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 שמחקי
 הלעל בתצורת בעיקר נתוכז חכמים -לשון של הצורות תורת

 וכמה כמה ראינו כי אם מצומצם, ונשאר, היה השם במשקלי העיסוקובכינויים.
 האירון ; משקלים בכמה או אחדן כמשקל רוב פי על שנתמקדו חשובןםבירורים
 4"ם בתחןלית עצם 'רימות כהן,, חיא של בירורו הוא שבהם הטיבים ומןשבהם
 כלובן, גולדנברגנ1 לגדעון היובל נספי אור שראה ו"שמעות', משקלבמשנה,
 בו תנאך ;ן הבבלי הניקוד, מסורת על ייבין ישראל של חיבורו הוג בהיקפובולט
 ן ן העצם.2 שם תצורת לרבות חז"ל בלשון הממצאכל

 הרומתי תשנ"ו בקיץ שנתקיימה חכמים לשט על החוקרים בסדנה כבר2.
 בשני הלשון תיאור :3 במימושן עסוק ואני עצמן על שנטלתי המקימות מןמשהו

 וראשונה ),ק(, וקאופמן )=פר( פי פרמהכתבי-היד
 משקלי מערכת תיאור - בהי

 דומההשמות.
 אנ"

 ,היא לבדה הללו נתבי-היד משני אונד בכל הממצאים שהעמרת
 ותישים הנתונים הצגת למחקיה. קשוב ושירות חכמים לשון בד*דוק השובפרק
 המייצגים הנ"ל, -כתבי-היד משני אחד כל של מסורתו בהכרת מכריע שלב כברהיא

 בכ"י הממצאים שבתיאור החלטתן ואולם בהרבה.4 או במעט נבדלים לשוןטיפוסי
 נ-שאו הדברים למחקר. הלגומית הקרן בידין שמומן גדול במחקר ,סעיף "וא יהמאמר

 נוספו תשג"ז. בתמוז א',.כ"ט ליום היהדות למדעי עשר השנים העולמי בקונגלסכהרצאה
 ן וביבליוגרפיה. ולהשלמה להויחבה הערותעליהם
מסורות

 ט-גיאן)תשנ"ז"
'DS .13-101נ ! 

 )להלן תשמ"ה ירושלים א-ב, הבבלי, בניקוד המשתקפת העברית הלשון מסורת ייבק,"
 של חלקה התיאור, עיקר את תופס המתואר המקראי שהחומר אף ; 1101-745 עמ'ייבין(,
 . ן בהיקפו. מרובה חכמיםלשון

 ההרצאות תקצירי : חכמים בלשון עיונים המשנה' בלשון השמות משקלי 'לתיאור מאמריראה
 בר-אשרן מ' בעריכת נרחבת, וביבליוגרפיה ומילונה חכמים לשון דקדוק הנושא עללסדנה
 . 26-12. עמ' תשנ"ו, העברית, האוניברסיטה מתקדמים ללימודיםהמכון

 נג תרביץ המשנה', לשון של השונים 'הטיפוסים מאמרי ראה זהלעניין
 )תשמ"ד(,'

 עמ'
 הכלל'. דרך ועל הרוב דרך על 'רק נאמרים שדבריי 195( )עמ' שם ציינתי כברנ206-18.

 טיפוסים. לשני הם נבדלים אחת, לשון מסורת בתשתית המקיימים פר, וכו'? ק כ"י מקוםמכל

]87[

--



 בר-אשרמשה)

 וקדומים יותר קדומים רבים לעדים מקפת השוואה ג6 תוצע לפחות, ב',פומה
 נאמנים,6 עדים או טקסטים'5 'אבות אותם מכנה שהמחקר כתבי-יד היינופחות.
 לו(, )בהוצאת קימברידג' כ"י )=בפא(, א' פרמה )בבא(, טהרות לסדר אנטוניןכגון
 גם הצורך ובעת ופר לק בנוסף רבים גניזה וקטעי טהרות לסדר הגאותםפירוש
 של כתבי-יד ובראשם חז"ל ספרות של אחרים חיסורים של מובחריםכתבי-יד
 איך יודע איני ; ושלישית שנייה מדרגה לעדים השוואה נעשיב כן ; התנאיםספרות
 או תולדות הם אלו האם )טקסטים(, אבות הם הראשונים אם אלו. עדים לכנותראוי
 הסתמ, מן קוראם, היה טקסט' 'אב המונח בעל קרטשר 4 חורגים בנים וביניהםבנים,
 בם'.7 אמון לא'בגים

 כוונתי
 הדפוס )םמפט(,8 329-328 פריס כ"י כמו לעדים בעיקר

 1646( )יכת"ו אמ"ד דפוסי כגון מנוקדים דפוס-ם )=כד"ר(, ומשנה שלהראשון
 וליוורנו 1737-1704[ ]תס"ד-תצ"ז, )וינציה איטליה ודפוסי '1644( )ת"דוקושטא
 עדות של אחרות מסורות וכן פה שבעל מעדויות ומלוקטה בכתבי-?דהנתונז, תימן כמסורת הערות מסורות לפניהם( )ושמא וקמם ואחרים: ]1919[(תרע"ט
 בשימור אינה חשיבותם העדות מסורות וכן השני הסוג מל העדים מן רביםישראל.9
 כלל בדרך נתקיימו כאלו וצורות גרסאות מוכרות;ן פחות לשון וצורותגרסאות

 ומסורות 1 המנוקדים! הדפוסים ןהמאוחריס, כתבי-היך אבל קד~ונים:0' בעדיםג'ק
 ; רבים ומשקלים מיללמ של ותבניתן ~הגייתן דרכי להכרת רבות תורמיםהעדות
 לזמר צריך יאין פירוש, הוספת צריכים אינמןוהזיבר?מ

 שאיי
 מכל מוסחת הדעת

 ירושלים ובארסית, בעברית מחקרים ספרו )ראה ~ז"ל קוטשר י' פרופ' מוקר שקבעכמונח5
 ואילך(. קע עמ' שם, הגלילית', בארמית 'מחקויים מאמרו לכן ואילר:,וקודם עת עם.תשל"ז,

 139(, )דה-רוסי פרמה כתב-יד מסורת פי על "משנה לשון של הצולות תורת הנמן: ג' ראה6
 ן ן 4. 2 עמ' תש"ם,תל-אביב

 מהימנות לשון תופעות לשמר עשויים גרועים ה"יחזקים שכתבי-יד ידעו טובי~החוקרים גםאך7
 ]=לה[ לילה הצורה יב: עמ' תרצ"ה, ירושלים כפשוטו, ירושלמי ליברמן, הריש)השווה
 כ"י במסורת 94ר הצורה על שכתבתי מה וראה משובחיפץ לא בעדים אפילונתקיימה,

 בן-חיים לזאת מוגשים לשון מחקרי בתוך וכות, התנאלמן בלשון )"נשכחות במאמרןפס
 103. בעמ' 116 הערה התשמ"א, ירושלים לשיבה,בהגיעו

 לשון במסורת פרקים בספרי, שונים במקומות באראבה נידון פס כ"י! של עדויותיומשקל8
 איטליה(. בר-אשר, )להלן תש"ם ירושלים ו(, ולשון )ממעדה וכו' איטליה יהודי שלחכמים

 ג'רבה תשל"ז(, א, ולשון עדה מורג, ש' )ראה בגדאד מסורות נרחבת במידה נחקרו כה עד9
 )ראה שבסוריה )חלב( ארם-צובה תשל"ח(, ירושלים ב, ולשת עדה כץ, ק' ))ראהשבתוניסיה

