
 www.daf-yomi.com - א"טז ע/מגילה/ש"ה©

  כל הקצר קוד�
  

, בזה אחר זהבשורה של שמות או צירופי מילי� הבאי�  :האומר, חוקרי הלשו� והסגנו� מכירי� כלל ידוע

ובזמ� החדש הוא מכונה , כלל זה היה ידוע לקדמוני�. וכל הארו  בא בסו�, ישנה נטייה שכל הקצר קוד�

Law of increasing members .לאטינית, )כבר בהומרוס(ונית כגו� י, כוחו יפה לגבי הרבה שפות ,

נוסחאות , שירה, מליצות שבנאומי�, פרטיי�בא ברשימות שמות הוא ). ראה להל�(אנגלית ועוד , גרמנית

  ...פולח� ותפילה ועוד

. שיש שיטות שונות של סידור, אנו רואי� אפוא: "...כתב', מנח עד אברה�'בספרו , ד קאסוטו"מ' פרופ

האוהבת להקדי� את המלי� הקצרות למלי� , יה בהרגל כללי של הלשו�ואחת מה� יכולה להיות תלו

ח� , 'למשל, אומרי�. וג� בעברית כוחו יפה בכמה מקרי�, זה כלל גדול בלשו� האכדית. הארוכות ביותר

יו� ', דל ואביו�', 'חוק ומשפט'וכ� '; רחמי� וחסד'ולא ', חסד ורחמי�'אומרי� '; חסד וח�'ולא ', וחסד

  ......".'ש� ח� ויפת'ואולי מפני זה נהוג בכתוב הסדר . בי� כאלהור', ולילה

וכדאי לבחו� קושיות מסוג זה לפי , כבר הקשו ראשוני� ואחרוני� על צירופי לשו� תמוהי� מצד סדר�

  .הכלל שלנו

, שבברכת אירוסי�, "חופה וקידושי�"הרבה מרבותינו הראשוני� הקשו על הסדר  –" חופה וקידושי�"

ת כיו� שחופה אחרונה היא גומרת היה לנו לומר "וא: "א לש�"וזה לשו� הריטב. ב"ובות ד� ז עבבבלי כת

. שי�ובהזכרת קיד" מהופ "אבל מצאנו ג� במקומות אחרי� סדר . ותיר' מה שתיר', ..."י קדושי� וחופה"ע

לה גטה ונת� ) או גטה או קדושיה(=סקי גטה וקדושיה היה מדבר ע� האשה על ע: "ז, במעשר שני ד

אי� העבד נעשה שליח לקבל גט לאשה מיד ): "ובמקבילה(ב "וגרסינ� בבבלי גטי� ד� כג ע...". וקדושיה

כל שאינו יודע בטיב גיטי� : "א ובמקבילה"ושוב בקידושי� ד� ו ע". בעלה לפי שאינו בתורת גיטי� וקידושי�

נשי� בכתובה וקידושי� ): "י הידפ כתב"ע(א "וכ� בסנהדרי� ד� כא ע". וקידושי� לא יהא לו עסק עמה�

, קידושי� לחופההגיוני בכל אלה היה נראה להקדי� על פי הסדר ה". פילגשי�  בלא כתובה וקידושי�

, וסיוע לכ . אלא סידור על פי הכלל הסגנוני הנידו�, ולכ� מסתבר שאי� כא� סדר הגיוני, ולכתובה, לגטי�

שבצירו� בעל איברי� שוי� הלשו� באה , יש בעובדה, )כהסברי המפרשי�(שאי� לחפש כא� הסבר ענייני 

  .וגירושי� לפי שאי� בקיאי� בתורת קידושי� :א"ע כגו� במסכת קידושי� ד� עו, על פי הסדר ההגיוני

' ו הל"ברכות פ" (כש� שהכניסתו לברית כ� תכניסו לתורה ולחופה ולמעשי� טובי�: "שנויה בתוספתא

מעשי� טובי� מתחילי� משנת "ש, והוקשה הסדר לבעל חסדי דוד). 37' זרעי� עמ, במהדורת ליברמ�; יב

  .לפי הכלל שלנו הסדר מוב�. ש"ע, "ט החלי� הסדר"ורק כדי לסיי� במעש"ותיר' , "ג וזה קוד� לחופה"י

וקונה את עצמה בגט ... בכס� ובשטר ובביאה... האשה ניקנת): "ק"כי(בראש מסכת קידושי� שנינו במשנה 

והא דהקדי� כס� לשטר לפי : "פ השכיחות"� הסביר את הסדר בצירו� הראשו� ע"הר". ובמיתת הבעל

ובסיפא נמי וגבי וקונה : "וכתב, אבל שיטה זו לא עמדה לו לגבי הצירו� השני, .."שרוב הקניני� ה� בכס�

את עצמה הקדי� גט למיתת הבעל משו� דגט כתיב בהדיא דשרי לה ובמיתת הבעל שקלינ� וטרינ� 

שהוא נגד סברת הגמרא בהרבה , ההסבר הראשו� משונה". א ל� ועוד דלישנא דחיי עדי� ליהבגמרא מנ

ואי� , )ב"א ונסמ� ביבמות ב ע"נדרי� ג ע" (איידי דאתיי� מדרשא מפרש להו� ברישא"מקומות באומר� 

  ...כי מסתבר שהמשנה מקדימה את המלה הקצרה, צרי  לדחוק

ליורשה וליטמא לה : א"בקידושי� ד� י ע. ת סדר� של פעלי�לפעמי� הכלל הנידו� קובע ג� א, כנראה

  ...לפי סדר הזמני� האחרו� הוא הראשו�. ולהפר נדריה

הוא נתו� יותר , וא� כ�, בהשואה לטקסט משפטי הרי הסגנו� של ברכות ותפילות יותר חפשי וגמיש הוא

לה ועל על המחיה ועל הכלכ"": ברכה אחרונה"ומיד אפשר להצביע על לשו� . לסידור על פי הכלל שלנו

וג� ההבדלות . וכ� תחילת ברכת רח� שבברכת המזו�, ..."מדה טובה ורחבהתנובת השדה ועל אר' ח

, "בי� יו� השביעי לששת ימי המעשה, בי� ישראל לעמי�, בי� אור לחש , בי� קדש לחול"שבברכת הבדלה 

  .ולאו דוקא על פי ההגיו�, מסודרות לפי אור  האיברי�

, "האדרת והאמונה"די בזה רק להצביע על פיוט כמו . ופיוט הסידור לפי הכלל הנידו� מופיע הרבה בשירה

  .שבו ש� ב� הברה אחת תמיד קוד� לשמות הארוכי� יותר
  

  ]א"תשל, לשוננו: בתו , "כל הקצר קוד�", שמא יהודה פרידמ�[


