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כהן א׳ חיים

 התנאים, שבלשון השם ממשקלי בשלושה לעיין מבקשים אנו זה במאמר
 מבקש עיוננו תפולה. תפעלת, ונפולת, נקבית: שצורתם ת׳ בתחילית משקלים

 שנתחדש ומה אלו משקלים שלושה של וסמנטית מורפולוגית תמונה להציג
,התנאים. בלשון בהם

 מבחינת בהם שנמצא חידוש של צד הוא אלו שבמשקלים השווה הצד
 חידוש להלן. שיתברר כפי במקרא, תפוצתם לעומת חז״ל בלשון תפוצתם

 אלו משקלים עם הנמנים השמות של גרידא המנייה מן לעלות יכול אינו זה
מו אחד כל בהם העיון מן אם כי 2והצגתם  לתיאור אלו עיונים של ומצירופם במקו

מסכם.

 המילון מערכת ידי על שנקבעו הטובים היד כתבי פי על הן התנאים מספרות המובאות 1
 וחיבור חיבור כל של הראשיים הנוסח עדי לשמש העברית ללשון האקדמיה של ההיסטורי

 כ״י — דר״י מכילתא ;46 וינה כ״י — תוספתא כי״ק: — משנה והם: א(, מאגרים )ראה
 וטיקן כ״י — דברים וספרי במדבר ספרי ;66 וטיקן כ״י — ספרא ;2 ,151 אוקספורד

 דר׳ מכילתא המותקנות: למהדורות מקום מראה גם ניתן ההלכה ממדרשי למובאות .32
 מהדורת דרשב״י, מכילתא תש״ך; 2ירושלים רבץ, וי״א הורוביץ ח״ש מהדורת ישמעאל,

 ספרי תרכ״ב! וינה וייס, א״ה מהדורת ספרא, ! תשט״ו ירושלים מלמד, וע״צ אפשטיין י״נ
 א״א מהדורת דברים, ספרי תרע׳׳ז! לייפציג הורוביץ, ח״ש מהדורת זוטא, וספרי במדבר

תשכ״ט. 2יורק ניו פינקלשטיין,
 שהביא ובמה השמות, כל את הביא לא הוא אף .82 עמ׳ דקדוק, סגל, אצל שנמצא כדרך 2

 לומר צריך אין אף האמוראים. ומספרות התנאים מספרות שמות בדקדוקו, כדרכו עירב,
 ראוי ושעליהם טובים להיות שהוכרו חז״ל ספרות של היד כתבי על נסמך אינו שתיאורו

חכמים. לשון של דקדוקה תיאור בכל לסמוך



תפעלת משקל א.

 התפוצה פני אך התנאים, בלשון הן במקרא הן היא דלה זה משקל תפוצת
בזה. שאין מה בזה ויש הם, שונים

 תלעזמת, ואיכה(, משלי תהלים המאוחרים, בספרים )רק תיסלת במקרא:
 המשוחזרות הצורות שגם ואפשר טז(, מט, יר׳ תפלצתף, )רק תפלצת תפאךת,

3*תועפת. *תולדת,
 באו לא מהם שלושה בלבד. בטוחים שמות ארבעה נמצאו התנאים בלשון

 על בשורשו, חדש אף תותבת, מהם, )אחד חז״ל בלשון חידוש והם במקרא,
הם: ואלו הארמית(. דרך

תגלחת .1
כגון: ומצורע, נזיר לעניין הלכתי כמונח לרוב ודינו. הגילוח מעשה

ם נראה הוא כך לנגעו נראה שהוא כשם  ד(. ב, לתיגלחתו)נגעי
ב(. יד, )שם והלויים והמצורע הנזיר מצוה, ותגלחתן מגלחין שלושה

 רק משמע. באותו והכול כולה, התנאים בספרות פעמים ממאה למעלה ועוד
ניטרלית: בהוראה אם כי זה, בעניין שלא נמצא אחת פעם

של זקנו תיגלחת יום תו) רי בלו ג(. א, ע״ז כלשהו? עכו״ם ו

 גם )ומעט ומצורע נזיר לעניין בעיקר זו מילה מצויה האמוראים בספרות גם
 מאוד מעט ואך הראשונים( השניים בדיני שיש מה בדיניו שיש אבל, לעניין

 ״בנים ע״א(; נו )ברכות בחלום״ תגלחת ״הרואה כמו: הניטרלי, במשמע
 עמ׳ מנדלבוים, מהדורת ג! א, ובציצית״)פדר״כ ובתגלחת במילה לי המצוינים

 חז״ל: בלשון הרגיל לעומת במשמעות חידוש יש אף האחרונה במובאה (.5
 מה התספורת, לאחר ועיצובו השער צורת התגלחת״, ״תוצאת היא כאן תגלחת
(.frisure)״תסרוקת״ בפינו שנקרא

תוספת .2
הביכורים״ ״תוספת בלבד: פעמים חמש במשנה בנסמך. תמיד כמעט הופעתה

 כב, )איוב מועפית בלבד: בריבוי במקרא נמצאים אלו שמות .248 עט׳ ילין, הציגן כך 3
 תולדות־, — בלבד ובנטייה בנסמך נמצא תולדות ועוד(. כב כג, )בט׳ תועפות־ כה(,

 בלשון תולדת-תולדות על התנאים: בלשון נמצא לא תועפת-תועפות וכיו״ב. תולדותם
להלן. עוד ראה חז״ל



שבועות ״תוספת שם(; פעמים שלוש ועוד י ג, )ביכורים  בשאר ב(. ב, העזרה״)
ס׳ ״תוספת התנאים: ספרות תו מה״)  תרומה״ של ״תוספת ;0 ה, תרומות תרו

א ״תוספת מלאכה״, ״תוספת ב(; ח, )שם ״)ספר  ע״א(, קב ב יא, אמור עינוי
של ״תוספת עיבורו״, ״תוספת ש עיבורה״)  דר״י מכילתא ;השנה של או החוד

(.8 ׳עמ ב: פסחא
 והפך העיקר על שניתוסף מה דבר המציין כמונח תוספת באה אלו בכל

 הנוספים הפרות — ביכורים״ ״תוספת לו: טפל אם כמותו אם ממנו, חלק
 הנוסף ל׳ יום — החודש של עיבורו״ ״תוספת ;עמם והמובאים הביכורים על

ש — השנה של עיבורה״ ״תוספת לחודש?  לשנה; הנוסף שני( הי״ג)אדר החוד
 הנוסף לזמן המכוונים עינוי״, ו״תוספת מלאכה״ ״תוספת אף כך כיוצא. כל וכן

 ושתייה ואכילה מלאכה בו שנאסרת יום, מבעוד הכיפורים, יום של בכניסתו
יום. של מעיקרו הוא אין שעדיין אף )״עינוי״(

