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וכתב: )'
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והואלאלתו,-בוסחיםבכםהלבפושה ;) 3ש'ו , 1048עמ'תיאודור-אלבק,(מהדורתלאלתרגרסו

כמהבמזאתלאלתר . 8לשו'הבוסחאותבינ.., 275עם'שם,ע"ןלאטתר,מןשיכושבוודאי

חםשמדושישלהדפוסבבוסחהמייזגחאדעיברום,בשגישרדזהםדרשרבה.באיכהפעמים

בכתבי-ידתיעודאףמהםאחדולכלביבו,םהדיותרבה,איכהבםדרשהםיי:זגיאחדהמגלות

בעיביד-כלל;ק"םהנידיןהל;ווןאיןבדביי-ביבועיבוד-דפיס).עיביד-ביבר,כאןאיתם(נכנה

בבדפםהןיותמעדבבליית,הוחבותכמהבהםישאשוסיפירים;ולבהקשרדמפיעהיאהדפוס

לשיןבח"."לאלרתזכויה:;וללדדמבק;ווד,יבפvוהבבפושהאתו.אשובכתבי-הידהןעזמי

שםמזאבי;ולא(אף 17רש'ע"ב,בזגיסיןהבבלי,פיעלביידאיוהואבעיביד-ביבר,מופיעאיבוזה

בבדפס:ואיליבשלםיה",ישאלגביה"בחת : 3ש'ו • 7עמ'ביכו,בהוזאתמיר).-בכ"'לאלתר;

"הב"קם : Z2ש'ו;ום,ביבו,בהיזאת .לדין"ייןשלםאויהביובכבםביתיהליהאפתח"לאלתר

(שובסחו Add , • 115ק"מבוידג'בכ"'יהבה,"ליה".מהל,היהב"לאלתובבדפס:פעלהי",ליה

"לאלתובבדפס:להךד,יאתיב"אזל :.שי' ,. 9עם'ביבו,הוזאתאלתר!-לעיבוד-הדפוס)ש"ך

אלתא'[ו!זר"ל:לור,ואגיבארת;ויוה)(םיף"אלתא'הנ"ל:ק"םבוידג'יבכ"'לון".וםגיבאתא

לפנחס'מודהאבילהלן.ראהועלהיאלתר,הזיוהתיעדהזהבכ"'הרייכו.'אתא"אלתר)(אי:
שלאיפ"םאתלפג"וז"ןאיכהבםדרשהגרסאיתאתפב"'תילפילילמםירשהיסיבעלמנדל

שלדדמעלהנ"לכלשןדבפרשהיבדפיסים:לאלתושתירבהכקיהלתהביסח.יעדיהעיבידים

הםשפסיבבפושהכלל;מיפיעזהםשפם rיאדסגים,מכםהקיזיריםישככתבי-הידאולםזכויה,
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על ;)כ 51(עמ'פעמ"םיותו,עלאתו:עלכל;ויושיכישיםכםהחלוהירישלמישליאסיקובכיי

כאוישוםזשמאוכים,שיבושיםזהככתכ-ידיששכידוע,יאף .)כ I28 (אחדלכל ;)כ I27 ( )ז(אתי

החדש).הזמולפבימע"ביםכמהכעיביזושהיה(כפיהמעתיקכעיביאתועלהכיסיישללזריתו

 • 92עמ'(תשב"כ),םגלעםבלשיבבוזהכתכ-ידעלשהעותיםהועיין

מ'וואה . 2שו'ע"א,כזלדףתשכ"י,ביי-ייוקגיסיו,מסכתסופויםדקדוקיפלדכלום,ם"שראה

הגוסאית . 211-210עמ'(תשם"ד),גגתוכיזהמשגה",לשיושלהשיגיםיהזייפיסיםבר-אשו,

זישיגיתמיליםשתיהוכאילועוכיםככמהכדרכי,כן-יהידה,בםילוןבושםישכמשבההמוחלפות

מןכראויגזרהואשוןשבעוךאף ,) 258(עם'"אתו"ובעור ) 260(עם'"אלתר"בעורדבר,לכלםזי

לירישלםי.השייהאףיהואאתו,על

ו,יושכבקויפמן(כ"יגס"זההרייזאזמןלאחוואםגס,איבו r,ךזאזמואתרעלאםאום'לעזר 'ר"

