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 ן, -~יץ לכזב

 חז"ל בלשון בנבעל ל"י גזרת של הבינונילתצורת

 בר-אשרמשה

 בגזרת נפעל בבניין הבינוני של היחיד לצורת עצמנו מצמצמים אנו כאן,* המוגש בבירור1.
 היד בכתבי המשתקפים מעניינים גילויים בו יש חז"ל, לשון בדקדוק זה בודד פריט אפילול"י.

 והמסורות כתבי-היד שמסורות מלמדת החקירה כדבעי. ותוארו נחשפו וטרם המשנה שלובדפוסים
 ונבוא מדוע נפתח וייחודיים. מעניינים ממצאים מתוכן עולים ; בקריאותיהן אחידות אינןשבעל-פה

 :דוע. שאינואל

 במקרא הקריאהמסורות
 בסגול הצורה שולטת הבבלי.ן ובניקוד הטברני בניקוד למקרא, העיקריות המסורות בשתי2.

 יח, )שמ"א לנקלה ד(, סו, )תהילים נכנה : כגון נקעה - בעה"פ ( " הסימן משמש הבבלי)בניקוד
 בקמץ צורות גם לעתים, מוצא, אתה המסורות כשתי אך הנרעה. וגבוה, הכבליץ בניקוד וכןכג(

 ה' אתה קראה א(; ח, דניאל ט: יא, )מל"א הנראה ו(; נג, )ישעיה הגלנה כגון: נקעה, -בעה"פ

 )כדין בסגול הצורה היא המקורית העורה ועוד. נספה' ח(, לח, )תהילים ונקלה וכן יד( יד,)במדבר
 העבר. אל הכינוני של היפוש של כתוצאה בקמץ, לעתים מומרת זו ; הבניינים( בכל הבינוני צורותכל
 של חלק היא התופעה י י' של מדבריו להכין שניתן כפי בנקבה הזכר של המרה כאןואין

 בן- ז' שהראה כפי סבילים ובבניינים עומדים כפעלים העבר עם הבינוני הזדהות של כוללתהליך
 שני כין הוהות מושגת ובזה הבינוני צורת אל המוקשת הצורה היא העבר שצורת )ופעמים 4חיים

 הבבלי.5- הניקוד במסורת השלם הפעל של נעצל בבניין סדיר באופן פעל כזה היקש למשלהזמנים.
 צורת היא ;פעל טהרות.7 לסדר ]=פר[ כ פארמה כ"י של במסורתו גם מה וכמידת תימן'במסורת
 כבינוני(.העבר

 כך כבינוני. בקמץ הצורות של במקוריותן פקפקו למקרא החדשים שהמדקדקים להעיר יש3.
 אלו דעתם' לפי סקךטה' מלנה, הנזכרות לצורות באשר בדקדוקיהם וז'ואון9 גזניוס8 סבוריםלמשל
 ראשונים קרמום וכבר הנראה. הלוה, הסדירות: הכינוני צורות במקום מוטעות עבר צורותהן

 עבר כצורות בקמץ התיבות את ביאר אלא ללעות, טען לא הוא אבל הראב"ע. כגון זו,כתפיסה
 כתחילה" אלי הנראה "אחרי לפסוק דבריו את למשל השווה בקמץ. בינוני צורות ולאתקינות
 כלומר ן 1 אתו'", 'ההלכוא ההוללה',10 'העיר כמו נראה, אשר - הנראה "אחרי - א( ח.)דניאל
 אנו אם זה, בביאור הכרח לנו אין אבל הזיקה.12 ה"א לפניה שיש סדירה, עבר צורת סיךשה אתהבין
 נכוחה נראה ואם 7(, 6, 4, סעיפים להלן )ראה חז"ל לשון כמסורות התופעה להיקף דעתנונותנים
 העבר. אל הבינוני צורת הוקשה שכו הכולל התהליך של חלק כאמור, שהוא, לשוני קו כאןשיש
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 שנחקרו ל"ת במסורותהממצאים
 נראה, וגם נראה ייבין.3, שהראה כפי הדרכים שתי את מכירה לל"ח הבבלי הניקוד מסוות4.

 רק מקיימת )=בפא( א פארמה כ"י מסורת יותר.3ן צעירים למקורות באשר הדברים אמוריםבמיוחד
 נסגה, נתלה, נראה, ניפןה, נפעה:5,-נכסה, - סגולה4ו בעה"פ כלומר הראשון, הטיפוסאת

 ת' שהראתה כפי למשנה, )=באר( הרמב"ם אוטוגרף של ממסורתו גם עולה דומה תמוגההנעש".6!
 שבכתב-היד המשניות שבפירוש העירה היא אבל נהנה. נתלה, נךאה, נפקה, ~קכפה,צורבל:7[
 ה~הנה.8! מקמץ: אחת צורהנזדמנה

 נמלה, נרשה, :9! שכטיאל י' וקבע שקדם כפי בקמץ הצורה את רק כנראה, מכיהה, תימןמסורת
 הסדרים משלושת שאספתי דוגמות כ-40 ; תימן כ"י של מקפת כבדיקה העליתי וכך נהנה.נפלה,

 נראה, נפלה, נעלה, נכפה, נכסה, נהנה, נגלה, נאקה, כולן.בקמץ: נקודות היד בכתבהכלולים
 נהנה. נתלה, נראה, נקוה, י2 : כ"ץ ק' של כתיאורה ג'רבה מסורת גם קבע בדרך נרהגת יכלגסלה.20

 S~rn לשון של נוססותמסורות
 של חשובים בכתבי-יד הממצאים על כה עד פסח חז"ל בלשרן הזאת הצררה של עניינה נישר5.

 ובדפוס אלה בכתבי-יד הממצאים בירור פט.22 כ"י ומוסף.,עליהם ו-א, פר ק, ובראשםהמשנה
 הממצאים של גדול בחלק ולטעמי, חז"ל. לשון דרכי היו מגוונות כמה עד ומגלה שבליוורנו23
 הביניים. בימי המסידה בתהליכי שנתחדשו בחידושים ולא אותנטית, לשונית במציאותמדובר

 אנטונין כ"יא.

 על- מנוקדות. מהל שבע ורק ; בלבד עשר מעטות, דוגמות רק בו מזומנות טהרות( )לסדר א כ"י6.
 ונפעה. נפעה הדרכים שתי בין שקול כמעט יחס מתגלה הנתוניםפי

 דוגמות. 4 הכול בסך א3(: ד כ, )נגעים נראה ; )ז(( ה ב, )פרה הנראה :24נפעה
 דוגמות. 3 הכול בסך )ה((, ד ב, )זבים נתלה ונתלה... ; ר( יא, )שם הנראהנפעה:24
 ניקוד. ללא באות ח( י, )שם נראה נראה.. ; )ז(( ה ז, )מקואותהנראה
 עצמו הביטוי באותו ; חופשיות חלופות שהן נראה הצורות.25 שתי לתפוצת התניה כל נמצאהלא
 הנראה )נגעים(' מ~ךטה : הניקודים שני נזדמנו )ז(( ה ב, פרה ; ד יא, )נגעים הנראה" אחרי הולך"הכל
)פרה(.

 ב פארסה כ"יכ.

 את היא אף מקיימת פר מסורת טהרות. בסדר נקרו ל"י מפועלי נפעל בינוני צורות אחת-עשרה7.
 כאן אין אבל ; )8%( הרוב דרך והיא גפעה ב. ; )3%( המיעוט דרך והיא נפעה א. : הקריאה דרכישתי

 הנתונים: את תחילה נפרט בלבד. כמותיהפרש
 בשלב כבר נעיר )ז((. ה ז, מקואות )ז(; ה ב, פרה ד; יא, )נגעים הקראה" אחר הולך "הכל : נפעהא.
 )במקום המראה אחר הולך הכל אחרת: לקריאה )מאוחרות( עדויות יש במקוואות שלפחותזה,

 בכל גורסים העתיקים כתבי-היד אבל שלנו.26 הספרים וכל ליוורנו תימן, כ"י גורסים כן ;הנדאה(
 קימברידג'(.27 כ"י גם וכן פס א, פא, ק, )כך הנראה המקומותשלושת

 הדוגמות: פירוט וזה ; נפעהב.

