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א .לשוןחכמיםוספרות חז"ל

 .1לשוןחכמיםהיאהעברית שבה נכתבו גםספרות התנאיםוגם ספרות האמוראים
בארץ-ישראלובבבל .הספרות הזאת משתרעתעלפני תקופה של למעלה מארבע-
מאות שנה :ספרות התנאים  -הכוללת את המשנה ,התוספתא,מדרשי ההלכה וסדר
עולם רבה  -נכתבה בתקופה שמשנת  70עד שנת  250בערך; וספרות האמוראים
נכתבהמסוף המאההשלישיתעד שנת 500בערך .בארץ-ישראלספרותזוכוללת את
התלמודהירושלמי ואת המדרשיםהקדומים,כגון בראשית רבה,ויקרא רבה,פסיקתא
דרב כהנאונוד; בבבלהיאכוללת את התלמודהבבלי.
 .2אמנם רוב ספרות התנאים נערכה בשנים  ,250-200אבל מחקר ספרות חז"ל
הראה ,שישבתוך המשנה כמה וכמהקבצים שנכתבוסמוךלחורבןהביתהשני בשנת
 70לספירה .עלפי רוב מדובר בטקסטים שמתארים טקסים שנהגו בזמן שבית-
המקדשהיהקיים1,כגוןתיאור הבאתהביכורים(תיאורזה מובא במשנתביכוריםג,
א-ח); כמעטהכול מתוארבלשוןהווהבפימישהיהנוכח בטקסזה.
 .3המחקר הראה ,שהדיבורהעברי בארץ-ישראל נמשך בערך עד שנת  ;200ואין
עודעוררין על כך ,שהעברית שבספרות התנאים משקפתדיבורעבריהיבאזורים
שונים של הארץ2,ואילו ספרות האמוראים נבדלההימנהבזמןובמקום,וכותביה לא
דיברו ,כנראה ,עברית אלא ארמית .בארץ-ישראל היה זה הדיאלקט שאנו מכנים
ארמיתגליליתאוארמיתיהודית של ארץ-ישראל 3,ובבבלהיהזההדיאלקט הנקרא
ארמיתבבלית .ואכןהכוליודעים,שחלקיםמספרותהאמוראיםגםבארץ-ישראלוגם
בבבלכתוביפארמית,ולעתיםהלשוןמעורבתעברית-ארמית.
 .4הלשון המשתקפת בטקסטים הספרותיים של חז"ל ידועה לנוכיום גם בעזרת
חומרחיצוני -כגון מגילת הנחושת מקומראן 4,איגרות שמעון בר-כוסבה שנתגלו
במדבר יהודה ,והן מתוארכות לשנות השלושים של המאה השנייה לספירה 5,וכן
ראה למשלאפשטיין ,1957 ,עמ' ,58-21ובמיוחד עמ' .44
כמעטשאין לפקפק בעובדה,שהיו מקומות בודדים בארץ-ישראל שדיבורעברי המשיךלהתקיים
בהם גם בתקופת האמוראים ,כמה וכמה דורות אחרי חתימת המשנה (ראה קוטשר ,1972 ,עמ'
 ;60-57והשווהפפירוס אוקספורד הנזכרלהלן בהערה .)7
בגליל בתקופת האמוראים דיברו היהודים כנראה רק ארמית (ובערים כגון טבריה ובית-שאן
י המשיכו לכתוביצירות חשובות בעברית (ראה קוטשר*(OGt ,1972 ,
דיברו גםיוונית) ,אםכ
החוקריםקובעים את זמנה לאמצע המאה הראשונה לספירהבקירוב.
קוטשר,1977 ,עמ' סו-מזנותןסינוס קצר שלהיסודות הדומיםללשון חסל באיגרות בר-כזסבה
העבריות,כגוןאתן(כינוינוכחיםזכר) ,אלו(כינוי הרמזלרבים)ועוד .וראהדבריו החשובים של
ילון ,1964 ,בפרק"עברית לדיבור" (עמ' .)208-204
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כתובותבבתי-כנסתובמקומותאהרים;6כלאלה עדותיש בהם,שהלשוןהייתהלשון
,ולא רק אתהחכמיםבבית המדרשך
חיהששימשהלצורכייוםיום

ב .מוצאה שללשוןחכמים
 .5עד שנת 200לפני הספירה ,כלומרלפני תקופת ההשמונאים ,הכתיבה העברית
הייתה בלשון המקרא .דבר זה משתקף עד המאוחרים שבספרי התנ"ך ,כגון עזרא
ונחמיה ,דבריהימים ואסתר .אמנם יש הבדלים בדקדוק ובאוצר המליםבין ספרי
הבית הראשון לספרי הבית השני ,אבלקווי הלשון המאחדים אתשתי התקופות הם
מקיפים .אף ברוב רובם שלספרי קומראן שנכתבו (או הועתקו)בין שנת 100לפני
הספירה לשנת 100לספירה נמשךהסגנוןהמקראי,אםכיישסימניםמיוחדיםללשון
המגילות הללו ,ובכלל זה יסודות הדומים ללשון חז"ל 8.לשון חכמים באה לעולם
כלשדן ספר1ת ,כאמור ,רק לקראת סוף המאה הראשונה לספירה .מנין צצה
ועלתהלשוןזו?
 .6חומר ז
:)20-19הנידין בהרחבהבספרי

שליוסף נוה(ניה ;)19,8 ,יאה למשלכתיבת כפר-ברעם (עמ'

יהי ולום במקום הזה ובכל מקומות ישראל,יומה הלוי בןלוי עשה השקוף הזה ,תבא
ברכה במעיגש)4יו
לפחות שתי מליםהן צורות מובהקות שללשון חכמים:
(א)יוסה ,שםאופייני בתקופת חז"ל; זהו כנראה קיצור של השםיוסף; האורתוגרפיהאופיינית
לארץ-ישראל,יוסה בהאסופית,בניגודלכתיבהרווחיוסיביוד.
(ב)  awnשקוף הוא שם עצם טיפוסי ללשון המשנה ,כנגד משקוף של עברית המקרא .השווה
שקוף (נגעיםיב ,ד ,גם בדפוסי המשנהו מכאן ,כנגד משקוף (שמותיב,ז ,כב-כג) מכאן .דרך
אגב ,בקונקורדנציה למשנה שלרח"י קוסובסקי ,המבוססת על משניות הדפוסים ,מוצאים שבע
פעמים משקוף; אבל בכתבי-היד הטובים בשש מתוכן הגרסה היא שקוף .וזה פירוט הנתונים על
פי כתבי-היד ק ,פר" :אין בינהלבין השקוף" (אהלות ט,י); "והיא נוגעת בשקיף" (שםי
 ,ז);
"מסנגר השקוף" (שםיא,ז " ;)2%מודבקלשקוף ...נוגע בשקוף" (שםיג ,תןי ;4אבלבדפוסים
הגרסה היא תמיד משקוף במשניות הנ"ל .רק במקום אחד במשגה הנורה משקוף היא גרסה
אותנטית" :וטעון הזאה באגודת אזובעל המשקוףועלשתיהמזוזות" (פסחיםס ,ה) -מתוךזיקה
הדם שלפסחמצרים" :ולקחומן הדםונתנועל
ספרותית ברורהלפסוק במקרא ,המדברעל
שתי המזוזותועל המשקוף" (שמותיב,ז) .וראהלהלןסעיפים  15-13והערה .32
 .7גם תעודות מאוחרות ,כגון המכתב בפפירוס אוקספורד משנת  500בערך ,מלמרות שבפינות
מסוימות גמשך הדיבור העברי בארץ-ישראל עד דורות מאוחרים (השתה מישור1989 ,ב) .נזכיר
רק שגמות ספורות מן התעודה הזאת ,כגון" :לעזר גן יוסה" (שורה " ;)4מפני שבאת לכאן"
(שורה " ;)7בערב השבת",שורה )16ועוד .תעודהזדיש בהכדילתמוךבדעה ,שהעברית שימשה
עדייןבחיים גם בתקופת האמוראיםולאחריה,ראה הערה 2לעיל).
 .8ראה למשלבן-חיים ;1958 ,וכןילון ,1967 ,למשל עמ' ?33-32 ,30-2ועוד.

שליוסי.

היאת
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 .6רוב החוקרים מסכימים ,שהיא הייתה לשון מדוברת באזורים שונים של ארץ
ישראל בנ!לימי הבית השני; וישמקדימיםואומרים ,שהיא משקפת דיאלקטעברי
מימי הבית הראשון '.ובאמתיש תופעותטיפוסיות ללשון הכמים הנמצאות פהומה
כברבספרי המקרא .ועדותישבהן ,שהתופעותהללוהיוקיימות בדיאלקטחימאות
ן היא מלהאופיינית ללשון
בשניםלפני הופעתן בספרות חז"ל .למשל ,המלהבזיי
חכמים ,כגגן" :רצה הכהן לנהוגביזיון בעצמואיןשומעין לו" (תוספתאסנהדרין ד,
א); "שלאלנהוגבקדשיםביזיון"(ירושלמי שבתפרקיא,דףיגע"א) .השםהזהעולה
לראשונה כברבמגילת אסתר(א,יח)" :וכדיבזיוןוקצף".
ונביא דוגמה נוספת מתופעה כוללת בלשון .ידוע שבלשון הכמים משקלפעיל
משמש כשםהפי?ליהמצייןמקצוע,עיסוקקבועאו בעלתכונה קבועה; 10למשלטחון
(מכשירין ג ,ה) 11.זהו משקלאופייני לדקדוק לשון חכמים ,המבדיל אותה מלשון
המקרא .אבלניצניו של המשקל הזהמופיעים כבר בספרירמיהו,יותר מ 700-שנה
לפני חתימת המשנהקו מצאנו שם :בהון(ירמיהו ,כז "מי שדרכו לבחון ולבדוק"),
ושוק (שם כב ,ג) ,צרוף (שםו ,כס),וכן בגודה (שם ג ,ז,י) .ונראה שגם בשם
סלממיוםרכז,ט; כט ,ח)הכוונה לאנשיטההולמיםהלומות1,
תופעות כאלה ואחרות ,המזדמנות בספרי המקרא ההל בסוף הבית הראשון
ובמיוהדבספריהביתהשני,מעיוותעלקיומו שלדיאלקטעברישהיה משמשבצדי
הדרך כבר בסוף תקופת המקרא ,אבל רקאחרי כמה מאות שנים הוא נתגבשכלשון
כתובה; וליתרדיוקכלשון הכתובה בהאהידיעה שלספרותהתנאים,כלומרלשוןחז"ל.
.9

ראהליפשיץ,1917 ,עמ'  ;40ולאחרונה בר-אשר,1988 ,עמ' 6סעיף ,4והספרות המצוטטתשם.

ראה סגל ,1936 ,עמ' .75-74

.10
 .11כתוב שם "המוליך חיטיןלשחיף ,כלומר "מי שמוליך את החיטים לנעל הרחיים (כדי לטחון

-

אותם]" .הגרסהלטחון נמצאת כשנוכתבי-ידמעולים-פר,א .אבלהנקדן שלקודפוסיםאחדים
מנקדים לטח ;14הםקוראיםכאן צורת מקור שלבנייןקל .במקום אחר במשנה מצאנו בדפוסים
ן נכרי" (רמאיג ,ד)
שלושפעמים" :lOiuהמוליךחיטיןלטיחןכותיאולטיחן עםהארץ...לטיה
 כלומר,זוהי צורת בינוני פועל שלבניין קל המשמשת כשם עצם .אבל כתבי-היד הטובים,ובראשםק ,פא(ועור עשרהכתבי-ידשונים),גורסים שלושפעמיםלחין ,על משקלפעיל,וראה

סגל ,1936 ,עמ' .)94 ,15
 .12ראה ,סגל ,1939 ,עמ'  ;156-154בר-אשר ,1977 ,עמ'  ;137-135בר-אשר ,1985 ,עמ' .94-93
היינו מצפים לניקוד חלומותיכם (ממע15ס!מס ;)451אמנם ניקוד המסורה חליותיכם
אבל מן ההקשר ברור
ולאלריבוי של
!מפא15סוא 4815מתאים לצורת הריבוי של
לחלוטין ,שמדובר ב"מי שחולמים חלומות" (ולא בסלמות עצמם) ,כמי שהבינו התרגומים
העתיקים (ראה בירורוהמצוין שלסגל ,1939 ,עמ'  .)155-154בכל זאתנעיר ,שהניקוד חלמתיכם

3י.

חלים

חלים.

אינו מעיד בהכרח על החלפה בטעות שלסלום בחלום .אפשר שהקריאה משקפתדיסימילציה
כמותית של תנועות מ;516ש!5מס! 4 45מ518161אן ,48!5כאשר יש רצף מרובה כל כך של
תנועות ארוכות  -כמו שמשתקף נמלים אחפת במקרא .למשל,הריבוי שלהידיני הואצידינים
ותזח65ז ,8אבלמצאנוגסצדיית
(ולא 56ן7ן" ;)5565ה-סאחרי הדלת נשלה בשל
סמיכות לתנועות ארוכותאחרות6 .ס!77ח%6י
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ג.טיןלשון המקראללשוןחכמים
(א) מידת הקרנהומידתהרימוקביניהן
 .7המתבונן בדקדוקלשוןחכמיםובאוצרמליה בהשוואהללשון המקראיגלהקווים
משותפיםרביםלשתי התקופותבלשון; עדכדיכך,שישחוקריםשחושביםשבעיקרו
של דבר הדקדוק שלהן הוא אחד,במיוחד במה שנוגע לתורתהצורות '4.ואולםיהא
קשה להכחיש אתההבדליםשביןשתי התקופות1$.
ישתופעותשהיונוהגות בלשון המקראונעלמומלשוןחכמים,כגוןצורותהעתיד
המודאליות .למשל,העתידהמוארך -אזיךה,אקומה,גלינה-הנוהגבלשון המקרא
ונעלם לגמרי מלשון חכמים; וכן העתיד המקוצר :-קם ,תאמן  -המשמש בלשון

המקראונעלםאףהוא כמעטלגמרימלשוןחכמים.
ומנגדיש תופעות שלא נהגו כלל בעברית המקראוהןאופייניות ללשוןחכמים,
כגון משקלפזלן/ש"לןהמציין בעלי מקצוע או בעלי תכונה מתמדת (קבלן/ק?לן,
2זל5/1זלזי9ך?ן9/ך?ז);16גםהשימוש שלהבינונייתעצ
לבנוןתחיליתבבניץהכבד-
הרפלקסיבי(עלידלמעצל)אינומצויכלל במקרא17.ויש תופעותשהןנדירות מאוד
בתנ"ך ,אבל כנגד זה הן רגילות ביותר בלשון חכמים .למשל ,הריבוי י
ן מצוי
במקראבקושיכשלושיםפעם -כגוןמלין (13פעמיםבאיוב,עלידמלים10 ,פעמים,
גםהן בספראיוב),צילגין(מלכיםאיא,לג) -כנראהבגללהשפעהארמיתבטקסטים
מסוימים; אבל הוא הופך להיות נפוץ מאוד בלשון חז"ל ,והרקע לצמיתתו
ולהתפשטותו בתקופה זו אינו בהכרח השפעת הארמית ,אלא חוק פונולוגי הקשור
במעמדם שלהעיצוריםמם/נוןבסוף המלה18.
במיוחדגדולים ההבדליםבין לשון המקרא ללשון חכמיםבענייניהמילון .נזכיר
כאן רק דוגמה אחת .המלה צבור מופיעה במקרא במשמעות "ארקה"" :שימו אותם
שני צבךים פתח השער" (מלכים בי,ח) .הוראהזו נמצאת גם בלשון חכמים,כגון
"שניצבוריזיתיםוחרובים" (פאהו ,ה) ,אבלאין זאת ההוראההעיקרית; המשמע הנפוץ
בה הואדווקא"קהל",כגון" :אל תפרושמןהציבור" (אבותב,ד); "העוסקבצרכיציבור
כעוסקבדברי תורה"(ירושלמי ברכות פרקה,דף חע"ד) .ולאנגענוכאן אלא בפרט
אחדמנירבים אשרלהבדליםבאוצרהמליםובשימושןביןלשון המקראללשוןחז"ל.
 .14ראהבן-חיים ,1985 ,שהוקדש לבירורה של שאלהזו.
.15

בר-אשר1985 ,יצאלהעמיד את התזה הזאת לעומת תפיסתו שלבן-חיים.1985 ,

.16

המשקלים9זל"9/1ל 1נמצאיט גט במקרא (כגון :אבלן ,אב?זג אבל אינם מציינים שם בעלי

.17

ראה בר-אשר,1977 ,עמ' .135-128

מקצועוכיו"ב.

