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 ו' -פיך קכגי
 בר-אשרמשה

 המשנה בלשון הפסק וצורות הקשרצורות
 ב( פארסה כתב-יד מסורת פי)על

 למאמר* פרקיםראשי
 מבואא.
 8-1( )סע' ב פארמה בכ"י הטעמים)א(

 14-9( )סע' בכתב-היד הטעמים פיסוק על)ב(

 ההפסק צורות ושל ההקשר צורות של התפוצה יחסיכ.
 73-16( )סע' תנועה כנגד שווא הראשונה: הקבוצה)א(

 36-17( )סע' קמץ כנגד שווא1.

 47-37( )סע' צירה כנגד שווא11.

 55-48( )סע' חולם כנגד שווא111.

 62-56( )סע' סגול כנגד שווא,11.

 66-63( )סע' הראשונה לקבוצה סיכומים-

 73-67( )סע' הכלל מן והחריגות הסטיות על-

 107-74( )סע' תנועה כנגד תנועה השנייה: הקבוצה)ב(

 97-75( )סע' קמץ כנגד פתח1.

 98( )סע' )פתח-קמץ( הסוגיה סיכום-

 101-99( )סע' תוספות-

 105-102( )סע' עירה כנגד פתח11.

 107-106( )סע' קמץ כנגד סגול111.

 כוללים סיכומיםג.
 110-108( )סע' פר בכ"י הממצאיםסיכום)א(

 112-111( )סע' המקרא של הטברנית למסורת פרבין)ב(

 בן-דוד י' וד"ר מישור מ' ד"ר ייבין, י' פרופ' לחבריי בן-חיים, ז' פרופ' למו"ר להודות אנימבקש
 ומחכימות. מאלפות הערות המאמר-והעירוני את רב בעיוןשקראו
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 בר-אשרמשח ין

 115-113( )סע' הזיל לשון של אחרות למסורות פר בין)ג(

 116( )סעי חתימה דברי)ד(

תוספת
 קיצוריםרשימת

 מבואא.

 כ פארמה ככ"י הטעמים)א(
 צורות ושל )==צה"ק( ההקשר צורית של התפוצה יחסי ובחינת הממצאים תיאור1.

 בתחביר, הפסק של ובמעמד הקשר של במעמד המשנה, בלשון )==צה"פ(ההפסק
 הנמן ג' של הסדורה משנתו היא ובבניין במניין לכולן וראשונה ?בודות, בכמהנידונו
 של ולהבהרה להשלמה להרהבה, נוספים לתיאורים אנו זקרק,ם ער"ן אך 1ז"ל

 שטרם המסורות מן אחת שונות. ובמסורות שונים בכתבי-יד בירורים לאחרסתומות,
 משנה טהרות.2 לסדר )==פר( 497 דה-רוסי ב, פארמה בכתב"יד משוקעתתוארו
 מסורות של יותר מכוונת להעמדה גם אלא עצמה, מצד רק לא זו למסורת ישחשיבות
 כולו בסדר תיבה כל וסדיר.4 מלא באופן ומוטעם מנוקד זה כתב-יד שכןאתרות;3
 במעמד או הקשר של במעמד מקומה וקביעת מפסיק, בטעם או מחבר בטעםמוטעמת

 של מסורתו - קדמונית במסורת אלא בלבד, בשיקול-דעתנו תלויה אינה הפסקשל
 .הנקדן.הסופר

 והתיבות בהפסק. שאינן התיבות לכל מהבר כטעם ף ק מ ה בכתב-היד בו משמש2.
 - שלי המשנה וטעמי ח נ ת א הללו: הטעמים מן באחד מוטעמות בהפסקהבאות

 לפני במישרין קרובות לעתים מצוי הזקף אך ; זקף הרוב פי על ולפניה א, ח טפה
 הגרש לפני )==ממ"ש(. המשבה סוף לפני אחרון מפסיק כטעם , ש ר ג וכןהאתנח.
 ביותר רחוקות ולעלים הזקף ולעתים קרובות,המהפך-המפסיק, לעתיםמשמש
 סילוק מצוי אין עצמה המשנה בסוף הזקף; לפני בא המהפך רחוקות לעתיםהטפחא;

 62-39. עמ' הנמן,ראה:1

 טיפוסי הנ"ל, פר; מבוא בר-אשר, כד-כה; עמ' גולדברו:, אלו: בעבודות בעבר נידון פרכתב-יד2
 הטעמת ייבין, גם: וראה וההגהות; הגיליונות הנ"ל, וגם 209-197, 191-188, עמ'לשון,

 220-219. עמ'התושבע"פ,

 עמ' הנמן, דבריו: )ראה פא בכ"י ההקשר ומעמדי ההפסק מעמדי בקביעת הנמן ג' נתייגעהרבה3
 של הפיסוק כללי 317-316(. עמ' 6 בהערה )בן-דוד, בן-דוד " עליו והשיג 412(, והערה40-39
 של בשיקול-דעתו תלויים אינם 14-11(, סעיפים להלן )ראה חורגים פרטים כמה בהם שיש אףפר,
 להסתייע שאפשר אני דומה מעתיקו. של בידיו שהייתה קדמונית במסורת אלא זה, או זהחוקר
 המשנה. של אחרים בכתבי-יד גם. ההקשר ומעמדי ההפסק מעמדי את לקבוע כדיבו,

 14-9. סעיפים להלןראה4
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 המשנה בלשון והפסקהקשר]3[

 לבד השורה.5 בגובה לאחריה בודדת נקודה בציון הסתפק והסופר האחרונה,בתיבה
 משפט בסוף והשלשלת שאלה פסוקית בסוף הכפויה המרכא משמשות-מאלה
 תבוא משנה, מותם הקל-וחומר פסוק ואם קל-וחומר: במשפטי בעיקרתמיהה,
 זה )בכגון במשנה האחרונה במלה טעם צוין שבו היחיד המקום וזהו בסופה,השלשלת

 המשנה(. ס4ף לפני אהרון משני כמפסיק הגרש את מצינולא
 י' סקר שכבר לציין המקום זה )מלא(. תירק אחרי מתג מוצאים אנו רחוקותלעתים

 מחייבים שהדברים אלא פו,5א בכ"י הטעמים את לו האופיינית ובבהירות בקצרהויבין
 שעתם תבוא )ועוד לדיוקם הפיסוק כללי תיאור מצד בעיקר ותיקון, הרהבההשלמה,

 להתנסח(. הפיסוק כללישל

 בכתב-היד: הטעמים לפיסוק הדגמה והרי3.

 צל- שף' ולקיהתן"פאחת מקדטים שקילה כטך"ה טונמז-?והף-?וגתשמי-ושדיםא.
 שחט.אה-אסח-טסו כשירות לשת-שסת-סיום-ןשס5-למחר וזייןקי-?שיקז-?י:ת

 סמה- תמית-המשתלחת נשפף-סדם ... ץקה-זוג-לשנייהןגישאת-של4-צרור
 . ]1[(.6 ה ידי )נגעים ד?סף-סדם:סט?~סת

' 

 ]ח[(. ז ב, )כלים ניטמא-תבירו: ניטמא-אחד-מהן"ם-2ש-לו-לזביז-עו%ב.

 ]ז[(. ו יג, )אהלות ןםטטא-צינו-מלעט: הטהור-מלעטזה-הכללג.

 ה(. יז, נכלים בדן ,ןלמה-הוזכרו-רמובי6אד.

 ג(. ח, )נידה וחית טמךה-לו-הין ?מא-מפה-סןטה-כיףה.

 ]ג[(. ב ח, )פרה מטמאיךי-ל4-טימאוני-ןאתה-טימאתני: סרי-זה-אוקרי.
 א(. ג, )ידיים לטיסן-סטינו-שהידץם-תחלה-בכל-מ*ום עק"7 לר' "לרף-לוז*
 ה(. יב, )כלים צדוק-מטמא: ור' טלור מסמר-שלשולחביה.
 יא(: יז, )שם וסושבי-הקטרת קומז-המבסה ה%-לפי-מה-שהוא-אדםט.
 קינרט ו(; ב, )כלים טיטיוס בחירק(: כאמור, )כולן, במתג לשימוש דוגמות להלן4.

 בשי-העלב ]ז[א ו א, )מקוואות בכלי-טהור ]ו[(: ה ז, )אהלות והשני ו(; א,)עוקצין
 א; ג, )שם בכי-ץתן במשנה(; השנייה בהופעה ]ט[ ח ב, )מכשירין הולכין ג(; ד,)טהרות

 כך: לנקודתיים, זה במאמר הסימן את הסבנו טכניות סיבות בשל ה(. יד, )נגעים הדם- ישפךכגון:5
 הדס:.יפיפך

 220-219. עמ' התושבע"פ; הטעמת ייבין,ראה:5א
 מספר את הבאנו בסוגריים בדפוסים; הפרקים חלוקת פי על מובאים המשניות של המקוטמראי6

 הדפוסים. מן שונה שהוא במקום בכתב-היד,המשנה
 המקף. את לציין הסופר-המטעים שכחלעתים6א
 לעתים, בהן, מטילין אין מנוקדות, שאינן זו( במשנה 9pv' )כגון: מקוצרות או שלמותמלים7

 בכתב-היד*שעמים
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]4[ בר-אשרמשה

 ]ד-ה[ ד ג, צ2, ב טז, )כלים לש"ב י(; הי )שם סמיו~א במשנה(; השנייה בהיקרות זה,
 יט, כלים שם; ישם, וישנות במשנה(: השנייה בהיקרות ]ג[ ב טז, )אהלות וישנהצ4(;
 ג, )שם אדם בידי ג(; ח, )אהלות ויריקה ד(; יז, )שם ויסלף י(; כד, )שם לישיבה ]ז[(;ו

 בדוגמות ב(. ג, )מקוואות ויטהרו א(: טז, )שם ויהוא א(; ה, )שם ויך]9[קת-חמור ]ט4;ז
 שוואה. שנשמט שוואית יוד לפני )וב"ל( שימוש באות הוא המתוג החירקהאחרונות

 יב, )שם ויהי ה(; ט, )כלים בישנה השווה: - הלקי הוא המתג ציון זו בקטגוריה גםאך
 ללא ועוד, א(; ח, )אהלות וידייה יב(; יז, )שם סדיי-שום ]ה[(; ד טז, )שם ויש~יר ]ט[(;ז

 המתג.ציון

 שהוא המקף ואת הטעמים( בפיסוק לו אין )ומקום נדיר שזימונו המתג את להוציא5.
 הטפתא, הזקף, קבוצות: לשתי ברור באופן מתחלקים המפסיקים הטעמים מהבר,טעם
 המשנה וסוף האתנה משניים, מפסיקים הם והשלשלת הכפולה המרכא המהפך,הגרש,
 ועוד ראשיים; מפסיקים הם האחרונה( המלה של הטעם בהברת סילוק צוין שלא)אף
 זו.8 הלוקה לנו חשובה במהנראה

 מעמד לידיעת באשר רק דלה וחד-משמעית ברורה היא זו טעמים שיטת אמת,6.
 הטעם למקום באשר ואולם התחבירי. לפיסוק באשר כלומר ההקשר, ומעמדההפסק
 הבאה מלה אבל מוטעמת, היא היכן יודע אתה בהפסק שנזדמנה תיבה רקבמלה
 איך יודע אינך - נתון טקסט בכל התיבות של רובן זה וכצפוי וכידוע -בהקשר
 קמוצה ובמם פתוחה בלמד ננקדה למה שהתיבה יודעים, אנו למשל וכךהוטעמה.
 שכר להניח' אנו מותרים ג(: ט' "שיש-ין-לטפ"..)נגעים לשף: - מלרעוהטעמתה
 "ןלטה.הוזכרי-רמוני- בהפסק: שאינן האמרות היקרויותיה בשתי התיבההוטעמה
 ]י[(.9 ט שם, )שם "ולמה-אמרו-אחת-גדולה-ואחת-קטנה" ה(; יז, )כליםבס"8א

 )"מלמעלהק, "למטה" "למעלה", המליות צמד ביותר. מעניינת דוגמה ועוד-7.

 דרכים: משתי באחת - אחרים בכתבי-יד כמו - פר במשנת מופיע"מלמטה"(
 היא.המלית התוכפת המלה כאשר בעיקר - "למטה" "למעלה", - במקרא כצורתןא.

 מהם "למעלה א(; א, )מקוואות מזו" למעלה וזו מזו למעלה "זו כגון: השימוש,"סן"
 "למטה TD: "למטה פעמים 3 וכן הופעות. 13 ועוד ב(, א, )כלים חטאת" ומינבילה

 המלית את מצאנו ד ב ל ב ת ח א ם ע פ צ2(. ג ט, ג: ח, )כלים שלתנור"מנחושתו
 שהוא בזמן סומפניה "תיק השימוש: "מן" לפני שלא רגיל כתואר-פועל"מלמעלה"

 101-74. בסעיפים ובמיוהד 73-15, בסעיפים שונים מקומות להלן ראה8

 הטעמה. נטולות הן המוקפות התיבות שלוש שכל יניה, לא איש8א
 1138(; עמ' הבבלי, )הניקוד ייבין קבע שכבד כפי הספרא, של ר בכיי גם מצוי - לשה - זהניקוד9

 במלה. מלרע להטעמת אפשרית לעדות שם רמז הואאף
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 המשנה בלשון והפסקהקשר]5[

 'מלמעלה".10 8א: ק, היד כתבי גורסים וכן ]ט[(; ה טז, )שם טמא" סיפריהנותש

 שמצאנו מה )כדרך מלעיל והטעמתה בהפסק ב-פר התיבה נזדמנה האהרוןבמקום
 כפי בקמז, ולא בפתח  המם משני,  בהפסק  שמדובר ולפי  מישקלה. המקיא(:בהטעמת
 בהמשך.11שנראה

 של ההופעות צירוף ההברה(; את )הסוגרת סופית  בנון  צורות - השנייה  הדרךב.

 והטעמתן בהפסק באות היקרויות מ-70 יותר מהן מי12.90 ליותר מגיע המליות-שתי
 ... וא כגון: מלרע, תמידהיא

 אמ,י - ל"
 לטש ... לטש ו(; ה, נ~ם

 שאינה לפי בקמץ, ולא בפתה לעולם נקודה המם ודרק, ועוד. ועוד א(: יד,)אהלות
 הטעמה "כללי משתקפים פר של זו שבמסורת למדים, נמצאנו ~13ayD בהברתמצויה

 הטעם בינונית(,15 )תנועה קמץ ותנועתה בעיצור נחתמת שהמלה לפימקובלים":14
 העולה לפנינו, קדמונית מסורת ואם המלרע; להברת המלעיל מהברת )יורדינעתק
 מאונפפת.16 בתנועה ולא בנון נחתמה שהמלה כאן יש עדות הלשון, של חיותהלימי

 אחרות, מסורות על ללמד יצא הוא אלא מלמד, עצמו על רק לא פו שכ"יואפשר
 נהא אל אבל מאונפפת. תנועה חתומות ולא הן, נון חתומות "למטן"ש"למעלן",
 בו. שיש ממה יותר דידן מכתב.היד ממנומושכים

 באה שהמלה מקום בכל היינו, הדגשה, צריך במלה הטעם מקום על שאמרתי מה8.
 שלא כמעט המוטעמות המלים שבאלפי אני דומה הטעמתה. את אנו יודעיםבהפסק
 חמש בהפסק נקרית "היכל" התיבה למשל, בודדים. מקומות זולתי שגיאהנפלה
 א' )כלים ססיל מקומות: בארבעה הסופית בהברה באה והטעמתהפעמים

 ]יג[; ט17
 הטעם בא אהד במקום ]יד[(; ט א, )כלים להיכל שם(; שם, )נגעים ססילל ב(; ז,נגעים
 זה במקום הסופר שנשתבש לי,  ונראה - א( א,  )נגעים  ההיעל -  המלעילבהברת
 למעלה ראשי בהפסק או משני בהפסק נקרית "אחת" התיבה דוגמה: ועודלבדו.
 )כלים אהת כגון: האמרונה, בהברה מוטל הטעם שיטה, בדרך ובכולן, פעמים,-מ-50

 "מלמטן*. לו  גורס זה במקום  שורה(; )בסוף מלמזי' מצינו מטבכ"י10
 ג. 98 סע'  וכן  76 סע' להלןראה11
 50%. למעלן/מלמעלן מ-40, יותר למטן/מלמטן סלוקתן:וזו12
 בהפסק כ(. כה, שמות )כגון למזלה פתוחה: במם הצורה נוהגת משני בהפסק במקראכידוע,13

 לא(. לז, ישעיה למשל )השווה למללה: ... למטה - קמוצה במם צורה טשטשתראשי
 שההברה במקום הטבהנית; ההטעמה לכללי מכוונים אנו " מקובלים" הטעמה *כללי - זהבמונח14

 מלעיל. הטעמת תיתכן לא קצרה, תנועה אינה ותנועתה סגורההסופית
 76(. סע' להלן )ראה פונולוגית הן פונטית הן שונות, מהויות שתי הן 8ר במסורת והפתחהקפץ15
 בן-חיים ד שהניח כפי lematth 18811011, ולא Iemacl~n 168%1118, הגויות היו המליםכלומר16

 ייבין י' והעיר קדם למעל/8עלה על 44(. עמ' א, קובץ == 233 עמ' ]תשי*ה[, כב  לשוננו)ראה
 220. עמ' תש"ם, ירושלים ד, היהדות, למדעי השישי הקונגרס בדברי מקום( מראי הבאת)ללא

 מנוקד למשל כאן הנכון. במקומם בכתב-היד הניקוד סימני בהטלת רישול-מה מוצא אתהלעתיט17
 אחר פגם או שחספוס אפשר לכף. מתהת ולא ליוד מתחת הוטלו והטפמא הקמץ סס?ל;ומוטעם
 מסוימות. במלים ממקומם הניקוד שימני להסטת שגרם הואבקלף
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 נגעים משנה, נאותה אמת יד ~על אמת מצינו אפד במקום ז(. ק ~טהרות FinkS1 ב(;כס,
 הטעם. במקום הסופר שנשתבש לי נראה כאן ואף ג(,יב,

 בכתב-היד הטעמים פיסוק על)ב(
 מייסדים אנו פר בכ"י ההפסק צורות ושל ההקשר צורות של התפוצה יחסי בתיאור9.
 וכמעט גבוהה סדירות מגלה זה פיסוק כתב-היד. של הטעמים פיסוק על דברינואת

 במקום שיטה בדרך באים המפסיקים* )הטעמים ההפסק סימני היינו,מוחלטת.18
 הקשר. שמתבקש במקום שיטה בדרך בא הממבר( )הטעם והמקף הפסחאשמתבקש
 יחידות חותמים הטעמים ייתר יותר, גדולות יחידות חותמים משנה וסוףהאתנח
 והשלשלת(. הכפולה המרכא ולסמ"ש לאתנח מתקרבים מסוימת )במידה יותרקטנות19
 אתנחים.  וכמה  כמה אחת  במשבה  להודמן עשויים  המשביות של הידוע אורכןבשל

 וכן 3, בסעיף לעיל לראות גיתן נוספות )דוגמות אחת ממשנה בדוגמה כאןנסתפק
 א(: בסעיףלהלן

 ומוציאין- ובוציין ושונין מזין-על-האדם-ועל-הכליםכיצד-בוצרין-בית-הפש
 ואם-נגעו-אילו-באילו ומוליכין-לגת ואחרים-מקבלין-מהןחוץ-לבית"פיס

 או-בוצר-בצור ארחז-את-המגל-בטיב בית-שמאי-אומ' טית-הקל כדבריטמאין
 בכרמגהנעשה- אמו' במה-דברי יולי ר' עמ' ומוליך-לגתונותן-לתוך-כפישה

 א(. יח, .)אהלות ימכר-לשוק: אבל-הנוטע-בית-פרסבית-פרס
 הפיסוק. כללי של הסדירות מן סטיות מסוימים במקומות לגלות ניתן זאת, עם10.

