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[א] דברי מבוא

( )1מהקרלשון חכמים ,שעשה צעדיםגדולים כעשרים השנים האחרונות ,מתרכז בעיקרו
בלשון התנאים .רק מחקרים מעטים הוקדשולחיבורים או לכתבי-יד של חטיבות אחרות
של ספרותתי"ל :ואףבלשוןהתנאיםעוסק המחקרברובוהגדולכלשון המשנה 7.מעמדה
המרכזי של המשנה כספרות התנאים משתקף יפה גם בשתי עובדות :קיומם של כתכי-יד
לא מעטים ,שלמים או מקיפים ,של המשנה ,כצד מאות כתכי-יד מקוטעים פחות או
מקוטעיםיותר ,כנגדמיעוטכתבי-היד שלהחטיבות האחרות :זאתועוד אחרת,זו החטיבה
היחידה של ספרותהתנאים שנתקיימה בה מסורתקריאה סדירה ברבות מעדותישראל.אף
אלה העמידו את מחקרלשון המשנה הרכה מאודלפניכל החטיבות האחרות.ואכן היבול
המחקרי הוא גדול :עשרות מחקרים ,כיניהם יותר מעשרה ספרים ,נתייחדו לבירורים
כוללים בדקדוק לשון המשנה.
( )2בחלק גדול מן החיבורים ,וכפרט אלה שנתייסדו על כתבי-יד עתיקים ,ניכרת
השאיפה לחשוף את קוויה הקדומים של הלשון המקורית .אין לך חיבור שאינו מנסה
להעמיד עלשינויים שדבקו בה במרוצת הדורות .דבר זה ,שי"נ אפשטיין וח'ילון זכרונם
לטובה ולברכה סללו אתדרכיו במחקרי המופת שלהם ,נתעצםבמיוחד מאז מחקרוהגדול
של מו"ר יחזקאל קוטשר ז"ל ,שנתפרסם בספר היובל לח'ילון [קוטשר תשכ"ג] .קוטשר

י

* 'מאמר זה מבוסס בעיקרועל הרצאה שנשאתי במכון למדעי היהדות בי"בבסיוון תשמ"ג .וראה רשימת
הקיצורים בסופו של המאמר.
כגון :מ' סוקולוף' .העברית של בראשית רבה כ"י ואטיקן  ,'30לשוננו לג 1תשכ"טן ,עמ' .42-25

י

א ,עמ' .)301-257

 =( 279-270 .149-135קובץ
 2יוצא מכלל זה מספר מצומצם של חיבורים כגון :עבודותיו של מ' מורשת על הברייתות העבריות
שככבלי ,כספר הזכרון לח'ילון ,רמת-גן חשל"ד ,עמ'  ;314-275כערכי המילון החדש לספרות חז"ל ,א,
רמת-גן תשל"כ ,עמ'  :162-117שם ,כ ,רמת-גן תשל"ד ,עמ' .73-31וכן הנמן תשל"ד :בר-אשר תשמ"גב:
ומקומות שונים אצלייכין תשכ"ח.
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ביקש או .כדרכו במחקר הארמית הגלילית ,לבסס את השקפתו ,שיש לתור אחרי אבות
טכסטים ,היינו כתבי-יד ,המשמרים את הספרות העתיקה ואת לשונה במיטבן ובפניהן
המקוריים .או הקרובים קורבה מכרעת למקור ,ועליהם ועל-פיהםיש להעמיד את התיאור
הלשוני .בבירורו הציב את כ"י ק בראש כתבי-היד של לשון התנאים בכלל ושל לשון
המשנה כפרט .ואולם גם הוא הכיר בצורך ובחשיבות ,שלא להסיח את הדעתמכתבי-יד
אחרים ומן המסורות שכעל-סה 3,כאשר אלה כאים לסייע לאכות הטכסטים ולהסתייע
מהם.

( )3אכן ,מאז פרסום מחקרו הנזכר של קוטשר ,כבר נחקרו כצורה מקפת ארבעה כתב-
ידות של המשנה( 4אחד מהם אף זכה לתיאור מלא וממצה של תורת הפועלשלו)י וכמה
מכתבי-היד המקוטעים6.ואף אחדותמן המסורות שבעל-פה נלמדו בצורה מקפתוכוללת7.
מחקרים אלה ,כל אחדעל-פי דרכו ,חשפובפנינופרקים שלמיםוסוגיותכוללות בדקדוק
לשון חכמים בצד בירור של מאות פרטים8.
[ב] חלוקתה של לשון המשנה לטיפוסים שונים

( )4אחת מתוצאותיו הבולטות של המחקר היא תישוף טיפוסים שונים בדקדוק לשון
התנאים 9.אלא שבעניין זה רבו הבלבול ועירובי התחומין :קדום ומאוחר,מקוריותנייני,
מהימן ומפוקסק משמשים בערבוביה .מדברים על טיפוס מזרחי מכאן ועל טיפוס מערבי
3
גם כמחקריו שלו על לשון חכמים ,הרצופים ציטטין מכתבי-יד אחרים וממסורות שבע"פ
דבריהנ,כ
יק) .וגם בהכוונת תלמידים אחדים שלו לחקור כתבי-יד אחרים.
(ולא רק מן כ"י
 4הכוונה למחקריו שלו ושל כותב שורות אלו העוסקים ככ"י ק:הנמן תש"ם ,שהוקדשלכ"י פא; בר-אשר
תשל"א (על כ"י פר); ובר-אשר תש"ם ,העוסק בעיקרו ככ"י פס ובכ"י פירנצה.
 5הלא הוא מחקרו של הנמן תש"ם.
 6מתכווןאני לגחנאל תשל"ב ,העוסקבכ"יאגטוגין;וכן-טולילה תשל"ג ,העוסקבכ"יריינארד .חבלששחי
עבודות אלו טרם ראו אור  -ולו כאומן חלקי.
 7כגון :מסורת תימן ,כעבודותיהם שלי' שכטיאל (ראה :קובץ א ,עמ'  :)251-207מורג תשכ"ג (והשווה
גם :קובץ א ,עמ'  233-223 ,206- 186ועוד):וכןי' קארה.לשוננו מד 1חש"ם) ,עמ'  :42-24מסורתג'רבהבידי
כ"ץ תשל"ת מסורת כגראדבירימורג תשל"ז; מסורת חאלכבידי כ"ץ תשמ"א:ותיטואן שכמרוקובידי א'
ממן כמאמר מקיף ויסודי ,העומד לראות אור בכרך א של מסורות בהוצאת מפעל מסורות הלשון של

י

האוניברסיטה העברית .עמ' .120-51

 8לטעמ ,מחקר לשון חכמיםבדין שיתנהל כשני אפיקים ,ואכן כך הוא מתנהל :תיאור כולל ומקיף של
כתב-יד אחר או מסורת אחת מכאן,ובירורשלסוגיהכוללתלאורם שלכתבי-ידאחריםאושלמסורותשונות
מכאן (כגון :מ' מישור' ,הזמן כמשלים הפסוקיבלשון התנאים' ,ספרבן-חיים .עמ'  :418-407מורג תשי"ז;
כר-אשר תשל"ז :בר-אשר תשמ"ג א) .ועוד אשובלעניין זה במקום אחר.
 9מוציאאנימעניין זה אחסוגייתהלהגים השוגים שללשוןהתנאים כהיותהלשוןחיה (ראה מהשכתכתי
במאמרי' :אחדותה ההיסטורית של הלשון העברית ומחקרלשון חכמיס' כסעיף [ 16כדפוס]) .אףאיני מדבר
כאן על הבדלים שנבדלו המשניות העתיקות מרוב המשנה (ראה המאמר הנ"ל בסעיפים  .)28-26ולא על
האבחנות שיש להבחיןבין החטיבות השונות בתוך ספרות השאים.כגון ההבדל שישבין המשגה לתוספתא.

נ]3

לשון המשנה

מכאן ,או על טיפוס ארץ-ישראלי מזה וטיפוס בכלי מזה ,ופעמים אלה ואלה מתערבים עם
הענף הארץ-ישראלי והענף הבבלי ,ולא תמיד ברור לאיזה מהםשייך כתב-יד זה ולאיזה
מהם כתכ-היד ההוא .למשל ,פעמים כורכים את כ"י פר עם כ"י ק ,ופעמים קושרים אותו
למשניות המנוקדותניקודבבלי ,מצרפים את שניהםלמשניות שכתלמוד הככלי ,ומעמידים
את כולם מול כ"י ק .וכנוכחים גם שוכחים ,שמסורת הלשון של כ"י פר קרובה בעיקרה
קורבה מכרעתלמסורתכ"יקיותר מאשרלמשניות של התלמודהבכלי והדומותוהמידמות
להן .וכך ,קו לשוני אחד מתפרש קו מקורי ,ואחר נתפס קו שניטע במסורת כהשפעות
חוץ0,ן רלא תמיד מחוורים טעמי הקביעה.
( )5תכליתו שלהבירורהנוכחיהיא להעמידעניין זה שלטיפוסילשון חז"לעלעומדו.
ככל שנתבררלנו עד עכשו מתוך כל המחקרים שהוקדשוללשון התנאים וכמיוחדללשון
המשנה .רבר זה .שרמזתי עליו בקופיה כשלושה מקרמות שוניס,יי מבקש אני לבררו
לפרטיו ולכלליו כאן .במיוחד כשהשאלה חזרה ועלתה בשני חיבורים שנתפרסמו בעת
האחרונה ,מאמרו של שלמה מורג'בין מזרח למערב :לפרשת מסירתה של העבריתבימי
הכיניים' [מורג תש"ם] '2ועבודתו שלדוד רוזנטל' ,משנה עבודה זרה ,מהדורה ביקורתית
ומבוא' [רוזנטל תשמ"א].
לטעמי ,החלוקה לטיפוסי הלשון במשניות ,שהגיעו אלינו ,בנויה מעגלים מעגלים.
שניים מהם עיקר ,והיתר אםאינם טסלה להם הריהםמישנייםביותרלפי שעה,שכןבירורם
עדיין בראשית צעדיו'.י
( )6ואלה שני המעגלים העיקריים:
(א) המעגל הראשון :חקירת כל כתני-היד הקדומים של המשנה.שאין בהם תלמוד
בבלי (כתביהידהקרויים' :סדרמשנה'),יי" ושאין בהם זיקתמישרין אליו ,מלמדתאותנו,
שבעיקרו של הדבר משקפים כולם מסורת לשון אחת עתיקת יומין ,העומדת מול וו
המשתקפת במשניות של התלמודהבכליובמשניות הדומותלהן ושדומולהן.יובבענייןזה
אלך אחרי מטבע שטבעוקודמיי ואקרא לראשון הענף הארץ-ישראליולשניהענף הבבלי.
(כ) המעגל השני :חלוקה אחרת היא החלוקה שמתחלק הענף הארץ-ישראלי;
משתקפים בו שני טיפוסי לשון .חישוף כתבי-היד העתיקים ולימודם ,וחקירת המסורות
0ן במוכחד נחרכה הדבר מאז קוטשר חשכ"ג .כמעט שאין חיבור שלא עסק בזה כמעט או בהרכה.
ו1
הם :כר-אשר תטליא; כמיוחד כעמ'  :182- 180כר-אשר תשמ"ג א .סעיף  .30ובמיוחד הערה ;102
י
ל
א
ו
וקודם לכן אצל רוזנטל תשמ"א ,עמ'  ,67ועור.
]2
מררג (תש"ם] עוסק בעיקר בהשתלשלות המסורות מאזימי-הביניים עם התחקותמעמיקהאחריגימושן
וגלגוליהן של המסורות 'הספרדיות'כיוס.אנוענייןלנוכאןכגיבושיםהלשונייםהשונים.שרווחובסוף האלף
הראשון למניין הרגיל ,תוך התחקות אחרי שורשיהם במאות השנים שלאחר חתימת המשנה.
3ן ראה הנאמר לעיל ,כהערה .9
ו]א ראה רוזנטל תשמ"א ,עמ' .20
יו
ם לפירוט העניין ראה להלן ,סעיפים .14-10

,90
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ובעיקר זו המשתקפת ,כאמור ,כמשנהר
שבעל-פה של לשון התנאים -

41ן

מלמדים
אותנומן-שרור שבתקופותקרומות .וקרוב הדבר שהמדוברבסמוך להפסקתהדיבורהעברי
בארץ-ישראל ,נתפלג הענף הארץ-ישראלי לשני טיפוסים ,הטיפוס המערכי מצר אחר

והטיפוס המזרחי מצד אחר.
( )7כוונתו שלבירורנוהיא להשיב לכמה שאלות הכרוכות בחלוקה שאגומציעים( :א)

מהםמייצגיו של כל אחד משני הענפים ,ומהםמייצגיו של כל אחדמשניהטיפוסים של
הענף הארץ-ישראלי? (כ) מהם קווי הלשון שעליהם מתייסדות שתי החלוקות שאנו
מציעים? (ג) מהם השורשים והרקע ההיסטורי של כל אחד מטיפוסי הלשון המוצעים?
לשון אחר:היכןואימתי מתחילות החלוקות ,מה מקורי ומהתנייני ,שנתפתח כתולדה של
שינויים שחלו בתהליך המסירה של לשון חכמים?
נשיב תחילה לשאלה הראשונה עם שאנו נותנים דעתנו לשאלות עקרוניות נוספות
הכרוכות בה ,ורק אחר-כך נבוא להשיב לשתי השאלות האחרות .נפתח כאבחנה שבין
הטיפוס המערכילבין הטיפוס המזרחי בתוך מה שנתכנה הענף הארץ-ישראלי.
[ג] מייצגיו של הטיסוס המערבי ומייצגיו של הטיפוס המזרחי

([ )8א] מייצגיו של הטיפוס המערבי מרובים הם5,ן ולא נזכיר כאן אלא את הבולטים
שבהם :הסופר של כ"י ק6,י הנקדן של כ"י ק (ואיני צריך לשוב ולהסביר למה ראיתי
להפרידכין שתי הידיים העיקריות שבכתב-יד זה)7,ן כ"י פא על כל מסרניו וכ"י לו8.י
החוליה האחרונה בטיפוס לשוני זה משוקעת בכתבי-היד פס ,פירנצהלן ואחיהם20
מאיטליה של מוצאי המאה הי"ד למניין הרגיל .מדרג אני את העדים שמניתי לשלוש

4י וכענ..ן זה אנו מסתכלים (כאמורלעיל ,כהערה  )9על המשנה כחטיבה אחת,כלילהבדילכין המשניות
העתיקות לעיקר המשנה (משנתו של רכי).
דבר זה אמור כמיוחד אם נכלול את קטעי הגניזה הרבים שנתפרסמו עד כה ,ואם נכלול כתכי-יד של
חטיבות אחרות של ספרות התנאים,כגון :כ"ירומי  32לספרי כמדבר,ואיןצריךלומרכ"י משובחככ"ירומי
 66לספרא (ראה להלן .סעיף .)53
" 1אף-על-פ ,שהענייניםולנידונים להלן ,בסעיפים ,37-24תלויים רובם ככולם במסורתהניקוד .בכל זאת
יש הצדקה לכלולכאן את סופר ק ,שכן לא מעטותהן התופעות,שנתיכו המלא שלק מאפשרלעמודבהןעל
המכנה התנועי (ראה במיוחדלהלן,סעיף  ,38ומה שאנומציינים שם כקשרלכתיבים שלציפורן ושל משקל
פועלן).
ן זה ראה :כר-אשר תשמ"ג א ,במיוחד עמ' .103-99
 17לכ,רורו שלעניי
 18מה שכתבנו לעיל (בהערה  )16באשר לסופר כ"י ק ,כוחו יפה לכ"י לו.
 19שנ,כתבי-היד  -טסופירנצה  -מסורתם אחתכפישציינו במקום אחר .ראה :כר-אשר תש"ם,במיוחד

יי

עמ' .15-7
20

ראה החומר שנתפרטלעניין זה; בר-אשר

תש"ם ,עמ' .93-91

["]

דרגות :סופר כ"י ק עומד לעצמו כראש כולם,י 2נקדן כ"י ק ,כ"י פא וכ"י לובינתיים.
ואחריהם הרחק בתחתית הטורניצבים כתבי-יד פס ופירנצה.
([ )9ב] מייצגיו של הטיפוס המזרחי אף הם אינם מעטים .והעיקריים שכהם :קטעי
המשנה המנוקדים ניקוד בבלי ,כ"י פר לסדר טהרות וכ"י אנטונין  22262אף הוא לסדר
טהרות (מראשית נגעים עד סוף זבים) 2'.מכוח היקפם עומדים כתבי-היד פר ואנטונין
ראשונה בטיפוס זה ,ובמיוחד כ"י פר מכוח אחידותו ומכוח היותו מנוקד ומוטעם כולו
מראשו ועד סופו 24.קטעי המשנה המנוקדים ניקוד בבלי ,ובמיוחד העתיקים שבהם.
חשובים הם ביותר ,אך כשמםכן הם; קיטועם מעמיד אותם בהכרח אחרי כתבי-היד ,שכן
חסרים בהם פרטיםוכלליםרבים ,החשוביםלכלבירורדקדוקי ,ורקצירוף שלקטעיםרבים
ישבוכדי להעמידבניין דקדוקיראוי לשמו 25.עליד אלה עומדות המסורות שבעל-פהמן
המזרח .ראשונה ניצבות מסורתתימן ולאחריה מסורת ג'רבה ,ואחריהן במופלג נמצאות
יתר המסורות המזרחיות,כגון :בכל (מסורת בגדד),סוריה (בעיקרידועהלנו מסורת חלב
היא ארם צובא) וצפון-אפריקה(כגון קהילת מראכש ,קהילות המערבהפנימי מכנאס-פאס
וצפרו ,קהילתתיטואןוקהילותתאפיללת) 2".אךישלהעיר כברעכשיו ,שערכן ומשקלן של
המסורות המאוחרות ,זו של איטליה במאה הי"ד ,שנזכרה לעיל ,והמסורות שבעל-פה
החיות כיום,ל 2מחייבדיון לעצמו ,ועוד נעמוד על-כך בהמשך דברינו.
[ד] מייצגיו של הענף הארץ-ישראלי כנגד מייצגיו של הענף הכבלי

( )10נפנה לחלוקה האחרת של מסורות לשון חז"ל  -הענף הארץ-ישראלי מול הענף
הבבלי .ואקדים להדגיש ,שכל אשראני אומרמכוון בעיקרוללשון וללשון לבדה.כתבי-
היד העתיקים כולם  -עם חלוקתם לטיפוס מערבי מכאן וטיפוס מזרחי מכאן  -שבים

י

 2שפע .התופעות שנשמרובו ורק כו הםמן המפורסמות ,שאינםצריכים עודראיה .ראה :קוטשר תשכ"ג:
בר-אשר תשל"ז :בר-אשר תשמ"ג א.
 22דברים אלה אמורים על יסוד בדיקותיו של נתנאל תשל"ב ,ועל יסוד בדיקות נוספות משלי.
ז 2גם כתב-היד (או כתבי-היד) ,ששימשו את בעל פירוש הגאונים לסדר טהרות ,שאותו ההדיר י"ג
אפשטיין ,מגלה (מגלים) קורבה מכרעת לכתבי-היד פרואנטונין .אך דבר זה מחייב בירור מפורט לעצמו.