 .18ראה בר-אשר ,1985 ,עמ'  84הערה  44והספרות המצוטטת שם .הדוגמות שנזכרו בסעיף זה
נסקרותונידונות שם בעמ' .86-77
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(ב) הבדליםכרונולוגיים
,
ה
ל
ג
י
ק
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ש
גדולשלהם
 .8מישייתןדעתולהבדליםביןלשוןהמקראללשוןחכמים
כרוך בהתפתחות כרונולוגית .כלומר ,המציאות הלשונית בלשון הכמים משקפת
רובד מאוחר ללשון המקרא .למשל ,הבניין הכבד לשימוש חוזר או סביל הוא
המט?ל/המט?ל במקרא,ואילו בלשון חכמיםצורתו נתפעל .העיוןהבלשני מראה,
שהצורה בלשון חז"ל היא התפתחות מאוחרת ,תולדה של היקש; הנון בראש המלה
הועברה בדרךההיקשמןהבנייןההוזר-הסבילנפצל.
 .9ודוגמהמתהוםהסמנטיקה :המלהמזוזההריהיא במקראאחתמשתיהדפנות שעל
הסףמימין ומשמאל לפתח ,שהמשקוףנשעןעליהן,כגון" :והגישואדניו אלהאלהים
והגישו אל הדלתאואלהמזוזה" (שמותכא,ו); "ולקחומן הדםונתנועלשתיהמזוזת
ועלהמשקוף" (שםיב,ז) .בלשוןחכמים משמעותההיא"מגילתקלףקטנהשכתובות
עליה שתי הפרשיות 'שמע' (דבריםו ,ד-ט)' ,והיה אם שמוע' (דבריםיא ,יג-כא),
הקבועה במזוזת הפתח הימנית בשערי הבתים והחדרים",כגון" :איןכותביןספרים
תפליןומזוזותבמועד"(מועדקטןג,ד) .גםכאן אפשרלראות,שהוראת המלהבלשון
חכמיםהיא התפתחות מאוחרת שחלה בלשון; משמעותכללית מצטמצמת למשמעות
ספציפית.

(ג) הבדליםדיאלקטיים

 .10אולם לאכלההבדליםביןשתיהתקופותמשקפיםהבדליםכרונולוגייםביןשני

רבדים בתולדותהלשון .העיון מלמד ,שדווקא הצורה הקדומהיותרעשויה להימצא
בלשוןחכמים,והצעירה-המאוחרתיותר בלשון המקרא .לדוגמה ,המלה הפרוטושמית
"(laylayלילה")מופיעה במקרא בשלושצורות :לשה (,)187]1( ,)18712ליל(.)151
הצורה הראשונה מעידהעלכיווץ של  87בהברה האחרונה) 87 :י 19.2שתי הצורות
האחרות לזל ,ליל מעידות על תהליך של הפלולוגיה ,כלומר השני שבצמד דו-
התנועות  87במלה  laylayנשל )) laylayי  .)151/187]1והנה ,דווקא בלשון חכמים
מצאנו צורה רביעיתלילי ( )1515ביחיד נסמך,כגון" :לילהויוםכלילי שבת ויומו"

ליל

 .19הדיפתונג  87מתכחץ בעברית כדרר כלל ל re'-כגון בזת  4 (bait/bayltבית ( ;)651אבל
לעתים הואמתכווץ ל,]-כגוןי!ש (5י.))68]5/687
(,6]50דבריםכה,ד); ולעתיםרחוקות
ש
(ם!/'585א]*מ,%
ילח ,יד) מכאן,
ית
די
הוא מתכווץ ל ,)*( 5-כגון 2ינזם (חז]7שמ ,'5בראש
אחד .ברט~?1Y
הטעמתמלעיל (קלה)
יהושע סו ,לד) מכאה אלוהןשתי צורות שונות של שם-מקום
עשויה ללמדשלפנינולמן_-ה (יחסת )5המציינת שימושארוורביאלי :שלה = בלילה (השווה
בראשיתיד ,טו); ותואר פועל זה הפך במרוצת הזמן לשםעצם.
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laylayבכיווץהרגיל שלדו-התנועה  ayל5-בשתיההברות .משמע,דווקא בשכבת
הלשון המאוחרת (לשון חז"ל) נשמרת צורה קרובהיותר אל הצורה הקדמונית בעלת
ארבעהעיצורים(ל.י.ל.י .(laylay - .ועודדוגמה:כינוי הרמז לקרובליחיד במקרא
הואזה (זכר)/לאת (נקבה),ובלשון חכמים זה/ז 21.4הדקדוק המשווה מלמד שהצורה
זו ,המקבילה לדא בארמית 22,עתיקה יותר; ואילו הכינוי זאת משקף התפתחות
מאוחרתיותר- 1 ,ף טפ :ניתוספההתיולציון הנקבהכדי לעשות אתהכינוי לנקבה
צורה שקופהיותר23.
 .11כיצד נסביר את העובדה ,שבלשון חכמים מצויות לעתים צורות קדומות יותר
מאלו שללשון המקראבאותןמליםעצמן? עלכורחנואנואומרים ,שמדוברכאן לא
רק בשני רבדים העומדים זה אחרי זה מבחינהכרונולוגית ,אלא אף בשתי שכבות
לשוןהעומדותזולידזו ,המשקפותשני דיאלקטיםשונים .כלומר,לשוןחכמיםאינה
משתלשלת במישרין מלשון המקרא ,אלא מדיאלקט-אח של לשון המקרא .רק כך
נוכללהבין כיצד דיאלקט מאוחר ,שמטבע הדברים משקף בדרך כלל התפתחויות
מאוחרות בכלענייני"לשון ,יכול לשקף מציאות לשונית ארכאית יותר בפרטים
.
מסוימים24.
.20
.21

.22

.23

.24

המשנה מדברת על זמן של  24שעות "לילה ויום" ,ומביאה דוגמה"לילי שבתויומו" ,כלומר
לילה אהדויום אהד של שבת.
הכינויז4אינומצוי כמעט במקרא,והכינוייא
תאינומצוי כמעטבלשון חז"ל(ראהפירוטהדברים
אצל בר-אשר ,1985 ,עמ'  91-90והערות .)68-67
המקבילה בערבית היא ,כידוע ,האקא (%62א) ,אלא ששימושה בה הוא של כינוי לזכר ולא
לנקבה.
טעות היא לחשוב ,שבכל מקרה שלשון הכמים משקפת שימוש לשוני קדום יותר מלשון המקרא
הדברמעיד בהכרחעלצורות הבאותמשנידיאלקטיםשונים .דברים אלהאמוריםבמיוחד כאשר
מדובר בהבדלים באוצרהמלים .למשל ,חתך משמש במקרא במשמע המושאל של "הטלתגזרות"
 "???? b'yץ'ם נחתך על עמך" ,דניאל ט ,כד)  -ואילו המשמע המוחשי הראשוני נשתמרבלשון חכמים" :התך את הראש ...חתך אתהכרעיים ...התך אתהיריים( "...תמיד ד ,ב); "ואין
חותכין את הפתילה לשנים",ביצה ד ,ד) .ועוד דוגמה :השם !רתמציין במקרא "מידה"" :זרת
ארכו וזרת רחבו" (שמות כח ,טז (עוד) .בלשון חכמים מצאנוהו מציין את האצבע הקטנה
(זךת ,ג זערתז)" :זוזרת,זו קמיצה,זו אמה,זו אצבע,זו גודל" (מנחותיאע"א).
בשתי הדוגמות ,שכבר הזכירן רא"םליפשיץ (ליפשיץ ,1917 ,עמ'  40הערה  ,)27המשמע המותשי
הראשוני נשתמר בלשון חכמים ,ואילו המשמע המושאל המאוחר נשתמר בלשון המקרא .ואין
ספק שמבחינת ההתפתחות הסמנטית לשון חכמים משקפת כאן שלב קדוםיותר; אבל מסתבר,
שהשימוש הקטם כבר ר11ח בתקופת המקרא ,אלא שלא נזדמן בספר מספריו .אמנם מצאנו
במלכים א (יב,י) את התיבה קטן ("קטני עבה ממתני אבי") ,המכוונת כנראה לאצבע הקטנה
(=זרת; ראה מפרשים שונים; וישנן גם דעות אחרות); תיבה זו (אולי) יש בה עדות לקיום
חלופהלציון האצבע הקטנה ,אבל לא להקדר הגמור של זרת.
וראה קוטשר ,1972 ,עמ'  30הערה  ;5בר-אשר ,1965 ,עמ' .93-89
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(ד) הבדלימסורות
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ישסוג
 .12מעבר לפרשת ההבדליםהכרונולוגיים
אחר של הבדליםבין לשון המקרא ללשוןהכמים .כוונתי לנושא שאני מכנה אותו
הבדלים במסורותהקריאה .זאת לדעת ,הטקסט הכתובבעברית,כמו הטקסט הכתוב
בלשונותשמיות אחרות,אינומביע אתכל תמונתה שלהמלה .למשל,כתיבכמו דבר
יכוללהביע את המליםד4ר ,דבר ,דבר ,דבר ,דברועוד .רק טקסט המנוקדניקוד
מלאיכוללהביע את תמונתה הכוללת שלהמלה .לפעמים הטקסטיכול לסבול כמה
צורות חלופיות של אותה מלה כתובה (גרפמה); כגון הכתיב חרש העשוי גם למכש
וגם לחרשוגםלצורותאחרות .רק מסורתנאמנהיכולהלהעידלאוזומןהצורותכיוון
הכותב .ועתיםשישבידינושתימסורותחלוקות,ושתיהןנאמנותבמידהזהה (גם אם
האמתההיסטורית של הטקסט,כלומר הגרסה שיצאה מתהתידיו של המהבר,היא רק
אחת) .השווה למשל "לטש כל מרש נחשתוברזל" (בראשיתד ,כב) במסורתטבריה,
כנגד חרש במסורתהניקוד הבבלי25.
עניין זה ,שיש לו חשיבות בהרבה תחומים של תולדות הלשון העברית,יש לו
היבטמעניין גם בהבדלשביןלשון המקראובין לשוןחכמים .אפרשדבריי בעזרת
דוגמה .אנו מוצאים במקרא את השם הפרטי הלל (שופטיםיביג ,סו),ואנו מוצאים
אותוגם במשנה(למשלשביעיתי,ג) .היוםקוראיםגם במקראוגם במשנההלל,אבל
ישכתבי-יד של המשנההגורסיםהלל.היוחוקרים שחשבו ,שהבדלזה משקף הבדל
כרונולוגייביןלשון המקראוביןלשוןחכמים; התנועה(1חירק) בהברה סגורהגלתי
מוטעמת הפכה בתקופת חז"ל ל( 6-סגול)151 :חא )61151 4ן 26.אבל ,לדעתי ,אפשר
להציג דבר זה בצורה אחרת ולפרשו פירוש שונה .הצורות  hellel/hillilאינן
משקפות הבדלכרונולוגי ,אלא הבדל במסורות הקריאה שלאותו השם .יש מסורת
הקשורה במקום מסוים (דיאלקט כלשהו או בית-מדרשאיזה שהוא) וקוראת 151פג,
ויש מסורת אחרת (המשקפת בית-מדרש אחר או דיאלקט אחר) הקוראת  ;hellilמי
שקורא הלל קורא כך גם במקרא וגם במשנה,ומי שקוראסלל קורא כך בשניהם.
ואמנם יש לנו עדויות לבל אחת משתי הקריאות גם במקראת וגם בלשון
.25

ראה ייבק .1163 'DY ,1985 ,ייביזפירש )1168-1161 'by) awיריעה ארוכה של הבדליםבמסוית

ביןהניקוד הטברנילניקוד הבבלי (לא כולם נצטמצמו להבדליניקוד=1קריאה] בלבד; יש מהם
צורות לא מעטות שנגדלו גם בטקסטהעיצורי) .השווה למשל "ולא שבר את ההמור" (מלכים א
יג ,כח) כנגד "ולא שבר" בניקוד הבבלי; וכן"לקקו" (שם כא,יט) כנגד "לקקו" בניקודהבבלי.
ולאכאן המקוםלרון בשאלת ההבדליםבין המסורות בפסוקמןהפסוקים הנ"לובפסוקיםאחרים.
 .26קוטשר ,וו ,19עמ' קלה-קמח"* הוא מחקר שנועד להוכיח תפיסהזו.
מתועדת בניקוד .הטברני (כפי שציינו בדוגמה משופטים שהובאה בפנים)
 .27הקריאה הלל
(]51אאי
ובניקודהבבלי של המקרא (ראהייבין ,1985 ,עמ' ,)963והקריאה הלל) (helIE1מתועדתבתרגום
השבעים למקרא ,הקוראג7וגגענ.
.
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,,,
-----,

