' כח 15; איכה ג 10. הצמד ארי וזאב שכיח פחות אבל גם 

הוא קיים, כגון 'על כן הכם אריה מיער זאב ערבות ישדדם' )יר' ה 6(; 'המציל מפי הארי ומפי הזאב' )תוספתא, 

זו ב'הלכות ראו' הוער ב'הלכות פסוקות' מהדורת  67[(. על טעות  בבא מציעא ב, ב ]מהדורת ליברמן, עמ' 

ששון )לעיל הערה 3(, עמ' רג, הערה ז.
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חילוף בין החיות הללו חל גם בנוסח התלמוד במקום אחר: 'אמרו ליה קא מפסדן עיזי דידך,   

אמ', אי קא מפסדן ניכלונהו דיבי, ואי לא ניתיין דיבי בקרניהו',27 אבל בדפוס: 'קא מפסדן, אמר 

כאן  אף  בקרנייהו'.28  דובא  לאורתא  תיתי  וחדא  חדא  כל  לא  ואי  דובי,  ניכלינהו  מפסדן  קא  אי 
מסתבר שהצורה המקורית היא דיבי )זאבים(, ושהיא הפכה לדובי )דובים(.29

אי פשע – נפשע

ביה  פשע  דאי  כיון  נטירותא,  עליה  ישראל  קביל  אי  ישראל,  אצל  שהפקיד  גוי  ודאי 

ונגנב או אבד מחיב לשלומי, מחיב לבעוריה )עמ' 8( – ודאי גוי שהפקיד אצל יש', אם 

וחייב לבער  וניגנב או אבד חייב לשלם  בו  שנפשע   קיבל יש' עליו מותר שמירה, כיון 

)עמ' 12(.

חייב לבערו בפסח. צורת  ישראל  היא אם אותו  והשאלה  ישראל,  בגוי שהפקיד חמץ אצל  מדובר 

הפועל נפשע בבניין נפעל המופיעה ב'הלכות ראו' יחידאית בכל ספרות ההלכה.30 ואולם חשוב יותר 

זאת המשפט המקורי ברור  לו כל מובן. לעומת  ואין  שהמשפט המצוטט כאן מ'הלכות ראו' סתום 

ומובן: אם ישראל קיבל עליו לשמור על החמץ, כיוון שאם פשע והתרשל בשמירתו ונגנב או אבד 

ebr. 487.9 בבלי, תענית כה ע"א, כ"י ירושלים, יד הרב הרצוג 1, וכן בכ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית  27

הבריטית  הספרייה  לונדון,  כ"י   ;hebr.3 והאוניברסיטה  תחתית  סקסוניה  מדינת  ספריית  גטינגן,  בכ"י  וכן   28

ebr. 134 כ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית ;Harley 5508
ולכן  וזאבים בשדות'. לפי שתי הגרסאות אין כאן שתי חיות,  'דובים  בפירוש המיוחס לרש"י במקום נאמר   29

ברור שיש כאן מזיגה, ובה נוספה דובים לפי הנוסח המאוחר אך לא עקרה את זאבים הקדומה. זאבים מופיעה 

גם בפירוש רש"י לבבלי, סוטה )מט ע"א( הנסמך על תענית: 'אנשי מעשה – בטוח בחשיבותו ועושה מעשים 

מופלאים, כדאמר בתענית ]...[ ולעזים להביא זאבים בקרניהם'. לעומת זאת במקום אחר בתלמוד, המפנה 

אף הוא לאותו סיפור, כתוב ברוב כתבי היד דובי: 'נימא ליה דאי הוית התם הוה מיקיים בי גם את הארי גם 

את הדוב הכה עבדך, משום דאמ' ליה, אי הוית חזית לאתרחושי לך ניסא הוה מתרחיש לך ניסא כר' חנניא 

בן דוסא, דאתיין עזי ]והרגן[ דובי בקרניהו' )בבלי, בבא מציעא קו ע"א לפי כ"י המבורג, ספריית המדינה 

והאוניברסיטה hebr. 19 ]שטיינשניידר 165[, וכך בדפוס; בכ"י פירנצה Magl. II-I-7-9; כ"י וטיקן 115; כ"י 

 Heb. כ"י מינכן 95(. אבל בקטע גניזה מאוקספורד, בודליאנה ;ebr. 116-117 וטיקן, הספרייה האפוסטולית

e. 73, דף 87: דיבי. מסתבר שהנוסח דובי נתפשט כאן בהשפעת הפסוק המצוטט לפני כן. והשווה גם את 'מה 
קשה לענא דרעיא בין ע' דובין' )קהלת רבה ט, ד, ב, כ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית ebr. 291( אל 'גדולה 

הכבשה שהיא עומדת בין שבעים זאבים' )תנחומא, תולדות ה, ובעוד מקומות בדומה(.

נפשע מופיע רק בפיוט, בעיקר בביטוי אח נפשע, כגון 'אח נפשע מקרית עוז אל צור' )רבי אלעזר הקליר,   30

'אח  מב(;  עמ'  תשל"ז,  ירושלים  באב,  לתשעה  הקינות  סדר  גולדשמידט,  דניאל  שמים;  חוג  עד  אאדה 

לפרשת  קדושתא  הקליר,  אלעזר  )רבי  שבועים'  שלשת  לסוף  לחם  ירדו  בשלו  שבעים,  עוז  מקרית  כנפשע 

ג ]תשל"ב[,  'עיונים באופיים הפרוזודי של אחדים ממרכיבי הקדושתא', הספרות,   שקלים; עזרא פליישר, 

עמ' 572(, על־פי המקום היחיד שיש בו נפעל במקרא: 'אח ִנְפשָׁע מקרית עז' )מש' יח 19(. אך גם כשהפועל 

אינו נתון בביטוי זה לעתים הוא רומז אליו, כגון במשפט 'חש לברך נפשע על יום מיתה' )שבעתא לפרשת 

ש'נפשע'   ,)121 עמ'  תשנ"ג,  ירושלים  ולפרשות,  לסדרים  שבעתות  מחזורי  אליצור,  שולמית  תולדות; 

13: 'את עשיו שביקש לפשוע בעת מיתתו   פירושו בו האח הנפשע עשו, כדברי אליצור שם בהערה לשורה 

של יצחק'.
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חייב ישראל לשלם, הרי החמץ נחשב בחזקתו והוא חייב לבער.31 שורש הטעות בצירוף אי פשע: 

זה פירושו: אם פשע, אבל בטקסט שלפני המתרגם נתחברו המילים או נדמו לו מחוברות,  צירוף 

והמילה שנתקבלה, איפשע, נותחה מבניין אתפעיל. בניין זה מקביל לנפעל העברי, ולכן תורגם כאן 
נפשע, ואבדה מילת התנאי אי )אם(, בלי שים לב שהמשפט שנתקבל חסר פשר.32

לפנינו תרגום אוטומטי ללא הבנת התוכן היוצר טקסט שגוי. עם זאת, דווקא עובדה זו מבליטה   

את חושו הלשוני של המתרגם, שהפנים את הקבלת הבניינים ולכן תרגם איפשע – נפשע אף על 

פי שפועל עברי זה אינו מזומן לו במקורות חז"ל. דרכו זו ניכרת גם במקומות אחרים: לצד תרגום 

אתפעיל על ידי נפעל בפעלים המופיעים במקורות הקדומים, כגון איתבר – נשבר,33 תורגמו כך 

פעלים שלא היה בהם נפעל קודם לכן, כגון אידריס – נדרס )לעניין טרפה(,34 איכסיף – נכסף 
)התבייש(.35

והתניא – והלא שנינו

קמך'  ביתא  'הא  כגון  הרי,  מתורגמת  היא  זה  ובמקרה  להצגה,  לשמש  עשויה  הא   המילית 

זה היא  12(. אבל היא משמשת גם לפתיחת תמיהה, ובמקרה  בית לפניך' )עמ'  'הרי   –  )8 )עמ' 

 ;)35 )עמ'  פטרני'  טבלא  ר'  'והלא   –  )42 )עמ'  פטרן'  טבלא  ר'  'והא  כגון  והלוא,  מתורגמת 

'והא אנן תנן' )עמ' 34( – 'והלא שנינו' )עמ' 29(. לפחות פעם אחת כשל המתרגם והחליף בין 

תפקידיה, וזאת בצירוף השכיח והתניא; צירוף זה משמש בתלמוד בדרך כלל לפתיחת קושיה, 

אבל לעתים הוא משמש להצגת הוכחה, וכך במקרה זה. על הקושיה 'יתומים שסמכו אצל בעל 

הבית או שמינה להם אביהם אפטורפוס חייב לעשר פירותיהן. ורמינהי ]...[ אתם ולא אפטורפים, 

וכן  להאכיל  כן  קשיא,  לא  חיסדא,  רב  'אמר  התשובה  באה  שלו',  שאינו  את  התורים  ולא  אתם 

להניח. והתניא, אפטורפין תורמין ומעשרין להאכיל אבל לא להניח' )עמ' 55( – 'אמ' רב חסדא, 

לא  אבל  להאכיל  ומעשרין  תורמין  איפטרופ'  שנינו,  והלא  להניח.  כן  להאכיל  כן  תתמה,  אל 

וכך ניסח רמב"ם: 'אם ִקבל עליו ישראל אחריות שאם אבד או נגנב ישלם לו דמיו הרי זה חייב לבערו, הואיל   31

וקבל עליו אחריות נעשה כשלו' )רמב"ם, משנה תורה, הלכות חמץ ומצה ד, ג(.

בקטע גניזה אוקספורד, בודליאנה Heb. c. 27 )קאולי 2835(, דף 54, הנוסח הוא 'כיון שאם נפשע בו ונגנב או   32

אבד חיב לשלם, חיב לבער'. משפט זה תקין, שכן מילת התנאי מופיעה, והווי"ו היתרה שבראש הסיפה )חייב 

לבער( אינה מופיעה, ועל כן המשפט מובן ומכוון למקור. ואולם עצם הופעת הפועל נפשע במקום הפועל 

הרגיל פשע תמוהה. לכן נראה שנוסח זה הועתק מן הנוסח הנדון כאן אבל תוקן לפי המקור ולפי ההיגיון, ועם 

זאת הפועל נפשע נותר על כנו משום שלא הייתה בעצם סיבה לתקנו.