ן לנו בטיפוס לשוני זה כתב-ידמקיף .הכולל את המשנה כולה ,ובעיקר את הסדרים שנלמדו
 24אמתא.
ביותר  -מועד,נשיםונזיקין.שניכתבי-הידהעיקריים ,פרואנטונין,כוללים ,כאמור ,את סדר טהרות(כולו
או בחלקו) ,וסדר זהגורלו נבדלכידועמגורלם שלסדריםאחרים :העובדהשאיןלותלמודבבליהצילה אותו
בוודאי מהשפעות שפקדו את הסדרים האחרים .ראה :בר-אשר תשמ"ד ,סעיף  40והערה .79
י 2בכל זאת העלו פורת (תרצ"ח)וייכין (תשכ"ד) חומררב וחשוב,ויותרמזהישבחיבורו שלייכין ,הנמצא
כדפוס (ראה להלן ,הערה .)93
" 2ראה הביבליוגרפיה המפורטת לעיל .בהערה  .7מסורות אלו נבדלותזו מזו במעט או כהרבה,ואין אנו
נותנים דעתנו אלא על המשותף להן ,שבא לכולן כמורשה אחת.
 27המסורות האשכנזיות טרם נחקרו חקירה של ממש .ועל-כן לא נוכל לומר דברים ברורים כעניינן.
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והיו לאחדכידינו מול המשניות מן הענף הבבלי .מחקר ספרות חז"ל" 2הראנו לדעת ,שיש

להבחין בין טופסי המשניות העתיקים ,המשקפים מסורת לימוד עצמית של המשנה
והמשנה כלבד ,ואין להם זיקת מישרין לתלמוד הבכלי  -לבין משניות של התלמוד
הבבלי .רוצה לומר .כתכי-היד הכוללים את המשנה באופן רצוף ואין בהם תלמודבבלי,
כתבי-יד אלה ,ששמרועל המסורת העתיקה שללימוד המשנה לבדהללאתלמוד.מובדליםן
'
בלשונם ממשניות המקיימות זיקת מישרין לתלמוד הבבלי ,אם משניות הכלולות בתוך
התלמוד עצמו ,ואם משניות המקיימותזיקה לתלמודולחיבוריםהתלוייםבו,כגוןתשובות
הגאונים(ובדורות מאוחרים יותר גם משניות עם פירוש הרמב"ם)"2א וכיוצא בזה .משניות
מסוג זה הולכות ומתרבות מאז תקופת הגאונים,והןהיו הנוסח המהלך עודלפני הדפוס,
ואין צריך לומר לאחריו ועדימינו .הלשון המשתקפת בכתבי-היד העתיקים של המשנה
מייצגת את הענף הארץ-ישראלי.וזו המשתקפתבמשניות שלהכבלי והקרובותלו משקפת
את הענף הבבלי28.כ
( )11לשון אחר :בחלוקהבין הענף הארץ-ישראלילענףהבבלי .אנו מעמידים אתרוב
כתבי-היד העתיקים ,הן מן הטיפוס המערבי  -כ"י ק לפי מסורת הסופר ולפי מסורתן
הנקדן ,כתבי-היד פאולווכן קטעיהגניזה הדומים להם,הןמןהטיפוס המזרחי  -כ"י פר,
כ"י אנטוניל ומשניית מנוקדות ניקוד בבלי ,אנו מעמידים אותם יחד מול כל המשניותן
ן
שידעו זיקת מישרין מרובה ומופלגת לבבלי,כגוןכתבי-היד שד' רוזנטלכולל במהדורתו
,
לעבודה זרה הן הספרדיים והן האשכנזיים ,למשל ,כ"י ספרדי ניו-יורק לעבודה זרה
(שהוציא ש' אכרמסון בשנת תשי"ז) 29וכ"י מינכן30.
( )12אין לך מחקר שעסק בבירורים של קדום ומאוחר ,שלמקוריותנייניבלשון חו"ל
שאינו מעמיד בסיס כלשהו לחלוקה זו .אך הגדיל לעשות מכולם ד' רוזנטל בבירוריון
הבהירים והמעמיקים כמשנת עבודה זרה .אף-על-פי שהקורפוס שהוא עוסקבו מצומצם
בהיקפו ,החומר העולה כבירוריו הוא מגוון ומרובה פנים .וכבר עכשו אומר :כרובקווי1
הלשון ,אם לא בכולם ,שכהם הוא עוסק והם מבדילים כין כתבי-היד מן הענף הארץ-
ישראלילבין אלה של הענף הבבלי,מצויים כתבי-הידמן הטיפוס המזרחייחד עםכתבי-
הידמן הטיפוס המערבי ,ואלה כאלהכמייצגי הענף הארץ-ישראליעומדים מולכתבי-היד
 28עיקר .הדברים ,האמורים כסעיף זהובסעיפים אחרים על ספרות חו"ל ,חורתיוביררתי אותם עםידידיי
פרופ' י' זוממן וד"ר ד' רוזנטל ,והריני מודה להם ביותרעל-כך.איןצריך לומרשניסוח הדברים הוא משלי,

.

,

ן

1
ן

ן

,

ואס לא נמסרו דבריהם לדיוקם הרי זו משוגתי שלי.
28א אך משניות עם פירוש הרמב"ם מחייבות בירור לעצמו של חכמי ההלכה וראה רוזנטל תשמ"א ,עמ'
.159-158

28ב האבחנהכיןהענף הארץ-ישראלי(הירושלמי)לענףהבבליאינהמיוסדת,כמוכן,רקעלהלשון(ויעויין
כמה שכתבי"גאפשטיין' .המדע התלמודיוצרכיו' .ידיעות המכוןלמדעי היהדות,ב.ירושלים תרפ"ז ,עמ'ו).

 29ראהלל 1.לאחרונה :רוזנטל חשמ"א ,עמ' .142-140
 30ראה .רתנטל ,שם ,עמ' .138- 135וכן כמאמרו בתוך :מחקרים בספרותהתלמודית.יוםעיוןלרגל מלאת
שמונים שנה לשאול ליכרמן ,ירושלים תשמ"ג ,עמ' .92
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של הענף הכבלי .סטיות קלות ומקומיות מן הקו העיקרי ,העולות פה ופה ,אין כהן כדי
לטשטש את התמונה הכוללת.
( )13ואדגים דבריי כמספר דוגמות .למשל הניגוד חניות  /חנויות שבין הענף הארץ-
ישראלי לענף הבבלי 3:,היינו ,צורות הריבוי של שמות חתומי -ות כגון :חנות ,מלכות,
פורענות .בכ"י ק וכדומים לו משתקף הריבוי -יות :שיות ,מלכפת ,פורעניות .כנגד לה
כתבי-הידמן הענף הבבלי נוקטים את צורתהריבוי ,הידועה לנו מכברמן המקראהטברני
יות '2:חניות ,מלקינת ,פורעןותיי (ולא אמרנו ,לעת הזאת ,דבר על מוצאה של צורהזו
בענף הבבלי) 34.בעניין זה מצויים כתבי-היד מן הטיפוס המזרחי בתוך הענף הארץ-
ישראלי ,ויעידו על-כך הניקודים שיות ,סריות ,שנזדמנו בכ"י  1S~Dובכ"י אנטונין",י
והניקודים קליות ,מלכינתונ?יריות .העולים ממשניות שננקדו ניקוד כבלי.יי או ,למשל,
הריבויתרנוגלים  -לצורות היחיד תרנגול/תרנוגלת  -שרוזנטל (השמ"א ,עמ' )74ציינו
בעקבי ש' אברמסון ואחרים כקו אופייני לענף הארץ ישראלי כנגד תרנגולים של הענף
הכבלי '8.אף כאן פר ואנטונין ומשניות מנוקדות ניקוד בבלי מקיימים
תרנוגלים/תרנוגלין '9.וכך יכול אני למנות עשרות דוגמות  -הנוגעות לפרטים או
לכללים  -המדגימות אבחנה זו בדרך ודאי.
( )14כללו של הדבר ,החלוקותהעיקריות ,שאנומציעים לסלק אתטיפוסילשון חכמים
המשתקפת במשנה,שתייםהן :הלשון שבטיפוסי משניותעתיקים מתחלקתלשניטיפוסים
 מערביומזרחי  -וזה וזהיחד הםמייצגיו של הענףהארץ-ישראלי .העומדמולהענףהבבלי ,שהוא הלשון המשתקפת במשניות הבבלי.
ל

[ה] הערות לחלוקה המוצעת

( )15לפני שאני בא לענות לשתי השאלות האחרות שהצגתי לעיל(בסעיף  - )7היינו,
מהםקווי התיחום שעליהם מתייסדות החלוקות המוצעות ,ומהו הרקע ההיסטורי של כל
 31רוזנטל (תשמ"א .עמ' )73מציין רק דוגמהזו .העולה ממסכת עבודה זרה .חומר רב משוקע כמחקרים
אחרים .ראה הספרות הנוכרת להלן ,כהערות .37-33
 32הריבוי חיות במקרא הטברני הוא ללא יו"ד דגושה .ולא כפי שנשתגר כטעות בספרי הדקדוק.
 33ראה .קוטשר תשכ"ט א ,עמ' .104-102
 34ראה .להלן ,סעיף .58
 35ראה :כר-אשר תשל"א ,עמ' 73נ.
.ג) .אךמצויה שםגםסריות (ג,
 36נתגאל תשל"ב (פרק ו ,סעיף  ,16עמ'  )55מזכיר רק אחקניות (טהר'ו
'
מ
ע
.)104
[יא]) ,וכן הוא  -חריות ללא ניקוד  -בפירוש הגאונים לסדר טהרות (אפשטיין תרפ"ד,
 37ראה :פורת תרצ"ח ,עמ' .137
 38ראה .אפשטיין תרפ"ד ,עמ'  ;104קוטשר תשכ"ט ,עמ'  ;157וכן מורג בקובץ א .עמ' .204
 39בפר מצינו:תךנוגלין (טהר' ג ,ח) .ונראה שזוהיקריאתו שלכ"יאנטוגין:תרגגלין (שם שם) .למשניות
המנוקדות ניקוד כבלי ראה :פורת תרצ"ח ,עמ'  135ומצויה שם גס צורה כביצוע  0אחרי הגימ"ל).
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אחד מטיפוסי הלשון  -מבקשאני להבהיר הבהרות מקדימות של כמהענייניםעקרוניים,
אשר כחלקן הריהן הכנה לבירור השאלות הללו ,ובחלקן הן עצם מעצמיו שלהבירורגופו.
[ )161א] המסורות המאוחררת ,מסורת איטליה של המאה הי"ד ,המשתקפת בכתבי-היד
פס ופירנצה מזה והמסורות המזרחיות מזה,שראינולפרטןלעיל(בסעיפים  ,)9-8מעמידות

לפנינו קשיים .במסורות הללו מתגלים קווים הממשיכים אתשניטיפוסי הלשון העתיקים,
המערבי והמזרחי .כלומר ,בכמה סוגיות-לשון כתבי-היד האיטלקיים משנת  1400נמצאים
עם כתבי-היד מן הטיפוס המערבי ,רהמסורות הקרויות מסורות מזרחיות מקיימותיסודות
לשון מן הטיפוס המזרחי .אךגם באיטליה40וגם במסורות המזרח מתגליםסימניםמפליגים
של הענף הבבלי .תלותן של המסורות המאוחרות בתלמור הכבלייסור מוסרהיא בהן:כל
המסורות המארחרות קוראות את משנתן מתוך הספרים הנדפסים .ואף מסרנים מעולים,
היודעים את המשנה כולה או חלקהגון ממנה בעל-פה ,קשורים הם במשניות הנדפסות.ן4
רק לעתים תמצא שמסרן יסטה ממה שנשתקע בספר הנדפס 42.עלכןאי
ן תימה ,שרבים ;
מקווי הלשון ,המאפיינים את טופסי המשניות מן הענף הבבלי,מאפיינים במובהק גם אתן
המסורות שבעל-פה ,שכן יסודות אלה הם נתונים בסיסיים כמסורות המאוחרות.
אמור מעתה ,כאשראנוטוענים ,שכ"י סםוכ"יפירנצהשייכים לטיפוס המערביומסורות1
המזרח שייכות לטיפוס המזרחי ,הדברים אמורים רק למחצה ,לשליש ולרביע ולעתים
קרובות לפחות מזה.
([ )17ב] נשוב לכתבי-היד עצמם .גם כתבי-היד העתיקים לאנוקו מהשפעות של הענף
הבכלי.אי7לד כתב-ידעתיק הל מל הטיפוס המערביהןמן הטיפוס המזרחי,שאיןבוצורות
מיובאות מבחוץ,מן הענף הבבלי .אפילו הטוב שבכתבי-היד שלהענף הארץ-ישראלי,כ"י
ק כמסורת הסופר ,הנמצא הרחקלפניכלכתבי-היד האחרים,אפילוכתב-ידזה,שיסודות
לשון מקוריים לענף הארץ-ישראלי נותרו בו לבדו ,ורק במקרים אחדים מסייעים בידו
כתבי-יד אחרים,ישבו מיסודות הלשון של הענף הבבלי .למשל ,צורה מובהקתהמאפיינת
את הענף הבבלי :הימנו .הימנה ,כנגד :ממנו ,ממנה של הענף הארץ-ישראלי ,נשתקעהבו
כב פעמים(ועודנשוב לדוגמהזו בהמשךדברינו)4'.או השימושככינויהדבוקלנסתרים-ון
(כגון :ראשך ,הסיטון ,במקום :ראשן ,הסיטן) 44אף בו ,ככ"י ק ,לא נותרו ממנו אלאן
דוגמות בודדות במשניות 'נידחות' בלבד בסדר טהרות,ואףאותן הרחיקהנקדן אם עמדעל
טיבן ,או שיבשן כשלא עמד על טיבן45.

ן

ן

ן
ן

,
ן
ן

 40הדכר,ם מפורטים בתיאור מסורתו של כ"י סם ,ראה :בר-אשר תש"ם ,עמ' .94-1
 41ראה מה שכתב ,למשל ,י' שבטיאל (קובץ א ,עמ'  ,)217איזו משנה שימשה אותו בעבודתו.
 42דוגמה מובהקת היא מסורת התימנים המקיימת של חבורה לתיבה התוכפת ,חרף המצוי כמשגיות
הנדפסות .אך גם מסורת תימן תלויה כיום כמעט תמיד בספרים הנדפסים.
 43ראה להלן ,סעיפים נ.57-5
 44ענ..
ן זה נתפרט במאמרי על משוגות הניקוד של כ"י ק (בר-אשר תשמ"ד .סעיפים .)19-10
 45ראה .בר-אשר ,שם ,סעיף .19

אף-על-פי-כן ,כתבי-היד העתיקים שימרו עדיין רוב בניין ורוב מניין מל הקווים של
הענף הארץ-ישראלי ,מה שאין כן ככתבי-יד מאוחרים ובמסורות המאוחרות .שרבים
מהקווים הללו נעקרו מהן  -וכל המאוחר מחברו מושפע מן הענף הכנלי הרבה יותר
מחכרו  -והבדל זה בכמות עושה איכות.
([)18ג] מבקשאנילהבהיר בקצרה למהראיתי להשתמשבמונחים טיפוס מערכי וטיפוס
מזרחי ולא טיפוס ארץ-ישראלי וטיפוס כבלילגבי החלוקה הלשונית המשתקמת במשניות
העתיקות .הטיפוס המזרחי אי-אפשר להפקיעו מארץ-ישראל ולשבצו כבבל :עוד נראה
שזיקתו אליה ,זיקה-של-מוצא ,היא יסוד מוצק בו,ועל-כן לאיאהלו השםככלי.ואף זאת,
בתהליך המסירה של לשון חכמים רוב כתכי-היד המייצגים את הטיפוס המזרחי באים
ממקומותשונים במזרח ,כגון כ"י פר ,שמוצאו ,קרובלוודאי ,מפרס46.כמו-כן ,ממשיכיהם
של כתבי-היד הללו ,אפילו הם ממשיכים חלקיים בלבדי הלאהן קהילות ישראל במקומות
שונים במזרח (תימן ,סוריה ועוד) ,או במה שמכונה מזרח (כגון ,ארצות המגרב).וכנגדזה.
רוב כתכי-היד המייצגים את הטיפוס המערבי באים ממערבה של ארץ-ישראל .בעיקר
מאיטליה ובנותיה ,ולא מארץ-ישראל.גופה( 47אםכיידועיםלנו קטעים דומים גם שלאמן
המערב) 48.האבחנהבין ארץ-ישראל לכבל יאה יותר למה שאנומכניםענף ארץ-ישראלי
מולענף כבלי ,ולא דבקתי כאן בשםענף ולא טיפוסלשוני אלאכדי לשכר את האוזן ,שלא
תקוב שוב חלוקה וו כחלוקה האחרת ,הנוקטת טיפוס מערבי וטיפוס מזרחי49.
([ )19ד] מידת האחידות כחלוקה המוצעת .כל חלוקה שאדם מחלקביןכתבי-ידאחדים
לכתבי-יד אחרים .אובין מסורתזולמסורתזו ,נאמרת רקעלדרךהרובועלדרך הכלל ,שכן
בפרט זה או זה אפשר שתהא חריגה .רוצה לומר ,כלמי שנתנסהבכגון זה מגלה ,לעתים,
כעשרה כתכי-יד שונים ,שכתבי-יד א-ה מובדלים מכתבי-יר ו-י כעשרים עניינים -
בפרטים ובכללים  -אך בפרט זה או בכלל זה מצטרף כ"יגלכתבי-יד ו-י ,וכפרט אחר

