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 )=ק( קאופמן היד כתבי פי על המשנה לשון דקדוק של השיטתי התיאור בתוך1.
 חשוב מקום ניתן בו, עסוק שאני אחרים, עדים פי ועל )=פר( 497 דה-רוסי בופרמה
 חקירה עדיין נחקרה לא חז"ל לשון בדקדוק הזאת החטיבה שכן העצם, שםלתצורת

 אחר בזה מוצגים כשהם השם משקלי כלל את להעמיד היא המטרות אחת ממש.של
 נרחבת השוואה עם הנזכרים, היד כתבי משני אחד בכל הממצאים פי עלזה,

 קמברידג' )=פא(, 138 רוסי דה א פרמה היד כתבי ובכללם נוספים בעדיםלממצאים
 המשנה של הראשון הדפוס )=פס(, 329-328 פקיו לו(, = לו ו"ה הוצאת פי)על

 יד רכתב מכאן, ליורנו( = תרפ"ט )תרע"ט, ליוורנו ודפוס ד"ר( = רנ"ב/1492)נפולי
 משנה(, גנזי כץ, א"י של הפקסימילית המהדורה פי על )=א, טהרות לסדראנטונין
 היד כתב : מתימן הידועים היד כתבי ושני ייבין( פי על )=נ"ב הבבלי הניקודמסורות
 Hebo 4 ירושלים כ"י תשל"ו(, חולון נחום, י"ל מהדורת מועד; )=ת מועדלסדר

 הגאונים בפירוש המשוקעות הגרסות כגון נוספים, עדים גם ועמם תימן(, )=ת,1336
 בערוך. המשוקעות והגרסות אפשטיין רי"נ מהדורת טהרותלסדר

 לכל שיטה בדרך נבדקו עליהם מושתת שתיאורנו ופר ק יד מכתבי הממצאים2.
 ראיתי לא כמובן, במשנה. הכלולים השמות מן אחד בכל פרטיהם ופרטיפרטיהם
 שהובאו המשווים הנתונים בהצגת המוצע. בתיאור המקום מראי כל אתלהציג
 אבל הנתונים, כלל את הבאתי השמוני ברוב אחרת: דרך נקטתי אחריםמעדים
 הממצאים כלל את שבדקתי הגם במקרא(, המצויים שמות )בעיקר אחריםבשמות
 פי על שכן בעבודתי, נתוניהם את להעמיס ראיתי לא האחרים, בעדים להםהנוגעים

 המשקל. לתיאור דבר להוסיף כדי בהם איןרוב

 כמה והעירוני המאמר של ראשון נוסח קראו כהן, א' חיים וד"ר מישור מרדכי ד"רחבריי,*
 בזה. להם גחונה תודתי חשובות.הערות

 85-59 עמ' )תשס"ד(, סולשוננו



- . ---י.

]2[ בר-אשרמשה-160)

 ובכללים. בפרטים עניינים של 17ורה מעלה השם משקלי של השיטחי התיאור3.
 הדוחסים ענ"מם מהם יטו - מאוד רבים והם - לפרטים הנוגעיםהדברים

 ; מסוים בהקשר השמות מן שם של המדויקת צורתו את לקבוע כדי מילולוגיבירור

 עשוי הוא אחד יד בכתב מסוים: שם של לתצורתו הנוגעים עניינים מהםויש
 כגק ג, לטשקל אחרים יד ובכתבי ב למשקל אחר יד בכ"כ א, למשקללהשתייך

 .ופעמים )חפוי( פעול שהוא פעמים ובק )חפוי(, פעול תמיד הוא שבפר חפויהשם
 סרוד. ובפר סרוד ובנ"ב סרור הוא שבק סרור השם או )חפוי(, ימלשהוא

 במשקל אחד משקל להמיר הנטייה כגון כולל, היבט בעלי עניינים ויש4.
 אתרים, בעדים הממצאים פי על  ועמות בכמה מטתה את המוצאתאחר,
 ר ו א י ת לעחימ מצריכים הזה הסוג כע עניינים בפעול. או בפעול פעול חילופיכמו

 הצגתי וכבר ביניהם. הרבות המגע נקודות בשל אחדים משקלים שלמשולב
 גלגוליהם לדרכי נוגעת אחר מסוג כוללת סוגיה אהרים.1 בעיונים הזאת הפרשהאת
 שהופעתם שמות של גלגוליהם לעומת המשנה בלשון שנקרו המקרא מן שמותשל

 מובאות מעין שהם השמות בין היטב להפריד שיש ואף חז"ל. בלשון היאהראשונה
 דבר של בעיקרו חז"ל, בלשון גם לחיות הממשיכים מקראיים לשמות המקראמן
 נדרשתי הזאת לשאלה וגם במקרא. כצורתם תמיד כמעט במשנה מופיעים ואלואלו

 . אחר.2במקום
, 

. 

 בכל ואגע הממצאים את להציג אבוא תחילה העול. במשקל יתמקד הזה הבירור5ל
 כוללני. היבט להם שיש בעניינים לדון אבוא כך ואחר השמות, מן לשם הנוגעפרט
 לפרטים הנוגעים קווים ויתבררו המתואר המשקל של עניינו יתלבן בזה וגםבזה

 מתיאורו. המתחייבות הכוללות ולסוגיות בו הכלוליםהשקים

 פעול משקל.
 מקדימותהערות

 כך ואחר ק מן תחילה פעול, במשקל שנמצאו השמות כלל מובאים להלן ב-75 א.6.
 1 סחפני לעומת גדוד כבון לפניהם, עיגולית צוינה במקרא נקרו שלא השמות פר.מן

 לפניו באה במקרא, נמצא שאינו השני, סימן; כל לידו אין במקרא, שנמצאהראשון,
עיגולית.

 בסוף )הדפים בק-2 רק שנקרו בנתונים מדובר כאשר ק, מכ"י הממצאים בהצעתב.
 כגון בסוגריים, זה פרט על הערתי אחר(, סופר בידי ונוקדו שהועתקו טהרותסדר

 19-1755. ]תצורה[, תשס"ד בר-אשר, 84; עמ' 75, ]9על[, תשס"ד בר-אשר, ראה1.

 75. שמ, ראה2.
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 )1,, כפ"ת. בג"ד אותיות על הרפה ציון סימון על תמיד כמעט ויתרתי הנתונים בהצגתג.

 ,8 טברני. לניקוד הבבלי הניקוד את הסבתי נ"ב מןבמובאות
'ז, מראי כל את הבאתי לא ובפו, בק הממצאים כלל על מיוסדת שבדיקתי אףד.

 ן, י . הכרחי. שהדבר שחשבתי בשמות אלאהמקום
 י. וממוצא יווני ממוצא שמות גם סינכרונית, היא בתיאורי המוצא שנקודת לפיה.

 של בתיאורם עושה שאני )כפי זה במשקל מובאים העברית בתצורה שנשתלבולטיני
 האחרים(. המשקליםכל

 וכפר .בק המצאיהצגת
 ווים, או מסמרים ועליהם עצים - )ק-2( סכדומים סחפני, זכור, זבוב, גדוד, גבול, ק:7.

 לב:4ש שער, - סכש4ת ירק, מין - ב.0כרוב:/אכרוב מלאך, - א.?רוב ?ס4י' ס?לום*?ליבי
 0שבות, סורים, 90סול, ספסור, לישה, כלי - ססרוד ססחוס, נעורים,)ק-2(,

 סשפוד,.

0שפוי
_ 

 תנוך. סתחום, סשתות, עצים, נמררת
 0אמורין/ סאמום, צמח, מק - ק-2( קלוס " ) אילנם אלול, אבוס(, )וגםטבוס/"ב4ס

 זמר. כלי - סארוס הנשרפים, הקרבנות חלקי -אמורין
 ספסור, נעזרים, לבוש, 0?ש4ת, כסוי, שלום, כלוב, 0כדומים, סחפוי, זבוב,פר:

 תנוף. 0תל4, סשפוד0פסול
 סאך4ס. ק(,3 מן לעיל שהרבא )=מקמום סטימון סטילום*טבוס'

הערות
 31 כלולים בק ל-32. מגיע שלעיל הרשימות משתי ?עול במשקל השמות כלל א.8.

 18 כלולים בפר )תלוי(. פעול במשקל בק  שקול בפר שנמצא תלוי השםשמות;

 שפוי, שבות, סחוס, א.כרוב, זכור, גדוד, גבול, השמות ; זה במשקל בלבדשמות

 שאינם לפי בפר מתועדים אינם שמות( 11 הכול )בסך אמורין טלול, לחנם;שתותי
 בפר שקולים - קרום סרור, ב.כרוב/אכרוב, - שמות שלושה טהרות. בסדרנקרים

 אחרים.במשקלים
 (plurale בלבד הרבים בצורת תמיד נוטים אמורין/אמורין נעורים, השמותב.

j(tantumנקרה כדומים השם בלבד. מסברה הוא ביחיד פעול למשקל שיוכם 
 ) ולא כדום היא שלו היחיד שצורת ואפשר בלבד, הרבים בצורת פעמיים כולהבמשנה

 ~כרום.
ן  

 היא האל"ף תנועת כאשר גם כאן הובאו אל"ף הוא הראשון שעיצורמ השמותג.
 אך חטף-פתח.4 של או חטף-סגול של כחלופה לנו נתפרש זה שצירי לפיצירי,
 חטף. תמורת עומד הצירי אין השמות מן שבחלקאפשר

 ב-9.305. בערכו להלן ואה3.

 215י וכן ב-9.32-9.2755 הנהונים בפירוט להלן ראה4.
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 ]4[. בר-אשרמשה'.
----_:נננ:נננ

 אחרים לעדים והשוואה ובפר ב-ק הממצאיםפירוט
 הנתונים: פירוט הרי9.
 ד(, ג, זרה עבודה )ק ולבולי ולבולה, היחיד: בנטיית במשנה נקרה השם גבול.9.1

 בנפרד היחיד צורות ג(. ז, שקלים )ק לעכולים יא(, א, שבת )ק, ובגנולין :וברבים

 237(, )קיסר,.עמ' תימן ב()ובמסורוז ג, %4; א ג, )כלאיים בדפוסים שהרבאולבילי

 בלא רוב פי )על נוספים ובעדים בפא הוא וכן גובל, פועל: במשקל בקשקולות
 שם(. וקיסר אתר על וק"ש )ראה גובל גניזה: קטעי כמה לרבותניקודו(

 בבא )ק .דודי ברבים(: ,)נסמך כולה במשנה אחת הופעה רק נזדמנה לדוד.9.2
 ט(. ז,מציעא
 ג(. ב, פרה )ק/פר הןבובים/הובויין ה(, ה, אבות ק )נפרד; ןבוב9.3
 %2( ד ז, )סנהדרין סןכור בנפרד: היחיד צורת בניקוד חלוקה ק מסורת זכור.9.4

 הזכור כנגד הזכר ק: גרס א[ א, ]כריתות אחד במקום ז; ח, )שם העכורלעומת
 )שמ' זכורף הכ-נוי צמודת הצורה רק מצויה במקרא כי לומר צריך אחרים(.שבעדים

 מביא מנ"ב בנפרד.. לזכור וגם לזכור גם עשויה זר ; יג( כ, )דב' זכורה ועוד(, יזכג,
 מחוק(. )הקמץ זכור אחת ופעם זכור של הופעות כמה חז"ל מלשון 916( )עמ'ייבין
 ושם שם בסנהדרין הופעות בשלוש 4ן; ניקוד, )בלא הזכור גורסים ולו פא כייצוין

 .יצוין ,הזכוה.5 ההופעות .ארבע בכל מנקדים וליוורנו פס לעיל(. כנהמו א א,ובכריתות
 אבל 239(, עמ' קיסר, ; שם ובכריתות %2 ד ז, בסנהדרין )13: הזכור גורס ת כ"יכי

 ז(. ח, )סנהדרין הזכר אחת:פעם
 חפוייו ז(, טז, יזם )נסמך; חפוןי %2(, ועוד ו כו, כלים )נפרד; חפוןי ק: חפוי.9.5
 - ח ב, ; יא א, )עדויות חפויו גם אבל 13(, ועוד ז ד, כב, )טום חפריין ו(, כב,)שם
 כמעט בק נכתב פעול משקל החי"ת; אוירי יו"ד בלא כתובה שהמילה לב נאיושם
 ועוד ו כו, כלים ; )נפרד חפוי פעול: צורת תמיד קורא פר ביו"ד(. מלא, בכתיבתמיד
 וכן %2(. ועור ד כב, )שם חפויו י(, ז, ו, כב, )שם חפויו ז(, טז, שם )נסמך; חפוי%2(,
 מןעולה

 ההופעות.
 במקום בפתח ח טז, כלים )נסמך; חפוי פא: בכ"י המנוקדות

 כתוב הופעותיו בכל כאן גם ו(. שם, )שם חפויו ד(, כב, )שם חפויובחטף-פתח(,
 מצאנו בנ"ב ו(. כו, כלים כגון )נפרד; חפוי בפא: החי"ת אחרי יו"ד בלאהשם

 ולעתים חסר בכתיב לעתים השם את כותב פס ):בחפויי(. חפתי גם אבלחיפוי/חפוי
 ו כו, שם ; )נפרד חפוי : פעול משקל על ניקדו ותמיד החי"ת אחרי ביו"ד מלאבכתיב
 גם ועוד(.6 ז ו, ה, ד, כב, )כלים חיפו:ו/חיפו:יו ח(, ב, ; יא א, )עדיות חפויו %2(,ועוד
 חפוי. מקום בכל ניקדו .ותליוורנו