ונשבר'  מחבירו  קרדום  ששאל  באחד  'שמעשה   –  )75 )עמ'  איתבר'  מיחבריה,  נרגא  דשאיל  גברא  'דההוא   33 

)עמ' 59(.

'חיותא דמידרסא צריכה בדיקה' )עמ' 203( – 'בהמה אסור שנדרס' צרי' בדיקה' )עמ' 145(. הפועל אינו מזדמן   34

בלשון חז"ל בנפעל בהוראה זו.

'דעילי בי עשרא וגנבי כשורא ולא מיכספי מיהדדי' )עמ' 134( – 'שהולכין בעשרה וגונבין קורה ואין נכספין   35

היחידה שהובאה  וגם המובאה המקראית  חז"ל,  זו בספרות  בהוראה  מזדמן  אינו  הפועל   .)101 )עמ'  מזה'  זה 

לפועל זה )צפ' ב 1( ספק גדול אם זו הוראתו בה.
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פתיחת  כאן  שיש  וסבר  טעה  המתרגם  אבל  להוכחה,  כאן  בא  שהמונח  ברור   .)44 )עמ'  להניח' 

הזאת:  בפירושו למקור ההלכה  אלו,  כאן רש"י, כדרכו במקרים  אף  הוסיף  לחינם  ולא  קושיה. 

'והתניא – בניחותא'36.

גרמה – עצמה

איגרא  מן  וטליא  ואדרייא  אספסתא  או  שערי  או  וחזת  אאיגרא  חיותא  קימא  אי  אבל 

לארעא, ודאי מימד אמדא נפשה דמציא למיטלא ולא מירכסין גרמה )עמ' 202( – אבל 

אם עומדת בהמה על הגג וראתה שעורים או אספסתא ונפלה מן הגג לארץ, אמדה עצמה 

שיכולה לטלות ואין נרכסין עצמה )עמ' 145(.

פירוש המשפט האחרון הוא שיש מקום להניח שהבהמה אמדה את עצמה שהיא יכולה לקפוץ, 

ושלא יישברו עצמותיה. הצורה עצמה – במקום עצמותיה הצפויה הן לפי העניין הן לפי הנשוא, 

בשל  שנשתבש  מתרגום  נובעת   – נרכסין(   – )מירכסין  בתרגום  וגם  במקור  גם  בריבוי  שהוא 

המורפולוגיה הארמית. בארמית הבבלית בשם בעל כינוי דבוק אין הבדל בין צורת היחיד לצורת 

פירושה  כאן  גרמה  לפיכך  ההקשר.37  לפי  רק  מובן  והדבר  בהגייה,  ולא  בכתיב  לא  הרבים, 
עצמותיה אבל היא תורגמה בטעות עצמה, תרגום אפשרי מצד הצורה אך שגוי מצד התוכן.38

כרעה – רגלה

'דההיא איתתא דהוה קא משיא  יחיד במקום ריבוי:  בדומה למקרה הקודם, נראה שתורגם כאן 

כרעה במשיכלא' )עמ' 106( – 'שמעשה באחת שהיתה רוחצת רגלה בעביט' )עמ' 82(. הביטוי 

הנפוץ הוא רחיצת רגליים.39 כיוון שאין סיבה להניח שאישה זו רחצה רק רגל אחת דווקא, נראה 

שאף כאן ראוי היה לתרגם רגליה. לעומת זאת במקרה אחר תורגמה אותה צורה כיאות: 'חיותא 

דמיתברא כרעה' )עמ' 204( – 'בהמה שנשברו רגליה' )עמ' 144(.

רש"י לבבלי, גטין נב ע"א.  36

'דלא  יג ע"ב(, כנגד עבדיה – עבדיו:  )בבלי, ברכות  'אמ' ליה רב נחמן לדרו עבדיה'  כגון עבדיה – עבדו:   37

ליתו עבדיה דר"ג' )שם, ברכות כח ע"א(; 'דהוה משחרר להו לעבדיה' )שם, בבא בתרא קנה ע"ב(. משיקולים 

לעיצורים  שייך  השורש  של  האחרון  כשהעיצור  לרפה  קל  דגש  בין  הבדל  שהיה  סביר  היסטורי  דקדוק  של 

הסתייעות  ללא  לפיכך  בכתיב.  ניכר  הדבר  אין  אבל  ברבים,  מלֵכיּה  כנגד  ביחיד  מלֵּכיּה  כגון  בגדכפ"ת, 

בהקשר, ההבדל בין היחיד לריבוי יכול להיקבע רק כשבסיסי היחיד והריבוי שונים, כגון בר – בן: 'דאימא לא 

מנשיא ברה' )שם, בבא בתרא לו ע"א(, כנגד בני – בנים: 'שכיבו תרי בנה' )שם, סנהדרין צז ע"א(, אך צורת 

הכינוי אחת היא. כידוע בארמית המקראית יש הבדל בין היחיד לריבוי, כגון בכינוי הזכר ִּגְׁשֵמּה )גופו( כנגד 

ִטְפרֹוִהי )ציפורניו( )דנ' ד 30(, ואף בכינוי הנקבה יש לפחות הבדל כתיב, כגון ְּבֻפַּמּה )בפיה( כנגד ִׁשַּניּה )ִׁשֶּניָה( 

)שם ז 5(.

ואפשר שהביאה לכך גם הופעת המילה עצמה קודם בביטוי 'אמדה עצמה', שהוא תרגום של 'אמדא נפשה'.  38

בו על רחיצת רגל  ומצאתי רק מקום אחד שמדובר  בכל המקורות הקלסיים מדובר תמיד ברחיצת רגליים,   39

אחת, וזאת לשם הדיון ההלכתי המסוים: 'אין לי אילא כסא וספסל וקתדרא המיוחדין, מנ' תיבת הבלנים, תיבה 

שפיתחה מצידה, עריבה משני לוג ועד תשעת קבין שניסדקה ושאינו יכול לרחוץ בה את רגלו אחת, תל' לו' 

כל כלי, ריבה' )ספרא זבים א, ג ]מהדורת ויס, דף עה ע"ד[(, ובדומה עוד פעם באותו הקשר.
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אי לא – אלא

הצירוף אי לא פירושו: אם לא, כגון 'אי לא ידע למיחתם' )עמ' 130( – 'אם אינו יודע לחתום' 

אמ' ליה מחמת הילולא לא  'אילא  99(. הצירוף הארמי נכתב לעתים תכופות חבור, כגון  )עמ' 

מבריך' )עמ' 110( – 'אם לא אמר להם מחמת שמחה אינו מברך' )עמ' 84(. אבל כידוע הכתיב 

'ואסיר למילש  )בעיקר בספרות בבל(, כגון  אלא  הוא גם כתיב חלופי שכיח של המילה  אילא 

לפיכך   40.)15 )עמ'  שלנו'  במים  אלא  מצה  ללוש  'ואסור   –  )14 )עמ'  ביאתי'  במיא  אילא  מצה 

לעתים שגה המתרגם ותרגם אילא – אלא במקום אם לא, כגון 'אי אמ' ליהו אתם עידי מפקינן 

 מיניה ממונא, ואילא לא' )עמ' 79( – 'אם אמ' להן אתם עידי מוציאין אתו ממנו ממון, אלא לאו' 

)עמ' 61(;41 'אי מבצבצא ומפקא זיקא לעיל ודאי אית בה חיותא וכש' היא, ואילא ודאי יבישא לה 

וטר' ניהי' )עמ' 200( – 'אם מבצבצת כש', ואילא ודאי יבש' וטריפ'' )עמ' 143(.

חלק ב: תרגומים מכוונים

או  המעתיק  שטעה  מטעות  לתרגום  המקור  שבין  הפער  נוצר  הקודם  בחלק  שהובאו  במקרים 

המתרגם. בחלק זה יובאו תרגומים שההבדל שיש בהם בין המקור לתרגום מתוכנן ומחושב ונובע 

משיטות עבודתו של המתרגם.

מונחים  וגם  פרשניות,  והרחבות  תוספות  בו  אין  למדיי.  מילולי  התרגום  של  הכללי  אופיו   

טכניים, האופייניים לתלמוד אך זרים למי שאינו מצוי בו, מתורגמים לעתים באופן מילולי בלא 

ניסיון לבארם. אביא לכך ארבע דוגמאות:

ברייתא – חיצונה: 'ושבקת מתניתין ועבדת כבריתא' )עמ' 26( – 'ותניח משנה   .1

ותעשה כחיצונה' )עמ' 25(.

נפקא מינה – תצא ממנה: פירוש המונח הוא: זו התוצאה ההלכתית של הדין   .2

שנזכר, והוא מתורגם כאן מילולית: 'טומטום שקידש קידושיו קידושין, נפקא 

מינה למיסרה על קריביה. ניתקדש קידושיו קידושין, נפקא מינה לאיתסורי 

בקרובותיה' )עמ' 154( – 'טומטום שקדש קידושיו קידושין, תצא ממנה לאוסרה 

על קרוביו. נתקדש קידושיו קידושין, תצא ממנה לאוסרה בקרוביו' )עמ' 115(.

תיפוק לי – תצא לי: פירוש המונח הוא: אפשר להגיע למסקנה זו גם בדרך   .3

אחרת, ואף הוא מתורגם מילולית: 'מאי אריא שמה ישבע זה, תיפוק לי דשבועה 

ראה: י' ייבין, 'כתיבה של תיבת "אלא"', לשוננו, מ )תשל"ו(, עמ' 254–258.  40

בקטע גניזה מקיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S F 10, דף 77, כתוב 'ואילא לאו', בדומה למקור. לפי   41

מעתיק זה אפשר שזו ארמית, ואפשר שהכוונה לכתיב מלא של אלא. מכל מקום המעתיק שלפנינו סבר שזו 

המילה העברית אלא ולכן העתיקה בכתיב חסר.
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גבי מלוה היא' )עמ' 127( – 'מאי אירא שמא ישבע בשבועה, תצא לי ששבועה אצל 

מלוה היא' )עמ' 97(.