 46בעמוד הריק שלפני המשניות הראשונות ככלים א מצויה בו כחיכה קורסיבית מזרחית-פרסית .ואף
תוכנה מעידעל מוצאפרסי.גס מסורתהלשון ,המשתקפתככתב-היד,ומקיימת אבחנתהגייהבין פתחלקמץ.
אבחנה שלא נתקיימה במזרח בקהילות הקרויות ספרדיות אלא כפרס (זולתי כתימן ,אך כ"י פראינוכ"י
תימני !) ,מחזקת את הסכרה שלפנינו כ"י פרסי.עניין זה יורחב כעז"ה במקום אחר.
 47כתב.ה.
ד החשובים בטיפוס המערבי  -ק ,פא  -מוצאם ממקומותשונים כאיטליה של המאה הי"א.
ראה :רוזנטל חשמ"א ,עמ' .134-123
 48כוונתי בעיקר לקטעי הגניזה של המשנה שמוצאם ממקומות שונים כארץ-ישראל ואגפיה.
 49החלוקות ,שאנו מדברים עליהן ,אינן כוללות את דרכי ההגייה החוצות בין הניקוד הטברני לניקוד
הכבלי ,שחכמים מצאו אותן חוצות כתוך חיבורים של ספרות חז"ל .למשל האבחנות .שד"ר גדעון הנמן
המנוח העלה בעינו החדה,בין מסורת הכתיב למסורת הניקוד בכתב-יררומי  66של הספרא (הזמן תשל"ד,
עמ'  14ואילך) ,כגון :סגול טברני כנגד פתח כבלי בשמות ממשקל פלי  -כילי ,שיחי לעומת~לי ,שחי
ואחיהם :או צורותהיסגירו כנגד הסגירו במשקל שם הפעולה שלהפעיל ושארדברים כיוצא כאלה.דברים
מסוג זה אינם מיוחדים למשנה לבדה :ואכמ"ל.
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מצוי כ"י ח עם כתבי-יד א-ה ,ועוד כהנהגיוונים.דילנובדוגמותשתייםכדילהבהירעניין
זה .דרך משל .צורת הבינונית בכינויי המושא הדבוקים לגופי הנסתר :כל כתבי-היד
העתיקים מקיימין צורות פועלתו ,מלעלתי .פועל)ה .מסעלטהיפיעלטז .קסעלתל בדומה
לנסתרת של העכרככינוי הנסתרפללתי ,פעלטה וכיוצא באלה ,אך מסורת הניקוד הבכלי
קוראת פועלתו ,פועלתה ,פועלתן  -ללא הבדלבין צורות אלו לצורותבכינוייהקניין -
שלא כאחיה כתבי-יד פר ,אנטונין ומסורת תימן 50.ועוד דוגמה .הנוגעת למלה אחת:
הקריאה רקק ,צורת פועלמןהכפולים על-דרך השלמים ,כנגד הקריאה רקבגילוידו-עיצורי
של הגיזרה  -קריאות מבדילות הן כין הענף הארץ-ישראלילבין הענף הבבלי במשנת
עבודה זרה .כתבי-היד צ [= בבלי ,פארים ,ספרייה לאומית  ]1337ו-א [= ככלי,ניו-יורק,
ביהמ"ד לרבנים  ,44830מהד' אברמסון] ,ההולכיםדרךקבעעם הענף הכבלי,מצויים בפרט
זה עם הענף הארץ-ישראלי.ן'
( )20ואין תימה בדבר .המגעיםבין המסורות והמסירות  -כשלנדידת חכמיםונדידת
קהילות שלמות .ובשל מעבר כתבי-יד ממקום למקום בימי הביניים ,וכן הימצאותן של
קהילות שונות כעלות רקע שונה במקום אחד  -טשטשו במעט או בהרבה אבחנותשבין
המסורות .מגעים אלו קירבו רחוקים וצמצמו פערים2.י (רק משתפס התלמוד הבבלי את
המקום המרכזי כלימוד התורה שבעל-פה ולימוד המשנה והירושלמי נצטמצמו ביותר או
נרחקו לקרן זווית נעשו השינויים כדרך כלל ככיוון אחד בלכד ).מכל מקום ,הסטיות
המזומנות לנו כאן וכאן אין בהן כדי לפגוע בתמונה הכללית ובגיבושים השונים,
שהחלוקות שהצענו מושתתות עליהם.
([ )21ה]קוויייחוד שלכתבי-ידומסורות.ועודעניין חשוב ,המתבלט כמחקרכתבי-היד
והמסורות השונות :אין לך כמעט כתב-יד עתיקואין לך מסורת שכעל-פה הנעדריםקווי
ייחוד מובהקים ,היינו ,קווי לשון בלעדיים או כמעט בלעדיים .מתכווןאני לתופעותכגון
ערעור ההכפלה ביו"ד ככ"י פר ,שהוא קוייחודי ובולט במסורתו ; 53או הניקוד התמוה -
או תמוה לכאורה4י  -שלנקדן כ"י ק הקוראעולה (ערופה) בכל מקום ,אך בהצטרף ה"א
הידיעה התיבה נקודה העגלה (משקל פללה ולא פעלה) ; 55או האבחנה המעניינת

50

51

 ,תרבתן לג (תשכ"ד) .עמ'  :107בר-אשר תשל"א .עמ' .177
ראה למשל :ח'ילין
ראה :רוזגטל תשמ"א ,עמ'  .77עלנטייתפעלי ע"עכבנייןקלעבר ,ראה מה שכתבהנמן תש"ם .עמ' 304

ואילך.

 52דוגמה לכתב-יד מזרחי ,שנתגלגל לאיטליה ,הוא כ"י סר .ראה לעניין זה ההערה על הסכת ~לגנית
ל-פלנית בגליון כתב-היד אצל :בר-אשר תש"ם ,עמ'  .63הערה .307
י אך ראה מה שכתב לאחרונהי'ייכיןמעניין זה :ספרבן-חיים ,עמ'  ,302וכמיוחדדברי רד"ק המוזכרים,
(
שם .כעמ'

4י
5י

.301

אפשר ש.ש טעם לדבר .העניין מחייב

ראה .בר-אשר תש"ם ,עמ'  .55הערה

הרחבה לעצמו ,ועל-כך ידובר כמקום אחר.
.262

לעץ המשנה
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שנתק"מה בכ"י דיעארד ובו לכדו בצורה אותה ":כאוטר היא מיטמוטת כעוי מושא היא

קרתה לעולם בה"א מופקת :אותה ,כ גד אותה כה"א נאלמת 57כוטהתיבה מוטמשת כעף
רמז לרחוק ".וחץ כגץ זה לרוב במסורת העקוד ובמסורת הכתיב של כתכי-היד פס

ופירנצה59.
( )22קוף "חוד כאלה,בין וטעתיקים הם ובץיטהם אבנים מאבני המקום אוגוץ מגועו
האיעךים של המסרך הם חלק מהותי של התיאור הלעענך69ענ"נים כאלה טעותם ר"טום

וביתר ,לימוד וחקירה .אך אסור להם'היסיחו את מחקר ~ TIU1חכמים ואתתהליך ה יבוש
על דקדוקה (או דקדוקיה) מן הקו העיקרם ,טהוא חיפוט המשותף והעמדת הבמין השלם
לענפיו ולטיפוסיה
ת
ר
ר
י
ה
ז
ל
ו
נ
ת
ו
א
.
ת
ט
ו
ק
ב
ת
מ
ה
( )23הערות מקדימות אלו (בסעיפים  )22- 15מכוהות
ואף
מחלישות את הנט"ה לנאיבעת ואת הבלבול .וטדבקו במחקרים לא מעטיםוטלל טץ חז"ל.
נבוא עתה לסקור את קוף הלעתה המבחיתם בץ הטיפוס המערבי לכץ הטיפוס המזרחם
ומנפסדים ,כאמור ,בעיקר על כתבי"ד של המשנה ,אותם כתבי-היד .המ(טקפים מסורת
עתיקה של לימוד המשנה לכדה ללא תלמוד .ואחר כך נעבור לדץ באבחנות 'טכץ הענף
הארץ"-אראלי לענף הבכלה
[ק כץ הטיפוס המערבי לטיפוס המזרחי

אמנה כאן  wwכוללות ושף פרטים המבחעים בץ עגי טיפוסי הלעתן6,
 56ראה :בן-טולילה תוטל"ג .סעיף .נ ,5עמ' .68
 57ה.אלמית ה"א ככעוי הנסתרת מתועדת בכמה מקורות (ראה:בר-אשר תש"ם ,עמ' :128-127בר-אשר
תשמ"א ,עמ'
אךקימם שלשניחליפים(ואריאנטים) מותרם כמוככ"י ד"נארד אעוידועלי ממקום

אחר.

"88-85

 58תראה שדבריםכגו .כאשר'אותה' משמוטתכערמושא,כגץ.:מחללץ אותרה .תותכן אותהך.ולוקחץ
אוצה ..לוקחץ אותה' (שק' ד .ה ועור תטע פעמים .ראה :כן-טולילה .נטם) היא עומדת עמידה עצמאית
מסומכתלתיבהוטלאחריה' :אותההעיר' הדר' ה ,ד
מבח"ה תחבירית ,אך כאשרהיא
'אותה שעה' (שם ט ,ק .סימוכה לתיבה התוכפת עוטף לגרום להתלעת הה"א ,וכל-שכן כמקרה

יווןוןןלייייןוייי

ו-ה"
שהתיכה התוכפת פותחת בה"א ראותה העירק.

 59ראה הצורה ממלותבמקוםסקלות ,המכרתאצל בר-אערתט"ם.עמ' ( 24תפסניתןלראות ,שכמהמןהקיים,
שנחטבו מטעתם קוף "חור מצאים מכלל זה משנתגלה חומרכיצא בהם) ,וע"ן החומר,הנתפרטיחס בעמ'
.77-69

 60בכ" ,ק במסורת הסופרוטלו .מרובים הענ"נים,פאין להם רע והםמיוחדיםלר .אךכאןניתןלומר .ברוב
המקרים ,וטלפנעו קותםעתיקים ביותר ,שנכחדו כבר בדורותקדומים מכתבי-היד ,וכ"י ק לכדומקיים אותם
כעד אחרוך ראה הדוגמה השמיהלעיל,סעיף  ,17והצורות המיוחדותבדילה (תחת פתילה) ,הגביע (במקום
י ~אידמו בספר כן-ח"ם (= בר-אטר תוטמ"ג ,עמ' 91-84ך
סיימ)
 61עתןלהוסיף על הקותם המתפרטיםלהלן(בסעיפים 7-24נ)ענ"נוח אחדים( .א)מימושהשלהתנועהן
בהברה סגורה לא-מוטעמת כתבעה נמוכה ( 8או") (סגול/צירה) :קווטר"טומיומכרים ער"ן בכ"י ק ככמה
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(א) הכפלת הרי"ש

( )24בילט בכתבי-היד המערביים שהםנוהגיםבדיגוש הרי"שכמנהגהעבריתהטברנית.
ק
יומר ,הרי"ש אינה מוכפלת ,וכדרך קבעיש הארכת תשלוםלפניה.כגון;איקס(יב'ו,ן
רוצה ל
ד .כל הוא בק ובפס ,ומעיז זה בפא :קירס) ,גירש (יב' ג,ז בכ"י ק,ומעיז וה בפא ופס:
(כת' די ב.כן הוא בק ומא,ומעיןזה בפס:שיקרש),ניתערב (חלה א,בבכ"י
"ירשן
ק ,ומעין זה בפא ופס :נתערב),טר"ש (יומא א ,ב.כן הוא בק ,סם,ומעיןזה בפא,(WNIO :
מאוךקת(יב' ט,ד .שלוש פעמים.כן הוא בק ,פא 62ופס) .רק פה ופה מזומנת רי"ש דגושה
בכ"י ק אחרי שי"ןהזיקה.כגון :שואו (ר"ה א,ז) ,שךאה (שם שם ט),כפי שקבעייביןלפנין
שנים.י6
לעומת זאת .כתבי-היד המזרחיים ומסורות העדות במזרח נוהגות להכפיל את הרי"ש
ככל עיצוררגיל .הרי מבחר דוגמות מכ"י פר:סיפון(כלים כב,ט); מסורס(נידהג,ה);גוע
באלה64.
ן
(כלים יכ ,ד);סךגין (שם כד ,ח); שראה (זבים א ,ה) :שרשים (אה' טז,ג)וכיוצא
א
ל
ל
בכ"יאנטונין ידועותלי תיבות בודדות בלבד 65,הנוהגות ברי"שכעיצוררגיל אך ציון
גרפי של הדגש :מסורס  -ולא מסורס (נידהג ,ה);מעורבין  -ולאמעורבין (מק' ו ,ה).
התופעה רווחת במסורות שבעל-פה בתימן 66,בג'רבה 67ובכל המסורות האחרותמן המזרח
שנחקרו (מרוקו 68,ארם-צובא 69ובגדאד ,)70כפי שהראו חוקרים שונים ,והעמיד על-כךן
כפירוט ובבהירות ש' מורג 7'.היקף התופעה במסורת המזרחהיה כנראה רחב הרבהיותרן

ייפרס

וכמה מליס ,ובכתבי-יד אחרים במלים בודדות .כגון :הלל .כנגד זאת אתה מוצא בטיפוס המזרחי סגול כזה
(ככתבי-יד שאינס ממירים סגול כפתח) כעיקר כתיבות הפותחות כאל"ף ,כגון :אלא .לפירוטו שלעניין זה
ולבירורו ראה :קוטשר תשכ"ט ב ,במיוחד בעמ'  144ואילך( .הוא אינו מזכיר שם את פר)( .כ)ענייניייחוד
בריפוי כג"ד כפ"ת ,במסורת הניקוד הבכלי ובמסורות כגדאד,תימן וג'רכה ,כגון :מטפסת .הקפךה ,שמורג
1תש"ם .עמ' 237ואילך) העמידעליהם .זהו קואופייני לחלקמן המסורות המזרחיות 1בפרנמצאת התופעהרק
אחרי רי"ש .כגון :מרפק ,מרצוף ,ולא דווקא בפ"א) .אך מידת הזהות בדוגמותשבין המסורותאינה חרהכל ן
צורכה .ראהלבירורהעניין :מורג .שם,.ג) צורותכגון?זרו(טי,).582נופליו,ח1ח0ח') .שהשוואהנעהפך בהם ן
נח ,והטעם חל כהכרת מלעיל .צורות אלו מוכח קיומן כמסורותהדרי
ת בלכד .ראה :מורג ,שם .עמ' .240
ו
י
ו
ד
י
מ
ע
ה
ל
והספרות המובאת שם .דומהאני ,שהחומר המתפרטלהלן,כסעיפים 24
האבחנה
.37ל
ע
כין
כדי
טיפוסי הלשון הנידונים.
 62כמקום הראשון ככ"י פא כתוב :לאוושת ,בשי"ן.

ן

ן

נ6

ראה...כין

תשכ"ח ,עמ' .216

לפירוטעניין זה ראה :בר-אשר תשל"א ,עמ' .181-180
מספר התיבות המנוקדות בכתב-יד זה הוא מועט .ראה :נתנאל תשליב .עמ' .20
י,
 66ראה .שבטיאל .קובץ א ,עמ'  ;211מורג תשכ"ג ,עמ' 2נ ואילך ,ועוד.
 67ראה .כ"ץ תשל"ח ,עמ'  52ואילך.
 68נוסף על החומר המפורט להלן ,בהערה  ,71ראה מה שכתב א' ממן על מסורתתיטואן כמאמרו הנזכר
לעיל ,כהערה .7
 69ראה .כ"ץ תשמ"א ,עמ' .36-32
 70ראה.
תשל"ז ,עמ' .44-41
71
ראה .מורג תשי"ז ,עמ'  190ואילך :מורג תש"ם ,עמ' 237-236
64

י6
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סמה שהוא משתקף בכתבי-היד ובמסורות שבעל-פה ,אך נראה שנתפוקק כברככתבי-יד
קדומים כהשפעת ניקוד המקרא הטברני 72.נראה שכך יש להסביר את היעדרו של הדגש,
כמעט לחלוטין ,אחרי ה"א הידיעה73.
יש להדגיש בפרט זה את חריגותו של הניקוד הכבלי;ייבין (תשכ"ח ,עמ'  )216רושם
בניקודהכבלי מספרתיבות מצומצם.כגון:גירעה ,שאיוש(כאןאין דגש ,אך החירק באל"ף
רומז להכפלת הרי"ש) .לכאורה ,הבדל זה שבין המערב למזרח נוגע לפרט בודד בתורת
ההגה .אך מי שנותן דעתו לתמונה הכוללת יראה ,שפרט זה נוגע לתבניות שלמות בתורת
הצורות (הבניינים הכבדים ,משקלים דגושים ועוד) ,לפנינו קו המבחין אבחנת מהותבין
שני הטיפוסים.
(ב) שי"ן הזיקה בשווא

( )25ניקוד שי"ן הזיקה הריהו בטיפוס המערבי כדרך ניקודה בעברית הטברנית במקרא,
לעולם בסגול ודגש בעיצור התוכף ,ולפני'אותיות אהח"ע בסגול בלבד .הטיפוס המזרחי
נבדל מזה בשני פרטים( :א)מצינובורי"ש דגושהאחרישי"ןהזיקהכפי שאמרנולעיל(.ב)
השי"ן מנוקדת בשוואלפני תיבות אחדות :לפניכינויי הנסתר הוא ,היא ,הם/הן  -שהוא,
שהיא ,שהם/שהן:לפניכינוי המדבר(ץ)?י:שוי(= שאני);לפנימילת השלילהאין:שאין.
זט?י"? .ינו' זאי?ה וכיוצא באלה ,וכן לפני מילות התנאי אם ,אילו :שאם ,שאילו.

התופעה מתועדת במשניות מנוקדות ניקוד בבלי ,בכ"י פר ובמסורת תימן 74,אך אינה
מזדמנת בכ"י אנטונין.

