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 שלמי תודה

 

 .אותם אנשים, אשר סייעוני במהלך כתיבת עבודה זו חובה נעימה היא להודות לכל

לעסוק בחקר ארמית השומרונים פרופ' משה פלורנטין. הוא שעודדני  ,ברצוני להודות למורי ומנחי

לדיונים,  ותרב שעות והקדיש יילענות על שאלות ירת הנושא המתאים. תמיד ששלי בבח ועזר

להתפתחותי כחוקרת עצמאית. סייע  בהנחייתיפרופ' פלורנטין שהשקיע  בפרק הזמן .המליץ וייעץ

טיפל טיפול מסור בעניינים טית באוניברסיטת תל אביב נבמהלך שנותיי כדוקטורכמו כן, 

 אדמיניסטרטיביים ויצר עבורי תנאים נוחים לכתיבת עבודה זו.

. הייתה זו טללימד שם פרופ' אברהם שהיתי בהאלה ובאותה עת  בסימסטר הקיץ של שנת תשע"ב

 על מנתעמים רבות ניצלתי את הפסקות הקפה פממנו. ללמוד וזכות גדולה הזדמנות נפלאה 

 ועל כולן נעניתי בסבלנות ובהעמקה. לשאול שאלות

 Deutscherשרות החילופין האקדמאי הגרמני )סיוע שקיבלתי מטעם לפרופ' שטפן שורש והודות ל

Akademischer Austausch Dienst)  הפרוטסטנטית בפקולטה לתאולוגיה ת תשע"בבשנלמדתי 

לצד העיסוק בדוקטורט, העמקתי את הידע בשפה  ,. באותה שנהויטנברג-של אוניברסיטת האלה

. כמו כן, באותה לקריאה גרמנית לנגישיםהרבים הכתובים הגרמנית. ידע זה הפך את המקורות 

 .בעקבות כךשבאו ת מן הדיונים בפורומים שונים ולמדתי רבו פרופ' שורש להרצות הביאני עת

, אוהד אבודרהםד"ר השפות השמיות: הלשון העברית ובתחום ברצוני להודות למוריי ועמיתיי 

פרופ'  ,ליברכט מעייןגב' , ד"ר כריסטיאן שטאדל פרופ' חיים כהן, ,מוצפי חזיפרופ' אורי מור, ד"ר 

 שלמה יזרעאל.פרופ' דד אסנר, מר עופסברג, סטיבן משה מורגנשטרן, ד"ר נועם מזרחי, פרופ' 

  בזכות עצותיהם נתעשר מחקרי.

זכיתי לקבל מלגות מטעם אוניברסיטת תל אביב ומשרד הקליטה. בכך  ורך שנות מחקרילא

עוזר הרקטור סייעוני ראשי בית הספר למדעי היהדות, פרופ' חיים כהן ופרופ' תמר סוברן, וכן 

כירות בית הספר למדעי ורד וגב' ליאת ניסנוב, מזשרה ובסקי. גב' מר אבי זכר, לקליטת עלייה

 ות ובזריזות.בהן ביעילטיפלו ושאלות אדמיניסטרטיביות היהדות, נתנו מענה ל

תודה לחמותי, למשפחתי, וכן לדוד,  .תיקן ודירבן יב,הקש, , אשר תמך ועזרבן זוגי, מתניל תודה

דוני, יעצוני, צחקו איתי ואולי רק להדס, לאשר, ליורם, לאנה ואנה, ליוליאנה ושאר חבריי שעוד

 קצת עלי.

לבסוף אינני יכולה שלא להזכיר את מורתי לסלבית עתיקה, אנה קונסטנטינובנה פוליבנובה, אשר 

 ורווי פרדיגמות בסימסטר אחד חורפיו טבלה אותי טבילה ראשונה בשפה קומפקטית ומתה

 , ועל כך נתונה לה תודתי.י בקסמוהאהיבה עלי את נפלאות הסדר הלשוני. מאז שבויה אנ
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 תקציר

, כמוה כניבי הארמית של שייכת לענף המערבי של הארמית המאוחרת ארמית השומרונים

עם התרופפותה והיחלשותה של עברית השומרונים, תפסה ארמית  היהודים ושל הנוצרים.

כלי הכתיבה העיקרי ששימש את בני העדה מן המאות והייתה להשומרונים בהדרגה את מקומה 

מכתבי היד של התרגום  ידועהארמית השומרונים  האחת עשרה. השית עד המאהשלי-השנייה

, שהראשונים שבהם נתחברו במהלך המאה השומרוני, שהתקינו השומרונים לתורתם, מפיוטים

שהחשובים שבהם "תיבת מרקה"  ,, מכמה מדרשים וכרוניקותהשלישית או הרביעית לספירה

 .ולארמית מילי התורה לערביתובו תרגומי  לקסיקון –ו"ספר אסטיר", וכן מן "המליץ" 

מחקר  .רמית השומרוניםבאתיאור מורפולוגי מקיף של מערכת הפועל  –הנוכחי מטרת המחקר 

  מסורת הגייה. המתבסס בעיקרו עלרמית השומרונים, זה צפוי לתרום לגיבוש דקדוק עדכני של א

נשתמרה עד היום הפיוטים השומרוניים. מסורת הגייתם  כולל אתמחקר זה  לשהראשי הקורפוס 

מרונית, בקריאת חיים. עם זאת, להבדיל ממסורת הקריאה בתורה השו-בןזאב ותועדה על ידי 

. המחקר הגייהון, כאשר מציגים ממצא מן הלקחת זאת בחשב ישהפיוטים ניכרת הטרוגניות ו

. כתבי היד של התרגום 1ם שבהם: יסתמך על מקורות נוספים, החסרים מסורת הגייה. העיקרימ

, וכתב היד המאוחר, שסופרו חי בשלהי תקופת הדיבור של Jהשומרוני ובפרט כתב היד הקדום 

 . מספר ב קטעיםספר א ו ,. החלקים העתיקים של תיבת מרקהA ;2, ארמית השומרונים

היא גישה סינכרונית. בין היתר זה מתבטא בשימוש במונחים "גזרת הגישה המנחה את המחקר 

פ"ע", "גזרת ע"א", "גזרת ל"א", המקבילים למונחים "גזרת פ"א גרונית", "גזרת עי"ן גרונית", 

)כגון, הדקדוק של  ארמית השומרונים"גזרת למ"ד גרונית", המשמשים בדקדוקים אחרים של 

חיים. מינוח זה בא לשקף את -ית השומרונים מאת זאב בןמאצוך והדקדוק של טל( ובדקדוק עבר

ואת  h, ḥ, את היעלמותם המוחלטת של העיצורים ארמית השומרוניםהתערערות הגרוניות ב

לצד הגישה הסינכרונית מוצגים בגוף העבודה ובהערות שלא בראש מילה.  ʕהתערערות העיצור 

להביאם. כמו כן, מדי פעם הצגת הסברים דיאכרוניים, שמצאתי לנכון הערות והשוליים 

ארמית יהודית )בפרט ל מלווה בהשוואה לניבי הארמית השכנים ארמית השומרוניםהממצאים ב

כינויי המושא  כגון, בחינת קווי לשון ייחודיים לצורך, (ארמית הנוצריםול ישראל-של ארץ

 . ריםהחבו

(. 3ק ( ובפונולוגיה )פר2רק כבסיס לתיאור המורפולוגי משמשים שני פרקים העוסקים בכתיב )פ

וכן בחילופי  א, ה, ח, ענו שיטתי ומתאפיין בחילופי האותיות נהכתיב בארמית השומרונים אי

 ,א, ה, ו, י. בתפקיד אמות קריאה, לצד האותיות . זהו כתיב מלא יחסיתו-ב, פ-בהאותיות 

  .וי-/יו-סופית מיוצגת על ידי הרצף  o. תנועה ע, חמשמשות גם האותיות 

תוארה על ידי זאב לארמית השומרונים פונולוגיה דומה לפונולוגיה של עברית השומרונים, אשר 

      ולחילופי התנועות wהתנועה -, הנוגעים בפרט לתפוצת חציהבדליםמספר חיים. זאת לצד -בן

e-å/a .כמה נושאים שאינם קשורים קשר ישיר למערכת הפועל,  יםבסקירה הפונולוגית אף נדונ

 כגון, הברות כבדות כפליים והתהוותן.

עושר מורפולוגי הוא  בארמית השומרונים מורפולוגיתהמערכת אחד ממאפייניה הבולטים של ה

תהליכים  אזניח, הו , שיסודו האחד מורשה משכבות לשון קדומות, ויסודו האחר, הלארב

. כך, לדוגמא, יש חמישה קלים חדשיםלהיווצרותם של מש הובילו, שים והיקשיםפנימי ייםפונולוג
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. מאפיין בולט נוסף qǡtål ,aqtål ,qētǝl ,qǡtǝl ,qētålמשקלים המשמשים בזמן עבר בבניין קל: 

ה, דהיינו אותו בסיס צפוי לשמש בכל הצורות השייכות אחידות בנטייבתחום המורפולוגיה הוא 

 .לנטיית משקל מסוים

ראשית הדיון המורפולוגי בתיאור הנטיות המרכיבות את נטיית הפועל בארמית השומרונים )פרק 

ביחס לנטיית הפועל השלם נדונות (. 5(. לאחר מכן מוצג הפועל השלם ונטיותיו של כל בניין )פרק 4

"ו )פרק (, ע10(, ע"א )פרק 9פ"ע )פרק  (,8(, פ"א )פרק 7(, פ"י )פרק 6: פ"נ )פרק האחרות הגזרות

 ך(. אחר כ15בסוף הגזרות המורכבות )פרק ( ול14(, ל"י )פרק 13(, ל"א )פרק 12(, הכפולים )פרק 11

(. עד כאן הדיון 16נדונים עירובי וחילופי שורשים וכן דרכי התהוות של שורשים תנייניים )פרק 

ים המרובעים עיצורי(. הפרק הבא מוקדש לפעל-עיצורי )והדו-בפעלים, הנגזרים מן השורש התלת

 (.17על גזרותיהם )פרק 

(. בהמשך 18על ותפוצתם )פרק לאחר תיאור מערכת הפועל נדונה מערכת הכינויים החבורים לפו

ניכר ההבדל ביניהם לבין כינויי  ארמית השומרונים(, שכן ב19גם כינויי הקניין )פרק  מוצגים

רך האנליטית שבצירוף הכינויים גם הד נדונהוסף לדיון בכינויים החבורים המושא החבורים. בנ

 לפועל ולשם.

( מציג את משקלי המקור הפועלי, השמני והמוחלט 20הפרק המסיים של העבודה )פרק 

על רובדיה, בעוד משקלי המקור הפועלי העיקריים הוצגו בתיאור  ארמית השומרוניםהמשמשים ב

 נטיות הגזרות השונות.
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 ראשי תיבות וסימניםקיצורים, 

 

 בראשית –בר 

 שמות –שמ 

 ויקרא –ויק 

 במדבר –במ 

 דברים –דב 

 

 ארמית השומרונים –אה"ש 

 ארמית הנוצרים  –אה"נ 

 ישראל-ארמית יהודית של ארץ –איא"י 

 שומרוני של התורההנוסח ה –נה"ש 

 עברית השומרונים –עה"ש 

 עברית וארמית נוסח שומרון –עואנ"ש 

 שומרוניהארמי התרגום ה –תה"ש 

 תיבת מרקה –ת"מ 

 

 עד א –ע"א 

 עד ב –ע"ב 

 עד ג –ע"ג 

 עד ד –ע"ד 

 עד ה –ע"ה 

 עד ו –ע"ו 

 עד ז –ע"ז 

 עד ח –ע"ח 

 מחבר עלום שם –מע"ש 

 

 עמוד –עמ' 

 כתב יד –כ"י 

 

C – עיצור 

R – עיצור שורשי 

V – תנועה 

 שאינה מתועדתגייה צפויה צורה משוחזרת; ה – *

 שורש – √
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 מבוא1 

(, Pietro della Valleאיטלקי פיטרו דלה ולה )הנוסע ה, בעת ביקורו בדמשק, רכש 1616בשנת 

. מאוחר יותר הגיע התרגום לידיו של החוקר הצרפתי 1תורה השומרוניתכתב יד של תרגום ארמי ל

אה לאור שיצ של פאריז כלל אותו במהדורת הפוליגלוטה (, והלהJohannes Morinusז'אן מורין )

היה זה . 1657בשנת  ורת הפוליגלוטה של לונדון, שהתפרסמה. התרגום נכלל גם במהד1632בשנת 

הניב הארמי של  למעשה הגילוי המודרני הראשון של התרגום השומרוני לתורה. בכך נחשף

 .לא היה ידוע במחקר עד אז, ש)להלן אה"ש( השומרונים

. במחצית השנייה של המאה חשיפת אה"ש חלה תפנית משמעותית במחקרה כמאתיים שנה לאחר

היה  ( בהר גריזים. הואHeinrich Petermannהתשע עשרה ביקר החוקר הגרמני היינריך פטרמן )

ובהתבסס  קריאת השומרונים בתורה ובספרי התפילה שלהםכנראה החוקר הראשון ששמע את 

כראוי בין פטרמן לא הבדיל . רמית השומרוניםנים ולאולעברית השומר על כך פרסם שני דקדוקים

, אשר משנות הארבעים של חיים-בןהיה זה זאב §(. 1.2.2) ותאתעתיקיו רצופים שגישני הניבים ו

רטיו וניתח אותו. סיכומי מחקריו ראו אור תיעד את המבטא השומרוני על כל פ המאה העשרים

 ון"."עברית וארמית נוסח שומרהגדול מפעלו  במסגרת

מאפיין  ואמדור לדור והשתמרה עד ימינו, ה קיומה של מסורת הגייה, אשר הועברה בעל פה

עם השנים לחקר אה"ש נרתמו  רים בני אותה התקופה.ייחודי המבדיל את אה"ש מניבים אח

-בןחוקרים גדולים כוילהלם גזניוס, תאודור נולדקה, ארתור ארנסט קאולי, פאול קהלה, זאב 

אה"ש וסללו את הדרך של  והלקסיקלי טל. במחקריהם הניחו את הבסיס הדקדוקיאברהם , חיים

ר תיאו בהציגיבעבודה זו אבקש להרים תרומה נוספת לחקר אה"ש  .להמשך המחקר בניב זה

 מורפולוגי של מערכת הפועל בניב זה.

 

 אה"ש תולדות1.1 

ל היהודים ושל , כמוה כניבי הארמית ש2אה"ש משתייכת לענף המערבי של הארמית המאוחרת

. §(1.6)ראה להלן  באזורים הסמוכים בארץ ישראל הנוצרים בני אותה התקופה, אשר שימשו

לה אה"ש לשמש. מסתברת קשה לקבוע מתי בדיוק הח פיים קדומיםממצאים אפיגר העדרב

תה והתרופפותה של עברית עם היחלשו, במאה השנייה או הראשונה לפנה"סההשערה ש

ך הייתה תפסה אה"ש בהדרגה את מקומה בדיבור ובכתיבה. בהמש ,עה"ש(ים )להלן השומרונ

. 3האחת עשרה שך כאלף שנים עד המאהששימש את בני העדה במ אה"ש לכלי הכתיבה העיקרי

ייתה קיימת בתקופת חיותה של שה ן הספרות הארמית השומרונית הענפהכי מ הדעת נותנת

 .4הגיע לידינו רק קומץ מן היצירות אה"ש

                                                 
 שבמהדורת התרגום השומרוני )טל, תה"ש ג, עמ' מא(.  Eכתב יד זה הוא כתב היד  1

 (, המקובלת כיום במחקר.63-58)פיצמייר, שלבי הארמית, עמ'  1979כך על פי החלוקה של פיצמייר משנת  2

במאמרו "מתי תפסה הערבית את מקום הארמית השומרונית" מגיע שחאדה למסקנה כי הארמית הוחלפה בערבית  3

(. עוד בעניין זה 522עמ'  פרטעשרה )שחאדה, מתי תפסה הערבית את מקום הארמית השומרונית, ב-במאה האחת

 §.0.2.2, 24-23פלורנטין, עברית שומרונית מאוחרת, עמ'  ראה

 §.0.3, 15ראה טל, דקדוק אה"ש, עמ'  4
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מאפיינים דקדוקיים  על פי)להלן תה"ש( השומרוני הארמי רו את כתבי היד של התרגום בסוק

 בדיון על תה"שוש תקופות בחיי היצירה השומרונית המפורטות להלן. של 5בע טלוולקסיקליים ק

מפורט של  . תיאורJכ"י  , כגוןעליהם התרגום מתבססלציון כתבי היד ש 6סמליםמספר משמשים 

 .7במהדורת תה"שכתבי היד מוצג 

 

1.1.1 התקופה הקדומה 

ם ע התקופה הקדומה מתוארכת למן המאה הראשונה או השנייה עד המאה השלישית לספירה.

ים התרגומים כך מתחבר ובעקבות נוצר צורך בתרגום התורה לארמית הדיבור בעה"שהפסקת 

 J דיגי התרגום מן התקופה הקדומה הם כתב הנצי לפי שיטתו של טל, הארמיים הראשונים.

 .N-ו Mוכתבי היד המקוטעים 

)תרגום הקטעים, תרגום אה"ש הקדומה דומה לארמית של התרגומים היהודיים הירושלמיים 

( ובחלק ניכר מקוויה אף קדומה ממנה וקרובה ללשונו של נאופיטי, קטעי התרגום מן הגניזה

למדברים המשמש , הכינוי הפרוד 8לדוגמא לה החיצונית לבראשית מקומראן.אונקלוס ושל המגי

 9ללשון אונקלוס J(, בכך קרובה לשונו של 7, בר לז 4, בר כט 13, בר יט 8)בר יג  אנחנןהוא  Jבכ"י 

 .אנחנאולארמית הקדמונית, בהן רגיל הכינוי 

 

1.1.2 התקופה הקלאסית 

, התקופה הקלאסית מתוארכת למן המאה השלישית או הרביעית עד המאה החמישית לספירה

תור הזהב של היצירה  תקופה זו היא .המדרש והתלמוד ביהדות לתקופתוהיא מקבילה 

פריחה  יודעים השומרונים עידן של 10השומרונית. תחת הנהגתו המזהירה של המנהיג בבה רבה

 תרבותית. 

אשר חי  ותר בתולדות השומרונים: עמרם דרהבתקופה הקלאסית פועלים הפייטנים החשובים בי

שחי בסוף המאה  , ונכדו ננהאמצע המאה הרביעיתשית המאה הרביעית, בנו מרקה בן ברא

את הפיוטים  עמרם, מרקה וננה מחברים§(. 1.5.1החמישית ) הרביעית או בראשית המאה

 תקופה שומרונית. באותהאת עיקר הליטורגיה ה המרכיבים מאז ועד היום רמיים הראשוניםהא

 השומרוני תיבת מרקה וכן הקטעים הארמיים מחלקו השני. החלק הראשון של המדרש גם נכתב

תרגום של התורה הו של מרקה. במקביל נמשכת מלאכת פרי עט חלקים אלה הם ככל הנראה

                                                 
 קב, בפרט עמ' קא. -טל, תה"ש ג, עמ' נז 5
 ראה טל, תה"ש ג, עמ' יד. 6
 נו.-טל, תה"ש ג, עמ' טו 7
 פז.-פירוט הדברים ראה אצל טל, תה"ש ג, עמ' פו 8
 §.8.15, 582ודי, דקדוק תרגום אונקלוס, עמ' ד 9

(. פ' 16 הערה, 14חיים, תיבת מרקה, עמ' -הנחה מקובלת במחקר היא שבבה רבה פעל במאה הרביעית )ראה בן 10

סטנהאוז ערער על כך וקבע שיש להקדים את זמנו של בבה רבה בכמאה שנה. סטנהאוז מבסס את טענתו על 

שומרונית של אבו אלפתח, לפיהם יש למקם את ראשית פעולתו של בבה רבה האירועים המתוארים בכרוניקה ה

 . 257-235לספירה. ראה סטנהאוז, תיארוך בבה רבה, עמ'  238-235לשנים 
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ככל . עוד בתקופה זו נתחבר, Vובמידה רבה כ"י  Cלארמית. נציגי התרגום של תקופה זו הם כ"י 

  .§(1.5.2) צר המילים של התורה, הטור הארמי של המליץ, מילון שומרוני לאוהנראה

כמעט מאותה עת ועד המאה העשירית  .לערך במאה החמישית התקופה הקלאסית מסתיימת

ידרדרות מתמדת במצב חלה הו של בבה רבה לאחר זמנ. רה השומרוניתאין עדויות ליציש

בשנים שבתנאים החדשים התמתנה מאוד הפעילות התרבותית של בני העדה.  מרונים, כךהשו

 יםשומרונ. לראשונה מרדו הנגד השלטון הביזנטיהשומרונים מרידות של  מספרפרצו הבאות 

המרידות  בימי אנסטאסיוס. 495אחר מכן בשנת לו נוןבתקופת שלטונו של הקיסר ז 484בשנת 

בימי  572 המרד האחרון היה בשנתו נגד הקיסר יוסטיניאנוס 556ו 529שו בשנים הבאות התרח

. המרידות גררו תגובות קשות מצד השלטון הרומי, והדת השומרונית הוצאה אל 11שנייוסטינוס ה

מחוץ לחוק. בעקבות המרידות הושמדו מאות אלפי שומרונים. בהמשך, עם נפילת האימפריה 

לקהילה השומרונית: שטחי עבודה וסלמי במאה השביעית, נגרם נזק רב הביזנטית והכיבוש המ

שומרוניים )לצד יהודיים( נהרסו. בתי כנסת ו השלטונות המוסלמים על ידיים הוחרמו איחקל

רבים נאלצו להתאסלם, בעוד רבים אחרים נמלטו למצרים, סוריה ומקומות אחרים.  שומרונים

 .רונית מן התקופה הזאתאין זה מפתיע אפוא שלא נותרו שרידים ליצירה השומ

 

1.1.3 התקופה המאוחרת 

העשירית עד המאה האחת עשרה או השתיים עשרה התקופה המאוחרת מתוארכת למן המאה 

והיישוב השומרוני החל במאה העשירית השתפרו היחסים בין המוסלמים לשומרונים  לספירה.

יצירות  במאות אלה נכתבות. הספרותית שבא לידי ביטוי גם בהתחדשות היצירה להתאושש, דבר

יטה ות האסלאם משלחדשות באה"ש, אך שימושה כשפה דבורה הולך ופוחת, שכן התפשט

 .ת הארמיתבהדרגה את הערבית וגורמת לדחיק

ית ש תיבת מרקה וכן הכרוניקה המדרשבתקופה זו מתחברים החלקים המאוחרים של מדר

 אדם הראשון ועד משה רבנו. נציגייר, המתארת את תולדות הבריאה מספר אסט –החשובה 

את קו אשר העתי כי הסופרים. ניכר B-ו A ,E תבי הידהתרגום של התקופה המאוחרת הם כ

בדקדוק ובאוצר המילים הארמיים היטב לא שלטו  הטקסטים העומדים בבסיס תרגומים אלה

והושפעו מן הערבית. במאה העשירית פועלים הפייטנים אב חסדה, אלדסתאן, אב גלוגה, טביה בן 

שואפת  פני שהיאאת אה"ש המאוחרת מ במדויק . עם זאת, לשונם אינה מייצגת12דרתה ואחרים

גם כמה  ייכותתשמים הקלאסית. לתקופה זו לחקות את לשון הפייטנ –ובדרך כלל גם מצליחה  –

 .13כתובות שומרוניות

 

 

 

 

                                                 
  .224-208העדה השומרונית בעת העתיקה, עמ' על המרידות, הגורמים להן, היקפן ותוצאותיהן ראה מור,  11
 .23-17חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן 12
 .72 הערהראה  13
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1.1.4 רמית השומרוניםשפות השומרונים לאחר הפסקת השימוש בא 

ה"ש פסקה לשמש בדיבור . ככל הנראה, בשלב ראשון אלערך מאה האחת עשרהעידן אה"ש תם ב

. בשלב שני פסקה לשמש בכתיבה. במקביל לכתיבה בערבית של 14הערבית על ידיוהוחלפה 

ערבית, החלו השומרונים במאה השתים כרוניקות שומרוניות, פירושים לתורה ותרגום התורה ל

המתבססת על התורה. בשפה זו כתוב קטע מן הכרוניקה  עשרה לכתוב במעין עברית מזוקקת

מן המאה הארבע עשרה החל מדי, ל ית המזוקקת היו דליםאמצעי הכתיבה בעברש היות. 15תולדה

)להלן עש"ב(. ניב זה התבסס על עה"ש  16עברית שומרונית בלולה –להתפתח ניב שומרוני חדש 

השפעת הערבית, בייחוד בתחום התחביר ואוצר , זאת לצד 17ושאב לתוכו אלמנטים רבים מאה"ש

 .18המילים

 

 סקירת המחקר1.2 

של מסורת ההגייה השומרונית במחקר המודרני, התפרסם  ורישומהעוד לפני חשיפתה  1.2.1

 Institutiones Linguae Samaritanae" (Uhlemann) 19דקדוקו של פרידריך אולמן 1837בשנת 

ex antiquissimis monumentis erutae et digestae, integris paradigmatum tabulis 

indicibusque adornatae" "(ן המקורות העתיקים ביותר מ יםונית, מלוקטהשפה השומר כללי

Eהתבסס על כ"י . דקדוק זה מלאות ובאינדקסים"( נטייהבטבלאות  ים, מלוויםומסודר
 של 20

 .יתחבירה והיא בחלק חשיבותוכיום התרגום השומרוני ושיקף את לשונו. 

 Samaritanische Studien: Beiträge"( Kohn) 21התפרסמה עבודתו של שמואל כהן 1868בשנת 

zur samaritanischen Pentateuch-Übersetzung und Lexicographie " ובה שלל את

רית של אותו זמן, לפיה שפתם העתיקה של השומרונים הייתה כותית. התיאוריה הפופול

 ה"ש ולא נמצאו בניבי הארמיתבי היד של תהתיאוריה התבססה על מילים ושורשים שנמצאו בכת

כשמה של הארץ אשר ממנה הגיעו השומרונים לכאורה. כהן  ,לתואר כותים אחרים, ועל כן זכוה

 מקורן בערבית. –תולדת שיבוש של מעתיקים, וחלקן  הן הוכיח שחלק ממילים אלו

 
 

                                                 
; ראוי לציין כי הערבית של השומרונים, 522שחאדה, מתי תפסה הערבית את מקום הארמית השומרונית, עמ'  14

יש  –כניבי הערבית האחרים, מקיימת את הגייתם של העיצורים הגרוניים, ואילו העברית והארמית של השומרונים 

 נעלמו כליל מן ההגייה.  ḥ-ו h, בעוד ʕ-וʔ ם בלבד להגיית במבטאן שרידי

 פלורנטין, התולדה. 15
חיים מכנה ניב זה עברית מאוחרת או "שומרונית", טל מכנה אותו עברית שומרונית חדשה. בעניין זה ראה את -בן 16

 .94-92הדיון אצל פלורנטין, עברית שומרונית מאוחרת, עמ' 
 §.3.3.1.4, 101-96מאוחרת, עמ'  פלורנטין, עברית שומרונית 17
 §.3.3.2.4, 157-155פלורנטין, עברית שומרונית מאוחרת, עמ'  18
 אולמן, דקדוק. 19
לכתב יד זה חשיבות היסטורית רבה, משום שהיה זה כתב היד הראשון שהגיע לידי החוקרים. כתב היד איננו  20

 מו(. -ד הקדום )ראה טל, תה"ש ג, עמ' מאאחיד, בחלקו משקף את הרובד המאוחר של אה"ש ובחלקו את הרוב
 כהן, מחקרים. 21
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 1868. בשנת היה יוליוס היינריך פטרמן שתיעד את מסורת הקריאה של השומרונים הראשון 1.2.2

22על עברית השומרונים יצא לאור מחקרו
"Versuch einer hebräischen Formenlehre nach der 

Aussprache der heutigen Samaritaner"בתורת הצורות של עה"ש . ספר זה התמקד ברובו 

שהתעתיק בקלות של ספר בראשית על פי המבטא השומרוני. ניתן לראות וכלל תעתיק פונטי 

הבחנה בין תנועות בו ומרונית: אין שמציג פטרמן נוגד את הכללים הבסיסיים של הפונולוגיה הש

, ראה להלן כבדות כפליים הברותב ארוכות לקצרות )יש סימן לאורך רק בהברות כבדות ביותר או

אחרי תנועה,  נהגה חוכך b העיצור ות מופיעות בהברות פתוחות;(, כך שתנועות קצר§3.4.3§, 3.4.2

כללי החיכוך של המבטא הטברני. כמו כן, התעתיק איננו עקבי: אותה  בשומרוניתפועלים כאילו 

פטרמן מציג שכן . קושי נוסף הוא העדר תעתיק באותיות עבריות,  e, פעם ב aמילה נכתבת פעם ב

מחקרו זה של  על 23דיוקים נוספים. נולדקה פרסם ביקורת-תעתיק פונטי בלבד. כל זאת לצד אי

24הוציא פטרמן ספר נוסף 1873שנת יו. בפטרמן והעמיד על חולשות
Brevis linguae samaritanae 

grammatica ועל מבטא נטול  תבסס על אותה שיטת תעתיק לקויהמ המתאר את אה"ש, אך

 ערך היסטורי.  ים אלה אלאלספראין  כי כיום אפוא לומר . ניתןמהימנה מסורת הגייה

 
מהדורה רחבת היקף של הפיוטים  (Cowleyהוציא ארתור ארנסט קאולי ) 1909בשנת  1.2.3

. כחלק מן המבוא הציג קאולי סקיצה The Samaritan Liturgy"25: "השומרוניים בתוספת גלוסר

וסיף , ועליה ה1873ל מחקרו של פטרמן משנת ע המתבססת ,(xxx–xliiדקדוקית קצרה )עמ' 

מורפולוגיה ל, לכתיבע חשוב הנוגע תיאור קצר ולא מקיף, אך הוא כולל מידזהו אמנם הערות. 

 עד ימינו משמשת מהדורה(. xxxivעמ' קיומה של עש"ב )לראשונה בדן קאולי  ,בנוסףלתחביר. ו

 זו כמקור העיקרי להכרת הליטורגיה השומרונית. משובחת

 
חיים הוא מייסד המחקר המודרני של לשונות השומרונים, -מוסכם על הכול שזאב בן 1.2.4

. לצד מאמרים, עשריםשנות השלושים של המאה הפיע בהעברית והארמית. מחקריו החלו להו

 ןשבהם העמיד על חשיבותה של מסורת שומרון לחקר ניבי העברית והארמית ומאפייניה

זוהי . הכרוניקה השומרונית "ספר אסטיר" את 1944-1943בשנים  חיים-בןהדקדוקיים, פרסם 

עד משה רבנו. אדם הראשון רים תולדות הבריאה מסופובה מ המשלבת בתוכה מדרש הכרוניק

 התחבר ככל הנראה בין מחצית המאה , שלשונו מתאפיינת בערביזמים רבים,ספר אסטיר

 .תשלהי תקופת הדיבור בארמיבכלומר , 26וראשית המאה האחת עשרה העשירית

 Studies in the Traditions of the Hebrew:חיים-בןספרו הראשון של  םהתפרס 1954בשנת 

Language
של מרקה  קטעים מספר במדבר בעה"ש ופיוט ארמי בין השאר מובאים בספר. 27

                                                 
 פטרמן, עברית שומרונית. 22
 נולדקה, ביקורת על פטרמן. לצד הביקורת מציג נולדקה גם סקיצה דקדוקית. 23
 פטרמן, דקדוק.  24
 קאולי, ליטורגיה. 25
 .112-111חיים, אסטיר א, עמ' -בן 26
 חיים, מחקרים במסורות העברית.-בן 27
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. כאן הוצג לראשונה חשיבותה של מסורת שומרון לחקר העברית והארמית ממנו ועולה ,באה"ש

 ניו הייחודיים.ונדונו מאפיי חיים-בןהמבטא השומרוני מתועתק לפי שיטתו של 

: "עברית חיים-בןל מפעלו החשוב ביותר של יצאו לאור חמשת הכרכים ש 1977–1956בין השנים 

)להלן עואנ"ש(. הכרך הראשון והשני כוללים מבוא ומהדורות מדעיות  28וארמית נוסח שומרון"

( 617–435)עמ' של כתבי הספרות הבלשנית של השומרונים הכתובה ערבית. בסוף הכרך השני 

. בספר א ספריםשני  שיכרך השלים. בי", החשוב שבמילונים השומרוניהמליץ"מוצגת מהדורה של 

, את הטקסטים שבהם בחר להשתמש, של המבטא השומרוני את שיטת התעתיק חיים-בןתיאר 

ולאחר מכן הציג קטעי תורה מתועתקים על פי המבטא השומרוני בתוספת  ,את קוראי הטקסטים

והוא מהווה את ספר ב הוא מהדורה של הפיוטים השומרוניים כפי הגייתם ג . עואנ"ש לשוני פירוש

קורת מפורטת פרסם בי 29קוטשר י' (.§1.5.1)ראה להלן  קר הקורפוס שעבודה זו מתבססת עליועי

בהערותיו המדוקדקות התייחס  דקדוקית קצרה של אה"ש. סקיצה על ספר זה, הכוללת גם

ממצאים רבים  הוסיף ולאטימולוגיה. קוטשר אף לענייני מורפולוגיה ותחביר, לסמנטיקה קוטשר

יוגרפיות , לצד הפניות ביבלישראלית-רמית היהודית הארץמניבי הארמית האחרים, בפרט מא

עואנ"ש כרך ד בנוי משני חלקים: קונקורדנציה לאוצר המילים של התורה ותעתיק פונטי  חשובות.

 .קריאת השומרונים על פיורה של כל הת

ת בו מעין סיכום מחקרו של אפשר לראוו עה"ש כרך ה הוא ספר דקדוק מפורט ביותר שלעואנ"ש 

מסורת שומרון בפרט ולמחקר  . דקדוק עה"ש בעל חשיבות רבה לחקרהמחבר בעברית השומרונים

בכלל. דקדוק זה נשען ברובו על גישה סינכרונית, אך יש בו גם היבטים דיאכרוניים  העברית

עבודתי  .מסורות אחרות של העברית עם ולפרקים גם והשוואה מתמדת עם המסורת הטברנית

מסורת שומרון, בפרט בסקירה בתחום  חיים-בןלים שהעמיד עליהם רבות מן הכל ניזונה

להעיר ולהשוות את הממצאים בעברית לממצאים  חיים-בן מרבה בדקדוקו . כמו כן,הפונולוגית

 . חשיבותו למחקר זהיותר עוד גדלה  ית ובכךבארמ

. המהדורה התפרסמה בשנת 30הוא מהדורה מדעית של תיבת מרקה חיים-בןהספר הבא שפרסם 

להתקין את  תאפשרהעל פיהם  היד ש' וק', אשרצילומי כתבי  חיים-בן, לאחר שהגיעו לידי 1988

. במבוא העיר הערות על לשונו וזמנו של החיבור והציג מאפיינים של קווי על בסיס איתן המהדורה

קר דקדוקה חאה"ש. למהדורה זו חשיבות רבה הן למאוחרים בלשון מוקדמים כנגד קווי לשון 

חקר הפרשנות, האמונות והדעות של עדת והמאוחרת הן ל ותחבירה של אה"ש הקלאסית

 השומרונים. 

 
, שלאחר 31דקדוק קצר לאה"ש (Вилскерלייב חיימוביץ' וילסקר )ברוסית פרסם  1974-ב 1.2.5

הדקדוק התבסס ברובו על כתבי יד שנמצאו  (.Margain) 32י ז'אן מרגןביד תורגם לצרפתיתמכן 

בספרייה הלאומית בסנט פטרבורג, אך המחבר לא ציין במפורש באילו כתבי יד עשה שימוש. גם 

                                                 
 ה.-חיים, עואנ"ש א-בן 28
 .הארמית של השומרוניםקוטשר,  29
 חיים, תיבת מרקה.-בן 30
 וילסקר, דקדוק. 31
 מרגן, דקדוק.-וילסקר 32
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קרוב יותר נראה לכאורה התעתיק של וילסקר ה התבסס לא אמר דבר. על מקורות ההגייה שעלי

בחלק מן המקרים מוצאים תנועה קצרה בהברה פתוחה כאילו היה  עם זאת, חיים-בןלתעתיק של 

 הן ות תעתיקאפרסם ביקורת על הספר והעיר על שגי (Baillet) 33זה התעתיק של פטרמן. באייה

הוא העדר ההבחנה בין שלוש  של הספר סרון נוסףיבמהדורה הצרפתית. חהן במהדורה המקורית 

הם וילסקר מציג ממצאים מעה"ש ומעש"ב כאילו  לשונות השומרונים: עברית, ארמית ועש"ב.

באופן תמוה בחר וילסקר להציג את מערכת הפועל על פי זמנים ולא על  שייכים לאה"ש. כמו כן,

לפי בניינים ולאחריה  כך, לדוגמא, בפרק על העבר מוצגת נטיית הפועל השלםפי גזרות ובניינים. 

מקשה על ייחודית זו בהצגת מערכת הפועל  ישההשינויים בגזרות בנטיית העבר ללא סדר ברור. ג

בנגישותו לקורא הוא  יתרונו של הספרעיקר  לאה של נטיית בניין מסוים.ראיית התמונה המ

ראוי לציין את ית. בסיסי בפונולוגיה השומרונ מומלץ שיעשה זאת רק לאחר שרכש ידעהרוסי, אך 

 שומרוני.שני הנספחים העוסקים בהתפתחות הכתב ה

 
צד פרסומיו בתחומי טל לחקר מסורת שומרון. ל רהםמסוף שנות השבעים נרתם אבהחל  1.2.6

בתחום השומרונות: מהדורה  עת חשיבות רבה לשני חיבוריו, נודארמית התרגומים והמילונאות

 , שפורסם35, ומילון אה"ש1983–1980שיצאה לאור בשנים  ,34ביקורתית של התרגום השומרוני

 . 2000בשנת 

 מורכבעתיקים וצעירים ביחס. פנים המהדורה , כתבי יד על עשרה תמושתת מהדורת טל לתה"ש

)כ"י  Aאה"ש הקדומה, וכ"י  אתלפי תפיסת המהדיר המייצג , J (Or 7562)משני כתבי יד: כ"י 

כוללת המהדורה אפרט עשיר  בנוסף אה"ש המאוחרת. , המייצג אתמבית הכנסת בשכם( 3מס' 

לראשונה התרגום . בזכות מהדורה זו נחשף Jמצוי בכ"י ל המובאים ביחס של חילופי הנוסח

ת מהדור. רובדי הלשון השונים תשנים, תוך בחינ על פני מאות מתפרש ושחיבור נוסחי, השומרוני

בת שלושה כרכים: הכרך הראשון מציג את כתבי היד של התרגום לספר בראשית ולספר  תה"ש

ר ויקרא, לספר במדבר ולספר דברים, שמות, הכרך השני מציג את כתבי היד של התרגום לספ

במבוא מוצג כל אחד מכתבי היד  אנגלית.מתורגם לישי הוא מבוא כתוב עברית והכרך השל

דרכי כן מפורטות מאפייניהם הלשוניים והלקסיקליים, ו המרכיבים את המהדורה בתוספת

הן לחקר לשון אה"ש על רבדיה הן לחקר דרכי מהדורה זו היא כלי עזר רב חשיבות  המהדורה.

 .הפירוש של התורה השומרונית

, החל מן התקופה הקדומה וכלה בתקופה היצירות השומרוניות מילון אה"ש מקיף את כלל

 , המוצגים על פיפי שורשיםמילון סדור להאף ממצאים מעש"ב. לעתים מובאים . המאוחרת

'ראה' תימצא תחת השורש חמ"י. כדי לסייע למעיין,  עמהלדוגמא, הצורה . ה שלהםהאטימולוגי

בתחילת כל ערך נתון מצאי ת בהתאם לכתיבם של השורשים. "בי-ף"הוסיף המחבר אינדקס אל

אוצר  שורש, אחר כך משקלי השמות.המאותו הצורות הדקדוקיות: תחילה הבניינים הנגזרים 

תיבת מרקה מקל במידה רבה על העדר קונקורדנציה דקדוקית לתה"ש,  הצורות שבמילון

מן מבואות מן התורה והמקרא ועשיר ב כולל תעתיקים מן הפיוטים והוא והפיוטים. המילון

                                                 
 מרגן.-באייה, ביקורת על וילסקר 33

 ג.-טל, תה"ש א 34
 טל, מילון. 35
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 זה.  חשוב רבות במילון הנסתייע עבודתיש אין צריך לומרהתרגומים הארמיים. 

 . כל מאמרטתשמ"–טבין השנים תשל" 36מאמרים שפרסם טלה ה בת שלושתסדרהלציון ראויה 

: הנו"ן המוספת, כינויי הרמז וצורות המקור. בכל מאמר נבדק הקו אחד הוקדש לבחינת קו לשוני

טקסטים  על ידיהלשוני הנדון בשלושה רבדים של הארמית: בארמית של קומראן המיוצגת 

תרגומית המיוצגת ה; בארמית לספירה שנכתבו לא יאוחר מן המאה השנייה ,ממערות ים המלח

התלמודית, המשתקפת תרגום נאופיטי, קטעי תרגום מן הגניזה ותרגום הקטעים; בארמית  על ידי

שאחריה. על שנכתבו החל מן המאה הרביעית והמאות  ישראל-בתלמוד הירושלמי ומדרשי ארץ

הארמית התרגומית מייצגת שלב ביניים , אשר לפיה את השקפתו טל ווים האלה ביססשלושת הק

לשון  אפוא נאופיטי היאהתרגום הקומראן לארמית התלמודית. לשונו של  בין הארמית של

ן מייצג את הלשו, שכביכול 37פי שטען דיאז מאצ'ותרגום עתיק, כמאוחרת יחסית, ואין זה 

ארמית מ ממצאים רבים על ידיתמכת גם נ שטל הציע לכה בראשית הנצרות. החלוקהשהי

הוצגה בחינת שלושת קווי  . בכך למעשהאהניב של מעלולכן מן ו ומארמית הנוצרים, השומרונים

 .רבדיההלשון הללו באה"ש על 

במסגרת  2013בשנת  פרסם טלספר הדקדוק לארמית השומרונים, אשר  לבסוף יש לציין את

Lehrbücher orientalischer Sprachen (Textbooks of Near Eastern Languages .)הסדרה 

הערות כן של אה"ש בתחומי הפונולוגיה והמורפולוגיה ותמציתית  הספר כולל סקירת דקדוק

זה מצוין בלבד שהתלמיד המתחיל יכול להסתייע בספר  ובתוספת מקראה. לא ז התחבירבתחום 

לאה"ש. דוק העדכני ביותר זהו כיום הדק אתיה, אללהכרת יסודות הדקדוק של אה"ש ומקורו

רות והנטיות, ועל כן אינו מהווה כולל דיון בכל מצאי הצואין הספר מעצם היותו תמציתי  ברם,

 .יותר מקיף לדקדוקתחליף 

 
( לאה"ש כתוב בשפה הגרמנית. Macuch) 38יצא לאור דקדוקו של רודולף מאצוך 1982בשנת  1.2.7

מחקרו של מאצוך בכתיב ובפונולוגיה.  , אך לצד זאת עוסק גםהדקדוק מתמקד במורפולוגיה

 התפרסם לפני המהדורה המדעית של תיבת מרקה ולפני המילון לאה"ש, כך שכליו היו מוגבלים.

כפי שהם מאצוך בחר לבסס את דקדוקו בעיקר על ממצאים מתה"ש. לצד שלדי העיצורים, 

ככל שהגייה זו חסרה מסורת ופי  עלאף ציג מאצוך את הגייתם מוצגים במהדורתו של טל, ה

להציג  ר. תמוה שהמחבר בחרו. דרך עבודה זו פוגמת באמינות המחקעל ידישוחזרה  הנראה

צל במלואו את הקורפוס אשר דווקא לו מסורת ינולא  רק באורח מזדמןים מן הפיוטים ממצא

תמש בה שונה מזו הגייה מבוססת. עוד יושם לב, כי שיטת תעתיק התנועות שמאצוך בוחר להש

 אףות מן התרגום, יתרונו הגדול של דקדוק זה הוא בעושר הדוגמאות המובא(. §3.2) חיים-בןשל 

. המידע והניתוח הדקדוקיים שמציג באופן שיטתי מצויןכתב היד שהצורה מופיעה בו אינו ש על פי

 מספר דוגמאות לכך. . להלןשולל את הקורא יךמטעים ועשויים להול עתיםלמאצוך 

 

                                                 
 טל, הנו"ן המוספת; טל, כינויי הרמז; טל, המקור. 36
ויה במבוא לכרך החמישי של מהדורתו לתרגום הנאופיטי )דיאז מאצ'ו, הצגה מפורטת של גישתו של מאצ'ו מצ 37

 *(.146-*13, עמ' 5כרך נאופיטי, 
 מאצוך, דקדוק. 38
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(, אשר בהתאם לקביעתו 165בין הבניינים הנדירים באה"ש מציין מאצוך את בניין נפעל )עמ'  .1

משמש בתה"ש ובליטורגיה והגיע לאה"ש בהשפעת העברית. את קיומו של בניין נפעל מבסס 

צוך מא –( A, 38)בר לא  הנשקח(, J, 38'הנמצא' )בר מא  הנשקעמאצוך על הממצאים הבאים: 

הן בהתבסס על ההקשר  לאמיתו של דבר, צורת נסתר עבר בבניין נפעל, אךמפרש צורה זאת כ

מדברים  צורת עתידזוהי  סח העברי ונוסחים אחרים,הנתון וכללי הדקדוק הן בהתבסס על הנו

 A( הנקרית בכ"י 25'נפלגה' )בר י  נפלגתלהניח כאן בניין נפעל;  אין אפוא מקוםובבניין קל, 

'נפרדו' )בר י  נפרדוובמליץ;  Cבבניין אתְפעל הנקרית בכ"י  אפלגתלצד הצורה הצפויה  המאוחר

( לצד הצורה הצפויה )ממצא זה אינו מוצג במהדורת תה"ש C( הנקרית בחילופי הנוסח של כ"י 5

. לאור Eבבניין אתְפעל הנקרית בכ"י  אתפרדווהצורה  Cבבניין אתְפעל הנקרית בכ"י  אפרדו

 שרבובים נפרדו, נפלגתההשוואה לכתבי יד אחרים, מתקבל יותר על הדעת לראות בשתי הצורות 

בתה"ש. אפשר  בניין נפעל מצויאין  . אם כן,בהשפעת הנוסח העברישמקורם  ומאוחריםנדירים 

באופן בו צורת נפעל עבר משמשת בסיכום הממצאים: "אין מקום, ש שמאצוך עצמו רומז לכך

 .39נוסח מאוחר שמקורו בבניין אתְפעל הארמי""ט[, אלא בלבד בלכל כתבי היד, אאחיד ]ב

'יאבדו,  iyyǡbbēdon יאבדון( את הצורה 178כדוגמא לבניין נפעל מן הפיוט מביא מאצוך )עמ' 

 ʔ]דהיינו, פה"פ  שנעלם יכול להידמות לעיצור גרוני אינו tשהיסוד  : "היות(35מרקה כ יתכלו' )

 iyyǡbbēdonצורה לראות ביש  ,[, אל"טiyyǡbbēdonממנו נגזרת הצורה  אשר, בשורש אב"ד

, בהתאם לנטיית 40בניין נפעל"כשייכות ל לי פ"א,וצורות אחרות כדוגמתה, הנגזרות גם כן מפוע

בניין נפעל יכלו כי צורות אלה ב ,( מבהיר מאצוך178לדבריו )עמ'  הערהבעה"ש. ב 41דגוש העין נפעל

אה"ש ותחייתה של עה"ש והחליפו צורות פועל ארמיות ב הפסקת השימושלהתהוות רק אחרי 

תקופת קיומה של נה רלוונטית לאינ ביעתו של מאצוך, גם אם נכונה,במקורן. אם כן, מתברר כי ק

 במחקר הנוכחיבמילון אה"ש ו. 42אלא לשלב מאוחר יותר בהתפתחות הניבים השומרוניים אה"ש

 §(.16.1.6בבניין אתַפעל )ראה פ"י  גזרת על דרךב"ד, הנוטה לשורש א iyyǡbbēdonשויכה הצורה 

בזמן צורת מדבר אמנם למדבר.  qåtlǝt( מציג מאצוך את הדגם 143קל )עמ'  של עברהבנטיית  .2

: ַעְבֵדת )דניאל כגון, תמתועדת בניבי הארמית האחרים ובפרט בארמית המקראי qåtlǝtעבר מדגם 

אה"ש. באה"ש משמש הדגם אך אינה קיימת כלל ב (,14ִשְמֵעת )דניאל ה (, 31(, ִנְטֵלת )דניאל ד 15ג 

qǡtǡlǝt ,כלליתה  כגוןkǡlǡlīte
; צורה זו שויכה להלן לבניין פעל, אך 17'גמרתיו' )אלדסתאן א  

'נחה'  anšǡmåt אנשמתבצורה §( 5.1.1.4)את הדיון  השווה(. §5.2.2לקל, ראה  גם לשייכה ניתן

  .(8)עמרם טז 

את ( 163, 159, 158, 155 ,154, 143)עמ'  מציג מאצוך הבניינים בנטיות העבר של הנסתרים בכל .3

 diṭṭåmmǡru דטמרו(, 14'שעשו' )עמרם יט  dǡbǡdu דעבדוכגון: , u-/ו-ח יותר השכי הצורן

                                                 
 .()התרגום שלי, אל"ט 165מ' מאצוך, דקדוק, ע 39
 )התרגום שלי, אל"ט(.  178מאצוך, דקדוק, עמ'  40
 §.2.1.4.6, 85חיים, עואנ"ש ה, עמ' -בן 41
. לפי בדיקתו כל 203ראה את דיונו של פלורנטין בבניין נפעל בעש"ב: פלורנטין, עברית שומרונית מאוחרת, עמ'  42

 צורות הנפעל הנקרות בעש"ב מקורן בתורה.
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'נאספו' )מרקה  iṣṭåmmǡtu אצטמתו(, 9'שיבחו' )מרקה ח  gallēgu גלגו (,57'שנצפנו' )מרקה ט 

מתעלם מקיומו של  מאצוך לצד זאת, .(18'רעדו' )מרקה טו  artētu ארתתו(, 104, מרקה טז 78טז 

 ומללון(, 7'בטחו' )מרקה ח  itrēṣṣon אתרחצון, כגון: on-/ון- עבר בתוספת הנו"ןבנסתרים צורן ה

ות ונדירות יחסית, מאוחרת הנו"ן המוספת ובעל הצורותאמנם (. B, 20וידברו' )בר לד ' [ודיברו]=

 . §(4.1.1.7) נטיית הפועל באה"ש אבר מאברי אך בכל זאת הן

, qētǡlå משקלגם את הרגיל  משקלהלצד ( מציג מאצוך 148קל )עמ'  של בניין ציוויהבנטיית  .4

בעברית. מאצוך שבדומה לזו  צורת ציווי מאורך. מן הסתם כוונתו לenergicumבציון ההערה 

'מכרה' )בראשית כה  זבנהות לצורה זו, אך יש להניח כי כוונתו לצורות, כגון: אינו מביא דוגמא

31 ,CBMA ,)בר כז  שוה סבעה( '19'שבה ואכלה ,A ,יש מעט צורות כאלה, כולן נקרות בתה"ש .)

 לפיכךרי באה צורת הציווי המוארך. במקרים שבהם בנוסח העבורק המאוחר,  Aבעיקר בכ"י 

אין לכלול את והעברי,  צורות הציווי המוארך באה"ש אינן אותנטיות אלא מקורן בהשפעת הנוסח

 נטיית בניין קל בציווי. משקלי כחלק מ qētǡlå* משקל

'נחה' )שמ לב  גדנוכח בבניין קל לציווי ה( את צורת 198מסיבות לא ברורות משייך מאצוך )עמ'  .5

34 ,JA ,אשר נטייתו הרגילה  ,נגזרת מן השורש נג"ד 'משך; הנחה'הרי צורה זו ו( לגזרת הכפולים

 גוןחרות בציווי קל בגזרת פ"נ, כצורות א§(. 6.1.6)ראה להלן  פה"פהברת ילת בגזרת פ"נ היא בנש

, 16'צא' )בר ח  פק(, JA, 7'שמור' )שמ כ  טר(, J, 21'קח' )בר ו  סב(, 22'שא' )אלדסתאן א  såb סב

JE), י לגזרת פ"נ. כראו מאצוך משייך 

( משייך 14, עמרם יא 22, עמרם ב 11'חוס' )עמרם ב  ʕāʔəs אחס את צורת הציווי בבניין אפעל .6

(. הנטייה §15.9.1.2) חו"ס שורשמן ה למעשה היא נגזרת, אך (201)עמ'  מאצוך לגזרת הכפולים

 אותה מאצוך(, אשר 34'הגן' )אב גלוגה  aggən אגןבגזרת הכפולים היא בהכפלת פה"פ, לדוגמא: 

 ממצאים.הין באינו מציג כלל 

בעיצוב  הלייחס לערבית השפעהמוגזמת  היא נטייתו של מאצוך נקודת תורפה נוספת בדקדוק

משמשת לכאורה בתפקיד אם  קהאות  ( כי7)עמ' מניח  שונם של השומרונים. לדוגמא, הואל

מא לתופעה זו כדוגהערבית. השפעת ב q  <ʔ, שכן בתקופה מאוחרת חל המעתק ʔקריאה לציון 

, 24'נערים' )בראשית יד  רביה כנגד (A, 24'נערים' )בראשית יד  רבקיה כתיביםמביא מאצוך את ה

Cהאחת גזורה מן השורש רו"ק, שתי מילים שונות מייצגים כתיבים אלה (. אך לאמתו של דבר :

 . 43מן השורש רב"י –יה יהשנ

במידה של זהירות ולבדוק היטב את הממצאים שעליהם הוא דקדוקו של מאצוך ל אפואלגשת  יש

 .גם בדקדוק זה יש משום תרומה לחקר ארמית השומרונים אךמתבסס ואת הכללים שהוא מציג. 

 
 
 
 
 

                                                 
 ראה טל, מילון, ערך רו"ק וערך רב"י.  43
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 העברית והארמית של השומרונים.רבים מפרסומיו של משה פלורנטין מוקדשים לחקר  1.2.8

הרובד המאוחר של ההבדלים בין הרובד הקדום לבין  את בחן פלורנטין 44ועבודת המוסמך שלב

בעבר, צורות המקור וכינויי המושא. הרובד הקדום אה"ש משלושה היבטים: סיומות הנטייה 

גם כתבי  עתים)ל Aוכ"י  הפיוטים אילו נציגיו של הרובד המאוחר הםהמליץ וו J כ"י על ידימיוצג 

תוך בחינת  הללו הקווים המורפולוגייםהמחקר לדיון נרחב בשלושת  אחרים(. בכך זכה יד

 . השינויים שחלו בין הרובד הקדום למאוחר וגורמיהם

 Late Samaritan Hebrew: A Linguistic Analysis of its Differentיצא לאור ספרו 2005בשנת 

Types
רת החל מן המאה חוהעברית השומרונית המא זה מוצגת סקירה מקיפה שלספר ב .45

החל מן המאה את השומרונים , המשמשת יון עוסק בעש"בהד רוב ימינו. השתים עשרה ועד

, אשר שימשה (Pure Hebrew) לשון העברית המזוקקתקר פלורנטין את הס בנוסף .שרההארבע ע

אחר  כדי להתחקות במאות השתיים עשרה והשלוש עשרה. את העדה השומרונית לצורכי כתיבה

ילה את מאפייני עברית השומרונים חן פלורנטין תחים שהובילו להתפתחותה של עש"ב, בהתנא

ארמית השומרונית, אשר החליפה את הכפי שהיא באה לידי ביטוי בהגיית התורה, ולאחר מכן את 

 לתיאור אה"ש מהדיון ניכר בין אה"ש לעש"ב מקדיש פלורנטין חלקהרבה שהזיקה  לאור עה"ש.

, ממצאים פיוטים, תיבת מרקה, אסטיר: הרובד הקדום והמאוחר בתה"ש, ה§(0.2, 32–18)עמ' 

. ועל עש"ב אה"שעל , עה"שהערבית על  ה שלהשפעתמידת ב דן פלורנטין כמו כן, .אפיגרפיים

לחקר רק לחקר העברית השומרונית המאוחרת אלא גם  לארומתו של ספר זה היא אפוא ת

  ימינו אנו.החל מסוף תקופת בית שני ועד בכלל, אשר שימשו את העדה לשונות השומרונים 

מהדורה של "אסופת פיוטי אבל, תוכחה את "מספד שומרון". זו  פלורנטין פרסם 2012ת בשנ

, השמור בספרייה אברהם פירקוביץ' האל" המתבססת על כתב יד מאוסףושבח יחידותו של 

)בפרט הפיוטים א, ב, ז, ח, ט,  . לשונם של חלק מן הפיוטיםהלאומית של רוסיה בסנט פטרסבורג

משקל "ומנגנוני מתאפיינים בחריזה והם עם זאת  . אךדומה מאוד ללשון הפיוטים הקלאסית יד(

יש להניח לפיכך , 46שירה אלה לא באו אל עולמם של השומרונים אלא בתקופה מאוחרת יחסית"

גם בהללו יש משום תוספת על הידוע כי נתחברו בתקופה מאוחרת, לא לפני המאה האחת העשרה. 

 ועל כן נבחנו גם הם.לנו על אה"ש, 

ספק ארמיות ספק  ,מספר תכונות על פלורנטין עומד§( 3.2, 23-17)עמ' של "מספד שומרון" במבוא 

 ן.להלן פירוט הארמיים שבאסופה. של הפיוטים ,עבריות

במבט  .אתה, אתרוגין הכינויים הפרודים לנוכח י. בפיוטים משמשים לסמורפולוגיים קווי לשון .1

, שכן הכינוי מאוחרת מן העברית, אך קביעה זו מוטלת בספקשאילה נראה  אתהראשון הכינוי 

 יקטלו, יקטלוןנסתרים לעתיד הנקרה כבר בטקסטים קדומים הכתובים אה"ש; צורות  אתה

תוצאת השפעה  כי היא יקטלולגבי הצורה בלא נו"ן  בוודאות משמשות זו לצד זו, אך אין לקבוע

היקש מצורות העבר והציווי  תהליך ארמי פנימי, דהיינו עקב עקבשהתפתחה עברית, שכן אפשר 

 חסרות הנו"ן. קטלו

                                                 
 .קווים במערכת הפועל של הארמית השומרוניתפלורנטין,  44
 מאוחרת.פלורנטין, עברית שומרונית  45
 . בהמשך הדברים מוכחת טענה זו.12פלורנטין, מספד שומרון, עמ'  46
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באופן חופשי כבר בקדומים  מתחלפים ים-, ין-כתיב. הכתיבים של צורן הרבים  ענייני .2

על מיוצגת לסירוגין  (, אשר§3.1)ראה  תנועה מאונפפתבשל  מיים. זאת כנראהשבטקסטים האר

פשר כי א םא, סימן להשפעה עבריתבהכרח הוא  ים– הצורן כי . לפיכך, אין לקבוען-ו ם ידי

 o. תנועה §(2.2.5.2) סופית o. דוגמא נוספת היא כתיבה של תנועה שהכתיב לבדו ניזון מן העברית

שמקורו בכתיב הארמי של הצורן  ,וי– אותיותב הן באמצעות רצף היסופית באה לידי ביטוי בכת

הן באמצעות רצף  ,(66'אביו' )מרקה ב  ǡbo אבויכגון י תנועה, לנסתר המצטרף לשמות מסתיימ

 ,העברי הכתיבהצורן לנסתר המצטרף לשמות ברבים.  שמקורו בכתיב העברי של יו– אותיותה

 להיכר שהתקבע כבר בתקופה קדומה, ועל כן אין לראות בו סימן  ,יותר השכיחשדווקא הוא 

 ארמית מאוחרת.

, שמ"ר, נחש, גיבור 47כגוןשחדרו לארמית כבר בתקופה קדומה,  עבריות אוצר המילים. מילים .3

 סימן היכר של טקסט מאוחר. אינן יכולות לשמש, גם הן צו"ק

ל סידור מדעית שהמהדורה הכנת הלציין את  וייקטים העכשוויים של פלורנטין ראוימבין הפר

חיים לליטורגיה -ובןהמהדורות של קאולי וע לנו מן נוסף על היד ."הדפתר"התפילה השומרוני, 

תעתיקים פונטיים,  ר עוד עדויות רבות מכתבי היד ותוספתהשומרונית, יש במהדורת הדפת

צדוק יהושע ויוסף המתבססים על פי רוב על הקלטות של ישראל צדקה ושל שני עדים נוספים )

 .במהלך עבודה זו אותי המהדורה הועמדה לרשותי ושימשה טיוטת (.צדקה

 
התפרסם ספרו של כריסטיאן שטאדל "תחביר הצורות של הארמית  2013בשנת  1.2.9

לא עסקו החוקרים אולמן מן המאה השמונה עשרה כמעט שהשומרונית". מאז דקדוקו של 

ים הראשונים של תבסס שטאדל במחקרו הם שני הספרביר אה"ש. הקורפוס העיקרי שעליו הבתח

. בספר של תה"ש Cשטאדל גם בכ"י  נעזר עתיםל המדרש תיבת מרקה ופיוטי עמרם, מרקה וננה.

תיאור מקיף של תפקידי הצורות באה"ש: הכינויים, השמות והפעלים. כחלק מבדיקת  מוצג

תפקידי הצורות, נבחנו ההבדלים התחביריים בין הסוגות השונות )לדוגמא, קטעים מתורגמים 

ון לספר השני של תיבת מרקה כנגד קטעים מקוריים(. כמו כן, נבדקו ההבדלים בין הספר הראש

וכן ההבדלים בין כ"י ש' לכ"י ק'. בנוסף משווה שטאדל את הממצאים התחביריים באה"ש 

 לממצאים בניבי הארמית האחרים, בני זמנה של אה"ש, קדומים ומאוחרים ממנה.

 

 ודרכיו המחקר מטרת1.3 

ים. המחקר מתבסס שומרונתיאור מורפולוגי מקיף של מערכת הפועל בארמית ה –מטרת המחקר 

ם השומרוני על מסורת ההגייה שנשתמרה בפיוטים השומרוניים לצד העדויות העולות מן התרגו

ל התיאור המורפולוגי דיון בכינויי לוכ. בנוסף לתיאור של מערכת הפועל, (§1.5ותיבת מרקה )ראה 

וסקירה  של כללי הכתיבהמושא וכינויי הקניין. כבסיס לתיאור המורפולוגי נתונה סקירה 

בדקדוק עה"ש )עואנ"ש  חיים-בן על ידיהובא  ה הפונולוגיתסקירמידע המוצג בהרוב  פונולוגית.

נוספו ה(, אך דרך הצגתו שונה ומתאפיינת בדגש על גישה סינכרונית. כמו כן, בסקירה הפונולוגית 

                                                 
דוגמאות נוספות למונחים מתחום הדת והפולחן, אשר חדרו מן העברית לארמית בתקופה קדומה, ראה אצל טל,  47

 .246-243בין עברית לארמית ביצירת השומרונים, עמ 
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 .חיים-בן על ידימספר נושאים שלא הוזכרו  ונדונמספר פרטים ו

הבאה לתאר את כללי הדקדוק מתוך השפה עצמה. כך,  היא גישה סינכרוניתשה בעבודה זו הגי

באה"ש אין מתקיימים ש היות, מונח שווא נעלדוגמא, התיאור המוצע להלן נמנע משימוש ב

ניתן , ועל כן חלוטיןל מן הפן הדיאכרונילהתעלם  אי אפשר, ברם§(. 3.5)ראה להלן  שוואים נעים

השוואה  מוצגת בגוף העבודה. מדי פעם גם עתיםול רות השולייםדיאכרוניים בהעלמצוא הסברים 

על ארמית הנוצרים וארמית היהודים ) –הניבים השכנים עם עם ניבי הארמית האחרים, ובפרט 

 §(.1.6ישראלית ראה -ישראלית והארמית הנוצרית הארץ-הארמית היהודית הארץ מחקר של מצב

 

 השומרונים רמית השומרונים לעבריתהקשר בין א1.4 

לשמש  ה"שע פסקה 48ככל הנראה סמוך לדורות האחרונים של תקופת הבית השני ואולי אחר כך

 מעולם המסורת השומרונית בקריאת התורה לא חדלה שומרונית. עם זאת,כשפת העדה ה

בשעה שאה"ש החלה לשמש כשפתם במילים אחרות,  .והועברה בעל פה מדור לדור מאז ועד היום

עה"ש ללוות את חיי העדה במסגרת הקריאה היומיומית בתורה. ניתן המשיכה של השומרונים, 

להניח כי בתנאים אלה עה"ש השפיעה על אה"ש, מה שהוביל לכך שבין שתי השפות התהוו קווי 

 דמיון רבים.

. למעשה, נוצר 49ום הפונולוגיהתח ללא ספק התחום בו הדמיון בין עה"ש לאה"ש בולט ביותר הוא

" את שלושת ניבי השומרונים אותו מבטא שומרוני "צובעבו אן מצב ייחודי מבחינה בלשנית שכ

(. הדמיון בין עה"ש לאה"ש בא לידי ביטוי בזהות כמעט מלאה בכללי )עה"ש, אה"ש, עש"ב

באי קיומו של . כך, לדוגמא, עה"ש ואה"ש מתאפיינות באותו מצאי תנועות וכן 50הפונולוגיה

והגייה חוככת  b g d k tשל עיצורי  –פוצץ בלבד  –. בשתיהן מתקיים אותו מבטא הנע השווא

. בשתיהן פועלים אותם חוקים הקובעים את מבנה ההברה וההטעמה, את fבלבד של העיצור 

 .ת ואת שימור הדיפתונגיםהתערערות הגרוניו

. לדוגמא, את השורשים אח"ז, אש"ם, מיליםבאופן טבעי, השפעת עה"ש ניכרת בתחום אוצר ה

שאלה אה"ש  51בג"ד, בצ"ר, גו"ר, חט"י )חט"א(, חש"ק, יב"ם, יג"ע, יע"ד, יצ"א ורבים אחרים

 מעה"ש. 

מספר קווים מורפולוגיים המשותפים  ום הפונולוגיה ואוצר המילים, ישדמיון הרב בתחבנוסף ל

 ש על אה"ש. להלן מספר דוגמאות., פרי השפעת עה"ככל הנראהחלקם, "ש ולאה"ש. לעה

ן הכמעט משקלי פועל רבים משותפים לאה"ש ולעה"ש. הסיבה העיקרית להזדהות היא השוויו .1

להלן פירוט המשקלים §(. 3.4ה )רא מוחלט בכללי הפונולוגיה, בפרט אותו מבנה הברתי

 המשותפים לאה"ש ולעה"ש.

 
 

                                                 
 §.0.1.3.9 -§0.1.3.8, 18-15פלורנטין, עברית שומרונית מאוחרת, עמ'  48
 §.1.0.1, 19חיים, עואנ"ש ה, עמ' -בן 49
חלק קימרון על קביעה זו והצביע על תכונה פונולוגית, המבדילה בין אה"ש לעה"ש.  2004במאמר שפרסם בשנת  50

 §. 3.7.3.2§, 3.2.5.2ראה 
 ראה טל, מילון. 51
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  בניין קל, עבר:

 (.10שמ לד ) kǡråt כרת ,(35טז  'יצא' )מרקה nǡfåq נפק . לדוגמא:qǡtålמשקל  .א

 (.10בר מא ) qēṣǝf קצף ,(73, מרקה יב 2ַדם' )מרקה ט 'ָק  qēdǝm קדם . לדוגמא:qētǝlמשקל  .ב

 (.19דב כט ) wrēbǡṣu ורבצו ,, ע"ב(24'עשו' )אב גלוגה  gēmǡlu גמלו. לדוגמא: qētålמשקל  .ג

 (.10)בר כו  šǡkǝb שכב ,(55'פחד' )אב חסדה  dāʔǝl דחל. לדוגמא: qǡtǝlמשקל  .ד

 

 בניין קל, עתיד:

 (.11בר לח ) yigdål יגדל ,(31'יסגד' )עמרם יג  yisgåd יסגד . לדוגמא:yiqtålמשקל  .ה

 (.2בר טו ) tittǝn תתן ,(36'נתן' )ננה  nittən נתן . לדוגמא:yiqtǝlמשקל  .ו

 
 בניין קל, ציווי:

 .(14שמ יז ) iktåb]=כתוב[  כתב ,(67'פשוט' )עמרם כו  ifšåt פשט . לדוגמא:iqtålמשקל  .ז

 .(6בר כג ) qēbår]=קבור[  קבר ,(11'הושע' )עמרם ד  dēbåq דבק . לדוגמא:qētålמשקל  .ח

 
 : בניין קל, בינוני

 .(7דב כד ) gǡnǝb]=גונב[  גנב ,(7'נופל' )עמרם ד  nǡfəl נפל . לדוגמא:qǡtǝlמשקל  .ט

 .(8בר ז ) rēmǝš[ ]=רומש רמש ,(21'סר' )ננה  qēfǝl קפיל . לדוגמא:qētǝlמשקל  .י

 .(11דב יח ) wdǡråš ודרש ,(7'שובת' )עמרם יד  šǡbåt שבת . לדוגמא:qǡtålמשקל  .יא

 (.10)בר כה  qǡbor רקבו ,(3'סגור' )מרקה יח  ṣǡnoq צנוק. לדוגמא: qǡtolמשקל  .יב

 
 בניין פעל/פיעל:

 (.11דב יג ) baqqǝš בקש ,(22'דרך' )עמרם ו  darrəs דרס . לדוגמא:qåttǝlעבר, משקל  .יג

 wyēlåqqǝṭ ילקטו ,(20'יעשה' )מרקה טז  yēšammǝš ישמש . לדוגמא:yēqåttǝlעתיד, משקל  .יד

 (.14בר מז )

 (.1בר כד ) barrǝk ברך ,(28'קבל' )עמרם ה  qabbəl קבל . לדוגמא:qattǝlציווי, משקל  .טו

 ומשלם ,(25'מספק' )עמרם ג  amsåbbəqמספק  . לדוגמא:amqattǝlבינוני פעיל, משקל  .טז

wamšallǝm ( 10דב ז). 

)שמ  dabbǝr דבר ,(98'נותן צדקה' )אב גלוגה  ṣåddǝq צדק. לדוגמא: qåttǝl, משקל בינוני פעיל .יז

 (.29ו 

 מברך ,(1'מקודש' )עמרם טז  amqåddås מקדש. לדוגמא: amqattålבינוני סביל, משקל  .יח

 .(6במ כב ) ambårråk]=מבורך[ 

 
 בניין אפעל/הפעיל:

 (.9במ טז ) abdǝl ליהבד ,(44'הצמיח' )מרקה טו  adgǝn אדגן . לדוגמא:aqtǝlעבר, משקל  .יט

 §.5.3.1באשר להבדל בתנועת עה"פ בעומדה בהברה פתוחה בבניינים אפעל/הפעיל ראה 

 (.21דב כח ) yådbǝq ידבק ,'ישקיף' yašqǝf ישקף . לדוגמא:yaqtǝl, משקל עתיד .כ
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 (.23שמ יט ) agbǝl גבלה ,(77'הזמן' )עמרם כז  azmən אזמן . לדוגמא:aqtǝlציווי, משקל  .כא

 måmṭǝr ממטר ,(35'מרכין' )עמרם יג  wmarkən ומרכן . לדוגמא:måqtǝlבינוני פעיל, משקל  .כב

 .(4בר ז )

 
 בניין אתַפעל/התפעל: 

 התנפלתי ,(28, מרקה כ 33'עוטר' )מרקה ט  ikkållål אכלל . לדוגמא:itqåttålעבר, משקל  .כג

itnåbbålti ( 25דב ט.) 

 niṣṭåddåq נצטדק ,(16'יתעורר' )עמרם יג  yibbållåd יבלד. לדוגמא: yitqåttålעתיד, משקל  .כד

 (.16בר מד )

 mētǡllåk מתהלך ,(34'מתחנן' )עמרם יג  mētǡnnån מתחנן דוגמא:. mitqåttålבינוני, משקל  .כה

  (.8בר ג )

 
קיים דמיון רב בין הנטייה של גזרת ע"א באה"ש לבין הנטייה של גזרת ע"א בעה"ש, הנובע מכך  .2

 לדוגמא, .§(3.7.3 §,3.7.2ועלים כמעט אותם כללי קיום והיעלמות של הפוצץ הסדקי )שבשתיהן פ

 ,קלבניין ; (19דב ל ) bārta בחרת ,(16'בחרת' )מרקה י  bārta בחרת: עבר נוכח , צורתקלבניין 

בניין קל, ( ]נסתר[; 5מ טז )ב yē'bārיבחר  ,( ]מדברים[3'נירא' )עמרם ב  nēꞌdāl נדחל: עתיד צורת

]=כואבים[  כאבים ,(25'קוראים' )עמרם כג  zāʔēqən זעקין, זכר רבים: qǡtǝlמשקל בינוני,  צורת

kǡʔēbǝm  משקל בינוני , צורתקלבניין (; 25)בר לד ,qǡtål , דזעק יחיד: זכרad'zāq  'שקורא'

'ירחם'  yērāʔǝm ירחםעתיד נסתר: , צורת בניין פעל(; 2)שמ ג  bār]=בוער[ בער  ,(19)מרקה יא 

'מרחם' )אב  amrāʔǝm מרחם: , זכר יחידבינוני פעיל , צורתפעלבניין ; yēlāʔǝm ילחם ,(6)מעש ו 

'רחם' )מרקה ו  rǡʔǝm רחםציווי נוכח:  , צורתפעלבניין (; 11ויק יד ) ǡmṭǡʔǝr מטהרה ,(45חסדה 

'מרחם'  mit'rǡmמתרחם זכר יחיד:  ,בינוני , צורתעלאתפַ בניין (; 22)בר יט  mǡʔǝr מהר ,(79

 §.10.1.3עוד ראה  (.42)בר כז  mit'nām מתנחם ,(4)עמרם ט 

 

 ʔעיצור היא  הםבין פועלי ל"א, אשר לה"פ של יםהיחיד יםהשורש םה וטמ"א מל"א יםהשורש .3

להניח כי הסיבה לכך היא השפעת  לל"י. ניתן נעתקו, בעוד שאר שורשי ל"א מקוריים אטימולוגי

על  ם)לצד נטיית אלה יםהמקורית של שורש םה"ש, שהרי בעה"ש מתקיימת נטייתעה"ש על א

 mǡ'līn מלין באה"ש היא , זכר רביםqǡtǝl, משקל קל בינוניצורת  לדוגמא,. 52ל"י(גזרת  דרך

. כמו כן, צורת (11'מלאים' )דב ו  mǡ'līm מלאים והצורה באה"ש היא , ע"ד(64'מלאים' )מרקה א 

mǡ'lā מלאה באה"ש (a)צורן  נקבה יחיד בינוני קל,
מזדהה עם  , ע"ח(4ב  סתאן'מלאה' )אלד 53

 גם §.13.2עוד ראה  (.29)ויק יט  wmǡ'lā ומלאהבעה"ש ( a)צורן עבר נסתרת  ,קלצורה בבניין 

                                                 
 §.2.2.3.0, 96חיים, עואנ"ש ה, עמ' -בן 52

על פי מבטא זה יש לשייכה לגזרת ל"י. שלד העיצורים המתועד בכתבי היד  ,mǡliyyåשאר העדים הוגים תיבה זו  53

 , בהתבסס על הגייתו של ע"ח. *מלאה. כאן שחזרתי את שלד העיצורים מליההוא 
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מחזק את ההשערה כי אה"ש הושפעה דבר ה, 54למל"י יבי הארמית השכנים השורש מל"א נעתקבנ

 מעה"ש במקרה הנדון.

 

(, מתועדת 118'נוכל' )מרקה טז  nīkålניכל לצד צורת המדברים הצפויה מן השורש יכ"ל  .4

  .(ע"ה, 118מרקה טז  ;21ל' )עמרם יא 'נוכ nūkål נוכלהצורה העברית 

 

, ע"ה; 66; מרקה ז 5'ִאמרו' )עמרם ז  ēmǡru אמרולצד צורת הציווי הצפויה מן השורש אמ"ר  .5

 (.66'וִאמרו' )מרקה ז  wamru ואמרו(, מתועדת הגייה על דרך עה"ש 104; ננה 47מרקה יז 

 

'ותהיה'  wtī ותהיכגון , §(15.17)ראה  בעתיד קל "י 'היה'עיצורי ה-הדו שורשהלצד נטיית  .6

השורש העברי מתועדת בפיוטים נטיית , (19, מרקה ה 17מרקה ה 'יהיה' ) yī יהי(, 17)מרקה יט 

, 52, עמרם כד 22, עמרם יג 15'יהיה' )עמרם יג  yǡʔi יהי, לדוגמא: 55העתיד המקוצרעל דרך  הי"י

 . אל אה"שמעה"ש ורות אלה מן הסתם חדרו צ(. 84, מרקה טז 42ה טז , מרק74עמרם כד 

 
, כאשר 56מעה"ש לא רק בתקופת הקדומה והקלאסית אלא גם בתקופה המאוחרתהושפעה אה"ש 

הדיבור בארמית הלך ונחלש ואילו הקריאה בתורה בעברית הייתה מושרשת היטב במסורת 

-/תי-. הדעת נותנת שבתקופה זו חדר לאה"ש צורן העבר למדבר תדירהשומרונית ונשמעה באופן 

ti  ת–חק את השימוש בצורן הרגיל בארמית , הרגיל בעברית, וד§(4.1.1.1)ראה/-ǝt :לדוגמא .

ברובד  שכיח ti-/תי-הצורן (. A, 32'קברתי' )בר מט  קברתי(, 12'פרסתי' )אב גלוגה  fǡråsti פרסתי

 .Aהמאוחר של אה"ש, ובפרט בכ"י 

בין אה"ש לעה"ש, התייחסתי בעבודה זו לא רק לקווי הדמיון בין שתי השפות, אלא  הקשר לאור

בעה"ש  (אג"ר, אס"ר, אפ"ד)כגון אב"ד, מקוריים  ביניהן. לדוגמא, מרבית פועלי פ"א להבדליםגם 

 פ"אפועלי  . לעומת זאת, באה"ש נטיית57גרונית )< פ"א, פ"ה, פ"ע, פ"ח(הם חלק מגזרת פה"פ 

 פועלי פה"פ גרונית )< פ"ע ופ"ח(נבדלת מנטיית  התמזגה עם פועלי פ"ה לשעבר והיא מקוריים

 (20, עמרם יג 22'יאמר' )עמרם ח  yīmår יימרהשווה: §(. 8.1.1) פ"יובעלת זיקה רבה לגזרת 

 .]אר"ך[ (15'מאריך' )עמרם כג  mūrǝk מורך, ]אז"ל[ (132'ילך' )מרקה א  yīzål ייזל, ]אמ"ר[

דווקא  58חיים-בןמשתמש  ( בדקדוק עה"ש18)ויק יט  tiṭṭor, tiqqom צורותב ונובדתן דעתך ש

 .(§6.1.7.2ראה ) מן השורשים קו"ם, טו"ר צורות אלה נגזרותש הראותל כדיבממצאים מאה"ש 

                                                 
 . 291קסלר, דקדוק, עמ' -; מילר293השווה ,לדוגמא, פסברג, קת"ג, עמ'  54
  §.2.8.18, 123חיים, עואנ"ש ה, עמ' -בן 55
במאמרו "בין עברית לארמית ביצירת השומרונים" דן טל בשתי התקופות שבהן נפגשו העברית והארמית של  56

השומרונים. המפגש הראשון התרחש בתקופת התנאים, כאשר העברית והארמית היו שפות דבורות, והמפגש השני 

שתי השפות שימשו כשפות קודש בלבד. המאמר מציג בעיקר את תוצאות  קרה בשלהי המאה האחת עשרה, כאשר

 המפגש הראשון.
 §.23, 102-100חיים, עואנ"ש ה, עמ' -רק לפועלי פ"א אחדים )אכ"ל, אמ"ר, אס"ף( נטייה ייחודית. ראה בן 57
 §.2.6.13, 113-112חיים, עואנ"ש ה, עמ' -בן 58
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 הקורפוס1.5 

1.5.1 הקורפוס העיקרי: הפיוטים 

עשרות פיוטים הנאמרים ליטורגיה השומרונית, הכוללת עומד בבסיס עבודה זו הוא ההקורפוס ה

, אשר הוא בקיומה של מסורת הגייה ייננונלע במועדים שונים. ייחודה של הליטורגיה השומרונית

עם כתיבתם של הפיוטים הראשונים, ואשר השתמרה עד היום. זאת  תחילתה במאה הרביעית

בניגוד לניבי הארמית האחרים מאותה תקופה. באמצע המאה העשרים תועדו רבים מן הפיוטים 

 .אור בעואנ"ש ג ס"בוראו  59חיים-בןזאב  על ידי

מורכב משלושה טורים: הטור הראשון מציג את ההגייה  חיים-ןשל ב פנים מהדורת הפיוטים

שני הוא תרגום לעברית; ה; הטור 61בהתאם לתעתיק שקבע 60מפי שמונה עדים חיים-בןשתיעד 

את המלה ההגויה ככתיבה לזהות השלישי הוא שלד עיצורים, מטרתו לסייע למעיין  הטור

 . בשומרונית

הם נאמרים עד היום. במהדורתו נכתבו בשיא פריחתה של אה"ש ו חיים-בןמרבית הפיוטים שכלל 

חת כמה פיוטים שנכתבו במאות העשירית והא ם לעמרם, מרקה, ננה. כמו כן, ישיהפיוטים מיוחס

לוגה, אלעזר )ד(, טביה בן דרתה אב חסדה, אלדסתאן, אב ג עשרה והם יצאו מתחת ידיהם של

עש"ב  הכתובים אלה יוטים הכתובים בעש"ב. פיוטיםמחבר עלום שם )א(. המהדורה כוללת גם פו

ג(, –עשרה עד המאה התשע עשרה ומיוחסים לפנחס, אלעזר )א השלושן המאה מתוארכים למ

אבישע בעל המימר, עבד אל בן שלמה, , )עמרם כט( 62"עמרם דרה"ז(, –עלומי שם )ב מחברים

פרטים על כל אחד  שלמה.אברהם בן יוסף הקבצי, ישמעאל הרחמי, אברהם אלעיה, עמרם בן 

מתרגם רק את הפיוטים הכתובים  חיים-בןיושם לב כי  .63בעואנ"ש ניתן למצואמהפייטנים 

 .מיםמתרג נםאי בעש"ב הפיוטים הכתוביםלו באה"ש, ואי

מציב כמה וכמה  ם בתיאור דקדוקה של אה"ש, הואעל אף יתרונו הברור של קורפוס הפיוטי

 ן.להלן פירוטן ודרכי ההתמודות עמש. מגבלות בהעמדת דקדוק אה"

 

מת הנטיות השונות. לאור קרובות חסרות צורות להשל עתיםל היקף הקורפוס מצומצם, לפיכך .1

לכלול בקורפוס גם את הצורות הארמיות שניתן למצוא בפיוטים הכתובים בעש"ב  זאת החלטתי

 darrǝs דרס(, 71'הבט' )פנחס  ṣēfi צפיכגון . בהתאם לכך צורות, במהדורתו כלל חיים-בןואשר 

'והשיבותי'  wīšībūti והשיבותי נכללו בקורפוס. אך צורות עבריות, כגון (52'דרך' )אלעזר א 

( לא נכללו בקורפוס. הפיוטים המאוחרים הכתובים 29'יפדה' )מעש ד  yēfēdi יפדי(, 9)מע"ש ה 

ב, עבד אל –בישע בעל המימר אג, א–נעשה בהם שימוש בעבודה זו, הם: פינחס, אלעזר אשבעש"ב, 

 ז.–בן שלמה, אברהם בן יוסף הקבצי, ישמעאל הרמחי, אברהם אלעיה, עמרם בן שלמה, מע"ש א

                                                 
רתו, אלא בחר באלה השגורים ביותר בקרב המתפללים והנאמרים חיים במהדו-לא את כל הפיוטים ששמע כלל בן 59

 (. 9חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בתדירות )בן
 .31-30חיים, עואנ"ש ג ס"א, עמ' -ראה פרטים על כל אחד מן העדים אצל בן 60
 .27-13חיים, עואנ"ש ג ס"א, עמ' -בן 61
 .12חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן 62
 נ.-מב, מט-; עואנ"ש א, עמ' לט23-12ב, עמ' חיים, עואנ"ש ג ס"-בן 63
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וכן את החומר הרלוונטי מעש"ב,  64מהדורת הדפתר של פלורנטיןכמו כן, כללתי את פיוטי עש"ב מ

 המובא בספרו של פלורנטין "עברית שומרונית מאוחרת".

 
 עתיםאינן נקרות או נקרות לכלל צורות דקדוקיות ש ז'אנר הליטורגי ישאופיו של ה בשל .2

אישה, בפיוטים אין פנייה מכוונת ל ת לנוכחת ולנוכחות אינן מתועדות, שכןנדירות בלבד. הצורו

נוכחים נדיר, שכן יש הנוכח הבלתי מסומנת. השימוש בצורת ה אלא יש עדיפות לפנייה בצורת

ת המדבר נקרית . גם צורה בין הקורא לכתובקרבייצר ל כדיככל הנראה עדיפות לפנייה בגוף נוכח, 

 א כמעט תמיד בלשון מדברים, בתור קהל שומעים.כן הפנייה לאל הישרחוקות,  עתיםל

 

: "הדעת נותנת שאופן הגיית הארמית של השומרונים חיים-בן כותבבמבוא למהדורת הפיוטים  .3

הארמי. ואולם רוב החיבורים  דיבורםשל  לשון, שהיה קיים בימיו האחרונים-מציע מצב

בלשון שהייתה נוהגת במאה הרביעית. אין ספק, שברווח מאות  כתוביםההגויים באופן זה 

השנים שבין שני הקצוות חלו תמורות הן בפונולוגיה והן במורפולוגיה של לשונם הארמית, אך אין 

ארמית השומרונים, ששאפתי להניחו . ]...[ מלמד שהיסוד לתיאור דקדוקה של [65]לנו דרך לדעתן

הכתיב של . 66בספר זה, כוחו יפה במיוחד לגבי מצב לשונם במאה העשירית ובמאה האחת עשרה"

את אה"ש הקלאסית בשיא אפוא מרבית הפיוטים )ובפרט פיוטי עמרם, מרקה וננה( מייצג 

 פריחתה, ואילו הגייתם מייצגת את אה"ש המאוחרת בשלהי הדיבור הארמי. 

תופעה מאוחרת, ואילו בכתיב  ים, יש שבהגייה באה לידי ביטויאלה הם פני הדברש רמאח

בתפקיד  הפעיל בינוניהשימוש של צורות המשתקף מצב לשוני קדום. אפשר שדוגמא לכך היא 

הבדל בין שלד העיצורים של צורת  בו איןה זו מתועדת בבניין קל בלבד, שתופע§(. 5.1.4.1ציווי )

 šǡri שרי(. לדוגמא: qētål( לבין שלד העיצורים של צורת הציווי )qǡtǝlנפרד )ביחיד הבינוני ה

'מול )ערלת( לבי  מחדיד תתובה לבי ואמליתי gǡzår גזר(, 84'התר כבלינו!' )עמרם כג  כפתינן

(. בשאר הבניינים יש הבדל בין שלד העיצורים בצורת הבינוני 6ועשני מחדש תשובה' )אב גלוגה 

 לפיכך, את הגיית הבינוני על צורת הציווי. ווי, ועל כן לא ניתן היה להרכיבלבין שלד העיצורים בצי

מניה נראים רק אשר סי ,י בתפקיד ציווי הוא תופעה מאוחרתבינונצורת האפשר ששימוש 

 שר זאת. במקרים ששלד העיצורים מאפ

 

גיבושה  מזמןת ההגייה מפה לפה, אלף השנים שבהן הועברה מסור במשךסביר מאוד להניח כי  .4

ה הן בתחום הן בתחום ההגיי ו בה שיבושים, חלחיים-בן על ידי במאה העשרים ועד תיעודה

מקורה בשיבוש. להפך, בכל פעם שנקרתה  –שכל תיבה מוקשית  אין פירוש הדברים ברם,הנוסח. 

                                                 
אלה הם הפיוטים: לעלם תסגד המיוחס לפנחס, יתברך ויתקדש אלהים הרבי המיוחס לפנחס, מרי לא נסגד, בריך  64

אלהנו, יהוה אלה רחמן ורתאה, נברך ונהלל, ניזל בתר כתבה, אה זבן מודאה למרן, אתפלל קמיך אה יקירה המיוחס 

הדנפי, אליך רבי אקרא המיוחס למסלם בן מרג'אן הדנפי, אהיה אשר אהיה בי אדני, אתי בשלם למסלם בן מרג'אן 

מועדה דכרנה דממן לעלם, נברך יתה )תורה צוה לנו משה(, ברכו ושבחו, אתי בשלם מועדה, שבחו ורוממו ואמרו, 

שמיני עצרת, שלוש ברכות: אתפלל קמיך אה אדני, אתי בשלם מועדה לא מטלטל חג הסכות, אתי בשלם מועדה יום ה

 להולדת בן, לחתונה, לחותם התורה, ברוך אתה יהוה אלהינו אשר בחרת לנו.
 .§(3.1)ראה מאוחרת  השפעת הערבית בתקופה ללא ספק, אשר פעל בp  <f יוצא מן הכלל הוא המעתק 65

 .27חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן 66
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)גם אם  תיבה מוקשית, שאיפתי הייתה להסבירה ולהוכיח שלפנינו מסורת הגייה מהימנה

. יושם ההגייה משובשתלא ניתן היה להציע שום הסבר אחר, קבעתי כי . רק במקרים שמאוחרת(

שובשת, שלד העיצורים אינו סותר את ההגייה משגביהם נקבע אשר ל במרבית המקריםלב כי 

שמים', ' mētaqnǝn מתקנין , דיון בצורהמשלל ראה,) מתבקשת בהתאם לכללי הדקדוקההגייה ה

 .(§10.2, מרחמנך לאהוב אותך'' amrāʔēminnåk מרחמנךאו דיון בצורה  §5.3.4

 

אין לכך חשיבות לתיאור המורפולוגי,  עתיםלאותה תיבה. ל קריאותיש שמתועדות מספר  .5

, ע"ו( לצד 22'מצליח' )עמרם א  måṣla מצלח , כגון§å (3.2.3)-ל aלמשל, כאשר מדובר בהבדל בין 

måṣlå  גמלו, לדוגמא: (. אך לפעמים שתי הקריאות משקפות שתי צורות שונות22)עמרם א 

gǡmǡlu  בבניין קל  השכיח(, המייצגת את משקל העבר 24'גמלו' )אב גלוגהqǡtål לצד ,gēmǡlu 

 .qētålהמייצגת את משקל העבר הנדיר בבניין קל  ,, ע"ב(24)אב גלוגה 

 

1.5.2 : התרגום השומרוני, תיבת מרקה, המליץם משנייםקורפוסי 

שלם אם יסתכם בפיוטים בלבד, לפיכך נכללו  התיאור הדקדוקי של אה"ש אינו יכול להיות

 –בקורפוס המחקר גם התרגום השומרוני ותיבת מרקה. הממצאים מתה"ש ומתיבת מרקה 

מטרתם, מצד אחד, להשלים את משבצות הדקדוק החסרות או הנדירות בקורפוס הפיוטים; מצד 

מסורת שמתועד בלמה  ים ולהוסיף ממצאים חדשים בנוסףמן הפיוטלאשש את הממצאים  –שני 

 .ההגייה

, המהווים את פנים מהדורת תה"ש Aוכתב יד  Jמתבססים בעיקר על כתב יד מצאים מתה"ש המ

הוא נציגה של אה"ש  Aמייצג את אה"ש הקדומה ואילו כ"י  Jכ"י כאמור, של אברהם טל. 

תי , שכן לשונו קרובה יותר ללשון הפיוטים, ומיעטJהמאוחרת. הרביתי להביא ממצאים מכ"י 

הזרות  67נקרות בו צורות תמוהות , שכן לשונו מאוחרת ומפעם לפעםAלהביא ממצאים מכ"י 

לעתים ראיתי לנכון להביא ממצאים מכתבי יד אחרים הנכללים במהדורת טל לדקדוק אה"ש. 

פה"פ בעבר קל  הברת )השווה, לדוגמא, את הדיון בנשילת בדיון בכמה תופעות דקדוקיותלתה"ש. 

לבין  ,Jהפיוטים וכ"י  על ידי, המיוצג קדום-הבחנתי בין קורפוס קלאסי §(6.1.7.1בגזרת פ"נ 

 . Aכ"י  על ידי, המיוצג קורפוס מאוחר

מהדורה מדעית למדרש תיבת מרקה. מהדורה זו מתבססת על  חיים-בןהוציא  1988כאמור, בשנת 

, אך המלא יותרוחר יותר הוא המא 'כ"י שן השניים בימ. 68'וכ"י ק 'שני כתבי יד עיקריים: כ"י ש

חיבור . 'מול קטעים מכ"י קצגים מו 'קטעים מכ"י ש .69כ"י ק' הוא הקדום יותר אך מקוטעואילו 

 ר השני כתובים בלשון הדומה ללשוןשישה ספרים. הספר הראשון וחלק מן הספכולל  זה

                                                 
ואילו , i-/י-בצורן העבר לנסתרות , המתאפיינת (35]=והן היו[ 'ותהיינה' )בר כו  והוינקרית הצורה  Jלדוגמא, בכ"י  67

 חל שיבוש במסירתה.קשה ומעלה את השאלה אם  הביתןו. הצורה והביתן הוא Aכ"י ב הנוסח

 .28-27חיים, תיבת מרקה, עמ' -בן 68
בקרוב תתפרסם מהדורה חדשה של תיבת מרקה מאת א' טל. היא תתבסס על קטעים נוספים של כ"י ק' שהתגלו  69

 בספריה הלאומית של רוסיה. הטקסט יוצג בליווי תרגום לאנגלית והערות המהדיר.
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בממצאים ם נעזרתי בעיקר עליהם. עם זאת, במספר מקרי במחקרי התבססתי , לפיכך70הפיוטים

 להדגים כמה ממאפייניה. כדיבלשון מאוחרת,  מתאפייניםמשאר הספרים, ה

ארמי, שחיברו -ערבי-עברי לקסיקון. המליץ הוא 71ממצאים מן המליץ לעתים רחוקות הצגתי

בתקופה ככל כנראה  טור הארמי של המילון נכתבהשומרונים לאוצר המילים של התורה. ה

 .של אה"ש הקלאסית

ערבית. אינו נכלל בקורפוס העבודה, שכן לשונו מאוחרת מאוד ומושפעת רבות מן הספר אסטיר 

ואין בחומר  ,בתקופה מאוחרת מקורןאינן חלק מהקורפוס, שכן  באה"ש 72גם הכתובות המועטות

 תוספת לחקר תורת הצורות של אה"ש.זה 

 

1.5.3 הבחנה בין הרובד הקדום לבין הרובד המאוחר בפיוטים 

 –החמישית והמאוחרים שבהם -וטים השומרוניים נכתבו במאה הרביעיתכאמור, הקדומים שבפי

כלום ניתן להצביע על תופעות דקדוק  השאלה:עולה אם כך, במאות העשירית או האחת עשרה. 

שהרי מן הראוי להניח כי  הקלאסיים ללשון הפיוטים המאוחרים?המבדילות בין לשון הפיוטים 

הפיוטים  הגייתבאשר ל חיים-אה לעיל את דבריו של בן)ר בתחום הזמן הזה חלו שינויים בשפה

 .(3סעיף  §1.5.1הנתונה, 

על כמה תופעות דקדוק, המאפיינות את הפיוטים  הצביע טל 200973שהתפרסם בשנת במאמר 

 המאוחרים: 

 אב ישתעבדון לך גויאתה : העדר התאם במין, דהיינו הנשוא בריבוי זכר והנושא בריבוי נקבה(

 ה יחידב. תופעה דומה, הנושא בריבוי זכר והנשוא בנקישתעבדן לך גויאתה* ( במקום51חסדה 

 . 74(39כח  חטאינן' )עמרם 'וגדלווסגת חטאינן  )כמנהג הערבית(, נקרית בעמרם:

 צירוף צורן העבר לנוכח –kצערכנהע"ו: , לפועל מגזרת ל"יגזרת ברגיל ב , המשמש ṣǡrkǡne 

 §(.4.1.1.2.1 ראה) ṣǡrtǡne* צערתנה* במקרה זה היא הצורה הצפויה .(53'יצרתו' )אב חסדה 

  מן דו מר כל  ( במקום1)טביה  מן דו כל עלמה מר: 75לצורכי חריזה הרגיל מיליםהסדר שיבוש

 אדון כל העולם'. אשהו 'מי עלמה

  לפועל  אופיינית, במשמעות ה'כבה' כפועל עומדברגיל , המשמש טפישימוש בפועל בבניין קל

'ורחמיך  ורחמיך אלופים טפים להבי חוביה: 'כיבה' , המשמש כפועל יוצאמטפיבבניין פעל 

                                                 
 .24-23חיים, תיבת מרקה, עמ' -בן 70
 צב, עמ' קב. -עא; טל, תה"ש ג, עמ' צא-חיים, עואנ"ש א, עמ' סט-בן 71
. באייר מציג שש כתובות באה"ש: ארבע מתוכן מאזור שכם, אחת מיבנה 402-399באייר, כתבי ים המלח, עמ'  72

ן בבוחנו שתי כתובות מאמצע המאה האחת עשרה, מראה פלורנטי מו כן,שולבת יוונית. כואחת מרמת אביב. בחלקן מ

כי הארמית המשתקפת בהן תואמת את כללי הדקדוק ואין ניכרת בהן השפעת הערבית )פלורנטין, עברית שומרונית 

מאוחרים, אשר מתחברים שהן בארמית שבכתובות הן בפיוטים האפוא נראה  §(.0.2.3.3.1, 29-28, עמ' מאוחרת

  הסופרים השומרונים בדקדוק הקלאסי. אה"ש חדלה להיות מדוברת, באה לידי ביטוי שליטתם היפה של בתקופה ש
 .ממאפייני ארמית השומרונים המאוחרתטל,  73
 'גדלו, רבו'. סגו ת הנסתריםמתועדת בכתבי היד גם צור סגתלצד הצורה  74
 .34, עמ' 12פלורנטין, מספד שומרון, עמ'  75
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(. זאת 57גחלתו' )אב גלוגה 'וכבה  לגמרה wṭēfi וטפי(, 28רגילים לכבות להבות החטאים' )טביה 

'את האש הנוראה הוא ]אלוהים[  נורה בישתה הוא מטפילשימוש המתבקש בבניין פעל:  בניגוד

 (.73 המיוחס למרקה )קאולי מכבה' בפיוט

למקור הבדלי הלשון בין הפיוטים  76בספרו "עברית שומרונית מאוחרת" מתייחס פלורנטין

 לשונה של הכרוניקהשר נכתבו בערך באותה תקופה. המאוחרים לבין הכרוניקה אסטיר, א

לשון הפיוטים ואילו מייצגת את אה"ש המאוחרת, שהייתה בשימוש בשלהי הדיבור הארמי, 

בארמית הקלאסית  תקופה המאוחרתדת שליטתם של הפייטנים מן האת מי מייצגת המאוחרים

להבדיל מן  :ה נובע מאופיין השונה של היצירותואת נורמות הכתיבה הליטורגית. הבדל ז

שכבר היה  היותכנסת. הפיוטים הם יצירות אשר נכתבו לצורכי פולחן קהילתי בבית ההכרוניקות 

קיים קורפוס מגובש של פיוטים קלאסיים הנקראים במעמד זה, שאפו הפייטנים מן התקופה 

בזכות שליטתם בארמית הם הצליחו ה. המאוחרת לחקות את לשונם של עמרם דרה, מרקה וננ

לראות את הלשון המאוחרת מבצבצת מבעד לאוצר  במקרים מסוימים ניתןרק  .בכך על פי רוב

י הנשמע שומרונככל הנראה, המבטא התגבש, ופה זו של שלהי הדיבור הארמי הבתק .77המילים

  (.3סעיף  §1.5.1 חיים-בןפיוטים )ראה לעיל דברי קריאת הב עד ימינו

 

 ישראלית-ישראלית וארמית נוצרית ארץ-ארמית יהודית ארץ1.6 

-היהודית הארץ: הארמית ישראל עוד שני ניבים-ה עת בארץלצד ארמית השומרונים שימשו באות

)להלן אה"נ(. אה"ש, איא"י ואה"נ  79ישראלית-)להלן איא"י( והארמית הנוצרית הארץ 78ישראלית

דן  80אשר-ברמ' . כמה וכמה קווי דמיון להם רשאהם שלושת ניבי הארמית המערבית המאוחרת, 

בקווים המשותפים לאה"ש ולאה"נ: קווי דמיון וקווי זהות בתולדות התערערות העיצורים 

הגרוניים, הטעמת מלעיל, ביטול השווא הנע, הגיית המילה ִמן בצורתה הגרודה ובתוספת כינויים. 

תרגום מן הגניזה": הקווים משותפים לאה"ש ולאיא"י נידונים בספרו של פסברג "דקדוק קטעי 

ḥ  <ʕמעתק 
aw, כיווץ דיפתונג 81

אחרי  wהגה מעבר ו iאחרי תנועה  yמעבר  ה, התהוות הג82

uתנועה 
 ועוד. 83

 

 

                                                 
 .27-26פלורנטין, עברית שומרונית מאוחרת, עמ'  76
חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -לצד הדוגמאות, שהציג טל, דוגמא בולטת לכך הוא השימוש בשורש העברי מצ"א )בן 77

119.) 
ת בגליל. כיום קוטשר מכנה ארמית זו "ארמית גלילית", שכן בתקופת האמוראים התרכזה האוכלוסייה היהודי 78

 . 4 הערה, 161מחקר של הארמית הגלילית, עמ' . ראה סוקולוף, מצב הישראלית-רמית יהודית ארץמקובל הכינוי א
-מונח זה נטבע על ידי נולדקה על מנת להבדיל ניב זה מארמית השומרונים. לעתים מכונה ארמית זו גם סורית ארץ 79

 ישראלית, היות שהמלכיתים בשל זיקתם לנצרות השתמשו בכתב הסורי לכתיבת חיבוריהם.
 רמית השומרונים.ישראל לא-בר אשר, בין הסורית של ארץ 80
 §.g17, 65פסברג, קת"ג, עמ'  81

 §.m15, 60-59פסברג, קת"ג, עמ'  82

 §.24, 72-71פסברג, קת"ג, עמ'  83
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בים אלה ממצאים מני בהמשך העבודהמוצגים  ,איא"יו ן אה"ש לאה"נביבשל הקרבה הלשונית 

שנעשה בהם  המחקרספרי סקירת ום על כל אחד מהניבים עיקרי הדברי להלן לצורכי השוואה.

 .שימוש בעבודה זו

 
היהודים בארץ ישראל מן המאות הראשונות לספירה עד לדחיקתה שימשה כשפת איא"י  1.6.1

משתייכים  בדים. לרובד הקדום יותרשני רניתן לחלק ל . ארמית זוהערבית על ידיכשפת דיבור 

טל  .הגניזה: תרגום הקטעים, התרגום הנאופיטי וכן קטעי תרגום מן ישראליים-התרגומים הארץ

שייכים התלמוד  . לרובד המאוחר יותר84מכנה חטיבה זו של טקסטים "ארמית תרגומית"

חטיבה זו של טקסטים מכנה  .ישראליים-ופיוטים ארץ כתובותירושלמי, מדרשי האמוראים, ה

 .85"הארמית הגלילית" דאלמן

"מחקרים בארמית  . במאמר היסודקוטשר של איא"י הוא יחזקאל המודרני אבי המחקר

)בפרט  אבות טקסטיםעל  את מחקר איא"י העמיד תשי"ב,–, שהתפרסם בשנים תש"יגלילית"ה

הוכיח קוטשר שרק  . לאחר בדיקה של כמה סוגיות דקדוקיות86(רבאלבראשית  30כ"י ואטיקן 

לא  אמנם קוטשרהלשון של איא"י. בהתבסס על טקסטים אלה ניתן לתאר באופן מהימן את 

התפרסמו בערך "ארמית"  רבים על ניב זה א"י, אך פרטיםאי לש מלא הספיק לכתוב דקדוק

 . 197287בשנת  יה יודקאיקהדנציקלופאשכתב ב

אשר כל אחד מהם הוקדש לבחינת קו לשוני טל,  של אברהם מאמריםה יש לציין את שלושת עוד

תרומה חשובה §(. 1.2.6בארמית התרגומית, בארמית הגלילית ובניבי ארמית אחרים )ראה לעיל 

. לא זו בלבד שבספר זה 1990-למחקר הוא "דקדוק קטעי התרגום מן הגניזה" שפרסם ש' פסברג ב

ע משופ , אלא גם הואעל הארמית היהודית שבקטעי התרגום מן הגניזה ימצא הקורא מידע מקיף

ו בין לשון קטעי התרגום מן הגניזה לבין מבדיל בספר 88פסברגניבי הארמית השכנים. לבהשוואות 

היימנס, בה תיאר  של שי 89עבודת המוסמךזכיר את ה. עוד יש לומשווה ביניהן תליהארמית הגלי

 .כתבי יד של התלמוד הירושלמי שנמצאו בגניזה של איא"י בהסתמך עלתורת הצורות  את

על מקורות  מתבססה הוא מילונו של מיכאל סוקולוף הארמית היהודיתלחקר  נוספת תרומה

ו סוקולוף ויהלום את "שירת בני אהוצי כמו כן, בשנת תשנ"ט מבוררים(.ומגוונים )כולם רבים 

 מבוא מפורט,דורה זו כוללת מהליים מן התקופה הביזנטית. ישרא-ארץמערבא", אסופת פיוטים 

                                                 
 .166טל, הנו"ן המוספת, עמ'  84
 דאלמן לא כולל את הפיוטים, שכן בתקופתו טרם נתגלו.§. 4, 24-16דאלמן, דקדוק, עמ'  85
אינו מסתמך על אבות  1905)ראה ביבליוגרפיה( שיצא לאור ב דיםלעברית היהודקדוקו של דאלמן היות ש 86

 , נמנעתי לרוב מלהשתמש בו                                                              .הטקסטים
, בה ימצא 2007( הפניה למהדורה השנייה של אנציקלופדיה יודאיקה, שהתפרסמה בשנת ביבליוגרפיהלהלן )ראה  87

 ליוגרפיה מעודכנת של חקר איא"י.הקורא ביב
88

 "The language of the Cairo Genizah fragments seems to be similar to, but not identical with, Galilean 

Aramaic. It must, however, be remembered that little is known of the vocalic phonemes of Galilean 

Aramaic. Therefore, it is difficult to examine the relationship between the two dialects on a 

phonological level. It should also be stressed that this dialect also shares many features with other 

dialects from the Syro-Palestinian area, including Syriac" ( 1§ m , 5פסברג, קת"ג, עמ'  ). 

 שבתלמוד הירושלמי. הארמית היימנס, תורת הצורות של 89
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 .והערותחילופי נוסח 

 

עד מן המאה החמישית  ישראל ישבו בארץר שא משה כשפתם של נוצרים מלכיתיםאה"נ שי 1.6.2

הכתובים מרבית החיבורים באה"נ הם תרגומים של כתבי קודש נוצריים  המאה השלוש עשרה.

 ובהם טקסטים אותנטיים הכתוביםאפיגרפיים  קיימים מספר ממצאים בנוסףביוונית במקורם. 

כת למן רמתוא התקופה הראשונהמקובל לחלק את היצירות באה"נ לשתי תקופות. . באה"נ

)כמאה שנים אחרי הכיבוש הערבי(, והתקופה השנייה  אה השמיניתהמאה החמישית עד המ

מתוארכת למן המאה העשירית עד המאה השלוש עשרה. בתקופה הראשונה אה"נ משמשת כלשון 

  לצרכים ליטורגיים בלבד. משמשת היאדיבור, ואילו בתקופה השנייה 

יים ופלימפססטים. מקורם של הם ממצאים אפיגרפ הראשונההמקורות המשתייכים לתקופה  רוב

הודות לכך ניתן לזהות את המיקום אזור ירושלים, מרבית הממצאים האפיגרפיים הוא ב

ניתן ללמוד  משרידיהם אך ,לקריאה םמקוטעים וקשי הפלימפססטים אמנםשל העדה.  הגאוגרפי

הברית החדשה, כתבי אבות הכנסייה , תנ"ךספרי קודש רבים )על קיומם של תרגומים באה"נ ל

טות, נתחברו כתבי . סביר להניח כי על בסיס כתבי יד עתיקים אלה, אשר להם עדויות מועועוד(

 היד המאוחרים.

 אה"נמשמשת תחייה תרבותית. בתקופה זו העדה המלכיתית  ידעההחל מסוף המאה העשירית 

מתקופה  בכתבי היד הופכת להיות ערבית. ם, בעוד שפת הדיבור של המלכיתיםיילצרכים ליטורג

 בין השאר באה לידי ביטוי בערעור של , אשרעל אה"נ הסורית הקלאסית זו ניכרת השפעת

 בערבית ולא באה"נ.טקסטים רבים נכתבים  מתקופה זו ואילך .90קטגוריית היידוע

ישראל: -בסורית של ארץ ״מחקרים אשר-מת עבודת הדוקטור של מ' ברלציין את תרו ראוי

העמיד על כתבי היד יקף . בעבודתו רחבת ההנבחרות בדקדוקה״ ובעיות מקורותיה, מסורותיה

בדבריו  יות.וסקר כמה סוגיות דקדוק המאוחרברובד , דן ברובד הקדום ושל אה"נוהמקורות 

)יש להיעזר במפתח הספר כדי לאתר את  חום תורת הצורותתמ התייחס לא פעם גם לנושאים

מרבה בדקדוק זה  .91קסלר לאה"נ-של מילר המפורט דקדוקהאת  להזכיר כמו כן, יש הדיון בהם(.

המילון לאה"נ מן  . לבסוף, אין להתעלםעל קווי דמיון בין אה"נ לאה"שקסלר להצביע -מילר

  זהו המילון המקיף והמעודכן לאה"נ.. 2014ר סוקולוף ושיצא לאור בסוף שנת שחיב

 

 ותרגומם אופן הצגת הממצאים1.7 

1.7.1 אופן הצגת הממצאים 

. יצירות השומרונים ו הוא הכתב העברי הרגילהכתב המשמש להצגת שלדי העיצורים בעבודה ז

, אך מזה שנים מקובל לתעתק את הכתוב בכתב השומרוני לכתב 92אמנם כתובות בכתב השומרוני

                                                 
 .311-310ישראל, עמ' -ארץ של בסורית אשר, מחקרים-בר 90
על דקדוקו של שולטהס מאשר קסלר -מך על דקדוקה של מילרבהביאי ממצאים מאה"נ העדפתי על פי רוב להסת 91

י אה"נ כברת דרך ארוכה, בפרט בכל הנוגע לבירור מקורות הכתובים רעשו חוק 1924בשנת  . מאז פרסומולאה"נ

 באה"ש, כך שכיום דקדוקו של שולטהס נחשב למיושן. 

 . 265חיים על הכתב השומרוני בעואנ"ש ה, עמ' -ראה נספח שהכין בן 92
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ף  ,ץ ,ן ,ם הסופיותהאותיות ן של העדרהארמי המרובע. ההבדל היחיד בין שני הכתבים הוא 

, למעט 93בעואנ"ש ג ס"א חיים-בןבכתב השומרוני. התעתיק המוצע להלן זהה לתעתיק שקבע 

ר חשיבותו לכללי הפונולוגיה העד מפאת כאןאינו מסומן  lשל הפונמה  ḷאחד: האלופון  הבדל

 (. §3.1 )ראה

. 2. הממצא בשלד העיצורים בגופן עבה; 1הצגת ממצא חסר מסורת הגייה נעשית באופן הבא: 

'הועדו'  אתסדו . מראה מקום בסוגריים עגולים. לדוגמא:3תרגומו לעברית במירכאות יחידות; 

. הממצא בשלד העיצורים בגופן עבה; 1באופן הבא:  מוצג מסורת הגייהבעל (. ממצא J, 9כו  )במ

. מראה מקום בסוגריים עגולים. 4. תרגומו לעברית במירכאות יחידות; 3. תעתיק ההגייה; 2

על  ההגייה –נוסח אשר הגייתו משובשת  (. כאשר יש39'סוככת' )מרקה י  mǡṭēlå מטלה לדוגמא:

 שוליים. קסט או בהערה בגוף הטאינה מוצגת בפנים, אלא בפי רוב 

. 2שהפיוט מיוחס לו; . שם הפייטן 1מראה מקום של ממצא מן הפיוט כולל שלושה מרכיבים: 

. כאשר מספר 39ה י פר השורה באותו פיוט. לדוגמא: מרק. מס3; (מסומן באותיות)מספר הפיוט 

מקום הראה . פרטי מ5, משמע יש פיוט אחד בלבד של אותו פייטן, לדוגמא: ננה מופיע ואינ הפיוט

מרכיב נוסף  עתיםלפיוטים השומרוניים )עואנ"ש ג ס"ב(. ל חיים-בןמתבססים על מהדורתו של 

מידע זה נוסף במקרים , ע"א. 7אלעזר ד . לדוגמא: התונאת התיבה הנ העד שקרא רביעי: ציון

ים, המסומנים על ידי עד שמונההכול יש  ךהעדים. סשבהם הגיית העד שונה מהגיית שאר 

 .ח-האותיות א

" )והוא כמובן ממצא לקוח מספרו של פלורנטין "עברית שומרונית מאוחרתהשבהם  במקרים,

. קאולי, זוהי הפניה למהדורת הפיוטים 1מראה המקום משני מרכיבים:  כוללשייך לעש"ב(, 

 .480לדוגמא: קאולי  . מספר עמוד במהדורתו של קאולי.2שהתקין קאולי; 

. הממצאים הלקוחים §(1.2.8) של פלורנטין מהדורת הדפתרטיוטת הפניה ל לעתים נדירות נתונה

ממהדורת הדפתר הם הכתיב )בפרט בפרק על הכתיב( וההגייה. כאשר הממצא הוא מתחום 

 ziyyǡqi זעיקי. לדוגמא: בונתון  הממצאל כתב היד, שמראה המקום כולל גם ציון ש יאז הכתיב,

)סימני כתבי היד המשמשים  הוא סימן לכתב יד ואטיקן V זו דוגמא(. בV, 13'זעקתי' )אב גלוגה 

מהדורת הפיוטים נתונה בהתאם ל ziyyǡqiההגייה  §(.2נו בפרק על הכתיב רת הדפתר צויבמהדו

חיים זהה למקבילתה במהדורת -כמעט תמיד ההגייה המצויה במהדורת בןלמעשה,  .חיים-בןשל 

הלקוח  ממצאכאשר ה .חיים-מהדורתו של בןנסמכת על  אם לא צוין אחרת, הקריאהו הדפתר

הדבר  , אזיג ס"ב והוא מן הסתם שונה מן הנתון בעואנ"ש הגייההוא מתחום ה ממהדורת הדפתר

 .(מהדורת הדפתר, 43'כינס' )מרקה יג  kannǝšכנש מצוין לאחר המראה המקום, לדוגמא: 

 הממצאה שספר התור . קיצור שמו של1מראה מקום של ממצא מתה"ש כולל ארבעה מרכיבים: 

מהדורת  על פי. סימן כתב היד 4. מספר הפסוק; 3; (מסומן באותיות). מספר הפרק 2; בונתון 

על  –ללא יוצא מן הכלל  –מידע זה מתבסס (. JA, 4'מכרתם' )בר מה  זבנתון. לדוגמא: 94תה"ש

 ב(. –טל לתרגום השומרוני )תה"ש, כרכים א מהדורת

. 2. הציון ת"מ )תיבת מרקה(; 1מתיבת מרקה כולל שלושה מרכיבים: מראה מקום של ממצא 

                                                 
 .27-13חיים, עואנ"ש ג ס"א, עמ' -בן 93

 .7הערה ראה  94
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. מספר השורה באותו ספר. מידע זה מתבסס על 3מספר הספר המסומן באותיות, א עד ו; 

. רוב הממצאים (1022'לכפות' )ת"מ א מכפתלתיבת מרקה. לדוגמא:  חיים-בןמהדורתו של 

כאשר ממצא מסוים לקוח מכ"י  ון לכתב היד.זה אין צי' ובמקרה כמכ"י ש לקוחיםמתיבת מרקה 

 ק'(. 1075'לקבור' )ת"מ א ממקבר, מראה המקום כולל גם את הסימון ק'. לדוגמא: 'ק

. מספר 2. הציון "המליץ"; 1מראה מקום של ממצא כלשהו מן המליץ כולל שלושה מרכיבים: 

ידע זה מתבסס על (. מ538.127'לשאת' )המליץ  למסבל. לדוגמא: 3העמוד במהדורת המליץ; 

 (. 617–435ל"המליץ" )עואנ"ש ב, עמ'  חיים-בןמהדורתו של 

ת ובזיקה לאטימולוגיה ולכתיב הקדום של אותו בי-ףאותיות האל על ידי השורשים מיוצגים

שורש, כפי שהוא מוצג במילון אה"ש. לדוגמא: חמ"י 'ראה' )אך לא עמ"י(, הנ"י 'הועיל' )אך לא 

מוצג ניתוח דקדוקי של צורה מדי פעם (. ע, ח, ה, א אותיותחילופי ה לע§ 2.1.3חנ"י( )ראה להלן 

]אמ"ר, קל,  (20, עמרם יג 22עמרם ח 'יאמר' ) yīmår יימר מת בסוגריים מרובעים, לדוגמא:מסוי

 .עתיד, נסתר[

'החנון'  råt'tǡרתאה סימן הטעם הוא מלעיל. לדוגמא:  העדרהטעם מסומן רק בהיותו מלרע, ב

'של העולם'  dǡlǡmå דעלמה(, 81'יחידי' )מרקה ה  yī'dǡy יחידאי(, 13, עמרם יא 19)עמרם ט 

 (.2, מרקה ח 2)עמרם כג 

חשוב להדגיש כי אין זה שחזור היסטורי, אף  יש שמוצגים שלבים בהתהוותה של צורה מסוימת.

וניים לבין פעילות כללים המקרים קיימת זהות בין פעילות של כללים סינכרן על פי שבחלק מ

כללי  עליה השלמים ולאחר מכן מופעליםן פי דגם מ צורת היסוד נקבעת על דיאכרוניים.

. אנלוגיה של yiʔmar  <2השלמים:  על דרך. צורת היסוד 1המורפולוגיה והפונולוגיה. לדוגמא: 

והתנועה שלפניה  y. בהתאם לכללי גזרת פ"י פה"פ yiymar  <3פ"י בעתיד קל:  ששורש פ"א לשור

עמרם ח ]אמ"ר, קל, עתיד, נסתר[ 'יאמר' ) יימר ī :yīmårאינן מתקיימות ובמקומן באה התנועה 

 (.20, עמרם יג 22

ה יש שהתעלמתי משלבים מסוימים בהתהוותה של אות הצגת שלבי ההתהוות של צורה כלשהיב

. ʔaʕmǝk  <2ת היסוד: . צור1תופעה מסוימת. לדוגמא: צורה, כיוון שמטרתי הייתה להתמקד ב

>  ʔ :ʕāʔāmǝkהשווה באיכותה לתנועה לפני  ʔאחרי תנועה . היווצרות ʔ :ʕaʔmǝk  <3ו  ʕשיכול 

 כח[]עמ"י, עבר, נו עמיך ʕāməkבין שתי תנועות שוות והתהוות הברה כבדה ביותר:  ʔ. היעלמות 4

התופעות האופייניות לגזרת  הייתה להציג את המטרהש (. היות63, מרקה ד 17)מרקה יט  'הראית'

בסיס הנטייה הוא  –"ע הן לגזרת ל"י השייכת הן לגזרת פ – ʕāməkהתעלמתי מכך שבצורה פ"ע, 

 (.2סעיף  §14.1.2) ǝנוספת התנועה  k-ובינו לבין הצורן לנוכח  עיצורי-דו

š*. לדוגמא: *בסימן של כוכבית כמקובל בהצגת שחזור היסטורי השתמשתי 
ǝ
baq < šǡbåq בקש 

mball*(, 55'עזב' )מרקה א 
ǝ
dǝn  <amballēdǝn (. כאן הובאו 78'מבהילים' )מרקה א  מבלדין

השתמשתי בסימן של באה"ש.  תנועה ארוכההפך ל אה"ש-שחזורי צורות שבהן שווא נע בקדם

 קלת(, CE, 7'בא' )בר ז  ʕal* עלכדי לציין הגייה צפויה שאינה מתועדת, לדוגמא: גם  (*)כוכבית 

*qallat  בר ח( '11'קלה ,A.) 
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1.7.2 תרגום הממצאים 

עתים . עם זאת, לחיים-בן מרקה זהה בדרך כלל לתרגום שלתרגום הממצאים מן הפיוט ומתיבת 

לשקף את הקטגוריות הדקדוקיות  והצעתי תרגום מילולי יותר כדי חיים-בןתרגומו של חרגתי מ

תירגומה 'מופשט'. מתרגום זה  –( 29)עמרם ג  mašlaמשלח לדוגמא, הצורה . הארמי המקורשל 

לתיבה זו הוא 'מופשטת',  חיים-בןצורת בינוני סביל יחיד. התרגום המצוי אצל זוהי  ניתן ללמוד כי

. דוגמא נוספת , שמינו נקבה(28' )עמרם ג 'קדושה בתרגום העברי שכן הוא מותאם לנושא המשפט

צורת נסתרים לן 'ירעדו', כלומר ר מתורגמת לה(, אש64)עמרם כז  yartētu ירתתוהיא הצורה 

מביעה  ירתתוצורת העתיד  לתיבה זו הוא 'רועדים', שכן בהקשר הנתון חיים-בןעתיד. התרגום של 

 (. 64: 'וממך כל הגיבורים מזדעזעים ורועדים' )עמרם כז 95זמניות-על

תלתה לדוגמא:  חיים בגון המשמעות.-רחוקות שונה תרגומי מן התרגום שבמהדורת בן לעתים

'שלושה אוהבים יש לו לאל  תרגם: חיים-בן(. 37)אלדסתאן ג  חילה רבה qǡnå קנה רחמים

המתבסס על ום שלהלן, במשמעות 'יש לו )בעלות('. התרג קנה הוא הבין אתהגדול', כלומר, 

 קנההוא: 'שלושה אוהבים יצר האל הגדול', כלומר,  רגומו של פלורנטין במהדורת הדפתר,ת

 במשמעות 'יצר, ברא'. 

של התורה סס על המקבילה מן הנוסח השומרוני תרגום הממצאים מתה"ש וכן מהמליץ מתב

טל  דורת הנוסח השומרוני לתורה, שהתקינומובא בפנים מה, ה6על פי כ"י שכם )להלן נה"ש( 

ון בתה"ש (. כאשר קיים הבדל בין הנוסח הנתJ, 8'בצאתי' )שמ יג  באפקותי. לדוגמא: 96ופלורנטין

בסוגריים הנוסח העברי, נוסף תרגום מילולי  ש קושי בהבנתלבין המקבילה בעברית בנה"ש או י

(, JA, 16]=ותחיינה אותה[ 'וחיתה' )שמ א  ותוחינה, לדוגמא: שיוויוןהסימן  מרובעים בליווי

(, A, 14ד ]=זימנת, ייעדת[ 'הוכחת' )בר כ אזמנת(, JA, 22]=ותרוקנו[ 'ונצלתם' )שמ ג  ותרוקנון

, 41]=הקשורות[ 'המקשרות' )בר ל קטיראתה (, J, 4; ויק ה J, 7]=להרע[ 'להריע' )בר לא  למבעשה

J,) במ כב  שקרתי( '29]=שיקרת, הונית[ 'התעללתי ,JA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 §. 2.2, 122ראה שטאדל, תחביר הצורות, עמ'  של צורת העתיד. בספרו מביא שטאדל דוגמאות לשימוש זה 95

זוהי מהדורה דיפלומטית של הנוסח השומרוני לתורה הנתון בהקבלה לנוסח הטברני. אחד מנספחי המהדורה כולל  96

אך קיים הבדל  זהים שלדי העיצוריםש במקריםהערות אשר חושפות הבדלים בין הנוסח השומרוני לנוסח הטברני 

 יה. לעתים מובאים גם ממצאים מתה"ש, התומכים או הסותרים את ממצאי ההגייה של נה"ש.בהגי
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 הכתיב2 

ניכר כי  .מטרתו לשרת את התיאור המורפולוגיו ור שלהלן עוסק בכללי הכתיב באה"שהתיא

 התיאור שלהלן מתייחס, לפיכך לא השתנה בחלוף הדורותכמעט שמש באה"ש הכתיב המש

לכל הקורפוסים של אה"ש. העמדת כללי הכתיב באה"ש מתבססת על השוואה בין שלדי  למעשה

, §(1.2.8 )ראה לעיל מהדורת הדפתרבי הכתיב העיצורים להגייתם. לצורך כך השתמשתי בממצא

תיאור יד אחרים של הדפתר. הטיקן בתוספת חילופי נוסח מכתבי אאשר בבסיסה עומד כתב יד ו

תיבת מרקה, שכן אין ליצירות שומרוניות אלה מסורת הגייה ולא ומ ממצאים מתה"שמעט  כולל

 ניתן להשוות בין שלדי העיצורים להגייתם. 

, לצד הצגת שם הפייטן, מספר הפיוט ומספר השורה, גת מראי המקום של הממצאים שלהלןבהצ

, ואטיקןכתב יד ים מ. רוב הממצאים לקוח§(1.7.1)ראה  לקוח הממצאמצוין גם כתב היד שממנו 

(, P(, כ"י פאריז )L) 7924-( וF) 5034המוזיאון הבריטי  יד י. לצדו משמשים כתבVהמסומן באות 

כ"י  d3 (O,)כ"י אוקספורד  MS84 (K,) כ"י קבלה (,J) 5514-( וI) 5495 (,H) 5481הארלי  תבי ידכ

JR18 (M) כ"י ,JR11 (N) 532, כ"י ברלין (B)97הם נתונים בהתאם י. שמות כתבי היד וקיצור

  .ת הדפתררלמהדו

לא ניתן להשתמש בכתיבים המצויים במהדורת הפיוטים שהעמיד  הכתיב של אה"שצורך בחינת ל

מכתבי  חיים-בן על ידי, וזאת מכמה סיבות. הכתיבים במהדורה זו נבחרו )עואנ"ש ג ס"ב( חיים-בן

חו. כמו כן, במקרים רוב לא ניתן לדעת מאילו כתבי יד נלקפי  ללהתאימם להגייה, וע כדיונים יד ש

ואינם מצויים בכתבי שהיא עיקר המהדורה הכתיבים במהדורה הותאמו להגייה הנתונה  נדירים

 רקיעה(, V, 8'ָברקיע' )עמרם ז  barqiyyå ברקיעהים הכתיבים נתונ מא: במהדורההיד. לדוג

arqiyyå  מרקה ה( '50'הרקיע ,Vואילו הכתיב ,) ברקיה הפונטי barqiyyå  עמרם ז( '8'ָברקיע ,B )

 ziyyåq זעיק(, V, 13'זעקתי' )אב גלוגה  ziyyǡqi זעיקיים הכתיבים וצגנעדר ממנה; במהדורה מ

 . וי( אינו מצH, 13)אב גלוגה  זיעקי(, ואילו הכתיב 55'זעקת, קריאת' )אב גלוגה 

. ת ,ש ,ר ,ק ,צ ,פ ,ע ,ס ,נ, מ ,ל ,כ, י ,ט, ח ,ז, ו ,ה ,ד ,ג ,ב ,א: אותיות 22הכתב של אה"ש כולל 

המייצגות עיצורים, ולאחר מכן  אותיותלהלן יוצגו ה תנועות. –רובן מציינות עיצורים, ורק חלקן 

 המייצגות תנועות.  אותיותה

 

 המייצגות עיצורים אותיותה2.1 

, g ,d ,z ,ṭ ,kבלבד:  מייצגת עיצור אחדג, ד, ז, ט, כ, ל, מ, נ, ס, צ, ק, ר, ש, ת  אותיותכל אחת מה

l ,m ,n ,s ,ṣ ,q ,r ,š ,t מייצגות יותר מעיצור אחד. ע, ח, ה, א, י, ו, פ, ב אותיותה )בהתאמה(. שאר 

 להלן פירוטן.

2.1.1 ב, פ אותיותה 

 :העיצורים הבאיםמייצגת את  ב אותה 2.1.1.1

 עיצורה b :נביה, לדוגמא nēbiyyå  עמרם ו( '20'נביאה ,V.) עיצור כל b בכתיב  מיוצג היסטורי

                                                 
 .ix-xviii, עמ' 2לפרטים על חלק מכתבי היד ראה קאולי, ליטורגיה, כרך  97
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על  רחוקות בלבד לעתיםהיסטורי מיוצג  w-או בהיסטורי  p-ב שמקורו b עיצור .בהאות  על ידי

 .(J, 8'עליהם' )בר יח  98עלביון, (L, 26'יפרנס' )מע"ש ג  yibbårnås יברנס, השווה: בהאות  ידי

 b-דוגמאות לעוד ראה ; (§2.1.1.2) פבאמצעות  ושנכתב p-ב שמקורו bדוגמאות לעיצור ראה להלן 

 .(§2.1.2.1)ו באמצעות  ושנכתב w-ב שמקורו

 עיצורה fעיצורמייצגת את ה ב אות. ה fכאשר , f ילית היחס 'ב' לפני מילה מכחלק מ משמש

t ,ṭ ,š ,s ,ṣ ,q ,g ,k ,z ,99הפותחת בעיצורים 
d :בטור, לדוגמא afṭor  מרקה י( '30'בהר ,V ,)בקרבה 

afqirbå  עמרם ד( '11'בקרבה ,V ,)בדרה afdǡrå  מרקה א( '100'בדור ,V ,)בשעבוד afšē:bbod 

(. כתיב זה הוא כתיב היסטורי, ולא נמצא אף מקרה אחד של כתיב פונטי, V, 3)עמרם יג  'בשעבוד'

 .בטורבמקום  פטורכגון *

 
 :הבאים מייצגת את העיצורים פ אותה 2.1.1.2

 העיצור f :פרנסיו, לדוגמא fårnǡso  עמרם יח( '15'בעליו ,V.) עיצור כל fשמקורו ב ,-p, מיוצג 

  .פהאות  על ידיבכתיב 

 העיצור bמייצגת את העיצור פ אות. ה b  :כאשר 1בשני מקרים .b מפרנס, לדוגמא: מוכפל 

mibbårnås  עמרם ח( '7'מפרנס ,V ;)2העיצור . כאשר b לפני עיצור אפי  באn  אוm :לדוגמא ,

בשני מקרים אלה (. V, 30'מפנה' )מרקה יג  ambanni מפני(, V, 2'שיצא' )עמרם כ  danbåq דנפק

 יברנס, לדוגמא: נדיר יחסית בבאות הפונטי כתיב ואילו ה, הוא השכיח פהכתיב באות 

yibbårnås  מע"ש ג( '26'יפרנס ,L ,)מבני ambanni  מרקה יג( '30'מפנה ,M.) 

 

2.1.2 י, ו האותיות 

 :מייצגת את העיצורים הבאים ו אותה 2.1.2.1

 העיצור w :ורתי, לדוגמא wrǡti  עמרם כז( '18'וחונן ,Vה .)העיצוראת מייצגת  ו אות w כאשר ,

w החיבור. 'משמשת בתפקיד ו  

 העיצור b :עלויהון, לדוגמא illǡbiyyon  מרקה ח( '64'עליהם ,V ,)כות kǡbåt  כמו' )עמרם כה'

16 ,V.)  במקרים שבהם העיצורb  היא  100היסטורי. הנחה מקובלתהוא כתיב ה ומסומן באות

                                                 
 (.V, 64'עליהם' )מרקה ח  illǡbiyyon עלויוןצורה זו נקרית גם בפיוטים ולה עדות בהגייה:  98

  bī:mēnu באימנו, לדוגמא: ʕאו  ʔ-משמש לפני מילים המתחילות ב b( 1'ב' ארבעה אלומורפים: ) bלמעשה, לצורן  99

, m ,bמשמש לפני מילים המתחילות ב  bǡ( V( ;)2, 15'בעולם' )עמרם ה  bǡ:lǡmå בעלמה(, V, 16'באמונה' )עמרם ד 

 ab( V( ;)3, 64'בבחיריך' )אלעזר ד  bǡbūrǝkבבחוריך (, V, 93'במצוקה' )מרקה א  bǡmarṭoš במרטושלדוגמא: 

'בלבם'  ablibbon בלבון(, V, 4'בידך' )עמרם כו  abyēdåk ביד, לדוגמא: r ,l ,n ,yמשמש לפני מילה המתחילה ב 

משמש  af( V( ;)4, 2'בראש' )עמרם כא  abrǝš בריש(, V, 21'בגבורה' )עמרם ג  abnē'ṣǡnבנצחן (, V, 66)עמרם כז 

משמשת לכתיבם של ארבעת  ב(. האות t ,ṭ ,š ,s ,ṣ ,q ,g ,k ,z ,dמר, לפני מילים המתחילות ב בשאר המקרים )כלו

 האלומורפים, לפיכך בכל ארבעת המקרים הכתיב זהה.
 §. 1.1.4.1, 22חיים, עואנ"ש ה, עמ' -טל, תה"ש ג, עמ' קכח; בןראה  100
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ובמעמדים  ,)קשה להגדירם( במעמדים רבים wאת חצי התנועה  והאות ייצגה  אה"ש-שבקדם

vקולי -שני חוכך-לעיצור שפתי נעתקה –החיבור  'ט המקרים שבהם שימשה כולמע –אלה 
101 .

באמצעות  בכתיב , אשר בא לידי ביטויbהאלופון החוכך של העיצור  זה התמזג בהגייה עםעיצור 

, גם כזה שמקורו vעיצור  כלו, התבטלה b g d k tהסדרה החוככת של עיצורי  עם הזמן. בהאות 

 .b-ל נעתק היסטורית, wבחצי תנועה 

 
 :מייצגת את העיצורים הבאים י אותה 2.1.2.2

 העיצור y :יתור, לדוגמא yētor  מרקה ג( '10'יבין ,V ,)טוביון ṭūbiyyon  36'אשריהם' )מרקה ג ,

V ,)פליאתך fǡlyǡtåk  מרקה ג( '60'נפלאותיך ,V .) כל עיצורy  על ידיהיסטורי מיוצג בכתיב 

 .יהאות 

 העיצור ʔבראש תיבה במקום שלפנים ייצגה את חצי התנועה  עתיםכתובה ל י אות. הy אשר ,

i/eתנועה ההפכה לפוצץ סדקי לפני 
'יד' )עמרם כד  ʔed יד(, לדוגמא: סעיף קטן ג §3.9.1.1ראה ) 

42 ,N 67; עמרם כח ,N.) 

 

2.1.3 האותיות א, ה, ח, ע 

 חוכך לועי אטום ,(h) חוכך סדקי ,(ʔ) : פוצץ סדקיגרונייםארבעת עיצורים  אה"ש התקיימו-בקדם

(ḥ), חוכך לועי קולי (ʕ) לחלוטין נעלמו באה"ש )בהתאמה(.  ע, ח, ה, אהאותיות  על ידי, אשר יוצגו

. לצד גןשיועדו לייצ ח, ה אותיותהשימוש ב הוסיף לנהוג שמרנות הכתיב, אך בגלל ḥ-ו h העיצורים

ʔ ,ʕ התערער מעמדם של העיצורים הגרוניים הנותרים זאת,
 ע, א אותיותהשימוש בעוד ב, 102

 רק התגבר. המייצגות אותן 

 משמשות בשלושה מקרים:  ע, ח, ה, אהאותיות  באה"ש במצב הנתון

'ימחה,  yāmāʔiימעי ; (V, 27'קוראים' )עמרם כז  zāʔēqǝn זעקין , כגון:מייצגות עיצורים .1

 .(V, 73; ננה V, 16; מרקה ז V, 34; עמרם י V, 32יתנגד' )עמרם ג 

 ומוחי (;V, 1; מרקה ד V, 16'אלוהינו' )מרקה ב  ēlǡ:nån אלהנן, כגון: . נכתבות כתיב היסטורי2

wmuwwi  עמרם יב( '25'ומחיה ,MN). 

 . (V, 105'צם' )מרקה יד  ṣǡm צעם , כגון,בהיותן אמות קריאה מייצגות תנועות. 3

ב היסטורי יש גם במקרה של כתי .זו בזו תחלפותמ ע, ח, ה, אהאותיות  בכל המקרים הללו

 sāru סרוח לצד הכתיב ההיסטורי למשל, ."היסטורי-אודויפס"למעשה  הואהכתיב חילופים, ו

אינם  חילופים אלהמצד אחד (. MNB, 20)עמרם ג  סרוע( מתועד גם הכתיב S, 20'חוטא' )עמרם ג 

                                                 
( ובאיא"י )קוטשר, 1226-1223בלשון חז"ל )אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה, עמ'  ו-בלאור חילופי הכתיב הרבים של  101

חיים, מחקרים במסורות העברית, עמ' -( יש להניח כי תופעה דומה )השווה בן201מחקרים בארמית הגלילית, עמ' 

 ( מאפיינת גם לשונות אלה.105-104
 §.1.1.8, 29-25עמ' חיים, עואנ"ש ה, -ראה דיון מפורט בנושא הגרוניים אצל בן 102
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ות המגמות הרווחע על ניתן להצבי ברם,. ולהגדיר אותם לא ניתן לחזות אותם מצד שניחופשיים, 

 לאטימולוגיה. זיקה על פי רוב בחילופים אלה, אשר להם

 
כאשר הן מייצגות עיצורים או נכתבות כתיב  ,א, ה, ח, ע האותיות חילופי להלן בחינת 2.1.3.1

ציג בממצאים שה רבות נעזרתיזה התבססתי על הממצאים ממהדורת הדפתר ו בדיון. היסטורי

מדגם הנתונים שלהלן הם בגדר  .א, ה, ח, עתרגום השומרוני בדונו בחילופי מהדורת הב 103טל

 בלבד. מייצג

אטימולוגית. ניתן להניח כי הסיבה לכך היא מעתק  חתמורת  עכתיבת  ביותר הוא השכיחוף החיל

( V, 15'כילה' )אלדסתאן א  ʕassǝlעסל , שגרם לכתיבים פונטיים, כדוגמת ʕ (3.7.1§)-ל ḥשל 

 עות נוספות לכתיבת דוגמאהלן ל. אטימולוגית(ע נכתבת תמורת  ח)אך לעתים האות  חסל תמורת

, 16; מרקה ז V, 34; עמרם י V, 32'ימחה, יתנגד' )עמרם ג  yāmāʔiימעי  :אטימולוגית חבמקום 

V 73; ננה ,V,]מח"י[ ) שמ כא  ימעי( '26'יכה ,J,) 20'ויך' )שמ ז  ומעו ,M ,]נצען( ]מח"י ne'ṣǡn 

, [104( ]אח"רV, 46; מרקה יא V, 16'אחר' )מרקה ז  ūrån עורן ,]נצ"ח[ (L, 31)עמרם ג 'נצחון' 

[, ]שק"ע (V, 61'נמצא' )ננה  mittåšqå מתשקח ,סר"ח[] (MNB, 20)עמרם ג 'חוטא'  sāru סרוע

'ושמן'  ומשע, חכ"ם[] (J, 7)שמ ג ' ידעתי' עכמת ( ]חו"ר[,E, 22; שמ ג J, 10'לבנה' )ויק יג  עברה

 (J, 55' )ויק יג עיניו'[ ]=מראהו עזביו, []חמ"ר (J, 13' )ויק יח שאר' עמיר, מש"ח[] (J, 24)שמ ל 

' ותחמל' רעמתו ,ח[]פת" (C, 13)שמ יג ' פטר' פתוע ,ח["פר] (J, 32)שמ כו ' וויהם' פרעיון ,[]חז"ב

, מש"ח[] (N, 17)ויק יד ' השמן' משעהרח"ם[, ( ]J, 5'לאהבי' )שמ כ  לרעמי, רח"ם[] (V, 6)שמ ב 

דח"ל[, ( ]J, 17'ותיראן' )שמ א  ודעלי, דח"ל[] (J, 6)שמ ג 'ירא'  דעל(, V, 95'ירא' )מרקה טו  105דעל

 (V, 14)שמ ח ' החרטמים' ערשיה, נת"ח[] (J, 13)שמ ח 'ויט'  ונתע, חז"ר[] (J, 7)שמ ד 'וישב'  ועזר

      'אחז'  אעד, דח"ק[] (J, 25)שמ יד ' וינהגהו' דעקהו ,חט"ף[] (J, 5)שמ לג ' רגע'עטף , חר"ש[]

 .רי"ח[] (B, 18'ניחח' )שמ כט  ריעו, אח"ד[] (J, 14)שמ טו 

 אטימולוגית, כתיבתע תמורת  ח אטימולוגית, כתיבתא  תמורת ח כתיבים שלפחות הם  שכיחים

 ן דוגמאות. לאטימולוגית. לה התמורת  א אטימולוגית, כתיבת אתמורת  ה

 חילן : אטימולוגיתא תמורת  ח כתיבתīlån  עמרם יח( '16'עץ ,V)  אילן'  חילן ,[אילן]לקסמה'

'חגרות' )בר ]=חגורות[  חסירין ,אל"ף[] (LM, 12'ולימדו' )עמרם יד  wallēfe וחלפה(, J, 25)שמ טו 

 (B, 17)שמ ב ' ויבואו' חתוו, []אכ"ם (C, 5שמ כה ) 'תחשים']=שחורים[  חכומים, אס"ר[] (E, 7ג 

                                                 
 קמד.-טל, תה"ש ג, עמ' קלד 103
(. מבחינה היסטורית נגזרת צורה זו מן V, 62; מרקה י V, 34)עמרם י  'אחר' ūrån חורןכתיב אחר של צורה זו הוא  104

(. 44הוא ָאֳחָרן )השווה דניאל ב  ūrån( יסודה של 246חיים )עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -השורש אח"ר. בהתאם להשערת בן

נעלם לפניה:  ḥ, והעיצור הגרוני ū, השווא התפתח לתנועה אחדבצורה  ונשל, בדומה לנשילת ʔהעיצור לב הבא בש

*ʔaḥran  <*ḥran  <*ḥūran  <ūrån . 

מסורת ההגייה המתועדת לפיוט זה )לפי עואנ"ש ג ס"ב( ש בשעהבבית טז של הפיוט מרקה טו,  מופיעה עלדצורה ה 105

 ז בלבד.-היא לבתים א
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 .[]אמ"נ (M, 5)שמ לא ' ובחרשת' ובחמנות, ]את"י[ (MB, 61)בר כד ' ותלכנה' חתיו, ]את"י[

 בר לא  חקר: אטימולוגיתע תמורת  ח כתיבת( '20'ברח ,J) ]תריח, ]עק"ר tēri  שערי' )מע"ש ד'

48 ,L ,]תר"ע[ )ריחותה riyyūtå  עמרם יג( '28'רצון,LMN 36; מרקה ו ,V) ]רחותה, ]רע"י rū:tå 

במקרה של . ]רע"י[ (V, 19; עמרם טז V, 43; עמרם ט LMN, 37'רחותה, תקופת הרצון' )עמרם ט 

, ואילו חהשתרש הכתיב באות  , אשר אטימולוגית נגזרות מן השורש רע"י,riyyūtå ,rū:tåהמילים 

בגדר זה הוא  בלבד. קשה להניח שכתיב עקבי אטימולוגית אינו מתועד אלא בתרגום עהכתיב ב

רצה, ' 1מילים הנגזרות מן השורש רע"ימתייחד ל חהכתיב באות ף מקרים. ניתן להבחין שצירו

]=אמר נפתלי שבע  נפתלי סביע ורחיאמר (, V, 86'שירצו' )אב חסדה  adyē'rūn דירחוןכגון  ,'חפץ

 תרחי(, V, 88'רצויים' )מרקה ז  wmǡ'rīn ומרחין, (E, 23)דב לג  'שבע ורצוןנפתלי אמר ' ורצוי[

ריח , (MECB, 3'לרצונו' )ויק א  למרחתה, (JA, 2'ידבנו' )שמ כה  ירחינה, (J, 34'תרצה' )ויק כו 

'מה תרצה נעשה' )ת"מ  מה תתריח נעבד(, J, 13; ויק א J, 9' )ויק א 'ריח ניחח ]=ריח רצון[ ריחו

ע ב, נכתבות בדרך כלל 'ובקר רעה צאן' 2השורש רע"י ואילו המילים, הנגזרות מן ;(561א

 ארעה(, 726'ורעה את העשבים' )ת"מ א ורעי עסביה(, JA, 3'ירעו' )שמ לד  ירעון, כגון אטימולוגית

 נראה .(A, 13'רעים' )בר לז  מרעים(, J, 7'ולכו רעו' )בר כט  ואזלו רעו, (JA, 31'ארעה' )בר ל 

ותפוצתו הרבה אטימולוגית התייחד דווקא לשורש רע"י 'רעה צאן ובקר' לאור קיומו  עהכתיב בש

היסטוריים באות -אודויהכתיבים הפסלצד . עבעה"ש, שבה הוא נכתב ברגיל ב יחסית של שורש זה

]=אחלק שלל, רצון  אפלג אנחה ריותה דנפשי :'רצון' riyyūtåמתועד גם כתיב פונטי של המילה  ח

  (.J, 9' )שמ טו 'אחלק שלל תמלאמו נפשי נפשי[

 אפכת אטימולוגית:  התמורת  א כתיבתāfēkǝt  אב גלוגה( '76'הפכתי ,V) ]ואימנה ,]הפ"ך 

wī:mēne  עמרם א( '14'והפקידו ,LMN) ]א, 21]=האורים[ 'הארים' )שמ לט  נאיריה, ]הימ"ןJ) 

 .]לה"ב[ (V, 18'עשנו' )שמ יט  ליאבה, ]נה"ר[

 ויק יד  אתהסי :אטימולוגית אתמורת  ה כתיבת( '3'נרפא ,J) ]אשר הוצאתיך'  דהפקתך, ]אס"י'

 (A, 9'הלוך' )בר יב הזול , [אבמקום  ה]נפ"ק; המוספית בבניין אפעל נכתבת באות  (V, 2)שמ כ 

'והם'  והנון, [אכהן לקסמה( ]M, 22'כה' )שמ ד  הכהןאת"י[, ( ]B, 10'הבה' )שמ א  התא, ]אז"ל[

 .[אנון]לקסמה  (E, 5)שמ כח 

 ע אטימולוגית, כתיבת עתמורת  א אטימולוגית, כתיבת חתמורת  אכתיבת  הן חסיתנדירות י

אטימולוגית. להלן  חתמורת  ה אטימולוגית, כתיבת אתמורת  ע אטימולוגית, כתיבת התמורת 

 דוגמאות.

  ויק יג  אברה: אטימולוגית חתמורת  אכתיבת( '24'לבנה ,J) ]שמ לג 'רגע'  אטף ,]חו"ר(5 ,M) 

 .[איגו]לקסמה  (MB, 28'ובחדר' )שמ ז  ובגבחי, ]סח"ר[ (J, 24)שמ כה 'סביב'  סאר, ]חט"ף[

 מרקה א  בזואנן: אטימולוגית עתמורת  א כתיבת( '123'ברעדתנו ,B) ]שמ 'ללאות'  אנבים ,]זו"ע(

 .]יע"ד[ (B, 13)שמ כט 'והקטרת'  ותואד, [ענב]לקסמה  (C, 4כו 

 ויק יג  בעקה: אטימולוגית התמורת  ע כתיבת( '4'בהרת ,J)  שני' )שמ  זעורי ,[בהקה]לקסמה'

 .]נה"ר[ (Cא, 21)שמ לט  ]=האורים[ 'הארים'נעיריה , [זהורי]לקסמה  (4כה 
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 ויק יג  עכום: אטימולוגית אבמקום  ע כתיבת( '31]=שחור[ 'שחר ,J) ]תחשים'  מעכמים, ]אכ"ם'

]לקסמה  (N, 17'שמן' )ויק יד  עליון, ]שא"ל[ (C, 35)שמ יב 'וישאלו'  ושעלו, ]אכ"ם[ (E, 23)שמ לה 

 , מיוונית[.אליון

 תהום: אטימולוגית חתמורת  ה כתיבת tūm  עמרם יח( '12'תחום ,V) ]גבולך'  תהומך ,]תח"ם'

, ]דח"ק[ (E, 1)שמ ג 'וינהג'  ודהק, ]חז"י[ (J, 16)שמ ט 'הראתיך'  מהזאתך, ]תח"ם[ (J, 27)שמ ז 

 .]סח"ר[ (B, 11כה  'סביב' )שמ סהר

אטימולוגית.  התמורת ח  ים שלכתיבו אטימולוגית עתמורת  ה ים שלהם כתיבביותר נדירים 

 .]הנ"י[ (643'תועלת' )ת"מ א חנאה ,[מלעל לקסמה] (B, 21)שמ כה 'מעל'  מלהל: לדוגמא

שבהן כתיב  בדרך כלל שגורות, ,מיליםקיימות מתחלפות,  ע, ח, ה, א האותיות המילים שבהןלצד 

'עולם'  ʕǡlåm עלם(, V, 42)עמרם כו  lå לא. לדוגמא: עקבי ואטימולוגי ע, ח, ה, א האותיות

(, V, 2; מרקה ב V, 1'אלוהים' )עמרם כח  ēluwwəm אלהים, (V, 26; עמרם כו V, 2)עמרם א 

 (.V, 19; מרקה י V, 61מרקה ט 'חיים' ) ʕayyəm חיים

 
§, 3.7.1)ראה  משמשות לציון עיצורים א, ה, ח, ע אותיותלהלן פירוט המעמדים שבהם ה 2.1.3.2

3.7.2)§ . 

 את העיצור דרך קבעבראש תיבה מייצגות בבואן  ה, א אותיותה ʔ.  :אבהתהלדוגמא ʔǡbǡtå 

'היה' )מרקה טז  ʔǡbå הוה (;V, 76'הפכתי' )אב גלוגה  ʔāfēkǝtאפכת (, V, 102'האבות' )מרקה א 

25 ,V,)  הךʔik  עמרם כד( '61'כמו ,V.) 

 ת את העיצורים בראש תיבה מייצג ןבבוא ח, ע יותהאותʔ ו-ʕ :עמון, לדוגמא ʔimmon  'עמם'

'עבדך' )אב  ʕåbdåk עבדך(, V, 46; מרקה יא V, 16'אחר' )מרקה ז  ʔūrån עורן(, 11)מרקה ח 

'חסדך' )עמרם  ʔisdåk חסדך ;(V, 63; עמרם כה V, 12'ראית' )עמרם ט  ʕāməkעמיך  (,41גלוגה 

 (.V, 30'יודע' )עמרם כו  ʕākǝm חכים (,LM, 28ה 

 ואן באמצע תיבה מייצגות את העיצורבב ע, ח, ה, א אותיותה ʔ :זעקין. לדוגמא zāʔēqǝn 

; מרקה ז V, 34; עמרם י V, 32'ימחה, יתנגד' )עמרם ג  yāmāʔiימעי  (,V, 27'קוראים' )עמרם כז 

16 ,V 73; ננה ,V ,]מח"י[ )קעם qāʔǝm מרקה ה 'ע( '20ומד ,V) ]יהוב, ]קו"ם yǡʔob  נותן' )עמרם'

'הנוראות' )אב גלוגה  nūrǡʔūtå נוראותה (,V, 53'מאירים' )מרקה ט  nǡʔīrǝn נהירין (,LM, 79כו 

114 ,V,) סרחו sǡrǡʔu  מרקה א( '110'פשעו ,V.) 

 
גמאות דוה הוא כתיב היסטורי.ע , ח, ה, א אותיותהמעמדים שבהם כתיב הלהלן פירוט  2.1.3.3

 §(.2.1.3 היסטוריים )ראה לעיל-אודויפס כתיביםהלן כוללות גם לש

 גרוניים, אשר כתובות באמצע התיבה במקומות שלפנים הן ייצגו עיצורים  ע, ח ,ה, א אותיותה

, §3.7.3.5 ,§3.7.3.1 להלן )ראה כך התנועה שלפניהם או אחריהם התארכהנעלמו מן ההגייה ובשל 

 ēlǡ:nån אלהנן(, V, 71'צעקותינו' )מרקה ח  ṣēbā:tån צבעתן(. לדוגמא: סעיף קטן ג §3.7.3.6

(, V, 12'תחום' )עמרם יח  tūm תהום ,(V, 34; מרקה ז V, 1; מרקה ד V, 16'אלוהינו' )מרקה ב 

 lūde לחודה(, 37'רחותה' )עמרם ט  rūtå רחותה(, LMNBS, 13'הזכיר' )עמרם כ  in'nǡr הנהר
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'ארבעים'  ar'bīm ארבעים(, V, 2'במעון' )עמרם ה  bǡmūnå במעונה(, V, 4'לבדו' )מרקה כב 

'יראה'  dēllå דחלה(, V, 38למעלה' )מרקה ד ש' ad'lēl דלעל(, V, 21; מרקה כד V, 6)מרקה כג 

 (.V, 28'שעשית' )עמרם כב  dǡbådtå דעבדת(, V, 31'תחת' )עמרם א  tēt תחת(, V, 47)מרקה ה 

 כתובות באמצע התיבה במקומות שלפנים הן ייצגו עיצורים גרוניים, אשר  ע, א, ה, ח אותיותה

'שמענו'  šāminnån שמענן(. לדוגמא: סעיף קטן א §3.7.3.6 להלן הידמו לעיצור התוכף )ראה

 (.V, 33'פשענו' )מרקה ה  sǡrinnån סרחנן(, V, 17; מרקה כג V, 33)מרקה כ 

  כתובות באמצע התיבה, במקומות שלפנים הן ייצגו עיצורים גרוניים, אשר  ע, ח, ה, אהאותיות

ולפני  uאחרי תנועה  wולחצי התנועה  iולפני תנועה שאיננה  iאחרי תנועה  yהומרו לחצי תנועה 

(, M, 1'נואש' )מרקה יח  muwwǝš מואשלדוגמא: §(. 3.7.3.4§, 3.7.3.3)ראה  uתנועה שאיננה 

 ומוחי (,LMN,28'רצון' )עמרם יג  riyyūtå ריחותה(, V, 8רקיע' )עמרם ז 'בָ  barqiyyå ברקיעה

wmuwwi  עמרם יב( '25'ומחיה ,MN ,)מועד muwwǝd  עמרם יב( '16'מועד ,V) ,גלגיהון 

gǡlǡgiyyon  עמרם כ( '6'שבחם ,Vלצד כתיבים היסטוריים מצויים גם כתי .) ,כגוןבים פונטיים :

 (.LMNB, 6)עמרם כ  gǡlǡgiyyon גלגיון(, B, 8מרם ז 'ָברקיע' )ע barqiyyå ברקיה

 ים, אשר כתובות בסוף תיבה במקומות שלפנים הן ייצגו עיצורים גרוני ע, א, ה, ח אותיותה

'פתוח'  afti פתיח(, V, 86'סולח' )אב גלוגה  sālo סלוחלדוגמא: §(. 3.7.3.2נעלמו מן ההגייה )ראה 

(, V, 13'שמע' )עמרם ה  šēma שמע(, F, 27'פתוח' )מרקה כד  mafta מפתח(, V, 118)מרקה א 

'נמצא'  mittåšqå מתשקח ,(V, 36'שמע' )מרקה י  šāma שמע(, V, 54'חטא' )אב חסדה  sǡrå סרח

 .היסטוריהוא  ע, א, ה, חבמעמד זה כתיב האותיות . (V, 61)ננה 

  לציון תנועה,  בסוף תיבה נכתבות כתיב היסטורי א, ההאותיות  ים נוספים שבהםמעמדשני

 .(§2.2.3.1) ראה להלן ,שנעתקה לתנועה אחרת

קיימים מת, יאו  ונקרות בסמוך לאותיות  ע, ח ,ה ,אהאותיות  של כתיב היסטורי, כאשר במקרים

 זיעקי( לצד V, 13'זעקתי' )אב גלוגה  ziyyǡqi זעיקי, כדוגמת: יאו  ולבין  ע, ח ,ה ,אבין חילופים 

)מרקה ב  'קריאתך' זעיקתך( לצד V, 25)מרקה ב  'קריאתך' zīqǡtåkזיעקתך (, H, 13)אב גלוגה 

25 ,LMNBS) ,תרחי tēri  עמרם כה( '88'שערי ,V לצד )מע"ש ד  תריח(48 ,L) ,זוענה zuwwǡnå 

נוספו  . ניתן להניח כי בצורות אלה(M, 26)עמרם כב  זעונה( לצד V, 26'הרעש' )עמרם כב 

 , פעם לאחריה.שייצגה אותה, פעם לפני האות לאחר היעלמות הגרונית י, ו האותיות

מבחינה סינכרונית (. V, 41יד  'וכתב' )מרקה wbayyår ובאר אוחד של כתיב היסטורי המקרה מיו

כלומר, §(. 16.1.3בגזרת ע"א ) לגזרת ע"ו, אך מבחינה היסטורית מקורה wbayyårהצורה שייכת 

, 41)מרקה יד  ובירמתועד גם הכתיב הפונטי  ובארהוא כתיב היסטורי. לצד הכתיב  ובארהכתיב 

Mמרקה יד  וביאר ,ופונטי היסטוריהרכב של כתיב , כלומר ( וכן הכתיב המורכב(41 ,LBS .) אפשר

 .åומייצגת את התנועה  אם קריאהבתפקיד  משמשת אהאות  וביארבמילה גם ש

, qǡtol( ]משקל V, 83'שומע' )עמרם כג  šāmo שמעיו הוא הכתיביםשל כתיב מורכב מקרה מיוחד 

( ]משקל V, 27'תזוזת' )מרקה ב  zizzo זזעיו(, V, 70'שומע' )מע"ש א  šāmo שמעוישורש שמ"ע[, 

qittol ,]זזעוי, שורש זז"ע zizzo  מרקה ב( '27'תזוזת ,L ,)נצחיו nǡṣo  מרקה ח( '6'מנצח ,V )
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כתיבים  ., שורש ער"ע[qittol( ]משקל V, 54'פגע' )מרקה יד  irro עריו[, נצ"ח, שורש qātol]משקל 

או  qǡtolלה"פ גרונית והנוטות על דרך המשקלים  אלה של צורות, המשתייכות במקורן לפועלי

qittolלציון תנועה  וי-או  יו- ואחריהן בא הרצף עאו  חהאותיות  , מורכבים מןo  .במקרים סופית

-בקדם ואף נכתבה, נהגתה )בהתאמה( עאו  ח, המיוצגת על ידי האותיות ʕ או ḥ הגרוניתאלה 

בסוף  הגרונית נעלמה . באה"ש('סולח' sālo סלוח גוןכ אה"ש בסוף תיבה )השווה לעיל כתיבים

לצורות מאותן  . בכך הושוותה הגייתן של צורות אלהoולפניה נותרה התנועה  §(3.7.3.2תיבה )

, וי, יו יםהכתיב §(.2.2.5.2) בסוף תיבה ויאו  יוברצף ברגיל הקטגוריות בגזרת ל"י, הנכתבות 

מפאת הזדהות בהגייה, זאת  לצורות בגזרת ל"אאפוא  האופייניים לצורות בגזרת ל"י, הועתקו

 .לצד שימור הכתיב ההיסטורי

 

 המייצגות תנועות אותיותה2.2 

העיצוריים  התערערות עקבנוסף לכך, . א, ה, ו, י הקדום באמות קריאה אה"ש ירשה את השימוש

 ואם הקריאה  .לשמש כאמות קריאה ח, ע אותיותהחלו גם ה§( 2.1.3 §,3.7 הגרוניים )ראה

א, , אמות הקריאה eאו  iמשמשת לציון התנועות  י, אם הקריאה oאו  uמשמשת לציון התנועות 

 . בלבד a ,å התנועות לציוןמשמשות  ה, ח, ע

 

2.2.1 א, ה, ח, ע  אמות הקריאה 

עולה השאלה בדבר  ,a/åדהיינו  מהות פונולוגית,אותה  מציינות א, ה, ח, ע אמות הקריאההואיל ו

, ואילו קדום שימושזהו , שהרי למדי שכיח כאמות קריאה א, ה השימוש באותיות תפוצתן.

משת מש א האות. שכיח פחותוא ועל כן ה התפתח באה"שכאמות קריאה  ח, ע באותיותהשימוש 

רגיל כאם קריאה בסוף משמשת ב ה האות ואילו §(2.2.2.2 )ראה תיבהכאם קריאה באמצע  רגילב

 .§(2.2.2.2)ראה בלבד  תיבהות כאמות קריאה באמצע משמש ח, ע האותיות§(. 2.2.2.1)ראה  תיבה

 qām קעםבגזרת ע"ו, לדוגמא:  qǡlעבר של בניין קל המרבה לשמש כאם קריאה במשקל  ע האות

'ודר' )מרקה  dār דער(, וV, 105'צם' )מרקה יד  ṣǡm צעם(, V, 30; עמרם ו V, 9'עמד' )עמרם א 

 (.V, 137טז 

אותה או  לקסמה ו שורש אואותמסגרת זו בזו ב עשויות להתחלףא, ה, ח, ע אמות הקריאה 

 ṭǡbǡ:tåטבאתה , לדוגמא: ה – אביותר הוא  השכיח. החילוף §(2.1.3.1 )השווה קטגוריה דקדוקית

)שמ כח 'שמות'  שמהת, (V, 24'הטובות' )אב גלוגה  ṭǡbǡ:tåטבהתה  – (V, 60'הטובות' )אב גלוגה 

11 ,J )– שמ כח 'שמות'  שמאת(11 ,V)שומאה, לדוגמא: ע – א . לצד זאת, נקרים החילופים 

, 19'יאריהם' )שמ ז  שאקיון, לדוגמא: ח – א(; J, 28'שאת' )ויק יג  שומעת –( J, 19'שאת' )ויק יג 

J )– שמ ח  שחקיה( '1'היארים ,J) ;שמ כט  שחק: , לדוגמאה – ח( '22'שוק ,J )– שוק' )שמ  שהק'

, 12'ברכות' )עמרם יט  bǡrǡ'kǡn ברכןאמות קריאה. לדוגמא:  חסרלעתים הכתיב  .(ECB, 22כט 

V ברכהן( לצד bǡrǡ'kǡn  אב גלוגה( '101'ברכות ,V ;)בריאת biryåt  עמרם כה( '54'בריאת ,V )

, 16)עמרם טו  בנין( לצד V, 16'בניין' )עמרם טו  banyan בניאן; (L, 54)עמרם כה  בריתלצד 
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LMN); קימי qiyyǡmi  מרקה ד( '56'בריתות ,V לצד )קיאמיך qiyyǡmǝk  בריתותיך' )מע"ש ג'

8). 

 

a/å 2.2.2תנועה  

 סופית a/åתנועה 2.2.2.1 

(, V, 13'ברייה' )עמרם טו  biryå בריה סופית, לדוגמא: a/åתנועה  לציון משמשת כרגיל ה אותה

 קדישתה(, V, 69'היוצר' )מרקה יב  ṣǡʔūrå צעורה(, V, 15'עולה' )מרקה ח  sǡlqå סלקה

qaddī:štå  עמרם ו( '18'הקדושה ,V ,)אמוריה ǡmūrayyå  עמרם טז( '32'האומרים ,V,)  בספרה

basfǡrå  ננה( '69'בית ספרה ,V ,)עותרה utrå  מרקה י( '29'עושרה ,V 31; מרקה י ,V ,) שתהšǡta 

 wǡbådtå ועבדתה ,(S, 3'התחיל' )אלעזר ד  šǡrå שרה(, V, 8; מרקה כג V, 16'שתה' )עמרם יז 

(, V, 69'היוצר' )מרקה יב  ṣǡʔūrå צעורה כתיבי הצורותיושם לב ש (.F, 11)עמרם ג 'ועשית' 

( מלמדים שגם באה"ש, בדומה לאיא"י ולאה"נ, V, 18'הקדושה' )עמרם ו  qaddī:štå קדישתה

 .א-ולא ב הבאות תווית היידוע מסומנת 

'ברא'  bǡråברא , לדוגמא: בשורשי ל"י(גם ) סופית a/åלציון תנועה  א אותהת לעתים משמש

 דשרא(, V, 50'תלה, הרים' )מרקה ה  tǡlå תלא(, V, 5; מרקה יג V, 5; מרקה ו V, 21)עמרם יג 

adšǡrå  מרקה ט( '3'אשר החל ,LMNB) ,הא ʔǡ  מרקה יג( '1'הנה ,MNB.) 

 צורןהדוגמא הבולטת ביותר לכך היא ב. יסופית איננה מסומנת בכת a/åתנועה  לעתים נדירות

 גדלת(, V, 3; מעש ג V, 9'גאלת, הצלת' )מרקה א  fǡråqta פרקת לדוגמא: ,tå- נוכחלעבר 

gaddilta  עמרם כד( '8'גדלת ,V ,)פלגת falligta  מרקה ח( '37'בקעת ,V,) ועבדת wǡbådtå 

 דעבדתה: לדוגמא ,סופית הים בעלי כתיבמתועדים גם בקטגוריה זו (. V, 11'ועשית' )עמרם ג 

dǡbådtå  עמרם יא( '27'שעשית ,V) ,דאמרתה dǡmårtå  טביה( '14'שאמרת ,V) ,אליתה illittå 

  .(V, 83'אם אינך' )עמרם כח 

 
 מצעית ארוכה או ארוכה ביותר a/åתנועה 2.2.2.2 

 lǡbi לאוי לדוגמא:. 106ארוכה או ארוכה ביותרמצעית  a/å תנועה לציון כרגילת משמש א תאוה

'בניהם'  bǡniyyon באניהון (,8'בריתותיך' )מע"ש ג  qiyyǡmǝk קיאמיך(, V, 13'ראוי' )עמרם יג 

מצעית ארוכה או ארוכה  a/åתנועה  לציוןה, ע, ח  לעתים משמשות האותיות. (K, 3)עמרם כב 

 ad'ṣǡm דצעם, (B, 120'פחד' )מרקה א  ṣǡdu צעדו(, V, 37'הקול' )מרקה ט  qǡlå 107קהלה :ביותר

 qǡṣǝnקחצין  ,(L, 75'קיימים, חיים' )מרקה ח  qayyǡmǝn קיעמין(, V, 7'שצם' )מרקה יז 

 (.LMB, 68'פוסקים' )מרקה ג 

                                                 
 ראה גם טל, תה"ש ג, עמ' קלו. 106
 (.2'קהל' )עמרם ו  qāl קהל( לבין 11'קול' )עמרם ח  qålקל כתיב זה אפשר שהתהווה עקב הדמיון שבין הגיית  107



51 
 

של ריבוי הו ארוכה ביותר בצורת ארוכה אמצעית  a/åלציון תנועה  ה, אקריאה ההשימוש באמות 

'נפשות'  naf'šǡn נפשאן(, S, 56'ברכות' )אלעזר ב  bǡrǡ'kǡn ברכאן מאוד. לדוגמא: שכיחנקבה ה

'הטובות'  ṭǡbǡ:tåטבהתה (, LMNB, 71'תפילות' )מרקה ג  ṣēluw'wǡn צלואן(, V, 43)מרקה ו 

 a/åלעתים נדירות תנועה רק  (.V, 9'גבורותיך' )מרקה ב  gēbūrǡtåkגבוראתך , (V, 24)אב גלוגה 

 ברכןנקבה איננה מסומנת בכתיב. לדוגמא: ה של ריבויהבנטיית  מצעית ארוכה או ארוכה ביותר

bǡrǡ'kǡn  עמרם יט( '12'ברכות ,V 79; מרקה ה ,V ,)צלון ṣēluw'wǡn  מרקה ג( '71'תפילות ,V ,)

 at-צורן הריבוי לנקבה  לראה להלן דיון ע .(N, 9'גבורותיך' )מרקה ב  gēbūrǡtåkגבורתך 

המשמש בצורת §Cǡn (3.4.4 ,)'–צורן הריבוי  ל(, המשמש בצורת הנסמך והמיודע, וע§3.3.2.1)

 הנפרד.

 
 מצעית קצרה a/åתנועה 2.2.2.3 

'חוץ'  albår לבראיננה באה לידי ביטוי בכתיב. לדוגמא: מצעית קצרה  a/å בדרך כלל תנועה

(, V, 85'שם' )מרקה ט  tåmmån תמן(, V, 13'הדיין' )מרקה ז  dayyǡnå דיאנה(, V, 8)מרקה ז 

 (.V, 72; מרקה יב V, 48'שאתה' )מרקה ב  dat דת(, LMNB, 6'שהדליק' )עמרם ז  dallǝq דלק

 binyån בניאןמצעית קצרה. לדוגמא:  a/å משמשות לציון תנועה ע, א אותיותנדירות ה עתיםל

 קעימין(, V, 54'בריאת' )עמרם כה  biryåt 108בריאת(, V, 13, עמרם יח V, 16'בנין' )עמרם טו 

qayyǡmǝn  מרקה ח( '75'קיימים, חיים ,V) ,109דעברון dåbbǡron  ננה( '30'מנהיגם ,M) . 

 

i  2.2.3תנועה  

 סופית iתנועה 2.2.3.1 

, 44'אדוני' )מרקה ג  mǡri מרי, לדוגמא: יבאמצעות האות  ביבכת מסומנת סופית iתנועה 

LMN ,)מכסי amkassi  מרקה יד( '15'מסתיר ,V ,)מגלי amgalli  מרקה ו( '49'מגלה ,V ,)קימי 

qiyyǡmi מרקה ד -'בריתות( '56 ,V.) 

בכתיב. הדוגמא הבולטת ביותר לכך היא  באה לידי ביטויסופית איננה  iלעתים נדירות תנועה 

 אסתבת (,VN, 29]=שיקרת, הונית[ 'התעללתי' )במ כב  שקרת, לדוגמא: ti-עבר לנוכחת הצורן 

ב כתו מן הצורות (. אך עדיין חלק גדולC, 15'צחקת' )בר יח  תמחת(, VEA, 20'נטמאת' )במ ה 

]=שיקרת, הונית[ 'התעללתי' )במ כב  שקרתי(, E, 13'עשית' )בר ג  עבדתי בסופן. לדוגמא: יבאות 

                                                 
הוא לכאורה אטימולוגי, שהרי מבחינה היסטורית צורה זו נגזרת מן השורש  biryåtשל הצורה  בריאתהכתיב  108

'הגוף' )מרקה ז  gibyǡtå גויאתהם, לאור כתיבים שאינם היסטוריים, כדוגמת בר"א, אשר נעתק באה"ש לל"י. אול

11 ,V ,)כסיאת aksiyyåt  טביה( '66'נסתרות ,V ,)צפיאתה ṣifyǡte  מציינת את  אשבהם האות  ,(69'רצונו' )מרקה ט

 אינה אטימולוגית. אהאות  בריאת, ניתן להניח כי גם בכתיב atבצורן הנקבה  aהתנועה 

 dǡbår דעברלבין  (V, 37 לוגהגב 'מנהיג' )א dåbbår דבאריש להניח, כי כתיב זה התהווה עקב הדמיון שבין הגיית  109

 (.M, 14'שעבר' )מרקה יח 
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29 ,JA ,)במ ה  אסתבתי( '20'נטמאת ,J ,)בר יח  תמחתי( '15'צחקת ,AB 571.80; המליץ ,)חגלתי 

 (.590.22'ראית' )המליץ 

צורת הציווי לנוכח,  בסוף תיבה בצורות העתיד למדבר, נוכח, נסתר ונסתרת, בבואן א ,ה יותאותה

 ,i, המסתיימות בתנועה בגזרת ל"י måqtålמשקל הל ת המקור שווצוריחיד צורת הבינוני ל

, אשר בגזרת ל"י eכאם קריאה לציון התנועה  השל  מקורו בשימושה. 110ת כתיב היסטוריונכתב

, ורייםשורשי ל"א מקבעיקר ב מתועד אבמעמדים אלה. הכתיב באות  iלתנועה  באה"ש נעתקה

. את הכתיב העברי ואפשר שכתיב זה מחקה היסטורי אפשר שזהו כתיב .אשר נעתקו באה"ש לל"י

לצד הכתיב  ., אך נדיר יחסית בפיוטים ובתיבת מרקה111בתה"ש שכיח אאו  ה יותאותהכתיב ב

 מכסה: ה ות לכתיב באותדוגמא .iהתנועה  , המציינת אתיבאות כתיב פונטי  משמש ההיסטורי

amkassi  מרקה יד( '15'מסתיר ,LN ,)ומנדה wmandi  עמרם יז( '18'מביא ,NBS ,)פדה fēdi 

 דברא(, S, 12'וחוטא' )מרקה כ  wǡ:ṭi וחטא: א(. דוגמאות לכתיב באות S, 67'הצל' )אלעזר ג 

adbǡri  עמרם טו( '14'של בורא ,V ,)למקרא almiqri  עמרם כ( '10'לקרוא ,S) ,מלא mǡli  'ממלא'

 ṣēfiצפי (, V, 15'מכסה' )מרקה יד  amkassiמכסי  :י . דוגמאות לכתיב באות(S, 55)מרקה יג 

, 10'לקרוא' )עמרם כ  almiqriלמקרי (, V, 4שוכן' )עמרם א ש' adšǡriשרי ד (,V, 2'הבט' )עמרם ג 

V) ,וחטי wǡ:ṭi  'מרקה כ 'וחוטא(12 ,V ,)דברי adbǡri  'עמרם טו 'של בורא(14 ,LMS). 

 

 מצעית ארוכה או ארוכה ביותר iתנועה 2.2.3.2 

 ברישה. לדוגמא: ביבאה לידי ביטוי בכת או ארוכה ביותר מצעית ארוכה iתנועה  בדרך כלל

abrīša  מרקה טז( '24'בראש ,V ,)פרדיסה fardīså  עמרם יח( '15'הפרדס ,V ,)סיני sīni  'סיני'

'בשירה'  afšīrtå בשירתה(, V, 12'וההדרים' )אלעזר א  wīqǡrǝm ואיקרים(, V, 24)מרקה טז 

, 9'הבוטח' )עמרם י  ad'rīṣ דרחיץ(, V, 31'הקדושה' )עמרם ד  qaddīštå קדישתה(, V, 15)עמרם י 

V ,)בליליה ablīlyå  מרקה ח( '48'לילה ,V) ,מסידין mǡsīdǝn  מרקה ד( '79'מעידים ,V). רק 

 wīqǡrǝm ואקרים. לדוגמא: מצעית ארוכה iמצוי כתיב חסר של תנועה  במקרים נדירים

 (.B, 12'וההדרים' )אלעזר א 

 
 מצעית קצרה iתנועה 2.2.3.3 

 ימולוגיה או בכתיב היסטורי.אטמצעית קצרה תלוי במידה רבה ב i תנועה של ביביטויה בכת

fēmǡmǝnפממין (, V, 88'אין' )מרקה ד  lit לית לדוגמא, הצורות
כתובות  (V, 32'פיות' )מרקה ו  

fēmǡmǝnובצורה  ay דפיתונגהתכווץ  lit שכן בצורה ,יבאות 
 ארוכה היסטורית īהייתה תנועה  

'דבר'  millå מלה(, V, 34'היבשה' )עמרם ד  yabbištå יבשתה ; ואילו הצורות,בצורן הריבוי לזכר

                                                 
יש להדגיש, כי כתיב זה איננו אטימולוגי. המונח "כתיב אטימולוגי" מתייחס לכתיב של עיצור שאינו נהגה יותר;  110

 המונח "כתיב היסטורי" כולל בתוכו את הכתיב האטימולוגי ומתייחס גם למנהגי כתיבה של אמות קריאה.
 קלד(.–עמ' קכט)טל, תה"ש ג, סופיות בתה"ש, הכולל דוגמאות רבות  י–הראה דיונו של טל בחילופי  111
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 יםכללשני לכך ניתן להוסיף  .קצרה iתנועה כן בצורות אלה יש , שיכתובות בלא  (,V, 9)עמרם ה 

והיא כתובה כרגיל  īנהגית תנועה  צורה שבנטייתה כאשר קיימת ם. לפי הכלל הראשון,יסינכרוני

כתיבה הוא באות  –( §3.2.1ראה להלן ) ǝ או i ונהגית בתור תנועה זו קצרה גם כאשר אזי, יבאות 

 nǡʔīrå נהירה(; V, 88'אין' )מרקה ד  lit לית –( V, 80'אין הוא' )מרקה א  lītu ליתו :דוגמאל. 112י

כאשר  לפי הכלל השני,. (LMN, 53'מאיר' )מרקה ו  nǡʔǝr נהיר –( V, 5'המאיר' )מרקה טז 

 יבשתהב. לדוגמא: יצרור עיצורים, היא אינה באה לידי ביטוי בכת קצרה תוכף i לתנועה

yabbištå  עמרם ד( '34'היבשה ,V ,)אלפנן allifnån  עמרם ז( '19'למדנו ,V ,)ומפרנס 

wmibbårnås  עמרם ח( '7'ומפרנס ,V) ,סגדה sēgiddå  מרקה ו( '47'השתחוויה ,V ,)מלה millå 

 אליתה, כאשר הכתיב הוא אטימולוגי, לדוגמא: תקףכלל זה אינו אולם . (V, 9'דבר' )עמרם ה 

illittå  עמרם כח( '83'אם אינך ,LMN.)  

הוא יב, והכתיב מצעית קצרה באה לידי ביטוי בכת iלמקרים שבהם תנועה נוספות ות דוגמאלהלן 

'מפייס' )עמרם יט  mǡfǝs מפיס(, LMN, 53'מאיר' )מרקה ו  nǡʔǝr נהיר: אטימולוגי או היסטורי

13 ,V,) נשים nǡšǝm  16'מורווח' )עמרם ד ,V הבינוני משקל; ראה דיון על ההבחנה בכתיב בין 

 bit בית(, V, 88'אין' )מרקה ד  lit לית, (§qǡtǝl ,5.1.5.1הסביל  הבינוני משקל לבין qǡtǝlהפעיל 

(, V, 12'ביד' )עמרם יח  bid ביד(, V, 47'הבאת' )מרקה טז  andǝk אנדיך(, V, 48' )מרקה טו -'בית

קצרה בכל המעמדים, אך  ǝn-/ין-תנועת צורן הריבוי לזכר . (V, 74'כדי ש' )מרקה ח  baddǝl בדיל

fēmǡmǝnפממין , לדוגמא: īn-*, שכן מקורו בצורן י כתיבו כמעט תמיד באות
, 32'פיות' )מרקה ו  

V ,)חיים ʕayyǝm  מרקה ה( '68'חיים ,V) .כפיתן: , כגוןהשווה גם מקרים של כתיב דפקטיבי 

akfītǝn  אלעזר א( '42'נכנעים ,V) אלעזר א  כפיתין לצד(42 ,LMNS); נשם nǡšǝm  'מורווח'

 .(V, 16)עמרם ד  נשיםד לצ (L, 16)עמרם ד 

 

e 2.2.4תנועה  

 סופית eתנועה 2.2.4.1 

 המצטרף אל שמות מסתיימי עיצור סופית שכיחה ביותר בכינוי הקניין החבור לנסתר eתנועה 

סופית  e'הוי!'. בשני המעמדים האלה תנועה  ēבמילת הקריאה  מצויההיא  כמו כן, §(.19.1)

'אדונו'  mǡre מרה(, V, 60'שכרו' )מרקה ה  agre אגרה. לדוגמא: המסומנת באמצעות האות 

'הוי!'  ē אה, (V, 33דברו' )עמרם ט  milte מלתה(, V, 27'ידו' )עמרם א  ēde אדה(, V, 5)עמרם א 

 e-נוי חבור לנסתר לציון כי ההכתיב באות  .(V, 2עמרם יג ; LMN, 24עמרם ח ; V, 19)עמרם ב 

                                                 
 ,iשבצורת היסוד שלהן אין תנועת  ,בעניין זה קבעה בעבר האקדמיה ללשון העברית כלל הפוך, אשר לפיו במילים 112

, נהגית בה i התנועה, שלבי, על כן גם במילה יולא נכתבת  eנהגית תנועה  לבאינה נכתבת, לדוגמא: במילה  יהאות 

ראה האקדמיה ללשון העברית, "כללי הפיסוק וכללי הכתיב חסר הניקוד", לשוננו לעם חוברת  .אינה נכתבת יהאות 

 . העיקרון בשני המקרים דומה: כתיב אחד לצורה הנפרדת ולצורות הנוטות.41מיוחדת )תשס"ב(, עמ' 
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במילת הקריאה  סופית eלציון תנועה  זה לשמש גםהחל כתיב מאוחר יותר  .113היסטוריהוא כתיב 

 iנתייחד לתנועה י סופית ואילו הכתיב באות  eלתנועה  אפוא נתייחד ההכתיב באות 'הוי!'.  ē אה

 §(. 2.2.3.1 סופית )ראה לעיל

 

 מצעית eתנועה 2.2.4.2 

לדוגמא: , אינה מסומנת באם קריאה –בין אם קצרה, ארוכה או ארוכה ביותר  –מצעית  eתנועה 

'רחמיך'  rēmmǝk רחמיך(, 41'לבוש' )מרקה טז  lēbǝš לביש(, 52'דבר' )מרקה ו  kēlom כלום

(, V, 3'הכנעה' )עמרם יג  šēbbod שעבוד(, V, 29'פחדו' )מרקה ה  dēlte דחלתה(, V, 22)עמרם ב 

 ה שלאם מקור ,םבר(. V, 22'ָדַרך, נכנס' )עמרם ו  darrǝs דרס(, V, 3'זה' )מרקה יג  ǡʔǝn אהן

 קרינןלדוגמא:  ,יהיא מסומנת באות  ,ארוכה īבתנועה  תונג אובכיווץ דיפמצעית  eתנועה 

qǡrēnån  עמרם כד( '6'קראנו ,V ,)בית bet  עמרם יז( '19'בית ,V ,)מים mem  66'מים' )מרקה ה ,

V ,)רחמיך rēmmǝk  עמרם כז( '33'רחמיך ,V ,)דין den  מרקה א( '69'עונש ,V 21; אב גלוגה ,V ,)

 .(V, 96'כתב' )מרקה יד  ker כיר

 

u/o 2.2.5תנועה  

 מצעית o/ūסופית, תנועה  uתנועה 2.2.5.1 

'אדונם'  mǡron מרוןבכתיב, לדוגמא: באה ברגיל לידי ביטוי  סופית uותנועה  מצעית o/ūתנועה 

 גלגו(, V, 11'הגיבור' )מרקה ג  gibbūrå גבורה (,V, 8'בהר' )עמרם א  afṭor בטור (,V, 88)מרקה ב 

gallēgu  מרקה ח( '9'שיבחו ,V ,)זרזו zarrēzu  עמרם כו( '27'הזדרזו ,V ,)לגו algu  'ב, בתוך'

 וירבונה, (MS, 112'יעבדו אותו' )מרקה יד  yēšammēšunne ישמשונה(, V, 8)עמרם ג 

wyēråbbunne  אלדסתאן ב( '32'יגדלוהו ,V .)תנועה ה שבהם במקריםu  צרור עומדת לפני

'יעבדו אותו' )מרקה יד  yēšammēšunne ישמשנה, לדוגמא: חסר בדרך כלל, הכתיב עיצורים

112 ,LNB ,)ושרה wšurrå והכוח'( ' 29מרקה ח ,V) ,אלהים ēluwwǝm  33א 'אלוהים' )עמרם ,

V 17; עמרם כ ,V.) 

 

 סופית oתנועה 2.2.5.2 

'משתחוויו'  sǡgūdo סגודיו. לדוגמא: oבבואם בסוף תיבה מציינים את התנועה  ויאו  יוהכתיבים 

 bǡro בריו(, V, 30'בורא' )עמרם כה  bǡro ברוי(, V, 30'ראשית' )עמרם כו  širro שריו(, V, 18)ננה 

, 66'אביו' )מרקה ב  ǡbo אביו(, V, 66'אביו' )מרקה ב  ǡbo אבוי (,LMNBS, 52'בורא' )אב חסדה 

LMNBS ,)שמעיו šāmo  עמרם כג( '83'שומע ,V ,)שמעוי šāmo  מע"ש א( '70'שומע ,V.)    

בסוף תיבה ולמעשה נתייחד לכך,  o–לציון התנועה  וי–שכיח הרבה יותר מן הכתיב  יו–הכתיב 

                                                 
ה היימנס, . ראיה–לצד הכתיב המורכב  ה–באיא"י הכתיב המשמש בכינוי החבור לנסתר הוא הכתיב ההיסטורי  113

 .38שבתלמוד הירושלמי, עמ'  תורת הצורות של הארמית
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 našbi נשוי, לדוגמא: bi-בבואו בסוף תיבה מייצג גם את ההברה הסופית  וי–ואילו הכתיב 

 (. V, 13'ראוי' )עמרם יג  lǡbi לאוי(, V, 5'מעל' )עמרם ח  illǡbi עלוי(, V, 23 'נזדרז' )עמרם יב

 oy הסופי דיפתונגהמקורו בצורות שבהן  –סופית  oלציון תנועה  וי– להניח כי הכתיב סביר

; )ב( 114אלה הם: )א( שמות מסתיימי תנועה בתוספת כינוי לנסתר§(. 3.8.2 )ראה o-התכווץ ל

'בורא'  bǡro ברוי(, V, 66'אביו' )מרקה ב  ǡbo 115אבוי בגזרת ל"י. לדוגמא: qātol ,qittolמשקלים 

 (.V, 30'ראשית' )עמרם כו  širro שריו(, V, 30)עמרם כה 

מסתיימי תנועה בצירוף כינוי  בשמות 116סופית מקורו בעברית oלציון תנועה  יו- אותיותרצף ה

sūsayhu < *sūsaw  <117*. לדוגמא: aw  <oלנסתר, שחל בהם הכיווץ  חבור
sūsoלהניח  . סביר

בעברית בשלב קדום מאוד, עוד לפני המעבר לצורה  התקבעסופית  oלציון תנועה  יו-כי הכתיב 

*sūsaw לציון תנועה  יו-. הכתיבo ככל 118סופית חדר אפוא מן העברית לארמית והתבסס בה .

