
 העברית ללשוןהאקדמיה

 לה הסמוכים והתחומים העברית הלשון לחקרכתב-עתוי

 ואחד ארפעיםכרך

 זתשל"

ירושלים

 העבריה ללשון האקדמיההוצאת



 ר ש א - ר ב ה שמ

 התנאים בלש71 נדירותצורות

 בכסלו ז"ל קוטשר י' פרופ' למו"ר הזיכרון במעמד להרצאה נישא היה הזה המאמר מןחלק

 לפטירתו. שניס חמש במלאתתשל"ז,
 במאמר: המשמשים הקיצוריםואלה

כתבי-יד)א(
 366. הבודליאנה ספריית א1קספירד, כ"י ומועד זרעים וגמרא משנה-א

 1883. קמברידג' Add. 470 1, קמברידג' כ"י ע"פ מערבא רבני מחניתא לו, ו"ה-לי

 תש"ל. ירושלים פאקסימילית, מהדורה 138, דה-ריסי פארמה כ"י משנה-פא

 פאקסימילית, מהדירה בפארים, הלאומית בספרייה 329-328 מס' פארים כ"י משנה-פס
 תשל"ג.ירושלים

 תשל"א. ירושלים פאקסימילית, מהדורה 497, דה-רוסי פארמה טהרות סדר משנה-פר

 תשכ"ח ירושלים פאקסימילית, מהדורה 50(/ קאופמן כ"י משנהק)כי"ק(-

 ביבליוגראפיה:ע(
  תוט"ח. ירושלים המשנה, לנוסח מבנא א5וטטיק, י"ג-- מבואאפוטטיק

 פרמה כ"י מסורת ע"פ המשנה, לעין וטל הצורות תורת הנמן, נ"נ-- הפועלהנמן

 העברית, האוניברסיטה דיקטור, עבודת הפיעל, א' חלק 138(,)דה-רוסי

  תויל"ב.ירושלים
 של מכתבי-היד נוסחאות שימיי עם זרעים משנה )עורךג זק"ון ר הרב--זק"ש

 )זרעים, ב' כרך תוטל"ב, ירושלים ברכות-כלאים(, )זרעים, א כרך וכר,המשנה
  תוטל"ה. ירושליםשביעית-ביכורים(

 ירושלים מבוא. דברי 329-328. פארים, כתב-יד משנה בר-אעם, מ'-- פס כ"ימבנא
תוטל"ג.

 תוטל"א יחשלים מבש, דברי טהרות, לסדר ב שרמה כ"י הנ"ל,משנה-- פר כ"ימבוא
  ירווטלים אקדמ41 היצאת בל"ח מאמרים בקובץ הצילם ע"פ)מצוטט
תשל"ב(.

 תרצ"ו. ירושלים המשנה, לשון דקדוק סגל, מ"צ- דקדוקסגל

 תשי"ז-תשכ"ז. ירישלים א-ג, שימרון נוסח וארמית עברית בל-חיים, ז'-עואנ"ש

 ירושלים כא-כג, מתרביץ תדפיס הגלילית, פארמית מחקרים קוטשר, י'- גליליתקוטשר
תשי"ב.

 רבים תחומים על העמידונ4 ובדורנו הקודם בדור )ל"ת( חכמים לשון חוקרי1.
 לסוגיות ניתנה מיוחדת לב שימת המקרא. מלשון ממש של הבדלה אותההמבדילים

 הבליטי הפתיב חוקרי חז"ל. לשון במקורות קנשתקעו כתב של ולתקלות כתיבשל
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--------  ספרות של כתבי-היד את המאפיינת הכתיב למילוי הגוברת הנטייה את מרובההבלטהי,,...

 מקבילה או זכר להן. שאין התופעות, הלב את מושכות. במיוחד והאמוראים.התנאים
 ש' אחרי ביו"ד העמים( שתי ו, ב, 5אה )כי"ק שיקבל1 כגון: המקרא, בלשון ממששל

 ו( ב, פאה, )פס, מיאשא רעמים(, שתי י, ח, א, עירובין )ק, שיארא אוהשימוש

 מן גראפיות תקלות גם רבות. כהנה יעוד, פ2 התנועה לציון התיבה באמצעבאל"ף
 למשל כ/ב, חילופי כגון מרשה, לב לתשומת זכו דומות אותיות חילופי שלהסוג

 )ק, האורן כגון סיפית ונו"ן זי"ן אי חכורות, במקום ועוד( ב א, ביפררים )ק,חבורות

 / ליסטים כמו סופית, ומ"מ סמ"ך וקילופי ביותר וידועים האורז, במקום ז( ג,חלה

 במחקריפ למכביר מזדמנים ושכמותם אלה דברים בלוט: אוצר / בלום אוצרליטטיט,
 להכללה נטייה ניתרת 3אן שאן אלא ל"ת. של ובדפוסים בכתבי-ידהעוסקים
 נתפרשו חכמים, ללשון ייחודיים תצורה או הגה ענייני שהן רבות, תופעותףלהפרזה.

 ידי תחת שבמלא. מלא בכתיב רגילות מקראיות צנרות או גראפיות תקלות הןאף
 הסוגיות מן שהם מלמד הבלשני שהבירור זה, מסוג עניינים וכמה כמהמצויים

 חיצוני טכני עניין ואינן חכמים, ללשון המקרא לשון בין מהות הבדלתהמבדילות
 , וכתב. כתיב שלבלבד

 התנאים מלשון נדירות דקדוקיות צורות ולשתי אחת לתיבה דבריי איחד2.
 גם אלא מאוחרים, בדפוסים רק לא זכר להן שאין בתופעות, מדוברשנשתפחף.
 את מוצא אתה שבמקורות במובחרים .ורק מקומם, נפקד רבים טוביםבכתבי-יד
 רגילות לצורות אפילו שאירע מה 4ל4 לצףרות להן אירע ורישומן,עקבותיהן
 את לסכן בכיחה היה כבר המקרא, לשון דרכי את תאמו שלא העובדה,ושגורות.
 מדוע להבין, נוכל נדירות, הי4 ל"ח במקורות שאף נזכור, לאם חז"ל. בספרותקיומן
 הדברימ: את לפרט עתה אבוא למעתיקים. דיין מחוורות היו לא ראשינים בדורותכבר

 ה .כ י סי
 הן, נפרד צנרות 5עחים שמחה במשנה, פעמים י"ב מזדמנת סיכה המלה3.
 ב שימוש פשאות לעולם, באות הראשונות שמינה הנה. הנסמך צורות פעמיםוארבע
 קבוע בצירוף באות הנסמך צורית וארבע לסיכו;, בסיכה, דהיינו להן. קודמות לאו

 שתי ו ד, )עדיות קטן" אבר סיכת 'יכדי או העמימן שתי ב, ב, )פלים קטן" סיכת"כדי
העמים(.
 במקורית מוצאים אנ. ובדפוסים מאוחרים שתכתבי-יד לסיכה בטיבה, אגד4.
 כירוט וזה ליסיכה. ביסיכה, הסמ"ך: לבין ב, או ל השימוש אותיות בין יו"דטובים

הנתונים:

 שקיבל. קו"ף: אחרי תלויה יו"ד והיטיף השי"ן שאחרי היו"ד את מחק ק של הנקדן1,
 12. עמ' פס, לכ"י מביא ור' 1234. עמ' מבוא, א69טיין, מהרי"ן שנים לפני עמד זה דבר על2.



58 , חקם╨ [3] , ז¢ג╞:

.םס  כ(╞,áú6ק) כי íגñ¢זד ÷"גי
 "הגגúקי

- כגג╨ל" ñגם היג וגהק  הףגףגם 

.¢3גה÷  ץך÷ז úסג╨דל
 וף ;זםז íגגלץףז ú╨קלá ¢קץל ג╨ק ,ו ,סכיז

- úגץגá¢,) ,ח ,á ,÷"גי  היגñגםז 
úז╞ץ  ,á ו ,÷-גáá ,וף .ם ג╨קז גץך÷ .4ה,ג╨ד ñ¢דםיז íד ג"י ג╞גגם םק גלםקז¢גה גףם)

,(היגñםז úו כ÷זáלץ ,ה╨¢ ם' á, ז╞הל ,ק"÷ס ט¢י¢ú 
;íג¢יז╨ה

 ╞גה-גúáי
 היגñגáז ולזג) ,ל ;ו úזג╨ץú ,ו úזג╨קל ,╞ ,ה ,ז úקזם*ף

úזג╨ץú, áלñיú ה╨קל ם42,ה ÷¢ף ו áח זñ¢ופזג םםיל הס ,÷"גי ה áםá╞ חו╞ áז÷לí 
,(היגáñז  וגהז הקץל הלםקה םק ÷גúץל ,¢חזול úáףק

66,  óוז Σזחל ה╨קלם ז╨גפל íגáגúף :íגלז╞ íיגñגל ו¢ףñ) ג"י כו÷?ךוז
.¢ה╨ק  ú¢ז╞הל 'ו ,כגגךקם÷╨גף 'לץ ,(ד╨ú כיז חיגñגáז ,כ╨¢ףñ) ג"הי ,ם"╨ה 'לץ

ה╨קלה  .5 ÷םח כל úזלדז╞ה גúוáהק םגץם כל ה╨קלה úז¢ףסזל וזáלá חñז╨ם
כזגפם  כ"ג¢הלם כגגךקףו 'לץ) ,(í 4421קז כה. úזק¢ףúל זם úז¢זפ áגúיá וםל
á9ñלגñכג  כúץז╨ú םק úזגúזו קזךגקה ,á ם לגáגúף) íגחזז¢ה .╞חזגלá ,(÷"גיá :זלי

úו  á"á) ,ס ,(6ד ╞ñגú áזג╞ץ) ,á ,(ú6 כזג╨זגם) כג¢גקיל כו .7(6ו ,הו¢╨ז טףק הו¢

וזה  ;8"ם"גח í╨לו כגו

 כזק~
á╞÷╞ג¢÷חל" ÷זí áד 'ףז¢ף ¢קךז÷ ז¢לולí ה╞á¢גí 

úז¢זפ  ¢לזו úו íג¢á╞ה ,ק¢זףלá םáו וםםיל. םףק,ופזג íגáגúיה .íגק¢ףúל óם
.ס"ץ  úúגק םק áק הםגץלם ñיגך גק¢זקל

ה╨זג ¢áה גáגג╨גí. áג÷╞÷╞ל גלגí ל .םק הלי╞á¢הגí 6 הץ╞ . ץחו הם¢ץ. . 

áהךז  חו╨'ד-כáו ג╞¢ףñה םץז9כה╨~ñó áג? 'לק) ,ם םץ)'-áם ¢קí á╞ו ום ("ñóגם
.(íהגלז╞ז  ,כקגג ÷זפ

 .ל-

 ,וף÷ג ז╨~╨ñםק ú¢ק ╞גחו ?÷ םק טñג ,"ףל ז╨גגה) ט÷╞
áהףגףג:55קל  ╞חוóá ╞גה-גúáיל םק .¢ףí ñגקהקה הףñז╨ :01ה¢ץהה ¢áיז" זדה╨

áה╞זהג-כ╞  גףי הל זדה╨ק ו¢÷לñΣ, áגΣ טףה כל .11"טזך כל ,íגק╞חה
 .íז÷לá ,היגך

- ñ84!םסí!8ñ.  .3 זהס ץך÷ה ,1 34 18 ס.5.