ומכ"'קויפמןםכ"'רקזויגהאתראחריימןתיכת .) 16שו'ע"א,פלדףהנ"לרספריםרקדיקי
יזא""יםןכהשפעתהללוכתכי-הידלשביםשותףשיכוששהיאודוםהלי,מהדורתק"מכוידג',

 .) 305(עמ'סיס, ;) 239(עמ'לאה,זיסאכספויאףמופיעאתועלהכיסוילהלן,
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ומנסא

שבשתומ

אשר

והדגישו

נכתבי-'

 ICלידיה

גי,להוי

זהנכ"'י \
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במסב
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 Iמצויות
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זןגיבוב

לו'"ופורס,ןס:שבימעשרנתוספתאמוצאיםשאבוכפי , 24ואותינתוספתאואילו

 • 25לאלתר"''"חוג:ז,סוסהלאלתר"';דיבר

 26התוספתאשלהגרסהאנותןיובהמשבהשלהגרסהאבותניןהזההשיבויאת

עצםאתולבררלהציעכדיחריף,בסגביןוהתוספתא"'הםשבה'"חילוףנמכוווכיביבו

המשנהלשוןביןחילוף )א(כזה:לחילוףאופניםשלישהלהעליתאפשרהזה.הבישא

ביןחילוף )ב(דקום.חיליףובכן,רעכתה;בשעתהרתספתאלשיןוניןעריכתהבשעת

נסוגיהחילוףתיעידבלאאף )ג( .החסיביתבשת'הקיימיםהניסחעדישלסיגיםכמה

למריתהנוסח,עדישלאופייםנגללאלאהחיליףאיןהחטינרתשתישלהנוסחעדי

עדינראית.גאפשרותשלנובנידוןן.שתיהאוהחטיבותלאחתבאשרהעריםהסכמת

נמסרהובכךהגאונים,בתקופתבבלמסירתמשקפיםכללבדרךהתוספתאשלהנוסח

בענייניבבלהשפעתאולם . 2זוונתינהנהיליםרגאלומורסיםשהיובדרךהמילה

זי.לתיכהשיניישיםנויןלא • 264עם'ל,כרסז,חסדירת . 24

הדפוכ:כנוכחשםלהלןשם).חכריינה '-כ(ערפורסוכ-'דפוכפיעל , 191עס'ל,וכסז,סהדורת . 25

יש(וסכאזע-אלסשכועותכבליפיעלכוודאיוהואלאלתר,ערפורס:ובכ-'סיד-,הונאתיה

א,רנוקרסנדל,סהדורתזרה,עבידהבסככת .) 26הערהלז,להנתז,חיהשרשסהסהקנתלתקז

לאנר-;סותרשניםעשראפילישלותמוךככונכאבל ...ישראלכארץאונריז-איז :) 465(עס'