 ]תשמ"ד[, א מסורות ממן, א' )ראה שבמרוקו תטואן תשמ"א(, ירושלים ז, ולשון עדההנ"ל,
 מסירתו פי )על תאפילאלת ממסורת רבים נתונים משלב אני הנוכחית בעבודתי 120-51(.עמ'
 במרוקו. אחרות וממסורות תמ"ך( בן-הרוש אברהם רבי מורי, אבישל

 : לתקופותיה בעברית פרקים וגלגוליהם', במשנא נדירים 'לשונות מאמר* ראה זהלעניין10
 תשנ"ז, ירושלים בר-אשר(, מ' בעריכת בלשון, ומבואות )אסופות בהט לשושנה זיכרוןאסופת
 105-99.עמ'

 בפרסומיו ובמיוחזי רבים כמקומות ילון ח' העמידנו אלו מנוקדים דפוסים של חשיבותםעל 11
 221-219( )עמ' שם בא פירוטט מ"מ כמה תשכ';ד. ירושלים המשנה, לניקוד במבואהמרוכזים
 הקיצורים.ברשימת
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ן וחלופותיו המשש בלשון ?עלמשקל

 שהעמיל האשכנזי הפיוט מסורת ,כגון בה, נחקרה השם שמערכת אתרת,ממררת
 ן ן ן אחרות. ועבודות אלדר12א'

 כלל ונבחנו בו נברקו ב' פרמה למסוית שהושווה עד שכל מאליו מובן3.
 לפרמה בהקבלה טהרות כסדר שנזלמנו אלו רק ולא כולהע כמשנה כולםהנתונים

 שכרה - הזאת המפמידה המטלה בלבד. הזה הסדר את אלא כולל ,שאינוב',
 העדויות שירבו ככל שכן, בצדה. ובים, לשון לנקוט מותר אם ילעיס,)וגומא

 מה יתברר כן - מחקרותהנסקרות
 מעדותו'

 זה דפוס או זה או זה כתב-יד של
 לקרב כרי אחריק לעדים מצטרף ממנה ומה לעצמה, העומדת עדות הוא זהאו

 המקוריים טיפוסיה להכרת דיוק ליוןר או המקורית, חכמים לשון להכרתאותנו
 . . ן ן . ; , זו. לשון שלהנבדלים

 ועמם הנזכרים כתבי-היד בשני הנמעך שהמחקר לנמר אפשר היום כבר4.ן
 נוספים עדים עשה חמישה עד מעשרה המשווים הנתונים - מבול ושמא -ן ושפע
 היא שבהן הבולטת העצם. שם *ל הצורות בתורתן בסיסיות עובדות כמהמגלה
 ונוסח ,טבריה )נוסח המקרא ,~עבריוז השם משקלי במערלת כמעט הגמורההזהות
 ברובד שיש משקלימן שני על לדבר אפשר אם ספק התנאים. ובעבריתבבל(
 המשקלים כלל בסוגיות הבדלים קש אם האחה.13 ברובד כמעט מצויים ואינםזה
 מרונה -היות עשוי אחד משקל לא( מעניינימן: קווים בשני, בעיקר 6תמקדיםהם

 היפוך את לשחף עשוי אחר ומשקל חז"ל, בלשון צורות ומדולדל במקראצורות
באימ, שמית מאות )ב(ן במקרא.14 צורות ומיעוט חז-ל בלשון צורות שפע' - ןהדבקים
 שקויים anw אלא למשנה(ן שנוגע במה )לפחות הז"ל בלשון וגם במקרא גס
 המאוהרל,יש הקדמתן כאן יש אולי אד! 15 הלשין. ריבדי בשני נבדליםבמשקלים

 אחר בזה המשקלים מן אחד כל של התיאור גמר עד כוללני היסק כללעכב
 עושים אנו ומך המשווה. החומר *ל ובהעמדה לעצמה פר כ"י מסורת בתולזה
 ן ן ן ;בעמודתנו.כיומ
 התופעה להוא רב, עניין בעל "יבט עוד כנתץ מראה המחקר של זה קלב5.ן
 עוברים מעטים לא שמות היינו משקלים. 'מפגשי או משקלים חילופי ,שלהרווחת
 במסקרת ועתים שונות ממסורות שונים ממשקלים נשקלים או למשנהו -חדמלשקל

 ולמשרת לה המשותפים והיסודות מהותה הקדם-אשכנזית! הקריאה מסורת אלדר, א'ראה12
 ב(..למסורת אלדר )להלן תשלטט ירושלים ה(, ולשק, )עדה תצורה ענייני - ב כרךספרד,
 לשיטה'ן בדרך אשכנז: מסורות 'חקר מישור, מ' של המצוין מאמרו את גם ראהאשכנז
 ן ; 127-87. עמ' )תשמ"ט(, ג-דמסורות

 במגילת וסקסיות אחת: פעם אך המקרא בלשון )שנקרה בל"ח בעיקה המשמש בולטמשקל13
 של בחיבורו בהרחבה נידון זה תכונה. או קבלע עיסוק בעלי המציין פעלן,' - פועלן הואאיכף(
 265-256. עמ' תשנ"ד, ירושלים הכמים, ובלשון במקרא ופעלן פעלון המשקלים גרוס,כ"צל

 במקרא קל( בניין של הפעולה )שם ?עילה משקל של היקרויותיו מיעוט היא ידועה דוגמה14
 ; חז"ל. כלשוןוריבוין

 ]לעיל, קוטשר )הורווה חז"ל בלשון שפל לעומת במקרא כפל כגון במחקר, צוין זה עניין גם15
 ך . קבב-קכג עמ' 5[,הע'
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 בר-אשרמשה

 למשקלים משותפות צורות בשל היקשים של תוצאה הוא שהרבר אפשראחת.
 א' ממשקל אחת צורה המסיטים פונולוגיים חוקים של פעולתם פרי אונבדלים,

 יש אכן )אם מוסרה בפי המסורת כרפיון אחרים גורמים בשל או ב', משקלאל
 הדברים את להראות עתה אבוא הדבר(. הוא שכך, בוודאות לקבוע כליםבידינו
 אחר זה, ככתב-יד הממצאים את תחילה אציע פר. .במסורת פעל משקלבתיאור

 ומשם המשקללם, חילופי לפרשת ממנו שעולה ומה המשווה החומר אל אבואכך
 וסיכומים.ן היסקים שדווש מהאל

 פע'למשקל
ן

' פר מכ"יהנתונים  )שם אשמין ועוד(, ז ב, )שם האוים וערך(, יא ט,, )נידה שיים .ילמ:6.
 איף:16 ז(, ג, פרה ד; יז, ן)אהלות איומה ד(ןויא, )נגעים שש"יומין ב(,ג,

 ;7ן ה יח, )כלים ארוכה ה(, י, )מקואות ארוסין אב() ,א י; פגעים ז; טי )כליםלהרף

 א, ו;7ענגעים יט, ב;17 סו, )כלים "רושת א2(, ו א, ; ~2 ה א, בנעים 1;17יח,
 )שם גבוהין ; א( טו, )כלים גבוסים19 ג18", יד, ; א יתןל: רא, )אזילות גבוה תל":הז.
 אהלות ;. א יה, (DW גבוהות ועוד(, 4ן ז, ג: ה, )כליס; ישסה ג(, יא,ן אהלות ; הד,
 )נגעים ז(,)שבןווקין ב, )עוקצים זיו"ין ו(, ב, )נודה הלרוקו2 קןלק:20 ועוד(. ז,יד4
 מעט: ד(.ין!,

 ןבמעוטי
 )אהלות העגול ועוד(, ז ט, )כלים עגיל 1 שגל ה,)ה(. )זבים

 הביבין : עמק ועוד(. ו א, ה א, )ניעים אצולה י(, ה,; עגוליזן)"הה עגדליז[.. ו(,יפן
 שתר: ו(. ג, יום )טבול רטובות וממרין :23 )1טךב( רטב ןח(. יח; )אילותהאמו'קיז22

 ועוד(, א ב, )נגעים שחורי247 ~עור(, יע ו, )בידה סיחוף ועוד(, יא גו )פרהשחוי
 ועוד(, ו א, )נגשים שאורות ועוד(, אב! ז, ג, )פרהשחורה

 85ב(. ל"לן, )ראה ארדף - *עול במשקל ןכפר בא היחוד16
 נחתומין', של 'ארוכות המיטה', של ן'ארוכה דבה: לכל עצמ כשם המילה משמשת זו,בהופעה17

 שנשקלו לפי אלו, שמות לבין "רוכה שלו והנקבה )ארדף( שר4 התואר בין ראיתי!להפרידולא
 אחד.במשקל

 )הנחתמת 'אפילו' המילה לפניה שבאה פי על אף הגימ"ל, על רפה קו אין זובמשנה18
בתנועה(.