 פתח כידוע מחליף )פס בפתח מנוקדת היא ז ח, ובסנהדרין בפס, בזי"ן דגש רואים אין כיאעיר5.
בקמץ(.
 אין אבל חטף-פתח(, כנגד )בפתח לחפוי לכאורה המכוונת צורה זו חפוי. פס ניקד אחדבמקום
 שלו בניקודו וכיוון ההקשר את כלל הבין שלא דעתו את כאן גילה המעתיק-הנקדן ן כךהדבר
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 ההופעות שתי אלו ו(. ד, יום טבול ז; יג, כלים )פר הכדומים/הכדומין כדום.9.6
 פא גם גורס כך ו(. ד, יום )טבול הכדוקין ק-2 גורס וכן במשנה, זה שם שלהיקידות
 חלוקות בק שנקרתה היחידה בהופעה ז(. יג, )כלים הכדומים המנוקדת:בהופעה
 עשוי זה כתיב - שם( )כלים הכידומים כתב הסופר : והנקדן הסופרמסורות

 השווא. לציון מלא ויכתיב כידומים לקרוא יש ושמא שישמים, או כידומיםלקידומים,
 אדמים(. .לאלם )בדומה כלם של הרבים לצורת בזה וכיוון הכ)י(דוטים, קוראהנקדן
 ובהופעה פעול, במשקל צורה - )כלים( סשדומים הראשונה בהופעה גורספס

 אבל )12(, כווסין קורא ת ; כדם של הרבים צורת - יום( )טבול הפדמין גרסהשנייה
 קורא שוורנו תימן. ממסורות כדומין מדומין, לצורות עדויות מביא 295( )עמ'קיסר

 מתקיים. בקמץ כדום של הרבימ צורת שהיאהכדומיל/הכדומים,
 במשנת )פא הכרומים/הכרומין ברי"ש: צורה המביאים עדים יש כי להעירויש
 נתמכת ובאחרים בפר בק, בדל"ת הגרסה בכלים(. וד"ר ההופעות בשתי לו יום,טבול
 33(: DS' פיה"ג, )אפשטיין, טהרות לסדר פיה"ג של היד .מכתבהיטב

 הכדומים,7.

 בידי שנתמכת כדומים/כדומין של מוצקותה את נציין לסיכום עיקר. נראיתוהיא
 המנוקדת(. )ההושעה ופא ק-2 פר, - עדיםשלושה

 חריגה קריאה ה(; כג, כלימ )ק/פר והכלוב : במשנה אחת פעם נזדמן השם כלוב.9.7
 המקרא.8 כניקוד שלא והכלוב, בליוורנו:מצויה

 ובכל יא ד, נגעים פר ; מקום ובכל ח יא, מנאות ;. ג ד, פאה )ק כלום כלום.9.8
 בכל ובפס בד"ר בלו, בפא, הוא וכן 116. א-טז כד, י; כב, כלים )פר מכלוםמקום(,

 גורס כב שבפרק בהופעה ; ניקוד[ בלא הראשונימ העדים ]בשלושת האלהההופעות
 מכלום )טהור מכלום רוב פי על גורס ק גם ]וכמכלום[(. מכלו הראשוןהדפוס
 ח, ז, ו, ד, ג, ב, א, במשניות הוא )כך כד פרק בכלים ההופעות ברוב מכלום(טהורה

 TD), יד, ה, כד, י; )כב, מכולם ונוקד נכתב הופעות בארבע אבל סו(. יג יב, יא,ט,
 של מציאותם ט(. ג, קמא )בבא כולם : כלום נוקד אך כולם נכתב אחתובהופעה
 הלכות ובפנקס תנחומא במדרש .6, 69 אוקספורד באיגרת כולם כולום,הכתיבים

 k~liim/koliim בחטף-קמץ או בחטף-קיבוץ הכ"ף של להגייה רומזתארצישראלי

 מרדכי ששיערכפי
 מישור.9

 ספני. מצידו נותנת שהוא "מפני : הדברים פרטי והרי עצם. לשם ולא חפוי פעול כינונילצורת
 'מפני : הוא במשנה המשפט של שיעורו ח(. טז, )כלים טהורין" אלו הרי והרומח והקשתהאלה
 אחרי הנקודה הטלת להאלה. נסמך שם הוא חפוי ; והקשת...' האלה חפוי מצדו, נותנהשהוא
 וגם כאן. לעדותו ערך כל ואין המשפט את הבין לא שהמעתיק-המנקד מלמדת בפסחפוי
 ]איטליה[, תשיים בר-אשר, )ראה פס מעתיק של מסירתו טיב על המלמד פרט הוא זהמשגה
 58-53(. בעמ' 5א בפרק

 כרומים. המליצה: ספר גרסת על אפשטיין שםוהעיר7.

 להלן. 73 הערהראה8.

 והגייה כתיב חלופות מצאנו ישראל ארץ של בסורית כידוע, 262-261. עמ' מישור,ראה9.



]6[ בר-אשרמשה'64

 כסוץ י(, יב, )פרה ה?סץ פעול: במשקל בק רוב פי על מנוקד הזה השם כסוי.9.9
 שם )שבת בכ)י(סף2י וכן א( הופעה ח יז, )שבת פסולי ג(, יד,. )כליםה?סוץן)ת(10 (י. מ?סויית ברבים: ועוד(. ז טז, שם ; )נסמך כסוץי ועוד(, ג יב, כלים ;)נסמך
 שמסורת מעידה האחרונה הדוגמה פעמיים(. היו"ד את מחק הנקדן ב-ג;הופעות
 : נוספימ מקומות בשני והנקדן הסופר ממסורות עולה וכך כיסוי כאן גרסההסופר

 כטוי/ לבדו: הנקדן במסורת מצאנו וכן ב(. ז, )תמיד וכוטו:ן11 ב(, ד, )שבתמעיסוי
 רלא בכ"ף חיריק רואים אין ח, ג, עדויות )נסמך; כטון ח(, ה, מנחות )נפרד;כסוך
 פסדי %2(, י יב, )פרה הכסוי : פעול במשקל צורות בקביעות גורס פר בווי"ו(.שורוק
 התיקון(. לפני ק =ג ג יד, )כלים הפסויות %8(, ועוד %3 ה ב, כלים ;)נסמך

 מציין 917( )עמ' ייבין בנ"ב כטוי. וגם כסוי - הצורות כשווי תומך המשווהההומר
 והיא פעמים שלוש נקרתה המילה א ובכ"י לכסוי; שתוקנו סיסוי/כסוי רגם?סףי

 )פרה המחם" "כסוי אחת: פעם ומנוקדת %2( י יב, )פרה הכסוי הסר: כתיבכתובה
 מצאנו המנוקדום במקומות כסוי. - חסר כתיב תמיר כתובה המילה בפא גםשם(.

 הכסויים ובהבים %2(, ח יז, )שבת כסקי ו(, יד, ן ה ב, כלים ; יחיד )נסמך?סוץ/לסיץי
 )למשל.מנחות כטוי/כיסוי תמיד גורס פס זאת לעומת התיקון(. לאחר ק ב= ג יד,)שם
 בכל כטוי תמיד הרא גם גררס ליוורנו ג(. יד, )כלים 5פיטוץין י(,12 יב, פרה %2 חה,

 )לטשל.מנהוהלה,.%2(, עסוי תמיד מצאנו 247( עמ' )קיסר,. בת זאת, לעומתמקום.
 עור "כסוי : הנסמך צורת רק נזדמנה כמקרא ג(. יד, )כליםהכסוץין

 תחש":.)במ-

 ו, ד,
 בנפהד. לעסוי עדות מצאנו לא אבל בנפרד,13 לכסוי או. לכסוי עשויה זו ;יד(
 ביטוי לפנינו בפא(,14 הוא וכן ג ז, ברכות )ק הסרובים" "יושב א.כרוכ.9.10

 מקראי.

 תפילה של במטבע שנשתבץ טז( לז, יש' סו; יט, מל"ב ב; ו, שמ"ב ד; ד,)ושמ"א
 , ברכות. במשנת הממן( לברכת)הזימון

 )נדרים בכרוב יא(, י, תרומות ; )נפרד כרוב : גורס ק ירק(. )יימין ב.כרוכ/אכרוב .119
 חולם כאן יש י; ו, )נדרים הכרים בכ"ף(, שווא רואים אין ג; א, )כלאים הכשב י(,ג,

 113 בהערה המצוטט שוואלי של בספרו הדברים פרטי )ראה כולם כולים, כולום, כגוןלכלום,

 נכתרות רכעיות מסרררתיה .מקרררתיה ישראל: ארץ של בסורית מחקרים ספרי, וכןלהלן
בדקדוקה,

 ירושלים.
 קיסר של להצעתו מקום ואין 7275. להלן וראה 491-445; עמ' תשל"ז,

 ממש. של כגרסה כולם הקריאה את המקיים 265( עמ' ובייהוד 247)עמ'
 הסבת ליו"ד. מתחת חיריק הטלת הכסויות; היה היד בכתב הראשון שהניקוד לראותנקל10.

 שהיה החולם שנמחקו מלא מאווזר, במועד נעשו התי"ו ומחיקת סופית לנו"ן השנייההווי"ו
 התי"ו. על הרפה לציון והקו השנייה הווי"ועל

 יו"ד. במקום הכ"ף( )אחרי וי"ו וכתב הסופרטעה11.

 בק(. הכיסוי )כנגד לעסות ופס פא גרסו ב( )ד, בשבת כינעיר12.

 75. הערה 115, להלןראה13.
. 

 רק אותו המקיימים היד כתבי לעומת פעמיים, הכרובים" "יחטב הביטוי מופיע המשנהבדפוסי14.
 אתר(. על וק"ש )ראה אויתפעם
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 : פרוסתטית באל"ף צורה נמצאת הופעות בשתי כאחד(. ]דהוי[ ושורוק -]בולט[
 במשנה. מקום בכל כרוב גורס ליוורנו גם ז(. ג, ערלה א; ט, )שביעיתאכרוב

 )שם באכרוב %2(, ד א, )עוקצין אכרוב חלומה: בווי"ו צורה גורס ק-2 זאתלעומת
 חלומה" רוב פי על "רי"ש כנ"ב גם האלה. ההופעות בשלוש פר גורס .וכן ז(,ב,

 פעם גמורו(, )מיעוט כרוב/אכרוב שם ומצאנו אכרוב. וגם כרוב 1073(: עמ')ייבין,
 ופעם כרוב 4 ?רוב מצאנואחת

 גורס פא גם כי נכוז אל ייבין שם והעיר כרוב. אחת'
 תימני יד שבכתב ציין כן שווה(ג במידה משמשות הצרררת )שתי?ריב/טלרוב
 ההופעות בשלוש ת בכ"י גם הגרסה זו ולמעשה כשב, מצא א( )ט,לשביעית
 כי יצוין דגשים(. רוב פי על מציין אינו זה יד כתב ; )=בכרוב כרוב : עוקציןשבמסכת
- אכרוב - פרוסתטית באל"ף צורות הביא 1249( עמ' )פיה"ג,אפשטיין .  מן גם 
 התנועה בה נשלה רקק~קא; מיוונית, שאולה מילה זו כידוע, הירושלמי.התלמוד
 בתהליך זימן השפתי העיצור krab. ל-5: נתלכדו השפתיים העיצורים ושניהסופית

 .12115 מובהקת: שפתית תנועה או )כרוב( krob שפתית: תנועה אסימילציהשל

 זה aw תינוקת(. של עורו גבי על או *מחים גבי על פתילים או )=בשקר כשות9.12
 )עוקצין טמיאה" ]...[ שלה והנץ שלקישות "כשות SQ9 פעמיים. כולה במשנהמופיע

 )מקוואות( ק גם ד(. ט, )מקוואות מטמא"16 ולא מיטמא לא שלקטן "כשות ן א(ב,
 בת הוא כן )מקוואות(, בא גם מ41נו לכך פשו". קוראים )עוקצין( ק-2וגם

 היעדר ובד"ר. )קאפח( ברמב"ם בלו,18 בפא, - ניקוד בלא - הוא וכךובליוו.רנו,17
 הכ"ף תנועת לו( )פא, אלו שבעדים שבעתיקים לרמוז כדי בו יש הכ"ף אחריהיו"ד
 שתי מביא פס )עוקצין(.19 )כשותק 1060(: )עמ' ייבין הביא בנ"ב חיריק. הייתהלא

 כשות =ם פס של שכשות אפשר )עוקצין(. לישות20 )מקוואות(, כשותקריאות:
 דפוסי יסוד על כנראה "כשות" הערך את הביא בן-יהודה מילון כי אעירבנ"ב.1ן
 בבלית ובארמית בסורית הממצאים את שם ציין הוא אף ;22 ומנטובהליו[רנו

 (;=k_Jj אלכייאר וגב בטיית ששמו כשות )=:לקישות( לקושות שיש כשם פ' ]ש[לקטון "כשות .15
 שם(. 30-29 והערות 123 עמ' פיה"ג, )אפשטיין, כשות" לקטון יש כר,ננשום

 מטמא"(. ולא מיטמא )"לא בזכר ומשמש טמיאה"( ]...[ שלה )"והנץ בנקבה משמשושות16.