כינוי חבור לנסתר, כדוגמת שימש תחילה בשמות מסתיימי תנועה בתוספת  יו-הכתיב הנראה, 

(. בד בבד הפך LMNBS, 66'אביו' )מרקה ב  ǡbo אביו (,V, 18'משתחוויו' )ננה  sǡgūdo סגודיו

 širro שריו, לדוגמא: של כינוי הקניין oולאו דווקא  oלמסמן קבוע של כל תנועת כתיב זה 

'סיפור' )אב  tinno תניו(, LMNBS, 52'בורא' )אב חסדה  bǡro בריו(, V, 30'ראשית' )עמרם כו 

 (.V, 92חסדה 

סופית במשקל הבינוני  oמשמשים לציון תנועה  וי-, יו- בנוסף לקטגוריות שכבר צוינו, הכתיבים

qātol  ובמשקל שם הפעולהqittol שמעיו. לדוגמא: §(2.1.3.3) בגזרת ל"א šāmo  שומע' )עמרם כג'

83 ,V[ ) ,]שמעוישמ"ע šāmo  מע"ש א( '70'שומע ,V) ,זזעיו zizzo  מרקה ב( '27'תזוזת ,V )

 irro עריו[, נצ"ח( ]V, 6'מנצח' )מרקה ח  nǡṣo נצחיו(, L, 27'תזוזת' )מרקה ב  zizzo זזעויזז"ע[, ]

אף משמש לציון  וי-הכתיב פעם אחת )לפי הממצאים שבידיי(  ער"ע[.( ]V, 54'פגע' )מרקה יד 

 .]סר"ח[ (V, 20'חוטא' )עמרם ג  sāru סרחוי §(:3.7.3.2סופית )ראה  uתנועה 

 
 
 
 
 
 

                                                 
מבחינה §o (19.2 .)מבחינה סינכרונית נקבע שכינוי הקניין לנסתר, המצטרף אל שמות מסתיימי תנועה, הוא  114

 > sāgodohi*'אביו',  אבוי abuhi  <*abui  <*abuy  <abo*. לדוגמא: oy/uyהיסטורית צורן זה התהווה מדיפתונג 

*sāgodoi  <*sāgodoy  <sǡgūdo (.18'משתחוויו' )ננה  סגודיו 

 בסופו. וי–זו הדוגמא היחידה בדפתר שבה שם ממסתיימי תנועה בתוספת כינוי לנסתר נכתב ברצף  115

 .298; פלורנטין, בין מוקדם למאוחר, עמ' 158חיים, בדבר מקוריותה של הטעמת מלעיל בעברית, עמ' -ראה בן 116
שמי עד השלב השומרוני ראה אצל פלורנטין, העדפות פונטיות בעה"ש ובאה"ש, -מן השלב הפרוטו שחזור מפורט 117

 .376עמ' 

 .298פלורנטין, בין מוקדם למאוחר, עמ'  118
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2.2.6 אל"ף פרוסתטית 

אינה באה לידי  ,§(3.5.1 )ראה אחריושתנועה הו ʔ, כלומר העיצור בדרך כלל אל"ף פרוסתטית

'לרחמיך' )עמרם כח  alrē:mmǝk לרחמיךלדוגמא:  , כך שהכתיב הוא אטימולוגי.119ביטוי בכתיב

69 ,V ,)דלא adlå  עמרם כח( '74'שלא ,V ,)שתיקין aštīqən  עמרם יז( '12'אלמים ,LMNBS .)

'ב', משקלי הבינוני בבניין  באינה נכתבת בקטגוריות הבאות: מילת היחס לעולם אל"ף פרוסתטית 

(, V, 30'בהר' )מרקה י  afṭor בטורלדוגמא: פעל ושמות בעלי אל"ף פרוסתטית הנגזרים מהם. 

פרוסתטית, גררה , המייצגת אל"ף אאי כתיבת אפשר ש(. V, 30'מפנה' )מרקה יא  ambanni מפני

'זימנה' )עמרם כה  azmēnåt זמנת: בבניין אפעל שאיננה פרוסתטית, לדוגמא אאחריה אי כתיבת 

27 ,V ,)120וכפת wakfət עמרם יט  קמיך אמיה כל( '26'והוא הכניע את כל האומות לפניך ,V.) 

. לדוגמא, צורות פועל במשקלי בכתיבת באה לידי ביטוי האל"ף הפרוסתטיבמקרים מסוימים 

בניין קל בעלי אל"ף פרוסתטית ושמות בעלי אל"ף פרוסתטית הנגזרים מהם נכתבים לעתים באות 

(, V, 15'הרחק' )עמרם כז  isṭår אסטר(, V, 8'נחה' )עמרם טז  anšǡmåt אנשמתבראשם:  א

(. 413'מסירות' )ת"מ ו אנצירו(, J, 8'קצה' )דב יג  , איסטר(V, 17'זכורה' )עמרם ו  adkīrå אדכירה

קושי להבחין משקלי בניין קל, קיים  באה לידי ביטוי בכתיב שלפרוסתטית אל"ף כאשר 

, לדוגמא .121בעבר ובעתיד ואתְפעל אפעל באמצעות שלד העיצורים בינם לבין צורות בבנייניים

בניין , הן לwidkår*ן קל, מעי( עשויה להשתייך הן לבניין MEB, 24' )שמ ב ויזכר' אדכרוהצורה 

 ים השורש דכ"ר משמש במשמעות דומה 'זכר, נזכר';שכן בשני הבניינ ,widdēkår*, מעין עלאתפְ 

, בניין אפעל, הן לwartåt*בניין קל, מעין ( מכוונת הן לECB, 16'ויחרד' )שמ יט  וארתתהצורה 

 '.נים השורש רת"ת משמש במשמעות 'חרדבשני הבנייו הואיל ,wartət*מעין 

שמות בעלי אל"ף פרוסתטית, אשר אה"ש ככל הנראה ירשה מרובד קדום יותר, נכתבים  בנוסף

(, 598'אתמול' )ת"מ א אתמל(, V, 14'זרוע' )מרקה טו  adrå אדרעהבראשן. לדוגמא:  אלרוב באות 

'הרס' )מרקה ה  dastår דאסתר(. עוד השווה מקרים, כדוגמת S, 19)עמרם ו  ankǡlayyå אנכליה

68 ,LNB ,)ובאדרע bidrå  מרקה א(8 ,V ,)באנצירו bånṣīru  מרקה ד( '68'במסירות ,V ,)

שבהם האל"ף הפרוסתטית איננה נהגית, אך  ,(V, 5'בקצוות' )אלדסתאן ג  bisṭǡri באיסטרי

נכתבת. צורות כתיב אלה התהוו ככל הנראה לאחר שהכתיב התקבע בצורות שבהן האל"ף 

 ית נהגית.תטהפרוס

'ל'. כאשר מיליות אלה מצטרפות אל  ל l'אשר',  ד dמקרה מיוחד הוא כתיבן של מיליות היחס 

 alrē:mmǝk לרחמיךמילה המתחילה בעיצור, הן נהגות בתוספת אל"ף פרוסתטית, לדוגמא: 

(. יש שהאל"ף הפרוסתטית V, 74'שלא' )עמרם כח  adlå דלא(, V, 69'לרחמיך' )עמרם כח 

                                                 
 .431ישראל, עמ' -ארץ של אשר, מחקרים בסורית-הנוצרים. ראה בר מצב דומה מתועד בארמית 119
 .והכפתמצוי הכתיב  Bבכ"י  120

 קס. ממקור זה נלקחו הדוגמאות המוצגות כאן.-ראה טל, תה"ש ג, עמ' קנט 121
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 אד באדי, לדוגמא: 122אזי נכתבות מיליות אלה בנפרד מהמילה התוכפתלה נכתבת, במקרים א

 (352'אל הר סיני' )ת"מ א סיני אל טור (;JA, 17)שמ ז  דבאדי( לעומת C, 17'אשר בידי' )שמ ז 

תר באה"ש, והיא . אפשר שתופעה זו היא חלק מתופעה כללית יו(JA, 11)שמ יט  סיני לטורלעומת 

 . 123מילות שימוש ומילות קישור מן המילים שאליהן הן מצטרפות הפרדה בכתיב של

הידיעה,  'המשמשת  (L, 1'השלושה' )מע"ש ד  attǡlǡtå התלתה במבט ראשון נראה כאילו בצורה

ככל הנראה  קרה כאן אמיתו של דברהזיקה הארמית. אולם ל 'במקום דהשאולה מן העברית, 

 . בהתאם לכךt-ל d, כלומר חלה הידמות אחורנית מלאה של adtǡlǡtå  <attǡlǡtå: 124התהליך הבא

. כתיבים התלתההידיעה נוצר הכתיב  ', אך בהשפעת הכתיב העברי של האתלתהצפוי היה הכתיב 

'האכלת' ]=האוכלת[  האכלה(, C, 18'המקריב' )ויק ז  המקרב, לדוגמא: 125בתרגום מצוייםדומים 

 (.J, 10)ויק יז 

 

2.2.7 הערות נוספות 

'הביאנו'  ʕāʔēlån אעלן, לדוגמא: ʕבראשן אך נהגות בעיצור  א אותהכתובות ב ליםימ יש .א

; עמרם יא V, 14; עמרם יא V, 22; עמרם ב V, 11'חוס' )עמרם ב  ʕāʔəs אחס(, V, 75)עמרם כו 

32 ,V ,)אחזה ʕāʔēzå  עמרם יא( '5'אוחזת ,NBSכתיבים אלה היסטוריים ו .)רם בתקופה מקו

 (.סעיף קטן ב §3.7.1) -ʔaʕ-  <ʕaʔהשיכול  שלפני פעולת

מייצגת  א אות. במקרה זה האחין( הוא V, 8'חיים' )מרקה ד  ʕāʔǝnצורה נתון לכתיב הה .ב

, 127'אחים' ʕāʔǝn בין הצורה הזדהות בהגייהה כי לאור 126סביר להניח. ʕ את העיצורלכאורה 

(, לבין שהוזכר לעיל אעלןכתיב זה הוא כתיב היסטורי בדומה לכתיב ) אחיןאשר כתיבה הוא 

'חיים' לכתיב  ʕāʔǝnהצורה  הוקש כתיב ,128חאין'חיים', אשר כתיבה הצפוי הוא  ʕāʔǝn הצורה

 'חיים'. ʕāʔǝn עבור ההגייה אחיןהתהווה הכתיב  כך'אחים', ו ʕāʔǝnהצורה 

 אי–, נכתבת ברגיל ברצף Cāy'-ב צורת זכר יחיד נפרד בתוספת צורן הייחוס, המסתיימת .ג

צורת זכר יחיד מיודע בתוספת צורן (. V, 37'יחידי' )מרקה יא  yī'dǡy יחידאיוגמא: בסופה, לד

'החנון' )עמרם  råt'tǡ רתאהבסופה, לדוגמא:  אה-, נכתבת ברגיל ברצף Cā'-ב הייחוס, המסתיימת

ות בין שתי הצור עירובהבדל ההגייה הזעיר בין צורת הנפרד לצורה המיודעת חל  עקב(. V, 13יא 

                                                 
 .קנח-טל, תה"ש ג, עמ' קנז. ראה תיב זובמבוא למהדורת התרגום השומרוני דן טל בתופעת כ 122
מנהג כתיבה זה הוליד מילות קישור  ; טל, תה"ש ג, עמ' קנח.18-17חיים, תיבת מרקה, עמ' -ראה בןבעניין זה  123

 (.L, 73; אב חסדה V, 82'מה ש, כפי ש' )מרקה ז  madמד (, V, 17'כש' )עמרם יג  kadכד כדוגמת חדשות, 

 .361חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -ראה בן 124
 טל, תה"ש ג, עמ' קנט. 125
 .159חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן 126
, בר נט 32, בר מב 13, בר מב 8'אחים' איננה מתועדת באה"ש אלא בעה"ש בלבד )השווה בר יג  אחיןהגיית הצורה  127

 ההגייה באה"ש זהה לזו שבעה"ש.ש(, אך סביר 11–10במ כז  ,5
 .ʕayyǝn(, המכוון, ככל הנראה, להגייה S, 8)מרקה ד  חייןהשווה את הכתיב  128
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, הלא מיודע הצורה המיודעת משמשת בתפקיד צורת הנפרד(: סעיף קטן ג §3.4.4 )ראה גם

צורת הנפרד משמשת בתפקיד הצורה המיודעת, לדוגמא: (; 77'חנון' )עמרם כה  råt'tǡלדוגמא: 

yī'dǡy ( '31מרקה ז 'היחידי) .זה בין המיודע לנפרד משתקף גם בכתיב. לפיכך, שם במצב  עירוב

, 37'יחידי' )מרקה יא  yī'dǡy יחידאהבסופו, לדוגמא:  אה-גם בנכתב  נפרד בתוספת צורן הייחוס

F) קמאיבסופו, לדוגמא:  אי-גם ב; ושם מיודע בתוספת צורן הייחוס נכתב qåm'mǡ  'הראשון'

 . (S, 74)מרקה יא 

 

2.2.8 כתיבים חריגים 

נן מייצגות אם קריאה, אלא הן אינן היסטוריות ואי א, ע אותיותשבהם ה להלן מקרי כתיב

 שרבובים, שמקורם באנלוגיה לכתיבים אחרים.

 טעיול ṭiyyol  מרקה ה( '52'הליכה ,Vבכתיב זה ה .)ננה מייצגת אם איננה היסטורית ואי ע אות

 מיליםאנלוגיה ל כתיב זה הוא תוצאת נגזרת מן השורש טו"ל. ככל הנראה, ṭiyyolהצורה קריאה. 

, 10]=כורת[ 'כרת' )שמ לד  מקעים(, 67'נהלך' )מרקה יד  nēṭǡyyål נטעיל, כגון: אחרות בגזרת ע"ו

MEמשמשת אם קריאה ע אות(, שבהן ה . 

  רתואתהrǡtūtå  אב גלוגה( '62'הרחמים ,H ,) וברתואתךwabrǡtūtåk  79'וברחמיך' )אב גלוגה ,

H חלה כאןסביר להניח ש גת אם קריאה.איננה היסטורית ואיננה מייצ א אותאלה ה(. בכתיבים 

'רחמים'  rǡtǡ'bǡn רתואן(, V, 27'רחמיך' )מרקה ד  rǡtǡbǡtåk רתואתךאנלוגיה לכתיב הצורות 

 ,לצד זאתארוכה מצעית.  ǡמשמשת אם קריאה לציון תנועה  א אות(, שבהן הV, 84)אלעזר ד 

)אב  wabrǡtūtåk וברתותך(, V, 62)אב גלוגה  rǡtūtåרתותה  פוייםמתועדים גם הכתיבים הצ

 (V, 79גלוגה 
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 סיכום האותיות אשר להן יותר מערך אחד2.3 

 
הפונמה  אותה

 המיוצגת

 הערות דוגמא

  (V, 20'נביאה' )עמרם ו  nēbiyyå נביה b ב

f בשעבוד afšēbbod 'עמרם יג  'בשעבוד(

3 ,V) 

כחלק ממילית  משמשת fכאשר 

הפותחת  היחס 'ב' לפני מילה

 בעיצור אטום.

רק במקרים  fמציינת  ב

 .b-שאטימולוגית מקורה ב

, 15'בעליו' )עמרם יח  fårnǡso פרנסיו f פ

V) 

 

 b מפרנס mibbårnås  מפרנס' )עמרם ח'

7 ,V ,)דנפק danbåq  שיצא' )עמרם כ'

2 ,V) 

באה  bמוכפלת או כאשר  bכאשר 

 .mאו  nלפני עיצור אפי 

רק במקרים  bמציינת  פ

 . pאו  f-שאטימולוגית מקורה ב

' משמשת בתפקיד ו wכאשר  (V, 18'וחונן' )עמרם כז  wrǡti ורתי w ו

 החיבור.

b כות kǡbåt  עמרם כה( '16'כמו ,V) מציינת  וb  רק במקרים

 .w-שאטימולוגית מקורה ב

u גלגו gallēgu  מרקה ח( '9'שיבחו ,V), 

, 11'הגיבור' )מרקה ג  gibbūrå גבורה

V)  

 סופית ומצעית. uמציינת תנועת  ו

o מרון מצעית mǡron  מרקה ב( '88'אדונם ,V) מציינת תנועה  וo .מצעית 

 י

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y יתור yētor  מרקה ג( '10'יבין ,V ,)בריה 

biryå  עמרם טו( '13'ברייה ,V) 

 

ʔ יד ʔed  42'יד' )עמרם כד ,N עמרם כח ;

67 ,N) 

מילה רק בראש  ʔמציינת  י

  הבמקרים שאטימולוגית מקור

 .y-ב

i מרי mǡri  מרקה ג( '44'אדוני ,LMN ,)

, 24'בראש' )מרקה טז  abrīša ברישה

V) 

 

 

 סופית ומצעית. iמציינת תנועה  י
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 דין (,V, 66'מים' )מרקה ה  mem מים e י

den  אב גלוגה( '21'עונש ,V) 

 

 eמציינת תנועה  יעל פי רוב 

במילים, שהתכווץ בהן דיפתונג 

ay  או הייתה בהם תנועהī 

איננה  eמקורית. בשאר המקרים 

 מסומנת בכתיב.

(, V, 18'משתחוויו' )ננה  sǡgūdo סגודיו סופית o  יו, וי

 (V, 30'בורא' )עמרם כה  bǡro ברוי

 סופית. oמציינות תנועה  וי, יו

, 102'האבות' )מרקה א  ʔǡbǡtå אבהתה ʔ א

V ,)נוראותה nūrǡʔūtå  הנוראות' )אב'

 (V, 114גלוגה 

 בראש ואמצע מילה. ʔמציינת  א

a/å לא lå  עמרם כו(42 ,V ,)תלא tǡlå  ,תלה'

 נפשאן(, V, 50הרים' )מרקה ה 

naf'šǡ:n  מרקה ו( '43'נפשות ,V ,)לאוי 

lǡbi  עמרם יג( '13'ראוי ,V ,)בריאת 

biryåt  עמרם כה( '54'בריאת ,V.) 

מצעית  a/åמציינת תנועה  א

וסופית, קצרה, ארוכה וארוכה 

 ביותר.

 יהוב(, V, 61'כמו' )עמרם כד  ʔikהך  ʔ ה

yǡʔob  עמרם כו( '79'נותן ,LM) 

 בראש ובאמצע מילה. ʔמציינת  ה

a/å סלקה sǡlqå  מרקה ח( '15'עולה ,V ,)

 (V, 37'הקול' )מרקה ט  qǡlå קהלה

סופית  a/åמציינת תנועה  ה

 ומצעית.

e מרה mǡre  עמרם א( '5'אדונו ,V) מציינת את התנועה הסופית  ה–e 

במקרה של הכינוי לנסתר ומילת 

 'הוי!' e אההקריאה 

 (,11'עמם' )מרקה ח  ʔimmon עמון ʔ ע

, 27'קוראים' )עמרם כז  zāʔēqǝn זעקין

V) 

 בראש ובאמצע מילה. ʔמציינת  ע

ʕ עבדך ʕåbdåk  מציינת  ע (41'עבדך' )אב גלוגהʕ .בראש מילה בלבד 

a/å דצעם ad'ṣǡm  מרקה יז( '7'שצם ,V) מציינת תנועה  עa/å .מצעית 

, 28'חסדך' )עמרם ה  ʔisdåk חסדך ʔ ח

LM ,)סרחו sǡrǡʔu  פשעו' )מרקה א'

110 ,V) 

 בראש ובאמצע מילה. ʔמציינת  ח

ʕ חכים ʕākǝm  עמרם כו( '30'יודע ,V) מציינת  חʕ .בראש מילה בלבד 

a/å  קחציןqǡṣǝn  68'פוסקים' )מרקה ג ,

LMB) 

 מצעית. a/åמציינת תנועה  ח
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 סקירה פונולוגית3 

. הגייה של הפיוטים השומרוניםהמסורת על  מתבסס פונולוגיה של ארמית השומרוניםהעיון ב

יא לשרת את שלהלן ה מטרת הסקירהנ"ש ג ס"ב. תעתיקי המילים בפיוטים לקוחים מעוא

רטים גם פמספר מקומות ב הובאו לצורך שלמות התמונה. ולוגי של מערכת הפועלפהתיאור המור

 מיליות.הנוגעים למערכת השם ול

 נדונות סוגיות פונטיותנולוגיה. מסיבה זו בין פונטיקה לפו הוקפד על הפרדה בסקירה שלהלן

אשר , ואילו סוגיות פונטיות§(, 3.3.1ראה  )לדוגמא, במקרים הרלוונטיים לתיאור הדקדוקי

 .כלל מתייחסות להגייה גרידא, אינן נדונות

 

 העיצורים3.1 

 
 חיתוךבסיס            

 

 אופן חיתוך 

-דו

 שפתי

-שפתי

 שני

חוד 

-לשוני

 מכתשי

להב 

 -לשוני

 מכתשי

אמצע 

לשוני 

 חכי -

אחור 

 -לשוני

 וילוני

אחור 

 -לשוני

 ענבלי

 סדקי לועי

 t   k q  ʔ   רגיל אטום פוצץ

     ṭ   נחצי

    b  d   g רגיל קולי

        נחצי

      f s š  רגיל אטום חוכך

     ṣ   נחצי

  z     ʕ   רגיל קולי

        נחצי

       m  n אפי

       r   רוטט

       l   צדי

     w    y חצי תנועה

 
 הערות:

 .129אין מקבילה חוככת b g d k tלעיצורים הפוצצים  .1

 השפעת הערבית, שכידוע אין בה אלא עקב fהוחלף בעיצור  הואאינו קיים באה"ש.  pהעיצור  .2

מעתק זה פעל בתקופה שבה הערבית החלה לשמש כשפת השומרונים, כך שלמעשה . fהעיצור 

 אינו משקף את המבטא השומרוני הקלאסי. fהעיצור 

 , יכולים להיכפל.ʕ-ו ʔכל העיצורים, למעט העיצורים הגרוניים  .3

                                                 
; §1.1.4, 22-21חיים, עואנ"ש ה, עמ' -בן. ראה b g d k t חיים מצביע על עדויות למבטא חוכך של עיצורי-בן 129

 .213עואנ"ש א, עמ' 
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תופעה זו ניכרת בעיקר בסיומת הריבוי . 130מתנטרל בסוף תיבהn -ו m ההבדל בין העיצורים .4

 אמרים(, 12'כבים' )מרקה ה  ṭǡfǝn טפין –( 4'כבים' )עמרם יט  ṭǡfǝm טפיםוגמא: לדלזכר, 

ǡmǡrǝm  אמרין –( 21'אומרים' )עמרם כ ǡmǡrǝn  בדונו בתופעה זו מניח  (.46'אומרים' )מרקה ח

, נהגתה תנועה זו nאו  m עיצור אפי בא במקרים שבהם אחרי תנועה כלשהי כי ,131חיים-בן

הקריאה  .132ן-ו ם יותהאותועה זו באה לידי ביטוי באמצעות בשעה שבכתיב תנכתנועה מאונפפת, 

 – ן, ובמקום שנכתבת mהגייתה  – םת כיום הולכת אחרי הכתיב. לפיכך במקום שנכתבת הנוהג

השערה זו נכונה, לפנינו מאפיין נוסף של בהגייה לתנועה המאונפפת. אם  , ואין עדותnהגייתה 

בסיומת הריבוי בעיקר מרובים  ן – םחילופי שלא השתמר בימינו. המבטא השומרוני הקלאסי, 

 נהוגכידוע מפאת השפעת העברית, ש כנראה זאת ,לזכר )ואינם נקרים כלל בסיומת הריבוי לנקבה(

  .בסיומת הריבוי לזכר ם-ב הכתיב בה

 הוא נהגה היגוי משני באזור ,bו  ṭ ,t ,d ,qאו העיצורים  åהתנועה  באה l עיצוראחר הכאשר ל .5

'נחרדים'  matḷǡtayyå מתלתיה. לדוגמא: ḷמסמן אלופון זה באמצעות הסימן  חיים-בןהוילון. 

 קבלתנן(, 17'לטוב' )עמרם ו  aḷṭåb לטב(, 80'ואותנו' )עמרם כז  wlǡnån ולנן(, 67)עמרם כז 

qabbiḷtǡnån  לדכרון(, 10'קבלת אותנו' )עמרם ח aḷdakron לדבר(, 23' )עמרם ב לזכרון aḷdǡbår 

בשני הכרכים האחרונים של סדרת  .(3']הן[ עלו' )מרקה ב  saḷqi סלקי(, 20'לשעבר' )עמרם כג 

סיבה ה מאותה .133אלופון זה מפאת העדר חשיבותו לכללי הפונולוגיהמסמן  חיים-בןאין  עואנ"ש

  .גם כאן על סימון זה תיתריו

 

 f - bb 3.1.1

bb-מוכפל הופך ל בעודו ,f העיצור
 מספק(, 17'פניך' )עמרם ב  abbǝk אפיך, לדוגמא: 134

amsåbbǝq  פרנסיו(, 25'מספק' )עמרם ג fårnǡso  מפרנס –( 15'בעליו' )עמרם יח mibbårnås 

לא תמיד  (.29'ייכחד' )עמרם י  yibbanni יפני – (65'נעדר' )מרקה ד  fǡni פני(, 7'מפרנס' )עמרם ח 

, אם שורשה מורכב מן bb הרצף ת כלים סינכרוניים לגבי מילה שיש בהניתן לקבוע באמצעו

דוגמאות לעיל( הן כנגד השווה שורשית ) fיכול לעמוד הן כנגד  bbהרצף . bאו מן העיצור  fהעיצור 

b  :מתגבריןשורשית, כגון mitgåbbǡrǝn  קבל(, 84'מתגברים' )אב גלוגה qabbǝl  קיבל' )מרקה יד'

                                                 
 .17חיים, תיבת מרקה, עמ' -בן§; 1.5.3.6, 68חיים, עואנ"ש ה, עמ' -בן 130

חיים מניח כי תופעה זו -. בן233חיים, מסורת השומרונים וזיקתה למסורת הלשון של מיה"מ וללשון חז"ל, עמ' -בן 131

 מעידים על כך. למעלן, למטןחז"ל, והכתיבים חלה גם בלשון 
בדונו בהבדלים שבין המסורת שבכתב לבין המסורת שבעל פה בעברית השומרונים, טוען שורש שהעדר כתיב של  132

לות במשמעות( מעיד ; צורות אלה אינן נבדיקטלוןכנגד  יקטלובסוף מילה כנגד כתיבה בצורות העתיד ) ןהאות 

 העיד עלעשוי ל ביטוי בכתיב של תנועה מאונפפת העדרמאונפפת בשני המקרים. כלומר, גם  ת תנועהלמעשה על הגיי

 §.  4.2, 190-189הגיית תנועה מאונפפת. ראה שורש, העברית המדוברת בדורות האחרונים של תקופת בית שני, עמ' 
 §.0.12, 9ראה עואנ"ש ה, עמ'  133
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 פ, והכתיב באות bעל כך שהשורש מורכב מעיצור  מצביע בהכתיב באות  רוב על פי ,אולם .(14

  .fמצביע על פי רוב על כך שהשורש מורכב מעיצור 

'מפני'  miffǡni מפני(, 20'מפי' )מרקה טו  miffam מפם: כפול f בארבע מילים בלבד בא עיצור

'נפתח' )מרקה טז  iffāta אפתח(, 21'מפניך' )ישמעאל הרחמי  miffǡnǝk מפניך(, 6)אלדסתאן ב 

, המצטרפת למילה המתחילה minמורכבות ממילת היחס  וש מתוך ארבע המילים הללושל(. 109

 t'נפתח' היסוד  iffāta אפתחצורה . בmif-מלאה לעיצור התוכף הופכת ל ובשל הידמות, f-ב

 f העיצור הכפול . ניתן להבחין כי בארבעת המקרים הללו מתקייםfדמה לעיצור התוכף, פה"פ ימ

אשר מצטרפת , fבגבול בין מורפמות. כלל דומה מתקיים בעה"ש במילים המתחילות בעיצור 

, וכן בצורות בבניין התפעל ונפעל, אשר נגזרות משורשים minהידיעה או מילת היחס  'אליהן ה

 miffǡni מפני, (8ויק א ) affǡdår הפדר(, 11בר טו ) affǡgǡrəm הפגרים: fהמתאפיינים בפה"פ 

(, 29במ טז ) yiffǡqåd יפקד(, 25בר י ) niffållǡga נפלגה; (67)דב כח  mif'fǡd מפחד(, 33)במ כב 

 (.11בר ז ) niffattāʔu נפתחו(, 8בר ל ) niffǡtålti נפתלתי

 

w 3.1.2חצי התנועה  

 : 135הבאים מעמדיםבאה ב wחצי התנועה 

(, 18'וחונן' )עמרם כז  wrǡti ורתיהחיבור, לדוגמא:  'משמשת בתפקיד ו wבראש תיבה, כאשר  .א

, uהחיבור באה גם התנועה  '(. באותו מעמד של ו22)עמרם כז 'ובניהם'  wbǡniyyon ובניון

( 1החיבור שני אלומורפים: ) 'וללמעשה  (.21, מרקה יג 3רם י 'והוא' )עמ u'ʔū והו לדוגמא:

מהוות יחידה פרוזדית אחת, או בין שתי מילים ה ʔū-ב , המשמש לפני מילה המתחילהuאלומורף 

'והאחר'  uʔūrǡnå וחורנה(, 58, ננה 42'והודיות' )ננה  uʔūdǡʔuw'wǡn ואודאואןלדוגמא: 

 mil'lēb-u-minnǡfǝš מלב ומנפש(, 84'וכבודך' )אלעזר א  uʔūqǡråk ואוקרך(, 10)אלדסתאן א 

-råbb רב ולית(, 82'ואמונה, אדוננו' )מרקה ו  wī:'men-u-mǡrånואימנו מרן (, 9'ומנפש' )עמרם ח 

u-lit  אלהן וטובינן(, 1'גדול ואין' )עמרם ו ēlǡn-u-ṭūbīnån ( 2(; )50הינו ואשרינו' )מרקה ג 'אלו

 , המשמש בשאר המקרים. wאלומורף 

)ראה מוכפלת  wבחצי תנועה  יםמומר yאו חצי התנועה  ʔר ולתנועה אחרת העיצ uבין תנועת  .ב

 wmuwwi ומוחי(, 38'רוחינו' )עמרם כז  רוחינן rūʔīnån  <ruwwīnån(. לדוגמא: §3.12, §3.7.3.4

'השבועה' )אב  šēbuwwǡtå שבועתה(, 16'מועד' )עמרם יב  muwwǝd מועד(, 25'ומחיה' )עמרם יב 

     'הגויים'  גויה guwwayyå(, 18'ָלרואה' )עמרם כו  לחזוה lāzūya  >lāzuwwa (,108גלוגה 

 (.63)מרקה ו 

                                                 

חיים, -)ראה בן ff < pp  <bb, אך מבחינה דיאכרונית פעלו שני מעתקים: ff  <bbמבחינה סינכרונית נקבע הכלל  134

 (.22עואנ"ש ה, עמ' 
 §.2.2.2, 26; טל, דקדוק אה"ש, עמ' 109חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -השווה: בן 135
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 או אחרי i, aהתנועות  אחרי הבעומד תאטימולוגי w ת חצי תנועהבעה"ש משתמרתן דעתך ש

)שמ ז  maqwå מקוה(, 18)בר מט  qawwīti קויתי(, 28)דב כח  iwwǡron עורוןעיצור, לדוגמא: 

bבא העיצור  וואילו באה"ש במעמדים אל ,(19
אטימולוגית,  w חצי תנועה . כלומר, באה"ש כל136

 היסטורית, למעט בשני המעמדים שצוינו לעיל. מבחינה b-ל ם פשוטה בין אם כפולה, נעתקהבין א

 wwחצי תנועה רק בחלקו ו פעלהיה מדורג: בעה"ש הוא  b-ב wיש להניח כי תהליך ההמרה של 

 sǡlbi סלוי: השווה. b-ל נעתקה wבאה"ש הושלם התהליך כולו וכל  כפולה השתמרה, ואילו

 (.31)במ יא  šalwi שלוי( כנגד 27'ֹשליו' )מרקה א 

 

 התנועות3.2 

 . מש פונמות תנועיותבארמית השומרונים ח

i – גבוהה. -תנועה קדמית 

e – בינונית.-תנועה קדמית 

a – משתמש בו לסימון תנועה זו הוא  137הסימן שמאצוךנמוכה. -תנועה קדמיתœ. 

å – משתמש בו לסימון תנועה זו הוא  138הסימן שמאצוךנמוכה. -תנועה אחוריתa. 

o – היא מומרת ה או ארוכה ביותרארוכ זו תנועהבמקרים שבהם בינונית. -תנועה אחורית ,

 .u גבוהה-נועה אחוריתתב

 

i 3.2.1-ו eשל התנועות  əהאלופון  

חצי -, היא נהגית כתנועה מרכזיתבהברה סגורה שלאחר הטעם קצרה באה eאו  i תנועהכאשר 

ǝבאמצעות הסימן  ומתועתקת e-ו i ותמשמשת כאלופון של התנוע זותנועה . גבוהה
לדוגמא:  .139

 –( 13)עמרם ד  ṣǡrǝk צריך(, 4'נופלים' )עמרם ד  nǡfēlǝm נפלים –( 7'נופל' )עמרם ד  nǡfǝl נפל

 (. 9'צריכים' )עמרם יז  ṣǡrīkǝm צריכים

בנות הברה אחת, אשר טעמן נחלש בהיותן חלק מסמיכות או  במילים ǝ האלופון משמש עתיםל

( 18, מרקה ו 43'כל פה' )מרקה ב  kal-fǝm' כל פםביטוי המהווה יחידה פרוזודית אחת. דוגמאות: 

, 12'מה שאין' )עמרם א  mad-lǝt' מד לית(, 2, מרקה יג 41, מרקה ח 87)מרקה ו  kal femלצד 

, עמרם טז 33)עמרם ד  bit el( לצד 69'בית אל' )עבד אל  bit-ǝl' בית אל(, 79, עמרם כו 32עמרם ו 

38 .) 

 

                                                 
 (.60'הבה!' )ננה  ēbu הבו( והצורה 20'ֱהיו!' )עמרם יב  ēbu הוומעתק זה גרם בין השאר להזדהות הצורה  136

 .69מאצוך, דקדוק, עמ'  137
 .69מאצוך, דקדוק, עמ'  138
 (.69)מאצוך, דקדוק, עמ'  ẹ(. מאצוך בחר להשתמש בסימן 21-20חיים )עואנ"ש ג ס"א, עמ' -זהו סימן שקבע בן 139
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ī-ē 3.2.2 חילופי 

או באותה  המילבאותה  ונטית, יש שהן מתחלפותקרובות מבחינה פ ē-ו īהתנועות היות ש

 . לדוגמא:קטגוריה דקדוקית

 ילידה yǡlīdå ( '45 מרקה כה ,41 מרקה כה ,37מרקה כה , 21מרקה כה 'הילד ,)מרקה  ע"ד אך(

. qǡtǝlמשתייכת למשקל yǡlīdå/ yǡlēdå ילידההצורה  .yǡlēdå: , מרקה כה(41, מרקה כה 37כה 

'ילדיהן' )מרקה  yǡlīdiyyon ילידיון, לדוגמא: īהיא  זו צורהנטיית תנועת עה"פ ב בשאר המקרים

 (. 30'ילידי' )מרקה כה  yǡlīdi ילידי, (69מרקה ב 'הילדים' ) yǡlīdayyå ילידיה(, 103א 

 קדמון qaddēmon  ע"ה:  (, אך8'קדמם' )מרקה טזqaddīmon.  משתייכת למשקל  קדמוןהצורה

. ē. בדרך כלל תנועת עה"פ במשקל זה בעומדה בהברה פתוחה היא qåttǝlהעבר של בניין פעל 

 גלגו(, 11'הגישה' )אלעזר ד  qaddēmåt קדמת(, 53'פרסה' )מרקה י  nabbēšåt נפשתלדוגמא: 

gallēgu  (. 9'שיבחו' )מרקה ח 

 קרינן qārēnån  ע"א:  (, אך6'קראנו' )עמרם כדqārīnån.  היא צורת עבר מדברים  קרינןהצורה

 šǡbīnånשוינן , לדוגמא: īבבניין קל בגזרת ל"י. בדרך כלל תנועת עה"פ בקטגוריה זו היא 

אתינן (, 3, טביה 23'חטאנו' )עמרם יא  ʕǡṭīnånחטינן  (,122, מרקה א 24'הסכמנו' )מרקה א 

ǡtīnån  (. 22, מרקה ה 82, עמרם כג 2'באנו' )עמרם יג 

 חכימין ʕakkīmǝn  אך ע"ח: (7'יודעים' )אלדסתאן ג ,ʕakkēmǝn.  משתייכת  חכימיןהצורה

תנועת עה"פ במשקל בעומדה בהברה פתוחה בדרך כלל . בבניין פעל qåttǝlלמשקל הבינוני הפעיל 

 (.75'חולקה' )מעש ו  fallēgå פלגה(, 65'חולקם' )עמרם כח  fallēgon פלגון. לדוגמא: ēזה היא 

 הפעיל בינוניה בדרך ככל צורת qǡtǝl נהגית בתנועה : גזרת ל"אבבניין קל בī בעה"פ. לדוגמא :

 צבעין(, 4'יודעים' )מרקה א  yǡꞌdīnידעין (, 41, מרקה י 42'שומעים' )מרקה ח  šāꞌmīnשמעין 

ṣǡꞌbīn  המשתייכת נצחין(. עם זאת, הצורה 65, מעש א 12, מרקה יט 75'צועקים' )מרקה י ,

 (.86'מנצחים' )מרקה ה  nǡꞌṣēn נצחין: בעה"פ :ēלקטגוריה זו, נהגית בתנועה 

ואינו  . חילוף זה ספוראדימתועד בצורות מסוימות בלבד ē-īבכל הדוגמאות שלעיל החילוף 

 . ם החילופיםן משתייכיוריות שאליהמאפיין כללי של הקטג

לדוגמא: §(, 5.3.1מתועד בתנועת עה"פ בבניין אפעל בהברה פתוחה ) ē-īחילוף קבוע של התנועות 

; (42'מושיטים' )אלדסתאן ג  mūšēṭǝn מושטיןלצד  (9'מקריבים' )עמרם יט  maqrībən מקריבין

הלחוצים' ' līṣṣayyå לחציהלדוגמא: §(, 10.1.3בגזרת ע"א ) qētəlובמשקל הבינוני הסביל הקל 

 .(66'לחוצים' )מרקה יב  lēṣṣǝm לחצים לצד (65, עמרם כה 2)עמרם ב 

כאשר הברת עה"פ סגורה, . דהיינו, i/ēרבים ממשקלי הפועל תנועת עה"פ היא בתן דעתך ש

 §.5.3.1§, 5.2.1ראה ארוכה.  ēקצרה; כאשר הברת עה"פ פתוחה, תנועתה היא  iהיא  תנועתה
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a-å 3.2.3 חילופי 

ם הן פונמות. בקורפוס הפיוטי åוהתנועה האחורית  aקובע כי התנועה הקדמית  140חיים-בן

å לעומת  aהניגוד בהם מתקיים , אשרמצויים שני זוגות מינימאליים
שניהם מוטלים  . אולם141

 an. הצורה (3'חן' )עמרם בן שלמה  ånחן  ( כנגד39'אם' )מרקה א  anאן  בספק. הזוג הראשון הוא

לחלקי דיבור ייכות ש צורות אלה כלומר, 'חן' היא שם, ån'אם' היא מילת קישור ואילו הצורה 

 אתחילו אאינו פונולוגי בלבד אלא גם מורפולוגי ותחבירי. הזוג השני הו שונים, וההבדל ביניהן

etāyyǡlu  אתחילו( כנגד 62'נתחלחלו' )מרקה יד  etǡyyǡlu 'בנוסף אך. (28)עמרם יא 'גברו 

אשר זהה לחלוטין , (, מהדורת הדפתר28)עמרם יא 'גברו'  ētāyyǡlu אתחילו ההגייה תועדתמ

  .'נתחלחלו' etāyyǡlu אתחילו להגייה

הבחנה , כי רוב חילוקי הקריאה נוגעים ל142חיים-בןמציין  פונמות å-ו aהקביעה כי התנועות לצד 

, בפרט בהברה מוטעמת או åלתנועה המסומנת  aכי "עתים קשה להבחין בין קצרות,  å-ל aשבין 

, בפרט åאו  aוכי "לעתים השומרונים חלוקים בטיב התנועה  143כשהתנועה פתוחה לאחר הטעם"

בין  קיימות שתי סיבות לטישטוש ההבדל, ככל הנראה .144בהברה סגורה או פתוחה לאחר הטעם"

a ל-å :1האחורית . כאשר התנועה å בינה לבין  הבחין, כך שקשה לנוטה למרכז , היאקצרה

'דיבור' )עמרם ח  måmlål/mamlål ממלל , לדוגמא:, בייחוד בשכנות לעיצורaהתנועה הקדמית 

'המתנות' )מרקה ג  måttǡnǡtå/mattǡnǡtå תהאמתנ ,(12'למי' )עמרם טז  almån/alman למן ,(21

. 2; (41)מרקה ג  kållå/kallå כלה (,35'מחלץ' )מרקה א  wamfåššår/wamfaššår ומפשר ,(39

חילוף ששרשיו בנטיית מלים,  הבהברה פתוח å בהברה סגורה לבין a מתקיים חילוף בין

בנוסף, . (94'אבי' )עמרם כט  ǡbi אבי( לצד 25'אב' )עמרם יט  ab אב: 146, לדוגמא145יםיהיסטור

 . צפויה aבמקום שתנועת  ואבעשויה ל å תנועת בדרך של היקש

, ע"ו( 22'מצליח' )עמרם א  måṣla מצלחאותה תיבה: קצרות ב a–åלחילופי  מאותדוגלהלן מספר 

, ע"א(, 21)עמרם ח  måmlål( לצד 21'דבר' )עמרם ח  mamlål ממלל(, 22)עמרם א  måṣlåלצד 

, 41'הכול' )מרקה ג  kallå כלה(, 9)עמרם יב  bǡryå,ע"א( לצד  9'בוראה' )עמרם יב  bǡrya באריה

)מרקה  wamfåššår( לצד 35'ומחלץ' )מרקה א  wamfaššår ומפשר(, 41)מרקה ג  kållåע"ה( לצד 

 gadlåk גדלך, ע"ה(, 31)מרקה ג  šallåttå( לצד 31'שלחת' )מרקה ג  šallattå שלחת, ע"ד(, 35א 

                                                 
 .23-22חיים, עואנ"ש ג ס"א, עמ' -בן 140
אינם  åכנגד  aהפונמטיות של  למטה( להוכחת 22חיים )עואנ"ש ג ס"א, עמ' -הזוגות המינימאליים אשר מציג בן 141

'ַנַחת ]שם פרטי המופיע בתורה[', שהרי מילה  nǡt נחת'ירד ]באה"ש[' כנגד  nāt נחתמתאימים לאה"ש. בפרט הזוג 

 לעה"ש. –אחת שייכת לאה"ש ומילה אחרת 
 .23חיים, עואנ"ש ג ס"א, עמ' -בן 142

 §.1.2.0, 30חיים, עואנ"ש ה, עמ' -בן 143

 §.1.2.6, 34חיים, עואנ"ש ה, עמ' -בן 144

 §.1.5.2.2, 58חיים, עואנ"ש ה, עמ' -בן 145
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'שאתה הוא' )מרקה ז  dattǡʔu ודאתה, יש הוגים(, 38)מרקה ו  gådlåk( לצד 38'גדולתך' )מרקה ו 

 mǡṭēlå, ע"ה( לצד 39'סוככת' )מרקה י  mǡṭēla מטלה, ע"ה(, 34)מרקה ז  dåttǡʔu( לצד 34

, ע"ה, ע"ב(, 81)מרקה יא  šårrǡʔe( לצד 81'משכינו' )מרקה יא  šarrǡʔe שראה(, 39)מרקה י 

'ללבוש'  malbåš לבשמ, ע"א(, 82)מרקה יג  mašqåד לצ( 82'נמצא' )מרקה יג  mašqa משקח

, ע"א( לצד 21'פלטני' )אב גלוגה  fallēṭi פלטי, ע"ה(, 139)מרקה טז  målbåš( לצד 139)מרקה טז 

fållēṭi  (.21)אב גלוגה 

( 34'מתחנן' )עמרם יג  mētānnån מתחנןארוכות באותה תיבה:  ā-ǡי לחילופ מאותדוגלהלן מספר 

)מרקה א  sǡrǡʔu, ע"ד( לצד 110'פשעו' )מרקה א  sārǡʔu סרחו(, 45)אב גלוגה  mētǡnnånלצד 

 mētāllåf מתחלף(, 57)מרקה ב  sǡqūfå, ע"ב( לצד 57'הזוקף' )מרקה ב  sāqūfå סקופה(, 110

( 4, מרקה י 85'לעולם' )מרקה ג  lā:låm לעלם(, 6)עמרם ד  mētǡllåf( לצד 22'משתנה' )מרקה כ 

)מרקה  bǡnån( לצד 34'בענן' )מרקה ט  bānån בענן ע"ה(, 4ע"א, מרקה י  85)מרקה ג  lǡ:låmלצד 

 qādom קדום, ע"א(, 81)מרקה יג  šǡʔǝr( לצד 81'שוחר' )מרקה יג  šāʔǝr שעיר, ע"ה(, 34ט 

 (. 16)טביה  qǡdom, ע"א וע"ב( לצד 16'קדום' )טביה 

 : דוגמא. לרים באותו משקלנק a–åבאותה תיבה, חילופי  a–åבנוסף לחילופים הרבים של 

  משקל בינוני פעיל בבניין פעל הואamqattǝl  אוamqåttǝl :מבלד . לדוגמאamballəd  'מפחיד'

מספק  לצד (26'מקדש' )מרקה כא  amqaddǝšמקדש (, 138, מרקה א 137, מרקה א 23)עמרם ד 

amsåbbəq  מבטל(, 71, מרקה יא 39, מרקה ו 25'מספק' )עמרם ג ambåṭṭəl  17'מבטל' )עמרם ה ,

 (.20, מרקה יז 13ו עמרם ט

  משקל הבינוני בבניין קל הואqātǝl  אוqǡtǝl :עבד. לדוגמא ʕābəd  מרקה יג 4'עושה' )עמרם כג ,

'נושא' )עמרם ג  sǡbəl סבל( לצד 30, עמרם כו 83'יודע' )עמרם כה  ʕākəm חכם(, 48, מרקה יג 35

(. במקרה 21, עמרם ד 20עמרם ד 'ישן' ) dǡmək דמך(, 7'נופל' )עמרם ד  nǡfəl נפל( 7, מרקה יט 24

אחורית באה בשאר  ǡ, תנועה ʕקדמית באה לפני  ā: תנועה ǡ-ו āזה קיימת תפוצה משלימה של 

 המקרים.

  משקל בינוני פעיל בבניין אפעל הואmåqtǝl  אוmaqtǝl:ומרכן . לדוגמא wmarkən  'מרכין'

 (.22'ממתן' )מרקה כ  måmtǝn ממתן( לצד 35)עמרם יג 

זו בזו ומהוות וריאנטים הן מתחלפות  עומס פונמאטי. על פי רוב אפוא חסרות å-ו a התנועות

אלופונים המותנים בסביבה פונטית )ראה הן  å-ו aהתנועות חופשיים. כמו כן, במספר מקרים 

 .(qǡtǝlבמשקל  a–åלעיל חילופי 

 
 
 
 
 

                                                 

 §.1.5.1.3, 55חיים, עואנ"ש ה, עמ' -בן 146
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e-a/å 3.2.4 חילופי 

, אחרונה, בלתי מוטעמת, לרוב פתוחה בהברהרבים מתועדים באה"ש, בפרט  e–a/åחילופי 

. ליד כל e–a/åלחילופי  דוגמאותלהלן מספר . ובהברה שלפני האחרונה, מוטעמת, פתוחה תמיד

 החילוף. הקטגוריה הדקדוקית שבה חל דוגמא צוינה

  הכינוי החבור לנסתרתe  במקוםa/å: לבה libbe  וברה(, 105לבה )מרקה טז wbēre  'ובנה'

 (.18'בה' )מרקה ט  bē בה(, 149)מרקה טז 

  צורן היידועe  במקוםa/å :כריה karye  סימתה(, 11'היסוד' )מרקה ב sīmte  האוצר' )מרקה טו'

 (.2)מרקה כה  rǡbūte רבותה(, 30

  צורן הנקבהe  במקוםa/å :מקבלה amqabbēle  תחמדה(, 8'לקבל' )מרקה טו tēmmēde 

 (.10'חמדה' )מרקה כה 

  תנועת עה"פe  במקוםa/å  :מנזףבמשקל בינוני סביל בבניין פעל או אפעל manzǝf  נזוף' )אב'

 . (27'נדחים' )טביה  måṭrēfǝm מטרפים, (3'מוָשט' )מרקה כד  mūšǝṭ מושט(, 46גלוגה 

  כינוי חבור לנסתרa/å  במקוםe :בתרה bǡtǡrå  עבדה(, 31'אחריו' )מרקה כה ʕåbbǡdå  'עשאו'

 (.62'שרחמיו' )אב גלוגה  adrǡtūtå דרתותה(, 86)עמרם כד 

  תנועת עה"פa/å  במקוםe  :ומנתשבמשקל בינוני פעיל בבניין פעל או אפעל wamnattåš  'מכה'

'מרוויחים'  amnåbbǡšǝn מנפשין(, 45'מבקש, משדל' )אב גלוגה  amšåddål משדל(, 69)מרקה א 

 (.13)אלדסתאן א 

 .e–a/åיקריות לחילופי בות עסישתי  קיימות

 aשל תנועת  קרובות זו לזו בהגייתן. בפרט קרובה הגייתן a/åותנועות  eתנועת סיבה פונטית.  .1

מיטשטש  a/åלתנועות  eבין תנועת  הפונטי ההבדל. 147היותן תנועות קדמיות בשל eותנועת 

שמרבית החילופים נקרים  מפתיען בהברה האחרונה הבלתי מוטעמת. לפיכך, אין זה בבואבמיוחד 

 במעמד זה: הכינוי לנסתרת, הכינוי לנסתר, היידוע ועוד.

 )ראה ארוכהשווא נע לתנועה  לאה"ש הפךאה"ש -במעבר מפרוטו פונולוגית.-סיבה היסטורית .2

š*. לדוגמא: ēאו  ā/ǡ(, לרוב לתנועה §3.5
ǝ
baq  <šǡbåq (,55'עזב' )מרקה א  שבק     

*amball
ǝ
dǝn  <amballēdǝn (, 78'מבהילים' )מרקה א  מבלדין*bǡṭ

ǝ
la  <bǡṭēla בטלה'  בטלה'

, במסורות אחרות"במאמרו "לדרכי הגיית השווא בעברית השומרונית ו (.99, ננה 28)מרקה כה 

. 148קובע פלורנטין כי "בכל מקום שיש מערכת נטייה, הולכת תנועת השווא אחר תנועת המערכת"

 ǡכולל שתי תנועות המשמשות כתנועות המערכת: תנועת פה"פ  qǡtål כך, למשל, משקל קל עבר

š*. לפיכך, åותנועת עה"פ 
e
baq < šǡbåq (, 55'עזב' )מרקה א  שבק*šab

e
qon  <šǡbǡqon שבקון 

šab*(, 67'עזב אותם' )מרקה א 
e
qūte  <šǡbǡqūte בשלושת  (.67'עזבו אותו' )מרקה א  שבקותה

תנועת המערכת במשקל בינוני פעיל  . בדומה לכךǡהמקרים האלה השווא הפך לתנועת המערכת 

                                                 

 
 .22חיים, עואנ"ש ג ס"א, עמ' -ראה גם בן§. 1.2.6, 34חיים, עואנ"ש ה, עמ' -ראה בן147
 .264פלורנטין, הגיית השווא, עמ'  148
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'מבהיל' )עמרם ד  amballəd מבלד, והיא באה לידי ביטוי בצורה eבבניין פעל היא תנועת עה"פ 

 בשווא. פלורנטין מכנה גורם זה,ה מקורשבה  'מבהילים', amballēdǝn מבלדין( וכן בצורה 23

 לא תמיד, עם זאתאנלוגי". -אשר על פיו נקבעת איכות התנועה שצמחה משווא, "גורם מערכתי

יש שתנועה הצומחת משווא היא לא כתנועת . על המערכת כולה משתלטת תנועת המערכת

 . להלן מספר דוגמאות לכך.בהברה שלפני האחרונה e–a/åערכת, מה שבא לידי ביטוי בחילופי המ

  חכמתהבצורה ikmēte  ( התנועה שצמחה משווא היא 17, מרקה כא 7'חכמתו' )מרקה וe  ואינה

 (.68'חכמה' )מרקה ט  ikmå חכמה , הנקרית בצורהaכתנועת המערכת 

 לבשה בצורה lǡbēša  ( תנועת עה"פ שצמחה משווא היא דווקא 56'לבש אותה' )עמרם כדe  ולא

 .(81יד  'לבש' )מרקה lǡbåš לבש , הנקרית בצורהaמערכת התנועת 

  מטרפיםבצורה måṭrēfǝm  בניין אפעל, תנועת בוני סביל (, היא צורת בינ27–26'נדחים' )טביה

"פ של הבינוני , המשמשת כרגיל כתנועת עהaולא תנועת המערכת  eצמחה משווא היא עה"פ ש

 .maqtalשמשקלו  הסביל בבניין אפעל

והוא הכינוי לנסתרת.  e-a/åחילוף הלצד שתי סיבות אלה, ניתן להציע הסבר למקרה פרטי בו חל 

a/åברגיל הכינוי לנסתרת בשמות מסתיימי עיצור הוא 
מספר היקרויות שבהן הכינוי  יש, אך 149

 וברה(, 124, מרקה טז 114, מרקה טז 105'לבה' )מרקה טז  libbe לבה: , כגוןeלנסתרת הוא 

wbēre  בה(, 149'ובנה' )מרקה טז bē  מרה(, 18'בה' )מרקה ט mǡre  (. 20'אדונה' )עמרם כד 

>  ayha-*התהליך הבא: חל לשמות מסתיימי תנועה  a/å כי בהצטרף כינוי לנסתרת 150ניתן להניח

. החוכך הסדקי התבטל ēh  <3-*התכווץ:  ay. הדיפתונג ayh  <2-*. התנועה הסופית נשלה: 1

)זאת לצד הכינוי  בשמות מסתיימי תנועה e-*לאחר התהוות הכינוי לנסתרת . ē-*: בסוף מילה

iyya–/יה–הרגיל לנסתרת 
התחומים הוסיפו  (,§19.2ה , ראהמשמש בשמות מסתיימי תנועה 151

, eהכינוי לנסתרת  ., כפי שהוצג לעילעיצורי זה החל לשמש גם בשמות מסתיימי להיטשטש, וכינו

 (,21בר לד  C'בגבולותיה' ) ַבְתֺחֵמההמצטרף לשמות מסתיימי תנועה, מתועד באיא"י. לדוגמא: 

 הועבר אנלוגיה בשלבדומה לאה"ש,  (.27בר לח  E'ברחמה' ) במֵעיה(, 20בר לח  Cd'ידיה' ) ֽיֵדיה

(. על 6שמ כ  F'מצוותה' ) מצָווֶתה: כגוןמסתיימי עיצור שמינם נקבה, אל שמות  eלנסתרת  הכינוי

נקרה גם בשמות מסתיימי עיצור  eבאה"נ הכינוי לנסתרת  152פי הממצאים שמציג שולטהס

בשמות מסתיימי  e–תיעוד בהגייה לכינוי לנסתרת  העדרהקושי בהשערה זו הוא שמינם זכר. 

 תנועה. 

פים שני כינויים לנסתרת, המצטר קיימים נכונה, אזי נקבע כי בארמית השומרוניםהשערה זו  אם

                                                 
 . 116הארמית האחרים בכינוי לנסתרת. ראה פסברג, קת"ג, עמ'  זוהי גם התנועה המשמשת בניבי 149
 .5למרקה ב  הערה, 146עואנ"ש ג ס"ב, עמ' חיים, -ראה דברי בן 150

: ī-ל ē. התגוונות התנועה ēha  <2-*התכווץ:  ay. הדיפתונג ayha  <1-*התהווה באופן הבא:  iyya–/יה–הכינוי  151

*-īha < 3 :חוכך סדקי נעתק לפוצץ סדקי .*-īʔa  <4 פוצץ סדקי מומר בהגה מעבר .y  כפול בין תנועתi ל-a :iyya. 

 .50שולטהס, דקדוק, עמ'  152
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, לכינוי e-וa/å . ייתכן אף להניח שחלה אנלוגיה מהכינויים לנסתרת, e-ו a/åלמסתיימי עיצור: 

 mī:mēnå מהימנהבכינוי לנסתר, לדוגמא:  a/åמוצאים גם את הצורן  לעתים, כך שe לנסתר

בלתי מוטעמת ההבדל הפונטי בין ו אחרונהבמעמד זה של הברה כאמור, (. 16'נאמנו' )עמרם ו 

בכינוי לנסתרת  e-a/åוד יותר את חילופי ר עיגבעשוי להתנטרל, מה שמ a/åלתנועת  eתנועת 

  .ולנסתר

ל גורמים נוספים, רטיים הצבעתי עבמקרים פ e–a/åלחילופי עיקריים מים ורלצד שלושת הג

'לשבת'  mattǝbמתב תנועת עה"פ בצורה גבי ללדוגמא, . ולגררה רוב לאנלוגיה על פי הקשורים

, יש להניח כי היא הושפעה מתנועת עה"פ בצורה maqtål(, המשתייכת למשקל 12)עמרם א 

 ( הבאה בסמוך.11'והושיבו' )עמרם א  wattēbeואתבה 

 e–a/åחילופי  להבדיל מאה"ש .חילופים אלה חופשייםאין לקבוע כי  e–a/åעל אף ריבוי חילופי 

 .נתעמעמה במהלך הדורותמסורת הקריאה בפיוטים ש זוהי עדות לכךואפשר ש ,בעה"שנדירים 

 

u-o 3.2.5תנועות ערות על תפוצת הה 

תמיד ארוכה  uתמיד קצרה ובאה בהברה סגורה, תנועה  o: תנועה תפוצה משלימה u-ו oלתנועות 

( 39'זוכר' )אב גלוגה  dǡkor דכור(, 21'שומר' )עמרם ד  nǡṭor נטורובאה בהברה פתוחה. לדוגמא: 

(. 45, אב חסדה 17לח' )מרקה א 'סו amsūbår מסובר(, 3'שובתים' )עמרם יד  bǡṭūlən בטולין לצד

 רה פתוחה בסוף תיבה.באה בהב oקצרה באה בהברה סגורה ותנועה  uבמספר מעמדים תנועה אך 

 
 קצרה באה בהברה סגורה במעמדים הבאים:  uתנועה  3.2.5.1

 ruwwīnån רוחינן. לדוגמא: uמוכפלת, הבאה תמיד אחרי תנועת  wתנועה -בסביבת חצי .א

(. הסיבה לכך היא פונטית, שכן 1'אלוהים' )עמרם כח  ēluwwǝm אלהים(, 38'רוחינו' )עמרם כז 

 (.סעיף קטן ב §3.1.2 ראה)לתנועה אחרת  uתנועה בין  מתהווה wחצי התנועה 

)ראה  nn[suf]-והנוכחים בעתיד מצטרף כינוי מושא חבור שצורתו  נסתריםהת וכאשר לצור .ב

'יעבדוהו' )מרקה  yēšammēšunne ישמשונהמתקצרת ומשתמרת. לדוגמא:  u, התנועה §(18.4.5

סביר  .(J, 22'תיראום' )דב ג  תדחלונון(, 32'יגדלוהו' )אלדסתאן ב  yēråbbunne ירבונה(, 112יד 

משתמרת במעמדים אלה בגלל היותה מאפיין בולט של צורות הנסתרים  uלהניח כי התנועה 

(, שבה 22'יראוהו' )מרקה כא  yēmmūne יעמונההשווה את הצורה הבודדת והנוכחים בעתיד. אך 

 .§(3.10.2) מתקיימת הארכה במקום הכפלה

urrå חורה. הדוגמאות היחידות שמתועדות הן: rבסביבת העיצור  .ג
ם ט משנה' )עמרההאחר, ' 153

 u תנועת , שכן כלåהייתה צפויה תנועת  (. בשני מקרים אלה29' )מרקה ח 'הכוח šurrå שרה(, 26

                                                 
(. צורת היסוד מורכבת מהבסיס 61חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן השערת מתבסס עלה) urråלהלן שיחזור הצורה  153

> מיזוג שתי  y :urrǡʔå> ביטול  r :urrǡyǡ-ל ḥ> הידמות  a :*uḥrǡyåדוע + צורן היי ǡy+ צורן הייחוס  uḥr אחר

 . urrå> עליית הטעם למלעיל בהשפעת רוב הצורות:  ur'rǡהברות לאחת: 
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å/a-קצרה נעתקה ל
 . במבטא השומרוני 154

'צורכנו'  ṣurkån צורכן(, 64'הצורך' )עמרם כח  ṣurkå צורכה :qūtǝlלמשקל  השייכות בצורות .ד

 utrå עותרה(, 31'עושרך' )מרקה ב  utråk עותרך(, 71, עמרם כח 69, עמרם כח 70)עמרם כו 

השתמרה אלה  שבצורות. אפשר (16'עושרו' )ננה  utre עותרה(, 31, מרקה י 29'העושר' )מרקה י 

(, J, 11בר יד ' )'רכוש ūtǝr* ותרח /הנסמךלצורות הנפרד בשל זיקתן å/a-ולא נעתקה ל uהתנועה 

'צורכי' )מרקה ז  ṣūrēki צורכיוכן לצורות אחרות בנטייה, כגון,  (116)מרקה יד  'צורך' ṣūrǝk צורך

 (.70'צרכינו' )מרקה ז  ṣūrēkīnån צורכינן(, 54

 tuqqa תקח: צורות הסביל , לדוגמאמתועדות בעה"ש מקורית uשבהן משתמרת  דומות צורות

באה  uשבהן התנועה  qūtəl; וכן צורות השייכות למשקל (14)במ כה  ukka הכה(, 15)בר יב 

 .(1, דב יד 5)ויק כא  qur'ʔǡ קרחה(, 5, ויק כא 28)ויק יט  šurṭå שרטה: rבסביבת העיצור 

 
 קצרה בהברה פתוחה בסוף תיבה.  oבאה תנועת  הקטגוריות שלהלןבשלוש  3.2.5.2

 fāʔēlo פעליולדוגמא: §(. 19.2)ראה  מצטרף אל שם המסתיים בתנועה, ה-oהצורן לנסתר  .א

'עצמותיו' )עמרם כ  gǡrǡmo גרמיו(, 15'בעליו' )עמרם יח  fårnǡso פרנסיו(, 3'מעשיו' )עמרם טו 

(. מבחינה היסטורית מקורו של 66'אביו' )מרקה ב  ǡboאביו (, 48'פניו' )עמרם כה  abbo אפיו(, 13

  .155(uy)או  oyבדיפתונג  oהצורן 

'בורא' )אב חסדה  bǡroבריו לדוגמא: §(. 3.8.2 )ראה oyתוצאת כיווץ דיפתונג  –סופית  o התנוע .ב

'משכן'  mašro משריו(, 29'התחלה' )עמרם כה  širro שריו(, 16'רואה' )עמרם כה  ʕāmo עמיו(, 52

 (.49)מרקה ב 

§(. 3.7.3.2היעלמות פוצץ סדקי בסוף תיבה )ראה  סופית העומדת בהברה פתוחה עקב oתנועת  .ג

'סולח' )אב  sālo סלוח(, 65'פותח' )עמרם כג  fāto פתחיו(, 6'מנצח' )מרקה ח  nǡṣo נצחיולדוגמא: 

 (.57, מרקה יד 27'זעזוע' )מרקה י  zizzo זזעיו(, 83'שומע' )עמרם כג  šāmo שמעיו(, 86גלוגה 

ית, אך מבחינה בהברה פתוחה מבחינה פונט oבקטגוריות אלה עומדת תנועת  ,156פלורנטיןלפי 

, הדיפתונג, שהתכווץ במילים מן הקטגוריה הראשונה כלומרברה סגורה. פונמית הה-מורפו

-והשנייה, והפוצץ הסדקי, שנעלם במילים מן הקטגוריה השלישית, מתקיימים מבחינה מורפו

עומדת בהברה  oצורות אלה, שבהן תנועת אפוא הדובר משווה ל כן ההברה סגורה. פונמית, וע

'מקֵוה' )אב  sǡkuwwiסכוי שבהן ההברה סגורה, כגון:  ,מאותה הנטייה פתוחה, לצורות אחרות

'הסולח' )מרקה  sāluwwa סלוחה(, 7, אלעזר ב 20'הבורא' )עמרם יג  bǡruwwå ברואה(, 29גלוגה 

 (.58'היודע' )מרקה יב  yāduwwa ידועה(, 57, אלעזר ב 57, מרקה יב 57ז 

                                                 
 §.1.5.2.3, 59חיים, עואנ"ש ה, עמ' -בןראה  154
חיים, בדבר מקוריותה של הטעמת -'אביו'. ראה בן אבוי abuhi  <*abui  <*abuy  <abo*להלן שחזור לדוגמא:  155

 .158מלעיל בעברית, עמ' 
 .114; פלורנטין, הבחנות באמצעים פונולוגיים, עמ' 368פלורנטין, העדפות פונטיות בעה"ש ובאה"ש, עמ'  156
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יש הבדל  תיבה באה"ש. לשיטתוחה בסוף קצרה בהברה פתו oמציע הסבר אחר לתנועה  157קימרון

כגון . המילים השייכות לקטגוריה השנייה והשלישית, o–ūבין עה"ש לאה"ש בכללי התפוצה של 

(, אינן מתקיימות בעה"ש אלא 6'מנצח' )מרקה ח  nǡṣo נצחיו(, 52'בורא' )אב חסדה  bǡroבריו 

)בר לה  guwwi גוי(, 24לג )דב  rǡṣuwwi רצוי(, 6)במ כד  nǡṭuwwi נטויכגון בפירוק דיפתונג, 

 באה"ש לעומת עה"ש.  o–uבכך הוכחה לכללי התפוצה השונים של  . קימרון רואה158(11

קימרון כי עה"ש שאלה אותו מאה"ש  , השייך לקטגוריה הראשונה, מניחo–צורן לנסתר גבי הל

לנסתר  (, לבין צורן22)בר ג  yēdu ידו גוןלנסתר המצטרף לשם ביחיד, כ בין צורן 159לצורכי בידול

(. אלמלא השאילה מאה"ש, היה מזדהה הצורן 23)בר כז  yēdo ידיו גוןהמצטרף לשם ברבים, כ

בידול, אלא ההבדל המצטרף לשם ברבים עם הצורן המצטרף לשם ביחיד. לדעת פלורנטין אין כאן 

 . 160התפתחויות פונולוגיות שונות במשמעות נוצר

 

 שלושת אורכי התנועות3.3 

 להלן פירוט שלושת אורכי התנועות וכללי קיומם באה"ש.

(, 13'על' )עמרם א  ʕal על: לדוגמא. נו מסומןה סגורה. אורך זה איבאה בהברה תנועה קצרה, .א

'בית'  bit בית(, 30'רב, גדול' )עמרם ג  råb רב(, 2'כל' )עמרם א  kal כל(, 3'אין' )עמרם ד  lit לית

 (.18'אשרי' )עמרם י  ṭob טוב(, 6'אותם' )עמרם י  lon לון(, 33)עמרם ד 

בקו עליון מעל התנועה. כמקובל באה בהברה פתוחה. אורך זה מסומן תנועה ארוכה, ה .ב

 dī די(, 23'ולא' )עמרם י  wlǡ ולא(, 6'שהוא' )עמרם י  dū דו(, 9'בו' )עמרם י  bē בה: לדוגמא

לקטגוריה זו שייכת גם התנועה הבאה בהברה  (.18'לו' )עמרם יב  lē לה(, 13'שהיא' )עמרם יב 

§(. 3.6 ,כללי ההטעמהמוטעמת )ראה פתוחה שלאחר הטעם, דהיינו בהברה האחרונה הבלתי 

, ולכן 161מבחינה פונולוגית זוהי תנועה ארוכה, אך מבחינה פונטית כמותה קרובה לתנועה קצרה

קצרה משמשת אלופון של מתעתק אותה כתנועה קצרה. למעשה, במעמד זה התנועה ה חיים-בן

'השבת' )עמרם יב  šåbtå שבתה(, 19'שומרי' )עמרם יב  nǡṭūri נטורי: לדוגמאהתנועה הארוכה. 

                                                 
 §. 1.7[, 8-7] 80-79קימרון, תמורות לעיצורים שנאלמו במסורת שומרון, עמ'  157
(, המתועדות בעה"ש, קובע קימרון כי הן על דרך הארמית 4)במ כד  gǡlo גלוי(, 23)דב כא  tǡlo תלויבאשר לצורות  158

 (.27 הערה, 80)קימרון, עמ' 
( לצורך ההבחנה במספר" )קימרון, תמורות < o (-ohi > oy"מסתבר שהעברית אימצה את הכינוי הארמי  159

ולפי  oyבדיפתונג  oיושם לב כי לפי קימרון מקור הכינוי §(. 3.1.1[, 12] 84לעיצורים שנאלמו במסורת שומרון, עמ' 

 (.368)פלורנטין, העדפות פונטיות בעה"ש ובאה"ש, עמ'  awבדיפתונג  –פלורנטין 

, כלומר, תנועתה yēdu-ונעתקה בעה"ש ל yēdo*שומרוני -הייתה ברובד הלשון הקדם ידופלורנטין מניח כי הצורה  160

, כלומר, yēdo*-ונעתקה באה"ש ל yedaw*שומרוני -הייתה ברובד הקדם ידיוהסופית התארכה; ואילו הצורה 

 (.114-113פתונג הסופי בה התכווץ )פלורנטין, הבחנות באמצעים פונולוגיים, עמ' יהד
"תנועה ארוכה כלשהו"  טיפוס זהחיים מכנה תנועה מ-ארוך. בןית מדובר בתנועה שאורכה בין קצר למבחינה פונט 161

 §(.1.2.1, ב.31חיים, עואנ"ש ה, עמ' -)בן   mēluומסמנה באמצעות נקודה עילית, לדוגמא: 
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במעמד  u(. קיומה של תנועה 75'מלוא' )מרקה ב  mēlu מלו(, 3'כמוהו' )עמרם ו  kǡbǡte כותה(, 19

 ארוכה.מצביע על כך שהתנועה  זה

להתהוות תנועה ארוכה  בהברה פתוחה ובהברה סגורה )באשר באהביותר, התנועה ארוכה  .ג

תנועה ארוכה ביותר מסומנת בקו  ,מוטעמת בבואה בהברה פתוחה§(. 3.4.3 ,§3.4.2ביותר ראה 

 tåšbā:tåk תשבחתך(, 13'הנורא' )מרקה ד  dī:lå דחילה, לדוגמא: עליון מעליה ונקודתיים ליד

סופית ובהברה  ; בבואה בהברה סגורה(47ולם' )מרקה ד 'לע lā:låm לעלם(, 25'תהילתך' )מרקה ד 

'וירד'  wnāt ונחת , לדוגמא:§(3.4.3) סימונה זהה לזה של התנועה הארוכה ,פתוחה מוטעמת

 yē'rǡ ירחה (,137'דר' )מרקה טז  wdār ודער(, 39'איום' )עמרם כו  dīl דחיל(, 76)מרקה טז 

 קראה(, 13, עמרם יא 19'החונן, המציל' )עמרם ט  råt'tǡ רתאה(, 5, מרקה יז 2'החודש' )עמרם כא 

qår'rǡ  (.73, עמרם כד 23'הקורא' )עמרם ט 

 

3.3.1 חילופים של תנועה ארוכה ביותר בתנועה ארוכה 

התנועה במילים מסוימות  .162ברצף הקריאה תנועה ארוכה ביותר עשויה להישמע כתנועה ארוכה

'לשבחו'  amšabbā:te משבחתהיותר. לדוגמא: של התנועה הארוכה ב וריאנט אפוא הארוכה היא

( 92'מהנה' )א"ח  mǡ:ni מחנה(, 28'לשבחו' )מרקה ה  amšabbāte משבחתה ( לצד12)מרקה יג 

 בעלמה( לצד 22, מרקה א 15'בעולם' )עמרם ה  bǡ:lǡmå בעלמה(, 41'מועיל' )מרקה א  mǡniלצד 

bǡlǡmå  דחני(, 29, עמרם י 31'בעולם' )עמרם ט dǡ:ni  דחני ( לצד18'ֶשָעֵרב' )עמרם ד dǡni  מרקה(

 לחובינן(, 3)מרקה יג  dǡbåd דעבד ( לצד71'שעשה' )מרקה ט  dǡ:båd דעבד(, 19, מרקה ד 17ד 

lū:bīnån  לחובינן ( לצד87, מרקה יא 15'לחטאינו' )עמרם ט lūbīnån  (. 58, מרקה ז 59)מרקה ב

בהברה סגורה  מים בהברה פתוחה בלבד.כה מתקייהחילופים בין תנועה ארוכה ביותר לתנועה ארו

 עה ארוכה.תנומתחלפת ב ארוכה ביותרהתנועה האין 

שבאחת  הוא הבדל היחיד בהגייתןוה כאשר מתועדות שתי צורות השייכות לאותה נטייה

תנועה ארוכה, הניתוח המורפולוגי ייעשה על פי התיבה  –תנועה ארוכה ביותר ובאחרת  מתקיימת

'משגיח' )אב  mī:ni מעיניהארוכה ביותר. למשל, הניתוח המורפולוגי של הצורה  בעלת התנועה

 mī:ni, מתבסס על התיבה (, המהוות וריאנטים23ה ב 'משגיח' )מרק mīni מעיני( והצורה 2חסדה 

מן השורש  תצורת בינוני פעיל יחיד בבניין פעל הנגזרזו ש ארוכה ביותר. מכאןעה תנוב המתאפיינת

'משגיח' )מרקה ב  mīni הגייהניתוח המורפולוגי היה מתבסס על האילו ה§(. 17.7המרובע עינ"י )

מהימניה הצורות מן השורש ינ"י. דוגמא נוספת הן  תבינוני אפעל הנגזרזו צורת (, היה נקבע כי 23

mī:mǡnayyå  מהימן (, 32'הנאמנים' )אלדסתאן בmīmən  שייכות ה ,(21'מאמין' )מרקה ט

נקבע כי שתיהן נגזרות מן השורש המרובע הימ"ן  mī:mǡnayyåלאותה הנטייה. על פי הצורה 

היא  mī:mǡnayyåהיא צורת בינוני פעיל יחיד והצורה  mīmən(, הצורה §17.8בבניין פעל )ראה 

 צורת בינוני סביל רבים במצב מיודע.

                                                 
 .31חיים, עואנ"ש ה, עמ' -בן 162
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3.3.2 חילופים של תנועה ארוכה בתנועה ארוכה ביותר 

במספר צורות באה תנועה ארוכה  תנועה ארוכה ביותר. אולם תמורתברגיל תנועה ארוכה באה 

במקומה צפויה תנועה ארוכה בלבד. זוהי תופעה נדירה באה"ש, על כן סווגו צורות ואילו ביותר, 

 אלה כיוצאות דופן. להלן פירוטן.

 איקרך ī:qǡråk  איקרך לצד (57'כבודך' )עמרם כג īqǡråk '(.47)מרקה א  'כבודך 

 אימתה ī:mǡte  אימתה לצד (5, עבד אל 7, מרקה יט 107קה טז , מר7'אימתו' )מרקה טו īmǡte 

 (.14, אלד א 30, מרקה י 36מרקה ט , 57, מרקה ה 29'אימתו' )מרקה ה 

 אימתך ī:mǡtåk  אימתך לצד (5, מרקה יח 8'אימתך' )עמרם כב īmǡtåk  44'אימתך' )עמרם כח ,

 (.36מרקה ב 

 אימם ī:måm  אימם לצד (44'יום' )מרקה יז īmåm  (.50'יום' )מרקה א 

 עבוד ʕā:bod  עבוד לצד (19'נעשה, מהווה' )עמרם ד ʕābod  עמרם י 7'עושה, נעשה' )עמרם ג ,

 (.30, עמרם יט 33

 ראתה rǡ:tå  ראתה ( לצד43'רועדת' )עמרם כח rǡtå (.11 'רועדת' )מרקה ז 

העומד  ʔהארוכה ביותר בסמיכות לעיצור ניתן להבחין כי בארבע מתוך שש הצורות באה התנועה 

העומד  ʕה התנועה הארוכה ביותר בסמיכות לעיצור בא ʕā:bod עבוד בצורה בראש מילה וכי

וצאת הגייה ההולכת אחרי התנועה הארוכה ביותר היא ככל הנראה ת ראתהבראש מילה. בצורה 

אפשר גם שבצורה זו חלה אנלוגיה  תפסה כמייצגת תנועה ארוכה ביותר., שנא קריאהכתיב באם ה

 שבמקרה זה נפלה טעות ניתן גם להניח §(.11.3.1.2המשמש בגזרת ע"ו ) qālלמשקל הבינוני 

 .rǡtå צורהורת הדפתר מתועדת במקום זה ה, שכן במהדבגהייה או בתעתיק

 
נסמך מצב צורות נקבה רבים במצב מיודע או בקרובות בבאה לעתים  תנועה ארוכה ביותר 3.3.2.1

 bēlīšǡ:tån בלישאתן :גמא. לדובמעמדים אלה שאינה צפויה , אף על פיבתוספת כינוי קניין

'הגופים'  gibyǡ:tå גויאתה(, 16'הגבורות' )מרקה טו  gēbūrǡ:tå גבוראתה(, 75'בקשותינו' )פנחס 

, 73, עמרם כז 10, עמרם ב 21'נפשותינו' )עמרם ב  nafšǡ:tån נפשהתן(, 71, מרקה יג 35)מרקה ב 

'הנפשות' )עמרם כב  nafšǡ:tå נפשהתה(, 53, פנחס 92, א"ח 1, מרקה יד 31, מרקה יג 53עמרם כח 

(, 27, אלעזר א 26, מרקה כא 72, מרקה יג 31, מרקה יג 40, מרקה יג 33, מרקה ב 27, עמרם כג 11

'טובותיך'  ṭǡbǡ:tåk טבהתך(, 60, אב גלוגה 24ב גלוגה 'הטובות' )א ṭǡbǡ:tå טבאתה/טבהתה

לקיומה של התנועה  ניתן להציע הסבר במקרים אלה(. 13, מרקה יח 1, מרקה יח 52)עמרם כג 

ביידוע ובנסמך  ההבדל בין יחיד לריבוי בצורן הנקבה שבאה"ש התבטל היות הארוכה ביותר.

 כסיאת( ]נקבה יחיד נסמך[ לצד 11' )עמרם כז -'גבורת gibbǡråt גברת כגון §(,4.1.4.3)ראה 

aksiyyåt שנוסף לתנועת צורן ניתן להניח כי האורך  ( ]נקבה רבים נסמך[,66' )טביה -'נסתרות

, שכן בצורות נקבה רביםצורת ל נקבה יחידצורת מטרתו להבחין בין  –במקרים אלה  atהנקבה 

 biryǡtå בריאתה(, 11'הגוף' )מרקה ז  gibyǡtå גויאתה: נקבה יחיד מתקיים האורך הרגיל

פעמים רבות מתועדות ו (. בידול זה בין יחיד לרבים אינו מתקיים דרך קבע54ם כד 'הבריאה' )עמר

 ילדתה. לדוגמא: בהן ארוכה בלבד atנסמך, אשר תנועת הצורן בו רבים ביידועצורות נקבה 
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yildǡtå  פליאתה(, 103'האמהות' )מרקה א fǡlyǡtå וכסיאתה גליאתה(, 14ת' )מרקה ה 'הנפלאו 

galyǡtå waksiyyǡtå  דכסיאתה, (9'הנגלות והנסתרות' )מרקה ז daksiyyǡtå  הנסתרות' )עמרם'

  .(77'הגדולות' )עמרם כד  rēbuwwǡtå רבואתה(, 69'הגופים' )עמרם כג  gibyǡtå גויאתה(, 9יח 

 מקורה –נקבה רבים ביידוע ובנסמך  בצורות , התנועה הארוכה ביותר המזדמנת163לדעת פלורנטין

'אבותינו' )עמרם כד  ǡbǡ:tån אבהתן(, 17'האבות' )מרקה כה  ǡbǡ:tå אבהתהבאנלוגיה לצורות 

164תוספת של עיצור  על ידיאה"ש בסיסן הורחב -(, אשר בשלב קדם9, מרקה א 62
h.  באה"ש

לורנטין ניתן להניח כי פבהמשך להצעת §(. 3.7.3.1וצרה תנועה ארוכה ביותר )העיצור נעלם ונ

בהן תנועה ארוכה  נוצרהו ,ישורש נעלם עיצור גרוניבהן ות, שנוספ מצורות שלעיל הושפעו צורותה

'תשבחות'  tåšbā:tå תשבחתה, (19, מרקה יט 71ותינו' )מרקה ח 'צעק ṣēbā:tån צבעתןכגון ביותר, 

  .(סעיף קטן א§ 3.4.4) Cān'– הריבוי לנקבה בנפרד את הדיון בצורן ראה גם(. 29)עמרם יג 

 

 מבנה ההברה3.4 

סוגי  שלושה הברות כבדות בלבד. ישקיומן של אחד ממאפייניה הבולטים ביותר של אה"ש הוא 

 .הברות כבדות

3.4.1 הברה כבדה 

. הברות רות מסוג זההברה כבדה היא הברה בת שלושה סגמנטים. רוב ההברות באה"ש הן הב

כבדות יכולות להיות סגורות או פתוחות. כאשר הברה כבדה סגורה, היא מורכבת מעיצור, תנועה 

(. כאשר הברה כבדה 25)עמרם ד  'כול' kal כל(, 24'אין' )עמרם ד  lit ליתקצרה ועיצור, לדוגמא: 

' 'זאת ī הי(, 22'ואין' )עמרם ד  wlǡ ולאפתוחה, היא מורכבת מעיצור ותנועה ארוכה, לדוגמא: 

, לדוגמא: סעיף קטן ב(§ 3.3) גם ההברה הפתוחה שלאחר הטעם ת(. לקטגוריה זו שייכ28)עמרם ד 

 (.4מרם כו )ע'והכול'  wkållå וכלה

 

3.4.2 הברה כבדה ביותר 

הברה כבדה ביותר היא הברה בת ארבעה סגמנטים. הברה כבדה ביותר מורכבת מעיצור ותנועה 

 עקבתוצאת צמצום של שתי הברות לאחת יא ה רה מסוג זההבארוכה ביותר, והיא תמיד פתוחה. 

 רחותך(, 29, עמרם ד 14'לעולם' )עמרם ג  lā:låm לעלם: דוגמאל(. §3.7.3יעלמות פוצץ סדקי )ה

rū:tåk  יתעבד(, 95, אב חסדה 24'רחותה שלך' )עמרם ג yētā:bǝd (. כאמור 94)ננה  ה''ייעש

, וכך נמצא, לתנועה ארוכה ביותר בין תנועה ארוכה(, ברצף הדיבור מיטשטש ההבדל §3.3.1)

'של  dǡlǡmå דעלמה( גם 1, עמרם כה 1'של העולם' )עמרם כד  dǡ:lǡmå דעלמהלדוגמא, לצד 

 (.2, מרקה ח 2העולם' )עמרם כג 

 

                                                 
 נאמר בעל פה. 163

 (.23'אבותי' )דניאל ב  ֲאָבָהִתיהשווה: הצורה  164
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3.4.3 הברה כבדה כפליים 

מורכבת מעיצור,  חמישה סגמנטים. הברה כבדה כפליים היא הברה בת 165הברה כבדה כפליים

ותנועה ארוכה אינה יכולה לבוא אלא  תר ועיצור, והיא תמיד סגורה. הואילארוכה ביו תנועה

מטעמי "פישוט הרישום" לסמן תנועה ארוכה ביותר הבאה  166חיים-בןבהברה פתוחה, בחר 

תנועה המסומנת כתנועה  . לפיכך167הסימן של תנועה ארוכה בלבד באמצעותבהברה סגורה 

'וירד' )מרקה טז  wnāt ונחתלדוגמא:  .168נועה ארוכה ביותרתרוכה בהברה סגורה היא למעשה א

'גודל' )עמרם  sē'gǡy סגאי(, 137'דר' )מרקה טז  wdār ודער(, 39'איום' )עמרם כו  dīl דחיל(, 76

בדרך כלל הברה כבדה כפליים היא תוצאת צמצום  .(40'יסודות' )מרקה יד  kar'yǡn כריאן(, 80כה 

 wnāʔat  <wnāt(, להברה אחת. לדוגמא: §3.7.3ה פוצץ סדקי )ראביניהן של שתי הברות, שהיה 

 (.39'איום' )עמרם כו  דחיל dīʔil  <dīl(, 76'וירד' )מרקה טז  ונחת

 

3.4.4 התהוותה של הברה כבדה כפליים דרכי 

, היא פוצץ סדקי היעלמותבשל  זו שלא התקבלהכגם הברה כבדה כפליים,  כל כי מניח חיים-בן

סקירה של חמש קטגוריות, שבהן  להלן מוצגת לבחון טענה זו, כדישל שתי הברות.  כיווץתוצאת 

 מתקיימת הברה כבדה כפליים שלא בזיקה להיעלמות פוצץ סדקי.

בא בסוף תיבה ותמיד סופח את הטעם. לדוגמא:  Cān'–. הצורן Cān'–צורן נקבה רבים נפרד  .א

, 12'ברכות' )עמרם יט  bǡrǡ'kǡn ברכאן(, 58, מרקה יד 11'גבורות' )מרקה ט  gēbū'rǡnגבוראן 

(, 27)אלדסתאן ג  'בריתות' bir'yǡnבריאן (, 43'נפשות' )מרקה ו  naf'šǡn נפשהן(, 79מרקה ה 

 . הצורןCan–משמש גם הצורן  Cān'– השכיחלצד הצורן (. 40יסודות' )מרקה יד ' kar'yǡnכריאן 

–Can  בריאןבשמות תואר. לדוגמא:  על פי רובנדיר יחסית בשמות עצם ונקרה biryån  'בריאות'

, 9'טובות' )עמרם טז  tǡbån טבן [(,]שם עצם 65]שם עצם[, ננה  25]שם עצם[, מרקה ב  8)מרקה ב 

, 64'גדולות, נשגבות' )עמרם כג  rǡmån רמן[(, ]שם עצם 110, אב גלוגה 33, מרקה ח 63מרקה ה 

 artītån ארתיתן[(, ]שם עצם 63'נגלות' )מרקה ה  galyån גליאן(, 40, אלעזר ד 37רם כד עמ

מתועד בשלב  Can–הצורן (. 5'מלומדות' )אלדסתאן ב  mallēfån מלפן(, 26'רעודות' )עמרם כג 

 Cān'–, ואילו הצורן 170ובניבי הארמית האחרים 169קדום של הארמית ומשמש בארמית המקראית

                                                 
חיים או מדקדקים אחרים עושים בו -המונח "הברה כבדה כפליים" נטבע לצורך התיאור הפונולוגי שלהלן ואין בן 165

 שימוש.
 . 19חיים, עואנ"ש ג ס"א, עמ' -בן 166
 לחשכה(, 29)מרקה יב  dū:trå דעותרהחיים סוטה מכלל התעתיק שקבע בארבעה מקרים בעואנ"ש ג ס"ב: -בן 167

lǡ:škå  להב(, 84)ננה lǡ:b  מעון, ע"ח(, 57)אב גלוגה mū:n  (.10)מע"ש ד 

תנועה ארוכה ביותר מסומנת על ידי : גם בבואה  לפיההדורת הדפתר, שיטת התעתיק הנקוטה במזאת להבדיל מ 168

 kar'yǡ:n כריאן(, 80'גודל' )עמרם כה  sē'gǡ:y סגאי(, 39'איום' )עמרם כו  dī:l דחיל בהברה כבדה כפליים. לדוגמא:

 (.40יסודות' )מרקה יד '
 §.g58, 201באואר וליאנדר, ארמית, עמ'  169
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 ייחודי לאה"ש.

, Can–אנלוגיה לשמות הנגזרים משורשי ל"א בתוספת הצורן ה עקב התהוו Cān'–אפשר שהצורן 

ות להברה כבדה כפליים כווצשתי תנועות שוות ושתי הברות מתשכן בשמות אלה לה"פ נעלמת בין 

, 148, מרקה א 16'תשבחות' )עמרם כו  tåš'bānתשבחן (. לדוגמא: §3.7.3.1 )ראה Cān'–מוטעמת 

'אבות'  ǡ'bǡn אבהןהשווה גם:  .(69מרקה יא ) 'צעקות' ṣē'bānצבען (, 51, מרקה ג 44מרקה ב 

ארוכה ביותר, הבאה האת הדיון בתנועה  לעיל ראה(. 61, מרקה ז 76, מרקה א 16)עמרם ב 

נפרד במצב בצורות נקבה רבים יושם לב כי  .§(3.3.2.1) מיודע ונסמךבמצב בצורות נקבה רבים 

, ואילו בצורות נקבה רבים השכיחהוא הצורן  ,המתאפיין בתנועה ארוכה ביותר ,Cān-הצורן 

 רק בחלק מהמקרים.  בא ǡ:tמיודע ונסמך הצורן במצב 

'עמד'  qām קעם. דוגמאות: qālצורות עבר ובינוני בבניין קל בגזרת ע"ו, אשר משקלן הוא  .ב

'דר' )מרקה טז  dār דערע"א(,  ,60'ראה, העריך' )אב גלוגה  šǡm שאם(, 3, עמרם ו 9)עמרם א 

 (. 30, עמרם יג 3'עומד' )עמרם ג  qām קעם(, 1'קמנו' )עמרם יג  qāmnån קעמנן(, 137

נוגד כיווץ מעין זה אף על פי ש(, :ā)כלומר,  āʔē  <āצורות אלה הן תוצאת כיווץ ש מניח 171חיים-בן

י תנועות זהות בלבד ה פוצץ סדקי נעלם בין שת, לפיטייה הרווחת באה"ש ובעה"שאת הנ

, אך אין הוא qāʔǝmהתפצלה לצורה  qām שצורה כדוגמת 172משער, הוא מאידך§(. 3.7.3.1)

ארוכה ביותר. להלן נקבע כי משקל זה הוא  רה זו היאהתנועה בצו מלכתחילה מדוע מסביר

 nāt נחתכגון: §(, 11.3.1.2קל בגזרת ע"א )ראה בבניין בינוני העבר והתוצאת אנלוגיה לצורות 

 (. 19'שקורא' )מרקה יא  ad'zāqדזעק (, 82, מרקה יד 5'ירד' )עמרם ו 

בא  Cāy-הרצף  בין אם הוא משמש כצורן הייחוס, בין אם הוא חלק משורש ל"י. Cāy'–הרצף  .ג

(, 37 ו, מרקה 81'יחידי' )מרקה ה  yī'dǡy יחידאיבסוף תיבה ותמיד סופח את הטעם. לדוגמא: 

'יאה'  yǡy יאי(, 76 , ננה18'בריה' )מרקה טז  bū'rǡy בוראי(, 26'גודל' )עמרם יא  sē'gāy סגאי

 (. 47)מרקה ח 

בכיווץ שתי הברות: "אשר  של רצף זה מקורוש חיים-בן, משער תופעה דומה בעה"שבו עוסקב

šētǡy* [אל"ט ]כך! לתיבת "שתי" הטעם מלרע מגלה כי נתכווצה ההברה משתיים, מכגון
i 

> 

*šē'tǡy אף כינוי היחס שבאנ"ש צורתו .ǡy  :ליתר דיוק['Cǡyכגון ל, א ]ט"yi'dǡy וכמעט שלא ,

בין הגיית  מיוןדה עקב .173זכאי = צדיקים" zakkǡʔiשהוא ריבוי כגון  ǡʔiניתן להבחין בינו ובין 

ושניהם משמשים הן  בין הצורנים עירובאף נוצר  Cāʔi-להגייתו בריבוי  Cāy'-צורן הייחוס ביחיד 

. נוסף על כך, Cāy'. עם זאת, אין בכך הוכחה לכיווץ שתי הברות לאחת בצורן 174ליחיד הן לרבים

ההברות הצטמצמו לאחת , לפיה שתי חיים-בןסעיף הקודם, גם כאן יש קושי בהנחתו של דומה לב

                                                 

 §.102, 107; שפיטלאר, מעלולא, עמ' 110קסלק, דקדוק, עמ' -; מילר190השווה, לדוגמא: דאלמן, דקדוק, עמ'  170

 .280חיים, עואנ"ש ה, עמ' -בן 171

 §.1.5.3.4, 67חיים, עואנ"ש ה, עמ' -בן 172
 §.1.4.4.1, 47חיים, עואנ"ש ה, עמ' -בן 173
 (.41'בריות ]נסמך[' )מרקה יג  bū'rǡy בוראי(, 33'עברי' )אלדסתאן ג  ibrǡʔi עבראילדוגמא:  174
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 שלא בהיעלם פוצץ סדקי ושלא בין תנועות שוות.

אה"ש התקיים צורן -. יש להניח כי בקדםCāy'–להלן מוצע הסבר חלופי להתהוות צורן הייחוס 

§i (3.8.2 ,)-ל . על מנת למנוע את כיווצו175, המתועד בניבים ארמיים קדומים יותרay–הייחוס 

תנועה ארוכה  קיימתמת איןשבאה"ש  היות. ay  <-āy-הוכבדה ההברה ותנועתה התארכה: 

כלומר, בשלב זה §(. 3.4.5ת לארוכה ביותר )אוטומטיבהברה סגורה, התנועה הארוכה הפכה 

עקב  הטעם למלרע 'חנון'. בשלב הבא הועבר råttǡy'*'יחידי',  yīdāy'*התקיימו צורות מעין 

רתאה (; 19, עמרם כב 23'הזכאי' )עמרם כב  zak'kǡ זכאה , כגון:176המיודעתאנלוגיה לצורה 

råt'tǡ  (. 16, אב גלוגה 17, עמרם כב 22, עמרם יב 31, עמרם יא 13, עמרם יא 19'החנון' )עמרם ט

את המשבצת התחבירית של  צורן הייחוס צירוףהצורה המיודעת בתופסת כי באה"ש  צייןיש ל

, 141, מרקה א 49, מרקה א 87, עמרם כג 19'חנון' )עמרם כב  råt'tǡרתאה נפרד, לדוגמא: הצורות 

(; ולהפך, הצורה במצב נפרד בתוספת צורן הייחוס תופסת 64, מרקה ד 36, מרקה ד 46מרקה ג 

, 37'היחידי' )עמרם כו  yī'dǡy יחידאי את המשבצת התחבירית של צורות מיודעות, לדוגמא:

 סיבהשמצב זה הוא תוצאת הדמיון הפונטי בין שתי הצורות.  ראפש(. 1, מרקה יא 31מרקה ז 

, אשר הברתן האחרונה yīdāy'*ין ער הטעם למלרע טמונה בכך שצורות מנוספת למעב אפשרית

בית הצורות, הן הוקשו למר ת, היו נדירות ביותר בשפה. לפיכךכבדה כפליים אך אינה מוטעמ היא

'תשבחות' )עמרם כו  tåš'bānתשבחן טעמת, כגון: כבדה כפליים ומו אשר הברתן האחרונה היא

ניתן להניח כי באותו אופן התהוו צורות, כדוגמת  (.51, מרקה ג 44, מרקה ב 148, מרקה א 16

(, המשתייכות לגזרת 76, ננה 18'בריה' )מרקה טז  bū'rǡy בוראי(, 26'גודל' )עמרם יא  sē'gāy סגאי

 בסופן. Cāy'–ל"י והמתאפיינות ברצף 

משתנה מבנה  b, fועיצורים שיניים  l, m, n, rתנועה בסביבת עיצורים צוללים  ביטול עקב .ד

(. §3.9.4הברה כבדה כפליים )ראה ההברה הסמוכה: הברה, שהייתה פתוחה, נסגרת והופכת ל

'המאריך ]ימים['  מורכה mūrēkå  <mūrkå(, 15'עולה' )מרקה ח  סלקה sǡlēqå  <sǡlqåלדוגמא: 

(. 23, אב גלוגה 142 'תפארתך; תוארך' )מרקה א עקובתך ēqūbǡtåk  <ēqūbtåk(, 49)מרקה יא 

רה הופכת להבתנועתה מתקצרת, כך שההברה במספר מקרים הברה שהייתה פתוחה נסגרת ו

 > måttǡnǡtå(, 8']הן[ עלו' )מרקה ב  סלקי sǡlǡqi < sǡlqi < saḷqi. לדוגמא: כבדה בלבד

måttǡntå < måttåntå צמצום של שתי  חיים-בן(, גם במקרים אלה רואה 29'המתנה' )ננה  מתנתה

 כך התהוות של הברה כבדה כפליים. ועקב 177הברות לאחת

 

                                                 
 §.b36, 176דאלמן, דקדוק, עמ'  175

, ṭēmiy'yā טמאה, yēšuw'wā ישועה, tirruw'wā תרועהתופעה דומה קרתה ככל הנראה בעה"ש בצורות, כגון:  176

. הטעמת המלרע בצורות אלה היא תולדת היקש למלים אחרות שבהן הצטמצמו שתי הברות לאחת mǡliy'yā המלא

)פסקה  49חיים, עואנ"ש ה, עמ' -. ראה בןē'ṭǡt חטאת, ṭåb'bēt טבעת, tū'lātתולעת עקב התערערות לה"פ, כגון: 

 אחרונה(.
 §.1.2.1, 31חיים, עואנ"ש ה, עמ' -בן 177
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נסגרת  נה ההברה: הברה שהייתה פתוחה(, מה שגורם לשינוי מב§3.11) ya-ל הופך īyaרצף  .ה

>  mǡlīyån(, 9ד ' )עמרם 'מחזיק קעניה qānīyå  <qānyåוהופכת להברה כבדה כפליים. לדוגמא: 

mǡlꞌyǡn  (,5'מלאות' )אלדסתאן א מליאן fǡlīyǡtå  <fǡlyǡtå (. 24'הנפלאות' )עמרם ח  פליאתה

ותנועתה מתקצרת, כך שההברה הופכת לצד זאת, במספר מקרים הברה שהייתה פתוחה נסגרת 

, 11'הנגלות' )מרקה ב גליאתה  gǡlīyǡtå < gǡlyǡtå < galyǡtå לדוגמא:להברה כבדה בלבד. 

 (. 11מרקה ד 

 

3.4.5 אוטומטיבאופן כפליים המתהווה הברה כבדה  

 היעלמות פוצץ סדקישבהן מתקיימת הברה כבדה כפליים שלא בזיקה ל לאחר בחינת הקטגוריות

 ,שתי הברות לאחת כיווץמקורה תמיד ב –כבדה כפליים  לפיה הברה, חיים-בןנראה כי הנחת 

'ברכות',  bǡrǡ'kǡn'גבורות',  gēbū'rǡnלגבי הקטגוריה הראשונה )ית. כאמור, איננה הכרח

naf'šǡn ,'נפשות' bir'yǡn ,)'ניתן להניח אנלוגיה לשמות הנגזרים משורשי ל"א או תוספת  'בריתות

ניתן  'קמנו'( qāmnån'דר',  dār'ראה, העריך',  šǡm'עמד',  qām) עיצור מרחיב. בקטגוריה השנייה

'המאריך ]ימים[',  mūrkå'עולה',  sǡlqå) ת ע"א. לגבי הקטגוריות הרביעיתלהניח אנלוגיה לגזר

ēqūbtåk  ,'תוארך'saḷqi  ,'הן[ עלו['måttåntå )'והחמישית  'המתנה(qānyå  ,'מחזיקה'mǡlꞌyǡn 

כי הברה כבדה כפליים מתהווה בהן באופן  בוודאות לקבועניתן 'הנפלאות'(  fǡlyǡtå'מלאות', 

בשתי הקטגוריות הללו, ברגע  למעשה, כיווץ של שתי הברות לאחת. צאתאיננה תוו אוטומטי

 שהברה פתוחה בעלת תנועה ארוכה נסגרת, קיימות שתי אופציות: 

 סלקה sǡlēqå  <sǡlqå ארוכה ביותר. לדוגמא: נועתה הארוכה מתארכת והופכת לתנועהת .1

 qānyå קעניה(, 49'המאריך ]ימים[' )מרקה יא  מורכה mūrēkå  <mūrkå(, 15'עולה' )מרקה ח 

 (. הארכה זו לא חלה עקב כיווץ5)אלדסתאן א 'מלאות'  mǡlꞌyǡnמליאן (, 9'מחזיקה' )עמרם ד 

רוני, לפיו בהברה סגורה לא יכולה ונולוגיה השומשתי הברות לאחת, אלא בהתאם לכלל הפ

(. ככל תנועה קצרה, ראה סעיף הבאלבד )או להתקיים תנועה ארוכה אלא תנועה ארוכה ביותר ב

ושתי הברות המקרים הרבים שבהם נעלם פוצץ סדקי  בשלית הנראה, כלל זה התבסס בשומרונ

תוצאת הארכה  ואה , גם, הנדון לעילCāy'–הצורן  גם התכווצו להברה כבדה כפליים. יש להניח כי

 .בהברה סגורה אוטומטית מתנועה ארוכה לתנועה ארוכה ביותר

 הארוכה של ההברה החדשה מתקצרת. תופעה זו נקרית במקרים בודדים. לדוגמא:תנועתה  .2

sǡlǡqi  <sǡlqi  <saḷqi (, 8']הן[ עלו' )מרקה ב  סלקיmåttǡnǡtå  <måttǡntå  <måttåntå מתנתה 

התקצרות התנועה (. 11, מרקה ד 11'הנגלות' )מרקה ב  galyǡtåגליאתה  (,29'המתנה' )ננה 

, שהרי באותם פוצץ סדקיהיעלמות  קורה בעתש י הברות לאחת, כפיכיווץ שתאין כאן מוכיחה ש

 ארוכה ביותר. 178נשארת דרך קבעמקרים תנועת ההברה החדשה 

 
                                                 

באנלוגיה  , ועוד(. מקורו כנראה7, אלעזר א 13ם ז )עמר ǡrå'הארץ' הנהגה  ארעהיש יוצא דופן אחד לכלל זה:  178

 (.265חיים בעואנ"ש ג ס"ב עמ' -'ארץ' )ראה הערת בן ארעלצורה הלא מיודעת 
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 שווא נע העדר3.5 

-השווא הנע, המורש מן השלב הקדםהשווא הנע.  א העדרת של המבטא השומרוני היתכונה בולט

 התבטל באה"ש בשלוש דרכים:  שומרוני,

š*, לדוגמא: āאו  ē ארוכהלתנועה  הופך השווא .א
ǝ
baq < šǡbåq (, 55'עזב' )מרקה א  שבק

*mball
ǝ
dǝn  <amballēdǝn בביטול השווא  נפוצה(. זוהי דרך 78'מבהילים' )מרקה א  מבלדין

( הפך 179הנע. לסעיף זה יש לשייך גם את השווא המכונה "מרחף", אשר באה"ש )וכן בעה"ש

(. 54'צורכי' )מרקה ז  ṣūrēki צורכי(, 37'סדרי' )עמרם ט  sēdǡri דריס. לדוגמא: ארוכהלתנועה 

 וא המרחף בעצם היה נע ולא נחעה"ש השו-קדםאה"ש הן ב-קדםכי הן ב להסיקמכאן ניתן 

 כבמסורות היהודים. 

d*: , לדוגמא(ראה להלן) "ף פרוסתטיתוספת אלנ .ב
ǝ
lå <*adlå זוהי  .(74'שלא' )עמרם כח  דלא

 דרך נפוצה בביטול השווא הנע.

mist*) מיסטרנו בצורות ומניח תופעה זו בד חיים-בןלנח.  ופךוה מתאפס השווא הנע .ג
e
ṭar )< 

misṭår  'מסב§(, 5.4.3ראה ; 12)אלדסתאן א 'פונה (*mitn
e
seb  )<missåb  ראה ; 9'אחוז' )ננה

matq*) מתקנין§(, 6.2
e
'nīn )< mētaqnǝn  מיעת  ,§(5.3.4ראה ; 26'שמים' )עמרם ג(<*minn

e
ḥat )

miy'yāt  מבגלל §(,15.16.1ראה ; 78'יורד' )מרקה יד (*mibgēlål >) mibgēlål
'בגלל' )מרקה ח  180

 זוהי דרך נדירה בביטול השווא הנע. . (28

 

3.5.1 אל"ף פרוסתטית 

רבות, אשר  מיליםאה"ש לאה"ש, התהוו באה"ש -השווה הנע במעבר מקדם עקב ביטולו של

מונעת בתנועה, נועדה להקל על הגיית צרור הבראשן באה הברת האל"ף הפרוסתטית. אל"ף זו, 

לפני עיצור  אל"ף פרוסתטית אינה מתקיימת. אם כן, מבחינה סינכרונית ורים בראש מילהעיצ

 .i –רחוקות  עתים, לaבדרך כלל תנועת האל"ף הפרוסתטית היא . אלא לפני צרור עיצורים אחד

 §(.2.2.6לאל"ף הפרוסתטית )בכתיב על פי רוב אין סימן 

a: *dקיימת בהן אל"ף פרוסתטית ותנועתה דוגמאות למילים אשר מת
ǝ
rǡʔǝq <adrǡʔǝq דרחק 

d* (,36'שרחוק' )עמרם כח 
ǝ
lå< adlå לרחמיך(, 74'שלא' )עמרם כח  דלא alrēmmǝk  'לרחמיך'

(, 123'ברעדה' )מרקה א  afzuwwǡnå בזוענה(, 85'לכוהן' )מרקה א  alkǡʔǝn לכהן(, 69)עמרם כח 

 aštīkǝn שתיקין (,30'מפנה' )מרקה יא  ambanni מפני(, 68'בגלל' )מרקה ה  afgēlål בגלל

(. דוגמאות למילים אשר מתקיימת בהן 47'חברו' )מרקה ה  ašbu אשוו(, 108'אילמים' )מרקה א 

i: *fאל"ף פרוסתטית ותנועתה 
ǝ
ta< ifta רתי(, 67'פתח' )עמרם כח  פתח irti  (.77'חון' )עמרם כח 

dבמילה 
ǝ
rå תנועת האל"ף הפרוסתטית התפתחה הן ל-i הן ל-a :ובאדרע wbidrå  ובזרוע' )מרקה'

                                                 
 §.1.3.1, ב.38חיים, עואנ"ש ה, עמ' -ראה בן 179
180 minb

ǝ
gēlål  <mibbgēlål  <mibgēlål . ( כי היא מעידה על 184חיים )עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -צורה זו מעיר בןלגבי

 -b/-במצטרפת מילית נוספת, ועל קיום השווא במילית היחס  מן/minהנטייה לפשט את ההכפלה, כאשר למילית 

 (.153חיים, מקוריותה של הטעמת מלעיל בעברית, -)ראה בן
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 (.14'זרוע' )מרקה טו  adrå אדרע(, 78'זרועותיך' )מרקה יב  id'rēk אדרעך(, 8א 

 

 ההטעמה3.6 

 על פי רוב .יתמלרעההטעמה  פר מקריםבמס , אךמלעילית כלליתש היא הטעמה ההטעמה באה"

היעלמות  עקב רה שלפני האחרונה וההברה האחרונהשל ההבהיא תוצאת מיזוג הטעמת מלרע 

>  låbrǡʔam(, 41'שומעים' )מרקה י  שמעין šāmīʔǝn  <šā'mīnלדוגמא:  §(.3.7.3.1) פוצץ סדקי

låb'rǡm ימים שני צורנים סופחי טעם מלרע:קי ,כמו כן .(4'לאברהם' )עמרם ג  לאברהם 

סעיף קטן  §3.4.4) בין אם הוא משמש כצורן הייחוס, בין אם הוא חלק משורש ל"י Cāy'–הרצף  .1

(, 26'גודל' )עמרם יא  sē'gāy סגאי(, 37 ו, מרקה 81'יחידי' )מרקה ה  yī'dǡy יחידאי. לדוגמא: (ג

 (. 76, ננה 18רקה טז 'בריה' )מ bū'rǡy בוראי

'גבורות'  gēbū'rǡnגבוראן , לדוגמא: (סעיף קטן א §3.4.4)Cān'– נפרד בנקבה הריבוי לצורן  .2

 naf'šǡn נפשהן(, 79, מרקה ה 12'ברכות' )עמרם יט  bǡrǡ'kǡn ברכאן(, 58, מרקה יד 11)מרקה ט 

 (.43שות' )מרקה ו 'נפ

 

 הגרוניים3.7 

להלן  .ʕקולי הלועי החוכך הו ʔאטום הסדקי הפוצץ הבאה"ש מתקיימים שני עיצורים גרוניים: 

מתועתק  אינו ʔכללי הקיום וכללי ההיעלמות של עיצורים אלה. מטעמי חיסכון ברישום העיצור 

'אימתו'  īmǡte אימתה(, 47'כבודך' )מרקה א  īqǡråk איקרךבעומדו בראש מילה. לדוגמא: 

 (. 57, מרקה ה 29)מרקה ה 

והחוכך הלועי  hשני עיצורים גרוניים נוספים: הפוצץ הסדקי הקולי  והתקיימ אה"ש-בקדם

§(. 2.1.3ב )ראה ישיועדו לייצגן השתמרו בכת ח, ה. הם נעלמו כליל, אך האותיות ḥהאטום 

 .ʕ העיצור התמזג עם ḥהעיצור , וʔ העיצור התמזג עם hהעיצור 

 

ʕ 3.7.1 חוכך לועי 

 אטימולוגיים. ḥ-וב ʕ-במקורו  – ʕ העיצורהללו . בשני המעמדים מתקיים בשני מעמדים ʕהעיצור 

 להלן פירוטם.

(, 60'עבדך' )עמרם כג  ʕåbdåk עבדך. לדוגמא: האו קצר הארוכ a/å תנועהבראש מילה לפני  .א

 ʕākǝm חכם(, 72'החיים' )עמרם כד  ʕayyayyå חייה(, 70'העולם' )עמרם כד  ʕǡlǡmå עלמה

 (.1'עצום' )עמרם ה  ʕayyol חיול(, 30ע' )עמרם כו 'יוד

 אינן נהגותר שא, a/åהתנועות  אטימולוגיים ואחריהם ḥ-ב או ʕ-ב קיימות מספר מילים הפותחות

שלוש מילים בלבד, ואילו קיימות  אטימולוגי ʕ עיצור . במקרה שלʔ-אלא נעתקו ל בראשן ʕ-ב
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)בדוגמאות  . להלן דוגמאותʔ181-ל אשר נעתקו יש מילים רבות וגיאטימול ḥ עיצור במקרה של

 ḥמעיד על עיצור  חאטימולוגי ואילו הכתיב באות  ʕמעיד על עיצור  עאלה הכתיב באות 

, מרקה א 20'ִעם' )עמרם יט  am עם(, 20, אלעזר ד 10'עיקר' )עמרם כו  ǡqårעקר  :אטימולוגי(

חרבך (, 3'חן' )עמרם בן שלמה  ånחן  ,(82שלמה  'עמך' )עמרם בן åmmåkעמך , (36, מרקה ח 119

arbåk  חלק(, 19'חרבך' )עמרם ג ǡlåq  חלקי  (,22'חלק' )עמרם כוǡlǡqi  חלצת(, 27'חלקי' )עמרם ו 

alliṣta  חליצה(, 63'חילצת' )מרקה י ǡlīṣå  חזין(, 78'נחלצת' )ננה ǡzǝn (73טז  'רואים' )מרקה ,

'חושך'  ǡšǝk חשך(, 38'החריבו' )פינחס  arrēbu רבוח(, 51'חלילה' )עמרם בן שלמה  ǡlīla חלילה

'חשכה'  ǡšēkå חשכה ,(113'חושך' )אברהם אלעיה  āšǝkחשך (, 25, מע"ש ד 111)מרקה טז 

( היא ככל הנראה תוצאת תיקון 45)מע"ש ד  ʕǡšēka חשכה . ההגייה(24, אלעזר ב 19ו  רקה)מ

 אינו צפוי להתקיים )ראה פסקה הבאה(. ʕיתר, שכן במקרה זה העיצור 

תולדת  היא a/å התנועהבמקרים שבהם . 182לחריגי המעתק עיקריות י סיבותשת ניתן להציע

. ʔ-ל ( אינו משתמר אלא נעתקʕ ,ḥ)<  ʕ העיצור ,או תוצאת התפתחות משווא i או u התנועות

 ǡlīṣå חליצה(, 25, מע"ש ד 111'חושך' )מרקה טז ǡšǝk (*ḥušek ) חשךהצורות:  למשל כאלה הן

(*ḥ
ǝ
līṣa עקר , (78( 'נחלצת' )ננהǡqår (183

*ʕiqr עם(, 20, אלעזר ד 10( 'עיקר' )עמרם כו am (*ʕim )

 ǡlåq חלק, (3שלמה ( 'חן' )עמרם בן ḥin*) ånחן (, 36, מרקה ח 119, מרקה א 20'ִעם' )עמרם יט 

(*ḥilk 22( 'חלק' )עמרם כו.) לותבע סיבה נוספת היא היקש צורות ʕ  >(ʕ ,ḥ )לצורות  ןבראש

(, 38'החריבו' )פינחס  arrēbu חרבו . כאלו הן הצורותגהנה אינו ʕהעיצור  , שבהןאחרות בנטייה

אשר הוקשו ככל הנראה (, 19'חרבך' )עמרם ג  arbåkחרבך (, 73טז  'רואים' )מרקה ǡzǝn חזין

 . (904את' )ת"מ בוֹ ָר 'חֲ  חרבין, (JA, 33'ירא' )בר מא  יחזי (,787'מחריב' )ת"מ א מחרבכגון לצורות, 

 

ʔaʕ-  <-ʕaʔכאשר בראש מילה חל השיכול  .ב
לשמר את הגיית העיצור  . מטרת שיכול זה היא184

ʕלתופעה זו . להלן כל הדוגמאות: ʔāʕēlån ʕāʔēlån < ל, אפעל, ]על (75'הביאנו' )עמרם כו  אעלן"

ʔāʕəs  <ʕāʔəs, [למדברים כינוי +נוכח  ציווי
, 14, עמרם יא 22, עמרם ב 11'חוס' )עמרם ב  אחס 

 עמיך ʔaʕmǝk  <ʕaʔmǝk  <ʕāʔāmǝk  <ʕāmək ,[]חו"ס, אפעל, ציווי נוכח (90, ננה 32עמרם יא 

ʔāʕēzå  <ʕāʔēzå ,עבר נוכח[אפעל, ( ]עמ"י, 63, מרקה ד 17'הראית' )מרקה יט 
'אוחזת'  אחזה 185

                                                 
אטימולוגיים  ʕ ,ḥפלורנטין הצביע על מצב דומה בעה"ש לאחר שבדק את כל מילי התורה, הפותחות בעיצורים  181

אטימולוגי רק  ʕקצרה או ארוכה. הוא מצא כי במקרים של מילה הפותחת בעיצור  a/åואחריהם באה התנועה 

לו במקרים של מילה הפותחת בעיצור אינו הגוי ואי ʕבחמישה מתוך כמאה עשרים וחמישה ערכים מילוניים העיצור 

ḥ  אטימולוגי בכשמונים מתוך כמאה וארבעים ערכים מילוניים העיצורʕ .אינו הגוי 

 בדונו במקרים דומים בעה"ש. §( 1.1.8.3, 29חיים )עואנ"ש ה, עמ' -השווה דברי בן 182
 (.105, עמ' חיים, עואנ"ש ג ס"ב-באה"ש הוא מלעילי )בן ǡqårחיים מעיר כי משקל המילה -בן 183

 . מאמר זה בוחן את הממצאים בעה"ש, אך רלוונטי גם לאה"ש.56, עמ' ʔ-ו ʕהעיצורים  ראה שטאדל, שיכול 184

 (.26'אוחזת' )בר כה  ʕāʔēzatצורה דומה: אחזת  בה מתועדתהשורש אח"ז לקוח מעה"ש, ש 185
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ʔāʕad  <ʕāʔad  <ʕād, נקבה יחיד[פעיל, ]אח"ז, קל, בינוני  (5)עמרם יא 
, 1)עמרם א  אחד 186

 (.20'אחת' )עמרם ו  אחדה ʕāda(, 31עמרם א 

 .ʔעיצור ל נעתקʕ  >(ʕ ,ḥ )בשאר המעמדים העיצור 

 

ʔ 3.7.2 פוצץ הסדקיכללי הקיום של ה 

 ḥ*-וב ʕ*-, בh*-ב ʔ העיצור הללו מקור. בארבעת המעמדים מתקיים בארבעה מעמדים ʔהעיצור 

 אטימולוגיים. להלן פירוטם.

ʔǡbǡtå אבהתהמתקיים בראש תיבה. לדוגמא:  ʔהעיצור  .א
 אזל(, 17'האבות' )מרקה כה  187

ʔǡzål  אלוף(, 1'הלך' )ננה ʔillof  עמון(, 19'רגיל' )עמרם ב ʔimmon  עורן(, 9'עמם' )עמרם ג ʔūrån 

 (.28'חסדך' )עמרם ה  ʔisdåk חסדך(, 32'אחר' )עמרם ג 

'נותן' )עמרם כו  yǡʔǝb יהב. לדוגמא: a/åלבין תנועה שאינה  a/åמתקיים בין תנועה  ʔהעיצור  .ב

 nūrǡʔūtå נוראותה(, 79'נותן' )עמרם כו  yǡʔob יהוב (,27'קוראים' )עמרם כז  zāʔēqǝn זעקין(, 80

 . (114'הנוראות' )אב גלוגה 

'רחום' )מרקה יח  rēʔom רחום. לדוגמא: eלבין תנועה שאינה  eה מתקיים בין התנוע ʔהעיצור  .ג

'תוהו' )אב  tēʔu תהו(, 70'כלום' )אב חסדה  mēʔom מאום(, 4'מאוד' )מרקה ט  mēʔod מאוד(, 7

 .בעה"שגם  נקרותכל המילים המשתייכות לסעיף זה (. 93גלוגה 

אף על , מתהווה בגבול בין מורפמות, הפוצץ הסדקי עשוי להתקיים āʔa/ēʔe/ūʔuכאשר הרצף  .ד

להלן  (.§3.7.3.1מכיווץ שתי הברות לאחת ) בדרך כלל בתנאים אלה הפוצץ הסדקי נעלם כחלקפי ש

 דוגמאות.

aʔ  תווית היידוע +a :משבחה. לדוגמא amšabbāʔa  מרקה 13, מרקה ד 14'המהולל' )עמרם ח ,

, אלעזר 31, אלד ג 25, אלד ג 2, עמרם כא 5'השביעי' )עמרם יד  šēbiyyǡʔå שביעה(, 19, א"ח 5יט 

ē'lǡʔå אלהה(, 27ד 
, מרקה 49'השכל; הרצון' )עמרם כו  maddāʔa מדעה, (20'האל' )מרקה כא  188

 נפלאה (,130, מרקה טז 53, מרקה יב 53'הנורא' )מרקה ד  nūrǡʔå נוראה (,21, פינחס 37טו 

niflǡʔå  (.53'הנפלא' )מרקה ד 

aʔ  צורן הנקבה +a :סיעה. לדוגמא siyyǡʔå  משבחה(, 31'סיעה' )עמרם ט amšabbāʔa  'לשבח'

 משקחה ,(72'לשבחך' )אב חסדה  amšābbātåk משבחתךלצד  (103, ננה 47, מרקה ח 1)מרקה ה 

mašqǡʔå  משמעה(, 19'נמצאת' )מרקה ז mašmāʔa  מקראה(, 20'שמועה' )עמרם כו maqrǡʔå 

 דאה(, V, , יש הוגים25'תרומה' )מרקה טו  dēmāʔa הדמע, ע"ו וע"ב(, 100'קריאה' )מרקה יד 

dǡʔå  (.75'זאת' )ננה 

                                                 
, 231חיים, עואנ"ש ה, עמ' -תיאור התהוותה של מילה זו מתבסס על ההנחה כי צורה זו שאולה מעה"ש. ראה בן 186

 .56, עמ' ʔ-ו ʕוכן ראה שטאדל, שיכול העיצורים §. 5.1.1

 בראש מילה מטעמי חיסכון ברישום. ʔמסומן בראש מילה, אך בשאר העבודה וותר על סימון  ʔבסעיף זה העיצור  187

 , ע"ו(.20)מרקה כא  ēlǡyyå את מתועדת גם ההגייהלצד ז 188
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aʔ  צורן הנסתרת בעבר +at :זזעת. לדוגמא zazzāʔat  (.11'זיעזעה' )פינחס 

 ואודאואן( 21, מרקה יג 3'והוא' )עמרם י  u'ʔū והו. לדוגמא: ʔūהרצף  + uהחיבור  'ו

uʔūdǡʔuw'wǡn  וחורנה(, 58, ננה 42'והודיות' )ננה uʔūrǡnå  ואוקרך(, 10'והאחר' )אלדסתאן א 

uʔūqǡråk  (.84'וכבודך' )אלעזר א 

'אלוהינו'  ēlǡʔån אלהןמתקיים שלא בגבול בין מורפמות:  āʔa/ēʔe/ūʔuבצורות בודדות הרצף 

 ממחקה(, 34'השעות' )פינחס  šāʔayyå שעיה, , ע"א(62)עמרם כד  ē'lǡnלצד  , ע"ה(62)עמרם כד 

mimmēʔēqa  ע"א(.32)עמרם א , 

או הא  הידיעה 'מצטרפת ה ʔa-תופעה דומה נקרית בעה"ש. למשל, כאשר למילה המתחילה ב

כאשר למילה המתחילה  או (;21)בר כז  ǡʔåttå האתה (,2)בר כג  ǡʔarbaהארבע : , לדוגמאהשאלה

 (.6)דב כט  uʔūg ועוג(, 14)בר מ  uʔūṣǡttǡni והוצאתני: לדוגמא, החיבור 'מצטרפת ו ʔu-ב

 

ʔ 3.7.3 פוצץ הסדקיכללי היעלמות והמרה של ה 

ת כווצושתי ההברות מתו ,נעלם ʔ(, העיצור VʔVבעומדו בין שתי תנועות שוות באיכותן ) 3.7.3.1

להברה כבדה ביותר או הברה כבדה כפליים. זוהי דרך נפוצה בהיעלמות הפוצץ הסדקי. לדוגמא: 

< šāmīʔǝn šā'mīn (, 41'שומעים' )מרקה י  שמעיןlēʔǝm  <lēm (,7'לחם' )מרקה כג  לחם    

nāʔat  <nāt (, 5'ירד' )עמרם ו  נחתtåšbāʔan  <tåš'bān מרקה א 16'תשבחות' )עמרם כו  תשבחן ,

(, 65, מרקה יד 15']הן[ תדענה' )עמרם ו  ידען yiddāʔan  <yidꞌdān(, 51, מרקה ג 44, מרקה ב 148

'הקורא'  qår'rǡ קראה(, 22'הראשון' )עמרם ט  qåm'mǡ קמאה(, 12'זכור' )עמרם ב  in'nǡr הנהר

 תחום(, 24'הצדיק' )עמרם ט  zak'kǡ זכאה(, 23'המתפלל' )עמרם ט  ṣål'lǡ צלאה(, 23)עמרם ט 

tūm  (. יושם לב כי )א( לתנועות 12'תחום' )עמרם יחo ו-u והן §(, 3.2ולוגית זהה )איכות פונ

לפני של ההברה האחרונה וההברה ש מיזוג הואוכה ביותר; )ב( כאשר האר uמתמזגות לתנועה 

 §(.3.6הטעמת מלרע ) הופכת להיותהאחרונה, ההטעמה 

 

'פתוח'  afti פתיח(, 86'סולח' )אב גלוגה  sālo סלוחנעלם. לדוגמא:  ʔ בסוף תיבה העיצור 3.7.3.2

(. בשלושה 13'שמע' )עמרם ה  šēma שמע(, 27'פתוח' )מרקה כד  mafta מפתח(, 118)מרקה א 

. אלה הן שלוש ū-הופכת ל oנעלם והתנועה  ʔ, העיצור oקודמת תנועה  ʔמקרים, כאשר לעיצור 

, עמרם ו 12'מוסמך, ראוי' )עמרם א  mēlu מלו(, 20' )עמרם ג אחוט' sǡru סרוחהצורות הבאות: 

(. בעה"ש קיימות מילים נוספות 23'טבילה' )מרקה כה  maṣbu מצבוע(, 51, עמרם כה 12

ʔשנעלם בהן העיצור  ū-המסתיימות ב
. פלורנטין מעלה את האפשרות שבמקרים אלה אה"ש 189

                                                 
 (.45)ויק יג  fāru פרוע(, 15)במ יט  fātu פתוחלדוגמא:  189
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 .190הושפעה מעה"ש

. בשלב mēloʔ  <1. mēlūʔu  <2 .mē'lū  <3 .mēluניתן להניח שבצורות אלה קרה התהליך הבא: 

. בשלב שני הפוצץ הזהה באיכותה לתנועה שלפניה הפוצץ הסדקיאחרי נוצרה תנועת עזר  ראשון

, (§3.7.3.1)ווצו להברה כבדה ביותר הסדקי נעלם בין שתי תנועות זהות ושתי ההברות התכ

 .191המילים בשפה מרבית. בשלב שלישי הטעם עלה למלעיל בהשפעת יתמלרעכה לוההטעמה הפ

(. אפשר שתהליך דומה קורה גם 2, ויק ב 8)שמ ט  mē'lū מלואהטעמת המלרע השתמרה בעה"ש: 

 ṣefår'dā צפרדעכך הוא בעה"ש, השווה  .iאו  aבמקרים שבהם לפני פוצץ סדקי עומדת תנועה 

, שכן עם עליית הטעם למלעיל באה"ש לא נותר שום סימן להוכיח זאת. אולם, לא ניתן (2)שמ ח 

( הסימן להארכה sālo)כנגד  mēluלהארכת יתר של התנועה בהברה האחרונה, ואילו במקרה של 

 .uהוא תנועה 

בצורה , 192חיים-בן . לשיטתחיים-בןודומותיה שונה מהסברו של  mēluההסבר המוצע כאן לצורה 

*mēluʔ אשר איכותה היא כאיכות התנועה פוצץ הסדקיזר לפני )ולא אחרי( הנוצרה תנועת ע ,

mēlūמניח כי בשלב מסוים התקיימה ההגייה ) חיים-בן. כלומר, פוצץ הסדקילפני ה
ʔu
ʔ  )<

*mēlūʔūʔ ולמעשה נוצר עוד פוצץ סדקי. הקושי בהשערה הוא בכך שההגייה ,*mēlūʔūʔ ,

לא רק מקשה א צץ הסדקיפואיננה מקלה על הגיית האחד, הכוללת שני פוצצים סדקיים במקום 

ה להתהוות שוב ושוב תנועת עזר לפני צפוילפיו , רקורסיבי זה שהסברבכך עליה. חסרון נוסף הוא 

 הפוצץ הסדקי.

'מוסמך, ראוי' )עמרם א  mēlu מלו(, 20' )עמרם ג חוטא' sǡru סרוח, צורות כדוגמת 193לפי קימרון

עלם עה"ש. קימרון סבור, כי בצורות אלה בעה"ש העיצור הגרוני בסוף תיבה נ ( הן על דרך12

ואילו באה"ש העיצור הגרוני בסוף תיבה נעלם ללא הארכת  וכפיצוי על כך התנועה התארכה,

פיצוי. קימרון קובע כי זהו קו פונולוגי שאה"ש ועה"ש נבדלים בו. לפי השיטה הנקוטה כאן, שתי 

 אופייניות לאה"ש.  –האחרת נדירה  האחת נפוצה, –הדרכים 

 
מוכפלת  y בחצי תנועהמומר  ʔהעיצור  i (iʔV,)לבין תנועה שאינה  iבין תנועה בעומדו  3.7.3.3

 >barqiʔå (, 13'הנמצא' )עמרם כג  שקיחה ašqiʔå  <ašqiyyå . לדוגמא:המשמשת כהגה מעבר

barqiyyå ריחותה(, 8'ָברקיע' )עמרם ז  ברקיעה riyyūtå  שביעה(, 29'רצון' )עמרם יג šēbiyyǡʔå 

 (.36'לאות' )עמרם כד  liyyu לעיו(, 5'השביעי' )עמרם יד 

 
                                                 

השפעה זו אפשר שחלה בתקופת חייה של אה"ש, אך אפשר גם שחלה בתקופה מאוחרת כשאה"ש הפסיקה להיות  190

. ראה פלורנטין, העדפות פונטיות בעה"ש ובאה"ש, עמ' מדור לדור ת הפיוטים נמסרה בעל פהשפה מדוברת וקריא

371-369 . 
 §(.1.4.6.1, 49חיים )עואנ"ש ה, עמ' -השווה בעניין זה דברי בן 191
 §.1.4.6.1, 49חיים, עואנ"ש ה, עמ' -בן 192
 §.1.7, 80-79קימרון, תמורות לעיצורים שנעלמו במסורת שומרון, עמ'  193
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מוכפלת  w מומר בתנועה ʔהעיצור u (uʔV ,)לבין תנועה שאינה  uבין תנועה בעומדו  3.7.3.4

 ēluwwǝm אלהים(, 16'המנצח' )עמרם ג  nǡṣuwwå נצוחה. לדוגמא: המשמשת כהגה מעבר

'הפחד' )עמרם כב  zizzuwwa זזועה(, 7'מועד' )עמרם יח  muwwǝd מועד(, 21ים' )עמרם ו 'אלוה

 (.77'הגדולות' )עמרם כד  rēbuwwǡtå רבואתה(, 6

  
 ʔלפני נוצרת  ,(CʔV) לבין תנועה ,אשר אינו גרוני ואינו חצי תנועה ן עיצור,ביבעומדו  3.7.3.5

נעלם בין שתי תנועות שוות ומתהווה  ʔ, העיצור ʔ, השווה באיכותה לתנועה שאחרי 194תנועה

'נירא'  נדחל nidʔal  <nēdāʔal  <nē'dālהברה כבדה ביותר או הברה כבדה כפליים. לדוגמא: 

'מתחננים' )עמרם ב  מתחננים mitʔannǡnǝm  <mētāʔannǡnǝm  <mētǡnnǡnǝm(, 3)עמרם ב 

16 ,)bʔǡlǡmå  <bǡʔǡlǡmå  <bǡ:lǡmå ל המקרים בכ (.22, מרקה א 15רם ה 'בעולם' )עמ בעלמה

 .ארוכהלתנועה  הללו שווא נח הופך

, מרקה ז 34, עמרם י 32'ימחה, יתנגד' )עמרם ג  ימעיyāmāʔi  >(yamʔi ) צורה יוצאת דופן היא

 פוצץ הסדקישונה באיכותה מן התנועה שאחרי ה פוצץ הסדקי(, שבה התנועה שנוצרה לפני ה16

 §(.15.13.1.2 )ראה

יחס ההחיבור, ד' הזיקה או מילת  'ו –: כאשר מילית בת עיצור אחד פרטי של הכלל הקודםמקרה 

באה  הבמעמד זה(, ואחרי -ʔשהופכת ל ʕ )ובכלל זה ʔ-מצטרפת למילה המתחילה ב –או ב'  ל'

אינה מתארכת במקרים מסוימים. לדוגמא:  פוצץ הסדקיתנועה קצרה, התנועה לאחר היעלמות ה

ʔašlattǡne  +w < wʔašlattǡne  <wašlattǡne (, 4'והשלחת, ופשטת אותו' )ננה  ואשלחתנה

ʕåqråk  +w  <wʔåqråk  <wåqråk (, 30'ואליך' )עמרם כז  ועקרךd + ʔallǝq  <dʔallǝq  <

dallǝq לערפלה(, 6'שהדליק' )עמרם ז  דאלק larfillå  ועד(, 10'לערפל' )עמרם ו wad  ועד' )עמרם'

זאת לצד מקרים שבהם התנועה מתארכת בהתאם לכלל,  (.5)מרקה כא 'לעם'  lam לעם(, 6ט 

  (.21מרקה יג ' ), למעלהמעל' lēl לעל(, 8'וסופם' )עמרם ה  wēqbon ועקבוןלדוגמא: 

מצטרפת למילה המתחילה באל"ף פרוסתטית, אל"ף פרוסתטית  בת עיצור אחד מיליתכאשר 

 בנצירו b + [ʔ]ånṣīru  <bånṣīruאינה מתקיימת והתנועה אחרי המילית תמיד קצרה. לדוגמא: 

, מרקה טז 8'בזרוע' )מרקה א  באדרע b + [ʔ]idrå  <bidrå(, 68, מרקה ד 10'במסירות' )עמרם י 

23.) 

 
 דרכים בהיעלמות הפוצץ הסדקי:  שלוש, קיימות (VʔC) צורבעומדו בין תנועה לעי 3.7.3.6

. לדוגמא: 195נדירה בעה"ש נפוצה באה"ש, אך מידמה לעיצור שאחריו. דרך זו ʔהעיצור  .א

zēraʔta  <zēratta (, 25, אלעזר ג 7'זרעת' )מרקה ב  זרעתmåʔmēnå  <måmmēnå ממנה 

 (. 1'המתמיד' )עמרם טו 

                                                 
, 49חיים, עואנ"ש ה, עמ' -)בן תנועה ארוכהנועת עזר שהפכה לאחר מכן לחיים מדובר בת-לפי השחזור של בן 194

1.4.6.1.)§ 

 §.1.5.3.1, א63עמ' §; 2.2.1.1.4, 88חיים, עואנ"ש ה, עמ' -בן 195
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נעלם בין שתי תנועות  ʔ, העיצור ʔנוצרת תנועה השווה באיכותה לתנועה לפני  ʔאחרי העיצור  .ב

'יעקב' )עמרם ג  יעקב yåʔqob  <yǡʔǡqob  <yǡ:qobשוות ומתהווה הברה כבדה ביותר. לדוגמא: 

 (.54'נאמין' )מעש ו  נאמן naʔmǝn  <nǡʔǡmǝn  <nǡmǝn(, 25, עמרם ה 12, עמרם ה 4

אן פיצוי כפול על יש כ יו והתנועה שלפניו מתארכת. כלומר,ר שאחרמדמה לעיצו ʔהעיצור  .ג

'לחצים' )עמרם כז  לחצין laʔṣǝn  <lǡṣṣǝnלדוגמא:  .בהכפלה ובהארכה – היעלמות הפוצץ הסדקי

26 ,)rēmmǝk < reʔmǝk תעביר(, 33'רחמיך' )עמרם כז  רחמיך tābbǝr  (, 15'תעביר' )עמרם ב

(, 4, מרקה כ 1, מרקה טו 3'הכנעה' )עמרם יג  šēbbod ודשעב(, 27'אהרן' )עמרם ו  ǡrron אהרן

 דחלה(, 10, א"ח 56, מרקה ח 17, מרקה ג 7, עמרם ד 3'מבטח, בטחון' )עמרם ד  rēṣṣon רחצון

dēllå  הפיצוי הכפול (.69, מרקה ה 47, מרקה ה 81, מרקה ג 22'יראה, פחד, מורא' )מרקה א"" 

 . לדרך זו אין אח ורע בניבים אחרים. של הפונולוגיה השומרונית הוא מאפיין ייחודי

'זרעת' )אלעזר ג  zērattå זרעת, לדוגמא: 196יש שהדרך הראשונה והשלישית מתקיימות זו לצד זו

(. יש שהדרך השלישית והשנייה מתקיימות זו לצד , מהדורת הדפתר25)אלעזר ג  zērāttå( לצד 25

(. יש 47)אלעזר ג  yǡ:zåb( לצד , מהדורת הדפתר47זוב' )אלעזר ג 'יע yǡzzåb יעזבזו, לדוגמא: 

( 34'בחול' )אלדסתאן ב  bållå בחלהשהדרך הראשונה והשנייה מתקיימות זו לצד זו, לדוגמא: 

 (., מהדורת הדפתר33)אלדסתאן ב  bǡlåלצד 

 
דקי בין שתי היעלמות פוצץ ס בשללבוא תנועה ארוכה ביותר צפויה בצורות הבאות  3.7.3.7

 nāʔātu < nāttu :העיצור שאחרי הפוצץ הסדקיוכפל בהן מ אך בנוסף§(, 3.7.3.1)תנועות שוות 

 rīʔīṣå < rīṣṣå (,30']הן[ ירדו' )מרקה יד  nātti נעתי(, 16, מרקה טז 85'ירדו' )מרקה יד  נעתו/נחתו

'הלחוצים'  līṣṣayyå לחציה(, 13'בוטחים' )עמרם י  rīṣṣǝn רחצין(, 41'בוטחת' )עמרם כח  רחיצה

 אתרחצת itrēʔēṣǝt < itrēṣṣǝt (,66'לחוצים' )מרקה יב  lēṣṣǝm לחצים(, 65, עמרם כה 2)עמרם ב 

'בטחו' )מרקה  itrēṣṣon אתרחצון(, 7'בטחנו' )עמרם כז  itrēṣṣinnån אתרחצנן(, 49 'בטחתי' )א"ג

, מרקה 10'נתנו' )עמרם טז  יהבה yēʔēbe  <yēbbe (,28)מרקה יד  'נתונים' yēbbǝnיהיבין (, 7ח 

גזרת ע"א יכות ליש הללו כל הצורות (.47, מרקה ט 7'נתנם' )עמרם יט  yēbbon יהבון(, 41טו 

דרך זו בהיעלמות הפוצץ מצויה גם בעה"ש, שורשים נח"ת, רח"ץ, לח"ץ, יה"ב. ובפרט ל(, §10.1.4)

 .sērrǝm סחרים, wkǡnnu וכהנולדוגמא: 

על היעלמות  )ראה לעיל( פיצוי כפול בהן חלתוצאת אנלוגיה לצורות שככל הנראה צורות אלה הן 

, 56, מרקה ח 17, מרקה ג 7, עמרם ד 3'מבטח, בטחון' )עמרם ד  rēṣṣon רחצון הגרונית. השווה:

חלה הכפלה תמורת  (. אפשר גם שבצורות אלה26'לחצים' )עמרם כז  lǡṣṣǝnלחצין (, 10א"ח 

כיוון ר, לארוכה ביות התנועה התארכה באופן אוטומטיולאחר מכן , (§3.10.1ראה הארכה )

>  nā:tu  <nāttuלדוגמא: §(, 3.4.5 שווהה) סגורה באה"שבהברה  מתקיימתשתנועה ארוכה אינה 

                                                 
(, התואמת את הדרך הראשונה, לבין 12'שלחת' )במ כד  šallattå שלחתבעה"ש נוצר בידול במשמעות בין הצורה  196

 (, התואמת את הדרך השלישית. 14'שלחת אותה' ֻ )דב כא  šallātta שלחתההצורה 
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nā:ttu ,itrē:ṣǝt  <itrēṣṣǝt  <itrē:ṣṣǝt. 

 

 היורדים הדיפתונגים3.8 

  בשני המעמדים הבאים: הדיפתונגים היורדים מתקיימים

 רכיבה את הדיפתונג, מוכפלת.כאשר חצי התנועה, המ .1

uww :מוחי muwwi  לחזוה(, 8'מחיה' )עמרם ח lāzuwwa  נצוחה(, 18'ָלרואה' )עמרם כו 

nǡṣuwwå  מועד(, 6'המנצח' )א"ח muwwǝd  (.16'מועד' )עמרם יב 

iyy :כסיאתה aksiyyǡtå  גלגיון(, 14'הנסתרות' )עמרם א gǡlǡgiyyon בניון(, 6ם כ 'שבחם' )עמר 

bǡniyyon  קיאם(, 76'בניהם' )עמרם כג qiyyåm  (. 29'ברית' )עמרם כד 

ayy :פממיה fēmǡmayyå  כיון(, 25'הפיות' )עמרם ד kayyon  (, 76, מרקה א 6'אכן הם' )עמרם א

, מרקה א 22, עמרם טז 38, עמרם ט 13, עמרם ו 11, עמרם ו 23'אכן הוא' )עמרם א  kayyi כיי

 ʕayyol חיול(, 23'ופשענו' )עמרם יא  wētayyåbnån ואתחיבנן(, 35, מרקה כא 32, מרקה יז 133

 (.38'והחיים' )מרקה ה  wayyayyå וחייה(, 15'חזק' )עמרם טז 

 ו, מרקה 81'יחידי' )מרקה ה  yī'dǡy יחידאי וגמא:ארוכה ביותר. לד ay דיפתונגהתנועת כאשר  .2

'יאה'  yǡy יאי(, 76, ננה 18'בריה' )מרקה טז  bū'rǡy בוראי(, 26'גודל' )עמרם יא  sē'gāy סגאי(, 37

 (.50'הלוחות' )מרקה ט  lēbāyyå לוחיה(, 47)מרקה ח 

 bayl* ויל, הוא מילת הקריאה בלי שתנועתו מתארכתמשתמר  ayדיפתונג מקרה יוצא דופן, ש

, 88, מרקה א 12'אוי להם' )עמרם י  baylon וילון. לדוגמא: הבאה בתוספת כינוי חבור 'אוי, אבוי'

 ayבדומה הדיפתונג  (.35, עמרם כח 14, עמרם יח 22'אוי לו' )עמרם יג  bayle וילה(, 23מרקה ח 

 (. 35ב לב ד) åydimma אידם: מתקיים במילה אחת בעה"ש

, מרקה 86ג )מרקה י kīהיא  צורתה הגרודהנטייה סופלטיבית.  ', אמנםאכן' kī כימילית נטיית הל

'אכן הוא'  kayyi כיי, לדוגמא: kayלו בתוספת כינויים משמש הבסיס ואי ;(73, אב גלוגה 170טז 

בחינה (. מ6'אכן הם' )עמרם א  kayyon כיון(, 63'אכן אנו' )ננה  kayyīnån כיינן(, 11)עמרם ו 

. באמצעות הכפלה תוסף כינויים הדיפתונג משתמריואילו בה i-התכווץ ל ayהיסטורית הדיפתונג 

 זהו מקרה יחיד במינו באה"ש.

 

 הידמות, היבדלות ושינויים אחרים הכרוכים בשכנות בין הגאים3.9 

3.9.1 הידמות 

 הידמות מלאה3.9.1.1 

'בשנה' )מרקה יז  בשתה afšintå  <afšittå לעיצור התוכף. לדוגמא: nהידמות אחורנית של  .א

30 ;)måntån  <måttån (; 96'לתת' )מרקה יד  מתןminkållå  >mikkållå מהכול' )עמרם י  מכלה'

1) ,minfam  <miffam לל.כ מהווה אינהת זו שכיחה מאוד, אך והידמ .(20'מפי' )מרקה טו  מפם 

  .(2'מנוחתו' )עמרם יד  manšēme מנשמה(, 3מרקה ח 'הבאת' ) andǝk אנדיךהשווה: 
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'נצפנו'  דטמרו ditṭåmmǡru  <diṭṭåmmǡru לעיצור התוכף. לדוגמא: tהידמות אחורנית של  .ב

 .(4'זכור' )עמרם ג  אדכר itdēkår  <iddēkår(, 57)מרקה ט 

 yi/ye  <i/e, דהיינו: i/eבעומדה בראש מילה לתנועה התוכפת  yהידמות של חצי התנועה  .ג

 הברהשמבחינה פונולוגית  כה. היותיכולה להיות קצרה או ארו i/e)בהתאמה(. התנועה התוכפת 

, 1'כבוד' )עמרם יב  īqår איקריכולה להתחיל בתנועה, נוסף פוצץ סדקי בראשה. לדוגמא:  אינה

(. הידמות זו 41, אלעזר ד 42'יד' )עמרם כד  ed אד(, 50'יום' )מרקה א  īmåm אימם(, 2מרקה א 

 adlīdåkדלידך (, 19'ביום' )עמרם ד  bīmǡmå באיממהקורית גם בהצטרף מילות יחס, לדוגמא: 

, ע"א(. אותה 64'אליך' )אב גלוגה  dalyēdåk דלידך(. אך לצד זאת השווה: 64'אליך' )אב גלוגה 

. תופעה זו מתועדת גם בעברית המדוברת 197תופעה ואף באותן לקסמות מתועדת בקטעי תרגום

 .xakt si, ִיְצָחק israelשמות, כדוגמת ִיְשָרֵאל בהגיית ה

 zēraʔta  <zēratta. לדוגמא: (סעיף קטן א §3.7.3.6) יצור התוכףהידמות של פוצץ סדקי לע .ד

 (.1'המתמיד' )עמרם טו  ממנה måʔmēnå  <måmmēnå(, 25, אלעזר ג 7'זרעת' )מרקה ב  זרעת

 דרך זו נפוצה למדי באה"ש.

 

 מלאה של תנועה שלפני פוצץ סדקי לתנועה שאחרי פוצץ סדקיהידמות אחורנית 3.9.1.2 

>  V1ʔV2: התנועה שלפני פוצץ סדקי מידמה הידמות מלאה לתנועה שאחרי פוצץ סדקייש ש

V2ʔV2 ות כווצת שוות באיכותן ושתי ההברות מתסדקי נעלם בין שתי תנועוהפוצץ ה. בשלב הבא

>  yēšabbēʔon  <yēšabbūʔon: (. לדוגמא§3.7.3.1ר או הברה כבדה כפליים )להברה כבדה ביות

yēšabꞌbūn [שב"ח, פעל, עתיד נסתרים] (13, מרקה כד 67'ישבחו' )מרקה ג  ישבחון . 

נקבעה איכותה משווא, ו במקרים אלה סדקי צמחההפוצץ השלפני התנועה  מבחינה היסטורית

y*. לדוגמא: 198בהתאם לאיכות התנועה שאחרי הפוצץ הסדקי )בחלק מהמקרים(
ǝ
šabb

ǝ
ʔon  <

*yēšab'būʔon  <yēšab'būnג כאן הוא תיאור סינכרוני ומאחר התיאור הדקדוקי המוצ. מאחר ש

סדקי נתונה ואיכותה הפוצץ הנקבע כי התנועה שלפני  §(,3.5) נו מתקיים באה"שהשווא הנע איש

 גזרת.משקל ממנו היא נמוגדר לפי ה

תאם לתנועה העומדת לפני הפוצץ הסדקי בה , שבהם מתקיימת הידמות זופירוט המקריםלהלן 

 .לתנועה העומדת אחריוו

ēʔo  <ūʔo  <ū: :לדוגמא .tēʔom  <tūʔom  <tūm (; 12'תחום' )עמרם יח  תחוםrēʔūtå <  

rūʔūtå  <rūtå (.37'רחותה' )עמרם ט  רחותה 

āʔo  <ūʔo  <ū: :לדוגמא .bāʔūrå  <būʔūrå  <būrå (; 34'הנבחר' )עמרם ד  בחורהbǡmāʔūnå  <

bǡmūʔūnå  <bǡmūnå (; 2'במעון' )עמרם ה  במעונהafzāʔūrån  <afzūʔūrån  <afzūrån בזעורן 

 (.27'בקטן' )עמרם ח 

                                                 
 §.f19, 69פסברג, קת"ג, עמ'  197

 §.2.2.3.1.7, 98-97חיים, עואנ"ש ה, עמ' -בן 198
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āʔi  <īʔi  <ī: :לדוגמא .ar'bīm < arbīʔǝm < arbāʔǝm מרקה כד 6'ארבעים' )מרקה כג  ארבעים ,

21 ;)lē'bīn < lēbīʔǝn < lēbāʔǝn (.16, אלד ג 39, מרקה טז 45'לוחות' )מרקה ט  לוחין 

ēʔa  <āʔa  <ā: :לדוגמא .yēʔāddǝš  <yāʔāddǝš  <yāddǝš (.35, מעש ד 5'יחדש' )מעש ב  יחדש 

āʔe  <ēʔe  <ē: :לדוגמא .id'rēk < idrēʔǝk < idrāʔǝk (.78'זרועותיך' )מרקה יב  אדרעך 

בתוך  ההידמות חלה. ʔאו לה"פ  ʔ, עה"פ ʕאו  ʔזו חלה בשמות ובפעלים בעלי פה"פ הידמות 

ין מורפמות, בתחילת המילה ובסופה. יש שלאותה קטגוריה דקדוקית שייכות בגבול במורפמה ו

 būrå. לדוגמא, בצורת הבינוני ה ומילים שבהן ההידמות אינה חלהמילים שבהן ההידמות חל

של תנועת פה"פ לתנועה עה"פ, , חלה הידמות qǡtol(, השייכת למשקל 34'הנבחר' )עמרם ד  בחורה

 זו אינה חלה. ( הידמות9קוראים' )אב גלוגה 'ה zāʔūqayyå זעוקיהואילו בצורה 

 
 של עיצורים הידמות חלקית3.9.1.3 

 מפני amfanni <ambanni  . לדוגמא:b-ל והפיכתה nאו  mלעיצור  fהידמות קדומנית של  .א

בחינה היסטורית לא ניתן מ .(2'שיצא' )עמרם כ  דנפק danfåq  <danbåq (,30'מפנה' )מרקה יג 

n*ן הצורה התפתחה מ anbåqהצורה שלהניח 
ǝ
båq  הצורהתנועה פרוסתטית, זאת לאור בתוספת 

       שלשתי הצורות צורת מוצא משותפת: אפוא יש להניח (.35'יצא' )מרקה טז  nǡfåq נפק

*n
ǝ
faq ( >*n

ǝ
baq). 

'יוצאים'  anbīqǝn נפיקין. לדוגמא: m-ל והפיכתה bלעיצור התוכף  nהידמות אחורנית של  .ב

 , ע"ה וע"ו(.20)מרקה טו  ambīqǝn( > 20)מרקה טו 

 אצטמתו iṣtåmmǡtu  <iṣṭåmmǡtu. לדוגמא: התוכףנית בנחציות לעיצור הנחצי מוהידמות קד .ג

 (.78'נתקבצו' )מרקה טז 

 

 לפוצץ סדקי e-ו iהידמות אחורנית חלקית של התנועות 3.9.1.4 

. הידמות זו a :iʔ/eʔ  <aʔוהופכות לתנועה  הבא אחריהןמידמות לפוצץ הסדקי  e-ו iהתנועות 

   (,38'מכריעים' )אב גלוגה כרעים  kǡrǡʔǝm < kǡrēʔǝmלדוגמא:  .למדי באה"ש שכיחה

šabbēʔu šabbāʔu < זזעי(, 42'שיבחו' )מרקה כ  שבחו zazzāʔi  אלעזר 31']הן[ זעזעו' )מרקה טז ,

(, 18'שבחו!' )עמרם ז  šabbāʔu שבחו(, 29'אשבחהו' )מעש ו  ēšabbāʔinne אשבחנה(, 72ד 

'מופיעים' )אב  mūfāʔǝmמופעים (, 45, מרקה ח 26'משבחים' )עמרם יב  amšabbāʔənמשבחין 

ה בשורשי זו חלסטורית הידמות מבחינה הי (.10'מודיעים' )עמרם כד  mūdāʔənמודעין (, 36גלוגה 

 "ח ול"ע לשעבר לפני שנעתקו לל"א.ל

>  måṣlǝʔ  <måṣlåʔלדוגמא: . e-ו iבמעמדים רבים הפוצץ הסדקי נעלם לאחר הידמות התנועות 

måṣlå (,22'מצליח' )עמרם א  מצלח yādǝʔ  <yādaʔ  >yāda מרקה ה 15'יודע' )מרקה יג  ידע ,

, אלעזר ד 61'שלח' )מרקה א  שלח šallǝʔ  <šallaʔ  <šalla(, 42'קורא' )מרקה א  ṣǡba צבע(, 61

81 ,)zazziʔtå  <zazzaʔtå  <zazzattå (27, מרקה ח 66, מרקה ו 13ם כב 'זעזעת' )עמר זזעת .

לל"א ונעלמו  ההידמות בשורשי ל"ח ול"ע, לאחר מכן הם נעתקו תחילה חלה מבחינה היסטורית
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 הברה.בסוף או באמצע ה

 
 r-ל e-ו iחלקית של התנועות אחורנית הידמות 3.9.1.5 

199והופכות לתנועה  r עיצור התוכףלמידמות  e-ו iהתנועות 
a באה"ש.  שכיחה. הידמות מעין זו

(, 39'ושומר' )ננה  ונטר wnǡṭǝr  <wnǡṭår(, 2'זכור' )עמרם כב  אדכר iddēkǝr  <iddēkårלדוגמא: 

innǡʔǝr  <innǡʔar  <in'nǡr (, 12'זכור' )עמרם ב  הנהרǡmǝr  <ǡmår (, 8'אומר' )עמרם ו  אמר

kǡmērǝm  <kǡmǡrǝm מסובר, ע"ב( 40'מסתירים' )עמרם כז  כמרין amsūbår  סולח' )מרקה א'

 משגר, (36'זוכר' )מרקה א  min'nǡr מנהר, (59עמרם כז 'סלח' ) sūbår סובר(, 45, אב חסדה 17

amšaggår  מפשר (,44'משלח' )מרקה ה amfaššår  ביאר (,65, מרקה יב 35'מציל' )מרקה א 

bayyår  מדכר(, 41'כתב' )מרקה יד madkår  נצר(, 42'מזכיר' )אלדסתאן ג nǡṣår  נוצר' )טביה'

30.) 

, ע"א(, 2'זכור' )עמרם כב  iddēkǝr אדכרחלה:  ההידמותאין השווה את הצורות הבאות, שבהן 

 תעביר(, 40'מסתירים' )עמרם כז  kǡmērǝm כמריןע"א ותיקן(,  39'ושומר' )ננה  wnǡṭǝr ונטר

tābbǝr  מניר(, 15'תעביר' )עמרם ב mǡnǝr  שריר (,9, עמרם ז 4'מאיר' )עמרם ז šǡrǝr  'מאוד'

 .(55'זוכר' )מרקה ד  nǡʔǝr נהיר(, 76'יתר, יותר גדול' )מרקה ב  yātǝr יתיר, (20)עמרם טז 

להלן דוגמאות תופעה המורשת משלב קדום יותר של הארמית.  היא rהידמות לעיצור התוכף 

 .(19)עזרא ד  , וַבַקרו(9)עזרא ו  , ֲחַמר(11)דניאל ה  , ְגַבר(34)דניאל ד  ְמַהַדר: ו200ארמית מקראיתמ

-בן( מעיר 7'ואומר' )מרקה יט  wǡmår ואמר(, 22'מכבד' )מרקה ד  mūqår מוקרצורות על ה

 עבר צורת הבינוניב aבדונו בתנועת עה"פ , 202זאת . לעומתrהידמות לעיצור חלה בהן כי  201חיים

כי אינה מחמת העיצור  חיים-בן קובע יכת לבניין פיעל,משוה ,בעה"ש (22דב ד ) ʕåbbår ]=עובר[

 ,r-בשכנות לתנועת עה"פ אינה משתנה  (29שמ ו ) dabbǝr דברבצורה כדוגמת , שהרי r התוכף

 צורות נוספותעל דונו (. ב17)בר טו  ʕǡbbår עברנלוגיה לצורות העבר, כדוגמת אב אלא מקורה

כתוצאת אנלוגיה. אם  ןף להסביר, אלא מעדיr-להידמות ל באשר מקביעה 203חיים-בןבעה"ש נמנע 

בו נבדלות ש לפנינו קו פונטי, עה"שב rהידמות לעיצור  העדרגבי לחיים -בן השקפת מתקבלת

ו , לפנינו קr-בעה"ש חלה הידמות לנקבע כי ומזו. אם השקפתו אינה מתקבלת  אה"ש ועה"ש זו

עשויה הייתה לחול בעה"ש בהשפעת  r-ההידמות ל. העברית הטברניתעה"ש ובו נבדלות פונטי ש

 rאה"ש, אך גם בלא השפעתה, שכן מרובים הם המקרים באה"ש שבהם חלה הידמות לעיצור 

 . ילו בעה"ש מקרים אלה מועטיםוא

                                                 
, 8'ייאמר' )מרקה יא  yitmår יתמר(, 2'זכור' )עמרם כב  אדכר iddēkårפלורנטין מזכיר תופעה זו בדונו בצורות  199

 .231אה פלורנטין, עברית שומרונית מאוחרת, עמ' בבניין אתְפעל. ר (40מרקה יב 
 §.u10, 42באואר וליאנדר, ארמית, עמ'  200

 .160חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן 201
 §. 2.12.11, 194חיים, דקדוק, עמ' -בן 202
 §.2.1.3.4, 82חיים, דקדוק, עמ' -בן 203
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3.9.2 היבדלות 

 .וט המעמדים בהם חלה תופעה זולהלן פירנדירה באה"ש.  יחסית תופעת ההיבדלות

מחצי  -yiyברצף הראשונה )העומדת בראש מילה(  yהיבדלות אחורנית של חצי התנועה  .א

 yiy-  <ʔiy- :yiyyǡbbēdon  <iyyǡbbēdonוהפיכתה לפוצץ סדקי, דהיינו:  y יהיהשנ התנועה

, אך דוגמאות המתועדת בפיוטים זוהי הדוגמא היחידה לכך(. 35'יאבדו, יתכלו' )מרקה כ  יאבדון

 ייעת כגון. לצד זאת, מתועדות צורות שבהן היבדלות זו לא חלה, 204נוספות מצויות בעה"ש

yiy'yāt  (. 60'ירד' )מרקה יד 

  . לדוגמא:-i :-ayi-  <-aʔiמן התנועה  ayiברצף  yהיבדלות אחורנית של חצי התנועה  .ב

būrǡyǝn  <būrǡʔǝn  (, 13קה ו , מר5, עמרם כה 8, עמרם כד 6'בריות' )עמרם כג בוראין

qåmmǡyi  <qåmmǡʔi (.61'ראשונים' )מרקה ב  קמאי 

 

a/å 3.9.3בפוצץ סדקי בין שתי תנועות  y חצי תנועה המרת 

205מומרת בפוצץ סדקי בין שתי תנועות  yחצי התנועה 
a/å :לדוגמא .qammǡyå  <qammǡʔå  <

qam'mǡ רתאה(, 74, מרקה ב 11, עמרם יב 22'הראשון' )עמרם ט  קמאה råt'tǡ  'החונן, המציל'

 yī'dǡ יחידאה(, 73, עמרם כד 23'הקורא' )עמרם ט  qår'rǡ קראה(, 13, עמרם יא 19)עמרם ט 

ראה דוגמאות ; , ע"ו וע"ב100'קריאה' )מרקה יד  maqrǡʔå מקראה (;10'היחיד' )אב גלוגה 

 (.סעיף קטן ד §āʔa ,3.7.2ות שבהן מתקיים הרצף לצור

 

3.9.4 תנועה ביטול 

 206. בעה"שתנועה מתבטלת b ,fוהעיצורים השפתיים  l, m, n, rיש שבסביבת העיצורים הצוללים 

ה בדרך כלל בהברה שלפני האחרונה. נקר ביטול התנועה .נקרית תופעה דומה אך לעתים נדירות

כך ההברה שהייתה לפנים פתוחה נסגרה  משוםלהלן דוגמאות לצורות שבהן התבטלה תנועה, 

'עולה' )מרקה ח  סלקה sǡlēqå  <sǡlqå: §(3.4.5אוטומטי הפכה לארוכה ביותר ) ותנועתה באופן

15 ,)mūrēkå  <mūrkå (, 49'המאריך ]ימים[' )מרקה יא  מורכהēqūbǡtåk  <ēqūbtåk עקובתך 

, 23'תוארך' )אב גלוגה  ēqūbǡtåk עקובתך( לצד 23, אב גלוגה 142ארך' )מרקה א 'תפארתך; תו

, 28'גבורתך' )עמרם ד  gēbūrtåk גבורתך(, 11'יוצאים' )עמרם כ  נפקין nǡfǡqən  <nǡfqən, ע"א(

'גבורותיך'  gēbūrǡtåk גבוראתך לצד, ועוד( 9, עמרם כז 21, עמרם כו 9, עמרם כו 10עמרם יג 

 שבקין, (26, מרקה יט 85, עמרם כה 85כג 'תשובתנו' )עמרם  tētūbtån תתובתן(, 9)מרקה ב 

šǡbqǝn '( '56מרקה ה עוזבים) ,אתעבדו ētābdu  עבדך, (10'נעשו' )מרקה ח ʕǡbdåk  עבדך' )אב'

 . (מהדורת הדפתר, 41גלוגה 

                                                 
 §.1.5.3.2, 64חיים, עואנ"ש ה, עמ' -בן 204
 §.1.5.3.2אγ, 64חיים, עואנ"ש ה, עמ' -בן בעה"ש, ראהחיים דן בתופעה דומה -בן 205

 §.2.12.7, א142סוף סעיף; עמ' § 1.2.1, 31חיים, עואנ"ש ה, עמ' -בן 206
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 ועה הארוכה בהברה שנסגרת, התנעה בהברה שלפני האחרונההתנו ביטולרחוקות לאחר  עתיםל

']הן[ עלו'  סלקי sǡlǡqi  <sǡlqi  <saḷqiמתקצרת. לדוגמא:  אלא נה הופכת ארוכה ביותראי

'עבדך'  ʕåbdåk עבדך, (29'המתנה' )ננה  מתנתה måttǡnǡtå  <måttǡntå  <måttåntå(, 3)מרקה ב 

 (.41)אב גלוגה 

 

3.9.5 פישוט מכפלי עיצורים 

, מרקה טו 13טו  'אש' )מרקה אש ašš  <ašמכפל הבא בסוף תיבה הופך פשוט:  עבריתבדומה ל

 (, אך5מרקה כא ם' )על' lam עםל(; 22'האש' )עמרם ו  iššǡtå אשתה (, אך באמצע תיבה:43

 (.25'אומות' )עמרם ו  ʕammǝm עמיםתיבה:  באמצע

לדוגמא, צורת . , הופך המכפל לפשוטנוסף ברצף של שלושה עיצורים, הכולל מכפל ואחריו עיצור

baznån*-, לככל הנראה ,הפכה bazznån*המדברים 
207

פישוט  ( עקבB, 35'בזזנו' )דב ב  בזנן 

יש שנוספת תנועת עזר בין המכפל לעיצור השלישי.  וע את פישוט המכפל,למנ כדי. מכפל העיצורים

 -itrēṣṣבין הבסיס  i( נוספה תנועת עזר 7'בטחנו' )עמרם כז  itrēṣṣinnån אתרחצנןלדוגמא, בצורה 

 . nån-לבין הסיומת למדברים 

 

3.9.6 שיכולי עיצורים  

 -ʔaʕ-  <ʕaʔשיכול באשר לעוד ראה . (§4.3.2) תי"והבנייני  המאפיין את tהעוסק ביסוד  דיון ראה

עקב העוסק בשורשים תנייניים הנוצרים כמו כן, ראה סעיף  .(סעיף קטן ב §3.7.1) בראש מילה

 .§(16.3) שיכול עיצורים

 

 הכפלה תמורת הארכה והארכה תמורת הכפלה3.10 

3.10.1 הכפלה תמורת הארכה 

, בפרט באה"ש שאין פעמים רבותסעיף זה עוסק במקרים שבהם הכפלה באה תמורת הארכה. 

ורה כלשהי למשקל זה או בסיס לשיוכה של צהארכה הן  הכפלה כנגד מתקיימות בה הברות קלות,

, גרידא של צורה מסוימת תלוי בשיקולים מורפולוגייםהדקדוקי על פי רוב שיוכה  אחר. כלומר,

וריה לקטגגם ניתן לשייכה  ותה צורה חלה הכפלה תמורת הארכה )או להפך(באנקבע כי אם  אך

צורות אחרות בנטייה, על  אחרת. קביעה זו אינה יכולה להיות שרירותית אלא חייבת להתבסס

אה תמורת הארכה בדרך כלל ניתן לתלות את ההכפלה הבם או סמנטיים. שיקולים תחביריי

 באנלוגיה. 

 יכתיתשמ (78'גאלו' )אלעזר ד  fårrǡqu הצורה ,שיקולים מורפולוגיים התבסס עלכך, לדוגמא, ב

פר"ק 'גאל, מבט כללי יותר על השורש  אך עה"פ בצורה זו כפולה. לבניין פעל, שהרי לכאורה

יפרק מא: , לדוגכי שורש זה משמש בבניין קלחושף  אשר הצורה הנדונה גזורה ממנו, הציל',

                                                 

 
 (, הנגזרת מן השורש תמ"ם.28)במ יז  tamnu תמנוהשווה צורה דומה בעה"ש: 207
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yifråq  יפרקו(, 15'יסיר' )מע"ש ד yifrǡqu  צורהב. (80'יגאלו' )אלעזר ד fårrǡqu אפוא החל 

'גאלם' )מרקה  fårrǡqonפרקון  רהוצגם בוהיא משויכת לבניין קל.  בעה"פ הכפלה תמורת הארכה

אנלוגיה לשורש נוצרה עקב  שההכפלה אפשר. חלה כפי הנראה הכפלה תמורת הארכה (70יג 

 מפשר(, 60'הצל!' )מרקה יא  faššår פשרבבניין פעל במשמעות דומה, השווה:  המשמש ,פש"ר

amfaššår  (.65, מרקה יב 35'מציל' )מרקה א 

 ה הכפלה תמורת הארכה.למקרים שבהם חלנוספות דוגמאות  להלן

(. 33'טעינו' )מרקה ה  ṭinnån טעינן :qētǝlצורת עבר מדברים בבניין קל מן השורש טע"י, משקל 

שההכפלה כאן  ניתן לשייכה לבניין קל בלבד. ייתכן .ṭīnånה הנדונה מתחלפת עם הצורה הצור

 (.33'פשענו' )מרקה ה  sǡrinnån סרחנןהיא תוצאת אנלוגיה לצורה הבאה בסמוך 

'ראינו' )מרקה כ  ʕāminnån נןיעמ :qǡtålצורת עבר מדברים בבניין קל מן השורש עמ"י, משקל 

32 ,V .) אשר הצורה מ"יחהשורש ,ʕāminnån ,משמש ברגיל בבניין קל במשמעות  נגזרת ממנו

בצורה  יכ ברי בבניין פעל. שורש זה אינו מתועד ה' ובבניין אפעל במשמעות 'הראה'.'רא

ʕāminnån  מתחלפת עם הצורה חלה הכפלה תמורת הארכה והיאʕāmīnån. ככל הנראה ,

 (.33ענו' )מרקה כ 'שמ šāminnån שמענןההכפלה כאן היא תוצאת אנלוגיה לצורה הבאה בסמוך 

 

3.10.2 הארכה תמורת הכפלה 

 צורות בבניין איתפעל, אשרב . דוגמא מובהקת להארכה תמורת הכפלה מוצאיםלעילסעיף  ראה

'נמצא' )עמרם כג  mittåšqå מתשקח(, לדוגמא: §4.3.2.1) tמאפיין בולט שלו הוא הכפלת היסוד 

 :, לדוגמא§(5.6.1) מתארכת ועה שלפניווהתנ אינו נכפל tהיסוד במקרים מסוימים  (. אולם49

'נתרווח, נרגע'  ētarba אתרוח ;nittaskəm( תמורת 15'נסוף, נתכלה' )עמרם יא  nētaskəm נתסכם

התהווה באנלוגיה  בניין איתפעלב tלת היסוד אפשר שהעדר הכפ .ittarba( תמורת 66)מרקה ג 

 .פשוט tהיסוד  האחרים, אתְפעל ואתַפעל, שבהםבנייני התי"ו ל

זו צורה משתייכת  , ע"א(. לכאורה7לם' )אלעזר ד 'גיד gǡdillon גדלוןדוגמא נוספת היא הצורה 

. עם זאת, המשמעות הרגילה בבניין קל הנגזר משורש זה היא 'גדל', qǡtǝlלבניין קל, משקל עבר 

באה במשמעות  gǡdillon(, ואילו הצורה 10, מרקה ז 9'גדלים' )עמרם כד  gǡdīlǝn גדיליןהשווה 

(, השייכת לבניין פעל. 8'גידלת' )עמרם כד  gaddilta גדלתשל גרימה ובכך היא מקבילה לצורה 

לבניין פעל בהנחה כי במקרה זה חלה הארכה  gǡdillonלפיכך, מסתבר יותר לשייך את הצורה 

 ה. תמורת הכפל

 

 īyaרצף  3.11 

בא על פי רוב  iyya–הרצף  .ya-ל או מתקצר iyya-ל קמתפראינו מתקיים באה"ש ו īyaהרצף 

 י עיצור פשוט.אחר לעולםבא  ya–עיצור פשוט, ואילו הרצף  אחריצרור עיצורים ונדיר  אחרי

, 16, מרקה ח 14'הנסתרות' )עמרם א כסיאתה  īya  <iyya :aksīyǡtå  <aksiyyǡtåל  דוגמאות
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'נסתרות'  aksiyyåtכסיאת (, 50, מרקה ו 9'נסתרות' )עמרם כה  aksiyꞌyǡnכסיאן (, 41מרקה ט 

'מלאה' )אלדסתאן ב  mǡliyyå מליה, (ע"ב, 7'מטהרת' )אב גלוגה  madkiyyåמדכיה (, 66)טביה 

4). 

להיות הופכת  שהייתה פתוחה הברה, משתנה מבנה ההברה במילה: ya-ל הופך īyaכאשר הרצף 

'מחזיקה'  קעניה qānīyå  <qānyå. לדוגמא: §(3.4.5תה מתארכת באופן אוטומטי )תנועסגורה ו

 מטיה(, 9'מחזיקה' )עמרם ד  qānyå קעניה(, 72'וקוננו' )מרקה ב  wqānyån וקענין(, 9)עמרם ד 

mǡṭyå ''מליה(, 57)מרקה ד  באה mǡlyå  בריה(, 20'מלאה' )מרקה ט bǡryå  הבורא' )מרקה יא'

 מתעניה(, 10'נגלות' )עמרם כה  gǡl'yǡnגליאן (, 16'מועילה' )עמרם ט  mǡnyåמעניה (, 5

mētānyå  מתענין(, 9'מועילה' )עמרם ט mētānyån  אתיה (, 18'נענים' )ננהǡtyå  (, 7'באה' )ננה

'נגלות'  gǡl'yǡnגליאן (, 22ה ו 'יאה' )מרק lǡbyå לאויה (,5'מלאות' )אלדסתאן א  mǡlꞌyǡnמליאן 

 gālīyǡtå  <gālyǡtå, לדוגמא: תתקצרמתנועתה  –ר שההברה נסגרת לאח עתיםל (.10)עמרם כה 

 <galyǡtå  (.9, מרקה ז 11, מרקה ד 11'הנגלות' )מרקה ב גליאתה 

 

 הגאי מעבר3.12 

 y. תפוצת הגאי המעבר מותנית בסביבה הפונטית: ההגה y ,w ,ʔבאה"ש משמשים הגאי המעבר 

. להלן דוגמאות å/aהתנועה  אחריבא  ʔ; וההגה uי התנועה אחרבא  w; ההגה iהתנועה  אחריבא 

 לכל אחד משלושת הגאי המעבר.

כסיה  , מתקבלת הצורה-a( נוסף צורן הנקבה 10'נסתר' )עמרם כה  aksiכסי רת זכר כאשר לצו .א

aksiyyå  שקיח כאשר לצורת זכר (;9'נסתרת' )מרקה ט ašqi  ( נוסף צורן 12'נמצא' )עמרם ד

 (.62'נמצאות' )אב גלוגה  ašqiy'yǡn שקיחן, מתקבלת הצורה Cān–הנקבה לרבים 

'הענו'  ʕānuwwa ענוה, מתקבלת הצורה -a'ענו' נוסף צורן היידוע  ʕānu ענוכאשר לצורת זכר  .ב

, ayya-( נוסף צורן היידוע לרבים 54'פגע' )מרקה יד  irro עריו(; כאשר אל צורת הזכר 31)מע"ש ג 

 (.79'הפגעים' )מרקה א  ערויה irruwwayyåמתקבלת הצורה 

, מתקבלת הצורה o-( נוסף הצורן לנסתר 2ה' )אלעזר ד 'בריי bū'rǡy בוראיכאשר לצורת זכר  .ג

, īnån–נוסף הצורן למדברים  ʔēṭå חטאכאשר לצורה (; 45מרקה יג 'בריותיו' ) būrǡʔo בוראיו

 .(86'לחטאינו' )עמרם כה  lēṭǡʔīnån לחטאינןמתקבלת הצורה 

'נסתרת'. יש  כסיה aksi + a  <aksiyyåבגבול בין שתי תנועות, לדוגמא:  וצריכול להיוהגה מעבר 

 bū'rǡy + o  <būrǡʔoהידמות לתנועה הקודמת, לדוגמא: שהגה מעבר מתהווה מהגה אחר עקב 

 'בריותיו'. בוראיו
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 הפועל4 

 הפועל צורני הנטייה במערכת4.1 

, ציווי, בינוני )פעיל וסביל(, מקור. 208הנטיות הבאות: עבר, עתיד-נטיית הפועל כוללת את חמש תת

צורות שיש בהן סימן לגוף; נטיות העבר, העתיד והציווי מורכבות מצורות פועל מפורשות, דהיינו 

מפורשות, דהיינו צורות שאין בהן סימן לגוף -נטיות הבינוני והמקור מורכבות מצורות פועל בלתי

ראשון, שני,  –ושנטייתן היא כנטיית השם. צורה מפורשת נוטה לפי הקטגוריות הדקדוקיות: גוף 

נוטה לפי הקטגוריות  מפורשת-זכר, נקבה. צורה בלתי –יחיד, רבים; מין  –שלישי; מספר 

זכר, נקבה  –יחיד, רבים )בצורת המקור קטגוריית המספר קבועה(; מין  –הדקדוקיות: מספר 

 נפרד, נסמך, מיודע. –בועה(; מצב )בצורת המקור קטגוריית המין ק

 

4.1.1 צורני הגוף בנטיית העבר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 מדבר 4.1.1.1 

 ערקת, לדוגמא: ǝt-/ת-הופעותיו הוא  במקצת§(. 1.5.1מזדמן מעט מאוד בפיוט ) הצורן למדבר

ʕārēqǝt  אדבקת(, 27'נסתי' )אב גלוגה iddǡbēqǝt  קעמת(, 5, אב גלוגה 2'דבקתי' )אב גלוגה 

qāmǝt  אתרחצת(, 26'עמדתי' )אב גלוגה itrēṣṣǝt תלית , (49 'בטחתי' )אב גלוגהtǡlət  ,תליתי'

(. הצורן למדבר שכיח 91, אב גלוגה 76ה 'שמתי' )אב גלוג ašbǝtאשוית (, 12נשאתי' )אב גלוגה 

'גרתי' )בר לב  אתותבת(, J, 20'ברכתי' )בר יז ברכת , לדוגמא: ǝt-*/ת-בתה"ש ובדרך כלל צורתו 

5 ,J ,)שמ יח  הוית( '3'הייתי ,J ,)בר ד  קטלת( '23'הרגתי ,CA ,)בר יט  סבלת( '26'נשאתי ,JA ,)

 (.J, 31'קברתי' )בר מט  קברת(, J, 30'חפרתי' )בר כא  חפרת(, J, 34'שכבתי' )בר יט  שכבת

                                                 
ניתן לכנות  אינם מתייחסים לתפקידי הצורות השייכות לנטיות אלה. ו"נטיית העתיד""נטיית העבר" המונחים  208

 נטיות אלה גם "נטיית הסופיות" ו"נטיית התחיליות" )בהתאמה(.

 הגייה שלד עיצורים 

 ət, -ti- תי-ת, - מדבר

 tå, -t, -k- ך-ת, -ת)ה(, - נוכח

 ti, *-t, *-k-* ך-ת, -ת)י(, - נוכחת

 -Ø Ø-  נסתר

 åt- ת- נסתרת

 nån- נן- מדברים

 ton, *-kon-* כון-תון, - נוכחים

 tǝn-* ת)י(ן- נוכחות

 u, -on- ון-ו, - נסתרים

 i, *-ǝn- )י(ן-י, - נסתרות
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ככל ו ti-/תי-, האופייני לרובד הקלאסי, מתועד בחיבורים המאוחרים הצורן ǝt–/ת–לצד הצורן 

, כי ככל שכתב היד של התרגום מאוחר יותר, כך 209הוא פרי השפעת העברית. ניתן להבחין הנראה

 amlīti אמליתי(, 12'פרסתי' )אב גלוגה  fǡråsti פרסתילדוגמא:  .ti–/תי–מרובה בו הצורן 

 (,A, 2'זקנתי' )בר כז  סהבתי(, A, 33'דברתי' )בר כד  מללתי(, 93'מלאתי, התמלאתי' )אב גלוגה 

מתועד במליץ, המשתייך לרובד הקלאסי:  תי–(. פעם אחת הצורן A, 31'קברתי' )בר מט  קברתי

, 210תי–פשר שמעידה על קיומו של הצורן העתיק למדבר (. צורה זו א590.20'ראיתי' )המליץ  חזיתי

 .211אשר שרידיו נראים בפועלי ל"י בדומה למצוי בתרגום אונקלוס

 
 נוכח4.1.1.2 

 . -k/ך-, t-/ת- ,tå-/ת)ה(-לצורן לנוכח שלושה אלומורפים: 

מצטרף לבסיס הפועל בעבר המסתיים בעיצור,  tå-/ת)ה(-האלומורף ש מן הממצאים בפיוט עולה

, 29'מרדת' )עמרם יט  mǡrådtå מרדתהדהיינו, הוא משמש בכל הגזרות למעט גזרת ל"י. לדוגמא: 

V,) פתחת aftatta
(, LMNBS, 21'שבתת' )עמרם כד  šǡbåttå שבתה(, V, 65'פתחת' )מרקה ג  212

, 67'הבדלת' )מרקה י  fǡrådtå פרדת(, LNBS, 11; מרקה א V, 9'גאלת' )מרקה א  fǡråqtå פרקת

V ,)סבלתנה sǡbåltǡne  אב חסדה( '54'נשאת לו ,V ,)קדמת qēdimtå  מרקה ג( '13'קדמת ,V ,)

 ǡmårtå אמרת(, V, 13; עמרם כד V, 28; עמרם כב V, 15'שעשית' )עמרם ח  dā:bådtå דעבדת

'בחרת'  bārtå בחרת(, V, 70'שמעת' )מרקה ח  šāmattå שמעת(, LMNS, 18'אמרת' )עמרם כב 

, 18'קיימת' )עמרם כב  ǡqimtå אקימת(, V, 37'חילקת' )מרקה ח  falligtå פלגת(, V, 16)מרקה י 

V ,)אדיקת ǡdiqtå  עמרם כב( '25'השקפת ,V.) 

עם בסיס  ta–לאור הממצאים בפיוט ניתן להניח כי גם בתה"ש ובתיבת מרקה משמש האלומורף 

 ta-ל בעבר המסתיים בעיצור. כמו בפיוט, כך גם במקורות ללא מסורת הגייה האלומורף הפוע

, 12'אשר נתתה' )בר ג  דיהבת. דוגמאות מתה"ש: תה–ולעתים רחוקות כתיבו  ת–נכתב על פי רוב 

J ,)בר ג  דאתנחת( '12'אשר נתתה ,E ,)בר ד  עבדת( '10'עשית ,CA 18, בר יב ,JA ,)גרשת'  טרדת'

, 3'נתתה' )בר טו  יהבת(, A, 19'אמרת' )בר יב  מללת(, J, 19'אמרת' )בר יב  אמרת(, CA, 14)בר ד 

JA ,)בר לא  אזלת( '30'הלכת ,JA ,)שמ ה  הבעשת( '22'הרעת ,J ,)שמ ה  הבאשת( '22'הרעת ,A ,)

הסכלת (, J, 23כא  'גרת' )בר אתותבתה(, J, 7'חסרת' )דב ב  חסרת(, JA, 11'ברכת' )במ כג  ברכת

(, J, 29'הצבת' )בר כא  דאקימת(, C, 28'הסכלת' )בר לא  סכלתה(, JA, 28'הסכלת' )בר לא 

                                                 
 .4ראה פלורנטין, קווים במערכת הפועל של הארמית השומרונית, עמ'  209

 amlīti אמליתיר שגם הצורה . פלורנטין סבו5ראה פלורנטין, קווים במערכת הפועל של הארמית השומרונית, עמ'  210

 שבפיוט אב גלוגה היא עדות לקיומו של הצורן העתיק למדבר.

ואילו בצורות אחרות משמש הצורן  ת–בתרגום אונקלוס צורות אחדות בגזרת ל"י מתאפיינות בצורן העבר למדבר  211

 .351-349. ראה דודי, דקדוק תרגום אונקלוס, עמ' תי-

אמנם נעלמת בסוף תיבה,  ʔ, הן חלק ממסתיימי עיצור. לה"פ aftatta פתחתדוגמת צורות השייכות לגזרת ל"א, כ 212

 §(. 3.2.5.2ית )מפונ-קיומה מוכח מבחינה מורפואך 
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]=הפכת[ 'נשבת' )שמ טו  חזרתה(, J, 10'נשבת' )שמ טו  נשבת(, C, 29'הצבת' )בר כא  דאקימתה

10 ,V ,)שמ טו  עזרת( '10]=הפכת[ 'נשבת ,EC,) שמ טו  פעלת( '17'פעלת ,J ,)פעלת' )שמ טו  עבדת'

17 ,A ,)שמ טו  פרשת( '17'פעלת ,EC ,)בר ג  אכלת( '11'אכלת ,JE ,)בר טו  יהבת( '3'נתתה ,JA ,)

(, V, 7'תהרס' )שמ טו  שנקתה(, ECB, 7'תהרס' )שמ טו  שנקת(, B, 3'נתתה' )בר טו  יהבתה

עבדת (. דוגמאות מתיבת מרקה: B, 7'העלית' )שמ לב  דאסקתה (,JA, 7'העלית' )שמ לב דאסקת 

'שמעת'  שמעת(, 592'הרגת' )ת"מ ג קטלת(, 230'נבחרת' )ת"מ ב אתבחרת (,189'עשית' )ת"מ ב

 (.595'והלכת' )ת"מ ג ואזלת(, 595'עזבת' )ת"מ ג שבקת(, 592)ת"מ ג

המשתקף בפיוטים פרי השפעה עברית ועל כן הוא נמנע מלהתבסס על  ta–רואה בצורן  213פלורנטין

נוכח הוא יוצא לעבר המצאים אלה לצורך קביעת המציאות הלשונית בתה"ש. בדונו בצורן מ

יקרב להנחה  ת-, והכתיב העקבי ta–ודאות על צורן ויצביע ב תה-מנקודת הנחה כי הכתיב 

, אשר נכתבות באופן עקבי Jבכ"י  נוכחהעבר לה. הוא רואה אפוא בצורות שהצורן היה ללא תנוע

. בהתאם להנחה זו הגייתן המשוערת של צורות t–בסופן, כמייצגות את הצורן  ת–באמצעות 

)בהתאמה(.  azalt ,*barrikt*( היא J, 11'ברכת' )במ כג  ברכת(, J, 30'הלכת' )בר לא  אזלתכדוגמת 

אולם באה"ש )וגם בעה"ש( צרור עיצורים אינו יכול להתקיים בסוף תיבה. מוטב אפוא להניח כי 

( ועל מסתיים בתנועה; ראה להלןבסיס הפ)להוציא מצב ש tå–מייצג את ההגייה  ת–גם הכתיב 

 וכי אותה מציאות לשונית משתקפת בתרגום, בפיוט ובתיבת מרקה.

–מתועד צורן העבר לנוכח  217ובאיא"י 216, בתרגום יונתן215, בתרגום אונקלוס214בארמית מקראית

ta  לצד–t החילוף בין 218ללא התניה כלשהי. לדעת פסברג ,–t  ל–ta  ,אינו תוצאת השפעה עברית

, t-/ת- נוכחהעבר לארמית. באה"נ משמש צורן -אלא זהו רפלקס של תנועת האנקפס הפרוטו

צרור זה נבקע בתקופה כי מניח  219אשר-כלומר במעמד זה התקיים צרור העיצורים )ְקַטְלְת(. בר

בין בסיס הפועל לבין צורן העבר לנוכח. כדוגמא לכך מביא  i/eמאוחרת על ידי הוספת תנועת עזר 

'הכרָת'. קו דקדוקי זה מבדיל בין אה"ש לאה"נ הן ברובד הקדום הן  אכריתאשר את הצורה -בר

  ברובד המאוחר.