 שהיים. גבהים, דגש: לתשלום חולם בא ורי"ש גרוניתלפני 19)
 לפניהם. בעיגולית סומנו במקרא נמצאו שלא מילים עבודתנו, בכל -20
 דברי טהרות: לסדר ב' פארמה כ"י 'משנה מאמרי ראה פר בכ"י ביו"ד חזק דגש היעדרעל21

 183-182. עמ' תשל"ב, ירושלים בר-אשר, מ' בעריכת א, חז"ל, בלשון מאמרים קובץמבוא',
 טמא'.)כידה מכן 'עמוק גם מצאנו המשנה בדפוסי אמנם טהרות; בסדר מתועד אינו היחיד22

 שלמה מלאכת בעל )ראה ועוד ד"ר פס, לו, א, פא, ק, בפר, חסרה זו פסוקית אשל ז(,ב,
 אתר(.על

 להלן. 97 חע'ראה23
 לעיל. 19 הע' ראה24
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 וחלופותיו המשנה בלשון פעלמשקל

 ןן משווהחומר
 השמות ברוב מתגלות השונים בעדים הממצאים בהשוואת מקדימה: הערה7.

 קרובים קרוב, כמו וכו', פעולימ פעול,' פעולות;26,)ב( פעולה, יעילים,שעולי25 כלומר פעל, של סדירה נטייה צא( : נטייה דרכי ארבע זה במשקל התואר()שמות
 :כול, וכו', מתוקים למתוק, בדומה פעולות פעולה, פעולים, פעול, )ג(ועוד;.
 פעמים קל. בניין של הפעול הבינקני כמשקל וכו', פעולים פעול, )ר( ; וכו'ןכולים
 לעיל שראינו כפי אחד בעד מזדמנות הנ"ל הדרכים מארבע .שלוש אוששתיים
 כידוע, נזדמנו, במקרא א'(. )-רך וכון הרווין והנטייה ד'( )דרך טרוף היחיד :בפר
 בהמשך.27 להלן שנראה כפי זה משקל בנטיית 1( בנסמך )בעיקר אחרות דרכיםגם
 פר( )במסורת מעט כגון כאן, נזכך שלא אחר במשקל מתחלפת פעל שצורתויש
 ההשוואהנ ~פרטי עתה נעבור האחוים.28 בעדים מעוט/מעוטכנגד

 של ובנ"כ29 בנ"ט הניקוד ~את תואם למשנה העדים ברוב הניקוד אלמן8א.
 שבע( )מתיך בלבד' אחת בהוקעה אדומה. אדוקים, אדום, א'(: )דרההמקרא
 גופה(. זו במשנה ןרוקין ~הניקוד ליד ; ג ג, )חולין אדומין : במ"מ דגש נראה איןב-ק
 גם דגושה. המ"מ ההופעות יתרבכל

 א,0-

 ,ירושלים תימן כ"י )= ת33 פס,32 פא,!3.
133640 (~eb וינציה קושטא,ץ אמ"ד, זה'ויפוסי ~מכלל א'..יוצאים כדרך קוראים 

 נידה ג; גן )חולין אדומים ג': כדרך במ"ם דגש בלא תמיד מנקדים המןוליוורנו;
 ז(. ג, פרה יגיד; אהלות ד; ג, )מגילה אדוקה ב(, א, )מעשרות האדוקים ב(,ג,

 שבאדומים : בחולם הו4"ו את וליוורנו וינציה קושטא, דפוסי מנקדים אהדבמקום
 מרוקו במסורת אדימים. האש~נזי:36 בפיוט מנוקד וכך ; ב' כדרך ד(35 יא;)נגעים

 ה-ם ~אך המ"ם, הכפלת בלא iadumim קוראים אתרים( ומקומות)תאפילאלת
 או לאדומים שהכוונה אפשר משמע; שורוק. או חולם לייצג עשויה זובמסורת
ןןן ן 'לאדומים.

 המשנה. בעדי כידוע, הרווח, שהוא המלא בכתיב מובאיםהנתונים25
 19. הע' לעיל,ראה26
 בנוסח ב=4דמה י6, )במדבר idma הנקבה ~צורת ; ?9פי- גסה-, טוף-, הנסמך לצורותהכוונה27

 ן לעיל. שהובאה לטרף- בדומה סגולית צורה היא השומרונים ~במסורתהמסורה(
ןן 85ה. להלהראה28
ן, 951. עמ'ראה"בק,29
 ז4 ג, )פרה ב4'אדומה ג )ודה אדומים א; מכ"י דוגמות שתיהנה30
ואלה31

 שת"
 ד(. )מגילה~ג, אשמח ב(, א, )מעשרות ס"דייים בפא: המנוקדות הדוגמות

. 

ן ד(. יז, )צהלות שיוטה ג(, ג, )חולין שדיטין פס: מכ"י )דוגמותהנה32
 במ"ם דגש ציון כרגיל, אין, אחרות בהופעות ב(; ג, )נידה "דוסים ת: מכ"י דוגמההרי33

 ד(. יז, )אהלות ידומה כגון ת,בכ"י
 למעט המובהקת נטייתו בשל משמעות, לו אין קושטא בדפוס דגש שהיעדר להדגישיש34

 כמובן 4ך ווינציה, אמ"ד לדפוסי עדויותיו זהות בשל כאן אותו מביאים ענובדגשיך.
 ן האמורה.בהסתפגות

35
 תלויים אלו שדפוסים למסקנה להוביל עשויות 93-92( הע' להלן, )וראה שחרות זודוגמה,

 בירור. טעון הדבר אך בניקודם, בזהזה
 220. עמ' ב,אלדר36
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 בר-אשרמשה

 מצינו ידו ועל ;37 ובנ"ב בנ"ט טוף הנסמך: רק במקרא נזדמן ביחיד קרך.8ב.
 היחיד את מנקדים העדים כל במשנה א2(. ועוד א ג, )שמ"ב אווה38 הנקבהאת

 ארושים/ן, נוקטיט כתבי-היד רוב הנטויות; הצורות בניקוד נחלקו אבלארוף,
 כלומר בטס,42 רוב פי על וכן פא41 ק, א,40 בפר: הוא כך "רףכות;39"1יף?ה'39
 טרוף היחיד את רק לא. שניקדו עדים גם מצינו אך וא'. ד' דרכים שלעירוב

 פעם פא כך ; ד' בדרך הכול כלומר הצורות, יתר את גם אלא פעול()במשקל
 בארוכה. בפט: פעמים וכמה כמה וכך ב(. סו, )כלים שלנחתומין ארוזיותאחת:

 רווח ביקוד וזה 1(.43 יט, )כלים טרולות ז(, ז, )עדיות "דוכות ג(, ב,)שבועות
 מקואות ג; ב, השנה )ראש ארוכין מצינו אמ"ד בדפוס למשל המשנה,בדפוסי

