האקדמיה ללשו 7העברית

(ן.
כתב-עת לחקר הלשון העברית והתחומים הסמוכים לה

כרך שישים ושישה ,חוברת ראשונה ושנייה
התשס"ד

ירושלים התשס"ד

משה בר-אשר

משקל פעול בלשון המשנה ומה שמסתעף ממנו
להדסה אחותי תמ"ד
(ה' באב תש"ז  -ט"ז באלולתשסייג)
המאור שכבה
הערות מבוא
 .1בתוך התיאור השיטתי של דקדוק לשון המשנה עלפי כתביהיד קאופמן (=ק)
ופרמה בדה-רוסי =( 497פר)ועלפיעדים אחרים,שאניעסוקבו,ניתן מקום חשוב
לתצורת שם העצם ,שכן החטיבה הזאת בדקדוקלשון חז"ל לא נחקרהעדיין חקירה
של ממש .אחת המטרותהיא להעמיד את כלל משקלי השם כשהם מוצגים בזה אחר
זה ,על פי הממצאים בכל אחד משני כתבי היד הנזכרים ,עם השוואה נרחבת
לממצאים בעדיםנוספים ובכללם כתביהיד פרמה א דהרוסי =( 138פא) ,קמברידג'
(עלפי הוצאת ו"ה לו = לו) ,פקיו =( 329-328פס) ,הדפוס הראשון של המשנה
(נפולי רנ"ב = 1492/ד"ר) ודפוסליוורנו (תרע"ט ,תרפ"ט =ליורנו) מכאן ,רכתביד
אנטונין לסדר טהרות (=א ,עלפי המהדורה הפקסימילית של א"י כץ,גנזי משנה),
מסורותהניקוד הבבלי (=נ"ב עלפיייבין)ושניכתביהידהידועיםמתימן :כתבהיד
לסדר מועד (=ת מועד; מהדורת י"ל נחום ,חולון תשל"ו) ,כ"י ירושלים Hebo 4
=( 1336ת,תימן) ,ועמם גםעדיםנוספים,כגון הגרסות המשוקעותבפירושהגאונים
לסדר טהרות מהדורת רי"נ אפשטיין והגרסות המשוקעות בערוך.

 .2הממצאים מכתבייד ק ופר שתיאורנו מושתת עליהם נבדקו בדרך שיטה לכל
פרטיהם ופרטי פרטיהם בכל אחד מן השמות הכלולים במשנה .כמובן ,לא ראיתי
להציג את כל מראי המקום בתיאור המוצע .בהצגת הנתונים המשווים שהובאו
הבאתי את כלל הנתונים ,אבל
מעדים אחרים נקטתי דרך אחרת :ברוב השמוני
בשמות אחרים (בעיקר שמות המצויים במקרא) ,הגם שבדקתי את כלל הממצאים
הנוגעים להם בעדים האחרים ,לאראיתי להעמיס אתנתוניהם בעבודתי ,שכן עלפי
רובאין בהם כדי להוסיף דבר לתיאור המשקל.
*

חבריי ,ד"ר מרדכי מישור וד"רחיים א' כהן ,קראו נוסח ראשון של המאמר והעירוני כמה
הערות חשובות .תודתי גחונה להם בזה.
לשוננו סו (תשס"ד) ,עמ'
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 .3התיאור השיטחי של משקלי השם מעלה 17ורה שלעניינים בפרטים ובכללים.
הדברים הנוגעים לפרטים  -והם רבים מאוד -יטו מהם ענ"מם הדוחסים
לקבוע אתצורתו המדויקת של שםמן השמות בהקשרמסוים;
בירורמילולוגיכדי
א
ו
ה
אחד
ד
י
ב
ת
כ
ב
:
ם
י
ו
ס
מ
ויש מהם עניינים הנוגעים לתצורתו של שם
עשוי
להשתייך למשקל א ,בכ"כיד אחר למשקל ב ובכתבייד אחרים לטשקל ג ,כגק
השםחפוי שבפר הוא תמיד פעול(חפוי) ,ובק פעמים שהוא פעול(חפוי).ופעמים

שהואימל (חפוי) ,או השם סרור שבק הוא סרור ובנ"ב סרוד ובפרסרוד.
 .4וישעניינים בעלי היבט כולל ,כגון הנטייה להמיר משקל אחד במשקל
אחר ,המוצאת את מטתה בכמה ועמות עלפי הממצאים בעדים אתרים,
יאור
כמוחילופי פעול בפעול או בפעול.ענייניםכע הסוג הזהמצריכים לעחימ ת
משולב של משקלים אחדים בשלנקודות המגע הרבותביניהם.וכברהצגתי
את הפרשה הזאתבעיונים אהרים1.סוגיה כוללתמסוג אחרנוגעתלדרכיגלגוליהם
של שמותמן המקרא שנקרו בלשון המשנה לעומתגלגוליהם של שמות שהופעתם
הראשונההיא בלשוןחז"ל.ואף שישלהפרידהיטבבין השמות שהםמעין מובאות
מן המקרא לשמות מקראיים הממשיכים לחיות גם בלשון חז"ל ,בעיקרו של דבר
אלו ואלומופיעים במשנה כמעטתמיד כצורתם במקרא.וגם לשאלה הזאתנדרשתי
במקום אחר2.
5להבירור הזה יתמקד במשקלהעול.תחילה אבואלהציג את הממצאים ואגע בכל
פרט הנוגע לשםמן השמות ,ואחרכך אבואלדוןבעניינים שיש להםהיבטכוללני.
בזה וגם בזה יתלבןעניינו של המשקל המתואר ויתבררו קווים הנוגעים לפרטים
השקים הכלולים בו ולסוגיות הכוללות המתחייבות מתיאורו.
,

.

.
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הערות מקדימות
.6א .ב75-להלןמובאים כלל השמות שנמצאו במשקלפעול,תחילהמן ק ואחרכך
מן פר .השמות שלא נקרו במקראצוינהעיגוליתלפניהם,כבון גדוד לעומתסחפני1
הראשון ,שנמצא במקרא,איןלידו כלסימן;השני,שאינו נמצא במקרא ,באהלפניו
עיגולית.
ב .בהצעת הממצאים מכ"י ק ,כאשר מדוברבנתונים שנקרו רק בק( 2-הדפים בסוף
סדר טהרות שהועתקו ונוקדובידי סופר אחר) ,הערתי על פרט זה בסוגריים,כגון

.1
.2

ראה בר-אשר ,תשס"ד [9על] ,75 ,עמ'  ;84בר-אשר ,תשס"ד [תצורה].19-1755 ,
ראה שמ.75 ,
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ג .בהצגתהנתוניםויתרתי כמעטתמיד עלסימוןציון הרפה עלאותיות בג"ד כפ"ת.
במובאות מן נ"ב הסבתי את הניקוד הבבלילניקודטברני.
ד .אף שבדיקתי מיוסדת על כלל הממצאים בק ובפו ,לא הבאתי את כל מראי
.
המקום אלא בשמות שחשבתי שהדבר הכרחי.
ה .לפי שנקודת המוצא בתיאורי היא סינכרונית ,גם שמות ממוצאיווני וממוצא
לטיני שנשתלבו בתצורה העבריתמובאים במשקלזה(כפישאני עושהבתיאורם של
כל המשקלים האחרים).

,,1

[]3

(

8
,ז,
'
,
ן
י
י

.

הצגת המצאי .בק וכפר
 .7ק :גבול ,גדוד ,זבוב ,זכור ,סחפני ,סכדומים (ק - )2-עצים ועליהם מסמרים אוווים,
?ליבי ס?לום*?ס4י' א?.רוב  -מלאך ,ב0.כרוב/:אכרוב -מיןירק ,סכש4ת שער ,לב4:ש
 סשפוד.,(ק ,)2-נעורים ,ססחוס ,ססרוד  -כלי לישה ,ספסור90 ,סול,סורים0 ,שבות,
0שפוי נמררתעצים ,סשתות ,סתחום ,תנוך.
טבוס"/ב4ס (וגם אבוס) ,אלול ,אילנם ("קלוס ק - )2-מק צמח ,סאמום0 ,אמורין/
אמורין  -חלקי הקרבנות הנשרפים ,סארוס  -כליזמר.
פר :זבוב ,סחפוי0 ,כדומים ,כלוב ,שלום ,כסוי?0 ,ש4ת ,לבוש ,נעזרים ,ספסור,
0פסול סשפוד 0תל ,4תנוף.
טבוס' סטילום* סטימון (=מקמום שהרבא לעיל מן ק) 3,סאך4ס.

_

הערות
.8א.כלל השמות במשקל?עול משתי הרשימותשלעילמגיעל .32-בקכלולים 31
שמות; השם תלוי שנמצא בפר שקול בק במשקל פעול (תלוי) .בפר כלולים 18
שמות בלבד במשקל זה; השמות גבול ,גדוד ,זכור ,א.כרוב ,סחוס ,שבות ,שפוי,
שתותי לחנם;טלול,אמורין (בסך הכול  11שמות)אינם מתועדים בפרלפי שאינם
נקרים בסדר טהרות .שלושה שמות  -ב.כרוב/אכרוב ,סרור ,קרום  -שקולים בפר
במשקלים אחרים.
ב .השמות נעורים ,אמורין/אמורין נוטים תמיד בצורת הרבים בלבד )plurale
 j(tantumשיוכם למשקל פעול ביחיד הוא מסברה בלבד .השם כדומים נקרה
במשנה כולהפעמיים בצורתהרבים בלבד ,ואפשר שצורתהיחיד שלוהיא כדום ולא
~
כרום.
ג .השמות שעיצורמ הראשון הוא אל"ף הובאו כאן גם כאשר תנועת האל"ף היא
צירי ,לפי שצירי זה נתפרש לנו כחלופה של חטף-סגול או של חטף-פתח 4.אך
אפשר שבחלק מן השמותאיןהצירי עומד תמורת חטף.
ן
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ואה להלן בערכו ב.9.305-
ראה להלן בפירוט הנהונים ב9.32-9.2755-וכן 215י

(

.

62

_:נננ:נננ

'

משה בר-אשר

---

.

[]4
-

פירוט הממצאים ב-ק ובפר והשוואהלעדים אחרים
.9הרי פירוט הנתונים:
9.1גבול .השם נקרה במשנהבנטייתהיחיד:ולבולה,ולבולי (ק עבודה זרהג ,ד),
וברבים:ובגנולין (ק ,שבת א,יא),לעכולים (ק שקליםז,ג) .צורותהיחיד בנפרד
שהרבאו בדפוסים (כלאיים ג ,א  ;%4ג ,ב)(ובמסורוזתימן (קיסר.,עמ' ,)237
לביל
יות בק במשקל פועל :גובל,וכן הוא בפא ובעדים נוספים (עלפי רוב בלא
שקול
ניקודו) לרבות כמה קטעיגניזה :גובל (ראה וק"ש על אתר וקיסר שם).

 9.2לדוד .נזדמנה רק הופעה אחת במשנה כולה (,נסמך ברבים).:דודי

(ק בבא

מציעאז ,ט).
9.3ןבוב (נפרד; ק אבות ה ,ה),הןבובים/הובויין (ק/פר פרה ב,ג).
 9.4זכור .מסורת ק חלוקה בניקוד צורתהיחיד בנפרד :סןכור (סנהדרין ז ,ד )%2
לעומת העכור (שם ח ,ז; במקום אחד [כריתות א ,א] גרס ק :הזכר כנגד הזכור
שבעדיםאחרים).צריך לומרכי במקראמצויה רק הצורה צמודתהכ-נויזכורף (שמ'
כג,יז ועוד) ,זכורה (דב' כ,יג);זר עשויה גם לזכורוגם לזכורבנפרד..מנ"במביא
ייבין (עמ'  )916מלשון חז"ל כמה הופעות שלזכור ופעם אחתזכור (הקמץ מחוק).
יצויןכי פאולוגורסים הזכור (בלאניקוד4 ,ן; בשלוש הופעותבסנהדרין שם ושם
מנקדים בכל.ארבע ההופעות,הזכוה5.
ובכריתות א ,א כנהמולעיל) .פסוליוורנו
.יצוין
כיכ"י תגורס הזכור (:13בסנהדריןז ,ד %2ובכריתות שם;קיסר ,עמ'  ,)239אבל
פעם אחת :הזכר(סנהדרין ח,ז).
9.5חפוי .ק:חפוןי (נפרד;כלים כו,ו ועוד ,)%2חפוןי (נסמך;יזם טז,ז),חפוייו
(שם כב ,ו),חפריין (טום כב ,ד,ז ועוד  ,)13אבל גם חפויו(עדויות א,יא; ב ,ח -
יושם נא לב שהמילה כתובה בלאיו"דאוירי החי"ת; משקל פעול נכתב בק כמעט
תמידבכתיב מלא,ביו"ד) .פר קורא תמידצורת פעול:חפוי (נפרד;כליםכו,וועוד
,)%2
(נסמך
;ת.שם טז,ז),חפויו (שם כב,ו,ז,י),חפויו (שם כב,דועור .)%2וכן
חפויההופעו
המנוקדות בכ"י פא :חפוי (נסמך; כלים טז ,ח בפתח במקום
עולה מן
בחטף-פתח) ,חפויו (שם כב ,ד),חפויו (שם שם,ו) .גם כאן בכל הופעותיו כתוב
השם בלא יו"ד אחרי החי"ת בפא :חפוי (נפרד; כגון כלים כו ,ו) .בנ"ב מצאנו
חיפוי/חפוי אבל גםחפתי(:בחפויי) .פס כותב את השםלעתים בכתיב חסרולעתים
בכתיב מלאביו"דאחרי החי"תותמידניקדועל משקל פעול:חפוי(נפרד; שם כו,ו
ועוד ,)%2חפויו(עדיותא,יא; ב ,ח),חיפו:ו/חיפו:יו(כלים כב,ד,ה,ו,זועוד)6.גם
ליוורנו .ותניקדו בכל מקוםחפוי.
.5