חכמים 28.מכלמקוםאיןלנואחיזה אמתיתלקבוע ,שאתתקודמתבזמן למברתה; ואס
יש לדברעלעד1ת קדומהיותר,הריהיא דווקאהעדותעלהלל .בתרגוםהשבעים
לשופטיםהקריאההיאגוזגגענ 29,הזההעםסלל .אלאשאיןלנוסיבהלאחרגם את
הקריאה הלל (11151ן) ,שהעדים עליה .מאוחרים לתרגום השבעים $0.בדוגמה זו
משתקפות,לפידעתי,שתי מסורות שונות בקריאת אותההמלה .רביםגםרבים הם
ההבדליםבלשוןהכלוליםבסוגזה שלמסורותקריאה נבדלות31.
(ה) זיקהספרותית שללשוןחכמים ללשון המקרא
 .13כל התומר שהבאנועדכאן מראה ,כמהסבוכה וקשה ההפרדהביןלשון המקרא
ללשון חכמים .צד נוסף שאני מבקש לעמוד עליו נוגע בעובדה ,שלשון חכמים
עומדת במעמדמשני ללשון המקרא לא רק בזמן אלא גםביוקרה .גםמי שמבקש
לכתוב רק בלשון חכמים אינו יכול להשתחרר מן המשקל המיוחד שיש למקרא
בעיניו .דבר זה אמורהן בתקופה שספרות חז"ל נכתבה הן בתהליך המסירה שלה
במרוצת הדורותבימיהבינייםועדימינו .אבאר אתדורייבשתידוגמות.
( .14א) גלשון המקרא משמשת המלה הלאה,וכנגדה נוהגתבלשוןחכמיםלהלן(או
מלים אחרות) .והנה ,במקום אחד אנו מוצאים ,שהמשנה משתמשת פעמיים במלה
הלאה" :חטאות הציבורועולותיהן ...כשריןמיום שלשיםוהלאה ...נדרים ונדבות,
הבכור והמעשר והפסח -כשריםמיוםהשמיני והלאהואףביוםהשמיני" (פרהא,ד).
במקוםלומר"מיוםשלושיםולהלן"",מיוםהשמיניולהלן",כתובהכאן המלהוהלאה.
נראים הדברים ,שמי שניסח משנה זו שאל את השימוש של המלה מן המקרא
בהשראת הפסוק המהדהד במשנהזו ומשמש לה רקע "-ומיוםהשמיני והלאה-הצה
לקרבן אשהלה'=(ונקראכב,בז).זוהישאילה של מלהמן המקראכהשפעהספרותיתעל
לשון חכמש; דוגמה זו נראית שימוש אותנטי ושייכת ,ככל הנראה ,למי שכתב
.28

בלשון חכמים מצאנו הלל בכתתי-יד איטלקיים,כגון ק (כפישציין קוסשר ,1977 ,עמ' פד-פה,
קנ),וכן הוא בכ"י פא (ראה הנמן ,1980 ,עמ' )2ובכ"י פסועוד בספריםאחרים מאיטליה (ראה
(ראה בר-אשר ,1971 ,עמ' )183 ,177
בר-אשר ,1960 ,עמ'  .)92 ,64 ,11ומצאנו הלל בכ"י
ובניקודבבלי למשנה (ראהייבין ,1985 ,עמ'  .)963אולי חשובלהדגיש,שאיןבידינוגםכתב-יד
של מקראוגםכתב-יד של משנה שנכתבוונוקדובידימעתיק(מסרן)אהד.
ראה הערה 27לעיל.
הטקסס שלתרגוםהשבעיםעדויותיוקודמות לכלהניקודיםהעבריים במקראובמשנה .אבלכבר
הוכח שניקודיהם של בעלי המסורה למקרא ,אף שבאו מן המאה השביעית לספירה ואילך,
וניקודי המשנה ,אף שבאים מתקופות מאוחרות עוד יותר ,משקפים מציאות לשונית החוזרת
אחורנית הרבה מאות בשנים (ראהילון ,1967 ,עמ'  16ואילך; קוטשר ,1977 ,עמ' עג ואילך
כמקומותשונים; קוטשר,1972 ,עמ' .)53-52
וראה להלן הערה .125

פי

.29
.30

.31
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את הטקסט הוה של המשנה במסכת פרה (וראה גםספרי במדברכס ,מהד'הורוביץ,
עמ' .)35
( .15ב) אבליששינויים שהתרחשו כנראהבידימעתיקים מאוחרים ,שעקרו צורה
מקורית בלשון חכמים ודחו אותה מפני צורה של לשון המקרא .למשל,כינוי הגוף
למדבריםבלשוןחכמיםהואאנו,כגון" :הריאנומטמאין אתכולכם"(תרומותח,יב).
אבל בשני מקומות נכנסלדפוסי המשנההכינויאנחנו ,שללשון המקרא" :לפיכך
אנחנוחייביםלהודות("...פסחיםי,ה); "אנחנומעליןעלנכסיאבינו"(כתובותי
,ב).
כך גורס דפוסליוורנו של המשנה,וכךמביאה הקונקורדנציה של המשנה שלרח"י
קוסובסקי .אבל כלכתבי-היד החשובים (ק ,פא,קיימבריג' ,פס)וכן הדפוס הראשון
(נאפולי )1492גורסיםאנדבשניהמקומות .נראה שםעתיקים מאוחריםהכניסו את
אנחנו של המקרא במקוםאנו שללשוןחכמים .השפעותספרותיותכאלו של המקרא
עלספרותחז"לכפעולה שלמעתיקיםמצויותבמידה לא מבוטלת32,אבל הרבהפחות
ממהשהניחוחוקרים בעגר33.

ד .אמדותה שללשוןחכמים
(א) ראיית המאחדוראייתהמפריד
 .16הנטייה לראות את כל חטיבותיה של לשון חכמים כיחידה אחת הייתה רווחת
במחקר במשךדורות .ספר הדקדוק של מ"צסגל(סגל)1936 ,נותןלכךביטוימובהק;
בהרבה פרקים אתה מוצא אצלו הדגמה הן מלשון התנאים הן מלשון האמוראים
בארץ-ישראל ובבבל .למשל ,כאשר הואדן בפעליםבבניין הפעיל שנגזרו משמות
עצם(,עמ'  ,)121הואמביא דוגמותמן המשנה -מתריעיןמןתרועה(תעניתג ,א)ועוד
ומן התלמודהבבלי :הנגיבמן נגב(עירוביןנג ע"א),ידרים,יצפיןמן דרוםוצפון,

 .32מתאימה לכאן הדוגמה משקוף שהזכרנולעיל (הערה  .)6היא מדגימה את התלות הספרותית של
המשנה במקרא  -גם תלות אותנטית של טחבר הטקסט של המשנה וגם תלות מאוחרת של
מעתיקי המשנה בימי הביניים .וזה פירוש דבריי :השימוש במלהמשקיף במסכת פסחים הוא
שימוש אותנטי .כלומר ,הפסוקים בספר שמות (פרקיכ ,פס'ז ,כב ,כג) עמדו לנגדעיניו של
ננסח המשנה" .ולקחתם אגודתאזוב ...זהגעתםאל המשקוףואלשתיהמווזת",פס' נב)",וראה
את הדם על המשקוףועל שתי המזוזת" (פס' כג) השפיעועלמי שכתב את המשפט*וטעון הזאה
על המשקוףועל שתי המזוזות" (פסחים ט,ה) .כנגד זה הכנסתה של המלה מלקוף במקום שקוף
במשניות שבמסכת אהלות (שש פעמים) היא כנראה מעשה מאוחר שלמעתיקים .בכתבי-היד
העתיקים משמשתבעיקר שקוף(וישכתבי-יד שיש בהםרק שקוף) .בדחוסים דחתה אותה הצורה
לעקוף לפחות בשישה מקומות בשל השפעת המקרא (ראה הערה 6לעיל).
 .33ראה קוטשר ,1977 ,עמ' עגואילך; קוטשר ,1972 ,עמ'  ;40-39הואטען ,שישתיקוניםמרובים
בהשפעת לשון המקרא .וכנגד זה ראה כר-אשר1984 ,א ,עמ'  ,216-210שחזר ודן נשאלה זו
בהרהבה.
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(בבא בתרא כה ע"ב) .כאשר הוא עוסקבפועלי פ"י (עמ'  ,)139הוא מביאלישןמן
המשנה (בבא בחראב,ג),ליגע מתלמודירושלמי(ברכות ט,ה),לינק מתלמודבבלי
(פסחיםקיבע"א).
גם ח'ילוןבבירוריוכורך תקופות שונותוחטיבותספרותיותשונות :השווה דרך
משל את פרקעשרים ושבעה(ילון ,1964 ,עמ' ",)175-171בינוני קל שלע"ווכפולים
בהולם" .הוא מביא שם חומר מספרות התנאים (משנה ותוספתא) ,מבראשית רבה,
מויקרא רבהוממדרשיםאחרים,מןהתלמודהירושלמיומןהתלמודהבבליועוד.דיון
כזה משקף אתהתפיסה,שלשוןחז"להיאלשוןאחידה .מישנוהגכךמתכווןלהראות
את האחדותבתוךהלשוןלרבדיהולחטיבותיה .אבל המחקר ההדשנוטהלהפרידנין
החטיבות השונותובין המסורות השונות ,ומצביע על אבחנות מסוגים שונים כדי
להגיעלהצגהנכונהיותרומדויקת שלהלשון .נציגכאן מספרבחינותבמיוןהמוצע.

(ב)ביןלשוןהתנאיםללשוןהאמוראים
 .17ככלשלשוןחכמיםכולהמגלהאחידות,ניכריםהבדליםביןחטיבותיההעיקריות
לשון התנאים (הנקראת גםלשוןחכמים א) מכאןולשון.האמוראים(לשוןחכמים ב)מכאן :ובתוךזאתהאחרונהישאבחנהביןארץ-ישראללבבל .פרופ'יחזקאל קוטשר
ז"להוא שתבעלעשות את החלוקה המשולשת הזאת,ונתן לה אתהצידוקהמדעי34.
למשל ,אלו/האלו הואכינוי הרמז לקרוב ולרחוק לרבים בלשון התנאים; כנגדו
משמש בלשון האמוראים בארץ-ישראל הללו/הלילו (צורהזו היא הרכבה שלשני
יסודותרימוזיים ,הל-ףאלו,כפי שכבר הראהסגל,1936 ,עמ' .)50
וכן ,צורת המדבר של זמן "עתיד" הריהי בלשון התנאים ובלשון אמוראי בבל
אפעל (באלףתחילית ,כמו בעברית המקרא); אבל בלשון אמוראי ארץ-ישראל יש
עדויות מפורשות שהצורה הייתה נפעל בנון תחילית ,גהשפעת הארמית הגלילית.
לדוגמה" ,מעשהבחסיד אחד שיצאלכרמו וראה עוללה אחתובירךעליה ,אמר' :כדיי
העוללה הזאת שנברך עליה'" (בראשית רבה ,פרשה כס) .זוהי גרסת כתבי-היד
הנאמנים ,אבלישכתבי-יד מעטים שתיקנו וקראו שאברך .דוגמהשנייה,ככלאותו
היוםהיה אברהםיושב ותמהבליבוואומר :לאיזו מהםנבור,לגיהנםאולמלכיות,זו
קשה מזו" (פסיקתא דרב כהנא ,פסקהה" ,החדש הזה"; מהדורתמנדלבוים ,עמ' ;)80

נבור ולא אבור 35.ודוגמה נוספת :הביטוי כל שהוא משמש בלשון התנאיםלציין
"קצת",כגון "הגבחי כל שהוא" (משנה שבת ט,ז); וכן הואנוהג ,כנראה ,גםבלשון

אמוראיארץ-ישראל" :נתןלתוכומיםכל שהוא"(ירושלמי ברכות פרקג,דףו ;(yy

 .34ראה קוטשר ,1972 ,עמ' (30סעיף )4ועמ' 40ואילך(סעיף 32ואילך).
 .35לסירוסהעניין ראהסוקולוף ,1972 ,עמ' .288-284
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אבל בלשון אמוראי בבל משמשת במקומו המלה משהו ,כגון" :שתי שעות חסר
פסחיםיב ע"א)36.
משהו" (בבלי

(ג) דיאלקטים בתוךלשון התנאים
 .18בתקופת התנאים,בהיות לשוןחכמיםלשוןחיהומדוברת,באזוריםרחבים ,ברור
שהיא לא הייתה לשון אחידה .טבעי הדבר ,שבמקומות שונים ידברו דיאלקטים
שונים .הטקסטיםמגלים בדרך כלל לשוןכתיבה אחידהלמדי .בכל זאתישבידינו
 -גם בתוך המקורות הספרותיים וגם בתעודותחיצוניות -עדויות לקיומם של כמה

דיאלקטים.
,
ה
ק
י
ז
ה
,
ל
ש
יש לנועדויות לשתי דרכים שנהגובה.
למשל ,המלית
המציינת את
.
ו
י
ה
ש
"
של הגואין" (איגרת בן,)3
באיגרות בר-כוסבה היא משמשת כתבה נפרדת:
כלומר "שהיו של הגויים" .כנגד זה בכתבי-יד טובים של המשנה אנו מוצאים
שהמלית מחוברת לשם העצם הבא אתריה ,ואם היא מיודעת ,הא הידיעה נבלעת;
ם במקום שלהגויים,כגון" :שלתנור ...שלכירה"(כליםח,ז)38.
כלומרשלגין
ועודדוגמה :השורשאלמ"ןנוהגבכתבי-יד של המשנהבבנייןנתפעל :נתאלמנה,
נתאלמנו(יבמותב,י; נדריםיא,י; מכותא,א; וכךהואבעוד שמונה מקומותבכל
כתבי-היד הנאמנים של המשנהק); אבל יש נוסחאות הגורסות צורות מן השורש
ארמ"ל :נתארמלה ,נתארמלו (יבמותו,ג; יג ,ד צ ;2בתובותב ,א; ד ,ב  ;21ה ,א;

נדריםיא ,ט); דוגמות אלו מזדמנות במשניות שבדפוסי התלמודהבבלי .ומצאנו
כמותן גסבכתבי-ידטובים של מדרשי ההלכה40.כיוםאנויודעים ,שפועלזה שימש
בעברית של קומראן .מצאנוהו בקטע חדש של מגילת ברית דמשק; נזדמנה שם
התיבה התארמלה  -התפעל של ארמ"ל- 41והיא התארמלההיאנתארמלה.
ודוגמה שלישית .מלה רגילה ביותר בלשון חכמיםהיא המלהמץ:ן -מ75עבע
(למשל ביכורים א ,ו); אבל בסיפור על הרועה מן הדרום שבא אל שמעון הצדיק,
ירומי 32
כמסופר בספרי במדגר (פסקה כב),יש עדותלהגייה אחרת שלהמלה .כ"
 .36ראהברויאר,1987 ,עמ'  .140-139מאמרו שלברויאר מוקדשכולולתיאורולבירור שלקווילשון
מיוהדים בעברית של אמוראיבבל.
 .37ראה קוטשר ,1977 ,עמ'נז.
 .38ראה קוטשר ,1977 ,שם; וכןילון,27-26 'DY ,1964 ,סעיף .193-189 ,)18

 .39ראה בר-אשר ,1980 ,עמ' .33
 .40ראה מורשת ,1981 ,עמ'  .105לכאורה אפשר לטעון שצורות בבליות,מן הארמית)לפנינו.

אבל
קיומו של ארמ"ל בקומראןמוכיח ,שהצורה נהגה בארץ-ישראל לפחות געגרית שדיברובני כת
קומראן.
,
ר
ש
א
 .41ראה בר
,1986
'
מ
ע
.186-185
.
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לספרי קורא "והלכתי למלאות מים מן הנעיים";  na(y~mבשיכול העיצורים מם

ונון42.