 לבית חוץ ומוציאין ובוצרין ושונין הכלים ועל האדם על מזין בית-הפרס, בוצריןכיצד
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 לשוק ימכר פרס בית הנוטע אבל פרס, בית הנעשה בכרם אמו', דבר' במה יוסי ר' אמרפרס...
 א(. יח,)אהלות
 הוא כך לנגעו נראה שהוא כשם זחים... וכמוסק כעודר נראה האיש הנגע ראייתכיצד
 ד(. ב, )נגעים להתגלחתוגךאה
 בתרומתו ואוכל טובל נראה אינו אם חוצץ נךאה שהוא בזמן כאדם תחוב שהואחץ

 ח(. י,)מקואות
 יושב עומד ונשען... נתלה שוכב יושב עומד דרכים... בחמישה המשכב את מטמאהזב
 )ה((. ד ב, )זבים ובמשא כמגע ונשען ~גיללהשובב

 לעיל, שנתפרטו פר בכ"י נפעל-ל"י של הבינוני צורות כל נקרו שבהם בהקשרים המתכונן8.
 הנטייה דרך נוהגת שמני הוא שהבינוני במקום הדרכים. שתי של לתפוצתן התניה שישיגלה

 )נפלה(. בקמ, הנטייה נוהגת פועלי הוא שהבינוני ובמקום )נפעה(, כסגולהקדומה
 פאסיב, צורת לסנינו שמני. שימוש משמשת הכינוני צררת ססךטה"' אחרי הולך "הכלבמשפט
 העצם בשם המרתה את להבין אפשר ועל-כן עצם. לשם למעשה שהפכה סטטית צורהכלומר
 ע-ן עדים.29. וכמה בכמהמראה28

 הדברים הם כך מובהק. פועלי שימוש משמשות הבינוני צורות בפר, שנזדמנו הדוגמותביתר
 אהלות במשנת אף )ה((; ד ב, בזבים )2% נתלה ; ח( י, במקואות א2 ד, ב, בנגעים 3 )א ל~ךאהבאשר
 הוא כנימושו כלומר סטטי, ולא דינמי בינוני הרא שקוה הבינוני פרס", בית הנעשה "בכרם : א()יח,

פועלי.30

 דווקא היא בבינוני ביותר הנפוצה הצורה א. : בשניים מתייחדת פר בכ"י המתוארת המציאות9.
 תפוצה יחסי כאן משתקפים העיקו-, והוא השני העניין ב. ; מ-72% יותר )נפעה( בקמץהצורה
 ואחיותיה נךשה הצעירה הצורה ואילו שמני, שימוש משמשת נךטה הקדומה הבינוני צורת ;מותנים

 פועלי. שימושמשמשות
 ג' שהסיק למה הכוונה אחרות. כינוני לכפולות באשר המחקר שהעלה את תואמים אלהממצאים

 ~דון32 י3 סלה, רבה, כנגד יותר( הקדומות הכינוני )צורות קרון סי, רב, הכינוני לצורות כאשרהנמן

 הנטיות רכיו"ב.33 קקזוק נןק יחסי על מישור מ' שכתב מה וראה יותר(. הצעירות הבינוני)צורות
 תואר( שמות או עצם )שמות שמניות צורות ומשמשות הפועלית המערכת מן נדחוהראשונות
 יחסי שלנו שבסוגיה להדגיש יש אבל פועלי. שימוש המשמשות הל הן יותר( )הצעירותוהאחרונות
 פר. כ"י של במסורתו רק שעה; לפי מקוימים, )קראה( נפעה לבין )נראה( גפעה בין והשימושהתפוצה

 שרבו בלשון, תופעה כל בספק, מוטלת אינה .מסוכותיו קדמות שחזקת לפנינו, מהימן שכ"יואף
 יותר. בטוחה מקוריותהעדיה,

 ליוורנו ודפוס פארים כ"י קאופמן, כ"יג.

 וזה ; נפעה היא הרווחת שהצורה מתברר דוגמות,34 כ-70 הכוללת ק בכ"י מקפת בבדיקה10.
 : הנתוניםפירוט

 )נדרים נהנה ; ח( ג, )תרומות ~הגה ; א( ב, )סנהדרין ניגלה36 ניגלה35... ; ט( יא, ; א יא, )מנחיתקאקה
 ; 1 ג, )מעשר-שני ניקלה ; )ו(( ה ז, )בכורות ניכלה ; במשנה( שונים במקומות 11 א ועוד 37,5% יאג,

 א, )שם ניקנה ג(; א, ב; א, )קידושין גקנה ד(; י, )מנחות נ9?ה ב(; ו, מעילה א; ח, ערכין 2%;38 יג,

 )סוטה נתלה ג(; ג, ב,ז; )כלאים א8(;ניךטה דועוד יא, דא3; ב, נגעים ה,ג; א; ה, )כלאים נראהב(;
 נפןה. של ח50 בס"ה מצינו דא2(,39 ו, )סנהדרין ניתלה ח(,ג,
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 ואלה עש"ה. בפועל נפזה, : בקמץ עה"פ תמיד נוהגת - בו! ורק - אחד בפועל אכל11.
 :הממצאים

 אינו ; ג( ג, ע"ז ; א ח, )סנהדרין נעשה הוא ; ו( א, )קידושין סקאש" כל ; ב2%( ט, )נדרים 9עש"שהוא
 ז(; א, ו; א, ב;א,ג; א, )שבועות הששה שעיר ח(; ד, %מע"ז ד ח, ג; ח' ב; ח' )סנהדריןנקזה
ושעיר

 הנענע"
 קמוצה.40 בשין כאמור, כולן, ; 16% מצינו א(, יח, )אהלות הנעשה בכרם ; ג( ז, )יגמא

 לעיל(: שתיארנום )כפי ק כ"י ממצאי את לחלוטין כמעט תואמים פס כ"י ממצאי12.
 ועוד )ט( יא ג, )נדרים נהנה ח(, ג, )תרומות נהנה ; ח42( ב, )סנהדרין נגלה ; א( יא, )מנחות י4ונאינה

 נראה ג(; א, ב2%; א, )קידושין נקעה ; 443%( א ח, )ערכין נפדה ; י%נ( ג, )מע"ש נפקה4315%(;
 46 הכול בסך מצינו ; דבב( ו, סנהדרין ; ח ג, )סוטה נתלה ; 12%( ועוד ד452% ב, נגעים ז; כ,)כלאים
 )נפעה(. נ9?ה שלדוגמות

 ; )יא(( ט יא, )מנחות נקפה : הם ואלה עש"ה, בפועל שלא קמוצה עה"פ מצינו מקומות בשלושהרק
 ד47(.48 ב, )זבים נתלה ;46 א( ה, )מעילהס9ס9ה

 ב(, ט, )נדרים נעשה נעשה... : כגון )פתח( בקמץ הבינוני צורות מנוקדות לעולם עש"הבפועל

~wyln
 %נ49.1 ועוד ג( א, )שבועות שאז" ג( ז, גיומא

 נהנה 1(, )% נגלה :50 ובפס ב-ק הממצאים את מכועת במידה תואם ליוורנו בדפוס הנמסר גם13.
 נתלה )14%(,52 נראה )1%(, נ9וה[5 )4%(, נקדה )3%(, שקה )1%(, נכפה )1%(, נכסה)18%(,

 שינים. שורשים בשמונה בסגול 47% בס"ה 2%(.53 ד ב, זבים 2%, ד ו,)סנהדרין
 נתלה ד(,54 יא, )נגעים ססןטה : קמץ מצינו הנ"ל הפעלים מן שניים של בודדות היקרניותבשתי
 ח(. ג,)סוטה
 : קמץ  שיטה דרך נוהג פעליםבשני
 17%(. ועוד ב56 ו, אבות ג; ז, )יגמא נקזה ט(;55 שם )שם נטלה א(, יא, )מנחרתכ9ט9ה

