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 ן , ין ייי ק ק ריץ בר-אשרמשה

 התנאים בלשון הבנייניםמערכת
 מורפולוגי()עיון

 הבניינים כללא.
 בניינים מהם בשקל. בניינים של ארוכה שורה מכיר חכמים לשון דקדוק1.

 סדירים לא בניינים ומהם הזמנים, בכל מלאה נטייה בהעמידם סדירששימושם
 שהם לפי מוצקה, שחזקתן צורות יש האחרונים אלה בין ביותר. מוגבלתשתפוצתם
 אלא נזדמנו שלא צורות ויש נאמנים; עדיף עליהם ומעידים רבים במקורותמתועדים
 חיות צורות היו אכן אם - קדמותן וחזקת בלבד, אחת במסורת או אחדותבמסורות
 הדעות ועתים שונות, באכסניות פזורים הדיונים רב. אישוש טעונה - חז"לבלשון
 אני, דומה בבניינים. הכרוכות תופעות וכמה כמה של פירושן דרכי עלחלוקות
 ובפשרם. מפרטיה ברבים ולהרהר ולשוב הכוללתי התמונה את לראות העתשהגיעה
 כלל של פורטת בהצגה נתחיל התנאים. בלשון בעיקר מתמקדים אנו כאןבבירורנו
 קבוצות: בשתי נביאם שיידרש. ככל בניין כל על להעיר נבוא כך ואחרהבניינים,
 סדירים. והפחותהסדירים

 הסדירים: הבניינים אלו2.
 )הת%5(2 נתפ% -4-3%5 נ9?י - ,קי(שעי2-1

 סדירים: הלא הבנייניםואלו סיעי -הפעיי6-5
7%5

 גיללנפעל,9-8
 במפוגל -פשי13-12 גמש?י - )ש"ל(5?ל11-10

נתפגל14

 מכלילה. גישה ולנקוט הפרטים בין לקרב מבקש הכוללת בתמונה המעוניין הדברים,מטגע1.
 דק. עד פורטנית גישתו לעצמה, אחת מסורת או אחד פרט הבוחן זאתלעומת

 את גם וכנראה והכפולים, ע"ו בשורשי והמוארך המרובע הדגוש, הכבד את כוללים 4-3בניינים2.
 להלן(. 30 3, סעיפים ,ראה השלט" 1"המוארך העיר"קל
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 2"נ,1, בר-אשרמשה
,,שיש ),%לכ',. ,ל  5.,,,(,,י" הסדירים לבניינים הערותנ.

 ""ויו הערוה כמה זולתי והדגמה פירוט טעונה אינה הסדירים הבגי'ניםקבוצת
 .להבהרה.

 ,יך,
 סדרות*משנה:י"ישש%% המש ידועות 2( בסעיף לעיל 4-3 )מס' הכבדים בבבייבים3.
,ען]ןש'%לט )נתקדש(. נתפ% - )קדש( %5 הדגוש: הכבד)א(
 סזמסךר נתרנמן נתפלפל, - וכיו"ב שחרר תרגם, סלפל, המרובע:4 הכבד)ב(

 "1;ק"
 ב,נת5וג, 'רו??6( )עורר, תולל והכפולים(: ע"ו מגזרות )בשורשים המוארך הכבד)ג(

 ;מרי?ע'.,*;"ע,מר,י

 'י*1' הדוגמות רוב זו. בלשון למעשה משמש אינו והכפולים( ע"ו בגזרותהמוארך

 ג, קטן ,מועד מק.;נ.ת כגון: המק-א. מעברית מורשות צורוה הןממנו
 בכתביומ'%1.;(..1ל( הוא כן צ2(ן ב ד, ד: ג, )כלים נתרועןה את גם ונציין ה(. י,)פסחים ל,4ין%ייו~

 הג4%ע%מצ וקיימב' פא פר, בכתבי-היד זאת )לעומת שלנו ובספרים בד"ר וכןפט,
 ו.%,שש8 השלמים8(. דרך עלנתרעעה
י1ש31ש סדירים: הלא בבניינים הכלולים שניים עוד עליהם מוסיפיםואנו

 ,"י"5~י%.ן 30(. 24-27, סעיפים להלן )ראה נתפעל - פלל העין: קל הכבד)ד(
,ילחיש 30-25(. סעיפים להלן )ראה נ"פו?ל - פיעל )השלם(: המוארך הכבד)ה(

,לקאש
 שהש הקדומה, הצורה אהד. בניין של חלופות שתי הן וס"פ?ל נתפעל4.

 ההאפהו,ס כלומר, התנאים. בלשון צורתה את שינתה המקרא, בלשוןהמשמשת
 הבנלייע שני של המקביל מעמדם בשל נפ?ל.9 לבניין היקש פרי כנראהבנון;

 ' נפעל. כמי נתפעל (4 התפסל זה: של לצורתו זה של צורתונתקרבה
 שהוא אף 30-29; עמ' 1980, הנמן, וראה 146-144. בעמ' 263-262 סעיפים 1936, סגל,ראה3.

 ~( כאחת. דבר של בעיקרו אותן רואה הוא המוארך( המוכפל, )הדגוש, הסדרות שלוש ביןמפריד
 שורש,, עיצורי ארבעה בעלי לכל ומכוון - יותר כוללני שהוא ההמרובע", הכינוי את מעדיףאני4.

 הראשון השורש עיצורי של גמורה )זהות א-ב-א-ב של לתבנית העשוי פלפל/נתפל?ל פניעל
 מכאן(. והרביעי  והזוגי מכאןוהשלישי

 מיד(. דברינו בהמשך )וראה התנאים בלשון טשוחזרות הן בכוכבית שצויינוהצורות5.

 לביז 145( )עמ' וע"י בע*ו פילל/ו"פילל בין טפריד )1936( סגל 303-302. עמ' 1980, הנמן,ראה6.
 148(. )עמ' 1%5y"y1ל,1"פי?ל

 5יתוועעה. מלא:  בביב  בתובה  התיבה קבכ"י7.

 אינה היא לדעתו ס, (* 5 במעתק נתרעעה היא שנתריעעה סבור, 804( הערה 208 עמ' )1980,הנמן8.
 נתפולל. לבנייןשייכת

 118. עמ' 1936, סגל,ראה9.
 )נפעל הסביל השימוש בשניהם גבר יותר ומאוחר הוזר, בניין של היה המקורי שימושם וזהזה10.

 פ%(. של הוזר-סביל התפעל/נתפעל קל, שלהוזר-סביל
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 התנאים בלשון הבנייניםמערכת]3[

 מח(,11 כג, )יחזקאל ונוטרו הצורות מתפרשות כך נפסל. צורת של כתיבים, על בודדים במקומות בו הורכבה במקרא, שימשה שלא הצעירה, נתפעלצורת
 הניקוד במסורת יא( יאי דניאל ונתלסמן 'כ ןנלחם == ) ונלחם וכן ת(.12 כא, )דברים, לעטי

 בה ויש טבריה. במסורת ךגלסם צורת כנגד קאלה,13 פ' לראות שהיטיב כפיהא"י,
 לב( ה, י, )בראשית irrkdu(nibl כגון בזה, כיוצא הרבה לחומש השומרונים במסורת)

 טבריה.14 במסורת נפרדוכנגד

 יש עדיין התפעל. את כליל דחתה לא חז"ל בלשון שנשתלטה נתפעל ,)"נצורת'
 והתקכל. התפלל השתחוה, התנדח, התודה, כמו צורות של לקיומן מוצקותקדו?ות
 המקרא ללשון ספרותיים חיקויים להנמן15 לו נתפרשו התקבל( מן )לבד הללוהצורות
 מעתיקים.16 של תיקון פעולותאו,

 במשנה התנאים. בלשון זה ובכלל חז"ל, בלשון סדיר בניין הוא הופעל בניין4*
 ועוד; א( ב, )מעילה הוכשרה ח(, א, )מעשרות הוכשר כגון הרבה, צורות נזדמנולבדה

 ילון ה' של התבטאותו בהם. כיוצא ורבים פעמים( עשרות ועוד ד ו, )שביעית הותו ו(,, א, )אהלות הוחיו צ2(, ד ג, )שבת ~המו במשנה(, פעמים שש ועוד ה א, )גיטיןשזכרו-
 של דבריו גם מוגזמת. נראית הופעל"17 במקום גמי?ל בניין להשליט ה"נסיון עלן
 בהשוואה נדיר הבניין נכונה; להבינם יש הנדיר"18 "הופעל בניין על קוטשר " )פרופ',
 סדיר.19 שימוש שימושו עדיין אר אחרים, ולבניינים קל ~לגניין(

 יח(, לא, )ירמיה ואוסרא איסרתני כגון: ברורות, נפעל צורות יס"ר בשורש במקרא משטשותואכז ,11.ו'
 יט(. כס' )מהיייושר

 פעל גם מצינו ובסביל י(, ל, )שמות ןכפר* "ןכפר... כגון י~, בבניין היא הפעילהההוראה
 בדוגמה ומ??ל( )(* נפקי גם וכנדאב יד( ג, א שמואל )ןתכפר, התפעל גם לג(, כס, ar)ן8יי

 קל גם שימש בעבר שאכן מניה, שם( 35 והערה 85 עמ' סוף )1977, בן-חיים דברים. מספרשהבאנו
 בן-חיים, )ראה שומרון במסורת המשך לה שיש כצורה *נכפר הסביל ומכאן "כפר", בהוראתכפר
 נפש[(. ](4 נפלל wnikkif~r 86 עמ'שם,
 *23. עמן ת, ,des Maeoreten Kahle ,חשא*וע Eildesheim 1930 Stuttgart:-( )1967ראה

 385. עמ' 1971,ילון,
 העין". דגוש "נפעל המכונה הבניין הוא 86-85; עמ' 1977, בן-חיים, ראה הדבריםלפירוט
 הצורה שימוש על 149-148( עמ' )1984, נתן ח' שכתבה מה וראה 211-208. עמ' 1980,הנמן,
 רגיל(. )בשימוש נתקבל לעךטת רשמי( משפטי )בנוסתהתקבל
 על בדיון מקומם וכיו"ב יתקדשו/יתקדשו נתקדש/נתקדש, בפעלים עה"פ ניקוד כמועניינים
 אמר(. במקום תבוא )וזו הבניינים של הפניטיתהתצורה
 129. עמ' 1964,ילון,

 קו. עמ' 1977,קוטשר,
 א א, )מכשירין יותן" *כי כגון המקרא, מן ישירות שאילות או ציטטות כמובן, כוללים, דברינואין
 ויתץ יתן שם. לה מפסוק ש( ג, זרה )עבודה יתץ או לח,' יא, ויקרא מן פעמים( עשרותועוד

 הריהן סינכרונית שמבחינה אף 257(, עמ' 1980, הנמן, )ראה לקל פנימי סביל שימושמשמשות
 דבר. לכל הופעלצורות
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 בר-אשךמשה
 ,4"-ל;,2,
 ל'ללין'ין,., "ן,: מרירים הלא לבניינים הערותג. "4צ)ל;

 פש4",11 מצד הן הנהונים מצד הן פירוט דורשת סדירים הלא הבנייניםקבוצת
 ,!,,11ן ' מעטיפ. לאעניינים
ן"ז% מ  

 ב""ץ,%י, קוימת שהייתה סדירות ממשיכים התנאים בלשון הסדירים הבניינים ששת6.
 צ% בניען"%י, הועז חז"ל מלשון לגמרי כמעט ונעלם במקרא סדיר ששימושו נוסףבניין
 ועת'דן,,%עאן עבר - המובהקים הפועלים בזמנים י%."1 בנין של הפנימי,הסביל
 פליטת%ט.ץ4ג,ש של התהליך הן. מפוקפקות ובחלקן מועטות, דוגמות אלא מסבונשרדו
 הושלם.,41נ',ל וכמעט .נתעצם קל, בניין של הפנימי בסביל במקרא שהחלהפנימי,
 ,ספרו%שאם יתר רשל המשנה של הדפרסים אפילו פ%. של הפנימי בסבילחכמים,
 ןיש*;י'1'1מ נדרשים אם וכמה כמה אתת על הלשון,23 מן נסוג זה2נ שבנייןמלמדים
 ~8181 :! התנאים. ספרות שלהנאמנים
 כבנ"!.י,ל?ג שנתפסי הצורות של שחלק הראה, הוא ילון.4נ ח' וגיררו קדם זהדבר
 במ6זךבהמט רוב פי )על זה בבניין בטוחות צורות אכן הן ספורות דוגמות רק כאלה.אינן

 -(ן%%8 פ2ל( לבניין בהכרם מכוונות אינן הכתיב עדויות ואילו המשנה, שלהניקוד
 ח51,ש1 ומכ"י כאיו בנע א ומעין קקי ניקד כך א. ה, שאה לזשט" שלאנגדיש
 ש"8 ז, )פסחים צורתו" "תעובר ק(;27 בכ"י א ד, )חולין שבמיעיה" העיבר מן"חומר

 %צ8 ניקוד.ן בלא תעובר פא ואילו ד, ה, בזבחים גם תעבר ק חסר. בכתיב ףזצרק
,,ש פאג"י זה ומעץ ק, בכץ צורתו" 'ף%2ר ג: ז,בשקלים

 110(ן' )הערה 29 עמ' 1980, הנמן, 161-136; עמ' 1964, ילון, 117-116; עמ' 1936, סגל,ראה20.
 ,aY .138-157 , 1' 11989 נאה, וכן 197-189;ובמיוחד

! להלן. 8 סעיף ראהאך21.

8[. 
51. שם. סגל,ראה22.
 79ע1 אלדר, גם וראה ואילך; 51 עמ' 1985, יהלום, ולאחרונה  קד;  1ב'  דד19, קוטשף, 354;עמ' ]תיצא ג לשוננו ילון, ח' )ראה חוקרים שהראו כפי לרוב, ?2ל צודות יש הפייסנים בלשוןאבל23.