לטעמי,שלושהדוגמותמעידות,שצורותלשוןשונותזומזושימשובאזוריםשונים
של הארץ .לשון חכמים הספרותית ,שהיא עצמה קשורה למקום או לאזורמסוינו
בארץ-ישראל ,עומדת כאן מול אזורים אחרים :איגרות בר-כוסבה בדרום (של
הגואין/שלגויס) ,קומראן באזורים המלח (התארמלה/נתאלמנה) ,הרועה מן הדרום
(נץ:ם/מץין).
 .19לסוגיהזו שלחילופיםדיאלקטייםישלשייך את אחתהתופעותשרי"ןאפשטיין
העמיד עליהן בספרות חז"ל .הואציין ,שיש מחלוקותבין החכמים בתוך המשנה
והתוספתאשהןמחלוקותמדומות,כיוון שמצדהענייןאין מחלוקתביניהם אלאגלשון
בלבד .אחד משתמש בצורהשהייתה נוהגתבלשון המקום שלוובבית-המדרש שהוא
למדולימדבו ,והאחרנוקטצורהשהייתהאופייניתלמקומוולבית-מדרשו שלו43.
ן (שבתא,ג; פסחים ד,ו
למשל ,במקום אמדבעלי מקצועמסוימים נקראיםחיטי
ועוד) ,אבל במקום אחר הםנקראיםתופרי כסות(כלאייםט,ו) .ופעמיםשהחילופים
מזדמנים במקום אחד .אנו קוראים במשנה אחת" :בור שיש בו שפיתה טמא ,ושל
עושיזכוכית ...טמא .כבשן שלמידין ושלזגגין ושליוצרים טהורה" (כלים ח ,ט).
במשפט הראשוןנקראיםהעובדיםבזכוכיתעושיזכוכית ,ובמשפטהשני הםנקראים

זגגין.

ועוד דוגמה" :היו בה [בפרה אדומה] שתי שערות שחורות או לבנות בתוך גומא
אחתפסולה .רבייהודה אומרבתוךכוס אחד" (פרהב,ה) .והעיד התלמודהירושלמי
(עבודהזרה פרקב,דףמבע"א)" :הןכוסותהןגומות"; כלומר,ההבדלבין תנא קמא
לרבייהודה הוא רקבלשון .אבל לא תמידאנויכוליםלקבועמנין(מאיזה דיאלקט)
באה צורהזוומנין באה הצורה האחרת.

(ד) הכדלים בלשון בתוך המשנה
 .20אפילו המשנה ,שהיא קורפוס אחיד בתוך ספרות התנאים,אין לשונה אחידה
בכול .אמנםרוב רובה של המשנה על כל ששת סדריה מגלה אחידות בלשון ,אבל
אפשר לראות שבכמה חטיבותישייחודים בלשון לעומת רוב המשנה .בדרך כלל
החטיבות המיוחדות מגלות יותר זיקה ללשון המקרא מאשר רוב המשנה .נדון כאן
בקצרה בכמהמן החטיבותהללו
. .
 .42ראה אפשטיץ ,1933 ,עמ' .192
,
ן
י
י
 .41ראהפירוט"דברים אצלאפשט
,
1
9
5
7
'
מ
ע
-234ס.24
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א .המשגיות הקדומותהשייכות לתקופה הקרובה לשנת ( 70בסמוך לחורבןבית-

המקדש) ,אתה מוצא בהן צורות דקדוקיות או שימושים לקסיקליים של עגרית
המקרא .למשל ,בכלמקום במשנהמצאנו אתהפועלההחיל ,המחודשבלשוןחכמים,
כגון "התחיל בו" (פאהז ,ב); אבל במסכת תמיד משמש ההל ,כמו בלשון המקרא:
"החלומעלין" (תמידב ,ב; ב ,ג); "החלועולין" (שםו ,א) 44.במקרא השורש לק"ת
עניינו בעיקר "נטל" ,אבל בלשון התנאים נתקבע בושינוי סמנטי ,והוראתוהיא
"קנה" :כגון" :לקוח את ספר התורה הזה"(דברים לא ,כו)45כנגד "לקהמן הנחתום
ככרבפונדיון"(שביעיתח,ד) .להוראת"לקיחהבידיים" משמש במשנההפועלנטל,

כגון" :נטל ממנה מקלאושרביט" (עבודה זרהג,י) .והנה ,במשנה הקדומה מתקופת
בית-המקדש העוסקת בקידוש החודשמצאנו" :ואם צודהלהןלוקחיןבידןמקלות...
ואםהיתה הדרךרחוקהלוקחיןבידןמזונות" (ראש השנהא,ט) .מצאנוכאןפעמיים
לוקהיןולאנוטלין46.
ב .בכלל ,במקום שהמשנה עוסקת בעבודת הקודש רחום זה מגלהיותר שמרנות
בלשון ודקהללשון המקרא .מצינו"והשתחוהויצא"(ביכוריםג,ו)" ,התנדב"(מגחות
יב ,ו) .בשני הקטעים האלה ,העוסקיםבענייני המקדש ,רוב העדים הנאמנים של
המשנה גורסים צורות התפעל בהא תחילית  -השתחוה ,התנדב  -כמו בלשון
המקרא ,ובניגוד לנוהג הקבוע בכל לשון המשנה ,נתפעל בנון תחילית ,כגון
 ,ה),נתחייב (חלהד,ג) ,נתמעט(עירוביןז ,ה)47.
נתגייר(חוליןי
ג .גם משניות המחקות את הסגנון של השירה שבמקרא ניכרת בהן זיקת יתר
לעברית של המקרא .מיטיבה ביותר להדגים זאת לשון מסכת אבות .כגון השימוש
בעתיד מקוצר "אל תעש עצמך" (אבותא ,ח)" ,אל תאמן בעצמך עדיום מותך" (שם
ב ,ד) .וכן "ןהי כבוד הברך חביב עליך כשלך" (שם ב ,י):48,הי ולאןס:ה או
 .44ראה אפשטיין ,1957 ,עמ'  ;27גינצגורג ,1960 ,עמ'  ;46בר-אשר ,1985 ,עמ' .98-94
 .45אבליש גם "לוקחי בנותיו" (בראשיתיט ,יד) ,וכאן אפשר שהכוונה היא לנושאינשים בלקיחה

(קניין).
 .)27וכאן המקום לומר מקצת
 .46ראה קוטשר ,1961 ,עמ'  ;55בר-אשר ,1985 ,עמ' -96ו9
שבמקצת משבחו של בעלהיובלרבי מרדכיברויאר .בשנת תשכ"ה שמעתיסיפור זהמפי סו-ר
פרופ' קוטשרז"ל .בהיותו מורה בבית-הספר "חורב" כירושלים בשנות השלושים הוא לימד את
תלמידיו אבחנהזושבין לקח (מקרא) לנטל (לשון"כמים) .תגובתו שלתלמידו המבריקמרדכי
(בן שמשון) נרויארהייתה בערך במליםאלו :אבחנהזו מקוימתיפה בהבדלשבין הכתוב במצות
ארבעתהמיגים לברכה שתיקנוחכמים .הפסוק אומר "ולקחתם לכםביום הראשוןפריעץ הרר
כפות תמרים וכו'" (ויקרא כג ,מ) ,ובלשון הברכה נאמר "אשר קדשנו גמצוותיו וציוונו על
נטילת לולב".
 .47ראהדיונוהמצוין של הנמן ,1980 ,עמ' .21)-208
 ..48ראה הנמן ,1980 ,עמ' 3-31ן; שרביט ,1976 ,עמ' .14-12
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ן5א (הרווחת יותר בלשון הכמים) .העתיד המקוצר ,שנעלם למעשה מלשון חז"ל,
עדיין משמש במסכת אבות,ובעיקר רקבה.

(ה) כיןכתבי-הידלדפוסים

 .21ספרותהתנאים נחתמה,כאמור,לפנייותר מ1700-שנה,וספרותהאמוראיםלפני
יותר מ 1400-שנה .אבלאיןלנו
מאותםזמנים .רובכתבי-היד שנשרדוהם
י
י
י
ב
ת
כ
מן האלףהשני ,ורק מעטמן החומר של ספרות חז"ל הנמצאבידינובכתבי-יד הוא
מלפני שנת 49.1000כתגי-הידמן האלף השני המקיפיםחיבורים שלמים של ספרות
התנאיםוהאמוראיםאינםמרובים ,אבלמצוייםבתוכם כמהוכמהכתבי-יד שנאמנותם
ללשון המקורית נבחנהביסודיותואומתה בהרבהמחקרים .רובם הםמןהזמןשבין
 1100ל 1400-בקירוב 50.אחרי אלהעומדים הדפוסים הראשונים ,שנרפסו החל בסוף
המאה הtss-כגון הדפוס הראשון של המשנה משנת .1492
 .22רוב החוקרים סבורים ,שגם כאשר נחתמה המשנה (ועמה ספרים אחרים של
התנאים) סמוך לשנת ,200היא המשיכה להימסר בעל-פה ,ורקגידיאגשיםיחידים
היוטפסים בכתב .עברו מאות בשנים עד אשר (כנראה בסוף המאההשגיעיתלמניין
הרגיל) התחילו להעתיק אותה באופן נרחב .מטבע הדברים ,במציאות כזאת חלים
שינויים בטקסט הנמסר .ועלכן אפילו כתבי-היד העתיקים כבר משקפיםשינויים
מסוימים בלשון המקורית .המחקר הראה ,שבכל זאת רוב נתבי-היד שסלפני שנת
(1250ואפילו עד 1400במידה לא מבוטלת)היטיבו לשמורעלהלשוןהמקורית ,אבל
בכתבי-הידהמאומרים (החל בשנת 1400בקירוב)ובמיוחדבדפוסים כבריששינויים
מפליגיםמןהלשוןהמקוריו51.7וישלכךסיבותשונות שלאכאןהמקוםלפרטן .לפיכך
מי שישווה משנה נדפסת למשנה שבכתבי-היד הקדומים והנאמנים יגלה דוגמות
למכביר שבהןהןנבדלוזומזו.
 .23נדגיםדברינו במספרתופעות .למשל ,השמות קרסול וקרדום משמשים בצורהזו
בדפוסים ,וכנגד זה בכתבי-יד אנו מוצאים קורסל (אהלות א ,ט בכ"י פר ובכ"י ק
במסורת הסופר) ,קונדום (כלים כס ,ג בכ"י ק) .יש יסוד לסברה ,שהצורות קורסל
 .49ראה רוזגטל ,1981 ,עמ' 96ואילר; קוטשר ,1972 ,עמ' (52סעיף.)53
 .60ראה קולטר~ 1977 ,עמ' עג-קו) ,שהוא מחקר מומה לגירור מעמדו המיוחד והחשוג של כ"י ק;
וכןהנמן ,1980 ,המוקדשלכ"י מא; והשווה גם בר-אשר ,1971 ,שהראה את משקלו שלכ"י סר;
ובר-אשר ,1980 ,השקדש לכ"י פס .וראה גס בר-אשר1984 ,א ,הדיון בכתבי-היד השונים),
במיוחד עמ' .193-190
 .51ראה קוטשר'by ,1977 ,עגואילך; בר-אשר,1980 ,במיוהד עמ'  ;58-53 ,34בר-אשר1984 ,א,עמ'
210ואילך; בר-אשר1984 ,ב ,עמ' .6-1
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וקוררוםנדהומןהדפוסיםמכיוון שלא תאמו אתלשון המקרא52.ועודדוגמה :בהיות
לשוןחכמיםלשוןחיה שימש בהבניין נתפעל -במידת מה -שימושפעיל(אקטיבי)
הגורר בדשאישיר .ואבן הדבר מתועד בכתבי-יד ,למשל" :גזלועריות שנפשו של
אדם מתאווה להן ומתחמדתן" ממכות ג ,סו ,כ"י ק); דהיינו  -ומתחמדת אותן.
בדפוסים53אין לכךזכר ,והגרסה היא ומחמדתן ,צורתבנייןלצל -כלומים ומחמדת
אותן  -שבה השימושהפעיל (האקטיבי) הוא דבר רגיל54.ויש שפע דוגמות כמצא
באלה.
(ו) טיפוסי הלשוןהשוניםבכתבי-היד של המשנה
 .24גם כתבי-היד העתיקים ,המוסרים בדרך כלל לשון עתיקה הנאמנה ללשון
המקורית ,אינם משקפים לשון אחת .כאשר ממיינים את כל כתבי-היד השלמים
והמקוטעים של ספרות התנאים ,ובמיוחד של המשנה ,אפשר לראות שבעיקרם הם
מתחלקיםמבחינהלשונית לשלוש קבוצות; כלומר,כתבי-הידמוסרים שלושמסורות
(או שלושהטיפוסים) שלהלשון .כללכתבי-הידמתחלקיםלענףארץ-ישראליולענף
בבלי :הענףהארץ-ישראלי מתחלק גםהואלשניים -טיפוסמערביוטיפוסמזרחי.
כולם משקפים במידהזו או אחרת מסורות של לשון חכמים שהילכו בארץ-ישראל
שנת  200לספירה55.
בזמןהדיבורהעברילפני
ש .2ההלוקה בין הענף הארץ-ישראלי לענף הבבלי נותנת אותותיה בהבדלים
לשוניים לאמעטיםונוגעת בנוסחאותלשוניות שונות .למשל ,בענף הארץ-ישראלי
אנו מוצאים את התבנית התחבירית ש 4-כינוי גוף שלישי -ףבינוני ,כגון "שהוא
שולח"",שהיאעישה"",שהןאוכליןק וכנגדזהבענףהבבלי משמשמבנה קצריותר
 ? בינוני" :ששילח"" ,שעושה"",שאוכלין" .ואפשרלהוכיח,ששני המבנים הםמקוריים בלשון ארץ-ישראל56.