וזה  ) : .4 ╞חוה וזה ץך÷ ñóזול ד¢áפםזס ¢╨גלáñ גדגםזוגúה ,÷¢זג-זג╨á דכ[ñ' 8ל ;831 ג╨קהז

.(ק"÷ז  ,13 1 8 ס.8í .8ק6. ץ╞גל) הס חז÷ם ú¢ז╞הלל

8. áñגץó זל כםהםáגוí ג╨זקהí áיúáגקלקלה ╞גה-גí ג╞ז÷ג╨הí 5. 

.÷"גי
 .6 קזםקú áזלדז╞ה úזוáזלה כוי ה÷חל╨ ╞"זגה ג"ץ כ╞÷╨ה םק

,(וג  .7 כ"ג¢הל כגגךק9ו ט¢זי זú¢ג÷ú áñג¢זפ קגק כהá ╞"זג (ו) ╞ד╨י :÷¢גח הáגיקגם היזñ) ,ו

.ז╨╨גגפק  :וזק ,¢פגג כזפ¢* גףי
 ╞ד╨י

 ╞ד╨י :םזדñ ךגם÷גק úז¢הך) ,ג ;(ה (ד)
(á) ה"¢) ,ד ;(ד ñג╞╞פגí 

á╞¢דú  םáו םו הץך╨ áזקחם כúפזףúק םק קזםק úזפזá÷ה .ההס הקץלם. úזגזפל ¢úזגó áוז) כוי
.÷¢גח  ╞ד╨י

 úזחגיק (היזל╨ ÷¢ úז¢זפה קגק כהá ╞"זג

.טםגוז.45  .8 ¢ףñ ,כםגו-¢áΣ áז÷ ,¢זקץה 'לץ

.(ó÷ס)  .9 ו¢÷לá ╞÷ז╨ל óגגכ ט"לáñ) ,(הפזל÷ ג╨ףל הáגúהק úלץךזל íץךá ÷גñףל

891.  .ú ¢' 01¢ז╞הל ס"á ,¢ץיוá כגם¢á ,ז"╨¢ú 'לץ

טז¢ץה áחלá¢ú וáו םפוז '¢ הלםק כזח¢ף-כú¢, םץ á11 כגץלז הס ז╨גפל םפו ג"ק¢ זקז¢גף. 

כל  ט¢ץá .טñג כיז וגáה ÷"╞¢ הץ╞י ה╨זקו¢ ¢ףí áñגק¢קה טגקá ,הñג םיו úíקזםק ום זק¢╞╨ úז¢זפם
.ה╨קלה

-
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 היא הלוא דבני-מערבא, שבמתניתא יטיכה בצורה שהפירו היחידים הםוסגל13ן
 שהם קובע, ואבן-פרחון14 אבן-ג'נאח את שהזפיר )שם( א9שטיין מהרי"ן.. למהדורת

 שפשמות ןיסף שבשאלת אפשר בדבר, נדקדק אם ~והנה יסך. שורש קיום בהניחםטע4
 צורת יפה מתפרשת זו צורה שהרי חד-משמעית, להכרעה להגיע נוכל לא לבל,

 מן כמה קבעו שפבר פשם כו(, נ, )בר' במצרים" בארון 'שישם פמו ע"ו שלהופעל
 ספק, פל אין וביטיכה וליסיכה, ביסיכה, ליטימה, לפתיבים באשר אבל 16.הפרשנים15,
 מפסה פבירור יוצא זה דבר יסך, משורש יסיכה הצורה לקיים ברורה עדותשלפנינו
 חד-משמעי: דקדוקי שיקול יסוד ועל נתוניםוכמה

 ק בכ"י ל ב, השימוש אותיות של תנועתן את באם-קריאה לציין הנוהג)א(
 מהרי"ן שהזכיר השמות מן באחד לא אף קביעות לו אין לו הקרוביםובכתבי-היד
 )9עם ביסיי4ין פנגד למשל, הנו;, ליסיכה. ביסיכה, הנדונה, התיבה זולתיא9שטיין17,

 וכן פעמים(18; )שלוש בסיסיים בסיססין, זה פכ"י מצינו מכי"ק לעיל שצוינהאחת(
 לעומת אחת( )9עם יילד 9עם(18; )עשרים ברצון לרצון, לעומת אחת( )9עםלירצו7
 9עם(18. )כחמישים לעד9?ד,

 כתיב לו( הדומים )ובכתבי-היד פ:כי"ק מצאנו לא מעולם אחרת, ועוד זאת)ב(
 שירשי של פעולה בשמות היינו סיכה, התיבה של אחיות בצורות ל ב, אחרי יו"דמלא
 א(, ג, )פריתמת חמורה" "למיסה א(, ו, )יבמות לסיטה" סיטה "כין פגולע"ו,

 מעין צורות פבדיקתי פללתי לא פמובן, י(; יג, סנהדרין כי"ק - ו ב, )מכות"למיתתו"
 ד(, ז, מנחות בלינה", יפסלו )"לא בלינה ו(, יב, נגעים בטיחה", עימו )"מיטפלבטיחה

 להיות עשויות אל4 צורות שכ7 ועוד. ד( ט, נזיר למיתה", ]ואמדוהו[ )"ועמדוהולמיתה

 2704. עמ' בן-יהודה, במילין ןסיכה ערך ר'12.

 היכל לידי הגיע אלה הימים וו. לצורה עקופיה הרומז 1(, הערה 70, עמ' )דקדוק, סגל ר'13.
 בעקבי הכריע הוא שאף ו-258(, 253 )בעמ' מצאתי ושם תשל"ו(, )תלנאביב אבינרי לוהשרשים
 את מצאנו שלא העובדה תודגש מ"מ יסיכה. לפנינו שיש ולו ק בכתבי-יד הכתיב 9י ועלאבן-ג'נאח
 של טענתו עומדת וכנגדן השימוש: באותיות ליטיכה ביסיכה, צורות אלא יטיכה, הגרודההצורה

 מן ואיש 5(, פסעיף לעיל שצוין )פפי והלמ"ד הבי"ח תנועת לציין יו"ד מלא פתיב פאן שישא9שטיין,
 להפריכה. ניסה לא החדשיםהחוקרים
 11. הע' לעיל, ר'14.

 )כך ישם מן צורה ויישט את שראו היי כאן אף אבל אתר. על לבראשית רשב"ם למשל ר'15.
 שם(. לבראשית ראפ"עלמשל

- וש18~לללטו - היא היום וקריאתם יוסך, קורא: השומרונים נוסח16.  להופעל הן העשויה 
 132. עמ' פקהוב( אור לראות )העומד ה, עואנ"ש, 4ר' פ"י. של להופעל והן ע"ושל

 בהערה לעיל מש"כ 4ר' שוא. מציינת כשהיא והן חירק מציינת פשהיו"ד הן אמורים והדברים17.

 למצוא ניתן המקום מראי את בכי"ק; הממצא על מבוססים האלה והמספרים הנהונים פל18.
 הקונקורדאנציה.בעזרת

, - -



DSNSnn 87 גלשח ;דירנתציין]5[

 3כ4ל7 רופן ואמנם פיו"ד; צורך להן ואין פתח, היא והלס"ד הבי"ח נתניעתמיודעות
 יסיסה19. סליסה' ששיסה" מיודעות: צנרות אחרים( )ונקדנים כי"ק נקדן בידינתפסו

 בתיבות היו"ד חד-משמעי: בשיקול למעשה תלוי ההוכחה עיקר אבל)ג(
 עשויה 66( ואטיקאן כ"י )ספרא, ביסיכה גניזה(, וקטע כי"ק,לו ד, ט, )שבתליסיכה
 היו"ד פסו והבי"ת הלס"ד של הנע השוא תנועת לציון אם-קריאה להתפרשבכל-זאת

 וביסיכה? וליסיכה, הכתיבים על יהא מה אבל לעיל. שהזכרנים יישד ייושן,של
 השיממש, למ"ד( )או בי"ח לפני החיבש ו"ו פהן שיש בצירות מדףבר אםשהרי

 של חציצה עוד ואין ההברה, נסגרת )והלמ"ד( הבי"ת לפני החישר ו"ובהצטרף
 ח' ברנר מן שהראנ4 כפי נח שוא הופך הנע השוא )היינו הסמ"ך לבין פיניהןתנועה

 בי"ת השימוש באותיות סיכה לפנינו אם אחר, לשון ביו"ד, צירך 3ל ואסן,לון20(
 - שנמצא הדין מןולס"ד,
 ubsl-~a - ובסיעה אבל besi~ia, -בסיכה

 uls~a - ולסיעה אבל 81%8ט1' -ישישה
 במשנה, פקביע4ת מוצאים היינו לא סיכה, הצורה לפנינו הייתה באמת ל4והנה,
 וליסיכה 8 ובנסיכה נאמנים, עדים וכמה פמה עליהם שמעידים שונים מקומותפשבעה
 משמע וליטיכה, 4ביסיכה, צורות כעקיבות משמצאנו ועתה ולסיכה. / ובסיכהאלא

 כמו יסך, מן זליכם צורת שלפנינו וברנר אם-קריאה. ואינה היא מקוריתשהיו"ד

 וז4לת217. שישייה שידייה,זשישק'

 מוצאים אנו הניקוד; עד4יומ גם מצטרפות לעיל שנתפרטו הכתיבלעדויות1
 המנבאים המקומות בשני מנףקד וכן 4ביסיכה22. וליעילה, '2מעט_חמיד 4פאבכי"ק
 שלא במקים אפילו זו לקריאה ראיה 4מצאנ4 66. ואטיקאן כ"י הספרא, מןלעיל

 בבלי23. ניקוד מננקד גניזה בקטע - לטילם - הלמ"ד אחרי היו"ד נלתבה]

- א א, )קידושין ובמיתת- מעין צורות גם .19  שהרי לענייננו, שייכות אינן ב( - פעמים שתי 
 )ג(. קטן סע' זה, בסע' להלן 4ר' באם-קריאה. כלל צורך לה ואין נח, בשוא מננקדת הבי"ת!

 19-16. עמ' תרצ"ז-תרצ"ה, ירושלים העברית, הלשון לענייני קונטרסים ראה0נ.
 כשהיא )היינו נח בשוא 4ק4דה להיות הצריכה למ"ד, אחרי יו"ד בכי"ק מצאנו אחד במקום21. .:

 נתכון הסופר אבל היו"ד(, את )נמחק 7ליייכ4ף קרא; הנקדן )יג((. יא א, )סוכה וליסיכוך הברה(:סוגרת
 שהיו"ד ונראה משנה. באותה לישכישה שקרא: פמו מיודעת, בלתי צורה - לסיכ4ף לקרוא:פנראה

 , ם י י מ ע 9 המופיעה, לישכיבה המלה מן אשגרה מתוך באה וליסיכוך, בתיבה הלמ"ד אחריהמיותרת
לפניה.