.לתוספת חומש ״יש כללית: שהמשמעות נראה אחד במקום רק . ש אין .  חומ
ם׳ תו ת״) ספ תו  על פלוני שהוסיף בתוספת האמורים דברים — כב( ד, ערכין ל

4פומבית״. ב״מכירה שדה של מחירו

וגפאלת .3
אחד(: )ובמקום במשנה פעמיים כולה. התנאים בספרות ספורות פעמים

ת מן לו 5תפארת לעושה תפארת שהיא כל אבו ם) אד א(. ב, ה

התנאים: ספרות בשאר

 לצדיקים ובנים והתפארת והכבוד והשיבה והחכמה והעושר והכוח הנוי
ח(. יא, סנהדרין )תום׳ לעולם ונאה להם נאה

א שהמלחמות למי ותפארת וגדולה ושבח שיר ונותנין ת מכיל  דר״י שלו)
יד; ח, יד, דרשב״י מכילתא ; 100 עמ׳ ג! שם וכיו״ב ,90 ׳עמ א; בשלח

(.119 עמ׳

למקרא: ישירה ובזיקה

 והגבורה הגדולה ה׳ לך או׳ דוד וכן וההוד, והנצח התפארת לה׳
(.119 עמ׳ א; שירה דר״י, וההוד[)מכילתא והנצח ]והתפארת

ג. ח, ערכין במשנה דבר של ביאורו ראה 4
 מכוון והוא רפה, והתי״ו אות, מעליו שאין תלוש, שווא המנקד סימן התיבה בראש 5

בדפוסים. הנוסח וכן פ$ךת.1ון לקריאה



שלח דר״י, מצרים[)מכילתא ]של תפארתן היתה שם (.84 ׳עמ !א ב

:תפארה גם אחת פעם נמצא תפארת לצד

ת למי והוד ונצח ותפארה וגדולה ושבח שיר ונותנין ם שהמלחמו ש  שלו)
(96 עמ׳ ב!

 ולהלן לעיל גם משפט אותו נמצא כאן שהצגנו כפי אוקספורד; כ״י פי על כך
6תפארת. ושם דר״י, במכילתא

 בקטעי אלא התנאים בלשון נקרית איננה תפארת שהמילה עולה האמור מכל
אבות. כמסכת ארכאי נופך בעל ובטקסט אגדה

תותבת .4
 אחדות פעמים וכן ה(, ו, )שבת זהב״ של ושן תותבת ״שן במשנה, אחת פעם

 עצם שם לא שעדיין הדברים, וניכרים תותבת. שן בצירוף ולעולם בתוספתא,
 ששאילה ברור השורשית, לתי״ו אשר תואר. שם אם כי כאן יש ממש של

7כאן. יש ארמית
ב׳1גר ׳״ובין תותב: הזכר צורת נמצאת עצם כשם ד (  שכנו, זה — טז( א, ׳

רי8תותבו״ זה אחר דבר שושבינו, זה אחר דבר פ ס  תותבו (.27 עמ׳ טז; דברים )
 שאילה היא ואף גרו, תיבת של פירוש־תרגום עמו, הגר עמו, היושב פירוש
9הארמית. מן ברורה

תולדת .5
היחיד וצורת ובנטייה, בנסמך בריבוי, רק במקרא (,3 )הערה לעיל שצוין כפי

 הנטויות הצורות כל הובאו א( )מאגרים העברית ללשון האקדמיה של ההיסטורי במילון 6
 אלא באו לא תפארת בערך דווקא. תו*ארה הערך תחת וכיו״ב תפארת)בנסמך( תפארתם,

בנפרד. תפארת צורות
 ולא תושבות׳ ׳שיניים אומר ״אני תש״ג: בשנת שנכתבו קלחנר י׳ דברי היום נראים כקוריוז 7

 בעברית״)י׳ ׳ישב׳ שהיא הארמית ׳יתב׳ מן היא ׳תותבות׳ המלה שהרי תותבות׳ ׳שיניים
(.191 עמ׳ ,1957 אביב תל ובעיותיה, החדשה העברית לשוניים״, בעניינים יחיד ״דעת קלוזנר,

 כדי עד אותיות, דמיון בשל בוודאי והגיע, זה שם נשתבש ובדפוסים יד כתבי בגרסאות 8
שחר. כל כמובן לה שאץ חותנו, גרסת

 כך — עמכון״ אנה ותותב ״גיור ד(: כג, עמכם״)בר׳ אנכי ותושב ״גר ניתרגם למשל כך 9
 אצל ערכו צוד נאופיטי)וראה בתרגום וכן אתר( על טל מהדורת השומרוני)ראה בתרגום

 ועוד יד, ט, חולץ )תוס׳ תותב חלב תואר: כשם גם התנאים בספרות ונמצא סוקולוף(.
 אני העברית. במילוני נרשם לא זה שם הקיבה. על ה״יושב״ חלב והוא ההלכה(, במדרשי

ת׳. שבתחילית זכר ממין בשמות העיון בכלל בו לעיין לחזור אומר



 לצורת תיעוד אין התנאים בספרות גם תולדה. אם תולדת אם שחזור צריכה
כגון: בלבד, הנטויות הצורות הוא שנמצא ומה נפרד, יחיד

ם קרויה הולדתו ששם כל  ח(. ו, עליו)נדרי
ה(. ו, )מכשירין לדם תולדות למים... תולדות

 )ספרי לתולדות אם למסעות אם יקריבו כיצד יודע משה היה לא ועדיין
(.52 עמ׳ ;מז במדבר

 המלאכות ״כל בלבד: פעמים וארבע בירושלמי, אלא באה לא נפרד יחיד צורת
 תולדת ״אפייה ע״א(; ב ה, ה, )שבת תולדת״ לה אין וזו תולדות להן יש

שם שול״) שם וחבורה עיקר ״שחיטה ע״ב(; י ב, ז, לבי  ״שלישי שם(; תולדת״)
ת10לתולדת״ רביעי למלכות ריו הו  מקום בכל בבבלי זאת לעומת ע״ג(. מז ב, ג, )

 כתיבא דלא והאי אב קרי דכתיבא ״הך כגון: תולדה, היא הנפרד היחיד צורת
ת קרי שב שן״)ב״ק — תולדה ניעור, — ״אב ע״ב(; צו תולדה״)  ע״ב(; ג י

רבות." פעמים ועוד

הפעלת)תפעלת( ב.

