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 לשון של חדש דקדוק לכתוב העת שהגיעה המשאלה הובעה מזמן כבר1.
 הדורות שני של. והתפיסות ההישגים )את שישקף התנאים, לשון של לפחותחכמים,

 זה, בכיוון ומקיפות מרשימות התחלות היו כבר ואכן ן המקצוע. במחקרהאחרונים
 מסורות על ייבין של הגדול בחיבורו חכמים לשון דקדוק פרקן( )או סעיפיכגון

 28. עמ' 1988, בר-אשר ולאחרונה ראשונה(. )פסקה קה עמ' קוטשר, ראה1
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 בר-אשרמשה

 מקיפות נוספות ועבודות הנמן3 כידי פא ככ"י הפועל מערכת תיאור הככליףהניקוד
 שכן ; והשלם הכולל הדקדוק מכתיבת אנו רחוקים עדיין אבל פחות.4 ומקיפותיותר
 עוד סעיפים וקטעי אחדים סעיפים ולעתים כל-צרכם, נתבררו טרם שלמיםפרקים
 של והתגבשותם לגלגוליהם באשר הן הנתונים להעמדת באשר הן כדבעי, נחקרולא

 חכמים, לשון כדקדוק וסעיפי-משנה סעיפים של המוקדם בירורם עצמם.הנתונים
 מאלה אחד סעיף המקצוע. של ודחוף חשוב צורך אפוא הוא התנאים, בלשוןלמזער
 בפועלי הנסתרת צורת הוא וממצה כולל בירור נתברר טרם אך ניכרת במידהשנחקרו

 ל"א. ובפועליל"י
 הבולטים ; אחדים במחקרים זו בסוגיה נאמרו כבר חשובים דברים אמת,2,
 בכתב-יד נאה ושל בכלל הבבליל הניקוד במסורת ייבין של בירוריהם הםשבהם
 אר9 בכ"י וצורבל כאל מכ"י הנמן של וכן כפרט,6 66( )ואטיקאן בבלי כניקודהספרא

 לא )אם המשובחים מן בשניים הממצאים אוצנו טרם אבל לכולם(. נידרש)ועוד
 פר. וכ"י ק כ"י - המשנה של שככהבי-היד ביותכןהמשובחים

 תינתן לק הנוגע בכל )כמובן, הנזכרים כתבי-היד בשני הנתונים את להעמידנבוא
 כל וננתח ונברר מתחייב(, שהדבר מקום בכל השונות הידיים בין להבחנההדעת
 בשני הממצאים את נצרף אחר-כך רעותה. ולעומת עצמה בפני המסורות משתיאחת

 של כוללת תמונה להציע כדי אחרות ממסורות קודמינו שהעלו לממצאיםכתבי-היד
 מעדים גט פרטים נוסיף הנזכרים כתבי-היד משני הנתונים הצעת אגבהסוגיה.9
 ועוד(. ד"ר פס, )לו[, קיימברידג' כ"י )כגק המשנה שלאחרים
 אחרים, כבסעיפים זה, בסעיף ל"א לגזרת ל"י גזרת בין והזהות הדמיון קווינ.

 בהם, נבדלו שהגזרות מסוימים קווים בשל ואולם אחת. לאכסניה שתיהן אתמזמנים

הנמן.
 1988. כר-אשר אצל הביבליוגראפיהראה
 742-659. עמ' לג-לד, פרקים חבין, אצל המהאימים הסעיפיםראה

 253-249. עמ' נאה,ראה
 DY ,351-342 .397-395' 7ג-38, פרקים הנמן,ראה

 245-212. בעמ' 20-19 כפרקים המתאימים הסעיפים עורבל,ראה

 לשק ומחקר אחרים תנאים חיבורי ושל התוספתא של כתכי-היד שמחקר להאמין, יסודהם
 חומר זו. בסוגיה גם הכהרחף מעט יוסיפו כתכי-ד( )על-פי וככבל כארץ-ישראלהאמוראים

 של 'העברית סוקולוף, מ' של כעבודתו  נשתקע אוץ-ישראל אמוראי של העברית מןמועט
 עמ' תשל"ב, ירושלים א, חז"ל. כלשק מאמרים קיבץ 30', ואטיקן כתב-יד לפי רבהכראקךת

 יש ל"ה. ע"ד מטה והיא אחת גזרה רק קיימת למעשה ל"ה].[ ל"א, 'פרזלי : שם אומר הוא293.
 בולטת הארמית ההשפעה כאתת. המרחם שתי נוטות בה הארמית תשבק על המיזוג אתלזקוף

 שהוא הנתונים על-סי )לפחות ל"ה שבפועלי להדגיש כלי דבריו, את מדגים הוא עכר.'בנסתרת
 צורות: שלוש יש ל"א ושבפועלי ועוד,  נשתנת ליונת. זינת, רצת. ב-ת: צורות רק יש !(מביא

 )י נתמלא יצאה(, )י יצא : ))דיה( דא )ג( ; מצאתה -תה: )ב( קינת; נשאת, יצאת. -ת:)א(
נתמלאה(.
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 התנאים בלשון ל"י-ל"א בפועלי כעכרהנסתרת

 העניינים על ולהעמיד לעמוד כדי הנתונים, הצגת בשלב לפחות ביניהןנמריד
 כל-צרכם. ולבררם להסבירם לנו שיאפשר דבר : כיניהןהחוצים
 צורות של העיקריות הקבוצות שתי כין להפריד ראינו הממצאים בתיאור4.

 השלמים דרך שעל והצורות -ת חתומות העיצורי: הטקסט מן העולותהנסתרת
 את השונות הצורות בתוך לקיים ראינו כמו-כן ; ל"א( )כפועליפעתה/פעאה
 כפתח( )עה"פ ?ות הן שכיניהן הבולטות בלכד, הניקוד ממסורת העולותההבחנות
 נ??ת/ן?צת. בקמץ(, )עה"פ 9?תלעומת
 העובדות לקביעת מרובה וחשיבותה פר בכ"י היטב מקוימת לקמץ פתח ביןההבחנה
 )אך ניכרת במידה לקמץ פתח בין ההבדל מיטשטש שבו ק, בכ"י גם אבלולבירורן.

 היא עמעום, בה יש אם )גם התנועות שתי בין להבחנה טעם מצאנו !(, מכרעתלא
 העיצורי( הטקסט בתוך )ההבחנות באלה פר(. מכ"י העולה לאבחנה בדמיונהעומדת
 על להעמיד וצורך טעם יש לבדה( הניקוד במסורת הנתונות )ההבחנותובאלה
 )ובכ"י הפסק מעמד או הוא הקשר מעמד אם הצורה, נקרית שבו התחביריהמעמד

 משני הפסק בין להטחנה - הטעמים מערכת בתוך - בכתב עדות כידוע, יש,פר
 ראשי(.0ילהפסק

 פר בכ"י הממצאים : אפרק

 ל"יגזרת
 -ת חתומותא.
 כפתח:: עה"ח)א(

 ו9סת- א2(; ]ח[ ט:ט )נידה ז?שת-3ן ט:ג(; )נגעים קוללת-2י בהקשר: קל,5.

 1990. בר-אשר ואה10
 ההמסק ובמעמדי ההקשר במעמדי הפסק לצורת הקשר צורת כין ההבחנה כק רק )ולא פרבכ"י11

 בכל 990נ(. בר-אשר ראה אתר; כמקום בהרחבה הדברים תוארו )וכבר כלשק הבדליםעושה
 משני הפסק במעמד לצורה הקשר במעמד צורה בין הבדל אין הטעט כהבות לפתחהנוגע

 בסוף אבל באתנח, עבטה דרך קמץ הופך הפחח ראקד בהפסק זאת, לעומת ;)9קל-/9שי(
 שאין הגם ברם, ;(. :/9קל 99ל )9קי. בעינו עומד שהוא ופעמים קמץ הופך שהוא פעמיםמשנה.
 שלוש T'Q להפריד ראינו משני, כהפסק ל9?ת הקשר במעמד' *עת בץ בניקודהבדלים

 הגורר כיניהן, התחבירי במעמד ההבדל בשל ראשי( והפסק משני הפסק )הקשר.הקטגוריות
 כפי ראשי(, ובהפסק משני בהפסק 'היית' כהקשר, 'היתה' )כגון אחר  מסוג הבדליםלעתים
 להלן.שנראה

 1990. בר-אשר )ראה בהקשר הכאות התיבהר לכל יחיד מחבר טעם זה ככתב-ד משמשהמקף12
 53-52(.עמ'

 אתרווה אותיות גבי )ועל רהי"ו גבי על הרפה סימן זיק על מוותרים אם טכניים קשחםבנמל13
 וכיו"כ. ?שת fi~y' : בדרך-כלל מצף הוא ככתב-היד המאמר. כללאורך
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 כר-אשרמשה

 א:ד;א:ו;ח:א ד:י)יא[(;ךץת-)טהרמב:א;נזה ד:טנט; ד:ט; ד"ח;הנעים

 '%פת.. ]טו"; שיד )כלים 'טנת- א2(; ג ו: א2; ו:ב הנעים רבת- י"א(;א2;
 "22 בסך-הכול מצעו ; ה( ט: )שם, עחיסת ; :ג( ט )פרה וסתת ; ד( ד: )מדהטיסת-
בהקוטר.
 )שם, ורקת יזח(; )ףדה ה:ד(;ך4ת )שם, nbs ויה(; )נשים סלת משף:בהפסק

 4%. בסך-הכל מצעוא"ב(;

 שהקת אתנח:" תא כשהטעם שיטה, בדרך קמץ, הופך הפתה ראעף:"בהמסק
 חיג(; הידה :סלת ה:ב(; ד:ז; )נגעים יטס:ף י:ח(; מקמאות הזב; ד:ז:היגעים
 בעעו: עומד שהוא ופעמים קמץ הופך שהפתח פעמים כאמור, משנה.בסוף

 א9, בסך-הכול מצעו א:ב(; הידה שךאת: אבל חיא( הזב; הנעיםזסךת:"

 בקמץ. הפתח הומר מתוכםמשמתה
 ח:יא )כלים '%עמת- בהקשר:נפעל,

 ףב["
 יחידה. דוגמה

  הוטמיה בהיקרמות א2, ט:י )שם, קטעת- ד:זק; קידה קיטת- בהקשר:פעל,
 א3. והן זח, במשנהוהשלישית
 יחידה. דוגמה ]ו[(, יגיה )כלים שסללת- בהקשר:הפעיל,

 כקם, עה"פ)כ(
 דךגמה. כל אין אחדים ובניינים הפעיל קל,6.

 אבל י(, : ט נידה במשנת שלוש מתוך הראשונה בהיקרות )?, שילת בהקשר:שעל,
 שינת.7ן מגירסה גמור בטחוןאין

 כצירה עה"פ)ג(
 ונעקת- : הן ואלו הקשח, במעמד )כולן בשירה צורות מצינו בלבד נפעל בבניין7.

 אב במענה;ז:כ השנחה א:וכהופעה )שם, הץשת- 2%(; ד:ז א2; אזההגעים
 ה ח: )שם, קא?ת הראשתהז; בהיקרות ב, ז: )שם, ונעעית ; ושלישית( שנחההופעה

בהקעת
 תעשית אחת: פעם רק ע"ד( )על"די בכתיב מובעת /5/ התנועה אעות כיממר, הראעענה"

 שהוטעמו התיבות המשנה. כסוף שבאו או כאתנח שהוטעמו התיבות שייכות וולקטגוריה
 53-52(. עמ' 1990, בר-אשר )ראה המשני ההפסק למעמד שייכחז אחרים מפסיקים.בטעמים

 פתח, בהן יש משני ובהפסק ובהקשר ראשי, הפסק של במעמד קמץ כהן קדש הצורותכל
 לקמץ. שהוסב מעיקרא, בפתח כנקודות לסמתפרשחז
 בגובה אחת נקוהה יש עצמה התיבה אחרי ;  משנה כסוף הנקרית מקיבה  טעם כל איןבכתב-היד
 ?אית:. כמקובל, לנקודחייס, אותה הסכנו אנו ; קרצייתהשורה:
 הרגיל הקמץ מן בצורתו שונה הוא אכל קמץ, נראה לנו"ן טתחת הניקוד סימן שבידיכצילום

 ז.(. כך נקודה, ומתחתיו פתח היא  )ומצורחובכחב-היד
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 התנאים כלשון .ל"י-ל"א בפועלי בעברהנסתרת

 כשהכתיב גם יפעת כקריאה לפקפק שאין נראה, אכל לעיל(. שהובאה ב, ז:)שם,
 יו"ד.8ן ללא הרוב על-פי התנועה נכתבת בבינונית אף יו"ד:חסר

 פעתהכ.

 במעמד הי"ה הפעל של הנסתרת של הקשר כצורת שיטה דרך מזדמנת 'פעתה' )א(8.
 : מצינו ;הקשר

 %ל. )ס:ת( שית ראשי: כהפסק ; 109% - סוסה הקשר:כמעמד

 )שם, סןתה-קטנה ; ג( : ד )כליס הןסה-מוטה ההקשר: לצורת מספר דוגמותוהרי
 105%. ועוד חיג( )נידה ביך הןתה ז"ר(: )אהלות מהלכת הןתהו:ג(;

 5. בסעיף לעיל נתפרטוס:ית/ס:ת

 משני כהפסק אחת ופעם בהקשר אחת פעם 'פעתה' צורת את מצינו כן )ב(9.
 ז(: ד: )נגעים שנינו מיוחדות; תחביריות ובנסיבות אחד במשפט אחדבפועל

 וחכמ' מטמא עקי' ר' 9קסה-שוסה אי ון9ה-י99סה יפיסיון.,. מחיה ובה'בהות
 בל"י הנסתרת צורות כל כנגד בחריגותה עומדת - פסתה - זו צורהמטהרין.'

 היא ; זה( מכלל כאן מוצאות סןסה )צורות -ת חתומות צורות אלא בהן נמצאושלא
 המקצב : בלבד דברים קיצור כאן נאמר לפיכך אחר,9י במקום בהרחבה נידונהכבר

 לנו יש התנאי פסוק של ברישא זו. במשנה 'פסתה' הצורה את שזימן הואכמשפט
 וכנסה'. פסתה או // ופסתה 'כנסה מקבילות: צלעותשתי

 צורות שיטה, כדרך פר, בכ"י באות תחביריים הפסק מעמדי שהם הצלעותבסופי
 היתה הראשונה הצלע כסוף ;20 כדין :כנלה באה השנייה הצלע בסוף כאן וכךהפסק,
- 5 סעיף - לעיל )השווה 4?סת הצורהצסויה  בהפסק ך5ת ?לת,.69ת, צורות 
 בצלמה שתהא לה גרם השנייה הצלע שכסוף וכנסה עם זיווגה אבלמשני(;
 הצלעות בתוך הפנימית( החריזה )אז הפנימי המקצב זאת, ועוד י2 ו?*סה' :כדמותה
 שבהקשר זוגה כת את גם תגרור הצלעות שכסופי הפועל מצורות אחת שכלגרם,
 ?ו9ה-, הפסק צורות הפכו ?סח- ?ן9הי ההקשר צורות גם וכך תבניתה, אתלקבל
 למבנה: צורתו עיכר פסת-ןשנסה' או // וקסת '?ן9ה המשפט אחר. לשון?9סה-.
 )הממצאים פנימיים. וחריזה מקצע גורמי כשל ן?נ9ה' קסתה או // יסססה'ושה
 תופעה שלפנינו ומלמדים כתבי-היד ברוב הממצאים עם אחד בקנה עולים פרבכ"י

 זו.(22 במשנהאותנטית

 א; : כ )נגעים ןרשת - סר ח בכתיב : פר ככץ ל"י בפועלי נפעל של בבינונית הממצאיםואלה18
 א6. כסך-הכול ]ינ[(: ג:ש )שם. נקשת היתה ד:א(: [rw; ג'ז )פרה נעשת היתה א2(:ב:כ

 2%. בסך-הכול ו:ה(ן )אהלות ןךשית היתה ד:ד(; )נגעים ןךטית והיא - מלאבכתיכ
 75-74. עמ' 1990, בר-אשר ראה19
 66-63(. )בסעיפים וסיכומיהם 66-16 סעיפים 1990, כר-אשר במיחדראה20
 35. 25, סעיפים להלן,וראה21
 43. הערה 75. עמ' 1990, בר-אשרראה22
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 בר-אשר משה

 ל"אנזרת

 -ת חתומותא.
 בפתח עה-פוא(

 השלישית כהופעה ג:ג, )טהרות ששת- יחידה: פעם מצינו בהקשר: קל,10.
 .במשנה(
 , יתידה דוגמה ד(, ב: )נידה 7יץ4את-לכהן בהקשר:נפעל,
 דוגמה כאן גם במשנה(, השנתה בהיקרות י:א, )שם, ן7ישאת משני:בהפסק
יחידה.

 )פרה טימטמו ; ח( : יג )נגעים שיישתו ]כגון: כינוי דבוקות צורות רק מצאנו9?ל:

 י:ח(23[. )מקוואות טייותו )ד(;ח:ב
 ג ו: ; נג[ ו:ב במשנה; שניה הופעה ז, ב: )כלים 7ישסאת-אחת כהקשר:נתפעל,

 טהרות במשנה; ראשונה הופעה בזז, )כלים ?ששאת-אחת ; ]יא[( א:ז טהרות ;]ד[
 ג:ג, )טהרות 7שטאת-במשא ; 4%( ז:ג )כלים ניטמאה-הכירה/החצר ניג[(;א:ט

 ה(. י: א; : ג )טהרות בכביצה ?ישטאת 2%(: ושלישית שנחההופעות
 נד[(. ח:ב ה:ג; )פרה 7יששאת משני:בהפסק
 משנה בסוף באתנח, לקמץ נעתק הפתח ; ה( : יג )נגעים 7יש*את : ראשיבהפסק

 ]יב[(. ח:יא )כלים 7ישטאת: - בעינו24 עמדהוא

 בקמץ פה"פ)ב(
 ג:ב; גיא; )טהךות ?אאת- ]ב[(; ג:א ידיים ח:ג: )נידה ?ז?את בהקשר: קל,11.
 יזאת- ב:ט(; עוקציו נק; ז:ט )שם, ויצאת- יזה(; במשנה; להליזו היקרותג:ג,
 ללא  %ב(: נג[ י:ב 4%; י:ב נו[; ט:ה נידה ]י[; ד:ט )טהרות ומקאת ט:ד(;)נידה
 "18. בסך-הכול מצינו במשנה(; ראשונה היקרות ג:ג, )טהרות זקות-אל"ף:

 אחת. דוגמה נק(, ט ז: )שם, ??~r1N משני:בהפסק
 ן ויחידה אחת דוגמה ראשונה(, היקרות א, י: )נידה 7?י*,ת משני: בהפסק נפעל,'

 במשנה(. ראשונה הופעה ג, : ג ; ב : ג )טהרות ?יטיאת-בכביצה : בהקשרנתפעל,
 אלו, היקרויות שתי רקנמצאו

 בצירה עה"פ1ג(
 97צאת- : הן ואלו הקשח במעמד )כולן בצירה צורות מצינו בלבד נפעל בבניין .12

 ; ב( : י )אהלות היצאת-רגלו : נו[( ה : ה )זבים וייצאת-טומאה ; ט( : יז )כליםיתירה

 1990. בר-אשר )ראה ראשי בהססק לקמץ  נעתק בהקשר שפתח שף מני הדוגמות מן אחתזו23

 88-78(. כעמ' 98-75סעיסים
 15. 11, העתת לעיל,ראה24

]ך44[



 התנאים כלשון ל"י-ל"א כפועלי בעברהנסתרת

 )כלים קנימואת-בכבשן נו[(; ידיה )נגעים ומצאת-טריפהןגיצאת-שלא-דרור...
 נעיר, א8, והן ה(, ן ג )שם, חלודה קאימצאת ; ב( : י )טהרות שנמצאת-טומאה ; ו( ;ב

 באל"ף כתובות - )?:צת/?ן?ת( היקרויות לשתי פרט - ל"א צורות כלכי
 ועוד. ניטמאת נמצאת, יצאת,היסטורית:

 פעתה/פעאהב.
 :צתה/:צאסה, ; קעתה דרך על ל"א מפועלי אחת צורה אפילו פר ככ"י מצינו לא13.
 אחרים. בבניינים ולא קל בבנייןלא

 צורה להוציא ; וכיו"ב ניקטה ןזטה, השלמים: דרך על צורה כל נמצאה לאאף
 לכל כשלמים ל"א פועלי נוהגים שכו בניין ה:ט(;'2 )נידה הביסה הפעיל:כבניין
 סביאה, גם וכך להוציא; יסליא, ישיא; :כיא, משיא, ססיא, השיא, קביא,דבר;

ה1?יטה.26

סיכום
 כלליהם. לנסח נבוא ובהמשך פר. בכ"י הממצאים של מסכמת טבלה להלן14.
 שקילה עימה שאין גירסאות של שספירה בה יש ברויה עדות דלהלז הטבלה15,

 'של חופשית 'או מקרית תפוצה כאן אין למעשה, דבריי: אפרש להטעות.עלולה
הצורות.

 הי"ה בפרצל ורק ה-ת חתומות הצורות שולטות מעמד בכל הדבר, של בעיקרו)א(
 טעונה ואינה במקומה נתבארה חריגותה ?9סה צורת ; בהקשר פעתה צורתשולטת
 הסכר. כלעוד
 זת, ת, הצורות משלוש אחת כל של ההפוצה -ת חתומות הצורות בתוך )ב(16.
 הדברים: סיכום תה מוגדרים. בתנאים ומופיעה סדירה היאלת
 כהקשר ובל"א בל"י הבניינים בכל והבסיסית הרגילה הצורה היא בפתח עה"פא.

