
פלוסרדוד

אפילומוצאיםאנורגיליםעברייםבדפוסים 39~לרסיף.'טללךמשחרמרחם ... '
 :שכתבנוכפיגורסיםמשובחיםכתבי-ידאךהשנייה),היו"ד(בלי'ילדתך' :כתוב

בימיבישראלקייםהיהכברבפינוהשגור-והניקוד-ההיגויילדתיך.
וכך';לךז;ריף' :גרסהיווניהמתרגםכברכיסופרים,תיקוןכעיןוהואהיירונימוס,

שלהמיתולוגיתהתפיסהמןהלקוחההתמונהאוריגנס.עודהיהודיםמפישמע
שתיישג :קיתה'שלבמקרהגם .השינויבאולכןנוחה,היתהלא 40הקדמוןהמזרח
הכתוב.הנוסחאותושלהיגוידרכי

למאמרימיוחדתכהערהזהכפסוקדנתיואני . 1197עמ' , Biblia Hebraica Stuttgartensia :עיין 39
 ' Melchizedek and the Son of Man', Judaism and the Origins 0 /וכר-אנש:מלכיצדקעל

192 . Christianity, Jerusalem 1988, p 
 ::זכ,תה',למשל;ועייןהגיבוראת,הוליד,ככיכולהאל,שלפיופיוטי,ביטוי,כמוכןזואצלנו 40

ילדתיך'.היוםאניאתה,כניאלי'אמר
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 : )ג(התלמודילמילוןערכיסתיקוני

אבלושי-אכלושי-כלוזא-אכלוזא-אוכלוזא-אוכלוסא

פרידמןיהודהשמא

הקדמה

ע"א,יחמגילהטז:ה,(וי"רבשתיםומשתוקאבסלע,מילאלוי,בןיהושער'אמ'
וחומר,קלבמעיןהחכמים,הסתמכוהשתיקה,יקרהכמהשתביןכדיומקבילות).ן

בדינרימילימזבןהוהקפראברגרסינן,עודאחת.מלהשלמחירהיוקרעל

בדינרא). :בכ"י ;ע"בסב(ברכות

רובישראל,חכמתשלהראשוןיומהבסדרהתלמודיתהמילונאותהיותעל-אף
לספקעלינומוטלועודעומדות.בעינןהבבליתהארמיתמילונאותשלבעיותיה
ובמאמצים.בטרחותכרוךשהדברוישקרנה.ולהריםצרכיה

המילונאותשלהמחקרמצבאתמכברלאז"לקוטשריחזקאלפרופ'סיכםכבר
צייןוהואהמשנה),של(העבריתחז"לבלשוןמתרכזתסקירתועיקר 2 .התלמודית

שבפיהםהארמיתלשוןואילו 3 ,בבלאמוראישלהעבריתבענייןהקשייםאתבקצרה
רא"שלאחרונהעסקזושבלשוןהפרסיתעל-פיבמרכיבוכמה.כמהאחתעל-

 4 .ז"לרוזנטל

כמקראל"חזכספרותעיונים :)א"עזעמציעא(כבאהכיתכעלואימר ...פועלים'ואימרו )א( *

-169עמ'תשמ"כ,רמת-גן ,מלמדציוןעזרא 'לפרופמוקדשישראלוכתולדות  )כ( . 163

כספרותמחקריםמציעא:כבאנוסחישלאילן-היוחסין'ל :כתוךן)"(נת 'ניתיכ'למיתכ:'

 'עמתשמ"ג,ירושליםליברמן,לשאולשנהשמוניםמלאתלרגלעיוןיום-התלמודית

129-126 . 

שס.עמ'מרגליות.מ'כמהדורתשם,וי"ר,ראה

חז"ל,לספרותהחדשהמילוןערכיותפקידיו:המילונות)(כעיקרחז"ללשוןשלהמחקר'מצב

28עמ'תשל"כ,רמת-גןא, - 3 . 

 . 30סעיף , 16עמ'שם. 3

עמ'כ,"תשמירושליםיודאיקה,-איראנו : Talmudica Iranica-התלמודילמילון' 4

(תשלייא).מתרכיץ,נוסח:ועיונימליםבירורי-התלמו,י'למילוןמאמרו:;וראה 134-38

שלהמכונסיםכמאמריוהמליםמפתחותוראהככלית).כארמיתדןהשני(חלקו 200-178עמ'

שליםכ.ירו ;ד"תשמירושליםא.שמיות,וכלשונותהתלמודכספרות(מחקריםאפשטייןן"רי
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פרידמןיהודהשמא

 .הבבלישבתלמודהיחידאותהמליםאתפוקדיםמיוחדים,שקשייםמאליומובן
על-ואףמגיה,שלקלבשינוי.שהריעצמהבפניחמורהבעיההנוסחענייןנעשהכאן

גיוונילכאורהאלאבושאיןשינוימכוונת,הגההבמעשיורואהשאינומעתיקידי

ולחברהלקרבהולשפצה,לתקנהממחשכים,קשהתיבהלחלץניתןבלב.דכתיב
באוהמלאכה,חצימגיה-מתקןשעשהלאחרומבוררת.ידועהאחרת,לתיבה

הערךאתעליהןלבססכדיבעיניהם,ה'טובות'הגירסאותאתוביררוהמילונאים,
סברובזההריוגירסה,נוסחלשאלותהעריםבמילונאיםשמדוברי pול .המילונאי

וידועותפשוטותמליםשלהדוגמאות,לתוךנסתננוזו.ובדרךתיקנוולאלתקן,
לקולא.צורתןשנתעברהקשות,יחידאותמליםכמהשבמילונים,

העוסקיםבפניהעומדותהקשותהמשימותאחתהיאהגירסאותברירתאכן,

הסבירה,הפרשנותלפיבחרושהמילונאיםפלא,ואיןבבלית,ארמיתשלבמילונאות

שמוענקמובחר,כתב-ידברירתעל-ידיזובעיהלפתורניסהקוטשרלעיניים.הנראית
שגםלומר,סבירותישכךשעל-ידי'טוב',נוסחאואב-טקסט,שלמעמדלו

 5'טובות'.יהיוהמסוימותגירסאותיו

לבצעישקודםבה.לרוץואי-אפשרביותר,הקשהגםהיאביותרהטובההדרך

מסירהלענפיופילוגםההדדייחסםהמסכת,שלודפוס)(כתבי-ידהנסחיםכלאפיון
שינויי-הגירסאות,כלאתלאסוףישאחר-כךכזה).לפילוגסימניםמתגלים(אם

הגירסאות,כלמכלולעלולתהותוראשונים,גאוניםומהבאותהתלמודמנוסחי
שלהגמראבגירסתכשמדוברגםוטעמיהם.ההשתלשלותשלביכלוליישב

וישבדפוסים,להסתפקאיןיחידאות,במליםובמיוחדורש"י,רי"ףכגוןהראשונים,
 .הללוהחיבוריםמןאחדכלשלכתבי-הידכלעל-פיהגירסהאתולהעריךלערוך

לשלםחייבהביתשבעלפועליםבענייןשתירצובמהע"א,עזבב"מנעסוקלהלן
באחדכךחלשי'.עבדי,לאדאידמחוזא,כלושי'בא-עובדיםכשאינםאףשכרם
אכלושיהםמי,וכו'.ושיבאכל-'דמחוזא'תיבתללאובשני,המסירה,ענפימשני
תכונותבהםשישמחוזא,שלבאוכלוסייהאומדובר,מקצועבשם?האםאלה

ענייןהיאואףאחרת,יחידאהבתיבההגרסניםמקצתבידינמזגהזותיבהמיוחדות.

עבודהבמסהעוסקתאחתהלכהלצמצםכאוכאשררב,ובעםעבודה,כמלאכתלה

ואילוהיא.סתומהזוגםוכו'.כאכלוזא'נפקידלאאלאאמרן'ולאציבור:של
במקוםבזי"ןהיאכתובהשבכתיביםשבמיעוטובמיעוטהיא,רגילהמלה'אוכלוסא'

'אכלוזא'קולא.שלאחרקולאוהקילו , lectio difficiliorמןברחועשו?מהסמ"ך.
'אוכלוסי',ונעשה'אכלוזי'נעשה'אכלושי'וגם'אוכלוסא'.ונעשה'אוכלוזא'נעשה

להחמיר.אלאכאןבאנוולאהקלה.הגירסהאחריוהמילונאיםהחוקריםשהלכו
לקביעתוהכרחיראשוןשלבוהואוהקשה,הקדומהוצורתהמלהמלהתחילהנבהיר
ומשמעותה.מוצאה

ועיין . 191-164עמ'(תשמ"א).נ .תרבץיהתלמודי:'ללקסיקוןבויארין.ד' :וראהתשמ"ח).
בכלל.המקצועעלשםשפתחבמה

שלדקדוקועלסקירתובסוףקוטשרשכתבמהראההבבליתהארמיתשלדקדוקהלגבי
ירושליםובארמית,בעבריתמחקרים =( 177-170עמ'(תשכ"ב).כולשוננו, :אפשטיין
 .רמח-רנה)עמ'תשלייז.

 )ג(התלמודילמילוןערכיםתיקוני

אוכלוזא-אוכלוסא

הןהתלמודיים,במקורותמאודשכיחה'אוכלוסא,'לעיל,ראשונההרשומההמלה
'קהלמוכנהלגמרינהירוכןאוכלוסייא.אוכלוסא,:אוכלוסין,בארמיתהןבעברית
הואובדיקההסברשדורשמהזאת,לאור OXAO" .6 ;>היווניתמןומוצאהאנשים,'

הערךשבראשברישומםסמ"ךבמקוםבזי"ןבמילוניהםויאסטרובלויאצלהכתיב
ב-קרויסוכן'אוכלוז};'). :יאסטרוב ;אוכלוסא''אכלוזא, :(לויזולתיבה

Lehnworter ,הפתיחההיאהרי ,) 18(עמ''אוכלוס'בכתיבהערךאתשפתחשלו
 7'אוכלוזא.' :הארמיהערךאתפתחשםלהלןברםבעברית,לתיבה

עלבזי"ןהכתיבאתסומכיםשהםהוא,ויאסטרובלוישלמערכיהםהמשתמע
תיבהבענייןלהלןשנעלהמהלפי 8ע"א.חב"ב =ע"אקחשבב"מ'אכלוזא'תיבת

'אוכלוסא.'לתיבהענייןלהשאיןהגירסאות,רוכעל-פילומר,סבירזו,
מצאנואמנםדברי-הימים,מתרגוםאלאבזי"ןלכתיבסמךהובאלאהנ"ל,מןחוץ

ובנסמךאוכלוסוהי)אוכלוסיהון, ::אלב(דה"בבנטיותכסמ"ךהכתיבאתשםאף
דה"א:למשל,בנפרדשםרגילבזי"ןהכתיבאבלגיבוריא),:ואוכלוסי:חיט(דה"א

חילאלרב'יתמנו ::ו;יאסגיעין'אוכלוזיןלמשריידהוועד /גדוללמחנה'עד ::כביב
בתרגוםשעסקוהחוקריםאוכלוזא.'משיריתיתיואב'ודבר ::אכ ;אוכלוזא'ולריש

למשליותר,מאוחרתבתקופהשעףבדעתיק,ארצישראליתרגוםבוראודברי-הימים

לתיאוריםרבערךאיןיסודי,מחקרבושייעשהעדאולם,הח'-הט.'במאות
בתוךמיוחדותהנראותתכונותהזהבתרגוםלזהותאפשרמכל-מקום, 9המקובלים.