-ברורהבנורהכתוביונהבכ-'אבללאלתר.-ודפיכוינה '-כונתסשםיניזהאחרונהלתיבה

שיכוש.לאאואינהבלכדהדפוכיםגרתסהיאולאלתרלא:זר,

שרכיס ; 338עס'תשס-ז,ירושליםהתוכפתא,שלארפורםכ-ישלהלשתיתסכורתונתן,חיה . 26

 • 243עס' ,) 12,הערה(לעיל

לייחכנורךאיןבבבלסקובלהיהסכויםשכתיבזסןוכלשם.שרביטשהעסידהאפשרויותכאחת . 27

דור(דורווייכא-הדבריעללססדר.ולאלסחברלאיודת,שקדםלגורםבתוספתאשיששואת

שלסולדתו-שארץהתוכפתא,לעגייןשטעד ,) 196-197עס'ירושלים/תליאביב,ד-בח-כ,דוורשיו,

ושביןעולם-,לאורהתיכפתאיבאהכבלבארץ ...ככלהיהששבווסקום ,ישראלארץהיההסחכר

שהכתיבוייסידעיולאאלבק:ח'השיבכברוכיויב,ודייולארדאיהכוק,ולאהפוקראיותיו

שהירגלוכפיהתיביתאתשכתבוהסעתיקיםסי"אלאהסחברסדייינאלאהישניםכספרים

לתלסודים,(סבואהסחכר-שלולאהסעתיקשלסקוסועלידסעשהכתיבנמבאולכתכם.לבסאם

 .) 608עךבתשכים,תל,אכיב

שסודרההאפשרותססךעלוסגגובההתוספתאלשוןאתלהסביראלינוריואלביקשסכברלא

לשודימפגשיסארסוראההתנאים.מלשודלשונהאתלאחרמסוימיםבענייניםכךידיועלבבבל

 • 121-109 'עמ(תשביב),ה-ובלשודסחקריםהתוספתאי,שלקדמותהושאלתילחזבלשודוריאליה

דעתילועבירתדבר,שלכסופונוקסיםישניהםואלכק):אפשסייזמסקנית(עלשםדבררמתוך
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ידענותומתוךרגבגישרודוסידרוםץיישראל"ם,ראוגםכבלייםשובים,מסקורותכר"תות

ארץיישראלשלהח"םעולםהיהזאתועםלהם;שכרתהיתשהכפיבאהחכסיםבלשןומעסיקה,

"םןסהביכמסירתשוניםם"בוישחריאליה,כתחוסיכמיוחרחלי,כדיעלסהם,רחוקהתנאיםבימי
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המקוריהארץ-ישראליהאופיאתטששטהלאובאחרות,זרבמילהרכתיב,מבטא

 • 28בסרבגנהוביירחדהרתספתא,בלשרןכללבדרךשנשתדמ

בלבדלוcלותההרוצתאמביאםישהמליוניםפיעלאףהבבלי,התלמודללשיןאשר

ותמדעתלמ"דבלאהרצהדלמשעה , 29למ"'ד"עם"תמידזומילהבאהשכךוהדגישר

גיאסמטי"כי : 187פי,רקביץכ"'יפיעלדאסגבגיטיןהבבלי.שלמסוימיםבכתבי-די

וcלתדלגללימטינא"אי : 140ארטיקןכ"יע"ב,עיבגיטין 30גיטא"!להייאלתדלידיה

שגםףאגאס",להריאלותתאינאלוא rרימתלתיןבהיוד'משתהינאאיגיטא,להיי

לאלות,הצררההמוקמותבשארמופיעהזהבכ"י

נ. Iכתבי-הידררבברגתסאלתדמצינודבלבתמידבמסכת

אונלתדארוcלותזפהרצחתבלב.דנדדיםמסכתאתמאפיינתהויאצירה,עידיש

ארף 487ארסיקןכ"י , 110ראיסןקכ"ימינכן,כ"יזו:מסכתשלהניסחעדיבררבמצייית

שהוארדומהבלב,ןבדפרסאבלעד"ב),(כזלוcלתדמואפילוומצאיםראנרנ. 2בדפיס

 • 33לאלתר) +אלתר(מןסגנונותשבישלגיברב
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יש(ומכאן
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מימאשר

שלזנסי

t (קיכבוז

ידענות .