תרתי – שתיים: פירוש המונח: הרי סתירה לפנינו,42 וכקודמיו הוא מתורגם   .4

מילולית: 'אמ' ראבא, הילכתא, אין מחזיקין בניכסי בורח ומחאה שלא בפניו הויא 

מחאה. תרתי! לא קשיא, כן בבורח מחמת כראגא כן בבורח מחמת מרדין' )עמ' 90( –   

'אמ' רבא, הל', אין מחזיקין בנכסי בורח ומחאה שלא בפניו הרי זה מחאה. שתים!   

אל תתמה, כן בבורח מפני כרגא וכן בבורח מפני הריגה' )עמ' 70(.

דווקא לאור אופיו המילולי של התרגום, כל סטייה ממנו טעונה תיאור והסבר. אביא כאן דוגמאות 

לארבעה סוגי סטיות: )1( המרת ביטוי ארמי בביטוי עברי; )2( תרגום שהוא פירוש; )3( המרת 

שמות מקומות; )4( תרגום המופיע רק כאן כנגד הפירוש המקובל, ואף שאין לו חבר אין סיבה 

לדחותו. לא הבאתי אלא מעט מן המרובה, בין בסוגים עצמם בין בדוגמאות לכל סוג, שכן תיאור 

מלא זוקק מצע רחב.

עברי בביטוי  ארמי  ביטוי  המרת   .1

ביטויים הם אולי אבן הנגף העיקרית העומדת לפני המתרגם: תרגומם המילולי יוצר עיוות וחוסר 

 הבנה, ולשם תרגום נאות יש למצוא את הביטויים המקבילים המשמשים בשפת היעד, ולענייננו – 

בספרות חז"ל. עשרה ביטויים יובאו כאן להדגמה. תרגומם המילולי אינו מופיע בספרות חז"ל 
בתפקיד זהה, ולכן הוחלפו בביטויים המקבילים המשמשים לאותו הצורך בספרות חז"ל.43

במקרקעי, אבל  'והני מילי  במה דברים אמורים, והוא ש-:  מילי )דברים אלו( <  1. הני   

במטלטלי לא' )עמ' 80( – 'במ' דב' אמ', בקרקעות, אבל במטלטלין לאו' )עמ' 63(; 'והני מילי 

דלית ליה כלאתא' )עמ' 117( – 'והוא שאין לו כלות' )עמ' 90(. תפקיד הביטוי להציג הגבלה. גם 

תרגומו המילולי מופיע ב'הלכות ראו', אבל הוא נדיר מאוד, כגון 'סבר ראבא בר האנה למימר הני 

מילי במלוה בישטר' )עמ' 127( – 'כסבור רבא בר חנא לומ' דברים אילו במלוה בשטר' )עמ' 98(.

לא  לעצמו  'לא שנא  בין ב:  א  בין   > ב )לא שנה א לא שנה ב(  שנא  לא  א  שנא  2. לא   

שנא לאחיר' )עמ' 119( – 'בין לעצמו ובין לאחרים' )עמ' 91(; 'ולא שנא באלימתא ולא שנא 

בחלישתא' )עמ' 201( – 'בין בעבות ובין בדקות' )עמ' 143(.

עני: 'רב חונא בריה צורבא מירבנן  3. דחיק )דחוק(, דחיקא ליה מילתא )הדבר דחוק לו( <   

הוה והוה דחיק' )עמ' 52( – 'רב הונא בנו תלמ' חכמ' היה ועני היה' )עמ' 42(; 'כי הא דאישפיזכניה 

'כמעשה של אושפיזכן שלר' טבלא   –  )42 )עמ'  מילתא'  ליה  דחיקא  והוה  הוה  דר' טבלא כהן 

'תרתי – בתמי' קאמר, כלומר דהני תרי מילי לא מצי קיימי, דחדא קשיא לאידך' )רבנו גרשום לבבלי, בבא   42

בתרא לח ע"ב(; 'תרתי – בתמיה, שני דברים של רבא סותרין זה את זה' )רשב"ם לבבלי, בבא בתרא נא ע"ב(.

כמה ביטויים מסוג זה נרשמו בקצרה אצל מורל, מחקר )לעיל הערה 1(, עמ' 11–12.  43
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כהן היה ועני היה' )עמ' 35(.44 הצורה דחוק בהוראת עני אינה נהוגה בלשון חז"ל, ולכן תורגמה 

כאן למילה העברית הנאותה. היא נכנסה לשימוש רק בימי הביניים ומשמשת גם בלשון רש"י 

ורמב"ם,45 אך כאן אינה נתפסת מילה עברית.

לנפשיה'  הוא  בין  פרעיה  'אזל  לבינו:  בינו   > לעצמו(  הוא  )בין  לנפשיה  הוא  בין   .4   

הוא הביטוי המשמש בלשון חז"ל  לבינו  בינו   .)96 )עמ'  לבינו'  בינו  ופרעו  'הלך   –  )126 )עמ' 

להבעת 'בנוכחות שניהם בלבד', כגון 'אין מסתפרין מהן בכל מקום, דברי ר' מאיר, וחכמ' אומ', 
ברשות הרבים מותר אבל לא בינו לבינו'.46

 – )82 )עמ'  רב חונא'  תימא  ואי  'מכריז ראבא  אומרים:  ויש   > )ואם תאמר(  תימא  ואי   .5  

'הכריז רבא ויש אומ' אמ' רב חונא' )עמ' 64(. התרגום המילולי אינו משמש בלשון חז"ל להבעת 

דעה חלופית ולכן הוצג תחתיו הביטוי הראוי. עם זאת לצדו מצינו תרגום מילולי: 'אמ' רבי יונה 

ר' חונא בריה דר'  ואם תאמר  142( – 'אמ' ר' יונה  רב חונא בריה דרב יהושע' )עמ'  ואי תימא 

יהושע' )עמ' 107(.

6. ואמרי לה )אומרים אותה( < ויש אומרים: 'כנגד תורה נביאים וכתובים, ואמרי לה כנגד   

כהנים לוים וישראל' )עמ' 18( – 'כנגד תורה נביאים וכתובים, ויש אומ' כנגד כהנים לוים ויש'' 

)עמ' 18(.

ולמעלה, אבל  דאפסיק משש שעות  'ודוקא  ש-:  והוא  אמורים,  דברים  במה   > דווקא   .7  

מיקמי שש שעות שרי ליה' )עמ' 17( – 'במ' דב' אמ', שהפסיק משש שעות ולמעלה, אבל קודם 

שש שעות מותר' )עמ' 17(; 'ודוקא היכא דחטף סלע שלה, אבל חטף מיעלמא איתי יהב ליה לא 

שחטף סלע שלה, אבל חטף מעולם והביא לה אינן קידושין'  'והוא   –  האוו קידושי' )עמ' 106( 

המקבילים  בביטויים  הומרה  ולכן  זו  בתקופה  בעברית  נקלטה  טרם  דווקא  המילה   .)82 )עמ' 
הנהוגים בספרות חז"ל.47

מילה  על  ובהעמדתו  בקיצורו  ביטוי  לידי  באה  הביטוי  המרת  עתה  שיוזכרו  הביטויים  בשני   

אחת, המשמשת לבדה בתפקיד זה בספרות חז"ל.

8. למא לי < למה: 'לא יגלה כנף אביו דכתב רחמנא למה לי' )עמ' 141( – 'לא יגלה כנף אביו   

שכתב המקום למה' )עמ' 105(; 'למא לי למימר החזירוהו' )עמ' 35( – 'למה הוא אומ' החזירוהו' 

לי אינו מופיע במקורות התנאיים. הוא נפוץ בתלמודים, ונראה שהוא  למה  31(. הביטוי  )עמ' 

אבל מחוץ לביטוי נעשה שימוש בשורש דח"ק, אם כי גם כאן הביטוי נתקצר: 'מאי דחיק ליה עלמא להאיי   44

וא כוליה האיי – מה טעם דחוק וו זו כל כך' )עמ' 550(.

כגון 'כשעלו מן הגולה והיו דחוקים' )רש"י לבבלי, ברכות לג ע"א(; 'מפני דוחקא דציבורא הוא – אין לנו   45

לדחוק הצבור ולהביאו לידי עניות בשביל אלו' )שם לגטין מה ע"א(; 'והוה דחיקא ליה מילתא – דחוק ועני 

היה' )שם לחולין קלב ע"ב(; 'דלא אפשר ליה – כלומר לאיש שהוא עני ודחוק' )שם קלג ע"א(; 'היו שאר האדם 

לוקחין ביוקר והוא אינו מוצא שיקח ממנו אלא בזול מפני שהוא דחוק וטרוד' )רמב"ם, משנה תורה, הלכות 

מתנות עניים ט, יז(; 'אע"פ שהוא עשיר והלוה דחוק וטרוד במזונות' )שם, הלכות מלווה ולווה א, ד(.

משנה, עבודה זרה ב, ב.  46

תרגום זה הובא אצל מורל, מחקר )לעיל הערה 1(, עמ' 11.  47
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משמש רק בארמית שבהם.48 גם המתרגם כאן ראה בו ביטוי ארמי, ולכן כמעט תמיד השמיט את 

הרכיב לי.

מילי )מניין דברים אלו(, מנא לך )מניין לך(, מנא לן )מניין לנו( < מניין: 'מנא  הני  9. מנא   

הני מילי' )עמ' 26( – 'מניין' )עמ' 24(; 'מנא לך הדא' )עמ' 67( – 'זו מניין' )עמ' 53(; 'ומנא לן דכל 

 פחות משלשה באויר אמרינן לבוד' )עמ' 26( – 'ומניין שכל פחות משלשה נאמ' לבוד' )עמ' 24(. 

