
בלשוךחכמים הכינויי ה׳אוגד׳ תפקיד על
 סגל(״ למ״צ המשנה׳ לשון ׳דקדוק של אחד בסעיף )עיון

קדרי צבי מנחם

 קוטשר י׳ ילון, ח׳ של בעבודותיהם שהחל לשון־חכמים, של דקדוקה בחקר הרנסנס .1
 סגל מ״צ של החלוצי ספרו על ביקורת בדברי שלו הזינוק נקודת את לו קבע ותלמידיהם,

 הידיעות את לסכם לכאורה מיועד שהיה דקדוק, שספר נמצא 1לשוךחכמים. דקדוק על
 אמורות שהיו התופעות, לבדיקת חדשה כהתחלה שימש זו, לשון של הפורמאלית במערכת

 ובעבודות המבקרים בדברי החידוש עיקר היא. שלא ונתברר וגמור, ודאי של בגדר להיות
 הטקסט יסוד על שנתקבלה לשון־חכמים שתמונת הגילוי, היה בעקבותיהם שבאו התיאור
 מספר של )ולא מהות של שינוי שונה התלמודית בספרות המקורות של הרווח המודפס
 עצמה. לשון אותה של מאבות־הטקסטים המתקבלת מהתמונה בלבד( מקרי תופעות

בהם. המצויה הלשון ותיאור אבות־טקסטים של זיהוים אפוא הייתה המשימה
קר2המשנה של הטובים כתבי־היד על שהתבסס המתקן, המחקר והן הביקורת הן עי ( 

 המשתקפת ובמורפו־פונולוגיה בכתיב התרכזו שעה(, לפי המשנה בלשון נעשתה העבודה
 של מונוגראפיה לאחרונה העלה המשנה בלשון הדקדוק פרקי של השיטתי התיאור דרכו.
והדיונים 3(,138 )דה־רוסי פרמה כתב״יד מסורת פי על המשנה לשון של הצורות תורת

 ביום תל־אביב באוניברסיטת שנתקיים ז״ל, עירון לדב הזיכרון בערב הרצאה בעקבות
להסתלקותו. השלושים

 לשון דקדוק סגל, מ"צ sM. H. Segal, A Grammar of Mishnaic Hebrew, Oxford 1927 ראה: .1
׳עמ )תרצ׳׳ו-תרצ׳׳ז(, יג קרית־ספר, ילון, ח׳ עליו: וביקורת תרצ״ו! תל־אביב המשנה,

308-299.
 G. Beer, Faksimilie-Ausgabe des Mischnacodex Kaufmann A50 ,1929 = קאופמן כ"י .2

 מקור צילום, )מהדורת 138 דה־רוסי פארמה, כ׳׳י ק(: להלן: תשכ״ח, ירושלים )דפוס־צילום,
 מערבא)המשנה דבני דתלמודא מתניתא = לו מהדורת שבירושלמי, המשנה פ( להלן: תש״ל,
 פירוש עם משנה לו(: )להלן: 1883 קמברידג׳ ,w.H. Lowe מהדורת קמברידג׳( כתב־יד על*פי

דפו״ר(. תש׳׳ל()להלן: ירושלים מקורות, )ספריית (1492)רנ׳׳ב נפולי ראשון, דפוס הרמב״ם,
תש״ם. תל־אביב המשנה, לשון של הצורות תורת הנמן, ג׳ .3
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קדרי צבי מנחם

 המשנה בלשון תחביר של שאלות 4והולכות. נמשכות זה בתחום נפתרו לא שעדיין בבעיות
 הוא כנראה, הדבר, טעם 5שיטה. של בדרך שלא רחוקות, לעתים אלא לב לתשומת זכו לא

)שניים  הנוסח ובין שבדפוס הנוסח בין תחביר של בתופעות רב הבדל לכאורה ניכר לא (1:
 כפי חכמים לשון של התחביר בתיאור להסתפק היה אפשר ולפיכך שבאבות־הטקסטים,

 הבלשנית התיאוריה הצורות, ובתורת ההגה בתורת כמו שלא (2)6בספריו: סגל שרשמו
 מן ואין באות, ואסכולות הולכות שבה אסכולות שלמות, לידי הגיעה לא התחביר בתחום
 תחביר של התיאור״מחדש צרכי את שתפרנס וכוללת מקיפה תחבירית שיטה המוכן

 קודם הפונולוגית המערכת שתיאור המתודי, השיקול את לכך נוסיף אם לשון־־חכמים.
 לנו, יובן שלה, התחביר לתיאור קודמות ושתיהן בלשון, המורפולוגית המערכת לתיאור

התחביר. מתחום לנושאים להזדקק בלשון־חכמים, שהתמחו הבלשנים, מיעטו טעם מה
 של מלא תחביר לקבלת הדור הוכשר שכבר לטעון, הפעם בנסיוננו באנו לא

 המבוררים הטקסטים על־פי וייכתב ביותר, החדישות התיאוריות על שייווסד לשון״חכמים,
 ובעלי משנה בעלי גם שהם התחביר, בתאוריית תריסין בעלי כבר לנו קמו כאילו ביותר.
 מילונים של לתיווכם שיצטרכו בלא מהמקורות, עדויותיהם את להביא שיוכלו תלמוד,
 בדקדוק החלוצי שהתיאור הוא, כאן להראות מבקשים שאנו מה כל קודמים. דקדוק וספרי
 בתקופת אפילו בימינו, הלשון תלמיד את לספק יכול אינו סגל מ׳׳צ של המשנה לשון

 את לנסות מוטב חכמים. ללשון שלם מדעי תחביר ספר של לחיבורו המתנה של הביניים
 בספרות המהלכות בתחביר התיאוריות אחת על־פי סוגיות קטעי ושל סוגיות של בירורן

 שנבחר פרטים באותם העובדות תיאור את לתקן בידינו שיעלה תקווה מתוך הבלשנית,
כולו. השדה את להקיף סיכוי עדיין אין אם גם בהם, לעיין

 האישי בכינוי הדן הסעיף הוא חכמים, לשון בתחביר הסעיפים באחד זה לעיוננו בחרנו
 אוגד של קיומו שהנחת להזכיר, לנו די זו בחירה להצדקת השמני. במשפט כאוגד הפרת

שנויה עצמה היא פרוד( אישי כינוי שהוא אוגד של )בפרט העברי השמני במשפט

 ו(, ולשון, איטליה)=עדה יהודי של חכמים לשון במסורת פרקים בר־אשר, מ׳ משל, דרך ראה, .4
 היה הטובים כתב׳״היד פי על חכמים בלשון העיסוק שיטה של בדרך שלא תש׳׳ם. ירושלים

ותפקידיו/ במילונות( חז״ל)בעיקר לשון של המחקר ׳מצב קוטשר, י׳ ראה במילונות, מרוכז
 הנ״ל, א(! ערכי, )להלן: 28-3 עט׳ תשל׳׳ב, רמת־גן א, חז״ל, לספרות החדש המילון ערכי

 עמ׳ שם, המקרא(/ ללשון חז׳׳ל לשון השוואת בעיית חז׳׳ל)לרבות לשון של המילונות ׳בעיות
.105-83 עמ׳ שם, ו׳זוטות/ ׳נוספות׳ גם וראה !82-29