r ישראל-

ייםוהכיס

הגאתםי,תוקתפסלוהתניבהסבסאפיעללהטבידםסישםשהזכירהחילופיםמקבתלדעתנו,

'ויקום/אתלקוס,לענזייש.םסליברסןלאי:זירשהב'וcלאטמכתיתפזהיותרלייחטאיןוביודאי

 J. S. Bloch, Ei.blielre i. die Ge,e .וdiehk lו:י te EfLוdh .. rog tו:י גlmvdie 7i ~כברהשיהר

1884 en וW" .. t terם Li , >,50 'ס- 49 • 

ילוcירותנןמשעתהררתטפתאהמשנהלחסיביתכברלייחטישיפינוחטגנןוחילופיגיטוc,מאידר

בהקשרם Kנמבכרסשםויפה. pמטגנתיתעריכהנערכהשכנראההמשנה,שללאופייהמעס

ת Kבנו mהךבלווים, Kהתנתקיפתשל Kקודדהקדיםהטגבןות Kםשקפתשהתיספתארבים

דבריהרתט"tlתפ,ללשוןהמשנהלשון"כיןכרירופן,בתןהרשיוהחרים; Kבפקופותהדיבור

נ. 8-31 ם''תשפ"ו,יחשל,ם,זחסיבההיהדות,לפד,'התשי,'ה,ולפיהקינגרט

הקדותמ.כהערהה Kר , 28

 A. Liebermann , יDaשיפושית";בלפ"דלעולם"ובא"אלתר":'ךרה,ררי,בוםףסוםספיאירב . 29

Di4kcU', Berlin ~ ·talmvdilc ~ uc bןןkm um tk, b4 ווiOוeUM d4I Ad ~ P 

" verbunden 1895ל, p. 28: -Die8 adverb i8t .teta mit . ל"בפילינו:לוי. Dur mit vrgea ", 

 . " alwaya with 'ו"יאםסחב:

שםרואה , 31 ם'' ,) Kתשנ"(ירישל,םהםחישים , rהאינםאתהשיכר,רור,תלוםדבטפרהבאתיו . 30

כזבדףלאלתר.יתא K-סמ:זאתיםכהמעדהר,שבכתביייהמקיסיתבשאר ,) 86 :ל"ב( 8והערה

שם).מרסשסשלשפניי(התגליםלתר ICכתיבאםברקהבריר ב"'

 : I[בהתלררמלסליןרנופסים"ווכיםחזנסל,חדאלזכ,תרשיםפראהאחרים.בוסחידוי . 31
גביזהקס'חזבסלפרסםסם • 221 ם''(תשנ"ב), Kסרתביז ,")ב",לבתפיד(בבל"'ארזניג'

ניסח,נףהסהוידםהסטכת,שלכתבי-הידשארבוםחססכגרת"חירג(שבוכחישםהתלוםדסנוסח
K ,"ל,תא.זותיבההקס,ובאיתו ,) 219 'ס,חד

תשפ"ה),(ירישליםהרשלרפ'כ,ריכתא,כךרהשלם),(דק"סנוטחאותשינוייעםבדריםפסכת rע' . 32

 • 1 'שילר,זעס' ; 2 , 4שי'יג,ע'ם ; 15ש'ויכ,ע'ם

בדכרישרדוהאלההסגנונות"ני , 2הווהלרה,,רנ ,) 32הרוה(לעיל,השלםבדק"סרואה • 33

 ")בכז(שםלאלתרסן ,)כד(נדרים"סאלתררסם:אפססזיי .סאלתרוכןפקום,לאוותהראסונים

השניהרישוםאםספקלדעתנוכאסור,אבל .) 139 'עסתשכ"א,ירושל,םבבלית,ארסית(דקדוק
גרסאות.גיכובאלאשאיניואפשרלשוני,תיעודלשסשיכול
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בן-יהרדהוזליעזראצלהגארנים,מלשןרמכברצוינהלמ",ךבלאאלתו,הצורה

ללשוןתמידשבמסכתאלותאתהסמיךאףאפשטיין . 35אפשטייןי"בואצל 3במ'לונו·

 " in the Bab .וקבע:עצךמהתלדמדלשוןמןזוצורההפרידזובדרך . 36הגאונים

לשרן-מאלתולאלתו,אפשטיין:שלפיאןמכ . 37Talmud onlyלאלתר or"מאלתר

גאונים.לשון-אלתותלמוד;

הערות:שתילהעירישכךעל

מסכתלשוןהןאלאבפשטותבבלי""תלדמדלשוןאיבן 36אלתומזמאלתו,הצורותא.