 עי, אחדות מלים לומר מקום ויש *עבר*(. בזמן צורות כשישים שם מונה הוא - 367-362עמ'
 25ש צורות שאין כמעט - א"ר( == ) שלו האוטוגרף כעדות - שלו במשנתו זה. בהקשררמב*ם
 שנכתב, - במשנה-תורה בכתיבתו אבל להלן(. 26 בהערה הנרמז המקום )ראה ובעתידבעבר
 כגוען ובעתיד, בעבר פ2ל צורות משמשות - המשנה גלשון r(1DSV רבבים של )וכדבריוכידוע
 ן העדים הם להם ח ל ו ש ש אלו נמצאו שעשה.:. האותות מפני ישראל בו האמינו לא רבינו"משה
', ד(. א, )תענית השמים' מן שירוחמו "עד א-ב(; ח, התורה )יסודי נבואתו"על

 ), 151-136. עמ' 1964, ילון,24.

י נוספים. נתונים נתפרטו ושם 137, עמ' שם,ילון,25.

 אר. בכ"י ונמצאה היחידה 5צי צורת כנראה, היא, זו 160. עם' 1986,צורבל,26.

 145-144. עמ' שם, ילון,ראה27.

 196. עמ' 1960,הנמן,25.
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 התנאים כלשון הבנייניםמערכת]5[

 לו אפשר שהרי פ?ל' לצורות הכתיב גם כיוון מקום בכל אם כאמור, לפקפק,ויש
 במצב29( שינוי )המציין פעל בבניין "תעובר" שיתפרש צורתו" "תעוברלכתיב

 נתפרש לא חותך הכתיב גם השפתי.30 העיצור לפני - 1 (א 1 - התנועהבהתנוונות
 )ק זועקה דוגמות: שתי עוד ונזכיר חותך.31 קל: של בינוני אלא לפ~, מכווןלילון
 )ראה המקורית היא - זיקקה - האחרים העדים כל שגרסת הראה הבירור ה(; ד,נגעים

 ב, כריתות 1737 וונציה )דפוס שבתה כאן. נשתבש ק ונקדן 5-3( עמ' 1984,בר-אשר
 צורה מצויה הנאמנים העדים בכל 1646(. אמסטרדם בדפוס ההיא )במשנה שוותהד(,

 גזה.1' כיוצא עוד ויש וקיימב'(. פא בכתבי-היד ניקוד וללא ~ק, קלות קל:נבכיין
 הנקדנים. עדויות לפי רק מקוימות ככולן פ% צורות שרובנראה

 מדומות פעל צורות על כאן הדברים את להרחיב ויש מדומה. פעל7.
 הן בטוחות. פעל צורות אלא שאינן התנאים, בספרות קרובות לעתיםהמזדמנות
 הפיכת בשל או ב-ואוין יודין למעתיקים שנתחלפו העובדה בשל פעל צורותנראות
2/1o/u~-ק קופלנו כגון: דוגמות, כמה כאן נזכיר מוגדרים. פונטיים בתנאים ל( 

 "וכי והשווה ג(. ו, שם )ק תסטא" טימאמה... שכן טומאתה... "אם ג(, ח,עדנות
 רח"ש מהדורת יט, פסקה במדבר, לספרי 32 רומי )כתב-יד מטהרה" שהכתיבמטומאה
 יש וכן טי~ה(;33 וב ) טומאה" "מי לנו נתפרשה זה בהקשר מטומאה 23(. עמ'הוהוויץ,
 גילה(36 == ) גולח מךחה(,36 == ) מורחה פרשנו(,35 == ) פורשנו34 הצורות אתלראות

 לפנינו: העתקה שגגת כנראה, הדוגמות, של בחלק הנ"ל. בכתב-היד שוניםבמקומות
 - טימאתה ליד - טיטאסה את נכון אל לפרש נראה כר ל-ואו. בטעות נתארכההדיד
 במקום 0/1 תנועת על מעידה הואו הדוגמות של בחלק אבל ג(. ו, )עדויות קבכ"י
 את בן-מיים37 ז' פרופ' לפרש שהיטיב כפי ולמד, ריש לפני או שפתי עיצור לפני1/1

 ואילך. 160 עמ' 1964,ילון,29.

 נכתבת ם תנועת הכלל בדרך שכן לכך, כלל עשוי אינו תקבר, ק בכ"י שנוקד תעבר,הכתיב30.
  אגב ג(. )ו, שקלים במסכת ק נקדן שניקר כפי  תתחרז  לצורה כיוון שהסופר וברור ואו, טלאכתיב
 במקום ופתח הבית לפני 4 במקום ע פלל: צורת היא כהוויתה שתעובר לומר מניעה איןהאורח,
 לצורת זאת, בכל כיוון, שהנקדן נראה אבל אחר(. )כמו ריש לפניצירי

 145-144. עם' שם,ילון,31. פ?ל-

 149-136. עמ' שם, ילון, אצל נסקרות מהןרבות.32.

 190-186. עמ' 1979,בר-אשר,33.

 160-158. 150, עם' י198,בד-אור,34.

 150. עם' ום,בר-אשר,35.

 151-150. שם,בר-אשר,36.

 9. הערה 10 עמ' 1963,בן-חיים,37.

 1דל
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]]]י]ןממ

 וכה?י'י"'ן ~ך4ה(;, .) , מרובה האקטיבי הבינוני ואת וסימי .כ נמ"ה( ומן נומ'מ.הפועל
 ש-י51אפ דלעיל הצורות של מלק לפרש ניתן וכך יפ"י. של כפיעל יפי את ילון38ה'

 ןבחל"ן""שוא: שיש ואפשר דייה. מוצקה אינה ניקוד מסורת עליהן ואין אחדבכתב"יד שצזילנ4!,.י צורות של חזקתן אך גולח. מורחה, פורשנו, טטומאה, 32: רומימכ"י
 ת]ן',ש,14 ו צור כך ובין כך בין ב-ואו. יוד שהמירה בלבד, העתקה שגגתבכולן?(

 י;.(';ןו,י,'ןין4 ; ;' פ%.39 צורות אלא שאינן לפנינו, ה מ ו דמ
 :-;]'ן%שששן

 .%יש % כלומר, י%. של.נטיית כחלק %5 צורדה נתקיימו בבינוני אבל8.
 ושא כ,תב/כתוב, כיסס הוא ~דגמיהם -שוי/ק??י יקיש/ 'הסי,?%י.
 ',14'ן. מצית%'.ל' הוא" כזמן שימושו ומצד דינמי, בינוני הוא השעיל בהם. וכיוצאשמור

 ומשמושמש בעבר שנעשתה פעולה מציין והוא פרפקטי, סטטי שימושו הטבילועתיד;
 "8%%1 ;הווה.

 מש8% כצורות לעתים נוקדו הן מנוקדים, בכתבי-יד כאלו צורות כשנזדמנוואו.40
 שמישמש של בכתבי-יד; שנזדמנו הדוגמות מן כמה כאן נזכיר יטעל* כצורותולעתים
 מחלשים% ד(, ג, )תמיד מבקר ד(, ב, )שם מפגלין ג(, ב, )מנחות מפגלתהתנאים:
 יחי,אי%% על*4ד מפורש הוא ו"כן בביטוי וכן ק; מכ"י לקוחות כולן - ג( ט,)אהלות
 ט%8% וכן ניקודן )בלי מפרש קיימב' מפךש, משרש, גורס ק ב(, ד, מירות ז; ג,)תמיד
 ידביש ילון ועוד. ז(, )ד, לסוטה התוספתא של שונים בעדים פעמים כמה מעוטםליד

 הגואכן העדר ואמנם הארמית"*1' ע"ד מפעל בינוני אלא "אינה זו שצורהלקבוע,
 כדו% ואו מלא כתיב לכתוב חז"ל לשון של כתבי-היד של הכתיב מדרכי שכןמתמיה,
;,י, לנוןו שאין להדגיש, יש אבל מוטעמת(. לא סגורה בהברה % )כולל % תנועת כללציין
 37י-140. עמ' 1964,ילין,38.
 ן אחל דגם ביסודה שהיא צורה המורפולוגית: המערכת את כידוע, אמש1שים", פונטייםוינויים39.

 ן 'לעה. של בטקסטים שנזדמנו מדומה" 'הופעל בניין מצורות כמה כמו אחר, בדגםמתחפשת
 הנמו,, גם וראה 140-138; עמ' )1964, ילון ה' הראה כבר 2%(; ד ה, )כתובות כחו* "הורעלמשל,
 ן או כוחו את הרע שהכתוב היא הכוונה וכן ניקוע(, ) הפעיל בצורת שמדובי 326(, עמ'1980,
 ן במקום %"לין הצורה גם הוקפא(. (י לקרא צורת 188, הערה להלן )וראה פלוני של כוחו אתייפה
 בינונו במקום מע*ל .קל של כבינוני טתחפשת פא( בכא פעמים כמה ב א, ז, ימקוואוהט"ליז
 ; ידועים. והדברים על"ה. שלהפעיל

 180-176. עט' 964צ,.ילון,40.

 176. עמ' שם,41.

סי1

.. 
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 הצורות של בחלק לראות מניעה יאין )9פצל(.43 מפעל לניקוד אהת42 עדותאפילו
 יחזקאל". על-יד מפרש הוא "כן בביטוי כמו מקוריות, מפעל צורות ה"ואוחסרות

נפעל
1י,-  כמו הנוטים ע"ו פועלי זה )ובכלל פ"נ גזרות, בשתי בעיקר נוהג נפעל בניין10.
 ידועה התבנית שלמים. בפעלים גם דוגמות כמה ונמצאו ובבינוני; בעבר ופ"י,פ"נ(

 חלק הכתיב; במסורת בעיקר אחרת( מז"ל )וספרות התנאים ספרות שלבכתבי-היד
 להלן. שנראה כפי תוקנו, כהלכה הובנו שלא הנון( אחרי )ב-ואו נופעל צורותשל

 הצורה ידועה וכן ישנים. ומסידורים מממזורים ברובן באות המנוקדותהעדויות
 העדות.44 של קריאהבמסורות

 את גירד הנקדן ג. יז, שבת )ק בשבת" נוטל שלזתים... "קנה דוגמות: כמהוהרי
 שניטל(; ק ]ט[. ו ד, חולין )פא45 הגידים" צומת "שנוטל נישל(; וניקד ליוד,ה-ואו
 האחרים העדים בכל ניטל; בטעות וניקד ה ג, אהלות )פר רביעית" ומזה מזה"נוטל

 גרס הנקדן אבל נוטלת, == מ ב, תלה )ק הטמא" על הטהור מן "נוטלתש;יטל46(;
 הספרא, של 66 רומי בכ"י נמצאת מפורשת עדות ניטלת47(. אחרים ובעדיםנוטלת,

 "ונוצל וכן והפיוט;49 התפילה בלשון כמותה והרבה )(נ2(,48 נוטלף ד ק י נ ו ב ת כש
 עדויות ויש צ3(;50 וניצל וינה בכ"י אבל ארפורט, כ"י ברכות תוספתא (sxמידו"

 שלו התמוה הניקוד את להבין אפשר כך רק זה. מעין בכתיב מבוכתו את לעתים מגלה קנקדן42.
 ה(. ו, וגיטיןמסכן

 של מפזל כנגד מפצל הקוראת 178(, עמ' )שם, ילון שהביא השומרונים עברית שלעדותה43.
 בן-חיים, למשל )ראה השומרונים במסורת כללי הוא ל-1/4 מ מעתק שכן ערוה, אינההטברנית,

 148(. עמי11977
 ומורשת, 159-152 עמ' 1964, ילון, אצל נמצאים - נתונים הרבה ובכללם - העיקרייםהבירורים44.

 כגון: אחדים, במחקרים מפוזרים )מועטים( נוספים נתונים 1988. קימרון, גט וראה1980;
 עמ' 1980, הנמן, 204; עמ' 1970, מורג, 212; עמ' 1937(, בונת כבר )נתפרסם 1972ובטיאל,
 קארה, י' גם וראה 193; עמ' 1989, נאה, 146; עמ' 1984, נתן, 153; עמ' 1983, בד-אשר,261-260;
 מצויים מחקר ספרות ול וריכוז בבניין דיון הפיוט, מן רבים נתונים 34. עמ' )תשים( מדלשוננו
 383-381. עמ' 1979, אלדר,אצל

 260. עמ' 1980,הנמן,45.

 28. עמ' 1955,גולדברג,46.

 אתר. על 1975,וק"ש,47.

 193. עמ' 1989, נאה, 394; עמ' 1985,ייבין,48.

 ובמנהגי בסידורים חודש ראש לשבת יצרת" *אתה )תפילת חיינו" מגיה כבוד "ונטלכגון49.
 עמ' )1979, אלדר שקבע כפי - נוטלה נוטלו, נוטל, באשכנז: בפיוט רבות דוגמות ויוהעדות(,
.)381

 146. עמ' 1984, נתן, 137; עמ' 1980,מורשת,30.