, åttåאתה/לכינוי הפרוד לנוכח  tå-/ת)ה(-בין צורן העבר לנוכח באה"ש מתקיימת הקבלה 

. לכאורה åtאת/מתועד באה"ש הכינוי הפרוד  åttåאתה/. לצד å-ית המתאפיין גם כן בתנועה סופ

, ואילו הכינוי 221ובאה"נ 220הוא הכינוי המקורי, בדומה למצוי באיא"י אתניתן להניח כי הכינוי 

                                                 
 .7-6פלורנטין, קווים במערכת הפועל של הארמית השומרונית, עמ'  213
 §.d32, 101באואר וליאנדר, ארמית, עמ'  214

 .149-148דודי, דקדוק תרגום אונקלוס, עמ'  215
 .71טל, לשון התרגום לנביאים ראשונים,  216
 .73הירושלמי, עמ'  שבתלמוד הארמית של הצורות היימנס, תורת§; 123b, 165פסברג, קת"ג, עמ'  217

 ראה הערה קודמת. 218
 . 145 הערה, 201ארץ־ישראל, עמ'  של בסורית אשר, מחקרים-בר 219
 §.34, 111, קת"ג, עמ' השווה פסברג 220
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 אתה. אך היות שהכינוי הפרוד tå-/ת)ה(-צורן ה ללאה"ש מעה"ש, בדומה להשערה ע חדר אתה

, סביר להניח שהתקיים באה"ש כבר בתקופה Jהקדום הוא הכינוי היחיד שמשמש בכתב היד 

התהווה בתקופה מאוחרת עם נשילת התנועה  אתקדומה ואינו פרי השפעת העברית, ואילו הכינוי 

משמשים זה לצד זה, בלי שניתן יהיה את ו אתההסופית. בשלב הקלאסי והמאוחר הכינויים 

מרקה ובכתבי היד המאוחרים של  להגדיר את כללי תפוצתם. מצב זה מתועד בפיוטים, בתיבת

משמש  אנתהקיימת תפוצה ברורה של שני הכינויים: הכינוי הקדום  222תה"ש. בארמית מקראית

 תמיד בקרי.  בא ַאְנְת תמיד בכתיב, ואילו הכינוי המאוחר 

 
משמשים  יס הפועל המסתיים בתנועה, דהיינומצטרפים לבס t-/ת-, -k/ך-האלומורפים  4.1.1.2.1

 מתועד שלא בפועלי ל"י: k-/ך-בכמה מקרים הצורן  §(.4.1.1.6 ל"י )ראהבגזרת 

. (24)עמרם יא  לחת לנו ולא מנעת מאיתנו רחמיך''וס יתן ולא כליך מנן רחמיך sūbǡråk וסוברך .1

 kǡlǝk כליךמן הצורה  ככל הנראה, הנגזרת מן השורש סב"ר, הושפעה sūbǡråk סוברך הצורה

היא תנועת עזר, אשר נוספה בין הבסיס המסתיים  å'כלאת' ]שורש כל"י[, הבאה בסמוך. התנועה 

 . k-בעיצור לצורן 

(. סביר להניח 53'בראת את האדם ויצרתו' )אב חסדה  wṣǡrkǡne בריך לאדם וצערכנה .2

)אב 'בראת'  bǡrǝk בריך, הנגזרת מן השורש צו"ר, הושפעה מן הצורה ṣǡrkǡne צערכנהשהצורה 

 ( ]בר"י[, הבאה בסמוך.53חסדה 

(, אשר נגזרת מן השורש רו"ח, V, 12'והרווחת' )מרקה א  warbā:tå וארבחתלצד הצורה  .3

תפס את הצורה (. אפשר שבמקרה זה הסופר F, 12'והרווחת' )מרקה א  וארבעךמתועדת הצורה 

 לנוכח, כאילו היא נגזרת משורש ל"י. ך–, אשר משמש בה הצורן וארבעך

'כפי שעמדָת/שבריתותיך עם אבותינו, עמוד  עם אבהתן קעם עמן adqāʔēmǝk דקעמיךהך  .4

, הנגזרת מן השורש קו"ם, ניתן לפרש כצורת עבר qāʔēmǝk קעמיך(. את הצורה 6לנו'. )מרקה יט 

, או כשם בתוספת כינוי לנוכח 'בריתותיך'. ך-נוכח 'עמדָת' אשר מצטרף אליה הצורן לנוכח 

 נראית עדיפה.האפשרות השנייה 

(, 78, מרקה ח 15ות' )מרקה ג 'והעיד wǡsdǝk ואסדיךבאשר לצורה ראה להלן את הדיון  .5

 .(§14.3) לי התפוצה המשלימהמכל כביכול חורגתה

 אתחזיתה(, 453.119'הצלת' )המליץ  פציתה: ta-/תה-בשתי צורות ל"י במליץ משמש האלומורף 

 ta-להעיד על כך שבשלב קדום יותר שימש הצורן  (. צורות אלה עשויות453.122'הראת' )המליץ 

בשלב מאוחר יותר נשלה §(. ti, 4.1.1.3-בלבד כצורן העבר לנוכח )זאת בדומה לצורן העבר לנוכחת 

. t-ו  ta-תנועת הצורן במקרים שבהם בסיס הפועל הסתיים בתנועה, וכך נוצרו שני אלומורפים: 

'בראת'  gǡlətגלית , כגון:  t-*החל לשמש הצורןכלומר, בצורות שבהן הבסיס מסתיים בתנועה 

 שמעת, כגון: ta-(; ובצורות שבהן הבסיס מסתיים בעיצור המשיך לשמש הצורן 5)עמרם כג 

                                                 

 §.4.1.1.1, 67קסלר, דקדוק, עמ' -השווה מילר 221

 §.b19, 69ראה באואר וליאנדר, ארמית, עמ'  222
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šāmattå  מרקה ח( '70'שמעת ,V.) 

 
 נוכחת 4.1.1.3 

לנוכחת נקרה פעמים ספורות בתרגום בלבד. בכתבי היד של התרגום מתועדים  העבר צורן

. בדומה לאלומורפים של הצורן k-*/ך-, t-*/ת-, ti-*(/ת)י-האלומורפים הבאים לצורן הנוכחת: 

, ti-*(/ת)י-לנוכח, כך גם האלומורפים של הצורן לנוכחת מותנים בסביבה פונטית: האלומורף 

טרף אל בסיס הפועל המסתיים בעיצור, כלומר, משמש בכל הגזרות בעל התנועה הסופית, מצ

]=שיקרת, הונית[ 'התעללתי' )במ  שקרתי(, E, 13'עשית' )בר ג  עבדתילמעט גזרת ל"י. לדוגמא: 

(, 571.80; המליץ AB, 15'צחקת' )בר יח  תמחתי(, J, 20'נטמאת' )במ ה  אסתבתי(, JA, 29כב 

 (.590.22'ראית' )המליץ  חגלתי

 אסתבת(, VN, 29]=שיקרת, הונית[ 'התעללתי' )במ כב  שקרת, כגון: יבלא  כתיביםיש גם 

מייצגים את  (. אין להניח כי כתיבים אלהC, 15'צחקת' )בר יח  תמחת(, VEA, 20'נטמאת' )במ ה 

 (šaqqirt*)מעין  עיצוריםורת הנוכחת להסתיים בצרור , שהרי במקרה זה צפויה צt–*ההגייה 

מתועד גם  ti-לצורן לנוכחת  ת- החסר . הכתיבמבחינה פונטית וזהו מצב בלתי אפשרי באה"ש

נקרה  ti-לצורן העבר לנוכחת  תי-(. הכתיב המלא 11'קראת' )בר טז  qǡrǡtti קראתבעה"ש, כגון: 

 (.ת-הוא בדרך כלל חסר ) ta-, ואילו הכתיב של צורן העבר לנוכח ת-יותר מן הכתיב החסר 

ומר, משמשים בגזרת מצטרפים לבסיס הפועל המסתיים בתנועה, כל k-*/ך-, t-*/ת–האלומורפים 

מצטרף לבסיס הפועל המסתיים בתנועה:  ti-*/תי-בכמה מקרים הצורן §(. 4.1.1.6ל"י בלבד )

(, C, 19'שטית' )במ ה  אסתטיתי(, V, 20; במ ה 599.170; המליץ J, 19'שטית' )במ ה  סטיתי

(, M, 19'שטית' )במ ה  שטיתי (,B, 19-20'שטית' )במ ה  אשתטיתי(, E, 19ית' )במ ה 'שט סתטיתי

(. צורות אלה הן ככל הנראה JA, 8]=באת[ 'באתי' )בר טז  אתיתי(, M, 20'שטית' )במ ה  אשטיתי

 השווה) ti-*צורות ארכאיות המעידות על כך שהיה קיים צורן אחד בלבד לנוכחת עבר והוא הצורן 

ים (. השערה זו מתאימה לצורות הנקרות בכתבי היד הקדומהדיון בצורן העבר לנוכח את לעיל

בסופן והנקרות בכתבי היד המאוחרים ניתן  תי–נוכחת הנכתבות בלעבר הצורות גבי ליחסית. 

מטרתו מניעת הזדהות , ו223להניח כי כתיב זה הוא כתיב היסטורי, בדומה לכתיב המצוי בסורית

  לנוכחת. העבר צורןלנוכח לבין  העבר צורןבכתיב בין 

 
 נוכחים 4.1.1.4 

צורן העבר לנוכחים מתועד בתרגום ובתיבת מרקה. בהתאם לממצאים במקורות אלה ניתן לקבוע 

משמש בגזרת ל"י  kon-*/כון-משמש בכל הגזרות, לרבות גזרת ל"י, והצורן  ton-*/תון-כי הצורן 

 kon-*/כון-בגזרת ל"י ולהתהוות הצורן  kon-*/כון-, ton-*/תון-בלבד. באשר לתפוצת הצורנים 

 §. 4.1.1.6 ראה

(, J, 39; דב א JA, 31; במ יד JA, 27'אשר אמרתם' )בר מג דאמרתון : ton-*/תון-דוגמאות לצורן 

                                                 
 .104ראה נולדקה, דקדוק סורית, עמ'  223
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'מכרתם'  זבנתון (,J, 23'ותמרו' )דב ט  ואמריתון(, J, 23; דב ט JA, 12'האמנתם' )במ כ  אימנתון

 (.EC, 18'אשר חטאתם' )דב ט  דאתעיבתון(, JA, 4)בר מה 

 
 נוכחות4.1.1.5 

(, J, 6'ידעתין' )בר לא  עכמתיןנקרה בתה"ש בלבד. לדוגמא:  tǝn-*/ת)י(ן-צורן העבר לנוכחות 

(, J, 20'עזבתין' )שמ ב  שבקתין(, J, 18'מהרתין' )שמ ב  זרזתין(, J, 18'עשיתין' )שמ א  עבדתין

tin-*ן הצורן הקדום לנוכחות (. צורן זה התפתח מA, 20'עזבתין' )שמ ב  שבקתן
, המשתקף 224

. אותו צורן משמש בעה"ש, השווה: ǝ-כ i*התנועה  , באה"ש התממשה225תין–בכתיב הקדום יותר 

   (.18)שמ ב  mǡʔirtǝn מהרתין(, 16)שמ א  wrǡʔītǝn וראיתין(, 6)שמ לא  yādāttǝn ידעתין

 
 צורנים לגוף שני בעבר בגזרת ל"י4.1.1.6 

 בגזרת ל"י מתקיימות שתי סדרות של צורנים לגוף השני בעבר: 

, tלנוכחים. סדרה זו מתאפיינת ביסוד  ton-*/תון-לנוכחת, צורן  t-*/ת-לנוכח, צורן  t-/ת-צורן  .1

  אשר קיים גם בצורני הגוף השני בעבר המצטרפים אל פועלי שאר הגזרות.

 (;12, מרקה טז 12, מרקה טז 5'גילית; בראת' )עמרם כג  gǡlətגלית  לנוכח: t-/ת-דוגמאות לצורן 

, 13'היית' )בר מ  הוית(, V, 30]=משהיית[ 'מעודך' )במ כב  דהוית מן(; 406'קיווית' )ת"מ ב סכית

J ,)בר יב  חוית( '18'עשית ,J ,)בר כ  חזית( '10'ראית ,JA.) 

(, E, 20'שטית' )במ ה  תטיתס(, C, 20'שטית' )במ ה  סטיתלנוכחת:  t-*/ת- דוגמאות לצורן

 (.CB, 8'באת' )בר טז  אתית(, VA, 20; במ ה A, 19'שטית' )במ ה  אשתטית

, 27'שנאתם' )בר כו  סניתון ,(587'טעיתם' )ת"מ ב טעיתוןלנוכחים:  ton-*/תון-דוגמאות לצורן 

J ,)בר כו  אתיתון( '27'באתם ,J 7; בר מב ,J 9; דב יב ,J ;)דב ואתיתון( '6כט  'ותבאו ,J ,)איתיתון 

'ראיתם'  חזיתון(, J, 16; דב ט J, 23; במ לב J, 30'חטאתם' )שמ לב  חטיתון(, J, 4'הבאתם' )במ כ 

; JA, 20'הייתם' )שמ כב  הויתון(, JA, 18'בכיתם' )במ יא  בכיתון(, JA, 13; שמ יד JA, 13)בר מה 

'חטאתם'  אסטיתון(, J, 15'החייתם' )במ לא  אוחיתון(, J, 45'ותבכו' )דב א  ובכיתון(, JA, 9שמ כג 

 (.J, 5'שתיתם' )דב כט  שתיתון(, JVCB, 16'נסיתם' )דב ו  נסיתון(, J, 16)דב ט 

 
לנוכחים. סדרה זו מתאפיינת ביסוד  kon-*/כון-לנוכחת, צורן  k-*/ך-לנוכח, צורן  k-/ך-צורן  .2

k .המתקיים בצורני הגוף השני בעבר בגזרת ל"י , 

כליך  (,42, עמרם כד 12, עמרם ג 9'גילית' )עמרם ג  gǡləkגליך  לנוכח: k-/ך-לצורן דוגמאות 

kǡlək  גזיך (, 24'כלאת' )עמרם יאgǡzək  פדיך (, 21'גמלת' )עמרם כבfǡdək  (, 48'פדית' )אב גלוגה

קניך (, 73, אלעזר ד 31, אב גלוגה 97'נשבעת' )ננה  yǡməkימיך (, 41'נשאת' )עמרם כד  tǡləkתליך 

                                                 
 §.j32, 101באואר וליאנדר, ארמית, עמ'  224

 .13פלורנטין, קווים במערכת הפועל של הארמית השומרונית, עמ'  225
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qānǝk  בריך (, 20'קנית' )מרקה גbǡrək  קריך (, 34, מרקה ח 1, מרקה יט 46'בראת' )עמרם כו

qārǝk  עמיך (, 34, מרקה ד 73, מרקה ד 45'קראת' )מרקה בʕāmək  עמרם 12'ראית' )עמרם ט ,

; (2, עמרם כז 20, עמרם יט 18'היית' )עמרם יט  ǡbəkהויך (, 61, מרקה ד 76, עמרם כה 63כה 

(, 311'באת' )ת"מ ו אתיך(, 392'נעשית ]ראוי[' )ת"מ ב שויך(, 307, ת"מ ב289'ראית' )ת"מ ב חזיך

(, J, 30]=משהיית[ 'מעודך' )במ כב  מדביך(; 91'צפית' )ת"מ ו צפיך(, 156'רצית' )ת"מ ג צביך

 הויך(, N, 30]=משהיית[ 'מעודך' )במ כב  דהויך מן(, B, 30]=משהיית[ 'מעודך' )במ כב  מדהויך

 (.A, 4]=היית[ 'ישך' )בר מג 

 (.J, 20'שטית' )במ ה  סטיךלנוכחת:  k-*/ך-דוגמא לצורן 

'הייתם' )ת"מ  הויכון(, 188, ת"מ ג903'ראיתם' )ת"מ א עמיכון: kon-*/כון-דוגמאות לצורן 

(, J, 20'באתם' )דב א  אתיכון(; 222, ת"מ ב1004'באתם' )ת"מ א אתיכון(, 970; ת"מ ג1035א

 (.B, 34'הייתם' )ויק יט  אביכון(, J, 18'אשר חטאתם' )דב ט  חטיכוןד

 
k  4.1.1.6.1והיסוד  tתפוצת הצורנים בעלי היסוד  

הוא היסוד הקדום, שכן הוא משותף לכל ניבי הארמית, ואילו היסוד  tמבחינה היסטורית היסוד 

k  .)כי תפוצת  הבחיןלסינכרונית ניתן מבחינה התפתח מאוחר יותר לצורכי בידול )ראה סעיף הבא

שכיחים בפיוט  kהצורנים בעלי היסוד  האלומורפים של שתי הסדרות מותנית בסוג החיבור.

, ככל tבאחרון משמשים על פי רוב צורנים בעלי יסוד ונדירים יחסית בתרגום.  ,ובתיבת מרקה

 .השפעת הנוסח העברי הנראה בשל

הוא היסוד  kאחרת. הוא סבור כי היסוד היא  k-ו tסיבת התפוצה של היסודות  226לדעת שטאדל

המקורי באה"ש, היות שזהו היסוד הרגיל ביצירות ארמיות שומרוניות אותנטיות, דהיינו בפיוט 

המשמש ברגיל בעה"ש, כיוון  tביסוד  kותיבת מרקה. בתרגום, לעומת זאת, הוחלף היסוד 

בתרגום שבהן משמש הצורן  שסופריו היו מושפעים מן המצע העברי של התורה. הצורות הבודדות

מקורן, לדעת שטאדל, בפליטת קולמוס של המעתיקים והן  –)ראה להלן(  -k/ך-המתאפיין ביסוד 

 מעידות על שפתם הטבעית.

 
4.1.1.6.2 בצורני הגוף השני בגזרת ל"י kהסברים להתהוות היסוד  

המבדיל את אה"ש , אשר חדר לצורני הגוף השני בגזרת ל"י, הוא מאפיין מורפולוגי בולט kהיסוד 

מבין  להתהוות יסוד זה. הנוגעים 227חיים, יהלום ושטאדל הציגו הסברים-משאר ניבי הארמית. בן

יוצא מכך שבגזרת ל"י חלה הזדהות בין צורן העבר למדבר ה ,228של יהלום זה נראההסברים אלה 

'בראָת' )עמרם כג  gǡlətגלית (, 12'תליתי' )אב גלוגה  tǡlətתלית  לבין צורן העבר לנוכח, לדוגמא:

                                                 
 . 134-133בגזרת ל"י באה"ש, עמ'  kשטאדל, צורנים לגוף השני בעלי היסוד  226

כל אחד מן ההסברים הוצג בפרוטרוט במאמרו של שטאדל, המוקדש לעניין זה. ראה שטאדל, צורנים לגוף השני  227

 .  149-135בגזרת ל"י באה"ש, עמ'  kבעלי היסוד 

 .59יהלום, שירת בני מערבא, עמ'  228
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של צורן העבר לנוכח  tהוחלף היסוד  שני הצורנים, ועל כן(. מצב זה הוליד את הצורך להבחין בין 5

מצורן הנוכח אל  kהמשמש בכינוי הקניין לנוכח. ניתן להניח כי בהמשך הועבר היסוד  kביסוד 

צורן הנוכחת ואל צורן הנוכחים בל"י )וככל הנראה גם אל צורן הנוכחות, אך אין לכך תיעוד(. 

גזרת ב מדברלנוכח ועבר ליהלום מציין, כי תופעה דומה מתועדת באיא"י, שגם בה הזדהו צורות ה

, (אנא) בהשפעת הכינוי הפרוד למדבר נא-ל"י, אך בה השתנה דווקא הצורן למדבר והפך ל

 'הייתי'. הוינאלדוגמא: 

נטיית הפועל הו"י 'היה' היא מתבסס על ההנחה ש kהתהוות היסוד גבי ל 229חיים-הסברו של בן

מתאפיין ביסוד  אשרכינוי קניין ) צירוף'אין' ב לית'יש' או  איתנטייה סופלטיבית ומילית הקיום 

kחיים, הועבר היסוד -אן, מניח בן( מקיימת את התפקיד של בינוני, המשמש לציון זמן הווה. מכk 

'היית' )עמרם יט  ǡbəkהויך של כינוי הקניין אל נטיית העבר בגוף שני של השורש הו"י, השווה: 

קיימות שתי סדרות של צורנים לגוף גזרת ל"י בכלל. כך נוצר מצב ש (, ומשם אל20, עמרם יט 18

צורן זה ש לשלות טבעית בלשון, ואין להניחהצורן הנדון הוא פרי השתמדגיש שחיים -שני בעבר. בן

תיעוד באה"ש  העדרחיים הוא -. הקושי בהשערת בן230התפתח בתקופה שבה פסק הדיבור באה"ש

להבעת זמן הווה. מה גם שבדרך ככל, בדומה לשפות שמיות אחרות, לציון  איתלשימוש המילית 

'איך היית  אתה בימי פנותההך הויך בימי רחותה והך : 231זמן הווה משמש משפט שמני, לדוגמא

(. לצד זאת, גם לא ניתן להניח כי יסוד הכינוי 19בימי רחותה, ואיך אתה בימי פנותה' )עמרם יט 

התמזגה  לית'אין' אל נטיית הו"י, שכן על פי רוב המילית  ליתהועבר מנטיית המילית  kהקניין 

 (.31, עמרם כז 29' )עמרם כג אינך' אין אתה[=] illittå אליתעם כינויי הגוף הפרודים, לדוגמה: 

בגזרת ל"י  kבמאמרו "צורנים לגוף השני בעלי היסוד  kדן בהרחבה במוצאו של היסוד  שטאדל

. הוא סבור כי הסיבה להתהוותו בגזרת ל"י נעוצה בגורמים פונטיים. לפי שטאדל, 232באה"ש"

 θמלכתחילה בגזרת ל"י היה קיים הבדל בין צורת מדבר עבר, שבה התקיים העיצור החוכך 

(*galēθ לבין צורת נוכח עבר, שבה התקיים העיצור הפוצץ ,)t (*galēt במעמד זה, כלומר אחרי .)

(. מעתק זה galēt  <*galēč*) č-עבר חינכוך ונעתק ל t, העיצור i/eבוהות התנועות הקדמיות הג

 čפעל בצורות עבר נוכח, עבר נוכחת ועבר נוכחים. הסופרים השומרוניים בחרו לייצג את העיצור 

. שטאדל מבסס את čייצגה עיצור מחונכך קרוב לעיצור  ככל הנראה(, אשר ך)כ אותבאמצעות ה

י הארמית החדשה, ובפרט ממצאים מארמית מערבית חדשה, שבה השערתו על ממצאים מניב

אין שום עדות בהגייה לעיצור  ברם,'ראיָת'.  iḥmič'ראיתי' לצד הצורה  iḥmiθמתועדת הצורה 

ולחינכוך באופן כללי באה"ש )ואף לא בעה"ש, אשר מבטאה זהה( וגם לא בניבי  čהמחונכך 

אפוא ה שויעקרונות טיפולוגיים במקרה זה עההתבססות על רמית השכנים מאותה התקופה. הא

                                                 
 .110חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן 229
גם בגזרת ל"א )< ל"ח, ל"ע(,  משמשפסק הדיבור באה"ש, הוא היה בה לו צורן זה היה מתפתח בתקופה שאי 230

חיים כי -, פועלי ל"א מסתיימים בתנועה בדומה לפועלי ל"י. לפיכך קובע בן§(3.2.5.2)אך ראה  חיים-שהרי, לשיטת בן

  , שהתמזגו לאחר מכן לגזרת ל"א.ḥ ,ʕתערערות העיצורים הגרוניים צורן זה התפתח עוד לפני ה

 (.136בגזרת ל"י באה"ש, עמ'  kדוגמא זו הציג שטאדל )שטאדל, צורנים לגוף השני בעלי היסוד  231

 .149-145הסברו מצוי בעמודים  232
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( נראית תמוהה. קושי נוסף הוא ך)כ אותבחירת הסופרים השומרוניים ב להיות מוטעית. גם

)לאחר נשילת התנועה  גליתלנוכח  גליתבהנחת המוצא לפיה היה קיים הבדל בהגייה בין מדבר 

. לבסוף, אם נניח כי 233ובאה"נ אקראיות( בגזרת ל"י, שכן הראיות לכך באיא"י ta-הסופית בצורן 

t אכן נעתקה ל- č אחריi/e ביתך, צפוי שאותה תופעה תקרה גם בצורות אחרות, כדוגמת bītåk 

זו רת ל"י ועל כן קשה להניח כי (, אך אפשר לראות שהיא מוגבלת לגוף שני בגז46)עמרם כד 

 תופעה פונטית.

 
 נסתרים4.1.1.7 

 מלכו(, 104'מרדו' )מרקה א  mǡrǡdu מרדולדוגמא:  ,ū-/ו–צורן הנסתרים השכיח בעבר הוא 

mǡlǡku  גלגו(, 63'מלכו' )מרקה ג gallēgu  זרזו(, 9'שיבחו' )מרקה ח zarrēzu  הזדרזו' )עמרם כו'

'סגרו'  קבלו(, JA, 3'חברו' )בר יד  אדבקו (,JE, 3'וישבו' )בר ח ועזרו (, J, 3'הלכו' )בר ח  אזלו(, 27

'ויראו...וישנאו'  וסנו...וחזו (,JA, 25'ויקחו' )בר לד  ונסבו(, J, 19'כלו' )בר כד  אסכמו(, A, 6)בר יט 

 ואתנכלו(, JA, 8'אשר צבאו' )שמ לח  דאתעילו(, JA, 5'ירדו' )שמ טו  נעתו/נחתו(, JA, 4)בר לז 

 בתרו ,(641'ראו' )ת"מ א חזו(, 892'וילכו ויעשו' )ת"מ אואזלו ועבדו (, 527.227'ויתנכלו' )המליץ 

 (.731'ניאצו' )ת"מ ד

( ונקרה 7'בטחו' )מרקה ח  itrēṣṣon אתרחצון מתועד פעם אחת בליטורגיה בצורה on-/ון-הצורן 

 ומללון(, B, 5'וחסרו' )בר ח  וחסרוןלעתים רחוקות בכתבי היד המאוחרים של תה"ש. לדוגמא: 

 ואמרון(, E, 6'ויאכלו' )בר ג  ןואכלו(, B, 36'וינצלו' )שמ יב  וריקנון(, B, 20'וידברו' )בר לד 

 וחפרון(, A, 20'התעשקו' )בר כו  עסקון(, A, 20'ויריבו' )בר כו  ונצון(, A, 2'ויאמרו' )בר יט 

 234לקטון(, A, 31'וישכימו' )בר כו  ואדלקון(, A, 30'וישתו' )בר כו  ושתון(, A, 21'ויחפרו' )בר כו 

כי ככל שכתב היד  235(. ניתן להבחין591.45'וירדו' )המליץ  ואשלטון(, 500.106'לקטו' )המליץ 

J, אם כי הוא עדיין נדיר. בכ"י on-/ון-מאוחר יותר, כן גדלה תפוצתו של הצורן 
צורן זה כלל  236

 אינו מתועד. 

התפתח מאוחר יותר. ההבדל בין שני הצורנים נעוץ  on-/ון-קדום, ואילו הצורן  u-/ו-הצורן 

וצורני §ǝn (4.1.1.8 )-*/ין-לעומת  i-/י-ת סתרום ההבדל בין צורני העבר לנהו גבתוספת הנו"ן. ז

לעניין הנו"ן המוספת ניתן להציע שני הסברים. §on (4.1.3.2 .)-/ון-לעומת  u-/ו-הציווי לנוכחים 

, תופעת הנו"ן המוספת בצורני העבר והציווי היא חלק מתופעה פונטית כללית והיא 237לדעת טל

(. הקושי בהשערה זו הוא שהנו"ן המוספת אינה נכתבת בסוף כל §3.1)ופית סאנפוף התנועה ה

מילה המסתיימת בתנועה ואף לא באופן אקראי, אלא אפשר לראות שהיא אופיינית לקטגוריות 

                                                 
 .143-142בגזרת ל"י באה"ש, עמ'  kראה שטאדל, צורנים לגוף השני בעלי היסוד  233

תרגום ( כי אפשר שהיא 13שומרונית, עמ' ר לצורה זו מעיר פלורנטין )קווים במערכת הפועל של הארמית הבאש 234

 , אז היא מכוונת לעבר.22, 18, אז היא מכוונת לציווי, ואפשר שהיא תרגום לשמות טז 16ושמות טז  46לבראשית לא 

 .15-14שם, עמ'  235
 .14-13שם, עמ'  236
 .179-178, עמ' 171טל, הנו"ן המוספת, עמ'  237
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מצב §(. 4.1.2.1ת הנ"ון הסופית דווקא נשמטת )בשכבת הלשון הצעירה, מה גם שבקטגוריות אחרו

 .תופעה פונטיתזו וי להצביע על כך שאין זה עש

. צורן העתיד 238חיים-דעה אחרת באשר להתהוות הנו"ן המוספת בצורני העבר והציווי הציג בן

 t---ǝn*/ין---ת תולנוכחt---on /ון---ת, צורן העתיד לנוכחים y---onון/---י לנסתרים

ת ושימשו במשמעות מסתיימים כולם בנו"ן. צורנים אלה התקיימו כבר בארמית הקדמוני

אינדיקטיבית, זאת כנגד צורני העתיד חסרי הנו"ן, אשר שימשו במשמעות יוסיבית. ההבדל 

ובארמית הבינונית צורות בעלות נו"ן השתלטו על  239במודוס התבטל כבר בארמית מקראית

המערכת המודאלית. בשלב זה הנו"ן הסופית, לאחר שאיבדה את ייחודה הסמנטי, הועברה אל 

העבר והציווי וכך התפתחו צורנים בעלי הנו"ן המוספת. אין זה מן הנמנע שתהליך זה  צורני

 נסתייע באנפוף התנועה הסופית.

 
 נסתרות4.1.1.8 

Jהוא הצורן השכיח בפיוט ובתה"ש, בפרט כ"י  i-י/–הצורן לנסתרות 
 salqi סלקי. לדוגמא: 240

'ותשקינה' )בר  ואשקיי(, J, 8'ידעו' )בר יט  עכמי(, J, 7'ותפקחנה' )בר ג  ואתנערי(, 8'עלו' )מרקה ב 

'ותרכבנה' )בר כד  וארכבי(, J, 61'ותלכנה' )בר כד  ואלכי(, J, 36'ותהרנה' )בר יט  ואבטני(, J, 33יט 

61 ,J ,)בר ל  וילדי( '39'ותלדנה ,J ,)בר מא  ובלעי( '7'ותבלענה ,A ,)17'ותיראנה' )שמ א  ודחלי ,

A ,)שמ ט ]=נוכו[ 'נכו'  אדגני(32 ,A ,)שמ טו  שמעי( '14'שמעו ,A.) 

 241ואוחיןבגזרת ל"י בצורה  Jאינו מתועד בפיוט ונקרה פעם אחת בלבד בכ"י  ǝn-*/)י(ן–הצורן 

. 242גבוהה ין–הצורן  תפוצת A(, אך בכתבי היד המאוחרים ובפרט בכ"י 17'ותחיינה' )שמ א 

'ותלכנה' )בר כד  ואזלין(, A, 36'ותהרנה' )בר יט  ובטנן(, A, 35'ותשקינה' )בר יט  והשקיןלדוגמא: 

61 ,A ,)בר כד  וארכבין( '61'ותרכבנה ,A ,) בר לא ואמרין( '14'ותאמרנה ,A הנו"ן המוספת .)

ברובד המאוחר של אה"ש נפוצה הרבה יותר בנסתרות מאשר בנסתרים. על כך מצביעים 

, שבהם קיים צורן אחד 244שלמיובתרגום הירו 243ישראלי-הממצאים גם בקטעי התרגום הארץ

 זאת בכך שצורת הנסתרים . ייתכן שיש לתלות245והוא הצורן בעל הנו"ן המוספתלנסתרות בלבד 

שגורה הרבה יותר מצורת הנסתרות, ולפיכך אפשר שהייתה חשופה פחות לאנלוגיות )בהנחה 

 שמקור הנו"ן המוספת באנלוגיה ולא באנפוף התנועה(.

שבנוסח העברי. לדוגמא:  נסתרותהעבר לכנגד צורת  Mמזדמן בגלוסות של כ"י  a-*ה/–צורן נוסף 

                                                 
 .20חיים, תיבת מרקה, עמ' -בן 238
 .88באואר וליאנדר, ארמית, עמ'  239
 .16-15פלורנטין, קווים במערכת הפועל של הארמית השומרונית, עמ'  240
 . ואוחי, השייך לרובד הקלאסי, מתועד במקום זה הנוסח Cבכ"י  241

 . 22-21, 19-16שם, עמ'  242
 .165-164פסברג, קת"ג, עמ'  243

 §.19.1, 72הירושלמי, עמ'  שבתלמוד הארמית של הצורות היימנס, תורת 244
 §(.  4.5.1.1.1, 152קסלר, דקדוק, עמ' -בלבד )ראה מילר i-*/י-זאת בניגוד לאה"נ, שבה צורן העבר לנסתרות הוא  245
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צורות שב 246(. סביר להניחM2*, 35'ותהיינה' )בר כו  והואה(, M2*, 33'ותשקינה' )בר יט  והשקאה

 זהושל הארמית הקדמונית, השגור ביותר בתרגום אונקלוס, ומשמש צורן העבר לנסתרות אלה 

סות כי גלו קבעה 247ל תרגום אונקלוס על התרגום השומרוני. גולדברגסימן להשפעה הגדולה ש

עשרה(, שבה השומרונים נחשפו לכתבי -)לאחר המאה השלוש למדי אלה נוספו בתקופה מאוחרת

 הןמה שמחזק את ההשערה כי היהודים. ניתן גם להבחין בכך שהגלוסות כתובות בדיו אחר, 

בלבד, לא כללתי  Mת. הואיל וצורן זה מקורו בהשפעת תרגום אונקלוס על סופרו של כ"י ומאוחר

 בטבלה והמשקפים את מנהג הלשון.  אותו בין צורני הפועל המוצגים

4.1.2 צורני הגוף בנטיית העתיד 

 הגייה שלד עיצורים 

  Ø ʔ---Ø ---א מדבר

 Ø t---Ø ---ת נוכח

 t---ǝn, *t---i* י---ין, ת---ת נוכחת

 Ø y---Ø ---י נסתר

 Ø t---Ø ---ת נסתרת

 Ø n--- Ø ---נ מדברים

 t---on, *t---u ו---ון, ת---ת נוכחים

 t---an, *t---ǝn* ין---ן, ת---ת נוכחות

 y---on, y---u ו---ון, י---י נסתרים

 y---an, *t---an ן---ן, ת---י נסתרות

 

 נוכחת, נוכחים, נסתרים4.1.2.1 

         ,t---ǝn*/ין---תבצורנים לנוכחת, לנוכחים ולנסתרים קיימים שני סוגי צורנים: בעלי נו"ן 

)בהתאמה(. y---u ו/---י, t---u*ו/---ת, t---i*/י---תוחסרי נו"ן y---on ון/---י, t---on/ון---ת

 יסגדון(, 11'תשבתו' )אלדסתאן ג  tišbǡton תשבתון(, J, 8'תלכי' )בר טז  תיזליןלדוגמא: 

yisgǡdon  בר טז  תיזלי(; 11'יסגדו' )מרקה כד( '8'תלכי ,A ,)בר יח  תגוזו( '5'תעברו ,A ,)יפרקו 

yifrǡqu  (. הצורנים בעלי הנו"ן נפוצים יותר, ואילו הצורנים חסרי הנו"ן 80'יגאלו' )אלעזר ד

               הצורן הנפוץ בפיוטים, ואילו הצורן הואy---on ון/---ינדירים יחסית. הצורן לנסתרים 

, שבחן את צורות הנוכחים והנסתרים 248נקרה בפיוטים רק בכרבע מן המקרים. טל y---u ו/---י

 –פעמים  49ו  Jבכ"י  142בעתיד בספר שמות, קבע כי צורן חסר הנו"ן נקרה שלוש פעמים מתוך 

                                                 
 . 18פלורנטין, קווים במערכת הפועל של הארמית השומרונית, עמ'  246
. פרק ו' בעבודת הדוקטור של לאה גולדברג עוסק בהשפעת תרגום 30-29, עמ' גולדברג, התרגום השומרוני 247

 של התרגום השומרוני, המשופע בגלוסות מתרגום אונקלוס. Mאונקלוס על כ"י 

 טל, תה"ש ג, עמ' צ.  248
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בתורה, כולן בספר בראשית, מתוכן פעם אחת . צורת הנוכחת בעתיד נקרית שבע פעמים Aבכ"י 

נו"ן. הצורנים בעלי הנו"ן קדומים  העדרב Aבכ"י  נו"ן ובכל שבע הפעמים העדרב Jבלבד בכ"י 

אנלוגיה לצורני העבר  הנו"ן התהוו בתקופה מאוחרת עקב, ואילו הצורנים חסרי 249יותר

 §(.4.1.1.7ראה דיון בצורן העבר לנסתרים ) .250והציווי

 
 נוכחות4.1.2.2 

מועט מאוד והוא מצוי  t---ǝn*ין/---ת, t---an*/ן---תהתיעוד לשני צורני הנוכחות בעתיד 

(, NEC, 16'והמתן' )שמ א  ותקטלןנקרה בצורות הבאות:  t---an*/ן---תבתה"ש בלבד. הצורן 

 t---ǝn*/ין---ת(. הצורן JA, 16'וראיתין' )שמ א  ותחזין(, NEC, 16'וראיתין' )שמ א  ותחזיאן

]=ותחיינה  ותוחינה(, J, 16'והמתן' )שמ א  ותקטליןבצורות הבאות:  Aובכ"י  Jבכ"י  נקרה

 (.JA, 16[ 'וחיתה' )שמ א 251אותה

 

 נסתרות4.1.2.3 

 ידען. לדוגמא: 252מתועד בפיוט ובתה"ש, זהו הצורן הרגיל לנסתרות בעתידy---an /ן---י הצורן

yidꞌdān  יתמרן, (65, מרקה יד 15'ידעו' )עמרם ו yētǡmǡrån  אלדסתאן ב 72'ייאמרו' )מרקה ג ,

'והזנו' )שמ לד  ויזניאן(, J, 30'תביאנה' )ויק ז ינדיאן  (,65'יתמהו' )מרקה יד  yatꞌmān יתמהן (,20

16 ,A ,)ויק ד  יתעבדן( '13]=תעשינה[ 'תעשיהן ,VC.) 

)ויק כג 'תאפינה'  תתאפיןמתועד בתה"ש בלבד, והוא נדיר ביותר. לדוגמא:  t---an*/ן---תהצורן 

17 ,J ,)בר מא  תהיין( '36'תהיינה ,A ,)דב לא  תשקען( '21'תמצאנה ,Cלא מן הנמנע ש .) מקורו של

צורן העברי . אפשר גם שצורן זה הושפע מן הt---an*/ן---תצורן זה באנלוגיה לצורן לנוכחות 

/t---naנה---תלנסתרות 
 (.21)דב לא  timṣǡna תמצאנה, השווה: 253

, 10'תקראנו' )שמ א  ]=תקראנה[יערנה . לדוגמא: y---na*נה/---יבצורות בודדות מתועד הצורן 

C ,)ויק ז  ייתאנה( 30׳תביאנה׳ ,A ,)דב לא  ישקחנה( '21'תמצאנה ,V'.)  משמש כפי צורן זה

 ./t---naנה---תהשפעת הצורן העברי לנסתרות הנראה ב

 
 
 

                                                 
"ן, עתיד חסרות הנוהעתיד בארמית הקדמונית, אשר שימשו כצורות חיווי, כנגד צורות הנו"ן זו התקיימה בצורות  249

(, 88אשר שימשו כצורות איווי. ההבדל במודוס התבטל כבר בארמית מקראית )באואר וליאנדר, ארמית, עמ' 

 ובארמית הבינונית השתלטו צורות חיווי על המערכת כולה. 
הנטייה לקיים זיקת גומלין של הציווי  –לא חדרה או כמעט שלא חדרה הנון אל העבר ובעיקר לא אל הציווי " 250

 (.20חיים, תיבת מרקה, עמ' -עשויה להוליד הָשַרת הנון בעתיד" )בןוהעתיד 
 .ותקיימון יתיה; ובתרגום נאופיטי: תקיימינההשווה נוסח דומה בתרגום אונקלוס:  251
 . 172(. ראה באואר וליאנדר, ארמית, עמ' 18זהו גם הצורן המשמש בארמית המקראית, השווה: ִיְשְכָנן )דניאל ד  252
 §.2.0.14, 75אנ"ש ה, עמ' חיים, עו-בן 253
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4.1.3 צורני הגוף בנטיית הציווי 

 הגייה עיצוריםשלד  

 Ø -Ø- נוכח

 *i- י- נוכחת

 u, *-on- ון-ו, - נוכחים

 an, *-ǝn-* ין-ן, - נוכחות

 
 נוכחת4.1.3.1 

, 34'שכבי' )בר יט  שכבי צורן הציווי לנוכחת מתועד בתה"ש בלבד והוא לעולם חסר נו"ן. לדוגמא:

J ,)בר יט  דמכי( '34'שכבי ,Aגם צורן הציווי לנוכחת באה"נ .)255ובקטעי תרגום מן הגניזה 254 

נפוצה הצורה בעלת הנ"ון לצד הצורה חסרת הנו"ן.  256לעולם חסר נו"ן, אך בתלמוד הירושלמי

אפשר שבאה"ש לא התפתח הצורן לנוכחת בעל הנו"ן המוספת על מנת למנוע הזדהות עם צורן 

 .ǝn-*/ין-הציווי לנוכחות 

 
 נוכחים4.1.3.2 

 סגדו(, 5'קראו' )עמרם ז  kērǡzu כרזונו"ן. לדוגמא:  ציווי לנוכחים בפיוטים לעולם חסרצורן ה

sēgǡdu  (. גם צורות הציווי בכ"י 6, אלדסתאן ב 92'השתחוו' )מרקה ידJ  .כתובות לעולם בלא נו"ן

 וארכסון(, E, 28'ורדו' )בר א  ואשלטון, כגון: 257יש מספר צורות שנוספה להן נו"ן Aאך בכ"י 

(. כמו כן, במליץ מתועדות שלוש צורות בעלות A, 2נו' )בר יט 'ולי וביתון(, E, 7'ושרצו' )בר ט 

לנוכחים בעל הנו"ן המוספת, בדומה לצורני העבר,  להניח שגם צורן הציווי ישהנו"ן המוספת. 

 §(.4.1.1.7תוצאת אנלוגיה לצורות העתיד )הוא 

 
 נוכחות4.1.3.3 

 an-*ן/–הצורן §(. 4.1.2.2 השווהים ספורות בתה"ש ובמליץ בלבד )הצורנים לנוכחות נקרים פעמ

'קראן'  זעקן(, C, 23'האזינה' )בר ד  אציתן(, CA, 23'שמען' )בר ד  שמען: JCAנקרה בכתבי יד 

; A, 23'האזינה' )בר ד  אציתיןובמליץ:  Aנקרה פעם אחת בכ"י  ǝn-*ין/–(. הצורן J, 20)שמ ב 

 (.451.71המליץ 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .4.5.1.3§, 159קסלר, דקדוק, עמ' -מילר 254

 .168פסברג, קת"ג, עמ'  255
 .81הירושלמי, עמ'  שבתלמוד הארמית של הצורות היימנס, תורת 256
 .21-20ראה פלורנטין, קווים במערכת הפועל של הארמית השומרונית, עמ'  257



109 
 

 שאלת קיומו של הציווי המוארך4.1.3.4 

 קטלהאת הצורה  הציווי הרגילה לנוכח לצד צורת 258נטיית הציווי מציין מאצוך בסוקרו את

מציג דוגמאות לצורה זו, אך  אינוומכנה אותה "אנרגיקום". מאצוך אמנם ה -צורן המתאפיינת ב

ניתן לשער כי כוונתו לצורת הציווי המוארך. צורה זו מתועדת על פי רוב בכתבי היד המאוחרים 

 זבנהשל תה"ש, ובכל היקרויותיה מקבילה לה צורת הציווי המוארך בנוסח העברי. לדוגמא: 

'קומה' )במ י  קומה(, A, 10ב 'הניחה' )שמ ל אקרה(, A, 26'תנה' )בר ל  הוה(, A, 31'מכרה' )בר כה 

35 ,JA וי בצורת הציו ה–(. בכתבי היד הקדומים של תה"ש, בפיוט ובתיבת מרקה אין תיעוד לצורן

פרי השפעת הנוסח העברי על סופרי תה"ש ואינו חלק  כפי הנראה הוא ה–צורן אם כן, ה לנוכח.

 טבלה והמשקפים את הלשון.בין צורני הפועל המוצגים ב אינו נכלל לפיכך, אה"ש החיה מדקדוק

כנגד מילת  אתא/אתה, משמשת מילת הקריאה Jכי בתה"ש, ובפרט בכ"י  ראוי לציין עוד בעניין זה

אתה (, J, 3'הבה נלבנה לבנים' )בר יא  אתא נלבנה לבניםהזירוז 'הבה' בנוסח העברי. לדוגמא: 

'הבה נא ואבוא'  איעל שבי אתא(, J, 7'הבה נרדה' )בר יא  אתא ניעת(, J, 4'הבה נבנה' )בר יא  נבנה

, הנגזרת מן אתא להניח שהמילה יש(. J, 10'הבה נתחכם' )שמ א  אתא נתחכם(, E, 16)בר לח 

בסופה,  å–ושפעת מן המקבילה בנוסח העברי ומורכבת מצורן הזירוז השורש את"י 'בא', מ

; בר יא A, 4בר יא ; A, 3)בר יא  אתיהצורה  מתועדת גם אתא . לצדǡbå הבהבצורה גם  המשמש

7 ,A 16; בר לח ,J 10; שמ א ,Vאת צורת הציווי הרגילה בבניין קל. מילות הזירוז  (, המייצגת

משמשות הן בפנייה ליחיד הן בפנייה לרבים, כלומר אינן נוטות במקרים 'הבה'  אתי, 'הבה' אתא

 ורתן קפואה.אלה וצ

 

4.1.4 צורני הנטייה של הבינוני 

 .תואר: לפי מין, מספר ומצב נטיית הבינוני היא כשל שם

 נקבה זכר  

  נפרד

 יחיד

-Ø Ø- -ה -å 

 ,åt- ת- -Ø Ø- נסמך

 ǡtå- תה- å- ה- מיודע

  נפרד

 רבים

 ån/-'Cǡn- )א/ה(ן- ǝn, -ǝm- ים-ין, -

 åt- )א/ה(ת- i- י- נסמך

 ǡtå- )א/ה(תה- åyyå- יה- מיודע

 
 זכר רבים נפרד4.1.4.1 

 נפלים(. לדוגמא: §3.1ראה מתחלפים חופשי זה בזה ) ǝm-/ים-, ǝn-/ין-צורני הריבוי לזכר נפרד 

nǡfēləm  פריסין(, 4'נופלים' )עמרם ד fǡrīsən  (.39'פרוסים' )עמרם ט 

                                                 
 .148מאצוך, דקדוק, עמ'  258
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 נקבה רבים נפרד4.1.4.2 

מזדמן מעט באה"ש ומתועד על פי רוב בצורות הבינוני ובשמות התואר,  ån-הצורן הבלתי מוטעם 

(. 5'מלומדות' )אלדסתאן ב  mallēfån מלפן(, 26'רועדות' )עמרם כג  artītån ארתיתןלדוגמא: 

ומשמש בעיקר בשמות, לרבות שמות  נפוץ Cǡn'-הצורן המוטעם ובעל התנועה הארוכה ביותר 

, 12'ברכות' )עמרם יט  bǡrǡ'kǡn ברכאן(, 10'נגלות' )עמרם כה  gǡlꞌyǡnגליאן מועצמים. לדוגמא: 

, Cǡn'-באשר להתהוות הצורן ראה דיון (. 43'נפשות' )מרקה ו  naf'šǡn נפשהן(, 79מרקה ה 

 .(סעיף קטן א §3.4.4) הייחודי לאה"ש

 
 הזדהות בין צורן הנקבה ביחיד לצורן הנקבה ברבים במצב נסמך ובמצב מיודע 4.1.4.3 

. åt-/)א(ת-לבין הצורן הנקבה ברבים  åt-/ת-במצב נסמך חלה הזדהות בין צורן הנקבה ביחיד 

(. 66'נסתרות־' )טביה  aksiyyåtכסיאת ( לצד 54'בריאת' )עמרם כה  biryåt בריאת: 259לדוגמא

בשלב קדום יותר, המתועד בין היתר בארמית מקראית, מתקיים הבדל בין צורנים אלה, השווה: 

'. באה"ש, לעומת זאת, הבדל זה התבטל בשל התקצרות התנועה -'טובות ָטָבת' כנגד -'טובת ָטַבת

, מה שגרם להזדהות בין שני ṭābāt  <ṭǡbåtגורה בצורת הרבים, דהיינו: הארוכה בהברה ס

 הצורנים.

-/)א(תה- עם צורן הנקבה ברבים ǡtå-/תה–באופן דומה במצב מיודע מזדהה צורן הנקבה ביחיד 

ǡtåכסיאתה: 260. לדוגמא aksiyyǡtå  מרקה ט 41, מרקה ט 16, מרקה ח 14'הנסתרות' )עמרם א ,

ר, המתועד בין השאר בארמית מקראית, מתקיים הבדל בין הצורנים הללו, (. בשלב קדום יות73

השווא הנע היות שהבדל זה, התבטל 'הטובות'. באה"ש  ָטָבָתא'הטובה' כנגד  ָטְבָתאהשווה: 

ṭāb*) תנועה ארוכההפך ל ָטְבָתאבצורת היחיד 
ǝ
tā  <ṭǡbǡtåהוביל להזדהות בין שני (, מה ש

 .(§3.3.2.1ראה ) הזדהות זו נמנעתרים מסוימים במקהצורנים. 

 

 רמית השומרוניםסוגי השורשים בא4.2 

קיימים שלושה סוגי שורשים באה"ש. הסוג הנפוץ ביותר הוא השורש התלת־עיצורי, לדוגמא: 

כר"ז, לב"ש, בל"ש, קט"ל, שב"ק, מל"ך, דר"ס, קב"ל. הסוג הנפוץ פחות הוא השורש הדו־עיצורי, 

דמה שורש עיצוריים מיוצגים באופן המ-דוגמא )השורשים הדוכלומר שורשי ע"ו והכפולים, ל

זז"ע, בין פה"פ ללה"פ או בהכפלת עה"פ(: קו"ם, שו"ם, צו"ם, דו"ר,  ועיצורי, בתוספת -תלת

 .נדנ"ד, רבר"ב, טלט"ל, טלמ"סהוא השורש המרובע, לדוגמא: השלישי  דק"ק, קל"ל. הסוג

 שורשים מרובעים נדירים יחסית.

'עיקם', ערבר"ב 'ערבב'. לדוגמא:  261מתועדים שני שורשים מחומשים: בלמל"םבאה"ש בנוסף 

                                                 
ורות בינוני, המתאפיינות בצורן הנקבה ביחיד במצב נסמך, הובאו להלן שמות עצם דוגמאות לצ העדרב 259

 המתאפיינים בצורן זה.
דוגמאות לצורות בינוני, המתאפיינות בצורן הנקבה ביחיד במצב מיודע, הובאו להלן שמות עצם  העדרב 260

 המתאפיינים בצורן זה.
 .(בל"םמילון אה"ש, שורש ) שורש זה מתועד פעם אחת בלבד 261
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כד תסק ריחון בישה מן עפר חסרה וגפרי (, C, 5'דור עקש ופתלתל' )דב לב  ומבלמלם גיל עקיק

הב (, 987'כאשר יעלה ריחם הרע מעפר מסריח וגפרית ואש מעורב בו' )ת"מ הואש מחרברב בה 

(. אין לדעת איך 657'תן דעתך שלא תסטה )פן( יתערבב הכול' )ת"מ ה בלך לא תסור יתערברב כלה

ממצאים בהגייה לנטיית השורש המחומש. ניתן להניח כי השורש  העדרֶנֱהגו צורות אלה בשל 

בשני המקרים הוכפלו  מן השורש ער"ב, –בלמל"ם התפתח מן השורש בל"ם והשורש ערבר"ב 

 §(. 17השורשים המרובעים  של תהוותםה כי)השווה את דר ה"פול ה"פע

להלן תיאור של צורות הפועל הנגזרות מן השורש התלת־עיצורי. הדיון בשורש הדו־עיצורי מצוי 

בע. השורש צורות הפועל הנגזרות מן השורש המרו רוהכפולים. לאחר מכן יוצג תיאובגזרות ע"ו 

 .q-t-lהשורש  על ידיל מקובהתלת־עיצורי מודגם כ

 

 מן השורש התלת־עיצוריהבניינים הנגזרים 4.3 

נטיית הפועל התלת־עיצורי מונה באה"ש שישה בניינים. קיימות שתי קבוצות של בניינים: בנייני 

נסתר השייכת לעבר ה. בטבלה הבאה לצד שם הבניין נתונה צורת 263ובנייני התי"ו 262היסוד

 .לנטייתו

 בנייני התי"ו  בנייני היסוד

 צורת נסתר עבר שם הבניין צורת נסתר עבר שם הבניין

 קל
qǡtål אתְפעל itqǡtǝl 

 itqåttål אתַפעל qåttǝl פעל

264איתפעל aqtǝl אפעל
 ittåqtǝl 

 
( הוא הבניין הבסיסי, המתאפיין בקיומם של שלושה עיצורי השורש. בניין פעל qǡtålבניין קל )

(qåttǝl( מתאפיין בהכפלת עה"פ. בניין אפעל )aqtǝl מתאפיין בקיומה של התחילית )ʔ משלושת .

. מבניין קל נגזר בניין אתְפעל tהוספת היסוד  על ידיבנייני היסוד נגזרים שלושת בנייני התי"ו 

(itqǡtǝl( מבניין פעל נגזר בניין אתַפעל .)itqåttål המתאפיין גם כן בהכפלת עה"פ. מבניין אפעל ,)

 tליסוד  ʔהידמות מלאה של התחילית עקב כפול  tוד (, שבו היסittaqtǝlנגזר בניין איתפעל )

(*itʔaqtel  <ittaqtel עוד בתקופה קדומה נוספה בשלושת הבניינים לפני היסוד .)t  אל"ף

 . tתוסף היסוד יעל מנת לבטל את הצרור שנוצר בה ,i המונעת בתנועה ,פרוסתטית

בניין קל הוא השכיח ביותר מבין כל הבניינים. בניין פעל משמש מעט פחות. בניין אפעל נקרה 

                                                 
, אשר פון זודן עושה בו שימוש בתיאור הבניינים Hauptstämmeהמונח הגרמני מבוסס על ונח "בנייני היסוד" המ 262

"הבניינים  בניינים אלה מכונים גם(. 86§, 139המקבילים באכדית )פון זודן, יסודות הדקדוק האכדי עמ' 

 האקטיביים".

 ניינים החוזרים" או "הבניינים הסבילים"."הב הואו הנגזרים" מונח אחר ל"בנייני התי" 263
מתבסס על מסורת  יבתחילית הבניין. הכתיב "איתפעל" באות  יהצורות המשתייכות לבניין איתפעל נכתבות בלא  264

הכתיב של בניין זה בארמית הבבלית ומשמש כאן לצורכי הבחנה בינו לבין בנייני התי"ו האחרים באמצעות שלד 

 העיצורים.
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, מדי פעםבניין אתְפעל נקרה  קרובות. בניין אתַפעל הוא השכיח ביותר מבין בנייני התי"ו. לעתים

 הוא הבניין הנדיר ביותר.ין איתפעל ואילו בני

 §(.11.1) בניינים פועל ואתפועל"ו והכפולים המשמשים בגזרות ע בנוסף לששת הבניינים הללו

 

4.3.1 ההבחנה בין בניין אתְפעל לבניין אתַפעל טשטוש 

. בבניין אתְפעל 1שלוש בחינות: ם אתְפעל ואתַפעל נבדלים זה מזה בבארמית המקראית הבנייני

ן . בבניין אתְפעל פה"פ שוואית ואילו בבניי2עה"פ פשוטה ואילו בבניין אתַפעל עה"פ מוכפלת; 

ואילו בבניין אתַפעל פה"פ  e. בבניין אתְפעל עה"פ מונעת בתנועה a ;3אתַפעל פה"פ מונעת בתנועה 

 . aמונעת בתנועה 

באה"ש, לעומת זאת, עיקר ההבדל בין בניין אתְפעל לבניין אתַפעל הוא בפישוט עה"פ בבניין 

 תנועה ארוכהמשווא לאתְפעל כנגד הכפלתה בבניין אתַפעל. תנועת פה"פ בבניין אתְפעל הפכה 

 יסתגד(, 30'יגורש' )עמרם י  yiṭṭǡrəd יטרד לדוגמא:§ē (5.4.2 ,)ולעתים  ǡ/āוהיא בדרך כלל 

yistāgəd  מתנשי(, אך 3'ייסגד' )עמרם א mitnēši  אדכר(, 39'שוכח' )אב גלוגה iddēkår  'זכור'

)בדומה לארמית מקראית(, כמו  e(. תנועת עה"פ בבניין אתְפעל היא בדרך כלל 4)עמרם ג 

'נעשים ]הם, אוגד[' )מרקה כא  mētābǡdǝn מתעבדיןכגון: §å/a(5.4.1 ,) בדוגמאות לעיל, ולעתים 

ואילו  a/å(. בבניין אתַפעל תנועת פה"פ היא תמיד 8עמרם יד 'ייהרג' ) yitqǡtål יתקטל, ע"ה(, 16

'עוטר' )מרקה ט  ikkållål אכלללדוגמא: §e (5.5.1 ,), אך לעתים a/åתנועת עה"פ היא בדרך כלל 

(, אך 2'מתקדש' )עמרם טז  mitqåddås מתקדש (,16'יתעורר' )עמרם יג  yibbållåd יבלד(, 33

 (.12'נתקבל' )מרקה טו  iqqåbbǝl אקבל(, 19'נאמר' )מרקה טו  immallǝl אמלל

אלה, כאשר בבניין  אתַפעל באה"ש קשה להבחין בין בנייניםלעקב טשטוש ההבדלים בין אתְפעל 

 yitꞌnāmיתנחם לדוגמא, הצורה , ובפרט בגזרת ע"א. בעה"פ אתַפעל באה הארכה תמורת הכפלה

בדרך כלל תנועת שהיות ש נח"ם, שויכה לבניין אתַפעל, (, הנגזרת מן השור44'ירחם' )אלעזר ב 

'נקרא'  izꞌdēq אזדעק. לעומת זאת, השיוך של הצורה å/aפה"פ ותנועת עה"פ בבניין אתַפעל היא 

(, הנגזרת מן השורש זע"ק, אינו וודאי. היות שהן בבניין אתְפעל הן בבניין אתַפעל 154)מרקה טז 

שלפני הפוצץ הסדקי, דהיינו עה"פ, הידמתה  a/å, ניתן להניח שתנועת פה"פ eעה"פ יכולה להיות 

'נקרא' לבניין  izꞌdēq אזדעקשויכה הצורה  בהמשך§(. 3.9.1.2ועה שאחרי הפוצץ הסדקי )לתנ

 izdǡmǡnu אזדמנונפוצה יותר בבניין זה. דוגמא נוספת היא הצורה  eאתְפעל, שכן תנועת עה"פ 

תנועת עה"פ (, אשר שויכה להלן לבניין אתְפעל מתוך הנחה כי 30, מרקה ט 4'הזדמנו' )עמרם ו 

לבניין אתַפעל  izdǡmǡnuחיים, לעומת זאת, משייך את הצורה -. בןa/å יכולה להיות גםבבניין זה 

 . (§4.3.4.4) ה תמורת הכפלהומניח כי במקרה זה חלה הארכ
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t 4.3.2תמורות פונטיות של היסוד  

אין תנועה חוצצת בין פה"פ §( 11.1)וכן בבניין אתפועל, ראה הואיל ובבניינים אתְפעל ואתַפעל 

שפות לעברית ולזאת בדומה לניבי הארמית האחרים, , חלים השינויים הפונטיים הבאים, וtליסוד 

 :265השמיות האחרות

 t, חל שיכול עיצורים בין היסוד šאו  sכאשר פה"פ היא אחד מהעיצורים השורקים האטומים  .1

 itšabbi  >ištabbi(, 3'ישתחווה' )עמרם א  יסתגד yitsāgəd  <yistāgədלבין פה"פ. לדוגמא: 

 (.30'התרחש' )מרקה י  אשתוי

 tלבין פה"פ, והיסוד  t, חל שיכול עיצורים בין היסוד zכאשר פה"פ היא העיצור השורק הקולי  .2

 אזדמנוitzǡmǡnu  <iztǡmǡnu  > izdǡmǡnuמדמה הידמות חלקית בקוליות לפה"פ. לדוגמא: 

 (.4'נזדמנו' )עמרם ו 

 tלבין פה"פ, והיסוד  t, חל שיכול עיצורים בין היסוד ṣכאשר פה"פ היא העיצור השורק הנחצי  .3

 itṣåmmǡtu  <iṣtåmmǡtu  <iṣṭåmmǡtuמדמה הידמות חלקית בנחציות לפה"פ. לדוגמא: 

 (.78'נתקבצו' )מרקה טז  אצטמתו

מדמה הידמות מלאה  t, היסוד ṭאו  dכאשר פה"פ היא אחד מהעיצורים המכתשיים־שיניים  .4

 itdēkår  <iddēkår(, 57)מרקה ט 'נצפנו'  דטמרו ditṭåmmǡru  <diṭṭåmmǡru לפה"פ. לדוגמא:

 (.4'זכור' )עמרם ג  אדכר

 

 לפה"פ tהידמות מלאה של היסוד 4.3.2.1 

>  itgǡli. לדוגמא: ṭאו  d ,tמדמה הידמות מלאה לפה"פ, גם כשפה"פ איננה  tהיסוד  לעתים

iggǡli (, 28'התגלה, נגלה' )מרקה י  אגליitmallǝl  <immallǝl מרקה 19'אמר' )מרקה טו  אמלל ,

ות זו אינה הידמ(. 8'נקבע' )מרקה כא  iqqāba אקבע(, 109'נפתח' )מרקה טז  iffāta אפתח(, 33טז 

 .ʕאו  ʔ חלה כאשר פה"פ היא

 שר מהוות כלל באה"ש )אך ראהלהבדיל מתופעות ההידמות והשיכול, אשר הוצגו בסעיף לעיל וא

 iššāma אשמעכך, לדוגמא, לצד הצורה  ן היא ספוראדית.ההידמות המלאה הנדונה כא§(, 4.3.2.2

'נשמע' )מרקה טז  ištāma אשתמע(, שבה חלה הידמות, משמשת הצורה 38'נשמע' )מרקה טז 

אגלית הידמות. יש שבמקרים אלה נוצר בידול משמעות, לדוגמא:  העדר( ב38, מרקה כ 122

iggǡlǝt  אתגלית ( לעומת 27'נגליָת' )מרקה כitgǡlǝt
 (. 34'גיליָת' )אלעזר ד  266

וצפוי שיכול עיצורים בין  ṣאו  š ,zאו  sבכמה צורות בבניינים אתְפעל ואתַפעל, שבהן פה"פ היא 

'נשמע' )מרקה טז  iššāma אשמע: tחלה הידמות מלאה של פה"פ ליסוד §(, 4.3.2לפה"פ ) tהיסוד 

 yiššǡka ישכח(, 22סגר' )מרקה יח 'יי yissǡgår יסגר(, 101'תשבע' )מרקה יד  tissāba תסבע(, 38

                                                 
 .268ראה ברוקלמן, יסודות, עמ'  265
 .325חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -במקרה זה אתְפעל משמש באותה המשמעות של בניין קל 'גילה'. ראה בן 266
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'סולח, מפרנס'  missūbår מסובר(, 51'מצפה' )עמרם כג  missǡki מסכי(, 27'יישכח' )אלעזר ג 

(. מבחינה סינכרונית נקבע כי בצורות האלה חל שיכול בין 11.1.1; ראה 7, עמרם ח 30)עמרם ג 

>  titsāba  <tistābaלפה"פ, למשל:  tיסוד הלפה"פ ולאחר מכן חלה הידמות לפנים של  tהיסוד 

tissāba  (.101תסבע 'תשבע' )מרקה יד 

ע"ב( –'נמצאתי אומר' )ירושלמי פסחים ע"א אשכחת אמר, הנקרית בביטוי אשכחתבדונו בצורה 

כי אותו כלל פעל גם  267והשייכת ככל הנראה לבניין אתְפעל, שורש שכ"ח 'מצא', מניח בן־חיים

          > אתשכחת'נמצאתי' התהוותה בשני שלבים:  אשכחתמבחינה דיאכרונית, כלומר הצורה 

. להבדיל ממקרים אשכחתלפנים:  t. הידמות מלאה של היסוד 2>  אשתכחת. שיכול עיצורים: 1

הידמות מלאה  , במקרה הנדון חלה§(4.3.2) אה לאחורוחלה הידמות מל ṭאו  t ,dשבהם פה"פ היא 

חיים עדויות מאה"נ: -לפנים, והיות שהידמות זו נדירה היא מצריכה ראיה. לצורך כך מביא בן

)קידושין סט  איזדהור – איזהור: 268. וכן עדויות מארמית בבליתאצטלבו<  אצלבו, יזדבן<  יזבן

, מיּסמיך: 269מנדאית)שבועות כח ע"ב(; ועדויות מ ִאיְשַתַּבְשְת  –)יבמות קח ע"ב(  ִאיַשּבשאע"ב(, 

בערבית קלאסית ובארמית  דומהתופעה  לעחיים -בן צביעמ כמו כן,. ניּצליב, מיּסדאר, ניּשפך

חלה הידמות לפנים של  אשכחתחיים כי גם בצורה -בינונית. בהתבסס על עדויות אלה קובע בן

 .tבקיום היסוד  אשתכחתמוסיף כי במקומות אחרים באה גם הצורה  עם זאת, הוא. tהיסוד 

שמית הקדומה לא היות שכבר ב .270דרך נוספת להסביר את התהוותן של צורות אלה מציע פסברג

 iššāma אשמע(, צורות, כדוגמת s, š, ṣ, z( ואחריו עיצור שורק )tרצף של עיצור שיני ) רהתאפש

. 271(itšāma*(, לא יכלו להתפתח ישירות מצורות שלא חל בהן שיכול )38'נשמע' )מרקה טז 

 : : ṭallem : hiṭṭallemבהתאם לזאת משער פסברג כי במקרים אלה פעלה האנלוגיה הבאה: 

qattel : X; X = hiqqaṭṭelשבהן חלה הידמות מלאה של היסוד  . כלומר, צורותt  לעיצור התוכף

'נקבע'(, נוצרו באנלוגיה לצורות, שבהן חלה  iqqāba אקבע'נפתח',  iffāta אפתחשאינו שיני )

'נצפנו',  דטמרו t (diṭṭåmmǡruאו  d ,ṭידמות מלאה באופן צפוי, כאשר פה"פ היא עיצור שיני ה

iddēkår תסבע'זכור'(. מכאן, לדעת פסברג, יכלו להתפתח צורות, כדוגמת  אדכר tissāba  'תשבע'

כפול. לראשונה צורות מעין אלה מתועדות  z / s / š / ṣ(, המתאפיינות בעיצור שורק 101)מרקה יד 

(, ובהמשך בארמית בינונית ובניבי הארמית 9)דניאל ב  ִהַזִמְנתוןבארמית ממלכתית, השווה: 

 המאוחרת.

 
 
 
 

                                                 
 .207חיים, ערכי מלים ג, עמ' -בן 267
 .54, עמ' 51אפשטיין, דקדוק ארמית בבלית, עמ'  268
 .214נולדקה, דקדוק מנדאית, עמ'  269
 .32פסברג, העדר שיכול בבנייני התי"ו, עמ'  270
271 "The non-metathesized forms are not direct reflexes of Proto-Semitic forms since early Semitic did 

not allow the sequence of dental and sibilant '(.32" )פסברג, העדר שיכול בבנייני התי"ו, עמ 
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 איתפעלשיכול עיצורים בבניין  העדר4.3.2.2 

בכתבי היד של תה"ש, ובפרט במאוחרים שבהם, מתועדות כמה צורות בבנייני אתְפעל ואתַפעל 

(. בספרו "עברית שומרונית §4.3.2רגות מן הכללים שצוינו לעיל )בהעדר שיכול עיצורים, אשר חו

בצורות אלה בהקשר לצורות דומות הנקרות בעש"ב. להלן הדוגמאות  272מאוחרת" דן פלורנטין

'נשבעו' )בר כא  אתשבעו(, C, 5]=אל תלחמו[ 'אל תתגרו' )דב ב  תתסדרון אלשהוא מציג מאה"ש: 

31 ,B ,)ויק ו  יתשגי( '21]=ינוקה[ 'ומרק ,A בפסוק העברי נהגית  ומרק; הצורהwmǡråq וָמַרק' ,)'

M, 12'ישטף' )ויקרא טו  יתשג
'יפתה' )דב ]=יתפתה[  יתשלי(, A, 29'ימצאון' )בר יח  יתשכחון(, 2

(. אליהן מתווספות הצורות הבאות: A, 10]=והושלם[ 'ומלא' )ויקרא כא  אתשלם(, וJ, 16יא 

'ותכלנה' )בר מא  אתסכמי(, A, 3[ 'שפי' )במ כג 273]=מכוסה מתשגב(, 410'עסוק' )ת"מ ומתשגל 

53 ,Jבמ יב  אתסגרת(, ו( '15'ותסגר ,J ,)במ יב  תתסגר( '14'תסגר ,J ,)19'ותכל' )בר כד  ואתסכמת ,

A ,)שמ כא  ואתסהד( '29'והועד ,Aו ,)במ יב 'ותסגר תתסתר( '15 ,A.) 

 = qaṭṭel : hitqaṭṭel : : zabben : X; Xאנלוגיה:בגלל אלה התהוו  כי צורותמניח  274פסברג

hitzabbenדב ב  תתסדרון . כלומר, צורות, כדוגמת( '5]=תלחמו[ 'תתגרו ,C שבהן נמנע השיכול ,)

לעיצור שורק, התהוו באנלוגיה למרבית הצורות שבהן לא חל שיכול, כדוגמת  tהצפוי בין היסוד 

(. פסברג מראה כי תופעה זו מתועדת כבר בארמית הקדומה 62'גבר' )עמרם כג  itgåbbår אתגבר

 ית ובמגילות מדבר יהודה(.(, ובהמשך גם בארמית בינונית )בנבטית, בתדמורמעשתי)השווה: 

מתועדות בעיקר בתקופה מאוחרת. בתקופה זו אה"ש כבר לא שימשה שיכול  העדרצורות הפועל ב

 כשפת דיבור, ועל כן נוצר פתח לאנלוגיות ולשיבושים. 

לפה"פ בשל  tשיכול בין היסוד  בו מלכתחילה לא חליך צורות אלה לבניין איתפעל, שלשי גם ניתן

, 29'ימצאון' )בר יח  יתשכחוןתנועה החוצצת ביניהם. מן הטעם הזה החלטתי לשייך את הצורות 

A,) בר מא  אתסכמי( '53'ותכלנה ,J ,)בר כד  ואתסכמת( '19'ותכל ,A לבניין איתפעל, ובפרט )

שצורות מאותם השורשים )שכ"ח, סכ"ם( ובאותן המשמעויות )'נמצא', 'כלה'( מתועדות בבניין 

'תסגר' )במ יב  גרתתס(, J, 15'ותסגר' )במ יב  אתסגרתאיתפעל במסורת ההגייה. גם את הצורות 

14 ,J ,)דב יא  יתשלי( '16]=יתפתה[ 'יפתה ,J מוטב לשייך לבניין איתפעל, שהרי הן נקרות בכ"י )J 

 שיכול הוא מאפיין של הרובד המאוחר.  העדרהקדום, ואילו 

שיוכן הדקדוקי של שאר הצורות שהוזכרו לעיל מתעורר קושי, היות שאין להן מסורת גבי לאולם 

נסיבות אלה הקביעה אם ת הזדהות מוחלטת בין בנייני התי"ו בשלד העיצורים. בהגייה וקיימ

אתְפעל/אתַפעל או לבניין  לבניין (C, 5]=תלחמו[ 'תתגרו' )דב ב  תתסדרוןכדוגמת  לשייך צורה

מסתמכת על שיקולים מורפו־סמנטיים. ניתן להניח כי כאשר לצורת הפועל הנדונה  איתפעל

                                                 
 . 234-233נית מאוחרת, עמ' פלורנטין, עברית שומרו 272
במקור העברי. יש להניח כי מחבר  שפי, הנגזרת מן השורש שג"ב 'כיסה, הסתיר', מקבילה לתיבה מתשגבהתיבה  273

'מוסתר,  מכמן Jוממנו התפתחה המשמעות 'מכוסה, נסתר'. באופן דומה מתרגם מחבר כ"י  שפוףמן  שפי תפס Aכ"י 

 מכוסה'.
 .270ראה הערה  274
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עד בניין אפעל, אשר לו משמעות אקטיבית, צורה זו שייכת לבניין משמעות סבילה ולצדה מתו

איתפעל. אחרת, סביר להניח כי מדובר בצורה בבניין אתְפעל/אתַפעל. הנטייה לשייך צורה 

מסוימת לבניין אתְפעל/אתַפעל מתחזקת עוד יותר, כאשר בניין אתְפעל/אתַפעל מתועד באותה 

 המשמעות שיש לצורה הנדונה. 

אפוא לבניין אתְפעל, אשר  ( יש לשייךC, 5]=תלחמו[ 'אל תתגרו' )דב ב  תתסדרון הצורהאת 

( משויכת לבניין B, 31'נשבעו' )בר כא  אתשבעומשמש גם כן במשמעות 'נערך; נלחם'; הצורה 

( משויכת לבניין A, 21]=ינוקה[ 'ומרק' )ויק ו  יתשגיאתְפעל, אשר לו המשמעות 'נשבע'; הצורה 

צורת פועל  –( 410'עסוק' )ת"מ ומתשגל אתְפעל, אשר משמש במשמעות 'נתרחץ, נשטף'; הצורה 

( A, 3]=מכוסה[ 'שפי' )במ כג  מתשגבמשויכת לבניין אתְפעל; הצורה  –יחידה מן השורש שג"ל 

( A, 15'ותסגר' )במ יב  תתסתרמשויכת לבניין אתְפעל, המשמש במשמעות 'נתכסה'; הצורה ו

'ישטף'  יתשגמשויכת לבניין אתְפעל, אשר משמש במשמעות 'הסתתר'. לעומת זאת, הצורה 

הצורה  ( משויכת לבניין איתפעל בגלל קיומו של בניין אפעל במשמעות 'שטף';M2, 12)ויקרא טו 

( משויכת לבניין איתפעל בגלל קיומו של בניין אפעל A, 10]=והושלם[ 'ומלא' )ויקרא כא  אתשלםו

לבניין איתפעל  ( יש לשייךA, 29'והועד' )שמ כא  ואתסהדהצורה את משמעות 'סיים, השלים'; ב

בגלל קיומו של בניין אפעל במשמעות 'העיד'. חלק קטן מן השיוכים סותרים את הנתון במילון 

 אה"ש ובדקדוקו של מאצוך.

 

4.3.3 תי"והבבנייני  iבמקום  aתנועת התחילית  

בעוד התנועה  aתי"ו היא הורות הבינוני והעבר של בנייני בכמה מקרים תנועת התחילית בצ

 ואתשקח(, 19'נדרש' )מרקה יג  mat'bī מתבעי. אלה הן הצורות הבאות: iהצפויה היא 

wattåšåqå  מפעס (, 8'ונמצא' )עמרם טmabꞌbās  מפעסין  (,58, מרקה ו 27'מפייס' )עמרם ח

mabbāsǝn  אתריחך (, 30'מפויסים, יודעים' )אב חסדהatꞌrīk  (. סביר 74, מעש א 3'רציָת' )מעש א

 בבניין אפעל. aלהניח כי צורות אלה הושפעו מתנועת התחילית 

(, אשר משתייכת 55, מרקה ד 1'שוכח' )עמרם כב  manši מנשיצורה תופעה זו חלה כנראה גם ב

ניין אפעל צורה בב המשמעות הצפויה שלשמעיר  275מבחינה סינכרונית לבניין אפעל. בן־חיים

בבניין קל ובבניין אתְפעל,  בעוד המשמעות 'שכח' מתועדת ,'השכיח' היאשורש נש"י ן המ הנגזרת

(. לפיכך, מניח בן־39'שוכח' )אב גלוגה  mitnēši מתנשי(; 11'שכחו' )עמרם כ  anšu אנשוהשווה: 

אה"ש כבר לא הייתה אוחרת )כנראה בשלב ש'שוכח' התגבשה בתקופה מ manšiחיים כי ההגייה 

 יין אתְפעל בהבלעת התי"ו, דהיינו'שוכח' מכוון לבנ מנשישפה מדוברת(, ואילו ביסודו הכתיב 

 .minnēši*היא אפוא  מנשיההגייה הצפויה של התיבה 

 
 
 

                                                 
 .86, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' חיים-בן 275
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4.3.4 פעל ואתַפעל קלי העין בנייני שאלת קיומם של 

 ויכפר, sǡfǝr ִסֵפר, kǡfǝr ֵפרכִ  לצד בניין פעל הדגוש מתועד בעה"ש בניין פעל קל העין, לדוגמא:

wyēkǡfǝr, אכבדך ēkǡbēdåkעל קל העין, לדוגמא: ין התפעל הדגוש מתועד בניין התפ; ולצד בני

על קל העין נדיר למדי בעה"ש ונקרה פחות . בניין התפtitgǡdēdu תתגדדו ,itfǡqǡduהתפקדו 

  .eאו  aתנועת עה"פ היא  העיןבבניין התפעל קל . בדומה לבניין התפעל הדגוש גם 276מעשר פעמים

 , ושיוכו של הפועלqǡtǝl על דרך משקלנטיית פעל קל העין בעה"ש זהה לנטיית העבר של הקל 

משויכת לפעל קל העין על  kǡbǝd כבדלדוגמא, צורת העבר בעבר מתבסס על נטיותיו האחרות. 

 .אכבדך ēkǡbēdåkבסיס צורת העתיד 

העין התפתח בעה"ש )וגם במסורות אחרות בעברית ובארמית( חיים מניח כי בניין פעל קל -בן

מבניין פעל הדגוש לאחר ביטול המכפל. אפשר שתחילה התבטל המכפל בצורות שבהן עה"פ 

הייתה שוואית, כגון ְמַבְקִשים, ובהמשך התפשט לשאר הנטייה וגרם להארכת התנועה. כלומר, 

, עצם היותו של בניין זה חלופה 277חיים-ןבניין זה נוצר מלכתחילה כחלופה פונטית. לדעת ב

פונטית מסבירה מדוע אין מוצאים נטייה שלמה על דרך בניין זה. באשר לבניין התַפעל קל העין, 

על הארמי. פְ כי הוא מהווה מקבילה של בניין את 278חיים-אשר לו תיעוד מועט בעה"ש, קובע בן

פה פונטית של התַפעל הדגוש, אלא כלומר, קל יותר להניח שהתַפעל קל העין בעה"ש אינו חלו

 יורשו של בניין אְתפעל הארמי.

: 279בנייני פעל והתפעל )נתפעל( קלי העין מתועדים גם בלשון חז"ל במסורת הבבלית, לדוגמא

נייני פעל ונתפעל קלי בל. נוכחות מרובה וניתָמלו, ניָטמו, ומתָרצים, ניסָתפג, מיתָכוין, מָזמנים

, מָשמנין, מָכמן, והמָגבב: 280התימנית של המשנה והתלמוד, לדוגמאבמסורת הקריאה העין 

. בנוסף מתועדים בניינים אלה ביסודות העבריים שנשתקעו בלשון מָחטפין, ונשָתפה, מתָגדר

 . מתָרגל, מתָבדל, השָתלם, משָתוה, התָעיף, מָזעף, יָחנף: 281הדיבור של יהודי תימן, כגון

העין תיעוד נרחב בתרגום אונקלוס. בניין פעל קל העין נפוץ  בארמית לבניינים פעל ואתפעל קלי

, ָקמים; ָצרר, ָלפיף, ָהטיט, ָהמים, ָנפיף, ָגביב: 282במיוחד בשורשי הכפולים ובגזרת ע"ו, לדוגמא

. בתרגום יונתן מתועדת צורה אחת בבניין ָפעל, הנגזרת משורש ָלטיט, ָחייך, ָזיין, ָכוין, ָערר, ָרמים

. במקרים אלה מקביל בניין ָפעל לבניין פולל המשמש בניבי הארמית האחרים, מָסֵייףע"ו: 

כדוגמת הארמית המקראית. בנוסף מתועדות בתרגום אונקלוס מספר צורות של בנייני פעל 

. ִמתָארִחין, ִמתָאנִחין, ִאתָאָנחו, ִאתָאַנח, ִאתָאַחר ;ָכֵמין, ָלֵחיך, ָזֵמיןואתפעל קלי העין בשלמים: 

                                                 
, it'fǡr התפארחיים, בניין זה כולל יותר צורות, שכן הוא משייך אליו גם צורות מגזרת ע"א, כדוגמת -לפי בן 276

 , השייכות ככל הנראה לבניין הַתפעל.wittīṣǡbu התיצבווצורות, כדוגמת 

 .83חיים, עואנ"ש ה, עמ' -בן 277
 .87שם, עמ'  278
 הדוגמאות לקוחות ממורג, בניין פעל ובניין נתפעל. 279
 ראה הערה קודמת. 280
 ראה הערה קודמת. 281

 .90הדוגמאות לקוחות מדאלמן, דקדוק, עמ'  282
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(, 44'אשר הכיח' )בר כד  דָזֵמין – 284דודי על פי] ָכֵמין, ָלֵחיך ,ָזֵמיןמעיר כי בשלוש הצורות  283דאלמן

 m –([ עה"פ ולה"פ 14'הכחת' )בר כד  ָזֵמינָתא(, 12'הקרה' )בר כד  ָזֵמין(, 42'מתנחם' )בר כז ָכֵמין 

ה לפועלי הכפולים הייתה יכולה לחול בהן אנלוגיכך לפיקרובות מבחינה פונטית,  – ḵ-ו n ,ḥ-ו

, שבהן פה"פ היא גרונית, ִמתָאְחִרין, ִמתָאְנָחן, ְמָנְהִמיןשבהם משמש ברגיל הבניין ָפעל. בצורות 

 אפשר שבאה הארכה תמורת הכפלה.

ישראלית אין עדויות ודאיות לקיומם של בנייני פעל ואתפעל קלי העין. -בשאר ניבי הארמית הארץ

עשויות להעיד על קיומם של ה ,דגש בעה"פ לאהשורש בד"ר בן שלוש צורות מן מציי 285אשר-בר

'התפזרו'. שלוש הצורות הללו  אתבדרו'מפזרים',  מבדרין'יפזר',  יבדרבנייני קלי העין באה"נ: 

 מתועדות בתקופה מאוחרת ורק באחת ממסורות הקריאה.

מצביעות לכאורה על קיומם של פעל השל אה"ש מתועדות מספר צורות, במסורת הקריאה 

ʕārēqǝt ערקת(, 28'חילץ' )עמרם י  ʕāləṣ חלץואתפעל קלי העין: 
 גדלון(, 27'נסתי' )אב גלוגה  286

gǡdillon  גדלון, ע"א( לצד 7'גידלם' )אלעזר ד gǡdallon  אזדמנו (,7'גידלם' )אלעזר ד izdǡmǡnu 

  (. להלן דיון בכל אחת מהן.30, מרקה ט 4'הזדמנו' )עמרם ו 

 
עיד על מ, אשר יבאות  חליץ( מקביל הכתיב 28)עמרם י  ʕāləṣהיד לצורה -ברוב כתבי 4.3.4.1

 ʕāləṣוידע מן נסי כלילה דעלמה דילה ביחידאו חליץ הנוסח הבא:  אפוא מתקבל בינוני סביל.

 חליץא את הכתר, שהעולם שלו, לבד נחלץ בידו מתוך כוחו'. לצד 'וייווכח מי נוש בידה מלגו חילה

ʕāləṣ  חליצהמתועדת צורת הבינוני הסביל ǡlīṣå  (. במקרה זה משמשת צורת 78'נחלצת' )ננה

מספר  287באה"ש מתועדמעות עבר. שימוש זה של הבינוני 'נחָלץ' במש חליץ ʕāləṣהבינוני הסביל 

 §(. 5.1.1.3) אל משקלי הבינוני סיומות העבר רפותמקרים אף מצט כמה. בפעמים

וידע מן נסי כליל עלמה דילה הבא:  הנוסח, וכך מתקבל חלץמקביל הכתיב  ʕāləṣלצורה  Fבכ"י 

'וייווכח מי נושא את כתר העולם, שאותו לבד חילץ בידו  בידה מלגו חילה ʕāləṣביחידאו חלץ 

 דחלץ(, 63'חילצת' )מרקה י  alliṣtåחלצת ות מצטרפת אל הצור ʕāləṣ חלץמתוך כוחו'. הצורה 

dållåṣ  וחלץ(, 65'שחילץ' )ננה wållåṣ  (, המשתייכות לבניין פעל. אפשר שבצורה 82'וחילץ' )ננה

ʕāləṣ ניתן שזו עדות לפעל קל העין.  חלה הארכה של תנועת פה"פ תמורת הכפלת עה"פ ואפשר גם

 לאך השורש חל"ץ מתועד בבניין ק, qǡtǝlלבניין קל, משקל  ʕāləṣ חלץגם לשייך את הצורה 

. בפירוש זה קיים גם קושי תחבירי, והוא פתיחת פסוקית לוואי בלבד בצורת בינוני סביל

 'של' )שהתהוותה עקב dil דיל'שאותו'. מילה זו מורכבת מן המילית  dille דילהבאמצעות המילה 

                                                 
 .251דאלמן, דקדוק, עמ'  283
 .195דודי, דקדוק תרגום אונקלוס, עמ'  284
 .243ישראל, עמ' -אשר, מחקרים בסורית של ארץ-בר 285

)ע"ח( 'נסה', המתאפיינת בהכפלת עה"פ ומכוונת לבניין פעל, אך היות שזו  ʕarrēqåt ההגייהמתועדת  ʕārēqǝtלצד  286

]?[ נסה'לפני כוחך עמדתי ]...[ ואף  קדם חילך קעמת ]...[ ואף ערקת לידךצורת עבר נסתרת, אינה מתאימה להקשר )

 אליך'( ואין להתבסס עליה.
 §.1.1, 167-165עמ' §; 1.1.3, 142-140ראה שטאדל, תחביר הצורות, עמ'  287
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וכינוי הקניין ובדרך כלל מכוונת למשמעות  l/להמילית כמילית אחת(,  lל/-ו d/דתפיסת המיליות 

דכל (, 21'ולא אמת אלא שלו' )עמרם א  dille ולא קשט אלא דילה: 288של שייכות, לדוגמא

'חיי עולם שלו' )מרקה יא  dille חיי עולם דילה(, 3'שכל הגאון שלו' )עמרם יט  dille רביאנה דילה

'כל העולם שלך'  dillåk כל עלמה דילך'שלך', לדוגמא:  dillåk דילך(. זאת בדומה לצורה 29

 בהקשר הנתוןברם, (. 79'מעלה ומטה שלך' )מרקה ז  dillåk רומה ומכה דילך(, 3)עמרם יא 

וכינוי  l/לבתוספת המילית  ad/דשת המשמעות 'שאותו', ובהתאם לכך צפויה לבוא המילית קבמת

'זוכר הבריתות שאותן אינו שוכח' )אב גלוגה  תנשילא מ adlon דלון דכור קיאמיהקניין, השווה: 

מושא ישיר, שכן בדרך כלל המביע זה הוא השימוש בכינוי מוסב  (. קושי תחבירי נוסף בפירוש39

 .289כינוי מוסב אינו משמש להבעת מושא ישיר

 
§(. 9.1.4משמעות 'נס, ברח' )השורש ער"ק משמש באה"ש בבניין קל ובבניין פעל ב 4.3.4.2

 ʕārūqayyå ערוקיה(, 74, אב גלוגה 45'יימלט' )עמרם כג  yērråq יערקדוגמאות לבניין קל: 

. (61, פנחס 61'נמלטנו' )עמרם כג  ʕarriqnån ערקנן(. דוגמאות לבניין פעל: 95'הנסים' )אב גלוגה 

, משקל לבניין קל (27'נסתי' )אב גלוגה  ʕārēqǝt ערקתאת צורת המדבר בעבר ניתן אפוא לשייך 

qǡtǝl שויכה  בהמשך הארכה תמורת הכפלה, או לבניין פעל קל העין. בהנחה שחלה בו, לבניין פעל

 צורה זו לבניין קל.

 
באה במשמעות של גרימה ובכך היא , ע"א( 7'גידלם' )אלעזר ד  gǡdillon גדלוןהצורה  4.3.4.3

את אם כן, יש לשייך יכת לבניין פעל. (, השי8'גידלת' )עמרם כד  gaddilta גדלתמקבילה לצורה 

לבניין פעל בהנחה כי במקרה זה חלה הארכה בפה"פ תמורת הכפלת עה"פ.  gǡdillonהצורה 

אפשר שבמקרה זה אה"ש הושפעה מעש"ב, שכן בעש"ב משמש השורש גד"ל במשמעות 'גידל' 

 gǡdallon גדלון הצורה (.216, עמרם כט 5)עמרם כט  wnēgǡdǝl ונגדלבבניין פיעל קל העין, כגון: 

בעה"פ.  a, מתאפיינת בתנועה 'גידלם' gǡdillon גדלון(, המתועדת לצד הצורה 7'גידלם' )אלעזר ד 

 (. 11'גדול' )מרקה יב  gǡdål גדלזו היא תוצאת אנלוגיה לשם התואר  a האפשר שתנוע

 (7'גידלם' )אלעזר ד  gǡdallon גדלון, ע"א(, 7'גידלם' )אלעזר ד  gǡdillon גדלוןהצורות 

 gǡdol גדולמאפיינת ברגיל את נטיית שם התואר ין זו עמתאפיינות בהכפלת לה"פ. הכפלה מ

'גדולה' בעש"ב,  gǡdallot גדלות'גדול' ושם העצם  gǡdål גדלבעה"ש ואת נטיות שם התואר 

גדלות (, 17)בר יב  gǡdallǝm]=גדולים[  גדלים(, 12)בר טו  gǡdalla]=גדולה[  גדלהלמשל: 

 גדלותו(, 153'הגדולים' )עמרם כט  aggǡdallǝm הגדלים(, 28)דב א  gǡdallot]=גדולות[ 

gǡdallūtu  גדלה(, 9'גדולתו' )אלעזר ב gǡdalla  גדלות(, 29'גדולה' )אלעזר ג gǡdallot ות'גדול '

 (.52)עבד אל בן שלמה 

 
                                                 

 §.1, 35דוגמאות נוספות ראה אצל שטאדל, תחביר הצורות, עמ'  288
 .57ראה שטאדל, תחביר הצורות, עמ'  289
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 מזדמןיחד עם הצורות  (30, מרקה ט 4ם ו 'הזדמנו' )עמר izdǡmǡnu אזדמנוהצורה  4.3.4.4

mizdǡmǝn  ויזדמן(, 21'מזדמן' )עמרם יט wyizdǡmən  כות לבניין ( משתיי23'ויתחבר' )עמרם טז

 משמש גם בארמית מקראית§. 5.4.1אה ר izdǡmǡnu אזדמנותנועת עה"פ בצורה אתְפעל. באשר ל

)קרי(, וכך גם בארמית בבלית. בתרגום  9בדניאל ב  ִהְזְדִמְנתוןבבניין אתְפעל, השווה:  השורש זמ"ן

בהתבסס . 290ִאזָדַמנואונקלוס, לעומת זאת, משמש השורש זמ"ן בבניין אתַפעל קל העין, השווה 

עם לבניין אתַפעל קל העין.  שייכת izdǡmǡnuהצורה גם את ההשערה ש 291חיים-מעלה בן על כך

בנייני פעל ואתַפעל קלי העין )השורש זמ"ן קיומם של גבי לבתרגום אונקלוס אין ספק זאת, 

קיומם  ,בדומה לשאר הניבים של הארמית המערבית המאוחרת ,משמש בשניהם(, ואילו באה"ש

 נים אלה מוטל בספק.של בניי

 
על קיומם של הבניינים פעל ואתַפעל קלי  אפוא אינה מעידה שנדונו לעילצורות אף אחת מן ה

שלמה, להבדיל מעה"ש טיית שורש מסוים מצטרפת לכדי נטייה העין. באף אחד מן המקרים אין נ

, kǡbǝd-ēkǡbēdåk ,ǡsǝf-tǡsǝf-ǡsēfa ,ṣǡba-ēṣǡbi-ṣǡbiסדרת נטיות כדוגמת  מתקיימתשבה 

kǡfår-wyēkǡfǝr. 

ניתן לסכם ולומר כי בנייני פעל ואתַפעל קלי העין רווחים במסורות העברית. כמו כן, לבניינים 

קיומם בארמית המערבית המאוחרת מוטל בספק.  ברם, ום אונקלוס.תיעוד נרחב בתרגאלה 

המהווים חלק ממערכת הבניינים הממצאים באונקלוס מעידים על בנייני ָפלל ואתָפלל, 

המקבילים לבנייני פולל ואתפולל, אשר לפיהם נוטים על פי רוב שורשי ע"ו והכפולים וכמה ו

כמ"ן, זמ"ן(.  גוןיון פונטי בין עה"פ ללה"פ, כמשורשים מן השלמים )בפרט שורשים שקיים בהם ד

במסורות העברית, לעומת זאת, משמשים בנייני פולל ואתפולל בלבד, ואילו הבניינים פעל ואתַפעל 

 חיים.-על רקע פונטי, כפי שמציע בן ככל הנראהבהן  התפתחוקלי העין 

 

 גזרות הפועל4.4 

 גזרות. רי כוללת עשרמערכת הפועל הנגזר מן השורש התלת־עיצו

 R3 R2 R1 דוגמאות לשורשים השייכים לגזרה 

כר"ז 'הכריז', לבש 'לבש', בל"ש 'ביקש, חיפש', קט"ל 'הרג', שב"ק  C3 C2 C1 השלמים

 'עזב', מל"ך 'מלך', דר"ס 'דרך', קב"ל 'קיבל'

 נס"ב 'נשא, לקח', נפ"ק 'יצא', נט"ר 'שמר', נת"ן 'נתן', נפ"ל 'נפל' C3 C2 n פ"נ

יד"ע 'ידע', ית"ב 'ישב', יל"ד 'ילד', יכ"ל 'יכל', ינ"ק 'ינק', יר"ת  C3 C2 y פ"י

 'ירש', יש"ט 'מסר, הושיט', יז"ף 'הוסיף', יק"ר 'נכבד'

אמ"ר 'אמר', אז"ל 'הלך', את"י 'בא', אל"ף 'למד', אל"ק 'הדליק',  C3 C2 ʔ פ"א

 אמ"ן 'עמד', הפ"ך 'הפך', אכ"ל 'אכל'

 

                                                 
 .262דאלמן, דקדוק, עמ'  290
 .189חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן 291
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עק"ב 'כינה', עב"ר 'עבר', עב"ד 'עשה', על"ל 'בא', חכ"ם 'למד',  C3 C2 ʕ פ"ע

 חז"י 'ראה', חד"ד 'חידש', חז"ר 'שב', חל"ף 'חלף', ער"ק 'ברח, נס'

רח"ץ 'בטח', לח"ץ 'לחץ', נח"ת 'ירד', בח"ר 'בחר', זע"ק 'קרא',  C3 ʔ C1 ע"א

 דח"ל 'פחד', פח"ת 'פחת'

דו"ר 'דר', תו"ב 'שב', גו"ז קו"ם 'קם', שו"ם 'ראה', צו"ם 'צם',  C3 – C1 ע"ו

 'עבר', מו"ת 'מת', רו"ם 'רם', תו"ר 'ראה; הבין', לה"ב 'בער'

על"ל 'בא', בז"ז 'בזז', זז"ע 'נע', דק"ק 'דק', קל"ל 'קל', קר"ר  C2 C1 – הכפולים

 'קירר' 

 עפת"ח 'פתח', שב"ח 'שיבח', שמ"ע 'שמע', סר"ח 'פשע', שק" ʔ C2 C1 ל"א

 סב"ע 'סבע', יד"ע 'ידע' 'מצא', מל"א 'מלא',

את"י 'בא', מל"י 'מלא', בר"י 'ברא', קנ"י 'קנה', מט"י 'הגיע', צל"י  y C2 C1 ל"י

 'התפלל', קר"י 'קרא', תל"י 'תלה', תנ"י 'סיפר'

 

 הערות:

. מבחינה היסטורית כוללת גזרה זו ʔמשתייכים פעלים אשר פה"פ שלהם היא §( 8)לגזרת פ"א  .1

 פועלי פ"ח אשר נעתקו לפ"א.ר גם פועלי פ"ה ומספ

. מבחינה היסטורית כוללת גזרה זו ʕמשתייכים פעלים אשר פה"פ שלהם היא §( 9)לגזרת פ"ע  .2

 גם פועלי פ"ח, אשר נעתקו לפ"ע.

. מבחינה היסטורית כוללת גזרה ʔמשתייכים פעלים, אשר עה"פ שלהם היא §( 10)לגזרת ע"א  .3

 "א.זו גם פועלי ע"ה, ע"ח וע"ע, אשר נעתקו לע

. מבחינה היסטורית כוללת גזרה ʔמשתייכים פעלים, אשר לה"פ שלהם היא §( 13)לגזרת ל"א  .4

 זו פועלי ל"ה, ל"ח ול"ע, אשר נעתקו לל"א.

 .§(15) יה"ב, את"י נדונו בגזרות המורכבות כים ליותר מגזרה אחת, כגוןשורשים המשתיי .5

 
, לאחר מכן שאר §(5) גזרת השלמיםבהמשך מוצגים כללי הנטייה של כל גזרה. תחילה מוצגת 

ת וביחס לגזרת השלמים, למעט גזר נעשהעיל. תיאור נטייתה של כל גזרה הגזרות לפי הסדר של

 שבהן נתונים משקלים הייחודיים לשתי הגזרות הללו. §(12) והכפולים §(11) ע"ו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



122 
 

4.4.1 תפוצת הגזרות 

מכלל השורשים התלת־עיצוריים והדו־ גזרהלכל בטבלה הבאה מוצג אחוז השורשים השייכים 

. סדר הצגת 2010עיצוריים באה"ש. על פי הנתונים במילון אה"ש מסתכם סך כל השורשים בכ־

לדוגמא, שורש ים כוללים גם גזרות מורכבות. הגזרות הוא מן הנפוצה ביותר לנפוצה פחות. הנתונ

 לגזרת ל"י נספר פעמיים. השייך לגזרת פ"א ו

 33.5% שלמים

 14% ל"י

 11% פ"ע

 9% ע"ו

 8.5% ע"א

 8.5% ל"א

 4.5% פ"א

 4.5% הכפולים

 3.5% פ"נ

 3% פ"י

 
 בספירה לא נכללו השורשים הבאים:

 1'חיבר', זו"ר 1לפ"ף כגוןולקוחים מאונקלוס,  Mשורשים המתועדים בעיקר בגלוסות של כ"י  .1

 מגוף אה"ש.  אינם'. למעשה שורשים אלה 'כיבס 1"ר'סר', חו

הם לא יותר  ככל הנראהשורשים, אשר מקורם בשאילה ספוראדית מעברית או מערבית ו .2

'לחם', אשר לקוח מן העברית ומתועד פעמים ספורות  2משרבובים. לדוגמא: השורש לח"ם

)במילון יש דוגמא אחת( בחלק המאוחר של תיבת מרקה; נב"ר 'גאה' הלקוח מערבית והמתועד 

 .1טו  פעם אחת במליץ בתרגום לשמות

שורשים שיסודם בטעויות סופרים ברורות, לדוגמא: השורש שד"ק 'נבל' הוא שיבוש של שד"ף;  .3

'שט' הוא שיבוש של שו"ט; השורש  3השורש חט"ם 'טרף' הוא שיבוש של חט"ף; השורש שע"י

 'העביד' הוא שיבוש של פל"ח.  3פל"ט

רש דל"ל 'דל, חלש', אשר שורשים אשר התיעוד שלהם כולל רק צורות שמניות, לדוגמא: השו .4

 נגזר ממנו שם תואר בלבד; השורש זג"ג 'צלול', אשר נגזרים ממנו שם תואר ושם עצם בלבד.

וריאנטים פונטיים. לדוגמא: פר"ך הוא בן־ ני־גוון של שורשים אחרים, דהיינושורשים, שהם ב .5

שהם בני־גוון של  , זג"י הוא בן־גוון של זכ"י. במקרה הנדון לא נכללו השורשים1גוון של פר"ג

יס"ף התגבשו שני  –שורשים אחרים ושיש מהם מעט היקרויות. לעומת זאת, במקרה של יז"ף 

 הוריאנטים לכדי שורשים עצמאיים ושניהם כלולים בספירה. 

בספירה נכללו שורשים רבים המתועדים יחסית מעט, ולמעשה קשה לדעת אם היו חלק אורגני 

המניין אינו מדויק, הוא נותן מושג די ברור על יחסי התפוצה ממרקם השפה. מכל מקום, גם אם 

של כל שורש  וסף שיחשוף את שיעור השכיחותשל השורשים באה"ש. כמובן, יש מקום למחקר נ

 ונגזריו.
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 גזרת השלמים5 

גזרת השלמים, כידוע, מתאפיינת בכך ששלושת עיצורי השורש מתקיימים לאורך כל הנטייה. 

 יסית, ושאר הגזרות מוצגות ביחס אליה. גזרה זו היא הגזרה הבס

 בניין קל5.1 

 עבר 5.1.1

בעה"פ. אל  i/ēבעה"פ ובתנועה  a/åבנטיית העבר של בניין קל שתי קבוצות משקלים: בתנועה 

 i/ē. אל הקבוצה בתנועת עה"פ qǡtål ,aqtål ,qētålשייכים המשקלים  a/åהקבוצה בתנועת עה"פ 

סגורה, תנועת עה"פ  qētǝl ,qǡtǝlבמשקלים  עה"פכאשר הברת  .qētǝl ,qǡtǝlשייכים המשקלים 

; כאשר הברת עה"פ פתוחה, (9, טביה 13'ָקַדְמָת' )מרקה ג  qēdimta קדמת, לדוגמא קצרה iהיא 

 (.56'ְלָבשֹו' )עמרם כד  lǡbēša לבשה , לדוגמאארוכה ēתנועתה היא 

q* 292מקורם במשקלים – a/åמבחינה היסטורית המשקלים בתנועת עה"פ 
ǝ
tal ,*q

ǝ
tul

293 ;

q*מקורם במשקל  – i/ēהמשקלים בתנועת עה"פ 
ǝ
til

מוצאה  –. תנועת פה"פ במשקלים אלה 294

 qētǝl-ו qētål; במשקלים ǡ תנועה ארוכההשווא בפה"פ הפך ל qǡtǝl-ו qǡtålמשווא. במשקלים 

תוספת של אל"ף  על ידיהשווא התבטל  aqtål; במשקל ē תנועה ארוכההשווא בפה"פ הפך ל

תנועת עה"פ אינה קובעת את מאפייניו התחביריים של הפועל. כלומר, תן דעתך ש ת.פרוסתטי

פועל עומד. כך גם פועל שתנועת  הןפועל יוצא הן יכול להיות  a/åפועל שתנועת עה"פ שלו היא 

 .i/ēעה"פ שלו היא 

ודבעי יותר מחמישים פעמים. לדוגמא: בקורפוס הפיוטים הוא השכיח ביותר ונקרה  qǡtålמשקל 

 עבדיך מלכו(, 24חיפש ולא מצא' )מרקה ג  –'ומי שמחפש זולתך ולא שקח  bǡlåšלבר מנך בלש 

mǡlǡku (. משקל 63'עבדיך קנו בעבודתך כל גדולה' )מרקה ג  בתשמישותך כל רבוaqtål  נקרה

משמש  aqtålלפחות עשרים וחמש פעמים ומשמש בגזרת השלמים, ל"א ול"י. כלומר, משקל 

הן פה"פ או עה"פ אינן חלשות, שהרי במקרים אלה לא הייתה יכולה להתפתח אל"ף בגזרות שב

'פתחת  אוצרך אתרוח עלמה aftatta פתחתהמאפיינת משקל זה. לדוגמא: §( 3.5.1)פרוסתטית 

לון  wåmsårוקרא לחשכה לילי ולנהרה איממה ואמסר (, 65אוצרך, נתרווח העולם' )מרקה ג 

(. בחלק ניכר מן 85לאור יום והפקיד בידם את מלאכתם' )ננה 'וקרא לחושך לילה ו עבדתון

'ו',  -w/-ו'ש' או מילית החיבור  -d/-דמשמש אחרי מילית השיעבוד  aqtålהמקרים משקל 

, 2, עמרם כ 14'שיצא' )עמרם יח  danbåq דנפק(, 13'שיצאו' )עמרם יד  danbǡqu דנפקולדוגמא: 

(, 5'שנח' )עמרם טו  danšåm דנשם(, 16, מרקה יז 76'ולקח' )מרקה ה  wansåb ונסב(, 16מרקה ו 

 (.84'שלחמו' )מרקה ה  danṣǡʔu דנצחו(, 18'ונח' )עמרם טז  wanšåm ואנשם

                                                 
 §.32, 100ראה באואר וליאנדר, ארמית, עמ'  292
 .54חיים, עואנ"ש ה, עמ' -קצרה. ראה בן aקצרה בהברה סגורה הפכה באה"ש לתנועה  uתנועה  qtulבמשקל  293

 §.32, 100באואר וליאנדר, ארמית, עמ'  294
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על פי רוב בגזרת השלמים, בגזרת ע"א ובגזרת ל"א.  ,נקרה יותר מעשרים פעמים qētǝlמשקל 

(, 2ם הוא הראשון שקדם לעולם' )מרקה ט 'אלוהי לעלם adqēdǝm דקדם קמאה אלהיםלדוגמא: 

(. 39נוח כפי שנח' )עמרם כד נ'יום השבת נתן לנו ש לן עד ננשם אהן דנשם yēbיום שבתה יהב 

מתועד ארבע עשרה פעמים, על פי רוב בשורשים דח"ל, הפ"ך ובגזרת ע"ו. לדוגמא:  qǡtǝlמשקל 

וחוננת  –ניך ונשאת לו, ירא ממך 'סרח לפ מנך וארתיכנה לעלם dāʔǝl סרח קמיך וסבלתנה דחל

'ובאשר בך בטחתי,  ליך עזרותי wǡfēkåt ומד בך אתרחצת ואפכת(, 55אותו לעולם' )אב חסדה 

אה יתיר נקרה פעמיים בלבד:  qētål(. משקל 49והיתה ]=והפכה[ תשובתי אליך' )אב גלוגה 

מן שאם טבאתה ע"ב(,  ,24'הוי רב הטובות שעשו רתיון' )אב גלוגה  רתו gēmǡlu טבהתה דגמלו

 (.60'מי העריך הטובות שרבו וכפלו' )אב גלוגה  kēfǡli כפלידסגי ו

 מן אש להבה nǡfåq נפק מהו ממלל: aqtålומשקל  qǡtålבשני מקרים נגזר מאותו השורש משקל 

'גבורות יצאו יום דקרא שמה  anbǡqiגבוראן נפקי ( לצד 35'מה דבר יצא מאש להבה' )מרקה טז 

 ( לצד14'מה שכתב הנביא' )מעש ו  נביה daktåb מה דכתב(; 11ביום שקרא את שמו' )מרקה ט 

על דרך במקרה אחד אותה צורה נהגית  (.55'הנורא כתבם' )מרקה ט  kǡtǡbon נוראה כתבון

'הוי רב הטובות,  רתו adgǡmǡluאה יתיר טבהתה דגמלו  :qētål על דרך משקלו qǡtål משקל

, ע"ב(. בכמה מקרים מאותו 24'עשו' )אב גלוגה  gēmǡlu גמלו ( לצד24שו רתיון' )אב גלוגה שע

 קדום qǡdǡme קמאה יכלותה דלא קדמה, לדוגמא: qētǝlומשקל  qǡtålהשורש נגזר משקל 

 לעלם adqēdǝm אלהים קמאה דקדם( לצד 102'הראשון ביכולת שלא ְקָדמֹו קדום' )אב גלוגה 

 qǡtål(. פעם אחת מאותו השורש נגזר משקל 2'אלוהים הוא הראשון שָקַדם לעולם' )מרקה ט 

(, 81'לנביא שלבש את קרן האור' )מרקה יד  אורה בקרן adlǡbåš לנביה דלבש: qǡtǝlומשקל 

הנטייה  (.56'אורו של משה, הראוי לו, ְלָבשֹו' )עמרם כד  lǡbēša נהירותה דמשה דשות בה לבשה

 המשקלים השונים במקרים אלו אינה משמשת לגיוון משמעות. על דרך

 
 qǡtålבצורת מדברים השייכת למשקל  iתנועת עה"פ 5.1.1.1 

בעה"פ במקום התנועה הצפויה  i, נוטות בתנועה qǡtål, השייכות למשקל רוב צורות המדברים

a/å :סגדנן, לדוגמא sǡgidnån  עמדנן (;5'סגדנו' )עמרם יג ʕāmidnån  ( לעומת 4'עמדנו' )עמרם יג

( לעומת 17, מרקה כג 33'שמענו' )מרקה כ  šāminnån שמענן(; 6'עמד' )מרקה כג  ʕǡmåd עמד

 סרחו( לעומת 33'חטאנו' )מרקה ה  sǡrinnån סרחנן(; 111'שמעו' )מרקה יד  šāmāʔu שמעו

sǡrǡʔu  ניתן לכאורה להניח שתנועת (. 110'חטאו' )מרקה אi  מקורה בבידול של  –במילים אלה

הבאות בהברות שכנות, אלא שבידול מעין זה אינו חל בצורת עבר נוכח בבניין קל,  a/åשתי תנועות 

לא ניתן לקבל את הסברו של  (. מן הטעם הזה29דת' )עמרם יט 'מר mǡrådta מרדתכדוגמת, 

להניח כי תופעה זו  . סבירi-נעתקת ל a, הקובע כי בהברה סגורה מוטעמת תנועה 295מאצוך

                                                 
 .107מאצוך, דקדוק, עמ'  295
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צורות הבינוני אנלוגיה לב iמתקשרת דווקא לעבר מדברים בבניין קל. אפשר שמקורה של התנועה 

'יודעים אנחנו' )ננה  yādinnån ידעינן, כגון: כינוי נושא למדבריםבתוספת  qǡtǝl על דרך משקל

בעה"פ  a/åועה . במספר מקרים התנ§(5.1.4.2) , אף כי צורות אלה נדירות למדי באה"ש(91

 (.29'שעשינו' )מרקה א  dǡbådnån דעבדנןמשתמרת, לדוגמא: 

 
 בארמית השומרוניםשאלת קיומו של הסביל הפנימי 5.1.1.2 

באה"ש מתועדות מספר צורות, אשר עשויות להצביע על קיומו של הסביל הפנימי בנטיית העבר 

'נזדרזו בריותיך,  למליך akfētu אכפתו בוראיך זרזו. אלה הן הצורות הבאות: 296של בניין קל

'צורה מעפר והכול נברא  בגללה bǡri ברי וכלה צעורה מן עפר(; 28נכנעו לדבריך' )עמרם כו 

 'המאיר שכל האורות נאצלו מטובך'מן טובך  åṣṣēlu נהיר דכל נהרין אצלו(, 70בגללה' )מרקה י 

. משקלים אלה עשויים aqtǝl ,qǡtǝl ,qåttǝl כביכול (. לפיכך משקלי הסביל הפנימי הם56)מרקה ו 

qהיו להתפתח ממשקל הסביל הפנימי 
ǝ
til

 , אשר שרידיו מצויים בארמית המקראית. 297

כי היא שרדה  298היות שצורת הסביל הפנימי נעלמה משאר ניבי הארמית המאוחרת, קשה להניח

, אשר aqtǝlמורכבת ככל הנראה ממשקל הבינוני  akfētu אכפתובאה"ש בשלוש צורות. הצורה 

היא  åṣṣēlu אצלו. הצורה u-/ו-ומצטרף אליו צורן העבר לנסתרים §( 5.1.1.3ת העבר )חדר לנטיי

. u-/ו-, אשר חדר אל העבר בתוספת צורן העבר לנסתרים qåttǝlהרכב של משקל הבינוני הסביל 

, אשר במקרה הנדון משמש במשמעות qǡtǝlמשויכת למשקל הבינוני הקל  bǡri בריהצורה 

 .299עבר

qהקביעה כי משקל הסביל הפנימי לאור 
ǝ
til  לא שרד באה"ש, עולה השאלה באשר למוצאם של

(, 1)שמ כד  ēmǝr אמר(, 2)שמ ג  ēkǝl אכללדוגמא:  .qētǝl ,qǡtǝlמשקלי הסביל הפנימי בעה"ש: 

מחד, ניתן להניח כי משקלים  (.33)בר לז  ṭǡrǝf טרף(, 26)בר ד  yǡlǝd ילד(, 38)ויק יא  yetǝn יתן

qאלה הם תולדה של המשקל הארמי 
ǝ
tilאך באופן תמוה לא שרד באה"ש. , שחדר לעה"ש ,

לנטיית הסביל הפנימי  300חדרו מנטיית הבינוני הסביל qētǝl ,qǡtǝlמאידך, ייתכן שהמשקלים 

ניין קל, שהרי עבר בבנטיית הבפעיל על מנת להבדיל בין משקל הסביל ל בעה"ש. זאת, ככל הנראה,

qǡtålבעה"ש חלה הזדהות בין משקל הסביל הפנימי 
השכיח בקל.  qǡtål לבין משקל ההפעיל 301

                                                 
 . 197, 107חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -ראה בן 296

 §.c'32, 104ראה באואר וליאנדר, ארמית, עמ'  297

 (.409קוטשר, הארמית של השומרונים, עמ' זוהי גם דעתו של קוטשר ) 298
 .287ראה הערה  299
 (. 22)שמ א  ayyǡlǝd הילד(, 19)במ ח  nēgǝf נגף: qētǝl ,qǡtǝlדוגמאות למשקלי הבינוני הסביל  300

קצרה  u, שכן בעה"ש אין יכולה להתקיים תנועה qutal*התפתח בעה"ש ממשקל הסביל הפנימי  qǡtålמשקל  301

 qutal*בעברית הטברנית, לעומת זאת, התגלגל משקל §(. 2.10.6, 133חיים, עואנ"ש ה, עמ' -בהברה פתוחה )ראה בן

 : יַֺלד.  השווה, quttal-ל
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qatīl*כי משקלי הסביל הפנימי בעה"ש התפתחו מן המשקל העברי  302חיים-הציע בן כמו כן,
303 ,

המשמש בין השאר במשמעות סבילה. בהתאם להשערה זו יש צורך להניח חיטוף של תנועת פה"פ 

 .ǡ/ā-ו ēלכדי התנועות  והתמלאותה מחדש qatīl*במשקל 

 
 חדירת משקלי הבינוני אל נטיית העבר5.1.1.3 

אל נטיית העבר, ומצטרפות אליהם סיומות  עיל והסבילבכמה מקרים חדרו משקלי הבינוני הפ

 . להלן פירוט מקרים אלה. הגוף בעבר

 כל נפשהתה דבלידי לא ערוקי ʕārūqi כל הנפשות שנבהלו לא נמלטו אלא אליך'  אלא לידך'

, אשר חדר qǡtol'נמלטו' היא הרכב של משקל הבינוני  ʕārūqi ערוקי. הצורה (12)עמרם כב 

משמש כמשקל הבינוני הרגיל  qǡtolמשקל הבינוני  .i-/י- לנטיית עבר, ושל סיומת הנסתרות בעבר

(. לפיכך מסתבר עוד יותר 17'נס' )אב גלוגה  ʕāroq ערוקער"ק, לדוגמא:  בבניין קל עם השורש

, המתועד ערוקישדווקא משקל זה משלל משקלי הבינוני חדר אל העבר במקרה זה. לצד הנוסח 

וזהו הנוסח העתיק  בכתב יד ואטיקן ערקיבמסורת ההגייה ובכתבי היד המאוחרים, נמצא הנוסח 

בדומה לצורות עבר נוספות, כגון:  qǡtålשייכת ככל הנראה למשקל העבר  ערקייותר. הצורה 

גם על דרך והנוטות ככל הנראה  (, הגזורות משורש ער"ק במשמעות 'ברח'J, 12'וינס' )בר לט  וערק

 .qǡtålמשקל 

כי היא נוטה על דרך משקל קל עבר  304חיים-( מעיר בן12)עמרם כב  ʕārūqi ערוקיצורה ל באשר

q
ǝ
tol אין צורות נוספות הנוטות על דרך משקל זה עם זאת, בשאר הארמית של א"י".  דמוך, "כגון

qשהמשקל  מה גם. 305בניבי הארמית המערבית
ǝ
tol את הארמית המזרחית. מאפיין דווקא 

 נהיר דכל נהרין אצלו åṣṣēlu  (. הצורה 56)מרקה ו  ''המאיר שכל האורות נאצלו מטובךמן טובך

åṣṣēlu  היא הרכב של משקל הבינוני הסבילqåttǝl אשר חדר אל העבר בתוספת סיומת העבר ,

משייך צורה זו לבניין פעל, וקובע כי במקרה זה הוא משמש כפועל  306חיים-בן .u-/ו-לנסתרים 

ניין עומד. אולם המשמעות הנתונה 'נאצלו, הופרשו' אינה של פועל עומד אלא של פועל סביל, וב

 . זופעל אינו משמש במשמעות 

 אכפתו בוראיך זרזו akfētu פתואכ(. הצורה 28'נזדרזו בריותיך, נכנעו לדבריך' )עמרם כו  למליך 

akfētu  מורכבת ככל הנראה ממשקל הבינוניaqtǝl  אשר חדר לנטיית העבר ומצטרפת אליו

 .u-/ו-הסיומת לנסתרים 

                                                 
 §.2.10.6, 133חיים, עואנ"ש ה, עמ' -בן 302
בעברית הטברנית:  qatīl*למשקל  . דוגמא§68, 471-470על משקל זה בעברית ראה באואר וליאנדר, עברית, עמ'  303

 .(25ט  ָמִשיַח )דניאל
 .87חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן 304
qמשקל הלפי באואר וליאנדר,  305

ə
tol  הם מעירים כי ג'הר קטול: 22מתועד פעם אחת במסירה הבבלית בדניאל ג .'

 (. 102, 100)באואר וליאנדר, ארמית, עמ'  משובשתמאוחר, ואפשר גם שהיא צורה זו, אם נכונה, היא שינוי 
 .175חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן 306
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 מזדכיךבצורה י ניין אתְפעל בגזרת ל"פעם אחת תופעה זו מתועדת בב mizdǡkək  'צדקָת' 

 .§14.3ראה , (22)עמרם יא 

 
  הערות5.1.1.4 

 aqtål( היא צורת נסתרת עבר הנוטה על דרך משקל 8'נחה' )עמרם טז  anšǡmåt אנשמתהצורה 

(. לדעת 18, עמרם טז 5'נח' )עמרם טו  anšåm אנשםנסתר לעבר הבבניין קל. לצדה מתועדת צורת 

מייצגת את הדרך האחרת שבנטיית בניין קל, הידועה בארמית  anšǡmåt, הצורה 307חיים-בן

יך צורה זו לבניין אפעל בגלל טיב התנועה בעה"פ, שהרי בבניין . לשיטתו, אין לשיqtálatהיהודים: 

-משיג על בן 308(. קוטשר27'הזמינה' )עמרם כה  azmēnåt זמנת, כגון: ēאפעל מתבקשת התנועה 

משמשת בתרגום אונקלוס ובארמית בבלית, כלומר צורה זו מטיפוס  qtálatהצורה ש היותחיים, 

הייתה  עוד מוסיף קוטשר, כי אילו .qatlátהנסתרת היא מזרחי, ואילו באיא"י ובמעלולא צורת 

, אך צורה מעין זו אינה qtálet, היינו מצפים לצורת מדבר qtálatנסתרת מן הטיפוס קיימת צורת 

 anšǡmåtבצורה  ǡ, כי תנועת עה"פ אלה מניח קוטשר מתועדת באה"ש. בהסתמך על שיקולים

 ויש לשייך את הצורה הנדונה לבניין אפעל.  ēבאה תמורת התנועה 

 
 דוגמאות לנטיית עבר בבניין קל5.1.1.5 

1. qǡtål 

fǡråsti פרסתי –מדבר 
 §(.4.1.1.1 ראה ti-תי/–; בדבר הצורן12'פרסתי' )אב גלוגה  

(, 78, מעש א 21'שבתת' )עמרם כד  šǡbåtta שבתה(, 29'מרדת' )עמרם יט  mǡrådta מרדת –נוכח 

'עשית' )מרקה י  fǡrašta פרשת(, 3, מעש ג 11, מרקה א 9'גאלת, הצלת' )מרקה א  fǡråqta פרקת

 (.67'הבדלת' )מרקה י  fǡrådta פרדת(, 65

, 81'לבש' )מרקה יד  lǡbåš לבש(, 21, אב חסדה 33'הכריז, קרא' )מרקה טו  kǡråz כרז –נסתר 

 נפק(, 6, עמרם יט 10' )עמרם טו 'קשר qǡṭår קטר(, 24'חיפש' )מרקה ג  bǡlåš בלש (,125מרקה יד 

nǡfåq  פרקון (, 35'יצא' )מרקה טזfårrǡqon  באשר להכפלת עה"פ ראה 70'גאלם' )מרקה יג ;

 (.34'הרבה' )עמרם יט  yǡtår יתר(, §3.10.1

§(, 18.7 ראה; 57קה א 'עזבנוך' )מר שבקנתך(, 5'סגדנו' )עמרם יג  sǡgidnån סגדנן –מדברים 

'ונכה'  וקטלנן(, J, 35'לכדנו' )דב ב  כבשנן(, JA, 5'זכרנו' )במ יא  דכרנן(, J, 15נ  'גמלנו' )בר גמלנן

 (.VCE, 33)דב ב 

 (.J, 11'ותקרבון' )דב ד  וקרבתון(, JA, 4'מכרתם' )בר מה  זבנתון –נוכחים 

 (.A, 20'עזבתין' )שמ ב  שבקתן(, J, 20'עזבתין' )שמ ב  שבקתין –נוכחות 

          (,63'מלכו' )מרקה ג  mǡlǡku מלכו(, 104'מרדו' )מרקה א  mǡrǡdu מרדו –נסתרים 

                                                 
 .75חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן 307
 .409-408קוטשר, הארמית של השומרונים, עמ'  308
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'סגרו' )בר יט  צנקו(, 24'עשו' )אב גלוגה  gǡmǡlu גמלו(, 67'עזבוהו' )מרקה א  šǡbǡqūte שבקותה

6 ,J ,)פרקו fårrǡqu
 (.§3.10.1; באשר להכפלת עה"פ ראה 78'גאלו' )אלעזר ד  

]=הן עלו[  סלקי§(, 3.9.4עה"פ ראה  בדבר ביטול תנועת; 8'עלו' )מרקה ב  salqi סלקי –נסתרות 

; הגיית J, 6'ותשתחויהן' )בר לג  וסגדי(, C, 38']הן[ שכלו' )בר לא  תכלי(, J, 2'עלות' )בר מא 

, (J, 6'ותגשנה' )בר לג  וקדמי'ותשתחווינה'(,  wtištǡbbīyinnaבפסוק העברי  ותשתחויהןהצורה 

 .(J, 39'ותלדנה' )בר ל  וילדי(, J, 1בנה' )במ כז 'ותקר קרביו

 
2. aqtål 

'הרס'  astår אסתר(, 85הפקיד' )ננה ו' wåmsår מסרוא(, 14כתב' )מעש ו ש' daktåb כתבד –נסתר 

 wanšåm נשםוא ,(5נח' )עמרם טו ש' danšåm נשםד (,A, 1'פקד' )בר כא  אמסר(, 68)מרקה ה 

 wansåb נסבו(, 16, מרקה ו 2עמרם כ  ,14יצא' )עמרם יח ש' danbåq נפקד(, 18עמרם טז )נח' ו'

 (.16, מרקה יז 76לקח' )מרקה ה ו'

 §(.5.1.1.4; ראה 8'נחה' )עמרם טז  anšǡmåt אנשמת –נסתרת 

 (. J, 35'בזזנו' )דב ב  אבזזנן –מדברים 

 נטרו(, 42מרקה ט )'יצאו'  anbǡqu נפקו(, 13עמרם יד יצאו' )ש' danbǡqu נפקוד –נסתרים 

anṭǡru  אכפתו(, 28'שמרו' )מרקה יב akfētu גברו'  אגברו§(, 5.1.1.2; ראה 28כנעו' )עמרם כו 'נ'

 (.J, 3'חברו' )בר יד  אדבקו(, E, 13'חרבו' )בר ח  אנגבו(, J, 20)בר ז 

, (J, 36'ותהרנה' )בר יט  אבטניו(, 30, מרקה טז 11']הן[ יצאו' )מרקה ט  anbǡqi נפקי –נסתרות 

 .(A, 61'ותרכבנה' )בר כד  ארכביןו(, J, 61'ותרכבנה' )בר כד  ארכביו

 
3. qētǝl 

 (.9, טביה 13'ָקַדְמָת' )מרקה ג  qēdimta קדמת –נוכח 

  (.73מרקה יב , 2'שָקַדם' )מרקה ט  adqēdǝm דקדם –נסתר 

 (.57'גברו' )פנחס gēbēru גברו  –נסתרים 

 
4. qētål 

 , ע"ב(.24'עשו' )אב גלוגה  gēmǡlu גמלו –נסתרים 

 (.60']הן[ נכפלו' )אב גלוגה  kēfǡli כפלי –נסתרות 

 
5. qǡtǝl 

 (.56'ְלָבשֹו' )עמרם כד  lǡbēša לבשה(, 55'ירא' )אב חסדה  dāʔǝl דחל – נסתר

 (.112'חטאו' )מרקה א  yǡzēfu יזפו – נסתרים
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 עתיד 5.1.2

. מבחינה היסטורית yiqtål ,yaqtǝl ,yiqtǝlבנטיית העתיד של בניין קל יש שלושה משקלים: 

yiqtul* 309מקורו במשקלים – yiqtålמשקל 
310  >(*yaqtul

311 ,)*yiqtal משקל ;yaqtǝl –  מקורו

312במשקל 
*yaqtil משקל .yiqtǝl  התפתח עקב הידמות של תנועת האית"ן במשקלyaqtil  לתנועת

יניו מאפי לדת עמלמאינה  תיד תנועת עה"פגם במשקלי הע משקלי העברבדומה ל. 313עה"פ

 .עומדאו פועל  יוצאהתחביריים של הפועל, דהיינו אם הוא פועל 

 ויקום משבח ויסגדהוא המשקל הנפוץ בנטיית העתיד בבניין קל. לדוגמא:  yiqtålמשקל 

wyisgåd נכרז(, 31לאדונו' )עמרם יג  'ויקום משבח וישתחווה למרה nikråz נקרא  רם בקל קמיך'

נקרה  yaqtǝlנדירים יחסית. משקל  yaqtǝl ,yiqtǝl(. המשקלים 30לפניך בקול רם' )עמרם ח 

פתחיו תרחי טובך לא סך הכול עשר פעמים. לדוגמא: ת השלמים, בגזרת ע"א ובגזרת ל"י בגזר

נקרה  yiqtǝl(. משקל 66'פותח שערי טובך, אל תסגור בפנינו' )עמרם כג  באפינן tåṣnəq תצנק

 עלמה לון tittǝn תתן בעי את תהבין. לדוגמא: והפ"ך עב"ד, 314פעמים בשורשים נת"ן עשרה-יםשת

 nēbbəd ופרס רחמיך עלינן ונעבד(, 86'שבים אתה מבקש למען תתן להם את העולם' )מרקה ח 

 (.15'ופרוס רחמיך עלינו, ונעשה אף אנו סוף לחטאינו' )עמרם ט  לחובינן אסכמו אנן אף

בעתיד קל זהה למשקל העתיד בבניין אפעל. ניתן להכריע לאיזה משני הבניינים  yaqtǝlהמשקל 

 ,ס על צורות אחרות בנטייה. לדוגמא, בהתבסyaqtǝlמשתייכת צורה, הנוטה על דרך משקל 

 וצנק( משויכת לבניין קל בהתבסס על צורת הבינוני 66'תסגור' )עמרם כג  tåṣnəq תצנקהצורה 

wṣǡnåq תטרף; הצורה (73' )ננה סוגר'ו tåṭrəf  ( משויכת לבניין אפעל 76'תדחה' )עמרם כה

 (.27'מושבים ריקם' )טביה  måṭrēfǝm מטרפיםבהתבסס על צורת הבינוני 

 
 ותהער5.1.2.1 

 ארשי לחשכותה דרגזה יקפליבאה בהקשר הבא:  (61אב גלוגה ) 'יסור' yiqfǡliיקפלי הצורה 

yiqfǡli  יקפלי'צווה לחשכה שהכעס יסור'. הצורה yiqfǡli  עומדת בסוף השורה, ויש להניח כי

'פלא' )אב  fǡli פלי(, 58'מנוע' )אב גלוגה  kǡli כלינוספה לצורכי חריזה עם המילים  iהתנועה 

. הוספת 60, 59, 58( הבאות בסופי השורות 60)אב גלוגה  'ו]הן[ כפלו' wkēfǡliוכפלי (, 59גלוגה 

                                                 
 .96ראה באואר וליאנדר, ארמית, עמ'  309
. ראה yiqtul. תופעה זו חלה בין השאר במשקל aקצרה, העומדת בהברה סגורה, הופכת באה"ש לתנועה  uתנועה  310

 .293הערה 
 .yiqtulשמי שממנו התפתח בעברית ובארמית המשקל -הוא המשקל הפרוטו yaqtul*משקל  311

 .548ברוקלמן, יסודות, עמ' ראה  312
 . 196ראה באואר וליאנדר, עברית, עמ'  313
עברית. כמו כן, נטייה זו של נת"ן מתועדת באיא"י גם ב yiqtǝlכידוע, השורש נת"ן נוטה בעתיד קל על דרך משקל  314

 (.42e§, 136)סוקולוף, מילון איא"י, ערך נת"ן( ובארמית המקראית )באואר וליאנדר, ארמית, עמ' 



130 
 

וכמעט ולא  315כורח החרוז היא תופעה שכיחה מאוד בפיוט המאוחר בגללתנועות או השלתן 

 מצויה בפיוט הקדום.

 
 דוגמאות לנטיית עתיד בבניין קל5.1.2.2 

1. yiqtål 

 tiqfål תקפל (,22'תרחיק' )מרקה יט  tisṭår תסטר(, 19'תדחה' )מרקה יט  tiṭråf תטרף –נוכח 

 .(45'תסיר' )עמרם כח 

'יקרא'  yikråz יכרז(, 28'ילבש' )עמרם ו  yilbåš ילבש(, 31'יסגד' )עמרם יג  yisgåd יסגד –נסתר 

, יקפלי (15'יפרוק' )מע"ש ד  yifråq, יפרק (6'ישבות' )עמרם טז  yišbåt ישבת(, 22)עמרם ח 

yiqfǡli '(§5.1.2.1; ראה 61אב גלוגה ) 'יסור. 

 (.11'תחדל' )אלעזר ג  tiqṣår תקצר –נסתרת 

 ništåq נשתק(, 2'נסגוד' )עמרם יט  nisgåd נסגד(, 11'נקרא' )עמרם ח  nikråz נכרז –מדברים 

 (.28'נחסר' )מרקה ג 

 (.11'תשבתו' )אלדסתאן ג  tišbǡton תשבתון –נוכחים 

 (.CE, 16'והמתן' )שמ א  ותקטלן(, J, 16'והמתן' )שמ א  ותקטלין –נוכחות 

 (.80'יגאלו' )אלעזר ד  yifrǡqu יפרקו(, 11'יסגדו' )מרקה כד  yisgǡdon יסגדון –נסתרים 

 
2. yaqtǝl 

 (.66'תסגור' )עמרם כג  tåṣnəq תצנק –נוכח 

 (. 40'יפרוס' )פנחס  yåfrǝs יפרס –נסתר 

 (.62'יכנעו' )עמרם כז  yakfētu יכפתו –נסתרים 

 

 ציווי 5.1.3

. מבחינה היסטורית שני qētål ,iqtålבעה"פ:  aלציווי קל שני משקלים, המתאפיינים בתנועה 

q 316המשקלים התפתחו מן המשקלים
ǝ
tul

317 ,q
ǝ
tal משקל .qētål  התפתח בעקבות צמיחת השווא

כדי למנוע הזדהות עם משקל העבר  ē. ככל הנראה השווא התפתח דווקא לתנועה ē תנועה ארוכהל

qǡtål
, ככל הנראה כדי למנוע הזדהות iמונעת בתנועה ה ,נוספה אל"ף פרוסתטית iqtål. במשקל 318

שכיח יותר ומשמש בכל הגזרות למעט גזרת ע"ו והכפולים.  qētål. משקל aqtålעם משקל העבר 

'הושע לאוהביך אם במרחקים ואם בקרבה'  ברחמיך אן ברחקה ואן בקרבה dēbåqדבק לדוגמא: 

משמש  iqtål(. משקל 5'קראו כולכם ואמרו' )עמרם ז כהלכון ואמרו  kērǡzuכרזו (, 11)עמרם ד 

                                                 
 .21ראה פלורנטין, מספד שומרון,  315
 §.31, 99ראה באואר וליאנדר, ארמית, עמ'  316

qבמשקל  317
ǝ
tul  תנועהu  קצרה בהברה סגורה הפכה באה"ש לתנועהa 293 קצרה. ראה הערה. 

 §. 2.3.5, 263ראה פלורנטין, הגיית השווא, עמ'  318
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לדוגמא: §(. aqtål ,5.1.1משקל העבר  לת ל"א ול"י )השווה את הנאמר עבגזרת השלמים, בגזר

 (. 67'פשוט בידי חסדך, הרווח לחרדתנו' )עמרם כו  לאתלתותן רוח חסדך באדי ifšåṭ פשט

 
 חדירת משקל הבינוני אל נטיית הציווי5.1.3.1 

דחלה בשני מקרים לפחות חדר משקל הבינוני אל נטיית הציווי ומצטרפות אליו סיומות הציווי: 

האנשים, ראו ויראו!' )מרקה  –'מורא גדול אשר בעולם  wdāʔēlu רבה דבעלמה אנשה עמו ודחלו

 –( 'פחד גדול אשר בעולם 121)מרקה א  wdāʔēlu אנשה עמו ודחלו –צדו רבה דבעלמה (; 23א 

ראה  כמו כן,§(. 5.1.4.1שימוש הבינוני בתפקיד ציווי )תופעה זו מתקשרת לראו ופחדו!'.  האנשים,

 .§(5.1.1.3) הבינוני אל נטיית העבר יחדירת משקל לאת הדיון עלעיל 

 
 דוגמאות לנטיית ציווי בבניין קל5.1.3.2 

1. qētal 

ר' )עמרם כח 'זכו dēkår דכר(, 23, עמרם ה 10, עמרם ה 11'הושע' )עמרם ד  dēbåq דבק –נוכח 

'שבות'  šēbåt שבת(, 160'ְקַרב' )מרקה טז  qēråb קרב(, 67'הצל, גאל' )עמרם כז  fēråq פרק(, 59

 (. 22)אלדסתאן א 

 (.JA, 18'שאי' )בר כא  סבלי(, A, 34'שכבי' )בר יט  דמכי(, J, 34'שכבי' )בר יט  שכבי –נוכחת 

 (.6, אלדסתאן ב 92'השתחוו' )מרקה יד  sēgǡdu סגדו(, 5'קראו' )עמרם ז  kērǡzu כרזו –נוכחים 

 
2. iqtål 

 (.15'הסתר' )עמרם כז  isṭår אסטר(, 7, עמרם כח 67'פשוט' )עמרם כו  ifšåt פשט –נוכח 

 (.65'הושיטו' )מרקה יא  ifšǡṭu פשטו –נוכחים 

 

 בינוני פעיל 5.1.4

הם  qǡtol-ו qǡtǝl. המשקלים qǡtǝl ,qǡtål ,qǡtolלבינוני הפעיל בבניין קל שלושה משקלים: 

משמש על פי רוב בתפקיד פועלי לצד  qǡtǝlהשכיחים ביותר ומשמשים בכל הגזרות. משקל 

משמש בעיקר בתפקיד שמני לצד שימושו בתפקיד  qǡtolשימושו בתפקיד שמני, ואילו משקל 

 נקרה לפחות עשרים פעמים ומשמש בתפקיד פועלי בלבד. qǡtålפועלי. משקל 

qātel*במשקל הבינוני הפעיל  qǡtǝlמקורו של משקל 
מתחלף ורחצון  מלך דלא ואתה. לדוגמא: 319

בארמית  משמש(. משקל זה 7ו נופל' )עמרם ד 'ואתה מלך שאינו חולף ומבטח שאינ nǡfəl דלא נפל

(, 20'והוא ישן ואינו חרד' )עמרם ד  מתחנט דלא dǡmək והו דמך: כגון, 320פועלי מצב עם גם

                                                 
 §.33d, 106ראה באואר וליאנדר, ארמית, עמ'  319

. בשפות )לצד שימושו עם פועלי פעולה( מצבפועלי  משמש גם עם qātel הבינוני משקלבניבי הארמית והערבית  320

, 342. ראה ברוקלמן, יסודות, עמ' qatel הבינוני משקלמצב  פועלידוגמת העברית, מתייחד עבור אחרות, כשמיות 

b126 '337; עמ ,bβ119.§ 
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(. נטיית 20'אלוהותו הגדולה מלאה את העולם' )מרקה ט  עלמה mǡlyåאלהותה רבתה מליה 

ה, או בחיטוף בעה"פ, כאשר הברת עה"פ פתוח ēמתאפיינת בתנועה  qǡtǝlמשקל הבינוני הפעיל 

 בטלהאין בריתם ' עלמה דרי לכל bǡṭēla בטלהלית דכרנון לדוגמא: §(. 3.9.4של תנועת עה"פ )

די (, 4נופלים' )עמרם ד כל המבטחים ' nǡfēləm נפליםכל רצחונים (, 99' )ננה לכל דורות העולם

דו (, 15'שהיא עולה בסתר לפני יודע הנסתרות' )מרקה ח  בכסי קמי חכום כסיאתה sǡlqå סלקה

 . (56העוזבים את חטאיהם' )מרקה ה  ,'שהוא מקבל חוטאים חוביון šǡbqǝn מקבל חיבין שבקין

'מאירים היו כברק  מלבלב ברק הך הוו nǡʔīrǝnנהירין : īא בשלוש צורות בלבד תנועת עה"פ הי

'גדלים'  gǡdīlən גדילין(, 53, מרקה יב 53'המאיר' )מרקה יא  nǡʔīrå נהירה(, 53)מרקה ט  מנצנץ'

 נהירה'מאירים',  nǡʔīrǝnנהירין בצורות  ī(. תנועת עה"פ 10, מרקה ז 12, מרקה ד 9)עמרם כד 

nǡʔīrå  מנירים'המאיר' היא ככל הנראה תוצאת אנלוגיה לצורות בבניין אפעל mǡnīrəm 

הבאות באותה (, 115, מרקה טז 102'האירו' )מרקה טז  ǡnīru אנירו(, 4'מאירים' )עמרם יט 

רזה 'גדול', כגון:  גדילהושפעה משם התואר  gǡdīlən גדיליןייתכן שתנועת עה"פ בצורה  משמעות.

משתייך ככל  גדיל(. השם 457'בשלמות גדולה' )ת"מ  בשלמו גדילה(, 248' )ת"מ ב'סוד גדול גדיל

qǡtǝlהנראה למשקל 
'הרחוק'  rǡʔīqå רחיקהגם  השווהבעה"פ,  ī , אשר מתאפיין בתנועה321

 בעה"פ. י(, ונכתב באות 74)עמרם כו 

322מקורו במשקל עושה הפעולה  – qǡtolמשקל 
*qātōlמשקל זה . בו התקצרה תנועת עה"פ, ש

מה  ʕābodעבוד . לדוגמא: 323פועל ומשמש רבות גם בתפקיד פועלימערכת החדר ממערכת השם ל

'נותן ומספק צרכי ומספק צרכי בטולין  yǡʔobיהוב (, 33'עושה מה שהוא רוצה' )עמרם י דו בעי 

 (.1'הזוכר הטוב שאינו שוכח' )עמרם כב  מנשי דלא טבה dǡkūrå דכורה(, 39בטלים' )מרקה ו 

, שחדר ככל הנראה מנטיית העבר לנטיית הבינוני qǡtålזהה למשקל העבר  qǡtålמשקל הבינוני 

 dǡlål דעלל עבראי וטובלדוגמא: §(. 5.1.1.3 ,, חדירת הבינוני אל העברתופעה הפוכהב דיון)ראה 

 לא ועורן לה wṣǡnåq ופתח לה וצנק(, 30'ואשרי העברי הבא ושוכן בהן' )אלדסתאן ג  לגבון ומשרי

'כדי שיהיו  בה šǡbǡtən עד יהונו שבתין (,73'ופותח אותו ונועל אותו, ואחר אין מוחה' )ננה  ימעי

. qǡtǝlלמשקל הבנוני  qǡtål(. בכתיב חלה הזדהות בין משקל הבינוני 14שובתים בה' )עמרם יד 

 , היות שזהוqǡtǝlלמשקל  קטלמסורת הגייה נקבע לשייך צורת בינוני אשר כתיבה  העדרב

 המשקל הנפוץ מבין משקלי הבינוני הפעיל.

, הרגיל בעברית, נקרה לעתים נדירות ברובד המאוחר. לדוגמא: qūtǝlמשקל הבינוני הפעיל 

בתקופה  ככל הנראהשל פיוט מרקה יח נתחברו  31-25; השורות 26'נותן' )מרקה יח   nūtǝnנותן

]=הרומס[  רומיסה(, E, 28'הרמשת' )בר א  דרומיסת(, E, 26'הרמש' )בר א  רומיסהמאוחרת(, 

                                                 
 §.6.1.3.6, 94, דקדוק אה"ש, עמ' ראה טל 321
 §.''51z, 191באואר וליאנדר, ארמית, עמ'  322

. השווה תופעה דומה 221ונית מאוחרת, עמ' ; פלורנטין, עברית שומר109חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -ראה בן 323

 §.4.5.1.4.2, 161קסלר, דקדוק, עמ' -; מילר291-295ארץ־ישראל, עמ'  של בסורית אשר, מחקרים-באה"נ, ראה בר
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]=הנושך[ 'הנשך' )בר מט  הנוכית(, E, 14]=הרומס[ 'הרמש' )בר ז  הרומיס(, E, 30'הרמש' )בר א 

17 ,A הואיל ומשקל זה הוא פרי השפעת העברית והוא נקרה ברובד המאוחר בלבד, לא כללתי .)

 שון.אותו בין משקלי הבינוני הפעיל המשקפים את מנהג הל

 
 בינוני פעיל בתפקיד ציווי5.1.4.1 

. להלן מספר דוגמאות לכך. 324באה"ש בתפקיד ציווי בינוני זכר יחיד בבניין קל עשויה לשמש צורת

טל (; 84'שומע הצעקות, התר כבלינו!' )עמרם כג כפתינן  šǡri שרי שמעיו צבעתה: qǡtǝlמשקל 

'טל רחמיך פרסהו תותך מן סנן לגו כף ר ṭåmmirnånעלינן הך ענן טמרנן  fǡrēså רחמיך פרסה

ופלטן  עמן מרן qāʔǝmקעם (; 33עלינו כמו ענן! הצפיננו בכף חסדך מפני שונאינו' )עמרם כז 

wfållētån גזר (; 75'עמוד לנו אדוננו ופלטנו מן הכעס!' )מרקה ז  מן רגזהgǡzår  לבי ואמליתי

wamlīti לא טרף (; 6'מול )ערלת( לבי ועֵשני מחדש תשובה' )אב גלוגה  מחדיד תתובהṭǡrǝf 

 :qǡtål משקל(; 104'אל תדחה את המסכן העומד לפניך' )אב גלוגה  דלקדמיך קעום מסכינה

אלוהינו הרחמן הושע!'  !'וחון בניהם בשכרם dǡbåq בניון בעמלון אלהן רחמנה דבק wirtiוארתי 

והוצא לנו מים חיים! פי הנחש ' ṣǡnåqמים חיים פמה דנחש צנק לן  wabbǝqואפק (, 4)עמרם כב 

'המלך, את יתרון  רחםו kēfǝl טובה לעלם כפל מלכה דיתרן: qētǝl(. משקל 67סגור!' )מרקה ה 

משמש בהוראה  qētǝl(. בדוגמא זו משקל הבינוני הסביל 115הטוב לעולם כפול ורחם' )אב גלוגה 

לבניין פעל, מצויה  ייכתתשמי בתפקיד ציווי, הדוגמא לצורת בינונש אפשר §(.5.1.5.2אקטיבית )

(. בינוני בתפקיד ציווי 768'חזור על זאת!' )ת"מ ג מעזר עליובחלק המאוחר של תיבת מרקה: 

 לך את הדברים האלה kētǝb כתב ויאמר יהוה אל משהמתועד ככל הנראה בשתי צורות בעה"ש: 

בעת ההיא אמר יהוה (, 1)שמ לד  לך שני לוחות afsǝl סלויאמר יהוה אל משה פ(, 27)שמות לד 

משווה צורות אלה המביעות ציווי למצוי  325חיים-(. בן1)דב י  לך שני לוחת afsǝlאלי פסל 

באה"ש. שימוש מעט דומה של הבינוני מתועד בעברית בת ימינו במבעים, כגון: "קדימה, 

 סים גם אל הדובר.יושבים!", "יאללה, הולכים!", אך הקשרים אלה מתייח

ניתן להשוות בין שימוש זה של הבינוני לבין שימוש המקור. צורת המקור משמשת בתפקיד ציווי 

בעה"ש )מקור נסמך(, בעברית הטברנית )מקור מוחלט( ובשפות אחרות, כגון גרמנית ורוסית. 

הבינוני והמקור הם צורות בלתי מפורשות, אשר אינן נוטות לפי גוף ואינן מביעות זמן. אפשר 

 .מתאפשר שימושן בתפקיד הציווי כךשבשל 

לצד הנחת שימוש הבינוני בתפקיד ציווי, ניתן גם להניח שמשקלי הבינוני חדרו למערכת הציווי. 

, מרקה א 23'פחדו!' )מרקה א  dāʔēlu דחלו כך, אזי ממצאים אלה מצטרפים אל הממצא אם

 . u-/ו- יעם סיומת הנוכחים בציוו qǡtǝl(, המהווה הרכב של משקל הבינוני 121

היות שצורת בינוני בתפקיד ציווי מתועדת בבניין קל בלבד )למעט דוגמא אחת בבניין פעל, 

                                                 
 .298, 297, 273, 245, 181, 86חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -חיים את תשומת הלב לכך. ראה בן-בהערותיו הסב בן 324

 .113 הערה, 137חיים, עואנ"ש ה, עמ' -ראה בן 325
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סבור  326אמיתות הממצא. שטאדלברובד המאוחר(, עולה השאלה באשר ל הנקרית בתיבת מרקה

כי בכל המקרים שבהם בינוני משמש במשמעות ציווי השתבשה מסורת הקריאה והגייתן 

המקורית של צורות אלה היא למעשה על דרך הציווי, שהרי שלד העיצורים מזדהה בציווי 

(, שבהם לצד הקריאה 115, אב גלוגה 22ובבינוני. חיזוק לטענתו הוא מוצא בשני מקרים )עמרם ד 

גבי לאה"ש הן גבי להן  –מצויה גם הקריאה הרגילה על דרך הציווי. ניתן גם להניח  על דרך הבינוני

במקרים  שאין כאן הגייה משובשת, אלא זו תופעה מאוחרת אשר סימניה נראים רק –עה"ש 

תן דעתך שברבות מן הדוגמאות הפנייה היא  §(.1.5.1)ראה  ששלד העיצורים מאפשר זאת

אל מתוך יראת כבוד גרם להמרת הציווי ה לאשהצורך לפנות  פשרלאלוהים )ראה לעיל(. לפיכך א

    שימוש זה גם למקרים אחרים. . בהמשך התפשטבבינוני

 
 כינויי נושא חבורים לצורות בינוני5.1.4.2 

צירוף כינויי נושא לצורות הבינוני נדיר באה"ש, כמו גם באה"נ ובאיא"י. בפיוט מצויות ארבע 

 המתאפיינתאל צורת בינוני רבים  nån–כינוי הנושא למדברים דוגמאות לתופעה זו. בכולן מצטרף 

'יודעים  yādinnån ידעינן. אלה הן הצורות הבאות: 327כפול n, כך שהעיצור ǝn(-in)– סיומתב

'תוהים אנחנו' )מרקה א  tinnån תהינן(, 57'תועים אנחנו' )מרקה א  ṭinnån טעינן(, 91אנחנו' )ננה 

, הנגזרת מן השורש יד"ע, צפויה yādinnån(. בצורה 2'שווים אנחנו' )עמרם ד  šǡbīnån שוינן(, 5

צורת הבינוני, הנגזרת מן השורש יד"ע, בלא כינוי  :השווה, ארוכה ביותר בעה"פ iתנועה 

, הנגזרות מן השורשים tinnån ,ṭinnån. בצורות (4'יודעים' )מרקה א  yǡꞌdīnידעין למדברים: 

. ייתכן שבצורות אלה התקצרה ארוכה ביותר iצפויה גם כן תנועה  טע"י, תה"י )בהתאמה(,

 מכפלל תנועה ארוכה ביותר והתנועה על מנת להקל על העומס הפונמטי שנוצר עקב רצף ש

(*tīnnån ,*ṭīnnån הצורה .)שוינן šǡbīnån  (, שבמקומה צפויה הצורה 2)עמרם ד*šabinnån ,

'הסכמנו'  šǡbīnånשוינן , כגון מדברים בגזרת ל"יהעבר לה תוצאת אנלוגיה לצורת נראהיא כ

 .nתמורת הכפלת העיצור תנועה ארוכה בעה"פ באה שבמקרה זה (. אפשר גם 24)מרקה א 

 

 דוגמאות לנטיית בינוני פעיל בבניין קל5.1.4.3 

1. qǡtǝl 

 dǡmək דמך(, 7'נופל' )עמרם ד  nǡfəl נפל(, 7, מרקה יט 24'נושא' )עמרם ג  sǡbəl סבל –יחיד 

'משתחווה'  sǡgǝd סגד(, 71, ננה 15'משכים' )עמרם ז  qārəṣ קרץ(, 21, עמרם ד 20' )עמרם ד 'ישן

 rǡtǝtרתת  (,36'נוטף' )מרקה יז  rǡsǝs רסס(, 4'משפיל' )מרקה טו  mǡkǝk מכך(, 35)אלדסתאן ג 

, עמרם 20, מרקה יז 32, מרקה י 30'יכול' )עמרם א  yǡkǝl יכל(, 62, מרקה טז 29מרקה יד ) 'רועד'

 (.15, מרקה יט 76'ָיֵתר' )מרקה ב  yātǝr יתיר/יתר(, 22, עמרם ד 10, עמרם ד 31ג 

 

                                                 
 .162 הערה, 148שטאדל, תחביר הצורות, עמ'  326
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 סלקה(, 64'יכולה' )טביה  yǡkēlå יכלה(, 99, ננה 28'בטלה' )מרקה כה  bǡṭēla בטלה –יחידה 

sǡlqå  (. 15'עולה' )מרקה ח 

 נפקין(, 20'שומרים' )עמרם יב  šǡmērəm שמרים(, 4'נופלים' )עמרם ד  nǡfēləm נפלים –רבים 

nǡfqən  יכלין(, 11'יוצאים' )עמרם כ yǡkēlǝn  יתרין(, 73'יכלין' )אב חסדה yǡtǡrǝn  יתרים' )ננה'

 (.35, פנחס 10

 (.34'משתחוות' )מרקה ב  328סגידן –רבות 

 
2. qǡtål 

 kǡråz כרז(, 20'התקרב' )מרקה ב  qǡråb קרב(, 11, ננה 7'שובת' )עמרם יד  šǡbåt שבת –יחיד 

 wṣǡnåq וצנק(, 30, אלדסתאן ג 26'בא, נכנס' )אלדסתאן ג  ʕǡlål עלל(, 23'קורא' )מרקה יד 

 (.73'וסוגר' )ננה 

 (.32'שומרת' )עמרם כד  nǡṭǡrå נטרה –יחידה 

'הורגים, רוצחים' )מרקה א  qǡṭǡlǝn קטלין(, 14'שובתים' )עמרם יד  šǡbǡtən שבתין –רבים 

 (.127'חשכים' )מרקה א  qǡbǡlǝn קבלין(, 108

 
3. qǡtol 

'מורד'  mǡrod מרוד(, 39'זוכר' )אב גלוגה  dǡkor דכור(, 21'שומר' )עמרם ד  nǡṭor נטור –יחיד 

 (.16)מרקה ה 

 לבלושיו(, 58'קוראים' )מרקה טז  kǡrūzǝn כרוזין, (3'שובתים' )עמרם יד  bǡṭūlən בטולין –רבים 

albǡlūšo  ירותיו(, 29'למבקשיו' )מרקה טו yǡrūto  (.39'יורשיו' )מרקה כא 

 

 בינוני סביל 5.1.5

 .aqtǝl ,qētǝl ,qǡtǝl ,qåttǝl ,qǡtol ,qētol: בבניין קל שישה משקליםלבינוני הסביל 

q*מקורם במשקל הבינוני הסביל  – aqtǝl ,qētǝl ,qǡtǝl ,qåttǝlארבעת המשקלים 
ǝ
tīl

. למשקל 329

aqtǝl  נוספה אל"ף פרוסתטית מונעת בתנועהa/å במשקל .qētǝl תנועה ארוכההשווא הנע הפך ל 

ē במשקל .qǡtǝl תנועה ארוכההשווא הנע הפך ל ā/ǡ משקל .qåttǝl  התפתח ככל הנראה ממשקל

                                                 

 במסורת מורג, ארמיתכפול בצורות בינוני רבים בתוספת כינוי נושא למדברים גם בארמית בבלית ) nהעיצור  327

 (.49עמ'  ,281למנדאית, עמ'  מאצוך, מדריך( ובמנדאית )135הבבלי, עמ'  התלמוד תימן: לשון
 sēgiddå סגדה. ככל הנראה, הגייה זו הושפעה משם העצם sēgiddånהיא  סגידןההגייה הנתונה של התיבה  328

 . ראהsǡgēdån*היא  סגידן(. הגייתה הצפויה של התיבה 5, מע"ש ב 20, מרקה ז 47, מרקה ו 32'השתחוויה' )עמרם ד 

 .149חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן

 §.33h, 106ארמית, עמ' באואר וליאנדר,  329
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qǡtǝl נטיית ארבעת המשקלים 330תמורת התנועה הארוכה בפה"פ כפלת עה"פה עקב .aqtǝl ,

qētǝl ,qǡtǝl ,qåttǝl  מתאפיינת בתנועהī  בעה"פ, כאשר הברת עה"פ פתוחה. כתיבם הוא על פי

 §(.5.1.5.1בעה"פ )ראה  ירוב באות 

נקרה לפחות עשרים  aqtǝlעשרה פעמים ומשמש בכל הגזרות. משקל -נקרה שבע qǡtǝlמשקל 

א וגזרת ל"י, דהיינו, בגזרות שבהן פה"פ או עה"פ אינן פעמים ומשמש בגזרת השלמים, גזרת ל"

נקרה לפחות חמש עשרה פעמים  qētǝl. משקל §(aqtål ,5.1.1)השווה את הנאמר על משקל  חלשות

 נדיר ביותר ומתועד בשלוש צורות בלבד.  qåttǝlומשמש בכל הגזרות. משקל 

'המסור לך באמונה ירווח לו' )מרקה ו  עמך באימנו נשים dånṣǝr דנציר :aqtǝlדוגמאות למשקל 

 akfītən ואנן בון כפיתין(, 17'זכורה היא לטוב יוכבד' )עמרם ו  הי לטב יוכבד adkīrå אדכירה(, 48

 lēbǝš זיבה דמשה נביה לביש: qētǝl(. דוגמאות למשקל 58'ואנו להם משועבדים' )עמרם כז 

ועכרה מסלקה ורשותה (, 41ר' )מרקה טז 'זיו )פניו( של משה הנביא לבוש בקרן או אורה בקרן

 zīqǝn זימוני קדש לגוה זעיקין(, 41'והחושך מסולק והרשעות מוסרת' )עמרם ט  qēfīlå קפילה

שייכת לגזרת ע"א, ראה ה זו צור; 37'מקראי קודש בו, קרואים בידי האל' )מרקה כא  אלה ביד

(, 6'בליעל מגורש ממנו' )עמרם יז  המלגו ṭǡrəd טריד בליעל: qǡtǝl(. דוגמאות למשקל 10.3.1.5

(, 78'והיא נחלצת בידו מן המקור של "טוב מאוד" )ננה  מאד דטוב כריה מן בידה ǡlīṣå והי חליצה

(. 7'ונפרסו הרחמים ונמצאה שם ההצלה' )עמרם ט  פשר תמן ואתשקח fǡrīsən פריסין ורחמיה

'לקוחים ממקור "טוב מאוד"'  מאד דטוב כריה מן låqqītǝn לקיטין: qattǝlדוגמאות למשקל 

'ואלה שתי בריתות קשורות זו בזו'  לדן דן qåṭṭīrǝn ואנין תרתין בריאן קטירין(, 119)מרקה יד 

 (.27)אלדסתאן ג 

, משמשים בתפקיד בינוני סביל גם המשקלים aqtǝl ,qētǝl ,qǡtǝl ,qåttǝlלצד ארבעת המשקלים 

qǡtol ו-qētolהסביל העברי  , אשר מקורם במשקל הבינוני*qatūl
. סביר להניח כי תחילה 331

q*והתהווה המשקל  qatūl*נחטפה תנועת פה"פ במשקל 
ǝ
tūl

. בשלב הבא תנועת עה"פ 332

תנועה , או שהשווא הפך לqǡtolכך התפתח המשקל  – ǡ תנועה ארוכהוהשווא הפך ל o-התקצרה ל

(. qǡtǝl-ו qētǝlה לעיל את דרכי התהוותם של המשקלים רא) qētolוהתפתח המשקל  ē ארוכה

, וניתן qǡtolמזדהה הן בכתיב הן בהגייה עם משקל הבינוני הפעיל  qǡtolמשקל הבינוני הסביל 

 להבדיל ביניהם בעזרת ההקשר בלבד.

מתועד בשלוש  qǡtolמשמשים לעתים נדירות: משקל  qētol-ו qǡtolמשקלי הבינוני הסביל 

מתועד בצורה אחת שנקרית עשר פעמים ובשתי צורות צורות נוספות.  qētolו משקל צורות, ואיל

                                                 
יש להניח כי בעקבות התגברות שימושו של בניין פעל, המתאפיין בהכפלת עה"פ, בתפקיד הקל, הוכפלה עה"פ גם  330

. ראה qåttǝlבקל, מה שהביא להתפתחותו של משקל  qǡtǝlבצורות שאינן גזורות מבניין פעל, ובפרט במשקל הבינוני 

 .227חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן
 .473-471באואר וליאנדר, עברית, עמ'  331
qהמשקל  332

ǝ
tūl  :(16כא 'השנואה' )דב  הסנואת, (16'האהובה' )דב כא  רחומתאמתועד בתרגום אונקלוס, כגון. 
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'ומספק את צרכי הבטולים ]בני התמותה['  bǡṭūlǝn ומספק צרכי בטולין: qǡtolדוגמאות למשקל 

קדם הרגריזים (, 3'ואין שער רחמיך סגור' )מרקה יח  ṣǡnoq ולא תרח רחמיך צנוק(, 40)מרקה ו 

: qētol(. דוגמאות למשקל 34'לפני בית אל, הנבחר, הקדוש' )עמרם ד  קדישה būrå בית אל בחורה

 (.24'כי הוא ראוי לו מפני גדולתו' )מרקה ה  בה לגדלה mēlu דו מלו

 
 qǡtǝlובינוני סביל  qǡtǝlבינוני פעיל 5.1.5.1 

נפרד  במצב בצורת זכר יחיד qǡtǝlמזדהה עם משקל הבינוני הסביל  qǡtǝlמשקל הבינוני הפעיל 

יום סלוחיה קדיש (, 6'בליעל מגורש ממנו' )עמרם יז  מלגוה ṭǡrəd טריד בלעילונסמך. לדוגמא: 

בשאר הנטייה, כאשר (. 11, מגרש החטאים' )עמרם כא קדוש –'יום הכיפורים  חוביה ṭǡrəd טרד

תנועת  qǡtǝlהברת עה"פ פתוחה, משקלים אלה נבדלים בתנועת עה"פ. במשקל הבינוני הפעיל 

 גדילין'המאיר',  nǡʔīrå נהירה, 'מאירים' nǡʔīrǝnנהירין דיון בצורות  )אך ראה ēה"פ היא ע

gǡdīlən 'ת, ואילו במשקל הבינוני הסביל מתבטל( או שהיא §5.1.4, 'גדליםqǡtǝl  תנועת עה"פ היא

ī :הוו שמרים. לדוגמא šǡmērəm היו שומרים אותה כמו שהיא קדושה'  קדישתה די הך לה'

 חכום קמי בכסי sǡlqå די סלקה(, 79'רצים מהר' )עמרם כז  בזרוז rāʔēṭən רעטין(, 20)עמרם יב 

 mǡlyå אלהותה רבתה מליה(, 15'שהיא עולה בסתר לפני יודע הנסתרות' )מרקה ח  כסיאתה

'פרות הבטן  ʕāṣīrǝn ה עציריןפרי מעי(; 20'אלוהותו הגדולה ממלאת את העולם' )מרקה ט  עלמה

 אה אימנו מליה(, 78'והיא נחלצת בידו' )ננה  בידה ǡlīṣå והי חליצה(, 116עצורים' )מרקה א 

mǡliyyå  (. 4'הנה האמונה מלאה ישועה' )אלדסתאן ב פצו 

 באמצעות qǡtǝlלבין משקל הבינוני הסביל  qǡtǝlעל פי רוב, ניתן להבחין בין משקל הבינוני הפעיל 

 qǡtǝlבעה"פ, ואילו משקל הבינוני הסביל  י העדרנכתב ב qǡtǝlהכתיב: משקל הבינוני הפעיל 

בעה"פ. עד כה הדוגמאות שהוצגו תואמות כלל זה. להלן כתיבים חריגים לצד  ינכתב באות 

 כתיבים צפויים. 

 לצד (LMNBS, 49'השפיל' )מרקה ה  māʔǝs מעיסבעה"פ:  ידוגמאות לבינוני פעיל הנכתב באות 

(. KBS, 4)מרקה יח  טרד לצד (M, 4'מגרש' )מרקה יח  ṭǡrǝd טריד(; V, 49)מרקה ה  מעס

]=עושה[  עביד(; JE, 16)בר ז  ועלוליה לצד (C, 16'והבאים' )בר ז  ועליליהדוגמאות מתה"ש: 

; J, 17; בר יח E, 11)בר א  עבד לצד (A, 28; בר מא A, 12; בר לא A, 17; בר יח E, 12'עשה' )בר א 

, 26)בר כה  אחדה לצד (AMCB, 26]=אוחזת[ 'אחזת' )בר כה  אחידה(; J, 28; בר מא J, 12בר לא 

J ;)בר כז  לעיטיך( '29]=ואורריך[ 'ארריך ,A) בר כז  לעטיך לצד(29 ,J ;)רובץ[ 'רבץ' )בר  רביע=[

, 32)בר לב  כמע לצד (572.106]=צולע[ 'צלוע' )המליץ  כמיע(; J, 14)בר מט  רבע לצד (VEB, 14מט 

J ;)בר מ  זעיפין( '6'זעפים ,C) בר מ  זעפים לצד(6 ,J); בר מח  בעיש( '1]=חולה[ 'חלה ,A) לצד 

מייצגות למעשה בינוני סביל  יהנכתבות באות  מן הצורות (. אפשר שחלקJ, 1)בר מח  באש

 §(. 5.1.5.2מש במשמעות אקטיבית )המש

 לצד (FPNB, 28'מסורים' )מרקה א  yībǝn יהביןבעה"פ:  י העדרדוגמאות לבינוני סביל הנכתב ב

lēṣṣǝm לחצים(; V, 28)מרקה א  יהיבין
ראה  ē-ī ; באשר לחילופיV, 66'לחוצים' )מרקה יב  
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. (NBS, 65)עמרם כה 'הלחוצים'  līṣṣayyå לחיציה, (LNBK, 66)מרקה יב  לחיצים לצד (§3.2.2

]=וחמושים[  וחמשין(; J, 20)בר לט  אסירי לצד (B, 20'אסורי' )בר לט  אסרידוגמאות מתה"ש: 

 פרמים(; J, 15)שמ לב  כתיבים לצד (A, 15'כתובים' )שמ לב  כתבין(; C, 18'וחמישים' )שמ יג 

(; A, 15]=משוחים[ 'משחים' )במ ו  משחין(; J, 45)ויק יג  פרימים לצד (AM, 45'פרומים' )ויק יג 

(; J, 16)במ ח  ייבים ייבים לצד (A, 16נתונים נתונים[ 'נתנים נתנים' )במ ח ]= יהבים יהבים

 טמירי לצד (E, 19'טמוני' )דב לג  טמרי(; J, 11)דב ו  עפיסים לצד (B, 11'חצובים' )דב ו  עפסים

 (. E, 20)דב כט  דכתיבים לצד (J, 20'הכתובים' )דב כט  דכתבים(; E, 19)דב לג 

 
 אקטיבית בינוני סביל במשמעות5.1.5.2 

לצד השימוש של בינוני סביל במשמעות פאסיבית, נמצא הבינוני הסביל משמש גם במשמעות 

בדקדוק העברית המקראית, על ידי באואר  333אקטיבית. סוגיה זו נדונה כבר על ידי גזניוס

 336בדקדוק איא"י ועל ידי נולדקה 335בדקדוק הארמית המקראית, על ידי דאלמן 334וליאנדר

העוסק  ,מאמרו של בלאו "בינוני פעול בהוראה אקטיבית"מו כן, התפרסם כבדקדוק סורית. 

בעניין זה והמתבסס על עברית מקראית, לשון חז"ל ועברית בת ימינו. במאמרו דן בלאו בשתי 

 קבוצות פעלים שנגזר מהם משקל בינוני סביל במשמעות אקטיבית:

עיל יוצאים אל שני מושאים. פעלים היוצאים אל שני מושאים. פעלים אלה בהיותם במעמד פ .1

לפיכך לעתים הבינוני הסביל, הנגזר מהם והצפוי לשמש במשמעות פאסיבית, גורר אחריו מושא 

אחד ומשמש במשמעות אקטיבית. מבחינה סמנטית אלה הם בעיקר פועלי לבישה ואחיזה 

ים הוא ושריון קשקש(, 18)שמואל א ב  נער חגור אפוד בדהיוצאים אל שני מושאים. לדוגמא: 

)בבא  אילן נשוי פירות(, 8)שיר השירים ג  כלם אחזי חרב מלמדי מלחמה(, 5)שמואל א יז  לבוש

 בתרא עט עא(. 

פעלים חוזרים ופעלים עומדים. בפעלים חוזרים אין הנושא עושה הפעולה בלבד, אלא אף סובל  .2

מצעי מעמד אפוא אותה בדומה לפועל הסביל. מעמדם הדקדוקי של הפעלים החוזרים הוא 

(middle voice על פי רוב מעמד מצעי בא לידי ביטוי בצורת הבינוני הפעיל, אך היות שהוראתם .)

של הפעלים החוזרים קרובה גם לסביל, בחלק מן המקרים הוראה זו באה לידי ביטוי גם בצורת 

ולות בין בינוני סביל. בלאו כולל בקבוצה זו גם פעלים עומדים, ובהם פועלי תנועה, שהרי "הגב

(, 15)יחזקאל כג  סרוחי טבולים בראשיהם. לדוגמא: 337פעלים חוזרים לעומדים מטושטשים הם"

שהיו שכובים כטל על פני )תוספתא סוטא יא(,  משרבו זחוחי הלב(, 8)מיכה ב  שובי מלחמה

 עשה עצמו כאילו כעוס על ישראל)מכילתא דרבי ישמעאל, בשלח, מסכתא דויסע, פרשה ג(, הארץ 

 רים רבה )וילנא(, פרשת עקב, פרשה ג(. )דב

 

                                                 
 §.37, 75גזניוס, דקדוק, עמ'  333

 §.e82, 297באואר וליאנדר, ארמית, עמ'  334

 §.64, 283דאלמן, דקדוק, עמ'  335
 §.280, 220נולדקה, דקדוק סורית, עמ'  336
 ראה ערה קודמת. 337
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, qētǝlבפרט מתועדת תופעה זו במשקלים הבינוני הסביל במשמעות אקטיבית. גם באה"ש משמש 

aqtǝl ,qētol שתי קבוצות הפעלים, שהגדיר בלאו, אך לא בבניינים הנגזרים, בבניין קל .

 קיימות גם באה"ש. להלן דוגמאות.מת

 כלום לנפשה ṭīn טעין ליתו(, 45'לובש חיי עולם' )מרקה יא  עולם ייח lēbǝš לביש: qētǝlמשקל 

'ימינך נושאת את כל אשר  ולרע דלעל כל sēbīlå ימינך סבילה(, 80'איננו שם לב לדבר' )מרקה א 

'כל נפש בוטחת בגודל רחמיך'  רתיונך בגודל rīṣṣå רחיצה נפש כל(, 37למעלה ולמטה' )מרקה ד 

]=יושב[ 'ישב'  יתיב(. בתה"ש: 5'בך אנו בוטחים' )מרקה ח  rīṣṣən רחיציןבך אנן (, 41)עמרם כח 

 (. J, 23; בר מה J, 25'נושאים' )בר לז  סבילין(, JA, 1בר יט  ;J, 1; בר יח A, 12)בר יד 

(, 9'ילדי רחותה יוצאים לקריאה' )עמרם כ  למקרי anbīqəm נפיקים דרחותה טליה: aqtǝlמשקל 

imṭi אמטי דבישיה ועקבון
באשר לתנועת האל"ף ; 8ע' )עמרם ה 'וסופם של הרעים מגי 338

askən אסכין דאנון§(, 14.3ראה הפרוסתטית 
'שהם רואים שכל שלמטה הוא  דאנון מכה דכל 339

 (.JA, 15'יצאת' )בר כד  נפיקה(, A, 13'יצאות' )בר כד  נפיקין(. בתה"ש: 18שלהם' )עמרם ג 

ומסובר (, 23'והערפל לא מקבל יושב ]אחר[' )עמרם י  yētob ולא ערפלה מקבל יתוב: qētolמשקל 

 (.18'וסולח לנו על שאנחנו חוטאים' )מרקה א  yēzūfǝn יזופין לן דאנן

 
 דוגמאות לנטיית בינוני סביל בבניין קל5.1.5.3 

1. qǡtǝl 

 (.6'מגורש' )עמרם יז  ṭǡrəd טריד(, 16'מורווח' )עמרם ד  nǡšǝm נשים –יחיד 

 (.78'נחלצת' )ננה  ǡlīṣå חליצה –יחידה 

 (.J, 42'הקשורים' )בר ל  קטיריה(, 39, עמרם ט 7'פרוסים' )עמרם ט  fǡrīsən פריסין –רבים 

 .(J, 41]=הקשורות[ 'המקשרות' )בר ל קטיראתה  –רבות 

 

2. aqtǝl 

 (.48'מסור' )מרקה ו  dånṣǝr דנציר(, 51'זכור' )מרקה כה  adkǝr אדכיר –יחיד 

 .(17'זכורה' )עמרם ו  adkīrå אדכירה –יחידה 

 נשימין(, 14'מסורים' )עמרם ד  ånṣīrən נצירין(, 16'לקוחות' )עמרם כ  ansībən נסיבין –רבים 

anšīmǝn  שתיקין(, 15'נינוחים' )מרקה יט aštīqən  (, 22, עמרם יז 12'שתוקים, אלמים' )עמרם יז

 (.58'משועבדים' )עמרם כז  akfītən כפיתין

 (.26'רועדות' )עמרם כג  artītån ארתיתן –רבות 

                                                 
 .mǡṭiכבינוני סביל ומתקנה לבינוני פעיל  imṭi( מנתח את הצורה 51חיים )עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן 338

. נוסח זה אפשר שמכוון לבינוני סכיןמתועד גם הנוסח  אסכיןשלצד הנוסח  ציין( מ46עואנ"ש ג ס"ב, עמ' חיים )-בן 339

טית בדרך כלל ת, שהרי האל"ף הפרוסaskən( מכוון לבינוני הסביל אסכיןאפשר גם שנוסח זה )לצד אך , sǡkǝnהפעיל 

 §(.2.2.6אינה נכתבת )
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3. qētǝl 

'לבוש' )מרקה יא  lēbǝš לביש(, 62'צפון' )מרקה ה  ṭēmǝr טמיר(, 21'סר' )ננה  qēfǝl קפיל –יחיד 

 (.41, מרקה טז 45

 (. 37'נושאת' )מרקה ד  sēbīlå סבילה(, 41'מוסרת' )עמרם ט  qēfīlå קפילה –יחידה 

 (.39רקה יד 'פרוטים' )מ fērīṭǝn פריטין –רבים 

 
4. qåttǝl 

 (.123'דלוק' )מרקה יד  dallǝq דלק –יחיד 

 (.27'קשורים' )אלדסתאן ג  qåṭṭīrǝn קטירין(, 119'לקוחים' )מרקה יד  låqqītǝn לקיטין –רבים 

 

5. qǡtol 

 (.3'סגור' )מרקה יח  ṣǡnoq צנוק –יחיד 

 
6. qētol 

 (.23'יושב' )עמרם י  yētob יתוב –יחיד 

 (.18'חוטאים' )מרקה א  yēzūfǝn יזופין –רבים 

 

 מקור 5.1.6

לעתים מצטרפת אל צורת  .maqtålהשכיח ביותר המשמש בבניין קל הוא  הפועלי משקל המקור

נקרה בפיוט בתפקיד המקור כארבעים  maqtålמשקל ה l- (20.1.1.2§.)/-למילית היחס המקור 

מלי יתן (, 12'אין מלך מוסמך ללבוש' )עמרם ו  målbåš מלבש מלו מלך ליתלדוגמא:  .פעמים

כסיאתה (, 51'הסמך אותנו לשמור שבתותיך ומועדיך' )פנחס  ומועדיך שביך almašmår למשמר

'הנסתרות השתחוו ]...[ לשמוע את קול האדון' )מרקה יד  דמרי קלה mašma משמע]...[ אמכי 

'פי העונש פתוח עלינו לבלוע את היונק  סבה עם ינוקה mabla פמה דדינה פתיח עלינן מבלע(, 64

'הבה נפתח ]=לפתוח[ את של "בראשית"  דבראשית mafta הבו לן מפתח(, 119עם הזקן' )מרקה א 

רחמנה (, 1'המבקש לדעת מה הוא האל' )אלדסתאן א  חילה הוא מה madda דבעי מדע(, 60)ננה 

 maqtål(. למשקל 80' )מרקה ט 'הרחמן זעזע בשביל לתת אותם mattǡninnon זזע בגלל מתננון

'הבאים לגלות כעסך'  רגזך migliדאתין מגלי , המשמש בגזרת ל"י. לדוגמא: miqtålהאלומורף 

'שמך ממלא כל טוב למי שראוי לקחת'  missiשמך ממלי כל טוב למן דשוי מסי (, 24)מרקה ח 

לדי רחותה יוצאים 'י סיני טור בשפולי almiqriטליה דרחותה נפיקים למקרי (, 82)מרקה י 

התפתח עקב הידמות של תנועת  miqtål המשקל(. ייתכן ש10לקרוא בשפולי הר סיני' )עמרם כ 

  §(.14.1.2המאפיינת את גזרת ל"י )ראה  iלתנועת עה"פ  maqålבמשקל  aהתחילית 

 למן דשוי מטר: maqtålהאלומורף הצפוי הוא בעוד  ,miqtålבחמישה מקרים משמש האלומורף 

miṭṭår  ויטרון בני ישראל יום שבתה למעבדה(, 20'למי שמזדרז לשמור' )מרקה י almēbbēde 
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 miṭṭålעננה עבדת מטל (, §9.2; ראה 11'וישמרו בני ישראל את יום השבת לעשותו' )עמרם יח 

'אין להם  דבק almiṣba למצבע אפים לון לית(, 64'את הענן עשית לסכוך עליהם' )מרקה ח  עלויון

(. יש להניח כי במקרים אלה חלה אנלוגיה לתנועת 70, מרקה א 38לקרוא: הושע!' )מרקה א  פנים

'יעשה'  yēbbəd יעבד(, 39'ישמרהו' )מרקה כה  yiṭṭǡrinneיטרנה בעתיד קל, כגון:  iהאית"ן 

 mēqolבאשר למשקל המקור  (.23, עמרם ה 10'נקרא' )עמרם ה  niṣba נצבע(, 31)עמרם כב 

 §.11.3.1.4(, המשמש בגזרת ע"ו, ראה mǡqol)והווריאנט 

המשמשים בתפקיד מקור קל במערכת  miqtål-ו maqtålקיימת הקבלה בין תפוצת האלומורפים 

, 87'דבר' )עמרם כד  mamlål ממלל: maqtål-הפועל לבין תפוצתם במערכת השם. דוגמאות ל

, 12'מכתב' )מרקה כג  maktåb מכתב(, 30, מרקה ז 54'שכל' )עמרם כג  madda מדע(, 36מרקה טז 

(; 90אברהם אלעיה 'מדבר' ) madbår מדבר(, 33'משכן' )מרקה יד  maškån משכן(, 7מע"ש ג 

(. בדומה למערכת הפועל במערכת השם מרבה 44עמרם כג 'מבט' ) miṣfi מצפי: miqtål-דוגמא ל

'עונש'  mēdon ןמדו (,16עמרם ח 'מושבך' ) mēdūråk מדורךבגזרת ע"ו:  mēqolלשמש המשקל 

 (.101'מזון' )מרקה יד  mǡzon מזון(, אך: 42)מרקה ה 

, בניבי הארמית האחרים, כגון הארמית maqtålלהבדיל מאה"ש, שבה משמש המשקל 

, 345, אה"נ344, איא"י343, ארמית בבלית342, סורית341, ארמית שבתרגום אונקלוס340המקראית

miqtalמשמש המשקל 
של  המשכו הישירהוא ככל הנראה  maqtål. מבחינה היסטורית משקל 346

maqtal*משקל המקור הקדום 
התהווה מאוחר יותר עקב היבדלות של  miqtal, ואילו המשקל 347

 תנועת התחילית מתנועת עה"פ. 

כמשקל המקור בבניין קל. משקל זה  maqtolמשמש באה"ש גם המשקל  maqtålלצד המשקל 

וידחלון מן . לדוגמא: §(20.3.1.2) בד המאוחרנדיר ברובד הקדום והקלאסי, אך תפוצתו גדלה ברו

רז  mākkom ולא עובד שוי מחכום(, 23'ויפחדו לקרוב אליו' )מרקה כא  לידה maqrob מקרוב

(; 556'יוכלו לצאת' )ת"מ א למפוק ירשון(, 67'ואין מעשה שווה לדעת סוד אלוהות' )טביה  אלהות

יש עוד . (Aא, 18'ונלאו מצרים לשתות מים מן היאר' )שמ ז  ויעלון מצראי למשתוי מיה מן נהרה

 .§(20ותר, אלה נכללו בפרק המקור )כמה משקלי מקור קל, אשר תפוצתם נמוכה י

 

                                                 
 §.33, 105באואר וליאנדר, ארמית, עמ'  340
 .166-165דודי, דקדוק תרגום אונקלוס, עמ'  341

 §.167, 108נולדקה, דקדוק סורית, עמ'  342

 §. 4.411, 178הבבלי, עמ'  התלמוד של התימניים היד-קארה, כתבי 343

 §.g131, 173; פסברג, קת"ג, עמ' 350קוטשר, ארמית, עמ'  344

 .oתנועת עה"פ ב miqtol בתפקיד המקור הקל המשקלבאה"נ משמש §. 4.5.1.6.3, 163קסלר, דקדוק, עמ' -מילר 345

באנלוגיה לתנועת  o-הפכה ל aועת עה"פ ותנ e-התגוונה ל miqtalבמשקל  iבחלק מן הניבים תנועת התחילית  346

 עה"פ בעתיד.
 .122בארמית של יב. ראה מוראוקה ופורטן, דקדוק יב, עמ' כנראה  מתועד maqtalמשקל  347
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 דוגמאות לנטיית מקור בבניין קל5.1.6.1 

1. maqtål 

(, 51'לשמור' )פנחס  almašmår למשמר(, 139, מרקה טז 12'ללבוש' )עמרם ו  målbåš מלבש

 למסגד'(, 'ָלמול lǡmolהיא  עה"שב להמול; הגיית הצורה JA, 17'להימול' )בר לד  ]=למול[ למגזר

 למספד(, J, 1'שאת' )בר מד  מסבל(, J, 28'להמיתם' )דב ט  למקטלנון(, J, 10'להשתחות' )בר לז 

(, 547'לפדות אותו' )ת"מ א מפרקנה (,538.127'לסבל' )המליץ  למסבל(, 535.48'לספד' )המליץ 

 ק'(. 1075'לקבור' )ת"מ א ממקבר(, 642'לסתור' )ת"מ א מסתר (,1022'לכפות' )ת"מ א מכפת

 
2. maqtol 

לותה 'לנגע אליה'  למקרוב(, 23'ויפחדו לקרוב אליו' )מרקה כא  לידה maqrob וידחלון מן מקרוב

 (.A, 6)בר כ 

 

 בניין פעל5.2 

היסוד המאפיין של בניין פעל הוא הכפלת עה"פ. תנועת עה"פ בעבר, עתיד, ציווי ובינוני פעיל היא 

i/ē ( 5.2.1ראה .)§ תנועת פה"פ היאa/å. 

