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 טהרותלסדר)
 *מביא

 בר-אשר משהמאת

 היד כתב .א.

 לתארו באים .שאגו המשנה, של פף( )ב: ב' פארמהכ"י
 בקטלוג 2596 )מי דה-רוסי באוסף  477 כ"י הואכאן
 סדר כל את מכיל הוא שבאיטליה(. סארמה ספריתשל

 1 ב' פארמה כיגהו אשר הוא גולדברג אברהםטהרות.

 פ"א( )= א' פארמה מכ"י להבדילוכדי
 138 מס' -

 המשנה:,והוא של שלם כ"י שהוא - דה-רוסיבאוסף
 כ"י של חשיבותו על עמד גולדברג 2. יותרהמפורסם

  )עמ' אהלות למסכת בפרושו קצר תיאור אותו ותארפר
 היה ערכו על ועמד אותו שגילה הראשוןכד--כח(.
 בערכים ניקודו אח לצטט מרבה הוא !. יהודה בןאליעזר
 מובאות מוצאים אגו האחרונות בשנים 1 במילונושוגים
 חכמים. בלשון העוסקת בספחת זה יד מכתבאחדות
 כל ואולם' !, גולדברג מסנוורת על הסתמכות תוךבד"כ
 זוטות בגדר היום עד נשאר מכה"י שהובאהחומר

 4.ופירורים

 "א רה"יתאור

 הוא עור. בכריכת ומכורך קלף על כתוב פרכ"י
 רק מתחיל הטקסט ריק. הראשון הדף דפים. 163מקיף

 המאמר על שעבד קוטשר י' פרופ' למו'ו- נהוגהתודתי*
 חשובות. הערותוהעירני

 בד. עמ'גוידברג,1
 תש"ל בשנת לאהדתה יצא שיו צילום2

- 
 הוצאת עץ.

 33-32, עמ' מבוא, ילון אצל ראה עליו פרטיםמקור.
 כח-כס, עמ'ונולדגרג

 מנוקדות "סשנעת : שש עמ' העברית, הלשוז למלתמבהו3
 הש )שם( 1 ובהערה בפרמה" כ"י טח,ית סדר'בטעמים,
 לכ"י ד,מצורף הקורא" )ב"דף אחדים. פרסיםמוסיף
 של וחתימתו שמו את מצאתי פארמה וכספריה ב'פארמה
 1902(. משנתגן-יהודה

 lt1?O~ סר(, כ"י כמו מנקד )בן-יהודה סבט -ירט 8?בירז, פר(, כע כמו )איסי אימתי בערכים למעי4
 תן.99ת

 163. דף של הראשון העמוד עד וכלאתרע השגיבדף
 נפגעו אחדים עמודים ורק היטב, נשמר כה"י שלרובו
 יותר נפגע הכתובים הדפים מבין הראשון חלקית.פגימה
 הריק לדף נדבק הוא הזמן שבמרוצת כיוןמכולם,
 )שלוש מאד עד הכתב נטשטש הדבק ומשנפתחשלפניו,
 נקרעו כמו"כ כלים(. מסכת של הראשונותהמשנעת
 מזה כתוצאה האחרונים. הדפים שלושת שלשוליהם
 במסכת רבוה מיליםחסרות

 עוקציי
 דע-", בי )פרק

 של האחרונות הכהפניות בשתי אחדות ומלים א', ג'פרק
 מבוסל, מיעוט הז אלו פגיעות כאמור, אולם, ג'(.פרק
 כרבעי. נשמר כה"יורוב

 בדף - רשומים טהרות, סדר עצמו, הטקסטמלבד
 שלפני העליונים ובשולים השני( )בעמודוהראשון
 דברים - עוקצין מסכת אחרי כה"י ובסוף כליםמסכת
 ואיטלקיתז. ספרדית-מזרחית קורסיביות בכתיבותאחדים
 "מולאי : ספרדית-מזרחית בכת' קוראים אנו הראשוןבדף
 ובכתיבה מטושטשים, פרטים כמה ועוד לאה"רחמה

 יצ"ו [ ] אהרן [ ] ב~ה שבתי "שליאיטלקית:
 משה בשם מישהו כותב כה"י ובסוף לחלקי"הגיע

 קוטפם ; 73 יפיה 30 עמ' מבוא, ילק ח' ד"מ,השוה5
 אלו(; שורות כותב )בשם 107 עמ' ל"ח יללמילונה

 110. עמ' כא לשוננו בגורג,ש'

 תשכיח בשנת אלו עברות כותב בידי נעריה ראשון עיבוד6
 האוניברסיטה מטעם מוסמך תואר )יקבלת גמרבעבודת
 הנושא על קוסשר( י, ש-ופ' של בהדרכתוהעברית,

*
 זו בעבודה אליות". מסכת פ ע פי כץ שי דקדיקו
 ע"פ תוארה והפונולוגיה מלא תיאור אהלוח מסכתתוארה
 כולו. הידכתב

 על מבוססים כדה"י של החיצוני לתיאור הנוגעים הפרטים6א
 בעוברי תשכ"ח, בחנוכה לעשותה לי שנזדמןבדיקה
 שבאיטליה. פארמהורך

 צית-%רכה. מ' וע"ד שיחמן ה' פהופ' של  קביעתםע"פ7
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 ובקוביה" ב"קרטי לשהק לחדול התחיבות נוסחמשזלם
 המומר האיטלקי הצנזור של חתימתו באה מבזולאחר
YaglCamillo בהם אין הנ"ל הסרטים 1611.,כל משנת 

 כה"י, של כתיבתו מקום על ממשי מושג לנו לתתכדי
 המזרח( מן )או מספרד נתגלגל שהוא לעובדאפרט

לאיטליה".
 כולל עמוד כל פרטיו. בכל אורכו לכל אחיד פרכ"י

 הוא ן. בגודלו אחיד הכתב שורהנ.' 18 בני טוריםשני
 הטעמים ושיטת הניקוד שיטת ואף כולו, ומוטעםטנוקד
 מתחת יצאו והטעמים הניקוד שהכתב, נראה אחינית.הו
 : מנוקדות אינן מלים של קבוצות שלוש רק "י. אחתיד

 "מרק"  המלה וכן וחתימותיהן, המסכתות כותרותא(
 אהילות", "מסכת הכותרת )למשל הפרקים בראשיהבאה

 יי עשר"( שמוקה פרקים אהילות מסכת "חסלתהחתימה
 י, רבים במקרים מנוקדים אינם רבים פרטיים שמותב(

 אמ' : למשל תמיד, כמעט מנוקדים אינם - קיצוריםג(

 ישמע' )=חכמים( חכמ' חכ', אומר(, )= או' אמר()=
 ר"מ נדירים הם מגוקדים קיצורים ועוד. ישמעאל()ב:

 !1. ג( ד, )שמ "מיר' ט'( ט' )א"י'חיש

 שבדפוסים מזו שונה בפר למשניות הפרקיםחלוקת
 במסכת משל דרה ק. שבכ"י לזו תמיד כמעט זההוהיא

 לזו בסר פרקים 17 של המשגעת חלוקת שווהאהילות
 ואילו משניות, ל-!1 בכי"ק מחולק יח פרק ורקשבכי"ק,

 בדפוסים. כמו משניות ל-10 פרכאי

 פאליוגרפיתיאור
 המאה מן ספרדי כ"י הוא פר שכ"י סברדה-רוסי

 נ, גולדברג עדות למי - זולאי מ' י~.ה-13
-  הניח, 

 הוא שכה"י ואל"ף, קו"ף האותיות של כתיבתן דרךע"פ

 בדיקה כתיבתו. מקום על דבר אמר לא אך ה-ננמהמאה
 בית-אריה. מ' ד"ר ע"י בקשתנו לפי נעשתהחוזרת
 ; 16 כלשונם דבריו באיםלהלן

 בית-אריה. מ' ד"ר של סקירהו ;ה עמוד בהמשך יהיו עיין8
- )13( 2! בדף שורות עשר למועט9  ט' פרק כלים מס' 

 לכתב בכל זהה הוא אבל יותר, קטן שכתבם ח--ימשנ'
 כח"י. כלשל

 עמ' כ"ד, לשוננו ייביו, י' בידי נעשה טעמיו תיאור10
.225-219

 ס"א. וכ"י כי"ק זה ובכלל מעקדים כ"י נהרבה מקובל ין11
 פ"א. מיי בוהג וכן12
 שיא. בכיי יש וימה מצב13

 קודיקולוגיות"תכונות
 ספירת של בשרידים להבחין ניתן התצלוםע"פ

 של הקונטרסים שהרכב מעידים אלו שרידיםקונטרסים.
 בראש מצוינת הקונטרסים ספירת *. גליונות 4 הואכב"י

 הפגימייס. בשוליים בניקוב להבהין אף ניתןהקונטרס.
 השרטוט נעשה הקלף מצידי צד איזה על להבהיןקשה
 הקונטרס )הרכב אלו תכונות חריטה(. ע"י הסתם)מן

 ספרדיים כ"י מאפינות הפנימיים( בשוליים גםוהניקוב
 עד לי הידוע לפי  ופרובנס(. אמריקה צפון גם  זה)בכלל
 שלא  חבל מורחיים. בכ"י כאלה תכתות למצו% איןעתה,
 מוצאים הישו לו ן  השרטוט תדירות על  לעמודניתן

 ניצחת ראיה זו היתה דפים, שגי בל ועשתהשהחריטה
 כה"י. של ה"מפרדי"למוצא

הכתיבה
 %מ מזרחית בתיבה ן מזרחית מרובעת הי%הכתיבה

 : משל )דרך אפריקה מצפון קדומים בנ"י גסמוצאים
 ,script .(ק!25

~cbreN 
the Birnbaum, משנת ו 

 לכתיבה דומה המרובעת הספרדית הכחיבה946(.
 כבר אולם זו, כתיבה של ענף היא ספק וללאהמזרחית,

 אשר לנו, הייועיס ביזתר הקדומים המת~ארכיסמכה"יי
- 05! )פארים בסמרדנכתבו  פאריס ; 1197/8 טולידו 

82-  בסגנון הספרדית הכתיבה נבדלת  207!( ברגש 
 פארמה בכ"י למוצאם שאין הקליגרפית,ובמונומנטליות

 מתוארכים שלכ""י דוגמות עתה עד בידי אין מר(. = )ב'
 מרובעת בכהיבה במזרח שנכתבו מקומות ציוניעם

 צורת את לדעת קשה ולפיכך הי"ג, או הי"בבמאה
 כה"יי עם פר כ"י של ההשואה אלו. במאותהכתיבה
 מצביעה במזרח, כנראה שנכתבו הקדומים,המקראיים

 1009 משנת 186 מס' בירנבאום, )למשל, רב. דמיוןעל

 בכ"י קצרים שהם הלמ"ד, לדגלי סרט לנינגרד(, כ"י-
 פר(. )= ב'שארמה

14De-1 .8 השווה. Bib~oth. Htbraici, Codices Mss. 
1803(.(Parmae Rossi, '62. עמ 

 3. הערה כדעמ'.15

 ושרתו טרחתו על בית-אריה מלאכי לד"ר נתונה תודתי16
 זה.בענין

 זו )הערה גליונות. 4 של קונטרסים יש קאופמן בכ"יגם*
 בית- מ' של :הערותיו הן ב-** המסומנת אחריה,והברה
%ריה(.
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 הקודיקולוגיות התכונות בין זו שסתירהנראה

 אם רק לכלכלה ניתן סמזרהי הכתיבה וטיפוסהספרדיות
 למדי, קדומה בתקומה אפריקה, בצפון נכתב שכה"ינניח
 אך המזרחי, אופייה על שמרה עדייז שהכתיבהבעת

 נ"י ה"ספרדי". הנוהג לפי כבר נשתנתה הספרטכניקת
 מצפון 2673/8(, מס' )קטלוג .Hcb. Ms .6 1אוקספורד
 : אתרת )אפשרות מאד. דומה בכתיבה כתובאפריקה,

 המפורש ושמוצאם ידינו על שנבדקו המעטיםבכה"יי
- ! הט"ו המאה מז כולם - ופרס מבוכרההוא  הרכב 

 כה"יי לשאר בניגוד גליונות, 4 הואהקונטרסים
 '*.הממחיים(

 אולי אפריקה, בצפון נכתב פר שכ"י לשער נוטהאני
 ידיעותינו משיתרבו פרס. : אחרת אפשרות הי"ב.במאה
 יותר. ברורה להשערה להגיע נוכל הקדומים כה"יעל
 תכונות של שילוב מצוי שבו כ"י מצאתי לא עתהעד

 מזרחית. וכתיבה ספרדית, טכניקה - זה נגוןסותרות
 אפריקה r1DY הוא דיעה על המתקבל היחידיהפתרון
 יי להלן ראה אריה(. בית מ' של )עכ"ל קדומה".בתקופה
 ולמזרח. פר לכ"י משותפים לשוןקוי

 את המאפיינים החיצוניים הפרטים ששאר לנונראה
 הספר את הפותח כל שהרי עליהם, לוותר אפשרכה"י

 מעצמו. עליהם לעמוד יוכל שלפנינו()בצילום

 פר כתב-ד של הלשונימעמדו

 תרומותיו מהן להראות אנו מבקשים הבאיםבדברים
 מהו לראות מעונינים אנו המשנה. ללשון פר כ"ישל

 לשון תופעות הרבה של בחינתן  תוך הלשוני,מעמדו
 גם מה ובמידת והצורות, ההגה תורת הכתיב,בתחום

 ריק, בחלל להעשות עוד צריך אינו כזה בירורצירופים.

 דרכים ונסללו הרבה דברים נתגבשו כבר היוםשהרי

 שאנו כ"י וכל שבע"פ מסורת כל חז"ל. לשגזבמחקר
 כיום, המחקר למצב בזיקה להבדק צריך לחקרו,באים
 לפיכך דורגו. וחכמי הקודם הדור חכמי שהראוכפי

 דבר ל"ת, של המחקר מצב אח נמרץ בקיצורנסקור
 טיבו. על ולעמוד פר כ"י את לבדוק לנושיעזור

 הדמים לשון מחקר!

 השנים וחמישים במאה שונים שלבים עבר ל"חחקר
 שא' הדעה, רווחת הייתה הקודמת במאההאחרונות.

 של"ת 15 המשנה ללשון בדקדוקו מהלכים לה עשהגייגר
 המשא לצורכי נוצרה אשר מלאכותית, לשוןהיתה
 דעה השני. הבית בימי המדרש בבתי ההלכתיוהמתן
 ,1. סגל מ.צ. של עבודתו בזכות לחלוטיז נתערערהזו

 ללשון ובדקדוקו הנ"ל, במאמרו סגל של מחקריוואולם
 זנח הוא שבדפוסים. המשנה לשון על נתבססו "2המשנה
 קדומים כ"י של הלשון בדיקת )א( חשובים גורמיםשלושה
 לא )ב( עתיקים( וסידורים מחזורים )ושל !ו המשנהשל

 שם 17, הערה 440 )תש"ל(, מה בק"ס במאמרי להערתי**
 הוא כ-, עוד להוסיף ניתן מפרס, נלבד אחד כ"ינזכר
 שבפרס. בקום שנכתב .15ן ..Heb .ס 60 אוקספורדכ"י

 ואילך. 15 עמ'17
18Mischna, der Sprache zut Lehtbuch Geiger,  11. 

1845.Bteslau 
19Rclation11! and Hebrew Miinaic Segal,  M.H. 