י-

.52

ראה בר-אשר ,1971 ,עמ'ניו~ 1,6 ,הספחת המצ~סטת שם .סביר להניח ,שבדפוסים מסוימים
משתקף התהליך המתואר של המרתקורילוקורדום בקרסולולזיוםעלפיניקורלשון המקרא;
אבל אפשר להניח ,שהיו מסורות בלשון חכמים שקריאותיהן בתיבות אלו כמו בתיבות אחרות
תאמו מלכתחילה את הצורות המשתקפותבניקודי המקרא,ראהלעילסעיף 12וכןלהלןסעיף 46

ובמיוחד הערה 125להלן).
 .53וישכתבי-ידטובים שכבראין בהםזכר לגרסה ומבחמדתן; למשל,כ"י מאגורסומחמדתן.
 .54לעתים שרד השימוש המיוחד של נתפעל עם מושאישיראחריו אפילו בדפוסים .כוונתי בעיקר
לפועל נתקבל ,למשל" :אלמנה ...נתקבלה כתובתה" (כתובותיא ,ד); "התקבלתי ממך מנה"
,שםה,א),ועוד.
 .55בר-אשר1984 ,א מציג אא הנושא הזה לצדדיו תוך הסתייגות ברורה באשר למידת הכרתנו את
הענףהבבלי .עד כה נבדקה בדרך שיטה רק מסכת עבודה זרה (רוזנטל  ;)1981וישצורך במחקר
מקיףומשליסכדי לעמוד על.מסורת הלשוןבענף הנבלי (יש לקוות שעגודותיהם שלפרופ' ש'
פרירמןומרי' נרויאריאירו אתעינינובסוגיהזו).
 .56ראה שם,עמ' .210
672
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 .26ההלוקה השנייה היא ,כאמור ,בתוך הענף הארץ-ישראלי ,המתפצל לשני
טיפוסים :טיפוסמערבי ,המשתקףבכתבי-יד הבאים רובם ככולםמאיטליה; וטיפוס
מזרחי ,המשתקףבכתבי-ידשהועתקובמזרח .ההבדליםביןשניהטיפוסיםמצטמצמים
בעיקרםלעניינים של הגה וצודות .כלומר ,הטקסטהעיצורי של המלים זהה בדרך
כלל ,אבל קריאתן שונה 57.למשל ,בטיפוס המערבי המל
(מ0ז6עט58.)8ה צפורן נקראתצביון
וכךהריבוי של אחות
)" (eiPP6reובטיפוס המזרתי היא נקראת ופרן
5
9
.
)
'
8
4
2
7
5
ט
הוא בטיפוס המערביאחית ) ('abydtובטיפוס המזרחי אחיות
צורת
הבינוני של נפעלמפועליל"י בטיפוס המערבי היא בדרך כלל נפעה ("6ןת) ,ורק

בפועל אחד מצאנו נפןה (2ק1ע):נקשה )~ ;(IleceSוכנגדזה בטיפוס המזרחימצינו
ה גוברתלכיוון נפקה ()2ע1ת)60.
נין
הוגםנפצה (1ע)5/11ע1מ),עםנטיי
 .27לסיכום ,ההבחנהבין הענף הארץ-ישראלי לענף הבבלי אינה מצטמצמת רק
לענייני הגהוצורות; היאנוגעת גםלתחביר .לעומת זאת ההבחנהביןשניטיפוסים
בתוך הענף הארץ-ישראלי מצטמצמת לאבחנות בקריאתן של אותןמלים; ההבדלים
הם בתורת ההגה ובתורתהצורותבלבד.
(ו) ייחודי מסורת
 .28יש תופעות לשון לא מעטות שנמצאות רק בכתב-יד אחד,ואין להן זכר בכל

כתבי-הידהאחרים,ואיננויכוליםלקבועאימתיהןעלובלשון :האם מדוברבצורות
המשקפות מציאות לשוניתמימי הדיבור העבריהחי בתקופת התנאים או בחידושים
שחלו בתהליך המסירה של הטקסטיםבימי הביניים .זוהי שאלה סבוכה ולא קלה
לבירור .בדרך כלל מחקרזהיר מסתפק בשלב ראשוןבציון העובדות ,עדשיימצאו
כליםוקדיםשיבואולהרחיב אתמידתידיעותינועלגלגוליהן במרוצת מאותהשנים.
נזכיר כמה דוגמותלייחודי הצורותבכתבי-יד אחדים.
א .המלהצפון מופיעה בצורהזו בכל מקום בכלכתבי-היד הקדומים .אבלכ"י פא
מוסר במקום אחד את הצורהצפון" :לדיפונה" (ראש השנה ב,ו) .זוהי צורה הזהה
לצורה הארמיתצפון,והיא נמצאת גם בעברית שלהשומרונים :הםקוראים בתורה את
המלה צפונה (בראשיתיג,יד)%5"2י61.11
ב .רובכתבי-היד-וגםהמסורותשבעל-פה-קוראיםבכלמקוםבמשנה אתהפועל
נמלךבבניין נפעל(ן9לףג וכן נוהג גםכ"י פר ברובהיקרויותיו שלהפועל (אהלות
ז,ג; פרהיז ,א  ;4%טהרותח ,ד) ,אבל בשתי הופעות הוא  -ורקהוא  -קוראצורת
(בר-אשר,1971 ,עמי-
.)183
נתפעל,ונימלך(ידייםב,ג ,)2%כפי שכברצוין
 .57ום ,עמ' .205
.58
 .60ראה בר-אשר,1992 ,סעיפים .15-8
 .61ראה קוסשר.69 'bY ,1972 ,

שם ,עמ' ;206 ,204
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ג .המלה?גלההיא מלה רגילה כלכךבלשון .בכל מקום שמרובר במשנה בעגלה
ערופהכ"י ק מנקר ?1לה (למשל סוטה ו ,ב :ט ,א ועוד); אבל כשהשם בא בהא
הידיעההואמנוקדהוגלה (סוטהט,ז; סנהדריןא,ג:חוליןא,וועוד)62.ולאנתברר
טעמה של אבחנהמיוחדתזוביןצורת השם בלא האהידיעהוביןצורתו בהאהידיעה.
בלכתבי-הידהאחריםקוראיםתמיד?ללה/ה?גלה.
ולאהזכרנוכאן אלאדוגמות ספורותלייחודיצורותבכתבי-ידאחדים.
(ח) המסורות שבכתב והמסורות שבעל-פה
ת
ו
נ
מ
א
נ
ו
 .29כתבי-היד המשקפים מסורות קדומות
ללשון חכמים המקורית נכתבו
רובםלפבי שנת ( 1250וקצתם עד  .)1400עם שהםמאוחרים לתקופתהדיבורהעברי
הםקרוביםאליהיותרמןהדפוסים הראשוניםוהאחרונים .המחקר בשלושת הדורות
האחרונים הראה ,שלבד מכתבי-היד יש לתת את הדעת למסורות שבעל-פה שבפי
חכמיםיוצאי ארצות שונות .ח'ילון היה הראשון שתבע לתת את הדעת למסורות
שנמסרו בעל-פהמפי חכם להברו במשךדורות בקריאת הספרותהיהודית הקדומה63.
ואכן ,בעקבותיו התחילו חוקרי לשון חכמים לעסוק בקריאת המשנה בפי חכמים
זקנים ,מסרנים מובהקים בני עדות שונות .הגם שחכמים אלה בקיאים להפליא
בקריאת המקרא ,הם שמרו בקריאת המשנה הרבהצורותלשוןשונותמאלושבמקרא.
ואף שהמסורות שבעל-פה הוקלטוותועדו רקבדורותינו,העיון המדוקדק הראה ,שהן
מוסרותצורותמתאימותלהפליאלמצויבכתבי-ידעתיקיםמלפניאלףשנים .המתקר
התרכז עד עכשיו במיוחד במסורתיהודיתימן ובמסורות שליהודי ארצות המזרח
האחרות  -עיראק ,סוריה  -וגם במערב המוסלמי ,בצפון אפריקה 64.אבל לאחרונה
התחילו חוקרים לתת את הדעת גם למסורות אשכנז שנשמרו בפי יהודים מצאי
אירופה65.

 .30נזכיר כאן כמה דוגמות בלבד .גם התימנים וגם הספרדים קוראים אתבניין

נתפעל בפתח בהברה האחרונה ,כלומר נתפלל ,ולא בצירה נתפ?ל 66.גם התימנים,
ך ( )5%ולא
גם הספרדיםוגםהאשכנזיםקוהאים אתכינוי הנוכח של השמותבצורה_
בצורה ה ( ;)%5כלומרביתה ( ,)6~5%ספרה (siErExiוכיוצא בזה 67.תופעה נוספת
 .62הבאתי עובדהזו בספרי בר-אשר,1980 ,עמ'  55הערה .262
 .65ראה למשלילון ,1964 ,עמ' .23-11
,
ג
ר
ו
מ
;
)
ן
מ
י
ת
במסורת
ם
י
ק
ס
ו
ע
ם
ה
י
נ
ש
,
 .64השווה מורג ;1963 ,שבטיאל1972 ,
ל
ע
(
1977
ת
ר
ו
ס
מ
יהודי

בגדאד בעיראק); ש"ץ( 1978 ,על מסורתיהודי ג'רבה כתוניסיה); ש"ץ( 1981 ,על מסורתיהודי
חלב בסוריה); ממן,1984 ,על מסורתיהודיתיטואן במרוקו).
 .65ראה לאחרונה מאמרו של מישור1989 ,א,על מסורתיהודי אשכנז.
 .66ראהילון ,1964 ,עמ' .18-15
 .67ראהילון,1964 ,עמ'  ;15-13קוטשר ,1977 ,עמ' צא-צב.
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היאהנטייהלהכפיל אתהריש ככלעיצוררגיל-כגוןערב~,רם,לצרות -שנשמרה
הן במסורתתימןהן במסורות הספרדיות 68בדומה לכמהכתבי-ידעתיקים .במחקר
שנעשה לאחרונה הוכח ,שיש לתופעהזו עקבות גם במסורות האשכנזים .ההגיות
מעורבין(בתנועה מאחריהעין),מצטרפין (בתנועה 8אחריהטית)שנפיבניאשכנז
נתפרשויפהבמעידותעלההגייה הקדמוניתמע?4ין,מצטיפין69.
ה .לשוןחכמים ולשונות אחרות

(א) המציאותהרב-לשונית כקרבדוברילשוןהכמים
 .31בימי הבית השגיובימי התנאים ,תקופה המשתרעת עלפני יותר מ 700-שנה,
הייתה הלשון העברית במגעישיר עם לשונות אחדות .ספרי הבית השני במקרא
משקפיםמציאותזו שלמגעביןדוברילשונותאהדות .בראשובראשונהניכרהמגע
עם הארמית ,בעיקר הארמית הממלכתית,וזו נותנת אותותיה בספרי עזרא ונחמיה,
דניאל,מגילת אסתרוספריםאחרים .וישאפילוקטעיםארמייםשלמיםבתוך המקרא
עצמו 70.גם הפרסיתוהיוונית נתנו אותותיהן במידה מסוימת ,במיוחד בספרי הבית
השני .ויש גם השפעות של האכדית ,כנראהבתיווךהארמית 7'.בעברית של תקופת
התנאים נמשךהמגעעםהארמית ,אבלזואינהעודהארמיתהממלכתית ,אלאארמית
מאוחרתיותר בעלתסימניםדיאלקטיים מובהקים .גם בתקופהזו הארמית משמשת
מתווכת להשפעות של לשונות אחרות ,בעיקר הפרסית והאכדית .המגע הגובר עם
היוונית והמפגש עםהלטינית משאירים גם הםרישומיםחזקים בתוךלשוןהתנאים,
ואחרכךגם בתוךלשון האמוראים 72.נפרטכאן אתדברינובעיקר באשרלמגע של
לשדן התנאים עם לשונותזרות.
(ב) לשון הכמים והארמית
 .32ישמי שהושב ,שדוברי לשון חכמיםהיו דו-לשוניים ,ובכל מקום בארץ-ישראל
דיברו ארמית ועבריה כאחת .וישהסבורים,שהיואזורים שלאדיברו בהם אלא אחת
 .68ראה למשל שבטיאל ,1972 ,עמ'  ;211ש"ץ ,1978 ,עמ' .217
 .69ראה מישור1989 ,א,עמ' .102
" .7השווה "יגר
,בראשית לא ,טז),וכן הפסוק הארמי בירמיהו(י ,יא) והקטעים הארמיים
שהדותא-

בעזראודניאל.

ראהטור-סיני ,1917 ,עמ' .264-261

.71
גדולי חוקריה
 .72חומר בסיסי מצוי בחיבורו של קראוס ;1899-1898 ,אבל שפע של פרטים
ייברטן במחקריו
יש
ת"
של ספרותחז"ל,רי"ןאפשטייןבספריוובמאמריו על המשנה והתלמוד והגר
קנל
ובמאמריועל התוספתא והתלמודהירושלמי.
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משתי הלשונות ,אבל הדובריםהיו חשופים גם ללשון השנייהם (ובאזוריםמסוימים
היהגםציבור שדיבריוונית) .המגעהזהביןהעבריתלארמיתניכרהיטבבלשוןחז"ל
הכתובה .יש חוקרים הנוטים להפריז בהשפעת הארמית על לשון חכמים ,ויש
המצמצמים אותהביותר.
למשל ,ישמי שטוען ,שהכינוי לזכר הנוהג בלשון חכמים הוא שאילה מן
הארמית,והכינויהעבדיהמקורי הוא אתה; 74אבלישמי שסבור,שהכינוי את מוקף
צורה עברית מקורית 75שהזדמנה כבר במקראפעמים אחדות -כגון "ואם ככהשמ
nwyלי הרגני נא הרג" (במדבריא,א-סו)  -אבל היא לא זכתה להתפשט בעברית
הכתובה אלא בתקופתלשוןחז"ל.
ועוד דוגמה .בכתבי-היד המשובחים של לשון חכמים מזדמנת צורה דקדוקית
מיוחדת בפועל,בנייןשעל ,בתנועת ( 2ארוכה)אחריהעיצורהראשון,והעיצורהשני
אינו כפול ,כגון מ5בקים (שביעית ב ,ב .)76פרופ' ש' מורג פירש את הצורה הזאת
כצורה שאולה מן הארמית ,בניין מקביל לבניין פא?ל ( )2)%1%בערבית ב2-
(ארוכה) 7'.אבל פרופ' ז' בן-חיים סבר ,שצורה זו היא התפתחות מקורית בתוך
העברית; מדובר למעשה בבניין פעל העברי ,ובמקום שהעיצור השני איבד את
ההכפלה נתארכה התנועה לפניו 78.כלומר ,מאבקים  (Ine'kbeqisalהוא מימוש אחר
שלמאבקים (1מ!8'85681נמ)79.
אבלגם המצמצמים את השפעת הארמית,מודים,שלשוןחכמים קלטהמןהארמית
יסודות בדקדוק ,באוצר המלים ובמשמעויותיהן .למשל ,בניין נתפעל המשמש
בפעליםמשורשיפ"י-נתוספו(עירוביןז,ז),מתוקדת(ויקרא רבהז,ח; צורת העבר
הנסתר :נתוקד)  -הוא גלגול עברי מאוחר שלבניין התפעל ) (hittapalהארמי,
שהואבנייןחי בהרבה דיאלקטים ארמיים80.
 .33וישגםישמליםוביטוייםארמיים שחדרוללשוןחז"ל .כגון "חצר הכבד" (תמיד
ד, ,ג) .חצר (הכבד) היא "אצבע" הכבד; זוהי מלה שאולה מן הארמית; הביטוי
"היותרת על הכבד" (שמות כס,יג) מתורגם באונקלוס "חצרא דעל כבדא" .המלה
.73

