
 תוכנית הרצאה –תרגום והאיש משתאה 

לפטירתו. לכן אקדים לצאת. הנושא אצלי אינו סגור. ההרצאה תהיה סוג של  02: לע"נ אבא זצ"ל פתיחה .1
 התיעצות.

אינו הדבר המיידי  שהיבאמת מוזר מאד לכאורה. אבל יש להעיר שגם  ָשֵתי. חשיבות חידושו הסמנטי. רש"י .0
 שהיינו חושבים עליו.

הוא מהקדומים והאיתנים ביותר שבין כה"י, אולי החשוב ביותר.  כי"ויסודות די איתנים.  ָשֵתי-ל מסתבר שיש .3
מזרחי ולא תימני. טברני על בסיס בבלי. כותב ושני נקדנים. מחלוקות ביניהם. הכותב בבלי יותר אבל גם 

ב'(. כתובת נוספת  ( )זעירות, לדעת המהדיר מתייחס לתיקוני נקדן1020המנקד. "נשלם בשנת ה"א יב" )
 ( לפי צורת האותיות כה"י דומה לכי"י מהמאה העשירית.1201התתמ"ד וצ"ל ד' תתמ"ד )

 תימני גם עם רס"ג. על רס"ג נדבר בהמשך(.-בעוד כ"י חשוב )תאג' מזרחי לא שתי .1
 ! )מתכופף?(שחי .2
 )התחיל?(  שריכ"י לא מדוייק )"ההצלח" שתוקן ל"ההצליח"(.  .6
 תשי"ט )מעט על טיבם(. חסיד. תאג' יוסף 6 ↔   6  1121( )ליידן שפרבראלכסנדר  .7
)על טיבה וקדמותה והשלכה על קדמות המסורה בכלל לדעתי( לא מכירה חילוף נוסח ב'משתאה',  המסורה .0

או פתשגן / צנצנת המן, הפרשן החשוב ביותר לאונקלוס )+פרטים(. עדות על   יא"ררק בפרט השולי יותר. 
 אלה נסתרת.הנוסח. שאלה מפורשת וש

 לא רק אונקלוס! גם תרגום א"י ניאופיטי! .1
 Lectio difficilior potior : הרגשה של סיכום ביניים

 (Latin for "the more difficult reading is the stronger)" 
חזקה. שני דפוסי לשון, אחד בשלש סוגיות והשני בשתים.  סוגיות בבבלי נותנות אסוסיאציה 2: הפתעה .12

: מימרת רבא על בן ט' חי במעי אמו: ארבעה סימנים אכשר ביה רחמנא. הראב"ד פירש את כל הש"ס הנושא בחולין
 )'גדולי המפרשים' במאירי(.

וחכמים בטענו במשנה מחלוקת אדמון וחכמים בטוען כדי שמן והודה בקנקנים ומחלוקת ר"ג  . לשבועות מ  .11
רפ"ז כל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין ואלו נשבעין ונוטלין   שבועות מה:חטים והודה בשעורים. הנושא ב

יישר וכן אריו"ח, יישר וכן אמר ריב"ל, יישר וכן   1פעמים בבבלי, מהם  7]השכיר )מוסבר בגמ' משום שבעה"ב טרוד בפועליו(. 

 ר רב כהנא[תרגמה אריוך בבבל, יישר וכן אמ
כל זמן שהיא בבית אביה גובה כתובתה לעולם כל זמן שהיא בבית בעלה גובה כתובתה עד עשרים וחמש שנים שיש בכ"ה שנים   .10

שתעשה טובה כנגד כתובתה דברי ר' מאיר שאמר משום רשב"ג וחכ"א כל זמן שהיא בבית בעלה גובה כתובתה לעולם כל זמן שהיא בבית 
רים וחמש שנים מתה יורשיה מזכירין כתובתה עד עשרים וחמש שנים: ... והלכה כדברי חכמים כי אתא רב דימי אביה גובה כתובתה עד עש

אפילו תוספת אין  ורבי אבהו א"ר יוחנןלא שנו אלא מנה מאתים אבל תוספת יש לה  א"ר שמעון בן פזי א"ר יהושע בן לוי משום בר קפרא
 בה ככתובה דמי אתמר נמי וכו'לה דאמר רבי אייבו אמר רבי ינאי תנאי כתו

 ערוך )כמה מלים עליו וזמנו(. .13
שתי גירסאות ספרותיות של  שתי-ושהי -: הפירושים בבבלי קשים ודחוקים. ההרגשה היא שסיכום עד עכשיו

"אמרו עליו על ר' יוסי הכהן ואמרי לה על ר' יוסי החסיד  אותו רעיון מסוג של "אשתומם כשעה חדא" )השוה
לא שני אנשים אלא שתי גירסאות של אותו דבר. חשבתי לחפש  –שלא נמצא כתב ידו ביד נכרי מעולם" 

במובן של היסוס וכד'. לא מצאתי בשום ניב ארמי או שפה שמית )הקרוב ביותר הוא בסורית שם  שתישורש 
לקבל מכות, להירמס תחת רגלי מישהו בשני טקסטים נוצריים מאוחרים, כנראה  גם במובן של לסבול,שתי 