 גורס הוא שגם מנטובה דפוס עדות את לה והוסיף ליו[רנו עדות את בן-יהודה מילון הביאוכבר17.
 ק. בעקבות הסתם מן ילון, ניקד וכך?שות.

 כשות. חלקי: ניקוד בלו מנוקדבמקוואות18.
 סופית, -ות לעלי ?עות במשקל השמות עם הזה השם את ייבין הביא מדוע להבין מתקשהאני .19

 המילון של הנתונים במאגר כי יצוין טאעות. גלות, פרות, כגון מופשטים, שמותהמציינת
 המילה. של בגיזרונה הכריעו לאההיסטורי

 ראה אך ? שלקישות" "כישות )כשותה( : התוכף השם אחרי גרירה משקף בפס זה ניקודהאם20.
 להלן. 24הערה

 בקמץ. פתח כידוע מחליף פסשכן21.

 לעיל. 17 הערהראה22.
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 מבבלית לארמית סוקולוף של במילונו מובאים יותר מבוססים דברים)כשותא(.23
 כישותא בסורית, כשותא בבלית, בארמית כשותא שם הביא הוא "כשות".בערך

 בעברית בשווא ?שות בקריאה תומכות אלו צורות בערבית. ו-גב(במנדאית
 ם הקצרה התנועה כנגו'ובארמית

 שבערבית.24

 +.25 ב( א, עוקצין )ק-2/פר וסיבוש לבוש.9.13

 +. ז( ה, נידה )ק/פר ספעוךים ימי נעורים.9.14
 אבל יא(, ז, )פסחים ]ו[הטחוסימ ק: נקדן מוסר קריאה דרכי שתי מחמס.9.15
 בשל הוא הרבים בצורת השורוק ושמא +. א( ו, )בכורות חלומה בווי"וס9הוס
 מוזוק/ )כמו לא-מוטעמת פתוייה להברה מוטעמת סגורה מהברה 5 התנועהמעבר

 רק בפא נוקדה היחיד בצורת שם(. )פסחים וה9חוסין מביא פא גםלתוזזים(.
 )בכורות(. הסחוס אבל )פסחים(, וס?חוסים : בפס מצאנו זה ומעין הסחוס. :הסמ"ך
 גורס הוא גם וברבים הסחוס, פעול: בינוני במשקל צורה בימיד קוראליוורנו

 בדפרס. שהרבאה. לעול משקל של הרבים כצורת יפה המתפרשת צורה זווה?חוסים.
 ניקור( )בלא הסחוסין הסחוס, הגרסה )בכורות(. הסחוס בת אבל היחיד, כצורתזה

 ובד"ר. בל1 גםנמצאת
 א, קידושין למשל בירושלמי, מוצאים שאנו חסתוס של גלגול היא הסחוסהצורה

 הס"וס/ ה.צורות את שהביא )אחרי "סחס" בערך הערוך וכתב 12(. ע"ד )נטב
 הארמית מן כנראה נשאלה המילה חסחוס". כתוב דידו "ובנוסחאותהסחוסים(:
 בסורית. חסחף9ח28 קול(, של תרגום יב,27 ג, לעמוס יונתן )תרגוםהסחוס
 פר אך סרוד,29 מנוקד ובליוורנו בפא גם +. ב( סו, כלים ק )נפרד; סרור מרוד.9.16
 לסרור עדות ציין 283( )עמ' קיסר סרוד. ובת: 907( עמ' )ייבין, בנ"ב 9רוד.מנקד.

 נוספים(.)ולניקודים
 ז יג* זבחים )ק ופטורו בנגעים(, כ-120 ועוד ג א, נגעים פר )ק, הפטור פטור.9.17
 מן לפטור "קרוב אחרות: צורות וקרא ק נקדן נשתבש אחדים במקומות2ן(1

 זירור ההקשר מן ד(.30 א, )כריתווז וזובה" ממין פטור "מימין ב(, א, )הוריותהחובה"

 כערבית. לממצא שם רמזוכן23.

 כישותא. הראשונה: בהברה כ-1 לתנועה עדויות סוקולוף שם מביא הערךבסוף24.

 במשנה. השם של הופעותיו כל שהובאו לציין מכוון להלן מקום ובכל כאן +הסימן25.

 מי?( )בידי הכ"ף הוסבה כך ואחר הכחוס, כק נכתב שבתחילה בבירור רואים זהבמקום26.
 עמ' ב, )תשי"ח(, ט לעם לשוננו משמעות"1 "גלגולי אלטבאואר, מ' ראה זה )לענייןלסמ"ך
.)58-57

 ברקע העומד הוא חסחוס הניקוד כי נראה חסחיס/חסחוס. הצורות מצויות שפרברבמהדורת27.
 בה"א. ו:חי"ת בהמרת ס?הוסהניקוד

 ברוקלמן. של במילונו המובא הניקודזה28.

 שלנחתומין )"דף הדומות מהמת דילוג שם יש ; בה מופיע הזה שהשם הפסוקית נשמטהבפס29.
 ]ב[(. שלנחתומין אל ]א[ שלנחתומין מן דילג המעתיק שלנחתומין"; סרודנ...[

 הללו. המשניות בשתי השיבוש על העיר קכ( עמ' )תשל"ז,קוטשר30.
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 גורס א גם השם.יי של האחרות ההופעות בכל כמו 5טזר לצורה כיוץשהסופר
 כ"ץ שפרסם גניזה בקטע מצאנו וכן פעמים(, כמה ועוד ג ז, ; ג ג, )נגעיםסיטור
 שם(. )למשל פטור תמיד גורס פס גם א(. הופעה ג א, )נגעים הפטור קסז(:)עמ'
 המועטים במקומות בפא 448(: עמ' )ייבין פטור וגם פטור - וגם ?טור מצאנובנ"ב

 ניקד ליוורנו גם ; %3( ג א, נגעים )למשל פטור תמיד מנוקד בת פטור. מצאנושנוקרו
 ; %4 ו ח,  )שבועות חובה ליד ?טור רניקד טעה הרא שגם ריש שם(, למשל )ראהפטור
 ד(. א, כריתות ב; א,הוריות
 )זבחים הפסול %8(, ועוף ו ח, פסחים )נפרד; פסול תמיר כמעט מנקד ק מסול.9.18
 ג(, ג, )מקוואות בפ)ו(סלו32 %2(, ועוד ב ט, )שם פסולו ג(,ח,

 פסול"
 %2(, ד ד, )פרה

 פי על )בטעות(. ניקר מקומות בשני ג(. ט, )שמ פסול)י(ן33 ד(, יני )זבחים?סולז
 )מידות פסול" בו "שנימצא ו(, ח, )פסחים שסול" לידי יביאנוהו[ "שלא : פעולמשקל

 תפוצה יש בפר ממש(. זו במשנה )פעמיים פסול" )נימצא( נמצא "שלא יד על ה(ה,
 ד,.ד; פרה ד; י, )כלים פסול - הנפרד בצורת פעול צורות: שתי ביןמשלימה
 ד(, ד, )פרה פיסולה פיסולה... - הכינוי צמודת בצורה פעול %2(, א .ג,מקוואות
 ד, ד, פרה שבמשנת להעיר מיותר לא אולי ג(.34 ג, בן ג, א; ג, )מקוואותבפיסולו
 זו; דבר ?סול. הנפרד ליד נ:פיסףלו פיסולה, הצורות נקרו א ג, מקוואותובמשנת
 פר. יד בכתב החלופות שתי בין ההבחנה יציבות עלמלמד
 מצינו המנוקדים ובמקומות הפ"א, אחרי יו"ד חסר בכתיב צורה לעולם גורסא

 ד(, ד, )פרה פסולה36 פסול... וכן: א(. ג, )מקוואות ייסולף35 פסול... פסול...אצלו:
 חסר בכתיב צורה תמיד גורס פא גם ג(. ג, )שם יפסולו37 ב(, ג, )מקוואותבפסולו
 ו ח, פסחים ז; ח, )שביעית פסול גורס הוא המנוקדים ובמקומות הפ"א, אחרייו"ד
 פסול תמיד מנוקד בפס ואף דיו(, ברור אינו השווא זו במשנה - א א, יומא%2:
 916(. עמ' )ייבין, פסול)י(ן39 פסול, מצאנו בנ"ב גם שם(.38 פסחים שביעית)כגון
 בשתי אני מצאתי רכך )=:פסול( פיסול פסול, מצא ת במסורת כי ייבין שםוהעיר

 ה(, א, )תרומות ?טור של נוספות הופעות שתי המשנו: לשון באוצר הביא קוסובסקי כינעיר31.
 פא. ניקד וכן ; החובה" על הפטור מן ולא הפטור על החייב מן "ולא : נכון אל גורס ק נקדןאך

 במקומה הסופר שטעה היא טעות ; *סל מן פוסלו לצורה כאן מכוון שהכתיב להניח מקוםאיז32.
 כדבעי. תיקנו והנקדן הווי"ושל

 תנג-תנד(. עמ' תשל"ז, קוטשר, )ראה 82- הנסתרים לכינוי כיווןהסופר33.

 ידי על )הובא בפסולו" הוא "לעולם : הנוסח מצוי ב( )ב, מקוואות כמשנת בדפוסים כינעיר34.
 בטומאתו". הוא "לעולם גורסים: וא פר פא, ק* היד כתכי המשנה(. לשת באוצרקוסובסקי

 ובפסולו". בטומאתו הוא "לעולם הנוסחאות: שתי של צירוף ישבפס
 האחרונה(. כווי"ו )בשורוק הואכך35.
 לה. הקודמת שבאות לקמץ נדבק בה"אהמפיק36.
 לעיל. 35 הערהראה37.
 ז(. י, )זבחים פס בכ"י המילה נוקדה לא אחתבהופעה38.
 לעיל. 33 הערהראה39.
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 וטהרות קדשים בסדרים ובת א( א, יומא %2; ו ח, )פסחים למועד בתההופעות
 וכך ב(. ב, )מקוואות כפטרלו ז(, ח, שביעית )כגון פסול מצאנו בליו,רנו גם)%22(.
 271-270(. עמ' )תשנ"ט, כהן שהעלה כפי אשכנז מסורתקוראת
 נגעים %2; ועוד ד ג, א; ג, חולין )נפרד/נסמך; ורום מקום בכל מנקד ק ורום.9.19
 %2 אא,

 כקרום... ועוד(, א ג, )חולין קרום : מקום בכל פס ניקד וכן יעוד(.40 .
 א א, )נגעים .כשרום הנסמך: בצורת רק קרום מקיים ליוורנו ב(. ז, )נגעיםול?רומ41

 ג, ; א ג, )חולין מקום בכל קרום ניקד בנפרד אבל כ(, ז, )שם כשרום ויקרום...%2(,
 ד. ט, מקוואות כ; ט, נגעיםב;

 ט, נגעים ; לפרד קרום פעול: במשקל בקביעות הזה השם ,עקול זאוז לעוכעזבפר
 : המנוקדים במקומות א בכ"י הוא וכן ועוד(. 12 א א, aw ; )נסמך כשרום ד(, ט,ב;

 בנ"ב. הוא כן כ(; ז, )נגעים וסשרום42 ד(, ט, )מקוואות והקרום ב(, ט, )נגעיםקרום
 רי"ש ת במסורת גם כי 104( הערה )שם, ומעיר עדויות חמש מביא 907( )עמ'ייבין

 גורסים ופס( ק )איטליה: המערבית המסורת מן העדים מעתה, אמורחלומה.
 1 קוום. גורסים יתימן( נ"ב א, )פר, המזרח מן העדים זאת לעומתקרום,43
 תמיד גורס ק מועד. בסדר הן במשנה השם של הופעותיו 12 כל שבות.9.20

 שבף~

 ך
 ..: מקום. בכל וליוורנו פס פא, גרסת גם כך ק כגרסת 110(. ועוד ג י, עירובין ו; י,)שבת
 שבות. מצאנו מועד לסדר ת,מן ובכ"י האחרונה( הדוגמה 1055 עמ' )ייבין,בנ"ב

 289(. )עמ' קיסר ציין וכן ב(, ו, פסחים סו; י,)עירובין
 אן אהלות א; ז, )פסחים שפוד פעול: במשקל צורות רוב פי על גורס ק שפוד.9.21
 . הופעות בשתי אבל ג(, א, )אהלות לקפוד %3(, + ב ה, זרה )עבודה השמוד %2(, +ג

 גורס פר פעול. חלומה: בווי"ו ח( א, )סוכה בשפויים ה(, ה, )כלים שפוד גורס:הוא.
 פא גם %3(. ועוד שם שם, )אהלות השפוד בשפוד... פעול: במשקל צורהלעולם
 ב(, ה, )כלים השפור ב(, ז, א; ז, )פסוזים שפוד רוב פי על המנוקדים במקומותנוקט

 או השפוד ג(: ז, )כלים אחר ניקוד יש אחר במקום אבל ח(י א, )סרכהלשפורים
 השפוד. אחת: דוגמה יש 916( עמ' )ייבין, בנ"ב כאחד(. ושורוק )בחולםסיפהד
 )הפ"א שפףדין ליד עדויות( )שלוש שפוד : 280( )עמ' אלדר רשם האשכנזיבפיוט
 שפודין שפסד, וגם שפוד תימן ממסורת רשם 137( הערה )שם, ייבין ?(.דגושה
 רוב פי על גורס פס שפודין. שפוד, רק מביא 255( )עמ' קיסר אך ויקמץ(,)בקיום
 א; ח, קמא )בבא בשפוד גם אבל %5(, ועוד ז יא, זבחים ב; ז, א; ז, )פסחיםשפוד
 מדובר האם דהוי(. בשין הפתח יב; ה, זרה )עבודה השפוד בפ"א(, דגש רואהאיני

 )פסחים שפוד תמיד כמעט מנקד ליוורנו ? פ"א( באות הדגש ציון )בלא שפודבצורה

 בפא. מנוקדת צורה מצאתי לא כי אעיר40.