 שבא מוטעם פתח כל כדין פתח במקום קמץ יבוא ראשי בהפסק ; משניובהפסק
 "43 ואכן, משנה(, בסוף סדיר ופחות באתנח, לחלוטין סדיר זה )שינויבהפסק
 משנה( בסוף כפתח א2 )ועוד ראשי כהפסק קמץ Px משני, בהפסק אזבהקשר,
 מובהק. באומן זו סדירותמשקפים

 אכן אם .27 בנו"ן קמץ יש אמנם אם ; )בהקשר( שילת- אחד: חריג יש אולי אלהבכל

 41. %3,  סעיפים להלן. ראה23
 שם, ; סחני?" על-ד יז ; 1 )יהו' סס*קה : ל-י דרך על ל"א בהפעיל צורה מציע כמקראדווקא26

 לפרשו אפשר ברם, שיבחר. 598( עמ' 29ט, )$ לכרגשטרסר לו נתפרש זה ניקוד כה(.שם,
 :ו?ת, הצודות שנתפרשו כדרך משני. מימוש האל"ף בה שנתממשה לקלאסה צודת אתכמשקף
 ייבץ. )דאה ! אחרום ובמסורות הבבלי הניקוד כמסורת האל"ף במימהט לואת של כגלגולאלת
 ק. ס"ק 60 54, סעיסים להלן וראה 664; 420,עמ'

 דו. והערה 6 סעיף לעיל,ראה27
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 בר-אשרמשה

פעתה -תחתומות

 בצירי עה"פ בקמועה"פ כפתחעה"פ

 (lopx)שסה- "22יקח כהקשר קלל"י
 1( )א?9סה-

 )או(יקסה א4?עת משניהפסק
 אופקת: ראשיהפסק

 9$sx?ת

;9צת א,;9?הכהקשרנפעל
 gx);קלית(

 )?( או @ny~- )4ו( א3י?ת-כהקשרפיעל
 אוה9?ת-כהקשרהמעיל

 / ,9?את( א!שלתבהקשרקלל"א

 א18 ו??תן
 או??את משניכהפסק

 א8;יצאת או;פלאת-הקשרנפעל
 1 א;9*את ( א;פיאת משניהפסק

 צורה רקמצאנופיעל
דבוקת-כינר:

טימאתן
 וקפיאת-אב 714%ח5?אתהקשרנהסעל

 א72חס?את משניהפסק
 או4סש?ת: ראשיהפסק

 או7יס?~ת
 היא וכיו"בהקייההפעיל

 )ואינה הסדירההצורה
 בספירה(כלולה

 )+א2(ח109 אוו )22?( ח23 )62?(61%סינוס

 ס:יה/ס:ת צורות הן מתוכםאל*

 ניקוד, מששות יש שבהן !( טות) מוע צורות לאותן שייכת שהדוגמה נראה הוא,כך
 4 אהדדי.28 בזה זה מומרים והקמץשהפתח

 סלאת :?את' שאת, : ל"א גזרת של קל כבניין הסדירה הצורה היא בקמץ עה"פב.
 נראה, כהקשר!29(. ח8נ )מהן ח19 כסך-הכול מצינו תחכירי; מעמדבכל

 כעמוד. ראשונה פסקה 79, עמ' 990נ, כר-אשר ראה28
 , קמץ 4 פתח המעבר על כמובן. לדבר, אין בהקשר באות שהצורות לפי%ו
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 התנאים כלשון ל"י-ל"א כפועלי כעכוהנסתרת

 היקש שפעל אלא בעה"פ, כפתח פ?את/9עת צורת נקלה כאן גםשמלכתחילה
 :?א; הנסתר: ואצ"ל ן3 :ואסם/ן שאנו, :?את'30 :?אס' :צאתי, כולה:לפאראדיגמה

 )נישאתי, והנוכח המדבר כגופי קמץ אינה ל"א בגזרת עה"פ תנועת אחריםבבניינים

 בצורת נתקיים והפתח הנזכר, ההיקש פעלו לא שם ; וכו'( מלאת מלאתי, ; וכו'7י?אס
 7ישמאת(, )7יץ4את,הנסתרת
 אחרים: בבניינים בקמץ חריגים שלושה נמצאו קל. בבנתן 9?את 19%על-יד
 הללו בפתח. נבהקשח :צת אחת צורה זה וכנגד )כהקשח א2 נשיאת- 1(' )";יוראת
 ניקוד.32 משוגות פרי וקמץ, פתח חילופי יש שבהן מעטות, צורות שיתפרשואפשר

 למעתק גרם הזקף שמא ני*את, למשל ; אחרים מקומיים פירושים לפרשןואפשר
 לעתים אבל פר,33 בכ"י משני מפסיק בטעם נוהג כזה מעתק אין אמנם ; קמץ זפתח

 ש:צת- הצורה שזסן.33 במקום חיא( )אהלות I~?v כגת: מזדמן, הוארחוקות
 אל ובהיסח-הדעת בקלות העברתה את הכשיר האל"ף חסר שהכתיב אפשר)בפתה(
 ועוד וכיו"ב(. nry'- )עלת-, בפתח שיטה דרך הננקדות ל"י מפועליאחיותיה
 ממסורת תצורה הן א2[ נשיאת סילאת, נשילת)?(, בקמץ הצורות אוליאפשרות,
 חריגים כך, וכין כך בין ל"א/ל"י.34 בפועלי הנסתרת של כעה"פ קמץ נהג שבהאחרת
 בסדירותו. עומד והכלל לפנינו,מועטים
 הממצאים נות. הצורה מזומנת הגזרות בשתי נפעל בבניין רק : כצירה עה"פג.
 יפעת 17% נפעל: בבניין הסדירה הצורה שזו לכאורה, מראים, לעיל שהוצגוכפי

 הספירה אמל )7שאת(.י3 )ני9נות(/נפעאת nSDJ 4% כנגד)נע?ת(/ן6?את,)נק?את(
 מילונית, היא ההחפצלות בו36( רק )ולא הזה שבכתב-היד ,מתברר, ; להטעותעשויה

 הקאת בטומאה זן929מ כליס '?ששף בלבד: הנוכחת לצורת עדות מצאנו טהרותבסדו30
 היא נוכחת צוהת ':?את' גם כך נוכחת. צורה היא ש'נכנסת' כשם ; ]ה[( ד : ל כלים )פר.כטהרה'
 לשק לתקופת החוזרת קדמונית מסורת משקפת פר עדות אם 108(. הערה להלן. ראה)אך

 - ל"א מועלי של קל בבוהן - הגופים ליתר הנסחרת של שההיקש להניח יש החיה,חכמים
 שלימה. פאראדיגמה בו שנוהגת חי ריבוך בתוךפעל

 לנימיי מצאת לא ואכן ל"י. לפועלי המעבר בהם חל שלא לפעלים כמוכן. מכמנים.הדברים1נ
 ttyv). : ל"י דרך על המדברים צורת ידועה מצ"א )בשורש וכיו"כשיק

 79. עמ' 1990. כר-אשרראה32

 80. בעמ' שד סעיף גם וראה 8ד; עמ' 75, סעיף 1990. בר-אשרראה33
 בקמץ, מעקדות -ת חתומות הצורחי מעט למקרא, הטברני הניקוד מסורה היא כזאתמסורת34

 דה הניקוד חכמים ללשק הכבלי הניקוד כמשרת יט(. ; יג )יר סללת כא(. : כה )ו" ווזת :כגון
 בסעיפי מסורות עירובי מזמן פר שכ"י ובידוע 52(. סעיף להלן, )ראה טפלה ןת והניקודעיקר
 86(. עמ' 96. סעיף 1990, בר-אשר תו עניין על )ראה שתיםדקדוק

 הקודם(. )בסעיף עהה זה שנידונה )?יאת( בקמץ אחת וק?אח צורות כולל '35
 41. סעיף להלן, ק כץ ממצאי ראה36
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 בר-אשרמשה

 בחתימה הבאים )שנןם( שרשים ויש ת בחתימה הבאים )קמלם( שרשים ישכלומר.
דת:

7-ת זח.

 gx נעקת)עש"ה( 1% ניכ]ות )כו"ה(:ל"י

 sx נמצאת )מצ"א( 373% נשאת ')נש"א(:ל"א

 ק בכ"י הממצאים ב:פרק

 ל"יגזרת
 -ת38 חתומותא.

 בפתח39 עה-פוא(

 לנחנת א3(; ב"מי:ד ט:ג; )שם, זכת ד"א(: )כתובה גבתם בהקשר:" קל,17.
)עירוביןא:ח(:ץלת)סוכהג:ו;יבמותטז:ד;נזירג:ו;זבחיםו:זןח[;ז:ב;ט:ד;

 ; ג( : ט נגעים ; ב יב: )זבחים וילת ; א( : ה )ערכק ךזלת ; :י3( ג : ג מנחית ; נג[ ב :יב

nT?נט[(; ד ד: ערכין 2%; ]ז[ ט:ו ]ד[; ה:ג )כתובות n~?? הסת ה[(; טיט )נידה 
 ףא";ךטתהדףםט:ט;"טהרותב;א;ניהסגיםד:ה;ד:חנט[;ד:טןק;ד;ט

 שהת)יבמות זךטת)ברכותג:ח; ט:א(: 7ךטת)שם, י:י; א2; ח"א א:ו;א:ד;
 א"ב(; )סוטה  ושסת43 נד[(; ח"א בכורות ף[; ג:ג חולין ף[; ה:ו גיטץ ף[;יא:ו

 ; ]סט( יד : יז כלים ; א : ב )מנחות נח ,4 ; ]ט( ד : ב )כריתות ,לנות ; ב( : י )נדריםחף,ןסת

 קיל. כאמור או, ן?את כיל37
 ברוב מנוסדת. ועתק דה, דת. ת. ) -ת חתומה הצורה שתך צורות-המשנה ביןההבחנה38

 מלא בכתיב ככתב, דעתו את הסופר גילה המקרים במיעוט רק הנקדן. מסורת עלההיקרףות,
 פר במסורת זאת. לעומת 19(. בסעיף דברינו כהמשך להלן )ראה 'נשבית' כגץ דת, עלהמעיד

 הנקיץ. הוא הסופרהוא
 הניקוד כדרכי הופעתם סדירות אבל אהדדי, וקמץ פתח להחליף עשת ק שנקדן הוא, ידועדבר39

  )שבהם -15% ל10% הסטייה מגיעה שכדקתי רבים בסעיפים אצלו. עיקר היא במקראהטברני
 ואף- הספרדית(. מסורתו משתקפת ובהם פתח, במקום קמץ או קמץ במקום פתח מוצאאתה
 ואחיותיה 9?ת כין להפריד ראינו פר, לכ"י נוססות( )כבהופעהז בזה דומה הוא שאץעל-פי
 שביקש המסורח על כמדחק לעמוד כדי בכתב-היד הצורות תפוצת בהצגת ואחיותיהל9?ת
 למסור. קנקדן

 כגון קושי, כל ללא ההיקררות כרוב ההקשר מעמד את לקבוע ניחן טעמים מערקת ללאגם40
 או 0, : ג )סוכה רובו' על חזזית '?לת הנושא: לפני במישרין כא )הנשוא( שהפועלבפסוקיות
 הרוב( על-פי אותם מקדימה מלת-יחס )הללו מושא או  שתיאור !( מאוד עד )הרבותבפסוקיות
 חלוקה' על 'ךטת ; ]ק( ט : ט )נידה הווסת' בתוך 'קלושת כגון: )הנשוא(, הסובל אחריעוקבה
 הקשר של במעמד כא הפועל ובשכמותם אלה ככל ג'ק; )תיר לש-?r' 'עלת ; חיא()שם,

תחכירי.
 13. הערה לעיל.ראה41
 ואת. מה דגושה: רי"ש יזע זהבמקום42
 הפולל. בפ"א קמץ במקום פתח ישכאן43

]48[



 התנאים כלשק ל"י-ל"א בפועל' כעבדהנסתרת

 )שם, שזלת ; ]ט[( ה ח: )סוטה סלת43 ; נח[( גנה )חולין ]ו[זשתת ט:ג(; )פרהזקת
 ח50. כסך-הכולג:ה(;44

 כלת ת:ג(, )נידה ?ת?ית ; י:ה( )שם, זכת ; ]ג[( א ד: )כתובות ~כתבהפסק:45
 ט:א ט:א; ט:ו;זבחים )סוטה ?לת ft:D; ב"מ ד:ט: )כתובות לקת ו:ה(;)נגעים
 ראת 477(; ה: )נגעים פסת46 ט:ה(; )ב"מ עשת ה:כ(; )תרומות זללת ט:כ(;]ב[;
 א6נ. בסך-הכול מצינו א:ב(;48 )שם, זךאת נךאת... י:ח(;)נידה

 א2. והן ח(, : ג )תענית ניקעת : ]יב[ יא : ח )כלים לנקנות בהקשר:נפעל,
 יחידה. דוגמה ג:ב(, )כחוכות לניפלתבהפסק:
 ד:ד(; )נידה קישת ;49 טז:ז( )יבמות ונומת ח"ח: )ב"ק וגילת בהקשר:סלל,
 א5. והן ט:י(, )שם, וגינתנדיינת...

 היחיד הפועל זה יא:ח;ן5 )תרומות ומצאת ז:כ(;וי )סנהדרין ?זינתכהפסק:
 א2. בסך-הכול מצינו ;52 אל"ף( מלא ככתיב בו צוינה 8 שתנועת ל"י,מגזרת

 ק2' בכ"י שנמצאו ד(, ד: )נידה 'שפה' של היקרותה שתי כאן נכללו לא44
 בכתב- טעמים מערכת בהיקדר שכן ראשי, להפסק משני הפסק בין ק במסורת להבחין ראינולא45

 לעיל, )ראה פר לכ"י ההקבלה יסוד על מכל-מקום, בלבד. הדעת כשיקול זו אבחנה תלויההיד
 של המכריע ברוב להבחין,. ניתן מוצקות תחביריות בחינות יסוד ועל 11-10(, 5,סעיפים

 רבות: מני אחת דוגמה למשל, השווה, ראשי. הפסק למעמד מערי הפסק מעמד ביןההופעתי,
 ד(. : ה )נגעים טהור' אנשים כשני בין אחד כאיש בע פסת מהן זה באי ידוע ואין כגריס...'בהרת
 חותמת שהיא הפסוקית של ההפסק שכוח ברור. גם אבל כהפסק, עומדה 'פסת' שהתיכהברור,
 פר בכ"י ואכן, 'טהור. אותו התוהמת המלה נמצאת שם כולו, המשפט של ההפסק מכוחקמן

 הדבר ראשי(. מפסיק )באתנח, טהור משני(, מפסיק )בזקף, 69ת : כטעמיהן התיבותמובחנות
 מטמא שאמרו פי על אף טהורות וכולן טמיאה היא וראת 'פרשה זו: בדוגמה יותר עודבולט
 לך ואין כולה, המשנה את חותמת 'שראת' ב(. : א )נידה שראת' משעה אלא מזנה אינה לעתמעת
 ההפסק מעמר אכל )סקלם(. המזנאי פסוק של הרישא את חותמת 'וך"ת' מזה. גדול דאגניהפסק
 'טהורות'(. )המלה הפסוקית כסוף הנמצא הראשי, ההפסק לעומת משני הוא בו נמצאתשהיא
 elmDi,." טעם )ספחא, 9סיאף משנק,.. טעם )זקף, 'נך*ת : המטעים פר, כ"י של פיסוקוהשווה
 ראשי(. טעם )אתנח,טהורות'

 43. הערה לעיל,ראה46
 זו. דוגמה על לעיל 43 כהערה מש"כראה47
 45. הערה סוף לעיל.ראה48
 סגל, )ראה כ-ט 8 התנועה הומרה השפתי העיצור בהשפעת 2שת, של גלגול כנראה. היא,נושת49

 ספר העברית. ללשון האקדמיה של העברית ללשק ההיסטורי המילק בן-חתם, ד וכן ; 155עמ'
 335(. עמ' הנמן, ראה אך ; 10 עמ' תשכ"ג, ירושליםהמקורות.

 התיבה ]קהינת[', מהן לבת ניתנה 'לא בק: מצינו ג : ט בסנהדרין כאן; כללת שלא דוגמהועוד50
 ניקוד. וללא השסטה השלמת בתוךבאה

 בבנין התיבה נוקרת במקבילה אבל תרוטה', זו הרי ומקאת, 'הירכיש : בשלמותו המשפטהרי51
 20(. סעיף להלן, )ראה וללאת הארמית( דרך )עלקל

 ; ח : א )עירוכין ייאךא כגון ק. בכ"י לעהים מצרה התיבה באמצע 8 לתנועה מלא ככתיבאל"ף52
 ד(. שם, )שם, אחד כאן ]השנק... כאן ה:ג( )יומא ]הזהב[ כאן א2(, יא:
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 כר-אשרמשה

 אינו כעי"ן הניקוד ה, ב: )כלאיים שקעלת ; כ( : ג )נדרים שהיזית בהקשר:הפעיל,
 3%. והן יג:ה(, )כלים זסעלת ; דיו(ברור

 בקמץ עה-פ)ב(
 'ועלת קל: הקשר, במעמד כולן -ת, של דוגמות שלדש בסך-הכול נמצאך18.

 פעמיס' שלשה 'שינת פעל: ה(. : ט )פרה חטאת' מי 'לצותת ; ב( : ה )נזירשלשמן'
 ט:י(.)נידה

 כצירה עה"פ)ג(

 צרויה. בעה"נ צורות מצינו בלבד בבניין.נפעל19.
 ב"ב(; )שבועות ששת 3%(; ט:י )נדרים ןק?שת ג'ו(; )חלה ~nvyבהקשר:
 5%ה והן ו:ד"(, כתנות 3%; ז:ב 2%; דרו 2%; א:ו 2%: א:ה הנגעיםמנת

 ט, : ד )כתובות נשקת ; ב( ו: DW ;4% ,DW )שם, ש~הנת ; ב( ב: )ב"ק ?הנח :בהפסק

 של השמאלית הנקודה את רק אני תאה 'כלפף בשילום ; דע ברור אית הבי"חמקוד
 ; ה( ב: )כתובות זנישבית ; ק ג: )עדויות ז7זשת : ג:ח( )קידושיז ייקשת ;הצירה(

 10%. בסך-הכולמצינו

 עשרים- מתוך אחת כדוגמה רק יו"ד( )על-ידי בכתיב מובעת /5/, התנועה,איכות
 בכל צירה שניקד הנקדן בעדות לפקפק שאין נראה זאת, בכל : 'שנשבית'וחמש:
 כתיב רוב על-פי נכתב מוטעמת סגורה כהברה צירה הסופר במסורת שכןמקום,
 יו"ד.5י חסר רוב על-פי הוא הכתיב נפקת הבינונית בצורת גם ;4'חסר

 ארמית תצורה)ד(

 )הדוגמה הארמית דרך על קל בניין של הנסתרת צורת נוקדה פעלים בשלושה20.
 : ארמית( פעל צורת בעצם היא שבהןהראשונה

 והוות נושרת שהגבייה מפני[ הנשמין בימות ירקות לא אף אומ' יוסי ']ר' : הנותא.
 ]יג[(. ג:ח )ע"ז לזבל'56 להםהנאה

 n???I?1. : הנקדן בידי נוספה הח"ו זובמשנה
 זו. שאחרי ההערה וראה הרכה(. פעמים ועוד 2% גזו גזה; )מעשרות תערהשווה

 של מרארהמקום )על-פי ק בכ"י ל"י מפועלי בארבעה בנפעל הבינונית צורות כ% אתבדקתי
 ז:ט ג:ב;ג:ד]ה[: ב"ה; ?סות)נדרים הממצאים: ואלה קוסובסקק, לרח"י המשנה לשתאוצר
 )זבחים ששת ; 10% שהן ןה[(, ג:ד שבועות 2%; ]יב[ ש:יא 2%; ]ינ[ ח:ז ]יב[; ז:ס]יא[;
 2%(, א:ד 3%; א:א ףקןת)קידושין 6%; שהן ד"א(, זיק; ג:יא ןס[; ג'ז פרה ; וזה ו:ד;וזב:

 7ך5ת'(, 'שהיא ותוקן: נראה' 'שהוא נכתכתחילה - ט ב: כלאים ; א ב: )נגעים 7ך5ת 5%:שהן

 מלא. %ב חסר, 23% בסך-הכול 2%; שהן ד(, ד: נגעים ה; ו: )אהלות 7ך5ית לעומת 2%;שהן
 ד' של כמהדורתו הוצג השונים נסחיו על לזבל' להם הנאה והוות נושרת 'שהנכחההמשפט

 עיי"ש. י240-23(. )עמ' כמבואו ומעמיק מפורט בירור ונתברר 53(. )עמ'רוזנטל
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 התנאים כלשון ל"י-ל"א כפועלי בעברהנסתרת

 ניקד כמקבילה אבל ניא[(, ח : ה )ב"כ שללוקיח' הרי ומסאת 'הידכינה קצאת:כ.
 ח(.57 יא: )תרומות תרומה' זו הרי ומסאת 'סיךכי9ה עברית: כעלצורת

 ניתמעטה טמאה המחייה רכת טהורה ניתמעטה 9)ו(טאה הבהרת 'רכת דכת:ג.
 טמאה המחייה דכת טהורה ניתמעטה טמאה הבהרת 'לסת ; ב( ו: )נגעיםטהורה'
 ג(. שם, )שם, מטהרין' וחכמ' מטמא מאיר ר'ניתמעטה
 שלא וכמעט כלבד, לו מיוחדות הארמית( דרך )על ק נקדן של אלו קריאותיו21.
 על פרטים כמה כאן נעיר אחר, מקור מכל הזאת, לעת לפחות תימוכין, להןנמצאו
 נמרץ. בקיצור קגירסות
 כתיבה. מצד גם אלא ניקודה, מצד רק לא ארמית נטיעה היא 'והוות' הגירסהא.
 המעטות שהצורות ונראה שולי, הוא בעברית קל בנען של בעכר הו"ה שלקיומו

 היד גירסת זו אכן )אם ק גירסת מכל-מקום, הארמית. מן שאילות הן בו58שנזדמנו
 )אר( לרמב"ם המשניות פירוש של האוטוגראף מן נתמכת ככתב-היד(59הראשונה

 הזבל'.ן' את להן 'והוות60שגרס
 בעיקר נמצא הוא חז"ל בלשון ;62 ובנפעל קל בבניין במקרא נוהג מצ"ה הפועלב.

 זבחים )ק דמה' את 'ומוצה : קל בבניין גם משמש עדיין אבל הכבדים,63בבניינים
 פא כ"י גם עליו ומעיד ועוד;" יב:ב( פרה )ק עליה' י9?ה עלט-" 'ף9?הו:ה(;

 17. סעיף לעיל, ראהד5
 )מן אלו צורות הובאו העברית ללשק האקדמיה של ההיסטורי המילון שלכקתקורדאנציה58

 )תוספתא שמות'  narw חמשה כותב 'הוה )כ( ; בה דנים שאנו 'והוות' )א( : קל( בנחז שלהעבר
 לדבר לבו (]ה[ "2הק )ג( : חילה!-נוסח( כל TY ולא 'היה', ההדיר ליברמן ר"ש ; כב : גברכתו
 א"א(. מילואים )ספראאחר'

 ותוקן 61( הערה סוף להלן, ראה בינונית; צורת )=והיש, 'והווה' תחילה נכתב לאכלום59
ל'והוות'?

