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 פתיחההערות

 הערות:* בשלוש אפתח1.

 ובמידה בכתבי-היד כלומר שבכתב, בעדויות בעיקר, מתרכז, אני בסקירהיא.
 מורג. ש' פרופ' ידון שבעל-פה בעדויות בדפוסים. גםפחותה

 ותיקידיו ובעיותיו מכאן, והישגיו המחקר תיאור הלקים, לשני דברי אחלקב.
 נושא בכל הדברים הם כך בעצם - שלפנינו הנושא של מהותו מעצם אךמכאן.

 מסורג, באופן לבוא בחלקם הדברים עשויים - המחקר של אלו בצדדיםהמתרכז
 בבעיות גם עוסק עצמך את מוצא אתה ההישגים את מתאר שאתה עםהיינו

 לעיקרי לעסוק אני מתכוון הנחבא של הרחבה יריעתו בשל זאת, ואףובתפקידים.
 בכמה,ענייני גם וכאן כאן לנגוע אשתדל זאת, עם בלבד. ובראשי-פרקיםהדברים
 כה *ד נידונו שלא כמעט או כלל נידונו שלא פרטים ומהם כוללים מהםלשון,
 כלשהי.1 מבחינה לקויה היתה שהצגתם אובמחקר

 דשנים ב-60 כולו המתרחש זף לשון-חז"ל, של המודרני במחקר דברי אמקדג.
 "לשפט בעל וייס א"ה כמו אנגלים של חלקם קיפוח משום בכך שיש ואףהאחרונות.

 שיש אנ. דומה לשון-חכמים, דקדוק למחקר שתרמו ואחרים3 המשנה"2לשון
 גם אלא קוצר-המצע בשל רק לא זו לדרךהצדקה

 בי
 הקודרני שהמחקר העובדה

 סגל 6ץ מאמרו הוא חשוב ציון-דרך ובהישגיו. בהיקפו מקודמו הואמופרש
JeR-ב,ד192 ספרו הופעת עם לשימות מגיע שיטתו של גיבוה אולם )1909(,4ב 

 ביכלןוגרפית ורשימה הערות עליהם ונוספו שבעל-פה בהרצאה כנתינתם כאן מובאיםהדברים*
להשלמה.

 ובסעיף -ות הריבוי כתיב 4(, )בסעיף ותוארו השם ןדוע אלו: נושאים על שנכתב מה להלןראה1
 והריבוי קיבל שם-הפעולה 11(, )בסעיף -יתיקם/ן -ותם/ן, ולנסתרות לנסתרים הכינוי10(.
- )4( )בסעיף בצירוף-הסמיכות ההתאמה 31(, )בסעיף /משאים משן8ים (, 16 )בסעיףיינין  
 ן ההרצאה. כל לאורך ופזורים חדשה בדרך המוצגים נוספים ענחניםבצד
 - הביבליוגרפית. הרשימהראה
 xxll. כעמ' מביא דקדוק, שסגל. "הספרות" אתראה

 ולשון-המקרא. ל"ת למאמר-סגל!הכוונה



 ובסמוך ]באנגלית[(ן דקדוק סגל ,ראה ן ןא

 לאותי
 ח' של פעילוחווה~דעית זמי;קת"ייה

 " ן,, ן ן; '; ;ן ן ן לשון-חכמים. של הדגול חוקרה ;- ילון,,(ן

 וק*שגיו המחקר על11.
.ן

 לשון-חכמים של מחקרה לתיאורא.

 הוא שבו הזמן קו בתוך שלבים, שלבים לשון-חז"ל מחקר את לתאר אפשר2.
 פרופ' גועשה כדיך בו, שעסקו המרכזיים באישים אותו לקשור כך אגבמתרחש;

 לעבור גייגר בא' לפתות מתלמידיו:6 כמה אנחנו, גם בעבר ועשינו ז"ל5 קוטשרן
 כך בתוך ותלמידיו. וחבריו עצמו לקוטשר ומהם וחבריו ילון לר"ח וממנו סגללמ"צ
 בתפיסתו החל מהותה. על וכדעות חז"ל לשון במחקר החשובים השלבים אתלציין
 אחר-כך בדיבור, מעולם שימשה שלא מלאכותית לשון היתה שהיא שטען גייגךשל

 לה ותוכף עליו,8 קוטשר ושל ילוןל של ולביקורות להערכה וממנה סגל שלבתרומתו
 שבעל-פה.9 למסורות והפנה פנה ואף בכתבי-יד המחקר את שריכז ילון ועלתרומתו
 כתבי-היד, ליתר אבות-טקסטים בנן והפריד השיטה את ששכלל לקוטשר,10ועובר
 ממש.1[ אלו ימים עד ותלמידיהם לחבריהםומהם

 מכוונת היותר הדרך היא אם בעיני ספק אך שקופות, מעלותיה זו נדושהדרך
 ניטש סגל בו שדגל מה כל לא שכן לשון-חכמים. של החדש כמחקרלהתבוננות
 במחקר להתבונן ראוי כן על משלם. נתקבל אותו תבע שקוטשר מה כל ולאבמחקר,
 משלביה. בכמה וגם כולה התקופה על כולל באופן גם אחר:בדרך

 לשוזןחכמים במחקר שעלו המרכזיות השאלות מןב.

 העוסק בלשני מחקר כל של העיקריות דרכיו בשתי מתאפיין המודרני המחקר3.
 של והעמדה מכאן חז"ל בלשון הכרוכות מרכזיות בשאלות דיון : עתיקהכלשון

 בירורים יש זה ובתוך ; מכאן למאות בודדות תופעות של ובירורפרקי-דקדוק
 )דיאכרוניים(. היסטוריים בירורים ויש )סינכרוניים(תיאוריים

 ואילך. עג עמ' לשון-חז"ל, קוטשר,השווה5
 224-221. עמ' התגבשות. שרביט, ; 169-168 עמ' פב, מבוא בר-אשר, למשל:ראה6

 112-104. עמ' ]תרצ"ו-תרצ"ז[(, יג בקרית-ספר ככר )נתפרסמה לשון פרקי ילת,ראה7

 לעיל(. 5 כהערה הנרמז אמקום למשל )ראה שונים במקומות סגל על כתבקוטשר8
 כרשימה להלן )ראה שלו הידועות כאסופות מרוכזים כלשון-חז"ל ילון של העיקרייםפרסומיו9

הביבליוגרפית(.
 הביבליוגרפית. ברשימה להלן פרסומיו ראה10
 להלן. הביבליוגרפית ברשימה מתפרט שלהם גדול חלק11
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 יי-'קן ת'ךתוח, טחות שגרתו המרכתה! השאיה( מן כמה ואלו

 בולטך ב- ? בכתב לראשונה עלתה היא ואימתי חז"ל לשת של מוצאה מהו )א(4.
 את לחפש שיש ואחרים, שנדדר14 סגל13, בן-יהודה,12 של דעתם במובהקכאן

 באחד ששימשה לשון-דיבור זו היתה לדעתם הראשון. הבית במוצאישורשיה
 החוקרים השני.15 הבית בראשית כבר המאוחר ולכל ההיא בתקופה הארץמאזורי
 חוקרי גם עשו וכך כתובה. כלקון עלייתה במועד אף לטפל הרבו ואחריםהנ"ל
 א, רבין,6ן ח' בדורנו, ובכללם, השני, הבית מתקופת ספרי-המקרא שללשונם

 - העברית הלשון לתולדות שהוקלשו בעיונים ולאחרונה, הורב"ן.8י וא'בנדויד17
 היה י"ח של עלייתה שתהליך התמונה ונתחוורה שבה - ללשון-חכמים זהובכלל
 סמוך,לחורבן התנאים תקופת עד הראשון הבית ממוצאי בשנים, מאות וארךמדורג
 העברי.19 הדיבור פסק עת שלאחריו, ובדורותהבית

 בין מה ן היא אחרת, דרך-תצפית לומה מוטב שמא או שעלתה, שנייה שאלה )ב(5.
 שעסקו מחכמי-הלשון חכם לך שאין כמעט - ללשון-חכמים?לשון-המקרא
 בתוך בהרכה. או במעט מכוחו לה תרם ושלא זו שאלה על עמד שלאבלשון-חז"ל

 "וקרים עומדים אחד מצד חלוקוה: תפיסות שתי מצטיירות וגוניהן הדעותשלל
 לשון "דקדוק בספרו זה - יבלח"א בן-חיים ז' וכפרופ' ז"ל סגל כמ"צמובהקים
 לספריו, , וזה היהדות",20 וב"מדעי ב-'JQR במאמריו לכן וקודםהמשנה"
 ובין לשון-הניקרא בק ההבדלים היקף את מצמצמים שניהם ובשיעוריו. 2במאמריו1

 לשון-תז"ל את תיאורו של יוצא פועל הוא זה שדבר אפשר לסגל באשרלשון-חז"ל.
 לשון,המקרא ובין בינה ההבדלים בהם, המשוקעת הלשון הללו, הדפוסים.על-פי

 לשןל-חז"ל ובין לשון-המקרא בין העולים ההבדלים לעומת הםמצומצמים
 :22 "אבות-טקסטים" קראם שקוטשר כתבי-יד אותם במיוחד בכתבי-יד,שנשתקעה

 ההיסטורית "האחדות המעמיק במאמרו מכללא ולא מפורשוה דבריו אמרבן-חיים
 על מדבר שבן-חיים להדגיש יש ?"1 כיצד - לתקופות וחלוקתה העברית הלשוןשל

 ואילך. 83 עמ' מבוא. בן-יהודה, ראה12
 44-30ן עמ' מוצא, סגל, למשל ראה13

 ן ועוד. 308-305 עמ' )א(, הלשון שניידר, למשל ראה14
 366. עמ' הרקע, רכין, של דיונו למשל ראה15

 הקודמת. בהערה הנרמז המקום ראה16
 94-60. עמ' לשון, בנרויד, ראה17

 ואילך. 3ו עמ' לשון, הורבצו, ראה18
 ,ןן, 99-93. עמ' אחדות. בר-אשר. ראה19
 "-הדקדוק : זה בעניין המפורשים דקריו לכאן וראויים הביבליוגרפית. ברשימה פרטיהם ראה20

 התנ"ך" שי הדקדוק הוא אוא הדבר ובעקר שבעצם הארמי, בדקדוק כלל תלוי אינוהמשני
ן 14(. עמ' האחדות, בן-חיים. אצל מחדש)הובאו

 האחדות. בן-תחם, במיוחד ראה21
 ן חידדו לפלות או חשפו כתבי-יר, על שנתייסדו ואחרים, קוטשר ושל ילון של מחקריהם זה, כנגד22

 לשק-חכמים. דקדוק ובין דקדוק-המקרא בין רביםהבדלים



7 '! חז"ל לשון,מחקר

 ולשון-חז"ל לשון-המקרא של שהדקדוק חושב הוא זה ולעניין הכתובה,הלשון
 חותכים הבדלים "אין :23 שלו וכדבריו הוא. אחד ולתחביר למורפולוגיה הנוגעבכל
 בתחביר".25 ולא הצורות במכלול לא ולשון-חז"ל[24 לשון-המקרא ]= אלה שניבין

 עצמו ששיקע ילון, דרכו. על-פי איש איש אחרים חוקרים עומדים האחר הצד מן6.
 עיסוקו עיקר את שריכז וקוטשר, שעל-פה, מסורות ושל כתבי-יד שלבחקירתם
 וסוגיות פרטים להעמיד הרבו ואחרים הם - קאופמן26 בכ"י ובעיקרבכתבי-יד
 מוצא אתה ובמובהק. במובחן בה" מובדלות ולשון-חז"ל שלשון-המקראכוללות
 הכינוי או ;27 רבות בה דיבר שילון לנתפעל, התפעל בין ךאבחנה כמו עניינ-םכאן

 מלכינת : -ות חתומי שמות של הריבוי וכן ;28 ביתך כנגד מכאן שיתף : לנוכחהדבוק
 הכדלים המשקפים ועניינים תופעות מהן יש הלל.30 כנגד הלל או :29 מלכירתכנגד
 בתולדות כרונולוגית התפתחות כלומר לשון-חז"ל: לבין לשון-המקרא ביןבזמן

 את לראות למשל יש כך ללשון-חז"ל. מלשון-המקרא כמעבר שנתרחשההלשון,
 מאוחרת בתקופה בה נתקבעה יוקר הקדומה הצורה : לנתפעל התפעל שביןההבדל
 זאת לומר שאין ברור אך ידועים. והדברים ;ן3 לנפעל ההיקש בדרך ה"א, במקוםנו"ן

 הטברנית( המסורת לפי )בעיקר לשון-המקרא בדלות שבהם ההבדלים לכלבאשר
 שבין אפשר שהרי מזו, זו לו( הדומים וכתבי-יד ק כ"י על-פי )בעיקרולשון-חז-ל

 )ועוד שבעמים הבדל ולא שבמסורת הבדל אלא אין לחניות חניות ובין להללהלל
 דברי(.32 בהמשך לזהאשוב

 כ"י במסורת והבהירים הכוללים בבירוריו בעיקר ז"ל, הנמן ג' של דיוניו אף7.
 תופעות של התפתחותן ואחרי תולדותן אחר המעקב מן הרבה בהם יש א,33פארמה
 הבדלים אותם כגון בלשון-חכמים, וכלה הקדומים בספרי-המקרא החלהלשון,
 לעסוק הרבו הם אף אחרים חוקרים וובה.35 חיה כנגד ורב34 חי תפוצות ביןשמצא

 53. עמ' 21(. בהערה הנזכר )כמקום שם בן-חיים,23

 )מכ"א(. שלי השלמה הוא בסוגריים המובא24
 במערכת שרק לכתיבתו( כל-כך האופ?נית )כנאיביות סבור 21( 18. עמ' )הדקדוק שניידר25

 ולשון-חכמים. לשון-המקרא בין זהות היתה )"הווקאליסמוס"(התנועות
 למשל וראה הביבליוגרפית. כרשימה לשון-חכמים על בפרסומיהם שונים מקומות ראה26

 להלן. 30-27 בהערות הנרמזיםהמקומות
 ואילך. 15 עמ' מבוא, ילון, למשל ראה27
 ואילך. פח עמ' לשון-חז"ל, קוטשר, ואילך; 13 עמ' שם, ילון, ראה:28
 קח-קי. עמ' בדקדוק, מחקרים קוטשר. למשל ראה29
 איטליה. בר-אשר, ; קנ-קנג עמ' תנועות הנ"ל, ; פד-פה עמ' לשון-חז"ל, קוטשר. למשל: ראה30

 92. 64, 11,עמ'

 118. עמ' דקדוק, סגל, למשל ראה31

 32-30. סעיפים להלן ראה32

 צורות. הנמן. בעיקר33
 14-8. עמ' האחדה, הנמן, ראה34

 שהוא מלים ושל צורות ק"ל שורשים, של התפוצה של שהטבלאות הנמן הראה אחדים במקומות35
 בסוגחת המעמיקים כיאוריו את להזכיר די מוטעות. ממסקנות האחרים ואת אותו ממלטיםעורך



 אלא, אינו בנדויד של ספרובזה.
 עלין: ששמון6עיד כפי כאלה, בירורים של שורה

 חכמים". ולשון מקרא"לשון

 וכי
 בדקי"ק החשובים מדיוניו בכמה מועג ש' גם נהג

 שי'ון "יקודי שני שבין ביחס כגון אחרות, ובמסורות תימן במסורתלשון-חז"ל
 שלישון-חזאל אחדות במסורות מתגלה, בשווא הניקוד ז.36 כנגד שהזיקה:
 מאוחרת התפתחות משקף והוא ועו"ן37 זעם שעיזי שקיא, שהוא, : שונותבתיבות
 ויותר צר"תי, של דיוניו לכאן וראויים ש(.37א כפתח )או בסגול הניקודלעוטת
 שונים לסעיפים הדעת ותינתן פסחים".38 "ערב הצירוף בעניין היפה בירורומכולם
 ן ! ב.39 פארמה כ"י של מסורתו עלבדיון
 ו פעם מדי ועלתה שבה :ללשון-חז"ל לשון-המקרא בין היחסים שאלת בתוך )ג(8.

