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מערכתהבניינים בלשון התנאים
(עיוןמורפולוגי)
א .כללהבניינים
 .1דקדוק לשון חכמים מכיר שורה ארוכה של בניינים בשקל .מהם בניינים
ששימושם סדיר בהעמידם נטייה מלאה בכל הזמנים ,ומהם בניינים לא סדירים
שתפוצתם מוגבלת ביותר .בין אלה האחרונים יש צורות שחזקתן מוצקה ,לפי שהם
מתועדים במקורותרביםומעידיםעליהםעדיףנאמנים; וישצורות שלאנזדמנו אלא
במסורות אחדות או במסורת אחת בלבד ,וחזקת קדמותן  -אם אכןהיו צורותחיות
בלשון חז"ל  -טעונה אישוש רב .הדיונים פזורים באכסניות שונות ,ועתים הדעות
חלוקות על דרכי פירושן של כמה וכמה תופעות הכרוכות בבניינים .דומה אני,

שהגיעה העת לראות אתהתמונההכוללתי ולשוב ולהרהרברביםמפרטיה ובפשרם.
בבירורנוכאןאנו מתמקדים בעיקרבלשון התנאים .נתחיל בהצגה פורטת של כלל
הבניינים ,ואחר כך נבואלהעיר על כלבניין ככלשיידרש .נביאם בשתי קבוצות:
הסדיריםוהפחותסדירים.
 .2אלוהבנייניםהסדירים:

, 2-1קי)
י- -נ?9י
 4-3שע
%5

נתפ( %הת2)%5

ואלוהבניינים הלאסדיהריפםע:יי-סיעי
6-5

7

9-8
11-10
13-12

14

%5
נפעל,גילל

(ש"ל)
?5ל-במפו-גגלמש?י

פשי

נתפגל

 .1מטגע הדברים ,המעוניין בתמונה הכוללת מבקש לקרב בין הפרטים ולנקוט גישה מכלילה.
לעומת זאת הבוחן פרט אחדאו מסורת אחת לעצמה,גישתופורטנית עדדק.
 .2בניינים 4-3כוללים את הכבד הדגוש ,המרובע והמוארך בשורשיע"ווהכפולים ,וכנראה גם את
"קלהעיר "1המוארך השלט",ראהסעיפים 30 ,3להלן).
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5

להבקהברוהצ.תהבגי'ניםהסדיריםאינהטעונהפירוט והדגמהזולתי כמה הע,ריוך,ה""ויו
.

 .3בבבייביםהכבדים (מס' 4-3לעילבסעיף )2ידועות המשסדרות*משנה:י"ישש%%
(א) הכבד הדגוש( %5 :קדש)  -נתפ( %נתקדש).
,ען[ןש'%לט
המרובע4:

סלפל,תרגם ,שחררוכיו"ב -נתפלפל ,נתרנמןסזמסךר
(ב) הכבד
"
ק
;
1
"
(ג) הכבדהמוארך (בשורשיםמגזרותע"ווהכפולים) :תולל(עורר',רו??)6ב,נת5וג,

";*,ע,מר,י;מרי?ע'.

המוארךבגזרותע"ווהכפולים)אינו משמש למעשהבלשוןזו .רובהדוגמות'י*'1

המק-א .מק;.נ.ת

,מועד קטןג,
כגון:
ממנוהן צורוה מורשות מעברית
(פסחיםי,ה) .ונציין גם את נתרועןה(כליםג,ד :ד ,ב צ)2ן כן הואבכתביומ'1..);.%1ל)
פט,וכן בד"ר ובספרים שלנו (לעומת זאת בכתבי-היד פר ,פאוקיימב'הג4%ע%מצ
נתרעעהעל דרך השלמים.)8
ואנומוסיפיםעליהםעודשנייםהכלוליםבבניינים הלאסדירים:
(ד) הכבד קלהעין :פלל-נתפעל (ראהלהלןסעיפים .)30 ,24-27
ל (ראהלהלןסעיפים .)30-25
(ה) הכבדהמוארך (השלם) :נ"פו?
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פיעל-

ל הן שתי חלופות של בניין אהד .הצורה הקדומה,
 .4נתפעלוס"פ?
ש
ה
ש
המשמשת בלשון המקרא ,שינתה את צורתה בלשון התנאים .כלומר,ההאפהו,ס

בנון; כנראהפרי היקשלבניין נפ?ל 9.בשל מעמדם המקביל שלשניהבנלייע
נתקרבהצורתו שלזהלצורתו שלזה :התפסל

נפעל.

נתפעלכמי

)4

'

 .3ראה סגל ,1936 ,סעיפים  263-262בעמ'  .146-144וראה הנמן ,1980 ,עמ'
מפרידבין שלושהסדרות(הדגוש,המוכפל,המוארך)הוארואהאותןבעיקרו של דברכאחת)~.
 .4אנימעדיף אתהכינויההמרובע",שהואכוללנייותר-ומכווןלכלבעלי ארבעהעיצורישורש,,
עלפני פלפל/נתפל?ל העשוי לתבנית של א-ב-א-ב (זהות גמורה שלעיצורי השורש הראשון
;30-29

אף שהוא

והשלישימכאןוהזוגיוהרביעימכאן).
 .5הצורותשצויינובכוכביתהןטשוחזרותבלשוןהתנאים (וראה בהמשךדברינומיד).
)
1
4
5
 .6ראההנמן,1980 ,עמ'  .303-302סגל ( )1936טפרידביןפילל/ו"פילל בע*ווע"י (עמ' לביז

1%5ל"1,פי?ל

(y"y1עמ' .)148

 .7בכ"י קהתיבה בתובהבביבמלא5 :יתוועעה.

 .8הנמן (,1980עמ'  208הערה )804סבור,שנתריעעההיאנתרעעה במעתק *) 5ס,לדעתוהיאאינה
שייכתלבנייןנתפולל.
 .9ראה סגל,1936 ,עמ' .118
 .10זה וזה שימושם המקוריהיה שלבנייןהוזר ,ומאוחר יותר גבר בשניהם השימוש הסביל (נפעל
הוזר-סביל שלקל ,התפעל/נתפעלהוזר-סביל של פ.)%
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צורת נתפעל הצעירה ,שלא שימשה במקרא ,הורכבה בו במקומות בודדים על
כתיבים של צורת נפסל .כך מתפרשות הצורות ונוטרו (יחזקאל כג ,מח)11,
עקטוי
ד
לי
(,דברים כא ,ת)12.וכן ונלחם (==ןנלחם 'כונתלסמן דניאליאייא) במסורת הנ
הא"י,כפישהיטיב לראות פ' קאלה 13,כנגד צורתךגלסם במסורת טבריה .ויש בה
,ה ,לב)
במסורתהשומרונים לחומש הרבהכיוצא בזה,כגון ( nibl)irrkduבראשיתי

,

(

כנגד נפרדו במסורת טבריה14.

"(,נצורת נתפעל שנשתלטה בלשון חז"ל לא דחתה כליל את התפעל .עדיין יש

'

קדו?ות מוצקותלקיומן של צורות כמו התודה ,התנדח ,השתחוה ,התפלל והתקכל.
הצורותהללו (לבדמן התקבל)נתפרשולו להנמן15חיקוייםספרותייםללשון המקרא
או,פעולותתיקון שלמעתיקים16.

 *4בניין הופעל הואבניין סדיר בלשון חז"ל ,ובכלל זה בלשון התנאים .במשנה
לבדהנזדמנוצורותהרבה,כגון הוכשר (מעשרותא,ח) ,הוכשרה(מעילהב ,א)ועוד;
שזכרו(גיטיןא,הועוד ששפעמים במשנה)~ ,המו (שבתג,ד צ,)2הוחיו(אהלותא,ו),הותו(שביעיתו,דועודעשרותפעמים)ורביםכיוצאבהם .התבטאותו שלה'ילון
במקום הופעל" 17נראית מוגזמת .גםדבריו של
ןעלה"נסיון להשליטבניין
(,פרופ'" קוטשרעלבניין"הופעלהנדיר"18ישלהבינםנכונה;הבנייןנדיר בהשוואה
ן קלולבנייניםאחרים,ארעדייןשימושושימושסדיר19.
)~לגניי

,

גמי?ל

 .11,ואכז משטשות במקרא בשורשיס"ר צורות נפעלברורות,כגון :איסרתני ואוסרא(ירמיה לא,יח),

'
ו

יכס'יט).
ושר(מהיי
כגון"ןכפר ...ןכפר* (שמות ל,י) ,ובסביל מצינו גם פעל
ההוראה הפעילה היאבבניין
()*ומ??ל) בדוגמה
(ן8יי  arכס ,לג) ,גם התפעל (ןתכפר ,שמואל אג,יד) וכנדאב גם
י
ק
פ
נ
שהבאנו מספרדברים.בן-חיים (,1977סוףעמ' 85והערה  35שם)מניה ,שאכןבעברשימשגם קל
כפר בהוראת"כפר",ומכאןהסביל *נכפרכצורה שיש לה המשך במסורת שומרון (ראהבן-חיים,
שם,עמ' wnikkif~r 86נפלל [)4נפש]).
ראה (,Stuttgart 1930 )-:Eildesheim 1967חשא*וע  Kahle, Maeoreten desת ,עמן*.23
ילון ,1971 ,עמ' .385
לפירוטהדברים ראהבן-חיים,1977 ,עמ'  ;86-85הואהבנייןהמכונה "נפעלדגושהעין".
הנמן ,1980 ,עמ'  .211-208וראה מה שכתבה ח' נתן ( ,1984עמ'  )149-148על שימוש הצורה
התקבל (בנוסת משפטי רשמי) לעךטת נתקבל (בשימושרגיל).
עניינים כמו ניקוד עה"פ בפעלים נתקדש/נתקדש ,יתקדשו/יתקדשו וכיו"ב מקומם בדיון על
התצורההפניטית שלהבניינים(וזו תבוא במקוםאמר).
ילון,1964 ,עמ' .129
קוטשר,1977 ,עמ'קו.
,
ן
ב
ו
מ
,
א
ר
ק
מ
ה
כגון*כייותן"(מכשיריןא ,א
איןדברינוכוללים,כ ציטטותאושאילותישירותמן
ועוד עשרות פעמים) מן ויקרא יא ,לח',או יתץ (עבודה זרה ג ,ש) מפסוק לה שם .יתןויתץ
משמשות שימושסבילפנימי לקל (ראההנמן ,1980 ,עמ'  ,)257אף שמבחינהסינכרוניתהריהן
צורות הופעל לכלדבר.

י~,
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 .6ששתהבנייניםהסדיריםבלשוןהתנאיםממשיכיםסדירותשהייתהקוימתב""ץ%,י,

בניין נוסף ששימושוסדיר במקרא ונעלם כמעטלגמרימלשון חז"להועזבניען"%י,צ%

,הסבילהפנימי שלבניןי1".%בזמניםהפועליםהמובהקים-עברועת'דן%,,עאן

נשרדומסבו אלאדוגמותמועטות,ובחלקןמפוקפקותהן .התהליך שלפליטת%ט.ץ4ג,ש
הפנימי ,שהחל במקרא בסבילהפנימי שלבניין קל.,נתעצם וכמעטהושלם41,.נ',ל
חכמים,בסבילהפזנהי2מני שלפ.%הלאשפויןל,ו23הדפרסים של המשנה רשליתר,ספרו%שאם
מלמדים שבניין
נסוג מן
על אתת כמה וכמה אם נדרשיםןיש*;י'1'1מ

הנאמנים של ספרותהתנאים.
דברזה קדםוגיררוח'ילון4.נהואהראה ,שחלק שלהצורותשנתפסיכבנ"!.י,ל?ג
אינןכאלה .רקדוגמותספורותהןאכןצורותבטוחותבבנייןזה(עלפירובבמ6זךבהמט
הניקוד של המשנה,ואילועדויותהכתיבאינןמכוונות בהכרםלבניין פ2ל))-ן%%8
נגדיש שלאלזשט" שאהה,א .כךניקדקקקי);ו7מ2עין א בנעכאיוומכ"יח,51ש1
"תעוברצורתו"(פסחיםז,
"חומרמןהעיברשבמיעיה"(חוליןד,אבכ"י
קףזצרבכתיבחסר .קתעברגםבזבחיםה,ד,ואילו פאתעובר בלאניקוד.ן%צ8
בשקליםז,ג' :ף%2רצורתו" בכץק,ומעץזהפאג"י
!:

~8181

ש"8
,,ש

.20

.21
.22
.23

.24

.25
.26
.27
.25

,

ראה סגל ,1936 ,עמ'  ;117-116ילון ,1964 ,עמ'  ;161-136הנמן ,1980 ,עמ' ( 29הערה )110ן'
ובמיוחד  ;197-189וכןנאה.138-157 'aY11989 ,
1,
אך ראהסעיף 8להלן.
8[.
.
ראהסגל,שם.
אבלבלשוןהפייסניםישצודות?2ללרוב,כפישהראוחוקרים (ראהח'ילון,לשוננוג
עמ'  ;354קוטשף ,דד1 ,19ב'קד; ולאחרונהיהלום,1985 ,עמ' 51ואילך; וראהגםאלדר79 ,ע1
עמ'  - 367-362הוא מונה שם כשישים צורות בזמן *עבר*) .ויש מקום לומר מלים אחדות
רמב*ם בהקשרזה .במשנתו שלו -כעדות האוטוגרף שלו (==א"ר)  -כמעטשאיןצורות25ש
בעבר ובעתיד (ראה המקום הנרמז בהערה 26להלן) .אבל בכתיבתו במשנה-תורה  -שנכתב,
כידוע (וכדבריו של רבבים  r(1DSVגלשון המשנה  -משמשות צורות פ2ל בעברובעתיד,כגוען
"משהרבינולאהאמינובוישראלמפניהאותותשעשה .:.נמצאואלו ששולח להםהםהעדיםן
',
על נבואתו"(יסודי התורהח ,א-ב); "עד שירוחמו מן השמים'(תעניתא,ד).
(,
ילון ,1964 ,עמ' .151-136
י
ילון ,שם,עמ' ,137ושםנתפרטונתוניםנוספים.
צורבל,1986 ,עם' .160זוהיא,כנראה,צורת היחידה ונמצאהבכ"יאר.
ראהילון ,שם,עמ' .145-144
הנמן,1960 ,עמ' .196
!