 212. עמ' וצורבל, 237. עמ' רחנטל.ראה60
 גירסה 212(, )עמ' צורבל שקבעה כפי סגולה(. )כף"ו והנות הוא: אר בכ"י ניקודהאבל61

 שציץ כפי 'והווית'. עברי( בתרגום לרמב"ם המשנה )=פירוש 330 פארים בכ"י גםהמתקיימת
 אכל עכרי(. כתרגום כן גם לרמב"ם, המשנה )טפירוש פס כ"י גירסת היא והיא שם.רוזנטל
 עמ' 1980. כר-אשר )ראה מוקשות ובגירסות נדירות במלים כדרכו המלה. את ניקד לא פסנקדז

 56-55.[ סעיפים להלן, ראה הנות/הווית ]לצורה 53(.10-9,
 בעינוי במקום 'ש?ל' צורת )והוחת(, 'והווה' של התחבירי בשימושה לדק המקום כאןולא
 וכ"י פא בעוגית. צורת כאן גורסים שונים שכהכי-יד לציין, ראה מכל-מקום  'עתיד'.בהוראת
 'והוא הנוסח כנראה, מסגלגל, וממנה והווה. כלומר לזבל'. לוץ 'והווה קוראים לירושלמיליהק
 'והיה מצינו ק : )ז ע"ז כתוספתא גם ; ובי"ת( ת"ו בחילופי והיה = כא )והוא ובד"ר בסבא'
 240-237(. עמ' רוזנטל. כאמור. ראה. ובירורם הנחתים )לפירוט לזכל'להן

 טו(. : א )וי 'הקוה' יז(; : נא )יש' מנויח, 'זקיתהשווה62.
 )ק, מתמצה' היה הדם ,שירי ; ק : 1 זבחים )ק, הגוף' דם מיצה ולא הראש דם 'מיצה למשל.ראה,63

 ד(, שם,שם,

 702. עמ' גלוסקא. של מעיניו נעלמו קוסובסקי, אצל באו שלא אלו, ממצאים64
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 בר-אשרמשה

 )בפא( ניקוד וללא וסצת'.65 'הירכינה : ח( : )יא תרומות במסכת עבר הנסתרתבצורת
 קל66 כבניין מצ"ה של דוגמות נזדמנו בארמית גם ומצת'. 'הרכינה : ח( : )ה בב"בגם

 הכבד.67ובבניין

 בארמית; גם ורווח למכביר,68 ומתועד ידוע בעברית בקל רב"ה של קיומוג.
 יט(. : ד )דנ' לשמיא' שעת ךסת 'ורבותך קל בניין של נסתרת צורת למשל,השווה,
 מהו אך מאליה, כמעט מובנת עברית( כצורה לנדת )ולא ארמית כצורה קנותקריאת
 ךסת70(? יצת,69 )במקום דרסת יצאת הקריאות שלרקען

 פעתהכ.
 יתר.הפעלים. כל ובין הי"ה הפועל כין לחלק יש כאןגם

 הפועל של בעבר הנסתרת של ההקשר כצורת שיטה, דרך משמשת, nnYD )א(22.
 הנתונים: פירוט וזה ההפסק. כצורת )שיסה( היית כנגד סןסה'הי"ה:

 הןתה ; ד( : ב )עירובין הרבים דרך הןסה ; ]ד[( :ג ט )כרכות אשתו סןתהבהקשר:
 נראית סןסה ו:ב(, )זבחים נעשת סןסה ; ה:ד( )ב"ק שפחה הןסה ; ד:ו( )נזירלו

 סןיתה מלא: בכתיב אחדות צורות ועוד ח301.ן7 בסך-הכול מצינו ו:ה(,)אהלות

 הזה. הסרט את 342, עמ' הנמן, ציקוכבר65
 325(, )עמ' 1990 רמת-גן הגלילית, לארמית במילונו סוקלם! מ' בערכווכן יאסטרוב מילוןראה66

 הקטעים. ומהרגום וגלילן( )קים נאופיטי מתרגום השומרוני, התרגום מן דוגמותשהביא
 הסורית. מן רק קל לבניין ציץ 702( )עמ'גלוסקא

 לראות גלוסקא של בהצעתו להרהר המקום כאן ןולא שם. וגלוסקא בערכו יאסטרוכראה67
 ארמית.[ השפעה חכמים בלשת זה בפתל הכבד הבנייןבשימוש

 פעלים שני בתולדות ובידול 'האחדה במאמרו ובהרחבה 334-332, עמ' הנמן. לאחרונהראה68
 30-24 עמ' תשל"ד, רמת-גן קדרי, מ"צ כעריכם ב. חז"ל, לספרית החדש המילון ערכיעכרהם',

 14-8(. עמ' תש"ם, ירושלים ב, חז"ל, בלשת מאמרים)הקובץ
 לעיל. שצחנה פא בכ"י .)=קצת( סלתהשווה69
 בהרכיבו ; )א4( רשת ניקד פס כ"י 5(. כסעיף לעיל שצרן כפי )א4, וסת פר: כ"י למשל, קורא,כן70

 של בנסתרת -ת החתימה את מקיים נמצא )רב"ה( ל"י גזרת גבי על )רב"כ( ע"ע גזרת ניקודאת
 58-57(. עמ' 1980, בר-אשר )ראה שיבחר אלא מסורת כאן שאנן הדברים ונראים ע"ע.גזרת
 נעיר המקרא. לשק כדרך המחיה, ויסה הבהרת, שסה : אחרים( )וכדסוסים ליוורנובדפוס

 זו גירסה כלום ח(. : ב )נגעים מחהה' רכתה מח"ה... רבתה בהרת... 'רבתה שנינו:שבתוספתא
 בתיבה ח"א-הידיעה כלומר, המחץה', רכה המחייה... רכת הכהרת... 'רכת של גלגולהיא

 ז( : )ז זבחים בתוספתא אבל ?(. פעמים שלחם אירע )והדבר ? הנסתרה לצורת הודבקההתוכפת
 שם הובאה אבל צוקרמנדל. במהדורת חסרה 'שרבח' )המלה שרכה' העוף 'ועולתמצינו:

 תרצ"ח. ירושלים ב, ראשונים, תוספות ליברמן, ר-ש ראה ; רנה כא כגירסתבחילופי-הנוסח
 כגירסת הרואה 209,עמ'

 כ-
 עיקק. וינה

 הפאה אותה סןסה כגון: קמץ, במקום כחי"ק )או בה"א פחח יש ההופעות מ-301בכשלושים71
 הערה לעיל, ]וראה ועוד. ק ט: )ערכק חלוטה הןסה ; ה( : א )יבמות בתו שסה ; א( ה:)תרומות
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 התנאים מלשק ל"י-ל"א כפועלי בעכרהנסתרת

 רחוקה דרך שסןיסה ; ה( : א )עירובין שלקש סייעה ; כ( : יא )שכת הלוויםעבודת
 א(; ט: )עירובין שדפון שנת הןיסה ט:ה(; )נדרים כתובתה nC'T~l ז:ב(;)יומא
 הןתה/ה?יסה צורות כלל מלא. בכתיב א6 שהן א(, : ז )אהלות אחת עלייהסןיסה

א71.301

 תמיד במשנת שנינו בגו. דברים ויש כהקשר, סלת צורת מצאנו בלבד אחדבמקום
 )על-פי לתך' מחזקת גדול כלי היתה ופסכתר פסכתר עליה כופה 'וכשבת : ה( :)ה

 : זה בקטע מלים שלוש של שינויי-הנוסח להלן הדפוסים(.נוסח

היהופסכתרפסכתרדפוסים
הן)ה(]ת[ופסקתר)קפסקטרק
היתהופסקתרפסכתרפא
היתהופסכתרפסכתר ד"רלו,
היהופסכתרפסכתרפס

 הדקדוקי שהמין וידוע גדול', כלי )היה( 'היתה :הי"ה של ההקשר צורת שלפנינוגלוי
 'כלי' והשם 'מחזקת'. : הפועל כעדות נקבה הוא וכיו"ב( )פסקטר 'פסכתר' השםשל
 כלי של מינו אחרי האוגד נגרר פס ומכ"י ק של הסופר במסורת גדול'(. )'כלי זכרמינו
 שבכתבי-היד ל'היתה' גירסתו את קירב ל'ס:ת' ק בכ"י סזה את שתיקן מי ;)לזה(

 - לתי"ו הה"א בהסבת הסתפק הוא ; בלבד חלקי תיקון תיקן אבל ובד"ר,האחרים
 התקנית. 'היתה' את לכתוב במקום -לזת

 'הייתה' ובשלושה )הית( 'היית' הצורה באה מקומות בשלושה-עשרבהפסק:
 הנתונים: פירוט וזה)היתה(.
 זה שדה ; ]ט[( ד : י )יבמות ממזר הראשון הוולד ומתה סזית73 קיימת לו.אמרו
 )קידושין סזית ושביעית הלית משלהן ; ב( : ב )כתובות ממנו ולקחתיה שיתשלאביך

 ; ]י[( 1 : י )סנהדרין ופרדסים גנות היא נעשת אכל נבנית אינה ?ס?ית74 ,לי?מות . ז( :ב
 ]כמות )כסלע( היא הרי ; ]ג[( כ : ג )בכורות שית שלאחרת בנה שמא חוששאינו

 שס!י)ה(]ת[ כמות היא הרי ; ב( : ה )שם, ?שית כמות היא הרי ק. ד: )נגעים'עסקית[
 (tQW ששת כמות היא הרי חסר: ובכתיב א(; ח: )שם, זס2ית לקמות שם(;)שם,

 כמין הסה ; ד"ק )זבים טלית עסה ; ד:ז( )נידה במחבה תסה קנ: ככ"י א4 יש אלה על נוסף72
 א(. ג: )ירים טומאתו סוסה ג:ב(; )ט"1כורע

 שהוא 'ומתה', הרישא פסוקית סוף לעומת שנהה, בדרגה מעזי בהפסק עומדת המלה זהבמקום73
 ואכמ"ל. ; ראשונה כדרגה משניהפסק

 ממקומו 'הועתק' שהיית' 'ליוזמות הביטוי משני: בהפסק עומדת שהחיבה לי, נראה כאןאף74
 מודגש ובהיותו הדגשה, לשם המשפט ראש אל שהיית'( לכמות נמהי )'אשה הפסוקיתבסוף

 ההמסק. צורת ומכאן בדיבור. הפסקה זה במעמד גם אחריו מתחייבתומובלט
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 בר-אששה

 נוקדה ההופעות שלוש-עשרה מתוך שבשלוש נעיר, ]דרך-אגב 752%( ה : י ב; :ה
 כמות היא הרי ; ]ז[( ו : ג )יומא הליסה ובקודש הפרווה לבית הביאוהו ; בקמץ[היו"ד
 י:ח(.76 מקוואות ד:ז; )נגעיםזס:יסה

 )הליסה( עיתה : בהקשר בק: קל( )בבניין הי"ה של כנסתרת הממצאים סיכוםוזה

 3%. )הזתה( שיסה ; 13% )ס1ת( ס?ית/ס:ית בהפסק: 307%;-

 של היקרויות 113 )כנגד 'פעתה' של היקרויות 14 מצאנו אחרים בפעלים )ב(23.
 פירוטן: וזה סוגיהן(,77 לכל -ת חתומותהצורות

קל
 ושלא חייב המכה מחמת אם צמחים בו עלו לרפותו חייב היכהו 'ריפוי : שסה)א(

 אינו צרכה כל חשה לרפותו חייב 7ניסתךה שסה רניקתרה קניתה פטור המכהמחמת
 לעיל שצוין כפי בהפסק 7ס1ית ג( ; )ח בנידה אבל ;78 ]ב[( א : ח )ב"ק :' לרפותוחייב
 17(.)סעיף
 כנגד ניא[(,79 י : י )ב"מ אינס' יה היי סקלה ייאשי'ה)י(ציקים '?יסה י ?עסה)ב(
 17(. סעיף לעיל, )ראה בהפסק )5%( ?לת בהקשר, )13%(?לת

 שלזהב' טבלה ??סח היא ואף שלזהב.., נפרשת ?שסה אמו 'הלני : עשתה)ג(
 הפסח לפני '??0ה ; ]ט[( ח : ז )נדרים לאוכל' מותר הפסת לפני '??סה ;80 י( : ג)יומא

 'כמות המליס שתי ער כפיסיון' 'החליטו במלים הטותחת הינסקה : ריטוגראפיה יש זוכמשנה75
 ; נוקד( לא החוזר הקטע )רוב נוספת פעם הרפתקה ככלל( )ועד המשנה את החותמותשהיח'

 יר"דין. בשתי 'שהיית' התיבה כתובה החתרכקטע
 הנמן אצל הובאו הנתונים סרטי ; הפסק כמעמד ולו פו בכה"י הממצאים את גם לציין מקוםיש76

 ח:א; נגעים כיב; כתועות ]ט[; י:ד )יבמות 'היית' צורות של קיומן צפן ושם 346(, 345,)עמ'
 ]ז[; ג'ו יומא ]ק; יזו סנהדרין 2%; ב"ז )קידושין 'הייתה/היתה' א4; שהן י:ח(,מקוואות
 בץפא ההיקרמות במספר ההטרש פסה. פא גורס ]ג[ ב ג: בבכורות א6; שהן 2%(, ז ד:נגעים
 ב : ה )נגסים שכמשניות.אחדות כעובדה, גם מוסבר הייסע( 3% 'היית/הית', %נו בו )שישלק
 ; שם )יבמות. 'התת' מצינו: בכ"ילו שהיה': כמות הוא 'והרי זכר: צורת מא גורס א2( ה י:א3;

 'היתה/היתה' א5. שהן מקוואותי:ח(, א; ח: ; הופעהשנייה ב. ה; ראשתה; הופעה ז, ד:נגעים
 הזב, שנייה; הופעה ד:ז, נגעים שם; יומא, שם; סנהדרין, 2%; שם קידושין, שם;)כתובות,

 א2( ה : י נגעים : שם )בכורות. מקומות בשלושה 8; א שהן כמשנה(, ושלישית ראשונההופעה
 יהיה'. זכר צורת כתב*הידגורס

 אז )א9: ק לכץ הית/הית( כולם )7% פר כץ טהרות בסדר שההפרש להעיר,ראוי
 הוא 'הרי זכר: צורת פר גם גורס א2( ) ה : י שבנגעים העוכלה, מן נובע סרסה( א2היית/היית,

 שהיה'.כמות
 9?ת. הארמית ררך גועל והצורות דת דת, זח,דהיינו77

 חיתה פס: ; )א2( חחתה חיתה... לו: ; )א3( חייתה פא: זהות. גירסות מצינו אחרים בעזיםגם 78.
 )עם, צורכל צחנה וכן )א3(; חיתה ד"ר; הדומות(; מחסת נשמטה הראשונה ההופעה)2%;

 חיתה. )א2(, חיתה לאר: באשר213(
 'עלתה'. גרסו: דיר פס, לו, פא,גם79
 )עמ' צורבל רשמה וכן )א2(, וכנדרים )א2( ביומא 'עשתה' גורסים ד"ר וכן ופס לו, פא, כה"יאף80

 אר. מכ"י213(
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 התנאים כלשק ל"י-ל"א בפועלי כעכרהנסתרת

 17(. סעיף לעיל, )ראה בהקשר )א5( 'עשת' כנגד ]י[(.80 ח שם, )שם, לאוכל'אסור

 בהקשר, )א4( 'פסת' כנגד ז( ד: )נגעים )9נסה' לקתה )ו(או 'שנקה פסתה:)ד(
 המקורי שהנוסח אחר, במקום הראינו וכבר 17(. סעיף לעיל, )ראה בהפסק)או(
 פר: נוסח הובא 9( )סעיף לעיל לו;י8 פא, אנטונין, פר, אחרים: בכתבי-ידנתקיים
 ו949"'. 9ססה או ופקסה'ש94ה
נפעל

 א15 'נעשת' כנגד ;82 ו( יא: )שכת פטור' חבורה ~?עסה שלא עד 'ונזכרנעשתה:

 בהקשר.כולן
פעל
 והמקום לעכירה עצמה את קישטה היא לו, מודדיז בה מודד שאדם 'במידה :שסה
 את 'וגילת כנגד ז(,]8 א; )סוטה עליה' גילה והמקום עצמה את גילתה היאניוולה
 ח:ו'8(. )ב"קראשה'
נתפעל
 צורתן וכולן בהפסק כולן כולה, במשנה נזדמנו נתפעל בבניין היקרויותשלוש

 :'נתפעתה'

 מן ימ]להן היה נתקלסה או נ???ה בלשכה מניחה שלזהב... 'חבית : נתגלתה)א(
 או.נתגלתה'.85 'נשפכה הנוסח: עדי בכל הוא וכן ]ט[(. ד:י )סוכההכיור'

 א(, : ד )כתובות שלאביה' וקנסה ופגמה בושתה ???נסט[טה 'נערה : נתפתתה)ב(

 האחרים.86 הנוסח כעדי מצינווכן

 9. סעיף לעיל. וראה 75; בעמ' 43 הערה 1990. בר-אשר .אצל הדברים פירוט ראה81
 ראם דפוס אל ומשם הכורה' נעשת שלא 'עד מצינו: בד"ר 'נעשתה'. ערמים: פס ט, פא,גם82

 'שלא מצינו: לירושלמי ליידן בכ"י רס"ט(, קושטא )=אלפסי חבורה' נעשית שלא 'ערוילנה
 שבת, מסכת למשנה פירוש גולדברג. .א' אצל נתפרטו הנתונים של )חלק החבורה'נעקפת
 96. והערה 26 סעיף להלן, וראה ; 228( עמ' תשל"ז,ירושלים

 קל: בבניין לנקד :?r טעה) )האחרת 'גלתה' ופס: ד"ר גם חסר ובכתיב 'גילתה'. גרסו: לו פא, גס י83
 227(. עמ' צורבל, )ראה 'גלתה' אר; גםשסה(;

 'וגלתה' : כאן קורא אר דווקא 'גלת'. : ד"ר וכן 'גילת/וגילת', : קוראים פס לו, פא, גם זובמשנה84
 227(. עמ' צורבל,)ראה

 אך 'ןז9?ה... המסק: כצורת נוקדה הראשונה הצורה רק כפס שקלסה. ןקו9?ה... ניקד:פא85
 עבודה ודקדוק, מחוא עם סוכה מסכת משנית של ביקורתית מהדורה פוקס, מ"צוסולסה'.

 כל צ"ן לא 153, עש תשל"ט. ירושלים היכרית, באוניברסיטה דוקטור תואר קבלתלשם
 לו שהיו 'מי הלשונית: המקבילה את 154( עמ' )שם, הזכיר הוא אף זו. במשנהחילוף-נוסח

 ר"ש מהדורת יא, ח.: דמאי )תוספתא עעתגלתה' או שנשפכה מהן אחת וראה חביות...עשי
 103(. עמ'ליברמן,

 גנתה וקטע נעו 'שניתפתתה' ניקוד: וללא ; ו?ניקס?סה : הקשר צודת ניקד פס זלתסטסה,פא:86
 ראה אר; וקודם-לכן )ד"ר 'שנתפתתה' סג(, עמ' תש"ל, ירושלים משנה, גנזי כץ, א"ישסרסם
 230(. עמ'צורבל,
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 כר-אשרמשה

 יקיים רצה ואם יוציא רצה אם 77תסר7מה פיקחת שנשא 'פיקח : נ17טטתה)ג(
 או במעט זה בפרט חלוקים הנוסח עדי ; א( יד: )יבמות יוציא' לא]?זט9סה7'[
בהרבה.88

 'פעתה' כצורות הממצאים לבחינתג.
 אבל קטן, מיעוט רק )א113(. בספק מוטלת אינה -ת חתומת הצורה של סדירותה24.
 שרובן מלמד, העיון 'פעתה'. בצורה באים הפעלים של 11%( המהווים )א14,ניכר

 שלהן, הקונטקסט כתוך וגרירות היקשים של כתוצאה הסדיר מן סטיות הןהמכריע
 הזאת. לעת הסבר ללא נותרות ספורות דוגמות רק אחרת. היא הסטייה שסיבתויש
 דברינו:נפרש
 97סךה הצורות צרכה'. כל שסה ונסתרה... חלתה ונסתךה 'חלילה גרירות.25.
 ח?ית'8 צורות את אחריהן גררו התנאי משפט של ברישא הצלעות כסופיהבאות
 צורת וצורתם הפסק כמעמד באות 'נסתרה' שצורות ולפי ל'חיתה', צורתןלעבר
 'חיתה השלישית, ההיקרות )שסה(. כצורתן באו אחריהן הנגררות גם )ן9תרה(הפסק
 גם לטעמי קודמותיה.90 אחרי גרירה לראותה יש צרכה'(, כל 'חיית )במקום צרכה'כל

 אונס' זה הרי ונפלה הצוקים לראשי 'עלתה : י( : )ז ב"מ במשנת י9 זלת( )ילאזללה
 ק : )ד נגעים במשנת 'פסתה' עניין לה. הסמוכה ?9לה אחרי כגרירה משלםמתפרשת
 דומה. בדרך 23( 9, )סעיפים לעיל כברנתפרש
 המקצב ; והיקש גרירה תולדת היא ז( : )א סוטה במשנת עילת( )במקום 'גילתה'אף

 מוכרחת: כצורה אותה מזמנים הפנימיתוהחריזה
 והמקום לעבירה עצמה את קישטה היא / לו מודדין בה מודד שאדם'במידה

 מצינו, המשנה כהמשך הראשנן. הסופר קריאת את שסילקה הענייה היד גירסת היא זוקריאה87
 עולמית'. מוציא אינו 997" או הוא 'נתחרש : כתוב ושם תוקנה, לא הראשונה הידשגירסת
 עדויות עליו שיש דבר - 'נשטתה'? נפעל צורת ברישא גם גרסה הרגישתה הידכלום

 9977ה ןזי9סה... פא: אבל )דיר(. נשטה' 'נשטתה... )לו(, נישטה' 'נישטתה...מהימנות:
 ן דגושה(. השניח)הטי"ת

 ן ט גם נשטטתה'. 'ונתחרשה... ; בק השנייה היד לגירסת 87(, )בהערה כאמור זהה, פא גירסת88
 נפעל: בבניין 87( בהערה )כאמור בא השני שהפועל אלא -תה, צורת מקחמיטודיר