 בפרט עקיבות מגלה היה ק נקדן ל4 ממש, מנפתע והייתי אם-קריאה. היו"ד את הנקדן פירש פאןייסייה; מצינו: מ"ד פ"ט, שבת במשנת לנקדן. הסופר בין סתירה בכי"ק יש אחד במקום רק )א(22.
 שבת( )ממסכת הנ"ל במקום )ב( העקביות. מחוסר עקבי יותר משהו זה של במסורתו לך אין שהריזה,

 לסיס": - עי"ו משורשי לצנרה הם אף מסונים פא כ"י של והניקודהכתיב
 המשנה של הגניזה קטעי אוסף בספרו ייבין י' שפרסם .T.S. ,Camb 8 1 47, הקטע זה234.
 95. עמ' תשל"ד, ירושלים בבלי,בניקוד

,,, .-. ...........- ,. .-. .--.-..,., 
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 אבן-ג'נאח של דבריהם את מאשרים שפירטנו והשיקולים שהנתונים אנידומה
 יסיכה. הצורה לקיום שטענו ואחריםובן-יהודה
 גם נתקיימו ע"ו, מגזרת סיעה הפעולה ושם סף הבועל של שלצידם מסתבר9.
 דףגמא פאן מצטרפת תימה. 3ל בי אין כשלעצמו זה ודבר מפ"י. זלילה ~סד,צורות
 יטב/טוב, עיף/יעף, קוץ/יקץ, 3מף הגזרות, בשתי הנוטים פעלים של לשורהנוספת

 לשון ממקורות קדומה בתקופה 3בר נדחו ויסיכה יסך שצורות ונ.ראהישב/שוב24.
 מע"ו. סף רק למעשה, בה, שמשמש המקרא, לשון דרכי את תאמו לאחכמים,.שכן

 פיו"ד יחסית הרווח השימוש בזכות המובחרים בכתבי-היד רק נשתמר שהדבראפשר
 ביסיכה, שה3תיביפ וכשם ולס"ד. ביית האותיות של לתנועותיהןפאס-קריאה

 אותיות של תנועותיהן לציון מלאים כתיבים אחרונים לחוקרים נתפהשוליס"כה
 שהבין בבירור, ראינו 3ך ואכן ראשונים. למעתיקים הדברים נתדרשו 3ךהשימוש,

 )שבצירופים סיכת- הנסמך בצורת הדבר כן לא ]ייסישה[25. שבת במשנת כי"קנקדן
 שמלכתחילה אפשר שימוש. אותיות לפניה שאין קטן"( אבר "סיכת קטן","סיכת
 וכיו"ב[ קטן ]זסיסת פ"י צףרת זו שהייתה ואפשר ]סיסת-[, ע"ו ע"ד צורה לנוהייתה

 האחרים המקורות המקרא26. לשון דקדףק עם אחד בקנה עלתה שלא מאחרשתוקנה,
 באמות-קריאה השיממש את עוד הבירו -"שלא ודפוסים מאוחרים פתבי-יד-

 גרודה כשהיא לא יסיכה, לצורה יכר בהם נע,-'לין שוא היא שתנועתן ל ב,לאותיות
 שימוש. אות לפניה פשישולא

 נתפעלת בניין של בינוני -נתקטל

 של המ9?ל/ססס?ל כנגד נתס?ל28 בניין משמש שבל"ח הוא ידוע דבר10.
 להעברת הגורם פנראה, הייתה, ונפסל .התפעל של התפקידים קורבת המקרא.לשון
 הבניין ה' משמשת עדיין בודדים בפעלים )ורק להתפעל29, מנפעל ההיקש בדרךהנו"ן

 ממשיכה בבינוני אולם ועוד30(, התווה התפלל, התנדב, השתחוה, )כגטהמקורית
- במ"מ הפותחת המקורית הצורהמתקיימת  מסתפג מתמלא, מתפלל, מתקטל: 

 162 עמ' ה, עואנ"ש, החדש בספרו זו, בסוגיה בן-חיים ז' של המפורט דיונו לאחרונה ור'24.

 .ואילך.

. 

 22. הע' לעיל, ר'25.

 הקודמת פדי המלה קטן" אבר סיכת 'י3די קטן", סיכת "פדי שבצירופים העובדה תצוין26.
 עשויה (~kedi-ylsaa) יסיכת" "פדי ששסימוך לטעון לכאורה היה, אפורף לפיכך ביו"ד. מסתיימתלשישת
 זו לטענה לייחס יש אם ביותר מסופקני אך סיכת". "3די ומפאן במבטא, יסיכת( )של היו"דלהיבלע
 108(. הע' 16, עמ' פס, לכ"י במבוא אחר סימוך על מש"כ )ור' ממש שלמשקל

 בירושלים לבנות במכללה חכמים" "לשין בקורס בהרצאה השמעתי זו בסוגיה דבריי עיקרי27.
 תשל"ו.בחורף

 ואילך, 5נ עמ' תשכ"ד, ירושלים המשנה, לניקוד מבוא ילון, ר'28,
 118. עמ' דקדוק, סגל ר'29.

 16-15. עמ' פט, לכ"י המבוא ור' 221-219(; )עמ' הפועל הנמן, ע"י לאחרונה נידון העניין30.
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 כבף אבל מושלמת, תהליך אפוא, היה, לא לנפעל התפעל של ההיקש תהליךוכיו"ב,
 בבינוני;. מ"מ במקום נו"ן בהן שיש ספורות דוגמות של קיומן על הר-זהב32 צ'העיר
 )ירוש' נתאחין ע"ג(, סוף ב דף. ונציה דפוס א, א, ברכות )ירושלמי נתרפין הן:ואלו
 שתי ע"א קנב שבת )בבלי ניתוטפת ע"ב(, תחילת כז דף הנ"ל במהדורה ב, א,כלאים
 שלוש. כל מיתוספת(33. היא הגרסה שינכן בכ"י אבל בדפוסים, הוא כןפעמים;

 הן. האמוראים מספרות הנ"להצורות
 או ממש, של משקל להן ייחסו לא אלה מעין בצובות שנתקלו אחריםחכמים

 מן חלק ואחרים34. ז"ל הנמן ול"ר אפשטיין מהרי"ן נהגו כך גמור. ביטול אותןביטלו
 שיבושל בהן .שראו או לביגוני, ולא אתרים לזמנים שייכות להם נתפרש4הדוגמות

 הגראפ'34. דמיונן בגלל מ-גי שהחליפומעתיקים
 בלשון שנהגו מקוריות: צורות שלפנינו מלמדת העניין של בלשנית בחינה11.
 ההלכה מדרשי ושל המשנה של הטובים לכתבי-היד שיידרש מי חיותה. במלואחכמים
 אינה שהיא לו, ויתברר התנאים, בספרות כבר התופעה של שראשיתהיגלה

 נפרט דברינו, שנפרש לפני וסגל. הר-זהב של מדבריהם שמשתמע כפימצומצמת,
. הנתונים: אתתחילה ,.

 שווה "כיצד ב: ד, ביכורים משנת אנדריגינום35, בפרק שנינו - א-בדוגמות
 ומתעטף כאנשים, ליבום וזוקק כאנשים בלובן מיטמא לאנשים,)האנדריגינוס(

 בתורה. האמורות מצוות בכל וחייב כאנשים, נישא לא אבל ונושא כאנשים,ומסתפר

 .שכמנשים".

- 

. 

 וניסתפר37. וניתעטף מצאנו: כץ36 א"י שפרסם הגניזה מקטעי באחד,מג
 פא, בכ"י הוא כן ונתעטף; בנו"ן: הראשונה הצורה שרק הגורסים מקורותומצינף
 אחרת שיד אלא כי"ק, של הסופר גרס שכן ונרא" ייבין38. שפרסם. גניזהובקטע

 29. בהערה לעיל המרומז במקום לגלר,31.

.. 162. עמ' ב,להוננו32.

 לדקדוקי דרכן את מצאו הללוהדרומית33.
 ,סם( 2 בע' 140 ועמ' 2, הע' 118, )עמ' סגל-  ו%

 12. סע' להלה הדברים פרטיר34.

 ד כפרק למשנה '~נכנס ביכורים, בתוספתא ג-ט )הלכ' ב 9רק הוא הגדול בחלקו זה9רק35.
 ובדפוס הגיזה( מן וקטעים פא ק, כתבי-דילגתבכמה

 ראותי
 תוספת ליברמן, מהר"מ )ר' רנ"ב נאפתי

 ב, חלק זרעים, כפשוטה, ותוספתא 116-115, עמ' .תרצ"ז, ירושלים ומיעד, א,.זרעים חלקדאשיני2,

 ) תמא-תמב(. עמ' ב, כרך זק"ש, ר"נ ור' 837-836. .עמ' תשטרי,ניו~יויק

 עמ' תש"ל, ירושלים (, . . . בלנינגרד הלאומית בספרייה אנטונין מאוסף . . . ) משנה גנזי36.
 תרצ"ח, ירושלים ישנים, שבכתבי-יד בבליות מסורות לפי חכמים לשון פורת, א' נתכון זה לכתב-ידכס,
 168,עמ'

.. 

 14(. סע' להלן, )ור' ניסתפה ניתעטף, בפתח: עה"פ מנוקדת בשתי.הצורית37.

 תתעטף מצאתי: זה בצילום 145. עמ' 23(, הע' לעיל, משנה.)ר' קטעי אוסף 41בין, ר'38.
 בנו"ן. ונשתפר גורס שכה"י זק"ש, רי"נ במהדורת שמובא למה שחר ואיןומשתפר,
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 התחתונים קצותיהן כיום וניכרים - נגרדו והנו"ן )הו"ו ומתעטף39 ותיקנה:מחקה
 זעירווז(40. ומ"מ ויו נכתבו ובמקומן - האותיות שתישל

 17-16( שורי 21, עמ' הורביץ, ח"ש מהדורת נשא, )פרשת במדבר בספקיג.

 אוקספורד כ"י אבל הדשן", אבית מתפזרת והמנחה נשפכים "המיםמצינו:
 מתפזרת41. במקום נתפזרת גורס 151()בודליאנה
 קורא כהן שלום, דרכי מפני אמרו דברים "אילו שנינו: ח( )ד, גיטין במשנתד,
 בור שלום, דרכי מפני ישן בבית מערבין שלום, דרכי מפני ישראל ואחריו לויואחריו
 כאן גורס כי"ק של הסופר שלום", דרכי מפני ראשון מתמלא לאמה קרובשהוא
 רעהו במלאכת ידו שלח שהנקפן אלא בבירור, ניכר ההבר מתמלאי במקוםניתמלא
 היטב. ניכר עדיין הראשון הסופר של מעשהו אבל למתמלא, ניתמלא אתוהסב

 שור' 51, עמ' הורביץ, ח"ש מהדורת מ', פסקה נשא, )פרשת במדבר בספריה.
 אנו הן, שמחסרין ומה שמתנדבין מה ציבור יתנדבו נשיאים, אמרו "כך מצאנו:4-3(

 ירושלים מקור, במהדורת 95 עמ' ע"א, 48 )דף 32 רומי בכ"י אבלמשלימים",
 אנו שמחסרין מה משנתנדבין ציבור יתנדבו נשיאים, אמ' "כה היא: הגרסהתשל"ב:(

 שנתנדבין43. מה =ם משנתנדבי427משלימין".
 התגלחת. מן הפרימה ומן הפריעה מן פטור - הסגר מתוך "הטהורו,

 ומן
 "בית וכן: ה(; וו, )נגעים בביאה" מטמאין וזה זה בכולן, חיב - החלט מתוךהצפרים.
 בביאה" מטמאין וזה זה ומאחוריו, מתוכו - והמוחלט מתוכו; מטמא -המוסגר
 סביל44: צורות העתיקים בכתבי-היד מצינו שבדפוסים מטמאין במקום ד(, יג,)שם

 מיטמים / מיטמאין המקומות(, בשני פא )כ"י מיסמין פר(' )כ"י י?יץיז /טישיץין
 )ח, הראשון במקום והנה מיטמין45; ד(: )יג: השני כי"ק,במקום סופר גרס וכן לו()כ"י

 הטי"ת הקודמת( ההערה )ר' הנ"ל הגניזה .בקטע בצירי; נקודה הטי"ת ובכי"ק פא בכ"י39.
 14. סע' להלן, גר'פתוחה.
 התוספתא של וארפורט וינה בכתבי-היד ומסתפר. ומתעטף גורס רנ"ב נאפולי ראשון דפוס.40.
 "האיש נ: סוטה בתוספתא זה ומעין 290(, עמ' ליברמן, מהר"ש מהדורת )ר' ומספר נעטףמצינו
 14(. סע' סוף להלן, )ור' ומספרת" ת פ ט ע נ האשה ואין ומספר ף ט ענ

 כהנא. מנחם ר' ידידי של מפיו למדתי זה 5רט41.