51
[תיצא
עי,

5צי
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ויש לפקפק ,כאמור ,אם בכל מקוםכיוון גםהכתיבלצורות פ?ל'שהרי אפשרלו
לכתיב "תעובר צורתו" שיתפרש "תעובר" בבניין פעל (המציין שינוי במצב)29
בהתנוונות התנועה ) 1 -א - 1לפניהעיצור השפתי 30.גם הכתיב חותך לא נתפרש
לילוןמכוון לפ~ ,אלאבינוני של קל :חותך31.ונזכירעוד שתידוגמות :זועקה (ק
נגעיםד,ה); הבירור הראהשגרסתכלהעדיםהאחרים-זיקק
ה-היאהמקורית (ראה
בר-אשר  ,1984עמ' )5-3ונקדן ק נשתבשכאן .שבתה (דפוסוונציה 1737כריתות ב,
ד),שוותה (במשנהההיא בדפוס אמסטרדם  .)1646בכלהעדיםהנאמניםמצויה צורה
נבכיין קל :קלות ~ק ,וללאניקודבכתבי-היד פאוקיימב') .וישעוד כיוצא גזה'1.
נראה שרובצורות פ%ככולןמקוימות רקלפיעדויותהנקדנים.
 .7פעל מדומה .ויש להרחיב את הדברים כאן על צורות פעל מדומות
המזדמנות לעתים קרובות בספרות התנאים ,שאינן אלא צורות פעל בטוחות .הן
נראות צורות פעל בשל העובדה שנתחלפולמעתיקיםיודיןב-ואוין או בשל הפיכת
 2/1ל o/u~-בתנאיםפונטיים מוגדרים .נזכיר כאן כמה דוגמות ,כגון :קופלנו (ק
עדנות ח ,ג)" ,אם טומאתה ...שכןטימאמה ...תסטא" (ק שםו,ג) .והשווה "וכי
מטומאה שהכתיב מטהרה"(כתב-ידרומי 32לספרי במדבר ,פסקהיט ,מהדורת רח"ש
הוהוויץ,עמ'  .)23מטומאה בהקשרזה נתפרשהלנו"מיטומאה"(ובטי~ה);33וכןיש
לראות את הצורות פורשנו==( 34פרשנו) 35,מורחה (==מךחה) 36,גולח (==גילה)36
במקומותשוניםבכתב-הידהנ"ל .בחלק שלהדוגמות,כנראה,שגגתהעתקהלפנינו:
הדי
ד נתארכה בטעותל-ואו .כר נראה לפרש אלנכון אתטיטאסה-לידטימאתה -
בכ"י ק(עדויותו,ג) .אבל בחלק שלהדוגמותהואומעידהעלתנועת  0/1במקום
1/1לפניעיצורשפתיאולפנירישולמד,כפישהיטיב לפרשפרופ'ז'בן-מיים 37את
 .29ילון,1964 ,עמ' 160ואילך.
 .30הכתיב תעבר ,שנוקדבכ"י ק תקבר,אינועשוי כלל לכך ,שכן בדרך הכלל תנועת ם נכתבת

כתיב טלאואו,וברור שהסופרכיוון לצורהתתחרזכפישניקרנקדןק במסכת שקלים(ו,ג) .אגב

.31
.32.

.33

.34
.35
.36
.37

האורח,איןמניעהלומר שתעוברכהוויתההיאצורתפלל :ע במקום 4לפניהבית ופתח במקום
צירילפני ריש (כמו אחר) .אבל נראה שהנקדןכיוון ,בכל זאת ,לצורת
פ?ל-
ילון ,שם ,עם' .145-144
רבותמהן נסקרותאצלילון ,שם,עמ' .149-136
בר-אשר ,1979 ,עמ' .190-186
בד-אור,י,198עם' .160-158 ,150
בר-אשר,ום,עם'.150
בר-אשר ,שם.151-150 ,
בן-חיים ,1963 ,עמ'  10הערה.9
דל1

;,נ(]6ן
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[[[י[ןממ

הפוילעולן8נ3ומ'מ.ומןנמ"ה).כוסימיואתהבינוניהאקטיבימרובה~(.,ך4ה);,וכה?י'י"'ן
ה' אתיפיכפיעל שליפ"י .וכךניתן לפרש מלק שלהצורותדלעילש-י51אפ
מכ"ירומי  :32טטומאה ,פורשנו ,מורחה,גולח .אך חזקתן של צורות
י:
.א
שו
נן
ל"
בח
,"!"4
י
שצןז
בכתב"יד אחדואיןעליהן מסורתניקודאינה מוצקהדייה .ואפשרשיש

בכולן?) שגגת העתקה בלבד ,שהמירהיוד ב-ואו .בין כךובין כך צורות[ן',ש14,
מדומה לפנינו,שאינן אלאצורות פ39.%
;;י;;').ןו,י',ןין4
ן '[;-:ן%ששש
 .8אבלבבינונינתקיימוצורדה  %5כחלקשל.נטיית כלומר% ,
'

י.%

י%?,י' .הסיקיש/

%.יש

~דגמיהם הוא כיסס כ,תב/כתוב,
ושא
''14,ן.
-שוי/ק??י

שמורוכיוצא בהם .השעיל הואבינונידינמי ,ומצד שימושו כזמןהוא"מצית.'%ל'

ועתיד; הטבילשימושוסטטיפרפקטי,והואמצייןפעולה שנעשתהבעברומשמושמש
הווה.

;

"8%%1

ואו 40.כשנזדמנו צורות כאלו בכתבי-יד מנוקדים ,הן נוקדו לע
תביים-יכדצ;ורות מש8%
בכת

שלשמישמש

* נזכיר כאן כמהמן הדוגמות שנזדמנו
ולעתים כצורותיטעל
התנאים :מפגלת (מנחות ב ,ג),מפגלין (שם ב ,ד) ,מבקר (תמיד ג ,ד),
(אהלות ט ,ג) -כולן לקוחות מכ"י ק; וכןבביטויו"כןהוא מפורש על*4ד
(תמידג,ז; מירותד,ב) ,קגורסמשרש,מפךש,קיימב' מפרש(בליניקודןוכןט%8%
ליד מעוטם כמהפעמיםבעדיםשונים של התוספתא לסוטה (ד,ז),ועוד.ילון
לקבוע ,שצורהזו "אינה אלא בינוני מפעל ע"ד הארמית"* '1ואמנם העדר הגואכן
מתמיה,שכן מדרכיהכתיב שלכתבי-היד שללשון חז"ל לכתוב כתיב מל
,אואוכדו%
לצייןכלתנועת (%כולל  %בהברהסגורהלאמוטעמת) .אבלישלהדגיש שאין

מחלשים%

יחי,אי%%

ידביש

ו
,ן
;ו
לנ
י,

 .38ילין
 ,1964 ,עמ' 37י.140-
 .39וינוייםפונטיים אמש1שים",כידוע ,את המערכת המורפולוגית :צורה שהיא ביסודה דגם אחלן
מתחפשת בדגם אחר ,כמו כמה מצורות בניין 'הופעל מדומה" שנזדמנו בטקסטים של'לעה.
למשל" ,הורע כחו* (כתובות ה ,ד  ;)2%כבר הראה ה'ילון ( ,1964עמ'  ;140-138וראה גם
 ,1980עמ' ,)326שמדובי בצורת הפעיל (ניקוע) ,וכן הכוונה היא שהכתוב הרע את כוחואו
ייפה אתכוחו שלפלוני(וראהלהלןהערה ,188צורת לקרא)יהוקפא) .גםהצורה"%לין במקום
ימקוואוהז ,א ,ב כמה פעמים בכא פא) טתחפשתכבינוני של.קל מע*ל במקום בינונו

ן
,
הנמו,

ן
ן

ט"ליז

;

הפעיל שלעל"ה .והדבריםידועים.

. .40ילון964 ,צ,עט' .180-176
 .41שם ,עמ' .176

סי1
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אפילו עדות אהת42לניקוד מפעל (9פצל)43.יאי
ן מניעה לראות בחלק של הצורות
חסרות ה"ואוצורות מפעלמקוריות ,כמובביטוי"כןהוא מפרשעל-ידיחזקאל".
נפעל
י-,

 .10בניין נפעל נוהג בעיקר בשתי גזרות ,פ"נ (ובכלל זהפועלי ע"ו הנוטים כמו
פ"נ)ופ"י ,בעברובבינוני; ונמצאו כמהדוגמות גםבפעליםשלמים .התבניתידועה
בכתבי-היד של ספרות התנאים (וספרות מז"ל אחרת) בעיקר במסורת הכתיב; חלק
של צורות נופעל (ב-ואו אחרי הנון) שלא הובנו כהלכה תוקנו,כפי שנראהלהלן.
העדויות המנוקדות באות ברובן מממזורים ומסידורים ישנים .וכן ידועה הצורה
במסורותקריאה של העדות44.
והרי כמהדוגמות" :קנהשלזתים ...נוטל בשבת" (ק שבתיז,ג .הנקדןגירד את
ה-ואוליוד,וניקדנישל); "שנוטל צומתהגידים" (פא45חוליןד,ו[ט] .קשניטל);
"נוטל מזהומזהרביעית" (פר אהלותג ,הוניקד בטעותניטל; בכל העדים האחרים
ש;יטל" ;)46נוטלתמן הטהור על הטמא" (ק תלה ב ,מ== נוטלת ,אבל הנקדן גרס
נוטלת,ובעדיםאחרים ניטלת .)47עדות מפורשת נמצאתבכ"ירומי  66של הספרא,
שכתב וניקד נוטלף ()נ 48,)2והרבה כמותה בלשון התפילה והפיוט;49וכן "ונוצל
מידו" ) sxתוספתא ברכותכ"י ארפורט ,אבל בכ"י וינהוניצל צ50;)3ויש עדויות
1

 .42נקדן ק מגלהלעתים את מבוכתו בכתיבמעיןזה .רק כך אפשרלהבין את הניקוד התמוה שלו
מסכןוגיטיןו,ה).
,
)
1
7
8
,
ם
ש
(
עמ'
הקוראת מפצל כנגד מפזל של
 .43עדותה של עברית השומרונים שהביא ילון
הטברנית,אינה ערוה ,שכן מעתק מ ל1/4-הואכללי במסורת השומרונים (ראה למשלבן-חיים,
11977עמי .)148
 .44הבירוריםהעיקריים  -ובכללם הרבהנתונים  -נמצאים אצלילון ,1964 ,עמ'  159-152ומורשת,
 ;1980וראה גט קימרון .1988 ,נתונים נוספים (מועטים) מפוזרים במחקרים אחדים ,כגון:
ובטיאל( 1972 ,נתפרסם כבר בונת  ,)1937עמ'  ;212מורג ,1970 ,עמ'  ;204הנמן ,1980 ,עמ'
' קארה,
 ;261-260בד-אשר,1983 ,עמ'  ;153נתן,1984 ,עמ'  ;146נאה,1989 ,עמ'  ;193וראהגםי
לשוננו מד (תשים) עמ'  .34נתוניםרביםמןהפיוט,דיוןבבנייןוריכוז ול ספרות מחקרמצויים
אצל אלדר ,1979 ,עמ' .383-381
הנמן ,1980 ,עמ' .260

.45
 .46גולדברג ,1955 ,עמ' .28
 .47וק"ש,1975 ,עלאתר.

 .48ייבין
,1985 ,עמ'  ;394נאה,1989 ,עמ' .193
 .49כגון "ונטל כבוד מגיה חיינו" (תפילת *אתה יצרת"

לשבת ראש חודש בסידורים ובמנהגי
העדות),ויודוגמות רבותבפיוט באשכנז :נוטל,נוטלו,נוטלה -כפי שקבע אלדר (,1979עמ'
.)381

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

חרו
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~HS
לקריאה 4צל בפיוט 51.וכן "הנושא על הזב" (==35י?א פא זבימל,ק(!:שי'
הנישאו'ן:וכךגםנט ::נומנו,כ"ירומיגב66ילספרא),ני"נותניןלכהנים",בעכול,:,",,

ה ,מ בכתבי-יד אחדים);54וכןנותנין/נותנים (בכמהכתבי-יד לספרי
*
ל
ן*צ
1ג1
הכתיבים האלהמכוון,כנראה,לצורהנסגים/נתנין;וישעדויותלקריאבהמדנבפהע)ל"
י:
:ל
בש
זה בפיוט56.
)( 1א%ש
ובפועליע"ו(הנוטים כפ"נ)" :הנוער בלילה" (אבותג ,דבקטעיגניזה;157י;ץ~ננצם%
(חלופה של נעור);" 58לחם שנוטח באיברים" (מכילתאויסע ג,הורביץ;,ןימ))"שיןן
כעדותדפוס קושטא)- 59כלומר,נסחחלופה שלניטוח60.הזקתן שלצורןתהתוגי"%
בגזרתע"ו  -בתמכתמעדויותהקריאהנודן,נוצדבשורשיע"ובפיוטהאשגנזי',;.יןניחז%ן
הבנייןידועבלשון התנאים62בעיקרבמסורתתימן63:נוצרת'(אבוון-י.ן;
בפועליפ"י
,
ד
,
ד
ל
ו
נ
,
ק
,
ד
י);גילד
נושר,אנות כנ)"4.
ה(נגעים ובבינוני

 .11מחוץ לגזרות העלולות בפה"פ נרשמו בספרות הממקר דוגמות אחדותבעת%
%
השלמים" 65:שנוגאלו בלילה" (ספרי דברים קכח,כ"ירומי " 66;)32ולאנוחלקוש
,א)ליעורור' ,"y~lnsנקטעגניזה של תוספתא פסחש א ,ה ,אבלכתבו-הידומ"מ

%
י
י
תושן
:

 .31אלדר ,שם,עמ' .381

 .52הנמן.260 'DF ,1980 ,

.