אעירכיאיןרואים דגשבזי"ן בפס,ובסנהדרין ח,זהיא מנוקדת בפתח (פסמחליףכידוע פתח
בקמץ).
במקום אחדניקד פסחפוי.זוצורה המכוונת לכאורהלחפוי (בפתח כנגד חטף-פתח) ,אבלאין
הדברכךן המעתיק-הנקדןגילהכאן את דעתו שלאהביןכלל את ההקשרוכיווןבניקודושלו
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 9.6כדום .הכדומים/הכדומין (פרכליםיג ,ז; טבוליום ד,ו) .אלו שתי ההופעות
היקידות של שםזה במשנה,וכןגורס ק2-הכדוקין(טבוליוםד,ו).כךגורסגם פא
בהופעה המנוקדת :הכדומים (כליםיג,ז) .בהופעה היחידה שנקרתה בק חלוקות
מסורות הסופר והנקדן :הסופר כתב הכידומים (כלים שם)  -כתיב זה עשוי
לקידומים,כידומים אושישמים ,ושמאישלקרואכידומיםויכתיב מלאלציוןהשווא.
הנקדן קוראהכ(י)דוטים,וכיוון בזה לצורתהרבים של כלם (בדומה.לאלם אדמים).
פס גורס בהופעה הראשונה סשדומים (כלים)  -צורה במשקל פעול ,ובהופעה
השנייהגרסהפדמין (טבוליום)  -צורתהרבים של כדם; ת קוראכווסין ( ,)12אבל
קיסר (עמ'  )295מביאעדויות לצורותמדומין,כדומין ממסורותתימן.שוורנו קורא
הכדומיל/הכדומים ,שהיא צורת הרבימ של כדום בקמץמתקיים.
ויש להעירכייש עדים המביאים צורה ברי"ש :הכרומים/הכרומין (פא במשנת
טבוליום,לו בשתי ההופעות וד"רבכלים) .הגרסה בדל"ת בק ,בפרובאחרהיכםדונמת
מ,כ7ת.
ים
היטב .מכתב היד של פיה"ג לסדר טהרות (אפשטיין ,פיה"ג:)33 'DS ,
והיא נראיתעיקר .לסיכוםנציי
ן את מוצקותה של כדומים/כדומין שנתמכתבידי
שלושה עדים  -פר ,ק 2-ופא (ההושעה המנוקדת).
9.7כלוב .השםנזדמן פעם אחת במשנה:והכלוב (ק/פרכלימכג ,ה);קריאהחריגה
מצויה בליוורנו :והכלוב ,שלא כניקוד המקרא8.
 9.8כלום .כלום (ק פאה ד ,ג;.מנאותיא ,ח ובכל מקום; פר נגעים ד ,יא ובכל
מקום) ,מכלום (פרכלים כב,י; כד ,א-טז .116וכן הוא בפא ,בלו ,בד"ר ובפס בכל
ההופעות האלה [בשלושתהעדים הראשונימ בלאניקוד]; בהופעה שבפרק כבגורס
הדפוס הראשון מכלו [וכמכלום]) .גם ק גורס עלפי רוב מכלום (טהור מכלום
טהורה מכלום) ברוב ההופעותבכלים פרק כד(כך הוא במשניות א ,ב,ג,ד,ו,ז ,ח,
; כד ,ה,יד,(TD ,
ט,יא,יב,יגסו) .אבל בארבע הופעות נכתב ונוקד מכולם (כב,י
ובהופעה אחת נכתב כולם אך נוקד כלום :כולם (בבא קמא ג ,ט) .מציאותם של
הכתיבים כולום ,כולם באיגרת אוקספורד  ,6. 69במדרש תנחומא ובפנקס הלכות
ארצישראלי רומזת להגייה של הכ"ף בחטף-קיבוץ או בחטף-קמץ k~liim/koliim
מישור9.
כפי ששיער מרדכי
לצורתכינוני פעולחפויולא לשם עצם.והריפרטיהדברים" :מפני שהואנותנתמצידוספני.
האלה והקשתוהרומחהריאלוטהורין"(כליםטז,ח).שיעורו של המשפט במשנה הוא':מפני
שהואנותנה מצדו,חפוי האלה והקשת;'...חפוי הוא שם נסמך להאלה .הטלת הנקודה אחרי
חפוי בפס מלמדת שהמעתיק-המנקד לא הבין את המשפט ואין כל ערך לעדותו כאן .וגם
משגה זה הוא פרט המלמד עלטיב מסירתו של מעתיק פס (ראה בר-אשר,תשיים [איטליה],
פרק ב 5א בעמ' .)58-53

 .7והעיר שם אפשטיין על גרסת ספר המליצה :כרומים.
 .8ראה הערה  73להלן.
 .9ראה מישור ,עמ'  .262-261כידוע ,בסורית של ארץ ישראל מצאנו חלופות כתיב והגייה
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9.9כסוי .השם הזה מנוקד עלפי רוב בק במשקל פעול :ה?סץ (פרהיב,י) ,כסוץ
ה(?נססומץךן;(ת)כ0ל1ים יב ,ג ועוד) ,כסוץי (נסמך; שם טז ,ז ועוד) .ברבים:מ?סויית
)י.
(כלים יד .,ג) ,פסולי (שבתיז ,ח הופעה א) וכן בכ(י)סף2י (שבת שם
הופעות ב-ג; הנקדן מחק את היו"ד פעמיים) .הדוגמה האחרונה מעידה שמסורת
הסופר גרסה כאןכיסוי וכך עולה ממסורות הסופר והנקדן בשני מקומותנוספימ:
מעיסוי (שבת ד ,ב),וכוטו:ן( 11תמידז,ב).וכן מצאנו במסורת הנקדן לבדו :כטוי/
כסוך (נפרד; מנחות ה ,ח) ,כטון (נסמך; עדויותג ,ח,אין רואיםחיריק בכ"ף רלא
שורוקבווי"ו) .פרגורסבקביעותצורות במשקל פעול:הכסוי (פרהיב,י ,)%2פסדי
(נסמך;כלים ב ,ה  %3ועוד  ,)%8הפסויות (כליםיד,ג =ג קלפניהתיקון).
ההומר המשווה תומךכשוויהצורות -כסויוגםכטוי .בנ"בייבין (עמ' )917מציין
?סףי רגם סיסוי/כסוי שתוקנו לכסוי; ובכ"י א המילה נקרתה שלוש פעמים והיא
כתובה כתיב הסר:הכסוי (פרהיב,י  )%2ומנוקדת פעם אחת" :כסוי המחם" (פרה
שם) .גם בפא המילה כתובה תמיר כתיב חסר -כסוי .במקומות המנוקדום מצאנו
?סוץ/לסיץי (נסמךיחיד;כלים ב ,הןיד,ו),כסקי (שבתיז ,ח ,)%2ובהביםהכסויים
(שםיד,ג ב= ק לאחרהתיקון) .לעומת זאת פסגורסתמידכטוי/כיסוי(למשל.מנחות
ה ,ח  %2פרהיב ,י)5 12,פיטוץין (כליםיד,ג).ליוורנו גררס גם הראתמידכטוי בכל
מקום .לעומת זאת ,בת (קיסר.,עמ'  )247מצאנו תמידעסוי (לטשל.מנהוהלה,)%2.,
ד,ו,
הכסוץין(כליםיד,ג) .כמקרא נזדמנה רק צורת הנסמך" :כסויעור
בנפרד13,
או.
א
ל
ו
נ
א
צ
מ
.
ד
ה
פ
נ
ב
ל
ב
א
ת
ו
ד
ע
יד);זו עשויה לכסוי
י
ו
ס
ע
ל
י
ו
ס
כ
ל
מקראי.
בפא)14,
ש"(.:במ-
ח
ת
 9.10א.כרוכ" .יושבהסרובים" (ק ברכותז,גוכן הוא
לפנינוביטוי
(ושמ"א ד ,ד; שמ"בו ,ב; מל"ביט ,סו;יש'לז ,טז) שנשתבץ במטבע שלתפילה
,
(הזימון לברכת הממן) במשנת ברכות.
 9.11ב.כרוכ/אכרוב(יימיןירק) .קגורס :כרוב(נפרד; תרומותי,יא) ,בכרוב(נדרים
ג,י) ,הכשב(כלאים א,ג;איןרואים שווא בכ"ף),הכרים(נדריםו,י;ישכאן חולם
לכלום,כגוןכולום,כולים ,כולם (ראהפרטיהדברים בספרו שלשוואלי המצוטט בהערה 113

.10

.11
.12
.13

.14

להלן וכן ספרי ,מחקרים בסורית של ארץ ישראל. :מקרררתיה מסרררתיה רכעיות נכתרות
ירושלים.
בדקדוקה,
תשל"ז ,עמ'  ;491-445וראה להלן .7275ואין מקום להצעתו שלקיסר
(עמ' 247ובייהוד עמ'  )265המקיים את הקריאה כולם כגרסה של ממש.
נקל לראות שהניקוד הראשון בכתב היד היה הכסויות; הטלת חיריק מתחתליו"ד .הסבת
הווי"ו השנייהלנו"ן סופית ומחיקת התי"ו נעשו במועד מאווזר ,מלא שנמחקו החולם שהיה
על הווי"ו השנייה והקולציון הרפה על התי"ו.
טעה הסופר וכתבוי"ו (אחרי הכ"ף) במקוםיו"ד.
י בשבת (ד ,ב) גרסו פא ופס לעסות (כנגדהכיסוי בק).
נעירכ
.
ראה להלן  ,115הערה .75
בדפוסי המשנהמופיעהביטוי "יחטב הכרובים"פעמיים ,לעומתכתביהידהמקיימים אותו רק
פעםאוית (ראה וק"ש על אתר).
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[בולט]-ושורוק [דהוי] כאחד) .בשתי הופעות נמצאת צורה באל"ף
אכרוב (שביעית ט ,א; ערלה ג,ז) .גם ליוורנו גורס כרוב בכל מקום במשנה.
לעומת זאת ק2-גורס צורהבווי"ו חלומה :אכרוב(עוקצין א,ד  ,)%2באכרוב (שם
ב ,ז).,וכן גורס פר בשלוש ההופעות האלה .גם כנ"ב "רי"ש עלפי רוב חלומה"
(ייבין ,עמ'  :)1073כרובוגם אכרוב .ומצאנו שם כרוב/אכרוב(מיעוטגמורו) ,פעם
אחת'
כרוב.והעיר שםייבין אלנכוזכיגם פאגורס
אחת מצאנו?רוב 4כרוב ופעם
?ריב/טלרוב (שתי הצרררת משמשות במידה שווה)ג כןציין שבכתב יד תימני
לשביעית (ט ,א) מצא כשב ,ולמעשה זו הגרסה גם בכ"י ת בשלוש ההופעות
שבמסכתעוקצין :כרוב (=בכרוב; כתבידזהאינומציין עלפי רובדגשים).יצויןכי
אפשטיין (פיה"ג ,עמ'  )1249הביא צורות באל"ף פרוסתטית  -אכרוב גם מן
התלמוד הירושלמי .כידוע,זו מילה שאולה מיוונית ,רקק~קא; נשלה בה התנועה
הסופיתושניהעיצורים השפתיים נתלכדו ל.krab :5-העיצור השפתיזימן בתהליך
של אסימילציה תנועה שפתית( krob :כרוב) או תנועה שפתית מובהקת12115. :
פרוסתטית:

-.