 קבע בדרך נוהג עש"ה ובפועל 50%( )כ פעלים כ-9 בסגול הצורה שולטת ק בכ"י למעשה,14.
 באשר הן הפעלים לרוב באשר הן כמעט, לו זהים הנוספים העדים שני ואז". : בקמץהניקוד
 מתוך 1 )% נתלה ; 18%( מתוך 1 )% נהנה ; 2%( מתוך 1 )% נמקה חורגות צורות 3 מצינו ב-פסלנעשה.
 1 )% שלה 15%(; מתוך 1 )% נרשה ; 2%( מתוך )2% לאפה חורגות: דוגמות 4 מצינו בליוורנו4%(,

 ; ק ככ"י המשתקפת המגובשת המסורת מז מאוחרות סטיות הן שאלו הדברים ונראים 4%(.57מתוך
 שלא גם נפעה נהגה שבהן אתרות,58 ממסורות עירום יחסית המאותרים העדים בשני מתגלהכנראה,
 עש"ה.בפועל
 נקלה, הוא ובליוורנו( בפט גם ומובהקת מכרעת )ובמידה ב-ק הקבוע הניקוד העיקר, אלנשוב

 לדבר? יש טעם מה קבע. כדרך )נעש"( נעשה משמשת עש"ה בפועלורק

 הבינוני הוקש לו בעבר. לנסתר הבינוני של ההיקש נתרחש זה בפועל שרק להניח שאין ברי,15,
 אפילו ק שבכ"י לכך הדעת )ותינתן ; אחרים פעלים ולא זה פועל רק הוקש מדוע להבין אין העבר,אל

 הדבר סיכת את לחפש יש לטעמי, כקמץ(. כינוני צורת נמצאה לא - נעשה זולתי - אחדכפועל
 כפעל עש"ה של לנטייתו נוספת עדות כאן מהגלה לדעתי, דווקא. )עש"ה( זה פועל שלבייחודו
 נקרא, נמצא, נכלא, כמו נעשה59 היינו ל"א.מפועלי
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 כל"א.60 שלו הנטייה של בחלק נהג הזה שהפועל ל"ה ממקורות עדויות וכמה כמה יש ואכן16.

 הצורות: את וה בהקשרנזכיר

 העסיא העשיא... ; השנייה( בהיקרות רק ארפורט כ"י 2%; ה ח, פסחים תוספתא וינה, )כ"יהעשי
 ד(.!6 ח, שם לונדון, )כ"י שהעסיא וכן לונדון(, כ"י)שם,

 683(. עמ' ייבין )ראה הבבלי בניקוד5מעשיאןהם
 נוהגות המושא בכינויי בעבר קל בניין של הנסתר גופי נטיית שבו היחיד הפועל זהווהעיקר,

 מצאך, כמו עששה ~?אוהו, עוקשן, אששה, "זחו, : ל"א כצורות חז"ל ספרות של היד לתכיבכל

 הדעת ותינתן בה63.7 וכיוצא T~?V אשיה, עש54, לקריאות עדות כל מצאנו ולא וכיו"בn~Sb 62קץןאו'
 ה, )מכשירין החיו 64 : כגון ביו"ד צורות אלא ל"י בפועלי נוהגות אין המעולים היד שבכתבילעובדה

 ד(.65 ה, )נידה עליה ; ח( ז, )פרה כשיה )ח((; ו כז, )כלים טל:יהא(;

 בה"א הכתיב אותנו ?טעה ואל ל"א. צורת הריהי וליוורנו, פס ק, במסורת נעשה גם מעתה,אמור
 אלה )בשני ליוורנו ובדפוס פס ק. היד כתבי בשני אומר, הווי ל"א.66 צורת שלפנינו לראותלא

 הפועל זולתי יפעה, בנטייה נפעל של הכינוני בצורת ל"י פועלי כל נוהגים קמעא( פחותהבמידה
 ל"א. של כבינוני נקזה נוהגת שבועש"ה

 המצב מאיטליה(, הגיאוגרפי למוצא ליוורנו ודפוס פס ק, של )אחיהם פא, שבכ"י להעיר יש17.
 של מדבריו סגולה-נפעה.67 בעה"פ הפעלים כל נוהגים בפא נעשה. לבינוני באשר כמשהושונה
 ניסוח מחייבים הדברים ברם בלבד. נעשה נטייתו עש"ה של הבינוני שגם למד אתה 358( )עמ'הנמן

 כתב- של הלא-מנוקדים בחלקים באות 14 נעשה, הבינוני של הופעות 17 מתוך ; יותף ומכווןמחודש
 אכן והיא מהן, אחת רק )שם( ל"י נפעל של הבינוני על בסעיף הביא הנמן מנוקדות. שלוש ורקהיד

 נעשה שהוא סופר... נעש" "שהוא : הן האחרות שתי ג(. ז, )יומא הפעשה שם: שקבע כפימנוקדת
 בפירוש מציין הוא ודוק, 125(. )עמ' פ"נ פועלי על כדיון אצלו הובאו אלה ב(, ט, )נדרים כנסת"בית

 נעשין". מנוקד היה ובסיפא )=טמקמץ/פתח(, מק/פ ספק בלי "מתוקן, הראשונה בהיקרותשהסגול
 היה הבינוני המנוקדות, הדוגמות משלוש שבשתיים למדיםנמצאנו

 נעשה/נעש"
 ק,68 של כמסורתם

 358(, )בעמ' ל"י נפעל של הבינוני בצורות דן הנמןוכשהוא הסתפק למה לי נתחוור ולא וליוורנו.פס

 1(, )% נעשה )2%( נעשה יש הראשונה ביד : הדברים סיכום בסגול. הנעשה הבודדת הדוגמהבציון

 )2%(. נעשה נ(, )% נעשה הפוך הוא היחס השנייה הידובניקוד

סיכום
 סיכום. אחר וסיכום סיכום בכפליים, דברינו נסכם18.

 שנתבררו ובאלו בעבר שנחקרו באלו חכמים, לשון מסורות בכלל מתגלות עיקריות שיטותארבע
 זה.במחקר

 העשוי המשניות בפירוש )אבל א"ר פא, ק, נוהגים כך הפעלים. בכל נקעה של סדיר שימושא.
 מועטים חריגים בהם יש האחרונים שני )גם וליוורנו פס קפלה(, אחת פעם יש אחרת מסורת'לשקף
 נעשה עש"ה, של הבינוני בין במובהק מבחינים - וליוורנו פס ק, - העדים מן שלושה נפעה(.של

 ל"א, מגזרת כפעל זו, בקטגוריה נתפס זה שפעל נראה האחרים. הפעלים של הבינוני ובין)בקמל(
 לקיום הראשונה( היד בניקוד 3 מתוך )2 עדות יש פא בכ"י וגם ;70 ~קרא נמצא, כמו נעשין =נעשה69
 מנוקדת דוגמה כנראה, נזדמנה, לא שכן נעשה, בבינוני א"ר נהג איך יודעים אנו אין געזק.הקריאה
 הממנו.
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 ג'רבה. ובמסורת תימן72 במסורת רק נוהג הפעלים בכל נ~~ה של סדיר שימושב.