.

ראה המקומותהנרמזים בהערה 48לעיל.
זק"ש,1975 ,עלאתר.

ו
*
ן
,
פ
:
ן
:

.53
.34
.::..שן
(
 .55בר-אשר ,1983 ,עמ' .153
,
ר
ד
ל
א
,
י
נ
א
י
ל
א
ס
י
א
)
1
5
6
ל
צ
א
,
1
9
6
4
(
ת
ו
ד
ח
א
ת
ו
מ
ג
ו
ד
ו
עמ' מממזור
 .56הוווהנתננושהביאילון
9?9נש
,
ל
ע
פ
ו
נ
)260
(,1980
,
)
ב
,
ה
'
מ
ע
כבניין
שהביא הנמן
i;i~ilhla
עמ'  .382צורתנותזין(מכשירין
,

"

כנלאה,לבינוני קל(נותזין) ,כגרסתכתבי-הידפר,ק.
 .57שרביט ;57=56 'DY ,1976 ,מורשת,1980 ,עמ' .134
 .58וראה גםנתן ,1984 ,עמ' .146
 .59מורשת ,1980 ,עמ' ( 133והעדה .)53
 .60זונתקיימהבשניכתבי-יד (מורות.,ום).
 .61אלדר,1979 ,עמ' .382

~-ן

4ש

;',ם

"
,

ל
 1של 1המקרא :נו1לדו (דה"אג ,ה; כ ,ח) כפישקדמוי
,
 .62וכברצויןקיומו בניקוד הטברני והבבלי
,1985
,
ן
י
ב
י
י
,
א
'
מ
ע
;
1
8
7
'
b
y
,
1
2
6
וראה גם קובץ
וקבעו חוקרים (למשל מורג ,1969 ,עמ'
608ל
והספרות שהםמביאיםום).
 .63שנטיאל ;212 'DY ,1972 ,סורג,1970 ,עם' ;204ייבין609 'DY ,1985 ,והורה ( 5וראהגם"קארה
'!
במקום הנרמזלעיל בהערה .)44
 .64בפיוט באשכנז מצא אלדר ( ,1979עמ'  )381מוסף על נוצר גם נוסדו/נוסדו וגם נוקרו (וראה'
 1mvnלפועל זה שם).

.65

מורשת ()134-130 'DV ,1980מפרידבין השלמיםלל"י; לא מצאנו טעם להפרדהזו.

 .66מורשת ,ום ,עמ' .131
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יארפורטגורסיםנחלקו)" :והיונוהגיןזהעםזה" (שבתיב ,ד-ה) במקוםנהגין(כ"י ק
גרס במשנה דשההין[מחק אתה-ואו] ,במשנה הנהגים .פאקוראנוהגין[67בינוני קל
שלנה"ג]);"נוהניןלו"(כ"יוינה לתוספתאנדריםב,ד ,אבלכ"י ארפורטנהבין69.)68
לפחות דוגמה אחת ,מאלו שהובאו כאן ,נתפוקקה חזקתה בבירורו המקיף של ש'
נאה 70.לדעתו,נוה1ין בשבת(יב ,ד ,ה) איבה משקפת נופעל של הג"ה ,אלא צורת
פא)71.
בינוני קל של נה"ג (כעדותכ"י

 .12אפשר לכאוההלטעון ,שחלק של הדוגמות הנזכרותלעיל(סעיפים )11-10אינן
אלאשיבושגרפי:יודהועתקהכ-ואו .אבלעדויותהניקודומסורותהקריאה תומכות
יתימן(פועלי פ")4
בקיומו שלבנייןנופעל .מצאנוהובכ"ירומי  ,66בלשונם שלבנ
בכתבי-ידובמסורתהקריאה,בפיוטיםשבמחזוריםעתיקיםמאשכנזוממקומותאחרים;
וכן בקריאת המקרא נוסח טבריה ונוסח בבל (בפועל השלם רק בכתביידבבליים
צעירים) .לפיכךאין כל הכרהלהפקיעכתיביםכגון נוטל,נותנים ,נושאמןהבניין
הזה.

 .13הדעות חלוקות באשר לעלייתה של התבנית נפצל .קשה להכחיש ,שעיקר
ישימושההואבגזרותהעלולותבפה"פ72.לדעתילון73היא צמחהתחילהבפועליפ"נ.
כדילהבדילביןנטללי (סקל)
(נפעל) נדרשההלשוןלצורות נפללבצינועה
 741המאפיינת אתהבניינים הסבילים (כגוןבבינוני מפזלובבניין הופעל :הפקד,

לאטימי

 .67ראהילון ,1964 ,עמ'  ;159הנמן,1980 ,עמ'  .261הגרסהנוהגיןמקויימת בעדים נוספים (ראה
גולדברג ,1976 ,עמ' .)246-245
ן בעקבותילון (,1964
 .68מורשת (,1980עמ' )132 ,130הזכירגם את*נוכנעים*ממגילהבקומראן,וציי

עמ'  )157את *המץנוקשה'מןהבבלי,כנגדנולה שבמקנא(ישעיהה,כא) .מפיר'יוחנןברויאר
למדתי ,שהבינוני נוקשהאיןלויסוד; ויש לצפות לפרסום עבודתו על לשון התלמוד הבבלי,
שבהיובהר גם הפרסהזה.
 .69גםייבין ( ,1985עמ' )504ציין (מכתבי-יד בבלייםצעירים למקרא) כמה צורות נופעל בפועל
השלם :נרדפנו (איבהה ,ה) ,נפתלתי (בראויתל ,ח) ,נשקד(איכה א,יד).
 .70ראה נאה ,1992 ,פרק .290-278 'ap ,1

 .71גםמי ולא יקבל את מסקנתו ול נאה ,דומהאני וישתכנע שהקביעהנקוין )4נוהגין נחלו
תוקפהנעייךבאהזשם).
,
ו
ל
ש
לאיכולהיה להתכחשלעובדה ,ש"טרכז כובדה[ול
 .72גםמ' מורשתז"ל,אחריכלהקושיות
צורתנפעל]נופל שוב עלגזרת פ"נ* (מורשת,1980 ,עמ' .)130
' .73ילון ,1964 ,עמ' ( 157קודםלכן לשוננוג[תרצ"אן,עמ'  ;)307וכן ח"אגינזברג ,תרביץ ה (תוצ"ג),
 208 'arהערה.2
 .74הסברה שלנ'ברגגרין ,שהצורה המקוריתהיא  nof(alב,0-אין לה בסיס של ממש (ראה אלדר,
.)382 fay 11979
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יישד

(
8(%,1
נטלבנפעל)מצ%נו'.,י)גק'1

וכרי)-יאמנםבפועלנטלעצמובצדנטלבנפעל
הבניין הכבד" :מהכוכבים רביםומנוטלים" (ספרי
פינאלשששיאג
עמ'  .)106מנוטלים(בינוני-מפועל) עדותיש בה לנטל בפצל ,שנהג בלשו4מ44
אינרמתועד .הוראתהבנייןהקלוהנפעלנטלוניטל(שעניינםסילוקוהרחקה"ןנ:%.%לו,ץש
מזו שלהבניין הכבד נשל ,מנשל שעניינם הרמה 75.מורשת ביקש
נפעל )4נפעלציון מובהק של הפסיביות 76.לדעתו של קימרון77משתקהיגאנ'יעה')ן,ן,
לבנייןפסיבי קדום של נפצל; בדומהליחסבין פצל ופצל'אפעילוהפעלגיהקג],"?'1,
והתפעלכךיש לראות אתנפעלכסביל שלנפצל (שמעיקראשימשכבניין),תהר,ו").שו(%
סברתו שלקימרון נשארת בגדר השערה (רסוקה)'שאין להבסיס
בעיני' צ'ר1ף דעהזיהם שלילתישלמורשה,:פעל).נפעל צמחבפועלן.6,ג!ל44
לקיים את ההבחנהביןפצל(גשלהי)לגיעל(גשלהי)* יאפשר שההמרה של'נ%צש8
בנפעל נעשתה מובהקת בשל שימושו הפסיבי של גפעל ,שגבר
44מ
הי
ש
"א
בלוש
'ת
ןק
וה
ב
התנועה ם באה כהיקש להופעלולבינוניפועל (מפןל) ,שתנועתם המ
יאמיש
ז,
',
(ס); מגזרתפ"נ נתפשטההתבניתלגזרותקרובות :לאותםפועליע"והנוטיםול
פ"נ ולגזרתפ"י :ואתר כך התחילה לדבוק גםבפעלים שלמים 79.כמעט בכלדןפ
שנפרש אתצמיחת עלינולהודות,שמדובר נאלושרף שללפול.
%ק
( )4

דבריםמז ,מהדורת.

לראיתך,-בא"ש

במציאותןינילאה.שי

אפ(

ניצל

גיתי

'

.

%

פח

.

 .14נפצל תה"פדגושהישיואית)נזדמד(מחוץלגזיתע"י) רקבמסורתו שלכ"י
ורק בפועל אחדבזמן עבר:
א
ס
י
י
נ
תי (טהרותה ,ט צ,)2ניטמאסה (שם צ;)2וכבתש
נתפרשוהדבריםבדיונים קודמים 80.אבל בגזרתע"ו (גזרותהכפוליםופ"נ.הנוטיתא
כע"ו)זוהי הצורה השלטת במסורות לשון חכמים בעברובבינוני,כגון :בעבר
יב)י?נישוקה (חלה בןב)יגעורה(גיטיזהיב)"?ייצודו(ביקהג'מל
?ויעיש(כליםי
בבינוני-נידון ...נידונים (ראש השנהא ,ב),ניהגת (כתובותיא,א),נידוכע(ביצה
א ,ה),ניאותין (שבתג ,ה)81,וכןנימוקים (ראש השנהג ,ח)מן מק"ק,ומפועלי פ"נ

,ן

 .75ראהילון,1964 ,עמ' .153-152
 .76מורשת,1980 ,עמ' .130-129
 .77קימרון.1988 ,
. .78אף שמורשת לא התנסחכך,זהבעיניי תורףדבריו.

 .79ואין בכך כל תמה .עצם התופעה של התפשטות תבנית דקדוקית מגזרה אחת אל המערכת
הדקרוקית כולהידועהיפה .נזכיר כדוגמה מובהקת את הנועת עה"פזבבניין הפעילוהפ?יי'
טפקיד ,יפקיד); הורתה ולירחה בפועליע"ו (הקים ,מקים,יסים ב-ןמקורית) ,ומשם עברה אל
הבנייןהוהבגזרותאחרות.
 .80ראה בר-אשר ,1986 ,עמ' ,1991 ;192-190עמ' .60-56
 .81הנתוניםכאן הםעלפי כתבי-היד הטוביםוהדפוסים כאהד.
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נישלת,ניצילין( 82פרהיא ,א),נישקים (בבא קמא ג,יג) .במקרא משמשת בעיקר
כגון :בעבר  -נבוכה (אסתרג ,סו),נענו(יחזקאלטז,ז),
צורת נמ?ל==( 83
נהגו(ישעיהמב,יז)ועוד :בבינוני-נכון(שמואלבז,טז),נלוז(משליג,לב)ועוד.
אך מצויה בו גם צורת נפעל :גמול (בראשיתיז ,כו),געור (זכריה ב,יז),נמולים
ךואחיותיה) נעלמהמלשון התנאיםבזמן
(בראשיתלד ,כב)84.צורתנפ?ל/גי?ל(יבו
עבר :ואילובבינוניהיא נשרדה במעמדמיוהד :מצינו נדוןלידנידון בשימושים
נבדלים ,הראשונה בהוראה שמנית והשנייה בהוראה פועלית ,כפי שהעלה בירורו
המצוין של הנמן85.
ifdoqoff*n68
צורתנפעלהיאדרך המלך במסורתהשומרוניםגםבפועל השלם;
במסורת טבריה(ומצויות שם גם צורות נפלל
וכיו"ב משקפתצורהכעין

גי?ל"

ני?יהי87

רגילות,כגון " - 1181%?%נסתרה".)88

 .15פרופ' ז' בן-היים ,בעקבות ת' נלדקה 89,הסביר יפה את צורות נמול ,נעור
ואחיותיהןבעברובבינוניכתולדתהיקשאלהעתיד;היינונמולכמוןמול,נעורהכמו
מעור* לכאורה אפשר לפרשכךגם אתנטמאתי,נישמאתה-שנמצאו במסורתכ"י פר
כהיקש אל אטמא .אבלצריך להודותשישקושי בהסברזה ,שכןהסביל של טמ"א
בלשוןחכמיםהוא לעולםבבנייןנתפעל :נטמא ,מטמא ,ןשטא 90.האםעלינולהניה
שצורות ניטמאתי ,ניטמאתה משתלשלות ועולות לתקופהשעדייןךנמבניין נפעל
בפועל זה? 91ספק רבבעיניי .או שמאאיןלהפליג הרבהבזמן,ונוכללהנימ ,שלצדו
 .82בכ"י פרגורס בעלהגיליוןניצלין.
 .83מיותרלהעיר,שבנייןנפעלנתגלגלמןנ*?ל בהידלדלות (הידקקות) של 8ל 1-בהברה סגורה
לאמוטעמת .צורתנפעל ב%-המקורית ()*)5מתקיימת בהברה פתוחה -נליז
,נקל -והד שלה
.84