 9.12כשות (=בשקר אופתילים עלגבי*מחים או עלגביעורו שלתינוקת) aw .זה
מופיע במשנה כולהפעמיים" SQ9 .כשותשלקישותוהנץ שלה[ ]...טמיאה"(עוקצין
ב ,א)ן "כשות שלקטן לא מיטמא ולא מטמא"( 16מקוואות ט,ד) .גם ק (מקוואות)
 .לכך מ41נו גם בא (מקוואות) ,כן הוא בת
ק(17,2-עוקצין) קוראיםפשו"
וגם
בפא ,בלו18,
ו
נ
ר
.
ו
ו
י
ובל
ברמב"ם (קאפח) ובד"ר .היעדר
וכך הוא  -בלא ניקוד -
היו"דאחרי הכ"ףיש בוכדילרמוזשבעתיקים שבעדים אלו (פא,לו) תנועת הכ"ף
ן (עמ' ( :)1060כשותק (עוקצין)19.
י
לאהייתהחיריק .בנ"בהביאילייב
פס מביא שתי
2
0
ת
ו
ש
קריאות :כשות (מקוואות),
(עוקצין) .אפשר שכשות של פס =ם כשות
בנ"ב1.ן אעירכי
מ2ילון בן-יהודה הביא את הערך "כשות" כנראה עליסוד דפוסי
;2
ליו]רנו ומנטובה אף הוא ציין שם את הממצאים בסורית ובארמית בבלית
" .15כשות[ש]לקטון פ' כשם שיש לקושות(=:לקישות) כשות ששמובטייתוגבאלכייאר);=k_Jj
ם כר יש לקטון כשות" (אפשטיין ,פיה"ג ,עמ'  123והערות  30-29שם).
,ננשו

.16
.17

.18

.19

ושות משמש בנקבה ("והנץ שלה[ ]...טמיאה") ומשמש בזכר ("לא מיטמא ולא מטמא").
וכברהביאמילוןבן-יהודה אתעדותליו]רנווהוסיף לה את עדות דפוס מנטובה שגם הוא גורס
?שות .וכךניקדילון ,מן הסתם בעקבות ק.
במקוואות מנוקד בלוניקוד חלקי :כשות.
אני מתקשהלהבין מדועהביאייבין את השם הזה עם השמות במשקל?עותלעלי-ותסופית,
המציינת שמות מופשטים ,כגון פרות ,גלות ,טאעות.יצויןכי במאגר הנתונים של המילון

ההיסטורי לא הכריעובגיזרונה של המילה.
 .20האםניקודזה בפס משקףגרירה אחרי השם התוכף( :כשותה) "כישות שלקישות"? אך ראה
הערה  24להלן.
 .21שכן פס מחליף כידוע פתח בקמץ.
 .22ראה הערה  17לעיל.
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(כשותא) 23.דברים מבוססים יותר מובאים במילונו של סוקולוף לארמית מבבלית
בערך "כשות" .הוא הביא שם כשותא בארמית בבלית ,כשותא בסורית ,כישותא
במנדאית ו-גב) בערבית .צורות אלו תומכות בקריאה ?שות בשווא בעברית

הקצרה שבערבית24.
ם
ובארמית כנגו' התנועה
25.+
(ק/2-פרעוקצין א ,ב)
 9.13לבוש.
9.14נעורים.ימיספעוךים (ק/פרנידה ה,ז).+
 9.15מחמס .שתי דרכי קריאה מוסר נקדן ק[ :ו]הטחוסימ (פסחים ז ,יא) ,אבל
ס9הוס בווי"ו חלומה (בכורות ו ,א) .+ושמא השורוק בצורת הרבים הוא בשל
ה לא-מוטעמת (כמו מוזוק/
מעבר התנועה  5מהברה סגורה מוטעמת להברהפתויי
לתוזזים) .גם פא מביא וה9חוסין (פסחים שם) .בצורת היחיד נוקדה בפא רק
הסמ"ך :הסחוס.ומעין זה מצאנו בפס:וס?חוסים (פסחים) ,אבל הסחוס(בכורות).
ליוורנו קורא בימיד צורה במשקל בינוני פעול :הסחוס ,וברבים גם הוא גורס
וה?חוסים.זו צורה המתפרשתיפה כצורתהרבים של משקללעול שהרבאה.בדפרס.
זה כצורתהיחיד ,אבל בת הסחוס (בכורות) .הגרסה הסחוס,הסחוסין (בלאניקור)
נמצאת גם בל 1ובד"ר.
הצורה הסחוסהיאגלגול של חסתוס שאנומוצאיםבירושלמי ,למשלקידושין א,
ב (נט ע"ד  .)12וכתב הערוך בערך "סחס" (אחרי שהביא את ה.צורותהס"וס/
הסחוסים)" :ובנוסחאותדידו כתוב חסחוס" .המילה נשאלה כנראה מן הארמית
הסחוס (תרגוםיונתן לעמוסג ,יב 27,תרגום של קול) ,חסחף9ח28בסורית.
9.16מרוד .סרור (נפרד; קכלים סו ,ב).+גם בפאובליוורנו מנוקד סרוד 29,אך פר
מנקד9.רוד .בנ"ב(ייבין ,עמ'  )907ובת :סרוד .קיסר (עמ' )283ציין עדות לסרור

וסיבוש

(ולניקודים נוספים).
9.17פטור .הפטור (ק ,פרנגעים א,ג ועוד כ120-בנגעים),ופטורו (קזבחיםיג*ז
2ן) 1במקומות אחדים נשתבש נקדן ק וקרא צורות אחרות" :קרוב לפטור מן
החובה"(הוריות א,ב)",מימין פטורממיןוזובה"(כריתווזא ,ד)30.מן ההקשרזירור
.23

.24
.25
.26

וכן רמז שם לממצא כערבית.
בסוף הערך מביא שם סוקולוף עדויות לתנועה כ 1-בהברה הראשונה :כישותא.
הסימן +כאן ובכל מקום להלן מכווןלציין שהובאו כל הופעותיו של השם במשנה.
במקום זה רואים בבירור שבתחילה נכתב כק הכחוס ,ואחר כך הוסבה הכ"ף (בידי מי?)
לסמ"ך(לעניין זה ראה מ' אלטבאואר" ,גלגולי משמעות" 1לשוננו לעם ט (תשי"ח) ,ב ,עמ'
.)58-57

.27
.28

.29
.30

במהדורת שפרברמצויות הצורות חסחיס/חסחוס .נראהכיהניקוד חסחוס הוא העומד ברקע
הניקוד ס?הוס בהמרת ו:חי"ת בה"א.
זה הניקוד המובא במילונו של ברוקלמן.
בפס נשמטה הפסוקית שהשם הזהמופיע בה;יש שםדילוג מהמת הדומות ("דף שלנחתומין
נ...
] סרוד שלנחתומין"; המעתיקדילגמן שלנחתומין [א] אלשלנחתומין [ב]).
קוטשר (תשל"ז ,עמ' קכ) העיר על השיבוש בשתי המשניות הללו.
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שהסופר כיוץ לצורה 5טזר כמו בכל ההופעות האחרות שלהשם.יי גם א גורס
סיטו
ר (נגעים ג ,ג; ז ,ג ועוד כמה פעמים),וכן מצאנו בקטעגניזה שפרסם כ"ץ
(עמ' קסז) :הפטור (נגעים א ,ג הופעה א) .גם פס גורס תמיד פטור (למשל שם).
בנ"ב מצאנו ?טור וגם-פטור וגם פטור(ייבין עמ'  :)448בפא במקומות המועטים
שנוקרו מצאנופטור .בת מנוקדתמיד פטור (למשלנגעים א,ג ;)%3גםליוורנוניקד
פטור (ראה למשל שם),ריש שגם הרא טעהרניקד?טורלידחובה (שבועותח,ו ;%4
הוריות א ,ב; כריתות א,ד).
9.18מסול .ק מנקד כמעטתמירפסול (נפרד; פסחים ח,וועוף  ,)%8הפסול(זבחים
ח,ג),פסולו (שם ט ,בועוד  ,)%2בפ(ו)סלו( 32מקוואותג,ג),
(פרהד,ד ,)%2
?סולז (זבחים ד) ,פסול(י)ן( 33שמ ט,ג) .בשני מקומותפנסיוקל
ר"(בטעות).עלפי
יני
משקלפעול" :שלאיביאנוהו]לידישסול"(פסחים ח,ו)" ,שנימצאבופסול"(מידות
ה ,ה) עליד "שלא נמצא(נימצא) פסול"(פעמיים במשנהזו ממש) .בפריש תפוצה
משלימה בין שתי צורות :פעול בצורת הנפרד  -פסול (כליםי
 ,ד; פרה ד.,ד;
מקוואות.ג ,א  ,)%2פעול בצורה צמודתהכינוי  -פיסולה ...פיסולה (פרה ד ,ד),
בפיסולו (מקוואותג ,א; ג ,בןג ,ג) 34.אולי לא מיותר להעיר שבמשנת פרה ד ,ד,
ובמשנת מקוואות ג ,א נקרו הצורות פיסולה ,נ:פיסףלו ליד הנפרד ?סול .דברזו;
מלמד עליציבות ההבחנהבין שתי החלופות בכתביד פר.
א גורס לעולם צורה בכתיב חסריו"ד אחרי הפ"א ,ובמקומות המנוקדים מצינו
אצלו:פסול...פסול...ייסולף5
( 3מקוואותג,א).וכן:פסול ...פסולה( 36פרה ד,ד),
בפסולו (מקוואותג ,ב),יפסולו( 37שםג,ג) .גם פא גורס תמיד צורה בכתיב חסר
יו"דאחרי הפ"א ,ובמקומות המנוקדים הוא גורס פסול(שביעית ח,ז; פסחים ח,ו
:%2יומא א ,א  -במשנהזו השווא אינו ברורדיו) ,ואף בפס מנוקד תמיד פסול
(כגון שביעית פסחים שם) 38.גם בנ"ב מצאנו פסול ,פסול(י)ן(39ייבין
 ,עמ' .)916
והעיר שםייביןכי במסורת ת מצא פסול ,פיסול (=:פסול) רכך מצאתיאני בשתי
 .31נעירכי קוסובסקי הביא באוצר לשון המשנו :שתי הופעות נוספות של ?טור (תרומות א ,ה),

.32

.33
.34

.35
.36
.37

.38
.39

אךנקדן קגורס אלנכון" :ולאמןהחייב על הפטורולאמן הפטורעל החובה";וכןניקדפא.
איז מקוםלהניח שהכתיבמכוון כאן לצורה פוסלומן*סל; טעותהיא שטעה הסופר במקומה
של הווי"ו והנקדן תיקנוכדבעי.
הסופרכיווןלכינוי הנסתרים ( -82ראה קוטשר ,תשל"ז ,עמ' תנג-תנד).
נעירכי בדפוסים כמשנת מקוואות (ב ,ב)מצוי הנוסח" :לעולם הוא בפסולו" (הובא עלידי
קוסובסקי באוצר לשת המשנה) .כתכיהיד ק* פא ,פר ואגורסים" :לעולם הוא בטומאתו".
בפס ישצירוף של שתי הנוסחאות" :לעולם הוא בטומאתו ובפסולו".
כך הוא (בשורוק כווי"ו האחרונה).
המפיק בה"א נדבק לקמץ שבאות הקודמת לה.
ראה הערה 35לעיל.
בהופעה אחת לא נוקדה המילה בכ"י פס (זבחיםי,ז).
ראה הערה 33לעיל.
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ההופעות בת למועד (פסחים ח,ו  ;%2יומא א ,א) ובת בסדרים קדשים וטהרות
( .)%22גםבליו,רנו מצאנו פסול(כגון שביעית ח,ז) ,כפטרלו (מקוואות ב,ב).וכך
קוראת מסורת אשכנזכפי שהעלה כהן (תשנ"ט ,עמ' .)271-270
9.19ורו
ם .ק מנקד בכל מקוםורום (נפרד/נסמך;חוליןג ,א;ג ,דועוד ;%2נגעים
.
4
0
.
)
ד
ו
ע
י
א ,א %2
וכן ניקד פס בכל מקום :קרום (חולין ג ,א ועוד) ,כקרום...
ול?רומ41
(נגעים ז ,ב).ליוורנו מקיים קרום רק בצורת הנסמך.:כשרום (נגעים א ,א
,)%2ויקרום...כשרום (שםז ,כ) ,אבל בנפרדניקד קרום בכל מקום(חוליןג ,א;ג,
ב;נגעים ט ,כ; מקוואות ט ,ד.
בפרלעוכעזזאוז,עקול השם הזה בקביעות במשקל פעול :קרום לפרד;נגעים ט,
ב; ט ,ד),כשרום (נסמך;  awא ,א 12ועוד).וכן הואבכ"י א במקומותהמנוקדים:
קרום(נגעים ט ,ב) ,והקרום (מקוואות ט ,ד) ,וסשרום(42נגעיםז ,כ);כן הוא בנ"ב.
ן (עמ' )907מביא חמשעדויותומעיר (שם ,הערה )104כיגם במסורת ת רי"ש
ייבי
חלומה .אמור מעתה ,העדים מן המסורת המערבית (איטליה :ק ופס) גורסים
קרום 43,לעומת זאת העדים מן המזרח (פר ,א ,נ"ביתימן) גורסים קוום1 .
 9.20שבות .כל  12הופעותיו של השם במשנההן בסדרמועד .קגורסתמיד
(שבתי,ו;עירוביןי,גועוד .)110כגרסת קכךגם גרסת פא ,פסוליוורנובכלמקום.
שבף~:..
בנ"ב(ייבין ,עמ'  1055הדוגמה האחרונה) ובכ"י ת,מן לסדר מועד מצאנו שבות.
ן קיסר (עמ' .)289
(עירוביןי ,סו; פסחים ו ,ב),וכןציי
9.21שפוד .קגורס עלפירובצורות במשקלפעול :שפוד(פסחיםז ,א; אהלותאן
ג  ,)%2 +השמוד (עבודה זרה ה ,ב  ,)%3 +לקפוד (אהלות א,ג) ,אבל בשתי הופעות .
הוא.גורס:שפוד(כלים ה ,ה),בשפויים (סוכה א ,ח)בווי"ו חלומה:פעול .פרגורס
לעולם צורה במשקל פעול :בשפוד ...השפוד (אהלות שם ,שם ועוד  .)%3גם פא
נוקט במקומותהמנוקדים עלפירוב שפוד(פסוזיםז ,א;ז,ב) ,השפור(כלים ה,ב),
לשפורים (סרכה א ,ח)י אבל במקום אחר ישניקוד אחר (כלים ז ,ג) :השפוד או
(בחולם ושורוק כאחד) .בנ"ב(ייבין ,עמ'  )916יש דוגמה אחת :השפוד.
בפיוט האשכנזי רשם אלדר (עמ'  :)280שפוד (שלוש עדויות)לידשפףדין (הפ"א
דגושה?).ייבין (שם ,הערה  )137רשם ממסורת תימן שפוד וגם שפסד ,שפודין
(בקיוםויקמץ) ,אך קיסר (עמ'  )255מביא רק שפוד,שפודין .פס גורס עלפי רוב
שפוד (פסחיםז ,א;ז ,ב; זבחיםיא,זועוד  ,)%5אבל גם בשפוד (בבא קמא ח ,א;
איני רואה דגש בפ"א) ,השפוד (עבודה זרה ה,יב; הפתחבשיןדהוי) .האם מדובר
בצורה שפוד (בלאציון הדגש באות פ"א)?ליוורנו מנקד כמעטתמידשפוד(פסחים