 )ברכות ארוכה ליד ה( א, )נגעים ארוכות ועוד,ועיד(, י ט, -)נדרים ארוכה ה(,.י,

-
 7טם מקואות  רומו  ומן הענה )ראוט "רעץ וינציח: ד4.וכדפוס ה, יומא ג דא,

,(aw027 ארוכה ליד: ועוד( ()2 ה א, )נגעים ארוכה 7טם(,' ,לס ז )ברכו ארשה(  
 7טם  מקואות  aw; 7טם nawn )ראת ארוכץ לעורנו: בדפוס הוא וכן 42% ר א,ר:

,tawה;44 א, נגעים ז; ז, )עדויחז :י2(,ארוכות י ט, נדרים ד"ד; )יקא ארוכה 

 א, )ברכות אוכה גם אך ה45(.46 א, סוכך יו ו(:-בארוכיויויויווי יט, כלים';
 ג(,4 ב,  )שבוןות סאו?ה 2%(, ו א; ()2 ה א, נגעים יח,-ו; יחוה; כליםדן

 גם לאוף4 אם דגושה הכ"ף אם מגלה איש ארוכות( ,עגת ארוכות ן בנ"ב הביקורן
י%

 "רףכ-ם ,זד-ם7ט~על: איבו תניקוד .
 )מקואוחן"

 המסורת מל אך דג7טים, רוב פי על ומציין אינו ת  27כן לעוד(ן 4 "ם, )כליםארוכווז !,, ועוד(, ()2 ה א, )נגעים ארףכה ה(,
 בלא ארוכות ארוכה, "רוכים, ארעף, קראק תימן ,ק1במרכז למדים אנו פהסזבעל)

ןן
ן:

ןין ןן,.,
יץ:,ן

 מן הוקנה שמא ייבין מסתפק ארך, ג(, ,)יז, מיחזקאל שםשהביא בדוגמה 952; עמ'ייבין,37

-
 )=טרף(.ארך

 בנ"ב. ז4 לצורה תיעודאין38

- 39
 מיטה( של ארוכה נחתומין, של )ארוכה עצם כשם ובין תואר כשם משמשת שהתיבהבין -

 . 17 בהע' לעיל שצייננוכפי
 ה(. י, )מקואות ארוכים א'(, הופעה א י, )נגעים לרוך מלאנו! אככ"י40
 ח(. א, )סוכה בארובות ה( כג, )יטבת בארוכות פא: מכ"י דוגמותהנה41
 ועוד א2 ה א, )נגעים טרופה או(, ועוד ג ב, השנה )יאש "רושין פס: מכ"י דוגמותהנה42

 ה(. א, נגעים ב; טו, )כלים ארושת וכן8%(,
 ה. א, סוכה ה; כג, שבת גםוראה43
 ליוורנו. בדפוס זו במשנה )א2( ארכה ידעל44
 בבי"ת. 'בארובות', חלופית, גירסא שםוהובאה45
 ככ"ף. 'בארוכות', חלופית, גירסא על העיר אבל "קבות,. ליוורנו דפוס גרס ב( )טו,בכלים.46
 טרופות "רוקה, ארוכים, ארוף, הדגם את הכירה ליוורנו דפוס נקדן של שמסורתואפעיר47

 משמשת שבו טבריה, נוסח המקרא בהשפעת הוא בלבד( יחידה )בנקבה ארכה והניקוד ;בלבד
 125(. להלן, ראה )אך לבדה זוצורה

 952. עמ' 2(, הע' )לעיל, ייבין בפירוש צייןכך48
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 וחלופותיו המשנה בלשון יעלמשקל

 במסורת 8ררכות. "רוכה, יונם "דוכות, מצאנו:50 האשכנזי בפיוט בכ"ף.ע4,דגש
 כנראה כלומר וכו', "רוכימ51 שרוף, קראו אחרים( ומקומות )תאפילאלתמרוקו
 ן ) בלבד. ד'דרך

 הנטויות: כצורות דגש( )לתשלום מתקיים והחולם *לה נ"ט במקרא *ל5*8ג.
 גלהים, וגם א'( )דרך בחולם גבוה'ה גבוהין, גם מצינו בנ"ב ; גבהות ילההןגבהים,
 שמ"א 1, )א ~ab בנ"ט מצינו יתיר בנסמך ג'(.52 דרך או א' )דרך בשורוקגבוהות

 ז(טז,
 ועל~

 התוכפת כשההברה גבה ובנףב:53 א3(. ועוד ה קא, )תהי גבה רוב פי,
 ~51ה לב, גבה מוטעמת:54 הבהה לפני, גבה אבל ; עינים גלה מוטעמת:54אינה
 *בוהות גבוהה,57ן *בוהים, גבו56,6 הנפרד:55 צורות ארבע רק נמצאו במשנהלב.
 ג'(. דרך או א' )דרך בבוהנן וגם גבלה*ן גם מצינו בנ"ב58 בל"ח העדים.בכל

 פר, נוהגים כן ; יראין ירק, א": דרך בזה. מצינו ניקוד דרכי שלוש ןרק.8ד.
 : ב' ~דרך פה.63 שבעל במסורות התימנים קוראים וכן ת,62 וכ"י. נדב61 ק-0,2ןא,59

 ןןן
 תימן מסורת על אלו נתונים וכו'. )ארכים לרף, קראו צנעה( העיר מן )הרחק "פריפריהואולם49

 ן , כד. על ביותר לו מורהן ואני קיסר, צמח מד"ר ~שמעתי פהשבעל
 .) 231. עמ, ב,אלדר50

 ]לכב-רכג[, ב-ג ]תשל"ב[; כג לעם )לשוננו הספרדית' בשירתנו חכמים לשון 'מסורתבמאמקו51
 תימן בבל, במסורות זו הגייה דרך ציון לאחר שרוך; בצורה רצהבי י' דן 44-ג4,בעמ'
 גדולי ףל שיריהם פי על הביניים בימן הספרדים ממסורת ראיות מביא הוא אשכנז,.ובני

 עדות ומביא אלהרלי, ור"י בן-נקבל fw ריה"ל, הנגיד, אצל שרוף מצא הוא ;המשוררים
 בתשובה עשרה(.ן השבע המאה )בן רודוס תושב, זרקו, י' של יצירתו מן "שסיםלנוקודן
 ~)תשנ"ב(, מג לעם בלשוננו ז"ל בהnlwlw=) )6 ש"ב שפרסמה המדעית המזכ-רותשל
 חיים לנו 'ותחזן התפילה שבמטבע ו'טרוכים' 'ארו5', לניקוד ונדרשה שבה היא 9-38נ,צמ'

 של~השואל(, סרק טלפויי שם )ודחתה. אשכנז בףידרריטרייי"'
~ 

 ן
 חולם או אין דרך )כלומר דגש תשלום בלא שורוק לפנינו אם מסתפק ייבין עמין953.ייבין,52

 ג'(. )דרך הבאה להברהן הטעם ירידת עם ~שורוקשהפך
 ן') שם.ייבין53
 דוגמאות שלושן יסוד על - ייבין שניסח כזה - תפוצה כלל לנסח אפשר אם היא,שאלה54

ן.ן, ןבלבד.ן
 מקום. מראי הבאת על מוותר אני ייחוד, כל היעקרבשל55
 מוטל )הפתח *ביה הניקוד כגון הניקוד, בדרכי התלויים בשינויים כאן עניין לנו אעכמובןן56