(ג) כיצוע התנועה הקצרה ט
( )26התנועה הקצרה המקררית ט נתקיימה ,כידוע ,כעברית למסורותיה (רק) בהברה סגורה
לא מוטעמת.בניקוד הטברני של המקראיש סדירות גבוהה בתפוצתמייצגיה שלתנועהזו
ן (שורק) ,כגון:
כמעמדפונולוגי זה 75.כדרך כלל כמכפל מועדף הכיצוע ט ,כלומרקיבת
לטד ,דבים6י וכיוצא בהם .שלא במכפל יש העדפה לביצוע  ,0כלומר קמץ (קטן) ,כגון:
סזלקט ,ן4ךשו 77וכיוצא בהם .כנגד זה ,כניקוד הכבלי של המקרא יש העדפה כמעט
 72וראה מה שכתבתי להלן ,בסעיף
 73ראה :בר-אשר תשל"א .תחילת עמ' .181
עמ'
תשכ"ג,
 74הסוג.הנידונה בהרחבה אצל מורג
( 185- 184וקורםלכן בלשוננו כא [חשי"ז] ,עמ' 110
ואילך);וכן אצל בר-אשר תשל"א ,עמ' .180הניקודשחילוידועלי רק מכ"י פר (בטעות הוא נשמטכתיאור
.43

כ"י פר כמקום הנזכר לעיל).
 75ראה .ג,

סעיף

ברגשטרסר ,דקדוק הלשון העברית (בתרגומו של מ' כן-אשר) ,ירושלים תשמ"ב .2עמ'

ט.26

,268

ישהריגימ מעטים.לפני דל"ת מזדמן כמה וכמה פעמיםקמץכגון :מאוס (נח' ב,ד); מאדמים (שמ' כה,
ה .ועוד חמש פעמים)( D1?: :מש' יא .ג) :שווה (נח' ג .ז) :אך גם שדוה 1יר' ד .כ ועוד).
77
אך ,ש חריגים ,כמיוחדבבינוני של הוסעלמצינו מכגון :טמפשךים (מל"כ כב ,הועוד);
(שמ"ב.
כ ,כא) :אך מצינו גם
(ית' ט.,כ);
(שמ' כה .מ); משחת (מש' כה ,בו).
76

יפנה

יראה

ישלף
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מוחלטת לביצוע טהן במכפלהן שלא במכפל .במכפל:מטום ,הגד,חקיםועוד(חריג אחד

שייבין מזכירו הוא כית) 76.ושלא במכפל :לשמךה ,לקרבה, ,דשי ,ארכו ועוד (חריגיםן
מעטים בלבד נמצאו בביצוע

0

[חולם] :הפדה .ישמדף ,קדקד ועוד מספר דוגמות

כודדות)79.

( )27התמונה ככתבי-היד המנוקדים של המשנה ידועהלנו מכבר רק בשני כתכי-היד ק
ופס :כתב-יר שלישי ,כ"י פר ,נבדק לצורך הבירור הנוכחי .אף כאןניכרתהיטב אבחנהכין
שני טיפוסי הלשון שאנו מדברים עליהם :בכ"י ק ,שקוטשר כדקולעניין זה דרך שיטה,
מתגלה העדפה ברורה של הכיצוע ( 0קמץ או חולם)~  -כמכפל ושלא במכפל  -כגון':
אגרופו ,אומן ,אסרוגיקן ,זוגין ,גודלן ,קומקום ,קורקורתה; והרבה צורות הופעל ,כגון:
הוכשרו (חול' ב ,ה) הוזכרו (כלים יז ,ה) ועוד ,בצד אלה יש חריגים כפישציין ופירט
קוטשר.י 8בירוריי בכ"י פס מעלים תמונה קרובה ,כגון:מוךיה ,קומצו ,גולגלת,חוליה,
חולקה,לוגין (אםכי מצויותבו הרבה.צורותבביצוע ט,כך הוא למשלדרן שיטה כהופעל1 ,
כגון :הוסבף ,הוכשרו ועוד)82.
ן
המציאות המשתקפת בכ"י ק (ובכ"י פס) עולה כקנה אחד עם חומר חשוב ,שנשתקע
בתעתיקים יווניים ולטיניים .אשר קוטשר אספו וחקרו היטב8'.
( )28בכתב-יר פר מתגלה באופן ברור נטייה שונה מזו של שני כתבי-היד שנוכרו ן
לעיל  -ק ,פס .בבדיקה מקפת שבדקתי מספר קבוצות של מלים מתגלה העדפה של .ט
(קיבוץ-שורק) כגון:
במכפל כמעט תמיד ט :זוגין (כלים ט ,ו) ,חולין-חולים (טהר' ב ,ז),כוכין (אה' ,ו ,ו),
לוגין (כלים ב ,ב) :כך הוא תמיד במשקל פל (11טק); וכן כנקבה גומה (פרה ב ,ה) ,קופה
(אה' ו ,ב) ועוד.וכן אגרופו (כליםיז,יכ :ק 84:אגרופו),נחתומין (מכש' ב ,ח),קולר(כלים
יב ,א; ק:קילר);וכן בהופעל של פ"נ :הותזו (אה' א,ו) ,הוסק(כלים ה ,ט) ,הצח (טהר' ח,
ג) .מצאנו רק חריגים מעטיםביותר,לידאומן(כליםכו ,א ,שלוש פעמים),אומנין(כליםיז,
ט :טהר' ז ,ג) ,מצינו פעמיים :אומן (כלים ה ,ד ,ט).
8
'
,
י
נ
ו
נ
י
ב
כ
כגון :הוזכרו (שם
שלא במכפל מצאנו ט דרר שיטהבבניין היפעל ,ולא רק
יז ,ה ,פעמיים) ,הוחלטה (שם ,ו ,ג ,פעמיים) ,הוטשלף (מק' ה ,ו),ואילצריך לומרבבינוני,

,

ן

ן

ן

ן

78

ראה.,.כין

תשכ"ח ,עמ' .283-282

 79ראה .י,בין שם.
 80קמץ קטן וחולם מתחלפים זה בזה .כמקובל בכתבי-יד שניקודם משקף הגייה ספרדית.
 81קיטשר תשכ"טכ .עמ'  153ואילך.
82
של העניין ראה :בר-אשר חש"ם ,עמ' .59-58
לפ.רוטי
 83ראה :קוטשר תשכ"ט כ ,כמקומות שונים כעמ' 0נ.144-1
 84החומר ,המובא בסעיף זה מכתבי-היד ק ,פס לשם השוואה עם פר ,לקוח מהחיבורים המפורטיםלעיל,
כהערות .82-81
י
 8ראה לעיל ,הערה 77
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מוסיב4ת

נגל :מודבקת (אה'י ,מוחלט ,מוסגר(כלים א ,ה
" (מכעך ב,
זף
מושל
(כלים ח,י
דת"
) ,כגק :חוללה(כלים ה,י ,פעמיים; אה' כ,ג :בפס84מצינו בעיקר:
וו
ער
וז
(כולל מלים
גולללת (אה'ב .א ,ועוד ארבע פעמים תמיד בביצוע ט :בפס מצית:גלגלת-גילגלחת,4ל:ה"
כצד
(כלים ח ,ג :ט ,א ,ג ,פעמ"ם :בכל אלה גורס פס :נח4שת8""4וכן בוטה
גלללת),
~חיזו,שתי
פעמ"ם) ,תורבד ) owת,יכ ,פעמיים) ,תורבד (אה' ב ,ב) ,תרבדהסם ב,א)6,
(כלים כד,
טומט4ם (פרהיב,י; נידה ג ,ה W1~W ,פעמים; וכים ב ,א :בק :ט4מט4ם) ,לוכסן (כלים יח,
ה :ק :לרכסך ,קורדים (פרה יכ .ה ,רק כאן :במקומות אחרים גורס פר :קרדום :כק:
קירד4ם) ,קורסל (אה' א ,ח) ,קולמ4ס (כלים יב ,ח; כק :ק4למ4ס) ,קלוסטר לטם ,כ ,א :בק:
קומ)ומ4ס ) .DWג ,ז;יד .א; כה .ח :מק' ט ,כ :בק מצעו :ק4מקום במק' ,awליד
טםר"
בכלים'טלוט פעמים) ,קורקרתה (כלים כח,י ,פעמיים :אה' ט ,טז :בק :ק4רק4רתה
סו
4ק
למ
קו
ק
בשלושת המקומות) ,תורמל(כלים טז ,ד :יט ,ח; כ ,א [כאן תורמל] :כח .ה ,פעמ"ם :נךיא,
.ג).תרמלין(כלים כד,יא :ךק מצנו :ת4ךסל ,תורמלים) ,תורפה(נידה ח ,א שלוש
יא :מק'י
תרנוגלק (טהר' ג ,ח :בק :תרנגלים/ן וכן טךנ4גליםך
פעמים :בק מצעו:
יש להעיר שאףתירפה
 ,שבו ורק בו נערת בפר נט"ה קבועה לבצוע  0בהברה
במשקל"פ"ל
(נג' יכ,
סגורה ,מצינו גם צורות הרבה בביצוע ט .מכאן מצעו :אןנ( 4כלים ד,
א).אורכי
"
ג
(פרה ה ,ה),כתלי,כותלי (אה' יא ,ט) ,צרכ / 4ןרכה (כגק :כליםיט,
~רנ( 4מכעך ג ,ה),
י
ך
ק
ס
 .א),וחבן (נג'יב,ג ועוד)ךטוחטקוטרשי(עוק' א ,ב) וכיוצא בהם .ומכאן מצית:
א ,מכעףד
ן
ר
מ
ו
ח
גוללי (כלים יב ,ה ליד גולמי ,גטם גטם .ח),
(גטם ח ,ב ועוד תמוט פעמים ,ליד פעם
עוקצה,
,
)
אחת :סומרן DW ,ג ,א) ,לוגמיו (נטם ת ,יא
עקצה
,
)
ה
(שם
נ
י
וכן עקצי עוקצי
(עוק' א ,ק ,עושפ( 4כלים יג ,ג ,פעמ"ם) ,שוגמין (~טס ,ק ק.
()29עיקרווטל הדברעל דרך הכלל"1לנווטלוט מסורותבסתיה,טלפנעו( :א) המסורת
הטבתית וטל המקרא המעדיפה ביצוע ט במכפל ובשוע ' 0טלא במכפל( :ב) המסעת
המשתקפת בכתבי-היד של המשנה מן הטיפוס המערבי  --ק רפס  --מגלה נט"ה
מובהקת לביצוע  0במכפל תטלא במכפל; (ג) המסורת ,המשתקפת בכ"י פר מן הטעום
המזרחך מגלה העדפה ברורה של ביצת ט במכפל ושלא במכפל,כזההיא מתקרבת קורבה
מכרעת למסורתהניקודהבבלי של המקרא (ושל המשנה ?.)88לענייננו ,אףשאיןכאןתיחום
מוחלט ועקביבין ק ,פס מכאן,ובין פר מכאן ,יש פרט החוצהביןהטיפוס המערבילטיפוס
המזרחי ,בבירור ,באבחנה שעל דרך הרוב ועל דרך הכלל.
מוכשר (פרה יא,

ז"

""

מותקן (פרה נוגע).ודו"כן הוא בשורה ו
"וטלתיבות
ארוכה

דווקא ק מנקד תמיד נחושתו .נחושתן ,כפי שצוין במקום הנזכר לעיל .בהערה

ומצי.ה

.82

גם הצורה בתי"ו פתוחהן תרווד .תרבד .כפישציינתי במקום אחר (בר-אשר תשל"א .עמ' .)171

"7
" 8התמונהבסוגיה זו ,ככתבי-היד של המשגה ,המנוקדיםניקודבכלי ,אינה ידועה לדיוקה .אך נראה שיש
דמיון לניקוד המקרא.
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1ר) התנועה האתרוגה כמשקל קל והדומים לו
( )30שמות העצם ושמות התואר(הבינוני) משורשי ע"ע במשקל 811ף,כגון :בד ,כד ,צד,

שק והתארים עז ,קל ודומיהם .נקודים במקרא הטברני בפתח בצורת הנפרד ,ולא נתרחש
בהם התהליךהרגיל פתח,קמץ בהכרת הטעם .במסורת המזרח ישעדויות כרדרות ,שהללו
ננקדו בקמ'ן גם בנפרד כעולה מכ"י פר ומן הניקוד הבבלי .כפי שביררתי במקום אחר89.
היינו :בד .כד ,צד ,ערק:עז .קל וכיוצא בהם.
והם הם הדברים אף באשר לשמות,שעיצוים האחרוןעי"ן.כגון :אמצע ,אצבע ,קרקע.
כ"י פר ומשניות מנוקדותניקוד בבלי ומסורתתימןקוראים אותם בקמץ ולא בפתח :אמצע,

יושע'

קרקע'"8

( )31אמת ,יש קושילבחוןסוגיהזו ברובכתבי-הידמן הטיפוס המערכי,כגון פא וסם,

שכן הללו מחליפים דרך שיטה פתח וקמץ כנהוג בניקוד המכונה ארץ-ישראליטברני.והם
הם הדברים גם ככ"יאנטוניןמן הטיפוס המזרחי90.אף שנקדןקאינו מטשטש את האבחנה
בין פתח לקמץ במידה גדושה כקודמיו .בכל זאת ,מצויים בו חילופים ביניהם ככמות
המלמדת שהגייתם בפיו היתה אחת :זה וזה נהגו  .8ן 9ומאליו ברור ,שגםבעניין זה מובדל
הטיפוס המערבימן הטיפוס המזרחי ,שכןזה האחרון,שקיים הבחנתהגייהבין פתח לקמץ,
נוהג במשקלים הנזכרים בדרך המבחינהבין צורת הנפרד בקמץ לצורת הנסמך בפתח :בד
לעומתבד .-צד כנגד צד .-מהשאיןכן במקרא הטברני שאף הואמבחיןביןקמץ לפתח,אך
מצינו בו פתח הן בנפרד והן בנסמך (כד/כד -וכיוצא בזה) ,ולא בטיפוס המערבי שבואין
משמעות לאבחנה הגרפיתכין קמץ לפתח ,שכן ,כאמור ,הגייתם בו והה.
(ה) ה"א הידיעה כסגול לפני אל"ף קמוצה

( )32בטיפוס המזדתי ניכרים סימנים מסוימים להרחבת הכלל ,שה"א הידיעה הגויה
כסגוללפניה .ח ,ע ,גםלפני א .בכ"י פרמצינו אותו כתיבה אחת :האריג (נג' יא,י [יא]),
שאריג (שם שם שםוכן שם שםיא[יב] :בכ"יאנטונין נקודה כך תיבהזו עצמה פעם אחת
האריגת (שם שם שם) וכן האפל( 92שם ב,ג) וישלכך מקבילות גם בניקוד הכבלי :האח,
סימור ,באריג,לינוס (בניקוד הבבלינזדמןניקוד זה ,ה"א הידיעה בפתחנ= סגולטברני]
לא רק לפני אל"ף קמוצה .מצאנו האמורה .פעמיים,וכן סאינה:)93ויש להעיר ,שהקריאה
89

ראה .בר-אשר תשל"א ,עמ' .182-181
ראה .נתנאל תשל"כ ,עמ' .21

;י9
י9
בבך,קה
ת
י
ר
ק
מ
ד
ר
פ
נ
ב
של
ה
כ
י
ח
ה
ו
נ
י
צ
מ
אצבע
:
ק
כ
ן
כ
א
י
אצבע
בכ' ו ,ה :כליםי
.ג; אה' א,ח .פעמיים:ו ,כ),וגםיקבע  -שלושפעמים(כליםיז ,ט) :בעד'ג .ההניקוראינו
ברור בצילום שלפניי.
 92כ,,,
אנטונין מקיים את החילוף צירה  /סגול (ראה :נתנאל תשל"ב ,עמ'  .)22דוגמות אלומצויות אצל
ותגאל בעמ' .41
י
 9פרטים אלה לקוחים מחיבורו של י'ייבין' ,מסורת הלשון העברית המשתקפתבניקוד הבבלי' ,הנמצא
כדפוס .פרק מן .סעיף  .3אני מורה לפרופ'ייכין שהעמיר לרשותי את כתב-היד של חיבורו.
שבע פעמים (יומא א ,ו :חול'ג,ו:

ן
11 ,
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הידועה ,כקדושה למוסף ,בפיבני עדות המזרח (ובפיכני עדות אחרות)' :כדבר האמורעל
ידי נביאך' יוצאת מזרותה לאור הנתונים הנזכרים.
( )33סיכומו של הדבר ,ניקוד ה"א לפני אל"ף קמוצה נמצא כמקורות הנזכרים רק
בתיבות מעטות ,ובדרךכלל ה"אהידיעה מנוקדתבקמיןגםלפני אל"ף קמוצה .למעשה,אין
אנו יודעים אם לפנינו חלוצים של תופעה המרחיבה את הכלל הידוע לכל הגרוניות ,או
שמא יש כאן שרידים של תופעה שהיתה כוללנית יותר.בין כךובין כך פרט זה נמצא רק
בטיפוס המזרחי ולא מצאנוהו כטיפוס המערבי.
(ו) משקל פועלן/פעלן

( )34משקל שמות ארפייני ללשון חו"ל הוא המשקלהמציין את שמות ~פועל (בעלי
מקצוצ או בעלי תכונה מתמדת) בעל החתימה :ן .במסורת המערב צורתו היא
פעלן/פועלן9',אכגון:גוזלן/גוזלן,קופדן,בוישןוכיוצא באלה .הדברים מפורטים כחיבורו
החשוב של ב"צ גרוס 94.כנגד זה בטיפוס המזרחי שולטת הצורה פעלן .כך מתברר עכשו
מספרו החדש שלי'ייבין9',כגון:בטיפין,סן~,ן,וןלזינר?וזיממשין,ספרן,נגון,נשכנית,
קבלן,ופון ,קבצנית ,וחמן,וצענין ועוד; תמיד מנוקד בפתח כהכרה הראשונה .רק קרכן
מופיע בסמ"ך קמוצה.ושני שמותנוספיםיש בהםו"ואחריהעיצור הראשון ,והםמנוקדים
כתנועה ט :עובדן (ליד עבדן בפתח) ,וכן תורגמן.
אף כ"י פר קורא פעלן :גזלן (כלים כו ,ח [ט] ,פעמיים) ,גרגרן (נידהי ,ח) .גרגרניות
(טהר'ז ,ט [יא]),עסקניות (שם שם ח [ט]),יוצא מכללזה רק השםעובדן(כלים כו ,ח[ט]).
בכ"יאנטונין החומר ממועט עודיותר :מצינוגך?ון בפתח(נידה שם שם)לידגורגרניות (שם
שם שם) ועוסקניות (שם שם שם)95.א
( )35נתונים אלהניתנים להצגה בדרכים שונות.ניתן לומר בפשטות :המשקל השולט
במזרח הוא פללן .הצורות עובדן (כניקוד הכבלי ובכ"י פר),גורגרן (בכ"י אנטונין) ,קרכן
ותור?מן (בניקוד הבבלי) נשתנתה בהם התנועה פ רהיתה לתנועה  o/uבהשפעת העיצור
התוכף ,שהוא עיצור שפתי (בי"ח) או רי"ש96.זוהי תופעה פונטית המתועדתיפה ככתבי-
93א