ך

סיפהד

.40
.41
.42
.43

אעירכי לא מצאתי צורה מנוקדת בפא.
יושם נא לבלניקור בפס כאן :וכקרום (ולא וכקרום).
בכתבהיד השווא של הקו"ף הוסט אל מתחת לכ"ף ,צמודלחיריק.
אבלליוורנו האיטלקי גורס כאמור"רום בנפרד.
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ז ,א; ז .,כ ועוד  ,)%7בשפודין (סוכה א ,ח) ,אך במקום אחד בשפוד (בבא קמא
ח ,א).
כללו של דבר ,שפוד מתועדתהיטב(ק .פר ,פא ,נ"ב ,פס ,פיוט אשכנזי ,תימן,)44
שפוד מתועדת אך מעט בעדים הנאמנים (ק ,פא? ובעד משני :לי]ורנו) .צוררת
אחררו - 1שפוד ,שפוד,שפיד -ערלרתטיפיןטיפין מכאן ומכאן.
9.22שפוי .המילה הזאתנקרית במשנה כולה פעם אחתויחידה".:מועלין בעצים
ח)45.
ואיןמועלין לא בשפוי ולא בנויה" (מעילה ג,
ק גורס בשפוי .הכתיבבשפוי
(בלא יו"ד אחרי השי"ן) נמצא בפא ,בלו ,בד"ר ובפס (גם בכתביד זהאין המילה
מנוקדת).ליוורנו גורס בשפוי46
וכן תימן (בלאציון של הדגש בשי"ן ובפ"א).
 9.23שתות .ק מנקד עלפי רוב שתות (תרומות ד ,ז; בבא מציעאג ,ח; ד ,ג; בבא
ב47,
בתרא ז,ג הופעה
אבל שתות (כתובותיא ,ה  .)12בפא כהופעות המנוקדות
שתות(תרומות שם; כתובות שם  ,)%2שתות (בבא בתראז,ג),וכן מצאנו בפס בכל
מקום שתות (למשל תרומות שם; בבא מציעא ד ,ג) .זה הניקוד בנ"ב(ייבין ,עמ'
 ,916מביא שלוש עדויות) ,כך הוא בת (למשל בבא מציעא ג ,ח; ד ,ג,וכןציין
קיסר ,עמ' )257וכן הוא בדפוסליוורנו (למשל תרומות ,שם ,ובכל מקום).
 9.24תחום .ק מנקד בכל מקום תחום (נפרד ,פסחים ו ,א; נסמך,עירובין ה ,ה),
תחומה (מכות ב,ז).וזה הניקוד המתועד 'בלל העדיםהמנוקדים :פא (למשל שבת
כג,גועוד )%14וכן בפס,בליוורנ ,,בנ"ב(ייבין ,עמ' )916ובכ"י תבכל מקום (למשל
מכותב,ז;וכן הביאקיסר ,עמ' .)257חריץ אאר,ויחי
ד נמצא בפאבווי"ו חלומה:
למתומה (נדרים ז ,ה) ,וכבר העיר 'טורסיני,בעררי"תחום" במילון בן-יהודה על
הניקוד תחומיך בקטע גניזה למשנה .הניקוד בווי"ו שרוקח הוא ניקוד המילה
בארמית ,למשל תחום (תרגום אונקלוט לבראשיתי ,ט),תחומג (שם לד,ד)וכן הוא
בסורית :תחומא;זו מילה שנשאלה לארמית ולעברית האכדית טנ1סב48.12
מן
9.25תלוי .פר :לתלוי49
(נפרד; כלים סו ,ד) ,ותלוי (נסמך; כלים יב,ו ועוד ,)%5
סללוןין (שם טו,ד).גם פסגורס פעם אחתתלוי50
(נפרד; שבת ח,ב) ,אבל בהופעה
השנייה גרס פס לתלען(כלים טו,ד).וזו צורת הנסמך(!) שנקרתה בפס  :%6ותלון/
 .44וכןניקדוילון וקוסובסקי.
 .45ופירש הר"ח אלבק" :בשפוי  -בנסורת עצים;בנויה  -בנוסח אחר; בנביה ,בנמיה :בעלים
שנשרו".קוסובסקימביא את השם הזה בשורש שפ"ה (=שפ"י) הנרדף לשו"ף,שעניינו 'קצוץ,
.46
.47
.48
.49

.50

החלק ,גרד ,הקצע
וכןניקדו קוסובסקיוילון.
בהופעה א במשנהזואין רואים בבירור את הניקוד בווי"ו ,אך נראה שיש שם שורוק.
ראה קוטשר ,תשל"ב ,עמ' 66וכן סוקולוף,מילון [ארמית א"י] ,בערכו.
בתוך המשפט "והעשוילתלוי טהור".
בתוך המשפט"כדי לעשותתלוי לנפה ולכברה"; בדפוסים (ראה קוסובסקי) תלאי;ומעין זה
במשנהזו גם בליו]רנ]:תלשי (=תלאי; ראה בר-אזמר ,תש"ם [איטליה] ,עמ' .)3-155 47
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וסלון/מטלוי( 51כליםיב ,ו; טו ,ד  )%5מתוך היקש לנפרד (בדומה לשליח-ציבור,
טמנותדכהונהואחיותיהן) .עדותלצוהה תלולבנפרד נמצאתגם בדפוסעוורנו:לתלוי
(כלים טו ,ד)52וכך הוא שם בצורת הנסמך(כלים טו ,ד) :מתלףי (,)12ותלוי (,)13
אבל .במקום אהד גרס בנסמך תלול(כליםיב,ו) .גם כת'מן מצאנולמלוי (נפרד;
ן את הדברקיסר (עמ'
כליםטו :ד)53,מסלרי...ותלוי (בסמך;כלים שם)54.וכברציי
 )259עלפי כל העדים שהביא ממסורתתימן.
ק גורס צורה כמשקל פעול:תלויונשתי ההופעות וטל צורת הנפרד (שבת ח ,ב;
אבל בנסמך ,כצפוי ,תלוי (עדויותג :ט ובכל ההופעות האחרות).ן
כלים טז,
גם4.אי'.
ברבים הסופר גרסהתלויות(כלים טו ,ד) והנקדןתיקן לקרוא:ה"לוןן (ת).
גורס תלוי (נפרד; שבת ח ,ב)56,תלוי (נסמך 1טו ,ד .)13
9.26תנוף .השם הזה נמצא במקראבצירוףתנוףאזן(כגון שמ' כס ,כ;ויק'יד,ד)[.
צירוף זה מובא במשנה כצורתו :תנוף אזנו (ק/פרנגעיםיד,ט) .משנהזובנגעים
מדברתעל"תנוףאזן המטהרהימנית" שבפסוקהנזכרמויקרא .לאמצאתןפרט ~קל["
עניין בעדים האחרים הדורש הערה.
_.
ם *א
_, ..י
 9.27אכום/אבוס/אבוס :]7 .אבוס (נפרד; כלים כ ,ד)( onlan ,נגעיםיב,דן ,וכמן/
~(SS

.

במקרא :האבוס (שבת כ,ג) ,האיכמס(נדרים ד,ד) .פר :אבוס (כלים שם) ,האיבום"י.ל
(נגעים שם) .בא מצויה רק הופעה אחת :האיבוס(נגעים שם) .בפא מצאנו לאקת"
בפס,
(שבת )(DWייבו
ס(כלים שם) ,האיבוס(נגעים שם) ,אבלס-בוס(נדרים ~?t(a
מצאנו:ונשבוס (שבת שם)י להבוס 3נדרים שמ) ,ה
בפאאבווכספס(נגעיםלהשכםר)י,עלאאהםק5,ביגירמ
(כליםשם) .בשלחילופיקמץ  /פתח /חטף-פתח
אין
'כלקמל"-י,
לצורה אבוס או לצורה במשקלהבינוני הפעול אבוס .ת(כליםונגעים שם)וליוורנו
(בכלארבע ההופעות) :אבוס/האכוס.נעירכיל,גורסצורותבלייו"ד :אבוס/האבוס [
(שבתכלים ונגעים) ,ופעם אחת כיו"ד :האיבוס (נדרים) .בד"ר כל ארבע ההופעות
כתובות בכתיב חסר :אבוס/האבוס.
.
.
5
7
,
)
ם
ו
ק
מ
ויש עדותלניקודאלול
9.28אלול .ק:אלול (ראש השנה א,גוכן הואבכל
.

.

,,

.51
.52
.53
.54

.55
.56
.57

(א) בכלים(יב,ו)איןחיריק ביו"ד( .ב) אנו מוצאים כאןחילופי פתח/קמץ כמקובל בפס.
בשבת ח ,ב גרס ל'וורנ] כאמור (בהערה )50קלטי.
כ"י ת לסדר מועד גרסתלוי והמילה נשארה בלאניקוד ,אך נכתב עלגביה (במועד מאוחר?)
תלאי.
וישלהעיר כנגדייבין (עמ'  )917שהביא בנ"ב אתתלוי במשקל ?עול .שתי הדוגמות שהוא
מצטטהן צורות נסמך "לתלוי ראשתלוי רומה" ,ומהןאין ראיה שצורת הנפרדהייתה תלוי
ולאתילוי.
יצויין שבדפוסים מצויה כאן הצורה ת ל
בכלים טו ,ד גרס פא צורת מקור :לתלות ("העשוי לתלות טהור").
בתענית ד ,ה (ז) המילים "בעשרים באלולבניעדיןבן יהודה" נוספובגיליון קביד אחרת
(האםזוידו של ק ,2-שהעתיק את הדפים האחרונים שחסרו בקז) ,ונוקד שם באלול(ניקוד
.

אופייני לק.)2-

'

-

'

.
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בת (קיסר ,עמ' ;232עיין שם) ,ומצוי גם שם התואר:האלולייל(בכיררת ט ,ה).
עדותברורהלחילוף של חטף בתנועה מלאה(צירי) באל"ף בשםזהעולהמןהכתיב
ט59.0141
אילול בכתובתעין גדי 58.גם כאןידוע היטב המוצא האכרי של המילה:
ם (פר
 9.29אלגם("לום)-מין צמח .השם נקרה פעם אחת כמשנה כולה:וסלילי
טבוליום א ,ה);כן הביאייבין (עמ'  )916מן נבוכך מובא ברמב"ם (קאפח) בלא
ניקוד.וזו גרסת ק( 2-אלא שנשתבש וכתב סמ"ך) 60:והאילוס61.גםלו טעה וגרס:
והאילוס בסמ"ך .פא ,פס ,ד"ר ונ"א ברמב"ם (קאפח) :והאלום 62.כתיב זה נוקד
בשניעדים בחטף-פתח  /שווא נע :והאלום(63ל,וורנו) ,והאלצם (ת);וכברציין זאת
קיסר (עמ'  .)233אפשטיין (פיה"ג ,עמ'  )137הביא את הגרסאות והאילוס/והאלוס
והעיר על הנוסחאות (הנכונות) במ"מסופית .בעיקר
פירושו של הגאון שם:
"ופינרושו] 64מלוח ולשנון]63
יוני הואשניצוק עם המלח" .בהערות  8-7שם הפנה
אפשטיין לאיוב ל ,ד" :הקוטפים מלוחעלי שיח" ולצורה בתרגום השבעים 2ק6%1
המכוונת לצורת הנומינטיב  .611~01בסוריתמצויה הצורה אלימון65.
הווה אומר 611404 :היוונית נתקטפה הברתה הסופית 4 -אלים  -ותנועת 1
אלדמע חטף.
הפכה בה ל-ם בהשפעתהעיצור
באל"ף ממממשכידוע
גם כ/-ם :/אלגם ,ויש שהתנועה השפתיהינוגףמלגן,
נכתבתכתיב א4ל.14
"דבללך
 9.30אמים/אמין .אמים/אימין היאמדונם~. -מי).'"/וא~לים יצירתן שהאימנין
משתמשין בו להעמיד את הכליס על
וצורתמע"(קיסובסקי) .מילה זו נמסרת
.
בכתיבים שונים ובניקודים שונים בכל כתבי:היד.שליהנמ%הל" :".ראמים שלגרדלי
מצנפות [.ץ] ואמום של עושי סבות" (כלים סג)4
(ואפשר שכתוב כאן
סטמיס;כליםכו ,ד),והא(י)מון (שם כג ,א),והאימון (מקוואותי,ב) .פר :והאמום
(כלים טז,ז  ,)12האמום (שם כו ,ד) ,אבל והאימון (כלים מקוואותי ,ב) בווי"ו
שרוקה .ברורכי הצורה בסמ"ךהיא שיבוש;קיומן של צורותבנו"ן לעומת הצורות
במ"ם מבטלות את ערכה של הגרסה בסמ"ך .ב 4נתקיימה צורה אחת :והאימון
(מקוואות שם) .בפא יש בידינו כמה צורות מנוקדות :האמום (כלים כו ,ד),
ונה]אמום (כלים טז ,ז); בהופעות אחרותאין ניקוד (מלא) :ונה]אמום (כלים שם
שם) ,והאמום (שם כג ,א) ,והאמון (מקוואות שם) .בפס רוב ההופעות מנוקדות

ישיב

יעמום

 .58ראה נוה ,כתובת  70שורה  ,5עמ' .107-106
 .59ראה סוקולוף,מילון [ארמית א"י] ,על אתר.