1908,JQR,  Aramaic,  0ן and Hebrew Biblical ש 
 .ק.647

 20. עמ' להלן ביבליוגרפית רשימה ראה20

 צמצם ואף )ג( ; ישראל עדות של שבע"פ למסורותהידקק
 נעשה המפנה ל"ח. על הארמית השפעות את מאדעד
 מהרי"ן ובראשם הקדם, בדור ישראל חוקריע"י

 ליברמן. ר"ש ויבלח"א ז"ל, ילון ור"חאפשטיין
 המשנה, של יד כהבי על מחקריהם את ביססושלושתם
 כמה עד הראו החשובות ועבודותיהם חז"ל, ספרותושאר
 שמורה נוססת זכות שבדפוסים. מזו שבכ"י ל"חנבדלה
 ובמיוחד שלע"פ למסורות דעתו נותן שהחל ילוןלר"ח

 שאין עדים כמאה הראו אלה מפעלים מ. תימןלמסורת
 באשר הן שבידיע, הדפוסים על ל"ת תיאור אתלבסס

 %א כהערות מכתבי-יד,באים מתיא שבוא הדברים עיקרי21
 הספר.בגוף

 )תמתי( שבסיאט יצחק תלמנו את ועירד עורר ההש22
 )ראה תרמז מסורת ע"פ ל"ח של דקדוק פרקילפרסם
 רב חומר ושיבד אסף עצמו חיא כיניטגרפית(,רשימה
 תמעט חילך.  12 ימי מבוא דש, )השוה שונותממסוהומ

 למסורות ילון בו נזקק' שלא הנ"ל שספר עמי  ואין.
t(D~av
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 נחגו בעקבותיהם 25. המליס לאוצר באשר והןלדקדוק

 הדור חכמי גדולה. תנופה זה חדש לכוון דורנוהכמי
 שבע"פ, ולמסורות לכ"י לפנות הרעיון את הגוהקודם
 יסודות את אחדים דקדוק ובפרקי רבים בפרטיםוהראו
 את בדקו דורנו חכמי ואילו י2, בהם הטמוניםהלשון
 קוטשר י' פרוש שיטתית. ובדרך מקיפה בדיקההדברים
 כ"י של הראשוני מעמדו את אחדים במחקריםהראה
 נ2, המשנה לשון של אב-טקסט שהוא בהוכיחוקאופמן

 מהקר את ומעשיר קוטשר הולך זה, מעמד שנקבעומיום
 אוצר בתחום ובברורים מעובדים דקדוק בפרקיע"ח

 הוא שיטה, דרך שנבדק נוסף כתוב חומר .2.המלים
 ולאחרונה י2, פורת של בספרו ע"ה של בבליותמסורות
 עד שבע"פ, למסורות ובאשר !י. ייבין י' שלבעבודתו

 של בפרסומיו תימז מסורת רק ממשי לטיפול זכתהכה

 העברית מורג, ש' פרופ' של הגדול ובמפעלו דמתי"
 של כולל ובירור מקיף מחקר שהוא תימן, יהודישבפי
 במקרא תימן בני של בקריאתם הפונולוגיהיסודות
 את מצאו המשנה לשון בדקדוק רבים פרקים ,2.ובע"ח
 ומאמריו ספריו לכולם וראש אחרות, באכסניותבירורם

 וארמית "עברית בספריו וכמיוחד בן-היים, זאב פרוששל
 שומרון".נוסח

 ל"ח, בחקר מפנה חוללו ואחרים שהזכרנו אלהמחקרים
 פרשית 1ה. נשטח לנו המצקים התפקידים אתוהראו
 מסכמות מונוגרפיות לנו דרושות לבירורן, מצפותרכות
 - ומחזורים המשנה של יד כתבי - שבכתב חומרעל

 מעשי ע"י הוקלה הבאים של מלאכתם שבע"פ.ומסורות
 .מוכרים, טקסטים אבות לנו שיש מכיוןהראשונים,
 רק בבלי. ניקוד מנוקדים וכ"י קאופמל כ"יובראשם

 דקדוק לכתיבת הדרך תוכשר אלו עבודותמשתעשינה
 ויותר יוהר המשנה,הקרובלם( לשון של דקדוקים()או

למקורות.
 מפורט תיאור טעון המשגה של כ"י כל שלאברור
 כ"י ושאר לכי"ק בזיקה לבודקו תחילה צריךומלא.
 המציינים !( )רבים חשובית קוים בו משנמצאו ;טובים
 לשונו. את לתאר וצריך ראוי אז רק טקסטים,אבות
 כ"י את תחילה ונבדוק ניגשלפיכך

 לכי"ק בזיקתו פר.
 הן הן הבדיקה תוצאוה בבל, ולמסורת אחרים()וכ"י

 האמית". מעמדו מהו לנושתראינה

 וכי"ק פר כניוו

 לכי"ק בהשואה סר כ"י של טיבו על לעמודכדי
 כה"י, בשנו הלשון תחומי מכל רבות תופעותנסקור

 בעיקר נעמוד הראיה. 'עליו פר וכ"י מוכיחכשכי"ק
 ללשון סגוליות להיות המוחזקות תופעות אותןעל

 ברורים ובעקבות חכמים של מחקריהם בעקבותהמשנה
 לחרוץ תוכל אלו תופעוה של בחיגתם לפענ"דמשלנו.

.
 קוי לכל אב בניז תהיינה והן סר כ"י ,של גורלואת

 בו. המשוקעיםהלשון

 DV ,2-1' חו"ל לשוןיימיר, אצי מצויים כאן, ער  זה כסעיף שהובאו הדברים עיקרי23

 מבוא, ייון ; 1207-,126 עמ' מבוא חפשסייז ד"א השוה24
  27נ-185. עמ' דקדוקפרקי

 .הוקדש ביבליוגרפית( רשימה )ראה חו"ל ישון מאמרו5נ
 זה. לענין הגדולבחלקו

 זה. מאמר בסוף הביבליוגרפית ברשימה מפורטים הדברים26

 קונטרסים ילון ח' )צאה פורת של ספרו על הביקורת מתוך27
 בחסרונות. לוקה שהספר מסתבר 88-84( עמ'ב'

 ייביז, של דבריו למרות גיבייוגרפית. רשימה ראה28

 תתיג עניני)א(
 בכי"ק תיבה. בסוף ))2( צ8 תנועה דו כתיב)א(
 - אמתי כגון: כ-יי או כ-י עפ"ר הדו-תנועהכתוב
 מעוט של מעוט ואילו תניי דלעיי, זכיי, - ,כיאמוניי,
 בתגלית. המצב שונה פר בכ"י ב-אייר. אוב-אי
 : החומר להלן -יי. -י מהכתיב יוהר נפוץ -איהכתיג
 )כל' ודאי א3( יא ב, )מכש' דמאי ג( יד, )כל' 1!בנאי
- וש"ת פרטי )שם זכאי 6%( ועוד היז,  ב ב, שם 

 את מלא יקרתי ת41יר יתאר ניסית כאז "191 : 2עמ'
 וגדושה מלאה המונומנטלית עבודתו חכמים",לשוז

 ל"ח. בדקדוק ובלוריתאינפורמציה
 נחקרות העברית האוניברסיטה של העדות מסורות 'במפעל29

 שי הקריאה מסורות - מורג פרופ' של בפיקוחו -עתה
 שבטיניס. ,וג'רבה .)חאלב( שבא ארם )כגדאד(, בגליהודי

 15-4. עמי חז"ל לשון קוטשר, 'השוה30

 ללא ופעלים n~bm נביא אנו אך "שלבנאי" כתוב יכה"י31
 שריבד למקזמזת פרט לפניהז, שבאות )מליות(התוסשת
 לכשיידרש. רק עפ"ר יובא התיבות של ניקודן גםיתבקש.
  פר. של המש' חלוקת ש"ס יבואו  במשנה מקומותמראי
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 ה( ז, )אהל' פנאי 8%( ועוד ב א, )פרה עזאי א4(זעת

 תנאי פעם( מ-80 )למעלה שמאי ט( יב, )פל'רשאי
 ועוד א יב, )כל' 8?סי -י: ב-י כתיב ז( ד,)ט"י

 טז, )שם בני פעמים( ועשרות א ב, )אהל' סיכ-30%(

 ז(. ו, יג, )אהל' כבי ט( ג, )שם כדי ב( ג, )ק" ידייא(
 )כל' בן-דיני 1( ג, )פרה אליהועיני : הפרטייםהשמות

 )כל' וזכיניי א( ד, )יר' קיני י( ב, )מקו' גולעיי יא(ה,

 אפשר )1( - הערוה 3%(. רעוד א, יא, )אהל' שמי רא(ה,

 חי, המקורי, כתיבן על שמרו מקראיות שתיבותלראות
 "אמתי" יו"ד(, )בתוספת ידיי בני, המדברים כינויסיני,
 דק : במקרא "כדי" המקראית, "מתי" בהשפעתכנראה

 עשויות בל"ח חדשוה תיבות זאת, לעומת )2( 1'א.כדי
 בהשטעת ל-אי -יי -י, הא"י כתיבן את לשנותהיו

 וכו'. זכאי ודאי, דמאי, בנאי, כגון: הבבלי,הכתיב
 אם שמי, זכי, המקראיות התיבות נמלטו לא זהמערל
 )בכ"ז, בל"ה שכיחותן בשל אם במקרא, נדירותןבשל
 בל"ח נדירות תיבות )3( פעמים(. 4 ?טי הכתיבנשרד
 דלקיי, 9ז-דיני, 12, אליהיעיני - הא"י הכתיב בהןנשמר

 של השפעתן היתה גדולה מה רואים כאןשלעקיךי.
 "א. מאידך הבבלי התלמוד ושל מהד,להמ"ק

 נוהג על 8/ב. התנועה לציון תיבה באמצע א)ב(
 נאפן : דוגמות מספר והרי "5 אפשטיין העמיד ככי"קזה

 )כלי קלאסים ד( ג ה, )יומא )הזהב( כאן יב( ג,)מע"ש
 נדר' - לווי שם )= לאון י( ז, א, )ערוב'  שיארא ג(סו,
- ט(ו,  כמובן )להוציא פר בכ"י זכר לו אין זה כתיב 
 המלית כתיב על תיבה(. בתוך ל"א בשרשי נחהא

 בהמשך. עיין9ן/כאן

 )בני המדבר כינוי סיני, הי, שהתיבות להעיר ישוש
-

 הבכיי בתלמוד אף המקראי כתיבן עי שמרוואחיותיה(
 )גאון(. חי,דשי הוא החריגים אהד בו. הקשורהובספרות
 190(. ag' סוף לא. תרביץ מורג,)ראה

 במקרא. ג"פ מצוי32
 בוטשך שהראה כפי32א.

'ff, 3 עמ' חז"י 
 1234. עמ' מבוא33
 114(. ית' )קוטשר ישעיהו בפגיית וכן 1240 שם אפשטיין34
 שמפורט ייונו וראה זה כת"ב על מעיר 1241 שם אפשטייז35

 המתגלה היריד הסר לכתיב בנטיה שם( )שם, קוטשרשי
 קדמם.במקורות

 עמ' סגל, זה כתיב על והעיר ; 1236 עמ' שם אפשטיין36
 זהו ון(". מן להבדיל וגבבלי גאז )ב"רו'( "ין158

 והערה ; 30( )עמ' בנ"ב מציית שפורת היחידהכתיב
 סוקולוף מ' ; DV 103' )תשכנה( לג לשוגת קוטשר,י'

 של  )ריבוק בצים )1( אחדות. תיבות שלכתיבן)ג(
 ". אחרים ובכ"י שהק מצוי היו"ד חסך הכתיבביצה(.
- ג"פ פר בכ"י התיבה כתשהוכך  

 ט א, )טהר צצים
 גס ה,ב(. )כל' אחת-ביצים פעם ורק ו,ג(א2;מכש'
 )למשל זחים-זתין יו"ד בלי עפ"ר נכתבת זיתיםהתיבה
 - זיחש מיעוט ורק פעם( כ-30 בס"ה 3%, ג ד,כל'
 אצו זתים הכתיב פעמים(. כעשר ועוד א ג, )שםזיתיו

 הוא פר בכ"י המצה הכתיב - משקאן )2( בכי"ק'קמצוי
 ן 28% - הא"י( )הכתיבכן

-  
 א. ז, ; א ב, כלים לכהצל

 כאן אחת פעם כנגד ועוד. ב ב, זבים 2% ו ה,אהל'
 *י. בכי"ק הרגיל הוא ההסר הכתיב ט( ו,)מכש'
 איפשר רגיל ישנים "בכ"י אפשר(. אי )= איפשר)3(

 ' מצף פר בכ"י יו. בכי"ק" תמיד וכן אפשר, *יבמקום

 ; א ו, )פרה שאיפשר מפני : הדוגמות והרי זה, כתיברק
 "איפשר" א( 1, )נידה שאיפשר" פי על "אף 18, ה(ז,

 אבל : כך אחד ובמקום ח( ד, ז; א2, 1 1,)מכש'
 זה כתיב-חסר אם כעיני ספק ; 9!א א( ו, )נידה 19אפשר
 אפשטייז' שסבור כפי אפשר אי של הפלוגרפיה פריהוא

 אך פעמיים או אחת פעם להתרחש עשויההפלוגרפיה
 כאן משתקף כנראה קגע. לתופעת לההפך עשויםאינה
 46. ?( )ותנועתה האמצעית האלף של פונטישימוט

 *1נול1גיים ק1ימ)י(
 הפתח בין מעבר הגה מצוי בכה"ק מעבר. הגה)א(
 בקיע : וצירה חירק אחרי יו"ד - שלפניו לתנועההגנוב
 שורוק אחרי וא"ו ; ו( ד, )ר"ה תי12ע ד( ט,)אהל'
 תופעה !*. א( ג, )חולין מיח ג( ג, )אהל' בליע :והולם
 לעמוד שאפשר מובז - פי בכ"י גם קבע דרך נוהגתע

 33. עמ' )תשכ"ט( לגלקיננו
 ההביוגרפיה(. על )בפרק 1213 עמ' מבוא, אפשסייז37

 עמ' מסגי נעים זה כתיב 146. 11, עמ' פורת מ'והשוה
 בדפוסים מצף שההר למרות אפשר" אי תמיד שבך160
 רזם(. אפשטיין שהעיר)כפי

 איו למקומות פרחתם עיין38
 )למשי

 מברטצרח, ר"ע פירוש
ואיבק(.

 לשורה. מעל נוספה אי39
 א(. ג, )יד' אחת פעם מצוי )=אפשר( איפשר הכתיב39א
 4ה עמ' 36( הערה )לעיל שם סוקולוף השווה40
 וDY .21' מבזח, ילון  לאחרות: דאה בכי"ק זה נוהג עי41

 ד81"1, יו"ר תחת הפתח %ת לשים זה  שנוהגממחבר
 המקרא,המשנה של קדומים כ"יי בהרבה מחואיםשאיו

 מובאות רבות עדויות מעבר. הגה של קיומו את משקףועוד,
 ראה, ; רקיע למייה 6, א, לבראשית שי מנחת בעלע"י
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 - במלה כתוטת מוא"1 שמיו"ד במקומות רקעליה
 א, )נגע' שבוע א( יג, )אהל' זעיקה א( בג, )כל194ע
 ו*. דוגמות עשרות ועוד ו( ג, )מכש' לזלפהד(

 הצביעו כבר בתנועה. הנחתמת תיבה לסגירת -ן)ב(
 והארמית הגלילית הארמית ל"", של הנטיה עלחכמים
 - בתנועה המסתיימת - תיבה לסגור א"י שלנוצרית
 נוטות שאינן במלים נתרחשה התופעה -ן'*;ע"י

 מוצאים אנו בכי"ק וכדומה(. מליות פרטיים,)שמות
 )אהל קיסרין **, ציפורי ולא ד( ו, )יומא ציפוריןר"מ,
 נוהג ופז מקום. בכל למטן למעלן ; ו* קיסרי ולא י(יח,
- פרכ"י  בכל למטז '4 למעלן ט( שם )אהל' קיסרין 

 טהרות. בסדר מזדמנת אינה ציפוריןמקום.
 קוסשר רי"ש. על-הר ל-מ--ט 8 התנועה התגחנות)ג(
 שפתי עיצור בהשפעת ל-u/o להשתנות 4 התנועההיתה עשוי" הארמאם ובניבים הגנזזות במגילות שבל"ח,הראה
 - מל"ח מביא שהוא אהדות דוגמות והרי י* רי"שאו

 ו* בכי"ק גםהמזדמנות
-  

 תורווד 244רדים( קורדום

 134. עמ' העברית מורגלאחרונה,
 0?י8ן : פר מ"י הגטן הפתח הסר %חדים בבשומות42

 ד( יא, )נג' וברע ה( ח, )שם 0פהךח ' ב( ז,נשהל'
 )מכקר ומזיע ד( ח, )טהר' סעיטח ח( ז )פר'ס0?4יע

 ז( ד, )6זי תךיע ב( ד, )מקו' יידוח ג(ב,
 לי ברי -

 הכירו שלא לסורות לשקף פר שכ"י מכאז לימודשאיז
  134-128( ימ' דשברית, סורג )השוה דגועבי הגהאת
 מקרים משות כנגד גמור מיעוט הז אלו שדוגמוהכיון
 לחובת השימום את לזקוף יש הגנוב. הפתח נרשםבהם

 )עכ"פ ניקוד. סימני לעתים המהסיר הנקדו שלהרישול
 ונעלמה, נטשטשה היא הרי זו מסורת ידע פראם

 :, .ואכמ"ל(.
. 