 בר־אילן, אוניברסיטת של השנה ספר המשנה/ בלשון ״היה׳׳ הפועל ׳על קדרי, מ״צ לדוגמה: .5
 את לבדוק שיש (,10 ׳עמ א, בשעתו)ערכי, קוטשר העיר כבר .125-112 עמ׳ טז־יז)תשל׳׳ט(,

סגל. של שבספרו התחביר פרטי
 אחריו, לבדוק צריך שאין כמקור, אחדים מדקדקים אצל שימש סגל של ספרו .1 הע׳ לעיל, ראה .6

עמ׳ תרצ׳׳ט, וילנה )סינטקסיס(, ב בהתפתחותה, הלשון תורת שניידר, מ׳׳ב של בספרו כגון
מסגל. לקוחות המלים לסדר לעתים( )המקוטעות הדוגמות אף (.43 )§ 125
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חכמים בלשון הכינויי ה׳אוגד׳

 ואינם דיים נהירים אינם זה ׳אוגד׳ של התנהגותו שפרטי לומר, צריך ואין 7במחלוקת.
 אנו רוצים וממילא המקרא, בלשון הדבר בך שווה. במידה לשוננו לומדי כל על מקובלים

 לשון דקדוק אל לפנות עברי בלשן כל עשוי כך לשם בלשון־חכמים. המצב מהו לדעת,
שם? שימצא התמונה מהי (!333-331 סגל)סעיפים מ״צ של המשנה

 הרקע את מכן ולאחר עליהן, תיאורו את מבסס סגל שמ״צ העדויות את תחילה נבחן .2
 העדויות לעדויות. ומההקדמה הקישור ממשפטי מתגלה שהוא כפי תיאורו, של התיאורטי
8הן: הבאתן( ובדרך המשנה׳)כסדרן לשון שב׳דקדוק

ב( ב, )כתובות הפה־שהתיר הוא הפה־שאסר .1...
ג( ו, במדבר )ספרי שחיטה היא וזביחה זביחה היא שחיטה .2

א( ח, )נזיר הטהור הוא אני הטמא, הוא אני .3...
ע׳׳א( לא הלל?)שבת הוא אתה .4
ע״ב( לח )פסחים הדברים הן הן .5
יא( כא, שמות )מכילתא ימי־בגרות הן הן .6

יח( ג, )אבות גופי־הלכות הן הן - נדה ופתחי קנין .7...

ה .8... =ז הו) ע׳׳ב( פה )יבמות מרגילה הוא( ז
ד( ז, )סנהדרין שנסקל־פלוני־על־ידה היא זו .9

ד( ב, י שמות )מכילתא זה הוא לשוךסורסי .10
ע׳׳א( נג זו?)עירובין היא שדה לא .11
ד( ב, המשפיעין)דמאי הן אלו .12
א( ה, )שקלים הממונים הם אלו .13
ה .14... א( ה, תרבית?)ב״מ ואיזהו נשך, הוא( איזהו)=איז
9א( ה, זבחים?)זבחים של מקומן איזהו .15
יו( יג, שמות אחד)מכילתא כרך הם מצות־ארבע־פרשיות־של־יד .16...
י( ט, )פסחים הפסח הוא שלנו .17...
א( יו, )יבמות צרתה היא מעוברת .18

 S. R. Driver, A Treatise on the Use of the Tenses in Hebrew and Some משל, דרך ראה, .7
.Other Syntactical Questions, Oxford 1982, Appendix V, pp. 267ff :דרייוור(, )להלן 

 ראה זו עמדה כנגד ואילך. 147 עמ׳ תשל׳׳ט, ירושלים הפשוט, המשפט אורנן, ע׳ ובעקבותיו
 ואילך 92 ׳עמ ,1981 ירושלים המקראית, השירה לשון של התחבירי הייחוד ספן, ר׳ לאחרונה

א/ ערך המקרא/ לשון ב׳אוצר גם ספן(. )להלן:  הזכרת תוך האוגד, קיום של עמדה ננקטת ׳הו
ביטולו)בהערות(. של האפשרות

 במראי הטעויות כאן תוקנו לא בהמשך. המובאות הזכרת פישוט לשם כאן נוספו המספרים ציוני .8
 או הנושא של התחבירית היחידה את לסמן מדעתו סגל שהטילם המקפים, נותרו אף המקומות,

 יידונו והן הדקדוקית התיאוריה שמתחום והתיאור ההבהרה מלות כאן נשמטו הנשוא. של
בהמשך.

בלבד. המקום מראה מצוי סגל ברשימת .9
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קדרי צבי מנחם

י( ז, חובתנו)סנהדרין היא כך .19
בא( ב, )אבות בעל־מלאכתך הוא ונאמן .20
ה( י, )פרה הטהור הוא עומד .21
ה( ד, )בכורים היא בריה־בפני־עצמה אנדרוגינוס .22...
י( ט, הן)נדרים נאות בנות־ישראל .23
ח( ז, )ב״מ הם שומרים ארבעה .24
ג( יא, )אהלות הוא חלול אדם .25
שבת עסקניות הידים .26 ע״א(. יד הן)

 שתמנע השיח(, ושל המשפט שלמה)של יחידה כדי השלמה עריכה, טעונות אלו עדויות
 פרטים )ותיקון הטובים כתבי־היד אל טקסטים והשוואת העדויות, של מוטעים פירושים

המקומות(. במראי

המובאות עריכת )א(

 לקבל ואין אליהן, שייכות שהן הלשון חטיבות לפי המובאות בין להפריד הוא הדין מן
 מקשה היו כאילו התלמודית, הספרות תקופות מכל לשון פריטי גיבוב של הנוהג את עוד

 ממדרשי לעדות סמוך ב,ב(, כתובות - 1 )כגון מהמשנה עדויות להביא אין לפיכך ,0אחת.
 אחריהן ומיד א(, ח, נזיר - 3 מהמשנה)מס׳ ושוב ,ג( ו, לבמדבר ספרי - 2 )מס׳ תנאים
ע׳׳א(. לא שבת - 4 הבבלי)מס׳ מהתלמוד עדות

 האלה הלשון לחטיבות שייכים כאן, הנידון בסעיף עצמו סגל מ״צ שהביאם המקומות,
לעיל(: שסומנו כפי בלבד, מספריהם כאן )יירשמו

החגאים לשון
 !25)24,23,21,20,19,18,17,15,14,13,12,9,7,3,1 :המשנה

 12!22 ״,5 תוספתא:
 !16,10,6 מכילתא:

.2 במדבר: ספרי

 )ראה הזאת הלשון במילונות גם מצוי לשון־חכמים חטיבות בכל משותף דיון של זה נוהג .10
 על וראה תקופה. אותה של הארמית של במילונות גם מצוי שהוא כפי ויסטרוב(, לוי י׳ במילוני

 הארמית של המילונות ׳מבעיות קוטשר, י׳ עליהם: והוסף (,4 הע׳ )לעיל, קוסשר במאמרי כך
.101-96 ׳עמ תשל׳׳ד, רמת־גן ב, חז״ל, לספרות החדש המילון ערכי היהודית/

 ומקורה ׳תניא׳ בלשון מובאת היא ושם ע״ב(, לח )פסחים מהגמרא העדות את מביא סגל .11
להלן. וראה בתוספתא,

 מהתוספתא ביכורים משנה של ד פרק אולם ה, ד, ביכורים משנה הוא סגל שרשמו המקום מראה .12
(.309 עמ׳ ביכורים, למסכת )במבוא למשנה בפירושו אלבק ח׳ ראה ב(, פרק )ביכורים הוא
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חכמים בלשון הכינויי ה׳אוגד׳