 הורביץ ממהדורת נפקד מקוטה הספרי, של שבכתבי-היד הטוב רומי, כ"י של זו גרסה42.
 אוקספורד. מכ"י מתפורת( במקום )נתפזרתפקודמתה
 ידועה התוכפת, לתיבה דבוקה היא כאשר בלבד אחת באות "מה" המלה את לכתוב הנטייה43.

 אפשטיין )ר' שנהנת מה ככ משכהנת שכתוב, מה טע משכתוב השוה: חז"ל; ספרות של מכתביץידלנו
 1217(. עמ'מבוא,

 הדפוסים, בתוך טטטא ?שקא, צורות בין המרובים החילופים על לעמוד המקום כאן ולא44.

 אהדדי. ואלה אלה ובין כתבי-הידבתוך
- ג ה, כלים )כגון רבים במקומות כדרכו בפיעל, יישיין וקרא תיקן הנקדן45  ד, ז, פעמים; שתי 

 גם כנה על משאירה הוא ובחלקם המ"מ, שאחרי היו"ד את מוחק הוא בחלקם פעמים; שתי -ה
 שןאית(. מ"מכשניקד

" 4 ,
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 הצלחה בחוסר כאן ואף שהסב, הוא )הנקדן( והמתקן ניטמין, - ק של הסופר גורסח(
 אתבולט,-

 ניטמין מקורית נתרעל צורת שלפנינו וברור למ"מ. והיו"ד הנוון'
 הכמים, בלשון שהרי נמעל, בבניין נסטין לצורה כיון לטעון,שהסופר)יכניתטמין(,יאין

 כמעט באות טמא של הסביל צורות המקרא(, ללשון )בניגוד המשנה בלשוןלמצער
 דהיינו , י נ 1 נ י ב ב ד י מ ת הוא וכך נפעל. בבניין ולא נתרעל בבנייןלעולם

.

 ד"ר מעמיק בבירור והראה שחזר כפי וכו', נטטאת נטשא, ולא וכו' מטשאישטא,

 ככולן רובן נפעל, בניין של ר ב ע צורות מצינו ממועטים במקומות רק ז"ל46.הנמן
 שנקבעו הנמן של דבריו במשנה. נידונים א1 מצוטטים למקראות שקופה זיקהמתוך
 הסופר ממסורת העולים הממצאים את לחלוטין תואמים פא, כ"י של מסורתו יסודעל
 מקראית47. מסורת של הנים לה ומשוה לעתים אותה המשנה הוא הנקדן ורק ק,של

 ולא בבינוני שמדובר לחלוטין ברור לעיל שהובאו נתקטל צורות ששבכל
 ין; - הריבוי חתימת כך על מעידה ניטמין נתנדבין, במלים אחרים; מזמניםבצורות
 הדוגמות בשלוש -ת. הנקבה מחתימת ניכר הדבר נתפזרת / מתפזרתבמלה

 צורות של שורה מקום בכל לפנינו ההקשר; מן בבירור משתמע הדברהראשונות
 קורא, )ב( וכו'; נושא מסת5ר/נסה5ר, מתעטף/נתעטף, זוקק, מיטמא, )א(בינוני:
 מתמלא/ניתמלא.מערבין,
 בינוני צורות הן שאף התנאים, מספרות - נתקטל - דוגמות 3 עוד עמנוויש

הנה:
 ה' פדית אשר ישראל לעמך 'כפר אומרים: "הכהנים ו(: )ט, בסוטה שנינוז.

/ /
 380-379. עמ' ה19על, הנמן ר'46.

 טמא: של הסביל לצורת באשר ק נקדן של הממצאים על קצרהסקירה
 כעמים 22 כנגד ד(, כה, )כלים גישמו ה(, ז, )9סח נטמא כגון: , ל ע 9 ת נ פעמים כ-160בעבר:

 זיקה מתגלה הצורות 22 מתוך בתשע ה(. ב, )סוטה, 4טמיתי פעמים(, )שתי ניטמאתי כגון: , ל ע פ נ.
 ה )שם נוספות לשלוש באשר הדין והוא ה, ב, מסוטה כאן שהובאו הדוגמות כגון מקראי, לפסוקברורה

 בין הבדל אין שבאלה ואפשר כס(: כז, ה, )במדבר נטמאה/נטשיה לצורה ברור קשר קשורות כולןא(,
 לנקדן.הסופר

 5 כנגד ג(, ט, )חולין ליששא ג(, ה, )9רה תישמא כגון: , ל ע 5 ת נ העמים 25 מצינו ובמקור:בעתיד

- ז די )טהר' ל?טא כגון: ל ע פ נכעמים  הצורה מופיעה זה במקום ה; ב, )סוטה ש?טא כעמים(, שתי 
 במקרא(. סוטה שבפרשת בנטמאה כאמור, והקשורה לעיל, שצוינה ניטטאהיליד

 א(, ט, )כלא' מ?טא כגון: כעמים(, )כ-80 ל ע 5 ת נ עפ"ר מצינו סבילה שההוראה במקוםבבינוני:

 )שם, טי?טא כגנן: מ"מ, אחרי *ו"ד מלא הכתיב כאשר הוא שכן לנמר, צריך ואין ט(, יא, )נגע'לעיין
 מובהקות, ל ע 9 ת נ צ4ר1ת כ-40 לעיל: האמור ההיסוס כאן ניכר אבל ב(. א, )טהר' מיטבות יא(,שם,

 כפי ישיין(' )מטף", ל ע 9 לו מתפרשות שיטמין(, )מיטמא, מ"ם אחרי ביו"ד שנכתבו צורות זהובכלל
 43. בהערה לעיל הערנושכבר

 את רק למעשה שהכיר הסופר של לזו זהה מסורת עפ"ר, מקיים, ק של הנקדן גם דבר, שלעיקרו
 עניין אלא כאן ואין מועטות. אינן הנקדן של סטיותיו בכ"ז אבל וכו'(, מי?שא )4ישמא, ל ע 9 ת נצורת
 ק. של לנקדן הסופר מסורת בין הבולט ההער על המלמדים רבים מניאחד

ץ -

- -
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 רוח אלא הדם' להם 'ונכפר לומר צריכים היו לא ישראל'. עמך בקרב נקי דם תתןואל
 ניתכפר כאן גורס כי"ק לכם". מתכפר הדם ככה, שתעשו אימתי מבשרתן,הקודש
 - גורס פס ככ"י יחסית מאוחר כ"י וגם מתכפר(, - וקורא כדרכו, שינה,)והנקדן
 הזמן משפטי בכל שכן עבר48, צורת ולא ביניני צורת לסנינו כאן שאף וברינתכפר.
 או בינוני צורת - )ובארסית( בעברית - בסיפא משמשות שלפנינו למשפטהדומים
 דמים בה נותן אני שאירצה, ;'אימתי כגון: , ר ב ע ת ר ו צ א ל ו וציווי עתידצורת

 ה, )מ"ש שהיה" לכמות הדבר יחזור שירצו, ואימתי או ד(, ד, ב"מ )תוספתאונוטלה"
 כהנה. ועודב(

- ח-טדוגמות  נכתב בפניי שיאמר צריך אינו בארץ-ישראל גט "המביא 
 ואינו הים ממדינת גט המביא בחותמיו, יתקיים עוררין עליו יש אס נחתם49ובפניי
 א, )גיטין בחותמיו" יתקיים עדים עליו יש אם נחתם49 ובפניי נכתב בפניי לומרמכול
 נאפולי, דאשון מדפוס החל הדפוסים, במהדורות פעמיים הנקרית יהקיים במקוםג(.

 אחרות: צורות עתיקים בכתבי-ידמצינו
 עתיד במקום בינוני צורת פעמיים גורסים ואחרים פס וכ"י לו כ"י)א(
 בחותמיו","מתקיים
 א"י שפרסם אנטונין, טאוסף גניזה ובקטע הירףשלמי במשנת פא, בכ"י)ב(
 "מ)י(תקיים השנייה ףבפעם בחותמיו", "נתקיימת הראשונה בפעם מצינףכץ50,

בחותמיו"50.
 בחותמיו". "נתקיימת פעמיים מצינו בכי"ק)ג(

 הבדיקה עבר. לצורת ולא בנו"ן בינוני לצורת מכוונת נתקיים וכהקריאהוברור
 עתיד או בינוני צורות משמשות תנאי משפטי של זה שבמבנה מלמדתהתחבירית

 תואמים יתקיים / )בינוני( נתקיים / מתקיים והחילףפים העלקר54, המשפט שלנשוא
 חכמים53. בלשון השימוש דרכיאת

 14. סע' להלן, ור' הגרסה; של מהותה על עמד לא נתשיט, כאן שקרא פס, נקדן48.

 1255(. עמ' מבוא, אפשטיין, )ר' נחתם במקום נתחתם עפ"ר, מוצאים, אנו בכתבי-יד49.

 בחותמיו מתקייט ?ה: בקטע מוצאים אנ4 השנייה בפעם עז: עמ' 36(, הע' לעיל, )ר' משנה גנזיפ5.
 מנתקייט?(. תוקן האם תלויה;)במ"מ

 14. בסעיף להלן נידונים כי"ק ושל הגניזה קטע של פא, של הניקודים51.

 אחר, ממקום פרנסה ו ל יש אם כי"ק(: ע"פ מובא החומר )כל אלה מעין למבנים שונתנו52.
 יש אם ה(; א, )כלים . . . במגע א מ ט מ כראוי, בשר ו י ל ע יש אם ה(; ג, )חלה חשבון לפי א י צ ומ
 מיכן, וסלו בוצר מלוא ה ב יש אם ד(; ב, )אהל' במשא ן י א מ ט מ קברות, עפר ן ה י ח חת
 לעולם שברישא, בנשוא הנרמז הכינוי הוא הסיפא של הנושא כאשר כלומר ד(. ב, )עדיות ע ר ז ית

 זה! לכלל חריג מצאתי ולא הסיפא. של כנשוא עתיד או בינוני צורת בעתידתבוא

4 4 4 4
 )אך- מקבילות - עבר שאינן הצורות כלומר, - המקור( גם רבה )ובמידה והעתיד הביניני יז

 אחר. במקום אי"ה פך על ידובר ייי'י ---'-_,

------
י ק " ק , -
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 מספרות כולן בבינונית, נתפעל של בטוחות דוגמות תשע כאן מנינו ובכן 12,-
 חלק החוקרים, דברי את תחילה נסכם אבל התופעה, את לפרש עתה נבואהתנאים.