 ו,,א(. כלאים פא, )למשל *בזה הגנוב: הפתח היעדר או רבים, בעדים לוינו(מתחת
ויש57

 שאת"
 ו; י, ד; ט, אהלות )ק *טסה כגון המקרא, לכתיב בדומה וי"ו חסר כתיב מוצא

 ח,~א(.טהרות
) 953. עמ' 12( הע' )לעיי, ייבין .58

 ד(. יא, )נגעים ששירוקין ו(, ב, )נידה שרוק א: בכ"י שנמצאו ההופעות שתיאלו59
 הדפים שבעת ואת נידה במסכת אחד דף וניקד ונכתב הסופר הוא ק-2 ז(. ב, )עוקציןןרוקין60

 ק. בכתביהאחרונים
 דגושה(. הקו"ף אם לדעת )ואין 952 עמ',ייכין,61
 ז( ב, עוקצין ד; יא, )נגעים האחרות ההופעות בשתי ג(; ג, )חולין ןרוקים לדוגמההכוונה62

 בקו"ף. דגשאין
 קיסר. צמח ד"ר בטובו שהודיעניכפי63
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 בר-אשר משה,

 כ"י קוראים וכן ד( יא, )נגעים שבירוקין : כק אחת פעם מצינו כז ; ןריקימ:רוק,
 קזביריקים64 ג(: ג, )חולין זרוקין וליוורנו: וינציה קושטא, אמ"ד, והדפוסיםפס

 בשתי ירוקה השם אלו בעדים נוקד וכן ז(;65 ב, )עוקצים זרוקים שם(, שם)וגעלם
 שעל בירשה )א( : :ריק של הנקבה במשקל השקול חולי( ומין צמח )מיןהוראותיו

 זרוקה זרוקים, :רוק, ג': דרך ג(. יד, )שם לירוקה )ב( א(, ב; )שבת המימפני
 בשתי הנ"ל ושם בניקוד נהגו וכן שם(, שם חולין )ק זרוקין : ופ"א בקמתועדת

 במסורת גם ג(י יד, שם פא )ק לירוקה א(, ב, .שבת פא )ק כירוקההוראותיו:
 כלוונו אם לדעה אין אבל ; בקו"ף ריגוש בלי yeruqim Yaruq~es : קוראיםמווקו
 ט. שמ נהגו השורוק גם החולם גם ,שכן ירוקים, לשוק, או ירוקיםלירוק,
 במשנה כ(.67 כא, )ית' מעשה אחת~למקרא: פעם נזדמנה מ1ט צורת מלט.8ה.
 פעם מרנועדתהיא

 אח"
 לו, נכנסת טומאה 'נימצאת : לעיל שהובא כפי "פר ויחידה

 מקום ובכל כאן גורסים המנוקדים העדים כל ה(. ה, )זבים במע4טוי מנונוויוצא
 )כמעט נ"ב פא,69,פס,70 בק,68 הוא לך )מיעוט( סעוט צורה~כמשקלןפ%ול:כנושנה
 שהחיריק אפשר )אך המ4עיט"ם פעמ,אחת בנ"ב,מצינו  ת-מוע14נ7 ת,2,תמדז'(1'7
 א, )דמאי מיעוט5" למשל: ליוורנו, בדפיס שיטה וכן~הוא~דרך צירק74(, מןתוון
 דגגן76 השלום בלא ו;( ה,ו ן)זבים במיעוטוב(,
 שם )שם אגלות כג(, ז, מ"א )למשל עלל : בנ"ט מצינו קמקהא בניקודי עול. 8ו.ן

 המנוקדים בעדים לגיל. וגם לגל גם 1 מציני משובחות77( לא )העדויות בב"ב ;לא(

 שבזרוקים. מיודעת: צורה מנקדים כאן הנזכהים הדפוסיםרוב64
 זו~צירףבמשנה65

 פס~

 78(. עמ' איטליה, בר-אשר, )ראה זרוקים ושורוק: חולם
 ; ,yeroqilh yaroq : 0 מתממשת מ הפונמה נחצי( הגה כל )וליד נחצית ר'"ש או קו"4 ידעל66

 ,yerulcim .yaruk נו[ ככ"ף הקו"ף את מממשים אחרים ובלהגים ~שבתאפילאלת עודונעיר
 בנ"ב. שעה לפי נזדמן לא זה פסוק67
 כתובה היא ובו ק-2, עדות פי על היא ה( )ה, מזבים ההופעה ; א11 ועוד ו ז, פסחיםלמשל68

 בסיעיטו.כגיליון:
 פסחים ד; ה, תרומות ב: א, )דמאי מנוקדות הופעות חמש ועוד ~שם( )שם פסחיםלמשל69

 בצורה שמדובר מעיד - מיעוט - המלא הכתיב ההופעות ביתר ו(, ג, סוכה ; ח ז, ; כג,
 פלול.במשקל

 ועוד. ה( ה, )זבים 4סיעוטו ו(, ז, )פסחים מיעוטלמשלס7
 959. עמ' 2(, הע' )לעיל,ייבין71
 שם(. שם )זביפ במיעוטולמשל72
 יוצא בערבית, הדמב"ם פירוש עם תימן בנוסח כתב-יד : המשנה של מועד )ובסדרתימועד73

 ז, )פסחים מלעוט בת-מועד: שנמצאו ההופעות אלו תשל"ו(. חולון נחום, י"ל בידילאור
 ב(. ג, )פסחים המלעוטף ו(, ג, סוכה ; ח ז, (bW מלעוטףו(,

 959. עמ' 2(, הע' )לעיל,ייבין74
 ילון. ור"ח שלו( המשנה לשון )באוצר קוסובסקי רח"י ניקדווכן75
 אינה - א4( ה ג, )מנחות מעוטו שם(, שם )זבים במעוטו - וד"ר לו של הניקוד חסרתהעדות6ד

 אך לעיל( 69 סוף )ראה 'במיעוטו' מצינו הרמב"ם למשנת קאפח הר"י במהדורתחד-משמעית.
 'מעוטו'. חסר: כתיב קאפח הר"י מביא )שם(במנחות

 952. עמ'ייבין,77
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 וחלופותיו המשנוק בלשון פעלמשקל

 עירובים בהם שיש עדים ויש לעילע שצייננו הדרכים לארבע ייצוג יש המשנהשל
 באופן א' דרך את מקיים ש6( לעיל, שראינו )כפי פר רק השונות. הדרכיםשל

 זרה )עבודה ?צול : ק למשל גובן פי על רק זו דרך מקיימים ופס פא, ק,סדיר.
 ה, )פרה ?פולין כגון בלמ"דודגושה, ח11 הנטויות בצורות מעום(, ובכל ג,ב,
 בשתי ח(. ד, עירובין ה; ה, )כלאיט ?צולות ג(, ד, )סנה ?צולה ב'78(, הופעהז,

 ו79(, א, )נגעים ?גולה א(, הופקה ז, ה, )פרה ?גולין בלמ"ד: דגש איןהופעות

 לדרך ביטוי כאן יש שמא ~או בלמןד הדגש את אלו הופעות בשתי שכחכלום
 מגילה ה; א, )עירובין ?צולה ז(,ן ט, )כלימ ?צול מצינו: ומנוקד בחלק בפאן ?ג'
 דוח(: עירובץ ה; ה, )כלאים ח(ו?צףליוןר,

 אב"
 לדרך ביטוי מצין אחת פעם

 יב, נגעים ז; ט, כלים ח; ו, )בכורווצ ?גול80 בפס ח(. ה )בכורות ביחיד:~ק~ילד'
 )מגילה ,נגולהן ה(, א, )עירובין עגולה ()2(, ז ה, )פרה ?גולץ י(; דה מדהא;
 אבל 4'. דרך כלומר ה(, ה, )כלאים ?גולית ב(, י, מקואווז ; ה ב, מידותן ; חד,