האמוראים לשון
.26,11,8,4 בבלי: תלמוד

שלמת )ב( שוואתן המובאות ה 13היד כתבי אל וה

מהמשנה המובאות
 משועבד במשפט היא המובאה כלומר, ב(; ב, )כתובות שהתיר הפה הוא שאסר שהפה .1

בראשה(. ש־ בלא רשמה )סגל
ן הטמא הוא אני אם .3 ג ה קו א מ בן שלי טו קו ה ו הו ן הטהור הוא אני ואם שלך, ט ג  קו

ן שלי טהרה ג קו ה ו א מ ר טו  תנאי, של רישא ממשפט היא שהעדות נמצא א(; ח, שלך)נזי
סגל. אצל הרשום פי על לפרשו היה שאפשר כפי עצמאי! משפט הוא ואין

שינוי. אין .7
שינוי. אין .9

ם כל .12 שפיעי ת למכור רשיין גסה במידה המ  במידה המשפיעין הן ואלו הדמיי א
ת כגון גסה? טונו אה ומוכרי הסי  שמדובר אפוא, למדים אנו ק(. על־פי ד: ב, )דמאי תבו

/ ב הפותח שאלה במשפט כאן הודעה. של עצמאי במשפט ולא ו
שקלים שהיו הממונים הם אלו .13 ש)  זהות על לא כלומר, הן..., ואילו ק: א(; ה, במקד

במקדש. שהיו הממונים זהות על אלא המשנה, טוענת( )או שואלת ׳הממונים׳
 אנקליטית בצורה שלא ק(; א! ה, מציעא תרבית?)בבא הוא זה ואי נשך הוא איזה .14

בדפוסים. כמו
מן הוא זה אי .15 ם מקו ?)זבחי  את רק רשם )סגל נפרדת בכתיבה ק(! א! ה, שאבחין

המקום(. מראה
 ממשפט העדות כלומר י(; ט, )פסחים הוא... שלך ואם הזה... הפסח הוא שלנו אם .17

עצמאי. משפט היא ואין היא, תנאי
ת לה ואמדה ובאו הים למדינת וצרתה בעלה שהלך האשה .18 שא לא בעליך, מ  תנ

בם ולא תי תדע עד ת  לכל כאן זקוקים אנו :א( טז, )יבמות צרתה היא מעוברת שמא ש
 משפט היא ואין היא, מודאלית תלות של ממשפט שהעדות לדעת, כדי שבשיח, ההקשר
עצמאי.

ם לנו, יפה וכן חובתנו הוא כך אמר .ואם 19 אין הגדר מאחורי העומדי תו מבי ת או  לבי
קלין דין סו תו)סנהדרין ו  אף לנו, יפה וכך חובתנו היא כך בדפוסים: כמו שלא ק(; י? ז, או
וזיא. תנאי ממשפט העדות כאן
תה מי לפגי ודע .20 שלם מלאכתך בעל הוא ונאמן עמל, א ת שכד לך שי  ב, פעלתך)אבו

ת ונאמן... 14יד(! אתה מי לפני ודע כך: גורס ק אולם סגל. רשם לא טז( ב, פעלתך)אבו

 המובאות סדר ההשלמות. עם המקומות מראי ויתוקנו סגל שהוסיפם המקפים יוסרו ואילך מכאן .13
 מנוסח סטייה של במקום תודגש. למובאות שלנו ההוספה הלשון. חטיבות לפי נקבע זה בסעיף

כתב־היד. יסומן )אלבק־ילון(, הדפוסים
כא. ב, בטעות: סגל אצל .14
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 מלאכתך בעל נאמן הרבה תורה למדת אם 15טז(, ב, )אבות מלאכתך בעל הוא ומי עמל,
׳נאמר. ליד כ׳אוגד׳ ל׳הוא׳ עדות כאן אין ק שלפי נמצא )שם(. פעולתך שכר לך לשלם

מד היה .21 ת ‘6הטהור הוא עומד אבל לתנור... חוץ עו א מ ח  כלי ”בידו התנור גגי על ל
 נראה שלא מבטיחים שבשיח וההקשר ההשלמות ק(; ה! י, )פרה לחטאת... הטהור ריקם

עצמאי. כמשפט סגל שרשמה כפי המובאה את
ם שעניות אלא הן נאות ישראל בנות .23 י(. ט, מנוולתן)נדרי
 ז,ח(! מציעא )בבא והשוכר שכד נושא והשואל חנם שומר הן שומרין ארבעה .24

המשפט. של התחבירי בניתוח לסייע עשויה למובאה ההשלמה
ת מביא העליון והצד הוא חלול אדם .25  לתוספת זקוקים אנו ג(! יא, הלומאה)אהלות א

כאן. עדות המשמש המשפט של השיח( )עולם הרקע להבנת ההשלמה

מהתוספתא המובאות
 כחורב)תוספתא שנאמרו דברים אילו ברית לי ]מר[ א׳ עזריה כן אלעזד ד׳ לפני ... .5

 )כ׳׳י חורב מהר נאמרו דברים אילו הברית (,97 ׳עמ צוקרמנדל ארפורט: כ״י ו, א, חלה
 למנות יש אם כלל. כ׳אוגד׳ ל׳הן׳ עדות אין זה שממקור נמצא (.276 עמ׳ ליברמן, וינה;
18האמוראים. ללשון לשייכה צורך יהיה סגל, של המובאה את אפוא

בכורים בתוספתא ומקורו ק(, ד,ה: ביכורים הוא)משנה עצמו בפני ברייה אנדרגינס .22
 וינה כ׳׳י התוספתא לפי כלומר, (.291 ׳עמ ליברמן, וינה! לעצמו)כ׳׳י בריה אנדרגינס ז: ב,

 עדות: כאן יש (101 ׳עמ ארפורט)צוקרמנדל, כ׳׳י לפי אולם עדות. סגל שהביא העדות אין
הוא. עצמו בפני ביריא אנדרגינס

מהמכילתא המובאות
ת אלא נאמר לא שאלו .6 ח תי א  מסכתא משפטים, בגרות)מכילתא ימי הן הן אומד היי

(.260 ׳עמ הורוביץ־רבץ, ג, פרשה דנזיקין,
ה לי כוס לחברו שאומד כאדם זה הוא סורסי לשון השה... על תכסו .10  זה)מכילתא טל

(.12 ׳עמ הורוביץ־רבץ, ג, פרשה דפסחא, מסכתא בא,
 אדבע הם ראש של פרשיות ארבע אחד כרך הם יד של פרשיות ארבע תפילין מצות .16

ת טפו (.74 ׳עמ הורוביץ־רבץ, יח, פרשה שם, הן)מכילתא ואלו טו

במדבר מספרי המובאה
ה כו כיוצא לשונות שחי תודה שדברה אלא יין הוא ושכר שכד הוא יין והלא ח  א
צה שחיטה היא וזביחה זביחה היא שחיטה אומד  קמיצה היא והרמה הרמה היא קמי

קה קה היא ושפלה שפלה היא עמו מו ח ע פת הוא או )ספרי אוח... הוא ומופת מו

יד. ב, בדפוסים; .15
טהור. בדפר׳ר: .16
ר/ לפני תלויה ה״א .17 תנו ׳בידר. לפני תלויה וי׳׳ו ׳
.4 פרק להלן, ראה .18
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 מופיעה, היא שבו השיח, והשלמת המובאה הרחבת (;27 ׳עמ הורוביץ, כג, פיס׳ במדבר,
 עתים התורה, מן מלים אזכור אלא שבעולם, לרפרנטים ישיר אזכור כאן שאין מלמדת,