 פירוש נתפרשו הן כאמףר אך קודמים, במחקרים הובאו שסקרתי הדוגמות מןקטן
 שגילה 1255( עמ' )מבוא, אפשטיין מהרי"ן ממש. של משקל להן יוחס לא אומוזר
 שלפנינו וחש לעול, שהזכרנו המקורות מן בחלק גיטין במסכת נתקיים התיבהאוץ
 יו"ד במקום נו"ן כאן יש לדידו משלו: פתרון הציע עבר, צודת ולא חריגהצורה

 המשמשות לצורות שכונתו נראה בארמית. שמצינו כשם יתקיים(, במקים)נתקיים
 כאן יש זו. סברה לקבל שאין ברור אבל יקטול; במקום נקטול המזרחית,בארמית
 העברית של אחרת מסורת בכל ולא חכמים בלשון לא כזאת מצינו לא רחוקים,קירוב
 עמ' זרעים, מפשוטה, )תוספתא מזכיר ליברמן ר"ש א"י, של בארמית לא ואףבא"י
 הוא ביכורים; למסכת גניזה שבקטע ניטתפר כיתעטף, הדוגמות את 21( הע'838,
 עמ' )הפועל, הנמן גם יו"ד". לנו"ן חמ"ם ,~ם "ונפרדה טכנית, תקלה כאן שישסבור
 שיש לדעה היסוס, מתוך אמנם מצטרף, פא, בכ"י נתקייט נתעטף, בצורות שדן224(,
 נ9. לבין מ בי7 גראפית התחלפותכאן

 למקום יפה להלות עשוי דומות, אותיות בין חילוף הזה, שהפתרון ספק אין13.
- הדוגמות ומל היחסי ריבויין .אבל שניים, אואחד ן  נתפזרת, נסתפר, נתעטף, 

 עדים וכמה שכמה והעובדה - )בכפליים( נתקיים נתכפר, ניטלפן, נתנדבין,היתמלא,
 שאינם ויותר עדים שניים עליהן שיש דוגמות זה ובכלל קיףמן על מעידיםנאמנים
 הדעת שתינתן הדין מן אחרת, ועוד זאת הזאת. האפשרות את מבטלים בזה, זהתלויים
 יו"ד!( )בלי נתקטל גם מצעו שהרי נו"ן, אחרי יו"ד נכתבת מקום בכל שלאלעובדה,
 פס(, )בב"י נתכפר נתנדבין, נתפזרת, המקורות(, מן )בחלק נתעטף מתקטל:במקום
 ובכלל, הנו"ן(, אחרי יו"ד ללא זף תיבה" מופיעה שהוזכרו כתבי-היד )בכלנתקיים
 אינו - מתקטל - רגילה כך כל ובקטגוריה במלים גראפיות טעויות שלריבוי

 בגון נדירות, במלים רק ממש מזדמנת במ"מ ויו"ד נו"ן המרת של התופעהמסתבר.
 1308(: 1255, עמ' )מבוא, אפשטיין מהרי"ן ע"י שהוזכר ניקרצת, /קההמ(ף_מקרצת

 מצאנו לא ודומיהם מקטל משקל או ס"8?ל, הבינוני כצורת רגילות בצורותאבל
 ניקשל במקום מקלל מצינו שלא כמעט ולהפך המ"מ. תחת ויו"ד בנו"ן צורות.למעשה
 כפי לבינוני, מקוריות נתקטל צורות שלפנינו ספק אין לפיכך, נפעל5נ. שלבבינוני

 הבינוני, על בסעיף 76, עמ' 36(, הע' )לעיל, פורת שהביא ו( ג, )נויר ניטמאת הצורה זה כנגד54.
 המשתקפת הלשון ומסירת הבבלי )הניקוד ייכין לראית שהיטיב כפי היא, עבר צורת - ודאיכגרסת
 בניקוד .הצורה אח המביא 583(, עמ' תשכ"ח, ירושלים העברית, האוניברסיטה דוקטור, עבודתממנו,
- נ664את - יותרמכוון  ותוקן מתנמנם, -תהילה: נכתב ב, ב, )מגילה ניתנמנס וגם מסופקת. כגרסה 
 מלמד: שההקשר כפי עבר צורת יפה מתפרשת פא, מכ"י 224( עמ' )הפועל, הנמן שהביא השורה(ע"ג

 נתנמנם.עבר: צורני מצינו בכי"ק ואף יצא". נתנמנם, או סיריגין קראה "אם היינו יצא", וניתנמנם סירוגין"קראה
 מי וכל והסומה והשוטה "החרשת בכי"ק: כזאת תקלה של בטוחה אחת דוגמה רק לי ידועה55.
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 הן אלו 2( העי 118, עמ' )דקדוק, האחרון של לדעתו וסגל56. הר-זהב חשושכבר
 היקש מתוך נתפעל הפך שהתפעל כשם בעבר, שנתרחש התהליך להמשךדוגמות
 נראה אבל נפול, הבינוני בהשפעת נתפעל צףרות בביניני עולות החלף גם 3ךלנפעל,
 זיקה שיש בן-חיימד5, ז' פרופ' לימדנו שנים לפני כבר מזה. עמוק יותר שהדברלנו

 סבילים, ובבניינים עומדים בפעלים העבר לצורות הבינוני צורות בין בתצורהברורה
 פעלי של בינוני צורית מתבארות וכך :לל; ליד :כול )עבר(, חסץ ליד )בינוני( חלץכגון
 ל-0(, פ המעתק מן )כמתחייב קום ולא %ם הם: עומדים פעלים המכריע שריבםע"ו

 לפעלים באשר פאן עד ון58; העבר כמו רון ולא ון וכן %ם, העבר לצנרתבדומה
 לקח ח(, יג, )שופ' יולד ב(, ג, )שמ' ישל מצינו סבילים, בבניינים הדין והואעומדים,
 של הסביל צורת של ובדמותה בצלמה קל בניין של פעול בינוני צורות י( ב,)מל"ב
 וכך כג59(. ג, )שם אקח כו(, ד, )בר' ~לד י(, א, )נחום יפלו יטל: קל, בבנייןהעבר

 בכל כמקובל הבינוני במ"מ "מנפעל" במקום "נפעל"59 צורות משלםמתפרשות
 פן-חיים של המאלפים ודבריו המשוה60. הדקדוק וכמלמד וכפי הנגזריםהפניינים
 סבילים כבפעלים עומדים בפעלים לעבר הבינוני של השימוש קורבת הם:מבוארים
 ונראה לזה. וה של ההיקש את הכשירה וסטאטיות(, מצב הבעת יש הזמנים)בשני
 מן הנו"ן את משך הבינוני חכמים: בלשון נתקטל צףרות צמיחת את לבאר יששכך
 בבניין בנו"ן בינוני צורות המקיימת השומרונים מסירת גם 3ך על ומעידההעבר.

 מסורות פכל נפעל בבניין מוגמר תהליך שהיה זה, שתהליך אלאוסט?ל/נפעל61.
 נס8?ל פבניין מושלם חלתי היה שומרון, פמסורת נתפעל/נ8?ל ובבנייןהעברית
 היהודים.במסורת
 לא וברובן וכשתפחו הלכף בבינוני, מתקטל. יד על נתקטל אלו, צורות14י
 הבינוני את שהמיר מי ראשונים. בדורות 3בר המעתיקים )וע"י הנקדנים ע"יהובנו

 הצורה 195(. הערה 183, עמ' פר, לכ"י במבוא שכתבתי מה את לתקן ייש א, ב, )בידה דעתה"שסירקה
 בכ"י נפוצה תופעה ולא מקומי חריג זהו מ"מ י9%ת. -ת: הנקבה חתימת פל"מ נוהגת השלם()בגועל כתפעי שי בכיניני שהיי לשרקה, לצורה ~יון שהסופר לטעון ואין מניטךיה, כאן נשתבשהט9ך9ה

 אחרים(. ככתבי-יד )אוזה
 10. סע' לעיל, ר'.56.
 העברית של ההיסטורי "הדקדוק בשיעור תשכ"ה בחורף לראשונה הדברים את ממנף שמעתי57.

 אחרות. בהזדמנויות הדברים על חזר הוא אףהמקראית".
 )ק, מויין המקרא, בלשון ז( טז, )מל"ב קוונים פגזן: ל-6 4 של המעתק חל בודדים בפעלים רק58.

 לניקוד מבוא ילק, )ר' חכמים בלשון ח( ד, תעניות ועוד, פא )ק, בפרמים חולות ה(, יט, שבת ועוד, לופא,
 ואילך(. 171 עמ'המשנה,
 קמץ - הפינוני לבין ועוד(, נפול )וקח, פתח - העבר בין הפועל עי"ן בתנועת ההבדל59.
 התבניות. שתי שבין העיקרי הדמיון את מטשטש אינו ועוד( ניקל)לקח,

 בערבית. מנטול השוה.60.

 וסגל פהר-זהב ציין אבל שבל"ח, נתפעל לצורת בן-חיים רמז ושם 143. עמ' ה, עואנ"ש, ר'61.
 האמוראים. מספרות דוגמותרק
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 הנדיר את המיר ורק הלשו637, לשימוש חטא לא יתקיים62 או מתקיים בצורותנתקיים
 סססצל: - בפתח הפינוני של עה"פ את שניקד מי אבל ובידוע. בתדיר ידועוהכלתי
 בסעיף א-ב דוגמות לעיל ר' לבי3ורימ, הגניזה בקטעי מנוקד )3ך ניסססיניתצטף,

 מנוקד )כך נתקתם ז(. דוגמה לעיל סיטה, במסכת פס בכ"י נוקד )כך נתיסר11(,
 לדקדוק חטא כך שנהג מי ,ח-ט(, דוגמית לעיל גיטין, במסכת ובאחריםבכי"ק

 מסון נמצא הוא אולי בינוני64, צורות במקום עבר צורות בשבצו הלשוןולשימוש
 הצורות של הלשוניתלמציאות

 בהיותי
 צורה )כלומר נזדהו והעבר כשהבינוני חיית,

 זה שניקוד מסתבר אבל ולעבר(, לבינוני %ם כמו ולעבר, לבינוני - נתפעל -אחת
 בטעות הובנו בנו"ן הכתיבים מףטעה: שיקול 5רי הוא - וכיו"בבפתח-נית?שף

 בינוני. צורות ולא עבר,צורות
 נתנדבין נתעטף, הכתיבים את שהבין מי נוספת: תיקון דרך שהייתהואפשר

 להחליף היה עשוי זה, לזמן נתקטל הצורה את הכיר לא אבל בינוני, צורותאל-נכון
 שהכתיבים ייתכן לפיכך הזמן, את לשנות ולא נתפעל, במקום נפעל היינו הבניין,את
 שמצא מי נתעטף1 תולדת הם התוספתא65 של בכתבי-יד שמצאנו )נעטפת(נעטף
 בנעטף6 המירה נפעל, לו נתפרשה והצורה בנו"ן,נתעטף

 ותקלות תיקונים על לדבר יש אם הדברים! בשולי אחת הערה ועוד15.
 מאמור, עליהן, לדבר יש ולהיפך, במ"מ נו"ן-יו"ד המרת של הסוג מןגראפיות
 )מן לתדיר הנדיר מן הוא השינףי פיוון. היינו נפוצות67. בצורות ולא נדירותבצורות
 שלא ניתקטל צורות שפמה אפשר לניתקטל(. ממתקטל להיפך ולא למתקטלניתקטל
 את שהסב המתקן'בכי"ק, של ופעולתו יותר. הנפוץ במתקטל הומרו פהלכההובנו

 מקום מכל תוכיח. שיטמין, מתכפר, מתמלא, לצורות ניטמין ניתכפר,ניתמלא,
 הקודמת הצורה את המשמרת היא אחרים כתבי-יד של כמסורתם הסופר שלמסורתו
 נתקטלות. נתקטלין, נתקטלת, נתקטל, חיה: לשין בהיותה בל"חשנהגה

 קל בניין של בועלי בינוני -פעול

 יעול של השמני השימושעל
 פקמץ )401שק( ?עול משקל וצל בקיומו אחדים חוקרים הפירף מכבר זה 16.(

 11. סע' בסנף לעיל מש"כר'63.(ן ח-ט. דוגמות 11, בסע' לעיל הנתונים פרטיר'62,
 פתיבים שמלמדים בפי צירי היא נתפעל של הרגיל בבינוני עה"פ שתנועת לב, אל נא ויושם64.
 226-224(. עמ' הפועל, הנמן )ור' מהימנים כתבי-יד של והניקודים ביו"ד ו( ה, לב"ק )פא מהכויןמעין:

 40, הע' לעיל,ר'65.