משתקףבדו-התנועה  awשנתכווץל-ס4 nawda' :ודע.
ויש זהותבין מסורת בבל למסורתטבריהבעיקרה שלסוגיהזו במקראובלווןהזיל (ראהייבין,

 ,1985עמ' .)644-642
 .85הנמן.287-283 ,1980 ,

.86
.87
.88
.89

.90
.91

ראה הטבלה אצלבן-חיים,1977 ,עמ'.84
כידוע ,השווא במסורתנו מתממנו במסורת השומרונים כתנועה מלאה.
בן-חיים (שם) מפרש את רוב צורות נפלל כצורותבינוני,וקריאות כמו ( niksaftaבראשית לא,
ל) מתפרשותלוכנגזרותמן השורשנכס"ף.
ראהבן-חיים,שם.
ראההנמן,1980 ,עמ'  ;434-432בר-אשר,1991 ,עמ' 59והספרות הנזכרתשם.
במקרא הטברניוהבבלי משמשבנייןנפעל של טמ"א בעברובבינוני; בעתיד הצורות מנוקדות
א).
כנתפעל  -השווה נטמאתי (ירמיה ב ,כג) ,נטמאים (יחזקאל כ ,ל) כנגד ןטמא עיקראכאי
כנראה משתקפת כאן בזמן עתיד קריאה על דרך לשון חז"ל; הצורה המקורית בלשק המקרא
הייתה נפעל גם בעתיד (ראההנמן ,1980 ,עמ'  432הערה .)820
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של נתפעל (נטמא/ןטמא) המשיך להתקיים גם נטמא/ןטמא בנפצל,ונטמאתשאוא4
תולדת היקש אל העתיד (נטמאתי )4נטסאמי בעקבות אטמא) .ותן דעתף,:ל?וך5
שבמסורתכ"יק -במשנההנזכרת ממסכתטהרות -הגרסהגיאנטמאתי,נטמאתהשן
בנפעל .יהא אשר יהא פשרעלייתן של הצורות בפה"פ דגושהבטמ"א,יץתצן*-ןת-ה
ברורה :צורתויעלהן .ומהשהואדרךהמלךבעברובבינונישלפועליע"ווהויק,,י'ן
להםנזדמןאךבשוליים בפועלטמ"א.
(:,ששש
[

ין
א
ש
 .16בסיכםהדברים,הואבנייןנפצלהואבנייןנפעלהואבנייןנפצל*'כלומ"יא,אש
, ,

,

הצורההסדירהיששתיחלופות .שתיהןקשורותמעיקרןבגזרותהעלולות:הת1בן"%:4,
נפעל צצהבגזרתפ"נ ,נתפשטהלגורותהדומות להואחרכךהגיעה ערלשיל?11;.
והתבניתנפצלעלתהבגזרתע"ו ,נתפשטהלגזרותהדומותלה,וישלהשלזההי"לן11
בפועל טמ"א במסורת אמת בלבד( .קיומה שלהתבנית בכתב-יד אהד בלבד
שאלות באשרלמידתקדמותן שלהצורותניטמאתי,נטמאתה).
' ;ן'ן'ש5

מש

שול(י?ל)ן%ול (?%9ל)" SVBn1
 .17בבחינה של כלל 94מסורות לשון חכמים עולים שלושה
ינים
י
נ
ב
עה"פ.
בסזדי.
,

; ""א

':י"ש

(כבעיטן

ובמימוש:ן"!,ש:ן

הקשוריםזהבזהמצדתבנית
הכפלה של
ם.,.והםמאופיינים
לפניה
תנועה ארוכה (תמיד?)
ואלה הם :פצל (ש2ל)95ן 2%ל(יי?ל)'גמשצלנשש
מבחינת גילוןם החיצוני הרי הם (כמעט תמיד) כצובראורת,הבניינים פצל'*1ק8
של פרעלי ע'גרינית (במיוחד ע"א) וע"ר,כגון פרש (שרש)ז אבל;%ן
סרטןגסם;יששה,לשרף,מללי,מרחק ,אבלגםמןסד; נסטשב ,נתארסה,משט?רין
(עוקציןב,חבכ"יפר)עלידמשתקרין (שםבאותוכתב-היד),תתןהד .כלומר,לפנ114ן
בנייניםכבדים לאדגושים97.נביאתמילה כמהוכמהנתונים,ואחרכךנבואלהעיר

גמשי

"
;,ג

עליהם.

 .92ראה בר-אשר,1991 ,עמ'  60-59והערה 20שם.
.93

.94

.96
.96

במקום אחר שללנו את האפשרויות שצורותניטמא"י ,ניטמאתה הן מעשה כלאיים של
לאו הד לאתפצל )2*84להארמי (בר-אשר ,1986 ,עמ' .)192-191
וג"28
1
בראייה מבדלת ופורטנית של כל מסורת לעצמהניתן אולי להציג את הדברים בסעיפים אלא
()24-17בדרךוטונה כלשהוטן הררך שאנובוקסיםבאן .אבלאנו מבקשיםלהציג תמונהמכלילה
ככל.
האפור(וראה הערה 1לעיל).
ראהלהלןסעיף .18
ן ()582 'ay ,1985
ןצרויה .ראה הערה 134
)1992
מורג (,1957/8
בעי
ד
ק
נ
מ
היבי

נ29י

להלן.

התפצי

נתפ2י

 .97אלהנתכנובפיבן-חיים גם'פיעל קלהעין' %ו"פיעלהסר רגשותהעין"* ,נתפעל קלהעין"או
אשופעל חסר דגשותהעין" (ראה לאחרונהבן-חייסז  ,1977עמ' 82ז ז.)8
114
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פעל
 .18נפתח בהערה מקדימה .במחקר מקובללהציגבניין זהכבניין פ?ל' ואולם לא
מצינוכלפועל בעברשצורתו פ?ל98.כלהדוגמותשנזדמנו בפה"פקמוצההןצורות
בינונ*(אועתיד?) .בעברנקרו,כצפוי,צורות בפה"פצרויה (או חרוקה) 99בלבד:
רקז? :ריקקה(עוקציז אן 1ה :זוהי גרסת ק,2-0וכןמצינו ב0קטעגניזהבניקו1ד
בבלי) 101,שריקנו 102,שךיקנו (ק 2-עוקצין שם ,ה ,וכן בקטע הנזכר בניקוד
בבלי104.)103

קיפה" :היין משיקפה 105אף עלפי שקילה" (מעשרות א,ז בקטע מנוקד ניקוד

בבלי107.)106

ואפשר שישלשייך לכאן גם את כימר ,פיפרו (במקומות שונים בכ"ירומי
לספרא); 108הפארפה,אבלפה"פהרוקה .כלומרךקן,שיסה(וכןגזר?)בדומה לבאר
וארקה וכיפר בדומה לנאץונחם.
66

 .19בבינונימצויות ,כמצופה ,צורות בפה"פ קמוצה,כגון :ומאבקים (ק שביעיתב,
ב)109,מזממין (ק ,גרסת הנקדן 110במכות א ,ז),ח1מזמנין (ברכות חלה א ,חבניקוד
 .98ראה למשל שבטיאל,1972 ,עמ' 209ומורג,1992 ,1957/8 ,והכול הלכו בעקבותיהם; וראהגם
ייבין
,1985 ,עמ' - 582הואכברמציין?8לבסוגריים(והעירניפרופ'מורגהערהמצוינת :צורות
בעברעשויותהיולהיתפסכשייכותלבנייןקל[?9ל?*/ל4לכזצריך לבדוק אםישצורות
בינונימפעל שהעברשלהןהוא*?ל?*/ל[הנתפסכבנייןקלן)- .
 .99במסורתהשומרוניםהמכירה אתהבנייןפיעל"קלהעין*יוצודת עברבE/a.-אחרי פה"פ(כגון
 ,kkfarז ,)81!8אבל גם צורות הכבד דגושותהעיןיו בהן 8אחרי פה"פ(כגון  faqq~dולא
,(fiqq8dכפי שלימדנובן-חיים (,1977עמ'  .)82-81בעברית תשע,גת נא"יהלנו צורה אחת
ויחידה בפתח בפה"פ :נשקי (בראשית מא ,נע ,נ?4י נ 14) *-כמקובל); מן הסתם ,בזכות
.אלהים אתכל
הזיווגל"מ נעצםלנשהבנון כתוהם ('.ויקראיוסף את ום הבכורמנע"כיגויי
עמלי ואתכלביתאבי").
 .100במשנהגאיןרואים אתהמפיקבהא.

*?י

,יא

 .101ייבין
 ,1985 ,עמ' .582
 .102ק- 2-ככתבי-ידאיטלקייםאחרים שמסורתם "ספרדית" -מחליףסגולוציריזהבזה.
פעמיים ברישצרויה.
 .103ייבין,שם .בקטע המנוקדניקודבבלימצינו
.104

קןני
יי
רי
בכ"י פר מנוקדשריקנה (?,)21ריקנו (ג)2בנ

רגיל.

פגי

 .105כאןניקדעתידקל :ןקפה(ייבין,שם).
רגילות(ייב*ן ,שם).
 .106ק ,פא:ןק*ה ...קיפה  -צורות
 .107ייבין (שם)ציין מתוך ספק (בשם גב' איילה לוונשטם המנוחה) גם את הצורות ןזרה/גיזרה
(==15ר אותה)מפירושקראילבראשית.
 .108ייבין,1985 ,עט'  .515והשווה צורת *4סת (בפיוטאשכנזי  -אלדר ,1979 ,עמ' 384ודבריו שם).

פצי

.109
.110
.111

בר-אשר,1980 ,עמ'.125

הסופר שכתבמזמיןכיוון,מן הסתם,לצורתהיטיליתיז.
בר-אשר,ום .מורג ()1992 ,1957/8

מבדילביןצורותפצלונתפעל משורשיםשלמיםובין*?י
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 .21גם הצורות שנזדמנובבכיין נתפעל במסורות לשוןהתנאיםאינןמרובות .בכ"י
ק ידועות לנו שתי מלים" 125:גיתאכל 126הבשר" (סנהדרין ו ,ו [יב])" ,האיברים
והפדרים שלאנימאולו מבערב" (תמיד ב ,א) 127.במסורת הניקוד הבבלי מצינו128
' טימשניז 129.בכ"י דיינארד מן הגניזה שפרסם יעקב בן-טולילה 130מצינו
משפג
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תימן
(גיטין
ויש
(גיטין
עדויותלצורות נתפצל134גםמחוץלמשנה,כגוןנתפנמה(בבליערכיןיע"ב),מתאנח
ברכותנטע"ב),וגםבלשוןהדיבור שלהם135.
(בבלי
הערות לשלושתהבניינים הנ"ל
 .22צורותדומותידועותגם במסורות אחרותלעברית המקרא .בניקודהטברני של
המקרא מצינו -אולי!  -את הצורה מאספיו/מאספיו(136ישעיה סב ,ט) 137.במיוחד
 .125ראה בר-אשר,1980 ,עמ'  ;126עי"ש תוספתפרטים באשרלנתונים.
 .126הפתה באלף משקף טבטא ספרדי הממיר קמץ בפתח ,כפי שמצינו במידת-מה בכ"י ק (ראה
מאמרי *הנסתרת בעברבפועליל"י-ל"אבלשוןהתנאים" ,בתוךמחקרי תלמודב ,ספרהזיכרון
לפרופי א"שרוזנטלז"ל (בדפוס),סעיף  17הערה .)39
 :127כנגד זה במקום המקביל (תמיד ב ,ה) מנוקדניתאכלובבניין גהס~,וכן "עדכדי שןתששל
המזון (ו)במעיו" (ברכרת ח ,ד) .והזכירני ד"ר מ' מישור את "תחכלהו אש" (איוב כ ,כו);

לכדורה: ,ודתמשצל בנאן חסל)
יקנה אהד עם נתאכל ועםמאוכלות שלכ"י ק
(בכולם אכל הוראתו *שרף") .ואולם מסורת הקריאה בקמץ קטן  - t~'oxiehu -שבילה
יו
חית
ל .ואכמ"ל.ןלק
לראיית הצורהכגלגול שלגאכלה4בבנ
ייבין
,1985 ,עמ' .583
ייבין שםמצייןעוד צודה מסופקת :ניקמו.
בן-שולילה ,1989 ,עמ' .52
גםכתב-ידזהמחליף קמץ בפתהאהדדי.
בן-סולילה רואה את הפא הרפה בנשתשה תולדתגרירה אלשפוי.

:מי

.128
.129
.130
.131
.132
 .133מורג,1992 ,סעיף.2.2
 .134הניקודים נתאכל,נסתפג (ב4-אחרי עה*פ) ,שהובאולעיל,עדותיש בהם לקריאה נתפצל (לא

נתפצל)בזמןעבר.
 .135ראה מורג,1992 ,סעיף.2.2
 .136הקריאה מאספיו (באלף פתוחה)מקויימת בכתר ארם צובא ,בכ"י לנינגרד ובכתבי-ידאחרים.