כל הביטויים הללו נפוצים מאוד, וכיוון שאינם בעברית יש הקפדה לקצרם וכך להפכם לביטוי 

העברי המקובל מניין.

נמצא  לא  לעתים  ואולם  חז"ל.  מספרות  העברי  הביטוי  נשאל  כה  עד  שהובאו  בביטויים   

שהובאו  הביטויים  ארבעת  )כגון  מילולית  תרגם  לפעמים  כזה  במקרה  מקביל.  ביטוי  למתרגם 

לעיל: ברייתא, נפקא מינה, תיפוק לי, תרתי(, אך לא נמנע גם מליצור מונח חדש:

אמאי'  הנשים  כל  שאר  אילא  כדאמרן,  יבמה  'בשלמא  הנח:   > )בשלום(  בשלמא   .10   

)עמ' 147( – 'הנח ליבמה שכשאמרנו, אלא שאר כל הנשים למה' )עמ' 110(. פעם אחת ניחה: 

'בשלמא בגט דכתי' וכתב לה ספר כריתות ונותין בידה ושילחה מביתו, אילא במיתת הבעל מנא 

לן' )עמ' 105( – 'ניחה בגט שכתוב ונתן לה ספר כריתות, ]אלא[ במיתת הבעל מניין' )עמ' 80(. 

ביטוי זה פותח בתלמוד קושיה בת שני חלקים המעמתת בין מקרה מובן ומיושב ובין מקרה אחר 

הנח, שאמנם נשאל מן העברית שבתלמוד, אך הוא  הנראה תמוה. הביטוי מתורגם כאן על ידי 

משמש בה בתפקיד אחר לגמרי.49 נראה שהמפתח לשימוש בביטוי זה הוא הביטוי ניחה, המופיע 

כאמור פעם אחת. ביטוי זה אמנם דומה לביטוי הניחא או הא ניחא, המשמש בתלמוד בתפקיד 

דומה, אבל איננו זהה לו לגמרי, וגם לא מובן למה יועדף הניחא הארמי הבבלי על פני בשלמא 

הארמי הבבלי. לפיכך נראה שביטוי זה נלקח מן התלמוד הירושלמי, שבו ניחא הוא בדיוק הביטוי 

המקביל לבשלמא שבתלמוד הבבלי.50 בתרגום בשלמא – ניחא הוחלף אפוא מונח בבלי במונח 

זה  ואין בכך פלא אם התרגום נתחבר בארץ ישראל. לפי  זהה,  ארץ ישראלי המשמש בתפקיד 

בדרך כלל הביטוי ארמי דרך ודאי, כגון 'הא למה לי קרא, סברא היא' )בבלי, בבא קמא מו ע"ב(. גם כשהוא   48

מופיע בין משפטים עבריים, ההקשר הרחב מורה שהוא שייך לארמית, כגון 'שיעור חבלים עוביין יתר על טפח 

שיהו הכל עשרה טפחים. למה לי יתר על טפח, ליעביד פחות משלשה וחבל משהו' )שם, עירובין טז ע"ב(. 

אבל לעתים אפשר להתלבט אם הוא מופיע גם בעברית: במשפט 'אין כר' שמעון למה לי חמור, אפילו שאר 

13–14[( סווג הביטוי ב'מאגרים' כעברי  297, שורות  )ירושלמי, מעשר שני ג, יא ]נד ע"ג; טור   כל בהמה' 

) 30 ביולי 2015(, אבל הפתיחה 'אין' )ִאם( מורה שהמשפט ארמי, ושרק שובצו בו ביטויים עבריים.

בעברית שבתלמוד הנח משמש לא לקושיה אלא לתירוץ, לומר שהמקרה המובא שונה באופיו, ושאין להקשות   49

לו, הנח לר' עקיבא שלא הניח  וקבע חדשים בחוצה לארץ, אמרו  יוסף עיבר שנים  בן  'והלא עקיבא  ממנו: 

כמותו בארץ ישראל וירד' )בבלי, ברכות סג ע"א(. ראה: י' ברויאר, 'חידושים מילוניים בלשון האמוראים', 

לשוננו, סט )תשס"ז(, עמ' 57–58.

 ,17 טור  ע"ד;  ]ד  ג  ב,  ברכות  )ירושלמי,  בהלילא?!'  ברם  ככתבם,  בה  דכת'  המגילה  בקריאת  'ניחא  כגון   50 

שורה 50 – טור 18, שורה 1[(; 'ניחא לא הודע, הודע?!' )שם, יומא ח, ח ]מה ע"ב; טור 599, שורה 45[(. ראה: 

ל' מוסקוביץ, הטרמינולוגיה של הירושלמי, ירושלים תשס"ט, עמ' 480–481.
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נראה שהנח בתפקיד זה נשאל מן התלמוד, שהוא משמש בו בתפקיד אחר, אך הוכשר לתפקידו 
בשל דמיונו אל ניחא, המונח הארץ ישראלי המקורי המקביל לבשלמא.51

2. תרגום שהוא פירוש

אם – מיניקה

אים )עמ' 133( – אמ' אביי, אמרה לי אמנקתי )עמ' 101(. אמ' אביי, אמרא לי 

הכוונה כאן למילה מנקתי, והאל"ף הפותחת נוצרה משום שהכותב התחיל לכתוב אם כבמקור 
וחזר בו.52

מן הפירוש שניתן בתלמוד למשפט  נובע  והוא  איננו תרגום מילולי,  מיניקה   – אם  תרגום   

זה: 'ר' יוחנן עברתו אמו מת אביו, ילדתו מתה אמו, וכן אביי. והא א' אביי אמרה לי אם, ההוא 

את  ולא  אותו  לתרגם  והעדיף  התלמודי  הפירוש  את  אפוא  הכיר  המתרגם  הוה'.53  מרבינייתיה 

המילה המקורית שלפניו. לפי זה מיניקה אינה תרגומה של אם שבמקור אלא של הפירוש שניתן 
לה בתלמוד, מרבינייתא.54

תרגום מרבינייתא – מיניקה שלפנינו הוא תצלום ראי של תרגום המופיע בקטעי התרגום מן   

הגניזה: 'מינקת רבקה' )בר' לה 8( – 'מרבייניתה דרבקה'.55 קשה לדעת אם יש קשר בין הופעות 

אלו, היינו שהמתרגם שלפנינו הכיר את מסורת התרגום הזאת ותרגם לפיה. מכל מקום יש להעיר 

שכיוון שפירושה הראשוני של המילה הארמית הוא למעשה ְמגדלת,56 המילה העברית המתאימה 

מקצת ראיה לכך בעובדה שגם הניחא מוחלף פעם בהנח: 'הניחא למאן דאמ' לא אמרינן דברה תורה לשון   51

בני אדם' )עמ' 75( – 'הנח למי שיאמ' דברה תורה כלשון בני אדם' )עמ' 59(.

יש לציין את תוספת כינוי הקניין למדבר: אין ספק שאם פירושו אמי, לפי כללי הארמית הבבלית, ובתרגום   52

נוסף כינוי הקניין כראוי בעברית.

בבלי, קידושין לא ע"ב, כ"י אוקספורד, בודליאנה Heb. b. 1 )נויבאואר–קאולי 2673.7(, דף 8. צורה דומה   53

בכל עדי הנוסח: מרבייתיה )כ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית ebr. 111(; מרבניתא )כ"י קיימברידג', ספריית 

האוניברסיטה T-S AS 83.289(; מרביתנ' )כ"י מינכן 95(; מרבינתיה )דפוס(.

ְלֵמִניָקה'  בנה  'נתנה  כגון  מיניקה,  היא  הנפרד  צורת  חז"ל  שבלשון  משום  מינקת  ולא  מיניקה  כותב  אני   54

)משנה, נידה א, ד(, והצורה בתי"ו מופיעה רק בנסמך ובכינויים. הצורה מינקת המצוטטת במילון א' אבן־

שושן, המילון החדש, ירושלים תשכ"ו–תש"ל, הערך 'מינקת', עמ' 1331, מתוספתא, נידה ב, ב, לקוחה מן 

 הדפוס, והיא תוקנה שם לפי לשון המקרא, אבל בכ"י וינה, הספרייה הלאומית hebr. 20 )שוורץ 46( אף שם: 

'מניקה'.

 M. L. Klein, Genizah Manuscripts of Palestinian Targum to the Pentateuch, I, Cincinnati 1986,  55

לערך  היחידות  המובאות  הן  התרגום,  של  וזו  קידושין  של  זו  הללו,  המובאות  שתי  ה'ערוך'  במילון   .p. 73
'מרבניית'; ראה: קוהוט, ערוך )לעיל הערה 4(, ה, עמ' 239. 

במילה ְמגדלת השתמש ר' פרחיה בפירושו לבבלי, שבת קלג ע"ב: 'אמרה לי אם – היא המגדלת אותו' )שיטת   56

במגדלת  השתמש  המאירי  קח(.  עמ'  תשמ"ז,  יורק  ניו  בלוי,  מ"י  מהדורת  א,  שבת,  מסכת  על  הקדמונים 

ובמיניקה יחד: 'שהיו מיחסים אותם על שם הנשים המיניקות והמגדלות את הילדים ומגדלות אותם בלימוד 

הבליהם, והוא אמרם אמרה לי אם' )בית הבחירה למאירי, בבלי, שבת סז ע"א(.
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אומנת. ואכן כך תרגם רש"י במקום: 'מרבניתיה – אומנת',57 וגם תרגום   ביותר לתרגומה היא 

זה נתמך בתרגום בכיוון ההפוך המופיע בפשיטתא, אומנת – מרביניתא, כגון 'ותהי לו לֹאמנת' 

חפיפה   – למיניקה  אומנת  בין  כאן  הנוצרת  החפיפה  מרביניתא'.58  לה  'והות   –  )16 ד  )רות 

הניכרת בכך ששתיהן מתורגמות על ידי מרביניתא, אם כי בדיאלקטים שונים – נובעת מקרבת 

התפקידים, כפי שנכתב ב'מילון בן־יהודה' בערך 'מינקת': 'ונקראת כן גם אח"כ כשחדלה כבר 

להניקו: ַוְישלחו את רבקה אֹחתם ואת מִנקתה )בראש' כד, נט(';59 דעה זו מכוונת בדיוק לתרגום 

שבקטעי התרגום, שאף הוא ראה במינקת רבקה אומנת. קרבה זו גורמת גם לתקבולת בין המילים 

אׂוֵמן – מינקת: 'והיו מלכים ֹאמַניך וָׂשרותיהם ֵמיניֹקַתיך' )יש' מט 23(.