 .60וו מילה זרה והעיצור השלישי שלה הוא מ"מ ולא סמ"ך (ראה להלן בהמשך דברינו).
 .61הסמ"ך מובחנתהיטבמן המ"חהסופיתוגם סומנה בקועלגביהכדילהבדילהמן המ"ם (דבר
זהאינוידוע לקיסר ,עמ'  234הערה .)41
 .62פס ניקדניקוד חלקי (את המובן מאיליו!) :והאלום.

 .63וכןניקדילון.
 .64השלמתי אתהקיצורים.

 .65אפשטיין ,פיה"ג ,מפנה לבר בהלול.
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בווי"ו שרוקה :והאמוס ...ואמוס(כלים טד ,ז) ,והקימום~(שם כג ,א) ,האימוס (שם
כו ,ד) ,אבל והאמוס (מקוואות שם) .אנורואיםכי גם מעתיק פס כתב ( )13סמ"ך
במקום מ"מ .בת מנוקד בחמש ההופעות אמום (=אמום),כפי שכבר העיר קיסר
(עמ'  .)235וכך מנוקד ארבע פעמים בליוורנו :אמום 66,אבל פעם אחת גרס קמום
(ההופעה השנייה בכלים טז,ז).
הערות:א .המקבילה הסורית אמומא תומכת תמיכה איתנה בצורה"מו
ם (ק ;11
פאוכך בתובייוורנו  )%4אואמוןבחילופי מ"ם/נו"ן בסוףהמילה .ברורכיהצורות
בסמ"ך  -בק ובפס -שיבוש העתקההן של המ"מבסוףהמילה.מותריםאנולהניח
כי אמון/אימון (פרן א)הן וזלופותהגייה של אמום/אמון.
ב .הצורותבווי"ו חלומה (בק ,בפר ובאחרים) שוקלות את השם במשקלפעול.
ג .כלום הניקוד קמום (ק,ליוורנו) מלמד על שקילת השם במשקליעול
 ,אר שמא
אמוםלפנינרבחילרפי קמץ  /חטף-פתח? אך החילופים האלה אינםארפיינייםלשני
עדים אלר67.

9.31טמורין/אמורין .בק שרלטהניקוד של האל"ף בחטף-סגול:האמורין(וכחיםיג,
ד) ,אמורי...כאמורי (פסחים ו ,ה),טמוךיו (זבחים כ ,ב  ,%4ועוד  ,)13אמוריהם
(יומא ו(,)5 ,ו)טמוךיסן((זבחים ד ,ד),נט(ו)מריהן( 68שםיג ,ה) ,אבל מצאנו גם
סאמוריזנ ..באמורין.נ .באמורין (מעילה א ,ד) באל"ף צרויה; וניכר בפירור כי
בהופעה הראשונה במשנת מעללה (א ,ד)ויטף-סגול תוקןלצירי!
ן (עמ'  :)919אל"ף "על פי רוב צרויה גם בהתקדמות הטעם:
בנ"ב.צייןייבי
קטממרין"טמיךי'טקךי"' אףהרסיףכי בספרא עד עמ'קטו עלפירוב אל"ף חרוקה
אמורין ומעמ' קלג צרויה אמורין (והעיר שםכיהניקוראמיךיןאינו מלמד שהשם
שקול במשקל קטול) .והוסיף שם עודכי גם בתימן אל"ף צרויה :איסורים .נעיר
אל"ף ,וניקד אימורי69
כי פא כותב כמעט תמידאימורין/אימורי וכו' ביו"ד אחרי
( %3פסחים ו ,ה) ,אימורי( 68סוכה ה ,ז) ,אימוריהם (יומא ו ,ז)70.
פס כותב את
התיבה בקביעות ביו"ד ומנקד את האל"ף בצירי או בסגול ,כגון אימורי (פסחים
ו ,ה) ,באימוךים (מעילה א ,ד  .)13גםליורנו מנקד תמיד אל"ףצרויה (רק לעתים
* ז)' העיקרלענייננו היא מסורתו שלנקדן
נוקט כתיב חסרכגוןטמוךיסז -יגמאי
ק ,המנקד את משנתו בניקוד טברני מוקפד למדי',שמקט ע פירוב
ט (טמורים'טצוךייכף); נראהליכי במקום שנקט איטו לראותבניקוד זהחילוף
של א.
:י
 .66ויתרתיכאן על הבאת ה"א הידיעהווי"ו החיבור.
 .67ספק זה אמור גם באשרלניקודים בפסן ךסטמוס/ואמוס וסטמומ ,וטמנם).
 .68ברורכיאיןהכוזיב בהופעהזורומזלצורה אחרת ,אלא שיבוש הוא שנשתבש הסופר במקומה
של הווי"ו שאחרי המ"ח ,והנקדןתיקנו.
 .69השמטתי אותיות שימוש שבאולפני הצורות הללו.
י הכתיב חסריו"ד בדרך כלל ,אך יש גם מעט צורות ביו"ד אחדי האל"ף
 .70אעיר כאןכיאב
((
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 9.32ארוס.כלי הזמר ארום נקרה במשנה שלושפעמים .ק נוקט:והארוס ...הטרנס
(כלים סו,ו  ,)12אבל.הארוס (סוטה ט,יד); פר :והארוס ...הטרנס(כלים שם); פא
מנקד כאן :וסארו/5הארו 5ובסוטה הוא גורס האירוס (בלאניקוד) .פס מנקד רק
בסוטה :הלירוס ,אבל בכלים גורס:והארוס ...הארוס (בלאניקוד).ליו,רנו ( )13ות
( 12בכלים) אירוס .צריךלציין שאין לבנות על ניקודו של פא הגורס ארוס כדי
ללמוד ממנוכי האל"ף חטופה ,שכן הלה מחליף סגולוצירי בחטף-סגול אהדדי.
הניקוד אירוס(ליוורנוותיש ),עשוי לחזק את הסברה שלפנינו צורה במשקל פעול,
שכתבי היד ק ופר ניקדוה בתשלום דגש (ארוס) ,וליוורנו ות'מן ניקדוה בחיריק
באל"ף בלא תשלום דגש (אירוס) .אך אפשר ששני אלה לא הייתה בידם מסורת
מהימנה בקריאתהמילה,והלכואחריהכתיב המלא וקראואירוס,ואילו גרסת ק ופר
(טרנס) משקפוז חלופה שלארוס.תיקו.נעירשגיזרונה של המילהאינו מחוור (ראה.
מילון בן-יהודה בערכו).
שמות שבמקרא ושמותשאינם בו
 .10כברציינתי במקום אחרכי קו בולט בתצורת השם בלשון המשנה הוא ההבדל
הברורבין השמותהמצויים כמקרא לשמות שלאנקרובווהופיעו לראשונה בלשון
חכמים .השמות מן המקרא נמסרים ברובם (כמעט כולם) כעדי הנוסח כצורתם
במקראבכתיבםובניקודם .לעומת זאתאלו שלאנקרו במקרא ,מקצתמ הם שמות
ערש למים קיט"ם בקביעת צותתך הכתובה (למרמר הטקסט העיצורי
שלהמון תעוצורך בבירךפילולוגיכדי לקבעה לדעקהי ורובם על השמות'טלא
נקרו במקרא ,העדים חלוקים באשר לצורתמ המנוקדת 71.ויש שהעדים
מספקים שתיים ,וגלוש וארבע חלופות לשם אחד ,ופעמים ששתי חלופות ויותר
לשם אחד מצויות בכתביד אחד ,ואתה תוהה אסלפנינו חלופות המשקמות צורות
קדומותומקוריווז שהילכוזו בצדזו (במקומותשונים,בפי חכמים שונים אובבתי
מדרששונים?) בהיותלשון חז"ל לשון חיה ,או שמא רקאוית מהן מקורית(ואיזו
היא הצורה המקורית?)ריתר הצורותהן מימוש אפשרי של הכתיב הנתון במשנה,
ולפיכך אפשר שצמחובתהליך המסירהבימיהביניים .אבוא לפרט אתדבריי לאור
הנתונים שהוצגו ממשקל כעול.
 .11מקרב  32השמותהנמצאים ברשימה(לעיל  12 )9-755שמותנמצאים במקרא.

.71

ראה בר-אשר ,תשס"ד נתצורה]5,י.

 .72השמות שאינם במקראצוינו כאמור (ב65אלעיל)בעיגוליתלידם,ואלו שבמקרא הובאו בלא
כלסימןלידם .דרך אגבאעירכי מתוך  31השמות שנמצאו בק (ראהלעיל  )8-755במשקל
?עולצייז קיסר מכתבידזה (עמ'  )266-264רק ,12לפי שנקודת המוצא שלוהייתה מסורת

תימן.
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תשעה מתוך ה - 12-טלול~ ,בול ,גדוד ,זבוב ,כלוב 73,א.כרוב ,לבוש 74,נעורים,
תנוף  -אינם מצריכים כל הערה;.כצורחם במקרא כך צורתם במשנה .השלושה
הנותרים מצריכים הערות קצרות :השם זכור שנזדמן במקרא בצורה צמודתכינוי
בלבד -וכורף,וכורה -נחלקו המסורותבלשון המשנה ,אם צורת הנפרד שלוהיא
זכור או ןכור (ק מציע את שתי הצורות) .השם כסוי שנקוה במקרא רק בצורת
הנסמך " -כסויעור תחש" (במ' ד ,פסוקיםו,יד) -מופיע בחלקמן העדים בצורת
הנפרד כסוי 75,ויש עדויות לצורה כטוי במשקל פעול (ק מכיר את שתי הצורות:
במסורת הכתיב ובמסורת הניקוד?) .השם השלישי ,אבוס ,מנוקד בלשון חז"ל
במסורת ק :אבוס/אבוסליד קבוס ,אבל בשםזהאין לדברעל הבדלבין משקלו של
השם בלשון המקרא במסורת טבריה ובמסורת בבל (אבוס) למשקל המשיזקף
בניקודים אבוס/אבוס שמצאנו בכ"י ק של המשנה; ההבדל ביניהם הוא בדרך
הגייתו של השווא/הווטף באל"ף (התחילית) :תנועה חטופה אוצירי.
 .12כמעט כל  20השמות האחרים (אלו שלא נקרו במקרא)  -העדים חלוקים
בקריאתם.נציין תחילה כמה פרטים הנוגעים לתבנית העיצורית של השמות.
למשל,לידהכתיבהכדומים/הכדומין מצאנוכתיב בלאוי"ו -הכדמין(כך גרס פס
בהופעה במסכת טבול יום); וראוילציין במיוחד את הכתיב הכרומים/הכרומין
ברי"ש (שנמצא בכמה כתכיידטובים וככללם פא) .דומהשאין לפקפק בעדיפותה
שלהצורה הכתובה בדל"ת העולה מהעדיםהנאמנים (וראשלכולם ק ,פרוכתבהיד
שלפירושהגאונים לסדר טהרות) .לעומת זאתהכתיבהכיחומים (שנמצא פעם אחת
בק!)אינוחד-משמעי.כלוםמכווןבו לאחדמן המשקליםפיעול,ייעו
לאופעול או
לצורה כידומים בכתיב מלא של השווא? השם האלום/האילום שנמצא פעם אחת
במשנה (טבוליום א ,ה) נקרהלידו הכתיב האלוס (ק,2-לו).אין ספק שהכתיב
בסמ"ך הוא תולדתשיבוש (ם 4ס) .אלושקיימו את הצורה במ"מ שמרועל המבנה
העיצורי המקורי) -.מק( 611אלימון בסורית) .אכל יש שאתה מוצא שם שיש בו
נתיביםאוזרים ורובםתקינים,כגוןהכתיבים אמום/אימום לעומתאמון/אימון.הללו
משקפים שתי חלופות תקינות 3בחילופי מ"מ ונו"ן בסוף מילה) מבחינת לשון
חכמים ,אםכי הצורה במ"ם קודמת בזמן לצורה בנו"ן ,דבר שנתקיים במקבילה
הסורית (אמולא); לעומת זאת הכתיב אמום שיבוש הוא.
 .13אך הרוב המכריע של ההבדליםבין העדים נוגעים לניקודן של הצורות
ול שיוכן למ שקל מן המ שקלים .סיכום כללהנתונים מגלה שהכתיב פעול
 .73הניקוד כלוב בדפוסליוורנו נראה טעות ברורה (ספק אם הקמץ בכ"ף הוא הדלפגיית השווא
הנע כ /8/-באיטליה .התשובה לדבר זה כרוכה בבירוריסודי של מסורתליורנו; ואכמ"ל).
 .74נעירכי מצאנו 1 1X6pou~ 1785005ט0ק 18וכן קטסקם 1בתעתיקיםיווניים (ראה ברונו ,עמ'
 ;167שפרבר ,עמ'  )189ובתעתיקיםלטיניים מצאנו ( chelub ,zebub ,gebulשפרבר ,שם).
 .75יצויןכימילון  HALOTבערכו קבע לנסמךכסוי צורת נפרד~סני (בעקבות דקדוקם של ב"ל).
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אינו -נקרא תמיד פעול בעשרים השמות הלא-מקראיים שהובאו לעיל (ב;)9-755
מתבררכייש לו לפעול משקלים מתוזרים.נציין את המשקלים העיקריים ולא את