 במיש ל"א ההבדלים של עיקרם כלום כלומר: ביניהן, להבדלים הרקעשאלת
 אמנם "ז"ל לשון לאמר: ך?אלקטיים. בידולים גם לפנויו שמא או בלבדהכרתולוגו

 ספהות- - בה הכתובים החיבורךם שהרן לשון-המקרא, אחרי בזמן בעיקרהעומקת
 ; לספרי-המקרא במופלג הם מאוחרים - וספרות-האמוראים לחטיבותיההתנאים
 המשתקפת הראשון הבית מלשון במישרךן משתלשלת לשון-חז"ל האם זאת,ובכל

 היא משתלשלת שמא או - אחידה לשון היא שלשון-המקרא ככל -במקרא
 ןן המקראית?40 העברית שלמדיאלקט-אח

 לה הברור מצל גם לעניין מתאימה לי הנראית אחת, דוגמה בעזרת זאת אבאר9.
 ן בה: ברור שאינו מה מצדוגם

 הפנימי מנבח הראשון, לילה רעהו כנגד הפנימי המזבח הראשון, הלילההמבנה
 לפחות - יודעין הכול אך בלשון-"ז"ל.י4 ואף בלשון-המקרא אף היומשמשים

 זה לעניין שכתלתי מה לכן קודם )ראה הוא אף קבע ששם 465-460(, עמ' )צורות,טל/טטה
 אחרים(, )כקעת לדעתו אחה. הצורה את חז"ל מלשון להפקיע שאין 172( עמ' פב.במבוא
ן טלה. וגם טט גם ידעה הכתובה הלשוןלפחות

 185-184. עמ' העברית, מורג, ראה36
; 180. עמ' פכ. מבוא בר-אשר, ראה37

 "שקקתי" )לגון טבריה נוסח המקרא של בעברית ספורות מדוגמות הידוע כפתח, הזיקה ש ניקורן3א

 כמסורח וסגול פתח המזהות במסורות רק ולא לשון-חז"ל, במסורות גם ידוע ז(. : ה שופטים-
 את קפיאתם בין הכדל אין )באלה תימן ובמסורת בכלי ניקוד מנוקדות במשניותהמשתקפת

 טההות אנטונן1,לסדר כתב-יד gb "עקיבה במסורתו רק ולא ובלשון-חכמים(. במקראהסגול
 ידוע אלא מזריי(. ככתב-יד מדובר שהרי י ד : ז שם "שןטיטנו". ; ג : ד נגעים "ששי", :)כגון
 ';עד הצירוף תולדת שהיא "עכשו", של:התיבה עקיפין עדות על-פי כולן המסורות בכל גםהוא

 82-81(; qy' העברית, )מסורות בן-חיים ז' לדעת שהראגו כפי !(. פתוחה )בשיןישהוא"

 הביבליוגרפית. הרשימה ראה38
 ועוד. 183 עמ' 37(. כהערה הנזכר )במקום שם בר-אשר. ראה39
 חוקרים לעסוק הרבו - לשון-המקרא של הלהג מן משתלשלת לשון-חכמיס אם - זו בשאלה40

 93-86(. עמ' האחדות, ברןאשר, 30; עם. המחקר, מצב קוטשר. לאחרונה: )ראהשונים

 225 עמ, ,ל~ון, בירורי ברגגרין, 56-55; ע"' דקדוק. סגל. 26; עמ' הדקדוק, שניידר. ראה:41
 המילון", ומן הדקדוק "מן לן-חיים ז' של במאמרו נמצא השאלה של ומעמיק חדש בירור ואילך.ן
 ן ן 103-99. עמ' )תשמ"ז(; ב-ג כלשון במחקרים:



-

 זג╨גץá ה╨áלק í áז╞÷ ¢úזג ה╨áלל ו : ;כםגחúל ה╞לפזה úגזזú ץז╞גה ÷¢ ¢וזúם

-íקם  ¢לזםי : הםגם ,כזקו¢ה הáסל ,גלג╨ףה טי-¢חוז ט¢╞á ה¢ג¢דה וגה ה¢áץזה íד
ñז¢ףú-  íפץה : הםגםה ,כזקו¢ה חáסלה .גלג╨ףה גם╞áה הפזףúה כגá ו¢÷לה כגáז
,ú¢חזולה áñז¢ףú זגú¢ ¢ז╞÷ה חזזí,םú¢ להá╨ו הí : ג¢¢זץל ╞פ םק כגג╨ץí לה ¢ג╞╨ה, ם"סחá╨ו הú גח¢הזáגליח-כזקם היםה הí לזםי¢, áםá╞, ñזםי ז╨ג╨ףם ז÷ ג╨ז╨דí ם"סח-כזקםק áז╞ק קג ,זú ג¢חוí גך¢ףםí ךפל¢ó זו ולק ך¢ף הס áו¢÷לה-כזקם, 

¢וזáúק  úםקםúקל ,áג╨ל ה¢ג¢דהק םק ץז╞גגה íד םו íפץה-íק ג¢חו ץז╞גגה
כזקם-גזז÷ם  קלקלה) (גוזזם הםץף זá כףזוú¢ áזג ,íפלזפל ז÷ז הס ó¢ךפל

?  í,34ג¢חו íגגזקץה ╞לםם ז╨ג╨ףםק ג╨ק íגáג╨ íג╨זק וםז ג╨ק íג╞á¢ םק áג╨ ╞חו
קגחיג  ה¢úג ,úוסל גל ¢á╞לק םץ úזםú םק ם"סח-úז¢ףñ ,ו¢÷לה-úז¢ףáñ קגוז ום

גל  הúגהק úזםú úוסי םיá כזקםה-גלזחá, úגúיה) ,הדהה úז¢זפה ,(¢גáחúהז

áם"סח-כזקם  áקזחק ,טי גזו¢ זם ¢זיסגק הץףזúהק úג╨ז╞╨ה ¢קףו הúגה úחזז¢

-  הá¢ה ¢úזג הלל וגהק úף÷úקל הג╞ץá - ¢לזםי ╞ג-גúáיí áג¢ףáñז ז╨םק
קגד╞הם  úץףקהי úל¢ז╨ הáגúיה םק 44.ו¢÷לה íםזוז קג

áהí וםו הלפלךפ╨ק 
כגו  íדק הגדזáñ זס - כג╨ץ úזם╞áה úגך÷םוג╞ה םק ם"סח-כזקם ,ו¢÷לה-כזקםל

íגץ╞זגה  ÷גח¢הם úים ¢úג םץ ,ה╞גלה úזגזוךúáה כזדי זס םק ¢54╞גג╨ק ,íג¢חוז
וםו  ךץלי ÷זג╞á כג╨ל וá ך÷םוג╞ה םק ,íגליח-כזקם úזו¢╨ ום ÷¢ úים-úז÷גח¢ל

ו54.הáז¢ל áגו╨ ה╞גלáזגú 

-כזקםם  .01 ס¢) כגג╨ץלז כגג╨ץם זúזוá .כגג╨ץ ú╞גל ה÷גסה úגúז¢ףñה םק ם"סח-כזקם
áñהגדז  ו¢÷לה óו וגה כל úזםוקה úז╨גגףולה úו .¢÷חלה כזג╞ ¢פ÷ טו óםול כ╞
ה¢ץ╨" áכזדי קזלגקה ה¢זפ ; áזגו¢÷ל "ה╨קלú "זםגוקú áזס 'ד כל╨ה ז¢לול 
"טי"  (וג וםז ,"ñú¢זול" זו ה¢זפה "היי" וםז

 "הñ¢זול/הק¢זול םקלם) íג¢╞╨
64.╞זץז  ú╨קלá הךזñ :ך) (ז

.ו¢÷לה-כזקםם  כגו טם ÷¢ף ג÷¢ףל כזקםה כגוק ú¢יג╨ זá ה÷גס םק íגליח-כזקם
ג╨ו  טו הגúזםזáד í╨גו ╞גלí, úג¢זזחל íגלץףז זםחק הá גםזáםá .כגלזחú הסáז ¢áי
.זסל  ÷ñזץ הליי זגúזגץáל םק 74.¢÷חלה ק¢ףו ג¢ú ╞áזולדז╞í áגגúק úז╨זקה זס
,íהáק  הםגחú וגáו הלדז╞ כל áגúיה : ץז╞גá ,ו¢÷לה-ג¢ףñק ╞חזגלí áגלז╞÷ה

ñםד.  íגñף╞╨ה ום ז÷╞á╨ .גזו¢י
 íג¢ףñי

 24 קג ץזá÷ם íגופללהק ╞גה-גúáיá ╞ד╨י íגופללה
.ז╨םק  ÷ז╞÷╞ הו¢) ה¢ץהה .(úל╞ז÷ה סלז¢ íגם╞áהם ופלק כגá ג"י ÷ íג¢ףñם

.םגץם 04 áגסל¢╨ה ה¢ץהí זלז÷להú ¢34 הו 

,(ú¢זñל  הםזץףי םק íג÷גúץל íג¢חזול הו¢) ,גúף¢פ
 44 כגוז ג╨ו כזזיúל ח¢יהá הלפלךפ╨ק

-םץק
 הáגúי

á╞¢ה זיגקלהק גיí גג¢ז÷להí 
 הגúáזי

áי╨ה גףúáú וםו ¢קףו ם"סח-כזקםק 
33-53). ñגףגץí ט¢╞ ו¢÷לה-כזקם הו¢ז) כםהם 

503-803.  54 הו¢ ,¢╞גג╨ק כזקםה ,(ו) 'לץ

32. ñגץó ו54 הו¢ כםהם 

6.  64 הו¢ ,כל╨ה ,úזםגוק 'לץ

.á.) 1 ñגץó (ףה םגץםúהחג áז¢ץהú יקúáú74 הו¢ הל ג 



 ברורשה10

 4ך מעקרא. ארתות בתנועות ואפהלכשמדכר בעתר חסר כתל בהם משמשעדחן
 אלת חסר,כגט: כתו פעמים הרבה נכתבת 50(י ית הריבע חתימתלמשל
 בכתיב מ"ליג 'כעף נעשנה זה דבר קו ט, ט: לשמות אבעבועת ד(; כ: ג; יב:קסמות
 )ברכותא)ל(:בלל4ת :שעות עות שיטה דרך נכתבת החתימה ל21ק-חז"ל.ע%
 וכמזדמנים עתים ואולם ועוד. ג( : 20ם,,ב באותיותיה48 / באותותיה ; ה( שם,לסם,

 ק(, בכ"ז ג49 : ג ומכשירין ג י, ,רומות )במשנת שואלת הכתיב כגון חסרים,כתיבים
 ה~א יא( )4ד: בראשית של השאבת50 שהתיבה אפשר האחרונה. בהברה הוא"וללא

 ה4א שממנו כתב-היד לסופר או ק, כ"י לסופר בנחן-כתב( )או בניין-אבששימשה
 "אקו" במץום "עתו" הכתיב על כהן ח' שכתב מה גם וראה משנתו. אתהעתיק

 סיכן עד לשון-המקרא של בזה לשון-חז"ל של הכתיב של זו תלות זה.י5בכתב-יד
 אחרי -רכה דורות כתבי-היד למעליקי שייכת שהיא יותר אפשר מגעת?היא

 אך הלשון; של חיותה בימי שרווח נוהג מאשר יותר ספרות-התנאים, שלחתימתה
 ,52 כגון בר-כוספא, באיגרות למשל המשמשים החסרים לכתיבים הדעתתינתן
 שהגוץים(, )4 שהגיים שידוע(, )= שיקע 7(, )איגרת לישע (, 1 )איגרת דאגיןאכלין,
- 8( באיגרת עליתי, )=עלתי  ן ן , הרוב(. )והם מלאים כתיבים בצד 
 של התלות שץ זה עניין הוא סבוך כמה להראות כדי11.

 לשון-חזאי
 בספרות-

 כינוי : שונות מבחינות לכאן יאה לי הנראית דוגמה שנייה. דוגמה אביאהמקרא,
 דורות. שמות, אבות, : -ות הוא שלהן שהריבוי בשמות והנסתרותהנסתרים
 "שמותם/שמותן" "אבותם", מצינו לשון-חו"ל( רעד המקרא )מן הקדומהבעברית
 שניקה זו בסוגיה שעסק מי שאין כמעט מכאן. "שמותיהם" ; ו"אבותיהם"מכאן

 "אשי-דברים רק כאן אומר ובפירושו.53 העניין בהצגת חמורות או קלותממשוגות
 היתה בעברית העתיקה שהצורה הדבר הוא ברור אחרת. בהזדמנות לפרטםואשתדל

 ~פי , -ותיהם)קותיהן הצורה קדומה בתקופה כבר הופיעה לידה אך-ותם/-ותה
 )בראשית י"קב כברכת הדעות, לכל קדום שהוא בטקסט יקרותיהם למשלשמעידה

 להץות לפכה -ותיהם/-ורייקן העורה : הסדר נתהפך הדורות במרוצת ברם ה(. :מט
 מסלרי-המקרא שעולה כפי , -ותם/-ותל של תפוצתה היקף ונצטמצםהרווחת,

 ם. בקיה /א "בות4 של התפוצה יחסי את להזכיר די חז"ל. רות- ומספ רונים אחה
 אבותם/ן מצינו בספרות-התנאים ח26, א13/אבותיהם אבותם מצינובדברי-הימים

ן

 י 28. עמ' איטליה, בר-אשר, : 1258-1257 עמ' מבוא, אפשטיין, ראה:48
 חולם. כה והטיל וא"ו הנקדן הוסיף זה כמקום49

 השי"ן שאחרי הוא"ו גם חסרה בבראשיתאך
 5. הערה 210 עמ' המושא, כינוי כהן,ראה
 ואילך. גה עמ' מחקרים, קוטשר.ראה
 ; אחת( ישורה הסתפק )הוא 452 עמ' בנדויד.,ישון. למשל: ראה המצויים, הדקדוקים מןלבד
 ,A.IHurvlz ץ jinguistic למע"צ fthe , 305-303 עמ' )תשל"ה(, מא מקרא בית כהן,א'

ParisofEzekiel, 'Book 'the. ם"" :Source, י,ו?"ק the, between ["/1ג"0"ם," 
 חטיבות הנושא,בכלל את מיצה שלא שאף קימרון, א' הוא זה מכלל יוצא . ,1982 .קק24-27
 כדבעי בו מוצג קומראן של ההומרהלשון,

 )רא"
 ן לאילך(. 243ן עמ' דקדוק, קימרון,ן



11 חז"ל לשוןמחקה

 4% אמותיהן 1 ג אמותן כנגד במקראן %נ אמותם וכן 54.16% אבותיהם/ן כנגר6%

 : ד נידה ; ב : ב אבות )כגון אבותן" " רויות שההיק מתרשם אתה .55בספרותנהתנאים
 אימן מצינו ארפורט בכ"י ; וינה כ"י לפי ד ו: סוטה )תוספתא "אמותן" ]2%[ן,56ב

 הנמן. של כלשונו "שאילה", כלומר המקרא, של ספרותית בהשפעה מקורןביחיד(
 זימונן שהרי מאוחרים, בדורות למעתיקי-הטקסטים וכול מכול זה דבר לייחסואין
 לתנאים אפוא, שייך, הדבר קדמותה. על ללמד עשוי שונים בכתבי-יד הדוגמאות-של

 אבותן" "זכות הצורה את להסביר נוכל שכך הדבר סביר עצמם.כותכידהטקסטים.
 ולא המקרא,57 לכתיב, ברורה ספרותית זיקה המקיימת מסכת שהיא אבות,במשנת
 רוחותן הצורה על ייאמר מה אך לשון-המקרא. בהשפעת מעתיקים שתיקנוכתיקון

 פג, פיסקה במדבר )ספרי רוהותן מארבע : בספרות-התנאיפ פעמיים לנוהמזומנת
 וכן אחרים. כתבי-יד גורסים וכן 32 ר כ"י גורס כן ; 79( עמ' הורבצו רח"שמהדורת
 כ"י כגרסת 81(, עמ' הורביץ-רבין מהדורת דויהי )מסכתא דרשב"י במכילתאמצינו

 לא בו )שאין שהמקרא נאמר כאן גם כלום :58 נוספים עדים ושלושהאוקספורד
 הועבר שמיתם אבותם, הצורות מן כלומר ; שהשפיע הוא רוחותיהם( ולארותותם
 לעובדה הדעת ותינתן ? רוחותיהן הצפויה הצורה ונדחתה רוחות אל גםהכינוי

 רק ולא הרווה, היחיד הכינוי כעצם זהו קומראן של הלא-מקראיותשבמגילות
 מצודותם.59 מסורותם, גם אלא - דורותם אבותם, - במקרא 'המשמשותבצורות

 לשון- תקופת עד ונשאר העברית מן מעולם בטל לא -ותן שהשימוש בעיני נראהאך
 בתקופה גם קיימתהו והיא יותר רווחה זו צורה שבו דיאלקט שהיה אפשר :חכמים

מאוהרת.60

 במחקר היא נכבדה שאלה ממנו והשאילה במקרא התלות מידת הדבר, שלכללו
 ותופעה. תופעה ככל כשדלים כובד-ראש מחייבת היא ואףלשון-חז"ל

 מהי : היא לשון-חז"ל ובין לשון-המקרא בין ביחסים הכרוכה אחרת שאלה )ה(12.
 שופע המחקר ? לשון-חז"ל על אחרות( לשונות )ושל הארמית של ההשפעהמידת
 השפעתה במידת לשון-המקרא ובין בינה ההבדל מן הרבה התולים ודיוניםהערות
 במאות בו שהחלו זה דבר ולאחריה. השני הבית בתקופת העברית על הארמיתשל