 או הקשר צורות של בניקודן תמיהות להסביר כדי כאן( )לענייננו בהן יש אלוסטיות
 כל שלפעמים הגרש, אחד, פיסוק סימן ויש הצפוי. במקומן שלא הפסק צורותשל

 השיטה מכורה נובע ופה פה שיבוצו מלומה. שימוש הוא הפסק כסימן בוהשימוש
 הסטיות עניין את תחילה אדגים סוף-משנה. לפני אהרון פיסוק כסימן גרשלהטיל
 מדומהי פיסוק כסימן בגרש השימוש על אצביע כך ואחר הפיסוק,מכללי

 של מעמתת העמדה מאשר הסטיות עניין את להדגים טובה דרך ראיתי לא1%..
 ומשפטים משניות של הקבלה וכן טהרות,20 בסדר שובים במקומות החוזרותמשניות
 דומה. מבנה בעלות שהן משניותבתוך

 ודיון מפורטת הצגה דורש הוא שכן אחר; במקוט יתואר עוד סר, בכ-י הטעמים פיסוק זה,נושא18
 לעצמו.נפרד

 לעת מקומה. כאן ולא הרחבת-יתר, דורשים - קטנות יחידות גדולות, יחידות - אלה מינוחיםגם19
 פי על מעמידות, גדולות ויחידות משפס; חלקי הרוב, פי על חן, קטנות שיחידות נאמר,הזאת
 ואכם*ל. שלטה. פסוקיתהדוב,

 במקומות המוזרות שלהן(, הלקיט )או משניות של רשימה מקום בשום נמצאה ולא בעיניי,פלא26
 רק לא חשובה זה כנגד זה כאלה קטעים של העמדתם אחד(. בסדר )או הסדרים בששתשונים
 ולשונה, ובתיאור המשנה במחקר זה, חשוב נתון הלשון. לחקר גם אלא וההלכה, הנוסחלהקר
 כח. עד הדעת עליו גיתנחלא
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 חוזרותמשביות

 א ב,כלים
 כלי-זכוכית כלי-עצם כלי-עורכלי-עץ
 טמאין ומקבליהן טהולןפשוטיהן
:.ינשברו
 מקבלין- הזר-ועשה-מהן-כליםטהרו
 מיכן-ולבאטומאה

 )ח( ז 9ג,כלים

הכדומים-האשקלונין-?יקירו-ואנקלי-
 המענד הרי-אילו-טמאיןשלהן-קיימת

 וכן-מסרק-שלראש-  והמגובוהמזקה
 ועשאדשלמתכתשניטלה-אחת-משיניהן

 יהוש' ר' אמ' ועל"כולןהרי-אילו-טמאין
 ואין-לי-מה-דבר-הדש-חידשו-סופ~ין

אשיב:

 )י( ח ח,פרה
 יהודה- ר' מאיר ר' דבליקרא-ימיםי ולמקוה-המים  שבא'  כמקוהכל-הימים

 לא-נאמר-ימים כמקוה הים"הגדולאו'
.* יוסי ר'אלא-שיש-ברמינייימים-הרבה

 כל-הימים-מטהרין-בזוהייןאג'
 ולקדש-מהו-ופסולין-לזבים=ולמצור*ין

מי-חטאת:

 א סו,כלים
 כלי-זכוכית כלי-עצם כלי-עורכלי-עץ
 טמאין ומקבליהן טהוריםפשוטיהן
נשברו
 מקבלין" מזר-ועשה-מהן-כליםטהרו
 מיכן"ולבאטומאה

 ו ד,טבול-יום
 ואונקלי-הכדומין-האשקלתין-שנשברו

 המעבד- הרי"אילו-טמאיןשלהן-קיימת
 וכן-מסרק-שלראש  ותמגרווהמויה

שניטלה-אמת-משניהן-ועשאן-שלמתכת
 יהושע ר' ועל-כולן-אמ'הרי-אילו-טמאים

 ואין-לי-מה-דבר-הדש-חידשו-סופרים
אשיב:

 )ה( ד ה,מקוואות
 ולמקוה"המים -שנ' כמקוהכל-הימים
 יהודה- ר' מאיר ר' דבליקרא"ימים

 לא-נאמר-ימים  כמקוה הים"הגדולאו'
 יוסי ר'אלא-שיש-בו-מלני-ימים-הרבה

6י

 בזוחלין מטהרין כל-הימ"סאג'
 ולקדש-מהן-ופוסלין-לזבין-ולמצורעין

מי-הטאת:

  לכגון כתיב  ב  בעיקר  החוזרים,  הקטעים  בין  המבדילים קטנים פרטים יש22.
 )כגון ובטעמים בשנייה( הכדומים/הכדומין הראשונה, בדוגמהטהוריו/טהוריס
 המפסיק,  בטעם הוא ההבדל  היששונהו בדוגמה ועשה-מהן-כליח /ועשה-מהן-כלים

 אחד מקום זולתי בכול, זהה חמלימ קריאת אבל הפסק(. .יש וכאן כאןאבל
 הדבר לענייננו פיסלין. וכאן פסולין כאן. - הצורות בדקדוק הבדל בו שיש גבדוגמה
 דוויות במשך נתונה הי"תח הרי וזו . מ י ל מ ה ת א י ר ק ב הזהות הוא ביותרהחשוב
 אחד הבדל לפחות יש זאת בכל פי. כ"י מעתיק הטעמים את והטיל שניקד לפגיעוד

 הקריאה נמטרת ההופעות בשתי השנייה, בדוגמה  זה: בהקשר  הרגשההטעון
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 היא ז( )ד, ובטבול-יום , ף ק מ ב מוטעמת המלה ז( )יג, שבכלים אלאש"נשברו".
 שבכלים.21 זו ולא עיקר, טבול-יום ת מ ע ט ה ש לראות, אנו עתידים . ף ק ז במוטעמת

 דומיםמכנים
 -את נדגים שווה. בדרך פוסקו שלא משפטים לעתים מוצא אתה דומים במבנים גם13.

 בקצרה:הדבר

 )ט( ח ג,כלים )ד( ג ג,כלים
 ועשאה-בזפת-יתיר-מצרכה ?גי*4החביתהבית-שגישןה-ועשאה-בזפת-וגש*רה
 טמא הנוגע-בצורכהאם-יש-במקום-הזפת-מחזיק-רביעית

טמאה
6

 כ ד,'כלים )ה( ד ג,כליס
 ואינה-יכולה-להיטלטל-חבית-שגתרזזהחבית-שגמךן2ה-וטפלה-בגללים

 טהורה בחצי-קב-גרוגרותאף-על-פי-שהוא-נוטל-את-הגללין-
 נשב ... טמיאהוחרסין-נופלין

 טהורה ...ודיבק"ממנה*חר~ין

 שניקבה- "חבית כאן שונות. בדרכים פוסקו זהה שקריאתם מבנים הרואות:עינינו
 "שניקבה" בראשון ...". ועשאה-בזפת שניקבה  "חבית  וכאןועשאה-בזפת-ונשברה",

 את הפותח הדברים-בפועל הם והם מפסיק. בטעם באה היא ובשני מחבר, בטעםבאה
 ותן  בזקף:  שבתרעמה  וכאן  במקף,  ?בתוקעה-  )כאן השבייה  בדוגמה הראשוןהמשפט
 - זקף - מפסיק בטעם נשערה מוצאים אנו הראשונה המשנה בהמשך שגםדעתך,
 בכתב"היד, עיקר היא אתת פיסוק שדרך לראות, אנו עתידים ממנה"(. "ודיבקלפני
 כדבעי.22 פיסק לא שהמפסק ר ש פ א ו חורגת. דרך היא השנייהוהדרך

 מדומהפיסוק.
 לשתיים, שיטה דרך מתחלקת משגה בכל האחרונה שהיחידה אמרנו, כבר14.

 וסבירה, הגיונית התחבירית ההלוקה כלל בדרך בגרש; מסומנת.כשהראשובה
 למשל: מאליו; מתבקש כמפסיק בגרשוהשימוש

 ]ז[א ו כה, )כלים כולו-טמא:""ניטמא=תוכו
 ]ו[(; ה יד, )נגעים ישפך-הדם:""מתה-המשקלחת

 ]ה[(; ד ו, )פרה כשר:""ודבר-שאינו-מקבל-טומאה
 ]ג[(. ד ז, )נידה והחיה-גוררתן:""אלא-משליכין

 שם. ראהye .71 22' להלן ראה21



 המשנה בלשון והפסק"קשר]9[

 אחת מלה - קצרה תמביר'ת יתידה היא לסמ"ש הגרש שנין היתידה הרוב פיןל
 את לחלק זה כורח יותר(. ארוכה הית המקרים במיעוט רק מלים; שלוש )או שתייםאו

 )וחותמת הגרש אחרי הבאה המשנה יחידת של והיותה  גרש, ירי  על  האחרונתהיחידה

 ראוי שאין אחת  תחבירית  יחלרה בתוך פיסוק מזמנים ביותר, קצרה המשנה(את
 למשל:לפסקה.

: ג(; ד, )פרה פוסלת-בפרה:""אין-המהשלה

 ]ז[(; ו FT )אהלות מפני"נפש:""שאין.דותין-נפש
 ג(: ב, )פרה באה-לבית:""אין-זו

 ו(; י, )כלים למרח-מן-האמצע:""אינו-צליך
 ד, )נירה  בדרכי-אבותן:" עד"שיפרשו-ללכת ." כיעד הן  הרייפרשו-ללכת-בדרכי-ישר'

 .ם

 "פרשו-ללכת-בדרכי"ישר' - הראשון שבמשפט בבירור, רואים  האחרובהבדוגמה
 "בדרכי ובין "ללכת" בין הפסק ואין רצופה, יחידה הן המלים ארבע -]==ישראל["
 השיטה כורח אבותן", בדרכי ללכת שיפרשו "עד המשנה, את החותם ובשני,ישראל":
 המזדמן זה, מדומה פיסוק אף אבותן". "בדרכי לפני "ללכת" במלה גרש להצבתהביא
 ההפסק, וצורות ההקשר צורות בתפוצת החריגים מן כמה להסביר כדי בו יש ופה,פה
 להלן.23 שנראהכפי

 ההפסק צורות ושל ההקשר צורות של התפוצה יחסיב.
 ההקשר במעמדי צה"פ ושל צה"ק של התפוצה יחסי בדיקת את לברר עתה נבואש1.

 יש וצה"פ צה"ק של הצורות זוגות בתוך )פר(. ב פארסה בכתב-יד ההפסקובמעמדי
 לקבוצות-משבה. אחת כל המתחלקות עיקריות קבוצות שתילנו

 הפועל ע' כלל )בדרך שוואי עיצור בה יש ההקשר צורת - הראשונההקבוצה
 בה יש ההפסק וצורת מלרע, מוטעמת והיא עצם( בשמות השורש ופי פועליותבצורות
 פזלו. כנגד פזלו כגון: מלעיל, היא והטעמתה שבצה"ק השווא כנגדתנועה

 מנוקד הטעם הברת את בה הפותח העיצור ההקשר צורת - השנייההקבוצה
 אחרת, בתנועה הפסק צורת באה וכנגדה היסטורית, קצרה תנועה( )המשקפתבתנועה
 הבדל אין כלל בדרך זו בקבוצה הטברני. בדקדוק "בינונית" המכונהתנועה

 שבל. כנגד שבל כגון: בודדות(, מלים )להוציא לצה"פ צה"ק ביןבהטעמה

 תנועה כנגד שווא - הראשונה הקבוצה)א(
 למדי: יציב כלל לנסת אפשר בתנועה צה"פ כנגד בשווא צה"ק הכוללת בקבוצה16.

 גם הפסק צורות שולטות הפסק ובמעמד הקשר צורות שולטות הקשרבמעמד

 72.  בסעיף23
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 בחלקן המתבארות מועט, סטיות מספר מוצאים אנו . י נ ש מ ק ס פ ה הואכשההפסק
 לקטגוריה הנוגעות סטיות או מסוים בהקשר שתל מיוהד שיטי פרי מקומי,ביאור
 ההטעמה סימני בהטלת טעויות גם רחוקות לעתים ויש קבע. בדרך הסוטהמסוימת
 קבוצות"משנה. לפי הנתונים את תהילה נפרט הנכון.במקומם

 קמץ כנגד שווא1.

 בבנינים והנסתרים הנסתרת צורות בולטות: קטגוריות שמונה או שבע כאן נציין17.
 )אפזל( קל בבניינימ בעתיד נסתיים צורות וכן בעבר, והופעל נתפעל נפעל,קל,24

 "היה". בפועל קל בניין של עבר נסערת צורת וגםונתפעל,
 עבר קל ב93ין של נסתרים - נסתרת1.

 חקשר24אממעמד

 כגון: פזלה-כזלף. צורות 5 כנגד )צה"ק( פזלה-בזלף צורות 204 מצינו%8*
 ... "?נתנה-מעות ב(; ח, )נידה "הרגה*מאכולת" ]י4; ט יט, )כלים"ן9לה-הטפלהא25
 "9סקרגשמיטא ב(; כ, )כליס "שנשרו-שפתותיהן" ה(: ח, )מקוואותערוה-וטבלה"

 א(. ג, )זבים "שרכבף-על-גבי-בהמה" ד(: א,)מקוואות
. בהקשר: שנזדמנו צה"פ 5ואלה

 ששימשה*את=ביתה-וירדה- "האשה ז(; די )נגעים אי*99מה-ןקג9ה""9נ9ה-י99מה
 . ' ג(. ב, )מקוואותלא-נפלו-ואפילו-נפלת שספק-נ9ל4-ספק- ד(: ח, )מקוואות כאילו-לא-טבלה"ן99לה.ולא*כיבדה-את-הבית

. הפסק25אכמעמד

 אין- "כל-?11יה כגוך קללו. צורות 3 כנגד סזיהגלזלי שרות 65 מצינו19.
 בטלף" אוי יהודה "ר' וכן משני. בהפסק פעמים 45 בס"ה - א( ג, )מכשיריןבכי-יתן" כל-ששאבי "ן?שבף ]יב[(; ד ד, )ידיים "כבר-חזרת זא ה, )נידה בה-רשות:"לאביה-

 את הפרדתי בה שיש מבוימים וייחודים אמרו/אמרו הנסתרים צורת של היקרויותיה ריבויבשל24
 )9זלח/5זלה, אחרים בפעלים קל בניין של והנסתרים הנסתרת צורות יתר מכל בההדיון

9זיף/?זלי
 אנו הפסק", "במעמד הקשר" *נתעמד אומרים אנו כאשר הטמצאימ שבתיאור לב נא יושט24א

 הקשר", "במעמד הריהן במקף שהוטעמו צורות כלומר עצמו; שבכתב-היד לפיסוקמתכוונים
 בהן(. שהוטל למעם בהתאם ראשי או )משני הפסק" "במעמד הריהן מפסיק בטעם שהוטעמוואלה
 73-67(. סעיפים להלן יראה התחביר כללי את תואמות אינן כתב-היד שהטעמות מקומות ישאבל

 יתר הנידון; לסעיף שנוגעות הצורות בעיקר בהן ינוקדו מכתב-היד שיובאו ציטטות ואילך, מכאן25
 לא מנתב-היד, שנביא בציטטות והמפ~קיט( )מקף הטעמים גם ניקוד. ללא ויובאו אפשרהמלים
 הנידון. לעניין דרושיט הם אם אלאיצליינו

 24א. הערה: ראה25א

ח4

,.ן



]11[
 המשנה בלשון והפסק הקשר'

 ~ג[1 ח א, אהרוס "קושו:" ה(; ג,  ושכשירין  "ן?ונו:" ב(; ח, ,נידה "ן)4ה" ה(; ט,,פרה

 ובסוף-משנה. באתנח פעמים 20 בס"ה-
 "נמנו-וגמרו1ג - משני בהפסק שתייט הן: ואלו סקלי צורות 3 מצינו זה וכנגד.

 l1DP~ לו-נמנו-אירועי "אמ' ,ט[ג ג ד, ,ידיים מעשר-עני-בשביעית"ענפן-ובצלב

 "למעלה-מהן ראשי: בהפסק ואחת ]י[(. ג שם, )שם מעשר-עני-בשביעית"ומואב
 ו(. א, )מקוואות שלא-99קמ"27מי-תמציות

 טמרו/שטףו צורת2.
 הקשרכמעמד
 אמרף. צה"פ פעמים 7 כנגד אמרו צה"ק של הופעות 29 מצינו20.

 כליה יכגון "שויני-ליף בצ'רון פעמים 19 מהן יחס, מלת לפני לירי של  הופעות23
 "אמרו-להן" וכן ועוד(. ]יד[ ו ד, ידיים %מ ]ט[ ח ו, מכשיריו ]ד4 ג א, אהלות א:ה,

 אמרו-בטהרות" "כלל ]ה[(; ד כה, )כלים עקי'" י' "טמרו-לעגי וכן צ2(. ד א,)מכשירין
 שמאי" לבית הלל "טמרו-בית הנושא: לפני פעמים 3 כן כמו ]ז[(. ו ח,)טהרות
 ג(. ת, )נידה "שלא-אמרו-טקמ'" ]ב[(; א ג, )ידיים "שירו-הכמ'" ד(; א,-)מכשירין
 )טעם במקף באה )אמרו( וזו תוכן, פסוקית לפני אמרו של הופעות 3 מצאנוכן
 אלא*אמרף- ]י[א ט יז, )כלים "ולמה"אמרו-אחת-גדולה-ואחת-קטנה" הן: ואלהמחבר(.
 אלא"עצם-כשעורה" "לא-אמרף4עצמות-כשעורה ג(: ג, )מקוואות אלא-מטיל"מטילין
 בטעם להשתמש זה, נוהג האחרונים המבנים שבשני להעיר יש ]ז[(. ו ב,)אהלות
 "ולמה השאלה במשפט גם אחרים; ממקומות גם מסתייע אמרו, אחרימחבר

 )"ולמה-אמרף-אחת-גדולה* הראשון למשפט בדומה ה( יז, )כלים בע"המןכרו*רמוני
 הקשר(;28 צורת אין הופעלו )בצורת הוזכרו" אחרי מחבר טעם באואחת-קטנה"(

 - "לא-אמרו-עצמות-כשעורה", "לא-אמרו-מטילין", - האחרות הדוגמותובשתי
 מוצאים שאנו כפי ב"אלא", הפותחת המצמצמת הפסוקית לפני בא ק י ס פ מ ה ם ע טה

 אחרים.29במקומות

 שאמרף", "ויש מבבים: בשבי הקשר במעמד צה"פ של הופעות 7 מצינו זה כנגד21.
 שיעורן והיבש הלח מידות שאסרו-מדה-דקה "ויש פירוטן: וזה שטמרו"."אף-על-פי

 השני, המעתיק של ידיו מעשה הוא ק של התומר זה שבמקום )נעיר צ2 "ןגמרו" גורס ק כויגם26
 כתב-היד(. בסוף החסרים הדפים אתשהשלים

 פסקו א: בכ"י אבל הפסק; של במעמד הפסק צורת קורא הוא כלומר, פסקו; )כנראה( מנוקדב-ק27
 זקף יש שאצלו )אלא פקקו פר: לעדות זהה עדוהו כנראה בסמך(; ניקוד )ללא מלרעבהטעמת

 אתנה(.ולא
 28. סע' להלןראה28
 הפותחת "אלא" ובין מפסיק בטעם "אמרו" בין הוצצת מלה כל אין שם אבל להלן; 23 סעיףראה29

 . הבאה. הפסוקיתאת
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 שאסרר "ויש וכן יא(; יז, )כלימ ..." שץסרו-הכל-לפי-מה-שהוא-אדם ויש ...באיטלקי
 "אף-על-פי-?ץ9רו-מטמא"מעת-לוין יב(; שם, )שם ."" רקב תורווד מלאמדה-גסה

 "אף-על-פי- ז(; שם, )שם "אף-על-פי-?ץטרף-דיה-שעתה" ב(: א, )נידהאינה-מונה"
 .א" אף-על-פי-שקטרו-אין-אנו-יודעין-לשם-מי-נדרנו ..:מתבןרו-יודעין-אנו-לשם.מי.נדרנו

 פישק פי על הוא ההקשר מעמד הדוגמרת שבע שבכל זה, בשלב כבר נעיר ו(. ה,)שם
 שף להלן יראה תוכן פתקית לפני באה אמרו המלה בכולן אבל כתב-היד, שלהטעמים
 71(.סעיף

 הפסקבמעמד
 הנתונים: פירוט וזה )צה"ק(; שמרו צורות ו-4 )צה"פ( ץסרו צורות 26 מצינו22.

 "באיזה- ]ט[(; ח ה, )כלים ..." "בזה-אמרף-הבידה-והטהורה-אופות שסרו: צורות26
 אמד: ברצף שנזכרה המידות בשורת וכן א(. ט, )שם הבינויך" בבצקבצק-אמרו

 )שם "כביצה-שאיגרף" ה(: שם, )שם "הרימון-שטסרף" ד(; יז, )כלים'הרימונים-שץ6רו"
 ... כשעורה-שאמרו ... "כזית-שאטרף ז(: ~ea )שם "כגרוגרת-שץסרף" ו(:שם,

 שלש- "מפני-?אערף וכן ט(. יז, )שם "האמה-שץמרף" ה(; שם, )שםכעדשה=שא*רף"
 יא ד, )נגעים אם-בהרת-קדמה-לשער" "מפני-ששערו ]יא[(; ח כז, )כלים ..."על-שלש
 גם וראה ]ה[; ד יב, )פרה אינן-משמאין:" מי-חטאת-שעשו*מצו4ן "מפני-ששמרו]סו[(;
 בקטן-שלרופאיכן" "באי-זה-מקדח-אמרו וכן ד(. ב, ידיים ]ד[; ג ה, זבים א; ו,נידה

 כל-הזבחין- "בו-ביום-אמרו ג(; ג, )מקוואות "לא-כך.ולא-כך-למרו" גא ב,)אהלות
 ג(. שם, )שם עמון-ומואב-מה-הךבשביעית" "בו-ביום-אמרו29א ב(; ד, )ידייםשנזבחו"
 25 בס"ה - ב ג, מכשירין י; ב, מקוואות )ז(; ו יב, ה; ה, נגעים ז; כה, כלים גםוראה

 "ועוד-כלל-אחר-אמרו ראשי: בהפסק אחת הופעה ועוד משני: בהפסקהופעות
 ב(. ה, )זבים טמא"כל-הנישא-על-גבי-הזב

 אמרו "לא במבנה כולן במעמד.הפסק, אמרו צה"ק של הופעות 4 מצאנו זה כנגד23.
 לא-אמרו *סי ר' "אמ' . הן: ואלו משבי. במפסיק מוטעמת "אמרו" והמלה.אלא",

 )שם אלא-בקפיפה-מצרית" "לא-אמרו ]ה[(; ז כה, )כליםאלא.לידים"הטהוףות"בלבד:"
 יא( שם, שם ד: ו, )מקוואות אלא-שלושת"לוגיןישנפלו:" "שלא-אמרו א(;כו,

 עבר נפעל של נסתרים - נסתרת3.
 הקשרבמעמד
 )צה"פ(. גיזלה-ייזלו צורות 7 כנגד )צהאק( נפילה-נפשלו צורות 99 מצינו*2.