 הבבלי הניקוד ממסורת גם וידוע א בכ"י לנו מסור ונפעה נפעה צורות שתי של מעורב שימושג.
 א בכ"י אבל מיעוט,74 ונפעה עיקר נפטה הבבלי הניקוד במסורת צעירים.73 במקורות בעיקר ל"תשל

 של מצומצם במספר מדובר כאשר זהירות לנהוג יש )כמובן, ~פעה. אב נפעה, א4 : שקולההתפוצה
 דיו(.75 רחב אינו והמדגםהופעות

 שימוש משמש נפעה מותנית, תפוצתן כאן אבל ונפעה. נפעה הדרכים שתי בו משמשות פר גםד..
 גהק שדרז' סי, )וב, שימושן שנתפלג אחרות בינוני לכפולות בדומה פועלי, שימוש ונפעהשמני

 מכאן(. פועלי לשימוש נזוק נדל, סנה, ושה, מכאן, שמנילשימוש

 הסיכום. אחר סיכום מתבקש עכשיו19.
 להתקיים ממשיכה שבה מציאות מייצגים וליוורנו פס פא, ק, :76 המערבי הטיפוס מן הידכתבי
 בתהליך הכרוך פרטי, מקרה היא נעשה הבינוני של וקריאתו בלבד. נקלה בסגול הקדומההצורה

 אחרים, בפעלים נפעה צורת לעתים עולה המאוחרים וליוורנו )בפס ל"א. ל"י, מעבר ספציפי,לשוני-
 יש בפא : אחרות לשוניות בתופעות גם בהם המשתקף אחרות ממסורות עירוב של כתולדהכנראה
 או(. נעשה -א2, נעשה הראשונה היד בניקוד אך עש"ה, לפועל באשרהיסוס

 נוהג כך ונפעה. נפעה הדרכים שתי את המכירה מציאות מייצגים המזרחי76 הטיפוס מן הידכתבי
 שכלול משקף פר כ"י מנוקדות.77 משניות ובכללם הבבלי הניקוד של יד כתבי מעידים וכך אכ"י

 ג'רבה ומסורת תימן מסורת סמנטי. לבידול הצורות שתי ניצול : בלשון זה בעניין שחלמסוים
 הקדומה. נפעה את כליל דחתה הצעירה נפעה שבו שלבמשקפות

 סדירות שמגלות אותן ובפרט שנחשפו. המסורות של בקדמותן לפקפק סיבה לנו אין20.
 החיה בלשון הדרכים שתי נהגו שמלכתחילה להניח אנו מותרים האם מכאן. ו-פר מכאן קמפתיעה,

 אחרת(י לגזרה כשייך הנתפס נעשה הבזנוני את )להוציא נפעה תמיד הקוראת האחת זו. בצדזו
 מסוים במקום הבשילה אף וזו הבחנה. ללא תחילה ונפעה נפעה הצורות שתי בה ששימשווהאחת

 )כעדות נפעה של הגמורה ההשתלטות כלום פר(. בכ"י שמשתקף )כפי סמנטי בידול יצירת כדיעד
 או )לפניה הגאונים בתקופת הביניים בימי המסירה בתהליך נתרחשה ג'רבה( ומסורת תימןמסורת

 ? חז"ל לשון של הדיבור לתקופת חוזרת היא שאף אולאחריה(

 פר( א, כ"י בבלי, )ניקוד נפעה של המזרח-כוואריאנטה במסורות נפעה של מציאותה מקוםמכל
 פירוש במסורת .כך ממנה. שינקו במסורות אותותיה נותנת וג'רבה( )תימן בלעדית כצורהאו

 ובליוורנו.78 פס בכ"י וכך אר בכ"יהמשניות

 שלשון עצמה, על ללמד יוצאת הלשון בדקדוק רבות כסוגיות זו סוגיה הדברים, ובחתימת21.
 - בלשון פנים ריבוי כולו: הכלל על מלמדת ונמצאת ; אחידה הייתה לא חיה לשון ככלחז"ל

 המערכת של לגיוונה עדות הוא - ובשימוש בתפוצה וסדירות עקיבות בו כשמתגלותבמיוחד
 שונות )שכבות שבזמן וגיוון שונים( דיאלקטים של השתקפות תרצו )אם שבמקום גיוון :הלשונית

 לעיל שהצענו השלבים אם אף מסרנים. של ?( מעשה.)מתוהכם ולא חיה, לשון של שונים( רבדיםאו
 ולא מסודר כפסיפס בעינו עומד הגיוון השערה, בגדר נותרים הדרכים שתי בגלגול הקודם()בסעיף
 מקרי. ערבוביהכמעשה
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נספח
 = ת"ו בשנת )שנדפס המשנה של )=באמ"ד( אמסטרדם בדפוס גם הממצאים את בדקתי22.

 ן הנתונימ ואלה1646(,

 )13%י גרשה )3%(; נקנה )6%(; שדה 1%(; )=גק?הי נכפ' )%נ(; ס99ה )18%(; קהוה )1%(יטלה
 "אחר : גורס הוא ה ז, במקואות אבל ; ה ב, פרה ; ד יא, נגעים - הקראה" אחר הולך "הכל זהובכלל

- )4% נתלה 7(; סעיף לעיל ראהסטרשה"י  א2(. ד ב, זבים 2%; ד ו, סנהדרין 

- )2% 9טקהאבל  ובדרך ; נתלית"( האשה ואין נתלה "האיש : ח ג, סוטה 1, )% נקלה ; ט( יא, מנחות 
 49(. הערה ראה - ב ו, פרק מאבות הבדייתא זה ובכלל )17% נעשה'שיטה

 כל ; -13( 12 סעיפים לעיל )ראה ליוורנו ודפוס פס כ"י לממצאי פרטיה בכל כמעט זהההתמונה
 בדפוס כמו )ט~טדם נלקה גם ; נוזה : בקמץ הוא שלו הבינוני עש"ה והפועל ; בנפעה באיםהפעלים
 ; כך( ליוורנו בדפוס גם שנוקדה המשנה באותה אחת )פעם נתלה ; אחת( פעם רק בפס ;ליגורנו

 השני הסופר גרסת היא והיא 47(, הערה ראה 1, % ד ב, זבים )משנת פס בכ"י גם נמצא נתלההניקוד
 כבר הצורוה של חריגותן על לומר שהיה כל 39(. הערה )ראה זבים מסכת את וניקד שכתב ק כ"ישל

 1400(, )משנת בפס קלות בסטיות להתקיים ממשיכים ק כ"י ממצאי דבר, של כללו לעיל.נאמר

 ה-20(. )המאה ליוורנו ובדפוסי 1646( )משנת אמ"דבדפוס

 שנעדר: מה על אלא שנמצא מה על לא הערות שתי להוסיף אני מבקש23.
 העברית, של והלטיניים היווניים בתעתיקים ל"י, בפועלי נפעל בינוני לצהרת עדות כל מצאתי לאא.

 זה. בתומר שעסקובחיבורים
 מצד שכן הניקוד. ממסורת רק עולות הישנים הדפוסים ושל הקדומים היד כתבי של הקריאותב.

 צורת כל שעה, לפי נזדמנה, שלא מגלה הכתיב בדיקת לנפעה. ועשויה לנפעה עשויה נפעההכתיב
 נקני )=נגלה(, מלי כמו כתיבים מצאנו לא כלומר 'התנאים. בספרות ביו"ד ל"י נפעל שלבינוני

 הבינונים של ההיקרויות כל סקירת נפקה. לצד משמעית חד היא שעדותם בהם וכיוצא)=נקנה(
 האקדמיה של בקונקורדנציה ונעשה נתלה נראה, נקנה, נפדה, נכפה, נכסה, נהנה, נגלה,נאפה,
 - קומראן מגילות כגון בה הכלול אחר בחומר הן התנאים ספרות מן בחומר הל - העבריתללשון
 להדגיש יש הנזכרים(. הפעלים מל צורות של רבות בעשרות )מדובר בה"א נכתבים שכולםהעלתה
 על וכיו"ב(. מראה )עושה, בה"א תמיד כמעט נכתבות אחרים בבניינים בינוני של אחרות צורותשגם
 מוכי : כגון ; צירי התנועה את בהן מציינת היו"ד שעה, לפי שנזדמנו, ביו"ד הנכתבות הצורות רוב,פי

 לשון, דברי - יהודה מדבר מגילות ילון, ח' ראה ; ועוד פא וכ"י ק כ"י י ז, )כתובות שחין)וכמרכה(
 "עיונים מאמרי, ראה במדבר, לספרי 32 רומי כ"י )=נהרוה הרבי וכן 33(, עמ' תשכ"ז,ירושלים
 ; 143( עמ' תשמ"ג, ג, תעודה במדבר", לספרי 32 רומי בכתב-יד המשתקפת חכמים בלשוןראשונים

 הנ"ל, מאמרי ראה )וגיבנה, יבני : כגון סגול, המציינת ביו"ד צורות גם מזדמנות רחוקות לעתיםאבל

 כמה זה ובכלל DW). ילון ראה ק, ב"י ז, ב, פסחים )=מתשרה המורסן" את תשרי לא "האשה וכןשם(
 המדלה מצינו האחרים העדים ככל ד( ו, גרב; ו, כלאים )ק,79 המדלי : אחדים בבניינים בינוניצורות
 ראשון כרך וכו', המשנה של מכתבי-היד נוסחאות שינויי עם זרעים משנה זק"ש, ניסן רבי)ראה
 וכבר ; הנוסח ובחילופי הנ"ל במשניות תשל"ב, ירושלים וכלאים, דמאי פאה, ברכות, -זרעים
 השי וכן ; 1251( עמ' תש"ח, ירושלים המשנה, לנוסח במבוא אפשטען י"נ ק גרסת על והעירקדם

 ק.80 בכ"י שניהם ה( ג, השנה )ראש שווי ג( ה,)נדרים
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 לייחודי. באשר הערות שתי ועוד24.
 הצורו"

 בבירורנו. שעלו
 ליוורנו בדפוס אבל אמ"ד, ודפוס פס ב-ק, מנוקד )כך געש" שהבינוני לטעון אפשר לכאורה,א.