חרו
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 זבימל,ק):! פא )==35י?א הזב" גבי על "הנושא וכן בפיוט.51 4צללקריאה

 שי'

 ,בעכול,,",:, לכהנים" "נותנין לספרא(,ני 66 רומי ,כ"י נומנו : נט: גם וכךהנישאו'ן:
 בשגן*:לי: נפעל לקריאה עדויות ויש נסגים/נתנין; לצורה כנראה, מכוון, האלההכתיבים במדבה("11צל* לספרי כתבי-יד )בכמה נותנין/נותנים וכן אחדים(;54 בכתבי-יד מה,
 )(א%ש 1 בפיוט.56זה

 גניזה157;י;ץ~ננצם% בקטעי ד ג, )אבות בלילה" "הנוער כפ"נ(: )הנוטים ע"וובפועלי
 הורביץ,;ןימ(("שיןן ג, ויסע )מכילתא באיברים" שנוטח "לחם נעור(;58 של)חלופה
 קושטא(59 דפוסכעדות

 התוגי"% צורןת של הזקתן ניטוח.60 של חלופה נסח כלומר, -
 האשגנזי.;,'יןניחז%ן בפיוט ע"ו בשורשי נוצד נודן, הקריאה מעדויות  בתמכת - ע"ובגזרת

 )אבוון-י.ן; נוצרת' תימן:63 במסורת בעיקר התנאים62 בלשון ידוע הבניין פ"יבפועלי

 כנ(.4" ד, ,אנות נושר נולד, ובבינוני ק, ד, )נגעים גילדהי(;

%
 בעת% אחדות דוגמות הממקר בספרות נרשמו בפה"פ העלולות לגזרות מחוץ11.

 נוחלקוש "ולא 32(;66 רומי כ"י קכח, דברים )ספרי בלילה" "שנוגאלוהשלמים:65
 ומ"מ כתבו-היד אבל ה, א, פסחש תוספתא של גניזה ,נקטע y~lns" ור',א(ליעור

 יי%:
 תושן. 381. עמ' שם,אלדר,31.
 DF .260' 1980,הנמן,52.

 ן*ו:.
, לעיל. 48 בהערה הנרמזים המקומותראה53.

 ן:פ,
 -~ן .:: .) 153. עמ' 1983,בר-אשר,55. .שן" אתר. על 1975,זק"ש,34.
 9?9נש אלדר, אצל אחדות ודוגמות איסאליאני, מממזור 156( עמ' )1964, ילון שהביא נתננוהוווה56.

 i;i~ilhla נופעל, כבניין 260( עמ' )1980, הנמן שהביא ב(, ה, )מכשירין נותזין צורת 382.עמ'
 4ש ק. פר, כתבי-היד כגרסת )נותזין(, קל לבינוניכנלאה,

 ם;' 134. עמ' 1980, מורשת, DY ;57=56' 1976,שרביט,57.

 146. עמ' 1984, נתן, גםוראה58.
 53(. )והעדה 133 עמ' 1980,מורשת,59. " ,,

 .ום(. )מורות, כתבי-יד בשני נתקיימהזו60.

ל 382. עמ' 1979,אלדר,61.
י1 11

 שקדמו, כפי - ח( כ, ה; ג, )דה"א נולדו המקרא: של והבבלי הטברני בניקוד קיומו צויןוכבר62.
 608ל by' 1985, ייבין, 187; עמ' א, קובץ גם וראה 126, עמ' 1969, מורג, )למשל חוקריםוקבעו

 ום(. מביאים שהםוהספרות
  קארה "  גם  )וראה 5  והורה DY 609' 1985, ייבין,  204; עם' 1970, סורג, DY ;212' 1972,שנטיאל,63.

 ! ' 44(. בהערה לעיל הנרמזבמקום

 )וראה' נוקרו וגם נוסדו/נוסדו גם נוצר על מוסף 381( עמ' )1979, אלדר מצא באשכנזבפיוט64.

1mvnשם(. זה לפועל 
 זו. להפרדה טעם מצאנו לא לל"י; השלמים בין מפריד 134-130( DV' )1980,מורשת65.
 131. עמ' ום,מורשת,66.
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 ק )כ"י נהגין במקום ד-ה( יב, )שבת זה" עם זה נוהגין "והיו נחלקו(: גורסיםיארפורט
 קל ]בינוני נוהגין67 קורא פא נהגים. ה במשנה ה-ואו[, את ]מחק שההין ד במשנהגרס
 נהבין68(.69 ארפורט כ"י אבל ד, ב, נדרים לתוספתא וינה )כ"י לו" "נוהנין נה"ג[(;של

 ש' של המקיף בבירורו חזקתה נתפוקקה כאן, שהובאו מאלו אחת, דוגמהלפחות
 צורת אלא הג"ה, של נופעל משקפת איבה ה( ד, )יב, בשבת נוה1ין לדעתו,נאה.70
 פא(.71 כ"י )כעדות נה"ג של קלבינוני

 אינן 11-10( )סעיפים לעיל הנזכרות הדוגמות של שחלק לטעון, לכאוהה אפשר12.
 תומכות הקריאה ומסורות הניקוד עדויות אבל כ-ואו. הועתקה יוד גרפי: שיבושאלא

 פ"4( )פועלי תימן בני של בלשונם 66, רומי בכ"י מצאנוהו נופעל. בניין שלבקיומו

 אחרים; וממקומות מאשכנז עתיקים שבמחזורים בפיוטים הקריאה, ובמסורתבכתבי-יד
 בבליים בכתבייד רק השלם )בפועל בבל ונוסח טבריה נוסח המקרא בקריאתוכן

 הבניין מן נושא נותנים, נוטל, כגון כתיבים להפקיע הכרה כל אין לפיכךצעירים(.
הזה.

 שעיקר להכחיש, קשה נפצל. התבנית של לעלייתה באשר חלוקות הדעות13.
 פ"נ. בפועלי תחילה צמחה היא ילון73 לדעת בפה"פ.72 העלולות בגזרות הואישימושה
 בצינועה נפלל לצורות הלשון נדרשה )נפעל( לאטימי )סקל( נטללי בין להבדילכדי
 הפקד, הופעל: ובבניין מפזל בבינוני )כגון הסבילים הבניינים את המאפיינת741

 )ראה נוספים בעדים מקויימת נוהגין הגרסה 261. עמ' 1980, הנמן, 159; עמ' 1964, ילון,ראה67.
 246-245(. עמ' 1976,גולדברג,

 )1964, ילון בעקבות וציין בקומראן, ממגילה *נוכנעים* את גם הזכיר 132( 130, עמ' )1980,מורשת68.

 ברויאר יוחנן ר' מפי כא(. ה, )ישעיה שבמקנא נולה כנגד הבבלי, מן נוקשה' *המץ את 157(עמ'
 הבבלי, התלמוד לשון על עבודתו לפרסום לצפות ויש יסוד; לו אין נוקשה שהבינונילמדתי,
 הזה. הפרס גם יובהרשבה

 בפועל נופעל צורות כמה למקרא( צעירים בבליים )מכתבי-יד ציין 504( עמ' )1985, ייביןגם69.
 יד(. א,  )איכה נשקד ח(, ל,  )בראוית נפתלתי ה(, ה,  )איבה נרדפנוהשלם:

 ap .290-278' 1, פרק 1992, נאה,ראה70.

 נחלו נוהגין (4 נקוין שהקביעה וישתכנע אני  דומה  נאה, ול מסקנתו את יקבל ולא מיגם71.
  שם(. באהז  נעייךתוקפה

 ]ול כובדה ש"טרכז לעובדה, להתכחש היה יכול לא שלו, הקושיות כל אחרי ז"ל, מורשת מ'גם72.
 130(. עמ' 1980, )מורשת, פ"נ* גזרת על שוב נופל נפעל[צורת

 )תוצ"ג(, ה תרביץ גינזברג, ח"א וכן 307(; עמ' ]תרצ"אן, ג  לשוננו  לכן  )קודם  157 עמ'  1964,ילון,'73.
'ar208 2. הערה 

 אלדר, )ראה ממש של בסיס לה אין ב-nof(al ,0 היא המקורית שהצורה ברגגרין, נ' שלהסברה74.
11979fay .)382 
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 מצ%נו,.'י(גק'1,% בנפעל( נטל (4 ) בנפעל נטל בצד עצמו נטל בפועל יאמנם וכרי(-יישד 1)8)

 פינאלשששיאג מהדורת. מז, דברים )ספרי ומנוטלים" רבים כוכבים "מה הכבד:הבניין
 בלשו4מ44 שנהג בפצל, לנטל בה יש עדות -מפועל( )בינוני מנוטלים 106(.עמ'
 והרחקה"ןנ%.%:לו,ץש סילוק )שעניינם וניטל נטל והנפעל הקל הבניין הוראת מתועד.אינר
 לראיתך-,בא"ש ביקש מורשת הרמה.75 שעניינם מנשל נשל, הכבד הבניין שלמזו
 משתקהיגאנ'יעה'(ן,ן, קימרון77 של לדעתו הפסיביות.76 של מובהק ציון נפעל (4נפעל
 והפעלגיהקג,1'?",[ אפעיל ופצל' פצל בין ליחס בדומה נפצל; של קדום פסיבילבניין
 כבניין(,תהר,ו".(שו)% שימש )שמעיקרא נפצל של כסביל נפעל את לראות יש כךוהתפעל
 בסיס לה 'שאין )רסוקה( השערה בגדר נשארת קימרון שלסברתו

 בפועלן,6.ג!ל44 צמח נפעל (. ,פעל מורשה: ישל ילת של דעהזיהם ף 1 ר ' צבעיני' במציאותןינילאה.שי
 'נ%צש8 של שההמרה יאפשר )גשלהי(* לגיעל )גשלהי( פצל בין ההבחנה אתלקיים
 שגבר גפעל, של הפסיבי שימושו בשל מובהקת נעשתהבנפעל

 בלשון'"אזשי
 44מ

 ',,היאמיש המובהקת שתנועתם )מפןל(, פועל ולבינוני להופעל כהיקש באה םהתנועה
 אפ) ול הנוטים ע"ו פועלי לאותם קרובות: לגזרות התבנית נתפשטה פ"נ מגזרת)ס(;
 דןפ בכל כמעט שלמים.79 בפעלים גם לדבוק התחילה כך ואתר פ"י: ולגזרתפ"נ

%ק לפול. של נאלושרף שמדובר להודות, עלינו ניצל צמיחת אתשנפרש

 ..גיתי
'%

 פח כ"י של במסורתו רק ע"י( לגזית )מחוץ נזדמד ישיואית( דגושה תה"פ נפצל14.
 וכבתש צ2(; )שם ניטמאסה צ2(, ט ה, )טהרות נייסאתי עבר: בזמן אחד בפועלורק

 .הנוטיתא ופ"נ הכפולים )גזרות ע"ו בגזרת אבל קודמים.80 בדיונים הדבריםנתפרשו
 ,ן בעבר כגון: ובבינוני, בעבר חכמים לשון במסורות השלטת הצורה זוהיכע"ו(
 מל ג' )ביקה ?ייצודו ב(" הי )גיטיז געורה ב(י בן )חלה ?נישוקה ב(י יי )כלים?ויעיש
 )ביצה נידוכע א(, יא, )כתובות ניהגת ב(, א, השנה )ראש נידונים נידון... -בבינוני

 פ"נ ומפועלי מק"ק, מן ח( ג, השנה )ראש נימוקים וכן ה(,81 ג, )שבת ניאותין ה(,א,

 153-152. עמ' 1964, ילון,ראה75.

 130-129. עמ' 1980,מורשת,76.

 1988.קימרון,77.

 דבריו. תורף בעיניי זה כך, התנסח לא שמורשת אף .78.

 המערכת אל אחת מגזרה דקדוקית תבנית התפשטות של התופעה עצם תמה. כל בכךואין79.
  והפ?יי' הפעיל בבניין ז עה"פ הנועת את מובהקת כדוגמה נזכיר יפה. ידועה כולההדקרוקית
 אל עברה  ומשם  מקורית(, ב-ן  יסים מקים,  )הקים,  ע"ו  בפועלי ולירחה  הורתה יפקיד(;טפקיד,
 אחרות. בגזרות הוההבניין

 60-56. עמ' 1991, 192-190; עמ' 1986, בר-אשר,ראה80.

 כאהד. והדפוסים הטובים כתבי-היד פי על הם כאןהנתונים81.
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 בעיקר משמשת במקרא יג(. ג, קמא )בבא נישקים א(, יא, )פרה ניצילין82נישלת,
 ז(, טז, )יחזקאל נענו סו(, ג, )אסתר נבוכה - בעבר כגון: גי?ל" == ) נמ?ל83צורת

 ועוד. לב( ג, )משלי נלוז טז(, ז, ב )שמואל נכון - בבינוני ועוד: יז( מב, )ישעיהנהגו
 נמולים יז(, ב, )זכריה געור כו(, יז, )בראשית גמול : נפעל צורת גם בו מצויהאך

 בזמן התנאים מלשון נעלמה ואחיותיה( )יבוך נפ?ל/גי?ל צורת כב(.84 לד,)בראשית
 בשימושים נידון ליד נדון מצינו מיוהד: במעמד נשרדה היא בבינוני ואילועבר:

 בירורו שהעלה כפי פועלית, בהוראה והשנייה שמנית בהוראה הראשונהנבדלים,
 הנמן.85 שלהמצוין

 86n*ffoqodfi השלם; בפועל גם השומרונים במסורת המלך דרך היא נפעלצורת

 נפלל צורות גם שם )ומצויות טבריה במסורת ני?יהי87 כעין צורה משקפתוכיו"ב
 "נסתרה"88(. - %?1181% כגוןרגילות,

 נעור נמול, צורות את יפה הסביר נלדקה,89 ת' בעקבות בן-היים, ז' פרופ'15.
 כמו נעורה ןמול, כמו נמול היינו העתיד; אל היקש כתולדת ובבינוני בעברואחיותיהן
 פר כ"י במסורת שנמצאו נישמאתה- נטמאתי, את גם כך לפרש אפשר לכאורהמעור*
 טמ"א של הסביל שכן זה, בהסבר קושי שיש להודות צריך אבל אטמא. אלכהיקש
 להניה עלינו האם ןשטא.90 מטמא, נטמא, נתפעל: בבניין לעולם הוא חכמיםבלשון
 נפעל בניין ךנמ שעדיין לתקופה ועולות משתלשלות ניטמאתה ניטמאתי,שצורות
 שלצדו להנימ, ונוכל בזמן, הרבה להפליג אין שמא או בעיניי. רב ספק זה?91בפועל

 ניצלין. הגיליון בעל גורס פרבכ"י82.