 עיקשה-מלמטן ז(; ט, )כלים גידשה-מרידה ]ג[(: ב ג, )אהלות נבלשה-בכסותכגון:
 ]41; ה TD, )אהלות שנהלכו-בה ט(; ו, )מקוואות נפרצף-זה-לתוך-זה ז(; ה,)פרה

 הופעות. 93 ועוד ו(. ז, )טהרות?גיןןסו-לתוך-הבית

 גבי על )למחיקה( קווים שני העביר הניקוד הטלת לפני אבל לו", "אמרו הסופר כתב תהילה29א
 "לו".המלה
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 "חבית-זגיש4ה-ועשרתה-בזפת-ונשברה" הן: ואלו הפסק, צורות 7 מצינו זהוכנגד
 "ןיכנסו-לאהל-המת ו(; י, )כלים "חבית-?גיש4היוסתמוה.שמרים" ]ד4; ג ג,)כלים

 היי-אילו- "הכדומים-האשקלונין-?ג?4יף-יאנקלי-שלהן-קץמת וא ט, )שםניטמאו"
 דוסא- ר' המטמאין"באהל-שנסלקו-והכביסן-לתוך-הבית "כל ]ח4; ז יג, )שםטמאין"

 טהורין ?זללי-זה-בפני-יןמו-וזה-נפני-.1DSy "אס א(; ג, ומהלוה מטהר"נן-הרכ'4ס
 ה(; ה, )טהרות טמאין:" בין"כך-ובין-כך או' יוסי ר' כאחתאם-ישאלו-שניהן

 טמאין ואם-נשאלו-שניהם-כאמת טהורין"אם-ןשאל4"זה-בפני-עצמו.וזה-בפני-עצמו
 לפני "נשאלו" מצאנו המקומות בשני 1. שם, )שם טמאין:" בין-כך-ובין-כך אוי יוסיר'

 ]מסכם[(. רגיל נושא לפני "נשחלף" ליד פרוטנושא

 הפסקבמעמד
 )צה"ק(. נפעלו-גפ?לה צורות 2 כנגד )צה"פ( נפולה-ייזלו צורות 60 מצינו25.
 שהיתה-בו-בהרת- "מי ג(; ה, )טהרות "הילך-באהד-מהן-ועשה"טהרות-ונחקלף"כגון:

"nssrllוהאימון "הכדור א(: ד, )ידיים ?גססנה" ... "עריבת"הרגלים ה(: ז, )נגעים 
 60 כל ]ב[(. א א, )זבים "ועל-מה-נסן5ף" א(; כג, )כלים והתפלה-שבקרעו"והקליע

 משני. בהפסק הןהדוגמות
 "מקום-עדשה )משני(: בהפסק נפעלו-ניקלה צורות שתי כאמור, מצינו, זהכנגד

 "אשת-עם-הארץ-שנכנסה- א(; ו, ,נגעים שלטיס-ושש-שערה:" 14197ארבע-שערוה
 שלא"ברשות:" מפני-שגכנסה הבית-טהורלתוך-ביתרשל-הבר-להוציא-בנו-או-בהמתו

 ]ו((. ה ח,)טהרות

 עכר נתפעל של נסתרים - נסתרת4.
 הקשרבמעמד

 צורות 2 כנגד ל"א( בפועלי צורות )כולל נתפללה-נתפעלו צורות 31 מצינו26.
גמולה.
 ו(: יט, )שם "נשסירו-חדשות" ]ט[(; ח כו, )כלים "שלא-נתןחשו-הבעלים"כגון:

 ב(; ח, )נידה "ןנת?טקה-בכתמין" ]סו[(; יג יד, )נגעים"?גמץךבו-קרבנותיהם"
 "וכל-מי-שבטרפ5- ה(; ו, )נגעים "נתמ2שה-והלכה-לה" א(: ח, )פרה"גיסיא4-שניהם"

 א(. ב, )נידהדעתה"
 ד ג, )כלים "חבית-שנתרעלה-וטפלה-בגלליםא ההקשר: שבמעמד צה"פ שתיואלו
 ]נןפסלת[30- אינה-)מפסלת( שלתרומה או-שנתעסקה-במאור "עיסה-שנידמעה]ה[(:

 ד(. ג, )טבול-יוםבטבול-יום"

 הגיליונות בר-אשר, )ראה: ניפעלת בגיליון ותוקן הצורה נמחקה כר אחר מפללת, נכתבתחילה30
 2(. סעיףוההגהות,
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 הפסקבמעמד
 נתפללה-נתפללו אחת הקשר צורת לא ואף נתפללה-נתפללו, צורות 26 מציבוד2.

 הפסק.במעמד
 ןמסןשה ג(; כ, וכלים ;מסקנה ון, ז ב, !אהלות רובע-עצמות-?ו'ךקדקיכגון:
 24 בס"ה ו(; שם, )שם לגמע*9ה ה(; אן )שם ,ןגמסזשה .** דגסטלרה בא ו,)בגעים

 שנתל" "אחד-כשר-ואחד-פסול ראשי: בהפסק פעמים 3 ועוד משבי: בהפסקפעמים
 ו(. ט, יכלים גהממ%" הסיטן-הזב ההשמצו "ניכנםר-לאהל-המת רב4; י ח,פרה

 עכר הופעל של נסתרים - כמתרת5.
 הקשרכמעמד

 "הוחלטה-האמצעית" הן: ואלו בלבד, הופללה-הפזלו הפסק, צורות 8 מצינו28.
 כה, צ2; ה יז, )כלים "הוןפרו-" ]ז[(; ו א, )אהלות "הוקזו-ראשיהם" צפן [by] ג ו,)כלים
 ד4. ג, )טבול-יום "שהכשךה-במשקה" ]ו[(; ו, טהרות ]ג[;ב

 הפסקכמעמד
 "לא-הנזיף - משבי בהפסק אחת הן: ואלו בלבד, הופללו הפסק צורות 3 מצינו29.

 "לכך- ראשי: בהפסק ושתיים - ]סו[( יב כז,. )כליםאלא-מפני-השב-אבידה:"
 ו(. ה,  )מקוואות  "לא-הוטבלו:" ה(; יז, )כליםולכך-הוזכרו"

 )איעל( קל של נסתרים עתיד צורות6.
 הקשרבמעמד

 שלא- ... שחטו יאמרו-שהורה שלא הן: ואלו בלבד, הקשר צורות 6 מציבו30.
 ב(: י, )טהרות "עד-כמה.ץרחקו-ויהיו-טהורין" ]ח[(: ז ג, )פרה4אמר4-שתים-שהטו"
 ו, )מכשירין "תאמרו-בחלב-שתתלתו-וסופרמשקה" ]י[(; ז ז, )מקוואות"?דמיחרהמים"

 ]טו[(. ז ד, )ידיים "תאמרף-בעבדי-ובאמתי-שיש-בהן.דעת" ]ט[(ח

 הפסקכמעמד
 שלושהי "עד-מקום-שץצמחו30א וזוהי: בלבד, שזלף אחת, הקשר צורת מצינו31.

 א(.31 יז, )אהלותכרשנין-זה-בצד-זה"

 נתפעל של נסתרים עתיד צורות6.
 . הקשרכמעמד

 )טהרות זה-לזה" "משץתהברו-שלושה הן: ואלו בלבד, ץתטזלף צורות שתי מצינו32.
 ד(. ו, )נגעים שלא-ץתמצטו-מכשעור:" "ובלמד א(:ט,

 שןומהו. הפסק(: של )גמעמד צח"פ שהיא פ2ל בבניין חלופה הוצעה בגיליון30א
 בעל ד(; ג, )עוקצין שן?תיקו מצינו בפנים הפסק. במעמד ןפזלו אהת פעם מצינו הגיליוןבמסורת32

 פי(. של מסורתו אינה זו )אבל שןמסקו - חלופה הציעהגיליון
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 חמשנה בלשון והפסקהקשר]15[

 המסקבמעמד
 ,,יימול%8'ן ב(; כי 'כלים "עדישןמסשף" הן: ואלו בלבד, וששקלו צורות שתי מצינו33י

 ]ט[(.32 ח יזהונגעים

 .קל בניין של בעבר "היה" הפועל של נסתרת צורת7.
 הקשרבמעמד

 "הןתה-מוטה-על-צידה" כגון: הופעות. 106 מצאנו סזסה, רק משמשת לעולם34.
 ה(; א, )נגעים יסזמה-מרובעת" צ3(; ז יח, )שם "הזסה*טמיאה" ג(: ד,)כלים

 "סןסה"יתירה ]ב[ה א ג,  )ידיים  "ובמה-הןתה-טומאתו" ]ד[(; ג יג, )שם"וסזסה-עליה"
 ... וחיברה "סיעה-כלל ט(; יז, )כלים אצבע" חצי עליה סןמה-יתירה ... שלמשהעל

 "אם ]ה[(; ז ד,  )ובים "ע"ה-טלית" ה4: ד,  )מקוואות  רקומה-נקרבה"?סימה-בירושלם
 ב(. ג, יום )טבול כובע"סזסה-כמיז

 הפסקכמעמד
 ואלו ראשי, בהפסק מזדמנות כולן בלבד. הות צורת לעולם משמשת זה במעמד35.
 שהית" כמות היא "הר' ח(;. י, מקוואות ב; ה, ז; ד, )נגעים שהן4ת" כמות חיא "הריהן:
 "עד ב(; ה, )נגעים שסות:" כמות היא "הרי וכן ב(. ה, ז; ד, נגעים אחת!)ביוד

 של היחידה הנסתרת צורת שגם נעיר א(. ח, )שם ?שית:" לכמות בהרתושתחזור
 שמא לה "אמר בצורתה: זהה - ראשי ובהפסק - כולו בסדר שנזדמבה "חיה",הפועל
 ג(.33 ה, )נידה וחית" הין לו אמרה ב-ף היתהמכה

 הפועל, בעין בצירה היא בתנועה מסתיימות שאינן בצורות בעתיד נתפעל בניין נטיית 8רככ"י32
 ז(. ד, )טבול-יום עד-שתיתניל ו(; ד, )שט שלא-תתיעץ א(; ח, )נגעים שתתלקט-בהרתוכגון:
 היא התנועה )צה"פ!(, בתנועה היא הפועל ועין סופית תנועה כעלת בצורה מדובר כאשראבל
 הוווה טבריה(. )נוסח במקרא כמו - בפנים שהובאו יףלקןי ןתסקףין - דוגמות שתי מצאנוקטץ.
 המשנה בלשון לן.  לת,  )איוב ךתחבאר יג(; ו, )יחזקאל  ךססןןו: ו(; מא,  )ישעיה תתןמרו:למשל:
 כגון - בצירח/סגול צורות השלם בפועל רשט 221( )עמ' הנמן פא; של ממורהו את מכיריםאנו

 התופעה. נחקרה סרט אהריס בכתבי-יד ןיתהלקו. בקמץ: אחת וצורה - ןצטרפויתארסו/יתארסו,
 ןתאריסו ח(; יא, )נגעים משןתלבנו  בצירה/סגול: צורות כמה מצאתי ק בכ"י מקריתבבדיקה
 בהיקרות סגול; קודט היה שהשווא לי נראה היוד. ונמחקה  במשנה,. ראשון מקום י, ד,)יבמות
 הכתיב הן ללמדך, בסגול; תהילה מנוקד היה כאן שגם  ולראה  ךתארסו, - משנה באותתהשנייה

 בקמץ, הוא הניקוד א בכ"י אורחא אגב שמצאתי אחת בדוגמה ןתפעלו(; צורת הכירו הניקודהן
 הנזכרים כתבי-היד שני של שלמה בבדיקה צורך ויש פר. בכ"י כמו ae), שם, )נגעיםמשיתלבנו

 ק. א,-
  השונים.  בבניינים ל"י  בגורת בעבר  הנמהרת לצורת  באשר  הממצאים את לפרט הטקום כאןלא33

 "ראת כגון: מעמר. בכל 19ת היא  תמיד( )כמעט  השלטת שהצורה העובדה, בציון כ-ןנסתפק
 )שם, ?לחה:" "משעה משני(; בהפסק ב א, )נידה וראה" "פרשה  בהקשר!(; א ב, )טהרותטשקין"
 משני, בהפסק אחת ופעם בהקשר אחת )פעם צ2 95תח מצאנו אחד במקום רק ראשי(. בהפסקשם
 היקש תולדת כנראה היא צמיחתן כל י5סתהע של אלו דוגמות שת9 אבל 18(. סעיף לעילראה
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16ן בר-אשר'משה

 בטבלה: דברינו נסכם36.
 הפסקמעמד הקשרמעמד

 צה"פ /צה"ק

 65 /3 5 /204 )*זלה(  שזלף /  )*זלה(*זלי

 26 /4 7 /29 טמרי /טירף

 60 /2 7 /99 )גמילה( גיללו / )גיזלה(ניזלו

 26 /- 2 /31 'גמשזלה( גמטזלי / )גמשזלה(גמשזלי

 8 /- )הנפזלה( הופללו / )הופללה(הנפזלו
' 

-
/ 3 

 - /1 - /6 יאזלו /יעזיי
 2 /- - /2 ימשזלי /ימטזלי

 7 /- - /106 סדת /מזמה

477/ 29 10/ 189 

 צירה כנגד שווא11.
 ינסתרים נוכחים עבר, פעל של ונסתרים נסתרת קטגוריות: ארבע כאן נציין31.

 ופעל* נפעל )אפ?ל(' קל בניינים של ובציוויבעתיד
 כתיב מצוי מוטעמת, פתוחה בהברה צירה בהן מוצאים שאנו הדוגמות, שלבחלק

 מקום מכל הניקוד, למסורת הכתיב מסורת בין הפרש אין פר של במסורתו ביוד.מלא
 הכתיב. פי על גם הממצאים פירוט הפרק בסוף מביאיםאנו
 בעבר פעל בניין של נסתרים - נסתרת1.

 הקשרכמעמד
 5?לה* אחת צורה כנגד פזלה-פזלו צורות 16 מצילו38.

 כיבלה-את ולא בהנה... "ושומשה-את גא ה, כנעים עקביה" דברי '"כבשלו-אתכגל:
 11 ועוד ז( ד, טבול"ום ]ח4 ז יג, )כלים )סופרים(" "חידק1ימופרין דא ח, ומקוואותהבית"

דוגמת.
 ה ז, )נידה אם-ביכירה*ואם-לא-4יפיךה" הבהמה על "נאמנין אחת: צה"פ זהוכנגד

]ד[(.

 הפסקכטעמד
 צורות שתי כנגד יוד( מלא בכתיב מתוכן )3 פעלה-פעלו צורות שבע מצינו39.

 א(; כא, )כלים טהור" מ?ס?יזה טמא "עד-שלא-טיריזה הדוגמות: ואלהפזלו.

 ושם פה 43(. והערה 68 סעיף להלן )ראה צ2 כן9ה אתן: שנידמגה השלם בפועל מזלהלצורה
 ואכמ"ל. צ2(. ה א, )נגעים  "ונלשת"  בגון  בצירה, צורות גםטצאנו
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 המשנה נלשון והפסקהקשר]17[

 טבלה- ... זז'ט?ה לערב וטבלה ... ביתה ז?י9?ה-את ... ז9'ט?ה, לערב"וטבלה
 ~(; ה ז, ,נידה קיקיה ח.; י, ,נידה רעה" תרבות זו הריניום-שלאחרים-ןזימשה

 ראשי. בהפסק ושתיים משני בהפסק דוגמות 5 - יא( ה, )מכשיריונישףי
 שבפריחתן אברין ראשי פריחת "כל משנין בהפסק שתיהן צה"ק, שתי זהוכנגד
 ד(. ח, ,נגעים טהור" ק'9אי4' שבחזירתן אברים רא"' מדרה כל ... טמאק,מף"

 אפעל( )משקל קל עניין של וכציווי בעתיד ונסתרים נוכחים2.
 הקשרבמעמד
 ששאף-ממני" "עד הן: ואלו בציווי, ושתיים בעתיד א הקשר, צורות 12 מצינו40.

 ה(; ב, א, )מכשירין "ש2צאו"מכולו:" א(; ה, )שם "?ןצא4-הראשונים" א(; ג,)מקוואות

 שעידר" "ער  ח(; ו, )מקוואות שזרדו-לתחתון" "עד וה ה, )שם"?2זאו-עם"הצואה"
 "אל 2(; צ ]יג[ י ד, )מכשירין גשמים" "ש2רי4-עליהן ]ה[(; ג ז, )שםגשמים*

 א(; ז, )מקוואות שלג" "צאו*והביאו וכן ג(. ג, )פרה לרדות" למיניםמינו*מקום

 ה(. ד, )טבול-יום"ותנ4*לאשתי"

 הפסקבמעמד
 שם(. שם, )טבול-יום "הרי-אילו-יכתבו-וןתנו" צה"פ: אחת צורה מצינו41.

 בעתיד נפעל של נסתרים3.
 - הקשרבמעמד
 "ןשאלף- ד(; ד, )כלים "משןצרפ4"בכבשן" בלבד: ןפזלו צה"ק שלוש מצינו42.

 ה(. ג, )עוקצין מעשר" ןלקחף-בכסף "לא ח(; ט, )טהרותהבדדים"

 הפסקבמעמד
 תלפות "הראשונות משנה: בסוף ושתיהן בלבד, ןפעלף הפסק צורות שתי מצינו43.

 ד(. ה, ג; ה, )טהרות ןשרפו:"והשניות

 פעל בניין של ובציווי כעתיד ונסתרים נוכחים4.
 הקשרבמעמד
 "ישמשו-את טא י, )נגעים "שן2כבו-זה-את-זה" הן: ואלו בלבד, צהאק 8 מצינו44.
 ה(; ג, )טהרות לשונם" שילחכו-את ... פיהן "שינגבו-את ]ו[(; ה יג, )שם השגי"הבית

 ד(; א, )מקוואות אדם" שיהלכו-רוב "עד ב(: י, )שם רגליהן" ."?זניבראת
 יד ו, )נידה הפקחותו" ותקנן-את "בואו ב(; ג, )שם התחתונים" את"לטסרף-העליונים

]טז[(.

 ~fiNbe. קיסריי קורא: 8 קייאו; קיסרי, כאן: קורא ק גט34
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]18[ בר-אורמשה

 הפסקכמעמו
 "ובגדיט ראשי: בהפסק ואחת משני בהפסק אחת הפסק, צורות שתי מצינו45.

 ד(. י, ומחוואות ?:WiyG" עד עובין הטבילו ולצקתי עד "כובסיןשהסבילן

 הכתיבלמסורת
 ןצאו, ביטלו, כגון:. הפועל, עין אחרי יוד ללא כתובות שבהקשר הצורות 39 כל46.

 עין אחרי יוד ללא כתובות טימאו( )טיהרו, שבהפסק צה"ק שתי גם יקישו;ד?רפי'
 )צ2(, ביצירה - מלא כתיב כתובות מתוכן 4 ההפסק, צורות 13 זה כנגדהפועל.

 )צ2( ישרפו יתנו, ניטפו, )צ3(, שימשה חסר: בכתיב צורות 9 לעומת - פריעהפיריעה,

 שגם ללמוד, ניתן )צ139 ההקשר בצורות יר ד ס ה המטר הכתיב Ta )צ2(.יבעבעו
 היחס בהפסקן המשמשות הצורות מן הקשר. במעמד צה"פ נהגו לא הכתיבבמסורות

 לסתור בו אין חסר בכתיב 9 כנגד מלא בכתיב הקשר( במעמד צה"פ מתוכן )אחת4
 חסר כתיב להיכתב עשוי צירה שכן הפסק, בצורות שמדובר הניקוד מסורתאת

 מוטעמת. פתוחהבהברה

 מסכמת: טבלה נביא47.

 הפסקמעמד הקשרמעמד
 צה /צה"ק
 7 /2 1 /16 )פצלה( 5על4 / )כזלה(טזלו

 -.12,/ נזעיף / ישזיף(דלילי
_
 2 /- - /3 י.שעלו ,עדשזיף 1 /

 2 /- - /8 יפעלו /ןשקגקןו

.39/ 1 2/ 12 

 חולם כנגד שווא111.
 הגם הכתיב, מהורת על דברינו בסוף נעיר כאן אף 5עי-יעי. משקל על ושמיתליעל במשקל קל בניין של נוכחים-נסתרים צורות שמצאנו: קטגוריות שתי כאן נציין48.
 בניקוד. המשתקפת לזו בכתיב המשתקפת המסורת בין סתירות דירן בכתב-הידשאין
 )אפעל( קל בניין של ובעתיד בציווי ובסתרים נוכחים .1.

 הקשר.במעמד

 שןחזרו- עד ... המים למראה "ויחזרו-מראיהן הן: ואלו הקשר, צורות 6 מצאנו49.
 ]ה[(; ד ו, )פרה לחבית" שןעברי-המים "כדי ]ה[(; ג ז, )מקוואות המים:" למראהמראיהן
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 המשנ" בלשיז יהפסק"קשי]19[

 אילו הרי לאוה' ותנו "קמבו-גט בה ד, ,נידה אנותן:" בדרכ' שלירש.-ללכת.עד
ןנצ:נע.__

"1_ 
 ה(. ט,)טהרות

 ,טהרות ?ייינן - משני בהפסק  שתיים הן: ואלו תה"פ, של מצינולדוגמוה50.
 עד ראשי: בהפסק ו-6 - ב( ו, )מכשירין שןמתונו הראשונה(, בהיקרות שםשם,

 ?!י?ק, ח(; ג, ,עיקצ'ז ק?וקשני גה י, טהרות קללו: עד ... 21(?,9לי
tsoe): אל-על-פףשחזרו-להעת- הן: ואלו הקשר, צורות א: מירית עשטיי" 

 "כל"פריחת* ה(; ה, )נגעים כגורס להיות עד-שנחזרו שניהן-טמאיםכסלע*וכסלע

 שבשני לב נא יושם ד(. ח, )שם טמאים" כשנעזרו טמאראשי-אברין-שבפריחתן-טיהרו
 72(. סעיף להלן )ראה בטפחא "ותזרו" הצורה באההמקומות

 פעי-יעי משקל2.
 . במשקל שקולות הפסק ובמעמד הקשר במעמד המשמשות הצורות כל זה במשקל51.

 ואו(. באות תמיד )וכתובותנעי
 הקשרבמעמד.