 זה שם יז(. נט, )יש׳ תלבשת״ נקם בגדי ״וילבש בלבד: אחד שם במקרא
 נקם בגדי ׳׳וילבש הכתוב: של ושיעורו לבוש, מוחשי, כשם אם להתפרש ניתן

 כמושא פעולה, שם מופשט, כשם אם תלבושתו״, הם הנקם בגדי כלבוש,
12נקם״. בגדי לבש ״לבוש ולהטעמה: להדגשה אלא בא שלא פנימי,

שקל נתחדשו התנאים בלשון  במשנה מהם שלושה שמות, שישה זה במ
 תךעמת. תקרבת, תעו־בת, תספו־ת, תכבסת, :הם ואלו אחדים, בספרים ושלושה
ניקוד: של מסורת לגביהן אפוא לנו ויש במשנה, שנמצאו במילים נפתח

תערבת .1
ם מדם ממלא היה כוס בת)פסחי ח(. ה, התערו
 ו(. ה, כלאים בתערובתן)תום׳ שאסור דין אינו בתערובתן... אסור הוא הרי

(.35 עמ׳ י; פסחא דר״י מנין)מכילתא תערובתן

 של הופעותיה כשאר שלא לתולדות. ז׳יטומיר בדפוס ונציה; ובדפוס ליידן בכ״י כך 10
״תולדה״. הערך תחת א במאגרים זו תקרית הועמדה נפרד כיחיד תולדת

 היחיד את לגזור הבבלי, התלמוד בהשפעת בוודאי לתולדותיה, בעברית נשתרש וכך 11
תולדה.

אתר. על רד״ק פירש כך 12



שהוא הדבר הפעולה: פרי ומשמעה התנאים, בלשון המילה הופעות כל הן אלו
 :שונים עניינים לשני תערובות גם במשנה נמצא לצדה העירוב. תוצאת

היינו א. העירוב(: תוצאת תערובת)

(.2X י ח, )פרה תערובות מי
ת)ספרי מימי (.313 ׳עמ ;יז יט, זוטא תערובו

התערובת: את המרכיבים הפרטים המעורבים, הדברים ב.

(.4X ה יא, )יבמות התערובות... הגדילו וולדותיהן, שנתערבו נשים חמש

של ריבוי כצורת תערבות, ניקד ילון בכי״פ. הן בכי״ק הן הוא כך הניקוד
13תערבת.

תערובות :תערבת של ריבוי צורת בתערובות גם לראות אפשר הצורה מבחינת
לצורה להידחק ואין 14מוטעמת, שאיננה בהברה u-0 בחילוף תערובות <

 15במילונו. יסטרוב שרשם תערובת, לצורה או *תערובה מלאכותית משוחזרת
הבנים היינו )ב(, משמעות עם יפה עולה ריבוי כצורת הצורה תפיסת
שמעות)א( באשר אך 16לידתם. בשעת שנתערבו תערובות שאין לומר, נראה למ

קוסובסקי. של ובקונקורדנציה אשכול דפוס במשניות ננקד וכן 13
 עמ׳ א, בדגשטרסר, ; 193 עמ׳ ב״ל, וראה וכד׳, )מנוסה מקרא בלשון הן ידועה תופעה 14

ה בלשון הן (145 ל כו ״ל)י 78 ׳עמ פרקים, בר־אשר, וראה ועוד(, חז -77.
ה11ב־ 0 כאן המחליפה האשכנזית, בהגייתה לתערובת התכוון ודאי 15 א ר  עמ׳ מבוא, ילון, )

 ?ת1לתער דווקא מכוונת היא שאין לי נראה האשכנזים שבפי תערובת צורת של לגופה (.21
שמעה שתכוון היא ויכולה  להציע עומדים שאנו כפי ביחיד, מופשט כשם לתערוכות)במ
 בתנועה מוטעמת הבלתי האחרונה הברתה נשמעת המלעילית האשכנזית שבהגייה להלן(,

 בעיקר הרבנית, בספרות לרוב מצויים תערובות-תערובת חילופי ואכן .taaruves מרושלת:
 הרבנית בספרות נקראות ערוך שבשולחן תערובות״ ״הלכות למשל כך האשכנזית.
 ״אך א: ס״ק מא, יו״ד לשו״ע תשובה פתחי למשל ראה תערובת״: ״הלכות גם האשכנזית

 בחלב״ בשר מתערוכות דבר איזה נאסר ״אם ולהפך: תערובת״, להלכות בפתיחה ראיתי
 ״הט״ז קלד(: )עמ׳ כלה בהכנסת עגנון שכתב למה גם כאן ויצוין ה(. מו, שו״ע )קיצור

 את במדויק וחיקה עגנון)כדרכו( דקדק בתוספות״. מפורש דיבור מעיניו נעלם בתערובת
מן בן הרבני הסגנון ואת אלו דברים שם הוא שבפיו הדובר לשון מן)  הוא אף הסתם הז
 אביב תל ומקורות, ]מראות שלו כלה״ ״הכנסת במהדורת הולץ א׳ (:taaruves הגה עצמו

 לשולחן כדין תערובת״)בציינו ״הלכות הוא גם בביאורו וכתב דק, לא [116 עמ׳ תשנ״ה,
 חילופי רואים אנו תערובות-תעדובת בחילופי כאמור, ״תערובות״. וצ״ל דעה(, יורה ערוך
.taaruves האחת, הצורה של בלבד כתיב

 מתועדת תערוב )צורת תערוב. אף ואולי תערובה, היא האפשרית המשוחזרת היחיד צורת 16
 עניינו שם אך ב[,210 עמ׳ ערב, ]ראה רס״ג של בתשובה אחת, פעם העברית בתולדות
שבה.( המרכיבים אחד ולא עצמה התערובת



 ״לא בתוספתא: נמצא וכן תערובת״, ״מי היינו תערובות״ ״מי תערובת: אלא
 יתערבו שלא )כרי התערובת מפני כלומר התערובות״, מפני לקינין שופר היה

 ארפורט: בכ״י וינה: בכ״י הוא כך — התערובות״ ״מפני יונה(. בבני תורים
התערובת.