 סגורה בהברה ל-1 8 של )הידקקות( בהידלדלות נ*?ל מן נתגלגל נפעל שבניין להעיר,מיותר83.
 שלה והד - נקל נליז, - פתוחה בהברה מתקיימת 5( (* ) המקורית ב-% נפעל צורת מוטעמת.לא

 ודע. nawda' 4 ל-ס: שנתכווץ aw בדו-התנועהמשתקף
 ייבין, )ראה הזיל ובלוון במקרא זו סוגיה של בעיקרה טבריה למסורת בבל מסורת בין זהותויש84.

 644-642(. עמ'1985,

 287-283. 1980,הנמן,85.

 84. עמ' 1977, בן-חיים, אצל הטבלהראה86.

 מלאה. כתנועה השומרונים במסורת מתממנו במסורתנו השוואכידוע,87.

 לא, )בראשית niksafta כמו וקריאות בינוני, כצורות נפלל צורות רוב את מפרש )שם(בן-חיים88.
 נכס"ף. השורש מן כנגזרות לו מתפרשותל(

 שם. בן-חיים,ראה89.

 שם. הנזכרת והספרות 59 עמ' 1991, בר-אשר, 434-432; עמ' 1980, הנמן,ראה90.

 מנוקדות הצורות בעתיד ובבינוני; בעבר טמ"א של נפעל בניין משמש והבבלי הטברניבמקרא91.
 א(. כאי עיקרא ןטמא כנגד ל( כ, )יחזקאל נטמאים כג(, ב, )ירמיה נטמאתי השווה -כנתפעל
 המקרא בלשק המקורית הצורה חז"ל; לשון דרך על קריאה עתיד בזמן כאן משתקפתכנראה
 820(. הערה 432 עמ' 1980, הנמן, )ראה בעתיד גם נפעלהייתה

133



]12[ בר-אשרמשה

 ונטמאתשאוא4 בנפצל, נטמא/ןטמא גם להתקיים המשיך )נטמא/ןטמא( נתפעלשל
 דעתף:,ל?וך5 ותן אטמא(. בעקבות נטסאמי (4 )נטמאתי העתיד אל היקשתולדת

 נטמאתהשן נטמאתי, גיא הגרסה - טהרות ממסכת הנזכרת במשנה - ק כ"ישבמסורת
 תצן*-ןת-ה בטמ"א,יץ דגושה בפה"פ הצורות של עלייתן פשר יהא אשר יהאבנפעל.
 והויק,,י'ן ע"ו פועלי של ובבינוני בעבר המלך דרך שהוא ומה הן. ויעל צורתברורה:
 ,:)ששש] טמ"א. בפועל בשוליים אך נזדמןלהם

 שא ין , ,,
 'כלומ"יא,אש נפצל* בניין הוא נפעל בניין הוא נפצל בניין הוא הדברים, בסיכם16.

 הת1בן",4:% העלולות: בגזרות מעיקרן קשורות שתיהן חלופות. שתי יש הסדירההצורה
  לשיל.;11? ער  הגיעה  כך  ואחר לה  הדומות לגורות נתפשטה פ"נ,  בגזרת  צצהנפעל

 י"לן11 שלזהה לה ויש לה, הדומות לגזרות נתפשטה ע"ו, בגזרת עלתה נפצלוהתבנית
 מש בלבד אהד בכתב-יד התבנית של )קיומה בלבד. אמת במסורת טמ"אבפועל
 ;ן'ן'ש5 ' נטמאתה.( ניטמאתי, הצורות של קדמותן למידת באשרשאלות

 ""א;
':י"ש, SVBn1 )%9?ל(" %ול )י?ל(ןשול
 )כבעיטן בניינים שלושה עולים חכמים לשון מסורות כלל94 של בבחינה17.

 של הכפלה בסזדי. מאופיינים  והם תבניתם, מצד בזה זההקשורים
 ובמימוש:ן",!ש:ן עה"פ.

 )תמיד?( ארוכהתנועה
 לפניה..

 גמשצלנשש )יי?ל(' 2%ל )ש2ל95(ן פצל הם: ואלה
 *1ק8 פצל' הבניינים כצורות תמיד( )כמעט הם הרי י נ ו צ י ח ה ם ן ו ל י גמבחינת

גמשי
 ;%ן אבל )שרש(ז פרש באר, כגון וע"ר, ע"א( )במיוחד גרינית ע' פרעלי של

 משט?רין נתארסה, נסטשב, מןסד; גם אבל מרחק, מללי, לשרף, יששה, גסם;סרטן
 לפנ114ן כלומר, תתןהד. כתב-היד(, באותו )שם משתקרין יד על פר( בכ"י ח ב,)עוקצין
 ,;געליהם. " להעיר נבוא כך ואחר נתונים, וכמה כמה תמילה נביא דגושים.97 לא כבדיםבניינים

 שם. 20 והערה 60-59 עמ' 1991, בר-אשר,ראה92.

 של כלאיים מעשה הן ניטמאתה ניטמא"י, שצורות האפשרויות את שללנו אחרבמקום93.

 1 192-191(. עמ' 1986, )בר-אשר, הארמי 8*2ל (4 לאתפצל הד אווג"28ל נ29י
 אלא בסעיפים הדברים את להציג אולי ניתן לעצמה מסורת כל של ופורטנית מבדלתבראייה94.

 מכלילה תמונה להציג מבקשים אנו אבל באן.  בוקסים שאנו  הררך טן כלשהו וטונה בדרך)24-17(
ככל.

 לעיל(. 1 הערה )וראה האפור
 18. סעיף להלןראה96.
 מנקד 1992( )1957/8,מורג96.

 582( ay' )1985, היבין נתפ2י
 134 הערה ראה צרויה. בעין התפצי

להלן.
 או העין" קל *נתפעל העין", רגשות  הסר "פיעל %ו  העין' קל 'פיעל גם בן-חיים בפי נתכנואלה97.

 ז8(. 82ז עמ'  1977, בן-חייסז לאחרונה  )ראה העין" דגשות  חסראשופעל

114



 התנאים בלשון הבנייניטמערכת]13[

פעל
 לא ואולם פ?ל' כבניין זה בניין להציג מקובל במחקר מקדימה. בהערה נפתח18.

 צורות הן קמוצה בפה"פ שנזדמנו הדוגמות כל פ?ל.98 שצורתו בעבר פועל כלמצינו
 בלבד: חרוקה(99 )או צרויה בפה"פ צורות כצפוי, נקרו, בעבר עתיד?(. )אובינונ*
 בניקוד גניזה בקטע מצינו וכן ק-2, גרסת זוהי ה: 1001 אן )עוקציז ?ריקקהרקז:
 בניקוד הנזכר בקטע וכן ה, שם, עוקצין )ק-2 שךיקנו שריקנו,102בבלי(,101

בבלי103(.104

 ניקוד מנוקד בקטע ז א, )מעשרות שקילה" פי על אף משיקפה105 "הייןקיפה:
בבלי106(.107

 66 רומי בכ"י שונים )במקומות פיפרו כימר, את גם לכאן לשייך שישואפשר
 לבאר בדומה גזר?( )וכן שיסה ךקן, כלומר הרוקה. פה"פ אבל רפה, הפאלספרא(;108

 ונחם. לנאץ בדומה וכיפרוארקה

 ב, שביעית )ק ומאבקים כגון: קמוצה, בפה"פ צורות כמצופה, מצויות, בבינוני19.
 בניקוד ח א, חלה )ברכות מזמנין ז(,ח1 א, במכות הנקדן110 גרסת )ק, מזממיןב(,109

 גם וראה בעקבותיהם; הלכו והכול 1992, 1957/8, ומורג, 209 עמ' 1972, שבטיאל, למשלראה98.
 צורות מצוינת: הערה מורג פרופ' )והעירני בסוגריים 8?ל מציין כבר הוא - 582 עמ' 1985,ייבין,

 צורות יש אם לבדוק צריך לכז ]9?ל/*?ל4 קל לבניין כשייכות להיתפס היו עשויות בעבר*?י
 - קלן(. כבניין ]הנתפס *?ל/*?ל הוא שלהן שהעבר מפעלבינוני

 )כגון פה"פ אחרי ב-.E/a עבר צודת יו העין* "קל פיעל הבניין את המכירה השומרוניםבמסורת99.
,kkfar,)81!8כגון פה"פ אחרי 8 בהן יו העין דגושות הכבד צורות גם אבל ז( faqq~d ולא 
,(fiqq8dאחת צורה לנו נא"יה ת ג תשע, בעברית 82-81(. עמ' )1977, בן-חיים שלימדנו כפי 
 בזכות הסתם, מן כמקובל(; 1 (4 נ-* נ?4י ,יא נע, מא, )בראשית נשקי בפה"פ: בפתחויחידה
 כל את אלהים גויי. כי מנע" הבכור ום את יוסף ).'ויקרא כתוהם בנון לנשה נעצם ל"מהזיווג
 אבי"(. בית כל ואתעמלי

 בהא. המפיק את רואים אין גבמשנה100.

 582. עמ' 1985,ייבין,101.

 בזה. זה וצירי סגול מחליף - "ספרדית" שמסורתם אחרים איטלקיים ככתבי-יד -ק-1022.

 צרויה. בריש פעמיים ריקני מצינו בבלי ניקוד המנוקד בקטע שם.ייבין,103.

 רגיל. פגי בניין )ג2( ?ריקנו )21(, שריקנה מנוקד פרבכ"י104.

 שם(. )ייבין, ןקפה קל: עתיד ניקדכאן105.

 שם(. )ייב*ן, רגילות פצי צורות - קיפה ןק*ה... פא:ק,106.

 ןזרה/גיזרה הצורות את גם המנוחה( לוונשטם איילה גב' )בשם ספק מתוך ציין )שם(ייבין107.
 לבראשית. קראי מפירוש אותה( 15ר ==)

 שם(. ודבריו 384 עמ' 1979, אלדר, - אשכנזי )בפיוט *4סת צורת והשווה 515. עט' 1985,ייבין,108.

 125. עמ' 1980,בר-אשר,109.

 יתיז. היטיל לצורת הסתם, מן כיוון, מזמין שכתבהסופר110.

 *?י ובין שלמים משורשים ונתפעל פצל צורות בין מבדיל 1992( )1957/8, מורג ום.בר-אשר,111.
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 התנאים בלשון הבנייניםמערכת]15[

.יי-תפעי
 בכ"י מרובות. אינן התנאים לשון במסורות נתפעל בבכיין שנזדמנו הצורות גם21.
 "האיברים ]יב[(, ו ו, )סנהדרין הבשר" "גיתאכל126 מלים:125 שתי לנו ידועותק

 מצינו128 הבבלי הניקוד במסורת א(.127 ב, )תמיד מבערב" נימאולו שלאוהפדרים

 מצינו בן-טולילה130 יעקב שפרסם הגניזה מן דיינארד בכ"י טימשניז.129נימשג'
 ויש שם(;133 שם, )גיטין נשתפה מצינו תימן במסורת גס צ2(.132 ו ב, )גיטיןנשתפה131
 מתאנח ע"ב(, י ערכין )בבלי נתפנמה כגון למשנה, מחוץ גם נתפצל134 לצורותעדויות
 שלהם.135 הדיבור בלשון וגם ע"ב(, נט ברכות)בבלי

 הנ"ל הבניינים לשלושתהערות
 של הטברני בניקוד המקרא. לעברית אחרות במסורות גם ידועות דומות צורות22.

 במיוחד ט(.137 סב, )ישעיה מאספיו/מאספיו136 הצורה את - אולי! - מצינוהמקרא

 לנתונים. באשר פרטים תוספת עי"ש 126; עמ' 1980, בר-אשר,ראה125.

 )ראה ק בכ"י במידת-מה שמצינו כפי בפתח, קמץ הממיר ספרדי טבטא משקף באלףהפתה126.
 הזיכרון ספר ב, תלמוד מחקרי בתוך התנאים", בלשון ל"י-ל"א בפועלי בעבר *הנסתרתמאמרי
 39(. הערה 17 סעיף )בדפוס(, ז"ל רוזנטל א"שלפרופי

 שןתששל כדי "עד וכן גהס~, בבניין ניתאכלו מנוקד ה( ב, )תמיד המקביל במקום זהכנגד127:
 כו(; כ, )איוב אש" "תחכלהו את מישור מ' ד"ר והזכירני ד(. ח, )ברכרת )ו(במעיו"המזון

 חסל( בנאן :מי משצל :ודתלכדורה,

 חתול-

 ק כ"י של מאוכלות ועם נתאכל עם אהד יקנה
 שבילה - t~'oxiehu - קטן בקמץ הקריאה מסורת ואולם *שרף"(. הוראתו אכל)בכולם
 ואכמ"ל. קל. בבניין גאכלה4 של כגלגול הצורהלראיית

 583. עמ' 1985,ייבין,128.

 ניקמו. מסופקת: צודה עוד מציין שםייבין129.

 52. עמ' 1989,בן-שולילה,130.

 אהדדי. בפתה קמץ מחליף זה כתב-ידגם131.

 שפוי. אל גרירה תולדת בנשתשה הרפה הפא את רואהבן-סולילה132.

 2.2. סעיף 1992,מורג,133.

 )לא נתפצל לקריאה בהם יש עדות לעיל, שהובאו עה*פ(, אחרי )ב-4 נסתפג נתאכל,הניקודים134.
 עבר. בזמןנתפצל(

 2.2. סעיף 1992, מורג,ראה135.