6 

7 

vijrler, pp ~ S. Krauss . 18-19 :עיין , Lehn 

 B) Aram .אוכלוזא , p1 .אוכלוזין , u .אוכלוסין , st. cstr. p1 .אוכלוסי , st. emph. p1 .'אוכלוסיא
. im Sing .' ויס,ר' ; ')א:כדה"א :(למשל"אוכלוזא"בצורתגםבא ...'אוכלוסא :ויסרשםוכן

 . 76עמ'תשלייט,תל-אביבאיוב.לספרהארמיהתרגום

בעלשלהעיקריתגירסתובגללזואבל'אוכלוסא.'בערךזותיבהנכללהכברבערוךואף
 .להלן;ראהאכלוזא''ס"א :צויןזהכתיברבינושהביאשאחר'אכלוסא:שם,הערוך

 M. Rosenberg, 'Das Targum zur Chronik' (intr. K. Koh1er , :ראהדברי-הימיםתרגוםעל

, 72-80 . 1870), pp ( וווcd. A. Geiger),Judische Zeilschrijl!ur Wissenscha!1 und Leben, V 
 , 36 'עמתשי",דירושליםאלבק,ח'מהדורתבישראל,הדרשותצונץ,;י"ל 135-163,263-253

תש"ה,ניו-יורקכתובים,תרגוםחורגין,פ' ; 88הערה , 265;עמ' 23,22הערות , 254-253 , 40
 , 196 ~ליידןהא,בארמית,הקדשכתבישפרבר,א' ; ) 1הערה , 275עמ'(וראה 275-236עמ'

 R. Lc Deaut & J. Robert, Targum des Chroniques ,,ו Rome 1971, pp . 9-32 ; 72-70עמ'
מענ"ןרישומו . 271-263עמ'רוזנברג,אצללעייןהיוםעודישהלשוניותהתכונותלפרטי
מסקנותעללסמוךהיוםניתןשאיןברור,מקומם.כאןואיןדרשני,אומריםענייניםוכמהמאוד,

לאהיוסעדדעתך,ותןתקופה.אותהשלהלשוןמניתוחוזמנוהתרגוםמקוםלגבישהוסקו
 :ראה .היטבלנוהידועיםהתרגומיםושאראונקלוסלתרגוםביחסאלהשאלות-יסודהוכרעו

ארץ- :בארמיתהספרותיתהדיגלוסיהומודלאונקלוסתרגוםשל'לשונוגושן-גוטשטיין,מ'
שלהחשיבספריראהלשונייםבחניםעל-פילהכרעות . 187-183עמ'(תשלייח),ידישראל,
 :הייתשלתל-אביבהארמית,ניביבכללומעמדהראשוניםלנביאיםהתרגוםלשוןטל,אברהם
-(ובעמ' Israel Orienlal Sludies ,ו V (1974), pp . 31-43בתוך:ומאמרו עלשם 3א 37
 S. K:llll 'ח:ך Iח, The Akkadian Inj1uence on Aramaic, Chicago 1974, pp . ;בעי"ן)'סגיעין:

בבלללשיןארץ-ישראללשוןביןההבחנהשאיןהעליתי,כברמקומות.בכמה;ועוד 162-163
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 )ג(התלמודילמילוןערכיםתיקרניפרידמןיהודהשמא

כלוזא-אכלוזא

 :'אוכלוסא'ערךערוך,

בנילאורבנן 12באוכלוסא,נפקיואי ...אוכלוסאיווןבלשוןעםהמוןפי' ...
עמיבהמוןזובחפירהנפקיואיפי'אכלוזא 13ס"א .נינהובאוכלוסאמפק
ירודיםהארץעמיעםלצאתהחכמיםדרךשאיןבהדייהו,רבנןנפקילאהארץ

ונבזים.

והואחננאל,רבינופירושעלמיוסדבסתםהערוךספרשלמלשונוהרבהברגיל,
חלב"בר"חבפירושכתובהיהכןהנ"ל,הערךשבראשההגדרהכלשוןכאן·הדין
ללשוןהפירוש .ע"א) 174 (עם'בהמוןפיר','אוכלוזא, :מובאלשםהנר,ובספרע"א,

לשםהנרבספראיתאוכןע"א,קחלב"מר"חמפירושמובאוכו'נפקי''ואיהגמרא

רבנןנפקילאהארץעמיבהמוןזובחפירהנפקי'ואי :הר"חפירושמלשוןכמובא
קשה 14 .ע"ב) 148 (ונבזים'ירודיםהארץעמיעםלצאתחכמיםדרךשאיןבהדיהו,
מובאתהנידונתהמלהאיןלב"מהנרבספרחננאל.רבינוגרסכיצדבוודאותלקבוע
מסכרגאעם,בהמוןפיר''אוכלוזאכתוב:שםבב"בר"ח.פירושבהבאתכלל

נפקילאאידפותיאמכיריאברמחייבילארבנןכולהיובהניהגלגולת.
שסגנונווכפיאוכלוסא,מלשוןפירשאבלבזי"ן,ר"חשגרסוקרובבאוכלוסא'.ין

 16 .מורה

 : )א"י('כר'ערךובערוך,

כיראגאון,שלאחרפי'אכלוסא.בערךפירש'כברבאוכלוזא,נפקיואי ...
למיפקלתקנו.רבנןמסייעיןממנולשתותשרגיליןמדינהשלנהרדפתיא,

אותהאנשילהקבץשרגיליןכגוןישמעאל,מלשוןממשכאלוזבכלוזא,
להם.ולהודיעלצעוקמקוםאותולשמירתגדודיםגדודיםולצאתהעיר

שרירא'רבי' :לב"בהנרבספרהובאו,שדבריוגאוןשרירארבהואהנזכרהגאון

ואיןלתקנו.רבנןמסייעיןממנולשקותשרגילהמדינהשלנהרדפתיאוכריא ...ז"ל
גדודיםולצאתלהקבץהעיראותהאנשישרגיליןכגוןבאכלוזאלצאתרבנןעל

 17 .ע"א) 174 (נשמרים'המהכיולהודיעפתחועלולצעוקהמקוםלשמירתגדודים

 .להלןנחזורפירושולמהות

זה,מתרגםשלמיוחדענייןאלאאינובזי"ןשהכתיבמעתה,אמור .התרגומיםספרות
-בנסמךואילובנפרד,כגוןמיוחדים,במצביםהואואףומקומו,לזמנובקשר
שתיבין,כגוןזי"ןכעיןשבוטאהיוונית crידועההביזאנטית,בתקופהואכן;בסמ"ך

זותיבה,כתובהשראיתיהתיעודבכלהארמיים,הניביםובשארבסורית 10תנועות.

ולשוןחז"ללשוןלמילוןאשרכלל.בזי"ןתיעודשםראיתיולאבסמ"ך,תמיד
בהתאםבסמ"ך,זושלתיבההערךשםאתלקבועשישאפוא,ברורהתלמודים,

תיבתשלבבידודהראשוןצעדובכךהעיקריים.התלמודייםבמקורותלכתיב
בעלישלראייתםבעיקרבפרוטרוטנעסוקלהלןעצמו.בפניכערך ''אכלושי

'אכלוזא'.היאהלואהמילונים,

ע"א:חב"ב =ע"אקחבב"מ

בהןלהציבהעירחומותלשערי :[רש"יגפאלאיגליהכליהודהרבאמר
לכריאנטירותא.צריכילארבנןמ"ט,לא,רבנןאבלמיתמי,אפילודלתות]
אמרן,ולאמרבנןאפי'לשתות]למיםבורותאומעין:לכרות[רש"ידפתיא
מיפקבנילאורבנןבאכלוזי,נפקיאבלבאכלוזא,נפקידלאאלא

נינהו.ןןבאכלוזא

עמ'גרשן-גוטשטיין, :(וראהתכונותלכמהכקשרשסכרוכפיוחלקהברורהכהלהיותיכולה

IR6 .ררזנכרגאצלשהרזכררהעממירתהתכרנרתמןכמההסררית).לגבי , 216-215עמ';טל

שייעשהיסודי,למחקרלהמתיןראויכרם, .כמזרחלהמציאןריכולניכמערבלהמציאןיכולני

החיקוי,לביןהעתיקכיןהתרספת,רביןהעיקרכיןהנרף,רביןהשרשיםכיןלהבחיןנסיוןכו

גםלהתם.מהכאהתרגרםשהועברשישגםומההתרגומים.כלכחקרהנידונהשאלהוהיא

הםהעממייםהלשוןכיסודותשרורקאוישהתרגרם,שלשוניםכתכי-ידכיןכהבדליםלנועניין

ששובצו.מאוחרותתכונותארשתוקנו,מקוריותכתכונוחמדרכראםהשאלהומכאןחלוקים,

ה, :יגדה"כמזרחירת.תכרנרתשתיזאתככלאצייןמייצגרת,תכונות-יסודלקבוערמכלי

כמקרםמזרחיתנר"ןלעלם,'דנתמתקוןאפשרליתדימאדמרי'היכמא :שפרברכמהדורת

עלדרשניתכתוספתוהואדמתמתקן). : Deaut & Robert(כמהדורתעתידשללתחיליתיו"ד

הוא.'ואףאליביהשמעתאסלקא'הוות :יא :יאדה"אשפרבר).שציין(רכפיהפסוקעיקר

 :פרוטרוטכיתראחרכמקוםזהכתרגוםהכאההבבלי,דרשתמזכיר(והענייןדרשניתכתרספת
אפשטייןעיין:א-עלככלל).הבבליאגדתהשפעתעל 236רכעמ' , 257עמ'חורגין,ראה:

עמ'תשכ"ז,ירושליםג/כ,שרמררן,נוסחרארמיתעבריתכן-חיים, 'ז : 98עמ' ,) 4הערה(לעיל,

רחדושיםפירושיםגינצבורג, 'לועייןרעה.עמ' ,) 5הערה ,(לעילמחקריםקוטשר,י' : 237

,ירוניתליברמן 'ש;הלמ"ד) :צ"ל'העיי"ן'כמקום(רשם 317עמ'תש"א,נויארקא,כירושלמי,
 . 39הערה , 92עמ'תשכ"ג,יררשליםכארץ-ישראל,וירונרת

זו.ידיעהעלשפרברדניאלפרופ'לידידינתונהתודתי 10

 H. Pick , :ה''תעל =כנראההאכדיתעל-פי'פתיא'המקומות.כשניעיין ,הקליםלשינוייםאשר 11

21 . Assyrisches und Talmudisches, Berlin 1903, p רי"ן ; 347עמ' ,השלםהעררך;תוספות

עמ'(תשלייכ),לולשוננו,קאופמן,ש' ; 214עמ'האמוראים,לספרותמכואותאפשטיין,

33-32 . 

הערך,ככל ,) ENA 344 =) Phil . 2870כאמריקהלרבניםהמדרשביתניר-יררק,כ"יכעררך, 12
ראשונה.אל"ףאחריוי"וללאאכלרסא, :כתרכ

אחר.:ספרהנ"לככתב-היד 13

רעייןהנ"ל).לעררךצוין(רשםשלחעמ'כלאו,"יממהדורתלכ"מ,הקדמרניםכשיטתרמוכא 14
 .רערד ,י:רתררהתלמרד 'הל ,ו:רשכנים 'הל

זהקטעשהביא , 49עמ'(תשל"ז),מד,הדרום,הררכיץא"רמאתר"חפיררשכשרידישם.ה"כ 15
א,לכ"כ,הקדמוניםכשיטתכאוכלוסא. :הנרשכס' 69רכהערה'כאכלוזא,' :הדפיסהנר,מספר
הערה.ללא'כארכלוזא,'הודפסהנר,ס'על-פיתח,עמ'

כשעתגירסתוהחדיראגמאתישר"זהאפשרוחכחשבוןלהביאצריךכיר"כככלמכל-מקום, 16
להלן.;רראההדבריםהכאת

בספרשבעררך.לגאו[הזיהריאלהדבריםאתהסמיךככר , 69הערה ,) 15,הערה(לעיל rהררכ 17
ראיהללאשרביט,ש'כתב , 116עמ'תשל"ד,רמת-גןכ,חז"ל,לספרותהחדשהמלרןערכי

הוא.גארןהאירבבשםכערוךשהפיררשמירחדת,

[414] [415] 
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כהכרזהיוצאיןעצמםהןשאיןכאכלוזא,נפקי'דלא :רש"יכפירושככ"כ
ת'החוקררצהרש"ישכפירושזהדיכורסמךעלפועלים.'שוכריםאלאלחפור
רגילהששםהמנדעית,על-פיהכרזה,כענייןהנידונתהתיכהאתלפרשנלדקה

אלא 18כאלוזא. :כצורתשםמופיעההידועה'כרוז'ותיכתכלמ",דרי"שהמרת
כצורתהואשהכיאככ"כ,המקכילהסמךעלכמקריות,הזההענייןאתשדחה

