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 כר-אשרמשה

 1 המשנה של קאופמן יד בכתב הניקוד משוגותעל

 מבואדברי

 המשנהו של )=ק( קאופמן בכ"י המשוקעות העיקריות הלשון מסורות שתי .1

 )להלן שלו כניקוד המסווה וזו הסופר( מסורת )להלן שלו בכתיב המסורה ז4-
 בבירור ובפרטים. בכללים הרבה בעניינות מזו וו הן מובדלות - הנקדן,מסורת
 החוצה הבולט שהקו לקבוע ראינו הללו,3 המסורות שתי בין היחס שלראשון
 מקיימת הסופר של מסורתו : נדירים לשון קווי של המסירה בטיב מתגלהביניהן
 ידועים היו שלא מפני הנקדן בידי שנדחקו עתיקים ושימושים תיבות צורות,הרבה
 ובמרוצת חז"ל ספרות של בטקסטים לעתים רק מלכתחילה נזדמנו הללו ; בימיועוד

 שימוש ששימשה "פעול" הבינוני צורת משל, כדרך הושכחו. או נשכחוהדורות
 הסופר, של במסורתו ידועה הייתה קל כבניין פועל( הרווחת לצורה )במקבילפועלי
 שכורות משה של ידיו "וכי : עוד הכירה שלא הנקדן בידי מכתב-היד נדחקת היאאך

 הטה הנקרן אך שבורית, לקרוא כיוון שהסופר מסתבר ח(. ג, )ראש-השנהמלחמה"
 שהניא ברורות עדויות תלשנהו יש דוגמה, ועוד שוברות.3א לקרוא הרביםאחרי

 וחלגלולות" השוטים הירבוזון "הפיגס : גרוני4 עיצור לפני שומטת הייתההידיעה
 הראשונים השמות בשני הידיעה ה"א המקיים הסופר גרסת זוהי ; א( ט,)שביעית

 "הדקדוק" כללי פי על ה"א מוסיף הנקרן כרם בחי"ת, הפותח בשלישי, לאאבל
 גורס כן ט(, ב, )אפות אדם" בה שידבק ישרה דרך "איזוהי וכן והחלגלוגות. :וקורא
 רבות. מני שתיים דוגמאות אלא כאן ואין האדם.5 וקורא מתקן הנקדן אבל ק,סופר

 העיקריות המסורות שתי של טיבן על ולהעמיד לעמוד שבאו קודמים. למאמרים המשך הוא זהמאמרי
 )כ( נדירות': 'צורות )א( למאמרים: כוונתי שונים. מצדדים אחרות בסוגיות דן אחר כשכל ק.בכ"י

 4-3 בסעיפים העיון במיוחד חשוב לענייננו ואילך. 85 עמ' תשמ"א מה )לשוננו הובנו' שלא'כתיבים
 הקיצורים(. רשימת ר' ו)ג( )א( )למאמרים התנאים' בלשון 'נשכחות )ג( 88-87(:בעמ'

 שם. 95 הערה וכמיוחד 28 סעיף התנאים' בלשון ,נשכחותראה2
 36-28. בסעיפים במיוחד הקודמת כהערה הנזכר המאמרראה3
 19-17. סעיפים נדירות' ביצורות המפורט בבירור נמצאת כאחרות זורוגמה3א
 104-103. עמ' ו' ולשון עדהראה4
 46. עמ' מבוא ילוןראה5



]2[ . אשר ברמשה

 שתי בין המסירה בטיב ההבדל על המלמד נוסף קו על להצביע בידינו יש2.
 ככתב ופה פה המתגלות הנקדן למשוגות בזה אני מתכוון בכי"ק. העיקריותהידיים

 רופפת הייתה זו או זו במשנה בידיו שהייתה הקריאה שמסורת בבירור ניכרהיד.

 מהן ומגלגל אחדות מלים של בקריאתן וכאן כאן משתבש והוא דייה, מאוששתולא
 עיקר. כל העניין ממין שאינן צורות או תמוהותצורות

 המשנה רוב ומשובח. מהימן מסרן הוא ק נקדן ספק, בו שאין דבר להדגיש יש3.
 וכשפעי הדקדוק פרקי ברוב יומין עתיקות של קווים על שומרת ידיו מתחתשיצאה
 רשן הניקודים7 מעטים.6 לא במחקרים אותו לדעת הוראינו זה דבר בודדות.תיבות
 ספסל(, )ילא סלסל סיין(, )ולא 9סיז סליל(. )ולא החיל ואחיותיה, פריה רבנן(,)ולא

 )ולא אפר אחות(, של )הריבוי אחיות לווי(, שם )ולא לווי שם דגושה, במ"מ~שסי
 הריגוש חסרי ונתפעל יצל סתמים, תשת דגושה, בבי"ח לולבים "אחי,, -"פר(8
 אלה כל המחקר; בספרות שנידונו לרוב וכוללות פרטים שפעי ועוד הפועל9בעין

 חכמים.10 לשון במסורות ק נקדן של למסירתו חשוב מקוםאביב

 ק. נקדן של במסורתו רפיון של אותות גם אחדים במקומות ניכרים זאת, נכל4.

 פליטות אלא שאינן שגיאות מהן יש אחד. ממין הן הנקדן של משוגותיו כל לאאמת
 בהן ואין במעתיקים. המעולה של ידיו מתחת לצאת העשויות ואשגרות,קולמוס
 בדרך המלמדות במשוגות כאן לנו עניין אנו אולם במסורתו.10א דבר לערערכדי

 התיבות של בחינתן בקריאתן. מכוונת מסורת בידו הייתה שלא משניות שישודאי
 מהן ויש יש אך ביהם, נדירות צורות מהן שיש מגלה כהן טעה שהנקדן הצורותאו
 בצורה אחת צורה ממיר הנקדן אין אלה במקומות כל-כך. נדירות שאינן צורותגם

 משובשת קריאה ידיו מתחת יוצאת אלא כלשהי, כמסורת שורשים לה שישקליקה

 הוא אלו שבמקומות פלא ואין העניין. ממין שאינה צורה או תמוהה צורההמוסרת
 לפרט עתה נבוא מדויקת. קריאה המקיימים האחרים היד כתבי כל מול עצמומעמיד
 ולפרשם.דברינו

 מקומות ובעשרות 31 28- עמ' מבוא ילון : ק של הניקוד במסורות שעסקו העיקריים החיבורים הםאלה6

 כעברית 'מחקרים בספרו מחרש שנדפסו ק בכ"י העוסקים קוטשר י' של מאמריו ארבעת ; בספראחרים
 וכן (, -182 169 )עמ' המשנה של ב' פרמה לכ"י שלי המבוא וראה תמד-תנד(, ן עג-קסת )עמ'ובארמית'

 88-77, 68-53, -33, 15 עמ' ו' ולשון )=עדה איטליה' יהודי של חכמים לשון כמסורת 'פרקיםספרי

 ק בכ"י עוסקים הנ"ל החיבורים בר"כ 1. בהערה לעיל הנזכרים במאמרים לומר צריך ואין (.128-97

 בכתב-היד. הניקוד על מיוסד בהם שנידון לשוני. חומר הרבה אבלבכלל.
 מזכירים שאנוהניקודים7 -

 נאי
 יקשה זלא 6 בהערה לעיל שפורטו בתיכורים נידונים שכמותם רכים ורכים

 אליהם. להגיע המעייןעל
 . 1 16 הערה התנאים' בלשון ב'נשכחות מש"כ ראהאך8

 ו' ולשון כעדה לאחרונה רק נידון קאופמן יד כתב של הניקוד במסורת אלו כניידים כשני צורות שלקיומן9

 25~-127,עמ'

 עורוראה10
 בעמיי

 35-34. בסעודים התנאים' בלשנן בעשכחוח מש"כ זה

 36-28. בסעיפים להלן וגזלנות נתפרטות מהן כמה10א



 הניקררמשוגות]3[

 רופפת מסורת שלסימנים

 שקוק י 1 זיקהביז
 שערות שתי רוחב בו יש אם ממנה, יוצא וחוט כגריס "בהרת ה: ד, נגעים5,

 בו יש אם לזו מזו יוצא וחוט בהרות שתי למחיה, לא אבל ולפיסיון לבן לשערזוקקה
 אינן )נ"א: מצרפן אין לאו ואם מצטרפין(12 )נ"א: מצרפן שערות שתירוחב

 טיב על ללמד כדי בו יש ב-ק זו במשנה אחת תובה של ניקודהמצטרפין(".12
 בעבר. קלל בבניין צורה לפנינו וכו'".3י לבן לשער "זוקקה : הנקדן שלמסורתו

 חז"ל בלשון נתנדר זה בניין שכן תמיהה, מעוררת קלל צורת של הופעתהעצם

 : קשיים ככמה כרוכה זו קריאה ואמנם ממנה.4י ממש נזךת שמאאו

 המקרה בא תחילה זהה, תחבירית בתבנית בנויים זו משנה של חלקיה שני )א(6.