לשמות־פעולה. שבתורה פעלים בהפיכת כגון בפאראפראזה, עתים במישרין,

בבבלי מהגמרא המובאות
תן שקודים הלל הוא אתה .4  בגמרא מובא המאמר ע׳׳א(; לא ישראל?)שבת נשיא או

 אם גם כלל. זו שאלה שם שאין אלא ב, טו, לאבות־דרבי־נתן היא וההפניה רבנן/ ב׳תנו
 כדי המובאה, המשך את לראות הוא הדין מן מהבבלי. סגל אצל הרשומה בעדות נתבונן

הלל?׳. הוא ׳אתה :עצמאית שאלה כאן שיש לומר נטעה שלא
מו .8 ש א ״ ה לה יש גדול לבהן אלמנה אמרו מה מפני אלעזד בן ו תוג ת ]משנה ב  יבמו

ם וכל פסולה, והיא שהוא מפני א[ז ט, תו קנסו פסולה והיא פסול שהוא מקו  או
 מפני [ז0ש ]משנה כתובה להן אין סופרים מדברי שניות אמרו מה ומפני כתובה.

ם ובל כשדה, והיא כשד שהוא תה קנסו כשרה והיא כשד שהוא מקו בי בתובה. או  ו
 ודברי סופרים, דברי והללו וזיזוק, צדיבין אין תודה ודברי תורה, דברי הללו אומר,

הו)זה אתר, דבר חיזוק. צריבין סופדים ת היא וזו 1,‘8מרגילה הוא( ז מו ב )י תו ל מי  פה מ
 טעם... ומה מרגילה שהוא מפני טעם... מה כך: המשפט חוזר בגמרא הדיון ובהמשך ע׳׳ב(,
מרגילתו. שהיא מפני

ה .11 מו ת: תינוקת לי א ח תי זו? היא שדה לא ובי, א ן לא לה: אמד ו אז כבושה ד  הי
(19ב׳,ע נג )עירובין

ת מה מפני הידים .26 הז בהן גז א מ שבת עסקניות שהידים מפני טו  ומכאן ע״א(; יד הן)
משועבד. משפט אלא עצמאי, משפט אינו מופיעה העדות שבו שהמשפט

קי הדיון )ג( אורטי והרקע הדקדו סגל של בתיאורו התי

 המובאים סגל בדברי הנידון שבסעיף העדויות את המפרנס הדקדוקי הדיון את לרכז אפשר
20להלן:

 בין וחיבור קשר כעין המשמשת תיבה איזו בהם שבאה שמניים פסוקים יש ...אבל 331 §
שי אבד והמהווה הנשוא, ובין הנושא  (1) היא: קשר של זו תיבה הפסוק. של שלי

ש השמות (2)הן, הם, היא, הוא, שלישי, גוף של כינוי־הנושא היה. הפועל (3)אין י

חכמים בלשון הכינויי ה׳אוגד׳

מרגילתו. היא - וזו מרגילה, הוא - זה כלומר: א.18
ע׳׳א. :בטעות ציינו סגל .19
 המאמר)סעיף בתחילת ידינו על כבר הובאו אשר העדויות הושמטו להלן המובאים סגל מדברי .20

 ההדגשות )שם(. לעיל מספריהן על־פי נרמז העדויות ואל נטוי, קו סומן ההשמטה במקום (.2
הן. המקור של והפיסוק הכתיב ודרכי
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שי גוף של הנושא בינוי (1) שד שלי כק
 בין להבדיל קושי כשיש הפסוק, בהבנת טעות של חשש שיש בזמן בא זה קשר 332 §

/2-1 למשל: להנשוא. הנושא א, הוא, השלישי האבר .  הנושא בין להפריד בא הי
 כמו כינוי־השם, הוא כשהנושא זה קשר בא ביחוד שביניהם... היחס את ולברר והנשוא,

חס הנושא ועם ./6-3 לוי: בי /7 ת /13-8 כנושא: הרמז כינוי ועם .  בפסוקי וכך .
/15-14 השאלה: /16 כמו הנשוא, את להדגיש רצון כשיש אחרים בנושאים גם וכך . . 

 ו, שה׳׳ש יונתי, היא אחת במקראית: )השוה 21-17 הפסוק: בסוף בא כשהנושא בפרט
.26-22 יתרה: להדגשה הפסוק בסוף בא שהקשר ויש ט(./

 הלשון. ומנהג השיבוש מצד רק הנשוא ובין הנושא בין תיבת־הקשר הוא זה כינוי 333 §
 תלוי שנשאר העיקרי הנושא במקום בפסוק שבא שני נושא אלא אינו הכינוי הדקדוק מצד

, כפול: נושא לנו יש הטמא, הוא אני בפסוק: כך לפסוק. מוזוץ ועומד י א. אנ  הפסוק הו
 ביחס לפסוק מחוץ נמצא אני העיקרי והנושא הטמא, הוא איברים: שני בעל באמת הוא

 מעוברת הפסוק: צרתה. היא, כפול: נושא לנו יש צרתה. היא מעוברת בפסוק: וכן תלוי...
ה העיקרי והנושא איברים, שני בעל הוא היא, ת  לפסוק. מחוץ ועומד תלוי נשאר צר

 איברים: שני בעל הוא הפסוק כפול. נושא מהווים הוא, אדם, הוא, חלול אדם בפסוק:
 חיבור הוא הנושאים שני שבין החיבור תלוי. ביחס הוא אדם העיקרי והנושא הוא, חלול

 מורכב: פסוק באמת לנו יש זה ממין הפסוקים שבכל אפשר או (...apposition)צימוד של
 בעל שמני פסוק מהווים הנשוא עם והכינוי אחד, אבר של שמני פסוק מהוה העיקרי הנושא

איברים. שני
 היום מוכנים אנו מידה באיזו ונשאל, אלו, קישור משפטי של משמעותם -את נבחן

עצמו. סגל של העדויות של ולהסברתן להצגתן בהם להסתייע
 והם ,,הנשוא ובין הנושא בין וחיבור קשר ׳כעין המשמשים קשרים׳׳ מוצגים 331 בסעיף

 בלעדיו שכן כזה, מקשר ביסוד השמני במשפט צורך שיש נמצא 2,במשפט. שלישי איבר
 שמניים במשפטים הדיון לאחר סמוך בא זה שתיאור אלא המשפט. את להבין יהיה קשה
 תיבה בלא מתקיימים הם כיצד בלבד: ומנשוא מנושא הבנויים כלומר איברים, שני בעלי

 השלישי׳ ׳האבר הנוסף, שהיסוד לכך, סימן זה אין האם קיום, להם יש ואם עליהם? נוספת
 מהו 22אחר? תפקיד לו יש אלא הנשוא, ובין הנושא בין כקשר לשמש מיועד אינו במשפט,

בהמשך. להציע ננסה תפקיד אותו
 על מיוסד זה מונח שלישי׳: גוף של הנושא כ׳כינוי הפרוד הגוף כינוי מוצג 332 בסעיף