 . ' ;OXAOCאוכלוסא, = :והוסיף'אוכלוזא,'
כמההכאתלאחר 19 .ע"אחלכ"ככהערותיואפשטיין,רי"ןזולחיכהנזקקשוכ

פי'רש"י'אכל :וממשיךשכערוך,הנ"להגאוןפירושאתהציגשינויי-גירסאות
דחה'אכל :הוסיףלנלדקה,ציונוועםייכאלוזא''.'מנדעית .הנכוןוהואייכהכרזה",

'כרוז :לגפתיחתאאיכה,ממדרשלפירושוסיועאפשטייןהכיאשםכצדק.'שלאזה

 20וכו.'לחפור'יצאוהכליוצא

שלהדיכורכתחילתשם,כ"כויניציה,מדפוסלהכיאישהזהלענייןנוסףסיוע
הרי"ף),שעלרש"יוכפירוש 171האמכורגככ"י(וכ"ה'ככלוזא'כתוכששםרש"י,
'הוא :עמוונימוקו 21'כאכלוזא,'שהגיההואוהמהרש"להתיכה,כראשאלייףללא

 !הערוךעל-פיוכו,'עם'המוןופירושאוכלוסאכמו

,שאיןוזאכלכאנפקי'דלא :ככ"מרש"ימפירושיוצאיםיותרמפורשיםתימוכין
ושוכריןמעותגוכיןאלאלחפור,וכאוכלוסאכאכלוזאעצמןכתיםכעלייוצאין
 :התיכות)(לשלוש~ויניציהשונצינוכדפוסיהחדשים.כדפוסיםכ"ה '.פועלין

'דלא :הואהסגנוןפירושושלכתכי-הידכרוככרם,וכאוכלוסא.ככלוזא,ככלוזא,
ולפי 22 !וכו'לחפור'וכאוכלוסאככרוזעצמןכתיםכעלייוצאין,שאיןאוזלככנפקי

,ואתרוזכמןהתיכהמוצאאתרש"יגוזרככ"מ,כאן,שככרלהסיק,נוכלזוגירסה
-ומשמעמוצאכוי"ו-החיכורלחכררש"ישלכדרכוכ'אוכלוסא,'מפרנסמשמעה

לתיכתדומהכמלה'אוכלוסא'לתיכתאףעיניואתנושאשרש"ייותר,אףאוליוכאן
שהקשרכרורמכל-מקום,התיכות.שתיכיןמוצאשללקשרשרומזואפשר'כלוזא,'

 23לכ"מ.כפירושואףמפורשהכרזה/כרוזלעניין'כלוזא'כיןרש"ישקישר

שיטההעמידרש"י,כשיטתכהכריעואפשטיין,הרי"ןהגאון.לדכריעתהנחזור
האותיותאתפיזרהגאוןמדכריכהכיאווכן,פי."רש"י'אכל :הגאוןפירושכנגדזו

כלוזאלתיכתמייחסישמעאלמלשוןהגאוןשפירוש,לומרלהקכץכתיכת
אפשטייןהכיאאףכלוזא/כרוז.מןגוזרהרש"יואילווגדודים,''קכוצותמשמעות
לך,לומר ,) JS; (הערכיותהאותיותאתישמעאל''כלשוןהתיכותלאחרכסוגריים

ושם'כילוזא,' :מיוחדערךנרשם 24השלםכערוךוכן'להקכץ.' =כערכית'כלז'
א"פלפיע"שי"אכרכע'רכינוגי'לפי '.חכ"כ .. ,קכץפירוש ; JS:'כלייעכיאר
עקא,דאכרם,'קכץ.'ממוכןזותיכהלגזורהואהגאוןפירושכלומר,גאון.'של

השלםהערוךוכתוספות .שלפנינולערכיתכמילוניםמצויהאינההנזכרתכזושמלה
 25כלל.'כחשכוןכאאינו'כמוכן :ומועילשלםכיטולזהדכרגייגרדככיטלככר

 .ולהודיעלצעוקוכןגדודים,להקכץ :יסודותשניכהסכרוהגאוןכללהנה
אתלפרנסכדיהשניאתכללשלאאפוא,לומרוקרוכלעניין,יפהמתאיםהראשון
'לצעוק.'עניינוישמעאלכלשוןכאלוזכלומר,המוצא.אתלפרנסכדיאלאהעניין,

אחרתמשפהמלהאלאזושאיןלומר,נראהישמעאל,כלשוןכזאתמלהאיןואם
מנדעיתמלהאותהשהיא .ומסתכר, .לגאוןהמ~כרישמעאללשוןכניכשנכללה

לפי .ההיאהתקופהשלככלשללערכיתעכרההמנדעיתומן'קול,',שמוכנוכלוז
לגזירהאשר ,.והעיקררש"ישללפירושויסודותיוכשניהגאוןפירושככולדומהזה,

 26מקרית,שהיאלומרקשה'קול,'כרוז/ =כאלוזמןשכפירושיהםהמשותפת

רש"י.שלכפירושוהיאגאוניםשמסורתומשמע

שהםויש ,וחד-משמעיתכרורההגירסהמסורתאיןהראשוניםרכותינושאראצל
ספרדיכרוךרכינוכפירוש .הנ"לככערוךהספרים,שכיןחילוףעלהעירועצמם
העיר.אנשיכלכושיקהלורככקהל,פיר'כאכלוסאס"א'כאכלוזא, 27 :שםלכ"מ

מיפקכנילאודרכנןודחינן 28משלמין,כאכלוסארכנןנפקיואפילוומתמהינן
מןהםאםנדעכיצדהפירוש,לשוןשכתוךשכאלהוחילופיםנינהו.'כאכלוזא
,ככראחדלחיכורשוניםמקורותלפנינושיש?וכשעההמלקטאו ,,הסופרהמחכר

 'סי ,ט"פ(שםכ"מלרי"ףיוסףנמוקילדוגמה,טול, 29כיניהם.חילופיםכמהראינו
T . 55 : 'קול'במובןשם 18 . N6ldeke, Mandiiische Grammatik, Halle 1875, p . והשווה: . E. S 

, Drower & R . Macuch, A Mandaic Dictionary, Oxford 1963, p. 197; R. Macuch 

53 . Handbook 01 C/assical and Modern Mandaic , Berlin 1965 , p 
 . 215עמ'האמוראים.לספרותמבואות 19

צאוואומרהמחנהבכלכרוזמוציאמשההיהבאבתשעהערבכללוי'א"ר :כולוההקשר 20

והפרישוקומוואומרכרוזמוציאהיהלשחריתבהן.וישניןקברותוחופריןיוצאיןוהיולחפור,
שהובאשם,צייןכן .) 37-36עמ'בובר,;מהדורתע"אטוילנה(דפוסוכו'החיים'מןמתים

ע"ג.סטתענית,סוףולירושלמיע"א,קכאלב"בברשב"םהמדרש
שם).הגמראלהגהתציין(אפשטייןבגמראשהגיהכשם 21

 ; ) 412(קטלוג Or . 17הבריטיתהספרייה;לונדון, Add 478 ) 8 (קיימבריג'בכה"יכזה 22

 .הרי"ףשעלרש"יבפירוש'בכרוז'וכן . 131ואטיקאן ; ) 429.2(קטלוג Opp . 387אוקספורד
 Add .הבריטית,הספרייהולונדון, Rab . 833באמריקהלרבניםהמדרשביתבכה"יואילו

לשוןליתאהדיבורובתוךבאכלוסא/באוכלוזא,הדיבורבתחילת ) 413.2(קטלוג 27,196.2
 ?ופירושגירסהכלוזא/כרוז,ענייןכלילנמחק!האםבאכלוסא/באוכלוסזא :ורקכלוזא/כרוז,

:עצמן,שםלב"ב'רגמ"ה'פירושראה;שלפניוהקונטרסללשוןזהענייןצירףשרש"יודומה, 23
שוכרין·

 . 233עמ'ד, 24

שמחוץלניביםזהשורשנרשםלאשגםבאדיבותו,בלאויהושעפרופ'ליומוסר . 223עמ' 25
אלאאינו ) 25(עמ''אוכלוזא'בערךיאסטרובשכתבמההערבית,מבחינת .הקלאסיתלערבית
מטעה.

ענייןהוסיפוושניהםהנידון,להקשרבדיוקמתאיםזהמשמעאיןשניהם,שלדעתגםמה 26
'קבוצות.'

רמט.עמ'בבות,שלשעלהקדמונים;שיטתע"א 147הנר,ספר 27

קאראי' :להלן)(ראהרדעימיההאמבורג"יככגרסרבינו . 29הערהשם,הקדמרניםשיטתעיין 28
בתמיהה.שפירשאלאבכלוזא,'נפקין

 . I()Uרהערה ,א"הרשבלשר"תהשרניםבצירניםלהלןרהשררה 29

[416] 
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 30 .'המחבר'אמרשבלשוןב'אכלוסא',וסייםהפירושבלשוןב'אכלוזא'פתחתקנט),

'אכלוסא'.הכולאתעשוהחדשיםובדפוסיםקושטא,בדפוסכך
תוךחילופים(וכןהראשוניםבדבריזולתיבהגירסאותשלרבלמגווןזכינוכך

מיגש(ר"יאכלוסא ;קמח)סי'ח"אתשב"ץב"ב,(ריטב"אאוכלוסא :דבריהם)כדי
;אוכלוזאב"ב)רמ"השמח,סי'ב"מ(או"זאוכלוזא-וזא;אכלהנר)בספרלב"ב,
הנרבס'(רש"גאכלוזא ;לב"ב)הקדמוניםבשיטתקרקושאר"יב"מ,רי"ד(פסקי
(רגמ"הכלוזא ;הר"ן)בשםולב"ברמ"ךבשםלב"משטמ"קב"ב,רגמ"הלב"ב,
אגודהב"ב,נמק"יוב"ב,ב"מרא"שוכתבי-י,דראשוניםבדפוסיםרש"י 31ב"ב,

 .)ב"ב

מרבותינואחדשלרסתו''גיהיתהמהלומרהואמסובךכמהלדעתרצונךואם
ודמימיה,הכ"יכסגנוןהגמראמובאתבב"מהרי"ף.הלכותאצללךכלךהראשונים,

נינהו'.אכלוזאבנילאורבנןבאכלוזא,נפקיקא'ואי :גרסינןקושטאדפוסוברי"ף
 33 ;אכלוזיבכל;!א, :אחדבכתב-ידוכן ;אכלוזאבכלוזא, :גורסים 32כתבי-ידשני

באוכלוזא, 35 ;אוכלוזאבאכלוזא, :ומצאנו 34 ;אכלוזאבאכלוזא, :הנסחיםברוב
 38אוכלוסא.באוכלוסא, 37 ;אכלוסאבאכלוסא, 36 ;אוכלוזא

רבנןבאכלוזא,נפקיקאואימרבנן,'אפי'הוא:הרי"ףשללשונוסגנוןבב"ב
עמיבפנילהזדלזלחכמיםתלמידישלדרכןשאיןנינהו,באכלוזאמיפקבנילאו

בכלוזא,בכלוזא,בנסחים:מצאנוכאןקושטא).(דפוסעם'המוןכלוזאפי'הארץ,
בכלוזא,לאכלוזא, 41 ;אכלוזאבכלוזא,בכלוזא, 40 ;כלוזאבכלוזא,לכלוזא, 39 ;כלוזא
באכלוזא, 44 ;כלוזאאכלוזא,באכלוזא, 43 ;כלוזאבאכלוזא,באכלוזא, 42 ;כלוזא

 45אכלוזא.באכלוזא,

אוכלוזא/אוכלוסא.החילוףב"ב,ר"חפירוש,לגבי 14להערהסמוךלעיל,ראה 30

באכלוזא.בנדפס:כתבי-יד.בחמישה'בכלוזא'כ"ה 31

 :תשלייד)ירושליםבהוצאתי,(מהדורת-צילום Rab . 292באמדיקהלרבניםהמדרשבית 32
 .) 477.1(קטלוג Add . 27,075.1הבריטית,הספרייהלונדון,

 .פרנסיסקוסן 33
,לונדון, 10פראנקפורט , 139.1קזנטינזא , 30מאנטובה , 5476,אוקספורדששוןבולוניה,כה"י 34

הנ"ל.קושטאודפוס 315פאריס , 311פאריס ,) 474(קטלוג Add . 17,050הבריטיתהספרייה

 . 8ואטיקאןכ"י 35

 . 134פארמה , 6ברליןכה"י 36

 . 317פאריסכ"י 37

 . 316פאריסכ"י 38

 . 317פאריסכ"י 39

 . 311פאריסכ"י 40

 . 692באמריקהלרבניםהמדרשביתכ"י 41

 . 6ברליןכ"י 42

קושטאודפוס , 477.1:לונדוןהדיןביתלונדון ,) 552.1(קטלוג Bodl . 144אוקספורד,כה"י 43
הנ"ל.