 בדם-השופי-אינו-דין שהקל ... השופי"הקל "בדם פיעי: כולן הופעות, 9 מצינו52.
 אהלות .ח; יז, )כלים "בעובייהמרדע" )צ7(: "עובי" הנסמך צורת וכן ו(; ד,...ץ,,)נידה

 א(.ימ, )כלים ועובי-לזביזין" ... שעוני-הרגלים ... ועובי-לזביזין "עובי-הרגלים צ2(; אטז,

 הפסקכמעמד
 מצינו: משני. בהפסק הן הדוגמות 6 כל53.
 י ל וח

_ 
 ב(. ב, )זבים 4בהילי

נוי.36א של חלופה כלומר נאה, לשון ה(: שם, )שם לנואי ב(, יד, )כלים לנואי - י א ינ

 ב-לו שןמתינו(; פתוחה: השין )ב-א א ק, בכתבי-יד גם מצויה ושימלתם* "שימתונו הקריאה .35
 "שימתינו". פעמיים גורסים ו-פספא זה כנגד מליפ(. מספר השממת בשל חסרה )השנייה "שימתונו" הראשונה: ההיקרות רקמופיעה

 31. הערה לעילראה36
 מישור. מ' ד"רלהעיר שהיטיב כפי לנוי, קדם שנואי ואפשר ללואי; קדמה שנוי אמרנו לא ניי שי חלופה באמרנו36א
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 ליחת או שיעול ידי על היוצאת הזב ליחת א(; ז, )נידה והנו"י37 הזוב - י " ונ
החוטם.

1
 ו(. ד, )נידה סקרוני ... הקושי - י ש וק

 הכתיבלמסורת
 פעמים 6 בס"ה הפועל, עין אחרי ואו ללא כתובות בהקשר הבאות הפועל צורות54.

 לפי גם בשווא היא קריאתן דעתי, ולפי "כתבו"(. הציווי צורת וכן וכו',)"יחזרו"
 בהפסק הבאות צורות 8 בואו. מצוין היה הוא חולם שם היה לו שכן הכתיב;מסורת
 הבאות צורות שתי זה כנגד בואו; כתובות )"שימתונו*"( בהקשר הבאה אמת צורהוכן

 השקולים השמות כל 50(. סעיף לעיל )ראה "יהזרו" - ואו ללא כתובותבהפסק-משני
 פעמים. 15 הכול בסך נסמך(, צורות )כולל מעמד בכל בואו כתובים יעיבמשקל

 מסכמי: טבלה נביא55.
 הפסקמעמד הקשרמעמד

 צה"פ /צה"ק

 . ז9עויי /זיזיי
6/ 1 2/ 8 

 פועי /פעי
,

-
/ 9 -/ 6 

6/ 10 2/ 14 

 סגול כנגד שווא,ר1.
 מסומן שהסגול יצוין פקי; / פעי משקל על שמות אחת: קטגוריה בידינו יש56.

 טיפוסרם, שלושה מגלה זה במשקל החומר כלל מיון יוד. ידי על מעטות לאלעתים
 הם:ואלה

 ראשי. ובהפסק משני בהפסק בהקשר, מעמד: בכל פעי 1: טיפוס51.
 ט כב, )כלים בימי"או-במשיחה" "סירגן - גמ9 )צו( בהקשר ימי: השם נוהגכך
 בהפסק ]ט[(; ת י, )טהרות שליטי ד(, י, )כלים "שלגמי" - גמי )צ2( משני- בהפסק]יא[ג
 ד(. ט, )כלים גמי"37א "ושל - גמי )צו(ראשי

 ולי. השם נוטה כך ראשי; בהפסק פעי משני, ובהפסק בהקשר 9עי 2: טיפוס58.
 "קלי- ]ד[(; ג ג, )כלים בטל-שם-כלי-מעליה" "שלא כגון: - קלי )צ42( ר ש ק הב

 ועוד. ועוד ]יג[(: יב ג, )עוקצין ..." "כלי-שהוא-מחזיק ]ט[(: ח יא, )שםבפני-עצמה"
 "של- למשל: פעמים(, מ"25 )יותר הנסמך נוהג שכך לומר צריך ואיןהערה:
 ועוד. א(, טז, )כליםולי-עץ"

 *יהנועי". חלופ": מוצעת בגיליון37
 אתריה. הבאח השורה את פותחת "גמי" שורה, בסוף באה "ושל* המלה בכתב-היד37א



 המשנה בלשון  והפסקהקשר]21[

 ]ח[(; ז ב, טבול-יום ד; ד, )טהרות  "מכלי-לכלי" - קלי  )צ4( י נ ש מ ק ס הפב

"אהד

 כלי
 "פלי" מצינו אחת פעם אך ]ט[(. ה יד, )נגעים *.*" 4קיי שקיבל זה "*

 .מיד המובאים הראשונים המקומות שני ראה "לי"; יד על - ]סו[ יג טן)אהלות

 דברינו(.37בבהמשר

 יב ט, )אהלות כלי" שהיא "בזמן כגון: - קלי )8%( י ש רא ק ס פ הב
 ]יג"

 ]טז[(; יד

 הוא הכתיב -  השמונה מתוך - אחת פעם לב, נא יושם ז(* ה' )פרה ולי:" "*"וילי
מלא.

 לטיפוס או הראשון לטיפוס שייכים הם אם הכרע, אין שמות בשבי א. הערות:59.
 הם: ואלה בלבד, משני ובהפסק בהקשר צורות בהם מצאנו שכןהשני,

- "דלי- ה(; ין מקפאות ג; יר' )כלים "דלי-גדול" דלי: - )צ4( בהקשר "דלי")1(
 - )צו( י נ ש מ ק ס פ ה ב ד(. שם,  )שם  "הספוג*ומרלי-שהיי" ב(; ו, )שםשהוא-מלא"

דלי:
 "סדי

 א(. ידן 'כלים קדי-לטרסות-גי"
 ו(. יד, ]ח[; ו ]ד[, ג יב, )כלים "כסוי-טני-שלמתכת" טני: )צ3(.- ר קש ה ב "סני")2(
 ]ח[(. ז טז, )כלים והנכבש-שלחרש" טני "כסוי קגי: - )1%( י נ ש מ ק ס פ הב

 הראשון לטיפוס הוא שייך אם ידוע אין לגביו וגם בהקשר, רק מצוי "כרי" השםב.
 אלא אין זה משם ז(. טו, )אהלות "פרי-לתבואה" ממבו: שנמצאה הדוגמה זו לשני.או

 בלבד. זודוגמה

 - אלה: שמות מצאנו מעמד. בכל "פעי" 3: טיפוסס6.

 "ב?ל- ]ג[(; ב א, )זבים "הרואה-קרי-ביום-השלישי" קרי: - )צ3( בהקשרקרי
 יקךי: - )5%( משני בהפסק ד(. ה, )שם "בעל-קרי-שטבל" ד(; ג, )מקוואותקרי-החולה"

"כרואה, קרי: - )2%( ראשי בהפסק פעמים(. 3 ועוד ]ד[ ג ב, )זבים קרי" שראה ..* קרי"הרואה
 א(. א, )שם "כבעל-קרי" ]ג[(; ב א, )זבים קרי"

 בהפסק ב(. יז, )כלים משקין" מקבל "בית-סךאי-שאינו ראי: - )צו( בהקשרךטי
 ראשי בהפסק ב(. יז, )כלים "הריאי" ז(; ו, )מכשירין "והייאי"37ג ריאי: - )צ2(-משני
 עדות. אין-

 )נגעים שיתי-וערב" ... "מזימי-והערב )שיתי(: שתי - )9%( בהקשר )?ימי(?הי
 "ליי" ]ט[(; ח  יא, )נגעים שיתי"38 כולה ". "סלאמי שיתי: - )3%( משני בהפסקא(. כא' כלים ו; יג, אהלות צ2: ]יא[ י צ2, ]י[ ט יא, נגעים ב: יז, כלים גם וראה ]ט[; היא,.

 ב(. יז, )כלים "שלשתי" שתי: - )צו( ראשי בהפסק ט(. ו,)מקוואות

 אבל ראשי; בהפסק כלי התיבה ננקדה שבהם הסמוכים, המקומות לשני גרירה כאן יש כלומר37נ
 ואכמ"ל. באתנה. מוטעמת להיות התיבה הייתה ראויה ]טו[( יג ט, )אהלות כאן שגטאפשר

 לעיל(.  37 הערה )וראה "והנועי" חלופה: הוצעה שבגיליון יצוין בכתב-היד. נמחקה שהיודנראה37ג
 הטפחא. ידי על בוטל הוא אך  במקף,  המלה כאן  הוטעמה תהילה36
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]22[ בר-אשרמשה

 מהן שתיים ו: יג, אהלות צם ב יז, )כלים חסר כתיב כתובות ההופעות 13 מתוך3
 מלא. כתיב כתובות 10 ראשי(, בהפסק ואחתבהקשר
 הופעות אלא מהם מצאנו שלא שמות שלושה גם כנראה זה, טיפוס לפי נוהגיםכן
 *סי" של39א הפרק "מן - לחי ]ו[(; ה ל, )פרה ה*יבי"39 "לתוך - גבי משני:.בהפסק
 ]ד4. ג ט, מקוואות ח: וו )שם "וביתיה?ח9" ד(; בי )שם "לקרסי" - שחי ט( י,)נגעים
 יוד. מלא כתיב החמש מתוך פעמים בשתי לנו יש כאןגם
 הערות:61.
 "גבי", השמות שלושת דין משצי, בהפסק *עי היא הצורה שאם להנימ, אפשרא.

 ושתי. ראי קרי, כדין "שחי""לחי",
 כגון: חצי, לעולם וניקודו - פעמים עשרות - בנסמך אלא מופיע אינו "חצי,' השםב.

 "מחצי*לוג" ב(: ב, )כלים בחצי*לוגין" ... "בחצי.לוג ו(; ה, )אהלות מיכן""סוי*טפח
 א(. א,)ידיים
 ג(; ב, )כלים לענבים" שהתקינו "וטפי פעי: במשקל פר במסורת שקול "טפי" השםג.

 1[( ה יב, )נגעים טפיו41 בכינוי הצורה אבל ב(*40 גן )וגם ביזמו" '2יעייז וסקלו"5שף
 טפי/טפי.42 נוספת: סגולית צורה של קיומה עלמעידה

 בטבלה: נסכם62.

 ראשיהפסק משניהפסקהקשר
גמיגמיקמיגמי 1טיפוס
כליכליכליכלי 2טיפוס
?דלידלידלי 2 או 1טיפוס

?טניטפיסני

??כריכרי
קריקריקרי .קרי 3טיפוס

-ראיראיראי
שתישתי*חישתי
-גבי-גבי
-לחי-לחי
-שמי-שהי

 "5*יא'! שם ניקוד(; )ללא "הגבי" לו פא, "סניי", א "הנביא, ק אבל "הגבים", מצינובדפוסים39
 אחריה. הבאה השורה את פותחת "לחיי שורה, בסוף באה "של"39א
 "טפי". כלים שנמסכת המקומות בשני גורסק40
 קורא א גם נמחקה(. )היוד ל"ת*ו" ותוקנה )בתיו(ן "תיפיו" ק: בכתב-יד הכתיב צורת מעידהוכן41

 )בתיו(. "תפיי" ק: של הראשונה הידכגרסת
 פר הן: כתבי-היד גרסות - הדפוסים( )גרסת בתוכה" והספי בשוקת "המקדש - ג ו,בפרה42

 והספיה, %א ניקוד(, )ללא לו וכן והטפי, א למחיקה(, היוד גבי על קו שהועבר וסייפי קן5?סיתז
.... . ן5טפןה. 08וכן ..- -- 
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ה╨זלה áףהז כזקםñ÷ [32] ¢ק÷ה

ה╨זקו¢ה   í"לזיגך הפזá÷ם
áדהזú   .36  ץá¢וá  ה╨קלה-úזפזá÷  ךםזק  כףזוá  ¢ז¢á  םםיה ז╨םםיהק - ÷"הפ

.גקו¢   ╞לץלá ¢ק÷ה ז הפ " ף  úדהז╨ ╞לץלñ÷,  áףה כה ÷ñףה ג╨קל כהז ÷ñףה
ם÷קלל  úזד¢זח כל  םםיה הסה  כףזוá ¢ז¢á קזםק  :úזג╨ú úáז¢זפ  םץףזה úזלקז

íהל  גץ÷-גץף - הםוí áםזץם ,ף"הפ םיá ╞לץל ;ג¢גáחú ÷םלז ם÷קלל גץק-גץף קג)
קג  úזלק ú¢זפק  גץף úדהזá םיá ╞לץל קגז íהל ú¢זפק גץף הדהז╨ םיá ,╞לץל םáו

.(גקו¢ áףהñ÷ ז ג╨קל גץףזáףהñ÷ áדהז╨ ¢ק÷הú ז¢זפ גץףקú הלí 
úזםáך  הליá כל úזג╨úáה úז¢חוה úזםדúל úזגךú; ñזךץל כז╞╨ כהá כםהם ¢חום

.íזיגñה
úáהץז  óקי

  וזזק
[ו] 46* 

÷ñףה ¢ק÷ה  ╞לץל  ╞לץל

,"הפ/÷"הפ ף"הפ/÷"ה
óם%ף/ג(¢ם%ף) 3 /56 (זםΣףג/גם%ף 402 /5 סל÷ 1*  

62 ñ¢óך/*(ג9¢ך) 4 / (¢5ךך)/ó¢גך 92 /7
06 לםסףá/*(óםסף╨) 2 / (זםΣף╨)/4םסגד 99 /7
62 / - 

'

/╨ú4םסךלד 13 /2 זםםף/(áúזםסף)
/*(óםסףכ) 1 /- /óםס9╞ 6 /- ם?9ך-ם÷
**זםגףúג/ - /2 /גם╨~ק╨÷╞ 2 /- -

-/7 - -/ "úגגה/- 601 ñסñה/
4םפף/*(זםסף) 2 /7 (זם?ף)/óםסף 61 /1 ה¢גפ 2. 
*'זם?ףכ/ - /1 /גםםגג ╨2 /- - םגגך  ם÷
2/ - 44 . 3 /- - גגפק/ /גגוק╞
גם?ףכ/ - /2 /4םסñכ 8 /- -
8 זםגץףכ/**(זםΣףכ) 2 / (óםגץףכ)/זםסףכ 6 /1 םםףו íםזח ם÷ 3. 

'*גםק/ /גםי - ñםזד 4. 

602 :úזץףזהה 225 /32 41 / ñזיגí 
%7:%39 %5.59:%5.4 áגסזחוí:

הםáךם  úז¢ץה

.úז÷זח¢  .1 וáזלה íגג¢דזáñ כל╞סל íגúץם
הלדז╞  .2 חל כלזñק úגáיזיú áחו ' ופל╨ ¢÷גץá ╞לץלá םק ÷ñףה ג╨קל גúםזס)

.("ז÷ñף".  :úחו
:úúו  .3 כלזñלה גúקú áזגáיזי " . ╞ץזúל ¢÷גץñ÷ áףהá גקו¢ גúםזס) הלדז╞

.("גםי"
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]24[ בר-אשרמשה

 נכללו לא וכיו"ב ?לי/?לי השמית הפועל; צורות את רק כולל במספרים הסיכום4.

 ]כ[65.
 הפסקמעמד הקשרמעמד

צה"ק/צה"פצה"ק/צה"פ
 הופללו /- הופללו /- קמץ1.
 שעי /- ~ןי /- חולם2.
 וכיו"ב ?תי /' וכיו"ב ?תי /- סגול3.

 תחבירי. מעמד בכל בלבד הפסק צורות מצינו אלובתבניות
 ]ג[66.

 הפסקמעמד הקשרמעמד
 - / וכיו"בגמי - / וכיו"ב4סי

 ראשי(. הפסק )כולל תחבירי מעמד בכל בלבד הקשר צורות מצינו זובתבנית

 הכלל מן והחריגות הסטיותעל
 95.5% משמשות הקשר שבמעמד מצאנו, 64( בסעיף )הטבלה לעיל ]א[ בחטיבה67.
 ממצאים צה"ק. 7% ורק צה"פ 93% משמשות הפסק ובמעמד צה"פ, 4.5% ורקצה"ק
 נראה הסוטות, בצורות היטב נתבונן ואם שניסחנו. כפי איתן כלל להציב ויםאלה

 ניונן, הסטיות. אחוז את יותר עוד ומצמצמת ההיקרויות ב ו ר ב מוסברתשחריגותן
 דרכים: משתי באחת הסטיות מן חלקלהסביר

 היקש כתולדת אם הצורה, מזומנת שבו בהקשר כרוך הדבר כלומר, מקומי. הסברא.
 סגנוני מתהליך כתוצאה אם פנימית, וחריזה מקצב משיקולי נובעים שבחלקםוגרירה
אחר.
 הפיסוק כללי ובין היד בכתב הנתונה בקריאה המשתקף קדמון פיסוק בין סתירהב.
 מוקשה. או משובש צד רחוקות לעתים בהם שיש המפשקשל

 אותם: ונדגים דברינונפרט

 והיקשיםגרירות
 )נסתרת קל בניין של בעבר הסוטות הדוגמות מחמש בארבע שיתבונן מי68.

 והצורה 4יסיוה הבודדת בצורה וכן הקשר, במעמד משמשות שצה"פשסתרים(,
 למשל: מקומי. הסבר להן שיש יגלה הקשר, במעמד המשמשות ןמתונו,הבודדת

 נ*לו*ספק-לא-99לף-ואפילו "ספק ז(י ד, )נגעים או-פסתה-וכנסה""פנסה-ופסתה
 זתים "המניח ]ד[(; ה ז, )נידה "אמ*ביכירה-ואם-לא-ביכירה" ג(; ב, )מקמאות99לו"
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 המשנה בלשון והפסקהקשר]25[

 גיתן סט.  סעיף לעיל עיין ה; ט, נמהרות ..." ?ולתויו-ושימלתם ...  ?ןלשינונכופש
 ושוויו-מעמד: מקבילות תבניות לנו יש הראשונות המשניות שבשלוש בבירור,לראות

 ן9ן9ה43 פעמה או // ופגימהפן9ה

 גפלי44 ואפילו // עלו לא ספק // עלונפק
 ביכיךה45 לא ואם // ביעילהאם

 של  המגחלם זיהוין את לרעתי,  שגרר,  והוא  פנימית,  חריוה  וימן  הפבימיהמקצב
 של במסורתו  קרה לא הזה שהתהליך ומסתבר  שבהפסק;  לאחיותיהן  שבהקשרהצורות

  קדמונית  לממורח  ערות  המשנה, של שונים לכתבי-יד  הוא משותף אלא בלבד,8י
משותפת.46

 למשנת כוונתי מקומי. הסבר לה יט  בהקשר "יפעולו" צורת של הדוגמה גם69.
 מוכשרין אילו הרי לכתוש נוחין שיהוא ?ץמ~וני בכופש זחים "המניח ה(: )ט,טהרות

 בהיקרות מוכשרין". אינן אומ' הלל ובית מוכשרין אומ' שמאי בית?ץ9תונו-ישימלחם
 הצורה השנייה בהיקרות כדין, הפסק במעמד הפסק צורת היא "שימתונו"הראשונה

 את ציטטה המשנה כאילו נראה אבל  "שומתניק  שתהא  היה ודין בהקשרבאה
 שמדובר מאחר "ושימלחם"; נוסף תנאי עליה והוסיפה  "שימתיבי"  הראשובהההיקרות

 פשתה או ופשתה "כנסה פא אחרים: כתלי-יד של מקריאתם גם מתאשרת פר שלקריאתו43
 פשטה או ופשטה "כנטה ניקוד(: )ללא לו גורס וכן וכנסאא; פקתה או ולשתה "כנלה אוכנסה";
 וה  ומעין "פשתה"?(;  הצורה את הבין לא שהמעתיק טית, (י תיו השינוי מעיד )כלוםוכנסה*
 לא שהמנקד מעיד והביקור  וכנסה* פשתה או ופשתה 'כנלה פס: בכ"י העיצורי לטקסטבאשר
 "כנסה ימינו: לדפוסי ועד  מח"ו  החל בדפוסים, מצינו כך ולמעשה לדיוקה(. הגרסה עלעמד

 - וכנסה* ופשתה *כנסה התיקון(: לאחר )גם מלה נשמטה ק בכ"י וכנסה'; פשתה אוופשתה
 זהה( כמעט )או זהה העיצורי הטקסט בניקוד, הבדלים שיש אף וכנסהא. פשתה ]או[ "כנסהותוקן:
 )ראה הרגילה *פסת" ולא "פסתה* הצורה של שימושה שכל ומסתבר החשובים. העדיםברוב
 לצורות הן אף הוקשו שבהקשר הצורות ושתי ל"כנ?ה*, היקש תולדת הוא 33( הערהלעיל

 הזהה. הצלעות מבנה בגללההפסק,
 מפסיק טעם הטיל שהוא לב, נא יושם נפלו". ואפילו נעלו לא ספק נשלו "ספק קורא: א כ"יגם44

 כלומר הפסק, של במעמד צה"פ 3 כאן יש מסורתו לפי "נפלו". של הראשונות ההופעות בשתיגם
 פעמים 3 קורא ק אבל הפסק; יש מהן אחת כל ואחרי זו, כנגד זו נקראות המקבילותהצלעות
"נפלו*:

 א הניקוד. מן רק משמעי חד באופן עולה לצה"פ העדות ביקרה"; לא אם ביכויה *אם קורא:ק45
 על הזקף את משהטיל הטעם, במקום דייק לא הראשון )במקום בי~ירה' לא ואם ביצירה*אם

 כתבי-היד בשני הכתיב ממסורת חד-משמעית היא העדות )2%(. "ביכיוה" פס: כ"י גם כןהריש(.
 הפסק. צורת בהכרח מביע אינו והכתיב ניקוד, אין 2%; "ביכרה" לו פא, בכתבי-ה-דהללו.

