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 תודות

בפרופ' אברהם טל בדבר נושא למחקר , עת נועצתי 2010זרעיו של מחקר זה ניטעו בחורף 

הדוקטורט. פרופ' טל הציע לחקור כתב יד של תרגום אונקלוס, אשר הוא רצה לחקור בעצמו אך לא 

התפנה לכך. פרופ' טל הציע כמנחה את פרופ' משה פלורנטין, ובשנת הלימודים העוקבת, תשע"א, 

 אביב.-נרשמתי לבית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל

ה השנים שחלפו במהלך כתיבת העבודה לא היו נטולות התרחשויות, הן בפן האישי, הן בפן שמונ

 נוע תנוע, והמחקר המשיך והתקדם. –בפן האקדמי. ואף על פי כן  ,ןמובהמקצועי וכ

, אשר מלבד התמיכה האקדמית והחומרית, פרופ' משה פלורנטיןה ,תודה ראשונה שלוחה למורי

ה וההוראה, שיעורים שאותם אני מיישם ההנחיהמחקר, ם בהלכות לימד אותי שיעורים חשובי

 בעבודתי כמרצה. 

  עוד אבקש להודות לפרופ' אברהם טל, שבזכותו הגעתי לכתב היד המרתק שעליו מבוססת עבודה

 זו. 

אני מודה גם לפרופ' סטיב פסברג, שבזכותו נוצר הקשר עם סגן מנהל ספריית הווטיקן, ד"ר מארי 

מנהל אגף כתבי היד המזרחיים, ד"ר דליו פרוברביו, שהעמידו לרשותי סריקות  מנקוסקו ועם

איכותיות של כתב היד. סריקות אלה שימשו אותי בהכנת העבודה ובאמצעותן הצלחתי לפתור כמה 

כמו כן, אני מבקש להודות לבית הספר למדעי היהדות על התמיכה  מהקשיים שעמדו בפני קודמיי.

 ולקרן רוטנשטרייך על הסיוע הכלכלי הנדיב.גלס, לקרן יעקובי, -קרן בלבןהכלכלית והמנהלית, ל

האלה, שעקבו אחר עבודתי שהוצגה  –אביב -תודה נוספת שלוחה לחברים מסדנת המחקר תל

במהלך מפגשי הסדנאות ותרמו בשאלותיהם ובהערותיהם: פרופ' שטפן שורש, פרופ' נועם מזרחי, 

 ים הקבועים והמזדמנים.פרופ' חיים א. כהן, ויתר המשתתפ

עוד אבקש להודות לחברים שליוו אותי במהלך הדרך, והאזינו להתחבטויות, לדילמות ולקשיים: 

פלדמן, ד"ר עירית -מקסים אוסצקיג'יימס הרלנד )שגם ערך את התקציר באנגלית(, ד"ר אורי מור, 

ת לחינוך ע"ש דוד שחם, ד"ר פיטר באסון ולחבריי מהחוג ללשון העברית במכללה האקדמי-השכל

 ילין. 

שמרו על נתונים בטבלאות אקסל, אבי, שאול ואשתו נעמי רבות בהקלדת אמי, חגית, סייעה לי 

מההתחלה, אפילו  אור ועמית עודדו אותי-הילדים ימים רבים בזמן שעסקתי בכתיבה, ואחיותיי לי

 לם תבוא הברכה.על כואם לא ממש הבינו במה אני עוסק ומה כל כך מטריד בתיקוני ניקוד. 

על התגייסותה לעזרתי ועל עמידתה לצדי לכל אורך תודה מיוחדת שלוחה למיקי, אשתי האהובה, 

 השלמת העבודה נזקפת במידה רבה לזכותה.הדרך. 
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 תקציר

ישראל סמוך -תרגום אונקלוס הוא תרגום יהודי לתורה, שמוצאו בארץ ,לפי המקובל במחקר

תו אל הכתב נעשתה בבבל מאות שנים מאוחר יותר, שם קיבל אלראשית הספירה, אך עריכתו והעל

מעמד מיוחד בקריאת התורה. כתוצאה מכך ניכרים בתרגום אונקלוס )וכן בתרגום יונתן לנביאים( 

מאפיינים מערביים מובהקים לצד מאפיינים מזרחיים של הארמית היהודית הבבלית, לשונם של 

 יהודי בבל. 

