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כמובאהמודנסזהמשמע.להימשך- to I<lstההגדרההואשבהסהראשון
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אין ',מסכתלכלמעולהמובחרידבכתבסוקולוףשלבמילונולשימושאשר

דפליגמאןליתאולסחז"ל.בלשוןעיוןלכלבטוחבסיסמעניקהזוששיטהספק

זה !מילונאיעיוןלכלהנוסחעדיכלשלסינופטיתבדיקהלערוךהיהניתןשאילו

כמה.פימתבהרתומילהמילהכלשלתמונתההייתהומתוכה ,מןכחיתרוו

 !שלפנינוהפתגםשלהמקוריהנוסחעללעמודניתןשמאכזהעיוןידיעל
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כלאיביש.המילהתוספתוללא ,דאומנאואבבאפניעלאומאנאאבבשבי,פני

 .ר!כתבי 3

ללשווהאקדמיהשלההיסטוריהמילון ,"םייימאגרפיעלחז"לספרותמקורותנוסח 4

llrcs.hujהעברית i.i:lc. il ל!ehrc\\I-tre<:l ןltp:III וI / אחדיםקיצוריםשלקלההרחבהעם. 
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 Ihttp://\\·\v\\I.lit:bcז Iךן.> IIן- irו stitll!C.COIוןליברמושאולע"ש

 . 60-53 ; 18 ~ 1 'עמ ,בבלית ,סוקולוף jרנהרמח 'עממחקרים,קיטשר, 5
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והואפתגם,שלוהמתומצתהקצראופיופיעלסביראינישהמילהחיסור
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בכלעדיפההמכלולובדיקתמובחרת,שבהו~רסהגרסהכלשלאפשיטאאבל

שאפשר.מקוס

זן"הןה"שלמשמעה

שמאיימיואמרנןמתחילההעדים".עלב"מאיימיועוסקתשםהסוגיה

כה,(משלישקר"במתתמתהללאישאיווגשםורוח:יינשיאיםבפסוקעליהם

חליף"·לאאומאנאאבבכפנא,הוהשניןשב,ייאמרי,רבאאמרכךעליד).

לשמבלבםאמרי .גשמיםירדןלאאםלהואיכפתמאי'יי :רש"יופירש

אומנותשיודעמיפתחעלחליף.לאאומנאואבבאכפנאהוהשנישב ,יוטדה

ולא ,בפתחעברשלאהואעצמוהרעבבכן,והרעב".עברלאמלאכהובעל

הרצוג.הרבידידבכתבהרחבהשלתוספתשהיאיניש",ייא'

 . 183---184יעמבבלית, ,סוקןלוף 6
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SCYCn ye'lךי;:: dOUl' il did [1UI :יתכאנגל l'S. <I n arti::'i.II '[)'('ן C ךiI ךןf',II וt ~ tl,e,'c \\·{f. 
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 .כפנאי!הוהשגיו'יישבע :בלנדהפתנםשלהרישאבאהשםשבמילוובמובאה

לרעבמתייחס )" IIך C [',ךןזו ine 1:lsted seVCIן IJ'sl! ~ YC (שםהניתןלאנגליתהתרגום

רעב,שהיהדעתיכבראס . II,'! '-)111ךן iJן Cולכומקודם,הוזכרוכאילוידוע,כדבר

הסגורזעירכטקסטפתגס,.אולסשניסשבעשנמשךכאועליומסופרכ,מילא

עצסעלהואהמסופרהפתגסבמסגרתלו.שקדסלדברמתייחסאינועצמו,בפני

cךך iIך C . :לתרגםעליךולכו ,הרעבשלקיומו l'c \V<lS t / faI ךtl 

ייוהרה:אונקלוסנוסבתרמתורגםץ'ןבאררעבייויהיי) ,(יביתבבראשהפסוק

ייהיה" tIך .CI"C W1,IS <.1 j'iן Iךך iIך C ilן thc Iה Iן d JPSשלהאנגליבתרגוס ."בארעאכפנא

 8משכן.הוזמאתולארעבשלקיומועצםאתמציינותארמיתב "הוהיי(בעברית

שבעבמשדבלבד.ין"שנשביי'הכןיליםידיעלצןיןשלפנינןבפתגםהמשכוזמן

 .רעבהיהשנים

 .שך Iלהיכ , t 10ו' SIבמובן "הוהיישללתת-ערךאסמכתאאפואמכאוסמי

ייהוה"לערךשוב

השני.ולעיוננו'ייהוה",לערדנחזור

הריהוהוהבפועלהאחרוןשבתת-הערןשלושמתוןהראשונהההגדרה

to S!(.IY , "הואהציטוטאחת.מובאהפיעלאלאמודגםאינוזהמשמע ."לשהות

תרתיןהוהאזלרביבבהוילייזי:במילוןשסמובאוכן , 13שורהא l/ענמנדריס

 ."יהוש' 'ור 'אליע 'רקמישנין

 .זומובאהעללרגענתעכב

שלתחילתועלהמפורסספוריהסמתיךנכןימדיכתבעלמבוססתהמובאה

שנין,תרתיןלאמתחילה,ללמודהלןעקיבא 'שרלנוידועוהנה, .באעקיר'

