
התנאים* בלשון ׳אין׳ נטיית
כהן א׳ חיים

המלים: באלו בדקדוקו* סגל על־ידי תוארה חז״ל בלשון ׳אין׳ של נטייתה דרך .1

ב. ד, שבועות אנו, אין ט; ה, עירובין אתם, אין א! ד, אבות אתה, אין :כמו אין,
אתם, אי א: ב, אבות אתה, אי כמו ב]א[, המתחלת תיבת לפני ה]נ[ נשמטת לפעמים

הקנין, בכינוי נטויה זו מלה ה. ד, נזיר אפשי, אי אפשר, אי תמיד: וכן ג. ה, נזיר
אינן. איננה(, איננו, אינה)־אינני, 21אינ איני, הנוספת: נ בלא אבל במקראית, כמו

 הטובים בכתבי־היד מצויה אינה ׳אי׳ המקוצרת שהצורה להעיר, יש דבר ראשית
 ש׳ כך על עמד וכבר כן, הדבר אין - קופמויי לכ׳׳י זה בעניין ציין שסגל ואף למשנה,
4אבות. מסכת של נוסחותיה בירור על שלו הדוקטור בעבודת שרביט

 שניסוחם אלא לאמת, מכוונים אלו נמצאים סגל מדברי זה שולי פרט שהסרנו לאחר
 הצורות האם לשאלה, באשר סיפוקו ידי יוצא בהם המעיין אין שכן במקצת, מעורפל עדיין

 ׳המקראית׳ לנטייה כדוגמאות הובאו אלו האם - וכו׳ ׳אינו׳ ׳איני׳ - הביאן שסגל הנטויות
 של הנטייה בלוח היחידות הצורות הן אלו שמא או בל״ח, המתקיימת סגל( של )בלשונו

 וכן קופמן, כ׳׳י ובראשם המשנה, של כתבי־היד בדיקת ואכן, דבוק. בכינוי הבאות ׳אין׳
 נכונים סגל אצל שפרטיו זה, שכלל מראה, התנאים ספרות שאר של טובים כתבי־יד בדיקת

 בו שייתוסף לו, היה ראוי בכתבי־היד(, מלבדקם פטורים היינו לא )ואף־על־פי־כן הם
 הכינויים מן חלק משלימה. בתפוצה נטייה היא התנאים בלשון ׳אין׳ נטיית אחד: משפט
 מביאים ואלו אלו דבוקים. כינויים - האחר וחלקם הם, פרודים כינויים ׳אין׳ עם הבאים
׳אין׳. של השלמה לנטייה אותנו

השני: הגוף של הפרודים הכינויים עם באה ׳אין׳ .1.2
ח אין כגון: - אתה/את אין - א( א, )יבמות לומר יכול א

 התנאים׳ בלשון הכינויים של התחבירי ׳ההיצב בנושא דוקטור מעבודת פרק על מיוסד זה מאמר
 הקונגרס במסגרת הושמעו הדברים טל! א׳ פרופ׳ בהדרכת תל־אביב באוניברסיטת הנכתבת
(.11.8.85) תשמ״ה באב כ״ד ביום היהדות למדעי התשיעי העולמי

 בפרק מופיע זה סעיף !289 )סעיף 160 ׳עמ תרצ׳׳ו, ירושלים המשנה, לשון דקדוק סגל, מ״צ .1
והדרגה׳(. האופן של התואר ׳מלות הכתירו: שסגל

הוא/ אין = אינו מנוקד: פירנצי ובכ׳׳י ׳בכי׳׳ק שם: סגל והערת .2
.1 הע׳ שם, סגל, .3
 ׳דוקטור התואר קבלת לשם חיבור אבות, מסכת של ולשונה נוסחאותיה שרביט, ש׳ .4