 אחרים. ובכתבי-יד לנינגרד בכ"י צובא, ארם בכתר מקויימת פתוחה( )באלף מאספיוהקריאה136.
 ומקורותיו', "הנוסח ברויאר, מ' ]ראה קמוצה( )באלף מאספיו לקריאה: מוצקה פחות עדותויש
 74[. עמ' תשמיד, ירושלים מקרא", *דעת בסדרה הכס, ע' בידי טפורש ישעיהו ספרבתוך

 י(. עד, )תהלים :נאץ כנגד יו( כג, )ירמיה למנאציוהשווה
 וגם )בהרהבה( 124-120 עמ' שם, מורג, גם 125-124. עמ' 1969, מורג, אצל נידונההצורה137.

  שלא.מעיקרה הדגו את ראו הם ד(. סב, )תהלים  תרצחו  לצורה נדרשו 83 עמ' 1977,בן-חיים,
 088%0?16. קוראות לקטן גדול קמץ בין המבחינות הקריאה מסורות אבל הצורה,של
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 ן]4ה נר-אשרמשה
 ן-):

 מסטפ_-ין( תימן:114 במסורת מצאנו וכן ג(. יט, )שבת מ!לפין ה(ז א, מעשרותבבלי,113ב ונשלש יקלק ד(, ג, שביעזת בבלי':יא וניקוד 9?:ר התימניסניק, ובמסורתבבלילן
"שן",4" ד(.115 ו, )יומא מתלשין א(, ד, )תמיד מ?קדין ה(, ד,)סוכה

 בקמיע[ )ולא בפתת אבל דגושה לא בעה"פ הצורות את גם לכאן לקרב ישואולי
 -נלוט,י"-ן מקפית*17' פיין,116 מכפרים/מכ הבבלי: הניקוד במסורות שנזדמנו ביה,לפ

 ן "ן"""י",י ' - מנאץ. למנממן בדומה מקמיח ומכפר, מבךף: למקשב, בדומה משלקמאבק,
,,,לשק

.ן,%"י
 9מול.118'(1%1 נב'נוני: רק תפיסתנו, לפ' מראש, צפויות לזל נגנ'ץ צורות20.

 ק:119 כ"י של הנקדן במסורת כזאת בטוחה אחת צורה לנונמצאה

 "ופינ"
 הגהלש4ן את

 )תמיא:4"ש זהב" של לתוך ועירן וירדו הפנימיות120 סיאוסלות מי זמתה סלהסלף
 )שנתאפל%%% שנתאבלו )הגמלים( הפרפקטי, בסביל כאן שמדובר וברורה121(.122
 .מסוהה% מן מורג פרופ' שהביא מרוג?ין מהוט, את לפרש יש וכך מאוכלות.הריהן

,1;,י.ק:א -יש :תימן.124
 ונלן,ש מם של ההגייה זהות בשל לזמ"ם הדומה זם"ן זה מבכלל והכפולים ע*ו משורשיונתפעל
 ד:ר.מש )על 5 במקום ב-% ונתפולל פולל של חלופות לו מתפרשים האחרונים המלה(.בסוף

 ן מחלוקקג כאן אין למעשה יהד. הגזרות כל את כורך 582( עמ' )1985, ייבין זה, כנגדהארמית(.
 ו ההבניה. על מדבר 582( )עמ' וייבין דיאכרונית( )גישתו הצורות של מוצאיהן אחרי מתחקהמורג
 ן ; . יהד. הגזרות כל את אנו גם כרכנו לפיכך הסינכרוני, בתיאור כאן ענייננו עיקר אנווגם

 . 582. עמ' שם, ייבין,112.
,1-: 

:, 2.2. סעיף 1992, מורג, 209; עמ' 1972,שבטיאל,113.
 שם. שם,ייבין,113א
 שם. שם,-בין,113ב
 42. עמ' 1989, וגמליאל, 209 עמ' 1972, שבטיאל, גם והשווה שם; 1992, מורג,ראה114.
 , ובעברית הגדול במדרש בתלמוד, אחרים: במקורות גם תימן במסורת מתועד הזההבניין115.

 י 2.ט. סעיף 1992, סורג, לאחרונה )ראהשבדיבורם
 527(. עמ' )שמו דגותיה בפא יכפרו בעתיד אבל 520; עמ' 1985, ייבין,116.
 522. עמ'שם,117.
 )מאתל(. לישזל לצפות יש מ"4לא )?"דשיייזל שיו וכשם ובעתיר; בעבר שצל אין כך לעיל(ץ 8 6, סעיפים יראה ובעתיד בעבר פצל שאיןכשט118.
 פ?לג = ) פוצל במקום פוצל בניין במעוה שם שנדפס מצר אני 126. עמ' 1980, בר"אשר,ראה119.
 א(. ד, לתמיד בפירושו )אלכק היטב* )ונתעכלו( שנתאכלו האש וכבפנים*הגחלים120.
 אתר(. על אלבק  )ראה  הדפוסים  בנוסח חסרות הפנימיות* המאוכלות  'מן  המלים .121.
 בר-אשר, )וראה הפנימיות" סטם4כלות מן "וחתה ק נקדן ניקד א( ר, )תמיד המקביל במקוםאבל122.

 2(. והערה 126 עמ'1980,
 127. והערה  21 סעיף להלןראה123.
 119(. הערה סוף לעיל ראה פיצל; בבניין כצורות שם הובאו )הם 2.4 סעיף 1992, מורג,ראה124.
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 !]16[ בר-אשרמשה

 ץפ*8ן)טפיעם במסורתנו(, )פפר kk~r כגון: השומרונים, במסורת הללו הצורותרווחות
ikkb~dEk)קל או הריגוש" חסר "פיעל צורות שהן וכיר'ג,"1 ,שקלדן" 

 ,11ן .;; העין"ף,,ןי
 פרןפ',ל,ן4, לעשות הגדיל המחקר. בספרות שונים במקושת נדונו אלו גנתג'ם23.
 יהואש האחרון במחקר 1992(. )מורג, ייבין לפרופ' היובל בספר המצוין בבירורוועכשו 8/עש'8%* )מורני בתרביץ במאמריו תחילה ומעמיקים, נרהבים בירורים בשנימורג
 בשצאןשלן ועסק וחזר הארמית, ושל העברית של במסורגה הממצאים כלל אתסיכם

 *;1 ן('הצורות.
 -לום קבוצות: שהי בין ונתיעל *2ל. בתוך מבחין הוא העיק-יים: דבריוואלה
 יןקמ('שש מחןף' )כגון וע"ע ע"ו פועלי )ב( ניתפג(; מאבקים, )כגון השלמיםהפעלים
 4ן )קומם/סובב'ן ונתפולל פילל של הארמיים מקביליהם הם האחרוניםאלה

 ימסאצל פאצל של מקביליהם הם והראשונים  העברית, שלהתבונל/התגולל(
 נן סעיפןמ להלן )יאה התפוצל פוצל, כצורות המקרא בעברית ידועים הללוהערבית. ,של,"

 ן לפיצל פה"פ( אחרי )ב*% ארמית במקבילה שמדובר מורג,0'1 סבר מתחילה29-25(.
 ~ן היחסי מיעוטם בשל - בהם רואה הוא ועתה141 העברית; אל שחדרהוהתפוצל
 ן חל שלא ספאצל פאצלז לבניינים מקבילות המשקפות העברית, של קדמוניותצורות 'ן י !תימן43' ובמסורת השומרונים של בעברית היחסי וריבוים היהודים142 שלבארמית
 ל-5.'14 ש הקדום המעתקבהן

 ן.,
 י2ל לבנינים דגושות בלתי חלופות שלפנינו סעף לרומזובן-חיים

 קצרה, תנועה לפניה באה בעה"פ הכפלה שיש במקום כלומר,והתפעל/נתפצל;
 ארוכה.145 תנועה לפניה באה בעה"פ ההכפלה שבטלהובמקום

 83-82. עמ' 1977, בן-חיט,ראה138.

 ן הארמי, אתפגל של מקבילות 87( עמ' )שם, לבן-חיים מתפרשות העיף קל "התפעלצורות139.
 )יאה נפגל כלומר ודומותיה, נמול לצורת 84( aY' )שט, אצלו נקשרות העין" קל "נפעלוצורות
 ן להאריך(. המקום כאן )ואין טל"ח לנתפצל עשויות שחלקן ואפשר 15-14(ז סעיפיםלעיל

 100. 96, עמ' 1967/8 מורג,140.

 1992.מורג,141.

 שפירשתי בדרה צדקתי אם הנוצרים(, ארמית = ) הסורי-הא"י בניב ביותר רווחו והםאפשר142.
 *אצטדק, כגון הלהג, של המאוחרים בטקססים שנזדמנו רפה, תיו( או )דלת בעה"פצורות

 124-117(. עמ' 1987, בר-אשר, )ראה 'ןפמח 'ןתיתר, משעתק, *אשתתף, *חתם,*%4-5רו,

 2.8.5. 2.2, סעיפים 1992, מורג,ראה143.

 הגדול השומרוני המדקדק לכך כיוון כבר מורג של דעתו לפי 4-2.8.2;2.8. סעיפים שם,ראה144.
 )עי"ש(.אבי-יצחק

 חל *מעיקרא שאולי הסברה, את שם מעלה בן-חיים 83. עמ' 1977, בן-חיים, לאחרונהראה145.
 בצורות גם מכן לאחר ונתפשט מבקשים כמו שווא בעלות בצורות ההכפלה[ ןשלהביטול
 לעיל(. 22 סעיף )ראה מאספיו את לפרש אפשר וכךאהרותא;
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 התנאים בלשון הבנייניםמערכת171[

 סגולה ההכפלה ביטול שאין 2.8.2( סעיף סוף )1992, מורג טען האמרוןבבירורו
 כבדי בנימוקים כאמור, לקבוע, ראה לפיכך השומרונים.146 מסורת שלמסגולותיה
 מקורית 2 בהן שנתקיימה מסא?לי לאילן בבביינים הצורות של שמקורןמשקל,
 תימן. ובמסורת שומרוןבמסורת

 )סלזל(ן148 יעל )9ס?ל(147/ס?לן פעל הצורות של וגלגולן מוצאן יהא אשר יהא24.

 ויש הדגושות. הצורות של חלופות לראותן שיש לי נראה הסינכרוני במישורנמשללי
 נתונים: לכמה הדעת אתלתת
 הן שלנו149 במסורות ממנו שנזדמנו הצורות )האקטיבי(, הפעיל הבניין של העבר)א(

 וכן הקראים( בעברית 12ר גם )ואולי זיקה ךקן, פולג של )ולא פעל שלגלגולים

 והמשתלשל פסל עם להן אין וקשר הריגוש, בהן שבטל פסל צורות נראות כולןליסרי
 פא?ל(.מן
 במסורת בפתח צורה גם נזדמנה ועתיד( )בינוני פה"פ אמרי 1 בהל שיש בצורות)ב(

 ט, סבע )ישעיה מאלפיו חופשי(: באופן בקמץ פתח ממירה מהאינה למקראהטברנית
 שבין כיחס תה"פ אחר בקמץ מאבקים לצורה מתייחסת זו לעלל(. 14$ הערהוראה
 של הבבלי הניקוד במסורת נראה וכך קנסם(. לעומת מבאר )או TN~T לביןלנאצי
  התסיח* לסעיךיה מקלק בין הימס חכמיםלשון
 בין או גופא . אחת מסורת בתוך רגושות  הלא  בצורות  הדגושות  הצורות של  חילופיםלג(
 )ס?ל' הדגושות הצורות הסינכרוני שבמישור בסברה, כלשהו תומכים מסורותשתי

 השווה מעיקרא. אחת תבנית של חלופות הן נתפצל( )ט?ל' דגושות והלאנתפצל(
 לעיל(, 127 והערה 21 סעיף )ראה ק כ"י במסורת נתחכי/נתאכל כגוןחילופים

 ובקטע ק.2 בכ"י רקן כנגד פר בכ"י ריקן או תימן,150 במסורתסמל?יז/סמל?ין
 סמלם, סךקן' שקרב, וכשם 104(. והערה לעיל 18 סעיף ריאה בבלי ניקודמנוקד
 נידה )פר מסורס ב(, סו, כלים )פר 9ףקן א(, י, אהלות )פי זירב של חלופית הוסשייז

  ובמסורת השומרונים במסורת המליס אותן של בהגייתן ניגרדים של מקיומם להתעלם אין אבל .146.
 או האחרת  במסורה ובהיעדרה האחת  במסורת הבסלה בקיום מוו וו נבדלות המליםטבריה;
  שומרון במסורת ==!סין( ) yamman כנגד מכאן יז( כ, )במדבר ימין כגון: הדברים,בהיפוך
 לעומת מכאן י( טו, )ומות 8דיךיס אומכאן,

~airam 
 שומרון במסורת אדיר( יחיד )המשקפת

 ואכמ"ל.טכאן.
 חיריק, או צירי אלא בעבר בפהקפ קמץ אין שכן 5צי' בניין הכינוי על ואילך מכאן לוותרמוסב147.

 384. עמ' 1979, אלדר, של דבריו וראה )י?ל/9הזלג שקל הכינוי במקומוועדיף
 לעיל )ראה ]9?ל[ 8?ל בבניין אותה לכרוך יו כן ועל סביל, בינוני צורת אלא לנו איןלמעשה148.