 - ]ס[ זהה בתנועה נעשה : דהיינו י תנועות של דיסימילציה של תוצאה הוא 81( נ~ץ~ה הואהבינוני
 התהליך מדוע כך, אם דיסימילציה. מתוך netesa נעשה הפכה :ם5ס*סמ, - רצופות פעמיםשלוש
 בו נמצאה שלא ק, כ"י של העקיבה כמסורתו (netepe) נאקה )טמטאסמ(, נהנה בצורות גם נתרחשלא

 אחת פעם יש בפס : כאלה בודדות צורות יש האחרים בעדים אמנם נאקה.82 נשה, אחת צורהאפילו
 יש וליוורנו אמ"ד ובדפוסי ;י8 נאקה 1 ח )כנגד יאפה אתת ופעם (. ! נהנהי8 - נהנה 1 אז )כנגדנהנה
 המשך אלו בסטיות אין ברם !(. נהנה84 רק )א18 נהנה אחת פעם אבל.לא נאפה,84 ראין פעמייםששה

 לדבוק לי נראה לפיכך, נאקה. נסקה, אלא מכיר שאינו יוכיח ק וכ"י )באיטליה(, קדומהלמסורת
 עירובי של תולדה הן נהנה נחפה, הקלות והסטיות לעצמה,85 עומדת נאיקה כלומר שהצעתי,בהסבר
 וליוורנו אמ"ד ודפוסי פס של המקורית במסורתם ; מאוחרים בעדים לעתים המזדמניםמסורות
 המזרחי, הטיפוס מן בודדות צורות לתוכם שחדרו אלא ; רדרמיהם גקוה ;?להי כמר עיקר ~מ3השקהי
 הדפוסים87(. בשני ח ג, )בסוטה נתלה ליוורנו86(, )בדפוס נךשה נקלה, נאפה,כגון
 במסורת ד(, )בי זבים במסכת שנזדמן נתלה הניקוד על טעם של הערה ברוורמן נתן מר והעירניב.

 עם אחד ברצף אחת במשנה נתרה הבינוני של זימונו פס.89 כ"י ובמסורת ק88 ב"י של השניהסופר
 )במקום לקרובה בדומה לנשקן. נתלה : זהה צורני זיווג לגרור עשוי ונשקן"( )"~תלה נשעןהבינוני
 כזה מקומי הסבר של האפשרות את לבטל אין ואכן פא. כ"י במסורת .לממועט90 בסמוךמרובה(
 זה. בהקשר רק אבל ובים, במסכת שלנובהקשר

- בטאמר: המשמשים )ודפוסים( יד כתבי  שלקיצורים

 גנזי כץ, א"י אצל הצילום על-פי ה( ה, זבים - א ב, )נגעים טהרות לסדר אנטוניןכ"יא
 עמ' תש"ל, ירושלים בלנינגראד, הלאומית בספרייה אנטונין מאוסףמשנה...

קסט-שיט.
 - 1646. אמסטרדםדפוסאמ"ד
 17(. הערה להלן )ראה צורבל על-פי מובא הרמב"םאוטוגרףא"ר

 תרפ"ט. ליוורנו דפוס מנוקדותמשניותליוורנו
 תש"ל ירושלים פאקסימילית, מהדורה 138, רוסי דה ]א[ פארמה כ"ימשנהפא
 מבוא עם פאקסימילית מהדורה כפארים, הלאומית בספרייה 329-328 פאריס כ"ימשנהפס

 תשל"ג. ירושלים בר-אשר, מ'מאת
 הנ"ל, מאח מבוא עם פאקסימילית, מהדורה 497, רוסי דה ]ב[, פארמה כ"ימשנהפר

 תשל"א.ירושלים
 תשכ"ח.  ירושלים פאקסימילית, מהדורה 450נ, קאופמן כ"ימשנהק

 מהדורה תימן, מסורת לפי בניקוד ירושלים כ"י טהרות קדשים נזיקין המשנהסדריתימן
 - תש"ל. ירושלים מורג, ש' מאת מבוא- עםפאקסימילית



 47 חז"ל בלשון בנפעל ל"י גזרת שלהבינוני

הערות

 ברכות. חופניים מלוא חכמים, לשון של וחוקרה בכלל העברית חוקר צרפתי, גב"ע פרופ' ורעי,לידידי*
 א. הערה 23 סעיף נספח להלן,וראה1
 עמ' ייבין(, )להלן תשמ"ה ירושלים הבבלי, בניקוד המשתקפת העברית הלשון מסורת ייבין, י'ראה2

 39(. )בהערה הטברני המקרא מן חומר זה ובכלל שם ייביןראה3
 בר- מ' גם והשווה ; 139 עמ' תשל"ז, ירושלים ה, כרך שומרון, נוסח וארמית עברית בן-חיים, ז'ראה4

 . 134 עמ' תש"ם, ירושלים ב, חלק חז"ל, בלשון מאמרים קובץ החנאיס": בלשון נדירות "צורותאשר,
 66", וטיקאן כתב-יד על-פי התנאים "לשון נאה, ש' של המפורשים דבריו ובמיוחד 498 עמ' ייבין ראה5

 126. עמ' נאה(, )להלן תשמ"ט ירושלים העברית, האוניברסיטה דוקטור,עבודת
 א, חלק חז"ל, בלשון מאמרים קובץ חכמים", לשון בדקדוק התימנים "מסורת שבטיאל, י'ראה6

 208. עמ' שבטיאל(, )להלן תשל"ז2ירושלים
 ב(", פארמה כתב-יד מסורת )על-פי המשנה בלשון הפסק וצורות הקשר "צורות בר-אשר, מ'ראה7

 86-85. עמ' 96, סעיף תש=ן, ד, בלשוןמחקרים
 447. עמ' (1381 סעיף .~1.(ע ,Oxford Gramtjlar, Hebrew Geseniuv' Cowley 1967ראה,8
 448. עמ' 1450 סעיף .ץ ,Grammaire Jouan )א Rome bibligue; I'he~reu ,1923ראה9
 יז(. כו, )יחזקאל ההללה" העיר מימים נושבת אבדת"איך10
 כד(. י, )יהושע אתו" ההלכוא המלחמה"אנשי11
 "נראה - יד( יד, )במדבר הס' אתה נךיה בעין עין "אשר : אחרים במקומות ראב"ע של דבריווראה12

 - יא( ח, )קהלת מהרה" הרעה מעשה פתגם nwy1 אין "אשר וכן וכו"'. ה' אתה נראת וטעמו עברפעל
 נעשה" אין "אשר את הסב מהרה". הרעה מעשה על ותגמול ותשלום נקמה דבר נעשה שלא"בעבור
 נעשה".ל"שלא

 66 רומי בכתל-יד מדובר כאשר אלה דברים לסייג יש נאה ש' של מחקרו לאור 717. עמ' ייביןראה13
 כל אין ועל-כן ל"י, של שונות בקטגוריות חופשיים חילופים )סגול( קמץ/פתח מחליף הלה שכןלספרא.
 נפ~ה/נפ1ה לחילופי מובהקת עדות 243(. 60, עמ' נאה, )ראה זה בכ"י הדרכים שתי לחילופימשמעות