 נפלו *ספק ג; ב, )ממקואות האחרונות הדוגמות ששתי לומר, מכוון שיותר לי נראה שניבהרהור46
 בכ"י שהמפסק אלא הפסק, של במעמד הפסק צורות בעצם הן "אם-כיכיוה"( ה: ז, ומנידהוכו'*,
 45-44(. הערות )והשווה מחבר בטעם וסימנפ סעחפר
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]815נ[ בר*אשרמשה..ל

 דואשונה בהיקרות כמורהה ,דיינו, "במקור" כצורתה התינה באה , ה ט ס י צ ב שאילה~~
.. שברישא46א(.במשפט1

 פנימית וחריזה מקצב - הנזכרים התנאים מתקיימ~ם כשאין כלל בדרך אבלס7.
 בכללי שיפגעו להיקשים סיבה אין - מצוטטות" "צורות או מקבילותבצלעות'
 אינה הדקדוקית שהסדירות המראות רבות מני דוגמות כמה להזכיר דיהדקדוק;
 בית ןןשטופף משירבו אומי שמאי בית טהרתן היא "מאמתי למשל: להיקשים.פרוצה
 ר' שטפו שלא פי על אף רבו אומ'הלל

 שמע-

 כשרין רבו אף-על-פי-שלא שטפו אוי
 ... דשימשה לערב "וטבלה וכן: שטפו. בהקשר שטפו, בהפסק ה(; א, )מקוואותלהלה"
 ושימשה" שלאחריו ביום טבלה ... ושימיה לערב וטבלה ..: ביתה אתדזיי?ה
 והוא בהקשר. "ושיקעה-את-ביתה" אבל בהפסק, פעמים 3 "ושימשה" ה(; י,)נידה
 בהקשר, *לעו ]יג[(; י tkr )מכשירין שנקעו" המשקין על ... טמאין "בלעו-משקיןהדין
 ה(; ט, )פרה בטלו.במעיה" אומ' יהודה ר' ... בטלף או' יהודה "ר' וכן בהפסק.ללעו

י 'דיה* מפורשתהדוגמה
 ר פ בכ"י פיסוקהריגות
 מוצאים אנו ופה פה אבל ויציבים, סדירים הם פר בכ"י הפיסוק כללי אמת,71.

 שקיבל הקריאה מסורת את נוגדים. הנראים פיסוק סימני נזדמנו שבהםמקומות
 ראוי מחבר בטעם שבאו מצה"פ שכמה בהחלט, אפשר כתב-היד. של הנקדן)הסופר(
 לעיל הבאנו שכבר דוגמות בשלוש דברינו נדגים מפסיק. בטעם לבוא להןהיה

 בטעם כאן באה זו ז(; יג, )כלים שבשפרו-" האשקלונין הכדומים " 13-12(.)בסעיפים
 לפיסוק בניגוד במקף, המלה את בהטעימו שנשתבש לי ונראה פר, בכ"ימחבר
 )טבול-יום שנשערו" האשקלונין "הכדומין השנייה, בהיקרותה משנה באותההמשמש

 ג(; ג, )כלים שנישבה-ובנשאה-בזפת" "תבית - אלו במשניות הפיסוק גם בזקף. f(Tד,
 הקשר, במעמד צה"פ באה שבהן - ]ה[( ד raw )שם בגללים" שנתרקעה-וטפלה"הבית
 ]ט[(: ח ג, )שם ..." בזפת ועשאה שעיקלה "חבית אמרות: למקבילות בסתירהעומד
 נוהג שבהם שהמקומות נראה ב(. ד, )שם ..." להטלטל יכולה ואינה שנמר*צה"חשת
 הקריאה מסורת נגד .הם במקף המלים הוטעמו שבהם והמקומות עיקר; הם מפם9קטעם

 אלו בצורות נהגה מרבותיו, המפסק שקיבל הקדומה, הקריאה שמסורת)אפשר
 הפסק: צורות ק בכ"י גם משמשות הללו המקומות שבכל ויצוין הפסקו.בהטעמת
 וכן ]ט[(, ח ]ד[: ג ג, )כלים נישבה ו(, ד, בטבול.יום וגם ז יג, בכלים )גםנ?4רף
 ב(. 9ד, ]ה[: ד ג, )כליםגמרוצזה

 אותה בהטעימו טעה בפר ובעל-הטעמים הפסק, במעמד צה"פ היא שהצורה אהד, פתיון גם ויתכן46א
במקף.



 המשנה בלשון והפסקהקשר]27[

 לי נראות מחבר( ,טעם במקף שהוטענו יז95רי( שערי של הדוגמות שבעגס
 הרבה ועוד ד( יז, )כלים  שאמרו"  "הרימון כגון דומים, במבנים פר. של פיסוקמשוגת
 להטעים )בצדק!( פר כ"י נוהג הנתונים(, פירוט 22,  סעיף לעיל  )ראה כאלהדוגמות
 שלא מהבר, בטעם  שהוטעמו  אלו,  הפסק  שצורות לטעון אפשר .ולפיכך מפסיק.בטעם
 .21(. סעיף לעיל, הדברים פירוט )ראה הוטעמוכדין

 הן למשל, מובהק. הקשר במעמד באות אינן לעולם כולן אלו צה"פ הערה:ועוד
 א(; ח, )כלים "אמרו-לו" כגון צה"ק, רק תמיד תמצא שם יחם: מלת לפני באותאינן

 )של ראייתן את לחזק כדי יש עזה גם ועוד. ]ג[(, ב ג, )אהלות"ג4ל?ה-בכסית"
 הפסק כצורות במקף( שהוטעמו ואחיותיהן, "שאסרו" "שנישבה", "שנשברו",הצורות
 מקף. בהן הטיל שהמפסק אלא הפסק, שלבמעמד

 ו( א, מקוואות )"פסש4", מאחת לבד כולן - בהפסק ההקשר מצורות כמה גם72.

 מכורח מפסיק בטעם מוטעמות הן להסבר. ניתנת חריגותן - משני בהפסקנזדמנו
 למשל כך הפסק. צורת שם שתהא )התחביר( הלשון דרישת בשל דווקא ולאוהשיטה,
 "נמצאו ]ו[(; ה ח, )טהרות ברשות:" שלא "מפגי-?4כנ6ה אלו: דוגמות להסביריש

 אהרון מפסיק כטעם גרש להטיל שהצורך אפשר א(. ו,. )נגעים שערה:" ושששלשים
 מדומה. הפסק לפנינו ולמעשה בהפסק, להימצא אלו לצורות שגרם הוא ממ"שלפגי
 שניהן- "אף-על-פי-שחזרף-להיות-כסלע-וכסלע זו: דוגמה גם לבאר לי נראהוכן

 חלקיו ששני אחד משפט לפנינו ה(; ה, )נגעים להיות-כגריס" עד.ש~ס7רוטמא"ם
 "להיות" לבין "שחזרו" בין מפסיק( )טעם הציצה אין הראשון בחלק באתנה.מפוסקים

  במלה בא הטפחא  כלומר  טמאים(, )שבמלה  האתבח  של  המשני  המפסיקוהטעם.
 בהטלת הצורך )"כגריס"(, באתנח בסופו הוא אף כאמור שסומן השני, בחלק"וכסלע".
 לחלוקה גרם כגריס", להיות שיחזרו "עד כולה, הפסוקית בתוך )הטפחא( משנימפסיק

 ולמעשה, אלהיותא. מן הופרד "שיחזרו" להיות". "שיחזרו הנשוא, שלמלאכותית
 לפרש לי נראה זו בדרך מטעה. הפיסוק ורק במעמד-הפסק הקשר צורת הרי?2ס7רף

 א יז, )אהלות זה" בצד זה כרשנין שלשה ?ןצמחו מקום "ער  "וצמחו":  הצורה אתגם
  בין  ההפרדה את גרם האתנח לפני טפחא להטיל הכורח 30(. סעיף לעיל ראה-

 אמיתי הפסק כאן אין ואולם כרשבין".46ב "שלשה הנושא לבין "שיצמתו"הנשוא
 יפ?ל(*47 "שןצמחו" הקשר צורת מנוקדת ק בכ"י שגם לעובדה הדעת)ותינתן

 להשתמש יאק הסטייה, כל את ליישב 'כולים אנו שאין הוא, גרור דבר אבל73.
 בצורה השימוש למשל, חתריגים. כל את לבטל כד9 מאולצים בפירושים כךלשם

 השיטה כורח הטברני. במקרא גם מצויה מדומה פיסיק של דומה שתופעה ייבין י' פרופ' והזכייני46ב
 הענף" "ילידי השווה: במקומו; שאינו לפיסוק מביא אתנח ולפני סילוק לפני טפחאלהטיל
 כב(. יג,)במדבר

 לעיל. 30א הערהראה47
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 ; ר ו ר ב ר ש ק ה של במעמד פ צה שי שימיש היא י( ט' )כלים המת" יאהל"גי~נסי48

 על מחבר. בטעם וציינו טעה בכתב-היד שהמפסק בהפסק, צה"פ שלפנינו לטעוןואין
 שלהן גדול הלק מקום, מכל עומדות. בעינן הסטיות מן שחלק מודים, נמצאנוכורחנו

 כלשהי סטייה או פנימי, מקצב פרי וגרירה היקש תולדות זה: או זה ביאורמתבארות
 להראות, כדי יש ובזה השיטה. מכורח או טעות פרי הקבועים, הפיסוקמכללי

 בבירורינו שהעלינו סמה יותר עוד מצומצמים הם שהצבנו הכללים מןשהחריגים
 שחבאבו. המסכמות בטבלאות שמשתקף וסמהלעיל

 תנועה כנגד תנועה -7 השנייה הקמוצה)ב(
 בהברת קצרה בתנועה צה"ק בהן שיש מלים זוגות כוללת השנייה הקבוצה4ז.

 בהטעמה שינוי ללא הטעם בהברת "בינונית" תנועה יש בצה"פ וכנגדההטעם,
 משנה קבוצות שלוש יש זו בקבוצה בטעם(. שינוי בהן שיש אהדות מלים)להוציא
 במקומה. אחת כל להלל באות הן משלה, תפוצה כללי אחתולכל

 קמץ כנגד פתח1.
 הרוב פי )על פתח בה יש שלהן שצה"ק בודדות מלים ובמספר רבות בקטגוריות5ז.

 במעמד באה ק " ה צ ש להדגיש יש כאן קמץ. בה יש שלהן צה"פ הטעם49(,בהברת
 הפסק של במען בצ וצה"פ משבי, הפסק של במשד % הקשרשל

 זה בענין 'שנאמר מה את סותר ה דבר לסמ"שג אתנח בץ הבדל .-ם )אבלראשי
 לאחרונה.56 שנתפרסםבמחקר

 כתהויות מובדלות תנועות שתי הן וקמץ פתה פר שבמסורת ונציין, נקדים6ז.
 נתונים: של משורה מתחייב הדבר שונות.51 ופונולוגיותפונטיות

 הממצאים את כלל בדרך התואמים קבועים במבנים התנועות של הופעתן סדירותא.
 שימל: ש?למי' צורות כגון: ביניהן. וחילופים עירובים למעשה ואין הטברניעבמקרא

 הקשר. במעמד.של צה*ק - המת* לאהל "ניינסו קרא ק כ"יאבל48
 99(. סעיף להלן )ראה "מעתה* 'אתהא, המליות ?ה מכללשצאות49
 ומוטעמות מלאות תנועות אחת, הפסק. בהלכות מידות *שתי 322: בעם' במיוחד בן-דוד,ראה:50

 ואחת, בהקשר. מוטעמים שאינם חסופות( ותנועות )שוואים תנועות חצאי כנגד בהפסק,)מלעיל(
 חכמים לשון נמלה לא בהקשר. ופתח( )סגול קטנות כנגד בהפסק, וצירה( )קמץ בינוניותתנועות
 הדברים את וכתב בן-דוד ה הקדים )וכבר השנייה". למידה נזקקה ולא ... הראשונה מידהאלא

 וגם פתח/קמץ בסוגיית פר של הממצאים מא.( עמ' ראשית תשמ"ד, ירושלים כרך-יא,בטקסטוס
 זו. קביעה מאשרים אינס 105-102( סעיפים להלן ראה שלה/שלח, )כגון פתח/צירהבסוגיות

 הידועה הגייה )המשקפים א"י-סברני הוא שניקודם בכתבי-יד מקבילות לה להפר אין זוסוגיה51
 לקמץ. פתת בין כידוע, מבהינים, אינם אלה שכןכספרדית(,
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  המשנה  בלשון והפסקהקור]29[

 בהה וכיוצא ראשו2ה  טריה, -  בקמז  בקבה  ציתות  2%ל:  2%ל' פ2ל,המשקלים
 ועוד. ועוד טומשת' שירת, - בפתה בנקבהוהבממוי
 הפוגעים וששים ובמאה בששים הבטלים שיבושים יש רחוקות לעתיםרק

 כל "1לזת ה(; יא, )פרה בחולין" "ומיתר ה(;  יא"  ותהלות מוסל" "חיה כגון:בסדירות,
 ]ז4*52 י " )שם "ל*שהא ]סו[(; יד ו, )נידה "ססלתלנדה" ב(; ב, )מכשיריןהבית"

 על להעיד לכאורה העשויים לקמץ פתח בין אחרים חילופים בידינו שיש לצייןיש
  המעידה בחילוף, קביעות ניכרת בחלקם היא; ולא התנועות. שתי בין אבחנהחוסר
 מקום בכל מנוקד "מיחם" השם למשל, פר. בכ"י המשתקפת אחרת לשון מסורתעל

 יז(ן כה, )שם "סטיסם" א(; ידי )שם "לטיסי" ]ח4: ז ג, )כלים אטיספ"שטפלו"בקמץ:
 "ס?לטיסם:" ]יד[(; ra~ "9 'שם סטיסם" "כטוי ]יב[(; י יב' 'פיה סטיסם:" "*"סטיסם
 האחרון שעיצורם אחרים בשמות נוהג שהוא כפי זה בשם נוהג כתב-היד ג(. יד,)כלים
 למשל השווה האחרונה, בהברה בקמץ נקודה שלהם הנפרד  צורת  בנטייה,מוכפל
 יאי )כלים שלקלקל טהרות: בסדר שנזדמנו המקומות בשני "גלגל" השם שלניקודו

 ה(.53 יד,ג;

 כנראה הקמץ, של אחורית הגייה נהגה פר שבכ"י חד*משמעית עדות בידינו ישב.
 אפילות הניקוד מן בבירור משתמע זה דבר 1. כנראה שנהגה הפתח, מן בשונה11

 צ4(. ד ו, טהרות )למשל ןשפילף66 שנ542(; אלילו ליד צ3 ה ב, פרה ז; ח, כלים)למשל
 % אחורית מעוגלת תנועה ליהגות התנועה את אליו  שרימה  הוא פא השפתיהעיצור
 אשילו(.56 (4 אפילו (4 אילו)טף
 שהקמץ בהם יש עדות למט,57 למזי, המליות של מלרע והטעמתן ניקודן גםג.
 בהברה המלרע הטעמת את להסביר ניתן כך ?כן המתח, מן מ%%* תנועההיא

 %לףע.י5 הטעמך דורשת בינונית שתנועתה סופית סגורה הברהסגורה,
 סטיות מוצא אתה רחוקות לעתים רק סר; בכתב-יד מזו זו היטב מובחנוה וצירה סגול התנועותגס52

 שנשכחה בסגול מדובר לכאורה, יא(; ט, )נידה מרובה ו(; י, )אהלות תללה כגין: האבחנה.מן
 במקום צירה של דוגמות נזדמנו הטברני במקרא שגם לזכור יש אבל  שלו.  התחתיתהנקודה
 "מערכת בחיבורו מישור מ' שכתב מה וראה ט(. ז, יהושע כס; כו, )בראשית תלשה כגון:סגול,
 94. עמ' תשמ"ג, ירושלים דוקטור(, )עבודת התנאים" בלשוןהתנאים

 של הטברנית במסורת שיש בפתח הניקוד כנגד בקמץ מסויימים משקלים לנקד פר שלנטייתו53
 התיאור במסגרת בעז"ה להידון עתידה השאלה אקבע(. כגון בעין, המסתיימים ושמות 4511'[ניע 2ל משקל על שנכתב מה שם )ראה 182-181 עמ' פר, מבוא במאמרי נידונה כברהמקרא
 כתב-היד. דקדוק שלהמלא

 ד ח, נגעים 2%; ]יא[ מ ט, ה; ס, )כלים אפילו הסופה: באלף שנייה צורה גם מכירכתכ"היד54
 מה )השווה שונות קריאה דרכי שתי בה מקיימת 8ר שמסורת היחידה התיבה אינה זוועיד(י
  171(. עמ' פר, במבוא ו"תרווד", "קרדום" השמות של צורותיהם עלשנכתב

 חלופה הקמץ שאין בו, יש חותכת עדות - ואפילו - קמץ לפני בשווא החיבור ו'  שלהנייוד55
 )=ואפילו(. ואפילו בפתח: נקודה הואו היתה כן, לא שאם פתח(, )או חטף-פתה שלחופשית

 מ/0(. )בתנועה "אוף" הפכה "אף" המלית א"י: של בארמית גם  ידועה  השפתי  העיצורהשפעת56
.. שם. ראה58 7. סע' לעילראה57
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 ובהפסק בהקשר פתה בהם שיש - הדגמים כל ולא - שונים דגמים עתהנפרט

 ראשי. בהפסק קמץ כנגדמשני

 עכר קל בניין של נסתר1.

 הקשרכמעמי
 ]ה[(; ה א, )כלים "שרש-ממנראבר" כגוז: "פ?ל"' הצורות לעולם כאן משמשות77.

 "סןר-לקדרה" ]ו[(; ה יד, שגעים "?סט-את-אחת-מהן" ט(; 4ח, )שם"לכד-חציה"
 ה(; ד, )זבים "ורע-הזב" ]ח[(; ז ט, )נידה "שלא-ש?ם=כלום" א(; ב,)טהרות

 שננקדו מקומות שני למעט .דוגמת. 430 ספרתי ]יא[(. ג דן )'ד"ם"??טע-מרבו"
 טבול ופגע היין גבי על צף שהוא "שמן ]סו[(; ז ד, )ידיים "ששר-להן" שקל: -בקמץ
 נראה - פסל - האמרון במקום ע4. ה ב, )טבול-יום שמן" ששל"אלא לא בשמןיום
 הטעים כן ועל בהפסק, צורה שזו הבין )כלום מקף רק ולא בסמך, טפהא גםשיש

 המקף?(. את לבטל וביקשבטפהא

 משניבהפסק
 י כב, )כלים מדרסא טמא העור "שרש כגון: פעל; הצורה שיטה דרך כאן נוהגת78.
 0; יז, ,אהלנה ?%ש" "נכרי ,'אן(; י ט, (ae טהור" סלה לא ואם טמא לקה "אםויבל;

 "שרש ח(; ה, )מכשירין יתן" בכי נשר "ואם ]ו[(; ה יא, )נגעים ?קרן" מה"ושורף
 אחת פעם "ששל"* לולן דוגמות, 84 בס"ה מציבו ב(. ה, )זבים אחד:" ופוסל אחדמטמא
 מקום והעושה ??~1 והעוף ה4ה ומכונות ... ומפץ "וסיין "פילא: מצאנובלבד
 לציון )טעם זקף כאן מתבקש אכן הפיסוק מצד א(. ח, )אהלות ...א בשבליןלב"ה59
 בתוך פריט כל כולל( משפט של )הלקים פרטים. של ברשימה שכן משנק,הפסק

 מוטעמת הקודם, הסעיף בסוך שהובאה "פסל", גם )ואולי בזקף. מסומןהרשימה
 משני.(במפסיק

 ראשיבהפסק
 דוגמות, 7 הכול בסך מצאנו 5זל. לעולם משמש אתנה הוא הראשי כשהמפסיק79.
 חטאת מי על "התושב ט(; כו, )כלים טהר"60 האזמיל את בו שנתן "כיון הן:ואלו

 ?שהר" שיודע עד בטומאתו הוא "לעולם ד(; ט, )פרה פסל" אוי אליעזר ר'לשתותן
 פרק!(; אותו של א-ג במשניות משני בהפסק טבל פעמים 6 יד על ב, ב,)מקוואות

 והטבילו משקין מלא שהוא עכלי א(; י, )שמ טבל" לא כאילו פיו דרך שהטבילו"כלי

 על העמיד וכבר 62. עמ' גולדברג שצייז כפי ל?ש""י "מקים גורסים ויש יבנה" 'מקום גורטיטיש59
 הגרסות. שתי נידונו שלמה( מלאכת אל עממנו שבערוךכך

 גט ונשנה הזר התיקון ל"טסרא; עצמו הסופר בידי כנראה ותוקן "ספור", כתוב היהתהילה60
 והגהה 26 מס' גיליון בנספה, שם )ראה  וההגהות הגיליונות במאמרי, הדבר צוין וכברבגיליון.

 13(.מס'
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 למד" אם אלא לשמוח שלא איפשר אוי יהודה "ר' וא שם, )שם שסל" לאכאילו
 נגע פעמים 7 9ד על ]ה[(, ד ב, )ידיים נגע" לא ספק נגע "ספק ה(; ג,)מכשירין
 משנה(. באותה משני בהפסק בגע פעמים ושלושבהקשר

 אלעזר "ר' הן: ואלו דוגמות, 4 בס"ה פ?ל' לעולם מצינו בסמ"ש הואכשההפסק
 חיבור אינו בקופה קשור שהוא "החבל ב(; ג, )מקוואות פסק:" אם אלא פוסל עזריהבן
 רביעית אלא בו ואין כוריין מחזיק כלי אפילו או' יוסי "ר' ה(; " )שם תטר:" אםאלא
 ב,  )טבול-יום  טיל:"  השמן  שהילך מקום בל  חיבז "ואס ו(; שם, )שם טבל:" לאכאילו

מתקטר  עבי בתפעל  בניין טל  בסאת12
 הא ט, )כלים "שנשתמש-בהזע כגון: דוגמות,  25  בס"ה נמשללן לעולם מצינו80.

 "נתפת- צ2(; ]יג[ יב יא, )נגעים "שגמזרב-באחדים" ד(; יגן )שם,גז25יר-בה"
 צ2(. ג ב, )'ד"ם ונטל" "ונימלף61 צ2א ד ג, ממקואותלרבות"

 ]יא[(; ח כזו )כלים "שגימס?ט" בפתח: ושתיהן דוגמות, שתי יש י נ ש מ ק ס פ הב
 א(. ז, )נגעים"ונתעייר"

 ונסתפגי ועלה וטבל "וירד בפתה: היא גם אחת, דוגמה מצאנו י ש א ר ק ס פ הב
 באות הפתח את רואים ובקושי ביותר, דהוי זה מדף בידי שיש הצילום ]י[(. ח ג,)פרה
 קמץ?(. היא )התנועהפא

 עבר הופעל בניין של נסתר3*
 ]ג[(; ב ג, )כלים "שהוסק-פיו" דוגמות: 8 פתמ, לעולם משמש ר ש ק ה ב81.