 מקביל זוטא( שבספרי התערובות״ )ו״מימי פרה שבמשנה התערובות״ ״מי
פסחים. שבמשנה התערובת״ ל״רם במדויק

 זו גם תערובת, הצורה עברה כבר בבלי שבתלמוד הראה ברויאר יוחנן
 כאן, המוצג הממצא מן שעולה כפי באמת, אולם 17לתערוכות, שבפסחים, האחת

מי( — התנאים בלשון כבר היא המעבר ראשית  שבמשנה התערובות״ ״מי)מי
 פי על שקלים שבתוספתא התערובת״ התערובות/ ו״מפני זוטא, ובספרי פרה

וארפורט. וינה היד כתבי
 ״בני המקראית הצורה השפעת כאן שיש מניח ברויאר ? זה למעבר גרם מה

 אחר עניינו כאן ת1תעךב אמנם כד(. כה, דהי״ב יד: יד, )מל״ב התערבות״
טין,  סיוע מקצת שתשפיע. לה אפשר הצורה אך ועירבון, ערובה לשון לחלו

 חדר התערובות״, ״בני כצורתו, שהצירוף בעובדה למצוא אפשר זו לראייה
ך ולא חולצין הזקנה לבני התערובות ״בני המשנה: של הדפוס לנוסח מי ב  מיי

 הזקינה״ לבני ״התערובות הוא הנוסח ובכי״פ שבכי״ק בעוד ד(, יא, )יבמות
18כלל. כאן מקום לה אין שבאמת בני, המילה בלא

 תערובות, < תערובות תערובת: של ריבוי שלפנינו אף אפשר לעיל, כאמור
 את הולמת ריבוי צורת אולם 19מוטעמת. שאיננה בהברה u-0 של הנזכר בחילוף

שמעות כלל יפה ואינה שנתערבו״, ״הדברים השנייה, המשמעות  הראשונה, למ
תערובות״(. ״תערובת״)״מי שעניינה

.235-233 עט׳ ברויאר, והמבורר, המקיף דיונו ראה 17
הזקינה״. מ״בני כגרירה כאן נוסף ש״בני״ אפשר כי אם 18
 בחוברת כך ריבוי. צורת בזה רואה העברית ללשון האקדמיה של ההיסטורי המילון ואכן 19

ב השורש את המציגה לדוגמה - ר - ד, ]תשמ״ב[, מו )לשוננו ע -  אלא ב(,199 עמ׳ ג
 לבוא מתאים אינו התערובות״ ״הגדילו וההגדרות: המיץ בפרטי תיקון טעון שהתיאור

 (.39 מם׳ א,201 עמ׳ שם, )ראה המעורב״ הדבר העירוב, בו שחל ״דבר ההגדרה תחת
 במאגרים לעיל. שהצענו כפי התערובת״, את המרכיבים ״הפרטים היא לו היפה ההגדרה

 שבאו ווןערובה, בלבד, ביחיד תערובת צורות כל בו שבאו תעויבת, ערכים: שני נקבעו א
ם אכן שהן אלו הן משמעויותיהן, כל על תערובות הריבוי צורות כל בו  ריבוי)״הדברי

 מציעים ושאנו התערובות״, ״מי כמו ריבוי, בהן לראות שקשה אלו הן שהתערבו״(
שט כשם לראותן  תערובה צורת לעיל, צייננו שכבר כפי מקום, מכל ״תערובת״. — מופ

 היחיד לצורת ביותר המוקדם )התיעוד תיעוד כל לה שאין פיקטיבית צורה היא עצמה
כ[(.201 ׳עמ שם, ער״ב, הערך ]ראה ! 1835 משנת הוא תערובה



שקל ביחיד שם הוא שתערובות לי נראה לפיכך ת, במ  שצורתו משקל הפעולו
שקל מן מופשט. שם אם כי ריבוי מציין הוא אין אך בריבוי שם צורת  הזה המ

 >נחמ׳ תהלוצת במשלי(, פעמים כמה ועוד כ לב, תהפצת)דברים במקרא מצינו
תה׳ לא(, יב, מת) צו 20מופשטים. שמות כולם — ועוד לו( סח, תע

תךעמת .2
&ת)ב״מ אלא עליו לו ואין ו(. ד, תךעו
א(. ו, )ב״מ תךעומת אלא זה על זה לו ואין

 ובמדרשי בתוספתא אף מופיעה והיא במשנה, המילה של הופעותיה שתי אלו
ההלכה.

 כצורת אלא ריבוי כצורת לפרשה אין שכנראה תרעומות צורת מצאנו כאן אף
 דר״י במכילתא נמצא וכך לעיל. שנתבררה כתערובות כמוה המופשט, השם
(:155 ׳עמ א; )ויסע

 עמדו אלא ... תחילה שבהן בגדול לימלך לישר׳ להם היה או׳ יהושע ר׳
 ישראל היו למידין או׳ המודעי אלעזר ר׳ משה. על תרעומות דברי ואמרו

משה. על תרעומות דברי או׳ 21היות

 תרעומת״, ״דברי היינו תרעומות״ ו׳׳דברי ,151 אוקספורד בכ״י הוא כך —
 על כאן יש ריבוי צורת זאת שבכל אפשר אמנם ׳׳תרעומת״. היינו ו״תרעומות״

 וכיו״ב(, כנסיות״ )״בתי סמיכות צירופי של בריבוים חז״ל בלשון המצוי דרך
 )עמ׳ בסמוך דר״י במכילתא חוזר זה שמדרש לכך הדעת את לתת יש זאת ועם

טו, שבמכילתא במקבילה הוא וכן תרעומת, דברי ושם (,160-159 שב״י)  דר
(.103 עמ׳ כד!

:בצירוף שלא זו צורה נמצאת בתוספתא

ה(. ד, התרעומות)סנהדרין מפני אלא זו פרשה נאמרה לא

22התרעומת. וינה: בכ״י צוקרמנדל, במהדורת כך —
עליו לו ״ואין כגון פעמים, כמה הבבלי בתלמוד באה תרעומות, זו, צורה

 שיראה במאמר לחזור מתכוון אני זו לפרשה המאוחרת. המקראית בעברית המכריע רובם 20
.34 הערה להלן עוד וראה בקרוב. אור

להיות. = 21
 ראשון בדפום וינה: בכ״י כך — תרעומת״ אלא עליו לו ״אין ב: ז, ב״מ בתוספתא וכן 22

מות)ראה (.17 שורה אתר, על ליברמן במהדורת ח״ג תרעו



 א ו, בב״מ הוא כך שבבבלי במשניות ואף ע״א(, עט )ב״מ תרעומות״ אלא
 עשאן בפיו שנדבר דבר אם ״ומה נתן: דר׳ באבות נמצא וכץ ע״ב(. )=עה

 אגדה במדרשי ועוד ע״א(, יב דף שכטר, מהדורת פ״ח, )נו״ב תרעומות״.״
 והמאוחרת, המוקדמת הרבנית, שבספרות עוד, יצוין ותנחומא. רבה כשמות

פעמים. עשרות זו צורה באה

וגשחרת .3
:כולה התנאים ובספרות במשנה אחת פעם

ת23תישחורת ונוח ראש קל הוי בו א יב(. ג, )

 מופשט שם בו ראו המפרשים רוב נתברר. לא זה שם של המדויק פירושו
 הוא שאף י(, יא, )קהלת שחרות והשווה והבחרות: הנעורים ימי את המציין
 דרך על הצעיר, כאדם להתפרש יכול הוא במשנתנו 24הרוב. דעת על כך נתפרש