 הנתונים. יפורטו ושם אחר, במקום כאמור, זה. עניין לפרט בדעתי54
 הקודמת. ההערה ראה55
 לנידה(. סב כ"י למשל )השווה אחרים ובכתבי-יד ק בכ"י משוקעות המשנה מן הגרסות56
 צורות, הנמן, רבים; במקומות אבות, שרבןט. לאחרונה: ראה להראות. חוקרים שהרבו כפי57

 33-31(. עמ' מקוצר", "יקטול )כגון שוניםבמקומות

 בלבד. "רוחותיהם" הגרסה את שם הביאו המהדירים58
 העמידם נתפרסמו. שלא וחלקם. לעיל( 53 הערה )ראה קימרון אצל מצויים הנתונים מן חלק59

 על-כך. ביותר לו מודה והריני קימרון ד"ר ידידילרשותי
 שלי, + שם-עצם הפרוד: המבנה חז"ל בלשון שימש מידה באיזו שיטתית לבדיקה מקוס יש60

 1האכות( "אבות מצינו לא למשל, : כלל מצוי אינו הוא שמות-עצם כהרכה וכיו"כ. שלושלה,
שלהם)ן(



 בר-אשר -"יה, ,ן,, ,,12

 בן-יהודה;42 גם שנה מחמישים יותר לפני לו ונדרשו גייגר,61 וא' לויזון60אקודמות
 סגל נגד העלה שקוטשר הביקורות אחת מסדר-היום. ירד לא ואחרים,שניידר63
 תזיל, לשון של ועצמאותה אתייהודה להוכיח ברצותו הסאה, את גדש "הוא :היתה
 סג4 רק לף דמותה?.64 בעיצוב הארמות של חלקה את למעט האפשר ככלניסה
 מסה ש"רבה סובר בן-חיים גם לשון-חזקל. על הארמית השפעת את ביותרצמצם
 אלא לעלות שעתה הגיעה ולא בתקופת-המקרא, בצדי-הדרך שעמדהלארמית(, )הדומ" אחרץ עברית צורה אלא אינו לארמית ונתייחס בלשון-חכמיםשנמצא
 להזכיך ךי . רבים במחקרים מצויות הארמית להשפעות טענות מאוחרת.65בתקופה

 ביתך, כגון בצורות ף, לך, והנוכחת, הנוכח כינוי של מוצאם על קוטשר שאמרמה
 א: גם ונתפע67.4 שלל הבנינים של עלייתם על המפורט בדיונו מורג ש' אוביתיך,66
 פה רמז הוא אף :67א הארמית להשפעת בלשון-חז"ל תופעות לייחס מרבהבנדויד
 אחרות ללשונית חכמים לשון ,-ל זיקתה אף היווני.68 לדקדוק כלשהי לזיקהופה
 ואכמ"ל. אוצר-המלים68א בענייני בעיקר במחקרעלתה

 המחקר של היבול עלג.

 של תיאורם זה ובכלל המחקרי היבול על אחדים דברים לומר עכשו אבוא13.
 ; בלבד בראשי-דבקים אסתפק כאן ואף דרכי-התיאור. ועל כתבי-היד69 ושלדפוסים
 בששים מאמרים של רבות ולמאות ספרים עשרות לכמה המגיע המחקרי,היבול
 חידושים מה בקיצור לומר אפילו ואי-אפשר ן מרובה תרומתו האחרונות,השנים
 ן אחדים. חוקהים של בבית-מדרשםנתחדשו

 המשנה ממהדסות בהרבה שנדפס המשנה", לשק דקדק על "מאמר לעמתאהן, שלמה ראה60א

 ווארשא. דפוס משניות כגון זרעים, סדרלפני

 שהורבכה מלאכותיו) תערובות לשון בלשון-חכמים וראה לכת הרחיק אפילו הוא כידוע61

 לעיל(. 5 בהערה הנרמז במקום קוטשר )ראה הארמית ומן המקרא מןמיסודות

 ואילך. 83 עמ' מבוא, בן-יהודה,62
 (. 15 עמ' הדקדוק, )שניידר. ואחרות וסע צורות על כתב שהוא מה ראה63

ן עד. עמ' חז"ל, לשון קוטשר,64
 ובפרט. בכלל 259-251( עמ' ]ה[. עואנ"ש )בן-חיים, ספרו בחתימת דבריו יפים זה לעניין65

 ואילך. פט עמ' חז"ל, לשון קוטשר.66
 ואילך. 93 עמ' ונתפעל. פעל מורג.67
 479(. עמ' לשון. בנדויד. למשל )השווה דוגמות גדוש ספרו67א

 סייעק ',אולי הלשון את נוקט הוא 660 שכעמ' ובהערה 653 שבעס, בהערה למשל, שם. בנדויד.68
 ן ן ן , : היוונית". גםלכך

 של האכרי מוצאה על תמה-תם.( עמ' )מחקרים, קוטשר שכתב מה למשל ראה68א
 המל"

 או "5שר".
 ואילך(. 24)עמ' ועוד הפרסית, השפעת על המחקר" "מצבבמאמרו

 טיפוסן ברקא~ר, )ראק אחר כמקום נתפרטו שנחקרו אחרים חיבורים ושל המשנה של כתבי-יד69
 נתן! ח' י~ל בעבודתה שנחקר 4תוספתא. של ארפורט כ"י עליהם מוסף ואילך(, 1 עמ'לשון.



ן,
13 חז"ל לשון מחקר

 ג' של פורת,71 א' של טגל,70 מ;'צ של ספריהם כגון כולליםספרי-דקדוק
 ספריו שני כגון מקיפים וספרים ייבין,73 ישראל של המונומנטלי וספרוהנמן72
 כתב-יד על והחיבור בנדויד75 א' של ספרו של הכרכים שני ילון,74 ח' שלהגדולים
 פרקים רק לא לשון-חז"ל. דקדוק את הכרתנו את שינוי תכלית שינו נ-פאריס,76
 והספרים ספרי-הדקדוק : בהם משוקעים הדקדוק תחומי מכל וסעיפיםשלמים
 גם לשון-חז"ל. של וכוללת רחבה יריעה לפנינו פורשים שהזכרנוהכוללים
 סגל של במאמריהם החל לשון-חכמים, בדקדוק העוסקים הרביםהמאמרים
 ומאמריהם בן-חיים של קוטשר,79 של ילון,78 של למאמרי-המופת ועתרושניידה77

 יש פני-המחקר. את מפליג שינוי שינו ותלמידי-תלמידיהם, ותלמידיהם חבריהםשל
 מסורות ובין לשון-חז"ל שבין הדמיון כגון עקרוני, בירור לפנינו שפרשומהם

 של מהותה על הבירורים או קומראן,80 מסורת לבין וזו זו ובין בחומשהשומרונים
 העמדה שהעמידו מחקרים יזע קוטשר.ן8 של המעמיקים במאמריולשון-הכמים

 של בדקדוק סוגיה או כתב-יד82 של מסורתו חלקית העמדה או מקפת אומלאה
 ספרותית בחטיבה כוללת סוגיה ומעמיק מקיף בירור שביררו מהם וישכתב-יד,
 בעלי השמות על גרוס בן-ציון של החשובות כעבודות נרחבה, בספרות אושלמה
 המונוגרפיה או כלשון-התנאיפ,84 מערכת-הזמנים על מישור מ' של :ן,83 -ון,סופית
 שרביט.85 ש' שכתב אבות, מסכתעל

 ובתיאורים כעיונים פילולוגיים, בדיונים מתאפיינים ככולם רובם אלובירורים
 חל כזה שמונח )ככול תיאוריים-סינכרוניים ומהם דיאכרוניים מהםבלשניים,
 כיום(. חיה שאינה לשון עלבמילואו

 אסתפק רבים. פירות בו הניב לא כתבי-היד שמחקר הלשון מפרקי פרק לך אין14.
 :86 הפועל מדקדוק קצרה בהדגמהכאן

 האנגלית(. במהדורה לכן )וקודם דקדוק סגל.70
 ל"ח. פורת,71
 צורות. הנמן.72
 בבלי. נ-קוד ייבין,73
 לשון. פרקי ילון. מבוא: ילון,74
 לשון. בנדויך,75
 איטליה. בר-אשר,76
 הביבליוגרפית. הרשימה ראה77
 קונטרסים(. ילון, גם וראה לעיל 74 הערה )ראה הנזכרים לספריו בינתיים נתלקטו8ד
 "מחקרים". בספרו נאספו רובם9ך
 מסורת. בן-חיים, ראה80
 חז"ל. לשון קוטשר, במיוחד81
 אחד. כתב-יד של מקיף דקדוק שהוא לשון, בןךטולילה, כגון82

 משקלים. גרוס, ראה83
 הזמנים. מישור, ראה84
 אבות. שרביט.85
 אחרים. קדמוהו רבות בסוגיות אך דוגמות גדוש צורות, הנמן. של ספרר86



 ,ן,ן, ,14י,
 להם שאין כמעש חסרי-הריגוש ונתפעל שעל נסקעל,87 נופעל, - הבנייניםא.
 אותם. שחשף הוא כתכי-היד מחקר :88 שלנו בספריםזכר
 ונתפעל, התפעל יחסי חקר גםב.

 שהחי
והרחיבוהו הנמן העמיקו ילון, בו

 עומדו.89 על שהעמיקן הוא בכתבי-היד הבירור רקאחרים,
 בינוני ששית :0ץ פ"ו ע"ד ע"ו של הפעיל כגון בדקדוק-הפועל, בודדות צורותג.
 פועל קבינוני צורות של חילופים ;91 וכיו"ב מולים ומים, כגון בחולם, ע"ו שלקל

 התין'ון94 בהט6*ת התפעל צורוף :93 מתפעל על-יד נתפעל הבינוני שימישי ;92ישעי
 ן ן ועוד.ועוד
 לעומת נידון כגון בינוני, צורות זה ובכלל צורות-הפועל, של דרכי-שימושד.
 ועוד:97 ,4וד המשפט, בקונחי לעל שימושי ורבה,96 רב גחיה חי יאחיהם'95סדיז

 בדקדוק. שלמןת וסוגיות פרטים שפלי להעלות ממשיך בכתבי-היד הבירור15.
 עניין כגון שבחוקריק. הצעירים מן כמה של חלקם את לציין במיוחד אניומבקש
 ג' של בעבירתו היטב שנתברר ק, כ"י של הנקדן במסורת הידיעה ה"אמקוד

 ; הבירור עוקר את מקפחות אינן הן בעקבותיה; שאלות עולות אם ואףבירנבוים,98

 ועבודתו ,99 בה נאמרו חשובים שדברים כהן, ח' של בעבודתו הכינויים סוגיותוכן
 )נאה, 66 ותוקן בכתב-יד המסורות הפרש, על נאה שלמה של והעמוקההמקפת
 כהנים(.תורת

 לפרט שהם,~וים ופעמים כילת לסועה נתעים הדבתם שפעמים אמתו כבר6נ
 "קיבךל" הצולה ק. כ"י של הסופר במסורת רבים מני אחד כאן אזכיר בלבד.אחד
 ; זבחים במלכת פעמים שש במשנה לנו מזומנת קיבול"( "בית הצירוף מן)לבד

 אך loo(n ג, ה: נון: ד א: )זבחים קיבול ק כ"י של הסופר גורס מתוכןבשלוש

 נופעל. מירשת. גם ראה לנופעל ואילך: 152 עמ; מבוא, ילון, למשל ראה ונ95על לנופעל87
 הנזכרת!שם. והספרות 127-125 עמ, איטליה, בר-אשר, ונתפעל: פעל מורג. ראה:88
 211-208 עמ' צורות, הנמן. ואילך: 15 עמ' מבוא, ילון, ; 119-118 עמ' דקדוק. סגל, ראה:89

 ן 21-20. עמ' איטליה. בר-אשר.ואילך;
 152. עמ' עיונים. בר-אשר. ואילד: 165 עמ' מבוא. ילוו, ראה:90

 22-2. 1 עמ' עיוניף. כר-אשר. ; ואילך 276 עמ' צורות. הנמן. ואילך; 1 7 1 עמ' מבוא. ילון. ראה:91
 עמ' ,ארפורט, נתן ח' של המצוין בירורה ולאחרינה ואילך( 92 עמ' )צורות, הנמן של דיונו ראה92

ן ואילך(.279
 אי6)יה, לנ"ל. ן ואילך 128 עמ' נדירות, צורות בר-אשר, ; ואילד 144 עמ' נתפעל, קימרון, ראה93

 ואילר. 106עמ'
 שם. המצוטטת והספרות 148-145 עמ' עיונים, בר-אשר. לאחרונה ראה94
1 ואילך. 283 עמ' צורות, הנמן, ראה95

 האחדה. הנמן. ראה96
 זמנים. מישור, של חיבורו מכול ויותר לעיל; 92 בהערה הנזכר במקום נתן ח' ראה97
 ןןן הידוע. בירנבים, ראה98
 המושא. כינוי כהן, ראה99
 "קיביל" לצאנו "הילוך". ליד "קיבול" מזומנת ד : א שכזבחים לעוכרה משמעות כל אק לטעמי100

 ""יבל". גס מזומנת ולידה היקש, לגרוף העשיות אחיות צורות עם שכנות ללאאף
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 ד(. : ב א, ה, )שם הבי"ח גבי מעל ואדו שהוסיף הוא והנקדן קיבל כותב הואבשלוים ן"
 של פעולה כשם "קיבול" ליד "קיל" הצורה את גם כנראה, ידע, ק שסופר אנידומה
 ליד"דיבור" "דבר" כמויקל,
 )כגון "יינות" אלא מכירים אינם והדקדוקים המילונים "י7ן". של הריבוי צורתאו
 הצורה לנו מזומנת - בו רק ולא - הספרי של 32 בכ"יר והנה ג(: ד:שקלים
 רח"ש מהדורת בג, )פסקה מצוה..." מיין חלו היינין בשאר יזיר ושכר "מיין :"יינין"

 רבות. מני זוטות שתי אלא כאן הבאנו ולא 0227י(. עמ'הורבעו

 לשון-חכמים של אחדותהד.

 נושאי-יסוד כמה ונתבררו שבו הלשון תחומי בכל הדקדוקיים הבירורים אגב17.
 שבהם. הבולטים את אלא כאן אזכיר ולא לשון-חז"ל, של אחדותה במידתהקשורים

 כל את בספרו שכרך סגל של והמכלילה הכוללת תפיסתו עומדת אחד מצד )א(18.
 זו לשון-האמוראים, ואת כולה לשון-התנאים את מהתא, בחרא לשון-חז"לחטיבות

 התביעה עלתה כנגדה זו.102א בדרך הלך ילון גם שבבבל. וזושבארן-ישראל
 במונחים או - מכאן לשון-האמוראים ובין מכאן לשון-התנאים ביןלהפריד
 לשון- את משקפת הראשונה ב, לשון-חכמים מול א לשון-חכמים : קוטשרשהעדיף
 בין להפריד זו ובתוך - בלבד ספרותית לשון היתה והשנייה חיה לשון בעודהחז"ל
 בבל.03י אמוראי של ללשונם ארץ-ישראל אמוראי שללשונם

 בין חכמים שהבדילו כאבחנה עצמן, החטיבות בתוך אבחנות היו אף )ב(19.
 שניידר,04י )כגון בעבר חוקרים שקבעו כפי המשנה עיקר לבין הקדומותהמשניות

 ובהווה.107 אפשטיין06:( ורי"נ גינצבורג,05יל'

 מישורים על המשנה בתוך בלשנן האבחנות את להשתית שניסו חוקריםהיו
 ולזיקת-יתר לשמרנות הנוטה הפולחן, נושא בין ההבחנה מישור : כגוןאחרים,

 התפעל לצורות באשר הנמן שסבר כפי - המשנה רוב וביןללשון-המקרא,
 בעיקר נתפעל כנגד עבודת-הקודש בלשון התפלל( התודה, התנדב,)השתתוה,
המשנה.08י

 254. עמ' ל"ת, צורות ברגגרין. ראהוסי

 "היינות". גורס 32( ר )כלומר ר שכ"י באפארט כשקבע המהדיר טעה טעות102

 על ביקורתו בדברי להרהר מקום ויש להלן, בהרצאתו שרביט ש' בהרחבה עומד זה דבר על א102
ילון.