.88-87 ׳עמ תשל״ו, רמת־גן לפילוסופיה/
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ח אין ואם - )נקבה( את אין - 5א( יא, )יבמות מזונות ליך אין אצלנו א
ץ הלל לבית שמאי בית אמרו כגון: - אתם אין ־ ם א ת  ה, הקדש?)נזיר שהוא בזה מודים א
ג(
כגון: אנו. אין המדברים: כינוי עליהם מוסף השני; הגוף כינויי אלו כל -
ץ - ה( ג, )דמאי לרמאים אחריים אגו א
 תמצא ואם אמן, 6אמה, אמי, :דביקה של בדרך ל׳אין׳ מצטרפים הכינויים שאר .11

 אין7 כאן שיש או לה. פירוש דרכי שני כידוע, זו, צורה (.8מלעיל )בהטעמת7אמו• גם לומר
 היינו, היא, נטויה שצורה או 10לארמית, בזיקה וזאת - 9בדקדוקו סגל ציין שכבר כפי הוא׳

ת. בלתי פתוחה בהברה u <- o התנועה בחילוף ׳אינו׳ מ טע  ההסברים מן אחד כל 11מו
 כך ובין כך בין אבל המשלימה, התפוצה של האחר בצדה ׳אינו׳ את כמובן, מעמיד, הללו

עומדת. בעינה המשלימה התפוצה עובדת
 אנו יכולים דבוק, בכינוי ׳אין׳ היא ׳אינו׳ שצורת היינו השני, ההסבר את אנו נוקטים אם

ושקול: סימטרי באופן המשלימה התפוצה את להעמיד

אאתם אין את, אין אתה, )אין פרוד בכינוי השני הגוף ־־ (.״
]זו״נ[(. אינן אינה, )אינו, דבוק בכינוי השלישי הגוף -

 ההשערה, את לחזק כדי זו בעובדה יש שמא סגל. אצל נזכר לא הנוכחת כינוי עם זה צירוף .5
 מעיניו זה פרט נעלם שמא או המשלימה, התפוצה עובדת על להעמיד התכוונו לא סגל שדברי

)!(. במשנה יחידאי הוא שכן סגל של
 בכ״י מצויה תופעה הוא אלא בלבד, זו למלה מוגבל איננו המפיק אי״סימון ובלעדיו. במפיק .6

 כ׳׳י )כגון הביניים בימי איטליה יהודי מסורת את משקף שניקודם אחרים, ובכתבי״יד קופמן
 ,עמ תש׳׳ם, תל״אביב המשנה, לשון של הצורות תורת הנמן, ג׳ ראה פאריס? וכ׳׳י פרמה

 ירושלים ו[, ולשון, ]עדה איטליה יהודי של חכמים לשון במסורת פרקים בר״אשר, מ׳ ;18-17
 המשנה, בלשון הפועל אל החבור המושא כינוי בחיבורי, גם וראה ;43-42 ,25 עמ׳ תש׳׳ם,
 ,עמ תשמ׳׳א, תל״אביב, באוניברסיטת הרוח׳ למדעי ׳מוסמר התואר קבלת לשם גמר עבודת
30-29.)

 )מהדורה אהלות מסכת גולדברג, א׳ ראה קופמן, בכ״י זו תיבה של ניקתה כידוע, הוא, כך .7
כב. עמ׳ תשט׳׳ו, ירושלים מדעית(,

 237 עמ׳ תשכ׳׳ג, ירושלים מימן, יהודי שבפי העברית מורג, ש׳ התימנים)ראה הטעמת היא כך .8
 הגיית אף היא כך אך אינו(, )ובחולם: האשכנזים הגיית גם כמובן, היא, כך ד[(, ]משנה

,51 עמ׳ [,6 הע׳ ]לעיל, שם בר-אשר, )ראה מלרע הגיית על כלל בדרך האמונים הספרדים,
 המקרא בקריאת ]חלב[ צובא ארם יהודי של העברית הלשון מסורת כ״ץ, קציעה גם וראה

(.81 עמ׳ תשמ׳׳ב, ירושלים ח[, ולשון, ]עדה והמשנה
לעיל. 2 הע׳ ראה .9

 קובץ מבוא, דברי תימן, מסורת לפי בניקוד כ׳׳י טהרות, קדשים נזיקין משנה מורג, ש׳ ראה .10
.7 הע׳ ,201 עמ׳ תשל״ב, ירושלים א, חז׳׳ל, בלשון מאמרים