ביןשהיא

קשורכבניין קל,גוזלן (לידגזל).ובין שהוא קשורבבניין אחר,קופדן(ליד הקפיד) .ראה:

ב"צ גרוס להלן ,כהערה הבאה.
 94כ"צ גרוס .משקלים בעלי סופית-ון-ן הכוללים שמות ממוצא שמי בלבד ומשמעויותיהם במקרא
ובלשון חכמים ,עבודה לשם קבלת תואר דוקטור ,האוניברסיטה העברית,ירושלים תשל"א .החומר מהמשנה
מובא כעמ'  52ואילך ,הדיון הבלשני נמצא בעמ' .251-245
 95הנזכר לעיל ,בהערה נ .9הדיון במשקל הנידון מצוי שם בפרק מב .סעיפים .21-17
95א ראה :נתנאל תשל"כ ,עמ' .57
 96ראהלעניין זה מה שכתב ז'בן-חיים כהקדמה למילון ההיסטוריללשון העברית של האקדמיה ללשון
העברית ,ספר המקורות חלק ראשון ,למן חתימת המקרא ועדמוצאי תקופת הגאונים,ירושלים תשכ"ג .עמ'
 ,10הערה .9והספרות הנזכרת שם .וראה גם :בר-אשר תשל"א ,עמ'  ;171בר-אשר תשל"ט ,עמ'  :189ובר-
אשר תשמ"גכ
 .עמ'  .150-149סעיפים .26-24
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יד קדומים (מן המערב ומן המזרח כאחד) .אך מה הסכר נסביר את 'עוסקניות' שבכ"י
אנטונין? אפשר לה שתתפרש נטיעה זרה שהגיעה מן הטיפוס המערבי .ואפשר שתתפרש
שריד קדום של הקריאה שרווחה כארץ ישראל (ונתקיימה כמלואה בטובים שבכתבי-היד
מן הטיפוס המערבי) ,ואילו צורות פעלן הרווחות במזרח חידוש הן שנתחדשו שם ,כפי
שראה והראה כ"צ גרוס לפני שנים 97.ועוד נשוב לדבר הזה בהמשך דברינו.
ואזכיר עוד הבדלים בין שני הטיפוסים ,המשתקפים בשתי תיבות:
(( )36ז) צפון/צפון
:
שם העצם צפורןהגוי בטיפוס המערבי כדרךהגייתובעבריתנוסח טבריה צפלן  -כצד"י
[אה' ג ,ג])98,
חרוקה ובפ"א דגושה .הדבר עולה ממסורת הכתיב של ק (כגון :והציפורן
ובכל מקום ממסורת הניקוד (כגון :הצפיון [מק' ט ,ד]) :וכן מצינו בכ"י פא :ברוב
המקומות התיבה כתובה ביו"ד אחרי הצד"י(כגון :והציפורן [חול' א,ב; אה'ג,גועוד])'9:
גם בכ"י לומצינו פעם אחת צורהביו"ד אחרי הצד"י:ציפורניו (ב"ק ח ,א)00,ןוכן קוראכ"י
פס בכל מקום".ן כנגד זה בטיפוס המזרחי הגייתו של שם זה היאצפון בצד"י שוואית
ובפ"א רפה .הנתונים מכ"י פרומן הניקוד הבבלי נתפרטו במקום אחר02.י והם הם הדברים
גם בכ"י אנטונין בחלק מהיקרויותיה של התיבה:והצפורן(נג'ו ,ח),צפורן(נידהו,ב מקום
ראשון במשנה).י0י כנגד :הציפלון (מק' ט ,ב) ,לציפורן (שם שם ד[ ,ה] מקום ראשון
במשנה)",י וכן ברבים7 :מיקך~לם,ן (טהר' א ,ב-ג [= פר])'0".
(( )37ח) הריבוי אחיות/אסיות

גםבריבוי של שם העצם אחות חלוקים שני הטיפוסים .הטיפוס המערבימקיים את הצורה
אחיות/אהיות07.ן האל"ף פתוחה והחי"ת שוואית או חטופה08.ן לעומתו במזרח.מצינו
י 9גריס (לע.ל

הערה

.)94

" 9הכתיב ביו"ד אחרי צד"י מצוי בכ"י ק (אה'ג .ג) וכן ציפורין (נג'ו .ח) .והיו"ד השנייה נמחקה כידי
הנקדן.

 99במקום אחדיש גם עדות שלהניקוד:ציפורניו (שכתי .ו) .במקום אחדגורס פא 'צפורת המדולרלת'ולא
צפורן (מק' ט ,ד).
 100במקומות אחרים הגירסה צפרן ללא יו"ד.
 101הדבר ,וצאמן הניקוד לבדו :צפורן (כגון חול'א .ב),צסך~ןם (טהר' א,כ.ג) :כמקום אחדנקודה הפ"א
 .ו).
בשורק :צפורניו (שבתי
 102ראה .כר-אשר תשל"א .עמ' ( 181שם צוין ,שברבים מצינו כפר :צפרנןם).
נ 10ראה .נתנאל תשל"ב .עמ' .57
 104וכריר שהצורהצלין
 ,שאינה על-דרך הניקוד הטברני של המקרא .היא המלמדת על מסורתו של כ"י
אנטונין.
י 10ראה לעיל ,הערה .102
 106במקומות אחרים אין ניקוד :צפורן (כגון נידה ו ,ב מקום שני במשנה) כתיב זה עשוי לשרן ועשוי
לצפקן.
 107הנתונים נתפרטו כמקום אחר .ראה:י'בן-דוד,לשוננומאנתשל"ז] ,עמ' :240-237וכן בר-אשר תש"ם,
עמ'  121ואילך.
 108ומצו ,גם הניקוד הייחודיאחיית
 .ראה :בר-אשר .שם ,ובמיוחד עמ'  ,125הערה .25
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ללירת  -אל"ף חטופה והחי"ת קמוצה ,כעדותם של שני כתכי-יד בבליים וכמסורת
התימנים09.ן (בעלי פארמה ב (= פר) ואנטוניןאין ידועה לנו קריאתם ,שכן התיבה אינה
נקרית בסדר טהרות).
[ז] טיכס של ההבדלים כין הטיפוס המערכי לבין הטיפוס המזרחי

( )38רוב ההבדלים ככולם .החוצים כין הטיפוס המערכי לטיפוס המזרחי ,נוגעים
למסורת הקריאה של התיבות עצמן ללא הבדל כטכסט העיצורי גופו .כך'הוא ההפרש
בהגייה ביןע"כ לערב ,וכין מסורס למסורס ,וכן הוא ההבדל שבין לחיותלקליית,בין
צפורן לצפורן אובין לאריג והאריג .אף ההבדלים שבין פועלן לפעלןובין ציפורן (ביו"ד
אחרי הצד"י)לצפורן (כמובן,בלייו"ד אחרי הצד"י) .היוצאים גם מן הכתיבואינםתלויים
בניקוד לבדו ,נוגעים בעצם לחילוף בתנועה הראשונה של אותה צורה(ולפנינושניגוונים
שונים של משקל אחד ,כגוןחילופי פועלן/פעלן)09.ןא בכל אלה ודומיהם לפנינו ,כאמור,
שתי מסורות קריאה שונות של טכסט עיצורי אחד0,יי שלא כהבדלים שאנו מוצאים
בין הענף הארץ-ישראלילבין הענף הבבלי(כפי שנראהלהלן) ,שהם הבדלים בטכסטגופו:
הבדלי תצורה ,המעוגנים לעתים כטכסט עיצורי שונה (כגון :ממועט/מועט ,או
מסואבות/מוסאבות) ,ואין צריך לומר ,שיש הבדלים גם בענייני תחביר ובאוצר המלים
(ראה להלן ,סעיף  47ןמלף).
[ח] הרקע ההיסטורי של הטיפוסים השונים

( )39קווי הלשון הנזכרים .המבדיליםבין הטיפוס המערבי לטיפוס המזרחי ,מהו רקעם
והיכן שורשיהם? שאלה זו שאלת מפתח היא בתולדות הלשון העברית בכלל ובגיבוש
דקדוק לשון חכמים כפרט.זיקתו שלהטיפוס המערבילארץ-ישראלבעיקריגילוירידועה
ומוכחת .צורות ,כגון פועלן ,נמצאו כמותן' בכתבי-יד של התלמוד הירושלמי ובפיוטים
קדומים מארץ-ישראל:הגיית התנועה הקצרה  0בהברהסגורה לא-מוטעמת.הוכיח קוטשר
,גת,זיקתה לארץ-ישראל מתעתיקים יווניים ולטיניים (ומשרידי התרגום הארץ-ישראלי
יביטולהדיגושברי"שותופעות אחרותמעידעליהןהניקודהטברני של
ישפרסם קאהלה):י1

"מקרא.

?9
ן ראה :בר-אשר תש"ם ,עמ' .122
109א או למרבה שני משקלים שונים ,שנבדלו זה מזה בתנועתם הראשונה.
ס הס הדברים גם באשר לתופעות הלשון הנרמזותלעיל ,בהערה  .61גם כאלה מדובר כטכסט אחד.
 110יה
וכמסורות הקריאה שלו מובדלות זו מזובענייני הגייה מעטים יותר או מעטים פחות.
.'111.
 ,ראה :קוטשר תשכ"ט ב ,כמקומות שוגים במאמר.
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ואין צריך לומר ,שהקווים המשותפים לשני הטיפוסים .אלה שנשתקעו ככתבי-היד
הקדומים (הן מן המערב והן מן המזרח) ושאין כמותם במקרא הטברני ,גם אלה רובם
ככולם הוכחה זיקתם לארץ-ישראל .למשל.הריבוי-יות בשמותמעין חנות ,מלכותודומיהן
 חניות ,מלכינת וכיוצא באלה,זיקתו לארץ-ישראלידועה מתעתיקיםיוונייםליר' לז ,טז,הקוראים ,avt(oe ,atvlu)e :כפי שהראה קוטשר12.י
( )40אך הצורות האופייניות למורח מהו רקען ומהו מוצאן? כלום לפנינוקווי לשון
שנתחדשו במזרח ,כלומרשינוי שנשתנתה מסורת הלשון בתהליך מסירתה אוקווים
קדומים לפנינו ,המשתלשלים מארץ-ישראל גופה ,כלומר מסורת לשון קדומה מארץ-
ישראל שנתקיימה בטיפוס המזרחי?
כבר הזכרנו ,שב"צ גרוס סכר ,שמשקל פועלן צורתו כארץ-ישראל היתה אכן פועלן,
והקריאה פעלן חידוש הוא ,שנתחרש כמזרת בעקבי כללי הגייה שרווחו בארמית
הבכלית3.יי גם הגיית הרי"ש הדגושה בטיפוס המזרחי נתפסה לאחרונה כפרי השפעה
בבלית ,כפי שניסח את הדברים ש' מורג4:מ 'נראה להניח ,שהמכפל בר' כמסורות לשון
חכמים של העדות ,ככל היא מכורתו ,על-כך מלמדת לדעתנו העובדה שכל העדות
המקיימות מכפל כר' בלשון חכמים ,נוהגות בו גם בארמית הבבלית'.י'ייכין סבור ,שגם
ביצוע התנועה הקצרה האחורית כתנועה ע כהברה סגורה לא-מוטעמת במכפל ושלא
כמכפלהריהן קו שמקורו בבבל4.ייא ושמא כךיש לטעוןלגבי כלקוויהלשון .המייחדים
את הטיפוס המזרחי?5וי ולא היא .לטעמי ,רובקווי הלשון המייחדים את הטיפוס המזרחי
חותם המקוריות טבוע בהם ,וזיקתם לארץ-ישראל אינה מוטלת בספק .נתחיל בפרטים
ונפנה לכללים:
ה
ד
ג
נ
כ
,
ן
ו
פ
צ
( )41ההגיי צפון
כין שהראשונה היא תולדה של השנייה ,כפי שראיתי
לסבור במקום אחר6.ן
יוכין ששתיהןגלגולים מקבילים של צורה אחת מקורית,כפי שאפשר
לטעון,לח נראה שהן דרו ,או הילכו ,בכפיפה אחת בארץ-ישראל .צפון עדות המקרא

?יי

3י1
114

ראה .קוטשר תשכ"ט א .עמ' נ.10
ראה :ב"צ גרוס כמקוס הנזכר לעיל ,בהערה .94
מורג תש"מ ,עמ'  ,144הערה .16

114א דבר זה שמעתי מפרופ'ייבין פעמים אחדות.
 115ככלל הנטייה לראות בתופעות רכות ,החורגות מן הנורמות המקובלות עלינו ,תופעות שנתחדשו
כבבל .מקובלת היא כפי חוקרים רכים .ראה למשל מה שטענו ח'ילון (חשכ"ר ,עמ'  )189וא' כנרויר(לשון
עבלשון חז"ל (השווה:
המקרא ולשוןחכמים.תל-אביב תשל"א .א ,עמ'  :129ד ,עמ'  )630באשרלערעורמידו
כר-אשר תש"ם ,עמ' ר9ואילך .ובמיותר  102ואילך).ואיןצריך לומר ,מה שכתבי' קוטשרבענייןעיבורפניה
של הלשון המשתקפת בדפוסים (ראה להלן ,סעיף  48ואילך).
'ן בר-אשר תשלש .עמ'  .181הצורהצפון נתפרשהלי שם צורת בת של צפרן .היינו בצורה
"
~ipporen
בטלה ההכפלה כתהליך של הפלולוגיה .וזו גררה תיטוף החירק לשווא.
 111אפשרלומר .שהצורה המקורית היתה l~Porenוזונתגלגלהבדרכיםשתיים; 1א) (.~ipporenכדילקיים
את התנועה הקצרהן כהכרה הראשונה .שנמצאה כהברה פתוחה הרחק מן הטעם ,נסגרה ההכרהעל-ידי
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הטברני עליה כצורה ארץ-ישראלית ,עדות גלויה היא וידועה .ועדותם של כתבי-היד
המערביים של המשנה מצטרפת אליה .לעומת זאת ,הקריאהצעון  -בפ"א רפה -
אחותה נתונה לנו בפי השומרונים בחומש דברים (כא ,יכ) .קריאתם1 :ן ב%21ב,ן'
' ,~Eferniyyaכנגד' :ועשתה את צשרקיה' בקריאה הטכרנית .עדות נאמנה היא ,שהילכה
בארץ-ישראל צורה בפ"א פשוטה :ולמה נשגה לחשוב .שחידוש נתחדש כקריאה בגולת
המזרח ,שנמצא מכוון בפרט זה למה שידעו השומרונים?
( )42הצורה אליות של המזרח כבר הראה י' בלאו (לשוננו מא[תשל"ז] עמ' .)304
שהדקדוק השמי המשווה מלמד בדרך ודאי .שהיא קודמת לאחיות/אתיית ,וברור הוא
הדבר ,שמסורת המזרח לא חידשה אותה מתוך סברה ,אלא דבקה היתה כמסורת עתיקה.
דווקא הצורה המשתקפת במערבחידושהוא שנתחדש ,כנראה ,מתוך היקשלנסמךולנטיית
הרבים; חידוש שאין לדעת אם נתרחש עוד בהיות לשון חכמים לשון חיה ,אופרי היקש

שאירע בתהליך המסירה8.יי

( )43ולסוגיה כוללת יותר :הכפלת'העיצור רי"ש .היעדר ההכפלה ,שד:וא כמעט גמור
במסורת טבריה במקרא ,וכיוצא בו משתקף בכתבי-היד של הטיפוס המערבי במשנה,
מפתה לחשוב ,שהכפלתה בטיפוס המזרחי ,דכקה בומן הארמית הבכלית .הסכר זה כרוך
בקשיים ,הכפלת הרי"ש בטיפוס המזרחי חסרה כהרכה צורות ובהרבה מלים ,שהיינו
מצפים שתימצא בהן .היעררה כהן מתפרש בדרך כלל כהשפעת המקרא הטברני ככר
כדורות קדמונים ,כך ,למשל,הניגודעוכ כרי"ש דגושהכבנייןפיעל ,לעומתנתערב ברי"ש
לא דגושה ,המצרי כהרבה ממסורות המזרח9,יי נזקף לחובת המימצא בניקוד הטברני של
המקרא .שכן בניקוד הטכרני מצינו התפעל (לא דגוש) כגון:ןהת?ךבי (עז' ט' ב)'
י אראיזבניין פיעל  -ערב  -בצידו ,שיעקור את
(משלי יד,י),המקרבי (תהיקי'יה)
ח
9
.
צורות עוב מן המסורות המזרחיות אכל הצורות ,שיש כהן הכפלה כמזרח ,מחייבות
בירור :כיצד זה מתגלה דגש ברי"ש בקטיגוריות (ובתיבות) שאין לארמית כמותן ,כגון
הדגש ברי"ש אחרי שי"ן הזיקה? דגש זה מנין הוא בא? כלום עלינו לקבל את הסברה,
שהתופעה אכן באה מן הארמית הבבלית אל המסורת המזרחית של לשון חכמים ומוסריה
שלזוידעו להדביקה גם בצורות וכמבנים שאינם בארמיתו ולמה כאן לא ישפיע המקרא
הטכרנילבלום אתכניסתה? אם נטען להכאהמן החרן נימצא מסכסכיםעלינו את הסברנו
שלנו .ובכלל ,למה נודקק לסברות כשיש עדויות מפורשות? ויאים לכאן דברי הגמרא

יעקיב

הכפלהתניינית של העיצור התוכף .או(כן )תטן0קב .5התנועהן נחטפה .שכן היא היתה כהברה פתוחה לא-
מוטעמת.תהליכים מקכיליס אלה פעלו בעברית כמליםרביתויש שנזדמנו כתיבה אחת .השווה אסר לעומת

הסריס (כמ' ל' פס' ד ,ו).