 ברויאר ולאחרונה כמהתות; מורשת, : ואילך 40 עמ' המחקר, מצב קולטר, ראה: זה. לעניין103

 הבבלי.לשון
 307. עמ' הלשון, שניידר,104

 65-41. עמ' תמיד. גינצבורג. ראה105

 ואלך. 21 עמ' תנאים, אפשטחן ראה106
 ואילך. 95 עמ' 28-26, סעיפים אחדות, בר-אשי. ראה107
 ואילך. 208 עמ' צורות, הנמן, ראה108



 משהנ"_אשר,ן ן,ןן16
 עומדת מכאן שונות: ספרותיות קטיבות בין המשנה בתוך שאבחנו אבחנותאו
 *היא אבות, משנת למשל עומדת וקכאן הפסוקה, בהלכה העוסקת המשנה,עיקר
 את מרובה במי-ה וממשיכה - פתגמים ספרות - שונה ספרותי מבנהבעלת
 ש' רבה( )ובהרכבה הנמן שהראי כפי במקרא, השירה של הכתיבהנורמות

 הא~דתא כגון מכאן, שבמשנה "גדתא כנגד מכאן המשנה עיקר אושרביט,109
 ןן רבות. מסכתות שלשבסופן
 את משקפה בריבה שהמשנה הראו, הנוכרים המחקרים כל הדבר, שלכללו

 )החטיבה שלה אחרו, חטיבות ואילו כטהרתה,לשון-חז"ל
 הקדום"

 הקשנה, של
 ~גלות וקטעי--אגדה(, אבות במסכת הפתומים לשון בפולחן, העוסקותמשניות
 ן ' למקרא.זיקת-יתר

 - במשנה,ובתוספתא בעיקר - לשון-התנאים בתוך אחר ממין אבחנות )ג(20.
 אלא שאינן מדיקות מחלוקות של שורה על הצביע הוא אפשטיין.110 מהרי"ןקבע

 כגון אחר. לשון נוקט והשני אחד לשון נוקט האחד התנאים. ביןחילופי-לשונות
 : יז( ר: ב"ק )כ4,ם בתוספתא ובמקבילתה ט( : )ח כלים במשנת הלשונותשלוש
 התוספתא ~כבר )שפיות(. ספינת או אסטגיות או ליזביז לה שיש פורנה על שםמדובר
 כולן אק הן, רבוץ שם מביא שהוא הדוגמאות הן". אחד שם "כולן שם:קבעה
 שונות, מלים ולא נרדפים"111 "חילופי בהם ראה אפשטיין אוצר-המלים.מתחום
 ן דיאלקטים( להבדלי בהן יש שרמזואפשר

 וזו מלקון-המשנה לשון-התוספתא .שנת במה לראות התביעה נתחדדה )ד('אף21.
 "סדר לעומתן כול4 ואלה להם(, אחת לשוד אלה )אם מדרשי-ההלכה מלשוןוזו

 וא 1 1עולם"
-  ויאה -טקסטים. בדיקת יסוד על את,עצמה הוכיחה שכבר תביעה 

 הלמ"ר בהטמעת ניקח כנגד במשנה נלקח : נתן ח' עליה שהעמידה אבחנהלכאן
 בין בלשון האמתנה - זו סוגיה אך י בזה.ו1 כיוצא עוד בבירוריה וישבתוספתא.
 ויסודי. ~עמיק מקיף, למחקר מצפה - ספרות-התנאים של השונותהחטיבות

 בתוך לפחות מסותת-הקריחה של בחלוקת-משלה התקדמנו אף לאחרונה )ה(22.
 שאפשר אני רוקה אך לעצמו. עומד כתק-יד כל לומר: יכול הרוצהלשון-המשנה.

 לפי כוללות. מסוןות שלוש למוער אחדים, טיפוסים לפנינו שעומדים ולזמרלהכליל
 המסורות את חילקנו ; בלבד קצרות ברמיזות אסתפק אחר,113 במקום בזהשהארכתי

 מובחנים אלה הבבלין הענף כנגד ארץ-ישראל של ס?נף : עיקריים ענפיםלשני

ן
ן 57. בהערה לעיל שהוזכרו המקומות ראה109
 זו דוגמה הזכיר הוא . -101 100 עמ' מבוא, אלבק. גם )וראה 240-234. עמ' תנאים. אפשטייל'110

 כלשון"(. ... "חילוק המצחנתגופה
, 240. עם, תנאים. אפשטתן, ראה 1 11
 עולם. סדה פשחור, של בעבודתה יש ראשון מעניין נסיון וא 11

 גם .ראה 165(. 1ימ' נלקח/נקח קו(, )עמ' יארץ לארץ/חוץ חוצה עניין : ארסורט נתן, ראה112
 ן ן ואילך. 364כעמ'

 ן ן, הלשת. טיפוסי בר-אשר, ראה113



,ןן חז"למחקר,לשון
 המבלה שכין האבחנה כגון ובאוצר-המלים, ; התחביר( )כולל בדקדוקאכתנות
 הועמדה ארץ-הישראלי הענף ובתוך "שקורא".114 המבנה לעומת קורא""שהוא
 בטקסט זהות מקיימים שניהם המזרחי: לטיפוס המערכי הטיפוס ביןהאבחנה
 השימוש כגון ובמורפופונולגיה, בפונולוגיה אבחנות מקיימים אבלהעיצורי
 ביחס הסדיר קיומו כנגד ' המערבי15 בטיפוס ברי"ש הריגוש של ההעור אוהמוגבל
 ן . המזרחי.1נאבטיפוס
 לטעשון ישלו לא הם הבבלק הענף בתוך אחדים טיפשים יימצאו אם ,באףנר"ה

 בזה.116 ולהאריך לשוב המקום כאן ולא הארץ-ישראלי, הענף מן כללותואת

 ן,' 210. עמ' הלשון. טיפוסי בר-אשר, ראה114
 א' ד"ר והעירהני ב(. : ה )שיה"ש "?יאשי" הטברני כמקרא הבודדת הדוגמה כמו הזיקה.ש. אחרי ברי"ש דגש בו יששכי"ק כפירוש צוין ושם , -199 198 עמ' הלשון. טיפוסי כר-אשר. רלה 51נ

 ט(, ט: )נדר' וטת" "מה למשל "מה", המלה אחרי גם ברי"ש דגש בכתב-היד בו שישצורבל
 ברם דגש. ללא כ( : ו )פסח' ךט:ה" "ומה אכל שם(, )שם ראימ" "מה א4(, ג : ו )עד' ראיינה""מה
 בשמות-עצם וגם הכבדים בבניינים גם ברי"ש ריגוש : המזרח את המאפיינים הקווים כל בואין

 "?" המערביים מכתבי-היד בחלק מצאנו ל"ז", באשר הדברים והם הדגומים.כמשקלים

 ומצאנו 1162( עמ' בבלי, ייבין, )ראה פא ככ"י יזקינו ?הז. וההיא, שהוא, מוגבל:באופן
 הערה 40 עמ' איטליה, כר-אשר, אצל כן-טולילה דברי )ראה דיינארד בכתב-יד גס"?אינו"

 היה שהשווא מקום באיטליה. ולמעשה ; שם שציינתי כפי מוגבל התופעה היקף אבל "(,226
 בקו - נח השווא שבהן וקטינו וריאין. כצורות זולתי - מדובר אין כסגול/צירה 0הגוי

 המזרחי הטיפוס את המציין לקו בניגוד 40-37( עמ' איטליה, כספרי, דברי )ראהשורפו-פונולוגי
 199(. עמ' לשון", "טיפוסי מאמרי)ראה

 שכעל-פה המסורות את גס וכמידת-מה המשנה של כתכי-היד כלל את למיין הנסיוןוככלל.
 כל קלה מלאכה ואינה היתה לא עיקריים טיפוסי-לשון שלושה מהם ולהעמיד קבוצותקבוצות
 כחלוקה האחדות "מידת בסעיף הלשון" "טיפוסי במאמרי הדברים הורגשו וככרעיקר.

 או אחרים, לכתבי-יד אחדים כתכי-יד כין מחלק שאדם חלוקה "כל (: -196 195 )עמ'המוצעת"
 אפשר זה או זה בסרט שכן הכלל, דרך ועל הרוב דרך על רק נאמרת זו, למסורת זו מסורתבין

 חכמים נדידת בשל - והמסירות המסורות בין המגעים ברבר. תימה ואין חריגה...שתהא
 של הימצאותן וכן כימי-הבינחס. למקום ממקום כתכי-יד מעכר ובשל שלמות, קהילותונדידת

 שבין אבחנות בהרכה או כמעט טשטשו - אחד במקום שונה רקע כעלותקהילות.שונות
 כאן לנו המזומנות "סטיות מקום, מכל ... פערים. וצמצמו רחוקים קירבו אלו מגעיםהמסורות,

 מושתתות שהצענו שהחלוקות השונים. ובגיבושים הכללית בתמונה לפגוע כדי כהן איןוכאן
 המחייבים דברים זו בהעמדה שיש .'בוודאי נאמר: 218( עמ' )שם הדברים רבחתימתעליהן."
 וראות שיש ואמשר ודאות, שייעשו שאפשר ספקות יש חיזוק. המצריכים מהם וישבירור,
 ספקות."שיעשו

 כדי זמנית תחימה אותו לתחום אלא הבירור את לחתום כוונה היתה לא כאחרות זובסוגיה
 וגם סוגיה, בכל שלו את תורם נמשך בירור כל העצים. מבול על ולהשתלט במחקר סדרלהכניס
 הנמשך. הכירור מן תישכר ווסוגיה

 ו"חורים" מכאן "סדרים" אחת, למלה המצטמצמת הטיפוסים. בין לאבחנה נוספת דוגמה וא 51
 188-187. עמ' בלשניים", "בירורים במאמרי הובאה -מכאן

ן ואילך. 209 עמ' שם, בר-אשר. עלן6ננ



 עכולן, הי4 מתעקשת ובעצם הקודמות השאלות מן בחלק הנושקת 'שאלה23.)ו(
 בין עליהן שהיקרנו האבחנות לשון-חז"ל: בתוך להגים של קיומם בעייתהיא

 בין שנתקיןמו אלה או לשון-המשנה בתוך השונים הטיפוסים או השוניםהענפים
 כאן ל ה"וספתא לבין המשנה בין כגון ספרות-התנאים, של השונותהחטיבות
 וזה ליזבז וה.ינוקט החכמים, בין בלשון האבחנות או - "נקח" וכאן"נלקח"
 לפנינו וכלום ? רקען מהו אלו אבחנות נ, ב9פ"ות המשתמש וזה אסטגיותהאומר
ן לשון-חז"ל? של שוניםלהגים

 "וטשר ילון. סגלי בה עסקו : הרבה שנים כבר המחקר את מעסיקה זושאלה
 של ולזמן למקום באשק חד-משמעית הכיעה מוכרעת אינה שהיא ואף 1 [ ;7ואחרים
 מסתייעת ה"ביעה ברורה. די עליה התשובה זה, או זה טיפוס או זו או זוחטיבה
 לא-ספרותיות בתעודוף שנתגלה ומחומר הספרותיים במקורות שנשתקעמחומר
 למה לרמזו ,ודי אנשי-הדרום.18. של לשונם על שנאמר את כאן נזכירבדורנו.
 הצדיק, שמעון אל שבא הדרום מן האיש על הסיפור מן אפשטיין רי"ןשהעלה
 לנו המזומנות תופעות אף 1 הידועה.19 "מעין'י ולא "געןם" הצורה בלשונומשמשת
 כנגד ו"הימנה" "הימנון "בבית", במקום "אבית" כגון: ממדבר-יהודה,בחומר
 בקטע "ההארמלה,' בר-כוכבא,20[ באגרות פרודה "של" התיבה ו"ממנה","ממנו"
 אלו )צורות וביעיו ק בכ"י "נתאלמנה" כנגד ברית-דמשק21י מגילת שלמקומראן
 קווים כאן שיש מסתבר : של,לשון-חכמים( הבבלי בענף גם הן מצויותואחרות
 ל לשון,חכמים. בתוך שונים להגים ביןהמברלים
 להגים חלוקה היקה הארץ של נרהבים בשטחים שדוברה שלשון הדבר הואברור
 - ביחס הוא מצומןם הכתוב החומר בתוך זו התפלגות של שביטויה אלאלהגים,

 מרובה21יא אינו האפיגרפיות התעודות של היקפןגם
 מצומצם, אינו אם ואף -

 19-18. עמ' דקדוק, סגל, למשל ראה117

 זוטא ספרי ייכרמן. שן וכן : 192 עמ' )תרצ"ג(, ד בתרבתן אפשטיק מהרי"ן מש"כ השווה118
 לדרוש -4 ולהחמיר", "להקל של השימוש )כגון 91-75 עמ' תשכ"ח, ניוארק לוד(, של)מדרשה

ן,ן שם(. דוגמות שפע ועוד וחומרקל
 הקודמת. ההערה בתחילת הנזכר המקום ראה 191
 323-321. עמ' ארפורט. נתן, ; 104 , 100 עמ' איטליה, בר-אשר גז; עמ' מחקרים, קוטשר, ראה:120

 נלון. הוא 186-185( )עמ. בלשנחם",ושם "בירורים במאמרי מצוי זה נתון121
 )כבר להלן להרצאתו מישור מ' ד"ר ידיר עומד לעצמה כמהות האפיגרפי החומר על121א

 החומר 6ן ממש של בניין להיבנות נוכל שלא לשכות לנו אל אבל דבריו(. בהמשך וגםבראשיתה
האפיגרפי.
 בכתובת למשל הפיעל. כתחום הממצא הוא האפיגרפיות התעודות של לאזלת-ידןדוגמה

 הן ככולן רובן *ועל, תקריות( )29 צורות 17 בס"ה לנו מזומנות מלים, כ-50נ בה שישרחוב,
 על-פי מובאות )הקריעות פירוטן וזה שמני(, שימוש המשמשות צורות )כולל כינוניצורות

 ן ן : העברית( ללשון האקדמיה של ההיסטורי המילון שלהקונקורדנציה
 בינוני(. צורות )אולי נאסר )א2(, קנו היתיר, : תקריות( )5 דוגמות 4 - 9?ל כזמן צורות-

- : הן בינוני צורות היתר כלשה)חזיקו(.  ההולכת. הכאין, אוסרין. אומרין, : קל של פשל בעוני 
 האסורות. אסורות. )א2ן, אסורין אסור. : 9?ל( צורות )כולל קל של פעול בינתי -חוששין.
 )א3(, מתעסרין מתאקרין. נתפעל: - )א2(, הנימכרין הנאגדת, הנאגד, נפעל: -היבישין.



,19, חז"ל לשוןמחקת
 קווים שלפנינו לקבוע אפשר עיקר. כל מחוורים אינם הגאוגרפייםגבולותיו

 ן הגאוגרפי. מוצאו ועל זהותו על להצביע אי-אפשר אבלדיאלקטיים,
 לשץ- ובץ לשק-התנאים בץ להבחץ W'W האבחנה הוא לעצמו עמץ )ק124

 מותעת ועל רבה, בבראשית העברית הלעתן על סוקולוף וטל מחקריהםהאמוראים.
 כתהום המחקר את קידמו קוטשר שהעיר אחדות והערות שבבבלי "ברייתותעל

 לבין היותה, במלוא לשון-חז"ל בעוד שנתגבשה לשון-התנאים, בין החלוקהזה.ץ12
 לשונות-דיבור של בצלן שנתגבשה , ובבבל בארץ-ישראל -לשון-האמוראים

 הבבלית הארמית של בצלן - במזרח והיוונית, הארמית בצל )במערבאחרות
 כטקסטים הכרוכות מבעיות כמוכן להתעלם אין כי אם כמחקר, נתקבלהוהפרסית(
עצ"ם.122א

 השאלות שבכל ולהדגיש, לשוב אני רואה דברי של זה חלק של בחתימתו25.
 שנתפרטו. אלה של למיצים לא אף הנושאים כל של לסקירה נתכוונתי לאשפירשתי

 אף מתפקידיו. כמה ועל המחקר מבעיות כמה על אחדים דברים עכשואומר
 הבעןות ליד נפרדת להעמדה הקברים ראויים לפני-כן, נרמזו כברשבחלקם

 "היבטים שני ישתלבו שבהם דברים יימצאו כאן ואף הוזכרו. לא שעודוהתפקידים
 בזה. זה והתפקידים()הבעיות

 בשינתם הנתונים )לפירוט המותרין. מותרין, מותר, הופעל: - המודות. הפעיל: -מתקנין.
 מבחינת גם שונה בדרך 48[ נעמ' שם מוצג כפועל הממצא : רחוב כתובת זוממן, ראהקלים,

 כמותו(. מבחינת וגםהתפרסותו
 )ומגילת ? ממנה לבנות אפשר הפועל של מורפולוגיה מה אכל מרשימה. הנ"להטבלה
 שנתנסה מי ?( כה יש פעלים כמה רחוב בכתובת מאשר מלים מכפליים יותר כה שישהנחושת
 ואינם פועל צורות 2000 אפילו בהם שיש קטעים או כתבי-יד שיש יודע דקדוקיבתיאור
 ידועים. והדברים הפועל. פרדיגמות של חלקי תיאור כדימספיקים
 לדעת עלינו כרם מלא, ולתיאור לחקירה האפיגרפי החומר הוא שראוי הדבר הוא ברוראך

 אין כי אם כתבי-היד, של כמסורות תלוי חז"ל לשון של הדקדוק ועיקר בהיקפו מוגבלומהממצא
 אחר. מסוג מגבלות בו מזומנות כתבי-היד תיאור שגםלשכוח
 שונים ספרותיים גיבושים לפנינו אחר. מעור אינו האפיגרפי שהחומר לזכור יש זאת,ואף
 היא האחרונה זו רחוכ. כחוכת כהרי בר-כוכבה איגרות הרי לא שונה. הגאוגרפי רקעםשאף

 לנו אין זו מבחינה הגליל. מן שבאה ההלכה, חכמי חז"ל, של מבית-מדרשם חיבורבעיקרה
 )שם זוסמן של כלשונו טקסט", אבות "אבי אלא סתם אב-טקסט אינה היא ; ממנה משובחטקסט
 ארץ- של בדרומה צבא ממחנות איגרות הן אלו אחר: רקעם בר-כוכבה מכתבי ואילו (. 148עמ'

- 8 מס' הארמית באיגרת יערבין" הרסין ... ואתרגין "לולבין של )הזכרתםישראל.  ראה 
- 1 29 עמ' מחקרים.קוטשר,  ומכתבים זו כתובת ראי ולא הלכתי(. חיבור אותם הופכת אינה 
 והכותבים. הנושא לסי והכול והמקום הזמן כמנהג הכול ; מקומראן הנחושת מגילת כראיאלו

 עכשו וראה ואילך. 40 עמ' המחקר, מצב קוטשר, הברייתות: מורשת, העברית; סוקולוף, : ראה122
 הכבלי. לשוןברויאר,

 בגילן כרוכות רבות בעיות : ואילך( 7 עמ' )המקורות, בן-חיים זה בעניין אמר חשובים דברים א122
 אותן. המוסרים העדים ובתאריך לשוניות תופעותשל
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 ותפקיד'פ בעיות111.
 ן, אחרים כתבי-יד וחקר אבות-טקסטים חקרא.
 דגולים שחוקרים ספרות-חז"ל, של מעולים כתבי-יד אחרי לתור התביעה26.