 מזו יוצא וחוט בהרות "שתי : ב וחלק ממנה". יוצא וחוט כגריס "בהרת : א)חלק

 בו יש "אם - א. )הרישא: התנאי פסוק של והסיפא הרישא כאות כך אחרלזו"(,
 לאו"; -"ואם ב2 שערות", שתי רוחב בו יש -"אם בו שערות", שתירוחב

- א. :הסיפא - 1 ב וכו'", לבן לשער "זוקקה   והנה מצרפן"(. "אין - ב2 "מצרפן", 

 המשמשות הלשון בצורות גם אחידות מתבקשת החלקים שני של המבנה זהותמצד
 אין מצרפן, בבינוני: פעלים משמשים המשנה של השני שבחלקה כשםבשניהם,
 אי nRR1t) עכר צורת )ולא כבינוני פועל יופיע הראשון בחלק שגם בדיןמצרפן,
 כזה(. וכיוצא צירפן לא )צירפן, בעבר פעלים יופיעו שבשניהם בדיןלהיפך

 תשמש לא יה, תחבירי שבמבנה אחר15 במקום ראינו ככר זו. אף זו ולא )ב(7.

 הוא הסיפא של שהנושא תנאי בפסוקי היינו הסיפא, של כנשוא )9?ל( "עבר"צורת

 ולא הסיפא של כנשוא עתיד או בינוני צורת תבוא הרישא, של בנשוא הנרמזהכינוי

 חשבון" לפי מוציא אחר, ממקום פרנסה לו יש "אם : כגון )פעל(. "עבר" צורתתבוא

 ב' בחלק וכן ד( ב, )עדיות תיזרע" מיכן, וסלו בוצר מלוא בה יש "אם : ה( ג,)חלה

 הערה17. להלןראה11

 את מחק ,והנקדן מצטרפן' אינו?( מלכתחילה: )גרס 'אינן מצרפן. גורס: ק סופר סר; כ"י גורסכן17

הטי-ת(.
 29. סעיף להלן ראה אך כאן. מעניננו אינם שלנו לספרים ק בין אחריםהבדלים13

 ראשונים 'עיונים כמאמרי: זה כעניין מש"כ גנן 6)51-1, עמ'  מבוא ילון וכן 1 17-1 16 עמ' סגלראה14

 במקרא. מאמרים קובץ שלישי. ספר תעודה במדבר'. לספרי 32 רומי בכתב-יד המשתקפת חכמיםכלשון

 28-27. סעיפים )כדפוס(. תל-אביב או)יברסיטח של היהדות למדעי כיה-ס הוצאת עברית. ולשוןתלמוד

 עמ' )מבוא ילון שר-ח ק נקרן במסורת גם שנתקיימה צורתו תעובר צורח על כאן אעיר האורחאגב

 פצל כאן נתקיים המקורית. היא כפול צורתו שלקטר לקבוע היטיב ילון בה. לרון האריך ('144-142

 מתקנים. ידי מעשה לדעתו. הן. בקלל צורתו" )תעצר( "חעוסר ואילו ; וכרומה כמצב שינויהמציין

 השעהי העיצרו כהשפעת ל-ט/0 נשתנתה ן. הפועל פ-א שתנועת הן פיעל צורות אלו צורות אףלטעמי,

 עמ' תשליט מג בלשוננו משגכ )ראה בהן וכיוצא קובלנו ז קפלנו טוסאמה, לטמאתה( בדומההתוכף

 ow). המצוטטת והספרות 25 סעיף שלישי ספר מתעורה הנזכר המאמר וכן שם. 23א והערה190-186

 פועל(. צורח שלפניו הניח צירי במקום פתח שניקד )מי צורתו" -תעובר היא צורתו" "תעפר היאמשמע

 52. הערה 11 סעיף נדירות' 'צורות ראה15
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 חלקה רק זה מכלל יוצא ; וכו'" מצרפן שערות, שתי רוחב בו יש "אם : משנתנושל
 שערות, שתי רוחב בו יש "אם : ק של הנקדן מסורת לפי בנגעים משנתנו שלהראשון
 וכויס. ולפיסיון לבן לשערזוקקה

 משמעויות ששתי ומצינו התנאים בלשון זקק של היקרויותיו כל על חזרנו )ג(8.
 זק"ק )א( לפנינו16(: מעיקרא שונים שורשים שני )למעשה, בו נתונותעיקריות
 "מי : כגון בלבד, ונפעל קל כבניין לעולם משמש וכדומה, חיוב צורך, קשר,שעניינו
 ליטמא" "זוקקין ; ה( ב, )יבמות ליבום" אחיו אשת את זוקק מקום, מכל אח לושיש
 ד, )טהרות לטומאה" נזקק שלא "עד ; ח( ו, )יבמות, לקטן" "זקוקה ; ד( ב,)נגעים

 זק"ק )ב( אך ))זקה(.17 ?יקה )ונפעל( קל בניין של הפעולה, שם גם וכמובןיב(;
 כלכד, הכבד בבניין התנאים כלשון משמש וכיו"ב סינון צירוף, טיהור,שעניינו
 כבד שבניין היחיד המקום ח(.18 ג, )בבא-מציעא מזוקק" שמן "המוכרכגון:
 התנאים בספרות וכדומה' חיוכ צורך, חיבור, 'קשר, - זיקה בהוראת ברמשמש
 לכן". לשער "זוקקה : ק של בניקודו נגעים ממשנת הנזכר המקוםהוא
 לה אפשר לעצמו; כשהוא לישבו אפשר שהעלינו הקשיים מן אחד כל אמת,9.

 יכול כלשהו תחבירי מבנה אף המקורות. מן במקור אחת פעם אך שתזדמןלמלה
 הקשיים כל את משמצרפים ברם, בלכד; אחת פעם נידחת כפינה בדרכנושייקוה
 שההקשר במקום עבר צורת של שימוש שנשתכח, פועל בניין של עבר צורת :כולם
 כבד בבנין זק"ק של מסופק שימוש בינוני, צורת מחייבים התחבירי והמכנההמיידי
 הנקדן עדות את מערערים כולם אלה כל וכדומה', חיוב צררך, 'קשר, שלבמשמע

 ניקוד בהם שיש טובים יד כתבי של הסותרת עדותם את מוסיפים אנו ואם ק.של
 )אף וכו'" לבן לשער "זוקקה הגורסים טהרות לסדר אנטונין וכ"י פר כ"י הםהלא
 שאין הרי כמותם(, לנקד היטיב ילון גם כן, גורסים ליוורנו ודפוס ת כ"י פס,כ"י

 עדים בידי המקוימת זוקקה הקריאה בקריאתו. כאן נשתבש ק שנקדן כדעהלפקפק
 עם אחד בקנה עולה המושא בכינוי זו בינוני צורת הקשיים, כל את מיישבתטובים
 ולא קל בבניין צורה לפנינו ; המשנה של השני שבחלקה מצרפן19 איןמצרפן,
 זה.20 בפועל הוראתו ומצד צורתו מצד המוקשה פללכבניין

 מילונים. ראה16
 המנוקד( 1בחלקו פא ק. ניקדו כך רבים. כתבי-יד של מסורתפ על מיוסד בקו"ף( דגש 1ללא זיקההניקוד17

 תרס-ט ליוורנו רפוס במשניות מנוקד וכן ט. ד, ובבכורות ד ט. בסנהדרין )פעמיים(. ט ג, ביבמותופס
 צורת שמכתחילה וברור מקום. ככל ילון ניקד וכן בדגש - זקת מנוקד כיבמות אבל ובבכורותבסנהדרין

 הוא. תנייני זיקה , בקו"ף ההכפלה ביטול : מעל"ל ?לה מסב-כ. לסשה בדומה קשה( 1במשקל עיקרזלה
 במשמעות ןזקו הקל משמש במקרא למשל זו. מתפוצה סטיות כמה מוצאים אנו התנאים ללשון מחוץ18

 וחיבור' 'קישור שעניינו כבד( )בבניין נזדקק מצאנו אף ט(, כח. )איוב :)קו" לזהב "ומקום : וסינון''צרוף

 והופעל הפעיל מצאנו וכן ט( רבה )במדבר אחר" ארם לה שנזדקק באשה "מעשה : מאוחריםבמקורות
 מילונים(. )ראה האמוראים בספרות זו כהוראה הוזקק()הזקיק.