 . 315פאריסכ"י 44

אכליז).באכלוזא,באכליז', :שם(והנראה 474;לונדוןפרנסיסקוסןכה"י 45

ר'כפירושממשהםהלשון,פירושהןהענייןפירושהןאלה,בב"בהרי"ףדברי
ההלכותנוסחנשתנההרי"ףמהלכותאשכנזייםכתבי-ידבכמהוהנה, 46הנ"ל.חננאל

 ,הרי"ףשלהמקוריהלשוןאתמוציאיםהיוזהתהליךובתוךשונות.הגהותבגין
זו,בדרך 47אשכנז.בספריהמקובלתהגירסהולפיגמרא,לשוןבמקומוומביאים

ולאמרבנן,אפי' ... ' 48 : 10פראנקפורטבכ"יב"בברי"ףאיתא ,ל"(ההלשוןבמקום

 .נינהו'בכלוזאמיפקבנילאורבנןבכלוזא,נפקיאבלבכלוזא,נפקידלאאלאאמ'

 49,134פארמהוכ"י ) 547.6(קטלוג Opp . 8אוקספורדבכ"יאףהזהוכסגנון

זו.וגירסהזהבסגנוןויניציהדפוסברי"ףוכןבכלוזא. :ובכולם

מכל- .ב"בלביןב"מביןאחדבכתב-יד,ולאהרי"ףבספריאחידותאפואאין

בסמ"ךאוכלוסא/אכלוסאמסקנות.לקראתכיווניםלהעלותאפשרבזהירותמקום,

לקרבכדיכןשהגיהוהגהה,פרישהיאאפוא,,וסבירהמיעוטמןבמיעוטאלאאינה

ואינהכמעטהיאאףהאלייףלאחרבוי"ואוכלוזאידועה.למלההמלהמשמעות
שני'אוכלוסא'.למלתהתיבהאתלקרבכדיכן,שכתבוכאןאףלומרוקרובמתועדת,

המקורותביןישועוד,'אכלוזא'.'כלוזא',הםרחבתיעודהמתועדיםהכתיבים
היאשהנטייהשדומהאלאנוסח,אותושלדיבורכדיתוךהכתיבים,שניבהםשבאים
גיווןנמצאהכתיביםאתשמגווניםהנסחיםביןמהם,אחדלפיהכתיביםאתלאחד

בי"ת.ללאהצורהלביןבכליימ,שלבי"תשבראשההצורהביןהכיוונים,בשניזה,

וזא,בכל :המסכתותבשתיאחידזהדברבאמריקהלרבניםהמדרשביתבכ"י

סןובכ"י ) 477.1(קטלוג Add . 27,075.1לונדוןבכ"יהואכןובב"מאכלוזא.
 .פרנסיסקו

בשתימופיעיםהגמראבלשוןסגנונות.שניגופםהתלמודספרילגירסתומכאן

 50השינויים.אתנציעזולוקה hולפיהמסכתות,

נפקיןקא]ואי =[ואיקאמרבנןאפלודפתיאלכריא :אסגנוןע"א,קחב"מ
 .)ה"יכ(נינהובכלוזאמיפקבנילאורבנןבכלוזא

הבכלוזא.בכלוזא,

ובבכלוזא.לוזא}, 3: {
פלכרלוז'.לכרלוזא,

אבלאוזוכלבאנפקאדלאאלאאמרןולאמרבנןואפילודפתיאלכריא :בסגנון
 .וילנה)(דפוסנינהובאוכלוזאמיפקבנילאודרבנןלאלאוכלוזא

 . 14להערהבסמוךלעיל, 46

שלהפאקסימיליתלמהדורהבמבואמ"שוראהאי"ה.אחרבמקוםזהבענייןיותרואאריך 47

קבץלרי"ף.'הרשב"ם'מתוספות ; 6והערה 32עמ'באמריקה,לרבניםהמדרשביתכ"יהרי"ף
עמ' ,)*הערה(לעיל,'לאילן-היוחסין' :מאמריועיין . 197 , 189עמ'תשלייו, ,)חי(חיד,על

74להערותבסמוךלהלן,וראה . 108 - כךועל-ידיבעצמם,להוסיףהחכמיםשלדרכםעל . 72
רשב"םעל . 17והערה 193עמ'שם,הדשב"ם,בתוספותמ"שראהההלכות,פנילשנות
 .וראב"ד

 . 197עמ'זי),שלפניההערה(לעיל,לרי"ף'הרשב"ם'מתוספיתראה 48

מסגרת.בלשוןקליםשינוייםושם 49

 .)'הערה(לעיל, 'חסין'לאילן-היו :מאמריראההשינוייםהצגתודרךהנסחיםלזיהוי 50
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 )ג(התלמודילמילוןערכיםתיקוניפרידמןיהודהשמא

מבכלוז.'בכלוז,'בכלוז,'
ואבכלוזא.בכלוזא,בכלוזא,
אככלוזא.בכלוזא,בכלוזא,
שבכלוזא.לכלוזא,בכלוזא,

לאורבנןבכלוזאנפקיקאואימרבנןואפילודפתיא:לכריאאסגנוןע"א,חב"ב
 .)ה"יכ(נינהובכלוזאמיפקבני

פאריספ,חבכלוזא.בכלוזא,
אבאכלוזא.באכלוזא,

נפקיאבלוזאאכלבנפקידלאאלאאמרוולאמרבנןאפי'פתיאלכריא :בסגנון
 51וילנה).(דפוסנינהובאכלוזאמיפקבנילאורבנןבאכלוזא

ואבכלוזא.בכלוזא,בכלוזא,
ד"ובכלוז'.בכלוזא,בכלוזא,

יותר,הקדוםשהואא,בסגנון'בכלוזא'.גירסתאיתנהבשבסגנוןאפוא,מסתבר

לפניבאהאל"ףאיןהנסחיםובשארבלבד,בב"בבכי"א'באכלוזא'לגירסתתיעוד
נפקיואי'דאמרינן :גאוןבתשובתוכן'בכלוזא'. :הגירסהסגנוןועיקרהכ"ף,

 .)חעמ'מרמרשטיין,הגאונים,(תשובותבכלוזא'
איןבגמרא .התלמודלספריברי"ףהסגנוןמהשוואתלנויוצאמענייןדבר
הודותמזדמנת,זוצורהברי"ףואילובכל"מ.אותללאהיסודיתהצורחמזדמנת

מהקשרוהמנותקוהסגנון ,''מיפקתיבתללאב"מ,שברי"ףאכלוזא'בנילסגנון'לאו
כלוזא/אכלוזאהכתיבששינויילומר,אפואוקרוב .ב"בשברי"ףהמונחבהגדרת

כלומר,אכלוזא.בכלוזא, :הנ"לביהמ"דבכ"יוכגוןזו,מסיבהברי"ףיותרנשמרים

שהאלייףלהיפך,אואלייףנוספתזותחיליתוללאאלייף,איןבכליימשלבי"תעם
 52 .בלעדןונעדרתבכליימ,עםנוספת

 <אכלוזא :מעיןזו,מלהשלמעיקרהשרידאינהזושאלייףמסיק,אתהזהומכל
 ,) (prosthetic alefהיאתוספתאלייףאלאהמילונים,כשיטתאוכלוסא, <אוכלוזא

לומר,מקוםאףוישכידוע.וכו',אזרוע:אצבע,בעבריתוכןהארמית,בניביכרגיל
אובכליימאותשעםהצורותבחילוףקשורותהשמטתהאוזואלייףששמירת
 53 .בלעדיה

שכןאחרת.מבחינהגםהדבראתליישבעלינוכאן,ישתוספתאלייףאכןואם

הגאוניםשיטתלפי 54שוואית.אותלפניבעיקרהללובניביםנוהגתתוספתאלייף
כאןהכ"ףאיןהמקובלת,בספרותשנרשםבתיעודהרי'כרוז',כרוזא,היאשכלוזא
וביוונית 56יווני,מוצאזולתיבהייחסוהמחבריםרוב a.55תנועתהאלאשוואית,

משקלולהד :גבדנ'כברמופיעהזו,מלהברם.הראשוןהעיצוראחריתנועהנמצאת

 57היוונית.מןהישירההגזירהעלעורריןקמווכברממנה,נגזריםופעליםשמי,

ביןתנועהאיןובשתיהןופהלוית,משוחזרת)(צורהעתיקהפרסיתאףציין 58מצ'וך

האותכשאיןאףתוספתאלייףשבאהטוענים,ישגםהראשונים.העיצוריםשני

 =ארזא :נלדקהעל-ידיבסוריתנרשמהכזאתמלהלפחות, 59 .שוואיתהראשונה

 60 .קדומהבתקופההארמיתבניבישנתאזרחהמפרסיתשמוצאהמלההיאאףרזא,

 !הפרסיתעל-פיהיאאףאמגושא/מגוש, :דוגמהעודלהוסיףויש
!הריוזארלכ :פירנצהכ"ימגירסתממששלסיועהגאוניםלשיטתלסייעאפשר

אשרמכל-מקום,'כלוזא'.תיבתשלהחרכיםמביןמציצהכרוזאשלהרי"ש
קדומהצורהשוב:הכרעהדברצריךעוד'כרלוזא'התהוותשלהשונותלאפשרויות

הדבקים.ביןשנכנסהרי"ששלפרשניתהגההאועממית,
בענייןעתה,עדביותרהמשתמעתהסבירהההצעההיאהגאוניםשלזושיטה

מןשלבי-בינייםשלהנחותהיאמחייבתעודהמשמעות,מצדכלוזא/אכלוזא.תיבת
מצדלסמוךמהעללהשישייתכן,ברם .'לעבודהיציאהשלמסוימתדרך'עד'כרוז'

נוסףמחיפושלהירתעואיןמאולתר,גזרוןאלאשאינהייתכן,לחלופין,המסורת.
נראה.וראשון'כלוזא'.שללמוצאה

'אוכלוםא'מערך'כלוזא'להפרידשישמלמדנו,בגירסאותהעיוןמכל-מקום,
סימוכיןלשמשיכולה'כלוזא'תיבתשאיןומכאן,דהיום.משכנהמקוםשבמילונים,

והברור.הנהיראוכלוסא,במקוםבזי"ןאוכלוזא,לכתיב

אבלושי-אכלושי

-שירחיב)(עדעלמאבהאי-ושכרןגדול,שטורחןהיחידאותהמליםמןזואף
מועט.

 :ע"אעזבב"מגרסינן

כולו.הדיבורהושמטמינכן '''כב 51

הסגנונות.שניאתתיארנולעיל 52

 ' The use ofthe prosthetic vowel is completely facultative .ז t can graphically :כבמנדעית 53

remain after the proclitics b, 1, after which it is pronounced more consistently than 
) 124 . without them' (Macuch, Handbook [supra, n. 18J , p . ברי"ףשראינובתיעודויש

על-ידהשמטתהאוהאל"ףבשימוששראינוההפוךבכיווןהתיעודאולםבדיוק·לזההמתאים
אלייףעלהמשפיעהפוניטיתסביבהשינויהיאדיתיסוההתכונה.שהריבכךנסתראינובכליימ

ותושמט ,היסודבצורתהאלייףשתיכתבכלומר.בהחלט.סבירההיאאףההפוכהוהתוצאהזו.