הסיבה להעדפתה של מיניקה כאן היא שתרגום 'הלכות ראו' דבק באופן כמעט מוחלט בלשון   

חז"ל, וכיוון שאומנת איננה נוהגת כלל בלשון חז"ל ננקטה המילה מיניקה, הקיימת בלשון חז"ל, 

באותו עניין  מיניקה  נקט  אומנת  פה  וגם רש"י שתרגם  ביותר.60  והנראית המילה הקרובה לה 
במקום אחר: 'ואין צורך לנו ללמוד ממניקתו של אביי'.61

בי שמשי – ערב שבת

 ואי ודאי איתרמיא לה טבילה בבי שימשי )עמ' 136( – ואם ודאי נזדמנה טבילה בערב שבת 

)עמ' 103(.

כידוע בארמית הבבלית בי שמשי מציין ערב שבת, וכבר עמד על כך רש"י וגם הציע לכך ביאור: 

'לילי שבת קרי בי שמשא בכל דוכתא, מפני שבין השמשות שלו חלוק מכל ימים והוצרך להזכירו 

בכמה מקומות'; 'ונראה בעיני לפי שבין השמשות שלו שגור בפי כל והכל חרידים אליו לגמור 
מלאכתן עד שלא תחשך קרו ליה בי שמשי'.62

הביטוי העברי המקביל, בין השמשות, אינו מיוחד לערב שבת, כמוכח למשל ממובאות אלו:   

'נולד בין השמשות נימול לתשעה, בין השמשות לערב שבת נימול לעשרה'; 'היה ערב שבת בין 

השמשות פטור'.63 לפיכך הוחלף כאן בפירוש בערב שבת.

וכן 'אמרה לי אם – אומנתו היתה' )רש"י לבבלי, כתובות לט ע"ב(.  57

וכן 'ותשאהו ֹאמנתו' )שמ"ב ד 4( – 'ושקלתה מרביניתה'.  58

מילון בן־יהודה )לעיל הערה 9(, עמ' 2976.  59

על דבקותו של 'הלכות ראו' בלשון חז"ל בדעתי להרחיב במקום אחר.  60

רש"י לבבלי, כתובות נ ע"א.  61

רש"י לבבלי, שבת פו ע"ב; שם, כתובות קג ע"א. גם המיוחס לרש"י לבבלי, תענית כה ע"א עמד על כך אך   62

לא מצא לכך הסבר: 'כל היכא דתני בי שמשי היינו ערב שבת, לא שמעתי טעם'. סוקולוף הציע שהביטוי הוא 

קיצור של בי שימשי דשבתא. ראה: סוקולוף, ארמית בבלית )לעיל הערה 8(, עמ' 199.

משנה, שבת יט, ה; ירושלמי, בבא קמא ג, ו )ג ע"ד; טור 1195, שורות 21–22(. אבל במובאה זו הכוונה לערב   63

ומעניין  מאליו.  מובן  הדבר  ששם  אפשר  ו(.  ה,  אבות  )משנה,  השמשות'  בין  נבראו  ]דברים[  'עשרה  שבת: 

בין  שבת  בערב  שנבראו  הדברים  מן  אחד  'זה  להבהרה:  שבת  ערב  בפירוש  כאן  נוסף  מסוימים  שבמקורות 

ערב  הוראת  באבות.  המשנה  בדפוסי  וכך   ,)]418 עמ'  פינקלשטיין,  ]מהדורת  שנה  דברים  )ספרי  השמשות' 
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מוליא – בית עלי

משום דאתו מימוליא אמרי מילי מליאתא )עמ' 119( – בשביל שבאין מבית עלי אומ' 

דברים גדולות )עמ' 91(.

הפירוש הרווח למוליא כמעט אצל כל הראשונים הוא שהכוונה לבית עלי, אלא שנחלקו בדבר 

הסיבה מדוע הם נקראו בשם זה.64 כאן מכל מקום ננקט הפירוש הרגיל.

מקומות שמות  המרת   .3

שלושה שמות מקומות הומרו במילה אחרת, דבר שאינו צפוי בשם פרטי.

סורא – בבל

בסורא עבדין כמרי מר, רב שישא בריה דרב אידי )עביד( עביד כאביי )עמ' 34( – בבבל 
עושים כמרימר, רב ששא בריה דרב אידי עושה כאביי )עמ' 30(.65

שבת יש לביטוי העברי כשהוא משמש במסגרת הרכיב העברי שבארמית הבבלית, כגון 'זימנין דמיתרמי בין 

השמשות ומקרי וקברי בתל' )בבלי, כתובות כ ע"ב(, וכפי שהוסיף רש"י שם 'בין השמשות – של ערב השבת'.

אף על פי שכמעט הכול מפרשים שהכוונה לבית עלי, רבו ההסברים לכינוים בשם זה. רש"י פירש: 'ממולאי –   64 

מקוטעים, מבית עלי, דאביי אבוה דרב ביבי מבית עלי אתא' )רש"י לבבלי, עירובין כה ע"ב(, אך כאן לא 

ביאר את הסיבה לכך, וכנראה גזר מן השורש מו"ל. במקום אחר פירש: 'ממולאי – ממשפחה אומללה, מבית 

עלי' )שם, יבמות עו ע"א(, וכאן גזר מן אומלל. ובמקום אחר פירש: 'ממולאי – בית עלי שהן כרותי ימים. ולי 

נראה ממולאי – גבנונים, בעלי מומין, שאינן חיין כשאר בני אדם, לשון שקל מוליא ושדי בנצא' )שם, כתובות 

פה ע"א(, וזאת לפי מוליא, שתוזכר להלן בסמוך. ועוד פירש: 'ממולאי – מבית עלי, שהיה ממשפחה רעועה' 

)שם, בבא מציעא קט ע"א(. פירוש אחר הרווח בין הראשונים הוא שנקראו כן על שם מקומם, כגון רשב"ם: 

'ממולאי – כדאמר בר"ה רבא ואביי מדבית עלי קאתו, ועל שם מקומן נקראו בני עלי ממולאי' )רשב"ם לבבלי, 

בבא בתרא קלז ע"ב; קנא ע"א(, וזאת על פי המובא בבראשית רבה: 'ר' מאיר אזל לממלא, ראה אותן כולן 

שחורי הראש, אמ' להם, תאמר ממשפחת בית עלי אתם, דכ' בה וכל מרבית ביתך ימותו אנשים' )בראשית 

רבה נט, א ]מהדורת תיאודור–אלבק, עמ' 630[(. ה'ערוך' ערך 'מל' פירש בשם גאון את הפתגם 'אדם גדול, 

מפני שהוא גדול מדבר גדולות', ופירוש אחר 'משום שאתם מבית עלי שהן חתוכי שנים תאמרו דברים חתוכים 

שאין להן ראש ואין להם טעם'. ראה: קוהוט, ערוך )לעיל הערה 4(, ה, עמ' 142. ואולי אפשר להציע שהדבר 

באמת קשור למילה מוליא )כפי שהציע רש"י שהובא לעיל( שפירושה: מקום גבוה, כגון 'שקל מוליא במוליא 

ונצא בנצא אדעתא דבידרי ושרי' )בבלי, מועד קטן י ע"ב(, שפירושו: 'מוליא במוליא – שנוטל הקרקע ממקום 

גבוה ומניחו שם על גבי מקום גבוה' )רש"י שם(. וזה כנראה פירוש המילה הבאה בצלע השנית של הפתגם, 

שתורגמה כאן דברים גדולות. סוקולוף הציע שמוליא גזורה מְמֻעְּלָיא )מעולה, גבוה(. ראה: סוקולוף, ארמית 

 Th. Nöldeke, Mandäische Grammatik, Halle :בבלית )לעיל הערה 8(, הערך 'מוליא', עמ' 647, בעקבות

p. 132 ,1875. אולי אם כן נוצר הקשר עם בית עלי משום שיתוף השורש בין מוליא משורש על"י ובין עלי?
זו המסגרת השלמה של המובאה:  65

ובבבל שיש להן שני ימים כיצד עושים ואנן דאית לן תרי יומי היכי עבדינן   

אמ' אביי ]...[  אמ' אביי ]...[   

אמימר אמ' ]...[  ואמימר אמר ]...[    

ומרימר אמ' ]...[  ומרי מר אמר ]...[   

בבבל עושים כמרימר )עמ' 30( בסורא עבדין כמרי מר )עמ' 34(   
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העיר  כאן שם  הומר  הרי  הכוונה לארץ,  אם  בבל.  או לארץ  בבל  לעיר  הכוונה  אם  קשה לדעת 

בשם הארץ שהיא שוכנת בה. כיוון ש'הלכות ראו' נוצר מחוץ לבבל, אולי הייתה חשיבות פחותה 

בבל,  לעיר  הכוונה  ואם  הידועה.66  הארץ  שם  את  לתת  היה  ועדיף  ידוע  שאינו  מדויק  למקום 

הרי העובדה ששתי ערים אלו סמוכות,67 ושמחוץ לבבל השם בבל ידוע יותר, עשוי היה לגרום 

להמרתן זו בזו.68 ואפשר שצירוף שני הדברים יחד גרם.