(, 22'אחד נכנס לתוך האש' )עמרם ו  לגו אשתה darrəs אחד דרס. לדוגמא: qåttǝlמשקל העבר: 

 כתבה qabbǝl גלגים אתעבד נביה כד קבל, (51'דיבר מן האש' )עמרם כד  אשתה מן malləl מלל

 (.14'תהילה נעשה הנביא כשקיבל את הספר על ההר' )מרקה יד  טורה על

'יקח ישראל  גזיראן yēšammǝš יסב ישראל אימנו וישמש. לדוגמא: yēqåttǝlמשקל העתיד: 

y(. משקל זה התפתח ממשקל העתיד 20אמונה ויעשה מצוות' )מרקה טז 
ǝ
qåttǝl

נע השווא ה, ש348

 .ēה תנועה ארוכל בו הפך

'פלטני מכל עונש וחוש  בפרקני wzarrǝz פלטי מכל דין וזרז. לדוגמא: qåttǝlמשקל הציווי: 

 (.21לגאולתי' )אב גלוגה 

 לבניין פעל שני משקלים של הבינוני הפעיל:

'וטובך מספק להם מחילה'  סוברו לון amsåbbəqוטובך מספק . לדוגמא: amqåttǝlמשקל  .1

(. למשקל זה 26'הוא מקדש את הנפשות' )מרקה כא  נפשהתה amqaddǝšהו מקדש (; 25עמרם ג )

. m)דהיינו, בגזרות פ"א ופ"ע( או  ʔ ,ʕהמשמש במקרים שבהם פה"פ היא  mǡqåttǝlהאלומורף 

'פי האלוהות מדבר עשרת הדברים  מלין על טור סיני עסר mǡmallǝl פם אלהותה ממלללדוגמא: 

אימם (, 81'שמך ממלא כל טוב' )מרקה י  טוב כל mǡmalli שמך ממלי(, 97על הר סיני' )מרקה יד 

ך כל המהלך בו' שֵ חָ  –'יום שלא ישובח בו  לגבה mǡllǝk דלית משתבח לגבה חשך כל דמהלך

ולחדש ]=ומחדש[ בניין' )עמרם  'מי יכול לטרוח בנין wmāddəd מן יכל לחי ומחדד(, 51)מרקה א 

(. 50'ממך הוא העולם ואליך הוא חוזר' )מרקה ז  mǡzzår מנך הוא עלמה ולידך הוא מעזר(, 15טו 

                                                 
 .35b§, 110באואר וליאנדר, דקדוק ארמית, עמ'  348
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m*שני הדגמים התפתחו ממשקל הבינוני 
ǝ
qattil

. השווא במוספית התבטל על ידי תוספת של 349

, אז mאו  ʔ, ʕה"פ היא , למעט במקרים שבהם פamqåttǝlאל"ף פרוסתטית וכך התהווה המשקל 

 . mǡqåttǝlוהתהווה המשקל  ā/ǡ תנועה ארוכההשווא הפך ל

'נותן המתנות שצדקה אינו  מתנהתה דלצדקה לא כלי ṣåddǝq צדק. לדוגמא: qåttǝlמשקל  .2

, qåttǝlמשמש המשקל  amqåttǝlלצד משקל הבינוני הפעיל  350(. גם בעה"ש98מונע' )אב גלוגה 

. יש להניח כי באותו -m(a)אשר התהווה באנלוגיה למשקל הבינוני בבניין קל בהשלת המוספית 

 ה"ש.אבבניין פעל ב qåttǝlאופן התהווה משקל הבינוני הפעיל 

נדיר יחסית. יש שמאותו  qåttǝlהוא המשקל הנפוץ בבניין פעל, בעוד המשקל  amqåttǝlהמשקל 

( לצד 81'שלום אתה חולק' )מרקה ב  amfallǝg ה מפלגשלם אתהשורש נגזרים שני המשקלים: 

וי לו שאינו אוי למי שחולק על רצונו, א' ווילה דלא משמש גזירתה על מדעה adfallǝg ווילה דפלג

 (.37עושה את מצוותיו' )מרקה טו 

 wamqåddås הנה יום קדוש ומקדש. לדוגמא: amqåttålמשקל הבינוני הסביל של בניין פעל הוא 

המשמש  mǡqåttǝl(. למשקל הבינוני הסביל האלומורף 1'הנה יום קדוש ומקודש' )עמרם טז 

 351זזע משה נביה עמלון במדברה ועד רגזה מעזר. לדוגמא: mאו  ʔ ,ʕבמקרים שבהם פה"פ היא 

*māzzår  (. שני הדגמים 6'טלטל משה הנביא את זכותם במדבר עד שהכעס נהפך' )עמרם ט

m*ני התפתחו ממשקל הבינו
ǝ
qåttål

 )ראה לעיל(. בבניין פעל בדומה לדגמי הבינוני הפעיל 352

 לבניין פעל שני משקלי מקור עיקריים:

'תעותנו קלה לתיקון' )מרקה א  amtåqqǡnå טעותן נהי מתקנה. לדוגמא: amqattǡlåמשקל  .1

 . לדוגמא:mאו  ʔ, ʕהמשמש במקרים שבהם פה"פ היא  mǡqåttǡlå(. למשקל זה האלומורף 58

(. שני הדגמים התפתחו ממשקל 59'ואיננו רוצים לשוב' )מרקה א  mǡzzǡrå לינן צבעין מחזרהו

mהמקור 
ǝ
qattālā

 , בדומה לדגמי הבינוני הפעיל והבינוני הסביל )ראה לעיל(.353

נפש . משקל זה לקוח ממערכת השם ומשמש ברגיל בתפקיד שם פעולה, כגון: qittolמשקל  .2

(. ברובד 52לאוהביו' )מרקה ה  הליכה ]מרווח[ –'נתן רווח בינותם  לרחמיו ṭiyyol לבינתון טעיול

'ויכל  ית בריו וכלל יעקב לפקודהמאוחר השתגר שימושו בתפקיד המקור של בניין פעל, כגון: 

(. עם זאת, J, 33)בר מט  ואסכם יעקב למפקדה ית בניו( לצד A, 33יעקב לצות את בניו' )בר מט 

, המקבילות למקור הפועלי של בניין פעל בנה"ש. סביר Jבכ"י  קטוליש כמה היקרויות של המשקל 

להניח, כי במקרים אלה תפס המתרגם את צורות המקור שבנה"ש כשמות פעולה ולכן בחר 

                                                 
 .35r§, 112באואר וליאנדר, דקדוק ארמית, עמ'  349

 §.2.12.9, 143-142חיים, עואנ"ש ה, עמ' -בן 350
  .435ראה הערה  351
 .35r§, 112באואר וליאנדר, דקדוק ארמית, עמ'  352

)ראה טל, המקור,  a-/ה–לצורות מקור המתאפיינות בצורן הנקבה  -m/-מבארמית התרגומית נוספה התחילית  353

 (.211עמ' 
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'וכה תעשה להם  לדכהאון ואכהן תעבד להון. להלן פירוטם: קטוללהשתמש במשקל 

'ויכפר עליהם אהרן לטהרם/לטיהורם'  וסלח עליון אהרן לדכוון(, J, 7לטהרם/לטיהורם' )במ ח 

'יהיה סרוח אל צדי המשכן מזה ומזה  לכסוה יהי רשול לאיצטרי משכנה מדן ומדן(, J, 21)במ ח 

'הן לברך/למתן ברכה לקחתי  אעזרנה ולא אברך הן לברוך דברת(; J, 13לכסותו/לכיסויו' )שמ כו 

'או נפש כי תשבע לבטא  ספון למבעשהלפרוש  תשתבע אן ונפש(; J, 20אברך ולא אשיבנה' )במ כג 

כל מאן משכה ]...[ דה תורות מכתשה צרעתה (; J, 4בשפתיים/לביטוי שפתיים להרע' )ויק ה 

'זאת תורת נגע צרעת ]...[ כל כלי עור לטהרו/לטיהורו או לטמאו/לטומאתו'  לדכואה אי לסיובה

לא : Jקיד שם פעולה בכ"י משמש בתפ קטול(. במקרה אחד קשה להניח כי משקל J, 59)ויק יג 

 קטול(. משקל J, 8'לא ימשל למכרה/למכירתה בבגדו בה]?![' )שמ כא  בבגדה בה לזבונה ישלט

Jכלל אינו נקרה עם כינויי מושא פרודים בכ"י 
 על אופיו השמני ברובד הקדום. עיד, דבר המ354

 

 תנועת עה"פ בבניין פעל 5.2.1

דיון זה עוסק בתנועת עה"פ בעבר, העתיד, הציווי והבינוני הפעיל בבניין פעל. בדרך כלל תנועת 

כאשר הברת עה"פ . 355. זוהי התנועה המורשת מרובד קדום יותר של הארמיתi/ēעה"פ היא 

 falligta פלגת(, 8'גידלת' )עמרם כד  gaddilta גדלתלדוגמא:  קצרה, iהיא  הסגורה, תנועת

כאשר הברת עה"פ פתוחה, תנועתה  (.25'הזדרזו' )עמרם כז  zarriznån זרזנן(, 37'בקעת' )מרקה ח 

'קדמם' )מרקה  qaddēmon קדמון(, 53'פרסה' )מרקה י  nabbēšåt נפשתלדוגמא:  ,ארוכהē היא 

 (. 8טז 

 כללהו)להלן כל הדוגמאות לכך(:  å/aבכמה צורות המשתייכות לבניין פעל תנועת עה"פ היא 

wkållǡle  כלליתה (, 17'והשלימו' )ננהkǡlǡlīte גדלון§(, 5.2.2; ראה 17יו' )אלדסתאן א 'גמרת 

gǡdallon דחלץ§(, 4.3.4.3 ; ראה7ידלם' )אלעזר ד 'ג dållåṣ ( '65ננה 'שחילץ ,)וחלץ wållåṣ 

(, 86'עשאו' )עמרם כד  ʕåbbǡdå עבדה(, 11'ועשאו' )עמרם יד  wåbbǡde ועבדה(, 82ננה 'וחילץ' )

kannåšכנש (, 9'חישבה' )מרקה כה  bayyǡnå בינה
 adsafsǡfu דספספו (,43'כינס' )מרקה יג  356

 ambårråk מברך (,13'מרוויחים' )אלדסתאן א  amnåbbǡšǝn מנפשין(, 38'שהבהבו' )עמרם כז 

(. בכל הצורות הללו, למעט שלוש, תנועת עה"פ צמחה משווא, מה שעשוי 18'מברך' )אלדסתאן א 

                                                 
, אל"ט[ אף לא צורה אחת שאחריה משלים מושאי Jקרות בכ"י הנ קטול"ויצוין שאין בין כל אלה ]צורות שמשקלן  354

מובהק. אין, איפוא, בצורות "לקטול" אלה, גם אם לכאורה חלקן נראות בעלות מעמד פועלי, לפגום בכלל שהובא 

[" )פלורנטין, קווים במערכת הפועל Jלעיל: צורות למקטלה הן המשמשות בתפקיד המקור הפועלי של בניין ַפעל ]בכ"י 

 (. 40ל הארמית השומרונית, עמ' ש
 (.19(, ָבִרך )דניאל ב 17(, וְתָקֵרב )עזרא ז 23השווה בארמית המקראית: וַבִחלו )עזרא ד  355
'כינס מי תוהו ובוהו  כנש מי תהו ובהו הך דחני לשלטנה( נקרית בהקשר הבא: 43)מרקה יג  kannåš כנשהצורה  356

 .אה"ש )ערך כנ"ש(ה הדקדוקי במילון זהו גם שיוכ התפרשה אפוא כעבר נסתר. kannåšהצורה  כפי שערב לשלטונו'.

יוך ש ו'.: 'המכנס מי תוהו ובוהו כפי שערב לשלטונתרגומו , לעומת זאת, תופס צורה זו כבינוני. על כך מעידחיים-בן

 §(. 5.2ראה דקדוקי זה אפשרי אך נדיר )
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'ועשאו' )עמרם  wåbbǡde ועבדהכמו כן, אפשר שבצורות §(. 3.2.4)ראה  e-a/åהיה לגרום לחילופי 

( תנועת עה"פ הושפעה מתנועת עה"פ בבניין קל, 86'עשאו' )עמרם כד  ʕåbbǡdå עבדה(, 11יד 

'עשה'  ʕǡbåd עבד(, 6'ועשאו' )עמרם יד  wǡbǡde ועבדהמש באותה המשמעות, למשל: המש

 ambårråk מברך (,43'כינס' )מרקה יג  kannåšכנש (. בצורות 3, מרקה יג 4, עמרם יד 8)עמרם א 

( חל ככל 82ננה 'וחילץ' ) wållåṣ וחלץ(, 65ננה 'שחילץ' ) dållåṣ דחלץ(, 18'מברך' )אלדסתאן א 

 ambårrǝk מברךהשווה: §(, 3.2.4בהברה האחרונה הבלתי מוטעמת )ראה  e-å/aהחילוף הנראה 

 פשר בצורות, כדוגמת .(, מהדורת הדפתר43'כינס' )מרקה יג  kannǝšכנש (, 88'מברך' )מרקה ג 

faššår  סדרון(, 59'הצל' )עמרם כז såddǡron  תנועת עה"פ (83'הסדירם' )ננה ,å  היא תוצאת

 §r (3.9.1.5.)הידמות לעיצור 

צורות עבר בבניין פיעל אשר תנועת עה"פ שלהן היא  357חיים-בדונו בבניין פיעל בעה"ש, מביא בן

a/åיש להביא  ,ית של בניין פיעל. עם זאת. לדעתו, מקוימת בצורות אלה תנועת עה"פ הקדמונ

ואפשר שהיא  ,rלה"פ היא  ת השלמיםבבניין פיעל בגזר בשש מתוך שבע צורות העברבחשבון כי 

חיים צורות עתיד בבניין פיעל, המתאפיינות -בהמשך מציג בן§(. 3.9.1.5)ראה  å/aגרמה לתנועה 

חיים כי תנועת עה"פ הועתקה מן -. לגביהן משער בןr, אך גם בהן לה"פ היא a/åבתנועת עה"פ 

)בעוד התנועה  åיין פעל היא מתועדים מקרים שבהם תנועת עה"פ בבנ 358בעש"ב גם העבר לעתיד.

 'תמכו'. tammǡkuתמכו 'ותיקן',  taqqån תקן'ייסדה',  yassǡda יסדה(, לדוגמא: eהרגילה היא 

 

 רותהע 5.2.2

( באה תנועה ארוכה בפה"פ תמורת 17'גמרתיו' )אלדסתאן א  kǡlǡlīte כלליתהיש להניח שבצורה 

 wkållǡle וכללהצורות בדומה לוהיא משתייכת לבניין פעל. זאת §(, 3.10.2הכפלת עה"פ )ראה 

והמשמשות באותה  (, השייכות לבניין פעל146'מושלם' )ת"מ ו מכלל(, 17'והשלימו' )ננה 

הפועל כל"ל משמש ברגיל בבניין קל במשמעות 'ָשֵלם, ָמֵלא' והוא פועל  .המשמעות 'גמר, השלים'

תואם את משקל העבר  הנָ בְ 'גמרתיו', אשר ִמ  kǡlǡlīte יתהכללעומד. עם זאת, אפשר שהצורה 

qǡtål ,359מעידה על כך שלבניין זה גם משמעות של גרימה בבניין קל. 

 

 דוגמאות לנטיית בניין פעל 5.2.3

 qåttǝlעבר 5.2.3.1 

kǡlǡlīteכלליתה  –מדבר 
(, JA, 20'ברכתי' )בר יז  ברכת§(, 5.2.2; ראה 17יו' )אלדסתאן א 'גמרת 

 (.J, 17'ואשברם' )דב ט  ותברתון(, A, 33'דברתי' )בר כד  מללתי

                                                 
 §. 2.1.3.4§, 2.1.3.2, 82חיים, עואנ"ש ה, עמ' -בן 357
 .229ראה פלורנטין, עברית שומרונית מאוחרת, עמ'  358

 'גמרתיו' במילון אה"ש )שורש כל"ל( לבניין קל. kǡlǡlīte כלליתהבהתאם לכך משויכת הצורה  359
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 קדמת(, 37'בקעת' )מרקה ח  falligta פלגת(, 8'גידלת' )עמרם כד  gaddilta גדלת –נוכח 

qaddimtå  ע"א וע"ח(.9'קדמת' )טביה , 

 (.JA, 29]=שיקרת, הונית[ 'התעללתי' )במ כב  שקרתי –נוכחת 

'קיבל'  qabbǝl קבל(, 51'דיבר' )עמרם כד  malləl מלל(, 22ם ו 'דרך' )עמר darrəs דרס –נסתר 

, 8'קדמם' )מרקה טז  qaddīmon קדמון(, 8'קדמם' )מרקה טז  qaddēmon קדמון(, 14)מרקה יד 

; ראה 17לימו' )ננה 'והש wkållǡle וכללה (,§5.2.1 ; ראה43כינס' )מרקה יג ' kannåšכנש ע"ה(, 

'גידלם' )אלעזר  gǡdallon גדלון(, §4.3.4.3, ע"א; ראה 7ידלם' )אלעזר ד 'ג gǡdillon גדלון(, §5.2.1

såddǡron סדרון ,(§4.3.4.3 ; ראה7ד 
 (. 83'הסדירם' )ננה  360

 (. 53'פרסה' )מרקה י  nabbēšåt נפשת(, 11'הגישה' )אלעזר ד  qaddēmåt קדמת –נסתרת 

 (.JA, 12'דברנו' )שמ יד  מללנן(, 25'הזדרזו' )עמרם כז  zarriznån זרזנן –מדברים 

 (.J, 32'דברתם' )שמ יב  מללתון –נוכחים 

 (.JA, 18'מהרתין' )שמ ב  זרזתין –נוכחות 

'סגרו'  קבלו(, 27'הזדרזו' )עמרם כו  zarrēzu זרזו(, 9'שיבחו' )מרקה ח  gallēgu גלגו –נסתרים 

 (.731'ניאצו' )ת"מ ד בתרו(, A, 6)בר יט 

 (.11']הן[ נבהלו' )עמרם כב  ballēdi בלדי –נסתרות 

 

  yēqattǝlעתיד 5.2.3.2 

'אשלח' )בר לח  אשגר(, A, 30'ואדברה' )בר יח  ואמלל(, JA, 2'ואברכך' )בר יב  ואברכנך –מדבר 

17 ,A.) 

 (.59'תקבל' )מעש א  tēqabbǝl תקבל –נוכח 

 ינפש(, 34'יקרב' )מעש ד  yēqarrǝb יקרב(, 20'יעשה' )מרקה טז  yēšammǝš ישמש –נסתר 

yēnabbǝš  במ יד  יבתרני(, 39'ירוויח, יושיע' )מעש ד( '11'ינאצני ,JA.) 

 נשמש(, 40'נחדל' )מרקה כא  nēbåṭṭǝl נבטל(, 5'נשבח' )מרקה יב  nēgallǝg נגלג –מדברים 

nēšammǝš  בר כו  ונשגרנך(, 58'נעשה' )טביה( '29'ונשלחך ,A.) 

 .(J, 13'ומהרתם' )בר מה  ותזרזון(, J, 20'תדברון' )בר לב  תמללון –נוכחים 

, 50'ישרתהו' )במ א  ישמשונה(, 112'יעבדוהו' )מרקה יד  yēšammēšunne ישמשונה –נסתרים 

JA ,)במ ג  ישמשון( '31'ישרתו ,JA.) 

 
 
 
 

                                                 
(, כי העיד ישראל צדקה, שהקריאה השגורה בעדה היא 272חיים )עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בהערה לצורה זו מציין בן 360

sǡdǡron השורש סד"ר  , במקרה זה חלה הארכה תמורת הכפלה.אם כןיאה המצויה במהדורת הדפתר(. )זו גם הקר

 מתועד בבניין פעל גם באיא"י )ראה סוקולוף, מילון איא"י, ערך סד"ר(. 
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 qattelציווי 5.2.3.3 

נפש (, 28'קבל' )עמרם ה  qabbəl קבל(, 51, אב גלוגה 21'מהר' )אב גלוגה  zarrǝz זרז –נוכח 

nabbəš  פשר(, 27'הרווח, הושע' )עמרם כז faššår  59, פנחס 60, מרקה יא 59'הצל' )עמרם כז ,

'ַצֵדק,  ṣåddəq צדק(, 65, עמרם כז 63, מרקה יב 12'הצילנו' )עמרם יא  faššǡrånפשרן (, 65פנחס 

, 76'הצילנו' )מרקה ז  fållēṭån פלטן(, 100, אב גלוגה 71, עמרם כו 71עשה צדקה' )עמרם כה 

 (. 74, פנחס 68מרקה יב 

 (.JA, 6'מהרי' )בר יח  זרזי(, A, 13'אמרי' )בר יב  מללי –נוכחת 

 (.1'קבלו' )מרקה כד  qabbēlu קבלו(, 11'שבחו' )מרקה ו  gallēgu גלגו –נוכחים 

 
 פעיל בינוני5.2.3.4 

1. amqåttəl 

 amballədמבלד (, 71, מרקה יא 39, מרקה ו 25'מספק' )עמרם ג  amsåbbəqמספק  –יחיד 

(, 26'מקדש' )מרקה כא  amqaddǝšמקדש (, 138, מרקה א 137, מרקה א 23'מפחיד' )עמרם ד 

'מקבל'  amqabbəl מקבל(, 20, מרקה יז 13, עמרם טו 17'מבטל' )עמרם ה  ambåṭṭəl מבטל

'מציל'  amfaššår מפשר(, 55, מרקה ה 24ם יט , עמר10, עמרם יט 27, עמרם טז 23)עמרם י 

'מברך' )מרקה  ambarrǝk מברך(, 81'חולק' )מרקה ב  amfallǝg מפלג(, 65, מרקה יב 35)מרקה א 

'משמש' )מרקה  amšammǝš משמש(, 149, מרקה טז 10'דורך' )מרקה יד  amdarrǝs מדרס(, 88ג 

 amṣåmmǝt מצמת(, 15'מעטר' )מרקה כ  amkallǝl מכלל(, 38, מרקה טו 113, מרקה יד 11יד 

'משלח'  amšaggår משגר (,49'השוהה' )מרקה יא  amkattǡra מכתרה(, 75'מקבץ' )אלעזר ג 

 (.18'מברך' )אלדסתאן א  ambårråk מברך(, 19'מנהיג' )מעש א  amdåbbår מדבר(, 44)מרקה ה 

 מדבר, amšaggår משגר, amkattǡra מכתרהוכן בצורות בצורות  amfaššår מפשרבצורה 

amdåbbår ,מפשרין amfaššǡrən ,פשר faššår  חלה הידמות של תנועת עה"פ לעיצורr  הבא

-eבהברה האחרונה עקב טשטוש הפונמות  e-a/åחל חילוף  ambårråkבצורה  §(.3.9.1.5אחריה )

a/å  (.3.2.4במעמד זה )ראה§ 

 . (E, 2'מרחפת' )בר א  מנשבה –יחידה 

'עובדים' )מרקה  amšammēšǝn משמשין (,80'מצילים' )עמרם כז  amfaššǡrənמפשרין  –רבים 

'מפחידים' )מרקה  amballēdǝn מבלדין(, 22'סומכים' )מרקה יד  amsammēkǝn מסמכין(, 88ה 

, ע"ח(, 13'מרוויחים' )אלדסתאן א  amnåbbēšǝn מנפשין(, A, 5'מקבלות' )שמ כו  מנגדין(, 78א 

 (.10'למבטליו' )מרקה יז  lambåṭṭēlo טליולמב

 
2. qåttǝl 

 fallēgå פלגה(, 65'חולקם' )עמרם כח  fallēgon פלגון(, 37'חולק' )מרקה טו  fallǝg פלג –יחיד 

 (.67'מציל' )מרקה ד  faššår פשר(, 98'נותן לצדקה' )אב גלוגה  ṣåddǝq צדק(, 75'חולקה' )מעש ו 

, 7'יודעים' )אלדסתאן ג  ʕakkēmǝn חכימין (,7'יודעים' )אלדסתאן ג  ʕakkīmǝn חכימין –רבים 
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 §(.3.2.2ראה  ē-īע"ח; באשר לחילופי 

 

  amqattålסביל  בינוני5.2.3.5 

 (.1'מקודש' )עמרם טז  amqåddås מקדש(, 1'מבורך' )עמרם כ  ambårråk מברך –יחיד 

'נאספת, נערמת'  amṣåmmǡta מצמתה(, 40'מסולקת' )עמרם ט  amsållǡqa מסלקה –יחידה 

 (. 27)מרקה א 

, §(5.3.2 ; ראה918'נטועים' )ת"מ א מנציבין (,51'מוצבים' )מרקה ט  amnåṣṣǡbǝn מנצבין –רבים 

 (.38'נכבשים' )מרקה י  amkåbbǡšǝn מכבשין

ת' 'משולבו משלעבן(, J, 17'משולבות' )שמ כו  משלבן(, JA, 6'מפותחות' )שמ לט  מפתחן –רבות 

 (.A, 17)שמ כו 

 
 מקור 5.2.3.6 

1. amqåttǡlå  

; באשר 29'לקבלך' )מרקה כ  amqabbēlǡtåk מקבלתך(, 58'לתקן' )מרקה א  amtåqqǡnå מתקנה

; באשר 16, אלדסתאן ג 28'לקבל' )מרקה טז  amqabbēle מקבלה§(, 5.3.3 ראה ēלתנועת עה"פ 

§(, 3.2.4 ראה a/å בתנועהמתחלפת ה e הסופית ; באשר לתנועה§5.3.3לתנועת עה"פ ראה 

 למנשקה(, J, 30'לברך' )בר כז  למברכה(, A, 31; במ טז J, 6; בר לד J, 22'לדבר' )בר יז  לממללה

 ממללה מן אסכם(, 642'יכולים הם לבנות' )ת"מ א מתקנה]...[  אנון יכלין(, J, 28'לנשק' )בר לא 

 (.585.190'לקושש' )המליץ  למקששהק'(,  237'הוא גמר לדבר' )ת"מ א

 
2. qittol 

 למלול(, A, 33'לצוות את בניו' )בר מט  ית בריו לפקוד(, 6'לקדשו' )עמרם יח  alqiddūše לקדושה

]...[  הוו אלין(, A, 44'להפר' )ויק כו  לבטול(, Aא, 17'לדבר דבר בשמי' )שמ כ  בשמי ממלל

  (.1007'אלה היו ]...[ משתוקקים לפוגשם' )ת"מ א בון לזימון מתחמדין

 

 בניין אפעל5.3 

המתקיימת בעבר ובציווי. בשאר הנטיות , ʔa-/-אהיסוד המאפיין של בניין אפעל הוא התחילית 

 i/ēמתקיימת. תנועת עה"פ בעבר, עתיד, ציווי ובינוני פעיל היא  aהפוצץ הסדקי נעלם, אך התנועה 

 פה"פ באה באפס תנועה.§(. 5.3.1 אהר)

'והבדיל מועדים קדושים' )עמרם  קדושים מועדים wafrəš אפרש. לדוגמא: וaqtǝlמשקל העבר: 

 (.5יט 

'מי יכול להעריך  גלגיון yaskəm מן הוה ישום רבותון אי יסכם. לדוגמא: yaqtǝlמשקל העתיד: 

 (. 6גדולתם, או לגמור ]=יגמור[ שבחם?' )עמרם כ 

נו ברחמיך זמן ל 'הרחמן, ברחמיך פשרין לן azmən רחמנה אזמן. לדוגמא: aqtǝlמשקל הציווי: 

 (.77מצילים' )עמרם כז 



149 
 

'וכורע  לשמך ומרבי wmarkən ועקד וסגד ומרכן. לדוגמא: maqtǝlמשקל הבינוני הפעיל: 

 (.35ומשתחווה ומרכין )עצמו( ומגדל את שמך' )עמרם יג 

 בידי לבוש מד לית מלך מלו מלבש malbås כיי מלבש. לדוגמא: maqtålמשקל הבינוני הסביל: 

 (.11מולבש בידי לבוש שאין מלך מוסמך ללבוש' )עמרם ו  א'אכן הו

'הגוף רועד להזכיר  שלטנך madkǡra גויאתה ראתה מדכרה. לדוגמא: maqtǡlå משקל המקור:

, וזהו המשקל העיקרי 361(. אה"ש ירשה משקל זה משלב קדום של הארמית12שלטונך' )מרקה ז 

 מקטלההמשמש בתפקיד המקור הפועלי בבניין אפעל בפיוט ובתה"ש. לצד משקל המקור 

maqtǡlå מקטל המשקל  גם משמש ברובד המאוחר*maqtål (20.5.1.2)§. 

 

 בניין אפעלתנועת עה"פ ב 5.3.1

. בדרך כלל פעלאעבר, העתיד, הציווי והבינוני הפעיל בבניין נטיית הדיון זה עוסק בתנועת עה"פ ב

כאשר הברת עה"פ . 362. תנועה זו מורשת מרובד קדום יותר של הארמיתi/ēתנועת עה"פ היא 

 arkintå ארכנת(, 14'הרגעת' )עמרם כב  ašdiktå השדכתלדוגמא:  קצרה, iהיא  הסגורה, תנועת

§(. 11.3.3, למעט בגזרת ע"ו )ē363 היא ההברת עה"פ פתוחה, תנועת (. כאשר31'ניאות' )מרקה ו 

 מושטין(, 56'באו' )עמרם כז  angēdu אנגדו (,27'הזמינה' )עמרם כה  azmēnåt זמנתלדוגמא: 

mūšēṭǝn  מרגזיך(, 42'מושיטים' )אלדסתאן ג margēzək  תנזפנן(, 17'מכעיסיך' )עמרם ג 

tanzēfinnån  ימתנו(, 21, עמרם כח 59'תנזוף בנו' )עמרם כג yåmtēnu  (, 39'ירגעו' )עמרם כז

 ūšēṭå אושטה(, 43'תרחיקני' )טביה  tǡrēqinni תרחקני(, 64'ירעדו' )עמרם כז  yartētu ירתתו

 (.18'ְמָסרֹו' )מרקה יד 

, 42'מושיטים' )אלדסתאן ג  mūšīṭǝn מושטין, לדוגמא: īבאה התנועה  ēיש שבמקום תנועת עה"פ 

, 43טביה 'תרחיקני' ) tǡrīqǡni תרחקני(, 9'מקריבים' )עמרם יט  maqrībən מקריביןע"א וע"ח(, 

 אקימהבבניין אפעל בגזרת ע"ו, כגון:  īבאה בהשפעת תנועת פה"פ  īפ ע"ב(. אפשר שתנועת עה"

wǡqīme  אגיבו(, 13'והעמידו' )עמרם א ǡgību  אנירו(, 104'הגיבו, ענו' )ננה ǡnīru  האירו' )מרקה'

ן לעה"ש, היא הדמיו ī-ל ēלחילוף בין  (. אפשר גם שהסיבה24)עמרם ו  dǡšīråt דאשירת(, 102טז 

        ibšīlu הבשילו(, 6)ויק יא  åfrīså הפריסה, לדוגמא: īל היא יפעשבה תנועת עה"פ בבניין ה

 (. 6)ויק כא  maqrībǝm מקרבים(, 10)בר מ 

 yånšåm ינשם )להלן כל הדוגמאות לכך(: å/a התנועהבאה בכמה צורות  i/ēלצד תנועת עה"פ 

(, 32'ינוחו' )אלעזר ד  yanšǡmu ינשמו(, 52'הרווח!' )אב גלוגה  anšåm אנשם(, 6'יניח' )אבישע ב 

 atlǡtu אתלתו(, 90מרקה יד 'והרגיע' ) wašdåk והשדך, (49'נחים' )ננה  manšǡmǝn מנשמין

            'נאמין' nīmån נימן(, 82'הסמיכו' )עמרם כד  aqqāfe אקפה(, 68'הפחידו' )עמרם כז 

                                                 
 .353ראה הערה  361
 (.28)דניאל ו  וַמִּצל(, 9)דניאל ד  ַתְטֵלל(, 5)עזרא ה  ְיִתיבוןהשווה בארמית המקראית:  362

 . īבבניין הפעיל בעה"ש, לעומת זאת, כאשר הברת עה"פ פתוחה, התנועה היא  363
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 .(61אלעזר ד )

, 5עמרם טו 'נח' ) anšåmאנשם  היות שהשורש נש"ם משמש בבניין קל במשמעות 'נח', כגון:

(, ניתן להניח כי תנועת עה"פ הועתקה מבניין 8'נחה' )עמרם טז  anšǡmåt אנשמת(, 18עמרם טז 

 ,(49'נחים' )ננה  manšǡmǝn מנשמין(, 32'ינוחו' )אלעזר ד  yanšǡmu ינשמוקל לאפעל בצורות 

 anšåm אנשםהנגזרות מאותו השורש ובאותה המשמעות. סביר להניח כי גם תנועת עה"פ בצורות 

(, אשר נגזרות בבניין אפעל, אך משמשות 6'יניח' )אבישע ב  yånšåm ינשם(, 52'הרווח!' )אב גלוגה 

אפעל מתועדות צורות במשמעות של גרימה, הושפעה מתנועת עה"פ בבניין קל. לצד זאת, בבניין 

, אלעזר 40'ננוח' )עמרם כד  nånšəm ננשם: iמן השורש נש"ם אשר תנועת עה"פ שלהן היא כצפוי 

 (. 52ב 

( תנועת 68'הפחידו' )עמרם כז  atlǡtu אתלתו(, 82'הסמיכו' )עמרם כד  aqqāfe אקפהבצורות 

ייתכן גם §(. 3.2.4)בתנועת עה"פ  e-a/åעה"פ צמחה משווא, מה שעשוי היה לגרום לחילופי 

 atlǡtu אתלתו( הושפעה משם העצם 68'הפחידו' )עמרם כז  atlǡtu אתלתושתנועת עה"פ בצורה 

(, הנקרה לעתים 8, עמרם כח 53, עמרם כז 68, עמרם כו 42, עמרם כג 6, עמרם ג 3'חרדה' )עמרם ג 

( חל 61אלעזר ד 'נאמין' ) nīmån נימן(, 90מרקה יד 'והרגיע' ) wašdåk והשדךקרובות. בצורות 

 §(.3.2.4בהברה אחרונה בלתי מוטעמת )ראה  e-a/åככל הנראה החילוף 

 

 בבינוני סביל בבניינים פעל ואפעל a/åבמקום  iתנועת עה"פ  5.3.2

 månṣīrǝn עדן לן מכדו מנצירין( נקרית בהקשר הבא: 19)עמרם יא  månṣīrǝn מנצירין הצורה

 משויכת לבינוני סביל בבניין אפעל. הצורהו ים[ לך','זמן לנו מעתה שנתמסר ]=מסור קדמיך

'ויהוה קטל  ויהוה קטל אילניה דהוו מנציבין על סבה הבא: בהקשר נקרית (918)ת"מ א מנציבין

באה משויכת לבינוני סביל בבניין פעל. בשני המקרים צים שהיו נטועים על טומאה', ואת הע

'מוצבים' )מרקה  amnåṣṣǡbǝn מנצבין, השווה: ā/ǡצפויה תנועה בעה"פ, בעוד שבמקומה  īתנועה 

בצורות הבינוני הקל  ī(. ניתן להניח, כי תנועת עה"פ בצורות אלה הושפעה מתנועת עה"פ 51ט 

aqtǝl :טוב סגודיה דאנצירין, הנגזרות מאותו השורש והבאות באותה המשמעות, למשל 

danṣīrǝn (, 14'אשרי המשתחווים המסורים לך באמונה שלמה' )עמרם ד  נו שלמהעמך באימ

עצי יעקב  –'וילכו ויעשו בני ישראל  ואזלו ועבדו בני ישראל אילניו דיעקב נציבין בפרדיסיה

נקרות בסמוך זו לזו, כך שמסתבר אף יותר  נציביןו מנציבין(. הצורות 897נטועים בגנים' )ת"מ א

 . נציביןמן הצורה  הושפעה מנציביןכי הצורה 

'מחוזק',  מחזיק'מפורש',  מפרישמזכיר תופעה דומה במנדאית. בדונו בצורות  364ג' נ' פורד

וכי הגייתן הושפעה מצורת  məqaṭṭīl'חתום כפליים' הוא מניח כי הן שייכות למשקל  מחתים

ף שצורות דומות , אשר על פי רוב קודם להן בטקסט. פורד מוסיqəṭīlהבינוני הסביל בבניין קל 

 בבניין אפעל מתועדות במנדאית בטקסטים מאגיים. 

                                                 
 .238פורד, קערות,  364
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 בצורות המקור בבניינים פעל ואפעל ēלצד  ǡ/āתנועת עה"פ  5.3.3

ובצורן הנקבה  -am-/mתנועת עה"פ במשקלי המקור בבניינים פעל ואפעל, המתאפיינים בתחילית 

-a היא ,ǡ :מתקנה. לדוגמא amtåqqǡnå  למיטבאתן(, 58'לתקן' )מרקה א almīṭǡbǡtån  להיטיב'

ā(. גם מבחינה היסטורית תנועת עה"פ במשקלים אלה היא ללא ספק 71עמנו' )טביה 
. עם זאת, 365

(, 29'לקבלך' )מרקה כ  amqabbēlǡtåk מקבלתך, כגון: ēבכמה צורות מתועדת תנועת עה"פ 

אה"ש החלה תנועת עה"פ (. נראה כי לאורך התפתחותה של 3'להיטיב' )אב גלוגה  mīṭēba מיטבה

ǡ  מתחלפת בתנועהē
 .amqåttǡlå ,maqtǡlåבמשקלים  366

בבניינים פעל ואפעל נוצר בהשפעת משקלי הבינוני  eאפשר שהחילוף של תנועת עה"פ בתנועה 

(, שהרי הבינוני והמקור משמשים לעתים amqåttǝl ,maqtǝl) eהפעיל, המתאפיינים בתנועת עה"פ 

המקור הן הבינוני משמשים בתור משלימים של הפועל יכ"ל 'יכול'  באותו תפקיד תחבירי. הן

בתוספת כינוי, של פועלי רצון, וכן כמשלימי שם  לית בודומיו, של הפועל שר"י 'החל', של הביטוי 

( ]מקור, אפעל, E, 7'להקים' )דב כה  למקימה. הסבר זה מתחזק מן הנוסח 367העצם ושם התואר

"פ, בדומה לנתון בצורת הבינוני הפעיל בבניין אפעל בגזרת ע"ו, בפה īקו"ם[, המעיד על תנועה 

(, J, 7'להקים' )דב כה  למקעמהבמקום זה בא הנוסח  J'מאירים'. בכ"י  mǡnīrəm מניריםכגון: 

 .ǡהמעיד על תנועה 

, maqtål* מקטלתופעה זו מאפיינת בעיקר את הרובד המאוחר ומתקיימת גם במשקל המקור 

תיעוד אין לקבוע בוודאות שהתופעה חלה גם  העדרמפאת §(. 20.5.1.2אפעל )המשמש בבניין 

 במשקלי המקור של הבניינים הנגזרים. 

 

 ערותה 5.3.4

בלעם בן בעור אתפך פמה לברכאן ( נקרית בהקשר הבא: 79'הפך' )מרקה ה  atfǝk אתפךהצורה  .1

ת נסתר עבר בבניין צור ו לברכות ובירך את ישראל'. זוהי'בלעם בן בעור הפך פי וברך לישראל

תפ"ך. שורשה ההיסטורי של צורה זו הוא הפ"ך 'הפך' ואילו התנייני אפעל, הנגזרת מן השורש 

'ירצה' )אלעזר ג  yatriיתריח תופעה דומה בצורות וד רפלקסיבי. השווה ייצג במקורו יס tהעיצור 

מניח  atfǝk אתפךרה (. בדונו בצו§13.3; ראה 11'ונח' )ננה  wamtanna ומתנח(, §14.3; ראה 40

אה"ש, לפני ביטול השווא הנע, שימש השורש הפ"ך בבניין אתְפעל וחל בו -כי בקדם 368חיים-בן

. סביר אְתפך> פישוט המכפל: * אְתפך: *t> הידמות פוצץ סדקי ליסוד  אְתאפךהתהליך הבא: *

                                                 
 .279ראה דאלמן, דקדוק, עמ'  365
 ēתנועה ב המתאפיינת(, 3 ב גלוגה'להיטיב' )א mītēbå מיטבההשווה דברי ב"ח באשר לצורת המקור בבניין אפעל  366

היא  āבר לגבי זמנו של מחברנו. ידוע שתנועת כ]...[ במקור של אפעל מוכחת, ר"ל  ēבעה"פ: "הרי קדמות התנועה 

 (.289המקורית בצורה זו בין במקור בעל מ"ם ובין במקור חסר מ"ם" )עואנ"ש ג, ס"ב, עמ' 
; ראה שטאדל על המקור המשמש כמשלים 1.6-1.5, 155-153ראה שטאדל על הבינוני המשמש כמשלים פועל, עמ'  367

 §.1, 181-176, עמ' פעלים
 .170חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן 368
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 הגיית בניין אפעל. אתפךלהניח כי באה"ש הורכבה על שלד העיצורים 

 

בני רחמיך מתקנין ( נקרית בהקשר הבא: 26'שמים' )עמרם ג  mētaqnǝn מתקניןהצורה  .2

 mētaqnǝn'בני אוהביך שמים את הטומאה בראש המקדש'. הקריאה טמאתה על ריש מקדשה 

מתאימה לצורת בינוני רבים בבניין איתפעל )בהנחה כי חלה הארכה תמורת הכפלה בתחילית 

ורש קנ"י 'רכש'. אולם המשמעות 'רכש' אינה הולמת את הנגזרת מן הש§(, 5.6.1הבניין, ראה 

 mētaqnǝnההקשר הנתון, מה גם שהשורש קנ"י אינו מתועד בבניין איתפעל. הקריאה הנתונה 

נגזרת מן השורש תק"ן, המשמש בבניין אפעל  מתקניןהצורה ש אפוא משובשת. סביר להניח

 .matqēnǝn*והגייתה הצפויה היא  369במשמעות 'הכין, כונן'

. צורת 1משתייכת לבניין אפעל והתפתחה באופן הבא:  mētaqnǝn, הצורה 370חיים-לדעת בן

matq*המוצא היא בדומה לנתון בארמית המקראית: 
e
'nīn  <2 ביטול תנועה ארוכה בהברה .

 aהאחרונה ומעבר הטעם למלעיל, התאפסות השווא בעה"פ, מעבר ספוראדי של תנועת המוספית 

m*תנועת המוספית לשוואית: לתנועת פה"פ והפיכת 
e
taqnǝn  <3 הפיכת השווא במוספית .

§( 3.5הם הנחת התאפסותו של השווא )ראה  זה . הקשיים בשחזורmētaqnǝn: תנועה ארוכהל

 ומעבר ספוראדי של תנועה מהברה אחת להברה אחרת.

 

 דוגמאות לנטיית בניין אפעל 5.3.5

 aqtǝlעבר 5.3.5.1 

    'הסכנתי' הסכלת(, J, 13'הקדשתי' )במ ג  הקדשת(, JA, 25'הבדלתי' )ויק כ  אפרשת –מדבר 

 (.J, 30)במ כב 

 ארכנת(, 14'הרגעת' )עמרם כב  ašdiktå השדכת(, 13'והכנעת' )עמרם ג  wakfittå וכפת –נוכח 

arkintå  בר כד  אזמנת(, 31'ניאות' )מרקה ו( '14]=זימנת, ייעדת[ 'הוכחת ,A ,)הקצפת'  ארגזת'

 (.J, 7)דב ט 

(, 44'הצמיח' )מרקה טו  adgǝn אדגן(, 8, מרקה ט 5'הבדיל' )עמרם יט  afrəš אפרש –נסתר 

§(, 5.3.4 ה; רא79הפך' )מרקה ה ' atfǝk אתפך§(, 5.3.1; ראה 90רגיע' )מרקה יד 'ה ašdåk השדך

 .(40נח' )עמרם כד ש' dånšəm נשםד

 אפרסת(, JA, 15'הלבישה' )בר כז  אלבשת (,27'הזמינה' )עמרם כה  azmēnåt זמנת –נסתרת 

 (.J, 6'הפריסה' )ויק יא 

, 18מרקה טו , 85'רעדו' )מרקה ט  artētu ארתתו(, 56'באו' )עמרם כז  angēdu אנגדו –נסתרים 

 §(.5.3.1; ראה 68חידו' )עמרם כז 'הפ atlǡtu אתלתו(, 37מרקה כד 

 
                                                 

 שורש זה משמש במשמעות דומה באה"נ. ראה סוקולוף, מילון אה"נ, ערך תק"ן. 369

 .47חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן 370
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 yaqtəlעתיד 5.3.5.2 

      ,63'תנזוף' )עמרם כו  tanzəf תנזף(, 31מרם כח , ע76'תדחה' )עמרם כה  tåṭrəf תטרף –נוכח 

 (.21, עמרם כח 59'תנזוף בנו' )עמרם כג  tanzēfinnån תנזפנן(, 117אב גלוגה 

 yašqǝf ישקף(, 6'ישלים' )עמרם כ  yaskəm יסכם(, 5)עמרם א  371'יגמול' yašləm ישלם –נסתר 

; ראה 6'יניח' )אבישע ב  yånšåm ינשם(, 30'יכניע' )מעש ד  yakfǝt יכפת(, 8'ישקיף' )מעש ד 

5.3.1 .)§ 

 (. 52, אלעזר ב 40'ננוח' )עמרם כד  nånšəm ננשם(, 52'נרכון' )טביה  narkən נרכן –מדברים 

 יכפתו(, 64'ירעדו' )עמרם כז  yartētu ירתתו(, 39'ירגעו' )עמרם כז  yåmtēnu ימתנו –נסתרים 

yakfētu  (62'ייכנעו' )עמרם כז. 

 
 aqtəlציווי 5.3.5.3 

 ašqǝf השקף(, 57'ַמֵתן' )אב גלוגה  åmtǝn אמתן(, 77'הזמן' )עמרם כז  azmən אזמן –נוכח 

 (.52'הרווח' )אב גלוגה  anšåm אנשם(, 16'והכנע' )עמרם כז  wakfǝt וכפת(, 44'השקף' )מעש א 

 
 maqtǝlבינוני פעיל 5.3.5.4 

 מעתרה(, 22'ממתן' )מרקה כ  måmtǝn ממתן(, 35'מרכין' )עמרם יג  wmarkən ומרכן –יחיד 

māttǡrǡ  (.30'המעשיר' )מרקה טו 

]=מפריסה[ 'מפריסת' )ויק יא  מטלפה(, J, 26' )ויק יא 372]=מפריסה[ 'מפריסת מפרסה –יחידה 

26 ,A ,)במ ה  מדכרת( '15'מזכירת ,J ,)במ ה  מדכרה( '15]=מזכירה[ 'מזכירת ,A.) 

, ראה ē-מתחלפת ב ī; בצורה זו תנועת עה"פ 9'מקריבים' )עמרם יט  maqrībən מקריבין –רבים 

 §(.5.3.4; ראה 26'שמים' )עמרם ג  מתקנין(, 17'מכעיסיך' )עמרם ג  margēzək מרגזיך§(, 3.2.2

 (.J, 5]=מקבילות[ 'מקבלות' )שמ כו  מקבלן –רבות 

 

 maqtål בינוני סביל5.3.5.5 

 (.14'מופרש' )מרקה ב  mafrås מפרש(, 11'מולבש' )עמרם ו  malbås מלבש –יחיד 

(, 22'נשמרים' )מרקה י  manṭǡrǝn מנטרין(, 117'מושחתים' )מרקה א  mašnǡtǝn משנתין –רבים 

(, 42'נרגעים' )עמרם ט  måmtēnəm ממתנים(, 59'רעודים, נחרדים' )מרקה יא  matlǡtǝn מתלתין

 מנצירין(, 27'מושבים ריקם' )טביה  måṭrēfǝm מטרפים(, 26טביה 'נזופים' ) manzēfǝmמנזפים 

månṣīrǝn בצורות §(. 5.3.2; ראה 19ורים' )עמרם יא 'מסmåmtēnəm ,manzēfǝm ,måṭrēfǝm 

                                                 
הוא קיצור לשון של 'גמר  למרה דאתרה ישלםבמשפט  ישלםפועל הש ,( משער42חיים )עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן 371

במשמעות 'יגמול', בלי להניח קיצור  ישלם(. להלן פורש 6)עמרם כ יסכם גלגיון  ומשווה אותו לביטוי ,שבח או הודיה'

 הלשון. 
הי מפרסה  כמשפט פועלי: Jהמשפט השמני "היא מפריסת פרסה" הנתון בנוסח העברי תורגם על ידי סופר כ"י  372

 'היא מפריסה פרסה'. הי מטלפה טלפה: A. וכך גם על ידי סופר כ"י 'היא מפריסה פרסה'פרסה 
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   §(.3.2.4בשווא )ראה  הבתנועת עה"פ, אשר מקור e-a/åחל החילוף 

 
 מקור 5.3.5.6 

1. maqtǡlå 

    'להבדיל' למפרשה(, J, 33'לצות' )בר מט  למפקדה(, 12'להזכיר' )מרקה ז  madkǡra מדכרה

 (.J, 12'ולכלותם' )שמ לב  ולמסכמתון(, A, 10)ויק י 

 

 maqtål* מקטל .2

יתי 'להקדישני' )במ כ  למקדש(, J, 47'להבדיל' )ויק יא  למפרש(, A, 38'להקריב' )ויק ז  למקרב

12 ,A ,)שמ לב  למסכמנון( '12'לכלותם ,A.) 

 

 בניין אתְפעל5.4 

)אך  eהכפלת עה"פ. תנועת עה"פ היא  העדרו tהמאפיינים הצורניים של בניין אתְפעל הם היסוד 

 §(. 5.4.2)אך ראה  ā/ǡותנועת פה"פ היא §(, 5.4.1ראה 

'בכוחך דבקתי, כי אתה  מיטבה דאתהו iddǡbēqǝt בחילך אדבקת. לדוגמא: itqǡtǝlמשקל העבר: 

 (. 2הוא המיטיב' )אב גלוגה 

 (,30'תושב מכעס יגורש' )עמרם י  yiṭṭǡrəd תותב מכעס יטרד. לדוגמא: yitqǡtǝl: משקל העתיד

דלו' ו'אין עולם אלא שלו ולא ייסגד אלא לג לגדלה אלא yistāgəd לא עלם אלא דילה ולא יסתגד

 (. 3)עמרם א 

לאברהם ליצחק וליעקב  iddēkår אדכר: הבודדת מן ההגייה דוגמאה. itqǡtǝlמשקל הציווי: 

ראה באשר לתנועת פה"פ ; 4'זכור לאברהם, ליצחק וליעקב והושע לבניהם' )עמרם ג  ודבק לבניון

 (.§3.9.1.5, באשר לתנועת עה"פ ראה §5.4.2

 (.23'נעבד בשלמות' )עמרם א  בשלמו mistǡgəd מסתגד. לדוגמא: mitqǡtǝlמשקל הבינוני: 

 (.J, 18התנפל עלינו' )בר מג 'ול עלינן ולמתנפלה . לדוגמא:mitqǡtǡlå*משקל המקור: 

 

5.4.1 תנועת עה"פ בבניין אתְפעל 

. 373, והיא מורשת מרובד קדום יותר של הארמיתeתנועת עה"פ בבניין אתְפעל היא על פי רוב 

(, 30, מרקה ט 4'הזדמנו' )עמרם ו  izdǡmǡnu אזדמנו: åאולם בשלוש צורות תנועת עה"פ היא 

עמרם יד 'ייהרג' ) yitqǡtål יתקטל, ע"ה(, 16מרקה כא 'נעשים ]הם, אוגד[' ) mētābǡdǝn מתעבדין

'נעשים  mētābǡdǝn מתעבדין(, 30, מרקה ט 4'הזדמנו' )עמרם ו  izdǡmǡnu אזדמנו (. בצורות8

 ē-ā/ǡ, ע"ה(, תנועת עה"פ צמחה משווא, מה שעשוי היה לגרום לחילופי 16]הם, אוגד[' )מרקה כא 

'נעשים ]הם, אוגד['  mētābēdǝnהיא  מתעבדיןכמו כן, קריאת רוב העדים לצורה §(. 3.2.4)ראה 

                                                 
ְגֶזֶרת )דניאל ד 12(, ִיְתֲעִבד )עזרא ו 20השווה בארמית המקראית: ִמְתְיֵהב )עזרא ד  373  (. 34(, ִהִתְ
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( ייתכן 8עמרם יד 'ייהרג' ) yitqǡtål יתקטל. תנועת עה"פ בצורה בעה"פ ē( בתנועה 16)מרקה כא 

 qǡṭǡlǝn קטליןשהושפעה מתנועת עה"פ בצורות הנגזרות מאותו השורש בבניין קל, כגון: 

מתועדות מספר צורות  374(. גם בעש"בJA, 29'קטל' )שמ יב  qǡtål* קטל(, 108 'רוצחים' )מרקה א

 dikkǡtåb דאכתב(: e)בעוד התנועה הרגילה היא  aבבניין אתְפעל אשר תנועת עה"פ שלהן היא 

 'התפרשה'. itfǡrǡšåtאתפרשת 'שנכתב', 

 

5.4.2 תנועת פה"פ בבניין אתְפעל 

, ǡ תנועה ארוכהמשווא נע, אשר על פי רוב הפך למוצאה של תנועת פה"פ בבניין אְתפעל הוא 

תתנשי : eשבהן תנועת פה"פ היא  )ארבע מתוכן נגזרות מן השורש נש"י( צורות חמשלמעט 

titnēši  תתנשון(, 20, מרקה יט 23'תשכח' )עמרם כז titnēšon  יתנשון  (,167'תשכחו' )מרקה טז

yitnēšon  מתנשי ,(42'ישכחו' )מעש א mitnēši  אדכר(, 39'שוכח' )אב גלוגה iddēkår  'זכור'

( הושפעה מתנועת פה"פ 4'זכור' )עמרם ג  iddēkår אדכר(. ייתכן שתנועת פה"פ בצורה 4)עמרם ג 

אשר נגזרת מאותו השורש (, 21, טביה 59'זכור' )עמרם כח  dēkår דכרבצורת הציווי בבניין קל 

 ובאה באותה המשמעות.

 

5.4.3 הערות 

אתי בשלם יום צומה דבה מנסב ( נקרית בהקשר הבא: 2)מרקה יז  månsǝb מנסב הצורה .1

ברמה שני שעירים לחטאת'.  נלקחים'בוא בשלום יום הצום, שבו  בריאמה שני שעירים לאשמה

מתאימה לבינוני פעיל בבניין אפעל. אין עדויות ברורות לקיומו של בניין זה  månsǝbההגייה 

תתפרש צורה זו  –קל יין זה קיים ומשמש במשמעות הבנ , אך גם אם נניח כי375בשורש נס"ב

. ברמה שני שעירים לחטאת' לוקחכבינוני פעיל בניגוד להקשר: 'בוא בשלום יום הצום, שבו 

 ובהתאם לכך יש'לקוח, נלקח',  mansåb*בינוני סביל:  אפוא הקשר היאמתאימה להצורה ה

 §(.3.2.4)ראה  בהברה האחרונהמתחלפות  e-a/å שהתנועותהניח ל

של  מתפרש בשני אופנים: א( שם הפעולה מנסבכי שלד העיצורים  376חיים-צורה זו מעיר בן לע

עם  צורת הבינוני מתיישבת§(. 6.2)ראה  tבניין קל 'לקיחה'; ב( בינוני של אְתפעל בהבלעת היסוד 

לא(. השערה זו מתחזקת לאור תיעודה של צורת אתְפעל  –תחבירו של הפסוק )ואילו שם הפעולה 

'במלת  במלתה דנחש מתנסב, למשל: tמן השורש נס"ב במשמעות 'נלקח' שלא בהבלעת היסוד 

 (. 40הנחש לקוח' )ת"מ ה

וכה במילון אה"ש(, )זהו שי mansåb*היא בינוני סביל בבניין אפעל  מנסבבין אם נקבע כי צורת 

)זהו שיוכה להלן(, קיים חוסר  minnǡsǝb*בין אם נקבע כי צורה זו היא בינוני בבניין אתְפעל 

                                                 
 .231פלורנטין, עברית שומרונית מאוחרת, עמ'  374
 .1ראה מילון אה"ש, שורש נס"ב 375
 .238חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן 376
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כי מקרה זה הוא טעות  377התאמה בין הנשוא 'נלקח' לנושא 'שני שעירים'. בשל כך קובע שטאדל

 סופר.

 

קרץ לעלמה וחשכה אורה ( נקרית בהקשר הבא: 12'פונה' )אלדסתאן א  misṭår מיסטרהצורה  .2

מתאימה למשקל  misṭår'האור משכים לעולם, והחושך פונה מפניו'. ההגייה מיסטר מקדמיו 

גייה זו היא אפוא הקשר מתבקשת צורת בינוני. הואילו על פי ה ,maqtål (miqtål) המקור הקל

. או אתַפעלאתְפעל בניין לבינוני של  מיסטרשלד העיצורים ניתן לשייך את הצורה על פי  משובשת.

 בדרך כלל אינה באה לידי ביטוי בכתיב.  tהקודמת ליסוד  iהתנועה יש קושי, שכן  בכךאך גם 

. צורת המוצא היא 1אתְפעל ומשחזר את התפתחותה באופן הבא: בניין חיים משייך צורה זו ל-בן

mist*בדומה לנתון בארמית המקראית: 
e
ṭar  <2 הידמות היסוד .t  :לפה"פ*miss

e
ṭar <             

  .misṭår§(: 3.9.5. התאפסות השווא ובעקבותיו פישוט המכפל, אשר בא אחריו עיצור נוסף )3

 

5.4.4 דוגמאות לנטיית בניין אתְפעל 

  itqǡtəlעבר 5.4.4.1 

 (.5, אב גלוגה 2'דבקתי' )אב גלוגה  iddǡbēqǝt אדבקת –מדבר 

 (.CA, 26'ותבט' )בר יט  אסתכלת –נסתרת 

izdǡmǡnu אזדמנו –נסתרים 
 (.§5.4.1, §4.3.4.4 ; ראה30, מרקה ט 4רם ו 'הזדמנו' )עמ 

 
 yitqǡtəlעתיד 5.4.4.2 

 yiṭṭǡrəd יטרד(, 2, מרקה ב 9, עמרם יב 3'ייסגד, ייעבד' )עמרם א  yistāgəd יסתגד –נסתר 

; 8'ייהרג' )עמרם יד  yitqǡtål יתקטל(, 2'יבוקש' )מרקה יח  yibbǡlǝš יבלש(, 30'יגורש' )עמרם י 

 (,22'ייסגר' )מרקה יח  yissǡgår יסגר (,23'יתחבר' )עמרם טז  yizdǡmǝn יזדמן(, §5.4.1ראה 

 (.78'ייגמר' )אלעזר א  yikkǡrǝt יכרת (,13'יינצל' )אלעזר ג  yiddǡbǝq ידבק

 
 itqǡtǝlציווי 5.4.4.3 

, באשר §5.4.2ראה באשר לתנועת פה"פ ; 2, עמרם כב 4'זכור' )עמרם ג  iddēkår אדכר –נוכח 

 (.§3.9.1.5עה"פ ראה לתנועת 

 

 mitqǡtəlבינוני 5.4.4.4 

'מתחנן' )מרקה יח  middǡrǝš מדרש(, 35, מרקה כא 23'נעבד' )עמרם א  mistǡgəd מסתגד –יחיד 

 מיסטר(, 21'מזדמן' )עמרם יט  mizdǡmǝn מזדמן§(, 5.4.3; ראה 2'נלקח' )מרקה יז  מנסב(, 10

 §(.5.4.3; ראה 12'פונה' )אלדסתאן א 

 (.25'טרוקים' )טביה  mitrǡqēfǝm םמתרקפי –רבים 

                                                 
 §.247, 200שטאדל, תחביר הצורות, עמ'  377
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 mitqǡtālå*מקור 5.4.4.5 

(, A, 18'ולהתנפל עלינו' )בר מג  עלינן ולמסתקפה(, J, 18'ולהתנפל עלינו' )בר מג  עלינן ולמתנפלה

 (.1007'אלה היו ]...[ משתוקקים לפוגשם' )ת"מ א בון מזדמנה מתחמדין]...[  הוו אלין

 

 בניין אתַפעל5.5 

 .a/åוהכפלת עה"פ. תנועת פה"פ ועה"פ היא  tהמאפיינים הצורניים של בניין אתַפעל הם היסוד 

'הר סיני עוטר בענן ובכבוד'  ובכבוד בענן ikkållål טור סיני אכלל. לדוגמא: itqåttålמשקל העבר: 

קול  את 'הנערים נתקבצו לשמוע דאלהים קלה משמע iṣṭåmmǡtu , טליה אצטמתו(33)מרקה ט 

 (.78אלוהים' )מרקה טז ה

 (,16'יתעורר משנתו' )עמרם יג  שנתה מן yibbållåd יבלד. לדוגמא: yitqåttålמשקל העתיד 

 (. 17'ויסתכל באור' )עמרם יג  לאורה wyistakkål ויסתכל

; צורה זו שייכת 78, מרקה ב 14עמרם ב 'רחם' ) itꞌrām אתרחם. לדוגמא: itqåttålמשקל הציווי 

 §(. 10.3.5.3לגזרת ע"א, ראה 

'כמו סומא  ואימם בלילי minnaggåf הך סמי בקבל מנגף. לדוגמא: mitqåttålמשקל הבינוני: 

'אשרי המתקדש בו'  לגוה mitqåddås , טובי מן מתקדש(24בחושך, נכשל בלילה וביום' )מרקה יז 

 (.2)עמרם טז 

 

5.5.1 תנועת עה"פ בבניין אתַפעל 

. תנועה זו מורשת מרובד קדום יותר של a/åבדרך כלל תנועת עה"פ בבניין אתַפעל היא 

, 19'נאמר' )מרקה טו  immallǝl אמללe(ǝ :)בשבע צורות תנועת עה"פ היא  ,םבר. 378הארמית

 iqqåbbǝl אקבל(, 55'שנאמרו' )מרקה יד  dimmallēli דאמללי(, 121, מרקה טז 33מרקה טז 

 יאבדון(, 140, מרקה א 21'יתייסרו' )מרקה א  yištannēqon ישתנקון(, 12'נתקבל' )מרקה טו 

iyyǡbbēdon  מצטנקה(, 35'יאבדו, יתכלו' )מרקה כ miṣṭånnēqå  (, 13'נסגרת' )אלדסתאן ג

, immallǝl אמלליש להניח כי תנועת עה"פ בצורות  (.82'שרופה' )מרקה א  miṣṭållēbaמצטלבה 

צורות ב ēהושפעה מתנועת עה"פ  yištannēqon ישתנקון ,iqqåbbǝl לאקב, dimmallēli דאמללי

'קיבל' )מרקה  qabbǝl קבל(, 51'דיבר' )עמרם כד  malləl מללהנגזרות מאותו השורש בבניין פעל: 

(, 13'נסגרת' )אלדסתאן ג  miṣṭånnēqå מצטנקה(. בצורות ECB, 7'תהרס' )שמ טו  שנקת(, 14יד 

( 35'יאבדו, יתכלו' )מרקה כ  iyyǡbbēdon יאבדון(, 82'שרופה' )מרקה א  miṣṭållēbaמצטלבה 

 §(.3.2.4)ראה  e-a/åמקורה של תנועת עה"פ בשווא, מה שעשוי היה לגרום לחילופי 

; ב( itfåqqåd*כי לבניין זה שתי צורות יסוד: א(  379חיים-בדונו בבניין התפעל בעה"ש קובע בן

                                                 
 (.27(, ִהְתָחַרך )דניאל ג 44(, ִתְתַחַבל )דניאל ב 13השווה בארמית המקראית: ִמְתַנַדב )עזרא ז  378

 §. 2.1.5.1, 86חיים, עואנ"ש ה, עמ' -בן 379
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*itfaqqǝdאל צורת היסוד בעלת עה"פ 380מקראית, בדומה למצוי בעברית ה .å  משתייכות מרבית

 והתמכרתםמשתייכות שתי צורות:  e על בעה"ש. לצורת היסוד בעלת עה"פהצורות בבניין התפ

wētmakkertimma ,והתקדשתם wētqaddeštimma381. מצב דומה לזה בעה"ש מתקיים בעש"ב ,

 ואתפלג'וסודר',  wityattǝb ואתיתב: e ת צורות בבניין התפעל בעלות עה"פוגם בה מתועדו

witfallǝg  ,'יתקבל'וחולק yitqabbǝl  ,'אצטמד'יתקבל iṣṭammǝd  ,'אשתנקו'חובר ištannēqu 

 'התייסרו'.

 

5.5.2 ותהער 

ממרק בחסדיך וברתותך גמול  ( נקרית בהקשר הבא:79)אב גלוגה  mimmårråqממרק הצורה 

, בניין ברםמתאימה לבינוני של אתַפעל.  mimmårråq'משלם בחסדיך וברחמיך גומל'. ההגייה 

במשמעות חוזרת/סבילה 'קיבל תשלום, השתכר',  דרך כללל, הנגזר מן השורש מר"ק, בא באתַפע

(; ואילו המשמעות הפעילה 60, מרקה ה 8'משתכר' )מרקה ה  mimmårråq ממרקלדוגמא: 

-, צפויה בבניין פעל. בעניין זה מעיר בן79'שילם, גמל', כפי שהיא באה לידי ביטוי באב גלוגה 

כי השורש מר"ק בבניין פעל אינו מתועד בפיוטים השכיחים ואין מסורת הגייתו  382חיים

להניח שלשורש מר"ק בבניין אתַפעל גם המשמעות ניתן מאוששת, לפיכך נתערב בבניין אתַפעל. 

ברי ומפרנס לדוגמא:  .383גם במשמעות פעילהלעתים  ו באה"ש משמשיםבנייני התי"'שלם', שכן 

'במה שגילית  לנן itgǡlǝt אתגלית במה (,7'בורא ומפרנס ומכלכל' )עמרם ח  wmissūbår ומסובר

 (.51, מע"ש א 23עמרם ב , 12 'זכור!' )עמרם ב in'nǡr הנהר (,34לנו' )אלעזר ד 

 

5.5.3 דוגמאות לנטיית בניין אתַפעל 

 itqåttålעבר 5.5.3.1 

(, 28, מרקה כ 33'עוטר' )מרקה ט  ikkållål אכלל(, 62'גבר' )עמרם כג  itgåbbår אתגבר –נסתר 

 אקבל§(, 5.5.1 ; ראה121, מרקה טז 33ז , מרקה ט19'נאמר' )מרקה טו  immallǝl אמלל

iqqåbbǝl  (.5.5.1; ראה 12'נתקבל' )מרקה טו§ 

 (.44'שגברה' )פנחס  ditgåbbǡråt דאתגברת –נסתרת 

 diṭṭåmmǡru דטמרו(, 104, מרקה טז 78'נאספו' )מרקה טז  iṣṭåmmǡtu אצטמתו –נסתרים 

 (.57'שנצפנו' )מרקה ט 

 §(.5.5.1; ראה 55'שנאמרו' )מרקה יד  dimmallēli דאמללי –נסתרות 

 

                                                 
 §.k54, 150קאוטש, עמ' -פתח/קמץ, ראה גזניוס-הבבניין התפעל בעברית המקראית נפוצים חילופי ציר 380

 . 230ראה פלורנטין, עברית שומרונית מאוחרת, עמ'  381
 .295חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן 382
 . 211-210ראה בעניין זה דיונו של פלורנטין, עברית שומרונית מאוחרת, עמ'  383
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 yitqattålעתיד 5.5.3.2 

(, 87, אלעזר ג 50, מעש ו 35, מעש ג 87, מרקה ג 87'תתברך' )עמרם כח  titbarråk תתברך –נוכח 

'תכובד' )עמרם כח  tityaqqår תתיקר(, 86, אלעזר ג 86'תתקדש' )אלעזר ב  titqåddåš תתקדש

87.) 

, 17עמרם יג 'יסתכל' ) yistakkål יסתכל(, 16'יתעורר' )עמרם יג  yibbållåd יבלד –נסתר 

, 7'יתברך' )עמרם יד  yitbårråk יתברך(, 5'ישתבח' )מרקה כג  yitgållåg יתגלג(, 34אלדסתאן ג 

'יתפלל' )מרקה  yitfållål יתפלל(, 51'ילמד' )מרקה טז  yitlammåd יתלמד(, 3, אלעזר ב 96מעש ו 

 (. 25יח 

yištannēqon ישתנקון –נסתרים 
 יאבדון§(, 5.5.1; ראה 140, מרקה א 21'יתייסרו' )מרקה א  

iyyǡbbēdon  (.5.5.1 §,3.9.2 ; ראה35'יאבדו, יתכלו' )מרקה כ§ 

 
 itqåttålציווי 5.5.3.3 

 (.JA, 9'התעני' )בר טז  אתלבטי –נוכחת 

 
 mitqåttålבינוני 5.5.3.4 

'מתקדש'  mitqåddås מתקדש(, 24, מרקה יז 56'ניגף, מובס' )מרקה א  minnaggåf מנגף –יחיד 

 mitkaššǡra מתכשרה(, 60, מרקה ה 8'משתכר' )מרקה ה  mimmårråq ממרק(, 2)עמרם טז 

ממרק  §(,5.5.2; ראה 79'משלם, גומל' )אב גלוגה  mimmårråqממרק (, 33'הכשיר' )מרקה ו 

mimmǡråq  ת פה"פ תמורת, ע"א; בצורה זו חלה הארכה של תנוע79'משלם, גומל' )אב גלוגה 

 §(.3.10.2הכפלת עה"פ, ראה 

 miṣṭållēbaמצטלבה §(, 5.5.1; ראה 13'נסגרת' )אלדסתאן ג  miṣṭånnēqå מצטנקה – יחידה

 §(.5.5.1; ראה 82'שרופה' )מרקה א 

'מתגברים' )אב  mitgåbbǡrǝn מתגברין(, 23'נעבדים' )עמרם ג  mištåmmǡšən משתמשין – רבים

 (.84גלוגה 

 

 mitqåttǡlå*מקור 5.5.3.5 

]=ולדבוק  בה ולמתקרבה(, J, 18'להתגלל' )בר מג  למתגללה(, A, 19'להמלט' )בר יט  למסתלקה

 .J), 22בה[ 'ולהדבקה בה' )דב יא 

 

 בניין איתפעל5.6 

. תנועת aלפה"פ באה התנועה  t. בין היסוד tהיסוד המאפיין של בניין איתפעל הוא הכפלת היסוד 

 ..בניין זה נדירeעה"פ היא 

'פתחת אוצרך, נתרווח  עלמה ētarba פתחת אוצרך אתרוח. לדוגמא: ittaqtǝlמשקל העבר: 

 §(.13.4.6.1; צורה זו שייכת לגזרת ל"א, ראה 66עולמך' )מרקה ג 

'שלא נסוף בכעס' )עמרם יא  ברגזה nētaskəm עד לא נסתכם. לדוגמא: yittaqtǝlמשקל העתיד: 
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15.) 

; צורה זו שייכת לגזרת A, 4]=הישענו[ 'השעינו!' )בר יח  אתנחו. לדוגמא: ittaqtǝl*משקל הציווי: 

 §(.11.3.4ע"ו, ראה 

'מי נמצא בלב הלחצים'  בלב לחציה mittåšqå מן מתשקח. לדוגמא: mittaqtǝlמשקל הבינוני: 

 §(. 13.4.6.3; צורה זו שייכת לגזרת ל"א, ראה 49)עמרם כג 

 (.J, 4; בר מז J, 9'לגור' )בר יט  למתותבה. לדוגמא: mittaqtǡlå*משקל המקור: 

 

5.6.1 הארכה תמורת הכפלה בתחילית הבניין איתפעל 

 > nittaskəm גמא:מתארכת התחילית. לדו t( במקום הכפלת היסוד ittaqtǝlיש שבבניין איתפעל )

nētaskəm  (, 15'נסוף, נתכלה' )עמרם יא נתסכםittarba  <ētarba נתרווח, נרגע' )מרקה ג  אתרוח'

 ואתפקד(, 503'ייספר' )קאולי  yētamsår יתמסר, השווה: 384(. תופעה דומה מתועדת בעש"ב66

wētafqǝd  (.242'ומונה' )קאולי 

 

5.6.2 על באמצעות שלד עיצוריםזיהוי בניין איתפ 

על פי רוב חלה הזדהות בשלדי העיצורים של שלושת בנייני התי"ו, אך במקרים הבאים ניתן 

 זהות את בניין איתפעל בהתבסס על שלד עיצורים:ל

ואילו §(, 4.3.2חל שיכול עיצורים בבניינים אתְפעל ואתַפעל )ראה  ṣ ,s ,š ,zכאשר פה"פ היא  .1

(, A, 15'ותסגר' )במ יב  ותתסתרלדוגמא: §(, 4.3.2.2 ין איתפעל נמנע שיכול זה )אך ראהבבני

'נשבעו' )בר כא  אתשבעו(, N, 52'נשאר' )ויק כה  אתשר(, J, 9]=התכנסו[ 'הועדו' )במ כו  אתסדו

31 ,B ,)(. כמו כן, כאשר פה"פ היא 410'עסוק' )ת"מ ו מתשגלק'(,  991'נשקלו' )ת"מ א אתשקלוd 

בבניין איתפעל מתקיים כרגיל ובא לידי ביטוי בכתיב, להבדיל מבנייני התי"ו  t, היסוד ṭאו 

'ִתָזְכרו'  תתדכרוןלדוגמא: §(. 4.3.2לפה"פ )ראה  tד האחרים שבהם חלה הידמות מלאה של היסו

 §(. 5.6.3 ; ראה30סתאן ב )אלד

רים הנטייה בגזרת , ואילו בבנייני התי"ו האח§ū (7.1.2)בניין איתפעל נוטה בגזרת פ"י בתנועה  .2

 מאוד , סבירt/תאחרי היסוד  ו. לפיכך, כאשר בבניין תי"ו כתובה האות על דרך השלמיםפ"י היא 

(, 98'נתכבדת' )ת"מ ו אתוקרת(, J, 5'גרתי' )בר לב  אתותבתבניין איתפעל. לדוגמא:  זהשלהניח 

 (. 312'מוכח, נזוף' )ת"מ ו מתוכח(, 632, ת"מ א245'נוסף' )ת"מ א אתוזף

 . כלל זה מתועד בשם הפעולהtארוכה אחרי היסוד  aתנועה בבניין איתפעל באה  בגזרת ע"ו .3

בבניינים אתְפעל ואתַפעל  הנגזר מבניין איתפעל.נו"ח[, ( ]7' )עמרם יב וחהמנ'ל littǡnǡʔu לאתנחו

 ibbayyår אביאר(, 32'ניזונים' )מרקה יב  mizdǡnǝn מזדניןבא עיצור, כגון:  tאחרי היסוד 

בניין איתפעל באה לידי ביטוי בכתיב באמצעות אם ב a(. לעתים תנועת 7'נרשם' )מרקה כא 

'יוסך'  יתארק(, 411'נענית' )ת"מ ו מתהגבה(, 354'נענה' )ת"מ ו התאגב, לדוגמא: האו  אקריאה 

                                                 
 .237פלורנטין, עברית שומרונית מאוחרת, עמ'  384
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  . ך ניתן להבחין בבניין זה, ועל ידי כ(B, 32)שמ ל 

)לבניין איתפעל גם משמעות  נמצא שבכל המקרים שבהם מתועד בניין איתפעל במשמעות סבילה

, מתועד גם בניין אפעל במשמעות פעילה. אם כן, דרך נוספת לזיהוי בניין איתפעל פעילה(

אנדה  –( 299'הובאה' )ת"מ ד אתנדיתמתבססת על היותו הבניין הסביל של בניין אפעל. לדוגמא: 

anda  ויק טז  יתפק(; 91, מרקה יד 37, מרקה יד 6'הביא' )מרקה ו( '27'יוצא ,J )– אפקת abbiqta 

'יוסך'  יתרק(; 42'ענה' )אב גלוגה  ǡgəb אגיב –( 187'ייענה' )ת"מ ה יתגב(; 62)מרקה ח  'הוצאת'

 (.J, 18'ויצק' )בר כח  וארק –( A, 32)שמ ל 

 

5.6.3 הערות 

תתדכרון בטב שבותיה וישר חילון ( נקרית בהקשר הבא: 30'ִתָזְכרו' )אלדסתאן ב  תתדכרוןהצורה 

'תיזכרו לטוב, השובתים, ויישר כוחם של כל הקוראים'. ההגייה הנתונה של הצורה  דכל קראי

, והיא אינה מתאימה לאף אחד מבנייני התי"ו. בהתבסס על שלד tētidkǡronהיא  תתדכרון

 dאינו מידמה לפה"פ  t, היות שהיסוד איתפעללבניין  תתדכרוןהעיצורים יש לשייך את הצורה 

 דיתדכר(, 356'נזכרו, הוזכרו' )ת"מ ג אתדכרויין איתפעל. כמו כן, הצורות וזהו סימן מובהק של בנ

איתפעל (, הנגזרות מן השורש דכ"ר, מעידות גם הן על קיומו של בניין 140'שייזכר, שיוזכר' )ת"מ ו

'ִתָזְכרו' משתייכת לבניין איתפעל  תתדכרון. ראיה נוספת לכך שהצורה שיכול עיצורים העדרבשל 

 מדכרהמו של בניין אפעל הנגזר מן השורש דכ"ר והמשמש במשמעות 'הזכיר', השווה: היא קיו

madkǡra  (.12'להזכיר' )מרקה ז 

, לאור תפוצתו הנמוכה של בניין איתפעל, ועל שלד ככל הנראההשתבשה,  tētidkǡronההגייה 

 . אתְפעלהורכבה מערכת תנועות המזכירה את תנועות משקל העתיד בבניין  תתדכרוןהעיצורים 

. tittådkǡron*היא  שוערתוהגייתה המ איתפעלשייכת לבניין  תתדכרוןהצורה  385גם לדעת מאצוך

הגייה זו, לפי מאצוך, השתנתה בעקבות השאיפה להקטין את כמות העיצורים השיניים ובכך 

'תקבל  tittūdi תתודילאור צורות, כדוגמת:  אינה מסתברתוך להקל על ההגייה. טענתו של מאצ

עיצורים (, שבהן מתקיים אותו מספר של 2'מעדן' )מרקה יד  tāttǝd תעתד(, 87תודה' )עמרם כו 

 .tittådkǡron* שיניים כמו בצורה

 

5.6.4 דוגמאות לנטיית בניין איתפעל 

 ittåqtǝlעבר 5.6.4.1 

 (.J, 15'ותסגר' )במ יב  ואתסגרת –נסתרת 

 (.J, 53'ותכלינה' )בר מא  אתסכמי – נסתרות

 
 
 

                                                 
 .163מאצוך, דקדוק, עמ'  385
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  yittåqtǝlעתיד 5.6.4.2 

 (.A, 15'ותסגר' )במ יב  ותתסתר –נסתרת 

 (.33, עמרם יא 15'ַנְכֶלה' )עמרם יא  nētaskəm נסתכם –מדברים 

 §(.5.6.3; ראה 30'ִתָזְכרו' )אלדסתאן ב  תתדכרון – נוכחים

 

 סיכום משקלי הפועל באה"ש5.7 

 בניין           

 נטייה

 אפעל פעל קל

 qǡtål ,aqtål ,qētǝl ,qǡtǝl ,qētål qåttǝl aqtəl עבר

 yiqtǝl, yåqtǝl, yiqtål yēqattǝl  yaqtəl עתיד

 qētål ,iqtål qåttel aqtəl ציווי

 qǡtǝl ,qǡtål ,qǡtol amqattəl ,qåttǝl maqtǝl בינוני פעיל

, qǡtǝl ,aqtǝl ,qētǝl ,qǡtol ,qētol בינוני סביל

qåttǝl 

amqattål maqtål 

 maqtål (miqtål) ,maqtol amqåttǡlå ,qittol maqtǡlå ,*måqtål מקור

    

 בניין           

 נטייה

 איתפעל אתַפעל אתְפעל

 itqǡtəl  itqåttål ittåqtǝl עבר

  yitqǡtəl  yitqattål yittåqtǝl עתיד

 itqǡtǝl itqåttål *ittåqtǝl ציווי

 mitqǡtəl mitqåttål mittåqtǝl בינוני 

 mitqǡtǡlå *mitqåttǡlå *mittåqtǡlå* מקור
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 גזרת פ"נ6 

. השינויים בגזרת פ"נ לעומת השלמים נקרים nלגזרה זו שייכים פעלים אשר פה"פ שלהם היא 

בבניינים קל, אפעל ואיתפעל, אשר פה"פ בנטייתם חסרת תנועה, ואילו הבניינים פעל, אתְפעל 

 ואתַפעל נוטים על דרך השלמים. 

 כללי גזרת פ"נ6.1 

6.1.1 לעה"פ nהידמות פה"פ  

בקל עתיד,  §(3.9.1.1)השווה  תנועה חוצצת ביניהן העדרמידמה הידמות מלאה לעה"פ ב nפ "הפ

'ייקח'  יסב yinsåb  <yissåb. לדוגמא: 386בקל מקור, בכל הנטיות של בניין אפעל ובניין איתפעל

( ]נט"ר, קל, 20'לשמור' )מרקה י  מטר minṭår <miṭṭår* ( ]נס"ב, קל, עתיד נסתר[, 27)עמרם ו 

בינוני פעיל, יחיד זכר[,  ( ]נכ"י, אפעל,60'מכה' )מרקה ו  מכי manki  <makkiמקור[, 

*yittånbåq >*yittåbbåq ויק טז  יתפק( 'יוָצא[ 'יוצא=[27 ,J.]נפ"ק, איתפעל, עתיד נסתר[ ) 

 

6.1.2 משתמרת nמשקלים שבהם פה"פ  

, aqtål . אלה הם משקל העברבמשקלים המורכבים מאל"ף פרוסתטיתמידמה לעה"פ  nה"פ אין פ

'נח' )עמרם טו  anšåm נשם. לדוגמא: בבניין קל iqtål ציווימשקל הו aqtǝl סבילהבינוני משקל ה

 נשימין ,(B, 34'נחה!' )שמ לב  אנגד(, 16, מרקה יז 76'לקח' )מרקה ה  ansåb נסב(, 18, עמרם טז 5

anšīmǝn  (. 15'נינוחים' )מרקה יט 

שכללי גזרת פ"נ התגבשו  הידמות במשקלים המורכבים מאל"ף פרוסתטית מעיד על כך העדר

q*עדיין היו קיימים שוואים נעים והתקיימו המשקלים בשלב ש
ǝ
tal  <(qǡtål ,aqtål ,בעבר )*q

ǝ
tål 

 <(qētål ,iqtål ,בציווי )*q
ǝ
tīl <( qǡtǝl ,aqtǝl ,בבינוני )ה"פ על כן במקרים אלה פn  לא הייתה

ות שבהן לא התקיימו שוואים יכולה להידמות לעה"פ. ההידמות חלה רק בקטגוריות הדקדוקי

 נעים: קל עתיד, קל מקור, כל הנטיות בבניין אפעל ובבניין איתפעל.

 

6.1.3 משתמרת n גזרות שבהן פה"פ 

מידמה לעה"פ, והנטייה היא על דרך גזרת ע"א.  nה"פ סדקי, אין פ כאשר עה"פ היא פוצץ

( ]נח"ם, J, 21'וינחם' )בר נ  ואנחם( ]נע"ר, אפעל, עבר נסתר[, J, 27'וינער' )שמ יד  ואנערלדוגמא: 

אך ראה דיון  כן פה"פ לא יכולה להידמות לה.ועל נסתר[. במקרים אלה עה"פ נאלמת,  אפעל, עבר

 §(.15.16בשורש נח"ת )

בבניינים קל, משמשים  זו הבגזרש היותהידמות של פה"פ לעה"פ, לא יכולה לחול  בגזרת ע"ו

 לדוגמא:, מפרידה בין עיצורי השורש, שבהם תנועה (§11.3) עיצוריים-משקלים דואפעל ואיתפעל 

                                                 
, 116פ"נ בסורית )ראה נולדקה, דקדוק סורית, עמ' בגזרת אלה גם הקטגוריות הדקדוקיות שבהן חלה הידמות  386

173.)§ 
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 .( ]נו"ר, אפעל, נסתר עבר[5מרקה כד 'האיר' ) ǡnǝr אניר

6.1.4 שורשי פ"נ שבהם פה"פ משתמרת 

בהתבסס על עיון במילון אה"ש ניתן להעריך כי לכל היותר רק במחצית מפועלי פ"נ מידמה פה"פ 

. בהתאם לממצאים בפיוטים 387על דרך השלמים לעה"פ, ואילו בשאר המקרים פועלי פ"נ נוטים

מידמה לעה"פ בעתיד ובמקור בבניין קל בכל הצורות, ואילו בבניין אפעל יש דוגמאות  nפה"פ 

 לכאן ולכאן. 

( 59'תנזוף בנו' )עמרם כג  tanzēfinnån תנזפנןמשתמרת:  nה"פ להלן דוגמאות למקרים שבהם פ

נש"ם, אפעל, עבר ] (40'נח' )עמרם כד  ånšəm נשם [,]נז"ף, אפעל, עתיד נוכח + כינוי למדברים

 manṭǡrǝn מנטריןנסתרת[,  ( ]נד"י, אפעל, עבר9ה' )עמרם כו 'הביא andiyyåtאנדית  [,נסתר

( ]נג"ב, 39'ייבשתי' )ת"מ א נגבתה( ]נט"ר, אפעל, בינוני סביל, זכר רבים[, 22'נשמרים' )מרקה י 

( ]נצ"י, J, 11'ינצו' )דב כה  ינצון]נג"ף, קל, מקור[,  (J, 23'לנגף' )שמ יב  למנגףאפעל, עבר מדבר[, 

אין להניח כי הכתיבים בתרגום ובתיבת  ההגייה המתועדת בפיוטים לאורקל, עתיד נסתרים[. 

  .388בסורית כפי שהוא ,פה"פ למעשה מידמה לעיצור שאחריה מרקה הם כתיבים היסטוריים וכי

מידמה לעיצור שאחריה ומתי היא משתמרת, אך נראה כי  nלא ניתן לחזות באיזה שורש פה"פ 

אינה  nה"פ , יש סבירות גבוהה יותר שפ389ככל שהשורש או הרובד אליו הוא משתייך מאוחר יותר

הידמות מידמה. מצב זה מזכיר את פועלי פ"נ בעברית בת ימינו, שגם בה שורשים עתיקים נוטים ב

 יישק)נת"ן(,  ייתן)נס"ע(,  ייסעואילו שורשים חדשים נוטים על דרך השלמים, לדוגמא:  nפה"פ 

 )נפ"ק(. הנפיק )נצ"ח(, הנציח)נש"ם(,  ינשום)נש"ק( כנגד 

 ואגדו על דרך השלמים. לדוגמא: דהיינון בהידמות פה"פ הן בקיומה, כמה שורשי פ"נ נוטים ה

'לנדר' )במ ו  מנדר( לצד J, 23'לנדר' )דב כג  מדר(; E, 28)בר לז  ואנגדו לצד( B, 28'וימשכו' )בר לז 

2 ,C ;)במ י  ולמטל( '2'ולמסע ,J לצד )שמ יז  למנטליון( '1'למסעיהם ,A ;)ושחט' )ויק יד  ויכס'

13 ,Jויק ד  וינכסצד ( ל( '4'ושחט ,A ;)בר ב  ואפח( '7'ויפח ,J לצד )(. 137'והפיחה' )ת"מ ו והנפחת

(, אך 3 ֻ )ישעיהו נח ִתְנֹגׂשו –: נג"ש nבמקרא יש שלושה שורשי פ"נ הנוטים בקיום ובהידמות פה"פ 

)ירמיהו ג  ֶאחוֹר(, 18ויק יט ) ִתֹחר(, אך 5)ירמיהו ג  ֲהִיְנֹטר –(; נט"ר 3)דב טו  ִתֹגׂש(, 2)דב טו  ִיֹגׂש

(, 8)תהלים סא  ִיְנְצֺרהו(, 2, משלי ה 45, תהלים קה 7, תהלים עח 9 ֻ )דברים לג ִיְנֹצרו –(; נצ"ר 12

 ִתְּצֵרִני ,(33)תהלים קיט ְוֶאְּצֶרָנה  אך (,11)משלי ב  ִתְנְצֶרָכה(, 5, תהלים קמ 2)תהלים קמ  ִתְנְצֵרִני

הן  גם בעברית בת ימינו יש שבאותו שורש מתקיימת נטייה(. 12)תהלים מ  ִיְּצרוִני(, 7)תהלים לב 

 )נק"ם(. ינקוםלצד  יקום)נש"ך(,  ינשךלצד  יישךהן על דרך השלמים, לדוגמא:  nהידמות פה"פ ב

קוטשר סבור כי יש בתופעה זו כדי להעיד שאה"ש מייצגת שלב מתקדם יותר של הארמית 

אה"נ, "שלב שבו הכלל של האסימילאציה של הנו"ן שוב לא היה חי, ולא המאוחרת מן איא"י ו

                                                 
 .42b§, 135גם בארמית המקראית יש ששורשי פ"נ נוטים על דרך השלמים. ראה באואר וליאנדר, ארמית, עמ'  387

 §.A173, 115ראה נולדקה, דקדוק סורית, עמ'  388

לשיטתו של קוטשר, "שורשים חדשים, שהם מנחלת אה"ש בלבד, או שורשים חדשים המשמשים בצורות חדשות  389

 (.400)כגון אפעל של שורש נטר( מקיימים את הנו"ן" )קוטשר, הארמית של השומרונים, עמ' 
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 391. מצב דומה מתועד בניבי הארמית החדשה: בניב של מעלולא390פעל אפוא ביצירות חדשות"

 .392ובניב של טורויו

 

6.1.5 לצורך הבחנה בין קטגוריות דקדוקיות שונות nהידמות פה"פ קיום ו 

משמשים לצורך הבחנה בין קטגוריות  קיומהלעיצור התוכף כנגד  nפה"פ במספר מקרים הידמות 

 aqtǝl אקטל בבניין אפעל עברהצורים בין צורת דקדוקיות שונות. ניתן להבחין באמצעות שלד העי

מידמה ונטמעת  nה"פ בגזרת פ"נ, היות שבבניין אפעל פ aqtål אקטל בבניין קל עברהלבין צורת 

 nה"פ פבבניין קל  aqtålעבר ה משקלביטוי בכתיב, ואילו ב ידיבעיצור שאחריה ואינה באה ל

( ]נט"ל, אפעל, J, 22]=והסיע[ 'ויסע' )שמ טו  ואטל משתמרת ובאה לידי ביטוי בכתיב. לדוגמא:

'הוציא' )שמ  אפק[; aqtålמשקל  ,( ]נט"ל, קל, עבר נסתרJ, 17'נסע' )בר לג  אנטלעבר נסתר[ כנגד 

, ( ]נפ"ק, קל, עבר נסתרתJ, 35'יצאה' )במ טז  אנפקת( ]נפ"ק, אפעל, עבר נסתר[ כנגד J, 6טז 

 [. aqtål , משקל( ]נפ"ק, קל, עבר נסתרים J, 41; שמ יב J, 14'יצאו' )בר י דאנפקו [, aqtål משקל

גיל שר ברבבניין אפעל בגזרת ל"י, א להבחין בין בינוני פעיל לבין בינוני סביל בדוגמא הבאה ניתן

'ניזוק' )מרקה  manki מנכי( כנגד 60'מזיק' )מרקה ו  makki מכי§(: 14.1.4חלה ביניהם הזדהות )

'ניזוק' מעידה על כך שפה"פ לא הידמתה לעה"פ והנטייה  manki מנכי ההגייה(. 58ב , מרקה 17א 

 מנכיעשוי להעיד על כך שהצורה  nהיא על דרך השלמים. מבחינה היסטורית קיום העיצור 

ין הדמתה הידמות מלאה לפה"פ הבני t יין אתְפעל )או אתַפעל(, שבוהשתייכה במקורה לבנ

 מנכי צורהל תן דעתך בניין אפעל.כבינוני ב מנכי שלד העיצורים נתפסמאוחר יותר §(. 4.3.2)

 וגם בה מתקיימת פה"פ.  (, אשר ככל הנראה מכוונת לבינוני פעיל בבניין אפעל793'מזיק' )ת"מ ג

 

6.1.6 הברת פה"פ בציווי קל נשילת 

 nēsåb(, 75, עמרם כד 6'שמור' )עמרם יח  טר nētår  <ṭårבציווי קל נושלת הברת פה"פ. לדוגמא: 

 <såb בר ח  פק>  נפק(, 22'שא' )אלדסתאן א  סב( '16'צא ,JA נשילת הברת פה"פ בציווי קל .)

והעברית. מקורה ככל בגזרת פ"נ היא תופעה המוכרת עוד מן הרבדים העתיקים של הארמית 

. לפיכך יש 393לא מתקיימת אלא מידמה לעה"פ nה"פ ה באנלוגיה לצורות העתיד שבהן פהנרא

 בציווי הייתה שוואית. ה"פ פבשלב שלהניח כי תופעה זו קרתה עוד 

משתמרת פה"פ בציווי קל §(, 6.1.4 ראהעל פי רוב מן הרובד המאוחר )במספר שורשי פ"נ, 

 (.534.17'סעו!' )המליץ  נטלו(, EB, 16'טבח!' )בר מג  נכסשלמים. לדוגמא: והנטייה היא על דרך ה

                                                 
 .401קוטשר, הארמית של השומרונים, עמ'  390

 .לעה"פ מידמה nה"פ מתועדים חמישה שורשים שבהם פ ל מעלולא. בניב ש36שפיטאלר, מעלולא, עמ'  391

בשלושה שורשים )נפ"ק, נח"ת, סל"ק(  nהידמות פה"פ . בניב של טורויו מתועדים שרידים ל93, טורויו, עמ' יסטרו 392

 בבניין אפעל. 
. בלאו מציג גם את השערתו של נולדקה, לפיה הציווי בגזרת פ"נ הוא 253ראה בלאו, תורת ההגה והצורות, עמ'  393

 עיצורי.-שריד של שורש דו
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בכל הדוגמאות מן  גם(. J, 24'סעו!' )דב ב  טלו(, J, 16'טבח!' )בר מג  כסאך השווה ברובד הקדום: 

קצוות,  ימחוסר בשורשיםנוטה להשתמר  nה"פ פ עם זאת, בציווי קל. הברת פה"פהפיוט נושלת 

בציווי  הברת פה"פהכפולים נשילת "א, ע"ו ות עו(. בגזרJA, 19'נטה' )שמ ז  נתע/נתחלדוגמא: 

 אינה אפשרית והיא מתקיימת תמיד.

 

6.1.7 תופעות ברובד המאוחר בגזרת פ"נ  

להלן שתי תופעות המאפיינות בעיקר את הרובד המאוחר של אה"ש. כל הדוגמאות לתופעות אלה 

 ת לנטייה.ה ואינן נכללות בדוגמאוהוצגו בסעיף ז

 
 נשילת הברת פה"פ בעבר קל6.1.7.1 

( ]נס"ב[ כנגד A, 14'ויקח' )בר כא  וסבבמספר שורשי פ"נ נושלת הברת פה"פ גם בעבר. לדוגמא: 

 ופשו, (A, 27'ויפרו' )בר מז  פשוו( ]נס"ך[; A, 14'ויסך' )בר לה  וסך(; J, 14'ויקח' )בר כא  ונסב

 ותן; (J, 50'יצא' )בר כד  נפק( ]נפ"ק[ כנגד A, 50'יצא' )בר כד  פק; ( ]נפ"ש[A, 17'ופרו' )בר ח 

. סביר להניח שמקור תופעה זו הוא בהיקש מגזרת פ"נ לגזרת ע"ו בעבר ( ]נת"ן[A, 24'ויתן' )בר מג 

היקש זה עשוי היה להתפתח לאור הדמיון בין §(. 11.3.1.1)ראה  qalקל, שמשמש בה המשקל 

, §11.3.1.4בציווי קל ) qol ,*qalבגזרת ע"ו משמשים המשקלים גזרת פ"נ לגזרת ע"ו, שכן 

11.3.1.5§.) 

שתופעה זו לא  394בעבר קל מתועדת רק ברובד המאוחר של אה"ש. אפשר הברת פה"פ נשילת

התפתחה באופן עצמאי באה"ש, אלא מקורה בעש"ב. היות שבעש"ב מתועדות צורות רבות בגזרת 

פ"נ, אשר נשלה בהן הברת פה"פ בעבר, סופרי כתבי היד המאוחרים עשויים היו להיות מושפעים 

מכך ולהכניס צורות דומות לתרגום. נשילת הברת פה"פ בגזרת פ"נ מאפיינת גם את לשון 

 (.41]=נתת[ )שמואל ב כב  ַתָתה. יש אף ראיה אחת לתופעה זו במקרא: 395ייטנים בארץ ישראלהפ

 
 ע"ו בעתיד ובציווי קל גזרת פ"נ על דרך פועלי נטיית6.1.7.2 

בתה"ש ובתיבת מרקה מתועדות מספר פעמים צורות עתיד וציווי בבניין קל, הנגזרות במקורן 

, המשמש בעתיד קל בגזרת ע"ו, ועל דרך yēqolמשורשי פ"נ והנוטות ככל הנראה על דרך משקל 

בפה"פ, ועל כן ו . צורות אלה נכתבות באות §(11.3.1.4) , המשמש בציווי קל בגזרת ע"וqolמשקל 

 חייבות להתפרש כשייכות לגזרת ע"ו.

'תטור' תטור  (;CV, 18)ויק יט  תקם( כנגד JA, 18'תקום' )ויק יט  תקום דוגמאות לצורות העתיד:

( N, 15; ויק טז N, 8; ויק ג N, 11'ושחט' )ויק א ויכוס  (;V, 18)ויק יט  תטר( כנגד A, 18 )ויק יט

)ויק  יפק( כנגד B, 30'יצא' )ויק כה יפוק  (;JA, 15; ויק טז JA, 8; ויק ג JA, 11)ויק א  ויכסכנגד 

 (. A, 18)במ יט  ויסב( כנגד J, 18'ולקח' )במ יט  ויסוב(; JA, 30כה 

                                                 
 §.3.4.2.2.6, 239-237ראה פלורנטין, עברית שומרונית מאוחרת, עמ'  394
 .91ראה טל, תה"ש ג, עמ'  395
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( A, 8; שמ יא A, 13; בר לא ACBג, 36; בר ל 569.3'צא' )המליץ  פוק לצורות הציווי:דוגמאות 

'וטבח' )בר  וכס( כנגד A, 16'וטבח' )בר מג  וכוס (;J, 8; שמ יא J, 13; בר לא Jג, 36)בר ל  פקכנגד 

; שמ יב J, 14)בר יט  פקו( כנגד AV, 4; במ יב AB, 31; שמ יב A, 14'צאו' )בר יט  פוקו(; J, 16מג 

31 ,J 4; במ יב ,J ;)בר א  פושו( '22'פרו ,E 7; בר ט ,E ;)דב כז  טורו( '1'שמרו ,V כנגד )שמרו'  טרו'

 (.C, 1)דב כז 

. J( הן היחידות המתועדות בכ"י J, 18'ולקח' )במ יט  ויסוב(, 18'תקום' )ויק יט  תקוםהצורות 

, אך סביר יותר להניח J כ"י שבה נתחבראפשר שהן מעידות על כך שתופעה זו קרתה כבר בתקופה 

 תועדת בוום' מושפעת ככל הנראה מנה"ש, שמ'תק תקוםכי צורות אלה אינן מקוריות. הצורה 

התואמת את כללי , תקםהצורה  C ,V תבי הידמתועדת בכ תקוםאותה צורה בדיוק. כמו כן, כנגד 

, אינה אותנטית אלא Aכ"י , הנקרית בתקום. במקרה זה אפשר שגם הצורה §(6.1.1) פ"נגזרת 

היא קרוב לוודאי פליטת קולמוס של מעתיק ויסוב מקורה בהשפעת הנוסח העברי. הצורה 

כללי  על פי'ולקחו' הנוטה  ויסבוןנקרית הצורה  J( בכ"י 17מאוחר, שכן בפסוק הקודם )במ יט 

מתועדת  Aבכ"י  , וקשה להניח כיויסבהצורה  Aמתועדת בכ"י  ויסובפ"נ. יתר על כן, כנגד גזרת 

 . Jצורה קדומה יותר ממקבילתה בכ"י 

(, אשר 18'תטור' )ויק יט  tiṭṭor תטור(, 18'תקום' )ויק יט  tiqqom תקוםבעה"ש מתועדות הצורות 

לשייך צורות אלה לגזרת ע"ו  396חיים-בןבוחר לאור הכפלת פה"פ יש לשייכן לגזרת פ"נ. מנגד 

חיים נמנע מלגזור צורות אלה מן השורשים נק"ם, -וקובע כי חלה בהן הכפלה תמורת הארכה. בן

 yiṭṭǡron יטרון(, 43)דב לב  yiqqåm יקםבעה"פ, השווה:  aנט"ר, שכן אז צפויה לבוא תנועה 

ת הגזורות משורשי ע"ו. תיתכן אך בצורו o(. כלומר, לשיטתו תנועת עה"פ 10)עמרם יח  'ישמרו'

 , הנגזרת משורש טו"ר בהתאם לקביעתו.תטור, והיא הצורה 397חיים מוסיף ראיה מן המליץ-בן

נוטה על דרך גזרת ע"ו, ואילו תנועת פ"נ  ה כאן, ניתן גם להניח כי שורשהנקוט 398לפי השיטה

'עלי' )במ  קיסלואינה בהכרח מצביעה על קיומו של שורש בגזרת ע"ו. השווה את הצורה  oעה"פ 

o (ū .)הנגזרת משורש תלת עיצורי סל"ק והמתאפיינת בתנועת עה"פ §(, 6.1.8; ראה EC, 17כא 

בציווי. ונוטים על דרך גזרת ע"ו בעתיד  נקבע אפוא כי השורשים נק"ם, נכ"ס, נפ"ק, נס"ב, נפ"ש

בהתבסס על . זאת 399רק במקרה של השורש נט"ר ניתן להכריע כי נגזר ממנו השורש התנייני טו"ר

משמעי על התהוותו של השורש התנייני -(, המעידה באופן חד584'שומרים' )ת"מ ד טריןהצורה 

 טו"ר מן נט"ר 'שמר'. 

 
 

                                                 
 §.2.6.13, 113-112חיים, עואנ"ש ה, עמ' -בן 396
 .85 הערה, 477חיים, עואנ"ש ב, עמ' -בן 397
מתהוות צורות תנייניות, אשר בדונו בגזרת פ"נ מעיר מאצוך כי בעבר קל §. a61, 184ראה גם מאצוך, דקדוק, עמ'  398

 בהן פה"פ עקב אנלוגיה לציווי קל ואשר נגזרות מהן צורות ציווי חדשות על דרך גזרת ע"ו.  ושלתנ

 .264חיים, תיבת מרקה, עמ' -ראה בן 399
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6.1.8 השורש סל"ק והשורש נס"ק 

תנועה חוצצת בין פה"פ לעה"פ, מידמה עה"פ בשורש סל"ק הידמות מלאה לפה"פ.  העדרב

ההידמות נקרית באותן קטגוריות שבהן פה"פ מידמה לעה"פ בגזרת פ"נ: קל עתיד, קל מקור, כל 

, מרקה ח 9'יעלה' )עמרם ח  יסק yislåq  <yissåqהנטיות בבניין אפעל ובבניין איתפעל. לדוגמא: 

'יעלו' )שמ יט  יסלקון( ]קל, עתיד נסתרים[ לצד J, 13'יעלו' )שמ יט  יסקון סתר[;( ]קל, עתיד נ50

13 ,B ;)שמ יט  למסק( '23'לעלות ,J ;]קל, מקור[ )asliqta  <assiqta ( 66'העלית' )מרקה ח  אסקת

 (JA, 12'העל' )שמ לג  אסק( ]אפעל, עתיד נוכח[; JA, 14'תעלה' )דב יב  תסק]אפעל, עבר נוכח[; 

]=יועלו[  יתסקון( ]אפעל, בינוני פעיל, זכר יחיד[; JA, 45'מעלה' )ויק יא  מסקפעל, ציווי נוכח[; ]א

 '( ]איתפעל, עתיד נסתרים[.ֵיָעלו' iyyāluנהגית  יעלו; הצורה J, 12'יעלו' )ויק ב 

, אשר ממנו נגזרות 400מנטיית השורש סל"ק בהידמות עה"פ לפה"פ התהווה השורש התנייני נס"ק

, 1; שמ לג JA, 1'עלה!' )בר לה  נסק < סקצורות ציווי ועבר בקל בנשילת הברת פה"פ. לדוגמא: 

JA ;]ציווי נוכח[ )1'עלה!' )בר לה  סוק ,V 1; שמ לג ,V ;]עלו!' סקו( ]ציווי נוכח, על דרך ע"ו'     

( B, 17; במ יג A, 33לו!' )בר מב 'לכו!/ע סוקו( ]ציווי נוכחים[; JA, 17; במ יג VEC, 23)דב ט 

'עלי!'(  ēliהיא  עלה; הגיית הצורה AN, 17]=עלי[ 'עלה!' )במ כא  סקי]ציווי נוכחים, על דרך ע"ו[; 

 ( ]עבר נסתר[. A, 28; בר יט A, 15'עלה' )בר יט  סק]ציווי נוכחת[; 

(. ייתכן שצורה זו EC, 17'עלי' )במ כא  סלוקיבין היקרויותיו של השורש סל"ק מצויה גם הצורה 

(, לבין J, 17'עלה' )במ כא  סלק(, J, 23'עלו' )דב ט  סלקוציווי, כגון ההיא תוצאת ערוב בין צורות 

'לכו!/עלו!' )בר  סוקו(, V, 1; שמ לג V, 1'עלה!' )בר לה  סוקצורות ציווי הנוטות על דרך ע"ו, כגון: 

 (.B, 17; במ יג A, 33מב 

 

 הערות6.2 

ואלולי שבתה דאתיה ומנשמה דושה לישראל ( נקרית בהקשר הבא: 9'אחוז' )ננה  מסבהצורה  .1

'ואילולא השבת הבאה ומניחה לעמלו של ישראל, היה אחוז ביד המצוקות'. כיי מסב ביד עקיה 

על משקל  קלמקור  מתפרשת כצורת missåb. הצורה missåbהיא  מסבההגייה הנתונה לתיבה 

maqtål  (miqtål)  מסבלתת' ואיננה מתאימה להקשר. סביר להניח כי שלד העיצורים 'במשמעות 

מכוון לצורת בינוני סביל בבניין אפעל במשמעות 'לקוח, אחוז', אשר הגייתה המשוערת היא 

*massåb .דיון ימושו של הקל )ראה אין ראיה ברורה לשימושו של אפעל באה"ש כשאף על פי ש

 . מסבזאת נראית האפשרות היחידה בפירוש התיבה §(, 5.4.3, מנסבצורה ב

. צורת המוצא היא 1, צורה זו נשתלשלה מבניין אתְפעל והתהוותה באופן הבא: 401חיים-לדעת בן

mitn*בדומה לנתון בארמית המקראית: 
e
seb <2 :הידמות תי"ו הבניין לפה"פ .*minn

e
seb  <3 .

. minsǝb  <4*§(: 3.9.5אחריו עיצור נוסף )ל, אשר בא ביטול השווא ובעקבותיו פישוט המכפ

                                                 
 .570 הערה, 239ראה פלורנטין, עברית שומרונית מאוחרת, עמ'  400
 .264חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן 401
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*missǝbבנוסף יש להניח חילופי §(. 3.5השווא הנע ) ו שלהוא הנחת התאפסות . הקושי בהסבר זה

 לבניין אתְפעל. מסב. כך או כך, מבחינה סינכרונית לא ניתן לשייך את הצורה בעה"פ e-a/åתנועות 

 

( נקרית בהקשר 24, מרקה יג 18, מרקה יב 64, מרקה יא 10)מרקה יא  miqqåf מקף הצורה .2

 miqqåf'גיבור האלוהים שאין סמוך לו שני'. ההגייה  גבור אלהיה דלא מקף לה תניןהבא: 

מן השורש נק"ף, ואילו בהקשר הנתון )וכן  maqtål  (miqtål)על משקלקל מתפרשת כצורת מקור 

זו( מתבקשת צורת בינוני. קושי נוסף הוא שהשורש נק"ף בהקשרים האחרים שבהם נקרית תיבה 

משובשת ויש להניח  אפוא נראית miqqåf'הקיף, כיתר' משמש בבניין אפעל בלבד. אם כן, ההגייה 

', אשר הגייתה סמוךאפעל במשמעות 'בניין מכוון לצורת בינוני סביל ב מקףכי שלד העיצורים 

 .maqqåf*המשוערת היא 

 

ומקבל צלות טביה ומסק אודאותה ( נקרית בהקשר הבא: 28)עמרם טז  missåq מסקהתיבה  .3

מתפרשת כצורת  missåq'מקבל תפילת הטובים ומעלה את התודה אל המעון'. ההגייה  למעונה

, איננה מתאימה להקשר ויש אם כן. מן השורש סל"ק 'עלה' maqtål (miqtål)על משקל מקור 

בניין מכוון לצורת בינוני פעיל ב מסקלהניח כי השתבשה. מכאן נראה להניח כי שלד העיצורים 

לערבית,  מסקמתורגמת התיבה  402. באותו אופן'מעלה' massǝq*, והגייתה המשוערת היא אפעל

 בכ"י פ, פר, צ.

 

ה דשבתה מן עלמה ארעה ומסק קפיל קדש( נקרית בהקשר הבא: 22)ננה  missåq מסק הצורה .4

 missåq'סרה קדושת השבת מן העולם התחתון ועולה אל הרום העליון'. ההגייה  לרומה עלאה

, ואילו בהקשר הנתון מן השורש סל"ק 'עלה' maqtål (miqtål)על משקל כצורת מקור מתפרשת 

מכוון לצורת בינוני סביל באפעל,  מסקשלד העיצורים ש 403אפשריד. מתבקשת צורת בינוני זכר יח

'מועלה'. לצד זאת, יש מספר  massaq*המשמש ברגיל במשמעות 'העלה', והגייתה המשוערת היא 

'ועלה אלי לידי לטורה  404ואסקקל(, כגון: ה כמשמעותאפעל במשמעות 'עלה' )דוגמאות לשימוש 

אפעל, אשר הגייתה בניין כצורת בינוני פעיל ב מסק(. מכאן מתפרשת הצורה B, 1ההרה' )דב י 

מתבססת על הנחת  missåqבפירוש הצורה  405אפשרות נוספת'עולה'.  massǝq*המושערת היא 

לבניין אתְפעל בגזרת ע"ו,  missåqקיומו של השורש התנייני סו"ק. בהתאם לכך משתייכת הצורה 

[, וחלה בה , זו"ןאתְפעל, בינוני, זכר רבים( ]32'ניזונים' )מרקה יב  mizdǡnǝn מזדניןהשווה: 

 §s (4.3.2.)לפה"פ  tהידמות של היסוד 

                                                 
 .77חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -ראה בן 402
 .265חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -ראה בן 403
למשקל אפעל ב aqtəlמשקל העבר הבחנה בין בדבר ה לעיל , אך ראהבניין קלל אסקכביכול ניתן לשייך את הצורה  404

 §(.6.1.5) בגזרת פ"נבקל  aqtål עברה
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, מרקה יג 18, מרקה יב 65, מרקה יא 10'סמוך' )מרקה יא  miqqåf מקף –הצורות שנדונו לעיל 

'עולה' )ננה  missåq מסק(, 28'מעלה' )עמרם טז  missåq מסק(, 9'אחוז' )ננה  missåb מסב(, 24

המקור  משקלב שקולות –( §5.4.3; ראה 12' )אלדסתאן א 'פונה mistår מיסטרהצורה  כן( ו22

 בינוני.ה, אך כולן משמשות בתפקיד maqtål (miqtål)הקל 

 

 דוגמאות לנטיית גזרת פ"נ6.3 

דוגמאות לנטיית פעלים בגזרת פ"נ בהתאם לקטגוריות שבהן נבדלת נטיית פועלי פ"נ מן  להלן

השלמים: עתיד, ציווי ומקור בבניין קל, נטיות בניין אפעל ונטיות בניין איתפעל. הצורות הנגזרות 

 מן השורש סל"ק נכללו בדוגמאות. 

6.3.1 בניין קל 

 עתיד6.3.1.1 

1.  yiqtål 

 לעה"פ nהידמות פה"פ דרך א': ב

 אפק(, JA, 5; בר יח JA, 23'אקח' )בר יד  אסב(, JA, 12; במ כג J, 31'אשמר' )בר ל  אטר –מדבר 

 (.JA, 5; שמ כא JA, 8'אצא' )שמ יא 

(, JA, 20; שמ כט JA, 16; שמ כט J, 11'ושחטת' )שמ כט  ותכס(, JA, 9'תשמר' )בר יז  תטר –נוכח 

, 4'ולקחת' )בר כד  ותסב(; JA, 3; בר כד JE, 2'תקח' )בר ז  תסב(; JA, 25'תשחט' )שמ לד  תכס

JA 7; בר כד ,JA ,)דב טז  תצב( '21'תטע ,J.) 

 (.ME, 15]=ותקחי[ 'ולקחתי' )בר ל  ותסבין(, JA, 15]=ותקחי[ 'ולקחתי' )בר ל  ותסבי –נוכחת 

(, JA, 4; שמ יב J, 22'ולקח' )בר ג  ויסב(, 131, מרקה יד 27'ייטול' )עמרם ו  yissåb יסב –נסתר 

 יטרנה(, 50, מרקה ח 9'יעלה' )עמרם ח  yissåq יסק(, JA, 10; שמ כא JA, 4'יקח' )בר יח  יסב

yiṭṭǡrinne  במ ו  ידר(, 39'ישמרהו' )מרקה כה( '21'ידור ,JA 3; במ ל ,J ,)ושחט' ויכס'              

 (.J, 11)ויק טז 

 (.JA, 29'תקח' )ויק טו  תסב(, J, 4'תדור' )במ ל  תדר –נסתרת 

 ונסק(, J, 16'נקח' )בר לד  נסב(, J, 25'נשמר' )דב ו  נטר(, 55'נפול' )אלעזר ג  nibbål נפל –מדברים 

 (.JA, 3'ונעלה' )בר לה 

'תדרו'  תדרון(, J, 35'ושמרתם' )ויק ח  ותטרון(, 19'תשמרו' )אלדסתאן ג  tiṭṭǡron תטרון –נוכחים 

   'ולקחתם' ותסבון(, J, 9'תקחו' )בר לד  תסבון(, JA ,28'תשחטו' )ויק כב  תכסון(, J, 11)דב יב 

 ותצבון(, JA, 33; ויק ח JA, 22'תצאו' )שמ יב  תפקון(, A, 9'תקחו' )בר לד  תסבון (,JA, 22)שמ יב 

 (.J, 23'ונטעתם' )ויק יט 

 ויכסון(, 26'ייטלו' )עמרם ו  yisson יסון(, 10'וישמרו' )עמרם יח  wyiṭṭǡron ויטרון –נסתרים 

                                                 

 .265חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן 405
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'יקחו' )בר יד  יסבו(, A, 6'ושחטו' )שמ יב  ויכסו (,JA, 2'ישחטו' )ויק ז  יכסון(, J, 6'ושחטו' )שמ יב 

24 ,A ,)במ יא  יפקון( '26'יצאו ,A ,)שמ כא  ויגפון(, 883'ימשכו, יקחו' )ת"מ א יגדון( '22'ונגפו ,J.) 

 דרך ב': על דרך השלמים

 (.J ,11'ושחטת' )שמ כט ותנכס  – נוכח

 (.809'ישחוט' )ת"מ אינכס  –נסתר 

 (.B, 4'תדר' )במ ל  תנדר – נסתרת

 (.B, 23'ונטעתם' )ויק יט  ותנצבון – נוכחים

(, A, 22'ונגפו' )שמ כא  וינגפון(, C, 9'ינצרו' )דב לג  ינטרון(, A, 5'ויקחו' )ויק ט  וינסבו – נסתרים

 (.J, 11'ינצו' )דב כה  ינצון (,A, 4'ויזבחו' )שמ ח  וינכסו

 

2. yiqtǝl – לעה"פ )רק בשורש נת"ן(הידמות פה"פ ב 

 (.J, 7; בר כד J, 7'אתן' )בר יב  אתן –מדבר 

 (.86, מרקה י 86'תתן' )מרקה ח  tittǝn תתן –נוכח 

 (.JA, 20; בר מט J, 14)בר מג 'יתן'  יתן(, 35'יתן' )מעש ד  yittǝn יתן –נסתר 

 (. JA, 4; ויק כו JA, 19'ונתנה' )ויק כה  ותתן –נסתרת 

 (.36'נתן' )ננה  nittən נתן –מדברים 

 (.J, 2; במ לה J, 9'תתנו' )בר לד  תתנון –נוכחים 

 (.JA, 7'ונתנו' )ויק א  ויתנון(, J, 41'יתנו' )בר כד  יתנון –נסתרים 

 

 qētål ציווי 6.3.1.2 

 דרך א': בנשילת הברת פה"פ

        'קח' סב(, 75, עמרם כד 6'שמור' )עמרם יח  ṭår טר( , 22'שא' )אלדסתאן א  såb סב –נוכח 

'טבח' וכס (, J, 34'נחה' )שמ לב  גד(, JE, 16'צא' )בר ח  פק(, JA, 7'שמור' )שמ כ  טר(, J, 21)בר ו 

 .(VN, 12'שאהו' )במ יא  סבה(, J, 16)בר מג 

'צאו'  פקו(, 57'טלו' )מרקה ה  sēbu סבו(, 168טז  , מרקה33'שמרו' )מרקה יא  ṭēru טרו –נוכחים 

 (.J, 17'עלו' )בר מד  סקו(, J, 14)בר יט 

 דרך ב': על דרך השלמים

 (.EB, 16' )בר מג 'טבח נכס – נוכח

 (. 534.17' )המליץ 'סעו נטלו – נוכחים

 
 מקור 6.3.1.3 

1. maqtål  

 לעה"פ nהידמות פה"פ דרך א': ב

 missi מסי(, 20'לשמור' )מרקה י  miṭṭår מטר(, 80'לתתם' )מרקה ט  mattǡninnon מתננון

(, ECB, 23'לנגף' )שמ יב  למגף, (13)עמרם כ  missinnon מסנון(, 4, מרקה כה 82'לקחת' )מרקה י 
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         ;CA, 11'לקחת' )בר ד  למסב(, JA, 1'לרדת' )שמ לב  למיעת(, J, 23'לעלות' )שמ יט  למסק

'לשמור' )דב  למטר(, J, 23'לנדור' )דב כג  למדר(, J, 21'להנחותם' )שמ יג  למגדנון(, JA, 6בר כח 

 (.J, 23'לנדר' )דב כג  למדר(, C, 1כח 

 
 דרך ב': על דרך השלמים

( ]נג"ד, קל, 524.167'להנחותם' )המליץ  למנגדנון]נג"ף, קל, מקור[,  (J, 23'לנגף' )שמ יב  מנגף

 (.C ,2'לנדר' )במ ו  למנדרמקור[, 

 
2. måqtol – הידמות פה"פ בn לעה"פ 

 (.A, 23'לעלות' )שמ יט  למסוק(, A, 23'לנגף' )שמ יב  למקוף

 

6.3.2 בניין אפעל 

 åqtǝlעבר 6.3.2.1 

 לעה"פהידמות פה"פ דרך א': ב

 *(.M1, 20'והפריתי' )בר יז  ואפשית(, JA, 38; ויק כה JA, 17'הוצאתי' )שמ יב  אפקת –מדבר 

 assiqtå אסקת(, JA, 11'הוצאת' )שמ לב  אפקת(, 62'הוצאת' )מרקה ח  abbiqta אפקת –נוכח 

 (.82'הסמיכו ]הקיפו[' )עמרם כד  aqqāfe אקפה(, 66'העלית' )מרקה ח 

 ואסב(, J, 22]=והסיע[ 'ויסע' )שמ טו  ואטל(, JA, 31]=והוציא[ 'ויוצא' )בר יא  ואפק –נסתר 

'ויעלהו' )במ  ואסקה(, J, 25'ויעל' )שמ מ  ואסק(, 1102'והכה' )ת"מ א ואקש(, A, 25'ויקח' )שמ יח 

 (.J, 8'ויכר' )בר מב  ואכר (,A, 8'וישחט' )ויק ט  ואכס(, JA, 27כ 

 (.A, 12'ותוציא' )בר א  ואפקת –נסתרת 

 (.J, 3'הוצאתם' )שמ טז  אפקתון –נוכחים 

, 2'ויסעו' )שמ יט  ואטלו(, J, 23יאו' )ויק כד 'ויוצ ואפקו(, JA, 39'הוציאו' )שמ יב  אפקו –נסתרים 

A ,)בר לז  ואסקו( '28'ויעלו ,JA 3; שמ ח ,JA.) 

 
 דרך ב': על דרך השלמים

 (.39'ייבשתי' )ת"מ א הנגבת –מדבר 

 .(40'נח' )עמרם כד  ånšəm נשם – נסתר

 (.56'באו' )עמרם כז  angēdu אנגדו –נסתרים 

 
 yåqtǝl עתיד 6.3.2.2 

 לעה"פהידמות פה"פ דרך א': ב

 (.JA, 8'אוציא' )בר יט  אפק –מדבר 

 (.Jא, 1'ותעל' )שמ ח  ותסק(, J, 19'תכיר' )דב טז  תכר(, JA, 10'והוצאת' )שמ ג  תפקו –נוכח 

 יפקון(, J, 21'והוציא' )ויק ד  ויפק(, 21'יוציאכם' )מעש ד  yabbēqinnūkon יפקנוכון –נסתר 
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 (.A, 17'יוציאם' )במ כז 

 (. JA, 19; במ כ JA, 12'נעלה' )במ טז  נסק(, JA, 10'נוציא' )במ כ  נפק –מדברים 

     'תקיפו' תקפון(; J, 24'והוצאתם' )דב כב  ותפקון(; JA, 46'תוציאו' )שמ יב  תפקון –נוכחים 

 (.J, 27)ויק יט 

  (.A, 23'ויוציאו' )ויק כד  ויפקו(, J, 19; דב כא A, 12'והוציאו' )ויק ד  ויפקון –נסתרים 

 
 דרך ב': על דרך השלמים

'תנזוף בנו' )עמרם  tanzēfinnån תנזפנן(, 117, אב גלוגה 63'תנזוף' )עמרם כו  tanzəf תנזף –נוכח 

 (.21, עמרם כח 59כג 

 (.40'ננוח' )עמרם כד  nånšəm ננשם – מדברים

 
 aqtǝlציווי 6.3.2.3 

 לעה"פ nהידמות פה"פ דרך א': ב

  .(JA, 1'והעל' )שמ ח  ואסק ,(E, 10'והוצאת' )שמ ג [ 406]=והוצא ואפק – נוכח

 .(JA, 26'הוציאו' )שמ ו  אפקו – נוכחים

 
 דרך ב': על דרך השלמים

 §(.5.3.1ראה  å; באשר לתנועת עה"פ 52'הרווח' )אב גלוגה  anšåm אנשם –נוכח 

 
 maqtǝlבינוני פעיל 6.3.2.4 

 לעה"פ nהידמות פה"פ דרך א': ב

'מעלה'  מסק§(, 6.2; ראה 28'מעלה' )עמרם טז  מסק(, VCA, 4]=נופל[ 'נפל' )במ כד  מפל –יחיד 

]=ומתיז[  ומדי(, 60'מזיק' )מרקה ו  makki מכי§(, 6.2; ראה 22'עולה' )ננה  מסק (,JA, 4)ויק יא 

 (.JA, 33]=מוציא[ 'מוצא' )ויק כב  מפק(, J, 21'ומזה' )במ יט 

 (.372 הערה; ראה JA, 6]=מעלה[ 'מעלת' )ויק יא  מסקה –יחידה 

 (.339'מכים' )ת"מ ב מכין –רבים 

 
 דרך ב': על דרך השלמים

 .(793'מזיק' )ת"מ ג מנכי –יחיד 

 
 maqtålבינוני סביל 6.3.2.5 

 לעה"פ nהידמות פה"פ דרך א': ב

'סמוך' )מרקה יא  מקף§(, 6.2 ראה; 9'אחוז' )ננה  מסב(, 231'ניצל, מרוחק' )ת"מ א מצל –יחיד 

 §(.6.2 ראה; 10

                                                 
 זהו גם נוסח המסורה. 406
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 (.B, 25'מוצאת' )בר לח  מפקה –יחידה 

 (.632'מושפלים' )ת"מ א מפלין –רבים 

 
 דרך ב': על דרך השלמים

manzǝf מנזף(, 46'מונהג' )אב גלוגה  mangǝd מנגד –יחיד 
 mankiמנכי (, 55'נזוף' )מרקה א  

בהברה האחרונה  e-a/åחל חילוף  mangǝd ,manzǝf(. בצורות 58, מרקה ב 17'ניזוק' )מרקה א 

 §(.3.2.4במעמד זה ) e-a/åעקב טשטוש הפונמות 

 (.22'נשמרים' )מרקה י  manṭǡrǝn מנטרין –רבים 

 
 מקור6.3.2.6 

 בהידמות פה"פ לעה"פ – maqtǡla מקטלה .1

 (.JA, 20'להעלות' )שמ כז  למסקה(, J, 13'להוציא' )שמ ו  למפקה

 בהידמות פה"פ לעה"פ – måqtål* מקטל .2

 (.447'להוציא' )ת"מ ד למפק

 

6.3.3 בניין איתפעל 

 לעה"פהידמות פה"פ ב – ittåqtǝlעבר 6.3.3.1 

 (.E, 25בר לח (]=הוצאה[ 'מוצאת'  אתפקת –נסתרת 

 
 yittåqtǝl עתיד 6.3.3.2 

 לעה"פהידמות פה"פ דרך א': ב

'יוסך' )שמ  יתסך '(,ַיֶזה' yazzeהיא  יזה; הגיית הצורה MC, 20]=יוזה[ 'יזה' )ויק ו  יתדי –נסתר 

 יוצא; הגיית הצורה J, 27]=יוָצא[ 'יוצא' )ויק טז  יתפק(, A, 7'יוסך' )במ כח  יתסך(, M2*, 32ל 

 'יוציא'(. yūṣiהיא 

 
 דרך ב': על דרך השלמים

 (.J, 2'והובא' )ויק יג  ויתנדי(, J, 32'יוסך' )שמ ל  יתנסך–נסתר 

 (.J, 10'ונשמרת' )דב כג  תתנטר – נוכח

 (.B, 15'ונשמרתם' )דב ד  ותתנטרון – נוכחים

 

 לעה"פהידמות פה"פ ב –ittåqtǝl ציווי 6.3.3.3 

  .(B, 19; דב יב B, 13'השמר' )דב יב  אתטר –נוכח 

 (.B, 16'השמרו' )דב יא  407אתטרוא –נוכחים 

                                                 
)אליף( בסוף  اיש להניח כי הכתיב באל"ף בסוף תיבה מושפע מן הכתיב בערבית של צורת ציווי נוכחים, הנכתבת ב  407

 תיבה. 
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 גזרת פ"י7 

 y. בבניינים פעל, אתְפעל ואתַפעל פה"פ yלגזרה זו שייכים פעלים אשר פה"פ שלהם היא 

לעולם  yמתקיימת לאורך כל הנטייה. בעתיד ובמקור בבניין קל וכן בבניינים אפעל ואיתפעל פה"פ 

(, 1עמרם ד ) 'מיטיב' mīṭəb מיטב(, 118מרקה טז 'נוכל' ) ניכל nīkålאינה מתקיימת. לדוגמא: 

 (.38'מושיט' )מרקה כד  mūšǝṭ מושט

בראש תיבה, שחל  w  <yמבחינה היסטורית כוללת גזרה זו גם פועלי פ"ו. במסגרת המעתק 

מערביות, נעתקו פועלי פ"ו לפ"י. שרידים לפועלי פ"ו מצויים בכתיבים של -בשפות השמיות הצפון

. בין שרידים אלה נכללים גם פועלי פ"י, ūאת התנועה יתפעל, המייצגת בבניינים אפעל וא והאות 

וקשו לפועלי פ"ו בשל היותם הרוב בנטייה, כגון הפועל יד"ע. פועלי פ"ו המועטים שנוספו אשר ה

בראש תיבה, נעתקו לפועלי פ"ב ונוטים על דרך השלמים.  w  <yלאה"ש לאחר תום המעתק 

 לדוגמא: ות"ר 'ניאץ, הכעיס' > בת"ר.

ל, ואילו הבניינים פעל, השינויים בגזרת פ"י לעומת השלמים ניכרים בבניינים קל, אפעל ואיתפע

אתְפעל ואתַפעל נוטים על דרך השלמים. קיים דמיון בין נטיית גזרת פ"י לנטיית גזרת פ"נ, הבא 

לידי ביטוי בקטגוריות שבהן חלים שינויים בגזרות אלה לעומת השלמים ובתופעות הנוגעות 

 להידמות פה"פ לעה"פ ונשילת הברת פה"פ.

 

 כללי גזרת פ"י7.1 

 ואיתפעל אפעל בעתיד ומקור בבניין קל ובבניינים īתנועת  7.1.1

. īוהתנועה שלפניה אינן מתקיימות ובמקומן באה התנועה  yפה"פ  בעתיד ומקור בבניין קל

(. צורות אלה J, 24'ללדת' )בר כה  mīlåd* מילד(, 118מרקה טז 'נוכל' ) ניכל nīkålלדוגמא: 

ועדת בכל שורשי פ"י, למעט ית"ב, יד"ע ויצ"א . בבניין קל תופעה זו מתינכתבות בדרך כלל באות 

 )ראה להלן(.

 y בבניינים אפעל ואיתפעל, אשר נגזרים מן השורשים יב"ל, יט"ב, יט"י, ינ"ק, יר"ת, פה"פ

עמרם ) 'מיטיב' mīṭəb מיטב. לדוגמא: īוהתנועה שלפניה אינן מתקיימות ובמקומן באה התנועה 

 .י( ]יט"ב[. צורות אלה נכתבות תמיד באות 70טביה 'להיטיב' ) almīṭǝb למיטב( ]יט"ב[, 1ד 

 

 ואיתפעל אפעל ניםבבניי ūתנועת  7.1.2

והתנועה  yלמעט יב"ל, יט"ב, יט"י, ינ"ק, יר"ת, פה"פ  ,בכל שורשי פ"י בבניינים אפעל ואיתפעל

 (15'כיבד' )עמרם יד  ūkår אוקר. לדוגמא: ūשלפניה אינן מתקיימות ובמקומן באה התנועה 

, ( ]יש"ט[38'מושיט' )מרקה כד  mūšǝṭ מושט ( ]יק"ר[,33'יכבד' )מעש ד  yūqår יוקר ]יק"ר[,

מרקה 'מתוודע, מקבל ידיעה' ) mittūdaמתודע  ,]יד"י[ (87עמרם כו )'תקבל תודה'  tittūdi תתודי

ן שונה כתיב , ובכךונכתבות באות  אשר שייכות לנטייה זו, ,בבניין איתפעלצורות ה .]יד"ע[ (16יג 

 .יבות באות נכתועל בבניינים אתְפעל ואתַפעל הצורות הפתמיד מ
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 בעתיד ומקור בבניין קל ובבניין אפעל הידמות פה"פ לעה"פ 7.1.3

. לדוגמא: 409תנועה חוצצת ביניהן העדרלעה"פ ב yמידמה פה"פ  408בשורשים ית"ב, יד"ע, יצ"א

*yiyda  <yidda (; 18, מרקה ג 26'יידע' )עמרם י  ידעmayda  <madda לדעת' )אלדסתאן א  מדע'

'יצא' )אלעזר ג  יצא yiyṣå  <yiṣṣå(, 11'הושיבו' )עמרם א  אתבה aytēbe  <attēbe*; (66, טביה 1

ובכל הנטיות  שלעילבשלושת השורשים (. הקטגוריות שבהן חלה ההידמות הן עתיד ומקור קל 6

פה"פ , שבהן )שאינו מתועד( ין איתפעלשל אפעל בשורש ית"ב. אלה הן גם הקטגוריות, למעט בני

תופעת ההידמות של פה"פ לעה"פ בגזרת פ"י מתועדת בארמית §(. 6.1.1מידמה לעה"פ בגזרת פ"נ )

מקראית בשורשים ית"ב, יכ"ל, יד"ע ובסורית בשורשים יד"ע, ית"ב. בהתבסס על כך מניחים 

הם עה"פ היא אחד כי ההידמות של פה"פ לעה"פ מוגבלת למקרים שב 410מוראוקה ופורטן

 . b g d k p tמעיצורי 

 

 נשילת הברת פה"פ בציווי קל 7.1.4

'שבי'  תבי(, 35'תן' )עמרם כג  הב yēʔab  <abבציווי קל בגזרת פ"י נושלת הברת פה"פ. לדוגמא: 

§(. 6.1.6בגזרת פ"נ ) גם מתועדת זו (. תופעהJA, 31; דב ב JA, 24'רש' )דב ב  רת(, JA, 11)בר לח 

 יהבימשתמרת והנטייה היא על דרך השלמים. לדוגמא:  yברבדים מאוחרים יש שהברת פה"פ 

 (. J, 24)דב ב  רת( לצד VB, 24'רש' )דב ב  ירת(, J, 14)בר ל  הבי( לצד A, 14'תני' )בר ל 

 

 נשילת הברת פה"פ בעבר קל ברובד המאוחר 7.1.5

גם בגזרת פ"י נושלת הברת פה"פ בעבר קל ברובד המאוחר של §( 6.1.7.1בדומה לגזרת פ"נ )

'ותשב' )בר לא  ותבתאה"ש. תופעה זו מתועדת בשלושה שורשים: ית"ב, יש"ב ויצ"א. לדוגמא: 

34 ,A ית"ב[ לצד[ )בר לא  ויתבת(34 ,J ;)13'וישב' )שמ יח  ותב ,A לצד ]13)שמ יח  ויתב( ]ית"ב ,

J ;)בר יג  ושב( '18'וישב ,Aיש"ב[ )161'יצאו' )ת"מ ב צאו[; 412( ]יצ"א287'יצא' )ת"מ א צא[; 411 ,

ותשב ... =] ותבת ... ותבת(; 62'יצאה' )ת"מ ב צאת( ]יצ"א[; 697, ת"מ ב679, ת"מ ב176ת"מ ב

 413(. גם בעש"בJ, 16)בר כא  ויתבת...  ויתבת( ]ית"ב[ לצד A, 16' )בר כא 'וישבה ... וישבה ותשב[

                                                 
(, 76, עמרם בן שלמה 6מאפיין את הרובד המאוחר של אה"ש )לדוגמא: אלעזר ג עברית ושאול מן ההשורש יצ"א  408

לצד תפוצתו הרבה בעש"ב. השורש הארמי המקביל לשורש יצ"א הוא נפ"ק והוא אופייני לרובד הקדום והקלאסי של 

 אה"ש. 
בהתאם לשחזור של באואר וליאנדר, בצורות דומות בעברית, כגון ַוַטֵצג, תחילה התכווץ הדיפתונג לתנועה ארוכה  409

, 218; עמ' 55t§, 379ולאחר מכן התנועה הארוכה התחלפה בתנועה קצרה ועיצור. ראה באואר וליאנדר, עברית, עמ' 

§23c . 

 . ṣבעברית הידמות זו קורית גם כאשר פה"פ היא . 564, הערה 122עמ' מוראוקה ופורטן, דקדוק יב,  410

, וגם בו קורית התופעה השורש ית"בהשורש יש"ב חדר מעברית לאה"ש בתקופה מאוחרת. מקבילו הארמי הוא  411

 .הנדונה
 השורש יצ"א חדר מעברית לאה"ש בתקופה מאוחרת. השורש המשמש ברגיל באה"ש במשמעות 'יצא' הוא נפ"ק.  412

 §.3.4.2.2.6, 239-237עברית שומרונית מאוחרת, עמ' ן, פלורנטיראה  413
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ויר"ד נושלת הברת פה"פ בעבר קל. ניצניה של תופעה זו בכמה מן ההיקרויות של השורשים יצ"א 

 (. 11]=ירד[ )שופטים יט  ַרד: השווהכבר במקרא,  ראיםנ

 

 פ"י  גזרת נטיית השורש הל"ך על דרך 7.1.6

השורש הל"ך חדר לאה"ש מן העברית )השורש הרגיל בארמית המשמש במשמעות 'הלך' הוא 

פי רוב מתועד ברובד המאוחר. נטיית השורש הל"ך על דרך גזרת פ"י מוכרת מן  אז"ל( ועל

. באופן צפוי גם באה"ש מתקיימת ֵלְךובציווי  ֵתֵלך, ֵיֵלךובאה לידי ביטוי בצורות העתיד  414העברית

'וילכו'  וילכון ,(B, 17'נלך' )במ כ  נלך (,E, 14'תלך' )בר ג  תלך נטייה זו של השורש הל"ך. לדוגמא:

 גזרת (. הוכחה נוספת לנטיית הל"ך על דרךAC, 1'לך' )בר יב  לך(, 501' )ת"מ א'לך לך(, 740)ת"מ ד

, 16'ותלך' )בר כא  ולכת ,(E, 23'וילכו' )בר ט  ולכו ,(A, 4'וילך' )בר יב  ולךפ"י יש בצורות כדוגמת: 

Aשהוצגו בסעיף הקודם.  (. אלה הן צורות עבר, הנוטות בנשילת הברת פה"פ, בדומה לצורות

 צורות אלה נקרות ברובד המאוחר בלבד.

 

 הערות7.2 

(, הנגזרת מן השורש יכ"ל בבניין 118'נוכל' )מרקה טז  nīkålניכל לצד צורת העתיד למדברים  .1

, מרקה טז 21'נוכל' )עמרם יא  nūkål נוכלקל והנוטה בהתאם לכללי גזרת פ"י, מתועדת הצורה 

 בעה"ש חמש פעמים ונראה שחדרה ממנה לאה"ש.נקרית  . צורה זו, ע"ה(118

 
( כנגד M1*, 23; בר לד M1*, 21'ישבו' )בר לד  יתובוןפעמיים מתועדת צורת העתיד לנסתרים  .2

 ,. בצורה זו נטיית פ"י היא על דרך ע"ו )השווה תופעה דומה בגזרת פ"נJבכ"י  ידורוןהנוסח 

יתן לקבוע אם זוהי צורה אותנטית המייצגת (. היות שצורה זו נקרית פעמיים בלבד, לא נ§6.1.7.2

415נטייה הרווחת בשפה או שמא זו פליטת קולמוס של המעתיק בשולי כ"י 
M . 

 

( משמשת לתרגום קטע מדברים 21, מרקה יב 21, מרקה ו 21'הבו' )מרקה ה  ǡbu הבוהצורה  .3

)מרקה ו  ēbu הבו'והבו גודל לאלוהינו'. לצדה מתועדת הצורה  416לאלהנו רבו wǡbu והבו: 3לב 

'תנו שבח למי שרגיל להיות מהולל'. שתי הצורות  תשבחתה למן דאלוף משתבח ēbu הבו(: 1

נגזרות מן השורש יה"ב, ושתיהן צורות ציווי נוכחים. בעה"ש מתועדות שתי צורות אלה באותה 

ביטוי הן  ǡbu ,ēbu(. יש להניח כי הצורות 16)בר מז  ēbu הבו(, 3)דב לב  wǡbu והבוהמשמעות: 

e-a/åנוסף לחילופי 
 §(.3.2.4)ראה  417

 
                                                 

 . 263-262ראה בלאו, תורת ההגה והצורות של לשון המקרא, עמ'  414

נוספו בתקופה מאוחרת על ידי סופרים שונים. ביניהן מתועדים יסודות רבים  Mהגרסאות התלויות בגליונות כ"י  415

 .§4.1.1.8 צה. ראה גם-ה טל, תה"ש ג, עמ' צדמן הערבית. רא
 .167חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -באשר לצורן העברי למדברים המשמש בצורה זו ראה בן 416

 §(.2.11.8, 138חיים, עואנ"ש ה, עמ' -חיים באשר לעה"ש )בן-זוהי גם קביעתו של בן 417
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 דוגמאות לנטיית גזרת פ"י7.3 

להלן תוצגנה דוגמאות לנטיית פעלים בגזרת פ"י בהתאם לקטגוריות שבהן נבדלת נטיית פועלי 

 פ"י מן השלמים: עתיד, ציווי ומקור בבניין קל, נטיות בניין אפעל ונטיות בניין איתפעל. 

 בניין קל 7.3.1

 yiqtålעתיד 7.3.1.1 

 ī': בתנועה דרך א

 (.J, 17'אוכל' )דב ז  איכל – מדבר

 (.A, 16'תלדי' )בר ג  תילדי(, J, 16'תלדי' )בר ג  תלדי – נוכחת

 .(JA, 24'יירשנה' )במ יד  יירתנה(, J, 19'יינק' )דב לג  יינק(, J, 40'ייטב' )דב ד  ייטב – נסתר

 (.C, 9'תכבד' )שמ ה  תיקר(, J, 17'תלד' )בר יז  תילד – נסתרת

 (.118'נוכל' )מרקה טז  nīkålניכל  – מדברים

 (.A, 39'ותלדנה' )בר ל  וילדן – נסתרות

 
 דרך ב': בהידמות פה"פ לעה"פ

 (.6'ייצא' )אלעזר ג  yiṣṣå יצא(, 18, מרקה ג 26'יידע' )עמרם י  yidda ידע – נסתר

 (.65, מרקה יד 15']הן[ תדענה' )עמרם ו  yidꞌdān ידען – נסתרות

 

 qētålציווי 7.3.1.2 

 דרך א': בנשילת הברת פה"פ

; דב JA, 24'רש' )דב ב  רת(, J, 21'הבה' )בר כט  אב(, 79, עמרם כו 35'תן' )עמרם כג  ab הב – נוכח

 (.JA, 31ב 

 (.JA, 11'שבי' )בר לח  תבי(, J, 14'תני' )בר ל  הבי – נוכחת

'תנו' )מרקה  ēbu הבו(, 21יב , מרקה 21, מרקה ו 21'הבו ]הבה, זרוז[' )מרקה ה  ǡbu הבו – נוכחים

 (.JA, 29'שבו' )שמ טז  תבו(, 1ו 

 
 דרך ב': על דרך השלמים

 (.A, 14'תני' )בר ל  יהבי –נוכחת 

 

 maqtålמקור 7.3.1.3 

 īדרך א': בתנועה 

 (.J, 1'לרשת' )דב ט  למירת(, 66'לכבדו' )ת"מ ק' ב למיקרה(, J, 24'ללדת' )בר כה  מילד

 
 דרך ב': בהידמות פה"פ לעה"פ

(. תנועת עה"פ 66, טביה 1'לדעת' )אלדסתאן א  madda מדע (,12'לשבת' )עמרם א  mattǝbמתב 

å/a התחלפה ב-ǝ  בצורהmattǝb ה"פ ככל הנראה בהשפעת תנועת עē  ואתבה בצורהwattēbe 

 .( הבאה בסמוך11'והושיבו' )עמרם א 



179 
 

 בניין אפעל 7.3.2

 aqtǝlעבר 7.3.2.1 

 ūדרך א': בתנועה 

 ūqårtǡnån אוקרתנן(, 7, עמרם כו 31, עמרם כד 19'הודעת' )עמרם כד  ūdāttå הודעת – נוכח

 הושטתהכתיב  (.46, עמרם כד 44'הושטת' )עמרם כד  ūšiṭṭaהושטת (, 14'כיבדתנו' )מרקה יט 

הידמות מלאה  tהידמה העיצור  ūšiṭtå*. בצורה ūšiṭtå*הוא כתיב היסטורי ומשקף את ההגייה 

 .ūšiṭṭå, וכך התהוותה ההגייה ṭללה"פ 

(, 80, מרקה יד 18'הושיטו' )מרקה יד  ūšēṭå אושטה(, 15'כיבד' )עמרם יד  ūkår אוקר – נסתר

418 אושטך(, 14'הושיט' )מרקה טז  ūšǝṭ הושט
ūšēṭåk  והודה[  ואודי(, 20'הושיטך' )מרקה כ=[

 (.487'הודיע' )ת"מ ד אודע(, J, 9'ויחד' )שמ יח 

, 42'ותשלח' )בר כז  ואושטת (,J, 5'ותסף' )בר לח  ואוזפת(, J, 3'בערה' )במ יא  אוקדת – נסתרת

A), 20'ותלד' )בר ד  ואולדת ,A השורש יל"ד בבניין אפעל בא בכ"י ;A  במשמעות הקל 'ילד', ראה

 .(מילון אה"ש, שורש יל"ד

; הנוסח ''נֹוְלדו yēlīduהיא בעה"ש  ילדוהגיית הצורה ; A ,43'ילדו' )בר לא  אולדו – נסתרים

 (.בתה"ש תואם במקום זה את הנוסח הטברני

 
 īדרך ב': בתנועה 

 (.J, 13'ואוליך' )ויק כו  ואיבלת –מדבר 

(, 808'היטיב' )ת"מ ג איטב(; J, 20'וייטב' )שמ א  ואיטב(, J, 21'ויולך' )שמ יד  ואיבל – נסתר

 (.105'היניקו' )ת"מ ב אינקה

  (.J, 9'ותינקהו' )שמ ב  ואינקתה – נסתרת

 (.J, 32'והיטבנו' )במ י  והיטבנן – מדברים

 
 דרך ג': בהידמות פה"פ לעה"פ 

 אתבה(, A, 11]=והושיב[ 'ויושב' )בר מז  ואתיב(, 11'והושיבו' )עמרם א  wattēbe ואתבה –נסתר 

 (.781'הושיבו' )ת"מ ד

 
 
 
 
 

                                                 
ורת נסתרת ( וזוהי צawšiṭṭåk < *awšiṭtåk*) "חיים סבור שבתיבה זו חל "פישוט של הטי"ת הכפולה מעיקרא-בן 418

, ועל כן יש לצאת t–ולא  at-(. אולם, צורן הנסתרת בעבר הוא 249עבר בתוספת כינוי חבור לנוכח )עואנ"ש ג ס"ב, עמ' 

כצורת עבר נסתר בתוספת כינוי חבור לנוכח. הצורה המוצגת  ūšēṭåk. להלן נותחה הצורה awšīṭǡtåk*מן הצורה 

חיים. הצורה המוצגת כאן בשלד העיצורים -, בהתאם להנחת בןאושטתךבשלד העיצורים בפנים עואנ"ש ג ס"ב היא 

 מהדורת הדפתר. מצאיעל פי  Lבכ"י  נקרית אושטך, בהתאם לניתוח הדקדוקי המוצע. התיבה אושטךהיא 
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 yaqtǝlעתיד 7.3.2.2 

 ūדרך א': בתנועה 

]=ואורישם[  ואורישון(, J, 12'והוריתיך' )שמ ד  והורינך (,A, 15'והוריתי' )שמ ד  ואורי – מדבר

 (.J, 17'להורישם' )דב ז 

 (.7'תודיע' )עמרם כה  tūdi תודיע – נוכח

'יודה' )עמרם כו  yūdi יודי(, 33'יכבד' )מעש ד  yūqår יוקר(, 84'יוסיף' )פנחס  yūzǝf יוזף – נסתר

 (. A, 3'יבער' )שמ ג  יוקד(, A, 27ל' )בר מט ]=יגבר[ 'יאכ יולי(, 88

 (.22'תשרוף' )עמרם ג  tūqəd תוקד – נסתרת

 (.53, מרקה ח 53, עמרם כו 27, עמרם כב 2'נודה' )עמרם יט  nūdi נודי – מדברים

, 12'ושרפו' )ויק ד  ויוקדון(, J, 20'לא תונו' )שמ כב  לא תונון (,J, 25'תולידו' )דב ד  תולדון – נוכחים

J,) שמ יב  תותרון( '10'תותירו ,J.) 

'יודוך'  , יודונך(28, מרקה ו 20, מרקה ו 84, מרקה ב 40מרקה ב )' 'יודו yūdon יודון – נסתרים

 (.A, 2'וישלחו' )במ ה  ויושטון(, A, 26'גברו' )בר מט  יולו(, J, 8)בר מט 

 

 īדרך ב': בתנועה 

 (.J, 10'ואיטיב' )בר לב  ואיטב –מדבר 

 (.J, 36'יוליך' )דב כח  ייבל – נסתר

 (.824'ייניקוהו' )ת"מ ד יניקונה(, J, 25'ויביאו' )שמ לה  וייטו –נסתרים 

 
 דרך ג': בהידמות פה"פ לעה"פ

 (.601'תיישב' )ת"מ ג תתב –נוכח 

 
 aqtǝlציווי 7.3.2.3 

 ūדרך א': בתנועה 

 (.A, 5'שלחני' )בר מה  אושטני – נוכח

 
 īדרך ב': בתנועה 

 (.162'היטיב' )ת"מ ג היטב(, 108'היטיב' )אב גלוגה  īṭǝb אטיב – נוכח

 (.14'היניקי' )אס ט אינקי –נוכחת 

 
 דרך ג': בהידמות פה"פ לעה"פ

 (.534'יישב דעתך' )ת"מ ב אתב מדעך – נוכח

 (.376'יישבו דעתכם' )ת"מ ג אתבו מדעיכון – נוכחים
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 maqtǝlבינוני פעיל 7.3.2.4 

 ūדרך א': בתנועה 

, (12, ננה 35עמרם כה ) mūdiמודי  (,24, אלדסתאן ג 38'מושיט' )מרקה כד  mūšǝṭ מושט – יחיד

 'מחיה' muwwiמוחי (, 22'מכבד' )מרקה ד  mūqår , מוקר(20עמרם ג ) 'שורף' mūqədמוקד 

(, 46, עמרם כה 3)אלדסתאן ג  mūda, מודע (83, מרקה ח 44, מרקה ו 153, מרקה א 151מרקה א )

 (. 770'מוכיחו' )ת"מ ג מוכחנה(, 27)ת"מ ד'מוסיף'  מוזף

 (.10'מולידה' )ת"מ ו מולדה – יחידה

(, 28, מעש ג 9'מודים' )עמרם יט  mūdəm מודים(, 4'מודים' )מרקה כא  mūdǝn מודין – רבים

 מודעים(, 10'מודיעים' )עמרם כד  mūdāʔən , מודעין(36אב גלוגה ) 'מופיעים' mūfāʔǝmמופעים 

 (.5'מודיעים' )ת"מ ו

 
 īדרך ב': בתנועה 

'המיטיב'  mīṭēba , מיטבה(48 , אב חסדה34, עמרם כג 1עמרם ד ) 'מיטיב' mīṭəb מיטב – יחיד

 (.68, מעש ו 1, אב גלוגה 33)עמרם כג 

 (.J, 7'מינקת' )שמ ב  מינקה – יחידה

 

 ūבתנועה  – maqtålבינוני סביל 7.3.2.5 

 מואש(, 15' )עמרם כב , ידועע'מוד mūda מודע(, 2'מושט' )מרקה כד  mūšǝṭ מושט – יחיד

muwwǝš  מרקה יח( 'בצורה זו חל חילוף 1'נואש ;e-å/a  3.2.4בהברה האחרונה, ראה.)§ 

 (.12'נותרי' )מרקה יד  mūtǡri, מותרי (18)אלדסתאן ג  'מושטים' mūšēṭǝnמושטין  – רבים

. אפשר e(ǝבתנועה ) a/å עה"פתנועת מתחלפת 'מוָשט'  mūšǝṭ'מוָשטים',  mūšēṭǝn בצורות

(, 24, אלדסתאן ג 38'מושיט' )מרקה כד  mūšǝṭ מושטשצורות אלה הושפעו מצורת הבינוני הפעיל 

 אשר נקרית באותם הפיוטים.

 
 מקור7.3.2.6 

1. maqtǡlå 

 ūדרך א': בתנועה 

        'לכבד' מוקרה(, 551'לשרפו' )ת"מ א מוקדתה(, J, 14]=להוסיף[ 'לספות' )במ לב  למוזפה

 (. 885)ת"מ א

 
 īדרך ב': בתנועה 

; באשר 3'להיטיב' )אב גלוגה  mīṭēba מיטבה (,71'להיטיב עמנו' )טביה  almīṭǡbǡtån למיטבאתן

 §(.5.3.3ראה  ē עה"פ לתנועת
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2. *maqtål –  בתנועהī 

(. באשר לתנועת עה"פ 70טביה 'להיטיב' ) almīṭǝb למיטב(, 106אב גלוגה 'להיטיב' ) mīṭǝbמיטב 

 §.20.5.1.2משקל זה ראה המאפיינת 

 

 בניין איתפעל 7.3.3

 ittåqtǝl*עבר 7.3.3.1 

 ūדרך א': בתנועה 

 (.J, 5'גרתי' )בר לב  אתותבת – מדבר

 (.A, 6'הולדת' )בר מח  אתולדת(, 98'נתכבדת' )ת"מ ו אתוקרת – נוכח

(, 86, ת"מ ו541, ת"מ ה67'נתכבד' )ת"מ ג אתוקר (,632, ת"מ א245'נוסף' )ת"מ א אתוזף – נסתר

 (.J, 15'נותר' )שמ י  אתותר(, J, 25'ויותר' )בר לב  ואתותר (,J, 1'וישב' )בר כ  ואתותב

; הגיית הצורה J, 15]=תוקטר[ 'תקטיר' )ויק ו  תתועד ,(373'נודעה' )ת"מ ו התודעת – נסתרת

 'תוקטר'(. tēqǡṭǝrהיא  תקטיר

 (.282'נשרפו' )ת"מ ב התוקדו – נסתרים

 
 īדרך ב': בתנועה 

'וייטב' והיא  wyīṭåbהיא  וייטב; הגיית הצורה J, 37]=והוטב[ 'וייטב' )בר מא  ואתיטב – נסתר

; הגיית הצורה J, 16]=הוטב[ 'הייטב' )בר יב  אתיטבמנוגדת לנוסח בתה"ש שצורתו סבילה(, 

 וטב'(.'ה ǡʔīṭåbהיא  הייטב

'וייטבו'  wyīṭǡbuו היא וייטב; הגיית הצורה J, 18]=והוטבו[ 'וייטבו' )בר לד  ואתיטבו – נסתרים

 והיא מנוגדת לנוסח בתה"ש שצורתו סבילה(.

 
 yittaqtǝlעתיד 7.3.3.2 

 ūדרך א': בתנועה 

 .(89'תוכח' )ת"מ ו תתוכח ,(87, אלעזר ב 87עמרם כו )'תקבל תודה'  tittūdi תתודי – נוכח

(, J, 48'יגור' )שמ יב  יתותב(, C, 10'ונוסף' )שמ א  ויתוסף (,362'יוכח' )ת"מ ג יתוכח – נסתר

 'יוותר'(. yuwwǡtårהיא  יותר; הגיית הצורה J, 34]=יוותר[ 'יותר' )שמ כט  יתותר

 (.728'תוסיף' )ת"מ ג תתוזף – נסתרת

 
 īדרך ב': בתנועה 

היא  ייטב; הגיית הצורה J, 25]=יוטב[ 'ייטב' )דב ה  יתיטב(, 167'יובל' )ת"מ ד יתיבל – נסתר

yīṭåb .)ייטב' והיא מנוגדת לנוסח בתה"ש שצורתו סבילה' 

 

 ūבתנועה  – ittaqtǝl*ציווי 7.3.3.3 

 'גור'(. gorהיא  גר; הגיית הצורה J, 3]=גור[ 'גר' )בר כו  אתותב – נוכח
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  mittåqtǝlבינוני 7.3.3.4 

 ūדרך א': בתנועה 

 מתולדין(, 214'נודע' )ת"מ ו מתודע (,16מרקה יג 'מתוודע, מקבל ידיעה' ) mittūdaמתודע  – יחיד

 (. J, 34'גר' )ויק יט  מתותב(, 947'נשרף' )ת"מ ד מתוקד (,A, 5'נולדים' )בר מח 

 (. 980'מכובדת' )ת"מ ג מתוקרה(, C, 3'ונוספה' )במ לו  ומתוספה – יחידה

 (.928'מוכחים' )ת"מ ג מתוכחים – רבים

 
 īבתנועה  דרך ב':

 (.680'מובל' )ת"מ ד מתיבל – יחיד

 
 ūבתנועה  – mittåqtǡlå*מקור 7.3.3.5 

 (.J, 4; בר מז J, 9'לגור' )בר יט  למתותבה
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 גזרת פ"א8 

. מבחינה היסטורית שייכים לגזרה זו גם פועלי ʔגזרה זו מורכבת מפעלים אשר פה"פ שלהם היא 

ולפחות שני פועלי פ"ח )חל"ץ, חר"ב(, אשר נעתקו לפועלי פ"א. זו הסיבה לכך  )כגון הפ"ך( פ"ה

בראשן. להבדיל מעה"ש שבה  עואף  ח, ההצורות השייכות לגזרת פ"א נכתבות באותיות ן שחלק מ

( ורק ʔ ,h ,ʕ ,ḥמרבית פועלי פ"א הם חלק מגזרה הכוללת את כל הפעלים שפה"פ שלהם גרונית )< 

, באה"ש נטיית 419נטייתם ייחודית –מקורי,  ʔאשר פה"פ שלהם היא עיצור  פועלי פ"א אחדים,

ובעלת זיקה לגזרת §( 9, ראה ʕ ,ḥפ"ע )<נטיית פועלי פ"א היא נטייה בפני עצמה, הנבדלת מפועלי 

 פ"י. 

משתמרת בעומדה בראש תיבה, כלומר: בצורות העבר, הציווי והבינוני של בניין קל  ʔפה"פ 

ווי של בניין פעל. בקטגוריות אלה הנטייה היא על דרך השלמים. לדוגמא: ובצורות העבר והצי

( 12'אוכל' )מרקה יד  ǡkålאכל  ,( ]קל עבר[9, עמרם ט 26, עמרם ו 10'אמר' )עמרם א  ǡmår אמר

בשאר המעמדים נטיית פ"א שונה  ( ]פעל עבר[.63'חילצת' )מרקה י  alliṣtåחלצת ]קל בינוני פעיל[, 

 מגזרת השלמים.

 

 כללי גזרת פ"א8.1 

8.1.1 פ"יגזרת פ"א על דרך  פועלינטיית  

, וזהו קו 420פ"א על דרך גזרת פ"י מתועדת כבר בארמית מקראית בבניין אפעל פועלי נטיית

 דיאלקטי המאפיין את כלל ניבי הארמית.

 פ"יגזרת , והנטייה היא על דרך 421בצורות העתיד והמקור של בניין קל y-נעתקת ל ʔפה"פ  .1

(, 20, עמרם יג 22'יאמר' )עמרם ח  יימר yiʔmår  <yiymår  <yīmår. לדוגמא: §ī (7.1.1)בתנועה 

maʔlåf  <maylåf  <mīlåf (. כל הפעלים בגזרת פ"א 122, מרקה א 24'ללמוד' )מרקה א  מילף

 נוטים על דרך פ"י בעתיד ובמקור קל.

היא על דרך גזרת פ"י בבניינים אפעל ואיתפעל, כך שנטיית בניינים אלה  y-הופכת ל ʔפה"פ  .2

 לדוגמא:§(. 7.1.2§, 7.1.1)ראה  īאו  ūבתנועה 

  בינוני אפעל, בתנועהū :maʔrǝk  <mawrǝk  <mūrǝk (.15'מאריך' )עמרם כג  מורך 

  עבר אפעל, בתנועהī :aʔkǡlǝt  <aykǡlǝt  <*īkǡlǝt שמ טז  איכלת( '32'האכלתי ,J.) 

  עבר איתפעל, בתנועהī :ittaʔmǝn  <ittaymǝn  <ittīmǝn (.28'הואמן' )עמרם א  אתימן 

  עבר איתפעל, בתנועהū :ittaʔrǡku  <ittawrǡku  <*ittūrǡku בר כו  אתורכו( '8'ארכו ,A.) 

                                                 
 §.2.3, 101-100חיים, עואנ"ש ה, עמ' -ראה בן 419
ועדת גם פ"י בבניין אפעל מת גזרת פ"א על דרך פועלינטיית §. 44, 139-138ראה באואר וליאנדר, ארמית, עמ'  420

 .(§32, 124ראה מוראוקה ופורטן, דקדוק יב, עמ' ) בארמית של יב בשורש את"י
נושלת בסוף  ʔפה"פ במקרים אלה כי §( a44, 138מבחינה היסטורית מקובל להניח )באואר וליאנדר, ארמית, עמ'  421

 הברה.



185 
 

8.1.2 ושינוי במבנה ההברה ʔ פה"פהיעלמות  

 עומדת אחרי תנועה ולפני עיצור, קיימות שתי דרכי נטייה: ʔכאשר פה"פ  .1

 אלף aʔləf  <alləf*(. לדוגמא: סעיף קטן א §3.7.3.6 מדמה לעיצור שאחריה )ראה ʔפה"פ  .א

>  yaʔlēfinne(, 47'יתקיים' )מרקה כה  ימן yaʔmǝn  <yammǝn(, 168'לימד' )מרקה טז 

yallēfinne (, 3'ְיַלְםדֹו' )מרקה כא  ילפנהmaʔlǝf  <malləf (, 81, מרקה טז 6'מלמד' )עמרם ב  מלף

maʔmǝn  <måmmən (. דרך זו מתקיימת בבניין 33, עמרם יט 8'קיים, מתמיד' )עמרם ד  ממן

 אפעל. 

במקרה זה חלה הזדהות בין צורות עבר וציווי בבניין אפעל לבין צורות עבר וציווי בבניין פעל. 

הנטייה )העתיד, ן לפיכך שיוכן של צורות אלה לאחד משני הבניינים מתבסס על צורות אחרות מ

( שויכה לבניין אפעל 168'לימד' )מרקה טז  alləf אלף, צורת העבר דוגמאלהבינוני, המקור(. 

דו' )מרקה כג  tallēfon תלפוןבהסתמך על צורת העתיד  'וירפא' )בר כ  ואסי(; צורת העבר 9'ְתַלִםְ

17 ,Jיאסינן ( שויכה לבניין פעל בהסתמך על צורת העתיד yǡssinnån  הצורה  (.40'ירפאנו' )מעש ו

בשל העדר שויכה להלן לבניין אפעל, אך  (4, עמרם יט 11, עמרם ז 6'הדליק' )עמרם ז  alləq אלק

 . 422לבניין פעלממצאים ניתן לשייכה גם 

 

שתי תנועות נעלם בין  ʔהעיצור  שווה באיכותה לתנועה שלפניה,נוצרת תנועה ה ʔ פה"פ אחרי .ב

>  yåʔmǝn  <yǡʔǡmǝnגמא: (. לדוסעיף קטן ב §3.7.3.6כבדה ביותר )ראה  שוות ומתהווה הברה

yǡ:mǝn (; 34'יתן בטחון' )מעש ד  יאמןnåʔmǝn  <nǡʔǡmǝn  <nǡmǝn (; 54'נאמין' )מעש ו  נאמן

måʔni  <mǡʔǡni  <mǡ:ni (. דרך זו מתועדת 92, אב חסדה 41'מהנה, מועיל' )מרקה א  מחנה

 דרך זו מאפיינת פעלים רבים. 423בעתיד ובבינוני של בניין אפעל, והיא נדירה באה"ש. בעה"ש

 

תנועה, השווה באיכותה לתנועה  ʔ, נוצרת לפני עומדת בין עיצור לבין תנועה ʔכאשר פה"פ  .2

נעלם בין שתי תנועות שוות ומתהווה הברה כבדה ביותר או הברה כבדה  ʔ, העיצור ʔשאחרי 

'נאמרות' )ננה  מרןמת mitʔǡmǡrån  <mētǡʔǡmǡrån  <mētǡmǡrånלדוגמא: §(. 3.7.3.5) כפליים

18 ;)*titʔållål  <*tētǡʔållål  <tētǡllål (; 26'תתהלל' )מעש ו  תתהללmitʔānyå  <mētāʔānyå  <

mētānyå (. דרך זו מתועדת בבניינים אתְפעל ואתַפעל. 9'מועילה' )עמרם ט  מתעניה 

 

עומדת בין שתי תנועות שוות, פה"פ נעלמת ומתהווה הברה כבדה כפליים.  ʔכאשר פה"פ  .3

(. דרך זו מתועדת בבינוני ובמקור בבניין 51'מהלך' )מרקה א  מהלך mǡʔållǝk  <mǡllǝkלדוגמא: 

של משקל הבינוני הפעיל בבניין  mǡqåttǝlבגזרת פ"א משמשים האלומורף §(, 5.2פעל. כאמור )

של  mǡqåttǡlåהאלומורף ו יל בבניין פעלסבשל משקל הבינוני ה mǡqåttål*, האלומורף פעל

 .משקל המקור בבניין פעל

                                                 
 ל"ק(.זהו השיוך המוצע במילון אה"ש )שורש א 422

 §. 2.2.1.1.7, 89; עמ' 2.2.1.1.4, 88חיים, עואנ"ש ה, עמ' -ראה בן 423
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, aולפני תנועה  ēעומדת אחרי תנועה  ʔ, כאשר פה"פ yēqåttǝlעתיד של בניין פעל הבמשקל  .4

ושתי ההברות מתכווצות  ,§ʔ (3.9.1.2)מידמה הידמות מלאה לתנועה שאחרי  ʔשלפני  ēהתנועה 

 (.32'נהלל' )מע"ש ו  נהלל nēʔållǝl  <nǡʔållǝl  <nǡllǝlלדוגמא: §(. 3.7.3.1לאחת )

 
'מלמד'  malləf מלף, כגון: אכתיבן של הצורות, שבהן הפוצץ הסדקי נעלם, עשוי להיות ללא 

'תאמרנה'  yētǡmǡrån יתמרן(, V, 8'קיים, מתמיד' )עמרם ד  måmmən ממן(, V, 6)עמרם ב 

 (.J, 27'להרפא' )דב כח  למתסאה (,V, 72)מרקה ג 

 

 הערות8.2 

, 56, מרקה י 39, מרקה ז 38'ייאמר' ]אתְפעל, עתיד נסתר[ )מרקה ב  yitmår יתמר בצורות .1

']הן[ תיאמרנה' ]אתְפעל, עתיד נסתרות[ )אלדסתאן ב  yitmǡrån יתמרן (,40, מרקה יב 8מרקה יא 

ותנועת התחילית  tחרי היסוד , ע"א, ע"ב(, הנגזרות מן השורש אמ"ר, נחטפת התנועה הבאה א20

. אפשר ששכיחותה הגבוהה של מלה זו ודומותיה גרמה yētǡmår  <yētmår  <yitmårמתקצרת: 

: 424תתקצר ברצף הדיבור. תופעה דומה חלה בנטיית אמ"ר בבניין אתְפעל באיא"י ǡלכך שהתנועה 

 ִאְתְםָרת, ֵאיְתָמר.

 
ש תיבה בציווי ובעבר קל. דוגמאות לנטיית בשורש אז"ל 'הלך' נושלת הברת פה"פ בעומדה ברא .2

 וזלו(; A, 51; בר כד J, 2)בר כב  ואזל(, אך A, 51; בר כד A, 2'ולך' )בר כב  וזלאז"ל בציווי קל: 

(. 615'לכו' )ת"מ א זלו(; 78'לך' )ת"מ א זל(; J, 32-31)שמ יב  ואזלו(, אך A, 32-31'ולכו' )שמ יב 

(. במרבית E, 36)דב לב  אזלת(, אך C, 36'אזלת' )דב לב  זלת דוגמאות לנטיית אז"ל בעבר קל:

. C, וכן ברובד הקלאסי, בתיבת מרקה ובכ"י Aברובד המאוחר, בכ"י הנשילה חלה המקרים 

לשורש אז"ל 'הלך' אותה המשמעות שלשורש הל"ך, הנוטה בבניין קל על דרך גזרת פ"י בנשילת 

נטיית אז"ל הושפעה מנטיית הל"ך, ובשל כך ש אפשר§(. 7.1.6פה"פ בציווי ובעבר ) הברת

 התהוותה נטיית אז"ל בנשילת הברת פה"פ.

 

 דוגמאות לנטיית גזרת פ"א8.3 

8.3.1 בניין קל 

 עבר8.3.1.1 

1. qǡtål 

 (.14, טביה 18'אמרת' )עמרם כב  ǡmårta אמרת –נוכח 

' )מרקה יז הָר מָ 'אֲ  ǡmǡrå אמרה(, 9, עמרם ט 26, עמרם ו 10'אמר' )עמרם א  ǡmår אמר –נסתר 

                                                 
       הירושלמי, שבתלמוד הארמית של הצורות ; היימנס, תורת412ראה קוטשר, הארמית של השומרונים, עמ'  424

 .95עמ' 
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 (.1'הלך' )ננה  ǡzål אזל(, 19

 (.38'הלכו' )מרקה כא  ǡlǡku הלכו(, 92'הלכו' )אב גלוגה  ǡzǡlu אזלו –נסתרים 

'ותאמרנה' )בר לא  ואמרי(, A, 61'ותלכנה' )בר כד  ואזלין(, J, 61'ותלכנה' )בר כד  ואלכי –נסתרות 

14 ,J ,)בר לא  ואמרין( '14'ותאמרנה ,A ,)בר מא  ואכלי( '4'ותאכלנה ,J.) 

 

2. qǡtəl 

 (.76, ע"א; אב גלוגה 49'הפכתי' )אב גלוגה  ǡfēkǝt אפכת –מדבר 

 (.94, מרקה א 73'הפך' )מרקה א  ǡfǝk הפך –נסתר 

 (.49'הפכה' )אב גלוגה  ǡfēkåt אפכת –נסתרת 

 
 עתיד8.3.1.2 

1. yiqtål 

 (.J, 5'ואפית' )ויק כד  תיפי –נוכח 

 yīti ייתי(, 132'ילך' )מרקה א  yīzål ייזל(, 20, עמרם יג 22'יאמר' )עמרם ח  yīmår יימר –נסתר 

 (.35, עמרם טז 8, עמרם יג 36'יבוא' )עמרם ט 

, עמרם ב 11'נאבד' )עמרם ב  nībåd ניבד(, 24, מרקה י 7'נלמד' )עמרם ב  nīlåf נילף –מדברים 

, 59'נהפוך' )עמרם כו  nīfåk ניפך(, 31 , עמרם ח12, עמרם ח 30'נאמר' )עמרם ג  nīmår נימר(, 22

 (, 38מעש ו 

  (.9'תלמדו' )מרקה כג  tīlǡfon תילפון –נוכחים 

      (,13, מרקה כד 8, מרקה יט 11, מרקה יא 25'יאמרו' )עמרם ד  yīmǡron יימרון –נסתרים 

 (.60, מרקה ד 27, עמרם יג 31'יבואו' )עמרם י  yīton ייתון

 
2. yiqtǝl  

 (.29, אב גלוגה 17'תהפוך' )עמרם ב  tīfək ךתיפ –נוכח 

 (.74'יהפוך, יפנה' )אב גלוגה  yīfək יפך – נסתר

 
 qētålציווי 8.3.1.3 

, 13'לכה' )בר לז  אזל(; J, 16'לך' )בר כו  אזל(, 13, מעש ז 64'אמור' )מרקה טז  ēmår אמר –נוכח 

J ,)בר כד  אתי( '31'בא ,A הגיית הצורה בא היא ;bā 'בוא'.) 

 (.104; ננה 47, ע"ה; מרקה יז 66425; מרקה ז 5'אימרו' )עמרם ז  ēmǡru אמרו – נוכחים

 
 
 
 

                                                 
 .ה"שדרך עה"ש וככל הנראה חדרה לא 'וִאמרו'. קריאה זו היא על wamruבמקום זה הגו רוב העדים  425
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 בינוני פעיל8.3.1.4 

1. qǡtəl 

 (.37, אלעזר ב 23, מרקה ו 8'אומר' )עמרם ו  ǡmår אמר –יחיד 

 ǡmǡrǝn אמרין(, 20, עמרם יז 10, עמרם יז 15'אומרים' )עמרם יד  ǡmērən אמרין –רבים 

, 21'אומרים' )עמרם כ  ǡmǡrəm אמרים(, 6, אלדסתאן א 9, מרקה כד 46'אומרים' )מרקה ח 

  (.70, מעש א 46מרקה ח 

 
2. qǡtal 

 (.12'אוכל' )מרקה יד  ǡkålאכל  –יחיד 

 
3. qǡtol 

 ǡmūre אמורה(, 64'אומרה' )טביה  ǡmūrå אמורה(, 106'אומר' )מרקה יד  ǡmor אמור –יחיד 

 (.24'אומרו' )מרקה כד 

 (.15'אומריך' )מרקה כ  ǡmūrǝk אמוריך(, 32'האומרים' )עמרם טז  ǡmūrayyå אמוריה –רבים 

 
 בינוני סביל8.3.1.5 

1. qǡtəl 

 (.§3.7.1; ראה 78'נחלצת' )ננה  ǡlīṣå חליצה –יחידה 

 

2. qētǝl 

 (.125, מרקה טז 5, מרקה טו 88'אמור, נאמר' )מרקה יד  ēmǝr אמיר – יחיד

 
 maqtålמקור 8.3.1.6 

(, 122, מרקה א 24'ללמוד' )מרקה א  mīlåf מילף(, 1, מרקה טז 34'לומר' )מרקה טו  mīmår מימר

 (.1071'להפוך' )ת"מ א מיפך(, J, 25'לאכל' )בר לז  למיכל

 

8.3.2 בניין פעל 

 qåttǝlעבר 8.3.2.1 

 (.63'חילצת' )מרקה י  alliṣtåחלצת  –נוכח 

(. J, 17'וירפא' )בר כ  ואסי(, 82'חילץ' )ננה  wållåṣ וחלץ(, 65'שחילץ' )ננה  dållåṣ דחלץ – נסתר

 §.5.2.1ראה  dållåṣ ,wållåṣבצורות   åבאשר לתנועת עה"פ 

allifnån אלפנן – מדברים
 (.123, מרקה א 29יא  , עמרם23, עמרם יא 7'למדנו' )עמרם ה  426

 (.38'החריבו' )פנחס  arrēbu חרבו – נסתרים

                                                 
 במשמעות הקל 'למד'.בבניין פעל משמש  אל"ף שורשה 426
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 yēqåttǝlעתיד 8.3.2.2 

 (.CB, 25'והלכת' )דב יד  ותהלך –נוכח 

 (.40'ירפאנו' )מעש ו  yǡssinnån יאסינן –נסתר 

 (.J, 8'נלכה' )בר ד נהלך  (,32'נהלל' )מע"ש ו  nǡllǝl נהלל –מדברים 

 
 qåttǝlציווי 8.3.2.3 

 (.MCB, 17'התהלך' )בר יג  הלך(, J, 13'רפא' )במ יב  אסי – נוכח

 
 amqåttǝl (mǡqåttǝl)בינוני פעיל 8.3.2.4 

 (.77'מרפא' )מעש ו  mǡssi מאסי(, 51'מהלך' )מרקה א  mǡllǝk מהלך –יחיד 

 
 amqåttǡlå (mǡqåttǡlå)מקור 8.3.2.5 

 (.A, 5'ללכת' )בר יב  למהלכה

 

8.3.3 בניין אפעל 

 aqtǝlעבר 8.3.3.1 

 דרך א': בהידמות פה"פ לעה"פ

'לימד' )מרקה טז  alləf אלף(, 4, עמרם יט 11, עמרם ז 6'הדליק' )עמרם ז  alləq אלק –נסתר 

 (.48, אלעזר א 12'ולימדו' )עמרם יד  wallēfe לפהוא(, 168

 (.33'איבדנו' )מרקה א  abbidnån אבדנן(, 86'עמדנו' )מרקה ד  amminnån אמנן –מדברים 

 

 ūדרך ב': על דרך פ"י, בתנועה 

 (.J, 8'ארכו' )בר כו  אורכו –נסתרים 

 
 īדרך ג': על דרך פ"י, בתנועה 

 (.J, 32'האכלתי' )שמ טז  איכלת –מדבר 

 (.J, 21'הבאת' )שמ לב  איתית –נוכח 

 (.J, 14'הביא' )בר לט  איתי(, J, 3'ויאכילך' )דב ח  ואיכלך –נסתר 

 
 yåqtǝlעתיד 8.3.3.2 

 דרך א': בהידמות פה"פ לעה"פ

דֹו' )מרקה כא  yallēfinne ילפנה(, 47'יתקיים' )מרקה כה  yammǝn ימן –נסתר   יאבדון(, 3'ְיַלְםִ

yabbēdon  (.39'ישמידם' )פנחס 
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nallēfå נלפה –מדברים 
 (.24'ְנַלֵםד' )מרקה י  427

דו' )מרקה כג  tallēfon תלפון –נוכחים   (.9'ְתַלִםְ

 

 ūדרך ב': על דרך פ"י, בתנועה 

 (.J, 7'והאכת' )דב כב  ותורך –נוכח 

 (.J, 20'יאריך' )דב יז  יורך(, 76'יאריך' )אלעזר א  yūrǝk יוריך –נסתר 

 (.J, 29'והארכתם' )דב ה  ותורכון –נוכחים 

 
 īדרך ג': על דרך פ"י, בתנועה 

 (.J, 5'יביא' )שמ לה  ייתי(, J, 18'יאכילנו' )במ יא  ייכלנן –נסתר 

 
 דרך ד': היווצרות תנועה ארוכה ביותר בשל היעלמות פוצץ סדקי

 (.34'יתן בטחון' )מעש ד  yǡmǝn יאמן –נסתר 

 (.54'נאמין' )מעש ו  nǡmǝn נאמן –מדברים 

 
 aqtǝlציווי 8.3.3.3 

 דרך א': בהידמות פה"פ לעה"פ

 (.64'השמד' )פנחס  abbǝd אבד(, 17'ַלמדנו' )מרקה כ  allēfån אלפן –נוכח 

 

 ūדרך ב': על דרך פ"י, בתנועה 

 (.84'הוליכנו' )אלעזר ב  ūlīkån הוליכן –נוכח 

 (.590'התמידו' )ת"מ ג אורכו –נוכחים 

 
 maqtǝlבינוני פעיל 8.3.3.4 

 דרך א': בהידמות פה"פ לעה"פ

 måmmən ממן(, 4, מע"ש א 26, מרקה כד 81, מרקה טז 6'מלמד' )עמרם ב  malləf מלף –יחיד 

'מאביד,  mabbəd מאבד(, 37, מרקה ו 38, מרקה ג 33, עמרם יט 8'קיים, מתמיד' )עמרם ד 

 (.70, מעש ו 1, עמרם טו 1'המתמיד' )עמרם ג  måmmēnåממנה (, 6משמיד' )עמרם י 

 (.92'מתמידה' )ננה  måmmēnåממנה  –יחידה 

 (.59, מרקה ח 35, מרקה ח 74'קיימים' )מרקה ו  måmmēnǝm ממנים –רבים 

 
 
 

                                                 
, nǡllefמפאת מיעוט ממצאים כללתי אף את הממצא הזה למרות היותו משובש: צורן הזירוז, המצטרף לבסיס  427

חיים )עואנ"ש ג ס"ב, -'לימוד' ולפיו תרגם בן מלפהבנוסח אחר מצויה התיבה §. 4.1.3.4אינו מצוי בארמית, אך ראה 

 (.195עמ' 
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 ūדרך ב': על דרך פ"י, בתנועה 

 ,150, מרקה א 37, עמרם כג 23כג  , עמרם15עמרם כג , 7עמרם י )'מאריך'  mūrǝk מורך –יחיד 

 (.49מרקה יא 'המאריך' ) mūrkå מורכה ,(67, אב גלוגה 11, אב גלוגה 74מרקה יג 

 
 īדרך ג': על דרך פ"י, בתנועה 

 (.J, 16'המאכילך' )דב ח  המיכלך –יחיד 

 
 דרך ד': היווצרות תנועה ארוכה ביותר בעקבות היעלמות פוצץ סדקי

 (.92, אב חסדה 41'מהנה, מועיל' )מרקה א  mǡni מחנה –יחיד 

 (.16'מועילה' )עמרם ט  mǡnya מעניה –יחידה 

 
 בהידמות פה"פ לעה"פ – maqtålבינוני סביל 8.3.3.5 

; בצורה זו חל חילוף בין 51'נאצל' )מרקה ז  måṣṣǝl מצל(, 321'נאצל, מופרש' )ת"מ ד מצל –יחיד 

 §(.3.2.4בהברה האחרונה עקב טשטושן במעמד זה, ראה  e-a/åהתנועות 

 ק'(. 111'נאצלת' )ת"מ ה מצלה –יחידה 

בהברה שלפני  e-a/å; בצורה זו חל חילוף 5'מלומדות' )אלדסתאן ב  mallēfån מלפן –רבות 

 §(. 3.2.4האחרונה, ראה 

 

 מקור8.3.3.6 

1. måqtǡlå 

 דרך א': בהידמות פה"פ לעה"פ

 (.M, 2'למאור' )ויק כד  למלקה

 

 īדרך ב': על דרך פ"י, בתנועה 

 (.J, 5'להביא' )בר כז  למיתאה

 

2. *maqtål –  על דרך פ"י, בתנועהī 

 (.J, 26'להביא' )דב כט  למיתי

 

8.3.4 בניין אתְפעל 

 itqǡtǝlעבר 8.3.4.1 

 (.EB, 11'הייתי' )בר לב  אתהבית –מדבר 

 (.J, 9'נהית' )דב כז  אתהבית –נוכח 

 (.B, 19'הלך' )שמ יט  אתזל(, 63'נאמר' )מרקה טז  ētǡmår אתמר –נסתר 

 (.29'ונהנו' )ת"מ אואתחנו  –נסתרים 

 (.m, 20'ויהיו' )בר כט  אתהבי –נסתרות 
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 yitqǡtǝlעתיד 8.3.4.2 

 (,40, מרקה יב 8, מרקה יא 56, מרקה י 39, מרקה ז 38)מרקה ב  'ייאמר' yitmår יתמר –נסתר 

'יתקיים' )ת"מ  יתאמן(, 1037'שלמד' )ת"מ דדאתלף  (,§8.2; ראה J, 19'יאסר' )בר מב  יתאסר

 (.581ג

 (.J, 9'תאפה' )ויק ז  תתאפי –נסתרת 

 yitmǡrån יתמרן (,20, אלדסתאן ב 72'תאמרנה' )מרקה ג  yētǡmǡrån יתמרן –נסתרות 

 (.A, 17'תאפינה' )ויק כג  יתאפין, ע"א, ע"ב(, 20)אלדסתאן ב 

 

 mitqǡtǝlבינוני 8.3.4.3 

 (.A, 15מתהלך' )דב כג 'מתהזל  –יחיד 

  (.9'מועילה' )עמרם ט  mētānya מתעניה (,345'מתקיימת, מתמידה' )ת"מ ג מתאמנה –יחידה 

 (.18'נאמרות' )ננה  mētǡmǡrån מתמרן –רבות 

 

8.3.5 בניין אתַפעל 

 itqåttålעבר 8.3.5.1 

 (.J, 37'נרפא' )ויק יג  אתאסי –נסתר 

 
 yitqåttålעתיד 8.3.5.2 

 (.85, אלעזר ב 26'תתהלל' )מעש ו  tētǡllål תתהלל –נוכח 

 (.633'יירפא' )ת"מ א יתאסי(, 39, מרקה כד 7'יתהלל' )מרקה כב  yētǡllål יתהלל –נסתר 

 
 mitqåttålבינוני 8.3.5.3 

 (.121'ָלֵמד' )ת"מ ג מתאלף –יחיד 

 
 mitqåttǡlåמקור 8.3.5.4 

 (.J, 27'להרפא' )דב כח  למתסאה

 

8.3.6 בניין איתפעל 

 ittåqtǝlעבר 8.3.6.1 

 ūי, בתנועה דרך א': על דרך פ"

 (.582'האריכו ]ימים[' )ת"מ ד אתורכו(, A, 8'ארכו' )בר כו  אתורכו –נסתרים 

 
 īדרך ב': על דרך פ"י, בתנועה 

 (.24, מרקה טו 10, עמרם יד 8, עמרם טו 28'הואמן, הופקד' )עמרם א  ittīmən אתימן – נסתר
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 yittåqtǝlעתיד 8.3.6.2 

 ūדרך א': על דרך פ"י, בתנועה 

 (.24'יאריך' )ת"מ ק' ב יתורך – נסתר

 (.407'תאריך' )ת"מ ב תתורך –נסתרת 

 
 īדרך ב': על דרך פ"י, בתנועה 

 (.J, 20'ויאמנו' )בר מב  ויתימנן –נסתרות 

 
 īעל דרך פ"י, בתנועה  – mittåqtǝlבינוני 8.3.6.3 

 (.300'נאמני' )ת"מ ג מתימני – רבים
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 גזרת פ"ע9 

. מבחינה היסטורית כוללת גזרה זו גם ʕמורכבת מפעלים אשר פה"פ שלהם היא  428גזרה פ"ע

הצורות השייכות לגזרת פ"ע כתובות ן פועלי פ"ח, אשר נעתקו לפועלי פ"ע. זו הסיבה לכך שחלק מ

מבחינה אטימולוגית , ואילו אאו  ה יות. לעתים צורה השייכת לגזרת פ"ע נכתבת באותחבאות 

 §(.2.1.3.1ראה דיון בכתיב ) ḥאו  ʕ-מקורה ב

 

 כללי גזרת פ"ע9.1 

 §ʕ (3.7 .)-ו ʔ ם וההיעלמות של העיצוריםכללי גזרת פ"ע מתקשרים לכללי הקיו

 ʕשל פה"פ  םכללי קיו 9.1.1

 מתקיימת בשני מעמדים: ʕפה"פ 

(. לדוגמא: סעיף קטן א §3.7.1, בין אם ארוכה או קצרה )a/åבעומדה בראש מילה לפני התנועה  .1

 ʕ(. פה"פ 26'נכנס' )אלדסתאן ג  ʕǡlål עלל(, 3, מרקה יג 4, עמרם יד 8'עשה' )עמרם א  ʕǡbåd עבד

נקרית במעמד זה בצורות העבר והבינוני בבניין קל ובצורות העבר והציווי בבניין פעל. בקטגוריות 

 אלה הנטייה היא על דרך השלמים.

 
, הבא בראש מילה במשקלי העבר והציווי בבניין -ʔaʕ-/ʔåʕחלק מרצף ההגאים  ʕבהיות פה"פ  .2

בעומדו בין תנועות . (סעיף קטן ב §3.7.1בר לראש מילה )וע ʕוהעיצור  ʕ-ל ʔאפעל, חל שיכול בין 

, 11'חוס' ]חו"ס, ציווי נוכח[ )עמרם ב  אחס ʔāʕəs  <ʕāʔəs :לדוגמא משתמר. ʔהעיצור  שונות

'הביאנו' ]על"ל, ציווי  אעלן ʔāʕēlån  <ʕāʔēlån(, 90, ננה 32, עמרם יא 14, עמרם יא 22עמרם ב 

 (. 75[ )עמרם כו §12.1.2; ראה מדבריםכינוי לנוכח + 

 עלם בשתי דרכים: נ ʔהעיצור  ,ומדו בין תנועה לעיצורבע

נעלם בין שתי  ʔ, העיצור ʔנוצרת תנועה השווה באיכותה לתנועה שלפני  ʔאחרי העיצור  .א

>  ʔaʕmǝk  <ʕaʔmǝk(. לדוגמא: סעיף קטן ב §3.7.3.6כבדה ביותר )ות ומתהווה הברה תנועות שו

ʕāʔāmǝk  <ʕāmək ( ]עמ"י, עבר נוכח[. 63, מרקה ד 17'הראית' )מרקה יט  עמיך 

>  ʔaʕkēmån  <ʕaʔkēmån (. לדוגמא:סעיף קטן א §3.7.3.6מידמה לעיצור התוכף ) ʔהעיצור  .ב

ʕakkēmån חכמן(, 54מדברים[ )מרקה ה ל+ כינוי  'הודיענו' ]חכ"ם, עבר נסתר חכמן ʕakkēmån 

 (.36מדברים[ )מרקה טו ל + כינוי'לימדנו!' ]חכ"ם, ציווי נסתר 

, פה"פ נעלמת. על פי רוב פה"פ ʕתוסף ו' החיבור או ד' הזיקה לצורת פועל המתחילה בפה"פ יבה

 (,44' )עמרם טז 'והעצימו wayyēle וחילה, לדוגמא: §(3.7.3.5) נעלמת בלי שתנועתה מתארכת

 וחכמנן(, 92'שעברו' )אב גלוגה  dåbbǡru דעברו, (4'וגמרו' )מרקה ט  wassēla וחסלה

                                                 
וכך גם מאצוך )מאצוך, דקדוק, §( 4.2.1, 62( )טל, דקדוק אה"ש, עמ' I-gutturalטל מכנה גזרה זו גזרת פ' גרונית ) 428

רה זו (. שם זה היסטורי ומתייחס לכך שגזרה זו מורכבת מפועלי פ"ח אשר נעתקו לפ"ע, מאצוך אף כולל בגז170עמ' 

 פועלי פ"א ופ"ה. היות שמבחינה סינכרונית גזרה זו כוללת פועלי פ"ע בלבד, קבעתי את השם גזרת פ"ע.
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wakkimnån  (. אך בכמה מקרים חלה הארכה של תנועת פה"פ לאחר 6'ולמדנו' )עמרם כד

'כי זימן' )עמרם י  dāttəd דעתיד (,49'שידע' )עמרם כה  dākkəm דחכםהיעלמות פה"פ, לדוגמא: 

 .(4'שהכינו' )מרקה יד  dāttēdu דעתדו(, 14

 

 ʕפה"פ  של כללי היעלמות 9.1.2

 ועשויה להיעלם. להלן פירוטם. ʔ-נעתקת ל ʕבשאר המעמדים פה"פ 

, מרקה 75, עמרם כז 2'עשה' )עמרם ד  עבד ʕēbåd  <ēbådמתקיימת בציווי קל, למשל:  ʔפה"פ  .1

 (.63, מרקה ז 15'ראה' )עמרם ב  ēmi עמי(, 6א 

מתארכת, כלומר  הוהתנועה שלפני הלעיצור שאחרי ʔ מידמה פה"פ ,עיצורתנועה ל בעומדה בין .2

 yiʔråq  <yērråq(. לדוגמא: סעיף קטן ג §3.7.3.6יש פיצוי כפול על היעלמות הפוצץ הסדקי )ראה 

'לדעת'  מחכום maʔkom  <mākkom(, 74, אב גלוגה 45'יימלט' ]קל, עתיד נסתר[ )עמרם כג  יערק

(, 20'יחליף, ילביש' ]אפעל, עתיד נסתר[ )מע"ש ד  יחלף yaʔlǝf  <yāllǝf(, 67]קל, מקור[ )טביה 

maʔlǝf  <māllǝf (. דרך זו 15'מחליף ]משנה[' ]אפעל, בינוני פעיל, זכר יחיד[ )עמרם טו  מחלף

 ן אפעל.מתועדת בעתיד ובמקור בבניין קל, בעתיד ובבינוני בבניי

§(, 3.7.3.5תנועה השווה באיכותה לזו שאחריה ) ʔ פה"פ נוצרת לפני ,תנועהבעומדה בין עיצור ל .3

 mitʔållǡfå  >mētǡʔållǡfå  >mētǡllǡfåשתי ההברות מתכווצות להברה כבדה ביותר. לדוגמא: ו

>  itʔābəd  <ētāʔābəd(, 60, עמרם כה 12'חולפת' ]בניין אתַפעל, בינוני[ )עמרם יב  מתחלפה

ētābəd (, 27, מרקה י 12'נעשה' ]בניין אתְפעל, עבר[ )עמרם ז  אתעבדmitʔanni  <mētāʔanni  <

mētānni (. תופעה זו נקרית בעתיד ובמקור בבניין פעל, בכל הנטיות 42'נענה' )אלדסתאן ג  מתעני

 של הבניינים אתְפעל ואתַפעל. 