לזאת . 39בדריםמסכתאתהמאפיינםיהלשובותעלזהיביטולהוסיףאפואראויבדר'ם!

כלומר, statim!4°ובמש:חבמשמעותסר \O ~ l ?צכ,הסוריתהמילהאתלהסמיךיש

הקרובהסז,היחסבמילתמשתמשת , 41אחר"לקטיאמ"דבאהשהיאבדרים,לשון

 . 4ברסריתגהמקביללביטויבמיוחד

מעטהמיוחדות,המסכותתלתחוםמחוץאףזהתכיבמצאבוכעתוcלתו,לצירהאשרב.

זה.מונחשלהירקוויתבמיוחדשמופעונסחהאשרגיטיז,מסכתשלבכתבי-ידמזער

אפשראמנםהגאונים.שבניבאלתוהצורהלהבנתחדשותאפשרויותבפתחומכאז
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לדל.וואהבלב,ר

סאסווכבואש' , 14וובוכקדוקוד, 54וס'האוסוא.ם"לוכפויתבסביאותאפש'ס"וש'וeסףאלוכזוג • 39

 r . S. Fזrbak, TM A Jם moic Diokt:t 01 Ne גim ,d.t ,והש'יהוהש'וe'לתות.ול ) 36(הווההב-ל

diuertation, Ye8hiva Univerlity, New York Ig80 

 • 6S6וס'הגדיל,פ"ו-וכס'תוeרגר . 40

בדר'םעלכתב ) 36הרוה(לע'ל,השא'לותתולוס Kהסבואוס . 16וס'דקדוק,אפוסס"ו, . 41

 . theae tractatel beiם I di8tiם gui.hed from the other8 dialectallyוחבחת".:

 ·," lI::.o ?,;צכ ... bietet die enrach8te Analolieג"גו:העס'דכברהב'רסחסהקבלתעל . 42

17 aur die 8telle, alabald, jetz", ZDMG ל,K לאלתר =אתרלdas mischnaitiche , 
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IV SUMMARIES 

Shamma Friedman 

Brief Notes on Babylonian Aramaic 

'KD - ,; 

Aramaic 'D in questions is usually vocalized with ~riq. From Geonie 

texts, the form 'Kti for "C is also known. However, a third form, '~K1 ~ 

with 1Jefe, wu recently round in R. Shmu'el ben IJorni's introduction to 

the Talmud. Instead or amending to ~ as has been suggested, rererence 

is here made to 11'l'Zl~' in a Geniza rragment or the Babylonian Talmud, 

predicating that this rorm is an allororm or 'K~, which resulted rrom 

contraction or the diphthong. 

KD'a;c - KD'~ 

R. Shmu'el ben IJofni wrote that vocalization with lJefe indicates ruture 

tense, first person singular, whereas ~riq indicates the imperative. This 

rule, it is here claimed, is actually implemented in the above-mentioned 

rragment. 

'11;KD - ~;K TD - '11;K; - 'l1;K - '11K ;P 

'm;K; in BT instead or PT's '11K ;Y has always posed somewhat or a 

puzzle - where did the initial lamed come from? Tractate Nedarim has 

'11;K~ and 'm;K ~ this preposition is also found in Syriac i111:lTT ~ 

which has the same meaning. 'm;K was known from Geonic texts and 

tractate Tamw only; therefore it was not considered standard BT 

Aramaic. 

It can now be .hown that 'm;K is also found in manulCripts of the 

standard tractates. Thi. argues ror the recognition or 'm?x as the base

form or the BT dialect. Ita direct derintion from '11K '>' is now clear (W 

atar > 'alAtar). This was probably viewed as an independent lexeme 

enhanced by the tendency to add or pile-up prepositions, hence "m;K; and 

'm;K~ Forms with preposition., especially those with multiple 

prepositions, have a more idiomatic ring, and are favored in popular 

usage. Consequently, 'm;K; displaced the base-rorm ,n'K in medieval 
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standardiled BT orthography, where Aramaic was not scholastically 

adjusted to the classical language, as Hebrew was. 
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