 של בארמית כמקובל - נחעטף4נעטף - לעי"ן התי"ו של הידמות כאן שהייתההאפשרות66.
 מש"כ )ור' התנאים בספרות הזה התהליך להתרחשות ממש ראית לנ4 אין ביותר. היא רחוקהא"י,

 801.-802.(. סעיפים 218, עמ' הבועל, הנמן וכן 197א-199; והע' 183 עמ' פר, לכ"יכמבואי
 tpe .13 לעיףר'67,
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 בעלי או מלאכה "בעלי לציין בעיקרו שנועד במשקל מדובר המקרא. בלשוןמתקיים,
 )ירמ' עשוק יז(69, א, )ישע' סמוץ כז(, ו, )ירמ' פחון פגזן: קבועה"68, תכונה או עסק,ן'
 ברור קשר קשורות אלף צףרות ועוד71. י( ז, ג, )שם70 יגורה כס(, ו, )שם צרוף ג(, כב,,ון"ו

 כז(, ו, )שם דהמם" את ובחינן ותדע מבצר בעמי נתחיך "פחון השוה קל,לבניין

 מקבילים: מקראות מפמה שמתברר פפי הרגיל, הפועל לבינוני בן-זוג לפנינולמעשה,
 ממוך, )במקום עושק" מיד גזול "והצילף לעומת ג( כב, )שם עשוק" מיד גזול"והצילף

 ח, שם )שם, יהודה" "בגדה .כנגד י( ז, ג, )שם יהודה" אחותה "בגודה או יב(, כא,שם

 "פעלי המציינים פעול ממשקל שמות של ארופה שפרה מצינו חכמים בלשון גםיא(.
 ב, למגילה אחרים ןכתבי-יד )פא לעוז-יעוזית כגון קבועה", תכונה בעלי אומלאכה

 9שוחות73 א(, ח, )פתמבות לקוהות ב(, יב, )שם לרוקות ה(, כו, )פלימ לרוקח72(,

 אפשר אחרים76,75. וחוקרים סגל74 הראף שפבר פפי כהנה, ועוד יא( ף,)עירמבין

 פרקי ילון, ור"ח 156-154, עמ' )תרצ"ט-ת"ש(, י ולשוננו, 75-74, עמ' דקדוק, סגל השוה68.
 343 עמ' תרפ"ד, ישראל, לחכמת בהצופה ראשון פרסום )נתפרסם צנ עמ' תשל"א, ירושליםלשון,

 זה כבכלל השמות, במשקלי שעסקו מדקדקים הרבה של מעיניהם נתעלם שהדבר יצניןואילך(.
 .8 .ק-a/S, Halle Sprache, hebriisclien der Grammatik Historische Leander, Bauerי1922

1947Rome biblique, l'hibreu de Grammaire Joaon, ;?. 'הדקדוק התפתחות תולדות ילין, ד 
 רק נמצא שהמשקל קובע, ברוקלמן ק' תש"ה. ירושלים העברית, בלשון השמות משקלי עםהעברי
 Sprachen semitischen der Grammatik vergleichenden der Grundriss ,1 )ראה ובערביתבארמית

1907,Berlin '343(. עמ 

 פהנא( אברהם בעריכת למקרא הפירושים )סדרת קרוים א' שהביא הראשונה הדעה ר'69,
,י  אתר. על לישעיהבפירושו
 פך על עמדתי וכבר בעלמא. מקרה זה ואין ירמיה, בספר מזדמנות זה ממשקל רבות דוגמות70.
 אי"ה מקוה ואני תשל"ו. בחורף באר-שבע באוניברסיטת ירמיהו" בספר לשון ייחודי "עלבהרצאהי
 אחר. במקום בכתב הסוגיה על הדיבור אתלהרחיב
 קוטשר למשל )ר' הארמית מן זה משקל שאלה שהעברית משתמע חוקרים כמה של מדבריהם71.
 טענה של מפורט לבירור מקום יש ועדיין המקרא(; מארמית ראשונה לוגמה צוינה ושם 21, עמ'גלילית,
 75(. עמ' דקדוק, סגל, של דבריו )4ר'יו

 זה בכ"י ום מ"מ מאוחר. מתקן של ידיו מעשה היא יעיז היחיד צורת ק בכ"י זה במקום72.
 בו. גם מצויות מל"ח פאן המובאות והדוגמות פעול, הצורה ביותררווחת

 גם לעתים, מצינו, וכיו"ב( קשיחות )יקוחות, -ות הריבוי בחתימת הנפוצות הצורות ליד73.
 לזכר: הריבוי בחתימתצורות

 לקיץ"
 / לנקסין היא הגרסה אחרים במקורות אבל ה, ג, חגיגה )כי"ק

 22(. עמ' ליברמן, מהר"ש מהדורת רבה, )דברים עבורין והשוה:לו"חים(ן

 התנאים: מספרות דוגמות 16 סגל מונה בדקדוקו 68. הע' בתחילת המרומזים המקומות ר'74.
 קביעותיו. את מאשרת הטובים בכתבי-היד והניקודים הממצאבדיקת

 תשל"ב, רמת-גן א, פרך חז"ל, לספרות המילון ערכי וכן 71, בהע' שנרמז במקום קוטשר גר'75,

 99-98.עמ'

 קקי? כגון: מלאכה, פלי גם מציין זה שמשקל עי"ש(, 75 עמ' )דקדוק, סגל של קביעתו76,
 שלפנינו ממש ראית שאין לפי דיה. מבוססת אינה חכמים(, )מלשון מחוק חגור, וקור, המקרא(,)מלשון
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 כאחד77, 19עלי ושימוש שמני שימוש דהיינו )פועל(, הרגיל הבינוני שלשדו-הערכיות
 מהצורה אבחנה לשם השמני לתפקיד )?עול( חדשה נפרדת צורה שהצמיחההיא

 נתכנתה השמני שימושה מפוח 19עלי78. בתפקיד לשמש הממשיכה )הועל(הרגילה
 בניבימ גם יפה מקוימת זו אבחנה agentis) ,79)502160 ה19על" "שם יעולהצורה
 שעול פועלי, בינוני משמוד העברי( תועל של )מקבילו 9?ל רביס80,ארמיים

 בארמית לנביאים82, ויונתן אונקלוס בלשון בולט הדבר שמני. בינוני הוא)פעולא81(
 א"י84,83, של ובארמיתהמזרחית

 קמץ על להעיד והעשויה מציין שהוא היחידה הדוגמה מלאכה. כלי המציינות בצורות מתקייםקמץ
 את מצינו שבע"פ ובמסורות שבכתב מהימנים במקורית ראיה. אינה - ה( ו, )שבת 9מובות -מתקיים
 במסכת השנייה ההיקרות אמנם זן טז, פלים כעמים, שתי - ח ו, )שפת בכ"יק הוא פן סמוכות.הניקוד
 הסנים(, את שניקד הנקדן של מידיו הוא הניקוד שמעשה נראה אבל שגליים, השלמת בתוך נמצאתשבת
 בכ"י בסמ"ך(, ניקוד כל ואין סמוכות, - חלקי ניקוד רק יש בכלים שבת; במסכת פעמים )שתי פאבכ"י
 התיבה(, של היקרויותיה שלוש )בכל פס בכ"י טהרות(, סדר את רק פירוע כולל כה"י פלים; )למסכתפר
 וכן תרפ"ט(, )תרי"ז, ליוורנו )תקל"ז(, מנטובה ת"ו(, )שנת אמסטרדם בדפוס מאוחרים: פמקורותוכן

 שהנקדן ברור אבל בסמך, שוא ואין וסטוכות, כלים: במסכת .Heb 40 1336 )ירושלים תימז בכ"ימצאתי
 וארם-צובא )בגדאד( יהודי,3בל קוראים וכן השרוקה(. החיבור ו"ו שמלמדת פפי שמוכות, לנקד:נתכון
 ברבי, נסים מר לאגיסי מודה והריני ובתאפיללת; במכנס, )במראפש, אפריקה ובצפון שבסנריהן)חאלב
 מה על לי נהברר ולא הנ"ל(. המקומות מן ספרדים מסרנים מ9י מוקלטות משגיות למעני ובדקשחזר
 שלו(. המנוקדות )במשניות וילון )דקדוק( סגל שהביאה 9מובות הניקודנתייסד
 גם ידועה התופעה בלבד. פנייןקל של לבינוני פידוע, מוגבל, אינו הבינוני של הכפול שימושו77.
 עמ' דקדוק, סגל למשל )ר' ודומיהם סל9?ל יפצל, במשקלים שקולים רבים שמות אחרים:מבניינים
.)82-80

 בכמה אחיזה לה יש ה15עלי, לבינוני השמני הביניני בין שונים משקלים בשני ההבדלה78.
 )א( הנמן: של המצוינים בירוריו תוצאות את לאחרונה השוה חכמים. בלשון שרשים ובכמהקאטגוריות
 וקול משקל כנגד שמני, בינוני לרוק( לצוק, עדין, נקול משקל - ע"ו בשרשי נפעל של הבינוניבצורות
 סי, קל: בבניין רבב/רבה חיי/חיה, התעלים של הבינוני בצורות )ב( תועלי; בינוני נקוש( 44ט, שוף,)פרי,
 ערכי ובהרחבה, 308-307, 275-273, עמ' ה19על, הנמן )ר' שעליות צורות ו9ה ס:ה, שמניות; צורותוב

 ואילך(. 24 עמ' תשל"ד, רמת-גן קדרי, מ"צ בעריכת ב, פרך חז"ל, לספרית החדשהמילון
 68. הע' לעיל, המרומז במקום וברוקלמן 21, עמ' גלילית, קוטשר ר'79.
 71. הע' לעיל, .ור'80.
 לנפרד אחת צורה פידוע, משמשת, באלה המזרחית; הארמית בניבי הנפרד צורת היא לעולא81.
ולמיודע.
 .Aramiischl,Leipzig jddisch-pal~stinischen des Grammatik Dalman, )3 1905 ר',82.
 מעט שם כורך דאלמן 15עלי. בינוני יקל צורות כנגדן יש מביא שהוא פטול/ןטולא צורות רוב .ק.,(15

 אמיתיים. שמות-19?ל שהן צורות עם ורום( )כגל כלליים עצם שמית שלצורות
 21. עמ' גלילית, קוטשר זאת ציין וכבר הנ"ל לניבים השונים הדקדוקים ר'83.
 דוגמא לציין המקום וכאן 109. עמ' סחב, ג, פרך שומרון, נוסח וארמית עברית בן-חיים, ור'84.
 נותן שאין מה לנו "תן סכ ) אתה" אלא )6ס'4צ( יהב )06'5?( יהוב לית מד לן "הב מביא: שהואמאלפת
 שתכונתו יפה כאן מלמדת יהב של הבינוני צורות שתי "סמיכות )שם(: הערתו והשוה אתה"(. אלאנותן
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 פעול של הפועליהש4מוש.,
 נתבססה לא פועלי, ואחד שמני אחד המשקלים, שני בין שהאבחנה אלא17.