ויש עדות פחות מוצקה לקריאה :מאספיו (באלף קמוצה) [ראה מ' ברויאר" ,הנוסח ומקורותיו',
בתוך ספר ישעיהו טפורש בידי ע' הכס ,בסדרה *דעת מקרא" ,ירושלים תשמיד ,עמ' .]74
והשווהלמנאצי(ירמיה כג,יו)כנגד:נאץ (תהליםעד,י).
 .137הצורה נידונה אצל מורג ,1969 ,עמ'  .125-124גם מורג ,שם ,עמ' ( 124-120בהרהבה) וגם

בן-חיים,1977 ,עמ'  83נדרשולצורה תרצחו(תהליםסב,ד) .הםראו את הדגו שלא.מעיקרה
ן קמץגדול לקטן קוראות .16?088%0
שלהצורה ,אבל מסורות הקריאההמבחינותבי
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(
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בבלילן ובמסורת התימניסניק:?9,רוניקודבבלי':יא שביעזתג ,ד),
ק
ל
ק
י
ונשלש
בבלי113,ב

מעשרות א ,ה)זמ!לפין (שבתיט,ג) .וכן מצאנו במסורת תימן114:מסטפ_-ין)
"שן""4,

 ,ד)115.
(סוכהד ,ה),מ?קדין(תמידד ,א),מתלשין(יומאו

ואולייש לקרב לכאןגם אתהצורות בעה"פ לא דגושה אבל בפתת (ולאבקמיע]

לפביה ,שנזדמנו במסורות הניקוד הבבלי :מכפרים/מכפיין 116,מקפית*'17
ן
"
י
,
ט
ו
ל
נ
מאבק ,משלק בדומהלמקשב,מבךף :ומכפר,מקמיח בדומה למנממןמנאץ - .ן
י
,
"
י
",
"
ן
"
שק
ל
,
,
%
.ן,
"
לזלצפויות מראש ,תפיסתנו ,רקנב'נוני9 :מול1%1)'118.
.2
0
יצורות
'

נגנ'ץ
לפ'
נמצאהלנוצורה אחת בטוחהכזאת במסורתהנקדן שלכ"י "ופינ" אתהגהלש4ן
סלףס
לה זמתה סיאוסלות הפנימיות120וירדוועירן לתוך של זהב"(תמיא"4:ש
1
2
ה 2.)121וברור שמדובר כאן בסביל הפרפקטי( ,הגמלים) שנתאבלו (שנתאפל%%%
הריהן מאוכלות .וכךיש לפרש אתמהוט,מרוג?ין שהביא פרופ' מורג מן.מסוהה%
ק119:

מי

:
ש
י
י.ק:א

תימן124.

,;1,
ונתפעל משורשי ע*ווהכפולים מבכלל זה זם"ן הדומה לזמ"ם בשל זהותההגייה של מםונלן,ש

בסוף המלה) .האחרונים מתפרשים לו חלופות של פולל ונתפולל ב %-במקום ( 5עלד:ר.מש
הארמית) .כנגדזה,ייבין (,1985עמ' )582כורך אתכלהגזרותיהד .למעשהאיןכאןמחלוקקגן
ה.
מורג מתחקהאחרימוצאיהן שלהצורות(גישתודיאכרונית)וייבין(עמ'  )582מדברעלההבני
.
;
וגםאנועיקרענייננוכאןבתיאורהסינכרוני,לפיכךכרכנוגםאנו את כלהגזרותיהד .ן

ו

 .112ייבין
 ,שם,עמ' .582
 .113שבטיאל,1972 ,עמ'  ;209מורג,1992 ,סעיף.2.2
.

113א
113ב
.114
.115

ייבין ,שם,שם.
-בין ,שם,שם.

,1-:
,:

ראה מורג ,1992 ,שם; והשווה גם שבטיאל ,1972 ,עמ' 209וגמליאל,1989 ,עמ' .42
הבניין הזה מתועד במסורת תימן גם במקורות אחרים :בתלמוד ,במדרש הגדול ובעברית,
י
שבדיבורם (ראה לאחרונהסורג,1992 ,סעיף.2ט.
 .116ייבין ,1985 ,עמ'  ;520אבלבעתידיכפרו בפאדגותיה (שמועמ' .)527
 .117שם,עמ' .522
 .118כשטשאיןפצלבעברובעתידיראהסעיפים8 ,6לעיל)ץכךאיןשצל בעברובעתיר; וכשםשיו
(מאתל).
(?"דשימ"4לאיש לצפות
 .119ראה בר"אשר,1980 ,עמ'  .126אנימצר שנדפס שם במעוהבנייןפוצל במקוםפוצל ( =פ?לג
* .120הגחליםוכבפנים האש שנתאכלו (ונתעכלו) היטב* (אלכקבפירושולתמידד,א).
 . .121המלים'מן המאוכלותהפנימיות* חסרות בנוסח הדפוסים (ראה אלבקעלאתר).
 .122אבל במקוםהמקביל(תמידר ,א)ניקדנקדןק "וחתהמןסטם4כלותהפנימיות"(וראה בר-אשר,
,1980עמ'  126והערה.)2
 .123ראהלהלןסעיף 21והערה .127
 .124ראהמורג,1992 ,סעיף( 2.4הםהובאו שםכצורותבבנייןפיצל
; ראהלעילסוף הערה .)119

ייזל

לישזל

136

משה בר-אשר

[!]16

רווחותהצורותהללוובכמיסר'וגר,ת"1השומרונים,כגון(kk~r :פפרבמסורתנו),ץפ*8ן(טפיעם
,ikkb~dEkשקלדן)

שהן צורות"פיעל חסר הריגוש"או "קל

1ן
1,
,,
י
ן
העין"ף
;;

.

 .23גנתג'םאלונדונו במקושתשונים בספרות המחקר .הגדיל לעשותפרןפ',ל,ן,4

מורג בשני בירורים נרהבים ומעמיקים,
תחילה במאמריו בתרביץ (מורני
ועכשובבירורוהמצוין בספרהיובל לפרופ'ייבין (מורג .)1992 ,במחקרהאחר8ו/ןעש'*8%
סיכם אתכלל הממצאיםבמסורגה שלהעבריתושלהארמית,וחזרועסק בשצאןשלן
הצורות.
)ן*;1
.
ל
2
*
ואלה דבריו העיק-יים :הוא מבחין בתוך ונתיע
לבין שהי קבוצות-:לום
הפעלים השלמים (כגון מאבקים,ניתפג); (ב)פועלי ע"ו וע"ע (כגון מחןף'יןקמ)'שש
אלה האחרונים הם מקביליהם הארמיים של פילל ונתפולל (קומם/סובב'ן4ן
התבונל/התגולל) של העברית ,והראשונים הם מקביליהם של פאצלימסאצל
הערבית .הללוידועים בעברית המקרא כצורות פוצל ,התפוצל(יאה להלןסעיפןמ
 .)29-25מתחילה סברמורג 1'0,שמדובר במקבילהארמית (ב*%אחרי פה"פ)לפיצל
והתפוצל שחדרה אל העברית; ועתה 141הוא רואה בהם  -בשל
ם
ט
ו
ע
י
מ
בארמית של היהודים142וריבוים בעברית של השומרונים ובמסורת היחסי
היחסי
!תימן'43
צורותקדמוניות שלהעברית ,המשקפותמקבילותלבנייניםפאצלזספאצל שלאחל
בהן המעתקהקדוםש ל14'.5-
.
בן-חיים לרומזו סעף שלפנינו חלופות בלתי דגושות לבנינים
והתפעל/נתפצל; כלומר ,במקום שיש הכפלה בעה"פ באה לפניה תנועה קצרה,
ובמקום שבטלהההכפלה בעה"פ באהלפניהתנועה ארוכה145.

יהואש

'

נן

,

.138
.139

"
,של,ן
ן
~
ן
'
ן
י2לן

י

ראהבן-חיט,1977 ,עמ' .83-82

צורות "התפעל קל העיף מתפרשותלבן-חיים (שם ,עמ'  )87מקבילות של אתפגל הארמי,ן
וצורות"נפעל קלהעין" נקשרותאצלו (שט)84 'aY,לצורתנמולודומותיה,כלומרנפגל(יאה

ן

.140
.141
.142

.143

.144

.145

לעילסעיפים )15-14ז ואפשר שחלקןעשויות לנתפצל טל"ח(ואיןכאן המקוםלהאריך).
מורג 1967/8 ,עמ' .100 ,96
מורג.1992 ,
אפשר והם רווחו ביותר בניב הסורי-הא"י ( =ארמית הנוצרים) ,אם צדקתי בדרה שפירשתי
צורות בעה"פ (דלת או תיו) רפה ,שנזדמנו בטקססים המאוחרים של הלהג ,כגון *אצטדק,
*%4-5רו*,חתם* ,אשתתף ,משעתק',ןתיתר',ןפמח (ראה בר-אשר ,1987 ,עמ' .)124-117
ראהמורג,1992 ,סעיפים .2.8.5,2.2
ראה שם,סעיפים  .2.8;4-2.8.2לפידעתו של מורג כברכיוון לכך המדקדקהשומרוני הגדול
אבי-יצחק(עי"ש).
,
ם
י
י
ח
ראה לאחרונהבן
,
ה
ר
ב
ס
ה
,
1
9
7
7
שאולי *מעיקרא חל
עמ'  .83בן-חיים מעלה שם את
הביטול ןשל ההכפלה] בצורות בעלות שווא כמו מבקשים ונתפשט לאחר מכן גם בצורות
אהרותא; וכך אפשר לפרש אתמאספיו (ראהסעיף 22לעיל).
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]171

בבירורו האמרון טען מורג ( ,1992סוףסעיף )2.8.2שאין ביטול ההכפלה סגולה
מסגולותיה של מסורת השומרונים 146.לפיכך ראה לקבוע ,כאמור ,בנימוקים כבדי
משקל ,שמקורן של הצורות בבבייניםלאילן מסא?לי שנתקיימה בהן  2מקורית
במסורתשומרוןובמסורתתימן.

 .24יהא אשריהאמוצאןוגלגולן שלהצורותפעל (9ס?ל)/147ס?לןיעל

(סלזל)ן148

נמשלליבמישורהסינכרוני נראהלישישלראותןחלופות שלהצורותהדגושות.ויש

לתת את הדעת לכמהנתונים:
(א) העבר שלהבנייןהפעיל(האקטיבי),הצורותשנזדמנוממנו במסורות שלנו149הן
גלגולים של פעל (ולא של פולג ךקן ,זיקה (ואולי גם 12ר בעברית הקראים)וכן
ליסריכולןנראותצורותפסל שבטלבהןהריגוש ,וקשראיןלהןעםפסלוהמשתלשל
מןפא?ל).
(ב) בצורות שישבהל 1אמרי פה"פ(בינוניועתיד) נזדמנה גם צורה בפתח במסורת
הטברנית למקראמהאינהממירה פתח בקמץבאופןחופשי) :מאלפיו(ישעיהסבעט,
וראה הערה  14$לעלל) .זומתייחסת לצורה מאבקים בקמץ אחר תה"פ כיחסשבין
לנאצילבין( TN~Tאו מבאר לעומתקנסם) .וכך נראה במסורתהניקוד הבבלי של

ההתסיח*
לשוןחכמיםהימסביןמקלקלסעיךי

לג)חילופים שלהצורותהדגושותבצורותהלארגושותבתוךמסורת אחתגופאאובין
שתי מסורות תומכים כלשהו בסברה ,שבמישורהסינכרוני הצורות הדגושות (ס?ל'
נתפצל) והלא דגושות (ט?ל' נתפצל)הן חלופות של תבנית אחת מעיקרא .השווה
חילופים כגון נתחכי/נתאכל במסורת כ"י ק (ראה סעיף  21והערה  127לעיל),
סמל?יז/סמל?ין במסורת תימן 150,אוריקן בכ"י פר כנגד רקן בכ"י ק 2.ובקטע
מנוקדניקוד בבלי ריאהסעיף 18לעיל והערה  .)104וכשם שקרב ,סךקן'סמלם,
זהוחלופית שלזירב אהלותי,א)9,ףקן(פרכליםסו,ב),מסורס(פרנידה
סשיי
(פי
.

 . .146אבלאין להתעלםמקיומם שלניגרדיםבהגייתן שלאותןהמליס במסורתהשומרוניםובמסורת
טבריה; המלים נבדלות וו מוו בקיום הבסלה במסורת האחת ובהיעדרה במסורה האחרת או
בהיפוך הדברים,כגון :ימין (במדברכ,יז) מכאן כנגד !==( yammanסין) במסורת שומרון
מכאן,או8דיךיס (ומותטו,י) מכאןלעומת
(המשקפתיחיד אדיר) במסורת שומרון
~airam
טכאן .ואכמ"ל.
שכןאין קמץ בפהקפבעבר אלאציריאוחיריק,
 .147מוסבלוותרמכאןואילךעלהכינויבניין
ועדיף במקומוהכינוי שקל(י?ל9/הזלג וראהדבריו שלאלדר,1979 ,עמ' .384
 .148למעשהאיןלנו אלאצורתבינוניסביל,ועלכןיולכרוך אותהבבניין ?8ל[?9ל] (ראהלעיל

5צי'

סעיף 8ולהלןסעיף .)34

 .149ראה מה שכתבנולעיל בהערה 99עלתנועת פה"פ במסורתשומרון.
 .150ראה מורג ,1992 ,הערות .167 ,83
139
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ג ,ה),מעורבין (פר מקוואקויתפהו52,,ב51)1נ1סתפ-ג,כ3ך15יש לראות בצורות רקן,קימה,נסתמגש
מאוכלותחלופות שלרקן,
מאוכלית; אלוואלומתועדותבמסנינת]
העברית134.

.

,.ן1,,;.