ונו של תרגום אונקלוס אינו שלם, שכן בין כתבי היד הידועים יש למרות מקומו החשוב, מחקר לש

כתבי יד שאינם שלמים )כדוגמת תרגום אונקלוס מהגניזה(, ולצדם ישנם כתבי יד שאינם מהימנים 

או כתבי יד צעירים, שמסורת הניקוד המשתקפת מהם מרובה בהשפעות טברניות, השונה ממסורת 

 גום. ההגייה הבבלית שבהשפעתה נוקד התר

מספריית הווטיקן הוא מצחף של התורה ושל תרגום אונקלוס הכתוב  Vat.Ebr.448כתב יד 

לספירה. כתב היד מנוקד בסימני  12-או ה 11-באותיות ספרדיות שכתיבתו מתוארכת למאות ה

ניקוד טברניים אך ייחודו טמון בשכבות הניקוד הרבות הניכרות בו, המשקפות מסורות הגייה 

נכתב כי כתב  349v. מוצאו של כתב היד אינו ידוע. בהערה בדף ן מסורת הגייה בבליתולצד בבליות

)ה' אלפים י"ב לפ"ק(, אך הערה זו נכתבה בכתב איטלקי מאוחר, ואין  1251יד זה הושלם בשנת 

ספק שאינה משקפת אלא את אחת משכבות הניקוד שבכתב היד. הפרקים הראשונים של ספר 

, ובתקופה מאוחרת יותר הוספו במקומם שני דפים הכתובים בכתב בראשית חסרים בכתב היד

. בדף הראשון מנוקדים הפסוקים הכתובים ארמית ללא 15-איטלקי האופייני לאמצע המאה ה

כמעט על דרך העברית, ובדף השני פסוקי התרגום אינם מנוקדים כלל. באמצע המאה  ,שיטה ברורה

, שבהמשך העבירו (Guglielmo Sirleto) גוליאלמו סירלטו כבר היה כתב היד בידיו של הקרדינל 16-ה

לספריית הווטיקן, על כן נראה שהנקדנים שעמלו על כתב היד שלפנינו פעלו לכל המאוחר עד למאה 

 . 15-ה

בידי דיאז מאצ'ו, שזיהה את תיקוני הניקוד בו כעדות לשני  1952כתב יד זה נחקר לראשונה בשנת 

בתקופות שונות. עוד עמד דיאז מאצ'ו על דמיון בין הצורות בכתב היד  נקדנים שניקדו את כתב היד

)מהדורת ברלינר(, אך מחקרו היה  1557שניקודן משקף הגייה בבלית לבין דפוס סביונטא משנת 

כללי באופיו ולא הקיף את כתב היד כולו, אלא התמקד בעיקר בספר בראשית, לצד השוואות 

 .אקראיות ממקומות אחרים בכתב היד

, מתוך ההבנה כי 448מחקר זה מבקש להמשיך את מחקרו החלוצי של דיאז מאצ'ו בחקר כתב יד 

תיאור דקדוקי שיטתי ומקיף של שכבות הניקוד השונות נחוץ הן לקביעת אופיו של כתב היד, והן 

לקביעת מעמדו במחקר הארמית בכלל ובמחקר הארמית היהודית בפרט. המחקר הנוכחי העלה כי 

בבלית עתיקה, בבלית  –משוקעות ארבע מסורות ניקוד שונות: שלוש מהן בבליות  448בכתב יד 

 , המיוצגת בשתי שכבות ניקוד נפרדות.ונית ובבלית צעירה, ואחת טברניתבינ

מסורות הניקוד המצויות בכתב היד וההבחנה ביניהן מלמדות על מאפייניהן של מסורות ההגייה 

הבבליות. מעניינים במיוחד הממצאים המיוחסים למסורת הניקוד הבבלית הצעירה, שבהם ניתן 
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ממסורת הניקוד הבבלית העתיקה מחד גיסא וממסורת  לזהות חריגה מכללי הניקוד הצפויים

והתאמתם למערכת ההגייה, כגון אות שימוש המנוקדת בצירי לפני  מאידך גיסא, הניקוד הטברנית