 ן )אך ןישטת' 'ונתחרשה... מצינו: כמס אבל )נשטתה('. נישטתה )ונתחרשה(...'וניתחרשה
 ן '?זטסת' ליוותו: 230(; עמ' )צורבל, 'נק1הטח' באר: גם 'ןז9ס"'(. המשנה:כהמשר
 המקום כאן ]ולא  'נשתטה'(. )ובהמשך: '7יששית' מאוחרים: בדפוסים '7זטסה'(; י)ובהמשר

 ן תי"ו כין המקום כחילופי או בק( השנהה והיד פא )גירסת בטי"ת הבנחן תי"ו בהמרתלדק
 ן ועודן ליוורנו בדפוס פס, בכא טי"ת לעה"פהבנחן

 הסדירה. הצורה היא ועוק פא פר, ק, בכה"י ח"ג )נידה 'וחיית' הצורה לטענת,89
 ן טהרות במשנת בהפסק 'שימתונר בעקבות בהקשר 'שימתונו' צורת על שכתבנו מהוהשווה90

 75(. עמ' 1990, )בר-אשר פר בכ"י)ט:ה(
 17(. סעיף לעיל, )ראה והרווחת הסדירה הצורה כאמור, היא,'עלת'91
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 התנאים כלשון ל"י-ל"א בפועלי כעברהנסתרת

 האחרונים המשפטים שני עליה.' גילה והמקום עצמה את גיללה היא /ניוולה
 היא קישטה השלימה הפועל צורת במבנם;92 לחלוטין זהים כיסיא'()הפותחים
 'גילתה'. להיות 'גילת' אתשגררה
 שצורת מסתבר נתגלתה'. או 'נשפכה : הן גרירה תולדת נתפעל מצורות שתייםגם
 וכך 'נתגלתה'. להיות 'נתגלת' את שגררה היא זה כחתימה 'נשפכה' השלימההפועל

 פיקחת שנשא 'פיקח ?93(: נשטתה הראשונה )וביד 'נשטטתה' גם לטעמי,מתפרשת,
 יוציא'. לא - נשטטתה יקיים; רצה אם יוציא רצה אם -ונתחרשה

 הסי כתבניתן.94 זהות שתהיינה להניח וסביר זהה, כמבנה נמצאות הפועל צורותשתי
 לעיל. המתוארות הגרירות תולדת הן הצורות ארבע-עשרה מתוך שמונהאומר,
 אותן.95 מקיימים הנוסח עדי שכל העובדה, מן מוכחת הגרירות שלקדמותן

 'נעשת' כמקום ו(, : יא )שכת 'נעשתה' שצורת אני, רומה במסירה. תקלה26.
 'ונזכר המשפט מאוד, קדומה בתקופה בהעתקה שיבוש תולדת היא )א15(,הרגילה

 החבורה' נעשת שלא עד 'ונזכר : כנראה כתוב היה פטורי חבורה נעשתה שלאעד
 אל 'חבורה' של ה"א-הידיעה הועברה משהופרדו האחרונות. תיבותיו שתיונדבקו
 חבורה'.96 'נעשתה'נעשת':

 ק )ג: יומא במסכת מזדמנת )פעמיים( 'עשתה' המקרא. מן מקורית שאילה27.
 עשתה היא ואף שלוהב;.. נפרשת עשתה אמי 'הלני : ראשונה'( )'משנה קדוםכקטע
 היא וו במשנה  enw~t )במקום 'עשתה' בצורה לשימוש הרקע שלזהב'.97טבלה
 מלשון צורות פני על מקראיות"9 )ומלים( צורות להעדיף קדומות משניות שלנטייתן
 תמיד.99 כמסכת - 'התחילו' כמקום - 'החלו' כגון:חכמים.

 במפק( מוטלת אינה קדמותן )כולן, 'פעתה' צורות 14 מתוך 11 מבאריםנמצינו
 הן וגם ]ד:א[, בכתובות 'נתפתתה' ]ז:ח[; נדרים במסכת א2 )'עשתה' 3ורק

 זהה. שלהם האיברים מספרגם92
 87. הערה לעיל,ראה93
- 88-87( הערות לעיל. )ראה וכיו"ב 'נ17סתה' - נפעל הגורסים1ם94  בעלת צורה להם יש 

 אר( הוא שכהם )הבולט עיים כמה יש אבל 'נתחרוףה'. השלמה לצורה ]-קה[ זההחתימה

 88(. הערה לעיל, )ראה גרירה ללא -ת כחתימה צורה עלהמעידים

 94(. 88, הערות לעיל, )ראה ספורים כעזים 'נשתטת/נשתטית' צורת אתלהוציא95

 נתמכת היא שכן השערה, סתם זו אע אבל 136(, העדה 347, )עמ' הנמן הביאה כבר זו,הצעה96
 עמ' ילון, )ראה החי"ת לפני ס"א-הידיעה נשמטה כאן הכורה', )נעשיה( 'נעשת : נוסהכעדויות

 הערה לעיל, ראה הנתונים )לפירוט החבורה' 'נעשית 103(, עמ' 11. סעיף. 1980, ובר-אשר46.
.)82

 בכל הואכן97
 עז-

 80(. הערה לעיל, )ראה הנוסח:

 1%. ששת כנגד ח29, ?,ףסה/??סהבמקרא98

 ולעניין 5(-58; עמ' תשי"ז, ירושלים התנאים, לספרות מבואות אפשסיק, רי-זראה99
 98-95. בעמ' 28-26 סעיפים 1985. כר-אשר וראה 27; עמ' שם, ראההחלו/התחילו
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 בר-אשרמשה

 סןסה צורות אלה על מוסף י0י בלתי-מבוארות. נותרו הנוסח"י( עדי בכלמקיימות
 עצמה.02י בפני פרשההמהוות

 ל"אגזרת

 -ת חתומותא.
 בפתח עה"ז)א(
 ששאת במשנה(; ושלישית ראשונה הופעה א, סו: )יבמות שאת כהקשר: קל,28,

 )יכמותיג:ה; ?n~yt ]י[(; ט ז: )טהרות יצאת ונד(; ו: )בכורית לצאת ח"ג(;)נידה
 א3;ז:טף[;י:ה(; טהרותג:א;ג:כ;ג:ג ד:י; קידושין ףא[; ב:י כ:א;כתובות
 "17, כסך-הכול ף[(ן ז:ט )טהרותייצאת

 : א )מעילה '%ןצאת :כהמסק
 בכהות זזה; ףבחים '%מסטת בהקשר:נמעל, א"

 הזב(; )תרומות ת[ישטת א2(; ג:ג א:ט; )טהרדת משטת בהקשר:נתפעל, ה:ה"ן"
 ב:ב;כליםב:זא2;ו:ב; מנחית סוטהג:ו; חגטהג:ב; ב:זא2; )חלהףשמאת
 הססלת)פסחים א2(; היד ףמקלים שהשקאת י:ה(; אין; טהרות א4; ז:גחג;
 מצעובסך- א2(; ה:ח ב"ב 011; למם, גיססלאת )מעילה1:ה; נסשלא]ת[ה"ה(;

 "26.הכי
 היששאת ג;ד(; )עיתבץ קשטאת א8(. ו:ד סוטה ג'ו; הזע מטמאתבהפסק:

 וזףששאת ; ב( ו: סוטה ; ה : ג )מצה קקיששאת ; ק : ה פרה ; ב : ט ב"ק ;"ן ו ב:)סוטה
 אדה כסך-הכל א:א6"(; מעילה יא:כ;הכחט

 כקמץ עה"פ)כ(
 סופה ףא[; טו:ח א2; טו:א נה[ף0י י:ד יבמות ו;ט; שאת)פאה בהקשר! קל,29.

 6נ 80, העחת לעל, ראה1%
 מדאר ד:י11ום טזבמ הדחםז:ח;; אלו משמח של 1mo'l תקטת על עחמם אס מה101

 כמץ מצעו )שם במקרא באה אעה אפתתהק ' שעתפתתהעלא העמדה קדשות?כמשנקת
 רקהככד

 סול/ק?ל"
 ואכמ"ל. קוטי; כל בה אץ

 ראה102
 להל"

 49-עע, סעיפים
 )עה"שן משני בהפסק כעומדת ר" הצ את לראות אפער זה במקום103
 גרד, על-גבי כתובות האחרונות האותיות שחי ?ף19טת[, מציגו: זו במשנה104
 לא ההזירה כך ואחר היששאת לאחר 'ניסתרה : )מערק כהפסק כעומדת התיכה את לראות יש105

 צלעות.  משתי בנויה התנאי משפט של הראשית הפסוקית עימה'. מתנההיה
 גם זה ומעין ב; : ש )זבחים ושיצאת' 7יייששאת ?לוה סכזר שעת נלה[ )?[סןה הק 'אעו106

 לעצמוויש עומד והרצאת( ושניטמאת, )?לוה. בז המותחים הדקה מפסוקי אחד כלבמעיליך,
 משני. המסק של כמעמד כעומדלראותו

 גרד. גבי על 'כאת' התיכה נמצאת זו במשנה107
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 התנאים כלשון ל"י-ל"א כפועלי כעכרהנסתרת

;T:Uכ"קח:ק; ט:ה; נדחם ף"; וכאתףבמותטו:ו ו:ב]ד"; כחתות גיד; ע"ג 
 ןצאת/הצאת/ ]ג"; חיא )בכיות י~?את ף", ט:ד נט4 ז:ד )סנהדחןלואת

 מכות ף[; יא:ט נדרים טז:א; יבמות ה:י; א2; ה:ז )פסחים?!?את/מקן?את
 במי2נה;0יי וסני מקום יב:ג, )יבמות 2ךאת)ה( ]ט08י(י09ן ליד כלים ]ו[;ב"כ
 22%. כסך-הכל מצעו ; קךאת( היא הצורה הנקדן כמסורת רק זה כמקוםכמוכן

 ב"מב:הנו[;זבחיסיא:ב(;קךאת)ה( ו:ג;בהפסק::ץאת/ו:צאתןשבתו;א;מן
 בסך-הכול מצינו ; הנקדן( מסורת על-פי במשנה,2יי ראשונה הופעה יב:ג,)יבמות
.5%

 שןיכ97ת)ה( כלים 'ט?ךיך : ק בכ"י הממצא וזה הנקרן. מגירסת שונה זו במשנה הסופר גירסת108
 ויצאך שניכנססה... ט'?ךיד-. : ,( )זכר נוכח לצורות הסופר כיוק בלום בטהרה'. מזאתבטומאה
 כתב לא למה להבין אק כן, אם מואס(? ז4?1?ט-. טזךיף'.. פס: בת"י שמצינו למה)בדומה
 שתי את הכין הנקדן מכל-מקוס, בעבר. הנוכח בכתיב מקום בכל כדרכו סופית בה"א'ויצאחה'
 בפיל צורה על מגלגל ונמצא מקאת. 91נ9ת... : נסתרת כצורות הזיקה שבפסוק הפועלצורות
 )מיותר ל"א. נגזרת הפועל אחרי כאן נגרר השלם הפיצל כלומר. דת, החתימה את )כנ"מ(שלם

 פא, גירסת נוכחן(. ולא נסתרת צורה הובנה שקנאת מלמד ?ף19?ת שהניקודלהעיר,
 )ואאסם(. נוכח צורת היא ש'ויצאתה' אפשר חד-משמעית. אינה ויצאתה', שנכנסת...'אשריך...

 במסורת גם ואולי לעיל שהובאה פס של בניקודו המשתקפת לקריאה שווה פא גירסת כןאם
 'שנכנסת' גם ואזי )למאסה(, לנסתרת מבוק 'ויצאתה' שהכתיב אפשר אבל ק. שלהכתיב
 נוכחת כצורות הפועל צורחי שתי את הבין שפר נזכיר ק. נקדן כקריאה נסתרת צורתתתפרש

 מעדים גס ידועה 1:זאס שנכנסת.-. אשליך... לקרוא ]המסורת הזאת(. ?1קנ9י-ץ)טלטלך...
 מ' ד"ר והעירני ; המשנה לשון כאוצר קוסובסקי ניקד וכן ליוורנו בדפוס מצאחיהאחרים.

 אשכנזיות.[ משניות של עממית במהדורה מצא שכךמישור,
 מעמידה - כטהרה ולזאת בטומאה ז1כל9ת כלים ט?ךיך - ק נקדן שגירסתנרגיש,
 הזיקה בפסוק אבל שני, כגוף מובע העיקרק )הטסוק שבו הפניה שביטוי מורכב,משפט
 למטבע לחלוטין מקביל זה מבנה שלישי. לגוף נושא/נשוא( בו )המשמשים הפעליםמוסבים

 שלישי; כגוף וכו' נתן' כנו'/'אשר כתר קידשנו'/'אשר 'אשר )נוכח(, אתה' 'ברוך ברכובשל
ואכמ"ל.

 ; 420 עמ' תבין, )וראה ק1 של הניקוד במסורה נין( ט ב: )עוקצין כזקת אחת פעם ומצאנו109

 54(. סעיףולהלן,
 כשירה חליצתה שךאת)ה( לא אבל ניקמה 'סללה ק; בכ"י הטקסט של המלא הנוסח וזה110

 אליעזר ר' )ה( ]ך?2ה[ לא אבל ומיאסה מלזה פסולה חליצתה סלקה לא אכל שושהקךאת)ה(
 פא: אתריס; ככתבריד גם מתועד )3%( 'קראתה' של קיומה וכו'. טסולה' חליצתהאו'

 הקמץ נגרדו ההומעוח בשלוש אבל הראשונה. היד גירסת )זוהי. וקלאסה שפאסה...כמאסה-.
 השלישית )כפעם כד'ר הוא וכן וקראתה'. קראתה... 'קרחתה... ט: ובה"א(. התי"והאחרק,
 מספר ציון )ללא 'קראתה' אר; מכ"י 233( )עמ' צורבל צענה וכן וי"ו-החיבור(.ללא

 כהופעה כרי"ש הניקוד ?nele, )או וקרסה ?דקה... שרסה..' כפס: גם וכךוהיקרויות(.
 שלפנק. בצילום מעט מטועיהםהאחרונה

 שוואית(. )כתי"ו בואס מנוקד: לבדו זה כמקום111
 110. הערה ראלית לעיל, ראה112
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 כר-אשרמשה

 ניקדה הנקדן אבל 'חטאת', הנסתרת צורת את בהקשר מצאנו אחד במקום כינעיר.
 נקדן גם עשה וכן ; ]ט[( ד ז: )סנהדרין הבהמה' חלאת מה סלא אדם 'אםכשם-עצם:

 252(. עמ' נאה, )ראה לספרא 66 רומיכ"י

 בצירה עה"פ)ג(
 צרויה. בעה"פ צורות מצינו - בו ורק - נפעל בבניין30.

 נימןאת / ניצאת ;3ין ב( : ג ניטמת)טהרות : ג:ג( א; ג: ןטהרות ניטסאתבהקשר:
 ח:ג ד; ז: שקלים 3%; ג:א )תרומות שנימצאת / שנמצאת / הייצאת / ןויצאת/

א2;יבמותד:א;ד:ב;מירג:ו;גיטץח:ז;ב"בה:ו2%;"יח:ו;עדףותב:ג2%;
זבחיםיג:ח;מנחותז:ג2%;בכותתו:ו;תמורהד:א;ד:ב;ד:ג4%;מעילהא:ב;

 2%;טהרותג:ה; ב:ו;ג:ז;כליםב:ו;ת:ט;אהלותי:ב:נגעיםיד:הג:א;מידות
 יאי; ז:ב;"ן וזב; )תרומות וכיר'ב ןץףאת/ן"~את/וןחםאת/וטןק~את6" ב(;י"י:

 ט:ה 2%; ז:ו 2%: ז:ה ז:ב:ז:ג; הסניהכמשנה;"; בהיקצות ד:ע, א:ב:יבמות
 כתובותיב:א;נדחם 2%;יג:ה; י:ב:יג:ד השנעה: בהיקחת י:א, 3%: ט:ו3%;

יא:ט;סוטהג:זא2;גיטיןג:ג:ד:ח;ה:ה:ח:ז;ב"מו:ג;"ןעדףותז:ט;ח:ב(;
 72%,"בסך-הכל
 א, : י ךבמות וכיו"כ נ"ןאת/הי?את/זישאת ; ע" ח : יג )מעים ניטלת :כהפסק

בהיקתתהראשתהבמשנה;י:ג2%;יא:ו;טודד3%;כתובותב:ה;ד:ד;ח:א3%;

 9נ עמ' כראשר1991. ולאחרתה עמ'34-432ג הנמד ראה טמ"א בפול נפעל של שימושו על113
 3 סעץ בואקףת שם המכרתוהספרד

 יפות חטים לו 'מכר בעתית(: )ולא עבר בצורת ומדובר במובהק, לראות נדק זה במקום114
 מה שמתית.ו הייצאת לבנה לבנה מילואת וטמתית תימצאריפות-. רעות רעתנ-תימצאו
 הסתרת: עבר היא הצורה יחיד בלוית גם כך נימצאק קטמים: עבר היא הצורה רביםבלצץ

ךמצאתד
 הבים ננגסת' טומאה ע9?את ק2: במסורת אחת רתמה עוד ףש115

 בכתב-היד. בשי"ן ט דג רואים אץ רבחע בהרפעדת ו16 הזה"
 בוי"ו!(. ניקוד כל )ללא בחידק מנוקרת והנו"ן עושאת' כתוב הוטנייהוווווןזו בהיקוות117
 הערה תוקדןש?ת)השומ:?טתלעל. השמטה של נמצאתבתוךהשלמה הראשונה ההשעה118

 4ט. סעד ילהלה09ה
 במשנהדעשאת'משמויתכפשוטה.בהיאתהרמהתטי~,נ"צאתממש)יאלשקףשואץ(:119

 ומצאנו לפיך/ ילך הרי לו אומ' ]ב[אעגחיא עע"טאת או והיבריקה החמור את"סכר
 בלו וכבר אנגריא' 'שנעשית המהלכים בדפוסים אכל ; כדר בפס, בפא, גס'שנישאת/שנשאת'

 וענינן 'ש)שאת'(. אחר: לנוסח שם העיר )אך ליוורנו בדפוס וכן לאנגריא'. 'שנעשיתמצינו:
 אתר(. על אלבק ר"ח )פירחח המלך' לעבודת 'כבלקחה אהד: הגירסות שתישל

 ה:ו(. )נידה לכהן' '?ייראת בקנ: אחת דוגמה ויש120
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 התנאים כלשון ל"י-ל"א כפועלי כעברהנסתרת

 ט:ד"2:בכותתח:א;ףדהי:א2%(;ןקךאת)ץמאה:כ?["(;מצעויב:כ;גיטץ
 )א9!"". 20%בסך-הכל
 )כולל ל"א כפועלי -ת חתומות הצורות 'ןל ההיקרמות כלל ) 85 מתוך כינצחן,
 האל"ף ללא שנכתבו צותת 9 רק נמצאו תקךאת( סשאת[ כשם: ]שמקדהסלאת

 2%ד ןייסת 1%; תתמלת א4; קטטת 2%; )אסמתההיסטורית

 פעתה/פעאהב.
 'טל הופעות 20 נמצאו ל"א בפועלי .-ת חתומות צורות של הופעות 182 כנגד31.

 הנתונים. את תחילה נביא ק.'2ן כמסורת פעתה/פעאהצורות

 פעתהוא(

 ש:צאסה24י עד הדבר את לגמור הספיק 'ולא יצאתה/יצתה: בהקשר: קל,32.
 פטור... וקזיקה ויצתה כראוי כפניה ונעל לדיר צאן ,הכונס , ב( . י )שקליםנשמתו'25י
 ו:ב(.26ן )שם, וסתיקה' '...ויצתה ו:א(; )ב"ק ךקיזיקה.-' הציה והתיקה...ונציה

 ז:ה(.27ן )ערכין אחיזה' שדה להיות ראויה שהיא זו?זאסה

 )נודה טמאות' ושתים טהורה היא טהור דייסה מהן אחת 'בדקה :מצאתה/מצתה
 ?ך2ה טמא... ~O*YV" שךקה טהור... ושצתה עצמה... ששך2ה 'נידה ; ה28;( : ט ; ד :ט

 בך2ה ולצאלה... '9ד2ה י:ב(; )שם' ויזסה'." שדשה טמא;.. ויצאסהעצמה...
 ]ג[(.29י י:ב )שם,ויעסה

 הנביאים מימות שם היתה 'אבן הקונטקסט: וזה בינונית. ולא לפגעו עבר צירת אמנם '"ם!2ן
 'היתה : ואחרים פס ; ניקוד( )ללא לו וכן נקךאת פא גם ב(. : ה )יומא וקךאת' ושתייההראשונים
 בינוני. + 'היה' של כמבנה.נקראת'

 זק. שלפני ההערה )ראה ןוךאח אח נגרע אם22[
 הלשון מסורות ככל הסדירות הצורות שהן - הוויטה סבילה. - הפעיל צורות כאן כללנו ללא123

 47(. סעיף להלן,)ראה
 'שיצת'. גרס: פס דווקא ; 233( עמ' צורכל, )ראה אר גם וכן 'שיצתה' גורסים: דיר לו, פא, גם124
 ונמחקה. 'נשמתו', לפני 'בצפון' המלה בטעות מספה בכתב-היד25[
 )ולא 'יצתה/יצאה' )1:א-ב(: ב"ק ממסכת ההופעות בארבע גורסים אחרים בתכי-יד גם126

 ללא הרביעית כפעם )א4, 'ויצאה' לו: ; )א3( 'ויצתה' 'ויצאה', פא: ועתונים: והרי'-צאת/יצת'(.
 אחת הופעה נשמטה )א2; 'ויצתה' 1(, )א 'ויצאתה' פס: )א4(; 'ושבה' ד"ר:מהו-החיבוק;

 הראשונות(. 11זימבין
 )ומשם ד"ר ; 'יצאת' : פס לו, הידועים. מכתבי-היד ק לגירסת תימוכין אין זה שבמקום יצףני27!

 הדומות. מחמת השמטה יש בפא 'יוצאת', אחרים(:לדפוסים
 וסוסה. במתח: המ"מ מנוקדת כאן128
 י9?את. ההופעות שמונה ככל גורס פר נידה. ממסכת שבמשניות כגירסות זהים אינם הנוסח עדי29[

 )הופעה ומצא ח(. ה. )הופעות ומצא' ; ז( 1. ג, ב. א. )הופעות ומצאת ; בד"ר למעשה. הוא,וכן
 (=RYm; ולקאת לצורה כיות הוא האחרונות ההופעתו כשלוש שגט להניח, אנו מותריםק.