כולם 76,ונוסיף להם הערות אחדות.
.14פעול.ליד ב3.רךב (או אכרוב) ,סחוס ,מרוד ,פטור ,קרום,שבית ,שפוד ,שתות,
תחום ,אמום5/ימון מצאנו גם כרוב (או 95רוב) ,לחוס ,סרוד ,פטור ,קרום ,שבות,
שפוד.,שתות ,תחום ,אמום/אימו/7אימו.7וישששתי הצורותנקרו בכתביד אחדאו
וגם אמום בפר ,פטור וגם פטורת
במסורת אחת,כגון"מום וגםאימץ בק,אימון
בנ"ב; שפוד (עלפי רוב) וגם שפוד (מיעוט)-בק ,שבות (עלפי רוב) וגם שבות
(מיעוט)בק .תחום (בכלהעדים)וגם תחום (פעם אוזת בפאועדות אחת מקטעגניזה
למשנה).לפי שהעדויות באות מעדים נאמניםאין לבטל אותן כמשוגותנקדנים .אך
עדיין לא נתברר אם בכלהחילופים מדוברבחילופי  5/0גם בהברה מוטעמת (רבך
זה כרוך בבירור מלא של הסעיף הזה בתורת ההגה של המשנה) ,או אם מדובר

בחילופי משקלים.
.15פעול.אין ספק שיש מקומותשהניקוד פעולכנגד?עול הוא שיבוש ברור,כגון
קוטשך78.
?טור (במקרם פטור)ליד חובה במשפט אחד (קכריתות א,ד)כפישציין
אבליש מקומות שהעדים נחלקים אםלפנינו פעול או?עול,ואין לפקפק בסבירותה
 .למשל ,מצאנולידזכור גם זכור(שתיהן באות ,כאמור ,במסורת
של79הקריאהיעול
8
י
ת
ו
ש
כ
ק) ליד אמומ,כשית,סרוד (ק),תלוי (פר) מצאנו אמום,
סרוד (פר),תלוי.

(ק ,פא).

 .16פעול .כמה שמות שהובאו כאן במשקל פעול מצאנו להם מסורות חלוקות
ל (לעתים פיעול בכתיב מלא!) ,למשלחפוי (פרתמיד ,ק עלפי רוב,
הקוראותיעו
(81]7
שתי הופעות ,נ"ב; וכן הוא בפס.,
פא ונ"ב [עדות אחת]) וגם חפוי/חיפוי
כליוורנו ובתימן [בשלושה עדים אלו השם הוה שקול תמיד במשקל פעול!]).כן
מצאנו כסוי אבל גם כסוי ,כישוי( 82בק שתי הצורות כסוי/כטוי מתחרות זו בזו
כמסורתהסופר ובמסורתהנקדן).לידשפוי( )]7מצאנושפוי(בשניעדים מאוחרים -
..9

 .76כל המשקלים שפעול מתחלף בהם מתפרטיםלעיל ב32-סעיפי המשנה של סעיף
 .77ברור שאין לכלול בחילופי ?טור?/טור את הניקוד לקטור (הוריות א ,ב) בק; מדובר כאן
בצורת המקורהנטוי שלבנין קל (שעלתה בשל משוגתניקוד),ולא בשם במשקל?עול (ראה
_ ,לעיל .)9.175
 .78ראה לעיל .9.175
ה לעיל ;9.45
 .79יא
ת (פס) כמובא לעיל ב.9.125-
 .80כוונתי לגרסה ששות (נ"ב) /ישו
 .81בק כתובה המילהכתיב הסר ,אבל משקליעול נכתבבו כמעטתמידכתיב מלא:פיעול!עניין
זהיידון אצלי בפרק על הכתיב בק (ובכתבייד אחרים).
 .82ייבין (עמ' )917מציין?טוי כשם פעולה של פעל ,לעומתכסוי (=מכסה).וכךהביאקוסובסקי
באוצר לשון המשגה.

ז
76-
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ת וליוורנו);ליד פטור (ופטור ופטור) נקרתה גם פטור (רק בעדים המאוחרים :ת

וליורנו).מענייןהיחםהאלומורפיבין פסול לפטרל בפר  -פסול בנפרד ,לעומת זאת

פסול היא הצורה צמודתהכינוי.
צריךלציין שהעדויות על?עול

?טוי ,כשות*,טור ,פסול,שפוי) מוצקות
יותר מרובהעדויות עלפעול(חפוי,עסוי ,כשות ,פטור ,פטרל,שפוי).חפוימעידים
עליה פר ,פא וק עלפי רוב (אך בנ"ב רק עדות אחת) ,לעומת זאתחפוי עולה בנק
( )12רק במסורת הנקדן ,וקרובבעיניי להניח שהסופרכיוון לחפוי בלבד 83.יתר
.העדויות לחפוי באות מן פס,ליורנו ררניכון .בעדי המשנה שבדקנר הצררה כישות
נמצאת בפס בלבד .גם פטור עולה ממסורת לזורנו ותימן בלבד .כן הוא באשר
התיבה כתובהכוזיב חסריו"דגם ב-פא ,בלו ,בפס ובד"ר84.
לקפוי (כך קורא ק!):
?פוימעידיםעליה תוליוורנו .באשרלכסוירובהעדים המובחרים (פר ,א ,נ"בותימן
מכאן ,ק עלפירוב ופא מכאן)גורסיםכסוי .נראהומהעדויות שלהסופרוהנקדן בק
מקורןבעירוב עםכשוי  -שם הפעולה של 5על ,הנמצא במשנה ובכללזה במסורת
ק :כסון/ויטוי (ביכורים ב ,ט:חולין ו ,א :ו ,ד :13יב ,א  .)12העדים האוררים
,לצורהכטויולאכסוי הם פסוליורנו .לערמת זאת ,פסולוכנמצאתמידאף הואבשני
עדים מאוחרים (ה,לייירנו),מצוי בפרכאלומורף_של?סול(פסולבנפרד,פסול צמוד
'

(מפי"

ב85.185-

כינוי).ויעונןבדיון להלן
 .17ולא הבאנו כאן ,כאמוה :את כל החלופות לפעול העולות מתוך הנתונים
המ"פרטיםלעיל (בסעיפי המשנה של  .)95בעיקרו של דבר העדויות מכתבי היד
המשובחים  -ק ,פר ,פא ,א ונ"ב  -נחשברתבעינינועדויותנאמנות המשקפותברוב
המקרים מסורותאותנטיות .ואולםעדיין מוקדם להכריע הכרעה ברורה בדברערכן
האמתי של החלופותהללו .שאלה חשובה היא שאלת מעמדן הפונמי של התנועות
ט ו0-בלשוןחכמים ,אך כאמוה דברזה לא נתבררעדיין 86.בדברזהתלויהיחסבין
פעול לפעול  -כלום-חילופי משקלים לפנינו או אלטרנטות פונטיות של משקל
"חד? מכל מקום-,שיוכם של  32השמות ,המובאיםבתיאורנו(לעיל ,)9-755לפעול
מוצק ביותר מצד כמות העדים ומצד איכותם.
משקל ומשמעות
 .18כמו ברוב משקלי השמות,אין לדבר במשקל פעול עליחס קבועבין המשקל
 .83ראה הערה 81לעיל.
 .84גםעדים אלוכותבים עלפי רוב את משקל פעול ביו"ד(פיעול).
 .85נזכירכאןכי טל (תשנ"הי עמ'  )98197עמדוהעמיד על תנודותבין פעול לפעולבלשון חז"ל
ובארמית .של השומרונים .אף הוא נדרש שם (עמ'  )98-94לתנודות אחרות המלמדות על
ל במשקלים אחרים.
חילופייעו
 .86ועור אידרשלסוגיהזו אי"ה כעתיד.
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למשמעות ,אךישלצייןכי  16שמות (למעלה ממחצית השמותהכלולים במשקל)
מביעים אחת משתי הוראות (מורחבות):
א.כליםוחפצים :כדום,כלוב ,סרור ,קרום ,שפוד; אמום/טמון ,קרוסיטביס/הביס/
אבוס.
ב .שם פעולה או תוצאת (פר) המעולה שלכריין קל:יטור,פסול .שבות,חפוי.
?סףי* לבושי ?פףייטלפי .קיטשר 87היטיב לקבועכי שלושת השמות הראשונים
(כטור ,פסול ,שבות) משמשים שמות פעולהבבניין קל; באשרלפסול הואציין אל
נכון שעיקר שימושו הוא תוצאת הפעולה.אניראיתי להרחיב ולהביא כאן גם את
השמותהמצייניםכלים או חפצים ("שם דבר") ,שמשמשלידם בעברית המקרא או
(3סה)89,
(ב?ל?שהו)ןי0ח9כמים פועלבבניין קל :חפוי (חפה)88,עסוי
לבףש (לבש),שפוי
י(טלה)יעליי להעירבעניין זה שתי הערות:
טלי
קוטשר91
רואה בגמול שבמקרא ()%19נציג ראשון שלאעול
.1איננימבין מדועאין
הקשורבבניין קל ,אםכיעיקר שימושו של גמףל הוא להבעת תוצאתהפעולה :אבל
ישלנוצורה נוספת במשקלפעול במקרא -יסוד,שהיא שם פעולהבוורהמציין את
פעולתו של היוסד" :ןסד המעלה" (עז'ז ,ט) .אף שמדובר בצורת נסמך,אין נראה
להניח צורת נפרד אחרת
מאשר92ןסוד ,שכן הצורה האפשרית האחרת:סוד(בינוני
?עמל) לא תשמש כשם פעולה.
 .2יורגש היטבכיאינני טוען שהשם לבוש שימש תחילה כשם הפעולה של לקש
ן בתחילה את שם הפעולה של החוקה (=בהמכסה,
(בבניין קל) ,או שהשםחפויציי
בבניין קל) ואחרכך עברולציין את תוצאת הפעולה :לבוש (הדבר הנלבש),תפזי
(דבר החופה ,כלומר מכסה) ,אלא מבקשאני לזמרכי פעוליכוללציין את הפעולה
או אתפרי הפעולה ("שם דבר").וכדאי לתת את הדעת בהקשרזה לעובדה שחפוי,
כסוי ושפוי מתחלפים בשמות במשקל פלול  -חשי ,כסוי ,שפוי 93,וזה משקל
המציין את שם הפעולה שלפיעל או אתפרי הפעולה,כפי שהראה אליצורבדיונו
המפורט והמעמיק .אליצור מראהכייש צורת 5עףל המציינתפרי (תוצאת) פעולה
בלא שקדם לה שם פעולה בפיעל; הכוונה לשם פיגול שהפועל בפיעל 5יגל/מפגל
.87
.88

.89
.90
.91
.92
.93

ראה קוטשר ,תשל"ז ,עמ'קכ.
למשל לחולה (ק; שבתיט,ו).
כס"י משמשבבניין קל רק בעברית המקרא :עסה (מש'יב ,כג) ,כסוי חטאה (תה' לב ,א).
כגוו שפייה (ק עבודה זרהג,י).
ראה המקום הנרמזלעיל בהערה .87
הצעותהתיקון שהובאובידי החדשים -כגון ןסד ) - (HALOTעוקרות בזרוע צורה נכונה.
יעוין במה שהובאלעיל בסוף  .165באלה משמשבניין פיעל חיפה(ליד חלה),כילה בלשון
חז"ל (כמו במקרא) במקום כסה ,שיכה(ליד.(neufויש להרהר אםאין כאן מעבר של אעול
הקשורבבניין קל אל משקל כעול הקשור בפעל בתהליך הידוע של המרת קל בפיעל בלא
שינוי בהוראה,המאפיין אתלשון חז"ל (ראה בן-חיים ,תשי"ח ,עמ' 236ואילך).
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שבלשון חכמים נתפרש לו בצדק גזור מן השם פיגול 94.אבל השמותחפוי ,כסוי,
לבוש,שפוימצוי עלידם פועלבבנייןקל.
 .19ומצאנו עור שבע הוראות אחרות לשמות בטשקל 9עול;5י
ג .צמחים :ב.כרוב (אכרוב) ,אלום.
ד .אבריגוף אודברים הקשורים בו? :שות ,סחוס ,תנוף.
ה .בעלחיים :זבוב.
ו .מספר :שתות.
ז .שמות הקשורים בזמן או כמקום :אלול ,גבול ,תחום.
ח.עניינים הקשורים באדם או במעמדו :וכור,נעורים,גדוד.
ט .צורה המשמשתגם שמ בהוראהכללית (=מאומה)וגם מ
ית (=האם):כלום.
יל