התנועהאתלסמןכךכלנחוץאינוושובלכותב,הנשמעתתנועהקיימתכברששםיימ,בכלעם
 .אלייףעל-,די

54 , 37 . T. Nbldeke, Compendious Syriac Grammar, trans. J. Crichton, London 1904, p 
51 . par . :דקדוקהנ"ל, ; 27עמ'תשמ"ו,ניו-יורקהגלילית,הארמיתדקדוקלויאס,ק'ועיין

 . 57עמ'בבלית,ארמית

 . 1817עמ'פיין-סמית, ; 18הערהלעיל,ג:ד;דנ' 55

56 296 . BDB, p. 1097; Lehnw6rter, p 

- J. A. Montgomery, ICC . 202 :ראה 57 Daniel, New York 1927, p ; תוספותגינצבורג,ועיין

'אכרזה.'ערך , 424עמ'השלם,הערוך

 .) 18הערה(לעיל,מילון 58

צ"ע.וחלקןלבטל.ישןחלק-דוגמאותלרשוםניסהבבלית) , 54הערה(לעיל,לויאס 59

60 ly "dopted Persian word, raza 11;1, more rarely 11;, 111; "a secret" seems to have 'ו" ",ווI'I ' 
ccd witl1 a vowel-prefix, which however is ignored in the pointing ךוou ווO 'וIJ ךוc רן:<

) 37 . Grammar [supra , n. 54J, p ( 
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פדידמןיהודהשמא

עבידתאושליםלעבידתאאגירי] :[צ"לאגורידאגרמאןהאירבאואמר

מפקדדכותהא"נלהויהיבמינהדניחאעבידתאליהאיתאידיומא,בפלגא
להווליתיבאמאי,משלם.שכרןלהםונותןלהו,מפקדלאמינהדקשהלהו,

חלשי.עבדילאדאידמחוזא,ושיבאכלרבאקאמרכי ?בטלכפועל

הרגיליםאדםבניהיורבאשלעירושהואבמחוזאדמחוזא,'אכלושי :רש"יופירש
להן'.קשהבטליםוכשיושביןתמיד,משאותלשאת

בפניערך'אכלושי'לתיבתקבעואשרעל-פיו,שכתבווהמילוניםכערוךשלא
אוכלוסא) =('אוכלוזא'לערךכל-שהוא,בצירוףזו,תיבהיאסטרובצירףעצמו,

גזרוןבמדור 62'אכלושי,'ובערך ', Cmp .'אכלושי :הערךסוףלקראתשכתב 6שלו,ו

אלאלנואיןתיבת'אכלושי'שללמוצאהכאומר, ', v .'אוכלוסא :רשםהמוצא,
 !שמאליתבשי"ן'אכלושי'תיבתניקדואף 63 .אוכלוזא/אוכלוסא

בעייתלפתוררצההשלם,הערוךתוספותשבסוףבהערותיוגינצבורג,ר"לגם
'אוכלושי. :לשונווזהל'אוכלוסי.'חריגכתיבאלאכאןשאיןבהציעו'אכלושי,'

-שבכי"ראגוסטוסבמקוםאגושתוסנמצאוכןאוכלוסי,במקוםרגילשאיןכתיב
הולךהרי '.ס"דעייןואכולסיאוכלוסיכאןגםובכ"יאוגוסטלאלערךההערהעיין

זושאיןפשיטאזה,בכגוןאולם .יותרהקלות''הגירסאותשלבדרךבזהגינצבורג
הנוסח,השתלשלותלהביןכדיהגירסאות,אתולהעריךלערוךשישאלאהדרך,

עצמו(וגינצבורגלמחצהוהשערותתיקוניםהגהות,עצמןשהןמגירסאותולהינצל
בושהטילהערוך,מןההבאהבלשוןשינהואףמדק"ס,שהביאבגירסאותקצתשינה
 .האלייף)אחריוי"ו

בקשר 64פרקנונוסחישלהמסירהענפיביןמובהקחילוף-גירסהקיים ,והנה

(=גניזה,גהובענףזו,תיבהגרס(=פירנצה-מינכן)פמענףשרק'דמחוזא,'למלה
הםוכך '.'אכלושיתיבתלגביהשינוייםאתנעריךזהלחילוףוסביב .ליתאהאמבורג)
 :התלמודבנוסחיהשינויים

דמחוזאבאכלושירבאקאמרכי
ה 651ג .באכלושי

 3ג]חוזא.

שאואצס"פדמחוזא.באכלושי
מדמחוז.'באוכלוסי
ובדמחוזא.באכלוזי

,ולאלשוןתוספתהיא(בוודאילשוןתוספתאףנמצאתצ) =(מצרטהובכ"י

61 

62 
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 . 25עמ'

 . 64עמ'

שלכלומר,שלי).(הדגשה public laborers, working men :המלהבהגדרתכתבזהומטעם
תמוה)כשהוא(גםשלושהגזרוןיאסטרוב.אצלאחתלאמצאנווכךהאוכלוסייה.של .הציבור
כתב. ,1Z 'ההגררהעלמשפיע

 .)*(הערההנ"למאמריבינתייםראה

ודאית.הקריאהאבלקצת.קרועכתב-היד

64 
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הנירבאדאמ'דמחוזאבאכלושי .. '.שוב:זהצירוףחוזרובהמקורית!),מימרא

חלשי.'עבדילאכידמחוזאאכלושי
תיבתגרסושלא(כלומר,הג,לגירסתנוסףתיעודמאודמעטלנושישזאתעם

בשינויוכרגילמקורית,גירסתשהיאספקאיןבראשונים,ביןבנסחיםבין'דמחוזא'),
בהשישהגירסהלקראתהמחבריםהןהנסחיםהןנוהרים'ליתא'לעומתתוספתשל

מסורתענפישנימתוךאחדאפואמשקפתהג,הנסחיםשניוגירסת .לשוןתוספת

הגורסיםכתבי-הידמספרלפיהגירסאותחילוףלהעריךואיןבפרקנו,כרגילהגירסה,

 .כן
דהשוכרגמ'בראשחלשי,עבדילאדאי'אכלושי :בערוךמובאגהענףכגירסת

לאוראבל ![דמחוזא]''אכלושיקאהוטהגיה 67השלםבערוך 66האומנין.'את

ומהלהגיה.שאיןמוכחהענפים,משניאחדגירסתהיאהערוךשכדבריהעובדה,
זוגירסה!וכןדווקאגהלענףמכריעבאופןמתאימההפרקבכלהערוךשגירסתעו,ד

לאדאיבאכלושירבאקאמר'כי :א,סי'לרמב"ןהמיוחסותהרשב"אבשו"תנמצאת
 68 .חלשי'עבדי

לשוןאתהביאושלאאףזוגירסההנראה,ככלהמשקפים,מחבריםעודויש
עבדילאדאינינהואכלושי'ואי :כאן,שכתבלרי"ףבעיקר.וכוונתיבמפורשהגמרא
המשא-והמתן,עםגמראלשוןמביאהרי"ףאיןכאן 69מושלם.'שכרןלהןנותןחלשי

אתוהכלילדמחוזא,'כלושי'בא,שגרסלטעוןמקום,ונשארההלכהאתמסכםאלא
בפרטיזהבכגוןהרי"ףכללישייאמרועדמכל-מקום,אכלושי.'ל'כלההלכה

 .בגמראגירסתואתכאןמשקףשהרי"ףבפשטות,לומריותרנראהפרטיהם,

סגנוןבוודאיוזהו 70 ,הרי"ףהלכותשלמהימניםבנסחיםנמצאהנ"להסגנון
ההלכותנוסחיביןאחרסגנוןאףויש 7לפנינו.ושמונחהתיעודעל-פיעצמו,הרי"ף
 72נינהו.'וזאדמחאכלושי'ואיוגרסואחתתיבהשהוסיפו,אלאל"הנכסגנוןשהוא

66 
67 

68 

להלן.ראההערךלהמשך

 . 77עמ'א.

69 

שעוועל.ד"רחראה:המיוחסותהתשובותעל . 94 . 71הערותלהלן.וראהההקשר.שםעיין

 . 94הערה .להלן.וראה Iהערהקנב.עמ'תשל"א.ירושליםנחמן.בןמשהרבינותשובות

ירושלים .ושיםן·הפיערוך.תלמודראהברי"ף'מושלם'הסגנוןעללשונו.עיין;קושטאדפוס

6עמ'תשנ"א,  . 30הערה , 1

כתבי-אלהכל-פרנסיסקווסן 317פאריס , 316פאריסבאמריקה,לרבניםהמדרשביתכה"י

 ,בגליונותאשכנזמחכמיפירושיםעם , 474.1לונדוןכ"י ;אשכנזייםואינםפירושים,ללאיד

 .) 41הערה(לעיל.ידעלבקבץמאמריראהישרים.ובטוריםמרובעותבאותיותהרי"ףופנים

- 'עמ 17,049-17 =(זהכתב-ידעל , 197 196 ,050 . Add ( ; פירושיםבואף . 477.1לונדון"יכ

'אכלושי'שבתיבתכ"ףבמקוםזו,בקבוצהכולו.הגליונותשטחלמלאתוכננושלאאשכנזיים

להלן).(ראה 477.1ולונדוןפרנסיסקו,סןביהמ"ד,בכה"יבי"תמצאנו

 ;הנר)(ספרספרדיברוךרבינובפירושכגוןהראשונים,אצלמובאהרי"ףלשוןכסגנוןוכן
סדסי'ח"א,ותשב"ץ, ;ע,סי'לרמב"ןהמיוחסותא"הרשכשו"ת ;כשטמ"קהרמ"ךכדברי

בבי"ת).אדמה,'חופריאבלושיופי' ...נינהואבלושי'ואי :(ושם

 . 115פאריסכ"י ;לתפארתמתוכנניםהפירושיםשגליונותאשכנזי,כתב-יד , 311פאריסכ"י

 .ה 'סיהרא"ש.קיבפסזהוכלשון .)ת"בבי ',אבלושי' :ושם;לרהוטהנוטהספרדיכינוני(כתב
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 )ג(התלמודילמילוןערכיםתיקוני

לשוןכאןוהוסיפוהגיהוהרי"ףלשוןשבמקוםבהלכות,שלישיסגנוןאףוקיים
כפועללהווניתיבאמאי,משלם.שכרןלהםונותן ... ' : 10פראנקורטכבכ"יגמרא,
סגנוןואין 73משלם.'שכרןלהםנותןחלשי,עבדילאדאידמחוזא,באכלוסיבטל,

הטיפוסוהואהמגיהים,שלפניהגמראגירסתכי-אםכלל,הרי"ףגירסתמשקףזה

 74 .הרי"ףהלכותשלהמעובד

אתמהםאחדכלמצאהרי"ףהלכותבגירסתאלהסגנונותששלושהומעניין,

השניהסגנון ;קושטאבדפוסהמקורי)(והואהראשוןהסגנון :בדפוסביטויו

(שבוהשלישי;הסגנוןהחדשיםלדפוסיםומשם 75 ,תמיםדרךבספרמעט),(המעובד

 !ויניציהדפוסברי"ףהרי"ף),לשוןבמקוםגמראלשוןהוחדר

בתוספתכלומר,פמ,לענףמתאיםוראשוניםמגאוניםשמצאתיהתיעודשאר

-והחשובהמענייןשהדברדומניגדולות.הלכותבספרנפתח'דמחוזא'.תיבת
מסירהענפילשנימציעאבבבאהתלמודנוסחחלוקתשל-המפתיעבעצם,

פמלנוסחמכריעבאופןמתאיםגדולותהלכותשספרהואוקדומים,מובהקים
הגאונים,תקופתמאמצעקדוםחיבורגדולותהלכותספר,בהיותומכאן 76 !דווקא

התורהמרכזישלהגדולההפעילותמןהואקדוםשבפמ'האשכנזי'הנוסחאזי
 , 77 .בבבלששרשיונוסחוהואבאשכנז,

כלושי'בא : 78גניזהוקטע , 136ואטיקאןכ"יויניציה,דפוסגדולותבהלכות
אין 1402פאריסבכ"ידמחוזא'.'באוכלוסי :וירושליםברליןבדפוסידמחוזא'.
בבלי).בניקוד(מנוקדדמחוזא' 79'באבלוסי :ושםלגמרי,ברורההקריאה