(; 21)ויק' יח  ֵדֱאָלָהְך(; 44)שמ' כט  ֵוֱאַקֵדיׁש(; 43)שמ' כט  ֵוֱאָזִמיןאות גרונית המנוקדת בחטף סגול: 

חס לאותה מסורת ניקוד (. ממצא מעניין נוסף, המיו20)במד' כג  ֵוֱאיָבְרִכֵניּה(; 17)ויק' כד  ֵדֱאיָנָׁשא

, הבא תחת האותיות הגרוניות חיטפא-פתחבבלית צעירה, הוא סימן ניקוד המכונה במחקר הנוכחי 

בתנאים מסוימים, ותפוצתו מוגבלת מזו של החטף פתח הטברני. סימן ניקוד זה נראה כקו אופקי 

במסורת הניקוד המשמש  הברה-פתוחנקודות ניצבות מתחתיו במרכזו, על דרך סימן הפתח ששתי 

 אָרמּות(; 26)בר' כו  ַואָתאהבבלית המורכבת במקומות שבהם הניקוד הטברני קובע תנועה חטופה: 

חיטפא יבוא תחת אל"ף, חי"ת ועי"ן הפותחות הברה. בסוף -(. הפתח20)דב' ט  ַלחָדא(; 24)שמ' לה 

רק תחת ה"א וחי"ת )ובמקרים בודדים תחת עי"ן(. במקומות רבים נראים  הברה עשוי הסימן לבוא

פתח לשווא. ממצאים אלה -סימני מחיקה תחת עיצורים גרוניים הסוגרים הברה, המשנים חטף

פתח הטברני, המשמש לעתים -חיטפא ובין החטף-מלמדים על הבחנה איכותית ברורה בין הפתח

 ֲעָנִביםין( חסרת זיקה מורפולוגית למילה ביסודה )כדוגמת כתנועה חטופה סתמית )כהגדרתו של ייב

 (. iשביסודה הייתה בתנועת 

חלקו הראשון של המחקר עוסק בכתיב ובתורת ההגה. בחלק זה מונח המסד העיקרי לקביעת 

מסורות הניקוד השונות. השלד העיצורי של כתב היד כתוב ברובו בכתיב מלא ושיטת הניקוד של 

, למשל בשיטת 1283קרובה לשיטת הניקוד בכתב יד לנינגרד פירקוביץ ב  דכתב היסובסטראט 

(; סימון הדגש בשי"ן שמאלית 14)בר' טז  ְבֵריִהִסימון המפיק בה"א עיצורית מתחת לאות: 

)בפסוקים העבריים( וכיו"ב. במקומות מסוימים מעיד השלד העיצורי על מבטא בבלי עתיק של 

(.  35)ויק' ח  ִייָמם(, 9)במד' כד  ִיינּוח – iת יו"ד בראש מילה בתנועת הארמית, כגון הגיית השווא שתח

)שמ'  ִדיֲעַבִדיתלצד אלה מצויות הוספות מאוחרות לשלד העיצורי, בייחוד יו"ד אחר דל"ת הזיקה: 

(. הוספות מאוחרות אלה מתאימות לממצאים בארמית היהודית 13)שמ' לב  ִדיֲאַמִרית(; 4יט 

 סומנת יו"ד אחר אותיות שביסודן שוואות.הבבלית, שבה מ

זו לצד זו ודן בהבדלים  כתב הידהפרק העוסק בתורת ההגה מעמיד את ארבע מסורות הניקוד שב

שביניהן. שכבת ניקוד נוספת והמאוחרת ביותר מייצגת מסורת ניקוד טברנית. להלן מאפיינים 

 אחדים של ארבע מסורות הניקוד שבכתב היד:

 הבבלית העתיקהמסורת הניקוד 

)בר' יז,  ְוֵאַבֵריְךהאותיות אל"ף ועי"ן בהברה פתוחה לא מוטעמת מקבלות תנועה מלאה:  .א

 (.19)ויק' י  ָעָלָוְתהֹון(; 22)ויק' ה  ַאֵביְדָתא(; 19)בר' מב,  ִאיִזלּו(; 16

; (35)שמ' כא  ְוִיִפְלגּון(; 14)בר' יג  ִוְלָמִדיְנָחא: ביקוע צרורות עיצוריים על ידי תנועות עזר .ב