 אינן אלו שנוסחות אף : ( 12 והערה 5, סעיף לעיל יראה מצטרפין. אינן מצטרפין. הנוסחות אח גםמצאנו19
 לפנינו. בינוני צורות שכן המתוארת. הזמנים מערכת אח חואמוח הן חבור. מושא כינויגורסות

 שנזדמנה וחיבור' 'קישור שעניינה כבד( )בכניין לנזדקק ק נקדן של זוקקה את לקשור מישהו יבקשואם20
 קעל כצורת השימוש : שהעמדנו האחרים הקשיים על לגבור יצטרך לעיל( 18 הערה )ראה מאוחרבמקור
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 כה יש עדות - כזוקקה21 זוקקה - ההומוגרפים המרת דבר, שלבסיכומו
 ק.22 נקדן בידי דייה מאוששת הייתה לא זו משנהשקריאת

 -ון לנסתרים הדבוקהכינוי
 שבלעה לבנה הדרבן, את שבלע טלסד הצנורה, את שבלע "כוש : ו ט, כלים .10
 נפלו נטמאו, - הזב הסיטן נטמאו, - המת לאוהל נכנסו ; טהורין והן הטבעתאת

 כפרטים טהור". - תרומה של ככר כהן נגע טימאוהו, - הטהור התנורלאויר
 חשוב לענייננו : לעיל שהובא שלנו, הספרים מנוסח זו במשנה ק נוסח שונהאחדים
 פר, היד ככתבי )וכן שלנו שבספרים )נטמו(" נטמאו הזב "הסיטן כנגד : אחדפרט

 לנקד: ראה הנקדן ניטמו" הזב "הסיטון : ק גורס ובד"ר(23 מס, לו,פא,

 נישמו(. והזכ24 )=הסיטכן ניטעו" מןב24"סייטכן
 הבוש( שבראש ברזל של )=הוו "הצנורה :25 דייה ברורה המשנה כוונת . 11

 שהיו למרות בלבינה שנבלעה והטבעת במלמד שנבלע הדרכן בכוש,שכבלעה
 לאוהל נכנסו אם להם( מועילה אינה )ובליעתם נטמאים הם בליעתם קודםטהורים
 אותו מטמאים הם טהור, שהיה תנור לאוויר נפלו ואם הזב, הסיטן אם אוהמת

 דברים שני לפניו כאילו קרא הוא שלפניו. בגרסה קשות נשתבש ק נקדןוכו'".
 והזב". )מהו?( "הסיטון שניטמו:נוספים

 "הסיטן" האחרים היד כתבי לגרסת ק סופר של "הסיטון" בין שאין ברור12.
 הכינוי הוא וכאן -ון הוא הנסתרים כינוי כאן ; הנסתרים כינוי בתנועת הפרשאלא

 : במשנה אחרים מקומות בשלושה גופה זו בתיבה עצמו ק סופר גרס וכן :ן.השגור

 העדים כל מול ק נקדן גרסת את להעמיד מכל ויותר ההקשר מן המתחייבת בינוני צורת העדרכעכר.

 המהימנה. המסורח כעלי אנטונין וכ"י פר כ"י ובכללםהאחרים

 קרוב אך לזוקקה. ועשוי לזיקורה עשוי זוקקה הכתיב שכן הסופר קרא מה בוודאות לקבוע בידינואין

 כלשון 'נשכחות )ראה אחרים בפרטים מסורחו טיב את שמכיר מי הראשונה. לצורה שנתכווןהדבר
 זה. בעניין גם בדבר יפקפק לאהתנאים'(

 להלן כראה זו בהלכה הנקדן ששגה הנוספת השגיאה מן גם מסתייעת זו במשנה מאוששת מסורתהעדר

 בלבד. הרעת כנראה.היסע הוא השגיאה מקור שם כי אם 29(.סעיף

 בזוטות: מזה זה נבדלו הידכתבי

 ע-ו הסיקן מנוקד פס. בכ"י אך ע-ו. פיעלי של הרגילה הפעיל צורת - הקיטן מנוקד ובפא כפר)א(

 פ-נ.שעל-דרך
 שיאו. : ופס ניששאו ; פר ניקור. ללא ניטמו גורס פא כ"י)ב(

 ו-ו את להוסיף נוהג הנקדן ק. ככ"י וקרי" "כתיב של רגילה תופעה לפנינו "ןמןב". לקרוא כיווןכלומר.

 )ד( 19 סעיף התנאים' בלשון ב'נשכחות מש"כ )ראה בכתיב לא אך כקרי אחרות( )ואותיותהחיבור

 שם(. 66והערה

 אחר. על בפרושו אלבק ר"ח למשלראה
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 טמא, - שלחטאת בהן ונגע הארץ גבי על נתונים "היו ; כ( י, )פרה בידו""הסיטן26
 הסיטן26 טהורים, - ושלתרומהשלקודש

 מטהריז" וחכמים מטמא יהושע רבי -
 והסיטן26 בקיסם תחובין שהן זיתים חציי בכשני עקיבא רבי "ומודה ; ו( שם,)שם,

 ד(. ט, )חולין טהור" - שהואכל
 בטיט והיברן כארץ פטפוטין שלושה "העושה : העניין שממין דוגמא ועוד .13

 שופת להיות בארץ מסמרין שלושה קבע טמאה, - הקדרה את עליהן שופתלהיות
 טהורה" יושבת הקדרה שתהא מקום בראשן שעשה פי על אף הקדרה, אתעליהן
 פס פ"א, פר, זו. במשנה בו חלוקים הנוסח עדי אחד.שרוב פרט כאן יש א(. ו,)כלים

 לעומת יושבת", הקדרה שתהא מקום ביא~מן27 שעשה פי על "אף : שלנווהספרים
 במקום ב-0 בראשון לקרוא כיוונו שהם וברור "בראשון". : גורסים וד"ר לו ק,ואת

 כלל העניין ממין שאינה תיבה בראשון, : וקרא נשתבש ק נקדן אבל )לראשו(.8
 הוא שלשה המסקר שקבע, המסמרים שלושת שבין הראשון על חשב )כלוםועיקר

שהטעהו?(.
 ק סופר של במסורתו מזומנת הנסתרים בכינוי ת0 שהחתימה ונציין נבוא .14

 עיקרן מלבין-טהור, ויאפנן משחיר עיקרן שערוה, "שתי במשנה: נוסףבמקום
 וראשון...". ... "וראשן : קורא ק סופר ד( ד, )נגעים טמא" - משחיר ולאשןמלבין
 של טיבה על לעמוד נתקשה לא הנקדן כאן ו-ון(. ):ן, זו ליד זו הכינוי צורותשתי

 "ויאפין : וקרא ?( במשנה הראשונה ההיקרות )בהשפעת הנו"ן לפני בווא"והצורה
 הווא"ו(. את )מחק ..." וראשון...

 סיכוםהערות
 מס הדבוק הכינוי את הכירה של"ת מלמדות לעיל שהבאנו העדויות )א(15.

 מכתב הנתמכת במשנה,28 מקומות בשלושה ק סופר של כעדותו לנסתרים,)-1ן(27א
 8 למעתק גרמה שהנו"ן הדבר וקרוב א. ו, כלים כמשנה הראשון הדפוס ומן לויד

 המקרא ארמית את שנזכיר לנו די מקבילות. וכמה מכמה מסתייע זה דברל-0.
 ד, עזרא )ד?רונה הכרון : כגון נו"ן, לפני קמץ(29 )במקום כחולם צורותהמקיימת

 קליען, פרה( ממסכת המקומות יבשני ניקד פר נקדן פ"נ, דרך על חשישן המקומות בשלושת ניקד ק נקדן26
 לעיל(. 23 הערה יראה ב ט. בכלים שניקדכפי

 1' ולשון בעדה מש"כ ראה - בלוא ניקורה והאל"ף בפתח שי-ן 1בפא ופס פר פא. היד בכתבי מנוקדכן27

 נחה(. אל"ף של ניקודיה על 49-46עמ'
 ומן המקרא מארמית הסעיף בהמשך המובא החומר ראה אך ל-חט. מכוון -ון שהכתיב אפשר לכאורה27א

הסורית.
 דוגמה מציין הוא אף (. 1245 עמ' ,מבוא אפשטיין מהרי"ן על-ידי מכבר נרשמו ק מכ"י הדוגמותשלוש28

 והיזה וחזר התיכן ביום בו נשכו ... שבורין ומטהרין מטמאין מתכות -כלי : המשנה של מד-רנוספת

 מקור הוצאת של הצילום לפי אך התיכן(. )כמקום "התיכון- היא ד-ר גרסת לדבריו ז(. יד, יכליםעליהם-
 1ב( 17 סעיף יראה הנסתרים כינוי של אחרת צורה המשקפח הנו"ן. לפני ביו"ד התיכין היא שםהגרסה
להלן(.

 לומר צריךואין29
 ש-~

 בארמית. המקורית התנועה היא )קמץ(
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 הכרח ואין ועוד( כח ז, שם )וזיוני רעיון ; יח( ז, דניאל - )עליינין עליון ;סו(

 ; ואחרים וליאנדר30 בארור לראות שנטו כפי עברית השפעה פרי אלו צורותלראות

 בצד : הזה התהליך את מכירה עברית, השפעה בדקדוקה שאין הסורית, גםשהרי
 94יונא, גם בה מוצא אתה "התגלות", "גילוי". - גלןוא "ניסיון", -נסלא

גליונא.[3

 נו"ן. בעיצור ח48ה0 החילוף את נתלה את לעשות שניטיב אני דומה )ב(16.
 )מבוא אפשטיין מהרי"ן של מדבריו להשתמע שעשוי מה כנגד אמוריםהדברים

 מביא הוא חכמים. בלשון כללית תופעה הם ו-0 8 התנועה חילופי כאילו ( 1245עמ'
 אך התנועות. שתי של כללי חילוף על ללמד לכאורה, העשויות, רבות תיבותשם
 ט המשקפים חולם-חסר או קמץ-קטן שהוא 0 המייצגות צורות הן מתוכןחלק

 ל-0 8 מעתק כגון מוגדרים פונטיים תנאים להן שיש או מקורית(,32 8 )ולאמקורית

 דווקא.34 גרונית עיצורליד

 שלוש למעשה, מכירים חז"ל לשון של היד שכתבי לקבוע נוכל כיום )ג( .17
 : לנסתרים הדבוק הכינוי שלצורות

 ידימיהז. קיסם / ביסז כגון: ):ם(, :ן והמוכרת הרווחתהצורהא.