>  māʔaddǝdומתהווה הברה כבדה כפליים. לדוגמא:  ʔ נעלמת פה"פ בין שתי תנועות שוות .4

māddəd (, 15'מחדש' ]פעל, בינוני פעיל, יחיד[ )עמרם טו  מחדדmǡʔåzzǡrå  <mǡzzǡrå מחזרה 

§(, 5.2(. דרך זו מתועדת בבינוני ובמקור בבניין פעל. כאמור )59'לשוב' ]פעל, מקור[ )מרקה א 

, האלומורף משקל הבינוני הפעיל בבניין פעלל ש mǡqåttǝlבגזרת פ"ע משמשים האלומורף 

*mǡqåttål האלומורף הסביל בבניין פעל של משקל הבינוני ,mǡqåttǡlå  של משקל המקור בבניין

 .פעל

ולפני  ēעומד אחרי תנועה  ʔ, כאשר העיצור §(8.1)השווה  yēqåttǝlעתיד של בניין פעל הבמשקל  .5

, ושתי ההברות ʔ (3.9.1.2§)מידמה הידמות מלאה לתנועה שאחרי  ʔשלפני  , התנועהaתנועה 

(; 62'תשוב' )מרקה א  תחזר tēʔazzår  <tǡʔazzår  <tǡzzårלדוגמא: §(. 3.7.3.1מתכווצות לאחת )

yēʔaddǝš  <yāʔaddǝš  <yāddǝš (. 35, מעש ד 5'יחדש' )מעש ב  יחדש 
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 אפעלבניין הזדהות בין בניין פעל ל 9.1.3

'יחליף,  yāllǝf יחלףחלה הזדהות כמעט מוחלטת בין הבניינים פעל ואפעל. לדוגמא:  בגזרת פ"ע

' ]אפעל, בינוני פעיל, זכר משנה, 'מחליף māllǝf מחלף(, 20ילביש' ]אפעל, עתיד נסתר[ )מע"ש ד 

 יחדש(, 15'מחדש' ]פעל, בינוני פעיל, זכר יחיד[ )עמרם טו  māddəd מחדד(, 15יחיד[ )עמרם טו 

yāddǝš  ( ]פעל, עתיד נסתר[.35, מעש ד 5'יחדש' )מעש ב 

 ניתן להבחין בין פעל לאפעל בשני מקרים:

, למשל )זוהי ולא בהכפלת עה"פ כאשר נטיית אפעל בעבר או בציווי היא בתנועה ארוכה ביותר .א

429 עמיך הדוגמא היחידה לכך ממסורת ההגייה(:
ʕāmək  (.63, מרקה ד 17'הראית' )מרקה יט 

  ʕakkīmǝnחכימין, כגון, qåttǝlמשקל דרך על  נוטהפעיל בבניין פעל הבינוני הצורת  כאשר .ב

, תנועת 430, ע"ח(. להבדיל מעה"ש7)אלדסתאן ג  ʕakkēmǝn חכימין(, 7'יודעים' )אלדסתאן ג 

 להבחנה בין פעל לאפעל באה"ש. תעמסיי הה אינעה"פ בהברה פתוח

ן צורות בבניין אפעל בעבר ובציווי צפויות להיכתב ניתן לכאורה להיעזר בכתיב לצורכי הבחנה, שכ

: 431בראשן. אולם הדמיון בהגייה גרר אחריו, ככל הנראה, חילופים גם בכתיב. לדוגמא אבאות 

 וחסכת( 'ויגד', C, 13)בר יד  ואחוי(/J, 13)בר יד  וחוי( 'ויעבר', C, 1)בר ח  ועבר(/J, 1)בר ח  ואעבר

)בר  ועתר( 'ויעקד', C, 9)בר כב  ואעקד(/J, 9)בר כב  ועקד( 'ואחשך', C, 6)בר כ  אחסכת(/J, 6)בר כ 

 ( 'יעתר'.C, 21)בר כה  ואעתר(/J, 21כה 

לשמש במשמעות לבסוף ניתן להיעזר במשמעות על מנת להבדיל בין שני הבניינים: בניין פעל נוטה 

, ואילו בניין אפעל נדיר יחסית במשמעות הקל. כך, לדוגמא, השורש עב"ר משמש בבניינים הקל

'שעברו'  dåbbǡru דעברו(, 92'שעברו' )אב גלוגה  dǡbǡru דעברוקל ופעל במשמעות 'עבר', כגון: 

'והביאם' )מרקה א  wåbbǡron ועברון(. ואילו בבניין אפעל פירושו 'העביר', למשל: 92)אב גלוגה 

. גם בצורות הפועל הנגזרות מן השורש חכ"ם ניתן להבחין כי . מצב דומה מתקיים בעה"ש(68

 וחכמנן (,49'שידע' )עמרם כה  dākkəm דחכםהפעל משמש במשמעות הקל 'ידע', לדוגמא 

wakkimnån  כגון 'הודיע, לימד' , ואילו לצורות באפעל משמעות של גרימה(6'ולמדנו' )עמרם כד ,

 חכמת, (36'לימדנו!' )מרקה טו  ʕakkēmån חכמן (,54'הודיענו' )מרקה ה  ʕakkēmån חכמן

dakkēmåt  מחכמין , (24'לימדה' )מעש גmākkēmǝn (14, אלעזר ד 99ודיעים' )מרקה א 'מ. 

, למשלשרירותי. כזה הוא,  זרת פ"ע השיוך הדקדוקיאפשרות להבחין בין פעל לאפעל בג העדרב

'תמנע'  tāssək תחסךוהשיוך של  ( לבניין פעל8'מחלל' )עמרם יד  mālləl מחלל הצורה השיוך של

 ( לבניין אפעל.79)עמרם כח 

 
                                                 

 היותל הוחלט לשייכה לבניין אפעל, בניין אפעל. לעילבניין קל הן להן  שייך'הראה' ניתן ל ʕāməkאת הצורה  429

ת שמתועדות צורות בינוני המתאפיינות במוספית   , והיומה, האופיינית לבניין אפעלשצורה זו באה במשמעות של גרי

 והנגזרות מן השורש עמ"י במשמעות 'הראה' )ראה להלן(. -m/-מ

 §.2.2.1.2.2, 90חיים, עואנ"ש ה, עמ' -ראה בן 430

 קמו. -דוגמאות נוספות ראה אצל טל, תה"ש ג, עמ' קמה 431
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 פעל במשמעות הקל בגזרת פ"עבניין  9.1.4

בצורות הפועל הבאות, הנגזרות מן השורשים ער"ק, חכ"ם, עב"ד, עב"ר נכפלת עה"פ בעבר ובשל 

dākkəm דחכם(, 61, פנחס 61'נמלטנו' )עמרם כג  ʕarriqnån ערקנןכך יש לשייכן לבניין פעל: 
 

התפתחה ככל הנראה בשל היעלמות פה"פ אחרי  ā; התנועה הארוכה ביותר :49'שידע' )עמרם כה 

 ועבדה(, 6'ולמדנו' )עמרם כד  wakkimnån וחכמנן§(, 9.1.1אה , ר-ד/-dמילית השיעבוד 

wåbbǡde  עמרם יד( 'באשר לתנועת עה"פ 11'ועשאו ;ǡ 5.2.1ורה זו ראה בצ ,)§עבדה ʕåbbǡdå 

 (.92'שעברו' )אב גלוגה  dåbbǡru דעברו (,86'עשאו' )עמרם כד 

 ערקת משמעות צורות אלה בבניין פעל היא כמשמעות הצורות בקל הנגזרות מאותו השורש:

ʕārēqǝt  יערק(, 27'נסתי' )אב גלוגה yērråq יחכם(; 74, אב גלוגה 45ימלט' )עמרם כג 'י yēkkåm 

, 4, עמרם יד 8'עשה' )עמרם א  ʕǡbåd עבד(; 67'לדעת' )טביה  mākkom מחכום (,4'ידע' )עמרם ח 

'שעברו' )אב גלוגה  dǡbǡru דעברו(, 14, מרקה יח 30'שעבר' )עמרם יא  dǡbår דעבר (;3מרקה יג 

ת , ע"ב וע"ח(. בשורש עב"ד אף מתועדות דוגמאות לצורות בינוני פעיל בבניין פעל במשמעו92

, 22'היה עשה' )בר לט  מעבד הוה(, 742, ת"מ ב360, ת"מ ב293'עושה' )ת"מ ב מעבדהקל, לדוגמא: 

NB.) 

 מעזר השורש חז"ר, המשתייך לגזרת פ"ע, משמש גם הוא בבניין פעל במשמעות הקל, למשל:

mǡzzår  תחזר(, 50, מרקה ז 63'שב, חוזר' )מרקה א tǡzzår  רה (. דוגמא לצו62'תשוב' )מרקה א

 ( .JA, 21'לשוב' )שמ ד  למעזרבבניין קל, הנגזרת מן השורש חז"ר: 

ניתן להניח כי השימוש בפעל במשמעות הקל במקרים אלה נובע לא רק מתפוצתו הגוברת של בניין 

פעל אלא גם מאופי נטיית הקל בגזרת פ"ע. היות שנטיית הקל בעתיד ובמקור בגזרת פ"ע 

להניח כי  אפואועה"פ בהן הוכפלה. ניתן היה  כך צורות העברמתאפיינת בהכפלת עה"פ, הושפעו מ

לם בעבר הקל בגזרת פ"ע התפתחה נטייה בהכפלת עה"פ בהשפעת נטיות העתיד והמקור. או

 –מועטים ביותר ובשלוש מתוך חמש הצורות  השערה זו נראית בלתי סבירה, שכן הממצאים

dākkəm דחכם(, 61, פנחס 61'נמלטנו' )עמרם כג  ʕarriqnån ערקנן
 וחכמנן(, 49'שידע' )עמרם כה  

wakkimnån  תנועת עה"פ  –( 6'ולמדנו' )עמרם כדi(ǝ)  .מעידה על בניין פעל 

, 49, מרקה ב 30, עמרם כו 83'יודע' )עמרם כה  ʕākǝm חכם לצד צורת הבינוני הרגילה בבניין קל

(. צורה זו 7ים' )אלדסתאן ג 'יודע ʕakkīmǝn חכימין(, מתועדת צורת הבינוני הפעיל 64מרקה ה 

 מפאת שימושו של הפעל במשמעות הקל. qåttǝlמשויכת למשקל הבינוני הפעיל של בניין פעל 

 

 הערות9.2 

ואילו בצורות אחרות מאותו  ʕ'נחלץ, נברא' מתקיימת פה"פ  ʕālǝṣ חליץבהגיית הצורה  .1

'חילצת' )מרקה י  alliṣtåחלצת (, 78'נחלצת' )ננה  ǡlīṣå חליצה, כגון: ʔ-ל ʕהשורש נעתקה פה"פ 

הדוגמא היחידה מן השורש חל"ץ באה"ש )וגם בעה"ש( שבה נשתמרה  היא ʕālǝṣהצורה (. 63

 §.4.3.4.1. עוד באשר לצורה זו ראה ʕפה"פ 
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(, 4, מרקה א 23]חי"ב ,אתַפעל, עבר מדברים[ 'חטאנו' )עמרם יא  ētayyåbnån אתחיבנן בצורות .2

'תמנע' ]חס"ך, פעל, עתיד  tassək תחסך(, 57, מרקה ו 26'יוצא חייב' )עמרם ח  mētayyåb מתחיב

עקב התערערות  :āצפויה להתהוות תנועה ארוכה ביותר הייתה , ע"ב וע"ה( 79נוכח[ )עמרם כח 

 תחסך( ]חי"ל ,אתַפעל, עבר נסתרים[, 62'נתחלחלו' )מרקה יד  etāyyǡlu אתחילוהגרונית, השווה: 

tāssək (, אך במקומה באה תנועה 79' )עמרם כח 'תמנעa  קצרה. אפשר שצורות אלה מעידות על

כך שהפיצוי על היעלמות הפוצץ הסדקי איננו שיטתי. ייתכן גם כי במקרים אלה המסירה 

 השתבשה.

 
(, הנגזרת מן השורש עצ"י 'גזל, לחץ, מאס', אינה משתייכת לאף 80)מרקה ד  tǡṣi תעציהצורה  .3

'שאינך מואס  פעלך tǡṣi לית תעציזרת פ"ע. צורה זו נקרית בהקשר הבא: בג מן הנטיותאחת 

 דרך כלל, ואילו בתעציבאה צורת העתיד  לית(. אחרי מילית השלילה 80במעשי ידיך' )מרקה ד 

ככל מכוונת,  עצי. התיבה לית עצינתון הנוסח  כ"י ואטיקןצפויה לבוא צורת בינוני. ב ליתאחרי 

(. סביר 3'שאינו מואס במעשיו' )עמרם טו  פעליו ʕǡṣi עצי דלא, השווה: ʕǡṣi*, לבינוני הנראה

של הפרדה מוטעית 'אין אתה מואס', וב littå ʕǡṣi*נהגה לית עצי שבמקור רצף המילים  432להניח

יד ה בכתבי לית תעצי, שגררה אחריה את הנוסח השגוי tǡṣi litההגייה  התפתחהבין המילים 

KLMNBS. 

 

, ע"ה(, הנגזרת מן השורש חט"י, משויכת 81'יחטאו' )מרקה טז  yǡṭṭon יחטון צורת העתיד .4

. השיוך לבניין קל מתבסס על צורות העבר והבינוני הנגזרות מן yiqtålלהלן לבניין קל, משקל 

, 23'חטאנו' )עמרם יא  ʕǡṭīnånחטינן השורש חט"י 'חטא' והנוטות על דרך בניין קל, השווה: 

ניתן להסביר  yǡṭṭon יחטון(. את תנועת האית"ן בצורה 12וטא' )מרקה כ 'וח wǡ:ṭi וחטא(, 3טביה 

. ניתן גם להניח כי צורה זו yiʔṭon  <yåʔṭon  <yǡṭṭon: §(3.9.1.4) כתוצאת הידמות לגרונית

 של בניין קל. yåqtǝlשייכת למשקל העתיד הנדיר 

 
מקטלה משקל על  היא צורת מקור קל (11'לעשות' )עמרם יח  almēbbēde למעבדה הצורה .5

*maqtǡlå (20.3.1.3)§ ,מתנועת ככל הנראה. תנועת התחילית ותנועת עה"פ בצורה זו הושפעו ,

 yēbbəd יעבד (,28'תעשה' )עמרם כב  tēbbəd תעבדהתחילית ומתנועת עה"פ בצורות העתיד 

(. תנועת 106, ננה 69, מרקה ו 15'נעשה' )עמרם ט  nēbbəd נעבד (,60, מעש ו 31'יעשה' )עמרם כב 

e  בהברה האחרונה בצורהalmēbbēde  מתחלפת בתנועהa/å ל תנועות אלה עקב טשטוש הגייתן ש

amqabbēle מקבלההשווה: §(, 3.2.4במעמד סופי )
 (. הצורה16, אלדסתאן ג 28'לקבל' )מרקה טז  

  .יוטבפ maqtǡla* מקטלההיא התיעוד היחיד למשקל המקור הקל  almēbbēde למעבדה

                                                 
 . 164חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן 432
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 מקטלמשקל  היא צורת מקור קל על almēbbēde למעבדה, הצורה 433חיים-הניתוח שמציע בןלפי 

maqtål  ויטרון בני ישראל יום שבתה בתוספת כינוי חבור לנסתר. צורה זו נקרית במשפט

חיים, צורת -. לדעת בןושמרו בני ישראל את השבת לעשות: 16, והוא תרגום לשמות לג למעבדה

למעבדה מת באמצעות צורת המקור גרבלא כינוי חבור, מתו, המשמשת לעשותהמקור 

almēbbēde ,קושיה יטן להביא את הכתוב כדיוקו"."לא התכוון הפיכן ש, בתוספת כינוי חבור 

, שהרי almēbbēdeבצורת המקור  e-בפירוש 'לעשותו' הוא השימוש בכינוי החבור לנסתר  הנוסף

'לשמעו' mašmāʔinne משמענה השווה: §inne (18.4.4 ,)–במקרה זה צפוי לשמש הכינוי החבור 

 (.39)מרקה ט 

 

 דוגמאות לנטיית גזרת פ"ע9.3 

 בניין קל 9.3.1

 עבר9.3.1.1 

1. qātål 

 (.14, מעש ה 1'עמדתי' )מעש ה  ʕǡmådti עמדתי –מדבר 

'שעשית'  dābådta דעבדתה(, 6, עמרם כה 27, עמרם יא 11'עשית' )עמרם ג  ʕǡbådta עבדת –נוכח 

(, 29, עמרם כד 3'יצרתו' )עמרם כד  ʕǡbådtǡne עבדתנה(, 13, עמרם כד 28, עמרם כב 15)עמרם ח 

 (.17'יצרתם' )עמרם כד  ʕǡbådtǡnon עבדתנון

'שעשה' )מרקה ט  dābåd דעבד(, 3, מרקה יג 4, עמרם יד 8'עשה' )עמרם א  ʕǡbåd עבד –נסתר 

(, 30, אלדסתאן ג 26'בא, נכנס' )אלדסתאן ג  ʕǡlål עלל(, 21'עמד' )מרקה כד  ʕǡmåd עמד(, 71

      ,23'שערב לך' )מרקה ד  dǡnǡtåk דחנתך(, 14, מרקה יח 30'שעבר' )עמרם יא  dǡbår דעבר

 (.70'וענה אותם' )מרקה יג  wǡnǡton וענתון(, 55טביה 

. זו דוגמא dǡbǡdǝt(. קריאת ע"א לצורה זו היא 113'שעשית' )מרקה א  dǡbǡdåt דעבדת –נסתרת 

 §(.3.2.4בהברה אחרונה בלתי מוטעמת ) e-å/aנוספת לחילופי 

 (.4'עמדנו' )עמרם יג  ʕāmidnån עמדנן(, 29'שעשינו' )מרקה א  dǡbådnån דעבדנן –מדברים 

 , ע"ב וע"ח(.92'שעברו' )אב גלוגה  dǡbǡru דעברו(, 14'שעשו' )עמרם יט  dǡbǡdu דעבדו –נסתרים 

 (.'ותבואנה' wtābāʔinnaנהגית  ותבאהן; הצורה A, 21'ותבאהן' )בר מא  עללין – נסתרות

 

2. qǡtǝl 

 (.27'נסתי' )אב גלוגה  ʕārēqǝt ערקת –מדבר 

 
 
 

                                                 
 .79חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן 433
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 עתיד9.3.1.2 

1.  yiqtål 

 יעמי(, 74, אב גלוגה 45ימלט' )עמרם כג 'י yērråq יערק(, 4'ידע' )עמרם ח  yēkkåm יחכם –נסתר 

yēmmi  (.19, עמרם טז 16'יראה' )עמרם א 

'נדעך' )עמרם  nēkkǡminnåk נחכמנך(, 51 עמרם כו ,49'נדע' )עמרם כו  nēkkåm נחכם –מדברים 

 (.53כה 

 (.81'יחטאו' )מרקה טז  yēṭṭon יחטון(, 22'יראוהו' )מרקה כא  yēmmūne יעמונה –נסתרים 

 
2. yiqtǝl 

 (.28'תעשה' )עמרם כב  tēbbəd תעבד –נוכח 

 (.60, מעש ו 31'יעשה' )עמרם כב  yēbbəd יעבד –נסתר 

 (.106, ננה 69, מרקה ו 15'נעשה' )עמרם ט  nēbbəd נעבד –מדברים 

 
 qētålציווי 9.3.1.3 

, מרקה 15'ראה' )עמרם ב  ēmi עמי(, 6, מרקה א 75, עמרם כז 2'עשה' )עמרם ד  ēbåd עבד –נוכח 

 (.76, עמרם כח 84'ענה' )עמרם כו  ēni עני(, 63ז 

(, JA, 9'שובי' )בר טז  עזרי(, JA, 6]=עשי[ 'עשה' )בר טז  עבדי(, J, 6'ועשי' )בר יח  ועבדי –נוכחת 

 (.A, 34'באי' )בר יט  עללי

 (.23, מרקה א 18'ראו' )עמרם ז  ēmu עמו(, 33'עשו' )מרקה יד  ēbǡdu עבדו –נוכחים 

 
 בינוני פעיל9.3.1.4 

1. qātəl 

'יודע' )עמרם כה  ʕākəm חכם(, 48, מרקה יג 35, מרקה יג 4'עושה' )עמרם כג  ʕābəd עבד –יחיד 

, r; תנועת עה"פ היא תוצאת הידמות לעיצור 67'עובר' )אב גלוגה  ʕǡbår עבר(, 30, עמרם כו 83

 (.3'מואס' )עמרם טו  ʕǡṣi עצי(, §3.9.1.5

 , ע"ו(.3'ורואים' )עמרם ז  wāmən ועמין –רבים 

 
2. qǡtål 

'מונע'  ʕǡsåk חסך(, 33, אלדסתאן ג 26, אלדסתאן ג 54'בא, נכנס' )מרקה יד  ʕǡlålעלל  –יחיד 

 (.7'עושה' )מרקה ה  ʕǡmål עמל(, 131)מרקה א 

 
3. qǡtol 

מרקה 'יוצרם' ) ʕābūdon עבודון(, 30, עמרם יט 33, עמרם י 7'עושה' )עמרם ג  ʕābod עבוד –יחיד 

'יוצרו'  ʕābūde עבודה(, 27, אלדסתאן ב 16, מרקה כ 61'יוצרנו' )מרקה יב  ʕābūdån עבודן(, 62יג 

, 7'וחנון' )מרקה יח  wǡnon וחנון(, 62, עמרם כה 16'רואה' )עמרם כה  ʕāmo עמיו(, 63מרקה יג )
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 (.95'הנסים' )אב גלוגה  ʕārūqayyå ערוקיה(, 18מרקה יח 

 

 בינוני סביל9.3.1.5 

1. qātəl 

ʕālǝṣחליץ  –יחיד 
 (.§9.2§, 4.3.4.1 ; ראה28)עמרם י 'נברא'  

 (.116'עצורים' )מרקה א  ʕāṣīrǝn עצירין –רבים 

 
2. qētəl  

 (.3'ורואים' )עמרם ז  wēmən ועמין –רבים 

 
 מקור9.3.1.6 

 måqtǡlå* מקטלה .1

almēbbēde למעבדה
 (.§9.2; ראה 11'לעשות' )עמרם יח  

 
2. måqtol 

 (.67'לדעת' )טביה  mākkom מחכום

 

 בניין פעל 9.3.2

 qattǝlעבר 9.3.2.1 

 ʕaqqēbe עקבה(, 103'שכינה' )אב גלוגה  daqqəb דעקב(, 5'חידש' )אלעזר ד  ʕaddǝd חדד – נסתר

(, 14'כי זימן' )עמרם י  dāttəd דעתיד (,9'וכינהו' )עמרם טז  waqqēbe ועקבה (,3'כינהו' )עמרם יז 

, 15, אלדסתאן א 7'שגמר' )עמרם טז  dassəl דחסל (,44'והעצימו' )עמרם טז  wayyēle וחילה

     'השחית' חבל(, JA, 9'ושחת' )בר לח  וחבל, (4'וגמרו' )מרקה ט  wassēla וחסלה(, 3אלעזר ד 

(, 11'ועשאו' )עמרם יד  wåbbǡde ועבדה(, 49'שידע' )עמרם כה  dākkəm דחכם(, JE, 12)בר ו 

ראה  wåbbǡde ,ʕåbbǡdåבצורות  ǡפ באשר לתנועת עה". (86'עשאו' )עמרם כד  ʕåbbǡdå עבדה

5.2.1.§ 

 (.92'שעברו' )אב גלוגה  dåbbǡru דעברו, (4'שהכינו' )מרקה יד  dāttēdu דעתדו –נסתרים 

'ולמדנו'  wakkimnån וחכמנן(, 61, פנחס 61'נמלטנו' )עמרם כג  ʕarriqnån ערקנן – מדברים

 .(6)עמרם כד 

 

 yēqåttǝlעתיד 9.3.2.2 

 (.J, 30'אשחית' )בר יח  אחבל –מדבר 

 (.62'תשוב' )מרקה א  tǡzzår תחזר –נוכח 

yāddǝš יחדש –נסתר 
 (. 35, מעש ד 5'יחדש' )מעש ב  

tǡbbår תעבר –נסתרת 
 (.11'תעבור' )מעש ז  
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 (.34'נחזור, נשוב' )מרקה ה  nǡzzår נחזר –מדברים 

 
 qåttəlציווי 9.3.2.3 

'ערוך'  ʕarrǝk ערך(, 48'בנה' )פנחס  wammǝr ועמר(, 59'חדש' )אב גלוגה  ʕaddǝd חדד –נוכח 

 (.72)פנחס 

 
 בינוני פעיל9.3.2.4 

1. mǡqåttǝl 

 mǡzzår מעזר(, 8'מחלל' )עמרם יד  mālləl מחלל(, 15'מחדש' )עמרם טו  māddəd מחדד –יחיד 

 (.50, מרקה ז 63'שב, חוזר' )מרקה א 

 (.V, 21'משיבים' )עמרם ט  434מעזרין(, 67'חוזרים' )ננה  mǡzzǡrǝn מחזרין –רבים 

 

2. qåttǝl 

, 7'יודעים' )אלדסתאן ג ʕakkēmǝn  חכימין(, 7'יודעים' )אלדסתאן ג  ʕakkīmǝn חכימין –רבים 

 ע"ח(.

 

 amqåttål (mǡqåttål)בינוני סביל 9.3.2.5 

 (.V, 6'מוחזר, נהפך, נדחה' )עמרם ט  435מעזר –יחיד 

 
 amqåttǡlå (mǡqåttǡlå)מקור 9.3.2.6 

 (.J, 15; בר ט J, 11'להשחית' )בר ט  למחבלה(, 59'לשוב' )מרקה א  mǡzzǡrå מחזרה

 
 
 
 
 
 

                                                 
'חזקים הם האנשים המשיבים את  חיולין אנון אנשה דמעזרין רגזה דמרוןנקרית בהקשר הבא:  מעזריןהצורה  434

, MNבכתבי יד  מעזרון, מתועדים הנוסחים כ"י ואטיקן'משיבים' ב מעזרין(. לצד הנוסח 21כעס אדונם' )עמרם ט 

(. הצורה 21'חוזרם' )עמרם ט  mǡzzǡron –, אשר עליהם מתבססת מסורת ההגייה במקום זה Sבכ"י  מחזרון

מתפרשת 'חוזרם' ואינה מתאימה להקשר הנתון. לפיכך, יש להניח כי הנוסחים  mǡzzǡron מעזרון/מחזרון

 mǡron רוןמהתפתח בהשפעת הצורה  מחזרון/מעזרוןמשובשים. אפשר שהנוסח  mǡzzǡronוההגייה  מחזרון/מעזרון

 .באה בסמוך( ה21'אדונם' )עמרם ו 
'טלטל משה הנביא את זכותם  זזע משה נביה עמלון במדברה ועד רגזה מעזרנקרית בהקשר הבא:  מעזרהצורה  435

, אשר LMNBבכתבי יד  מעזרה'נהפך', מתועד הנוסח מעזר  לצד הנוסח (.V, 6במדבר עד שהכעס נהפך' )עמרם ט 

בבניין  לצורת בינוני נקבה מכוונת'נהפכת'  māzzǡraההגייה . māzzǡra –מסורת ההגייה במקום זה  תו מתבססעלי

נתפסה באה בסמוך ו'הכעס', ש ragzå רגזהבהשפעת המלה  נוסף aהיסוד שר. סביר להניח ואינה מתאימה להקש פעל

 כצורה ממין נקבה.
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 בניין אפעל 9.3.3

 aqtǝlעבר 9.3.3.1 

 דרך א': היווצרות תנועה ארוכה ביותר

 (.63, מרקה ד 17'הראית' )מרקה יט  ʕāmək עמיך –נוכח 

 
 דרך ב': הידמות פה"פ לעה"פ

(, 68'והביאם' )מרקה א  wåbbǡron ועברון(, 54'הודיענו' )מרקה ה  ʕakkēmån חכמן – נסתר

 (.A, 1'ויעבר' )בר ח  ועביר(, J, 1'ויעבר' )בר ח  ואעבר

 (.24לימדה' )מעש ג ש' dakkēmåt חכמתד – נסתרת

 

 yåqtǝlעתיד 9.3.3.2 

 (.J, 19'אעביר' )שמ לג אעביר  –מדבר 

 תחסך(, 79'תמנע' )עמרם כח  tāssək תחסך(, 15'תעביר, תתעלם' )עמרם ב  tābbər תעבר –נוכח 

tassək 'אב גלוגה  436תעזרני, (§9.2; ראה , ע"ב וע"ה79)עמרם כח  'תמנע( '30'תשיבני ,V.) 

         'יחליפו ]יתנגד לו[' yāllēfinne יחלפנה(, 20'יחליף ]יגמול[' )מעש ד  yāllǝf יחלף –נסתר 

 (.46)מעש ד 

 (.Cא, 20'תעבירו' )במ לא  תעבירון(, Jא, 20'תעבירו' )במ לא  תעברון – נוכחים

 
 aqtǝlציווי 9.3.3.3 

 (.36'למדנו!' )מרקה טו  ʕakkēmån חכמן – נוכח

 
  maqtǝlבינוני פעיל 9.3.3.4 

         'מחליף ]משנה[' māllǝf מחלף(, 28, מרקה כא 63'מראה' )מרקה ד  māmmi מעמי –יחיד 

       'המעשיר' māttǡrǡ מעתרה(, 16'מעביר' )פנחס  mābbǝr מעבר(, 86, פנחס 29)אב חסדה 

 (.A, 3'מביא' )במ יד  מעביר(, 473'מעשיר' )ת"מ ה מעתיר(, 30)מרקה טו 

'מודיעים'  mākkēmǝnמחכמין (, 18, מעש א 57'מראים' )מרקה יג  māmmǝn מעמין –רבים 

 (.14, אלעזר ד 99)מרקה א 

 
 maqtålבינוני סביל 9.3.3.5 

 (.3'הוראה' )מרקה כב  māmmi מעמי(, 34'נראה' )מרקה טז  māmmi מעמי –יחיד 

                                                 
קווה 'למלסכוי לחסדיך לא תיפך באשנתו ולא תעזרני מן טובך בבאתו  נקרית בהקשר הבא: תעזרני הצורה 436

 כ"י ואטיקן'תביאני' ב תעזרני(. לצד הנוסח 30ולא תשיבני מטובך לידי בושה' )אב גלוגה  כעסלחסדיך אל תפנה ב

 tǡzzår תעזר)ע"א(. קריאות אלה מכוונות לצורת העתיד  tǡzzårinnu)רוב העדים(, tǡzzårnu מתועדות הקריאות 

השאול מן העברית, ואינן מתאימות להקשר. נקבע אפוא כי  nu ,–innu–'תשיב' בצירוף כינוי מושא חבור למדברים 

 הן משובשות ואינן נכללות בין הממצאים לגזרת פ"ע.



204 
 

 בניין אתְפעל 9.3.4

 itqǡtəlעבר 9.3.4.1 

, 57, מרקה יד 13, מרקה יד 33, מרקה י 27, מרקה י 12'נעשה' )עמרם ז  ētābəd אתעבד –נסתר 

 (.18, מרקה כא 102מרקה יד 

זו התבטלה תנועת עה"פ בסביבת העיצור  ; בצורה10'נעשו' )מרקה ח  ētābdu אתעבדו –נסתרים 

b אתעמו§(, 3.9.4, ראה ētāmu  ע"ב, ע"ו(.33'נראו' )מרקה כד , 

 
 yitqǡtǝlעתיד 9.3.4.2 

 (.94'יעשה ]יהיה, בתפקיד אוגד[' )ננה  yētābəd יתעבד –נסתר 

 
  mitqātǝlבינוני 9.3.4.3 

mētābǡdǝn מתעבדין(, 16'נעשים ]הם, אוגד[' )מרקה כא  mētābēdǝn מתעבדין –רבים 
'נעשים  

 §(.5.4.1ראה  ēהבאה תמורת  ǡ, ע"ה; באשר לתנועת עה"פ 16]הם, אוגד[' )מרקה כא 

 

 בניין אתַפעל 9.3.5

 itqåttålעבר 9.3.5.1 

 (.93'התחנן' )מרקה יד  ētānnån אתחנן –נסתר 

 (.§9.2; ראה 4, מרקה א 23'חטאנו' )עמרם יא  ētayyåbnån אתחיבנן –מדברים 

(, 28'גברו' )עמרם יא  etǡyyǡlu אתחילו(, 62)מרקה יד  'נתחלחלו' etāyyǡlu אתחילו –נסתרים 

 (.33'נראו' )מרקה כד  ētāmmu אתעמו

 
 yitqåttålעתיד 9.3.5.2 

 (.18'תיכרת' )מרקה יז  tētāqqår תתעקר –נסתר 

 (.95'נתפלל' )אב חסדה  nētǡnnån נתחנן(, 81'נתחדש' )עמרם כח  nētāddåd נתחדד –מדברים 

 (.J, 22]=תעשינה[ 'תעשיהן' )ויק ד  יתעבדן – נסתרות

 
 mitqåttålבינוני 9.3.5.3 

'חולף,  mētǡllåf/mētāllåf מתחלף(, 45, אב גלוגה 34'מתחנן' )עמרם יג  mētǡnnån מתחנן –יחיד 

, מרקה יד 7'מתגבר' )עמרם ו  mētāyyål מתחיל(, 29, אב חסדה 22, מרקה ג 6משתנה' )עמרם ד 

'נראה' )עמרם  mētāmmi מתעמי(, 57, מרקה ו 26חייב' )עמרם ח  'יוצא mētayyåb מתחיב(, 24

 מתעבד(, 47'מתחסר, פוחת' )מרקה א  mētǡssåk מתחסך(, 62, מרקה יא 76, מרקה ג 74כח 

mētābbåd  (.27'נעשה' )עמרם יט 

 (.60, עמרם כה 12'חולפת' )עמרם יב  mētǡllǡfåמתחלפה  –יחידה 

 mētǡllǡfəm מתחלפים(, 62, מעש א 16'מתחננים' )עמרם ב  mētǡnnǡnəm מתחננים –רבים 

 (.5'חולפים' )עמרם ד 
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 בניין איתפעל 9.3.6

 mittaqtǝlבינוני 9.3.6.1 

 (.42'נענה' )אלדסתאן ג  mētānni מתעני –יחיד 

 §(.15.12.3.1; ראה 18'נענות' )ננה  mētānyån מתענין –רבות 
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 גזרת ע"א10 

מורכבת מפעלים, אשר עה"פ שלהם היא פוצץ סדקי. מבחינה היסטורית כוללת גזרה  437גזרה ע"א

השייכות לגזרת ע"א  מן הצורות זו גם פועלי ע"ח, ע"ע וע"ה, אשר נעתקו לע"א. מסיבה זו חלק

. כללי הנטייה של גזרת ע"א מתבססים על כללי קיומו והיעלמו של הו ע, חכתובות באותיות 

 (. §3.7.3, §3.7.2הפוצץ הסדקי )ראה 

 

 כללי גזרת ע"א10.1 

10.1.1 אתַפעלהכפלת עה"פ בבניינים פעל ו העדר 

 ינחם. לדוגמא: פשוטה ʔעה"פ  היות שהפוצץ הסדקי אינו יכול להיכפל, בבניינים פעל ואתַפעל

yēnāʔǝm  רחם (,44'ינחם' )אלעזר ג rǡʔǝm  מרחם(, 79'רחם' )מרקה ו amrāʔǝm  מרחם' )אב'

אתנחם (, 44'ירחם' )אלעזר ב  yitꞌnāmיתנחם (, 13'הזכיר' )עמרם כ  inꞌnǡrהנהר (, 45חסדה 

itꞌnām  מתרחם (, 20'רחם' )מרקה יחmit'rǡm  (. במסורת ההגייה יש מעט 4'מרחם' )עמרם ט

 דוגמאות לצורות אלה )להלן מוצגות כולן(.

בבניין קל. לפיכך,  qǡtǝlנטיית העבר של בניין פעל בגזרת ע"א מזדהה עם נטיית משקל העבר 

צורה ונה לצורות שמחוץ לעבר. לדוגמא, ההשיוך לבניין קל או לפעל תלוי בקשריה של הצורה הנד

'נירא'  nēꞌdāl נדחל משויכת לבניין קל בהתבסס על צורת העתיד (55'פחד' )אב חסדה  dāʔǝl דחל

( משויכת לבניין פעל בהסתמך J, 18'ויסב' )שמ יג  וסאר(; ואילו הצורה 125, מרקה א 3)עמרם ב 

 (.J, 6'מוסבות' )שמ לט  מסארןעל צורת הבינוני הסביל 

 

10.1.2 מתקיימת ʔהקטגוריות שבהן עה"פ  

לבין  ēובין תנועה  ā/ǡלבין תנועה שאינה  ā/ǡ: בין תנועה §(3.7.2) קיימת בשני מעמדיםמת ʔעה"פ 

 בקטגוריות הדקדוקיות הבאות: תקיימת אפואמ ʔעה"פ . ēתנועה שאינה 

 (.55'פחד' )אב חסדה  dāʔǝl דחל. לדוגמא: qǡtǝlקל עבר, משקל  .1

'נותן'  yǡʔəb יהב(, 41'מקיף' )עמרם כה  sǡʔər סהר. לדוגמא: qǡtǝlקל בינוני פעיל, משקל  .2

 (.80, עמרם כו 36)עמרם כג 

 (.39, מרקה ו 37'נותן' )מרקה ב  yǡʔob יהוב. לדוגמא: qǡtolקל בינוני פעיל, משקל  .3

 (.7'רחום' )מרקה יח  rēʔom רחום. לדוגמא: qētolקל בינוני סביל, משקל  .4

 (.J, 18'ויסב' )שמ יג  wsāʔǝr* וסארפעל עבר. לדוגמא:  .5

 (.10'תרחם' )מרקה ד  tērāʔǝm תרחםפעל עתיד. לדוגמא:  .6

                                                 
עמ'  ( וכך גם מאצוך )מאצוך, דקדוק,II-gutturalמכנה גזרה זו גזרת ע' גרונית ) §(4.2.2, 62דקדוק אה"ש, עמ' )טל  437

(. שם זה היסטורי ומתייחס לכך שגזרה זו מורכבת מפועלי ע"ח, ע"ע וע"ה אשר נעתקו לע"א. היות שמבחינה 173

 סינכרונית מתקיימים בגזרה זו פועלי ע"א בלבד, קבעתי את השם גזרת ע"א.
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 (.115, אב גלוגה 79, מרקה יא 79'רחם' )מרקה ו  rǡʔǝm רחםפעל ציווי. לדוגמא:  .7

 (.37, מעש ו 45'מרחם' )אב חסדה  amrāʔǝm מרחםפעל בינוני פעיל. לדוגמא:  .8

 (.43בן תיאור' )עמרם כו ' mittǡʔərמתאר אתְפעל בינוני. לדוגמא:  .9

 

10.1.3 נעלמת  ʔהקטגוריות שבהן עה"פ  

 :ēאו  :ā:/ǡכך מתהווה תנועה ארוכה ביותר משום ו§(, 3.7.3) נעלמת ʔבשאר הקטגוריות עה"פ 

 בפה"פ: :ā:/ǡבפה"פ. להלן הקטגוריות שבהן באה תנועה 

'בחרת' )מרקה י  bārta בחרת(, 34'פחת' )עמרם יט  fāt פחת(. לדוגמא: qǡʔål)<  qǡlקל עבר,  .1

16.) 

 (.125, מרקה א 3'נירא' )עמרם ב  nēꞌdāl נדחל(. לדוגמא: yiqʔål)<  yē'qǡlקל עתיד  .2

 .(19'שקורא' )מרקה יא  ad'zāqדזעק  (. לדוגמא:qǡʔål)<  qǡlקל בינוני פעיל  .3

 (.J, 6'ליראה' )דב ח  למדחל(. לדוגמא: maqʔål)<  mǡ'qǡl*קל מקור  .4

 (.J, 6'מוסבות' )שמ לט  מסארן(. לדוגמא: amqǡʔål)<  am'qǡl*פעל, בינוני סביל  .5

 (.J, 35'לנחמו' )בר לז  למנחמאתה(. לדוגמא: amqǡʔǡlå)<  amqǡ:lå*פעל מקור  .6

 (.81'מתועב' )מרקה א  mǡꞌgāl מגעל(. לדוגמא: maqʔål)<  mā'qālאפעל בינוני סביל  .7

 (.A, 4=להרע[ 'להריע' )ויק ה ] למבאשה (. לדוגמא:maqʔǡlå)<  mǡqǡ:låאפעל מקור  .8

 (.13'הזכיר' )עמרם כ  inꞌnǡrהנהר (. לדוגמא: itqǡʔål)<  it'qǡlאתַפעל עבר  .9

 (.44'ירחם' )אלעזר ב  yitꞌnāmיתנחם (. לדוגמא: yitqǡʔål)<  yit'qǡlאתַפעל עתיד  .10

 (.20'רחם' )מרקה יח  itꞌnāmאתנחם (. לדוגמא: itqǡʔål)<  it'qǡlאתַפעל ציווי  .11

 (.4'מרחם' )עמרם ט  mit'rǡmמתרחם (. לדוגמא: mitqǡʔål)<  mit'qǡlאתַפעל בינוני  .12

 (.J, 35'להתנחם' )בר לז  מתנחמה(. לדוגמא: mitqǡʔǡlå*)<  mitqǡ:lå*אתַפעל מקור  .13

בפה"פ, אשר  :ā:/ǡגם צורות הציווי בבניין קל בגזרת ע"א מתאפיינות בתנועה ארוכה ביותר  .14

 ā/ǡ, שלפני הפוצץ הסדקי, לתנועת עה"פ ēאה של תנועת פה"פ הידמות מלמתהווה בשל 

>  qēʔål  <qǡʔål§(: 3.7.3.1שתי הברות להברה אחת ) כיווץ, שאחרי הפוצץ הסדקי, ו§(3.9.1.2)

qǡl :זעקו . לדוגמאzāqu  (.25'ִקראו' )מרקה יא 

 
 בפה"פ:  :ēלהלן הקטגוריות שבהן באה תנועה 

'נתת'  yēbtå יהבת(, 37, מרקה ה 39'נתן' )עמרם כד  yēb יהב(. לדוגמא: qēʔǝl)<  qēlקל עבר  .1

 (.3)מעש ב 

; 'עמוס ṭīn טעין(, 39'נורא' )עמרם כו  dīl דחיל(. לדוגמא: qēʔǝl)<  qēl/qīlקל בינוני סביל  .2

yēb יהב, (80מרקה א , 33' )עמרם כו נושא, שם
הבינוני  כאן ;71, עמרם כד 40עמרם טז 'נותן' ) 

 .ē-ī (3.2.2§)משקל זה מתאפיין בחילופי §(. 5.1.5.2אקטיבית, ראה  במשמעותיל משמש הסב

, ומצד שני, משקל ē:מוליד את התנועה  ēʔəהכיווץ מצד אחד, אפשר שחילוף זה נובע מכך ש

 §ī (5.1.5.)הבינוני הסביל מתאפיין בתנועה 
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 (.J, 10; בר לח J, 11'וירע' )בר כא ואבעש  (. לדוגמא:aqʔǝl)<  ā'qēl*אפעל עבר  .3

 (.33'ירחיק' )מע"ש ד  yǡꞌrēq ירחק (. לדוגמא:yaqʔǝl)<  yā'qēlאפעל עתיד  .4

 (.B, 2'זרה' )במ יז  ארחק(. לדוגמא: aqʔǝl)<  ā'qēl*אפעל ציווי  .5

, עמרם 28'מרחיק' )עמרם יט  mǡꞌrēq מרחק(. לדוגמא: maqʔǝl)<  mā'qēlאפעל בינוני פעיל  .6

 (.35כח 

בפה"פ, אשר התהוותה  :ēגם הצורות בבניין אתְפעל בגזרת ע"א מתאפיינות בתנועה ארוכה ביותר 

, שאחרי הפוצץ ē, שלפני הפוצץ הסדקי, לתנועת עה"פ ā/ǡעקב הידמות מלאה של תנועת פה"פ 

 §(:3.7.3.1שתי הברות להברה אחת ) כיווץ, ו§(3.9.1.2) הסדקי

 (.154'נקרא' )מרקה טז  izꞌdēq אזדעק(. לדוגמא: itqēʔǝl  >itqǡʔǝl)< it'qēlאתְפעל עבר  .7

 (.61'יבטח' )עמרם כח yitꞌrēṣ  יתרחץ(. לדוגמא: yitqēʔǝl  >yitqǡʔǝl)< yit'qēlאתְפעל עתיד  .8

 (.792'בטח' )ת"מ דאתרחץ (. לדוגמא: itqēʔǝl  >itqǡʔǝl)< it'qēlאתְפעל ציווי  .9

'נמחקת'  mimmēqaממחקה (. לדוגמא: mitqēʔǝl  >mitqǡʔǝl)< mit'qēlאתְפעל בינוני  .10

בפה"פ, פעם אחת  :ē(. לצד צורות בינוני, שבהן עה"פ נעלמת עה"פ ובאה התנועה 32)עמרם א 

 (, המשמשת בתפקיד שם תואר.43'בן תיאור' )עמרם כו  mittǡʔərמתאר מתועדת הצורה 

 
ע"א בעה"ש, הנובע מכך קיים דמיון רב בין הנטייה של גזרת ע"א באה"ש לבין הנטייה של גזרת 

שבשתיהן פועלים אותם חוקים פונולוגיים. בדומה לאה"ש נקרות בעה"ש הצורות הבאות: צורת 

(, צורת qētǝl)משקל  bēš באש(, צורת העבר בבניין קל qǡtål)משקל  rǡṣ רחץהעבר בבניין קל 

(, qētål)משקל  bār בחר(, צורת הציווי בבניין קל yiqtål)משקל  yē'bār יבחרהעתיד בבניין קל 

; צורת fāʔǝl פעל(; צורת העבר בבניין פעל qǡtål)משקל  bār בערצורת הבינוני הפעיל בבניין קל 

, צורת הבינוני הפעיל mǡʔǝr מהר; צורת הציווי בבניין פעל ērāʔǝmארחם העתיד בבניין פעל 

עתיד בבניין הפעיל ; צורת הǡ'bēš הבאיש; צורת העבר בבניין הפעיל ǡmtǡʔǝr המטהרבבניין פעל 

yǡ'qēl תרחק tǡ'rēq מתנחם; צורת הבינוני בבניין התפעל mit'nām. 

 

ʔ 10.1.4ארכה והכפלה בשל היעלמות עה"פ ה 

בצורות הבאות, הנגזרות מן השורשים נח"ת, רח"ץ, לח"ץ, יה"ב, הפוצץ הסדקי נעלם בין שתי 

(, 16, מרקה טז 85'ירדו' )מרקה יד  nāttu נעתו/נחתותנועות, ולצד הארכה חלה בהן גם הכפלה: 

'בוטחים'  rīṣṣǝn רחצין(, 41'בוטחת' )עמרם כח  rīṣṣå רחיצה(, 30']הן[ ירדו' )מרקה יד  nātti נעתי

'לחוצים'  lēṣṣǝm לחצים(, 65, עמרם כה 2'הלחוצים' )עמרם ב  līṣṣayyå לחציה(, 13)עמרם י 

'בטחנו' )עמרם כז  itrēṣṣinnån אתרחצנן(, 49 גה'בטחתי' )אב גלו itrēṣṣǝt אתרחצת (,66)מרקה יב 

 yēbbe יהבה(, 28)מרקה יד  'נתונים' yēbbǝnיהיבין (, 7'בטחו' )מרקה ח  itrēṣṣon אתרחצון(, 7

ראה דיון (. 47, מרקה ט 7נם' )עמרם יט 'נת yēbbon יהבון(, 41, מרקה טו 10'נתנו' )עמרם טז 

 .(§3.7.3.7) ת אלהצורוב
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 הערות10.2 

פעל, בינוני פעיל, זכר יחיד, שורש גע"ז. בניין ( משויכת ל13'עובר' )ננה  mǡgāʔǝzמגעז הצורה  .1

בבניין פעל במשמעות הקל 'עבר', השווה: §( 16.1.3במקרה זה משמש השורש גע"ז )< גו"ז; ראה 

ר בו 'ועוב ומגעז בה ביבש(. שימוש דומה מתועד בתיבת מרקה: 31'נעבור' )ננה  nēgoz נגוז

בניגוד לתפוצתו הרגילה  mǡqåttǝlצורה זו נוטה על דרך האלומורף ק'(.  1129ת"מ אבחרבה' )

'עוברים'  amgāʔēzǝn מגעזין, השווה: amqåttǝlבמקרה זה צפוי לשמש האלומורף  (, ואילו§5.2)

בהשפעת משקל הבינוני של בניין  מקורו – mǡqåttǝl(. אפשר שהשימוש באלומורף 17)אלדסתאן ג 

'מחזיק' )עמרם י  mǡꞌsēn מסחן(, 59, מרקה טז 27'מיירא' )עמרם ד  mǡꞌdēl מדחלאפעל, כגון: 

22 .) 

געז 'מה' והפועל  mǡמה כי היא מורכבת משתי מילים: המילית  438חיים-צורה זו מניח בןגבי ל

gāʔǝz  .עבר', אך הוא מוסיף ומסתייג, כי אינו יודע מדוע נכתבו שתי המילים בתיבה אחת'

'עובר, חולף', כלומר, גם הוא רואה בה מילה אחת כפי שהוצע  fleetingפלורנטין מתרגם תיבה זו 

 הא מגעז יומה קדישה אלא ברבואן ובתשבחןכאן. נדמה גם כי תרגום זה הולם יותר את ההקשר: 

"הנה, חולף יום השבת, אך בתהילות, בתשבחות וכבוד.  ד כהלן דן עם דם לקדשהובאיקר נסג

 נשתחווה זה עם זה כולנו לקדשו ]...["

 

 25, בעוד בתחילת שורה 27מופיעה בתחילת שורה ( 27מרקה יא 'קורא הוא' ) zāquזעקו הצורה  .2

מצוי  KLMNBבכתבי היד  זעקולצד הנוסח 'ִקראו'.  zāqu זעקושל אותו פיוט נקרית צורת הציווי 

 בשל 439נוצר ככל הנראהזעקו ועל פיו מתפרשת צורה זו. הנוסח  כ"י ואטיקןב זעק הואהנוסח 

, 27'קורא הוא' בשורה  zāq ū לצמד המילים 25'ִקראו' בשורה  zāqu זעקוצימוד בין המילה 

 שברצף הקריאה נהגה כיחידה פרוזודית אחת.

 

'יודעים' )אב  mabbāsǝnמפעסין (, 58, מרקה ו 27'מפייס' )עמרם ח  mabꞌbāsמפעס הצורות  .3

(, נגזרות מן השורש פע"ס ומשתייכות לבניין אתַפעל. 54'נדע' )טביה  nitꞌbāsנתפעס (, 30חסדה 

, מרקה ד 13ט 'מפייס' )עמרם י mǡfǝs מפיסזהו שורש תנייני שהתפתח מן השורש פו"ס, השווה: 

השתייכו במקורן  נתפעס, מפעסין, מפעסניתן להניח כי הצורות §(. 16.1.3 ; ראה34, מרקה כ 41

'ניזונים'  mizdǡnǝn מזדניןבפה"פ, לדוגמא:  aלבניין אתְפעל בגזרת ע"ו, המתאפיין בתנועה 

(. בהמשך הוקשו צורות אלה לבניין אתַפעל בגזרת ע"א ותנועת עה"פ התארכה. 32)מרקה יב 

במקום  aאחרי פה"פ גם מעיד על השתייכות לגזרת ע"א. את תנועת המוספית  עהכתיב באות 

ניתן להסביר כהיקש לתנועת המוספית בבניין  mabꞌbās ,mabbāsǝnבצורות  iהתנועה הצפויה 

ותה ינים אפעל ואתַפעל א'מפייס', שאפשר שנובע מכך שלבני mǡfǝs מפיסהשווה §(, 4.3.3אפעל )

 §.4.3.3ראה גם  a. באשר לתנועת התחילית פע"ס, פו"ס יםהמשמעות בשורש

                                                 
 .264חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן 438

 .200חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -ראה בן 439
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 שורש פו"סן הנגזרת מ( 58, מרקה ו 27'מפייס' )עמרם ח  mabꞌbāsמפעס  , הצורה440חיים-לדעת בן

 , בדומה לכיווץ שחל:ayya < 'aʔa  <'ā'. את הטעמת המלרע הוא תולה בכיווץ בבניין אתַפעל

 zakkayya  <*zakkāʔa < zak'kǡ*הידיעה, כגון:  'יחוס בתוספת היבשמות המתאפיינים בצורן ה

, עמרם 13, עמרם יא 19'החנון' )עמרם ט  råt'tǡרתאה (, 19, עמרם כב 23'הזכאי' )עמרם כב  זכאה

עם זאת, בדרך כלל כיווץ זה אינו חל בגזרת ע"ו  (.16, אב גלוגה 17, עמרם כב 22, עמרם יב 31יא 

 ך עדיף להניח במקרים אלה נטייה על דרך גזרת ע"א. לפיכ§(, 11.2בבניינים פעל ואתַפעל )

 

'הכוח, חילה נפשה ושרה אשוו מרחמנך ( נקרית בהקשר הבא: 30)מרקה ח מרחמנך הצורה  .4

מתפרשת אפוא כצורת מקור קל, משקל  מרחמנךהנפש והמאוד חברו לאהוב אותך'. הצורה 

maqtålנך–וכח , הגזורה מן השורש רח"ם 'אהב', בתוספת כינוי חבור לנ/innåk- (18.4.4 .)§

 . mērāminnåk*בהתאם לניתוח דקדוקי זה ההגייה הצפויה של מילה זו היא 

ומכוונת לצורת בינוני פעיל יחיד בבניין פעל  amrāʔēminnåkהיא  מרחמנךההגייה הנתונה לתיבה 

 -innåk/נך–. הגייה זו אינה מסתברת, שכן הכינוי החבור innåk/נך–בתוספת הכינוי לנוכח 

. כמו כן, §(18.4.4)ראה  ואינו מצטרף אל צורות בינוני maqtålמצטרף אל צורות עתיד ומקור קל 

בניין פעל, הנגזר מן השורש רח"ם, אינו ש , מה גםאינה מתאימה להקשר הנתון צורת בינוני יחיד

רתי ומפצי ומרחם משמש ברגיל במשמעות הקל 'אהב', אלא במשמעות 'חס, חמל', השווה: 

wamrāʔǝm (. נקבע אפוא שההגייה 45'חונן, ומציל, וחס, וסולח לעולם' )אב חסדה  ומסובר לעלם

amrāʔēminnåk  מרחםמשובשת. אפשר ששיבוש זה הוא תוצאת אנלוגיה לצורת הבינוני 

amrāʔǝm  (68, מעש ו 37, מעש ו 45'מרחם' )אב חסדה. 

. בשחזורו פונולוגייםתם של חוקים פעילוב amrāʔēminnåkהצורה תולה את התהוות  441חיים-בן

, אך אין הוא מסביר מה פשר חילוף התנועות בעה"פ בצורת mirḥa(e)m*חיים מן הצורה -יוצא בן

נוצרה  ḥלעה"פ  rבקובעו כי בין פה"פ  miraḥem*חיים את הצורה -המוצא. לאחר מכן, מציג בן

לביקוע צרור, אף על פי שבמצב זה התנועה שנוצרת לפני הגרונית על פי רוב זהה  aתנועת עזר 

'נירא'. בשלב  נדחל nidʔal  <nēꞌdāʔal  <nēꞌdāl, לדוגמא: §(3.7.3.5) לתנועה שאחרי הגרונית

m*חיים, מתפתחת הצורה -הבא, על פי השחזור של בן
e
rāḥem שבה נחטפת תנועת המוספית ,m- ,

 מתקניןחיים לצורה -זה אינו נקרה ברגיל באה"ש )אך ראה את הסברו של בן אם כי חיטוף מעין

mētaqnǝn  ,'בשלב האחרון תנועת השווא במוספית מתבטלת ונוספת תנועה §(. 5.3.4'שמים

 פרוסתטית. 

 
(, הנגזרת מן השורש רח"ץ והנוטה על דרך 7'בטחנו' )עמרם כז  itrēṣṣinnån אתרחצנן בצורה .5

. זאת כדי לשמר את הכפלת לה"פ, שכן nån-לפני צורן המדברים  iפה תנועת עזר בניין אתְפעל, נוס

             צפויה להפוך itrēṣṣnån*והצורה §(, 3.9.5ה עיצורים אינו אפשרי באה"ש )רצף של שלוש

                                                 
 .59חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן 440

 .185חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן 441
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442-ל
*itrēṣnån לאחר הוספת תנועת העזר .i  הוכפל העיצורn, אפשר  שתיווצר הברה כבדה כדי(

, ומאוחר יותר באה תמורתה הכפלת itrēṣṣīnån*, מעין iשתחילה חלה הארכה של התנועה 

 .(nהעיצור 

 
. צורה זו משתייכת למשקל siyyåg( היא 19)אלדסתאן ב  סעיגההגייה הנתונה לשלד העיצורים  .6

אולם (. 1'גדרות' )עמרם ט  siyyǡgǝm סיאגיםומתפרשת במשמעות 'ְסָיג', השווה:  qittålהשם 

'היום  יומה קדישה לא מבזז דו סעיג בכרי דקדשיןפירוש זה אינו הולם את ההקשר הנתון: 

ג?(הוא  יהקדוש אינו מתבזה, כ יָ ְס ( ביסוד הקדושים'. מכאן נראה להניח, כי שלד  מסויג 

בבניין קל, הנגזרת מן השורש  qētǝl על דרך משקלמכוון לצורת הבינוני הסביל  סעיגהעיצורים 

(, והגייתה המשוערת של 22'אחוז' )מרקה יא  ṣīd צעיד, בדומה לצורה (§16.1.3; ראה <סו"גסע"ג )

נתמכת על ידי המקבילה המצויה בתרגום  443'מסויג'. השערה זו sīg*היא מעין  סעיגהצורה 

 'שמור, מוגן'. محفوظלערבית 

 

 דוגמאות לנטיית גזרת ע"א10.3 

10.3.1 בניין קל 

 עבר10.3.1.1 

1. qǡtål 

 zāqtå זעקת(, 14'בחרתנו' )מרקה יט  bārtǡnån בחרתנן(, 16'בחרת' )מרקה י  bārta בחרת –נוכח 

(, 25'קראת אותו' )עמרם כד  zāqtǡne זעקתנה(, 27, אלעזר ד 25, מרקה י 25'קראת' )עמרם כו 

 (.64'קראתנו' )מרקה ו  zāqtǡnån זעקתנן

, מרקה 98, מרקה טז 76, מרקה טז 88, מרקה יד 82, מרקה יד 5'ירד' )עמרם ו  nāt נחת –נסתר 

, 45, מרקה יג 25'קרא' )מרקה יג  zāq זעק(, 34'פחת' )עמרם יט  fāt פחת(, 34444, מרקה כד 30כד 

  (.5'בחרם' )מרקה כא  bāron בחרון(, 41אלדסתאן ג 

 (.16טז  , מרקה85'ירדו' )מרקה יד  nāttu נעתו/נחתו –נסתרים 

 (.JA, 2'ותקראנה' )במ כה  זעקי(, 30'ירדו' )מרקה יד  nātti נעתי –נסתרות 

 
 

                                                 
בהתעלמו מן  אתרחצנן( לשלד העיצורים 58cδ§, 175זו גם ההגייה שמשחזר מאצוך )ראה מאצוך, דקדוק, עמ'  442

 חיים. -ההגייה הנתונה במהדורתו של בן
 .284-283חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -ראה בן 443

 adnāt דנחת יומהנקרית בהקשר הבא:  nāt נחת( צורת הפועל MNBSהגייה ובכתבי היד )ב 34במרקה כד  444

'ביום שירדה ]ירד[ התורה'. במקרה זה הנושא שצורתו נקבה יחיד מותאם לנשוא שצורתו זכר יחיד. ככל  ארהותה

מצוי הנוסח  ןכ"י ואטיקנתפסה כצורן נסתרת עבר. ב נחתבצורה  at-/ת–הנראה, חל כאן שיבוש לאחר שהסיומת 

 'שירדה', המייצג את צורת הנסתרת הצפויה. סביר להניח כי זהו הנוסח המקורי. adnātåt*דנחתת 
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2. qētǝl 

 (.JE, 3'נתתי' )בר ט  יהבת –מדבר 

 (.3'נתת' )מעש ב  yēbtå יהבת –נוכח 

, מרקה טו 10'נתנו' )עמרם טז  yēbbe יהבה(, 37, מרקה ה 39'נתן' )עמרם כד  yēb יהב –נסתר 

 (.47, מרקה ט 7'נתנם' )עמרם יט  yēbbon יהבון(, 41

 

3. qǡtǝl 

(, JA, 31'יראתי' )בר לא  דחלת (,A, 4'אהבתי' )בר כז  רחמתי(, J, 4'אהבתי' )בר כז  רעמת –מדבר 

 (.J, 13'זקנתי' )בר יח  סאבת(, JA, 11'קטנתי' )בר לב  זערת

 (.V, 49'השפיל' )מרקה ה  māʔǝs מעס(, 55'פחד' )אב חסדה  dāʔǝl דחל – נסתר

 (.JA, 15'יראה' )בר יח  דחלת/דעלת – נסתרת

 (.29'פחדנו' )עמרם יא  dāʔilnånדחלנן  –מדברים 

 (.A, 35'וייראו' )בר מב  דחלוןו – נסתרים

 (.JA, 17'ותיראנה' )שמ א  דחליו/דעליו – נסתרות

 
 yiqtålעתיד 10.3.1.2 

 (.125, מרקה א 3'נירא' )עמרם ב  nēꞌdāl נדחל –מדברים 

 (.23'יפחדו' )מרקה כא  yēdālon ידחלון –נסתרים 

 
 qētålציווי 10.3.1.3 

 (.A, 14'תני' )בר ל  יהבי –נוכחת 

 (.J, 20'קראן' )שמ ב  זעקן –נוכחות 

 (.25'ִקראו' )מרקה יא  zāquזעקו  – נוכחים

 
 בינוני פעיל10.3.1.4 

1. qǡtǝl 

, אב גלוגה 80, עמרם כו 36'נותן' )עמרם כג  yǡʔəb יהב(, 41'מקיף' )עמרם כה  sǡʔər סהר –יחיד 

 'שוחר' šāʔǝr שעיר(, 43'אוהב' )מרקה ה  rāʔǝm רחם(, 109'בוער' )אב גלוגה  lǡʔǝb להב(, 107

          ,38'תומך' )ננה  sāʔǝd סעד(, 44, מרקה טז 19'ירא' )מרקה יד  dāʔǝl דחל(, 81)מרקה יג 

 (.8 'חולה' )מרקה יח bǡʔǝš באש(, 73מעש ו 

 (. 148'בוערת' )מרקה טז  lǡʔēbå להבה(, §15.6ראה ; 5'אוחזת' )עמרם יא  ʕāʔēzå אחזה –יחידה 

'רצים' )עמרם כז  rāʔēṭən רעטין(, 27, עמרם כו 25'קוראים' )עמרם כג  zāʔēqən זעקין –רבים 

, 7)עמרם יט אוהביו' ' rāʔēmo רחמיו(, 15, עמרם כח 13'יראים' )עמרם כח  dāʔēlən דחלין(, 79

 (.83מרקה ה 
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2. qǡtål 

 (,§10.2 ראה; 27מרקה יא 'קורא הוא' ) zāqu, זעקו (19'שקורא' )מרקה יא  ad'zāqדזעק  –יחיד 

 (.92מרקה טז 'ויורד' ) wāt ואעת (,35'המשכים' )מרקה ו  adꞌšǡrדשחר 

 
3. qǡtol 

, מרקה 31'נותנך' )מרקה כ  yǡʔūbåk יהובך(, 39, מרקה ו 37'נותן' )מרקה ב  yǡʔob יהוב –יחיד 

 (.12, מרקה יח 48'קורא' )מרקה טז  zāʔoq זעוק(, 45כ 

 
 בינוני סביל10.3.1.5 

1. qētǝl 

 יהב(, 80, מרקה א 33' )עמרם כו נושא, שםעמוס; ' ṭīn טעין(, 39'נורא' )עמרם כו  dīl דחיל –יחיד 

yēb  צעיד (, 71, עמרם כד 40'נותן' )עמרם טזṣīd  מע"ש א 22, מרקה יא 6'תופס, אחוז' )מרקה ז ,

 §(.10.2 ; ראה19קף' )אלדסתאן ב 'מו סעיג(, 19

 סיעגה(, 41'בוטחת' )עמרם כח  rīṣṣå רחיצה(, 29'קרויה' )אלדסתאן ג  zīqå זעיקה –יחידה 

 ק'(. 986'מוקפת' )ת"מ א

, עמרם כה 2'הלחוצים' )עמרם ב  līṣṣayyå לחציה (,37)מרקה כא  ''קרואים zīqǝn זעיקין –רבים 

, 6'נתונים, מסורים' )עמרם ג  yībən יהיבין/יהבין(, 66'לחוצים' )מרקה יב  lēṣṣǝm לחצים(, 65

 (.28)מרקה יד  'נתונים' yēbbǝn, יהיבין (40, אלדסתאן ג 32, מרקה יג 28מרקה א 

 
2. qǡtol 

 (.34'הנבחר' )עמרם ד  būrå בחורה(, 64'רחום' )מעש ו  rāʔom רחום –יחיד 

 (.73'העוזר' )מעש ו  sāʔūda סעודה –יחידה 

 (.95'הנסים' )אב גלוגה  ʕārūqayyå ערוקיה(, 9'הקוראים' )אב גלוגה  zāʔūqayyå זעוקיה –רבים 

 

3. qētol 

 (.7'רחום' )מרקה יח  rēʔom רחום –יחיד 

 
 מקור10.3.1.6 

1. maqtål 

(, JE, 13'לאהבה' )דב יא  למרחם/עםלמר §(,10.2 ; ראה30אותך' )מרקה ח  'לאהוב מרחמנך

 (.J, 6'ליראה' )דב ח  למדחל(, J, 16'לקרא' )שמ י  למזעק
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2. qittål 

 (.536.71'ללכת מסביב, לעקוף' )המליץ  לסיאר(, 19'לשאולך' )מרקה כ  alšiyyǡlåk 445לשיאלך

 §.20.3.1.5ראה  qittålבאשר למשקל המקור 

10.3.2 בניין פעל 

 qåttǝlעבר 10.3.2.1 

 (.J, 18'ויסב' )שמ יג  וסאר –נסתר 

 

 yēqåttǝlעתיד 10.3.2.2 

 (.44'ינחם' )אלעזר ג  yēnāʔǝm ינחם(, 6'ירחם' )מעש ו  yērāʔǝm ירחם –נסתר 

 (.10'תרחם' )מרקה ד  tērāʔǝm תרחם –נסתרת 

 (.84'נרחם' )מעש ו  nērāʔǝm נרחם –מדברים 

 
 qåttǝlציווי 10.3.2.3 

 (.115, אב גלוגה 79, מרקה יא 79'רחם' )מרקה ו  rǡʔǝm רחם – נוכח

 
 amqåttǝlבינוני פעיל 10.3.2.4 

'עובר' )ננה  mǡgāʔǝz מגעז(, 68, מעש ו 37, מעש ו 45'מרחם' )אב חסדה  amrāʔǝm מרחם –יחיד 

 ק'(. 1129'עובר' )ת"מ א מגעז(, §10.2; ראה 13

446 מגעזין –רבים 
amgāʔēzǝn  (.17'עוברים' )אלדסתאן ג 

 

 amqåttålסביל בינוני 10.3.2.5 

 (.A, 6; שמ לט A, 11'מוסבות' )שמ כח  מסהרין –רבים 

 (.J, 6'מוסבות' )שמ לט  מסארן –רבות 

 
 amqattǡlåמקור 10.3.2.6 

 (.J, 35'לנחמו' )בר לז  למנחמאתה

 
 
 

                                                 
מתקבלת  לשיאלך. בהתאם לנוסח alšiyyǡlåt* לשיאלתהנוסח  Mבכ"י  מצוי גם alšiyyǡlåk לשיאלךלצד הנוסח  445

 מתקבל צירוף הסמיכות לשיאלת'לשאולך ]=לשאול ממך[ את תומיך'; ואילו על פי הנוסח לשיאלך שלמיך הפסוקית 

 'לשאלת תומיך'.לשיאלת שלמיך 

( ומכאן שראה בה צורת בינוני 264'מועברים' )עואנ"ש ג ס"ב, עמ'  amgāʔēzǝn מגעזיןחיים מתרגם את הצורה -בן 446

ת בינוני פעיל, ועל כן נתון התרגום 'עוברים', אשר מתאים גם בצורה זו מעידה על כך שזוהי צור ēסביל. תנועת עה"פ 

 '.passingלהקשר. בדומה לכך התרגום המוצע במהדורת הדפתר לצורה זו הוא '
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10.3.3 בניין אפעל 

 aqtǝlעבר 10.3.3.1 

 (.JA, 15'הרעתי' )במ טז  אבעשת/הבעשת –מדבר 

 (.JA ,22'הרעת' )שמ ה הבעשת/הבאשת  – נוכח

אבעש/הבאש , (J, 10; בר לח J, 11'וירע' )בר כא ואבעש (, A, 18'ויסב' )שמ יג  ואסחר –נסתר 

 .(JA, 23)שמ ה  'הרע'

 (.JA, 15'ויריעו' )במ כ  ואבעשו – נסתרים

 

 yaqtǝlעתיד 10.3.3.2 

באשר . tǡrīqni –, ע"א tǡrīqǡniע"ב הגה צורה זו  .(42'תרחיקני' )טביה  tǡrēqinni תרחקני –נוכח 

 §.18.4.4ראה  החבור כינוי המושאבדבר  .§5.3.1בבניין אפעל ראה  īעה"פ לתנועת 

 (.33'ירחיק' )מע"ש ד  yǡꞌrēq ירחק –נסתר 

 
 aqtǝlציווי 10.3.3.3 

 (.B, 2'זרה' )במ יז  ארחק –נוכח 

 
 maqtǝlבינוני פעיל 10.3.3.4 

'מחזיק'  mǡꞌsēn מסחן(, 23, אב חסדה 59, מרקה טז 27'מיירא' )עמרם ד  mǡꞌdēl מדחל –יחיד 

'מאיר, מזכיר'  mǡ'nǡr מנהר(, 35, עמרם כח 28'מרחיק' )עמרם יט  mǡꞌrēq מרחק(, 22)עמרם י 

 §(.r ,3.9.1.5היא תוצאת הידמות לעיצור  ǡ; התנועה 12)עמרם כ 

 

 maqtålבינוני סביל 10.3.3.5 

mǡꞌgāl מגעל –יחיד 
 (.81'מתועב' )מרקה א  447

 

 maqtǡlåמקור 10.3.3.6 

 (.A, 4]=להרע[ 'להריע' )ויק ה  למבאשה(, J, 4; ויק ה J, 7להריע' )בר לא ]=להרע[ ' למבעשה

 

10.3.4 בניין אתְפעל 

 itqǡtǝlעבר 10.3.4.1 

 (.49'בטחתי' )אב גלוגה  itrēṣṣǝt אתרחצת –מדבר 

, 22, מרקה טז 8'ניתן' )מרקה יד  itꞌyēb אתיהב(, 154'נקרא' )מרקה טז  izꞌdēq אזדעק –נסתר 

                                                 
היא בינוני של פעל או של  mǡꞌgāl מגעל( מעיר שלא ניתן להכריע, אם הצורה 141חיים )עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן 447

. -amמעידה על בניין אפעל, ואילו בבניין פעל צפויה התחילית  mǡ-התחילית  אן,המוצגים כם אפעל. בהתאם לכללי

 .§mǡgāʔǝz (10.2)מגעז באשר לצורה דיון אך ראה 
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 (.120מרקה טז 

 §(.10.2; ראה 7'בטחנו' )עמרם כז  itrēṣṣinnån אתרחצנן –מדברים 

 (.7'בטחו' )מרקה ח  itrēṣṣon אתרחצון –נסתרים 

 (.J, 7'ותפקחנה' )בר ג  אתנעריו – נסתרות

 
 yitqǡtǝlעתיד 10.3.4.2 

 (.61יבטח' )עמרם כח 'yitꞌrēṣ  יתרחץ –נסתר 

 (.29'תיקרא' )עמרם ו  tiz'dēq תזדעק –נסתרת 

 (.5, מרקה י 55'נבטח' )מרקה ח  nitꞌrēṣ נתרחץ –מדברים 

 (.J, 5'ונפקחו' )בר ג  ויתנערן – נסתרות

 
 itqǡtǝlציווי 10.3.4.3 

 (.792'בטח' )ת"מ דאתרחץ  –נוכח 

 
 mitqǡtǝlבינוני 10.3.4.4 

 (.32'נמחקת' )עמרם א  mimmēqaממחקה  –יחידה 

 

10.3.5 בניין אתַפעל 

 itqåttålעבר 10.3.5.1 

 (.13'הזכיר' )עמרם כ  inꞌnǡrהנהר  –נסתר 

 
 yitqåttålעתיד 10.3.5.2 

 (.A, 20'נטמאת' )במ ה  אסתבת(, J, 20'נטמאת' )במ ה  אסתבתי –נוכחת 

 (.44'ירחם' )אלעזר ב  yitꞌnāmיתנחם  –נסתר 

 (.54'נדע' )טביה  nitꞌbāsנתפעס  –מדברים 

 (.J, 39-38'ויחמנה' )בר ל  יתיחמן –נסתרות 

 
 itqåttålציווי 10.3.5.3 

, מרקה ב 14'רחם' )עמרם ב  itꞌrāmאתרחם (, 61, מרקה ז 12'זכור' )עמרם ב  in'nǡrהנהר  –נוכח 

 (.20'רחם' )מרקה יח  itꞌnāmאתנחם (, 27, מרקה ה 14, מרקה ה 78

 
 mitqåttålבינוני 10.3.5.4 

 ;58, מרקה ו 27'מפייס' )עמרם ח  mabꞌbāsמפעס (, 4'מרחם' )עמרם ט  mit'rǡmמתרחם  – יחיד

 §(.10.2ראה 

 §(.10.2; ראה 30'יודעים' )אב חסדה  mabbāsǝnמפעסין  –רבים 
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 גזרת ע"ו11 

-, בעלי פה"פ ולה"פ וחסרי עה"פ. נטיית הפועל הדו449עיצוריים-מורכבת משורשים דו 448גזרת ע"ו

מן  , ואילו בחלקעיצורי-נטיית הפועל התלתעיצורי בגזרת ע"ו כוללת משקלים אשר לא קיימים ב

עיצורי היא על ידי -עיצורי. ההשלמה לשורש תלת-עיצורי לשורש תלת-הושלם השורש הדו הנטייה

לשורשים בגזרה זו לפיכך בתפקיד עה"פ או הכפלת לה"פ.  yתוספת פוצץ סדקי או חצי תנועה 

תנים בקטגוריות . האלומורפים השונים מוql ,√qʔl ,√qyl ,√qll√: 450ארבעה אלומורפים

לא רק על  זרת ע"ו )ושל גזרת הכפולים(תיאורה של גמתבסס להבדיל משאר הגזרות דקדוקיות. 

-הדו נטיית הפועלהאלומורפים השורשיים ומשקלי ההשוואה עם השלמים, אלא גם על הצגת 

מאפיין נוסף של גזרת ע"ו )ושל גזרת הכפולים( הוא קטגוריות הדקדוקיות הרלוונטיות. עיצורי ב

 .יומם של הבניינים פועל ואתפועלק

אנלוגיה לגזרת ע"א בתחום בניין קל והתפתחה סדרת משקלים על דרך ע"א: עבר בגזרת ע"ו חלה 

 §(.11.3.1.6§, 11.3.1.2)ראה  mē'qāl*, מקור qāl*, ציווי yē'qāl*, עתיד qālובינוני 

 

 בניינים פועל ואתפועל11.1 

 עיצוריים במקורם, אין הם יכולים לנטות על-הם דו§( 12)והכפולים  היות שהשורשים בגזרות ע"ו

. לפיכך עוד בתקופה קדומה התהוותה בגזרות 451דרך הבניינים פעל ואתַפעל, שבהם עה"פ מוכפלת

( בהכפלת itqūtǝl( ואתפועל )נסתר עבר: qūtǝlאלה הנטייה על דרך הבניינים פועל )נסתר עבר: 

'נרומם' )מעש ו  nērūmǝm נרומםלה"פ בגזרת ע"ו או בהכפלת עה"פ בגזרת הכפולים. לדוגמא: 

 מרוממה(, 4'מרוממים' )מרקה יב  amrūmēmǝn מרוממין(, 43'כונן!' )מרקה יב  kūnǝn כונן(, 30

amrūmēmå  למפוגגה(, 14'המרוָמם' )עמרם ח lamfūgēgå  תתרומם(; 32'לשמח' )מרקה ג 

titrūmåm  יתרומם(, 87, מרקה ב 86, עמרם כח 86'תרוַמם' )עמרם כו yitrūmåm  ירוַמם' )עמרם'

להבדיל מן הבניינים פעל  (.2'מתבונן' )אלדסתאן א  mitbūnån מתבונן(, 39יג , מרקה 17טז 

. בכל שאר uואתַפעל, עה"פ בבניינים פועל ואתפועל אינה מוכפלת ופה"פ מונעת בתנועה 

 המאפיינים הצורניים חלה הזדהות בין נטיות הבניינים. 

 
                                                 

תן דעתך לכך  עם זאת,"גזרת ע"ו" הוא השם הרווח לגזרה הנדונה בבלשנות עברית, ושם זה משמש גם כאן.  448

 ūשהמונח ע"ו מטעה מכמה סיבות: המונח ע"ו מתייחס לאם קריאה, הבאה בין פה"פ ללה"פ והמייצגת את התנועות 

, אלא גם התנועות ו, המיוצגות על ידי האות u-ו o; בתפקיד התנועה שבין פה"פ ללה"פ משמשות לא רק התנועות o-ו

a ,i ,eקי, חצי התנועה ; בתפקיד עה"פ יכולים לשמש גם פוצץ סדy (.ולה"פ )כאשר היא מוכפלת 

 .387עמ' §, e56ראה באואר ליאנדר, דקדוק של העברית המקראית,  449

-, לפיה קיימים שלושה מצבים של הפועל )ז'ואוןיתהשווה את גישתו של ז'ואון בתיאור גזרה זו בעברית המקרא 450

 §(. a80, 212מוראוקה, עמ' 

רק בתקופה מאוחרת התפתחה בארמית ובעברית נטייה של שורשי ע"ו והכפולים בבניינים פעל ואתַפעל באמצעות  451

(. ראה 7'נרשם' )מרקה כא  ibbayyår אביאר (,67'נהלך' )מרקה יד  nēṭǡyyål נטעיל, כגון: qyl√השימוש באלומורף 

 .395-394באואר וליאנדר, עברית, עמ' 
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11.1.1 נטיית השורש סב"ר 

נטייתו היא על דרך הבניינים פועל ואתפועל. זהו השורש קיים שורש אחד, השייך לשלמים, אשר 

 . להלן דוגמאות מנטייתו.452סב"ר

; ראה 24'וסלחת' )עמרם יא  wsūbǡråk וסוברך(, A, 20'סלחתי' )במ יד  סוברתבניין פועל: עבר: 

, 59'סלח' )עמרם כז  sūbår סובר(; ציווי: 44'יסלח' )אלעזר ג  yēsūbår יסובר(; עתיד: §4.1.1.2.1

 מסובר: amqūtǝl(; בינוני פועל, משקל 93, ננה 60'סלח לנו' )מרקה ב  sūbǡrån סוברן(, 3טביה 

amsūbår  (; בינוני פועל, משקל 711'סולח' )ת"מ ד מסובר(, 45, אב חסדה 17'סולח' )מרקה א

qūtǝl :סוברה sūbǡrå  (.57זר ב , אלע57, מרקה יב 57, מרקה ז 6'הסולח' )עמרם ה 

 wistūbår ואסתובר(, 44עבד אל בן שלמה 'נתקלתי' ) istūbårti אסתוברתיבניין אתפועל: עבר: 

'סולח;  missūbår מסובר(; בינוני: C, 19'ויתנחם' )במ כג  ויסתובר(; עתיד: 72'ונסלח' )מרקה ה 

 למסתוברה , ע"א(; מקור:30)עמרם ג  mistūbår 453מסתובר(, 7, עמרם ח 30מפרנס' )עמרם ג 

 (.J, 1'להתאפק' )בר מה 

ונפק ואסתובר במשמעות 'התאפק', לדוגמא:  Jהשורש סב"ר שכיח באה"ש. הוא מתועד כבר בכ"י 

(. ברובד הקלאסי והמאוחר J, 1'להתאפק' )בר מה  למסתוברה(, J, 31'ויצא ויתאפק' )בר מג 

כלכל, פרנס' ובמשמעות השימוש בו גובר והוא משמש במשמעות 'סלח, מחל', במשמעות 'תמך, 

'וסלחת  וסוברך יתן(, A, 20'סלחתי כדבריך' )במ יד  סוברתך כממלליך'ניחם, התנחם'. לדוגמא: 

רתי (, 17'וסולח לנו' )מרקה א  ומסובר לך(, 3'סלח ומחל' )עמרם ט  סלח וסובר(, 24לנו' )עמרם יא 

'וסלח' )ת"מ  ומסובר(, 707ד 'וסלח להם' )ת"מ וסובר יתון(, 711'חונן וסולח' )ת"מ ד ומסובר

 wistūbårואסתובר (, 30'גדול האל שכך סולח' )עמרם ג  missūbår רב חילה דכן מסובר(, 710ד

כמה (, N, 31'אשר נשאך יהוה' )דב א  דסוברך יהוה(; 72'ונסלח ]לו[ ביד אדונו' )מרקה ה  ביד מרה

 וסובר יוסף(, MB, 14ר מג )ב [ 'כאשר שכלתי שכלתי'כאשר יארע לי אשא]= דאמטתי אסובר

'בורא ומפרנס ומכלכל' )עמרם ח  wmissūbår ברי ומפרנס ומסובר(, N, 12'ויכלכל יוסף' )בר מז 

(, V, 35'לנחמו' )בר לז  למסוברתה(, A, 29'זה ינחמנו ממעשינו' )בר ה  דה יסוברנן מן עובדינן(; 7

'וינחם' )בר לח  ואסתובר(, V, 35'להתנחם' )בר לז  למסתוברה(, A, 67'וינחם' )בר כד  ואסתובר

12 ,A ,)בר מג 'שכלתי ]=התנחמתי[ אסתוברת( '14 ,VA ,)בר לז  למסתוברה( '35'לנחמו ,A .)

'להתאפק',  למסובלהבבניין פועל. לדוגמא:  גוון של סב"ר, גם-ורש סב"ל, בןבאיא"י משמש הש

'לשאת את  למסובלה טורחתהוןהעם ההוא', 'כפי שנשאת את  האליין היך מה די סובלת לעמא

 צרתם'.

sūbāru סוברוייתכן כי נטיית השורש סב"ר הושפעה משם העצם 
, המשמש באה"ש במשמעות 454

                                                 
 ; מילון אה"ש, שורש סב"ר(.61פן דומה )טל, דקדוק אה"ש, עמ' טל מנתח שורש זה באו 452
 אינו מתועד בכתבי היד והותאם לקריאה הנתונה. מסתוברשלד העיצורים  453

מקורה בשם העצם  uלבניין קל, אך בדומה למוצע כאן מניח כי תנועת פה"פ  סוברמאצוך אמנם משייך את הפועל  454

 (.149 )מאצוך, דקדוק, עמ' sūbārūta סוברותה
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חדרה מן השם לפועל. בעקבות כך הושוותה נטייתו  ū'סליחה; נחמה; פרנסה', ותנועת פה"פ 

. השורש סב"ר מתועד למסתוברה ,מסוברלנטיית הבניינים פועל ואתפועל, והתהוו צורות כגון: 

'יראים אנו ממך ומקווים אליך'  לך wsǡbǡrǝn דחלין אנן מנך וסבריןגם בבניין קל, לדוגמא: 

מטי צריכות לכל  (;C, 31'וירחץ פניו ויצא ויתאפק' )בר מג  וסעו אפיו ונפק וסאבר(; 14)עמרם כח 

לכל המצפה לרצונו ]מילולית: לכל רצונו מצפה[' )אב גלוגה  ספק צרכים'מ sǡbår סבר רחיותה

)זאת להבדיל מן מרובע סוב"ר ה שהצורות הנדונות נגזרות מן השורשאפוא להניח  קשה(. 68

 §(. 17, השורש רוק"ן

 

 ql ,√qʔl ,√qyl ,√qll√ כללי תפוצת אלומורפים11.2 

דוקיות, שבהן הם להלן מוצגים ארבעת האלומורפים השורשיים בהתאם לקטגוריות הדק

 משמשים.

'ראה' )עמרם  šam שםמשמש בבניינים קל, אתְפעל, אפעל ואיתפעל. לדוגמא:  ql√האלומורף  .1

 ǡgību אגיבו (,32'ניזונים' )מרקה יב  mizdǡnǝn מזדנין (,8'ירום' )עמרם ו  yērom , ירום(11טו 

 .(§11.3)(. ראה משקלי נטייתם 104'הגיבו, ענו' )ננה 

 

ובמשקל הבינוני הפעיל  qǡtǝlמשמש בבניין קל במשקלי העבר והבינוני הפעיל  qʔl√האלומורף  .2

qātol :שאם. לדוגמא šǡʔəm  קעם( ]עבר נסתר[, 60'ראה, העריך' )אב גלוגה qāʔǝm  עמד' )מרקה'

 ,5'דן' )עמרם י  dǡʔən דאן( ]בינוני פעיל[, 19, מעש ו 8'עובר' )עמרם ז  gāʔəz געז( ]עבר נסתר[, 73ז 

, 27'זן' )עמרם כג  zǡʔon זאון( ]בינוני פעיל[, 25'זן' )עמרם יב  zǡʔən זאן( ]בינוני פעיל[, 15מרקה ז 

'עוברים' )מרקה  gāʔūzǝn געוזין(, 104'עומד' )אב גלוגה  qāʔom קעום(, 40, מרקה יג 25מרקה ה 

 (.11יג 

ה"ש מניבי ידוע גם בניבים אחרים, אך שימושו בתפקיד העבר מבדיל את א בגזרת ע"ו qǡtǝl בינוני

שמשים בדרך כלל גזרת ע"ו מב. ניתן להציע לכך שני הסברים. היות שהארמית האחרים ומעה"ש

חלה מן הבינוני לעבר. ואולי הועבר  qǡtǝlבעבר ובבינוני בבניין קל, אפשר שמשקל אותם משקלים 

שמש בעבר קל רבה למ qǡtǝlמשקל (, שהרי §11.3.1.6, §11.3.1.2 השווהן אנלוגיה לגזרת ע"א )כא

 (.29'פחדנו' )עמרם יא  dāʔilnånדחלנן (, 55'פחד' )אב חסדה  dāʔǝl דחלבגזרה זו, לדוגמא: 

 
'כתב' )מרקה  bayyår ביאר משמש בכל נטיות הבניינים פעל ואתַפעל. לדוגמא: qyl√האלומורף  .3

]=כורת[ 'כרת'  מקעים(, 67'נהלך' )מרקה יד  nēṭǡyyål נטעיל (,40, מרקה טו 126, מרקה יד 41יד 

 (.A, 23'יאמץ' )בר כה  יתחיל(, 7'נרשם' )מרקה כא  ibbayyår אביאר (,ME, 10)שמ לד 

להלן מספר . qwl√משמש בבניינים פעל ואתַפעל האלומורף  qyl√בניבים השכנים לצד האלומורף 

'ויכבסו' )שמ יט  וחוורו, הנגזרות מן השורשים חו"ר וכו"ן: 455צורות מקטעי התרגום מן הגניזה

14 ,F ,)שמ יט  וכווינו( '2'כיוונו ,Y ,)מכוון' )בר כח  מכוון; תוספת לפסוק בנוסח הטברני ובנה"ש'
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17 ,E ,)שמ כא  אתכוון; תוספת לפסוק בנוסח הטברני ובנה"ש( '13'צדה ,A.)  היות שבאה"ש חצי

סתפחו פעלים ה§b (3.1.2 ,)-נעתקה ל wמשמשת כהגה מעבר בלבד ובשאר המעמדים  wהתנועה 

בכמה מקרים  ,בבניינים פעל ואתַפעל, שבמקורם היו שייכים לגזרת ע"ו, לגזרת שלמים. אולם

דוגמאות בקדם אה"ש.  qwl√בעה"פ המעיד על קיומו של האלומורף  והשתמר הכתיב באות 

(, J, 20'הכנתי' )שמ כג  כבנת(, J, 44]=זימן[ 'הוכיח' )בר כד  כבןכב"ן: /ניין פעל לשורש כו"ןבב

מאות (; דוג808'מוכן' )ת"מ א מכון(, 260'מוכנים' )ת"מ ה מכונים לצד (J, 3'תכן' )דב יט  תכבן

(, J, 27'תתכונן' )במ כא  תתכבן(, J, 32'נכון' )בר מא  אתכבןכב"ן: /בבניין אתַפעל לשורש כו"ן

 (.B, 17'מכון' )שמ טו  מתכון ( לצדJ, 17'מכון' )שמ טו מכבן (, 586'ייכון' )ת"מ ג יתכון

 

 yērūmēminnåk ירוממךמשמש בכל נטיות הבניינים פועל ואתפועל. לדוגמא:  qll√האלומורף  .4

(, 43'כונן' )מרקה יב  kūnǝn כונן(, 30'נרומם' )מעש ו  nērūmǝm נרומם(, 51'ירוממך' )מרקה ד 

 למפוגגה(, 106, אב גלוגה 63, אב חסדה 4'מרוממים' )מרקה יב  amrūmēmǝn מרוממין

lamfūgēgå  יתרומם(, 32'לשמח' )מרקה ג yitrūmåm  (, 39, מרקה יג 17'ירוַמם' )עמרם טז

 (.87, מרקה ב 86, עמרם כח 86'תרוַמם' )עמרם כו  titrūmåm תתרומם

 

 עיצורי-הדו פועלה משקלי הנטייה של11.3 

 .ql√להלן משקלי הנטייה בבניינים קל, אתְפעל, אפעל ואיתפעל, אשר משמש בהם האלמורף 

11.3.1 בניין קל 

. 1; עתיד qal ;2 .qāl ;3 .*qel. 1הם: עבר  ql√משקלי בניין קל אשר משמש בהם האלומורף 

yēqol ;2 .*yēqal ;3 .*yē'qāl 1; ציווי .qol ;2 .*qal ;3 .*qǡl 1; בינוני פעיל .qål ;2 .qǡl ;3 .

qel 1; מקור .mēqol ;2 .*mēqal ;3 .mē'qǡl . 

 
 qålמשקל העבר והבינוני הפעיל 11.3.1.1 

קצרה, משמש כמשקל העבר ומשקל הבינוני הפעיל בבניין קל.  å/a, המתאפיין בתנועה qålמשקל 

(. 48'טוב' )א"ח  ṭåb טב(, 14'מת' )עמרם כ  mat , מת(11'ראה' )עמרם טו  šam שםלדוגמא: 

נדיר בין משקלי העבר והבינוני ומתועד בצורות בודדות בלבד. אפשר שאלה הם  qålמשקל 

 qål. מבחינה היסטורית משקל 456שרידים לנטיית ע"ו מקורית, כפי שהיא באה לידי ביטוי בעה"ש

qāl* שמי-תולדת המשקל הפרוטוהוא 
 , המשמש בגזרת ע"ו.457

 
 

                                                 

 §.e141§-h141, 185ראה פסברג, קת"ג, עמ'  455

 . 341; עמ' 109עמ' §, 2.6.3חיים, עואנ"ש ה, -בן 456
 §.46, 143באואר וליאנדר, ארמית, עמ'  457
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 qālמשקל העבר והבינוני הפעיל 11.3.1.2 

, משמש כמשקל העבר וכמשקל הבינוני הפעיל :ā:/ǡ, המתאפיין בתנועה ארוכה ביותר qālמשקל 

'צם' )עמרם יז  ṣǡm צעם(, 30, עמרם ו 3, עמרם ו 9'עמד' )עמרם א  qām קעםבבניין קל. לדוגמא: 

 צעם(, 30, עמרם יג 3'עומד' )עמרם ג  qām קעם(, 137'דר' )מרקה טז  dār דער(, 105, מרקה יד 16

ṣǡm  דדער (,31, מרקה יז 7'צם, מתענה' )מרקה יז ad'dār  (. משקל 2'השוכן' )עמרם הqāl  שכיח

 בבינוני. בעבר ו

יש לעמוד על  ארוכה ביותר במשקל זה. על מנת להסבירה,ה למוצא התנועה עולה השאלה באשר

הקטגוריות מתקיימת ן . בשתי הגזרות בחלק מ1שני קווים משותפים לגזרת ע"ו ולגזרת ע"א. 

הופכת , גזרת ע"א עיצורית במקורה-עיצורית בלא עה"פ. גזרת ע"ו דו-נטייה דו)מבחינה פונטית( 

 ʔ. בשתי הגזרות העיצור 2 .§(10.1.3) נעלמת ʔעה"פ בחלק מהמעמדים שלאחר  עיצורית-דול

ת שונות בין שתי תנועו ʔ. בגזרת ע"א מתקיימת עה"פ מן המעמדיםמשמש בתפקיד עה"פ בחלק 

עיצורי על ידי -עיצורי לתלת-באיכותן, בגזרת ע"ו בחלק מנטיית בניין קל הושלם השורש הדו

בגזרת ע"ו  qālהפוצץ הסדקי בתפקיד עה"פ. לאור הדמיון בין שתי הגזרות, ניתן להניח כי משקל 

, 5'ירד' )עמרם ו  nāt נחת, כגון: בגזרת ע"א qālהוא תוצאת אנלוגיה למשקל קל עבר ובינוני 

 (.19'שקורא' )מרקה יא  ad'zāqדזעק (, 82מרקה יד 

בעואנ"ש  458ולתנועתו הארוכה ביותר. בדונו qālחיים הציע שלושה הסברים למקורו של משקל -בן

כי צורת בינוני זו אינה פרי יצירת הארמית אלא תולדת השפעתה של  הוא קובע qālג ס"ב במשקל 

( מייצג את המשקל הארמי המקורי. גם §11.2, ראה qǡtǝl ו)דהיינ qǡʔǝlהעברית, ואילו המשקל 

מקורו בעברית, אין זה מסביר את תנועתו הארוכה ביותר של משקל זה,  qālאם נניח כי משקל 

 אינו משמש בגזרת ע"ו בעה"ש. qālשכן משקל 

 צעמין, משמשת צורת הריבוי qālחיים שלצד צורת היחיד של בינוני -במקום אחר מציין בן

ṣǡʔēmǝn  קעמין (,22, מרקה יז 21, מרקה יז 12'צמים' )מרקה יז qāʔēmən  21'קמים' )עמרם יא ,

חיים כי התנועה -(, לפיכך מניח בןqǡtǝl)דהיינו  qāʔǝlמשמש המשקל  qāl(, וכן לצד 41עמרם כג 

"ש היא תולדת צמצום שתי הברות: "ייתכן שעצם העובדה שיש באנ qālהארוכה ביותר במשקל 

[ ואחת כרגיל בארמית qålשתי אפשרויות לבינוני בגזרת ע"ו בקל ]...[, אחת דומה לעברית ]דהיינו 

. כיווץ דומה חל במילה aʔe  <ā"459[, הועילה להשגיר את הצמצום שאינו רגיל של qǡʔǝl]דהיינו 

 .ǡʔilliyon*נשתלשלה מן  460חיים-י השחזור של בן)בר מ יז(, אשר לפ ǡlliyon העליון

חיים השערה הפוכה, -( מציג בן:āʔe  <ā)דהיינו בכיווץ  qǡʔǝl-מקורו ב qǡlמשקל ההנחה ש לצד

בגזרת ע"ו ]...[ בשומרונית אפשר להניח תהליך  āʔe  <ā(!): "לעניין qǡl-מקורו ב qǡʔǝlלפיה 

( = ָגזו )הכתיב געזו( 134)עואנ"ש ג ס"ב  gāʔēzuהפוך, כלומר פיצול, וכך הוא בלא ספק בצורה 

                                                 
 .181חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן 458

 .67עמ' §, 1.5.3.4חיים, עואנ"ש ה, -בן 459
 .280חיים, עואנ"ש ה, עמ' -בן 460
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( = 277וצערכנה )שם  wṣǡrkǡne(, 165תהבנן )שם  tǡbnån(, 70קעמנן )שם  qāmnånנגד כ

. אולם גם אם השערה זו נכונה, אין בכך הסבר למקורה של התנועה הארוכה במשקל 461ויצרתו"

qǡl. 

 
 qelמשקל העבר והבינוני הפעיל 11.3.1.3 

קצרה ומשמש כמשקל העבר והבינוני הפעיל בבניין קל. משקל זה  eמתאפיין בתנועה  qelהמשקל 

'רע' )מרקה  beš בישנקרה לעתים נדירות. קיימת דוגמא אחת בלבד למשקל זה במסורת ההגייה: 

( ]עבר A, 11'וירע' )בר כא  ביש( ]בינוני פעיל, יחיד[. דוגמאות נוספות מצויות בתה"ש: ו18א 

מייצג את המשקל  qel( ]עבר נסתר[. מבחינה היסטורית המשקל JA, 8'וימת' )בר כה  מיתנסתר[, 

 .462והוא שריד לגזרת ע"י qīl* שמי-הפרוטו

 

 mēqolומשקל המקור  qol, משקל הציווי yēqolמשקל העתיד 11.3.1.4 

 נקום(, 8'ירום' )עמרם ו  yērom ירוםהוא משקל עתיד קל בגזרת ע"ו, לדוגמא:  yēqolמשקל 

nēqom  (. משקל 10מרם יא , ע18'נעמוד' )עמרם בqol  :הוא משקל ציווי קל בגזרת בע"ו, לדוגמא

הוא משקל  mēqol(. משקל 17'קומו' )עמרם ז  qūmu קומו (,12, מעש ב 56'מול' )פנחס  mol מול

'להבין' )טביה  mētor מתור (,64'להבין' )טביה  mēšomמשום המקור הקל בגזרת ע"ו, לדוגמא: 

. מבחינה היסטורית משקל העתיד qolיינים בקיומו של הבסיס , ע"ב(. שלושת המשקלים מתאפ65

yēqol שמי -מייצג את המשקל הפרוטו*yaqūl
-מייצג את המשקל הפרוטו qol, ומשקל הציווי 463

464שמי 
*qūl. 

 mǡšom משוםבמסורת ההגייה: המתועד פעם אחת , mǡqol וריאנטוה mēqolלמשקל המקור 

, maqōl*מייצגת ככל הנראה את משקל המקור הקדום  mǡqol, ע"א(. הצורה 64'להבין' )טביה 

אנלוגיה של תנועת בגלל התפתח  mēqolהמשקל §(. 5.1.6בגזרת השלמים ) maqtålבדומה למשקל 

(. 30, עמרם כב 31'יקום' )עמרם יג  yēqom יקוםבעתיד, לדוגמא:  ēהמוספית לתנועת האית"ן 

מתועד שלוש פעמים, הנחתי כי גם במשקלי המקור האחרים ה, mēqolבהתבסס על המשקל 

 .ēתנועת המוספית היא  – mē'qāl*-ו mēqål* –בבניין קל בגזרת ע"ו 

 
 
 
 

                                                 
 ראה הערה קודמת.  461
 §.46, 143באואר וליאנדר, ארמית, עמ' §; e56, 387ראה באואר וליאנדר, עברית, עמ'  462

תנועת התחילית התאפסה בארמית המקראית )השווה: ְיקום(, §. c46, 144ראה באואר וליאנדר, ארמית, עמ'  463

 .   ē תנועה ארוכההפך ללאחר מכן ובאה"ש השווא הנע התבטל ו

בתנועה קצרה, אך זאת  qul*ים את המשקל גבאואר וליאנדר מצי§. e46, 144ת, עמ' ראה באואר וליאנדר, ארמי 464

 §.s56, 391באואר וליאנדר, עברית, עמ'  ראה. qūl*-ככל הנראה טעות דפוס וכוונתם ל
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 mēqål*ומשקל המקור  qål*, משקל הציווי yēqål*משקל העתיד 11.3.1.5 

, yēqål*נוטה על דרך משקל העתיד  'הלך' בהתבסס על שלדי עיצורים ניתן להניח כי השורש הו"ך

 יהכון(, JA, 34'ילך' )שמ לב  יהךבבניין קל. לדוגמא:  mēqål*ומשקל המקור  qål*משקל הציווי 

(. A, 21'ללכת' )שמ יג  למהך(, A, 19'להלך' )שמ ג  למהך(, A, 9'לך' )בר כז  הך(, J, 1'ילכו' )שמ לב 

בנטיית עתיד, ציווי  *--qalשורש הו"ך הוא ככל הנראה הנציג היחיד של הבסיס §. 15.7עוד ראה 

, ומשמש 466ובארמית מקראית 465ומקור בבניין קל בע"ו. שורש הו"ך מתועד כבר בארמית מצרית

qāl*שמי -גם בהן כנציגו היחיד של הטיפוס הפרוטו
 בעתיד, ציווי ומקור בגזרת ע"ו. 467

 
 mē'qāl*ומשקל המקור  qāl, משקל הציווי yē'qāl*משקל העתיד 11.3.1.6 

כמה צורות בעתיד, ציווי ומקור, המשתייכות לגזרת ע"ו והמתועדות בתה"ש ובתיבת מרקה, 

(, J, 11'תעמד' ]קל, עתיד, נוכח[ )דב כד  תקעםבין פה"פ ללה"פ. לדוגמא:  אאו  ענכתבות באות 

'תשב' ]קל,  תדער(, J, 21'יעמד' ]קל, עתיד, נסתר[ )שמ כא  יקעם(, 743'תעמוד' )ת"מ ג תקעם

'צוד' ]קל, ציווי, נוכח[  צעד(, A, 2'שכן' ]קל, ציווי, נוכח[ )בר כו  דער(, E, 30נסתרת[ )דב כח  עתיד,

]קל, מקור[  למצעד(, J, 28'לעמד' ]קל מקור[ )שמ ט  למקעם(, J, 6'לושי' )בר יח  לאשי(, J, 3)בר כז 

 (. E, 5'לצוד' )בר כז 

 עיצורי.-אזי מתקבל שורש תלתמייצגות פוצץ סדקי,  א-ו עאם נניח כי במקרים אלה האותיות 

, שכן נטיית בניין קל בעתיד, ציווי ומקור בגזרת ע"ו מתאפיינת באלומורף להניח זאת קשהאולם 

√ql משמשות בתפקיד אמות קריאה, ובפרט מייצגות את התנועה  א-ו ע. לפיכך נראה כי האותיות

a/å תנועת התנועה היא . אםa/å צורות שלעיל נוטות לפי המשקלים קצרה, אזי ה*yēqål, *qål   

בנטיית  ,ובכך מצטרפות לנטיית שורש הו"ך בעתיד, ציווי ומקור בבניין קל. ברם mēqål*-ו

 דומותיהןו דער, יקעםהשורש הו"ך לעולם לא נכתבת אם קריאה בין פה"פ ללה"פ, ואילו הצורות 

קצרה על פי רוב אינה מסומנת בכתיב מצעית  a/åכתובות תמיד באם קריאה. מה גם שתנועה 

( V, 31'קם' )אלעזר ג  qåm קם(, השווה: §2.2.2.3§, 2.2.2.2 ארוכה )ראה a/åלהבדיל מתנועה 

ראה להלן באשר (. V, 73; מרקה ה V, 30; עמרם ו FLMNS, 3'עמד' )עמרם ו  qām קעם לעומת

 לבידול בין המשמעויות של השורש קו"ם.

ארוכה ביותר והן נוטות לפי המשקלים  a/åהדעת נותנת אפוא שבצורות אלה משמשת תנועה 

*yē'qāl ,qāl ו-*mē'qālככל הנראה בהשפעת משקלי העתיד, הציווי והמקור בבניין  , אשר התהוו

( §11.3.1.2השווה נינו דוגמא נוספת )אם השערה זו נכונה, הרי לפ§(. 10.1.3קל בגזרת ע"א )

 לגזרת ע"א.לאנלוגיה 

 תהב. הצורה מן הפיוטבגזרת ע"ו עשויות להעיד שתי צורות  mē'qāl*-ו yē'qāl ,qāl*על הנטייה 

                                                 
 §.d35, 129מוראוקה ופורטן, דקדוק יב, עמ'  465

 §.c46, 144באואר וליאנדר, ארמית, עמ'  466

 §.a46, 143עמ' באואר וליאנדר, ארמית,  467
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tǡb  זרת מן השורש תו"ב (, אשר נג24, מרקה יט 87, מרקה י 87, מרקה ח 85'שוב' )מרקה ז

רואה  468חיים-בן אולםבע"ו.  qāl, מייצגת ככל הנראה את משקל הציווי משמשת בתפקיד ציוויו

 §(.5.1.4.1ציווי ) המשמשת בתפקידני בצורה זו צורת בינו

, היא דוגמא למשקל ן השורש דו"רנגזרת מה(, 51נשכון' )טביה ' nē'dār נדערשהצורה אפשר 

, הדומות ר-וד התפתח ככל הנראה עקב חילופי הכתיב בין האותיות  נדער. הנוסח yē'qālהעתיד 

 נרער. הצורה נרערלהניח כי במקומו היה קיים הנוסח *. סביר 469בצורתן, והוא תולדת שיבוש

 נרער, הנוסח נדער. להבדיל מן הנוסח 470גזורה מן השורש רע"ר )< ערע"ר(, שפירושו 'חקר, דרש'

'ובנסתר  ועל מה דכסי מנן לא נדער ונכנע לבבינן ונרכןמתאים להקשר ועליו מתבסס התרגום: 

ראה שההגייה משובש, אך נאמנם  נדערהנוסח ונכניע את לבבינו ונרכון'.  ,נחקורממנו לא 

כללי הדקדוק. לפיכך כללתי ממצא זה בין ממצאי גזרת ואמת את ות תקניתשהתפתחה בעקבותיו 

 ע"ו וראיתי בו ראיה לקיומה של נטייה בעתיד קל על דרך גזרת ע"א. 

חיים לבניין אתְפעל, שכן הוא מניח כי בניין -(, משייכה בן743'תעמוד' )ת"מ ג תקעםצורה דונו בב

עם זאת, יש . 471וכיו"ב" yiq'qām*אתְפעל משמש במשמעות הקל וכי "מעיקרא יקעם ודומיו נהגו 

(, אשר בוודאות לא 30, עמרם ו 3'עמד' )עמרם ו  qām קעםצורות העבר, כדוגמת ללתת את הדעת 

 ניתן לשייך לבניין אתְפעל. 

משמשות שתי דרכי הנטייה של הפועל קו"ם בעתיד ובמקור קל  Jהעמיד על כך שבכ"י  472פלורנטין

לצורך בידול במשמעות. כאשר הנטייה היא על הדרך המורשת בגזרת ע"ו, משמש השורש קו"ם 

 (,J, 3'ונקומה' )בר לה  ונקום(, J, 31'יקום' )בר כז יקום במשמעות 'קם' כבעברית, לדוגמא: 

(; כאשר הנטייה היא על דרך גזרת ע"א, משמש השורש קו"ם J, 35לא 'לקום' )בר  למקום

 יקעם(, J, 28'לעמד' )שמ ט  למקעם (,J, 11'תעמד' )דב כד  תקעםבמשמעות 'עמד', לדוגמא: 

בהתבסס על  ככל הנראה yǡqåmבתור יקעם (. פלורנטין מתעתק את הצורה J, 21'יעמד' )שמ כא 

. היות שקשה להניח כי 473בעתיד המקוצר wyǡqåm יקםו שבה מתועדת הצורה ,ממצאים בעה"ש

נמנעתי מלהתבסס על השערה זו באשר להגיית הצורה שרידי העתיד המקוצר נשתמרו באה"ש, 

 .יקעם

 

11.3.2 בניין אתְפעל 

; עתיד itqål*, הם: עבר ql√משקלי הנטייה של בניין אתְפעל, אשר משמש בהם האלומורף 

*yitqål ציווי ;*itqål בינוני ;mitqål 1; מקור .*mitqǡlå ,2 .*mitqål. 

                                                 
 . 181חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן 468
 . 302חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -ראה בן 469
 (.J, 15ושאלת היטב' )דב יג  וחקרת'ודרשת  ותבעי ותרער ותשול טבאיתלדוגמא:  470

 . 206חיים, תיבת מרקה, עמ' -בן 471
 . 115פלורנטין, עברית שומרונית מאוחרת, עמ'  472
 §.2.9.7, 128חיים, עואנ"ש ה, עמ' -ראה בן 473
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 . בהסתמך על(32'ניזונים' )מרקה יב  mizdǡnǝn מזדניןבהגייה לבניין אתְפעל:  אחת קיימת דוגמא

 missåq מסק גם הצורה .qålנקבע, כי בכל הנטיות של בניין אתְפעל משמש הבסיס  ממצא זה

להלן  §(.6.2סו"ק, מאששת כלל זה )ראה (, אשר אפשר שנגזרת מן השורש התנייני 22'עולה' )ננה 

'אשר הונף ואשר הורם'  ודאתרם דאתנףמספר דוגמאות לבניין אתְפעל, הנתונות בשלדי עיצורים: 

 למסתבה (,MBA, 10'הרמו!' )במ יז  התרמו(, J, 10'יורם' )ויק ד  יתרם(, J, 27)שמ כט 

 (.A, 20' )ויק יח ]=להיטמא[ 'לטמאה מסתב(, J, 32]=להיטמא[ 'לטמאה' )ויק טו 

 

11.3.3 בניין אפעל 

; yǡqǝl; עתיד ǡqǝl, הם: עבר ql√משקלי הנטייה של בניין אפעל, אשר משמש בהם האלומורף 

במשקלי העבר, העתיד,  .בינוני סביל אינו מתועד; mǡqǡlå*; מקור mǡqǝl; בינוני פעיל ǡqǝlציווי 

בבואה  .iהיא  "פתנועת פהגורה, בבואה בהברה ס. qilהציווי והבינוני הפעיל משמש אפוא הבסיס 

 (,5, מעש ב 18'קיימת' )עמרם כב  ǡqimta הקמתלדוגמא:  .īבהברה פתוחה, תנועת פה"פ היא 

 אגיבו(, 8'יענה' )מרקה יז  yǡṣǝm יצים(, 115, מרקה טז 102'האירו' )מרקה טז  ǡnīru אנירו

ǡgību  מניר(, 104'הגיבו, ענו' )ננה mǡnər  מסיד(, 9, עמרם ז 4'מאיר' )עמרם ז mǡsəd  'מעיד'

(. על בסיס הממצאים מתה"ש ניתן להניח כי משקל המקור השכיח בבניין אפעל בגזרת 5)עמרם ב 

'להקים' )במ ז  למקעמה(, J, 7; דב כה J, 1'להקים' )במ ז  474למקמה. לדוגמא: mǡqǡlå*ע"ו הוא 

1 ,MCB ,)דב יט למסדה( '16 ]=להעיד[ 'לענות ,J ,)דב יט  למגבה( '16'לענות ,C .) 

 

11.3.4 בניין איתפעל 

; עתיד ittǡqǝl*, הם: עבר ql√משקלי הנטייה של בניין איתפעל, אשר משמש בהם האלומורף 

*yittǡqǝl ציווי ;*ittǡqǝl בינוני ;*mittǡqǝl מקור ;ittǡqǡlu היות שבבניין אפעל משמש הבסיס .

qǝl  בגזרת ע"ו, ניתן להניח כי גם בנטיות בניין איתפעל )למעט משקל המקור(, אשר נגזר מבניין

 אפעל, משמש בסיס זה.

 littǡnǡʔu לאתנחו שם הפעולהאיתפעל בגזרת ע"ו והיא קיימת דוגמא אחת בהגייה לצורה בבניין 

. שאר הצורות המתועדות בבניין זה נתונות בשלד משמש בו qålהבסיס (, ש7' )עמרם יב מנוחה'ל

'ייענה'  יתגב(, J, 9'הועדו' )במ כו  אתסדו(, N, 52'נשאר' )ויק כה  אתשרעיצורים בלבד. לדוגמא: 

 אתקם(, 411'נענית' )ת"מ ו מתהגבה(, A, 4]=הישענו[ 'השעינו!' )בר יח  אתנחו(, 187)ת"מ ה

'הוקם',  אתקםמסורת הגייה ניתן לשייך את הצורה  רהעד(. בA, 15; במ ט J, 17'הוקם' )שמ מ 

הנגזרת מן השורש קו"ם, הן לבניין אתְפעל הן לבניין איתפעל. להלן הוחלט לשייכה לבניין 

 באה"ש במשמעות 'הקים'. באכבניין הסביל של בניין אפעל, ה איתפעל, היות שבניין זה משמש

 
                                                 

, 186(. ראה פסברג, קת"ג, עמ' F Lv 22:27'להקים' ) ולמקמההשווה ממצא דומה בקטעי תרגום מן הגניזה:  474

cc141.§ 
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 הערות11.4 

 בלי ספק Mבכ"י  מנה נשו( והנוסח התואם אותה 10)עמרם ד  nǡšu minne הקריאה .1

, אשר מכוון ככל הנראה לצורת נשומנהבמקום זה מתועד הנוסח  כ"י ואטיקןמשובשים. ב

מדברים בעתיד קל, הנגזרת מן השורש שו"ם, בתוספת כינוי לנסתר, והגייתה המשוערת היא 

*nēšūminne ונצחן דלית נשומנה יכלה להקשר: 'נעריכו'. אולם גם צורה זו אינה מתאימ 

 וגבורה, שאין נעריכה ]מילולית: נעריכו[ יכול'. '

. הגייתה המשוערת *משומנההם תוצאת שיבוש מן  ונשומנה מנה נשוכי הנוסחים  475יש להניח

ת מקור קל, הגזורה מן צורמכוונת ל'להעריכו' והיא  mēšūminne*היא  משומנהשל הצורה *

 נשומנהל משומנההשיבוש מן *מתאימה להקשר הנתון. , ונוי לנסתרבתוספת כי השורש שו"ם

היות שההגייה והנוסחים במקום זה . m-ו nנובע, כפי הנראה, מן הדמיון בין העיצורים הצוללים 

 משובשים, לא כללתי אותם בין הדוגמאות שלהלן.

 

476 מתורבצורות מקור קל  .2
mittor  למתוב(, 65'להבין' ]שורש תו"ר[ )טביה almittob  'לשוב'

(. אפשר §3.10.1) 477( מוכפלת פה"פ תמורת הארכה של תנועת המוספית15]שורש תו"ב[ )מרקה יח 

שזהו חילוף פונטי גרידא ואפשר שאלה דוגמאות לאנלוגיה מגזרת ע"ו לגזרת הכפולים. לכאן גם 

 (.3, 478'נשוב' )אה זבן מודאה למרן nittob נתוב הצורה ניתן להוסיף את

 
, והיא מכוונת לצורת עתיד מדברים nǡbǝz( היא 20)עמרם יא  נביזהנתונה לצורה ההגייה  .3

בבניין אפעל, הנגזרת מן השורש בו"ז. השורש בו"ז משמש ברגיל בבניין אפעל במשמעות 'בז, 

כמה נלקי ונביז ולא נוכל קעמין זלזל', ואילו בהקשר הנתון מתבקשת משמעות חוזרת/סבילה: 

אינה מתאימה להקשר,  nǡbǝzולא נוכל לעמוד לפניך'. לפיכך, הצורה  ונתבזה'כמה נלקה  קמיך

מכוון לצורת עתיד מדברים בבניין אתַפעל, אשר הגייתה המשוערת  נביזכי הנוסח  479ויש להניח

. השערה זו מתחזקת מן הצורה הבאה בסמוך, שגם היא צורת עתיד מדברים nibbåyyåz*היא 

 'נוֶכה'. nillaqqi נלקי באתַפעל הבאה במשמעות סבילה:

 
 קוממתנון על אד נביך לבניון]...[ קיאמיה דימיך נקרית בהקשר הבא:  קוממתנוןהצורה  .4

(. צורה זו מתפרשת V, 75'השבועות שנשבעת ]...[ קיימת אותן על ידי נביאך לבניהם' )אלעזר ד 

הוא ממין זכר( ות' 'השבוע qiyyǡmayyå קיאמיהכצורת עבר נוכח בתוספת כינוי לנסתרים )השם 

)שורש קו"ם, בניין פועל(. זאת כנגד ההגייה הנתונה  qūmemtǡnon*והגייתה הצפויה היא 

qūmēmatnon ( אשר נוגדת מהדורת הדפתר, 75אלעזר ד ,) .בכתבי את כללי הדקדוק של אה"ש

                                                 
 .49חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -ראה בן 475
 , דהיינו בהתאם לכללי הגזרה.mētor היא מתורהגיית ע"ב לצורה  476

 §.1.5.3.3, 65עואנ"ש ה, עמ'  חיים,-ראה בן 477

 פיוט זה כתוב עש"ב והגייתו היא בהתאם לנתון במהדורת הדפתר. 478

 .66חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -ראה בן 479



227 
 

)הגייה  qūmēmatkon, אשר לו הותאמה ההגייה קוממתכוןמתועד במקום זה הנוסח  MNBהיד 

 בעואנ"ש ג ס"ב(, והוא משובש מיסודו ואינו הולם את ההקשר. וצגתמ זו

 

 דוגמאות לנטיית גזרת ע"ו11.5 

11.5.1 בניין קל 

 עבר11.5.1.1 

1. qǡl 

 (.26'עמדתי' )אב גלוגה  qāmǝt קעמת –מדבר 

 (. §4.1.1.2.1ראה ; 53'יצרתו' )אב חסדה  ṣǡrkǡne צערכנה –נוכח 

'שעמד; שקם'  ad'qām דקעם (,73, מרקה ה 30, עמרם ו 3'עמד' )עמרם ו  qām קעם –נסתר 

'צם' )עמרם יז  ṣǡm צעם, ע"א(, 60'ראה, העריך' )אב גלוגה  šǡm שאם(, 32, עמרם ו 9)עמרם א 

 צער(, 137'דר' )מרקה טז  dār דער(, 16, מרקה יז 104, מרקה יד 94, מרקה יד 105, מרקה יד 16

ṣǡr (. 69 'יצר' )עמרם כד 

 (.853'שכנה' )ת"מ א דערת –נסתרת 

 (. 87'שבנו' )מרקה ד  tǡbnån תהבנן(, 1'קמנו' )עמרם יג  qāmnån קעמנן –מדברים 

 (.15'עמדו' )אלדסתאן ג  qāmu קעמו –נסתרים 

 (.J, 2'ותעמדנה' )במ כז  וקעמי –נסתרות 

 
2. qål 

(, 31'קם' )אלעזר ג  qåm קם(, 14'מת' )עמרם כ  mat , מת(11'ראה' )עמרם טו  šam שם –נסתר 

 (.A, 31'וישב' )שמ לב  ותב (,A, 5; בר כז A, 13'וילך' )בר כב  והך

 (.V, 40'הלכו' )ויק כו  הכו – נסתרים

 
3. *qel 

, 1'זקן' )בר כז  סיב(, JA, 8'וימת' )בר כה  ומית(, A, 11; בר כא A, 11בר כא 'וירע' ) וביש –נסתר 

*M1.) 

  (.J, 15'מתנו' )שמ כ  מיתנן –מדברים 

 

4. qǡʔǝl 

 (.73'עמד' )מרקה ז  qāʔǝm קעם(, 60'ראה, העריך' )אב גלוגה  šǡʔəm שאם –נסתר 

 (.10'עברו' )מרקה א  gāʔēzu געזו(, 59'העידו' )אלעזר א  sǡʔēdu סהדו –נסתרים 
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 עתיד11.5.1.2 

1. yēqol 

 (.17'תצום' )מרקה יז  tēṣom תצום –נסתרת 

(, 5, עמרם כ 19, עמרם ח 3'יעריך' )עמרם ח  yēšom ישום(, 8'ירום' )עמרם ו  yērom ירום –נסתר 

(, 17, מרקה יג 10'יבין' )מרקה ג  yētor יתור(, 30, עמרם כב 31'יקום' )עמרם יג  yēqom יקום

 (. 63, עמרם כח 47'יבקש, יתחנן' )עמרם כג  yēšol ישול

'נעבור' )ננה  nēgoz נגוז(, 78, עמרם כח 10, עמרם יא 18'נעמוד' )עמרם ב  nēqom נקום –מדברים 

 (.60'נבין' )טביה  nēšom נשום(, 31

 (.J, 31'וישבתם' )דב יא  ותדורון –נוכחים 

 יצומון(, 36'ישובו' )מרקה יג  yētūbon יתובון(, 38'יעברו' )מרקה ח  yēgūzon יגוזון –נסתרים 

yēṣūmon  (.39יז 'יצומו' )מרקה 

 
2. *yēqål 

 (.Jא, 7]=אלך[ 'אטה' )דב ב  אהך – מדבר

 (.JA, 15'תלך' )בר כח  תהך – נוכח

 (.JA, 34'ילך' )שמ לב  יהך –נסתר 

 (.JA, 23'נלך' )שמ ח  נהך(, AMC, 17'והלכנו' )בר לד  ונהך –מדברים 

 (. J, 1'ילכו' )שמ לב  יהכון – נסתרים

 
3. yē'qāl 

 (.J, 11'תעמד' )דב כד  תקעם –נוכח 

 (.753; ת"מ גJ, 21'יעמד' )שמ כא  יקעם –נסתר 

 (.E, 30'תשב' )דב כח  תדער –נסתרת 

 §(.11.3.1.6; ראה 51'נשב' )טביה  nēꞌdār נדער –מדברים 

 (.E, 31'וישבתם' )דב יא  תדערון –נוכחים 

 
 ציווי11.5.1.3 

1. qol 

 (.24, מעש ב 9, מעש ב 36'שוב' )מעש א  šob שוב(, 12, מעש ב 56'מול' )פנחס  mol מול –נוכח 

 (.C, 6'לושי' )בר יח  לושי(, JA, 18'קומי' )בר כא  קומי –נוכחת 

 (.17'קומו' )עמרם ז  qūmu קומו –נוכחים 

 
2. *qål 

 (.A, 9'לך' )בר כז  הך – נוכח

 (.A, 7'ולכו' )בר כט  והכו – נוכחים
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3. qāl 

, 2'שכן' )בר כו  דער (,24, מרקה יט 87, מרקה י 87, מרקה ח 85'שוב' )מרקה ז  tǡb תהב –נוכח 

A ,)בר כז  צעד( '3'צוד ,J.) 

 (.J, 6'לושי' )בר יח  לאשי –נוכחת 

 (.AB, 27; שמ לב AB, 17'ִעברו' )בר לב  געזו(, 903'קומו' )ת"מ א קעמו –נוכחים 

 
 בינוני פעיל11.5.1.4 

1. qǡtǝl 

 זאן(, 15, מרקה ז 5'דן' )עמרם י  dǡʔən דאן(, 19, מעש ו 8'עובר' )עמרם ז  gāʔəz געז –יחיד 

zǡʔən  שאם(, 25'זן' )עמרם יב šǡʔəm  קעם(, 32, מרקה י 54'מעריך, רואה' )עמרם כג qāʔəm 

    ,82, מרקה ז 30'מבין' )מרקה ז  tǡʔǝr תאר(, 8, מרקה יב 20, מרקה ה 56'עומד' )עמרם כג 

, אב 31'שב' )מרקה יז  tǡʔǝb תהב(, 9'צם' )מרקה יז  ṣǡʔǝm צעם(, 16ה יא , מרק26מרקה ח 

 (.2'מעיד' )מעש ו  sǡʔǝd סהד(, 40חסדה 

 (.28, מעש ד 92'עומדת' )מרקה א  qāʔēma קעמה –יחידה 

'עוברים' )עמרם טו  gāʔēzəm געזים(, 41, עמרם כג 21'קמים' )עמרם יא  qāʔēmən קעמין –רבים 

(, 22, מרקה יז 21, מרקה יז 12'צמים' )מרקה יז  ṣǡʔēmǝn צעמין(, 11, מרקה יז 31, עמרם יט 11

   ,85'שבים' )מרקה ח  tǡʔēbǝn תהבין(, 37, מרקה כד 75'מתים' )מרקה יג  mǡʔētǝn מאתין

(, 87, מרקה ז 60, מרקה ד 85'השבים' )מרקה ה  tǡʔēbayyå תהביה(, 85, אב חסדה 85מרקה י 

 (.59, אב חסדה 25'עדים, מעידים' )מרקה יז  sǡʔēdǝn סהדין

 

2. qǡl 

, 7'הקם' )עמרם יג  ad'qām דקעם(, 22, מרקה ז 30, עמרם יג 3'עומד' )עמרם ג  qām קעם –יחיד 

'הצם, המתענה'  ad'ṣǡmדצעם  (,2'השוכן' )עמרם ה  ad'dār דדער(, 18, מרקה כ 33עמרם יג 

 . (36, מרקה יז 31מרקה יז  ,7)מרקה יז 

; צורה זו 584'שומרים' )ת"מ ד טרין(, 47, אב גלוגה 14'נשגבים' )עמרם כד  rǡmǝn רמין –רבים 

 §(.6.1.7.2, ראה שמקורו בשורש נט"ר נגזרת מן השורש התנייני טו"ר

 
3. qål 

  (.48'שאתה טוב' )אב חסדה  ṭåb דת טב –יחיד 

 
4. qǡtol 

'עומד' )אב גלוגה  qāʔom קעום(, 40, מרקה יג 25, מרקה ה 27'זן' )עמרם כג  zǡʔon זאון –יחיד 

104.) 

 (.12'עוברי' )מרקה יא  gāʔūzi געוזי(, 11'עוברים' )מרקה יג  gāʔūzǝn געוזין –רבים 
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5. qel 

 (.18'רע' )מרקה א  beš ביש – יחיד

 
 בינוני סביל11.5.1.5 

1. qǡtǝl 

 (. 42, מרקה יד 15'ניזון' )עמרם כא  mǡʔǝr מהר – יחיד

 
2. qǡtol 

 (.28'ניזוניו' )מרקה טו  mǡʔūro מאוריו –רבים 

 
 מקור11.5.1.6 

1. mēqol 

 מתור§(, 11.3.1.4, ע"א; ראה 64'להבין' )טביה  mǡšom משום (,64'להבין' )טביה  mēšomמשום 

mētor  מתור, ע"ב(, 65'להבין' )טביה mittor  לשבת' )ויק כ  למדור §(,11.4; ראה 65'להבין' )טביה'

22 ,J ,)בר לא  למקום( '35'לקום ,J ,)שמ ט  למקום( '28'לעמוד ,A ,)בר כז  למצוד( '5'לצוד ,J ,)

 (.J, 7; בר מב J, 5; בר מב J, 57'לשבר' )בר מא  לממור(, 809'לעבור' )ת"מ ד למגוז

 
2. *mēqal 

 (.A, 21'ללכת' )שמ יג  למהך(, A, 19'להלך' )שמ ג  למהך

 
3. *mē'qǡl 

 .(E, 5'לצוד' )בר כז  למצעד(, J, 28'לעמד' )שמ ט  למקעם

 

11.5.2 בניין פעל 

 qåttǝlעבר 11.5.2.1 

  (.J, 5]=כרתי[ 'הקמתי' )בר נ  קעימת(, C, 4]=כרתי[ 'הקמתי' )שמ ו קימת  –מדבר 

; בצורה זו חלה הידמות של 40, מרקה טו 126, מרקה יד 41'כתב' )מרקה יד  bayyår ביאר –נסתר 

; באשר 9כה 'חישבה' )מרקה  bayyǡnå בינה§(, 3.9.1.5, ראה rה"פ לעיצור התוכף תנועת ע

'כרת ברית' )ת"מ  קיאם(, 44'והעצימו' )עמרם טז  wayyēle וחילה§(, 5.2.1ראה  ǡ לתנועת עה"פ

 (.J, 12'השאיר' )שמ י  שיארק'(,  159א

 (.A, 25'ותכרת' )שמ ד  קימת –נסתרת 

 ǡšīrinnu נהגית בעה"ש השאירנוצורה ה; J, 34)דב ב  ]=השארנו[ 'השאירנו' שיארנן –מדברים 

 (.; הנוסח בתה"ש תואם במקום זה את הנוסח הטברניו''השאיר

 (.A, 20'ויותירו' )שמ טז  שיארו –נסתרים 
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 yēqåttəlעתיד 11.5.2.2 

 (.V, 21]=תבחר[ 'תחזה' )שמ יח  תביאר –נוכח 

 (.826'יבאר' )ת"מ ג יביאר(, 96'יכתוב' )ת"מ ד יביר –נסתר 

 ונקעים (,N, 28'ונכרתה' )בר כו  ונקיאם(, 67'נהלך' )מרקה יד  nēṭǡyyål נטעיל –מדברים 

 (.B, 28'ונכרתה' )בר כו 

 
 qåttǝl*ציווי 11.5.2.3 

 (.1020, ת"מ א1009'התהלכו' )ת"מ א טעילו – נוכחים

 
 amqåttǝlבינוני פעיל 11.5.2.4 

 (.J, 19'יקימנה' )במ כג  מקים(, ME, 10'כרת' )שמ לד  מקעים –יחיד 

 (.916'טמאים, מסואבים' )ת"מ א מסיבין – רבים

 
 amqåttålבינוני סביל 11.5.2.5 

 מזיאן(, A, 18]=וחמושים[ 'וחמישים' )שמ יג  ומזיאנין(, 471'כתובים' )ת"מ המביארים  –רבים 

 (.647'מוכן' )ת"מ א

 
 amqattǡlåמקור 11.5.2.6 

 (. N, 3'לטמא' )ויק כ  למסיבה(, VN, 5'באר' )דב א  מביארה

 

11.5.3 בניין אפעל 

 ǡqǝlעבר 11.5.3.1 

 (. J, 4'הקמתי' )שמ ו אקימת (, J, 43'הושבתי' )ויק כג  אדירת –מדבר 

'העמדת אותו'  ǡqimtǡne אקמתנה(, 5, מעש ב 18'קיימת' )עמרם כב  ǡqimta הקמת –נוכח  

 (.25'השקפת' )עמרם כב  ǡdiqta אדיקת(, 14)מרקה ג 

(, 163, מרקה טז 78'העיד' )מרקה יג  ǡsəd אסיד(, 13'העמידו' )עמרם א  ǡqīme אקימה –נסתר 

 (.554'הצים, גרם לצום' )ת"מ ד אצים(, 5'האיר' )מרקה כד  ǡnǝr אניר

 (.24'שרה' )עמרם ו  ǡšīråt אשירת –נסתרת 

 (.29'העמדנו' )עמרם כח  ǡqimnån אקמנן –מדברים 

 (.A, 28'ויעברו' )בר לז  אגיזו(, 115, מרקה טז 102'האירו' )מרקה טז  ǡnīru אנירו –נסתרים 

 
 yǡqǝlעתיד 11.5.3.2 

'יפגע'  yāgi יגיע(, 10'ישקיף' )מעש ד  yǡdǝq ידיק(, 8'יענה' )מרקה יז  yǡṣǝm יצים –נסתר 

 (.88)מרקה ד 

 (.12, מעש ו 55'נעיד' )מרקה יב  nǡsǝd נסיד –מדברים 
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 ǡqǝlציווי 11.5.3.3 

'ענה' )אב גלוגה  ǡgəb אגיב(, 62, מרקה ד 1, מרקה א 12'השקף' )עמרם יא  ǡdəq אדיק –נוכח 

  .(71'הרם' )טביה  ǡrǝm ארים(, 42

 (.104'הגיבו, ענו' )ננה  ǡgību אגיבו –נוכחים 

 (.A, 23'האזינה' )בר ד  אציתין(, C, 23'האזינה' )בר ד  אציתן –נוכחות 

 
 mǡqǝlבינוני פעיל 11.5.3.4 

, 5'מעיד' )עמרם ב  mǡsəd מסיד(, 18, עמרם יג 9, עמרם ז 4'מאיר' )עמרם ז  mǡnər מניר –יחיד 

'מקים'  mǡqəm מקים(, 8'ממית' )עמרם ח  mǡmət ממית(, 41, מרקה ה 82, מרקה ד 7עמרם ה 

 ממיר(, 34, מרקה כ 41, מרקה ד 13'מפייס' )עמרם יט  mǡfǝs מפיס(, 12, מרקה כא 8)עמרם ח 

mǡmǝr מגיח (, 27, מרקה כא 28טו  'זן' )מרקהmǡgi  (.41'נלחם' )עמרם טז 

    ,79'מעידים' )מרקה ד  mǡsīdǝn מסידין(, 4'מאירים' )עמרם יט  mǡnīrəm מנירים –רבים 

 (.7, מרקה יג 7מרקה ז 

 (.A, 16'מדיבות' )ויק כו  מדיבאן –רבות 

 
 mǡqǡlå*מקור 11.5.3.5 

]=להעיד[  , למסדה(MCB, 1'להקים' )במ ז  למקעמה(, J, 7; דב כה J, 1'להקים' )במ ז  למקמה

, 24'המיתו' )שמ ד  למאתתה(, C, 16; דב יט J, 3'לענות' )בר מה  למגבה(, J, 16'לענות' )דב יט 

*m1
b.) 

 

11.5.4 בניין פועל 

 qūtǝlעבר 11.5.4.1 

 (.289'עוררתי' )ת"מ א פוררת –מדבר 

 (.§11.4; ראה V, 75'קיימת אותם' )אלעזר ד  קוממתנון –נוכח 

 (.778'הזהיר' )ת"מ ד פורר(, 427'העמיד' )ת"מ ג קומם –נסתר 

 
 yēqūtǝlעתיד 11.5.4.2 

 (.51'ירוממך' )מרקה ד  yērūmēminnåk ירוממך –נסתר 

 (.30'נרומם' )מעש ו  nērūmǝm נרומם –מדברים 

 
 qūtǝlציווי 11.5.4.3 

 (.73'קיים' )עמרם כז  qūmǝm קומם(, 43'כונן' )מרקה יב  kūnǝn כונן –נוכח 

 
 amqūtǝlעיל בינוני פ11.5.4.4 

 מקוממי(, 106, אב גלוגה 63, אב חסדה 4'מרוממים' )מרקה יב  amrūmēmǝn מרוממין – רבים

amqūmēmi  (.16'מקיימי' )עמרם יט 
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 amqūlålבינוני סביל 11.5.4.5 

; 106, אב גלוגה 106, מרקה יט 77, מרקה יא 14'המרוָמם' )עמרם ח  amrūmēmå מרוממה –יחיד 

 §(.3.2.4בהברה שלפני האחרונה אשר מקורה בשווא, ראה  e-a/åבצורה זו חל חילוף 

 (.N, 13'נבונים' )דב א  מבוננים –רבים 

 

 מקור11.5.4.6 

1. amqūtēlå 

, מעש ה 14'לקיים' )מרקה ח  lamqūmēmå למקוממה(, 32'לשמח' )מרקה ג  lamfūgēgå למפוגגה

24.) 

 
2. qūtēlu 

 (.6'לקומם' )מרקה כב  qūmēmu קוממו

 

11.5.5 בניין אתְפעל 

 itqål*עבר 11.5.5.1 

 (.A, 20'נטמאת' )במ ה  אסתבת(, J, 20'נטמאת' )במ ה  אסתבתי –נוכח 

 (.J, 27'אשר הונף ואשר הורם' )שמ כט  ודאתרם דאתנף –נסתר 

 
 yitqål*עתיד 11.5.5.2 

 (.JA, 39; ויק יא JA, 36'יטמא' )ויק יא  יסתב(, J, 10'יורם' )ויק ד  יתרם –נסתר 

 (.J, 5'תשארנה' )שמ ח  ישתארן – נסתרות

 
 itqål*ציווי 11.5.5.3 

, 10'הרמו' )במ יז  התראמו(, J, 10'הרמו' )במ יז  הרמו(, MBA, 10'הרמו' )במ יז  התרמו – נוכחים

N.) 

 
 mitqålבינוני 11.5.5.4 

 (.M, 57'טמא' )ויק יד  מסתב –יחיד 

 (. 32'ניזונים' )מרקה יב  mizdǡnǝn מזדנין –רבים 

 
 mitqǡlå*מקור 11.5.5.5 

  ]=להיטמא[ 'לטמאה' למסתבה(, J, 31; ויק יט J, 23]=להיטמא[ 'לטמאה' )ויק יח  למסתאבה

 (. J, 8; ויק כב J, 32)ויק טו 
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11.5.6 בניין אתַפעל 

 itqåttålעבר 11.5.6.1 

 (.J, 16'עצמת' )בר כו אתעילת  –נוכח 

'נטמא'  אסתיב(, A, 10'נשאר' )בר יד  אשתיר(, 7'נרשם' )מרקה כא  ibbayyår אביאר –נסתר 

 (. 116)ת"מ ב

 (. J, 20; שמ א J, 7'ויעצמו' )שמ א  ואתעילו – נסתרים

 
 yitqåttålעתיד 11.5.6.2 

 (.309'ייטמא' )ת"מ ג יסתיב(, A, 23'יאמץ' )בר כה  יתחיל(, J, 23'יאמץ' )בר כה  יתעיל – נסתר

 (.1064'נרום, נישגב' )ת"מ ד נתחיל§(, 11.4; ראה 20'נתבזה' )עמרם יא  נביז – מדברים

 (.A, 24'תטמאו' )ויק יח  תסתיבון – נוכחים

 
 itqåttålציווי 11.5.6.3 

 (.E, 7'ואמץ' )דב לא  ואתעיל – נוכח

 (.C, 6'ואמצו' )דב לא  ואתעיצו(, E, 6'ואמצו' )דב לא  ואתעילו – נוכחים

 
 mitqåttålבינוני 11.5.6.4 

 (. 728'נטמא' )ת"מ במסתיב (, 7'מתחזק' )עמרם ו  mētāyyål מתחיל –יחיד 

 (.A, 33'טמאה' )ויק טו  מסתיבה(, 8'מחושבת' )מרקה כה  mibbayyǡnå מבינה –יחידה 

 
 מקור11.5.6.5 

1. *mitqåttǡlå 

 (. EC, 31]=להיטמא[ 'לטמאה' )ויק יט  למסתיבה

 

11.5.7 בניין איתפעל 

 ittǡqǝl*עבר 11.5.7.1 

   ;J, 17'הוקם' )שמ מ  אתקם(, 354'נענה' )ת"מ ו התאגב(, N, 52'נשאר' )ויק כה  אתשר –נסתר 

 (.A, 15במ ט 

 (.J, 9'הועדו' )במ כו  אתסדו(, M, 10'הנשארים' )בר יד  ודאתשר –נסתרים 

 
 yittǡqǝl*עתיד 11.5.7.2 

 (.187'ייענה' )ת"מ ה יתגב –נסתר 

 
 ittǡqǝl*ציווי 11.5.7.3 

 (.A, 4' )בר יח [ 'השעינונוחו]= אתנחו –נוכחים 
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 mittǡqǝl*בינוני 11.5.7.4 

 (.411'נענית' )ת"מ ו מתהגבה –יחידה 

 

11.5.8 בניין אתפועל 

 itqūtål*עבר 11.5.8.1 

 (.631'התבונן' )ת"מ ד אתבונן –נסתר 

 (.159'נכונו, התכוננו' )ת"מ ד אתכוננו –נסתרים 

 
 yitqūtålעתיד 11.5.8.2 

 (.87, מרקה ב 86, עמרם כח 86'תרוַמם' )עמרם כו  titrūmåm תתרומם –נוכח 

 (.39, מרקה יג 17'ירוַמם' )עמרם טז  yitrūmåm יתרומם –נסתר 

 
 itqūtål*ציווי 11.5.8.3 

 (.822, ת"מ ג749, ת"מ ג143'התבונן' )ת"מ א אתבונן(, J, 3'התיצב' )במ כג  אתקומם –נוכח 

 (.540'עורו' )ת"מ ד אתפוררו –נוכחים 

 
 mitqūtålבינוני 11.5.8.4 

 (.936'מתרומם' )ת"מ א מתרומם(, 2'מתבונן' )אלדסתאן א  mitbūnån מתבונן –יחיד 
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 גזרת הכפולים12 

עיצוריים בעלי פה"פ ועה"פ וחסרי לה"פ. נטיית הפועל -מורכבת משורשים דו 480גזרת הכפולים

 עיצורי-נטיית הפועל התלתעיצורי בגזרת הכפולים כוללת משקלים אשר לא קיימים ב-הדו

עיצורי. -עיצורי לשורש תלת-הושלם השורש הדו מן הנטייה ואילו בחלק§(, 11 ,)השווה גזרת ע"ו

א על ידי הכפלת פה"פ או עה"פ. לפיכך לשורשים בגזרה זו עיצורי הי-ההשלמה לשורש תלת

. בדומה לגזרת ע"ו גם בגזרת הכפולים משמשים הבניינים qt ,√qqt ,√qtt√שלושה אלומורפים: 

 §(. 11.1ל )עואתפול עפו

גזרת הכפולים היא הגזרה הנדירה ביותר מבין גזרות הפועל, שכן רבים משורשיה הורחבו 

מפאת התיעוד המועט של גזרה זו במסורת ההגייה §(. 16.1.5שלמים )ונטייתם היא על דרך ה

התיאור שלהלן נסתייע רבות מן הממצאים בתה"ש ובתיבת מרקה. בהתאם לכך מרבית 

המשקלים המוצגים להלן משוחזרים ומסומנים בכוכבית. בגזרה זו אין תיעוד לצורת הבינוני 

 הסביל בבניין קל ולבניין איתפעל.

 

 ודרכי הנטייה בגזרת הכפוליםqt ,√qqt , √qtt√האלומורפים כללי תפוצת 12.1 

משמשים במשקלים שבהם פה"פ עומדת לפני תנועה, לדוגמא, משקלי  qt ,√qtt√האלומורפים 

משמש במשקלים אשר בהם פה"פ עומדת לפני עיצור, לדוגמא,  qqt√בניין פעל; ואילו האלומורף 

עיצורי, ואילו האלומורפים -משמש עם משקלי הפועל הדו qt√משקלי בניין אפעל. האלומורף 

√qtt ,√qqt עיצורי.-משמשים עם משקלי הפועל התלת 

 

qt 12.1.1√האלומורף  

המשקלים  נוני ובכל משקלי בניין אתְפעל.משמש במשקלי קל עבר, קל ציווי, קל בי qt√האלומורף 

צורן המתחיל בעיצור בהצטרף  ואהללו מתאפיינים בהכפלת עה"פ. המכפל מתבטל בסוף תיבה 

 §(.3.9.5)ראה 

  קל עבר*qat(t) :על. לדוגמא *ʕal  בר ז( '7'ויבא ,CE,) בזנן *baznån  דב ב( '35'בזזנו ,B ,)קלת 

*qallat  בר ח( '11]=קלה[ 'קלו ,A משקל זה מקביל למשקל .)qål .בגזרת ע"ו 

  קל ציווי*qat(t) :קט. לדוגמא *qåṭ  שמ יד( '12'חדל ,A ,)עלי *ʕalli  בר יט( '34'באי ,J משקל .)

481זה מקביל למשקלים 
qol ו-*qal .בגזרת ע"ו 

  קל, בינוני פעילqat(t) :חי . לדוגמאʕay  עלים(, 6'חי' )מרקה יד *ʕallǝm  דב ד( '5'באים ,E .)

 בגזרת ע"ו. qålמשקל זה מקביל למשקל 

 

                                                 
גזרה זו מכונה גם "גזרת ע"ע". שם זה מכוון לכך שעה"פ כפולה. היות שבארמית לא רק עה"פ נכפלת אלא גם  480

 פה"פ, הועדף השם "גזרת הכפולים".
-. ראה בןa/å-( קצרה נעתקה במסורת שומרון לo)u, שכן תנועת qat(t)*-נעתק באה"ש ל qot(t)*משקל הציווי  481

 §.1.5.2.3, 59חיים, עואנ"ש ה, עמ' 
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  אתְפעל עברitqat(t) :אמכי. לדוגמא immǡki דהדק §(,12.2; ראה 63רקה יד ']הן[ השתחוו' )מ 

*diddåq  שמ לב( '20'אשר דק ,C משקל זה מקביל למשקל .)itqål .בגזרת ע"ו 

  אתְפעל ציווי*itqat(t) :ואקרו. לדוגמא *wiqqarru  בר יח( '4]=ונוחו[ 'והשעינו ,J משקל זה .)

 בגזרת ע"ו. itqål*מקביל למשקל 

בעבר ובציווי בלבד, אך ניתן להניח כי גם בנטיית נטיית בניין אתְפעל מתועדת בגזרת הכפולים 

עיצורי. זאת להבדיל מסורית, מנדאית, -העתיד, הבינוני והמקור הנטייה היא על דרך הפועל הדו

 .482אה"נ, אשר בהן בניין אתְפעל נוטה על דרך השלמים

 

qqt 12.1.2√האלומורף  

 yiššår ישר. לדוגמא: עלאפ שמש בבניין קל בנטיית העתיד והמקור ובבנייןמ qqt√האלומורף 

( ]קל מקור[, 64'לסכוך' )מרקה ח  miṭṭål מטל( ]קל עתיד, נסתר[, 1, מעש א 31'ישר' )אלדסתאן ב 

( ]אפעל 47'ירפה' )אלעזר ג  yarrǝf ירף ( ]אפעל עבר, נסתרים[,1095'ביזו' )ת"מ ד aqqēlu* אקלו

וכח[. לבניין איתפעל לא נמצא תיעוד ( ]אפעל ציווי, נ34'הגן' )אב גלוגה  aggən אגן עתיד, נסתר[,

צפוי לשמש בו.  qqt√בגזרת הכפולים, אך יש להניח כי גם הוא משתייך לקטגוריה זו והאלומורף 

 .483ארמיים אחרים ממצאים מניבים על ידיהשערה זו נתמכת 

 אעלן, פה"פ אינה נכפלת. לדוגמא: qqt√ומשמש האלומורף  ʕאו  ʔפה"פ היא בהם במקרים ש

ʕāʔēlån דוגמאות נוספות 75למדברים[ )עמרם כו  יכינו + 'הביאנו' ]על"ל, אפעל, ציווי נוכח .)

 ǡʔǝn אחן(, 24]חל"ל, הפעיל, עבר, נוכח[ )דב ג  ǡʔiltå החלתלכלל זה ניתן למצוא בעה"ש, למשל: 

 (.24]חל"ל, הפעיל, ציווי, נוכח[ )דב ב  ǡʔǝl החל(, 19]חנ"ן, הפעיל, עתיד מדבר[ )שמ לג 

 

qtt 12.1.3√לומורף הא 

ל, אשר נטייתם היא על דרך השלמים. על, אתַפעל ואתפועמשמש בבניינים פעל, פו qtt√האלומורף 

'יקלל' ]פעל, עתיד,  יקלל(, 18'מבוזה' ]פעל, בינוני סביל, יחיד[ )א"ד ב  ambåzzåz מבזזלדוגמא: 

'התחזק' ]אתַפעל,  אשתרר(, J, 34'ויבז' ]אתַפעל, עבר, נסתר[ )בר כה  ואבזז(, J, 9נסתר[ )ויק כ 

'מסובב'  מסובב(, 652'מקולל' ]אתַפעל, בינוני, יחיד[ )ת"מ ג מתקלל(, 342עבר, נסתר[ )ת"מ ב

 (. VNC, 10'תעולל' )ויק יט  תעולל(, 265]פולל, בינוני פעיל, יחיד[ )ת"מ ג

רף זה ל, יש שאלומועעל ואתפול, אתפַ עבבניינים פעל, פו qtt√לצד השימוש הקבוע באלומורף 

 בכל שאר הבניינים והנטייה היא על דרך השלמיםqt , √qqt√משמש במקום האלומורפים 

                                                 
, 231ר, דקדוק, עמ' קסל-; מילר252נולדקה, דקדוק מנדאית, עמ' §; D178, 128ראה נולדקה, דקדוק סורית, עמ'  482

4.5.9.3.§ 

 היד-ובארמית בבלית )קארה, כתבי§( C178, 128צאים בסורית )נולדקה, דקדוק סורית, עמ' השווה את הממ 483

 §(. 6.16, 280הבבלי, עמ'  התלמוד של התימניים
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ואפעל.  484בולט במיוחד בנטיית בניין קל qt ,√qqt√במקום  qtt√. השימוש באלומורף §(16.1.5)

'משפיל' )מרקה  mǡkǝk , מכך(62, מרקה טז 29מרקה יד ) 'רועד' rǡtǝtרתת דוגמאות מבניין קל: 

. (30, אלדסתאן ג 26' )אלדסתאן ג 'בא, נכנס ʕǡlål עלל(, 36'נוטף' )מרקה יז  rǡsǝs רסס, (4טו 

 ירתתו(, 37, מרקה כד 18מרקה טו , 85מרקה ט 'רעדו' ) artētu ארתתודוגמאות מבניין אפעל: 

yartētu  (. אפשר שבמקורן השתייכו 789'מחריד, מפחיד' )ת"מ ד מרתת(, 64'ירעדו' )עמרם כז

תהליך דומה מתועד בניבים השכנים, בהמשך הוקשו לשלמים.  צורות אלה לגזרת הכפולים, אך

 ואילו בארמית חדשה גזרת הכפולים אינה קיימת כלל.

 
 ,qqt√או  qt√לעתים קרובות מצוי בתה"ש נוסח אחד על דרך הכפולים, שמשמש בו האלומורף 

, 27'ויבזו' )בר לד  בזו. לדוגמא: qtt√ונוסח אחר על דרך השלמים, שמשמש בו האלומורף 

AMCB בר לד  בזזו( לצד( '27'ויבזו ,J ;) שמ ג עלת( '9'באה ,JA לצד )שמ ג  עללת( '9'באה ,V ;)

( J, 34]=בואי[ 'באי' )בר יט  עלי(; V, 12'וקצת' )דב כה  ותקצץ( לצד EC, 12'וקצת' )דב כה  ותקץ

(. הצורות J, 5'באים' )דב ד  עללים( לצד E, 5'באים' )דב ד  עלים(; A, 34'באי' )בר יט  עללילצד 

הנוטות על דרך השלמים בבניינים קל ואפעל לא נכללו בדוגמאות לנטייה שלהלן אלא הוצגו 

 בגזרת השלמים.

 

 ע"וגזרת זיקה בין גזרת הכפולים ל12.2 

, באה"ש 485כפוליםגזרת קיימת זיקה רבה בין גזרת ע"ו ללהבדיל מניבי הארמית האחרים, שבהם 

במקרים ספורים. ניתן אף לומר כי באה"ש שתי  רק 486הכפולים לע"ון אנלוגיה מ מתקיימת

, ואילו רבים §(11.3.1.6 §,11.3.1.2 לגזרת ע"א )ראהזיקה גזרת ע"ו לקו זו מזו: הגזרות התרח

 י הכפולים החלו נוטים על דרך השלמים. מפועל

(. הנוסח N, 12'חדל' )שמ יד  קוץגמא מובהקת לנטייה על דרך גזרת ע"ו היא צורת הציווי לנוכח דו

'חדל' כדין. לצד דוגמא זו קיימות מספר צורות מגזרת הכפולים,  קץהוא  Jהמצוי במקום זה בכ"י 

 הכפלת במקוםבהן הארכה  חלהעל דרך גזרת ע"ו, אך אפשר גם שאשר אפשר שגם הן נוטות 

 אלה הן הצורות הבאות:§(. 3.10.2)פה"פ או עה"פ 

                                                 
מאצוך קובע בדקדוקו כי משקלי הבינוני בבניין קל בגזרת הכפולים נוטים על דרך השלמים )מאצוך, דקדוק, עמ'  484

199 ,63bδ" :)§Beide Partizipien, akt. u. pass., werden wie von den starken Verba gebildet למעט מספר ,"

צורות הנוטות על דרך הכפולים. גם בעה"ש קיימת דוגמא אחת בלבד לבינוני קל על דרך הכפולים ואילו שאר הצורות 

 (. 342חיים, עואנ"ש ה, עמ' -נוטות על דרך השלמים )ראה בן
נולדקה מעיר כי במנדאית כמעט ולא ניתן להבדיל בין נטיית §. 183, 247אית, עמ' נולדקה, דקדוק מנד משלראה ל 485

 פועלי ע"ו לנטיית הכפולים בבניינים קל, אפעל, אתְפעל ואיתפעל.
 §(:a63, 197השווה דברי מאצוך בעניין זה )מאצוך, דקדוק, עמ'  486

"Der Übergang zu ע"ו, der im Aramäischen für das akt. Pt. Pe. sowie für das Af. und Ittaf. besonders 

typisch ist, läβt sich bei diesen Verba auch nur zum Teil beobachten, da auch diese Formen oft der 

Analogie der starken Verba folgen". 

http://www.collinsdictionary.com/dictionary/german-english/%C3%BCbergang
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 ראתין rǡtǝn  ( ]קל, בינוני פעיל, רבים[.44'רועדים' )מרקה ז 

 ראתה rǡtå  ראתה ( ]קל, בינוני פעיל, יחידה[,11'רועדת' )מרקה ז rǡ:tå  43'רועדת' )עמרם כח ;

 ]קל, בינוני פעיל, יחידה[. §( 3.3.2 באשר לתנועה הארוכה ביותר בצורה זו ראה

  קציןqǡṣǝn  ( ]קל, בינוני פעיל, רבים[.68'פוסקים' )מרקה ג 

 מטלה mǡṭēlå  ( ]אפעל, בינוני פעיל, יחידה[.39'סוככת' )מרקה י 

 אגן ǡgən  ע"א וע"ב( ]אפעל, ציווי, נוכח[, אך34'הגן' )אב גלוגה ,aggən   (.34'הגן' )אב גלוגה 

 מקר mǡqǝr ע"ב( ]אפעל, בינוני פעיל, יחיד[, אך 33' )טביה 'ֵמֵקר ,maqqǝr  (.33'ֵמֵקר' )טביה 

 אמכי immǡki  ( ]אתְפעל, עבר, נסתרות[.63']הן[ השתחוו' )מרקה יד 

 

 הערות12.3 

(, הנגזרת מן השורש טל"ל, היא 31'ְמִצִלים' )עמרם טז  מטלין ההגייה הנתונה לצורת הבינוני .1

amṭållən ,הגייה זו אינה מתאימה לאף נטייה בגזרת הכפולים, אלא מכוונת לבינוני פעיל, רבים .

(, 41, מרקה כא 86, מרקה יד 7'מגדלים' )עמרם א  amråbbənמרבין בניין פעל בגזרת ל"י, השווה: 

(. הגייתה 41'מספרים' )מעש א  amtannǝmמתנים (, 22'מתפללים' )מרקה יז  amṣållǝnמצלין 

, דהיינו בינוני פעיל, רבים, maṭṭēlǝm*( היא 31'מצלים' )עמרם טז  מטליןשל התיבה הצפויה 

; 39'סוככת' )מרקה י  mǡṭēlå מטלהבניין אפעל בגזרת הכפולים. לנטייה זו משתייכת גם הצורה 

על דרך גזרת ל"י מתאפשרת ללא צורך בשינוי בשלד העיצורים  מטליןהגיית הצורה §(. 12.2ראה 

 . נדירה ביותר, בעוד גזרת הכפולים נובעת מהיותה הגזרה השנייה בשכיחותה באה"שואפשר ש

 

(, הנגזרת מן השורש גנ"ן, נקרית 77, מע"ש ו 9, מרקה יט 25'מגן' )עמרם יב  amgǝnמגן  הצורה .2

 שלוש פעמים בפיוט:

 ומגן מלכה דזאן לן ומוחי לן wamgǝn  487(25'המלך הזן אותנו ומחיה אותנו ומגן' )עמרם יב. 

 מגן חילך רבה מרי amgǝn (.9'כוחך הגדול, אדוני, מגן עלינו' )מרקה יט  עלינן 

 אסאה דמאסי ומגן wamgǝn  (. 77'הרופא המרפא ומגן' )מע"ש ו 

'מגן' שייכת למערכת  amgǝnמגן , ואילו הצורה יתפועל ת צורהבכל שלוש ההיקרויות מתבקש

 ככל הנראהבשלוש ההיקרויות הללו הייתה  מגןת של הצורה שוער. אם כן, הגייתה המ488שם

*maggǝn אגן, דהיינו בינוני פעיל, יחיד, בניין אפעל. לאותה הנטייה משתייכת הצורה aggən 

, הנגזר מאותו amgǝnשם העצם  על ידי maggǝn*(. בהמשך נדחקה ההגייה 34'הגן' )אב גלוגה 

, המהווה סימן -amברצף  מתחילה amgǝnהשורש. אפשר שתהליך זה נסתייע בכך שהצורה 

                                                 
. פלורנטין The king who nourishes [us] and shields [us]השווה את התרגום של פלורנטין במהדורת הדפתר:  487

 כבינוני פעיל יחיד. amgǝnתופס אפוא את הצורה 

היא שם עצם. הוא מעיר כי זו  amgǝn מגןחיים כי הצורה -( קובע בן245)עואנ"ש ג ס"ב, עמ'  9בהערה למרקה יט  488

 היא מן הסתם בהשפעת הארמית. ו 1בבראשית טו  מגןגם הגיית השם 
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 מובהק של הבינוני )בבניין פעל(, אשר מתבקש בכל שלושת ההקשרים שלעיל.

 
(, הנגזרת מן השורש חי"י, היא צורת בינוני פעיל, רבים, 8'חיים' )מרקה ד  ʕāʔǝn אחיןהצורה  .3

התבטל המכפל  ʕayyǝm*. יש להניח, כי בצורה הראשונית qat(t)בניין קל, הנוטה על דרך משקל 

 ַחִטיםית הצורה . השווה את הגי(סעיף קטן ב §3.9.2הפכה לפוצץ סדקי )ראה  yוחצי התנועה 

( 8'חיים' )מרקה ד  ʕāʔǝn אחיןהצורה שאחרת היא להניח  אפשרות .ḥaʔimבעברית בת ימינו: 

ראה  אחין(. באשר לכתיב עאליןאת הדיון בצורה להלן  )ראה qātǝlנוטה על דרך גזרת ע"ו, משקל 

2.2.7§. 

 
489, 11'באים' )בר יח  עאליןהצורה  .4

B 5; דב ד ,Nכפי  (, הנגזרת מן השורש על"ל, משתייכת

עשוי להעיד על כך שבצורה זו  אלמשקל הבינוני הפעיל, זכר רבים, בניין קל. הכתיב באות  הנראה

'רועדת'  rǡtå ראתהארוכה בפה"פ וחלה בה הארכה תמורת הכפלה, השווה:  a/åמשמשת תנועת 

מרמז על משקל הבינוני הקל  א( ]קל, בינוני פעיל, יחידה[. אך אפשר גם שהכתיב באות 11)מרקה ז 

qǡtǝlומשמש בו האלומורף  , אשר חדר מגזרת ע"ו לגזרת הכפוליםqʔl√ (11.2)§ משקל זה משמש .

 .492, מנדאית491, ארמית בבלית490בגזרת הכפולים בניבי הארמית האחרים, ביניהם סורית

 
'את הענן עשית לסכוך  עלויון miṭṭålעננה עבדת מטל נקרית בהקשר הבא:  miṭṭålצורה ה .5

בבניין קל 'לסכוך' ותואמת את ההקשר.  493(. הגייה זו מתפרשת כצורת מקור64עליהם' )מרקה ח 

סבור כי ראוי לפרש צורה זו כבינוני פעיל בבניין אפעל, שכן השורש טל"ל אינו  494חיים-עם זאת, בן

 מטלהבניין קל ואילו בבניין אפעל יש לו תיעוד נרחב במשמעות המתבקשת, השווה: מתועד ב

mǡṭēlå  مظل فعلتחיים נתמכת על ידי התרגום לערבית -(. השערתו של בן39'סוככת' )מרקה י .

 .maṭṭəl*ובמקומה צפויה ההגייה  משובשת miṭṭålבהתאם להשערת זו יש להניח כי ההגייה 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .בתיבה זו תלויה אהאות  המהדיר מעיר כי 489
 §.B178, 127נולדקה, דקדוק סורית, עמ'  490

בארמית בבלית ובמנדאית משמש §. 6.114, 274-273הבבלי, עמ'  התלמוד של התימניים היד-ראה קארה, כתבי 491

 . qāʔel, אשר התפתח ממשקל qāyelמשקל הבינוני 

 . 250נולדקה, דקדוק מנדאית, עמ'  492
המסווג דוגמא זו תחת מקרים, שבהם המקור מתייחס למושא §(, 222, 183ראה גם שטאדל )תחביר הצורות, עמ'  493

 כמקור קל. miṭṭålן אה"ש )ערך סכ"ך( מנותחת הצורה של הפעולה הראשית. גם במילו

 .186חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן 494
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 לנטיית גזרת הכפוליםדוגמאות 12.4 

12.4.1 בניין קל 

 qat(t)*עבר 12.4.1.1 

 (. VC, 3'באתי' )דב כו  עלת – מדבר

 קץ(, A, 29; בר כה CE, 7'ויבא' )בר ז  ועל(, J, 21'דק' )דב ט  דק(, C, 1'וירד' )בר לח ומך  – נסתר

 (.J, 11'חדל' )בר יח 

 (.A, 11]=קלה[ 'קלו' )בר ח  קלת(, JA, 9'באה' )שמ ג עלת  – נסתרת

 (. B, 35'בזזנו' )דב ב  בזנן – מדברים

            'באו' עלו(, J, 11'קלו' )בר ח  קלו(, J, 9; במ לא AMCB, 27'ויבזו' )בר לד  בזו – נסתרים

 (.J, 57)בר מא 

 (.ANMCB, 26; בר מו C, 57'באו' )בר מא  עלי – נסתרות

 
 yiqtålעתיד 12.4.1.2 

 (.EC, 12'וקצת' )דב כה  ותקץ – נוכח

 (.VMB, 25'ימך' )ויק כה  ימך(, 1, מעש א 31'ישר' )אלדסתאן ב  yiššår ישר – נסתר

 (.C, 3'תכו' )דב לג  495ימכון – נסתרים

 
 qat(t)*ציווי 12.4.1.3 

 (.A, 12'חדל' )שמ יד  קט(, J, 12'חדל' )שמ יד  קץ(, A, 3]=בוא[ 'בא' )בר ל על  – נוכח

 (.J, 34]=בואי[ 'באי' )בר יט  עלי – נוכחת

 (.NECB, 7]=בואו[ 'באו' )דב א  לוע – נוכחים

 
 qat(t)בינוני פעיל 12.4.1.4 

 (.6'חי' )מרקה יד  ʕayחי  –יחיד 

 (. 43, עמרם כח 11'רועדת' )מרקה ז  rǡtå ראתה –יחידה 

'פוסקים'  qǡṣǝnקצין (, 44'רועדים' )מרקה ז  rǡtǝn ראתין(, E, 5'באים' )דב ד  עלים – רבים

ראה  rǡtå ,rǡtǝn ,qǡṣǝn ,ʕāʔǝnצורות באשר ל(. 8'חיים' )מרקה ד  ʕāʔǝn אחין(, 68)מרקה ג 

12.2.§ 

 
 maqtålמקור 12.4.1.5 

 מטל
miṭṭål  בר לח  למגז§(, 12.3; ראה 64'לסכוך' )מרקה ח( '13]=לגוז[ 'לגז ,ECB ,)למקץ 

 (.VB, 5'לכרת' )דב יט 

                                                 
 מכ"ך. שורשממצא זה חסר במהדורת תה"ש ונלקח ממילון אה"ש, ראה  495
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12.4.2 בניין פעל 

 qattǝlעבר 12.4.2.1 

, 5'חנכו' )דב כ  גדדה (,350'חיזק' )ת"מ אשרר (, 51'דיבר' )עמרם כד  malləl מלל –נסתר 

VECB.) 