שווה: המטונימיה: מת״)איכה תשחורת בן לה ״היה וה שם(. ועוד כה, א, רבה ו

במשנה: כאמור, אינם, זה שבמשקל השמות שלושת שאר

תכבסת .4
 תכבוסת טעונין שיהו בפרה... העסיקין על ולימד ]=הכתוב[ כת׳ בא

(.157 עמ׳ קכד: במדבר )ספרי שמש והערב הגוף ורחיצת בגדים

 המילה פעולה. שם ומשמעו התנאים, ספרות בכל השם של היחידה הופעתו זו
 ורחץ במים בגדיו יכבס אתה ״והע<רף שם, הנדרש הפסוק על נסמכות והדרשה

 כשם ״יכבס״, של הפעולה שם היא ותכבוסת ח(, יט, )וי׳ וגו׳ במים״ בשרו
״ורחץ״. של הפעולה שם היא שרחיצה

תספךת .5
יט(. ג, טוב[ ]יום ביצה )תום׳ בתספורת הירק את מספרין ואין

ת ונוח ברך ״ושפל בירושלמי: הוא וכן בכי״ס, גם הנוסח כך 23 שחורת״)תעני  סה פ״ב, ת
לתשחורת״. ונוח לראש ״קל כאן: בדפוסים ע״ג(.

שחורות״ ששערותיו בחור שו?ר)״לאדם בלשון אם שחר בלשון אם נקשר הצעירות עניין 24
ת רע״ב —  עלה ׳כי מן שחרות ״ומלת שם: בקהלת עזרא אבן דברי וכך שם(, באבו

 מענין השחור לשער רמז השחרות יהיה או כשיבקע... לשחר השחרות ימי דמה כי השחר׳
ונאוה״׳. אני ׳שחרה



 הגרסה התנאים. ספרות בכל היחידה הופעתו וזו וחיתוך, לגזיזה כלי הוא תספורת
במספרים. לונדון בכ״י במספרת! ארפורט בכ״י וינה. בכ״י היא כך בתספורת

 זו צורה שכן עיקר, במספרת, ארפורט, כ״י שגרסת לומר היה נוח אכן,
שנים״)כלים שנחלקה ״מספרת כגון — התוספתא ומן המשנה מן לנו מוכרת  ל

 שבכ״י שתספורת בעוד — ב( ג, ב״מ כלים פרקים״)תוס׳ של ״מספרת א(; יג,
 בראשונים, גם מצויה וינה כ״י גרסת אולם חבר. כאמור, לה, נמצא לא וינה
 הגרסה אף והיא (,992 ׳)עמ אתר על כפשוטה בתוספתא ליברמן שציין כפי

ע״א(. לד שלו״)ביצה בתספורת הירק את גוזזין ״ואין בבבלי:
 רק נמצא הראש לשער המתקשר הידוע משמעו כלי. הוא תספורת כאמור,

 פעם נמצא הוא הירושלמי בתלמוד הבבלי. בתלמוד בעיקר האמוראים, בספרות
כלל. מצוי הוא אין האגדה ובמדרשי ע״ב(, סט ט, ד, )תענית בלבד אחת

תלןרבת .6
אחד: בעניין הכול התנאים, בספרות פעמים שלוש נקרה

 מכילתא ;ח ז, ב״ק )תום׳ מקבל שאינו בו ויודע בתקרובת לו והמרבה
(.294 עמ׳ יג; נזיקין דר״י
ם׳ שאינו בו ויודע בתקרובת לו ירבה ולא תו קבל)  יד(. ו, ב״ב מ

לאכילה. ומוגשים הקרבים המאכלים — הפעולה פרי הוא תקרובת

 הן — חז״ל בלשון שנתחדש הוא חידוש כולו כמעט תפעלת משקל לסיכום,
 בשמות הן )תלבעזת(, אחד שם אלא במקרא ממנו נמצא שלא המשקל, בעצם

חידוש. שכולם המשקל, את המקיימים
שטים: שמות הם שלושה שבמשקל השמות ששת מכלל  תרעומת, מופ
שם תשחורת,  מוחשיים שמות היינו הפעולה, פרי הם שניים פעולה(: תבבוסת)

 שם הוא תספורת, אחד, שם תקרובת. תערובת, פעולה: משמות שנתגלגלו
כלי(. מוחשי טין) חלו ל

הפולה ג.

שקל  תמורה, תבוסה, תבואה, 25שמות: עשרה התנאים בספרות מצאנו זה במ
שומת־יד, תרועה, תרומה, תקופה, תנופה, 26תשועה. תשובה, ת

מ׳ סגל 25 ע קו) בלבד. שמות שלושה הציג (82 בדקדו
ת נמצא אמנם תבונה. השם את כאן כללנו לא 26 ,0 )ב. תבונה״ מרבה עצה ״מרבה באבו



שמות מדוקדק עיון  בלשון חי זה משקל שאין מעלה ובשימושם אלו ב
 שהפכו 27מקראיות מילים אלא אינם בו שנמצאו השמות כל וכמעט חכמים,
פרטם: והרי טכניים. למונחים חז״ל בלשון

תבוסה .1
כגון: תבוסה, דם בצירוף הופעותיה רוב

ת ממת תבוסה דם ורביעית דם רביעית הלו א ד) ח ב(. ב, א
תו ושמינית בחייו שמינית ממנו שיצא המת תבוסה? דם הוא זה אי  במו

ה(. ג, )שם

זה: בצירוף שלא גם אולם

ר ואת נוטלו תו)נזי ס ג(. ט, תבו

 שנייה: ביד בכי״ק תוקן מהן ובחמש פעמים, עשר המילה מופיעה במשנה
(.4X ה ג, טז, אהלות ;תיקון[ בלא תבוסתן גם שם ]אך ג ט, )נזיר תפוסה

 גם אך (,283X יב ד, !3X י ד, ג; ב, )אהלות תבוסה כלל בדרך בתוספתא
2X.)29 י א, )מגילה תפיסה

(.307 ׳עמ א; )יט, תפושה תפוסה, 30זוטא: בספרי
אל הקשר באמת אולם 31מקראי״, ״שם הוא זה ששם במפורש קבע סגל

ל המשפט חסר קופמן בכ״י הטובים. היד שבכתבי הנוסח זה אין אולם כ ( לו  שלושת כו
״ ״מךןה... שברשימת האחרונים האיברים  בכ״י קופמן(. בכ״י אינם שם, שבמשנה מךןה...

 מלשון למעשה שנעלמה מקראית מילה היא תבונה גבורה״. מרבה עצה ״מרבה :פרמה
,os )מחקרים, קוטשר בלבד. מקראיים בהקשרים הן חז״ל בספרות הופעותיה כל חז״ל.