הנוסחעדישארבכלבמפורששכתובכפישנה,עשרהשתיםאלאבלבהשנתיים

ידבכתבכילוההקשרלשוןוכך.ההקשרמועצמומינכןידבכתבגסוכמוכח

 ,מינכן

יהוש'.ור'אליע'ר'קמישניןתרתיןהוהאזלרב.בביהויזילליהאמר'

להדקא'ביתי'אחורימושמעלביתי'.ואת'קםשניוסריתרתילמישלם

כיוייב.ועודומותנאי"כפנאהוהנחמניברשמואלר'בימי:ייע"בחתעניתהשווה 8
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צייתדידימיניאיליהאמר' ...אבוןליןעבדקאשפירלדביתהורשעחד

לאחורייאיהדררשות'ליויהבןהןאילאןאחרנייתןשניוסריתרתיליהוי

זוגיאלפיווארב'בעשרין 'אתאחרנייתןשניןסריתרתיהוהאזלהדר

תלמידי.

בכעיןשמאשגויה.כ~רסהמסתברתמינכןידשבכתבשניו"/'תרתיןהגרסה

המורהקריאה,סימןכגוומיוחהבסימןהקוראאתלהזהירהיההראוימןזה

מובאה,נזדמנהשגויהאוחריגהש~רסה

}C be /·c ( :שסהמובאהשלתרגומההואכד v. He \\'CI1( ("111d ווt וGo stay il " 

-ce 01 .וו e ]C<.ll·n( fl '}כ Jרר PN I 311(1 PN 2 [i .e וthe pl'esel וst,lyed 1-01' (WO )'e31's il 

. "] eI11 (רו

הוי .שהייהמלשון !'ו!!הוההוי!ן I !תורגמוהנידוותת-הערןלהנדרתבהתאם

S( <:IY הוהhe stayed ! מרובעים/בסוגרייסהסברבאהתרנוס,עלנוסף ,כאןאולם

חריגשימושזהשכנוובכללימוד.אלאשהייהאיננההעיקריתשהכוונההמציין

איננוהעיקריוהמובובלבדזודוגמהאלאממנולנושאיןעודומהלשהותן!),!!(

לנאמרכוחוץזהעיקרימוכןלהשליםניאלץכורחנועל ,הגדרהאותהכתודכלול

אתלפרנסהעשויהאחרתהנדרהקיימתאסולבררלשאולראויבמובאה.

ללמוד.היינוהדרוש,המשמע

מונחיםאותםדעתנועלעוליםמידזוכדרדהשאלהאתשניסחנולאחר

הויבה,ינאןהוכגווהלימוהבפעולותבמפורשוקשוריס"יהושורשעלהבנוייס

 ,קושיהשלנווואתסנושאיסאלהביטוייסאמנס .בהםוכיוצאים ,פלוניר!בה

לכדהשווהגדדא,לימודשלפשוטותכפעולותהוסכרוולאוכדומהדיוק ,עיון

'והוי !!בהוהוינו!כנון ,קושואהויא!/וכל :ואמוראיסתנאיססדרשבספרזוכגון

צרכנו,כללאאבללימו,דלענייוהנידוןאתמקרבזהמובואכו ."פלוני!רןבה

למד,טרםקושיותלהקשותאשתוידיעלנשלחלאכוודאיעקיכאר'שהרי

שלקרכההקרוכותזומילהשלמשמעויותמוצאיםאנוכירושלמיאולם

(טכז,שכתכירושלמי,ממושך,לזמןלימודאפילועצמם,ולעיוןללימודממש

 .!!ירחיושיתאבמכשיריןרי.י Qעבד(יו)בר'יהודהר!סידור!:!!אמרכתוב )נ!!ע

 .חדשיס"ששהמכשיריומסכתלמד 'בר:יייהודהעדהקרבובפירוש
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 ;הקשרבאותךמיניהולעיל

שניןתלתפירקאבהדאהוויי(עבדון](עבדין)לקישבןשמעוןור'יוחנןר'

ופלוג,

ירחין,שיתאפירקאבהדיןהוויי(עבדון](עבדן)רובאחייאדר'בנוי

סוקולוףשלבמילונומובאיסחייאר'שלבניועלהאלההירושלמידברי

 toההגדרהאתהנושאעשר,השניסבתת-העיך ,בד!!ע!!בערךגליליתלארמית

C ךרd til רspel . המשמעאתנושאהואשאף ,"ה!!עשהעבריכפועלכיוצאכלומר
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ןלמדהלן-שנין"סריתרתיהוהייאזל;רביבבלמדלד- "רבבביהןיייזיל

היהאס-אחרינייתא"שניןיסריתרתליהוילדיליצייתי;ייאשנהעשרהשתיס
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