 34(. סעיף ולהלן 8סעיף
 שומרון. במסורת פה"פ תנועת על 99 בהערה לעיל שכתבנו מהראה149.
 167. 83, הערות 1992, מורג,ראה150.
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 ן]18[ בר-אשרמשה
 ב(151 ו, מקוואות )פר מעורבין ה(,ג,

 נסתמגש קימה, רקן, בצורות לראות יש כך -
 במסנינת[ מתועדות ואלו אלו מאוכלית; נסתפג,153 קיפה,152 רקן, של חלופותמאוכלות

 .העברית.134
 .,ן.;,,1

 ,1ןש) נתפועלפיעל,
 סיוךנדן יסמפוצלן פוצל בבניינים צורות וכמה כמה נזדמנו המקרא בדקדוק25.

 יישא כגון: תפאצלן פאצל, בערבית והשישי השלישי הבניינים שלמקביליהם
 הכ,4ז."1( מסורת - ה קא, )תהלים מיושבי סו(, ט, )איוב משופטי ג(, כא, א)שמואל
 כשן לאיוב הבבלית .)במסורת וימזרהו/וישזרהי מלושן(,$5' לקריאה כנראה,מכוונת,
 ס1.ט?י, ח(, מז, ,שם :מללשו TD), כה, ,ירמיה ןימלזשו 0, 'ג, ,הושע :yb~כא(,(,י
 הממלץ184 מיעוט התיו(.157 בהטמעת מתנאף כנראה משקף הניקוד נ ה נב,)ישעיה
 ם'ש הפעל4;, מכל הלשון. מן היעלמות של בתהליך היו הללו שהבניינים מלמד,במקרא
 חזי51 לשון של אחת במסורת נמצא אמד 1צל רק )אולי!( אולי לעילהנזכרים
 ח.י11 א, כלאיים ,פאןסיץרתו

 וגמפי'צי-1 פוצל לבניינים לה( חוצה )ואף התנאים לשון במסורות הבטוחותהדוגמות
 ,'ן_ן לפנינו: הן הר'. ביותר. n1Dylaהן
 גלן,.פיצי
 ) לאחריו הרומ ומיערתו הזורע זרעים... ממנו ונפלו בכרם. עובר "היה )?(: סוקר26.

 נתמכתן בדפוסים, שנתקיימה )סיערתו(, וסיערתו הקריאה ז(.1$9 ה, )כלאייםמותר"

 כ"ץ, 211; עמ' 1972, ומבשיאל, למשל )ראה אחרות במסורות גם מתועדות הדגושותהצורות151.
,1978'DV .)57-53 י 

 לעיל. 106 הערה ראה152.

 פר. ק, בכ"י א ב, מכשירין למשלהשווה153.

 או אפרות צורות אתרי גרירה הן דגושה לא בעה"פ הצורות של שחלק האפורות, את לבטלאין154.
 אהרי גרירה נשמעה 361(, הערה 70 עמ' 1980, )בר-אשר, יבק מן מאיקים כגון מהן,גןירה
 בעברית ח5ר מן והתחקר ?ri מן להשמיץ בדומה 52(, עמ' )1989, בן-טולילה שטען כפי?פתי
 הדקדוק מנד אבל בלשון. קדמוניות ונתעלל פעל נורות על לדבר ואין ברור, זה בכנוןשלנו.

 ואכמ"ל. הריגוש. הסרי בבניינים משובבות הריהןהסינכרוני
 קסג. עמ' תשכ"ד, ירושלים טנא(, )ד' וילנסקי מ' מהדורת הרקמה, ספר ג'נאח, בן ר"יראה155.

 83. עמ' 1977, בן-חיים,וראה
 וישזרהו. מבריה בנוסח 583; עמ' 1985, ייבין,ראה156.
 ב-ואו התיבות שמעידות כפי המקרא, של הכתיב במסורת נתונות הנ"ל הדוגמות שלחלק157.

 יפער, )וישעיטו, הניקוד במסורת רק נתונות וחלקן מלושן(, משופטי,)*ודעתי,
 מנאץ(.והתלעשו/יתלעשו,

 סבר לא הוא אך 157(, עמ' )1980, הנמן והביא קדם הזה הנתון את 2.4. סעיף 1992, מורג,ראה138.
 26(. סעיף להלן )ראה פוצל בבנייןשמדובר

 אך יופך...". עשרים אם אומר עקיבא ר' לפניו, הרוה "סיערתו בדפוסים: מצינו המשנהבהמשך159.
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 התנאים בלשון הבנייניםמערכת]19[

 פא בכ"י אבל )וסיערתו(.160 קיימב' וכ"י )סיערתו( ק כ"י וככללם רבים, 3וסממעדי
 זה ומעין מאוחרים.161 עדים ובשלושה בד"ר ניקוד בלא הוא וכן וסוחרתו:מצינו
 והסוערתו(. לקרוא שצריך )נראה והסעורתו התוספתא: של ארפורט בכ"ימצינו

 לדעתו, פצל* של עבר צורת פירשה פא, גרסת את שחשף 157(, עמ' )1980,הנמן
 57 הערה וראה 2.4; סעיף )1993, מורג o/u. (י 1 מעתק בשל סוערתו הפכהסיערתו
 הניקוד במסורת איוב של ל"ויטערהו" אותה יקשר שצלן בבניין צורה פירשהשם(

 יוד של בהמרה סיערתו של מוטעה גלגול אלא אינה וסוערתו ושמאהבבלי.162
 של השערתו את לבטל אין זאת עם הכתיב.164 אחרי הלך פא של והנקדןב-ואו,163
 יטערהו יטצר' ניקוד מסורת יש גופו זה בפצל שהרי פוצלז צורת שלפנינומורג

 בבניין וימיר אהד לעל לפנינו זו, בסברה אמת יש אם הבבלי(. בניקוד רק זו)קריאה
 המקרא.165 לשון למסורת בו זהה חכמים לשון ממסורות אחת שמסורתפיצל

נתפיעל
 בטוחות: צורות שלוש שתיים ידועות נתפוצל בבניין27.

 ה(, כו, כלים 2bc; ב י, )ב"ק התיואשו במשנה: מקוס בכל ק כ"י גורס כך -גמיואש

 ארבעת מבין בשלושה מחק ק של הנקדן ז(. א, )אבות תתיואש ב(, י, )ב"קמתיואשין
 מתיאשין. נמןאשו/נתיאשו, ניקד ובכולם אלף, לפני ה-ואו את הראשוניםהמקומות

 את מכירים אבות למסכת גניזה קטעי גם ממיוקש. קורא הוא אבות במסכתאבל
 קמא;166א בבא במסכת וכו' ניתיואשו הגורסים גניזה קטעי ויש תתיואש.166הצורה

 הקדום.168 בפיוט מתועדת שהצורה ילון,167 הראהוכבר

 ושל המשנה של הטובים כתבי-היד כעדות "סיעתו/סייעתו*, היא כאן המקוריתהגרסה
 629(. עמ' זרעים, כפשוטה ותוספתא 216, עמ' זרעים, תוספתא לינרמן, רוש )ראההתוספתא

 נוספים(. עדים שם מזכיר )הוא רסד עמ' 1972,זק"ש,160.

 שם. זק"ש,ראה161.

 לעיל. 25 סעיףראה162.

 157. עמ' 1980, הנטן,ראה163.

 "וסוערת = "וסוערתו* לפנינו, לנסתר מושא בכינוי קל של בינוני וצורת להניח, אפשרכלום164.
 התוספתא של ארפורס כתב-יד גרסת וראה זה. לפירוש גם יפה עשוי וסיחרתי פא ניקודאותו"?
 וצ"ע.לעיל;

 כנגד 144-143(: עמ' 1971, ילון, )ראה רס"ג במחזור נמצאת מאוחר מטקסט נוספתדוגמה165.
 "יואשתי" אהד בכתב-יד יש טטלית"( ציצית והסירותי )="הרחקתי טטלית* ציצית*יאשתי
 27(. .סעיף להלן)וראה

 46-45. עמ' 1976,שרביט,166.
 שם.שרביט,166א
:. 35. עמ' תרצ*ח-תרג*ט, ירושלים ב, העברית הלשון לענייניקונטרסים167.

 הצורה משמשת - ועוד כלים( )למסכת פר קיימב', פא, - המשנה של האחריםבכתבי-היד168.
 עמ' )1985, ייבין 30(. עטי 1980, בר-אשר, )ראה תתיאש טתיאשין, נתיאשו, )נתגלש(:4מןש,ם
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 ו"שנץ,4[ןי בר-אשרמשה

 -בג
 גמהבף,141יא~מ ,ספר' מתיוקיה ג(; ג2, ב 1, נדרים ותוספתא נתרוקנה זה:בכתיב % י'י נ'ל' ב ,נ: ויך.::צ:4'

 ובעדןמ,אפשש8 32 רומי בכ"י פעמים חמש בס"ה 207 203, 202, עמ' הורביץמהדורת
 85שן1ן8 במוצעיז'ג תזרע שנתקוצה "שדה ב(: )ד, בשביעית שנינו -נתקוץ

 קורין ק שכ"י צוין כבר קוציה".172 "שניטלו כלומר"שנתקוצה"
 'י.,1,. הקוהין,',, לפני התיו )בהטמעת שניצנוצה פא בכ"י הוא וכןבנתפעל,173

8  
 והדגא,4אג,11 למק.ןה.(יו גורבה במסורת ש"ץ מצאה אלה כל כנגד אחר,ם.ו'ובעדים
 ~4)8581ממ[8 ] אמ"ד המשנה: בדפוסי מנוקד מצאתי כן מנוקדים. בדפוסיםמכבר
 )ל11,(- תרפ"ט ליוורנו )1777(, תקל"ז מנטובה )1704(, תס"ד וינציה )1646(,ת"ו

 צפון בקהילות הילכו הנ"ל )הדפוסים מרוקו בני חכמים מפישמעתי
 אפריקאי

 וכממעש
 )-'ן.,2ל[ אנו זא,ן ק.ו.ז;1 העצם שם אחרי גרירה נראית ג~קיוה מ-וק(. ועריג'רבה
 )כפי המסירה בתהליך נוצרה האם הזאת, הקריאה של קדמותה שיעוראת

 8884 ' ) - גדול(? )בספק חי עברי דיבור משקפתשהיא הנראה1אששי
'( 88~1,1 

 צךיא ואין התנאים.178 בלשון נתפוצץ של בטוחות צורות שלוש אפוא לפנינו28.
 קדום-ש5 בעדים המתועדות נתריקן, ושל נמיואש של חזקתן דומה שאינהלומר,

 אפר4קה84 צפון בני מסרנים ובפי מאוחרים בדפוסים שנמצאה גתקוצה, שללחזקתה
 משמש יא"ש המקרא: מתקופת מורשות צורות לפנינו שאין נראה,בכולן

 ריקי/נתרוקז1, הפועל כ(.179 ב, )קהלת יואש בפעלן בלבד, אחת פעם הכבדבבניין במקראי

 הבבלי בניקוד גם דוב פי על  אך  מחוקה(, )ב-ואו אחת פעם נתיואש ול לאפשרות גומז552(
 וכו'. מתיאש היאהגרסה

 קבה. ניתרו לשתיים: מה משום )פעמיים( התיבה נפרדה קבכ"י169.

 נתריקנה. מנוקדב-פס176.

 583. עמ' 1985,ייבין,171.

 אתר. על אלבק ר"ה פירושראה172.

 292. עמ' 1978,כ*ץ,173.

 207. עמ' 1980,הנמן,174.

 אתר. על 1975, זק"ש,ראה175.

 שם.כ*ץ,176.

 154.  הערה לעילוראה177.

 שם )ויש ועוד גדולות, ומהלכות פסוקות מהלכות נתאינה את גם מזכיר 583(  עמ'  )1985,ייבין178.
 את זאת ברשימה כוללים אנו "אין 2.4(: סעיף סוף )1992, מורג וכתב בן-יהודה(. למילוןהפניה

 )וראה אונאה' העצם משם נגזו הפועל ובסיס משום הונאה', לו 'נגרמה שמשמעונתאזנה...
 פסה, אחרים(, )ובבניינים פועל-נתפו?ל בבניין היסטורי עיון שעין מורג, לעיל(. 1-4הערה
 הגאונים(. של )העברית איחורה משום עליה פוסחים אנו זו. צורה עלבצדק,

 א(. כ?, א )שמואל ונואש כגון נפעל, בבניין פעמים מספרועוד179.



 התנאים בלשון הבנייניםמערכת]21[

 התנאים.181 בלשון פרות עשו המקרא בלשון פליטה בתהליר שהיושבנייניםן. לטעון, קשה )ךיקם(.180 ךיקן מן גזור-שם פוצל זהו חז"ל; לשון של חידוש כולוהוא1,.