להפעיל״ הסתם מן ה״שייכת פעולה שם שהיא כמילה אגב( )בדרך תבונה את ציין (122
פו קל(. שבבניין הפעולה בשמות העוסק שם במחקרו בה דן לא הוא כן )ועל  של לגו
ן שורש שכן דווקא, מהפעיל פעולה שם בתבונה לראות הכרח שאין נראה עניין - י -  ב

עזר דרך ]על בן של עתיד שעיקרו עומד, כפועל יבין ואף )בנתה, בקל גם במקרא נמצא
 במשנה כלל נמצאת אינה המילה כאמור, אולם, [(,392 עמ׳ ב״ל, למשל ראה ;שיר: —

טובים. יד כתבי פי שעל
שקל)ראה מן שהביא השמות שלושת לגבי סגל זאת וציין 27 (.52 הערה לעיל המ
שון)אין דפוס פי על ד מאהלות התיעוד 28 וינה(. בכ״י רא
 על ליברמן במהדורת באפאראט )וראה תבוסה ולונדון ארפורט יד בכתבי וינה. בכ״י כך 29

(.1135 עמ׳ למגילה, בתוכ״פ שכתב מה ועוד אתר,
פירקוביץ. מאוסף גניזה בקטע 30
.82 עמ׳ דקדוק, 31



 ״מתבוססת עם אותו הקושרים דעת ונראית 32מאוד, מעורפל שבמקרא תבוסה
ך׳ מי  מילה במשנה לפנינו המשמעות מבחינת מקום, מכל 33ו(. טז, )יח׳ בד
חדשה.

תבואה .2
 הוראתו: נצטמצמה התנאים שבלשון אלא כבמקרא, התנאים, בספרות הרבה

כגון: דגן, אלא אינו חז״ל ובלשון האדמה, יבול כל במקרא

יא(. ב, )כלאים תבואה גבי על וירק ירק גבי על תבואה
— קטנית ..., חיטים יזרענה לא שעורים לזורעה מחבירו שדה המקבל

מ יזרעינה לא — תבואה ;תבואה יזרעינה לא ב׳׳ ת) טני ח(. ט, ק

!זמורה .3
 דין יסוד על קודשים, בדיני טכני למונח התנאים בלשון שהפכה מקראית מילה

י׳ יהיה ותמורתו הוא והיה בבהמה בהמה ימיר המר ״ואם התורה: ״)ו $ ך  כז, ק
 הגאולה ״על החילופין: מעשה הפעולה, כשם אם כללי, שם הוא במקרא י(.

ת ועל  קדש״ יהיה ותמורתו הוא ״והיה הפעולה: כפרי אם ז(, ד, התמורה״)רו
ב כלי ״ותמורתה י(: כז, )וי׳ איו ״)  הוא כאמור, התנאים, בלשון יז(. כח, פז

 הבהמה — הפעולה כפרי הן והמעמד הפעולה לציון הן כאן גם אך טכני, מונח
הפעולה: לציון ״תמורה״. שהיא

 הבעלים)תמורה בבית תמורה אף הבעלים, בבית עליו, חלה קדושה איכן
א(. א,

עצמה: והבהמה

ה(. ה, )מעילה תמורה זו הרי
הרבה. ועוד ב(; ג, )תמורה ותמורתה תמורה ולד

תנופה •4
 בדיני טכני למונח הוראתה שנצטמצמה היא מקראית מילה כתמורה, זו, אף

והקרבנות, הכוהנים עבודת לענייני הנאמרת שבמקרא בתנופה יסודה הקרבנות.

 כב, )דהי׳׳ב אחזיהו״ תבוסת היתה ״ומאלהים בלבד: אחת פעם המילה מופיעה במקרא 32
ב(. יח, )יש׳ מבוסה גס ונמצא ז(.

ס משורש מתבוססת 33 - ו - בדמייך. נרמסת היינו רמיסה, שעניינו ב



 אשם אחד כבש ״ולקח ל(; ז, ה״׳)וי׳ לפני תנופה אתו להניף החזה ״את כגון:
שם תנופה״)  זה, לעניין מוגבלת היא אין שבמקרא אלא הרבה, ועוד כא(; יד, ל

ש׳ ה׳ תנופת ״מפני גם: ונמצא שם ״מלחמות טז(; יט, צבאות״)י  ל, התנופה״)
כגון: הקרבנות, בעניין רק כאמור, התנאים, בלשון לב(.

ד(. ב, )ביכורים ולינה ותנופה ושיר קורבן וטעונים
ה(. ה, )מנחות תנופה טעונות ואינן הגשה טעונות יש

תקופה .5
 השנתי: המחזור נגזר שממנו השמש, מהלך סיבוב את המציין שם הוא במקרא

שמ׳ תקופת האסיף ״וחג שנה״) שמ״א 34לתקופות ״ויהי כב(; לד, ה הימים״)
תם״)תה׳ על השמש[ ]של ״ותקופתו ב(; א,  מתעצם התנאים בלשון ז(. יט, קצו

 דבר. לכל אסטרונומי מונח הופך והוא זו, בהוראה שימושו
אחת: פעם רק במשנה

ת פרפריות וגמטרייה 35תקופות אבו ה) מ חכ יח(. ג, ל

התנאים: ספרות בשאר
נדרש: השנה״ תקופת האסיף ״וחג הפסוק על

 וקרוי בו יוצאה ושנה ותקופה אסיף בו שיש חודש זה אי וראה צא
(.7 עמ׳ !א פסחא דר״י שביעי)מכילתא

ובתוספתא:

 ביום ושוקעת קצר ביום בו יוצאה שחמה מקום 36תקופה. כמין ירבענה
 מזרח בחצי יוצאה חמה תשרי ותקופת ניסן תקופת דרום... פני זהו קצר

ם׳ בחצי ושוקעת תו ו(. ד, עירובין מערב)

I ▼התמה .6
ת טכני כמו?ח הוא התנאים בלשון שימושו שעיקר מקראי שם הוא זה אף בהלכו

 לעניין למעלה, שאמרנו מה לכאן וצרף לריבוי, שאינו ריבוי ״תקופת״, היינו תקופות 34
המופשט. השם לציון ־ות צורן על תערובות,

 בדפוסים :הטובים היד בכתבי גמטרייה ״תקופה״)ומקבילו היינו שתקופות נראה כאן אף 35
הקודמת. בהערה וראה וגימטריות(.