פיעל,נתפועל

1,ןש
(

 .25בדקדוק המקרא נזדמנו כמה וכמה צורות בבניינים פוצל יסמפוצלן סיוךנדן
מקביליהם של הבניינים השלישי והשישי בערבית פאצל ,תפאצלן כגון:
(שמואל א כא ,ג) ,משופטי (איוב ט ,סו),מיושבי (תהלים קא ,ה  -מסורתהכ4,ז)1".
מכוונת ,כנראה ,לקריאה מלושן)'$5,וימזרהו/וישזרהי(.במסורת הבבליתלאיובכשן
כא),),י ,הושע 'ג,0 ,ןימלזשו,ירמיה כה: ,(TD ,מללשו,שם מז ,ח),ס.1ט?י,
,b
:ב
(ישעיה נ
~yה נ הניקוד משקף כנראה מתנאף בהטמעת התיו) 157.מיעוט הממלץ184
במקרא מלמד,שהבנייניםהללוהיו בתהליך שלהיעלמותמןהלשון .מכל הפעל,;4ם'ש
הנזכרים לעיל אולי (אולי!) רק 1צל אמד נמצא במסורת אחת של לשון
ןסיץרתו,פאכלאיים א,ח.י11
הדוגמותהבטוחותבמסורותלשוןהתנאים(ואףחוצהלה)לבנייניםפוצלוגמפי'צי1-
הן n1Dylaביותר .הר'.הןלפנינו:
ן
'
,

יישא

חזי51
_ן

פיצי

.

,גלן

 .26סוקר (?)" :היה עובר בכרם.ונפלו ממנוזרעים ...הזורעומיערתו הרומלאחריו(

מותר" (כלאיים ה ,ז) 1$9.הקריאה וסיערתו (סיערתו) ,שנתקיימה בדפוסים ,נתמכתן
.151

הצורות הדגושות מתועדות גם במסורות אחרות (ראה למשל ומבשיאל ,1972 ,עמ'  ;211כ"ץ,
י

.)57-53 'DV ,1978

.152
.153

ראה הערה 106לעיל.

השווה למשלמכשיריןב ,אבכ"יק,פר.
 .154אין לבטל את האפורות,שחלק שלהצורותבעה"פלא דגושההןגרירהאתריצורותאפרותאו
גןירה מהן ,כגוןמאיקי
םמן
(בר-אשר ,1980 ,עמ'  70הערה  ,)361נשמעה גרירה אהרי
?פתיכפי שטעןבן-טולילה (,1989עמ'  ,)52בדומהלהשמיץמן? riוהתחקרמן ח5רבעברית
שלנו .בכנוןזהברור,ואיןלדברעלנורותפעלונתעללקדמוניותבלשון .אבל מנד הדקדוק
הסינכרוניהריהן משובבותבבנייניםהסריהריגוש .ואכמ"ל.
 .155ראה ר"י בן ג'נאח ,ספר הרקמה ,מהדורת מ' וילנסקי (ד' טנא) ,ירושלים תשכ"ד ,עמ' קסג.
וראהבן-חיים,1977 ,עמ'.83
 .156ראהייבין,1985 ,עמ'  ;583בנוסחמבריהוישזרהו.
 .157חלק של הדוגמות הנ"ל נתונות במסורת הכתיב של המקרא ,כפי שמעידות התיבות ב-ואו
(*ודעתי ,משופטי ,מלושן) ,וחלקן נתונות רק במסורת הניקוד (וישעיטו ,יפער,

יבק

והתלעשו/יתלעשו,מנאץ).
 .138ראה מורג,1992 ,סעיף .2.4אתהנתון הזה קדםוהביאהנמן ( ,1980עמ' ,)157אך הוא לא סבר
שמדוברבבנייןפוצל (ראהלהלןסעיף .)26
 .159בהמשך המשנהמצינובדפוסים" :סיערתו הרוהלפניו,ר'עקיבאאומר אםעשריםיופך ."...אך
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מעדי 3וסמרבים ,וככללםכ"י ק (סיערתו)וכ"יקיימב' (וסיערתו) 160.אבל בכ"י פא
מצינווסוחרתו :וכן הוא בלא ניקוד בד"ר ובשלושה עדים מאוחרים161.ומעין זה
מצינובכ"י ארפורט של התוספתא :והסעורתו (נראהשצריך לקרוא והסוערתו).
הנמן ( ,1980עמ'  ,)157שחשף את גרסת פא,פירשה צורת עבר של פצל* לדעתו,
ף  ;2.4וראה הערה 57
סיערתו הפכה סוערתו בשל מעתק)1י .o/uמורג (,1993סעי
שם) פירשה צורהבבניין שצלןיקשר אותה ל"ויטערהו" שלאיוב במסורת הניקוד
הבבלי 162.ושמא וסוערתו אינה אלא גלגול מוטעה של סיערתו בהמרה שליוד
ב-ואו163,והנקדן של פא הלך אחרי הכתיב164.עם זאתאין לבטל את השערתו של
מורג שלפנינו צורת פוצלז שהרי בפצל זה גופו יש מסורת ניקוד יטצר' יטערהו
(קריאהזו רקבניקודהבבלי) .אםיש אמת בסברהזו,לפנינולעל אהדוימירבבניין
ל שמסורת אחת ממסורותלשוןחכמים זההבו למסורתלשון המקרא165.
פיצ

נתפיעל

 .27בבנייןנתפוצלידועותשתיים שלושצורותבטוחות:
גמיואש-כךגורסכ"י ק בכל מקוס במשנה :התיואשו (ב"קי
 ,ב  ;2bcכליםכו,ה),
מתיואשין (ב"קי,ב),תתיואש(אבותא,ז) .הנקדן שלק מחק בשלושהמבין ארבעת
המקומות הראשונים את ה-ואולפניאלף ,ובכולםניקד נמןאשו/נתיאשו,מתיאשין.
אבל במסכת אבות הוא קוראממיוקש .גם קטעי גניזה למסכת אבות מכירים את
גניזההגורסיםניתיואשווכו' במסכת בבא קמא;166א
הצורה תתיואש166.וישקטעי
וכבר הראהילון 167,שהצורה מתועדתבפיוט הקדום168.

.160
.161
.162
.163
.164

.165

.166
166א
.167

.168

הגרסה המקורית כאן היא "סיעתו/סייעתו* ,כעדות כתבי-היד הטובים של המשנה ושל
התוספתא (ראה רושלינרמן ,תוספתאזרעים,עמ' ,216ותוספתא כפשוטהזרעים,עמ' .)629
זק"ש,1972 ,עמ' רסד (הואמזכיר שםעדיםנוספים).
ראה זק"ש,שם.
ראהסעיף 25לעיל.
ראה הנטן ,1980 ,עמ' .157
כלום אפשרלהניח ,וצורתבינוני של קלבכינוי מושא לנסתרלפנינו",וסוערתו* ="וסוערת
עשוייפהגםלפירושזה .וראהגרסתכתב-ידארפורס של התוספתא
אלועתיול";?ונצי"קעו.ד פאוסיחרתי
דוגמה נוספת מטקסט מאוחר נמצאת במחזור רס"ג (ראה ילון ,1971 ,עמ'  :)144-143כנגד
*יאשתיציצית טטלית* (="הרחקתי והסירותיציצית טטלית")יש בכתב-יד אהד "יואשתי"
(וראה להלן.סעיף .)27
שרביט,1976 ,עמ' .46-45
שרביט,שם.
.:
קונטרסיםלענייני הלשוןהעבריתב,ירושלים תרצ*ח-תרג*ט,עמ' .35
בכתבי-היד האחרים של המשנה  -פא,קיימב' ,פר (למסכת כלים) ועוד  -משמשת הצורה
4מןש,ם (נתגלש) :נתיאשו,טתיאשין ,תתיאש (ראה בר-אשר ,1980 ,עטי .)30ייבין ( ,1985עמ'
141
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בכתיבזה :נתרוקענמה' 2ו0ת2ו,ספ3ת20א,נדרים,1ב ג,2ג);מתיוקיה,ספר'גמהבף141,יא~מ

 207בס"ה חמשפעמיםבכ"ירומי 32ובעדןמ,אפשש8

מהדורתהורביץ
נתקוץ  -שנינו בשביעית (ד ,ב)" :שדה שנתקוצה תזרע במוצעיז'ג 85שן1ן8
.
,
1
.
י
ב"נשתנפתעקלו,צ3ה "17כלומר "שניטלו קוציה" 172.כבר צוין שכ"י קקורין'
וכן הוא בכ"י פא שניצנוצה (בהטמעת התיו לפניהקוהין,,',
בעדיםאחר,ם.ו'וכנגדכלאלהמצאהש"ץבמסורתגורבהלמק.ןה).יווהדגא4,אג11,
מכבר בדפוסים מנוקדים .כן מצאתי מנוקד בדפוסי המשנה :אמ"ד[~8581(4ממ]8
ת"ו (,)1646וינציה תס"ד ( ,)1704מנטובה תקל"ז (,)1777ליוורנו תרפ"ט(ל-),11
שמעתימפיחכמיםבנימרוקו(הדפוסיםהנ"להילכובקהילוקת.וצ.פזו;ן 1וכממעש
י
ג'רבהוערימ-וק).ג~קיוהנראיתגרירהאחרי שם העצם א
יו
אנ
קא
רן
פ,
זא
אתשיעור קדמותה של הקריאה הזאת ,האם נוצרהבתהליךהמסירה(כפי
שהיא משקפתדיבורעבריחי (בספקגדול)?
שי
8
ש8
א8
ה(נראה41

8

('-ן2,.ל]
'

'

88~1,1

(

 .28לפנינו אפוא שלוש צורות בטוחות של נתפוצץ בלשון התנאים178.ואיןצךיא

לומר ,שאינה דומה חזקתן של נמיואש ושלנתריקן ,המתועדות בעדים קדום-ש5
לחזקתה של גתקוצה ,שנמצאה בדפוסים מאוחריםובפי מסרניםבניצפוןאפר4קה84

בכולן נראה ,שאין לפנינו צורות מורשות מתקופת המקרא :יא"ש משמש
,
וק
בבניין הכבד פעם אחת בלבד ,בפעלן (קהלת ב ,כ) 179.הפועלריקי/נ
רזא1י
בתמרק

יואש

 )552גומז לאפשרות ול נתיואש פעם אחת (ב-ואו מחוקה) ,אך עלפי דוב גם בניקוד הבבלי
הגרסההיאמתיאשוכו'.
 .169בכ"י ק נפרדה התיבה(פעמיים) משום מהלשתיים :ניתרוקבה.
 .176ב-פס מנוקדנתריקנה.

 .171ייבין
 ,1985 ,עמ' .583
 .172ראהפירוש ר"ה אלבקעלאתר.
 .173כ*ץ,1978 ,עמ' .292
 .174הנמן,1980 ,עמ' .207
 .175ראה זק"ש,1975 ,עלאתר.
 .176כ*ץ,שם.
 .177וראהלעיל הערה .154
 .178ייבין ( ,1985עמ'  )583מזכיר גם אתנתאינה מהלכות פסוקות ומהלכות גדולות ,ועוד(ויש שם
הפניהלמילוןבן-יהודה) .וכתב מורג (,1992סוףסעיף":)2.4איןאנוכוללים ברשימה זאת את

נתאזנה ...שמשמעו 'נגרמהלו הונאה' ,משום ובסיס הפועלנגזו משם העצם אונאה' (וראה
הערה  1-4לעיל) .מורג,שעיןעיוןהיסטוריבבניין פועל-נתפו?ל(ובבניינים אחרים) ,פסה,
בצדק,על צורהזו .אנופוסחיםעליה משוםאיחורה(העברית שלהגאונים).
 .179ועוד מספרפעמיםבבנייןנפעל,כגוןונואש (שמואלאכ?,א).
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הואכולו חידוש שללשון חז"ל; זהופוצל גזור-שםמןךיקן (ךיקם) 180.קשהלטעון,
שבנייניםשהיובתהלירפליטהבלשון המקראעשופרות בלשון התנאים181.

'.י"'~י'ן  .29אפשר לפרש אתעל"תן שלהצורותנתיואשונתרוקןבדרך אחרת182.כבר קדםש' שרביטו"ן והעלה את האפשרות ,שהצורות משקפות מעתק .)5ס; וכך אמר גם
~
(/1ן )4
ן הנמן184מפורשות .כלומרז משתקףכאן המעבר  5 4) 5כחלק שלתהליךכללי
(o/uבלשון חז"ל185.ואולםקיומו שלתהליךכללי כזהעדייןטעוןהוכחה; אםכי
איןלהכחישו בתנאיםפונטייםמוגדרים,כגוןלפניעיצורשפחי,משפץ.1מסביףאו
לפני ריש (קרדום )4קררדם) או למד (קלגס )4קילגס) ,בעיקר בהברה סגורה לא
מוטעמת 186.ואולי גם כאן מדובר בצורות המשקפות אתהשינוי  5 4) 5בנסיבות
[ ,פונטיות מיוחדות :האם צורתנתיא
ש הפכה נתיואש בשל העיצורהגרוני האחורי
'1
התוכף?187וכך הדברים באשרלנתרוקן .נזכיר ,שישלנו עדות מפורשתלפועלךקן
ן בלא דיגוש בקוף (לעיל סעיף  ;)18המקבילה הצפויה בבניין הסביל היא
נתרקן/נתוקנה בקוףפשוטה (לא מוכפלת) ובקמץלפניה .האםמותריםאנולהניח,
שהקוףהנחצית גרמה להמרת הקמץבחולם (תנועהאחורית מובהקתיותר) :נתךקנה

,
ן

(

[

.