 מהרי"ן קבעו שכבר כפי עתיקים יד בכתבי בעיקר שנתקיימה )ךם(34א ךןהצורהב.
 )=מתלוין(, מתירין )=וודאין( וודאין, כגון: קוטשר,36 י' ופרופ'אפשטיין35

 מסילן מתירן, נודאן, הרווחת הצורה דרך על שתיקנה )=9סללי7(מחללין
וכיו"ב.37

 אחד ובמקום ק בכ"י מקומות משלושה שעה לפי לנו, הידועה ון -הצורהג.
 )בסעיפים לעיל שראינו כפי נאפולי, וד"ר לו כ"ן לעדותו מצטרפיםמאלה

1014- .) 

 יכולים אנו אין אחד. לעניין המשמשות אחדות צורות מוצאים אנו כאשר )ד( .18
 פלונית שצורה אפשר היינו, אחד. ובזמן אחד במקום שימשו כולן אםלקבוע
 דיאלקטיות שצורות ראינו כבר אחר. במקום ידועה הייתה ולא אחד במקוםשימשה

  -196.  195 צמ' .יי  .יGrammatik Leander,  Bauer-1 3שא  .Aramdischen-א(צ'1!6-יTObingen 6 1927ראה30

 %וו. בעמ' 8 ש12. סע' 1904  לוגרון ,6ז ,Grammar. Syrjc Compendious, Noldekeהשווה31
 שם. שנוכרו ואחיותיה האוגלים צורת למשלהשווה32
 זה. שממין מעטות לא רוגמאות עור מצויות ירי תחת TeW~N- שם ששכיר עולה ( זלהכגון33

 בסוגייה. לגמר ומה לעשות מה הרבה עוד ויש בו. לעזות הוא גרול עניין - 1/ן חילופי - ווסוגייה34
 משווה. בחומר המסתייע סופית, נו"ן לפני 2(6 המעתק שלה: אחת בפינה הסתפקתי זובשעה

 הנזכר כמקור קוטשר )ראה בלכד "בעתיד" לפעלים חבור מושא ככיזוי אך במקרא ככר מצוי :ם הכינוי34א

 36(. בהערהלהלן

 245-1244[. עמ'מבוא35

 )הנזכר ג' ספר כתעודה ובמאמרי 1 7 עמ' ו' ולשון כעדה מש"כ וכן תנג-תנד. עמ' "לחקרים" ספרוראה36

 23. בסעיף 14( בהערהלעיל

 הזה. הכינוי את משקף לעיל(  28 הערה )ראה נאפולי בר"ר שנמצא  )=התיכן( התיכין הכחיב שאף ונרצה .ו3
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 השנייה והצורה יותר קדומה אחת שצורה ואפשר אחד.38 לטקסט נתגלגלושונות
 בדיבור להתפשט זכתה ולא בארץ-ישראל העכרי הדיבור בשלהי רק עולההחלה

 הכינויים צורות שתי של תולדותיהן פרטי את יודעים אנו אין ולענייננו,וככתב.38א
 אין כן ועל בכתב מרוכה לתפוצה וכו לא שהן ברור מקום מכל ו-ין(. )-ןהחדשות

 טבריה. נוסח המקרא ללשון האופיינית הרווחת, הצורה מפני נדחקו שרגליהןתמה
 לו משנזדמן :ן. הרווחת הצורה אלא נהגה לא ק נקדן של במסורתו אף )ה( .19

 היתה לא -4ן הנדירה-יותר הצורה :ן. וקרא שיטתי באופן תיקנו הוא ןיןהכינוי
 של בהבנתן נכשל הוא בידו מאוששת הייתה לא שקריאתן במשניות כלל, לוידועה
 מכוונת ורחוקות משובשות צורות ומתוכן מהן וגלגל זה ככינוי שנחתמותיסות
 יאש4ן במקום ראשה )=ססישן/הסיטן(, הסיטון / החיטין במקום סייטכן ;העניין

)=ותזז(.

 העדה /עלה

 הרבה, פעמים התנאים בספרות מזומן והרקה" "יציקה שעניינו ער"ה הפועל20.
 )דם( לתוך הפר דם "עידה : כגון בלבד. פיעל בבניין משמש הוא מקוםוככל

 י א, ובחים בתוספתא ; ז יא, ובזבחים ט ד, כסוכה מצינו וכן ד(. ה, )יומאהשעיר"
 ר( ה, פרה )תוספתא ייערה" חסר: ובכתיב ; פעמים שלוש ג ד, פרשה צו בספראוכן

 )מערה(, בבינוני הומנים: ביתר ה(.39 ה, )תמיד עירן לנסתרים: הדבוקובכינוי
 הניקוד.40 ממסורת רק בוודאות עולה הדבר )לערות( ובמקור )ןערה(בעתיד

 ה,.ז: זרה עבודה למשנה כוונתי "בטוחה". הפעיל צורת מצינו כלכד אחדכמקום
 גרסת זוהי אסור" לתוכו שעירה ואת מותרם ממנו שעילה את לכלי מכלי"סמערה
 הנקדן וכא אסור" לתוכו שהערה "ואת הפסקה בסוף גורס ק סופר שלנו.הספרים
 הפעיל. של עכר צורת שהערה,וניקד

 בעניין ליכרמן מהק"ש של העקרוני הדיון וכן , 192 עמ' תרצ-ג כתרביץ אפשטיין מהרי"ן שכתב מה ראה38
 יכ-יג. עמ' תרצ"ה ירושלים כפשוטו, הירושלמי כספרוזה

 שם. 25 והערה 11 1-1 10 עמ' ו' ולשון בערה זה בעניין מש"כ ראה38א
 ,על-פי 66 רומי כ"י ע"פ הוא הספרא ומן וינה כ"י ע"פ הוא התוספתא מן ; ק ע-פ הוא המשנה מןהחומר39

 ללשון האקדמיה של העברית ללשון ההיסטורי המילון מפעל של התנאים לספרותהקונקורדנציה
העכריח(.

 יעיה, לפיעל יוצא לערות יערה. מערה. דו-משמעי: הוא הכתיב אחרים(, יד ,ובכתבי בק מנוקר כךואכן40
 ה א. כלים ארוכה" )=לסקלות( 'לאיית ]השווה לארית יערה, לאוה, : להפעיל ויוצא לקריתזורה.

 ובפא[. כפר כק הוא וכן1פעמיים(
 "המערה מצינו בק( זה )וככלל כתבי-יד בהרבה אך מותר-. = ממש שעירה "את מצינו שלנובספרים41

 תואר .קבלת לשם חיבור ומבוא, ביקורתית מהדורה זרה, עכודה משנה רוזנטל. דור )ראה מותר"ממנו
 חה"נ(. נתפרטו ושם 80 עמ' הטקסט כרך תשמ"א ירושלים העברית האוניברסיטה לפילוסופיה,דוקטור
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 הנוסח עדי רוב לבדו, כאן עומד ק שכ"י יגלה אחרים לעדים שנזקק מי21.
 ירושלמי לו, פא, היד ככתב מצינו כן "שערה"(, חסר ככתיב )או "שעירה"גורסים
 הבבלי.42 של היד כתבי רוב גורסים וכן אחד, גניזה בקטע וכן בד"ר ליידן,כתב-יד

 הבבלי של גניזה וקטע שהעירה שגרס הגניזה מן משנה קטע זה מכלליוצאים
 לצורה מכוונים שניהם היא, אחת האחרונים הקטעים שני גרסת שהעיר.42 :הגורס
 באם צוינה הזיקה שי"ן שתנועת אלא הסופית(, הה"א חסרה )באחרוןשליוה
 הסתם מן שכיוון ק כ"י של הסופר גרסת גם מתפרשת וממנה שהקירה : ה"אהקריאה
 היו"ד חסרון אלא הקטעים שני גרסת לבין בינה ואין )=שצדה(. שתועדהלקרוא
 כהפעיל. שסערה לקרוא הנקדן את שהטעה הוא היו"ד העדר הנו"ן.אחרי
 לא הוא ש = שה43 הכתיב ק לנקדן כשנזדמן אחרים שבמקומות להדגיש ויש22.

 מוחק או ממנו מתעלם הוא זרות צד בו חש שהוא מאחר אך כלל, בדרך בונשתבש
 מן נתעלם הוא זי א, קטז )מיעד שהעמסה הללו: במקומות נהג הוא כךאותו.