שארביןמצאנוכןכלושי/באוכלוסי)(באגדולותהלכותספריכחילוק
מחזיקיםשאנוחיבורים,וביניהםהראשוןכסגנוןגורסיםראשונים.הרבההראשונים

,פסקירש"י :בשי"ןדמחוזא,ושיכלבאכסגנון.הגורסיםהגירסהברישוםכמדייקים
תשובות 81 ,יהונתןרבינופירוש 80תוספות,בגליוןתשובה(באוכלושי),או"זרי",ר

יוסףנמוקימשנה,מגיד 85ריטב"א, 84הרשב"א,שו"ת 83 ,ירוחםרבינו 82מיימוניות,

 86רשב"ש.ושו"ת

תשובה 88מרוטנבורג,ב"במהר"ם :דמחוזא 87באוכלוסיבסגנוןהגורסים

הלכותשלמעובדיםכתבי-יד,אותםטור 91 ,יישרא 90 ,פרץרבינותוספות 89 ,במרדכי
ושלטי 96אגודה 95לריטב"א,מיוחס 94הרשב"א,שו"ת 93שברי"ף,רש"י 92הרי"ף,

באוכלוסירבאקאמר'כישלה:סי'יוסף,בביתאמנם 97רמ"ה.בשםהגיבורים

73 

מפסקי 31קוקהרבמוסדבכ"ינינהו'.דמחוזאבאוכלסי] :[ד"ובאוכלוסי'ואי :שםבנדפס
קאהוטדבריועיין'באכלושי'). : 541.1לונדון(כ"י 'נינהודמחוזאאכלושי'ואיהרא"ש:
עניינים).בכמהשובשו(ודבריו 78עמ''אכלושי:ערךהשלם.בערוך
בולוניה,ובכ"י 8ואטיקאןבכ"יאףזהוכסגנוןוכו:להם'נותן'עלחוזרשכב.דסגנוןוהוא

 , 6,ברלין 134פארמהכה"י ;פירושיםללאכאיטלקי).(הנראהקדוםלארהוטבכתבשניהם

גליךנותכמהצמחובאחרון(רקמתוכנניםגליונותבעליאשכנזיים,כולם , 546אוקספורד
לגבידווקאולאוכולו.זהדיבורגירסתלגביכאןאלהנסחיםיחדיוכללנוהקיימים).עלנוספים

 .להלןנפרטשעליוהנידונה,התיבהכתיב
גירסתמצבאתלדעתכשביקשו-הדאבוןלמרבה-החוקריםאתמעטלאששימשוהוא

מקום,בכלדק"סבעלשהביאמרצבכרכ"יהואהנ"לפראנקפורטכ"ישהריבכ"י,הרי"ף

כ"י.רי"ף :בשם

שפ"ב.ויניציהישרים,תמת 'סבתוךשנדפס

 . 146,140-139,96עמ' ,)*הערה(לעיל,'לאילן-היוחסין'

הגאונים'תשובותדנציג,נ' :עתהראהגדולותהלכותס'שלזמנואתלקבועהנסיונותעל
 PAAJR, LIV (1987), p. 18, n . 17הגניזה:מןבקטע

329.851 S NS -,ישכךהרווחלפיאבלשלפני,בתצלוםקריאהאינה'דמחוזא'תיבתושםז
לשחזר.

לכ"ף.בי"תביןלהבחינהקשההאחרונהבזווהשלישית.השנייההאותאתמטשטשדיוכתם

ישנםסמ"ךבאותגםבי"ת.להעתיקמחייבהאותשלהבסיסששיפועלי,נראהמוגדלבתצלום
אםמכל-מקום,שמאל.לצדגגהעלוסימןהאות,בתוךבליטהדהיינו, ,רגיליםשאינםרשמים

לצורהלבבשיםד"ולגירסתיותרכתב-הידגירסתשייכתכ"ף,ולאבי"תהשלישיתהאותאכך

וזה'באוכלוסי.'לגירסתמאשרלהלן),ראה'באכלושי:על-ידמוצאים(שאנו'באבלושי'

ירושליםדפוסיענףלעומתוכי"ו.ד"ועםאחדבענףפאריסכ"ישלהרגיללמיקומומתאים

המעתיקהעתיקשממנושבכתב-הידלשער,ישמקוםקצתמסקנה,שלזהכיוון(ולאורוברלין

גדולותהלכותס'נוסחיועלבהיסוס-מה).כסמ"ך,השי"ןאתפתר,והואבאבלושיכתובהיה
עמ'(תשמ"ד),יאספר,עליעץ-חיים,י' :ועיין . 19-15עמ' ,) 77,הערה(לעילדנציגעתהראה

15 . 

ע"א.עחלדףבשטמ"ק 80

שאמרנו'אבלושילדיןספינהדין'ודומה :ע"בעטדףלהלן.בפירושודמחוזאאבלושי :ושם 81

 !דמחוזא'אכלושי'לדיןלשם:בשטמ"קואילווכו:

אברהם.ב"רשמעוןר'משםל.סי'קנין,לספר 82

 .)ב"עפבח"ג.כט(נתיבדמחוזא'מאבלושיהואהפועל'אם 83

 . 92הערהלהלן,;וראהדמחוזא')אבלושיהני('כמותקטזסי'ח"ז, 84

כשבאת.ד"ה , 173עמ'ע"א,עחלדף 85

ובסי'אבלושי,וצ"ל:'אבולי:בטעות:ושםקנז,בסי'וכןדמחוזא';אבלושי'הניקנב:סי' 86
תיבהבאהבנדפסאבלהן,אחתאלהתשובותשלושוהנה.אחת.במלהוצ"לשי:'אכלו :שפא

נקלהעללהיתפסשלאעסיקינן,קשהשבמלהזה,בכגוךוללמדך,שונות.צורותבשלושזו

הראשונים.בחיבוריל'גירסאות'

לאו.אםביךהלמ"דאחריוי"וגרסואםבין 87

תלד.שפו,מצרפת'),שמואל'מוהר"ר(בשםקלחסי'בלאך,מהדורתב"ב.מהר"םשו"ת 88

קלח.סי'הנ"ל,מהר"םבשו"תוהשווהשמו;סי' 89

קנא).(עמ'כותיהלהסברד"הע"ב,עזלדףלהלן, 90

שיא.סי' 91

 . 73הערהמספר,אחרילעיל 92

הנדפס.עלבנוסףהרי"ף,של ) 92(הערהכתבי-ידבאותםבעיקררשוםרש"ימפירושזהליקוט 93

ע 'סישלקיצורהאלאאינהזוותשובהדמחוזא:כאכלוסיליה('הוהתתקפזסי'ח"א. 94

התשובהשלכקיצורה(והיאמב;אלף ) 71הערהלעיל,;ראההרי"ףכסגנוןושםבמיוחסות,
שהואתרמג,סי' =(קנז;אלף ) 68הערהעל-ידלעיל,ראהאחרת,גירסהושםא,סי'במיוחסות,

ת"דלפרופ'מודהאני . 100הערהולהלן, ; 84הערהלעיל,וראהההיא).התשובהשלקיצורה

שב"א..הרבשו"תהסימניםהשוואותעלדימיטרובסקי

דמחוזא.'כאוכלסא ...ז"לכהןמשהרבי'הרב :רמ"ךבשם 95

תשובה.ובשםבסתם 96

ב.אותהרי"ף,מדפיע"אמט 97
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שי"ט):(סביונטהראשוןבדפוסאבלוכו.'דמחוזא'אכלוסיופרש"י ...דמחוזא

אףהנדפס.התלמודמתוךמרןמביאשכרגילדמחוזא,אכלושידמחוזא,באכלושי

 98והולכת.גוברתגירסהאפךאהיאאוכלוסייוסףביתספרנוסחיבתוך

לגירסתותלמידיומרוטנבורגממהר"םתיעודיםשלמיוחדריכוזכאןראינו

הרי"ףלכתבי-ידזוגירסהבאהזה,שמחוגואפשר .בסמ"ךדמחוזא,''באוכלוסי

 99 .וברליןירושליםדפוסימטיפוסגדולותהלכותבס'הגירסהוהיאהנ"ל.

הרשב"א,בשו"תמצאנווכן ,)בו(דמחוזאוזיכל:באזובקבוצהשלישיתגירסה

מפירושאחדבכתב-ידמצאתיוכן 100וכו.'דמחוזא'באכלוזיהן'והרי :רססי'ח"ב,

'אכלוזי : ) 413.2קטלוג , Add . 27,196.2הבריטיתהספרייה(לונדון,רש"י
(אכלושי)בלתי-ידוע,שהחליףמהירסופרמידיבאהזושגירסהודומה !דמחוזא'

גופנית.עבודההעובדיםשלבהקשרהואאףהמופיע-אכלוזא-קצתבידוע
שלושהראינו'דמחוזא')תיבתעם(כלומר,פמלענףהשייכותהגירסאותמבין

מהירסופרמעשהאפואבולראותוישמהלכים,לושאיןכמעט'באכלוזי'טיפוסים.

מכל-מקום,זה.ענףשלשלםאגףישדמחוזא''באוכלוסילטיפוסכנ"ל.מסוים,
-אוכלוסי-ידועהמלהגורסתהיאהענף.בגירסתובלתי-מקורימש~ינראההוא

כנראה,כן,עדיף. lectio difficiliorשכזהובמקוםאכלושי,-קשהמלהבמקום
ביןגדולות.הלכותס'שליותרמאוחרמטיפוסהספריםגירסתהיאבסמ"ךהגירסה
אתגורסים 101 ,פלוריאןוסןפירנצהשבהם,העתיקיםזה,שבענףהתלמודנוסחי

גה,ענףלגירסתהראשונהבתיבההמשותףדמחוזא,באכלושיהקשה:הגירסה

היתהפמבענףהמקוריתהגירסהמעתה,.אמורכאןהקדוםהתלמודגירסתשהיא

דמחוזא.באכלושי :בוודאי

באכלושי,לפרשרצוהזהבשלבכברשמאפמ?בענף'דמחוזא'הוסיפולמה
אובסוג,שמדוברהתירוץאתלהתאיםכדיצמצום,לשוןשדרושומכאן'באוכלוסי,'

שהוסיפואפשרגם 102רבא.שלעירודמחוזא, :והוסיפואנשים,שלמוגדרבקיבוץ

שלעירוש'מחוזאמתוךרקאלאל'אכלושי,'פירושאותובגלללא'דמחוזא'
בבנישדיבררבאשלהלכותיוומתרציםמפרשיםהגמראבעליהיווכך 103רבא.'

יד"ה :שםרשוםכאךרש"ישלשדיכורו , 102הערהלהלך.שתצויךהגרי"כהגהתועיין 98

אוכלוסי.'

התוספות.כעליגירסתלגכי . 146עמיסוף .)*הערה .(לעיל 'יוחסין-הילאילןראה 99

הרשכ"א.שו"תשלהחלקיםמךארכעהכדפוסיגירסאותארכעהרי . 94הערהלעיל.וראה 100

תשוכה,אותהשלשוניםכקיצוריםאף!וזוהתלמודספרישכיךידועותכגירסאותוכולן

גרסשכןמניח(ואניאכלושי :כמיוחסותכאלו.הגורמתהיאהקובץמסדרשלידווכאילו

אחר.וכמקוםדמחוזאאכלוזי :כח"כ :אכלושי :כח"א ;דמחוזאאכלושי :בח"ז ;הרשכ"א)

אחד.חכםשלשוניםכחיכוריםהגמראגירסתכחילופידנתי

המסירה.לענפיויחסופלוריאן.סןכ"יכענייך . 145עמי .)*הערה(לעיל.ילאילך-היוחסיןיראה 101

דווקא.מחוזאכאנשיאמורה-חלשיעבדילאדאי-זותכונהכאילואפוא.ישתמעומכאך 102

J. Obermeier :ימיםאותםמציאותכןולתאראוברמייר,לדייקרצהוכן , Die Landschajt 
174 . Babylonien, Frankfort o/M 1929, p ; 104הערהלהלך,ועיין . 