1,י
 קדם כבר אחרת.182 בדרך ונתרוקן נתיואש הצורות של על"תן את לפרש אפשר29.-.'י""'~י'ןן

 גם אמר וכך 5(.ס; מעתק משקפות שהצורות האפשרות, את והעלה שרביטו"ןש'
 כי אם הוכחה; טעון עדיין כזה י ל ל כ תהליך של קיומו ואולם חז"ל.185 בלשון o/u)ן, (4 )1/ן כללי תהליך של כחלק 5 (4 5 המעבר כאן משתקף כלומרז מפורשות. הנמן184 )~ן

 או מסביף 1. ,משפץ שפחי עיצור לפני כגון מוגדרים, פונטיים בתנאים להכחישואין
 לא סגורה בהברה בעיקר קילגס(, (4 )קלגס למד או קררדם( (4 )קרדום רישלפני

 בנסיבות 5 (4 5 השינוי את המשקפות בצורות מדובר כאן גם ואולי מוטעמת.186]
 היא . הסביל בבניין הצפויה המקבילה 18(; סעיף )לעיל בקוף דיגוש בלאן ךקן לפועל מפורשת עדות לנו שיש נזכיר, לנתרוקן. באשר הדברים וכך התוכף?187'1,  האחורי  הגרוני  העיצור בשל נתיואש הפכה נתיאש צורת האם מיוחדות:פונטיות]

 להניח, אנו מותרים האם לפניה. ובקמץ מוכפלת( )לא פשוטה בקוףנתרקן/נתוקנה
 נתךקנה יותר(: מובהקת אחורית )תנועה בחולם הקמץ להמרת גרמה הנחציתשהקוף

 נתרוקנה?188(4

 נתקיימה )יישם( יישן מן שם גזות היותי בשל ואילי 6736א(. עמ' יד, )כיר בן-יהודה מילוןראה180.
 - לעיל(. 154 הערה )וראה אחריה רפה והקוף צרויה בריש וקן צורתבו

 לשון של סיפר בהשראת nnbs שהיא נראה פועיי צורת אכן היא 26( סעיף )לעיל סיערתואם181.
 שלה. קדום המשך ולאהמקרא

 גרירה כאמור, נראית, אפריקה( בצפון אחרים ובמקומות ג'רבה במסורת )בדפוסים,נתקוצה182.
 27(. סעיף )לעיל קוץ העצם שם אחרי )מאוחרת?(.
 46-45. עמ' 1976,שרביט,183.
 מובאת פא,  במסורת נמצאה שלא  ובתיואש, בפנים, שם  נזכרה  נתרוקנה 208. עמ' 1980,הנמן,184.

 לו נתפרשה ק כ"י במסורת נתרועעה )וגם 804. בהערהשם
 ]שסי

 נתפיעל נתייעל(* צורת
 נתפועל.( צורת  ולא ט, (* 5במעתק

 שגם חשבי הוא כלום הקצרות. בתנועות ט/0 לתנועה המעבר על מדבר  208(  עמ'  )שמזהנמן185.
 קטן(? קמץ == ) קצרה תנועה הוא נתרוקנה שלהחולם

 392-391; עמ' 1959, קוטשר, שם(; הנזכרת )והספרות 9 והערה 10 עמ' 1963, בן-חיים,ראה186.
 185. הערה וראה 151-149. עמ' 1983,בר-אשר,

 קמץ שבה אחרת במלה שנמצא מקביל לתהליך להעיר המקום כאן אולי ביסוס. טעונה זוסברה187.
 מיוחד איל מה שלמים... זבח יעשה האיל "ואת במדבר בספרי ?נינו אלף. לפני לחולםנעתק
 גורס 32 רומי כ"י 39(. עמ' הורביץ מהדורת לב, )פסקה נסכים* וטעון ובדבה כנדר באכיהוא
 נסכים". וטעון בנדבה שהוא מיוחד הואיל'מה

 הוו-

 הואןל. (4 האןל אומר:
 0)1( הפכה קדמית( )תנועה 1 שבה דומה ממין דוגמה יש אבל זה. לתהליך זהה דוגמה בידיאין188.

 היקרה שהפכה לוי( דרך על קריא ומל )הפעיל הקרא לצורה כוונתי קוף. לפני אחורית()תנועה
 395(. עמ'  1980, הנמן,  )ראה קיימב' בכ"י גם ניקוד ובלא פא ק, כתבי-יד במסורת ו( יב,)יבמות
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 שה,צ ראיה אין )נתקוצה( מהן אחת מועטות. נתפו?ל צורות לפנינו דבר, שלכללו
 , לתקופת החיזררת סתפי?ל צורות נראות אינן האחרות שתי וגםקדמונית,

 נתפ%?1 צורות נראות משהן ויותר ח1ל. בתקופת מאוחרת יצירה אלא)התפועל(, המקהי
 411 במעתק נתפעל צורות של מאוחר פונטי גלגול שהן לסברה, רגליים ישמקוריות

 ל'*ן ל 1 חותכת. הוכחה טעון עדיין הדבר אבל5;

 ארבע"'אפ להם יש חז"ל בלשון הכבדים שהבניינים לומר, נוכל הדברים בסיכום30.
 '"וי,( . נבדלים: גילוייםחמישה

 עלן ; ' סתפ% - ס% הדגוש:הכבד
;'~י, נתפלפל189 - פלפל המרובע:הכבד
ו.,1',",[ נתכולל - פולל המוארר:הכבד
ךן,ק )4מט?ל190( ס~ש?ל - )ס?ל190( סקל העין: קלהכבד
"4 נמפו?ל - פועל )השלם(: המואררהכבד

 נתפעל( של גלגול הוא שנתפשל בסברה ממש יש )אם האחרוניםשני
 אינק - סוערתו - שפועל ברור )אך הדגוש הבניין של ישירות חלופותלראותם ניקוי

 ו- ,- . ואכמ"ל(. פ%. של פונטיתאלטרננטה
;'.נתפעל

 נתוסף, בלבד, אהד בפועל אלא זה לבניין בטוחה עדות אין התנאים ספרות בכל31.
 כתבי-הער קריאתו על מעידים ז(. ז, )עירובין נתוספו בלבד: אחת פעם במשנההמצוי
 בתימן,194 העדות מסרני קוראים וכן לרוב,193 מנוקדות ומשניות פס192פאג191

 נתוסף ' כגון: - ניקוד בלא - למשנה מחוץ גם ומצאנוהו ובאשכנז.196בג'רבה195

 מדומה" *הופעל צודת ממנה וגלגלה )1(, 0 (4 1 למקתק גרמה האחורית-הנחצית שהקוףברור.
 סגורה1  בהברה טדובר כאן אבל 39(; הערה לעיל)ראה

 4.  הערה לעילראה189.

 ההכפלה.  היערר את  לחייו מכוון  העין על הרפה  סימו '190.

 תוספו. שם כתוב הנון; נשמטה ב-ק 250. עמ' 1980, הנמן,ראה191.

 ניתוספו. מנוקדב-פט192.

 תרפ"ס. וליוורנו תקל"ז מנטובה תס"ד, וינציה ת"ו, אמ"ד בדפוסי מצאתיכן193.

 68. עמ' 1989,גמליאל,194.

 263.  עמ'  197%, כעץ,ראה195.

 נתוסף; התיקוז את y~sn )והוא 93. עמ' תרכיז, ווין המשנה, לשון משפט ווייס, א"ה העירכך196.
 ומלוות מנוקדות במשניות. .מצינו וכן 128-127.( עמ' 1964, ילון, אצל הדברים פירוטוראה

 כן ניקד הוא הסתם מן קוסיבסקי; גם מנקד וכך ורשא(, אפשטיין, לוין )הוצאת טיישובעברית
 אשכנזית. מסורת פיעל
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 א; ו, עירובין )תוספתא שנתוספו 59(; עמ' הורביץ-רבין מהדורת טז, פסחא)מכילתא
 ו, במדבר )ספרי וניתוספו שם(, שם, עירובין )תוספתא נתוסמו ה(, ז, סוטהתוספתא
 10(. עמ' הורביץמהדורת

 ככולן רובן נוספות, דוגמות הראה הוא אף משלם;197 העניין את ילון ביררוכבר
 אוז כאן להזכיר וראוי נתיתר; נתוכח, )נתוקד, התנאים לספרות מחוץ פ"יבפועלי
 הארמי אתפעל בבניין שמדובר וברור סוטה198(. במסכת הדרשה מן העולהלתוצאת,
 הפותחים לנפצל/גתפצל היקש )מתוך לנתפ?ל צורתו ועיבר העברית אלשנשאל
 )כגון המאוחרת הארמית של ובניבים התרגומים של בארמית מקוים הבנייןבנון(.
 של והסורית השומרונית היהודית, א"י: ניבי וכגון במזרח, הבבלית והארמיתהטורית
 ובספרות בלבד, פ"י לגזרת הבניין של שימושו נצטמצם מדוע בדור, לאא"י(.'19
 בעברית השלם בפועל 4מ9?ל לצורת העיר ילון )ה' בלבד.200 אמד לפועלהתנאים
 הדיבור לפסיקת סמוך בלשון לשמש התחיל אך שהבניין נראה הגאונים.201(של

 שורשים. בה להכות הספיק לא כן ועלהעברי,

 נוספים?בניינים
 צוריה בו ופירט ונשתפעלנ.נ לש29ל נפרד סעיף הקדיש סגל ון9?ל/?ז98?לז32.

 צורות כמה ועוד התנאים, )מספרות נשתעבד נשתחרר, שעבד, שתךר, כגון:אחדות,
 שמיות בלשונית ויקל שצורות לימדנו, המשווה הדקדוק האמוראים(.מספרות
 כבר אבל והארמית. העברית של ה9עיל/הפ?ל כנגד עומדות האכדית( )כגיןאהדות
 באמת "אבל חז"ל, בלשון לעצמו העומד בבניין מדובר שאין לציין, היטיב עצמוסגל
 פשוטים כפעלים משמשות והן אלו בצורות הגורם מושג של הרגש ללשוןאבד

 מרובעים שורשים אפוא לראותם יש אותיות". ארבע בעל כלנוסר[ רבעי, הואשיתדם
 הארמית. דרך האכדית מןשנשאלו
  צורה מצויה  הלקיט, ויפעיל,  כבכיין  חכמים  בלשון  המשמש  אחד בפועלהפלל:

  135-127.  עמ'  1964,ילווו197.

 ההשקפה עמדה הדרשה של  ביסודה לה". מיבניי מיתוצאת היא מוצאת *היא עוב: י סוטהבבלי198.
 )ראה גמ9?ל באס9?ל/ מומר  להיות  בריך  )מובאת(  המורחי על  שהופ  הארמית(,  )יודע  הררתןשל
 ) 135-134(. עמ' 8, סעיף שם,ילון,

. 

 בשניהם - כא( ד, )עזרא זת?ם ט(, ד, )דניאל ןמזין ע*ו: בפועלי טצוי הוא המקראבארמית199.
 אתפעל*במקום

  לגביה להניה ואפשר לפעיל, בניין אל החוזרת נף??ל הנקראת אחת דוגטה לא אף מצאנולא200.
 קדמוניתקריאה

 נתפ?י
 173(.  הערה 205 עמ' 1983, טישור, יאה

  בארפית. התימנים( קוראים )בך איתחזק  בעקבות  ימלוק  לקרוא מציעהוי201.

 122. עמ' 212, סעיף 1936,סגל,202.
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 ן פורמלית, שמבחינה אף ג(.203 כד, )שבת לתרבוגלין" עומהלקטיז סלקט: -מקבילה
 מרובע:.ן משורש צורה סגל, בעקבות אותה, גם לראות יש ארמית, הפיל צורתלפנינו
 הקצ"ע;ן של פועל בינוני לראותה שיש כב(, מו, )יחזקאל למהקצעות בדומההלק"ט;
 ;, הבניין. הא בקיום קצ"ע( של הופעל ביגוני)ולא
 תימין בני בפי ל ע ז ח ן ו ש ל דקדוק על במאמרו 209( עמ' )1972, שבטיאליתיעל:
 פעליי;) 1 הן: ואלו הטברני בניקוד שאינן בניינים צורות התימנים בפי "קיימותכותב!

 ה8( נוהגת_ נתפעל שצורת עולה, שם מביא שהוא החומר -מן גמי?ל"* 111 גמש?ל*-*11
 ולא  בתפ?ל(' של  )כחלופה  בתימן  אחדים מחוזות בני של  הדיבורבלשון

 ין' 'חו"ל.204 בלשוויי
 חכמיקגן לשון בדקדוק ס9?ל שפעל/נשתפעל, לבניינים מקום  אין  רבר, שלכללו
 אתז העברי, בדיבורם שנהג תימז במסורת נתפעל בניין גם מרובעות. בצורותמדובר
 חדל.  לשון בדקדוק חלקלו

 ין ;,ן
 ; סיכוםד.

 סדירים,ן ולבלתי. )שישה( לסדירים מתחלקים התנאים בלשון הידל בנייני33.
 את המייחדים העניינים כל 2(. )סעיף לעיל מפורטים והריהם)שמונה(.

 הבניינים; שמונת שבתוך לומר, ביקשנו בדיוננו. המתאימים במקומותיהםנתפרטו הבניינים"
 פליטה; בתהליך הנמצא פ%, לעצמם: העומדים בניינים שני כלולים סדיריםהלא

 ובמסורות' בטוחות, צורות משתים-שלוש יותר ממנו יש אם ספק הכתיב)במסורת
 בתהליך, כנראה הנמצא ונתפ?ל' דוגמות(, וכמה כמה עוד עליהן מיתוספותהניקוד
 ן עשה; לא והבניין באבו, התהליך את קטעה העברי הדיבור שפסיקת אלאכניסה,
 ן ; ממש. שלפירות
 ן הסדירים הבניינים של ת ו פ ו ל ח בהם לראות יש סדירים הלא הבניינים ששתיתר

 ן ' כאן(: שהבאנו העיקריות התיזות מז אחת)זו
  בגזרות  בקשר קיומם  אלה ועיקל. ניקל - חלופות שתי מקיים הסדירגילל
 שלא אחת במסורת אהד 1?ל עוד ממנו ויש  ודומיהם,  ע"ו  בפועלי  קיומו  עיקרייקל  אחרות; ולגזרות דומות לגזרות בתפשט  ומשם פ"נ, בפועלי התחיל ?~y(מסוימות:
 גייטאתה.205 ניטמאתי, ע"ו:בגזרת

 ללקוט לעופות וגורם לארץ האוכל את *זורק = סלקיס בידו"; עופות "מאכיל =ממלקט203.
 123(. עמ' שם, סגל, )ראהאותו"

 בהספדו מורג פרופ' של דבריו לאחרונה )וראה גלוסקא " וד"ר מורג ש' פרופ' בפניי אישרווכך204.
 תשנ*ב, רמת-גן העדות, וכמסורות העברית בלשון מהקרים - שבסיאל ספר שבטיאל,ליצחק
 יז(.עמ'

 הזאת. הקריאה של קדמותה מידת את יודעיםואיננו205.
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 מקיימים הסדירים לפניה( קצרה יתנועה עה"פ )בהכפלת וסתס?ליעל
 עוד יש והכפולים( ע"ו )בפועלי המוארך והכבד המרובע הכבד לידסדרות-משנה.