 לשמש עשוי הוא היא. ולא נושא, תמיד הוא זה כינוי של התחבירי שתפקידו ההנחה,
 פרוד׳ ׳כינוי המורפולוגי המונח את היום מעדיפים אנו במשפט. כתמורה או כנשוא

 נועד פרוד, גוף כינוי שהוא השלישי, שהאיבר מוסבר, 2-1 שמספרן הדוגמאות לפני
 לאמיתו המשפט. בהבנת לטעות עלולים היינו הזה הסיוע ובלא לנשוא, הנושא בין להבדיל

הוא חזקה, הטעמה מוטעם הכינוי ובהם הם, לעצמו סוג 2-1 שבעדויות המשפטים דבר של

O. Jespersen, The Philosophy of Grammar, London : יספרסן של במינוחו  nexus^ 21. הכוונה
1924, pp. 114ff.

(.199)§ 269 עט׳ דרייוור, אצל כבר זו טענה וראה .22
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 על מהן ללמוד ואין בנפרד, האלה העדויות את מעמידה זו פרוסודיה תכונה המשפט. טעם
המשפט. טעם את עליהם נושאים שאינם נסתר, בגוף פרוד כינוי בהם שיש המשפטים כלל

 במשפט שלישי כאיבר הפרוד הכינוי שתפקיד למדים, אנו 6-3 לדוגמאות כהקדמה
 הוא ׳כשהנושא בייחוד שביניהם/ היחס את ולברר לנשוא הנושא בין ׳להפריד הוא השמני

 המיוחס התפקיד כלומר שלישי(. לגוף מוגבל שאינו נוסף, פרוד לכינוי השם׳)הכוונה כינוי
 שהוא ,331 בסעיף שנאמר למה בניגוד דווקא, ההפרדה הוא פרוד כינוי שהוא ל׳קשר׳ כאן

 מה על חזרה אלא בכך אין המשפט, מרכזי שני שבין היחס לבירור אשר מקשר. יסוד
 לדעתנו :העדויות של התחבירי הניתוח היא כאן בדיון העיקרית הבעיה כן. לפני שנאמר
23הנשוא. הוא אלא במשפט, הנושא אינו שלישי לגוף מוגבל שאינו הפרוד הכינוי

 המבודד, הטבעי לנושא וכוונתו תלוי׳, ביחס נושא ׳ועם :הערה סגל מקדים 7 מם׳ לעדות
 מוצדק המבודד הנושא של תיאורו casus pendens.24 התקופה של השמית בבלשנות הנקרא

 בהמשך, כלול )הסברו שבמשפט הפרודים הכינויים שני בין היחס נתברר שלא אלא כאן,
(.333 בסעיף

 תואר 15-14 שמספרן ובדוגמות כנושא, הרמז כינוי הוגדר 13-8 שמספרן בדוגמות
 שלהם המסורתיים הציונים עלינו: מקובלים אלו ניתוחים ואין כנושא, השאלה כינוי

כנושאים. במשפט התחבירי תפקידם קביעת את מחייבים אינם כ׳נומינטיביים׳
 שלא אלא הפרוד, שבכינוי ההדגשה כוונת את להדגים נועדו ואילך 16 ממספר העדויות

 בשאר ואילו הטבעי, הנושא בודד 16 במספר :המתואר המשפט למבנה שייכות הדוגמות כל
 בסוף בא הנושא 21-17 דסגל)במספר אליבא גם הנשוא את עוקב הפרוד הכינוי המשפטים

 אחר בסוף(. בא הפרוד הכינוי וממילא המשפט, בראש הנושא 26-22 ובמספר המשפט,
אבל: למשפט מנוגד משפט מובא 19 מספר =׳  שלא - י ז, סנהדרין לנו׳, יפה וכך שבעדות)

 לאחר שונים. למבנים שייכים המשפטים ששני אלא חובתנו׳(, היא ׳כך שלפניו במשפט כמו
 ו, שה׳׳ש יונתי, היא אחת במקראית: מהמקרא)=׳השוה דומה משפט בא 21 מספר הדוגמה

 הנשוא)הדקדוקי את עוקב הפרוד הכינוי שבהם המשפטים למרבית יפה כוחה זו דוגמה ט(;
נרשמה. היא שלידו למשפט מתאים הוא ואין הפסיכולוגי(, או

 שהוסבר מה כל השמני. שבמשפט הפרוד לכינוי שונה תיאוריה מציע סגל 333 בסעיף
 חסר במשפט שלישי. כאיבר כ׳קשר׳, משמש הפרוד הכינוי שלפיהן בעדויות, והודגם
 על אפוא מדברים אנו זה הלשון)בניתוח של הפונקציונאלי בניתוח אלא אינו הנטוי, הפועל

 ועל־פי הפורמאלית המערכת על־פי המשפט לניתוח )הכוונה ׳הדקדוק׳ על־פי ׳אוגד׳(.
 משפט אלא איברים, שלושה בעל משפט כאן ואין אוגד כאן אין מרכיביו( שבין ההתאם

 לו ומחוצה המשפט בראש הנושא בו שבודד משפט, מבנה כלומר, שלנו(, ייחוד)במינוח
 שהנושא במשפט נוסף, כנושא משמש הפרוד והכינוי סגל(, של בלשונו תלוי׳ )׳יחס

 של בלשונו )׳צימוד׳ תמורה של יחם הוא הנושאים שני בין היחס בו! כלול אינו המבודד
 כאן שיש הערבית(, הדקדוק בתפישת אלטרנטיווי)שיסודו הסבר גם בקיצור מובא סגל(.

דו־איברי הוא והשני המבודד(, הנושא חד־איברי)הוא הוא האחד שמניים, משפטים שני

בהמשך. יבוא הבירור .23
(.274-264 ׳)עמ 5 נספח דרייוור, משל, דרך ראה, .24
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 העדויות 'לסעיפי שנוספה זו תיאורטית שהצעה דומה שבו(. הנושא הוא הפרוד )והכינוי
 שבהם המקרים את מיישבת היא אין אבל מהדוגמות, חלק לפרנס כדי בה יש כנספח,
המשפט. בראש אינו המבודד הנושא

חדש תיאור )ד(

 בשלב להיעזר השמני)בלא במשפט המצוי הפרוד הכינוי על סגל של המתועד החומר את
 את נסכם כללים. לכלול כדי עמה שיהא שונה, בדרך להציג אפשר נוספות( בעדויות זה

בנפרד. בבבלי הגמרא ומלשון התנאים מדרשי מלשון המשנה, מלשון העובדות

במשנה
טוי)על הפועל חסרי במשפטים הפרוד)נסתר( האישי הכינוי מצוי המשנה בלשון  פי הנ
 25הוא (1)ביניהם: להפריד ויש שונים, תחביריים תפקידים בשלושה סגל( של העדויות

 (3)זהות! של כנשוא משמש הוא (nominal predicator!) (2) שמנית השאה כצין משמש
 משוואה. משפט שאינו במשפט כלמור תכונה, ייחוס של שמני במשפט כנושא משמש הוא

כר: מצטיירים הפרטים
 ולא דיאיקטי לא תוכנו, על־פי אינו, זה כינוי הרוב. הוא שמנית השאה כציין הוא (1)

 כלל נטוי. פועל חסר משפט של נשואו הוא שלפניו שהשם לציין הוא עיקרו כל אנאפורי,
 טעם המשפט. בטעם מוטעם הוא אין ולעולם 26הנשוא, את עוקב תמיד זה פרוד שכינוי הוא