 Ffierosolymitana sctipt~ Aparyphon, nesssין .of Language Tht Kutscheri' E.Y 0ש -30( השוהמ
1957((Jerasalena, ,לשוננו היים, בו ידעת 23, עם 

 "תנועה הסופית הנג'ז משקסת 233, עמ' )תשי"ח(כב
 לע"נ באשר ,"א.ת. .-מ"4 אד בנו"ז שנכתבתמאוגפפ~'

 מקווה שאני כפי ביותר. מוגבלת  שההופעה להעיריש
 אחר. במקום בעז"היהראות

 DY .13' ש"ל  לשוז קוטור, ראה44
 ירושלים )תדפיס הגלילית, בארמ' מחקרים קוטשר, דאה45

 DP .25'תשי"ב(
 וכ"י בכ"'ק ד( ג, %, א, )כל' מהזןמהם" "למעלה אבי46

 "למעלות המלה של הפהוקליטי שישישה ואחרים.פר

 בתנועה כתהומה נהפסת ואינה הכאה לתיבהמחברה
 !(. במ"מ שתחת הבאה התיבה לב,)שים

 244. הערה ובמיוחד עמ'392-391 שיי"ש!4

 זה לתהליך עדויות )יךךמסקית(, דירמסקית"78:יד(,
 ב, )אהל' תרווד הגרסה ליד )!( : פר בכ"י גםמוצאים

 יב יז, )כל' תורווד גם מוצאים ג( ג, )שם סרבך ד(ב;
 9ן. א( ב, )שם תךבד ב( ב, )אהל' ח4רבד ו*2%(

 קרדום בפתח, והקוף וא"ו בלי עפ"ר כתולה קרדום)2(
 קורדים גם מוצאים אבל ז( ה, ד, כס, ; ג כ, ; ג יג,)כל'
 ג( כט, )כל' קורדים ו( יב,)פרה

-  מתעלם המנקד 
 )כל' קישוים : כי"ק עיקר, קורדום שכל"ח ברורמהוא"1.

 )מעילה 14רדום מחוקה בוא"ו ולעתים 8%( ועוד דכט,
 כ(. ט, אהל' 2%, י כח, )כל' קור4רתה )3( 11. ועוד( בה,
 ב, )כל' 2ך?יימיהן ברבים אבל ]וא, פי כ"י גרסתזוהי
 ואף שךקוךתה1ו, הנ"ל: במגלמות כי"ק וכן 3%(ב

 וחולם, בפתח )קו"ף 2ירקריתישן אחת פעםבריבוי
" ופעמיים מחוקה(,הוא"ו  של לדעתם _קרקייתיהן. 

 כן אם !', )-2ר4ר( בקרקע קשורה זו תיבהחוקרים,
 דלת פר כ"י גורס דרמסקית בתיבה )4( גרמה.הרי"ש
 כי"ק1 אבל י( ד, )יד, ירמסקית -פתוחה

-  

 בז אבל כי"ק, את בפרוש מזכיר איט הם! שם. קוטשרש
 . כבהא,הוא

 סלךד. ]תרעד בגליוז מהיקז49
 לל"ח המלה באה ממנה - הארמית מן50

- 
 ללמוד אפשר

 בערכו(. בז-ירידה )השוה המקויית. 'היא 8שהתנועה
 ב(. יז, שבת )למשל קרסים הצורה נפוצה פ"א בכ"ן מם51

 20(, יג, )ש"א: ורימו : צ'רדש מוצאים אגובמקרא
 21( יג, )קפא 12ךיים ייד 5( עד' )תהי-קרומות

-  
 כה"יי בכל 1-דמית המקושית הריף צורת נשמרהגל"ח

 להעיר יש !(. ט, סדו )השוה לראותםמרכולתי
 0 / ט -4 8 דושנני את וגררה הרי"ששהשפעת

 הדסימי- מחוק חזקה ,ה במקרה היתה קורדום -4קראט
 ט/0 תנועות שתי מקיימת אינה העברית שהרילציה,

 !DP ,15' ! ברצ' )השווה המקרא בלשון הןתופפות.

 חנית, - )חזיות בל"ח והן ועוד( livte -4*חוציז
 שצורת יתכו 3(. עמ' מח"ב קוטשר ראה 4ימוס, -גימיס
 להמנע כדי בי"ח נשמרה לתלמית המקראיתהרבוי

 השתה קרדמות, )או "רדומות : רצופות o/u תתעותמשלש
 52(. הערהלהלז

 כדשסיט. אשלו נוחרד" ?רקורתהנ5א
 ובקודמתה זו בתיבה פ"א( )ובכ"י בכי"ק בחולם הניקוד52

 )ומקורות כי"ק של נטיתו את משקף רבותובמיים
 ב-0.  מוטעמת בלתי סטרה בהברה ט לר,מיראחרים(
 ואילך(. 25 עמ' חנהעת)קוטשר,

 ה!פשטיין בערכו. .B.D.B מלוז ועיין 111 עמ' 1 ברג כך53
 4-4 הערות 9 עמ'טהרות
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 המקרא בספרי מוצאים שאנו 91?ק( )-ירי?ק המקראית מהתיבה כנראה מושפע פר כ"ידיךמסקית.
 של )נקבה בוןזיה היא נוססת תיבה )5(המאוחרים.
- 2%( יו, כד, כלים =ברי)א(  השנוי כהיתקף כאן 

 הבוריה(, בגלען )אבל פ"א כ"י וכן ב)י(ריה ט.כה'ק -14
 )3%(. בזרייה גורס לו כ"יואף

 אחדות במלים רי"ש. אחרי בגדכפת ריפף)ד(
 רי"ש. אחרי כפת בגד של ריפוי פר בכ"י אנומוצאים
 - ט א, )אהל' סטךמק ; ח( טז, 1; סו, )כל'המל5יף*'
 )נגע' צרחה דגש(, הפ"איאעו שבתוך הקו ! הרפהבסימן

 ; ג בג, ; 1 ט, )כל' סדנתו ; ( )2%( ה ח, ; )3%( א ז, ; חו,
 בכ"י בי"ח על פעמים הרבה חסר הרפה סימן - טכס,
 ארכיגס : הזרות התיבות את לראות יש כך ושמאפר(.
 ער15ן א( שם )שם סךיעס - ארפיגס ליד ב( ג,)אהל'

)כמקובל
- 

 ויש א( כט, )כל' הפךיהו ועוד( ד: יג, אהל'
 )מרקדים, במקרא י תופעה של קעמה על דוגמות.עור

 הצביע ובליח יא( ד, אסתר ור5יט 2ך; לא,משלי
 עמד וקוטשר 66 "עךוית" בתיבה בדונו ילוןלאחרונה

 %. צירף דירבן, בכי"ו: התופעהעל

 הפונולגיים השים אחד זהו ". )אדם/אדן( -ם/-ן)ה(
 אפשטייז חכמים. בו לעסוק ומהרבו ל"ת, אתהממחדים
 הוא הרגיל "בכי"ק אחדות בתיבות החילוף אתמציין
 א, כג, כל' אימום[ ]תחת אימון הוא מזכיר כןאדן".
 כנראה שנעקרה ל"אדן", זכר איז פר בכ"י a~f,ועוד(
 )כל' "חימון" התיבה מצויה אבל המקראית. "אדם"עא
 האמום(. : )כי"ק האמים. : ד כן כל' אך ב(. י, מקףשם,
 ובכינוי -ים/-ין הרבוי בצורן -ם במקום .סופית)-ז

 6ו. פר( בכ"י ביותר נפוצה -ם/-1הנסתרים

 4222 עמ' סבוא אפשטחן והשווה מרפוב. כפק,54
 139 שען' כמהש55

 y .2!-!8~? )תשכ"ו( ל, לשוגט ושקראי" רבלון "בשיי56
 43-38 עמ' 45(, הערה )לעיל אא"ג מחקרים ,ךטשר,ז5

 גלשון במאמת תיכהי בסוף מ-4נ מעתק כאןרואה
 כאן יש : Taw בדרך הדברים את מנסח 13, עמ'חדול"
 תיבה". בסוף 10/ת שנמות  קותי שבין הניקוד"חיסך

 1231-1230. וגוי סבואך3א
 אפילו יוהר כטיבה זה ושכ"י כו DV' גולד!ברג של קביעתו58

 כח"י, כל לגגי תופסת -ים(" )במקים -ין ב"מ,-תלחי"ק
 תדק. הוא וגאותה אהילות במסכת רקולא

 the sa SNees -2!קמ בן-חיים ד פרופ' שדכאה עפי59

 מורפולוגיה עגיגי)ג(
 כינויים)1(
 את מצינו בל"ח - לנוכח" החבור "הכינף)א(
 הארמית מן שחדר כיגב המקראי, ל-פ בניגוד -ד,הכינוי
 והראה 6*, בכי"ק ההומר את מיק קוטשר 19.לל"ח

 בכל -נבא מושא ככינוי והן קנין ככינוי הן :קשהכינוי
 אבל יבטיחו, ויתך, כגון תנועה. הכינוי לפני שאיןמקום
 -ריה61 אביס : המקרא( בלשון )כמו תנועהאחרי

 אבל ביותר, מועט הוא טהרוה בסדר החימר??ייבוה'
 לה : ל-ק ב-פר הממצא זהה מוצאים, שאנובמיעוט
 ג( יא, )מכחד עצמה יג(, ג, עוק' ; )4%( ד א, ז,)פרה
 ג(. ה, )נגע' דבריך ג--ט( ח, )פרה שטמאיהלעומת
 בזה וגם החומר מצומצם כאן אף לנוכחת, הכינוי)ב(
 לכי"ק פרזהה

 )כל' אשךןך וברבוי ג( ח, )נירה ביץ -
 61.ה(ל,

 '6 קוטשר מצא בכי"ק את/ששה. הנוכח כינוי)ג(

 30 8י( לפעמים וקד )מ שה ואילו פעמים, כ-100שטה
 "8י" את "8יה" המקראית הצורה דחקה לדעתופעמים.
 ובכל ג, ט, )נגע' אסה רק מוצאים אנו פר בכ"ישבל"ח.
 אמנם אם לשאלה מקום "יש שם כתב קוטשרמקום(.
 לתחום חזרה שמא חז"ל. בלשון עיקר כל "שיה"היתה

 בדפוסים". כ"כ יפה הניכר התהליך בזכותאבות-טקסטים
 בל"ח זו בצד זו הצורות שתי שימשו זאת בכל שמאאך

 קוטשר שמעיר )כפי בר-כוסבא בתעודת מצויה "אתה"-
 *6. "אתה" רק  משמשת ' השומרונית ובעבריתבעצמו(,
 את מקראית צורה תדחק שומרון שבמסורת להניחוקשה
 בארמית(. גם )המצויה המשניתהצורה
 ם ש ה)2(
 בלשון ואחיותיה(. )מלכות -ות משקל של הריבוי)א(
 מלכיית 16( לז, )ירמ' חניית .לת, הריבוי מצףהמקרא

bKadtid-Barce-Langaay, Hebrew the of 6085ש 

 DV .15-!3' טבוע ילון והשווה 59-58 עמ' Iona;4נ19
 21-19. צפי הז"ר לשווש

 עמ' )שם זה בטיפוס קוטשה מצא חורגת אחת תיבה רק61
 יא(. ג, )ד"ה סעיפך20(

 16--16. עמ' שם קוטשר השוה62

 14. עמ' שם63

 צברי( )פיוט 132 עמ' ס"א ג' עואנ"ש בן-חיים ז'  השוה64
 כפי "אפ'ה" ההתמרונים של בעברית תמיד ההאוכן

 בן-חיים, ו' פרופ' מורי מפיוהשמעתי
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 פורענ.4ת, טלטלת, : ?ית בל"ח ואילו *6א 22( ח,)דנ'
 : סר כ"י נוהג וכן י6 בכי"ק עפ"ר המצוי הריבויוזהו
 ח. י( ג, )פרה הליית 66 ג( ון )טהר'חגלת
 ולא "קטלגת" כנראה היה .קטיה" " משקל של הרבוי)ב(

 הללת ג( ב, )אהל' חילקה : בכי"ק הארמית. ע"דוקיליה"
 טומאה מקום( ובכל שם, אהל' סי' ו, בכור/ ; 1 ז,)עדיות
 ועוד(, ה א, כל' ; ב ד, סנהד' )למשל טמאות וברבוירגיל,
 אינו )היחיד וליה ". ג( ב, )לרית' טמאית אחת פעםורק
 במשנהף6מצוי

-  וההימנים הספרדים  שקוראים , כש 
  ב(, ג, )חולין "ילידת" י;,והרבוי  הארמית( )ע"ד ייונ"ב

 וכן 1י בנ"ב גם נהגה "קטלית",ולא,,קטלית" זו  רבויררך
 וזהרית ז( ח, פרה ; א א, )5ל' טמאית פר, כ"ינוהג
 "ף9לית". 5י וספרדים 'י אבל,,תי"נים - וי ד( יד,)נגע'
 ע"ד הוא פר וכ"י נ"ב בכי"ק מוצאים שאנוהריבוי
 ידה על 3( ה, )יהושוע 5לית גבעת ערלה,המקרא,
 מצף אינו היחיד אבל תל( ,לב,. )דה"ב אריתמוצאים
 ,ן.ןו 'יא.במקרא

 ארם ובכתר לנינגראד בכ"י חנייה,,'1 - מנוקד כך64א
 של כ"י הרבה יש אבל בכ"י,ולנונגרחד. מלשייתצובא,
 ב"ל )והשווה וכו' חניית יו"ד.,דגושה הגורסיםהמקרא
 :ג? 605(.עמ'

 2. הערה עמ',,1ננ,;,וראה מח"ב קוטשר,65
 המי-א(. בלשון  ס4וו2,:ןיו : מתוקן בגליון66
 עמ' להלז )ראה פר לכ"י ביו,ד,זאוקייני הרגש העררז6

 אבל במשנה, מצויה אינה -חלוות" היחיד צורת ;17(
 קוסובסקי ראה ומה - ז ב,  בתוספ,אן8וכה מזדמנתהיא
 *o@1 יחיד צורתלהניח

 ולא "קמאות" כנראה )חתר,,ך1א"0משקף "טמאות" הכתיב68
 סגורה, בהברה ט/0 כותב שסופי,%ני"ק כיון"טומאות",

 ,א ;, ביל"ו.עפ"ר
 כנראה א' ג, ב"ב8

 מא'"
 קייה - ו?:ה %א )יוונית( זרה

  ":,.!העברית.
 ובז 12;. עמ' פורת70

 א(א~
 )ע"ס סו ד, פסחים בתוספתא

 כוליא" לי הפרישו לכהנים "אמ.),להם : ליברמז(מהדורת
 פ"ב ב"מ ובירושלמי ערפורט( וכ"י וינה בכ"י הוא)כז
 אחת ככר ובתוכו בשר של "חתיכות : למטה ע"ב ח'דף
 י, אחת". כוליהאו

 ; בערכו מלון וברוקלמזבערכו, מילון דאלמן, השוה71
 כוליתא. פוליא, הטיה, ש"מ המילה, שקולהבארמית

:ל שם. פורת12
 30(. עמ' מבוא, נילון שהרה ולא טךנךה כ"יק73
 ירחיים י כ יכו ??רית- נעברה, 66 עמ' כ' דמתי השיה74