 .79-77 עמ׳ (,6 הע׳ )לעיל, שם בר״אשר, ראה .11
נמצא. לא ׳אתן׳)נוכחות( א.11

כהן א׳ חיים
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התנאים בלשון ׳אין׳ נטיית

 :המחנות שני בץ נחלק הראשון שהגוף בעוד
 איני - ביחיד

אנו. אין - ברבים
 אחד לצד להכריע בכוחו אין זה ששיקול מובן ׳אין׳. של ושקולה ׳יפה׳ נטייה לפנינו אז או
 רואים שאם דומני, אף־על־פי־כן פרוד, או דבוק - ב׳אינו׳ הכינוי למהות באשר הצדדים מן

 על לתמוה לנו יש הפרוד, הכינוי עם ׳אין׳ של קונטראקציה של תוצאה ב׳אינו׳ אנו
 הוא ובדמותו: בצלמו הוא׳ ׳אין האב מבנה את כולה המשנה בכל מצינו שלא העובדה,

 אמנם וכו׳. אנו׳ ׳אין אתה׳ ׳אין שמצינו כדרך מצאנוהו ולא תולדתו, היא ש׳אינו׳ המבנה
 קשה, קצת ואף־על־פי־כן הלשון, מן להישמט ונטייתה הה׳׳א חולשת לנו ידועה כן,

שריד. לו השאיר לבלתי הוא׳ ׳אין את הכחידה שהיא כך כדי עד קבע נעשתה זו שחולשה
 הנה, בחולם? ׳אינו׳ צורת המכירות מהמסורות להתעלם אנו רשאים כלום ועוד, זאת
 בנו׳׳ן הצורה גם נמצאת שרוקה, בנו׳׳ן הצורה את בעיקר המכיר הבבלי, בניקוד למשל,
 ייבין י׳ פרופ׳ של הגדול בספרו היום המעיין וכל 12בספרו, פורת ציין שכבר כפי חלומה,

 בחולם ׳אינו׳ שצורת העובדה, על לעמוד יוכל מקרוב, זה לאור שיצא הבבלי, הניקוד על
 בבלי, בניקוד טקסטים היינו, צעירים, הקרויים בטקסטים בעיקר בבלי בניקוד מופיעה

 נדירות לעתים מצוי, החולם אך בעיקרה, טברנית הגייה היא ממנו המשתקפת שההגייה
 יש לזה ,3וכד׳. תיקונים שנייה, יד כתוספת בדרן־־כלל עתיקים, בטקסטים גם אמנם,

 האם 14בחולם. ׳אינו׳ מכירה היא שאף ב׳, פרמה מכ׳׳י המשתקפת המסורת את גם להוסיף
 שתיקוני לומר תמצא ואם הוא׳? ׳אין של ממיזוג להשתלשל חלומה בנו׳׳ן אלו מסורות יכלו

 ׳אינו׳ צורת היא איזו מה? יסוד על תיקון השאלה, נשאלה בעלמא, הם מעתיקים
 מכיר אינו המקרא דקדוק והלוא ׳אינו׳, את לתקן בבואו המתקן בה שידבק בת־הסמכא

כלל? ׳אינו׳
 את משנה ב׳אינו׳ הכינוי של למהותו באשר הקביעה אין ציינתי, שכבר כפי אולם,

 בחילוף דבוק כינוי בו הרואים לצד נוטה שדעתי אלא משלימה, בתפוצה הנטייה עובדת
,u.5 -־■ o התנועה

 אנו צריכים התנאים, בלשון ׳אין׳ של נטייתה דרך צרכנו כל לנו משנתחוורה עתה, .3
 צריך אין היא. חידוש כולה צדדיה, שני על זו, נטייה המקרא, ללשון שבהשוואה לומר,
 חברו הדבוק הכינוי עם בנטייה שאף אלא היא, גמור חידוש הפרודה שהנטייה לומר,