הנשוא. על תמיד הוא המשפט
 השאה, ציין - נשוא - נושא )א( להיות: יכול זה מסוג שמני במשפט איברים של סדרם

 ציין - נשוא )ב( או: כלשהו, גיוון או הדגשה תוספת חסר כלומר מסומן, הבלתי הסדר הוא
 לסדר הדוגמות רבותא. הפתעה, חידוש, תוספת להביע המכוון הסדר הוא נושא, - השאה
:הן מסומן הבלתי

ק(. י! ט, מנוולחן)נדרים שעניות אלא הן נאות ישראל בנות .23
ג(. יא, )אהלות הטמאה את מביא העליון והצד הוא חלול אדם .25
 ונשואם משוואה, משפטי ולא תוכנם מבחינת הם תכונה ייחוס משפטי המשפטים כלומר,

 עצמאיים. משפטים הם בשיח מעמדם מבחינת הוא! תואר שם
הן: המסומן לסדר הדוגמות

א( ח, )נזיר הטהור... הוא אני ואם הטמא... הוא אני אם .3
 ידה)סנהדרין על פלוני שנסקל 27היא זו ויאמרו בשוק עוברת בהמה תהא שלא .9
ד( ז,

קדרי צבי מנחם

הן. הם, היא, הוא, היא: והכוונה בלבד, זכר יחיד יצוין .25
 הם שלמים האלה האנשים ואילך)לדוגמה: 267 ׳עמ דרייוור, ראה המקרא, בלשץ דומה המצב .26

כא[(. לד, ]בר׳ אתנו
ש־. הבהמה היא זו בדפו״ר: .27
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28ק( יז! ז, לנו)סנהדרין יפה וכן חובתנו הוא כך אמר ואם .19
 או רומז כינוי אישי, כינוי :דיאיקטי ביטוי הוא המשפט נשוא שבהן העדויות, כאן עד -

דיאיקטי. פועל תואר
ולהלן:

29ק( יח: ג, )אבות הלכות גופי הן הן נדה ופתחי קנים .7
 במידה המשפיעין הן ואלו הדמיי את למכור רשיין גסה במידה המשפיעים כל .12

30ק( ד! ב, )דמאי תבואה ומוכרי הסיטונות כגון גסה
ק( א: ה, )שקלים במקדש שהיו הממונים הן ואילו .13
31ק( א; ה, מציעא )בבא תרבית הוא זה ואי נשך הוא איזה .14
32א(. ה, שלזבחין?)זבחים מקומן הוא זה אי .15

 של כולל כביטוי כאן נתפשת אנאפורי)אנאפורה ביטוי הוא הנשוא האחרונות בדוגמות -
 המוסב פרוד אישי כינוי :לפנים( אפניה ובין לאחור אפניה בין הבחנה בלא לדבר, אפניה

 לשאלה. או לפירוט האדייקטיביים השאלה וכינוי הרמז וכינוי המבודד, הטבעי הנושא אל
הן: נוספות אפשרויות
 של במשפט - 33ק( יב! ט, הוא...)פסחים שלך ואם הזה... הפסח הוא שלנו אם .17

שיוך.
 שמא שתדע עד תתיבם ולא תנשא לא בעליך, מת לה ואמרו ובאו ש... האשה .18

א( טז, )יבמות צרתה היא מעוברת
34יד( ב, )אבות פעלתך שכר לך שישלם מלאכתך בעל הוא ונאמן .20

מאייו. נשוא של מקרים הם אלו -

 נושא( - צייו־השאה - המסומן)נשוא שהסדר מלמדות, זה בסעיף המכונסות העדויות
 מאייך ביטוי או אנאפורי, ביטוי דיאיקטי, ביטוי הוא שלהם שהנשוא במשפטים, נוהג

 ספק אלא עובדה, מביעים אינם זה מסומן סדר בעלי המשפטים רוב אכן, תלות. של במשפט
 אמת. ערך להם לייחס שאין פרטים כלומר תנאי, או

ה&אה ציין - נשוא המסומן הסדר בחירת את להבהיר כדי ההקשר של אלו בנתונים יש
נושא. -

לנו(. יפה וכך חובתנו היא כך אמר ואם י: ז, )סנהדרין בדפוס כמו שלא .28
יח(. ג, )אבות קנין... בדפוס: .29
)ז(. הן... אלו הדפוס: נוסח .30
ה/ עם אחת בתיבה כתוב כלומר, ואיזהו, איזהו... בדפוס: .31 איז אנקליטית. כצורה ׳
זבחים. של מקומן איזהו בדפוס: .32
י. ט, פסחים :בדפוס .33
 את גורס אינו ק אולם טז. ב, אבות המקביל המקום את רשם ולא )בטעות(, כא ב, רשם סגל .34

 למדת ׳אם טז(, )ב, ,מלאכתך... בעל הוא ומי ׳ודע... המקומות! בשני ׳נאמן׳ אחר הפרוד הכינוי
ב, שכר לך לשלם מלאכתך בעל נאמן הרבה תורה ך) ת ל עו  אפוא עוברת הדוגמה ק לפי טז(. פ

׳מי׳. השאלה כינוי זה ובמקרה אנאפוריים, ביטויים שהם הנשואים של הקבוצה אל
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סגל: ברשימת מהמבואות בלבד אחת בדוגמה זהות של כנשוא משמש הוא (2)
ב(. ב, שהתיר)כתובות הפה הוא שאסר שהפה .1

 נוסף ׳הוא׳ עליו להוסיף היה אפשר פאראפראזה ובדרך המשפט, בטעם מוטעם הוא כאן
35שהתיר. הפה הוא הוא מעין: השאה, כציין

:האלה במקומות מצוי משוואה, משפט שאינו שמני, המשפט כנושא הוא (3)
 כלי ובידו התנור גבי על לחטאת הטהור הוא עומד אבל לתנור... חוץ עומד היה .21

לחטאת׳ ו׳הטהור כנושא, כאן משמש הוא - ק( ה! י, )פרה לחטאת הטהור ריקם
36לנושא. תמורה הוא
ח( ז, מציעא והשוכר)בבא שכר נושא והשואל חנם שומר הן שומרין ארבעה .24

 הפירוט בא ואחריו בתורה(, האמורים לשומרים אנאפורי זה כינוי הנושא)בתוכנו הוא הן -
בזה. הנידון במבנה יתבארו 20ו־ 18 שהדוגמות ייתכן אף 37תמורה. של במבנה

 ההטעמה מסיבות ולפי נושא, - נשוא הוא: המשפט איברי של סדרם אלו במקומות
 אבל ניגוד: )כגון חידוש הדגשה, כוונת בו ויש המסומן, הסדר שזהו לומר יש המשוערת

הן(. שומרין ארבעה :סיכום הוא; עומד

התנאים במדרשי
המשנה: בלשון כמו שלושה, הם השמני במשפט הפרוד הכינוי שימושי כאן אף

 ציין - נשוא - מסומן)נושא הבלתי בסדר המובאות( )רוב שמנית השאה כציין הוא (1)
:השאה(

 עדות והעדות 38ק, ה! ד, בכורים )משנה הוא עצמו בפני ברייה אנדרגינס .22
39התוספתא(. של ארפורט יד כתב על־פי

 אצל נרשמה כבר מוטעם שאיננו הכינוי ובין המוטעם הפרוד הכינוי בין המקרא בלשון ההבחנה .35
 אין מקום מכל הנושא! על מודגשת חזרה המוטעם בכינוי רואה שהוא אלא ,270 ׳עמ דרייוור,