 חוליית א( א', כל' ;למשל, טומאית 102( העוה)להלז
 ח(. א, אהל')למעל,

  עבריים בשמות מוצאים פר בכ"י -יות הריבוי)ג(
 - -אית ולא :לת הריבוי את )יווניים( זריםובשמות

 הא, )עע' איטכ*ת : דוגמות מספר והרי 6י,שבדפוסים
 ב( ח, )אהל' ?יזריחא(

-  א(, יד, )שם גזרה היחיד 
 קטליית ז( כב, )כל' יי סי2?שיית יא( ח, )פרהפולי9יית

 ד(. א, )מק' 5י תמציית ג( ד, )שם קויפיית ה( יא,)שם
 פר גרסת זהה ובאחרות כאן שהובאו הדוגמותברוב
 הניקוד משקף לעיתים רק ועוד. טבילה גיזרלת, :לכי"ק
 י )כי"ק תמצית פנקסנית, ןיית, הרבוי צורת אתבכי"ק

 פר(. בכ"י הגליון לנוסחב:

 זהה ??י/ששאי קטי/פסי, המשקלים, של בריבוי גם)ד(
 ריבוי צורות שתי מכירים שניהם לכה"ק. בפרהממצא

 ד( ד, )טהר' דליים - ביו"ד ריבוי עפ"ר קקי/קשי)1(
 ליד 2%( א ח, )מקו' קר?יז ועוד( 1 ב, )אהל'חצןים
 - 2שי/ששאי )2( ד(. א, )מקו' 65 גבאין באל"ףריבוי
 )טהר' גבאיו ליד ה( יג, )שם מקיים ג( כס, )כל' 51לדק

 ??סה : אבי מה'ר לי שמסר כפי מרוקו יהודי קוראים כך75
 במקוח שלייה. פליה אבי חיי" - חייה למאית,-

 רובם פעם( )עשרים כלית הריבוי את רקמוצאים
 נה58, מזד16. אינו והיחיד קליית- ובנסמךבתוהה,
 ע"מ "זייית" את דחתה המקראית שהצורהאיפוא,
 היחיד צורת אכל זו. במסורת הטהג הריבוי שהיא,?לה;
 מקראית צורה כנגדה היתה יא הארמית( )ע"ד"ץ?ן;"
 קוטשר ר של רבריו יהשוה אותהיתיקור

 56.ד.פנ הארץ שני(, )מאמר מיצה מהחכמים לטי -
 של -

 )שנש- "ישה" יז רחמה האקראית "?ההן"?ר~ק,,ליית'
 בבל נתקיימה ן?ךייה" אבל עובים( יד בכתבי רקרדה

 שירדנה(. "שיופץ  מקראי רבה שאין כיוןהמקומות

 ועיין מרוה או ארוה צורתו היתה מה יודעים ואיו5זש
 2(. 1, העררן 382 עמ' בערבו,בן-יהודה

 94. עמ' סגל השוה76

 עמ' )קראוס  J7ivae היום "fil~Atb מבנה כאן נשמר77
.)466

 תמציות. : בגליון מתוקן78
 הגיי : כי"ק 1. ו, פרה קטי,קטי ע"ד הוא בי"ח היחיד85

 וברבים 14(. ל' )ישעיהו וקא במקדא אבי yalan. פר5ץ
 11(. מז' )יחזקאללבאיו

 )ולא  בןווים כי"ק ללוים. פר כ"י גורס 1 ט, מקו' במסכת81
 המבנה  סו(. עמ' חז"ל לשון ווטשר  שהביא כפיגגאים
 : פ"א כ"י )אבל בטוים : לו בכ"י גם מצר הזההעיצמת
 הטענים בפרחי נמצאת "בנוי" היחיד צורתבנאיז(.
 DP 34' אפשטיין טההות.לסדר

-  
 ; בנוי של הקנטר
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 טעט משוך הוא ביהיר שהחולם ללמדך בנטיה(,"שם. "' ג( ב' יכ4 412יי 0ז,
 ?n~v משקל)זז(

 ב_
 eo. ב-1( )שמקורו מלא חולם ולא קצרה( ב-ם)שמקורו פרי בל"ח מציין זה משקל

 ומעיר "אפף" הצורה את מביא סגל א5יף/אכף.)3( ועודת. חתיתה חבילה, : בכי"ק קל, בנין שלפעולה
 ה( ט, מקו' ; ב א, בג, )כל' -ולנוף פר כ"י 91. אכיףעל )אהל' ה4,י- ט( הת, )כל' הבילה פר: בכ"י מוצאיםוכן
 )מקף 8כוף קל ובשינוי שם( שם ,)כל' 4כיפ כ"'קוכן התיכה ד( א, )עוק' *' חליפית *הלישה, ועוד( דה,

 );; י9.שם( ** ססשא יא( כב, )כל' ממיתית מקום( ובכל א ג,)ניזק

 עיצורים בדבק פותחת ע תיבה "סריג/פרוב.)א ה(. ג, (p1P קליפה ה( א,)עוק'
 פף בכ"י יו. (crambe) מקק4קח : )וברוכנת(גיונית ?סלן כהיקל נשתנה בל"ת ואחיותיה. סריה)ו(

 )שבההת מקומות בכמה כי"ק גורס לט ז( ב, ; א2 ד,א, : פר בכ"י שמצינו מה הנה ". קוכחצר ע"י נרשםבכי"ק ,', )תלוק "אקריב" : הדבק את המפרקת פרוסטטית אמצוקן ההומר רי"ש. הוא השני שעיצורם בשמותל-קשרה,)
 ג; אי )כלא' "שרוב" בצד ה( ח, שבת גיא; ערל' א;ט, מתם ; )א2( 1 ג, נידה ז; ו, )מקו' קרות-)מים(**רלה,

 )א2( בוהה : יז כר, בכלים ד( ב, )זב' כבךךתי ב(ב,

- 

 'י. ח2( יד ו, נדר' ; יא י,תרומ'
, א(. ז, )נידה שריותזאבל

 "גלריה" א( יג, )אהל' יוךל : פר בכ"י %לטי.)5(
 כנ"ל )א( מרות: שתי מצויות לנצעק א( ח,)נידה שונים שמות)ז(.ן

 מחוקה( )מא"ו "מיבקולי" 1כ1 גיא. ונ"ל המקומותבשני ל ובכל המשנה של טובים בכ"י 8י4רים/8קלים. ( 1) -
 6י. א( ב, לזומא ק8גוךל" ,ב( 5'. ז( ז,)בכור' בכ"י אבל 16 שיכלים היא "48י" של הריבף כ-"קזה
 יק של; לסופרו פר בין גמורה והות ץ,% יה בענין ב(.ו, מזדמן לא )במקרא "4*רופי" : פר וכז יב(' יז' )כל'15רי%,", משנה,'גהד )עיין ענבים של נתיק משמוז של זוגלהפריד "פ"א: באכפית "שם ניט" בכי"ק אעריף.)ם "ן PW1 "את, ולא ו( ט, גל, ו; )טהה'ג "חלין" ובריבויי(.יהמקראט. ,', יב, )פרה והעינבול התג פר: זקק/א-ו, - %ג)6( לשוו ע"ד ט'( א' אהל' )למשל, "98לים" תמידפר

 גןק )כמו ל-"4ביךים" a"_-,'י*:'המזשיש ארגיל "איתי" "תמזי" במו "במי" שם: 21יבהערה;,.,,,,,,
 ' ממקום סיוע יה שמתאת גרסה היד( 44 -שסל צפית משקשה 46 עמ' דקדוק ואלמן, לדעתניהושלמי.;י,, *זןקים, -

', לפרסם(. שהושעתה ןבפיאחר *%י / 8ך /-twhv )השח*א -4ש -4זay 1אלול;;
 ש"4;שמתברר שמביא כפי 2?ח %א 12אי - -W~P_t כנראה הואהיחיד82,ק.'ן,ג;,,, הצדקה;']~פי ללא לכת מ4.44צ%חיקתמדקהק -*מיסו.4ש ,"יל, נקדן של הז הוי ב' כאדמה כ"י של מקורע עוגמותכי אנטתיו בל"י !גם 1 45עים על 44ים הניקוד את פרבעל ,,";ן ילח של קביעתו 73. הערה 35 ח' שם יל, כך עלהעיר89 הרכיב מלום 8ז479-4(. עמ' ב"ל )ראה המקראבלקקן

 ; ";,,ל )
קוסעסקי. ,,;]

 ;. יג%פיב 4י ממך עיתהבן90

 פ"א כ"י של בגרמית גם אלו ומשרית אסמכתאהש92 חץ15ת כהק אבל תחליפות". המרס % כי גםתצוהא)י
 אכוף ן לו כ"י וכן שם( )כלים תכוף )מקאיתןאיכיף שם עוקצין י כי"ק אך "הילפית". פ"א וכ"י ז( ג,)ערלה

 295. עמ' ב'קנביס93 עוקצין( )במסכת פ"א כ"י גם זה ומעין שם. 12חהש-ה,' )מקואות([. אכיף 262, אנטוני1 כ"י ימקיאיה((11אף)כישם ש! עמ' מהרות אפשטהן ראה זה ומעין"חילפות".,,
ואף94 ניקוד(. )ללא "תלפות"הגירס

 כח"
 פר מב-י המצוטטים )במקומות אכרוב *!

 דגר שם מציין זהשם85
-( 

 הצורות שתי מצויות בבי ובמסורות שוקציזןבמסכת 5ע%ה. שם ולא פעולה( פרי
 1 כשק אבל ש!( עמ' שם אפשטייו)עיין

-  
 DP .(lSZ')פורת פסיקה

 שיישן,ע"מ
"mv גודלים" ארבע שהבטן : בני-אהד במשומת הגרסהרכן4א עמ' סוף )סגל פעולה פרי מציין הוא 

,, 0ש(. עמ' הדיז 5הליייי' 13)ה, 4--9(.  עמ' שם יקוסשר73,
 משקפת או סופר טעות די"ת, אחרי ביא"ו הסוורגרסת95י 28. אג' חז"ל יקען86

 יי"1 אחרתקריאה א'. 7טור עמ'  לעיי עיין81)
 אגודל )א3( שודל" פ"א וכש וגורל", תקיט בכל לוכ"י96 42ן, שבעמ' מכי"ק )החשר 40-עש עמ' מסוא, ילון ושהי88

 שם(.)יימא ד( ב, )יומא 8י4'ךים הצורה על קוטשר פרופ'והעירני
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 את כי"ק( )של הנקרו לעי%,1,.מוחק מקום. בכלזוגין
 י9. ב( 4ן )גזיר זריז וקוראההש"ו
 )למשל )hwnv" מקום בכל גורס כ"'ק סיו"/דות.)7(
 ללמוד שניתן כפי עיקר, "קדוח" שהצורה ונראה א( ז,%'
 ועוד שם )כל' סדות : פר כ"י גורס וכן 91, הארמיתמן

 99. ההדות( )במקום "קד4ת" אחת פעם רקאז(.

 צורתו חיייק, חומה צוענינו "חיל" ס?ל/קיל.)8(
 7( קבב, ההל' ; 1 כן יש' ; 5! כ, )ש"ב היל/קלבמקרא

 כבר ל-)6(. מכווץ (aY) בדו-תנועה וליל היקכמו
 )בכי"ק בל"ה סול היתה צו.רתה זר שתיבה קוטשרהראה

 ,:)' 101.יג( יל ,., ג, פרה ; יא א, )כל' פר 1כ1,גוהס 9ו'. אחרים(ובכ"י

 סלזיז/חלזיו')9(
 בקוך"

 הראשונה הצורה מצויה
 ; ב ו' )בכף מזדמנת ?ךמי" המקימיה נשני"סל'יז"

 מצוי "סלזין" הניקוד 'סכלים. פ% כ"י וכן ב( יב,כל'
 ומלים "סלזין" הגרסה שמאלן%מדת ו9י. תימןבמסורת
 *9י קטל11 ע"מ השקולות ועודפני סידיין ספלן,אחרות
 ו9י. תלודפ בצד חכמים חי'5לשון משקל היה זהשמשקל
 בספוד. במשנה מזדמנת אינה התונה טי%/טבי.ש2(
 לב )כט סב היתה בליח הנפרד שצולתעשה

 של טובות ומסולית ,"ארמית שמעידה כמיואחיותיהן(.
 l~nvv : ת"א של '?,(,וארמית סבא - בסוריתל"ת.
 וכן ט(. ח, א, )כתוב' כי"ק':-%',סיפי ז119כ1 ב( לז,)בר'
 1% ט( ב, )עוקצ' סי4יטהר" "מה : פר כ"יגורס

 5ר, וגו' פורת ; 6--1245  עמ~ן7ש1, מבוא, אפשטייז ראה91
 ע-י רב בפירוט 2דת העניק 4*ט.ן'51ל הצוהה אתרושם
 5ז.. 46-*6ג עמ' מבואילוז,

 בערכו(. )בר.1"למז, aihnn סורית השוה98
 חי"ת ט נתחלפה99

 עק',)ץ10. -) ל"ח של ~100rats בה-זרוזי
 )סביי סול בז-יהודה קיל~מביא חיל.. הניקודים בצד!10

 ,,. ל טמר(.יהזכיר
 נוספה צור" בצד בסורית, ובז 6ס14; .4 1336 ירוקאים כ-י102

 l;ilfD; )ברוקלמז,חליזהא
 גב: 18' מח"כ קוטשר ראה03נ
 וו(. החית הפתח,בהשפעת -יקו, ולא  סיוע,104
 בלאו ת' 24-18, עמ' )חשכ"ס( לג ישוננו הורביץ ש.105

 "חל שני( לבית המאוחרת שבעברית סבורים 5!ן וא'שם
 "ק?יוזן; את דיחק"ק?יוז"

 ,, בערכו. מייוו, בויקימז106
 תש"ר(, ירושלים ה"תאג" )מהדיקת תימנים כאי ע"פ01!

 "גרסה,ל-דוהת, נשתבשהבדפוסים
 )הערה ירושלים מיי ע"ת כעברית דיעיממם טדגיט וט,08נ

 ח, אהל' ה; ג, נדר' )למשל כי"ק כן טלית.)11(
 וגריבוי ח( ד, זגים ; ה ח, )אהל' פר כ"י גורס וכן 99י,ה(

 9!1. שם( )זליםסליות

 היה בל"ח "כוך" השם של רימת %ה/כיקין.)12(
 ו( ו, אהל ; ט ו, ב"ב : כי"ק )למשל פולין ולאמשין

 שם(. שם )אהל' פר כ"י גורס 1כ1 1!! קוטשר שהראהכפי
 מנוקדת סל( )בנ כלכלה התיבה ואחיותיה. עלעלה)13(
 ; ב טז, כלים דגושה( השגיה )הלמ"ד "פלסי""בכי"ק
 שמות שבהרבה להעיר ויש 2!1. פר כ"י וכן י.כב,

 העיצור את להכפיל עפ"ר, פר, וכ"י כי"ק נוהגיםמרובעים
 לעתים מוצאים שאנו כמו סופי( כשאינו )כמובן,הרביעי
 5?4יק ז( יא, )פרה ~עולין - למשל 111 המקראבלשון
 יב( כג, )כל' לגדליו א( יז, )אהל' סל?4יז ח( ג,)מכיה
 מספר עוד ויש לכאן. שייך *11 יג( ג, )סוכה לולביואף

 )מכש' נסתומק : פר בכ"י רק דגש מוצא שאתהדוגמות
- כ"'ק ט.ב,  ; יב כב, כל' )למשל סססלין נחתמים(, 

 פיסיים14!.כצ'ק
 פ"א( כ"י )וכז ~pv מעה. של הריבוי נטית)14(
 ; ס ד, שקל' ; א2 יא ז, )ערוב' מעיתיו : ns~pבמ"מ
 כמו ה( ה מעיהי,)ט"י פר כ"י אגל  ועוד( ט גר"ה

 19(. מח, )"ןעיהובמקרא
 כל' )למשל "מרחץ" מקום בכל כי"ק מרחץ.)5.(
 ,ן 6!1. מקום( ובכל )שם פר וכז ב(כח,

 נוהג וכן ייו "ס5יז" תמיד בכי"ק ס5יו/סקק.)16(

 מעוקציו המצוטט במקום ג. ה, נעורות ; ה א, כ"מ02נ(
 הקפיד לא זה כ"י של הנקדו שהרי דגש, רואיםאין
 הדגש. את יצייןתמיד

 ובריבף טייח ן 2 כי"ק אבל שם. נדרים פ"א כ"י וכיש1
 )דמתי קוראים התימנים ואף ח( ד, )זביםק?ית/טליאית

 : הגרסאות שתי את מרואים בנ"ב קלית. : 67( עמ'ב'
 124(. עמ' )פורת טל4ות : ובריבת קלית לידשיית

 יערכו. בן-יהודה עיין10!
 3וצ-279 עט' תשב";( )ירוש' ח' א"י משפחתה. וכגי בזך111

 שילך. 276 עמ' אמצעובמיוחד
 127(. עמ' )פורת מלפלא נ"ב אבל112
 481--482. עמ' ב"ל השוה113

 : יג ב, עוקציז, במס' מצויה היחידה הדוגמה פר בכ"י14!