סינכרוניהודיאכרוניה
א .הבחינההסינכרונית

 .20הצגתהנתונים הללוובירורם נעשו בממדהסינכרוני -בירורעניינו של המשקל
לעול בלשת המשנה .הממצאים מוצעים כמות שהםלפנינו בראש ובראשונהבשני
העדיםהעיקריים (ק ,פר) או באחד מהם ,תוך הוספתהנתוניםמן העדים הנאמנים
כשאלווגם אלומבוררים .מובןכי ערכם של הממצאים בעדיףמן הדרג המשני -
כגון פסולי!,רנו - .עולה בעיקר כאשרזי
םעולים בקנה אהד עם הממצאים בעדים
 .המשובחימ :ק ופא מכאן ,פר ,א ונ"ב מכאן .וגם זאת ,הבאת הנתונים מן העדים
המאוחרימ מאפשרת לנו להתחקות על .דרכי מסירת הלשון ועל טיבה במרוצת
הדורות.
 .21שיוכם של שמות הפותחים בעיצור אל"ף והמנוקדים בצירי למשקל פעול
מבוסס כאן עלעדויות מפורשות שלחילופיצירי/חטף(כגון שבפסליד אבוס/אבוס
ן גדי;
בק; 96אלול [=כאלול] וגם אלול במסורת תימן והכתיב אילול בכתובתעי
אילנם בפר ,נ"ב לק 972-לעומת אלום בליוורנו ,אלרם בוו;אימון בפר לעומת אמום
בק ,פאוליוורנו ,אמום בת;אמורין [מיעוט גמור] לעומתאמורין [רוב מוחלט] בק).
ואין לשכוח כמובןכילעתים קרובותציריכזהמייצג מלכתחילה חטף ,כלומר אבוס
 .94ראהאליצור ,תשמ"ו ,עמ' .82-72ווה מה שקרה ,כנראה ,בק ).pnet<aDSוגם זאת ,גם כהן
הראהיפה שיש שמות במשקל פעולשאינם משמשים שם פעולה שלפצל אלא שם פעולה של
ן קל (ראה כהן ,תשנ"ט ,עמ' .)271-270
בניי
 .95תמוהה ביותר הדעה שהביעהגורדון שמשקל פעול (במקרא) משמש תמידלציון שםקיבוצי.
מי שיידרש להסבריה יראה שהם רצופים.דברי דרושופלפולי סרק.
 .96אוליכאן המקום להדגישכי קאינומחליף בדרך כלל (ועלפירוב)ביןחטף-סגוללצירי/סגול
3או בק חטף-פתח לקמץ/פתה).

__-

--

4 4 4 4 4

**4י= חטאיה ר-יוחיל חמ"ד

רממוח מ"מ מרפית וראה לעיל .)9.298
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מתפרים כחלופה דקדוקית בטוחה של אבמס"/בוס גם במסורות הניקוד הלא-
בבליות98.

.

 .22שיוכם של השמות ~עוךים (מילה מקראית% 99,)1מףרים/אמורים המשמשים
בצוריו הרבים בלבד ) ,(plurale tantumשל השם כדומים המתועד לעת הזאת
בצורת הרבים כלבד ושל השם תנוך שנקרה גם במשנה בצורת הנסמך בלבד (זו
בעצםמעין מובאהמן המקרא) מבוסס על סברה בלבד .הבאתם כאן.במשקל פעול
אינה יוצאת מגדר הצעה.
ב .הבחינההדיאכרונית
 .23ב"ל בדקדוקם (עמ' )473סבוריםכי משקל קטול במקרא נתגלגלמן  qutilאו
מן 01א 9וגם מן  qatQ1בחיטוף התנועה הקצרה הלא-מוטעמת כררך .הארמית.
שבות).
קוטשר (תשל"ז ,עמ' קכ)בדיונו בשלוש צורות במשקל פעול (פטור ,פסול,
שנזדמנו במשנתכ"י ק והמשמשות שמות פעולה שלבניין קל נתחבט אםלפנינו
גלגול של כעול (הואמזכיר בהקשר זה .אתשכול [יש' מז ,ח-ט] )100אוגלגול של
קטל "בדמות ארמית" 5 -על " -בתקופה ש/-ט /ארמית קצרה נתקיימה כדמותה
בהברה מוטעמת" ,וחותם אתדבריו בלא הכרעה" :תיקו
 .24צריך לומרכי הבחינה הדיאכרונית מגלה שנתלכדו בו במשקל פעול במשנה
משקלים פרוטושמיים אחדים ,ככל שניתן להעלות מן הממצאים בשפות אחרות.
ועוד זאת,יש שמות שהממצא המשווה אינו חד-משמעי לגביהם בשל קיומן של
צורותמקבילות אחדותבלשונות אחרותלצורתו של השםבעברית ,ואתה תוהה מהו
המשקל המקורי של כמה מן השמות שנקרו בעברית במשקל פעול .וגם זאת ,בתוך
השמות שהובאולעיל במשקליעו
ל בלשון המשנהיש שמות שהשתלשלו בוודאי
ממשקלים שלא הייתה בהם כלל תנועת ע מקורית ,ומצויים גם שמות שאולים
מיוונית שראוי היה להם משקל אחר ,אבל צורתם בעברית ~שתנתה ונמצאו
משתלבים במשקל -עול (או במשקל אחר חלופי) 101.אבוא לפרט אתדבריי בלא
שאמצה את כל אשרצריך להיאמרבענייןזה.
 .98למשל ,בנוסח טבריה של המקרא מצאנו :טפף 3שמ' טז ,כג) במקום אפו;מעל (עז' ה ,סו)
במקום אזלוכיוצא באלה .וכך הוא כמעט בכל מסורותלשון חכמים בניקוד צורת הרבים של
טלר;זו לעולם מנוקדתבצירי:טךךים/טיסךים .רק פרגורסהסךים בדרך קבע (ראה בר-אשר,
תשל"ב [מבוא פר] ,עמ' .)174
 .99אגב האורחנצייןכי ב"ל בדקדוקם (עמ'  )472סבורים שנעזרים ,זקפים ודומיהן הן צורות

רבים שלבינוני פעול.
 .100קוטשר (תשל"ז ,עמ' קב הערה  )47שולל את הדעה של המעברפע.ל,פעול בשלחילופי
 tO<uשכןחילוף זה מתרחש לדעתו רק בהברה לא מוטעמת; ארמוזכאןשאיןדעתי כדעתו.
ועדיין מחייבת הסוגיה ,כאמור,דיוןיסודי.
 .101כך הוא השם  Kp&~enשנתגלגל אל כרוב/אכרוב או אל ?רוב/אכרוב (ראה לעיל .)9.115

.ז- .

*
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'ש כמה שמות השקולים במשקל pu(~il

כגון  gudjiduבאכדית ,גדוד בעברית;  duk~irצורתהרבים של
בלשונות
זכור103
(זכר; אבר הזכרות) בערבית כנגד
בעברית;  lubaJiuבאכדית ,לבוש
r
בaעkבaר~ות; %81ט 1בערבית לעומת פשות בעברית .נעיר כי גבול יש לה מקבילה
לפונית .gubulim 1ויש שמות שהם ,כנראה ,גלגולים של  ,pi(alכגון  kilubiב-ט
קצרה (=כמלכודת ציפורים) .בגלוסות הכנעניות של תל אלעמרנה ,כנגד פלוב של
עברית המקרא .ויש גם שמות שנשתלשלו מן  paciilואפשר שעברו לעברית
לערמת.
באמצעות הארמית 104,כגון  karabuבאכדית
א.פרוב בעברית .גם בערבית
מצאנו ( karQbאבלבאתיופית ,(kenib/kinibריוזכרו גם 2=( ab~isuמחסן ,אורווה)
באכדית לעומת אבוס בעברית ,יישט105185
באכדית  4תחוםבעברית.נזכירכיפסדי
(צורת נסמך במקרא!) נתפרשה במילון ( HALOTבערכה) כצורת נסמך של פסדי
בינוני פעול עברי ) tpacEil ( picalבלא החיטוף של התנועה הראשונה על דרך
הארמית) 106.קביעהזו אינה עולה בקנה אחד עם הממצא בכתביהיד של המשנה
כסל בנפרד107.
הגורסים
.26ישלצייןכייש שמות במשקל פעול בעברית שלשונות אחרות מקיימות בהם
משקלסגולי  -ולאו.דווקא משקל 1puc1כפי שהציע קוטשר מכבר באשר לשמות
הפעולה במשקל פעול בלשון חכמים - 108כגון גדוד .בסורית מצאנו נודא
( 109)811662ובארמיתויבלית ובמנדאית  ,gundaבערבית  iundובפרסית .gund
כלומר מדובר בגלגולים של  .(gllEd "( Stguddונזכיר את זבוב לעומת zubbu
ו zumbu'-האכדית,וכן לבוש לעומת  lubiuהאכדית(ליד  lubiiiuשהוזכרהלעיל),
Iibsבערבית(ברבים Oubiisובאתיופית.1ebsאףנעירכיאיןדרך אחרתלהבין את
הקריאה  na.rgmשל השומרונים כנגד נעורים/נערים110
של נוסח המסורה -
 .102נציין.כי לשמות במשקל ?עול מן המקרא עשינו שימושבמילון  .HALOTהוא מביאנתונים
חשובים עלגיזרונם של השמות בעברית המקרא תוך הסתמכות על ספרות נרחבת.קביעותינו
כאן מיוסדות על מה שהובאבמילון זה ,אלא אםכןצוין בפירוששאין הדברכן.
 .103יוזכר כאןכי זכור כצורת נפרד מתועדת לראשונה רק בלשון חכמים (ראה לעיל .)9.45
 .104לפיכךאין לקבל כמסקנה מוחלטת את הדעה המציגה את)"SBכגלגול של pu(nIבלבד (ראה
למשלגורדון ,עמ'  )83אוכגלגול של pucfilאו  pi(alבלבד (ראה למשלהארויאנן ,עמ' .)169
 .105ראהלעיל .9.245
 HALOT .106מפנה לב"ל ,עמ'  ,411בסעיף הדןבבינוני פעול של שורשיל"י ,אך השםכסוי לא

הוזכר שם.
 .107ראהלעיל .9.95
 .108ראהלעיל 185ב.
 .109אעירכיגםהנתוניםהאטימולוגיים המובאיםבסעיףזהלקוחים ברובםממילון  ,HALOTאלא
אםכןצוין בפירוש שאין הדברכן.
 .110בכל חמשהופעותיה בתורה כתובההמילה הזאת בחומש השומרוניכתיב חסרוי"ו.יושם נא
(בר' תל 1לד)
לבכיפנעדינן (שמ'י ,ט) נקראתבפי השומרונים  ,abna:Iiiuוהמילהט29ייני
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אלא כצורת הרבים של נער .אך איננו יודעים את מידת קדמותה של הקריאה
השומרונית.
לדידי
 ,מסתבר הרבהיותר לראות במשקל פעול גלגולים של pucEil/piciil/paciil
מקוריים מגלגולים של צורותסגוליות.קיומן של צורותסגוליות מקבילות בשפות
אחרות  -ובייחוד צורות  - puclחשוב כשלעצמו ,אבל אינו מלמד בהכרח על
הגלגול p~cill 4 pucul 4 pu(1

4

*pocn

 .27אוסיף ואצייןכי שמות אחדים במשקל פעול בלשון המשנה אינם מצטרפים
לקבוצה אחת ולרוב השמות במשקל פעול ,אלא כל אחד מהם יש לו היסטוריה
משלו והוא משתלשל ממשקל אחר.כוונתי לשמות המתפרטים להלן:
א.זבוב .אםנביא בהשבון את  dubEbשל הערבית,נוכל לקבל את הצעתם של ב"ל
(עמ'  )474לראות בזבוב גלגול של זבוב (( .(dubfibאבלאין הכרח להניחכי ם
במקום  0משקפת צורה מדיאלקט אחר כפי שהם הניחו .מוטב לומרכי העיצור
השפתי התוכף  /6/גרר תנועה שפתית מובהקתיותר./1/ :
ב.שפוד.נראיתביותר דעתו של קוטשר (תשל"ז ,עמ' תמ"ט) 111שזהגלגול מאוחר
של שפוד112
(כך הוא בסורית  -שפודא ,ובערבית  (saffhdבביטול ההכפלה אחרי
העיצור
השורק  ,5בדומה למה שאירעבשיני
ן (עברית המקרא) 4ספין (לשון
1
1
3
.
1
,
4
.
ן
ל
ס
ן 4
ר את
קוטשרהיכי
חכמים) והוספתי לדוגמות(שקוטשר הביא את סד
הגיית האשכנזים שפוד כעדותלהגייה שפודמקוויית ,ובה מתממשת פ"א קשה גם
השי"ן115.
לאחרביטול ההכפלה ותיטוף התנועהאחרי
ג .סחוס ,וליתר דיוק הסחוס ,נשתלשלה מצורה משורש רבעי  -חסחוס .החי"ת
הומרה בכתב (לאבהגייה) בה"א (ראהלעיל  )9.155בדומה לחדות 4הדותוכיוצא
בהן.
שבנוסח טבריה נהגית בפיהם 6נתן18:נבעם .אבל זקנים (שם לז ,ד) הנכתבת גם בחוםש
השומרוני זקנים ,נקראת בפיהם  .zEq~hgmהצורה דבוקת הכינוי לזש~יו (שם כא ,ב ,ז)
והנכתבת אצלםלזקניו נקראת בפיהם 0תם144שפ (בנפרד ה07נ.)2114נצייןכינתוני הכתיב
לקוחים ממהדורת טל ,תשנ"ד [חומש] ונתוני הקריאה לקוחים מבן-חיים ,עואנ"ש ,ד.
 .111קוטשרצייןכי ק מנקד שפוד .נעלס ממנו הניקוד החלופי בכתם היד שפוד (פעמיים! ראה

לעיל .)9.215
 .112יצויןכי בנ"ב מצאנו פעמיים שפוד (אך בלאציון של דגש בפ"א); מכל מקום מן הנתונים

שהובאולעיל ב9.2.15ישיסוד לומרכייש עדויות לשפוד גם במסורות לשון חז"ל.
 .113קוטשרמזכיר שם גם אתרבי 4רבי ,אך ביטול ההכפלה במילהזוכרוך בתהליך אחר ,וכבר
רמזתי לו במקום אחר (בר-אשר,תשיים [איטליה] ,עמ'  41הערה ;)230ואני מתכוון אי"ה
להידרשלעניין הזה בעתיד.
4
 .114ראה בר-אשר ,תשל"ב [מבוא פר] ,עמ' .181ענייןצירן צחרן שהוזכר שם נתפהשלי אחרכך
בדרך אחרת במקום אחד (ראה בר-אשר ,תשמ"ד [טיפוסים] ,עמ' .)204
 .115ואפשר כי הדגש הקל בפ"א הוא משני (שפוד,שפוד) בדומה לניקודים (סנף א) סגף
ם; ואכמ"ל.
(במסורות רבות),שתי

82

משה בר-אשר

.