כאוגד. כזה כינוי של בתפקידו מכיר הוא
ו(. מב, )בר׳ השליט... הוא ויוסף ועוד(, לט, יח, האלהים)מל׳׳א הוא ה׳ המקרא: מלשון דוגמות

 התלת־איברי השמני המשפט של הדוגמאות יפה מתפרשות כאן המוצעים העקרונות פי על
מעטים(. לא והנשוא)במקרים הנושא תפקידי בקביעת שינוי מתוך ספן, אצל שהובאו שבמקרא

 הפרוד. לכינוי כתמורה במשפט המתממש לרפרנט )פרולפטי( מקדים כינוי כאן שיש נמצא .36
ו, )דמאי לעלות... הקרתני הוא יכול אחר: במקום גם מצויה המשנה בלשון כזה למבנה דוגמה

מו)תשמ״ב(, לשוננו קוגוט, ש׳ המקרא: בלשון היתר׳( )׳הכינוי המקדים הכינוי על וראה ד(.
.123-97 ,26-9 עמ׳

 הופמן, ד׳׳צ כתרגום Es gibt viereiei Huter:כנשוא)מעין לא הפרת הכינוי את אפוא לפרש אין .37
 ולא (,1933 אוקספורד דנבי, ה׳ כתרגום There are four kinds of guardian או: !1924 ברלין
השאה. כציין

 ביכורים בתוספתא מקורה את לראות יש מביאה(, ק מהמשנה)אף רשומה שהמובאה אף־על־פי .38
.12 הע׳ לעיל, ראה ז! ב,

)ב(. 2 פרק לעיל, ראה .39
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נושא(: - השאה ציין - המסומן)נשוא בסדר
ע״ב( לח בסיני)פסחים למשה לו שנאמרו הדברים הן הן .5

 התוספתא לשון פי על ו, א, חלה בתוספתא המובאה שמקור פי על אף לכאן! עניין אינו -
 לדיון המובאה הועברה כן על 40פרוד: כינוי שם בה שאין מפני כלל, לכאן עניין היא אין

להלן. ראה הגמרא, בלשון
משפטים, )מכילתא בגרות ימי הן הן אומר הייתי אחת אלא נאמר לא שאלו .6

(117 מינכן כתב־יד = 260 ׳עמ הורוביץ־רבין, ג, פרשה דנזיקין, מסכתא
פרשה דפסחא, מסכתא בא, )מכילתא זה... הוא 4‘סורסי לשון השה... על תכסו .10
(.12 ׳עמ הורוביץ״רבין, ג,

אחד: במקום מופיע זהות של כנשוא הוא (2)
 אתה בו כיוצא לשונות שתי תורה שדברה אלא יין הוא ושכר שכר הוא יין והלא .2

הורוביץ, כג, פיס׳ במדבר, )ספרי שחיטה... היא וזביחה זביחה היא שחיטה אומר
42(.27 ׳עמ

אחד: במקום הוא אף מצוי שמני במשפט אנאפורי כנושא הוא (3)
 הם ראש של פרשיות ארבע אחד, כרך הם יד של פרשיות ארבע תפילין מצות .16

43(74 ׳עמ הורוביץ־רבין, יח, פרשה דפסחא, מסכתא בא, טוטפות)מכילתא ארבע
 משמשת היא שכן מהמשפט, להפריד יש (,תפילין )׳מצות המובאה פתיחת את -

 סדר כיו״ב(. או הוא׳ כך דינה תפילין )״׳מצות מופחת משפט שהיא כותרת, מעין
 ההטעמה תנאי ולפי נשוא, - נושא הוא: הנותר השמני במשפט האיברים

 מתפרש שבפנינו שהמשפט נמצא מסומן. הבלתי הסדר שהוא נאמר )המשוערת(
 הטבעי לנושא מוסב כינוי למעשה הוא הפרוד והכינוי ייחוד, של מבנה כבעל

המבודד.

הבבלית בגמרא
 של בלבד האלה השימושים את מוצאים אנו בבבלי האמוראים מלשון סגל שהביא בדוגמות

אנאפורי. נושא (2)שמנית? השאה ציין (1)הנטוי: הפועל חסר במשפט הפרוד הכינוי
 הבלתי בסדר מצוי הן(, הזה הסוג מן המובאות רוב כאן שמנית)אף השאה כציין הוא (1)

:השאה( ציין - נשוא - מסומן)נושא
שבת עסקניות שהידים מפני טומאה בהן גזרו מה מפני הידים .26 ע׳׳א(. יד הן)

:הן נושא( - השאה ציין - המסומן)נשוא מהסדר העדויות שאר

)ב(. 2 פרק לעיל, ראה .40
זה. הוא פרסי לשון : 117 מינכן כתב־יד .41
 הוא חדש עשר ובשנים :המקרא בלשון היידוע בתווית מיודעים בלתי רפרנטים של זהות השווה .42

 ראה היא, ולא (,271 במקרא)עמ׳ מסוגה יחידה זו שדוגמה מניח דרייוור א(! ט, אדר)אס׳ חדש
בתר־מקראי)בדפוס(. תחביר על בספרי

הן... ...הן... : 168 ׳עמ דפסחא, מסכתא לויטרבך, במהדורת .43
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44ע״א( לא ישראל?)שבת נשיא אותך שקורין הלל הוא אתה .4
 שנאמרו הדברים הן הן ברית לי אמר אליעזר רבי לפני דברים והרציתי כשבאתי .5

 פי על ולא בלבד, הגמרא בנוסח עדות העדות - ע״ב( לח )פסחים בסיני... למשה לו
45ו א, חלה בתוספתא מקורו

בין46זו? היא שדה לא רבי, אחת: תינוקת לי אמרה .11 רו עי ע״ב(. נג )
 במשפטים, בא המסומן הסדר ואילו מאייו, במשפט בא מסומן הבלתי שהסדר נמצא

 אפשר ובכך )הן(, אנאפורי ביטוי או זו(, )אתה, הוא דיאיקטי ביטוי ממרכזיהם שאחד
47ולהדגשה. לחידוש ההסבר את לראות

 :בלבד אחד במקום האנקליטית בצורתו סגל שהביא בעדויות מצוי אנאפורי כנושא הוא (2)
 דבר של ולאמיתו 48ע׳׳ב(, פה מרגילתו)יבמות היא וזו מרגילה זהו אחר ...דבר .8

 שבו מופחת, מורכב משפט בפנינו אלא כלל, אברי׳ ׳תלת למשפט עדות כאן אין
 הוא העניין הגבר של במקרהו )= זה בלבד: כותרת כדי התכווץ הראשי המשפט

 בעל אנאפורי נושא = מרגילה׳)הוא ׳הוא פשוט: שמני במשפט והמשכו ש־(, בכך
 49לו(. להינשא אותה משדל = מרגילה שלפניו, זה, של הרפרנט עם זהה רפרנט

כלומר, נושא־נשוא, הוא זה, הכותרת שלאחר הקטן, השמני האיברים-במשפט סדר
50המשוערים(. ההטעמה תנאי מסומן)לפי הבלתי הסדר

