
 תגובה קצרה לביקורת שכתב פרופ' ברודי

שבעיניי  אף על פיברצוני להגיב לכמה נקודות מהביקורת של פרופ' ברודי. תגובתי תהיה קצרה, 
בהזדמנות  בה להעמיק תקווה שאזכהראויה לדיון רחב יותר. אני הטמונה פה מחלוקת עקרונית 

 .אחרת

לכמה נקודות  וכיוון אותיקרא את ספרי בקריאה צמודה ש ,ראשית כל, אני מודה לפרופ' ברודי
כוונתי לתקן . קיד ע"א –בבא קמא קיג ע"ב לקטע מתרגום טעות שנפלה בגבי במיוחד ל) חשובות

ואפילו  –(. פרופ' ברודי מביא שלשה מקומות מספרי שבעיניו מדגימים ניתוח בעייתי בעתידזו  טעות
של המקורות. בכל הדוגמאות הוא חושב שהבנתי או יישמתי פירושים של חוקרים קודמים  –מגמתי 

 הודיתי בקשיים הפרשניים. ששהוא מודה בכל המקרים  אף על פי, שגויהבדרך 

ש שהציע עזרא ו, אכן, נעזרתי בפיר')דינא ד(מגיסתא'ופיע המונח הסוגיות שבהן  כשניתחתי. 1
העדויות הטקסטואליות שלנו רושמות רק צורה בעייתית כל כש. 1511-שפירסם בבמאמר  ספייסהנדלר

כאן, השערה. בדין  רלהישאה אפשרית מוכרחרחנו כל הצעה וזו )וצורות דומות לה(, בעל כ
סורית, במופיעה המקבילה צורה מת, נית ססמכתובספייסהנדלר מגבה את הצעתו עם הוכחות 

גישה ביקורתית בתלמוד סוגיות תלמודיות אחרות. לכן, החלטתי לסמוך על הצעתו בטענתי שיש מו
 המערכת המשפטית הססנית. כלפי

שאול פרופ'  שהציעעל הצעה  י, פרופ' ברודי מתנגד להישענות'בי אבידן'מונח לשלי  לגבי ההצעה. 2
שקד 'שלל לחלוטין את שלפי פרופ' ברודי,  ןמכיוו ,היה מקדש זורואסטרי' שקד באומרי ש'בי אבידן
. זורואסטריהיה מקדש  'בי אבידן'שבשום מקום בספר . קודם כל, אינני טוען הפירוש שמאמץ סקונדה'

בקשר  נתליתי באילן גדול. 'מקדש' בא מאיראנית ופירושו הוא שהמונחמה שאני כן אומר 
שקד כותב ש'עד שתימצא הצעה במאמרו, , ואטימולוגיה זו בכלל אינה נשללת. בלבד האטימולוגיל

אל \( של הרבוןdānמקדש )\כלומר כלי – baγ-dānאיראנית שהמילה באה מ נדמה לויותר טובה' 

(baγ .) אכן, בניתוח  שהיא נכונה. השתכנעתיגם בצניעותו הרגילה, ואני הקטן  הצעתו מציעשקד
 .האחריות עליכל ובו לא תליתי את זה , אבל למקומות שאולי שקד לא היה הולךהתלמודי הלכתי 

, 'האופציה שפרופ' ברודי מעלה שהמונח בי אבידן 'נקרא על שם אדם מסויםאת לקבל ד ומאקשה לי 
בנספח  ןבמנדעית )'בית אבוגדאנא' ו'בית אבאדאנא'( ששקד מביאמקבילות הבמיוחד לאור הופעות 

 למאמרו.

: 'גבי בקשר לדקל שנחבל בפני רב נחמן התלונןאיש שבסיפור שנמצא בבבא קמא נח ע"ב כתוב . 3
מסתמך על הט ראשון נראה שהאיש מבקר דין בריש גלותא דדאין דינא דפרסאי למה לי'. למרות שבמ

וו, משה בר לע עמנואלכמה חוקרים חשובים, בהם  ועציהצעה שהבעקבות  יכתהלהמשפט הפרסי, 

 ,A Prince Without a Kingdom: The Exilarch in the Sasanian Eraבספרו )ועכשיו, ג'פרי הרמן 
לפי הצעה . פרסי דקל הוא בסוגיה זוהמונח 'דינא דפרסאי' של  פירושהש ,(215-212, עמ' 2112, טיבינגן

משפט הפרסי, ולכן אינני מבין את טענת פרופ' ברודי ש'אין זה מעלה או של ה אזכור, אין כאן שום זו
הסיפור חל שינוי  במסירתבנוגע לתלונת הנפגע שראש הגולה פעל לפי הדין הפרסי'. ייתכן שמוריד 

כאן המקום אבל אין  ,יערותיהאופציה זו רמזתי בהמשפט הפרסי, ול בהבנתו שאכן יש כאן ביקורת נגד
 . דיון מפורטל