 (.7)במד' ד  ְרסּוןִיפִִ

 (;13)בר' כ  עּוָבֵדימקוריות בהברה לא מוטעמת )פתוחה או סגורה(:  uהשתמרות תנועות  .ג

 (.44)דב' א  ֻחְרָמה (;6)במד' ד  חּוָפָאה(;  29)ויק' ח  קּוְרָבַנָיא
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(; 53)בר' כד  וַמְגָדִניןפתח הנובעים מבידול תנועות מוגבלים בתפוצתם: -חילופי חיריק .ד

 (.22)ויק' טז  ַמְדְבָראבְִ(; 7)שמ' יח  ְׁשְכָנאְלַמִ

 מסורת הניקוד הבבלית הבינונית

האותיות אל"ף ועי"ן בהברה פתוחה לא מוטעמת עשויות לקבל שווא או תנועה מלאה:  .א

)ויק' י  ָלָוְתהֹוןעִַ(; 5)ויק' יב  ְמָסְאָבא(; 26)שמ' לז  ַוְעַבד(; 34)שמ' לב  ַמְלְאִכי(; 5)שמ' יג  ַלְאַרע

19.) 

  בּוהֹוןְדָאִתיקונים מקמץ לפתח תחת אותיות גרוניות בהברה פתוחה לא מוטעמת:  .ב

 (.12)במד' כג  ֵתיבְוַאִִִֵתיבְוָאִ(; 36)במד' כב  ָתאַאִ ָתאָאִ(; 23)בר' ט  בּוהֹוןְדַאִ

 מסורת הניקוד הבבלית הצעירה

 בהברה לא מוטעמת נשמרת, כבמסורות הניקוד הבבליות העתיקות יותר: uתנועת  .א

 אּוֳחָרן(;  12)ויק' י  ְדִׁשיןקּוִֻ (;11)בר' מט  ְלַפןְבאּו(; 32)בר' מד  ֵליָמאעּובִָ(; 13)בר' ל  ְׁשְבָחאתּו

 (.7)דב' ב  עּוָבֵדי(; 42)ויק' יד 

מנוקדים  aהעיצורים הגרוניים אל"ף, חי"ת, עי"ן בהברה פתוחה שאינה מוטעמת בגון  .ב

)ויק'  ָלָתאעְִ(; 2)ויק' ד  ָבָדאְלִאְתעְִ(; 16)שמ' יז  ִתידַדעְִ(; 17)בר' נ  ְוַלחָטֵאיהֹוןבפתח חיטפא : 

(. תחת ה"א וחי"ת הסוגרות 22)ויק' כג  ַדחָצָדְך(; 13)ויק' יח  אחֹוִהי(; 21)ויק' ט  אָרָמא(; 14ט 

 (.15)דב' ח  ַצהָוָנא(; 8)במד' לג  ַמהַלְך(; 4)במד' כב  ַסחָרַנָנא(; 39, 38)ויק' יג  ַבהָרןהברה: 

-שנוצר ממחיקת הפתח של החטף העיצורים הגרוניים הסוגרים הברה מנוקדים בשווא .ג

)במד' לב  ַדְחְלִתי(; 23)במד' לא  ַתְעְבֻרֵניּה(; 14)שמ' ח  ְבַלְחֵׁשיהֹון(; 4)בר' מט  ַאְהִניָתא: פתח

11.) 

 מסורת הניקוד הטברנית

)בר' מד  ַוֲאַמְרְתִהעיצורים הגרוניים בהברה פתוחה לא מוטעמת מקבלים תנועות חטופות:  .א

 (; 10)ויק' יז  ֱאיָנָׁשאבִ (; 13)ויק' יג  ִאְתֲהֵפיְך(; 24)שמ' ח  קּוןְתַרֲחִ(; 22)בר' מז  ֳחוָלְקהֹון(; 21

תחת עיצור גרוני בהברה סגורת עיצור או סגורת דגש ובהברה הלא מוטעמת  eתנועת  .ב

קבשמות המלעיליים מנוקדת בסגול:  ד  ב(; 19)בר' יד  צ  ק(; 13)שמ' יז  ְדָחר  יס  (; 8)שמ' יח  ע 