 ק1פתוכו(, ע"י יד א, )עדויות שהבתוכו שלרפן(, ע"י א א, )ב"ק שהערפןהה"א(,
 האחרךגות התיבות בכל ז(44. ז, )שם, שהבסורייה פעמיים(, ט ג, )שם,שהנחלקה
 פיעל, תחת הפעיל צורת לקרוא טעה הוא זרה עבודה במשנת אבל הה"א.45נמחקה
 לה שאין צורה מקיים ונמצא רופפת כנראה, הייתה, זו במשנה שמסורתומאחר
 בלשון.אחיזה

 סופית במ"מ סמייךהמרת

 לתוכן ירד המקוה את פוסלים בתוכו מתחלחלים צרורות "היו : ג ד, מקואות23.
 גורסים יש בפסקה. האחרון לפועל באשר הגרסות הן חלוקות כשר". ונכבשעפר

 פר כ"י אך ובד"ר, פס פא, היד בכתבי מצאנו וכן שלנו. בספרים כמקובל"ונכבש"
 בכ"י השנייה היד גרסת כנראה. )זוהי, "וניגכס" : לו כהוצ' זה ימעין "ו?גפש,,גורס

 ונכפש(. גרסה: שם הראשונה היד קמעה, מטושטש הכתב נגבס,אנטונין

 טעות נפלה א' כרך של 76 בעמ' : הקודמת( ההערה )ראה רוזנטל ר' של מחיבורו לקוחים אלו נתונים42
 אסור". לחוכו שהערה "את להיות: וצריך קן )גרסת מותר" ממנו שהערה "את שם נכתב "משנה.בציטוט

 וראה ( 1252 עמ' )במבוא אפשט"ן העמידנו חז"ל וכספרות במקרא )שה=?( זה כתיב של קיומו על43

 של הספר כחוך לאחרונה וכן 33. עמ' תשל"ב רמת-גן א'. כרך חז"ל. לספרות החדש המילון ערכיקוטשר
 ג' ספר תעודה מתוך כמאמרי וכן 3 18 82. 79. עמ' תשמ"א ירושלים. יהוריות'. כחובות על 'מקראה נוהי'

 . 1 1 סעיף 24( כהערה)הנ"ל

 נוספת דוגמא עליהן מוסיף ואף כאן שהבאנו המוגמאות מן חלק רק מזכיר )שם( אפשטייןמהרי"ן44
 מהמשך גרירה מחוך שהמחשבה. לכתוב נתכוון הסופר זה שבמקרה ברור אך ז(, ב, )חוליןשהטף?9ת

 מה"א(. שתוקנה שהמחשבת של בתי"ו )ניכר חלקי תיקון ותיקן וחזר פוסלת" "שהמחשבההמשנה

 מתוכן ארבע נזיקין. כסרר נמצאות הראשונה זולתי ק מכ"י לי הידועות ?ה של הדוגמות שכלמענין45
 כגו... דברים יש ושמא עדויות,במסכת
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 יפה מהודק ונעשה נקבע "שהעפר לומר מכוונת נכפש( )או נכבש הגרסה24.
 בפירוש כבר מוצא אתה זה מעין ; אתר על מברטנורה ר"ע )ר' עליו" עובריםוהמים
 על-אתר( שלמה מלאכת )ר' נגשם או נגבש - נ?סס ואילו לרמב"ם46(המשנה
 את שייחס הרא"ש שכתב )כפי כגבסים וקשה חוק נעשה שהעפר לומרמכוונת
 כך ובין כך בין שלמה47(. כעל-מלאכת של עדותו ע"פ ולראב"ד לרמב"םהגרסה
 )כגבס(. וכבוש מהודק נעשה העפר אחד: הואהעניין
 אך הטובים. העדים מן בכמה שנתקיימה "ונגבס" גרס קאופמן כ"י סופר גם25.

 כמ"מ הסמייך לו נתפרשה ונגבם, : קרא זו, במשנה רופפת הייתה שמסורתוהנקדן
 כינוי לה שנוסף נג"ב של קל בניין צורת נתפרשה גב"ס של נפעל צורתסופית.48
 ק. נקדן של זו בגרסה טעם לחפש מקום שאין וברי :כסופה

ט-

 את /

 ק נקדן של קריאתו היא המשניות מן במשנה מסורת להעדר נרספת דוגמא26.
 אתה 'פתח לו: אומרים יובל49 שאינה בשעה שדהו את "המקדיש : א ח,כערכין

 ראשון', אתה 'פתח לו אמרו רעתה מפני שדהו את שהקדיש כאחד מעשהראשון'...
 שלנו בספרים זו כמשנה המופיע 'אתה' הנוכח כינוי וכו'". כאיסר שלי היא הריאמר
 וכן לו פא ק, היד בכתבי מנומן תרפ"ט( ליוורנו ובדפוס ות פס היד בכתבי מצינו)וכן
 טי.50 הקצרה בצורהבד"ר
 תיאור המשמש ראשון ראשון". שת ייפסח פעמיים וניקד טעה ק נקדן27.

 את52ראשון". "טתח : למושא ק בניקוד הפך 5 י ראשון", )אטה( את "פסחבמשפט

 הבאה. ההערה ראה46
 עד כקצתה קצתה והדק כעפר נתמלא "ואם : שלו פירושו מחוך בבירור כיוצא נכבש גורסהרמב"ם47

 כונת הוא וזה כלי שמו אשר בו היה אשר קבול הכית סר שכבר לפי כשר, הוא הנה כחרסית ושטשנתקשה
 לקבוע הרא"ש את שהביאו הן האחרונות המלים ששלוש נראה הגבת", שם וגבסית ונכבשאמרו

 שלמה(. מלאכת בעל דברי )ר' כגבסיס" וקשה חזק וכנעשה "כללניר ונגבס, גורסשהרמב"ם
 מסמן שהנקדן הסיבה שזו נראה ידוע. דבר הוא ק סופר של היד בכתיבת סופית למ"מ סמ"ך ביןהדמיון48

 ג. כ. )יושא הפייס למשל השווה הסופית. המ"מ מן להבדילה כדי מעליה בקו הסופית הסמ"ך אתלעתים
 התיבה. בקריאת נשתבש הוא מהימנה. מסורת בידו הייתה שלא במקוואות. כאן יא(, ג, )שם אבטינםר(

 אחד כנוסח משמשת הה"א הבבלי(. כמשניות שלנו הספרים גרסת )זוהי היוכל" "שאין : הקורא נוסח יש49
 היובל"(. )"שאין הידיעה ה"א הריהי אחר וכנוסח יובל'( )'שאיזה 'שאין' לתיבה דבוק נסתרתכינוי

 רוצה אתה "ככמה - ראשון' אתה 'פתח כד"ה רש"י למשל ראה הנוכח, בכינוי כאן שמדובר ברור50
 תחילה". לו שואלין הקדש של ריוח ומפנילפדותה.

 השוא הגיית לציין מכוון בס"א הסגול כלום ראשון". אתה ?סח ... ראשון אתה "9תח קרא: פסנקדן51
 וכן 40 עמ' ו' ולשון עדה )ראה 9מח הפועל במקום קסת עצם: שם וקרא נשחכש שמא או /8/כתנועה
 aw). 58-57 בעמ' )4(סע-ף

 והערכה. הערה כל ללא ק של זה ניקוד ציין פו, עמ' מחקרים )ראה חז"ל' 'לשון כמאמרו קוטשרי'52

10
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 לפני )את התחביר את גם אלא את התיבה ניקוד את רק לא משבש הנקדןונמצא
 מעוותת, המקורי המשפט כוונת ונמצאה מיודעת( שאינומושא

 קולמוס ופליטותאשגרות

 רופפת הנקדן שמסורת ללמד לדעתנו והעשויות לעיל, שנדונו המשוגות כנגד28.
 ואשגרות. קולמוס פליטות אלא שאינן משוגות מצויות גם מצויות ופה, פההיא
 לפיכך מסרן. לכל המזומן הדעת היסע פרי והן יד כתב בכל כמותן מוצא אתההללו
 הדוגמאות מן כמה כאן נזכיר ק. נקדן של ממסורתו דבר לערער כדי בהןאין

 : היד בכתבשנזדמנו

 שערות שתי רוחב בו יש אם ממנה יוצא וחוט כגריס "בהרת : ה ד, נגעים29.
 שערות שתי רוחב בו יש אם לזו מזו יוצא וחוט בהרות שתי ... לבן לשערזוקקה

 במקום זו. במשנה פעמיים מופיע שערות" שתי רוחב בו יש "אם הביטוימצרפן"...
 לתיבה דבוקה והבי"ח רוחב בתיבה לבי"ח החייית בין קל רוח יש במשנההראשון
 אך שערות",4י בשתי רוח בו יש "אם לקרוא הנקדן את הטעה זה דבר : שתיהתוכפת
 לפנינו שהיא כמו בכה"י שערות". שתי "רוחב : עצמו?( הנקדן )בידי תוקןאחר-כך
 מהס,קדס. איזה לכאורה, יודע, ואינך ; זה בצד זה הניקודים שנינמצאים

 "משם,המיחה גרס ק סופר דברים" חמשה משום בחבירו "החובל : א ח, ב"ק30.
 כפי )=מן.שם(, משם אצלו הרווחת לצורה כיוון הוא הראשונה בתיבהדברים",
 כאן אך ה(, ה, )ב"מ רבית" מזם חושש "ואינו כגון: קבע, בדרך קורא הנקדןשאף

 דברים". חמישה "משם וקרא שטף הוא א( )ח, ב"קבמשנת
 קגגרר נקדן השוה". את שנגהה פרה וכן ... אתהפרה "שורשנגח : א ה, ב"ק31.