 המחקר, של סדר-הינם על העמידוה ילון ור"ח ליברמן מהר"ש אפשטיין,כמהרי"ן
 רי ה ולא הירווקקמי.23; ביתגהמדרש של המובהקים מסימניו אחד ספק ללאהיתה
 הבלשני וקתיאור כמחקר ומהימנים מעול-ם כתבי-יד על שנתייסד המחקרפני

 המילון של בקונקורד"ציה המשנה מן החומר את להשוות די הדפוסים. עלשהושתת
 שלאוצר לחומר קאופמן כ"י על שנתבססה העברית ללשון האקדמיה שלההיסטורי

 הלמצאים. נבדלו הבדל מה לראות כדי קוסובסקי, ח"י של המשנהלשון

 זכויותיו ז"ל. קוטוער פרופ' מורנו של הייחודית דרכו ניצבת ממש זה במקום27.
 שבאו סמויות ומקן שלו במחקריו ונתונות גלויות מהן הן, רבות לשון-חז"לבחקר
 הדברים ;שאחד ספק אין תלמידיו. שכתבו המחקרים בעשרות כוחו ומכוחמכוחו

 קוטשר של בשיטהו קשור הארמית ובמחקך לשון-חכמים במחקרהמכריעים
 את נאמנה המיןלגים כתבי-יד כלומה "אבותי-טקסטים"ן, על המחקר אתלהעמיד
 הגלילית, א"רמית של במחקר ובפועלו בשמך הקשור "אב-טקסטי-, המונחהלשון.
 כתבי-יד אחרי החיפוש רבה.24י תועלתו לשון-חכמים, ושל הבבלית הארמיתשל

 ללשון רב" קורבה על שמרה או בטהרתה, בהם נשמרה שהלשוןמשובחים
 רק הוא בו, שהחל הראשון אינו קוטשר כאמור, במופלג. עצמו הוכיחהמקורית,

 הם מזומנים נולעו שלא פורטות או כוללות תופעות ורוב נושאים שפעי אותו.חידד
 השעולה( )שם חתיכף בין האבחנה פרתן,125 ובון, השמות אבות-הטקסטים.בעזרת
 ועוד וע~ד מתפעל,27י על-יד נתפעל הבינוני צורת החתוך"(,126 )"הדבר חתיכהלבין

 בכתבי-יד אקיסוק רק - הודגמו( כבר )והדברים בדקדוק שלמים פרקיםובעיקר
 סגל נגד "וטשר של טענותיו במקומן עומדות ובזה אותם, שהעלה הואמשובחים

 אחריו.128 הנוהיםונגד

 שתה דקדוק "יה לשון-חז"ל של שדקדוקה הוכיח המעולים כתבי-היד מחקר28.
 כתבי-היד מכל אותנו להסיט כדי זו בשיטה בה היה אך בעבר. שידענוהומזה

 - בהם הגחונות המסורות משקל ואת משקלם את לעמעם לפחות אוהאחרים,
 הקפיד לא )וקקטשר קאופמן מכתבךיד שסוטה מה שכל הטענה, בערכן.ולהפחית

 של העיקריות מסורו"ןו שתי נין להבחין בעבר הקפדנו תמיד לא אחריו אנחנווגם

 בהפניה אפוא נסחפק ולילון לאפשטיין באשר כר-בי-רבן לכל ידועים אלה של פרסומיהם123
 לאחרוני ועד הרבים ספריו כל דרך פרסומיו מראשק - ליברמן הביבליוגרפית.לרשימה
 למשל )ראה בהם עוסק שהוא החיבורים כל של כתבי-יד על כולם נשענים מחקויו -מאמריו
ן אותיות(. תשבק ליברמן, מאמריו: מאחרתיאחד

ן ואילד. רכז ואילר. קסט ואילרי עג עמ' מחקריסי קוטשר, ראה124
ן צה-צט. עמ' חו"ל. לשון קוטשר. ראה125
 שם. המצוטטת והספהות 62 עמ' איטליה, בר-אשר ; קלג עמ' בדקדוק. מחקוים קוטשר. : ראה126
 121-106. איטליה, הנ"ל ; 135-128 עמ' נדירות, צורות כר-אשר, נתפעל; קימרת ראה:127

ן 112-104. עמ' לשת, פרקי ילק, של ביקורתו גם זה לענינן וראה128
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 תיקון מעשה הוא ק, כ"י של ממסורתו שסוטה מה רוב רק אפילו או זה(,29יכתב-יד
 הבבלי130 התלמוד מלשון או טבריה נוסח מלשון-המקרא שהושפעו מעתיקיםשל

 שהוא מה כל לא שהרי המעטה, לשון לנקוט אם "קמעה" מופרזת נראית זו טענה-
 כדרך שהוא מה כל ולא תיקון, בהכרח הוא טבריה נוסח לשון-המקרא דרךעל

 לשני כאן וארמוז אשוב מעתיקים. של בלתי-מכוון או מכוון מעשה הואהבבלי
 המצווות ונתארמלו,133 נתארמלה וצירות י והימנה32 הימנו צורות י 3 ן : בלבדפרקים
 או , בר-כוסבה בתעודות בארץ-ישראל היו קיימות הבבלי, של במשניותביותר

 מסורת כמשקפות קדמות חזקת להן תעמוד לא אפוא, מדוע, מקומראן.בתעודות
 מקום כל אין לבבל? רק ולא - לבבל מארץ-ישראל שנתגלגלהעתיקת-יומין,

 ושל כתבי-יד הרבה של הכולל, הבירור בבבל. שצמחו מאוחרים מוצריםלראותן
 על לדבר שיש כאמור,34י אותנו, מלמד כה, עד שנחקרו שבעל-פההמסורות
 שלושה על לפחות, לדבר, יש כלליים בקווים לשון-המשנה. בתוך שוניםטיפוסים
 יש הבללי הענף הקרוי המשנה של הענף זאת, ואף מסורות-לשון. שלושטיפוסים,

 לאחרונה, זכה. זה ענף התוספתא. של בכתבי-היד המשתקפת ללשון זיקות כידועלו
 חדשות.135להארות

 שחקר לזכור עלינו : ביותר חשוב בעיני הנראה עניין להדגיש אני מבקש זאת עם29.
 מקפת בחקירה צורך יש הדרוש. בהיקף כה עד נעשה לא הבבלי הענף מןכתבן-היד

 מסלת על החשוב במחקרו רוזנטל ד' שעשה כמה להסתפק ולא כתבי-יד, מספרשל
 שבעקבות אפשר והעמקה. ביסוס הרחבה, צריכים שהדברים ברי, זרה.136עבודה
 בשל לא זאת אני אומר מחודש. ניסוח יצריכו אחדים דברים נוספים,מחקרים
 המשנה של כתבי-יד אמנם הי"ד.137 או הי"ג המאה מן הם אלה שכתבי-ידהעובדה

 )איה בזמן להם קודמים - א ופארמה קאופמן כגון - הארץ-ישראלי הטיפוסמן
 הוא הבבלי התלמוד של כתבי-היד של איחורם לא לטעמי, הי"א38י(. המאה מןהם

 זהירות. המחייב הוא ועליהם להם ידיעותינו מיעוט אלא לרועץ. להםהעומד

 מאלה ורבים ועוד( ואילך עח עמ' חז"ל, )לשון קוטשר וגם ואילך( 28 עמ' )מבוא, ילון גם גמת129
 מסורותיו שתי בין להבחין ידעו ואילך( 169 עמ' סב. מבוא מאמרי, למשל )ראה אחריהםשהלכו

 בכמה לעצמה אחת כל והועמדו ביניהם האבחנה נתחדדה לאחרונה אך ק. כ"י שלהעיקהיות
 משוגות(. הנ"ל, נשכחות; בר-אשר, )ראה: סוגיותוכמה

 ואילך. עד עמ' חז"ל, לשון קוטשר. ראה130
 ואילך. 209 מעמ' במיוחד לשון, טיפוסי בר-אשר, ראה131
 ואילך. 213 עמ' שם,132
 והראיתי זו בדוגמה לטפל שבתי 186-185 עמ' בלשניים" "בירורים במאמר ועוד. 210 עמ' שם,133

 בקומראן. קיומהאת
 לעיל. 22 סעיף ראה134
 ואילך. 359 בעמ' הסיכום בפרקי במיוחד ארפורט, נתן, ראה135
 95-57. כעמ' כמיוחד זרה, עבודה רוזנטל. ראה136

 זרה לעבודה ניו-יורק כ"י : ( 135 עמ' שם, רוזנטל, )ראה 1343 בשנת נכתב מינכן כ"י לדוגמה.137
 140(. עמ' שם, רוזנטל, )ראה 1290 בשנת בספרדנכתב

 140. ועמ' ואילך, 123 עמ' שם, רוזנטל, ראה138
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 ן, וי ן11
 ןן , בלשון שונות למסורות שונים רבדים ביןב.
 האחרון בדור רק ועג - האחרון בדור לשון-לז"ל מחקר של מבעיותיו אחת30.
 בדלות ת~פעות-לשון ובין הלשון של כרונולוגיה עניני בין התחומין ערבוב היא-

 שנמצאת תופעהן כי לא כלנגהי. לשונית קטגוריה של שונות מסורותהמשקפות
 ';אב-טקסט" - שבמעולים מעולה המוחזק בכתב-יד ואפילו המשנה שלבכתב-יד
 טבריה, נוסח "מקרא של בעברית הנמצאת מרעותק ונבדלת - קוטשר שלכלשונו
 תקופת- העברית,בין הלשון בתולדות שחלה כרונולוגית התפתחות בהכרחמשקפת
 כמסורת- תלויים הללו ההבדלים מל שרכים לזכור יש לתקופת-המשנה.המקרא
 בימי :בארץ-ושראל העברי הדיבור שפסק אחרי הרבה דורות שנתגבשההניקוד
 1התנאים.

 רבים שפעלים בן-*יים הראה שנים לפני ככר דוגמות: בכמה דברי אפרש31.
 פצל.39, בבנ~ין הה, רק ולא בלשון-חז"ל, משמשים קל בבניין במקראהמשמשים

 משלם מתפקשת כבר-דובר-שבר כגון פרדיגמה המקרא. בניקוד גם משתקף זהדבר
 דובר, דבר, גם נהגו המקרא בימי שמתחילה נניח אםרק

 ודי
 משהמיך ,

~yen 
 את

 בעינו, נשאר יבינוני אה בפעל והעתיד אעבר צורות את לקרוא קושי היה לאהקל
 בלשון-חז"ל ; הטקסט בשינוי לרוכה היתה "דיבר, במקום "מדבר" הקריאהשכן
 היה ל:1 ןה ולתהליך נעיר האורח ]אגב עבר-מךבר-ידבר.140 אלא משמשאין

 : במדבר בלפפי בדרשה שמשתקף כפי הדירים, היפוך לנו מזומן פעמים ;מוחלט
 81 עמ' פד, )פסקה העולם" והיה שאמר מי לפני שונאים יש וכי - משנאיך"וינוסו

 פעל כנגד קי לבניין נוקטת לשון-חכמים דווקא כאן הורכתן(, רח"שבמהדורת
 ; הלשון בתוליות שנתפיח תהליך המראה תופעה שלפנינו ספק איןבמקרא.'14[

 ללשון- ישון-הניקרא בין מוצא שאתה זה והבדל המאוחרים בספרי-המקראראשיתו
 ן בלשון.' רבדים שני משקףתז"ל
 ק ובכ"י "הלל" טכךיה נוסח המקרא של כעברית מוצא אתה אם זה כנגד32.

 במקרא "חניות" ךכן מכאן,143 "כפל" כנגד מכאן "שפל" או "הלל",142ובקסיו
 באלה לראות כל,הכרה אין המשנה;144 של בכתבי-יד "חגיית" לעומתהטברני
 כאלו אלו לאוחרות. צורות שבמשניות ובאלה קדומות צורות הטברנישבמקרא
 בומן ששיחו בדלות דרכי-קריאק אלא שאין,לפנינו ואפשר הניקוד ממסורותעולות

ן)ן
 למסורת. מבעה גינזכרג, לכן קודם וראה 54-49. עמ' מסורת, בן-חיים, ראה139
 ההופעה. בתיאור *שובים רכרים קל( בניין על מאמרה )ראה צורכל תלמה הוסיפה לאחרונה140
 קעל בניין קלל נזדמן לא בספרות-התנאים זה כנגד קק~א, פעמים חמש-עשרה מצינו במקרא141

 זה.בפועל
 1. 1 עמ' איטליה, כר-אשרי ן קנ-קע עמ' תנועות, הנ"ל, ; פד-פה עמ' חז"ל, לשון קוטשר, : ראה142

 64.92י
 ששתי שם נצוין 55עמ' איטליף. כר-אשר. קככ-קכג; עמ' בדקדוק. מתקהים קוטשר. ראה:143

 אחד(. בכתב-יד לפעמים באות אחת תיבה שלהצורות

 קח-קי. עמ' שם. קוטשר, ראה144



 קרא וחניות שפל הלל, במקרא שקרא שמי אפשר גם אפשר שונים.45י במקומותאחד ' ,שש,,, ת מיקא,,

 והם חז"ל, לשון של צורות לעומת מקראיות צורות על כאן לדבר ואין במשנה גםכד
 במקרא. גם כך שקרא אפשר וחניות 9קל הלל, במשנה שקרא מי : הדבריםהם

 כפי , טז( : )לז ירמיהו של יווניים בתעתיקים כידוע נמצאו ,~avtev aevluהקריאות
 הן, מלשון-חז"ל צורות אלו שצורות לזמר אפשר שנים.146 לפני קוטשרשהראה

 שקראו קוראים שהיו אפשר אך ; בלשון-המקרא שניטעו קוטשר, בפיסובסטנדרט
 "הלל" לכך, בדומה "חנויות". ולא "חניות" במקרא, גם כך וקראו במשנהכך

 כך שקראו היו אלא המקרא מן נטיעה לראותה הכרה אין שונות, כמשניותהמזומנת
 ולא הנדרשת הזהירות בכל לאמרם יש אלה דברים במשנה. גם כך וקראובמקרא
 חתוכים דברים לומר משבאנו יותר הדברים. פני היו שכך ומוחלט גמורבבטחון
 ברי. ברי רק בו שנאמר למה שמא, שמא לשון לנקוטבאנו

 מתקנים ופעולות מהימנות מסורותג.