המקראית: מחברתה שונה לעשותה אחדים גורמים

.146 ׳עמ תרצ״ח, ירושלים חכמים, לשון פורת, א׳ .12
 ירושלים ב, הבבלי. בניקוד המשתקפת העברית הלשון מסורת ייבין, י׳ בפרוטרוט, ראה .13

.1115 עמ׳ תשמ״ה,
.4 הע׳ שם, ייבין, גם וראה ,100-99 עמ׳ (,4 הע׳ )לעיל, שם שרביט, ראה .14
 בהשמטת ׳איננו׳ של תוצאה ב׳אינו׳ הרואה )שם(, שרביט של הסברו את גם כאן לציין יש .15

 עוד )וראה כאן. יש דבוק כינוי זה הסבר לפי אף איןה(. -< איגנה אמי; -< לאימי הנר׳ן)בדומה
 מפיק בלי ׳אינה׳ על [!7 הע׳ ]לעיל, שם גולדברג, גם והשווה ל׳אינו׳, מ׳אינו׳ המעבר על שם

.6 הע׳ לעיל, ראה
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כהן א׳ חיים

 בל״ח כך - אינן אץה אינו איני
:לעומת

 במקרא כך - אינם איןןה איננו אינני
יוצאים: אינם למעשה בל״וז, והן במקרא הן זו, נטייה לדרך הכלל מן יוצאים מעט
 אחד: בפסוק פעמיים חז׳׳ל, לשון של המבנה את נחמיה בספר מצאנו במקרא כבר )א(
 יז(, ד, וגו׳)נחמ׳ בגדינו פשטים אנחנו אין אחרי אשר המשמר ואנשי ונערי ואחי אני ואין

 של הנטייה לדרך ראשונות׳ כ׳דוגמאות אותו שציין שרביט, ש׳ זה מקום על הצביע וכבר
 תקופת שמראשית נחמיה בספר בהם, מתייחדת של׳׳ח הקווים, מן קו מציאת ואכן, 16ל׳׳ח.

 ואין לראיה דומה הנידון שאין דומה, זה בלא גם אך בעינינו, היא נפלאת לא השני, הבית
 האלטרנטיבית הדרך בנחמיה פסוק באותו שכן המקראית, הדרך מן חריגה בהכרח כאן

 את שולל ש׳אין׳ הנושאים, מן אחד רק הוא אני׳ ׳אין בצירוף ׳אני׳ שהרי היא, מנועה כמעט
:נשואם

אחי אני אין מו ואנשי ונערי ו ש מ ם:( אשד ה כו אחיי)ולסי
בגדינו. פושטים אנחנו אין

אין ל׳׳ח של קו ולא 17הכרחית. סגנונית דרך אלא כאמור( בל׳׳ח, קיים לא אני׳ כאן)׳
 בהן ימצא ההלכה למדרשי קוסובסקי ב׳ של בקונקורדנציות המעיין שני, מצד )ב(

אינך׳)ולא המלה את פעמיים  אחת ופעם ישמעאל דר׳ במכילתא אחת פעם אתה׳(, ׳אין ׳
בספרא.

ישמעאל: דר׳ במכילתא

 יהודה ר׳ לו אמר בשריפה... - טו( יב, מבתיכם׳)שמ׳ שאור ׳תשביתו אומר יוסי ר׳
 מצא לא אם הא עליו, מקל אלא ואינך עליו מחמיר שאתה אתה סבור בתירה, בן

ישרוף? ולא לו ישב אור

תה אי אוקספורד: בכ׳׳י אולם (28 ׳)עמ הורוויץ-רבין במהד׳ וגם בדפוסים כך -  - א
 18כדין.