 השור". את שבגחה "פרה זכר: בלשון בסיפא גם וקרא הרישאאחרי

 את "הנושא ו: א. כתובית למשנת כוונתי תיקנו. הוא אחי. במקום כלה מכנה לו משנזדמן עצמו. ק נקדן,,53
 הידיעה ה"א להוסיף ראה הנקרן וכו'" אשה את "והנושא : גרס ק סופר וכו'". בתולים לה מצא ולאהאשה
 : פרטים שני על להעיר ויש אשה.לפני

 הוטרד לא )אשהזהאשה( הידיעה ה-א ולהוסיף כחוכות במשנת לחקן שראה ק שנקדן לתמוהיש)א(
 שלומניקודו

 בערכיי
 ראשון התיבה כאן שהופיעה שהעובדה. אפשר (. ו )פעמיים לאשין" ית "פתח

 בבירור נראה כך ובין כך בין התמוה. המכנה את לקיים אותו שהטעתה היא רגיל עצם שםשאינה
 זו. במשנה מהימנה מסורת לושאין

 שאינה אף בכוח קיימת הח"א שכן למעשה, נשחכש, לא האשה ולא אשה בכתובות שגרס קסופר)ב(
 לעיל מש"כ )ראה גרונית לפני לשמוט עשויה תל"א שה-א הוא ידוע דכר שהרי בפועל.מופיעה
 5.4(, בהערות הנרמזים והמקומות 1 סעיףכסוף

 שאף אפשר 9-5(, בסעיפים לעיל שנידונה הדוגמא )ראה ד"ה מאוששת היתה זו במשנה מסורחואילו54
 ידיו. מתחת יוצאת הייחג לא זומשוגה



]12[ אשר כרמשה

 המוחק ניטל המוחק, מפני טמא - הכותב שניטל "מכתב ב: יג, כלים32.

 : הוא ק במשנת זו פסקה של השוררת סדר הכותב", מפני טמא-

 הכ' שניטלמכתב
 המ ניטל המוחק מפני טמאהכותב
 הכותב מפני טמאהמוחק

 לפיכך הכ', : השלימה ולא הכותב המלה את כותב הסופר התחיל הראשונהבשורה
 לכתוב התחיל הוא השנייה כשורה כמו-כן הבאה. בשורה כדרכו, וכותבה, חוזרהוא

 ללא המ"מ של רובה רק )נכתב המ : השלים לא הוא הזאת התיבה את ואףהמוחק
 אך הראשונה, בשורה שמוסב שנישל : כדין ניקד הנקדן שלה(. השמאליתהזרוע
 שנכתבה המ החלקית התיבה של הה"א ניטלה, וניקד נשתבש השנייהבשורה
 נישל. במקום ניטלה : הקודמת לתיבה לו נצטרפה ניטל של ללמ"דדבוקה

 זוממים נימצאו שנים שלוש שאכלה אותו מעידים "שניים ד: ג, ב"ב33.
 ק נקדן בשלישית". ושנים בשנייה ושנים בראשונה שמם הכל, את לו משלמים-

 הסתם, מן נגרר, הוא בשלישית". ושנים בשנייה ושנןם בראשונה !( ) "שניםניקד:

 שברישא. שנים" "שלושאחרי
 לקרוא כיוון ק שסופר ברור ממשנתו". דבר השכח "כל : )ט( ח ג. אבות34.

 נראה . 'לפוסח וניקד ברואה שגה הנקדן אחר.55 במקום נתפרש שככר כפיסק~קס.
 פעמים קל. בבניין שכ"ח של הבינוני לצורת מאוששת מסורת בידו היתהשלא
 שכס קורא שהוא ופעמים א(56 ז, ושבת יא ו, בפאה קורא הוא )כך שכס קוראשהוא
 ידו מתחת הוציא הוא באבות אבל פעמים(.56 שלוש א ד, מקואות במשנת נהג)כך
 אלא כאן שאין וברי השכח.58 :57 עבר לצורת הידיעה ה"א טפל הוא תמוהה,צורה
 הדעת. בהיסע שנעשתה קולמוספליטת

 ק בניקוד הוא כן חרוקה. בנו"ן לעולם הן שלה הנקבה וצורות עני התיבה35.
 לא השני במקום במשנה, הראשון כמקום ה ג. )קידושין ענייה : אחרות()כבמסורות

 במשנה מקום בכל הוא וכן ג( ז, )כתובות "טית א(, ה, )פאה. ענ-ים הנו"ן(,נוקדה
 ענייה שהיא בין "אלמנה : קמוצה בנו"ן מצאנוה אחת פעם אך פעם.59 מששיםיותר

 29. סע' התנאים' בלשון 'נשכחות ראה55

 הקודמת. בהערה הגרמו במקום מצויים הדבריםפרטי56
 ??ח הינו החי-ת. בהשפעת הצירי תמורח בה בא שהפתח YB~' כינוני צורת כאן שנשתקעה לי נראהאין57

 )ישעיה הקע ט( צד. )תהילים נושע : טבריה נוסח בעברית למשל. שנזדמנו. לצורות בדומה ?קחתמורת
 ריקץ. ניטע. במקום ה(מב.

 קהלכוא לצורות בדומה פועל. לפני הידיעה בה-א השימוש אח הכירה חז"ל לשון אם ביותר אנימפקפק58
 המקרא. שבעברית לו( כס. כ. ,שם ההכיז כח(. כו. )דה-א ההקליש אב(, י. )עז' והשיב כד(. י,1יהושע
 היריעה. ה-א לפניה שבאה עכר צורת ס?וכח כניקור לראות שיש סבור אנו איןלפיכך

 "והעניים : האחרים היד שבכתבי עניים תחת ענוים צורת כ-ק מצאנו במשנה אחד שבמקום כאןנזכיר59
 מכ-י אופן בכל זה. במקום ק של ענוים לגרסה נוסף עד מכיר איני שעה לפי ה(. ד. ,עדיות לעצמן-פודין

 המקרא בלשון לוו הידועה ענו של זו הוראה ואביון'. דל 'עני, בהוראת כאן משמשת שקנו למדים אנוק
 מילון למשל ראה - וכרומה' צנ]ע' גבוה. לא גס. לא קשה. לא לבריות, נוח לאדם הרווחת ההוואהליד
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 זו,60 בגרסה ממש שאין ונראה יג(. ט, )כ"מ אותה" ממשכנין אין עשירה שהיאבין

 נשתרבב ובטעות ענינה לנקד נתכוון שהנקדן יצא, ללמד עני?הן6 של ביו"דהדגש
 בנו"ן.62 קמץלו

 מאחר מאיר: רבי אמר ... וכו' זו גב על זו גנות "שתי ו: , י בבא-מציעא36.

 שלנו, הספרים גרסת זוהי חי". זה ירק מהיכן רואין זה, על זה למחות יכוליןששניהן

 : האחרונות התיבות בארבע ובמיוחד מאיר, רבי דברי בנוסח הספריםונחלקו

 חייא זה ירק מנין זה יד על זה למחות יכולים ששניהם מאחר וכי :ק
 : האחרונות התיבות בארבע האחרים היד כתכי נוסחאותואלה

 חייה זה ירקמנין63 : ולופא

 היה ירק זה ר'64מנין :פס

 היה זה ירקמאין :ד"ר

 חי זה ירקמהיכן :ת
 מי מתקיים(. )=ניזון, ס?ה" זה ירק מהיכן( )=מאין, "מנין : ברורה הדבריםכוונת
 המשמשת בצורה חז"ל לשון של מקורית צורה המיר חייה, במקום חישגרס

 להם ידועה הייתה שלא שיה / חנה בצורה נשתבשו היה שגרסו העדיםבמקרא.65
 השאלה מלת מקום מכל העניין.66 ממין שאינה היה פשוטה בתיבה והמירוהעוד

 והמירה טעה ק נקדן אך דייה, ברורה חז"ל בספרות כל-כך הנפוצה טמן /29יז
 מנ?ן'67 וניקד: אחרבהומוגרף

 ענו בערך יאסטרוב מילון )ראה התנאים בספרות אחר ממקום לי ידועה אינה ענו(. בערך בן-יהורהא'

 ענוים / עניים זו בתיבה וקרי כחיב חילופי שמעוני; בילקוט עניים / ענוים חילוף המציין 1094כעמ'

 במקרא(. ככר ידועים הכיווניםבשני

 כיוון אילו הקודמת. בהערה שראינו למה בדומה )"נ:ה( ~נוה לצורה נרמז כאן שאף להניח מקום כלאין
 הערה )וראה השנייה ביו"ד רגש מטיל היה ולא לואוי"ן היודי"ן שתי את מסב היה 'ענווה' לקרואהנקדן

הבאה(.
 את שלנו בתיבה לציין הסופר כוונת אם לענייננו נסקות )ואין פעמיים כתובה והיא דגושה יו"ד ישכאשר

 נועדו ששתיהן או העיצורית היו"ד את מציינת השנייה והיו"ד הראשונה היו"ד ?"י כנו"ןהחירק

 מטילו הוא פעמים : הדגש הטלת למקום באשר ק נקדן אצל עקיבות אין עיצוריתן. יו"ד לצייןמלכתחילה

 והעניקם ז ט. שביעית - )שניןה בשנייה מטילו הוא ופעמים א( ה. פאה - עניים )כגון הראשונהביו"ד