 וכקרום(. )ולא וכקרום כאן: בפס לניקור לב נא יושם41.

 לחיריק. צמוד לכ"ף, מתחת אל הוסט הקו"ף של השווא היד בכתב42.

 בנפרד. "רום כאמור גורס האיטלקי ליוורנו אבל43.



69 ממנו שמסתעף ומה המשנה בלשון ?עולמשקל 1[]1

 קמא )בבא בשפוד אחד במקום אך ח(, א, )סוכה בשפודין %7(, ועוד כ ז,. א;ז,
 א(.ח,

 תימן44(, אשכנזי, פיוט פס, נ"ב, פא, פר, )ק. היטב מתועדת שפוד דבר, שלכללו
 צוררת לי[ורנו(. משני: ובעד פא? )ק, הנאמנים בעדים מעט אך מתועדתשפוד
 ומכאן. מכאן טיפין טיפין ערלרת - שפיד שפוד, שפוד, -אחררו1
 בעצים ."מועלין ויחידה: אחת פעם כולה במשנה נקרית הזאת המילה שפוי.9.22
 בשפוי הכתיב בשפוי. גורס ק ח(.45 ג, )מעילה בנויה" ולא בשפוי לא מועליןואין
 המילה אין זה יד בכתב )גם ובפס בד"ר בלו, בפא, נמצא השי"ן( אחרי יו"ד)בלא

 ובפ"א(. בשי"ן הדגש של ציון )בלא תימן וכן בשפוי46 גורס ליוורנומנוקדת(.
 בבא ג; ד, ח; ג, מציעא בבא ז; ד, )תרומות שתות רוב פי על מנקד ק שתות.9.23
 המנוקדות כהופעות בפא 12(. ה יא, )כתובות שתות אבל ב,47 הופעה ג ז,בתרא
 בכל בפס מצאנו וכן ג(, ז, בתרא )בבא שתות %2(, שם כתובות ; שם )תרומותשתות
 עמ' )ייבין, בנ"ב הניקוד זה ג(. ד, מציעא בבא ; שם תרומות )למשל שתותמקום
 ציין וכן ג, ד, ח; ג, מציעא בבא )למשל בת הוא כך עדויות(, שלוש מביא916,
 מקום(. ובכל שם, תרומות, )למשל ליוורנו בדפוס הוא וכן 257( עמ'קיסר,
 ה(, ה, עירובין נסמך, ; א ו, פסחים )נפרד, תחום מקום בכל מנקד ק תחום.9.24

 שבת )למשל פא : המנוקדים העדים 'בלל המתועד הניקוד וזה ז(. ב, )מכותתחומה
 )למשל מקום בכל ת ובכ"י 916( עמ' )ייבין, בנ"ב בליוורנ,, בפס, וכן %14( ועוד גכג,

 חלומה: בווי"ו בפא נמצא ויחיד אאר, חריץ 257(. עמ' קיסר, הביא וכן ז; ב,מכות
 על בן-יהודה במילון ,בעררי"תחום" סיני 'טור העיר וכבר ה(, ז, )נדריםלמתומה
 המילה ניקוד הוא שרוקח בווי"ו הניקוד למשנה. גניזה בקטע תחומיךהניקוד
 הוא וכן ד( לד, )שם תחומג ט(, י, לבראשית אונקלוט )תרגום תחום למשלבארמית,
 טנ1סב48.12 האכדית מן ולעברית לארמית שנשאלה מילה זו ; תחומאבסורית:

 %5(, ועוד ו יב, כלים )נסמך; ותלוי ד(, סו, כלים )נפרד; לתלוי49 פר: תלוי.9.25
 בהופעה אבל ב(, ח, שבת )נפרד; תלוי50 אחת פעם גורס פס גם ד(. טו, )שםסללוןין
 ותלון/ %6: בפס שנקרתה הנסמך)!( צורת וזו ד(. טו, )כלים לתלען פס גרסהשנייה

 וקוסובסקי. ילון ניקדווכן44.

 בעלים בנמיה: בנביה, אחר; בנוסח - בנויה עצים; בנסורת - "בשפוי אלבק: הר"חופירש45.
 'קצוץ, שעניינו לשו"ף, הנרדף )=שפ"י( שפ"ה בשורש הזה השם את מביא קוסובסקישנשרו".
 הקצע גרד,החלק,

 וילון. קוסובסקי ניקדווכן46.

 שורוק. שם שיש נראה אך בווי"ו, הניקוד את בבירור רואים אין זו במשנה אבהופעה47.

 בערכו. א"י[, ]ארמית מילון סוקולוף, וכן 66 עמ' תשל"ב, קוטשר,ראה48.

 טהור". לתלוי "והעשוי המשפטבתוך49.

 זה ומעין תלאי; קוסובסקי( )ראה בדפוסים ולכברה"; לנפה תלוי לעשות "כדי המשפטבתוך50.
 3-155(. 47 עמ' ]איטליה[, תש"ם בר-אזמר, ראה )=תלאי; תלשי בליו[רנ[: גם זובמשנה
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 לשליח-ציבור, )בדומה לנפרד היקש מתוך %5( ד טו, ו; יב, )כליםוסלון/מטלוי51
 לתלוי : עוורנו בדפוס גם נמצאת בנפרד תלול לצוהה עדות ואחיותיהן(.טמנותדכהונה

 )13(, ותלוי )12(, מתלףי : ד( טו, )כלים הנסמך בצורת שם הוא וכך ד(52 טו,)כלים

 )נפרד; למלוי מצאנו כת'מן גם ו(. יב, )כלים תלול בנסמך גרס אהד .במקוםאבל
 )עמ' קיסר הדבר את ציין וכבר שם(.54 כלים ; )בסמך ותלוי מסלרי... ד(,53 טו:כלים
 תימן. ממסורת שהביא העדים כל פי על259(
 ב; ח, )שבת הנפרד צורת וטל ההופעות ונשתי תלוי פעול: כמשקל צורה גורסק
 האחרות(.ן ההופעות ובכל ט ג: )עדויות תלוי כצפוי, בנסמך, אבל ~)SS טז,כלים
 )ת(. ה"לוןן לקרוא: תיקן והנקדן ד( טו, )כלים התלויות גרס הסופרברבים

 גם.4אי'.

 13(. ד טו, )נסמך1 תלוי ב(,56 ח, שבת )נפרד; תלויגורס
 ] ד(. יד, ויק' כ; כס, שמ' )כגון אזן תנוף בצירוף במקרא נמצא הזה השם תנוף.9.26
 בנגעים זו משנה ט(. יד, נגעים )ק/פר אזנו תנוף כצורתו: במשנה מובא זהצירוף
 ]" ~קל פרט מצאתן לא מויקרא. הנזכר שבפסוק הימנית" המטהר אזן "תנוף עלמדברת
 *א ,_ים . ._.. הערה. הדורש האחרים בעדיםעניין
 וכמן/ דן, יב, )נגעים onlan ד(, כ, כלים ; )נפרד אבוס : 7[ אכום/אבוס/אבוס.9.27

 האיבום"י.ל שם(, )כלים אבוס פר: ד(. ד, )נדרים האיכמס ג(, כ, )שבת האבוסבמקרא:
 לאקת" מצאנו בפא שם(. )נגעים האיבוס אחת: הופעה רק מצויה בא שם(.)נגעים

. 

 ~?t(a )נדרים ס-בוס אבל שם(, )נגעים האיבוס שם(, )כלים ייבוס DW)()שבת
 בפס,

 ,5ביגירמ אהק שם(, )נגעים האבוס שמ(, 3נדרים להבוס שם(י )שבת ונשבוסמצאנו:
 -"י, 'כלקמל לאם להכריע אין וכפס בפא חטף-פתח / פתח / קמץ חילופי בשל שם(.)כלים
 וליוורנו שם( ונגעים )כלים ת אבוס. הפעול הבינוני במשקל לצורה או אבוסלצורה
 ] . אבוס/האבוס יו"ד: בלי צורות גורס ל, כי נעיר אבוס/האכוס. : ההופעות( ארבע)בכל
 ההופעות ארבע כל בד"ר )נדרים(. האיבוס כיו"ד: אחת ופעם ונגעים(, כלים)שבת
 . ,, .. אבוס/האבוס. חסר: בכתיבכתובות

 אלול לניקוד עדות ויש מקום(,57 בכל הוא וכן ג א, השנה )ראש אלול ק:אלול.9.28

 בפס. כמקובל פתח/קמץ חילופי כאן מוצאים אנו )ב( ביו"ד. חיריק אין ו( )יב, בכלים)א(51.

 -'. קלטי. 50( )בהערה כאמור ל'וורנ[ גרס ב ח,בשבת52.
' 

 ?( מאוחר )במועד גביה על נכתב אך ניקוד, בלא נשארה והמילה תלוי גרס מועד לסדר תכ"י53.
תלאי.

 שהוא הדוגמות שתי ?עול. במשקל תלוי את בנ"ב שהביא 917( )עמ' ייבין כנגד להעירויש54.
 תלוי הייתה הנפרד שצורת ראיה אין ומהן רומה", תלוי ראש "לתלוי נסמך צורות הןמצטט
י תלוי.ולא

ל הצורה כאן מצויה שבדפוסים יצויין55. ת  

 טהור"(. לתלות )"העשוי לתלות מקור: צורת פא גרס ד טו,בכלים56.

 אחרת ביד ק בגיליון נוספו יהודה" בן עדין בני באלול "בעשרים המילים )ז( ה ד,בתענית57.
 )ניקוד באלול שם ונוקד ז(, בק שחסרו האחרונים הדפים את שהעתיק ק-2, של ידו זו)האם
 לק-2(.אופייני
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 ה(. ט, )בכיררת האלולייל התואר: שם גם ומצוי שם(, עיין 232; עמ' )קיסר,בת
 הכתיב מן עולה זה בשם באל"ף )צירי( מלאה בתנועה חטף של לחילוף ברורהעדות
 ט59.0141 המילה: של האכרי המוצא היטב ידוע כאן גם גדי.58 עין בכתובתאילול

 )פר וסלילים כולה: כמשנה אחת פעם נקרה השם צמח. מין - )"לום( אלגם9.29
 בלא )קאפח( ברמב"ם מובא וכך נב מן 916( )עמ' ייבין הביא כן ה(; א, יוםטבול
 וגרס: טעה לו גם והאילוס.61 סמ"ך(:60 וכתב שנשתבש )אלא ק-2 גרסת וזוניקוד.
 נוקד זה כתיב והאלום.62 )קאפח(: ברמב"ם ונ"א ד"ר פס, פא, בסמ"ך.והאילוס
 זאת ציין וכבר )ת(; והאלצם )ל,וורנו(, והאלום63 נע: שווא / בחטף-פתח עדיםבשני
 והאילוס/והאלוס הגרסאות את הביא 137( עמ' )פיה"ג, אפשטיין 233(. )עמ'קיסר
 שם: הגאון של פירושו ישיב בעיקר סופית. במ"מ )הנכונות( הנוסחאות עלוהעיר

 הפנה שם 8-7 בהערות המלח". עם שניצוק הוא יוני ולשנון[63 מלוח"ופינרושו[64
 2ק6%1 השבעים בתרגום ולצורה שיח" עלי מלוח "הקוטפים ד: ל, לאיובאפשטיין
 אלימון.65 הצורה מצויה בסורית 01~611. הנומינטיב לצורתהמכוונת
 1 ותנועת - אלים 4 - הסופית הברתה נתקטפה היוונית 611404 אומר:הווה
 חטף. אלדמע הינוגף השפתי העיצור בהשפעת ל-ם בההפכה

 כידוע ממממש באל"ף
 א4ל14. מלגן, כתיב נכתבת שהתנועה ויש אלגם, כ-/ם/:גם

 שהאימנין יצירתן .~מי(/"'.וא~לים "דבללך היא אמים/אימין אמים/אמין.9.30
 נמסרת זו מילה וצורתמע")קיסובסקי(. מדונם- על הכליס את להעמיד בומשתמשין

 שלגרדלי "ראמים .שליהנמ%הל.": כתבי:היד בכל שונים ובניקודים שוניםבכתיבים.
 והאמום פר: ב(. י, )מקוואות והאימון א(, כג, )שם והא)י(מון ד(, כו, כלים ;סטמיס כאן שכתוב )ואפשר יעמום 4( סג )כלים סבות" עושי של ואמום ].ץ[מצנפות
 בווי"ו ב( י, מקוואות )כלים והאימון אבל ד(, כו, )שם האמום 12(, ז טז,)כלים
 הצורות לעומת בנו"ן צורות של קיומן ; שיבוש היא בסמ"ך הצורה כי ברורשרוקה.
 והאימון אחת: צורה נתקיימה ב4 בסמ"ך. הגרסה של ערכה את מבטלותבמ"ם

 ד(, כו, )כלים האמום מנוקדות: צורות כמה בידינו יש בפא שם(.)מקוואות
 שם )כלים ונה[אמום )מלא(: ניקוד אין אחרות בהופעות ז(; טז, )כליםונה[אמום

 מנוקדות ההופעות רוב בפס שם(. )מקוואות והאמון א(, כג, )שם והאמוםשם(,

 107-106. עמ' 5, שורה 70 כתובת נוה,ראה58.