:בספרא

 אומות חכמת אלמוד ישראל חכמת למדתי תאמר שלא ד(... יח, )ויק׳ בהם ללכת
מתוכן. ליפטר רשאי אינך - בהם ללכת ת׳׳ל העולם

.83 הע׳ ,87 ׳עמ שם, שרביט, ראה .16
.152n סעיף גזניוס־קאוטש, אצל הדבר צוין וכבר .17
, במהד בח״ג ראה שמעוני, בילקוט גם וכך .18 ן י ב ר ־ ץ י ו י ־ ו שר הו  בילקוט גם עתה וראה (,25 שם)

 הדפוס נוסח את אף .42 שו׳ ,161 עמ׳ תשל׳׳ז, ירושלים קוק, הרב מוסד הוצאת לשמות, שמעוני
משפט. שבאותו ׳אתה׳ גודש בשל סגנוני כחילוף אולי ליישב יש ־ ׳אינך׳ -

40



התנאים בלשון ׳אין׳ נטיית

 ׳אינך המלים שתי חסרות (66 רומי)אסמאני בכ׳׳י ע״ב(. )פו וייס ובמהד׳ בדפוסים כך -
אין טופס: באותו נמצא ממנו למעלה מעט אולם 19סופר. טעות בוודאי וההשמטה רשאי׳  ׳

ת  כיוון זה, ׳אינך׳ נמצא לא 31 וטיקן בכ׳׳י גם בדפוסים!(. גם עליהן׳)וכך להשיב רשאי א
 לספרא מאוחרת תוספת בעצם שהיא דעריות׳, ׳מכילתא היא - כולה הפרשה שם שחסרה
 עקיבא. ר׳ של מדרשו מבית הוא שהספרא בעוד ישמעאל ר׳ של מדרשו מבית היא )שהרי

20עתיקים(. והדברים
21יוצאים. הם אין וכאמור, ׳אין׳, נטיית בדבר שאמרנוהו הכלל מן היוצאים כן, אם הם, אלו

איני/ לצורת שפרט ימצא, חכמים בלשון ׳אין׳ של הנטייה בלוח המעיין כל עתה, .4  ׳
 בצורתם באים כינויי־נושא שהם אותם מעמדו. על ׳אין׳ עם הבא הכינוי צורת מעידה

:כאמור( ׳איני׳, את והשני)להוציא הראשון הגוף כינויי הם הלא הפרודה,
 לרמאים אחו־יים 1אנ אין
 לומר יכול את)ה( אין
ת אין  אצלנו א
ם אין ת מודים א

 נזכר שכבר מה אל הרומזים הם, אנאפוריים כינויים שבעיקרם השלישי, הגוף כינויי ואילו
 כגון: ׳אין׳, אל דבוקים באים אלו כינויים - ידוע שהוא מה אל או לפניהם

ג( ה, )כתובות בתרומה מאכיל אינו היבם
 א( ד, )מנחות ש^ראש מעכבת איןה שליד תפלה

ד( ז, )ברכות לסלק רשיין אינן כאחת שאכלו שלשה
 ממני לבטל לכם שומע איני להם אמר כמו: הנושא, הוא בו הדבוק שהכינוי ל׳איני׳, אשר

 מה שום על טעם, שעה לפי לו יודע איני - ה( ב, )ברכות אחת שעה אפילו שמים מלכות
 ]פעם אני אין גם נרשם קוסובסקי ח׳׳י של למשנה שבקונקורדנציה מרעיו)ואף הוא שונה
 אנו, רואים דבר של בעיקרו אולם, איני(. ובכתבי־היד: אינו, הוא - ד[ ב, בנזיר - אחת

 קיימה לא המקרא שלשון הזאת, ההבחנה והוא חז׳׳ל, בלשון לנו נתחדש גדול שחידוש
אותה.