 "והוסק ד(; ה, )שם האומן" שהוסק-מבית לדעתו שהוסק-שלא או"?היסק.מאהוריו
 "שהן?ר ג(; ת, )טהרות ברשות" "שהשח ה(; ט, כלים וכן ו: ה, )שם מקום"מכל

 א(. ד, )טבול-יוםבמשקה"
 היחידה הדוגמה זו - ב( ג, )טהרות ןהוסק" לתנור "שנפל : י נ ש מ ק ס פ הב

שמצאתי.
 הוסק:" שכבר להסיקנו צריך "ואינו בקמץ: אהת דוגמה יש י ש א ר ק ם פ חב
 ]י[(. ט ה,)כלים
 שונים בבניינים בעבר והנופח המדברים המדבר, צורות4.
 שלא שמזנו-עד גמלי... רבן "שאלתי-את כגון: בפתה, צורות לעולם שר ק ה ב82.
 יא, שם וכן ג: ט, )שם חכמים" "שנקימתה-דברי ד(; זי שגעים התסלעי-*u~la" ".בא
 "נכבסתי-לאותה ג(; ד, )טהרות ..." לא נגעתי-ואם אם ... "הילכתי-במקום ]ה[(:ז

 )ולא נימלף זו, קריאה61
 נמלץ"

 183. עמ' ער, מבוא במאמרי נידונת
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 כידה מי*י." "לשם-מי-לררני-יישם י(; " )שם "." לא "גינ9נף.אבל ה(; ו, )שםהשדה"
 דיגמית* 21 ס"ה מצאני ]ה[(* ד' ל' )כלים "?יקניט-בטהיה" צ2א וה,

 הן: ואלו דוגמות, 8 מצאנו בפתח. צורות רק משמשות כן גם י נ ש מ ק ס פ חב
 ב(; ה, ומהרוה "ג1ז8'" ,ב4; א ג, יד-ס ג; א, נידה ,ב4 א א, טרה ?#9aP"לא

 צ2(* י ה' )נידה "סקו?ני" ה(: י' )שם "ג?נ89י" ג(; די )שם"לא-נגועי"

 אחת ודוגמה , ץ מ ק ב ן ל ו כ באתנח, שהוטעמו דוגמות 8 מצאנו י ש א ר ק ס פ הב
 ]ח4; ז יא, ג; ט, כגעיס שפעתי" "לא הנתונים: פירוט וזה . ח ת פ ב ש א מ סב

 י, ה; ט, )טהרות "לא=נג%נו" ד(: ז, )בגעים "לא-שמונף" צ2(; ו ו, )טהרות"ן64ומי"
 ז, )טהרות "לא-ננענו:" בפתח: משנה בסוף אחת ופעם ד(; ז, )נידה קבךנ4" "לאב(:
ו(.

 מקור צורות וכן בתנועה, נחתמות שאינן אפעל במשקל צורות כאן כוללים אנו83. ל9?י ץפ?ל" צורות5.
 (ליעל.

 "פשץפמתיארבעה" למשל: דוגמות, 16 בס"ה מצאנו בפתה; לעולם ר ש ק הב
 "נלמד=מן-השערא ד(; ז, כגעים בכולו" שתפרח עד ... ממנו "ויטהר ד(; ז,)אהלות

 זוג" "ישח ג(; א, )מכשירין "תמה-עצמך" ]ז[(; ה ט, )נידה לה" "שתקכע א(: י,)שם
 ט ז, )טהרות מבשלת" היא מה אלידע ג(; ד, )פרה מבשרה" אושכל צ2(: ה יד,)נגעים
 בקמץ צורה מצאנו יחידה פעם ב(. ט, )שם ללות" עתיד אבל מליחת "גמר]יא[(;
י ]ח4 ג ד, )ידיים אלהים" אדם ייקלע "שנ' המקרא: מצוטטימן בפסוקדווקא  לטעמי, 
 לעיל(. א 76 סעיף )ראה בקמץ פתח בהן שנתחלף המעטות הטעויות מןז%

 דן )טהרות "וליטסך" כגון: דוגמות, 17 מצאתי בפתם. לעולמ י נ ש מ ק ס פ ה ב84.

 ט(. ב, )עוקצים "ליטהר" ב(; ט, )שם לישה" "עתיד ]ט[(; ח זי )שם "סלאסל"ז(;

 )טהרות "ולילן" בקמץ: באתנה אחת דוגמות. 6 בס"ה מצאנו י ש א ר ק ס פ ה ב85.
 ב(; ה, )טהרות ליגע:" דרכו "ואין הן: ואלו בקמץ, מנוקדות מתוכן 3 בסמ"ש, 5 ד(;ז,

 ידו את אלמשוט הן: ואלו בפתח, מנוקדות 2 ד(. גו ז, )שם ילי8ע:א ידן את"לפשוט
 ו(. כ, )שם משיקלע:" אומ' שמאי "בית ב(: שם, )טהרותולי8ע:"

 ולנסתרת לנסתר הדבוק בכינוי בכינוני ויחידה עכף נסתרת6.
 "?יללתי-מלחת" הן: ואלו דוגמות 13 מצאנו בפתח. הפועל ל' לעולם ר ש ק ה ב .86.

 ד(; ה, )שם "פינתו-לכלי-אחר" דא יג, )שם "שפמסתו-הרוח" אא יג, ט; ג,)אחלות

 "ומישתי-עומד" ]ד[(; א א, )פרה "ממטתו-חלתו" צ2(; ו ד, )נגעים"חששתי-הבהרת"
 ו ד, )מכשירין "ה?לתו"כל-שהוא" ד(; א, )נידה "וג9לת5-או-מת" ]י[(; ט ז,)טהרות
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 הפתה ה. ה, )טהרות "מכירתו-שהוא-אוכל" ב(; ד, )טבול-יום "ףס2סטה-בכפישה"]ט[(;
 א(. ת, כידה "היתה-פושטתו-ומתכסה" היא(: ולא קמץ, נראהבריש
 הקלתו א(; ז, )מקוואות nnizel בפתח: כולן דוגמות 6 מצינו י נ ש מ ק ס פ הב
 )נגעים מקלתה ]ט[(; 1 ד, )מכשירין מדיחתו ]יד[(; י יב, )פרה מס2דתף ]ד[(: ב ז,)שם
 ב(; ד, )טבול-יום ומפרשיה בהא(; מפיק הוטל בטעות ה.ו,

 הן: ואלו - בקמץ ו-3 בפתח 2 - באתנח כולן דוגמות, 5 מצאנו י ש א ר ק ס פ הב
 מטיליה" ... "מטירתה כנגד ג(; א, )טהרות "מטסקךה" ]ד[(; .ב הו )פרה"וטיקטףיא

 ח(. י, )מקוואות "וטימאתף" ]סו[(; יב כז,)כלים

 וכיו"כ שימעת שער, משקל על בינוני וצורות סגוליים שמותלן
 )הלקן עוגמות 142 בס"ה הטעם, בהברת פתח מוצאים אבו לעולם ר ש ק ה בד8.

 ג(; ל, )כלים "בין-22?ץ*בין-בזפת" כגון: בנסמך(, - מספרן 6$ - וחלקןבנפרזי,
 "מספתת- ב(: יב, )פרה "מחט-שהיא-נתונה" ]41; ה טז, )אהלות"ל2סל-או-לשלולית"

 ... נטע "ניטרת-כל צ2(; ]יב[ י ג, )פרה "שני.תול?ת-זו" ב(; ז, )נגעיםעזה"
 )כלים גב?ל.הבית" ו(; ז, )מקוואות "נוג?ת"במים" ג(; ב, יח, )אהלות זרע"-גזר?תיכל

 בקמץ: צורה מצאנו בלבד אחת פעם צ2(. ]ז[ ו יב, )נגעים "הסת-שתים" ח(:כו,
 ג(. ד, )שם"%2סת-יבגבהת"

 הטסץ כגון: בקמץ, שתיים וכנגדן בפתמ דוגמות 36 מצאנו י נ ש מ ק ס פ ה ב88.
 ירזק?ת ה(; יד, כלים !?ל?-ם ד(; ד, ,נידה הדור ט; ', ,שם כ*2ץ גא ב,שלים
 )נגעים איזו-היא-גבחת" ... "איזו-היא"שקחת ]ז[(; ח ט, )נידה ושיפעת ח(; יב,)אהלות

 על שם, שמז )נגעים קרחת" היא "איזו הן: ואלו בקמץ, שתיים כאמור, וכנגדן, י(.י,
 "עץ כולו, הצירוף - ]יב4 י ג, )פרה תולעת" ושני ואזוב ארז עץ "נטל "לקחת"(:יד
 אפשר "תוטת". מנוקד ושם ו(, )יט, במדבר מספר לקוח תולעת", ושני ואזובארז

 בצורה לדבוק הנקדן המשיך בזקף, מוטעמת הצורה שבכתב-היד אף גרם;שהפסוק
 במקרא.62כקריאתה

 אלה מתוך שש בסמ"ש. ואחת באתבח, דוגמות 8 לנו מזומנות י ש א ר ק ס פ ה ב89.
 שגעים משקמשת אה טז, ,אהלות 79ופחת הן: ואלו נקמץ, נקןדות באתנחשחוטעש

 בפתחן משנה באותה מנוקדת משני, במפסיק שהוטעמה אחותה, אבל - ]ו[ היד,
;(nCye?DOנ, שידח לשולחת ;)ח. ד, ,טבול-יום יומרת ט(; ה, ,מנשירין לסשפחת א 

 שבאה ממש משנה באותה שם, שם, יטבול-יום מלסדת הן: ואלו בפתה, שתייםוכנגדן

 69-68 הערות גם יורא" *הבית" המלה של הניקיד על 3 98 בסעיף להלן שכתב12 מ" יא"אר62
 ילהלן(.
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]$4[ בת-אורמשה11~,~ך-
';י

 היא אף מנוקדת בסמ"ש שבאה הבודדת הדוגמה ו(. א, )עוקצים דיעת בקמץ!(; הצורח
 ד(. ח, שגעים פצם:" מאה "אפילובפתח:

 . כיו"ב וצורות טץל משקל על שמות8.

בהקשר
 כגון: )"מים"(, מלה באותה בקמז 3 כנגד בפתח, כולן דוגמות, 376 מצינו90.

 "בצץן-שלכופת" ]יד[(; ט ]יג[, ט א, )שם "ידץם-ורגלים" ]ו[(; ה א, )כלים"לזם-ח"ם"
 "ירושלס- צ3(; ג י, )אהלות "הבץת.טמא" ]י4; ט כה, )שם "אחירץן-ותוך" ז(; ח,)שם

 "אדץן-המחלוקת. ]ז[(; ו שם, )שם "שסיסיתהת"אחת" ד(; יב, )נגעיםוחוצה-לארץ"
 )מבשירין "היין-שבכף" ג(; ח, )טהרות "הלןלה-או-מקצתו" א(; ד, )מקוואותבמקומה"

 ."שסשדם- בקמץ: התיבה נוקדה שבהקשר מצינו, מקומות בשלושה רק יא(.ה,
 א, )זבים "ביאת-מץם-חיים" ג(; ו, )מכשירין "מדם-כלשהן" ה(: ו', )מקוואותמעורבין"

 בעשרות מדוע להבין אין אך קמץ; ייהגה שהפתח גרמה השפתית המם לכאורהא(.
 החריגים את להסביר לי נראה לפיכך בקמץ. התיבה נוקדה לא אחריםמקומות
 קולמוס.כפליטות

 משניבהפסק
 ח א' )כלים סזיל ... הבדת כגון: חריג. כל ללא בפתח כולן דוגמות, 323 מצינו91.
 לנזעם ח(: גי )שם ן5?זיש ד(: י, )מכשירין והיץן וה~ץם א(; יז, )אהלות שנץם]יא[(;

 ?קיט ,ידן; .א 'ב, ,פרה ולילה ... קלה 1טו4; יד יז, ,כלים 95;8,ם א" יג,נאהלות
. ]יא[(. ט ו,)נגעים

 ראשיבהפסק
 כגון: בפתח. ר4 בקמץ מנוקדות מתוכן 72 , ח נ ת א ב שהוטעמו מלים 76 מצינו92.
 . לקת ב(; ג, (aw קמש ח(; ט, ,כלטקן

 וי
 י יב' שיט לקל ח; יג, ,נגעים

 ועוד. ועוד ה(, ד, ז, )אהלות בגפיים ]יא[(; ט ו, )נידה טלפים]ח4;
 בסיל ג(: ג, )פרה סוגים ה(; יה, )כלים כ?עים בפתח: נוקדו מלים ארבע זהוכנגד

 ]יא[(. ז א, )טהרות בידים ]יג[א יא שם,)שם
 נוקדו מתוכן 8 דוגמות. 32 לנו יש הנזכרים במשקלים בסמ"ש שבאו המליםמן
 "לטים:" ]ג[(; ב כה, ב; ד, )שם "לשיךץן:" ]יג4: ט )כלים.א, "ןך?לדם:" הן: ואלובקמץ,
 גז )'ד"ם "שדים:" ז(;. י, )מקוואות "פמדם:א ]ה[(; ג ג )מקניאות "סטים:" מ(; ג,)טהרות

 )כלים "טחיךץין:" כגון: בפתת, נוקדו מלים 24 זה וכנגד א(. ב, כידה "סבדת:" ]ו[(;ה
 "מטיס:" א(; ז, )מקוואות "פמץם:" ]ו[(; ג )פרה, "אץל:" א(: כז, )שם "טמורץים:" ג(;ב,
 ד(. ב, כידה "סלץלה;" ה(; ח,)שם

84

-

-



 המונח בלשון והפסקהקשר]35[

 תיבות של זוגות נציין 92-90( )בסעיפים הנזכרים בניקודים הסדירות להבלטת93.
 הפסק לבין משת והפסק הקשר בין לניגוד דוגמות מספר להלן זו. ליד זושנזדמנו
ראשי:

 "מדות ]ח[(; 1 יבי )שם לעגים" *י*' על?עם ב(; דן )כלים ?יוץן-לזירזז:ע"שאין
 ]41. ה ג, זעים-שתים")פרה "עשי א(; ידי )שםסייזיכעז"
 פתח - הרוב( פי )על 01מ"ש קמץ, - הרוב( פי )על אתנח בין ההבדל בולטוכן

 ]ב[, א א, ג, )ידיים ידץם:" ... "ידים ה(. ח, ממקוואות המץם:" ... "המים אלו:בדוגמות
 ועוד(. ]יד[ ו ד, ]ד[:ג

 בעבף נפעל בניין של וסתר9.
כהקשר
 בפתח, מנוקדות מתוכן 108 בהקשר. עבר נפעל צורות של רוגמות 114 מצאנו94.
 שלא "עד ד(; כו, )כלים שנחלק-לשנים" או ניטל-חוטמו "ניפסק-עקיבוכגון:

 ... שניטל-עושתו ... "נשקר-מקופו ד(; ה, )נגעים ס?4ץקק-לטומאה"גןשק"לטומאה
 צ2(; ו י, )נגעים אהד" "נפרץ-ממקום נ(; יג, )כלים ג?4י-מקיפי" ". ביקיעיגיטל-בית

 ח(. י, )שם לו""נולד
 "ששלק-לשנים . הן: ואלו בקמץ, נקודות בהקשר הבאות צורות שש זהוכנגד
 ]יג[ יב יג, )בגעים "el~G'-לבית-הכנסת" ח(; כח, )שם "שנקרע-רובה" א(; טז,)כלים
 "עד"שלא- א(; ג, )מקוואות 'שללק-לשנים" משנה(: באותה "גונסייאשון"ליד

 ב(. ב, )זבים משגץקק"לזיבה" ...נץקק-לזיבה

 משניכהפסק
 דוגמה אפילו נמצאה )לא משני בהפסק נסתר עבר בפעל של דוגמות 27 מצאבו95.
 ג(: כ, )כלים שנחלק" אכופת כגון: בפתח, נקודות מתוכן 22 ראשי(. בהפסקאחת
 תוגף ג(: ד, )מקוואות וגלש ב(; כו, )שם נקשט ]יב[(; יא ה, )שם ניסלק" ..."נישב

 ה, )מקוואות שיתלש א(; ז, )נגעים ונויד ]י4; ט יא, )כלים P1V$1 ג(; ו' )שם גול.א.
 ה(. ב, )עוקצים זגתפח שנפרם[(; ]בכתב"היד א ג, )טבול-יום ?גירסו(;

 יד על - ]יב[ יא ה, )כלים "ייפגם" הן: ואלו בקמץ, נקודות צורות חמש זהוכנגד
 "האכוף ט(; יבז )שם שייפסל" "דינר ג(; יג, )שם שייפגם" "הרמור ניי1ק(;ניקב,

 הדוגמות כל ]סו[(. יב כז, )כלים שנקןע" שלשה על "שלשה א(; כג, )שם?גי%ע"
 בזקף.מוטעמות

 חריגים מצאנו - עבר נפעל בניין של נסתר - האחרונה בקטגוריה רק הערה:96.
 )5%( 114 מתוך 6 פתח; במקום קמץ יש משני ובהפסק בהקשר שבהם למדי,רבים

 לדבר? יש הסבר מה )כ-20%(. משני בהפסק 27 מתוך ר5בהקשר
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]36[ בר-אשרמשה

 )8( הפתה למימוש גרם התוכף העיצור הצורות של גדול שבחלק לטעון,אפשר

 )1%( בקרע )2%(, נזקק )2%(, נעלק מצאנו בהקשר 1(; = )קמץ אחוריתכתנועה
- 5 

 חריגים. $ מתוך 4 - )2%( נקךע )צ2(, ייפעם מצאנו משני בהפסק חריגים; 6מתוך
 עשוי נחלק( נזקק, נןע, ]קוף[, נחצי ]עין[, )לועי אחורי או בניפעם( )מם שפתיעיצור
 וניפסל? נ~~ס, לצורות יימצא הסבר מה אך 1. (4 8 למעברלגרום
 העבר צורות נזדהו שבה אתרת מסורת משקפות אלו צורות אמר. פתרון ייתכןברם
 הספרא מן ובמיוהד הבבלי,63 הניקוד של מהמסורת יפה ידוע זה דברוהבינוני.
 פר, כאי שמסורת לפי חז"ל.65 בלשון תימן בני של הקריאה וממסורת 647כתב-יד
 בכ"י כאן שמשתקף אפשר המשנה,66 לשון של המזרחי לטיפוס שיימת אלו,כמסורות

 י ב ו ר י ע מוצאים אנו זו בקטגוריה כלומר, חלקי. באופן רק אך מזרחי,66א קופר
 המסורת כמו משני, בהפסק הן בהקשר הן - בפתח נפצל אחד מצד ; ת ו ר ו סמ

 מבוטל(, לא אך מצומצם, )באחוז גיצי צורות האחר הצד מן המקרא; שלהטברנית
 עדות פי על המשנה, לשון של המזרמי בטיפוס )המשתקפת אחרת מסורתהמשקפות
 תימן(. ומסורת הבבליהניקוד

 96-77(. )בסעיפים לעיל הנזכרות הקטגוריות בתשע הממצאים את בטבלה נסכם97.

 בודדות מלים גם רובן. את אלא הקטגוריות כל את כאן הבאנו שלא ונעיר,)נשוב
 כך גם שכן כאן, נכללו לא ראשי בהפסק וקמץ משני ובהפסק בהקשר פתה בהןשיש
 ביותר.( היריעה נתרהבהכבר

 הזיקה ש' אחרי במיוחד רווח זה שניקוד מציין הוא אף 498. עמ' הבבלי, הניקוד ייבין,ראה:63
 מה ויש הזיקה(. ש' אחרי שבאות צורות הם פר בכתב-יד דלעיל החריגים מן חלק שגם)ונעיר,
 ואכמ"ל. כך, עללומר

 2. סעיף ב, פרק נאה,ראה:64
 208. עמ' שבטיאל,ראה:65
 לשון של המזרהי הטיפוס של נציגים הם פר כתב-יד וכמוהם תימן מסורת הן הבבלי הניקודהן66

 לטיפוס נוסף קו עוד מוסיפים אנו ובזה 191-190(. עמ' חלמון טיפוסי בר-אשר, )ראה:המשנה
 207-197(. עמ' שם, )ראה המשנה לשון של המזרחיהלשון

 מן בכתבי-יד גם רחוקות לעתים נמצאים בנפעל ועבר בינוני צורות שעירובי לזכור, יש ברם66א
 ל"י גזרת של הבינוני *לתצורת מאמרי וראה בבינוני: נהיה, כגון צורות השווה המערבי,הטיפוס
 צרפתי. לגב"ע היובל בטפר אור לראות העתיד חז"ל", בלשוןבנפעל
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 המשנה בלשון והפסקהקשר]37[

 קמץ כנגדפתח

 ראשיהפסק משני67הפסקהקשר
ןאתנח מ ס

 7 -של 84 -שצי 430 -ששלא.

 4 -שצי:. 1 -שסי 2 -ששי

 2 -נתלל 25 -גמשצלב.

 1 -גמשתן

 1הופלל: 1 -הופצל 8 - הופצלג.

 8 -גיביתי 8 -גיללתי 21 - נפצלתיד.

 . 1 -ג9?ל"י:

 -דפזל:/לפזל:. 1 -לפל - 17 ביפצל/ליצל 16 - יפצל/לפצלה.
 -ד9?ל:/ליצל:

. 3 -פזלתו 6 -פליתו 13 - וכיו"ב פזלתוו.

 2 -פזלתו

 36 -שצר 142 - וכיו"בשצרז.
~2A?- 6 

 1 -שצר: 2. -32צי 2 -??ר . 1 -?צר

 8 -שדל: 72 -פיל 323 -פדל 376 - יניי"בשילח.

 24 -פיל: 4 -שדל 3 -שדי

 22 -נפצל 114 -קפציט.