) 4נתרוקנה?188

.180

.181
.182

.183
.184

.185

.186

ן(יישם)נתקיימה
ראהמילוןבן-יהודה(כיריד,עמ' 6736א).ואילי בשלהיותיגזות שםמןייש
בו צורתוקן ברישצרויה והקוף רפהאחריה (וראה הערה 154לעיל)- .
אםסיערתו(לעילסעיף  )26היא אכן צורתפועיי נראה שהיא  nnbsבהשראתסיפ
ר של לשון
המקראולא המשך קדוםשלה.
נתקוצה (בדפוסים ,במסורת ג'רבה ובמקומות אחרים בצפון אפריקה) נראית ,כאמור ,גרירה
( .מאוחרת?)אחרי שם העצםקוץ(לעילסעיף .)27
שרביט,1976 ,עמ' .46-45
הנמן ,1980 ,עמ'  .208נתרוקנהנזכרה שםבפנים,ובתיואש ,שלא נמצאה במסורת פא ,מובאת
שם בהערה ( .804וגם נתרועעה במסורת כ"י ק נתפרשה לו צורתנתייעל)*נתפיעל
במעתק *) 5ט,ולאצורת נתפועל).
[שסי
הנמן (שמז עמ'  )208מדבר על המעבר לתנועה ט 0/בתנועות הקצרות .כלום הוא חשבי שגם
החולם של נתרוקנה הואתנועה קצרה (==קמץ קטן)?
ראה בן-חיים ,1963 ,עמ'  10והערה ( 9והספרות הנזכרת שם); קוטשר ,1959 ,עמ' ;392-391
בר-אשר ,1983 ,עמ'  .151-149וראה הערה .185

 .187סברהזוטעונהביסוס .אוליכאן המקוםלהעירלתהליךמקביל שנמצא במלה אחרת שבה קמץ
נעתק לחולםלפניאלף? .נינובספרי במדבר "ואתהאיליעשה זבחשלמים ...מהאילמיוחד
כיהוא בא כנדר ובדבהוטעון נסכים* (פסקה לב ,מהדורת הורביץ עמ'  .)39כ"ירומי  32גורס
'מההואילמיוחד שהוא בנדבהוטעוןנסכים" .אומר :האןל )4הואןל.
 .אבליש דוגמהממין דומה שבה( 1תנועה קדמית) הפכה )1(0
 .188איןבידי דוגמה זההלתהליךזה
ו
ו
ה
(תנועה אחורית)לפניקוף .כוונתילצורה הקרא(הפעילומל קריאעל דרךלוי) שהפכההיקרה
(יבמותיב,ו) במסורתכתבי-ידק ,פאובלאניקוד גםבכ"יקיימב' (ראההנמן ,1980 ,עמ' .)395
143
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כללו שלדבר,לפנינוצורותנתפו?למועטות .אחתמהן(נתקוצה)איןראיהשה,צ

קדמונית ,וגם שתי האחרות אינן נראות צורותסתפי?להחיזררת לתקופת
(התפועל) ,אלא יצירה מאוחרת בתקופת ח1ל .ויותר משהן נראות צורות נתפ1?%
מקוריותישרגלייםלסברה,שהןגלגולפונטימאוחר שלצורותנתפעל במעתק411
1לל'*ן
 ;5אבל הדברעדייןטעון הוכחהחותכת.
,

המקהי

 .30בסיכוםהדבריםנוכללומר,שהבנייניםהכבדיםבלשוןחז"לישלהםארבע"'אפ

)
,
י
ו
"
;'

חמישהגילוייםנבדלים:
עלן
הכבדהדגוש :ס -%סתפ%
הכבדהמרובע :פלפל נתפלפל189
הכבדהמוארר :פולל-נתכולל
ךן,ק
הכבד קלהעין :סקל (ס?ל- )190ס~ש?ל (4מט?ל)190
הכבד המוארר (השלם) :פועל-נמפו?ל
שני האחרונים (אם יש ממש בסברה שנתפשל הוא גלגול של נתפעל)
לראותם חלופות ישירות שלהבניין הדגוש (אך ברור שפועל  -סוערתו -אינק
ו-
אלטרננטהפונטית שלפ .%ואכמ"ל).
.
.

'

;'~י,

]
,
"
,
'
1
,
.
ו

"4

ויניק
,

נתפעל
 .31בכלספרותהתנאיםאיןעדות בטוחהלבנייןזהאלאבפועל אהדבלבד,נתוסף,
המצוי במשנהפעם אחתבלבד :נתוספו(עירוביןז,ז).מעידיםעלקריאתוכתבי-הער
פאג 191פס 192ומשניות מנוקדות לרוב 193,וכן קוראים מסרני העדות בתימן194,
בג'רבה 195ובאשכנז 196.ומצאנוהו גם מחוץ למשנה  -בלא ניקוד -כגון :נתוסף
.

;'

'

 .ברור שהקוף האחורית-הנחצית גרמה למקתק ,)1( 0 4) 1וגלגלה ממנה צודת *הופעל מדומה"
(ראהלעיל הערה  ;)39אבלכאן טדובר בהברהסגורה1
 .189ראהלעיל הערה.4
 '.190סימו הרפה עלהעיןמכווןלחייו אתהיעררההכפלה.
 .191ראה הנמן,1980 ,עמ'  .250ב-ק נשמטההנון; כתוב שםתוספו.
 .192ב-פט מנוקדניתוספו.
 .193כןמצאתיבדפוסי אמ"דת"ו,וינציה תס"ד,מנטובה תקל"זוליוורנותרפ"ס.
 .194גמליאל ,1989 ,עמ' .68
 .195ראה כעץ ,197% ,עמ' .263
 .196כךהעיר א"הווייס ,משפטלשון המשנה,וויןתרכיז,עמ' ( .93והוא  y~snאתהתיקוזנתוסף;
וראה פירוט הדברים אצלילון ,1964 ,עמ'  ).128-127וכן.מצינו במשניות .מנוקדות ומלוות
בעבריתטיישו(הוצאתלויןאפשטיין ,ורשא),וכך מנקדגםקוסיבסקי; מן הסתם הואניקדכן
עלפי מסורתאשכנזית.
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(מכילתא פסחא טז ,מהדורתהורביץ-רבין עמ'  ;)59שנתוספו (תוספתאעירוביןו ,א;
תוספתא סוטהז ,ה) ,נתוסמו (תוספתאעירובין שם ,שם),וניתוספו (ספרי במדברו,

מהדורתהורביץעמ' .)10
1
9
7
;
ם
ל
ש
מ
וכברביררילון אתהעניין
אף הוא הראה דוגמות נוספות,רובן ככולן

בפועליפ"י מחוץ לספרות התנאים (נתוקד ,נתוכח,נתיתר; וראוי להזכיר כאן אוז
לתוצאת,העולהמן הדרשה במסכת סוטה .)198וברור שמדוברבבניין אתפעל הארמי
שנשאל אל העברית ועיבר צורתו לנתפ?ל (מתוך היקש לנפצל/גתפצל הפותחים
בנון) .הבניין מקוים בארמית של התרגומים ובניבים של הארמית המאוחרת (כגון

הטוריתוהארמיתהבבלית במזרח,וכגוןניביא"י :היהודית,השומרוניתוהסורית של
א"י) 19'.לא בדור ,מדוע נצטמצם שימושו שלהבניין לגזרתפ"י בלבד ,ובספרות
התנאים לפועל אמד בלבד( 200.ה'ילוןהעיר לצורת 4מ?9ל בפועל השלם בעברית
של הגאונים )201.נראה שהבניין אך התחיל לשמש בלשון סמוך לפסיקת הדיבור
העברי,ועלכן לאהספיקלהכות בהשורשים.

בנייניםנוספים?
נ
.
נ
ל
ע
פ
ת
ש
נ
ו
 .32ון?9ל?/ז?98לז סגלהקדישסעיףנפרדלש29ל
ופירטבוצוריה

אחדות,כגון :שתךר ,שעבד ,נשתחרר ,נשתעבד (מספרותהתנאים,ועוד כמהצורות
מספרות האמוראים) .הדקדוק המשווה לימדנו ,שצורות
בלשונית שמיות
ןהאכדית)עומדותכנגדה9עיל/הפ?ל שלהעבריתוהארמית .אבל כבר
אהדות(כגי
סגלעצמוהיטיבלציין,שאיןמדוברבבנייןהעומדלעצמובלשוןחז"ל" ,אבל באמת
אבד ללשון הרגש של מושג הגורם בצורות אלו והן משמשות כפעלים פשוטים
שיתדםהוארבעי,כלנוסר]בעלארבעאותיות".ישלראותםאפואשורשיםמרובעים
שנשאלומןהאכדיתדרךהארמית.
הפלל :בפועל אחד המשמש בלשון חכמיםכבכייןויפעיל
 ,הלקיט ,מצויה צורה

ויקל

 .197ילווו  ,1964עמ' .135-127
ילה" .ביסודה של הדרשה עמדה ההשקפה
ת
א
צ
ו
ת
י
מ
 .198בבלי סוטהי עוב* :היא
ת
א
צ
ו
מ
היא
מיבני
שלהררתן(יודעהארמית) ,שהופעלהמורחי (מובאת)בריךלהיות מומר באס?9ל/גמ?9ל (ראה
.
(
ילון ,שם,סעיף  ,8עמ' .)135-134
 .199בארמית המקרא הואטצוי בפועלי ע*ו :ןמזין (דניאל ד ,ט) ,זת?ם (עזרא ד ,כא)  -בשניהם

במקום אתפעל*
 .200לאמצאנואף לאדוגטה אחת הנקראתנף??להחוזרת אלבנייןלפעיל ,ואפשרלהניהלגביה
יאהטישור ,1983 ,עמ'  205הערה .)173
קריאה קדמונית
פל?וי
ת
נ
קבעקבות איתחזק(בךקוראיםהתימנים)בארפית.
 .201הוימציעלקרואימ
 .202סגל,1936 ,סעיף  ,212עמ' .122
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אף שמבחינה פורמלית,ן

מקבילה  -סלקט :עומהלקטיז
לפנינוצורתהפילארמית,ישלראות גםאותה ,בעקבותסגל ,צורה משורשמרובע.:ן
הלק"ט; בדומה למהקצעות (יחזקאלמו ,כב) ,שיש לראותהבינוניפועל שלהקצ"ע;ן
,
;
(ולאביגוניהופעל של קצ"ע)בקיום האהבניין.
שבטיאל (,1972עמ'  )209במאמרועל דקדוקלשון חז על בפיבניתימין
כותב! "קיימותבפיהתימניםצורותבנייניםשאינןבניקודהטברניואלוהן1 :
_
ת
ג
ה
11גמש?ל*111 *-גמי?ל"*-מן החומר שהואמביא שםעולה ,שצורתנתפעלנו ה)8
בלשון הדיבור שלבני מחוזות אחדים בתימן (כחלופה של בתפ?ל)' ולא
לתרבוגלין" (שבת כד ,ג)203.

יתיעל:

פעליי;(

חו"ל204.

'

י
בלשוו
יןי'

כללו של רבר,איןמקוםלבניינים שפעל/נשתפעל,ס?9ל בדקדוקלשוןחכמיקגן
מדוברבצורותמרובעות .גםבנייןנתפעלבמסורתתימז שנהגבדיבורםהעברי,אתז

לו חלקבדקדוקלשוןחדל.

ן
י
;
ן;,

ד .סיכום

 .33בנייני הידל בלשון התנאים מתחלקים לסדירים (שישה) ולבלתי.סדירים,ן

(שמונה) .והריהם מפורטים לעיל (סעיף  .)2כלהעניינים המייחדים את
"
ם;
ים
ני
ינ
יי
ני
בנ
הב
נתפרטו במקומותיהם המתאימים בדיוננו .ביקשנו לומר ,שבתוך שמונתה
הלא סדירים כלוליםשניבניינים העומדים לעצמם :פ ,%הנמצא בתהליך פליטה;
(במסורת הכתיב ספק אםיש ממנויותר משתים-שלוש צורות בטוחות ,ובמסורות'
הניקודמיתוספותעליהןעוד כמה וכמה דוגמות) ,ונתפ?ל' הנמצא כנראהבתהליך,
כניסה ,אלא שפסיקת הדיבור העברי קטעה את התהליך באבו,והבניין לא עשה;ן

ן

פירות שלממש.
יתר ששתהבנייניםהלאסדיריםישלראותבהםחלופות שלהבנייניםהסדירים
(זו אחתמזהתיזותהעיקריות שהבאנוכאן):
גילל הסדיר מקיים שתי חלופות -ניקלועיקל
 .אלה קיומם בקשר בגזרות
מסוימות )y~? :התחילבפועלי פ"נ ,ומשם בתפשטלגזרות דומות ולגזרות אחרות;
עיקרקיומובפועליע"וודומיהם,וישממנועוד ?1ל אהד במסורת אחת שלא
בגזרתע"ו :ניטמאתי,גייטאתה205.