 אתר. על א"י[, ]ארמית מילון סוקולוף,ראה59.

 דברינו(. בהמשך להלן )ראה סמ"ך ולא מ"מ הוא שלה השלישי והעיצור זרה מילה וו60.

 )דבר המ"ם מן להבדילה כדי גביה על בקו סומנה וגם הסופית המ"ח מן היטב מובחנתהסמ"ך61.
 41(. הערה 234 עמ' לקיסר, ידוע אינוזה

 והאלום. מאיליו!(: המובן )את חלקי ניקוד ניקדפס62.

 ילון. ניקדוכן63.

 הקיצורים. אתהשלמתי64.

 בהלול. לבר מפנה פיה"ג,אפשטיין,65.



]14[ בר-אשרמשה72
-=:=ב:::

 )שם האימוס א(, כג, ~)שם והקימום ז(, טד, )כלים ואמוס והאמוס... שרוקה:בווי"ו
 סמ"ך )13( כתב פס מעתיק גם כי רואים אנו שם(. )מקוואות והאמוס אבל ד(,כו,

 קיסר העיר שכבר כפי )=אמום(, אמום ההופעות בחמש מנוקד בת מ"מ.במקום
 קמום גרס אחת פעם אבל אמום,66 בליוורנו: פעמים ארבע מנוקד וכך 235(.)עמ'

 ז(. טז, בכלים השנייה)ההופעה
 11; )ק "מום בצורה איתנה תמיכה תומכת אמומא הסורית המקבילה א.הערות:

 הצורות כי ברור המילה. בסוף מ"ם/נו"ן בחילופי אמון או %4( ובייוורנו בת וכךפא
 להניח אנו מותרים המילה. בסוף המ"מ של הן העתקה שיבוש - ובפס בק -בסמ"ך
 אמום/אמון. של הגייה וזלופות הן א( )פרן אמון/אימוןכי
 פעול. במשקל השם את שוקלות ובאחרים( בפר )בק, חלומה בווי"ו הצורותב.
 שמא אר יעול, במשקל השם שקילת על מלמד ליוורנו( )ק, קמום הניקוד כלוםג.

 לשני ארפייניים אינם האלה החילופים אך חטף-פתח? / קמץ בחילרפי לפנינראמום
 אלר.67עדים

 יג, )וכחים האמורין סגול: - בחטף אל"ף ה של הניקוד שרלט בק רין. טמורין/אמו 19.3
 אמוריהם 13(, ועוד %4, ב כ, )זבחים טמוךיו ה(, ו, )פסחים כאמורי אמורי...ד(,

 גם מצאנו אבל ה(, יג, )שם ריהן68 נט)ו(מ ד(, ד, ))זבחים )ו(טמוךיסן 5(, ו,)יומא
 כי בפירור וניכר צרויה; באל"ף ד( א, )מעילה באמורין באמורין.נ.סאמוריזנ..
 לצירי! תוקן ויטף-סגול ד( )א, מעללה במשנת הראשונהבהופעה
 הטעם: בהתקדמות גם צרויה רוב פי "על אל"ף 919(: )עמ' ייבין .צייןבנ"ב

 חרוקה אל"ף רוב פי על קטו עמ' עד בספרא כי הרסיף אף טקךי"'קטממרין"טמיךי'
 שהשם מלמד אינו אמיךין הניקור כי שם )והעיר אמורין צרויה קלג ומעמ'אמורין
 נעיר איסורים. צרויה: אל"ף בתימן גם כי עוד שם והוסיף קטול(. במשקלשקול
 אימורי69 וניקד אל"ף, אחרי ביו"ד וכו' אימורין/אימורי תמיד כמעט כותב פאכי

 את כותב פס ז(.70 ו, )יומא אימוריהם ז(, ה, )סוכה אימורי68 ה(, ו, פסחים)%3
 )פסחים אימורי כגון בסגול, או בצירי האל"ף את ומנקד ביו"ד בקביעותהתיבה

 לעתים )רק צרויה אל"ף תמיד מנקד ליורנו גם 13(. ד א, )מעילה באימוךים ה(,ו,
 נקדן של מסורתו היא לענייננו העיקר ז(' י* יגמא - טמוךיסז כגון חסר כתיבנוקט
 פירוב ע למדי,'שמקט מוקפד טברני בניקוד משנתו את המנקדק,
 חילוף זה בניקוד לראות יטו א שנקט במקום כי לי נראה ; יכף( צוךי ט )טמורים'ט
 א.של

:י

 החיבור. ווי"ו הידיעה ה"א הבאת על כאןויתרתי66.

 וטמנם(. וסטמומ, )) ךסטמוס/ואמוס בפסן לניקודים באשר גם אמור זהספק67.

 במקומה הסופר שנשתבש הוא שיבוש אלא אחרת, לצורה רומז זו בהופעה הכוזיב אין כיברור68.
 תיקנו. והנקדן המ"ח, שאחרי הווי"ושל

 הללו. הצורות לפני שבאו שימוש אותיותהשמטתי69.

 האל"ף אחדי ביו"ד צורות מעט גם יש אך כלל, בדרך יו"ד חסר הכתיב אבי כי כאןאעיר70.
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 הטרנס והארוס... נוקט: ק פעמים. שלוש במשנה נקרה ארום הזמר כלי ארוס.9.32
 פא שם(; )כלים הטרנס והארוס... פר: יד(; ט, )סוטה אבל.הארוס 12(, ו סו,)כלים
 רק מנקד פס ניקוד(. )בלא האירוס גורס הוא ובסוטה וסארו5/הארו5 כאן:מנקד

 ות )13( ליו,רנו ניקוד(. )בלא הארוס והארוס... גורס: בכלים אבל הלירוס,בסוטה:
 כדי ארוס הגורס פא של ניקודו על לבנות שאין לציין צריך אירוס. בכלים()12

 אהדדי. בחטף-סגול וצירי סגול מחליף הלה שכן חטופה, האל"ף כי ממנוללמוד
 פעול, במשקל צורה שלפנינו הסברה את לחזק עשוי ותיש,( )ליוורנו אירוסהניקוד
 בחיריק ניקדוה ות'מן וליוורנו )ארוס(, דגש בתשלום ניקדוה ופר ק הידשכתבי
 מסורת בידם הייתה לא אלה ששני אפשר אך )אירוס(. דגש תשלום בלאבאל"ף
 ופר ק גרסת ואילו אירוס, וקראו המלא הכתיב אחרי והלכו המילה, בקריאתמהימנה
 )ראה. מחוור אינו המילה של שגיזרונה נעיר תיקו. ארוס. של חלופה משקפוז)טרנס(
 בערכו(. בן-יהודהמילון

 בו שאינם ושמות שבמקראשמות
 ההבדל הוא המשנה בלשון השם בתצורת בולט קו כי אחר במקום ציינתי כבר10.

 בלשון לראשונה והופיעו בו נקרו שלא לשמות כמקרא המצויים השמות ביןהברור
 כצורתם הנוסח כעדי כולם( )כמעט ברובם נמסרים המקרא מן השמותחכמים.
 שמות הם מ ת צ ק מ במקרא, נקרו שלא אלו זאת לעומת ובניקודם. בכתיבםבמקרא
 העיצורי הטקסט )למרמר הכתובה צותתך בקביעת קיט"ם למיםערש

 'טלא השמות על ם ב ו ר ו לדעקהי לקבעה כדי פילולוגי בבירך צורך תעושלהמון
 שהעדים ויש ת.71 ד ק ו נ מ ה מ ת ר ו צ ל באשר חלוקים העדים במקרא,נקרו

 ויותר חלופות ששתי ופעמים אחד, לשם חלופות וארבע וגלוש שתיים,מספקים
 צורות המשקמות חלופות לפנינו אס תוהה ואתה אחד, יד בכתב מצויות אחדלשם

 בבתי או שונים חכמים בפי שונים, )במקומות זו בצד זו שהילכו ומקוריווזקדומות
 )ואיזו מקורית מהן אוית רק שמא או חיה, לשון חז"ל לשון בהיות ?( שוניםמדרש
 במשנה, הנתון הכתיב של אפשרי מימוש הן הצורות ריתר המקורית?( הצורההיא

 לאור דבריי את לפרט אבוא הביניים. בימי המסירה בתהליך שצמחו אפשרולפיכך
 כעול. ממשקל שהוצגוהנתונים

 במקרא. נמצאים שמות 12 9-755( )לעיל ברשימה הנמצאים השמות 32 מקרב11.

 5י. נתצורה[, תשס"ד בר-אשר,ראה71.

 בלא הובאו שבמקרא ואלו לידם, בעיגולית לעיל( )ב65א כאמור צוינו במקרא שאינםהשמות72.
 במשקל 8-755( לעיל )ראה בק שנמצאו השמות 31 מתוך כי אעיר אגב דרך לידם. סימןכל

 מסורת הייתה שלו המוצא שנקודת לפי 12, רק 266-264( )עמ' זה יד מכתב קיסר צייז?עול
תימן.
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 נעורים, לבוש,74 א.כרוב, כלוב,73 זבוב, גדוד, ~בול, טלול, - ה-12 מתוךתשעה
 השלושה במשנה. צורתם כך במקרא כצורחם . ; הערה כל מצריכים אינם -תנוף

 כינוי צמודת בצורה במקרא שנזדמן זכור השם קצרות: הערות מצריכיםהנותרים
 היא שלו הנפרד צורת אם המשנה, בלשון המסורות נחלקו - וכורה וכורף, -בלבד
 בצורת רק במקרא שנקוה כסוי השם הצורות(. שתי את מציע )ק ןכור אוזכור

 בצורת העדים מן בחלק מופיע - יד( ו, פסוקים ד, )במ' תחש" עור "כסוי -הנסמך
 הצורות: שתי את מכיר )ק פעול במשקל כטוי לצורה עדויות ויש כסוי,75הנפרד
 חז"ל בלשון מנוקד אבוס, השלישי, השם הניקוד?(. ובמסורת הכתיבבמסורת
 של משקלו בין הבדל על לדבר אין זה בשם אבל קבוס, ליד אבוס/אבוס ק:במסורת
 המשיזקף למשקל )אבוס( בבל ובמסורת טבריה במסורת המקרא בלשוןהשם

 בדרך הוא ביניהם ההבדל המשנה; של ק בכ"י שמצאנו אבוס/אבוסבניקודים
 צירי. או חטופה תנועה )התחילית(: באל"ף השווא/הווטף שלהגייתו
 חלוקים העדים - במקרא( נקרו שלא )אלו האחרים השמות 20 כל כמעט12.

 השמות. של ת י ר ו צ י ע ה ת י נ ב ת ל הנוגעים פרטים כמה תחילה נצייןבקריאתם.
 פס גרס )כך הכדמין - וי"ו בלא כתיב מצאנו הכדומים/הכדומין הכתיב לידלמשל,
 הכרומים/הכרומין הכתיב את במיוחד לציין וראוי יום(; טבול במסכתבהופעה
 בעדיפותה לפקפק שאין דומה פא(. וככללם טובים יד כתכי בכמה )שנמצאברי"ש
 היד וכתב פר ק, לכולם )וראש הנאמנים מהעדים העולה בדל"ת הכתובה הצורהשל
 אחת פעם )שנמצא הכיחומים הכתיב זאת לעומת טהרות(. לסדר הגאונים פירוששל
 או פעול או ייעול פיעול, המשקלים מן לאחד בו מכוון כלום חד-משמעי. אינובק!(
 אחת פעם שנמצא האלום/האילום השם ? השווא של מלא בכתיב כידומיםלצורה
 שהכתיב ספק אין לו(. )ק-2, האלוס הכתיב לידו נקרה ה( א, יום )טבולבמשנה
 המבנה על שמרו במ"מ הצורה את שקיימו אלו ס(. 4 )ם שיבוש תולדת הואבסמ"ך
 בו שיש שם מוצא שאתה יש אכל בסורית(. )אלימון (מק611 - המקורי.העיצורי
 הללו אמון/אימון. לעומת אמום/אימום הכתיבים כגון תקינים, ורובם אוזריםנתיבים
 לשון מבחינת מילה( בסוף ונו"ן מ"מ 3בחילופי תקינות חלופות שתימשקפים
 במקבילה שנתקיים דבר בנו"ן, לצורה בזמן קודמת במ"ם הצורה כי אםחכמים,
 הוא. שיבוש אמום הכתיב זאת לעומת ; )אמולא(הסורית

 הצורות של לניקודן נוגעים העדים בין ההבדלים של המכריע הרוב אך13.
 פעול שהכתיב מגלה הנתונים כלל סיכום ם. י ל ק ש מ ה ן מ ל ק ש מ ל ן כ ו י ש לו

 השווא לפגיית הד הוא בכ"ף הקמץ אם )ספק ברורה טעות נראה ליוורנו בדפוס כלובהניקוד73.
 ואכמ"ל(. ליורנו; מסורת של יסודי בבירור כרוכה זה לדבר התשובה באיטליה. כ-/8/הנע

 עמ' ברונו, )ראה יווניים בתעתיקים קטסקם1 וכן 1ט0ק1X6pou~ 18 1785005 מצאנו כינעיר74.
 שם(. )שפרבר, gebul ,zebub chelub, מצאנו לטיניים ובתעתיקים 189( עמ' שפרבר, ;167