שם.הש"סכמסורתהגרי"בהגהתועיין 103

[426] 

 )ג(התלמודילמילוןערכיםתיקוני

שאיןלפידאמרהוארבאוהאשכונה,באותהמצריך'ורבא :ע"אובגיטיןמחוזא.
 104דניידי.'מחוזאבנישאנילקיימו,מצוייןעדים

שחילופיכיוון 105 .אכלושילצדאבלושיהכתיבאתפעמיםכמההזכרנו

מייחסיםהיינולא 106הקדומים,ובדפוסיםבכתבי-הידהםנפרץחזוןכ"ף-בי"ת

ערךהמשךראשונים.בדבריבמפורשמתועדזהשחילוףאלאמשמעות,לדבר

אבלושיבהןשכת'יםספר'יש :הואכךלעיל)הבאנוראשיתו(שאתבערוך ''אכלושי
זה,מפורשתיעודלאורוכו.'חלשי'יבטלוואםלמשאנהוגיןשהןהכתיפיםפי'בב,'

ובמיוחדבלבד.בכתיבאלאהתיעודשאיןהמקומותאתזהירותביתרלבחוןעלינו
פגמב"מהביאאגדא,בענייןשם, 10ג.'ד'גד'ערךהערוך,מדבריכאןלצרףראוי

ע"א:

באגדאדדרובסיכראיוסףברחייאר'אתקיןהאומניןאתהשוכרדפ'ובס"ג

בהניתיקןפי'ן 08לאונס.דדמילתריוזוטרלחדנפישמ"טפלגאנישלם

וזוטרלחדנפישמ"טפלגאמשלםואיתברבמוטחביתהדטעני 109אבלושי

ש"מדר"מאליבארבאןן 0ומדתרץהוא.לפשיעהוקרובלאונסוקרובלתרי

כותיה.הלכה

אותו!שהרישמייהודכרמאןמאירור'רבאשהנה,מאו,דקשהשבערוךזהוסגנון

,ורקכללורבאמאירר'בומוזכרים,איןבערוךכאןשהביאבאגדא''דדרושלעניין

מןמכחינםוהיהמחוזא.ככנימסוימותותכונותמיוחדותהלכותאומרהיהעצמושרכאוכפי 104

דמחוזא ...קימחאכיהדמפשידחקלאיריהטאהאירכאיאמרע"כ:לזככברכותיחקלא",
בניד.אכלוזאחמכנידאלאאמרןלארכאיאמר :ע"איכ:שכתוכויקמחאיכיהמפשידלא

אתתלהוכשכת ,כפרייםלעומתכרןייכניר"לשימחוזא'י"רשפירשככרכותוכו.'יחקליתא
 :ע"אקטכשכתמחוזאכנישלפינוקםעל Iימלאכהעכדיולאימפנקימחוזאשכניככןהנידון
אע"גדמחוזאנשיהנירכאיאמר :ע"כנ;פסחיםוכוידמפנקייכיוךמחוזאכניוהנירכאיאמר

(ועייךעכדךיקאלאנמייומאכלדהאהוא,מפנקותאמשוםשכתאכמעליעכידתאעכדךדלא
יעמ ,הרככיהגאונים.תשוכותועייך .כ)העדה , 219עמי ,ורשר"ימהדורת ,העתיםספר

דווקא.דמחוזאכאכלושירכאשלדינולתלותרצוהאלההדיכוריםמתוןושמא . 214-213
אםנחלשיםשמיד(הפון),פינוקכמיךאפילואוכרן,ככניתלוישזההגרסנים,סברואףואולי

 .עוכדיםאיך

 . 86 . 84-83 , 81 , 72-70הערות ,לעילראה 105

.הערה(לעילערוןתלמודראהדי-רי),חילופי(אגככענייךכלליםקצתהעליתיאחרכמקום 106
והערה 418יעמתשלייח.ניו-יורקא,ומקורות,מחקריםרכה,'האשהיפרקוראה . 403עמי ,) 69

שם. 87

 . 236עמיכ.השלם,ערון 107

על-פיוכצ"ללאונס,'רמיולאלאונסרמיי :רומאכרפוסאכלהשלם.כערוןכ"הלאונס.ררמי 108
כלל.להגיהצורןואיךכתכי-היד.וכמקצתהראשוניםאצלהסוגיהלשוך

287 , 2870כאמריקה,לרבניםהמדרשכביתכתבי-ידובשניהנדפס,כערוןכ"ה 109 1 . PI1il 
 .)!יאמלושיי :ובגליוךהתיכה.עלסימך(וכראשוך

2H7כאמריקהלרכניםהמדרשכיתככ"יוכ"הפאריס.כ"יעל-פי , 9הערההשלם,ערוןראה 110 1 , 

 .'ומתרי" :רומאכדפוסיומדתריץ.' : 2870המדרשבית '''ככיומדתריץ.'
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הנידון,מןרחוקיםעניינים,והםמדוברבמהימצאבסוגיהמאודוידריםשיצפיןמי

ענייניבשארשדןחננאלרבינולשוןאתהערוךבעלהביאכאןאףבוודאיאלא
להםשאיןאףדבריו,המשךאתהעתיקהערוךובעלאגדא,לענייןבסמוךהסוגיה

רעח,,סי'האומניןפרקסוףשם,לגמראזרועאורוראה 111 •הנידוןלערךשייכותשום

דר'אליבארבא'ומדתרץ :ממשזהבדיבורומסיים 112 •חננאלר'מפירוששהביא

זרועבאוראינוהזהבערךהלשוןששארואף-על-פי '.כוותיהדהילכתאש"ממאיר
ר"חלשוןעל-פיהערוךשלשוןספק,בלאעולההזההדיבורמזהףתהרישם,
 113 .ממש

 .ענייננושללגופובו,נעייןחננאלר'כלשון"להנשבערךזהלשוןשקבענולאחר
לפרש,כדיעצמובלשון'אבלושי'בתיבתר"חמשתמששכאןהוא,המפתיעהדבר
הפרקבסוףעצמובלשוןר"חהכניסשכברנאמר,לא!ואםשבסוגיהההלכהאת
חננאל,לר'ידועהזושמלהלהניח,עלינוהריפרק,שלמתחילתוקשהמלה

הקוראעלוחזקתואחרים,ענייניםבהלפרשאפואהואורשאיברורה,ומשמעותה
ודאית.הכרעהצריךעודזהודבר .הכוונהאתשיבין

בפירושוכןבבי"ת.הגירסהלמסורתחיזוקבהעלאתהנידוןמןאנונשכריםשוב
לשער,מקוםומכאןבאגדא[.'הנושאיןאבלושי ] ['דדרו :שםלגמרא 114ר"חמעין

פירושווצירףבבי"ת,הגורסים'אכלושי,'בערךרבינושהזכירספרים'שה'יש
ר'מפירושהואשםשאףאפשרחלשי,'יבטלוואםלמשאנהוגיןשהן'הכתפים

שהםהכתפיםאכלושי'פיר' 115 :ספרדיברוךרבינושלמלשונולכךוראיה.חננאל
לךלומר'אכלושי,'ערךכבערוךבמלהמלהחלשי,'יבטלוואםלמשאנוהגים

בערךהפירושאתמייחסיםשאנוובמה 116 .בשניהםהואחננאלרבינושפירוש

בשכתוספרים('ישבבי"תושיאבללמסורתמה-ערעורישחננאללרבינו'אכלושי'
תבמקצהכתיבעל-פיאלאאינהשמאוכו'),הכתפים'פירושבבי"ת,אבלושיבהן

אשהואו 117הרי"ף,הלכותספריבמקצתאףשהיה,כפיחננאלרבינופירושספרי
ולנמתעדהערוךבעלאיןזו,אפשרותולפיחננאל.ר'שלעצמומלשוןמושפע
הכתיבאתמחזקתולהוציאקשהשבערוךזה.ומכתיבכללהתלמודמספרימסורת

 ''באכלוזי'באוכלוסי,'הצורותאףוהעיקר, .ורחבעתיקתיעודהמתועדתף,"בכ
והיותלהקל.שינהאחד!וכלבאכלושיבתיבתת,"ביולאכ"ף,עלמעידותבעצם

 .הואלקולאשינויזואףהיתה,ידועהתיבהכתפים'' =ש'אבלושי'
להפליאמתאיםרש"י?פירושאכלושי:הקשההגירסהאתאפואלפרשישכיצד
 :רש"ישכתב ,ממשבלשונולאאםסגנונו,ברהיטת,ואףבתוכנוהנ"לר"חלפירוש

מןיהיה'ואם :זובהלכהכתבהרמב"ם 118תמיד.'משאותלשאתהרגיליםאדם'בני
 :טשכירות '(הלוכו'הרבה'לטרוחשדרכובהןוכיוצאהאדמהעובדיאוהחופרים

 119 '.הכסאביתצואתופריח ,'אכלוש :שמואלב"רשלמהלר'המליצהבספר .ז)

אואדמהמחופריאוצוריםממנקריהואהפועל'אם 120 :הרשב"אתלמידבפסקי

הפירושים.שנישלצירוףוכו,' 'גדולותמשואותנושאי
לגירסהשהתייחסוהמילוניםבעליממני.נעלמוהמדויקומשמעההתיבהמוצא

12 .ולשונואישאישכדרכם,המוצאגזרוןאתפתרוזו מוצאהעללעמודנסיוןומתוך 1

 . 22חילוף-גירסא .טזסוגיאהנוסח,כרן ,) 69הערה ,(לעילערוןתלמודוראה 111

חננאלרכינו'ואכרעכתכ:הדכריםוכהצעתשם,כרי"ףאףדכריםוכאותם .וכו'זצ"ל'ח"'פר 112
טעמא:האיל"ז

אחריו'שכר"מ,פסקח"שרהוכאשם ,השטמ"קדכריעל-פישכתכקאהוטשל 10הערהוראה 113

זהלסגנו(כדומהוכ( .ממשר"חלשו(שהואראינואו"זעל-פי ,,כאמוראכלרכינו:נגרר
 :יהודהכ(איסיכעניי(לעיל Westminster, Talm .וו 123י"כ ,ח"ר 'פימעי(כפירוש

 ;פגומותהאותיות(מקצת '] [דהילכתאמינהשמעינ( ] [כתראדהואלרכאומדחזינ( ]'
הגיה :רכאומדתץר'כמליםשם,ז"כאוזוסמ(). 'יפרופ'שלרשימתופי-עלהקטעאיתור
מהקכלהכהלכה.לפרשאלאלהגיה,שאי(ראינו,הערוןמדכריאכלרכא:'דמתריץ :המגיה

משתמעהיהלאשכלעדיהזה,לדיכורעדז"כאוף"הרידכריהכאתאתלהמשיןזכינוגםזו
שם.עיי( ;ר"חדכריאלוכיכוודאות,

 . 113הערהלעיל,ראה 114

 .כ"ע 123אגמאתי,ז"לרהנרכספר 115

עליאמרכפירושיוהרגילשכלאני,ודומהספרדי,כרוןרכינוכפירושיהרכהמוכאר"חלשו( 116
לכנותכדיומכל-מקום, .הואח"רשללשונוולערון,ס"לרכהמשותףשפירוש ,כנידו(מקרה

כספרהשתמשספרדיכרוןר'אםהשאלהאתלשאולאופ(ככלצריןכככא(,העניי(על
 .חננאל 'רעלאפואמוכיחואינו ,הואהערוןמ(הכאהשכא( ,הטוע(יטע(שמאשכ( .הערון

ר'עלהראשו(כמאמרואפשטיי(,רי"(אמנםערון.מזכירשרכ"סמקום,כשוםראיתילא ,אכ(
כשהואגםקרוכוהדכר ...ןוכערגםשהשתמש'וקרוכ :הסיקתר"ץ),ד,ספרא, ,(תרכיץכרון

מקומותכשניזוהנחההדגיםאפשטיי( .) 44(עמ'וכו'איטליה'כ(היהשר"ככיו( ,לעצמו

שהערוןשאפשר'אלא :כהערהכתכשכהםהשניעל.כרם,לערוןדומהרכ"ספירוששכהם

כתוכממשלשו(אותו ,ואכ(אחד.'כמקוראיפואהשתמשוושניהםח,"כרכא(השתמש

 '(אמכתכ-ידשנתפרסםמפירושוכקטעא)"ע(חשםלכ"כחננאלרכינוכפירושכמקומו

 ,הרמכ"(תלמידכפירושר"חשלמשמווכ( , 51-50עמ' ,] 15הערה ,[לעילהדרום, rהורכ

כ"כז"כאומ(הערון.שאינולטעו(מקוםיששלוהראשונהכראיהגםשם). 79כהערהכמצוי(

 :נאסי'
 (יוולשו(כהולי(עשספינהשלככש 'פיהאסכלא,אתמכרהספינהאתהמוכרר"ת

כרכרוןורכי'זצ"להאייורכזצ"לחננאלורכינול."זצשמואלרכינו 'פיכן ,הוא
כוכותשלהספינהכצדנתו(כאמצעיתוונקוכלוחשהואכתכויו(מארץלזצ"לשמוא