 אני רואה הקודמות הסוגיות שתי את להשלים כדי : עניין באותו לעניין ומעניין33.
 לשון- על-פי בלשון-המשנה מתקנים של פעולות שהיו להכחיש באתי שלאלהדגיש
 לטעון שהרבו פעולות הטברני, הניקוד על-פי או באותיותיו נתון שהוא כפיהמקרא
 במשניות במיוחד האחרונות, השנים שבמאות ספק אין ואחרים.147 ילוןלהן

 מתקני-משניות של פעולותיהם נתרבו )ובסידורים(, האחרונים בדורותהנדפסות
 במשניות אלטאראס ר"ד למשל בה הלך זו דרך הטברני". המקרא "דקדוקעל-פי

 הענא זלמן שלמה גם שעשה וכפי הדקדוק,48! על-פי ובליוורנו במנטובהשהדפיס
 ילון.49י ר"ח על-ידי הדברים נתפרטו וכבר אחרים. ועשו תפילה" "שעריבספרו
 "דקדוק אחד, דקדוק של והסמכותי - כך לומר מותר אם - הפורמליקיומו
 מאות במשך ונתפשט הרגיל למנחן השני האלף בראשית שנתגבש הטברני",המקרא
- ! ושינו - לשנות היו עשויים והללו למדנים, על חותמו את הטביעבשנים,  

 1000 לפני גם הדברים פני היו שכך לומר ניתן כלום אך מושרשות.צורות-לשון

 "מדקדק של ניקוד הוא ב פרמה בכ"י ""קרים" העקיב הניקוד האומנם ?שנה
 כלל מזומנת אינה "א9ר" של הריברי צורת והרי ילון,150 שטען כפימקראי",

 שבעל-פה המסורות רוב ושל כתבי-היד רוב של "איסרים" חזקת האומנם ? במקרא)
 בכתב-יד קיימת שזו משום רק "אברים", העקיבה הקריאה את לעקיר כדי דיהטק9ה

 שטעו ההם הימים לחכמי לסלוח "אפשר : בן-תחם ז' לאחרונה אמר זו כסוגיה חדים דברים145
 לה, ומחבן במשנה הקריאה ממסורות מסורת ולא המשנה לשון תופעת איגנין בהגיהלראות

 (. 14 עמ' האחדות, )כן-חיים, אלה" שני בין להבדיל מבין שאינו העברית מחוקרי כימינו ישאם

 קט. עמ' בדקדוק, מחקרים קוטשר.146
 149. הערה להלן וראה לרוב: דוגמות גדוש מבוא, ילון,147

 93. עמ' איטליה. בר-אשר. ראה148

 שם(. 232. כעמ' המפתח על-פי נוספים מקומות )וראה 13-12 עמ' מבוא, ילק, למשל ראה149

 73. הערה 30 עמ' מבוא. 1150



 בר-אשר משאןןן24

 באל"ף בחטף-פ,א אחת - קריאה צורות שתי שרווחו נניח לא ומדועאחד?150א
 [5, ? - חטף-סגול זה במעמד המשקף באל"ף, בצירהואחת
 קהילות נדודן "של בזו זו מסורות נתערבו הדורות כל שבמשך בהחלט מסתבר34.

 רבת- מציאות משק-ים עצמם כתבי-היד פעמים למקום.52ן ממקום חכמיםונדידת
 זו בעובדה בה וש ועדות בו, נשתקעו עדים משני יותר המשנה של ק כ"י זו.פנים

 כך בדלות. קריאות שתי של צירוף משקפת אחת שיד ופעמים מסורות. שללמפגש
 הזיקה לשיין "שה" הכתיב )למשל וה כתכ,יר של לסופר באשר הן לומראפשר
 במסכת מכולם ויו-ר נזיקים בסדר בעיקר מאוד, מסוימים במקומות רק בומצוי
 דרכי- -תי יקיים הנקדן, למסורת באשר והן "ע1"(,153 הרווח הכתיב כנגדעדיות
 הנדידה של המציקות "ל~הסה".154 ליד "לידתן" כגון רבות, למליםקריאה

 הועתק, הוא שם במזרחן: נתגבשה העיקרית מסורתו פב. בכ"י גם בבירורמשתקפת
 רבים גליונות בשוליים לו נספחו ,לאיטליה משנתגלגל אך ; טעמים בו והוטלונוקד

 פלגית55[ כנגד כתב-"יד במסורה פלונית כגון : הם אחרת לשונית מסורתשעיקרם
 ,,,ןשבגלירן.156

 מן הרבה של קווי,הלשון שרובי להניח סביר זאת בכל35.
 המסורו"

 העתיקות
 כל ולא הנמסר. בטק"ט מסרנים של דבקותם בשל הדורות במשך בהוויתםנתקיימו

 מה כדרך ולא הט~רני המקרא כדרך נתונה במסורת או מסוים בכתב-יד שהואמה
 , המקרא, עלנפ4 תיעגן מעשה בהכרח הוא אחרת( )במסורת אחר בכתב-ידשמצינו

 ימינו עד בהן נתקיימו ואף-על-פי-כן השברני, הדקדוק נתפשט בארצות-המזרחגם
 לכל בקשר איורים הדברים הטברני. המקיא כדרך שאינן דרכי-לשוןהרבה

 בהיקף הבדלים יש כי אם במזרח, החיותהמסורות

 התופעוי
 אותן המבדילות

 מרחיב זה שבעניין לפי הללו. התופעות של ובתפוצתן טבריה נוסחמלשון-המקרא

 שלמדתי לפי הנגיד, שמוקל לרכי גם היתה ידועה פכ כהב-יד של "אקוים" הקריאה מסורת א150
 "ץ9ךים" הקריאה : הדנדים פירוט תה תשכ"ה(. בשנת שנתן )בסמינר בן-חחם ז' פרופ' שלמפיו

 "ועפנו : שם מצינו המש"ל, מן בפירוש מסתייעת חטף-סגול( או )חטף-פתח חטופהבאל"ף
 בן הנגיד שמואל יואן ירדן, דב )ראה הדרים" כבעל עליהם ומשנו אליהם. חנותםלשמע,
 ןערים, לתיבות הבאים בחרוזית מקבילה "אברים" הצור, (. 113 עמ'  תשכ"ו ירושליםתהלים,
ל ללמרך ; ב-חד פותחות כולן ועוד, ועור ?קרים ~מורים,9רירים' ת  חטופה. כאמור היתה 
 אבר של ריבוי היא ובקשנה במקרא. אכר כשימוש כנפים. ענחנה הנגיד של ש"אברים"העובדה

 לכאן. עניין אינה - הגוף מחלקי חלק-
 שמות ; אפו )= "אפו" כגין חטף, כמקום צירה מצאנו הטברני כמקרא גם 40. עמ' שם, ילון, ראה151

 כג(.טז:
 לעיל, וראה , 196 פעמ' 20 סעיף לשון, טיפוסי )ראה וה בענינן מפורשם דבורם אמרתי ככר152

ן 115(.הערה
ן 45. הערה 9 עמי משוגות, בר-אשר. ראה153
 56. עמ' מבוא, ילת, ראה154
; 307. הערה 63 עמ' איטליה, בר-אשר, ראה155
 ירווו זה בל"י הגדול( )ברוכס הגליונות וכין כאב-היד עיקר בין הלשת במסורות ההבדלים156

 אחר.במקום



ל2ן חז"למחקר,לשון

 החיק הדגש של קיומו רכים, מני אחד לפרט לרמוז די מורג, ש' פרופ' הדבריםאת
 ואחיותיה,1-7 "ערב" כגון הכבדים, הבניינייך מן בצורות במסורות-המזרחברי"ש
 ן הטברנית. בעברית הנוהגכנגד

 המחקר תחומי הרחבתד.

 יש : באחת להתמצות ניתן ~שון-חז"ל מהקר על המוטלים התפקידים של חלק36.
 : לה אחדים פצים וו הרחבה המחקר. תחומי בהרחבתצורך

 לשון~חכמים של השונות החטיבות חקירת)א(
 שיתר"ב לו ראוי לשון-המשנה. בחקר גדולה במידה כאמור, מתרכז, המחקר37.
 שבעתי-ם אמורים שהדברים לומר צריך ואין לשון-התנאים. של אחרות לחטיבותגם

 של העברית על סוקולוף מ' של עבודתו הדקדוק, בתחום ללשון-האמוראים.באשר
 מצאה לא עדיין שנה, כ-20 לפני שנעשתה 30, ואטיקן כ"י על-פי רבהבראשית
 י' של עבודתו היא הלא אחר, בתחום נוספת עבודה נעשתה לאחרונה רקהמשך,
 סוכה.58ן בבבלי העברית עלברויאר

 נוספים כתבי-יד ושל מסורות של חקירתם)ב(
 ראוי לעצמם. לחקירה ראויים מסורת וכל כתב-יד שכל סבור אני עקרונית38.

 )כמובן, מקפת. חקירה נחקרו שטרם השונים החיבורים של כתכי-היד מהםלבדוק
 במבואות לנו די הפרטים. ופרטי הפהטים בכל לדון צריך מחקר שבכל חושבאינני

 נחקרו. טרם לא-מעטים כתבי-יד שונים.(158א בתחומים הקווים עיקרי אתהמצ-נים
 קימברידג' כ"י בספרות-המחקר, לרוב המוזכר המשנה של כתב-יד למשלהנה

 קטעי-הגניזה גם לשמו. ראוי מבוא היום עד לו אין שנה, מאה לפני לו ו'שהוציא
 גם זקוק הראשון הדפוס ; יחידים אפילו או קבוצות קבוצות לעצמם, תיאורטעונים
 מחרן אחרים חיבורים של לכתבי-יד באשר הדברים הם והם מקיף. למחקרהוא

 של המקורות ספר ; עוד ועוד התוספתא59ן של ולונדון וינה כתבי-היד כגוןלמשנה,
 כדבעי, נחקרו שטרם כתבי-יד חופניים מלוא מספק העברית ללשוןהאקדמיה
 הבבלי. התלמוד של רבים כתבי-יד זהובכלל

 את לזהות ולא התחומין את לערבב שלא כולנו את להזהיר אני רואה כאן אף39.
 את גמור זיהוי לזהות אין החיבור. של לשונו עם פלוני חיבור של כתב-יד שללשונו
 . 151.5 אוקספורד כ"י של לשונו עם או 32 רומי כ"י של לשונו עם דברים ספרילשון
 בירור זמנם. ועל מקומם על בעיקר מעידים שבעל-פה מסורת וכל כתב-יד כלככלל,
 של האוטוגראף הוא המשנה, של ששון בכ"י צורכל ת' לאחרונה ביררהן9ה

 בר-אשר. ולאחרונה ; 237-236 עמ' ומערב, מזרח הנ"ל, אביב 190 עמ' מסורות, מורג, ראה:157
 199-198. עמ' הלשק,טיפוסי

 הבבלי. לשון ברויאר. ראה158
 50. סעיף כלשניים, בירורים מאמרי, ראה158",
 ארפורט. גתן. של בעבודתה מצוי אלו כתבי-יד שני על חשוב חומר159



 כר-אשר משה ,ן,ן ן ,,, י,, י26

 כתב-ןד וכבחסורת העלתה חקיחזההרמב"ם.16

 התשע"
 מוכפל .יצה לפנ? פ

 על- מקבילים קבירורים ש. כלל בדרך הגר היה שהשווא הראתה אף ; חטופההיתה
 במאה קורדובה של מסורת-הקריעה היתה שזו בצדק, קבעה, היא נוספות עדויותפי

 חומר השווא הגיית בענייןהי"ב.
 ממסורו"

 הטעמים" "דקדוקי סמר כגון אחרות,
 העיצור לפני התנועה תיטוף בעניין הדיון. גבולות את להרחיב אותה הביאועוד,
 המסקנות גבול זהו רמב"4. כ"י של לוה קדום חומר שעה לפי נמצא לאהכפול
 קורדובה של מסורתה קדומה כמה להראות כדי ראיות לחפש צריך לו מעבר ;הבטוח
 הי"ב. המאהשל

 שונות ומסורות 14חדים כתבי-יד של ומשווה כולל בירור רק הדבר, של כללו40.
 שאין ברור אבל חופצות. של קדמותן בדבר מסקנות להסיק אותנו להביאיכול

 דברמובן אחורנ-ת. גלגליץ את להחזיר ו"ין כה, עד המחקר מתוצאותלהתעלם
 וכראשם - כדבלי, מסולתם ונחקרו,והוערכה כתכי-יד של המהימן שמעמדםהוא
 למשנה, ב פארמה א, פארמק כתבי-יד וכל העיקריות, מסורותיו שתי על קאופמןכ"י
 הם כאלה לערעור.,כתביניד ניתן אינו - ועוד לספרי 32 רומי לספרא, 66רומי
 לשון-חו"ל. של הדקדוק להעמדתהמסד

 שלא ייחודיות ת"פעות כהרי ומשותפות כוללות תופעות הרי לא זאת, אף41.
 אפשר לעצמן. ון"קילה מיוחדת לבחינה ראויות הללו בודד. בכתב-יד אלאנתקיימו
 הייחודי הקו כגון ; מסרז של פרטיים או מקומקים קווים הן משקפותשבחלקן
 בה-א ו"העגלה" הידיעה ה"א ללא "עגלה" הקורא ק, כ"י של הנקדןבמסורת

 צריכה תופעה כל קדומימ1621 קווים הם שבחלקם אפשר גם אפשר אבלהידיעה.161
 ומקומה משקלה וקליעת וחקירתה בירורה יבואו אחר-כך ; רישום כולקודם

 ן , , ןבתולדות-הלשון.
 בדקדוק כוליות סוגיות של לבירורן מסורות של חקירתן ביל)ג(
 מסורות של להעמדה צורך יש אחת. בדרך ללכת צריך אינו שהמחקר מובן42.

 אבל שבעל-פה, במעורת שמדובר ובין כלשהו בכתב-יד שמדובר בין לעצמןבודדות
 לשקוע למחקר לו אקור כוללים. פרקי-דקדוק של ומתמיד נמשך בבירור גם צורךיש
 חומר "רבה כאלה בבירור~ם משוקע אם אף מבודדות או נפרדות מסורות בבירוררק

 צריכה והסופית הען"רית המטרה שבעל-פה. וממסורות אחרים מכתבי-ידמשווה
 לשון-התנאים, של בתורת-הצוקית תופעה לתאר הבא לפרקיו. הדקדוק תיאורלהיות
 חלוקות אם יתברר גם כך ומתוך כולה בלשון-התנאים התפרסותה את שיראהראוי

 מתחומי תחום ,בכל הדברים הם והם כלקוהו. בכלל או בפרטחטיבות-הלשון
 ו ןהדקדוק.163

 השווא. צורבל, ראה160
 ן., 55. עמ' איטליה, בר-אשר, ראה161
 208-189. עמ' השני, בחלקו בלשניים,-במיוחד בירורים במאמרי, בהרחבה דנתי זה בעניין162

 האוהבים יש חוקרים; של מנטיית-לבם להתעלם אין זה כעניין163

 לתאי
 האוהבים ויש כתב-יד

 ן בזה. וגם בזה עצמם המעסיקים יש כללית סוגיהלברר

---- 
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 מאימתי "מחצלת : מצינו כלים במשנת אחד; תחבירי לעניין במשהו כאן ארמוז43.
 גורס: ק שכ"י לב נא יושם ז(. )כ: מלאכתה" גמר היא משתתקנב טומאהמקבלת
 הכינוי פא(.164 לו, הוצאת קיימבריג' כתבי-היה גורסים )וכן מלאכתה" גמר"והיא
 בית- "בדקדוק שלמדנו על-פי כצפוי גמר, לנסמך ולא מלאכה לסומך מותאםהיא

 "גמר- בצירוף לפחות פרטי, מקרה זה שאין מראה עצמה במשנה הבירורהספר".
 כן ד; : ד )שם מלאכתן" גמר "היא כגון אחרים, במקומות סימוכין לו יש ;מלאכה"
 הראשונה היד ; ק בכ"י המתקן גורס וכן פב, פס, לו, הוצאת קיימבריג' כ"יגורסים
 כ"י כגרסת א, : ה )שם מלאכתו" גמר היא "איזו וכן והוא גרסו פא וכ"י ק164אשל
 פא, ק, כגרסת ב, : ה )שם מלאכתה" גמר היא עאיזו וגם לו166( הוצאת פב פא~165

 )פסקה מלאכתה" גמר היא זו "אי במדבר בספרי גם מצינו וכן פס(, פב, לו,הוצאת
 בודד במקום מדובר שאין מראה זה ממועט חומר 2נ(.67י ר כ"י גרסת וזוהיקי,

 ככתב"-יד במשנה עדויות עליה יש אלא בלבד אהד כתב-יד של בודדתוכמסורת
 "כללי גדול, מפרק אחת דוגמה אלא אינה זו ברם אחר. תנאי ובחיבורשונים

 ומקיף. כולל בירור מצריך והוא לסומך", או לנסמךההתאמה

 המחקר תחומי בין הפרופורציהד.
 הנכונה הפרופורציה להיעדר באשר להירמז היה ניתן האחרונה בדוגמה כבר44.
 שכבר ובתורת-הצורות בתורת-ההגה התופעות היקף הרי לא הלשון. תחומיבין

 בספרו בנדויד א' שיקע חשוב חומר בתחביר. שנחקרו אלה היקף כהרינחקרו,
 חשוב דרך ציון הוא )הזמנים( מישור של חיבורו גם (. חכמים ולשון מקרא לשון)

 התחביר.68י במישור הרבה או מעט עשו אחרים חוקרים אף הצורות. תחבירבחקר
 ובין אחד כתב-יד על-פן תיעשה שהעכורה בין להרחבות, אנו זקוקים עדייןאך

 שונה אינו בלשון-חז"ל התחביר בסוגיית המצב למעשה, נושאים. נושאיםשתיעשה
 מפגר כולו התחום ; העברית של אחרות מתקופות לחיבורים בתחביר שנעשהממה
 זה?168א בכנון יתנחם מי אבל אחרים, תחומיםאחרי

 מלאכתה". גמר "והוא : גורסים פס וכ"י פכ 5"י אכל164

 ל"והיא". המלה את שהסב הוא המתקן החיבור, ו' ללא "הוא" כתבה ק של הראשונה היד164"
 "איזו"(. )ולא "איזה" כתוב היה מתחילה165
 מלאכתו". גמר "ואיזו גורס: פס66!
 א:ה:ב(: בהוספתא)כליםג,ה: וכן מלאכתן"; גמר הוא "ואיזה מצינו: א( ח: )נגע' כספרא "בל167

 ההיסטורי המילון מפעל של הקורקורדנציה מן לקוחים אלו נתונים )שני מלאכתו" גמר':ואיזזהו
 העברית(. ללשון האקדמיהשל

 : שם-הפועל תהכיר הנ"ל, ; הפעלים תחכיר שרביט, ; הידוע צרפתי, ; ש- או כלאו, : למשל ראה168
 בליח. מה קדריי הקצר: פרידמן, הנשוא;מורשת.