השנה״. בתקופות ושקיעתה השמש זריחת ע״פ באומד ״ירבענה ליברמן: פירש 36



 תרומת בצירוף זה, בעניין שלא גם משמש מצאנוהו זאת עם כהונה. מתנות
כגון: הלשכה,

ב(. ג, )שקלים העשיר הלשכה מתרומת ויאמרו יעשיר שמא או

ם את ב״תורמין הלשכה״ ״תרומת של יסודו שקלי שכה״)  לו, ואין א(, ג, הל
ם בלי גם ונמצא כהונה. שממתנות לתרומה עניין כאמור, קו מ מך)וב  שברור הסו

הלשכה״(: ב״תרומת שמדובר העניין מן

 ונסכיהם... ומוספים תמידים בה לוקחין בה עושין היו מה התרומה
א(. ד, )שקלים

 להתפרש היא יכולה אם סתם, תרומה של במשמעה עסקו עצמם חז״ל וכבר
 מי בכגון כהונה, שממתנות תרומה אלא היא אין שמא או הלשכה כתרומת
נידון: הוא כיצד ״תרומה״ בנדרו שהזכיר

 הייתה ]אם נדר הלשכה כתרומת אם כתרומה״, עלי ״הרי שאמר[ ]מי
 התבואה, מן ]תרומה שלגורן ואם אסור, הלשכה[, לתרומת כוונתו

 דברי אסור, כוונתו[ את פירש ]שלא סתם ואם מותר, לכוהנים[, שניתנת
מותרת, בגליל :אסורה — ביהודה תרומה סתם 37אומ׳, וחכמ׳ מאיר. רבי

שכה)נדרים תרומת את מכירין גליל אנשי שאין ד(. ב, הל

 הגליל, בני של הלשוני הרגלם על דבר יהודה רבי מדברי למדנו דרכנו לפי
 ומן מירושלים היו שרחוקים הגליל, בני יהודה: בני של מזה שונה שהיה

 לכוהנים, הניתנת התרומה הגורן, תרומת הייתה בפיהם תרומה סתם המקדש,
 ״תרומת ואומרים מפרשים היו דווקא, הלשכה לתרומת כוונתם וכשהייתה
 שבפיהם תרומה סתם למקדש, סמוכים שהיו לעומתם, יהודה, בני 38הלשכה״.

הלשכה. לתרומת הן הגורן לתרומת הן מכוונת להיות הייתה יכולה
 משמשת היא וכך טכני, מונח מכלל זו מילה יצאה לא עדיין מקום מכל
כולה. התנאים בלשון

תרועה .7
 לעניין — טכני כמונח התנאים בלשון שימושה שעיקר מקראית מילה זו אף

כגון: ובתעניות, השנה בראש בשופר התקיעה

כאן. שלמה במלאכת וראה אומר. יהודה רבי בדפוסים: 37
אתר. על בתוי״ט וראה הר״ן, פירש כך 38



ת כדי תרועה שיעור תרועות, שלוש כדי תקיעה שיעור בבו ש! )ר״ה שלו
ט(. ד,

 לפסוק ובזיקה במדבר, הדגלים מסע בשעת ישראל שנצטוו התרועה לעניין וכן
(.68 ׳עמ :עג במדבר ספרי — שם ועוד ה י, >במ׳ תרועה״ ״ותקעתם הנדרש

שהם בשני רק ת) מו מצווה: לעניין שלא תרועה נמצא אחד( מקו

׳עמ ;עח במדבר סיני)ספרי מהר תרועה ששמעו שום על — ״תרעתים״
73.)

 אלא באה לא עצמה שכל תרועה, במילה חופשי שימוש זה יחיד במקום ואין
 לשון: בשינוי גם זו דרשה ובאה ״תרעתים״. מילת את הדורשת הדרשה מכורח

 בסיני״ תרועה קול ששמעו — ׳שמעתים׳ ונענין! מתריעין שהיו — ״׳תרעתים׳
39(.200 ׳עמ ב; יתרו דר״י )מכילתא

תשומה .8
ל בצירוף רק  ובזיקה במלווה, מעילה המציין טכני כמונח יד, תשומת הכבו

שומת או בפקדון בעמיתו ״וכחש המקראי)היחידאי(: לצירוף ישירה  או יד בת
״)וי׳ ל כא(. ה, בגז
 בספרות זה שם של הופעותיו שבכל בעובדה, ביותר ניכרת למקרא הזיקה

 מן וכשיבוץ במקרא, שהיא כפי כולה הסדרה בתוך אלא בא הוא אין התנאים
כגון: המקרא,

 אבדה מצא או עמיתו את עשק או בגזל או יד בתשומת או בפיקדון וכן
ש קרן משלם זה הרי 40עזקר על ונשבע בה וכחש שם)ב״ק וחומ  ז(. ט, וא

 פיקדון פל׳ ביד לי שיש ותעידוני תבואו לא אם עליכם אני משביע
ה(. ד, )שבועות ואבידה וגזל יד ותשומת

41כולם. וכן

נה(. ב, שובתים״)דהי״א שמעתים ״תרעתים דרשת לצורך הכול 39
 כמנהגו ולא בפסוק, שהיא כפי הפסק, כצורת שקר ביותר. המקראי השיבוץ ניכר כאן אף 40

ה כמעט הפסק צורות מכיר שאינו המשנה, בלשון זה משקל של א ר טין) חלו בן־דוד, ל
[(.106]§ 91 ׳עמ והפסק, הקשר בר־אשר, ;323-320 עמ׳

אופן. באותו והכול בספרא, פעמים 8ו־ במשנה פעמים 3 41



t ןתשובה .9

משמעויות: שתי במשנה לה יש זו מילה
 ״ותשובותיכם אחד: במקום רק במקרא נמצאת זו משמעות ״מענה״. א.
ב נשאר איו על״)  שהיא הפשוט, הפיזי במובנה ״חזרה״ המשמעות 42לד(. כא, מ

43חז״ל. בלשון נמצאת אינה במקרא, הרגילה המשמעות
ת במשנה המילה נמצאת ׳מענה׳, במשמעות אלו: במקומו

ט(. ג, כריתות ג; ח, )יבמות תשובה יש לדין ואם נקבל, הלכה אם .1
ם פי על שנתנו בתנור יהודה ר׳ תשובת הייתה זו .2 כלי ר) א(. ז, הבו
שובת תשובה היתה כאן עד .3 שירין ר׳ של חבריו ]=ת ו, עקיבא[)מכ

ח(.