ְסֵטי(; 18)במד' כ  פֹוקא ִ  (.27)דב' ב  א 

)שמ' לח  ּוִמְבַחר(; 27)בר' מט  ִמְקְדָׁשאפתח הנובעים מבידול תנועות מרובים: -חילופי חיריק .ג

 (.11)דב' יא  ִבְקָעןּו(; 26

(; 30)בר' כה  ָסוְמָקא)קמץ קטן(:  ɔבהברה סגורה לא מוטעמת נעתקת לתנועת  uתנועת  .ד

 (.44ב' א ד) ָחְרָמה(; 12)דב' א  ָטוְרֵחכֹון(; 22)ויק' כא  וְדֵׁשיִמָקִ

ג את בפרק זה נמצא כי אין הבחנה בין קמץ לפתח כפונמות נפרדות בסובסטראט כתב היד, המייצ

. אמנם ברוב כתבי היד המשקפים את המבטא הבבלי העתיק מסורת הניקוד הבבלית העתיקה

מתקיימת הבחנה ברורה בין קמץ ובין פתח, אך ישנם כתבי יד עתיקים שבהם הקמץ והפתח 

בשכבת  מתקיימתבין הקמץ לפתח הבחנה לופונים ולא מהויות פונמיות נבדלות. המייצגים א
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, ואפשר שאין מדובר במסורת הגייה אלא הניקוד הבבלית הבינונית ובשכבת הניקוד הטברנית

. היטשטשות ההבחנה בסובסטראט בהעתקה מתוך כתבי יד שבהם משתמרת ההבחנה בין התנועות

כתב היד מעידה על שלב מתקדם בדחיקת הדיגלוסיה שהתקיימה, ככל הנראה, בין כתבי הקודש 

שבהם נשמרו שש התנועות, לבין יתר החיבורים, שבהם נותרו חמש תנועות בלבד. חרף היטשטשות 

נועה אחורית, גם זו, מצויה תנועת הקמץ בתנאים פונטיים מסוימים המלמדים על קיומה של ת

 במקומות שבהם מתבקש פתח. 

חלקו השני של מחקר זה מציג את מערכת הפועל כפי שהיא משתקפת בארבע מסורות הניקוד 

השונות. מלבד התיאור השיטתי של הצורות הפועליות שבכל כתב היד, ריבוי שכבות הניקוד 

ת לצורות פועליות כדוגמת והפולמוסים הניקודיים המרובים שבו מלמדים על שיטות ניקוד שונו

ֵעל קל העי"ן. תיקוני ניקוד אלו שיטתיים וניתן לזהות תנאים פונטיים להופעת דגש או  בניין פָּ

קל בנטיית  –תיקוני ניקוד אחרים ממירים תבנית פועלית אחת באחרת )כגון חילופי ַפעל להיעדרו. 

קוד הללו הקבלות לנוסחים אחרים של אפעל בנטיית ההווה(. יש בתיקוני הני –העבר, חילופי ַפעל 

תרגום אונקלוס, כגון מהדורת שפרבר ודפוס סביונטא, או להערות מסורה בכתבי יד אחרים, ויש 

תיקונים ייחודיים לכתב היד, ומהם אפשר להסיק לא רק על מבטא הארמית אלא על מידת שליטתם 

  כתב היד. של הנקדנים בשפה זו, שלא הייתה שפה מדוברת בתקופה שבה נוקד

באגן  448בבלית לא הייתה שפה חיה בתקופת פעילותם של נקדני כתב יד יהודית ההארמית ה

המערבי של הים התיכון בתחילת האלף השני לספירה. הימצאותן של הקבלות רבות בין כתבי היד 

עשויה להרים תרומה נכבדת למחקר הארמית  448בין שכבות הניקוד שבכתב יד ו שנכתבו בלהג זה

 על המרחב הגיאוגרפי וכן על המרחב ההיסטורי שלה.   על מבטאיה על רבדיה, הבבלית היהודית

  



16 
 

 רשימת המקורות

 ארמית השומרונים –אה"ש 

 ארמית יהודית בבלית –אי"ב 

 ארמית מקראית –א"מ 

 מסורת הגייה בבלית בינונית – בב

 במדבר -במד' 