.74
.75
.76

.77

.78
.79

ש.8

הדעה שלשון חז"ל לאהייתה לשון חיה אלא לשון מלאכותית,ולשון הדיבור שלהיהודיםבימי

התנאים הייתה רק ארמית) הופרכה מזמן ,ואיש אינו מחזיק .בה עוד .ראה ילון ,1964 ,עמ'
 ;208-204וכן קוטשר ,1977 ,עמ' סח-סט.
ראה קוטשר ,1977 ,עמ' פו; גלוסקא,1987 ,עמ' .187-186
ראה בר-אשר ;172 'by ,1971 ,הנמן ,1980 ,עמ' .465-460
ראה בר-אשר ,1980 ,עמ'  70הערה .361
דאה מורג ,1957 ,במיוחד .96 'DV
ראהבן-חיים( 1977 ,ה) ,עמ' .83-82
ראה כר-אשר ,1980 ,עמ' .126-125
ראהילון ,1964 ,עמ' .135-127
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שיבוקיןשבצירוף "אגרתשיבוקין"(גיטין ט,ג) ,במשמע "ספרכריתות ,גטם שקולה
במשקלהעברי  sl;pi(talאבל שורשההוא p"1Wהארמי,שעניינו*עזב" .גםהצירוף
יישכב מרע" (פאהג,ז; בבא בתרא ט,ו) " -מולה אנושלפני מותו"  -הואצירוף
שאולמןהארמית .מצאנו בה "שכב מרע"כתואר,וגם"ישכובמרע" ,כשהפועל שכב
הואבזמן "עתיד"82.
 .34השפעת הארמית ניכרת גם בתופעות של קאלק )" ,calqueבבואה") ,כלומר
המלים כשלעצמן הן עבריות אבל ברקע שימושן עומדת הארמית .יש תופעות של
קאלק סמנטי ויש תופעות של קאלק דקדוקי .דוגמה לקאלק סמנטי אנו מוצאים
בפועל
שעניינובעברית "תפס,החזיק"" :שלחידךואחוז בזנבו" (שמותד ,ד);
"
ס
א
מקבילוהארמיאסרמשמעותואינה רק"תפס,החזיק" אלאגם"סגר" .בהשפעתאסד
הארמי דבקה במקבילו העברי גם ההוראה של "סגר" .וכבר בספר נחמיה מתקופת
הביתהשני במקרא מצאנו"יגיפו הדלתות ואחזו" (נחמיהז ,ג),וברור כאן שמדובר
בסגירת הדלתות .אנו מהצאים את השימוש הזה גם בטקסט בלשון חז"ל כיסוד
לדרשה ,כאשרמנסיםלהסביר את שמו של המלך הרשעאחז" :למה נקרא שמואחז,
שאחזבתיכנסיותובתי מדרשות" עיקרא רבה יא ,ז); "שאחז"היינו "שסגר" .וזהו
כנראה יסוד השימוש בפועל אחז בצירוף "האוחז את העינים" (סנהדרין מה ע"ב).
כלומר ,המשמעות של אחד הארמי נעתקה אלמקבילו העברי83.
והרידוגמות לקאלקדקדוקי :השם שדה והשםכי
סמופיעיםגםבלשון המקראוגם
בלשון חכמים ,אלא שבמעברמן התנ"ך לספרות חז"לשינושני השמות את מינם
הדקדוקי .בתנ"ךמצאנוכוסבנקבה",תעבורכוס"(איכהד,כא); אבלבלשוןחכמים
המין הדקדוקי שלה הוא זכר" ,כוס ראשון" (פסחיםי ,ב) ,כנראה קאלק של כס
הארמית,שמינהזכר84.שדה במקראמינההדקדוקיהואזכר" :ויקם השדה"(בראשית
כג,כ); בלשוןחכמיםהיא משמשתעלפירובבמיןנקבה,כגון "שדה שקצרוהגוים"
(פאה ב ,ז); אף כאן נראה שחשל הארמית ,שמינח הוא נקבה ,היא שהשפיעה על
העברית85.
 .35הארמית הייתה ,לעתים ,המתווכת במעבר של מלים וצורות מן האכדית ומן

הפרסית ללשון חכמים .אף כאן נסתפק בדוגמות ספורות בלבד .המלה אסקופה
(איסקופה) מופיעה לראשונה בתולדות העברית רק במשנה ,והוראתה "סף ,מפתן
 .61מונחים רבים הקשורים במעמד המשפחתי נוהגים גלשון חז"ל במשקל פעול בצורת הרבים
פעולין,כגוןקידושין,נישואין,גרושין,וכךגםשיבוקיה
.82

.83
.84
.85

ראה גלוסקא987 ,נ ,עמ' .1198-1197
ראה קוטשר ,1977 ,עמ' ~ rnsחד; גלוסקא ,1987 ,עמ' .140-139
דאה קוטשר ,1977 ,עמ' תו; גלוסקא ,1987 ,עמ' .544-542
ראה קוטשר ,1977 ,עמ' תה; גלוסקא ,1987 ,עמ' .1235-1233

677

ן

הבית"; למשל" :היה קורא בספרעל האסקופה"(עירוביןי,ג) .זוהי כנראה המלה
askuppatuהאכדית ,שחדרהלארמית ושימשה בהבניביםרבים,כוללניביהארמית
בארץ-ישראל 86.דרך הארמית ,שהייתה במגע רצוף עם האכדית זמן רב ואף באה
במקומהכלשוןדיבור במסופוטמיה,הגיעה המלה הזאת גםללשוןחכמים.
דוגמה אחרת היא המלהאחריג .גם היא עולה לראשונה בעברית רק בתקופת
המשנה" :רבי ישמעאל אומר :שלושה הדסיםושתי ערבותלולב אחדואתרוג אחד"
(סוכהג,ד) .המחקר הראה ,שמדובר במלההפרסית  s7t~rungשחדרהלארמית .היא
נמצאת בארמית של תקופת התנאים ,כגון בתרגום אונקלוס"פירי אילנא אתרוגין
לולבין" (ויקרא כג ,מ) ,ובארמית של איגרות בר-כוסבה" :וישלחן למחניה לותך
ללביןואתרגין"(איגרת  ,8שורה "= )3וישלחולמחנהאליךלולביםואתרוגים"; וגם
בניבים של הארמית בארץ-ישראל בתקופת האמוראים 88.אין ספק ,שמן הארמית
הגיעה המלה גםללשון חכמים89.

(ג) לשוןחכמיםוהיווניתוהלטינית

 .36גםהיווניתוהלטינית נתנו אותותיהן בלשון חכמים 90.אבל השפעתן נצטמצמה

בעיקר לאוצרהמלים .מלים רבות נשאלו מאחת משתי הלשונות הללווהכושורשים
בעברית; הן שימשובלשוןחכמיםוהמשיכו לשמש במשךכלימיהביניים,ועודןחיות
 ,פולמוס ט)"0ג ,)"6פנקס ~,(TSWCt
עד היום בעברית .למשל :אזמל*ג)""2
קתדרה )(KaOE6paהן מלים שגורות ביותך בעברית מאז תקופת המשנה; וכך גם
לבלר ) ,Uibellariusספסל )(subselliumהן מלים שגורות בעברית מאזימי חז"ל.
דרך אגב,בכתבי-הידהעתיקים נשמרותהמלים הזרות בצורות קרובותיותר ללשונות
המוצא .למשל ,לבלרמופיעהבכתבי-ידעתיקים בצורה לבלר ,בתנועה המקורית 91.1
ספסל מופיעה בכתבי-יד קדומים בצורה ספסל ,בקיום התנועה המקורית  92.8הצורה
פנקס (114%8ע) שונה מן  (pinaks) wevaeהמקורית בזה ,שבעברית צרורהעיצורים
 )48( 18נבקע עלידי התנועה שלפניו  faמכיוון שעלפי המבנה הפונולוגי של
העבריתאין מלה יכולה להסתיים בצרור שלשניעיצורים .אבל בכתבי-יד מצאנו,
.86

ראה גלוסקא ,1987 ,עמ' .171-170

.88

ראה גלוסקא ,1987 ,עמ' .188-187
וראה דוגמות נוספות אצל טור-סיני ,1937 ,עמ'  ;278-265וכן קוטשר ,1961 ,עלפי המפתחות
שבעמ' .136-126
לזה הוקדש ספרו של קראוס ;1899-1898 ,וראה גם אלבק ,1959 ,עמ'י.215-20
ראה לאחרונה בר-אשר ,1980 ,עמ' .56
ראה בר-אשר ,1971 ,עמ' .176-175

 .87עקבותהנון שבמלה ~turunניכרים בריגושהגימל :אתרגים.
.89

.90

.91
.92
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שצורת הריבוי פנקסיות וכלים כד ,ז) שומרת על המבנה המקורי פנק9יית93
(pinaqs-2751ולא11118-2,51עגשכן המבנה הזה משתלב במבנההלשוןהעברית:
הצרור 18שאינו באבסוף המלהיכוללהמשיךלהתקיים.
 .57ועודעניין חשוב .לא מעט מן השמות והתארים שחדרו מןהיוונית והלטינית
נקלטובעבריתקליטתעומקנוספת :נגזרומהםפעליםעברייםממש,המשמשיםבה
מאזתקופתלשוןחז"לועדימינו .למשל ,השם שמדד"16הפךבעבריתל-ספוגונגזר
ממבו הפועלספג,כגון :טלא המלח"(זבחיםו,ו);וכןןספג (פרהיב ,ב)בבניין
סקלןג9משג (מכשירין ב ,א)ספ
ייין נתפעל .וכן השמותסיג ("מטפחותסיסג",
גנ
בב
כלאיםט,ג),סיפוג(זביםא ,ד) ="ניגובהגוף" .השםקטגור (קשד*זסא)נגזרממנו
הפועל קטרג (בשיכול עיצוריםבין גימל לריש)" :אין השטן מקטרג אלא בשעת

הסכנה"(ירושלמי שבתה,ב) .התואר )6גסא=="טוב,יפה"נגזרממנוהפועל קלס
=="שיבח"" :לפיכךאנוחייביןלהודותלהלל ...ולקלס"(פסחיםי,ה); "אשרי המלך
שמקלסין אותו בביתו" (ברכותג ע"א) .וכןבסיס ) ,lffdatcוממנונגזר הפועל בסס:
"ומי בססהעולם" (שירהשירים רבה ,פרשהא).

 .1נספח :מקורותעקיפין להכרתלשוןחכמים

(א) מקורותמישרין ומקורותעקיפין
 .38כלל ברזל בלשון :מי שבא לתאר דיאלקטאיזה שהוא או לשון כלשהי צריך

להזדקקלעדיםהמתארים אותםבמישריןולאלעדיםעקיפים .העדיםהישיריםיכולים
להיות תעודות שבכתב ועל אחת כמה וכמה עדים של דיבור; דבר שניתן להשיגו
ביתרקלותבדורותינו בשלאמצעי ההקלטההמשוכללים .ואולםדברים אלה ,שכוחם
יפה באשר ללשוןחיה ,אינם מספיקים בחקירתה של לשון עתיקה .גם החוקר לשון
מדורות קודמים או מדורות קדומים צריךשיהיובידיו עדיםבני התקופה ,שהמידע
שהם מוסרים הוא מקיף ככל האפשר .אבל לא בכל לשוןישנן תעודות שכוחןיפה

למסור את כל הנתונים הלשוניים הדרושים לתיאור מערכת הדקדוק והמילון .זהו
המצב בחקר העברית הקדומה,הןלשון המקראהןלשוןחכמים.
 .39כאשר אנו באים לחקור ולתאר את לשוןחכמים,שהייתה מדוברתלפני כ1800-
שנה (או את לשון המקרא,שהייתה מדוברת בתקופה שלפנייותר מ 2200-שנה) ,אנו
ניצביםבפניקשיים לאמעטים .נזכיר רקשנייםמןהקשייםהעיקריים:
א .אין בידינו אלא כתבים מועטים גנמהתקופה שלשון חז"להייתה מדוברת בה.
כתבי-היד של הספרות שלה באים ,כאמור ,מסוף האלף הראשון למנוין הרגיל
 .93הניקודפינק9יית (985754בתוק) נמצא בכ"י פר; בכ"י ק נמצאת צורה שונה במקצת ,פינקסנות
(756ז898תוק); בשתיהן התבנית  pinaqsבאה לפגי צורת הריבוי 4ס754/-57ז.-
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(מיעוטם)או מראשית האלף השני (רובם) 94.התעודה הקדומה ביותר של ספרות חז"ל
היא הכתובת ההלכתית שנתגלתה בחפירות של רחוב בעמק בית-שאן ,וזמנה הוא
כנראה מן המאה השביעית לספירה; 95כלומר ,מאות בשנים לאחר שלשון הכמים
חדלהלהיות מדוברת.
,
ם
י
ר
ו
צ
י
ע
ה
ם
ג
ו
ב .מגבלותיו שלהכתיבהעברי :כתיבזהמצייןבעיקר את
אותםאין
הואמביעתמיד (למשל ,ההבדלגיןהפונמותש/ש[ש]6/אינומובעכללבכתיב,והם
הם הדברים באשר להבדלבין האלופונים ב/בן ,)]%/%ואת התנועות הואמציין רק
באופןחלקי .כגון :כפר ( =כפר) בלא הבעה שלהתנועותבכתיב; כיפר(==פטר) -
רקהתנועו; הראשונה מובעתבכתיב .לעתים גרפמה אחתמביעה כמה צורות,כגוף
הגרפמה מכתב עשויה להביע גם את מ?~ב וגם את מכתב וגם אפשרויות נוספות
(יסמב ,מכתב ועוד) .ואמנם במקום אחר לפחות יש מחלוקתבין המסירות" :מכתב
שניטל הכותב טמאמפני המוחק" (כליםיג ,ב) .כתבי-היד פא ,פר קוראים מכתב,
ואילוכתב"-הידק ,פס קוראים מכתב96.
 .40באמת ,חלק שלגעיות המידעהבלתי שלם בטקסטים של ספרותחז"ל נפתרות

בעורתטקסטיםמנוקדים .אבלהללורובםככולםהםמןהאלףהשניזורקמיעוטקטן
של טקסטיםמנוקדים נוקדולפני שנת  .)1000ומאליה עולה השאלה :ניקודים אלה,
כמה הם חוזרים אחורנית בוסן? שהרי אנויודעים ,שיששינוייםמכווניםושינויים
בלתימכוונים(כגוןשגיאות)שנפלו בטקסטיםבתהליךהמסירה שלהםבימיהביניים.
כמובן ,כאשר אנו מוצאים צורה שישעליה כמה וכמהעדיםולעתים הרגהעדים
(או כל העדים) שבאו ממקומות שונים בפזורה היהודית בימיהביניים ,צורה כזאת
חזקת קדמותהגדולה .ואפשרלהניח ,שמדובר בצורה המשקפת פרטאו כלללשוני
מימי הדיבור העברי .למשל ,המלה שעה ,יש עדויות רבות שהייתה נקראת בקמץ
המתקיים בנטייה :שקת -עלא שקת ,)-שעתי עלא שעתי) ,שעתו ,שעתם וכדומה;
מעידים על כךכתבי-יד מנוקדים רבים ומסורות שבעל-פה,כפי שכבר הראה ר"ח
ן  97הדעת נותנת ,שזו צורה אותנטית מתקופת לשון הכמים לפני שנת 200
ילו
לספירה .ריבויהעדויותשאינןחלויותזובזו הוא עובדהמוצקת.
 .42ההזדקקות לעדים עקיפים עשויה לתת משנה תוקף וחיזוק רב לקדמותם של
הנתונים מן העדים הישירים עצמם .צורות שנמצאו בעדים הישירים ,שהם כאמור
מימים מאוחרים בהרבה לתקופת חיותה של לשון חכמים ,כאשר הן נתמכות בעדים
חיצוניים חזקתהאותנטיות שלהן נעשיתאיתנהומוצקה.
.94
.95
.96
.97