 ח(. שם, שם-

 תחתיו. חירק שהטילו פתח צורת צורתו אחרים. יד בכתבי כמו ק, בכ"יהקמץ

 שעל-גביהן. כתמים בשל דיין. ברורות אינן מנין התיבה של ונו"ן יו"ד פאבכ"י

 זוז ברי"ש פס של הסופר כיוון מה יודעאיני
 המילון ערכי עבריים'. פעלים שני בתולדות ובידול 'האחדה במאמרו זה בעניין הנמן ג' של בירורור'

 תשמ"בן ירושלים ב'. חלק חז"ל. בלשון מאמרים yal~=I תשל"ר רמת-גן ב' כרך חז"ל לספרותהחדש

 הקובץ. של 13-8בעמ'
 34 עמ' ו' ולשון ערה )ראה מטעויות ניקו לא פס בכ"י הניקוד מסורת והן הכחיב מסורת שהן נקבעוכבר

 58-57(.ועמ'

 מנין. וניקדו ק נקדן של לדעתו" "כיוון DD נקדן שאף הדברמעניין
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 סיכרםדברי

 דבר שיסיק מי משבש. נקדן הוא ק שנקדן להראות היתה לא בירורנו תכלית37.
 אשגרות הן משוגותיו רוב בו. שאין מה ק לנקדן וייחס דברינו בכוונת יטעהזה

 בטלות אלו משוגות ואף ממש, ידיעה חוסר על מלמד מיעוטן ורק קולמוסופליטות
 באחת לוודאי )קרוב בזמנו שרווחה קריאה מסורת משקף ניקודו עצום. ברובהן

 מתוך ובשפע מכללותיה שבהרבה גילה זו מסורת של ניתוחה :68 איטליה(מקהילות
 לשון של המסירה כתולדות קדומות לתקופות ומשתלשלת עולה היאפרסותיה
 ידועים. והדבריםחכמים,69
 ק כתב-יד של מסורותיו את ולהעמיד לשוב היתה בירורנו של העיקריתהתכלית

 בסדרים בפרט היד, בכתב מקומות שיש מראה שהבירור אני, דומה זו. לעומתוו
 )לפחות ומהימנה מבוונת קריאה מסורת ק לנקדן היתה שלא המשנה, שלהאחרונים

 תמוהות צורות רחוקות, לעתים ידיו, מתחת יוצאות כן ועל משניות( וכמהבכמה
 העניין. ממין שאינןוצורות

 המשנה של היד בכתבי הניקוד שהנהגת נראה מתמיהנו. הזה הדבר יהא ואל38.
 למניין .- העשירית במאה רק ממש קהל ואולי - התשיעית למאה שקדם להגאינה

 רק ממש מתפשט התחיל משניות טופסי של המלא שניקודם מסתבר אףהרגיל.
 ידיעתם את בעצמם "לתרגם" צריכים היו הנקדנים ראשוני והי"ב. הי"אבמאות

 שלא שמשניות ברי הזיכרון, על מוטל היה הכול כאשר ניקוד. לסימנישבעל-פה
 של חלקם שפר ההם בדורות משוגות. ופה פה בהן ליפול עשויות היו דיין,נלמדו
 מתוך העתיקו באותיותיהם הספרים כותבי ; הנקדנים של מחלקם האותיותמעתיקי
 ככירור מסתפקים היו לא בליבם ספק משנתעורר קודמים. בדורות שנכתבוספרים
 תלויים היו לעומתם הנקדנים : וליחזי" ספר "לאחויי יכלו שכן שבעל-פה.דברים

 כל לא אך דווקנים, מסרנים ביניהם היו בוודאי אחרים. ושל שלהם שבע"פבמסורת
 השונים המשנה בסדרי הידיעה מידת ואף שווים המסרנים כל ולא שוויםהמקומות

 שווה. הייתהלא
 לדמותו יש להן( ובסמוך והי' הס' )המאות ההם כדורות הנקדנים של מצכם39.

 לפני )הרבה יותר קדמונים בדורות באותיותיהם הספרום כותבי של למצבםבמשהו
 דורות70 במשך בע"פ שנמסרו חז"ל ספרות ושאר המשנה כאשר הניקוד(,שהונהג

 של וכידיעתו זכרונו ככוח תלוי היה המסירה דיוק כאן אף נכתבים.התחילו
 המעתיקים )א( למשל דברים: וכמה בכמה מאלה נבדלו אלה גם אךהמעתיק.

 עמ' תש"ם ירושלים ב'. חלק חז"ל' כלשון מאמרים 'קובץ )עורר( בריאשר מ' בחוך בית-אריה. מ'ראה68
 המצוטטת והספרות ואילך. 123 עמ' 41( הערה )לעיל הנזכר החיבור של א' בחלק רוונטל ד' וכן ואילך84

 באיטליה. )עשה הניקוד שגם )ראה אך ק. של לכתב באשר כלל בדרך אמורים הדברים שניהם.על-ירי
 שם. 6 בהערה המרומזת והספרות 3 כסעיף לעיל מש"כ ראה69

 ויוו)ות )יוונית ליברמן מהר"ש ושל ואילך( 602 עמ' )מבוא אפשטיין מהרי"ן של בירוריהםראה70

 ומסירתה. קרסומה המשנה. של כתיבתה בעניין 224-213( עמ' תשכ"ג ירושליםכארץ-ישראל.
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 הספרים של חיבורם לתקופת מקום וקורבת זמן קורבת היו קרוביםהקדמונים
 בספרות הדורות כמרוצת שדבקו הסימנים מן הרבה במסורתם דבקו לאועדיין

 ממאה יותר על כולה המשנה כל את לנקד שביקשו הנקדנים זה, כנגד )כ(חז"ל.71
 יותר קשה הייתה עליהם מוטלת שהייתה המלאכה מיליה,72 אלף וחמשהושמונים
 ניקוד שניקד מי לפחות - משניוחיו את מלא ניקוד לנקדז שבחר מי : יותרומקפת

 והרפים הדגשים התנועות, סימני כל בהטלת נתחייב - לו הדומה ניקוד אוטברני
 המשנה את העתיקו אם אף בלבד, האותיות מעתיקי כן שאין מה בה"א.והמפיק
 רבות מאות בין ההבחנה ובכללם נתונים, אלפי שבע"פ המסורת בידי הותירוכולה
 כך בקריאתם. נחלקו שהמסרנים ההומוגרפים הם מעטים לא ואכן הומוגרפים.של

 לצורות ועשוי למכתב עשוי למזהב, עשוי למכלב, עשוי מכתב הכתיבלמשל
 משלבי שלב שבשום בעובדה תלוי זה דבר בו.73 נחלקו והמסורותנוספות

 בתנועות ההבדלים כל את שיבטא לדרגה העברי הכתיב הגיע לאהתפתחותו

 העיצורים. בין ההגיה הפרשי כל ואתלגוניהן
 )ובמקום כאן לתאר שבאנו ההבדלים את להבין יש המתואר הרקע בתוך40.

 ק נקדן אף ; ומשוכחה מהימנה מסורתו ק סופר ק. של לנקדן הסופר ביןאחר(74
 במשנה. הלשון קווי ברובי ביטוי לידי באה וזו יומין ועתיקת נאמנה מסורתמקיים

 לשון את שפקדו האיחור סימני גם הסופר. מבמסורת יותר הרבה בו. ניכריםאך
 הלשון מסורת ובהשפעת המקרא לשון בהשפעת )תיקונים הדורות במרוצתחכמים

 עתה :76 רווחות( צורות מפני נדירות צורות ודחיקת הבבלי,75 בתלמודשנתגבשה
 רופפת. מסורת של או מסורת העדר של סימנים ופה פה בו שמתגלים מסתברגם

 במשנה אמתי בתיבה נתקל נקדן אם : דוגמות בכמה אותם ונסכם דברינו ונפרשנבוא
 אחרים ממקומות לו ידועה היא שכן בניקודה, יתקשה לא הוא טהרות סדרממשניות
 יש מקום. בכל מדרכו שונה בדרך כלשהו כתיב לנקד ראה )ואם הראשוניםבסדרים
 צורה או נדירה תיבה לו מזדמנת אם אך עמו(,77 ונימוקו טעמו אין אםלבדוק

 עד-עה. עמ' מחקרים קוטשר י'ראהוך

 ללשון האקדמיה של העברית הלשון של ההיסטורי המילון מפעל של הספירה על מיוסד זהמספר ר2
העברית.