 ונוסעות : )7% ומצאהה : בפא זה כנגד האל"ף(. אחרי הגרש כנראה, נשמט, הרביעיתכהיקרות
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á¢-קו¢  הקל

;(גú¢ףזñה  :הúו¢÷ (ה)úוú 2¢זלáג) יג : ,ד הץףזה הגג╨ק ה╨קלá גף-םץ ú¢זñל

"51. áñז╨גפל םזיה-ט 

:(גú¢ףזñה  :÷ñףהá (ה)úו?ú, 2זלáג) ,íק ,íק úז¢÷גה ה╨זקו¢ גף-םץ ú¢זñל

╨áñה¢גף  ה÷םñ' ג3גהúו¢÷ז םáו ום '[הק÷¢] ,úזלáג) ,íק (íק ; םזיה-טáñ .2ו
'הúו¢÷'  םגץם ז╨¢ףñ גúק úז¢זפ '(ה)úו¢÷' :íגגלץף 'úו¢÷' 2ו ú¢זñלá ,כ╞÷╨ה

[.¢ףזñה áלñז¢ú 2ו 

הוץף  (áז

הקץל' ÷2: áלñז¢ú חוú ╞ו) הופל╨ הלדזáם ÷ á33 :ם÷ כגו םי הלדז╞ הוץףם ג"י. 

[á]).33כ  íגג╞ג ו:ד
-  הקוú áחו כ23הךáס ג╨ףם 'וáו 

וםק  :םץף╨ :הולך╨ הג¢גץז' כג╞גץל הúזו וםק ו¢ñúג╨ וםקז ...הץלךג╨ ז╨גלוה
םו  הץם÷ג╨ וםקז הולךג╨ íוז כגו úíו íג╨גלול וםק ה?ךñג╨ וםקז הםגךג╨

כá).43:ח  ז╨גלוú 'ה╨ח¢זהק úזגז╞ץ)

íגףזדה  :םגץףה כגג╨áá הס זלגג÷ú ╨úז¢זפה םץ ט¢╞ íגלםקה םיí áג╨לסה םיáז

הךגקה  םיú áז¢זñל כזקם כí,53גליח טיז íד :÷á הוגáה íגוםי) ה : ס ╞זץז (01ו ;
.(ך:ך

 úזáזúי
 úזלáג) :ס:סך

הוץף/הúץף  .ד כú╨גחáם םק úז¢זפ

כה  .í 43ד גםץזףá ו"ם úז¢זפה úזלזúח ú- ¢÷גץ (281ו) úז¢זפז הוץף/הúץף

ז╨úץ╞  ךזץגל :02ו) 71ח ם÷á 3-ז ג63.(םץף╨ñ áחגה וזה .%01/%09 םáו╨ לו כúג╨

(%37/%72).]  ם÷,כג╨áם ,הםד╨ ñח-הק ג¢ףñלה וזה :¢ñק úוץק 54ח / הúץף 71ח
úחו  כי-גף-םץ-óוז כגו ,÷גףום גúקק חזחזפה úזקלקל זס ╞פá זס כףזוá גקףזח -
úז¢זפ  הפזף╨ ¢úזג úחוז הפזף╨ .úזחף ú¢זפ ú- וגה ה¢זפה ה¢ג╞ñה זםגוז

.'úוץף'  הוץף/הúץף úזיז¢י úזáגú á╨ñז╞חזגל כהáק ה╨úק╨ ú¢זפ

2ו  ,(ס-ו הופלז הץףזה) ,(ח :ך הופלז (8ו) 1יז ñף : הופלז ,8ו) ╞ז÷ג╨á הםפםז [6וכ םáו

28-38).  ,ג¢ףáñ ¢קו-¢á ,0891 'לץ
 ז╨ז╞גי

 úזץףזה] ,á ,[ז :הגפק ╞ז÷ג╨ הסי זגלז╞ז
כ  031 הו¢ הוáזלה הúזלגםקá .םגץם ה¢ץה .011

הúזו¢ם  131 הáגúה הñופכ úלúזח úו  ץםפה ה╨זקו¢ה וקג¢á םק ךףקל ,גו╨úה טיגףם קג
1  ╞לץלñ÷ 'áףה .÷╨קל)

 ú╞לזץי
92). 82, ñגףגץí כ¢פק ,םגץם 

 231 ,¢ף ,וף ,זם ף :¢"╞ הוáק זי¢╞י) םק ÷ םיí áז÷ל גףי

כ  331 ╞ג-גúáיי í¢חו זופל╨ úזלדז╞ םק 'הוץף' ,הזזקה) ,םקלם ,םגץם úז¢ץה ,621 .(921

כ  ,וף ,זם ñף :íגñ¢זד 'הולך╨' ;(3ו) :¢"╞ú' áולך╨' ,זו) הץףזה ,(ו 'הולך╨' ,,2ו)
 í 431ד ג"הי

á-ד).  úזץףזה
06, ñגץó ויחה' הו¢) ,םגץם ה¢ץה ,62 ,כםהםזúד ה¢זפ םץ ט¢╞ :ג"ם 'הí ╨הופל á531 ו÷זז╞ ו¢÷ל 

.(ז ñ"÷ 
 í 631ד╞á הגכק ז╨ל╨ כוי ÷¢ úז¢זפ ם÷ .םץף╨ז úז¢זפ כגג╨á םגץףה :- ,'הוגיה' 'הוגפזה' - כ-וק 'כ

כ'1
 כהá םי הזדג¢ח כ╨גו úזםזםי ÷ג╞á .הס .

[26] -.-כ
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כ..

,ט-= - 



 ההנאים כלשון ל"י-ל"א בפועלי בעברהנסתרת

 שלוש וכל קל בבניין ההיקריות שבע-עשרה מתוך חמש-עשרה גרירות. א.35.
 בתוך והיקש גרירה תולדת הן 20!( מתוך 18 )כלומר, נפעל בבנייןהצורות

 'יצתה' של ההיקרויות ארתע הדברים. פירוש והרי נתונות. הן שכוהקונטקסט
 עם אחד בדיבור באה 'יצתה' ; והזיקה' 'יצתה א-כ(: )ו: קמא בבא במסכתשנזדמנו
 שזימנה היא )נז"ק( השלם הפועל של זה בחתימה 'הזיקה' שצורת מסתבר, ;'הזיקה'

 38ן ס?סה/ס?אסה צורת גם משלם מתפרשת וכך 'יצאת'(. )במקום 37ן יצתהאת
"( )8 

 ואף 'בד2ה'. השלם כפועל הנסתרת עם מזווגת הנמצאת ב( : י ; ד-ה : )ט נידהבמסכת
 השלם הפועל מן נסתרת צורות עם מזווגת )יב:ג( יבמות במסכת )א3(39י'קראת'
 חלצה... לא אבל ורקקה קראתה קראתה... לא אבל ורקקה )'חלצה 'רקקה''חלצה',
 עלתה 'קראת' כמקום ,( קראתה) שהצורה סביר ; ]רקקה('( לא אכל וקראתהחלצה
 את קיים לא הנקדן ; הסופר במסורת רק הדברים אמורים כאן לאחיותיה. היקשמתוך
 הכאה הפסק( )צורת קראתה קרא כאשר לא וגם )א2( קךאת קרא כאשרהגרירה
 ההיקרויות שלוש שגם אני, דומה הקשר(. )צירות .וקקה חלקה עם צלעבאותה
 עם הזיווג פרי הריהן )ח"כ( עדויות ממסכת )א3( נייייה נפעלבבנין

 שיטה )יבמות(, 'קראתה' )ב"ק(, 'יצתה' שבצורות להדגיש ויש7י9טךא/ניקטךה.40י
 כן שאין מה הנוסח. עדי כלדי של עדויותיהם עם אחד בקנה עולה ק עדות)עדויות(
 פא, ק, ; חלוקות המסורות - כאלו ; נידה ממסכת כמשניות ליצסה/יצאסהכאשר
 ד"ר גם ואתו פר זה כנגד לקדשה; מצתה/מצאה42ן הגרירה את מקיימים פסלו,

 הנזכרת. הגרירה את מקיימים אינם ס?את42ןהגורסים
 טעונות ה( : ז ערכין כ; : ו )שקלים :צאלה של נוספות היקרויות שתי רק כ.36.
 . נוסףהסבר

 ראויה שהיא זו 'יצאתה )ז:ה(: ערכין במשנת שאסה צורות במסירה.תקלה
 הנוסח כעדי בהעתקה. נשתבש ק שסופר נראה ; מפוקפקת נראית אחוזה' שדהלהיות
 127(. הערה לעיל, )ראה 'יצאת/יוצאת' מצאנוהאחרים
 שקרשנו כדרך שקלים ממסכת הצורה את לפרש נוכל כלום ?(. המקרא) מןשאילה

 - ו'יצאה' 'יצתה' - וזו זו ; 126( הערה לעיל. )ראה :?טה צורות גם יש אחרים בכהכי-יד137
 לביישה, שלה במכנה המתאימה דה חתימתן ששחיהן זה. לענחןזהות

 כתבניתן תואמות סוטה גם )קלאסה( יעסה גם : 129( הערה לעיל. )ראה קוטה גורסים ויש138
לסך2ה.

 לעיל(. 32 סעיף סוף וכן 110. הערה לעיל, )ראה הנקדן במסורת גם 1 א הסופר, ממסורת א1393
 ולא 'הסתוה... : יג : ה במ' )על-פי המקרא מן יקךרה שאילה בשייה ראה DP) )396' הנמן140

 במשנה הצורית בין הזהות זה. לפסוק המשנה לשון זיקת את להכחישי שאץ אף97ייה'(.
 היקש. של תולדה יותר נראית הפסק( צורות)שתיהן -

 לגירסה רב משקל לייחס אין ; )נטמאה 134 )קראתה(, 1 10 )יצתה/יצאה(. 126 הערות לעיל, ראה141
 'נטמאת'(. אחד כמקום הגורס בד'רהמכחידת
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 בר-אשרמשה

 )'משנה קדומה היא שקלים משנת ? יומא במסכת ?שתה צורות את 27(. סעיף)לעיל,
 אלא חז"ל. לשון פני על המקרא לשון שימושי להעדיף נטייה בה ,ש וזךראשונה'(43י

 'יצאתה/יצתה' גם המקרא, בלשון מזדמנת אינה חכמים לשון של :?את רקשלא
 'נרפתה' כגון; ל"י דרך על ל"א צורות המקרא בלשון בה יש אם-כי שם, מצויהאינה
 במקום 'נפלאת'[ )וגם א;כו( )שמ"ב 'נפלאתה' 'נרפאה', במקום ננט()יר'

 )צ"ע(. המקרא נלשון דבק 'יצאת', ולא בשקלים. 'יצאתה' שכתב ומי'נפלאה',4'ן

 סיכוםג.
 ק. בכ"י הממצאים של מסכמת טבלה מובאת הבא( )כעמוד להלן37.

 ק. בכ"י הממצאים סיכום נכי" הבאיםכסעיפים
 בכל -ת חתומות הצורות שולטות הי"ה( )זולת ול"א ל"י פועלי בכלל )א(38.
 כלומר, )בל"א(, פעלה/פעאה צודות 34% כנגד 295%)294( ובהפסק בהקשרמעמד

 ואחת נפוצה אחת סדירות, צורות שתי לפנינו שאין שהוכה, אני דומה90%/10%.
 )פעאה( 'פעתה' צורות כל -ת. חתומת הצורה והיא אחת סדירה צורה רק ישנדירה.
 מדובר היקרויות ב-25 ההופעות. של המכריע ברוב הוסברה שחריגותן סטיות,הן

 לצורות והיקשים גרירות בשל )פעאה( יעסה/פןאסה שהפכו 'פעת/פעאת'בצורות
 במסירה תקלה של האפשרות על הצבענו מקומות בשני הוגלם. הפועל 'ןישילה
 בכתבי-יד 'יצאת/יוצאת' כנגד בק 'יצאתה' ; חבורה' 'נעשתה 4 החבורה')'נעשת
 מן שאילה של האפשרות על הצבענו היקרויוה( 3 או )2 אחדים במקומות ;אחרים(
 בלתי-מוסברות. נותרו )4-3%!( ספורות דוגמות רקהמקרא.

 'היתה' התחבירי. במעמד מותנים 'היתה/היית' יחסי ; שונה התמונה בהי"ה )ב(39.
 'ה-ית' צורת למעשה, )3%(. סןיסה גם אך )13%(, בהפסק ו'היית' )307%(,בהקשר
 שבהן ל"י-ל"א, בפועלי הממצאים כלל את תואמת היא הסבר, כל טעונהאינה

 הן בהפסק שיסה צורות ומעט הןסה ההקשר צורת -ת. חתומת היא הסדירההצורה
 הסופר. מסורת על מבוססים הדברים כאן עד 50(. סעיף להלן, )ראה הסברהטעונות

 מסורת על-פי קבוצות-משש, ארבע מצאנו -ת חתומות הצורות כתוך )ג(40.

הנקדן.
 הבניינים. בכל הגזרות בשתי שית( 10% + )142% עיקר :-ת הניקודא.
,,ל] )6%( דוגמות מעט ועוד )א27( ל"א של קל כבניין כעיקר נמצא דת הניקודב.

 , מגלה דת חתומות מול ת חתומות הצורות את המעמיד ל"י. של אחרותבצורות

 . .... 129. הערה לעיל. ראה142

 ".'...,). 27-25. עמ' 99(, הערה לעיל, שנזכר )בספר אפשטיק ראה143
 ,., ...., 1. ס"ק 60, סעיף להלן, וראה ; 135 26. הערות לעיל, שהחכרה הס?טסה וכן144



 התנאים בלשון ל"'-ל"א בפועלי כעברהנסתרת

 -אה-תה -תחתומות

תצורהעה"פעה"פעה"פ
ארמיתבצירהכקמץבפתח

 הפעלים( )כלללץ
9עסהאnYDSX ,6 א2קלת "50קלתבהקשרקל

ס:סהא3
 א[פעח א916?תבהפסק

 1%נפעלה ח15נפעת 2%;פעתכהקשרנפעל
 א10;פקת או97?תבהפסק

 אופעלה אופקת א5קעתכהקשרסכל
 2%פעהבהפסק

 3%חקקתכהקשרהפעיל

בהפסק
בהקשרהתמעל

 א3נתפחסהכהפסק
 ה'"ה( )קל.לץ

 ח307היתהכהקשר
ל"א

 א3הליסה א3שית loxסףחבהפסק
קטמה 922%?את 7%נקפאתכהקשרקל

 א16)ניאסה(
 אוקראתה 9sx?את 1%י?אתבהפסק

 "72;פלאת א2;פיתבהקשרנפעל
 א3;טליה "20)19(קפיאתבהפסק

 26%נתס?)א(תבהקשרנתפעל
 ח17;סס?אתכהפסק

 הצורהזוהקשר/הפסקהפעיל
הסדירה
 וכיו"ב[נסךיטה

 )הפסק()הקשר(סיכום
 10%ח24א117%6)116(ח142%30

ח34ח295)294( הףת/היתה()ללא
 6%ח177)116(33%ח152 היית/היתה()כולל

)307(308%344%

 הגזרות בשתי דת הוא הבסיסי הניקוד פר. כ"י של לאלה קרובים ממצאיםבבירור
 9?את כנגד 27%, )9?את לזת בולטת נטייה יש ל"א של כקל זה כנגד הבנהנים.ככל
 . הנוקוד_.הטבהנו_-- את מחקה אלא סבתי, שאינו ק בכ"י אפילו 60%/40%(. :"18

 בקל פר. מכ"י ב( ס"ק 16, )סעיף לעיל המתואר התהליך משתקף מרוכה,5'יכמידה

 39. הערה לעיל. ראה145
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 כר-אשרמשה

 לפאראדיגמה היקש כנראה, נתרחש, ל"אשל
 :?אס' :t~ONY )כמו :?את 4 יצאת כול"

 גם לה מוצאת בפר הנמסרת המסורת אחר, לשון :צאתן46י(. :?אנו, ]נוכחת(,:צאת
 בכל הבניינים כיתר שנמצאה זהות מידת כאותה לא )אם-כי כק מקבילה זהכסעיף
 קמץ/פתח, לחילופי לייחסה אין 9עאת צורוח של 40% של סט-יה אבל ;הגזרות(
 47י בק. כזה כשיעור התנועות שתך חופש.'של חילוף על לדבה שגיז צייננו, כברשהרי
 וצורות ל"א, גזרת של בקל המתואר האיקש פעל לא שבה למסורת הד כאן ישכלום
 ? בפתח -ת חתומות של הבסיסי בניקוד משתלבות ואחיותיה( ):צאת כפתח9?את
 של בקל שלא סלת א6 זאתי לעומת ק.48י עתוד מסורות לעירובי כאן יש ארבע כן,אם
 של המתואר החילוף פרי נראות בפתח ~וקות 89 כנגד לית( שילת, שקת, )?לת,ל"א
 הקטגוריות. פנל בכתב-היל ,מועט בשיעור המזדמן ופתחקמץ

 )רק גפ?ת על-יד 117%)116( נקעת/;פצאת נפעל: בבניין רק נוהגת זח ג.41.
 להסתפק אין בלבד. הספירה -"רי שולל מללכת להיזהר עלינו כאן גם אבל5%(.

 התפוצה שיחסי מתברר נפעל. בבניין מיעוט ו:-ת רוב, שתת )המטעה(בקביעה
 מילונית. התפצלות יש כלומר, בשורש,תלויים

 צרויה: בעה"פ ואחרים פתוחה בעה"פ באים אחדיםשרשים

ת:-ת
נהגת)הנ"ה(נכנות)כו"ה(ל"י

נעשת)עש"ה(נקשת)מח"ה(
 )ישבית(גששת)שבזה(נפדח)פד"ה(

 )נססת(גטמאת)טמ"א(גססת)סמ"א(ל"א
גיצאת)קץ--(
נשאת)נשייא(
 עבר?( )צורתנקראת)קר"א(

 בשני המתועדיםארבעה מתוך פעלים בשלושה פר;49י בכ"י גם נתגלה זהעקרון
 הם נש"א בשורש זאת, לעומת ; נמצאת( נעשת, )נכות; בקריאה זהות ישכתכי-היד
- ק נגמאת, - פרחלוקים,  גימאת. 
 צייננו וכבר 21-20( )סעיפים לעיל נידובו הארמית דרך ופעל הצורות ך.42.
 רצת(. מצאת, )הנות,50י הנזכרים הפעלים בשלושת ק קוללייחוד

 ].... ') 30. הערה לעיל, ראה46נ

 לעיל: ראה147
 העדו"

,39 .71 (,,.,-[
 וראה 56; 31-30, עמ' ילק, עליה העמיד וכבר ירוצה. תופעה הוא ק נקדן מסורות;אצל עירוב148

 ], ,,]], יעוד. ליותמליךסז ?9ל/שסל, בגון, %2. והערה 55 עמי כה,אשה,1980!גם
 )],לך;:],, ג. ס"ק 16, סעיף לעיל; ראה149
 אך אר(, )כ"י 'הוות' : הרמכ"ס סירות של מכתבי-היד זהה לצורה עדויות יום ,עיצורי כטקסט150

 ו , , 61( הערה לעיל, )ראה 330 ופאריס פס כה"י כעדנה 'הוחת', או 'ה:ות' שתה:קריאתה
 ,ך-)ךיך],ן -)נ66[
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 התנאים בלשון ל"י-ל"א כפועלי בעברהנסתרת

 ומסקנות הממצאים כלל של לבחינה ג,פרק

 הזה והבירור קודמים מחקריםא.
 הנזקק עיקריים. שלבים בכמה להבחין יש קודמים במחקרים הממצאים בהצגת43.
 )-אה -תה וצורות -ת חתומות שהצורות מציין שהוא יגלה, -155( 150 )עמ'לסגל
 שהוא הנתונים ועל-פי העדפה. ללא זו ליד זו משמשות ל"א( בפועלי מועטהכמידה
 שהוא הדוגמות מן אם-כי : שלהם העיקרית הצורה היא ש-תה בניינים ישמביא
 של משקלן גדל ד'יר2יי( לו,:יי ק, מכה"י )בעיקר הדפוסים מן שלא כסוגרייםמציין

 בעמ' ל"י של קל מבניין מביא שהוא הנתונים את למשל, )השווה, ב-תהצורות
 : 153 עמ' )ראה נפעל כבניין יחידה כצורה -ת של שימושה את מדגיש ארב אף152(.

 את קודם-לכן וראה בנית['; מסתיימות שתיהן לבינונית. בצורתה דומה'הנסתרת
 151(. בעמ' ל"א מגזרה מביא שהואהממצאים
 ש-ת כבירור, בה, שניכר תמונה מצייר הוא חדש: שלב כבר מתגלה פורתאצל
 ל"י ושל 37-36, בעמ' ל"א של נסתרת קל למשל, )ראה, לה, טפלה ו-תהעיקר,
 בבליות 'מסורות על כידוע, כולה, מושתתת עבודתו ; בדבר פלא ואין 37.(בעמ'

 ישנים'. ידשבכתבי
 האחרון. כדור רק נעשה יותר, וממצה יותר שיטתי מחקר המשקף שלישי,שלב
 של התפוצה יחפי תיאור וגם הנתונים של ומלאה מפורטת הצגה מוצאים אנוכאן
 הבבליתן הניקוד במסורת ייבין של בירוריהם הם מכולם יותר בולטים הצורות.שתי

 נאה ושל אר במסורת צורבל של בירוריהם באו אחר-כך פא,54י כ"י במסורתוהנמן
 לספרא. 66 רומי כ"יבמסורת
 החסר מן הרכה להשלים כדי בו שיש נוסף, שלב להציע מבקש הזה הלהקר44.
 לעמוד ואף מהן,'5ן היוצאים בבירור הן הכללים בהעמדת הן הכוללתבתמונה
 להלן. המנויים נושאים בכמה להתמקד ראינו כך לשם ייחוד. קווי עלולהעמיד
 כתבי- בשני הנתונים בהצגת שכבר אני, דומה וק. פר בכה"י הממצאים תיאור)א(
 מקום בכל הניקוד מסורות ובין הכתיב מסורות בין להפרדה הדעת נתינת עם -היד

 לניסוח הפרטים, כלל לבירור רבת-משמעות תוספת יש - ונתאפשר נדרששהדבר
 כתבי-היד משני שהובא החומר )על חריגים. של הופעתם ולהבנת כללים שלמחודש

 למהדורתו לו ו"ה שנתן השם ע"פ מערבא, רבני )=מהביתא מדב"מ כידוע, אצלו, מסומן זה151
 קתמבריג'(.לכ"י

 נאפולי(. )=דפוס ד"נ אצלו מסומן152
 . 1968 משנת שלו הדוקטור בעבודת כבר153

 .,---------- , 1972. משנת שלו הדוקטור בעבודת לראשונה154
.---- 

 הדעת על מתקבל הסבר ללא הכלל מן היוצאים רוב את הותיר המעמיק, המדקדק הנמן, גם155
 139(. סעיף סוף 351, עמ' הנמן,יראה
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 בר-אשרמשה

 ומדפוסים מד"ר אחרים, מכתבי-יד חומר להלן57ן מוסיפים ואנו לעילתיהוספנו
 : עליהם להוסיף כאים אנו הללו התיאורים משהושלמואחרים(.