 חז"ל; כלשון הפרטים השמות דקדוק למשל כדבעי; נחקרו שטרם ייחודיים תחומים גם ויש168א
 הגאוגרפי האונומסטיקון של בלשני בירור גרינצויג, מ' מר של הנכתבת שעבודתו לקוותיש

 זה. בתחום גם אותנו תקדם התנאים,בלשון
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, ללעסן-הכמים דקדוק 'טל לכתיבתוה.
 *טק,חז"ל. ,טל דקדוק בכתיבת הצורך הוא במעלה וראובת במתץ אחרק45.
 יש אמת, שנה.169 כ-60 לפני בע-קרו שנתגבש סגל, של מספרו מתפרנסים אנועדיין

 ? אחדים לד"דוקים או אחד לדקדוק לשאוף אנו צריכים כלום - ולשאוללהקדים

 דקדוק לכתיבת לשאוףן אין ולכאורה ומסוררת, טיפוסים מחולקת הלשון שהרי-
 התשתית "בודת אמנם ברורה. התשובה לדידי אך שונים. לדקדוקים אלאאחד
 של בירורם עם ובקווי-יחודיף לעצמה ובהעמדתה לעצמה מסורת כל בבירורתלויה

 את שיביא לתחקר לשאוף יש הדבר של בעיקרו אולם השונים. והמסורותהטיפוסים
 שתחמעט "סור הייחודיים הקווים חיפוש בתוך אחת. לאכסניה המסורותכל

 גדול כלל המכדילללכללזה על מרובה המשותה טעמי. לפי המשותפת,הדמות
 את בתארו ברגש"רסר. ג' את להזכיר המקום )כאן מאתנו. שישתכח שאסורהוא

 כל פרק בכל לשלב היט~ב הוא טבריה נוסח המקראיתהעברית
 מ"

 לו .דוע שהיה
 ובמקום אחת כלקון לשון-המקרא את לפנןו העמיד שכן הבבלי. הניקודבמסורת
 ן, ן עליו(. הצביע הוא המסורות בין הבדלשיש
 פרסה. ת"ק מעתנו היא רחוקה זו שמשימה גילוי-הלב, בכל לקבוע, יש אבל46.
 הדבר אם וספק הי4 רחוק חזיון זו שמלאכה לדעת כדי תמים כל-כך להיות צריראין
 מה של מסכ6 מביא בכתיבת זה בדור לנו די אולי אחד. אדם של כוחו לפיהוא

 לא זה מען לבוא תבוא. כאשר שעתה תבוא הכולל הדקדוק כתיבת כה. עדשנעשה
 בדברים דשדוש וימנע רבים מאמרים בתוך פרטים אחרי וחיטוט חיפוש יחסוךרק

 של מקבילה והעמדה כוללת ראיה יאפשר' אף הוא רבים, למחקריםמשותפים
 הוא שלדבר לומר צריך ואין ההבה. בתופעות והן אחת בתופעה הן שונותמסורות
 ולאישןקדעי-ה,הרות.170 ימשכיל,העברי אלא לחוקיי-הלשון רק לא נדרשצורך

 חתימה הערות,11.

 הערות: בעבעאסמם

 ליתר הסעכרהי התיאור את להקדים לגו כדאי כולם המחקרים בכל )א(47.
 העיונים יבולו ובעקבוליו הלשון להכרת המסד הוא כזה תיאור שהריהבירורים,

 שפתחנו כשאלות העקרוניות בשאלות העיסוקהדיאכרוניים.

 בהי
 כגון דבתנו, את

 אל ללשון-חכמים לה שיש הזיקה ,מידת או המקרא, ללשון חז"ל לשון ביןמה
 לרדת יכולות עינן באלן כיוצא השאלות שאר וכן העצמאיים, קוויה כנגדהארמית
 השימוש את מגדילים היינו אילו לעשות מיטיבים היינו זה בעניין ואולם היום.מסדר
 ן, ברי. בלשון וממעטים שמאבלשון

 )באנגלית(. דקדוק סגל. לאור יצא עת169
 זו. משימה עצמא על נטלה לתלמוד" "יד מערכת ואכן170
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 - שבה לשון-התנאים חטיבת לפחות - שלשון-חז"ל שנזכור בדין48.
 שורה הרגיל, למניין השלישית המאה ראשית או השנייה המאה סוף עדששומשה

 כתובה כלשון עלייתה תהליך מהן: כמה ואלו חקירתה. בדרך ניצבות מגבלותשל
 ואף בארץ-ישראל. העברי הדיבור על הכורת עלה בו משהוחל ; וממושך אטיהיה
 כולל דורות, במשך בעל-פה כנראה נמסרו בה הכתובים שהמקורות לזכור ישזאת,

 שלה כתבי-היד שרוב לשכוח אין זאת, ועוד מאחריה. לה וסמוך האמוראיםתקופת
 ספרות של חתימתה אחרי שנה מ-800 יותר ברובם נכתבו בידינוהמצויים

 הנוגע בכל מרובה זהירות חובת עלינו מטילות ואחרות אלו מגבלותהתנאים.171
 כזאת לשון של תולדותיה על להשקיף אי-אפשר בתולדותיה. הכרוכותלשאלות

 הרבה ראיית כגון אחד, בכיוון רק מחקרה את ולהוליך אחתמומית-ראייה
 במסורת המקרא השפעת או זה, בניב או זה שבניב הארמית השפעת פרימתופעותיה

 זו. )ניקוד( במסורת או זו)ניקוד(

 לומה מה יש הרבה לשון-חז"ל. של הישירים במקורות מתרכז דיוני עיקר )ב(49.
 מחקרה, בגיבוש משקלם הערכת ועל לחקירתה תרומתם ועל עקיפים מקורותעל
 שכמותו אף וארמיות, עבריות כתובות הכולל האפיגרפיות בתעודות החומרכגון

 המגילות חקר וכן ובארמית,73י בעברית השומרונים מסורת או ביחס,172מועטה.
 של והלאטיניים היווניים והתעתיקים יהודה174 ממדבר אחרות ותעודותהגנוזות

 הפיוט וחקר הקדום177 הפיוט ולשון לשון-התפילה76י לומר צריך ואיןהעברית.175
 להראות שהיטיבו כפי ללשון-חכמים, מקביל חומר משוקע בו שאףכימי-הביניים,

 ולץ דיה נתרחבה כבר שהיריעה אלא ואחרים. אלדר,78י א' ובמיוחד בית-אריהמ'
 השעה. זו אין אף המקום זה אין אף לגמור, המלאכהעלינו

 ,ן

 מראשית אולי הוא בספרות שנזכר - משנה כ"י - שבע"פ התורה של הקדמון כחב-היד171
 ow). הנזכרת והספרות 96 עמ' זרה, עבודה רחנטל, )ראה הרגיל למניין השמיניתהמאה

 הערה לעיל )וראה ובארמית בלשון-חכמים במחקריו קוטשר בו להשתמש הרכה מכולם יותר172
121א(.

 של בירור בו שאין השומרונים של הארמית ועל העברית על בן-חיים של חיבור לך שאין כמעט173
 לשון-חז"ל. דקדוק כחקר פרט של אוכלל

 דקדוק. קימרון. מגי"ש; קוטשר, מגילות; ילון. ראה:174
 תנועות. קוטשר, למשל ראה175
 ממנו חלקים על הוטיתי בתשל"ט שנים לפני עמי. נמצא העתיקה התפילה בלשון מקיף בירור176

 מקווה ואני בארה"ב. ברנדייס באוניברסיטת למדעי-היהדות המחלקה של המורים חברלפני
 לנושא. לשובבעז"ה

 "שפתןהשיר". בספרו ועתה הפאסיב, יהלום, למשל, ראה177
 ב(. )א, אשכנז אלדר, מחזור; כיח-אריה, ראה:178
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' וקי!נררקם,וו  ,ן;-
, כתבי"דא.
 883ה ק"מבריו A*d, 470 ה קחמברע' כא על,פי מערבא דבו מתיתא להו"ה=לו

 תשןל. ירח"ליס פקסימילית, מהדורה 138, פארמהנא(דה-רוסי כ"ימשנהי=פא

 תשל-א. ירושלים פקסימילית, מהדורה 497, פארמהנכ,דה-רוסי כ"ימשנה=פב

 ירושלים פקסימילית, מהדורה בפאריס, הלאומית בספרייה 329-328 פאריס כ"ימשנה=פס
תשל"ג.

 תשכדח. ירושלים פקסימילית, מהדורה 1150, קאופמן כ"ימשנה=ק

 תשל"ב. ' פקסימילית, מהדורה )תאטיקאן(32, רומי כ"י ודברים, לכמדברספרי= 32ר

 ג,בל,מיפ=ב.
הערות:

 לשון-חז"ל. דקדוק של ומקפת כוללת ביבליוגרפיה אלה בימים משליםאניא.
 בלבד. *מנה בחלק אלא שימוש לעשךח ניתן לא כמובן, וו,בסקירה

 ובעברית. באךץ-ישראל נעשה לשון-חכמים של המודרני המחקר שלעיקרוב.
 בבדידותן עומדות )אלא(ן תוריון ושל )כינויים( שטיינר של אלו כגוןעבודות
 פעילותם א6 אף באלץ, היה המלא או אחלקי שחינוכם באנשים למעשה)מדובר

 בחו"ל(. היאהאקדמית
 הם ץבהם קבצים על-פי כאן, המאמרים קוב הובאו המשתמש, על להקלכדיג.

 הראשת' פרסומם מקום על-פי ולאנתלקטו
 ןןן

 ן D'"Wh. ירושלים-תל-אביב למשנה, מבוא אלבק, ח' = מבואאלבק,
 והיסוחת מהותה הקדם-אשכנזית הקויאה מסורת אלדר, א' בב ב( )א, אשכנזאלדר, י1

 *דה )1 4נ'קוד הגתה ענייני -, א כי : ספרד ולמסורת לההמשותפים
 תשליט, ירושל-ק ה(, ולשת ידה )= תצורה ענייני - ב כרך :ד( ולשוי

 למסח ומבוא אפשטחן, י"נ ב2 מבואאפעתיץ,
 המעבה"

 וז2"חנ יתקליף

 1957, ירח2לים התנאיי, לספרות מבואחז אפו2טיץ, י-נ := תנאיםאפו2טיק,
 קאופמן; כתב-יד לקי המשנה בלשון השם יידרך בירנבאום, ג' = הידועבירנבאום,

 בהדרכת דוהנסבויג, וויטווטרסרנד, אוני1רסיטת מוסמדן לתוארעבודת-גמר
 1983 תשמ"ג קדרי.מ"צ
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 "נספח וכן וורמייזא", ק"ק מחזור של "ניקודו בית-אריה, מ' = מחזורבית-אריה,4ן;,
 347-302. עמ' א, קובץ וורמייזא", מחזור עללמאמרך,

 99-84.עמ'4; ב, קובץ וזמנו", מוצאו - המשנה של קאופמל "כתב-יד הנ"ל, = ק כ"יביתנאריה,ן

 114-100. עמ' ב, קובץ אקטיבית;', בהוראה פעול "בינוני בלאו, י' = בינוניבלאו,;,'

 122-115. עמ' ב, קובץ חכמים", בלשון ש-' "'או הנ"ל, = ש- אובלאו,1,

 תשכ"ז תל-אביב א כרך חכמים, ולשון מקרא לשון בנדויד, א' = לשתבנדויד,
 תשל"א. תל-אביב ב כרך )תשל"א2(,נ

 העברית הלשון של ההיסטורית "האהדות בן-החם, ז' = האהדותבז-ליימי*;,;

 וכן: ; 25-3 עמ' )תשמ"ה(, א בלשון מחקרים כיצד?", - לתקופותוחלוקתה1

 עמ ,שם יז הע סיםיים דבי 53ן 45 עם שם , ההשגית עיתשרבהגי
 354-349. ,ו'

 קל במסורותיה -ה -ת, -ך, החכורים הכינויים "צורת הנ"ל, = הכינוייםכן-היים,
 יצחק ספר בלשון", הכרונולוגיה להערכת עיון "ועוד הנ"ל, = כרונולוגיהבן-איים, ,, 92-59. עמ' א, קובץ העברית",הלשון
 כרך רופא, א' וקוברן, י' ערכו העתיק, ובעולם במקרא מאמרים - זליגמןאריה
 41-25. עמ' תשמ"ג, ירושליםא,

 מגילות של הלשת למסורת וזיקתה השומרונים "מסורת הנ"ל, = מסורתבן-חיים,
 58-36. עמ' א, קובץ חז"ל", וללשון המלח4ם

 .Studies Ben-~Hayyim, 2 תTraditions the 1 = העברית מסורותבן-חיים,
1954Madrid-Barcelona Language, Hebrew the of 

 ההיסטורי המילון של המקורות ספר בתוך: "מבוא" הנ"ל, = מקורותבן-חיים,
 חתימת למן ראשון חלק - העברית ללשון האקדמיה של העברית ללירון)

 13-7. עמ' תשכ"ג, ירושלים הגאונימן תקופת מוצאי עדהמקרא

 כרכים שומרון, נוסח וארמית עברית הנ"ל, = )א,ב,ג,ד,ה( עואנ"שבן-חיים,
 תשי"ז-תשל"ז. ירושליםא-ה,

 )הלקים המשנה של דיינארד כתב-יד לשון כן-טולילה, י' = לשוןכן-טולילה,
 עבודת-גמר בניו-יורק(, לרבנים ביהמ"ד של 138 כ"י = ונשים מועדמהסדרים

 תשל"ג. ירושלים העברית,באוניברסיטה

 המבוא והחדשה, הישגה העברית הלשון מלון בן-יהודה, א' = מבואבן-יהודה,
 1948. תל-אביב הגדול,;;

 ומחקר העברית הלשון של ההיסטורית "אחדותה בר-אשר, מ' = אחדותבר-אשר,,)
 99-75. עמ' )תש6"ה(, א בלשון מחקרים חכמים", לשון,,1



 וי ,לנרי,),,,

 א-טליה יהודי של חכמים לשון במסורת פרקים הנ"ל, םב איטליהבר-אשר,
"( 

 עדה
ןן תש"ם. ירושלים ו(,ולשון
 - המשנה של היד בכתבי בלשנים "בירורים הנ"ל, = בלשניים בירוריםבר-אשר,
 הישהאלית הלאומה האקדמיה דברי בלשון", ייחוד וקווי הלשוןטיפוסי
 210-183. עמ' 7, חוברת ג כרךלמדעים,

 נג תרבי? המשנף", פון ל של עונים ה "הטיפוסים הנ"ל, = טון ל טיפוסיבר-אשה

)תוןמ"ד"
 1 , 220-187. עמ'