 שימושיו בשני ממשיך הארמי( )וט?ל העברי שפועל רק ולא מעולם. נתחדדהולא
 נדפקת - פעול , - יותף85 הצעירה הצורה שגם אלא ישם, הוצל -הקודמים
 עולה השמני השימוש ליד פפול: שימוש לשמש מתחילה היא ואף קודמתהבתכונת

 של ובעברית א"י של הארמית ניבי בשלושת התרחש זה דבר פועלי. שימושגם
 דוגמות: מבחר והריהשומרונים;
 )בר"ר )כצ"ל(" בשובא בחד )בחד( בצפרא קודמיי קיומין דיהודאי רברבני"דיהוון
 שיעמדו( נ2 ) עומדים היהודים רבני "שיהיו פלומר, .8630( ואטיקאן כ"י סג,פרשה
 רגיל(, ביניני %ןמין, ענ ) קיימין מצינו אחרים במקירות ראשון". יום בבוקרלפניי
 הצורה87, של הבועלי השימוש על מלמדת )9עולין( . קיומין ו כ"יוגרסת

 של 42 )כ"י לכם" אומר "אני - לכון" אמור "אנא א"י: שלובסורית
 BA), )פכתבי-יד לכון" אמר "אנא פנגד 24(, 11, מרק' הא"י, הסוריהאוונגליאר

 אי חופשי88. חילוף א".י של בסורית אחרים פבמקומית פאן מתחלפות יטרטמור,
 מתוך יט קג, )תהלי מרויא" הי כולא על ומלכותנה[ מיתוביתה עתד כשומא"מרא
 היא הפול על ומלכותו פסאו הכין בשמים "ה' - הסורי-הא"י( ההורוליגיון שלכה"י

 "להיות שעניינו קל, בבניין מרי של בינוני צורת היא מרויא( )קרי: מרויאמושלת"89.
 בן-זוג אלא מרויא ואין )מושלת(, 61(6ן"66. את פאן מתרגמת היא לשלוט";אדון,
 פכה"י אחר כמקום גופו זה ובפסוק זה פפרק המידמנת מרןא( )קרי: מריא שלחפשי

הנזכר90.
 מו"ר של הרבים בחיבוריו נתפרט וארמית( )עברית השומרונים ממסורתהחומר

 בן-חיימ91. ז'פרופ'
 של פועלי בינוני יעול, של זה ששימוש להוכיח, בידינף שיש אני, דומה18..

 דוגמות ור' הרגיל"; הבינוני מן פועל של שם יותר שקטול ר"ל *%טל, של על. מרובה *קטול שלהשמנית
 91(. tyns המרומז והמקום 17 סע' להלן, ר' )אך שם להן רומז שבן-חיים קאת-ושן( )?ביר-?טד,נוספית
 סגל העיר שפבר פפי בארמית( )9?ל לפועל מאוחרת יעול של שהופעתה ביותר מסתבר85.
 74(. עמ')דקדוק,
 אקדמון, הוצאת טכסטים[, אבות ]ע"פ הגלילית בארמית קטעים מבהר סוודלונד, ל' ר'86,
 28. עמ' תשכ"זירושלים
 21. עמ' גלילית, ק4טשר אצל העניין פירוט 4ר'87.
 - ארץ-ישראל של בסורית מחקרים בספרי, המקומות מראי ובציון בפירוט נידונה הסוגיה88.
 295-291. עמ' תשל"ז, ירושלים בדקדוקה, נבחרות ובעיות מסורותיהמקורותיה,
 הפסוק: של השני בחלקו פירוע, גורס, המסורה נוסח לשבעים. מתאים א"י הסורי הפסוק89.
 ילולה". בלל"ומלכותו
 לא - א"י של בסורית אחרות רבות כתופעות - זו שתופעה יצוין לעיל. 88 בהע' מש"כ ר'90.
 הזה. היום עדהופרה

 ועוד. 139 עמ' ה, עואנ"ש, למשל ר'91.

- --
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 מועטות צורות סידינו ממנו נטרדו התנאים. בלשון פכר חכ"ים92, בלשון גם נהגקל,
 דוגמות: כטה להלן מובחרים,בנותבי-יד
 הא . . . חייב בפניו אחד ונעל לבית שנכנס "צבי ו-ז(: )יג, שבת במשנתשנינו

 שפרוב ינועל כנגד בתוכו". שמור צבי ונמצא לשמרו ביתו לנועל דומה זהלמה
 - וקרא תיקן הנקדן הסופר, גרסת )זו .לנעול פכי"ק: מצינו ובדפוסים93,פתבי-היד
 ואין וכו'". לשמרו פיתו ל~עול דומה זה "למה לזמר: כיון שהסופר ונראהל%5ל94(.
 מסתבר שאינו דבר לשעולי המקור לצורת כיון שהוא להניח מקום שאין לומרצריך
 או לנעול", שפיון "למי )פגל לנעול הצורה לפני שורר הועל איל שפן התחפיר,מצד
 באלה(95. וכיוצא לנעול" שביקש"למי

 גורסים כן ה(. ג, )ר"ה מלחמה" שיברות או מלתמה עושות משה של ידיו"וכי
 - מתקן הנקדן )אבל שבורות מצינו בכי"ק אבל והדפוסים כתבי-הידרוב

 רגילהי9, 15עלית בהוראה ?בורות לצורה פיון שהסופר מסתבר פאן אףשבורות96(.
 זה בכ"י מצינו כי"ק, של פמסורתו זה ובכלל במשנה ביותר הנפוצה אוסר,ליד
 )א( שסור98(: הנעכל לבינוני פמובן הפונה )פשאין אסור הפתיב את אהדותפעמים
 שיבא עד לו אום' אלא לגורן לך נותן ואני חיטין כור הלוויני לחבירו אדם יאמר"לא
 לא ]אומ'[100 הלל היה וכך אס*ר99(, )הנקדן: אסור הלל מפתח, שאמצא עד אובני
 הנכרי עם "הדר )ב( י(, סו, נזיקין 3כ"יק בב ט ה, )ב"מ לחברתה" ככר אשהתלוה
 לעולם או' בן-יעקב אליעזר רבי עליו אוסר זה הרי בעירוב מודה שאינו מי אובחצר
 א(. ו, )עירובין זה" על זה אוסרין ישרא' שני שיהו עד אוסיי(101 )הנקדן: אסוראינו
 רבה(, ארץ מדרך ראשון 5רק שהיא םע ) עריות במסכת מזדמנת נוספת דוגמה)ג(

 )נקדן: אסור זה הרי האשה את "המקדש נשים: סדר את וחותמת בכי"קשנוספה
 בשלוש אף א(. א, )עריות וכוי" אביה ואס אמה ואם אמה עריות שבעאסיר99(102

 אפולן לציין מבלי 17( עמ' תשכ"ב, כו, )לשוננו שמא בגדר זו אפשרות העלה קוטשר י'92.
 אחת.דוגמה

 258. עמ' תשל"ו, ירושלים שבת, מסכת למשנה 5יר4ש גולדברג, א'ר'93.

 הנו"ן. על חולם והטיל הו"ו את מחקהנקדן94.

 ה; ג, מעשינת למשל )ר' וכיו"ב נועלין נועל, כג'ק של הסופר גורס אחרים במקומותאבל95.
 ועלה. ה יב, פלים ו; א, תעניית ח-ט, י,עירובין
 בחולם, שי"ן וניקד הראשונה הו"ו את מחקהנקדן96.
 ועוד. ה( ד, )ביצה שוברים נ(, כב, )שבת שובר צורת - בכי"ק מצינו אחרים במקומותירם97
 )ג(, 19 סע' להלן,ר'98.

 באל"ף. חולם והטיל הו"ו את שמחק הואהנקדן99.
 פגיליון. והושלמה נשספה זו תיבה100.
 הסמ"ך. שאחרי הו"ו את ומחק האל"ף אחרי חלומה ו"ו תלה הנקדן101.
 לצורות פעמים( )שתי אסור שבורות, נעול, הכתיבים אח שהסב , 3כי"ק הנקדן/המתקן102.

 הסופר ק. סופר של הפתיב לדרכי חוטא נמצא ו"ו(, הוסיף הוא אחד )3מק4ם אשי שביות, 5על,שעל:
 ד 1 א מ ת 1 ר 4 ג ש מלים זולתי ו"ו, מלא בכתיב קוטל ה45על הפינוני צורות את פלל, בדרךפותב,
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 רגיל103. פועלי בינוני - אסור - פעול לצירת כיון שהסופר מסתבראלה
 חטים מעיסת שאור "הנוטל )א( א: כ"י מתוך נוספות דוגמות שתי על להעירויש
 למה כן אם פטורה. לאו ואם בחלה חייבת דגן, טעם בה יש אם אורז, עיסת לתוךונותן
 הגרסה י(, ג, )חלה טעם" בנותן במינו ושלא במינו. מין שהוא? כל אוסר הטבל.אמרו
 גורס: א כ"י אבל אתר(, על זק"ש ר"ג )ר' והדפוסים כתבי-היד בכל מקוימתאוסת
 בו, שנתערב דקר-היתר אוסר "הטבל - ברורה העניין פונת שהוא". כל אסור"הטבל
 א שגרסת להניח אין לפיכך טעם", בו נותן אם - פמינו ושלא שהנא, פל -במינו
 והוא )ב( אוסר. של ואריאנטה שהיא שסיר105, לצףרה אלא טסור104 לצורהמכוונת

 לא עיסה~ לתוך שנפלו תרומה ושל חולין' של "שאור יא: ב, ערלה במשנת הענייןה4א.
 אני האחרון אחר אומר אליעזר ר' וחמצו. נצטרפו לחמץ כדי בזה ולא לחמץ כדיבזה
 עד ר ס ו א אינו לעולם בסוף בין בתחילה איסור שנפל בין אומרים וחכמיםבא,
 זה ומעין ואחרונים, ראשונים והדפוסים כתבי-היד בכל הוא כן . לחמץ" כדי בושיהא
 "לעולם וזה: ה4א .במשנה האחרון המשפט של שיעזרו שם, יב. פמשנה גםמצינו
 מצינו א בכ"י לחמץ". כדי בו שיהא עד העיסה את אוסר אינו תרומה שלהשאור
 אתר(. על זקעש ר"נ )ר' לחמץ" כדי בו שיהא עד אסור אירו "לעולם יא(:)במשנה
 יסיר. הפועל לבינוני אלא אטור הפעול לבינוני מקום שאין ברי כאןואף

 עובדין .ישראל שאפילו השלום "גדול לכאן: שייכת הבאה הדוגמה שאףואפשר
 פמדבר, )ספרי בהן" נוגע אין.השטן המקום אמר כביכול ביניהם, ושלום זרהעבודה
 ע"ב, 47 )דף 32 רומי הכ"י 46(, עמ' הורביץ, חלש מהדורת מב, פסקה נשוא,פרשת
 ולא בהן"6פ1; נגוע השטן "אין מצינו: 7-6( שנרות תשל"ב, מקור, פמהד4רת 94ימי
 19)ב((, סעיף להלן, ר' )אך *גוע לצורה כאן שכיון .הנמנעמן

 הער19.
 אחדות: הערות מתפקשות העניין שלבסיכ4מו

 18, פסעיף לעיל שהנבאו הדוגמות שבע-שמונה את לפתור ניתן לכאורה,)א(

 פסלה. הנכון פמקומה הו"ו פהצבת שנכשלף סופרים טעויות כאן יש אחד:במשפט
.