 118יראהכעניין זה מה שכתכתי כמקוס אחר 1כר-אשר תש"ם .עמ'  .)125-121ראויים לכאן דבריו של
גב"ע צרפתי לגסי שינויים שחלו בתהליך המסירה של לשון חכמים (ראה להלן ,הערה .)142
 119ראה .כר-אשר תשל"א .עמ' .180

-

-

-

-
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בהיפוך גמור של סדר הדברים' :למהלי סברא?  -קרא הוא'9.ייא הכפלת הרי"ש מעוגנת

יפה במסורות הקריאה בארץ-ישראל.זוהי דרך המלך במסורת השומרונים,ולא רק בה,כפי
שמעידים תעתיקים של שמות פרטייםביוונית בתקופות שונות .מסורת המזרח נמצאת כצד
אחד עם מסורות השומרונים והדומות להבעניין זה ,כפי שהיטיב לראות ש' מורג במחקר
קודם שלו20.ן על רקע זה מתברריפהקיומן שליותר מעשרתיבות ברי"ש דגושה בעברית
הטברנית; חורגות כגון' :שהקשי נמלא טל' (שה"ש ה ,כ)' ,כקת שףף' (ית' טז ,ד) .מנין
שאבןניקוד המקרא הטברני כשנתגבש כמאה השביעית(ואולי קודםלכן ,כמאה השישית)
למניין הרגיל ,אם לא ממסורת שהילכה בארץ-ישראל?י2י
( )44ומעניין לעניין באותו עניין .ניקוד שי"ן הזיקה בשווא במקרא הטברני בתיבות
שתיים :שהוא (קה' ב ,כב) ,שהם (שם ג,יח) .מקדים במאות שנים את עדותם של כ"י פר
והמשניות המנוקדות ניקוד בבלי ,אבותיו הקדמונים של המבטא התימני ,הנוהגים בדרך
קבע בשי"ן שוואית לפניכינוי הנסתר ולפני מלים אחרות .מה שמזומן בטבריה פה ופה,
הריהו דרך המלך במסורת המזרח ,ששאבה אותו ממקום ששאבתו המסורה הטברנית77.י
( )45רק כסוגיה אחתיש מקום לטעון במידת מה של ודאי ,שהבדל שנבדלה המסורת
המזרחיתמן המערבית אפשר שרקעו במזרח מחרן לארץ-ישראל,כוונתילהבדלביןפועלן
לפעלן .שם נמצאו לנו רמזים ,שבמזרח ידעו פועלן כתקופות קדומות (השווה :עוסקניות,
ב"צגרוס;'2ן
שנמצאה בכ"יאנטונין [ראה לעיל ,סעיף  ,)]34וזה נשתנה לפעלן,כפישטען
ואולם גם פרט זה ראוי לדיון מחודש.

י11א השווה בבלי כת' כב ע"א וב"ק מו ע"ב' :למהלי קרא סברא היא 1הוא)'.
 120מורג תשי"ז ,עמ' ' :192- 191בלהגים אלה [היינו 'מסורתבניככל.בניחלב.בני המערבובניתימן']
היתה הר' עיצור שההיכפלות נהגה בו ,כבעברית השומרונית ...אפאר למסקנות שיש להן משמעותעקרונית
יותר .הרינו מעליםכי בפרשות מסוימותאין הלהג המשתקף כמסורת המקרא של טבריה זההללהגיםעבריים
אחרים שהיו קיימים בעת שלשוננו דוברה' [ההדגשה שלי היא-מכ"אן.
ך ,ש להכין את הניקודים המועטים של רי"ש דגושה אחרישי"ן הזיקה ,שנשתקעוככ"י ק ,והוזכרו
 121יכ

לעיל .בסעיף .24
 122ומהמינע אותנולטעון טענה דומהלגביתוסעות אחרות:הניקודיםבאריג ,האפלודומיהם(לעיל,סעיף
 )32משתקפת בהם הרחבה של הכלל ,שה"א הידיעה נקודה כקמץלפניס,ס,ע(ויש .כידוע ,הבדלבהתניית
ניקוד זהלפני ח לעומת הניקוד הלפני ה ,ע כניקוד הטברני) גסלפני א.וכןהניקודיםבד .צד,עז.קל .בנפרד,
ולקלע~?5 .עי קך?ע  -גם באלהיש הרחבה של הכלל ,שפתח הגויה קמץ בהברת הטעם בשם העצם,לכל

סוגי שמות העצםיכולל שמות שעיצורם האחרון מוכפל כנטייה ,או שמות שעיצורם האחרון הואעי"ן) .גם
כיצוע התנועה האחורית הקצרה כ-ט לא רק במכפלכהגיית הטברנים ,אלא אף שלא במכפל ,הריהו הרחבה
של כלל פונטי שרווח כארץ-ישראל (הניקוד הטברני מארץ-ישראל מקיימו תמיד במכפל ולעתים גם שלא
כמכפל) .קווי לשון אלה בטיפוס המזרחי ,שיש בהם הרחכה של כללים פונטיים ,הידועים בארץ-ישראל
בניקוד הטכרני .למה ייזקפו לחובת מסרניםמן המזרח ששינו אתהגייתם .ולא ייחשכופרי היקש ,שנתרחש
בפי דוברי הלשון עצמם כשהלשון היתה מדוברת בארץ-ישראל?
 .הערה .94
 121ראהלע.ל
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( )46כללו של הדבר ,אחד מסורת המורח ואחד חסורת המערב בעיקרי גילוייהן.
הריהן שתי פנים של לשון חכמים של ארץ-ישראל.לפנינו שתי מסורות קריאה שונות
של טכסט אחד ,שנתגבשו בעיקריהן בארץ-ישראל ,אם כי פה ופה אפשר שחלו בהן
שינויים מועטים כתהליך המסירה כארצות הפזורה .סביר להניח ,שלפנינו שני גיבושים
דיאלקטיים24י כתוך ארץ-ישראל גופה ,אך אין בידינו לשלוח אצבע ולומר מהיכן בארץ-
ישראל יצאה מסורתזו,ומהיכן מסורתזו יצאה .כתולדות הפזורה הלכה המסורת האחת -
אפשר דרך בית מדרש כלשהו  -מערבה ,והמסורת השנייה הלכה  -כנראה דרך בית
מדרש אחר  -מזרחה .גם בזווגםבזו דבקו כנראה השפעותמקומיות .השפעותמעיןאלו
נתרבו רק במרוצת הדורות ,כמיוחד במאות השנים שכסמוך להופעת הדפוס .בסוף האלף
הראשון למניין הרגיל וסמוך לו מאחריו,י2י עדיין שומרים שני הטיפוסים על קוויהם
הקדומים .היסודות המבדילים ביניהם  -כיסודות המאחדים אותם ,שהם רובמניינוורוב
בניינו של הדקדרק  -חותם העתיקות טבוע בהם,ורובם ככולם משתלשליםמלשוןחכמים
שהיתה מהלכת בארץ-ישראל בגילויים לשוניים השונים זה מזה במעט או בהרבה.
[ט] כין הענף הארץ-ישראלי לענף הככלי

( )47עניין אחר לעצמו הואעניין החלוקהבין הענף הארץ-ישראלילבין הענף הבבלי.
הרבה מתופעות הלשון ,המבדילותביןשני הענפים ,ידועות לעוסקים בלשון חכמים אפילו
עיסוק אגב האורח .ההבדלים נוגעים לכל תחומי הלשון:
ו
א
דרכי כתיב שונותה] כמו כתיב דו-התנועה  ayבסוף המלהב-י ב-יי בענף הארץ-
ישראלי ,כנגד -אי בענף הבבלי :פני ,פניי/פנאי; שמי ,שמיי/שמאי וכיוצא באלה.י2י
כתיבת התנועה הסופית  8על-פי רוב בה"א בענף הארץ-ישראלי .כנגד כתיבתה באל"ף
בענף הבבלי ,כגון :דיגמה/דוגמא ,עקיכה/עקיבא ,בתירה/בתירא .או הציון של התנועה
המצעית  8כאל"ף בבבלי .והיעדרה באופן כמעט מוחלט בארץ-ישראל ,כגון :כן לעומת
שאלוכייצא ביה28.ן וכן כתיבתן של מלים בודדות ,כגון ,יומה לעומתיוסי ,וכיוצא בזה.

24י וכך כבר הקדים וראה מורג (ראה המובאה לעיל ,כהערה  ;)120הוא מדברעללהגים שהיוקיימים בעת
שהלשון דוברה.
י 12רוב כתבי-היד שכידינו הם מראשית האלף השנילמנייןהרגיל.ואיןצריך לומר .שכמה מהם הועתקו
מכתבי-יד שמקורם כסוף האלף הראשון.
 126רוב הפרטים הנזכרים בסעיף זה ידועים הם ,ועל-כן אנו פוטרים עצמנו מהפניות ברוב המקרים.
 ]27בעגבני כתיב אחדים ישכתכי-ידמן הטיפוס המזרחי ההולכיםידכיד עם הענף הבבלי,כגון השגרת
 .ראה :בר-אשר תשל"א .עמ' .]70-169
הכתיב -אי בכ"י פר אך גם בו מצינו צורות ובהן -י-/יי
", ]2ש תיבות אחדות גס ככתבי-יד של הטיפוס המערבי .שיש כהן אל"ףלציון התנועה המצעית .8כגון:
שיארא ,גאפן .ראה :אפשט?ין תש"ם ,עמ'  :1234בר-אשר תשל"א ,עמ'  170ועוד.
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כמו-כן מצינו הבדלים בענייני הגה ,כגון :משם ,סיפגן .מיגמר בענף הארץ-ישראלי
מכאן :כנגד משום .סופגן ,מוגמר מכאן,בענף הבבלי29.ןוכן הדגםדליו.קנןה,התה.הורןה
כיו"ד כארץ-ישראל ,לעומתדסאו ,קנאה ,הזאה ,הוראה כאל"ף ככבל .אוהריבוי מרחציות,
פנקסיות כאן ,כנגד מרחצאות ,פנקסאות כאן .או שדרה ,קורסל וקורדום ,כנגד שדרה.
קרסול וקרדום ורבים כמותם.
כמו-כן מרובים ההבדליםבענייני תצורה ,כגון :הריכוי של שמות חתומי -ות ,שהוזכר
לעיל ,מלכינת ,פורעניות ,כנגד מלכויות ,פורענויות :או צורות ממועט/ממועטין ,כנגד
מועט/מועטין :ידיים מוסאבות ,לעומת ידים מסואבות.
ומצויים גםענייני תחביר ואוצר מלים לרוב ,החוציםבין שני הענפים ,כגון :פסוקים
משועבדים ,הפותחים בשי"ן הזיקה ,שנשואםבינוני באחדמגופי הנסתר ,בזה מצינוכינוי
לפני הבינוני :שהוא קוןא ,כשהוא עושה ,שהןאוכלין,ואילובזהמצינו :שקורא ,כשעושה,
שאוכלין; או בין הקברות ,לעומת :בית הקברות; וכן :אסור מלפעול ,לעומת :אסור
לפעול0:י כמו-כן :ממנו-ממנה ,כנגד :הימנו-הימנה :נתאלמנה ,לעומת :נתארמלה;יי
ן על
אתר ,כנגד :לאלתר2:נן והדוגמות רבות הן .רבים מהמחקרים העוסקים בלשון חכמים
גדושים דוגמות מלוות דיונים.

י

[ין הרקע להבדלים הלשוניים בין שני הענפים

( )48כוהו הרקע להבדליםביןשניטיפוסי הלשון המשתקפים בשניהענפים הללוך כמה
מן החכמים שעסקו בסוגיה זו ,וראש לכולם י' קוטשר ,תלו את הצורות בענף הבבלי
שנבדלו מאלה של הענף הארץ-ישראלי כשניגורמיםעיקריים ,והרידבריו כלשונם' :היה
כאןשינוי ,מעשה עריכהביודעין ובלאיודעין ,שתכליתוהיתהלקרב אתלשון חז"לללשון
המקרא ...וכן השפיעה גם לשון התלמוד הבבליוכתיבו'.ייי

" ,29תגיינות תנועות קדמיות (ן ,ם )8 ,להיות אחוריות בהשמעת עיצורים שפתיים סמוכים (תוכפים או
מקדימים) ,תופעה רווחת היא בשני הענפים .אלא שאתה מוצא תיבות או צורות הקיימות בענף זהואינן
קיימות כענף האחר .כגון צורות פיעל  -טומא ,קוללתי  -בכ"יק ובדומים לו; צורות שלא נזדמנובענף
הבבלי .לעומת :משום ,סופקן וכיוצא כאלהבענף הבבלי; צורותשאינןבענף הארץ-ישראלי ,וקיומן בו הוא
כנראה נטע זר 1כך לגבי משום בכ"י ק ובדומים לו).
ן זהנידון לאחרונהבידי ד' רוזנטל (תשמ"א ,עמ' )83-82ובידי גב"ע צרפתי (תשמ"ג ,עמ' .)454
סי 1עני.
]ו 1ראה .בר-אשר תש"ם ,עמ'  ,33וראהגם מה שכתב מ' מורשתבספרו.לקסיקוןהפועל שנתחדשבלשון
התנאים ,רמת-גן תשמ"א ,עמ' .105 ,102
 112ראה :ז' פרנקל ,מבוא הירושלמי .כרעסלויא תר"ל 1הדפסה חוזרת .ירושלים תשכ"ז) ,עמ' יב;וכן ש'

ליכרמן .ספר כן-חיים .עמ'  .331הערה

יי

]

.15

ן וא' בנדויד כמקומות הנזכרים לעיל ,כהערה .115
קיטשר תשכ"ג ,עמ'  .3 ,2וראה דבריהם של ח'ילו
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לשק המשנה

1ן2

( )49אק ספק w~w ,יסודות לשק בענף הבבלי שהם השפעות חוץ' ,בגלגלו מוסרים
ומעתקים קדמונים ,אם כתולדה של עברך המקרא
ואם בהשפעתלשון התלמוד
"
ך
ר
כ
ט
ה
(
הבבלי .בהרבה מצורות הלשון ,המבדילות את הענף הבבלימן הענף הארץ-ישראלי .זהה
הצורה הרווחת בענף הבבלילזו של המקראנוסח טבריה .וקרוב הדבר.כפי שהניח קוטשר,
שצורות מקוריות ללשון חכמים נדחו בהשפעת היוקרה של עברית המקרא4.י' אפשר
בהחלט ,שהמלית לאןן ,שהיתה משמשת בלשון חז"ל .עיברה צורתה והיתה ל-לאן
בהשפעת לשון המקרא' :לשין נפלה' (תר' ד ,יא; וכן ר"ה ב ,ד; ואבות ג,פעמיים).ייי
הומרה בצורה לאן ,על דרך אן ו-אנה של המקרא.
ומסתבר ,שכךיש להסביר אתעקירתן שלצורותנדירות רכות מלשון המשנהנוסח בבל.
למשל ,היעלמותה של צורת הבינוני שלבניין נתפעל הפותחת בנו"ן :נתמלא ,נתכפר,
~ילעיז וכיוצא באלה .קרוב הדבר ,שיד המקרא היתה במעש הזה של הרחקת הנו"ן .צורות
 .הדברניכראף בכתבי-
אלו הומרובמקבילותיהן שבמקרא :מתסלא,מתיקר,מינוייןיעיד
כמקום
היד של הענף הארץ-ישראלי עצמו ,כפי שעולה מבירור שביררתי
אחר".יי
( )50וכוודאי שיש גםצוריתלא מעטות ,שחדרו כהשפעת התלמודהכבלי .דוגמות רבות
נתפרטו במחקרים שונים,ודי לרמוזכאן לכמה מהן.צירוף היחס על-אתר ,המשמשתואר-
הפועלכשני מקומות במשנתגיטין(ג.ג;וכן ח ,ח)בענף הארץ-ישראלי(כךהוא ככתבי-היד
ק ,פא,לו ואפילו בפס ,ודפוס ראשון נאפולי רנ"ב) ,הומר במשניות שלנו בצורה לאלתר,
שחותם הארמית הבבלית טבוע בה7.ין צורות הפועל נתאלמנה ,נתאלמנומצויותיאפעמים
בכל כתכי-היד הקדומים(כן הוא בק ,פא,לו ופס) בכל מקום(יב' ב ,ד :ו,ג:יג ,ד,פעמיים:
כת' כ ,א :ד ,ב ,פעמיים; ה ,א; נדר' יא ,ט ,י; מכות א ,א) בספרים המצויים .שהושפעו
מן הבבלי ,המירו אותן הצורות שעל-דרך הארמית :נתארמלה ,נתארמלו ,ברוב המקומות
(זולתי שלושה :יב' ב,י :נדר'יא.י :מכוה א ,א)".ין או צורת משחילין ('משחילין פירות
דרך הארובה ביום-טוב' ,ביצה ה ,א) שנתקיימה בכתבי-יד מן הענף הארץ-ישראלי
(כן הוא בק ,פא) היתה למשילין כענף הבבלי (צורהזו ככר מצויה ככ"י לו; משלין; וככ"י
פס :משילין) .אפשר שיש כאן המרת הפועל של לשון חכמים שחל בפועל נשל המקראי,
על-פי'כיישלזיתך' (דב' כח ,מ) ,ואפשר שישכאןמשחילין שהיתהלמשילין בשלשימוט
החי"תבהגייה הככלית,כפי שסוכרי"נאפשטיין".ין גם שם העצם חדות שהיה ל-דותברוב
 1דבר זה נחרחכ במרוצת ימי-הביניים .עם גבור העיסוק בלשון המקרא ,כשלא היה דקדוק אלא דקדוק
לשון המקרא .ראה :ילון תשכ"ד .עמ' .12
 114ראה :קוטשר תשל"ב .עמ' א ;6וכן כר-אשר תש"ם .עמ' .92 .22
ראה :כר-אשר תשל"ז .עמ' א.135-12
 117ראה המקומות המפורטים לעיל ,כהערה 2נ.1
" 11ראה הספרות הנזכרת לעיל .בהערה .131
ראה :אפשטיין תס"ח-.עמ' א1נ.320-

"

יו'
"י'
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היקרויותיה של תיבה זו ,ונשאר בעינו רק כסדר טהרות40,י נראה פרי השפעת הככלי,
החי"ת נהגתה ה"א ונתפרשה בדורות מאוחרים,ן4ן מתוך טעות ,כה"א הידיעה.
'2,)50-49ן
כמה
( )51ואולם כנגד דברים מן הסוגים הללו ,שנזכרו לעיל (בסעיפים
מקווי הלשון ,המייחדים את הענף הבבלי ומבדילים אותומן הענף הארץ-ישראלי ,יש בהם
קדמות מופלגת .כחלק מהם ניכרת בבירור זיקה לארץ-ישראל של מוצאי הכית השני.
מדובר בצורות .שאין להניח לגביהן ,בכל דרך שהיא ,לא השפעה בבלית ,אף לא השפעה :
של המקרא ,וגם אינם מתפרשים שיבוש שמעתיקים-מסרנים נשתבשו .אפרשדבריי בשתין
דוגמות:
( )52טול דרך משל אתהניגודידיים מוסאבות /יריים מסואבות .בכתבי-היד הקדומים
שולטת בעיקר הצורה מוסאבות(כך הוא כמעט תמידבכ"י ק,ככ"ילו ,פה ופהגם בכ"יפא.
כן הוא תמיד בכ"י פר ,ובמקום האחד שנזדמן בכ"י אנטונין).י" לעומת זאת במשניות
הנדפסות שולטת הצורה הידועה בתלמוד הכבלי :ידים מסואכות4.ון
ן
בחינהיסודית שלהעניין מגלה ,שצורת מסואבות בפצל היא הצורההמקורית והקדומה ן