 ומק מפר העולים הממצאים עם כעבר שנחקרו הממצאים כלל של צירוף)ב(
 ועם שלהם לחלק או המקורות לכלל המשותף על דגש שימת עם אחת,למסכת
 של התפוצה כללי את מחדש לנסח באים אנו ומכאן מסורות. ייחודי שלבחינה
 ועוד( ת דת, ת, : קבוצות-המשגה על לעמוד זאת )ובתוך -ת חתומותהצורות
 תיקונים טעון כה עד שנאמר שמה הרבה )-אה(. -תה חתומות הצורותושל

 בתכלית. שונה הצגה הדורשים וכללים פרטים וישוהשלמות
 סינכרונית העמדה היא הבירור שעיקר אף הצורות. עשרה על אחדות הערות)ג(
 ההיסטורי. הדקדוק כתחום קצרות הערות להעיר רואים אנו הממצאים,של

 תפוצה וכללי מסקנותב.
 ממש( זהות לא )אם רבה קרבה מגלות הגזרות ששתי לומר יש לכול, קודם45.

 -ת/-תה הצורות: שתי של התפוצה הנוגעייחסי בכל במיוחד הממצאים,בעיקרי
 ל"א כגזרת בכתיב. ביטוי לידי באים הגזרות שתי בין העיקריים ההבדלים)-אה(.
 )להוציא בהגייה מימוש לה אין המסורות שברוב הגם ההיסטורית, האל"ףנשמרת
 :צאת, : נחה כאל"ף צורות של גלגולי-משקה שהן וכיו"ב ניקשת ן?ית, כגוןצורות

 כמידת וההפרש לכולן, לא אם המסורות לרוב הוא משותף זה דבר97צאת58י(;
 שתי רק נזדמנו )בפר ממועט הוא השונים העדים כין בכתיב האל"ף שלההשתמרות
 יותר מרובות הספרא של 66 רומי בכ"י זה כנגד ;'5ן אל"ף ללא 'שיצת' שלהיקרויות
 ביטולם את מוצאים הגזרות שתי בין נוספים הבדלים האל"ף60ן(. חסרותהצורות
 לעומת דת עה"פ תנועת ניקוד )א( : פרטים בשני בעיקר בלבד, המסורות שלבחלק
 לעיל, )ראה וק פר למסורות באשר שהעלינו כפי קל, בבניין לל"א ל"י בין החוצץדת

 :ואת: )ןצאת, עתה זה צוינה שכבר ל"א בצורות האל"ף הפקת )ב( 40(. 16,סעיפים
 המסורות. של בחלק וכיו"ב(ניוטת
 על המבוססים )-שה( -תה כנגד -ת של התפוצה יחסי את תחילה נסכם46.
 -ת חתומות הצורות בתוך התפוצה יחסי את לסכם נבוא ואתר-בך הכתיב,מסורות

 גראפי ביטוי גם לעתים מוצאת :ךת )רק הניקוד מסורות על כעיקרםהמכוססים
 י6י : ית( יו"ד מלאבכתיב

 134. 129, 127, 126, 124, 121, 119, 110, 108, 88. 86-82, 80-78, 76. סך. הערות למשל. ראה,156

 70-64(. סעיפים המאמר. בסוף )והנספח 56 סעיף להלן, למשל, ראה,157

 673. 660, 420, עמ' חבין, ראה158
 12, סעיף סוף לעיל, .אה159

 האל"ף )השמטת ניתמלת. נמצת, ניטשת, ניברהה, קות, כגון: 253-251, עמ' נאה, ראה160
 הנסתרת.( לצורחו רק כמובן, מוגבלת, אינה השונים בכתבי-היד קיומה אוההיסטורית

 ; ק ןישאת נהגה 'נישאת' שהסחיב מצינו חד-משמעי. אעו עה"ב תנועת לציץ כאל"ף כתיב161
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 התנאים כלשון ל"י-ל"א כפועלי כעכרהנסתרת

 1-שה( -מה / -ת1.
 חתומת הצורה היא ל"א בפועלי הן ל"י בפועלי הן צורת-היסוד : הראשון הכלל47,
 מיעוט קיים )-ת( הסדירה הצורה בצד ובהפסק. בהקשר תחבירי מעמד בכלה-ת
 ובהפסק. בהקשר תחבירי מעמד בכל המזדמנות )'פעאה'( 'פעתה' צורות שלקטן

 השיטה[. הביטה, מעמד: בכל הסדירה הצורה היא -אה צורת ל"א של]כהפעיל
 )או אחת בכפיפה המשמשות ]-אה[( -תה )-ת; צורות שתי על לדבר איןאבל

 היא, היחידה הסדירה הצורה לדידי, נדירה. ואחת ונפוצה רווחת אחתבערבוביה(,
 הן - ל"א של הפעיל זולתי - )'פעאה'( 'פעתה' של ההיקרויות וכל -ת,כאמור,
 בטקסט או בקונטקסט הקשורות מקומיות סיבות בשל שנקרו מקומיותחריגות
 ל'פעתה' צורתה לעבר הסדירה 'פעת' עשויה מסוים בקונטקסט דהיינו, .המסוים

 של וגרירות מקצב של סיבות השלמים. מן פעלה צורת עם זימונה בשל 'פעאה'()או
 לקטגוריה שייכים במשנה החריגים של המכריע )רובם הרחוקים בין מקרבותשכנות

 ז : א סוטה במשנת 'קישטה' כהשפעת גילתה ( גילת את למשל, להסביר, יש כך !(.זו
 רחוקות, לעתים 35(.62ן 25, 9, בסעיפים לעיל הדברים תוארו )וכבר הנוסח עדיככל

 תהפוך 'פעת' שהצורה הגורמת, במסירה תקלה גם מזמן המסויםהקונטקסט
 63י . החבורה'( 'נעשת במקום חבווה' 'נעשתה המשובשת ההעהקה )כגון'פעתה'
 כגון 'פעת', במקום 'פעתה' צורת המזמן הוא מטוים שטקסט מקומותויש
 לשון זיקת המקיימת קדומה, במשנה 'עשת' במקום )2%( 'עשתה' הצורה שלזימונה
 נדגיש ג:י(.64י יומא שלזהב...'; טבלה עשתה שלזהב... נפרשת )'עשתהלמקרא
 זה דבר הטובים.'6י הנוסח עדי בכל מקוימות החורגות הצורות של המכריעשרובן

 נקרא 'נתמלאת' שהכתיב ומצינו 10(, סעיף לעיל, )פר; ירואת ונהגה 30( סעיף לעיל,ראה
 ועוד(. 2% ה:ח ב"ב )פס, )מסלאת ונקרא: 28( סעיף לעיל. ק; )למשל,)פילאת

 של וגרירות מקצב גורמי בשל המלה ובתבנית בתצורה שינויים של זו בסוגה: חשובים דברים162
 במשנה ומקצב 'מצלול כרוורמן, נ' : )ראה לאחרונה מחבריי שניס כתבו למיניהן שכנותמלים

 העברית, הלשון : א כרך ד, חטיבה היהדות, למדעי העשירי העולמי הקונגרס דבריובתוספתא',.
 כתב- בעקבות התנאים ללשנן 'הערות נאה, ש' ; 76-69 עמ' חש"ן, ירחסליס היהודים,לשונות

 במיוחד ראה 295-271: עמ' תש"ן, ירושלים ד, בלשון, מחקרים הספרא', של 66 ואטיקאןיך
 ומעוט'(. 'יסיכה על 286-283.עמ'

 36. 26, וסעיפים 82, הערה לעיל, ראה163
 27. סעיף לעיל, ראה164
 מכאן, ובד"ר. פר בב-י 'מצאת' הגירסה למשל המשרות. בק הכדלים יש  לעתים165

 זה דבר 129(, והערה 32 סעיף לעיל, )ראה מכאן אחרים, וכעדים כק'מצאתה/מצתה/מצאה'
 המקורית. 'פעאת' את שקיימה מסורת יש המסורות. בכל פעל לא הגרירה שתהליךמלמר,
 )תרומות שעלתה' סאה היא שנפלה 'סאה אר: ככ-י ,ילתה' כגק חריגים, יש רחוקותולעתים
 וד,פ~ה.-  שנפלה השלם' הפועל אחרי נגררה 'ק(עלח' 213(; עמ' צורבל, של כעדותהה:כ

 'שעלת'(. ופס: לו פא, ק, אבל כד,ר, הוא )וכן'שעלתה'
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 כר-אשרמשה

 ן של המקורי'6' הטקסט את שפקדו תהליכים על ומלמד שלהן האותנטיות עלמעיד
 ןהמשנה.
 ן חוקרים מכבר העסיקה חכמים לשון של ככתבי-יד 'פעתה' צורות של הופעתן48.
 ( דיונו אח חתם הוא לכררן.67י כנסיוז הרבה שהתחבט הנמן, את מכולם ויותראחרים
 ן שנוכל לפני חדשים ולסיכומים נוספים מעולים למקורות לחכות שיש 'נראה :במלים
 ן ליח ספרות בתוך אלה מקראיות צורות לשימוש הסיבות או התנאים עללעמוד
 ן מצאו בירורינו שבעקבות אני, דומה אישי(.'68ן או ספרותי סגנון ? ניבים או)תקופות

 ן פר, ק, מכהיי העולים69י הנתונים שפע הסברן. את 'פעתה' צורות של המכריערוכן
 זהרן ליד וזה זה מול זה והעמדתם א"ר70ן מכ"י גם מבוטלת לא ובמידהפא

 , יש החריגים. את להסביר לנו ואפשרו שניסחנו הראשון לכלל בסיסמשמשים
 הממצאים כל האחרים. כתכי-היד כל חזקת על עולה פר חזקת זה שכענייןלהדגיש,

, 

 , ( יצאת,יוצאת חבורה, נעשתה ( החכורה )נעשת ההעתקה שגגת נתרחשה שכהן הדוגמות166
 )נראה עצמו המסירה בתהליך שאירעו לשינויים שייכות 36( 26. סעיפים לעיל. ראה :יראתה

 ביותו(. קדום הוא הראשונה בדוגמהשהשיבוש
 , הארמה בכ"י וכל"א בל"י -אה( 1 -תה צורות כלל אחרי להתחקות ניסה 351-350( )עמ' הנמן167

 ) על-פי תיקונים הם .שאלה האפשרות, את בצדק, דחה, הוא בכלל(. במשנה )וכמידת-מהא'

 ן במקרא כל-כך מועטות שהן 'פעתה' צורות שיש העמדות לאור במיוחד : המקרא לשקדקדוק
 , נתפתתה, גילתה, חגתה, 'כגון 'פעתה' צורות ויש ביהור, גדולה היתה ,השפעתז' זאתובכל

 ן מצויות 'פעתה, צירות שרוב העוכרה ולאור המקרא,, מן דוגמה כלל להם ]שיאיןגשטטתה
 ' כצורות המקראיות הצורוה משמשוה 'שמא הסברה את לבדוק הציע הוא אף הנוסח. עדיכרוב
 , ]"צורות צה"פ ליצירת מקום כהן אין שהן, כמות המשנאיות, הצורנה שכן לנסתרת,הפסק
 ) ההצעה, מן הסתייג עצמו הוא אד 351(. בעמ' הראשונה הפסקה )סוף הפעלים' כבשארהטסק[

 בהססק' שלא גם באוח "-תה" צורות הרבה בצידו: זה הסבר של שוברו נמצא כאן 'אףשכן
 הדברים(. בהמשך)שם

 351. בעמ' 139, סעיף בסוף דבריו ראה168
 ו'פעח' בהפסק 'פעחה' שמצא קבע, לספרא, 66 רומי כ"י למסורת עצמו שצמצם 251, עמ' נאה,169

 מצא הוא חותכות. מסקנות מהם להסיק וקשה ממועטים הס העלה שהוא שהממצאיםציץ, כבי עצמו הוא בהפסק(. 'פעה' בהקשר, 'פעתה' קל: בבניין בהי"ה הדברים )והיפוךבהקשר
 מזומנות אינן מסה מצורות שחלק אלא ; הארץ'( מן )'גברתה כהקשר 1 א בהפסק, sx'פעתה'
 הקשר, במעמר הריהן הראשויות הצורפו ששי ~שמה' ךימה מלאמה בביטוי : ממשבהפסק
 העומדת מ4( )מחוך אחת 'סעח' צורת יש עסי ולצד שבהפסק. האחרונה הצורה אחרישבררו
 בצ"ע. הדברים את להשאיר היטיב הוא ואכן יצאח'(. לקלעים חק )'שמה ממשכהפסק

 לממצאים ביניהם הדמינן אח לראות אסשר צורבל, אצל באר הממצאים של סיכום  שאין הגם70[
 האחרים.ככתבי-היד

 ומעמדיהם החריגים בשאלת עסק לא כמעט רבים, מכתבי-יד דבריו את שריכז "בין,[ך1
 -הה ב והצורות עיקר, -ת נ הצורות אצלו גם מכל-מקוס, הפסק(. או )הקשר_התחביר"ס

 את לראות כדי -אה, -תה/ של השונות הדוגמות אחרי להתחקות שם גם )ראף קטן. מיעוטהן ו-א~
 כזה(. טעם ישנו אס חריגותןטעם
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 התנאים כלשון ל"י-ל"א כפועלי בעכרהנסתרת

 נמצאו ראשי(. והפסק משגי הפסק )הקשר, מעמד בכל 'פעת' חד-משמעיים: הםשכו
 גרירה פרי שהן משני(, בהפסק ואחת בהקשר אחת )2%, פשתה בלבד, חריגים שניבו

 ק, לכה"י באשר גם מכרעת כמידה הדברים הם והם פנימית.72י וחריזה מקצבבשל
 היתר, בכל 34(. )מתוך הסבר ללא 'פעתה' של היקרויות 4-3 עם נותרנו באלה :פא

 מעמד. בכל הסדירה הצורה היא -ת חתומתהנטייה
 פקת אחרים. תפוצה יחסי שוררים קל כבניין הי"ה של בנסתרת : השני הכלל49.
 שולטת בהקשר בהפסק, רק נתקיימה חכמים כלשון הסדירה הצורה שהיא)שית(
 66 ורומי המשנה73ן של פר כתבי-יד: כשני לדיוקו המצב זהו )הןסה(. 'פעתה'צורת

 )הןיסה( הןתה תמיד כהקשר : ק בכ"י גם נשתמרה כמעט זהה תמונה הספרא.4'ןשל
 נשתבשה כבר בפא בהפסק. )3%( שיתה גם אבל %נו )הית( הנית כנגד307%,
 של לאלה פא ממצאי צירוף )4%(.5" היתה ועוד )4%(, היית הפסק: במעמדהמסורת

 להפסק שימשה 'היית' שמעיקרא להסיק, הנמן את הביא לספרא 66 ררומי לו76ןק
 לעומת אחת ביו"ד נכתבת זסןתה העובדה, את הדגיש הוא להקשר.ו'היתה'

 על-ידי שתוקנה 'היית' צורת כשיתה לראות היטיב הוא יו"דין. בשתיהיית/ס:יסה
 היתה/היית, של התפוצה שיחסי כעובדה, יפקפק שאין דומה ה"א.7ייהוספת

 הוא, )כך חכמים בלשון אותנטי נוהג משקפים השונים, בכתבי-הידהמתגלים
 ובמידה בק מכרעת במידה נשמר וכך 66 רומי וכ"י פר במסורת במוחלטכאמור,
 ולו(. כפאפחותה
 - מעמד בכל הסדירה הצורה היא 'פעת' אומר: הכללים שני של צירופם50.
 חריגים אותם להוציא - הבניינים וככל הפעלים ככל הדברים הם כך והקשר.הפסק
 הןתה 4 היית לשינוי הביא מה בהפסק. רק הי"ה של בקל הוא וכך - הוסברושכבר

בהקשר?
 כלום בהפסק, שסה א3 זה כנגד )205%( בהקשר סוסה צורות שפעי מצינובמקרא

 ועקרה חז"ל ספרות כותבי על המקרא לשון השפיעה ההקשר שבמעמד לומר,אפשר
 כולל מעמד, ככל הטובים בעדים נתקיימה שקעת להניח צריך כלומר, 'היית'?את

 כך כל חזק המקרא לשון של כוחה היה ההקשר במעמד ורק ההפסק, במעמד'היית'
 בדורות המעתיקים על רק )ולא עצמם הטקסטים כותבי על להשפיעכדי

 נצטמצמה מדוע להבין אין זו, בהשערה ממש היה לו סןסה. לכתובמאוחרים78י(

 9. סעיף לעיל. ראה172
 8. סעיף לעיל, ראה173
 251. עמ' נאה, ראה174
 346-345. עמ' הנמן, ראה הדברים לפירוט175

 תיקונים חלו )ובדפוסים(, הטעים בכתברהיד לתיקונים פחות נתק שהיה טהרות, בסדר אפילו176
 לו. פא, ק, בכה"י - הייתה/היתה 4 התת - הנדונהבסוגיה

 346. עמ' ועמן, ראה177
 --- 182. הערה להלן, ראה כדפוסים אירע אשר על178
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 בר-אשמשה

 היא )הפסק( פעתה / )הקשר( פעמה צורת והרי כלבד. הזה לפועל המקראהשפעת
 ודי בהפסק. וגם בהקשר גם הפעלים בכל שתשפיע היה, ודין במקרא, הסדירההצורה
 עש"ה: כגון כמקרא, ביותר מצויה בהם הנסתרת שצורת שרשים שישלהזכיר,
 'עשת' את 'עשתה' דהתה לא באלה ומדוע )א16(, 'עלתה' על"ה: )א29(,'עשתה'
 ההקשר?79ן בצורות לפחות 'עלת' אתו'עלתה'

 השערה בזהירות העלה בלאו 159-158(. )עמ' 1983 בלאו הציע אחרפתרון
 קדום מצב משקפת חכמים בלשון הסדירה 'פעת' שצורת להניח, אין שלפיהחריפה,
 בלשון אלא )'פעתה'(. במקרא המשתקף לזה שקדם ז"ל( קוטשר י' פרופ')כטענת
 כצורת אבל במקרא. כמו בהפסק 9?סה / כהקשר ?עתה מלכתחילה נהגהחכמים
 זהו שונים.80י גורמים כשל הכלתי-מוטעמת הסופית התנועה נשלה ??תהההפסק
 ההפסק של ש'פעת' מניח, הוא הפעלים בשאר בהןסה/ס:ית. המשתקףהמצב

 ביתר מדוע להבין שאין 249(, )עמ' נאה בצדק טען וכבר ההקשר. אל גםנתפשטה
 זה כנגד הי"ה. בפועל ולא ההפסק, לצורת ההקשר צורות של היקש פעלהפעלים
 י8י יותר. חלש ההיקש כוח ל'היתה'( )כוונתו רגילות שבמלים שיש'להניח, בלאו,טען
 ובעיקר, ? שכיחים הם אף שהיו ועל"ה עש"ה כגון נוספים פעלים האין זאת,ובכל
 גם ונוהגת ק פר, כה"י כמסורות הסדירה הצורה )שחיא פתוחה בעה"פ י?תצורת

 פעינה - הסופית החתימה נשילת של התהליך את מכחישה הבבלי( הניקודבמסורת
 *עת(. ( )פקת לפתח הקמץ הפך הסופית ההנועה שנשלה שאחרי נהאה, אין 9עת.(

 סעיף להלן, )ראה חכמים בלשון שנשרדה קדמונית צורה היא *עת שצורתמסתבר,

 גדול עיקר לך ואין - הנתונים82י כקביעת להסתפק שיש לנו, נראה זהבשלב
 בצ"ע.3'י שעה, לפי נשאר, הסכרןמזה;

 הערה להלן, )ראה הפעלים בכל המקרא( בהשפעת )כנראה 'פעתה' צורת  נשתלטה בדפוסים179

 הסיומת )כ( סופית; תנועה נשילת של התופעה )א( יחד: שחברו גורמים כמה מציק 1983 בלאו180
 השלטת הסיומת היא -ת )ג( -ת; על-ידי מספקת במידה סומנה הנסתרת כי. יתירה היתהדה

 159(. עמ' שם. )ראהבארמית

 159(. )עמ' מהיקשים' פחות מושפעות שכיחות 'מלים : 1983 בלאו של ובלשונו181

 המשובחים הנוסח בעדי הממצאים על המיוסדת ב, ובכלל א בכלל לעיל המתוארת התמונה182
 את )להוציא 'פעח' צורת נעקרה המהלכים בדפוסים מאוחרים. כדורות נתקיימה לאוהטובים,
 'פעתה' צורת כשהלטה ההיקרויות של המכריע וברוב -ת/-חץ( צורת בו  שנתקיימהנפעל

 ל"א(. בפועלי)'פעאה'
 חכמים. לשון בדקדוק עיונים בקורס תרגיל )בעבודת גלזר נאוה הגב' קזערכהכבדיקה

 המשנה דפוסי מתוך הללו הממצאים את העלהה היא חש"ן(, בשנת העבריתבאוניברסיטה
 : מראי-מקום( כאן יצרנו )לאהמציים

 ל"יכפועלי
 )אז(, עשתה )א20(, עלתה )א2(, לקתה )או(. חנתה )א4(, חיתה )א5(, זכתה )או(, גבתהקל:



 התנאים כלשון ל"'-ל"א בפועלי בעברהנסתרת

 -ת החומות הצורות בתוך התפוצה 'חסי2.
 ארצישראלית- מסורתם שאין כעדים רק אפשרית לקקת פעת כין ההבחנה א.51.

 כין הבהנה לחפש אין אהדדי( כקמץ פתח )הממירים וכאר בפא כך משוםספרדית.
 שתי בין להבדיל מוצק כסיס יש פר וככ"י הכבלי הניקוד במסורת אבל ; ל9?ת9?ת

 בק. גם רכה במידה הדברים הס וכךהצורות,
 הרוב היא וכיו"כ( קעת )9עת, כקמץ עה"פ 66( רומי )כ"י הספרא במסורת ב.52.