 ד, )סנהדרץ ?גולה ג(ל ב, זרה )עבודה ,נגול ד': לדרך נישי גםמציע

 ג~
 אהלות

 ~עבודה )למשל ?גול ד'1 דרך רקן משמשת בת ח(.!8 ד, )עירובין ?גולוון ו(,ןיב,
 קרשטא אמ"דנ לדפוסי ב(.82 )מקואותוי, ?גולה א2(, ז ה, )פרה ג(,~עגולימ ב,)זרה

 ועוד(,83 ז ט, כלים ; ח ו, )בכורות עגול : כגון ד', דרך שולטתווינציה

 עגולי
 )מידות

 )כלאים עגולות א2(; ה"ז )6רה ?גולימ ועוד(, ו יב, אהלות ;84 ז יא, כלים ה;ב,
 ד, )מגילה עגולה באמ"ד יחידה דוגמה זה מכלל יוצאת ח(.85 ד, עלרובןן ד;ה,
 )למשל עגול ג': דרך שולטת ליוורנא בדפוס דגושה. בלמ"ד כנראה שנוקדהח(,
 ?גולות ז(ן יא, כלים )למשל ?גולה א'(1 הופעה ז ה, )פרה אגולין ז(, ט,כלים

 שמלמדת ד')כפי לדרך ביטוי אחת מצינו~פעם אבל ח(; ד, עירובין הע הן)כלאים
 ח( ד, )בכורות ?גול :ן היחידצורוז

"6: 
 ב'( הופעה ז, ה, )פרה ?גולים אחת ופעם

 1נ4פי, קוראימן: )תאפילאלת( מרוקו במסירת עגולים(. - )עגול ב' לדרההרומות
 )אך ?גול )כנראה( הוא ואיחיד לעגולים, רומז בלמ"ז" הדגש היעדרבע1ט44~;

ן ן בלמ"ד. דגש בלא א' הופעה ?דעל78
 עקלה. : ה' במשנהאך79
 ן חופשי. באופן בסגול וצידי וקמץ פתח מחליף שפס להעירמיותר,80
 בלמ"ד דגש בלא הנטויות הצורות זאת לעומת חד-משמעית. היא יחיד הנפרד צורתרק81

 מיכאל ע"ר ידידי העמידני זה עניין )על זה בכ"י דגושות צורות של חלופות להתפרשיכולות
 ) , ) ןריז'יק(.

 הוא )אף מתימן אחרים מעדים זה לניקוד ראיות 952( עמ' 2, הע' )לעיל, ייבין הביאוכבר82
 מד"ר שלמדתי כפי פה, שבעל במסורתם נוהג וכן ביחיד(. ]=?גול[ עגול לניקוד שםציין
 קיסר. צמח עוקש4.,ומד"רציון

 ייבין ידי על שצוין ד( ח, נידה ; ג כ, זרה .)עבודה ?גול הניקוד את גם אמ"ד בדפוסומצאנו83
 82(. הע' )ראה אחרממקור

 ?גולה. : בלבד בשווא כאן מנוקדת העי"ן אמ"דבדפוס84
 לזרעים קושטא דפוס בידי אין בלבד; ווינציה אמ"ד מדפוסי לקוחות אלו הופעותשתי85

ומועד.
 נטויות כצורות לעיל, שהובאו וכו', 34ולה עגוליןי הניקודים את גם לשרש מקום יש כן,אם86

 ד'.בדרך
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 בר-אשרמשה

 וגס רוב, פי על ד'( )דרך עגולה גם נרשמו האשכנזית בפיוט עגול(. גםאולל
 ן ד'(. דרך או ג' )דרךעגולה
 פעל: - א' כדרך רוב פי יזל זה תואר שם של ניקודו נ"ט במקרא by~.8ז.
 לדרך עדויות מצאנו לעתים אך ד(. יח, )מש' עמקים ג(, יג, וי' )למשל?מק
 בא בהבלם הנסמך אבל ארם-צובה(. ככתר מנוקד כך כב; יב, )איוב עמקותג':

 בנטייה אבל עמק בנ"ב88 ו(: ג, ה; ג, יחי יט; לג, עמקי')יש' סגולי:במשקל
 נטייה כדרך קוראים פא ק, פו, במשנה עמקות. עמקה, עמקים, : פתוחהבעי"ן

 ובדפוסים בפט שוואית(.91 )בעי"ן עמוקין עמוקה, : ,בנ-ב עמוקין.90 עמוק,89 :א'
 במסכת וליוורנו, וינציה אמ"ד, ,)פס, עמוק למשל ג': דרך את מצינוו;מנוקויים
 במסרת קושטא ודפוס הנ"ל ~העדינם ארבעת גורסים וכן ועול, ועוד ח, ב,כל"ימ
 ;93 ב ג, כלאים וליוורנו, ו"נציה "ע"ד, )פס, ע"וקין/~מוקים ועוד92(, ה, ג,מ"ב

 וארבעת )פס "מוקה ע2(, א ז, בבבע,בתרא קושטא ודפוס הנן'ל אןבעת ק~'ראים)'הן
 הנטויות: בצורות חד-משמעי אינו !ת ניקוד ועוד(. ח ה,, מנונות הנ"ל,הדרוסים
 שם )מנחות עמוקה ועוד(, א2 א, 1, )שם עמוקים ()בל די(' ו' א לתו )בבא?מהו
 בתימן שבעל."ה במסורת אולם קאו, אם :דגושה הקו"ף אם לידעיט 1'אינגושם-ו,

 עמוקים, בכורזם:האברים
 עמוק"

 )תאפילאלת( במרוקו גם במ"ם(.94 דגש )בלא
קוראים

~anillQ 
, r'amL~im עמוקים(; ?מיק, )שכנראה 

 ן ן 221. 135, עמ' הע'ן12(, )לעיל, באלזיףד8
 952. עמ, 2(נ הע' )לעיל,*יבין8ג
 הרבים: צורת את רק ומצינו 22(, בהערה לעיל מתועדת:)כאמור אינה היחיד צורתןבפו89

 ה(. יח' )אהליתס"מוקיז
 שרוקה וי"ו ובנטייה ג(, ז, )עירוכין עמוקן מנוקד אחת ופעם ח( ב, כלאים )למשל עמוקבק90

 א(, ז, )ערכין עמקים חסר: כתיב מ'צינו אחת פעם ב(, ג, (am עמוקין ! דגושה קו"ףואחריה
 עמוקים ג(, ג, )עירובין עמוק מנוקד אחוז פעם ; ח( ב, )שם עמוק בפא ג(, ה, )כלאיםאמשה
 ג(. ה, )שם עמוקה ב(, ג,)כלאים

 דגושה. הק1."ף -אם יודעים ואיננו 952, עמ' 2(, וע' )לעיל,ייבין91
 ג; ג ג; ג, עירובץ א; ה ג; ה, ג; ד, )כלאים עמוק חטופה: בעי"ן הרקום רתחבאמ"ד92

 מלמד הדבר ועירוביח. מכלאים הנ"ל )במשמות ףנציה בדפוס גם ומצאנוהו ק, ב,גידה
 35(. בהערה לעיל )כנרמז אמ"ד בדפוס וינציה דפוס של תלותו עלכנראה

 שכתבתי מה )ראה עמוקי' מקוצרת: בצורה זו במשנה התיבה כתובה ווינציה אמ"דבדפוסי93
 92(. הע'בסוף

 ממסורת נתונים רכהנה כהנה לי הוסיף מלמד אורי ד"ר ידידי קיסר. צמח מד"ר שלמדתיכפי94
 רק תמיד כמעט נוהגות המקרא 'בניקוד לרשותי: העמיד שהוא המובאות עיקרי והריתימן.
 לונדון המסורה, גינצבורג, מהדורת הדקדוק, )בחלק שמהרי"ץ נעיר בדגש. נטויותצורות