;

ן

ן
'

ייקל

 .203ממלקט = "מאכיל עופות בידו"; סלקיס = *זורק את האוכל לארץ וגורם לעופות ללקוט
אותו" (ראהסגל ,שם,עמ' .)123
 .204וכךאישרובפנייפרופ' ש'מורגוד"ר"גלוסקא(וראהלאחרונהדבריו שלפרופ'מורגבהספדו
ליצחק שבטיאל ,ספר שבסיאל  -מהקרים בלשון העברית וכמסורות העדות ,רמת-גן תשנ*ב,

עמ'יז).
 .205ואיננויודעים אתמידת קדמותה של הקריאה הזאת.
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ל וסתס?ל (בהכפלת עה"פ יתנועה קצרה לפניה) הסדירים מקיימים
יע
סדרות-משנה .ליד הכבד המרובע והכבד המוארך (בפועלי ע"ו והכפולים) יש עוד
שתי סדרות-משנה :הכבד קלהעין פעל-גמש?ל (בעה"פ לא מוכפלת ובתנועה
ארוכהלפניה)ואוליגם פשל-גמפי?ל (הכבדהמוארך השלם)הםגלגולים של הכבד

הדגוש ,צורות-משנה שהקמץ הפך בהן חולם בנסיבות מסוימות .חלק של הצורות
בשתי סדרות"המשנה האחרונותהןפריגזירהאוגרירה אחרי צורות שמניות בעה"פ
לא דגושה ,כגוןמטיקי
ם מן אבק,ישתפה בעקבות שפוי ,נתקוצה מן קוץ ,רקן
בעקבותךיקן; אבלמבהינהפורמלית,סינכרונית הםמשובציםבבנייניםהנזכרים.
הצגהזו,יותר משהיא מתחקה אתריגלגולן הדיאכרוני של הצורות (ובכל מקום
שנדרשנתנודעתנוגםלפןהזה)היא מבקשתלהציג אתהדבריםבמישורהסינכרוני.

 .34בתוך מערכתהבינוני עומדת הסדרההסדירהעל שמונהבניינים:
(א) ( 3-2-1הקל) פשל -גילל
מתפ206%
(ב) ( 6-5-4הכבד) מפ-%מפ-4

יעיל-

ליעיל99-צל

(ג) ( 8-7הגורם)

הערות( :א)בבינוני של הכבדהצביעילוןעל האפשרותלקיומן של צורותפסיב
במשקל מפ(%אולימפ ,)4שנשאלומןהארמית .מסקנתומיוסדתעלכתיביםחסרי
ואו אחרי פה"פ ,אבל לא נמצאה כל עדות לכך בקרי[ואין מניעה להניח שלפנינו
צורות מפ %בחלק שלהדוגמות].
(ב)בבנייניםהכבדים-בכלסדרות-המשנה שלהם -מקוימותבכותאובפועל שלוש
צורותבינוני .כגון:
מגלגל-מגולגל-מתגלגל
משעבד-משועבד-משתעבד
וכך גם בבניין הכבד קל העין יש לראות את השלשה מפעל (משלק)ז
סמש?ל (מתטנה)207.
(מאולליז)'

יפזל

 .35חיתומו של דבר :נמצאנו מעמידים את מערכתהבניינים בלשון התנאים על
ארבעה-ע שר ,שהם למעשה שמונה בלבד; שי שה סדירים (קל -ג?9ל'

סקל-כמסללןסי?יל-סיטי)

ילידם שישה לאסדירים ,שהם חלופותוצורות-משנה

.206

י '1980עמ' 112-106יהספיות הנזכרת
בי-אשי

וישגםצויתבינוני הפותח
193תובאניולןר.):נתפלל(יא"
שם; מישור,1983 ,עמ'

 .207ויש מה להוסיף גםבעניין חלוקת הבניינים לאור שמות הפעולה ,אך הדברים מחייביםדיון
נפרד לעצמו .ועודחזוןלמועד.
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שלהם (גפ?ליגיבל :טבל-גמש?י,

פשי-גמפו?ל"
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יעמם עוד שניים לא

סדירים (פללבתהליךפליטה ,נתפעלבתהליך קליטה)208.

.

רשימתקיצורים

(א)כתבי-יר

א"ר = משנה כתב-יד ,אוטוגרף הרמב"ם ,מובאעלפי צורבל.1986 ,
ד"ר== משנה דפוס ראשון,נאפולירנ"ב ,מהודרהפקסימילית (עם מבוא מאת א"מ
הברמן),ירושלים תש"ל.
,
1
3
8
,
]
,
ת
י
ל
י
מ
י
ס
ק
פ
ה
ר
ו
ד
ה
מ
ה
ד
ירושלים תש"ל.
פא = משנהכ"י פארמה[א רוסי
פס = משנהכ"יפריס 329-328בספרייה הלאומיתבפריס ,מהדורהפקסימילית (עם
מבוא מאת מ' בר-אשר),ירושליםתשל"ג.
פר = משנה נ"י פארמה[ב] ,דה רוסי  ,497מהדורה פקסימילית (עם מבוא מאת מ'
בר-אשר),ירושלים תשל"א.
ק = משנהכ"י קאופמן  ,ASOמהדורהפקסימילית,ירושלים תשכ"ח.
ק = 2-גרסתהידהשנייהבכ"י ק שכתבה דף אחד במסכתנידה ואת שבעת הדפים

האחרונים בכתב-היד.

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

(ב)ביבליוגרפיה
אלדר= 1979 ,

א' אלדר ,מסורת הקריאה הקדם-אשכנזית מהותה והיסודות
המשותפים לה ולמסורת ספרד ,כרך ב :ענייני תצורה ,עדה ולשון ה,ירושלים
תשל"ט.
אלדר  = 1980א' אלדר'" ,אבות ותולדותי במערכתהבניינים" ,לשוננו מד (תש"ם),
עמ' .160-157
בן-חיים = 1963 ,ז'בן-חיים" ,מבוא" בתוך המילון ההיסטורי ללשון העברית של
האקדמיה ללשון העברית ,ספר המקורות ,חלק ראשון ,למן חתימת המקראועד
מוצאי תקופתהגאונים,ירושלים תשכ"געמ' .13-7
.208

גישה פורטנית עם פרסים רבים שלאממיןהעניין משתקפת במאמרו הנשכה של צ' הר-זהב
"הבניינים פל?להעברי"(לשוננו ב]תר"ץ],עמ'  ;)175-155לא פחותמשמוניםושישהבניינים

הוא מונה וסופרוכוללופורטומגוללברשימתו.ואין הרכריםדורשיםתוספת .לעומת זאתראוי
לתת את הדעת להשקפות העולות מחיבורי הדקדוק בימי הביניים גהצגתו הגהירה עד מאוד
של א' אלדר (אלדר .)1980
148
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בן-חיים= 1977 ,ז' בן-היים ,עברית וארמית נוסח שומרון ,כרךהמישי :לשון תורה,
ירושלים תשל"ז.
בן-טולילה "==1989 ,בן-טולילה ,מסורת צרפתית-איטלקית שללשון המשנה ,עדה
ולשוןיד ,באר-שבע תשמ"ט.
בר-אשר= 1979 ,ע מ' בר-אשר" ,שתי תיבות מורכבות שלא הוכרו" ,לשוננו מג
(תשל"ט) ,עמ' .193-185
בר-אשר = 1980 ,מ' בר-אשר ,פרקים במסורת לשון חכמים שליהודיאיטליה ,עדה

ולשוןו,ירושלים תש"ם.
,
ר
ש
בר-אשר ==1983 ,מ' בר-א "עיוניםראשונים בלשוןחכמים המשתקפת בכתב-יד -
רומי 32לספרי במדבר" ,תעודהג,תל-אביב תשמ"ג ,עמ' .165-134
בר-אשר  = 1984מ' בר-אשר" ,משוגות הניקוד בכתב יד קאופמן של המשנה",
מסורות א (התשמ"ד) ,עמ' .17-1
בר-אשר ==1986 ,מ' בר-אשר",בירוריםבלשניים בכתבי-היד של המשנה,טיפוסי
 ,חוברת ,7
הלשוןוקוויייחוד בלשון" ,דברי האקדמיה הלאומית למדעים ,כרךז
ירושלים תשמ"ו ,עמ' .210-183
גר-אשר == 1987 ,מ' בר-אשר" ,שתי תופעות בדקדוקסיצ
ל בסורית של ארץ
ישראל" ,מחקרים בלשון ב-ג (ספרהיובל לאבאבנדויד),ירושלים תשמ"ז ,עמ'
.126-111

בר-אשר = 1991 ,מ' בר-אשר" ,זוטות בדקדוקפועלי ל"אול"יבלשון המשנה",שי
להייםרבין  -אסופתמחקרילשון,ירושלים תשנ"א ,עמ' .66-55
גולדברג==1955 ,א'גולדברג ,מסכתאהלות -מהרורהמדעיתעלפיכתבי-יד ...עם
פירושמדעיומבוא,ירושליםתשט"ו.
גולדברג ==1976 ,א' גולדברג ,פירוש למשנה מסכת שבת ,נוסחכ"יקויפמן ונוסח
דפוסראשון רנ"ב עםשינויינוסחאות ...בצרוףמבואוהערות,ירושליםתשל"ו.
גמליאל = 1989 ,ח'.גמליאל" ,מערכת הפועל בלשון חכמים לפי כתב-יד תימני
עתיק" ,מסורות ג-ד (תשמ"ס) ,עמ' .71-37

ן

ן

הנמן= 1980 ,ג'הנמן ,תורת הצורות שללשון המשנה,עלפימסורתכתב-יד פרמה
(דהרוסי ,)138תל-אביב תש"ם.
זק"ש==1975 ,1972 ,נ' זק"ש (עורך) ,משנה זרעים עםשינויי נוסחאות ...כרך א,
ירושלים תשל"ג; כרךב,ירושלים תשל"ה.
יהלום " ==1985 ,יהלום ,שפת השיר של הפיוט הארץ-ישראלי הקדום ,ירושלים
תשמ"ה.
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,

ייבין,
ירושלים תשמ"ה.
'ן
ילון==1964 ,ח'ילון ,מבואלניקוד המשנה,ירושלים תשכ"ד.
,ולן
ילון==1971 ,ח'ילון,פרקילשון,ירושלים תשל"א.
לן
כ"ץ ==1978 ,ק'כ"ץ ,מסורתהקריאה שלקהילת ג'רבה במקרא ובמשנה,עדהולשולן
1985

= י' 'יבין ,מסורת הלשון המשהקפת בניקוד הבבלי,שני כרכיסו,ן
'

.

:

ב,ירלשלימ תשל"ה.
מורג = 1957/8 ,ש' מורג",בניין ש2לובניין?משעל ,"...תרביץ בו,השי"זו ,עמק
*;356-349עידלענייןפעליגמש?ל",תרביץכז(תשי"ח)[556 'ay ,מובא
,'.ן

על'פן

קובץ א.]101-93 'QP ,

מורג == 1969 ,ש' מורג" ,המסורת הטברנית של לשון המקרא:
והטרוגניות" ,פרקים ב (בעריכת א"ש רוזנטל) ,ירושלים תשכ"ט-תשל"ד,

',:ין(;ן

הומוגניות",

עמ"

"
'

.144-105

4
מורג ==1970 ,ש' שרג" ,משנהנזיקין קדשים טהרות,כ"יבניקודליפי מסורתתימןלן
דברימבוא",בתוך המהדורההפקסימילית,ירושלים תש"ל,עמ' [8-1מובאעל

ן
)
"
י,
פ'
מחקר*6

קובץא,עמ' 206-199ן.

מורג == 1992 ,ש' מורג" ,מסורת שומרון ומסורתתימן :נקודות מפגש",,
בלשוןה-ו (ספרהיובללישראלייבין)
ן
,ירושלים תשנ"ב.264-245 'ay ,
מורשת == 1980 ,מ' מורשת" ,עלבניין נופעל בעברית הבתר-מקראית,-בתוך1,1
מחקן-ים בעברית ובלשונות שמיות שקדשים לזכרו של פרופ' יחזקאל קוטשר,
רמת-גן תש"ם.139-126 'Dy ,

מישור == 1983 ,מ' מישור ,מערכת הזמנים בלשון התנאים ,עבודת דוקטור,,

ן

באוניברסיטההעברית,ירושלים תשמ"ג.
נאה =-1989 ,ש' נאה ,לשון התנאים בספרא עלפי כתב"יד וטיקאן  ,66עבודת
דוקטורנאוניברסוטההעבריה.,רושלים תשמ"ט.
ה-ו (ספרהיובל
נאה ==1992 ,ש'נאה",עלגבול הדקדוקוהמילון",מחקרים
בלשי
לישראלייבין)
,ירושלים תשנ"ב277 'DY,י.313
נתן aa 1984 ,ח' נחן ,המסורה הלשונות של כק ארפורט של התוספתא ,עבודת1
דוקטורבאוניברסיטההעברית,ירושלים תשמ"ד.
סגל ==1936 ,מ"צ סגל ,דקדוקלשון המשנה,תל-אביבתרצ"ו.
צורבל ==1986 ,ת'צורבל,לשון המשנה באוטוגראףפירוש המשנה לרמב"ם ,עבודת
דוקטורבאוניברסיטההעברית,ירושליםתשמ"ו.
קובץ א/קובץב==מ' בר"אשר(עורך),קובץמאמריםבלשוןחז"ל,כרךא,ירושלים
תשל"ב (תשל"ז ;)2כרךב,ירושלים תש"ם.
'
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קוטשר == 1969 ,י' קוטשר ,הלשון והרקע הלשוני של מגילת ישעיהו השלמה
ממגילותיםהמלח,ירושליםתשי"ט.
קוטשר==1977 ,י' קוטשר,מחקריםבעבריתובארמית,ירושליםתשל"ז.
קימרון ==1988 ,א'קימרון" ,מקורו שלבניין נופעל" ,לשוננו נב (תשמ"מ) ,עמ'
.179-178

שבטיאל==1972 ,י'שבטיאל",מסורתהתימנים בדקדוקלשוןחכמים",מובאעלפי
קובץא,עמ' .251-207

שרביט ==1976 ,ש' שרביט,נוסחאותיה ולשונה של מסכת אבות והכנות למהדורה
מדעית,עבודתדוקטורבאוניברסיטתבר-אילן,רמת-גןתשל"ו.
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