 ופא פר קראו כן המוחק" מפני טמא הכותב שניטל "טיסת מכתב: בתיבה ב יג כלים במשנתלמשל73

 מכטכ. קוראים ופס ק זאתלעומת
  36-28. הסעיפים בפרט וראה התנאים' 'בלשון כנשכחותכמיוחד74

 אין כמובן. לעיל. 71 בהערה הנזכר כמקום ז"ל קוטשר י' פרופ' מו"ר הדיבור את הרחיב אלו השפעותעל75
 בתרביץ להתפרסם העתיד המשנה. לשון של השונים הטיפוסים מאמרי. קראה הנזכרים בתיקוניםלהפריז

 ואילך(. 48 מסעיף במיוחדגג
 לעיל.  74 בהערה הורמז במקום הריבור אח כך עלהרחבתי76
 ניקד אחד במקום ורק דגושה( 1בכ"ף חתיכה במשנה מקום ככל חתיכה הכתיב את מנקר ק נקדן למשלכך77

 קריזה כין להבדיל שיש בידו הייתה מסורת שכן א(. 1. ונפסחים יבלתו חתיית : רפה( )בכ"ףחתיקה

 קוטשר י' יראה אחרות ממסורות שמתאשר דבר הפעולה. שם - חתיסה יבין החתוך". "הדבר-

 35(. סעיף החנאים' בלשון 'נשכחות וכן קלג עמ'מחקרים
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 בלבד, פעמים שלוש למרבה או פעמיים או אחת פעם כולה במשנה הנקריתנדירה,
 הכתיב : למקום ממקום העברה וכוח היקש כוח ולא ישירה ידיעה ממנונדרשת

 יטעה לא הראשונים,79 בסדרים אחר במקום כמותו שאין אותם( )=הסיטהסיטון78
 זו בתיבה ק נקדן של משוגתו ומדוייקת. מהימנה מסורת בידו שיש מי רקבניקודו
 הומוגרפים, לקריאת באשר הדברים הם והם כזאת. מסורת כידו הייתה שלאמלמדת

 או למכתב מכוונת כמשנה פלוני כמקום מכתב אם שידע הנקדן צריך כאןאף
 העשוי זוקקה הכתיב מכוון למה שידע הוא צריך אחרת. לקריאה אולמכתב80
 נאמנה מסורת כידו שאין מי ; זוקקת( = לזוקקה81 )ועשוי לזוקקה ועשוילזוקקה
 בחברתה. צורה להמירעשוי

 שקריאתן משניות ויש יש ומכוון, מהימן מסרן שהוא אף ק נקדן הרבר, שלכללו
 בהן.82 משוגותיו ומכאן רופפת היתהכידו

75
 ואילר. 10 סעיף לעיל ר' '

 כמררים דווקא נשמרו חז"ל לשון של העתיקים הלשון מקווי הרבה פאראדוקסלי. הנראה דבר להרגישיש79
 מהרכה ?)קות שמיי, / שמי הכתיב למשל ידים. פחות בהם חלו נלמדו שלא משוט הללוהאחרונים.

 בתפקיד ? שימוש או האחרונןם. בסדרים רבה במידה עדיין מצוי במשנה. הראשונים בסדרים ידכתבי

 בסדרים היד כתכי מרוב' נעקר אך שלנו. בספרים אפילו האחרונים בסדרים מצוי זמן. פסוקי לפתיחת-?
 לעיל 1שנידון הנסתרים כינוי לציון -ון הכתיכ או 23(. סעיף התנאים' כלשון 'נשכחות )ראההראשונים
 הבודדת הרוגמה לגבי גס אמורים והדברים האחרונים בסדרים אלא בק נמצא אינו -19( 10בסעיפים
 רבות דוגמאות עמי ויש הראשונים. בסדרים מצוי ואינו לעיל(. 13 סעיף ר' ובד"ר. לו בכ"ישנזדמנה
 ממסורתם לי ידוע )הרבר מסרנים-שבע"פ או נקדנים מסרנים של המשוגות שרובי נראה זה כנגרכאלו.
 האחרונים. בסדרים דווקא מתגלות השונות( העדות מבני ממרנים כמהשל

 הנשמרים העחיקים הלשון קווי רובי : שונות חקופוח בשתי שונים עניינים שני על לדבר שישמסתבר
 ומשתלשלים עולים והם באותיותיו( כטקסט דיוק ליתר )או העיצורי בטקסט מתגלים האחרוניםבסדרים
 מן נעקרו אלו כשתופעות בא"י, העכרי הדיבור לתקופת ער ל"ח של המסירה בתולדות קרומותלתקופות
 פחמו. שנלמרו וכמסכתות כסררים יותר. נלמדים שהיו המררים מן תחילה נעקרו הן מתקנים ביריהמשנה
 נקדנים כאשר מאוחרות. בתקופות זאת לעומת המתקנים. של מידיהם נמלטו רבות עתיקותתופעות
 נתברר כולה. המשנה את למסור נתבקשו( )לפעמים ביקשו שכע"פ ומסרנים המשנה כל את לנקרביקשו

 מתגלות כאן שאף )וברור אותן יורעיס שאין צורות מעט לא מזומנות נלמדו שלא וכמסכתותשבסדרים
 עליו שהערנו זה עניין ידיעה(. חוסר של שונות דרגות לומר טוב יותר שמא או ידיעה. של שונותדרגות
 מן מטעה יותר דבר לך שאין מהכללות. להימנע כדי בעיקר אחר במקום וביסוס הרחבה מחייבכאן

ההכללית.
 לעיל. 73 הערהראה80
 זיקקת : -ת בחתימה אחותה רק התנאים. כלשון למעשה קיימת אינה זיקקה הנקבה של זו בינוניצורת 18

 כשמוח רק למעשה משמשוח :ה בחתימת צורות (. 1 13 עמ' סגל )ראה בו רק ולא השלם בפועלמשמשת
 הפועל. בעי"ן בצירה עפ"ר הגויות והללו ג( ה. )כלאים שימרה כגוןעצם

 קריאה ידיו מתחת הוציא ק שסופר לקבוע יסוד לנו )ותן בהן שדננו הדוגמאות של המשווההבירור82
 'fiR' הכחיב (. 27-26 סעיפים לעיל ר' א ח. )ערכים ראשון" את "nfiD גורס הסופר למשל היינומכוונת.

 ככ"י שנוקר כררך ~י הסתם מן קרא פרטים בשפעי נתגלחה שרייקנותו הסופר לאת, ועשוי לטףעשוי
 ראה א, 11. כלים כמשנת או ~ת. שקרא בו לחשוד כידינו אין פנים כל על אתה(. הגורסים כ"י 1וישאחרים
 ללאשון עשוי "ראשון" הכתיב יושבת- הקררה שחהא מקום בראשון "שעשה : ואילך( 13 סעיףלעיל
 אין אם אף מקום מכל )=יאשןן, ראשין לצורה כיוון הסופר אך האעין. וקראו טעה הנקרן ללאשיז.ועשוי
 לאיפון. וקרא טעה הוא שאף לקבוע יסוד כל אין ראשין שקראודאות



 הניקודמשוגות []17

 הקיצוריםרשימת

 )ודפוסים( יד כתבי)א(
 משנה, גנזי כץ א"י ע"פ פאקסימלית, מהדורה טהרות, לסדר אנטונין כ"יאנטונין,

 קסח-שיט. עמ' תש"ל,ירושלים
 ספרית מצולמת מהדורה 1942(, )רגב נאפולי המשנה, של ראשון דפוסד"ר,

 תש"ל. ירושלים,מקורות
 קמברידג' Add 470 , 1 קמברידג' כ"י על-פי מערבא דבני מתניתא לו. ו"ה -לו

.1883
 תש"ל. ירושלים פאקסימילית, מהדורה 138, דה-רוסי פארסה כ"י משנה -פא
 מהדורה בפארים, הלאומית בספריה 329-328 פארים כ"י משנה -פס

 תשל"ג. ירושליםפאקסימילית,
 ירושלים פאקסימילית, מהדורה 497, דה-רוסי פארמה טהרות, סדר משנה -פר

תשל"א.
 תשכ"ח. ירושלים פאקסימילית, מהדורה 1150 קאופמן כ"י משנה -ק
 בירושלים הלאומית )הספריה טהרות קדשים נזיקין - תימני יד כתב משנה -ת

 תש"ל. ירושלים פאקסימילית מהדורה Heb40) 1336מס'

 ביבליוגרפיה)ב(
 תש"ח. ירושלים המשנה, לנוסח מבוא אפשטיין, י"ג מבוא,אפשטיין,
 לשוננו התנאים', בלשון נדירות 'צורות בר-אשר, משה נדירות, צורותבר-אשר,
 עמ' תש"ם ב' חלק כל"ח מאמרים )=קובץ 102-83 עמ' תשל"זמ"א

.)142-123

 בין התנאים', בלשון 'נשכחות בר-אשר מ' התנאים'. כלשון 'נשכחותבר-אשר.
 מחקרי בתוך ראשון(" )בירור המשנה של קאופמן יד כתב של לנקדןהסופר
 . 100-83 עמ' תש"ם ירושלים לשיבה, בהגיעו בן-חיים לזאב מוגשיםלשון,
 לסדר ב' פארמה יד כתב משנה פר כ"י מבוא אשר בר מ' פר, כ"י מבואכר-אשר
 א' חלק חז"ל בלשון מאמרים )=קובץ תשל"א ירושלים מכוא, דבריטהרות
 185-166(. עמ'תשל"ז2

 איטליה, יהודי של חכמים לשון במסורת פרקים בר-אשר, מ' ו', ולשון עדהבר-אשר
 תש"ם. ירושלים, ו', ולשוןעדה
 תשכ"ד. ירושלים המשנה, לניקוד מכוא ילון ח' מבוא,ילון
 תרצ"ו. ירושלים, המשנה; לשון דקדוק סגל, מ"צסגל,

 תשל"ז. ירושלים ובארמית, בעברית מחקרים קוטשר י' מחקרים,קושטר