 "הקו"ף - ה( כ, )משלי איש" בלב עצה "מקים "מים : לציין ראה 63( עמ' ג, חלקתרמ"ה,
 ד(. יה, )שם איש" פי דברי עמקים "מיס בדגש": הקו"ף "אין אחד במקום אךבדגש".
 כגון דגש, בלא הנטויות הצורות את תמיד במהדורתו מנקד עמר הר"י המשנה,בניקוד
 ?מרקים" "נקעים בתלמוד: ניקד וכן ועור(, א ז, )ערכין עמוקים ועוד(, ג ה, )כלאיםעמף2ה
 עמוקים ניקד ע"א, ע"ב-נד נג בפסחים המובא ה( )כ, ממשלי בפסוק אבל ע"א(, מא)קידושין
 מביא 210( עמ' תשל"ח, תל-אביב תימן, שלבני הקודש לשון )אוצר רצהבי י' דגושה.בקו"ף
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 וחלופותיו המשנה בלשון פעלמשקל)

 וכן בנ"ט טז( ח, )איוב יטב : ויחידה אתת פעם מצינו במקרא 8.115ח.
 כן ו( ג, יום )טבול רטובות : בטוחה נטויה צורה מתועדת במשנה י1ב. בנ"ב.:הוא
 וליוורנו.97 ו?נליה אמ"ד,96 ודפוסי ת פס, ק-2, נ"ב,95 בפרןהוא

 )המסופק( הניקוד זולתי זו, 'מילה בניקוד לציון חשיבות בעל פרט אין שאר.8ט.ן
ן בנ"ב.98 שחור,בשורוק,

,ן
 וסיכומימןהערותר

1;
 בלבד גאזות  תשעה; -- לעוצר ,מצומצם היקף בעל כממקל כי הרואות עימנו9., 1ן ןן' סיכום: הערות בכמה דברנו,נחתום
 aw לך"למעוטה, אץ העדים. ביק החילופים רבו.בו -- פר ]מסורת טהרלתבסדר

 שוות העדוי7ת כל שלא מובן שנסקרל. העדים נכל בקריאתו גמורה זהו4 שלש אחד ן;
 שנרשמה עדות הרי לא 1שכן זהה, במידה מוצקות החלופות כל ,לא וגמבמשקלן,

 מכמה נתמך ניקוד כל כמעט לפנינון ושיבושים שמשוגות באמירה עדוץו,לפטורן אין מקום מכל מאויירים. במועמים שנרשמה; כעדות השני האלף לראשיך סמוך )ן
 ןן,) ן בזה.99 זה תלויים לאינם עדיםוכמה

, ןן,,י .ן ןן

 "מהרי"ץ חיים עץ פירוש עם בתכלאל מצינו כך ואכן לרשב"ג, מלכות" ייכתר מן ענשי]:,ן
 ,)מהדורת ציון שיבת בתכלאל מצינו וכן ?מנקים". "ומהם : ע"ב( קה בי נדאףי א')מהדורת
 הזה. המידע כל על מלמד לל"ר מודה אלי הנ"ל'. בצירוף קסט( עמ' ג, ק"פס,הריי
 מהדורת )השווה ?מיקסא מנקדים וישן התימנים(, קוראים וכן ברויאר מ' הרבבמהדורת מנוקי )כך ?טי"סא מנקדים יש הספהים, נחלקו לב( )ב, דניאל של הארמית שלניקודנעיר
 ן ן אבן-שושן(. א' של לקונקורדנציה ומשםקורן

ן, . 953. עמ' 2(, הע' )לעיל,ייבין95
 עוקצלן. מסכת חסרה קושטא מדפוס ;שבןדיבטופס96
 קשור עינו - ה( בג, )כלים והרטוב' 'ו;אקון -נ במשנה אחר במקום שנזדמן לטי]היחיד97

 וכן וליוורנו, וינציה בדפוסי פס, ק, בפר, והקטוב מנוקדת המילה אמנם לחות. שעניינוברט"כ
 מ' בנו ניקד השנייה במהדורה ; המשנה לשון אוצר של א' במהדווה קוסובסקי הרח"4ניקד

 בירורו את עתה ראה קוסובסקי של א' במהדורה הלשון מסורת טיב על ; ולקטובקוסובסקי
 לשון אלצר של הראשונה )המהדורה 1 שהוזנח 'עד במאמרו ~rs'p' מיכאל ד"רהמצלן.של
 דפוס ולרטוב, מנקד ת כ"י 86-73. עמ' )תשנ"ה(, סא לשוננו קוסובסקי(', לרח"יהמשנה
 כאמור, נראה, ואין והרוטב. : קושטא בדפוס מצינו זה ומעין והרוטב, ומנקד גורסאמ"ד
 הניקוד אוהנו יטעה אל לחות. שעניינו רטט-ב השורש עם זו למילה 'כלשהו קשרשיש
 למוסרים נתפרשה שהמילה )להניח אחרים ובעדים - פר ק, - הטקסטים באבותוטיב

 העופות ציד 'מכלי ! ]קאפח[ )רמב"ם ציידים ששימש ומוקש בפח מדובר זה. לשורשכשייכת
 הרי"נ שלימדנו כפי - ראטיבא - במנדאית מקבילה זה לשם ויש העץ'( מכליוהוא

 המשנה לשון אוצר של ב' מהדורה 40(, הע' 65 עמ' טהרות, לסדר הגאונים )פירושאפשטיין
 שעניינו רס"ב אל בזורע לקרבו ניסתה לחים', מענפים סל 'מין רטוב את ,שהגדירהלקוסובסקי

 הראשונה: במהדורה הייתה שלא הגדרה לבדותהלחות;
 נקודותיו'. בין הדיו ונתפשטה חולם נכתב שמא 'אך שם: והעיר 953. עמ'ייבין,98
 נפרדים עדים כארבעה שנזכרו המנוקדים הדפוסים ארבעת את לספור .שאין הוא ברור דבר99
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 ,בר-אשר משהן

 לשוניים תהליכים כאן שחברו לחשוב מקום נותנת הנתולימ כלל השוואתסו.
 ן כגון:שונים,
 משקלים: משלושה לאחד כשייכת להתפרש עש'ויה ביחיד פעול צורת כל)א(

 מן מתקיים בחולם כעול ב. ; א' דרך כאן שנתכנה זה בנטייתו, הדגושפעולא.
 או ג. ; ודומיהם ורחוק קרוב *דולוונ(, גדולה, )לדולים, ?דול בנטיית המשתקףהסוג
 פתוחה בהברה )שורוק( בנס[ המתחלף סגורה,מוטעמת בהברה )-ילמ( s[o]?עול
לא

 מוטעמת~
 כתהליך להתרחש עשוי זה דבר וכו'. , מתוקים מתוקן של הסוג מל

 אתת במסורת נתפסת נכול הצורה למשל כך לשון בכל בלשון,) טבעיהיקש
 מותרים)אילל

 אנו~

 שקראנו )מה קרובים קרוב, לדגם כשייכת אוזד?( בלהג' לשר
 ב"סורת נוהג שהימר כפי כ'( זירןכהן

 פר,ץ0י
 העדים ברוב נתפסת היא זאת לעומת

 ג'(. דרך שכינינו )מה מתוקים ~"וק, לדגם כשייכת תימןנינ רבמסיויתהקויומים
)ב(

 צורי
 הבינוני משקלים: לשנן משותפת לעולות, פעולה, 'פעילים, הנטייה

~nue;I
 להגיע אפשר לפיכך ןמולים. :כול, וכו' התרקים יתוק, הדגם מל יהבלי,ני

 וזה, אעול, היחיד אל או פעול היחיא אל לאחור גזירה בדרך, כזאת נטוי;,מצוויה
 כזה שתהליך להניח צורך אין משקלים. ~שלושה ב"חד להתפהקו לכול:אסוו",
 להתגלגל עשוי הוא ; יציבה לא הל"ונית שמסורתו )מי בפי רק בהכרחמתרחש