ראה לעיל,סעיף .21
השפה עסק ,1974 ,עמ' .158-88
1984כ,עמ' .15-14
לפירוטהעניין
ראהילק ,1964 ,עמ' -117ג.12

יאהבי-אשי,
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העדיםהעקופים הם רבים ומגוונים .למשל :התעודות ממדבר יהודה (מגילות
קומראן ומסמכים מימי המרד של שמעון בר-כוסבה ברומאים) ,העברית של
השומרונים ,תעתיקים יווניים ולטיניים של העברית הנמצאים בתרגומי המקרא
הקדומים שנכתבו בשתי הלשונות או בטקסטים שנתחברו בידי אבות הכנטייה.
מעלתם של כל אלה ,שהם מחוץ למסגרת המסירה של הספרותהיהודית המקובלת.
בספרות היהודית הייתה תחרות מתמדת של מקורות ספרותיים שונים הכתובים
בלשונות ובלהגים שונים :לשון המקרא ,לשון חכמים ולשון התפילה משקפים
מערכותלשוניות שלהעברית הנבדלותזומזובמידה רבהאומועטת .ומוסףעליהם
הטקסטים הארמיים במקרא ,התרגומים הארמיים ,התלמוד הירושלמי והמדרשים
והתלמודהבבלי; כל אלהמשקפיםלהגיםארמייםשונים .מטבעהדבריםהיוהטיבות
שהיוידועותיותרושנהנומיתריוקרה מאשרהטיבות אחרות בתוך הספרותהגדולה
הזאת; והטקסטים בעלי היוקרה ,הידועים יותר ,עשויים להשפיע על הטקסטים
הידועים פחות 98.לפיכך ,כאשר אנו באים לברר תופעות בלשון חכמים בעזרת
מקורותלא-יהודיים ,שלא נשאו בכל עומס הירושה של הספרותהיהודית ולאידעו
אתבעיות מסירתה,אנונמצאיםמסתייעיםבעדיםאובייקטיביים .נדגים את הדברים
בקצרה.

(ב) תעודות ממדבריהודה
 .42המלית הימנו ,הימנה נפוצה בדרך כלל במשניות של הענף הבבלי של לשון
חכמים .וכנגדה במשניות של הענף הארץ-ישראלי 99משמשת בדרך כלל המלית
ממנו ,ממנה 100.לכאורה יכול אדם לטעון ,שהמלית הימנו ,הימנה נוצרה בבבל
בתקופתהתלמודהבבלי .והנהנתברר,שהיאהייתהקיימתבארץ-ישראלכבר במאה
השנייה לספירה ,בהיות הדיבור העברי הי בארץ-ישראל .היא מצויה במכתבים
ובתעודות ממדבר יהודה מראשית המאה השנייה ,למשל" :יותר הימנו עודדינרין
ששה עשר" (תעודה ממערת האיגרות.)101

המלית ב בעברית מופיעה בספרות חז"ל בשתי צורות :בןית ) t(bebitאבית
) jflo2abb-bהצורה השנייה מזדמנת רק לעתים רחוקות בספרות חז"ל 103,ולאידענו
.98

ראה קוטשר ,1977 ,עמ'עג; אבלדבריו מנוסחים בצורהקיצונית .וראה בר-אשר1984 ,א ,עט'
.216-210

ן הענפיםוהטיפוסים של לשון חכמים נזכרלעיל בסעיפים .26-24
 .99עניי
 .100ראהפירוטהנתונים אצל בר-אשר1984 ,א ,עמ' .214-213
 .101ראה בר-אשר1984 ,א ,עמ'  214והערה  .157וראה לשוננו נה ;תשנ"א) ,עמ' .75
בראש המלה נשמט,ונוצר הגה מוכפל ן=צרור
 .102משתקףכאן תהליךזהbbEt .)bebit :
עיצוריסן בראש המלה)) abbit .והתנועה הפרוסטסית באה לפרק את צרור העיצורים)ןראה
ילון ,1967 ,עמ'  ;69קוטשר ,1977 ,עמ'סג; בן-חיים,1977 ,ה),עמ'38ן.
 .103השווה אפשטיין ,1948 ,עמ' .1259-1258

ימ?נא
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באיתתקופהבלשוןהיאנוצרה .משנתגלותעודות מדבריהודה,נתברר,שהיאהייתה
קיימת כבר במאההשנייה" :יעקבבןיהודהשיושבאביתמשכו"(איגרת 8מאיגרות
בר-כוסבה ,שורות 044-3י); "אבית משכו"==בביתמשכו.
1
0
5
,
ן
א
כ
ויש עוד לא מעט דוגמות כיוצא בשתי אלה שהבאנו
הנותנות ממד של
עומק לתופעות בלשון חכמים .מסתבר ,שצורות מסוימות משקפות דיאלקט עברי
שהיהחיבימיהבית השני או סמוך לחורבנו באחדמאזורי הארץ (בשתי הדוגמות
הנזכרות נראה ,שמדוברבדרכילשוןשהיונוהגים בדרומה של ארץ-ישראל)106.

(ג) מסורתהשומרונים

 .43מסורת השומרונים ידועה לנו בעיקר בזכות מפעלו הגדול של פרופ' זאב בן-
חייםבחיבוריו המקיפיםעלהעברית והארמית נוסח שומרון 10'.אמנם חלקגדול של
התעודות נרשמו ונקלטו מפי שומרונים החיים בדורותינו ,אבל כבר הראהבן-היים
בעזרת ספרות הלשון שלהם 108,שרובי התופעות שנשמרו עד ימינו חוזרות
ומשתלשלות אחורנית עד ימי הדיבור העברי 109.לפיכך תופעות מלשון חז"ל
הנמצאות גם במסורת השומרונים מידת האותנטיות שלהן  -כמשקפות צורותמימי
הדיבורהעברי -עולה עשרתמונים .נדגיםדברינובשתידוגמות:
של לשון חז"ל;110
 .44הקריאהיתר
ן  eePetenבפא רפה ידועה בטיפוס המזרחי
1
1
1
,
י
1
ע
ע
6
ז
8
1
והיא הצורה
בטיפוס המערבי של לשון חז"ל משמשת הצורה צפרן
הנמצאת במקרא (הטברני 112והבבלי .)113האם הצורה המשמשת בטיפוסהמזרחיהיא
התפתחות מאוחרת שחלהבלשון חז"לבימיהביניים באחד המקומות במזרח? לכאורה
אפשר היה לטעון כך .אבל מסורת השומרונים הקוראת "8ז 114*515מחזקת את
.104
.105
.106
.107
.108

.109
.110
.111
.112
.113

.114

ראה קוסשר,1977 ,עמ'סב-סג.
ראה מה שכתגנולעילבסעיף  18על התארמלהבמגילתברית דמשק.
וראהלעיל,סעיפים .19-18
וראש לכולם סטריו "עברית וארמית נוסח שומרון" (ראה ברשימת הקיצורים).
לספרות הלשון של השומרונים הוקדשו שני הכרכים הראשונים של חיבורו "עברית וארמית
נוסח שומרון" ( =בן-היים,1957 ,א-בן).
ספריו של בן-היים מלאים הוכחות לדעה ,שהטקסטים של השומרונים מוסרים לשון שברוב
גילוייה משקפת מציאותמימי דיבורם העבריוהארמי.
ראהלעיל,סעיף  ;26וקודםלכן בר-אשר ,1971 ,עמ'  ;183 ,181בר-אשר1984 ,א ,עמ' .206 ,204
ראה בר-אשר1984 ,א ,שם.
השווה צערן (ירמ-היז ,א)3 ,פרניס (דברים כא,יב).
ראהייבין ,1985 ,עמ' .1069
,
א
כ
,
ם
י
י
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נ
ד
(
השחהשתרניה
1
9
6
1
4עמ'  .)134מעניין ,שכן-היש
,ג1
הניח את קיומהב77
ומה]צ8ו)רמהיצערן בעברית כמקבילה של הקריאה השומרונית ,ואחר כך התברר
של
מצויה ככתבי-הידפר,א,שאיןצורך בצורה משוחזרת ,שהרי צורהזו ממש -צערן
~epbrenמזים בהערה 110לעיל).
במשניות מנוקדותניקודבבלי ובמסורתתימן (ראה במקומות הנר
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הסברה ,שהצורה בלא פא דגושה נהגה בארץ-ישראלבימי הדיבור העברי ,ואינה
.
התפתחותמאוחרת'15.
השםאילתנהגה במסורות שללשון המשנה בשתידרכים :אילת ('6151כ"יקוכ"י
פא ,מעשרשניה ,ב); 8ןלת ('aylatבעדיםשונים במשנה הנ"ל,)116וממנונגזר שם
התואר אןלתית ( '8712~1כ"י ק ,מכשיריןו ,ג .)117במקרא הטברני מצאנו אילת
(דבריםב,ח; מלכים ביד,כבועוד) ,אבל במקראהשומרונימצאנו "מאילת"(דברים
שם ,שם)  11s,mi'ayy~latכלומר צורה בדיפטונג  ayבהברה הראשונה .וכןמצינו
ן קוטשר119.
בתעתיקיםיווניים ~ ,AtXceסג,446כפי שכברציי

(ד) התעתיקיםליווניתוללטינית
 .45גם התעתיקיםהיוונייםוהלטיניים של העברית הםעדים חשובים'מאין כמותם
להכרת צורות אותנטיות של לשון חז"ל .במקומות לא מעטים במקרא הצורות

הנמצאותבתעתיקיםקדומיםאינן תואמות אתהניקודהטברני של המקרא ,אבלזהות
הן לחלוטין לצורות שנמצאות בכתבי-יד מנוקדים ולא מנוקדים של לשון חכמים.
כבר הזכרנו את הצורה ג"גגענ ( =הלל) שנמצאה בתרגום השבעים '20.וזה עתה
הזכרנו את הצורה =( Ab~ar ,A,~caOטןלת) 121.ויש עוד רבות כמותן .נזכיר כאן
דוגמהנוספת.
,
ם
י
י
מ
ע
פ
וקריאתובניקוד הטברניהיאקךמל qars01
 .46השם קרסלמופיע במקרא
(יל ;(qarsulקרסלי (שמואל ב כב,לז; תהליםיח,לז) .וכךמצאנו גםבכתבי-יד של
המשנה קרסוליו (כ"י ק ,בכורות ז ,)1221 ,וכן בניקוד הבבלי 123.אבל מצאנו גם
 .115בעבר הגחתי ,שצפרן (ח8ז6ק0י)היא התפתחות מאוחרת שלצפרן ) r(eipp6renכלומרהיה כאן
תהליך של הפלולוגיה ,בטלה ההכפלה של העיצור פא (קק ) .ק  e(p 4ובגלל זה נתקצרה
א (ראה בר-אשר ,1971 ,עמ'  .)181אבל אפשר להציג את הנתונים בדרך שונה;
התנועה ]לשי
צורת-האם של  eipPetenו eeP6ren~-הייתה ( *eiporenוכבר העיר בן-חיים961 ,נ[גו] ,עמ' ,134
שהמקבילה של המלה בלשונות אחרות אין בה הכפלה של הפא) .צורה זו נתפתחה לאחת
י הכפלת הפא);
משתיצורות:
(כדי לשמורעל התנועה הקצרהן נסגרה ההברה עליד
~ipp6renנסגרה ההברה נחטפה התנועה הקצרה1ל?:אג דבר דומה אנו מוצאים
( eeP6'enבמקום שלא
בזוג המקטילות אסר/אסר :נראה ששתיהן התפתחומן  ;*'isarזו התגלגלה לאסר (במדברל,ג)
וגם לאסר,אסריה ,שם,פס'ו)עלפיהתהליכיםשהזכרנו.
.116
.117
.118
.119
.120

.121

ראה בר-אשר ,1980 ,עמ' .127

ראה קוטשר ,1977 ,עמ' תמד-תמה; אבלכ"י פר גורס במסכתמכשירין"ילתית

,דן,

ראהבן-חיים 1977 ,עמ' .317
ראה קוטשר ,1977 ,במקום הנרמזלעיל בהערה .117

ראה לעיל,סעיף .12
ראה הסעיף הקודם (.)44

 .122שתיהאותיות האחרונות כתובות בכתב-היד עלגביגרד :קרסול[יו].
 .123ראהייבין,1985 ,עמ' .987
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קורסל (אהלות א ,ח); בכ"י פר הקריאה היא קורסל ,qursElומעין זה גם בכ"י ק,
קורסל 124.צורה זו יש לה רצ בתעתיק של אב-הכנסייה אוריגינס בטור השני של
ההקספלה לתהלים(יה,לז); הוא גורס שם שסגשקק,%0שהיא זהה בלא ספק לצורה
 qorsil/qurs~lשבכתבי-היד פר ,ק (מסורת הסופר) ,פא וקטע גניזה .העדות של

אוריגינס מקדימה מאות בשנים אתכתבי-היד של לשוןהכמים,והיא קרובה מאוד
(אבהכנסייה הנ"לחי,כידוע,סמוךלחתימת המשנה)12$.
לתקופתהדיבורהעברי

(ה) לשוןהתפילהוהפיוט
 .41איש לאיטילעוד ספקבחשיבות הרבה של המקורותהעקיפים להכרת דקדוקה
ומילונה שללשוןהכמים .על אלהניתןלהוסיףגם מקורותיהודייםאחרים,כמולשון
התפילה ולשון הפיוט; גם אלו יש בהם מקבילות ללשון חכמים,כפי שכבר הראו
חוקרים רבים,כגון ר"ה ילון 126,קוטשר 12',ולאחרונה גם א' אלדר128וי' יהלום129.
צורות לשון רבותהאופייניות לכתבי-יד של לשון חכמים משוקעות בלשון הסידור
ובפיוטיםרבים .למולבניין נ29ל ,המצוי בכתבי-יד של המשנה,כגון "נוטל טעם
הפירות" (סוטהט ,יב)130,מצויגםבלשוןהסידור "-ונשלכבודמביתחיינו"(תפילת
"אתה יצרת" לשבת ראש-חודש) -ומצוי לרוב גם בפיוטים רבים 1'1.ועוד דוגמה:
שמות במשקלפזלן/פזלן (ח12שע/ח0'12ע) ,המשמשים הרבהבכתבי-יד של המשנה,
כגוןבוישן ( =ין?ן
 ,אבותב,ה),תורגטן/תירגמן(מגילהד ,ד ,21ועוד),נמצאיםגם
בפיוטיםרבים ,שהראה אלדר132.וישעודדוגמותכיוצא באלה למכביר133.
כפי
.124