 ובתנועה מוכפלת לא )בעה"פ גמש?ל - פעל העין קל הכבד סדרות-משנה:שתי
 הכבד של גלגולים הם השלם( המוארך )הכבד גמפי?ל - פשל גם ואולי לפניה(ארוכה
 הצורות של חלק מסוימות. בנסיבות חולם בהן הפך שהקמץ צורות-משנההדגוש,
 בעה"פ שמניות צורות אחרי גרירה או גזירה פרי הן האחרונות סדרות"המשנהבשתי
 רקן קוץ, מן נתקוצה שפוי, בעקבות ישתפה אבק, מן מטיקים כגון דגושה,לא

 הנזכרים. בבניינים משובצים הם סינכרונית פורמלית, מבהינה אבל ךיקן;בעקבות
 מקום )ובכל הצורות של הדיאכרוני גלגולן אתרי מתחקה משהיא יותר זו,הצגה
 הסינכרוני. במישור הדברים את להציג מבקשת היא הזה( לפן גם דעתנו נתנושנדרש

 בניינים: שמונה על הסדירה הסדרה עומדת הבינוני מערכת בתוך34.
 גילל - יעיל -פשל )הקל( 3-2-1)א(
 מתפ206% - מפ4 -מפ% )הכבד( 6-5-4)ב(

 99צל -ליעיל )הגורם( 8-7)ג(
 פסיב צורות של לקיומן האפשרות על ילוןהצביע הכבד של בבינוני )א(הערות:
 חסרי כתיבים על מיוסדת מסקנתו הארמית. מן שנשאלו מפ4(, )אולי מפ%במשקל

 שלפנינו להניח מניעה ]ואין בקרי לכך עדות כל נמצאה לא אבל פה"פ, אחריואו
 - הדוגמות[. של בחלק מפ%צורות
 שלוש בפועל או בכות מקוימות - שלהם סדרות-המשנה בכל - הכבדים בבניינים)ב(

 כגון: בינוני.צורות
 מתגלגל - מגולגל -מגלגל
 משתעבד - משועבד -משעבד

 יפזל )משלק(ז מפעל השלשה את לראות יש העין קל הכבד בבניין גםוכך
 )מתטנה(.207 סמש?ל)מאולליז('

 על התנאים בלשון הבניינים מערכת את מעמידים נמצאנו דבר: של חיתומו35.
 ג9?ל' - )קל ם י ר י ד ס ה ש י ש בלבד; ה נ ו מ ש למעשה שהם , ר ש ע - ה ע ב רא

 וצורות-משנה חלופות שהם סדירים, לא שישה ילידם סיטי( - סי?יל כמסללן -סקל

 הנזכרת יהספיות 112-106 עמ' 1980' בי-אשיי )יא" נתפלל בנון: הפותחת בינוני צוית גםויש206.
 ואילר(. 193 עמ' 1983, מישור,שם;

 דיון מחייבים הדברים אך הפעולה, שמות לאור הבניינים חלוקת בעניין גם להוסיף מהויש207.
 למועד. חזון ועוד לעצמו.נפרד
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 טבל-גמש?י, גיבל: )גפ?לישלהם
 לא שניים עוד יעמם פשי-גמפו?ל"

 . קליטה(.208 בתהליך נתפעל פליטה, בתהליך )פלל ם י ר י דס

 קיצוריםרשימת
 כתבי-יר)א(
 1986. צורבל, פי על מובא הרמב"ם, אוטוגרף כתב-יד, משנה =א"ר

 א"מ מאת מבוא )עם פקסימילית מהודרה רנ"ב, נאפולי ראשון, דפוס משנה ==ד"ר
 תש"ל. ירושליםהברמן(,

 תש"ל. ירושלים פקסימילית, מהדורה 138, רוסי דה ]א[, פארמה כ"י משנה =פא
 )עם פקסימילית מהדורה בפריס, הלאומית בספרייה 329-328 פריס כ"י משנה =פס

 תשל"ג. ירושלים בר-אשר(, מ' מאתמבוא
 מ' מאת מבוא )עם פקסימילית מהדורה 497, רוסי דה ]ב[, פארמה נ"י משנה =פר

 תשל"א. ירושליםבר-אשר(,
 תשכ"ח. ירושלים פקסימילית, מהדורה ASO, קאופמן כ"י משנה =ק

 הדפים שבעת ואת נידה במסכת אחד דף שכתבה ק בכ"י השנייה היד גרסת =ק-2
 בכתב-היד.האחרונים

 Add-470.1, קיימבריג', כ"י פי על מערבא רבני מתניתא לו, נ"ה ==קיימב'
 1983.קיימבריג'

 ביבליוגרפיה)ב(
 והיסודות מהותה הקדם-אשכנזית הקריאה מסורת אלדר, א' = 1979אלדר,

 ירושלים ה, ולשון עדה תצורה, ענייני ב: כרך ספרד, ולמסורת לההמשותפים
תשל"ט.

 )תש"ם(, מד לשוננו הבניינים", במערכת ותולדותי 'אבות " אלדר, א' = 1980אלדר

 160-157.עמ'
 של העברית ללשון ההיסטורי המילון בתוך "מבוא" בן-חיים, ז' = 1963בן-חיים,

 ועד המקרא חתימת למן ראשון, חלק המקורות, ספר העברית, ללשוןהאקדמיה
 13-7. עמ' תשכ"ג ירושלים הגאונים, תקופתמוצאי

 הר-זהב צ' של הנשכה במאמרו משתקפת העניין ממין שלא רבים פרסים עם פורטניתגישה208.
 בניינים ושישה משמונים פחות לא 175-155(; עמ' [תר"ץ[, ב )לשוננו העברי" פל?ל"הבניינים

 ראוי זאת לעומת תוספת. דורשים הרכרים ואין ברשימתו. ומגולל ופורט וכולל וסופר מונההוא
 מאוד עד הגהירה גהצגתו הביניים בימי הדקדוק מחיבורי העולות להשקפות הדעת אתלתת
 1980(. )אלדר אלדר א'של
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 תורה, לשון המישי: כרך שומרון, נוסח וארמית עברית בן-היים, ז' = 1977בן-חיים,
 תשל"ז.ירושלים
 עדה המשנה, לשון של צרפתית-איטלקית מסורת בן-טולילה, " == 1989בן-טולילה,
 תשמ"ט. באר-שבע יד,ולשון
 מג לשוננו הוכרו", שלא מורכבות תיבות "שתי בר-אשר, מ' =ע 1979בר-אשר,

 193-185. עמ')תשל"ט(,
 עדה איטליה, יהודי של חכמים לשון במסורת פרקים בר-אשר, מ' = 1980בר-אשר,
 תש"ם. ירושלים ו,ולשון
 - בכתב-יד המשתקפת חכמים בלשון ראשונים "עיונים בר-אשר, מ' == 1983בר-אשר,
 165-134. עמ' תשמ"ג, תל-אביב ג, תעודה במדבר", לספרי 32רומי

 המשנה", של קאופמן יד בכתב הניקוד "משוגות בר-אשר, מ' = 1984בר-אשר
 17-1. עמ' )התשמ"ד(, אמסורות

 טיפוסי המשנה, של בכתבי-היד בלשניים "בירורים בר-אשר, מ' == 1986בר-אשר,
 7, חוברת ז, כרך למדעים, הלאומית האקדמיה דברי בלשון", ייחוד וקוויהלשון

 210-183. עמ' תשמ"ו,ירושלים

 ארץ של בסורית סיצל בדקדוק תופעות "שתי בר-אשר, מ' == 1987גר-אשר,
 עמ' תשמ"ז, ירושלים בנדויד(, לאבא היובל )ספר ב-ג בלשון מחקריםישראל",
.126-111

 שי המשנה", בלשון ול"י ל"א פועלי בדקדוק "זוטות בר-אשר, מ' = 1991בר-אשר,
 66-55. עמ' תשנ"א, ירושלים לשון, מחקרי אסופת - רביןלהיים

 עם כתבי-יד... פי על מדעית מהרורה - אהלות מסכת גולדברג, א' == 1955גולדברג,
 תשט"ו. ירושלים ומבוא, מדעיפירוש
 ונוסח קויפמן כ"י נוסח שבת, מסכת למשנה פירוש גולדברג, א' == 1976גולדברג,
 ן תשל"ו. ירושלים והערות, מבוא בצרוף נוסחאות... שינויי עם רנ"ב ראשוןדפוס
 ן תימני כתב-יד לפי חכמים בלשון הפועל "מערכת גמליאל, . ח' = 1989גמליאל,

 71-37. עמ' )תשמ"ס(, ג-ד מסורותעתיק",

 פרמה כתב-יד מסורת פי על המשנה, לשון של הצורות תורת הנמן, ג' = 1980הנמן,
 תש"ם. תל-אביב 138(, רוסי)דה
 א, כרך נוסחאות... שינויי עם זרעים משנה )עורך(, זק"ש נ' == 1975 1972,זק"ש,

 תשל"ה. ירושלים ב, כרך תשל"ג;ירושלים
 ירושלים הקדום, הארץ-ישראלי הפיוט של השיר שפת יהלום, " == 1985יהלום,

תשמ"ה.
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 כרכיסו,ן ,שני הבבלי בניקוד המשהקפת הלשון מסורת 'יבין, י' = 1985ייבין,
'ן תשמ"ה.ירושלים

 ,ולן' תשכ"ד. ירושלים המשנה, לניקוד מבוא ילון, ח' == 1964ילון,
. תשל"א. ירושלים לשון, פרקי ילון, ח' == 1971ילון,

לן :
 ולשולן עדה ובמשנה, במקרא ג'רבה קהילת של הקריאה מסורת כ"ץ, ק' == 1978כ"ץ,
 .',ן תשל"ה. ירלשלימב,

 עמק ,השי"זו, בו תרביץ ?משעל...", ובניין ש2ל "בניין מורג, ש' = 1957/8מורג,
 על'פן ]מובא ay 556' )תשי"ח(, כז תרביץ יגמש?ל", פעל לעניין *עיד356-349;
 ':,ין);ן QP .]101-93' א,קובץ
 המקרא: לשון של הטברנית "המסורת מורג, ש' == 1969מורג,

 תשכ"ט-תשל"ד, ירושלים רוזנטל(, א"ש )בעריכת ב פרקיםוהטרוגניות", הומוגניות,"

4י "'144-105. עמ"  תימןלן מסורת לפי בניקוד כ"י טהרות, קדשים נזיקין "משנה שרג, ש' == 1970מורג,
 על ]מובא 8-1 עמ' תש"ל, ירושלים הפקסימילית, המהדורה בתוך מבוא",דברי

 (ן 206-199ן. עמ' א,קובץ פי"
 מחקר*6', מפגש",, נקודות תימן: ומסורת שומרון "מסורת מורג, ש' == 1992מורג,

 ן ay .264-245' תשנ"ב, ירושלים ייבין(, לישראל היובל )ספר ה-ובלשון
 בתוך1,1 הבתר-מקראית-, בעברית נופעל בניין "על מורשת, מ' == 1980מורשת,

 קוטשר, יחזקאל פרופ' של לזכרו שקדשים שמיות ובלשונות בעבריתמחקן-ים
 Dy .139-126' תש"ם,רמת-גן

 דוקטור,, עבודת התנאים, בלשון הזמנים מערכת מישור, מ' == 1983מישור,
 ן' תשמ"ג. ירושלים העברית,באוניברסיטה

 עבודת 66, וטיקאן כתב"יד פי על בספרא התנאים לשון נאה, ש' -= 1989נאה,
 תשמ"ט. .רושלים העבריה, נאוניברסוטהדוקטור

 מחקרים והמילון", הדקדוק גבול "על נאה, ש' == 1992נאה,
 בלשי

 היובל )ספר ה-ו
 277יDY .313' תשנ"ב, ירושלים ייבין(,לישראל

 1 עבודת התוספתא, של ארפורט כק של הלשונות המסורה נחן, ח' aa 1984נתן,
 תשמ"ד. ירושלים העברית, באוניברסיטהדוקטור

 תרצ"ו. תל-אביב המשנה, לשון דקדוק סגל, מ"צ == 1936סגל,
 עבודת לרמב"ם, המשנה פירוש באוטוגראף המשנה לשון צורבל, ת' == 1986צורבל,

 תשמ"ו. ירושלים העברית, באוניברסיטהדוקטור
 ירושלים א, כרך חז"ל, בלשון מאמרים קובץ )עורך(, בר"אשר מ' == ב קובץ / אקובץ

 תש"ם. ירושלים ב, כרך )תשל"ז2(;תשל"ב
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 השלמה ישעיהו מגילת של הלשוני והרקע הלשון קוטשר, י' == 1969קוטשר,
 תשי"ט. ירושלים המלח, יםממגילות

 תשל"ז. ירושלים ובארמית, בעברית מחקרים קוטשר, י' == 1977קוטשר,
 עמ' )תשמ"מ(, נב לשוננו נופעל", בניין של "מקורו קימרון, א' == 1988קימרון,

.179-178

 פי על מובא חכמים", לשון בדקדוק התימנים "מסורת שבטיאל, י' == 1972שבטיאל,
 251-207. עמ' א,קובץ
 למהדורה והכנות אבות מסכת של ולשונה נוסחאותיה שרביט, ש' == 1976שרביט,

 תשל"ו. רמת-גן בר-אילן, באוניברסיטת דוקטור עבודתמדעית,
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