 ב"ל(. של דקדוקם )בעקבות ~סני נפרד צורת כסוי לנסמך קבע בערכו HALOT מילון כי יצוין75.
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 )ב9-755(; לעיל שהובאו הלא-מקראיים השמות בעשרים פעול תמיד -נקראאינו
 את ולא העיקריים המשקלים את נציין מתוזרים. משקלים לפעול לו יש כימתברר
 אחדות. הערות להם ונוסיףכולם,76

 שתות, שפוד, שבית, קרום, פטור, מרוד, סחוס, אכרוב(, )או ב.3רךב ליד פעול.14.
 שבות, קרום, פטור, סרוד, לחוס, 95רוב(, )או כרוב גם מצאנו אמום/5ימוןתחום,

 או אחד יד בכתב נקרו הצורות ששתי ויש אמום/אימו7/אימו7. תחום,שפוד,.שתות,
 פטורת וגם פטור בפר, אמום וגם אימון בק, אימץ וגם "מום כגון אחת,במסורת

 שבות וגם רוב( פי )על שבות בק, - )מיעוט( שפוד וגם רוב( פי )על שפודבנ"ב;
 גניזה מקטע אחת ועדות בפא אוזת )פעם תחום וגם העדים( )בכל תחום בק.)מיעוט(
 אך נקדנים. כמשוגות אותן לבטל אין נאמנים מעדים באות שהעדויות לפילמשנה(.
 )רבך מוטעמת בהברה גם 5/0 בחילופי מדובר החילופים בכל אם נתברר לאעדיין
 מדובר אם או המשנה(, של ההגה בתורת הזה הסעיף של מלא בבירור כרוךזה

 משקלים.בחילופי
 כגון ברור, שיבוש הוא ?עול כנגד פעול שהניקוד מקומות שיש ספק אין פעול.15.
 קוטשך.78 שציין כפי ד( א, כריתות )ק אחד במשפט חובה ליד פטור( )במקרם?טור

 בסבירותה לפקפק ואין ?עול, או פעול לפנינו אם נחלקים שהעדים מקומות ישאבל
 במסורת כאמור, באות, )שתיהן זכור גם זכור ליד מצאנו למשל, יעול. הקריאהשל.

 תלוי )פר(, -סרוד כשותי8 אמום, מצאנו )פר( תלוי )ק(, סרוד כשית, אמומ, ליד 79ק(
 פא(.)ק,

 חלוקות מסורות להם מצאנו פעול במשקל כאן שהובאו שמות כמה פעול.16.
 רוב, פי על ק תמיד, )פר חפוי למשל מלא!(, בכתיב פיעול )לעתים יעולהקוראות

 בפס,. הוא וכן נ"ב; הופעות, שתי )7[81 חפוי/חיפוי וגם אחת[( ]עדות ונ"בפא

 כן פעול![(. במשקל תמיד שקול הוה השם אלו עדים ]בשלושה ובתימןכליוורנו
 בזו זו מתחרות כסוי/כטוי הצורות שתי )בק כישוי82 כסוי, גם אבל כסוימצאנו
 - מאוחרים עדים )בשני שפוי מצאנו )7[( שפוי ליד הנקדן(. ובמסורת הסופרכמסורת

 9.. סעיף של המשנה סעיפי ב-32 לעיל מתפרטים בהם מתחלף שפעול המשקליםכל76.

 כאן מדובר בק; ב( א, )הוריות לקטור הניקוד את ?טור/?טור בחילופי לכלול שאיןברור77.
 )ראה ?עול במשקל בשם ולא ניקוד(, משוגת בשל )שעלתה קל בנין של הנטוי המקורבצורת

 9.175(. לעיל_,
 9.175. לעילראה78.
 9.45; לעיליאה79.

 ב-9.125. לעיל כמובא )פס( ישות / )נ"ב( ששות לגרסהכוונתי80.

 עניין פיעול! מלא: כתיב תמיד כמעט בו נכתב יעול משקל אבל הסר, כתיב המילה כתובהבק81.
 אחרים(. יד )ובכתבי בק הכתיב על בפרק אצלי יידוןזה

 קוסובסקי הביא וכך )=מכסה(. כסוי לעומת פעל, של פעולה כשם ?טוי מציין 917( )עמ'ייבין82.
 המשגה. לשוןבאוצר
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 ת המאוחרים: בעדים )רק פטור גם נקרתה ופטור( )ופטור פטור ליד וליוורנו(;ת
 זאת לעומת בנפרד, פסול - בפר לפטרל פסול בין האלומורפי היחם מענייןוליורנו(.
 הכינוי. צמודת הצורה היאפסול

'

 מוצקות שפוי( פסול, *טור, כשות, ?טוי, )מפי" ?עול על שהעדויות לציין צריך
 מעידים חפוי שפוי(. פטרל, פטור, כשות, עסוי, )חפוי, פעול על העדויות מרוביותר
 בנק עולה חפוי זאת לעומת אחת(, עדות רק בנ"ב )אך רוב פי על וק פא פר,עליה
 יתר בלבד.83 לחפוי כיוון שהסופר להניח בעיניי וקרוב הנקדן, במסורת רק)12(

 כישות הצררה שבדקנר המשנה בעדי ררניכון. ליורנו פס, מן באות לחפוי.העדויות
 באשר הוא כן בלבד. ותימן לזורנו ממסורת עולה פטור גם בלבד. בפסנמצאת
 ובד"ר.84 בפס בלו, ב-פא, גם יו"ד חסר כוזיב כתובה התיבה ק!(: קורא )כךלקפוי

 ותימן נ"ב א, )פר, המובחרים העדים רוב לכסוי באשר וליוורנו. ת עליה מעידים?פוי
 בק והנקדן הסופר של ומהעדויות נראה כסוי. גורסים מכאן( ופא רוב פי על קמכאן,
 במסורת זה ובכלל במשנה הנמצא 5על, של הפעולה שם - כשוי עם בעירובמקורן
 האוררים העדים 12(. א יב, 13: ד ו, א: ו, חולין ט: ב, )ביכורים כסון/ויטויק:

 בשני הוא אף תמיד וכנמצא פסול זאת, לערמת וליורנו. פס הם כסוי ולא כטוי,לצורה
 צמוד פסול בנפרד, )פסול ?סול _של כאלומורף בפר מצוי לייירנו(, )ה, מאוחריםעדים
 ב-85.185 להלן בדיון ויעונןכינוי(.

 הנתונים מתוך העולות לפעול החלופות כל את כאמוה: כאן, הבאנו ולא17.
 היד מכתבי העדויות דבר של בעיקרו 95(. של המשנה )בסעיפי לעילהמ"פרטים
 ברוב המשקפות נאמנות עדויות בעינינו נחשברת - ונ"ב א פא, פר, ק, -המשובחים
 ערכן בדבר ברורה הכרעה להכריע מוקדם עדיין ואולם אותנטיות. מסורותהמקרים
 התנועות של הפונמי מעמדן שאלת היא חשובה שאלה הללו. החלופות שלהאמתי

 בין היחס תלוי זה בדבר עדיין.86 נתברר לא זה דבר כאמוה אך חכמים, בלשון ו-0ט
 משקל של פונטיות אלטרנטות או לפנינו משקלים חילופי כלום- - לפעולפעול
 לפעול 9-755(, )לעיל בתיאורנו המובאים השמות, 32 של מקום,-שיוכם מכל"חד?
 איכותם. ומצד העדים כמות מצד ביותרמוצק

 ומשמעותמשקל
 המשקל בין קבוע יחס על פעול במשקל לדבר אין השמות, משקלי ברוב כמו18.

 לעיל. 81 הערהראה83.

 )פיעול(. ביו"ד פעול משקל את רוב פי על כותבים אלו עדיםגם84.

- חז"ל בלשון לפעול פעול בין תנודות על והעמיד עמד 98197( עמ' )תשנ"הי טל כי כאןנזכיר85.
 על המלמדות אחרות לתנודות 98-94( )עמ' שם נדרש הוא אף השומרונים. .שלובארמית
 אחרים. במשקלים יעולחילופי

 כעתיד. אי"ה זו לסוגיה אידרשועור86.
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 במשקל( הכלולים השמות ממחצית )למעלה שמות 16 כי לציין יש אךלמשמעות,
 )מורחבות(: הוראות משתי אחתמביעים

 טביס/הביס/ קרוסי אמום/טמון, שפוד; קרום, סרור, כלוב, כדום, וחפצים: כליםא.
אבוס.
 חפוי. שבות, פסול. יטור, קל: כריין של המעולה )פר( תוצאת או פעולה שםב.

 הראשונים השמות שלושת כי לקבוע היטיב קיטשר87 טלפי. ?פףיי לבושי?סףי*
 אל ציין הוא לפסול באשר ; קל בבניין פעולה שמות משמשים שבות( פסול,)כטור,
 את גם כאן ולהביא להרחיב ראיתי אני הפעולה. תוצאת הוא שימושו שעיקרנכון

 או המקרא בעברית לידם שמשמש דבר"(, )"שם חפצים או כלים המצייניםהשמות
 הערות: שתי זה בעניין להעיר עליי )טלה(י טליי)??ה(י90 שפוי )לבש(, לבףש )3סה(,89 עסוי )חפה(,88 חפוי קל: בבניין פועל חכמיםבלשון

 אעול של ראשון נציג )%19( שבמקרא בגמול רואה קוטשר91 אין מדוע מבין אינני1.
 אבל הפעולה: תוצאת להבעת הוא גמףל של שימושו עיקר כי אם קל, בבנייןהקשור
 את המציין בוור פעולה שם שהיא יסוד, - במקרא פעול במשקל נוספת צורה לנויש

 נראה אין נסמך, בצורת שמדובר אף ט(. ז, )עז' המעלה" "ןסד היוסד: שלפעולתו
 )בינוני :סוד האחרת האפשרית הצורה שכן ןסוד, מאשר אחרת נפרד צורתלהניח
 פעולה.92 כשם תשמש לא?עמל(

 לקש של הפעולה כשם תחילה שימש לבוש שהשם טוען אינני כי היטב יורגש2.
 )=בהמכסה, החוקה של הפעולה שם את בתחילה ציין חפוי שהשם או קל(,)בבניין
 תפזי הנלבש(, )הדבר לבוש הפעולה: תוצאת את לציין עברו כך ואחר קל(בבניין
 הפעולה את לציין יכול פעול כי לזמר אני מבקש אלא מכסה(, כלומר החופה,)דבר
 שחפוי, לעובדה זה בהקשר הדעת את לתת וכדאי דבר"(. )"שם הפעולה פרי אתאו
 משקל וזה שפוי,93 כסוי, חשי, - פלול במשקל בשמות מתחלפים ושפויכסוי

 בדיונו אליצור שהראה כפי הפעולה, פרי את או פיעל של הפעולה שם אתהמציין
 פעולה )תוצאת( פרי המציינת 5עףל צורת יש כי מראה אליצור והמעמיק.המפורט
 5יגל/מפגל בפיעל שהפועל פיגול לשם הכוונה ; בפיעל פעולה שם לה שקדםבלא

 קכ. עמ' תשל"ז, קוטשר,ראה87.

 ו(. יט, שבת )ק; לחולהלמשל88.

 א(. לב, )תה' חטאה כסוי כג(, יב, )מש' עסה המקרא: בעברית רק קל בבניין משמשכס"י89.

 י(. ג, זרה עבודה )ק שפייהכגוו90.

 87. בהערה לעיל הנרמז המקוםראה91.

 נכונה. צורה בזרוע עוקרות - (HALOT) ןסד כגון - החדשים בידי שהובאו התיקוןהצעות92.

 בלשון כילה חלה(, )ליד חיפה פיעל בניין משמש באלה 165. בסוף לעיל שהובא במהיעוין93.
 אעול של מעבר כאן אין אם להרהר ויש neuf). )ליד שיכה כסה, במקום במקרא( )כמוחז"ל
 בלא בפיעל קל המרת של הידוע בתהליך בפעל הקשור כעול משקל אל קל בבנייןהקשור
 ואילך(. 236 עמ' תשי"ח, בן-חיים, )ראה חז"ל לשון את המאפיין בהוראה,שינוי
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 כסוי, חפוי, השמות אבל פיגול.94 השם מן גזור בצדק לו נתפרש חכמיםשבלשון
 קל. בבניין פועל ידם על מצוי שפוילבוש,
 9עול;5י בטשקל לשמות אחרות הוראות שבע עור ומצאנו19.
 אלום. )אכרוב(, ב.כרוב צמחים:ג.
 תנוף. סחוס, ?שות, בו: הקשורים דברים או גוף אבריד.
 זבוב. חיים: בעלה.
 שתות. מספר:ו.
 תחום. גבול, אלול, כמקום: או בזמן הקשורים שמותז.
 גדוד. נעורים, וכור, במעמדו: או באדם הקשורים ענייניםח.
 כלום. : )=האם( ת י ל י מ וגם )=מאומה( כללית בהוראה מ ש גם המשמשת צורהט.