 מתחזק זה דבר )נעול(. העי"ן אחרי נועל של הו"ו את ולכתוב לשגות עשויסופר
 אוטר ליד מצאנוה שפן )עיי"ש(, עירובין ממסכת שהובאה אסור, בדוגמהבמיוהד

 כתיבים אצלי מצאת ואם חסר(. בכתיב לעולם אחרים ואצל אצלו הנכתבת כהן )3גע המקראבלשון
 פמשקל צ4רוא לפנינו עפ"ר פגו; דברים יש המקרא, בלשון ד ו א מ ת 1 ר 4 ג ש . בתיבות שלאחסרים
 בכתיבתו, עתה עסוק שאני קאופמן כתב-יד על במחקר בעז"ה יידונו ואחרים זה ענייןיטל.

 )ג(. 19 סע' להלן, שנכתב במה ויעוין103.

 הלשון ומצד העניין מצד .מקום יש שם )ג((, 19 )בסעיף להלן המובאות כדוגמות שלא104.
 )ע"ש(. יטורלקריאה

 לא שכן קל, פתרון להם בחרו סופר, טעות שלפנינו שקבעו וק"ש, במהדורת המהדירים105,
 העניין. כונת עלעמדו

 הורביץ, ח"ש במהדורת זכר לו אין זה פרט כהנא, מנחם ר' ידידי העמידני זה דבר על106.
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 אחד בכ"י דוגמות וכמה כמה של ומציאותן מדיי, קל פתרון זה4 אבל רעמים(.)שתי
 שהוזפרה לו"חין, במקום לקוחין גם והשוה מכי"ק, דוגמות חמש צייננו שעה)לפי
 מארץ-ישראל במקורות פועלי כבינוני פעול .של הרווח ושימושו 71( בהע'לעיל

 ספק אין סיפרים108, טעויות שלפנינו הפתרון, את מרחיקים ובארמיתבעברית107
 נוספות. דוגמות לנו להביא עשוי ל"ת של מהימנים במקורות הנמשךשהחימוש
 )נגוע(, האחרונה זולתי 18(, )פסע' לעיל שצףינו הדוגמות שכל לב נא ינשם)ב(
 19על. בינוני במקום פעול בזנוני שלפנינו לטעון ואין הנה. יוצא פועל שלצנרות

 ואילך(, 67 עמ' תשי"ב-תשי"ג, יח, )לשוננו בלאו י' פרופ' של המכוונותקביעותיו
 וכרווח המקרא מלשין )כידוע אקטיבי שימוש לשמש עשני הבעולשהבינוני

 התופעה יוצאים בפעלים עומדים. העלים לגבי בעיקר אמורותבלשון-חכמים(,
 )עי"ש(. ונשיאה לבישה לבועלימוגבלת
 אסור בין חילופים מצינו התנאים ספרות וביתר במשנה רפים במקומות)ג(
 "אילו דוגמות: מסדר תחילה נביא והארה. הבהרה מחייבת התופעה אוטר;לבין

 וכו'" עריס פסקי מותר הכרם, מחול מותר הכרם, חרבן -מותר מקלשין ולאאוסרין
 ואין באכילה אוסרים וכו'[ הכרם חורבן ]מותר "אל4 - דהיינו ג(, ז,)כלאלם
 אוסרין הגרסה כנגד אתר(, על אלבק ר"ח של פירושו )ר' בהנאה" לאסורמקדשים
 %כל"ק, הוא )3ן אסורים / אסורלן כתבי-4ד בכמה מצינף ודפףסים כתבי-ידשבכמה

 מתבאר זו בגרסה רעו(, עמ' א, כרך זק"ש, ר"נ השוה ועוד; גניזה וקטע פס לו,פא,
 אלבק.שם, וכו'"))ר' לזריעה .אסורים וכו'[ הכרם חורבן ]מותר "אל4המשרט:
 אוסרין(. ל"הבתחילת
 אוסר. יהודה ורבי ובקיפה. ברוטב מותר הבשר, מן 'יהנוזיר דוגמה: עודוהנה

 אם באחר ונתערב הדבר מן שהנודר . . . טרפון רבי עלי ואסר מעשה יהודה רביאמר
 כתבי-היד ברוב מקוימת אסור הגהסה ו(, ו, )נדרים " ר ו ט א - טעם בנותן בויש

 ההיתר בךבר טעם ליחן בכדי הנדור בדבר יש "אם - המשבט כונת וזוובדפוסים,
 בכי"ק אבל אתר(, על אלבק )ר' אסור" ההיתר דבר גם הרי עמו, ונתבשלשנתערב
 ההיתר דבר את אוסר הנדור "הדבר פלומר, אוסר", זה "הרי הגרסה אתמצינו

 עמו". ונתבשלשנתערב
 אוסר בין החילוף את בפשטות להבין אפשר. ובשממותן הנ"ל הדוגמותבשתי
 :אנו ה4א, סביל הנושא ואם, אוסר, מוצאים אנו רעיל נושא שיש במקוםלישר;
 בכלאים לעיל הגורסים המקירות לאור להרהר, מקום יש שמא אך אסור.מוצאים

 בהוראה שעול מזדמנת בר-כוסבה באגרות שגם אפשר לעיל שנתחרטו המקורות מן לבד107,
 השמינית באיגרת אמור"( תהי )"שלא אמור הצורה על קףטשר י' פרופ' שכתב מה השוההועלית;
 17ג עמ' תשכ"ב, כה)לשתנו

 משחזרה אך אחרת, או זי מקומית לתקלה הוא יפה -- סופר" "טעונות --- זה מתכף בכלל,08ב
 )ור' ידענ4ה שלא לשונית למציאות ביטוי לפנינו אין אם לבדוק ראוי הרבה, פעמים ונשנתההסטייה
 13(. סעיף בראש לעילמש"כ
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 בהוראה לעול צנרות של מציאותן גלאור פועל(, )בינוני אוסרין / אוסרובנדרים
 ובנדרים )בכלאים המכונים פיונ4 לא אם אחרים, במקימות יסור( זה )ובכללפועלית

 הי4 שלא אלף שצנרות אלא יסורין. אסור, לקרי אשורין אסור, בפתיבףבדומיהם(
 מבלי השמרות, אסורין - יסור הכעגל הבינוני צורות מרני נדחף דייןנפיצות

 מ"מ וצ"ע. הלשון, מצד והן העניין מצד הן הדברים של העיקרית פונתםשנתקרחה
 ולפיכך יוצאים(, )מפעלים פעילות בצנרות מדובר 18( )בסעיף לעיל שה4בא4בדממות
 שסור. לצמרה הנראה פכל מכנון אטורפכתיב
סיום
 מסתפר בל"ח. נדירות תופעות ושתי אחת תיבה של עניינן בבירור עסקנו20.
 שעלי בינוני שעול, נתרעל, של פינוני נתקטל, הנדונות-זסיכה, שהצנרותפיותר,
 יותר הקדומות השרות שימשו לידן פל"ח; רווח לשימוש הגיעו לא - קל בנייןשל
 שגורות למעשה, או, ביותר שגזרות הי4 האחרונות ואלה נפועל, מתקטל שיסה,-

 תאמו שלא והעובדה חז"ל פספר4ת הנדונות הצנרות של הבלתי-גבוהה שכיחותןיותר,
 עלתה יסיכה במקום שתשתפתנה. הדורות פמר4צת שגרמו הן המקרא לשון דרכיאת

 הנחלפה שעול נפעל169, מבניין פצורות או יתקטל או במתקטל הזמר נתקטלסיכה,
 תהליך את המסביר הרקע זהו 9עףל110. פינוני צורת נתפסה או יותר הנפיצהבפו2ל
 ל"ת. ממקורות אלף נדירות צפרות שלדחיקתן
 פתיב דרכי פללות. להעלאת מקום יש הפרטות על לימוד פאן משיש ויותר21.
 שצנרה ואפשר וזסר111, לכתיב או מלא לכתיב פיטפי שתהיינה להן אפשרחורגות
 אבל שכיחה, במלה או נדירה פמלה פלשהי גראפית תקלה של תולדה תהיהממזרה

 מעמיקה בחינה מחייבת שונים במקורות וקולדוהומר פמקור.אחד סטייה שלהישנותה
 שלו. הלשוני הרקע ממתוך מתוכו החומרשל

 של פתבי-יד בכמה או אחד בכ"י פלשהף חריג של ההוזרת הופעתוובענייננו,
 של אחרות מסורות לאור פלומר מקביל, חומר לאיר אותי לבדוק מחייבת מז"לספרות
 מלים של ותעתיקים יהודה מדבר מגילות השומרונים, מסורת . )ובעיקרהעברית
 כל בין משיש ויותר א"י. של הארמית מקורות גלאור אחרות( לשפותעבריות
 אומר, נמצאת יותר. מכרעת וזו מקום, קורבת פיניהם יש זמן, קורבת הללוהמקורות
 מקורות על נתבססין יהיו 4מילונא ל"ח שדקדוק הגדולים112, מורינו שלתביעתם
 פריקה פכל ונתעצמת נתחזקת מא"י, מקביל לחומר משוה בחינה ועלמהימנים
מחודשת.

 14. סע' סוף לעיל, ר'109.

 19. סעיף בסוף לעיל מש"כ השוה110..

 ,2ם. 43 הערה 4ר' ה, בסעיף11דעמה לעיל ו2צ4ץ משנתשבץ, הפתיב משל, דרך השוה,111.
 וכל יבלח"א. ליברמן ומהר"עו ז"ל ק4טשר ופרון ילק ר"ח א5שט"4 מהח"ן ובראותם112.
 פועל והם הגדשים, ממפעליהם מאגמה גורעים 21אעם הטוש אלא אעם עליהם הגיגם '32הםהפרטים
 מדרשם. בבית שנתגבשו השיטות שליוצא