 צעירים. במקורות רק אפואיש
 חופשי. באופן בקמץ ופתת בצירי סגול כידוע, ממירים, א"ר פא,כתבי-היד14
 תל-אביב 138(, )דה-רוסי פרמה כתב-יד מסורת על-פי המשנה לשון של הצורווז תורת הנמן, ג'ראה15

 במטבע נהקה )=קמץ(, בפתח לו שנזדמנה היחידה הדוגמה 213. סעיף 358 עמ' הנמן(, )להלןתשיים
 357(. בעמ' 210 בהערה דבריו )ראה עבר צורת להנמן לו מתבארת בדברו", נהיה "שהכלהברכה

 17. סעיף להלן ראה )הנעשה( זו תיבה ניקוד לעניין16
 האוניברסיטה דוקטור, עבודת לרמב"ם", המשנה פירוש באוטגראף המשנה "לשון צורבל, ת'ראה17

 222. עמ' צורבל(, )להלן תשמ"ו ירושליםהעברית,
 בא"ר". הביאור לנוסח הפנים נוסח "בין בפרק 27-21( )עמ' צורבל של החשובים דבריהוראה18
 3(2. עמ' שבליאלראה19
 ; א( ב, )סנהדרין )כשה נגלה... : ט( יא, : א יא, )מנחות נקשה : תימן בכ"י שמצאתי הנתונים פירוטוזה20

 ח, )סנהדרין ה(;נעשה ז, )בכורות נכפה ב(; ה, א; ה, מעילה ט: כריתותג, ח; ד, ב"מ י; ט, )ב"קנהנה
 שנעשה ]בשבועותא,בכתוב ז, )שברעותא,ג;א,ו;א, ד(;הנעשה ת,ג;ח,דא3;ע"זג,ג;ד, ב; ח,א;

 בפרק וגם ; א( יח, אהלות ; עבר[ נסתר תתפרש שהצורה ואפשר אחרות, שבנוסחאות הנעשהבמקום
 נראה ב(: ו, מעילה א; ח, ערכין ד; י, )מנחות ~פדה א(; ו, )אבוה לנעשה היד: שבכתב תורהקנין

 ה(; ב, פרה ד; יא, )נגעים הנךיה א2(.; ח י, מקואות דא3; ב, נגעים ב; ב, ערכין ראב; ג,)בכורות
 ~תלה : 7( סעיף להלן )ראה העתיקים שבכתבי-היד nwsn כנגד המראה היד כתב גורס ה ז,במקואות
 מועד, לסדר תימן בכ"י שמצאתי הבודדת הדוגמה מנוקדת וכן א2(. ד 2, זבים א2; ד ו,)סנהדרין
 ג(. ז, )יומא איעשה תשל"א(: )חולון נחום י"לשהוציא



 בר-אשר משה48

 ב, ולשון עדה והפועל, ההגה תורת ובמשנה, במקרא ג'רבה קהילת של הקריאה מסורת כץ, ק'ראה21
 313-312. עמ' כץ(, )להלן תשל"חירושלים

 להלן. 40 והערה 11-10 סעיפים ראה אך ק, ממצאי על משהו העירה 313( )עמ'כץ22
 בנספח(. 22 סעיף להלן )ראה אמ"ד דפוס גם עתה עליהםמוסף23
 ופתח. קמץ ושל וסגול צירי של חופשיים חילופים יש א בכ"יגם24
 וליוורנו. פס ק, פר, למסורות באשר ואילך( 7 )בסעיפים להלן כמתוארשלא25
 המהלכים. הדפוסים בכל מצאתיכן26
 . 1883 קמברידג' Add-470, 1, קמברידג' כ"י על-פי מערבא דבני מתניתא לו, ו"ה מהדורת על-פימובא27
 7. סעיף ראשית לעילראה28
 הנראה במקום המראה -- זו גרסה וכל עצמה 'סכל לטענן כמובןאפעה29

--' 
 קטל גרפית המרה תולדת הוא

 למשל השווה עתיקים, בכתבי-יד המזדמנת )תופעה מראה. 4 ניראה )מ"מ(, ב-מ ויו"ד( )נו"ן ייהאותיות
 הזה, הגרפי החילוף קרה אכן אם 1308(. 1255, עמ' תש"ח, ירושלים המשנה, לנוסח מבוא אפשטיין,י"נ
 אמיתי פעל של בהמרה מדובר שאין מפני עדים(, וכמה )בכמה נסבלה המראה שהגרסה להודותיש

 לא בעדים מתקיים היה לא אבל לקרות, היה שיכול דבר בשם. שם של אלא עצם בשם פועלי()בינוני
 ד(. ב, )נגעים זחים" וכמוסק כעודר ניראה "האיש בדוגמה למשל כמו פועלי, הוא כשהבינונימעטים
 להתקיים ממשיכה הייתה לא כזאת טעות אבל ל-מראה, תיהפך כך( נכתבה )לו שניראה אפשרכאן
 שתתוקן. בלי שונים בעדים קבעבדרך

 סתם שלפני הידוע ה"א ולא הזיקה ה"א היא זו במשנה )הנעשה( הבינוני שלפני שהה"א להעירמיותר30
 תואר. שם לפני אושם

 קובץ עבריים", פעלים שני בתולדות ובידול "האחדה במאמרו פירוט וביתר 334-332. עמ' הנמןראה31
 נהגו בו שגם מגלה פר בכ"י שהבדיקה נעיר . 14-8 עמ' תש"ם, ירושלים ב, חלק חז"ל, בלשוןמאמרים
 פר. של מסורתו בתיאור במקומם יבואו הדברים הנמן. בידי המתוארים התפוצהיחסי

 287-283. עמ' הנמןראה32
 ירושלים העברית, האוניברסיטה דוקטור, עבודת התנאים", בלשון הזמנים "מערכת מישור, מ'ראה33

 ואילך. 172 מעמ( ובמיוחד 177-164 עמ'תשמ"ג,
 של שרובן להאמין יסוד לי יש אבל היד, כתב של רצופה בקריאה ושיטתי ממצה באופן נאסף לאהחומר34

 כאן. כלולות בנפעל ל"י גזרת של ביחיד הבינוניצורות
 פתח/קמץ(. וחילופי סגול/צירי חילופי מצויים,'לעתים, בק )גם בצירי נקודה שהלמ"דאפשר35
 נכסה" והוא נגלין הן נגלה והוא נכפין "הן : היא פא( )כגון מדויקים יד כתבי וגרסת שלנו הספריםגרסת36

 ניגלה". והוא ניכ)נ(סין הן ניגלה והוא נכסים "הן : הדברים נשתבשו בק א(, ב,)סנהדרין
 בגיליון. שנייה ביד נוספה נהנה המלה יו במשנה האחרונהבהיקרות37
 ניקוד. ללא נותרה ניפדה המלה זו, במשנה השלישיתכהופעה38
 הנקדן ממסורת בהרבה או במעט שונה )ומסורתו ק של האחרונים הדפים את וניקד שכתב הסופראבל39

 ב. ס"ק 24 סעיף להלן וראה ; ד( ב, זבים )א2, ניתלה קורא ק( שלהעיקרי
 הפעשה ו(... א, )קידושין הנעשה :., כגון בקמץ, צורות מצויות קאופמן "בכ"י : קבעה 313( )עמ'כץ40

 ד(". ג, )מ"ש וניפקה יא(.. ג, )נדרים נהנה... ב(... א, )קידושין נקנה : כגון בסגול, צורות בצד ג( ז,)יגמא
 והבינוני לעצמו, עומד נעשה שהבינוני לחשוד יכלה היא העלתה, שכץ המעטות הדוגמות מן אםספק
 לעצמו. עומד האחרים הפעלים כלשל

 עה"פ תנועת בציון נסתפק פס בכ"י סגול לחטף שניהם ובין לצירי סגול בין הרבים החילופיםבשל41
 בכתב-היד. מלא ניקוד מנוקדות כאן המובאות הצורות כל שכמעט הגםבלבד,

 )ראה נגלה" והוא נכנסין "הם גורס הוא א(. )ב, מסנהדרין זו במשנה העתקה תקלת קרתה פס בכ"יגם42
 נכסה". והוא נגלין "הן השני המשפט את והשמיט "נכפין", בפועל נשתבש לעיל(. 36הערה

