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  ד"בס

  לשכת רב הקמפוס                                 הפקולטה למדעי היהדות

י

                                                

  ד ף  ש ב ו ע 
  ו"תשס , ויקרארשת                            פמאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות                             

  646 מספר                                         ש הלנה ופאול שולמן                                   "ע        

  

  ?רֶדמהו הֶּפ
  

ָהֵאׁש  ָהֵעִצים ֲאֶׁשר ַעל ַעל ַהָּפֶדר ָהרֹאׁש ְוֶאת ֶאת, ְוָעְרכּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֵאת ַהְּנָתִחים": ח נאמר:בויקרא א
; יב:א( בספר ויקרא רק מופיעים ,על נטיותיה ,"ֶּפֶדר"המילה של הנוספים האזכורים  ".ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ַעל

  . ")ברואין לִמלה ָח: "ן"רמב (ך"אחת המילים היחידאיות בתנ,  אם כן,לפנינו). כ:ח
 את מציינת pitru המילה שבה, מילה באכדיתהיש הסבורים שמקורה של ? מהו מקורה של מילה זו

ן משער שמילה זו מתחלפת עם " רמב1.אחרים סבורים שמקורה הוא דווקא במצרית. החלב שעל הכבד
הסבר זה אפשרי רק  2".מפריד בין הקרביים העליונים לתחתונים"משום שהפדר לשיטתו , ד-ר- השורש פ

  .מילה הוא  בעבריתהאם נניח שמקורה של 
.  גם באשר למשמעותה המדויקת הדעות חלוקותשכן, מילהה אטימולוגיה שלבהערפל אינו מסתכם 

 (stear)כך גם בתרגום השבעים ". לבֵח" שהוא המונח המקביל אצלו ל3,"אָּבֱרַּת"אונקלוס תרגם 
. "וית פריסותא דתרבא"ח ' בפסהמיוחס ליונתן תרגם התרגום  4).יהודי לתורה- התרגום הסורי (פשיטתאוב

שיהא פורש את הפדר על " : המסבירים)ב"ז ע; הלכה ב, פרק ו, ספרא נדבה(ל "בכך הוא הולך בשיטת חז
'  בפס,המיוחס ליונתןבתרגום  כך גם 6.היינו הגוף, "וית גופה: " תרגמובתרגום נאופיטי 5".שחיטהבית ה
  .יב

 
 המילה .172' בייחוד עמ, 181–163' עמ, )ה"תשל(לט  לשוננו, "'תורת כהנים'מונחים קדומים ב", יהושע מאיר גרינץ   1

סיפור זה מזכיר את הסיפור על יוסף ועל אשת . ס" לפנה13-מן המאה ה" שני האחים"מופיעה בסיפור המצרי " פדר"
 Miriam Lichtheim, “The Two Brothers”, in W. Hallo (ed.), Theלנוסח הטקסט ראו . פוטיפר בבראשית לט

Context of Scripture: Canonical Compositions from the Biblical World, Leiden 1997, Vol. 1, p. 86: “So she 
took fat and grease and made herself appear as if she had been beaten”. 

 .243' עמ, )ט"תשמ(אסיא ו ראו . אברהם שטיינברג מסביר שלפי זה הכוונה לסרעפת   2
 .A. Sperber, The Bible in Aramaic, Vol. 1: The Pentateuch According to Targum Onqelos, Leiden 1959, p ראו   3

אולם תרגום זה הוא . "חצרא"כ" פדר"ברוך לוין כותב בפירושו לספר ויקרא שאונקלוס מתרגם את המילה . .165
 ,B.A. Levine, The JPS Torah Commentary: Leviticus ראו . ולא למילה פדר,"יותרת"המקבילה למילה 

Philadelphia 1989, p. 201  
  .20' עמ, ג"ירושלים תשס, תרגום הפשיטתא לספר ויקרא, משה צפור   4
כי אם " פורס"אולם שם אין מופיעה המילה . א"ן מתכוון ליומא כו ע"שרמב, מעיר הרב שעוועל' תורת חיים'בחומש    5

  ". נותן"
שיטתא לתורה והפרשנות היהודית תרגום הפ, ישעיהו מאורירוב המקורות היהודיים שהובאו כאן נאספו מתוך    6

 ,Martin :McNamara (ed.): יונתן ראו- לנוסח תרגום נאופיטי ופסאודו.59–57' עמ, ה"ירושלים תשנ, הקדומה
Targum Neofiti 1, Leviticus, translated with apparatus by Martin McNamara Introduction and notes by 
Robert Hayward. Targum Pseudo-Jonathan, Leviticus, translated with notes by Michael Maher, Collegeville, 

Minn. 1994 
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 פירשו ,)286' עמ, ספר השורשים(ק "ע ורד"ראב, ם"רשבוכן , א" תמיד לא ע,י בפירושו לבבלי"רש
 ובדרך דומה ,)הלב והכבד: היינו ("הקנה והריאה וכל התלוי בה: "ג בתרגומו תרגם"רס .שהכוונה לחלב

  .)ספר השורשים (נאח'י אבן ג"הלך גם ר
 היא החלופה ”Suet“ אולם המילה .Suet” (JPS; NJPS; NRSV)“:  מתרגמיםתרגומים האנגלייםה

 RSV–ב, לעומת זאת 7.יעקב מילגרום בפירושו המונומנטלי לספר ויקראגם כך תרגם  ".ֵחֶלב"גם למילה 
   8.היינו שומן, ”fat“:  תרגמוKJV –וב

  .מהותו של פדר זה תישאר לוטה בערפל,  עוד אין בידינו ממצאים חדשיםכל, לסיכום
  

  ר מיכאל אביעוז"ד
  ך"המחלקה לתנ

  
  הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע

                                                 
7   Jacob Milgrom, Leviticus 1-16 (Anchor Bible), New York 1991, p. 133  
המחברת את ) פריטונאום(שכבה כפולה של צפק הוא " פדר", www.infomed.co.il פי אתר הרפואה ישראלי-על   8

כלי , מכילה כלי דםשכבה זו . הטחול ואיברים אחרים בבטן אל הדופן האחורי של הבטן, הלבלב, המעי הדק, בההקי
 .לימפה ועצבים
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