 נושא המשפט)בין מרכזי שני בין הנקסוס ציין הוא ׳אוגד׳ אמנם אם :דבר של בסיכומו .5
 במשפט הנקסוס כלל: כינויי אוגד אין המשנה שבלשון לומר נצטרך השמניים, לנשוא(
 אישי כינוי השמני במשפט שמצאנו רבים מקומות באותם אפס. ידי על בה מסומן השמני
 השאה כציין לרוב משמש הוא אלא זה, כינוי של תפקידו הנקסוס ציון אין לעולם פרוד,

 בפנינו שיש אפוא מציין הוא אין :במשפט הנשוא הוא שלפניו שהשם מציין שמני)כלומר,
 הכינוי המקרים בשאר הנשוא(. הוא ]צש[ שם איזה מודיע, הוא אלא בכלל, פרידקציה

 של במשפט אנאפורי כנושא או זהות של כנשוא המשפט, ממרכזי אחד עצמו הוא הפרוד
תכונה. ייחוס

 להעדיף שיש ייתכן אתה( - )אותך הזיקה במשפט בנוכח ההתאם מחמת )א(. 2 פרק לעיל, ראה .44
מהמשפט. חלק שאינה כפנייה, ׳הלל׳ השם את

)ב(. 2 פרק לעיל, ראה .45
היא. נקבה חכמים בלשון ׳שדה׳ .46
 זיקה במשפט הרחבתו ידי על הגיוני לנשוא הנושא בהפיכת החידוש תיאור את למשל, ראה, .47

.15 הע׳ ,31 ׳עמ )תשט׳׳ז(, כ לשוננו, בלאו, י׳ אצל
)ב(. 2 פרק לעיל, וראה .48
 המבודד הנושא הוא)התניות רפרנציאלי שם ברגיל המבודד הנושא שכן ייחוד, משפט כאן ואין .49

בירור(. טעונות עדיין
 אליו. הדבוק המושאי הכינוי על ובעיקר ׳מרגילה׳, על כנראה נישאת זה שבמשפט ההדגשה .50

 מבנה של מקרה כאן לנו שיש ייתכן ניגודית. הטעמה של מוקד משמש הפרוד הכינוי גם מאידך
(.du-rhematiqe) 'ח״נשואי'
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חכמים בלשון הכינויי ה׳אוגד׳

 איברים סדרי ייתכנו אנאפורי, כנושא או שמני, השאה כציין הוא של שבמקרה מאחר
 סימני אף על דו־משמעיים, משפטים מבני להתקבל עשויים מסומן(, בלתי או שונים)מסומן

 בתכונה להסתייע יהיה הדין מן כאן המבוקש. לפתרון לכאורה המסייעים החיצוניים ההיכר
rw^'(supersegm)העל־חיתוכית entai^  הראשי הטעם איתור של בדרך ההטעמה, של ־

 הפרוד הכינוי יהא. אשר במשפט מקומה יהא הנשוא, על תמיד הוא הראשי הטעם :במשפט
 נושא והוא לו, קודם הנשוא אם השאה, ציין הוא :לעולם כלל מוטעם אינו נשוא שאינו

 הרפרנטים שני בין מקומו זהות, של כנשוא הוא של במקרה עוקבו. הנשוא אם אנאפורי,
 הכינוי אין שבהם רבים, מקרים כמובן, ויש, עליו. מונח המשפט וטעם זה, עם זה המזוהים

 שמני במשפט רגיל נושא אלא הנשוא, את המקדים נושא ולא השאה ציין לא הפרוד
 או הנושאי בחלק להיות עשוי שהוא נמצא אחריו(. תמורה שתבוא )ואפשר דו־איברי

 עצמו שהוא יש הנושאי, בחלק כשהוא הנטוי. הפועל חסר המשפט של הנשואי בחלק
 לנושא מוסב כינוי שהוא ויש כן(, לפני במפורש שנזכר מה אל אנאפורי )ככינוי הנושא
 זה שלפניו)ובמקרה לשם נשואי ציין שהוא אפשר הנשואי, בחלק וכשהוא המבודד. הטבעי

 זהות)והטעם של נשוא שהוא ואפשר עצמו(, הנשוא עיקר על הטעם אלא מוטעם, הוא אין
עליו(. הראשי

העיוניות: האפשרויות את מסכמת הזאת הטבלה

הנשוא הנושא

2צש הוא = הדקדוקי  הנושאי בחלק הוא
המשפט של

צש, = הטבעי
מוסב[ כינוי ]= הוא +

 הוא + 2צש
 השאה( ציין )=

]-הטעמה[

צש!  הנשואי בחלק הוא
המשפט של

2צש + הוא
הטעמה[]+

 בטבלה סגל שברשימת הפרוד האישי לכינוי מהעדויות שנתקבלו הנתונים את נעמיד
שביניהם: השוני ואת הדמיון את שתבליט משווה,
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נושא  של נשוא

 זהות
 )ביו
 א רפרנט
ג( לופדנט

שמנית השאה ציין  חפקיד /

 הכינוי /
 הפיוד / המקוו

/ הספרותי

דו  מסומן ס
 )גשוא־
משא(

 בלתי סדר
 מסומן
 )נושא*
נשוא(

 מסומן סדד
 )נשוא־ציין

השאה־נושא(

 מסומן בלתי סדו
 )נושא־נשוא־

השאה( ציין

לנשוא
מאייך

)בינוני,
בינוני*

ומשלים(

זיהוי
רפרנטים

 דיאיקטי, לנשוא
 אנאפורי, לנשוא

 מאייד לנשוא
 של )במשפט

תלות(

 מאייר לנשוא
עצמאי( )במשפט

המשנה

לנשוא
מאייך
)צש(

זיהוי
רפרנטים

נ(1)נכת
 אנאפורי לנשוא

 לנשוא )לכתוב(,
 מאייד)ונושא

לכתוב( אנאפורי

 מאייך לנשוא
עצמאי( )במשפט

התנאים מדרשי

 לנשוא
 מאייר
 + )בינוני

משלים(

 דיאיקטי, לנשוא
 אנאפורי לנשוא

 לנשוא ב(,1)לכת
 )ונושא מאייך

דיאיקטי(

 מאייד לנשוא
ש-( )במשפט

בבבלי הגמרא

 עשוי הנטוי הפועל חסר במשפט הפרוד הכינוי בתפקידי חוזר שעיון להניח, מקום יש
 הגנוזות המגילות ובלשון בן־סירא בלשון 51המקרא, בלשון גם דומה דברים מצב להעלות

 אפילו העיון חובת ידי יצאנו שלא דרכנו, פי על למדנו מקום מכל הארמית(. בניבי )וגם
 איסוף על סיכומנו את ביססנו שלא זמן כל חכמים בלשון התחביר תיאור של זה צר בקטע

 לא קודמים, דקדוקים בעלי על־ידי כבולים שנהיה בלא הטובים, מהטקסטים עצמאי נתונים
 העדויות שאפילו הוא, כאן בעיוננו שהוכח מה שלהם. התיאורטי ברקע ולא בעדויותיהם

 מספקות סגל, מ״צ של ספרו הוא חכמים, לשון דקדוק על ביותר המפורט בספר המובאות
המחבר. בה שבחר מהדרך שונה בדרך התיאור את לארגן כדי בהם שיש נתונים,

 מלמדנו, המקראית השירה לשון על בספרו ספן של המפורט ובמיונו הדוגמות במבחר העיון אכן .51
.42 בהערה לעיל, הנזכר בספרי וראה המקרא, ללשון יפה כאן המוצעת שהדרך
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