 !( סגולה במקום שוואית לנו"ן לב נא )יושם כנהקה ננקד: )יא( ט ג,בכריתות43
 נפדה. במקום נפדית כסף", ובשוה בכסף נפדית "שההקדש. וגרס פס נשתבש ב ו,במעילה44
 נכתב וכמוסק" כעודר נראה "האיש במקום נראה, של הראשונה ההיקרות בטעות נשמטה זובמשנה45

 וכמוסק". כעודר"האיש
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 ? לנו"ן מתחת קמץ שניקדה היא הראשונה הידכלום46
 פס. בכ"י נשמט זו, במשנה השנייה ההיקרות את הכוללהמשפט,47
 לא עשויות נדירות שתיבות הוא ידוע ודבר פס. בכ"י ניקוד ללא נותרה ה( ז, )בכורות נכפההצורה48

 פרקים בספרי, על-כך שכתבתי מה וראה ; שבידיו( המסורת לרפיון כלשהי )עדות זה בכ"ילהתנקד
 ואילך. 53 עמ' תש"ם, ירושלים ו, ולשון עדה איטליה, יהודי של חכמים לשוןבמסורת

 נעשה הבינוני צורת נזדמנה שבו הנוסף במקום שגם נעיר לעיל. 10 סעיף ראה המקום מראילפירוט49
 : כקמץ התיבה מנוקדת תורה( קניין פרק אבות, של ו פרק )והוא הידבכתב

 )ו, המתגבר" כמעין "ונעש"
ב(.

 עליהם. נעיר ייחודים שיש במקום ק. מכ"י שהובא החומר 10 סעיף ראה מראי-המקוםלפירוט50
 ב. ו, במעילה - בצירי - מנוקדכך51
 להלן(. )ראה נךטה אחת פעם ישאבל52
 בהמשך(. )ראה נתלה אחת פעם מצאנואבל53
 בנגעים : הנראה" אחר הולך "הכל הביטוי נזדמן שבהם המקומות בשלושת אפוא חלוקה ליוורנומסורת54

 סטךשה' ה: ז, במקואות שראה; ה: ב, בפרה הנראה; ד:יא,
 "שתי : ראשון הנזכר המקום למשל )השווה עבר, ולא בינוני בצורות שמדובר לחלוטין ברוך ההקשרמן55

 שנים"(. שנים ונאפה אחד אחד נלוש הפנים לחם אחת, ונאפות אחת אחת נלושותהלחם
 לעיל. 49 הערהראה56
 במראה- זהות )אין נתלה נמפה, הפעלים מתוך בשניים ובליוורנו בפס זהות שיש לעובדה דעתךתן57

 הצורה(. נזדמנה שכוהמקום
 המסורות. עירובי מתרבים מאוחרים שבעדים בדבר פלאאין58
 להלן. 69 בהערהויעוין59
 שכבר כפי בעינה נתקיימה ל"א נטיית של נכבד חלק , בל"ח ל"י בגזרת נספגה לא ל"א גזרת לדעת,וזאת60

 לא עדיין )הדברים פר של מסורתו מתיאור יותר עוד לי שנתברר וכפי ; 442-431( )עמ' הנמןהראה
 נתנסחו(, כבר אבלנדפסו,

 שעישה. : ארפורט וכ"י יא( ב, סנהדרין תוספתא שהעשו, )כמו שהעשה : וינה כ"יאבל61
 מצוי אינו עש"ה של )הפעיל במקרא כמותן שאין משום בעינן נתקיימו מעשיאיהם שהעשיא,אפשר62

 ל"י בגזרת במקרא בכלל, ידחה. שלא לו עמדה בל"ח עשאו/עש*7 הטיפוס של הרבה ותפוצתוכלל(,
 70(. הערה להלן )וראה רכיו"ב עשש עשהף, המבנהמשמש

 )ראה באל"ף שנתחלפה היא ויו"ד מעבר הגה היא עשאה עשש, בצורות שהאל"ף הטוען יטעןואם63
 הזיכרון ספר ו, תעודה חכמים", בלשון פונולוגיות תופעות "שתי שרביט, ש' לאחרונה שכתב מהלמשל
 ואנו פונטי, בתהליך או באטימולוגיה עוסק נמצא הוא 58-57(, עמ' תשמ"ח, תל-אביב ז"ל, עירוןלדב
 ונמצאת אל"ף הוא השלישי השורש עיצור : אחד עניינה וזו הפונולוגית. במציאות בתוצאה, לנועניין
 ל"א. לפועלי משויך זו בקטגוריה והפועל נששה, כמו ועשאה יקאו, כמו?קאו

 השורש. של שלישי כעיצור יו"ד משמשת ל"י פועלי בכל פר, מכ"י לקוחים אלונתונים64
 מה ראה העניין לפירוט ט(. ז, )עדויות בנאו כגון ל"י, בפועלי באלף חריגים מעט יש קבכתב-יד65

 82. עמ' התשמ"ה א, בלשון מחקרים חכמים", לשון ומחקר הלשון "אחדות במאמרישכתבתי
 )ראה ליוורנו ובדפוס פס בכ"י שנזדמנה נתלה החורגת הצורה את למשל לבאר יש שכך חושב אניאין66

 למרות 39(. הערה לעיל )ראה ק של השני הסופר במסורת הנוהגת הצורה והיא 13( 12, סע~פיםלעיל
 הושע ; סו כח, )דברים תלואים ; יב( כא, בשמ"ב )הקרי מלאום : ל"א בגזרת לתל"ה במקרא עדויותשיש
 השורש לקיום נוספות ראיות בידינו שתהיינה בלא בל"ח, הקריאה מסורות לגבי כך להניח אין ז(יא,

 ממסורות עירוב תולדת היא אחרות כצורות ל"ת של אחדות במסורות שנתלה יותר מסתבר בל"ח.תל"א
 ב וס"ק א, ס"ק סוף 24 סעיף גם וראה 4, סעיף לעיל )ראה הפעלים בכל בקמץ צורות בהן שנהגואחרות
להלן(.

 4. סעיף לעילראה67
 מקיים לבדו הכתיב ניקוד. בו אין שכן לו(, )הוצאת קימברידג' כתב-יד על פסחנו כאןבתיאורנו68

 התנועה צוינה בודד במקום דבר. ללמד כדי בו ואין וכו' נהנה נגלה, נאפה, : בה"א צורותבעקיבות



 בר-אשר משה50

 ס המציינת אל"ף כאן יש שמא או )=נהנא(, לקמץ בה כיוון כלום ה(. ג, )תרומות כהנא : באלףהסופית

 ?)=נהנא(
 : אלה דברים להעיר אני רואה הדיוןבשולי69

 יח(. ה, )נחמיה אחד" ליום נעש" היה "ואשר - בסגול בינוני צורת אחת פעם יש הטברניבמקרא
 צורות מעט לאויש

 נעש"
 הזה..." נפסח נעשה לא "כי כגון עבר בזמן מובהקות נסתר צורות המשמשות

 א, )קהלת שיעשה" הוא שנעשה ומה שיהיה הוא ששה "מה וכן שם(. כג פסוק גם וראה : כב כג,)מ"ב
 לכהן במרחשת... נעש" וכל בתנור תאפה אשר מנחה "וכל : נקבה בינוני צורת נעשה גם וישט(,

 נקבה לשון התאר שם נעשה "וכל ראב"ע לבאר שהיטיב כפי ט(, ז, )ויקרא תהיה" לו אותההמקריב
 תרגום והבין קדם וכך אחדש. ליום נעשה היה 'אשר זכר, לשון כי יח( ו, )מל"א נראה' אבן 'איןכמו

 שם(. )עיין הגאון תרגם וכן דתתעביד". "דתתאפי...אונקלוס
 : אלו בפסוקים יעוין - קצר. לדיון הראויות בקהלת נקש" של היקרויות עשר יש אלה מכל לבדאבל