בי חוזאי – עילם

דרב פפא הוה מסיק תרי סר אלפי )כ( זוזי ביהוזאיי )עמ' 66( – של רב פפא היה נושה 

שנים עשר אלפים זוז בעולם )עמ' 52(.

עולם נראית מילה כללית מכדי שתכשר לתרגם שם מקום. לפיכך אין ספק שהנוסח הנכון הוא 

ְּבמקום זה: 

עד דאזיל שליחא ואתי לבי הוזאיי )עמ' 81( – עד שהלך שליח ובא לעילם )עמ' 64(.  

נראה שגם במקרה הראשון יש לגרוס עילם.69 בי חוזאי הוא חבל ארץ בדרום עילם,70 ואף כאן 
הומר שם מקום מצומצם בשם הארץ שהוא חלק ממנה.71

בראש הקטע אנן הוחלף בבבבל משום שהתרגום נתחבר מחוץ לבבל. אפשר אפוא שגם הופעת בבל בראש   

26( – 'הללו  הקטע השפיעה על סופו. פעמיים אחרות השם נותר כפי שהוא: 'הני איסוריאתא דסורא' )עמ' 

אלמות שלסורא' )עמ' 24(; 'הני משכנאתא דסורא' )עמ' 93( – 'הללו משכנות שלסורא' )עמ' 71(.

במקום  בבל  פה  כתב  'אולי  שלוסברג:  במהדורת  ראו'  ל'הלכות  המצורף  במכתב  הלברשטם  שז"ח  כתב  כך   66

כן  היה  אולי  'או  הוסיף:  עוד  בבבל'.  פרטית  עיר  באיזה  אצלו  נפקותא  ואין  אחרת  במדינה  היה  יען  סורא, 

]לעיל  שלוסברג  מהדורת  ראו,  )הלכות  בבל'  סתם  וכתב  בסורא  היה  והוא  יהודאי  לר׳  פסוקות  ה׳  בגוף   גם 

הערה 3[, עמ' viii(. אבל היום 'הלכות פסוקות' מונח לפנינו, וכתוב שם סורא. יש להשוות זאת למנהג המקראי 

שלפיו יישובים קטנים נזכרים רק אם הם ביהודה, ומחוץ ליהודה צוינו רק חבלי ארץ או ערים נודעות; ראה

E.J. Revell, ‘Gentilics and Geography̕, מחקרים בלשון העברית ובלשונות היהודים: מוגשים לשלמה 
מורג, בעריכת משה בר־אשר, ירושלים תשנ"ו, עמ' 115*–118*.

משם'  רחוקים  ואנו  נבוכדנצר,  ובית  בבל  למדינת  קרובין  הם  כי  רחבים,  הללו  דברים  היו  סורא  'ובישיבת   67

)ש' עמנואל, תשובות הגאונים החדשות: ועמן תשובות, פסקים ופירושים מאת חכמי פרובאנס הראשונים, 

ירושלים תשנ"ה, סימן קטו, כא, עמ' 130(.

ראה גם את הניגוד בין בבל לנהרדעא: 'בבל וכל פרוארהא נהוג כרב, נהרדעא וכל פרוארהא נהוג כשמואל'   68

תרי"ב,  פראג  מלין,  ערך  רפאפורט,  שי"ל  וראה:  לסורא.  ודאי  הכוונה  כאן  ואף  ע"א(,  נד  כתובות   )בבלי, 

'ואהי להם  כגון  זה הסביר כמה מובאות,  פי  ועל  גם לדעתו העיר סורא עצמה נקראה בבל,   ;144–142 עמ' 

למקדש מעט ]...[ זה בית רבינו שבבבל' )בבלי, מגילה כט ע"א(, שאף בה לדעתו הכוונה לסורא. וראה עוד: 

ב"צ אשל, ישובי היהודים בבבל בתקופת התלמוד: אונומסטיקון תלמודי, ירושלים תשל"ט, עמ' 45–46.

) 9 ביוני 2015(, אבל מסתבר שיש  ואת המקרה השני לעילם  ב'מאגרים' שייכו את המקרה הראשון לעולם   69

לאחדן.

אשל, יישובי היהודים )לעיל הערה 68(, עמ' 58.  70

רש"י פירש את הצירוף בי חוזאי – 'אנשי אותה מדינה' )רש"י לבבלי, כתובות פה ע"א(, והמיוחס לרש"י 'מקום   71

במלכות בבל' )בבלי, תענית כא ע"ב(.
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מחוזא – עיר, מדינה

אמ' להו ראבא לבני מהוזא, בערו חמירא דבני חילא )עמ' 9( – א' להם ראבה לבני עירו, 
בערו חמץ שלבני חייל.72

מחוזא אכן הייתה עירו של רבא. לפיכך גם במקרה זה אפשר להניח שבתרגום שלא נועד לאנשי 

בבל לא היה צורך לדייק בשם העיר, ודי היה לומר שרבא אמר זאת לבני עירו, היא מחוזא. אבל 

בשני מקומות אחרים התרגום צריך עיון:

הני אגאני דבני מהוזא )עמ' 12( – אילו אגנות שלבני המדינה )עמ' 14(. 

בזיזי  איתבר  דמהוזא,  ברסתקא  לחבריה  דחמרא  חביתא  מעבר  קא  דהוה  גברא  ההוא 

לחבירו, נשברה  במדינה  75( – מעשה באחד שהיה מעביר חבית שליין  )עמ'  דמהוזא 
בזיזין שלמדינה )עמ' 59(.73

שלא כבמקרים של סורא – בבל ושל בי חוזאי – עילם, שגם בתרגום ניתן בהם שם פרטי של 

מקום מסוים ומוגדר אף כי רחב יותר, ושלא כבמקרה של בני מחוזא – בני עירו, שאף בו צוין 

מקום מסוים אם כי לא בשמו, הרי במקרה של מחוזא – מדינה הוחלף שם העיר בשם עצם כללי 

וסתמי שאינו מציין מקום מסוים, והקורא את התרגום מתקשה להבין לשם מה באה כאן המילה 

מדינה, שהרי אפשר היה להשמיטה כליל בלי לגרוע מן המובאה.

אפשר שההסבר לכך נעוץ בחשיבותה של מחוזא, כעולה מעדות מתקופת הגאונים: 'והכי הוה   

רב פפא מבני נרש, שהיא כפרים ושדות, ורבא מן מחוזא שהיא רסן, והיא היתה מדינת המלכות'.74 

)העיר(  והיותה מדינת המלכות עשויה להכשירה להיקרא המדינה  חשיבותה היתרה של מחוזא 

סתם. לפי זה אמנם הוחלף כאן שם פרטי בשם כללי, אבל כיוון שהמילה המדינה מיודעת אולי 

פירושה: המדינה החשובה והידועה.75 לכך יש לצרף את זיהויה כאן עם רסן המקראית, הקרויה 

במקרא לפי פשוטו 'העיר הגדולה': 'ואת רסן בין נינוה ובין כלח ִהוא העיר הגֹדלה' )בר' י 12(.76 

יתרה מזו, רב סעדיה גאון )רס"ג( בתרגומו לתורה תרגם את רסן – אלמדאין, ריבוי של מדינה. 

נוסח 'הלכות ראו' לפי קטע הגניזה אוקספורד c.27, דף 54. המקום שקטע זה צריך להשתבץ בו בחיבור הוא   72

בעמוד 13.

פעמיים נתקיים השם המקורי: 'ההוא עובדא דהוה במהוזא' )עמ' 88( – 'שוב מעשה היה במחוזא' )עמ' 68(;   73

'וראבא במהוזא משום אבולאיי' )עמ' 136( – 'רבא במחוזא מפני אכולאיי' )עמ' 103(.

א"א הרכבי, תשובות הגאונים, ברלין תרמ"ז, סימן תד )עמ' 213(. את הביטוי מדינת המלכות לא מצאתי עוד,   74

ואולי הכוונה לעיר הבירה, כמו הביטוי 'עיר המלוכה' )שמ"ב יב 26(, המכוון לעיר שהמלך יושב בה, אם לא 

בפסוק הנזכר הרי ודאי בספרות ימי הביניים, כגון 'ונתתי את רבה – היא עיר המלוכה' )רד"ק ליח' כה 5(.

כשם שבלשון חז"ל הארץ סתם פירושה ארץ ישראל. וכן העיר פירושה ירושלים: 'אין מוסיפין על העיר ועל   75

העזרות אלא על פי בית דין של שבעין ואחד' )משנה, סנהדרין א, ה(.

הפירוש הרווח במקורות חז"ל ובין הפרשנים הוא שהביטוי העיר הגדולה מוסב אל נינוה, לפי כינויה הקבוע   76

ביונה )כגון א 2(, אבל דומה שמבנה המשפט מורה בבירור שהעיר הגדולה היא רסן, כפי שכתב למשל רד"ק: 

'והנכון כי על רסן אמר'; וראה גם בפירוש אבן עזרא.
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אין ודאות ששתי המסורות שלפנינו – מחוזא – רסן; רסן – אלמדאין – נתקיימו יחד, אף על פי 

ששתיהן מתקופת הגאונים. אבל אם נצרפן הרי לפנינו מחוזא – אלמדאין, דבר העשוי להעיד 

על כינוי מחוזא בשם המדינה.

לפי זה המדינה שלפנינו הוא שם עצם כללי. אבל אפשר שהרקע לתרגום אחר. שכן מחוזא   

הוא אמנם שמה הפרטי של העיר, אבל פירוש המילה מחוזא עצמה הלוא הוא עיר.77 אפשר אפוא 

שהשם הפרטי מחוזא תורגם על ידי המילה העברית המקבילה מדינה.78 לפי זה מדינה משמשת 

כאן לא שם עצם כללי אלא שם עצם פרטי, שם העיר מחוזא בלבוש עברי.