ן

ן

40י ראה .אפשטיין.
,
ת
ו
ד
ח
4:י קשה להניח .שהשינוי
הדות היה פריהדמיון הגראפיכין שתי האותיות (האמנם שיבוש גראפי ן
כזה יתרחש דרר שיטה?) .ויש להעירעל קושי הכרוךכשינוי זה.מי שהמיר חדות בהדוח לא רק המיר חי"ת
ן
כה"א .אלא אף גלגל צורה 'לא מיודעת' להיות צורה מיודעת .אךאין הדברכן .חדותזו בכל מקום היתה ן
החדות (כגון ר"הג .ד' :התוקע לתוך הכור אולתוך החדות' כגירסתכ"י ק) ,אלא כשל הנטייה להשמיט את
ה"א הידיעה לפני עיצורגרוניירא
ה:ילון השכ"ד ,עמ' 46ועוד; ובר-אשר תש"ס .עמ'  .104- 103והספרות
המוזכרת שם) הפכה החדות ,חדות ,וכלפי חרו היא לא היתה עוד מיודעת .המבטא הכבליי שהגה הדות
במקום חדות .החזיר את עטרת ה"א הידיעה ליושנה.
 142לאחרונה העלה גכ"ע צרפתי (תשמ"ג ,עמ'  )457את הסכרה ,שרכים מן השינויים שפקדו את דקדוק ן
לשון חכמים הם פרי התפתחות טבעית .ואלה דבריו' :נמצאנו למדים שהמסורת של לשון חכמים ן
בהשתלשלותה מהעתקה להעתקה יש כה חיות מסוימת .ושמלבר השינויים שהוכנסו לטקסטים על-פי
השאיפה לקרכם ללשון המקרא כלשון מופת,יששינויים אחרים המשקפים ההפתחות טבעית ,הדומהלזו של
לשון חיה ,לשון חכמים לא היתה לאחר חתימת המשנה לשון חיה אלא לשון ספרותית ...כלשון ספרותית ן
חלו כה תיקונים מלאכותיים כדי להשוותה ללשון המקרא ,אך כלשון ספרותית חיה חלו כה שינויים
טבעיים ,כבלשון חיה' .דבריו של צרפתי .שנתייסדו על בירור של שתים-עשרה תופעות ממשנת ברכות,יש ן
בהם טעם רב .אף אם יש מקום לחלוק עימו בפרט זה או זה.
נ :4תה פירוט הגחונים :ככ"יקגורס הסופרמוסאבות ארבעפעמים (חלהב,ב:חול'ב .ה:כליםח.יוטהר' ן
כ ,א) ,רק כחג' (ג,ג) מצינו מסואבות :הנקדןקורא הכולסמסוטבותבבנייןפעל1לעתיס האל"ףנקודה בחטף
פתח :מסואבות :בכלים ח,י וטהר' ב ,א) .גם הסופרהשני שלכ"י קגורס מסואבות (ט"יכ .כ:ד .א):כ"ילו
ועל-פי ערות אפשטיין חש"ח ,עמ'  )1255גורס מוסאבות חמש פעמים ,ורק בחלה וחג'מצינו מסואבות .כ"י
מא (על-סי הנמן תש"ם ,עמ'  )197גורס מוסאבות כחלה וחג' .וכן נוקר (נגד הכתיב) בחול' ח ,י .כיתר
המקומות :מסואבות (חול' ,שם; טהר' כ ,א:ט"י ב,ב:וכןהכתיב .כאמור,ככלים ח,י) וכמקום אחד :סאובות
(ט"י ד ,א) .סרגורס בארבע ההיקרויוח כסדר טהר' צורח הופעל מוסאבות .מסאבות (ט"י ר ,א),וכןאנטוגין
במקום היחיד שנשרד בו:מוסאבית (טהר' כ ,א) .לעומת זאת פס (ראה :בר-אשר תש"ם ,עמ'  )31מכיר רק
צורות קעל מסואבות (חלה שם; חג' שם; חול' שם:כליס שם :ט"יכ .כ) או קל סאוכות (טהר' ב ,א :ט"יד,
שם ,עמ' 3נ.12

י

השווה .דרך משל :כבלי חג' כר ע"כ ,וכבלי חול' לג

ע"ב.
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יותר .פועל זה משמש בלשון חכמים בעיקרבבניין הכבד]'5,כגון :נסתאב ,נסתאבו (מנ'יג,
ט) ,או יסתאבו (פס' ט ,ח); צורתהבינוני הסביל-הסטאטי ,המתבקשתלבנייןזה.היא פעל:
מסואב,ידיים מסואבות ,ולא הופעל .מציאותזו ממשיכה ומשתקפתבענף הבבלי ,ופה ופה
גם בענף הארץ-ישראלי 146.דווקא הצורה מוסאבות בהופעל ,או לכאורה בהופעל,ובבינוני

בלבד ,הנמצאת בעיקר בכתבי-הידמן הענף הארץ-ישראלי,תניינית היא47.ן צורהזוהינה
אחתמני צורות בינוני פצל רבות ,שכתוצאה מתהליך פונטי מסוים הפכו צורות הופעל,
כלומר מפועל ,מופעל48,ן כגון :מאוחר,מואחר ,מפורש,מופרש ,מתוקן)מותקן,
מפונה,מופנה וכיוצא באלה49.י הענף הבבלי משקף מציאות לשונית ,שהצורה הקדמונית
נשארהבובעינה ,ובענף האחר רווחת צורה צעירה יותר50.ן אלא ,שכנראה ,חוזרותשתיהן
ועולות לתקופת הדיבור העברי בארץ-ישראל.
( )53אם הדוגמה דלעיל קדמותה תלויה בחלקה בשיקול הדעת ,תבוא הדוגמה הבאה
שהיא טובה הימנה .מתכווןאנילניגוד ממנו-ממנה  /הימנו-הימנה.מי שנזקקלבירור פרט
זה יגלה במקומות הרבה ,שבענף הארץ-ישראלי משמשות ,בעיקר ,הצורות הידועות מן
המקרא ממנו-ממנה ,ואילו הצורות הימנו-הימנה מזומנות הרבה בענף הבבלי .כך מצא
למשל ד' רוזנטל במשנת עבודה-זרה (ג ,ט)' :נטל ממנה כרכר' כנגד 'נטל הימנה כרכר'".ן
וכך כבר העלובירוריו של ג' הנמן בספרא כ"יותיקן 2:66יי לשונה שלמכילתאדמילואים,
המקיימתזיקתמישרין ללשון התלמוד הבבלי ,גורסת הימנו-הימנה :כנגד זה עיקר הספרא
מקיים דרך שיטה ממנו-ממנה"'.ן
בכתב-יד זה ,שלשונו שייכת לענף הארץ-ישראלי,ייי

ן

ן
ן

ן

1

45י לא מצאנו את הפועל בלשון חכמים אלאבבניין?מלעל או פעל(כינוני) ,ולא נזדמנה לנו אף לא צורת
בנייןפיעל אחת .אבל היא מזומנת כארמית (פעל) ,שם משמש פועלזהבעיקרו של הדברבבניין הכבר בלבד.
(מ' מורשת סוקר בעמ'  238בספרו [לעיל ,הערה  .]131את הניבים הארמיים שהפועל משמש בהם ).פה ופה
אנו מוצאים בלשון חכמים גס צורותבבניין קל (כגון מה שהוזכר לעיל ,בהערה  143ן וכן תסאב  -קל או
נפעל?  -בתוספתא פסח' ט ,ב :וסאובות בתוספתא פרהיכ .י) .מחוץ לצורות נתפעל-פועל ומעט הצורות
בקל ,לא נזדמנה אף לא צורה אחת בהפעיל-הופעלזולתי הצורות הנידונות מוסאבות ,וראה בהמשך דברינו.
 146ראה פירוט הנתונים לעיל .בהערה .143
 147ראה מה שכתוב לעיל .סוף הערה .145
עמ'
עמ'
.154
 197ואילך :וכר-אשר חשמ"גב.
 148ראה .אפשטיין תס"ח .עמ'  :1255- 1254הנמן תש"ם.
 149הנמן .שם.דן כתופעה .ומציע הסברמעניין להופעת צורות מופעל במקום מפעל(וכן מפעיל כמקום
לסול).ויש מקום לשאול ,אםאין הדברכרוך בהגיית השווא בארץ-ישראל .מסאב היה הגוי ~ moso'aוה0-
שאחרי המ"מ (כלומר השווא)נתייצב ,ודחק מתוך הפלולוגיה את ה u/o-שאחרי פ"א הפועל(דברזהמחייב
בירור והרחבה כמקום אחר).
ס5ן צורת מסואבות שנזדמנה בק ובכתבי-יד אחרים  -ליד מוסאבוח  -אינה בהכרח פרי השפעתהבבלי.
אלא אפשר שהיא שריד שנשאר בשוליים גם בענף האר-,ישראלי.
 151רוזנטל בשמ"א ,עמ' .65
 152הנמן תשל"ד ,עמ' .19
ו
נ
י
א
נוקט את הלשון ענף ארץ-ישראלי מול ענף בבל' .אבל זוהי מסקנתו
 153הנמן (שם ,עמ' )24-18
העיקרית ,כיוצא מדבריו המפורשים :עיקר 'גוף הספרא (ה)מתבלט ...כמסורת לשונו הטובהיותר ובנוסחאות
ישרות ,הקרובות לאבות הטקסטים של המשנה' (שם .עמ' .)24-23
154
שם תשעים ואחת פעמים ממנו-ממנה .ורק פעם אחת הימנו בעיקר הספרא :כנגד ארבע פעמים

מצ.ני
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 )54,פרט זה מחייב כמה הבהרותהן כאשרלנתוניםהן באשר לסכרם.מי שנוקק ,למשל,
ו
לאוצר לשון המשנה של ח"י קוסובסקי יגלה ,שצורות הימנו-הימנה נמצאות בספריםשלנ (
כשמונים וחמש פעמים ,כנגד זה בכ"י ק משוקעות רק עשרים ושתיים דוגמות.ואיןצריך
לומר שגירסאות צריכות לא רק ספירה אלא בעיקר שקילה :קרוב הוא הדבר ,שאף עשרים1
ושתיים דוגמות אלו נטע זר הן שניטע בכ"י ק (ובכתבי-יד הדומים לו).י" ותינתן הדעת
שאף לא צורת הימנו-הימנה אחת מזומנת כק בסדר טהרות .סדר זה ,שנלמד פחות,ניקה
יותר מחדירת צורות שרווחובבבלי.ויעידעליורעו ,כ"י פר לסדר טהרות,יראיןבואף צורת
הימנו-הימנה (ותמיד יש בו ממנו-ממנה).
( )55תמונה דומה מתגלה גם כרוב כתבי-היד של החיבורים התנאיים ,שנבחרויסוד
למהדורת המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית:על-פי הרוב מצאנו ממנו-ממנה
ורק מיעוט קטן הימנו-הימנה '5".רק בתוספתא ,על-פי כ"י וינה ,מצויות צורות אלולרוב
(כשלוש מאות מתוך שלוש מאות שמונים ושש דוגמות ככלכתבי-היד של ספרותהתנאים) :ן
וזו אינה אלא דוגמה אחתמני רבות לקשר שהתוספתא מגלה בלשונה לכבלי(זהו המצבן
על-כל פנים בעדיה הידועים לנו).
( )56צורה זו ,הימנו-הימנה,האופייניתללשון הבבליולחיבוריםולכתבי-ידהתלויים בו,
היכן שורשיה אם לא בארץ-ישראל? קיומה בתעודות בר-כוכבא מואדי מורבעת וממערת
האיגרות ידוע יותר משנות דור ,כגון' :הכול חכרתי המך' (מורבעת  .24שטר  2שו' ,)13
'תשטר הלז חכרתי המך מן היום עד סוף ערב' (שם ,שטר  5שו' ,)8וכן 'ותחנהכן שמעון
ואלמאבן יהודה ,תחצי הכסף הלז ,יותרהימנו עודדינרין ששה-עשר שהםסלעיםארבעיי'
(מערת האיגרות  44שו' 7.)7ין
ן
( )57נראה ,שצורות אלןו ,שהילןכו בדרום ארץ-ישראל בראשית המאההשנייה ,מצאואתן
דרכן למשנה שהגיעה לבבל בראשית המאה השלישית.הז המשיכו מתקיימות במסורת
לשון המשנה שרווחה שם .הללו חזרווהגיעואלינו גם דרך הענף הבבלי של המשנה.ומי
לידינו יתקע ,שכל ההיקרויות בכתבי-היד הטובים של החיבורים התנאייםהןפרי השפעת

ן

ן

ן

ן

ן

הימנו-הימנה כמכילתא דמילואים .וכנראה גם המקום החמישי היה הימנו שהוסב לממנו .ראה :הנמן .שם.
עמ' .23 ,19

5י 1תפיצת הימנו-הימנה לא נבדקה בכתבי יד אחרים .הסתפקתי כאן בכתב-יד ק.
" 15הצורות הימנו-הימנה
הימך ,פעמיים [ספרי במ' פסקה מב ,וכן תוספתא כלים ו .ר]) מזומנות

יוכן

כספרות חז"ל שלוש מאות שמונים ושש פעמים (הנתונים מבוססים עלמימצאיהקונקורדנציה של האקדמיה
ללשון) ! עשרים ושתיים פעמים כמשנה(על-פיכ"י ק) שלוש מאותפעמים בתוספתא(על'-פיכ"יוינה) .שלוש
עשרה פעמים בספרא .שתים עשרה פעמים כספרי כמ' .תשע פעמים בספרי דב' ,עשרים ושתיים פעמים
במכילתא דרבי ישמעאל .ארבע פעמים במכילתא דרשב"י ,שלוש פעמים כברייתא דמלאכת המשכן .ופעם
אחת כסדר עולם רבה.
7י 1נתונ.ם אלו לקוחים מן הקונקורדנציה לתקופה ג-ד של המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון

ו

ן

ן

ן

העברית.
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הענף הכבלי? כלום יש מניעה להניח ,שהדוגמות המזדמנות למשל בכ"י רומי  32לספרי
במדבר58,ן
כ"י מעולה בלשונו ,אינן שרידים שנתקיימו בשוליים בארין-ישראל וכמקומות
י (וראה להלן בסוף הסעיף הבא).
אחרים?"י
( )58דברים אלה שאמרנו לגבי הצורות מסואבות ,והימנו-הימנה ,וכמיותר מה שנאמר
לגבי הצורה האחרונה ,מעלים את השאלה :האם יסודות הלשון ,הנוהגים בענף הבבלי
וזהים זהות גמורה ללשון המקרא הטברני ,אינם שייכים ,לפחות בחלקם ,למסורת ארץ-
ישראלית מקורית ,שנהגה גם כקריאת המשנה ,והגיעה לבבל עת ירד רב לשם והביא עמו
את המשנה בראשית המאה השלישית? לשון אחר :מדוע יש להניח ,שצורותמעין חנויות
ומלכויות ,קךלל ,קךלם ,טבור ,מדוכה6",י והמלית להבעת צער אוי,ן"ן הנוהגות בענף
הבכלי  -ומובדלות ממקבילותיהן בענף הארץ-ישראלי ,חנינת ומלכינת ,קורסל ,קורדום,
וניכור ,מדיכה ,אי ואחיותיהן  -מדוע יש להניח .שהן פרי השפעת המקרא הטברני ולא
צורות ארץ-ישראליות מקוריות ,שנהגו במסורת אחרת של קריאת המשנה ,והגיעו לכבל
בתקופה קדומה?
ה
ז
ממנו-ממנה.
ד
ג
נ
כ
ונשובבעניין להימנו-הימנה
אם המקרא השפיע ,מדוע לא הגיעה
השפעתו לעקור צורות הימנו-הימנה שבבבלי ,ולהמירן כממנו-ממנה שהןלבדן רווחות בו,
כפי שהיטיב לשאול ד' רוזנטל?62יאין ספק שהמקרא השפיע,כפי שכבר אמרנולעיל ,אך
כלום השפעתו היתה מקפת כל-כך כפי שסכר קוטשר?
()59וכמוכן המבנה'מפני שהואמכניסלתוכועבודה זרה' (ע"ז א ,ט)' ,ולא תתיחד אשה
עמהןמפני שהן חשודין' (שם כ ,א)בענף הארץ-ישראלי,ורבים כמותם במשנהכולה,כנגד
שמכניס ,שחשודין בענף הכבלי;63י אתה מתפתה לחשוב .שהמכנה הרווח כבכלי הוא
 158ראה הנתונים לעיל ,בהערה .156
9י 1דיגמה קרוסה לזו היא :צורת הכינוני ממועט ,ממועטת .ממועטין המשמשת כמשניות דווקניות
ובראשם כ"י ק,כ"י מא ,כ"ילו .כ"י פר ועוד :כנגדה כענף הבכלי משמשח צורת מועט .מועטת .מועטין.
הצורה כמ"ח אחת אפשר תולדות הפלולוגיה היא ,כפי שחזרוהניח ש' שרביט (במאמרו בספרבן-חיים ,עמ'
 ,)559ואפשר חוזרתהיא ומשתלשלתבמישריןלבנייןקל בדומהלצורות-ול,ילד
,לשח,כפישסברתיבמקום
אחר (בר-אשר תשמ"א ,עמ'  .)91צורהזו אף היא עדותקדמוניתישלנולגביה ,שרווחה כארץישראל ,אפשר
שמצאנוכמוה כמגילותהגנוזות .אמנםאיןלערב אוחה עםצורת מועטשנזדמנהבמגילותהסרכים.שכןההיא
אינה אלאחליף (ואריאנטה) של שם העצם מקט .אך מועט ,הנקרית במגילתברית דמשק היא .כנראה ,צורת
כינוני.והיא היא המזדמנתבענף הבכלי של המשנה (ראה :כר-אשר .שם) .ושובלפנינו צורה שהילכה בדרוס
ארץ-ישראל ,מצאה את דרכה למשנה ,שהלכה לכבל ,והילכה כבכל .עם התפשטות התלמוד הבבלי שבה
צורהזו ונשתגרה במשניות ,ודחקה את הצורה כמ"מ כפולה ,צורתכינוני שלפעל; ממועט .אך מחמתמיעוט
העדויות  -לפי שעה דוגמה אחת במגילת ברית דמשק  -יש לנהוג זהירות רבהבענייןזה.ואיןלהפליג
בהשערות.
 160ראה .בר-אשר תשל"א ,עמ'  ;183בר-אשר תש"ם ,עמ' .78 ,29
 161ראה .קוטשר תשכ"ג ,עמ'  :35 ,22-21בר-אשר תשל"א ,עמ'  :178כר-אשר תש"ם .עמ' .22
.
 162רוזגטל תשמ"א ,עמ' .13
עמ'
 ,80וראה גם לעיל .סוף סעיף .47
 163ראה :רוזנטל תשמ"א,
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חולדת הארמית הבבלית .המקיימת את המבנה ד* בינתי ,נגון :רבעי .הקרא .דאמרי (ולא:
דהו כעי ,דהו קרי .דאינהו אמרי וכיוצא באלה) ,אך כנגד זה אתה מוצא בעברית המקרא
(דווקא המאוחרת) ש+בינוני ללאכינוי נסתר בתווך,כגון :שנאסזים (קה'ט .יב) ,ליצא (שם