ובתוספתא:

שבת תשובות שתי ג(. יב, בדבר)

 כלל בדרך בדיון, מענה אם כי בסתם ״מענה״ זה אין הללו ההיקרויות בכל
44אחרת. טענה לסתירת

 נמצא חז׳׳ל. לשון של חידוש שכולה משמעות זו מעוון׳׳. חזרה ״שיבה, ב.
:כגון התנאים, ספרות בשאר רבות פעמים ועוד במשנה, פעמים 7

 על מכפרת התשובה התשובה. עם מכפרין הכיפורים ויום מיתה .1
א עבירות מ ת)יו ח(. ח, קלו

ט(. ח, )יומא תשובה לעשות בידו מספיקין ...אין .2
שיך)ב״מ זכור לו יאמר לא תשובה בעל היה אם .3 י(. ד, מע

תשועה .10
 בכולם מקומות, בשלושה אלא נמצאת ואינה התנאים בספרות נדירה זו מילה

למקרא. בזיקה

 זו משמעות על שעמד מקרא״, ״דעת פירוש עם באיוב חבם עמום של פירושו וראה 42
 = תשובותיכם המבארים אומרים״ ״יש דעת את גם הביא אך חז״ל, כבלשון תשובה של

טור־סיני. ביאר הרגילה)כך המקראית כמשמעות — ומדברים חוזרים שאתם חזרותיכם,
(.1 הערה ,7931 עמ׳ ״תשובה״. ערך יהודה, בן במילון הערתו ראה

 ממשקל למילה במשנה היחידה כדוגמה תשובה את הביא (22 עמ׳ )מחקרים, קוטשר 43
״מקראית״. שהיא רק לגביה העיר הוא אף קל. בבניין פעולה כשם המשמשת תפולה

הביניים. בימי הנפוץ השימוש ״השגה״, של במשמע לתשובה היסוד וזה 44



 יולדת שהנקבה כשם נקבה בלשון קרואות שעברו השירות כל .1
 העתידה התשועה אבל שעבוד, אחריהם היה שעברו התשועות כך

 נא שאלו ׳שנ זכר בלשון קרואה לכך שעבוד, אחריה אין להיות
 העתידה התשועה כך יולד אינו שהזכר שכשם זכר... יולד אם וראו
 עולמים תשועת בה׳ נושע ישראל ׳שנ שעבוד אחריה יהא לא לבוא

׳עמ ;א שירה דר״י )מכילתא עד עולמי עד תכלמו ולא תבושו לא
118.)

.א טו דרשב״י )מכילתא נקבה שם על נקראו שעברו תשועות כל .2
45(.72 ׳עמ

 נזכרים אין ישראל שנזכרים זמן כל הא — ונושעתם״ ״ונזכרתם .3
ת)ספרי אלא עו שו (.71 ׳עמ עו! במדבר לת

שקל הדיון של לסיכומו לומר: יש זה במ
 במקרא שיסודם הלכתיים מונחים הן חמש בו שנמצאו המילים עשר מתוך

 תשומת תרועה, תנופה, תמורה, :והם חז״ל, בלשון חי חופשי שימוש להם ואין
 חז״ל: לשון של מעיקרה הן מילים ארבע תרומה. גם מסוימת ובמידה יד,

 עצם מצד חז״ל בלשון חידוש אינן הן ואף — תשועה תשובה, תקופה, תבואה,
שמעות: חידוש בהן בא שבחלקן אלא המילה,  משמעה נצטמצם תבואה במ

 בא ממש של חידוש אסטרונומי. כמונח יוחדה ותקופה בלבד, דגן לעניין
 וחזרה מענה — חז״ל בלשון משמעויותיה שתי על תשובה של במשמעה

מעוון.
ה( תבוסה״(. תבוסה)״דם במילה יש גמור חידוש  שנתחדשה מילה זו)כנרא

שקל שנתחדשה היחידה המילה כן אם והיא חז״ל, בלשון  כביכול הנראה זה במ
חז״ל. בלשון פורה משקל
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הביבליוגרפיים הקיצורים

H. Bauer & P. Leander, Historische Grammatik der hebraischen Sprace = ב״ל 
des Alten Testaments, Hildesheim 1962 (repr.)

 ספר )עורך(, לוריא ב״צ בתוך חכמים״, מלשון עניינים ״שני בן־דוד, י׳ = בן־דוד
.323-315 עט׳ תשמ״ה, ירושלים שושן, אבן אברהם

 איטליה)עדה יהודי של חכמים לשון במסורת פרקים בר־אשר, מ׳ = פרקים בר־אשר,
תש״ם. ירושלים ו(, ולשון

 המשנה בלשון הפסק וצורות הקשר ״צורות בר־אשר, מ׳ = והפסק הקשר בר־אשד,
בלשון, מחקרים בר־אשר)עורך(, מ׳ בתוך ב(״, פארמה כתב־יד מסורת פי )על

.100-51 עט׳ תש״ן, ירושלים ד,
G. Bergstrasser, Hebraische Grammatik, Hildesheim 1962 (repr). = ברגשטרסר

 מסכת של היד כתבי פי על הבבלי בתלמוד העברית ברויאר, י׳ = פסחים ברויאר,
תשנ״ג. ירושלים העברית, האוניברסיטה דוקטור, עבודת פסחים,

W. Kautzsch, G,) = ג״ק esenius’ Hebrew Grammar (Revised... by A. E. Cowley 

1910 Oxford
תשכ״ד. ירושלים המשנה, לניקוד מבוא ילון, ח׳ = מבוא ילון,
 העברית, בלשון השמות משקלי עם העברי הדקדוק התפתחות תולדות ילין, ד׳ = ילין

תש״ה. ירושלים
 האג בר, ג׳ מאת פקסימילית מהדורה (,A 50 בודפסט קופמן)כ״י כ״י משנה = כי״ק

תשכ״ח(. ירושלים מחדש, )צילום 1929
תש״ל. ירושלים פקסימילית, מהדורה ,138 רוסי דה א, פרמה כ״י משנה = כי״פ

 עתיקה, לספרות המדור העברית, ללשון ההיסטורי המילון מפעל = א מאגרים,
תשנ״ח. ירושלים העברית, ללשון האקדמיה )תקליטור(, א מאגרים,

M. H. Segal, A Grammar o 1927 = דקדוק סגל, f  Mishnaic Hebrew, Oxford
קולוף M. Sokoloff, A Dictionary o = סו f  Jewish Palestinian Aramaic o f  the 

1990 Byzantine Period, Ramat Gan

 מו לשוננו לדוגמה, מחברת ערב, השורש העברית, ללשון ההיסטורי המילון = ערב
ד. )תשמ״ב(, ג-

 קאופמן(״, כת״י )לפי חז״ל לשון בדקדוק ״מחקרים קוטשר, י׳ = מחקרים קוטשר,
 עמ׳ תשכ״ט, ירושלים ב, העשור, קובץ והחברה, הרוח למדעי בר־אילן ספר

 ירושלים ]א[, חז״ל, בלשון מאמרים קובץ ]עורך[, אשר בר )=מ׳ 251-218
זה(. p^ פי על כאן צוינו העמודים ! 128-102 ׳עמ תשל״ב,

ואילך. תשט״ו יורק ניו כפשוטה, תוספתא ליברמן, ש׳ = תוכ״פ