ואתמהאאדום. 'כלקורי(וכ(לספינה,כושעולי(קט(סולםאומריםוישלהפנות,

 ,הואדיוונאהל"זצשמואלכרכרוןורכינו ,יו(כלשו(ליהקריזצ"לשמואלדרכינו

אסכלא.לעזכלשו(ככששהואכתכוכערוןאדום.כל'ליהקרי

פיזר(וכ(מ(הערוןר"כמכיא 'אדום'כלשו(עדאומרים''ויששמ(לומר,אפשטיי(שלכוונתו

הכיאז"האוואף ,הערוןללשו(ממשמתאיםהלשו( (יא ,כרם '.וכו 'וכ(' :אומריםויש'אותיות

עגכ"כועיי(אדום:'לשו(זהלעזהמכנהאחר,ממחכרכוודאיוהואכנפרד.ףוכסהערוןלשו(
אסכלה.ה"דם,"רשכ ,ע"א

 .-72 70,הערותלעילראה 117

המחכריםודרן .זוכמלהף"ככמקוםת"כימהםאחדכאףמצאתילאשלפניכתכי-הידכששת 118

רש"יעל '.מחוזאשלהסכליםכלומר,' :קנזקנכ,סי'ש,"רשכת"שוכגו( ,רש"יכפירושלהכיא
 .כר-איל(אוניכרסיטתעל-ידילאורלצאתהעומדרש"י,כספרמאמריעיי(חננאלר'ופירושי

 . 25 'עמ , 1900כודאפשט ,המליצהספרמ(ליקוטיםככר,ז"כ 119

 .ריגעמ'לכ"מ,הקדמוניםשיטת 120

כתוספותגייגרכיטלככרלם,שהכערוןכהתלהכותקאהוטכהשכחרהפרסית,המלהאת 121

ילוכתכהוכ('אכלושי:(כערןמוספיהכנימי(ר'שלהיווניתאף .) 22(עמ'השלםהערון

[428] 
[429] 



פרירמךיהורהשמא

הידועה,'אוכלוסא'עםהנדירה,'אכלוזא',דרךזותיבהוכרכובאואףושי,לכאשל
במילונישהעיוןהתופעה,עלעמדנווכברבעיקרה.יווניתשהיאמלהשלפנינוולומר
להישעןואיןכמעט,שבספרותנוקשהמלהלכל'פתרון'לךלהביאעשויזרותשפות
מסויםמקצועבעלי :לרשוםומוטב 122 •שיעמידנונוסףסיועלךשישעדעליו

ככלשמיוהואידוע,אינוהמוצא ;גדוליםגופנייםבמאמציםכרוכהשמלאכתם
הנראה.

פסלוכךממש.שלראיהללאככלייסכהקשריסיווניתלהמציאשאיךגסמהרחוקה.כמילונו)

עללומרישרומיסרכריסככתוכיס.שאתוכמילוךכאךמיווניתהגזירהאתשפרברר'פרופ'

שלו.המשכירכספרמרומית.שיינהאקי'שלגזירתו

וכיו"כ.'גרזך.עכורה.'כליכמוכך akkulluמופיעהכאכרית'סייר.' =כלשמצאתיכסורית 122

היהכווראיעכורה,'ככליהעוכריס'כמוכךתיבה.מאותהושי''אכללגזורניתךהיהאילו

הערך;ומתוך The Assyrian Dictionary, 1 (1964), pp . 276-277 :עייך .שלנולהקשרמתאיס

 b) as a lool to cut through stony terrain for a road a) as a tool for field work ... , :שס

... 1 cul through the mountain with iron a. - s ... 1 had my cana1, or foundation pit 
) ... vanguard carry heavy bronze a. - s. (with which theycrushed lhe rock . לעילוהשווה

 )' a hammer-like tool' = akkullu (זואכריתתיבההרשכ"א.תלמירכלשוךצוריס''מנקרי

'malleusהסורית"המלהמאחוריעומרתכווראי , ' hammer' = )bl ' ,180עמ'(פייך-סמית (. 

עוכלימאהלהרמחומההיאליהפשטתטעמאמאי"נרליהאמר' :גורסיסאנוע"כפהככ"כ
ירועה,מירה ='עוכלא'מלשוךזותיבהפירשוורשכ"סרש"י .)א"ענגכתוכות =( 'כעוכלא

 ,וחלקהשלס,כערוךוקאהוטמוספיהר"כ(ראההנ"לההקשרכלשוךקשהזהשפירושאף

ארמי,''לשוךעל-פיופירש,כזהגאוךהאירבנשאלוככרקשה).פירושסגסאכל , 198עמ'

 :וז"להנ"ל.הסורית~תיכה
עוכלאכירעוארוננו.ילמרנונחמך,רבקאמ'[מ]איכאוכלא,עוכלימאהרמחיוה

כארץ,אותךותוקעיךהיתרותא]תכושמ[כיךהלמותוכמופטיש,הואארמיכלשוך

כאנשיישכךאלפיך,כמקוסועיניךעיניךכמקוםאלפיךשאומריךלשוךככלשישוכמו

יורעיךשאתםמהכתלמורממנוומצוי .אכלאאומ'כךעכלאשאומ'כשםארמי,לשוך

ראמוולאלזה,זהמעיריך[כלה]ואביחתךאביחסרארבאמ'ע"כ)כח(סנהרריךאותו

כמהשמותכככלעכשווהמלחיסארמי.כלשוךהואוברורלרנא,כאכלאאלאלהררי

(תשובותועכלא'אכלאהיתראתכושמכיךלמרוךוקוראיךארמי,כלשוךכליהך

-107עמ'תרפ"ט,אסף,ש' ,הגאוניס  .) 104עמ'ועיי"ש, ; 106

J . 290-295 :ועייך .N. Epstein, Festskrij/ ... David Simonsens, Copenhagen 1923, pp )= 

הסוריתעל-פיע"כמגשכככורות'אכלא'פירשושם .) 45-43עמ' ,] 4הערה[לעיל,מחקריס

פירשששובאני,רואהכעתהמפרשיס.כפירושפירשכעוכלא'עוכלי'מאהואילוהנ"ל,

על-פיהנ"ל,הגאוךרכרימתוךוכתוכות,שככ"כעסע"כ,כחכסנהרריך 'וכלא'אאפשטייך

105עמ'תש"ז,טו,(לשוננו,שכסוריתהמלה - התיכהאת ; 815-814עמ'כ,מחקריס, = 104

ששינוייס[אף 'הצילוסע"פ'מוגהשכתבשם,אפשטייךעל-פיהגהתיהגאוךכרכרי'כמה'

שיכושיס]).נראיסאסףהעתקתלגבישםאחריס

רבינופירוששהביא , 390עמ' ,)ך"שת(נטתרביץ,נאה,ש'כעתועייך :ההגהה[כשעת

אתלהדגיסעיי"ש,וכו,'כאך'מררומרותכמהכלומר,כעוכלא,עוכלימאהרמחייה'גרשס,

(וכךשסהפשוטהפירוששהואלהכריעהתכווךלאכרס,מחא.''כשורשהפרשניתהמסורת

השימושוהשווההרכריס.לפשטותיותרקרובכווראיכפטישולהכותכעל-פה).ליהעיר

להכותכמשמעות'אכלא,'עסכהקשר'מחא'כפועלשס,כפייך-סמיתכמובאכסורית
כפטיש.

[430] 

התלמודיללקסיקוןפירורעוד

קיסטרמנחם

זכרורוזנטל,א"ש 'פרופורבימורישלהברוךלזכרוזהמאמראנימקדישבדחילו
 ,זהפעוטבבירורגםשהורנובדרךכוחילפיללכתהשתדלתיעולם.ולחיילברכה

כדיתוךהתלמודי,למילוןלהצטרףשראויאחד,פירורעודאחד,פרטבעודהעומק

 *.חגיגהממכתשלהנוסחשבממורתבעיותבכמהעיון
ודבריאבויהבןאלישעעלאגדותשורתבתוךקוראיםאנוע"א-ע"בטובחגיגה

אתזהכנגדזהכאןמביא(אני 1מאחר'חוץשובביםבניםובו'שהשמיםמןקולבת

המאמר.כסוףראהכתכי-הירסימנירשימת *

חגיגה'לככליגניזהקטעי'הנושאעלסמינריוניתמעכורהחלקיסזהמאמרשלכיסורו
סיועולעכורה,הערותיועללכככלכאךגסלואורהתשמ"ו.כשנתזוסמךי'לפרופ'שהגשתי
הגניזהוקטעיכתכי-הידכרשימותלהשתמשלישהתירהמשנה,למפעלמורהאניועירורו.

ספרררפוסשלצילוסלעיונילהעמירשהואילרימיטרוכסקי.ח"זפרופ'למוריכו,השמורות

.עיינתיחפץכלכלישהגישוהעזרהעלולעובריו,כתכי-ירלתצלומיולמכוךחגיגה,למסכת

הסינופסיסהיתהלעכורתירכהחשיבותובעלתעינייסמאירתאכלכתכי-היר,כגוףתמיר

הרכהכאריכותסלעייךליניתךכהאשרהרצוג,'הרבכ'ירשהוכנה ,כתכי-הידכללנוסחאות
הגניזהלספרייתאורהכמו-כךלהם.הרכהותורתיהוטנר, "הרבומנהלו,המכוךעוכרישל

להלך.שיירוךגן'קטעלצילוםהסכמתסאתלישנתנועלרייףש"קד"רולמנהלהכקיימכריג'
ר'אתאזור('שאלע"אטוכחגיגההסיפוריסשניאתהמקשרהואזהאלמנטשאכךלי,נראה
הסוסעלרוכבשהיהכאזורו'מעשהגור')הפרמאחוריקולכתשמעתי'ככר :(שסופומאיר'

מךעולהכךכפירוש.זוקולכתרכרינאמרוכשניהס :המשכו)הואלהלך(שהמובאכשבח'
שוכוואמרהקולכת'יצתהכיךמובלעתבגררהםאלהסיפוריסשנישכהך ,)הכ(הנוסחאות

וניתהניניפוקעלמאמאידךגבראההואליהואיטרירהואילאמ'מאחרחוץשוככיסכניס

וכו'תבעה'זונהאשכח'נפקלכיךמקכיליס)(וניסוחיםרעה'לתרבותאחריצאעלמאכהאי
פעס ,)!פעמייס(הזונהמעשהבאשכהךהנוסחאותמךוכךזו,כוונהשלמימושההמפרש

תלוייםשאינסכתכי-יר-(סטאלשלנוהסיפורלאחרנוספתופעסהשמימיגזר-הריךלאחר
סיפוריםלכאךהובאושכשבילומהעללהעיראוליכוישזהטקסטואלימצבוככר .)!כזהזה

אזור,שכפיארמיחהמנוסחהשיקולכללגמריחסר 2שכגכאך,להעירהראוימך(אמנסאלה
הסיפוררעה').לתרבות ]![שיצאמאחרחוץשוככיםכניסכו'שו :מסתייסהקורסוהקטע

לאחר,מאיר 'רכיךשיחהעלעכרילסיפורוכהמשךכהשלמהבאעוסקיסאנושכוהארמי

של(כסיומו 'מאחרחוץשוככיסכניסשוכוהפרגורמאחורישמעתיכר'ככמליסשנסתייס
 .)ח:זוכקוה"רע"כ,עזה"א.פ"כחגיגהכירוש'המעשה

 •שם ',כירושכמרומה.נתוך,-החינוקהריגת-זהכסיפורהאימתניתהסצינהשלגרעינה
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ז"לרוזנטלשמשוןזראליע
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