כר כתב"סיפי; אבל הנקדז מחק אתהיאיוקיא2ו9ל ).l~arsulיגם פאגיסיקייפגיעז
גרסת המנקד נקטע גניזה,לפי עדותו של א' גולדנרג ,מסכת אהלות ,ירושלים תשטין ,עמ'

.)10

.125

.126
.127

.128
.129
.130

.131
.132
.133

אני שב ומדגיש ,שמיופות כגון הימנו/ממנו ,צפרן/יפרן ,אילת/אןלת ,קרסול/קורסל אין
בהכרח לראותן שני שלבים כרונולוגיים של צורה אחת ,כפי שנטה בדרה כלל פרופ' קוטשר
לראות את הדברים ,אלא אפשר לראותן שתי צורות מקבילות המשמשות בזמן אחד (כשני
להגים שוגיפו ראהלעיל,סעיף .)12
ראהילון ,1964 ,במקומות רבים בספר; וראה להלן ,הערה .130
ראה קוטשר ,1972 ,עמ' .54-53
ראה הערות 132-131להלן.
ראהיהלום ,1985 ,עמ' .176-162
ראהילון ,1964 ,עמ' .159-152
ראה אלדר,1979 ,עמ'  383-381והספרות המצוטטת שם.
ראהאלדר184 ,180 'by ,1979 ,ועוד.
סוגיהזו (מידת הקרבה בין לשון התפילה והפיוסים ללשון חכמים) נאמרו גה דברים חשובים
מפי החוקרים (ראה הערות  ;132-126וראה לאחרונהגם את מאמרו שלי'ייבין",חילופיגזרות

בלשון חכמים ונלשוןהפיוט"",הקרים בלשון ך,תש"ןן ,עמ'  ,)204-161אבלהיאעדיין מהכס
להרחבה ולהשלמה.
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ז .סיכום
 .48בסקירתנו זאת השתדלנו לתת תמונה של נושאי-היסוד במחקר לשון חכמים:
הספרות הכתובה בה ,מוצאה ,מהותה לעומת לשון המקרא (סקרנו כאן המישה מן
הענייניםהכרוכים בנושאזה),מידת אחדותה שללשוןחכמים(פירטנושמונהעניינים
המבליטים את השאלה הזאתעל כלצדדיה) .התתקינואתריזיקתהללשונות אמרות
וניסינולהציע בקצרה את תרומתם של מקורותעקיפים להכרתה (הדגמנו שלושהמן
המקורות הללו),ואףבגענו במשהו בקרבהשביןלשון חז"לללשוןהתפילהוהפיוט.
 .49כל אחדמן הנושאים הללו הוא מסכת רחבה של שאלותובירורים שהחוקרים
עוסקים בהם זה עשרות בשנים .לא התיימרנו למצות אותם ,אלא ביקשנו לפתוח
אשנב קטןלמעוניין להציץ אלמקציע ממקצועות מדעי היהדות שזכה לתנופה של
ממש רק בדורותינו ,ובאחרונה הוא מושך אליו דור צעיר של חוקרים ,בעיקר
בארץ-ישראל1'4.בירורם הנמשך שלכתבי-ידרביםוחקירתן של מסורות שבעל-פה
תורמים בכל עתלשינויערכים בתפיסת המקצוע .סוגיות שונות  -מהן חדשותומהן
ישנות-בתחומי הדקדוקובחקראוצרהמליםזוכותללימודמעמיקולהצגה מחודשת.

רשימתקיצורים

א.כתכי-יד
א==כ"יאנטונין לסדרטהרות של המשנה,עלפיהמהדופההפקסימיליתבספרו של
א"יכ"ץ,גנזי משנה,ירושלים הש"ל ,עמ' קסט-שיט.
פא = משנהכ"י פארמה א' קודקס דה-רוסי  ,138מהדורה פקסימילית ,ירושלים
תש"ל.
פס = משנהכ"יפארים  329-328בספריה הלאומית בפריס ,מהדורהפקסימילית עם
מבוא מאת מ' בר-אשר,ירושלים תשל"ג.
פר = משנהכ"י פארמה ב' קודקסדה-רוסי  ,497מהדורהפקסימיליתעם מבוא מאת
מ' בר-אשר,ירושלים תשל"א.
ק== משנהכ"י קאופמן 50וע ,מהדורה פקסימילית מאת ג' בר ,האג  ;1929צולמה
מחדש,ירושלים תשכ"ח.
קיימבריג' =ם ו"ה לו ,מתניתא דתלמודא דבני מערבא וכו',קיימבריג' ( 1983גדפם
מחדש,ירושלים תשכ"ו).
 .134בעור השנים האחרונות עסקו ושסקיםייהר מעשרה הקרים צעירים כמהקר לשון הכמים
באוניברסיטאות בישראל,רוכם כעולס באוניברסיטה העבריתבירושלים).
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ב .ביבליוגרפיה
אלבק==1959 ,ח' אלבק ,מבוא למשנה,ירושלים-תל-אביבתשי"ט.
אלדר = 1979 ,א' אלדר ,מסורת הקריאה הקדם-אשכנזית ,מהותה והיסודות
המשותפים לה ולמסורת ספרד ,כרך ב  -ענייני תצורה (==עדה ולשון ה),
ירושלים השל"ט.

אפשטיין,

1933

= י"נ אפשטיין" ,פירושי הריב"ן ופירושי ורמייזא" ,תרביץ ד

(תרצ"ג) ,עמ' .192-153 ,34-11
,
ה
נ
ש
מ
ה
אפשטיין = 1948 ,הנ"ל ,מבוא לנוסח
ירושליםתש"ח.
אפשטיין = 1957 ,הנ"ל ,מבואות לספרות התנאים,תל-אביב-ירושליםתשי"ז.
בן-חיים= 1977 ,1961 ,1957 ,ז'בן-חיים,עבריתוארמיתנוסחשומרון,ירושליםתשי"ז
(כרכים א-ב) ,תשכ"א(גו) ,תשל"ז (ה-ו).
בן-חיים = 1958 ,הנ"ל" ,מסורת השומרונים וזיקתה למסורת הלשון שלמגילותים
המלח ולשון חז"ל" ,לשוננו כב (תשי"ח) ,עמ' ( 245-223מצוטט עלפי קובץ א,
עמ' - .)58-36
בן-חיים= 1985 ,הנ"ל" ,האחדותההיסטורית שלהלשוןהעברית וחלוקתה לתקופות
כיצד?",מחקריםבלשוןא (תשמ"ה),עמ' .25-3,
"
4
9
7
ירושלים
בר-אשר = 1971 ,מ' בר-אשר" ,מבוא למשנהכ"י פארמהב' דה-רוסי
י קובץא ,עמ' .)185-166
תשל"א (מצוטטעלפ
בר-אשר = 1977 ,הנ"ל' ,צורות נדירות בלשון התנאים" ,לשוננו מא (תשל"ז) ,עמ'
יקובץב ,עמ' .)142-123
( 102-83מצוטטעלפ
בר-אשר = 1980 ,הנ"ל ,פרקים במסורת לשון חכמים של יהודי איטליה ( =עדה
ולשוןו),ירושלים תש"ם.
בר-אשר = 1983 ,הנ"ל" ,נשכחות בלשון התנאים" ,בתוך :מחקרי לשון מוגשים
לזאבבן-חייםבהגיעו לשיבה,ירושלים תשמ"ג ,עמ' .110-83
בר-אשר1984 ,א==הנ"ל",הטיפוסיםהשונים שללשון המשנה",תרביץנג (תשמ"ד),
עמ' .220-187
בר-אשר1984 ,ב = הנ"ל" ,על משוגות הניקודבכ"י קאופמן של המשנה" ,מסורות א
(תשמ"ד) ,עמ' .17-1
בר-אשר = 1985 ,הנ"ל" ,אחדותה ההיסטורית של הלשון העברית ומחקר לשון
חכמים",מחקרים.בלשון א (תשמ"ה) ,עמ' .99-75
בר-אשר = 1986 ,הנ"ל",בירוריםבלשניים בכתבי-היד של המשנה,טיפוסי הלשון
וקוויייחוד בלשון" ,דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,כרךשביעי
(חוברת ,)7ירושלים תשמ"ו ,עמ' .210-183
בר-אשר = 1988 ,הנ"ל" ,מחקר הדקדוק של לשון המשנה  -הישגיו ,בעיותיו

ותפקידיו" ,דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות (ישיבות מרכזיות:
הלשון העברית והארמית),ירושלים תשמ"ח ,עמ' .37-3
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בר-אשר = 1992 ,הנ"ל" ,לתצורתהבינוני של גזרתל"יבנפעלבלשוןחז"ל" ,ספר
היובללגדבן-עמיצרפתי (בדפוס,צפוי ב.)1992-
ברויאר= 1987 ,י' ברויאר" ,על הלשון העברית של האמוראים בתלמוד הבבלי",
ממקריםבלשון ב-ג (תשמ"ז) ,עמ' .153-127
גינצבורג 1960 ,ה=ל'גינצבורג,על הלכה ואגדה  -מחקרומסה,תל-אביב תש"ך.
גלוסקא= 1987 ,י' גלוסקא ,השפעת הארמית על לשון המשנה ,עבודת דוקטור,
אוניברסיטתבר-אילן,רמת-גן תשמיח (.)1987

=ג'הנמן ,תורתהצורות שללשון המשנה,על-פי מסורתכתב-יד פרמה

הנמן1980 ,
(דה-רוסי ,)138תל-אביב תש"ם.
זוסמן= 1974 ,י'זוסמן" ,כתובתהלכתית מעמקבית שאן",תרביץמג (תשל"ד),עמ'

.154-88

טור-סיני,

1937

= נ' טור-סיני (טודטשינר)" ,מלים שאולות בלשוננו" ,לשוננו ח

(תרצ"ז) ,עמ' .278-259 ,109-99
,
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יהלום= 1985 ,י' יהלום ,שפת השיר של הפיוט הארץ-ישראלי

תשמ"ה.
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מסורת הלשון
הבבלי (שני
ייבין" = 1985 ,
כרכים),ירושלים תשמ"ה.
ילון = 1964 ,ח'ילון ,מבואלניקוד המשנה,ירושליםתשכ"ד.
ילון= 1967 ,הנ"ל,מגילות מדבריהודה -דברילשון,ירושליםתשכ"ז.
כ"ץ = 1978 ,ק' כ"ץ ,מסורת הלשון העברית של קהילת ג'רבה במקרא ובמשנה
( =עדהולשון ב),ירושליםתשל"ח.
כ"ץ = 1981 ,הנ"ל ,מסורת הלשון העברית של יהודי ארם-צובא (חלב) בקריאת
המקרא והמשנה ( =עדהולשוןז),ירושלים תשמ"א.
ליפשיץ = 1917 ,א"מ ליפשיץ" ,לשאלות הלשון[ ...פרק] ה .הדקדוק המקראי
והדקדוק המשנתי" ,שפתנו ,קובץ ראשון ,מוסקבה תרע"ג (מהדורא ב,
ירושלים-ברלין תרפ"ג) ,עמ' .42-39
מורג = 1957 ,ש' מורג",בנין פצלובנין נמפצל(לבירורן של צורות במסורת לשון
חכמים)" ,תרביץכו (תשי"ז) ,עמ'  ;356-349כז (תשי"ח) ,עמ' ( 556מצוטט עלפי
קובץ א,עמ' .)101-93
מורג = 1963 ,הנ"ל ,העברית שבפייהודיתימן,ירושלים תשכ"ג.
י בגדאד ( =עדה ולשון א),
מורג = 1977 ,הנ"ל ,מסורת הלשון העברית שליהוד
ירושלים תשל"ז.
,
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מורשת = 1981 ,מ
רמת-גן
בלשון
לקסיקון
תשמ"א.
מישור1989 ,א = מ' מישור" ,חקר מסורות אשכנז  -בדרך לשיטה" ,מסורות ג-ד
(תשמ"ט),עמ' .127-87
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מישור1989 ,ב = הנ"ל" ,איגרת עברית אוקספורד (ע) - MS. Heb. 189פרסום
מחוז'ש",לשוננונג (תשמ"ט),עמ' .264-215
ממן = 1984 ,א' ממן" ,מסורת הקריאה שליהודי תטואן במקרא ובמשנה :פרקים
בתורת ההגה",מסורות א אשמ"ד),עמ' .120-51
נוה= 1978 ,י' נוה ,על פסיפס ואבן ,הכתובות הארמיות והעבריות מבתי-הכנסת
העתיקים,ירושלים תשל"ח.
סגל ==1936 ,מ"צסגל ,דקדוקלשון המשנה,תל-אביבתרצ"ו.
סגל = 1939 ,הנ"ל" ,חלים-חלימית-חלימית" ,לשוננוי (תרצ"ט-ת"ש) ,עמ'
.156-154

סוקולוף = 1972 ,מ' סוקולוף" ,העברית של בראשית רבה לפי כ"י ואטיקן ,"30
לשוגנולג (תשכ"ט) ,עמ' 279-270 ,149-135 ,42-25ומצוטטעלפיקובץ א,עמ'

.)301-257

קובץ א = קובץ מאמרים בלשון חז"ל ,הלק א (בעריכת מ' בר-אשר) ,ירושלים

תשל"ב (תשל"ז.)2
קובץב==קובץמאמריםבלשוןחז"ל ,חלקב(בעריכתמ' בר-אשר),ירושליםתש"ם.
קוטשר= 1959 ,י' קוטשר ,הלשון והרקע הלשוני של מגילת ישעיהו השלמה
ממגילותים המלח,ירושליםתשי"ט.
,
ן
קוטשר = 1961 ,הנ"ל,מליםותולדותיה ירושלים תשב"א.
קוטשר ==1972 ,הנ"ל" ,מצב המחקר של לשון חז"ל (בעיקר במילונות)ותפקידיו";
"מבעיות המילונות של לשון חז"ל (לרבות בעיית השוואת לשון חז"ל ללשון
המקרא)",ערכיהמילון החדש לספרות חז"ל,כרך א,רמת-גן תשל"ב,עמ' .82-3
קוטשר= 1977 ,ם הנ"ל,מחקרים בעבריתובארמית,ירושליםתשל"ז.
קראוס==1899-1898 ,י"
) 8. Krauss, Grieehische snd laSe19zische Lehntv~rter
ralnstd~ Mg'draach und Targ~m, Teil1,Berlin 1898; Teil 11,W5rterbuch,
Berlin 1899

רוזנטלו  = 1981ד' רוזנטל ,משנה עבודה זרה ,מהדורה ביקורתית ומבוא ,עבודת
דוקטור,האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשמ"א.
שבטיאל= 1972 ,י'שבטיאל",מסורותהתימנים בדקדוקלשוןחכמים",קובץא,עמ'
.251-207

שרביט = 1976 ,ש' שרביט ,נוסחאוו2יה ולשונה של מסכת אבות והכנות למהדורה
מדעית ,עבודת דוקטור,אוניברסיטתבר-אילן ,רמת-גן תשל"ו.
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