א,ע;ב,ת:ד,ג;ח,ט:ח,יג;ח,יד:ח,טז;ח,ת;ט,ג;ט,ו.אחתמהןהיא,כנראה,צורתבינתי"אשר
  וסעהיצורה נראה לעי", 12 הערה )ראה ראב"ע לעל חרף.דברע יא(. )ח, הרעה" מעוטה פתגם נעע"אק

 מתעבדא( )דלא הפשיטתא מתעביך, )דלא קהלת גום ת למעל ; הקדמתים הבימה וכך בטוחה.בעוני
 בפירושונדחק כהנא א' הגאולי. לתפסיר קאפח בביאותוטלר"י ע"ן --- עפד' לס )ילמא רס"ג לא.אבל

 עלי רע "כי כגת ? טען מה ההיקרמות יתר פתגם. העצם Qw את זה לצורך תיקב נקבה צורתוהבעה
 )דאתעבד(, דאתעביד ; עבר צודת נקטו והפשיטתא קהלת תרגום יז(. )ב, השמש" תחת שעקשההמעשה
 בכל לעולם עוד להם אין "וחלק יותר ועוד לבינוני. הסתם מן כיוון יעמל" "אלד'י שתרגם רס"גאבל
אשר

 נעלו"
 א' מהדורת קהלת תרגום וכן יעמל", "מא רס"ג "דמתעבד", : פשיטתא ו(. )ט, השמש" תחת

 את שהבינו דעתם גילו דאתעביד( : קאפח הר"י מהדורת )אבל "דמתעביד" :שפרבר
 צורת כאן נעש"

 שם(. יעוין עבר, לשון נוקטים הנ"ל התרגומים שכל מקומות וכמה כמה יש )אכלבינוני.
 עבר צורת אחת פעם בקהלת מצאנו חד-משמעי הוא הפועל שזמן הרבים שבגופי לב נאיושם
 נעשים אשר העשוקים כל את "ואראה בינוני צורת אחת ופעם יד(, )א, השמש" תחת שנעשו"המעשים

 צורות את לפרש שירצה מי א(. )ד, השמש"תחת
 נקש"

 ומי ש~ססף, מה על לו יש עבר צורות הנזכרות
 שיסמך. מה על לו יש בינוני צורות חלקן את לפחות, לפרש,שירצה
 של כזאת מרובה תפוצהכלום

 נעש"
 שהשפיעה היא בינוני צווות להיתפס העשויות הטברני במקרא

 או פעם יש פא בכ"י רק )למעשה ? ל"ח של השונים היד בכתבי נעשה כסדירות הזאת התיכה ניקודעל
 מסורת לו ואין המקרא בניקוד כולו כל תלוי ק שנקדן מניח כך שיחשוב מי בסגול(. נעשהפעמיים
 העצמאית מסורתו חזקת לדידי, אחרונית. ל"ח מחקר את מסיגים נמצאנו נסבור, כך אס משלו.עצמאית

 בקמץ הבינוני בניקוד כעקיבה הטברני, הניקוד מסורת של פרשנותה ספק כאן עומד בעיניי. יפה קשל
 מסורת של עצמאותה ודאי מול ראב"ע(, קבע שכבר כפי מנחמיה בפסיק נ??ה שיש נשכח )ואלשזה
 צורות כל אכן אם ולזמר, לבת להרחיק היה )אפשר בקמץ. המגוקדוח בטוחות בינוני בצולות קניקוד
 לו,. הדומים היד ובכתבי ק בכ"י שמשתקף מה בהן, שמשתקף בינוני צורות הן מקהלת הנזכרותשקוה

 יו ביותר, לכת מרחיק נמצא לא כך שיאמר ומי כל"א. בה נוהג עשייה שהפועל מסורת כאן גם לפנינוהרי
 לנו שאין אלא והמשגה[. ]קהלת קדום טקסט של - בזמנן קרובות - מאוחרות קריאה מסורותוזו

 בקהלת(. נקשה לצורות שמורה העבר צורת חזקת עדיין שהרי הללו, ההשערות בכלצורך
 לתופעה איים )=נעשא( שזה וכיו"ב, עזאו/עזשן מ?שיאיהם, העשי/העשיא, בצורות לראותיש70

 במקרא עש"ה של העצומה שתפוצתו אפשר ; )ל"א( לעש"א )ל"י( עש"ה מעבר של יותר מקפתשהייתה
 של הנורמה מן מעולם נשתחררה שלא העברית, של הספרותית והמסורת היקרויות( מ-2600)למעלה
 המעבר משתקף שבהן בל"ח הפועל בנטיית נוספות קטגוריות של קיומן את קיפחו המקרא,עברית
 לעיל(. 62 הערה )וראה זה בפועללל"א

 אחרים. מפעלים מנוקדות צורות אלא הביאה לא היא 222, עמ' צורבל,ראה71
 פירוט )ראה תימן כ"י של העקיבה עדותו את כזכור, כאן, הוספנו שבטיאל של תיאורו עלמוסף72

 20(. בהערה לעיל שהובאוהממצאים
 לקבוע שהיטיב כפי 66, וטיקאן כתב-יד כספרא הצוררת'נפעה/נפעה לעירוב משמעות שאין הערנוכברו7

 כתבי-יד ובכללם בבלי בניקוד צעירים לעדים כאמור, כאן, מכוונים אנו לעיל(, 13 הערה )ראה נאהש'
 הדרכים. שתי את המוסרים המשנה,של



 51 חז"ל בלשון בנפעל ל"י גזרת שלהבינוני

 717(. )עמ' ייבין של מדבריו משתמעכך74
 מיעוט גם יש נפעה הרוב דרך בצד המקרא, של הבבלי כניקוד וגם הטברני בניקוד גם יש צררותעירוב75

 קריאתם שעיקר המשנה, של עדים באותם גם מה במידת מצוי העירוב לעיל(. 3 2, סעיפים )ראהנפעה
 22(. סעיף להלן ראה אמ"ד, בדפוס וכן ובליוורנו בפס שמצאנו )כפי נ9?ה גם לעתום ומוסרים נ??ההיא

 ואילך. 187 עמ' )תשמ"ד(, נ"ג תרביץ המשנה", לשון של השונים "הטיפוסים מאמרי, ראה זה, לעניין76
 66. וטיקאן כ"י ספרא על 73 13, בהערות לעיל שכתבנו למה דעתךתן77
 )נפעה( המנוקדות הדוגמות לחמש שנוסף הוא מקרה ורק הראשון כטיפוס זה בעניין הולל אר כ"יכלום78

 מכל מהם. העולה החלקי והמידע הנתונים מיעוט בשל זהירות לנהוג כאן גם צריך ? נקזה ניקוד לנואין
 על במשהו להעיד הוא גם עשוי 4(, סעיף לעיל )ראה המשניות בפירוש שנמצא נהלה הניקודמקום
 שנתפשטו קווים בו שיש הלשון לטיפוס המשניות בפירוש  המשתקפת הלשונית המסורת שלשיוכה
 נפעה, רק או נפעה/נפ?ה קוראים ואלה 27-21(, עמ' צורבל, שכתבה במה במיוחד )יעויןבמזרח

 הזאת. הדוגמה את שהזכירני מישור, מרדכי ד"ר לידידי מודה אני79
 שם. אפשטיין בידי הובאו האחרונות הדוגמות שתיגם80
 : זה בינוני נזדמן שבו הבודד במקום פר במסורת כמו~?שא,81

 הפעלו"
 ואפשר ב(, ס"ק 7, סעיף לעיל )ראה

 עניין אינן לפתח סגול בין מבחינות שאינן מסורות 69(. הערה לעיל )ראה הטברני במקרא כמותהשיש
לכאן.

 10. סעיף לעילראה82
 . 12 סעיף לעילראה83
 22. 13, סעיפיםראה.לעיל84.
 לעיל 16-15 בסעיפים הוצעהפתרך85
 לעיל. 13 סעיףראה86
 22. 13, סעיפים לעילראה87
 לעיל. 39 הערהראה88
 לעל. 47 והערה 12 סעיףראה89
 'טל גרירה כאן עךטז האפשרות על חשב ולא טעות, מרובה ביקוד ראה הוא 357(: )עמ' הנמןדאה90
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