 ודיאכרוניהסינכרוניה
 הסינכרונית הבחינהא.
 המשקל של עניינו בירור - הסינכרוני בממד נעשו ובירורם הללו הנתונים הצגת20.
 בשני ובראשונה בראש לפנינו שהם כמות מוצעים הממצאים המשנה. בלשתלעול
 הנאמנים העדים מן הנתונים הוספת תוך מהם, באחד או פר( )ק, העיקרייםהעדים
 - המשני הדרג מן בעדיף הממצאים של ערכם כי מובן מבוררים. אלו וגםכשאלו
 בעדים הממצאים עם אהד בקנה עולים זים כאשר בעיקר עולה - ולי,!רנו. פסכגון

 העדים מן הנתונים הבאת זאת, וגם מכאן. ונ"ב א פר, מכאן, ופא קהמשובחימ:.
 במרוצת טיבה ועל הלשון מסירת .דרכי על להתחקות לנו מאפשרתהמאוחרימ
הדורות.

 פעול למשקל בצירי והמנוקדים אל"ף בעיצור הפותחים שמות של שיוכם21.
 אבוס/אבוס ליד שבפס )כגון צירי/חטף חילופי של מפורשות עדויות על כאןמבוסס
 ; גדי עין בכתובת אילול והכתיב תימן במסורת אלול וגם ]=כאלול[ אלול ;96בק

 אמום לעומת בפר אימון בוו; אלרם בליוורנו, אלום לעומת לק-972 נ"ב בפר,אילנם
 בק(. מוחלט[ ]רוב אמורין לעומת גמור[ ]מיעוט אמורין בת; אמום וליוורנו, פאבק,
 אבוס כלומר חטף, מלכתחילה מייצג כזה צירי קרובות לעתים כי כמובן לשכוחואין

 כהן גם זאת, וגם (pnet<aDS. בק כנראה, שקרה, מה ווה 82-72. עמ' תשמ"ו, אליצור,ראה94.
 של פעולה שם אלא פצל של פעולה שם משמשים שאינם פעול במשקל שמות שיש יפההראה
 271-270(. עמ' תשנ"ט, כהן, )ראה קלבניין

 קיבוצי. שם לציון תמיד משמש )במקרא( פעול שמשקל גורדון שהביעה הדעה ביותרתמוהה95.
 סרק. ופלפולי דרוש .דברי רצופים שהם יראה להסבריה שיידרשמי

 לצירי/סגול חטף-סגול בין רוב( פי )ועל כלל בדרך מחליף אינו ק כי להדגיש המקום כאןאולי96.
 לקמץ/פתה(. חטף-פתח בק3או

--4 4 4 4 4

_-_ 
 9.298(. לעיל וראה מרפית מ"מ רממוח חמ"ד ר-יוחיל חטאיה 4**י=
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 הלא- הניקוד במסורות גם אבמס/"בוס של בטוחה דקדוקית כחלופהמתפרים
בבליות.98

. 

 המשמשים %מףרים/אמורים מקראית1(,99 )מילה ~עוךים השמות של שיוכם22.
 הזאת לעת המתועד כדומים השם של tantum) ,(plurale בלבד הרביםבצוריו
 )זו בלבד הנסמך בצורת במשנה גם שנקרה תנוך השם ושל כלבד הרביםבצורת
 פעול .במשקל כאן הבאתם בלבד. סברה על מבוסס המקרא( מן מובאה מעיןבעצם
 הצעה. מגדר יוצאתאינה

 הדיאכרונית הבחינהב.
 או qutil מן נתגלגל במקרא קטול משקל כי סבורים 473( )עמ' בדקדוקם ב"ל23.
 .הארמית. כררך הלא-מוטעמת הקצרה התנועה בחיטוף qatQ1 מן וגם 01א9מן

 שבות(. פסול, )פטור, פעול במשקל צורות בשלוש בדיונו קכ( עמ' )תשל"ז,קוטשר

 לפנינו אם נתחבט קל בניין של פעולה שמות והמשמשות ק כ"י במשנתשנזדמנו
 של גלגול או ח-ט[100( מז, ]יש' שכול את זה. בהקשר מזכיר )הוא כעול שלגלגול
 כדמותה נתקיימה קצרה ארמית ש-/ט/ "בתקופה - 5על - ארמית" "בדמותקטל

 "תיקו הכרעה: בלא דבריו את וחותם מוטעמת",בהברה
 במשנה פעול במשקל בו שנתלכדו מגלה הדיאכרונית הבחינה כי לומר צריך24.

 אחרות. בשפות הממצאים מן להעלות שניתן ככל אחדים, פרוטושמייםמשקלים
 של קיומן בשל לגביהם חד-משמעי אינו המשווה שהממצא שמות יש זאת,ועוד
 מהו תוהה ואתה בעברית, השם של לצורתו אחרות בלשונות אחדות מקבילותצורות
 בתוך זאת, וגם פעול. במשקל בעברית שנקרו השמות מן כמה של המקוריהמשקל
 בוודאי שהשתלשלו שמות יש המשנה בלשון יעול במשקל לעיל שהובאוהשמות

 שאולים שמות גם ומצויים מקורית, ע תנועת כלל בהם הייתה שלאממשקלים
 ונמצאו ~שתנתה בעברית צורתם אבל אחר, משקל להם היה שראוימיוונית

 בלא דבריי את לפרט אבוא חלופי(.101 אחר במשקל )או -עול במשקלמשתלבים
 זה. בעניין להיאמר צריך אשר כל אתשאמצה

 סו( ה, )עז' מעל אפו; במקום כג( טז, 3שמ' טפף מצאנו: המקרא של טבריה בנוסחלמשל,98.
 של הרבים צורת בניקוד חכמים לשון מסורות בכל כמעט הוא וכך באלה. וכיוצא אזלבמקום
 בר-אשר, )ראה קבע בדרך הסךים גורס פר רק טךךים/טיסךים. : בצירי מנוקדת לעולם זו ;טלר

 174(. עמ' פר[, ]מבואתשל"ב
 צורות הן ודומיהן זקפים שנעזרים, סבורים 472( )עמ' בדקדוקם ב"ל כי נציין האורחאגב99.

 פעול. בינוני  שלרבים
 חילופי בשל פע.ל,פעול המעבר של הדעה את שולל 47( הערה קב עמ' )תשל"ז,קוטשר100.

tO<uכדעתו. דעתי שאין כאן ארמוז מוטעמת; לא בהברה רק לדעתו מתרחש זה חילוף שכן 
 יסודי. דיון כאמור, הסוגיה, מחייבתועדיין

 9.115(. לעיל )ראה ?רוב/אכרוב אל או כרוב/אכרוב אל שנתגלגל Kp&~en השם הואכך101.



 -.ז.
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 pu(~il במשקל השקולים שמות כמה 'ש ?עיל במשקל המובאות הצורות בתוך25.

 של הרבים צורת duk~ir בעברית; גדוד באכדית, gudjidu כגון אחרות,102בלשונות

~akar
 לבוש באכדית, lubaJiu בעברית; זכור103 כנגד בערבית הזכרות( אבר )זכר;
 מקבילה לה יש גבול כי נעיר בעברית. פשות לעומת בערבית %81ט1בעברות;
 ב-ט kilubi כגון pi(al, של גלגולים כנראה, שהם, שמות ויש gubulim.לפונית1
 של פלוב כנגד אלעמרנה, תל של הכנעניות .בגלוסות ציפורים( )=כמלכודתקצרה
 לעברית שעברו ואפשר paciil מן שנשתלשלו שמות גם ויש המקרא.עברית

 לערמת. באכדית karabu כגון הארמית,104באמצעות
 בערבית גם בעברית. א.פרוב

 אורווה( )=2מחסן, ab~isu גם ריוזכרו kenib/kinib), באתיופית )אבל karQbמצאנו
 פסדי כי נזכיר בעברית. תחום 4 באכדית יישט105185 בעברית, אבוס לעומתבאכדית
 פסדי של נסמך כצורת )בערכה( HALOT במילון נתפרשה במקרא!( נסמך)צורת
) (pical עברי פעולבינוני  tpacEil דרך על הראשונה התנועה של החיטוף בלא 

 המשנה של היד בכתבי הממצא עם אחד בקנה עולה אינה זו קביעההארמית(.106
 בנפרד.107 כסלהגורסים

 בהם מקיימות אחרות שלשונות בעברית פעול במשקל שמות יש כי לציין יש26.
 לשמות באשר מכבר קוטשר שהציע כפי 1puc1 משקל דווקא ולאו. - סגולימשקל
 חכמים108 בלשון פעול במשקלהפעולה

 נודא מצאנו בסורית גדוד. כגון -
 gund. ובפרסית iund בערבית gunda, ובמנדאית ויבלית ובארמית)811662(109

 zubbu לעומת זבוב את ונזכיר Stgudd ( " .(gllEd של בגלגולים מדוברכלומר
zumbu'-לעומת לבוש וכן האכדית,ו lubiu ליד האכדית( lubiiiu שהוזכרה ,)לעיל 

Iibsברבים בערבית( Oubiis 1. ובאתיופיתebs את להבין אחרת דרך אין כי נעיר אף 
 - המסורה נוסח של נעורים/נערים110 כנגד - השומרונים של na.rgmהקריאה

 נתונים מביא הוא HALOT. במילון שימוש עשינו המקרא מן ?עול במשקל לשמות כינציין.102.
 קביעותינו נרחבת. ספרות על הסתמכות תוך המקרא בעברית השמות של גיזרונם עלחשובים
 כן. הדבר שאין בפירוש צוין כן אם אלא זה, במילון שהובא מה על מיוסדותכאן

 9.45(. לעיל )ראה חכמים בלשון רק לראשונה מתועדת נפרד כצורת זכור כי כאןיוזכר103.

 )ראה בלבד pu(nI של כגלגול SB"( את המציגה הדעה את מוחלטת כמסקנה לקבל איןלפיכך104.
 169(. עמ' הארויאנן, למשל )ראה בלבד pi(al או pucfil של כגלגול או 83( עמ' גורדון,למשל

 9.245. לעילראה105.

.106HALOTלא כסוי השם אך ל"י, שורשי של פעול בבינוני הדן בסעיף 411, עמ' לב"ל, מפנה 
 שם.הוזכר

 9.95. לעילראה107.

 185ב. לעילראה108.

 אלא HALOT, ממילון ברובם לקוחים זה בסעיף המובאים האטימולוגיים הנתונים גם כיאעיר109.
 כן. הדבר שאין בפירוש צוין כןאם

 נא יושם וי"ו. חסר כתיב השומרוני בחומש הזאת המילה כתובה בתורה הופעותיה חמשבכל110.
 לד( תל1 )בר' ט29ייני והמילה abna:Iiiu, השומרונים בפי נקראת ט( י, )שמ'  פנעדינן כילב
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 הקריאה של קדמותה מידת את יודעים איננו אך נער. של הרבים כצורתאלא
השומרונית.
 pucEil/piciil/paciil של גלגולים פעול במשקל לראות יותר הרבה מסתברלדידי,

 בשפות מקבילות סגוליות צורות של קיומן סגוליות. צורות של מגלגוליםמקוריים
 על בהכרח מלמד אינו אבל כשלעצמו, חשוב - pucl צורות ובייחוד -אחרות
 pu(1 4 pucul 4 p~cill 4 *pocnהגלגול

 מצטרפים אינם המשנה בלשון פעול במשקל אחדים שמות כי ואציין אוסיף27.
 היסטוריה לו יש מהם אחד כל אלא פעול, במשקל השמות ולרוב אחתלקבוצה
 להלן: המתפרטים לשמות כוונתי אחר. ממשקל משתלשל והואמשלו
 ב"ל של הצעתם את לקבל נוכל הערבית, של dubEb את בהשבון נביא אם זבוב.א.

 ם כי להניח הכרח אין אבל dubfib). )) זבוב של גלגול בזבוב לראות 474()עמ'
 העיצור כי לומר מוטב הניחו. שהם כפי אחר מדיאלקט צורה משקפת 0במקום
 /1/. : יותר מובהקת שפתית תנועה גרר /6/ התוכףהשפתי

 מאוחר גלגול שזה תמ"ט(111 עמ' )תשל"ז, קוטשר של דעתו ביותר נראית שפוד.ב.
 אחרי ההכפלה בביטול saffhd) ובערבית שפודא, - בסורית הוא )כך שפוד112של

 )לשון ספין 4 המקרא( )עברית בשינין שאירע למה בדומה 5, השורקהעיצור
 4 סדן את הביא )שקוטשר לדוגמות והוספתיחכמים(.113

 את היכיר קוטשר סלן.1,4
 גם קשה פ"א מתממשת ובה מקוויית, שפוד להגייה כעדות שפוד האשכנזיםהגיית
 - השי"ן.115 אחרי התנועה ותיטוף ההכפלה ביטוללאחר
 החי"ת חסחוס. - רבעי משורש מצורה נשתלשלה הסחוס, דיוק וליתר סחוס,ג.

 וכיוצא הדות 4 לחדות בדומה 9.155( לעיל )ראה בה"א בהגייה( )לא בכתבהומרה
בהן.