אשר לתרגום שמות פרטיים, נטייה כזו מצינו כאן גם בשמות חיבורים, כגון שמות החיבורים   

אבל רבתי ותוספתא: 'תאנא באביל רבתי, אביל אסור לשמש מיטתו בימי אבלו' )עמ' 169( – 

125(;79 'דתנינן הילכתא וסיפרא  באבל גדולה, אבל אסור לשמש מטתו בימי אבלו' )עמ'  'תני 

וסיפרי ותוספתא' )עמ' 126( – 'ששונין הלכות וספרא וספרי ותוספא' )עמ' 96( – החיבור הידוע 

בשם תוספתא מתורגם כאן בשם תוספה.80 ואולי גם תרגום פו נהרא )פום נהרא( אל פי נהרא 

השם הגיע מן האכדית māḫāzu, שאף בה פירושו עיר. וכך בסורית ובארמית גלילית. על הארמית הבבלית   77

8(, עמ' 654, וראה למשל: 'הוה להן ההוא מחוזא דלא הוו יכלי  ראה: סוקולוף, ארמית בבלית )לעיל הערה 

למכבשיה' )בבלי, סנהדרין קט ע"א, כ"י יד הרב הרצוג 1, וכן בדפוס(; חשוב לציין שבמקבילה שם, תענית 

כא ע"א, בין לפי כ"י יד הרב הרצוג 1 בין לפי הדפוס: מדינתא. יש להודות שבמקומות אחדים אפשר לפרש 

הוראה כזו במקורות העתיקים. לפי מילון בן־יהודה  מחוז  גם בהוראת חבל ארץ, אבל כמדומה אין למילה 

ומילון אבן־שושן, במקרא ובלשון חז"ל היא משמשת רק בהוראת נמל, ורק בספרות המאוחרת צמחה הוראת 

 ,)54 הערה  )לעיל  אבן־שושן  מילון   ;2904–2902 עמ'   ,)9 הערה  )לעיל  בן־יהודה  מילון  ראה:  ארץ.   חבל 

זו:  במובאה  למצוא  אפשר  עיר  מתפרשת  שמחוז  לכך  תימוכין  עיר.  פירושה  כאמור  ובארמית   .1289 עמ' 

פירנצה כ"י  ע"א,  נז  ברכות  )בבלי,  חפצם'  מחוז  אל  וינחם  שנ'  לו,  נעשו  חפציו  בחלום  לכרך   'הנכנס 

כי אם  היה באותו הכרך  – לא  נשי  'כי מטא לההוא מחוזא דכולה  ואף רש"י פירש כרך:   .)Magl. II-I-7-9
 נשים' )רש"י לבבלי, תמיד לב ע"א(. על האטימולוגיה של מחוז ועל היחס בין הוראת עיר להוראת נמל ראה: 

 S. A. Kaufman, The ;269–268 'לשוננו, לד )תש"ל(, עמ ,'māḫāzu ר' קוטשר, 'המקבילות השומריות של

Akkkadian Influences on Aramaic, Chicago and London 1974, p. 68 ובספרות המצוטטת שם.
אין ספק שבלשון חז"ל מדינה משמשת גם בהוראת עיר. ראה: י' קוטשר, מלים ותולדותיהן, ירושלים תשכ"א,   78

עמ' 20–21.

העברי  בשם  אותו  כינה  רש"י  גדולה.  אבל  העברי  בשם  בו  נקרא  זה  שחיבור  היחיד  המקום  שזה  לי  נראה   79

המקובל: 'אבל רבתי – מסכת שמחות' )רש"י לבבלי, מועד קטן כד ע"א(. בדומה לכך החיבור פסיקתא רבתי 

 מכונה אצל ראשונים גם פסיקתא הגדולה. ראה: ב' אליצור, פסיקתא רבתי: פרקי מבוא, ירושלים תש"ס, 

עמ' 19, הערה 1 ועמ' 70–72 ובהערות שם.

בעידן  פייטן  אליצור,  בעוד מקורות עבריים, ראה למשל: שולמית  מופיע  ּתֹוָסָפה לתוספתא  הכינוי העברי   80

 של מפנה: ר' יהושע בר כלפה ופיוטיו, ירושלים תשנ"ד, עמ' 191: "ידעתם תוספה להוסיף די]עה[, כללתם 

]ת[למוד גרון ליגיעה", והכוונה ודאי לתוספתא; וראה עוד שם בהערות לשורה 11. אני מודה לפרופ' שולמית 

'שנינו  לעברית:  תרגום  של  אחר  בקטע  תוספת  הרגילה  המילה  את  גם  מצאנו  הזאת.  ההפניה  על  אליצור 

פסוקות,  הלכות  תשלום  עם  פסוקות  הלכות  לספר  מבוא  דנציג,  )נ'  הגוי'  מן  תשמיש  כלי  הלוקח   בתוספת, 

ניו יורק וירושלים תשנ"ג, עמ' 620(, ונראה לי שהכוונה לתוספתא, עבודה זרה ט, ב.
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הוא תרגום לחצאין של שם ארמי לשם עברי: 'ההוא גברא דאיתי קארי לפו נהרא' )עמ' 87( – 

'מעשה באחד שהביא דלעת לפי נהרא' )עמ' 66(.

כמקובל שלא  פירוש   .4

יין חמרא – 

שדייה  מניהו,  חד  ביה  מלא  אינשי,  דליסילקו  מיקמי  למברא  חמרא  מסיק  דהוה  ההוא 

אחד  דחפו  אדם,  בני  שיעלו  קודם  יין  מעלה  שהיה  באחד  מעשה   –  )85 )עמ'  בנהרא 

והשליכו בנהר )עמ' 66(.

מקור הסיפור בתלמוד, וזה נוסח הדפוס: 'ההוא גברא דאקדים ואסיק חמרא למברא קמי דסליקו 

אינשי במברא, בעי לאטבועי, אתא ההוא גברא מלח ליה לחמרא דההוא גברא ושדייה לנהרא 

וטבע. אתא לקמיה דרבה, פטריה. אמר ליה אביי, והא מציל עצמו בממון חבירו הוא, א"ל האי 

חמריה  'אסיק  רש"י:  שפירש  כפי  בחמור,  מדובר  המקובל  הפירוש  לפי  הוה'.81  רודף  מעיקרא 

למברא – מכניס חמורו לספינה מעבר הנהר והיו בה אנשים'. כאן לעומת זאת מתורגם יין, ולא 
מצאתי לפירוש זה חבר.82

כידוע ההבדל בין ֲחָמָרא )חמור( ובין ַחְמָרא )יין( ניכר בקריאה, אבל לפי הכתיב החסר וללא   

ניקוד הם הומוגרפים.83 שני שיקולים עשויים לקבוע אם מדובר בחמור או ביין. האחד הוא כאשר 

hebr. 19 )שטיינשניידר  מזדמן כתיב מלא: אכן בכ"י המבורג, ספריית המדינה והאוניברסיטה 

165( הכתיב הוא חמאריה, שפירושו רק חמור. אבל בשאר כתבי היד הכתיב חסר כלפנינו, ולפי 

הכתיב החסר שתי האפשרויות קיימות.84 נראה שהכתיב המלא שבכ"י המבורג נובע מפרשנות 

של הסופר, או של המסורת שבפיו, האוחזת בפירוש המקובל, אבל אין בכך כדי להכריע בדבר 

אלא  הסיפור  של  המקורי  פירושו  לא  הוא  כאן  החשוב  ולמעשה  הסיפור.  של  המקורי  פירושו 

כב'הלכות   – חסר  ודאי  היה  שלפניו  שהכתיב  וכיוון  אפשרי,  כאן  המתרגם  פירוש  אם  השאלה 

פסוקות' שלפנינו – הוא אכן אפשרי.

השיקול השני העשוי לקבוע אם מדובר בחמור או ביין הוא שאלת הסכנה שנשקפה לספינה.   

לפי נוסח הדפוס נאמר 'בעי לאטבועי', בבניין הגורם אפעל, ומשמע שהיה גורם בעל רצון שביקש 

בבלי, בבא קמא קיז ע"ב.  81

ולפי זה הוער ב'מאגרים': 'תרגום מוטעה מן הארמית במקום "חמור"' ) 20 במאי 2015(. לאוסף נוסחאות של   82

סיפור זה ראה: ב"מ לוין, אוצר הגאונים, יב: בבא קמא, ירושלים תש"ג, עמ' 166. תרגום 'הלכות ראו' הובא 

שם, ונראה שהוא היחיד שפירש כאן יין. ד"ר מרדכי מישור הוא שהסב את תשומת לבי לתרגום 'הלכות ראו' 

כאן, ותודתי נתונה לו.

לפיכך נחוץ לעתים פירוש. ראה למשל: 'ההוא גברא דזבין ליה לחבריה חמרא' )בבלי, בבא מציעא עז ע״ב(,   83

שכתב עליו רש"י: 'חמרא – חמור'. וראה מהר״ם במקום בדבר השאלה מדוע זה חשוב.

חמרא )כ"י פירנצה Magl. II-I-7-9; כ"י וטיקן 116–117; כ"י אסקוריאל, ספריית סן לורנצו דל אסקוריאל   84

G-I-3(; חמרי', חמר' )כ"י מינכן 95(; וכן ב'הלכות פסוקות' שלפנינו.
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להטביע את הספינה. לפי זה נראה שנושא הפועל בעי הוא החמור הנזכר במשפט הקודם, והסכנה 

שנתפרש  וכפי  מעברא',  לטבועי  חמרא  'בעא  רש"י  כדברי  החמור,  של  מהשתוללותו  נשקפה 

'ובעי האי חמרא לאטבוע המברא ]...[ שהחמור היה מקפץ ומדלג ובעי  'ים של שלמה':  בספר 

ספרייה  פירנצה,  בכ"י  כגון  קל,  בבניין  בא  הפועל  היד  כתבי  ברוב  אבל  הספינה'.85  לאטבועי 

ביקש  שמישהו  כאן  נאמר  לא  זה  לפי  מברא'.86  למטבע  'בעי   :Magl. II-I-7-9 מרכזית  לאומית 

להטביע את הספינה אלא שהספינה עצמה ביקשה לטבוע. מה פירושו של דבר? כידוע הפועל 

הארמי בעא משמש גם בהוראת עמד ל־, כגון בפסוק 'ובעו דניאל וחברוהי להתקטלה' )דנ' ב 13(. 