 )למשל פ"א בכ"י גם מצויה הבי"ת )הכפלתלוליי
 אחרות(. ובמסורות שם(סוכה

 ספסל. התיבה 19 דוגמא יהלו ועיין115
 )שרת ונ"ב ח( ז, כתובות ; יא ח, )שביע' פ"א כ"י וכז116

 ז6(. עט' כ' )דעתי ותימן 34(עמ'
 2נ1. ין. ל"ח של לאייתה קוטשר, מפורט דיון ראה7;1
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 ג, )עוק' פר גרסת היא - חלפסא ולא הלטסא)3(
 אבל 1*1. ו( ג, אבות ; יא ב, )תענית הלטסה כי"ק ובזיג(
 162א. חלפתא( )= 2יש2ג[נ הצורה קדמות על להעירחם

 מקום( ובכל יד ד, )ידים פר בכ"י כך צדוקיו)4(
 בתעתיקים יש זו לגרסה עדוית ה( א, )מכות כי"קכמו

 באשר גם פר כ"י מ"ג זבן *S~SSOUXGra 11 :ימניים
 ע"ד כה"ק אך מקום( ובכל )2%( ה יב, )כל' צדוקלשם
 בתעהיקים ועוד(. ה כד, )שבת צדיק המקרא,לשון

 שתי הילכו השני הבית שבימי כנראה *וי. אחרותצורות ', בצד ו-%טס2%55 %ש225 שתיהצורות מצויות יוניים ,.,
הצורות.
 6. עמ' לעיל ראה 6( יח, )אהל' 1יסרי%7(
 שמות הרבה מוצאים כאן, שהובאו השמות כנגדאבל

, בכי"ק. באים שהם כפי ולא המקראית כצורתם הבאים.
 ה, )כל' ,בגה הללות ולא )תמי!( ק% - משל דרך ,
 אלא הבדל אין כאן א. ד, ח; ב, ר"ה )כי"ק 111גה ולא ד(';.

 התיבה היתה המשנה בימי ג(. ת, )מכש' שילתיתבכתיב(.
 ואף "11 שם( )כי"ק אילתית *שולת בדו-תנועה הגויה;
 ש, )מל"א צדקת המקרא, ע"ד היא ג( ד, )כל'ודנ?יז ,.,
 הציי?ןין. כי"ק אבל1(. "';,
 הפעל )4(1,,,נ;
 במקרים ז6י' העניז בהקשר. אף הפסק צורות נהגו בל"ח;י, ודומיהן. האעלו הופעלה, : בהקשר הפסק צורות )א("ן%",

 בהשפעת המשנה של מכה"י אלו צורות נדחקורבים
 בבנין אבל השכיחים, בבנינים בעיקר במקרא, הגירוד ' ';
 באות כשהן אף הפסק צורות גשרדו הנדירהופעל 1;
 פר. בכ"י הנוהג וזהו "יא. שגע"פ ומסורות מחזורים ),ן. המשנה, של מכ"י ללמוד שאפשר כפי המשפט. באמצע . .,,י(,

 : פ"א וכ"י שם( שם, )שק' ס??מח : 1 בכי"ק קל ובעועי32!
 פתח. בחטף פתח מחליף Nfft כץ שם(. )תענית חלשכן.,;
 0!. הערה  156 פי' פורת אצל ראה אקומר פירוט *13 ל,,, סיפג כתובת 81 עמ' ח"א א כרך היתיג ספר קליז ש. 32!א ,.

 אצי צדוק הערד השוה34!
Red- 2]. 1!. -  Hatch 8, 

Oxiord.Scphlagint, the !0 Concordance ל] path. 
1906.

 ונקדשהובברית
~adtix; 

 Jraddoexatoi אגל 14( 1, )מתי
 הוד(. 1 6!, 4 3 )מת,ל

 2!-3!. עמ' חז"ל לו"זקוטשר35!

  108-107. שמי ל"ת של למילונה קוטשר שהראהכפי36!

 ואילך. 32 עמי חז"ל לקזוז קוסשר לאחרונה,ראה137
 בשם )שם( קוטשר  שמציין כפי העדות כל טהגות כזזמש

 שהישרה 2%( ד ו, )כל' האמצעית הסתלקה :למשל
 א2( ה יז, )כל' בדן רמוני האכרו ד( ג, )ט"יבכהמקה
 ז(. א, )אהל' ראשיהםהותזו
 עם יחיד בינוני צורות )1( בכינויים. הפועל)ב(
 : האנליטי הטיפוס את מוצאים פר בכ"י הנושאכינוי
 . יא( ב, ד, : ה ג, )שם שגי וקוגל טז( ד, )ידים א4יקיקל

 )שבת אני חיפוש : כי"ק כמו מקובלני(, קובלנק)ולא
 )פאה אני מקותל ט( ב, )ר"ה 8ע גיזר ג( כב, ז;טז,
 ן, המצוטטים )במקומות 2 כי"ק וכן ועוד(. ג י, זבח' ו;ב,

 , ,ן ,, הנ"ל'*י. במקומות לו וכ"י פ"א כ"י נוהגים וכן פר(.מכ"י
 -), : פר מכ"י החומר הרי המושא כינויי עם בינאיתש(

 א( ח, )נידהפושטתו
 . )יגש מקפתה יג( יב, )פרה מסעדתי

 , , . ג("4 ז, )ניד" ~רךתן ב( ד, )ט"י טירותיה סן5סה' ה(ו,
 ., חכמים ציינו כבר ו*!. יב( ח, )כל' גירפתי אחת פעםורק

 ,; ) , ן המוודא בכינויי הבינונית נוסה ל"ח של רבותשבמסורות
 ~ל, )ולא קטלתו כמו קוטלתו בכינויים, הנסתרת-עברכמו

 ר"מ: הסגוליים השמות כדרך במקרא כמוקישלת4

 ;( )ומסורותי( פ"א כ"י כצ'ק נההגים וכן 4( כב, דה"בייעלתי
 : י*1 אחרות(1

 ין'ו ]",ךל ט(.ל ו, )ערוב' איסרתה ח( א, )כש קשמךתי
 ", אבותי;-,,;,.. אבל ב( ג', )תרופף 'מדמעתו י( ט, )נדר'י%יליז

 אף111;1 ובכן, !(. קניו )כינוי ל%ת4 אשרי : )כי"ק( חב,
 ך '1 טובות,',. )ומסורות עכי"ק שלגי היד כתב זהה זהבפרט

 הצור%..'1..1;. דחתה שבו "גירפתי" אחד חריג להוציאאחרות(
 י*1. הכהונית הצורה אתהמקראית

 בדשסי4,,;; מוס%בות/קסיאבות. )1( אחדות תיבות)ג(
 אבלץ(;ל פועל( בנייז של )בינוני מסואבות" "ידיםמוצאים

 %:ץן', ובינוני -ץ'מוסאבות ישא כי"ק זה ובכלל -בכ"י
 )למשל מוסאבות בכללמקום, פר כ"י גורס וכז **י.הופעל(

",,,..,,,'. 
י(,, מורג. ש'פהופ'

 , 'ן:' 15(. עמ' א' )רמתי התימנים מהגים וכז38!
 ו ',,, גורריו. בגלית: ממקז39[
 ,,.., גורסתה : בגליון מתוקזש1
 ;'.; תרביץ ילון קדומים, מחירים ; 15 עמ' א' דמתי תשן,!14

 ; ששמעחץ קוטשר פרופ' מו"ר )מפי  1"1. חם,ע"נ
 , י שנה(. 35 לפגי זה עניז עי העמיד פולוצקי חאו1פרופ'

 '- , צ?' שם ילון רואן קוטלת.. במקרא כמו בבל ממהרת אבל42!

 ".:1%-חן.

 ,, י מתקז( המנקד )אבל המקרים. בויכ הסופר גה-ס כך42!א
 - גי ג, חגיגה רק הועוד(. ב, חולין ; ל )תלהג,סוסטבות
 א(. ד, ב; ב, ט"י כיקי )=שסמבות

 1255. פי' מבוא אפשטיין שההגה 5פי143



781 
 ביחוד נתקצר "ממועט" מועט/ממ.עט. )2( יא(. ח,כל'

 "ממועט". רגיל המשנה ובכ"י "מועט", וגעשהבבבלי,
 אבל יעוד, ומ"ו מ"ד פ"ה פאה למשל ממועט, בכי"קכך

 )גידה ממועט - פר כ"י וכן **1 מ"ב" פי"ד שבתמעוטה
 לימידת/למודה. )א( י"ג ט( א, למקף ממיעטין י(ט,

 "למהרה" במקום "לימוךת" מוצאים אחרים ובכ"יבכי"ק
 כ"י ואף "*י, בדפוסים הנמצאת קל( של פעול)בינוני

 6*1 י( ט, ; ח ט, )נידה לימוךתפר

 הפעל על בפרק החומר מן מעט אלא כאן השאלא
 פר כ"י שבין הרבה הקורבה על אג. למדיםשממנו
לכי"ק.
 ת ו י ל מ)5(
 מספר ע"י ההשואה בהדגמת נסתפק זה בפרקאף
 בלבד.מליות
 י*י. א( ג, ידים ; ז ד, ffuj~ פר בכ"י כך איכן)א(
 ובכולם מועד בסדר המקומות עשרת כל את בכי"קבדקתי
 היכן : 2 כי"ק אבל ו( א, שבת )למשל '*1 חי2זרק
 יי. ו שם( ידים שם;)ט"י
 "אי" המלית נהגה שבל"ח 150 הוכח כבר איראני.)ב(

 : הצורות שתי מצויות פי בכ"י המקראית. "איי'אבי

 אבל יז( יז, )כל' אומר לא אם אילי אומר אם ליאי
 ז(. יב, )נגע' לשכינו" ואיי לרשע"איי
 שונות בדרכים התיבה נקודה בכי"ק ששסי.)ג(
 בדגש ש-לשתי 1נ1 קוטשר הראה וכבר אילמךשלסי,
 מוצאת שאנו חמתי הגרסה ואף בל"ח. עיקר היאבמ"מ

  215. עמ' 36( )הערה סוקולוף ודאה 1254. שם  אפשטייןאו
 במגיות המצחה היא 'oYIW" הצורה שיוקא יהעיר רש144א

 הסרכים ;מגלת למועט" רוב "בין ל"מ השוההגנוזות,
 63(. עמ' תשי"ט הברמן, א"ת מהדורת 16,ד,

 שם. ושקולוף 1258, שם אפשטיין145
 406-405. עמ' לז תרביץ קוטשר האח זה ניקוד על146
 חסרה ה ט, בנידה המצויות צגוסחות שמופיעה הינן,איכן147

 נוסחי שינוי שם יש - פרבכ"י
 הצורות, שתי פ"א ובכ"י 712. 10, עמ' )פורת נ"ב ובן48,

 א(. ג, 1יד' היכו ופז ועוד( ז ד, טץ ; ו ", ;שבתאיכז

 8מ עמ' דקדוק סגל הזה החילוף על "עמיד149

 21: ובעמ' 22-21, חז"ל, לשון קוטשר אצל דיון ראה150

 אם כי עיקר, כל "אוי" אין כי"ק( )="ב-ק
~ S K  

 22--23. שן' שם,151

 אימתי. : התיקון מוצע טלית152

 לצורה מכותת 1נ1 א( יב, כל' )למשל מקום בכל פרבכ"י
 "1 משני הוא פתת/סגול החילוףזו.

 )למשל גיגסןם כי"ק מנקד מקום בכל - בנחים)ד(
 שם - אחד מקרה להוציא 1 ד, כלאים )א2( ז א,סוכה
 1ג,

-  
 כל' )למשל פר כ"י קבע דרך וכן ויניסזם(

 4נ1.ט(ה,

 ז, גיטין ; א ג, -מא )למשל בכי"ק קין הין/הן.)ה(

 נידה )"3(; יב סרהג, )נג'ט,ג; פר כ"י גם וכן ועוד(א
 1QS. ג(ח,

 1כ1 6נ! א"י" לשוו הוא "כתחלה ניסלה/4יסלה.)י(
 אהל' )למשל כתחלה פעם 41 סר אחרים. ומקורותכי"ק
 ג(. כ, מקר ; א יג, )אהל' בתחלה פעמיימ רקג(ז,

 שלאחריה לתיבה חבורה "של" בפר גם ז2ל.,)ז(
 41 )כל' ושלנחתומין בתים, שלנעלי ובניקוד. 7'1בכתב
 הפרדה ט( ג,  )שם שלקירית ג( ב, )אהל' שלריפאיןד(

 בסוף "של" התיבה נקרית כאשר רק מוצא אתהבכתב
 השורה בראשית המלית על חוור הסופר אין כאןשורה,
 אף אבל אחרים(. וכ"יי כי"ק נוהגים )וכןהבאה

 )סוף ושל משל, דרך : בניקוד חבורה היא אלהבמקרים
 סו( יא, )שם של/מתקת וכן ט( ד, )כל' 4סישורה(

 כהנה ועוד ט( ק )נג' שליילדי" ז( טז, )שם?ל/*ריסית
 רבים מכי"יי לנו ידועה ל"של" באשר זו מסורתרבות.
 מסורת בצד כי"ק( .)ובכללם והמדרשים המשגהשל

 5"1. בר-כוזבא( )אגרות של את להפריד שנהגהאחרת

 ובכל ד כה, )כל' שקא. : פה כ"י ששא/שמא.)ח(
 ,,ל, "1. ושבע"פ אחרוי.שבלהב ומסורות כי"ק כמומקום(

 פ"א לכ"י זו גרמה מ-חס' 96 הערה 22 ית' ורם  קוטשר153
 פר כ"י את אלא ראה יא בן-יהודה אבל בז-יהודה.ע"פ

 1 עמ' לעיל ראה "אמתי", בערך מתכוון הוא זה)ולנץ

 4-3(.יהערות

  bY .19' מבוא ילון הקקה154

 ושם 148 עמ' )פורת לנ"ב א( ג, )ישא פ"א כ"י וכן155
 4(.הערה

 ~1261-12. עמ' אסשטיין156

 שלאחריה. לתיבה הלמ"ד בין ביותר קל ר11ח יש לעיתים157
 ילון אצל ראה ספרות( זה )ובכיל ומפורט ממצה דיו158

 מבזב נערג, יאה  'ש1-ר19. ענו ; 27-26 עמ'מבוא
 להדגיש ויש 10. עמ' 102( הערה )לעיל ירושליםלכ"י

 הסו "על" את התוכף השם כאשי כוזבא ברשבאגרות
 )ר(חו הגואיו" "של הידיעה: ה' לפניו תבואמיודע
 )ואכמ"ל(. בדפוסים כמו ולא 10( עמ' כן לשונוקוטשר

 115. עמ' שם, ילון ראה159
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 צירופים)6(

 אע"פ הצרוף ב-פר בינוני. עם "אף-על-פי" .)א(.
 אחריו "ש" מצריך אינו וסביל( )פעיל בינוגי לפניהבא
 150 בכי"קכמו

-  
 סו, ; ג ב, כל' מקבלין" פי על "אף

 ב( יז, ; ב ד, )שם מקבלת" "אף-על-פי ועוד(א
-" 

 א( כן, )שםמותרין"
 אבל ז( א, )אהל' מפרכסין" "-

 דורש בעבר ופעל "יש" "אין" "היא" "הוא",לפני
 שהיא "- ה( ב, )כל' נוטל" שהוא "- "ש",הצרוף
 ג( ד, )שם יכולים" שאינן "- ג( כא, )שם,מתוהה"

-"
 ועוד. ג( יח, )שם בתוכה" שיש

 הכמענה בדפוסי בית-הקברות. / בין-הקברות)כ(
 אחת ופעם פעמים הכהן "בית-הקברות" הצרוףמזדמן
 פרטים ימצא בכ"י המעיין קברות". בתי "שניבריגוי
 אפילו אומר "רי"א 1( ההומר: פרוט והרימאלפים.
 בבית והוא שגזר "מי 2( ,א(. ג, )ערוב' הקברות"בבית

 ב, )ב"מ הקברות בבית 'היתה 3( ה(. ג, )נזירהקברות"
 "בין - פ"א וכ"י כי"ק גורסים אלה מקומות בשלושה".