 ניטה ?גול התואר כי ראינו אחת. בדוגמה דברינו נפרש הלשון. דובר של בפיוגם
 "גולים. - ג' בדרך וגם אגולים; נ, ב' בדרך גם אבל עגלימן: - א'בדרך
 וזו ; ד' בדרך עגול היחיד צורת ,לאחור גזירה בדרך להיגזר יכולה עגוליםמצורת
 ן שונים. עדים של ובמסורתם נזדמנהאכן

 הצורות. לחילופי שהביאו הם לעיל המתוארים הבהליכים שלא אעשרכמובן,
 אחרים משקלים כחילופי בארש לתחלף ושרוף בעגול, נתחלף ?גול מלכתחילהאלא
 והיב/צהוב 2רנ:/2רוב, דסק/דבוק, קור/קצור, : כלון תואר וש"ות בינוני צורותשל

 תואר ושמות עומדים פעלים של בינוני צורות כין הסמנטית הקרבהוכיו"ב.102
 הדדיים. לחילופים אותם הכשירה סטטיים תאריםהמציינים

 כאן מוצאים שאנו הרבים החילופים האם היא, המעניינת השאלה .11
 הדיבור תקופת אל חוזרים חכמים לשון במסורות השם בתצורת אחריםובמשקלים

 אם 93-92(, 35, בהעוות לעיל שכתבתי מה )ראה ממנו במוקדם המאוחר של התלותבשל-
 זה(, )בשלב לכולם ההיזקקות טעם וזה ; מעטים לא בפרטים נבדלים הםכי

 מתוך שכן ?עולים(, הריבוו צורת )בעל ?עול במשקל :כול הצורה הובאה פרבמסורת100
 ר(, ו, טהרות ט; ה, )פרה ן5ילות 11%(, ועוד ב יח, )שם ן15לה 8%(, ועוד ג ד,)כלים זביליי : חלומה בוי"ו נקודות ושלוש עשרים מצאנו הנטויה הצורה של הופעות והמשעשרים
 באה, הצוויה בפר אומר: הווה ג( יו, ב ד, )כלימ ן3ולה בשורוק: הוי"ו מנוקדת ב-2%ורק

 משקלים. כשנילמעשה,
 וכן התימנים של פה בעל ובמסורת ת בכ"י בנ"ב, פס, פא, א, ק, בכתבי-היר מצינו כך101

 ]ב[(. ?עול במשקל העוסק בפרק אצלי באים הדברים )פרטי האשכנזי בפיוטמצינו
 עבודת מדעית, למהדורה והכנות אבות מסכת של ולשונה נוסחאותיה שרביט, ש' ראה102

 ראשונים 'עיונים מאמרי וכן 104-103, עמ' תשל"ו, רמת-גן בר-אילן, אוניברסיטתדוקטור,
 154-153, עמ' )תשמ"ג(, ג תעודה במדבר', לספר 32 רומי בכתב-יד המשתקפת חכמיםבלשון
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 וחלופותיו המשנה כלשון יללמשקל

 שרבים לומר מיותה לא אולי הבינןימז בימי המסירה בתהליך שנתרחשו אוהעברי
 לשון בסוגיות הוכחה קדמותם )שחזקת מעדים עולים לעיל שהובאו הנתוניםמן

 קדמות כבעלק הנתונים רוב את לראות יש ולפיכךרבות.
~ 

 מניעה ואין מופלגת,
 בדיבור נוהגת בעודנה לעברית מן כנראה, משתלשלים, מהם גדול שחלקןלהניח
 ן ~ , ן ' התנאים. בימיפה

 בכתבי-יד שנתקיימו הצורות מ7ן שחלק להניח לדעתי, גמור, הכרח אין12.
 אתה מקראית. השפעה פרי 4ן 'המקרא לניקודי זהות והן המשנה שלובדפוסים

 אבל ,- במקרא כמוה אין שכן -ך בעינה נתקיימה שטרוף להניח להתפת"תעשוי
 ~*ה כנגןן שיש מפני מרבחרים, כעדים ~במשנה כך נרטים ולמפות הלקהן"ושים,
 איך כד, )אם במקרא. 4~2( רעוד א ג,)שמ"ב

 נסבי"
 ~לגולים, ?גול, של קיומן את

 ניקוד~המקרא לכחות אמנם עגלות? מצינו~?לל, הטברני שבמקרא הגםעגולה,,
 ן בה.י10 להפריז אין אבל מוכחשת, אינה חז"ל לשולבמסורות
 ללשון המקרא מסורת בין הבדלים בכמה שיתפש מי יש לזה ברומה13.
 ~השפעת להתפרש עשויות וכו', ארוכים ארדף, כך הארמית. של ידה אתחז"ל

 קל(, בנזין של הסביל הבינוני )במשקל ארוכים טרוף כלומר הארמי,המקביל
 'במשקל בה שנשקלו בארמית המקבילות, בהשפעת בעברית "אוחרת בתקופהעלו

 מכל טלף/טרוף החילוף נבדל במה ואולם וכו'. לריקין לריף, המקבילהבינוני
 ן לעיל שנזכרו ודומיהן וסק,דבוק 2?ר/42ור, כגון בעברית, שנמצא אחהחילוף
 ן חוץ.04)1 השפעות לכאן לגייס הכרח כי איןלטעמי,
 מז~הבירור אגב בדרך ~העולה נוסף, קטן פר6 על להעיר הראוי 4ן ,אולי14.
 למשמעות. משקל בין קשר ולמצוא לחפש מדקדקים של ~הנטייה ודועהשלנו.
 לא זו נטייה פיוטית: פתות )ובלשון נפשם משאת כנראה הייתה שא 'זו נטייהאבל
 את. להדגים די מוסריה(. של לא גם )וכנראה העברית דוברי של בתודעתם(הייתה
 5על במשקל הובא לא צהב )השם ולהב :יק ודם, הצבעים שמות בשלושנוהדבר
 אחר(.105 מעול למשקל - לה רק ולא - במסורתו שייך הוא שכן בע, פרמהבכ"י

 ן ן : מהימנים כתבי-יד מארבעה הממצאיםהרי
ן )או( אדוקים )א6( "דשים -קדומןק:

ן )()1( ןרוקים )א3( ןרוקים 4-- :רוק)
 צורת רק נמצאה הנסחות הצורות Tb א2 ג ק )נגעים ?הנבה --צהוב
 ביחיד(הנקבה
 ק24(. של במסורתו היא אחת פעם שנזדמנה ןרוקין :)הערה

! לדוקים ~/אדום :פא
(

 ).ןרוקים:רוק
 מנוקדות( אינן הצורות ; שם שם )נגעים צהובה /צהוב

 זה. בעניין לומד מה הרבה יש רעוד103
 לעצמי. דיון קיבע חז"ל לשון בדקדוק הארמית השפעת עניין גם104
 הבא. בעמוד ב-פר נטייתו ראה105
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 כר-אשרמשה

, אדומים /~דום :פר
. . ורוקים /:רק

 שם( שם .)נגעים להובה /צהוב
 ) ארו*ין / אדום :א

 ן ןרוקין /:ריק
 !; ; צהובה /צהוב

 שמות שלושת את שוקל אינו הא~כעה Tb 4חד כתב-יר אפילו דבר, שלכללו
 שאנו כדרך הצבעים לציון אחד משקל אין אחר,' לשון אחד, במשקלד;צכעימ
 ) והחיה. בעברית לנהיג( שלץמדונו כלרך )אונההנים

 , )ןן
ן,

,ן
 .ן

,ןן
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