 (.J, 14'וימררו' )שמ א ומררו  –נסתרים 

 
  yēqattəlעתיד 12.4.2.2 

 (.616'יחזקו' )ת"מ ג ישררנה(, J, 9'יקלל' )ויק כ  יקלל –נסתר 

 
 qåttǝlציווי 12.4.2.3 

 (.502'חזק' )ת"מ א שרר – נוכח

 
 amqåttǝlבינוני פעיל 12.4.2.4 

 (.325'מחזק' )ת"מ אמשרר  –יחיד 

 (.509'מחזקת' )ת"מ גמשררה  –יחידה 

 

 amqåttålבינוני סביל 12.4.2.5 

 (.18'מבוזה' )אלדסתאן ב  ambåzzåz מבזז – יחיד

 
 amqåttǡlåמקור 12.4.2.6 

 (.93'לחזקם' )ת"מ א משררתון

 

12.4.3 בניין אפעל 

 aqtǝlעבר 12.4.3.1 

 (.1026'עזבתי' )ת"מ דהרפת  – מדבר

 (. J, 26'וירף' )שמ ד  וארף(, J, 21'ויסך' )שמ מ  ואטל(, 579'ביזה' )ת"מ דאזל  – נסתר

 ק'(.306'הורידה' )ת"מ ה המכת – נסתרת

 (. 172'השפילו' )ת"מ ד אמכו – נסתרים

(, 1022'ביזו' )ת"מ ד הזלו(, MCB, 14'וימררו' )שמ א  אמרו(, 1095'ביזו' )ת"מ ד אקלו – נסתרים

 (.EC, 23]=והתנצחו עמו[ 'וימררהו' )בר מט  ואמרוה

 
 yaqtəlעתיד 12.4.3.2 

'יגן עלינו'  yaggēnån יגנן(, A, 8'ימחץ' )במ כד  ידק(, 47'ירפה' )אלעזר ג  yarrǝf ירף – נסתר

 §(.18.8; באשר לכינוי המושא המשמש בצורה זו ראה 79)מרקה ב 

יא תוצאת ה ā(. תנועת עה"פ 43, אלעזר א 64'יזדעזעו' )עמרם כז  yazzāʔu יזעו – נסתרים

הניתוח הדקדוקי של צורה זו מתבסס על ההנחה, כי §(. 3.9.1.4)ראה סדקי לפוצץ ההידמות 

'יזדעזעו'  yazzāʔu יזעוחוזרת 'הזדעזע', כגון,  –לשורש זע"ע שתי הוראות בבניין אפעל: האחת 
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(. לפי מילון 910'מפחידים' )ת"מ גמזעין גורמת 'זעזע', כגון,  –(; השנייה 43, אלעזר א 64)עמרם כז 

(, yaqtǝlמשתייכת אליו )משקל העתיד  יזעוהוראה חוזרת והצורה  זו"ע(, לבניין קל שורשאה"ש )

'ירעדו', הבאה בסמוך  yartētu ירתתוואילו לבניין אפעל הוראה גורמת. תן דעתך לכך שהצורה 

 , משתייכת גם היא לבניין אפעל והוראתה דומה.64בעמרם כז  yazzāʔu יזעולצורה 

 

 aqtəlציווי 12.4.3.3 

 (.J, 14'הרף' )דב ט  ארף(, N, 22'והקל' )שמ יח  ואקל(, 34גלוגה 'הגן' )אב  aggən אגן – נוכח

 (.A, 14'הטי' )בר כד אמכי  –נוכחת 

 
 maqtǝlבינוני פעיל 12.4.3.4 

; ראה 77, מע"ש ו 9, מרקה יט 25'מגן' )עמרם יב  מגן(, 33'ֵמֵקר' )טביה  maqqǝr מקר – יחיד

 (.292'עוזב' )ת"מ ב מרף(, J, 20'זולל' )דב כא  מאזל§(, 12.3

 §(.12.2; ראה 39'סוככת' )מרקה י  mǡṭēlå מטלה –יחידה 

מזעין  (,625'מחרידים' )ת"מ אמנטין §(, 12.3 ; ראה31צלים' )עמרם טז 'מ מטלין –רבים 

 (.910'מפחידים' )ת"מ ג מזעיןק'(,  250'מורידים' )ת"מ ה ממכין(, 910'מפחידים' )ת"מ ג

 

12.4.4 לעבניין פו 

 yēqūtǝlעתיד 12.4.4.1 

 (.VNC, 10'תעולל' )ויק יט  תעולל – נסתר

 

 amqūtǝlבינוני פעיל 12.4.4.2 

 (.265'מסובב' )ת"מ ג מסובב – יחיד

 

12.4.5 בניין אתְפעל 

 itqat(t)עבר 12.4.5.1 

  (.C, 20'אשר דק' )שמ לב  דהדק – נסתר

 (.M1*, 4'ותקל' )בר טז  ואתזלת(, 449.152; המליץ N, 40'ותדד' )בר לא  ואתנדת – נסתרת

 (.§12.2; ראה 63']הן[ השתחוו' )מרקה יד  immǡki אמכי – נסתרות

 
 itqat(t)*ציווי 12.4.5.2 

 (.J, 4]=ונוחו[ 'והשעינו' )בר יח  ואקרו –נוכח 
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12.4.6 בניין אתַפעל 

 itqåttålעבר 12.4.6.1 

'עוטר'  ikkållål אכלל(, 121, מרקה טז 33, מרקה טז 19'נאמר' )מרקה טו  immallǝl אמלל –נוכח 

  (.149'מרדת' )ת"מ ג, הגדדת (28, מרקה כ 33)מרקה ט 

 (.J, 34'ויבז' )בר כה  ואבזז(, 342'התחזק' )ת"מ ב אשתרר –נסתר 

(. באשר לתנועת עה"פ בצורה זו ובצורה 55'שנאמרו' )מרקה יד  dimmallēli דאמללי – נסתרות

 §.5.5.1ראה  immallǝl אמלל

 
 yitqåttålעתיד 12.4.6.2 

 (. 25'יתפלל' )מרקה יח  yitfållål יתפלל – נסתר

 (.B, 27'ותתכונן' )במ כא  ותתגדד –נסתרת 

 (.J, 1'תתגדדו' )דב יד  תתגדדון(, 286'ותתחזקו' )ת"מ ג ותשתררו – נוכחים

 
 itqåttålציווי 12.4.6.3 

 (.297'התחזק' )ת"מ ב השתרר –נוכח 

 
 mitqåttålבינוני 12.4.6.4 

 (.652'מקולל' )ת"מ ג מתקלל –יחיד 

 

12.4.7 לבניין אתפוע 

 itqūtål*עבר 12.4.7.1 

 (.A, 30אתגוללו 'נכמרו' )בר מג  – נסתרים
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 גזרת ל"א13 

. מבחינה היסטורית כוללת גזרה זו שני ʔמורכבת מפעלים, אשר לה"פ שלהם היא  496ל"אגזרה 

, אשר נעתקו לל"א. על 497פועלי ל"א מקוריים, מל"א וטמ"א, וכן פועלי ל"ח ול"ע ושני פועלי ל"ה

. המעבר של פועלי ל"ח, ל"ע ע, חפי רוב לה"פ בצורות השייכות לגזרה זו מיוצגת על ידי האותיות 

, אחרת גם פועלי ל"ה, ל"ח של פועלי ל"א מקוריים לל"י ול"ה מקוריים לל"א קרה אחרי המעבר

 ל"י. על דרךול"ע היו נוטים 

 

 כללי גזרת ל"א13.1 

. הידמות תנועה לפוצץ סדקי 1על סמך שתי תופעות פונולוגיות: כללי גזרת ל"א נקבעים 

 (.§3.7.3, §3.7.2של הפוצץ הסדקי ) . קיומו והיעלמותו2§(; 3.9.1.4)

13.1.1 הידמות תנועת עה"פ ללה"פ 

 >šabbēʔu לדוגמא:  .aוהופכת לתנועה  ʔמידמה הידמות חלקית ללה"פ  i/eתנועת עה"פ 

šabbāʔu לה"פ הידמות תנועת עה"פ ל[. פעל, עבר נסתרים ]שב"ח, (42'שיבחו' )מרקה כ  שבחוʔ 

( 67'פותח' )מרקה ז  פתח fātǝʔ  <fātaʔ  <fāta. לדוגמא: §(13.1.3) דמת להיעלמות לה"פלעולם קו

'השמיע, הריע' )מרקה טז  אשמע ašmǝʔ  <ašmaʔ  <ašma]פת"ח, קל, בינוני פעיל, זכר יחיד[, 

 .[נסתרעבר ( ]שמ"ע, אפעל, 153קה טז , מר100

 , חלה הזדהות בין המשקלים הבאים:aהידמות תנועת עה"פ והפיכתה לתנועה עקב 

משבח  בבניין פעל. לדוגמא: amqåttålומשקל הבינוני הסביל  amqåttǝlמשקל הבינוני הפעיל  .1

amšabba  משבח  (,22, מרקה ח 51, עמרם כה 9'משבח' )עמרם יגamšabba  'משובח, מהולל'

 (.91, מעש ו 71)מעש ו 

מפתח  בבניין אפעל. לדוגמא: maqtålומשקל הבינוני הסביל  maqtǝlמשקל הבינוני הפעיל  .2

mafta  מפתח  (,11, עמרם יט 18'פותח' )עמרם יגmafta '(.27, מרקה כד 15)מרקה כד  'פתוח 

'פתחת'  aftatta פתחתלדוגמא: . aqtǝlומשקל העבר בבניין אפעל  aqtålמשקל העבר בבניין קל  .3

 ( ]בניין אפעל[.74, מרקה ח 17'השמעת' )עמרם כו  ašmatta השמעת ( ]בניין קל[,65)מרקה ג 

 
 
 
 

                                                 
וכך גם מאצוך §( 4.2.3, 63( )טל, דקדוק אה"ש, עמ' III-gutturalכמקובל טל מכנה גזרה זו גזרת ל' גרונית ) 496

(. שם זה היסטורי ומתייחס לכך שגזרה זו מורכבת מפועלי ל"ח, ל"ע ול"ה, אשר נעתקו 175ק, עמ' )מאצוך, דקדו

 לל"א. היות שמבחינה סינכרונית מתקיימים בגזרה זו פועלי ל"א בלבד, קבעתי את השם גזרת ל"א.
אטימולוגי. באה"ש נעתקו  hהשורשים גב"ה ותמ"ה הם השורשים היחידים באה"ש, אשר לה"פ שלהם היא עיצור  497

          ]=ויגבהוה[ 'ויגבהה' ויגבחוה. להלן דוגמאות מנטיותיהם: עאו  חשניהם לל"א ועל פי רוב כתיבם הוא באות 

 ואתמהו(, J, 12'ותצחק' )בר יח  ותמעת(, J, 17'ויצחק' )בר יז  ותמע(, A, 30'רמה' )במ טו  גבחה(, J, 35)במ לב 

 (.  J, 8'מצחק' )בר כו  מתמע(, 3'מפחיד' )ת"מ ה מתמח(, 536'תמהו' )ת"מ א תמחו(, J, 33'ויתמהו' )בר מג 
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 :היא ספוראדית  ʔלה"פ ת מסוימות הידמות תנועת עה"פ לבקטגוריו

 sēbi סביע (, אך15'פותח' )עמרם ז  fēta פתח. לדוגמא: qētǝlמשקל הבינוני הסביל בבניין קל  .1

 (.106, מרקה יד 16'שבע' )עמרם יז 

, 62, מרקה טז 69'שומע' )מרקה יא  šāma שמע. לדוגמא: qātǝlמשקל הבינוני הפעיל בבניין קל  .2

šāmiשמיע  אך (,106מרקה טז 
 . (§13.3ראה  ;48'שומע' )מרקה טז  

תודיע  (, אך132'ימצא' )מרקה א  yašqa ישקח. לדוגמא: yaqtǝlמשקל העתיד בבניין אפעל  .3

tūdi  (.7'תודיע' )עמרם כה 

(, 98, ננה 64'נשבעת' )מרקה ב  ištābattå אשתבעת . לדוגמא:itqātǝlמשקל העבר בבניין אתְפעל  .4

 (.8'נשבעתי' )עמרם כ  ištāꞌbēt השתבעת אך

 fāta פתח(, 42'קורא' )מרקה א  ṣǡba צבע(, 15'יודע' )מרקה יג  yāda ידעצורות בינוני כדוגמת 

(, ניתן, 65'מכריע' )אב גלוגה  kǡrå כרע(, 69'שומע' )מרקה יא  šāma שמע(, 67'פותח' )מרקה ז 

, בהנחה כי תנועת עה"פ הידמתה ללה"פ, מצד שני, qǡtǝlמצד אחד, לשייך למשקל הבינוני הפעיל 

ה . האפשרות הראשונה נראית עדיפה לאור תפוצתן הרבqǡtålניתן לשייכן למשקל הבינוני הפעיל 

באה"ש )ראה  qǡtǝlשל צורות בינוני אלה בגזרת ל"א, התואמת את שכיחותו הגבוהה של משקל 

5.1.4.)§ 

. ʔהידמות ללה"פ  העדרבבניין קל היא על פי רוב ב aqtǝl-ו qǡtǝlנטיית משקלי הבינוני הסביל 

 א(,, ע"11'פתוחה' )אלדסתאן ב  fātiyyå פתיחה (,49'נשמע' )מרקה טז  šāmiשמיע לדוגמא: 

(, 13, עמרם כה 3, עמרם ה 12'נמצא' )עמרם ד  ašqi שקיח (,81'פשוטים' )עמרם כז  šǡꞌlīnשלחין 

(. הצורה היחידה שחלה 31, מע"ש ג 13, פנחס 9, אב גלוגה 13'הנמצא' )עמרם כג  ašqiyyå שקיחה

לים (. מבחינה היסטורית התקיימה במשק61'חבוי' )עמרם כה  fǡlå פלאבה הידמות ללה"פ היא 

qǡtǝl ו-aqtǝl  תנועהī מאפיין זה של אפשר שאה"ש ו-, כך שהידמות זו נמנעה בקדםארוכה

 לאה"ש. הורש aqtəl-ו qātəlהמשקלים 

 

13.1.2 מתקיימת ʔבהם לה"פ שהמעמדים  

להלן דוגמאות לכך מן הקטגוריות §(. 3.7.2) אחרתלבין תנועה  a/åבין תנועה  מתמתקיי ʔלה"פ 

 השונות:

  בניין קל, משקלqǡtål :סרחו, עבר נסתרים sǡrǡʔu  (.110'פשעו' )מרקה א 

  :שבחובניין פעל, עבר נסתרים šabbāʔu  (.42'שיבחו' )מרקה כ 

  בניין קל, בינוני פעיל, משקלqǡtǝl :כרעים , זכר רביםkǡrǡʔǝm  (.38'מכריעים' )אב גלוגה 

  ישבחנךכינוי לנוכח:  +בניין פעל, עתיד נסתר yešabbāʔinnåk  (.49'ישבחך' )מרקה ד 

  מקור קל, משקלmaqtål  + :משמענהכינוי לנסתר mašmāʔinne  (.39'לשומעו' )מרקה ט 
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13.1.3 נעלמת ʔבהם לה"פ שהמעמדים  

 נעלמת. ʔלהלן פירוט המעמדים שבהם לה"פ 

 לדוגמא:§(. 3.7.3.1ין שתי תנועות זהות באיכותן )נעלמת ב ʔלה"פ  .1

  בניין קל, משקלqētǝl :עבר נסתרת ,sē'bēʔat  < sēꞌbāʔat <sēꞌbāt שבעה' )מרקה יד  סבעת'

 §(.3.9.1.2בצורה זו הידמתה התנועה שלפני הפוצץ הסדקי לתנועה שאחריו ) (.108

  בניין קל, משקלyiqtål :עתיד נסתרות ,yidꞌdāʔan  <yidꞌdān 15']הן[ תדענה' )עמרם ו  ידען ,

 (.65מרקה יד 

 משקל בניין קל, בינוני סביל ,qǡtǝl :זכר רבים ,šāꞌmīʔǝn  <šāꞌmīn נשמעים' )מרקה יא  שמעין'

>  šā'mīʔǝn, זכר רבים: qǡtǝl(. תופעה דומה קורית בצורת הבינוני הפעיל, משקל 42, מרקה יב 42

šā'mīn הזדהות בין צורת זכר רבים אפוא בגזרת ל"א חלה (.28)עמרם יג  'שומעים' שמעין 

משקל הבינוני הסביל ל לבין צורת זכר רבים המשתייכת qǡtǝlמשקל הבינוני הפעיל ל המשתייכת

qǡtǝl( 5.1.5.1, בעוד בשלמים מתקיים ביניהן הבדל, הבא לידי ביטוי בתנועת עה"פ.)§ 

  :בניין אתְפעל, עבר מדבר ištāꞌbēʔǝt <ištāꞌbēt (.8'נשבעתי' )עמרם כ  השתבעת 

  :בניין פעל, עתיד נסתריםyēšabꞌbēʔun <yēšabꞌbūʔun   <yēšabꞌbūn ישבחו' )מרקה ג  ישבחון'

 ,לפני הפוצץ בסדקי לתנועה שאחריוחלה הידמות של התנועה ש זו בצורה (.13, מרקה כד 67

 .נעלם הפוצץ הסדקיובהמשך 

(. בשתי הדוגמאות הבאות סעיף קטן ד §3.7.2נמנעת בגבול בין מורפמות ) ʔלה"פ יש שהיעלמות 

 mašqǡʔaמשקחה : המצטרף אליו -aמתקיים הפוצץ הסדקי בגבול שבין הבסיס לצורן הנקבה 

, מרקה 1'לשבח' )מרקה ה  amšabbāʔa משבחה( ]פעל, בינוני סביל, יחידה[, 19'נמצאת' )מרקה ז 

 ( ]פעל, מקור ממין נקבה[.47ח 

 
 להלן דוגמאות. §(.3.7.3.2נעלמת בסוף תיבה )ראה  ʔלה"פ  .2

  בניין קל, בינוני סביל, משקלaqtǝl :זכר יחיד ,ašqiʔ  <ašqi עמרם 12'נמצא' )עמרם ד  שקיח ,

 (. 13, עמרם כה 3ה 

  בניין קל, בינוני פעיל, משקלqǡtol :זכר יחיד ,sāloʔ  <sālo (.86'סולח' )אב גלוגה  סלוח 

  בניין קל, בינוני סביל, משקלqētol :מלו, זכר יחיד mēlu  (. באשר 12'מוסמך, ראוי' )עמרם א

 §.3.7.3.2 ראה תיבההבאה בסוף  uלתנועה 

  :בניין אפעל, בינוני פעיל, זכר יחידmašqǝʔ  <mašqaʔ  <mašqa (.48'מוצא' )עמרם כה  משקח 

 

 .(סעיף קטן א §3.7.3.6תוכף, בעומדה בין תנועה לעיצור )מידמה לעיצור ה ʔבדרך כלל לה"פ  .3

 העיצור התוכף יכול להיות חלק מסיומת הגוף בנטיית העבר או חלק מצורן חבור. לדוגמא: 

  בניין קל, משקלqētǝl:עבר נוכח , zēriʔta  >zēraʔta < zēratta (.7'זרעת' )מרקה ב  זרעת 

  :בניין פעל, עבר נוכחzazziʔtå  <zazzaʔtå  <zazzattå (.27'זעזעת' )מרקה ח  זזעת 

 ,עבר נוכח: בניין אתְפעל ištābiʔtå  >ištābaʔtå  <ištābattå (.98'נשבעת' )ננה  אשתבעת  
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>  ūdiʔtå  <ūdaʔtåלעיצור התוכף והתנועה שלפניה מתארכת:  ʔבשלוש צורות מידמה לה"פ 

ūdāttå סלחת(, 7, עמרם כו 31, עמרם כד 19'הודעת' )עמרם כד  הודעת sǡlǡttå
'סלחת' )מעש ב  

מות גרונית, בצורות אלה יש פיצוי כפול על היעל(. 70עת' )מרקה ח 'שמ šāmātta שמעת(, 21

(. זאת להבדיל משאר הצורות בגזרת ל"א, שבהן הפיצוי סעיף קטן ג §3.7.3.6בהכפלה ובהארכה )

הוא בהכפלה בלבד. שלוש הצורות הללו מתועדות בעה"ש וככל הנראה מושפעות ממנה, שכן דרך 

עבור  הקריאה שהוקלטה היעלמות הפוצץ הסדקי בעה"ש.הפיצוי הכפול היא הדרך הרגילה ב

 והיא מעידה על הדרך הרגילה באה"ש. šāmattaהיא  70מרקה ח מהדורת הדפתר ל

תנועה השווה באיכותה  ʔנוצרת אחרי לה"פ  ,תנועת עה"פ ללה"פלאחר הידמות  ,בצורה אחת

סעיף קטן  §3.7.3.6נעלמת בין שתי תנועות שוות ומתהווה הברה כבדה ביותר ) ʔלתנועה שלפניה, 

>  ašqiʔnittåk: כינוי חבור לנוכח צירוףב בבניין אפעל מדבריםלעבר ה(. תופעה זו קורית בצורת ב

ašqaʔnittåk  <ašqāʔānittåk  <ašqǡnittåk באשר לכינוי 21'מצאנו אותך' )מרקה יט  אשקחנתך ;

 §(. 18.7 בצורה זו ראה המושא החבור

 
בין תנועה §(; 3.7.3.3כפול )ראה  yלבין תנועה אחרת מומר הפוצץ הסדקי בעיצור  i/eבין תנועה  .4

u  לבין תנועה אחרת מומר הפוצץ הסדקי בעיצורw  לדוגמא:§(. 3.7.3.4כפול )ראה 

  בניין קל, בינוני סביל, משקלaqtǝl :זכר יחיד בתוספת תווית היידוע ,ašqīʔa  <ašqiyyå 

 (.9, אב גלוגה 13'הנמצא' )עמרם כג  שקיחה

  בניין קל, בינוני פעיל, משקלqǡtol :זכר יחיד בתוספת תווית היידוע ,nǡṣuʔå < nǡṣuwwå 

 (.6, עמרם יא 16'המנצח' )עמרם ג  נצוחה

 

 השורשים מל"א וטמ"א13.2 

 ʔהשורשים מל"א וטמ"א הם השורשים היחידים בין שורשי ל"א, אשר לה"פ שלהם היא עיצור 

אטימולוגי, ואילו שאר שורשי ל"א מקוריים נעתקו לל"י. ניתן להניח כי הסיבה לכך היא אנלוגיה 

מתקיימת נטייתם המקורית של שורשים אלה לצד נטייתם על  498מאה"ש לעה"ש, שכן בעה"ש

, טמ"א 499לאה"ש. בניבי הארמית השכנים נעתקו השורשים מל"א למל"ידרך ל"י, בדומה 

 , מה שמחזק את ההשערה כי במקרה זה הושפעה אה"ש מעה"ש. 500לטמ"י

 להלן דוגמאות מנטיית השורש מל"א בגזרת ל"א: 

  בניין קל, בינוני פעיל, משקלqǡtǝl:501מלאה , נקבה יחיד mǡ'lā
, ע"ח(. 4'מלאה' )אלדסתאן ב  

(. לצד קריאת ע"ח 29)ויק יט  wmǡ'lā ומלאההשווה גם צורת נסתרת עבר בבניין קל בעה"ש: 

mǡ'lā מליה, קריאת רוב העדים במקום זה היא mǡliyyå . מליההצורה גם mǡliyyå  היא צורת

                                                 
 §.2.2.3.0, 96חיים, עואנ"ש ה, עמ' -ראה בן 498

 ראה סוקולוף, מילון איא"י, ערך מל"י; סוקולוף, מילון אה"נ, ערך מל"י.  499
 ; סוקולוף, מילון אה"נ, ערך טמ"י.290ראה פסברג, קת"ג, עמ'  500
 .mǡ'lāאינו מצוי בכתבי היד ומשוחזר על מנת להתאימו לקריאת ע"ח  מלאההנוסח  501
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ועל כן §(, 14.1.1רת ל"י )לגז יתן לשייכה, נקבה יחיד, בבניין קל. אולם נqǡtǝlבינוני פעיל, משקל 

 מל"א על דרך גזרת ל"א. השורש אינה מהווה ראיה לנטיית

  בניין קל, בינוני פעיל, משקלqǡtǝl :מלין, זכר רבים mǡ'līn  ע"ד(. השווה 64'מלאים' )מרקה א ,

 (. 11'מלאים' )דב ו  mǡ'līm מלאיםצורת בינוני פעיל, זכר רבים בבניין קל בעה"ש: 

 ני סביל, משקל בניין קל, בינוqētol :מלו, זכר יחיד mēlu  (.12'מוסמך, ראוי' )עמרם א 

 
 טמאתהמערכת השם: לקוחה מטמ"א במסורת ההגייה והיא  קיימת דוגמא אחת לנטיית השורש

ṭēmǡttå  (. התנועה הארוכה ביותר בעה"פ והכפלת צורן הנקבה 27'הטומאה' )עמרם גt  מעידות על

'הטומאה' מתועדות מספר צורות בשלדי  ṭēmǡttå טמאתההשתייכות לגזרת ל"א. לצד הצורה 

, דבר העשוי להעיד על השתייכות לגזרת אעיצורים, הנגזרות מן השורש טמ"א והכתובות באות 

 ל"א. אלה הן הצורות הבאות:

  בניין קל, בינוני פעיל, משקלqǡtǝl :(.916)ת"מ א'טמאים'  טמאין, זכר רבים 

  :(.225'נטמאו' )ת"מ ג הטמאובניין אתַפעל, עבר נסתרים 

  :(. 526'לַטמאֹו' )ת"מ ג למטמהתהבניין פעל, מקור 

  :(.265'מטמאים' )ת"מ ו מטמאיןבניין פעל, בינוני פעיל, זכר רבים 

  :(.552'טימאו' )ת"מ ו טמאובניין פעל, עבר נסתרים 

 

 הערות13.3 

 šāmuwꞌwā שמועה, ע"א(, 9; אב גלוגה 10א' )מרקה יח 'הנמצ ašqiyꞌyǡ שקיחההצורות  .1

, ככל הנראה( מוטעמות מלרע, אף על פי שצפויה בהן הטעמת מלעיל. 71'השומע' )מרקה טז 

 כיווץשהטעמתן המלרעית היא תוצאת  ,502בצורות אלה חלה אנלוגיה לצורות אחרות מגזרת ל"א

'שומעים'  šāꞌmīnשמעין , ע"ח(, 4'מלאה' )אלדסתאן ב  mǡ'lā מלאהשתי הברות לאחת, כגון: 

'יודעים'  yǡꞌdīnידעין (, 158, מרקה טז 116, מרקה טז 42, מרקה י 25, מרקה ח 28)עמרם יג 

, לעומת זאת, סבור 503(. קימרון13, מרקה כד 67'ישבחו' )מרקה ג  yēšabꞌbūn ישבחון(, 4)מרקה א 

קשורה בתנועה הממושכת שנוצרה  uwwa-ית ברצף שלא פעל כאן היקש, אלא "ההטעמה המלרע

כללי ההיעלמות של הפוצץ הסדקי  נה תואמת אתאיה זו יאלמות העיצור הגרוני". טענמה

מוטעמות מלרע ויש כאלה ששמרו  uwwa–מה גם שלא כל הצורות המסתיימות ברצף §(. 3.7.3)

(, 57, אלעזר ב 57קה יב , מר57'הסולח' )מרקה ז  sāluwwa סלוחהעל הטעמת המלעיל, כגון: 

 (. 58'היודע' )מרקה יב  yāduwwa ידועה

 
 
 

                                                 
 §.1.4.6.1, 49חיים, עואנ"ש ה, עמ' -. ראה בןtirruw'wā תרועההשווה תופעה דומה בעה"ש:  502

 §.2.3, 82קימרון, תמורות לעיצורים שנאלמו במסורת שומרון, עמ'  503
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( היא צורת בינוני פעיל, זכר יחיד, בבניין פעל, הנגזרת 11'ונח' )ננה  wamtanna ומתנחהצורה  .2

שלד ש 504מן השורש התנייני תנ"ח. השורש ההיסטורי של צורה זו הוא נו"ח 'נח'. יש להניח

פה"פ.  בתור החל לשמש tעיצורי, והיסוד הרפלקסיבי -תלתנתפס כגזור שורש  ומתנחהעיצורים 

  תהליך דומה. התרחש (40'ירצה' )אלעזר ג  yatriיתריח  (,79'הפך' )מרקה ה  atfǝk אתפךבצורות 

 

, 3, מרקה יא 74'צועקים' )מרקה י  ṣǡꞌbīn צבעין(, 4'יודעים' )מרקה א  yǡꞌdīnידעין הצורות  .3

, ע"ד( הן צורות בינוני רבים בבניין 64'מלאים' )מרקה א  mǡ'līn מלין(, 65ע"ש א , מ12מרקה יט 

'מלאים' )מרקה  mǡllǝn מלין. לקטגוריה זו משתייכת גם הצורה qātǝl על דרך משקלקל, הנוטות 

 mǡllǝn(. להבדיל משאר הצורות, שבהן עה"פ פשוטה ותנועת עה"פ ארוכה ביותר, בצורה 64א 

§(. 3.10.1עה"פ מוכפלת ואילו תנועת עה"פ קצרה. זוהי דוגמא נוספת להכפלה תמורת הארכה )

מוכפלת, הברת פה"פ נסגרת ותנועתה הופכת באופן אוטומטי mǡllǝn היות שעה"פ בצורה 

 . §(3.4.5) לארוכה ביותר

 
סימן  תירנעלמת לה"פ מבלי להו (33'וישבחוהו' )אלדסתאן ב  wyēšabbunne וישבחונהבצורה  .4

'יוצא חייב',  mētayyåb מתחיב. אפשר שהגייה זו משובשת )השווה את הדיון בצורות בהארכה

 wyēšabbūnne מתועדת ההגייה הצפויה כדין:מה גם שלצדה §(, 9.2, 'תמנע' tassək תחסך

 כדי ,. אפשר גם שהתנועה הארוכה ביותר בעה"פ התקצרה, מהדורת הדפתר(33)אלדסתאן ב 

)השווה  רצף של תנועה ארוכה ביותר ואחריה הכפלהעקב שנוצר  ומס הפונמטילהקל על הע

5.1.4.2.)§ 

 

 פרעה ואכלסיו טמעתה בים סוף( נקרית בהקשר הבא: 68)מרקה ו  ṭåmmåtte טמעתההצורה  .5

היא צורת עבר נוכח בבניין פעל,  ṭåmmåtte טמעתהטבעת בים סוף'. הצורה ה'את פרעה ואנשיו 

מתחלפת , tå–הבאה ברגיל בצורן העבר לנוכח , åהנגזרת מן השורש טמ"ע. התנועה הסופית 

 §(.3.2.4) מוטעמת-בהברה אחרונה בלתי אחרים e-a/åלחילופי בדומה  eבתנועה 

נגזרת מן מתרגם צורה זו 'טיבעתו' ורואה בה צורת עבר נוכח בתוספת כינוי לנסתר, ה 505חיים-בן

משתלב בהקשר )'את פרעה עם אנשיו טבעתו בים סוף'(, אך סותר אמנם השורש טמ"ע. פירוש זה 

הגייה המוצעת ואף את שלד העיצורים הנתון, שכן בהיתוסף כינוי חבור לנסתר לצורת נוכח האת 

'עזבתו'  šǡbåqtǡne שבקתנה, השווה: §tåmmåttāne (18.4.3)* טמעתנהעבר צפויה הצורה *ב

בכתב יד  חיים )ושאינו מתועד בכתבי היד(, מצוי-, שמעמיד בןטמעתהלצד הנוסח . (29)עמרם יט 

צורת עבר נוכח בלבד )ללא תפרש כומ ṭåmmåtteאשר תואם את ההגייה  ,טמעתהנוסח ואטיקן 

 .כינוי חבור(

 
 

                                                 
 .264חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -השווה בן 504
 .175חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן 505
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הנוסח  , מתועדMNBS(, המצוי בכתבי היד 48'שומע' )מרקה טז  šāmi שמיעלצד הנוסח  .6

 šāmo שמעיו, השווה: qātol. נוסח זה מכוון למשקל הבינוני הפעיל Vבכתב היד הקדום  שמעוי

'שומע' התפתח, ככל הנראה, מאוחר יותר,  šāmi שמיע(. הנוסח 81, עמרם כה 83'שומע' )עמרם כג 

(, הנקרית בשורה הבאה. הצורה 49'נשמע' )מרקה טז  šāmi שמיעליצור צימוד עם הצורה  כדי

ולא חלה בה הידמות של תנועת עה"פ   qǡtǝl'שומע' משתייכת למשקל הבינוני הפעיל šāmi שמיע

, מרקה טז 42, מרקה י 25, מרקה ח 28'שומעים' )עמרם יג  šāꞌmīnשמעין ללה"פ, כמו גם בצורה 

, הנגזרת מן qǡtǝlל צורת הבינוני הפעיל, משקל (, ואילו בשאר ההיקרויות ש158, מרקה טז 116

(. 106, מרקה טז 62, מרקה טז 69'שומע' )מרקה יא  šāma שמעהשורש שמ"ע, הידמות זו חלה: 

של  ילצורכי צימוד. הכתיב באות  לה"פ'שומע' נמנעה ההידמות ל šāmi שמיעיש להניח כי בצורה 

'נשמע'  שמיע כתיבמושפע ככל הנראה מן ה §(5.1.5.1 'שומע' )ראה שמיעצורת הבינוני הפעיל 

 (. 49)מרקה טז 

 
'הזדעזע, נע, התרחש' )מרקה ט  izdazza אזדזע(, 27'זעזעת' )מרקה ח  zazzattå זזעת הצורות .7

, מרקה טז 98, מרקה טז 76, מרקה טז 143, מרקה טז 67, מרקה טז 88, מרקה יד 61, מרקה יד 26

 ש זה מן השורש המרובע זעז"ע,היסטורית התפתח שור ( נגזרות מן השורש זז"ע. מבחינה145

. 506העיצור הגרוני הראשון נעלם מן ההגייה וכמעט לא נותרו לו שרידים בשלדי העיצוריםש לאחר

(, J, 15'וחקרת' )דב יג  ותרערתופעה דומה חלה בשורש ערע"ר 'חקר', שנעתק לרע"ר, לדוגמא: 

 (. 1018'חוקרים' )ת"מ א מרערין(, 356'נחקור' )ת"מ א נרער

 
ומקבל מנון ומפתח לון ( נקרית בהקשר הבא: 12'מושפעות' )עמרם יט  maš'fān משפען הצורה .8

'והוא מקבל מהם ופותח להם את אוצר השמים ומושפעות  אוצר שומיה ומשפען מתמן ברכאן

 Vבכ"י ואשר לו תואמת ההגייה, מצוי MBמשם ברכות'. לצד הנוסח משפען, המצוי בכתבי יד 

: 'ומשפיע משם ברכות'. ביטוי דומה מצוי בתיבת מרקה: 507, לפיו מתקבל התרגוםומשפעהנוסח 

(. נוסח זה נראה קדום יותר, שכן כך נשמר 458'ולשונו משפיע ברכות' )ת"מ ב ולשנה משפח ברכאן

, בעקבות ככל הנראהנוצר,  משפעןמבנה המשפט שנושאו האל )מקבל, פותח, משפיע(. הנוסח 

הבאות בסמוך, ועם זאת קשר הדברים לא נפגע  ברכאן, תמןסופית בהשפעת המילים  nפת תוס

 תואמת את כללי הדקדוק. maš'fān וההגייה 

 
 הא סביען נפשהתן מן תעתיד( נקרית בהקשר הבא: 1'שבעות' )מרקה יד  sib'yǡn סביען הצורה .9

'הנה שבעות נפשותינו מן מעדן הספר'. צורה זו נגזרת מן השורש סב"ע ומתפרשת כצורת  כתבה

(. 106, מרקה יד 16'שבע' )עמרם יז  sēbi סביע, נקבה רבים. השווה: qētǝlבינוני סביל, משקל 

 כפי הנראה התפתחה sib'yǡn, ואילו ההגייה הנתונה sēbiy'yǡn*ההגייה הצפויה במקרה זה היא 

לדוגמא: §ya (14.1.1 ,)לצד הרצף  שמשמ iyyaבשל אנלוגיה לגזרת ל"י, שכן בגזרת ל"י הרצף 

                                                 
 ראה את הממצאים במילון אה"ש תחת הערך זו"ע. 506
 .81חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -ראה בן 507
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 (. 20'מלאה' )מרקה ט  mǡlyå מליה( לצד 4'מלאה' )אלדסתאן ב  mǡliyyå מליה

 
'הכנע את יד שונאינו אשר  כפת אד סנן דנתחת לאבדנןנקרית בהקשר הבא:  נתחת הצורה .10

(. בהקשר הנתון עדיפה צורת בינוני, אך שלד העיצורים LMNBS ,44נטתה לאבדנו' )עמרם כז 

מכוון לצורת נסתרת עבר בבניין קל, הנגזרת מן השורש נת"ח 'נטה', והגייתה הצפויה  נתחת

*nǡ'tǡt היא  נתחת. אולם ההגייה הנתונה לשלד העיצוריםnāttət  והיא מושפעת ככל הנראה מן

 חל עירובכי במקרה זה  508(. יש להניח85ירדו' )מרקה יד ' nāttu נחתוהשורש נח"ת 'ירד', השווה 

מוטעמת  בלתי , הבאה בהברה האחרונהǝשורש נח"ת 'ירד'. התנועה להשורש נת"ח 'נטה' בין 

 §å/a (3.2.4.)התנועה הצפויה  מתחלפת עםעבר, בנסתרת הוהמשמשת כחלק מצורן nāttət בצורה 

 

 דוגמאות לנטיית גזרת ל"א13.4 

13.4.1 בניין קל 

 עבר13.4.1.1 

1. qǡtål 

(. באשר לצורות 70ח  'שמעת' )מרקה šāmātta שמעת(, 21'סלחת' )מעש ב  sǡlǡttå סלחת –נוכח 

 §.13.1.3 אלה ראה

 (.C, 15]=צחקת[ 'צחקתי' )בר יח  תמחת(, A, 15]=צחקת[ 'צחקתי' )בר יח  תמחתי –נוכחת 

 yāda ידע(, 36, מרקה טז 36'שמע' )מרקה י  šāma שמע(, 54'חטא' )אב חסדה  sǡrå סרח –נסתר 

 צבע(, 64'ברח' )אב גלוגה  bǡrå ברח(, 80'קבע' )ננה  qāba קבע(, 84, מרקה א 82'ידע' )מרקה א 

ṣǡba  סבע(, 103, מרקה יד 71'התפלל' )מרקה ו sāba  (.6'שבע' )מרקה יד 

'פרחה'  פרחת (,CA, 11ר ד 'פצתה' )ב פתחת§(, 13.3; ראה 44'נטתה' )עמרם כז  נתחת –נסתרת 

 (.J, 20)ויק יג 

'פשענו' )מרקה  sǡrinnån סרחנן(, 17, מרקה כג 33'שמענו' )מרקה כ  šāminnån שמענן –מדברים 

 §.5.1.1.1בצורות אלה ראה  i(. באשר לתנועת עה"פ 33ה 

, מרקה כ 111'שמעו' )מרקה יד  šāmāʔu שמעו(, 110'פשעו' )מרקה א  sǡrǡʔu סרחו –נסתרים 

 (.69, אלעזר ד 69'התפללו' )מרקה יג  ṣǡbāʔu צבעו(, 27'מצאו' )עמרם כח  mǡṣǡʔu מצאו(, 42

 בלעי(, 25']הן[ פחדו' )עמרם ו  mǡrǡʔi מרעי(, 25']הן[ שמעו' )עמרם ו  šāmāʔi שמעי –נסתרות 

 .(J, 1'ותכהינה' )בר כז  כמעי, (JA, 7'ותבלענה' )בר מא 

 
 
 
 
 

                                                 
 .115חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -ראה בן 508
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2. aqtål  

 (.J, 8'פגשתי' )בר לג  אפגעת –מדבר 

 (.65'פתחת' )מרקה ג  aftatta פתחת –נוכח 

 (.84'לחמו' )מרקה ה  anṣǡʔu נצחו –נסתרים 

 
3. qētǝl 

 (.25, אלעזר ג 7'זרעת' )מרקה ב  zēratta זרעת –נוכח 

 (.5'זרע' )אלעזר ג  zēra זרע –נסתר 

 (.108'ֹשבעה' )מרקה יד  sēꞌbāt סבעת –נסתרת 

 
 yiqtalעתיד 13.4.1.2 

 (.27'תסלח' )מעש ג  tisla תסלח –נוכח 

 ישמע(, 43, מרקה כה 10'יצמח' )עמרם ו  yiqla יקלע(, 39'יקרא' )מרקה א  yiṣba יצבע –נסתר 

yišma  יפתח(, 4, מעש ד 93'ישמע' )מרקה טז yifta  יסלח,(, 48, מעש ד 130'יפתח' )מרקה יד 

yisla יפלא(, 7, מעש ו 43' )מעש ד 'יסלח yifla  ידע(, 12'ייפלא' )אלעזר ג yidda  26'ידע' )עמרם י ,

 (.18, מרקה יג 10מרקה ג 

 , ע"ב וע"ו(.101'תשבע' )מרקה יד  tisba תסבע –נסתרת 

'נדע'  nidda נדע(, 23'נפתח' )עמרם יב  nifta נפתח(, 106'נשמע' )ננה  nišma נשמע –מדברים 

        ,10'נקרא' )עמרם ה  niṣba נצבע(, 52'נכניע' )טביה  nikna נכנע(, 6, מעש ב 51)מרקה יא 

 (. 23עמרם ה 

  ;A, 38'ויחמנה' )בר ל  ויפסחן(, 65, מרקה יד 15']הן[ תדענה' )עמרם ו  yidꞌdān ידען –נסתרות 

 (.A, 39בר ל 

 

 ציווי13.4.1.3 

1. qētǝl 

'סלח'  sēla סלח(, 82, עמרם כה 1, עמרם יא 26, עמרם ה 13'שמע' )עמרם ה  šēma שמע –נוכח 

 (.100, אב גלוגה 18'פתח' )מרקה יט  fēta פתח(, 14, מרקה יח 88, מרקה יא 88)מרקה ח 

 (.69'התפללו' )מרקה ה  ṣēbāʔuצבעו  –נוכחים 

 (.CA, 23'שמען' )בר ד  שמען –נוכחות 

 
2. iqtal 

 (.65, מרקה ה 67'פתח' )עמרם כח  ifta פתח –נוכח 

 (.65'פיתחו' )מרקה ז  iftāʔu פתחו – נוכחים
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 בינוני פעיל13.4.1.4 

1. qǡtǝl 

 דרך א': בהידמות תנועת עה"פ ללה"פ

 nǡṣå נצח(, 42'קורא' )מרקה א  ṣǡba צבע(, 61, מרקה ה 15'יודע' )מרקה יג  yāda ידע –יחיד 

(, 16, אלדסתאן ב 73, ננה 67'פותח' )מרקה ז  fāta פתח(, 82, מרקה ה 24'נלחם, מנצח' )מרקה ד 

(, 65'מכריע' )אב גלוגה  kǡrå כרע(, 106, מרקה טז 62, מרקה טז 69'שומע' )מרקה יא  šāma שמע

 (.29'בוראם' )מרקה כא  bǡrǡʔon בראון

 , ע"ח(.4'מלאה' )אלדסתאן ב  mǡ'lā מלאה –יחידה 

 (. 38'מכריעים' )אב גלוגה  kǡrǡʔǝmכרעים  –רבים 

 
 הידמות תנועת עה"פ ללה"פ העדרדרך ב': ב

 (.48'שומע' )מרקה טז  šāmiשמיע  –יחיד 

, מרקה טז 116, מרקה טז 42, מרקה י 25, מרקה ח 28'שומעים' )עמרם יג  šāꞌmīnשמעין  –רבים 

, מעש א 12, מרקה יט 75'צועקים' )מרקה י  ṣǡꞌbīn צבעין(, 4'יודעים' )מרקה א  yǡꞌdīnידעין (, 158

 mǡllǝn מלין, ע"ד(, 64'מלאים' )מרקה א  mǡ'līn מלין(, 86'מנצחים' )מרקה ה  nǡꞌṣēn נצחין(, 65

באשר להתקצרות ; 91'יודעים אנו' )ננה  yādinnån ידעינן(, §13.3; ראה 64'מלאים' )מרקה א 

 (.§5.1.4.2תנועת עה"פ בצורה זו ראה 

 
2. qātol 

     'סולח' sālo סלוח(, 65'פותח' )עמרם כג  fāto פתחיו(, 6'מנצח' )מרקה ח  nǡṣo נצחיו –יחיד 

' חוטא' sǡru סרוח (,81, עמרם כו 81, עמרם כה 83'שומע' )עמרם כג  šāmo שמעיו(, 86)אב גלוגה 

'המנצח'  nǡṣuwwå נצוחה(, 7, אלעזר ב 20'הבורא' )עמרם יג  bǡruwwå ברואה ,(20)עמרם ג 

, אלעזר 57, מרקה יב 57'הסולח' )מרקה ז  sāluwwa סלוחה (,1, עמרם יט 6, עמרם יא 16)עמרם ג 

 ; ראה71שומע' )מרקה טז 'ה šāmuwꞌwā שמועה(, 58'היודע' )מרקה יב  yāduwwa ידועה(, 57ב 

13.3 .)§ 

ך' )מרקה כ 'שומעי šāmuwwǝk שמועיך(, 87'שומעים' )אב חסדה  šāmuwwǝn שמועין –רבים 

14.) 

 
 בינוני סביל13.4.1.5 

1. qǡtǝl 

 דרך א': בהידמות תנועת עה"פ ללה"פ

 (. 61'חבוי' )עמרם כה  fǡlå פלא –יחיד 

 
 הידמות תנועת עה"פ ללה"פ העדרדרך ב': ב

  (.49'נשמע' )מרקה טז  šāmiשמיע  –יחיד 

 , ע"א(.11'פתוחה' )אלדסתאן ב  fātiyyå פתיחה –יחידה 
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, מרקה יב 42'נשמעים' )מרקה יא  šāꞌmīn, שמעין (81'פשוטים' )עמרם כז  šǡꞌlīnשלחין  –רבים 

 (.42, מרקה יג 26, מרקה יג 42

 

2. aqtǝl 

'הנמצא'  ašqiyyå שקיחה(, 13, עמרם כה 3, עמרם ה 12'נמצא' )עמרם ד  ašqi שקיח –יחיד 

         ,10ה יח 'הנמצא' )מרק ašqiyꞌyǡ שקיחה(, 31, מע"ש ג 13, פנחס 9, אב גלוגה 13)עמרם כג 

 (.§13.3, ע"א; ראה 9אב גלוגה 

 (.11'פתוחה' )אלדסתאן ב  aftiyyå פתיחה –יחידה 

 (. 62'נמצאות' )אב גלוגה  ašqiy'yǡn שקיחן –רבים 

 
3. qētǝl 

 דרך א': בהידמות תנועת עה"פ ללה"פ

 (.15'פותח' )עמרם ז  fēta פתח –יחיד 

 
 הידמות תנועת עה"פ ללה"פ העדרדרך ב': ב

 sēbi סביע(, 38'זרוע' )מרקה יד  zēri זריע(, 12, עמרם יח 9'קבוע' )עמרם יד  qēbi קביע –יחיד 

 (.106, מרקה יד 16'שבע' )עמרם יז 

 §(. 13.3 ; ראה1שבעות' )מרקה יד ' סביען –רבות 

 
4. qētol 

 ; באשר40, מרקה ז 24, מרקה ה 51, עמרם כה 12'מוסמך, ראוי' )עמרם א  mēlu מלו –יחיד 

 (.§3.7.3.2ראה  uלתנועה הסופית 

 

 maqtalמקור 13.4.1.6 

 mašmāʔinne משמענה(, 88, מרקה טז 79, מרקה טז 64'לשמוע' )מרקה יד  mašma משמע

'לבלוע' )מרקה  mabla מבלע(, 118'לשמוע' )מרקה טז  almašma למשמע(, 39'לשומעו' )מרקה ט 

 למצבע(, 66, טביה 1'לדעת' )אלדסתאן א  madda מדע(, 60'לפתוח' )ננה  mafta מפתח(, 119א 

almiṣba  מרקה א( 'באשר לתנועת התחילית 70, מרקה א 38'לקרוא ;i  5.1.6ראה.)§ 

 

13.4.2 בניין פעל 

 qattǝlעבר 13.4.2.1 

'שלחת'  šallattå שלחת(, 27, מרקה ח 66, מרקה ו 13'זעזעת' )עמרם כב  zazzattå זזעת –נוכח 

 שלחתנה §(,13.3; ראה 68'הטבעת' )מרקה ו  ṭåmmåtte טמעתה(, 7, מעש ג 31)מרקה ג 

šallattǡne  (. 70'שלחת אותו' )אלעזר ד 

 זזע(, 48'עשה נביא' )אלעזר א  nåbbå נבא(, 81, אלעזר ד 61'שלח' )מרקה א  šalla שלח –נסתר 

zazza  (.2, מרקה טו 79, מרקה ט 5'זעזע, טלטל' )עמרם ט 
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 (.J, 25'שלחה' )בר לח  שלחת –נסתרת 

 (.83'שיבחנו' )מרקה י  šabbannån שבחנן –מדברים 

 (.42'שיבחו' )מרקה כ  šabbāʔu שבחו(, 83'שיבחוהו' )מרקה ה  šabbāʔūte שבחותה –נסתרים 

 (.72, אלעזר ד 31']הן[ זעזעו' )מרקה טז  zazzāʔi זזעי –נסתרות 

 

 yēqåttǝlעתיד 13.4.2.2 

 (.29'אשבחהו' )מעש ו  ēšabbāʔinne אשבחנה –מדבר 

(, 49'ישבחך' )מרקה ד  yešabbāʔinnåk ישבחנך(, 20'ישבח' )עמרם יג  yēšabba ישבח –ר נסת

 (.4'ישבחהו' )מרקה ו  yēšabbāʔinne ישבחנה

'נשבחך'  nēšabꞌbāk נשבחך(, 55, מעש ו 30, מעש ו 34'נשבח' )מעש ג  nēšabba נשבח –מדברים 

 (.47)מעש ו 

 yēšabbūnne ישבחונה(, 13, מרקה כד 67'ישבחו' )מרקה ג  yēšabꞌbūn ישבחון –נסתרים 

; 33'ישבחוהו' )אלדסתאן ב  yēšabbunne ישבחונה, , מהדורת הדפתר(33'ישבחוהו' )אלדסתאן ב 

 .(§13.3ראה 

  
 qattǝlציווי 13.4.2.3 

 (.JA, 27'מלא' )בר כט  מלא –נוכח 

 (.1'סיימו' )מעש ז  šallāʔu שלחו(, 18'שבחו' )עמרם ז  šabbāʔu שבחו –נוכחים 

 
 amqåttǝl בינוני פעיל 13.4.2.4 

'נח' )ננה  amtannaמתנח  (,22, מרקה ח 51, עמרם כה 9'משבח' )עמרם יג  amšabbaמשבח  –יחיד 

 §(.13.3; ראה 11

 (.2, מרקה יב 45, מרקה ח 26'משבחים' )עמרם יב  amšabbāʔənמשבחין  –רבים 

 
 amqåttalבינוני סביל 13.4.2.5 

'המהולל'  amšabbāʔaמשבחה  (,91, מעש ו 71'משובח, מהולל' )מעש ו  amšabbaמשבח  –יחיד 

 . (13, מרקה ד 14)עמרם ח 

 
 amqåttālaמקור 13.4.2.6 

'לשבחו' )מרקה ה  amšabbāte משבחתה(, 47, מרקה ח 1'לשבח' )מרקה ה  amšabbāʔa משבחה

, 4; ויק א J, 15-16'לכפר' )שמ ל  למסלחה, (72'לשבחך' )אב חסדה  amšābbātåk משבחתך(, 28

A ,)ויק טז  למשלחה( '10'לשלח ,NMECB ,)להגיד'  למחבאה(, 622'לשלחו' )ת"מ א למשלחתה'

 .(J, 6)בר לב 
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13.4.3 בניין אפעל 

 aqtǝlעבר 13.4.3.1 

'פשטת אותו'  ašlattǡne אשלחתנה(, 74, מרקה ח 17'השמעת' )עמרם כו  ašmatta השמעת –נוכח 

 (.4)ננה 

'השמיע, הריע' )מרקה טז  ašma אשמע(, 80, אב גלוגה 24'מצא' )מרקה ג  ašqå אשקח –נסתר 

 (.153, מרקה טז 100

 §(.13.1.3; ראה 21'מצאנו אותך' )מרקה יט  ašqǡnittåk אשקחנתך –מדברים 

 
 yaqtǝlעתיד 13.4.3.2 

 דרך א': בהידמות תנועת עה"פ ללה"פ

 (.142'תפשוט' )מרקה א  tašla תשלח –נוכח 

 (.39, מעש ד 11'ירוויח' )מעש ד  yarba ירוח(, 132'ימצא' )מרקה א  yašqa ישקח –נסתר 

 (.65']הן[ יתמהו' )מרקה יד  yatꞌmān יתמהן –נסתרות 

 
 הידמות תנועת עה"פ ללה"פ העדרדרך ב': ב

 (. 7'תודיע' )עמרם כה  tūdiתודיע  –נוכח 

 
 aqtǝlציווי 13.4.3.3 

 (.25'הרווח' )מעש א  arba ארוח –נוכח 

 
 maqtǝl בינוני פעיל 13.4.3.4 

, 3'מודיע' )אלדסתאן ג  mūda מודע(, 11, עמרם יט 18'פותח' )עמרם יג  maftaמפתח  –יחיד 

'מוצא' )עמרם כה  mašqa משקח(, 68, מרקה ז 18'מרוויח' )עמרם כג  marba מרוח(, 46עמרם כה 

, 26'נותן' )מרקה טז  mafra מפרע(, 34, מרקה כא 22'מצליח' )עמרם א  måṣlå מצלח(, 48

 (.59'משמיע, מריע' )מרקה טז  mašma משמע(, 23אלדסתאן ג 

(, 10'מודיעים' )עמרם כד  mūdāʔənמודעין (, 36'מופיעים' )אב גלוגה  mūfāʔǝmמופעים  –רבים 

'מעניקים בשפע,  mašfāʔǝm משפעים(, 80, אב חסדה 63'מוצאים' )ננה  mašqāʔǝn משקחין

 (.35מכסים' )אב גלוגה 

 
 maqtalבינוני סביל 13.4.3.5 

, (27, מרקה כד 15מרקה כד ) 'פתוח' maftaמפתח  ,(15עמרם כב ) ', ידוע'מודע mūdaמודע  –יחיד 

 mašlaמשלח (, 82'נמצא' )מרקה יג  mašqa משקח(, 9'מושמע' )מרקה טז  mašmaמשמע 

 (.29'מופשט' )עמרם ג 

 (.19'נמצאת' )מרקה ז  mašqǡʔaמשקחה  –יחידה 

 §(.13.3 ; ראה12פעות' )עמרם יט 'מוש maš'fān שפעןמ –רבות 
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 maqtālaמקור 13.4.3.6 

 (.J, 20'למצא' )בר כז  למשקעה

 

13.4.4 בניין אתְפעל 

  itqātǝlעבר 13.4.4.1 

 דרך א': בהידמות תנועת עה"פ ללה"פ

 (. 98, ננה 64'נשבעת' )מרקה ב  ištābattå אשתבעת –נוכח 

, מרקה כ 122'נשמע' )מרקה טז  ištāma אשתמע(, 38'נשמע' )מרקה טז  iššāma אשמע –נסתר 

 iqqāba אקבע(, 43'נזרע' )מרקה טו  izdǡrå אזדרע(, 109'נפתח' )מרקה טז  iffāta אפתח(, 38

 (.814'נשבע' )ת"מ ד אשתבע(, 8'נקבע' )מרקה כא 

 (.675'נשבעה' )ת"מ ג אשתבעת –נסתרת 

 
 הידמות תנועת עה"פ ללה"פ העדרדרך ב': ב

 (.8'נשבעתי' )עמרם כ  ištāꞌbēt השתבעת –מדבר 

 

 yitqātǝlעתיד 13.4.4.2 

 (.27'יישכח' )אלעזר ג  yiššǡka ישכח –נסתר 

 (.101'תשבע' )מרקה יד  tissāba תסבע –נסתרת 

 

 itqātǝl ציווי 13.4.4.3 

 (.JA, 23'השבעה' )בר כא  אשתבע – נוכח

 
 mitqātǝl בינוני 13.4.4.4 

 (.82'מנוצח' )אב גלוגה  minnǡṣå מנצח –יחיד 

 
 mitqātāla*מקור 13.4.4.5 

 (.J, 3]=להיכנע[ 'לענות' )שמ י  למתכנעה

 

13.4.5 בניין אתַפעל 

  itqåttålעבר 13.4.5.1 

, מרקה טז 88, מרקה יד 61, מרקה יד 26'הזדעזע, נע, התרחש' )מרקה ט  izdazza אזדזע –נסתר 

 (.145, מרקה טז 98, מרקה טז 76, מרקה טז 143, מרקה טז 67

 
 yitqattalעתיד 13.4.5.2 

 (.85, עמרם כו 48, עמרם כו 2'תשתבח' )עמרם כה  tištabba תשתבח –נוכח 

 (.37, מרקה ז 18, מרקה ו 26קה ה 'ישתבח' )מר yištabba ישתבח –נסתר 
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 mitqattǝlבינוני 13.4.5.3 

, 50'משתבח' )מרקה א  mištabba משתבח(, 3'מיטלטל' )עמרם ט  mizdazza מזדעזע –יחיד 

 (.2, מרקה ו 16מרקה ד 

 

13.4.6 בניין איתפעל 

 ittaqtǝlעבר 13.4.6.1 

 אתרוח§(, 4.3.3ראה  a; באשר לתנועת התחילית 8'נמצא' )עמרם ט  attåšqa אתשקח –נסתר 

ētarba  מרקה ג( 'הכפלת היסוד  העדר; באשר ל66'התרווחt 5.6.1 ראה .)§ 

 
 yittaqtǝlעתיד 13.4.6.2 

 (.J, 10]=יימצא[ 'ימצא' )דב יח  יתשקע – נסתר

 
 mittåqtǝlבינוני 13.4.6.3 

 mittūda מתודע(, 640'נמצא' )ת"מ ג מתשקח(, 49'נמצא' )עמרם כג  mittåšqå מתשקח –יחיד 

 (.25'נפתח' )עמרם טז  mētafta מתפתח(, 16מרקה יג 'מתוודע, מקבל ידיעה' )
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 גזרת ל"י14 

. מבחינה היסטורית כוללת גזרה זו לצד פועלי yגזרה זו מורכבת מפעלים, אשר לה"פ שלהם היא 

, מן המעמדיםמתקיימת רק בחלק  y. לה"פ 509ל"י מקוריים גם פועלי ל"ו ול"א, אשר נעתקו לל"י

נעלמת. גזרת ל"י היא הגזרה השנייה בשכיחותה באה"ש, ויש לה  yואילו בשאר המעמדים לה"פ 

  תיעוד רב.

 kon-*/כון-עבר בנוכחים הולצורן  k-*/ך-, לצורן הנוכחת בעבר k-/ך-עבר בנוכח הבאשר לצורן 

 §.4.1.1.2.1ראה המשמשים בגזרת ל"י 

 

 כללי גזרת ל"י14.1 

14.1.1 מתקיימת yהקטגוריות שבהן לה"פ  

 yלה"פ . מתקיימת באה"ש בקטגוריות דקדוקיות הזהות לאלה בארמית המקראית yלה"פ 

, īya, או בהיותה חלק מרצף ayya-, אשר מתפרק לāyaמתקיימת באה"ש בהיותה חלק מרצף 

 להלן פירוט הדברים.§ya (3.11 .)-או מתקצר ל iyya-אשר מתפרק ל

, מרקה י 9'הביאה' )עמרם כו  andiyyåtאנדית צורת עבר נסתרת בבניינים הנגזרים. לדוגמא:  .1

'ותכס'  itkassayyat* ואתכסית( ]אתְפעל[, 26'התמלאה' )מרקה יד  immalyåtאמלית ( ]אפעל[, 7

 ( ]אתַפעל[.C, 14)בר לח 

; 58'תרבנה' )מרקה ג  yasgiyꞌyǡnיסגיאן צורת עתיד נסתרות וצורת עתיד נוכחות. לדוגמא:  .2

( NEC, 16'וראיתין' )שמ א  wtēzzayyan* ותחזיאן, נסתרות[, yiqtal( ]קל, משקל §14.3ראה 

   ]אפעל, עתיד נסתרות[. (J, 30'תביאנה' )ויק ז  yandiyyån* ינדיאן, נוכחות[, yiqtal]קל, משקל 

 זכר רבים בכל המצביםצורת זכר יחיד במצב נפרד ונסמך וצורת כלל צורות הבינוני, למעט  .3

(, 57'באה' )מרקה ד  mǡṭyåמטיה . לדוגמא, בניין קל: oמשקלי הבינוני בעלי תנועת עה"פ ולמעט 

 bǡryåבאריה (, 9'נסתרת' )מרקה ט  aksiyyåכסיה (, 4'ְמֵלָאה' )אלדסתאן ב  mǡliyyå מליה

 galyǡtåגליאתה (, 9'נסתרות' )עמרם כה  aksiyꞌyǡnכסיאן (, 5, מרקה יא 13' )עמרם ב 'הבורא

, (97, אב גלוגה 7'מטהרת' )אב גלוגה  amdakkiyyaמדכיה (; בניין פעל: 11'הנגלות' )מרקה ב 

מדכיה בניין אפעל:  ;(89'נסתרת' )ת"מ ה מכסיה, (V, 17]=מגוָנה[ 'מכשפה' )שמ כב  מגניה

madkiyyå  מתעניהבניין אתְפעל:  ;(ע"ב, 7'מטהרת' )אב גלוגה mētānya (9ועילה' )עמרם ט 'מ, 

בניין איתפעל:  בפה"פ(; t; בצורה זו נטמא היסוד ECB, 28]=בנויה[ 'בינתנו' )בר כו  מבניאה

 (.18נה 'נענות' )נ mētānyån מתענין

 gǡlayyå גליה: iyyaצפוי במקום ש ayyaכחלק מרצף ההגאים  yבצורות הבאות מתקיימת לה"פ 

 amdakkayya מדכיה , ע"א וע"ב(,20'מלאה' )מרקה ט  mǡlayyå מליה(, 8'ברואה' )אלדסתאן ב 

                                                 
 §.a47, 151באואר וליאנדר, ארמית, עמ'  509
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 andayyåtאנדית , ע"ח(, 7'מטהרת' )אב גלוגה  madkayyå מדכיה, ע"א(, 7'מטהרת' )אב גלוגה 

כי מקור השיבושים הוא  510, ע"א וע"ב(. יש להניח7, ע"א וע"ב; מרקה י 9'הביאה' )עמרם כו 

משפיע על ההבדל  ayya-ב iyya. החילוף של iyyaלבין הרצף  ayyaבעירוב בין צורן היידוע לרבים 

מתפרשת  amdakkayyaשבין בינוני פעיל לבינוני סביל בבניינים פעל ואפעל, כך שהצורה 

 'מטוהרת'.

. ayyaה מצורן היידוע לרבים , ע"ה( הושפע7)מרקה יד  bǡrayyåבאריה  נראה כי גם הגיית הצורה

'הנה  באריה אש אכלה]...[  הא סביען נפשהתן מן תעתיד כתבהצורה זו נקרית בהקשר הבא: 

שבעות נפשותינו מן מעדן הספר ]...[ בוראו/הבורא אש אכלה'. בהקשר זה מתבקשת צורת בינוני, 

מכוונת  bǡrayyåילו הקריאה זכר יחיד, בתוספת כינוי לנסתר או צורת בינוני, זכר יחיד, מיודע, וא

מתועדת גם  bǡrayyåלצורת בינוני, זכר רבים, מיודע, ואינה מתאימה להקשר. לצד קריאת ע"ה 

 בקרב רוב העדים והיא מתאימה להקשר.  bǡryåהקריאה 

 

14.1.2 אינה מתקיימת yהקטגוריות שבהן לה"פ  

ס הנטייה בגזרת ל"י עיצורי. בסי-בשאר הקטגוריות ל"י אינה מתקיימת ובסיס הנטייה הוא דו

עבר ת ה"פ. לדוגמא: בסיס נטיישווה לבסיס הנטייה בגזרת השלמים בשימוט תנועת עה"פ ולה

נטיית ; בסיס qatבגזרת ל"י בסיס הנטייה הוא  לפיכך, qǡtålבבניין קל בגזרת השלמים הוא 

טייה הוא בגזרת ל"י בסיס הנ לפיכך, amqåttålהבינוני הפעיל בבניין פעל בגזרת השלמים הוא 

amqått. 

 להלן כללי ההצטרפות של צורני הפועל אל בסיסי הנטייה בגזרת ל"י.

 בקטגוריות הבאות הצורן מצטרף אל בסיס הנטייה:  .1

  :תלית עבר מדבר, לדוגמא tǡlət (. 12'תליתי' )אב גלוגה 

 :מלת  עבר נסתרת, לדוגמאmǡlåt  (.244'גידלה' )ת"מ ו רבת(, 30'מילאה' )מרקה ב 

  סגו  נסתרים, לדוגמא:עברsǡgu  אשוו (, 45'רבו' )עמרם כזašbu  אגלו  (,34'חברו' )מרקה טו

iggǡlu  (42'נתגלו' )עמרם כז.  

  :אכרי עבר נסתרות, לדוגמא ikkǡri ודלי(, 40']הן[ נוסדו' )מרקה יד wdǡli  ותדלאנה' )שמ ב'

16 ,J.)  

 :תתנשון  עתיד נוכחים, לדוגמאtitnēšon (.167טז  'תשכחו' )מרקה 

 :ישוון  עתיד נסתרים, לדוגמאyišbon  יסון  (,8'יחברו' )מרקה יטyisson  (, 26'יטלו' )עמרם ו

 (.97'יבכו' )מרקה א  yēbakkon יבכון

  :אקרוציווי נוכחים, לדוגמא iqru  בר לה  ואדכו(, 80'קראו' )אלעזר א( '2'והטהרו ,J.) 

  למעט משקלי הבינוני שתנועת עה"פ בהם היא( בינוני, זכר רבים, בכל המצביםo:לדוגמא ,) 

                                                 
 .189עמ' חיים, עואנ"ש ג ס"א, -בן 510
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 mitqārǝnמתקרין (, 22'מתפללים' )מרקה יז  amṣållǝn מצלין(, 6'קוראים' )עמרם יב  qārən קרין

 (.947'התועים' )ת"מ ד טעיה(, 653'הפונים' )ת"מ ג fanayya* פניה(, 30'נקראים' )מעש א 

 .ת לקטגוריה זוושייכוהציווי לנוכחת, שאינן מתועדות, עתיד הת וצורגם להניח כי סביר 

 
 :iתנועה ה נוספתסיס הנטייה, וביניהם בקטגוריות הבאות הצורן מצטרף אל ב .2

 :אגלי  עבר נסתר בבניינים הנגזרים, לדוגמאiggǡli  נסי (, 28'נגלה' )מרקה י*nassi  נסה' )דב ד'

34 ,VB.) 

 גלית גמא: עבר נוכח, לדוgǡlət  גליך (, 12'גילית' )מרקה טזgǡlək  (.9'גילית' )עמרם ג 

  :סטיךעבר נוכחת, לדוגמא *sǡṭǝk  במ ה( '20'שטית ,J.) 

 :קרינן  עבר מדברים, לדוגמאqārīnån  תנינן , ע"א(, 6'קראנו' )עמרם כדtannīnån  'סיפרנו'

 (.85)מרקה ד 

  :מטיתוןעבר נוכחים, לדוגמא *mǡṭīton אתיכון (,573'הגעתם' )ת"מ ג *ātīkon  באתם' )דב א'

20 ,J.) 

 :ויק טז אתחזי  עתיד מדבר, לדוגמא( '2]=ֵאָרֶאה[ 'אראה ,JA.) 

  :תגזי עתיד נוכח ונסתרת, לדוגמאtigzi  (. 7'תגמול' )מרקה א 

 :ירבי  עתיד נסתר, לדוגמאyirbi  יכבי  (,9'יגדל' )עמרם וyēkabbi  (.27'יכבה' )מעש ד 

 נקרי  תיד מדברים, לדוגמא:עniqri  נבכי  (,61'נקרא' )ננהnēbakki  (.16'נבכה' )עמרם ה 

  :צפי ציווי נוכח, לדוגמאṣēfi  (.2'הבט' )עמרם ג 

 למעט מ( המתאפיינים בתנועת עה"פ שקלי בינוניבינוני, זכר יחיד, נפרד ונסמך o :לדוגמא ,) דמי

dǡmi  משני (, 2'דומה' )עמרם ו amšanniמנדי (, 130נה' )מרקה א 'משוmandi  מביא' )עמרם יז'

 (. 51'מצפה' )עמרם כג  missǡkiמסכי (, 18

  מקור קל, משקלmiqtål :מגלי , לדוגמאmigli  (.24'לגלות' )מרקה ח 

 .לקטגוריה זושייכת  , שלא נמצא לה תיעוד,נוכחותלעתיד הגם צורת שסביר להניח 

 

בין הבסיס  aנוספת התנועה  §(14.2בבניינים הנגזרים )בניין קל וכן ב נסתרלעבר הבצורת  .3

 andaאנדה (, 50'הרים' )מרקה ה  tǡlåתלה (, 16'שתה' )עמרם יז  šǡtaשתה לצורן, לדוגמא: 

 (.48'התגלה' )מרקה ה  iggǡlaאגלה (, 6'הביא' )מרקה ו 

 

ס הנטייה, , נוספת תנועה זו אל בסיoתנועת עה"פ , המתאפיינים בבמשקלי הבינוני והמקור .4

'להגיד' )בר לב  למחוי (,Aא, 18'לשתות' )שמ ז  למשתוי (,52'בורא' )אב חסדה  בריו bǡroלדוגמא: 

6 ,A ,) ברואהbǡruwwå  (.7'הבורא' )אלעזר ב 
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14.1.3 בפועלי ל"י yהגה מעבר  

המסתיימת  ,אל צורת בינוני זכר, נסמך, יחיד או רבים המתחיל בתנועה כינוי קניין צטרףבה

נשמטת,  iותנועת עה"פ  הקניין, לכינויהבינוני בין בסיס §y (3.12 )מתהווה הגה מעבר , iבתנועה 

(, 63'קונה' )אב גלוגה  קעניה qāniyå  <qānyå (,44'בוראו' )ננה  באריה bǡriye  <bǡryeלדוגמא: 

מתקיימת והגה המעבר  i(. אם עה"פ מוכפלת, אז תנועת עה"פ 77'קוננו' )מרקה ב  qānyånקענין 

 (.49]שורש יח"י[ 'מחיהם' )עמרם כד  muwwiyyon מוחיוןמוכפל, לדוגמא: 

, מתהווה הגה iכינוי מושא אל צורת עבר נסתר בבניינים הנגזרים, המסתיימת בתנועה  צטרףבה

(, J, 25'ויראהו' )שמ טו  ואחזיה(, J, 25'נסהו' )שמ טו נסיה בסיס לכינוי. לדוגמא: הבין  yמעבר 

 .§(18.4.2.1צורות מן התרגום )על  מתבסס כלל זה]=מי שהוליך אותך[ 'המוליכך'.  דאיתיאך

 

14.1.4 הקטגוריות שחלה ביניהן הזדהות בגזרת ל"י 

 חלה בגזרת ל"י הזדהות בין הקטגוריות הבאות: yעקב היעלמות לה"פ 

 sǡṭǝk* סטיך( ]נוכח[, 41'נשאת' )עמרם כד  tǡləkתליך צורת נוכח ונוכחת בעבר, לדוגמא:  .1

 ( ]נוכחת[.J, 20'שטית' )במ ה 

בבניין קל מזדהים לאורך כל הנטייה.  qǡtǝlומשקל הבינוני הסביל  qǡtǝlמשקל הבינוני הפעיל  .2

 (.10'נגלים' )מרקה י  gǡlən גלין(, 11'מגלים' )עמרם כד  gǡlən גליןלדוגמא: 

בצורת זכר יחיד ורבים במצב נפרד, לדוגמא:  מזדהיםניין פעל בב בינוני פעיל ובנינוני סביל .3

(; 21, אלדסתאן ג 13'מכוסה' )עמרם ו  amkassiמכסי ( לצד 15'מכסה' )מרקה יד  amkassiמכסי 

       'מתכלים' amballəmמבלים  ( לצד86, מרקה יד 7'מגדלים' )עמרם א  amråbbənמרבין 

 (.4)עמרם ד 

 בצורת זכר יחיד ורבים במצב נפרד, לדוגמא:מזדהים ביל בבניין אפעל בינוני פעיל ובנינוני ס .4

)מרקה טז 'נראה; מוראה'  māmmiמעמי ( לצד 28, מרקה כא 63'מראה' )מרקה ד  māmmiמעמי 

 :נוני פעיל לבינוני סביל בבניין אפעל בגזרת ל"יבמקרה אחד ניתן להבדיל בין בי (.3, מרקה כב 34

 mankiמנכי ( נבדלת מצורת הבינוני הסביל 60'מזיק' )מרקה ו  makkiמכי צורת הבינוני הפעיל 

(. שתי הצורות נגזרות מן השורש נכ"י וההבדל ביניהן 59, מרקה ד 58, מרקה ב 17'ניזוק' )מרקה א 

, ואילו בצורת §(6.1.1) דמה לעיצור התוכףימ nה"פ פ מכי: בצורת בינוני פעיל nמתבסס על פה"פ 

 §(. 6.1.5ראה מתקיימת ) nה"פ פ מנכיבינוני סביל 

צורת הציוווי לנוכח לבין צורת הציווי לנוכחת, אך  חלה הזדהות בין שבגזרת ל"ייש להניח  .5

 לאחרונה אין תיעוד.

 

14.1.5 בעה"פ uות בתנועה צורות עבר נסתר בבניין קל המתאפיינ 

ות מתאפיינהבבניין קל,  aqtalאו  qātalמשקל על מאפיין ייחודי של גזרת ל"י הן צורות עבר נסתר 

. צורות נסתר אלה מזדהות עם צורות a–במקום התנועה הרגילה בעה"פ, הבאה  u–בתנועה 

'בא' )אב  ǡtuאתו  להבדיל ביניהן. אלה הן הצורות הבאות: כדינסתרים עבר ויש להיעזר בהקשר 
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 שהו(, 453.136כה' )המליץ 'ה מעו(, J, 11'בקש' )דב יג  בעו (,JA, 30'ויבקש' )בר מג  ובעו(, 53גלוגה 

'הגיע' )מרקה  amṭuאמטו (, J, 6'וירחץ' )ויק ח  וסעו(, J, 1'בשש' )שמ לב  שאו(, J, 19'אחר' )בר לד 

באה בצורת נסתר עבר של שורש  u–(. פעם אחת הסיומת 41, מרקה כה 37, מרקה כה 129א 

בצורת  u-(. וכן פעם אחת נקרית סיומת 26'הגיע' )ננה  barṭuברטו §(: 17.6) "י2מרובע בגזרת ל

מצורת  u-(. אפשר שבמקרה זה נלקחה הסיומת 23'באה' )מרקה כ  ǡtuאתו נסתרת של ל"י: 

 (.23'רפואה, מרפא' )מרקה כ  ǡsuאסו הנסתר ובאה בהשפעת המילה הסמוכה 

על כך שרוב צורות  דיעמההניח כי צורות אלה הם שרידים לנטיית גזרת ל״ו. הוא  511מאצוך

, אלא גם לגזרת ע"א )למעט שייכות לא רק לבניין קל בגזרת ל"י u–הנסתר המסתיימות בתנועה 

, שמרו 512למנוע כיווץ שיותיר אותן בנות הברה אחת בלבד כדי(. אמטו, ברטו, אתו הצורות

שייכות , אשר מקורה בנטיית ל"ו. אחרי נטייה זו הלכו גם צורות הuהצורות האלה על התנועה 

 .בעולשורשי ל"י מקוריים, כגון 

את ההשערה, שמא נוצרה צורה זו מן  513חיים-(, מעלה בן453.136'הכה' )המליץ  מעובדונו בצורה 

 מעו. דהיינו, ניתן להניח כי הוא+  לא, שהיא תוצאת הצירוף לאו, בדומה למילה הוא מעההצירוף 

כינוי , לן קלנסתר בבניילעבר ה, שבה מסתיימת צורת aהתנועה  ביןודומותיה הן תוצאת מיזוג 

 'הוא'. ū הואהפרוד לנסתר 

, שכן פועלי ל״ו נטמעו בפועלי ם לנטיית ל"ו נראה בלתי מסתברהסברו של מאצוך כי לפנינו שרידי

בותיהם עק ים, נראמשמשת בה אה"שמאוחרת, ש בתקופהש. אין זה ייתכן 514ל"י בתקופה קדומה

נסתר לעבר התופעה זו מתקשרת לצורות שמאצוך בהחלט ניתן להניח ל הודותאך של פועלי ל"ו. 

למנוע את כיווצן  כדי הנוספ u–הן לגזרת ל"י, ושהתנועה בניין קל, השייכות הן לגזרת ע"א ב

'הוא',  ū הואהוא ככל הנראה בכינוי הפרוד לנסתר  uהצפוי להברה אחת. מקור התנועה הנוספת 

'הגיע'  barṭuברטו 'הגיע',  amṭuאמטו 'בא',  ǡtuאתו ורות העבר לנסתר חיים. את צ-בן כפי שמציע

ר כאנלוגיה לשאר ואשר אינן שייכות לגזרת ע"א, ניתן להסבי u-(, אשר מסתיימות בתנועה 26)ננה 

 והשייכות לגזרת ע"א. הנוטות כךהצורות 

 

14.1.6 צורות המקור בבניינים הנגזרים 

שלדי  בהתבסס עלהנגזרים בל"י.  המקור של הבנייניםאין ממצאים במסורת ההגייה לצורות 

               העיצורים ניתן להבחין כי מרבית צורות המקור בבניינים הנגזרים מתאפיינים בתחילית

 למנדאה( ]בניין פעל[, J, 42'לכסות' )שמ כח  למכסאה. לדוגמא: a-*/ה-וסיומת נקבה  *-m(a)/מ-

                                                 

 
'ביקש )ראה לעיל(, הנגזרות מפועלי ל"י מקוריים, הוא  בעו'בא',  אתו. צורות כדוגמת 203מאצוך, דקדוק, עמ' 511

 מסביר כאנלוגיה לצורות פועל המתועדות, הנגזרות מפועלי ל"ו מקוריים.

 
שוער, מציג מאצוך צורה בתור דוגמא לצורת נסתר עבר, השייכת לגזרות ע"א ול"י, שצפוי היה לחול בה הכיווץ המ512

 (.203)מאצוך, דקדוק, עמ'  bāʕā > *bāʕa > *bāʔa > *bā*מן השורש בע"י: 

 .453חיים, עואנ"ש ב, עמ' -בן 513
 §.a47, 151ראה באואר וליאנדר, ארמית, עמ'  514
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( ]בניין J, 1'להראות' )בר לד ]=להיראות[  למתחזאה( ]בניין אפעל[, J, 5; בר לו J, 5'להביא' )בר כז 

'להרפא' )דב  למתסאה( ]בניין אתַפעל[, CA, 29]=להימשח[ 'למשחה' )שמ כט  למתרבאהאתְפעל[, 

 ( ]בניין אתַפעל[.J, 35; דב כח J, 27כח 

על בסיס ממצאים מניבי הארמית השכנים, ניתן לקבוע כי הסיומת הקדומה של צורות מקור 

 ְלַהְשָנָיה. השווה, לדוגמא, ממצאים מן הארמית המקראית: āyā–בבניינים הנגזרים בל"י היא 

'להשקות', למשקייה : 515(; וכן ממצאים מאיא"י10'לספר' )דניאל ב  ְלַהֲחָוָיה(, 12'לשנות' )עזרא ו 

, הבא בצורות מקור של הבניינים הנגזרים באה"ש, מייצג ככל אה–הכתיב  'להיקרא'. למתקריא

בעקבות המרת חצי āya* התפתח מן הרצף  āʔa*. יש להניח כי הרצף āʔa*הנראה את ההגייה 

516בפוצץ סדקי  yהתנועה 
ʔ (3.9.3 .)§ הרצף*āʔa 3.7.2בגבול בין מורפמות ) תקייםעשוי היה לה§ 

. כך או כך, §ā: (3.7.3.1)(, אך הוא עשוי היה גם להתכווץ לתנועה ארוכה ביותר דסעיף קטן 

 . 517הוא מזערי :āלתנועה ארוכה ביותר  āʔaההבדל הפונטי בין הגיית 

תן דעתך כי גם בתרגום  :āמייצג את התנועה הארוכה ביותר  אה–בהמשך להשערה כי הכתיב 

וניקודן מורה על הגיית התנועה  אה-אונקלוס צורות המקור בבניינים הנגזרים מסתיימות בכתיב 

( ]מקור אפעל[, 23-24)דב יד  לאשראה( ]מקור אפעל[, 44)ויק כו  לאשנאה: 518. לדוגמאāהארוכה 

 ( ]בניין אפעל[.5)שמ לו  לאיתאה( ]מקור פעל[, 17)ויק יח  לגלאה( ]מקור פעל[, 8)שמ לח  לצלאה

 חיים מים לה נגדה אלהותה(: 715'להשקות' )ת"מ ב משקיהפעם אחת מתועדת צורת המקור 

, יה–את לבו'. צורה זו מסתיימת ברצף  להשקות חיים מים לו משכה ׳האלוהותלבבה  משקיה

בצורות המקור בבניינים הנגזרים.  āya–ואפשר שזהו שריד נדיר המעיד על קיומה של הסיומת 

ועל כן קשה  ,צורות המקור באה"שכלל אינה מתועדת ב āya–*/יה–למעט ממצא זה, הסיומת 

על הנקרית ברובד המאוחר של תיבת מרקה משמרת סיומת קדומה זו.  משקיה צורההלהניח כי 

היא צורת בינוני נקבה המשמשת בתפקיד  משקיהבהקשר הנתון הצורה שלהניח  יותר סביר כן

, אך 519'משכה'. אמנם בדרך כלל בינוני משלים פועל במשמעות מודאלית נגדהמשלים לפועל בעבר 

 אפשר שברובד המאוחר כללי הצטרפות של הבינוני בתפקיד משלים פועל התרחבו.

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 §.g143, 188פסברג, קת"ג, עמ'  515

(. 28)דב כט  anniglǡʔot הנגלאותבין תנועות מתועדת בגזרת ל"י בעה"ש, לדוגמא:  ʔ-ב yתופעה דומה של המרת  516

 §.2.8.3, 118חיים, עואנ"ש ה, עמ' -ראה בן

 .245ראה קימרון, ראש ואחיותיה, עמ'  517
(. להלן הממצאים מוצגים 401, 378, 371הממצאים לקוחים מתרגום אונקלוס )דודי, דקדוק תרגום אונקלוס, עמ'  518

 ניקוד הבבלי.ללא ה
 §.1.5, 155-153ראה שטאדל, תחביר הצורות, עמ'  519
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 שתי דרכי נטייה של צורות עבר נסתר ונסתרת בבניינים הנגזרים14.2 

ין ייחודי של גזרת ל"י באה"ש הוא קיומן של שתי דרכי נטייה של צורות עבר נסתר ונסתרת מאפי

 בבניינים הנגזרים.

 (iנטיית ל"י מקורית ) .1

אל נטיית ל"י מקורית שייכות צורות עבר נסתר ונסתרת בבניינים הנגזרים, המתאפיינות בתנועת 

בסופן; צורות נסתרת, השייכות  ית . צורות נסתר, השייכות לקטגוריה זו, נכתבות באוiעה"פ 

לנסתרת עבר. דוגמאות לצורות עבר  at-/ת-בין עה"פ לצורן  יאאו  ילקטגוריה זו, נכתבות באות 

'ויעתר' )בר כה  וצלי(, 28'נגלה' )מרקה י  iggǡliאגלי (, 15'נסתר' )עמרם יז  itkassiאתכסי נסתר: 

21 ,MCB 26; שמ ח ,B ,)שמ ב  ואשקי( '17'וישק ,MCB ,) שמ טז אתחזי( '10'נראה ,J ,)ואתפני 

 immalyåtאמלית 'הביאה',  andiyyåtאנדית (. דוגמאות לצורות עבר נסתרת: A, 6'ויפן' )שמ י 

גם צורות עבר  כנראה (. לנטייה זו שייכותE, 22'נבנתה' )במ יג  אבניאת(, 26'התמלאה' )מרקה יד 

'ניסהו' )שמ  nassiyye/*nasye*נסיה , כגון: י נסתר בתוספת כינוי מושא חבור, הכתובות באות

 ואחזיה(, J, 23'וישכחהו' )בר מ  witnēšiyye/*witnēšye* ואתנשיה(, J, 25טו 

*wazziyye/wazye  שמ טו( '25'ויורהו ,J.) 

 520דרך זו היא המקובלת בנטיית העבר בגזרת ל"י בניבי הארמית. לדוגמא, בארמית המקראית

ניאל ז 'נפעמה' )ד ֶאְתְכִרַטת(, 24'מינה' )דניאל ב  ַמִני(, 10'הגלה' )עזרא ד  ַהְגִלי: מתועדות הצורות

, בארמית 524, באיא"י523, בארמית בבלית522בסורית ,521בארמית של יב דומה מתועד מצב(. 15

 וניבים ארמיים אחרים. 525הנוצרים

 
 (aנטיית ל"י תניינית ) .2

ר ונסתרת בבניינים הנגזרים, המתאפיינות בתנועת אל נטיית ל"י תניינית שייכות צורות עבר נסת

בסופן; צורות נסתרת,  אאו  ה. צורות נסתר, השייכות לקטגוריה זו, נכתבות באות aעה"פ 

לנסתרת עבר. דוגמאות  at-/ת-בין עה"פ לצורן  יהאות  העדרהשייכות לקטגוריה זו, נכתבות ב

, 37, מרקה יד 6'הביא' )מרקה ו  andaאנדה  ,(59'התפלל' )מרקה ט  ṣållaצלה לצורות עבר נסתר: 

'וישק' )שמ ב  ואשקה (,J, 1'נסה' )בר כב  נסה(, 48'התגלה' )מרקה ה  iggǡlaאגלה (, 91מרקה יד 

17 ,JA:בר לח  כסת (. דוגמאות לצורות עבר נסתרת( '15'כסתה ,J ,)במ יג  אבנת( '22'נבנתה ,J .)

וספת כינוי חבור, אשר בין בסיסן לכינוי החבור בא לנטייה זו שייכות גם צורות עבר נסתר בת

                                                 
באואר ) באנלוגיה לתנועת עה"פ בשלמים איננה מקורית אלא התהוותה i עה"פ תנועתשבאואר וליאנדר סבורים  520

 .(§q'147, 159וליאנדר, ארמית, עמ' 

 .141מוראוקה ופורטן, דקדוק יב, עמ'  521
 §.176B, 121נולדקה, דקדוק סורית, עמ'  522

 . 288הבבלי, עמ'  התלמוד של התימניים היד-קארה, כתבי 523

 .188פסברג, קת"ג, עמ'  524

 §.4.5.10.1, 236קסלר, דקדוק, עמ' -מילר 525
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'ציווה  aršǡtənארשתין (, 67'הביאו' )טביה  åndǡteאנדתה לדוגמא: §t (18.4.2 ,) היסוד המתווך

'וגידלנו'  ורבהתן (,138, ת"מ ד33, ת"מ ד385, ת"מ ב371'גילם' )ת"מ ב גלתון ,(12אותנו' )מרקה יג 

 (.166)ת"מ ו

לצורות נסתר עבר, המתועדים בשלדי העיצורים, מביא טל במבוא לתרגום את מרבית הממצאים 

אותה את ( בסוף תיבה מייצגים א)או  ההן הכתיב באות  י, הן הכתיב באות 526השומרוני. לדעת טל

 ה-יט. ההנחה כי חילופי ע מלהביא את החילופים ביניהם באפרועל כן הוא נמנ ,מהות פונולוגית

 ב גרידא אפשרית, הואיל והם היו יכולים להתפתח באנלוגיה לחילופיבעבר מייצגים חילופי כתי

( J, 5'וכסה' )שמ י  ויכסיכגון: §(, 2.2.3.1הציווי והבינוני בגזרת ל"י ) בצורות העתיד, ה-י הכתיב

, 7'לך' )במ כג  אתי(; C, 4)ויק ט  מתחזה( לצד J, 4'נראה' )ויק ט  מתחזי(; E, 5)שמ י  ויכסהלצד 

A 14; במ כד ,J במ כג  אתה( לצד( '7'לך ,J 14; במ כד ,A .) 

בסוף תיבה בעתיד, בציווי ובבינוני הם חילופי כתיב גרידא בעלי בסיס  ה-יאין ספק כי חילופי 

בעה"פ. עם זאת, בצורות עבר  iהיסטורי, והגייתם בהתאם למתועד בפיוטים היא תמיד בתנועה 

  , כך שקשה להניח כי חילופיa-ו iהגייה של התנועות ה לופינסתר בבניינים הנגזרים מתועדים חי

ל צורות נסתר עבר הבאות בתוספת תת את הדעת עגרידא. בנוסף יש להם חילופי כתיב  ה-י

. (166'וגידלנו' )ת"מ ו ורבהתן(, 138, ד33, ד385, ב371'גילם' )ת"מ ב גלתוןכינויים חבורים, כגון: 

 iבעה"פ, שהרי במקרה של הגייה בתנועה  aהגייה בתנועה כתיבן מצביע באופן חד משמעי על 

'ניסהו' )שמ  nassiyye/*nasye*נסיה לפני הכינוי החבור, כגון:  yבעה"פ צפויה לשמש חצי תנועה 

רים ות שתי נטיות בבניינים הנגזמתועד צורת נסתרת עברבלזכור כי גם (. לצד כל אלה יש J, 25טו 

 נסתר עבר.צורת ת והמקבילות לנטי ,בגזרת ל"י

 

14.2.1 בעה"פ בבניינים הנגזרים aהסברים להתהוות הנטייה בתנועת  

בבניינים הנגזרים התפתחה עקב אנלוגיה לנטיית בניין קל  aאפשר שהנטייה הנוספת בתנועת 

 gǡlåגלה (, 8, מרקה כג 16'שתה' )עמרם יז  šǡtaשתה בגזרת ל"י. דוגמאות מנטיית קל עבר: 

(, 22, אלעזר ב 30'מילאה' )מרקה ב  mǡlåtמלת (, 5, מרקה טז 9, מרקה ו 9'גילה; ברא' )מרקה ה 

יש  בעברa (. לצד הנטייה הרגילה של בניין קל בתנועה 56'הייתה ראויה' )עמרם כד  šǡbåtשות 

, 8 ויקרא' )בר לה' וקרא. לדוגמא: iהמעידים על קיומה של נטייה נוספת בתנועה  ,מספר ממצאים

J בר יא  קרי( לצד( '9'קרא ,J ,)ויקרא וקרי'' ( 8בר לה ,M); אמטילצד  (629'הגיע' )ת"מ ג אמטה 

. אפשר (*M1, 25'וישת' )בר כז  ואשתי ( לצדJ, 25'וישת' )בר כז  ואשתה ;(88'הגיע' )ת"מ ה

זיקה  טייה זו התגבשה באנלוגיה לנטיית העבר המורשת בבניינים הנגזרים, אפשר גם שיש כאןנש

 לבינוני.

תנועת עה"פ  , שבההסבר נוסף שניתן להציע הוא אנלוגיה לנטיית גזרת ל"י בעברית השומרונים

                                                 
רט )טל, מבוא לתרגום השומרוני, עמ' נע להביא באפשגם אותם נמ ב-ו, ן-םלחילופי  י-הטל משווה את חילופי  526

 א(.קל
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aבצורות הנסתר והנסתרת היא 
)דב  nissǡtå נסתה(, 15)במ ט  kasså כסה. לדוגמא, בניין פעל: 527

 נגלה(; בניין נפעל: 46)בר כד  ašqǡtå השקתה(, 15)שמ יג  aqšå הקשה(; בניין אפעל: 56כח 

niggǡlå  נבנתה(, 7'נגלה' )בר לה nibnǡtå  והתודה(; בניין התפעל: 22)במ יג wētbåddå  (. 5)ויק ה

לצד זהות כמעט מוחלטת בין עה"ש לאה"ש בכללי הפונולוגיה, קיימת זיקה בין שני ניבים אלה 

 ל הארמית של השומרוניםרית עבתחום המורפולוגיה וידועים מקרים בהם ניכרת השפעת העב

 .§(1.4דיון על הקשר בין אה"ש לעה"ש,  )ראה

בגזרת ל"י התפתחה עקב אנלוגיה לגזרת ל"א, ובפרט לצורות,  aניתן גם להניח כי הנטייה בתנועת 

( 80, א"ג 24'מצא' )מרקה ג  ašqå אשקח( ]פעל[, 81, אלעזר ד 61'שלח' )מרקה א  šalla שלחכגון: 

. אין דוגמאות 1( ]קל[. אולם להנחה זו שני קשיים: 108'ֹשבעה' )מרקה יד  sēꞌbāt סבעת]אפעל[, 

. הצורות בתוספת 2סדירות לאנלוגיות בין שתי הגזרות, אלא הקשר ביניהן הוא ספוראדי בלבד; 

אנדתה גזרת ל"א. לדוגמא, הצורה המתועדת בגזרת ל"י היא  על דרךכינוי חבור אינן נוטות 

åndǡte  'גזרת ל"א היא על דרך(, ואילו הצורה הצפויה 67)טביה 'הביאו *åndāʔe. 

 

14.2.2 נסתר עבר בבניינים הנגזרים בצורתמצאים מניבים אחרים לשתי נטיות מ 

הקביעה באשר לקיומן של שתי דרכי נטייה בגזרת ל"י נתמכת על ידי ממצאים מניבים ארמיים 

שתי צורות נסתר עבר בבניין פעל  מצויות 528הארצישראלי של המקרא-אחרים. בתרגום הסורי

(, 26'התפלל ]ויעתר[' )שמ ח  וצלאבעה"פ:  aבתנועה  ככל הנראהבסופן והנוטות  אהכתובות באות 

-(. דוגמאות נוספות לדרך נטייה זו מציגה מילר10, ישעיה סא 10'כיסה, הלביש' )שמ טו  כסא

( Le 97:45'קינא' ) קנא(, FMSD 24:18) צלי( לצד Le 97:60'ביקש' ) צלאקסלר בדקדוק אה"נ: 

אלה הם חילופי כתיב גרידא, המצביעים בשני  ,529קסלר-(. לדעת מילר18)יואל ב  קנילצד 

  .eהמקרים על הגיית התנועה הסופית 

 –ל : בניין אתְפע530עדויות נוספות לתופעה זו ניתן למצוא בתרגום אונקלוס. להלן מספר דוגמאות

של אונקלוס[' )דב לב 'והשתנו ]תוספת  וִאשַתַניו – לבניין אתַפע ;(15'נראה ]ַוֵטָרא[' )דב לא  ִאיְתְגַלא

כי אפשר שחל  531צורות אלה מעיר ע' דודיעל ויק' ד, לא(.  8'הוסר' ) דִאיַתְעַדא –בניין ִאיַתְפַעל ; (5

 אתַפַעל וִאיַתְפַעל.  בסוף תיבה. הסבר זה יכול להתאים רק לבניין a-ל ayבהן כיווץ דיפתונג 

 בדקדוקו דן בקיומה של נטייה נוספת בבנייני התי"ו:  532גם דאלמן

"Im Ithpeel, Ithpaal und Ittaphal finden sich besondere Formen auf a statt i, z. B. 

] ִאְתרַמא , 'נזרק'24בר מט  ִאְתַחַוה , הוגד[20]בר כב  ,[ , 'הוסר'[31]ויק ד  ִאַתְעַדא , , auch im 

                                                 
 §. 2.8.7-§2.8.5, 119חיים, עואנ"ש ה, עמ' -ראה בן 527
 ראה גושן גוטשטיין, המקרא הסורי הא"י )חלק א(. 528

 .246קסלר, דקדוק, עמ' -מילר 529
 §.5.461, 386עמ' §; 5.452, 384הדוגמאות לקוחות מדודי, דקדוק תרגום אונקלוס, עמ'  530
 . f, סעיף 91עמ' , על הנאמר בדקדוקו של דאלמן דודי מסתמך. בהערתו 384דודי, עמ'  531

 .338דאלמן, דקדוק, עמ'  532
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Plur., ִאתַכַנֺיו [ , 'התכנו'4ישעיהו א  ]. Die Bildung wird ihren Ursprung im Ithpaal und 

Ittaphal haben, dessen Form beim starken Verbum sie nachnahmen. Auf das Ithpeel 

wurde sie dann zu Unrecht übertragen ". 

, כאנלוגיה a-אתַפַעל וִאיַתְפַעל, המסתיימות בדאלמן מסביר את התהוות הצורות בבניינים 

 , כשגויות. a-לשלמים, ואילו את הצורות בבניין אתְפֵעל, המסתיימות ב

תופעה דומה בבנייני התי"ו: "בנסתר מרבית  533בעבודתו על התרגום הארמי לתהילים מזכיר ב' דן

 איתקריהשונים, למשל כמקובל בניבי הארמית  –( iהפעלים מסתיימים ביו"ד )כלומר בתנועה 

ֵאם הקריאה  –מספר לא מבוטל של מקרים  –)קב, יח(. ואולם בשבעה פעלים  איתפני)עד, ז(, 

)ניקוד איתמנא ( 'הידמה ]דמה[' )קמד, ד(, ִאיְדַמא)ניקוד משוער:  אידמאאל"ף במקום יו"ד: 

)ניקוד משוער:  איתימסא( 'התמנה ]חלק מפרפראזה של המקור[' )קי, ו(, ְאיְתַמַנאמשוער: 

)ניקוד  איתרבא( 'ַנֲעָלה' )מז, י(, איְתַעַלא)ניקוד משוער:  איתעלא( 'נמס' )קיב, י(, ִאיִתיְמַסא

( 'השתווה' )מט, ִאיְשַתַווא)ניקוד משוער:  אישתווא( 'התרבה ]יַֺלד[' )פז, ד, ה, ו(, ִאיְתַרַבאמשוער: 

 aעג, כו(". דן קובע כי צורות אלה נהגות בתנועה ( 'ָכָלה' )ִאיְשתיַצא)ניקוד משוער:  אישתיצאיג(, 

 בעה"פ.

 

 הערות14.3 

 מנןadmizdǡkək סגי דמזדכיך ( נקרית בהקשר הבא: 22)עמרם יא  mizdǡkək מזדכיך הצורה .1

ושל  mizdǡkiהרכב של צורת בינוני יחיד  ככל הנראה'הרבה הוא שצדקת ממנו'. צורה זו היא 

§(. 5.1.1.3עבר )נטיית ה אלבינוני המשקלי ת חדירדוגמא נוספת ל. זוהי k-/ך-סיומת העבר לנוכח 

, 'צדקת' אזדכיךהנוסח  ואטיקן , מצוי בכ"יOLMS, המתועד בכתבי יד מזדכיךלצד הנוסח 

 , והוא ככל הנראה הנוסח הקדום.זרת מן השורש זכ"י בבניין אתְפעלהמכוון לצורת עבר נוכח הנג

 

( היא צורת עתיד נסתר בבניין אפעל, הנגזרת מן השורש 40'ירצה' )אלעזר ג  yatriיתריח הצורה  .2

נעלמה כליל מן  . עה"פ גרוניתזרת צורה זו מן השורש רע"י 'רצה'תר"י. מבחינה היסטורית נג

ן חלק מכ נתפסו שימש כיסוד רפלקסיבי, , שבמקורtההגייה, אך נשתמרה בכתיב, ואילו העיצור 

מעידה על  , המשתייכת לבניין אתְפעל,(74, מעש א 3'רציָת' )מעש א  atꞌrīkאתריחך צורה ההשורש. 

דהיינו, הברה זו היא , היות שהטעם הוא בהברה הסופית ותנועתה ארוכה ביותר. שורש רע"י

תנועת התחילית בצורה §(. 3.7.3.1) שהתקיים ביניהן פוצץ סדקי תי הברותשל ש כיווץתוצאת 

, ויש בכך כדי להעיד על השפעת בניין אפעל iהתנועה הצפויה במקום  aהיא  atꞌrīkאתריחך 

מסורת הגייה נקבע כי הצורות  העדרב§(. 4.3.3)תופעה זו מתועדת גם בצורות אחרות, ראה 

השורש רע"י 'רצה' בבניין ( נגזרות מן A, 5'שעה' )בר ד  אתריח(, 561'תרצה' )ת"מ א תתריח

 שויכה לבניין אפעל. yatri יתריח, ואילו הצורה אתְפעל

 

                                                 
 .184דן, התרגום הארמי לתהילים, עמ'  533
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( הן צורות 78'העדת' )מרקה ח  ǡsdǝk אסדיך(, 15'והעדָת' )מרקה ג  wǡsdǝk ואסדיך הצורות .3

בבניין אפעל. התנועה הארוכה §( 16.2.2סד"י )<סו"ד, ראה התנייני נוכח הנגזרות מן השורש לעבר 

 יתוסףבהין אפעל, היאלמות הפוצץ הסדקי, הבא בראש בניעקב התהוותה  wǡsdǝkביותר בצורה 

, השווה: 534אותו כלל פועל בעה"ש§w + ʔasdǝk  <wāʔasdǝk  <wǡsdǝk (3.7.3.5 .)החיבור:  'ו

(. 8)שמ כט  wǡlbeštimma והלבשתם(, 33)שמ כו  wǡbdīla והבדילה(, 13)ויק א  wǡqrǝb והקריב

, הנקרית wǡsdǝkבתנועה ארוכה ביותר הושפעה מן הצורה  ǡsdǝk אסדיךאפשר שהגיית הצורה 

 בהקשר דומה.

, k-/ך-נוכח עבר למן השורש סו"ד. היות שסיומת ה wǡsdǝk ואסדיךחיים גוזר את הצורה -בן

אינה רגילה במעמד זה,  :ǡהכלל והתנועה הארוכה ביותר ן המצטרפת שלא לשורש ל"י, חורגת מ

דעתו, במקום זה התקיימה הצורה משובשים. ל wǡsdǝkוההגייה ואסדיך חיים כי הנוסח -קובע בן

, הנגזרת מן השורש סו"ד. שורש זה משמש ברגיל באה"ש בבניין אפעל wǡsīdåk*ואסידך 

(. 5'מעיד' )עמרם ב  mǡsəd מסיד(, 78'העיד' )מרקה יג  ǡsəd אסידבמשמעות 'העיד', לדוגמא: 

לנוכח ופירושה  בתוספת כינוי חבורהיא צורת עבר נסתר  wǡsīdåk* אסידך המשוחזרת הצורה

דקדמת לעלמה ואקמתנה ברבו *ואסידך על גדלך דאתה העיד עליך', כך שמתקבל הנוסח הבא: ו'

ך, שאתה אלוהים 'אשר קדמת לעולם והעמדת אותו בגדולה, והעיד עליך, על גדולת אלה לעולם

 חיים כי היא משובשת-( סבור בן78'העדת' )מרקה ח  ǡsdǝk אסדיךצורה לעולם'. גם לגבי ה

 אסידך'העיד עליך'. במקרה זה אף מתועד הנוסח  ǡsīdåk*אסידך ובמקומה צפויה לבוא הצורה 

אסידך על ריש כל אלהיה אתה וכו . אולם נוסח זה אינו מתאים להקשר: חיים(-)לפי ממצאי בן

 ךאסיד'ראש כל האלוהים אתה, וכך העיד עליך, על גדולתך', שכן לא ברור מי הנושא של  גדלך

, שהרי מן ('אעידך')מכוונת לגוף מדבר בעתיד  אסידךהצורה לא ניתן להניח ש גם'העיד עליך'. 

'הרחמן הטוב, השקף  רחמנה טבה אדיק לן ופשרןהפנייה היא בגוף מדברים: שההקשר משתמע 

 .(79)מרקה ח  עלינו והצילנו!'

 

imṭiאמטי הצורה  .4
'וסופם  imṭiאמטי  שיהועקבון דבי( נקרית בהקשר הבא: 8'מגיע' )עמרם ה  

. ומשמשת בהוראה אקטיבית aqtǝlשל הרעים מגיע'. זוהי צורת בינוני סביל, המשתייכת למשקל 

תנועת האל"ף . a, בעוד התנועה הצפויה היא iהיא  imṭiאמטי תנועת האל"ף הפרוסתטית בצורה 

 .iqtalקל מתנועת האל"ף הפרוסתטית במשקל הציווי ההפרוסתטית במקרה זה הושפעה כנראה 

 
קנה ( משמשת בתפקיד נסמך במבנה של סמיכות מפורקת: 73)מרקה ב  qāne קנההצורה  .5

, במבנה של סמיכות מפורקת צפוי 535של שטאדל לניתוחו'קונה ]של[ המעון'. בהתאם  דמעונה

שצורת הנסמך תהיה מיודעת או תבוא בתוספת כינוי חבור לגוף שלישי התואם את מין הסומך. 

(, 3'הבורא' )מרקה יט  bǡryå באריה'הקונה', השווה  qānyaלפיכך, בהקשר הנדון צפויה הצורה 

                                                 
 §.2.1.2.4, 80חיים, עואנ"ש ה, עמ' -ראה בן 534
 §.1.3-1.2, 77-76ראה שטאדל, תחביר הצורות, עמ'  535
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מצוי הנוסח  כ"י ואטיקןואכן, ב(. 44'בוראו' )ננה  bǡrye באריה'קונהו', השווה  qānyeאו הצורה 

 qāneוההגייה  ,NBS, הנתון בכתבי היד קנה. הנוסח קניההנוסח  – LMובכתבי היד  קעניה

(, 87'קונה' )עמרם כט  qāniקנה , השווה qāniמכוון לצורת הנפרד  קנהקשים. אפשר שהנוסח 

כל פנים, ההגייה . על 536וזהו מקרה נדיר של סמיכות מפורקת שבה צורת הנסמך היא במצב נפרד

qāne  .נראית משובשת 

 
בשני מקרים מתועדות צורות בינוני, הנגזרות מבחינה אטימולוגית משורש ל"י, אך הגייתן היא  .6

 על דרך גזרת ל"א.

  צבעיןהצורה ṣǡ'bīn 'טעותן נהי מתקנה ולינן צבעיןנקרית בהקשר הבא:  (59 א )מרקה 'רוצים 

ṣǡ'bīn תעותנו קלה לתיקון, ואיננו רוצים לשוב'. זוהי צורת בינוני פעיל, משקל  מחזרה'qǡtǝl זכר ,

 השורש מן מבחינה אטימולוגית נגזרת צורה זורבים בבניין קל, הנגזרת כביכול מן השורש צב"ע. 

והנוסח  ṣǡ'bīn. בהתאם לזאת יש להניח כי ההגייה ṣǡbǝn*היא  משוערתוהגייתה ה צב״י 'רצה',

, מעש א 12, מרקה יט 75'צועקים' )מרקה י  ṣǡ'bīn צבעיןה, הושפעו מן הצורה ההולך אחרי ,צבעין

 ש צב"ע 'צעק' והשייכת לגזרת ל"א.(, הנגזרת מן השור65

  מצדין הצורהamṣådꞌdīn  לית דיניה מבלדין חיב ( נקרית בהקשר הבא: 79'מפחידים' )מרקה א

'אין העונשים מבהילים חוטא ואין הפגעים מפחידים אותו'. זוהי צורת בינוני  ולא ערויה מצדין לה

 אטימולוגית נגזרת צורה זו מבחינהפעיל, זכר רבים, בבניין פעל, הנגזרת כביכול מן השורש צד"ע. 

'מפחידים' והיא תואמת את  amṣåddǝn המשוערת היא שהגייתהכך  צד״י 'פחד', השורש מן

 על שורש צד"י. עידמ כתבי יד אחרים,בו ואטיקן , המצוי בכ"ימצדיןח קריאת ע"ד. גם הנוס

גם לגבי  נה על דרך גזרת ל"י ומקורה בהיקש לגזרת ל"א.נאי amṣådꞌdīn ההגייהלעומת זאת, 

, ע ורש צד"י 'פחד' והכתובה באותנגזרת במקור מן השה(, 556'פוחדים' )ת"מ א מצדעיןצורה ה

 א.לגזרת ל" תוצאת היקש ניתן להניח שהיא

 

דרך על  הנוטה ( היא צורת עבר מדברים בבניין קל32'ראינו' )מרקה כ  ʕāminnån עמנן הצורה .7

באשר להכפלה ) nבעה"פ בהכפלת העיצור  ī . בצורה זו הומרה התנועה הארוכהqātal משקל

אפשר גם שזו דוגמא  .nan-/נן-למדברים  העבר המרכיב את צורן§(, 3.10.1תמורת הארכה ראה 

 .(33'פשענו' )מרקה ה  sǡrinnån סרחנןנוספת להיקש לגזרת ל"א, השווה: 

 

 'מגנה/מגונה', המכוונת לצורת בינוני amganniבשני המקרים שלהלן נתונה ההגייה  .8

 והנגזרת מן השורש גנ"י 'גינה', אך איננה מתאימה להקשר: בניין פעלבזכר יחיד  ,פעיל/סביל

 מגנה שמך דחלה וטוביו דאתה amganni  (. 82'שמך יראה, ואשרי מי שאתה מגנו' )מרקה ח

, maggene*בהקשר זה מתבקשת המשמעות 'מגנו', כך שהגייתה הצפויה של תיבה זו היא מעין 

 §(.12.3 'מגן', גןמדיון בהגיית הצורה  שם )ראהזה , אם amgenne*פועל, או זה אם 

                                                 
 §.1.2, 77ראה שטאדל, תחביר הצורות, עמ'  536
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 מגני הוי רחצוני ואה amganni  (. בהקשר זה מתבקשת 38'הוי בטחוני והוי מגני' )טביה

. השווה הגיית amgenni*המשמעות 'מגני )מגן שלי(', כך שהגייתה הצפויה של תיבה זו היא מעין 

 . amginniע"ד )בפעם השנייה( לתיבה זו: 

 . יש להניח כי הסיבה לכך היא שכיחותה537בשני המקרים הללו התערבב השורש גנ"ן בשורש גנ"י

 §.16.2.1. ראה גם צתה הנמוכה של גזרת הכפוליםהרבה של גזרת ל"י כנגד תפו

 

'סלח  מגנה סלח לחטיה דלי( נקרית בהקשר הבא: 39'מגנה' )טביה  amganni מגניהצורה  .9

צורת בינוני פעיל, זכר יחיד, בבניין  היא amganni מגנילחטאים ]שלי[ שאותי ]הם[ מגנים'. הצורה 

'מגנים'.  amgannǝm*רש גנ"י, ואילו בהקשר הנתון מתבקשת צורת הרבים פעל, הנגזרת מן השו

עם השורה  538הושל לצורכי חריזה וצימוד amgannǝm*סביר להניח כי העיצור הסופי בצורה 

  (.38'הוי בטחוני והוי מגני' )טביה  amganni מגני ואה הוי רחצוניהקודמת: 

 

סגי הו טובך ( נקרית בהקשר הבא: 58']הן[ תרבנה' )מרקה ג  yasgiyꞌyǡnיסגיאן  התיבה .10

ן[ ִתרבנה' היא צורת ']ה yasgiyꞌyǡnיסגיאן 'רב הוא טובך, ִירבו אוהביך'. הצורה  יסגיאן רחמיך

שורש סג"י. במקרה זה מתקיים חוסר הנגזרת מן ה, yaqtǝlמשקל  , בניין קל,נסתרותלעתיד 

, שמינו נקבה. yasgiyꞌyǡnיסגיאן שמינו זכר, לבין הנשוא, 'אוהביך',  רחמיךהתאם בין הנושא, 

, ויש להניח כי הוא התהווה במקרה בהשפעת הצורה מעין זה אינו אופייני לאה"שהעדר התאם 

-'רבות' מסתיימת ברצף  sig'yǡn סגיאן'רבות', הנקרית בשורה הבאה. הצורה  sig'yǡn סגיאן

, הטעמת המלרע היתוסףב yasgiyꞌyǡnיסגיאן  אל הצורה ככל הנראה, אשר הועתק yǡn'-/אןי

 שאינה אופיינית לצורן העתיד לנסתרות.

, סגיאןהמילה  ייתה קיימתת ובמקום זה המיותר יסגיאןבצורה  y, התחילית 539חיים-לדעת בן

חסל שייכת למערכת השם ופירושה 'ריבוי, הרבה', השווה:  סגיאןשלא הובנה כראוי. הצורה 

י 'חלילה מתפילתי שתהא הופכת מריבו סגיאן מנינה אל מתי מספרהצלותי תהי מעזרה מן 

 (.673המניין למתי מספר' )ת"מ ג

 
 manšiדכורה טבה שלא מנשי ( נקרית בהקשר הבא: 1'שוכח' )עמרם כב  manši מנשיהצורה  .11

י. בניין אפעל, הנגזרת מן השורש נש" ,זוהי צורת בינוני פעיל, זכר יחיד'הזוכר הטוב שאינו שוכח'. 

חיול  mabri דביכלתך רמתה מברי( נקרית בהקשר הבא: 16'נברא' )אלעזר ד  mabri מבריהצורה 

אפעל, הנגזרת 'שביכולתך הגדולה נברא עצום מהם'. זוהי צורת בינוני סביל, זכר יחיד, בניין  מנון

ות קיים קושי בשיוכים אלה, שכן השורש נש"י משמש בבניין אפעל במשמע ברם, מן השורש בר"י.

 (, והשורש בר"י כלל לא מתועד בבניין אפעל. C, 51'נשני' )בר מא  אנשיתי'השכיח', השווה: 

                                                 
 .187חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -ראה הערת בן 537

 .301חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -ראה בן 538
 .157חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -ראה בן 539
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לשורשים אלה תיעוד נרחב ש היותשתייכו במקורן לבניין אתְפעל, שתי הצורות ה 540ככל הנראה

'תשכח'  titnēšiתתנשי (, 39'שוכח' )אב גלוגה  mitnēšiמתנשי בבניין זה במשמעות המתבקשת: 

נראה כי (. 225'נברא' )ת"מ ב אתברא(, 499'נבראה' )ת"מ ב אתברת(, 20, מרקה יט 23)עמרם כז 

שני  אתְפעל חלה הזדהות בשלד העיצורים של לפה"פ בבניין tהיסוד הרפלקסיבי  הידמות בשל

; ימנש mitnāši <*minnāši* הוביל להגייה על דרך בניין אפעל: הבניינים, מה שבסופו של דבר 

*mitbāri  <*mibbāri
 צורהלגבי ה. (§5.4.3) מנסבהדיון בצורה  ראה . עוד בעניין זהמברי 541

במשמעות הקל, שגם לו המשמעות  משמשאפעל בניין וכח' ניתן גם להניח ש'ש manšiמנשי 

 (.66, מרקה א 11'שכחו' )עמרם כ  anšuאנשו השווה:  ,'שכח'

 

( נקרית בהקשר הבא: KOLMNBS ,35ב 'יסופרו' )מרקה י yittanniyyonיתניון  הצורה .12

רו בכל הפיות'. זוהי צורת עתיד נסתרים בבניין פו'טובותיו יס טבהתה יתניון ביד כל פממיה

שברגיל אינו מתקיים.  iyyonהיא חלק מרצף  yאתַפעל, הנגזרת מן השורש תנ"י. במקרה זה לה"פ 

'יסופרו', המשמשת כאן  yittanniyyonיתניון לצד קושי זה, קיים כאן גם קושי תחבירי: הצורה 

'טובותיו'. אולם אין זו תופעה חריגה,  ṭǡbǡte טבהתהבתפקיד נשוא, מותאמת לנושא ממין נקבה 

רבים של המין , למקרים שבהם צורת ה542שכן קיימות דוגמאות נוספות, בפרט ברובד המאוחר

הבלתי מסומן, דהיינו הזכר, תופסת את המשבצת של צורת הרבים של המין המסומן, דהיינו 

543 ך יתמרוןמשצלואן דקשט להנקבה, כגון: 
yētǡmǡron  תפילות באמונה לשמך תיאמרנה'

אשר לו מותאמת ההגייה  יתמרןמתועד הנוסח ואטיקן ; בכ"י S, 72]ייאמרו[' )מרקה ג 

yētǡmǡrån.) 

. נוסח זה יתניאןהנוסח  Jבכ"י , מתועד yittanniyyonההגייה  , אשר לו תואמתיתניוןצד הנוסח ל

הגייתה המשוערת היא ר שאאת צורת העתיד לנסתרות בבניין אתַפעל,  ככל הנראהמייצג 

*yittanniyyån נוסח זהו ה']הן[ תסופרנה', והיא מותאמת לנושא במין ובמספר. סביר להניח ש

  .הקדום

, השפיעה על צורת העתיד מתקיימת בה yלה"פ ש, יתניאןאפשר שצורת העתיד לנסתרות 

במקום הצורה yittanniyyon  יתניוןהועברה אליה. כך התפתחה הצורה  yלנסתרים ולה"פ 

 .yittannon* יתנוןהצפויה *

נסתרת  , המייצג צורתכ"י ואטיקןב'תסופר'  תתנימתועד גם הנוסח  יתניון, יתניאןלצד הנוסחים 

נושא  545ית, שכן בערביתרבבהשפעת הע 544בעתיד. נוסח זה התפתח ככל הנראה בתקופה מאוחרת

                                                 
 .325, 86חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -ראה בן 540
, mibri*הצורה  התהוותהו b של פה"פכפל מה התבטל מברי( סבור כי בצורה 325חיים )עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן 541

 .mabri-הקרובה בהגייתה ל

 §.2, 199; ראה גם שטאדל, תחביר הצורות, עמ' 205חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -ראה בן 542
 לקוחה ממהדורת הדפתר. yētǡmǡronהקריאה  543

 .23חיים, תיבת מרקה, עמ' -השווה בן 544



274 
 

שצורתו רבים ושאינו מתייחס לבני אדם מותאם ברגיל לנשוא שצורתו נקבה יחיד. התאם מעין זה 

'וגדלו ]וגדלה[ חטאינו' )עמרם כח חטאינן  wsǡgåt וסגת: 546נקרה בעוד מקומות באה"ש, לדוגמא

39 ,MNSוהרחמים, לדוגמא: 547'וגדלו'(, והפך להיות כלל בעש"ב וסגוהנוסח הוא  כ"י ואטיקן; ב 

 ותעבר(, 16'והרחמים יתפרשו ]תתפרש[ עלינו' )אבישע בעל המימר א  עלינו titfǡrǝs תתפרס

wtǡbbår (.11 'ויעברו ]ותעבור[ עליך מועדיך' )מע"ש ז מועדיך עליך 

  
 צפיאתה רחמים( נקרית בהקשר הבא: LMNBS, 72)מרקה ז  muwwiyyon מוחיון הצורה .13

 muwwiyyon מוחיון'הבטותיו רחמים, מחיות את העולם'. הצורה  עלמה muwwiyyon מוחיון

, §(15.15)ראה  'מחייהם' היא צורת בינוני פעיל, זכר יחיד, בניין אפעל, הנגזרת מן השורש יח"י

 כ"י ואטיקן, מתועד במוחיוןבתוספת כינוי חבור לנסתרים, ואינה מתאימה להקשר. לצד הנוסח 

בניין אפעל, בפעיל, נקבה רבים, הבינוני הצורת את ככל הנראה  יצג, אשר מימוחיאןהנוסח 

ותרגומה 'מחיות'. צורה זו מתאימה להקשר ומשמשת נשוא  muwwiyyan*הגייתה המשוערת 

 muwwiyyonההגייה  לצדמוחיון 'הבטותיו' שצורתו נקבה רבים. אפשר שהנוסח  צפיאתהלנושא 

 (. 49'מחייהם של החיים' )עמרם כד  דחייה muwwiyyon מוחיוןהתפתח בהשפעת הביטוי 

 
 šǡrǝt אימתך שרית( נקרית בהקשר הבא: MNBS, 8'שכנָת' )עמרם כב  šǡrǝt שריתהצורה  .14

צורת נוכח עבר, בניין קל, הנגזרת מן השורש שר"י,  כביכולזוהי  'אימתך שכנה בכל לב'. בכל לב

, המכוון ככל הנראה לצורת שרתהנוסח  כ"י ואטיקןואינה מתאימה להקשר. לצדה מתועד ב

 מה 'שכנה'. צורה זו מתאימה להקשרותרגו šǡråt*נסתרת עבר בבניין קל, הגייתה המשוערת 

עקב השפעת  ההתפתח šǡrǝtההגייה תכן שהשצורתו נקבה יחיד. יי ,אימתךומשמשת נשוא לנושא 

הנקרית בשורה הקודמת ו ǝt-'רעד', המסתיימת ברצף  artǝt ארתתצורת נסתר עבר בבניין אפעל 

-הברה אחרונה בלתיב e(ǝ)-a/åמקורה בחילופי  šǡrǝtשההגייה  אפשרכמו כן,  .(7)עמרם כב 

התפתח  šǡrǝtבהמשך להגייה  (.25'שראתה' )עמרם כה  dāmət דעמתהשווה: §(, 3.2.4מוטעמת )

 . (12טז  , מרקה12, מרקה טז 5' )עמרם כג ; בראתָ 'גיליתָ  gǡlətגלית  , השווה:תישרהנוסח כנראה 

 
מן שאם טבאתה ( נקרית בהקשר הבא: H, 60'ש]הן[ רבו' )אב גלוגה  adsiggi דסגי הצורה .15

'מי העריך את הטובות שרבו וכפלו'. בהקשר זה מתבקשת צורת עבר נסתרות  וכפלי adsiggi דסגי

(. 39'גדלה' )עמרם כח  sǡgåtסגת , השווה: sǡgi*בבניין קל, הנגזרת מן השורש סג"י 'ָרָבה', מעין 

מכוונת לתואר הפועל 'הרבה',  siggiמתאים לצורה המתבקשת, אך ההגייה  סגישלד העיצורים 

(. יש להניח כי במקרה זה 59'הרבה הוא שהתפלל משה' )מרקה ט  לה משהדצ siggi סגיכגון: 

 'הרבה'. siggi סגי']הן[ רבו' מהגיית תואר הפועל  sǡgi* סגיהושפעה הגיית הצורה 

                                                 

 .291-290ראה רייט, דקדוק, ב, עמ'  545

 §.4, 200עוד דוגמאות ראה אצל שטאדל, תחביר הצורות, עמ'  546
 §.a3.3.2.3, 151-150ראה פלורנטין, עברית שומרונית מאוחרת, עמ'  547
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ומד בך אתרחצת ואפכת עזרותי ליך ( נקרית בהקשר הבא: 50'ַרֵבה' )אב גלוגה  siggi סגיהצורה 

'ובאשר בך בטחתי, והייתה תשובתי אליך! ַרֵבה טובותיך'. בהקשר זה צפויה צורת  סגי טבאתך

גם כאן נראה ש(, אך 95'נרבה' )מרקה יד  nēsaggiנסגי , השווה saggi*הציווי לנוכח בבניין פעל 

 'הרבה'.  siggiהושפעה ההגייה מתואר הפועל 

 
גבורה נקרית בהקשר הבא: ( LMNBS, 12'ציוון' )מרקה יג  waršǡtən וארשתין הצורה .16

'הגיבור והנורא ]...[ עוברים אנחנו וציָונו  משבחתה waršǡtən געוזין אנן וארשתין]...[  ונוראה

לשבחו'. זוהי צורת נסתר עבר בבניין אפעל, הנגזרת מן השורש רש"י, בתוספת כינוי חבור 

, המכוון ככל ןוארשתהנוסח  כ"י ואטיקןלנסתרות, ואינה מתאימה להקשר. לצדה מתועד ב

הנראה לצורת נסתר עבר בבניין אפעל בתוספת כינוי חבור למדברים, הגייתה המשוערת 

*waršǡtån  וההגייה  וארשתיןותרגומה 'ציָוונו'. נוסח זה מתאים להקשר. הנוסחwaršǡtən 

 ǝn-/ין-'עוברים', המסתיימת ברצף  gāʔūzǝn געוזיןעשויים היו להתפתח עקב השפעת הצורה 

 e(ǝ)-a/åבחילופי  המקור – waršǡtən(. אפשר גם שההגייה 11ית בשורה הקודמת )מרקה יג והנקר

 §(.3.2.4מוטעמת )-הברה אחרונה בלתיב

 
'השכן עלינו  אשרי עלינן טלך( נקרית בהקשר הבא: 26'השכן!' )מרקה יח  išri אשרי הצורה .17

ואילו המשמעות 'השכין, הניח'  מכוונת לציווי נוכח בבניין קל )שורש שר"י(, išriצלך'. ההגייה 

יש להניח כי במקרה זה הושפעה  .ašri*אופיינית לבניין אפעל, על כן ההגייה הצפויה כאן היא 

 (.83'שכון' )מרקה יא  išriשרי אפעל מבניין קל, השווה: בניין צורת הציווי ב

 
, qǡtolקל, משקל ( משתייכת לבינוני פעיל בבניין 29'מקֵוה' )אב גלוגה סכוי  sǡkuwwi הצורה .18

(. להבדיל 16'רואה' )עמרם כה  ʕāmo עמיו(, 52'בורא' )אב חסדה  bǡroבריו בדומה לצורות 

הדיפתונג  sǡkuwwi, בצורה o-התכווץ ל oyמצורות אלה, שבהן מבחינה היסטורית הדיפתונג 

(, 6כד )במ  nǡṭuwwi נטוי. זאת בדומה לצורות הבינוני בעה"ש, כגון: uwwi-מתפרק ל oyהסופי 

(. מסתבר כי הדרך בכיווץ דיפתונג והדרך בפירוקו מתקיימות הן בעה"ש 24)דב לג  rǡṣuwwi רצוי

 .(§3.2.5.2) קצרה הבאה בהברה פתוחה בסוף תיבה oתנועה על דיון ראה עוד באה"ש.  הן

. כדי sākoy < 1בשלבים הבאים:  uwwi-( הפך לoy)= uyהדיפתונג  548חיים-לפי השחזור של בן

i :*sākoyלמנוע את כיווץ הדיפתונג נוצרת תנועת עזר 
i < 2 תנועת העזר .i תנועה ארוכההופכת ל :

*sākūyi  <3תנועה -. חציy  מומרת בפוצץ סדקיʔ  ביןu ל-i :*sākūʔi
. פוצץ סדקי מומר ברצף 4>  

ww  בין ביןu ל-i :sākuwwiמעט שונה: >  549. השחזור של פלורנטין*sākuy
i  <*sākūyi  <

*sākūwi
  <sākuwwi כלומר, לפי פלורנטין לא היה שלב שבו .y  הפכה לפוצץ סדקי, אלא בשל

 . w-ל y, הפכה uלתנועה הסמוכה  yהידמות 

                                                 
 §.1.4.4.1, 47חיים, עואנ"ש ה, עמ' -בן 548

 .373פלורנטין, העדפות פונטיות בעה"ש ובאה"ש, עמ'  549
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 דוגמאות לנטיית גזרת ל"י14.4 

14.4.1 בניין קל 

 עבר14.4.1.1 

1. qǡtål 

 (. 12'תליתי, נשאתי' )אב גלוגה  tǡlətתלית  – מדבר

'כלאת' )עמרם יא  kǡləkכליך  (,42, עמרם כד 12, עמרם ג 9'גילית' )עמרם ג  gǡləkגליך  – נוכח

'נשאת'  tǡləkתליך (, 48'פדית' )אב גלוגה  fǡdəkפדיך (, 21'גמלת' )עמרם כב  gǡzəkגזיך (, 24

'קנית'  qānǝkקניך (, 73, אלעזר ד 31, אב גלוגה 97'נשבעת' )ננה  yǡməkימיך (, 41)עמרם כד 

'קראת'  qārǝkקריך (, 34, מרקה ח 1, מרקה יט 46'בראת' )עמרם כו  bǡrəkבריך , (20)מרקה ג 

, עמרם כה 63, עמרם כה 12'ראית' )עמרם ט  ʕāməkעמיך (, 34, מרקה ד 73, מרקה ד 45)מרקה ב 

'ראית' )ת"מ  חזיך(, 2, עמרם כז 20, עמרם יט 18'היית' )עמרם יט  ǡbəkהויך (, 61, מרקה ד 76

'רצית' )ת"מ  צביך(, 311'באת' )ת"מ ו אתיך(, 392'נעשית ]ראוי[' )ת"מ ב שויך(, 307ב, ת"מ 289ב

, מרקה טז 12, מרקה טז 5'גילית; בראת' )עמרם כג  gǡlətגלית ; (91'צפית' )ת"מ ו צפיך(, 156ג

 .(406'קיווית' )ת"מ ב סכית(, 12

 (.J, 19'שטית' )במ ה  סטיתי(, J, 20'שטית' )במ ה  סטיך – נוכחת

, 16'שתה' )עמרם יז  šǡtaשתה (, 5, מרקה יג 6, מרקה ו 21'ברא' )עמרם יג  bǡråברא  – נסתר

'גילה; ברא' )מרקה  gǡlåגלה (, 5, מרקה טז 9, מרקה ו 9'קרא' )מרקה ה  qǡraקרא (, 8מרקה כג 

'הרים'  tǡlåתלה (, 67, עמרם כד 67'גילן' )עמרם כד  gǡlǡtənגלתין (, 5, מרקה טז 9, מרקה ו 9ה 

'מיהר; היה  šǡbåשוה (, 3, אלעזר ד 3, מרקה ט 6'שכן; החל' )מרקה ב  šǡraשרה (, 50)מרקה ה 

 qǡnåקנה (, 16'מילאו' )ננה  mǡlǡteמלתה (, 139, מרקה טז 135, מרקה טז 90ראוי' )מרקה טז 

אתו : u-ב (. צורות נסתר עבר המסתיימות 86'גאל' )אלעזר ד  fǡdåפדה (, 37'יצר' )אלדסתאן ג 

ǡtu  בר מג  ובעו(, 53'בא' )אב גלוגה( '30'ויבקש ,JA), דב יג  בעו( '11'בקש ,J ,)הכה'  מעו'

 (.J, 6'וירחץ' )ויק ח  וסעו(, J, 1'בשש' )שמ לב  שאו(, 453.136)

שות (, 22, אלעזר ב 30'מילאה' )מרקה ב  mǡlåtמלת (, 39'גדלה' )עמרם כח  sǡgåtסגת  – נסתרת

šǡbåt  שרת (, 56'הייתה ראויה' )עמרם כדšǡrət  עמרם כב( '8'נשתכנה ,V 14.3; ראה§) ,דעמת 

dāmət  בצורה זו חל חילוף ; 25'שראתה' )עמרם כהe-a/å  בהברה האחרונה עקב טשטוש הפונמות

e-a/å  3.2.4במעמד זה, ראה§). 

'קראנו' )עמרם  qārīnånקרינן (, 122, מרקה א 24'הסכמנו' )מרקה א  šǡbīnånשוינן  – מדברים

 ʕǡṭīnånחטינן (, §3.2.2 ראה ē-īבאשר לחילופי ; 6'קראנו' )עמרם כד  qārēnånקרינן , ע"א(, 6כד 

 עמנן(, 22, מרקה ה 82, עמרם כג 2'באנו' )עמרם יג  ǡtīnånאתינן (, 3, טביה 23'חטאנו' )עמרם יא 

ʕāminnån  (.§14.3; ראה 32'ראינו' )מרקה כ 

(, 188, ת"מ ג903'ראיתם' )ת"מ א עמיכון(, 1004; ת"מ אJ, 20'באתם' )דב א  אתיכון – נוכחים

'וחטאתם' )דב ט  דחטיכון(, 1034'שכחתם אותו' )ת"מ א נשיכונה(, 1035'הייתם' )ת"מ א הויכון
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18 ,J); דב ט  דחטיתון( '18'וחטאתם ,A,) הגעתם' )ת"מ  מטיתון(, 431'באתם' )ת"מ א אתיתון'

 (.587'טעיתם' )ת"מ ב טעיתון(, J, 27'שנאתם' )בר כו  יתוןסנ(, 573ג

'גילו' )עמרם  gǡluגלו (, 28, ננה 19'חברו' )ננה  šǡbuשוו (, 45'רבו' )עמרם כז  sǡguסגו  – נסתרים

 (. 25לו' )אב גלוגה ד'ג fǡtuפתו (, 11, אלעזר א 11, עמרם כו 11כג 

'ותחלנה' )בר מא  ושריי(, C, 4'בלו' )דב כט  בלי(, §14.3; ראה 60'רבו' )אב גלוגה  סגי – נסתרות

54 ,J ,)שמ ב  ודלי( '16'ותדלאנה ,J ,)שמ ב  ופלין( '16'ותדלאנה ,A.) 

 

2. aqtal 

'מלאתי, התמלאתי'  amlīti אמליתי(, 91, אב גלוגה 76'שמתי' )אב גלוגה  ašbǝtאשוית  – מדבר

 (.93)אב גלוגה 

 (.24ו 'הסתרת' )עמרם כ aksəkכסיך  – נוכח

(. צורות נסתר עבר 504ת"מ ה, 29'הגיע' )ת"מ ד אמטה(, J, 23'וידבק' )בר לא  ואמטה – נסתר

 (.41, מרקה כה 37, מרקה כה 129'הגיע' )מרקה א  amṭuאמטו : u-המסתיימות ב 

 (.J, 15'ותשלך' )בר כא  ארמתו – נסתרת

 (.66, מרקה א 11'שכחו' )עמרם כ  anšuאנשו (, 34'חברו' )מרקה טו  ašbuאשוו  – נסתרים

 

 עתיד14.4.1.2 

1. yiqtal 

'תשכח'  tinšiתנשי , ע"א וע"ד(, 17, מרקה יח 14, מרקה א 7'תגמול' )מרקה א  tigziתגזי  – נוכח

 (. 58, מרקה יא 84, מרקה ז 62)מרקה ב 

(, 44, מרקה כה 1, מרקה טז 10'יגיע' )עמרם ו  yimṭiימטי (, 9'יגדל' )עמרם ו  yirbiירבי  – נסתר

'יספה'  yisfiיספי (, 20'יברא' )עמרם ח  yibriיברי (, 15, מרקה כג 99'יקרא' )מרקה יד  yiqriיקרי 

 (.58'יחון' )מעש ד  yirtiירתי (, 12'יישא' )מעש ד  yitliיתלי (, 126)מרקה א 

 (.63, מעש א 11'תישא' )מרקה יט  titliתתלי  – נסתרת

 nišriנשרי (, 61'נקרא' )ננה  niqriנקרי (, 55, אלעזר ד 55'נראה' )עמרם כה  niṣfiנצפי  – מדברים

 (.8'נתחיל' )מעש ו 

 (.JA, 16'וראיתין' )שמ א  ותחזין – נוכחות

יקרון (, 8'יחברו' )מרקה יט  yišbonישוון (,31, עמרם י 26'יטלו' )עמרם ו  yissonיסון  – נסתרים

yiqron ' ייתון (, 42יקראו' )מרקה טוyīton  (. 60, מרקה ד 27, עמרם יג 31'יבואו' )עמרם י 

 
2. yaqtǝl 

 , ע"ב וע"ו(.17'תגמול' )מרקה יח  tagzi תגזי – נוכח

 (.48'יישאו' )עמרם כח  yatlonיתלון  – נסתרים
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 ציווי14.4.1.3 

1. qētal 

'הבט עלינו' )עמרם  ṣēfītånצפיתן (, 63, עמרם כה 43, עמרם כג 2'הבט' )עמרם ג  ṣēfiצפי  – נוכח

'כלא' )עמרם  kēliכלי (, 87, מרקה יב 87, מרקה יא 13'שא' )עמרם ט  tēliתלי (, 6, עמרם כח 71כג 

לציון תנועה  הבאשר לכתיב באות ; 67, אלעזר ג 58'גאל' )אלעזר ב  fēdiפדה (, 47, עמרם כז 41כז 

i  פדיתן (, §2.2.3.1סופית ראהfēdītån  טפי (, 48, אב גלוגה 38, אב גלוגה 67'גאלנו' )מרקה יבṭēfi 

 (.113, אב גלוגה 109, אב גלוגה 57'כבה' )אב גלוגה 

 (.46'שאו' )מרקה יז  tēluתלו (, 109'קיראו' )מרקה יד  qēruקרו  – נוכחים

 
2. iqtal 

, ע"ב 113גלוגה  , ע"ב וע"ח; אב109, ע"ב וע"ח; אב גלוגה 57'כבה' )אב גלוגה  iṭfiטפי  – נוכח

, 14'חוננו' )טביה  irtītånארתיתן (, 47, עמרם כח 3, עמרם כב 9'חון' )עמרם ב  irtiארתי וע"ח(, 

 (.83'שכון' )מרקה יא  išriשרי  , ע"א(,14'חוננו' )טביה  irtīnånארתינן ע"ב(, 

 (. 80'קראו' )אלעזר א  iqru אקרו –נוכחים 

 
 בינוני פעיל14.4.1.4 

1. qātǝl 

, 42, עמרם כו 14'דומה' )עמרם ז  dǡmiדמי (, 37, מרקה יא 4'שוכן' )עמרם א  šǡriשרי  – 550יחיד

 rǡmiרמי (, 7'בורא' )עמרם ח  bǡriברי  (,123, מרקה יד 7'כבה' )עמרם ז  ṭǡfiטפי (, 21מרקה כא 

, 40, אב חסדה 24'מגיע' )עמרם טז  mǡṭiמטי (, 26'נושא' )עמרם י  nǡsiנסי (, 38'מטיל' )עמרם ט 

'בוראי' )אב  bǡri בארי(, 28, מרקה ז 18, עמרם כז 18'חונן' )עמרם כג  rǡtiרתי (, 68אב גלוגה 

(, 44'בוראו' )ננה  bǡrye באריה(, 5, מרקה יא 13'הבורא' )עמרם ב  bǡryåבאריה (, 20גלוגה 

 קנה (,§3.2.4ה רא הברה האחרונהב e-a/åבאשר לחילופי ; 7'בוראו' )מרקה יד  bǡryåבאריה 

'קוננו'  qānyånקענין (, 63'קֹוָנה' )אב גלוגה  qānyåקעניה (, §14.3; ראה 73'קונה' )מרקה ב 

 (.77)מרקה ב 

(, 65, טביה 57' )מרקה ד מגיעה' mǡṭyåמטיה (, 9'מחזיקה' )עמרם ד  qānyåקעניה  – יחידה

'מלאה' )מרקה ט  mǡlyåמליה (, 19'דומה' )אלדסתאן א  dǡmyåדמיה (, 7'באה' )ננה  ǡtyåאתיה 

 (.4'מלאה' )אלדסתאן ב  mǡliyyå מליה(, 20

, מרקה 6'קוראים' )עמרם יב  qārənקרין (, 34, מרקה יז 17'שוים' )עמרם י  šǡbənשוין  – רבים

ומים' 'ד dǡmənדמין (, 53, מרקה יד 25'שוכנים' )עמרם יג  šǡrənשרין (, 40, מרקה כא 53טז 

'כבים'  ṭǡfǝnטפין (, 6, מרקה יח 4'כבים' )עמרם יט  ṭǡfəmטפים (, 42, מרקה יז 34)עמרם טז 

'חוננים'  rǡtənרתין (, 18, מרקה כד 11'מגלים' )עמרם כד  gǡlənגלין (, 54, מרקה יג 12)מרקה ה 

                                                 
 . להלן הוצגו רק חלק מהן.qātǝl לעל משקקיימות דוגמאות רבות לבינוני קל בגזרת ל"י  550
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, 90, מרקה א 30'לוקים' )מרקה א  lǡqǝnלקין (, 71'יראים' )עמרם כז  ṣǡdənצדין (, 57)עמרם כז 

, אב 7, מרקה יא 32'בלים' )מרקה ו  bǡlǝnבלין (, 68'פוסקים' )מרקה ג  qǡṣǝnקצין (, 105מרקה א 

, מרקה כ 76'מבקשים' )מרקה יב  bāʔǝmבעים (, 45'שונים' )מרקה יז  tǡnǝmתנים (, 17חסדה 

 (.§5.1.4.2; ראה 2'שווים אנחנו' )עמרם ד  šǡbīnånשוינן (, 89, ננה 31

 (.5'מלאות' )אלדסתאן א  mǡlꞌyǡnמליאן  – בותר

 
2. qātol 

(, 16'רואה' )עמרם כה  ʕāmo עמיו(, 7, אלעזר ג 1, אלעזר ג 52'בורא' )אב חסדה  bǡroבריו  – יחיד

 (.7'הבורא' )אלעזר ב  bǡruwwåברואה (, §14.3; ראה 29מקֵוה' )אב גלוגה ' sǡkuwwiסכוי 

 

 בינוני סביל14.4.1.5 

1. qǡtǝl 

ברי  (,21, מרקה יא 37, עמרם טז 2'נגלה' )עמרם ח  gǡliגלי (, 13'נבנה' )עמרם ז  bǡniבני  – יחיד

bǡri '(.§5.1.1.2; ראה 70' )מרקה י נברא 

 (.20'בנויה' )אלדסתאן א  bǡnyåבניה  – יחידה

 (.10'נגלים' )מרקה י  gǡlənגלין  – רבים

, 11, מרקה ד 11'הנגלות' )מרקה ב  galyǡtåגליאתה (, 10'נגלות' )עמרם כה  gǡl'yǡnגליאן  – רבות

 (.9מרקה ז 

 
2. aqtǝl 

; 8מגיע' )עמרם ה ' imṭiאמטי (, 61, מרקה יא 15, עמרם כה 10'נסתר' )עמרם כה  aksiכסי  – יחיד

 (.§14.3ראה 

 (.61, מרקה טז 9, מרקה י 9'נסתרת' )מרקה ט  aksiyyåכסיה  – יחידה

 (.18'רואים' )עמרם ג  askənאסכין (, 18'נסתרים' )מרקה כד  aksǝnכסין  – רבים

'הנסתרות'  aksiyyǡtåכסיאתה (, 50, מרקה ו 9'נסתרות' )עמרם כה  aksiyꞌyǡnכסיאן  – רבות

 (.66'נסתרות' )טביה  aksiyyåtכסיאת (, 41, מרקה ט 16, מרקה ח 14)עמרם א 

 

3. qētǝl 

 (.69, מרקה ז 83'צופה, מביט' )עמרם כח  ṣēfiצפי (, 39'נושא, מסיר' )עמרם טז  tēliתלי  – יחיד

 

 מקור14.4.1.6 

1. maqtål (miqtål) 

(, 4, מרקה כה 82'לקחת' )מרקה י  missiמסי (, 32, מרקה ט 24'לגלות' )מרקה ח  migliמגלי 

'לזנות'  למזני(, 10'לקרוא' )עמרם כ  almiqriלמקרי (, 13'לקחתם' )עמרם כ  missinnonמסנון 

(, 538.117]=לספור[ 'לספר' )המליץ  לממני(, 515.370'להתמהמה' )המליץ  למשהי(, J, 1)במ כה 
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(, JA, 5'לראות' )בר יא  מחזיק'(, ל 1007'לראותם' )ת"מ א מעמינון(, 239'לקרוא' )ת"מ ב למקרי

 משתיו(, J, 19כד 'לשתות' )בר  למשתי(, A, 26; במ כב A, 2]=לסטות[ 'לנטות' )שמ כג  למסטי

אי התאמה  קיימת אפוא 'ושתו', wšǡtu היא ושתוהצורה הגיית ; J, 6שתו' )שמ לב ולשתות[ 'ו]=

 (.A, 6]=ולשתות[ 'ושתו' )שמ לב  ומשתהבין הנוסח בתה"ש לבין מסורת ההגייה של נה"ש(, 

 
2. maqtol 

 (.Aא, 18'לשתות' )שמ ז  למשתוי

 

14.4.2 בניין פעל 

 qattǝlעבר 14.4.2.1 

 בעה"פ  iדרך א': בתנועה 

 (.J, 56תי' )במ לג ימ'ד דמית(, M, 11'פללתי' )בר מח  צלית – מדבר

 (.597'זיככת' )ת"מ ד דכית – נוכח

 (.436'גידלת' )ת"מ ו רביך – נוכחת

'ויגד' )בר ט  וחבי(, B, 26; שמ ח MCB, 21'ויעתר' )בר כה  וצלי(, A, 9'ויצל' )בר לא  פציו – נסתר

22 ,B ,)בר כ  ואסי( '17'וירפא ,J ,)בר כא  שוי( '14'שם ,J), בר כב  ושוי( '6'וישם ,NC 9; בר כב ,J ,)

; NB, 10; בר לז EB, 9; בר לז M, 66'ויספר' )בר כד  ותני(, VB, 34; דב ד B, 1'נסה' )בר כב  נסי

'וימלא' )שמ  ומלי(, N, 15; שמ כד B, 15'ויכס' )שמ י  וכסי(, C, 35'ויבך' )בר לז  ובכי(, J, 3שמ כד 

, 20'גלה' )ויק כ  גלי(, N, 2; שמ לח N, 34'ויצף' )שמ לו  ועאפי/וחפי(, VN, 24; במ יד M, 31לה 

B ,)א(,31'הודיע' )ת"מ גלי (, 423, ת"מ ו801, ת"מ ד797, ת"מ ד656, ת"מ ד626'חייה' )ת"מ ד חוי 

 (.J, 25'נסהו' )שמ טו  נסיה

 (.VB, 56'נסתה' )דב כח  נסיאת (,NC, 15'כסתה' )בר לח  כסיאת – נסתרת

 (.JA, 12'ונספר' )בר מא  תנינןו (,85'סיפרנו' )מרקה ד  tannīnånתנינן  – מדברים

 (.A, 16'ותמלאנה' )שמ ב  מליןו(, J, 16'ותמלאנה' )שמ ב  ומלי – נסתרות

 
 בעה"פ  aדרך ב': בתנועה 

, 9'ויצל' )בר לא  ופצה(, 59'התפלל' )מרקה ט  ṣållaצלה (, 79'גידל' )עמרם כד  råbbåרבה  – נסתר

MCB ,)בר כה  וצלה( '21'ויעתר ,J 26; שמ ח ,J ,)בר ט  וחבה( '22'ויגד ,J ,)14'שם' )בר כא  שבה ,

E), בר כב  ושבה/ושוה( '6'וישם ,J 9; בר כב ,JE 6, שמ כד ,J), בר כב  נסה( '1'נסה ,J ,)ותנה/ותנא 

, 35'ויבך' )בר לז  ובכה(, A, 3; שמ כד JA, 9; בר מ J, 10; בר לז J, 9; בר לז J, 66'ויספר' )בר כד 

J ,)שמ י  וכסה( '15'ויכס ,J 15; שמ כד ,J ,)שמ לה  ומלא/ומלה( '31'וימלא ,J 24; במ יד ,J ,)ועפה 

'שניבא'  דנבא(, J, 49ד' )במ ד 'פק מנה(, J, 20'גלה' )ויק כ  גלה(, J, 2; שמ לח J, 34'ויצף' )שמ לו 

, 366, ת"מ ד932, ת"מ ג538, ת"מ ב680התפלל' )ת"מ א' צלה(, J, 10'הרבה' )דב א  סגה(, 96)ת"מ ד

 תנה(, 656'הציל' )ת"מ ד פצהג(, 580'דימה' )ת"מ  דמה(, 410'ניסה' )ת"מ ב נסה ק'(, 441ת"מ ה
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(, 457, ת"מ ו384, ת"מ ה346ק', ת"מ ד 1123'כיסה' )ת"מ א כסה(, 44, ת"מ ה467'סיפר' )ת"מ ב

 ורבהתן(, 138,ת"מ ד33,ת"מ ד385, ת"מ ב371'גילם' )ת"מ ב גלתוןק'(,  31'הודיע' )ת"מ א גלה

 (.166'וגידלנו' )ת"מ ו

 (.526'ִשְחָתה' )ת"מ ד שטת(, 244'גידלה' )ת"מ ו רבת(, J, 15'כסתה' )בר לח  כסת – נסתרת

 
 yēqattǝlעתיד 14.4.2.2 

 (.J, 19'ותגדל' )בר יט  תרבי – נוכח

יכבי (, 74'יגדלך' )אב חסדה  yēråbbinnåkירבנך (, 32'יגדל' )מעש ד  yērabbiירבי  – נסתר

yēkabbi  (.27'יכבה' )מעש ד 

, 24'נספר' )עמרם יב  nētanniנתני (, 37, מרקה א 16'נבכה' )עמרם ה  nēbakkiנבכי  – מדברים

 nēsaggiנסגי (, 30, מעש ו 53, מעש א 2'נגדל' )עמרם יט  nēråbbiנרבי (, 31, מעש א 17מרקה כא 

 (. 50'נתחיל' )טביה  nēšarriנשרי (, 95'נרבה' )מרקה יד 

 (.32'יגדלוהו' )אלדסתאן ב  yēråbbunneירבונה (, 97'יבכו' )מרקה א  yēbakkonיבכון  – נסתרים

 
 qattǝlציווי 14.4.2.3 

'הצילנו',  fåṣṣītånפציתן (, 51'מלא, הסמך' )פנחס  målliמלי (, 43'עצור' )פנחס  kalliכלי  – נוכח

 (.§14.3; ראה 50'ַרֵבה' )אב גלוגה  סגי (, VN,24'והתגר' )דב ב וגרי (, 714'התפלל' )ת"מ א צלי

 (.JA, 24'העתירו' )שמ ח  צלו – נוכחים

 
 amqattǝlבינוני פעיל 14.4.2.4 

'מתפלל'  amṣålliמצלי (, 35ט , עמרם 36, עמרם יג 10'מגדל' )עמרם יג  amråbbiמרבי  – יחיד

(, 23, מרקה כה 25, מרקה כא 37'מטהר' )עמרם טז  amdakkiמדכי (, 30, עמרם יג 34)עמרם יג 

'מפנה'  ambanniמפני (, 15'מכסה' )מרקה יד  amkassiמכסי (, 49'מגלה' )מרקה ו  amgalliמגלי 

'מרבה' )מרקה  amsaggiמסגי (, 19'מזדרז' )מרקה כ  amšabbiמשוי (, 30, מרקה יג 30)מרקה יא 

; ראה 39'מגנה' )טביה  amganni מגני(, 86, מעש ו 45'מציל' )אב חסדה  amfaṣṣiמפצי (, 23כד 

14.3§.) 

'מקדימה' )ת"מ  משויה(, 97, אב גלוגה 7'מטהרת' )אב גלוגה  amdakkiyyaמדכיה  – יחידה

      ,644'מגדלת' )ת"מ ג מרביה(, 195'מרבה' )ת"מ ד גיהמס(, 426'מגלה' )ת"מ ו מגליה(, 649ג

 (.29ת"מ ו

 amṣållǝnמצלין (, 41, מרקה כא 86, מרקה יד 7'מגדלים' )עמרם א  amråbbənמרבין  – רבים

מתנים (, §14.3; באשר לצורה זו ראה 79'מפחידים' )מרקה א  מצדין(, 22'מתפללים' )מרקה יז 

amtannǝm  (.41'מספרים' )מעש א 

 (.492.195]=מכלות[ 'מכליות' )המליץ  , מסמיאן(A, 16'מכלות' )ויק כו  מכליאן – רבות
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 amqattalבינוני סביל 14.4.2.5 

, 166'מסופר' )מרקה טז  amtanniמתני (, 130'משונה, מוחשך' )מרקה א  amšanniמשני  – יחיד

 (.21, אלדסתאן ג 13'מכוסה' )עמרם ו  amkassiמכסי (, 48551אב חסדה 

 .(89'נסתרת' )ת"מ ה מכסיה, (V, 17]=מגוָנה[ 'מכשפה' )שמ כב  מגניה –יחידה 

      'מבונים, מולדים' ambannəmמבנים (, 4'מתכלים' )עמרם ד  amballəmמבלים  – רבים

 .(4)עמרם כ 

 
 מקור14.4.2.6 

1. amqattǡla  

 (,J, 11'לשים' )במ יא  למשבאה(, J, 16'נסות' )שמ כ  מנסאה(, J, 42'לכסות' )שמ כח  למכסאה

 ולמסגאה(, J, 2'ולבכותה' )בר כג  ולמבכאתה(, A, 30'לטהר אתכם' )ויק טז  יתכון למדכאה

'לטהרם' )במ ח  למדכאתון(, J, 16'ולמען נסותך' )דב ח  מנסאתך ולבדיל(, J, 63'ולהרבות' )דב כח 

7 ,VNB ,)לגדל' )ת"מ  למרבה(, 402'להצילו' )ת"מ ב מפצהתה(, 192' )ת"מ בגדלם'ל מרבאתון'

 (.209ו

 
2. qittol 

 (.J, 7'לטהרם' )במ ח  לדכוון(, A, 59'לטהרו' )ויק יג  לדכוה(, A, 6'להגיד' )בר לב  למחוי

 

14.4.3 בניין אפעל 

 aqtǝlעבר 14.4.3.1 

 בעה"פ iדרך א': בתנועה 

 (.C, 10; דב כו A, 13'הבאתי' )ויק כו  אנדית – מדבר

 wǡsdǝk ואסדיך(, 51, מרקה ב 47, עמרם כו 45'הבאת, בראת' )עמרם כו  andəkאנדיך  – נוכח

, (596, ת"מ ד977'ציווית' )ת"מ ג ארשיך(, §14.3; ראה 78, מרקה ח 15'והעידות' )מרקה ג 

'הבאת אותם,  andīkǡnonאנדיכנון  (,74'הבאת אותו, בראת אותו' )מעש א  andīkǡneאנדיכנה 

 amlīkǡnånאמליכנן (, 68'מילאת אותנו' )טביה  amliknånאמליכנן (, 15בראת אותם' )עמרם כד 

 ašrīkǡnånאשריכנן  (,69'השכנתנו' )טביה  ašriknånאשריכנן  , ע"ב(,68'מילאת אותנו' )טביה 

נויי המושא . באשר לכי(55'חננת' )אב חסדה  artīkǡneארתיכנה , ע"א(, 69 'השכנתנו' )טביה

 §.18.4.3החבורים בצורות אלה ראה 

, 10'וישלך' )שמ ז  וארמי(, MCB, 17'וישק' )שמ ב  ואשקי (,MB, 25'תקע' )בר לא אשרי  – נסתר

                                                 
'טובתך מסופרת ]מסופר[  לעלם amtanni מתני טבאתךנקרית בהקשר הבא:  amtanniהצורה  48באב חסדה  551

 Hלעולם'. במקרה זה הנושא שצורתו נקבה יחיד מותאם לנשוא שצורתו זכר יחיד, וזהו ללא ספק נוסח משובש. בכ"י 

 .הקדוםג צורת בינוני נקבה יחיד. סביר להניח כי זהו הנוסח 'מסופרת', המייצ מתניהמצוי הנוסח 
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M1 ,)שמ טז  דאסגי( '17'המרבה ,B ,)שמ ז  552ואסרי( '21'ויבאש ,A 20; שמ טז ,B ,)דארשי 

 .(A, 30; ויק ח JA, 11ויז' )ויק ח 'ואדי (, A, 14]=אשר ציווה[ 'אשר אמר' )בר כד 

'והביאתו'  andiyyǡtåאנדיתה (, 7, מרקה י 9'הביאה' )עמרם כו  andiyyåtאנדית  – נסתרת

 (.604'הגיעה אליך, השיגך' )ת"מ ג בך אמטית(, J, 10'ותבאש' )שמ ח  אסריאת(, 12)אלעזר ד 

 (.461'הבאתם' )ת"מ אאנדיכון  – נוכחים

 (.30, מרקה ח 47, מרקה ה 104'חברו' )מרקה א  ašbuאשוו  – נסתרים

 (.A, 35'ותשקינה' )בר יט  והשקין(, J, 35; בר יט J, 33'ותשקינה' )בר יט  אשקיי – נסתרות

 
 בעה"פ aדרך ב': בתנועה 

אנדתה (, 605, ת"מ ב587, ת"מ ב91, מרקה יד 37, מרקה יד 6'הביא' )מרקה ו  andaאנדה  – נסתר

åndǡte ארשתין (, 67ביה 'הביאו' )טaršǡtən  הטעה(, §14.3; ראה 12'ציווה אותנו' )מרקה יג 

'וישק' )שמ  ואשקה(, J, 30)ויק ח  'ויז'ואדה  (,J, 15'הקשה' )שמ יג  הקשה(, JA, 13'התעה' )בר כ 

 ואסרה(, J, 17'המרבה' )שמ טז  דאסגה(, J, 19; שמ לב J, 10'וישלך' )שמ ז  וארמה(, JA, 17ב 

 אשקה(, 463'הביא' )ת"מ ד אנדה(, J, 10'הציל' )שמ יח  אפצה(, J, 20; שמ טז J, 21'ויבאש' )שמ ז 

'ציווה' )ת"מ  ארשה(, 549'השליך' )ת"מ א ארמה(, 456'גילה' )ת"מ ה אגלה(, 690השקה' )ת"מ ד

 (,527ו ת"מ ;510'הסמיכם, מילאם' )ת"מ ג אמלתון(, 192'והביא' )ת"מ ו ואנדה(, 74ת"מ ו, 735א

 (.330'השיגם' )ת"מ ו אמטה בון (,29'השיגה' )ת"מ ד אמטתה (,860'ציוונו' )ת"מ ד ארשהתן

            'הביאה' אנדת(, J, 19'ותשק' )בר כא  אשקת(, A, 10'ותבאש' )שמ ח  אסרתו – נסתרת

 (.525)ת"מ ג

 

 yaqtǝlעתיד 14.4.3.2 

 .(21'תגלה אותו' )עמרם ג  taglinneתגלנה (, 66'תביא' )אלעזר ג  tandiתנדי  – נוכח

(, §14.3; ראה 40'ירצה' )אלעזר ג  yatriיתריח (, 24'יביאם' )עמרם י  yandinnonינדנון  – נסתר

 (.A, 24'והשקה' )במ ה  וישקי

 (.JA, 6'תביא' )ויק יב  תנדי – נסתרת

 (. 16, מרקה כד 4, מרקה כג 23'נזדרז' )עמרם יב  našbiנשוי  – מדברים

 (.JA, 3'והשקו' )בר כט  וישקון – נסתרים

 (,J, 30'תביאנה' )ויק ז ינדיאן (, §14.3; ראה 58'תרבנה' )מרקה ג  yasgiyꞌyǡnיסגיאן  – נסתרות

 (.A, 16'והזנו' )שמ לד  ויזניאן(, JA, 16]=ותחיינה אותה[ 'וחיתה' )שמ א  ותוחינה

 
 
 
 
 

                                                 
 במילון אה"ש, שורש סר"י, שויכה צורה זו לבניין קל. 552
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 aqtǝlציווי 14.4.3.3 

'מלא, הסמך'  amliאמלי (, 79, אלעזר ד 79, אלעזר ג 61'צווה' )אב גלוגה  aršiארשי  – נוכח

; ראה 26'השכן' )מרקה יח  אשרי (,6'מלאני, עשני' )אב גלוגה  amlītiאמליתי (, 15)מרקה יח 

, (14, טביה 28'חוננו' )עמרם כג  artītånארתיתן (, 15'רחמני' )אב גלוגה  artītiארתיתי (, §14.3

 (.J, 7)בר כז 'הבא'  אנדי

 
 maqtǝlבינוני פעיל 14.4.3.4 

, מרקה 1'שוכח' )עמרם כב  manšiמנשי (, 22, עמרם יט 18'מביא' )עמרם יז  mandiמנדי  – יחיד

משרי (, 60'מזיק' )מרקה ו  makkiמכי (, 86'משקה' )מרקה א  mašqiמשקי (, §14.3; ראה 55ד 

mašri  מעמי (, 30'שוכן' )אלדסתאן גmāmmi  (.28, מרקה כא 63'מראה' )מרקה ד 

, (16)עמרם ט  'מועילה' mǡnya מעניה, ע"ב(, 7'מטהרת' )אב גלוגה  madkiyyåמדכיה  – יחידה

 (.195'מרבה' )ת"מ ד מסגיה(, 193'מביאה' )ת"מ ד מנדיה

(, 152)מרקה א  'מכעיסים' maqnǝn, מקנין (7'מתמרדים' )עמרם ב  mamrəmממרים  – רבים

 (.J, 16מעווירים[ 'מכליות' )ויק כו ]= מסמין

 (.§14.3; ראה V, 72'מחיות' )מרקה ז  מוחיאן – רבות

 
 måqtalבינוני סביל 14.4.3.5 

'נברא' )אלעזר ד  mabriמברי (, 59, מרקה ד 58, מרקה ב 17'ניזוק' )מרקה א  mankiמנכי  – יחיד

 (.3, מרקה כב 34'נראה; מוראה' )מרקה טז  māmmiמעמי (, §14.3; ראה 16

 
 maqtǡla מקור14.4.3.6 

(, J, 19'להשקותו' )בר כד  למשקהתה(, J, 5; שמ לו J, 29; שמ לה J, 5'להביא' )בר כז  למנדאה

 553למחזאה(, A, 57'להורות' )ויק יד  למוראה(, JE, 3; בר ז JE, 20'להחיות' )בר ו  למוחה

 (.J, 63'ולהרבות' )דב כח  ולמסגאה, (J, 24' )דב ג תלהראו']=ְלַהְראֹות[ 

 

14.4.4 בניין אתְפעל 

 itqātǝlעבר 14.4.4.1 

 בעה"פ iדרך א': בתנועה 

'נראיתי' )ת"מ  אתחזית(, 825'התגליתי' )ת"מ א אתגלית(, J, 13'שכחתי' )דב כו  אתנשית – מדבר

 ק'(. 400'נראיתי' )ת"מ ו 554אתחזית(, 400ק' ו

                                                 
. ְלַהְראוֹתנה הצורה ת', ואילו בנוסח הטברני נתו'להיראו lērrǡʔotבנוסח השומרוני היא  להראותתיבה הגיית ה 553

גות, רון זה ראה מאמרו של טל, מסורות ח. בענייJקיימת אפוא התאמה בין הנוסח הטברני לבין הנוסח הנתון בכ"י 

 . 71עמ' 
 צורן למדבר.לפני ה י, המתאפיין בכתיב דפקטיבי בהעדר האות אתחזתבכ"י ש' מצוי במקום זה הנוסח  554
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 אתקרית(, 34'גיליָת' )אלעזר ד  itgǡlǝtאתגלית (, 27'נגליָת' )מרקה כ  iggǡlǝtאגלית  – נוכח

 (.§14.3; ראה V, 22'צדקת' )עמרם יא  אזדכיך(, 85'נקראת' )ת"מ ה

 .(A, 20'שטית' )במ ה  אשתטית – נוכחת

(, J, 10'נראה' )שמ טז  אתחזי(, J, 7'וירא' )בר יב  אתחזי(, 28'נגלה' )מרקה י  iggǡliאגלי  – נסתר

, 21-20'נראה' )ת"מ א אתחזי(, E, 21'ויגוע' )בר ז  אתגויו(, J, 14]=נשבה[ 'נשבא' )בר יד  אשתבי

'שכח' )ת"מ  אתנשי(, 1038, ת"מ ד414'השתכר, קיבל גמול' )ת"מ ד אתגזי(, 389, ת"מ ב355ת"מ ב

'ויורהו'  ואחזיה(, J, 23'וישכחהו' )בר מ  ואתנשיה(, 712, ת"מ ד424'היטהר' )ת"מ ד אזדכי(, 250ד

 (.J, 25)שמ טו 

 אתמלית(, J, 7'ותמלא' )שמ א ואמלית  (,26'התמלאה' )מרקה יד  immalyåtאמלית  – נסתרת

 אפצית(, E, 22'נבנתה' )במ יג  אבניאת(, A, 22'נבנתה' )במ יג  אתבנית(, 426'מלאה' )ת"מ ד

 השתרית(, B, 31'ותנצל' )בר לב  תאתפציא(, J, 31'ותנצל' )בר לב  אפציאת(, A, 31'ותנצל' )בר לב 

 (.434, ת"מ ו488'התחילה' )ת"מ ד

 ק'(. 616'היטהרנו' )ת"מ ב אזדכינן(, 290'ניצלנו' )ת"מ ב אתפצינן – מדברים

'התחילו' )מרקה כא  ištǡruאשתרו (, 46, עמרם כז 42'נתגלו' )עמרם כז  iggǡluאגלו  – נסתרים

 (.233'ניזונו' )ת"מ ו הזדנו(, 11

 (.40'נוסדו' )מרקה יד  ikkǡriאכרי  – ותנסתר

 
 בעה"פ a דרך ב': בתנועה

'נראה' )שמ  אתחזה (,J, 21'ויבאש' )שמ ז  ואסתרה(, 48'התגלה' )מרקה ה  iggǡlaאגלה  – נסתר

(, 724'התגלה' )ת"מ באגלה (, 546, ת"מ ו1043, ת"מ ד172'התגלה' )ת"מ ג אתגלה(, V, 10טז 

 (.424, ת"מ ד811'נגאל' )ת"מ א אתפצה (,533'התשכר, קיבל גמול' )ת"מ ו התגזה

 אתגלת(, A, 7; שמ א JE, 11'ותמלא' )בר ו  אמלת(, J, 22'נבנתה' )במ יג  אבנת – נסתרת

 (.302'התחילה' )ת"מ ה אשתרת(, 569'התגלתה' )ת"מ ב

 
 yitqǡtǝlעתיד 14.4.4.2 

 (.JA, 2]=ֵאָרֶאה[ 'אראה' )ויק טז אתחזי  – מדבר

 (.20, מרקה יט 23'תשכח' )עמרם כז  titnēšiתתנשי  – נוכח

 (.J, 45'ושכח' )בר כז  ויתנשי(, E, 14'ונראתה' )בר ט  יתגלי(, JA, 22'יענש' )שמ כא  יתגבי – נסתר

 (.C, 21'ִתָשַכח' )דב לא  תתנשי(, JA, 57'ֵתָרֶאה' )ויק יג  תתחזי – נסתרת

 (.167'תשכחו' )מרקה טז  titnēšonתתנשון  – נוכחים

מן השורש נש"י  בצורות ēה"פ פבאשר לתנועת  (.42'ישכחו' )מעש א  yitnēšonיתנשון  – נסתרים

 .§5.4.2ראה 

 
 mitqǡtǝlבינוני 14.4.4.3 

'ניתן למניין, מסופר' )אב גלוגה  mitmǡniמתמני (, 51'מצפה' )עמרם כג  missǡkiמסכי  – יחיד
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 (,38, מרקה ז 76'מופר; חדל' )מרקה ו  mištǡriמשתרי (, 46'מנוע' )אב גלוגה  mitkǡliמתכלי (, 14

 (. §5.4.2ראה  ē; באשר לתנועת עה"פ 39'שוכח' )אב גלוגה  mitnēšiמתנשי 

; תן ECB, 28]=בנויה[ 'בינתנו' )בר כו  מבניאה, (9'מועילה' )עמרם ט  mētānya מתעניה – יחידה

 .(M2, 28'מחוזקת' )בר כו  אמבניהדעתך להבדל שבין הנוסח העברי לבין הנוסח הנתון בתה"ש(, 

 (.30'נקראים' )מעש א  mitqārǝnמתקרין  – רבים

 
 mitqātāla* מקור14.4.4.4 

 (.NEC, 1; במ כה J, 9'לזנות' )ויק כא  למזדנאה(, J, 1]=להיראות[ 'להראות' )בר לד  למתחזאה

14.4.5 בניין אתַפעל 

 itqåttålעבר 14.4.5.1 

 בעה"פ iדרך א': בתנועה 

 ק'(. 501'נתגדלתי' )ת"מ ו 555אתרביתק'(,  501'נתגדלתי' )ת"מ ו אתרבית – מדבר

אתרבי (, 30'התרחש' )מרקה י  ištabbiאשתוי (, 15'נסתר' )עמרם יז  itkassiאתכסי  – נסתר

itråbbi  שמ י  ואתפני (,15'נתגדל' )עמרם כ( '6'ויפן ,A ,) ויק יג ואתאסי( '18'ונרפא ,J ,) ואשתוי

 (.753, ת"מ ד220ה' )ת"מ ב'נדמ הדמי(, 142'התרחש' )ת"מ באשתוי (, J, 26'ויושם' )בר נ 

 .'נסתרה' אתכסית ,(C, 14'ותכס' )בר לח  ואתכסית(, J, 14'ותכס' )בר לח  ואכסית – נסתרת

'ויפנו' )בר  ואתפנו(, NMB, 10'וינצו' )ויק כד  ואתנצו(, JA, 26'ויתנבאו' )במ יא  ואתנבו – נסתרים

 (. JA, 22יח 

 
 בעה"פ aדרך ב': בתנועה 

, 6'ויפן' )שמ י  ואפנה(, 537, ת"מ ב616'פנה' )ת"מ א אתפנה(, JA, 23'ויפן' )שמ ז  ואתפנה – נסתר

Bבר ט  אתרבה(, ו( '21'וישכר ,J ,) ויק יג ואתאסה( '18'ונרפא ,M1 ,) ואשתוה( '26בר נ 'ויושם ,V ,)

, 743, ת"מ 688, ת"מ ב43'התנבא' )ת"מ ב אתנבה (,267, ת"מ ה538.135'נסתר' )המליץ  אתכסה

 (.424, ת"מ ד811'נגאל' )ת"מ א אתפצה (,537'פנה' )ת"מ ב אתפנה(, 626, ת"מ ד475ת"מ ד

 (.1052'הייתה יתרה' )ת"מ ד ארבת(, 496'נתגדלה' )ת"מ ב אתרבת – נסתרת

 
 yitqåttålעתיד 14.4.5.2 

 (.VB, 12'תכסה' )דב כב  תתכסי(, 85, עמרם כח 85רם כו 'תתגדל' )עמ titråbbiתרבי  – נוכח

(, 29'ייכחד' )עמרם י  yibbanniיפני (, 16, עמרם יא 14'יסופר' )עמרם ג  yittanniיתני  – נסתר

, מרקה 64רקה יג , מ42'יתרבה' )עמרם טז  yitråbbiיתרבי (, 20'ייטהר' )עמרם טז  yiddakkiידכי 

 (.15כה 

 (.95, מרקה טז 85'תסופר' )מרקה ו  tittanniתתני  – נסתרת

                                                 
 בצורן למדבר. יהמתאפיין בכתיב דפקטיבי בהעדר האות  אתרבת,בכ"י ש' מצוי במקום זה הנוסח  555
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 (.J, 49]=ִנָסֵתר[ 'נסתר' )בר לא נתכסי (, 20'נלקה' )עמרם יא  nillaqqiנלקי  – מדברים

; 35'יסופרו' )מרקה יב  yittanniyyon יתניון (,31'יתגדלו' )עמרם ו  yitråbbonיתרבון  – נסתרים

 (.§14.3ראה 

 (.J, 35'תסופרנה' )מרקה יב  יתניאן – נסתרות

 

 itqattalציווי 14.4.5.3 

 (.J, 2'והטהרו' )בר לה  ואדכו – נוכחים

 
 mitqåttålבינוני 14.4.5.4 

 mitråbbiמתרבי (, 85, מרקה א 41'ניתן לדימוי; דומה' )עמרם כו  middammiמדמי  – יחיד

'מנוע' )אב  mitkalliמתכלי (, 38נשנה' )מרקה ט ' mittanniמתני (, 10, מעש ו 53'מתגדל' )מרקה א 

 , ע"א(.46גלוגה 

 
  mitqattāla*מקור 14.4.5.5 

 (. J, 35; דב כח J, 27'להרפא' )דב כח  למתסאה(, CA, 29]=להימשח[ 'למשחה' )שמ כט  למתרבאה

 

14.4.6 בניין איתפעל 

 ittåqtǝlעבר 14.4.6.1 

 (.127'הורשה' )ת"מ ואתרשי  – נסתר

 (.299'הובאה' )ת"מ ד אתנדית – נסתרת

 (.417'חברו' )ת"מ א התשוו – נסתרים

 
 yittåqtǝlעתיד 14.4.6.2 

 (.87, אלעזר ג 87, אלעזר ב 87'תקבל תודה' )עמרם כו  tittūdiתתודי  – נוכח

 (.605'יושקה' )ת"מ א יתשקי(, J, 2'והובא' )ויק יג  ויתנדי – נסתר

 (.JCA, 15'נאות' )בר לד נתשבי/נתשוי  –מדברים 

 
 mittåqtǝlי בינונ14.4.6.3 

 (.42'נענה' )אלדסתאן ג  mētānni מתעני – יחיד

 (.§15.12.3.1ראה ; 18'נענות' )ננה  mētānyån מתענין – רבות
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 גזרות מורכבות15 

עוסק בשורשים השייכים לשתי גזרות ובמקרים נדירים אף לשלוש. חלק מן הצורות  פרק זה

יובהרו כללי נטייתן. שילובים בין הגזרות הבאות אינם  לן כבר הוצגו בגזרות השונות, וכאןשלה

אפשריים: ע"ו ול"י, ע"א ול"א, פ"נ וע"ו, פ"נ וע"א, שכן כללי הגזרה האחת סותרים את כללי 

כל גזרה י והכפולים אינן מתועדות. במסגרת דיון בהגזרה האחרת. הגזרות המורכבות פ"י וע"ו, פ"

( נתונים בהתאם 2. השורשים ומספורם )לדוגמא, נס"יהוצגו דוגמאות לשורשים השייכים אליה

 .למילון אה"ש

כאשר שורש כלשהו שייך לגזרת ל"י או לגזרת פ"י ולגזרה אחרת, פועלים תחילה כללי גזרת ל"י 

או גזרת פ"י ואחר כך כללי הגזרה האחרת. כאשר שורש כלשהו שייך לגזרת ע"ו או הכפולים 

 עים בהתאם לגזרת ע"ו או הכפולים.קבולגזרה נוספת, אזי משקלי הנטייה נ

 

 אפ"נ ול"15.1 

 nהידמות פה"פ ל ראה באשר'צבה'.  1ט"ח 'פגע, נגע', נפ"חלגזרת פ"נ ול"א שייכים השורשים נ

 .(§13.1) כללי גזרת ל"א ,(§6.1.1לעה"פ )

15.1.1 בניין קל 

 maqtålמקור 15.1.1.1 

 (.N, 22'לצבות' )במ ה  למפח

 

15.1.2 בניין אפעל  

 aqtǝlעבר 15.1.2.1 

 (.A, 8'אשר פגשתי' )בר לג דאטעת  –מדבר 

 (.J, 7'ויפח' )בר ב  ואפח –נסתר 

 
 yaqtǝlעתיד  15.1.2.2 

 (.A, 18'יפגשך' )בר לב  יטענך – נסתר

 

 פ"נ ול"י15.2 

ראה 'נשא, לקח'.  2'התיז', נט"י 'נטה', נכ"י 'נזק', נס"י 2לגזרת פ"נ ול"י שייכים השורשים נד"י

 .(§14.1) ל"י(, כללי גזרת §6.1.1לעה"פ ) nלהידמות פה"פ באשר 

15.1.1 בניין קל 

 måqtål (miqtål)מקור 15.1.1.1 

 (.4, מרקה כה 82'לקחת' )מרקה י  missi מסי
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15.1.2 בניין אפעל 

 maqtǝlבינוני 15.1.2.1 

 (.60'מזיק' )מרקה ו  makki מכי –יחיד 

 

 פ"י וע"א15.3 

 לגזרת פ"י וע"א שייכים השורשים יא"ש 'נואש', יה"ב 'נתן', יע"ד 'זימן, נועד'.

15.3.1 בניין קל 

 qētålציווי 15.3.1.1 

לא  , בשל כך(§7.1.4) ת פה"פ בציווי קלהבר נושלתוע"א  קל בגזרת פ"יבבניין ציווי הנטיית ב

בצורת הציווי לנוכח  ההתנועו §(,10.1.3) בגזרת ע"א ה, הרגילqǡlהציווי  צורת להתהוות היכול

 קצרה. 

 (.35'תן' )עמרם כג  ab הב – נוכח

'תנו' )מרקה  ēbu הבו(, 21, מרקה יב 21, מרקה ו 21'הבו ]הבה, זרוז[' )מרקה ה  ǡbu הבו – נוכחים

 .(§7.2)(. ראה דיון על התהוות שתי צורות אלה בגזרת פ"י 1ו 

 

15.3.2 בניין אפעל 

 y. פה"פ 1סביל בבניין אפעל בגזרת פ"י וע"א מתאפיינת בתופעות הבאות: ה בינוניהנטיית 

לבין תנועה  u. בין תנועה ū (7.1.2 ;)§2מקומן באה התנועה והתנועה שלפניה אינן מתקיימות וב

 §(.3.7.3.4מוכפלת ) wבחצי תנועה  ʔה"פ אחרת מומרת ע

 
 maqtålבינוני סביל 15.3.2.1 

'נואש' משויכת לבניין  muwwǝš מואשהצורה (. 1'נואש' )מרקה יח  muwwǝš מואש – יחיד

-בהברה אחרונה בלתיe(ǝ) מתחלפת בתנועה  a/åאפעל, בינוני סביל, בהנחה כי תנועת עה"פ 

את הצורה  556חיים-תיעוד לשורש יא"ש בבניין אפעל, משייך בן העדרבשל §(. 3.2.4מוטעמת )

muwwǝš  לבניין אתְפעל ומשחזרה באופן הבא: צורת היסוד בבניין אתְפעל היא– *mitw
e
ʔeš  <

 t. היסוד mit'wēš  <2* –ושתי ההברות מתמזגות לאחת  ē תנועה ארוכה. השווא בפה"פ הופך ל1

, הטעם w. תנועת התחילית מידמה לחצי התנועה miw'wēš  <3* –מידמה הידמות מלאה לפה"פ 

. הקושי בשחזור זה הוא הנחת קיומו של שורש muwwǝš –עולה למלעיל והברת פה"פ מתקצרת 

השווה  ו.בקטגוריה ז ו שורשי פ"ו לפ"ינעתק 557כבר בארמית ממלכתית שכןפ"ו בבניין אתְפעל, 

  ה, עמוד ד(.'התייאש' )גיטין מ איתייאשבאיא"י: 

 
                                                 

 .374חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן 556
 §.f31, 124ראה מוראוקה ופורטן, דקדוק יב, עמ'  557
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 פ"י ול"א15.4 

 1'התייסר', יכ"ח 'הוכיח', יש"ע 'גאל', יפ"ע 2'ידע', יד"ע 1לגזרת פ"י ול"א שייכים השורשים יד"ע

 . (§13.1) ( וכללי גזרת ל"א§7.1) גזרת פ"יראה כללי  'הופיע', יצ"א 'יצא'.

 

15.4.1 בניין קל 

 בהידמות פה"פ לעה"פ – yiqtålעתיד 15.4.1.1 

 (.18, מרקה ג 26'יידע' )עמרם י  yidda ידע –נסתר 

 (.65, מרקה יד 15'תדענה' )עמרם ו  yidꞌdān ידען –נסתרות 

 

15.4.2 בניין אפעל 

 פ"ללה פעה" תנועת הידמות בהעדר – yaqtǝlעתיד 15.4.2.1 

 (.7'תודיע' )עמרם כה  tūdiתודיע  – נוכח

 
 maqtǝlבינוני פעיל 15.4.2.2 

 דרך א': בהידמות תנועת עה"פ ללה"פ

 (.46, עמרם כה 3'מודיע' )אלדסתאן ג  mūda מודע – יחיד

 (.10'מודיעים' )עמרם כד  mūdāʔənמודעין (, 36'מופיעים' )אב גלוגה  mūfāʔǝmמופעים  – רבים

 
 הידמות תנועת עה"פ ללה"פ  העדרדרך ב': ב

 (.51לעזר ב א'מושיענו' ) mūšiyyån מושיען – יחיד

 
 maqtalבינוני סביל 15.4.2.3 

 (.15' )עמרם כב , ידוע'מודע mūdaמודע  – יחיד

 

15.4.3 בניין איתפעל 

 בהידמות תנועת עה"פ ללה"פ – mittaqtəlבינוני 15.4.3.1 

 (.214'נודע' )ת"מ ו מתודע (,16מרקה יג 'מתוודע, מקבל ידיעה' ) mittūdaמתודע  –יחיד 

 

 פ"י ול"י15.5 

 יד"י 'הודה', ימ"י 'נשבע', ינ"י 'הונה', יר"י 'הורה'.לגזרת פ"י ול"י שייכים השורשים 

15.5.1 בניין אפעל 

 aqtǝlעבר 15.5.1.1 

 (.A, 25'וישביע' )בר נ  ואומי – נסתר
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  yaqtǝlעתיד 15.5.1.2 

 (.J, 12'והוריתיך' )שמ ד  והורינך –מדבר 

 (.JA, 15'והוריתי' )שמ ד  והורי/ואורי(, 88'יודה' )עמרם כו  yūdi יודי – נסתר

 (.J, 20'תונו' )שמ כב  תונון – נוכחים

 (.J, 11'יורוך' )דב יז  יורונך – נסתרים

 
 maqtǝlבינוני פעיל 15.5.1.3 

 (.12, ננה 35'מודה' )עמרם כה  mūdi מודי – יחיד

 
 maqtǡlaמקור 15.5.1.4 

 (.J, 57; ויק יד J, 11'להורות' )ויק י  למוראה

 

15.5.2 בניין איתפעל 

 yittaqtǝlעתיד 15.5.2.1 

 (.87, אלעזר ג 87, אלעזר ב 87'תקבל תודה' )עמרם כו  tittūdi תתודי – נוכח

 

 פ"א וע"א15.6 

'אחז',  1, אח"ד(§15.16.4ראה ) לגזרת פ"א וע"א שייכים השורשים אה"ב 'אהב', אח"ת 'ירד'

  .אח"ז 'אחז'

כאמור, מבחינה היסטורית כוללת גזרת ע"א גם פועלי ע"ה, ע"ח וע"ע מקוריים, אשר נעתקו 

גייה ביניהם לבין שורשי ע"א מקוריים. עם זאת, כאשר שורש מסוים שייך לע"א, ואין להבדיל בה

ין שורש ע"ע )<ע"ע, ( לבין שורש ע"א )<ע"א, ע"ההן לגזרת פ"א הן לגזרת ע"א, ניתן להבחין ב

)<ע"ע,  ʕפ "הואחריה ע a/åעומדת בראש מילה, אחריה התנועה  ʔה"פ פבמקרים שבהם  (ע"ח

( וע"ע )<ע"ע, ע"ח( משתמרת סעיף קטן ב §3.7.1) -ʔaʕ-  <ʕaʔע"ח(. במעמד זה חל השיכול 

, 5'אוחזת' )עמרם יא  ʕāʔēzå אחזהבעומדה בראש מילה. הדוגמא היחידה לכך היא הצורה 

NBS משקל על(. זוהי צורת בינוני פעיל, נקבה יחיד, בבניין קל qǡtǝl,  ש העברי מן השורהנגזרת

'אוחזת' )עמרם  ʕāʔēdå*אחדה מתועד הנוסח  אחזה . לצד, שחדר לאה"ש בתקופה מאוחרתאח"ז

 מן השורש הארמי אח"ד, והוא קדום יותר. צורת בינוני פעילכוון ל(, המV, 5יא 

 

15.6.1 בניין קל 

 qǡtålעבר 15.6.1.1 

מרקה  ,14, מרקה כג 164, מרקה ט 110, מרקה טז 31, מרקה יד 32'ירד' )מרקה ט  āt אעת – נסתר

 .(§15.16.4ראה  ;145טז 
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 yaqtǝlעתיד 15.6.1.2 

ככל הנראה בהשפעת התרגום  558התבסס יאחזהנוסח (. 44'יאחז' )מרקה כה  yāʔəz יאחז – נסתר

כוון , המאחד, מתועד הנוסח יאחזלצד הנוסח העברי  בכתבי היד.'מחזיק', הבא  יחוזהערבי 

אף מדוקדק יותר, כיוון  אחד'אוחז, מחזיק'. הנוסח  ʕāʔǝd*צורת הבינוני הפעיל בבניין קל ל

 בה אתה אתר כלהמצטרפת לצורות שמניות, לרבות בינוני:  ליתבא אחרי מילית השלילה הוא ש

 'כל מקום אתה בו ואין מחזיק אותך מקום'.  אתר בך אחד ולית

 
 בינוני פעיל15.6.1.3 

1. qǡtǝl  

            'מחזיק' אחד(, 28'אוהב' )פנחס  ǡʔǝb אהב(, 4'ויורד' )מרקה טו  wāʔǝt ואעת – יחיד

 (.44)עמרם כה 

 (.5'אוחזת' )עמרם יא  ʕāʔēzå אחזה – יחידה

 (.64'לאוהביך' )אלעזר ג  lǡʔēbǝk לאהביך – רבים

 
2. qǡtål 

  (.92'ויורד' )מרקה טז  wāt ואעת – יחיד

 

 פ"א וע"ו15.7 

 qål*, משקל הציווי yēqål*באשר למשקל העתיד  ו"ך 'הלך'.לגזרת פ"א וע"ו שייך השורש ה

 §(.11.3.1.5הו"ך נוטה לפיהם, ראה את הדיון בגזרת ע"ו )שורש , אשר הmēqål*ומשקל המקור 

15.7.1 בניין קל 

 yēqål*עתיד 15.7.1.1 

>  yēʔakודומותיהן. ניתן להעריך שחל בהן התהליך הבא:  תהך, הךיאין עדויות להגיית הצורות 

yāʔak  <*yākיחדש . זאת בדומה לצורות yāddǝš  (§9.1.2; ראה 35, מעש ד 5'יחדש' )מעש ב, 

; ראה 108'שבעה' )מרקה יד  sēꞌbāt סבעת, (§10.1.3; ראה 25'ִקראו' )מרקה יא  zāquזעקו 

13.1.3§.)    

 (.Jא, 7]=אלך[ 'אטה' )דב ב  אהך – מדבר

 (.JA, 15'תלך' )בר כח  תהך – נוכח

 (.JA, 34'ילך' )שמ לב  יהך –נסתר 

 (.JA, 23'נלכה' )שמ ח  נהך (,AMC, 17'והלכנו' )בר לד  ונהך –מדברים 

 (.J, 1'ילכו' )שמ לב  יהכון – נסתרים

  

                                                 
 .102חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -ראה בן 558
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  qål*ציווי 15.7.1.2 

 (.A, 9'לך' )בר כז  הך – נוכח

 (.A, 7'לכו' )בר כט  הכו – נוכחים

 
 mēqal*מקור 15.7.1.3 

 (.A, 21'ללכת' )שמ יג  למהך(; A, 19'להלך' )שמ ג  למהך

 

 פ"א ול"י15.8 

הו"י 'היה', הג"י 'ביטא', 'בא',  1לגזרת פ"א ול"י שייכים השורשים אז"י 'בער', אס"י 'רפא', את"י

ואחר  (14.1)כללי גזרת ל"י  פועלים תחילה בגזרת פ"א ול"י 'ראה'. 560'ערב, הועיל', חז"י 559הנ"י

 .§(8.1גזרת פ"א )כך כללי 

15.8.1 בניין קל 

 qǡtålעבר 15.8.1.1 

'היית' )בר מ  הוית(, 72, מעש א 2, עמרם כז 20, עמרם יט 18'היית' )עמרם יט  ǡbək הויך – נוכח

13 ,J15ו ; דב ט ,J 18; דב כד ,J 22; דב כד ,E ,)בר מג  הויך( '4]=היית[ 'ישך ,A.) 

 (.477, ת"מ ו215'היית' )ת"מ ו הויתי – נוכחת

 הוה(, 27, מרקה טז 140, מרקה טז 5, מרקה ד 8, מרקה טו 26'בא' )עמרם כו  ǡtaאתה  – נסתר

ǡba  11, מרקה יד 19, מרקה ה 66, מרקה א 14, עמרם כ 12, עמרם כ 5, עמרם כ 17)עמרם יז ,

, מרקה 29, מרקה יד 76, מרקה י 68, מרקה י 17, מרקה ה 10, מרקה ה 29, מרקה כ 35מרקה יד 

, 23'בא' )מרקה כ  ǡtuאתו §u (14.1.5 :)–(; צורות נסתר עבר המסתיימות ב 128, מרקה יד 36יד 

 (.53וגה אב גל

 (.J, 21; דב ו JA, 33; במ יג JA, 31'היינו' )בר מב  הוינן – מדברים

(, J, 62; דב כח J, 7; דב ט JA, 34; ויק יט JA, 9; שמ כג JA, 20'הייתם' )שמ כב  הויתון –נוכחים 

 (.1035'הייתם' )ת"מ א הויכון

 (.53, מרקה ט 3'היו' )עמרם כ  ǡbu הוו – נסתרים

 אתי(, J, 35'ותהיינה' )בר כו  הוי(, 39, מרקה יד 25']הן[ היו' )מרקה יד  ǡbi הוי – נסתרות

 (.A, 16'ותבאנה' )שמ ב  אתין(, J, 16'ותבאנה' )שמ ב 

 
 yiqtålעתיד 15.8.1.2 

 (.96, אב חסדה 35, עמרם טז 8, עמרם יג 36'יבוא' )עמרם ט  yīti ייתי –נסתר 

מתועדת  yīton ייתון(. לצד 60, מרקה ד 27, עמרם יג 31'יבואו' )עמרם י  yīton ייתון – נסתרים

                                                 
 .חאו  עפה"פ בשורש הנ"י מיוצגת פעמים רבות בכתיב באמצעות האות  559
 .(§3.7.1) נטייתו היא על דרך גזרת פ"אהשורש חז"י צפוי היה להשתייך לגזרת פ"ע, אך בפועל  560
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, צורה זו היא תוצאת עירוב ככל הנראה(. LM, 25'יבואו' )עמרם י  yǡton יתון פעם אחת הצורה

ייתון מתועד הנוסח  יתון(. לצד 48, עמרם כח 12'אותם' )עמרם כ  yǡton יתון לבין yīton ייתוןבין 

 .והוא מן הסתם קדום יותר yīton, המעיד על ההגייה (V, 25עמרם י )

 (.J, 38'תבאהן' )בר ל  ייתין – נסתרות

 
 qǡtǝlבינוני 15.8.1.3 

 (.7'באה' )ננה  ǡtyåאתיה  – יחידה

 (.73טז  'רואים' )מרקה ǡzǝn חזין – רבים

 

15.8.2 בניין אפעל 

 yåqtǝlעתיד 15.8.2.1 

צפויה הייתה 'יועילך' נגזרת מן השורש הנ"י ו 561ינהךהצורה  (.851'יועילך' )ת"מ ד ינהך –נסתר 

 .יחנך/יהנךלהיכתב 

 (.A, 30'תביאנה' )ויק ז  ייתאנה – נסתרות

 
 maqtǝlבינוני פעיל 15.8.2.2 

 (.92, אב חסדה 41'מהנה, מועיל' )מרקה א  mǡni מחנה –יחיד 

 (.16'מועילה' )עמרם ט  mǡnya מעניה –יחידה 

 

15.8.3 בניין אתְפעל 

 עבר15.8.3.1 

 (.EB, 11'הייתי' )בר לב  אתהבית –מדבר 

 (.C, 9'נהית' )דב כז  אתהבית –נוכח 

 (.m, 20'ויהיו' )בר כט אתהבי  –נסתרות 

 

 mitqǡtǝlבינוני 15.8.3.2 

 (.9'מועילה' )עמרם ט  mētānya מתעניה – יחידה

 

 פ"ע וע"ו15.9 

 1לגזרת פ"ע וע"ו שייכים השורשים חו"ב 'חטא', חו"ד 'אחז', חו"ט 'רכס', חו"ך 'צחק', חו"ל

'העיר'. בגזרת פ"ע  1'רעד, פחד', חו"ס 'ריחם', חו"ץ 'חיזק', עו"ק 'מאס, לחץ', עו"ר 2חיזק', חו"ל'

כללי גזרת  םפועלי כך ורק אחר§( 11.3§, 11.2) נטייה נבחר בהתאם לכללי גזרת ע"ווע"ו משקל ה

 §(.9.1פ"ע )

                                                 
 .283חיים, תיבת מרקה, עמ' -ראה בן 561
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15.9.1 בניין אפעל 

 ǡqəlעבר 15.9.1.1 

בין עיצור  מעיד על טשטוש אחז ; הכתיב679'חס' )ת"מ ב אחז(, 722'חס' )ת"מ ד אחס – נסתר

 .(קולי לאטום בסוף תיבה

 (.229'חסו' )ת"מ ו אחסו – נסתרים

 
 ǡqəlציווי 15.9.1.2 

§ 3.7.1 ; ראה90, ננה 32, עמרם יא 14, עמרם יא 22, עמרם ב 11'חוס' )עמרם ב  ʕāʔəs אחס – נוכח

 (.סעיף קטן ב

 

15.9.2 בניין אתַפעל 

 itqåttålעבר 15.9.2.1 

 (.28'גברו' )עמרם יא  etǡyyǡlu אתחילו(, 62'נתחלחלו' )מרקה יד  etāyyǡlu אתחילו –נסתרים 

 §.3.2.3באשר להבחנה בין צורות אלה ראה 

 

 פ"ע והכפולים15.10 

 1לגזרת פ"ע והכפולים שייכים השורשים חג"ג 'חגג', חט"ט 'חפר', חי"י 'חי', חנ"ן 'חנן', חר"ר

בגזרת פ"ע והכפולים נבחר משקל הנטייה בהתאם  'קטף'. 2'בא', על"ל 1'הוציא לחופשי', על"ל

 .§(9.1פועלים כללי גזרת פ"ע ) ובהמשך§(, 12.1) לכללי גזרת הכפולים

15.10.1 בניין קל 

  yiqtålעתיד15.10.1.1 

, yiyyål  >(yiʔal)*את ההגייה ככל הנראה משקף  ייעל(. הכתיב JA, 3'יבא' )שמ כא  ייעל – נסתר

 (.§15.16.1ראה ; 60'ירד' )מרקה יד  yiy'yāt ייעת השווה:

 (.JA, 13'אשר נבוא' )בר כ  דניעל – מדברים

 (.J, 20'יבאו' )בר ו  ייעלון –נסתרים 

 

15.10.2 בניין אפעל 

  aqtǝlציווי15.10.2.1 

. היות שפה"פ בצורה 1על"ל (. צורה זו נגזרת משורש75'הביאנו' )עמרם כו ʕāʔēlån אעלן  – נוכח

 ʕ-ו ʔהעיצורים  לשיכולבאשר  .§(12.1.2)רת פשוטה ואינה יכולה להיכפל, פה"פ נות יא גרוניתזו ה

 סעיף קטן א.§, 2.2.7ראה  אעלןסעיף קטן ב. באשר לכתיב  §3.7.1ראה שחל בצורה זו 
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15.10.3 בניין אתַפעל 

 itqåttålעבר 15.10.3.1 

 (.93'התחנן' )מרקה יד  ētānnån אתחנן –נסתר 

 
 mitqåttålבינוני 15.10.3.2 

 (.45, אב גלוגה 34'מתחנן' )עמרם יג  mētǡnnån מתחנן –יחיד 

 

 פ"ע ול"א15.11 

 לגזרת פ"ע ול"א שייך השורש ער"ע 'קרה'.

15.11.1 בניין פעל 

 qåttǝlעבר 15.11.1.1 

 (.J, 29]=שקרה[ 'הקרות' )בר מב  דערע – נסתר

 (.J, 19]=והן קרו[ 'ותקראנה' )ויק י  וארעי – נסתרות

 
 yēqåttǝlעתיד 15.11.1.2 

 (.M2*, 5'ישיג' )ויק כו  יערע(, J, 1]=שיקרה[ 'אשר יקרא' )בר מט  דירע – נסתר

 
 amqåttål (mǡqåttål) בינוני סביל15.11.1.3 

 (.m2, 16]=מזומני[ 'קריאי' )במ א  מערעי – רבים

 

 פ"ע ול"י15.12 

'חטא',  1'הגיד, סיפר', חז"י 'ראה', חט"י 1לגזרת פ"א ול"י שייכים השורשים חד"י 'שמח', חו"י

'עינה',  2'ענה', ענ"י 1'ציפה', עב"י 'היה עבה', על"י 'עלה', ענ"י 1''ראה', חפ"י 1'מתק', חמ"י 1חל"י

כללי  ( ובהמשך§14.1כללי גזרת ל"י )פועלים תחילה  ל"יבגזרת פ"ע ו'לחץ', עש"י 'עשה'.  1עצ"י

 .(§9.1) גזרת פ"ע

15.12.1 בניין קל 

 yiqtålעתיד 15.12.1.1 

;  22'יראוהו' )מרקה כא  yēmmūne יעמונה(, 81'יחטאו' )מרקה טז  yēṭṭon יחטון – נסתרים

 (.§3.2.5.1ראה 

 
 qātǝlבינוני 15.12.1.2 

 (.41'שמח' )מרקה ז  ʕādi חדי – יחיד

 (.8'שמחים' )עמרם יט  ʕādən חדין – רבים
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15.12.2 בניין אפעל 

 aqtǝlעבר 15.12.2.1 

 .(סעיף קטן א§ 8.1.1; ראה 63, מרקה ד 17'הראית' )מרקה יט ʕāmək  עמיך – נוכח

 

15.12.3 בניין איתפעל 

 mittaqtǝl בינוני 15.12.3.1 

 (.42'נענה' )אלדסתאן ג  mētānni מתעני –יחיד 

         > mittaʔnīyånבאופן הבא:  התהוותה(. צורה זו 18'נענות' )ננה  mētānyån מתענין – רבות

 . פיצוי כפול על היעלמות פוצץ סדקיya (3.11 )§– mittaʔnyån  <2-מתקצר ל īya. הרצף 1

 –§( 3.9.5ל, אשר בא אחריו עיצור נוסף ). פישוט מכפmittānnyån  <3 – סעיף קטן ג(§ 3.7.3.6)

mittānyån  <4הארכת תנועת התחילית תמורת הכפלת היסוד . t (5.6.1 )§– mētānyån בניגוד .

 sǡgūdoסגודיו 'נענות' מותאמת לנושא ממין זכר  mētānyån מתעניןלכללי ההתאם, הצורה 

'משתחוויו נענים והתשבחות נאמרות'  מתמרן ותשבחתה mētānyån סגודיו מתענין': ו'משתחווי

 מתמרןהושפעה מצורת הבינוני הסמוכה  מתעניןשקריאת הצורה  562(. סביר להניח18)ננה 

mētǡmǡrån היא  מתעניןשל  שוערתרבים כדין, ואילו הגייתה המ שלשונה נקבה*mētānnǝn. 

 

 ע"א ול"י15.13 

'רעה', בע"י 'ביקש, רצה', זה"י 'שמח',  2'רצה', רע"י 1לגזרת ע"א ול"י שייכים השורשים רע"י

'מחק', סח"י 'רחץ', צה"י 'צמא', שה"י 'שהה', תה"י  2'הכה', מח"י 1טע"י 'תעה, טעה', מח"י

 §(.10.1ע"א ) כללי גזרת ובהמשך§( 14.1כללי גזרת ל"י )ל"י פועלים תחילה ו א"עבגזרת  'תהה'.

15.13.1 בניין קל 

 עבר15.13.1.1 

1. qǡtål 

 (.J, 21]=והכיתי[ 'ואכתה' )דב ט  ומעית –מדבר 

, 30'ויבקש' )בר מג  ובעו: u-(; צורות נסתר עבר המסתיימות ב J, 20'ויך' )שמ ז ומעה  –נסתר 

JA ;)דב יג  בעו( '11'בקש, J ,)שמ לב  שאו(, 453.136'הכה' )המליץ  מעו( '1'בשש ,J ,)וירחץ'  סעו'

 (.J, 6)ויק ח 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .265חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -ראה בן 562
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2. qētəl 

bīk(. הצורה 3, מרקה ח 15'רצית' )עמרם ח  bīk בעיך –נוכח 
בסיס . 1תהווה באופן הבא: מ 563

 .bīk – . כיווץ שתי הברות לאחתbēʔǝk <2  –והצורן לנוכח  i הנטייה בגזרת ל"י בתוספת התנועה

 :ī(. בצורה זו מומרת תנועה ארוכה ביותר בפה"פ 33'טעינו' )מרקה ה  ṭinnån טעינן – מדברים

(. ייתכן שבמקרה זה nan-/נן-המרכיב את הצורן למדברים בעבר )§n (3.10.1 ,)בהכפלת העיצור 

הבאה ( 33'פשענו' )מרקה ה  sǡrinnån סרחנן ן הצורה'טעינו' מ ṭinnån טעינןהושפעה הגיית 

 .בסמוך

 
 עתיד15.13.1.2 

1. yaqtǝl 

( ]שורש בע"י[. במקרה זה צפויה הייתה 29, מעש א 1'נבקש, נתחנן' )עמרם ב  nēbi נביע –מדברים 

שוות וכיווץ שתי הברות היעלמות עה"פ בין שתי תנועות  שלבהטעמת מלרע, ב nē'bīההגייה 

: ילים בשפה. השווהעלה הטעם למלעיל בהשפעת רוב המ nēbiככל הנראה בצורה §(. 3.6לאחת )

 קורית תופעה דומה .(§3.7.3.2; 51, עמרם כה 12, עמרם ו 12'מוסמך, ראוי' )עמרם א  mēlu מלו

)בר יט  ūṣi( לצד 11)שמ ג  ū'ṣī אוציא(, 42)בר לא  uʔūki( לצד 25)בר כא  uʔū'kī והוכיחבעה"ש: 

8.) 

 (.98, אב חסדה 86'ירצו' )אב חסדה  yēꞌrūn ירחון –נסתרים 

 
2. yaqtǝl 

( 26, אב חסדה 73, ננה 16, מרקה ז 34, עמרם י 32'ימחה, יתנגד' )עמרם ג  yāmāʔiימעי  –נסתר 

בסיס הנטייה בגזרת ל"י בתוספת צורן  .1מתהווה באופן הבא:  yāmāʔi]שורש מח"י[. הצורה 

 השונה באיכותה מן התנועה שאחרי āמתהווה תנועה  ʔ. לפני עה"פ yamʔi   <2– העתיד לנסתר

 הברת פה"פ ועה"פ כיווץ, תוצאת yā'mī*צפויה הייתה הצורה  yāmāʔi. במקום i – yāmāʔiעה"פ 

משום ( בפה"פ, וī)ולא  āתנועה ה התהוותה yāmāʔi, אך בניגוד למצופה בצורה (bīk)השווה לעיל 

לשמר את שני עיצורי השורש )פה"פ  כדיכך נמנע כיווץ שתי ההברות לאחת. זאת, ככל הנראה, 

עשויה גם להתפרש כצורת עתיד בבניין פעל  yāmāʔiועה"פ( ובכך לאפשר את זיהויו. הצורה 

מציע לשייך  564חיים-הידמתה לתנועת פה"פ. בן  ē(, זאת בהנחה שתנועת האית"ןyēqåttǝl)משקל 

yēqǡtǝlצורה זו למשקל העתיד קל ב 
שמש באה"ש, מה גם משקל זה אינו מ. 565המצוי בעה"ש 

 אמחה: yiqtålקל, הנגזרות מן השורש מח"י בעה"ש, נוטות על דרך משקל  בבניין עתידהצורות ש

ē'mī  תמחה(, 7)בר ו tē'mī  ולא על דרך משקל (, 19)דב כהyaqtəl. 

                                                 
. אילו היה משמש כאן המשקל הנפוץ בנטיית העבר הקל qētəlתמוה שבמקרה זה נבחר לשמש דווקא משקל העבר  563

qǡtål( עה"פ הייתה צפויה להשתמר ,*bǡʔək.והיה פשוט יותר לזהות את השורש ) 

 . 275חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן 564
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 בינוני פעיל15.13.1.3 

1. qātǝl 

 (.35'טועה' )מרקה יא  ṭāʔi טעי – יחיד

 (.13'ומבקשים' )עמרם י  wbāʔǝn ובעין(, 13'תועים' )מע"ש א  ṭǡʔǝn טעין – רבים

 
2. qētǝl 

'תועים אנחנו'  ṭinnån , טעינןמהדורת הדפתר(, 13'ומבקשים' )עמרם י  w'bī:n ובעין – רבים

(. באשר להתקצרות תנועת פה"פ בצורות 5'תוהים אנחנו' )מרקה א  tinnån תהינן(, 57)מרקה א 

ṭinnån ,tinnån  5.1.4.2ראה.§ 

 

15.13.2 בניין אפעל 

 maqtǝlבינוני פעיל 15.13.2.1 

 (.15, מרקה כא 88'רצויים' )מרקה ז  mǡꞌrīnמרחין  –רבים 

 

15.13.3 בניין אתְפעל 

 itqǡtǝlעבר 15.13.3.1 

 (.74, מעש א 3'רציָת' )מעש א  atꞌrīkאתריחך  –נוכח 

 (.A, 5'שעה' )בר ד  אתריח – נסתר

 

 yitqǡtǝlעתיד 15.13.3.2 

 (.561'תרצה' )ת"מ א תתריח – נוכח

 
 mitqǡtǝlבינוני 15.13.3.3 

 §.4.3.3ראה  i במקום a(. באשר לתנועת התחילית 19'נדרש' )מרקה יג  mat'bī מתבעי –יחיד 

 

 ע"ו ול"א15.14 

לגזרת ע"ו ול"א שייכים השורשים גו"ח 'לחם', נו"ח 'נח'. בגזרת ע"ו ול"א נבחר משקל הנטייה 

 .§(13.1ואחר כך פועלים כללי גזרת ל"א )§(, 11.3) בהתאם לכללי גזרת ע"ו

15.14.1 בניין קל 

 yēqol עתיד 15.14.1.1 

 (.25'ילחמו' )עמרם י  yēꞌgūn יגחון –נסתרים 

 
                                                 

 §.2.1.1.7, 79חיים, עואנ"ש ה, עמ' -ראה בן 565
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15.14.2 בניין אפעל 

 yǡqǝl עתיד 15.14.2.1 

 (.88'יפגע' )מרקה ד  yāgi יגיע – נסתר

 
 mǡqǝlבינוני 15.14.2.2 

 (.41'נלחם' )עמרם טז  mǡgiמגיח  – יחיד

 

 פ"י, ע"א ול"י15.15 

בצורות  ., אשר מתועד בבניינים אפעל ואיתפעלול"י שייך השורש יח"י 'חי'לגזרת פ"י, ע"א 

צורן בתוספת  גזרת ל"י, לפיהם נקבע בסיס הפועללי כל תחילה פועלים הנגזרות משורש יח"י

והתנועה שלפניה אינן מתקיימות  yפה"פ כללי גזרת פ"י: . בהמשך פועלים §(14.1.2) הנטייה

 ,לבין תנועה אחרת uבין תנועה הבאה  ,ʔה"פ ע (. בשלב הבא§7.1.2) ūובמקומן באה התנועה 

 §.15.3.2השווה  §(.3.7.3.4מוכפלת ) wבחצי תנועה מומרת 

15.15.1 בניין אפעל 

 yaqtǝlעתיד 15.15.1.1 

 (.JA, 16]=ותחיינה אותה[ 'וחיתה' )שמ א  ותוחינה – נוכחות

 

 maqtǝlבינוני פעיל 15.15.1.2 

 (.3, מרקה יט 25, עמרם יב 27, מרקה ה 8'מחיה' )עמרם ח  muwwi מוחי – יחיד

 

15.15.2 בניין איתפעל 

 ittaqtǝl*עבר 15.15.2.1 

 (.A, 19'ויחי' )בר יא  ואתוחי – נסתר

 

 yittaqtǝl*עתיד 15.15.2.2 

 (.J, 3'יחיה' )דב ח  יתוחי –נסתר 

 

 שורש נח"ת והשורשים הנגזרים ממנו15.16 

 נגזרים ממנו.הדיון שלהלן עוסק בנטיית השורש נח"ת ובשורשים התנייניים ה

yiy'yāt ,miy'yāt 15.16.1נטיית עתיד קל של השורש נח"ת, ניתוח הצורות  

 מדמה לעה"פ כאשר עה"פ היא nאין פה"פ §(, 6.1.3השורש נח"ת שייך לגזרת פ"נ וע"א. כאמור )

. אולם יוצא דופן הוא הפועל נח"ת, אשר לו שתי נטיות בעתיד בבניין קל. נטייה אחת פוצץ סדקי

והנטייה היא על  ה"פדמה לעינה מאי nה"פ כדרך שאר שורשי פ"נ וע"א, שבהם פשל נח"ת היא 

 ינעת(; B, 30[ 'וירדו' )במ טז ן]וינעתו(; VEC, 19'וֵיֵרד' )שמ ט  וינעתע"א, לדוגמא: גזרת דרך 
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 נדחל, השווה yē'nāt*היא  ינעת(. הגייתה המשוערת של הצורה C, 24; דב כח E, 19'ֵיֵרד' )במ כד 

nēꞌdāl  (3'נירא' )עמרם ב. 