 הקברות בית בצד ,.שנמצא תינוק tN1ao )4הקברות"
 "בית - ופ"א )לו הקברות" "בין : כד"ק ז( ג,)סהר

 מבית הגאה המים אמת את מטהרין שאתם 5(הקברות"(.
 חקגרות, בין לו וכ"י 'כ".ו,פ"א - ז( ד, )יניסהקברות
 בתי שגי 6( הקברות. !(משית אחר )סופר 2 כי"קאבל

 כח"י שלשת ה( ו, לבית'ד-,ן.')סנהד' מהקנין היוקברות
 161. קברות" "שניהנ"ל

 כה"י רוב דבר, של שיקרו '
 הקברות. בית ולא הקברוה" "בין היא שהגרסהמסכימים

 ; 1 ג, )טהר' טהרות בסדר המקושת בשני פר גזרםוכן
 את הבירה לא של"ת מסתבר א1א ( )ז( טו ד,הים

 1261-שDP 126' אפשטיין - שנקראה כפישנ
-  

 נהגו כד
 בדפוסים(. אפילו ידידים )וירח דישנה על כאיהרבה

 מקברית" "כין האחרונים המקומות ישני גורס ין, כ"י160א
 "גית-הקבהות". בערוביזאבל

 ליברמז( )מדבררת ינה כ"י ז( ט, )ירכ' גחוספתא ואף161
 ערשוט )ע"י הקשרית" "בית במקום הקבינת""בין

 . צוקרמגדל(.מהדורת

 בדפוסים, אפילו הקברתן" "בין הצרוף  נשרד אהד במקום161א
 שם(. שם, )טהר' הקברות" בין"חמור

 לערמן. ש' פרופ, היה זה עניז על שהעמיד הראשון161ב
 )קו-ת ומקודי" א"י היא הלברית"  "בין  מנגוסה קבעהם!
 רחנסל איוו לפרופ' נתונה תודתי 55-45(. עמ'  יבספר

 זה. מקוט ימראה אותישהפנה
 בינת. *שןן בערכים גרוקלמו עיין162
 137. עמ' תשכ"א בבלית ארמית דקדוק אסשטיין, ראה162א

 תמורת "בית" התיבה כלום "1ב. הקברות" "ניחדפווף
 ז. המזרחית הארמית בהשפעת בבבל צמחה"בין"
 161. ואחיותיה "בין" תחת ה"בית(' מצוי למשלבסורית

 עדות אין "בין" במקום "בית" שלמלית הואהקושי
 כנראה אין המערבית בארמית 162א. בבליתבארמית
 !15. זה לחילוףעדות

 בדפוסים ממאן. )פחות( מכן/יתר )פחות( :סר)י(
 של שני במרכיב "יעאן" את פעמים הרבהמוצאים
 מספר והרי פר, כ"י וכמוהו "מקן" בכי"ק אבלהדחף.
 פחות/פחותה גז ב, כס, ; א ז, )כל' מכן יתר :דוגמות
 מפאן שהצורה נראה ועוד(. ב ה, נהרה ; ד ג, ז, )כל'ישז

 "כאן" ע"י להדחות התחיל "כן" הכתיב  כאשר?מחה
 בלתי )בטקסטים קן על גם הזה בצרוף הורכב הואואז

 ל"מפאן", "מקן" בין הסימנטית "קורבה בגללמנוקדים(,
 הבבלי. התלמוד מן במישרין חדרה שהצורהואפשר
 ולהבא. מכן - בדחוסים ייבא/ולהבא. סלי)ד(
 ולקא" "סיח מקוט בכל גורסים פר וכ"יכי"ק

 *י1. א( ב,כל' )למשי

 )כ"'ק !15 לווי שם = ז( יד, )נגע' לוויי שם ט( ו,)נדר' לאי שם : אחרים( )וכ"י כי"ק לוזי. לווי/שם שם4ה(
 כ"י וכן ספרדי( נקדו כדרך פתח/קמץמחליף

 פר,.
 .שם

  ז(. יא, ירה שם, יייע'לווי

 חכגה חלבך מקום בכל גורס כי"ק חכמים. תלמידוו(
 "תל' אפילו פר גורס וכן מקוצרת( "חכמים"והתיבה
 שתי מצויות ש'א גכ"י ה(. יב, )נגש wist"5קמ'

 "תלמיד ליד א2( ח ג, )הור' חכמים" "תלמידהצורות

 ע"פ )בדקתי גלילית בארסית לא זה חילוף מצאתי יא16%
 )מפי בשומרונית ולא יסטרוג( ויאמן שלמלונוהם
 שזלטהיס אמנם עציית. בפירטית ולא כ;-"יים( ו,פהזפ'
 מבש 05Berolini Syropalaestinum, Lexiconע1
 מערך את לשינת" נבין" הערכים גין פקשק()מחוד
 גית : 8,ן4 לוקס ביגר, אחת דוגרת הבאת הוךשית"
 אלו חיבות הרופאים(. גבית או הרופאים )ביןאשתא
  החרמי-טמרי 85ווננלי4- של  .CB  גכ"יחסרות

 יהשפעות ין מצויית זה סיע אבל ; ו/ בכ"י רקומזדמנות
 אשוב, )'ועוד הפשיטתא מן ישירות העתקות אוסורי,ות
 זה(. יעניזבער"ה

 "ולהבא". א' ל' כליס אבל פעמים, 4 פ"א כ"י גורס וכן164
 עם, 'כיבין 98 עמ' ב' קונטרסים ילון ראה165

'596 
 ח"א כפרמטו, הירושלמי לגורמן, ש, זה ענין על ראה166

 כב-בג. עמ' )תרעמה(ירושלים
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 לו כ"י אבל ה(. יב, נג' ; ז א, חגיגה ; א ב, )סוכהחכם"
 166. השניה הצורה את אלא מכיראינו

 לכי"ק. פר בין ההשואהסיטם
 שתשקף מהימנה תמונה לתת כדי בהדגמותהארכנו

 לעיל שהבאנו מהפרוט פר. כ"י של מעמדו את נכוןאל
 של לשון סגולות מכי"ק. נופל פר שכ"י לקבועאפשר
 דו של )כתיבו פר מכ"י נעלמו בכי"ק שנשתמרול"ת

 אדם/אדן, תיבה. באמצע א תיבה, בסוף )צ1( ז8התנועה
 דשרטיים השמות איברים(. )ולא ובךים ; לנוכח טףאין.
 ויש 166א. ועוד אילתית( )ולא אילתית קלל( )ולאסלל

 "איי". גם מוצא אתה "8י" ליד חלקית, שנעלמותופעות

 כבר סדנה בצד קורדום(, פעמיים ורק )עפ"ר,לרדום
 ליד שרייתן, יש בריה ליד "דות". אחת פעםחדרה

 ראינו ואעפ"כ גורפתי, אחת פעם יש הנפוץ"קיטלתו"
 בכ"י גם שנשרדו ורבות חשובות תופעות ראינוגם
 וכו'( )רקיע מעבר הגה "כן", הכתיב ליעזי, ,)למשל,פר
 התבור הכינוי רי"ש, אחרי כפת" "בגד ריפוי וכו',לעזיז
 קטלה, משקל -ועז, משקל של הרבוי ונוכחת,לנוכח
 טיבי, חיל, אכיף, : שמות הרבה של וניקודםצורתם
 וכף התעלה : ובפעל ואחרים, קוריל סיין,כופיי,

 )כמפורט וצירופים מליות ממועט, ליסודת,מוסאבית,
 אלא אינו כאן שהובא מה שכל לשכוח ואיןלעיל(,
הדגמה.

 תימן( )ומסורת בבליות ל"ח ומסורות פר כ"י41

 בבל למסורת פר כ"י שבין הזיקה תיבחן זהבפרק
 בתחומים בעיקר ת'(. )= תימן ולמסורת נ"ב()=

 כל לא בכ"'ק. המשתקפת מל"ח אותזהמבדילים
 וחי(. ניגב )פר המסורות לשלוש משותפים שנדגיםהקוים
 - כמקובל - פר בכ"י מנוקדת "ש" המלית)1(
 במידה ]ורי"ש ע ח, ה, א, )למעט אחרנה ודגשבסגול

 נקודה הש אחדות מלים לפני אבל "1מתבלת[
 ?אינ, ב( א, כל' )למשל שאין איז, לפני א( : 66!בשוא
 רק ז( ו, )שם ?"י4ו י( י, )נגע' ש8י4ח א( כא,)שם

 שאין : למקרא הטברני בניקוד כמו בסגול אחתפעם
 שהיא שהואדי : הנסתר כינוי לפני )ב( ד(. א,)מקר
 שני את מוצאים הן לפני אבל מקום( ובכל ה ח,)אהל

 שהן פעם( כ-20 ועוד ג כס כל' )למשל  שהן :הניקשים
 התנאי מלת לפני גם ; פעם( כ-20 ועוד א כט,)שם
 ; ה יא, ; 1 י, ; 1 ב, )אהל שאם הניקודים, שני נוהגים8ם
 פעמים( 4 ועוד ח ז, י, ה; ב, )אהל ?"ם ג( ח,פרה
 והניקוד אלו במלים עיקר הוא בשוא שהניקודנראה
 המצב זהו בכללותו המקרא. לשון דהשפעת הואבסגול

 הסביר בשרג פרופ' 171 תימן ומסורת 0ז1 מנ"בהמשתקף

 קטאר ת "8?ס %א - חיילית הגרפה אף מקום מכל155א
 - בדפוסים שנשתקעושיבושים

 היא פר בכ"י שנשרדה
 ~ראה דהי שי סיבו על להעיד כדי בה שיש טובהגרסה
 108-107ז. עמ' ל"ח של לסילונהקולטר

 העמרר. בהמשך להלן ראה167

 בניקוד לויסות ואין לסגול, שוא בין היסב ונבחין פר כ"י168
 סופרים. נקדנים בידי כמקובל לסגול חופרי וארשנהבירוא

 כינוי לפני גם יי1א, תחולתה תנאי ואת התופעהאת
 שאני, = ) פר-שני בכ"י זה ניקוד נוהג המקוצרהמדבר
- ז( ג, טהר ג)2%(, ט,כלים  שאני אחת פעם אבל 
 ' , 1,1ב. )ז( סו ד,)ידים

 אחרי א( פר. מכ"י החומר הרי בני"ש. חזק דגשע(
 ; ד טז, )אהל שרגלים ה( א, ,)זבים שראה : הזיקהש

 )שם, שריקנה ה( א, )עוק' שירקס שךיקני, ב( ב,זבים
 ; ד ד, שרבוקמקו' י( ז, )מקף שךגלי5 : כנגד ה( ג,שם

 בבנינים עה"פ )ב( ב( א, )ניד;; שראת יב( ב,מכש'
 )אמל עירב ; ב( טו, )שם סך4ן יא( כב, )כל'סירק. "); ג, )נידה ססורס ; יא( כב, )כל' סירגן :הכבדים

 ו( ה, )מקו' סעויבת א( ו, )מקף משרב ב( ש, ; אי,
 אבל ט( ג, )פרה לעורבי ה( י)2%(, ב וי )מקף?עקיגיז
 יג יא, )נגע'  נתערב : דגש איז נתפעל בבנין זהבשרש
 ושורשים זתמיד( ז 1, )מקו' עירוב השם וגם מקום(ובכל
 ייפרק ד( ד, )שם מערה א( ט, )פרה יערה :אחרים

 דוגמות. די עוד ויש ה( ב, )עוק' לפיק א( יט,)כל'.
 )שם סרגין ה( יב, )כל' 4רע : דגושים עצם שמות)ג(
 אחת פעם אולי ])ד( פעמיים( א כא, )שם זירה ח(כד,

 קיקם 22( ב )קהל' שרבא : במקרא סימוכיז יש ע לנצייה169
 המש-א של אחדים)בכ"י

- 
 18(. ג, שם

 150-149. עמ' פורת ראה170

 עמי העברית הנ"ל ועז 0!1 וכו' כא לשונו מה-ג, עיין71!
 גידגרג(. כום פר כי את שם מזכיר )ההר185-184

 מס. מורג171א
,alTI43!. עמ' פורת ושה 
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 ברור, אינו הדגש ח( ו, )נגע' איאש הידיעה ה'אחרי

 )הידיעה( ה מקום ובכל הראש, פעמים משנהובאותה
 בדפוסים רי"ש דיגוש של זו מסורת רי"שן.לפני

 באשר התימנים. מקריאת היטב ידועה הנ"להדקדוקיים
 !י1. החומר מיעוט בגלל להכריע איזלבבל
 בכ"י זה בבנין התנועה הנפעל. בנין של תנועתו)3(
 !י; קטן( )קמץ 0 ולא )שורוק/קבוץ( ט תמיד היאפר

-  
 )מקו' הוטללו ד( ג, ,)ט"י הכשרה ה( יז, )כל'הוזכרו

 מתאמת ד( ו, )כל' הוקלטה : גרונית לפני ואף ו(ה;
 )במסורת במקרא ה(. ג, )פרה מותקן ה( ב,)שם

 ט*יי - וגם 0 התנועות,עפ"ר שתיהטברנית(מצויות
 )משלי משחת אחת, לדוגמא פרט ט תמיד. בבינוניאבל
 גם וכן 'ז1. ט תמיד הבבלית במסורת אבל 26(כגק

 מצאהי ב"עבר" פ"א( )ובכ"י בכי"ק אבל *'י,התימנים
 הופרש ח( א, )מעש' הוקשר 1( ב, )חג' הוחזק 0רק
 הסתם )מן ט תמיד בבינוני אבל 'זי, ה( ב,)שם

 ועוד. יג)ז( א' ')מגל' מוחלט מוסגר, המ"מ(בהשפעת
 בכל פר גכ"י מנוקד צפורן תל"מ שם צפורן.)4(
 מקו' ; ד ג, )אהל י5ורן : רפה ופ"א שואית בצד"ימקום
 הרפה(: קו )בלי וכן זד( )א2(, ב ו, נידה ד;ט,

 הצפרנןם : ברבים אבל ט..ב.,י( מקו' ; ח ו, )נגע'ץפילז
 , ץי, במסורת רק מצאתי צפורן של זה ניקוד ג(. ב, א,)טהר

. 
 ברבים-צפורנ4ים, ואף )פעמיים( !'י-הצפורןבבל

 מראות בכל וממסורת פר מכ"י שהעדויות מובןיפירניו.

 לדוגמות 36-32. עמ' העברית מורג, אצל הדברים פרטי172
 בכי"ק מקמילה שום מצאתי לא פר מכ"י בדיוננווהובאו
 הזיקה ש אחרי בכי"ק הרי"ש של דיגש יש כי)אם

 216(. עמ' ייבין )ראה תיבותבמספר
 קטז. קמץ במקום הולס זה בכ"י איז173
 DP .196' ב' ברג' ראה174

 474--475. עמ' ייביז השוה175

 הווסרו : 102( הערה )לעיל ירושלים בכ"י מצאתי כך176
 ו( ה. )מקו' הנטעין zx1) ו, )שם הוחלטה ה3%( יז,כל'
 תנועה ותימן( )בבל הנ"ל המסורות כשתי למעשהועוד.
 בהברה טברני, )קטן( קמץ כנגד קבע דרך נמצאת טזו

 לשוננו מורג יאחרונה, )השווה, בלתי-מוטעמת.סגורה
 DP .)70'לב

 ב"מ סגורה כהברה ט*0 קוטשר שנסח לכלל בהתאם177
 בנין את שם מזכיר אינו הוא אבי 33-25 עמ')תנועות.