 מקורית, עברית תופעה היא חכמים בלשון ׳אין׳ של המיוחדת שנטייתה לומר, לנו נראה .5
 בניבי זה בעניין המעיין שכן הארמית, מן יונקת שאינה פנימית, לשונית התפתחות פרי

 בארמית בזה המצוי מן בפרטים. הקבלה לה למצוא יוכל לא ארץ־ישראל, של הארמית
זה בניב נוהג הכינויים שברוב עולה, מרקה׳, ב׳מימר והן התרגום בלשון הן השומרונית,

 בהם ללכת לו׳ תל׳ האומות חוכמת אילמד ישראל חוכמת למדתי תאמר שלא ׳... שם: הנוסח .19
]שעג[(. עמ׳ פינקלשטיין, מתוכן׳)מהד׳ לפטר

 הפתיחה בדברי וכן ,640 עמ׳ תשי׳׳ז, ירושלים התנאים, לספרות מבואות אפשטיין, י׳׳נ ראה .20
 א׳׳ה הערת גם תשל׳׳ב)וראה ירושלים מקור, הוצאת ,31 וטיקן כ׳׳י של הפקסימיליה למהדורה

ע׳׳ד(. פה שלו, הספרא במהדורת וייס
 לקביעה ואין בערכו(, )ראה etc.אינך, איני, :׳אין׳ נטיית את במילונו ציין שיסטרוב להעיר יש .21

׳אינך׳, צורות בבבלי נמצאו ואכן לבבלי, שם ציין יסטרוב התנאים. בספרות שתסמוך מה על זו
.206 ׳עמ תשכ׳׳ז, תל־אביב א, חכמים, ולשון מקרא לשון בנדויד, א׳ וראה
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כהן א׳ חיים

 ממה ההפך והוא 22(,,׳ליתכון - דבוק)׳ליתר׳ כינוי בא ובנוכחים בנוכח ורק הפרת, המבנה
 בשאר גם דבוק כינוי אנו ומוצאים זה בעניין התפתחות חלה מרקה׳ ב׳מימר חז׳׳ל. שבלשון

תי/ ׳ליתה׳ כמו צורות לי  השומרוני בתרגום למצוי דומה 23כאן. אין לל״ח הקבלה ועדיין ׳
 מה מהם מעט ושונה 24קאהלה, שפרסמם הארץ-ישראלי התרגום בשרידי המצוי הוא

 מקום ואין 25בדקדוקו, דלמן פירטם וכבר לנביאים, יונתן ותרגום אונקלום אצל שנמצא
 דרך אך משלימה, בתפוצה נטייה מוצאים אנו באונקלום שגם רק, )אעיר כאן. לפרטם

 תמונת נפרצת אף לנביאים וביונתן חז״ל, ללשון מקבילה ואינה היא, שונה ההתפלגות
תד, שליד מוצאים ואנו המשלימה התפוצה לי ת/ ׳לית הצירוף גם נוהג למשל, ׳  (26א
 נטייה, המקראית, מחברתה שונה חדשה, נטייה אנו מוצאים בל׳׳ח ׳אין׳ בנטיית לסיכום,
עצמה. העברית בלשון התפתחות פרי שהיא ונראה משמעות, עמה הנושאת

 א׳ מהדורת לתורה, השומרוני התרגום ועוד)דאה יז ח, ׳שמ ז; כ, לבר׳ השומרוני בתרגום כגון .22
(.250 ,68 עמ׳ תש׳׳ם, תל־אביב א, ׳טל

השומרונית. בארמית זה בעניין המצוי את לי שמסר על טל א׳ פרופ׳ למורי תודתי .23
24. 1-65 .P. Kahle, Masoreten des Western, II, Hildesheim 1967 (=Stuttgart 1930), pp, :כגון 

[(;36 ׳]עמ א ל, )בר׳ היא לית [(;33 ]עמ׳ ח כוז, )בר׳ הוא לית [(;2 ׳]עמ ה ׳כה )שמ׳ אנה לית
ועוד. [(40 ]עמ׳ ה לא, הינין)בר׳ לית

G. H. Dalman, Grammatik des judisch-palastinischen Aramaisch2, Leipzig 1905, p. 108. .25
ליונתן. והמיוחס אונקלוס ומתרגומי הירושלמי מן העולה התמונה את שם הציג דלמן

 בתלמוד את׳ ׳לית מציאות את הזכיר )שם( בדקדוקו דלמן יז. ז, רמ׳י ה: כא, מל׳׳א כגון .26
הירושלמי.
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