 18%(84י שהן , )15% מיעוט היא וכיו"כ( סלת )פעת, בפתח ועה"פ 82%(, שהן)68%י
 רק מצאנו )ל"י( שכפיעל לעובדה, משקל אין לטעמי, התפוצה. ביחסי התניה כלואין
 ניתמלאת גם מצינו )כל"א ניתרבת ניתגנת, :-ת: רק ל"י וכנתפעל קיזת ?י?ת,דת:

 1(, )% שתתה )2%(, שפתה )או(, שומה )6%ן, שהתה )4%(, רבתה )13%(, ראתה )א6(,פשתה

 מעמד. בכל היתה רק שנמצאת לומר, צריך ואין )א3(. שתת כנגד )2%(תלתה
 )3%(. שינתה )1%(, קישתה )א3(. זינתה )2%(, גילתהסקל:

 )%!(. העלתה )1%(, סוסההפעיל:
 )1%(. נשתטית אכל )1%(, נתפהתה )או(, נתגלתהנתפעל:

 נעשיה )א2(, נסכית :(, )א נמתיח )%((, ננוח )6%(. נהנית -ת/-יה: תמיד נשמרת כאןנפעל:
.(lSX)4%(. נשבית )או(, נפדית( 

 ל"אבפועלי
 )5%(, מצאתה )א10(, יצתה/יצאתה וגם )3%(, קראה )2%(, מצאה )11%ן, יצאה )6%(, באה :קל

 )א[(. מצאת )א12(, יצאת )או(, חטאת )11%(, באת גםאבל

 )א29(. נשאת/ניסת )33%(, נמצאת )24%(, נקמאת גס אכל 1(, )א נמצאה )%נו(, נטמאהנפעל:

 )א3(. נתמלאת גם אבל )2%(. נתמלאהנתפעל:
 הוציאה. הכיאה, - שיטה ררך כמוכןהפעיל:
 בחלופות אינו שמקורם אחרים( )ולכתבריד לק הדפוסים בין הבדלים מעט לא שישנעיר,

 נגעים פר )ק, כלת' היא מכפנים 'אם כגון גירסה. אלאובהבדלי )סעת/פעתה( הנסתרת צורתשל
 פר )ק, העוז' כנף שנת 'מה או ; כיגונית( מול עכר )נסתרת 'כלה' כדפוסים זאת לעומת ה(, :1

  nse' 'מה כנגד א( ב: מנחות )ק זו' שנח 'מה כדפוסים; 'נשתנה' כנגד )טו[(: שידכליס

 'מה סתמי כביטוי מופיע והביטוי : קל של או נתפעל של נסתי כנגד )נסתרתבדפוסים

 כאלה. כיוצא הרכה עוד ויש שנה'(.נשתנה/מה
 פרוקליטי במעמר אוגד כהיותה 'סוסה': של התחכירי במעמד הסבר את לחפש יש ושמא183

 אך כלכד. אנקליטי במעמד משמשת שנשארה 'היית' פני על התנועה חתומת הצורההועדפה
 את להסביר שניסה DY, ,249' נאה, )וראה והרחבה מירוש לשם שסף עיון טעתים אלהדברים
 נשתנה ומה סדיר מה היא ושאלה ; המשפט את החותם אוגד כהיותה 'היתה' על 'היית'העדפת

 'הייח' הצורה משמשת מקומראן השלימה ישעיהו שכמגילת להזכיר, כדאי ואולי הסריק..מן
 ישעיטו מגילת של הלשהי והרקע הלשק קוטשר, י' היציין כפי ת. : יט ; א : )ת כהקשרפעמיים
 של אחת במסורת כאן יש עדות 264(, עמ' תשי"ט, ירושלים המלח. ים ממגילותהשלמה
 70- סעיף גס נוראה הקשר כמעמד 'היית' של לקיומה חז"ל( מלשין רחוקה )שאינההעברית

להלן(.
 251. עמ' נאה, ראה184
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 בר-אשרמשה

 לסעיפים שיזדקק מי ייבין, אצל מספריים סיכומים שאין הגם ניתמלת(.5"וגם
 הניקוד במסורת מיעוט ת ו רוב שדת יגלה. הבניינים בכל הגזרות בשתיהמתאימים

 לספרא. 66 רומי כ"י במסורת רק ולא בכללותה,הבבלי
 הגזרות בשתי הסדירה הצורה היא ת אחרת.7- מסורת משתקפת וכק בפר ג.53.
 זו תמונה וכיו"ב. מצאת יצאת, : קל בבנייך ל"א לגזרת מצטמצמת ו-ת הבניינים,בכל

 יצאת, : פעת צורות הן אף היו מצאת יצאת, שצורות נראה פר. בכ"י בטהרתהנשמרת
 בכל בעה"פ קמץ משמשת שבה כולה, לפאראדיגמה היקש בהן שפעל אלאלצאת.
 בשתי עיקר 7-ת בק גם ב(. ס"ק 16, סעיף לעיל, ראה וכו'; יצאת ):ואתי,הנטייה
 )60%( רוב פעאת ל"א של בקל אבל 40(, סעיף לעיל, )ראה הבניינים ובכלהגזרות
 שתי של לשימושן הסבר הצענו ושם 40, סעיף לעיל, ראה ; )40%( מיעוטופעאת
 במקומם נתבארו כתבי-היד. בשני שנזדמנו נוספים, מועטים חריגים ק. בכ"יהצורות
 40. וסעיף 16 סעיףלעיל,
 יש אחרות86י( במסורות גם מועטה )ובמידה הבבלי הניקוד במסורת ד.54.
 :צית, וגם :צלת גם יש :?את ליד : צורות-משוה ל"א בפועלי פעאת/9עאתלצורות
 כדרכי ייבין דן וככר נמצאת. גם מצינו שצאת וליד :ק"ת וגם :צאת גם יש :צאתליד

 אלו.87ן צורות-משנה שלצמיחתן

 וכיו"ב. נמצאת נעשת, כגון נפעל, בבניין רק מעיקרא שימשה :ךת החתימה ה.55.
 בכל 188 הבינונית. אל בעבר הנסתרת של היקש כתולדת הופעתה את לראותויש

 במסורת ; דת( / ת ואר )בפא :-ת צורת גם בנפעל לידה לשמש ממשיכההמסורות
 הבאים שרשים יש מילונית: היא הגזרות( )בשתי לנפלת נפעת בין החלוקה וקפר
 שני נאבל ועוד( )גכנת בלבד ב:-ת הבאים שרשים ויש נמצאת(, )נעשת, בלבד תב

 מסורות יש אך ניראת[. קורא פר ניראת, קורא ק : נישאת בקריאת חלוקיםכתבי-היד
 ניזאת/נישאת נשבת/ניזשת, : כגון פועל, באותו הצורות שתי בין חילופים בהןשיש
 הבכלי.90ן הניקוד במסורת נעזת/נעשית נמצטת/נמצטת, פא,9'יבכ"י

 נתונים: שני נוסיף הממצאים להשלמת56.
 אבל וכיו"כ. נשבת נעשת, : חסר כתיב נכתבת :-ת שבדקנו בחומר בדרך-כלל)א(

 251-249. עמ' נאה. אצל הדברים פירוט ראה185
 ןי?את ליד ועוד( א2 ו : ט א4, :ה ט )יבמות ןין'5ת כגון פזז, כ"י במסורת כאלה צורות מצאנו186

 48-46(. עמ' 1980, בר-אשר )וראה ועוד א2( ג:א )תרומות הלואת ועוד(, א2 ד:יג)שם,

 הערה לעיל, )ראה זזטת : ק כ"י ומגליון 109( הערה )לעיל, :זקת : ק2 בכ"י גם כזאת.ומצאנו
.)118

 ו. ס"ק 60, סעיף להלן. וראה 420; עמ' ייכין, ראה187
 המוכים היקשים על גס 132א( הערה 343, )עמ' הנמן הצביע וכבר 279. סעיף 153, עמ' סגל, ראה188

 העבר. אל הבינוניתשל
 344-343. עמ' הנמן. ראה189
 56-55. עמ' פורת, ראה190
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 התנאים כלשון ל"י-ל"א בפועלי כעברהנסתרת

 כתבי- )ויש י9י 'נשבית'. 'נעשית,, : מלא כתיב נכתבת היא שבהן דוגמות מעטמצאנו
 של וינה בכ"י 22% נסתרת עבר 'נעשית' כגון ביו"ד, המלא הכתיב רווח שבהםיך

 'נעשת'.(92י 2% כנגדהתוספתא
 דוגמות מהן נפעל, לבניין מחרן גם דת הסיומת להתפשטות עדויות יש)ב(
 זה )קרי הונת מצאנו אר ככ"י התנאים. ספרות של ?( טובים )פחות בעדיםאחדות
 שנת לרמב"ם93ן(, המשניות פירוש של כתבי-יד בשני 'הווית' הכתיב מןמתאשר
 ויש בפיעל.96ן יא:ח95ן( )תרומות רמיצת קל כבנען זנת94י( ק: ב:א:)מנחות
 ויש י(, : א פסחים תוספתא וינה, )כ"י 'נשתנית' נתפעל: בבניין הצורה לקיוםעדויות
 ורגילה ועוד( ליוורנו בדפוס א יד: )יבמות 'נשתטית' כגון המשנה כדפוסינוספות
 בכ"י ג'ו(, מעילה 2%, ח : ה ב"ב ה; ה: )פסחים נתמלאת כגון ל"א, בפועליהצורה

 זה דפוס גורס במעילה אבל 2%. שם וב"ב שם )פסחים ליוורנו בדפוס וגםפס
 ת הסיומת של שרשיה אחרי להתחקות ויש 2%(.97י נתמלאה אחרים:ודפוסים
 התפתחות שמא או החלה כלשון שפעל מקורי היקש לסנינו כלום לנפעל,מחקן

 לפנינו98י(.מאוחרת
 במסורת מהן אחת ק, במסורת פעלים בשלושה רק נמצאה ארמית תצורה )ג(57.

 מהו ךסת. מצאת, הנקדן במסורת רק האחרות ושתי הוות הנקדן ובמסורתהסופר)?(
 זמן בארץ-ישראל, הארמי הדיבור בתקופת שחדרו צורות לפנינו כלום ? צמיחתןרקע
 ק? נקדן של למסורתו דרכן את ומצאו התנאים, ספרות של התימתה אחרירב

 הדבוקה הצורה3.

 ובנות צורותיה כל על הפרודה הנסתרת בנטיית נוגע כה עד בבירורינו שנאמר כל58.
 כדרך-כלל בה אין הנגזרים בבניינים ; מעטות היקרויותיה הדבוקה הצורהצורותיה.

 19. 7, סעיפים לעיל, ראה191
 האקדמיה של העברית הלשון של ההיסטורי למילון הקונקורדאנציה מן לקוחים הנתונים192

 על 'שנעשת כנגד 21, % ועוד סו( : ז תרומות )תוספתא גרוגרת' 'ונעשית : כגון העברית,ללשק
 1%. ועוד ט( : א מע"ש )תוספתא בשרגפי

 61. הערה לעיל, ראה193
 ממוסקת. שהדוגמה מציינת היא אך 1, הערה 212, עמ' צורבל, ראה194
 227. עמ' צורבל, ראה195
 21-20. סעיפים לעיל. צרנו ומא ק ככה"י הממצאים196
 18א(. הערה 227, )עמ' צורבל כשמי רמזה זה בסעיף שנתפרטו לממצאים197
 למשל, המאוחרת. כעבוית גם ידועים ל"י פועלי של שתים כבנחנים טית צורות שימוקד198

 במהדורת פרדסעאבל ודפוס לומן דפוק ג כד: אישות )הלכות 'הקנית' לרמכ"ם: תורהבמשנה
 בעברית גם רווח הדבר ועוד. פרדס( ודפוס רומי דפוס כה : כד )שם, 'הפרת' 'הקנת'(, סרנקלש'
 וחכמיה, )פאס עומדיה דוד ר, שפרסם הצדקח' בנערה ב'מעשה למשל אפויקה. צסון חכמישל
 'הכיתה' הצורה גם שם )ומצויה 'עינית' 'שינית', ,:טית', ; 84-83( עמ' תשל"ט, ירושליםא,

לנסתרת(.



 כר-אשרמשה

 טימאחו ; פתח( כמקום בקמץ העלתו ק: ; פר ו ד: )מכשירין ?אלתי : כגון ייחוד,כל
 לה שנדבק הפעת פיעת, צורת עומדת כיסודן ק(, שם, )שם, טימתו פר( ח : יג)נגעים
כינוי.

 או )יו"ד תלת-עיצורי במבנה - לשלמים הזהה צורה שמצאנו פעמים קלכבניין
 או אחרימ11י( ובכתבי-יד ק במסורת ג:ג חלה )א3, פך?יטה שלישי(: כעיצוראל"ף

 פר ק, על-פי ט ז: )טהרות שצאתו ל"א: בפועלי הידוע כמבנה9ךטטה/פוטסה,200
 ששתתן שלישי: עיצור ללא צורה שמצאנו ופעמים : יא( : ו נזיר )ק, מושטה ;ועוד(

 ה(. מב: )שם, ואתף : ע( לג: )איוב ?שסני במקרא: כמו ז:יא( מקוואות)תוספתא

 צורות של לגלגולן ד:פרק

 הנתונים סיכוםא,
 את ; ול"א ל"י פועלי של בעבר הנסתרת בנטיות צורות של מגוון מכירה העברית59.

 הקודמים. בפרקים פירטנו חכמים מלשון אנו והעלינו אחרים שהעלוהממצאים
 ]להלן: בבל ונוסח טבריה )נוסח המקרא בלשון הממצאים את בקצרהנסקור

נ"ב[ן%(.

י",
 הופעות מאות מצויות בהפסק( )9?סה 9?סה : השלמים דרך על הסדירה הצורהא,

 )כלי נבנסה וגם עזר( )בתנועת נקנסה מצינו בנגב ?בוסה, ק?סה/2ק(סה;כגון:
 )בתנועת-עזר ובנ"ב לפנסה, גלסה/אסה; בנ"כ.203 וכן טוסה, נגללה;התנועה(.202
 הכתהעהאתה. ; השיסה ;54 הרכסה הפנסה, :ובלעדיה(

 לד, כו: )שם, והרצת ; כא( כה: )וי' וץזת : בלבד רחוקות לעתים 9?ת הצורהב.
 דבוק: ובכינוי ; א2( יג1יט )יר' הגלת ;205 כנ"ב( וכן :יב, כד )יח ?לית ;205 בנ"ב(וכן

 ויסף.?זליי,
 נב:ב(. )תה' בלבד:.סס:ה אחת דוגמה השלמים, צורתג.
ל"א

 וכן ףטטה/ףטטה, רבות: הופעות מצויות ; השלמים לצורת הסדירה.זהה הצורהא.

 לו בכ"י לדייסה, ניקד הוא העיצורי. כטקסט רק לק/פא זהה פס : פתח/קמץ( )בחילופי פא וכן199
 'פדיה'(. ובשלישית: 'ופדית' קרא: הראשונה )כהיקרות השנהה בהיקרות 'ופדיתה'מציגו

 קמצץ בהילושה הניקוד קוסוכסקי; של ניקרו הוא קךטטה הניקוד ד"ר; ניקוד ללא גורס כך200
 ליווחנו. כדפוסנמצא

 חבין. על-פי מובאים בבל בנוסח הממצאים201
 716. עמ' ייבין, ראה202

 722. עמ' שם, ראה203

 732. עמ' שם,204
 732. עמ' שם,205
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 התנאים בלשון ל"י-ל"א כפועלי בעברהנסתרת

 :ראה/יראה; 9לטה/9מטה:206 ובלעדיו(: בעה"פ )כשווא בבליכניקוד
 הששאה. : הוצקה ; לחשיקה ;997יה/נטקטה

 : השלמים( דרך )שעל ל"יכסועליב.
 נאיט(. )יר' נרקעה אחת: דוגמה לאל"ף, זכר ללאנ.
 )יהו' החבאטה כו(; : א )שמ"כ נקיטסה האל"ף: של )תנייני207( במימוש2.

 . יז( :1
 )תה' נילאת ז:יד208(; )יש' שואת הופעות: שלוש )9?ת( כל"י סעאתג.

 לג;יא(. )בר' הושאתקיח:כג(;
 )דה"א נשאת : אחת הופעה מצאנו ן לבינונית העבר צורת של היקש - שקאתד.
 209 ב(. :יד

 היסטורי בדקדוק אחדות הערותכ.
 : צורות-המשלה ושל הצורות של כגלגוליהן הנוגעים פרטים כמה בקיצור נציין60.

 ססנה0ינ בלבד: בודדות בדוגמות בעברית מיוצגת pa'ayat המקורית הצורהא.
 חז"ל.212 בלשון פד1טהיי2 המקרא,בלשון

 כהברה אבל ; )9?ת( 213aya ) 2 התהליך בשל !%'%ע הפכה pa'ayat הצורהכ.
 עשויה )9?ה( לנסתר הנסתרת של היקש כשל אך 4;2 . )9?ת( ל-8 ה-2 נתקצרהסגורה
nye9?ת.2:5 להיות לחזור 

 659. עמ' שם,206
 . 1 ו, ס"ק 60, סעיף להלן, ראהי20
 )כקונקורדאנציה אפן-שושן א' כנגד 'ותקרי'(, : חץ )השווה נסתרת כצורת )שלאת את להבין יש208

 נוכחת. כצורת הצורה את שהביןשלק.
 ז(. : ה )זכ' ?שאת' עופרת ככר 'והנה בבינונית: ??את במקרא מצינו209
 בין היחס210

~asayat 
 כין כיחס הוא לסבה

~marat 
 לשירה/שירה.

 שביז-תנועות. ואל"ף יו"ד בחילוסי כרוכה 58( סעיף לעיל. יראה 'פדאתה' החלופה2:1
212nxa שצורת אומרים איבו pa'ayat 9ך1טה. סס:ה, כצורת דנא מקדמת כעינה נתקטמה 
 ול"י ל"ו לענהעו )אכל awa 4 4 היה המעכר ל"ו בפועלי ,א( זה: כענ"ן הערות שתי נעיר3(2

 דווקא )ולאו וכו' שו1 היה שהרצף אפשר הנגזרים כבנחנים )ב( ל"י(. - אחת גזרההריהם
 ; ועוד ,118 8?8 )) 2 תמיד היא התוצאה 8 היא ברצף הסופית התנועה אם כך ובין כך כק ;או8(

 ועפה. 182 57, עמ' 972נ. כלאוראה
 כגון: חלקי, כאופן רק בעברית ידוע סגורה בהברה ארוכה תנועה התקצרות של התהליך214

 כ-פ. תקומו אבל taqumna) )) תקמנה (גטע(; מקורית: )ב-% שליש 4ל החתרתשלשתם
 הית(; )hauaiat 4 bauit 4 hauat 4 154(: עמ' 47, 2. )סעיף ארמית כאוור-ליאנדרוהשווה

 ארמית, בעוור-ליאנדר )יאה ך9ת יפת, י9ת, קות, 4 הוה המקרא בארסית שאידע למה בדומה215
 י' לאחרונה הביע אחרת דעה 9?ת. : אונקלוס וכתרגום בטווית שיטה דרך הוא וכן ; 47( 1,סעיף
 עיון - המקראי ההברות ומבנה הסופיות התנועות נשילת סופית, י' 'השמטת במאמרובלאו

 כפקת לדידו. )בדסוס(. 7 סעיף רובינשט"ן, לאליעזר הזיכרק ספר היחסית',ככרונולוגיה
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 הרוב דרך שהיא 9?ת במקרא: שלת )??שת, העברית במסורות פקתכלום
 ללא 1בי2ק ( pa'ayat שכו שלב משקפת חכמים( לשון של הככלי הניקודכמסורת
 )9עת( 81'1ע 4 נוסף שלב שהיה יותר, שמסתבר מה או. התנועה,התקצרות
 הנסתר? אל היקש מתרך חזר והקמץ סגורה בהברה התנועהכהתקצרות
 את משקפת חכמים בלשון בנ"ב( המיעוט )וצורת ק ובמסורת פר במסורת9?ת

 פקת(. את )שהחזיר הנסתר אל ההיקש ללא הנ"להתהליכים
 כמסורת רכה )ובמידה פר במסורת חכמים לשון של קל בבניין כל"א פעאתצורות

 הפאראדיגמה בהשפעת לצאת הפכו ואחיותיה :?את אחר. היקש תהליך משקפוחק(
 וכו'. ?זאת ??אלי, :כולה
 באופן בארמית קיימת 8 הקצרה התנועה הארמית. מן הובאה שלעת לי, נראהאין
 שנזדהתה )ובל"א בל"י וכיו"ב(. אכלת )כתבת, השלם הפועל של בנסתרת רקסדיר

 וכו'( הות מסת, )ךשת, 21 צורת הארמית מסורות ברוב משמשת ל"י( עםבארמית
 בפתח: ניקודים גם ידועים אך אונקלים, ובתרגופ בסורית המקרא,6[2בארמית
 בעה"פ נקודות בו שנמצאו הארמיות )הצורות ק כ"י במסורת מצאנו וכךקנת.2,7
 רסת(.2:8 9?את, המת,פתוחה:

 או פעת : יהא אשר ניקודה )יהא 'פעת' של כללי היקש משקפת 'פעתה' הצורהג.
 ל"ת פועלי עם הנסתרת בנטיית ל"י פועלי נזדהו בעצם ובזה לשלמים.פסת(

 שיטה בדרך פעל וה היקש שב"ת(.219 )מן שכסה = שב"ה( )מן קבסה :)והשלמים(
 וכיו"ב. מקומיים היקשים של פרי רק חכמים לשון במסורות אבל המקרא,כעברית
 יעטה השלם, הפועל של הדגם שיטה, כדרך נשמר, במקרא ל"א כפועליד.