 5 -גילל 6 -ג9זל

סיכום:
499933 1145פתח

89712 12קמץ

 קמץ: /פתח
99%: 1% 98.5%: 1.5% 9%: 91% 73%: 27% 

 )פתח-קמץ( הסוגיהסיכום
 מסקנות: כמה בבירור מראים שלעיל הקטגוריות בתשע שנתפרטו הנתונים98.
 בקמץ, 12 כנגד בפתח )1156 בהקשר משמשת וכיו"ב( ששר מדם, )טבל, ק " ה צא.

 משמשת פ " ה צ נפזל(; רובן בקמץ, 8 כנגד בפתח )507 משני יבהפסק גיזי(רובן

 המשניים המפסיקים כל של מיינג כהוא משני בהפסק הצורות כל את בזקף הטעמתי זובטבלה67
 ועוד(. מהפך גרש, טפהא,בכתב-היד:
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]38[ בר-אשרמשה%
1. 
 פתח 33 כנגד קמץ 12 רק אבל באתנח, פתח 9 כנגד קמץ )97 ראשי הפסע שלבמעמדי.4

בסמ"ש(.
 האומנם בלבד!(. )כ-27% משנה בסוף הקמץ של החלקי לציון הסבר בידיאין

 הקמץ בציון לרישול שגרמה היא הסופית, בתיבה סילוק סימן הוטל שלאהעובדה,
במקום

 פתמ?.
 נקדן זהו רשלן. בנקדן מדובר אין שכן הדעת, על מתקבל זה דבר אין

 לפי בלשני, טעם לכך יש אם משוגות. ידיו מתהת יוצאות רחוקות לעתים שרקקפדן
 עליו. להצביע יכול אינישעה
 )6 משבי בהפסק וגם בהקשר גם פ " ה צ לכיוון הסטיות אחוז נסתר עבר בנפעלב.

 או שגיאות בהן לראות ואין גדול, הוא 141( מתוך 11 הכול ובסך 27 מתוך 5 114,מתוך
 עירוב כאן שיש יותר נראה אך פונטי, מקומי הסבר להן שיש אפשר בעלמא.סטיות
 96(. בסעיף הדברים פירוט לעיל )ראה שונות מסורותשל
 )בעיקר ראשי בהפסק קמץ כנגד משני ובהפסק בהקשר פתח של זה סדיר שימושג.

 כדרכן שלא פר בכ"י תיבות כמה של ניקודן את להסביר כדי בו שיש אפשרבאתנח(
 מקראיות: במלים כאן שמדובר אף הטברני,במקרא
 סלקו ' סשת מתח אל הבית מן הכהן "ויצא להא מד, שויקרא השבאה11(

 ו יב, )נגעים השת" פתה "אל פף, בכ"י כאן אבל באתנח, במקרא השנייה()ההיקרות
 בפתת.69 נוקדה היא בטפהא,68 המלה שהוטעמה כיוון]ז[(,

 פר: כ"י נוסה וזה ]ז[(: ד )א, פרה במסכת פעמיים משמשת "הלאה" התיבה)2(
 נדרים ... בהלאה שלשים מיום ... נזיר ואשם היחיד חטאת ועולותיהם הציבור"חטאת
 משנה השמיני:". ביים אף בסלינה השמיבי מיום כשרים והפסח והמעשר הבכורונדבות

 שאילה וזו ירצה"; וסלטה השמיני "ומיום כז(: )כב, בוויקרא הפסוק על מיוסדתזו
 בהא לעולם מבוקדת המלה )הטברני(70 במקרא חכמים. בלשון המקרא מלשוןברורה
 שבקדן נראה כז(; ה, )עמוס לדמשק" "מהלאה מהבר בטעם אפילו מעמד, בכלקמוצה
 הקמץ את המיר הוא משני במפסיק באה שהיא כיוון מסורתו, לשיטת במלה צהגפר
 משיקול- שנבע שרירותי מעשה כאן שיש להניח אין לפענ"ד, בפתח. המקראשל
 עצמאית. למסורת בו יש עדות אלאדעת,

 הן במקרא הן ה(; וט, )נגעים בבית ב-סר גם לה(, יד, )ויקרא בקןת:' לי נראה "כנגעאבל68
 הוסעסה התיבה לו, יד, )ויקרא הבןת* את ופנו הכהן *וצוה וכן דאבי; בהפסק טדובר פרבמשנת
 משמש בכתב-היד הן במקרא הן - בזקף( הוטעמה המלה ]ו[, ה שט, )נגעים הבית ב-פרברביע(,
 אחר "ועפר גם וראה משני[. טפסיק בפינו קרוי וכאן כאן אתנה שאינו טפסיק )כל טשנימפסיק
 בשניהם - צ2( ]ז[ 1 יב, )נגעים סלת* את "וסח - ב-פר אף מב(, לד )ויקרא סלת:* את וטחןקח
 ראוי. מפסיק הואפסעם

 בניקוד דבק הוא שם 88(, סעיף )בסוף לעיל שהזכרנו "תולית" לגבי כך נהג לא הואאבל69
המקרא.

 פעם "הליה" הצורה קיום על מעיר הוא אבל 1127(; עמ' ייבין, )ראה: הבבלי הניקוד במסורתוכן70
 כז(. מג, )יחזקאל והלאה' השמיני ביום "והיהאחת:

סם
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 המשנה בלשון והפסקהקשר]39[

תוספות
 שלהן המקבילות בצורות לקמץ פתח בין שההבדל נוספות מלים שתי כאן נביא99.
 בהטעמה. שינוי גםגורר

 אתהג
 הטונים: במעמדים [עפוצתן סדר וזה טהרות, בסדר גחים ם 26 מזדבעהכינף
 )פרה ואתה-טימאתני" טימאובי לא "מטמאיך כגון: "אמה", לעולם )צ21( ר ש ק ה,ב
 ועוד. ]ג[( א א, )פרה רביעי" וכשאתה-אומר ... שסה-אומר "אם צ7(; ]ג-ט[ ב-ז ןה,

 מלרע. המלה הוטעמה זה שבמעמד להניח, אנומותרים
 חכם לו "אמר הדוגמאות: ואלה מלעיל. בהטעמת אתה )צ2( ני משבהפסק

 שקיימתה שמה גדול חכם לו "אמר ה(; ט, ,נגעים חכמים" דברי שק"מתה שטהגדול
 ]ח4. ז יא, (ae חכמי"דברי
 גמל' רבן לו "אמר קמץ: הופך ושתה מלעיל, בהטעמת אתה )צן( י ש א ר ק ס פ ה~ב

 רבן. ד ד, ,ידיים אתה" מותר יהור" ר' לו אמראס8-11מה-לבוא
 )הטברני(.72 במקראת כמו צורות שלושובכן,

 ,מעתהב.
 בין מאכל כל אכל אוי עק' "ר' אחד: בקטע פר של במסורתו פעמיים מזדמנת זומלה
 אחריות אין להן אמר מצטק74 זבים פן אין לו אמרו משקה כל שתה יפה ]ביןד7רע,
 ב(. ב' )זבים סעטח75"זבין

 בהפסק המקראן למסורת זהים בהפסק שימושיה בהקשר. מזדמנת אינהאמלה
 קמוצה. ועין מלעיל - ו,~ה - ראשי בהפסק פתוחה; ועז מלעיל - ט82המשנ',

 כוחו ראשי הפסק של  במעמד פתח  במקום  קמז הגיית - לעיל שקבענו  מה100.
 נשאר שהפתח מוצא אתה רחוקות לעתים .אבל הקטגוריות, של הגדול לרובןיפה

  את  להבליט כדי טסת/פאסת התיבה של  כניקודה ואין ראשי.  בהפסק גםבעקיבות
הדבר.

 בהפסק מלרע בהטעמת "אתה" גם מצאנו )במקרא 81 עמ' ו'ואון, 289; עמ' ברגשטרסר,ראה:71
 ושם(. שט עייןמשני;

 עמ' הבבלי, הניקוד ייבין, )ראה: חכמים ובלשון במקרא הבבלי בניקוד גם יש דומיטממצאיט72
 1144(. ועמ'1103

 בגיליון. והושלמה בכתב-היד נשמטה וומלה73
 א(. בכ"י בו מנוקדת אינה עצמה )התיבה מלרע! *טעתה* מטעים אכתב-יד74
 יאין *מעתה": ולא *עליכם* זה במקום גורסיט ד"ר( וכן פט לו, א, פא, )ק, האחריטכתבי-היד15

 בבידודה. שעה לפי עומדת כאן פר גרסת "עליהם"(. )ד"ר עליכם' )זבין( זביםאהריוה
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 כגון: היקהויות, 111 מניתי אחת; - בפתה המלה מנוקדת לעולם ר ש ק הב
 ןשס5-קצרה" אה5-ארוכה ... ואסח-שמורה "504-לבנה ב(; כב, )כלים"8ס5*מרגליו"

 ]ה[(. ד ב, )ידיים ואס5"טהור" "אסת-טמא ה(; א,)נגעים

"
 ]ט[(; ח יא, )כלים ואחת כגון: היקרויות, 41 מגיתי בפתח. לעולם י נ ש מ ק ס פ ח ב
 א(. ג, )נגעים כאסח ה(; ה, )טהרות כעקף ]יב[(; י ד, )נגעים568
 באתנח הדוגמות מתון 9 בסמ"ש. ו-3 באתנח דוגמות 10 מניתי י ש א ר ק ס פ הב

 ז; י, טהרות ]י[; ח ג, פרה ג; יב, נגעים ם ב, )אהלות אחת הן: ואלו בפתח,נקודות
 )נגעים אחת וכן ]י[; ט יד, ]ו[: ה יד, )נגעים כשסף הא ג, )פרה וטטפת ]ב[(; א א,זבים
 "ולא בקמץ: בלבד אחת דוגמה וכנגדן הטעם.76 מקום נשתבש שכאן אלא ג4,יב,

 ]ז[(. ו יב, שגעים אחת" תחתשתים
 ח, טהרות ]ו[: ה ג, פרה ג; טז, )כלים "אסת:" בפתח: כולן דוגמות, 3 המשנהבסוף

 ]ד[(.ג
 אסת הניקוד את מעולם מצינו לא אף אתת, פעם אלא אסת מציגו לא כאןובכן,
 המקרא. מעברית פר של בדלותו בולטת זה בפרט הטברני. המקרא כדקדוקבהפסק
 מסכמת: טבלה101.

 ראשיהפסק משניהפסקהקשר
קךהשעהשטה

טעתה,טעמה
אמתשסח8סת

 צירה שגד פתח%%.
 קיימות ונתפעל פעל נפעל, בבניינים ל"ג מגזרת פעלים של שונות בצורות102.
 ל"ג ולפני צרויה שלהן שעה"פ צה"פ וכנגדן בפתה, נקודה שלהן שהפיעל שעיןצה"ק
 שלם. כנגד שלה כגון1 גנובה, פתת9ש
 אתת פעם רק וכנגדן דוגמות, 18 בח"ה מצינו צהאק: שולטות הקשר במעמד103.

 הנתובים:  פירוט וזה צה"פ.נזדמנה
 ו(. ט,  )שם שהקורע ד(; א, )בירה ט?זורע ב(: ב,  )מקוואות שוודע -בבפעל
 ]יא4; ט ג, )פרה קינה ו(: י, צ2: ד י, )כלים סיוח צ2(; ד ד, )פרה סילע -בפעל
 י, )כלים למרה ]ג[(; ב יד, כנעים לגלה  א(; טז, )אהלות חשטה צ3(; י יז )כלים?זןח

 ב(. שם, שגעים לשלחו(;
 ב(. כה, )כלם לקנח-בו בהקשר: צה"פ אחתופעם

 צ2(. ב ה, )נידה להיגלע76א -בנתפעל

 6.  סעיף  טוף לעיל ראה76
 183(. עמ' 8ר, מבוא בר-אשר, )ראה: בגימל התיו בהטמעת74א
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 הפסק כמעמד104.
 הנתונים: ואלה הקשר. צורות שתי. כנגד הפסק צורות ארבעמצאנו
 - בעין( גנובה פתח אין ז; ד' )טבול-יום לא-תדט% ד(; י, )כלים שןמרח : פ " הצ
 בהפסק שתיהן - ד( י, )מקוואות ?טקס ח(; ג, )טהרות ויטפיס משני;  בהפסקשתיהן
ראשי.

 ראשי. בהפסק  שתיהן - ]ז[( ה כז, ד; כ, )כלים ?ןקען!,צה"ק:
 לספיח, )לקנח*בו, מעמד בכל  ההפסק צורת רק  שולטת  בשם-הפועל  למעשההערה:
למתח(.

ן
 .א- -
 בטבלה: נסכם105.

 הפסקמעמד הקשרטעמד
 צה"פ /צה"ק צה"פ /צה"ק

 - / - - / 3 נפעלבניין
 4 /2 1 /13 מעלבניין

 - /- - /2 נתפעלבניין
 4 /2 1 /18סיכום

 67% /33% 5% /95% )בקירוב(באחוזים

 ואחוז )הטברני(, המקרא בעברית הממצא את תואמים הממצאים הקשרבמעמד
 יותר. גדול .הסטיות אחוז שכאן אלא הפסק:  במעמר  הדין והוא קטן.הסטיות

 קמץ כנגד סגול111.
 ובמידה הטברני, )במקרא לנו הידועות בקמץ צה"פ כנגדן שיש בסגול צה"ק106.

 וכיו"ב, עימדת מול עומדת שמן, כנגד שמן כגון חז"ל(,77 לשון במסורות גם.מצומצמת
 דוגמות שלוש נמצאו ו ל ו כ ד י ה ב ת כ ל כ ב פף. בכתב-יד למעשה נוהגותאיבן

 דוחין "שאין הן: ואלו בהקשר, ואחת משני בהפסק אתת ראשי, בהפסק אחתבקמץ,
 "אם- עלאיד ב ח, )טהרות "בזמן"שהיא-רוצצת" ]ז[(; ו ז, )אהלותנפש-מפני-נפש:"
 אם ד, יד, )שם מושפת"אכסדרה:" שהיא בחצר "וכן משנה(; באותהאינה-רוצצתא

 סגול(. ולא קמץ באמת הוא בקוף כקמץ האחרונה בדוגמה שרואים הניקוד סימןאמנם
 ט(. סו, אוהלות ב; ט, )כלים "מנשפת-צמיד-פתיל"אבל

  אהלות א-ל,  )כלים  הסרר  של  הראשונים הפרקים שבחמישים נציין, הדגמהלשם
 למעלה מהן תחבירי; מעמד בכל - סגוליות מלים כ-700 נמצאו א-ב( נגעיםא-יח,
 "כלי . כגון: סגולים, בשני וכולן - עיקרי בהפסק כ-100 זה ובכלל בהפסק,מ-400
 דו. יג, .אהליה יה" ... "שלדלק אא י, יכלים חרס" מכלי ... גמי יבלי6ר"

 90-88. בסערות שם הנרמזת והספרות 1214 סעיף להלן ראה77
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י,,)י
 )צירה פזל - בהפסק נקודות פזל שצורות מצינו, מסוימים במקומות הערה:ל10.
 טומאת ..: ,ךב טומאת ... ?ךב "טומאת ]ט4; ח ג, )כלים "כשלחרס" כגון: -וסגול(
 על ה, יט, )שם ש??ב" וכן המשנה(: באותה לרב" "טומאת יד על ז' ית' )כלים??ב"
 ההיא(: במשנה ?ךב יי על ו שם, )שם "?רב:" וכן המשנה(: באותה זרב ז?ב, זרב,יד

 שיש לי נראה ואין מעטות, בהיקרויות מדובר אבל ה(: כה, )שם ממת יד על חמתוגם-
 במקומות גם לצירה סגול בין מעטים חילופים מצינו שכן ממש. של משקל להןלייחס
 שם כל כלל בדרך א(.78 ב, )אהלות החי" מן ןא4ר המת מן "ואבר השווה:אחרים;
 בזה. להאריך המקום כאן ואין כפזל, או כפזל .בסדירות tlD~aמופיע

 כוללים סיכומיםג.
 פר ככ"י הממצאים טיכוס)א(
 פרשנו כך לשמ בכתב-היד. הממצאים בהצגת הוא הנוכחי הבירור של עיקרו108.
 לשתי נתמיין החומר שניסחנו. הכללים את לאשש כדי נתונים, של רהבהיריעה

 שלשות: יש - מעתה שתה, - מלים )ובשתי צה"ק/צה"פ של זוגות הכוללותקבוצות,
 ראשי(. בהפסק צה"פ / משני בהפסק צה"פ /צה"ק

 תנועה כנגד שווא אי קבוצה1.
 הפסק וצורות הןתה( נפזלה, שזלו, )כגון הקשר של למעמד באות הקשר צורות109.
 ס:ית: נתשזלף' פזלו, )כגון משני הפטק הן ראשי הפסק הן הפסק, של במעמדבאות

 הן ובחלקן מועטות הסטיות ראשי(. בהפסק הן ההופעות כל האחרונהבדוגמה
 בשל או בפיסוק שיבוש כפרי אם סגנון טעמי בשל אנלוגיה של כתהליך אם מוסברות,.

 -י מדומה. הפסק]

 הן: ואלו בהקשר. הן בהפסק הן פ " ה צ רק שמשמשת מצינו קטגוריותבשלוש
 שתי(. )כגון 5עי משקל של וחלק פשי הנפזלו, /הנפזלה

 הן צה"ק רק שמשמשת מצינו, - 5עי / 5עי ממשקל חלק - -אחתבקטגוריה
 שמי(. וראשי משני בהפסק הןבהקשר

 תנועה כנגד תנועה בצ קכוצה2.
 )בקמץ( וצה"פ משני, בהפסק הן בהקשר הן )בפתח( צה"ק מצאנו : ץ מ ק / ח ת פ110.

 נמוכה בסדירות אבל )0,ל92(, אתנח הוא כשהטעם גבוהה בסדירות ראשי,בהפסק

 *משקל בן-דוד, " של במאמרו בהרחבה נידונו טבריה( )נוסח במקרא 9זל/פזלחילופי78

 בן-דוד של כך כל והבהיר המדויק תיאורו אחרי 247-232. עמ' ותשמ"ג(, מי לשונני9זל/9זל*י
 בעברית פונולוגי מעמד בכל מובחנות תנועות שתי היו וצירה סגול כלום לשאול: מקוםיש

 לעצמו, עניין הוא זו שאלה בירור אלופוניס? הפכו הן מוטעמת פתוחה בהברה שמא אוהטברנית,
 הלכה. כאן לקבוע באנוולא
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 מטים בשתי שסי:* / שביי ייל' שלן טיל-" כגון: )רקי7%ט, בסמ"ש באהכשהצורה
 מקמה אתה, משני, בהפסק מעסה78א שמה, בהקשר, )קמה צורות של שלשהמצאנו-

 מעמד יבכל צה"ק אלא בהם נוהגת שאין מלים מוצאים אנו לעתים ראשי(. בהפסק)
 58ף(- 58תן כמת"ז)כגוז;,
 וצה"פ מירח(, כגון 19, מתור )18 הקשר של במעמד צה"ק מצאנו : ה ר י צ / ה תפ~)

 ומרס,לסקסן )כגון: 6 מתוך פעמים 4 - ראשי הפסק חן משני הפסק הן הפסק, במעמד1

 שקלת שקל, ולעולם בלנד הקשר שרוה אלא למעשה איןסגול/קמץ:
וכיו"ב79(.ע,

 המקרא של השכרנית למסוית סנף טין)ב(ע
 בקבוצה דיה. ושקופה גלויה )הטברני(80 למקרא פר של מסורתו קרבת111.ן

 צה"ק למקרא, פי מסורת בין מלאה כמעט זהות יש - תנועה כנגד שווא -הראשונה
 שבה הופזלה/הופזלו, הקטגוריה במריגותה בולטת בהפטק.81 וצה"פ בהקשרן

 מעמד. בכל צה"פ - שנהקרו82 מז"ל לשון של אחרות במסורות כמו - ב-פרמשמשת
 כגון מעמד, בכל כך שנהגות צורות לאותן )הכוונה ופעי לעי המשקלים הגייתגם:

 דקדוק את חופף שהדבר לומר אפשר אבל )נ"ט(. המקרא מעברית שינה"הי(
 הדגם שולט שבהן ופזל 1זל השלמות לצורות הוקשו אלו שצורות בזההמקרא,ן

 הטברני. במקרא שולי הוא קיומז בסגוליימ ופעל פ% כמו צורות שהריהמלעילי;
 . המידות. את השוותה ובשקי במעי )בחלקו( ופעי פעי את שהמירהמסורת

 פר של מסורתו זהות פתה/קמץ הניגוד על הבנויים בזוגות השנייה,בקבוצה
 חזק הפתה כוה שבסמ"ש התמוהה, העובדה כאן בולטת כי )אם מכרעת היאלמקרא
 "א5ת" התיבה כגון צה"פ, כלל משמשות אין רחוקות לעתים רק הקמץ(.מכות

 היעשיר על לדבר שלא ראשי. ובהפסק משני בהפסק בהקשר, "8סת" היאשצורתה
 אחת83, קמוצה בחית הקריאה שנמצאה הבודד במקום "אחת"; ההפסק צורת שלגמור

 בסגול. ולא בפתח מנוקדתהאלף

 מלרע. בהטעמת טעיה מוסעמת הייתה היא בהקשר,  מעתה נזדמנה שלו להניה אנומותרים78א
 של רבות בסאות בטלות לעיל 106 בסעיף שנוכרו משפת ריצצת, נפש, הדוגמותשלוש79

 בולו.בכתב-היד צורו"
80nmlatnnוו'ואון(.  ברגשטרסר )כגט הטצוי*ם הדקדוקים תיאורי על טבוסטת הטברני למקרא 

 לצפות ויו לסיומה, הטתקרבת בן-דוד " של  הרוקסור בעבורת  מחרש  נבחנת  בולה,הסוגיה
 במקרא. וצה*פ צה*ק בסוגיית פרסים הרבה של ומכוון מחודשלבירור

 מיוהדת, לבחינה הוא גם ראוי שבמשנה אלו כנגד במקרא התחביריות היחידות ול אורכןעניין81
 בזה. לדון המקום כאןואין