י .ה) ,שירד (תה' קלג .כ-ג) .ולמהנטען .שהענף הבכלי הושפעמן הארמית הבכלית.ואינו
מקיים מסורת עברית מקורית .שהיתה ידועה דווקא בספרי המקרא המאוחרים?
( )60חיתומו של הדבר .הענף הבבלי של המשנה מובדלמן הענף הארץ-ישראליבקווים(
הרבה מכל תחומי הלשון (ואין לשכוח ,כמובן ,את היסגרות המשותפים להם והם עיקר).
קווים מבדילים אלה ,שנתפרשו ,בדרך כלל ,רוכם ככולם תולדת שינויים שחלו כחומר
הנמסר כענף הבבלי  -בחלקם מעשה עריכה ביודעין ובחלקם בלאיודעיז ,כולל משוגותן
מעתיקים ומסרנים  -יש בהם גם צורות מקוריות שהגיעו מארן-ישראל לבבל .ואפשרגםי
אפשר ,שלא רק צורותכגון; מסואבות ,הימנו-הימנה (מועט?)י"וא ודומיהן מקורן בארץ-ן
ישראל :אלא אף חלק לא מבוטל מאלה שנתפרשותיקוניםעל-פי המקרא הטברני ,אועל-
פי הארמית הככלית (כגון :שקורא ,במקום :שהוא קורא)  -תיקונים שנעשו ,כביכול,
בתהליך המסירה  -אף הם כחלקן אינם אלאדרכי קריאה מקוריות ,שרווחו בארץ-ישראל
בקריאת המשנה ,וכמותן נזדמנו בעברית הטברנית של המקרא.י"ן

ן

ן
ן

[יאן רכרי סיכום

( )61הערה מקדימה :סביר ביותר להניח מציאות מרובת פנים כקריאת המשנה :כלזמן
שהמשנה היתה מהלכת בעל-פה ,אפשר שקריאתה תתפלגפילוגלשוני במעט ובהרכהלפי
המקוס והזמן ,ולפי כיח מדרשו של החכם המוסר .הווי אומר .ההבדלים בלשון שבין
הטיפוס המערבי לטיפוס המזרחי וחלק מההבדלים שבין הענף הארץ-ישראלילענף הבבלין
(אותם קווים שאינם פרי שינויים שהחלו מסרנים על הטכסט הנמסר) '"5משקפים דרכי
קריאה שונות של טכסט אחד.
( )62נבוא עתה לסכם דברינו :מחקרלשון חז"ל מעלהלפנינוטיפוסילשוןשונים .הדבר
ניכר כמיוחד כקריאת המשנה .הבודק את דרכי הקריאה הידועות לנו ,לעת הזאת ,מן

ן
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 1"'1אמתי לא ככל מקרה ולא בכל דוגמה ניתן לטעון בביטחה ,שהיא צורה ארין-ישראלית מקורית
שנשתקעה בענף הבבלי ,ולא צורה שעלתהבעקביפעולתו של מתקןשתיקןעל-פי המקרא .כל דוגמהמחייבת
כדיקה לעצמה .אנו מדברים כאן על העקרון הכולל ולא על פרט זה או זה.
 1"4אולימ.יתר להזכיר כאן ,שבמאות השנים האחרונות אכן רבו התיקונים מדעת שבאו לקרב את לשון
המשנה ללשון המקרא .כפי שהראה ח'ילוןלגבי פעולתם של מדקדקיםבאירופה .ראה .למשל:ילון תשכ-ד.
עמ'  ,13- 12ובעשרות מקומות כספרו זה .כזאת היתה גם פעולתו שלרבי דוד אלטאראס שניקד את משניות
מנטובה וליוורנו על-פי הדקדוק  =1המקראי) .ראה :בר-אשר תש"ם .עמ' (.9
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המקורות העתיקים ומן המסורות יטכעל-פה2"7 ,מרו על קוף לעתן עתיקים ,מגלה ,בעיקרו
על הדבר ,שלושה טיפוסי לעתן:
הבבלק
(( )63א) הענף הארץ"-אראלי מכאן והענף הבבלי מכאך הענף
המשתקף
כמשנעת 'טבתוך התלמוד הבבלק מובדל מן הענף הארץ"-טראלי ביסודות מכל תחומי
הלעתן :בדרכי הכתיב,כהגייה ,בתצורה ,בתחבירואף כאוצר המלים .וממילא ברור,יטרכים
הם המקומות שהם מק"מ ם טכסט עיצורי שונה במשנה .חלק מן הקמים ,המבדילים
את הענף הבבלימן הענף הארץ"-אראלי ,הם שיר"ם שחלו בחומר הנמסרלעתים בהשפעת
המקרא ולעתים בהשפעתשעון התלמוד הבבלי (תש בהם גם צוחת
שיבושים
שהןתולד"
ממש
אך יש ב סודק המבדילים גם קרי לשוך שמקורם כלשון ארן"שראל,

מסירה"
בו
והמשיכ
מתק"מט בבבל כתקופת האמוראים ולאחרת.
הארץ"-הראלף
שנשמר
)
ב
(
במשנעת עתיקות .המשקפות את מסורת לימוד
( )64הענף
המשנה לבדה ללא תלמוד .ענף זה חלוק לוטף ט פוסי לשון :המערבי והמזרחי ט פושם
אלה מובחנים זה מזה בעיקר בענ"נ~ם 7טל פונולוגיה ומורפופונולוגיה ,כלומר .בתורת
ההגה ובתחומים הנושקים לה בתורת הצורות .דהיינו ,לפני שניהם עמד טכסט אחד
והם חלוקים בקריאתו במעט או בהרבה .הטיפוס האחד נתגלגל מערבה ונשמר לנו.
בעיקר ,בכתבי-יד מאיטליה ,והאחר נתגלגל לארצות המזרח השונות.
( )65מסורות הלשון שבעל-פה מאז המאה הי"ד עד היום יש מהן המקורבות לטיפוס
המערבי ,בעיקר מסורות איטליה ,ויש מהן המקורבות לטיפוס המזרחי ,הלא הן מסורות
קהילות ישראל כארצות האסלאם מפרס ועד צפון-אפריקה .אך הללו כבר מגלות זיקה

מופלגת לסימני הלשון של הענף הבבלי ,וזיקותיהן לטיפוסי הלשון של הענף הארץ-
ישראלי נתפוקקו בחלקן הגדול.
,
ר
מ
ו
ל
שלושה
למעשה
ו
נ
י
ד
י
ב
ל
כ
ו
י
( )66המבקש לחדד את הדברים
שיש
טיפוסי לשון
ן
"
'
,
.
ה
ד
ב
ל
חכמים ,או שלוש מסורות קריאה ,הכאות מארץ-ישראל ,ומתגלות במשנה
שני
הטיפוסים של הענף הארץ-ישראלייסודותיהםהמיוחדים הוכחהזיקתם לארין-ישראל.ואף
הענף הבבלי יש בו קווים מקוריים עצמאיים שמוצאם מארץ-ישראל .אך אללנו להצביע
הצבעה כמובהק על אזורים מוגדרים בארץ-ישראל ,ששם נתגבש כל אחד מהם ,למרות
הקשר שמצאנובין תופעות אחדות בענף הבבליובין דרום ארץ-ישראל של תקופת בר-
כוכבא .מפגש דיאלקטים שונים באיזור אחד אפשר שנתרחש עוד בהיות לשון חכמים
במלוא חיותה .מפגשים שלתלמידי חכמים מאזורים שונים כבר משתקפים בלשון המשנה
עצמה ,כפי שהראה י"ג אפשטיין בעינו הבוחנת'67.
166

סוג.ה לעצמה היאסוגיית הלהגים השונים שללשון חכמים(אוליתרדיוקלשון התנאים) שרמזנועליה

לעיל ,בהערה
167

.9

ראה .י"ג אפשטיין .מבואות לספרות התנאים ,ירושלים

 ,1957עמ' .240-234
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( )67אנו כל שקבענו מצטמצם לחמישה עניינות( :א) קיומם של שלושה טיפוסילשון
שונים( :ב) הצבעה על קווי הבחנה ביניהם; (ג) שיוך כתבי-היד והמסורות שכעל-פה
לטיפוסי הלשון השונים( :ד) לא כל קווי הלשון המייחדים את הענף הבכלי הם תיקונים
מאוחרים ,יש ויש בהם גם קווים קדומים; (ה) קביעת זיקתם הברורה של שלושתטיפוסי
הלשון  -שלוש מסורות הקריאה  -לארץ-ישראל.
( )68הצגה זו ,שאנו מציגים את דקדוק לשון חכמים (ובמיוחד אתלשון המשנה)לפני
חוקריה ולומדיה ,על כל החידוש שיש בה ,אי אפשר היה לה ללא המחקרים הרבים
שנשתתפו בהם חוקרים רבים .יודע אני ,שבירור זה פנה אל דרך ההכללה ,וכלמי שנתנסה
בה יודע מה זהירות מתבקשת בה .כוודאי שיש בהעמדהזו דבריםהמחייבים בירור,וישן
מהם המצריכים חיזוק :יש ספקות שאפשר שייעשו ודאות ,ואפשר שיש ודאות שייעשון
ספקות ,ואם לא באנו אלא כדי להעמיד את השאלות הללו על סדריומו של המחקרלצורך
דיון מחודש  -דיינו.

רשימת הקיצורים
(א) כתבי-יד
.
אנטונין
לו
פא
סם
פר
ק

(ב) ביבליוגרפיה
אפשטיין תרפ"ד

אפשטיין

תש"ח

בן-טולילה תשל"ג

בר-אשר תשל"א

ן
 כ"י אנטונין לסדר טהרות (נג' ב ,א  -זבים ה ,ה)על-פי הצילום אצל א"יכץ.גנזימשנה ...מאוסף אנטונין בספריה הלאומיתכלנינגראר.ירושלים תש"ל ,עמ' קמט-שיט,.
 ו"ה לו .מחניתא רבני מערבא על-פי כ"י קמברידג'  ,Add-470 ,1קמברידג' .1883 משנה כ"י פארמה [א] דה-רוסי  ,138מהדורה פאקסימילית ,ירושלים תש"ל.,
ת
י
ל
 משנה כ"י פאריס  329-328בספריה הלאומית כפארים ,מהדורה פאקסימי ןירושלים תשל"ג.
 משנה כ"י פארמה [ב] דה-רוסי  ,497מהדורה פאקסימילית ,ירושלים תשל"א .ן -משנה כ"י קאופמן  ,1450מהדורה פאקסימילית .ירושלים תשכ"ח.

י

י"ג אפשטיין ,פירוש הגאונים לסדר טהרות .ברלין תרפ"א-תרפ"ד (מובא על-פי
המהדורה החדשה ירושלים-תל-אכיכ תשמ"כ).
הנ"ל .מבוא לנוסח המשנה .ירושלים תש"ח.
י' בן-טולילה .לשון כתב-יד דיינארד של המשנה (חלקים מהסדרים מוער
ונטיס) (= כ"י  138של ביהם-ד לרכניס בניו-יורק) .עבודת-גמר .האוניברסיטה
העברית ,ירושלים תשל"ג.
מ' בר-אשר .משנה כ"י פארמה ב' לסרר טהרות  -דברי מבוא .ירושלים תשל"א
(מובא על-פי קובץ א ,עמ' .)185-166

((1ן

י

,

בר-אשר תשל"ט
כר-אשר תש"ם
כר-אשר תשמ"א
בר-אשר תשמ"ג א

כר-אשר תשמ"ג כ
בר-אשר תשמ"ד

הנמן תשל"ד
הנמן תש"ם
ייכין תשכ"ח
ילון תשכ"ד
כ"ץ תשל"ח

כ"ץ תשמ"א

מורג חשי"ז
מורג תשכ"ג
מורג תשל"ז
מורג תש"ם

נתנאל תשל"כ

לשון המשנה
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הנ"ל, .צורותנדירות כלשון התנאים' ,לשוננו מא (תשל"ז) .עמ' ( 102-83מובאעל-

פי קוכ'ן
הנ"ל,
ת
ו
ב
י
ת
'שתי
מורכבות
שלא הוכרו' .לשוננו מג (תשל"ט) .עמ' .193-185
הנ"ל .פרקים כמסורת לשון חכמים של יהודי איטליה ,עדה ולשון ו ,ירושלים
חש"ם
הנ"ל' ,כתיכיס שלא הובנו' ,לשוננו מה (תשמ"א) .עמ' .92-85
הנ"ל' ,צורות נשכחות בלשון התנאים.כין הסופר לנקדן של כתב-יד קאוסמן של
המשנה' ,ספר בן-חיים ,עמ' .110-83
ב ,עמ' .)142-123

הנ"ל',עיונים ראשונים כלשון חכמים המשתקפת בכתב-ידרומי 32לספרי כמדבר
תעודה ג ,תל-אביב תשמ"ג .עמ' .165-139
הנ"ל' .על משוגות הניקוד ככתב-יד קאופמן של המשנה' .מסורות א .תשמ"ר
עמ'ו 7-ו
ג' הנמן' .למסורת הכתיב שלכ"י הספרא המנוקד1כ"ירומי  ,')66ספרהזכרוןלחנוך
ילון ,רמת-גן תשל"ד ,עמ' ( 98-84מוכא על-פי קובץ ב ,עמ' .)29-15
הנ"ל ,תורת הצורות שללשון המשנה ,על-פי מסורת כתב-יד פרמה (רה-רוסי )138

תל-אביב חש"ס.
י'ייכין ,הניקוד הבבלי ומסורת הלשון המשתקפת ממנו .עבודה לשם קכלח תואר
דוקטור .האוניברסיטה העברית ,ירושלים תשכ"ח.
ח' ילון ,מבוא לניקוד המשנה ,ירושלים תשכ"ד.
ק' כ"ץ ,מסורת הקריאה של קהילת ג'רבה במקרא ובמשנה .עדה ולשוןב .ירושלים
תשל"ח.
הנ"ל ,מסורת הלשון העברית שליהודי ארם-צובא (חלב) בקריאת המקרא והמשנה
עדה ולשון ז ,ירושלים תשמ"א.
עמ'
ש' מורג' .למחקר מסורת העדות כלשון חכמים' ,תרכיזן כו (תשי"ז),
16-4
(מובא על-פי קופץ א ,עמ' .)!98-!86
הנ"ל ,העברית שכפי יהודי תימן ,ירושלים תשכ"ג.
הנ"ל ,מסורת הלשון העברית של יהודי כגדאד ,עדה ולשון א ,ירושלים תשל"ז.
הנ"ל' ,בין מזרח למערב ,לפרשת מסירתה של העברית בימי הבינייס' ,דברי
הקונגרס העולמי הששי למדעי-היהדות ,ירושלים תש"ם ,עמ' ( 156- 141מובאעל-
פי קוכץ ב .עמ' .)249-234
א' נתנאל' ,לשונו שלכ"יאנטונין  ,'262עכורת גמר ,האוניברסיטההעברית,ירושלים

תשל"כ.

ספרבןחיים
פורת תרצ"ח
צרפתי תשמ"ג
קובץ א ,קובץ ב

מחקרילשון מוגשים לזאבבן-חייםבהגיעולשיבה(כעריכת מ' בר-אשר ,א'דותן .ד
טנא וגב"ע צרמתי) ,ירושלים תשמ"ג.
א' פורת ,לשון חכמים לפי מסורות בבליות שככתביידישנים ,ירושלים תרצ"ח.
גב"ע צרפתי' .מסורת לשון חכמים  -מסורת של "לשון ספרותית חיה"' .ספרבן-
חיים ,עמ' .458-451
מ' בר-אשר (עורך) .קובץ מאמרים בלשון חז"ל .א ,ירושלים תשל"ב (תשל"ז ;)2ב
ירושלים תש"ם.

משה בר-אשר

220

קוטשר תשכ
קוטשר תשכ"ט א

[]34

י' קוטשר' ,לשון חז"ל' .ספרחנוךילון,ירושלים תשכ"ג .עמ' ( 280-246מובאעל-
פי קובץ א ,עמ' .)35-1
הנ"ל' ,מחקרים בדקדוק לשון חז"ל(לפיכת"יקאופמן)' ,ספרבר-אילןלמדעיהרוח
והחכרה ,קובץ העשורכ .ירושלים תשכ"ט ,עמ' ( 77-51מובאעל-פי קוכם א ,עמ'
.)128-102

קוטשר תשכ"ט ב

קוטשר תשל"ב
רוזנטל תשמ"א

הנ"ל' .ביצוע תנועות ן ,ט בתעתיק העברית המקראית ,בארמית הגלילית וכלשון
חז"ל' .ספרבנימין דה-סריז ,ירושלים תשכ"ט ,עמ' ( 251-218מוכאעל-פי קוכם א,

עמ' .)165-129
הנ"ל' ,מצב המחקר של לשון חז"ל וכו' מבעיות המילונות של לשון חכמיםוכו'
ערכי המילון החדש לספרות חז"ל ,א ,רמת-גן תשל"ב ,עמ' .82-3
,
ר
ו
ט
ק
ד' רוזנטל ,משנת עבודה זרה ,מהדורה ביקורתית ומבוא ,עבודת דו
פרסומי

המדרשה ללימודים מתקדמים .האוניברסיטה העברית ,ירושליס תשמ"א.