 . (מופעי
 האינפורמציה את אישר ייגין י' ד"ר גם 136. עמ' שרת178

 ,יקה כנראה לו שיש טש, אנטונין בכ"י ואף פורת.של

 מן העינה ויציבה-צעירן ברורה מסורתשלפנינו
 תהליך כאן שהיה נראה 1(. יז, )ירמיהו צפרןהמקראית

 בפ"א ההכפלה ביטול צפרן-כצפורן. הפלולוגיהשל
 בל"ח ידועה זו תופעה בצד"י. התנועה תיטוף אתגרר

 במספר ,יי קוטשר שהראה כפי שורק. הגה לידבעיקר
 שסוד -* שפוד BO,, פר( כ"י )וכן יכין -. סכין :תיבות
 העיצור ליד )ואף דא3( א, אהל למשל פר כ"י)וכן
 להוסיף אפשר קוטשר של לרשימתו רבי( -4 רבירי"ש
 סין. -4 סדן וכן )דלעיל( ץ15רן דוגמות שתיעתה

 .4:גונ מוצאים אנו שכו מקגרית היא בדל"תההכפלה

 )למשל סדן בכי"ק מנוקדת התיבה ירי. ובערביתבפרסית
 שבת )למשל המנוקד בחלקו פ"א כ"י וכן ג( ז,סנה'
 ?(, דגושה )דל"ת 62י שמן - נ"ב ואף סדן(. איב,

 בגרסה פ"א בכ"י מוצא אתה לדגש מובהקתהוכחה
 מוצאיה אנו והנה ח( א, )כלא' שלשיקמה !6ימנדן

 - אחדות במסורות ל-סדן נתגלגלה זושתיבה
 אמ"ד. בדפוס מנוקד וכן 'וי, מרוקו ויהודי (ויתימנים
 אחר(. פתרון גם )ויתכן הפלולוגיה היתה כאן שאףנראה
 ותארים שמות במקרא tqa~l) )*-- (ל משקל)5(

 : -2ל בפתח עפ"ר בנפרד מנוקדים qall* ע"משנשקלו
 המקבילים למשקלים בניגוד 1ee ועוד צד, טף, טל,שד,
 כל, גלב, קל -qall * 4 ואחיהם( אל )לג, קל -4 .,1[9

 בצורת הקצרות התנועות נתארכו שבהםואחיהם(
 צורות הרבה מצויות ל"ת של בבל במסורתהנפרד.

 ידידי שסבור )כפי תימן ולמסורת בבל למסורת ממששל
 פעמים מוצאים כח"י(, של בעיבודו העוסק נתנאל א.מר

 ב(. 1, גידה ח, 1, )נגע' צפורזאחדות
 112.); עמ' ל"ח של למילונה179

 10. עמ' לעיל180

 בערכו. בן-יהודה עיין181

 או. עמ' שרת182

 של דסימילציה או קדומה, לנתז עדות כאז יש כלום183
 1 המוכפלתהדלת

-  
 לקיום חותכת ראיה כאן יש עכ"פ

 גניזה קטע על בן-חיים ז' פרופ' והעירני ב"סדן".ההכפלה
 אלבק לח' היובל )ספר אלוני ג' שפרסמו א"יבניקוד
 השיקמה סדו אנו מוצאיט שם 35( עמ' תשכ"גירושלים

 אחת(. במשנה )פעמיים לדל"ת. מעל נוספהנוו
 343. עמ' )השכ"ג( ילוז ח' טפר סנהדרין, מסכת דמתי, י.184
185'DD אבי. מור 
 ;ליד עם ים, חם, !ה מכלל יוצאים 453. עמ' ב"ל ושה186

 ומ"מ(. בי"ת השפתיים עיצורי )בהשפעת תם צב.עם(,
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 גצ, / ןג 5ה / בד אף / גף : בפתה אחרות לידבקמץ
 מכ"י עולה דומה ממצא י". ועוד דף / דף דל, דד,גס,
 מפסיק בטעם באות שאינן בתיבות והמדובר - ""יפר

 שלו 5פף ח( יד, )נג' ל5ךל א4%( י, )טהר-הבד
 ג( ה, ב; ג, )כל' הפך א( יז, )שם 5לח ב( יג,)כל'

 - ובפתח 2%( ה בז, י)כל' 5קק ורגיל( ג יא' )אהל'?ד
 הסל ז( יג, )כל' טס א5%( י, י)נגע' דק א( י, )טהרהבד
 ההקבלה י(. כב, )שם ?ד ה( ח, ,)שם 5קת יא( כב,)כל'
 כבר ז לתופעה ההסבר מהו ברורה. היא לנ"ב פרבין

 שהרי לקמץ, פתח בין חופשי חילוף להניח שאיוהערנו
 אציע ; פר בכ"י ולא 9'י בנ"ב קיימת אינה זותופעה
 הארכת על הקמץ מעיד שמא הבא. הפתרון אתכאן

 המשקלים בשני שנתרחש כפי הטעם, בהבהרתהפתח
 בכ"י שגם אלא קל, -* * qull קל, -, * 11וףהמקבילים

 ניקוד בהשפעת בפתח הניקוד גם אביב בנ"ב וגםפר
 המקרא.לשון
 באמצע : פר כ"י בעי"ה המסתיימים שמות)6(

 כנותן ג( י, )כל' שלה .אצבע בית ב( ח, )מקו'ובסוף
 אהל' - מחבר )בטעם לקליע ד( ה, )נידה בעיזי?וע
 שמות שלושה מזדמנים עב"ם המקומות ביתר ה(",
 עשן לפני בקמץ שם ואף סילוק, או אתנח ישאלו

-  
 זה לניקוד גם גרם. המפסיק שהטעם להניח איןאבל

 128( עמ' )פורת אצבע אבל בנ"ב-אמצע.הקבלה

 אבל 110, 2ךףע אצבע, אמצע, : בקמץ תמידותימן
 הארכה התרחשה כאן אף שמא העי"1. לפני פתחבמקרא

 הטעם?-בל"ח-בהבהרת
 קריאה בהן מקיים פר שכ"י לשון תופעות יש זהכנגד
 : מהן שתים כאן נזכיר הנ"ל. המסורות משתישונה

 בצירה: פר בכ"י מנוקד פעל בנין של נסתר)1(
 יב( ד, )יד, בילבל ד( יג, )אהל' שקר ד( ז, )אהל'חישב
 יין. הפעל בעתן בפתח פעל : ותימן נ"ב אבלועוד,
 כפי קבע דרך גנוב פתח מקיים פר כ"י)2(

 מצויות תימן ובמסורת בבל במסורת ו,). לעילשהראינו
 וין. גנוב פתח בהן שאין רבותצורות

 פר לכ"י מיוחדותתכונות

 בכ"י רק ביטוי לידי הבאים דקדוקיים פרטיםישנם
 נצביע קדומות. לשון מסורות משקפים שהם ונראהפר
 : מהם שניםעל

 עדויות יש יו"ד. בעיצור ההכפלה ביטול)א(
 את הכפילה שלא מסורת משקף פר שכ"ימובהקות
 להשמט עשוי אחר ניקוד סימן ככל )הדגש יו"דהעיצור

 קבע(. תופעת היא יו"ד בעיצור השמטתו אבל ושם,פה

 להופיע אמורה שהיו"ד אהילות במסכה פעמ' 73מתוך
 דוגמות 12 ורק דגש, בלי דוגמות 61 מוצאים אנובדגש,
 להלן הדקדוקיות. הקטגוריות בכל אמור זה דברבדגש.
 : זו ממסכתדוגמות
 ט( )א, 5ף. ז( )א, ייבום הרעעה ה' אחרי)1(

 ז( )א, ליבום בדגש. פנימיים כנגד תיבות, 7ועוד

 ב(. )ח,היוצאות
 שיצא פעמ'( 8 ועוד י )א, שקש הזיקה ש אחרי)2(

 96-ר9. שמ' פורת ראה181

 וההבחנה בקמץ, פתח מחליפים אינם בבל ומסורת פר כ"י188
 בדייכ.  היטב. מקוימת  התנועות שתיבין

 )תשכ"ד( ל"ג תרביץ ילון שאומר מה וראה 281. עמ' ייבין189

 7י--&IO.עמ'
 ?8. עמ' ב' רמחי190

 בדגש, אחת פעם ורק מלים, כ-20 ועוד 1( ג, ; ב)ב,
 א(, )סו,שקקוא

 לעומת ג( )יח, סקןימין ז( )א, מגוייד : כבד בניז)3(
 ) , , ד(. )יג,שךר

 ?לנה ג( )ו, ק~טךת )ט'ו.'~ב( שניה קטיה: משקל)4(
 שם(. )שם, ?לךה כנגד פע'( כ-15 ועוד ד)י,

 פע'( 3 ועוד ז )א, 5ף; בנטיה. "סי" התיבה)5(

 ט( )טו, חץם כנגד ז( ז, ; (נ2 1 )ג, וחךו א( )ו,שים

 דוגמות. ולהביא להוסיף ואפשר שוא, ז( )גסייס

 61 אהלות במס' )כאמור. דגש בלי הדוגמותריבוי

 מסורת משקף פר שכ"י בברור מלמד בדגש( 12לעומת
 מלמד בדגש הדוגמות ומעוט היו"ד, את הכפילהשלא

 זו השפעה אבל המקראי, הניקוד השפעת עלכנראה

 הנקדן. בפי חיה מסורת לעקור כדי חזקה היתהלא
 בלתי שואית יו"ד אנו מוצאים במקרא )1( :"ערות

 9. עמ' א' ודמתי 62-61 עמ'  פורת  השוה191

 5, עמ'192

 ואילך. 125 עמ' העברית וגורג, אצל העניז פירוט ראה193

 התרגום של בארמית אלו בתיבות הדגש ביטול על193א
 יהודי בפי הבבלית ובארמית לנביאים( ויונתן)=אונקלוס

 ברור אבל 190-189. עמ' לא תרביץ מורג, עמדתימן
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 המקלה, - הבינוני של מ )כמו הידיעה ה' אחרידגושה
 כללית. הש התופעה כאן אבל 1,י ועוד(ססךגלים
 הפרון על מעיר 4( והערה 28 )עמ' פורת)2(
 ייבין אך בבל, במסורת ס י, ז, ו, בעיצוריםהדגש
 שכללי מסתבר "כד"כ טועז 31( סעיף 273)עמ'

 ט" של ככללים הם בבל( מסורת )= ב-בההכפלה
 טבריה(. מסורת)=

 מוצאים סר בכ"י נפעל. במקום נתפיל בנין)ב(
 )ידים נימלך אחרות. שבמסורות נפעל כנגד נתפעלאנו
 )שם דעתה נטרפה ג( ב, ח, )גיד' להיגלע 2%( גב,

 :העקות
 במקום סימוכיו לה יש פר כ"י גרסת נטרפה,)1(
 "מטרפת" י( ג, )קנים מטרפת" "דע"ם - במשנהאחר
 : כי"ק שם מנקד כך ואכן היא נתפעל של בינוניצורת

 מנקד טהרות בסדר אחרים במקומות ניטלו.)2(
 מקום בכל קורא כי"ק ואף ד( ז, אהל )למשל נמלךפר,
 רק במשנה מופיעה "להגלע" ו(. ג, קנים )למשלנמלה

 לקיום היחידה העדות נפול. כאמור, גורס, וכי"קכאן,
 רק מצויה וגימ"ל מ"מ לפני ההי"ו בהדמותנתפעל

 מוצאים במקרא אמנם תמוהה. זו הכפלה שלנו.בכה"י
 נו"ן לפני גם אלא ט ת. ד, לפגי רק לא מלאההדמות
- )תכסה כ"ף 7( כד, במ')הנקא  26( כו', משלי 

- המשנה של בכ"י אד ז,,ועוד  אין 2- לי הידועים 
 שיד נראה י"א. ט ת, ד, לפני אלא הידמותמוצאים
 ת' נתבוללה הבבלית "בארמית הזה. במעשהארמית
 אתפעל של הצורות ברוב ונשמטה שאחריה באותהבנין

 ותרגומים בירושלמי וגם בשומרונית גם אבלואתפעל,
 שבצורה יתכן לפעמים""9' הח' נשמטהירושלמיים
 בבליתי. הארמי אתמלך( י.- ,) אילה משתקף;יטלך

מטרפתו9י.

 והמקרא פר כ"יע.

 אפשר נוסף, ומחומר לעיל שהובא החומרמתוך
 הטברני( הניקוד )ע"פ המקרא לשון של השפעותלראות
 שלמות. ובקטגוריות כח-דות, בתיבות סר כ"יעל

 השמות זריקה"":, 'טהרה, מעותיו,) אדם,השמוח,
 )בלי ירושלם הכתיב, הללן.,?4)ה, אילת)יח(,הפרטיים,

 הכשר הקטל, המקור ניקוד ד(; יב, נגע' למשליז"ד,
 הקז ז(, )ניקה. הקדש ג( א, )גג' הסגר א( ג,)עוק'
 הפר א( י, )טהר הסט ח( יח, על' סקיפ. ה( ו,)מכש'

 רחבה כיו"ד ההכפלה את המבטלת פר, כ"י שלשמסורתו
 , , יותר. ומקפתיותר

 110. עמ' דקדוק ג~ניוס השוה194
 ;'טך*ה. זח'1לע, ;מלה, : כי"ק195
 החאג' )מהדורת ת"א 8( מא, )בר' רוחו" "ותפעם ובארמ'196

 שהוא יף9?ל, )בניז רוחיה וקישרקא -'רושליכ(
 העברי(. נתפול שלמקבילו

 99. עמ' ב' כרג'191

 )פרט אחרים עיצורים לפג. בשפעל הבנין ת' הדמות197א
 נמצאת אחדים( בכ"י )ורק אחדות בתיבות ט'( ת',ל-ד',

 ויק"ר רבה, בראשית ירושלמי, )תלמ' הגליליתבעגרות
 ילוז, ח' שהראה כפי הבכלי התלמוד של וכעבריתועוד(
 הנ"ל הפרטים לאחרונה, 11ראה, 105-102 עמ' גתרביץ

 66-,6ן. עמ' מרקי-לשון קלים, ובתיקוניםגש'נויים
 50. עמ' 1960( )ירושלים בבלית ארמית דקדוק אפשטייו,198

 ועוד. 51 עמ' שם אפשטיין ראה ,ה פעל של דיגמות199

 ואחרים, אלה פרטים כנגד אבל י"!. ועוד ז( ה,)נידה
 קטגוריות והרבה בודדות תיבות הרבה פר בכ"ימוצאים
- המקרא השפעת ניכרת איושבהן  אחדות כאז ונזכיר 
 אליעזר, פרטיים שמות קוריל. ~שרן, ספין, חיל, :מהן
 )כל' ידיכה מענינות תיבות שתי עוד ונוסיף?ג'ק,
 8(. יא )במ' ידכה במקרא אבל ג( ב, ט"י ; ריי בבג

 מצביע הזקף ו"י ח( בז, )כל' 9.11ע ב( ג, )ט"ימבע
 )יחד - מלרע - כנבע, גמקרא , מלעיל הטעמתעל

 כדגש לנקד לו נרם בידיד "נימלך" שהכתיבואפשר
 1SD' ן התנועה לציון שיו"ד מפני נתפעל( )ולנקדבמ"מ
 שלא סגורה בהברה מאשר במכפל, סגורה בהברהישר

 פר. בכ"יבמכפל
 בצירה, ריש שריפה" "שמז בצרוף אבל שריפה, בכי"ק200

 שקבע כפי ולא ועוד(. א ב, שבת : י יא, 1חרו'ועריפה.