. נטייה גרונית ה לעה"פדמינטייה שנייה של נח"ת קיימת רק בפועל זה וייחודה הוא בכך שפה"פ מ

 ְוַתֵחת –זו של הפועל נח"ת מתועדת גם בניבי הארמית האחרים. השווה: ארמית מקראית 

' )תענית סג, ד(; קטעי תרגום מן ֵרדיֵ ' ייחות –(; ארמית של הירושלמי 15'ותוריד, ותביא' )עזרא ה 

'. באה"ש עה"פ בשורש הזה נעתקה לפוצץ ֵרדיֵ ' נחות –(; סורית E Gn 42:38' )ֵרדיֵ ' יחות –הגניזה 

מוכפלת  yחצי התנועה במומר הפוצץ הסדקי  yiqtalקל, משקל בבניין עתיד הסדקי, ובצורת 

. אולם הצורה yinʔat  <yiʔʔat  <*yiyyatלפיכך, צפויה להתהוות הצורה הבאה: §(. 3.7.3.3)

. יש להניח כי הטעמת המלרע במקרה (60ֵרד' )מרקה יד 'יֵ  yiy'yāt ייעת מוטעמת מלרע:המתועדת 

(, שבה הטעמת המלרע C, 24)דב כח  yē'nāt* ינעתזה היא תוצאת אנלוגיה לצורת העתיד 

 מתבקשת. 

 וייעתלנטיית עתיד קל של השורש נח"ת בהידמות פה"פ לעה"פ:  מתה"ש להלן דוגמאות נוספות

'ֵיֵרד' )דב  ייחת(, C, 19'וֵיֵרד' )במ כד  ייעת(, JA, 30'וירדו' )במ טז  וייעתון(, JA, 19'וֵיֵרד' )שמ ט 

מורשת משלב קדום יותר  ככל הנראהו Jנפוצה בכתב יד  ייעתהטיפוס ן (. צורת העתיד מV, 24כח 

יד מאוחרים, וסביר להניח -מתועדת בעיקר בכתבי ינעתהטיפוס ן רת העתיד משל הארמית. צו

 שזוהי צורה מאוחרת יחסית, אשר התפתחה באנלוגיה לשאר הצורות השייכות לגזרת פ"נ וע"א.

(. 78' )מרקה יד 'יורד miy'yāt מיעת( מתועדת הצורה 60'ֵיֵרד' )מרקה יד  yiy'yāt ייעתלצד הצורה 

 מיעת. בהנחה שהיא נגזרת מן השורש נח"ת בבניין קל, מתפרשת הצורה קשהשיוכה הדקדוקי 

miy'yāt  על משקלכצורת מקור maqtål  בניגוד לכללי התפוצה משמש כאן האלומורף(miqtål )

 ומירה דאלהותה מיעת מוחי דריה לעלם'לרדת', אך מצד ההקשר מתבקשת צורת בינוני 'יורד': 

 miy'yāt מיעתמנתח את הצורה  566חיים-'ומזון האלוהות יורד ]ו[מחיה את הדורות לעולם'. בן

כגזורה משורש נח"ת בבניין אתְפעל ומציג את השחזור הבא: צורת היסוד בבניין אתְפעל בדומה 

mitn –למתועד בארמית מקראית 
e
ḥat  <1 היסוד .t  מידמה הידמות מלאה לפה"פ–     

*minn
e
ḥat  <2.  ביטול השווא בפה"פ ופישוט מכפל עיצורים– *minḥat  הידמות <n ל-ḥ – 

*miḥḥat גרונית מומרת בהגה מעבר < y מוכפל – *miyyat .הטעמת  סביר אתאינו מ חיים-בן

 (.סעיף קטן ג §3.5)ראה  התאפס בניגוד לנטייה הרווחת במילוי השווא השוואניח שהמלרע ומ

 

15.16.2 שורש תנייני יח"ת 

'יורד'  miy'yāt מיעת(, 60'ֵיֵרד' )מרקה יד  yiy'yāt ייעתהסבר נוסף באשר להתהוות הצורות 

תח השורש . הוא יוצא מתוך הנחה כי מן השורש נח"ת התפ567( הציג פלורנטין78)מרקה יד 

הנתון אתְפעל )בהתאם לתיאור הדקדוקי , ושתי הצורות הללו נגזרות ממנו בבניין התנייני יח"ת

 (. במקרים אלה לבניין אתַפעיש להניח 

                                                 
 .220-219חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן 566
 .240פלורנטין, עברית שומרונית מאוחרת, עמ'  567
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. yityāʔat  <1בהתאם להשערת פלורנטין: צורת היסוד  ייעתלהלן שלבי ההתפתחות של הצורה 

. היעלמות פוצץ סדקי בין שתי תנועות שוות ומעבר y:yiyyāʔat   <2לפה"פ  tהידמות היסוד 

 miy'yāt מיעת(. באותו אופן מתהווה הצורה 60'ֵיֵרד' )מרקה יד  ייעת yiy'yātהטעם למלרע: 

( ]נה"ר, בניין אתַפעל, 12'זכור!' )עמרם ב  in'nǡr הנהר(. השווה את הצורה 78'יורד' )מרקה יד 

 באותו אופן.  מתהווהציווי נוכח[, אשר 

ש הייתה קיימת להוכיח את קיומו של השורש התנייני יח"ת, יוצא פלורנטין מהנחה כי באה" כדי

לצדה §(. 6.1.7.1( 'ָיַרד', שנוצרה עקב נשילת הברת פה"פ בגזרת פ"נ )נחת)< חתצורת עבר נסתר *

ת בנשילת הברת פה"פ בעבר )<ירד( 'ָיַרד' בגזרת פ"י, אשר גם מתאפיינ רדמתועדת באה"ש הצורה 

ות מן השורש יר"ד, נתפסה , הנגזרירד-ו רד'ָיַרד'. בשל קיומן של הצורות  ירדוהצורה §(, 7.1.5קל )

'ָיַרד' כגזורה משורש פ"י, כלומר יח"ת. על קיומו של השורש התנייני  חתגם הצורה המשוערת *

(. פלורנטין סבור כי C, 9'ָיַרד' )במ יא  yāt* יעתיח"ת מעידה, לדעת פלורנטין, צורת עבר נסתר 

(, המייצג צורת JA, 9)במ יא  נעתהיא צורת עבר ולא צורת עתיד לאור הנוסח  Cבכ"י  יעתהצורה 

 חת. צורת עבר נסתר *1עבר מובהקת הנגזרת מן השורש נח"ת. להסברו של פלורנטין שני קשיים: 

עתיד ובכך מקביל הצורת ל כוון ככל הנראה( מC, 9)במ יא  יעתהנוסח . 2כלל אינה מתועדת; 

 ולנוסח המסורה ֵיֵרד.  yēråd ירדלנוסח השומרוני 

( בבניין קל, 60'ֵיֵרד' )מרקה יד  ייעת yiy'yātלאחר התפתחות צורת העתיד שלהניח  יותר סביר

'יורד' miy'yāt מיעת היא הובנה כגזורה משורש יח"ת בבניין אתַפעל, מה שהוביל ליצירת הבינוני 

   מן השורש יח"ת בבניין אתַפעל.( 78)מרקה יד 

 

15.16.3 נטיית נח"ת בבניין אפעל 

   אעתבניין אפעל מידמה פ"נ לע"א. לפיכך, צורת עבר נסתר היא  סביר להניח כי גם בנטיית

(anʔǝt  <aʔʔǝt  )<*āʔǝt  יעת'הוריד'; צורת עתיד נסתר היא (yanʔǝt  <yaʔʔǝt  )<*yāʔǝt 

'והורידה'  ואעתת'הורד!'. לדוגמא:  āʔǝt*>(  anʔǝt  <aʔʔǝt) אעת'יוריד'; צורת ציווי נוכח היא 

'והורידו' )בר מד  ויעתון(, J, 13'ותורידו' )בר מה  ותעתון (,J, 7'הורידו' )בר מג  אעתו(, J, 18)בר כד 

31 ,J 5; במ ד ,J 4; דב כא ,J ,)שמ לג  אעת( '!5'הורד ,J.) 

 

15.16.4 השורש התנייני אח"ת 

, 82, מרקה יד 5'ירד' )עמרם ו nāt  נחתצורות העבר המתועדות בבניין קל מן השורש נח"ת הן: 

']הן[ ירדו' )מרקה  nātti נעתי(, 16, מרקה טז 85'ירדו' )מרקה יד  nāttu עתו/נחתונ(, 88מרקה יד 

לשורש אח"ת  ככל הנראה(. לצד צורות אלה מתועדות צורות בעבר ובינוני קל, המשתייכות 30יד 

, 110, מרקה טז 31, מרקה יד 32'ירד' )מרקה ט  āt אעתשהתפתח מן נח"ת. אלה הן הצורות: 

'ויורד' )מרקה טז  wāt ואעת[ , qǡtål( ]קל, עבר, משקל 145, מרקה טז 14, מרקה כג 164מרקה ט 

( ]קל, בינוני פעיל, משקל 4'ויורד' )מרקה טו  wāʔǝt ואעת[, qǡtal( ]קל, בינוני פעיל, משקל 92

qǡtǝl.] 
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בעבר  aqtålאח"ת התפתח מנטיית השורש נח"ת על דרך משקל  כי השורש התנייני 568ניתן להניח

נעלם  ʔ. העיצור ʔ – aʔʔat  <2ה"פ לע n. הידמות פה"פ anʔat  <1קל. כלומר, חל התהליך הבא: 

'ירד' התפרשה בדיעבד כשייכת לשורש התנייני אח"ת וכך  āt. הצורה āt –בין שתי תנועות שוות 

 (.4'ויורד' )מרקה טו  wāʔǝt עתואהתהוותה בין השאר צורת הבינוני 

 

15.16.5 השורש התנייני חו"ת 

, מרקה ט 110, מרקה טז 31, מרקה יד 32'ירד' )מרקה ט  āt אעת ניתן להניח כי צורת נסתר עבר

§(, 15.16.4נגזרת מן השורש נח"ת ) מבחינה היסטורית (, אשר145, מרקה טז 14, מרקה כג 164

'צם'  ṣǡm צעם(, 30, עמרם ו 3, עמרם ו 9'עמד' )עמרם א  qām קעםהוקבלה לצורות כדוגמת 

(, הנגזרות משורשי ע"ו. בעקבות כך התהווה השורש התנייני חו"ת, 105, מרקה יד 16)עמרם יז 

 חותו(, N, 7'רד' )שמ לב  חות (,N, 4'ארד' )בר מו איעות אשר אליו משתייכות הצורות הבאות: 

 qolועל דרך משקל הציווי  yēqolות על דרך משקל העתיד (. צורות אלה נוטC, 2'רדו' )בר מב 

 §(.11.3.1.4בגזרת ע"ו )

 

15.16.6 השורש התנייני נו"ת 

'ירד' nāt  נחתמן השורש נח"ת, כדוגמת  qǡtålמשקל  דרך עלהקל עבר ה הדעת נותנת כי צורות

 מכך כתוצאהו"ת וכשייכות לגזרת ע"ו. התפרשו כגזורות מן השורש נ ,(82, מרקה יד 5)עמרם ו 

; שמי V, 9'רד' )בר מה  נות. לדוגמא: qolמשקל  דרך התפתחה נטיית השורש נו"ת בציווי קל על

 (.V, 2'רדו' )בר מב  נותו(, V, 24; שמ יט V, 21ט 

 

  הו"י 'היה' שורשנטיית ה15.17 

ני שורשים: השורש הו"י/הב"י )עה"פ התפתחו באה"ש בבניין קל ש'היה' הקדום הו"י  שורשן המ

עיצורי ה"י, המותנים בקטגוריות דקדוקיות. השורש הו"י משמש בבניין קל -והשורש הדו( bהיא 

עיצורי -השורש הדו§(. 15.8. נטייתו היא על דרך גזרת פ"א ול"י )ומקור בכל הנטיות למעט עתיד

השורש  בסיס הנטייה של ולו נטייה מיוחדת. ובמקור, נוטה בעתיד yולה"פ  ʔה"י, המורכב מפה"פ 

 עה"פ, דהיינו העדרב miqtål המקורלמשקל ו yiqtalעתיד ה מקביל למשקלובמקור ה"י בעתיד 

yīqål, *mīqal.  היות שבתפקיד לה"פ משמש העיצורy ,היא בהתאם לכללי גזרת ל"י  הנטייה

(14.1.2.)§ 

היא תנועת תחילית  ʔ)התנועה שלפני  īʔiכחלק מרצף  iעומדת בין שתי תנועות  ʔכאשר פה"פ 

(, היא נעלמת וחל כיווץ של שתי הברות להברה יאופיינית לגזרת ל" ʔהאית"ן, התנועה שאחרי 

מדבר, נוכח, העתיד ל(. תופעה זו קורית בצורות 21'תהיה' )עמרם טז  תהי tīʔi  <tīאחת. לדוגמא: 

 . בצורת המקורכפי הנראה ו נסתר, נסתרת, מדברים

                                                 
 .190ב, עמ' חיים, עואנ"ש ג ס"-ראה בן 568
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)המתהווה לאחר  oלתנועת  iבין תנועת תחילית האית"ן  ʔעומדת פה"פ  בגוף הנסתרים והנוכחים

 ʔמידמה הידמות מלאה לתנועה שאחרי  ʔ. התנועה שלפני īʔoפעולת כללי גזרת ל"י( כחלק מרצף 

'יהיו'  יון yīʔon  <yūʔon  <*yūnוחל כיווץ של שתי הברות להברה אחת. לדוגמא: §(, 3.9.1.2)

 (. J, 5)בר מח 

(, J, 16'יהיו' )בר יז  yūn* יהון וצורת הנסתרים (J, 2'תהיו' )ויק יט  tūn* תהון וכחיםהנ ד צורתלצ

'יהיו' )עמרם יב  yūnuיהונו (, A, 15'תהיו' )בר לד  tū:nu* תהונומתועדות ברובד המאוחר הצורות 

, tū:nu* תהונוהצורות  שאר ניבי הארמית.מ (. צורות אלה הן קו מיוחד באה"ש המבדיל אותה6

ואפשר  כבר היו קיימות yūn* יהון, tūn* תהוןלאחר שהצורות כפי הנראה התפתחו  yūnuיהונו 

, נתפס uהתנועה הסופית לצורות אלה בהיתוסף  .שהורגשו כהרכב של תחילית וסופית בלבד

, המהווה ביסודו חלק מצורן העתיד, כעיצור שורשי. בעקבות כך "הושג הגוף לשאת את nהעיצור 

          והצורןלנוכחים  t---u/ו---תהתפשטו בנטיית העתיד הצורן  רובד המאוחרב .569רנים"הצו

, לנסתרים y---on/ןו---י ,לנוכחים t---on/ןו---ת הצורנים הרגיליםלצד לנסתרים ) y---u/ו---י

 .n-/ן-בלבד ללא העיצור הסופי  u-/ו-נוספה התנועה  יהון, תהוןלצורות . לפיכך §(4.1.2.1ראה 

 יד, ואילו בכתב yūnuלצד ההגייה  יהונוהנוסח  ניתן להבחין כי בכתבי היד המאוחרים בא

 .יהוןואטיקן, הנחשב לכתב יד קדום, מצוי ללא יוצא מן הכלל הנוסח 

 

15.17.1 קלמקור בבניין בודוגמאות לנטיית השורש ה"י בעתיד  

 yiqtålעתיד 15.17.1.1 

 (. J, 12'אהיה' )שמ ד אהי  –מדבר 

, 16; שמ ד JA, 40; בר מא CA, 12'תהיה' )בר ד  תהי(, 17'ותהיה' )מרקה יט  wtī ותהי – נוכח

JA 24; שמ כב ,J 2; שמ כג ,J 14; דב ז ,J ,)בר כד  ותהי( '41'והיית ,J.) 

'יהיה'  יהי(. פעמים רבות ההגייה הנתונה לצורה 19, מרקה ה 17'יהיה' )מרקה ה  yī יהי – נסתר

, 84, מרקה טז 42, מרקה טז 74, עמרם כד 52, עמרם כד 22ג , עמרם י15)עמרם יג  yǡʔiהיא 

'היה' בעה"ש  הי"י (, והיא תואמת את נטיית השורש35, אלדסתאן ג 4, אלדסתאן א 2אלדסתאן א 

 . אלה הם כנראה שרבובים מן העברית.570)עתיד מקוצר(

 (.21'תהיה' )עמרם טז  tī תהי – נסתרת

 (.JA, 19; בר מז JA, 9; בר מד JA, 23'הנה' )בר לח  נהי(, 11'נהיה' )מעש א  nī נהי – מדברים

; שמ יט J, 10; בר מד J, 15'תהיו' )בר לד  תון(, JA, 12; ויק כו J, 2'תהיו' )ויק יט  תהון – נוכחים

6 ,J 30; שמ כב ,J ,)15'תהיו' )בר לד  תהונו ,A 10; בר מד ,A 6; שמ יט ,A 30; שמ כב ,A;        

 (.A, 2ויק יט 

                                                 
 .21חיים, תיבת מרקה, עמ' -בן 569

 .123עמ' §, 2.8.18; עואנ"ש ה, 70ראה עואנ"ש ג ס"ב, עמ'  570
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; J, 19; שמ ז J, 5'יהיו' )בר מח  יון(, A, 15; שמ כה J, 6; בר מח J, 16'יהיו' )בר יז  יהון – נסתרים

, 20, עמרם יז 10, עמרם יז 14, עמרם יד 25, עמרם יג 6'יהיו' )עמרם יב  yūnu יהונו(, J, 15שמ כה 

]=ויהיו[ ויהונו  (,5ג  , מעש49, ננה 9, מרקה כד 4, מרקה כא 69, מרקה יד 7, עמרם כא 8עמרם יט 

 (. A, 19; שמ ז A, 6; בר מח A, 5; בר מח A, 16'יהיו' )בר יז  יהונו(, E, 20'והיה' )בר ו 

 יהין(, JA, 3; שמ כו J, 26; בר מט J, 36'תהיינה' )בר מא  יהן(; J, 27'יהיו' )בר מא  יהן – נסתרות

 (.A, 27'יהיו' )בר מא 

 

 miqtålמקור 15.17.1.2 

 (.450.29'להיות' )המליץ  למהי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



306 
 

 עירובי שורשים, חילופי שורשים, שורשים תנייניים16 

 עירובי שורשים16.1 

פועל, בו ת מסוימות, עשוי להיווצר מצב שכאשר קיימת זהות בין נטיית שתי גזרות בקטגוריו

השייך במקורו לגזרה אחת, נוטה על דרך הגזרה השנייה בקטגוריה שבה אין זהות בין נטיית שתי 

הגזרות. לדוגמא, קיימת זהות בין נטיית ע"ו לכפולים בבניין קל בחלק מנטיית העבר, כאשר 

גון , כqåt(t)משקל  –(, ובכפולים 11'ראה' )עמרם טו  šam שם, כגון qålבגזרת ע"ו משמש המשקל 

כך הפועל קצ"צ, השייך לגזרת הכפולים, נוטה בציווי קל משום (. C, 1'וירד' )בר לח  wmåk*ומך 

'חדל' )שמ יד  קץ(. זאת לצד צורת הציווי N, 12'חדל' )שמ יד  קוץ: qolעל דרך גזרת ע"ו, משקל 

12 ,Jבוא[ על : גם (, הצפויה על פי נטיית הכפולים, השווה=[ʕål  בר ל( '3'בא ,A.)  תופעה זו מכונה

 . 571עירובי שורשים

נטייה קבועה בתוך קטגוריה מסוימת של גזרה אחת על דרך גזרה אחרת נכללת בין הכללים של 

§(, 8.1.1ך פועלי פ"י בקל עתיד ומקור )אותה גזרה. נטייה מעין זו היא נטיית פועלי פ"א על דר

( ]שורש 24'ללמוד' )מרקה א  mīlåf מילף( ]שורש אמ"ר[, 22'יאמר' )עמרם ח  yīmår יימרכגון: 

, 12'חדל' )שמ יד  קוץאל"ף[. מקרים אלה אינם נדונים להלן ויש להבדיל בינם לבין צורות כדוגמת 

N.) 

עירובי השורשים גורמים להיווצרותם של שורשים תנייניים. כך, למשל, קיימת הזדהות בין נטיית 

'עמד'  qām קעם, לנטיית העבר בגזרת ע"ו, כגון (5'ירד' )עמרם ו  nāt נחתהעבר בגזרת ע"א, כגון 

(. ככל הנראה, בשל הזדהות זו הפועל שא"ל, השייך במקורו לגזרת ע"א, נוטה על דרך 3)עמרם ו 

 שיאל(, 63, עמרם כח 47'יבקש, יתחנן' )עמרם כג  yēšol ישולגזרת ע"ו בעתיד קל, פעל, אפעל: 

(. במקרה זה התהווה השורש התנייני שו"ל J, 36שמ יב ) 'וישאלום' וישילונון(, A, 7'שאל' )בר מג 

ותפס את מקומו של השורש המקורי שא"ל. לעתים השורש המקורי והשורש התנייני משמשים זה 

לצד זה. הקביעה מהו השורש המקורי ומהו השורש התנייני מתבססת על שיקולים אטימולוגיים. 

ש המקורי, לדוגמא, שא"ל/שו"ל; לעתים במילון אה"ש מוצג לעתים השורש התנייני לצד השור

  השורשים מופיעים כשני ערכים שונים, לדוגמא, קצ"ץ לצד קו"ץ.

היות שהקורפוס של אה"ש סגור, במקרים רבים לא ניתן לדעת אם התהווה שורש תנייני. לדוגמא, 

על נטייתו השורש גו"ז הוא שורש מגזרת ע"ו במקורו ולו נטייה בבניינים קל ואפעל. אולם בבניין פ

; ראה 13'עובר' )ננה  mǡgāʔǝz מגעזק'(,  1129'עובר' )ת"מ א מגעזהיא על דרך ע"א, לדוגמא: 

(. במקרה זה לא ניתן לדעת אם התהווה 17'עוברים' )אלדסתאן ג  amgāʔēzǝn מגעזין(, §10.2

 פעמי מע"ו לע"א.-שורש תנייני גע"ז או שמא מדובר בהיקש חד

-השנייה, החל מהיקשים חדן ת הנוטות להיות מושפעות אחת מבדיון שלהלן מוצגות הגזרו

פעמיים וכלה ביצירת שורשים תנייניים פוריים. לעתים מדובר במגמה כללית של השפעות בין שתי 

גזרות, לדוגמא, ע"א מושפעת מע"ו ולהיפך; ולעתים מדובר במקרים של השפעה ספוראדית בין 

                                                 
, 219מוראוקה, עמ' -( של גזרה אחת על ידי אחרת. ראה ז'ואוןcontaminationז'ואון מכנה תופעה זו קונטמינציה ) 571

§80o. 
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ורשים תנייניים, אשר אה"ש ירשה מרובד קדום יותר, שתי גזרות, לדוגמא, פ"י מושפעת מפ"נ. ש

 , אינו נחשב לשורש תנייני(.572לא נידונים להלן )לדוגמא, השורש יצ"ב, שמקורו בשורש נצ"ב

  

16.1.1 ע"ו –פ"נ  

עיצוריות. -הדמיון בין גזרת פ"נ לגזרת ע"ו מתבטא בכך שבשתיהן צורות הציווי בבניין קל דו

 בשל ( ]שורש מו"ל[.56'מול' )פנחס  mol מול( ]שורש נט"ר[, 6'שמור' )עמרם יח  ṭår טרלדוגמא: 

תופעה זו מאפיינת §(. 6.1.7ע"ו בעבר, בעתיד ובציווי קל ) גזרת י פ"נ נוטים על דרךפועלכך יש ש

 .קר בכתבי היד המאוחרים של התרגוםאת הרובד המאוחר של אה"ש ונקרית בעי

 דרך ע"ו: להלן דוגמאות לנטיית פ"נ על

, 50'יצא' )בר כד  פקלשורש נפ"ק 'יצא' נטייה על דרך גזרת ע"ו בעבר, עתיד וציווי קל. לדוגמא:  .1

A ,)בר כד  ופק( '63'ויצא ,A ,) ויק כה יפוק( '30'יצא ,B ,)א, 36; בר ל 569.3'צא!' )המליץ  פוק

ACB 13; בר לא ,A 8; שמ יא ,AVB,) בר יט  פוקו( '14'צאו ,A 31; שמ יב ,AB 4; במ יב ,AV .) 

, 14'ויקח' )בר כא  וסבלשורש נס"ב 'לקח' נטייה על דרך גזרת ע"ו בעבר ועתיד קל. לדוגמא:  .2

A ,)במ יט  ויסוב( '18'ולקח ,J ; 6.1.7.2ראה§). 

 (.A, 14'ויסך' )בר לה  וסך'נסך, יצק' נטייה על דרך גזרת ע"ו בעבר קל. לדוגמא:  1לשורש נס"ך .3

, 27'ויפרו' )בר מז  פשופ"ש 'היה רב' נטייה על דרך גזרת ע"ו בעבר וציווי קל. לדוגמא: ולשורש נ .4

A ,)בר א  פושו( '!22'פרו ,E 17; בר ח ,E 7; בר ט ,E .) 

(, A, 18'תטור' )ויק יט תטור  לשורש נט"ר 'שמר' נטייה על דרך גזרת ע"ו בבניין קל. לדוגמא: .5

 ה נקבע כי נוצר שורש תנייני טו"ר.(. במקרה ז584'שומרים' )ת"מ ד טרין

; N, 11'ושחט' )ויק א ויכוס  'שחט' נטייה על דרך גזרת ע"ו בבניין קל. לדוגמא: 1לשורש נכ"ס .6

 (.N, 15; ויק טז N, 8ויק ג 

גזורות מן 'ויקח' כ וסב'יצא',  פקכדוגמת  העבר לכאורה אפשר היה לתלות את קיומן של צורות

 ויסוב'צא!',  פוקצורות כדוגמת  . ברם,'יקח' ]שורש נס"ב[ יסב'יצא' ]שורש נפ"ק[,  יפקהעתיד 

 משמעי על נטייה על דרך גזרת ע"ו. -( מצביעות באופן חדJ, 18'ולקח' )במ יט 

בעוד שורשי פ"נ נוטים על דרך גזרת ע"ו, שורשי ע"ו אינם נוטים על דרך גזרת פ"נ. ניתן להניח 

אחוזים בלבד, ראה  3.5-אשית, מעט שורשים משתייכים לגזרת פ"נ )כשיש לכך שתי סיבות. ר

מה שמגביל את יכולת ההשפעה של גזרת פ"נ על גזרות אחרות. שנית, באה"ש מתקיים §(, 4.4.1

 קשר הדוק בין גזרת ע"ו לגזרת ע"א, ועל כן מרבית ההיקשים של שורשי ע"ו הם לגזרת ע"א. 

 

16.1.2 ע"ו –הכפולים  

-ורשים דו, שהרי שתי הגזרות מורכבות בבסיסן מש573זרת הכפולים לגזרת ע"ויש דמיון רב בין ג

כפולים נוטים על השורשי עם זאת, רק כמה מ. נטיותיהן מזדהות באופן חלקי בעבר קלעיצוריים ו

                                                 
 . 601ברוקלמן, יסודות, עמ' §; u55, 379 ת, עמ'ראה מילון האלוט, ערך יצ"ב; באואר וליאנדר, עברי 572

 .80o§, 219מוראוקה, עמ' -ראה ז'ואון 573
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 נדירה מאוד ורבים משורשיה הוקשו לשלמים.פולים הכ, שכן גזרת §(12.2)עוד ראה  דרך ע"ו

 ע"ו: גזרת י הכפולים על דרךלהלן דוגמאות לנטיית שורש

'חדל' )שמ יד  קוץעל דרך גזרת ע"ו: נוטה מן השורש קצ"ץ 'חדל' קל  ורת הציווי לנוכח בבנייןצ .1

12 ,N :שמ יד  קץ(. זאת לצד צורת הציווי הרגילה על דרך הכפולים( '12'חדל ,J.) 

]=בוא[ 'בא'  עולעל דרך גזרת ע"ו:  נוטות מן השורש על"ל 'בא' קל צורות הציווי והעתיד בבניין .2

 איעול(, N, 13'אשר נבוא' )בר כ  דניעול(, J, 34]=ובואי[ 'ובאי' )בר יט  ועולי(, CA, 26)שמ ז 

 (.C, 14]=אבוא[ 'אבא' )בר לג 

 qǡṣǝnקצין על דרך גזרת ע"ו: נוטה מן השורש קצ"ץ  בינוני פעיל רבים בבניין קלצורת  .3

 ʕållǝm* עליםבגזרת הכפולים היא רת בינוני פעיל בבניין קל (. דוגמא לצו68'פוסקים' )מרקה ג 

 (.E, 5'באים' )דב ד 

'זעים'  נאדיןעל דרך גזרת ע"ו:  נוטה 'נדד' 1מן השורש נד"דינוני פעיל רבים בבניין קל צורת ב .4

 (.694)ת"מ א

 rǡtǝn ראתיןעל דרך גזרת ע"ו: נוטות מן השורש רת"ת 'רעד' ות בינוני פעיל בבניין קל צור .5

 (.11'רועדת' )מרקה ז  rǡtå ראתה(, 44'רועדים' )מרקה ז 

'הגן' )אב  ǡgən אגןעל דרך גזרת ע"ו: נוטה מן השורש גנ"ן 'גונן' רת הציווי לנוכח בבניין קל צו .6

( 34'הגן' )אב גלוגה aggən אגן (. קריאת שאר העדים היא §12.2; ראה , ע"א וע"ב34גלוגה 

 גזרת הכפולים. בהתאם לכללי

 מקרעל דרך גזרת ע"ו:  נוטה מן השורש קר"ר 'קירר' נוני פעיל יחיד בבניין אפעלצורת בי .7

mǡqǝr  מקר(. קריאת שאר העדים היא §12.2; ראה , ע"ב33'ֵמֵקר' )טביה maqqǝr  ֵמֵקר' )טביה'

 ( כצפוי בגזרת הכפולים.33

 אמכיעל דרך גזרת ע"ו: נוטה מן השורש מכ"ך 'שפל, ירד' בינוני רבים בבניין אתְפעל צורת  .8

immǡki  (. דוגמא לצורת בינוני בבניין אתְפעל בגזרת הכפולים 63']הן[ השפילו עצמן' )מרקה יד

 (.N, 40'ותדד' )בר לא  witnåddåt* ואתנדתהיא 

 §(.3.10.2ניתן גם להניח כי חלה בהן הארכה תמורת הכפלה ) 8-3דוגמאות גבי הל

 
 הכפולים: לנטיית שורשי ע"ו על דרךנדירות דוגמאות  שתי להלן

 mittor מתור על דרך גזרת הכפולים: 'הסתכל, חיפש' 1צורת מקור קל גזורה מן השורש תו"ר .1

 (.§11.4; ראה 65'להבין' )טביה 

 almittob למתוב צורת מקור קל גזורה מן השורש תו"ב 'חזר, שב' על דרך גזרת הכפולים: .2

 (.15רקה יח 'לשוב' )מ

 §(.3.10.1חלה בהן הכפלה תמורת הארכה ) ניתן גם להניח כי הללודוגמאות השתי גבי ל

 

16.1.3 ע"ו –ע"א  

א לבין צורות נוצר דמיון רב בין צורות מגזרת ע" מן המעמדיםבשל היעלמות הפוצץ הסדקי בחלק 

וצורות הנגזרות כך הוקשו כמה צורות הנגזרות מפועלי ע"א לפועלי ע"ו, כתוצאה ממגזרת ע"ו. 
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נטייה שלמה על  הנראה כפי התהוותה ניין קלבגזרת ע"ו בבכמו כן, עלי ע"א. לפו –מפועלי ע"ו 

'תעמד'  tē'qām* תקעם(, 3'עמד' )עמרם ו  qām קעם(, לדוגמא: §11.3.1.6, §11.3.1.2דרך ע"א )

 (.85)מרקה ז  'שוב!' tǡb תהב(, J, 11)דב כד 

 
 ע"ו: דרך להלן דוגמאות לנטיית ע"א על

דמיון בנטיית העבר בבניין קל בגזרת ע"א לגזרת ע"ו התהוותה נטייה של השורש שא"ל  בשל .1

'יבקש, יתחנן' )עמרם כג  yēšol ישול'שאל' על דרך גזרת ע"ו בבניינים קל, פעל, אפעל. לדוגמא: 

 ןוישילונו( ]פעל עבר[, A, 7'שאל' )בר מג  šåyyəl* שיאל( ]קל עתיד[, 63, עמרם כח 47

*wyēšīlūnon 'שמ יא  'וישאילום(3 ,J .]אפעל עתיד[ ),נשאלו' השתאלו  מתועדת הצורה כמו כן'

(, אשר בהתבסס על שלד העיצורים ניתן לשייכה הן לבניין אתְפעל בגזרת ע"ו הן לבניין 483)ת"מ ג

ם אתְפעל או אתַפעל בגזרת ע"א. כך או כך, אין ספק כי התהווה כאן השורש התנייני שו"ל. ג

מצויים  575באה"נ .574'אשאלך' נשולנךבאיא"י נוצר השורש התנייני שו"ל מן שא"ל, השווה: 

, המעידים בוודאות על קיומו של השורש א'שאלו', בלא האות  שלו'שאל',  שלכתיבים כדוגמת 

 התנייני שו"ל.

'מעיד'  mǡsəd מסיד ( ]בניין אפעל[,78'העיד' )מרקה יג  ǡsəd אסידמבחינה היסטורית הצורות  .2

רש ( ]בניין איתפעל[ נגזרות מן השוJ, 29'הועד' )שמ כא  ittǡsǝd* ואתסד( ]בניין אפעל[, 5)עמרם ב 

, asʔǝd  <ǡsǝd*דית של הפוצץ הסדקי: אהתאפסות ספורבגלל סה"ד. אפשר שהן התהוו 

*ittasʔǝd  <*ittǡsǝdעה . זאת בניגוד לכלל הצורות שבהן היעלמות פוצץ סדקי בין עיצור לתנו

(, 33'ירחיק' )מע"ש ד  yǡꞌrēq( yarʔǝq >) ירחקכגון: §(, 3.7.3.5ורמת להיווצרות תנועה ארוכה )ג

, ǡ'sēd ,*mǡ'sēd*(. אפשר גם שהצורות הצפויות 27'מיירא' )עמרם ד  mǡꞌdēl( madʔǝl >) מדחל

*ittǡ'sēd  אנירהוקשו לצורות הרגילות בגזרת ע"ו, כדוגמת ǡnǝr  מניר(, 5'האיר' )מרקה כד 

mǡnər  אתקם(, 4'מאיר' )עמרם ז *ittǡqǝm  שמ מ( '17'הוקם ,Jוכ ,)התהווה שורש תנייני  ך

 סו"ד.

מן השורש סא"ב 'טמא' התהווה ככל הנראה שורש תנייני סו"ב ולו  בדומה לשורש סה"ד, גם .3

(, 874'ויטמא' )ת"מ ג wyēsayyǝb* ויסיבפעל, אתְפעל ואתַפעל. לדוגמא: נטייה בבניינים 

 (.309'ייטמא' )ת"מ ג yiståyyåb* יסתיב(, J, 20'נטמאת' )במ ה  iståbti* אסתבתי

. qelלשורש בא"ש 'היה רע' נטייה על דרך גזרת ע"ו בעבר קל ובבינוני קל על דרך משקל  .4

(. נטייה זו צמחה ככל הנראה לאור 18'רע' )מרקה א  beš ביש(, A, 11'וירע' )בר כא  ובישלדוגמא: 

הזדהות בין נטיית פועלי ע"ו בבניין קל בעבר ובינוני לנטיית בא"ש בבניין קל בעבר ובבינוני, כגון, 

'זהו  bǡʔǝš אהן הו סמנה דבה אסו כל באש(, V, 10'וירע בעיני יהוה' )בר לח  יהוה בעיני ובאש

  (.8 הסם שבו רפואת כל חולה' )מ יח

 

                                                 
 ראה סוקולוף, מילון איא"י, ערך שאל. 574
 §.4.5.5.1, 193קסלר, דקדוק, עמ' -ראה מילר 575
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הנגזרת מן השורש טע"ן 'נשא, טען' בבניין ( J, 5]=השא[ 'עזוב' )שמ כג  אטענולצד הצורה  .5

, 17'טענו' )בר מה  ǡṭīnu* אטינו, (J, 13'ויעמסו' )בר מד  wǡṭīnu* ואטינו אפעל, מתועדות הצורות

J,) שמ כג  576]=תשא[ 'תעזוב' תטין(5 ,J) בהתבסס על הכתיב יש להניח כי במקרים אלה חלה .

אנלוגיה לנטיית בניין אפעל בגזרת ע"ו. אפשר שהגורם לאנלוגיה זו הוא היעלמות הפוצץ הסדקי 

, (80, מרקה א 33נושא, שם' )עמרם כו עמוס; ' ṭīn טעיןבבניין קל, כגון הסביל בצורות הבינוני 

 ר.ארוכה ביות iשבהן תנועת פה"פ היא תנועה 

בצורה  å( ]בניין פעל; תנועת עה"פ 41'כתב' )מרקה יד  bayyår ביארמבחינה היסטורית הצורות  .6

( ]בניין אתַפעל[ 7'נרשם' )מרקה כא  ibbayyår אביאר§[, r ,3.9.1.5זו היא תוצאת הידמות לעיצור 

דית של הפוצץ הסדקי בהגה מעבר אהמרה ספורעקב רש בא"ר. אפשר שהן התהוו נגזרות מן השו

y :*bǡʔar  <bayyår ,*ibbāʔar  <ibbayyår, ף על פי שבדרך כלל קורה תהליך הפוך וחצי א

שמא במקרה זה יש להעדיף הסבר  a (3.9.3.)מומרת בפוצץ סדקי בין שתי תנועות  yתנועה 

'נהלך'  nēṭǡyyål נטעילהמתבסס על אנלוגיה לנטיית הבניינים פעל ואתַפעל בגזרת ע"ו, כגון 

 (.8'מחושבת' )מרקה כה  mibbayyǡnå מבינה(, 67)מרקה יד 

בדומה לשורש בא"ר 'כתב' גם לשורש בח"ר 'בחר' נטייה על דרך גזרת ע"ו בבניינים פעל  .7

]=ונבחרו[  wibbåyyǡru* ואבירו(, V, 21]=תבחר[ 'תחזה' )שמ יח  tibbåyyår* תביארואתַפעל: 

 (.J, 5'וימסרו' )במ לא 

 
 א:להלן דוגמאות לנטיית ע"ו על דרך ע"

 amgǡʔǝz* מגעזלשורש גו"ז 'עבר' נטייה על דרך גזרת ע"א בבניינים פעל ואפעל. לדוגמא:  .1

'עוברים'  amgāʔēzǝn מגעזין(, §10.2; ראה 13'עובר' )ננה  mǡgāʔǝz מגעזק'(,  1129'עובר' )ת"מ א

(. יש להניח כי נטייה זו התהוותה לאחר שכבר A, 24'ויעבר' )בר לב  ואגעז(, 17)אלדסתאן ג 

'עוברים' )מרקה  gāʔūzǝn געוזין (,19, מעש ו 8'עובר' )עמרם ז  gāʔəz געזהתקיימו צורות כדוגמת 

מן השורש גו"ז התפתח  ניתן לשייכן גם לגזרת ע"א.ש ת על דרך גזרת ע"ו בבניין קל(, הנוטו11יג 

  השורש התנייני גע"ז. 

 וצעדה"ד 'תפס, אחז' בבניין קל בעבר מזדהה עם נטיית גזרת ע"א, השווה: נטיית השורש צו .2

(. בשל כך התהוותה נטייה על דרך גזרת ע"א בבניין 203'אחז' )ת"מ ה צעד(, A, 28'ותפשה' )דב כב 

'נתפשה'  אצטעדת(, 22, מרקה יא 6'תופס, אחוז' )מרקה ז  ṣīdצעיד קל ואולי גם בבניין אתְפעל: 

 (.998'ניאחז' )ת"מ ג נצטעד, (E, 13)במ ה 

 סעיג: בינוני סביל בבניין קל. לדוגמאה על דרך גזרת ע"א ב' נטייהיה מסויג' סו"גלשורש  .3

 . ק'( 986'מוקפת' )ת"מ א סיעגה, (§10.2; ראה 19)אלדסתאן ב 'מסויג' 

'נדע'  nitꞌbāsנתפעס לשורש פו"ס 'פייס' נטייה על דרך גזרת ע"א בבניין אתַפעל. לדוגמא:  .4

לאחר שנטייה זו צמחה (. אפשר 58, מרקה ו 27'מפייס' )עמרם ח  mabꞌbāsמפעס (, 54)טביה 

                                                 
 .696 הערהראה  576
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(. 52'מרוצים' )קאולי  mǡbǡsǝn* מפעסיןצורת הבינוני הסביל בבניין אפעל:  שהייתה קיימת

 צורה זו ודומותיה עשויות היו§(, 3.3.1לאור החילופים של תנועה ארוכה ביותר בתנועה ארוכה )

 להיתפס כשייכות לנטיית גזרת ע"א, מה שהוביל לנטייה על דרך גזרת ע"א בבניין אתַפעל.

 

16.1.4 ל"א –ל"י  

בגזרת ל"א ובגזרת ל"י. לדוגמא, צורת עבר נסתר בבניין קל  הנטיות מזדהותבמספר קטגוריות 

( ]שורש שת"י[; 16'שתה' )עמרם יז  šǡtaשתה ( ]שורש שמ"ע[ לצד 36'שמע' )מרקה י  šāma שמע

( ]שורש §13.3; ראה 48'שומע' )מרקה טז  šāmiשמיע בבניין קל  qǡtǝlצורת בינוני פעיל על משקל 

בבניין  qǡtol על משקל( ]שורש שר"י[; צורת בינוני פעיל 4'שוכן' )עמרם א  šǡriשרי שמ"ע[ לצד 

( ]שורש 52'בורא' )אב חסדה  bǡroבריו  ( ]שורש נצ"ח[ לצד6'מנצח' )מרקה ח  nǡṣo נצחיוקל 

tūdi תודיע; צורת עתיד בבניין אפעל בר"י[
 yūdi יודי]שורש יד"ע[ לצד  (7'תודיע' )עמרם כה  577

 בשל כך נוצרים היקשים מפועלי ל"א לפועלי ל"י ולהפך.]שורש יד"י[.  (88)עמרם כו       'יודה'

 :להלן דוגמאות לנטיית ל"א על דרך ל"י

( נגזרות מבחינה היסטורית מן 664'שואבים' )ת"מ ג זלין(, 463'שואב' )ת"מ ג זליהצורות  .1

ים מחוכמתו' )קאולי 'ישאבו כל ]ה[שואביזלעון כל זלעוין מן חכמתה השורש זל"ע 'שאב', השווה 

מכוון ככל הנראה  זליעשויים להעיד על נטייה על דרך גזרת ל"י. הכתיב זלין  ,זליהכתיבים (. 49

מכוון לצורה  זלין, אשר יכולה להשתייך הן לגזרת ל"א הן לגזרת ל"י. הכתיב zǡli*לצורה 

*zǡlǝn שוין , אשר ניתן לשייכה לגזרת ל"י בלבד, השווהšǡbən  ( ]שורש שו"י[, 17'שוים' )עמרם י

 פוראדי )השווה את הנאמר לעילאלא אם נניח כי במקרה זה הפוצץ הסדקי התאפס באופן ס

 (.§16.1.3, 'העיד' ǡsəd אסידבאשר לצורה 

'ויט משה את מטהו' )שמ  ונתח משה ית אטרההשורש נת"ח משמש באה"ש במשמעות 'נטה':  .2

(. יש להניח כי מבחינה אטימולוגית שייכות J, 12'נטית ימינך' )שמ טו  ימינך אנתחת(, J, 23ט 

 אנתים(, J, 14דב ה ; J, 6'בזרוע נטויה' )שמ ו  nǡtyå* נתיה באדרעלשורש זה גם הצורות הבאות: 

antǝm  במ כד( '6'נטוים ,J .)על נטיית השורש נת"ח על דרך ככל הנראה  יםה מעידאל כתיבים

(, אשר כתיבה הוא שילוב 36'נטויה' )ת"מ ו nǡtyå* נתחיהגזרת ל"י. לצד זאת, מתועדת הצורה 

 בין השורש ההיסטורי נת"ח לבין השורש התנייני נת"י.

 
 :ל"י על דרך ל"אלהלן דוגמאות לנטיית 

( מתאפיינת §14.3; ראה 79'מפחידים' )מרקה א  amṣådꞌdīnמצדין  צורת הבינוני בבניין פעל .1

בתנועה ארוכה ביותר בעה"פ ועל כן היא נוטה על דרך גזרת ל"א, אך מבחינה אטימולוגית 

                                                 
( בבניין אפעל הסופיתכמו גם צורות אחרות שהברת עה"פ היא הברתן להבדיל מאה"ש, שבה צורות עתיד נסתר ) 577

, השווה: בחלק מהמקרים מוטעמות מלרע הצורות המקבילות בבניין הפעילבגזרת ל"א מוטעמות מלעיל, בעה"ש 

בבניין הפעיל  הזדהות בין גזרת ל"א לל"יה נמנעת אלה מקרים. ב(9)בר ב  wyåṣ'mī ויצמיח, (5)במ טז  wyū'dī ויודיע

 §wyū'dī (3.7.3.2.)תנועה הארוכה ביותר בצורה ראה לעיל הסבר אפשרי ל. בעה"ש
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עשויה להעיד  פעל בבניין גזרת ל"א על דרך משתייכת צורה זו לשורש צד"י 'פחד'. על נטיית צד"י

 .ענכתבת באות (, אשר 556'פוחדים' )ת"מ א מצדעיןגם הצורה 

שייכת מבחינה  (§14.3; ראה 59א  )מרקה 'רוצים' ṣǡ'bīn צבעיןצורת הבינוני בבניין פעל  .2

אטימולוגית לשורש צב"י 'רצה', אך ההגייה בתנועה ארוכה ביותר בעה"פ מעידה על נטייה בבניין 

ייה זו הייתה יכולה להתפתח עקב הזהות הקיימת בצורת נסתר עבר קל על דרך גזרת ל"א. נט

( ]שורש צל"י[ לצד 59'התפלל' )מרקה ט  ṣållaצלה בבניין פעל בין גזרת ל"י לגזרת ל"א, לדוגמא: 

( ]שורש של"ח[. אך אפשר גם שלפנינו טעות מעתיק, שהחליף בין 61'שלח' )מרקה א  šalla שלח

(, 12, מרקה יט 75'צועקים' )מרקה י  ṣǡ'bīn צבעיןבין הצורה ל ṣǡbǝn* צביןהצורה הצפויה 

גרר אחריו הגייה  עהכתיב השגוי באות §(. 13.3ל"א והנגזרת מן השורש צב"ע ) השייכת לגזרת

 משובשת.

 

16.1.5 שלמים –כפולים  

שלמים. הנטייה על כפולים הולכת ונעלמת באה"ש, ונטיית רבים מפועליה היא על דרך הגזרת ה

§qtt (12.1.3 .)√דרך השלמים מתאפשרת ללא כל קושי פונטי, שכן לצורך כך משמש האלומורף 

סביר להניח כי ההיקש לשלמים התגבר גם לאור הזהות הקיימת בנטיית בניינים פעל ואתַפעל 

 אינו מתועד.  מן הסתםבכפולים ובשלמים. היקש מן השלמים לכפולים 

 
 .§(12.1.3)ראה גם  טיית הכפולים על דרך השלמיםלהלן דוגמאות לנ

לשורש מכ"ך 'שפל, ירד' נטייה על דרך השלמים בבניין קל ובבניין אתְפעל או אתַפעל. לדוגמא:  .1

 (.EC, 15]=תשפיל עצמך[ 'תהדר' )ויק יט  תמכך(, 4'משפיל' )מרקה טו  mǡkǝk מכך

'בא, נכנס'  ʕǡlål עללגמא: 'בא' נטייה על דרך השלמים בבניין קל. לדו 1לשורש על"ל .2

  (.J, 5'באים' )דב ד  עללים(, V, 26]=בוא![ 'בא' )שמ ז  עלל(, 30, אלדסתאן ג 26)אלדסתאן ג 

(, J, 27'ויבזו' )בר לד  ובזזו'שדד' נטייה על דרך השלמים בבניין קל. לדוגמא:  1לשורש בז"ז .3

 (.315'שדודים' )ת"מ ו בזיזין(, J, 35'בזזנו' )דב ב  אבזזנן

'וקצת' )דב כה  ותקצץלשורש קצ"ץ 'חדל; כרת' נטייה על דרך השלמים בבניין קל. לדוגמא:  .4

12 ,V.) 

 

16.1.6 פ"י –פ"א  

ובבניינים לגזרת פ"א זיקה גדולה לגזרת פ"י, שכן פועלי פ"א נוטים על דרך פ"י בקל עתיד ומקור 

( ]שורש אמ"ן[, 28ם א 'הואמן' )עמר אתימןלדוגמא: §(, 8.1.1וראה גם  §16.1אפעל ואיתפעל )ראה 

( ]שורש אמ"ן[. מכאן שבכמה מקרים 8, עמרם טו 28'הואמן, הופקד' )עמרם א  ittīmən אתימן

פ"י על דרך פ"א אינה  פועלימתרחבת נטיית פ"א על דרך פ"י גם לבניינים אתְפעל ואתַפעל. נטיית 

 מתועדת.
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 :אתְפעל ואתַפעללהלן דוגמאות לנטיית פועלי פ"א על דרך פ"י בבניינים 

; באשר 35'יאבדו, יתכלו' )מרקה כ  iyyǡbbēdon יאבדוןלשורש אב"ד משתייכת הצורה  .1

(, הנוטה על דרך גזרת §3.2.4ראה  ǡ/āהבאה בצורה זו במקום התנועה הצפויה  ēלתנועת עה"פ 

 nībåd ניבדפ"י בבניין אתַפעל. שורש זה מתועד בבניין קל ונוטה כרגיל על דרך גזרת פ"י, כגון: 

 ʔלפה"פ  tחלה הידמות של היסוד  iyyǡbbēdonלא ניתן להניח, כי בצורה  (.11'נאבד' )עמרם ב 

 §(.4.3.2) לעיצור גרוני מידמהאינו  tהיסוד , שכן )ולאחר מכן הפוצץ הסדקי הומר לחצי תנועה(

 אתיזלתשלשורש אז"ל נטייה על דרך פ"י בבניין אתְפעל:  הכתיבים הבאים מעידים על כך .2

 מתיזל (,A, 1'התהלך!' )בר יז  התיזל(, A, 19'והתהלך' )שמ כא  יתיזל(, A, 40'התהלכתי' )בר כד 

 ייזלמתועד בבניין קל ונוטה כרגיל על דרך גזרת פ"י, כגון:  אז"לשורש ה(. E, 8'מתהלך' )בר ג 

yīzål  (.132'ילך' )מרקה א 

'למד' )ת"מ  אתילף (,161למד' )ת"מ ו'נ נתילףלשורש אל"ף נטייה על דרך פ"י בבניין אתַפעל:  .3

(. שורש זה מתועד בבניין קל ונוטה כרגיל על דרך גזרת פ"י, 511'למד!' )ת"מ ו אתילף(, 1079ד

 (.24'ללמוד' )מרקה א  mīlåf מילףכגון: 

 

 חילופי שורשים16.2 

עד כה נדונו מקרים של עירובי שורשים עקב זהות בנטייתם בקטגוריות מסוימות. לצד זאת, יש 

שמשורש אחד מתפתח שורש אחר, כאשר אין נטיות שני השורשים זהות באף קטגוריה. תופעה זו 

עיצוריים, אשר עשויים -מכונה חילופי שורשים. בדרך כלל חילופי שורשים מאפיינים שורשים דו

להתרחב על ידי תוספת פוצץ סדקי )שורשי ע"ו( או הכפלת אחד מעיצורי השורש )הכפולים(, או 

המורכבים מחצי התנועה )פ"י, ל"י(, אשר נעלמת בחלק מן הנטייה.  עיצוריים,-לתת שורשים

כך מתהוות כפולות של שורשים. חילופי שורשים  ומשוםמרכיב אחד עשוי להתחלף במרכיב אחר, 

. באה"ש מתועדים חילופים בין הכפולים לל"י, בין ע"ו 578ידועים גם בשפות השמיות האחרות

 לל"י ובין פ"י לע"ו.

 

16.2.1 ל"י –כפולים ה 

היקרות  קיימתבמילון אה"ש(.  2קל"י )קל"י השורש קל"ל 'היה קל, נתבזה' מתחלף בשורש .1

(. היות 915'מי שהשפיל עצמו יבוזה' )ת"מ ד מן הפל גרמה יתקליאחת שלו בבניין אתְפעל: 

שמא יש כאן טעות  579חיים-מתועד רק בצורה זו וקיומו מוטל בספק, משער בן 2שהשורש קל"י

'אוי למי  וילה למן חלפו ביום נקם יתלקו'יתייסר', השווה:  יתלקיוהצורה המתבקשת היא סופר 

 ( . 352ששינו, ביום נקם ילקו' )ת"מ ד

במילון אה"ש(, המתועד בבניין אפעל.  2'חלש, שפל' מתחלף בשורש שפ"י )שפ"י 2השורש שפ"ף .2

 (.A, 17)בר מט ]=והשפיל[ 'ויפל'  ואשפי(, A, 34'ויבז' )בר כה  ואשפילדוגמא: 

                                                 
 §.77, 219קאוטש, דקדוק, עמ' -ראה גזניוס 578
 .288חיים, תיבת מרקה, עמ' -ראה בן 579
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'יכבס'  ירעי'רחץ' מתחלף בשורש רע"י, המתועד בבניינים קל ואתְפעל. לדוגמא:  3השורש רע"ע .3

 (.J, 20]=יתכבס[ 'יכבס' )ויק ו  יתרחי(, J, 11'כבס' )בר מט  רעי(, J, 16)ויק יז 

(. J, 29לב  )בר 'שרית' שרית לשורש שר"ר 'היה חזק' דוגמא אחת לנטייה על דרך גזרת ל"י: .4

 חדר מן המקור העברי לתרגום. שריתאפשר גם שהנוסח 

במילון אה"ש(, המתועד בבניין אפעל  1השורש רפ"י 'חלש' מתחלף בשורש רפ"ף )רפ"ף .5

'נרפה'  נרף(, 583'עוזב' )ת"מ ד מרף(, J, 26'וירף' )שמ ד  וארףבמשמעות 'עזב, הניח'. לדוגמא: 

 (.972)ת"מ ג

 

16.2.2 ע"ו –ל"י  

'והעדָת'  wǡsdǝk ואסדיך לנטייה על דרך ל"י:אחת  דוגמא( §16.1.3ראה לשורש סו"ד )< סה"ד, 

ר בבניין אפעל, אשר ת עבר נסתוצורהן  אלה .(78'העדת' )מרקה ח  ǡsdǝk אסדיך(, 15)מרקה ג 

 .(§14.3) נגזרות מן השורש התנייני סד"י

 

16.2.3 ע"ו –פ"י  

. קיימות שתי במילון אה"ש( 1)זו"ף חיבר' התפתח השורש התנייני זו"ף 'הוסיף, מן השורש יז"ף .1

, 34'ילוה אישי אלי' )בר כט גברי לידי  יזיף(, 531'יוסיף' )ת"מ ד יזיףהיקרויות שלו בבניין אפעל: 

J.) 

במילון אה"ש(. קיימות כמה  2'לווה' התפתח שורש תנייני זו"ף )זו"ף 3מן השורש יז"ף .2

 ותזיף(, J, 6'והעבטת' )דב טו  ותזיף(, V, 24'תלוה' )שמ כב  תזיףהיקרויות שלו בבניין אפעל: 

  (.849'תומך בך' )ת"מ ד מזיפנך(, J, 12'והלוית' )דב כח 

יט"ב 'טוב' משמשים בתפוצה משלימה בבניין קל. טו"ב משמש בעבר ובינוני, -השורשים טו"ב .3

'שאתה  ṭåb טב דת(, J, 18'וייטבו' )בר לד  וטבי(, J, 20; ויק י J, 23'וייטב' )דב א  וטבלדוגמא: 

(. כמו 812'ייטב' )ת"מ ד ייטב(, J, 40'ייטב' )דב ד  ייטביט"ב משמש בעתיד:  (;48טוב' )אב חסדה 

 והיטבנן(, J, 20'וייטב' )שמ א  ואיטבאתְפעל, לדוגמא: אפעל ובניינים כן, השורש יט"ב משמש ב

בסס על כתיבים (. אפשר גם שהשורש טו"ב משמש בבניין אפעל, זאת בהתJ, 32'והיטבנו' )במ י 

(, A, 29'והטיבנו' )במ י  ונטיב(, 1024'היטבתי' )ת"מ ד הטיבתלאחר התחילית, לדוגמא:  י העדרב

עשוי  י העדר(. אולם נראה שהכתיב ב346'היטיבו' )ת"מ ב הטיבו(, 162'היטב!' )ת"מ ג הטיב

לע"ו, אך להטעות ולמעשה מדובר בשורש פ"י, שכן במספר מקרים בפיוט הכתיב מתאים לכאורה 

'ומיטיב' )אב חסדה  wmīṭǝb ומטיב(, V, 108'היטיב!' )אב גלוגה  īṭǝb אטיבההגייה היא לפי פ"י: 

48 ,Vעברית בגם ו 580(. כתיבים דומים של השורש יט"ב בבניין הפעיל מוצאים גם בעה"ש

 . 581הטברנית

                                                 
 (.16'להיטיב לך' )דב ח  līṭībåk להטיבךהשווה:  580

 (.32, במ י 29ָלְך )במ י  השווה: ְוֵהַטְבנו 581
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 שורשים תנייניים16.3 

נוספות המביאות להתפתחותם של לצד עירובי שורשים וחילופי שורשים קיימות ארבע דרכים 

 שורשים תנייניים:

 ניתוח מחדש של צורה מסוימת ושיוכה לגזרה אחרת. להלן שלוש דוגמאות: .1

  משמעות 'הלך'. ניתן להניח כי צורת הבינוני ב 582נוטה בבניינים קל ואפעל)< הל"ך( השורש הו"ך

ורת עבר נסתר בבניין קל מן (, נתפסה כצA, 42]=הולך[ 'הלך' )בר כד  מהךבבניין אפעל, כדוגמת 

(, A, 17'וילך' )בר לז  ומהךהשורש מו"ך ובעקבות כך התפתח השורש התנייני מו"ך. לדוגמא: 

(. אפשר גם שמן השורש מה"ך 'הלך' A, 16'הלך' )בר יח  מהך(, A, 12'וילכו' )בר לז  ומהכו

ראה לעיל( בשל הדמיון התהווה השורש התנייני מו"ך בהשפעת השורש מו"ך 'שפל, ירד' ) <מכ"ך, 

כל היקרויותיו של מה"ך 'הלך' הן בכתב תן דעתך ששורשים. הסמנטי והדמיון הפונטי בין שני ה

 .Aהיד המאוחר 

  שמ כא  ייעלנטיית השורש על"ל 'בא' בעתיד קל היא( '3'יבא ,JA ,)בר ו  ייעלון( '20'יבאו ,J .)

, yiy'yǡl*היא  הצפויה יע"ל, הגייתןרות מן השורש וזגלהתפרש כ היו צורות אלה עשויות

*yiyyǡlon ייעת. זאת בדומה לצורה yiy'yāt  ֵמן השורש כגזורה  נתפסה(, אשר 60ֵרד' )מרקה יד 'י

, לדוגמא: תנייניים הנוטים בבנייני התי"ו בשני המקרים התהוו שורשי פ"י§(. 15.16.2יח"ת )

 (.J ,17'הורד' )במ י  אתיעת(, J, 18'הובא' )ויק י  אתיעל

  (§6.1.8) סל"ק התהווה השורש התנייני נס"קמן השורש. 

 

השורש, מה ן עשוי להיתפס כחלק מ t. היסוד הרפלקסיבי tניתוח מחדש של היסוד הרפלקסיבי  .2

 שמביא להתהוותו של שורש חדש. לדוגמא:

  :אתפךהשורש תפ"ך בבניין אפעל התהווה מנטיית הפ"ך 'הפך' בבניין אתְפעל, לדוגמא atfǝk 

 §(.5.3.4; 79'הפך' )מרקה ה 

  :ומתנחהשורש תנ"ח בבניין פעל התהווה מנטיית נו"ח 'נח' בבניין אתְפעל, לדוגמא wamtanna 

  §(.13.3 ;11'ונח' )ננה 

  :יתריח השורש תר"י הנוטה בבניין אפעל התהווה מנטיית רע"י 'רצה' בבניין אתְפעל, לדוגמא

yatri  (. 14.3 ; ראה40'ירצה' )אלעזר ג§ 

 
 שיכול עיצורים עשוי להוליד שורש חדש. לדוגמא:  .3

 (, 625'לחוצה' )ת"מ א מתחלצה. לדוגמא: 3אפשר שמן השורש לח"ץ 'לחץ' התפתח השורש חל"ץ

 (. אפשר גם שצורות אלה הן בגדר טעות מעתיק.696'לחוצים' )ת"מ א מתחלצין

 במ כב  ואציק. לדוגמא: 2'חדל' התפתח השורש התנייני צו"ק 3מן השורש קו"ץ( '3'ויקץ ,J ,)

                                                 
( מניח כי צורות הבינוני בבניין אפעל, הנגזרות מן השורש הו"ך, נוצרו מן המקור 98 הערהטל )תה"ש ג, עמ' פח,  582

אפעל, אף על פי שמעיקרו היה קל, שכן בבניין קל  כשייך לבניין נתפס למהכה(. המקור V, 12'ללכת' )דב י  למהכה

 §(.20.3.1.3) מקטלהמשמש גם משקל המקור 
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 מציקין(, J, 43'מאסו' )ויק כו  אציקו(, J, 15'תמאסו' )ויק כו  תציקון(, J, 46'קצתי' )בר כז  אציקת

 (. 640'מקיצים' )ת"מ א

 

התערערות עיצור גרוני והיעלמותו מן ההגייה מביאה להתפתחותם של שורשים חדשים. להלן  .4

 מספר דוגמאות:

 ערעור עה"פ.  עקביע' התפתח השורש התנייני זז"ע ז"ע 'טלטל, הנמן השורש המרובע זע

, 26'הזדעזע, נע, התרחש' )מרקה ט  izdazza אזדזע(, 27'זעזעת' )מרקה ח  זזעת zazzattåלדוגמא: 

 §.13.3(. ראה 61מרקה יד 

   :ותרערמן השורש ערע"ר 'חקר' התפתח השורש התנייני רע"ר בשל ערעור פה"פ. לדוגמא 

 (.1018'חוקרים' )ת"מ א מרערין(, 356'נחקור' )ת"מ א נרער(, J, 15)דב יג 'וחקרת' 
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 המרובעים: שורשים בני ארבעה עיצורים17 

עיצוריים, אשר הם כצפוי הרוב המכריע באה"ש, קיימת קבוצה לא גדולה של -לצד שורשים תלת

 על ידיומסומן  2שורשים בני ארבעה עיצורים, המרובעים. עיצור השורש הרביעי מכונה להלן לה"פ

 . השורש המרובע מתהווה באחת מן הדרכים הבאות. lהעיצור 

הכפולים, מוכפל וכך נוצר שורש מרובע. לדוגמא: נפנ"ף עיצורי, השייך לגזרת ע"ו או -שורש דו .1

רבר"ב )< רב"ב( 'גידל',  )< כו"ל( 'כלכל, תמך', )< נו"ף( 'טס, עף', נדנ"ד )< נו"ד( 'טלטל', כלכ"ל

רסר"ס )< רס"ס( 'הרס, נתץ', משמ"ש )< מש"ש( 'מישש', לבל"ב )< לב"ב( 'הצמיח; בער', טפט"ף 

 )< טפ"ף( 'נזל'.

      'פקדון', אכדית( 'משכן', maškānum<  משכוןמשכ"ן )<  כגון: זור שם.שורש מרובע ג .2

'מושל'(  αρχων)<  583'מין שרף', יוונית( 'טייח בשרף', ארכ"ן κολοφωνία<  קלפוןקלפ"ן )< 

יק', שם 'ר ריקןרוק"ן )<  ,'פתיחות, דיבור בחופשיות'( 'גילה' παρρησία'רצה, ניאות', פרס"י )< 

( 'השגיח'. מרבית השמות, שמהם נגזרים 'עין' עין( 'רוקן', עינ"י )< n סודתואר בתוספת הי

נתפסים כבעלי שורש , אשר ת או לטיניתשורשים מרובעים, הם שמות שאולים מאכדית, יווני

עיצורי -מרובע. לעתים השמות שמהם נגזרים שורשים מרובעים הם שמות בעלי שורש תלת

עיצורי, אשר התווסף אליהם יסוד נוסף )ראה את -תתל במקורם או כאלה הנתפסים כבעלי שורש

 . הסעיפים הבאים(

האכדי, שחדר לארמית )לעברית, לערבית ולשפות שמיות מערביות  584שורש בבניין שפעל/ספעל .3

 šuklulum'להציל'( 'הציל', שכל"ל )< šūzubumאחרות( ונתפס כשורש מרובע. לדוגמא: שוז"ב )<

 כידוע, , הנתפס בדרך כבעל משמעות של גרימה.šמתאפיין ביסוד  . בניין שפעל'השלים'( 'השלים'

 מערבי. -מזרחי של בניין הפעל/אפעל השמי-מבחינה אטימולוגית בניין שפעל הוא מקבילו השמי

עיצוריים, וכך נוצר שורש מרובע חדש. -מצטרף לשורשים ארמיים תלת šבכמה מקרים היסוד  .4

, לא מצאתי לנכון לקבוע 585מש בצורות ספורות בלבדאינו פרודוקטיבי אלא מש šהיות שהיסוד 

)<ש+עבד(  שעבדוהעדפתי לשייכו לשורשים מרובעים. לדוגמא:  586את קיומו של בניין שפעל

בפה"פ, התהוו  š'שעבד, הכניע'. סביר להניח, כי קומץ השורשים המרובעים, המתאפיינים ביסוד 

 כדית וארמית. היה קיים מגע בין הא כאשרבתקופת הארמית הממלכתית, 

נטיית בסעיף זה יש לכלול גם את השורש המרובע הימ"ן 'האמין, הפקיד'. מקורו של שורש זה ב .5

ניתן להניח §(. 8.1.1) הנוטה על דרך גזרת פ"י אמ"ן 'עמד, בטח' בבניין אפעל עיצורי-הפועל התלת

על, אך כי התהוות השורש הימ"ן מקבילה להתהוות השורשים המרובעים שמקורם בבניין שפ

על פי . שורש זה כתוב h/ʔמערבי -משמש יסוד הגרימה השמי šמזרחי -במקום יסוד הגרימה השמי

של  h  <ʔבראשו, מה שעשוי לרמז על כך שהוא התהווה בתקופה שלפני המעתק  הבאות  רוב

                                                 
 (. 4סעיף קטן §, 180, 130. השווה גזירה דומה בסורית )נולדקה, דקדוק סורית, עמ' 344חיים, עואנ"ש ב, עמ' -בן 583
 .89b§, 145. ראה פון זודן, יסודות הדקדוק האכדי, עמ' sמתחלף ביסוד  šהיסוד  584

לדוגמא: שכת"ב, שחז"ר, זאת בניגוד לעברית מודרנית, שבה בניין שפעל הוא בניין פרודוקטיבי יחסית, השווה  585

 שדר"ג, שעת"ק. 
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 .רש משלב קדום יותר של הארמיתהוא מו ככל הנראהותחילית הבניין 

עיצורי, לדוגמא: פסק"ל )<פסק + ל( 'כרת -השורש התלתמילת היחס המוצרכת מתמזגת עם  .6

 , זרג"ל ) < זרג + ל < זרק + ל( 'זרק'.587ברית עם'

'כלכל' נגזר מן  588דיסימילטורי לפני עה"פ או לה"פ, לדוגמא: השורש פרנ"ס rתוספת של עיצור  .7

 . rעיצור העיצורי פנ"ס, בתוספת -שורש תלתבעל 'קצבה', הנתפס כ pensumהשם 

'עין', עין . לדוגמא: השורש עינ"י 'השגיח' נגזר מן השם 2בתפקיד לה"פ yשל העיצור תוספת  .8

. ייתכן כי דרך גזירה זו נובעת משכיחותה הגבוהה של גזרת ל"י yאשר התווסף אליו העיצור 

 באה"ש.

לשייך את השורש ברט"י 'הגיע', שורש ייחודי  ם מרובעים מקוריים. לסעיף זה יששורשי .9

 ברורה. אינה נו מתועד בניבי הארמית האחרים. האטימולוגיה של שורש זהלאה"ש, אשר אי

 

. בניינים itqatlalובניין התי"ו הנגזר  qatlǝlבנטיית הפועל המרובע שני בניינים: הבניין הבסיסי 

-( המשמשים בשורשים התלתitqattal( ולבניין אתַפעל )qattǝlאלה זהים בצורתם לבניין פעל )

עיצוריים, במקום הכפלת עה"פ באים עיצורי עה"פ ולה"פ של השורש המרובע. בהתאם לכך 

  ישויכו הפעלים המרובעים לבניינים פעל ואתַפעל.

עיצוריים לבין נטיית השורשים המרובעים, יש -בשל ההקבלה הקיימת בין נטיית השורשים התלת

 589עיצורי. כך, לדוגמא, קובע פסברג-וך נטיית הפועל התלתשנטיית הפועל המרובע נכללת בת

בדקדוק לקטעי תרגום מן הגניזה את הבניינים פועל, אתפועל, שפעל, אשתפעל, פלפל, אתפלפל, 

עיצורי -פועל התלתנטיית הבין  אפוא הוא מפריד. אין הכוללים את נטיית השורשים המרובעים

נטיית הפועל המרובע עשויה להיות חסכונית יותר, הפועל המרובע. דרך זו לתיאור  נטיית לבין

הימ"ן,  590ובפרט אלה הם השורשיםלעיל, רובעים שקולים בבניינים שאולם לא כל השורשים המ

 ויש להעיר עליהם בנפרד. ,שרג"ג, תרג"ם

בדקדוק לשפה הסורית. נולדקה מתאר את  591גישה אחרת באשר לתיאור המרובעים נוקט נולדקה

תצורת הפועל המרובע, לאחר מכן הוא קובע כי נטייתו מזדהה לגמרי עם נטיית פעל ואתַפעל 

עים בדקדוק אה"נ. בדונה בשורשים המרוב 592קסלר-ומציג דוגמאות. באותו אופן נוהגת מילר

יבי הארמית האחרים, ם, בניגוד לנברבתיאור המרובעים באה"ש.  593מאצוך בוחרבדרך זו גם 

עיצורי. באה"ש מתקיימת -נטיית המרובעים באה"ש אינה מקבילה לחלוטין לנטיית הפועל התלת

                                                 

 §(. 4.1.2.10§, 4.1.2.8, 61כולל את שפעל/ספעל בין הבניינים הנדירים באה"ש )טל, דקדוק אה"ש, עמ'  טל 586

 .523חיים, עואנ"ש ב, עמ' -ראה בן 587
 ראה השערות נוספות באשר לאטימולוגיה של פרנ"ס במילון בן יהודה, ערך פרנ"ס.  588

 . 130d-§130i§, 172-171ג, עמ' פסברג, קת" 589

 . 130i§, 172שורשים אלה מוצגים בעמ'  590

 .180§-181§, 132-130נולדקה, דקדוק סורית, עמ'  591

 §.4.5.2, 183-179קסלר, דקדוק, עמ' -מילר 592
 בסעיף זה בדקדוקו של מאצוך ניתן גם למצוא פירוט רב אודות דרכי התצורה§. 57, 170-166מאצוך, דקדוק, עמ'  593

 של השורשים המרובעים.
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התיעוד בגזרות אלה מועט, אך די בו אמנם נטייה ייחודית של המרובעים בגזרת ע"א ובגזרת ע"י. 

של  נפרד בחרתי להציג תיאור לפיכך עיצורי.-כדי לקבוע שאין לו הקבלה בנטיית הפועל התלת

ם את נטיית המרובעים בגזרת ע"א ובגזרת ע"י. כדי שהדיון יהיה ברור ועקבי, הצגתי באותו אופן ג

 עיצורי. -הקבלתן לנטיית הפועל התלתשאר גזרות המרובעים תוך 

עיצוריים מתועדות בפעלים המרובעים. הגזרות נקבעו על -לא כל הגזרות הקיימות בפעלים התלת

 י תיעוד השורשים המרובעים בפיוטים. בהמשך נוספו דוגמאות מתה"ש ומתיבת מרקה. פ

 

 R4 R3 R2 R1 594דוגמאות לשורשים השייכים לגזרה
 

נדנ"ד 'טלטל', רבר"ב 'גידל', טלט"ל 'הניע; בלבל; ביטל',  C4 C3 C2 C1 שלמים

טלמ"ס 'ברא', פסק"ל 'כרת ברית', סרב"ך 'חלט', שכל"ל 

 'דלק, בער' 'השלים', שלב"ק

 ארכ"ן 'רצה, ניאות', הימ"ן 'האמין' C4 C3 C2 ʔ פ"א

 ערט"ל 'ערטל', עינ"י 'השגיח' C4 C3 C2 ʕ פ"ע

 שעב"ד 'הכניע' C4 C3 ʔ C1 ע"א

 עינ"י 'השגיח', הימ"ן 'האמין' C4 C3 w/y C1 "יע

 'עייף'פרס"י 'גילה, פרסם', ברט"י 'הגיע', עינ"י 'השגיח', שלה"י  y C3 C2 C1 "י2ל

 

 גזרת השלמים17.1 

נטיית השורשים המרובעים בבניין פעל ובבניין אתַפעל בגזרת השלמים מקבילה לנטיית השורשים 

 עיצוריים בבניין פעל ובבניין אתַפעל בגזרת השלמים.-התלת

17.1.1 בניין פעל 

   qåttəlעבר 17.1.1.1 

 (. E, 7'בראתי' )בר ו  טלמסת –מדבר 

 (.523.135; 1013, ג70'וכרתת ברית' )ת"מ א ופסקלת –נוכח 

(, 480.54ץ ; המליA, 1]=זרק[ 'רמה' )שמ טו  זרגל(, 906; ת"מ ג637'השלים' )ת"מ ד שכלל –נסתר 

 טלמס(, A, 10'ויגער' )בר לז  וקטרג(, 308'זרקם' )ת"מ ב לוןגזר(, 1113]=זרק[ 'ירא' )ת"מ א זרגל

 (.A, 13'ויחבש' )ויק ח  שבשבו(, E, 3; בר ב E, 1'ברא' )בר א 

 .(A, 12]=וקבלה[ 'ותצחק' )בר יח וקטרגת  –נסתרת 

ראה  בצורה זו e-a/å; באשר לחילופי 38'שצרבו' )עמרם כז  adsafsǡfu דספספו –נסתרים 

 (.AV, 3'וירקעו' )שמ לט  ורקרקו§(, 5.2.1

 

 
                                                 

 כמה מן השורשים הוצגו יותר מפעם אחת עקב השתייכותם ליותר מגזרה אחת. 594
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 yēqåttǝlעתיד 17.1.1.2 

 (.E, 14'וכפרת' )בר ו  קלפןת(, וJ, 17; דב כד J, 25'תחבל' )שמ כב תמשכן  –נוכח 

 (.A, 2'ירגמהו' )ויק כ  יזרגלנה –נסתר 

 tēṭålṭǡlunne תטלטלונה(, 12ג )אלדסתאן 'תבטלוהו'  tēṭålṭēlunne תטלטלונה –נוכחים 

 הנראה פיכ, וזאת בצורות הללו לה"פ צמחה משוואתנועת , ע"ח(. 12ג )אלדסתאן 'תבטלוהו' 

 §ǡ (3.2.4.) –ובצורה אחרת  ēהסיבה לכך שבצורה אחת לה"פ היא 

 
 amqåttǝlבינוני פעיל 17.1.1.3 

(; A, 10]=דולק[ 'אבעבעות' )שמ ט  משלביק(, 109'המהבהב' )א"ג  damsåfsǝf דמספסף –יחיד 

 (.697'נצרב' )ת"מ א משלביק

 
 amqåttalבינוני סביל 17.1.1.4 

amnadnəd מנדנד –יחיד 
בהברה האחרונה  e-a/å; בצורה זו חל חילוף 13'מתערער' )עמרם יח  

 מסרבך(, 41'ממושכן' )ת"מ ה ממשכן §(,3.2.4במעמד זה, ראה  e-a/åעקב טשטוש הפונמות 

 (.65'נבוך' )ת"מ ו

 ū*(. את תנועת לה"פ 75'כרותים' )ת"מ אמפסקולין  (,977'מושלמים' )ת"מ אמשכללין  –רבים 

ראה  'בריתות' הנקרה בסמוך. פסקוליןניתן להסביר כהשפעת שם העצם  מפסקולין הבאה בצורה

 §(.11.1.1את הדיון בשורש סב"ר )

 

17.1.2 בניין אתַפעל 

 itqåttålעבר 17.1.2.1 

 (.Aא, 3'גדל' )שמ יא  אתרברב(, 347'נתערערה' )ת"מ ב אתנדנדת –נסתר 

 
 yitqåttålעתיד 17.1.2.2 

 (.J, 13'תשתרר' )במ טז  תתרברב –נוכח 

 (.A, 11'יגדל' )בר לח  יתרברב(, E, 3'יבער' )שמ ג  ישתלבק –נסתר 

 
 mitqåttålבינוני פעיל 17.1.2.3 

'מפרנס'  mibbårnås מפרנס(, 2, אלד ג 13, מרקה יז 11'בטל' )עמרם יב  miṭṭålṭål מטלטל –יחיד 

 .595(7)עמרם ח 

 (. 35, ננה 9'בטלים' )עמרם טו  miṭṭålṭǡlən מטלטלין –רבים 

 

                                                 
(. השווה את 57חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -במשמעות פעילה )ראה בן הבאהזוהי דוגמא נוספת לצורה בבניין תי"ו  595

 .(79)אב גלוגה  ''משלם mimmårråqממרק הדיון בצורה 
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 mitqattǡla*מקור 17.1.2.4 

 ולמתרברבה (,M, 18]=לגבור[ 'להתגלל' )בר מג  למתרברבה(, N ,18)בר מג  'להתגלל'למתגלגלה 

 (. VMB, 18]=ולגבור[ 'ולהתנפל' )בר מג 

 

 גזרת פ"א17.2 

. מבחינה היסטורית שייכים לגזרה זו גם פועלי ʔגזרה זו מורכבת מפעלים אשר פה"פ שלהם היא 

נטיית השורשים המרובעים בבניין פעל ובבניין אתַפעל §(. 8פ"ה אשר נעתקו לפועלי פ"א )השווה 

עיצוריים בבניין פעל ובבניין אתַפעל בגזרת פ"א. -בגזרת פ"א מקבילה לנטיית השורשים התלת

השורש ארכ"ן 'רצה, ניאות' והשורש הימ"ן 'האמין' הם השורשים היחידים הנקרים במסורת 

הימ"ן תיו של השורש ארכ"ן. נטיית השורש ההגייה והמשתייכים לגזרת פ"א. להלן היקרויו

 "י.מוצגת בהמשך, בגזרת פ"א וע

17.2.1 בניין פעל 

 aqtǝlעבר 17.2.1.1 

  (.75)א"ח  'הואלת, ניאוָת' arkintåארכנת  –נוכח 

 (.131, מרקה טז 96, מרקה יד 1, עמרם יד 4'ניאות, רצה' )עמרם ה  arkǝn ארכן –נסתר 

 

 גזרת פ"ע17.3 

. נטיית השורשים המרובעים בבניין פעל ובבניין ʕשלהם היא גזרה זו מורכבת מפעלים אשר פה"פ 

עיצוריים בבניין פעל ובבניין אתַפעל בגזרת -אתַפעל בגזרת פ"ע מקבילה לנטיית השורשים התלת

. להלן מוצגת צורה §(17.7)ראה  'השגיח' פ"ע. בפיוטים אין תיעוד לגזרת פ"ע למעט השורש עינ"י

 שייכת לגזרה זו.מתאחת מתיבת מרקה, אשר ככל הנראה 

17.3.1 בניין פעל 

 amqåttəl (mǡqåttəl) בינוני פעיל17.3.1.1 

בבינוני נגררה משם  אי–כי הסיומת  596ק'(. סביר להניח 704'מערטל' )ת"מ א ומערטלאי – יחיד

 .ǡy-/אי–צורן הייחוס ב , המתאפיין'ערום' ערטלאיהתואר 

 

 גזרת ע"א 17.4 

היסטורית כוללת גזרה זו גם פועלי  . מבחינהʔגזרה זו מורכבת מפעלים, אשר עה"פ שלהם היא 

בין תנועה לעיצור. במעמד  ʔלאורך כל הנטייה עומדת עה"פ §(. 9 השווהע"ע, אשר נעתקו לע"א )

(. מכאן סעיף קטן ג §3.7.3.6חריה והתנועה שלפניה מתארכת )לעיצור שא ʔזה מדמה עה"פ 

מתקיימות לאורך איננה בכל הנטייה. התנועה הארוכה ביותר בפה"פ והכפלת לה"פ, ה ʔשעה"פ 

                                                 
 .80חיים, תיבת מרקה, עמ' -ראה בן 596
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פונמית מדובר בנטיית פועל מרובע מגזרת ע"א. -ת על כך שמבחינה מורפועידוכל הנטייה, מ

-נטייה של השורשים התלת אףמקבילה לכאמור, נטיית השורשים המרובעים בגזרת ע"א אינה 

 .רש אחד בלבד השייך לגזרת ע"א: השורש שעב"ד. להלן היקרויותיועיצוריים. בפיוט מתועד שו

17.4.1 בניין פעל 

 amqattǝlבינוני פעיל 17.4.1.1 

 (.6א )אלדסתאן 'מכניעות'  amšābbē'dǡn משעבדן –רבות 

 
 amqattalבינוני סביל 17.4.1.2 

 (.902'הכנוע' )ת"מ ד משעבדה(, 71'נכנע' )ננה  amšābbåd משעבד –יחיד 

 (.56, א"ח 39, א"ח 18, א"ח 62'נכנעים' )מרקה ג  amšābbǡdǝn משעבדין –רבים 

 

17.4.2 בניין אתַפעל 

 yitqåttålמשקלי עתיד 17.4.2.1 

 (.85, מעש ו 54, מעש א 58, טביה 53, טביה 33'ניכנע' )אב חסדה  ništābbåd נשתעבד –מדברים 

 (.51'ייכנעו' )אב חסדה  yištābbǡdon ישתעבדון –נסתרים 

 

 mitqattålמשקלי בינוני 17.4.2.2 

 (.11, מרקה כ 72'נכנעים' )מרקה י  mištābbǡdǝn בדיןמשתע –רבים 

 

 גזרת ע"י17.5 

. כללי נטיית השורשים המרובעים בגזרת ע"י yלגזרה זו שייכים פעלים אשר עה"פ שלהם היא 

 פעל ובבניין איתפעל )השווהעיצוריים בגזרת פ"י בבניין א-זהים לכללי נטיית השורשים התלת

בהתאם לשורש.  ūאו בתנועה  īמושמטות ומומרות בתנועה  yועה"פ  aכלומר, תנועת פה"פ §(. 7.1

(. 727'והריק' )ת"מ א wrūqǝn* ורוקן(, 14'והפקידו' )עמרם א  wī:mēne ואימנהלדוגמא: 

ים הממצאים עידמ ūבלבד, ואילו על נטייה בתנועה  īבמסורת ההגייה מתועדת נטייה בתנועה 

 בשלדי העיצורים.

ל עת הבניינים פוזהה לנטיי ūים בבניין פעל ובבניין אתַפעל בתנועה נטיית השורשים המרובע

ל. ערש מרובע כדוגמת רוק"ן לבניין פו( שו§17ל, )ראה לעי בשל כך משייך פסברג§(. 11.1ל )עואתפו

 שורשהכאן רוק"ן הוא שורש מרובע הנוטה בבניינים פעל ואתַפעל, ואילו  קוטהבהתאם לגישה הנ

 ל.על ואתפוע, פוורי, הנוטה בבניינים קלעיצ-הוא שורש תלת (11.1.1) סב"ר

ובגזרת §( 17.8מתועדת בשורשים הימ"ן ועינ"י ומוצגת בגזרת פ"א וע"י ) īנטיית גזרת ע"י בתנועה 

שורשים . נטייה זו מתועדת בū. להלן דוגמאות מנטיית גזרת ע"י בתנועה §(17.7"י )2פ"ע, ע"י ול

 נקרים בתה"ש ובתיבת מרקה. ה ',שוז"ב 'הציל' ורוק"ן 'הציל
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17.5.1 בניין פעל 

 qattǝlעבר 17.5.1.1 

 (.M2*, 23'הצלת' )שמ ה  שוזבת –נוכח 

 (. m, 19'הצילנו' )שמ ב  שוזבן (,727'והריק' )ת"מ א ורוקן –נסתר 

 (.J, 36'וינצלו' )שמ יב  ורוקנו –נסתרים 

 
 yēqattǝlעתיד 17.5.1.2 

  (.734'אריקך' )ת"מ ג ארוקנך(, m, 6'והצלתי' )שמ ו  ואשוזב –מדבר 

 (.JA, 22'ונצלתם' )שמ ג  ותרוקנון –נוכחים 

 (.207'ירוקנו' )ת"מ א ירוקנון –נסתרים 

 
 qattǝlציווי 17.5.1.3 

 (.A, 12'הצילני' )בר לב  שוזבי –נוכח 

 

 amqåttalבינוני סביל 17.5.1.4 

 (.58'מרוקן' )ת"מ ג מרוקן(, m, 13'הפליט' )בר יד משוז]בה[  –יחיד 

 (.M1, 20'ערירים' )ויק כ  מרוקנין –רבים 

 

17.5.2 בניין אתַפעל 

 itqåttalעבר 17.5.2.1 

 (. V, 36'שגבה' )דב ב  אשתוזבת –נסתרת 

 (.MB, 6'ויתנצלו' )שמ לג  ואתרוקנו –נסתרים 

 
 mitqåttalבינוני 17.5.2.2 

 .ק'( 185'מתרוקן, נפטר' )ת"מ ג מתרוקן –יחיד 

 א ק'(. 123'מתרוקנים' )ת"מ  מתרוקנין –יחיד 

 ק'(. 876'מתרוקנים' )ת"מ א מתרוקנין –רבים 

 

 "י 2גזרת ל17.6 

. נטיית השורשים המרובעים בבניינים פעל yשלהם היא  2גזרה זו מורכבת מפעלים אשר לה"פ

ַפעל בגזרת ל"י עיצוריים בבניינים פעל ואת-"י מקבילה לנטיית השורשים התלת2ואתַפעל בגזרת ל

באשר §. 4.1.1.2.1ראה  kon-*/כון-עבר בנוכחים הולצורן  k-/ך-עבר בנוכח הבאשר לצורן §(. 14.1)

 §.14.1.5ראה  u-/ו-לצורות נסתר עבר המסתיימות בתנועה 
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17.6.1 בניין פעל 

 qattǝlעבר 17.6.1.1 

 (.33'הביאתנו' )ננה  barṭīkǡnån ברטיכנן(, 23'פרסמת, גילית' )עמרם כו  fårsək פרסיך –נוכח 

 (.26'הגיע' )ננה  barṭu ברטו –נסתר 

 (.11'פרסמה' )ת"מ א תפרסיא –נסתרת 

 (.583'גיליתם' )ת"מ א פרסיכון –נוכחים 

 
 amqattǝlבינוני פעיל 17.6.1.2 

 (.M1, 30'עיף' )בר כה  משלהי(, 117'מפרסם' )ת"מ א מפרסי –יחיד 

 
 amqattalבינוני סביל 17.6.1.3 

 (.1029'נודעת' )ת"מ א מפרסיה –יחידה 

 
 amqattālaמקור 17.6.1.4 

 (.155'להגיע אליו' )ת"מ ו לידה למברטה

 

17.6.2 בניין אתַפעל 

 itqåttalעבר 17.6.2.1 

 ואשתלהיוהצורה  משלהי(. הצורה m1*, 13]=והתעייף[ 'ותלא' )בר מז  ואשתלהי – נסתר

(, הנגזרות מן השורש שלה"י 'לאה', עשויות להצביע על קיומה m1*, 13]=ונלאה[ 'ותלא' )בר מז 

ה, נמנעתי של גזרת ל"א בשורשים המרובעים. אולם היות שצורות אלה חסרות מסורת הגיי

 "י בלבד.2מלהתבסס עליהן לקביעת גזרה זו ושייכתין לגזרת ל

 
 yitqåttalעתיד 17.6.2.2 

 ק'(. 378'יתגלה' )ת"מ ג יתפרסי –נסתר 

 

 "י2גזרת פ"ע, ע"י ול17.7 

על  תבסס"י. לפיכך נטייתו מת2פ"ע, גזרת ע"י וגזרת להשורש עינ"י משתייך לשלוש גזרות: גזרת 

ה"פ פ. שימוט תנועת 2 ;§(14.1"י )2לפי כללי גזרת ל נטייהה בסיס. קביעת 1: הכללים הבאים

. היעלמות פה"פ בהתאם לכללי 3§(; 17.5בהתאם לכללי גזרת ע"י ) īה"פ והמרתן בתנועה עו

השורש עינ"י שויך לגזרת פ"ע על בסיס שיקוליים  §(.3.7.3סדקי )הפוצץ הההיעלמות של 

 ל הנטייה. אינה מתקיימת לאורך כ ʕאטימולוגיים, שכן פה"פ 

 להלן דוגמאות להתהוות הנטייה של השורש עינ"י.

  :י2קביעת בסיס הנטייה בגזרת ל. 1בינוני פעיל, זכר יחיד, בניין פעל" – māʔayni  <2 שימוט .

. הידמות התנועה שלפני פוצץ סדקי לתנועה שאחריו ī – māʔīni  <3ה"פ והוספת עה"פ ופתנועת 

 (.23'משגיח' )מרקה ב  מעיני mīni: (3.7.3.1) שתי הברות להברה כבדה ביותר וכיווץ§( 3.9.1.2)
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 :י2קביעת בסיס הנטייה בגזרת ל. 1 בינוני, זכר יחיד, בניין אתַפעל" – mitʔayni  <2 שימוט .

. לפני פוצץ סדקי נוצרת תנועה השווה באיכותה ī – mitʔīni  <3ה"פ והוספת עה"פ ופתנועת 

'נשמר' )עמרם י  מתעיני mētī:ni – §(3.7.3.5) לאחת תכווצותתי ההברות מחריו ושלתנועה שא

 ī, המתהווה עקב היעלמות פוצץ סדקי, מתחלפת בתנועה ארוכה :i(. התנועה הארוכה ביותר 11

(3.3.1.)§ 

 להלן דוגמאות מנטיית השורש עינ"י.

17.7.1 בניין פעל 

 māqåttǝlבינוני פעיל 17.7.1.1 

 (.2'משגיח' )אב חסדה  mī:ni מעיני(, 23'משגיח' )מרקה ב  mīni מעיני –יחיד 

 

17.7.2 בניין אתַפעל 

  mitqåttalבינוני 17.7.2.1 

 (.24'נשמר' )ננה  mētīni מתעיני(, 11'נשמר' )עמרם י  mētī:ni מתעיני –יחיד 

 

 גזרת פ"א וע"י17.8 

: באיםעל הכללים ה תבססוגזרת ע"י. נטייתו מת השורש הימ"ן משתייך לשתי גזרות: גזרת פ"א

 . היעלמות פוצץ סדקי.2בהתאם לכללי גזרת ע"י;  īה"פ והמרתן בתנועה עה"פ ופ. שימוט תנועת 1

>  māʔaymǝn: , הנגזרת מן השורש הימ"ןבינוני פעיל, זכר יחיד, בניין פעלצורת  דוגמא להתהוות 

 מידמהשלפני הפוצץ הסדקי תנועה ה. ī –  māʔīmǝn  <2. שימוט תנועת פה"פ ועה"פ והוספת 1

 mīmən – §(3.7.3.1) ות לאחתמתכווצשתי ההברות . mīʔīmǝn <3  –§( 3.9.1.2לתנועה שאחריו )

 yīmēnon יימנון, (21'מאמין' )מרקה ט  mīmənמהימן צורה ב(. 21'מאמין' )מרקה ט מהימן 

 ī נועה ארוכהבת ī:מתחלפת התנועה הארוכה ביותר  ובצורות נוספות (26'יאמינו' )מרקה טו 

(3.3.1)§. 

 להלן דוגמאות מנטיית השורש הימ"ן.

17.8.1 בניין פעל 

 qåttǝlעבר 17.8.1.1 

(. אפשר שהתנועה הארוכה ביותר בצורה 14'והפקידו' )עמרם א  wī:mēne ואימנה –נסתר 

wī:mēne ה"פ היא תוצאת היעלמות פʔ צורות( או תוצאת אנלוגיה ל§3.7.3.5החיבור ) 'צטרף ובה 

 תנועה ארוכה ביותר כדין., שבהן באה העתיד והבינוני

 
 yēqåttǝlעתיד 17.8.1.2 

בהברה האחרונה, ראה  e-a/å; בצורה זו חל חילוף 61אלעזר ד 'נאמין' ) nīmån נימן –מדברים 

5.3.1.)§ 

(. הצורה 29'יאמינו' )עמרם א  īmēnon אימנון ,(26'יאמינו' )מרקה טו  yīmēnon יימנון –נסתרים 
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īmēnon  משקפת ככל הנראה הגייה מאוחרת יותר, וקדמה לה ההגייהyīmēnon  בדומה למתועד

 :, דהיינו iלתנועה התוכפת y. יש להניח כי בצורה זו חלה הידמות של חצי התנועה 26במרקה טו 

yi  <ʔi (3.9.1.1§ סעיף קטן ג.)  כתבי יד  אימנוןלצד הנוסח(LMNB ההולך אחרי ההגייה ,)

īmēnon ,את ההגייה הקדומה יותר ככל הנראה , המשקף יימנוןהנוסח  כ"י ואטיקןמצוי ב

yīmēnon. 

 
 māqåttǝlבינוני פעיל 17.8.1.3 

 (.21'מאמין' )מרקה ט  mīmənמהימן  –יחיד 

 (.49, מרקה ג 5, עמרם כז 48'מאמינים' )מרקה י  mīmēnǝmמהימנים  –רבים 

 

 māqåttålבינוני סביל 17.8.1.4 

, מרקה 20, מרקה יב 16, מרקה יב 64, עמרם כד 9ימן' )עמרם יח 'נאמן, מה mīmənמהימן  –יחיד 

'הנאמן'  mīmēnå מהימנה(, 15'הנאמן' )מרקה טז  mī:mēnå מהימנה (,63, מרקה טז 52טז 

מהימנך (, 2, מרקה כא 115, מרקה טז 15, מרקה טז 47, מרקה טו 1, עמרם טו 28)עמרם ט 

mīmēnåk  נהמהימ(, 44'נאמנך' )עמרם כד mī:mēnå  (. 16'נאמנו' )עמרם ו 

 (.32'הנאמנים' )אלדסתאן ב  mī:mǡnayyåמהימניה  –רבים 

'נאמנו' תנועת עה"פ  mī:mēnå'נאמנך',  mīmēnåk'הנאמן',  mīmēnå'הנאמן',  mī:mēnåבצורות 

ǡ  מתחלפת בתנועהē (. בצורה §3.2.4סיבת החילוף ) ככל הנראה. תנועה זו צמחה משווא, וזאת

mīmən  נאמן' חל חילוף'e-a/å  או §( 3.2.4עקב טשטוש הפונמות במעמד זה )בהברה האחרונה

 mī:mēnåבצורות האחרות השייכות לאותה הנטייה. בצורה  ēשמא חלה אנלוגיה לתנועת עה"פ 

 §(.3.2.4)לציון כינוי הקניין לנסתר  eבתנועה  å הסופית התנועה מתחלפת'נאמנו' 
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 ותפוצתם כינויי המושא החבורים18 

 מבוא18.1 

בסקירה שלהלן תוצג מערכת כינויי המושא החבורים לפועל וכללי תפוצתם באה"ש, ובפרט 

בפיוטים השומרוניים. מערכת כינויי המושא מרובת אלומורפים, אשר כללי תפוצתם מורכבים. 

 קיומה של מערכת כינויים מעין זו עשוי להעיד על כך שלפנינו מסורת הגייה אותנטית. 

דת ועבב תפוצתם השתנו באופן ניכר במהלך תקופת קיומה של אה"ש.כינויי המושא וכללי 

 ,מפורט תיאור 597"קווים במערכת הפועל של הארמית השומרונית" הציג פלורנטין המוסמך שלו

)ולעתים גם  Aוהמליץ, הם נציגים של הטקסטים הקדומים, לבין כ"י  Jהכולל השוואה בין כ"י 

עבודתו ניתן  בהתבסס עלשל הטקסטים המאוחרים. נציגים כתבי יד אחרים( והפיוטים, הם 

לבין הפיוטים בתחום כינויי המושא, ובמאמר "כינויי המושא"  Jלקבוע כי קיים דמיון רב בין כ"י 

ממצא כלשהו  העדר. לפיכך, ב598שפרסם מאוחר יותר מתייחס אליהם פלורנטין כאל מקשה אחת

בחן שטאדל את כינויי המושא החבורים  2011. במאמר משנת Jבפיוטים נעזרתי בחומר מכ"י 

בספר הראשון והשני של תיבת מרקה והשווה בין הממצאים מתיבת מרקה לבין הממצאים שהציג 

קבע כי כינויי המושא וכללי תפוצתם בשני הספרים הראשונים של תיבת  599פלורנטין. שטאדל

ועל ידי  Jל ידי כ"י מרקה תואמים על פי רוב את אלה מן הרובד הקדום והקלאסי, המיוצגים ע

הפיוטים. השתמשתי אפוא גם בחומר מתיבת מרקה. לצד זאת, הצגתי גם ממצאים מן הספרים 

 המאוחרים.

כינויי המושא, הבחנתי במספר הבדלים בין שני לפיוטים בתחום  Jלצד הדמיון הקיים בין כ"י 

ושא ברובד הקדום הקורפוסים האלה והצגתים להלן. כמו כן, בהמשך לתיאור תפוצת כינויי המ

 והקלאסי, הצגתי את השינויים בין תפוצת כינויי המושא ברובד הקלאסי לעומת הרובד המאוחר.

 

 כללי צירוף כינויי המושא18.2 

כינויי המושא מצטרפים אל צורת הפועל הגרודה, דהיינו, אל בסיסי הפועל בתוספת צורני הגוף 

נסמך. לדוגמא, צירוף כינוי מושא לנסתר  צורת המקור הפועלי במצבאל בעבר, עתיד או ציווי או 

(; צירוף כינוי מושא 3'דיבר עימו' )מרקה טז  מללה mallǝl + e  <mallēleאל צורת עבר נסתר: 

'לשבחו' )מרקה ה  משבחתה amšabbāt + e  <amšabbāteלנסתר אל צורת המקור בבניין פעל: 

28 .) 

יד בגוף ראשון וכן כינוי המושא לגוף שני לא כינוי המושא לגוף ראשון לא יצטרף אל צורת עבר/עת

יצטרף אל צורת עבר/עתיד בגוף שני. צירופים אלה אינם אפשריים מבחינה לוגית, על כן אין להם 

צורות נוכחות  אל צורות נוכחת עבר/עתיד, לאביטוי בשפה. אין תיעוד לצירוף כינויי מושא 

                                                 
 "כינויי מושא", שהתפרסם באנגלית. ו של פלורנטיןמאמרעל עבודה זו מתבסס  597
 .69פלורנטין, כינויי המושא, עמ'  598
במאמרו. הכללים  234. את הכינויים וכללי תפוצתם מציג שטאדל בעמ' 239ראה שטאדל, כינויים חבורים, עמ'  599

 .Jכתבי היד הקדומים של אה"ש ובפרט על כ"י שהוא מציג מבוססים על 
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 צורות נסתרות עבר/עתיד. ואל עבר/עתיד/ציווי

מסיומת הגוף. כלומר,  n העיצור הסופי נושלבהצטרף כינוי מושא חבור אל צורות מדברים עבר, 

. כלל זה מתבסס על מספר עדויות לצורות -nån/נן-ולא אל  /nā–נ– הסיומת הצורן יצטרף אל

. שתי t- (18.4.2§ :)1-/-ת-מדברים עבר בתוספת כינויים חבורים המורכבים מן היסוד המתווך 

'עזבנוך' )מרקה א  שבקנתךדברים עבר בתוספת כינוי מושא לנוכח, המתועדות בפיוטים: צורות מ

של צורות עבר מדברים בתוספת  J. ממצאים מכ"י 2(; 21'מצאנוך' )מרקה יט  אשקחנתך(, 57

'ונך אותו' )דב ב  וקטלנתה(, J, 29'ונשלחך' )בר כו  ושלחנתך(, J, 29'נגעונך' )בר כו  קרבנתךכינוי: 

33 ,J,) דב ג  וקטלנתה( '3'ונכהו ,J בבוחנו ממצאים אלה יוצא פלורנטין מתוך הנחה "שתי"ו .)

באה לפני הכינוי רק אם הוא חבור לצורות המסתיימות בתנועה", ולפיכך "נראה שכינוי המושא 

חבור כאן אל צורת המדברים הקדומה שהסתיימה בתנועה ולא אל צורת המדברים מן הדגם 

 . 600קטלנן"

צטרף כינוי מושא חבור אל צורות נוכחים עתיד וציווי, נסתרים עבר ועתיד משמשים הצורנים בה

      בנוכחים ציווי ובנסתרים עבר, u---ו/---בנוכחים עתיד,  /t---uו---ת, כלומר: nללא העיצור 

בנסתרים עתיד. כלל זה מתבסס על עדויות רבות לצורות נוכחים עתיד וציווי  y---u/ו---י

  .נו מתקיים. להלן דוגמאותאי nרים עבר ועתיד בתוספת כינויים חבורים, בהן העיצור ונסת

  :תנכסוהנוכחים עתיד + כינוי לנסתר *tēnakkēsuwwe  ויק יט( '5'תזבחהו ,A.) 

  :כבשוהנוכחים ציווי + כינוי לנסתרת *kēbǡšuwwå  בר א( '28'כבשוה ,C.) 

  :תגרוהנוכחים ציווי + כינוי לנסתרת *taggēruwwå  בר לד( '10'סחרוה ,J.) 

  :שלחותינוכחים ציווי + כינוי למדבר *šēlǡʔūti  בר כד( '56'שלחוני ,J.) 

 שבקותה+ כינוי לנסתר:  נסתרים עבר šǡbǡqūte  (.67'עזבוהו' )מרקה א 

 אפקוהו+ כינוי לנסתר:  נסתרים עבר *wabbēquwwe 'בר יט  'ויוצאהו(16 ,J.) 

 ייכלוהלנסתרת:  נסתרים עתיד + כינוי *yīkǡluwwå  ויק ו( '9'יאכלוה ,J.) 

הכינויים המצטרפים אל צורת הבינוני, על אף שימושה הנפוץ בתפקיד פרדיקטיבי, הם כינויי 

'למבטליו' )מרקה יז  lambåṭṭēlo למבטליו(, 18'משתחוויו' )ננה  sǡgūdo סגודיוהקניין. לדוגמא: 

 §(.18.8המושא גם אל צורות הבינוני ) (. ברובד המאוחר מתאפשר צירוף כינויי10

 מבנה כינויי המושא18.3 

-בהמשך לבן בהצגת כינויי המושא נעשה שימוש במונחים "גרעין הכינוי" ו"היסוד המתווך"

ין, המצטרפים לשמות . גרעיני הכינוי נתונים בטבלה להלן ורובם מזדהים עם כינויי הקני601חיים

גרעיני הכינויים הם למעשה הכינויים הגרודים. בין גרעין הכינוי לצורת §(. 19.1מסתיימי עיצור )

      ;-Ø- ;2 )-t-( 1הפועל הגרודה בא היסוד המתווך. קיימים חמישה סוגים של היסוד המתווך: 

3 )-n- ;4 )-inn- ;5 )-nn-חד מכינויי המושא.. בהתאם לכך נבנים האלומורפים של כל א  

                                                 
 .53פלורנטין, קווים במערכת הפועל של הארמית השומרונית, עמ'  600

 .§3.2.0, 169-168עואנ"ש ה, עמ' , חיים-בן 601
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לכל כינוי מושא חמישה אלומורפים, הנבנים על פי עיקרון זהה. להלן פירוטם והדגמתם באמצעות 

 ואמסרה, לדוגמא: e-+ גרעין הכינוי  Ø. יסוד מתווך e :1-הצורן לנסתר, אשר גרעין כינויו הוא 

wamsǡre  (, אלומורף זה מכונה 4'והפקידו' )עמרם טז–[suf] ;2 יסוד מתווך .t  גרעין הכינוי +e- ,

+  n. יסוד מתווך t[suf] ;3–(, אלומורף זה מכונה 10'בראו' )אלדסתאן ג  gǡlǡte גלתהלדוגמא: 

            (, אלומורף זה מכונה29'עזבתו' )עמרם יט  šǡbåqtǡne שבקתנה, לדוגמא: e–גרעין הכינוי 

-n[suf] ;4 יסוד מתווך .inn
602

'ישמרהו' )מרקה  yiṭṭǡrinne יטרנה, לדוגמא: e-וי + גרעין הכינ 

 ישמשונה, לדוגמא: e+ גרעין הכינוי  nn. יסוד מתווך inn[suf] ;5–(, אלומורף זה מכונה 39כה 

yēšammēšunne  (, אלומורף זה מכונה 112'יעבדו אותו' )מרקה יד–nn[suf].  כל חמשת סוגי

וריות למדברים ובצורן לנסתרים. בשאר הקטגהאלומורפים מתועדים בצורן לנסתר, בצורן 

 התיעוד חלקי.

18.3.1 טבלת גרעיני הכינוי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      , גרעין הכינוי למדבריםni-/ני-כל גרעיני הכינוי מתחילים בתנועה, למעט גרעין הכינוי למדבר 

 nån-/נן–ולמדברים  ni-/ני-. גרעיני הכינוי למדבר kon-*/כון-, וגרעין הכינוי לנוכחים nån-/נן-

בלבד ומצטרפים לצורות העבר והציווי. הם נקרים בעיקר ברובד  Øמשמשים עם היסוד המתווך 

                                                 
כפול מקורו בנו"ן אנרגיקום, המצטרפת אל צורות העתיד. ראה באואר וליאנדר, ארמית,  nסביר להניח כי עיצור  602

 .§h-i38, 123-122עמ' 

 .(§3.2.4)לנסתרת  -eהתהוותו האפשרית של הצורן דיון באשר לראה  603

 הגייה שלד עיצורים 

 י- מדבר

 ני-

-i 

-ni 

 åk- ך- נוכח

 ǝk-* יך- נוכחת

 e- ה- נסתר

å- ה- נסתרת
603

 

 ן- מדברים

 נן-

-ån 

-nån 

 כון- נוכחים

 וכון-

-kon 

-ūkon 

 אין תיעוד נוכחות

 on- ון- נסתרים

 ǝn- ין- נסתרות
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 , פיוט טביה(. A ,E( וברובד המאוחר )כ"י Jהקדום של אה"ש )כ"י 

 נסבני(, J, 7'לקחני' )בר כד  דברני(, J, 4'הביאני' )דב ט  עאלני: ni-/ני-דוגמאות לכינוי למדבר 

'שלחני'  שגרני(, J, 6'דנני' )בר ל  דנני(, JA, 48'אשר הנחני' )בר כד  דאנגדני(, A, 7'לקחני' )בר כד 

(. AVNECB, 15'הרגני' )במ יא  קטלני(, JVNECB, 5'צוני' )דב ד  פקדני(, A, 13-15)שמ ג 

הוא כינוי הקניין  i-/י-הוא כינוי המושא למדבר, והכינוי  ni-/ני-מבחינה היסטורית הכינוי 

החל  ,הן בשומרונית 606הן בנוצרית 605המערבית המאוחרת, הן ביהודית. בניבי הארמית 604למדבר

הועבר לצורת הפועל  i-/י-כי הכינוי למדבר  607ככינוי מושא. סביר להניח i-/י-לשמש גם הכינוי 

 המפורשת דרך המקור.

 אמליכנן(, J, 41'ציוונו' )דב א  פקדנן(, J, 1'העלנו' )שמ לב  אסקנן: nån-/נן-דוגמאות לכינוי 

amliknån  במ כ  אפקנן(, ו68'מילאתנו' )טביה( '16'ויוציאנו ,JA 8; דב כו ,A ,)העלנו' אסקנן'  

 ṭåmmirnånטמרנן (, 69'השכנתנו' )טביה  ašriknån אשריכנן(, JA, 23; שמ לב JA, 1)שמ לב 

nā-/נא-אה"ש היה קיים ככל הנראה כינוי אחד למדברים: -(. בקדם35'הצפיננו!' )עמרם כז 
יש . 608

, -nånנן/–הכינוי  nā-/נא-התפתח מן הכינוי §( 3.1)רות התנועה המאונפפת להניח כי עם התגב

באנלוגיה לגרעין  ככל הנראההתהווה  /ån-ן-. גרעין הכינוי 609ובאה"נ Jהמתועד באה"ש בכ"י 

i-/י-הכינוי למדבר 
 610. 

בא עם היסוד  kon-/כון-משמשים בתפוצה משלימה. הכינוי  ūkon-/וכון-, kon-/כון–הכינויים 

. -inn-- ;5 )-nn( 4בא עם היסוד המתווך  ūkon-/וכון-. הכינוי -Ø- ;2 )-t- ;3 )-n-( 1המתווך 

 יפרקנוכון(, , מהדורת הדפתר33'שמסרכם' )אתי בשלם מועדה  damsårkonדמסרכון לדוגמא: 

yifrǡqinnūkon  (.17'יגאלכם' )מע"ש ד 

 

 כללי תפוצתם של האלומורפים18.4 

. להלן מוצג פונמיים-ומורפו מורפולוגייםם, של חמשת האלומורפים הם פונטיי תפוצתםכללי 

התנאי הפונטי, ואחריו התנאי המורפולוגי. בכללי התפוצה מתקיים ניגוד בין צורות העבר והציווי 

לבין צורות העתיד. אפשר שהסיבה לכך נעוצה בתופעה קדומה והיא נו"ן אנרגיקום, אשר על פי 

 ה את צורות העתיד.רוב אפיינ

                                                 
 .151-150ראה בלאו, תורת ההגה והצורות, עמ'  604
 .360דאלמן, דקדוק, עמ'  605

 §.4.1.2.3, 70קסלר, דקדוק, עמ' -מילר§; 153, 78שולטהס, דקדוק, עמ'  606
 .243עמ'  חיים, עואנ"ש ג ס"ב,-ראה בן 607
)ראה בלאו,  na-*שמי למדברים -משמש בארמית מקראית ואונקלוס ומייצג את הכינוי הפרוטו /nā-נא–הכינוי  608

 (. 156תורת ההגה והצורות של לשון המקרא, עמ' 
 §. 4.1.2.1, 69קסלר, דקדוק, עמ' -ראה מילר 609
באנלוגיה  י–התהווה מכינוי הקניין למדבר  ני–כינוי המושא למדבר  , לפיההשערת באואר וליאנדר השווה את 610

 §(.  38e, 122)ראה באואר וליאנדר, ארמית, עמ'  נא–לכינוי הקדום למדברים 
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18.4.1 [suf]-קטגוריה ראשונה:  

§(; 13.1.3תנאי פונטי: צורות המסתיימות בעיצור )לרבות הצורות השייכות לגזרת ל"א, ראה 

תנאי מורפולוגי: צורות עבר מדבר, עבר נוכח, עבר נסתר, עבר נסתרת, עבר נוכחים, ציווי נוכח, 

 maqtal מקטלקור ממין זכר, למעט מקור קל צורות מקור ממין נקבה בבניינים הנגזרים, צורות מ

 . דוגמאות:[suf]–. לקטגוריה זו מצטרף האלומורף §(20.3.1.1)

  :כלליתהעבד מדבר + כינוי לנסתר kǡlǡlīte  (.17'גמרתיו' )אלדסתאן א 

  :אמליכנןעבר נוכח + כינוי למדברים amliknån  (.68'מילאתנו' )טביה 

 :עבדה עבר נסתר + כינוי לנסתר dǡ:bǡde  (80'שעשאו' )ננה 

  :אנדיתהעבר נסתרת + כינוי לנסתר andiyyǡtå  ת הכינוי באשר לתנוע (.12'הביאתו' )אלעזר ד

 §.3.2.3ראה  a/åהמתחלפת בתנועה  eהחבור לנסתר 

 :דמסרכון  עבר נסתר + כינוי לנוכחיםdamsårkon 'מהדורת 33)אתי בשלם מועדה  'שמסרכם ,

 הדפתר(.

  :בר כו  שלחתונינוכחים עבר + כינוי למדבר( '27'ותשלחוני ,J.) 

 :כמרה ציווי נוכח + כינוי לנסתר kēmǡre  (.56'הסתירהו' )אב גלוגה 

 :משבחתה מקור נקבה בבניין פעל + כינוי לנסתר amšabbāte  (.28'לשבחו' )מרקה ה 

  קטלן על משקלמקור זכר qitlån  :לאבדנןבבניין קל + כינוי למדברים libdǡnån  'לכלותנו'

 (.44)עמרם כז 

, המאפיין את משקלי המקור בבניינים הנגזרים, יסוד מתווך. tרואה בצורן הנקבה  611פלורנטין

 .āלפי תפיסתו כינוי המושא מצטרף אל צורות המקור במצב נפרד, המסתיימת בתנועה 

 

t[suf] 18.4.2-קטגוריה שנייה:  

תנאי מורפולוגי: צורת עבר נסתר, עבר מדברים, עבר  תנאי פונטי: צורות המסתיימות בתנועה;

 . דוגמאות: t[suf]–נסתרים, ציווי נוכחת, ציווי נוכחים. לקטגוריה זו מצטרף האלומורף 

  :גלתהעבר נסתר + כינוי לנסתר gǡlǡte  (.10'בראו' )אלדסתאן ג 

  :(.581'הסמיך אתכם' )ת"מ ג אמלתכוןעבר נסתר + כינוי לנוכחים 

  :מצאנוך' )מרקה יט  אשקחנתך(, 57'עזבנוך' )מרקה א  שבקנתךעבר מדברים + כינוי לנוכח'

 §.18.7באשר להגיית צורות אלה ראה  (.21

  :שבקותהעבר נסתרים + כינוי לנסתר šǡbǡqūte  (. 67'עזבוהו' )מרקה א 

  :אמליתיציווי נוכח + כינוי למדבר amlīti  (.6'מלאני, עשני!' )אב גלוגה 

 שמ ב  אינקיתהוי נוכחת + כינוי לנסתר: ציו( '9'היניקהו ,J.) 

 :(.580' )ת"מ א!'הוציאוהו אפקותה ציווי נוכחים + כינוי לנסתר 

                                                 
 . 63, עמ' 59, עמ' 57, עמ' 53, עמ' 50, עמ' השווה פלורנטין, קווים במערכת הפועל של הארמית השומרונית 611
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tצורת העבר לנוכח אינה שייכת לקטגוריה זו, ככל הנראה כדי למנוע רצף של שני עיצורי 
, שהרי 612

ברים, המשתייכת לקטגוריה זו ולא . זאת בניגוד לצורת העבר למדtå-צורן הגוף לנוכח בעבר הוא 

  .n, ועל ידי כך נמנע רצף של שני עיצורי n[suf]–לקטגוריה הבאה 

 
 הסתייגויות18.4.2.1 

     בהצטרף כינויים חבורים אל צורות עבר נסתרים וציווי נוכחים, לצד השימוש הנפוץ באלומורף

-t[suf]  ברובד הקלאסי, משמשים גם האלומורפים–n[suf] ו--[suf] האלומורף .–n[suf]  מתועד

 )שש היקרויות(. לדוגמא: A)תשע היקרויות( ובכ"י  Jבעיקר בכ"י 

 שמ יב  ואשילונון( '36'וישאלום ,J) 

 דב כו  ולבטונן( '6'ויענונו ,VECB) 

 שמ טו  כסונון( '5'יכסמו ,J) 

 שמ טו  טמרנון( '5'יכסמו ,A) 

 בר כו  טמטמונון( '15'סתמום ,J) 

 במ יג 'ויראום'  וחזונון(26 ,J ) 

 בר כג  שמעוני( '!8'שמעוני ,J) 

 בר כד  שגרוני( '!54'שלחוני ,A 56; בר כד ,A) 

 

)עשר היקרויות( ובכ"י  Jמתועד בצורות נסתרים עבר ונוכחים ציווי בעיקר בכ"י  suf]–האלומורף ]

A הגה מעברתרת. במקרים אלה מתהווה )שש היקרויות( בהצטרף כינוי המושא לנסתר ולנס w 

 . לדוגמא:§(3.12) לבין כינוי המושא המתחיל בתנועה uבין הבסיס המסתיים בתנועה  מוכפל

 בר יט  ואפקוה ואנחוה( '16'ויוצאהו וינחוה ,J) 

 בר יט  ואקרוה( '16'וינחוה ,C) 

 בר מב  אכרוה( '8'הכירוהו ,J ) 

 שמ טז  אכלוה( '!25'אכלהו ,J) 

 ויק י  אכלוה( '!12'אכלוה ,JA) 

 בר מד  אעתואה( '!21'הורידהו ,E) 

  במ לב וכבשוה( '39'וילכדוה ,J) 

בגזרת ל"י. להלן מספר  קטולאותה דרך משמשת בהצטרף כינויי המושא אל משקל המקור 

 (.J, 59'לטהרו' )ויק יג  לדכואה(, J, 13'לכסותו' )שמ כו  לכסוהלכך:  613דוגמאות

 
 

                                                 
 .234; כמו כן, ראה שטאדל, כינויים חבורים, עמ' 74ראה פלורנטין, כינויי המושא, עמ'  612
 .56ראה פלורנטין, קווים במערכת הפועל של הארמית השומרונית, עמ'  613
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בהצטרף כינוי חבור אל צורת עבר נסתר )אפשר שגם אל ציווי נוכח בל"י ואל ציווי נוכחת, אך אין 

ברובד הקלאסי, משמש  t[suf]–, לצד השימוש הנפוץ באלומורף iלכך תיעוד(, המסתיימת בתנועה 

בד הקלאסי. משמש בעיקר ברובד הקדום ולעתים ברו [suf]-. האלומורף [suf]-האלומורף 

 :614. לדוגמא§(3.12) בין הבסיס לכינוי מוכפל y הגה מעבראלה מתהווה במקרים 

 בר מ  ואתנשיה( '23'וישכחהו ,J) 

 בר מ  ונשיה( '23'וישכחהו ,MC) 

 שמ טו  נסיה( '25'נסהו ,J) 

 שמ טו  ואחזיה( '25'ויראהו ,J) 

 דב ד  שוציה( '3'השמידו ,J) 

 דב ד  שיציה( '3'השמידו ,VECB) 

היא הקדומה יותר. דרך זו מתועדת בתרגום  Øהמקיימת את היסוד המתווך ניתן להניח כי הדרך 

, nאו  tהיסודות המתווכים  החלו לשמש. סביר להניח כי מאוחר יותר Jבלבד, בפרט בכ"י 

 המייצגים את הדרך הקלאסית שבצירוף הכינויים. 

 

n[suf] 18.4.3-קטגוריה שלישית:  

תנאי פונטי: צורות המסתיימות בתנועה; תנאי מורפולוגי: צורות עבר נוכח. לקטגוריה זו מצטרף 

'עזבתו' )עמרם יט  šǡbåqtǡne שבקתנה . לדוגמא, עבר נוכח + כינוי לנסתר:n[suf]–האלומורף 

29.) 

פת רק במקרה של תוס –ל"י, המתאפיינות גזרת נוכח בלעבר הלקטגוריה זו שייכות גם כל צורות 

על ידי  tå–התהווה באנלוגיה לצורן הנוכח  kå–. הצורן kå-בצורן הגוף לנוכח  –כינויי מושא 

 barṭīkǡnån ברטיכנן. לדוגמא: רות עבר נוכח בל"י, המשמש כרגיל בצוk–לצורן  åתנועת  תוספת

'שבראת  dandīkǡnon דנדיכנון(, 74מעש א 'הבאת אותו' ) andīkǡne אנדיכנה(, 33'ֲהֵבאָתנו' )ננה 

 amlīkǡnån אמליכנן(, 31ננה 'הסמכת אותנו' ) amlīkǡnån אמליכנן(, 15עמרם כד אותם' )

 artīkǡne ארתיכנה(, , ע"א69טביה 'השכנתנו' ) ašrīkǡnån אשריכנן(, , ע"ב68)טביה 'מילאתנו' 

ומשמש עם פועל בגזרת  tǡ–אף בא במקום  kǡ–פעם אחת הצורן (. 55אב חסדה 'חוננת אותו' )

 (.§4.1.1.2.1; ראה 53'יצרתו' )אב חסדה  ṣǡrkǡne צערכנהע"ו: 

'חוננו'  irtīnånארתינן  לנוכח בתוספת כינוי למדברים לקטגוריה זו משתייכת גם צורת הציווי

עשוי לנבוע מכך שגם כאן הגוף הוא נוכח. כמו כן,  n[suf]–, ע"א(. השימוש באלומורף 14)טביה 

מתועדת בהגייה ובכתבי היד  irtīnån. לצד tאפשר שיש כאן ניסיון למנוע רצף של שני עיצורי 

 , ע"ב(, והיא הצורה הצפויה בהתאם לכלל. 14'חוננו' )טביה  irtītån ארתיתןהצורה 

 
 

                                                 
 .56נית, עמ' דוגמאות אלה לקוחות מפלורנטין, קווים במערכת הפועל של הארמית השומרו 614
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inn[suf] 18.4.4-קטגוריה רביעית:  

; תנאי מורפולוגי: )לרבות צורות השייכות לגזרת ל"א( תיימות בעיצורתנאי פונטי: צורות המס

 על משקל מדברים ומקור קלצורות עתיד מדבר, עתיד נוכח, עתיד נסתר, עתיד נסתרת, עתיד 

 . דוגמאות:inn[suf]–. לקטגוריה זו מצטרף האלומורף maqtal מקטל

 :אשבחנה עתיד מדבר + כינוי לנסתר ēšabbāʔinne ( '29מעש ו 'אשבחו.) 

  :תשבקניעתיד נוכח + כינוי למדבר tišbǡqinni  (.41'תעזבני' )טביה 

 :ידבקנן עתיד נסתר + כינוי למדברים yidbǡqinnån  (.24, עמרם ה 11'יושיענו' )עמרם ה 

  :יפרקנוכוןעתיד נסתר + כינוי לנוכחים yifrǡqinnūkon  (.17'יגאלכם' )מע"ש ד 

  :בר כז  תברכנךעתיד נסתרת + כינוי לנוכח( '4'תברכך ,J.) 

  :בר לז  נקטלנהעתיד מדברים + כינוי לנסתר( '20'נהרגהו ,J.) 

  מקור קלmaqtal  :משמענה + כינוי לנסתר mašmāʔinne (. 39'לשמעו' )מרקה ט 

ככל . צורת כתיב זו גרמה, בי, המרכיבה אלומורף זה, אינה באה לידי ביטוי בכתiהתנועה החוצצת 

וללא הכפלת הנו"ן. להלן כל הדוגמאות  iהתנועה החוצצת  העדרב ני-ת האלומורף , להגייהנראה

, ע"א(, 41'תעזבני' )טביה  tišbåqni תשבקני, ע"א(, 40'תושיעני' )טביה  tidbåqni תדבקנילכך: 

 תרחקני(, 45'תמסרני' )טביה  tašlimni תשלמני, ע"א וע"ב(, 43'תצריכני' )טביה  tåṣrikni תצרכני

tǡrīqni  הצפויה בסיומת ההגייה גם , ע"א(. ברוב רובם של המקרים מתועדת43'תרחיקני' )טביה 

–inniשל צורות אלה ככל הנראה משובשת. , ואילו הגייתן 

 , משקפות צורות אלה תופעת לשון חיה:615לדעת פלורנטין

 " Dropping the vowel following the stem also occurs in a Hebrew word, namely 

yēbarriknu  יברכנו ("he will bless us") in Piyyut by Abisha (ibid., p. 330). It seems that 

these irregularities are not in fact reading mistakes, but rather they show one of the 

(rare) usages in SA during its lifetime. […] In the fluency of speech the bridging 

vowel was possibly omitted and in consequence the duplication of the "nun" was 

discontinued". 

 

nn[suf] 18.4.5-קטגוריה חמישית:  

עתיד מדבר, עתיד נוכח, עתיד  תנאי פונטי: צורות המסתיימות בתנועה; תנאי מורפולוגי: צורות

 מקטל על משקל , עתיד נוכחים ועתיד נסתרים ומקור קלנסתר, עתיד נסתרת, עתיד מדברים

maqtal לקטגוריה זו מצטרף האלומורף .–nn[suf]:דוגמאות . 

  :בר יט  נשקינהעתיד מדבר + : כינוי לנסתר( '34'נשקנו ,J.) 

  :תגלנהעתיד נוכח + כינוי לנסתר taglinne  (.21'תגלהו' )עמרם ג 

                                                 
 .70פלורנטין, כינויי המושא, עמ'  615
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  :ירבנךעתיד נסתר + כינוי לנוכח yēråbbinnåk  (.74'יגדלך' )אב חסדה 

  :בר יט  תמטיניעתיד נסתרת + כינוי למדבר( '19'תדבקני ,J.) 

 מקור קל måqtål  :מסנון+ כינוי לנסתרים missinnon  (13'לקחתם' )עמרם כ. 

  :שמ טז  תלקטונהעתיד נוכחים + כינוי לנסתר( '26'תלקטוהו ,J.) 

 :ישמשונה עתיד נסתרים + כינוי לנסתר yēšammēšunne  (. 112'יעבדו אותו' )מרקה יד 

 :תטלטלונה עתיד נוכחים + כינוי לנסתר tēṭålṭēlunne  (.12'תבטלוהו' )אלדסתאן ג 

 :דב לב  יקומון ויסעדנכון עתיד נסתרים + כינוי לנוכחים( '38'יקומו ויעזרוכם ,C .) הכתיב

 אינה נכתבת הן בלה"פ הן בגרעין הכינוי. וחסר, אם הקריאה  ויסעדנכוןבצורה 

 
   בהצטרף כינויים חבורים אל צורות נסתרים עתיד ונוכחים עתיד, לצד השימוש הנפוץ באלומורף

-nn[suf]  ברובד הקלאסי, משמש גם האלומורף-[suf]  שלוש פעמים בכ"יJ  ופעם אחת בכ"יA: 

 ויק ו  ייכלוה( '9'יאכלוה ,J) 

 במ יד  יחזוה( '23'יראוה ,JVNMEC) 

 דב א  יירתוה( '39'יירשוה ,J) 

 ויק יט  תנכסוה( '5'תזבחהו ,A) 

 
, המאפיינים את צורות הפועל בעתיד, מצטרפים אל משקלי inn[suf] ,-nn[suf]–האלומורפים 

. השימוש [suf]–, ואילו אל שאר משקלי המקור מצטרף האלומורף maqtal מקטלמקור קל 

 בשלנוצר ככל הנראה  maqtal מקטלבמשקל המקור הקל  inn[suf] ,-nn[suf]–באלומורפים 

)ראה  maqtalלבין משקל המקור  yiqtålבין משקל העתיד דמיון , שהרי קיים 616אנלוגיה לעתיד

סביר להניח שגם באיא"י משמשים עם  ינים האחרים., דמיון שכידוע אינו קיים בבני§(20.1.1.1

'להכותו',  ממחנה: 617. לדוגמאinn[suf] ,-nn[suf]-האלומורפים  מקטלצורת המקור הקל 

 'לקשור אותם'.  מקטרינון'לקחת אותו',  מסבנה

 

 מבנה האלומורפים של כינויי המושא וכללי תפוצתם  עוד מבט על18.5 

להלן מוצגת דרך נוספת בתיאור מבנה האלומורפים של כינויי המושא ותפוצתם. דרך זו מתבססת 

על קביעת צורתו של יסוד מתווך, המשמש בין צורת הפועל הגרודה לגרעין הכינוי, בהתאם לתנאי 

התפוצה השונים. התיאור שלהלן מתמקד בכללים המרכזיים הנוגעים לכינויי הנושא ואינו 

 . לצורך כך יש להיעזר בכללים המפורטים שהוצגו לעיל.יםפרטב מתעמק

 

                                                 
פלורנטין, כינויי המושא, עמ' ) בבניין קל באה"ש ת העתידצורלקשר ברור בין צורת המקור  כך שישדן בפלורנטין  616

בלשון ללכת )כנגד ילך , הנגזרת מצורת העתיד לילך הצורה . קשר זה ידוע היטב בלשון חז"ל מצורות מקור, כגון(70

 . המקרא(

 .111שבתלמוד הירושלמי, עמ'  תורת הצורות של הארמיתדוגמאות אלה לקוחות מהיימנס,  617
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 הבאים: צורתו של היסוד המתווך נקבעת על פי העקרונות

 .פונמיים-ומורפו מורפולוגיים, טייםצורתו של היסוד המתווך כפופה לאילוצים פונ .1

: -inn-או  -nn-המתווכים  משמשים היסודות maqtal מקטלהעתיד ומקור קל  עם צורות .2

 בא אחרי -inn-היסוד §(; 18.4.5המסתיימת בתנועה ) הגרודה הפועל צורת בא אחרי -nn-היסוד 

 §(.18.4.4המסתיימת בעיצור ) הגרודה הפועל צורת

מקור בבניינים הנגזרים )כלומר, בכל הציווי והעבר, הצורות עם שמש מ -Ø-המתווך  היסוד .3

 §(.18.4.1בעיצור )(, אשר מסתיימות 2בסעיף הצורות אשר לא נכללו 

עבר, למעט עבר נוכח, ציווי ומקור בבניינים הנגזרים, אשר השמש בצורות מ -t-היסוד המתווך  .4

 .-n-בצורת עבר נוכח משמש היסוד המתווך §(. 18.4.2ה )מסתיימות בתנוע

; A-ו Jבכתבי היד  כפול w בא הגה מעבר, ūבצורות עבר וציווי, אשר מסתיימות בתנועה  .5

 §J (18.4.2.1.)בפרט בכ"י , ה"שכפול בת y בא הגה מעבר, iאשר מסתיימות בתנועה  בצורות עבר,

 

 דוגמאות לכינויי מושא18.6 

18.6.1 מדבר 

(, 19'הושיעני' )אב גלוגה  dēbǡqi דבקי (,49'הצילני' )עבד אל בן שלמה  šūzēbiשוזבי (: Ø-i-) י-

   (.21'פלטני' )אב גלוגה  fållēṭi פלטי(, 43, אב גלוגה 18'גאלני' )אב גלוגה  fērǡqi פרקי

 (.J, 4'הביאני' )דב ט  עאלני(: Ø-ni-)ני -

(, 6'מלאני, עשני' )אב גלוגה  amlīti אמליתי(, 15'רחמני' )אב גלוגה  artīti ארתיתי(: t-i-) תי-

 (.J, 45; בר כד J, 43'השקיני' )בר כד  השקיתי(, J, 17'הגמיאיני' )בר כד  הגמיתי

'שלחתני'  שלחתני(, JA, 28'נטשתני' )בר לא  כתרתני(, J, 25'רמיתני' )בר כט  רמיתני(: n-i-*) ני-

'הודעתני'  עכמתני(, J, 14'זכרתני' )בר מ  דכרתני(, A, 42'שלחתני' )בר לא  שגרתני(, J, 42)בר לא 

  (.J, 8'שמעוני' )בר כג  שמעוני(, J, 12)שמ לג 

(, 41'תעזבני' )טביה  tišbǡqinni תשבקני(, 40ביה 'תושיעני' )ט tidbǡqinni תדבקני(: inn-i-) ני-

 (.43'תרחיקני' )טביה  tǡrēqinni תרחקני(, 43'תצריכני' )טביה  tåṣrēkinni תצרכני

 

18.6.2 נוכח 

 ūšēṭåk אושטך(, 41, מרקה כ 25, מרקה כ 21'קיבלך' )מרקה כ  qabbēlåk קבלך (:Ø-åk-)ך -

 amšābbā:tåk משבחתך(, 29'לקבלך' )מרקה כ  amqabbēlǡtåk מקבלתך(, 20'הושיטך' )מרקה כ 

'הוא שבחר בך בזה והשמיעך  ואלפך קלה ואשמעך בכן דאסגלך הו(, 72'לשבחך' )אב חסדה 

 .(87קולו ולימדך' )ת"מ ו

(, 57'עזבנוך' )מרקה א  שבקנתך(, 55, טביה 23'שָעַרב' )מרקה ד  dǡnǡtåk דחנתך(: (t-åk- תך-

 (.21'מצאנוך' )מרקה יט  אשקחנתך

'ישבחך'  yešabbāʔinnåk ישבחנך(, 53'נדעך' )עמרם כה  nēkkǡminnåk נחכמנך(: inn-åk-) נך-



337 
 

(, J, 4'תברכך' )בר כז  תברכנך(, 51'ירוממך' )מרקה ד  yērūmēminnåk ירוממנך(, 49)מרקה ד 

 (.§10.2; ראה 30'לאהוב אותך' )מרקה ח  מרחמנך

 (.74'יגדלך' )אב חסדה  yēråbbinnåk ירבנך(: nn-åk-) נך-

 

18.6.3 נוכחת 

 (.JA, 29'הרגתיך' )במ כב  קטלתיך (:Ø-ǝk-*)יך -

 

18.6.4 נסתר 

(, 4'והפקידו' )עמרם טז  wamsǡre ואמסרה(, 102'קָדמֹו' )אב גלוגה  qǡdǡme קדמה(: Ø-e-) ה-

(, 2, מרקה כא 41, מרקה טו 10'נתנו' )עמרם טז  yēbbe יהבה(, 80'שעשאו' )ננה  dǡ:bǡde דעבדה

 ומללה(, 51אלעזר א  ;, ע"א23אלדסתאן ב  ;3)מרקה טז  ', אמר לו'דיבר עימו mallēle מללה

'שכתב  daktǡbå דכתבה(, 56'הסתירהו' )אב גלוגה  kēmǡre כמרה(, 191'ודיבר עמו' )ת"מ ו

 e-a/åבהברה האחרונה עקב טשטוש הפונמות  e-a/åחל חילוף בצורה זו ; 17אותו' )מרקה יד 

 alqaddēše לקדשה(, 17'גמרתיו' )אלדסתאן א  kǡlǡlīte כלליתה, §(3.2.4ראה , במעמד זה

 משבחתה(, 76, עמרם כד 6'לקדשהו' )עמרם יח  alqiddūše לקדושה (,15'לקדשו' )ננה 

amšabbāte  משבחתה(, 28'לשבחו' )מרקה ה amšabbā:te (.12ה יג 'לשבחו' )מרק 

 מלתה(, 10'בראו' )אלדסתאן ג  gǡlǡte גלתה(, 95'שָעַרב לו' )מעש ו  dǡnǡte דחנתה(: t-e-) תה-

mǡlǡte  אנדתה(, 16'מילאהו' )ננה åndǡte  שבקותה(, 67'הביאו' )טביה šǡbǡqūte  'עזבוהו'

'הביאתו' )אלעזר  andiyyǡtå אנדיתה(, 83'שיבחוהו' )מרקה ה  šabbāʔūte שבחותה(, 67)מרקה א 

'נשאוהו' )ת"מ  סבלותה(, §3.2.4מתייחס לכינוי לנסתר, ראה  å; אפשר שבמקרה זה הצורן 12ד 

'היניקהו'  אינקיתה(, 580' )ת"מ א!'הוציאוהו אפקותה(, 583'קחוהו!' )ת"מ א סבותה(, 1044א

(, 485.173; המליץ V, 9'הינקהו' )בר כד  הינקתה(, J, 9'הינקהו' )בר כד  אינקיתה(, J, 9)שמ ב 

 .(J, 3'השליכהו!' )שמ ד  הרמיתה

'נשאת לו' )אב חסדה  sǡbåltǡne סבלתנה(, 29'עזבתו' )עמרם יט  šǡbåqtǡne שבקתנה(: n-e-) נה-

 זעקתנה(, 29, אלעזר ד 29, עמרם כד 3'יצרתו, עשית אותו' )עמרם כד  ʕǡbåtǡne עבדתנה(, 54

zāqtǡne  שלחתנה(, 25'קראת אותו' )עמרם כד šallattǡne  אקמתנה(, 70'שלחת אותו' )אלעזר ד 

ǡqimtǡne  (. 14'העמדת אותו' )מרקה ג 

'ישמרהו' )מרקה  yiṭṭǡrinne יטרנה(, 40'יושיענו' )מרקה א  yidbǡqinne ידבקנה(: inn-e-) נה-

זר ד 'יבטלו' )אלע yēbåṭṭēlinne יבטלנה(, 23'נאמר אותו' )מרקה ה  nīmǡrinne נימרנה(, 39כה 

(, 4'ישבחו' )מרקה ו  yēšabbāʔinne ישבחנה(, 3'ְיַלְםדֹו' )מרקה כא  yallēfinne ילפנה(, 58

'אשבחו' )מעש  ēšabbāʔinne אשבחנה(, 27, מרקה יט 18'ִתְסְגרֹו' )מרקה יט  tåṣnēqinne תצנקנה

 (.39'לשמעו' )מרקה ט  mašmāʔinne משמענה (, 29ו 

'יעבדו אותו'  yēšammēšunne ישמשונה(, 21'תגלהו' )עמרם ג  taglinne תגלנה(: nn-e-) נה-
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 ירבונה ,, מהדורת הדפתר(33'ישבחוהו' )אלדסתאן ב  wyēšabbūnne ישבחונה (,112)מרקה יד 

yēråbbunne  תטלטלונה(, 32'יגדלוהו' )אלדסתאן ב tēṭålṭēlunne  (, 12'תבטלוהו' )אלדסתאן ג

'תלקטוהו'  תלקטונה(, J, 14'תחגוהו' )שמ יב  תחגונה(, 22'יראוהו' )מרקה כא  yēmmūne יעמונה

'יראוהו' מתחלפים  yēmmūne יעמונה (. בצורהJ, 24'תאכלוהו' )ויק ז  תיכלונה(, J, 26)שמ טז 

 .§(3.10.2) פשוט  nארוכה ועיצור uכפול בתנועה  nקצרה ועיצור  uתנועה 

 

18.6.5 נסתרת 

 בינהד(, 19'אמרה' )מרקה יז  ǡmǡrå אמרה(, 28'ְקָרָאה' )מעש ו  kǡrǡzå כרזה(: -å-Ø)ה -

adbayyǡnå  כפתה(, 9'שחישבה' )מרקה כה kēfǡta  (.12'הכנע אותה' )עמרם כז 

 e התנועה; 77'בראה' )ננה  bǡrǡte בראתה(, 22'ברא אותה' )עמרם יב  bǡrǡtå בראתה(: t-å-) תה-

 (.§3.2.4ראה , כינוי לנסתרתה ציינת אתמאפשר ש

 (.18, מעש ו 101נאמר אותה' )ננה ' nīmǡrinna נימרנה (:inn-a-) נה-

 

18.6.6 מדברים 

, 33'הושיענו' )עמרם ו  dēbǡqån דבקן(, 54'הודיענו' )מרקה ה  ʕakkēmån חכמן(: Ø-ån-) ן-

 'הצילנו' )עמרם faššǡrån פשרן(, 67'גאלנו' )עמרם כה  fērǡqån פרקן(, 20, עמרם כ 60מרקה יב 

'ברכנו'  barrēkån ברכן(, 68, מרקה יב 76'פלטנו' )מרקה ז  fållēṭån פלטן(, 63, מרקה יב 12יא 

 חכמן(, V, 35'הצפיננו!' )עמרם כז  טמרן(, 75'הביאנו' )עמרם כו  ʕāʔēlån אעלן(, 82)אלעזר ב 

ʕakkēmån '!למיטבאתן, (36)מרקה טו  'לימדנו almīṭǡbǡtån  (.71'להיטיב עצמנו' )טביה    

 amliknån אמליכנן(, J, 41'ציוונו' )דב א  פקדנן(, J, 1'העלנו' )שמ לב  אסקנן(: Ø-nån-) נן-

'הצפיננו!'  ṭåmmirnånטמרנן  (,69'השכנתנו' )טביה  ašriknån אשריכנן(, 68'מילאתנו' )טביה 

  (.35)עמרם כז 

, עמרם כח 71'הבט בנו' )עמרם כג  ṣēfītån צפיתן(, 63'עננו' )מרקה יב  ēnītån עניתן (:t-ån-) תן-

, 14'חוננו' )טביה  irtītån ארתיתן(, 38, אב גלוגה 67'הצילנו, פדנו' )מרקה יב  fēdītån פדיתן(, 6

 ( ]בניין אפעל[.14, טביה 28'חוננו' )עמרם כג  artītån ארתיתןע"ב( ]בניין קל[, 

'קראת לנו' )מרקה ו  zāqtǡnån זעקתנן(, 14'בחרתנו' )מרקה יט  bārtǡnån ןנבחרת(: n-ån-) נן-

'הפרשת  asgiltǡnån אסגלתנן(, 29, עמרם ח 10'קיבלתנו' )עמרם ח  qabbilṭǡnån קבלתנן(, 64

 amlīkǡnån אמליכנן(, 33'הבאת אותנו' )ננה  barṭīkǡnån ברטיכנן(, 63אותנו' )אלעזר ד 

, ע"א(, 69'השכנתנו' )טביה  ašrīkǡnån אשריכנן, ע"ב(, 68, טביה 31'מילאתנו, הרשיתנו' )ננה 

 (. 44'לכלותנו' )עמרם כז  libdǡnån לאבדנן(, 83'לגאלנו' )עמרם כז  alfirqǡnån לפרקנן

 tišbǡqinnån תשבקנן(, 24, עמרם ה 11'יושיענו' )עמרם ה  yidbǡqinnån ידבקנן(: inn-ån-) נן-

 תטרדנן(, 21, עמרם כח 59'תנזוף בנו' )עמרם כג  tanzēfinnån תנזפנן(, 77'תעזבנו' )עמרם כג 

tåṭrēdinnån  תשלמנן(, 19'תגרשנו' )עמרם כח tašlēminnån  (.23'תמסרנו' )עמרם כח   
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 (. 40'ירפאנו' )מעש ו  yǡssinnån יאסינן(: nn-ån-) נן-

 

18.6.7 נוכחים 

, , מהדורת הדפתר(33'שמסרכם' )אתי בשלם מועדה  damsårkonדמסרכון  (:Ø-kon-)כון -

'כדברכם'  כממלליכון, ק'(, 803'להוציאכם' )ת"מ א למפוקכון(, 435'הרגתיכם' )ת"מ א קטלתכון

 (.799'לגאלכם' )ת"מ ד פרקנכון(, A, 31)שמ יב 

 (.581'הסמיך אתכם' )ת"מ ג אמלתכון(: t-kon-*) תכון-

 ויפקנוכון(, 17'יגאלכם' )מע"ש ד  yifrǡqinnūkon יפרקנוכון(: inn-ūkon-) נוכון-

wyabbēqinnūkon  נוקרנוכון  (,760'ישלח אתכם' )ת"מ אישגרנוכון (, 21'ויוציאכם' )מע"ש ד

 (.331'נשלוט בכם' )ת"מ ב נמלכנוכון(, 331'נהרוג אתכם' )ת"מ בנקטלנוכון (, 216'נכבדכם' )ת"מ ב

 (.C, 38'יקומו ויעזרוכם' )דב לב  618ויסעדנכוןיקומון  (:nn-ūkon-*) נוכון-

 

18.6.8 נסתרים 

, מרקה ט 55'כתבם' )מרקה ט  kǡtǡbon כתבון(, 67'עזבם' )מרקה א  šǡbǡqon שבקון(: Ø-on-) ון-

 faqqēdon פקדון(, 5'בחרם' )מרקה כ  bā:ron בחרון(, 7'גידלם' )אלעזר ד  gǡdallon גדלון(, 77

 .(70'גאלם' )מרקה יג  fårrǡqon פרקון, (10'ציוום' )אלדסתאן ג 

 (.548'גלו אותם!' )ת"מ א גלותון(, 70'וענה להם' )מרקה יג  wǡnǡton וענתון(: t-on-) תון-

(, V, 11'גאלתם' )מרקה א  פרקתנון(, 70'גאלתם' )מרקה ח  fǡråqtǡnon פרקתנון(: n-on-) נון-

'שבראת אותם' )עמרם כד  dandīkǡnon דנדיכנון(, 17'יצרתם' )עמרם כד  ʕǡbådtǡnon עבדתנון

 §(.11.4; ראה V, 75'קיימת אותם' )אלעזר ד  קוממתנון ,(15

'תסגרם' )עמרם כה  619תצנקנון (,80'לתת אותם' )מרקה ט  mattǡninnon מתננון(: inn-on-) נון-

88 ,V.) 

(, 13'לקחתם' )עמרם כ  missinnon מסנון(, 24'יביאם' )עמרם י  yandinnon ינדנון(: nn-on-) נון-

 (.J, 22'תיראום' )דב ג  תדחלונון

 

18.6.9 נסתרות 

'והושיען ]ויושיען[' )שמ ב  ואפצתין(, 67, עמרם כד 67'גילן' )עמרם כד  gǡlǡtən גלתין(: t-ǝn-) תין-

17 ,J ,)שמ ב  ופצתין( ']17'והושיען ]ויושיען ,A.) 

                                                 
 .הן בלה"פ הן בגרעין הכינוי אינה נכתבת ויב בצורה זו חסר, ואם הקריאה הכת 618
(, אשר מנוגדת להקשר, שכן הכינוי החבור 88'ִתְסְגרֹו' )עמרם כה  tåṣnēqinneתצנקנה  במקום זה נתונה הצורה 619

 תצנקנוןהנוסח ואטיקן , מתועד בכ"י SNחוזר לשם ביחיד במקום שם ברבים. לצד נוסח זה, המתועד בכתבי היד 

*tåṣnēqinnon הובא לעיל.    , שי רחמיך[''תסגרם ]את שער 
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 צורות חריגות18.7 

'מצאנוך'  ašqǡnittåk אשקחנתך(, 57'עזבנוך' )מרקה א  šǡbåqnittåk שבקנתךהצורות  הגיית

ומדוע  āולא  iאת השאלה מדוע התנועה של צורן העבר למדברים היא  מעוררת( 21)מרקה יט 

, המרכיב את הכינוי המושא לנוכח, מוכפל ולא פשוט. במקרה זה אמור לשמש כינוי tהעיצור 

tak–המושא 
של הנתונה  ההגייה. šǡbåqnātåk ,*ašqǡnātåk*ובהתאם לכך צפויה ההגייה  620

עתיד בתוספת כינוי לנוכח, האנלוגיה לצורות זאת כנראה עקב  משובשת. היא אפוא אלה מילים

   'ישבחך' yešabbāʔinnåk ישבחנך(, 53'נדעך' )עמרם כה  nēkkǡminnåk נחכמנךלדוגמא: 

 (. 49)מרקה ד 

 לדעת פלורנטין, צורות אלה משקפות לשון חיה:

"These two forms call for closer examination. Whether we interpret them as deriving 

from šabaqna + tak, or from šabaqnan + tak, there is no satisfactory phonetic 

explanation for the gemination of the "tav". More acceptable in my view is the first 

assumption, and it appears that both the gemination of the "tav" as well as the vowel 

/i/ derive from the imperfect suffix –innak. At all events the suffix –ittak reflects a 

living language"621
. 

'הכרָת  אכיריתהכי הכתיבים  622מציין פלורנטין aהבאה במקום שצפויה תנועת  iתנועת גבי ל

במעמד זה. אולם  i'קבלתיו', שהציג שולטהס בדקדוק אה"נ, מעידים על תנועת  קבליתהאותו', 

 .קבלתה, אכרתהדופן ובמקומם צפויים  מציין כי כתיבים אלה יוצאי 623שולטהס

(, 47'נברכך' )מעש ו  nēbarrēkåk נברכך(, 39'ישמידם' )פנחס  yabbēdon יאבדוןבצורות העתיד 

, ואילו במקומו משמש inn[suf]–( צפוי לשמש האלומורף 47'נשבחך' )מעש ו  nēšabꞌbāk נשבחך

במקרים אלה פעלה אנלוגיה לצורות העבר והציווי מן הקטגוריה . יש להניח כי [suf]–האלומורף 

ייתכן שהושפעו מכינויי המושא ונקרות בפיוטים הכתובים עש"ב, הראשונה. צורות מעין אלה 

 .624בעה"ש

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.55, טביה 23'שָעַרב לך ' )מרקה ד  dǡnǡtåk דחנתךהשווה:  620

 .76פלורנטין, כינויי המושא, עמ'  621
 .76פלורנטין, כינויי המושא, עמ'  622

 .78שולטהס, דקדוק, עמ'  623
 .175-176עמ' §, 3.2.9עואנ"ש ה,  חיים,-בן לכינויי המושא וכללי הצטרפותם בעה"ש ראה 624
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 כינויי המושא ברובד המאוחר18.8 

השינויים העיקריים בתפוצת כינויי המושא ברובד המאוחר  להלן מוצגיםלצורך השלמת התמונה 

Aכ"י  על ידיהמיוצג בעיקר 
ברובד המאוחר משמשים אותם האלומורפים, עם זאת חלים  .625

 שינויים בתפוצתם. להלן פירוטם.

, אשר משמש עם צורות עתיד המסתיימות בעיצור )קטגוריה רביעית(, inn[suf]–האלומורף  .1

מצטרף ברובד המאוחר גם לצורות עבר ומקור בבניינים הנגזרים המסתיימות בעיצור )קטגוריה 

(; עבר נסתר + כינוי A, 12'ויברכהו' )בר כו  ברכנהראשונה(. לדוגמא: עבר נסתר + כינוי לנסתר: 

'ציויתיו' )שמ ל  פקדתנה(; עבר מדבר + כינוי לנסתר: A, 22בר כז 'וימושהו' ) וגששנהלנסתר: 

(; עבר נסתר + כינוי A, 31'וישלחם' )בר כו  ושלחנון(; עבר נסתר + כינוי לנסתרים: Aא, 17

+ כינוי  maqtål* מקטלאפעל  המקור בבניין (; משקלB, 70'גאלם' )מרקה יג  פרקנוןלנסתרים: 

 (.A, 12' )שמ לב 'ולכלותם ולמסכמנוןלנסתרים: 

. טענה זו מבסס חיה המאפיינת את אה"ש בסוף ימיהפלורנטין רואה בתופעה זו תופעת לשון 

. 2. יש כמות נכבדה של ממצאים המעידים על התופעה; 1על השיקולים הבאים:  626פלורנטין

'עזבנוך'  šǡbåqnittåk שבקנתך אינה קשה. זאת לאור צורות, הנחת חדירת צורן העתיד לעבר

אשר §(, 18.7; ראה 21'מצאנוך' )מרקה יט  ašqǡnittåk אשקחנתך(, §18.7; ראה 57)מרקה א 

עה דומה נקרית בעה"ש )אך לא כמו כן, מציין פלורנטין כי תופ הגיית הצורן בהן מוֶקֶשת לעתיד.

 (.ברית הטברניתבע

. אין דוגמא להרחבת התפוצה 1תומך בהשערת פלורנטין ומביא שני נימוקים נוספים:  627שטאדל

. אם יוצאים מתוך הנחה ששפתם של מעתיקי אה"ש הייתה ערבית והם t[suf]–של האלומורף 

מעבר  t[suf]–השתמשו בכינויים בערבוביה, עולה השאלה, מדוע הם לא השתמשו באלומורף 

שהשימוש בצורנים השונים לא התנהל מתוך בלבול מוחלט, ויש  לתפוצתו הרגילה? נראה אפוא

. בהתבסס על כך מסיק שטאדל, כי עם nהיסוד ן סיבה להרחבת תפוצתו של האלומורף המורכב מ

בשלביה האחרונים של אה"ש, הסופרים  nהיסוד ן הרחבת השימוש באלומורף המורכב מ

מעבר  "( באלומורף זה והשתמשו בוthe erratic useהמאוחרים הושפעו מן השימוש המוטעה )"

בכינוי המושא  J. השימוש בכ"י 2; 628עבר, ובפרט בצורות המקור בבניינים הנגזריםהלצורות 

עשוי היה  §(18.4.2.1) עם עבר נסתרים נון–עם צורות עבר ובכינוי המושא לנסתרים  ני–למדבר 

 n[suf]-בין האלומורף דל תן דעתך להבלעבר.  nהיסוד ן לעודד את חדירת הצורן המורכב מ

 .מכוון אליו פלורנטיןש, inn[suf]–אלומורף , לדן בו שטאדלש

 
                                                 

, 57-61, עמ' 53-54, עמ' 51הפועל של הארמית השומרונית, עמ'  לדיון מפורט בנושא ראה פלורנטין, קווים במערכת 625

 .77-80; פלורנטין, כינויי המושא, עמ' 63-64עמ' 
 .80פלורנטין, כינויי המושא, עמ'  626
 .243-241שטאדל, כינויים חבורים, עמ'  627

 (.A, 12'ולכלותם' )שמ לב  ולמסכמנון+ כינוי לנסתרים:  מקטללעיל משקל אפעל  ראה 628
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, אשר ברגיל משמש עם צורות ציווי ועבר, מצטרף לצורות עתיד. לדוגמא, [suf]–האלומורף  .2

 ותנגדה(; עתיד נוכח + כינוי לנסתר: A, 8'וזרקו' )שמ ט  ויזרקהעתיד נסתר + כינוי לנסתר: 

(; עתיד נסתר + A, 9'ועשהו' )ויק טז  ויעבדה(; עתיד נסתר + כינוי לנסתר: A, 13'וערפתו' )שמ יג 

'ויעזרוכם'  ויסעדוכון(; עתיד נסתרים + כינוי לנוכחים: 851'יועילך' )ת"מ ד 629ינהךכינוי לנוכח: 

ות נוספות( אף פעם אחת )אפשר שקיימות דוגמא (.1018'יעזרוכם' )ת"מ ד יסעדוכון (,E, 38)דב לב 

: עתיד מדבר + כינוי [suf]–האלומורף בה משמש הקדום, ש Jמתועדת צורת עתיד בכתב יד 

, נ. ייתכן שבמקרה זה נשמטה האות (J, 16]=ואראה אותה[ 'וראיתיה' )בר ט  ואחזיהלנסתרת: 

 אחזינה :nn[suf]-ף האלומור בה משמשמתועדת הצורה הצפויה, ש Jשכן במקומות אחרים בכ"י 

 .(J, 17; במ כד J, 9; במ כג J, 28'אראנו' )בר מה 

(. בהתאם 79'יגן עלינו' )מרקה ב  yaggēnån יגנןדוגמא לתופעה זו מצויה בצורה אחת בפיוט: 

. לצד ההנחה כי הצורה yaggīninnan* יגננןלכללי הדקדוק הקלאסי צפויה הייתה הצורה *

yaggēnån להניח כי בצורה זו חלה  מייצגת דרך חדשה בצירוף הכינויים החבורים, ניתן גם

 yaggēnån יגנן כך התהוו הצורותשום מ. īninnה בתוך הרצף נשמט in/innההברה והפלולוגיה, 

מתועד ככל הנראה גם בצורה  דומה)ע"ג(. שימוט  yagginnån)ע"א( ואף  yaggīnån)רוב העדים(, 

]=ותסלחנו[ 'ונחלתנו' )שמ לד ותסחננן (, אך השווה: CB, 9[ 'ונחלתנו' )שמ לד ]=ותסלחנו ותסחנן

9 ,J.) 

ש"ב. עם צורות העתיד מצויות בפיוטים השייכים לע -[sufדוגמאות נוספות לשימוש האלומורף ]

 nēbarrēkåk נברכך(, 39'ישמידם' )פנחס  yabbēdon יאבדוןאת הדיון בצורות  (§18.7) ראה

 (.47'נשבחך' )מעש ו  nēšabꞌbāk נשבחך(, 47'נברכך' )מעש ו 

 
, אשר משמש ברגיל עם צורות עבר נוכח, מצטרף אל צורות עבר נסתר בל"י, n[suf]–האלומורף  .3

 :630ציווי נוכחת, עבר נסתרים וציווי נוכחים. לדוגמא

  :בר לז  ופצינהנסתר עבר + כינוי לנסתר( '21'ויצלו ,A.) 

  :שמ טו  ואעמינהנסתר עבר + כינוי לנסתר( '25'ויראהו ,A.) 

 :בר כד אפיענה  נוכחת ציווי + כינוי לנסתר( '9'הינקהו ,A.) 

 :בר כד  אשקיני נוכחת ציווי + כינוי למדבר( '17'הגמיני ,A.) 

 :בר כד  השקיני נוכחת ציווי + כינוי למדבר( '43'השקיני ,A 45; בר כד ,A.) 

  :(60'שכחוהו' )ת"מ ו נשונהנסתרים עבר + כינוי לנסתר. 

  :(.201, ת"מ ו195-194, ת"מ ו118'וראוהו' )ת"מ ו ועמונהנסתרים עבר + כינוי לנסתר 

  :שמ טו  טמרנוןנסתרים עבר + כינוי לנסתרים( '5'יכסמו ,A.) 

                                                 
. היעלמות הגרונית מן ההגייה גרמה לחילוף בין האות המייצגת את יחנךאו  יהנךכתיבה הצפוי של צורה זו הוא  629

 (.נ( לבין האות המייצגת את עה"פ )הפה"פ )
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  :בר כד  שגרונינוכחים ציווי + כינוי למדבר( '!54'שלחוני ,A 56; בר כד ,A.) 

 .nn[suf]–מייצג את האלומורף  נאפשר גם שבכל המקרים הללו הכתיב באות 

 
קו נוסף המאפיין את הרובד המאוחר הוא צירוף כינויי המושא לבינוני. קיימות שלוש דרכים 

 בצירוף האלומורפים אל צורות הבינוני. 

 nn[suf]–ומורף מצטרף אל הבינוני, כאשר הבסיס מסתיים בעיצור; האל inn[suf]–האלומורף  .1

מצטרף אל הבינוני, כאשר הבסיס מסתיים בתנועה. דוגמאות לכך מתועדות בספרים המאוחרים 

 :Aשל תיבת מרקה ובכ"י 

 (.849'תומך בך' )ת"מ ד מזיפנך 

 שרצה בו'. דבענה(. בכ"י ק' מצוי הנוסח 143'שרוצה בו' )ת"מ ו דבעינה' 

  (.191'מקריא אותו' )ת"מ ומקרינה 

  (.412ים אותו' )ת"מ ג'מגדלמרבינה 

  בר ד משחקני( '14]=מוצאי[ 'מצאי ,A.) 

 
 מצטרף אל צורות בינוני, אשר בסיסן מסתיים בעיצור. לדוגמא: [suf]–האלומורף  .2

 ת"מבספר הראשון של כנראה קדומה, שכן היא נקרית (. צורה 600שיב לכם' )ת"מ א'מ מגבכון. 

  ק'(. 791'מחסלם' )ת"מ אמחסלון 

 (.96'וטורד אותך' )ת"מ ו וטרידך 

 (.201'כותב אותה' )ת"מ ו כתבה 

 בר מ  אכלון( '17]=אוכל אותם[ 'אכל אתם ,A.) 

 

 מטיתימצטרף אל צורות בינוני, אשר בסיסן מסתיים בתנועה. לדוגמא,  t[suf]–האלומורף  .3

mǡṭīti  ורה זו נקרית צ§(. 5.1.4.1(. במקרה זה הבינוני משמש בתפקיד ציווי )85'משיגני' )אב גלוגה

חיים כי "לאחר חקירה ודרישה -צורה זו מציין בןגבי ללוגה, הנחשב לפיוט מאוחר. בפיוט של אב ג

למשקל הציווי הרגיל בבניין קל בתוספת כינוי  כוונתמ wamṭīti. ההגייה wamṭīti"631הוצע לי גם 

 .ברובד הקלאסי בהתאם לכללי התפוצה המקובלים למדבר מושא

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . n[suf]–לציווי נוכחת בתוספת כינוי חבור, שבהן משמש האלומורף תה"ש להלן כל הדוגמאות מ 630

 .295חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן 631
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, רמית הנוצריםלא רמית השומרוניםמערכת כינויי המושא ותפוצתם באהשוואת 18.9 

 מקראיתהולארמית  ישראלית-רמית היהודית הארץלא

 בתחום מערכת כינויי המושא. 633לאיא"יו 632להלן פירוט ההבדלים העיקריים בין אה"ש לאה"נ

ית שא לפועל היא הדרך האנליטלהבדיל מאה"ש הדרך המועדפת באה"נ בצירוף כינויי המו

באיא"י הדרך הסינתטית תיעוד כינויי המושא החבורים באה"נ מועט מאוד.  על כן§(, 18.10)

  .בלבד ת התלמוד הירושלמי ואת המדרשיםמאפיינת אצירוף כינויי המושא ב

 שבקתנהאל צורת עבר נוכח, לדוגמא:  n[suf]–באה"ש ובאיא"י מצטרף האלומורף  .1

šǡbåqtǡne  כפית אותו'. באה"נ,  כפיתיניה',  'שראית אותו דחמיתניה(, 29'עזבתו' )עמרם יט'

'הכרת  אכיריתה: השווה, עם צורת עבר נוכח [suf]–לעומת זאת, משמש ככל הנראה האלומורף 

 . אותו'

אינן אשר מסתיימות בתנועה והעבר אשר אינו משמש באה"נ עם צורות  t[suf]-האלומורף  .2

. באה"ש 'שמוהו' יהבוי, לדוגמא: [suf]- האלומורף, אלא משמש בהן שייכות לגזרת ל"י

, מצטרף לצורות עבר מדברים, עבר נסתרים, ציווי נוכחת, ציווי נוכחים t[suf]-אלומורף ה

 אפקותה(, J, 9קהו' )שמ ב 'הינ אינקיתה(, 67'עזבוהו' )מרקה א  šǡbǡqūte שבקותהלדוגמא: 

עם צורות עבר נסתרים  n[suf]-*באיא"י משמש בדרך כלל האלומורף  .(580' )ת"מ א!'הוציאוהו

 'הרפו ממנו'. ארפונה'ומינו אותו',  ומינוניה'וחטפו אותו',  וחטפוניהוציווי נוכחים, לדוגמא: 

, המסתיימות משמש עם צורות העתיד an(n)[suf]–האלומורף  634קסלר-לפי השחזור של מילר .3

 כפול nוהיסוד  iהיא  גם להניח שתנועת החציצהניתן  ,ברם .'יהרגני' יקטולני, לדוגמא: בעיצור

אפשר שגם באיא"י  .(29'אשבחו' )מעש ו  ēšabbāʔinne אשבחנה: , השווהאה"שמצוי בבדומה ל

 נשמעינה'שאטמא אותו',  דנסאבינהכפול בהצטרפו אל צורות העתיד, כגון:  nהיסוד המתווך 

 .'תשיב לי' תתיביני'נשמע אותה', 

 
בין מערכת כינויי המושא באה"ש לבין מערכת כינויי המושא בארמית  גם להשוות ראוי

ן פירוט ההבדלים העיקריים המקראית, אשר מייצגת שלב קדום יותר בהתפתחות הארמית. להל

 שתי שפות אלה. בין

ארמית ; גרעין כינוי המושא למדברים בִני–הוא  ארמית מקראיתגרעין כינוי המושא למדבר ב .1

 ַהֵעְלִנילדוגמא:  .635כוֹן–הוא  ארמית מקראית; גרעין כינוי המושא לנוכחים בָנא–הוא  מקראית

 (.21'יבקשכם' )עזרא ז  ִיְשֲאֶלְנכוֹן(, 11'השיבו לנו' )עזרא ה  ֲהִתיבוָנא(, 24'הביאני!' )דניאל ב 

          הוא למדברים גרעין כינוי המושא, ni-/ני-לצד  i-/י- ן כינוי המושא למדבר הואבאה"ש גרעי

 .kon (18.3.1§)-/כון-לצד  ūkon-/וכון-, גרעין כינוי המושא לנוכחים הוא nån-/נן–לצד  ån-/ן-

                                                 
 §.4.5.13-§4.5.12, 262-259קיסלר, דקדוק, עמ' -הממצאים שלהלן מתבססים על מילר 632
 .31, פרק 112-109הממצאים שלהלן מתבססים על היימנס, תורת הצורות של הארמית שבתלמוד הירושלמי,  633
 §.4.5.12.3, 260קסלר, דקדוק, עמ' -מילר 634
 .20כינויים אצל רוזנטל, דקדוק ארמית מקראית, עמ' ראה את טבלת ה 635
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. 636ִהּמוֹ , ִהּמוֹןוצורתו  תמיד אנליטימקראית ההמושא לנסתרים בארמית כינוי אופן צירופו של  .2

 (.22'הרג אותם' )דניאל ג  ִהּמוֹן ַקִחל(, 35'ונשא אותם הרוח' )דניאל ב  רוָחא ִהּמוֹן וְנָׂשאלדוגמא: 

גם הדרך הסינתטית בצירוף כינוי המושא §( 18.10לצד הדרך האנליטית )ראה באה"ש משמשת 

 צבעו (,67עזבם' )מרקה א  –'וכאשר עזבוהו  šǡbǡqon וכד שבקותה שבקוןלנסתרים, לדוגמא: 

 (. 70' )מרקה יג וגאלם וענה להםצעקו לפניו ' wfårrǡqon ופרקון wǡnǡton וענתון קדמיו

 ְוַחְּבלוִהי(, 6'שנוהו' )דניאל ה  ְשנוִֹהיאינו משמש בארמית מקראית. לדוגמא:  tהיסוד המתווך  .3

התהווה היסוד  637ככל הנראהשממנה , -ית-yat/תווית המושא  עם זאת,(. 20רסוהו!' )דניאל ד 'ה

t :באה"ש היסוד המתווך  (.12'אותם' )דניאל ג  ָיְתהוֹן, כבר מתועדת בארמית מקראית, השווהt 

 המסתיימות בתנועה משמש בצורות העבר )למעט עבר נוכח(, הציווי והמקור בבניינים הנגזרים,

 . §(18.4.2)ראה 

)ראה  אינו משמש בארמית מקראית בעבר. זהו קו המאפיין גם את אה"נ nהיסוד המתווך  .4

משמש בהצטרף כינוי מושא חבור לצורת העבר לנוכח, לדוגמא:  nבאה"ש היסוד המתווך  .לעיל(

 (.29'עזבתו' )עמרם יט  šǡbåqtǡne שבקתנה

משמש בארמית מקראית בצורות העתיד על דרך החיווי, אך לא בצורות  n/nnהיסוד המתווך  .5

'שלא  ְיַבֲהלוְך-ַאל(, אבל: 10תוהו' )דניאל ז 'ישר ְיַשְּמשוֵנה. לדוגמא: 638העתיד על דרך האיווי

העתיד, ללא הבדל מצטרף אל כל צורות  n/nnבאה"ש היסוד המתווך  (.10יבהילו אותך!' )דניאל ה 

 וברצמה לא 'והמדברים עובדים אותו', yēšammēšunne ומללין ישמשונה במודוס. לדוגמא:

'נשקינו יין גם הלילה'  לילין אף חמר נשקינה, (41'ובלחץ אל תעזבני' )טביה  tišbǡqinni תשבקני

 (.J ,34)בר יט 

  

 הדרך האנליטית בצירוף כינויי המושא18.10 

לצד הדרך הסינתטית מתקיימת הדרך האנליטית שבצירוף כינויי המושא לפועל. בדרך זו נעשה 

כינוי קניין, המרכיבים יחד את כינויי המושא הפרודים.  בצירוף -ל-al/, -ית-yat/שימוש במיליות 

 מכל lon לון פרקת(; 25'קיבל אותו מן החי לעולם' )מרקה כד  קעימה מן yǡte יתה קבללדוגמא: 

בצירוף כינוי קניין נפוץ בכ"י  -ית-yat/(. השימוש במילית 11'גאלת אותם מכל לחץ' )מרקה א  לחץ

J במילית  ונדיר בפיוטים, ואילו השימוש/al-בצירוף כינוי קניין נדיר בכ"י  -לJ  ונפוץ בפיוטים

Aובכ"י 
639 . 

. Aבפיוטים הרבה יותר מן הדרך האנליטית. מצב דומה מתועד בכ"י  שכיחההדרך הסינתטית 

                                                 
 §.a75, 270; באואר וליאנדר, ארמית, עמ' 54רוזנטל, דקדוק ארמית מקראית, עמ'  636

עם צורות הפועל. ראה נולדקה, הערות לכתובות  כפי הנראה בשלב מאוחר יותר התמזגה -ית-yat/ תווית המושא 637

 .104ארמיות מזינג'רלי, עמ' 

 §.g-t38, 125-122עמ' §; k40, 131ראה באואר וליאנדר, ארמית, עמ'  638

 .67-66ראה פלורנטין, קווים במערכת הפועל של הארמית השומרונית, עמ'  639
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, לעומת זאת, שתי הדרכים מתקיימות זו לצד זו והבחירה באחת מהן מותנית במקור Jבכ"י 

'לקח  אנסב יתה(; A, 1)בר ה  עבדה( כנגד J, 1'עשה אותו' )בר ה  עבד יתה. לדוגמא: 640העברי

( J, 12'ויהרגו אותי ]והרגו אותי[' )בר יב  ויקטלון יתי(; A, 24 )בר אנסבה( כנגד J, 24אותו' )בר ה 

 (. A, 12)בר יב  ויקטלוניכנגד 

בדרך האנליטית בכך שדרך זו נהגה  Jמשער, שמא ניתן לפרש את דבקות סופרו של  641פלורנטין

בלשונו. אם כך יפורשו הדברים, אפשר יהיה לעמוד על הקבלה בין רובדיהן של אה"ש ואיא"י, שכן 

בארמית המשתקפת בקטעי התרגום מן הגניזה אין משמשת הדרך הסינתטית לצירוף כינויי 

דיפות לדרך . גם באה"נ יש ע642המושא )למעט דוגמא אחת(, אלא הדרך האנליטית בלבד

. הדרך האנליטית מאפיינת 643האנליטית, ואילו כינויי המושא החבורים לפועל נדירים יחסית

, ואילו הדרך הסינתטית Jכ"י  על ידיאפוא את הרובד הקדום יותר של הארמית המיוצג באה"ש 

. למרות השוני בהעדפת אחת 644הפיוטים על ידימאפיינת רובד מאוחר יותר של הארמית המיוצג 

  לבין הפיוטים בתחום כינויי המושא החבורים ותפוצתם. Jמשתי הדרכים, ניכר דמיון רב בין כ"י 

קו כי הדרך האנליטית בצירוף הכינויים היא  645קובע טל 1986בניגוד לפלורנטין, במאמר משנת 

היהודיים הירושלמיים התרגומים בו  נכתבושל הארמית היהודאית, ש לשוני המאפיין את הניב

)תרגום הקטעים, תרגום נאופיטי, קטעי התרגום מן הגניזה(, ואת ארמית הנוצרים. כלומר, דרך זו 

אופיינית לניבים שדוברו ביהודה, ואילו הדרך הסינתטית מאפיינת את אה"ש, המיוצגת על ידי 

והמדרשים, ואת  ושלמיהתלמוד היר בה נכתבומרקה, את הארמית ה״גלילית״, ש הפיוטים ותיבת

הייתה נתונה להשפעת הארמית ה״גלילית״ שהחלה להתפשט אל מעבר לגבולות אה"נ בשלב ש

היא אותנטית,  Jהדרך האנליטית המשמשת בכ"י  . בהתאם לגישה זו, עולה השאלה אם אכןהגליל

. אם דרך זו אינה אונתנטית אלא מקורה בהשפעת בו שימשההרי היא מנוגדת למקובל באזור שש

 .צע העברי, אזי אין כאן קו משותף עם הארמית היהודית כפי שטוען פלורנטיןהמ

 
 
 
 
 
 

                                                 
. 68-67; פלורנטין, קווים במערכת הפועל של הארמית השומרונית, עמ' 80-82ראה פלורנטין, כינויי המושא, עמ'  640

 .254-253ין עברית לארמית ביצירת השומרונים, עמ' למבט כללי יותר ראה טל, ב
 .68פלורנטין, קווים במערכת הפועל של הארמית השומרונית, עמ'  641
 §.c162, 252ראה פסברג, קת"ג, עמ'  642

 לצורות פועל בתוספת כינויים חבורים. היקרויות 76 ישקסלר, -לפי מילר§. 4.5.12.1, 259קסלר, דקדוק, עמ' -מילר 643
ן מתבסס על דבריו של טל, אשר העמיד על היות הקו הזה מפריד בין רבדיה של הארמית היהודית: "הנה פלורנטי 644

כי כן, מה שנמצא מופרש ומובדל בארמית התרגומית, נתאחה ונתחבר בארמית התלמודית. וקשה מאוד להתחמק מן 

ל התקופה, ששני היסודות המחשבה, ששני שלבי התפתחות הם. מן המצע, שהביע את המושא בדרך אנאליטית, א

 (.214האלה היו בה לאחד" )טל, המקור, עמ' 

 . 447-444טל, ניבי הארמית היהודית הא"י והתרגום הא"י, עמ'  645
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 כינויי הקניין19 

ין כינויי הסקירה שלהלן עוסקת בכינויי הקניין החבורים לשם ולמיליות. קיים הבדל ניכר ב

חמישה. ההתניה נוי המושא יש כילשני אלומורפים, הקניין כינוי ל. בעוד הקניין לכינויי המושא

, בכינויי המושא ההתניה היא פונטיתלבחירת האלומורף בכינויי הקניין היא פונטית בלבד, ואילו 

. הבדל בולט נוסף הוא האחידות היחסית בכינויי הקניין המשמשים פונמית-ומורפו מורפולוגית

יי יכרים בכינולעומת ההבדלים הנ§( 19.1.1.2לנוכחים, בקורפוסים השונים )למעט כינוי הקניין 

. הצגת מערכת כינויי הקורפוס המאוחרכנגד הקדום והקלאסי  המושא וכללי תפוצתם בקורפוס

בסיסים . האלומורפים המצטרפים ל1הקניין מתבססת על חלוקה לשני סוגי אלומורפים: 

 מסתיימי התנועה.בסיסים פים ל. האלומורפים המצטר2מסתיימי העיצור; 

 

 מצטרפים לשמות ולמיליות המסתיימים בעיצורכינויי הקניין החבורים ה19.1 

להלן טבלת כינויי הקניין החבורים המצטרפים לשמות, המסתיימים בעיצור במצב נסמך, 

ולמיליות, אשר צורתן הגרודה מסתיימת בעיצור. הכינוי מצטרף לשם במצב נסמך ולמילית 

 בצורתה הגרודה.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
 .603הערה ראה  646

 הגייה שלד עיצורים 

 i- י- מדבר

 åk- ך- נוכח

 ǝk-* ך- נוכחת

 e- ה- נסתר

å- ה- נסתרת
646

 

 ן- מדברים

 נן-

-ån 

-ǡnån 

 כון - נוכחים

 וכון -

 יכון-

-kon 

-ūkon 

-īkon  

 kǝn-* כין- נוכחות

 on- )ה(ון- נסתרים

 ǝn- )ה(ין- נסתרות
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19.1.1 הערות 

 הצורן למדברים19.1.1.1 

למדברים מצטרף למילות יחס.  ǡnån-/נן–הוא הצורן הרגיל למדברים, ואילו הצורן  ån-ן/–הצורן 

; ת"מ J, 3'בנו' )בר מג  בנן(, 29, טביה 7, טביה 80'אותנו; לנו' )עמרם כז  lǡnån לנן לדוגמא:

, עמרם כה 7, עמרם ה 5'בנו' )עמרם ב  bån בן(, אך השווה גם: J, 6'בתוכנו' )בר כג  בגבנן(, 484ב

, עמרם כד 25, עמרם יב 11, עמרם יא 9, עמרם ה 2'לנו; אותנו' )עמרם ד  lån לן ,(44, מרקה ה 55

 ǡnån אנןהתהווה באנלוגיה לכינוי הפרוד למדברים  ǡnån-/נן–. אפשר שהצורן למדברים (39

 (.18, מרקה א 73, עמרם כג 68, עמרם כג 25, עמרם כג 14, עמרם יט 15'אנחנו' )עמרם ט 

 
 לנוכחיםהצורן 19.1.1.2 

, המצטרפים לשמות ולמיליות מסתיימי קיימים שלושה וריאנטים של כינוי הקניין לנוכחים

, המתאפיינים ūkon, *–īkon–הכינויים  קדום יותר. kon–. הכינוי kon, -ūkon, *-īkon-: עיצור

לא ניתן היה לצרף לבסיס המסתיים ש מאוחרת יותר, בשלבבתקופה  נוספו בתנועה מתווכת,

קבוצת הכינויים לקוח מ īkon-*הצורן סביר מאוד ש. 647בעיצור כינוי קניין המתחיל בעיצור

 כנראה משווא. ūkon-בצורן  ūמקור התנועה  §(.19.2סתיימי תנועה )המצטרפים לשמות מ

הוא הצורן הרגיל למדברים, המשמש בשמות ובמיליות בנות לפחות הברה אחת.  kon-/כון–הצורן 

 אדמכון(, 104'כולכם' )ננה  kǡlkon כהלכון(, 17'שנתכם' )עמרם ז  šēnåtkon שנתכוןלדוגמא: 

'אינכם' )ת"מ  ליתכון(, 760'אתכם' )ת"מ א יתכון(, 465'כמוכם' )ת"מ אכותכון (, J, 5'דמכם' )בר ט 

 (.J, 49'בתוככם' )שמ יב  בגבכון(, 1098א

משמש במיליות ובשמות בני  ūkon-/וכון–נפוצים פחות. הצורן  īkon-/יכון-, ūkon-/וכון-הצורנים 

; בר A, 34; בר מב A, 9'לכם' )בר לד לוכון (, 49'לכם' )מע"ש ד  lūkonלוכון הברה אחת, לדוגמא: 

(, 437ק', ת"מ א 436'בכם' )ת"מ אבוכון (, A, 16; בר לד A, 4'עמכם' )בר כג  עמוכון (,EC, 23מג 

(, 623'לבבכם' )ת"מ ד לבוכון(, 539'הנכם' )ת"מ ג הנוכון(, 216, ת"מ ב643'מכם' )ת"מ א מנוכון

 lūkonהצורות  Jבכתב היד הקדום  (.334'כוחכם' )ת"מ ב שרוכון(, 321'גמולכם' )ת"מ בגזוכון 

 אחרי מילית היחס, לדוגמא: והאות  העדרכמעט תמיד ב נכתבות'בכם'  būkon*'לכם, אליכם', 

, 10; שמ לה J, 13'בכם' )שמ יב  בכון (,J, 18; שמ ה J, 5; בר כב J, 10; בר יז J, 3'לכם' )בבר ט לכון 

J 28; ויק יט ,J 17; ויק כו ,Jבפיוטים ובתיבת  ם והמאוחרים של תה"ש,י(. בכתבי היד הקלאסי

מלא, כפי שהוצג בדוגמאות לעיל. ראשיתם של  648כתיבן של צורות אלה בדרך כלל מרקה

התאפשר קיומם של שוואים נעים  כאשראה"ש, -בקדם ככל הנראההוא  ו העדרהכתיבים ב

 ובמקומות אלו נהגתה תנועה חטופה. 