 קובץ מבוא: דברי '-' טהרות לסדר ב פארמה כ"י משנה הנ"ל, :2 פב מבואבר-אשר,
 185-166. עמ'א,

 המשנה", ,טל קאופמן בכתב"ד הנקוד משתהת "על הנ"ל, = מהעגותבר-אוטר,
 אמסורות

 )תשמ"ד"
 1 17-1. עמ'

  וטל לנקדן הסיפר בץ התנאים, בלשת נועכחות "צורות הנ"ל, = מבכחותבר-אוער,
 . 110-83 עמ' בן-ח"ם, ספר המשנה", 'טל קאופמןכתב-יד

 יד בכתב המוטת,פת חכמים בלעתן ראוטתים "עינים הנ"ל, ;4 עעניםבר-אוטר,
 165-139. עמ' )תוטמ"גג ג' תעודה במדבר", לספרירומי"

 ן142. עמ'123 ב, קובץ התנאים", בלשת נדירות "צורות הנ"ל, נדירות= צורותבר-אשר,

 - עמ"173 )תרע"ב(, ד לשוננו הגוךץ, כלוי עם "בינוני ברגגרין, נ' = בינוניברגגרין,
 ן ן 314-313. עמ' שם הנ"ל%, )למאמר "הערות" וכן ;177
 לשוננו;לעם, הרע., עין הרע לשון - לשון "בירורי הנ"ל, = לשון בירוריברגגרין,

 ; 233-224. עמ' תשליג, )רלח(, ח קונטרס כד,מחזור
 לב;)כתשומת חכמים בלשון לכסזקליים "עיונים הנ"ל, = עיוניםברגגרין,

 ;ןן, 143-,171. עמ' ב, קובץלדיאלקטולוגיה(",
 א, קובץ שלן4סח", בהגדה חכמים לשון "צורות הנ-ל, = ל"ח צירותברגגר?לן
ןן 256-252.עמ'
 מסכת e~y בבללי האמוראים מלשון קווים ברויאר, י' = הבבלי לשוןברויאר,
 ורושלים העברית, באוניברסיטה עבודת-גמר 2667(, 8-51 אוקספורד )כ"יסוכה

 ב-ג, בלשכן במתקלים אור ראה זו עבודה על המתבסס רחב מאמרתשמ"ה.
 ן ; ;ן 153-127. עמ, התשמ"ז,ירושלים

 )תרצ"ד(, ה תקקיץ למסורת", "מבעף גינזברג,ן ח"ה =1 למסורת מבעדגינזברג,
 ;543. עמ' )תרצקה(, ו שם ל'מבעדן,מסורת"', "נוספות וכן ; 223-208עמ'

1ו;"ר
 תל- ואגדה, הלכה על ספרו בתוך תמיד", "מסכת גינצבורג, ל' :2 תמידגעצבות,
ן 65-41. עמ' 1960.אניב
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 השנה ספר חז"ל", בלשון 'שדה' של הדקדוקי המין "על גלוסקא, י' = שדהגלוסקא,
 66-43. עמ' רמת-גן, כ-כא, בר-אילן, אוניברסיטתשל

 ממוצא שמות הכוללים :ן -ון, סופית בעלי משקלים גרוס, ב"צ = משקליםגרוס,
 דוקטור עבודת חכמים, ובלשון במקרא ומשמעויותיהם בלבדשמי

 בהוצאת להופיע עומד הספר תשל"א. בירושלים, העבריתבאוניברסיטה
 העברית. ללשוןהאקדמיה

 בית בימי המקרא לשון לתולדות - ללשון לשון בין הנרביץ, א' = לשוןהורבצו,
 תשל"ב. ירושליםשני,

 עבריים", פעלים שני בתולדות ובידול "האחדה הנמן, ג' = ובידול האחדההנמן,
 14-8. עמ' ב,קובץ

 66(", רומי )כ"י המנוקד הספרא כ"י של הכתיב "למסורת הנ"ל, = ספראהנמן,
 29-15. עמ' כ,קובץ

 פרמה כתב-ז מסורת פי על המשנה, לטון על הציות תורת הנ"ל, = צותתהנמן,
 ת~ט"ם. תל-אביב 4138)דה-רוסי

הנמ"
 7-6. עמ' ב, קובץ במשנה", מקראיות "שאילות הנ"ל, וב שאילות

 )41867 תרכ"ז ווץ המוטנה, לעמן מטפט ומיס, א"ה = המטנה לעמןומיס,

 מג תרבתן שאן", בית מעמק הלכת-ת "כתובת זוסמן, י' = רחוב כתובתזוסמן,
 158-88. עמ')תשל-ד4

 ובנייני הפרוזה ולעש השיר לעטן בפיוט, "הפאסיב יהלום, י' = הפאסיביהלום,
 31-17. עמ' )תוטמ"א(, מה לפוננוהפועל",

 ירושלים הקדום, בארץ-ישראל הפיוט 'טל השיר שפת הנ"ל, = השיר שפתיהלום,
תשמ"ה.

 )שני הבבלי בניקוד המשתקפת העברית הלשון מסורת ייכין, י' = בבלי ניקודייבין,
 תשמ"ה. ירושליםכרכים(,

 תשכ"ד. ירושלים המשנה, לניקוד מבוא ילון, ח' = מבואילון,

 תשכ"ז. ירושלים לשון, דברי נ- יהודה מדבר מגילות הנ"ל, = מגילותילון

 תשל"א. ירושלים לשון, פרקי הנ"ל, = לשון פרקיילון,

 לשון, וענייני העברית הלשון לענייני קונטרסים )עורך(, הנ"ל = קונטרסיםילון,
 תשכ"ד. ירושלים העורך, מאת תיקונים בתוספת שניההדפסה

 השימוש לעומת הדבוק המושא בכ~נוי "השימוש כהן, ח' = המושא כינויכהן,
 219-208. עמ' )תשמ"ג(, מז לשוננו המשנה", בלשון )אות-(ב'את+כינוי'



 ,ן , ,,, ן ,, ,,,,., , ,,י,,
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 329- עמ' בזךחיים, ספר אותיות", "קשבון ש',ליברמזו = אותיות חשבוןליברמן,
ן,335.
 , ירושלים,.תשכ"ג. תימל, יהודי שבפי העברית מורג, ש' 1: העבריתמורג,
 הןברית של מסירתה לפרשת -- למערב" מזרח "בין הנ"ל, = ומערב מזרחמורג,

 249-234. עמ' ב, קובץ הביניים,בימי

 עמ' ג, קובץ חכמים'ן, בלשון העדו, מסורות "למתקר הנ"ל, = מסורותמורג,
.198-186

 במסורות קורות של )לבירורן יוס9?ל 9?ל "בנין הנ"ל, = ונתפעל פעלמורג,
 . 101-93 עמ' א, קובץ חכמים(",לשון

 אינן בבבלי העבררות "הברייתות מורשת, מ' )א( = )א,ב,ג( ברייתותמורשת,
 )ב( ; 16-277נ עמ, תשל"ד, רמת-גן ילון, לח' הזיכרון ספר א", חכמיםלשון
 לירושלמי(", השווקה )תוך בבבלי בברייתות ומחודשים חדשים "פעליםהנ"ל,
 העבריות הבר.יתות של ללשונן "לוספות הנ"ל, )ג( ; 162-117 עמ' א,ערכי
 73-31, עמ' ב, ערכי ובירושלמיבבבלי

 גערות עם חז"ל בלשון נושאים לשני הקודם "הנשוא הנ"ל, = הנשואמורשת,
 378-359. עמ' בן-חיים, ספר החדשה",לעברית

 תשמ"א. קמת-גן התנאים, בלשון שנתחדש הפועל לקסיקון לקסיקון=הנ"ל,מורשת,

 מחקרים הבתר-מקראית", בעברית נופעל בנין "על הנ"ל, = נופעלמורשת,
 139-126. עמ' תש"ם, רמת-גן שמיות, ובלשונותבעברית

 עבודת-דוקטור התנאים, בלשון הזמנים מערכת מישור, מ' = הזמניםמישור,
ן תשמ"ג. בירושלים, העבריתבאוניברסיטה

 כהנים, תורת שן 66 ותיקן בכתב-יד מסורת הפרשי נאה, ש' = כהנים תורתנאה,
 תשמ"ו. ביקושלים, העברית באוניברסיטהעבודת-גמר

 עבודת- התוספתא, של ארפורט כ"י יל הלשונית מסורתו נתן, ח' = ארפורטנתן,
ן תשמ"א. אב בירוש"ים, העברית באוניברסיטהדוקטור

 נסתרת-נסהררם/ות הניגוד אז"ל בלשון נתבטל "כלום הנ"ל, = נסתרת-נסתריםנתל,
 מסורות הדבוקים?" הכינוייםבתחום

- 

 1. 21 עמ' )תשמ"ד(,

 תרצ תל-אביב המשנה, לשת דקדוק סגל, מ"צ = דקדוקסגל,

 .,Odord 'ofMisnaiciHebrelw  jdiGrammar~ M.V.Segal = )באנגלית( דקדוקסגי,
 ןןי192
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 .Relation "5 and :Hebrew ~*Misnalc Segal, M.H 0( = המקרא ולשון ~"חסגל,
%%Vol series), (old JeR Arainaic", !0 and Hebrew Biblical 

 1909(. אוקספורד)תדפיס

 א, חלק היהדות, מדעי ותולדותיה", מוצאה המשנה, "לשון הנ"ל, = מוצאסגל,
 44-30. עמ' תרפ"ו,ירושלים

 ואטיקן כתב-יד לפי רבה בראשית של "העברית סוקולוף, מ' = העבריתסוקולוף,
 301-237. עמ' א, קובץ30",

 לטין מחקרי )עורכים(, צרפתי טנאיגב"ע דותןלד' א' בר-אשר, מ' = בן-חיםספר
 תשמ"ג. ירושלים לטיבה, בהגיעו בן-ח"ם לזאבמובכים

 רמת-גן קוטשר, י' בעריכת א, כרך חז"ל: לספרות החדש המילון ערכי = ב א,ערכי
 תשל"ד. רמת-גן קדרי, מ"צ בעריכת ב, כרך ;תשל"ב

 ירושלים ישנים, שבכתבי-יד מסורות לפי חכמים לשון פורת, א' = ל"חפורת,
תרצ"ח.

 326-299. עמ' ב, קובץ קודם", הקצר "כל פרידמן, ש"י = הקצרפרידמן,

 עבודת-גמה רבא, עולם בסדר מקראיים לשונות פשחור, צ' = עולם סדרפשחור,
 תשמ"ו. כירושלים, העבריתבאוניברסיטה

 של לבירורה : שומרון נוסח בעברית קל בניין "נטישת צורבל, ת' = קל בנייןצורבל,
 151-135 עמ' )תשמ"ד(, א מסורות העברית", של ההיסטורי כדקדוקסוגיה

 למשנה", )האוטוגראף( רמב"ם כ"י של כמסורתו "השווא הנ"ל, = השוואצורכל,
 223-217. עמ' תשמ"ז, ירושלים, ב-ג בלשוןמחקרים

 לרמב"ם,, המשנה פירוש באוטוגראף המשנה לשון צורבל ת' = המשנה לשוןצורבל,
 תשמ"ו. ירושלים העברית, באוניברסיטה דוקטורעבודת

 הכבולים הסמיכות צירופי של היידוע אודות "על צרפתי, גב"ע = היידועצרפתי,
 עמ' תש"ם, רמת-גן שמיות, ובלשונות בעברית מחקרים חכמים",בלשון

.154-140

 חיה"', ספרותית 'לשון של מסורת -7 חכמים לשון "מסורת הנ"ל, = מסורתצרפתי,

 458-451. עמ' בן-חיים,ספי

 334-327. עמ' ב, קובץ פסחים", "ערב הנ"ל, = פסחים ערבצרפתי,

 פועל חסר במשפט הפרוד האישי הכינוי "על קדרי, מ"צ = האישי הכינויקדרי,
 תשמ"ד, תל-אביב ב, מלאת קאופמן(", כתב-יד )על-פי המשנה כלשוןנטוי
 355-351.עמ'
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 חכמים", בלשון למשקט הקודם ש)מנין ל-צ)ירוה( "מה הנ"ל, = בל"ח מהקדהי,

 ן 95-85. עמ' ב,ערכי
 א, חלק חז"לן בלשון מאמרים קובץ לדפוס(, והביא )ערך בר-אשר מ' = אקובץ

 ן )תשל"ז2(. תשל"בירושלים

 חלק חז"ל, בלשון מאמרים קובץ וולפה(, ע' לדפוס הביאה ; )ערך הנ"ל = בקובץ
 ן תש"ם. ירושליםב,
 עג-קז. עמ' מחקרים, קוטשר, : בתוך חז"ל", "לשון קוטשר, י' = חז"ל לשוןקוטשר,

 תשלךז. ירושלים ובארמית, בעברית מחקרים הנ"ל, = מחקריםקוטשר,

 קוטשר, בתוך: ל"ח", בדקדוק למחקרים הנ"ל, = בדקדוק מחקריםקוטשר,
 ן קח-קלד. עמ'מחקרים,

 ממגילות השלמה ישעיהו מגילת של הלשוני והרקע הלשון הנ"ל, = מגי"שקוטשר,
 תשי"ט. ירושלים המלח,ים

 במילונות( ןבעיקר חז"ל לשון של המחקר "מצב הנ"ל, = המחקר מצבקוטשר,
 82-3. עמ' א, ץרכי וכו"', חז"ל לשון של המילונות "מבעיות וכן ;ותפקידיו"

 בארמית ~מקראית העברית בתעתיקי ט, 1, תנועות "ביצוע הנ"ל, = תנועותקוטשר,
 )**. קלף-קסת עמ' מחקרים, קיטשר, בתוך: חזן'ל", ובלשוןהגלילית

 ספלכן-היים, הקדומים", במקורותינו אל השלילה "מלת קימרון, א' = אלקימרון,
 482-473.עמ'

 עבודת- יהודה, מ,ר מגילות של העברית הלשון דקדוק הנ"ל, = דקדוקקימרון,
 ן 1976. ירושלים, העברית באוניברסיטהדוקטור

 157-144. עמ' )תשל"זן, מא לשוננו בינוני", "נתפעל הנ"ל, = נתפעלקימרון,

 ןן
 עמ' א, קובץ קוקראן, של העברית של ההיסטורי הרקע רבין, ח' = הרקערבין,

ןן382-355.
 זרה עכודה שדנת רחנטל, ד' = זרה עבודהרחנטל,

 מהדורי
 ומכואב ביקורתןת

 ן תשמ"אל ירושלים, העברית באוניברסיטהעבודת-דוקטור
 .Mishnaic: Proto-Hebrew~to "from Stiiner, iR.C :; כעו"םוסטיער,

 צ[16"011א[, ~01 -,1979(3על"עשן11םחאא4,6,6%שן)יי:-חנתה
, ן, ,157-174.קק

 לדקרו* המשנתי הדקדוק "יחס יסגחדר, מ"ב י= הדקדוקטניידר,
 לעשנך המקראן",

 28-15. עמ' )תר"ץ(,ג

1



37 חז"ל לשוןמחקר

 )תרצגד- ו לשוננו )א( : הספרותית העברית הלשון הנ"ל, = ב( )א, הלשוןשניידר,
 73-52. עמ' )תרצ"ו(, ז לשוננו )ב( : 326-301 עמ'תרצ"ה(,

 למהדורה והכנות אבות מסכת של ולשונה נוסחאותיה שהביט, ש' = אבותשרביט,
 תשל"ו. רמת-גן בר-אילן, באוניברסיטת עבודת-דוקטורמדעית,

 עמ' בן-חיים, ספר חכמים", בלשון "האפלולוגיה הנ"ל, = האפלולוגיהשרביט,

.568-557

 של השנה ספר חכמים", לשון של מחקרה "התגבשות הנ"ל, = התגבשותשרביט,
 232-221. עמ' )תשמ"א(, יח-יט בר-אילןאוניברסיטת

 בעברית מחקרים המשנה", בלשון הזמנים "מערכת הנ"ל, = הזמנים מערכתשרביט,
 עמ' תש"ם, רמת-גן קוטשר(, יחזקאל של לזכרו )מוקדש שמיותובלשונות
.125-110

 בלשון פועל שם המצריכים הפעלים "תחביר הנ"ל, = הפעלים תחבירשרביט,
 296-279. עמ' )תשמ"ז(, ב-ג בלשון מחקריםחכמים",

 היובל ספר חכמים", בלשון הפרזל שם "תחביר הנ"ל, = שה"פ תחבירשרביט, י1
 )בדפוס(. גושן-גוטשטייןלמ'

 hebrdischen, klassischen zur Studien Thorion, Yochanan = אלאתוריון,

1984Berlin .Syntax, התחביריים לתפקידים מוקדש הספר של השלישי )חלקו 
 122-71(. עמ' רבה, בבראשית "אלא"של