 שריפה. תמיד מנקד שכ'"ק 4, עמ' מח"בקוטשר.
 אין 40(. עמ' מבוא ילון )ראה הקטל : פ"א וכ"י בכי"ק201

 ותימן, בנ"ב )כמו סגול משקף פר גכ"י שהפתחיהניח
 שכ"י כיון סר(, לכ"י המסורות שתי כין הקורבהלמרות
 לפתח. סגול בין היטב מכחיזפר

 )בכ"י מדיקה בכלים בכי"ק 132( עמ' )פורת נ"ב וכן202
 מדוכה 1 כי"ק אכל ניקוד( ללא שדיכה לו ובכ"יפ"א
 המקראית הצורה הסתם )מז "מדוכה" בדפוסים ג( ב,)ט"י

כחולם(.
 מלרע(. )בהטעמת וכובע : בגליון מתוקן203
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 7(. נט, )ישע' - מלעיל - כובע בסמיכות ורק 10(כן
 צורות וגו'. חניות הריבוי את נזכיר הקטגוריותביז

 החבור הכינוי הופעלו. הופעלה, : בהקשרההפסק
 אם אף כן, אם נשא. קוטלת.( )ולא קוטלתו :לבינונית

,ע.
 כוללים אינם וו_ע בפרקים לעיל שהובאוהקוים

 11, בפרק הארכתי פך. בכ"י האצור החומר מן מעט,אלא

 ומשום כי"ק של הרבה חשיבותו משום לכי"ק,ההשואה
 לכ"י גם אלא בלבד, לכי"ק נצטמצמה לאשההשואה
 ותימז בבל למסורות וגם ולו(. פ"א )במיוחדאחרים
 בשאר ווו. פרק יוחד להן אחרות( מסורות וגם ושם)ופה

 בדבר למסקנות ועכשיו בהדגמות. הסתפקתיהפרקים
 פר. כ"י של ומעמדוטיבו
 המקרא מן השפעות שלנו בכה"י ניכרים)א(

 הפעילים הגורמים שני הבבלי, התלמוד שלוהשפעות
 - מצומצמות הן אלו השפעות 1":. מתקניםבתיקוני
 עקבי. שאיננו ופעמים עקבי הוא שהתיקוןפעמים'

 לשון של הרבהיוופעות ועוד(ע-אבל)קרדום/קורדום
 שתוקנו(. אלו על עולות הן )ובמנינן תוקנו. לאחז"ל
 טובים לכ"י משותפים קוים הרבה בו נשתמרו)ב(
 קדומים יסודות תימן. ומסורת נ"ב( w"e, כ"י)כב"ק,
 בבבל. והן בא"י הן המסורות בכל שגשרדו ל"תשל
 לעיל )הלוה מזרחיותו על המעידים קוים בו יש"ג(
 שבהן תצורה ופרקי הגיה עניני בו משתקפים ווו(שלק

 12. עמ' לעיל שהזכרנו כפי אחד מקרה למעטבמנא
 89. הערה לעיל ראה204

 2נא(. הערה לעיל )ראה קוסשר שהראה כפי205

 נ הערה כס עמ' העברית מורג, השוה206

 3( עם" )לעיל ביתןאריה מ' של השערתו תתאשר אס207

 החטיבה מן חלק )שהיא אפריקה מצפון מוצאו פרשב"י

 סוכות  מסורות בו יש  המקרא מן  תיקונים בוניכרים
 מדקדק "נקדן בו לראות ואין תיקון. מידי שניצלורבות

מקרא"י":.

סיכום

 המערביות מן )הבבליות( המזרחיות המסורותנתיחדו
 אותו המבדילים קוים בו יש אבל ישראל(. ארץ)של
 דלעיל. המסורותמשתי
 לנו נודעו שלא ספציפיות תכונות בו נשתקעו)ד(
 אחר.ממקום

 מסורת משקף פר שכ"י לנו נראה הנ"ל הממצאע"פ
 לזו רבים משותפים קוים עדיין בה שהיו קדומהמזרחית

 הבבליות המסורות שאף לשכזה )ואין ישראל ארץשל
 לא כה"י בעל של זו מסורת אבל oa?. בא"?(מקורן
 י":. מקראיות מהשפעותנוקתה

 נתכוונו ולא הכללה, נאמרו'דרך אלו שמסקנותברור
 של מעמדו בדבר ודרכים כוונים על להצביעאלא
 להרחבה לביסוס, מצפה כאן שאמרנו סמה הרבהכה"י.

 הציבור לרשות פי כ"י משיעמוד- עתהולהעמקה.
 "":. בו ולהפך לקוב יהיה אפשר פקסימלית,במהדורה
 לזמר, נוכל לעיל, שנאמר מה כל בעקבותעכ"פ,

 לכ"י דעתם את יהנו חכמים בלשון שהעוסקיםרצוי
 , ,) ' ואילך.מכאן

 מסורות על ממש של עדויות לנו יש א, כיהמזרחית(,
 בשנים מאות לפני אפריקה בצפון שהילכו חכמיםלהזין

 ככל - כיום  11 מסורת האחרונים. בדורות ממנהונעלמו
 מוצאים שאנו ממה פרטים בהרבה שונה - ליהידוע
 אחר(. במקום אי-ה, כך, )על פר.בכ"י

 וא:'208
 מקוו"

 פרקי מספר הקרוב בעתיד לפרסם בעז"ה
 כה"י. מתוךדקדוק
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 וקיטריט ביבליוגרפיתרשימה
 טהרות סיר קל הנשנש פקוק אפשסען, י"ג טרגית,אפשרכן

pha)4תרסתן-הרפ*ז 
 )ירושיש המשנה לעסח מבוא אפוזסין, "נ מכונהאפשסין
תש
- .ק ,Grammtta( Histotische leandetביל,  Bauer. 11. 

 Halle Spr~che hebriischen der .5.ג.922!
 .;( ,Gtammtt~c Hebriiacbc Bergstrisser ,ת!יג,

!929.!918, Leipzig 
 .( Ha- Sytkcum, BrbcketmanWLexicon פילון,ברוקלמז

1928.Saxonum !15 
 .רישלת ומכווה פיויה4 נעולות ממכת גולדירג, .רב,4כהנ,

תשם-ו.
 Kautzsch. 2. by cnlaried 6םOxfordnditioh cng. 2 .לי ,edited as Gtammar Hebrew Gtseaius 4ח4נזניוס,

1921.
 .;( ,Grammatik Dalman 5ם6 -2ק-י(5;68, וחווק,הללן

1905.Leipzig 2. Arm~isch: listinichen 

Phn,מיון Aramiisch-aeuhebrjisches Dalman, );. 
 und Talmud Tariuna, zu Handwbterbuch-118ג

!922.Main 2 Frankfurt . rasch: 

 קונטרסים ליח, בדקזוק התימנים מסויות ומתק יצחק ור,רמתי
 4--ע!. עמ' 1", העגריה( הלשון.)לענעי

 קונסרסש כ', ליה תקתוק התימניפ מסתווה יצתי, יצחק י',דמהי
 . !4--49 עם. ב')

 המשהקאת הלשון ומסגרת הבבלי הניקוד פכי!, גבראליכין,
 תשכ"ח. יהושלים )ייסרטציה(,ממנו

 תשב-ד. ירושלים המשנה, תלון, סבוא נלון, !ד מבחגילון

 דעברית. הלשון לעניני קונפרסים )עולך(, ילון ה' קויטרשים,לוז
 הרצ-ח--תוש"ס(. ב' )יטה ב ה!.צ-ז-תרצ-ד( יד )=שעהא

 כץ נע-פ מעדנא יכנ: זתלמוזא מתניתא .לי, ו-ה - לזכ"י

 י188. קמגרע'קמבו,ב(
 פקסימיליה )טהיורת 38! ונסי וה קוזקס מאדמה פ"י4-כ-'כ-'

 תש"ל(,ירושלים
כד"ק

-  .3ן Beer ע"י ילוח מהדורת lbetaP ASO כל משנה 
 929!.וחגג
 סופר ffy' ונוקוו שנכתבו טהרות סדר בסוף העמודיה 1כי"ק

 הקז גחב רוב את )ורקד( שכתב המנפר ע-י ולאצהר
 ייושליפ ונומן, יההוי שבפי העורית מעע, יי העברית,סווג

תשכיב
 קעת בכלים שכג"י ל"ת ממורות בבלי, ניקוי במל, ננסתניב,

 והכית.פורת
 sla'-ו. ירושלים, המשנה, לשון יקדוק סגל, מ-צ וקדוק,סל,
 ישיים, שבכת-י בבלעת מסוווג לפי הכמים לשון פורת, א'פורת,

 הרצ-ה.ירושלש

  7ט!-7!!. 4ן' )תשכ-ו( לא לקיננו ל-ח, "2ל לבילומהקומשי
 ידו,שלים ולון ,וגוך ספר ח!יל, לשון ק,טשר ד חן-י, יקעןקומונר

 )תימיס(.תשכ-נ
 תשייט, ירושלים המלח, ים ממגילות השלמהישעיהו מגילוי יל הלגזתי גהרקע הלשוו קומשר, י, מני-ש,קוסשר
 כ-י זלפי ל"ח בדקדוק מחקה'ם קוטשר, ק שח"ב,קואקר

 נתדמיס(. 969! גר-אילן ספר -קאופמן(
 הטעית בהעתיק' ט ן התנקשת ביציע קוטשר י, תנגעוהעקוטשר

 ונשלן ספר הויל, ובלשון הגלילית בארמיתר,פקואימ,
 ,הדפיס(. תשכי 'הנשל-ם. דדייריס,לבנימין

 ירושלים. דה-פריס, לבנימין וכהון ספרחז-ל,
 .$ ,Lehn- Lateinische und Gricchiscbe Krausקראוס,

;11 Targunl, 06ט Midrasch Talmud ן= w~rter 
 חמאע.1899

ד~
 ע-ס או העברית מורג זמתי, )עיפ ,חכמים בלשון תימן מסודת

 תשכלל הנושלים 1pa" )שואה .Heb "4 336 ירושליםכת-י
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 שקיו ההש זו תיבה אם ט(. טז, ; ה הל ; א יג, )כל' פרכ"י

 ל"ה מקישת שבה נוספת תיבה לפנינו הריהמקראיהן
 שבמקרא. מזו שונהמסורת
 ; 1 ד, מגלה )לכסיל כי"ק גורס כך - סילא)17(
'pu,יו. ג( ב, )נגע' פר בעל מנקד וכן ג( ב* 

 *%16ן, מוצאים המשנה בדפוסי ספגן/ף?גן.)18(
 ה, )כל' סיסגגים/ן *סיפגן גורסים כה"יי אבלסוש*4ים

 לו( וכ"י פ"א כ"י ניקוד )וללא בכי"ק כן ט( )א2(,א
 *11. פר כ"יוכמוהם

 השניה בהברה נתקיימה בכי"ק סססל/ספסל.1%(
 )למשל סשסל : הרומית *יי Subsellium~tr *התנועה
 ג ב, )כל' "ספסל" בצירה פר כ"י ואף 111.מפסילו - הירושלמי ובשרקה )שם( פ"א בכ"י וכן ה( כג,שבת
 111.ועיד(

 א א, )כל' ספרן" בימי "ומצורע : כי"ק ספר,)20(
 המקומות בשני פר כ"י כמוהו י( ה, זבים י,וכשק
 ספרם "ור הששי "אתרי 16 ב, בדה"ב כמו קטלהנ"ל,
ewf112א. ספרי בימי ולא 

 פ"א( כ"י וכן ה ת, )שבת ע1741 : כי"ק עוקדן.)21(
 א(, סו, בכלים פ"א בכ"י מעקד וכן ט ח, )כל' זיוודןאו
 פר: בכ"י הקריאה זוהי הגרסותו12. שתי בין הבדלהנין
 114. ט( בו, א; טו, )כל'עוידן

 : במקרא פעמים באה *_קךסל התיבה טךסל.)22(

 היתה צורתה בל"ח !ן(. יה, תהל' זצ, כב, )ש"ב?ר9לי
 קורסל כי"ק של הסופר גורס כך '12. קורסלכנראה
 כ"י שם גורס וכן הוא"ו( את מוחק הנקדן ט. א,)אהל'

 יהעיר יש צפורז. בתיבה הדיון 16 פוגי להלןההין.
  30( צנף )מבהא ילו, שה' הדבר מקוטשרשנשתכח
 תכין. הצוהה רק מצויה שבכ"כ העונדא בקביעתהקרינת

 אהרוג(. )קריבות DP 21' שם ילון והקוהה118

 ד4זיבה זו "פת-ספורדית" פר כ"י גורס ה ב, בעוקציו119
 שנשאלה anoyyoc היונית כתיבה ה-ב נעו-ד בההיהודה
 ד א, חלה במסכת 406. עמ' קראוס אצל דית ראה ;טל"ח
 סיפג*יז. : בכהקמנוקד

 9.-408 עמ' ג' קראוס120

 משר הוצאת )צילום הירושלמי, ורידי גינצבורג, רי"צ121
 2!. 0!, שורות 111 עמ' תשכ"ט(יהדילים

 10(. עמ' יעיל )ראה IYt~eQ הס! הרבוי אבל122
 נטף מקור ספר., ומפרזים, ירושלים( ב"י )ע"פ השנים122א

 מנוקדות(. )במשניות ולון ח' ניקד וכן קל. בניזשל
 27. עמ' תנשמת קוטשר השחת123

 גרסה *י1. "רסיל ,סיצנהה קטע של והמנקד קורסל, :פ"א
 י*י. קוריל פר: בכ"י נשתמרהזו

 אף השציד תנועת .את מקוים פר כ"י שעה.)24( י *גאל אחרים וכ"י כצ'קכגרסת " א, )אהל' קהרה פר: גרסת ע74שדךה.)23(
 : למעל *12. אחרים( :)וכ"י כי"ק כמו ובנטיהבנסמך
 יב א, )כל' שעת-. ו( נידה,א. ז; זע יא, )כל'סיעת-
 שעתן ועתק א א, שע6אוינ'ידה פעמים( הרבהועוד
 :(!41'ין . ועוד(. א א,לשם
 ' פרטייל%ן שמית)3(

 גרסאות פר בכ"י אחדימ:ןמצויות פרטייךכשמות
 ע?;~,ן משום בהז שישאחדות
 אך בחל"ף, תמיד הוא בפה,'א"'תיב אליעזר/אלעזר.)1(
 ד; כו, )כל' אלילתי עפץ5(' מנוקדת אינההאל"ף
 : בלמן ניקוד בלי ויפעכץם ועוד(ז ד י, נגנך ; י וב,אהל'
 נדיר המלא הניקוד יא;.,ן-ו6ד(. 'ה, ; ג ג, )כ*אליעזר
 .)שם אלעזר ; ז( כו, ן ששגןז'1, )למשל אליעזר :יוהר
 נגזה ; ט כו, )שם .אב84?"יע4י ועוד( ט ג, ; 1 ה,ב,
 . כלעט-אהלע--נגורן 'ג66קחות דוגמות 45 מתוך ב(.ז,

 %תכן מנוקדה. פע' מנוקד11עי,ק'.8 לא האל"ף פש31
 לעזר, ליצור, הצויי!4,,הקצרות את משקף זהשניקוד
 ( 146. וממקי6יע":אהרימ מכי"ק מכיריםשאנו
 כזירוזו ב-פר תמיד וז.)ן.צ5אב שם ןהח%?/ן"1ע.)2(

 )היים ושוע בן עחנן פעטיאסת, אבל יהישע. :בלהמ"ק
 גורס-ם יכו !16 לנ%11ן4%אימית ההמעה אצורה ט(ג,

 וכ"יז!ייף,4לי פ"א כ"י ניקוד()גלי
 לג4, שמת. 1 ני"ק
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 81( ) עש  )אפשטיין ?1י,!ן"אים וש 10. צ' גירשת1%
 ~קשתן; ניולד(. )ללאקורסל

 4ךס%ים )הזוגה הריבת צוית שם.: קוטשר שהזכיר כפי121
 הראה המקרא. ע"ד הס! שכהגוז,( ; ז ג, חוליז)כצק,
  גומיי'הצפ!ע %.4ה.',(תיק11 שא-קי היחידשצורת

~pan מצה אים עדיחיד בע!ל,הצוב;ס! העולי טהרות.בסדר 
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 היתה פומי מכא כנראה  יההעתיק " %ילה פ חי%(
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