4( שפירושו: עמדה  ָבה להשבר' )יונה א  שבפסוק 'והאניה ִחּשְׁ חשב  זו גם הוראת הפועל העברי 

להישבר, ושתורגם אף הוא בפועל הארמי בעא: 'ואלפא בעיא לאתברא'.87 לפי זה לא היה כלל 

מישהו או משהו שרצה להטביע את הספינה, וכוונת המשפט אינה אלא שהספינה עמדה לטבוע. 

וכיוון ששום יצור לא נתכוון להטביע את הספינה, אין צורך להניח שהיה כאן יצור חי, ובהחלט 
אפשר לפרש שהספינה עמדה לטבוע מכובד משא היין.88

מעניין להתבונן בניסוח הלכה זו אצל רמב"ם ב'משנה תורה': 'ספינה שחשבה להשבר מכובד   

המשוי ועמד אחד מהן והקל ממשאה והשליך בים פטור, שהמשא שבה כמו רודף אחריהם להרגם 

ומצוה רבה עשה שהשליך והושיעם'.89 כיוון שנקט משוי או משא סתמי אין לדעת אם סבר שחמור 

לפנינו או יין. אבל לעניין השאלה אם מישהו ביקש להטביע את הספינה ברור מלשונו שפירש 

ר' שלמה לוריא, ים של שלמה, פראג 1510–1573, בבא קמא י, נב, דף קסב ע"ב. אצל סוקולוף הובא בהוראה   85

8(, עמ' 494. לפי זה נוסח הדפוס  הגורמת רק פעל ולא אפעל. ראה: סוקולוף, ארמית בבלית )לעיל הערה 

לאטבועי הוא שיבוש ועדיף הנוסח שבכ"י אסקוריאל G-I-3 'ובעי לטבועי אינשי במברא', וכן הצורה ברש"י 

את  להטביע  רצה  שמישהו  היינו  גורמת,  להוראה  מכוונים  לטבועי  בין  לאטבועי  בין  מקום  ומכל  שלפנינו. 

הספינה.

המבורג בכ"י  גם   .)95 מינכן  )כ"י  מבר''  למטבע  'בעי   ;)117–116 וטיקן  )כ"י  מעברה'  למטבע  'בעי  וכן   86 

hebr. 19 הפועל כנראה בקל אבל הנושא הוא האנשים ולא הספינה: 'הוה בעי דניטבעו אינשי'.
 to be about( 6 עמ' 225 הוראה ,)על הוראה זו בארמית בבלית ראה: סוקולוף, ארמית בבלית )לעיל הערה 8  87

to happen(. הוא אף הביא את התרגום ליונה. הוראה זו כלולה במילון אבן־שושן )לעיל הערה 54( עמ' 849, 
ב' הוראה 4 )חשב ל־, נטה ל־, עמד ל־(. אבל פרשנים אחדים ביונה סברו שהכוונה לאנשי הספינה:  בערך 'ִחּשֵׁ

'והאניה חשבה – כמו ארץ כי תחטא לי' )אבן עזרא(; 'ר"ל אנשי האניה חשבו שתשבר האניה' )רד"ק(, כלומר 

כאילו היה כתוב: והאניה ָחשבה שתישבר. ונראה שזו גם הוראת הפועל העברי ביקש שבמשנת יומא א, ז, 

בתיאור הכוהן הגדול בלילי יום הכיפורים: 'ביקש להתנמנם, פירחי לויה מכים לפניו באצבע צרדה', שאין 

פירושו אלא עמד להתנמנם, שהרי קשה להניח שכוהן גדול ירצה בכך. ואפשר שגם בפסוק 'ויבקש לבכות' 

)בר' מג 30( יש לפרש: עמד לבכות. פסוק זה כלול במילון בן־יהודה )לעיל הערה 9(, עמ' 605, בהוראת 'רצה, 

חפץ, היה בדעתו לעשות דבר', ובדומה במילון אבן־שושן )שם(, עמ' 268, בהוראת 'חפץ, רצה, התאווה', אבל 

נראה שבפסוק זה מדובר בפעולה בלתי רצונית.

ראוי לציין עוד דיון בהבאת יין בספינה טובעת: 'השוכר את הספינה וטבעה לה בחצי הדרך ]...[ היכי דמי,   88

אילימא בספינה זו ויין סתם אם נתן לא יטול, לימא ליה הב לי ספינתא דאנא מיתינא לך חמרא' )בבלי, בבא 

מציעא עט ע"א(.

רמב"ם, משנה תורה, הלכות חובל ומזיק ח, טו.  89
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כמתפרש כאן, ושהפועל טבע שהיה לפניו בתלמוד היה פועל עומד בקל כנוסח המופיע בכתבי 

היד. כשבא רמב"ם לתרגם את המשפט 'בעי למטבע מברא' זכר את תרגום יונה 'ואלפא בעיא 

שחשבה  'ספינה  הניסוח  בידו  עלה  להשבר'  חשבה  'והאניה  העברי  המקור  ובתיווך  לאתברא', 
להשבר' )בהסבת אנייה לספינה על דרך לשון חז"ל(.90

יש להוסיף שגם כובד המשוי המתואר אצל רמב"ם מתאים למשא של יין יותר מלחמור, שכן   

הסיבה  זו  רב.  משקל  כדי  יין עשויות להצטבר  חביות  ואילו  רב,  משקל  מוסיף  אינו  אחד  חמור 

שמי שפירש חמור התייחס לא לכובד המשא אלא להתנהגותו המסוכנת של החמור. ואולי בכך 

נעוצה מחלוקתו עם אברהם בן דוד מּפֹושקיירה )ראב"ד(, שכתב בהשגותיו כך: 'אין כאן לא מלח 

ולא תבלין, שאין כאן דין רודף כלל, ואין זה דומה למעשה דחמרא דפרק הגוזל'. אפשר שסיבת 

המחלוקת היא שלדעת ראב"ד המקור התלמודי מוכיח רק שהתנהגות החמור הופכת אותו לרודף, 

ואין ללמוד מכאן על משא כבד,91 ואילו לדעת רמב"ם ממקור זה עצמו עולה שכובד משא היין 

כשלעצמו יש בו משום רדיפה. וכך בדיוק כתב ר' שלמה מחלמא, בעל 'מרכבת המשנה' במקום: 

'ובאמת הראב"ד לשטתו דס"ל ]...[ ומש"ה משוי כבד לא מקרי רודף, ודוקא חמור שמעשיו רעים 

– שמכביד במשאו, והוא  יין  ומדלג בספינה חשיב רודף, אבל לדעת רבנו אפי' חמרא – ר"ל 

האחרון הגורם להטביע הספינה ]...[ הוי הגורם רודף'.92 מסתבר מאוד אפוא שגם לדעת רמב"ם 

מדובר כאן ביין, כבתרגום שלפנינו.

סיום

דרכי תרגומו של 'הלכות ראו' טעונות תיאור רחב. בסקירה כאן לא תוארו דרכי התרגום הסדירות 

המקור  כוונת  את  בהם  מוסר  אינו  שהתרגום  שנראה  סדירים,  לא  תרגומים  רק  אלא  והקבועות 

לדיוקה.

בחלק הראשון נדונו שגיאות העתקה ושגיאות תרגום. שגיאות העתקה תלויות בגורל הטקסט   

הנמסר, אבל שגיאות התרגום תלויות בקולר המתרגם עצמו, שלקה בחוסר ערנות ובחוסר הבנה. 

מחלק זה עולה שלעתים לא טרח המתרגם להבין את הטקסט שלפניו והוציא מתחת ידו תרגום 

שאינו מתוקן. 

בחלק השני נדונו תרגומים לא־מילוליים שנוצרו לפי דרכי התרגום שסלל המתרגם: ביטויים   

לא תורגמו מילולית, שכן תרגום מילולי של ביטוי מעוות את כוונתו, ולכן נשאבו מספרות חז"ל 

מר חנן אריאל העירני שהשימוש בביטוי מיונה ודאי נובע גם מן הדמיון להמשך הסיפור ביונה, שנאמר בו   90

'וָיִטלו את הכלים אשר באניה אל הים להקל מעליהם' )יונה א 5(.

וכך תתיישב לדעתו הסתירה לכאורה שבין ההלכה כאן להלכה שבמשנה תורה, הלכות גזלה ואבדה יב, יד,   91

ואין כאן מקום להאריך.

שופטים(,  משפטים,  קנין,  )נזיקין,  מחעלמא  שלמה  מרבנו  להרמב"ם  החזקה  היד  על  המשנה  מרכבת  ספר   92

ירושלים תשס"ו, עמ' צו.



555התרגום מארמית לעברית בספר 'הלכות ראו': בעיות נוסח, שיטות תרגום ודרכי פירוש           ]25

ביטויים מקבילים המביעים את כוונת המקור לדיוקה; לעתים הועדף פירוש על פני תרגום מילולי 

אך לא מובן; שמות מקומות הוחלפו בשמות אחרים מתוך כוונה ולא מתוך טעות; והמקרה האחרון 

בא להתרות שלא להיחפז בהכרזה על טעות גם כשהתרגום סותר את הפירוש המקובל, שמא גם 

הפירוש היחידאי יש בו טעם. כל המקרים הבאים בחלק השני מעידים על שליטה בספרות חז"ל, 

נוצר  זה  שתרגום  ומורים  הראשון  בחלק  שנוצר  הרושם  את  מפיגים  והם  ובפרשנותה,  בלשונה 

במחשבה ובתבונה רבה, אף כי הדבר אינו ניכר באופן אחיד בכל חלקי התרגום.