 בלשון ; להלן( ו ה, ס"ק )ראה ספורות דוגמות להוציא סס?יטה(' ?טמטהי)9זטה,
 בבניינים השיטה(; )המיטה, הפעיל בבניין רק בעקיבות זה דגם נשמרחכמים
 סיבות בשל מסוימים במקומות רק לעתים עולה הוא ; לגמרי כמעט נעלס הואאחרים

 פקת, ולהיות לשוב כדי להיקש צריכה היתה לא וממילא ל-8 מעולם נתקצר ולא הקמץנתקיים

 ) תנועות לפשר הקלאסית( הערכית של לזה )כניגוד העכרי ההכרות מכנה הזמן שכאותו'מפני

 לעיון(. זה מאמר לי שמסר כלאו י' לפרופ' מודה )אני סגורות' בהברותארוכים
 שנתקיימה וכיו"ב(, טללית של"ת. )כגון בארמית הנגזרים כבנתנים הצורות את כאן לערב אין216

 שלישי. כעיצור היו"דההם
 עמ' 57, ט-ז, סעיף עברית, באוור-ליאנדר וכן 47(. 1, )סעיף ארמית באוור-ליאנדר ראה217

 נביאים תורה שלו. המקרא במהדורת ברראר )מ' גמורות מיעוט צורחי הן אלה411-410.
 לנינגרד(. בכ"י מנוקד וכן קלת, שיטה דרך ניקד תשמ"ט, ירושליםוכחוכים,

 20. סעיף לעיל. ראה218
 הנסתרת בגופי ל-ת ל"י: פועלי ובין )השלמים( ל-ת פועלי כין סופלציה שיש אמרנו, כאילו219

 )תיאוריטיה( טכנית אמירה שזו ברור, מכל-מקום )והזמנים(. הגופים יתר בכל ל"י כנגדבעבר,
 הדוברים את שתוכלנה ל"ת כצורות תיתפסנה ויהסה שסה. כעין שצורות מצינו לא :בעלמא
 זי2טתו29(ט' שנטי/??סט. מעין צורות ליצירת הכותבים( את)או
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 התנאים כלשון ל"י-ל-א כפועלי בעברהנסתרת

 מתקופת חכמים לשון של ]ככתבי-יד נסתרה(. כעקבי נטילה )כגוןשבקונטקסט
 'נתמלא' )י:צ"ה(, 'יצא' השווה: ))מצקה(, י"א כגון צורות נמצאוהאמוראים

 רכה.220[ כראשית של 30 ואטיקאן ככ"י));מסלטה(

 בל"א הצמיחה במקרא, כבר ביטויה את המוצאת לל"י, ל"א כין ההתקרבותה.
 עשת. כמו קךאת גל"ה(: )מז נגלמה כמו רפ"א( )מז ;ך?סה לל"י: זהותצורות
 נתמלת( )וגם נתמלאת יצת(. )וגם יצאת האחרון: הדפוס נשתלט חכמיםבלשון
 רק חכמים בלשון מזדמנות נקלעה :צאתה/:צתה, כגון שצורות הערנו, ]וכברועוד.

 מובהקות.[ מקומיות סיבות בשל מסוימיםבקונטקסטים
 האל"ף נכתבת שבהן ל"י, פועלי עם שנזדהו באלה ל"א, כפועלי תכניות ישו.

 : האל"ף של משניים מימושים בהם והתגלגלו שחזרוההיסטורית

 ;קלסה החבתה, צורות כעיקרן הן נפלאסה ?חבטסה, הטברני במקרא1.
 5 התנועה התפצלות מוטעמת בהברה בהן שנתפתחה אלא הכר(, לכל ל"י)כצורות

 );קיטמה(. nifladti 4 nifla'dta 4 nifl"dti 4 515ת1מ הברות:לשתי
 בדגמים גם דומה תהליך אירע חכמים לשון של מסוימות במסורות2.

 הדברים והם שאת/זאת(, )השווה נמצאת 4 ;9ואת :צשת/:צטת, 4ך?את/ן?את
 :ואת.י22 4 :צאת נקית, 4 :?את לצורותבאשר
 מצאנו במקרא הבינונית. אל בעבר הנסתרת של היקש על מעידה נושאת הצורהז.
 גם עשויה 'נשאת' הכתיב מצד יד:ב(ן )דה"א נשאת הניקוד במסורת אחתפעם

 )נוראת חכמים לשון במסורות שמצאנו כמו בג(, קיח: תה' נפלאת: )כמול;זאת
 ביותר רווח הבינונית אל הנסתרת של ההיקש תהליך פא223(. ובמסורות בפר222בפתח

 לו ויש ; ועוד נהגת )נעשת, ובל"י ועוד( נשאת )שואת, בל"א : חכמים לשוןכמסורות
 יש שמא או במקרא כבר ונתרחש קדום הוא האם נשלית(. נעשית, : בכתיב גםביטוי
 : הפוכים להיקשים גם עדויות ]ומצאנו ? קדום טקסט על מאותרת צורה הרכבתכאן

 בעבר.[ הנסתרת כמו א( 132 הערה 43נ, עמ' הנמן, )ראה בבינונית פא במסוותגקךאת
 סילת, הוות, כגון: ופה, פה מזדמן לנפעל מחדן :ךת של ההתרחבות תהליךח.

 נשתטית.;ססלאתי
 'הוות' ממש: הארמית הצורה חכמים לשון במסורות משמשת רחוקות לעתיםט.

 ק(. )בכ"י יצאת ךסת, אר(, מסורת ק,)מסורת
 לשאינו הרווח בין כמובן, להפריד, יש וצורות-המשלה הצורות כלל בתוך61.

 התנאים, כלשון הזמנים מערכת מישור, )מ' שם. שהוזכר ומראה-המקום 9, הערה לעיל, יאה220
 שערה 69-68 עמ' תשמ"ג, .ירושלים העברית, כאוניברסיטה דוקטור תואר קבלת לשםעבודה
 'ונמצאה'.( משקפת ק בכ"י 'ונמצא' שצורת האפשרות את דוחה104,

 זח. + קוא על בנויה שיוקת האפשרות את גם העלה 420( )עמ' "בין221
 . 10 סעיף לעיל, ראה222
 ניואת/ניזאת(. )ליד 344 עמ' הנמן, ראה223
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 שנזדמנו צורות בין מועטים, שעדיהן כאלה ובין מרובין שעדיהן צורות כיןרווח,
 הנראות צורות בין מאוחרים, בדפוסים רק העולות צורות ובין נאמניםבעדים

 ככר המסירה. בתהליך שעלו נטיות ובין הדיבור לשון בתוך שצמחו נטיותמשקפות
 בצורת לפקפק סיכה לנו אין קצרה. בהדגמה נסתפק לפיכך כמקומו, דבר לכלרמזנו
 לראות אין זאת לעומת מעטות: שהופעותיה הגם נפלאת(. )קיאת, במקראסלאת
 לתקופת החוזרות קדמוניות, צורות ק, בכ"י הנמסרות הנות, יצאת, ךסת,בצורות
 של לנסתרת מחקן ת הצורה של קיומה ; בכידורה עומדת ק צדות העברי.הדיבור
 לקבוע, רשאים איננו לפיכך שנייה, מדרגה בעדים ורק מעש אך מזדמןנפעל

 מדוברת. לשון חכמים לשון בהיות כבר התרחששהתהליך

 חתימהדברי

 תיאור חכמים. לשון בדקדוק סעיף ולברר לשוב ביקשנו שקצענו בבירור62.
 זח, / דת יחסי : )כגון ובלחי-ידועים חשובים פרטים העלה וק פר בכה"יהממצאים

 / דתיחסי
- 

 מעמדן הובהר גם ק(, ככ"י הארמית דרך שעל הצורות נפעל, כבניין ת
 מסוים, בטקסט או בהקשר התלויים פרטיים כמקרים )פעאה( 'פעתה' צורות רובשל
 במחקרים לממצאים ממצאינו את צירפנו נמוכה. שסדירותה רגילה כצורהולא

 הסוגיה. בירור את כהרבה( )ואולי במעט לקדם כדיקודמים
 המתגלים התהליכים את משקף בדקדוק אחרים כסעיפים זה סעיף לסיכום,63.
 מתרחשות אחר ומצד סדירים דקדוק חוקי פועלים אחד מצד לשונית. מערכתככל

 שני כאן אף החוקים, בסדירות הפוגעות השפעות-חצן או )היקשים(אנאלוגיות
 שיגוייס נשתנתה וזו 'פעת', הצורה לצמיחת שהביאו הם סדירים פונולוגייםחוקים
 או אחר פונולוגי חוק בשל שנתנוונה ופעמים אחדים. היקש תהליכי בשלאחדים
 הארמית.224 השסעתבשל

 כמדבר לספרי 32 רומי בכ"י הממצאיםנספח:

 ל"יגזרת
 -תהתובות

 עמ' הורוב"ן, מהדורת צט, )פסקה במעשיה' ונאת ביופיה נאת 'זו נאת: הקשר: קל,64.
 'שראת ראת-: : 25( שורה 74, עמ' עת, )פס' ורבת' שפרת'י2 'שפרה : פרת ; 11( שורה99,י22

 לעיל. נתפרטו כבר הרבדים124
 על ספרי רב, דבי ספרי )=הורוכין(, האראוויטץ רח"ש של מהדורתו על-סי צינו מראי-המקום225

 הם, הנתונים אבל תשכ"0. ירושלים )מהדורת-צילום. תרע"ז לייפציג זוטא, וספרי כמדברספר

 כמה לומר צריך ואין תשל"ב(. ירושלים מקור, )מהדורת 32 רומי כ"י של הצילוט על-פיכמובן,
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 ההנאים בלשון ל"י-ל"א בפועלי כעברהנסחרת

 'בו שרת: 6(; שורה 98, עמ' צט, )פס' צפרה' את 'שראת 20(; שורה שם, )שם, שלמה'את
 )פס' חטאת' מי ששתת ,סרה : שתת ; 16( שורה 49, עמ' מד, )פס' בבית' שכינה שרתכיום
 Tnw 13(, שורה 15,  עמ' ח, )מס' זכות' להן שתלת 'אלא תלת: 12(; שורה 158, עמ'קכד,

 8%.כסך-הכול
 'שפרה רכת: 19(; שורה 99, עמ' צט, )פס' נא)ה()ת[' מה  וראו 'צפו נאת: הפסק:קל,
 2%. שהן 25(, שורה 74, עמ' עת, )סס' ורכת'שפרת

 12(. שורה 169, עמ' קלא, )פס' שזינח' כהן 'בת המסק:פעל,

פעתה
 עמ' קנג, )פס' מזידה' ועשתה והלכה בליתה וביטלה שנדרה 'הרי : עשתה הקשר: קל,65.
 1%. שהיא 15(, שורה202,

 88 עמ' פח, )פס' כעולם' נהייתה שלא מכה עליכם מביא 'אני נהייתה: הקשר:נפעל,
 1%. שהיא 4(,שורה

 ל-אגזרת

 -תחתומות
  'ומכלל 8(, שורה 129, עמ' קטו, )פס' מדרשו' לבית ובאת 'ועמדה באת: הקשר: קל,66.

 העיף'  צלת ייצבת יצת:  יצאתן -14(:  בו  שגררת  200. ימ'  ינג. ופמ'  מכללי ו2נ  באת  לאבנרתת
 שורות 171, עמ' קלא, )פס' שלמדינה' לפיתתה שיצת 'כיון 11(; שורה 07נ, עמ' קז,)פס'

 עמ' )שם, שנתארמלה' 'יצאת 14(; שורה 200, עמ' קנג, )פס' קטנה' מבלל 'יצאת16-15(;
 2%(. ; 1 שורה 205, ועמ' 26. שורה 204, עמ' קנד, )פס' אביה' מרשות 'שיצת ; 7( שורה201,
 8%.שהן

 -17(. 16 שורות 171, עמ' קלא, )סס' המתן'23 לה א' שיצאת 'אחרי יצאת: הפסק:קל,
 וניסח ; לזה.. 'וניסח ל(. שורה 5ד, עמ' עח, )פס' לכלב' מרים 'ניסת נימת: הקשר:נפעל,

 90, עמ' פט, )פס' לשמן' שלא עלייתן 'ונמצאת נמצאת: 1(. שורה 205, עמ' קנד. )פס'לזה'

 4%. שהן 21(,שורה
 10'22(. שורה 203, עמ' קנג, )פס' נדריה' סיפר אביה 'נישאת נישאת: הפסק:נפעל,
 שורות 115, עמ' קי, )פס' מזידה' ניטמאת שוגגת... עיסתה 'נטמאת הקשר:נתפעל,
 א2. שהן16-15(,
 14(. שורה 222, עמ' קסא, )פס' נטמאת' לא 'וסכין הפסק:נתפעל.

 למידה באשר גם אמורים הדברים הורוכיץ. של המהדורה מן זה כתב-יד של גירסותיונבדלו
 229(. הערה להלן, )וראה 32 רומי כ"י של גירסותיו בהבאת המהדיר שלהדיוק

 התנאים. ספרות ככל )עירסה( שרת צורת נזדמנה שכו היחיד המקום זהו226
ן ---- - בהפסקך 'באת' הצורה נקרית במהדורת.הורוכיץ227  . --.. -. - ---.. .------ 

_._. 
 'המתיני'(. 1ולא כתב-היד גורס כן228
 נדריה' את מיפר האב אין 'ניסת היא: הגירסה הורוכ"ן מהדורת של כפנים229
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 כר-אשרמשה

 אהפעתה/פע
 ככלל ]שהיתה[ מפני חדש... בדכר לידון יצתה בכלל שהיתה 'מפני : יצתה : הקשר קל.67.

 3-2(. שורות 24, עמ' יט, )פס' חדש' בדבריצתה
 7(. שורה 154. עמ' קכג. )פס' שבאתה' 'ממקום באתה: הפסק:קל,

 16-14(.0'2 שורות 12, עמ' ז, )פס' הוטמאה' אשר אחרי 'גרושה הפסק:התפעל.

 10(. שורה 129, עמ' קטו, )פס' כתב' לו 'הוציאההפעיל:

היתה/היית
 ז, )פס' בירושלם' היתה משוחררת כורכמית 'שפחה : כגון 'היתה'. 47% מצינו בהקשר68.
 ברייתו היתה 'כך : 18( שורה 23, עמ' יט, )פס' נפקדת' עקרה היתה 'שאם : 3( שורה 11,עמ'

 ואלו בהקשר 'היית/הית' של היקרויות שתי ומצינו 14(. שורה 89, עמ' פט, )פס'שלמן'
 בהן', קופלת 'והיתה על-יד 19 שורה 85, עמ' פו, )פס' והולכת' הרוח כל את קופלת 'היית :הן

 : 21 שורה 98. עמ' צט, )פס' הנשים' מכל יותר משונה הית צפרה 'כך : 6( שורה 85, עמ'שם,
 יש אבל 'משונה', התוכפת למלה 'הית' בין גדול ונח יש ובגללו כדף גדול קרע שישיצוין,
 נעשה(. לא הדבר אך 'היתה', ולכתוב 'הית' אחרי ה"א להוסיףמקום

 היית אמנו 'מרחם ההופעות: הן ואלו 'הייתה'. ופעמים 'היית' אחת פעם מצינוכהפסק
 )פס' היתה': מדיינית והלא היתה כשיה 'וכי ; 17( שורה , 103 עמ' קה, )פס' הכת" שכינהאלא

 20(. שורה 98, עמ'צט.

 הממצאיםסיכום
 וכהפסק, כהקשר כל"א( 17% בל"י, 11 )א -ת חתומות צורות 28% מצינו הפעלים ככלל69.

 בהקשרה: אחת כל מתבארות הללו ההופעות 7 מבין 6 'פעתה/פעאה'. צורות 7%וכנגדן
 נסלקה( ביטלה, )נדרה, לשכנותיה היקש תולדת היא 2( סעיף )לעיל. 'עשתה'הצורה
 אחרי כגרירה 4( סעיף )לעיל, היקרויותיה בשתי 'יצתה' את להסביר יש וכך הזה.חתומות
 לה. הקודמת'היתה'

 .. הסכר. טעונה אינה כהפעיל השיאההצורה
 גם ; ד( : כד )דכ' הטמאה' אשר 'אחרי המקרא מן פסוק של בקטע מופיעה הוטסאהצורת
 )השווה המקרא מן מובאה לראותה יש חכמים, בלשון רגיל שאינו הי"ה של בנפעל'נהייתה',

 יט:ט(; שופ' יב:א: דנ' יא:ו:שמ'
 מקורית לא צורה לראותה ויש בלתי-מוסברת, נותרה 4( סעיף )לעיל, 'שכאתה'רק

 'שבאת'(. הגרסה את מביא אתר על)הורוכיץ
 הממצאים את תואמת )42%( בהקשר 'היתה' צורות של מציאותן הי"ה, בפועל70.

 ; מפתיעות אינן כהפסק )2%( 'היתה' 1( )% 'היית' גם התנאים. ספרות של אחריםבכתבי-יד
 שתי זאת, לעומת )הית(. 'היית' מן תיקת היא ו'היתה' המקורי המצב את משקפת'היית'

 קדום, למצב שריד בהן לראות מותר האם מפתיעות. הן בהקשר )הית( 'היית' שלההופעות
 מסופקני. בהקשר? גם כלומר מעמד, בכל 'היית' שימשהשבו

 בכתבי- הממצאים את בכול כמעט תואמים 32 רומי כ"י של ממצאיו דבר, של כללו71.
 'פעתה/פעאה' של וההיקרויות -ת, חתומת היא הסדירה הצורה כה. עד שתוארוהיד

 שתי יש שכאן אלא ל'היתה/היית'. כאשר הדברים והם כהקשרן. ככולן רובןמוסברות
 מסורת בו שאין כתב-יד של יכולתו גבול זהו בהקשר. 'היית/הית' של מפתיעותהופעות

 . ודניק

 הורוכ"ן. אצל 32 רומי כ"י לגירסת וכר אין230
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 הקנאים כלשון ל"י-ל"א כפועלי בעברהנסתרת

 הקיצוריםרשימת

 ודפוסים כתבי-ידא.
 ס' של הפאקסימילית המהדורה על-פי הרמב"ם, של אוטוגראף כתב-יד, משנה =אר

 צורבל. על-פי ממנו מובא החומר ואילך. תשט"ו קופנהאגןששון.
 המהדורה על-פי , רנ"ב/1492 נאפולי ראשון, דפוס הרמב"ם, פירוש עם משנה =ד"ר

 תש"ל. ירושליםהמצולמת.
 קיימבריג' Add, 470.1 קיימברידג' כ"י ע"פ מערכא דכני מתניתא לו. ו"ה =לו

.1883
 תרפ"ט. ליוורנו דפוס משניות =ליוורנו

 תש"ל. ירושלים פאקסימילית, מהדורה 138, דה-רוסי פארמה כ"י משנה =פא
 פאקסימילית, מהדורה בפארים. הלאומית בספרייה 329-328 פארים כ"י משנה =פס

 תשל"ג. ירושלים בר-אשר, מ' מאת מבואעם
 מאת מבוא עם פאקסימילית, מהדורה 497, דה-רוסי פארמה טהרות סדר משנה =פר

 תשל"א. ירושלים בר-אשר,מ'
 ירושלים פאקסימילית, מהדורה בבודאפסט, כספרייה 24 50 קאופמן כ"י משנה =ק

תשכ"ח.
 אחר. סופר בידי ונוקדו שנכתבו ק, ככתב-יד האחרונים הדפים =ק2

 ביבליוגראפיהב.
 .Bauer 11 וש .'biblisch des Grammatik  Leander,  1 = ארמיתבאוור-ליאנדר

19275. 8. Halle Aramdischen, 
 ,hebr~ischein der Grammatik Historische Idem = עבריתבאוור-ליאנדר

19228. 8. Halle Testamentes, alten des Sprache 
 תשל"ב. תל-אביב והצורות, ההגה תורת בלאו, י' = 1972בלאו
 קדומות צורית חכמים שבלשון הית מעין נסתרת צורות 'האם הנ"ל, = 1983בלאו

 159-158. עמ' )תשמ"ג(, מז לשוננו,הן?',
 )עדה איטליה יהודי של חכמים לשון במסורת פרקים בר-אשר, מ' = 1980בר-אשר
 תש"ם. ירושלים ו(,ולשון,
 לשון ומחקר העברית הלשון של ההיסטורית 'אתרותה הנ"ל, = 1985בר-אשר

 DY .99-75' תשמ"ה, ירושלים א, בלשון, מחקריםחכמים',
 ותפקידיו', בעיותיו הישגיו, - חז"ל לשון של הדקדוק 'מחקר הנ"ל, = 1988בר-אשר
 הלשון נ- מרכזיות )ישיבות היהדות למדעי התשיעי העולמי הקונגרסדברי

 3-ד3. עמ' תשמ"ח, ירושלים והארמית(,העברית
 מסורת )על-פי המשנה בלשון הפסק וצורות הקשר 'צורות הנ"ל, = 1990כר-אשר

 100-51. עמ' תש"ן, ירושלים ד, בלשון, מחקרים ב'(', פארמהכתב-יד
 לחיים שי המשנה', בלשון ול"י ל"א פועלי בדקדוק 'זוטות הנ"ל, = 1991בר-אשר
 66-55. עמ' תשנ"א, ירושלים לשון, מחקרי אסופת -רבין
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 בר-אשרמשה

 בן-אשר( מ' מגרמנית )תרגם העברית הלשון דקדוק ברגשטרסר, ג' =ברגשטרסר
 תשמ"ב.ירושלים

 קבלת לשם עבודה המשנה, לשון על הארמית השפעת גלוסקא, י' =גלוסקא
 תשמ"ח. רמת-גן בר-אילן, באוניברסיטת דוקטורתואר
 פרמה כתב-יד מסורת על-פי המשנה. לשון של הצורות תורת הנמן, נ' =הנמן

 תש"ם. תל-אביב 138(,)דה-רוסי
 ירושלים א-ב, הבבלי. בניקוד המשתקפת העברית הלשון מסורת ייבין, י' =ייבין

תשמ"ה.
 1964. ירושלים המשנה, לניקוד מבוא ילון, ח' =ילון
 קבלת לשם עבודה 66, וטיקאן כתב-יד על-פי בספרא התנאים לשון נאה, ש' =נאה

 תשמ"ט. ירושלים העברית, באוניברסיטה דוקטורתואר
 תרצ"ו. תל-אביב המשנה, לשון דקדוק סגל, מ"צ =סגל
 ירושלים ישנים, שבכתבי-יד בבליות מסורות לפי חכמים לשון פורת, א' =פורת

 .תרצ"ח

 לשם עבודה לרמב"ם, המשנה פירוש באוטוגראף המשנה לשון צורבל, ת' =צורבל
 תשמ"ו. ירושלים העברית, באוניברסיטה דוקטור תוארקבלת
 תשכ"ג, ירושלים מאמרים, קובץ - ילת חנוך ספר חז"ל', 'לשון קוטשר, י' =קוטשר
 עג-קז. עמ' תשל"ז, ירושלים ובארמית, בעברית מחקרים ספרו. על-פימובא
 עבודה ומבוא, ביקורתית מהדורה - זרה עבודה משנה רוזנטל, ד' =רוזנטל
 תשנ"א. ירושלים העברית, באוניברסיטה דוקטור תואר קבלתלשם

 -עו ,Wright נ language Arabic the of Grammar ,(reprinted) =ראייני
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