[]24

ד?.לום.גיזרונה שלהמילהולוםאינו מחוור עדהיום.ישמי שראה בהגלגול של
כל מאום  4כל מום  4כלום ,או גלגול של כל מה 116,וישמי שקשר אותה אל
2תפ 181בערבית.י 11אפשר שהיא קשורה בצירוף כלמא (כ +לא +מא) שמצאנו
שתורגמה פלמא118.
בתרגום יונתן לנביאים ,כגון ?טץן (יש' מ ,יז; מא ,יא-יב)
בהצעה.הראשונה מדובר ב-םמקורית ,ובהצעות האוזרות(גלגול של  kal~mאו של
כלמא הארמית) ה-סהיאגלגול של  1מתוךהידמות למ"מ השפתית .בהצעה?ל מה
צריךלהניוז תחילה מעבר של ה( 2-הקמץ) מאחרי המ"מ אללפניה .ועל צד האמת
עדיין לא נתבררגיזרונה של כלום.
ה .בשני שמות ממוצא זר ה-ם היא גלגול ודאי של תנועה אחרת בשל השפעת
העיצורהשפתיהתוכף.כוונתילשני השמות(:א)םגלגלול של :8וזקע6הא 4כרוני/
;119
לקרוב(קילייורנו רמעטגם בנ"ב).רישעדרירת ,כאמרר ,לתברעה ?(6רוב~/כריב)
(fאלימוס),tאלים (ב
(ב) *)1ם:
תימה-וס)i
wנשילת החl
,אלום/אלOום (=:אלגם)G
כמתפרט בדיוננו120.

ואין צורך לנמרכי לאמיצינו את כל ההערות המתבקשות במישורהדיאכרוני.

הערותסיכום
 .28ברור הדבר ,שככל שתיאור דקדוקה של לשון המשנה יתבסס על מספרניכר
מבנן העדים המשובחים שבידינו ,כן נגיע לתמונה מהימנה יותר של הלשון
ק121
המתוארת .הצגה שיטתית של הנתונים בשני עדים מנבתרים -
ופר -
המשקפים שתי מסורותנבדלות ,כשהם מלווים בהבאה נרחבת שלנתונים מבוררים
היטב מעדים נוספים ,מראה היטב את קווי השיתוף בין המסורות ואת הקווים
המבדיליםביניהן .כמו בכלסוגיה לשונית,כךבתיאור תצורת השם בכלל ובמשקל
שתואר במאמר הזה בפרט ,אנו נתקלים במגוון נתונים הנוגעים בשם אחד או
במשקל אחד ,שערכם אינו זהת; יש מהם המשקפים קווים קדמוניים ויש מהם
 .116נאה ,17. Schwally, Idioticon des c/1rlstacl1 paldstinischen Aramaeisch, Giessen 1893
עמ' ;44-43וכןמילונו של שולטהס בערכו (המילה כלום הובאה אצלו כערךמשני של "כול"

(מן כל"ל).
 .117חומר רבבענייןגיזרונה של המילה נמצא אצל גלוסקא (עמ' ,)561עיין שם.
 .118ידידי ד"ראורי מלמד מסרלי שורה שלמראימקוםבתרגוםיונתן שבהםנקרתה?למא כתרגום
שלהמיליםכאץן (כמובא בפנים) ,במה(יש' ב ,כב),כאהו (שם מ,יז) .אף הואציין לחלופות
?לקא המתרגמת את באפס (שם נב ,ד) ,ללמא המתרגמת את לתהו (שם מט,ד).
 .119זו הגרסה בפר ,בפא ,בנ"ב ,בק 2-ועוד (ראהלעיל .)9.115
 .120ראה לעיל .9.295
 .121אולי לאמיותרלהזכירכי בק משתקפות למעשה שלוש מסורות(לפחות!):זוהמסורה בטקסט
העיצורי שהעתיק הסופר וזמה מסורת הנקדן ומסורתו של ק 2-שהעתיק וניקד שבעה דפים
בסדר טהרות.
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המשקפים קווים מאוחרים (ובכלל זה שיבושים ברורים) .ויש נתונים שמשקלם
הסגולי לא נתבררעדיין בגלל הצורך בבירורים נוספים בתורת ההגה (כגוןעניין
חילופי  (o/uאו בתורת הצורות,כגוןחילופי פעול/פעול.
 .29בעיקרו של דבר ,התיאור הסינכרוני ,כלומר הצגה מבוררת ומפורשת של
הנתונים כמות שהם לפנינו בשני העדים העיקריים ועמם הנתונים מעדים אחרים,
הוא השלב הוזשוב בהכרת דקדוקה של לשון התנאימ בכלל ושל לשון המשנה
בפרט.בחינה של כמהסוגיותנלוות -כגון שמותשנקרו במקרא לעומת שמות שלא
נקרו במקרא,יחסי משקל ומשמעות והשתלשלויותדיאכרוניות של שמות בודדים
ושל משקלים שלמים  -הםעניינים שבירורם אפשרי בחלקו הגדול,וגם הםמהווים
שלב חשוב בתיאור מערכת השם בלשון .כל השלבים האלה מקדמים מאוד את
מחקר דקדוקה של לשון חכמים.

הקיצוריםהביבליוגרפיים
אליצור,ת,טמ"ז =כיז אליצרר "משקל קטול בלשון המשנהלפי כתב-יד קאופמן",
מחקרים בלשון ב-ג (ספר היובל לאבא בנדויד; תשמ"ז) ,עמ' 93-67
אפשטיין ,פיה"ג =י"נאפשטיין ,פירושהגאונים לסדר טהרות,ירושלים-תל-אביב
.
תשמ"ב
ב"ל בם . Leander, Historische erammatik .der hebraischenק 8. Bauer and
( Sprache des alten Te~tamentes, Halle 1922מהדורה מצולמת:
.

(Hildesheim 1965

בן-חיים ,תשי"זז = ז' בן-חיים" ,מסורת השומרונים וזיקתה למסורת הלשון של
מגילותים המלח וללשון חז"ל" ,לשוננו כב (תשי"ח) ,עמ' =( 245-223קובץ
מאמרים בלשון חז"ל ,א ,בעריכת מ' בר-אשר ,ירושלים תשל"ב ,עמ' )58-36
בן-חיים ,עואנ"ש = ז' בן-חיים ,עברית וארמית נוסח שומרון ,א-ה ,ירושלים
תשי"ז-תשל
בר-אשר ,תשל"ב [מבוא פר] =כ מ' בר*אשר" ,משנה כתב-יד פארמה לסדר טהרות -
דברי מבוא" ,קובץ מאמרים בלשון חז"ל ,א ,בעריכת מ' בר-אשר ,ירושלים
תשל"ב ,עמ' 185-166

בר-אשר ,תש"ם [איטליה]  caמן בר-אשר ,פרקים במסורת לשון חכמים שליהודי
איטליה ,עדה ולשון ,ו ,ירושלים תש"ם

בר-אשר ,תשמ"ד ] - [alolelwמ' בר-אשר" ,הטיפוסים השונים שללשון המשנה",
 תרביץ נג (תשמ"ד) ,עמ' 220-187בר-אשר ,תשס"ד [פעל] = מ' בר-אשר" ,משקל פעל בלשון המשנה וחלופותיו
(מסורת כ"י פרמה ב ועדים אחרים)" ,מחקרי תלמוד ג ,ספר הזיכרון לפרופ'

י
י*

משה בר-אשר
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אפרים אלימלך אורבך ,בעריכתי' זוממן וד' רוזנטל ,ירושלים,

עמ' 93-80

(בדפוס)
פר-אשר ,תשס"ר [תצורה]  =aמז בר-אשר" ,על תצורת השם בלשון חכמים",
מחקרים בשומרונות בעברית ובארמית מוגשים לאברהם טל ,בעריכת מ' בר-
אשר ומ' פלורנטין (ברפוס)
ברונו =ם
Studien tiber hebrdische AYorphologie und
.ן[, o n n e
rB
~okalismus
2(olumne der
auf Grundlage der merca~!tischen Fragmente der
~weiten
Texapla des Ol~igenes, Leipzig 1943
ברוקלמן ( 1]. Brockelmann, Lexicon Syriac~, Halle 1928 aaמהדורה
מצולמת(Hildesheim 1966 :
%ורדון =ם  Classical Hebrew"l Abr-Nahri~sתו . Gordon, ~GQgtUI Nounsלל .ם
. 83-86קע י(29 )1991
גלוסקא ==י' גלוסקא ,השפעת הארמית על המשנה ,עבודת דוקטור* אוניברסיטת
בר-אילן ,רמת-גן תשמ"ח
הארויאנן  Hebrew" Orientalia =aבו  Vowel Reductionפ[)" . Harvianen,ז
. 167-174קק Suecana 33-35 )1984-1986(,
זק"ש = משנהזרעים עםשינוי נוסחאותמכתבי-יד של המשנה.וכו'~,בעריכת הרב
ניסן זק"ש ,א :ירושלים תשל"ב; ב :ירושלים תשל"ה
טל ,תשנ"ד [חומש] = א' טל ,חמישה חומשי תורה לפי נוסח שומרון ,תל-אביב
תשנ"ד
טל; תשנ"ה [קשול] = א' טל" ,לתצורת שמות העצם בארמיתהשומרונים :המשקל
קטול" ,ספרזיכרון לאליעזר רובינשטיין ,בעריכת א' דותן וא' טל ,תעודה .,ט,
תל--אביב תשנ"ה ,עמ' 105-93
ייבין =י'ייבין ,מסורת הלשון העברית המשתקפוזבניקוד הבבלי ,א-ב,ירושלים
 .תשמ
כהן ,תשנ"ט =ם ח"א כהן" ,דקדוקי לשון התפילה ומסורות אשכנזיות בלשון חז"ל
העולות מהם" ,לשוננו סב (תשנ"ט) ,עמ' 283-257
כ"ץ  =aא"י כ"ץ,גנזי[משנה,ירושלים תש"ל
מישור== מ'מישור" ,לשוןחכמים לאורהאפיגרפיה (בעקבות הפרסום המחודש של
כ"י אוקספורד  ,")6. 69מחקרים בלשון ד (חש"ן) ,עמ' 270-253
נוה ~aaי'נוה ,עלפסיפסואבן :הכתובותהארמיותוהעבריותמבתי הכנסתהעתיקים,
ירושלים תשל"ח(

.

ל

.

סוקולוף ,מילון [ארמית א"י] ב= Dictionary of Jewzs/1
-Baltimore 1990תPalestinian Aramaic, Ramat-08
סוקולוף ,מילון [ארמית בבלית] =ם Dictionary of Jewish
-Baltimore 2002םiabylonan Aramaic, Ramat-08

ג

%4. Sokoloff,

ג

%4. Sokoloff,
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משקל פעול בלשון המשנה ומה שמסתעף ממנו
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קוטשר ,תשל"ב =בי' קוטשר" ,מבעיות המילונות של לשון חז"ל (לרבות בעיית
השוואת לשון חז"ל ללשון המקרא)" ,ערכי המילון החדש לספרות חז"ל ,א,

' קוטשר ,רמת-גן תשל"ב ,עמ' 82-29
בעריכתי
קוטשר ,תשל"ז =בי' קוטשר ,מחקרים בעברית ובארמית,ירושלים תשל"ז
קיסר =ם צ'קיסר ,מסורת שבעל-פה ומסורות שבכתב שללשון המשנה :תצורת השם

במסורתתימן ,עדה ולשון ,כג,ירושלים תשס
קוסובסקי עמ ח"י קוסובסקי ,אוצר לשון המשנה,ירושלים תשט"ז-תש"ך
שולטהס ס= .Schulthess, Lexicon Syropalaestinum, Berdini 1903ע (מהדורה
מצולמת :ירושלים )1971
שפרבר =ע ). Sperber, Jiebrew Based Lrp~n Greek and Latinע

(0111811 1937-1938 (off-print froin HUCA, 12-13פTransliterations, )21
4.Baumgartner, 7nhe Hebrew and Aramaicך HALOT = ]. Koehler and
.ן-נ 4.Baumgartner andך Lexicon ofthe Old Testament, revised by
 1994פStamm, 1-5, Leiden-New York-1)61
.