רבים, אך לעתים גם במשמש בעיקר ברובד המאוחר, לרוב בשמות נקבה  īkon-/יכון-הצורן 

                                                 
 §.3.2.1.2.1, 38ראה טל, דקדוק אה"ש, עמ'  647
 .לוכון, לצד הכתיב הרגיל לכוןהיקרויות בספר בראשית( של הכתיב  16קיימות לא מעט היקרויות )לפחות  Aבכ"י  648
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 יראתיכון(, 39'חרדותיכם' )מע"ש ד  matlǡtūtīkon מתלתותיכוןיחיד. לדוגמא: בבשמות נקבה 

yǡrǡttīkon  בר יז  קלפתיכון(, 34'אמונתכם' )מע"ש ד( '11'ערלתכם ,A הצורן .)–יכון/-īkon 

ברובד הקדום והקלאסי.  kon-/כון-הצורן  בו משמשרבה לשמש ברובד המאוחר במקום שמ

 רעבתכון(; M, 38'מתנותיכם' )ויק כג  מתנתיכון( לצד J, 38'מתנותיכם' )ויק כג  מתנתכוןלדוגמא: 

'סביבותיכם' )דב ו  סארתכון(; A, 38'נדבותיכם' )ויק כד  רעבתיכון( לצד J, 38כד 'נדבותיכם' )ויק 

14 ,J דב ו  סהרתיכון( לצד( '14'סביבותיכם ,E ;)ביניכוןק'( לצד  672'ביניכם' )ת"מ א בינכון 

(, הכתיב J, 38'מתנותיכם' )ויק כג  מתנתכון(. אפשר גם שבצורות, כדוגמת 672'ביניכם' )ת"מ א

 .īkon–הצורן המשמש בהן הוא אך אינה נכתבת,  ילומר האות חסר, כ

נקרה על פי רוב  kon-/כון–והצורן משמש בדרך כלל ברובד המאוחר, ואילו  ūkon-/וכון–הצורן 

; J, 4'עמכם' )בר כג עמכון ( לצד A, 16; בר לד A, 4'עמכם' )בר כג  עמוכון. לדוגמא: ברובד הקדום

'לבבכם'  לבוכון(; 259'מכם' )ת"מ ג מנכון( לצד 216, ת"מ ב643'מכם' )ת"מ א מנוכון(; J, 16בר לד 

; J, 9'בתוככם' )בר כג  בגוכון/בגבכון (;B, 16; דב יא J, 5'לבבכם' )בר יח  לבכון( לצד 623)ת"מ ד

עניין  (.A, 12; ויק יז A, 49'בתוככם' )שמ יב  בגבוכון( לצד 599; ת"מ בJ, 12; ויק יז J, 49שמ יב 

  J(, אזי בכ"י6' )עמרם א -'כל kal כלשכאשר כינוי הקניין לנוכחים מצטרף אל המילה  תמוה הוא

 בפיוט ואילו (,J, 4; דב ד J, 22'כלכם' )דב א  כלוכון כגון:, ūkon-/וכון-האלומורף דווקא  משמש

(, 104'כולכם' )ננה  kǡlkon כהלכון, כגון: kon-/כון–ובכתבי היד המאוחרים משמש האלומורף 

הצורה גם   Jבכ"י מתועדת(. אך פעם אחת VNECB, 4; דב ד NECB, 22'כלכם' )דב א  כלכון

 (. J, 9'כלכם' )דב כט  כלכון

של הצורנים לנוכחות לזו של הצורנים לנוכחים. כלומר,  דומהיש להניח, כי הייתה קיימת סדרה 

             ,īkǝn-*/יכין-*, התקיימו גם הצורנים kǝn-*/כין-לצד הצורן המתועד בשלד העיצורים 

 .ūkǝn-*/וכין-*

 

19.1.2 דוגמאות  

(, 19, מרקה יט 9'אדוני' )מרקה יט  mǡri מרי(, 27'חלקי' )עמרם ו  ǡlǡqi חלקי – כינוי למדבר

'נביאי' )עמרם ו  nēbi נבי(, 38'בטחוני' )טביה  rēṣṣūni רחצוני(, 23'אשרי' )מרקה כה  wṭūbi וטובי

(, 38'של עולמי' )אלדסתאן ג  dā:lǡmiדעלמי (, 34'מלכותי' )מרקה יד  mǡlǡkūti מלכותי (,8

 (. 28'תואריי' )עמרם ו  bēqūbti בעקובתי

 יקירותך(, 23'רחותה שלך' )עמרם ג  rū:tåk רחותך(, 21'טובך' )עמרם ב  ṭūbåk טובך – כינוי לנוכח

yaqqīrūtåk  בר ג  אתתך(, 4'כבודך' )עמרם ח( '17'אשתך ,J ,)מיסתך miståk  (, 17'דייך' )עמרם ג

 (.27'שמך' )עמרם ד  šēmåk שמך(, 22'בך' )עמרם ד  båk בך(, 16'לך' )עמרם ד  immåk עמך

 (. J, 14'כֵדך' )בר כד  קלתיך(, J, 13'חסֵדך' )בר כ  חסדיך – כינוי לנוכחת

'ידו'  ēde אדה(, 5'אדונו' )עמרם א  mǡre מרה(, 24'גדולתו' )מרקה ה  gådle גדלה – כינוי לנסתר

 שמה(, 8'מלכותו' )עמרם י  mǡlǡkūte מלכותה(, 33דברו' )עמרם ט  milte מלתה(, 27)עמרם א 



350 
 

šēme  שנתה(, 10'שמו' )עמרם י šinte  בה(, 16'שנתו' )עמרם יג bē  מדעה(, 12'בו' )עמרם י 

maddāʔa  דנהרה(, קטן ד סעיף§ 3.7.2; ראה 37'רצונו' )מרקה טו adnǡ:rå  (, 53'שאורו' )מרקה ו

 (. C, 2'מלאכתו' )בר ב  עבידתה

, מרקה י 29'עושרה' )מרקה י  utrå עותרה(, 69'בית ספרה' )ננה  basfǡråבספרה  – כינוי לנסתרת

וקעניה (, 63'יוצרה' )אב גלוגה  ʕābūdå עבודה(, 28'בריתה' )אלדסתאן ג  bērītå בריתה(, 31

 ,105'לבה' )מרקה טז  libbe לבה(, 63'יוצרה ומסדרה' )אב גלוגה  wqānyå wsǡdūrå וסדורה

 e-(. באשר לקיומו האפשרי של כינוי לנסתרת 78'מקורה' )מרקה יא  karye כריה(, 114מרקה טז 

 .§3.2.4 ראה

(, 71'צעקותינו' )מרקה ח  ṣēbā:tån צבעתן(, 15'לחצנו' )עמרם ב  lǡṣṣån לחצן – כינוי למדברים

'קולנו'  qǡlån קלן(, 1'אדונינו' )עמרם ב  mǡrån מרן(, 73'נפשותינו' )עמרם כז  nafšǡ:tån נפשאתן

(; 17'ואדונינו' )מע"ש ב  wǡdūnån ואדונן(, 1'יוצרנו' )עמרם כז  ʕābūdån עבודן(, 10)מרקה יט 

 (.J, 6'בתוכנו' )בר כג  בגבנן(, 484; ת"מ בJ, 3'בנו' )בר מג  בנן(, 29'שאותנו' )טביה  adlǡnån דלנן

(, 104'כולכם' )ננה  kǡlkon כהלכון(, 17'שנתכם' )עמרם ז  šēnåtkon שנתכון – כינוי לנוכחים

(, 4'תפילתכם' )מע"ש ד  ṣēbātkon צבעתכון(, 34'חייכם' )מרקה יא  qūmēmatkon קוממתכון

, אברהם אלעיה 49'לכם' )מע"ש ד  lūkon כוןלו(, 16'לאבותכם' )מע"ש ד  lǡbǡtkon לאבהתכון

'במצאכם' )בר לב באשקעותכון (, JA, 5'אכלכם' )בר ג  מיכלכון(, J, 5'דמכם' )בר ט  אדמכון(, 210

20 ,J,)  בר לב במשקחכון( '20'במצאכם ,A ,)ויק יח  בסיובכון( '28'בטמאכם ,J ,)בסיבכון 

, (J, 12פכם' )ויק כג 'הנ אנפותכון(, JA, 9'ובקצרכם' )ויק יט  ובחצדכון(, A, 28'בטמאכם' )ויק יח 

, 9'בבאכם' )ויק י  במיעלכון(, C, 16'בילדכן' )שמ א  בילדיכון(, J, 14'הביאכם' )ויק כג  אנדהותכון

JA ;)אלומותיכם' )בר לז  649אלמתיכון(, 623'לבבכם' )ת"מ ד לבוכון(, 334'כוחכם' )ת"מ ב שרוכון'

7 ,J ,)בר לז  וןמכארתיכ( '7'אלומתכם ,A ,)שמ לב  אתתיכון( '2'נשיכם ,B ,)אמהתיכון 

 (.J, 12'אמהותיכם' )דב יב 

 (.AMB, 16)שמ א  בילודכין(, J, 16'בילדכן' )שמ א  בילידכין –כינוי לנוכחות 

, אב 5'מלכם' )עמרם ז  malkon מלכון(, 18'שכרם' )עמרם ה  ʕǡmǡlon עמלון – כינוי לנסתרים

 libbon לבון(, 84'בידם' )מרקה ג  bīdon בידון(, 85'עבודתם' )ננה  ēbidton עבדתון(, 27חסדה 

  ʕābūdon wsǡdūronעבודון וסדורון(, 12'אדונם' )עמרם כ  mǡron מרון(, 66'לבם' )עמרם כז 

'שלמותם'  šalmūton מותוןשל(, 26'שכרם' )עמרם ו  agron אגרון(, 26'יצורם ומסדרם' )עמרם א 

 (.19 )עמרם כד

'אספתן'  kēništǝn כנשתין(, 15, מרקה י 15'תרומתן' )מרקה ב  dēmǝn דמעין – כינוי לנסתרות

(, J, 5'משפטן' )במ כז  פשרונין, ע"ה(, 56'אספתן' )מרקה יד  kinšǡtǝn כנשתין (,56)מרקה יד 

 (.A, 5'משפטן' )במ כז  חכומין

                                                 
 .152תלויה. ראה תה"ש, כרך א, עמ'  יהאות  649
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 החבורים המצטרפים לשמות ולמיליות המסתיימים בתנועה כינויי הקניין 19.2 

להלן טבלת כינויי הקניין החבורים המצטרפים לשמות המסתיימים בתנועה בנסמך ולמיליות, 

אשר צורתן הגרודה מסתיימת בתנועה. הכינוי מצטרף לשם במצב נסמך ולמילית במצב גרוד 

( מסתיים בתנועה בנסמך. 5' )עמרם כח -'עיני īni עינילדוגמא, השם . i-בהשמטת התנועה הסופית 

 (.63'עיניך' )אלעזר ב  īnək עיניך: iבלא התנועה הסופית  -īn הכינוי הקניין יצטרף אפוא לבסיס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.2.1 הערות 

למדברים, המצטרף לשמות מסתיימי תנועה, משותף לשלושת ניבי הארמית  īnån-/ינן-הכינוי 

                 כינוי זה מורכב מן הכינוי העתיק למדברים 650המערבית המאוחרת. מבחינה היסטורית

en-*/ין-
, המשמש בשמות an-/ן-, המשמש בשמות מסתיימי תנועה, והכינוי למדברים 651

הצורך  נוצרעם צורן הריבוי לזכר, הזדהה  en-*/ין- קדוםהכינוי ההיות שמסתיימי עיצור. 

 . an-/ן–תוספת הכינוי  על ידינפתר  , אשרלבידול

 

19.2.2 דוגמאות 

 (.76'פניי' )אב גלוגה  abbi אפי(, 17'מעשיי' )מרקה יח  gēmǡli גמלי – כינוי למדבר

 rāʔēmǝk'אוהביך'  רחמיך(, 22, עמרם ב 11'רחמיך' )עמרם ב  rēmmǝk רחמיך – כינוי לנוכח

 מרגזיך(, 9'גבורותיך' )עמרם ג  nēṣǡnǝk נצחניך(, 17'פניך' )עמרם ב  abbǝk אפיך(, 8)עמרם ג 

margēzǝk  שלמיך(, 17'מכעיסיך' )עמרם ג šalmǝk  (.19'תומיך' )מרקה כ 

                                                 
 §.37m, 119ראה פסברג, קת"ג, עמ'  650

'בינינו'. ראה מוראוקה ופורטן, דקדוק  בינין'נשותינו ובנינו',  נשין ובניןכינוי זה מתועד בארמית של יב. לדוגמא:  651

 .52יב, עמ' 

 הגייה שלד עיצורים 

 i- י- מדבר

 ǝk- יך- נוכח

 ǝk-* יך- נוכחת

 o- וי-יו/-  נסתר

 iyyå- יה- נסתרת

 īnån- ינן- מדברים

 īkon- יכון- נוכחים

 īkǝn-* כין- נוכחות

 iyyon- י)ה(ון- נסתרים

 iyyǝn-* י)ה(ין- נסתרות
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 (.J, 23'ממעיך' )בר כה  ממעיך(, J, 6'עיניך' )בר טז  עיניך – כינוי לנוכחת

, 6בריך אלהנו 'כמעשיו' ) kǡʔūbǡdo כעובדיו(, 18'משתחוויו' )ננה  sǡgūdo סגודיו – כינוי לנסתר

 אפיו(, 7'אוהביו' )עמרם יט  rāʔēmo רחמיו(, 84'עוונותיו' )מרקה יג  ūbo חוביו(, מהדורת הדפתר

abbo  מליו(, 48'פניו' )עמרם כה millo  בניו(, 55'דבריו' )מרקה יד bǡno  (, 14'בניו' )מרקה יג

 māyyǡno מעיניו(, 13'עצמותיו' )עמרם כ  gǡrǡmo גרמיו(, 45'בריותיו' )מרקה יג  būrǡʔo בוראיו

 lambåṭṭēlo למבטליו(, 15רנסיו' )עמרם יח 'פ fårnǡso פרנסיו(, 131'מעיינותיו' )מרקה א 

 (.10'למבטליו' )מרקה יז 

 (.27'פרותיה' )מע"ש ו  fīriyyå פריה – כינוי לנסתרת

'פנינו' )עמרם יא  abbīnån אפינן(, 23'פיותינו' )עמרם יב  fēmǡmīnån פממינן – כינוי למדברים

 לחטאינן(, 52'לבותינו' )טביה  lēbǡbīnån לבבינן(, 78'אויבינו' )עמרם כג  dēbǡbīnån דבבינן(, 11

lēṭǡʔīnån  לחובינן(, 86'לחטאינו' )עמרם כה lū:bīnån  טובינן(, 15'לחטאינו' )עמרם ט ṭūbīnån 

 (.33'אשרינו' )מרקה ז 

(, 10'בניכם' )מרקה כג  bǡnīkon בניכם(, 46'פניכם' )מרקה יז  abbīkon אפיכון – כינוי לנוכחים

 (.65'פיותיכם' )מרקה ז  fēmǡmīkon פממיכון

 (.J, 7-5'אביכן' )בר לא  אבוכין –כינוי לנוכחות 

'זרעיהם'  zēriyyon זרעיון (,22'פולחניהם' )עמרם ג  sǡgūdiyyonסגודיון  – כינוי לנסתרים

'בניהם'  bǡniyyon בניון(, 13'שונאיהם, אויביהם' )עמרם ג  sanniyyon סניון(, 39)מרקה כא 

 (.14'עליהם' )אלדסתאן א  ʕāliyyon עליהון (,56 'חטאיהם' )מרקה ה ūbiyyon וןחובי(, 5)עמרם ג 

'דודיהן' )במ לו  עביביין(, J, 6'ילדיהן' )בר לג  ילדיין (,J, 33'אביהן' )בר יט  אבוין –כינוי לנסתרות 

11 ,J.) 

 

 הדרך האנליטית בצירוף כינויי הקניין19.3 

גם בכינויי הקניין קיימת הדרך האנליטית בצירוף הכינויים. בדרך  (§18.10) בדומה לכינויי המושא

בתוספת כינוי  (l/ל, ad/דמורכבת משתי מיליות: )ה -adl/-דלהאנליטית נעשה שימוש במילית 

'והצללים  wṭǡlǡlayyå adle וטלליה דלהקניין, המרכיבים יחד את כינוי הקניין הפרוד. לדוגמא: 

'בבכורה  בבכורתה דלן(, 39'לחטאים שלי' )טביה  lēṭǡyyå adli דלילחטיה (, 31שלו' )עמרם טז 

. הדרך (1057'רוחך שלך' )ת"מ א רוחך דלך, (289'שכל שלך' )ת"מ ב מדעה דלך(, 572שלנו' )ת"מ ד

ומשמשת בפיוטים ובתיבת מרקה. בתה"ש הדרך  652נדירה הקנייןהאנליטית בצירוף כינויי 

 .אינה ממאפייניובשל הכפיפות למצע העברי, שדרך זו  אהככל הנר, אינה משמשת כלל האנליטית

 
 
 
 

                                                 
 §.1, 35מ' שטאדל, תחביר הצורות, עראה  652
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 המקור20 

(, verbal infinitiveפרק זה עוסק בשלושת סוגי המקור המתקיימים באה"ש: המקור הפועלי )

(. תחילה יידונו infinitive absolute( והמקור המוחלט )nominal infinitiveהמקור השמני )

שלושת סוגי המקור. של כל אחד מ 653והתפקידים העיקרייםתחביריים -המאפיינים המורפו

עניינים כלליים הנוגעים לתצורת שלושת משקלי המקור באה"ש. לבסוף יוצגו עסוק בבהמשך א

ונה התממשקלי המקור הנגזרים מכל בניין ובניין מן הקדום אל המאוחר ומן השכיח אל הנדיר. 

מקור השמני והמוחלט לקוחים מתה"ש מצאי הלמקור הפועלי. מנוגעת בעיקר העולה מן הפיוטים 

עיקר תיעוד צורות המקור הוא בבניינים קל, פעל ואפעל, ואילו בבנייני התי"ו  ומתיבת מרקה.

  נדיר, בפרט במקור השמני והמוחלט.השימוש במקור 

 

 מאפייני המקור20.1 

ומהווה חלק  כידוע, המקור הוא צורה שמנית אשר איננה נוטה לפי גוף וזמן, מין, מספר ויידוע

באה"ש  .מנטיית הפועל. למקור אותם כללי הצרכה שלפועל המפורש הנגזר מאותו שורש ובניין

הללו  מוחלט.מתקיימת החלוקה לשלושה סוגי מקורות: המקור הפועלי, המקור השמני והמקור ה

קור תחביריים. ההבחנה בין המקור הפועלי למ-לפי מאפיינים מורפולוגיים ומורפונבדלים זה מזה 

, ברית הטברנית. בעה"ש ובע654השמני היא הבחנה מאוחרת יחסית, המאפיינת גם את לשון חז"ל

 לעומת זאת, לא מתקיים הבדל בין המקור הפועלי למקור השמני.

 מקרוב. כך, לדוגמא, לצד צורת המקור הפועלי 655חיים אינו מבדיל בין מקור לבין שם פעולה-בן

maqrob  יכת למשקל (, השי23'לקרוב' )מרקה כאmaqtolגם את הצורה  656חיים-, תופס בן

657 משתוקה
maštūqå  השתיקה, הַאִין', השייכת למשקל'maqtol והבאה בתוספת יידוע, כצורת 

 פעולה.הפרדה בין מקור לשם ה מתבססת עלסקירה שלהלן המקור. בשונה מתפיסה זו, 

 

20.1.1 המקור הפועלי 

 תחביריים-מאפיינים מורפו20.1.1.1 

, 10'להשתחות לך ארצה' )בר לז  ארעה לך למסגדבא בצורת הנפרד. לדוגמא: המקור הפועלי  .1

J ,)דב י  יתכון סבל( '9'לשאת אתכם ,J ,)שמ 'לדרש אלהה לבעו( '15יח  אלהים ,A) בטקסטים .

 צורת נפרד שצורתה משמשת בתפקיד המקור הפועלי של התה"ש, Aמאוחרים, ובפרט בכתב יד 

, 26הבכירה' )בר כט  לפני הצעירה את 'לתתבכירתה  לקובל קישתה ית למהבות: לדוגמא ,נסמךכ

A ;)בר מה  לכל נציביה לאתגללות( '1]=להיחשף לכל הניצבים[ 'להתאפק לכל הנצבים ,A .) צורה

                                                 
 .185-176תפקידי המקור מצוי אצל שטאדל, תחביר הצורות, עמ'  תיאור מפורט של 653

 .33ראה הנמן, תורת הצורות, עמ'  654
 §.2.14.1, 149חיים, עואנ"ש ה, עמ' -ראה בן 655

 . 147חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן 656

 (.7'באין זרעת מילים' )מרקה ב  זרעת מלין bǡmaštūqå במשתוקה 657



354 
 

 י, שכן בעברית צורת המקור הפועליהשפעת הדקדוק העברי על הארמתוצאת  ככל הנראהזו היא 

כמו כן, זהו ביטוי להתרופפות כללי הדקדוק הן במצב נפרד הן במצב נסמך.  ות–מסתיימת ב 

 הארמיים.

באה צורת מקור פועלי בתוספת כינוי חבור מקדים כנגד מקור פועלי בצורת נפרד.  Aיש שבכ"י 

]=להראותו את עבדך את גדלך ואת  רביאנך וית אדך תקיפתה ית עבדך ית למחזיתה לדוגמא:

 למחזאה – J(, כ"י A, 24ידך החזקה[ 'להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה' )דב ג 

]=אחרי שובו מהכותו את כדר לעמר[ 'אחרי  לעמר כדר ית בתר עזרותה מקטלותה'להראות'; 

 'מהכות'. ממקטל – J(, כ"י A, 17שובו מהכות את כדר לעמר' )בר יד 

(, J, 5'לקללך' )דב כג  למלוטנךלדוגמא:  .משמש עם כינויי מושא חבוריםהפועלי  המקור .2

 הכינויים המצטרפים למקור הם מקבלי הפעולה. (.J, 21'להנחתם' )שמ יג  למגדנון

. זיקה זו maqtålמקטל מתקיימת זיקה בין משקלי העתיד בבניין קל למשקל המקור הפועלי  .3

ובחלק מן המקרים אף  658עה"פ בין צורת העתיד לצורת המקורבאה לידי ביטוי בהתאמה בתנועת 

 målbåš מלבש –( 28'ילבש' )עמרם ו  yilbåš ילבש לדוגמא:§(. 5.1.6בהתאמה בתנועת התחילית )

 miṭṭår מטר –( 10)עמרם יח  'ישמרו' yiṭṭǡron יטרון (;139, מרקה טז 12'ללבוש' )עמרם ו 

 'לומר' almīmårלמימר  –( 20, עמרם יג 22ר' )עמרם ח 'יאמ yīmår יימר(; 20'לשמור' )מרקה י 

 .(5)מעש ה 

 
 לצורות המקור הפועלי -al/-הצטרפות המילית ל20.1.1.2 

ה העדרכנגד  -al/-לקיום מילית היחס  .-al/-ליש שאל צורת המקור הפועלי מצטרפת מילית היחס 

'הבא נבוא אתא ניתי אנא ואמך ואחיך למסגד לך ארעה . לדוגמא: 659תלוי במקור העבריבתה"ש 

'ותכל להשקותו' )בר כד  למשקהתה ואסכמת(, J, 10אני ואמך ואחיך להשתחות לך ארצה' )בר לז 

19 ,J ,)במ כב  מוקראתך אימננון לא אכל( '37'האמנם לא אוכל כבדך ,J.) 

'האלוהות  מפצהתה ותה צבתאלהעל פי רוב איננה, לדוגמא:  -al/-לבתיבת מרקה מילית היחס 

מתקיימת יש לתלות בנוסח  -al/-ל (. את המקרים שבהם המילית402חפצה להצילו' )ת"מ ב

(, השווה את הנוסח העברי 753'ולא רצה לשלחם' )ת"מ א למשגרון ולא צבההעברי, לדוגמא: 

(, 601, א591'אם מאן אתה לשלח' )ת"מ א אם מעי את למשגר; ולא אבה לשלחם: 27בשמות י 

 . ואם מאן אתה לשלח: 27השווה את הנוסח העברי בשמ ז 

'שאין מלך  målbåš מד לית מלך מלו מלבשגם בפיוט מילית היחס בדרך כלל איננה, לדוגמא: 

'הגוף רועד להזכיר שלטונך'  שלטנך madkǡrå גויאתה ראתה מדכרה(, 12מוסמך ללבוש' )עמרם ו 

 סך הכול (.58נו קל לתקן' )מרקה א 'תעות amtåqqǡnå טעותן נהי מתקנה(, 15)מרקה יא 

למטר  . לדוגמא:-al/-למתועדות בפיוט עשרים צורות של המקור הפועלי בתוספת המילית 

almiṭṭår  למקרי  (,9'לשמור' )אלדסתאן גalmiqri  למשמע(, 10'לקרוא' )עמרם כ almašma 

                                                 
  .26ראה פלורנטין, קווים במערכת הפועל של הארמית השומרונית, עמ'  עוד. 616ראה הערה  658
 .39-38שם, עמ'  659
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 למשמר (,70, מרקה א 38' )מרקה א 'לקרוא, לצעוק almiṣba למצבע(, 118'לשמוע' )מרקה טז 

almašmår  (.51'לשמור' )פנחס 

 
 תפקידים20.1.1.3 

המקור הפועלי משמש על פי רוב כמשלים של פועל, ובכלל זה בינוני המשמש בתפקיד פועלי. 

(, פועל עזר ה, ביקש', צב"י 'רצה'המקור הפועלי משלים בדרך כלל פועל מודאלי )כגון: בע"י 'רצ

ל המתייחס לאיזשהו שלב להבעת עתיד בתיבת מרקה( או פועל פאזי, כלומר פוע)כגון: אז"ל 'הלך' 

)כגון: שר"י 'החל', סכ"ם 'סיים', חס"ל 'סיים'(, וכן פעלים אחרים )כגון: חצ"ף 'העז,  להושל הפע

ק'(,  288'אני מבקש לומר' )ת"מ א אנה בעי מימרהתאמץ'(. דוגמאות להשלמת פועל מודאלי: 

דוגמא להשלמת פועל עזר:  ק'(; 215השומע שהיה ראוי לשמוע' )ת"מ א' שמועה דשוה משמע

(; דוגמא להשלמת פועל פאזי: 336'המנצח הולך לצאת למלחמה' )ת"מ א לקרבה מפק אזל נצוחה

 מעבד עצפו(; דוגמאות להשלמת פעלים אחרים: 239'הוא מתחיל לקרוא' )ת"מ ב למקרי משרי הו

'הזדרז לשמוע קול  אלה קל mašma משמע שוה(, 576'התאמצו לעשות דבר' )ת"מ א כלום

'פי העונש פתוח עלינו כדי לבלוע'  mabla מבלע עלינן פתיח דדינה פמה(, 88אלוהים' )מרקה טז 

מוכן ביד אלוהים כדי להענישך'  'אכן העורב למגביאתך אלה ביד כי ערבה מזיאן(, 119)מרקה א 

 (.647)ת"מ א

'יאה לראותם' )ת"מ  מעמינון יאיבנוסף משמש המקור הפועלי כנושא במשפט חג"ם. לדוגמא: 

[ אין בי לראותו]= משומנה לית ביק'(,  231'אין רצוי לעשות' )ת"מ א מעבד בעי לית(, 534, א394א

'מי ראוי לשבחך' )אב חסדה  amšābbā:tåk משבחתך מלו מןק'(,  232' )ת"מ א'איני יכול לראותו

72.) 

 

20.1.2 המקור השמני 

 תחביריים-מאפיינים מורפו20.1.2.1 

השמות  (.J, 29'עד תם שנת ממכרו' )ויק כה  עד שלם שנת זבונה. לדוגמא: בא בצורת הנסמך .1

 המשמשים בתפקיד הסומך באים במשמעות עושי הפעולה.

. לדוגמא: , המשמשים במשמעות עושי הפעולה§(19)ראה  משמש עם כינויי קניין חבורים .2

 (.A, 8'בצאתי ממצרים' )שמ יג  ממצרים במפוקי(, J, 35'בשבתכם עליה' )ויק כו  עליה במדורכון

 (.A, 12'בפקוד אתם' )שמ ל  יתון במניןלדוגמא:  .-כ, -ל, -מ, -בבא בצירוף מיליות יחס, כגון:  .3

 
 תפקידים20.1.2.2 

. באה"ש יש דוגמאות 660המקור השמני יכול למעשה לשמש בכל אחד מן התפקידים במשפט

 יתה בברוכה ושלח יתה לפדן ארם למסב לה מתמן אתהתיאור זמן. לדוגמא: בתפקיד לשימושו 

 כף ירך יעקב בגשושה עמה(, J, 6'ושלח אתו פדנה ארם לקחת לו משם אשה בברכו אותו' )בר כח 

תבעש סיבה: בתפקיד תיאור  המקור השמני משמש גם (.J, 26'כף ירך יעקב בהאבקו עמו' )בר לב 

                                                 
 §.b124§-e124, 433-432מוראוקה, עמ' -לשימושי המקור הנטוי השמני בעברית המקראית ראה ז'ואון 660



356 
 

תרע עינו ]...[ מתת לאחד מהם ' כלה מבלו אשתיר לה עינה ]...[ ממתן לאחד מנון מן בסר בנו ]...[

המקור משמש  בדומה למקור הפועליכמו כן,  (.J, 55מבלי השאיר לו כל' )דב כח מבשר בניו ]...[ 

' )בר ב בדוהאדם להיות 'לא טוב  לית טב מהי אנשה לעודה: ם"במשפט חג בתפקיד נושאהשמני 

18 ,E),  בר  אחר' מתתי אתה לאיש טוב תתי אתה לך'טב תתי יתה לך ממהבותי יתה לגבר עורן(

 הקליל מסבתיך ית בעלי(, J, 15'המעט קחתיך את אישי' )בר ל  הזעור מסביך ית גברי (,A, 19כט 

, בתפקיד לוואי בצירוף סמיכות המקור השמניבא בנוסף  .(J, 15'המעט קחתיך את אישי' )בר ל 

  .(CE, 17'ביום אכלך' )בר ב  ביום מיכלך: לדוגמא

 

 מעמד המקור השמני20.1.2.3 

אינה נפוצה בניבי הארמית. בארמית של יב יש כמה היקרויות של המקור ר השמני צורת המקו

 אתכנשו מרד]י[א לממטה'בהגיע למדי לכנדור',  לממטה מדי בכנדור'בהגיע':  לממטההשמני 

זהו כנראה  ,661'בהגיע לרחא'. לדעת מוראוקה ופורטן לממ[טא ברחא'בהגיעו המורדים התכנסו', 

 לגבא וכמקרבהאכדיזם. בארמית המקראית יש היקרות אחת בלבד של צורת מקור שמני: 

(. בסורית המקור השמני כלל לא קיים. באיא"י ובאה"נ המקור השמני 21'ובקרבו לבור' )דניאל ו 

המשמש עם המילית  ,המקור השמניש עיד על כךה 662המקבילה העברית. שטאדלמשמש לתרגום 

ישראל, ומסתבר -מזדמן הן בתרגום אונקלוס ויונתן הן בתרגומים מארץ ,זמניות-והמביע בו -ב

 שהוא חיקוי של המבנה העברי.

הראה  663באה"ש המקור השמני מתועד בעיקר בתרגום ומעט מאוד בפיוט ובתיבת מרקה. שטאדל

מחקות את העברית, ואילו במקומות  -כ, -בשרות הדוגמאות לצירופי מקור עם מילות היחס כי ע

+ מקור אינו טבעי באה"ש.  -כמילולי, ניתן להבחין שהמבנה -ספורים שבהם קיים תרגום לא

והכוללת צורת פועל נטויה,  כדבשמונה דוגמאות מוחלף מבנה זה בפסוקית זמן הפותחת במילית 

תיבת מרקה מצא (. בפיוטים ובC, 14'כבוא אברם מצרימה' )בר יב  אברם למצריםכד על לדוגמא: 

כעשר דוגמאות של מקור עם מילות יחס לתיאור זמן, ואכן מבנה זה יוצא דופן. חילופי  664שטאדל

'בראותו  בחזותה מן רחיקהנוסח מרמזים כי השימוש אינו טבעי באה"ש. כך, לדוגמא, לצד הנוסח 

ה 'שעה שרא שעתה דחזתה מרחיקק'( הכולל צורת מקור, מתועד הנוסח  539מרחוק' )ת"מ ב

השימוש במקור ה אפוא ש. נראאותו מרחוק' הכולל פועל מפורש אשר קודמת לו מילת קישור

 שמוצאו אינו תמיד ישירות מן הנוסח העברי. על פי אף מושפע מלשון התורה,לתיאור זמן השמני 

של צורת המקור השמני באה"ש היא "הכפיפות הגדולה של לסיכום, ניתן להניח כי סיבת קיומה 

. צורת המקור 665התרגום השומרוני אל המקור העברי: דרכו של המתרגם להציב מלה כנגד מלה"

שימשה ורה זו למעשה לא על כך שצ עידה, דבר המבפיוטים ותיבת מרק נקריתהשמני כמעט ולא 

 מעבר לגבולות התרגום. באה"ש

                                                 
 .210מוראוקה ופורטן, דקדוק יב, עמ'  661
 ראה שם את ההפניות שעליהן מתבססת קביעה זו.§. 225 ,186שטאדל, תחביר הצורות, עמ'  662
 ראה שם דוגמאות נוספות.§. 223, 184שטאדל, תחביר הצורות, עמ'  663
 ראה הערה קודמת. 664
 .39פלורנטין, קווים במערכת הפועל של הארמית השומרונית, עמ'  665
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20.1.3 המקור המוחלט 

 תחביריים-ים מורפומאפיינ20.1.3.1 

 (.J, 24'שכב ישכב' )ויק טו  ידמך מדמוךלדוגמא:  תמיד בא במצב נפרד. .1

 מוחלט )או מוכרת(. –אינו יכול לבוא עם כינויים חבורים לפועל ולשם. מכאן כינויו  .2

 אין באה לפניו מילת יחס. .3

משקלי המקור זהים ל במערכת השם ומרביתם יסודם של משקלי המקור המוחלט באה"ש

 השמני.

 

 תפקידים20.1.3.2 

ואם מדמוך ידמך גבר בא עם צורת פועל מפורש מאותו שורש ובניין לצורכי הדגשה. לדוגמא:  .1

'כי ברוך  הלא ברוך אברכנך וסגוי אסגי ית זרעך(, J, 24'ואם שכב ישכב אישה אתה' )ויק טו  עמה

המובהק של (. לאור תפקיד זה, הידוע כתפקידו J, 17אברכך וארבה ארבה את זרעך' )בר כב 

 "(. tautological infinitiveהמקור המחולט, מכונה המקור המוחלט גם "מקור טאוטולוגי" )"

'ויסע אברהם  ונטל אברהם אזל ונטל לדרומהמשמש כתואר הפועל, בעיקר בבניין קל. לדוגמא:  .2

ט משמש משקל המקור המוחל ל ההיקרויות, שבהןשכ תן דעתך(. J, 9הנגבה' )בר יב  666הלוך ונסע

בתפקיד תואר הפועל, ניתן גם לפרש כמשקל בינוני קל. כמו כן, בדרך כלל באה"ש משמש המשקל 

; דב J, 4; דב יז J, 15]=היטב[ 'הייטב' )דב יג  טבאיתבתפקיד תואר הפועל, לדוגמא:  קטל)א(ית

(, בתרגומו את משקל המקור המוחלט בתפקיד תואר הפועל בעברית. השימוש של משקל J, 18יט 

 ור המוחלט בתפקיד תואר הפועל מוטל אפוא בספק, ומכל מקום הוא נדיר מאוד.המק

את יום השבת  זכורובעה"ש משמש המקור המוחלט בתפקיד ציווי, כגון:  ברית הטברניתבע

, 12, דב ה 8)שמ כ  את יום השבת לקדשהו šēmor שמור, נוסח המסורה(, 8 כ )שמות לקדשו

, 7)שמ כ  ית יום שבתה לקדושה טרנה"ש(. באה"ש, לעומת זאת, משמשת במקום זה צורת ציווי: 

JA .) 

 

 מעמד המקור המוחלט20.1.3.3 

. צורת המקור 667בתה"ש ובמובאות המועטות מן התורה בתיבת מרקהמתועד  המקור המוחלט

 אילצה גם באה"ש. 669קראואיננה מתועדת אלא בתרגומי המ 668המוחלט זרה לדקדוק הארמית

                                                 
מתפרשת כבינוני או עבר. ראה טל ופלורנטין, חמישה  הלוך ונסעההגייה הנתונה במסורת השומרונית לצירוף  666

 .631חומשי תורה, עמ' 

בתיבת מרקה יש תשע מובאות מן התורה, שבהן נקרה מקור מוחלט. מתוך תשע ההיקרויות רק שתיים מהן  667

 בארמית, ואילו השאר בעברית.
 §. 2.14.4, 152חיים, עואנ"ש ה, עמ' -בןראה  668

את הפשיטתא והמתרגמים היהודיים שיצרו את תרגומי אונקלוס, יהונתן, קטעי המתרגמים הסוריים שיצרו  669

מקור המוחלט בניב צורה דקדוקית מקבילה לצורת ה העדרתרגום מן הגניזה, תרגום נאופיטי נתקלו באותה בעיה של 

איזה . יש מקום לבדוק איך כל אחד מן המתרגמים פתר סוגייה זו ובנכתב בו כל אחד מן התרגומיםהארמי ש

 משקלים חלופיים השתמש. 
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השומרוניים להשתמש במשקלים ממערכת השם לצורך תרגומו  מתרגמיםאת ה מלאכת התרגום

משקלים המתייחדים למקור  בה קיימים, שברית הטברניתען ה. להבדיל מ670של המקור המוחלט

חיים -המוחלט, בעה"ש הזדהו משקלי המקור המוחלט עם משקלי המקור הנטוי, ועל כן אין בן

 י התרגום השומרוני.כותב זדהות זו הייתה גם השפעה על. ייתכן שלה671מבדיל ביניהם

בארמית בבלית, בארמית חדשה, בסורית ואפשר אף באיא"י )שלא בתרגומים לתורה( משמש 

קל המקור הפועלי גם לצורכי הדגשה, דהיינו בתפקיד הידוע בעברית כתפקידו של המקור מש

 בתקופה מאוחרת. כנראה תפקיד זה של המקור הפועלי התפתח .672המוחלט

 

 תצורת משקלי המקור20.2 

 י המקור באה"ש.סוגלתצורת שלושת הנוגעים מאפיינים מספר  להלן

20.2.1 י בבניינים הנגזריםבצורות המקור הפועל a-ה/-שימוט צורן הנקבה  

משקל המקור קריים המשמשים באה"ש. הוצגו משקלי המקור הפועלי העי שלמיםבפרק על ה

 målbåš מלבש לדוגמא:ומינו זכר,  Ø-בבניין קל מתאפיין בסיומת  maqtål מקטלהפועלי 

. a-/ה-משקלי המקור בשאר הבניינים מתאפיינים בסיומת הנקבה  .( ]קל[12'ללבוש' )עמרם ו 

)מרקה א  'לתקן' amtåqqǡnå מתקנה( ]אפעל[, 15'להזכיר' )מרקה יא  madkǡrå מדכרהלדוגמא: 

המסתיים בעיצור התפתחו  maqtål מקטלבהשפעת משקל המקור הקל נראה ש( ]פעל[. 58

, 30'לברך' )בר כז  למברך, לדוגמא: a-/ה–בבניינים הנגזרים משקלי מקור בשימוט צורן הנקבה 

A,]פעל[ ) 38'להקריב' )ויק ז  למקרב ,A ,]20]=להיטמא[ 'לטמאה' )ויק יח  מסתב( ]אפעל ,A )

 ( ]איתפעל[.J, 10'לגור' )בר יב  למתותב( ]אתַפעל[, J, 19'להמלט' )בר יט  למסתלק]אתְפעל[, 

 בה צורות המקור מסתיימותבהשפעת העברית ש 673ככל הנראה נקטפה a-/ה-התנועה הסופית 

 בעיצור. 

 

20.2.2 אותו המשקל בכמה קטגוריותשימוש ב 

, שאמנם maqtol מקטוללדוגמא, המשקל תפקידים.  לעתים קרובות אותו המשקל משמש בכמה

מזוהה עם המקור השמני בבניין קל, משמש גם בתפקיד המקור הפועלי והמקור המוחלט, 

'ואין מעשה שווה לדעת סוד אלוהות' )טביה רז אלהות  mākkom ולא עובד שוי מחכוםלדוגמא: 

(. J, 24'שכב ישכב' )ויק טו  ידמך מדמוך(; A, 8'בצאתי ממצרים' )שמ יג  ממצרים במפוקי(; 67

משמש בתפקיד המקור הפועלי, השמני והמוחלט בבניין פעל, לדוגמא:  qittol קטולהמשקל 

 אברכנך ברוך(, J, 6כו אותו' )בר כח 'בבר יתה בברוכה(, 6'לקדשו' )עמרם יח  alqiddūše לקדושה

                                                 
השווה דברי שטאדל בדונו בצורות המקור באה"ש: "השימוש במקור §. 50, 151ראה גם מאצוך, דקדוק, עמ'  670

 (.186מוחלט הוא עוד תופעה תרגומית מובהקת" )שטאדל, תחביר הצורות, עמ' 
 §.2.14.3, 151חיים, עואנ"ש ה, עמ' -ראה בן 671
 .85-36ה אצל גולדנברג, המקור הטאוטולוגי, עמ' דוגמאות מניבים אלה רא 672
 .46פלורנטין, קווים במערכת הפועל של הארמית השומרונית, עמ'  673
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 (.JA, 17'ברוך אברכך' )בר כב 

משמש בתפקיד המקור הפועלי, השמני והמוחלט בבניין אפעל, לדוגמא:  aqtǡlå* אקטלההמשקל 

, 18]=כהרמת קולי[ 'כהרמי קולי' )בר לט  קלי כהרמת*(, M2, 7]=להרע[ 'להריע' )בר לא  לאבאשה

J,) שמ ח  לא תרחקון ארחקה( '24'הרחק לא תרחיקו ,J המשקל .)אתקטל *itqåttål  משמש

 עד(; J, 41'לייחמנה' )בר ל  ליתיחמןבתפקיד המקור הפועלי, השמני והמוחלט בבניין אתַפעל: 

'תשתרר עלינו גם  אתרברב תתרברב עלינן אף(; J, 25'עד עלות השחר' )בר לב  שחרה אסתלק

 (.J, 13טז  אשתרר' )במ

בבניין קל, לדוגמא:  maqtål מקטל :זהים משקלי המקור הפועלי והשמני בארבעה מקריםלפחות 

 בתר עזרותה ממקטל ית כדר לעמר (,20'למי שמזדרז לשמור' )מרקה י  miṭṭår למן דשוי מטר

 לון למנהרבבניין אפעל, לדוגמא:  maqtål מקטל (;J, 17'אחרי שובו מהכות את כדר לעמר' )בר יד 

בבניין קל,  måqtǡlå* מקטלה(; A, 18'ככלותו' )שמ לא  במסכמה(, A, 21)שמ יג  'להאיר להם'

, 24)דב ט  'מיום דעתו אתכם'מיום מחכמתו יתכון  (;JVECB, 2'לקרב' )שמ לו  למקרבהלדוגמא: 

J) ;אתקטלו *itqåttǡlu  :להיחשף לכל  נציביה לכל 674לאתגללותבבניין אתַפעל, לדוגמא=[

 (. J, 36'ובהעלות הענן' )שמ מ  עננה ובאסתלקות(, A, 1הנצבים[ 'להתאפק לכל הניצבים' )בר מה 

 maqtūli* מקטוליבשני מקרים:  לפחות משקל המקור המוחלט זהה למשקל המקור השמני

 אזלת מיזולי וכדו(, J, 1'לצאת בני ישראל' )שמ יט  ישראל בני למפוקיתבבניין קל, לדוגמא: 

'במלאותם'  באשלמותוןבבניין אפעל, לדוגמא:  aqtǡlu* אקטלו(; J, 30'ועתה הלך הלכת' )בר לא 

 (.J, 30כב  'הסכן הסכנתי' )במ הסכלת הסכלו(, J, 13)שמ לט 

בבניין פעל משמש הן כמשקל המקור הפועלי הן כמשקל המקור המוחלט,  qåttǝl קטלהמשקל 

 יש לצד אלה (.J, 14'דבר ידבר' )שמ ד  ימלל מלל (,15)ננה  'לקדשו' alqaddēše לקדשהלדוגמא: 

 מקטל, amqåttǡlå מקטלהמשקלים הייחודיים לקטגוריה מסוימת. למשל, המשקלים  גם

*amqåttål .משמשים כמשקלי המקור הפועלי בבניין פעל בלבד 

 

20.2.3 שימושו של שם עצם מסוים בתפקיד המקור  

לעתים שם כלשהו, ובפרט שם המציין פעולה, החל משמש בתפקיד המקור הפועלי, השמני או 

( משמש בתפקיד המקור הפועלי: 87'גאולה' )אלעזר ד  firqån פרקןהמוחלט. לדוגמא, השם 

(. באופן 83'למען כבוד זקנינו שלח לגאלנו' )עמרם כז  alfirqǡnån לפרקנן שלח סהבינן לאיקרי

( משמש בתפקיד המקור 65, אב חסדה 49, מרקה טז 23'מעשה' )עמרם יט  ūbåd עובדדומה השם 

'כי לא אוכל לעשות דבר עד באך שמה' )בר יט  הלא לא ארשי לעובד ממלל במעולך לתמן הפועלי:

22 ,A מפוק(. גם השם *mabboq  מוצא' מקורו במערכת השם והוא משמש בתפקיד המקור'

'להוציא את בני ישראל מארץ ית ברי ישראל מן ארע מצרים  פוקלמהפועלי והשמני בבניין אפעל: 

                                                 
 ראה הערה קודמת. 674
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עם 'מוצא'  מפוקה השם . במקרה זה הזדה(A, 12'בהוציאך' )שמ ג  למפוקך (,A, 13מצרים' )שמ ו 

משקל המקור הפועלי ומשקל המקור השמני בבניין קל דרך על  נוטהאשר , מפוקצורת המקור 

maqtol (20.3.1.2 ,§20.3.2.1 .)§ מני)א(ןהשם minyån  ( משמש בתפקיד המקור 84'מספר' )פנחס

'גניבה' משמש בתפקיד המקור  גניבה(. השם A, 12'בפקד אתם' )שמ ל  יתון במניןהשמני: 

 (. J, 15'כי גנוב נגנבתי מארץ העברים' )בר מ  אגנבת מן ארע עבראי גניבה הלאהמוחלט: 

 

 בניין קל20.3 

20.3.1 מקור פועלי 

 maqtålמקטל 20.3.1.1 

הוא המשקל העיקרי המשמש §( 5.1.6ראה  miqtål)באשר לאלומורף  maqtål מקטלהמשקל 

כפי הנראה, חלה הזדהות בין משקל זה לבין משקל בתפקיד המקור הפועלי בכל רבדיה של אה"ש. 

 .§(20.5.1.2)בבניין אפעל  maqtål*מקטל  המקור הפועלי

'ואם לא תשמעו אלינו להמול' )בר  למגזר ואם לא תשמעון לנןגזרת השלמים:  .תה"שדוגמאות מ

'הבא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחות לך' )בר  ך ואחיך למסגד לךמאתא ניתי אנא וא(, J, 17לד 

'כאשר יוכלון שאת'  מסבל כמד יכלון(, J, 28'הוציאם להמיתם' )דב ט  אפקון למקטלנון(, J, 10לז 

'לסבל'  למסבל(, 535.48'לספד' )המליץ  למספד(, 515.384'למסר' )המליץ  לממסר(, J, 1)בר מד 

ויהבו עליו שזר תכלה למתן על (, J, 21'להנחתם' )שמ יג  למגדנון(; גזרת פ"נ: 538.127)המליץ 

    ר'ר[ 'לשמו]=לשמ למטר(, A, 31'ויתנו עליו פתיל תכלת לתת על המצנפת' )שמ לט  מעטפתה

(; גזרת A, 33'לאכול' )בר כד  למיכל: (; גזרת פ"א497.18'לקחת' )המליץ  למסב(, A, 26)במ ח 

, 1; שמ לו J, 4; שמ ב J, 21; בר כד J, 22'לדעת' )בר ג  למעכם(, A, 1'לדעת' )שמ לו  למחכםפ"ע: 

J ,)ויק ח  למעבד( '5'לעשות ,A ,)מקטל(; גזרת ע"ו )למשקל 468.307'לחנט' )המליץ  למחנט 

maqtål עיצורי בגזרת ע"ו -הדו נטיית הפועלמקבילים ב יעיצור-התלת פועלהמשמש בנטיית ה

'לקללך'  למלוטנך(: §11.3.1.6§, 11.3.1.5, §11.3.1.4, ראה mēqol, *mēqål ,*mē'qǡl יםהמשקל

לדלא מיעל (; גזרות מורכבות: 538.117'למנות, לספור' )המליץ  לממני(; גזרת ל"י: J, 5)דב כג 

 למשהי(, J, 25'להוריד' )בר לז  למיעת(, J, 21דב ד  ;J ,9לב  'לבלתי בא אל הארץ' )במ לארעא

 (.450.29'להיות' )המליץ  למהי(; שורש ה"י: 515.370'להתמהמה' )המליץ 

 למשמר (,139, מרקה טז 12'ללבוש' )עמרם ו  målbåš מלבש פיוט: גזרת השלמים:דוגמאות מן ה

almašmår  למן דשוי מטר (; גזרת פ"נ:51'לשמור' )פנחס miṭṭår  למי שמזדרז לשמור' )מרקה י'

'הוא זעזע כדי לתת  mattǡninnon מתננון זזע בגלל(, 9'לשמור' )אלדסתאן ג  almiṭṭår למטר (,20

 mittor מתורגזרת ע"ו: ; (5ה  מעש) 'לומר' almīmår למימר(; גזרת פ"י: 80אותם' )מרקה ט 

 למשמעגזרת ל"א: (; 15'לשוב' )מרקה יח  almittob למתוב(, §11.4; ראה 65'להבין' )טביה 

almašma  מבלע ,(118'לשמוע' )מרקה טז mabla  למצבע(, 119'לבלוע' )מרקה א almiṣba 

'יאה לשומעו' )מרקה ט  mašmāʔinne יאי משמענה, (70, מרקה א 38'לקרוא, לצעוק' )מרקה א 
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, מרקה ט 24'לגלות' )מרקה ח  migliמגלי  (,10'לקרוא' )עמרם כ  almiqriלמקרי  ; גזרת ל"י:(39

נטיית עיצורי מקביל ב-נטיית הפועל התלתהמשמש ב maqtål מקטללמשקל ) גזרת הכפולים (;32

675 מטלעננה עבדת  (:miqqåt*עיצורי בגזרת הכפולים המשקל -הדו הפועל
miṭṭål את הענן  עלויון'

, מרקה כה 82'לקחת' )מרקה י  missi מסי ; גזרות מורכבות:(64עשית לסכוך עליהם' )מרקה ח 

4.)  

 חסלו מצראי (,642'יכולים הם לסתור' )ת"מ איכלין אנון מסתר בתיבת מרקה: גזרת השלמים: 

'כי קוסמים דחרשין יכלין מכפת בחרשין  ק'(, 1075'גמרו המצריים לקבור' )ת"מ א ממקבר

)ת"מ  פדות אותו''בעליו מבקש למרה בעי מפרקנה  (,1022)ת"מ א יכולים לכפות בקסמים'

 הוא חשב(, 336'המנצח הולך לצאת למלחמה' )ת"מ א נצוחה אזל מפק לקרבהגזרת פ"נ:  (;547א

'שעצר אותי מלינוק'  דצערני >דעצרני< מן מינק(; גזרת פ"י: 590'הוא חשב לצאת' )ת"מ א מפקה

'אני מיזל  אנה בעי ק'(, 288'אני מבקש לומר' )ת"מ אאנה בעי מימר (; גזרת פ"א: 387)ת"מ ב

(; גזרת 235'חלשו עיניי מלראות' )ת"מ א ממעגל שפפי עיניגזרת פ"ע:  (;320רוצה ללכת' )ת"מ א

'איני  מימר ומשמע לית בי; גזרת ל"א: ק'( 232'איני יכול לראותו' )ת"מ א משומנה לית ביע"ו: 

(; גזרת 99'שאני יכול לפתוח אותם' )ת"מ א מפתחנון דביק'(,  293' )ת"מ א676יכול לשאת ולתת

'אל תירא  מקרינה לא תצטדי שריר מן(, 239'הוא מתחיל לקרוא' )ת"מ ב למקרי הו משריל"י: 

'אלה היו מבקשים  אלין הוו בעין מעמינוןגזרות מורכבות:  (;144מאוד מלקרוא אותו' )ת"מ א

 ק'(.  1007לראותם' )ת"מ א

 
 maqtolמקטול 20.3.1.2 

 .677המאוחרברובד בעיקר משמש ברובד הקדום והקלאסי ו נדירמשקל זה 

'מלקרוב' )מרקה כא  maqrob מקרוב מן(, A, 6'לנגע אליה' )בר כ  לותה למקרובגזרת השלמים: 

(, A, 4'לדעת' )שמ ב  למחכום(; גזרת פ"ע: 556'יוכלו לצאת' )ת"מ א למפוק ירשון(; גזרת פ"נ: 23

 למשתוי(; גזרת ל"י: 67'לדעת' )טביה  mākkom םמחכו(, A, 26'לדעתה' )בר לח  למחכומה

 (.Aא, 18'לשתות' )שמ ז 

 
 maqtǡlå*מקטלה 20.3.1.3 

, המתאפיין בסיומת maqtǡlå* מקטלהמשמש באה"ש המשקל  maqtål מקטללצד המשקל 

)בפיוט  משמש לעתים קרובות כמשקל המקור הפועלי ומתועד בכל רבדיה של אה"שהוא . נקבה

 בבניין אפעל. , המשמש maqtǡlaמקטלה למשקל  ככל הנראהזהה  משקל זה. פעם אחת בלבד(

, 15-14'לאמר' )שמ ה מימרה גזרת פ"א: (; JVECB, 2'לקרב' )שמ לו  למקרבהגזרת השלמים: 

A,)  לדעת' למעכמהגזרת פ"ע:  (;533'אתם מבקשים לומר' )ת"מ אאתון בעין מן מימרה'         

                                                 
(, זהו המקרה היחיד של בניין 186חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -אינה משובשת )ראה בן מטלבהנחה שהגיית הצורה  675

 (.  1קל משורש טל"ל במשמעות 'לסכוך'. זהו גם הפירוש המוצע במילון אה"ש )שורש טל"ל
 היא 'לומר ולשמוע'. מימר ומשמע המשמעות המילולית של  676
 .36ית, עמ' פלורנטין, קווים במערכת הפועל של הארמית השומרונ 677



362 
 

גזרת ע"א:  ;§(9.2; ראה 11'לעשות' )עמרם יח  almēbbēdeלמעבדה  ,(JMEC ,13)שמ לא 

'ללכת' )בר כד  למהכה; גזרת ע"ו: (C, 6'לאהבה' )דב ל  מרעמה(, Jא, 17'ליראה' )שמ כ  למדחלה

5 ,J). 

 

 קטל20.3.1.4 

, qētål למשקל השמני בדומה qētål*היא  קטלאפשר שההגייה העומדת מאחורי שלד העיצורים 

 (.148'לב' )מרקה טז  lēbåb לבב, (81מרקה ב 'שלום' ) šēlåm שלםאליו משתייכות מילים, כגון 

 (.J, 9'שאת אתכם' )דב א  יתכון סבל(, J, 12'ונגע בקצהו' )שמ יט  באיסטרה וקרבגזרת השלמים: 

 
 qittålטל יק20.3.1.5 

(. מבחינה היסטורית qʔl√ע"ו )עם האלומורף השורשי ות ע"א ומשמש בגזר qittål טליק המשקל

 תנועה ארוכה. לאחר שהשווא בפה"פ הפך לqətål*משקל ן המ 678נראהכ התפתח qittålהמשקל 

ē/ī חלה הידמות של עה"פ ,ʔ  לתנועה הקדמיתī/ē  ועה"פʔ  הומרה לחצי תנועהy  מוכפלת

 qētål (20.3.1.4.)* קטלהוא למעשה וריאנט של המשקל  qittål טליקהמשקל  §(.3.7.3.3)

 (.536.71' )המליץ ת מסביב'ללכ לסיאר(; 19'לשאולך' )מרקה כ  alšiyyǡlåk לשיאלךגזרת ע"א: 

 
 maqtǡlu*מקטלו 20.3.1.6 

 נדיר כמשקל המקור הפועלי של בניין קל. maqtǡlu* מקטלומשקל ה

 (.A ,26ה' )בר כט 'לתת הצעירה לפני הבכיר ית קישתה לקובל בכירתה למהבות ע"א:ו גזרת פ"י

 (.§20.1.1.1) נפרד שצורתה כנסמךמשמשת בתפקיד המקור הפועלי צורת במקום זה 

 
 קטלו 20.3.1.7 

לא ניתן לדעת מה ההגייה העומדת מאחורי  נדיר ומתועד ברובד הקדום והמאוחר. קטלומשקל ה

 . u-/ו-להניח שמשקל זה מתאפיין בסיומת הנקבה  , אך ניתןוקטלהעיצורים  דשל

(; גזרת ע"ו )למשקל A, 17'מהכות את כדר לעמר' )בר יד  ית כדר לעמר מקטלותה גזרת השלמים:

 לסטו (:קלועיצורי בגזרת ע"ו המשקל -הדו ועלבפמקביל  יעיצור-התלת פועלהמשמש בקטלו 

 (.A, 15'לדרש' )שמ יח  לבעו (; גזרות מורכבות:J, 26; במ כב J, 2]=לסטות[ 'לנטות' )שמ כג 

 
 השמות המשמשים בתפקיד המקור הפועלי בבניין קל20.3.1.8 

'אובדן'  אבדן(, 87'גאולה' )אלעזר ד  firqån פרקן(, 14-13)מרקה יז 'זיכרון'  dikrån דכרןהשמות 

, משמשים בתפקיד המקור הפועלי. qitlånקטלן (, המשתייכים למשקל 638; ת"מ אC, 35)דב לב 

(; 83'למען כבוד זקנינו שלח לגאלנו' )עמרם כז  alfirqǡnån לפרקנן לאיקרי סהבינן שלחלדוגמא: 

 דחילין מן המלכי ארע(; 632בידה להצילנו מכל עונש מזיק' )ת"מ גכי ' מכהמכל דין  פרקנן דבידה

                                                 
 .536חיים, עואנ"ש ב, עמ' -ראה בן 678
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 libdǡnån לאבדנן כפת אד סנן דנתחת(; 111'מלכי הארץ מפחדים מלהזכירו' )ת"מ א דכרנה

libdǡni לאבדני(; 44'הכנע יד שונאינו הנטויה לאבדנו' )עמרם כז 
'לאבד שונאינו' )עמרם  סנינן 679

(. שמות, המשתייכים למשקל זה, 293'הוא עשוי להאבידך' )ת"מ ב דנךלאב הוא עביד(; 84כז 

 §(. 20.3.3.6והמוחלט )§( 20.3.2.9משמשים גם בתפקיד המקור השמני )

החל לשמש  ,השכיח באה"ש ,(65, אב חסדה 49, מרקה טז 23'מעשה' )עמרם יט  ūbåd עובדהשם 

; שמ ח A, 22'לעשות' )בר יט  לעובד ברובד המאוחר בתפקיד המקור הפועלי בבניין קל. לדוגמא:

22 ,A 5; שמ לא ,A ,)(. 572'כי בידנו לעשות משהו עצום' )ת"מ א כי בידן עובד מה הוא חיול

: Aהנקרית פעמיים בכ"י  ,בתוספת צורן הנקבה עובדהנגזרת צורת המקור  עובדמצורת המקור 

 (.A, 29; שמ לה A, 6'לעשות' )בר יא  לעובדה

 

20.3.2 מקור שמני 

 שלושת המשקלים הבאים שכיחים בכל רבדיה של אה"ש בתפקיד המקור השמני.

 
 måqtol*מקטול 20.3.2.1 

 למפוק(; גזרת פ"נ: C, 2'כקרבכם אל המלחמה' )דב כ  ליד קרבה כמקרובכוןגזרת השלמים: 

 (; גזרת פ"ע:A, 8'בצאתי ממצרים' )שמ יג  ממצרים במפוקי(, 569.16'לצאת ]בני ישראל[' )המליץ 

 ושבי במשמוע יהושע(; גזרת ל"א: J, 1'בהתודע יוסף אל אחיו' )בר מה  וסף עם אחיוי במעכום

'עתיד  קהלה 680עתיד קרי במשמועה(, JA, 14]=ושים בשמיעת יהושע[ 'ושים באזני יהושע' )שמ יז 

'בערב כבוא השמש'  שמשה ברמשה כמעול(; גזרות מורכבות: 168לקרוא בשמוע הקהל' )ת"מ א

 (.847א ; ת"מJ, 6)דב טז 

 
 maqtål*מקטל 20.3.2.2 

, 17'אחרי שובו מהכות את כדר לעמר' )בר יד  בתר עזרותה ממקטל ית כדר לעמרגזרת השלמים: 

J ,) דב יא במדמכך( '19'בשכבך ,J ,)בר יז  במגזרה( '24'בהמלו ,JA :גזרת פ"נ ;)ית רבקה במסבה 

 ;(J, 15ך את אישי' )בר ל 'המעט קחתי הזעור מסביך ית גברי(, JA, 20'בקחתו את רבקה' )בר כה 

 הגר ית ישמעאל 681במילד(; J, 5'בהולד לו את יצחק' )בר כא  ית יצחק לה במילדגזרת פ"י: 

(; A, 5'בהולד לו את יצחק' )בר כא  לה ית יצחק במולד(, J, 16'בלדת הגר את ישמעאל' )בר טז 

'נגלו בהיגלות  יבשתההגלו במגלי (; גזרת ל"י: JA, 16'באכלם' )ויק כב  במיכלוןגזרת פ"א: 

                                                 
'למען כבוד'  līqǡri לאיקריבצורה  i( עודפת, בדומה לתנועת 84'לאבד' )עמרם כז  libdǡni לאבדניבצורה  iתנועת  679

 . 84את שורה  – לאבדניוהצורה  82פותחת את שורה  לאיקרי(. שתי הצורות נקרות באותו הבית, הצורה 82)עמרם כז 
 , מקורה בכתיבה גדושת גרונית. ראה טל, תה"ש ג, עמ' קמג. עודפת במשמועההבאה בסוף הצורה  ההאות  680

בניין קל בגזרת היא הצורה הקדומה יותר ומתאימה לכללי הנטייה ב Jהמצויה בכ"י  מילדצורת המקור השמני  681

מאוחרת, אשר מקורה באנלוגיה לנטיית , היא כנראה צורה A, המצויה בכ"י מולדצורת המקור השמני §(. 7.1.1פ"י )

 יל"ד בבניין אפעל.
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ראה  maqtålלמשקל  קביליםהמ בגזרת ע"ו (; גזרת ע"ו )באשר למשקלים495היבשה' )ת"מ ב

(; J, 19'ובקומך' )דב יא  ובמקעמך ,(J, 35'בשבתכם עליה' )ויק כו  עליה במדורכון(: §20.3.1.1

 עד משה בתר ואסתכלו (,J, 18'בבאו מפדן ארם' )בר לג  במיתיה מפדן ארםגזרות מורכבות: 

'אבדן  במיעתון אבדן מצראי(, J, 8'והביטו אחרי משה עד באו האהלה' )שמ לג  למשכנה מיעלה

 (.363'בהיות הבוקר' )ת"מ ב צפרה במהי(; שורש ה"י: 363המצרים ברדתם' )ת"מ ב

 
 קטל20.3.2.3 

 המשמש בתפקיד המקור הפועלי בבניין קל קטלמשקל זה מזדהה ככל הנראה עם המשקל 

 . qētål*והגייתו המשוערת היא §( 20.3.1.4)

עד שלם שנת זבונה (, J, 4'לא תחסם שור בדישו' )דב כה  לא תסבך תור בדרכהגזרת השלמים: 

(; A, 29'עד תם שנת ממכרו' )ויק כה  סעד שלם סנת זבונה(, J, 29'עד תם שנת ממכרו' )ויק כה 

'ויהי בשלח פרעה' )שמ יג  בשלח פרעהוהוה (; גזרת ל"א: A, 38'בבאהן' )בר ל  בעלליןגזרת פ"ע: 

17 ,J :שמ ל  יתון במנאי(; גזרת ל"י( '12'בפקד אתם ,J). 

 
 qittål* טליק20.3.2.4 

קיטל  המשקל §qittål (20.3.1.5.) טליקהנראה עם משקל המקור הפועלי  מזדהה כפי

.גזרת ע"ו:  (J, 3'כל ימי זוב בסרו' )ויק טו  כל יומי דיאב בסרה

 

 maqtǡlå*מקטלה 20.3.2.5 

 מן תתנון :(; גזרות מורכבותJ, 24'מיום דעתו אתכם' )דב ט  יתכון 682מחכמתו מיוםגזרת פ"ע: 

 (.528'תיתנם לבוא' )ת"מ א מיעלה

 
  maqtūliמקטולי 20.3.2.6 

 משמש לעתים קרובות כמשקל המקור השמני. maqtūli מקטוליהמשקל 

 mabbūqīte מפוקיתה עם(, J, 1'לצאת בני ישראל' )שמ יט  ישראל בני למפוקיתגזרת פ"נ: 

'מכון  פעלת למיתוביתך מכבן(; גזרת פ"י: 32'עם יציאתו השופר קרא' )מרקה טו  כרז שופרה

 .(J, 17לשבתך פעלת' )שמ טו 

היא העדות היחידה למקור שמני בפיוט שאין לגביה ספק.  mabbūqīte מפוקיתההצורה 

ר 'נאמ מן הכה ambannå מפנה אלא נימרמציין מקרה נוסף של מקור שמני בפיוט:  683שטאדל

 ברם,במקום.  684חיים-(. קביעתו מתבססת כנראה על קביעת בן149א  הפינוי מכאן' )מרקה קודם

'פינוי' יכול  מפנהחיים, שהרי השם -בן לשיטתהבחנה בין מקור לשם פעולה  העדרזו עוד דוגמא ל

 כון לגבי מקור.לבוא בריבוי ויכול לקבל יידוע, מה שנכון לגבי שם פעולה אך אינו נ

                                                 
 מקורו בנוסח העברי. מחכמתובצורה  ו–הכינוי החבור לנסתר  682

 .184שטאדל, תחביר הצורות, עמ'  683

 .146חיים, עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -בן 684
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 קטלו20.3.2.7 

משקל זה מזדהה עם משקל המקור ככל הנראה,  נקרה ברובד הקדום והמאוחר. קטלומשקל ה

  §(.20.3.1.7) קטלוהפועלי 

)דב ט  'מיום דעתו אתכם' מיום חכמותה יתכון(, 363'בשוב המים' )ת"מ ב בעזרות מיהגזרת פ"ע: 

24 ,VEC):בר לט  'ויהי כראותה' כחזותה והוה ; גזרת ל"י(13 ,JA ,) בראותו בחזותה מן רחיק'

 (.E, 6'מיום היותם' )שמ י  אותוןהו מיום ,ק'( 539מרחוק' )ת"מ ב

 
 maqtǡlu*מקטלו 20.3.2.8 

 משמש לעתים נדירות כמשקל המקור השמני בבניין קל. maqtǡlu* מקטלוהמשקל 

 (.A, 14'אחרי הפרד לוט' )בר יג  בתר מפרקות לוטגזרת השלמים: 

 
 בתפקיד המקור השמני בבניין קל שמות המשמשים20.3.2.9 

שימושו בתפקיד המקור הפועלי, משמש  ( לצד49, מרקה טז 23'מעשה' )עמרם יט  ūbåd עובדהשם 

 (. JA, 27'בעשותה' )ויק ד  בעובדהגם בתפקיד המקור השמני. לדוגמא: 

קיד משמש בתפ§qitlån (20.3.1.8 ,)(, המשתייך למשקל 84'מספר' )פנחס  minyån מני)א(ןהשם 

 (.A, 12'בפקד אתם' )שמ ל  יתון במניןהמקור השמני: 

'בצאתי ממצרים'  ממצרים באפקותי'יציאה' משמש בתפקיד המקור השמני:  אפקושם הפעולה 

 והוה(, J, 8'והיה כצאת משה אל האהל' )שמ לג  משה למשכנה כאפקות והוה(, J, 8)שמ יג 

 יסטי ית מסותה עד(, J, 18'ויהי בצאת נפשה כי מתה' )בר לה  מאתה הלא נפשה באפקות

 (.J, 34'יסיר את המסוה עד צאתו' )שמ לד  אפקותה

 

20.3.3 מקור מוחלט 

 maqtol*מקטול 20.3.3.1 

 הוא המשקל העיקרי המשמש לתרגום המקור המוחלט ברובד הקדום.  maqtol* מקטולהמשקל 

'נתון תתן' )במ כא  תתן מתוןגזרת פ"נ:  (;J, 24'שכב ישכב' )ויק טו  ידמך מדמוךגזרת השלמים: 

2 ,J 7, במ כז ,J 10, דב טו ,J ,)בר כז  יעקב נפק מפוק( '30'יצא יצא יעקב ,ECB ,)עלה  נסק מסוק'

 תפתח מפתוח(; גזרת ל"א: J, 13'ידע תדע' )בר טו  תעכם מעכום(; גזרת פ"ע: J, 30נעלה' )במ יג 

 (.J, 13'שמע תשמעו' )דב יא  תשמעון משמוע(, J, 11'פתח תפתח' )דב טו 

 
 קטל20.3.3.2 

משקל ש אפשר משמש לתרגום המקור המוחלט בבניין קל ברובד הקדום והמאוחר. לקטהמשקל 

§( 20.3.2.3) קטלומשקל המקור השמני §( 20.3.1.4) קטלזה מזדהה עם משקל המקור הפועלי 

 בבניין קל.

]=יֹצא יצא[ 'יצא יצא'  נפק נפק(; גזרת פ"נ: JA, 1'גרש יגרש' )שמ יא  יטרד טרדגזרת השלמים: 

דֹלה דלה[ =] דלא דלא(; גזרת ל"א: J, 9'הלוך ונסע' )בר יב  אזל ונטל(; גזרת פ"א: J, 30)בר כז 



366 
 

'כי עצר  עצר עצר אלהים בעד כל רחם לבית אבימלך הלא(; גזרת פ"ע: J, 19'דלא דלא' )שמ ב 

'מאן  ימעי מעי(; גזרות מורכבות: A, 18]=ָעצֹור[ עצר אלהים בעד כל רחם לבית אבימלך' )בר כ 

 (.JA, 16ימאן' )שמ כב 

 
 maqtūli*מקטולי 20.3.3.3 

 (.J, 30'ועתה הלך הלכת' )בר לא  אזלת מיזולי וכדוגזרת פ"א: 

 

 קטלו20.3.3.4 

, §20.3.1.7) קטלומני ומשקל המקור הש עם משקל המקור הפועלי מזדהה קטלומשקל אפשר ש

20.3.2.7§.)  

 .(JA, 8'המלוך תמלך עלינו' )בר לז  תמלך עלינן המלכוגזרת השלמים: 

 

 aqtål*אקטל 20.3.3.5 

'זרוע'  adrå אדרע(, 28'דחק' )אב גלוגה  årṣåm ארצםשם, השווה: משמש כ aqtål* אקטלהמשקל 

 (.14)מרקה טו 

 (.A, 30'ועתה הלך הלכת' )בר לא  וכדו איזל אזלתגזרת פ"א: 

 
 שמות המשמשים בתפקיד המקור המוחלט20.3.3.6 

, 154, מרקה א 13'שלטון' )עמרם כב  šilṭån שלטן(, 14-13'זיכרון' )מרקה יז  dikrån דכרןהשמות 

(, 638; ת"מ אC, 35'אובדן' )דב לב  אבדן(, 87'גאולה' )אלעזר ד  firqån פרקן(, 12מרקה י 

 ידכר דכרן: מוחלטבמקרים הבאים בתפקיד המקור ה , משמשיםqitlånהמשתייכים למשקל 

'גאל  יפרקנה פרקן(, J, 8'משל תמשל בנו' )בר לז  תשלט בנן שלטן(, J, 19'פקד יפקד' )שמ יג 

'גניבה'  גניבה(. פעם אחת השם V, 19'אבד תאבדון' )דב ח  אבדן תיבדון(, JA, 13יגאלנו' )ויק כז 

'כי  אגנבת מן ארע עבראי גניבה הלא( משמש בתפקיד המקור המוחלט: J ,3; שמ כב J, 2)שמ כב 

 (.J, 15גנוב נגנבתי מארץ העברים' )בר מ 

 

 בניין פעל20.4 

 mitqūtǡlå* מתקוטלה ,§qūtēlu (20.1.4.7) קוטלו ,§amqūtēlu (20.1.4.6) מקוטלו המשקלים

ומשמשים  §(11.1הבניינים פועל ואתפועל ) נגזרים מן §mitqūtål (20.7.1.4)* מתקוטל §(,20.7.1.2)

הוצגו להלן תחת הבניינים פעל ואתַפעל בגלל ההקבלה הקיימת ביניהם משקלים אלה  בגזרת ע"ו.

 לבניינים פועל ואתפועל. 

20.4.1 מקור פועלי 

 amqåttǡlåמקטלה 20.4.1.1 

הוא המשקל העיקרי המשמש כמשקל המקור הפועלי בבניין פעל.  amqåttǡlå מקטלה המשקל

 ē (5.3.3§.)-תנועת עה"פ במשקל זה מתחלפת ב
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 למברכה(, A, 31; במד טז J, 6; בר לד J, 22'לדבר' )בר יז  לממללהבתה"ש: גזרת השלמים: 

 למשמשתה ;(J, 27'ללקט' )שמ טז  למלקטה (,J, 28'לנשק' )בר לא  למנשקה(, J, 30'לברך' )בר כז 

 למחבלהגזרת פ"ע: ; (556'ירשו ללכת' )ת"מ אירשון מהלכה גזרת פ"א: (; J, 8'לשרתו' )דב י 

(; J, 22'להשיבו' )בר לז  למעזרתה(, J, 6'להגיד' )בר לב  למחבאה(, C, 17]=לשחת[ 'לשחית' )בר ו 

 למסלחה(; גזרת ל"א: J, 35'לנחמו' )בר לז  למנחמאתה(, J, 32'לכהן' )ויק טז  למכהנהגזרת ע"א: 

 למכסאה(; גזרת ל"י: 622'לשלחו' )ת"מ א למשלחתה(, A, 4; ויק א J, 15-16'לכפר' )שמ ל 

'לטהר אתכם' )ויק טז  יתכון למדכאה (J, 2'ולבכותה' )בר כג  ולמבכאתה(, J, 42'לכסות' )שמ כח 

30 ,A ,)דב ח ולמען ' מנסאתך ולבדיל( '16נסותך ,J :גזרות מורכבות ;)לצחק בנו' )בר  בנן עיכהלמ'

 (.96'לחזקו' )ת"מ א מעיצאתה ,(J, 14לט 

'והואיל טובו לקבל  מן עבודי חוביה amqabbēle מקבלהארכן טובה ובפיוט: גזרת השלמים: 

 מקבלה(, §3.2.4ראה  å/aהבאה במקום  eבאשר לתנועה הסופית ; V, 5מפועלי אוון' )עמרם ה 

amqabbēle  מקבלתך(, 16, אלדסתאן ג 28'לקבל' )מרקה טז amqabbēlǡtåk  לקבלך' )מרקה כ'

ולינן (; גזרת פ"ע: 58'תעותנו קלה לתיקון ]לתקן[' )מרקה א  amtåqqǡnå טעותן נהי מתקנה(, 29

 amšabbāʔa משבחה(; גזרת ל"א: 59'ואיננו רוצים לשוב' )מרקה א  mǡzzǡrå מחזרה צבעין

מן (, 28'עלינו לשבחו' )מרקה ה  amšabbāte משבחתה הב לן(, 47, מרקה ח 1'לשבח' )מרקה ה 

 למפוגגה (; גזרת ע"ו )בניין פועל(:72'מי ראוי לשבחך' )אב חסדה  amšābbā:tåk משבחתך מלו

lamfūgēgå  למקוממה(, 32'לשמח' )מרקה ג lamqūmēmå  (.24, מעש ה 14'לקיים' )מרקה ח 

(; גזרת פ"א: 585.190'לקשש' ) למקששה(, 566.246'לפרש' ) למפרשהרת השלמים: במליץ: גז

 למעיכה(; גזרות מורכבות: 575.141'לצרר' ) למלחצה(; גזרת ע"א: 501.140'ללמד' ) למלפה

 (. 578.230]=לצחק[ 'לצעק' )

 בי(, 642לבנות' )ת"מ א ]...[ 'יכולים הם יכלין אנון ]...[ מתקנהתיבת מרקה: גזרת השלמים: 

ק'(,  237'הוא גמר לדבר' )ת"מ א ממללה אסכם מןפ'(,  93'אני יכול לחזקם' )ת"מ א משררתון

 מזדמנה מתחמדין]...[  אלין הוו(, 442'גמרו שני הנביאים לדבר' )ת"מ א ממללה אסכמו תרי נבייה

'רצה  משלחתון צבהגזרת ל"א: ק'(;  1007'אלה היו ]...[ משתוקקים לפגוש בהם' )ת"מ א בון

'כלום לא  מרבאתון מה אמרו לך דאני לגו ימה אביד בידון בדילגזרת ל"י:  (;753לשלחם' )ת"מ א

 (. 192אמרו לך שאני אובד בתוך הים כדי לפאר אותם' )ת"מ ב

 
  qittolקטול 20.4.1.2 

 הוא משקל המקור הפועלי הנפוץ ברובד המאוחר. qittol קטולמשקל 

(, E, 10=ליישר את הגן[ 'להשקות את הגן' )בר ב ]ית פרדסה  לפלוסבתה"ש: גזרת השלמים: 

]=תאכלו את  לכון עללאתה לכנוש פריו ית תיכלון(, A, 33'לצות את בניו' )בר מט  ית בריו לפקוד

הגיית הצורה ; A, 25)ויק יט  לכם תבואתו' להאסיףתאכלו את פריו ' פריו לאסוף לכם תבואתו[

 (,מסורת ההגייה של נה"ש 'להוסיף', הנוסח בתה"ש אינו תואם אפוא את līsəfהיא  להאסיף

גזרת ל"א:  ;(A, 44'להפר' )ויק כו  לבטול(, Aא, 17'לדבר דבר בשמי' )שמ כ  בשמי ממלל למלול

 (,A, 6'להגיד' )בר לב  למחוי(; גזרת ל"י: A, 15'לכפר על נפשתיכם' )שמ ל  על נפשאתכון לסלוח



368 
 

 (.J, 7'לטהרם' )במ ח  לדכהאון(, A, 59'לטהרו או לטמאו' )ויק יג  לסיובה אי לדכוה

 qiddoš קדוש(. במקרה זה השם 6'לקדשו' )עמרם יח  alqiddūše לקדושה בפיוט: גזרת השלמים:

 ( משמש כמשקל המקור הפועלי. 35'קדושה' )עמרם כד 

על בטקסט העברי. המקבילות למקור הפועלי של פ Jבכ"י  קטוליש כמה היקרויות של המשקל 

ייתכן כי במקרים האלה תפס המתרגם את הצורות שבנוסח העברי כשמות פעולה ולכן בחר 

'וכה תעשה להם לטהרם/לטיהורם'  ואכהן תעבד להון לדכוון. לדוגמא: קטוללהשתמש במשקל 

'יהיה סרוח אל צדי המשכן מזה ומזה  יהי רשול לאיצטרי משכנה מדן ומדן לכסוה(, J, 7)במ ח 

(. עם J, 20'הן לברך/מתן ברכה לקחתי' )במ כג  הן לברוך דברת(; J, 13כסותו/לכיסויו' )שמ כו ל

'לא ימשל למכרה/למכירתה בבגדו לא ישלט לזבונה בבגדה בה  :, הדוגמא הבאה תמוההזאת

לעולם לא בא בתוספת כינויי מושא  קטולעל כך שמשקל  העמיד 685(. פלורנטיןJ, 8בה]?[' )שמ כא 

 , דבר המעיד על אופיו השמני ברובד הקדום.Jבכ"י פרודים 

 

 amqåttål*מקטל 20.4.1.3 

בהשמטת צורן  amqåttǡlå מקטלהנגזר ככל הנראה מן המשקל  amqåttål* מקטלהמשקל 

 הנקבה. משקל זה נפוץ בתפקיד המקור הפועלי ברובד המאוחר. 

'לדבר' )שמ כ  לממלל(, A, 28'לנשק' )בר לא  למנשק(, A, 30'לברך' )בר כז  למברך גזרת השלמים:

; Aא, 13'אל תוסיף דבר אלי' )במ כ  אל תוזף ממלל עמי(, A, 38, 35; במ כב A, 89; במ ז Aא, 17

'לשרת' )שמ  למשמש(; A, 19'מה יסף יהוה דבר עמי' )במ כב  מה יוזף יהוה ממלל עמי(, J, 26דב ג 

'אם מאן  למשגר אם מעי את, (753'רצה לשלחם' )ת"מ א למשגרון צבה(, B, 20; שמ ל A, 30כט 

(; 487'כדי לאבד אותו' )ת"מ א קנומה מאבד בגלל(; גזרת פ"א: 601, א591אתה לשלח' )ת"מ א

(; גזרת A, 14'לצחק' )בר לט  686למגחג(; גזרת ע"א: E, 11'להשחית' )בר ט  למחבלגזרת פ"ע: 

 (.J, 10'לעבט' )דב כד  לממשכן(; מרובעים: J, 5'באר' )דב א  מביארע"ו: 

 
 qattǝlקטל 20.4.1.4 

  חדר לאה"ש.ככל הנראה  , אשר687הוא משקל המקור של בניין פיעל העברי qattǝlהמשקל 

 (.A, 20'לדבר' )דב יח  למלל(, 15'לקדשו' )ננה  alqaddēše לקדשה גזרת השלמים:

 
 מקטלו20.4.1.5 

, ניתן רק להניח שמשקל זה מקטלולא ניתן לדעת מה ההגייה העומדת מאחורי שלד העיצורים 

 .u-/ו-מתאפיין בסיומת הנקבה 

 .(A, 22להשיבו' )בר לז  למעזרותה גזרת פ"ע:

                                                 
 .40פלורנטין, קווים במערכת הפועל של הארמית השומרונית, עמ'  685
 )ראה מילון אה"ש, שורש גח"ך(. ח-גנגזרת מן השורש גח"ך. בצורה זו חלו חילופי  למגחגהצורה  686
 §. 2.14.11, 156חיים, עואנ"ש ה, עמ' -ראה בן 687
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 amqūtēluטלו ומק20.4.1.6 

 (.73'לרוממך' )אב חסדה  amrūmēmūtåk מרוממותך: (גזרת ע"ו )בניין פועל

 
 qūtēluטלו וק20.4.1.7 

 (.6'לקיים את חיינו' )מרקה כב  לחיינן qūmēmu קוממו: גזרת ע"ו

 
 המשמש בתפקיד מקור פועלי שם20.4.1.8 

( מתועד בתיבת מרקה בתוספת יידוע 27, עמרם כד 6'זימון, מועד' )עמרם כא  zīmon זימוןהשם 

 זימונה(. ייתכן שזה מה שהוביל להתהוות המקור 74, ת"מ ד982, ת"מ ג564מספר פעמים )ת"מ ג

 (.1011'היו משתוקקים לפגוש בהם' )ת"מ א בון זימונה והוו מתחמדין'לפגוש': 

 

20.4.2 מקור שמני 

  qittolקטול 20.4.2.1 

, והוא כנראה המשמש בתפקיד המקור השמני בבניין פעל 688הוא המשקל העיקרי qittol*המשקל 

 .qittol קטולזהה למשקל המקור הפועלי 

, 26'בהאבקו עמו' )בר לב  עמה בגשושה(, J, 6'בברכו אותו' )בר כח  יתה בברוכה גזרת השלמים:

J ,)בר לט  כמלולה( '10'כדברה ,J ,)בר נ  במלולון( '17'בדברם ,J ,)15'להפרכם' )ויק כו  לבטולכון ,

J ,)שמ כח  בקדומון( '43'בגשתם ,J ,)שמ כג  בכנושך( '16'באספך ,A ,)אדמה בתפוך מתסרין אנון 

 ]=עד שוב אף אחיך[ 'עד עד עזור רגז אחוך(; גזרת פ"ע: 602'הם מבאישים בהתהפך לדם' )ת"מ א

'בכפרך'  בסלוחך(; גזרת ל"א: J, 17'אחרי שובו' )בר יד  חזורה בתר(, J, 45שב אף אחיך' )בר כז 

 (.J, 28'בטמאכם' )ויק יח  בסיובכון(; גזרת ע"ו: A, 36)שמ כט 

 
 קטלו20.4.2.2 

משמש לעתים נדירות כמשקל המקור השמני בבניין פעל ומתועד ברובד הקדום  קטלוהמשקל 

 .קטלולא ניתן לדעת מהי ההגייה העומדת מאחורי שלד העיצורים  .ומאוחר

'לפני שחת יהוה'  לפני חבלות יהוה(, J, 10'לפני שחת יהוה' )בר יג  לקדם חבלות יהוהגזרת פ"ע: 

(; J, 29הים את ערי הככר' )בר יט 'בהשחית אל אלהים ית קורי מישרה בחבלות(, A, 10)בר יג 

 (.A, 9'ביום טהרתו' )במ ו  דכיותה ביוםגזרת ל"י: 

 
 qūtēluקוטלו 20.4.2.3 

 לסלוח למרגיזיך ]=סליחת'דייך  מרגזיך sūbǡrot מיסתך סוברותגזרת השלמים )בניין פועל(: 

 §r (3.9.1.5.)היא תוצאת הידמות לעיצור בצורה זו  åתנועת עה"פ  (.17' )עמרם ג [מרגיזיך

                                                 
 .41ראה פלורנטין, קווים במערכת הפועל של הארמית השומרונית, עמ'  688
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 שמות המשמשים בתפקיד המקור השמני20.4.2.4 

( משמש גם 166, מרקה טז 41, מרקה ח 43'דיבור' )מרקה ב  mamlål ממללשם הפעולה השכיח 

 אהרון כממלל(, A, 17'בדברם אליו' )בר נ  לה בממללוןכמקור השמני של בניין פעל, לדוגמא: 

( משמש J, 29; בר לא J, 1'דבר, דיבור' )בר טו  מלל(. גם שם הפעולה JA, 10'כדבר אהרון' )שמ טז 

 (.J, 10'מאז דברך' )שמ ד  מללך מן אדפקיד המקור השמני: בת

 

20.4.3 מקור מוחלט 

 qittol*קטול 20.4.3.1 

הוא המשקל העיקרי המשמש לתרגום המקור המוחלט בבניין פעל ברובד  qittol* קטולמשקל 

 .qittol* קטולמשקל זה זהה, ככל הנראה, למשקל המקור השמני  הקדום והמאוחר.

, 11'ברכת ברוך' )במ כג  ברוך ברכת(; JA, 17'ברוך אברכך' )בר כב  אברכנך ברוךגזרת השלמים: 

J ,)שמ כא  ישלם שלום( '36'שלם ישלם ,J 2; שמ כב ,J ,)36'שלם ישלם' )שמ כא  ימרק מרוק ,A ;

(, JA, 24'ושבר תשבר' )שמ כג  תתבר ותבור (,J, 22'ענה תענו' )שמ כב  תלבטון לבוט(, A, 2שמ כב 

 עסור(; גזרת פ"ע: JA, 10'המר ימיר' )ויק כז  יפרג פרוג(, J, 13פיר' )במ ל 'הפר י יבטל בטול

 אעזר עזור(, J, 22'עשר תעשר' )דב יד  תעסר עסור(, JA, 22'עשר אעשרנו לך' )בר כח  לך אעסרנה

'העלם יעלימו' )ויק  יעלמון עלום(, A, 15'השב ישיב' )בר נ  יעזר עזור(, JA, 5'ההשב אשיב' )בר כד 

סכוי סכית לבית אבוך (; גזרת ל"י: J, 7'שלח תשלח' )דב כב  תשלח שלוח(; גזרת ל"א: J, 4כ 

 סיוב(, גזרת ע"ו: JA, 5'נחש ינחש' )בר מד  ינסי נסוי(, JA, 30'נכסף נכספת לבית אביך' )בר לא 

                .(   , 44'טמא יטמאנו' )ויק יג  יסיבנה

       
 qittūlǝn*קטולין 20.4.3.2 

        בתוספת סיומת הפשטה qittol קטולמן המשקל  ככל הנראה נגזר qittūlǝn* קטוליןהמשקל 

 כמה פעמים לתרגום המקור המוחלט.  משמש )השווה בעברית: נשואין, גרושין(. משקל זה ən-/ין-

, 15'גנוב נגנבתי' )בר מ  אגנבת גנובים(, B, 33'טרף טרף' )בר לז  קטל קטוליןגזרת השלמים: 

MB :במ טו  תתעקר עקורין(; גזרת פ"ע( '31'הכרת תכרת ,J.) 

 
 qåttəl*קטל 20.4.3.3 

אה זהה ככל הנר qåttǝl* קטלמשקל  משמש לעתים קרובות לתרגום המקור המוחלט. משקל זה

 .§qåttǝl (20.4.1.4) קטל למשקל המקור הפועלי

 ברכת(, J, 13'שלם ישלם' )שמ כב  ישלם שלם(, J, 14'דבר ידבר' )שמ ד  ימלל מללגזרת השלמים: 

'הכה  תקטל קטל(, J, 26'שקץ תשקצנו' )דב ז  תשקצנה שקץ(, A, 11'ברכת ברוך' )במ כג  ברך

 תתעבנה תעב(; גזרת ע"א: J, 2'אבד תאבדון' )דב יב  תבדון אבד(; גזרת פ"א: J ,16תכה' )דב יג 

 (.J, 26'תעב תתעבנו' )דב ז 
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 קטלו20.4.3.4 

משמש  והוא§(, 20.4.2.2) קטלו י בבניין פעלשמנזהה ככל הנראה למשקל המקור ה קטלוהמשקל 

 לעתים נדירות בתפקיד המקור המוחלט. 

 (.C, 29'השחת תשחתון' )דב לא  תתחבלון חבלופ"ע: 

 

 בניין אפעל20.5 

20.5.1 מקור פועלי 

 maqtǡlåמקטלה 20.5.1.1 

הוא המשקל העיקרי המשמש בתפקיד המקור הפועלי בבניין אפעל  maqtǡlå מקטלההמשקל 

בבניין פעל, גם במשקל המקור  amqåttǡlå מקטלהבאה"ש. בדומה למשקל המקור הפועלי 

 §ē (5.3.3.)בתנועה  ǡמתחלפת תנועת עה"פ  maqtǡlå מקטלה

(, J, 33בר מט ]=למנות[ 'לצות' ) למפקדה(, J, 12'ולכלותם' )שמ לב  ולמסכמתוןגזרת השלמים: 

גזרת  ;(12, מרקה ז 15להזכיר' )מרקה יא ' madkǡrå מדכרה(, A, 10'להבדיל' )ויק י  ולמפרשה

 למפקתן(, A, 36'להוציא' )במ יד  למפקה(, J, 27; שמ ו J, 13'להוציא' )שמ ו  למפקהפ"נ: 

'התאמצו להוציא  יתון מפקה עצפו(, J, 8'ולהעלותו' )שמ ג  ולמסקתה(, J, 11'להוציאנו' )שמ יד 

(, A, 4'להטיב' )ויק ה  למיטבה(, J, 16'להטיבך' )דב ח  למיטבאתך(; גזרת פ"י: 641אותם' )ת"מ א

(, 3ב' )אב גלוגה 'להיטי mīṭēba מיטבה(, 71'להיטיב עצמנו' )טביה  almīṭǡbǡtån למיטבאתן

689 מיטבה
mīṭība  ויק  למוראה, ע"א(, 3'להיטיב' )אב גלוגה( '57יד 'להורות ,A ,)מוקראתך 

(; J, 4'להרע' )ויק ה  למבאשה(, C, 15'להאיר' )בר א  למנהרה (; גזרת ע"א:J, 37'כבדך' )במ כב 

 נטיית הפועלעיצורי מקביל ב-נטיית הפועל התלתהמשמש ב maqtǡlå מקטלהגזרת ע"ו )למשקל 

, 1'להקים' )במ ז  מהלמק(, J, 3'לענות' )בר מה  למגבה (:mǡqǡlå*עיצורי בגזרת ע"ו המשקל -הדו

J ,)במ ז  למקעמה( '1'להקים ,MCB;  7דב כה ,J ,)1במ ז 'להקים' ) למקימה ,E ; 7דב כה ,E ;

(, J, 19'להשקותו' )בר כד  למשקהתהגזרת ל"י: §(; 5.3.3 ראה īהמעיד על התנועה  יבאשר לכתיב 

(, JA, 30'להבישני' )בר לד  למסראתי(, J, 5; שמ לו J, 29; שמ לה J, 5'להביא' )בר כז  למנדאה

(; גזרות 402'חפצה להצילו' )ת"מ ב מפצהתה צבת(, J, 17'להסיר אתה' )בר מח  יתה למסטה

 (.J, 3; בר ז J, 19'להחיות' )בר ו  למוחהמורכבות: 

 
 maqtål*מקטל 20.5.1.2 

כמשקל המקור  maqtål*מקטל משמש ברובד המאוחר המשקל  maqtǡlå מקטלהלצד המשקל 

רמה הפועלי בבניין אפעל. משקל זה מתועד פעמיים בפיוטיהם של אב גלוגה וטביה בשורש יט"ב: 

                                                 
משקל  , שכןקור מן הבינוניעד א להבדיל את המ ה שלקריאמגמת ה(, 289חיים )עואנ"ש ג ס"ב, עמ' -לדעת בן 689

 .  בעה"פ, מזדהה עם הבינוני ēבתנועה  ברובד המאוחרבא ה ,maqtǡlåהמקור 
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ובהדה מיתובי (, 106'הרם המרומם שמשפטו להיטיב' )אב גלוגה  mīṭǝb מרוממה דאמנותה מיטב

. (70)טביה להיטיב לנו בריאותנו' 'ואשר בזו הדרגה השכנתנו,  ברינן לן almīṭǝb אשריכנן למיטב

 Aכי לשון הסופר של כ"י  690בעניין זה מעיר פלורנטין .Aבכ"י גם תיעוד  maqtål*מקטל למשקל 

אינה סדורה כלשון אבותיו, ובמקרים לא מעטים הוא סוטה מן הכלל ומרבה להשתמש בצורות 

 . a. כאמור, יש להניח כי ברובד המאוחר נקטפה התנועה הסופית å-/ה-מקור בלא צורן הנקבה 

נקבעה בהתבסס על ההנחה, כי משקל זה נגזר מן המשקל  maqtål*מקטל במשקל  åתנועת עה"פ 

 מיטב: e(ǝ)עם זאת, בשתי היקרויותיו של משקל זה בפיוט תנועת עה"פ היא  .maqtǡlå מקטלה

mīṭǝb  למיטב(, 106'להיטיב' )אב גלוגה almīṭǝb  מיטב(. סביר להניח שהצורה 70'להיטיב' )טביה 

mītǝb  מיטבהושפעה מצורת הבינוני הפעיל mīṭəb 'נראה כי גם צורות  (.1)עמרם ד  'מיטיב

(, השייכות לגזרת ע"ו 401'להקים' )ת"מ ו למקים(, A, 3'לענות אתו' )בר מה  יתה למגיבהמקור 

 מקים(, 4'מאיר' )עמרם ז  mǡnər מניר גון, מושפעות מצורות הבינוני, כבפה"פ י והנכתבות באות

mǡqəm  5.3.3 ראהעוד  (.8'מקים' )עמרם ח§.  

 יתי למקדש(, J, 47'להבדיל' )ויק יא  למפרש(, A, 38'להקריב' )ויק ז  למקרבגזרת השלמים: 

'להיטיב'  mīṭǝb מיטב; גזרת פ"י: (A, 12'לכלותם' )שמ לב  למסכמנון, (A, 12כ  'להקדישני' )במ

'להאיר להם' )שמ יג  לון למנהר(; גזרת ע"א: 70'להיטיב' )טביה  almīṭǝb למיטב(, 106)אב גלוגה 

21 ,A :בר מה  יתה ולית ירשו אחיה למגיב(; גזרת ע"ו( '3'ולא יכלו אחיו לענות אתו ,A ,)למתיב 

(, 347'לעמוד' )ת"מ א 691למקים(, 551; ת"מ ו401'להקים' )ת"מ ו למקים(, m2*, 3'לענות' )בר מה 

, (A, 24' )שמ לד תלהראו'[ ְלַהְראֹות]= 692למחזי(; גזרת ל"י: 170'להשכין' )ת"מ ד למדיר

 (; גזרת הכפוליםA, 24את עבדך[ 'להראות את עבדך' )דב ג  וֹ ְלַהְראֹות]= עבדך ית 693למחזיתה

-הדו נטיית הפועל, מקביל ביעיצור-התלת פועל, המשמש בנטיית הmaqtål* מקטללמשקל )

, 28; דב ט J, 5, במ כ J, 16'להביא' )במ יד  למעל :(miqqåt* מקטעיצורי בגזרת הכפולים המשקל 

J ,)דב ו  יתנן לבדיל מעל( '23'למען הביא אתנו ,J.) 

 
 הבאים משמשים לעתים נדירות כמשקלי המקור הפועלי בבניין אפעל. שני המשקלים

 קטלה20.5.1.3 

, ניתן רק להניח שמשקל זה קטלהי שלד העיצורים לא ניתן לדעת מהי ההגייה העומדת מאוחר

 .-å/ה-מתאפיין בסיומת הנקבה 

 (. A, 17'להסיר אתה' )בר מח  יתה לסטאה גזרת ל"י:

                                                 
 .46פלורנטין, קווים במערכת הפועל של הארמית השומרונית, עמ'  690

 .60חיים, תיבת מרקה, עמ' -קל. ראה בןהבניין אפעל משמש במשמעות  דוגמא זוב 691
מכוון לבניין  Aבבניין נפעל, ואילו הנוסח בכ"י  'להיראות' lērrǡʔotבנוסח השומרוני היא  להראותתיבה הגיית ה 692

ראה גם  .ְלַהְראוֹת 24טברני לדברים ג הנוסח הלבין  Aבכ"י הנוסח הנתון התאמה בין  אפוא קיימת. במקרה זה אפעל

 .553 הערה
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 aqtǡlå*אקטלה 20.5.1.4 

המשמש בתפקיד המקור  ,aqtǡlå* אקטלהלמשקל ככל הנראה  זהה aqtǡlå* אקטלההמשקל 

הגייתו היא ככל הנראה כהגיית בבניין אפעל.  §(20.5.3.1) מקור המוחלטוה §(20.5.2.4) השמני

 (.8']ברית[ מילה' )עמרם טו  agzǡrå גזרה אליו משתייך השם ,aqtǡlå אקטלהמשקל 

 *(.M2, 7]=להרע[ 'להריע' )בר לא  לאבאשה גזרת ע"א:

 
 שם המשמש בתפקיד המקור הפועלי20.5.1.5 

בבניין  בתפקיד המקור השמני הן ד המקור הפועליתפקיהן ב משמש 'מוצא' mabboq* מפוקהשם 

 למפוקכון מטי סכומה(, A, 27; שמ ו A, 13'להוציא' )שמ ו  למפוק. לדוגמא: §(20.5.2.7) אפעל

 ק'(. 803'המועד מגיע להוציאכם' )ת"מ א

 

20.5.2 מקור שמני 

 aqtǡlu*אקטלו 20.5.2.1 

 זהה משקל זהשכיח בתפקיד המקור השמני ברובד הקדום והמאוחר.  aqtǡlu* אקטלוהמשקל 

 משקלהגיית §(. 20.5.3.3בבניין אפעל ) בתפקיד המקור המוחלט המשמש ,aqtǡlu* ואקטלל למשק

 אסכמו מילים, כגון, אליו משתייכות aqtǡlu אקטלומשקל כהגיית ה, ככל הנראה, היאזה 

askǡmu  אתלתו(, 15'סוף' )עמרם ט atlǡtu  (.53'חרדה' )עמרם כז 

(, J, 21'עד כלותו' )דב כח  אסכמותה עד(, J, 13'במלאותם' )שמ לט  באשלמותוןגזרת השלמים: 

 אשלמות יום(, A, 35; ויק ז A, 16'הקריבו' )ויק ז  הקרבותה (,J, 18'ככלותו' )שמ לא  כאסכמותה

'יום כלות משה' )במ ז  משה אסכמות יום(, A, 33'יום מלאת ימי מלאיכם' )ויק ח  משלמיכון יומי

1 ,A :בר יט  יתון כאפקותון(; גזרת פ"נ( '17]=כהוציאם אותם[ 'כהוצאם אתם ,J ,)באפקותך 

'בהעלותך להראות את פני יהוה  למתחזי עם קדם יהוה אלהך 694בסקותך(, J, 12'בהוציאך' )שמ ג 

'הולידו' )בר ה  הולדותה (; גזרת פ"י:A, 24' )שמ לד העלותך'ב באסקותך(, J, 24אלוהיך' )שמ לד 

4 ,CA :במ ט  עננה ובאורכות(; גזרת פ"א( '19'בהאריך הענן ,A :גזרת ע"א ;)אסחנותה ביום 

]=במוצאכם אותו[ 'במצאכם אתו' )בר  יתה באשקעותכון(; גזרת ל"א: J, 16'ביום הנחילו' )דב כא 

 (.J, 19'בהניח יהוה' )דב כה  יהוה באנחות(, J, 20לב 

 
 
 
 
 

                                                 

 .553הערה ראה  693

, אהאות הוא אפוא כתיב פונטי, ועל כן  בסקותך . הכתיבbassǡqūtåk*הגייתה המשוערת של תיבה זו היא  694

אל"ף ל שהעדר ביטוי בכתיבזוהי דוגמא נוספת לכך גם שאפשר  .אינה נכתבת המציינת את התחילית של בניין אפעל,

 (. §2.2.6השווה ) ם לאי כתיבת אל"ף שאיננה פרוסתטיתפרוסתטית גור
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 maqtål*מקטל 20.5.2.2 

 אפעלבבניין  פועליהבתפקיד המקור  המשמש ,maqtål* מקטל למשקל ככל הנראה זהה משקל זה

(20.5.1.2.)§ 

'בהוצאי אותם' )ויק כג  יתון במפקי(; גזרת פ"נ: A, 18'ככלותו' )שמ לא  במסכמה גזרת השלמים:

43 ,(A :שמ כו  במיטבה; גזרת פ"י( 'א, 35'בהיטיבוJ.) 

 
 maqtǡlu*מקטלו 20.5.2.3 

 משמש לעתים קרובות בתפקיד המקור השמני בבניין אפעל.  maqtǡlu* מקטלוהמשקל 

'אחרי הפרד לוט' )בר  לוט מפרקות בתר(, J, 20'במלאותם' )שמ כח  במשלמואתוןגזרת השלמים: 

 (; גזרת פ"י:B, 19'בגשתם אל קדש הקדשים' )במ ד  במקרבותון לקדש קדשיה(, A, 14יג 

 במפקותי יתון(; גזרת פ"נ: A, 16; בר ה A, 13; בר ה A, 10; בר ה A, 7'הולידו' )בר ה  מולדותה

]=בהוציאו אותם[ 'בהוצאו אתם' במפקוה יתון (, A, 43]=בהוציאי אותם[ 'בהוצאי אתם' )ויק כג 

 (.J, 24)דב כט 

 
 aqtǡlå*אקטלה 20.5.2.4 

נטיית הפועל מקביל ב עיצורי-נטיית הפועל התלתהמשמש ב aqtǡlå* אקטלהגזרת ע"ו )למשקל 

, 18]=כהרמת קולי[ 'כהרמי קולי' )בר לט  קלי כהרמת (:ǡqǡlå*בגזרת ע"ו המשקל  עיצורי-הדו

J ,)בר לט ]=כהרמת קולי[ 'כהר קלי ארמת כמה( '18מי קולי ,A.) 

 
 קטלו20.5.2.5 

 (.A, 1'בהתודע יוסף אל אחיו' )בר מה  יוסף על אחוה בשלמות גזרת השלמים:

 
 וטילק20.5.2.6 

 (.VA, 6'כל ימי הזירו' )במ ו  נזירותה כל יומיגזרת השלמים: 

 

 שם המשמש בתפקיד מקור שמני20.5.2.7 

'בהוציאך' )שמ ג  למפוקך'מוצא' משמש בתפקיד המקור השמני, לדוגמא:  mabboq* מפוקהשם 

12 ,A ,)שמ טז  במפוקי( '32'בהוציאי ,A ,)מה זאת עשית לנו  ממצרים במפוקן מה דאה עבדת לנן'

 (.11שמ יד  על פיק',  1096להוציאנו ממצרים' )ת"מ א

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



375 
 

20.5.3 מקור מוחלט 

  aqtǡlå*אקטלה 20.5.3.1 

 . רובד הקדוםמשמש בתפקיד המקור המוחלט ב aqtǡlå* אקטלההמשקל 

 תיזפנה ואוזפה(; גזרת פ"י: J, 24'הרחק לא תרחיקו' )שמ ח  לא תרחקון ארחקהגזרת השלמים: 

-נטיית הפועל התלתהמשמש ב aqtǡlå* אקטלה(; גזרת ע"ו )למשקל J, 8'העביט תעביטנו' )דב טו 

]=הקם  תקים הקמה(: ǡqǡlå*בגזרת ע"ו המשקל  עיצורי-נטיית הפועל הדומקביל ב עיצורי

 (.J, 4תקים[ 'הקים תקים' )דב כב 

 
 aqtål*אקטל 20.5.3.2 

בהשלת צורן הנקבה. משקל  aqtǡlå* אקטלהנגזר ככל הנראה מן המשקל  aqtål* אקטלהמשקל 

 זה שכיח ברובד הקדום והמאוחר.

'הרחק לא תרחיקו' לא תתרחקון  הרחק(, J, 15'חריש יחריש' )במ ל  ישתק אשתקגזרת השלמים: 

'כבד  אוקרנך איקר(, J, 13'היטב איטב עמך' )בר לב איטב איטב עמך (; גזרת פ"י: A, 24)שמ ח 

 לא אפצית אפצי(; גזרת ל"י: JA, 17'הוכיח תוכיח' )ויק יט  תוכיח הוכח(, A, 17אכבדך' )במ כב 

נטיית המשמש ב aqtål* אקטל(; גזרת ע"ו )למשקל J, 23'הצל לא הצלת את עמך' )שמ ה  ית עמך

 תקים הקם(: ǡqål*בגזרת ע"ו המשקל  עיצורי-נטיית הפועל הדומקביל ב עיצורי-הפועל התלת

 (.A, 3]=העד העיד[ 'העד העד' )בר מג  אסיד אסיד (,A, 5' )שמ כג 695]=העמד תעמיד[ 'עזב תעזב

 
 aqtǡluאקטלו 20.5.3.3 

'כבד אכבדך'  אוקרנך אוקרו(; פ"י: J, 30כב  'הסכן הסכנתי' )במ הסכלת הסכלוגזרת השלמים: 

]=השא תשא[ 'עזוב  תטין אטענו(; גזרת ע"א: 453.120'היטב' )המליץ  היטבו(, J, 17)במ כב 

 (.J, 5' )שמ כג 696תעזוב

 

 שמות המשמשים בתפקיד המקור המוחלט20.5.3.4 

 סעדו 'עדות' שאול ממערכת השם ומשמש בתפקיד המקור המוחלט, לדוגמא: sǡʔēdu סהדוהשם 

 (. J, 3]=העד העיד[ 'העד העד' )בר מג  אסיד

 
 
 
 

                                                 
 .הבאה הערהראה  695
הוא: "כי תראה חמור שנאך רבץ תחת משאו וחדלת מעזב לו עזב  5פסוק בשמ כג )והטברני( להנוסח השומרוני  696

במשמעות הרגילה שיש לפועל עז"ב 'עזב'. על כן מרבית  עזב תעזבתעזב עמו". על פי ההקשר קשה לפרש את הצירוף 

(. רק Aתעמיד' )כ"י  'העמד הקם תקים(, J'השא תשא' )כ"י  תטין אטענוהמתרגמים הלכו אחרי ההקשר ותרגמו 

 'עזוב תעזוב'. שבק תשבקבחר בתרגום מילולי:  Vמחבר כ"י 
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 בניין אתְפעל20.6 

20.6.1 מקור פועלי 

 mitqǡtǡlå*מתקטלה 20.6.1.1 

(, J, 2'להזיר' )במ ו  למתנזרה(, J, 18'ולהתנפל עלינו' )בר מג  עלינן ולמתנפלה גזרת השלמים:

(; J, 1'לכהן' )שמ כח  למתכהנה(; גזרת ע"א: A, 18ולהתנפל עלינו' )בר מג ' עלינן ולמסתקפה

 (.J, 1'להראות' )בר לד ]=להיראות[  למתחזאהגזרת ל"י: 

 
 mitqǡtål*מתקטל 20.6.1.2 

 בהשלת צורן הנקבה. mitqǡtǡlå* מתקטלהמן המשקל כנראה נגזר  mitqǡtål* מתקטלהמשקל 

נטיית המשמש ב mitqǡtål* מתקטלגזרת ע"ו )למשקל ; (A, 16'לקרא' )שמ י  מזדעקגזרת ע"א: 

 מסתב(: mitqål*בגזרת ע"ו המשקל  עיצורי-נטיית הפועל הדומקביל ב עיצורי-הפועל התלת

 .(J, 24]=להיראות[ 'להראות' )שמ לד  למתחזי (; גזרת ל"י:A, 20]=להיטמא[ 'לטמאה' )ויק יח 

 

20.6.2 מקור שמני 

 itqǡtǡlu*אתקטלו 20.6.2.1 

 (.J, 6'כל ימי הזירו' )במ ו  אתנזרותה יומיכל זרת השלמים: 

 

 בניין אתַפעל20.7 

20.7.1 מקור פועלי 

  mitqattǡlå*מתקטלה 20.7.1.1 

 ולמתקרבה(, J, 18'להתגלל' )בר מג  למתגללה(, A, 19'להמלט' )בר יט  למסתלקהגזרת השלמים: 

קקים 'אלה היו ]...[ משתו בון מזדמנה מתחמדין]...[  אלין הוו, J), 22'ולהדבקה בו' )דב יא  בה

 למתכנעה(; גזרת ל"א: J, 35'להתנחם' )בר לז  למתנחמה(; גזרת ע"א: 1007לפוגשם' )ת"מ א

 .(J, 35; דב כח J, 27'להירפא' )דב כח  למתסאה (; גזרות מורכבות:J, 3]=להיכנע[ 'לענות' )שמ י 

 
 mitqūtǡlå*מתקוטלה 20.7.1.2 

 (.J, 1'להתאפק' )בר מה  למסתוברהבניין אתפועל: 

 

 mitqåttål*מתקטל 20.7.1.3 

 .å-/ה-בשימוט צורן הנקבה  mitqåttǡlå* מתקטלהנגזר מן המשקל  mitqåttål* מתקטלהמשקל 

     ]=להיטמא[ 'לטמאה' למסתיב(; גזרת ע"ו: J, 19'להמלט' )בר יט  למסתלקגזרת השלמים: 

 .(A, 31)ויק יט 
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 mitqūtål* מתקוטל20.7.1.4 

 (.A, 35'לנחמו' )בר לז  למסתוברה שורש סב"ר:

 
 itqåttål*אתקטל 20.7.1.5 

 (.A, 41'ליחמנה' )בר ל  לאתחמנין ,(J, 41'לייחמנה' )בר ל  ליתיחמןגזרות מורכבות: 

 
 mitqåttǡlu*מתקטלו 20.7.1.6 

משמשת בתפקיד המקור הפועלי צורת במקום זה  (.A, 18'להתגלל עלינו' )בר מג  עלינן למתגללות

 (. §20.1.1.1השווה ) נפרד שצורתה כנסמך

  itqåttǡlu*אתקטלו 20.7.1.7 

ראה סעיף  (.A, 1]=להיחשף לכל הנצבים[ 'להתאפק לכל הניצבים' )בר מה  נציביה לכל לאתגללות

  קודם.

 

20.7.2 מקור שמני 

 itqåttǡlu*אתקטלו 20.7.2.1 

 בתפקיד המקור השמני בבניין אתַפעל ברובד הקדום והמאוחר.  שכיחמשקל זה 

'ובהעלותו' )במ ט  ובהסתלקותה(, J, 36'ובהעלות הענן' )שמ מ  עננה ובאסתלקותגזרת השלמים: 

22 ,J:בר לב  עמה באתעפרותה (; גזרת פ"ע( '26'בהאבקו עמו ,A ,)בהתחננו' )בר מב  בהתחננותה'

21 ,J :בר ל  והוה בכל אתחימות עאנה(; גזרות מורכבות( '41'והיה בכל יחם הצאן ,M.) 

 
 itqåttål*אתקטל 20.7.2.2 

 ברובד הקדום והמאוחר. משקל זה שכיח בתפקיד המקור השמני בבניין אתַפעל

]=אחרי גילוח[  אסתפר בתר(, J, 25'עד עלות השחר' )בר לב  שחרה אסתלק עדגזרת השלמים: 

תבעש גזרת ע"ו:  (;JA, 7'האסף המקנה' )בר כט  קניאנה אתכנש(, J, 19'אחרי התגלחו' )במ ו 

'תרע עינו ]...[ מתת לאחד מהם  כלה מבלו אשתיר לה עינה ]...[ ממתן לאחד מנון מן בסר בנו ]...[

'בעת יחם  עאנה אתיחם בזבןגזרות מורכבות:  (;J, 55מבשר בניו ]...[ מבלי השאיר לו כל' )דב כח 

 .(J, 41'והיה בכל יחם הצאן' )בר ל  עאנה אתיחמן בכל והוה, (J, 10הצאן' )בר לא 

 

  itqåttǡlå*אתקטלה 20.7.2.3 

 (.B, 41'והיה בכל יחם הצאן' )בר ל  והוה בכל אתיחמת עאנהגזרות מורכבות: 

 

20.7.3 מקור מוחלט 

 itqåttål*אתקטל 20.7.3.1 

 (.J, 13טז  'תשתרר עלינו גם אשתרר' )במ אתרברב תתרברב עלינן אף: שורש מרובע רבר"ב
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 itqåttǡlåt*אתקטלת 20.7.3.2 

 (.A, 13טז  עלינו גם אשתרר' )במ'תשתרר  אתרברבת תתרברב עלינן אף: שורש מרובע רבר"ב

 

 בניין איתפעל20.8 

20.8.1 מקור פועלי 

 mittǡqtǡlå*מתקטלה 20.8.1.1 

 (.J, 4; בר מז J, 9'לגור' )בר יט  למתותבה גזרת פ"י:

 
 mittåqtål*מתקטל 20.8.1.2 

 .(J, 10'לגור' )בר יב  למתותב גזרת פ"י:

 
 ittåqtǡlå*אתקטלה 20.8.1.3 

 (.M1*, 9'לגור' )בר יט  לאתותבה גזרת פ"י:

 

20.8.2 מקור מוחלט 

 ittåqtål*אתקטל 20.8.2.1 

 (. A, 3'המצא תמצא' )שמ כב  תתשקח אתשקח גזרת השלמים:
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 סיכום21 

המתבסס בעיקרו  ,כת הפועל בארמית השומרוניםבמחקר זה ביקשתי להציג תיאור מקיף של מער

על מסורת ההגייה של הפיוטים השומרונים. בדברי סיכום אלה אתייחס לנושאים הבולטים 

 הייחודיים לאה"ש. הכתיב ילמאפיינוהדקדוקיים למאפיינים שנדונו בעבודה זו וכן 

 

 כתיב21.1 

(. 3( והוצגה סקירה פונולוגית )פרק 2שיטת הכתיב באה"ש )פרק  נדונהכבסיס לתיאור המורפולוגי 

)ראה  מאות אחתמסוים מיוצג על ידי יותר  הגהאיננה אחידה, ולעתים שיטת הכתיב באה"ש 

§(: 2.1.2.1§, 2.1.1)ראה  ו, ב, פעל ידי האותיות  מיוצג b. לדוגמא, העיצור §(2.3טבלת מסכמת, 

 עלויהון(,  M,30'מפנה' )מרקה יג  ambanni מבני(, V, 30'מפנה' )מרקה יג  ambanni מפני

illǡbiyyon  מרקה ח( '64'עליהם ,V בדוגמא הראשונה והשלישית הכתיב היסטורי, ואילו .)

 וי/יובאה לידי ביטוי בכתיב על ידי הרצף  o-התנועה הסופית בדוגמא השנייה הכתיב פונטי. 

. (V, 30'בורא' )עמרם כה  bǡro ברוי(, V, 30'ראשית' )עמרם כו  širro שריולדוגמא: (, 2.2.5.2)

בבואו בסוף תיבה מייצג גם את  וי–, ואילו הכתיב וי–שכיח הרבה יותר מן הכתיב  יו–הכתיב 

     .(V, 23'נזדרז' )עמרם יב  našbi נשוי, לדוגמא: bi-ההברה הסופית 

-, שבקדםה, חהאותיות §(. 2.2.1§, 2.1.3ייחודי באה"ש )ראה  ע ,ח ,ה ,אשימושן של האותיות 

, ʔ-ו ʕנכתבות באה"ש כתיב היסטורי ומייצגות את העיצורים , ḥ ,hאה"ש ייצגו את העיצורים 

 sǡrǡʔu סרחו(, LM, 79'נותן' )עמרם כו  yǡʔob יהוב(, V, 30'יודע' )עמרם כו  ʕākǝm חכים כגון

'הטובות' )אב  ṭǡbǡ:tå טבהתה(, וכן משמשות בתפקיד אמות קריאה, כגון V, 110'פשעו' )מרקה א 

בראש מילה בלבד, כגון:  ʕמייצגת את העיצור  ע(. האות J, 22'שוק' )שמ כט  שחק(, V ,24גלוגה 

, ʔנכתבת כתיב היסטורי ומייצגת את העיצור  ע(. בנוסף האות 41'עבדך' )אב גלוגה  ʕåbdåkעבדך 

 ṣǡdu צעדומשמשת גם כאם קריאה, לדוגמא:  ע . האות(11'עמם' )מרקה ח  ʔimmonעמון כגון 

בראש מילה ובאמצעה ומשמשת כאם  ʔמייצגת את העיצור א (. האות B ,120'פחד' )מרקה א 

'הנוראות' )אב  nūrǡʔūtå נוראותה (,V, 102'האבות' )מרקה א  ʔǡbǡtå אבהתה קריאה, כגון:

נכתבת כתיב  אבסוף תיבה האות  (.V, 60'הטובות' )אב גלוגה  ṭǡbǡ:tåטבאתה (, V, 114גלוגה 

 . (S, 50'מלוא' )מרקה טז  mēlu מלואהיסטורי, לדוגמא: 

נכתבות באמצע תיבה, במקומות שלפנים הן ייצגו עיצורים גרוניים, אשר  ע, ח, ה, איש שהאותיות 

ולפני  uאחרי תנועה  wולחצי התנועה  אחרתולפני תנועה  iאחרי תנועה  yכו לחצי תנועה הפ

'שבחם'  gǡlǡgiyyon גלגיהון(, M, 1'נואש' )מרקה יח  muwwǝš מואש. לדוגמא: אחרתתנועה 

, 28'רצון' )עמרם יג  riyyūtå ריחותה(, V ,8'ָברקיע' )עמרם ז  barqiyyå ברקיעה(, V ,6)עמרם כ 

LMN.) 

משמשות במעמדים דומים ועשויות להתחלף זו בזו  א, ה, ח, עניתן להבחין בכך שהאותיות 

היסטורי"(. שורטטו כאן בקווים כלליים החילופים -אודוי)כיניתי תופעה זו בשם כתיב "פס

 ה אטימולוגית( לעומת החילופים הנדירים יחסית )כתיבת חבמקום  עהנפוצים יחסית )כתיבת 

אטימולוגית(. ניכר כי במילים מסוימות קיימת מגמה  ה במקוםח  גית וכתיבתאטימולו עבמקום 
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, 'רצון' riyyūtåלנורמת כתיב מסוימת המתגבשת מטעמים שונים )ראה את הדיון בכתיב המילים 

rū:tå  ,'והכתיב השומרוני בכלל  א, ה, ח, ע כתיב האותיות (.§2.1.3.1'רחותה, תקופת הרצון

  מצריכים עיון מעמיק יותר ויכולים לשמש נושא למחקר עתידי.

 

 פונולוגיה21.2 

בסקירה הפונולוגית נדונו הפונמות המשמשות באה"ש ותפוצתן. בדוני בעיצורים התייחסתי 

 יפני –( 65'נעדר' )מרקה ד  fǡni פני, כגון: §bb (3.1.1)-אשר בעודו מוכפל הופך ל fלעיצור 

yibbanni  כפלת העיצור . זאת למעט מקרים שבהם ה(29'ייכחד' )עמרם יf  בגבול בין היא

 wבנוסף, נדונה תפוצת חצי התנועה  .(6'מפני' )אלדסתאן ב  miffǡni מפנימורפמות, לדוגמא: 

)כאשר היא  uמותנית בסביבה הפונטית ולמעשה היא אלופון של התנועה  wחצי התנועה §(. 3.1.2)

  .yוחצי התנועה  ʔהחיבור( ושל העיצור  משמשת בתפקיד ו'

על זיהוי  לפרקים המקשים§e–a/å (3.2.4 ,)אה"ש מתאפיינת בחילופי התנועות בתחום התנועות 

בעה"פ,  ǡ( באה תנועה 13'מרוויחים' )אלדסתאן א  amnåbbǡšǝn מנפשיןצורות. לדוגמא, בצורה 

 ציינתי. זוהי צורת בינוני פעיל אך בהתאם להקשראשר מצביעה לכאורה על צורת בינוני סביל, 

שבהם חילופים אלה נקרים, זאת לצד הסבר היסטורי של התופעות  מעמדים והקטגוריותאת ה

מייצגות את אותה הפונמה והגעתי למסקנה שהן  a-åהתנועות דנתי בחילופי שגרמו לחילופים. 

בדרך  oהתנועה §o-u (3.2.5 :)כמו כן, נדונו כללי התפוצה המשלימה של התנועות §(. 3.2.3 )ראה

ארוכה ובאה בהברה פתוחה. עם זאת, במספר  uכלל קצרה ובאה בהברה סגורה, ואילו התנועה 

'יעבדוהו' )מרקה יד  yēšammēšunne ישמשונה, כגון קצרה בהברה סגורה uמעמדים באה תנועה 

 . (15'בעליו' )עמרם יח  fårnǡso פרנסיו, כגון קצרה בהברה פתוחה בסוף תיבה oה ותנוע ,(112

אה"ש מתאפיינת בהברות כבדות §(, 3.4.2והברות כבדות ביותר )§( 3.4.1לצד הברות כבדות )

אשר מורכבות מעיצור, תנועה ארוכה ביותר ועיצור, והן תמיד סגורות. סוג זה §(, 3.4.3כפליים )

 כיווץשל ההברות נדון בהרחבה. מסקנה חשובה היא שהברות כבדות כפליים מתהוות לא רק עקב 

 §(. 3.4.5§, 3.4.4היעלמות פוצץ סדקי, אלא גם מסיבות אחרות ) לאחררות לאחת שתי הב

על פי רוב השווא §(. 3.5השווא הנע ודרכי ביטולו באה"ש ) העדרכחלק מהסקירה הפונולוגית נדון 

š*לדוגמא: או בהיתוסף אל"ף פרוסתטית,  תנועה ארוכהלהתבטל בהופכו הנע 
ǝ
baq < šǡbåq 

f* (,55'עזב' )מרקה א  שבק
ǝ
ta <ifta נדונו בהרחבה המעמדים שבהם  .(67'פתח' )עמרם כח  פתח

מאפיין ייחודי של אה"ש §(. 3.7מתקיימים, נעלמים או מומרים בעיצורים אחרים ) ʔ, ʕהעיצורים 

ה הארכ תמורת הפוצץ הסדקי שנעלם באות ,דהיינו. צוי כפול" על היעלמות פוצץ סדקיהוא "פי

(, 26'לחצים' )עמרם כז  לחצין laʔṣǝn  <lǡṣṣǝnלדוגמא: §(. 3.7.3.7, קטן ג סעיף §3.7.3.6הכפלה )ו

taʔbǝr  <tābbǝr (.15'תעביר' )עמרם ב  תעביר 

הידמות אחורנית מלאה של תנועה §(: 3.9.1.2בסעיף העוסק בהידמות נקבע כלל ייחודי לאה"ש )

>  yēšabbēʔonן: (, כגוV1ʔV2 V2ʔV2 >שלפני פוצץ סדקי לתנועה שאחרי פוצץ סדקי )

yēšabbūʔon  <yēšabꞌbūn (. כלל זה הוא סינכרוני, 13, מרקה כד 67'ישבחו' )מרקה ג  ישבחון

ואילו מבחינה היסטורית יש להניח שהתנועה שלפני הפוצץ הסדקי צמחה במקרים אלה משווא, 
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y*בהתאם לאיכות התנועה שאחרי הפוצץ הסדקי. לדוגמא:  לעתים ואיכותה נקבעה
ǝ
šabb

ǝ
ʔon 

<yēšab'būʔon   <yēšab'būn  .כדרך שאנו מוצאים בעברית הטברנית 

והעיצורים  l, m, n, rתופעה פונטית מעניינת היא ביטול תנועה בסביבת העיצורים הצוללים 

 mūrkå < mūrēkå(, 15'עולה' )מרקה ח  סלקה sǡlqå < sǡlēqåכגון: §f ,b (3.9.4 ,)השפתיים 

(. יש שביטול מעין זה גורם להתהוות הברה כבדה כפליים. 49ה יא 'המאריך ]ימים[' )מרק מורכה

§ya (3.11 ,)-או ל iyya-ל īyaמאפיין נוסף של אה"ש בתחום הפונולוגיה הוא הפיכתו של הרצף 

(,    41, מרקה ט 16, מרקה ח 14'הנסתרות' )עמרם א כסיאתה  aksīyǡtå  <aksiyyǡtå :כגון

qānīyå  <qānyå (.9'מחזיקה' )עמרם ד  קעניה 

 

 מורפולוגיה21.3 

(. לצד הצורן 4ראשית הדיון המורפולוגי בתיאור כללי נטיית הפועל בארמית השומרונים )פרק 

 ti-/תי-, האופייני לרובד הקלאסי, מתועד בחיבורים המאוחרים הצורן ǝt-/ת-למדבר בזמן עבר 

הארמית האחרים סדרת צורני  בדומה לניבי§(. 4.1.1.1והוא כפי הנראה פרי השפעת העברית )

 k, אך בנוסף יש באה"ש סדרה נוספת המתאפיינת ביסוד tהעבר לגוף שני מתאפיינת ביסוד 

 על פי רוב צורנים אלה מצטרפים אל פועלי ל"י. §(. 4.1.1.6)

 i-י/-, ū-/ו-בצורנים לנסתרים ולנסתרות המשמשים בעבר קיימים שני סוגי צורנים: חסרי הנו"ן 

כך גם . , שהתפתחו מאוחר יותר§ǝn (4.1.1.7 ,§4.1.1.8)-*/)י(ן-, on-/ון-ובעלי הנו"ן המוספת 

אפשר שסיבת הנו"ן המוספת היא פונטית ויש  .on-*/ון- ,u-ו/- §(:4.1.3.2בצורן לנוכחים בציווי )

צורני העתיד גרמו להוספת הנו"ן. , אך אפשר גם שהיקשים לופיתאנפוף התנועה הסל בכך ביטוי

צורת היות שנסתרים. צורת הנסתרות מאשר בצורת ההרבה יותר ב שכיחה הנו"ן המוספת

חשופה פחות לאנלוגיות )בהנחה שמקור כנראה הייתה היא , נקרית לעתים קרובותהנסתרים 

 הנו"ן המוספת באנלוגיה ולא באנפוף התנועה(.

§(: 4.1.2.1בצורנים לנוכחת, לנוכחים ולנסתרים המשמשים בזמן עתיד קיימים שני סוגי צורנים )

               ,t---i*/י---תוחסרי הנו"ן y---on ון/---י, t---on/ון---ת, t---ǝn*/ין---תבעלי הנו"ן 

סרי הנו"ן נדירים הצורנים בעלי הנו"ן נפוצים יותר, ואילו הצורנים ח. y---uו/---י, t---u*ו/---ת

לצורני העבר  יםהיקש בשל בתקופה מאוחרת יחסית. ככל הנראה, הצורנים חסרי הנו"ן התהוו

 והציווי.

§Cǡn- (4.1.4.2 ,)-ו Cån-במסגרת הצגת צורות הבינוני, נדונו שני צורני הריבוי לנקבה בנפרד, 

כן, חלה הזדהות בין  . כמוסעיף קטן א(§ 3.4.4) ייחודי לאה"ש -Cǡnהמשמשים באה"ש. הצורן 

 בריאתלדוגמא: §(. 4.1.4.3צורן הנקבה ביחיד לצורן הנקבה ברבים במצב נסמך ובמצב מיודע )

biryåt  כסיאת ( לצד 54'בריאת' )עמרם כהaksiyyåt  אשתה(; 66'נסתרות־' )טביה iššǡtå  'האש'

אפשר  (.9ה ז , מרק11, מרקה ד 11)מרקה ב  'הנגלות' galyǡtåגליאתה ( לצד 51)עמרם כד 

בדרך כלל, ניתן להבחין  §(.3.3.2.1שבמספר מקרים בכל זאת נבדלת צורת הרבים מצורת היחיד )

לפני  האו  אבין היחיד לרבים בעזרת הכתיב, שכן צורות הריבוי נכתבות על פי רוב בתוספת האות 

 . )ראה לעיל( t-/ת–צורן הנקבה 
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עיקר ההבדל בין שני §(. 4.3.1לבניין אתַפעל )ת ההבחנה בין בניין אתְפעל יטשטשבאה"ש מ

הבניינים הוא בפישוט עה"פ בבניין אתְפעל כנגד הכפלתה בבניין אתַפעל. תנועת פה"פ בבניין 

קיים אפוא §ē (5.4.2 .)ולעתים  ǡ/āוהיא בדרך כלל  תנועה ארוכהאתְפעל באה"ש הפכה משווא ל

על באה הארכה תמורת הכפלה, ובפרט בגזרת קושי להבחין בין שני הבניינים, כאשר בבניין אתפַ 

 . §(10.1.1) ע"א

בעוד התנועה  aתי"ו היא הבכמה מקרים תנועת התחילית בצורות הבינוני והעבר של בנייני 

'מפייס'  mabꞌbāsמפעס (, 19'נדרש' )מרקה יג  mat'bī מתבעילדוגמא: §i (4.3.3 .)הצפויה היא 

 בבניין אפעל. aת אלה הושפעו מתנועת התחילית (. נראה שצורו58, מרקה ו 27)עמרם ח 

זאת לאור כמה §(. 4.3.4דיון נרחב הוקדש לשאלת קיומם של פעל ואתַפעל קלי העין באה"ש )

צורות, אשר עשויות להשתייך לבניינים אלה, ולאור תיעודם של פעל ואתַפעל קלי העין בעה"ש. 

 קיומם של בניינים אלה.המסקנה היא שאין באה"ש מספיק ממצאים כדי להעיד על 

 §(:4.4.1נבדקה תפוצת הגזרות באה"ש בהתבסס על ספירת השורשים במילון אה"ש )

 33.5% שלמים

 14% ל"י

 11% פ"ע

 9% ע"ו

 8.5% ע"א

 8.5% ל"א

 4.5% פ"א

 4.5% הכפולים

 3.5% פ"נ

 3% פ"י

 

י התפוצה אך הוא נותן מושג על יחס שהרי בשפה מתה עסקינן, מדויק, אינו אמנם המניין שהוצג

 יש מקום למחקר נוסף שיחשוף את שיעור השכיחות של כל שורש ונגזריו.של השורשים באה"ש. 

בתום תיאור כללי נטיית הפועל באה"ש, הצגתי את הפועל השלם ונטיותיו של כל בניין ובניין: קל, 

ן קל קיימים חמישה משקלים פעל, אפעל, אתְפעל, אתַפעל, איתפעל. בנטיית העבר של בניי

(5.1.1 :)§qǡtål ,aqtål ,qētål ,qētǝl ,qǡtǝl מבחינה היסטורית מקורם של חמשת המשקלים הללו .

q*במשקלים 
ə
tål ,q

ə
tul ,**q

ə
til בצורת המדברים השקולה במשקל העבר .qǡtål  בבניין קל באה

 ʕāmidnån עמדנן (;5'סגדנו' )עמרם יג  sǡgidnån סגדנןלדוגמא: §i (5.1.1.1 ,)לרוב תנועת עה"פ 

 (.4'עמדנו' )עמרם יג 

לאור שלוש צורות §( 5.1.1.2נבחנה שאלת קיומו של הסביל הפנימי בנטיית העבר של בניין קל )

qהעשויות להעיד עליו. המסקנה היא שמשקל הסביל הפנימי 
ǝ
til ,המתועד בארמית המקראית ,

 באה"ש.אינו מתקיים 

ואל §( 5.1.1.3אפיינת את אה"ש היא חדירת משקלי הבינוני אל נטיית העבר )תופעה מיוחדת המ

 כל נפשהתה דבלידי לא ערוקיככל הנראה בתקופה מאוחרת. לדוגמא: §(, 5.1.3.1נטיית הציווי )

ʕārūqi ערוקי. הצורה (12'כל הנפשות שנבהלו לא נמלטו אלא אליך' )עמרם כב  אלא לידך ʕārūqi 
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, אשר חדר לנטיית עבר, ושל סיומת qǡtolהרכב של משקל הבינוני  כפי הנראה 'נמלטו' היא

 .i-/י- הנסתרות בעבר

; נטיית qǡtǝl ,qǡtål ,qǡtol§(: 5.1.4נטיית הבינוני הפעיל של בניין קל כוללת שלושה משקלים )

, aqtǝl ,qētǝl ,qǡtǝl ,qåttǝl ,qǡtol§(: 5.1.5הבינוני הסביל של בניין קל כוללת שישה משקלים )

qētol משקל הבינוני הפעיל .qǡtǝl  מזדהה עם משקל הבינוני הסבילqǡtǝl  בצורת זכר יחיד במצב

בפעיל ( Ø)או  ē§(: 5.1.5.1משקלים אלה נבדלים בתנועת עה"פ ) ייהנפרד ונסמך, אך בשאר הנט

' )מרקה 'עולה sǡlqå סלקה (,20'שומרים' )עמרם יב  šǡmērəm שמריםלדוגמא:  בסביל. īלעומת 

 .(116'עצורים' )מרקה א  ʕāṣīrǝn עצירין (,15ח 

הבינוני הסביל בבניין קל, לצד שימושו במשמעות פאסיבית, משמש גם במשמעות אקטיבית 

 חיי lēbǝš לביש. לדוגמא: qētǝl ,aqtǝl ,qētolבפרט מתועדת תופעה זו במשקלים §(. 5.1.5.2)

 נפיקים דרחותה טליהמביע מצב(, הוא למעשה ן ; כא45'לובש חיי עולם' )מרקה יא  עולם

anbīqəm (. תופעה זו איננה מתועדת בבניינים 9'ילדי רחותה יוצאים לקריאה' )עמרם כ  למקרי

 הנגזרים.

)כאשר הוראתו  "ש הוא שימושו של הבינוני הפעיל והסביללאהתחבירי ייחודי -מאפיין מורפו

'שומע כפתינן  šǡri שרי שמעיו צבעתהלדוגמא: §(. 5.1.4.1בבניין קל בתפקיד הציווי ) אקטיבית(

'וחון בניהם  dǡbåq וארתי בניון בעמלון אלהן רחמנה דבק(, 84הצעקות, התר כבלינו!' )עמרם כג 

'המלך,  רחם kēfǝl טובה לעלם כפל מלכה דיתרן(, 4אלוהינו הרחמן הושע!' )עמרם כב  בשכרם!

 שכןשזוהי תופעה מאוחרת,  סביר מאוד(. 115ן הטוב לעולם כפול ורחם' )אב גלוגה את יתרו

בצורת  אלא מתועדת איננה תופעה זו. זאת סימניה נראים רק במקרים ששלד העיצורים מאפשר

 , אשר בתקופה קדומה יותר עשויה הייתה להיהגות כצורת ציווי נוכח.בניין קלזכר יחיד ב

 מלבש מלו מלך ליתלדוגמא: §måqtål (5.1.6 .)רי באה"ש הוא משקל המקור הפועלי העיק

målbåš  (. לצדו משמש האלומורף 12'אין מלך מוסמך ללבוש' )עמרם וmiqtål  .בגזרת ל"י

(. נראה שהוא התפתח עקב 24'הבאים לגלות כעסך' )מרקה ח  רגזך migliדאתין מגלי לדוגמא: 

§(. 14.1.2המאפיינת את גזרת ל"י ) iלתנועת עה"פ  maqålבמשקל  aהידמות של תנועת התחילית 

, בניבי הארמית האחרים, פקיד המקור הפועליבתמשמש בה  maqtålהמשקל להבדיל מאה"ש, ש

כגון הארמית המקראית, הארמית שבתרגום אונקלוס, סורית, הארמית הבבלית, איא"י, אה"נ, 

נראה המשכו הישיר רוני הוא כהשומ maqtål. מבחינה היסטורית משקל miqtalמשמש המשקל 

התהווה מאוחר יותר עקב היבדלות של  miqtal, ואילו המשקל maqtal*של משקל המקור הקדום 

 תנועת התחילית מתנועת עה"פ. 

 ניכרים במיוחדנויים במבטא. השינויים מסירת הפיוטים בעל פה מדור לדור יצרה ללא ספק שי

בניין §, 5.3.1בניין אפעל §, 5.2.1ונים )בניין פעל בתנועות, ובפרט בתנועת עה"פ בבניינים הש

על פי רוב יש עדויות לשני סוגי תנועות בעה"פ. לדוגמא, לצד §(. 5.5.1בניין אתַפעל §, 5.4.1אתְפעל 

'הרגעת'  ašdiktå השדכת(, 8, מרקה ט 5'הבדיל' )עמרם יט  afrəš אפרשהצורות בבניין אפעל 

'והרגיע'  wašdåk והשדךבעה"פ, מתועדת גם הצורה  i (, המתאפיינות בתנועה14)עמרם כב 

בצורות המקור הפועלי בבניינים פעל  ē-ל ā/ǡ. שינוי תנועת עה"פ בעה"פ å( בתנועה 90)מרקה יד 
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בתנועת עה"פ,  ē-ǡ/ā ת. בבניין אתְפעל, בנוסף לחילופיהפך לכלל בתקופה מאוחר§( 5.3.3ואפעל )

 §(. 5.4.2צורות מתחלפת גם תנועת פה"פ )כמה ב

וטובך . לדוגמא: amqåttəl ,qåttəl§(: 5.2בנטיית הבינוני הפעיל בבניין פעל יש שני משקלים )

מתנהתה  ṣåddǝq צדק (;25'וטובך מספק להם מחילה' )עמרם ג  סוברו לון amsåbbəqמספק 

, השכיח פחות, qåttǝl(. המשקל 98'נותן המתנות שצדקה אינו מונע' )אב גלוגה  דלצדקה לא כלי

 .-m(a)התהווה כפי הנראה באנלוגיה למשקל הבינוני בבניין קל בהשלת המוספית 

לדוגמא: §(. 5.6.1מתארכת התחילית ) t( יש שבמקום הכפלת היסוד ittaqtǝlבבניין איתפעל )

nittaskəm <nētaskəm   (, 15'נסוף, נתכלה' )עמרם יא נתסכםittarba  <ētarba נתרווח,  אתרוח'

 (.66נרגע' )מרקה ג 

ניתן בכל זאת  לעתיםעל פי רוב חלה הזדהות בשלדי העיצורים של שלושת בנייני התי"ו, אך 

חל  ṣ ,s ,š ,zלמשל, כאשר פה"פ היא §(. 5.6.2לזהות את בניין איתפעל בהתבסס על שלד עיצורים )

 ותתסתריתפעל נמנע שיכול זה, לדוגמא: שיכול עיצורים בבניינים אתְפעל ואתַפעל, ואילו בבניין א

 עם זאת, בכמה צורות בבניינים (.J, 9]=התכנסו[ 'הועדו' )במ כו  אתסדו(, A, 15'ותסגר' )במ יב 

 §(.4.3.2.2השיכול נמנע ) אתְפעל ואתַפעל

במספר §(. 6.1.4-§6.1.1לעיצור התוכף במשקלים ובשורשים מסוימים ) nמידמה פה"פ  בגזרת פ"נ

לעיצור התוכף כנגד קיומה משמשים לצורך הבחנה בין קטגוריות  nדמות פה"פ מקרים הי

'שמור'  טר nētår  <ṭårכגון: §(, 6.1.6בציווי קל נושלת הברת פה"פ )§(. 6.1.5דקדוקיות שונות )

נשילת §(: 6.1.7(. ברובד המאוחר מתאפיינת גזרת פ"נ בתופעות הבאות )75, עמרם כד 6)עמרם יח 

 ע"ו בעתיד ובציווי קל. גזרת פ"נ על דרךפועלי הברת פה"פ בעבר קל, נטיית 

'נוכל' )מרקה טז  nīkål ניכלכגון §ī (7.1.1 ,)נטיית גזרת פ"י מגוונת: יש שהנטייה היא בתנועה 

( ]יק"ר[, ויש 15'כיבד' )עמרם יד  ūkår אוקרכגון §ū (7.1.2 ,)]יכ"ל[, יש שהנטייה היא בתנועה  (118

( ]יד"ע[. בדומה לגזרת פ"נ, גם 26'יידע' )עמרם י  yidda ידעכגון §(, 7.1.3מידמה לעה"פ ) yשפה"פ 

( ]יה"ב[, 35'תן' )עמרם כג  ab הבלדוגמא: §(, 7.1.4בגזרת פ"י נושלת הברת פה"פ בציווי קל )

 ( ]ית"ב[. A, 13'וישב' )שמ יח  ותבובעבר קל ברובד המאוחר, לדוגמא: 

 697מגזרת פ' גרוניתבגזרת פ"א בולט ההבדל בין אה"ש לעה"ש. מרבית פועלי פ"א בעה"ש הם חלק 

 >(ḥ ,ʕ ,h ,ʔ ורק פועלי פ"א אחדים, אשר פה"פ שלהם היא עיצור )ʔ  ,נטייתם ייחודית.  –מקורי

(. במספר ʕ, ḥהנבדלת מגזרת פ"ע )<§(, 8( היא נטייה בפני עצמה )h ,ʔית גזרת פ"א )< באה"ש נטי

בדומה לניבי ארמית אחרים. לדוגמא, §(, 8.1.1מעמדים נטיית פועלי פ"א היא על דרך גזרת פ"י )

(. בשאר 22'יאמר' )עמרם ח  yīmår יימר( היא 10'אמר' )עמרם א  ǡmår אמרצורת העתיד של 

הם בהתאם לכללי היעלמות הפוצץ §( 8.1.2נעלמת, כללי היעלמותה ) ʔהמעמדים, שבהם פה"פ 

 §(.3.7.3הסדקי )

כללי גזרת פ"ע §(. 9.1.2ובהיעלמותה ) ʔ-בהמרתה ל§ʕ (9.1.1 ,)גזרת פ"ע מתאפיינת בקיום פה"פ 

                                                 
 .428עוד ראה הערה   .(87)עואנ"ש ה, עמ'  חיים-המינוח "פ' גרונית" הוא לפי שיטתו של בן 697
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יים באה"ש, החוכך הלועי והפוצץ מתקשרים לכללי הקיום וההיעלמות של העיצורים הגרונ

עקב פעילות חוקים פונטיים חלה בגזרת פ"ע הזדהות כמעט מוחלטת בין הבניינים §(. 3.7הסדקי )

§(, 9.1.4כמו כן, בגזרת פ"ע בניין פעל מרבה לשמש בעבר במשמעות הקל )§(. 9.1.3פעל ואפעל )

ח כי השימוש בפעל במשמעות הקל (. ניתן להני61'נמלטנו' )עמרם כג  ʕarriqnån ערקנןלדוגמא: 

נובע לא רק מתפוצתו הגוברת של בניין פעל אלא גם מאופי נטיית הקל בגזרת פ"ע. היות שנטיית 

ימלט' )עמרם כג 'י yērråq יערקהקל בעתיד ובמקור בגזרת פ"ע מתאפיינת בהכפלת עה"פ, כגון 

בניין פעל, אשר משקלן ב (, הושפעו מכך צורות העבר67'לדעת' )טביה  mākkom מחכום(, 45

 מתאפיין בהכפלת עה"פ.

גזרת ע"א מורכבת מפעלים, אשר עה"פ שלהם היא פוצץ סדקי. היות שהפוצץ הסדקי אינו יכול 

'רחם' )מרקה ו  rǡʔǝm רחםלדוגמא: §(. 10.1.1פשוטה ) ʔלהיכפל, בבניינים פעל ואתַפעל עה"פ 

גם כללי גזרת ע"א  ות פ"א ופ"ע,בדומה לגזר (.4'מרחם' )עמרם ט  mit'rǡm מתרחם(, 79

מתקיימת במעמדים מסוימים  ʔעה"פ §(. 3.7.3מתקשרים לכללי היעלמות הפוצץ הסדקי )

במספר שורשי ע"א הפוצץ הסדקי נעלם בין שתי §(. 10.1.3ובמעמדים אחרים נעלמת )§( 10.1.2)

, מרקה 85ו' )מרקה יד 'ירד nāttu נחתו/נעתוכגון: §(, 10.1.4תנועות ולצד הארכה חלה גם הכפלה )

 (.41'בוטחת' )עמרם כח  rīṣṣå רחיצה(, 16טז 

-עיצורית ברובה, ובחלקה הושלם השורש הדו-היא דו§( 12והכפולים )§( 11נטיית פועלי ע"ו )

בהן מורפים השורשיים המשמשים עיצורי. בתיאור גזרות אלה הוצגו האלו-עיצורי לתלת

בגזרת ע"ו §(. 12.1.1§, 11.3) עיצורי-נטיית הפועל הדומשקלי הנטייה הייחודיים לתפוצתם וכן ו

ובגזרת הכפולים משמשים  ql ,√qʔl ,√qyl ,√qll√משמשים האלומורפים השורשיים 

. גזרות אלה מתאפיינות בקיומם של שני בניינים נוספים qt ,√qqt ,√qtt√האלומורפים השורשיים 

 §(.11.1.1דרך בניינים אלה ) השורש סב"ר נוטה גם הוא עלפועל ואתפועל. §(: 11.1)

מאפיין ייחודי של גזרת ע"ו הוא הזיקה לגזרת ע"א. בגזרת ע"ו חלה אנלוגיה לגזרת ע"א בתחום 

, qǡl*, ציווי yē'qǡl, עתיד qǡlע"א: עבר ובינוני גזרת בניין קל והתפתחה סדרת משקלים על דרך 

נעלמת ונוצר  ʔהמעמדים עה"פ  אנלוגיה זו נובעת מכך שבחלק מן§mē'qǡl (11.3.1.6 .)*מקור 

 עיצורי מגזרת ע"ו.-דמיון בין נטיית שורש מגזרת ע"א לבין שורש דו

 מבחינת תיעודה במסורת ההגייה. גזרת הכפולים היא הגזרה הנדירה ביותר מבין גזרות הפועל

חלה אנלוגיה מן הכפולים  לעתים נדירות רחבו ונטייתם היא על דרך השלמים.רבים משורשיה הו

, נסתייעתי רבות בתיאור גזרה זו מן הממצאים בתה"ש תמפאת מיעוט עדויו §(.12.2ע"ו ) גזרתל

 ובתיבת מרקה.

. מבחינה היסטורית כוללת גזרה זו שני פועלי ʔגזרת ל"א מורכבת מפעלים, אשר לה"פ שלהם היא 

קו לל"א. גזרת וכן פועלי ל"ח ול"ע ושני פועלי ל"ה, אשר נעת§(, 13.2ל"א מקוריים, מל"א וטמ"א )

כמו כן, בגזרת ל"א חלה הידמות . §(13.1.3ובהיעלמותה )§ʔ (13.1.2 ) ל"א מתאפיינת בקיום לה"פ

'פותח' )מרקה  פתח fātǝʔ  <fātaʔ  <fātaלדוגמא: §ʔ (13.1.1 ,)ללה"פ  i/eחלקית של תנועת עה"פ 

( ]פת"ח, קל, בינוני פעיל, זכר יחיד[. בקטגוריות מסוימות הידמות זו קבועה ובקטגוריות 67ז 

אחרות היא ספוראדית. עקב ההידמות מזדהים מספר משקלים זה עם זה, כגון משקל הבינוני 

 בבניין פעל. amqåttålומשקל הבינוני הסביל  amqåttǝlהפעיל 
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כוללת מבחינה היסטורית גם פועלי ל"ו  ,yלים אשר לה"פ שלהם היא המורכבת מפע ,גזרת ל"י

מתקיימת  y. תחילה הוצגו המעמדים שבהם לה"פ בתקופות שונות ול"א, אשר נעתקו לל"י

חלה  yעקב היעלמות לה"פ §(. 14.1.2ואחר כך המעמדים שבהם לה"פ אינה מתקיימת )§( 14.1.1)

כגון בין משקל הבינוני הפעיל §(, 14.1.4הדקדוקיות )בגזרה זו הזדהות בין כמה מן הקטגוריות 

qǡtǝl  למשקל הבינוני הסבילqǡtǝl .בבניין קל 

בבניין קל, המסתיימות  aqtalאו  qātalמאפיין ייחודי של גזרת ל"י הן צורות עבר נסתר על משקל 

 ובעו(, 453.136'הכה' )המליץ  מעולדוגמא: §a (14.1.5 .)–במקום התנועה הרגילה  u–בתנועה 

(. נראה שראשיתה של תופעה זו בצורות עבר 53'בא' )אב גלוגה  ǡtuאתו (, JA, 30'ויבקש' )בר מג 

למנוע את  כדינוספה  u–נסתר בבניין קל, השייכות הן לגזרת ע"א והן לגזרת ל"י, ושהתנועה 

 ū הוא הוא ככל הנראה בכינוי הפרוד לנסתר uכיווצן הצפוי להברה אחת. מקור התנועה הנוספת 

 'הוא'. 

שתי דרכי נטייה של צורות עבר נסתר ונסתרת בבניינים של גזרת ל"י באה"ש הוא  מאפיין נוסף

 a/å(, ובתנועה 28'נגלה' )מרקה י  iggǡli אגלי)הנטייה המקורית(, כגון  iבתנועה §(: 14.2הנגזרים )

גם לשאלת  נדרשתי(. בדוני בתופעה זו 48ה  'התגלה' )מרקה iggǡla אגלה)נטייה תניינית(, כגון 

אולי הסיבה העיקרית להתפתחות הנטייה התניינית בסוף תיבה בצורות העבר.  ה-יחילופי הכתיב 

(, 16'שתה' )עמרם יז  šǡtaשתה אנלוגיה לצורות העבר בבניין קל בגזרת ל"י, כגון:  היא aבתנועה 

 (.30'מילאה' )מרקה ב  mǡlåtמלת 

נדונה נטיית השורש נח"ת והשורשים התנייניים, יח"ת, §( 15בשורשים המורכבים ) במסגרת הדיון

דיון מפורט הוקדש לנטיית השורש הו"י 'היה' בבניין §(. 15.16אח"ת, חו"ת ונו"ת, הנגזרים ממנו )

-( והשורש הדוbהשורש הו"י/הב"י )עה"פ §(: 15.17קל, אשר התפתחו ממנו באה"ש שני שורשים )

המותנים בקטגוריות דקדוקיות. השורש הו"י משמש בבניין קל בכל הנטיות למעט  עיצורי ה"י,

 .ולו נטייה ייחודית בלבד ומקור בעתיד משמש עיצורי ה"י-. השורש הדוומקור עתיד

עיצורי נדונו עירובי שורשים, חילופי שורשים ושורשים תנייניים -בתום הדיון בנטיית הפועל התלת

ות בין נטיית שתי גזרות בקטגוריות מסוימות, עשוי להיווצר מצב שבו (. כאשר קיימת זה16)פרק 

פועל, השייך במקורו לגזרה אחת, נוטה על דרך הגזרה השנייה בקטגוריה שבה אין זהות בין נטיית 

בדוני בעירובי שורשים הצגתי את הגזרות §(. 16.1שתי הגזרות. תופעה זו מכונה עירובי שורשים )

פעמיים וכלה ביצירת שורשים -ת אחת מהשנייה, החל מהיקשים חדהנוטות להיות מושפעו

 תנייניים. 

יש שמשורש אחד מתפתח שורש אחר, כאשר אין נטיות שני השורשים זהות באף קטגוריה. תופעה 

עיצוריים, -בדרך כלל חילופי שורשים מאפיינים שורשים דו§(. 16.2זו מכונה חילופי שורשים )

תוספת פוצץ סדקי )שורשי ע"ו( או הכפלת אחד מעיצורי השורש  אשר עשויים להתרחב על ידי

עיצוריים, המורכבים מחצי התנועה )פ"י, ל"י(, אשר נעלמת בחלק מן -)הכפולים(, או שורשים תלת

 הנטייה. באה"ש מתועדים חילופים בין הכפולים לל"י, בין ע"ו לל"י ובין פ"י לע"ו.

דרכים נוספות הגורמות להיווצרותם של שורשים  לצד עירובי וחילופי שורשים, קיימות ארבע

היסוד  תפיסת. 2מסוימת ושיוכה לגזרה אחרת; . ניתוח מחדש של צורה 1§(: 16.3תנייניים )

. התערערות עיצור 4. שיכול עיצורים )כגון לח"ץ > חל"ץ(; 3; בתור עיצור שורשי tהרפלקסיבי 
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 גרוני והיעלמותו מן ההגייה. 

ריים, אשר הם כצפוי הרוב המכריע באה"ש, קיימת קבוצה לא גדולה של עיצו-לצד שורשים תלת

 qatlǝlשורשים בני ארבעה עיצורים, המרובעים. בנטיית הפועל המרובע שני בניינים: הבניין 

-( בנטיית הפועל התלתitqattal( ולבניין אתַפעל )qattǝl, המקבילים לבניינים פעל )itqatlalוהבניין 

עיצוריים לבין נטיית השורשים -הקיימת בין נטיית השורשים התלת עיצורי. בשל ההקבלה

עיצורי. אך היות -המרובעים מקובל לשלב את הדיון במרובעים בתוך הדיון בנטיית הפועל התלת

שבאה"ש מתקיימת נטייה ייחודית של המרובעים בגזרת ע"א ובגזרת ע"י, גזרות האופייניות 

§(. 17נפרד. תחילה הוצגו דרכי התהוותם של המרובעים )למרובעים בלבד, הוקדש למרובעים פרק 

§(, 17.2גזרת פ"א )§(, 17.1בהמשך נסקרות גזרות המרובעים, המתועדות באה"ש: גזרת השלמים )

וכן גזרות המורכבים §( 17.6"י )2גזרת ל§(, 17.5גזרת ע"י )§(, 17.4גזרת ע"א )§(, 17.3גזרת פ"ע )

 ואימנה( ]עינ"י[, 11'נשמר' )עמרם י  mētī:ni מתעיניהצורות שבמסגרתן נדונו §(, 17.8§, 17.7)

wī:mēne  ( ]הימ"ן[. 14'והפקידו' )עמרם א 

. לכל צורן חמישה אלומורפים למדימערכת כינויי המושא החבורים לפועל באה"ש מורכבת 

 ואמסרה, לדוגמא, e–. 1לנסתר: האלומורפים של כינוי המושא אלה הם, לדוגמא, §(. 18.3)

wamsǡre  2(; 4'והפקידו' )עמרם טז .–te ,גלתה, לדוגמא gǡlǡte  3(; 10'בראו' )אלדסתאן ג .–ne ,

 yiṭṭǡrinne יטרנה, לדוגמא, inne–. 4(; 29'עזבתו' )עמרם יט  šǡbåqtǡne שבקתנהלדוגמא, 

'יעבדו אותו' )מרקה יד  yēšammēšunne ישמשונה, לדוגמא, nne–. 5(; 39'ישמרהו' )מרקה כה 

 פונמיים-ומורפו מורפולוגייםפונטיים, מסתמכים שיקולים של האלומורפים  י התפוצה(. כלל112

קיימים מספר הבדלים בתפוצת האלומורפים בין הרובד הקלאסי לרובד המאוחר §(. 18.5§, 18.4)

(18.8 .)§ 

י, לצד הדרך הסינתטית שבצירוף כינויי המושא לפועל, מתקיימת באה"ש )כמו גם באה"נ ובאיא"

בצירוף  -ל/al-, -ית/yat-בדרך זו נעשה שימוש במיליות §(. 18.10הדרך האנליטית )§( 18.9ראה 

'קיבל  קעימה מן yǡte יתה קבלכינוי קניין, המרכיבים יחד את כינויי המושא הפרודים. לדוגמא: 

(. 11'גאלת אותם מכל לחץ' )מרקה א  לחץ מכל lon לון פרקת(; 25אותו מן החי לעולם' )מרקה כד 

של  Aהדרך הסינתטית נפוצה בפיוטים הרבה יותר מן הדרך האנליטית. מצב דומה מתועד בכ"י 

, לעומת זאת, שתי הדרכים מתקיימות זו לצד זו והבחירה באחת מהן מותנית Jהתה"ש. בכ"י 

 במקור העברי.

בין כינויי המושא לכינויי הקניין )פרק בעוד שברובד העתיק יותר של הארמית כמעט ואין הבדל 

( החבורים, באה"ש ניכרים ההבדלים בין הכינויים המצטרפים לפועל לבין הכינויים 19

י הקניין שני יי המושא חמישה אלומורפים, ואילו לכינויהמצטרפים לשם. ראשית, לכינו

-ומורפו ולוגייםמורפוצה של כינויי המושא הם פונטיים, אלומורפים בלבד. שנית, כללי התפ

, ואילו כללי התפוצה של כינויי הקניין הם פונטיים בלבד. יש אלומורפים המצטרפים פונמיים

ויש אלומורפים המצטרפים לבסיסים מסתיימי התנועה §(, 19.1לבסיסים מסתיימי עיצור )

, kon- §(:19.1.1.2לצורן לנוכחים, המצטרף לבסיסים מסתיימי עיצור, שלושה וריאנטים )§(. 19.2)

-ūkon ,*-īkon הכינוי .-kon  קדום, ואילו הכינויים-ūkon ,*-īkon  בתקופה ככל הנראה התהוו

 מאוחרת יותר, בזמן שלא ניתן היה לצרף לבסיס המסתיים בעיצור כינוי קניין המתחיל בעיצור.
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( בא §20.1.1(: פועלי, שמני ומוחלט. המקור הפועלי )20קיימים שלושה סוגי מקור באה"ש )פרק 

(, ומשמש גם עם כינויי המושא החבורים, J, 9'לשאת אתכם' )דב י  יתכון סבלבצורת הנפרד, כגון 

(. מבחינה צורנית קיימת זיקה בין משקלי העתיד בבניין קל J, 5'לקללך' )דב כג  למלוטנךכגון 

'לשמור'  miṭṭår מטר –( 10)עמרם יח  'ישמרו' yiṭṭǡron יטרוןלמשקל המקור הפועלי, לדוגמא, 

קיום מילית  §al- (20.1.1.2.)/-ל(. יש שאל צורת המקור הפועלי מצטרפת מילית היחס 20)מרקה י 

'ותכל  למשקהתה ואסכמתתלוי במקור העברי. לדוגמא:  ה"שבת ההעדרכנגד  -al/-להיחס 

(. J ,37'האמנם לא אוכל כבדך' )במ כב  מוקראתך אימננון לא אכל(, לעומת J, 19להשקותו' )בר כד 

 איננה. לרוב -al/-לבתיבת מרקה ובפיוט מילית היחס 

בא בצורת נסמך ומשמש עם כינויי קניין חבורים, הבאים במשמעות עושי §( 20.1.2המקור השמני )

מצטרפות אל המקור  בדרך כלל (.J, 35'בשבתכם עליה' )ויק כו  עליה במדורכוןפעולה. לדוגמא: 

בא תמיד בצורת הנפרד. §( 20.1.3. המקור המוחלט )-כ, -ל, -מ, -בהשמני מילות יחס, כגון: 

(. אין מצטרפים אליו כינויים חבורים ואין באה J, 24'שכב ישכב' )ויק טו  ידמך מדמוךלדוגמא: 

 והתהוו כפי הנראה מילת יחס לפניו. הן המקור השמני הן המקור המוחלט זרים לדקדוק אה"ש

אך §(. 20.1.3.3 §,20.1.2.3מתוך שאיפת המתרגמים להעמיד מקבילה דקדוקית לזו העברית )

 , באה"ש נבדליםבה מזדהותקור המוחלט וצורת המ נסמךצורת המקור ה, שעה"שלהבדיל מ

של צורות הנוכחי  התיאורוהם גם רבים ומגוונים.  המקור הפועלי, השמני והמוחלטמשקלי 

 למקור הפועלי, בעוד בעיקר העולה מן הממצאים בפיוט ונוגע המלאה מציג את התמונההמקור 

 ועל תיבת מרקה. A-ו Jמבוסס בעיקר על כתבי היד  המוחלטמשקלי המקור השמני ותיאור 
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 נספח: תיקונים לתעתיקי הפיוטים בעואנ"ש ג ס"ב

 נוגעיםלהלן תיקוני טעויות דפוס שנפלו בתעתיקי הפיוטים בעואנ"ש ג ס"ב. עיקר התיקונים 

לאורכי התנועות ולהטעמה. הצורות המוצגות בפנים העבודה הן בהתאם לתיקונים שלהלן. ברוב 

 במהדורת הדפתר. של המקרים תיקוני התעתיקים תואמים את הנתוןרובם 

 
הברה האחרונה כארוכה ביותר, ואילו התנועה הצפויה בתעתיקים הבאים סומנה התנועה ב

 במקרים אלה היא ארוכה בלבד:

 .tūdi(; תיקון: 58, עמרם כט 7'תודיע' )עמרם כה  tūdī תודיע נתון: .1

 (.42'דומה' )עמרם כו  dǡmi דמי. השווה: dǡmi(; תיקון: 2'דומה' )עמרם ו  dǡmī דמינתון:  .2

 (.12'קבוע' )עמרם יח  qēbi קביע. השווה: qēbiתיקון:  (;9'קבוע' )עמרם יד  qēbī קביע נתון: .3

ני (; תיקון לש49רקה טז 'נשמע' )מ šāmīשמיע (, 48'שומע' )מרקה טז  šāmīשמיע  נתון: .4

 .šāmi: התעתיקים

 .bǡmåmṣi בממציע(, תיקון: 94'באמצע' )אב גלוגה  bǡmåmṣī בממציע נתון: .5

 . mǡgi(; תיקון: 41'ונלחם' )עמרם טז  w'mǡgī ומגיח נתון: .6

'עיני' )ישמעאל הרמחי  īni עיני. השווה: bīni(; תיקון: 5'בעיני' )עמרם כח  bīnī בעיני נתון: .7

 (.67'לעיני' )אברהם אלעיה  līni לעיני(, 24

 . mašma(; תיקון: 9'מושמע' )מרקה טז  mašmāמשמע  נתון: .8

 
 מסומנת:בתעתיקים הבאים הטעמת המלרע אינה 

'נשמעים'  šāꞌmīnשמעין . השווה: šā'mīn(; תיקון: 42'נשמעים' )מרקה יא  šāmīn שמעין נתון: .1

 (.42, מרקה יג 42)מרקה יב 

 .mat'bī(, תיקון: 19'נדרש' )מרקה יג  matbī מתבעי נתון: .2

 tåš'bān תשבחן. השווה: tåš'bān(; תיקון: 71'תשבחות' )מרקה יד  tåšbān תשבחן נתון: .3

 (.51, מרקה ג 44, מרקה ב 148'תשבחות' )מרקה א 

 'הקם' ad'qām דקעם . השווה:ad'qām(; תיקון: 18'הקם' )מרקה כ  adqām דקעם נתון: .4

 (.33, עמרם יג 7)עמרם יג 

 ad'ṣǡmדצעם  השווה: .ad'ṣǡm(, תיקון: 7'הצם, המתענה' )מרקה יז  adṣǡmדצעם  נתון: .5

 .(36יז  , מרקה31)מרקה יז 'הצם, המתענה' 

'שלמעלה'  adlēlדלעל , השווה: ad'lēl(; תיקון: 38'שלמעלה' )מרקה ד  adlēlדלעל  נתון: .6

 (.41, מרקה יא 84, מרקה ו 1)עמרם י 
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מעמד זה צפויה לבוא בתעתיקים הבאים מסומנת תנועה קצרה בהברה כבדה ופתוחה, בעוד ב

 :תנועה ארוכה

 īmēnu אימנו. השווה: wī:mēnu(; תיקון: 82'ואמונה' )מרקה ו  wī:'menu ואימנו נתון: .1

 (.19'אמונה' )מרקה טז 

'לוחות' )מרקה  lē'bīn לוחין. השווה: lē'bīn(; תיקון: 39'לוחות' )מרקה טז  le'bīnלוחין  נתון: .2

 (.45ט 

 .yifrǡqu(; תיקון: 80'יגאלו' )אלעזר ד  yifråqu יפרקו נתון: .3

 
 :נוספים תיקונים

( הטעמת המלרע והתנועה הארוכה ביותר הבאה 34'שוכן' )עמרם כה  šǡꞌrī שרייק בתעת .1

בעקבותיה מוטעות, ואילו במקומן צפויה הטעמת מלעיל ותנועה ארוכה בלבד בהברה האחרונה, 

 (.18'שוכן' )עמרם כו  šǡri שריהשווה: 

 עלמהבראש המילה, השווה:  ʕ( צפוי לבוא העיצור 33'העולם' )עמרם כו  ǡlǡmåעלמה בתעתיק  .2

ʕǡlǡmå  ועוד(.  16, עמרם ח 9, עמרם ז 4, עמרם ז 27, עמרם ד 13'העולם' )עמרם ב 

( מסומנת תנועה ארוכה ביותר בהברה שלפני 8'ניַתן' )מרקה יד  ītꞌyēb אתיהבבתעתיק  .3

'ניַתן'  it'yēb אתיהבה בלבד, השווה: קצרה הצפויה במקרה זה היא תנועה האחרונה, ואילו התנוע

 (.22)מרקה טז 

( מסומנת תנועה ארוכה ביותר, ואילו במקרה זה צפויה 96'כתב' )מרקה יד  kēr כיר בתעתיק .4

 (.41'כתב' )אלעזר ד  ker כירתנועה קצרה בלבד, השווה: 
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 374-333, עמ' 200-190עמ' 

חיים, תיבת מרקה והיא אסופת מדרשים שומרוניים, ירושלים -ז' בן חיים, תיבת מרקה-בן

 תשמ"ח

בין הסורית אשר, -בר

של ארץ־ישראל 

 לארמית השומרונים

ארץ־ישראל לארמית השומרונים אשר, ״בין הסורית של -מ' בר

ספר זיכרון הכיבוש הערבי(",  לפני הארמי בא״י הדיבור )לתולדות

אשר -גושן־גוטשטיין )עיוני מקרא ופרשנות, ג'(, בעריכת מ' ברלמשה 

 68-53גן תשנ"ג, עמ'  רמת ואחרים,

 מחקריםאשר, -בר

 ארץ־ישראל של בסורית

 ארץ־ישראל: מקורותיה, מסורותיה של בסורית אשר, ״מחקרים-מ' בר

עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית,  בדקדוקה״, נבחרות ובעיות

 ירושלים תשל״ז

 C. Brockelmann, Grundriss der vergleichenden Grammatik ברוקלמן, יסודות 

der semitischen Sprachen, I. Band: Laut- und Formenlehre, 

Berlin 1908 
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גולדברג, התרגום 

 השומרוני

L. Goldberg, Das samaritanische Pentateuchtargum: Eine 

Untersuchung seiner handschriftlichen Quellen, Stuttgart 

1935 

גולדנברג, המקור 

 הטאוטולוגי

G. Goldenberg, "Tautological Infinitive", Israel Oriental 

Studies (1971), pp. 36-85 

גושן גוטשטיין, המקרא 

 הסורי הא"י )חלק א(

': ארצישראלי", חלק א-גושן גוטשטיין, "המקרא בתרגום הסורימ' 

 תורה ונביאים", ירושלים תשל"ג

גושן גוטשטיין ושירון, 

המקרא הסורי הא"י 

 )חלק ב(

ארצישראלי", -מ' גושן גוטשטיין וח' שירון, "המקרא בתרגום הסורי

 חלק ב': תהילים, ירושלים תשס"ח

 W. Gesenius, Hebräische Grammatik, Halle 1828 גזניוס, דקדוק

 .E. Kautzsch, ed., Gesenius' Hebrew Grammar (sec. ed.; trans קאוטש, דקדוק-גזניוס

A. E. Cowley), Oxford 1910 

 G. Dalman, Grammatik des Jüdisch-Palästinischen Aramäisch דאלמן, דקדוק

nach den Idiomen des palästinischen Talmud, des 

Onkelostargum und Prophetentargum und der 

jerusalemischen Targume, Leipzig 1905 

דודי, דקדוק תרגום 

 אונקלוס

יד מן הגניזה, עבודת -פי כתבי-דקדוק תרגום אונקלוס על ע' דודי,

 טור, רמת גן תשמ״אדוק

 A. Díez Macho, Neophyti 1 – Targum Palestinense MS de la , נאופיטידיאז מאצ'ו

Biblioteca Vaticana, 6 vols., Madrid – Barcelona 1968-1979 

התרגום הארמי דן, 

 לתהלים

ב' דן, התרגום הארמי לתהלים )תיאור מורפולוגי(, עבודת דוקטור, 

 האוניברסיטה העברית, ירושלים תשס"ח

 Koehler L., Baumgartner W., The Hebrew and Aramaic האלוט

Lexicon of the Old Testament, Leiden 1996 

 הצורות תורתהיימנס, 

 שבתלמוד הארמית של

 הירושלמי

 פי על הירושלמי שבתלמוד הארמית של הצורות תורת ש' היימנס,

 תל אביב, תשס"ה מוסמך, אוניברסיטת גניזה, עבודת קטעי

 The Comprehensive Aramaic Lexicon: cal1.cn.huc.edu המקיףהמילון הארמי 

-ג' הנמן, תורת הצורות של לשון המשנה ע"פ מסורת כתב יד פרמה )דה הנמן, תורת הצורות

 (, תל אביב תש"ם138רוסי 

  L. Wilsker, Samaritjanskij jazyk, Moskva 1974 וילסקר, דקדוק

 L. Vilsker, Manuel d'Araméen Samaritain (traduit du russe par מרגן, דקדוק-וילסקר

J. Margain), Paris 1981 
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 ,P. Joüon & T. Muraoka, A Grammar of Biblical Hebrew מוראוקה-ז'ואון

Roma 1996 

טל, בין עברית לארמית 

 ביצירת השומרונים

האקדמיה א' טל, "בין עברית לארמית ביצירת השומרונים", דברי 

 255-239ז, ירושלים תשמ"ח, עמ'  הישראלית למדעיםהלאומית 

  A. Tal, Samaritan Aramaic, Münster 2013 טל, דקדוק אה"ש

א' טל, "המקור לצורותיו ברובדי הארמית היהודית בארץ ישראל",  טל, המקור

-חיים בהגיעו לשיבה, בעריכת מ' בר-מחקרי לשון: מוגשים לזאב בן

 218-201וגב"ע צרפתי, ירושלים תשמ"ג, עמ' אשר, א' דותן, ד' טנא 

הנו"ן המוספת כאמת  –א' טל, "רבדים בארמית של ארץ ישראל  טל, הנו"ן המוספת

  184-165מידה", לשוננו מג )תשל"ט(, עמ' 

ישראל: כינויי הרמז", לשוננו מד -א' טל, "בירורים בארמית של ארץ טל, כינויי הרמז

 63-43)תש"ם(, עמ' 

התרגום  טל, לשון

 לנביאים ראשונים

הארמית,  א' טל, לשון התרגום לנביאים ראשונים ומעמדה בכלל ניבי

 אביב תשל"ה תל אביב, אוניברסיטת תל

 A. Tal, A Dictionary of Samaritan Aramaic, Leiden 2000 טל, מילון

טל, ממאפייני ארמית 

 השומרונים המאוחרת

A. Tal, "In Search of Late Samaritan Aramaic", Aramaic 

Studies 7/2 (2009), pp. 163-188 

"מסורות חורגות מנוסח השומרונים של התורה המשתקפות א' טל,  טל, מסורות חורגות

 76-61יא )תשנ"ז(, עמ' -מסורות ט ,בתרגומם"

טל, ניבי הארמית 

היהודית הא"י 

 והתרגום הא"י

A. Tal, "The Dialects of Jewish Palestinian Aramaic and the 

Palestinian Targum of the Pentateuch", Sefarad 46 (1986),   

pp. 441‒448 

לתצורת שמות העצם בארמית השומרונים: המשקל ִקחול", א' טל, " טל, קטול

יכת א' העברית: ספר זיכרון לאליעזר רובינשטיין, בער בלשון מחקרים

 106-93תל אביב תשנ"ה, עמ'  דותן וא' טל,

א' טל, התרגום השומרוני לתורה, כרך א: בראשית, שמות, כרך ב:  טל, תה"ש

 תשמ"ב–ויקרא, במדבר, דברים, תל אביב תש"ם

 א' טל, התרגום השומרוני לתורה, כרך ג: מבוא, תל אביב תשמ"ג  טל, תה"ש ג

טל, תרומת ארמית 

 השומרונים להבנת

 העברית

א' טל, "מתרומתה של ארמית השומרונים להבנת העברית של פייטנינו 

 179-167הקדמונים", תעודה ג )תשמ"ד(, עמ' 

טל ופלורנטין, חמישה 

 חומשי תורה

א' טל ומ' פלורנטין, חמישה חומשי תורה: נוסח שומרון ונוסח 

 המסורה, תל אביב תשע"א

עבר  ארץ־ישראל״, חקרי יהודי של בארמית הפועל ״סופיותי' יהלום,   , סופיות הפועליהלום

 340-331אביב תשנ״ג, עמ'  בלאו, תל ליהושע מוגשים וערב
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יהלום וסוקולוף, שירת 

 בני מערבא

י' יהלום ומ' סוקולוף, שירת בני מערבא: שירים ארמיים של יהודי 

-חילופיישראל בתקופה הביזנטית יוצאים לאור בצירוף מבוא, -ארץ

 נוסח וביאורים, ירושלים תשנ"ט

 O. Jastrow, Laut- und Formenlehre des neuaramäischen , טורויויסטרו

Dialekts von Mīḏin im Ṭūr ˁAbdīn, Bamberg 1967  

כאן, פונולוגיה של 

 איא"י

G. Khan, "Jewish Palestinian Aramaic Phonology", in 

Phonologies of Asia and Africa I, ed. A.S. Kaye, Winona 

Lake, Indiana 1997, pp. 103-113 

 S. Kohn, Samaritanische Studien: Beitraege zur כהן, מחקרים

samaritanischen Pentateuch-Übersetzung und Lexicographie, 

Breslau 1868 

 ,R. Macuch, Grammatik des Samaritanischen Aramäisch מאצוך, דקדוק

Berlin 1982 

 ,R. Macuch, Grammatik des Samaritanischen Hebräisch מאצוך, דקדוק עה"ש

Berlin 1969 

מאצוך, מדריך 

 למנדאית

R. Macuch, Handbook of Classical and Modern Mandaic, 

Berlin 1965 

 A.D. Crown, R. Pummer, A. Tal (ed.), A Companion to מדריך שומרוני

Samaritan Studies, Göttingen 1993 

 תעודותלשון המור, 

 יהודה מדברמ העבריות

בין  היהוד מדברהעבריות מ תעודותעברית יהודאית: לשון הא' מור, 

 תשע"וירושלים , כוכבא בר למרד הגדול מרדה

העדה השומורנית  מור,

 בעת העתיקה

השומורנית בעת העתיקה, ירושלים מ' מור, משומרון לשכם: העדה 

 תשס"ג

מוראוקה ופורטן, 

 דקדוק יב

T. Muraoka & B. Porten, A Grammar of Egyptian Aramaic, 

2
nd

 ed., Leiden 2003 

מורג, ארמית במסורת 

תימן: לשון התלמוד 

 הבבלי

מוד הבבלי, ירושלים לורג, ארמית במסורת תימן: לשון התש' מ

 תשמ"ח

פעל ובניין מורג, בניין 

 נתפעל

ש' מורג, "בניין פעל ובניין נתפעל )לבירורן של צורות במסורות לשון 

 556; כז )תשי"ח(, עמ' 356-349חכמים(", תרביץ כו )תשי"ז(, עמ' 

מורגנשטרן, ארמית 

 הנוצרים 

M. Morgenstern, “Christian Palestinian Aramaic”, in The 

Semitic Languages: An International Handbook, ed. St. 

Weninger, Berlin 2011, pp. 628‒637 

מורגנשטרן, מחקרים 

 בארמית בבלית

M. Morgenstern, Studies in Jewish Babylonian Aramaic Based 

upon Early Eastern Manuscripts, Winona Lake, Indiana 2011 
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-Ch. Müller-Kessler, Grammatik des Christlich-Palästinisch קסלר, דקדוק-מילר

Aramäischen (Teil 1: Schriftlehre, Lautlehre, Formenlehre), 

Hildesheim 1991 

 :Th. Nöldeke, "Review of S. Kohn, Samaritanische Studien נולדקה, ביקורת על כהן

Beiträge zur samaritanischen Pentateuch-Übersetzung und 

Lexicographie", Jüdische Zeitschrift für Wissenschaft und 

Leben 6 (1868), pp. 204‒214 

נולדקה, ביקורת על 

 פטרמן

Th. Nöldeke, "Über die Aussprache des Hebräischen bei den 

Samaritanern", Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft 

der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universität zu 

Göttingen (1868),     pp. 485-504 

נולדקה, דקדוק 

 מנדאית 

Th. Nöldeke, Mandäische Grammatik, Halle 1875 

 Th. Nöldeke, Compendious Syriac Grammar. Appendix: the נולדקה, דקדוק סורית

handwritten additions in Theodor Nöldeke's personal copy 

edited by Anton Schall, Winona Lake, Indiana 2001 

נולדקה, הערות 

כתובות ארמיות ל

 מזינג'רלי

Th. Nöldeke, "Bemerkungen zu den aramäischen Inschriften 

von Sendschirli", Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen 

Gesellschaft 47 (1893), pp. 96-105  

 ,M. Sokoloff, A Dictionary of Christian Palestinian Aramaic סוקולוף, מילון אה"נ

Leuven 2014 

סוקולוף, מילון ארמית 

 בבלית

M. Sokoloff, A Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic, 

Ramat-Gan 2002 

 M. Sokoloff, “ ewish Palestinian Aramaic”, in The Semitic יא"יסוקולוף, א

Languages: An International Handbook, ed. St. Weninger, 

Berlin 2011, pp. 610-619 

 M. Sokoloff, A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic of סוקולוף, מילון איא"י

the Byzantine Period, Ramat Gan 2002 

 ,M. Sokoloff, A Syriac Lexicon: A Translation from the Latin סוקולוף, מילון סורית

Correction, Expansion, and Update of C. Brockelmann's 

Lexicon Syriacum, Winona Lake, Indiana 2009 

סוקולוף, מצב המחקר 

 של הארמית הגלילית

M. Sokoloff, "The Current State of Research on Galilean 

Aramaic", Journal of Near Eastern Studies 37 (1978),          

pp. 161-167 
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סטנהאוז, תיארוך בבה 

 רבה

P. Stenhouse, "The Reliability of the Chronicle of Abu 'l-Fatḥ 

with Special Reference to the Dating of Baba Rabba", in 

Études Samaritaines, ed. J-P. Rothschild & Guy Sixdenier, 

Leuven 1988, pp. 235-257 

, החומש פון גאל

 השומרוני

A.F. Von Gall., Der Hebräische Pentateuch der Samaritaner, 

Gießen 1918 

פון זודן, יסודות 

 הדקדוק האכדי

W. Von Soden, Grundriss der Akkadischen Grammatik,         

3. ergänzte Auflage, Roma 1995 

 J.N. Ford, "Notes on Some Recently Published Magic Bowls פורד, קערות

in the Schøyen Collection and Two New Parallels”, Aula 

Orientalis 32/2 (2014), pp. 235-264  

 ,J.H. Petermann, Brevis linguae Samaritanae grammatica פטרמן, דקדוק

litteratura, chrestomathia cum glossario, Carolsruhae et 

Lipsiae 1873 

פטרמן, עברית 

 שומרונית

J.H. Petermann, Versuch einer hebräischen Formenlehre nach 

der Aussprache der heutigen Samaritaner, Leipzig 1868 

              ,”Fitzmyer, “The Phases of the Aramaic Language .  פיצמייר, שלבי הארמית

A Wandering Aramean: Collected Aramaic Essays, California 

1979, pp. 57‒84 

 J. Payne Smith, A Compendious Syriac Dictionary founded פיין סמית, מילון

upon the thesaurus syriacus of R. Payne Smith, ed. J. Payne 

Smith (Mrs. Margoliouth), Oxford 1903 

, לשוננו '"שומרוני לא ידוע מן הסוג 'אוכחו פיוט ארמי"מ' פלורנטין,  פלורנטין, אוכחו

 178-167סז )תשס"ה(, עמ' 

דולים פלורנטין, בי

 באמצעים מורפולוגיים 

בידולים  –מ' פלורנטין, "עיונים בתורת הצורות של עברית השומרונים 

 241-217סמנטיים באמצעים מורפולוגיים", לשוננו נט )תשנ"ו(, עמ' 

פלורנטין, בין מוקדם 

 למאוחר

 של זמנם לבחינת מידה מ' פלורנטין, ״בין מוקדם למאוחר: אמות

           אנונימיים״, לשוננו סה )תשס"ג(, שומרוניים ארמיים פיוטים

 302-279 עמ'

פלורנטין, הבחנות 

 באמצעים פונולוגיים

מ' פלורנטין, "הבחנות בין משמעויות שונות וסימונן באמצעים 

העברית: ספר זיכרון  בלשון מחקריםפונולוגיים בעברית השומרונים", 

       תל אביב תשנ"ה,  טל, לאליעזר רובינשטיין, בעריכת א' דותן וא'

 211-201עמ' 

 

 

http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=J-P+Rothschild&search-alias=books-uk&field-author=J-P+Rothschild&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Gd+Sixdenier&search-alias=books-uk&field-author=Gd+Sixdenier&sort=relevancerank
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מ' פלורנטין, "לדרכי הגיית השווא בעברית השומרונית ובמסורות  פלורנטין, הגיית השווא

אחרות", מחקרים בלשון העברית העתיקה והחדשה לכבוד מנחם צבי 

 269-259גן תשנ"ט, עמ' -קדרי, בעריכת ש' שרביט, רמת

פלורנטין, הכרעות 

 נורמטיביות

מ' פלורנטין, "הכרעות נורמטיביות המעצבות את דמותן של לשונות: 

מקרי השומרונים והיהודים", מחקרים בעברית ובארמית מוגשים 

   אשר ומ' פלורנטין, ירושלים תשס"ה, -לאברהם טל, בעריכת מ' בר

 71-59עמ' 

פלורנטין, הסביל 

 הפנימי 

 הנפעל ומעמד הפנימי הסביל מערכת מ' פלורנטין, "התערערות

  חכמים", לשוננו נו )תשנ"ב(,  ובלשון השומרונים והנתפעל במסורת

 211-201עמ' 

פלורנטין, העדפות 

פונטיות בעה"ש 

 ובאה"ש

M. Florentin, "The Alternation U/O, Diphtongs, Patah 

Furtivum And The 3m.s. Pronominal Suffix in Samaritan 

Hebrew And Aramaic Versus Tiberian Hebrew", Journal of 

Semitic Studies 54/2 (2009), pp. 365-381 

ית: מקור, תרגום, פירוש, שומרונ מ' פלורנטין, התולדה: כרוניקה פלורנטין, התולדה

 ירושלים תש״ס

 M. Florentin, "The Object Suffixes in Samaritan Aramaic and פלורנטין, כינויי המושא

the Modes of Their Attachment to the Verb", Abr-Nahrain 29 

(1991), pp. 67-82 

פלורנטין, כלי חמס 

 מכרתיהם

)בראשית מט, ה( והנוסח השומרוני מ' פלורנטין, "כלי חמס מכרתיהם" 

 269-259תשס"א(, עמ' -של התורה", לשוננו סג )תש"ס

פלורנטין, מסורות 

 נולדות

M. Florentin, "Traditions Are Born: A Medieval Samaritan 

Poem Takes on a New Form", Journal of Jewish Studies 58 

(2007), pp. 105-120 

 יחידותו אבל, תוכחה ושבח פיוטי שומרון: אסופת מ' פלורנטין, מספד שומרוןפלורנטין, מספד 

 האל, ירושלים תשע״ב של

פלורנטין, עברית 

 שומרונית מאוחרת

M. Florentin, Late Samaritan Hebrew: A Linguistic Analysis 

of its Different Types, Leiden 2005 
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Abstract 
Samaritan Aramaic is part of the western branch of Late Aramaic, alongside with 

Jewish Palestinian Aramaic and Christian Palestinian Aramaic. Samaritan Aramaic 

gradually took the place of Samaritan Hebrew and became the primary language of 

writing among the Samaritans from the 2nd-3rd centuries until the 11th century C.E. It 

is attested in the manuscripts of the Samaritan Targum of the Pentateuch, in the 

Samaritan Piyyuṭim (i.e. religious poems), the first of which were composed during 

the 3rd or 4th centuries C.E., in the Samaritan Midrashim and Chronicles, among 

which the most important are Tibat Marqe and Sefer Asaṭir, as well as in HaMeliṣ – a 

Hebrew-Arabic-Aramaic lexicon of the Pentateuch.  

The purpose of the current research is a comprehensive morphological description of 

the verbal system in Samaritan Aramaic. This research is expected to contribute to the 

establishment of an up-to-date grammar of Samaritan Aramaic, based mostly on the 

oral tradition. 

The primary corpus of this research consists of the Samaritan Piyyuṭim. The oral 

tradition of pronunciation of the Piyyuṭim has been kept up till present day and has 

been thoroughly documented by Zeev Ben-Hayyim. However, unlike the oral 

tradition of reading the Samaritan Pentateuch, the recitation of the Piyyuṭim is in some 

cases heterogeneous and one has to bear it in mind, while presenting evidence based 

on the oral tradition. This research relies on additional sources that were not orally 

transmitted. Those are mainly (1) the manuscripts of the Samaritan Targum of the 

Pentateuch, in particular the ancient manuscript J and the late manuscript J; (2) the old 

parts of Tibat Marqe, i.e. Book 1 and parts of Book 2. 

The current research approach is synchronic. As is reflected, for example, in the terms 

"I-ayin", "II-alef", "III-alef" that are parallel to the terms "I-guttural", "II-guttural", 

"III-guttural", used in other grammars of Samaritan Aramaic (e.g., Macuch's 

grammar, Tal's compendious grammar) as well as in a Grammar of Samaritan 

Hebrew written by Zeev Ben-Hayyim. This terminology indicates the weakening of 

gutturals in Samaritan Aramaic, the complete loss of the consonants h, ḥ and the loss 

of ʕ, when it occurs not in initial position. Alongside synchronic approach, relevant 

diachronic explanations and remarks have been included. Additionally, evidence is 

occasionally compared to other Aramaic dialects (especially Jewish Palestinian 
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Aramaic and Christian Palestinian Aramaic). This comparison helps explore particular 

linguistic features, such as the object pronominal suffixes. 

As a basis to the morphological description serve two chapters that deal with 

orthography (chapter 2) and phonology (chapter 3). The orthography in Samaritan 

Aramaic is not systematic, but rather characterized by interchanges of the letters ה ,א, 

ע ,ח  as well as by interchanges of the letters פ-ב  and ו-ב . The orthography is marked 

by a quite plene spelling. Besides the letters י ,ו ,ה ,א , also the letters ע ,ח  serve as 

matres lectionis. The final vowel -o is represented by the sequence יו/וי.  

The phonology of Samaritan Aramaic is similar to the phonology of Samaritan 

Hebrew, described by Zeev Ben-Hayyim. However, there are some differences mostly 

pertaining to the distribution rules of the semi-vowel w and the interchanges of the 

vowels e-a/å. Specific phonological topics, that are not directly connected to the 

verbal system, are also examined (e.g. the hyperheavy syllables and their formation). 

One of the significant characteristics of Samaritan Aramaic is a vast morphological 

abundance, e.g. there are five patterns in the past tense of the qal stem: qǡtål, aqtål, 

qētǝl, qētål, qǡtǝl. This abundance mainly originates from inner phonological 

processes and analogies, which led to formation of new patterns, as well as from 

patterns inherited from ancient language layers. Another morphological characteristic 

of Samaritan Aramaic is a paradigmatic uniformity, i.e. the same base is normally 

used in all word forms belonging to the same paradigm. 

The morphological description begins with presenting the conjugations that comprise 

the verb paradigm in Samaritan Aramaic (chapter 4). Following is a discussion on the 

strong verb and the conjugations of each stem. The other verb types are examined in 

relation to the strong verb: I-nun (chapter 6), I-yod (chapter 7), I-alef (chapter 8), I-

ayin (chapter 9), II-alef (chapter 10), II-waw (chapter 11), the geminates (chapter 12), 

III-alef (chaptr 13), III-yod (chapter 14) and finally the doubly-weak verbs (chapter 

15). This is followed by a discussion on contaminations and interchanges between 

different types of verbs, as well as the formation ways of secondary roots (chapter 

16). So far is the description of verbs derived from the triconsonantal (and 

biconsonantal) root. The next chapter is dedicated to the quadriliteral roots and their 

verbal types (chapter 17). 

 



iii 
 

After the description of the verbal system the object pronominal suffixes and their 

distribution are examined (chapter 18). Later on the possessive pronominal suffixes 

are discussed (chapter 19), as there are considerable differences between these two 

types of suffixes in Samaritan Aramaic. In addition to the pronominal suffixes the 

independent object pronouns and the independent possessive pronouns are also 

explored. 

The last chapter of this work (chapter 20) is dedicated to the infinitive. It presents the 

verbal infinitive, the nominal infinitive and the infinitive absolute patterns, used in 

Samaritan Aramaic (in the classical and ancient layers), whereas the most frequent 

verbal infinitive patterns are presented in the previous chapters as part of the verbal 

system.  
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