 ש בחום גם הנכתבת ד( לז, )שם זקנים אבל 6נתן:18נבעם. בפיהם נהגית טבריהשבנוסח
 ז( ב, כא, )שם לזש~יו הכינוי דבוקת הצורה zEq~hgm. בפיהם נקראת זקנים,השומרוני
 הכתיב נתוני כי נציין ה07נ2114(. )בנפרד 0תם144שפ בפיהם נקראת לזקניו אצלםוהנכתבת
 ד. עואנ"ש, מבן-חיים, לקוחים הקריאה ונתוני ]חומש[ תשנ"ד טל, ממהדורתלקוחים

 ראה )פעמיים! שפוד היד בכתם החלופי הניקוד ממנו נעלס שפוד. מנקד ק כי צייןקוטשר111.
 9.215(.לעיל

 הנתונים מן מקום מכל ; בפ"א( דגש של ציון בלא )אך שפוד פעמיים מצאנו בנ"ב כייצוין112.
 חז"ל. לשון במסורות גם לשפוד עדויות יש כי לומר יסוד יש ב9.2.15 לעילשהובאו

 וכבר אחר, בתהליך כרוך זו במילה ההכפלה ביטול אך רבי, 4 רבי את גם שם מזכירקוטשר113.
 אי"ה מתכוון ואני 230(; הערה 41 עמ' ]איטליה[, תשיים )בר-אשר, אחר במקום לורמזתי
 בעתיד. הזה לענייןלהידרש

 כך אחר לי נתפהש שם שהוזכר צחרן 4 צירן עניין 181. עמ' פר[, ]מבוא תשל"ב בר-אשר,ראה114.
 204(. עמ' ]טיפוסים[, תשמ"ד בר-אשר, )ראה אחד במקום אחרתבדרך

 סגף א( )סנף לניקודים בדומה שפוד( , )שפוד משני הוא בפ"א הקל הדגש כיואפשר115.
 ואכמ"ל. ; שתים רבות(,)במסורות
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 של גלגול בה שראה מי יש היום. עד מחוור אינו ולום המילה של גיזרונה ?לום.ד.
 אל אותה שקשר מי ויש מה,116 כל של גלגול או כלום, 4 מום כל 4 מאוםכל

 שמצאנו מא( + לא + )כ כלמא בצירוף קשורה שהיא אפשר בערבית.י211תפ181
 פלמא.118 שתורגמה יא-יב( מא, יז; מ, )יש' ?טץן כגון לנביאים, יונתןבתרגום

 של או kal~m של )גלגול האוזרות ובהצעות מקורית, ב-ם מדובר .הראשונהבהצעה
 מה ?ל בהצעה השפתית. למ"מ הידמות מתוך 1 של גלגול היא ה-ס הארמית(כלמא
 האמת צד ועל לפניה. אל המ"מ מאחרי )הקמץ( ה-2 של מעבר תחילה להניוזצריך
 כלום. של גיזרונה נתברר לאעדיין
 השפעת בשל אחרת תנועה של ודאי גלגול היא ה-ם זר ממוצא שמות בשניה.

 כרוני/ 4 וזקע6הא 8: של גלגלול ם )א( השמות: לשני כוונתי התוכף. השפתיהעיצור
 ;119 )?רוב/~כריב( 6 לתברעה כאמרר, עדרירת, ריש בנ"ב(. גם רמעט לייורנו )קילקרוב

 ):=אלגם( אלום/אלום , -וס( החתימה )בנשילת אלים , )אלימוס( ftwliOG 1(*ם:)ב(
 בדיוננו.120כמתפרט

 הדיאכרוני. במישור המתבקשות ההערות כל את מיצינו לא כי לנמר צורךואין

 סיכוםהערות
 ניכר מספר על יתבסס המשנה לשון של דקדוקה שתיאור שככל הדבר, ברור28.
 הלשון של יותר מהימנה לתמונה נגיע כן שבידינו, המשובחים העדיםמבנן

 - ופר ק121 - מנבתרים עדים בשני הנתונים של שיטתית הצגההמתוארת.
 מבוררים נתונים של נרחבת בהבאה מלווים כשהם נבדלות, מסורות שתיהמשקפים

 הקווים ואת המסורות בין השיתוף קווי את היטב מראה נוספים, מעדיםהיטב
 ובמשקל בכלל השם תצורת בתיאור כך לשונית, סוגיה בכל כמו ביניהן.המבדילים
 או אחד בשם הנוגעים נתונים במגוון נתקלים אנו בפרט, הזה במאמרשתואר
 מהם ויש קדמוניים קווים המשקפים מהם יש זהת; אינו שערכם אחד,במשקל

 .Giessen Aramaeisch, paldstinischen c/1rlstacl1 des Idioticon Schwally, ,17 1893נאה116.
 "כול" של משני כערך אצלו הובאה כלום )המילה בערכו שולטהס של מילונו וכן ; 44-43עמ'
 כל"ל(.)מן

 שם. עיין 561(, )עמ' גלוסקא אצל נמצא המילה של גיזרונה בעניין רבחומר117.

 כתרגום ?למא נקרתה שבהם יונתן בתרגום מקום מראי של שורה לי מסר מלמד אורי ד"רידידי118.
 לחלופות ציין הוא אף יז(. מ, )שם כאהו כב(, ב, )יש' במה בפנים(, )כמובא כאץן המיליםשל

 ד(. מט, )שם לתהו את המתרגמת ללמא ד(, נב, )שם באפס את המתרגמת?לקא
 9.115(. לעיל )ראה ועוד בק-2 בנ"ב, בפא, בפר, הגרסהזו119.
 9.295. לעילראה120.
 בטקסט המסורה זו : )לפחות!( מסורות שלוש למעשה משתקפות בק כי להזכיר מיותר לאאולי121.

 דפים שבעה וניקד שהעתיק ק-2 של ומסורתו הנקדן מסורת וזמה הסופר שהעתיקהעיצורי
 טהרות.בסדר
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 שמשקלם נתונים ויש ברורים(. שיבושים זה )ובכלל מאוחרים קוויםהמשקפים
 עניין )כגון ההגה בתורת נוספים בבירורים הצורך בגלל עדיין נתברר לאהסגולי
 פעול/פעול. חילופי כגון הצורות, בתורת או o/u)חילופי

 של ומפורשת מבוררת הצגה כלומר הסינכרוני, התיאור דבר, של בעיקרו29.
 אחרים, מעדים הנתונים ועמם העיקריים העדים בשני לפנינו שהם כמותהנתונים
 המשנה לשון ושל בכלל התנאימ לשון של דקדוקה בהכרת הוזשוב השלבהוא

 שלא שמות לעומת במקרא שנקרו שמות כגון - נלוות סוגיות כמה של בחינהבפרט.
 בודדים שמות של דיאכרוניות והשתלשלויות ומשמעות משקל יחסי במקרא,נקרו
 מהווים הם וגם הגדול, בחלקו אפשרי שבירורם עניינים הם - שלמים משקליםושל
 את מאוד מקדמים האלה השלבים כל בלשון. השם מערכת בתיאור חשובשלב
 חכמים. לשון של דקדוקהמחקר

 הביבליוגרפייםהקיצורים
 קאופמן", כתב-יד לפי המשנה בלשון קטול "משקל אליצרר יז =כ ת,טמ"זאליצור,

 . 93-67 עמ' תשמ"ז(, בנדויד; לאבא היובל )ספר ב-ג בלשוןמחקרים

 ירושלים-תל-אביב טהרות, לסדר הגאונים פירוש אפשטיין, י"נ = פיה"גאפשטיין,
 .תשמ"ב

 .and Bauer 8 .ק ,hebraischen .der erammatik Historische Leander בםב"ל
1922Halle Te~tamentes, alten des Sprache מצולמת: )מהדורה 
1965(Hildesheim 
 של הלשון למסורת וזיקתה השומרונים "מסורת בן-חיים, ז' = תשי"זזבן-חיים,

 )=קובץ 245-223 עמ' )תשי"ח(, כב לשוננו חז"ל", וללשון המלח יםמגילות
 58-36( עמ' תשל"ב, ירושלים בר-אשר, מ' בעריכת א, חז"ל, בלשוןמאמרים
 ירושלים א-ה, שומרון, נוסח וארמית עברית בן-חיים, ז' = עואנ"שבן-חיים,

תשי"ז-תשל
 - טהרות לסדר פארמה כתב-יד "משנה בר*אשר, מ' =כ פר[ ]מבוא תשל"בבר-אשר,
 ירושלים בר-אשר, מ' בעריכת א, חז"ל, בלשון מאמרים קובץ מבוא",דברי

 185-166 עמ'תשל"ב,
 יהודי של חכמים לשון במסורת פרקים בר-אשר, מן ca ]איטליה[ תש"םבר-אשר,

 תש"ם ירושלים ו, ולשון, עדהאיטליה,
 המשנה", לשון של השונים "הטיפוסים בר-אשר, מ' - [alolelw] תשמ"דבר-אשר,

 220-187 עמ' )תשמ"ד(, נג תרביץ-
 וחלופותיו המשנה בלשון פעל "משקל בר-אשר, מ' = ]פעל[ תשס"דבר-אשר,

 לפרופ' הזיכרון ספר ג, תלמוד מחקרי אחרים(", ועדים ב פרמה כ"י)מסורת
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 93-80 עמ' ירושלים, רוזנטל, וד' זוממן י' בעריכת אורבך, אלימלךאפרים

)בדפוס(
 חכמים", בלשון השם תצורת "על בר-אשר, מז a= ]תצורה[ תשס"רפר-אשר,

 בר- מ' בעריכת טל, לאברהם מוגשים ובארמית בעברית בשומרונותמחקרים
 )ברפוס( פלורנטין ומ'אשר
 =םברונו

~okalismus 
und AYorphologie hebrdische tiber Studien Brenno, [ן. 

der2(olumne 
~weiten 

der Fragmente !tischen merca~ der Grundlage auf 
1943Leipzig Ol~igenes, des Texapla 
 )מהדורה .[aa 1928 Halle Syriac~, Lexicon Brockelmann, 1ברוקלמן

 Hildesheim) 1966מצולמת:
 .ם .לל ,Nouns ~GQgtUI Gordon תו Abr-Nahri~s Hebrew"l  Classical =ם%ורדון

 29 י)1991( .קע83-86
 אוניברסיטת דוקטור* עבודת המשנה, על הארמית השפעת גלוסקא, י' ==גלוסקא

 . תשמ"ח רמת-גןבר-אילן,

( 

 .ז ,Harvianen פ]("  Reduction Vowel בו "Hebrew  ל a Orientalia=הארויאנן
 Suecana 33-35 ,)1984-1986( .קק167-174

 הרב ~בעריכת וכו', המשנה. של מכתבי-יד נוסחאות שינוי עם זרעים משנה =זק"ש
 תשל"ה ירושלים ב: תשל"ב; ירושלים א: זק"ש,ניסן

 תל-אביב שומרון, נוסח לפי תורה חומשי חמישה טל, א' = ]חומש[ תשנ"דטל,
תשנ"ד

 המשקל : השומרונים בארמית העצם שמות "לתצורת טל, א' = ]קשול[ תשנ"הטל;
 ט, תעודה,. טל, וא' דותן א' בעריכת רובינשטיין, לאליעזר זיכרון ספרקטול",
 105-93 עמ' תשנ"ה,תל--אביב

 ירושלים א-ב, הבבלי, בניקוד המשתקפוז העברית הלשון מסורת ייבין, י' =ייבין
 תשמ ..

 חז"ל בלשון אשכנזיות ומסורות התפילה לשון "דקדוקי כהן, ח"א =ם תשנ"טכהן,
 283-257 עמ' )תשנ"ט(, סב לשוננו מהם",העולות

 תש"ל ירושלים משנה, גנזי] כ"ץ, א"י a=כ"ץ
 של המחודש הפרסום )בעקבות האפיגרפיה לאור חכמים "לשון מישור, מ' ==מישור
 270-253 עמ' )חש"ן(, ד בלשון מחקרים .6(", 69 אוקספורדכ"י

 העתיקים, הכנסת מבתי והעבריות הארמיות הכתובות ואבן: פסיפס על נוה, י' ~aaנוה
 תשל"ח-ירושלים
 .Sokoloff, %4 ג Jewzs/1 of Dictionary ב= א"י[ ]ארמית מילוןסוקולוף,
1990Ramat-08ת-Baltimore Aramaic, Palestinian 
 .Sokoloff, %4 ג Jewish of Dictionary =ם בבלית[ ]ארמית מילוןסוקולוף,
2002Ramat-08ם-Baltimore Aramaic, iabylonan 
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 בעיית )לרבות חז"ל לשון של המילונות "מבעיות קוטשר, י' =ב תשל"בקוטשר,
 א, חז"ל, לספרות החדש המילון ערכי המקרא(", ללשון חז"ל לשוןהשוואת
 82-29 עמ' תשל"ב, רמת-גן קוטשר, י'בעריכת

 תשל"ז ירושלים ובארמית, בעברית מחקרים קוטשר, י' =ב תשל"זקוטשר,
 השם תצורת : המשנה לשון של שבכתב ומסורות שבעל-פה מסורת קיסר, צ' =םקיסר

 תשס ירושלים כג, ולשון, עדה תימן,במסורת
 תשט"ז-תש"ך ירושלים המשנה, לשון אוצר קוסובסקי, ח"י עמקוסובסקי
 )מהדורה .ע ,Berdini Syropalaestinum, Lexicon Schulthess 1903 ס=שולטהס

 1971( ירושליםמצולמת:
 .(ע ,Latin and Greek Lrp~n Based Jiebrew Sperber =עשפרבר

12-13(HUCA, froin (off-print 1937-1938 )210111811פ Transliterations, . 

Aramaicand  Hebrew 7nhe Baumgartner,  . 4ך and Koehler ]. = HALOT 
 by  revised Testament, Old the of Lexicon 4ך . and Baumgartner נ - ן.

1994York-1)61פ Leiden-New 1-5, Stamm, 