 משהו מסוג "אכל אותה" בסלנג שלנו(. אבל:

 . פשיטתא )דעות גושן, אבינרי, מאורי, עליה; קשר לאונקלוס(, שומרוני, רס"ג )אפשר 11-16

 בד"כ מבקש לשתות, מתפלל לגשם וכד',  רס"ג בכ"י(. מסתסקי – 1להחזיר שקופית            

   either, orכאן משקה את עצמו. ֻמְמִסּכ מחזיק את עצמו, מונע, עוצר. ַאם נדיר            

 .שתי)מחפש מלים ערביות קרובות למקור(. וכן אשקיין / אישתיקן לא דוקא בשורש           

           

 : שורה אחרונה

יחידאית וקשורה למשחקי לשון מסוג ויאבק  משתאהרגום מסורתי. עצם המלה נ"ל נכון לעכשיו שמתחיל מת
היחידאית במעבר יבוק, כל אשר לבן בו ופצלות לבנות מחשוף הלבן, צחוקים ביצחק, וכיו"ב, שבתות לא רגילות 

 (. מרשתתמגדים לח תשס"ג וב מלות מפתחבהר )מאמר -בפרשת אמור

תרגום מסורתי תרגם לשון שתייה והשקאה )וכדברי יא"ר המשוה לאונקלוס של נפתולי לשון תפילה, גם שם יחידאיות 
 שהי-בגלל נפתלי(, בגלל הקושי בפשט נתפס כמשהו שמביע באופן ספרותי היסוס ומחשבה או השתהות, הוקבל ל

 שבצידו, וכך נוצרו ההתבטאויות המיוחדות בבבלי. השוה ל'פענח'. שתיק-שצמח מתוכו בזמן קדום ול

 אשמח לכל רעיון מצידכם.
 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Latin
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/maamarim/milot-2.htm


 
 תוספת ר' מנחם קצבורג:

 השוה לשו"ת הרשב"א חלק א סימן תקכג העוסק בנושא. הנה הנוסח שבפרויקט השו"ת.
השנה גבי מי שראה את החדש. אמר רבי יצחק דבר תורה בכל לשון )בראשית כ"ד( והאיש משתאה לה.  ואשר אמרת לפרש לך מה שאמרו בירושלמי בפרק קמא דראש

 כל גרב שמחזקת סאתים ואמרת כי כולה חדא מילתא.
  

רגיל ובקי בו הרבה.  תמה אני במה אתה שואלני בפירוש ירושלמי. ואתם יש לכם אב למקראו ולפירושו הרב הגדול רבי יהודה בר' יקר ז"ל. ועוד שאני רואה אותך

תורה. ורבי יצחק על  ומיהו אף על פי שזה נראה זר בעינינו אגיד לך מה שאני מפרש בו עד יבא מורה צדק ויורנו. ובגירסא שלנו אין כתוב בה דבר תורה אלא דברה

כל לשון )בראשית כ"ד( והאיש משתאה לה. כל גרב משנתנו ששנינו אם צודה להם לוקחים בידם מקלות אמרה. והכין איכא בגירסא אמר ר' יצחק דברה תורה ב

צודה. ולפי שמחזיק סאתים. ואם צודה להם לוקחים בידם מקלות. ושלשה ענינים אמר ולא כולה חדא מילתא כמו שאמרת. אלא שלשה דברים הביא משתאה וגרב ו

ברוב המקומות לשון צייד. והיה משמעו כמורגל אם היה צד מענין )שם כ"ה(  שאמרה המשנה לשון זר ושהוא בא בכל מקום בענין אחר אמר ר' יצחק כן. כי לשון צודה

כמו והאיש משתאה לה שבכל מקום אותו לשון מלשון כי ציד בפיו. שהתורה גם כן דברה תורה בכל לשון ואינה נמנעת מלומר דבר בלשון שמשמעו ענין אחר. 

לשון בענין עכוב וההמתנה כתרגומו וגברא שהי בה מסתכל. ויש מתרגמין וגברא שתיק והכל  שואה ושאיה יכת שער )ישעיה כ"ד( ועכשיו דברה תורה באותו

. שעל הרוב אינו נאמר לשון על הצד הזה. כמו שאמרו כל גרב שהוא מחזיק סאתים. ולשונו המורגל מלשון המתנה. וממנו למדו חכמים שלא להמנע מלומר בלשון זר

כל חבית או כל כלי. ומה שאמרו שלש מאות גרבי יין ושלש מאות גרבי שמן אינו בענין זה שהיין והשמן שהזכירו עמהם מגלין מאו גרב או ילפת והיה להם כאן לומר 

שאני הענין בלשון זה. זהו עליהן. וכן כאן שאמרו היה צודה להם היה להם לומר אם היו להם אורב או כענין זה או לשון אחר מענין זה. ואפילו הכי לא נמנעו מלהוציא 

 מפרש בו עד שנשמע בו טוב מזה. ופי' התוספתא שאמר באביו ואמו לא ידע לא ידעתיה הודיעני מה. ואולי בע"ה אגיד לך אם אמצא מקום לפרשה.
 