 87א. בהערה המתפרטת והספרות לתלן, 113 סעיף טוףראה82
 לעיל. 100 סעיףראה83
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 מסורת את תואמת פר של מסורתו פתח/צירה הניקוד על הבנויים בזוגותגם
 ממסורת פר מסורת בדלה פו2לת/פו2לת פ2ל/פ2ל, בדגם זה כנגד הטברני.המקרא
 מובהקת. בדלותהמקרא
 בעד מדברת למקרא פר בין הזהות )שסה/ט?טה( שלשות בהן שיש בניגודיםאף
 ההפסק צורות הן לכך יפה דוגמה למקרא. פר בין זהות מתגלה בפרטים אף?צמה.
 מכירים אחרים כתבי-יד 33(. סעיף לעיל )ראה ןתלק4י ןתחסמו, נתפעל: שלבעתיד
 לעיל(. 32 הערה )ראה דתפ?לי צורות)גם(

 למסורת מכרעת קרבה הקרובה חתמים לשון מסורת מייצג פר מעתה, אמור112.
 כתב-יד שלפנינו חושב אני אין מפורשים: דברים ואומר המקרא. שלהטברנית
 קרובה בדרך המשנה בקריאת שנהגה קריאה מסורת אלא המקרא, מןשהושפע
 את שקראו יהודיים קיבוצים שהיו להניח, מניעה אין הטברנית. המקראלקריאת
 ימימה. מימים מקורית כמסורת זהות( לא )אם קרובות בדרכים המשבה ואתהמקרא
 פר.83א ככ"י מובהקת הצגה זו מציאות המייצג כתב-יד בידינו אין שעה,לפי

 חז"ל. לשון של אחרות למסורות פר כין)ג(
 כ"י של למסורתו ההשוואה פתוחה - תנועה כנגד שווא - הראשונה בקבוצה113.
 לממצאים ב-פא הממצאים בין זהות יש למעשה הנמן.84 של המצוין תיאורו פי עלפא

 קטגוריות. בכמה יותר מצומצם ב-פף החריגים שאחוז אני דומה מ-פר.שהעלינו
 לא מוחלטת, היא ב-פר הסדירות הןתה/ה:ית, בפרשת הממצאים במובהק כאןבולטים
 זו בקבוצה למעשה, ב-פא.85 כן שאין מק בהפסק, הןתה ולא בהקשר הליתמצינו
 הממצאים תואמים )ס:תה/ס:ית(86 האחרון בפרט וגם בכללותיה תנועה( כנגד)שווא
 מסורות כל של הזהות בולטת מכול יותר הספרא.87 של י כ"י ממצא את גםב-פר

 בלשון", הכרונולוגיה להערכת עיון "ועוד החשוב במאמרו בן"חיים זי אצל מקבילים דברים וראה83א

 פסקה ובמיוהד 41-25. עמ' תשמ"ג ירושלים העתיק, ובעולם במקרא מאמרים - זליגמן י"אטפי
 - לנו נמסרה מאוד, קדמוניות תכונות משמרת שהיא ככל המקרא, של הקריאה מסורה "הלאזו:

 צורות שנקראו ברי ... פיהם על שגורה הכמים לשון דרך על שהעברית מסרנים מפי -בניקוד
 מאוד חזק גורם ספק בלא זהו ... חז"ל בספרות שנקראו כדרך וננקדו המקרא של שונותלשון

 25(.  עמ'  ויש הלשון..." חטיבות שתי של הצורנית במערכה והשוויון היציבותלמראה

 62-39. עמ' הנמן,ראה:84

 יש אבל 347-345(, עמ' הנמן, )ראה: בהפסק שית / בהקשר שתה ההבחנה: קיימת פא בכ"יגם85
 בהפסק. ו"היתה" מלא!( )כתיב *הייתה" על שם מצביע הנמן חריגים; וכמה כמהבו

 הכמים. בלשון בהפסק המשמשת "שית" הצורח למוצא באשר בלאו י' העלה מעניינתסברה86
 תתה מן נתקצרה ששית אפשר אלא קדומה, pacayat) )יכ פ2ת בצורת בהכרח מדובר איןלטעמו
 159-158(. עמ' ]תשמאג[, מז לשוננו )ראה הסופית. התנועה שימוט בשל הרגילה(, ההפסק)צורת

 346. עמ' הנמן, ראה:87
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 )כולל הבבלי הניקוד פס, פא, ק, כתבי-היד הופ?לה/הופ?לף. בקטגוריה מכמיםלשון
 רק לא הפסק צורות מקיימים )כולן( והספרדים התימנים מסורות וכן פר, ר(, כ"יכמובן
 בהקשר.87א גם אלאבהפסק

 בזח פא; של לזו קרובה פר של מסורתו )ש?ל/פזל( טגול/קמץ בסוגיית גם114.
 צורות - ב-פא - בו מצינו כי אם מעמד. בכל פעל צורות רק למעשה נוהגותובזה

 כובשת"; "שהיא לו", "מהוגנת כגון ובהקשר, בהפסק פילת בבינונית:בודדות
 טות~ת, כגון: פס, כ"י במסורת יותר עוד מרובות כאלו צורות פוסגת;88 גםוהשווה
 חלקי קיום קיימות רובן - ק( בכ"י גם מצויה זו )צורה פוהנת פימת, נוהגת,בוגרת,
 של בודדות דוגמות מספקת שאינה מסורת כמעט לך אין למעשה, פו?לת*89ליד

 צורבל ת' לאחרונה שהעלתה מה למשל ראה חכמים. לשון במסורת בקמץצורות
 הפסק.90. של במעמד צה"פ ד(, ה, )ברכות פקת למשנה: הרמב"םמאוטוגראף

 "תמיד גמי למשל הרמב"ם. של האוטוגראף מן העולים נוספים ממצאיםונזכיר
 "קרי וכן ב-פר.92 הממצא את תואם זה ממצא תחבירי".91 בהפסק גם ההקשרצורת
 ממצאים תתבירי".93 בהקשר ... "?תי וכן ההפסק", צורת מופיעה ההיקרויותבכל
 פר.94 לממצאי זהיםאלה

 אבחנה שמקיימות מסורות אל רק השוואה לחפש שיש ברור פתה/קמץ בסוגיות115.
 כנגד ל-פס(. )או ל-פא פר של ההשוואה פוסקת זה בנושא כן ועל התנועות. שתיגיז
 של ר כ"י במסורת תימן. למסורת- או הבבלי הניקוד למסורת השוואה מתבקשתזה

 את להגדיר ואין בהפסק. וכיו"ב שזל צורות מצינו שלא נאה, ש' יפה קובעהספרא
 'ההפסקיות' של  המכריע היסור ... וההקשר ההפסק בין  האבהבה "כטשטושהמצב

 בהטעמה. השינוי  נגרר.אחר  התנועה  ושינוי ה, טעמ ה ב וי שים ה הוא וובמסורת
 ואילו  התחבירי, המעמר להשפעת נתונות בהפסק  הטעמתן את  המשנות צורותרק

 הווי ..."95 ממילא' 'הפסק כצורות נתפסות עה"פ בהברת  ממילא  המוטעמותצורות

 50; עמ' הנמן, העדות(; מסורות על מורג ש' של עדותו הובאה )ושם DV 32' קוטשר, ראה:87א

 וכן 1; א,  סעיף ב, פרק  נאה,  570; עמ' הבבלי, הניקוד ייבין, 65; עמ' איטליה,בר-אשר,
 251-250. עמ' ג'רבה, כץ, גם: וראא 210-209; עמ'שכטיאל,

 81. עמ' הנמן,ראה:88
 67-66. עמ' איטליה, בר-אשר,ראה:89
 298. עמ' צורבל,ראה:90
 302. עמ' צורבל,ראה:91
 57. סעיף לעילראה92
 302.  עמ'כורבל,93
 לעיל. 60 סעיףראה94
 2.2. סעיף נאה,ראה:95
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 זאת לציין הקפיד תמיד לא בהפסק "טבל" הספרא של ר כ"י נקדן סלה אם אףאומר,
 להבלטה ראוי ניקד. גם כך בהפסק, "טלל" שהגה . כיוון פי, נקדן נהג כן לאבכתב.
 בהקשר, יותר ועוד משני בהפסק נפזל צורות של הלא-מועט קיומן אהד, פרטעוד

  הצורה היא ג9ןל  שבהן מסורות לאותן אותו שנקרב בדין זה פרט פו.96במסורת
 כתב- לכולם וראש הבבלי,97 )הניקוד בהקשר הן בהפסק הן מעמד בכל בהןהשלטת

 כבן הוא - ג9על עפ"ר - הכללי הקו כאן גס  אך תימן99(.  ומסורת  הספרא98 של ויך

 המקרא. של  )הטברנית(העברית

 חתימה דכאי)ד(
*

.

 אופן בכל ראשי-פרקים. מגדר יצא לא ההשוואות בסוגיית כאן שאמרנו כל1%6.
 טבריה נוסח המקרא ממסורת בהם נבדל פר שכ"י הקווים בכל שכמעט לציין,ראוי
 הןתה/ה:ית, ובהקשר, משני בהפסק נפזל של יחסי ריבוי הופז~ה/ה4פזל4,)כגון
 של אחרות במסורות הממצא את תואמים ממצאיו 5זל( צורות של מוקלט כמעטהיעדר
 במעמד צה"פ כנגד הקשר של במעמד צה"ק  שימושי  והעיקר, הכמים.לשון
 )כגון: תנועה כנגד שווא בהם שיש בזוגות גבוהה סדירות המגלים ק ס פ ה לש

 שכבר השובים חיבורים שני של ממסורתם גם מתחשרים זיץלי/ן9על4(9זל4/שזלי,
  במעמד  גם הפסק  צורות  חכמים בלשון שנהגו ההצחה,  הספרא. של ו וכ"י פא,נחקרו:
 לא המסורות(,101 ברוב הופז)ה/הופזל4 בצורות רק )המתאשרת הקשר160של

 ו-פר(. הספרא של ר כ"י )פא, אלה עדים שלושה של בבדיקהנתאשרה

 לעיל. 96-94 סעיפיםראה96
 498. עמ' הבבלי, הניקוד ייבין,ראה:97
- 2.1.1.2. סעיף נאת,ראה:98

 208. עמ' שבסיאל,ראה:99
 הנורמליות הצורות הפסק' 'צורות הקרויות הצורות חיו חז"ל "בלשון 32: עמ'  קוטשה ראה:100

 המקרא. ניקור את סותרות שהיו כיון האלה, הצורות כל למעשה נמחקו בדפוסיטשבקונטקסט.

 פרופ' הגדול, מורנו של המריפה השערתו בשפע". אותן קיימו העדות, מסורות וכן כי"י,אך

 ייבין, י' גם: )וראה ר.  סי,  פא, - הללו היד כתבי שלושה של בבדיקתם נתאשרה לא  ו"לזקוטשר
 1972, תל-אביב ישראל, ותולדות המקרא יהודה...", מדבר כמגילות 'יקוטלנו' 'יקטולנו',"הצורות

 המטעימה האשכנזית ההגייה כמו בעברית, מלעיל  להטעמת עדויות יש אמת  268-267.(עמ'
 שמרו, כגון צורות -8ל לקיומן הדעת את לתת י,1 וכן ואחיותיה. (fiiamar) נשמר כגון:מלעיל

 מורג, ש' למשל: )ראה הספרדים במסורות ואחיותיהן מלעיל( ובהטעמת נח בשווא )בעחופאימרין

 101 עמ' תשל"ז ירושלים א, ולשון עדה ההגה, תורת בגדאד, יהודי של העברית תלשוןמסורת

 השומרונים במסורת חמלך דרך היא מלעיל הטעמת זאת, ואף 160(. עמ' כץ, ק' גם: וראתואילך;

 מכתבי-היד הניבטות הקריאה מסורות ואולם ואילך(. 48 עמ' בן-חיים, )ראה: ובארמיתבעברית
 הללו. ההטעמה כללי למסגרת שייכות אינן חז"ל ספרות שלהמנוקדיט

 לעיל.  87א בחערח הנרמזים המקומותראה101
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 ומסורות שבכתב נוספים עדים של הקירתם זו: הריהי במשאלה, לסיים מותראם
 ממש של גילויים בו יש חדש מקור כל של לימוד שכן חשוב. צורך היאשבעל-פה
 של דקדוקה בבניין נדבכים מוסיפים נמצאנו וכך רבים. ובפרטים כולליםבעניינים
 הכמים.לשון

תוספת

 בהן!( )ורק שבהן הקטגוריות שלוש בעניין קצרים דברים להוסיף מקום יש117.

  כאמור,  הן,  הלוא  תחביוי,102 מעמר בכל  ההפסק צורות בשימוש סדירותמתקיימת
 2עי משקל  )ב( הפללו: הפללה, - הופעל  בבביין  חתומות-התבועה  הצורות)א(

 ?חי.  כגון לפעי(  1עי במשקל השמות של חלק )ג( ק5?י; נימין חיליי כגוזויעי/שע"
 בשל לא מהבירי  בהקשר גס  ההקשר  צורת את ההפסק  צורת דחתה  הצורותבשלוש
 שהוכה כפי חכמים, בלשון גסיה לא כזאת הטעמה שהרי כללית; מלעילהטעמת
 מוסברת הנזכרות הקטגוריות שלוש של שחריגותן אני, דומה מחקרים.103 וכמהבכמה

 לעקור היקש של )כוחו אחיות לצורות היקשים בהן פעלו שלהן. "פרטית"בהתנהגות
 הוכהה(.104 טעון אינו אחרות בתבניות ולהמירן ממקומן סדירות דקדוקתופעות

 הדברים: פירוש וזה118.
 כלומר משעילי בבניין לאתיותיהל היקש תולדת נראות הפזלו הפזלה צורותא.

 מעמד בכל מלעיל  צורת  חתומות-התנועה בצורות שולטת זה בבניין הפעיל.בבניין
 בשלב קיים הסביל הבניין זאת לעומת וכיו"ב.105 מיקיךי הפקידו, הפקיקה,תחבירי:
 הפסק במעמד מלעיל וצורות הפלטו( )הי%ה, הקשר במעמד מלרע צורותאהד

 את אליהן הקישו משעיל בבניין  העזר-כנגדן  צורות  הומן  במשך  הפללו(.)הפזלה,
 בלבד.106 המלעיל בצורות מעמד בכל עתה משמשות ואלו הסבילות,הצורות

  113. סעיף וסוף 111 סעיף ראשית  109,  63, 60, 33-51, 28, בסעיפים לעיל הדברים פירוטראה102.

 בו. הנרמזת והספרות  116  סעיף לעילראה153.

 ראיה. צריכים אינם והמפורסמות הלשון. תחומי בכל לאנלוגיות דוגמות מלאות כולן השפותכל104.

 לצורות היקש תולדת כידוע היא השלם ב24ל בעה"פ מתקיים )מלא( בחירק עצמה זוקטגוריה103.
 h~qima) (heqTmE, ויקימו להקימה, הוקשו ila)hip) )112'%10, הפעלו הפעלה, כלומרע"ו.

 ואכמ"ל.ואחיותהן,
 צורות בשימוש מרובה או מועטה סדירות בהן שיש אחרות צורות צמחו כיצד לברר, מקוםיש106.

 בהקשר המשמשות נכעסו ~כנסה, צורות צמהו כיצד למשל, תחבירי. במעמד גםההפסק
 בהקשר עיקר הן ונכנסו נכנסה הטובים בכתבי-היד )אבל מסוימות במסורותבסדירות-מה
 בסדירות המשמשות ?זלו ?זלהז פ2ל: בבניין הפסק צורות עלו כיצד נוספת: ודוגמהתהבירי(?
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 לפחות מעיקרא שימשו בחלקו )ולפעי( פעי ובמשקל ),כפקי/פעי( ~עי במשקל גם ב.4י
 ראשי, גהפסק מלעיל וצורות משני בהפסק או בהקשר מלרע צורות השמות שלבחלק
 ל, )יחזקאל בשבי סו(. ז, )שם הלי כנגד סא( כח, חליי)דברים ז(; ו, )ירמיה חליכגון:
 )הגזורים לשמות שהיקש נראה א(.107 כא, )במדבר שבי לעומת ה(, אי )איכה ?~ייז(;

 תחבירי מעמד בכל מלעיל בצורת המשמשים ופלל יעל במשקל שלמים(משורשים
 היה ההיקש יעי )פעי/פעי(*( במשקל במלרע: הצורות את שדחה הוא חז"ל,108בלשון
 חלקי.'10 באופן רק פעל הוא פעי )פעי(*( ובמשקלמוחלט,

 ל הפסק צורות אלא הקשר נתוך הפסק צורת לפנינו אין הדבר, שלכללו
 הקשר. בתוך גם היקשמתוך

 בכל כל-כך המושרשות הפללו, הפללה, צורות כלום 32(ז עמ' קוטשר, ,ראה הפיוטבלשון
 לצורות בניין-אב בשמשן שהשפיעו הן ושבעל-פה, שבכתב חכמיט לשון שלהמסורות
 נדגיש אתרים. סבילים בבניינים צורות גם אליהן הקישו הפסלו סיללה, כלומר,החרשותו
 לקצל-הפצלך" כמו פ2ל-לצלמי וסקל-נפצלתי, סגורה: בהברה פתח. בהן יש ?"לה?"לה
 וצע"ג. הפללו. כמו פצלו נפצלו, גםומכאן

 באתנח. ולא פסוק בסוף נמצאת המלה זהבמקום107.

 107-106(. סעיפים לעיל )ראה בל"ח פלל צורות כידוע,אין,108.

 111(. סעיף )לעיל בקצרה זה לפתרון רמזתיוכבר109.

98



 המשנה כלשון והפסקהקשר]49[

 קיצוריםרשימת
 ודפוסים יד כתבי)א(
 כץ, א"י אצל הצילום פי על ה( ה, זבים - א ב, )נגעים טהרות לסדר אנטונין כ"י ==א

 תש"ל, ירושלים בלנינגראד, הלאומית בספרייה אנטונין מאוסף ... משנהגנזי
 קמט-שיט.עמ'
 ירושלים מקורות, ספריית מהדורת פי על רנ"ב, נאפולי ראשון, דפוס משנה =ד"ר

תש"ל.
 קיימבריג' .Add 470 1, קיימברידג' כ"י פי על מערבא דבני מתניתא לג ו"ה מ=לו

.1883

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

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

 תשל"א. ירושליםבר-אשר,
 תשכ"ח. ירושלים פקסימילית, מהדורת 50(ע, קאופמן כ"י משנה =ק
 כתב-יד פי על כהנים תורת פקסימילית: מהדורה לספרא, 66 ואטיקאן רומי כ"י ==ר

 תשי"ז. ניו-יורק פינקלשטיין, א"א מאת ומבוא 66( מספר )אססמאני מנוקדרומי

ביבליוגרפיה)ב(
 ירושלים שושן, אבן אברהם ספר חכמים", מלשון עניינים "שני דוד, בן י' =בן-דוד

 323-315. עמ'תשמ"ה,

 תשל"ז. ירושלים ה, כרך שומרון, נוסח וארמית עברית חיים, בן ז' =בן-חיים
 איטליה יהודי של חכמים לשון במסורת פרקים בר-אשר, מ' = איטליהבר-אשר,
 תש"ם. ירושלים ו[, ולשון]==עדה
 ב פארמה בכתב-יד וההגהות "הגליונות בר-אשר, מ' = וההגהות הגיליונותבר-אשר,
 וספרות מחקר דברי מאסף לאריאלה, סגולה לשונית", בחינה - המשנהשל

 158-121. עמ' תש"ן, ירושלים דים-גולדברג, אריאלה שללזכרה

 תרביץ המשנה", לשון של השונים "הטיפוסים בר-אשר, מ' = לשון טיפוסיבר-אשר,
 220-187. עמ' )תשמ"ד(,נג

 מבוא, דברי - טהרות לסדר ב פארמה כ"י משנה בר-אשר, מ' = פר מבואבר-אשר,
 185-166(. עמ' א, קונץ פי על )מובא תשל"אירושלים
 בן- מרדכי מגרמנית תיגם העברית, הלשון דקדוק ברגשטרסר, ג' ==ברגשטרסר
 תשל"ב. ירושליםאשר,
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 ירושלים ומבוא, פירוש עם מדעית מהדורה אהלות, מסכת גולדברג, א' =גולדברג
תשט"ו.

 פרמה כתב-יד מסורת פי על המשנה, לשון של הצורות תורת הנמן, ג' =הנמן
 תש"ם. תל-אביב 138(,)דה-רוסי

 לע ,Rome bibligue~ l'hibrets de Cratnmaaire Joaon 1923 =ז'ואון
 לשוננו בטעמים", שבעל-פה התורה "הטעמת ייבין, י' = התושבע"פ הטעמתייבין,
 231-207. 178-167, 69-47, עמ' )תש"ך(,כד

 הבבלי, בניקוד המשתקפת העברית הלשון מסורת ייבין, י' = הבבלי הניקודייבין,
 תשמ"ה. ירושלים כרכים,שני
 ההגה תורת - ובמשנה במקרא ג'רבה קהלת של הקריאה מסורת כץ, ק' - מרבהכ"ץ,

 תשל"ח. ירושלים ב[, ולשון ]=עדהוהצורות
 הספרא", של 66 ואטיקאן כתב-יד בעקבות התנאים, ללשון "הערות נאה, ש' ==נאה

 295-271. עמ' להלן ד, בלשוןמחקרים

 פירוש באוטוגראף קטל קטל/קטל, במשקלים העצם "שמות צורבל, ת' =צורבל
 309-297. עמ' להלן ד, בלשון מחקרים לרמב"ם",המשנה

 תשל"ב ירושלים א, הלק חז"ל, בלשון מאמרים קובץ )עורך(, בר-אשר מ' = אקובץ
)תשל"ז2(.

 35-1. עמ' א, קובץ ע"פ( )מובא חז"ל", "לשון קוטשר, י' =קוטשר

 קובץ D"y) )מובא חכמים", לשון בדקדוק הת:מנים "מסורות שבטיאל, " =שבטיאל
 229-207. עמ'א,
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