 מסורת הגייה בבלית עתיקה – בע

 בראשית -בר' 

 מסורת הגייה בבלית צעירה – בצ

 דברים -דב' 

 ויקרא -ויק' 

 ארמית נוצרית של ארץ ישראל –אנא"י 

 שמות -שמ' 

 תרגום אונקלוס –ת"א 

 קטעי התרגום שנמצאו בגניזה –ת"ק 
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 מבוא .1

 מחקר הארמית .1.1

מחקר לשון תרגום אונקלוס אינו שלם בלא עמידה על התפתחות הלשון הארמית, וכאן יש לציין 

פיצמאייר אשר הגדיר באופן מפורט וברור את שלבי ההתפתחות של י' רו המכונן של את מאמ

  1הארמית:

לפנה"ס(: עיקר הממצאים ללהג זה הם כתובות אבן הכתובות בכתב  925-700) הארמית העתיקה

אבן מציגות מאפיינים קדומים הקרובים זה לזה, ה. כתובות שנמצאו ברחבי מסופוטמיה כנעני

 2בלהגים שונים של אותה לשון המצויים תחת השפעה של לשונות מקומיות. ומכאן שמדובר

לפנה"ס(: האימפריה האשורית אימצה את  700-300 –)הארמית הממלכתית  הארמית הרשמית

השפה הארמית כשפה הרשמית של האימפריה, ובעקבותיה הלכו גם האימפריה הבבלית 

מד של לינגווה פראנקה. התיעוד מתקופה והאימפריה הפרסית. בתקופה זאת קיבלה הארמית מע

זאת הוא רב, החל מאוסטרקונים שנמצאו בכל שטחי האימפריה הפרסית, עבור במכתבים רשמיים 

 עזרא ודניאל.ספרי שנמצאו במצרים וכלה בארמית המקראית של 

כי גרינפילד, אשר הוכיח י' שלב זה והולכת בעקבותיו של בחלוקת חולקת על פיצמאייר  3פולמרמ' 

( Reichsaramäischהמונחים "ארמית רשמית", "ארמית ממלכתית" )תרגום המונח בגרמנית 

על, מפני שאין כאן להג אחיד שמשכו היה כארבע -ואפילו "ארמית מצרית" אינם מתאימים ככותרת

פולמר  4זורים גיאוגרפיים מרוחקים.רבים ומובחנים בתקופות שונות ובאמאות שנים, כי אם להגים 

"הארמית של התקופה האחמאנית" והוכיחה כי ההבדלים בין  –אפוא גבול כרונולוגי תחמה 

  5המכתבים הרשמיים ובין המכתבים הפרטיים מצביעים על להגים שונים.

לאחר נפילת האימפריה הפרסית החלו לעלות  לספירה(: 200 –לפנה"ס  300ארמית בינונית )

שנתגלו בדיאלקטים השונים יבדילו בתקופה הבדלים דיאלקטיים שונים. אחדים מהמאפיינים 

ד, ומאוחרת יותר את הארמית המזרחית מן הארמית המערבית. התיעוד מתקופה זאת מגוון מא

והוא כולל  כתובות במקומות רבים במזרח התיכון ובייחוד בסוריה ובחצי האי ערב. שכבת לשון 

את ארמית שבמשנה, את ה זאת כוללת את הארמית שבספרות הרבנית הבבלית המוקדמת,

את  הארמית שבתרגומים לתורה ולנביאים )תרגום אונקלוס לתורה ותרגום יונתן לנביאים(,

                                                 
 .60-64פיצמאייר, שלבי הארמית, עמ'  1

גרינפילד, דיאלקטים, ראה טקסטים מתקופות מאוחרות יותר שימרו לעתים מאפיינים דיאלקטיים קדומים יותר.  2

 .96-95עמ' 

 .  5-6ראה עמ' , פולמר, אחמינית 3

את  מייצגים נאמנהגרינפילד, בהתייחסו לטבעם השמרני של מסמכים רשמיים, קבע כי המסמכים הרשמיים מיב  4

הארמית הרשמית של האמפריה הפרסית והם משקפים אלמנטים שמאוחר יותר ייכללו בלהג המערבי של הארמית. 

( הקדמונית ולא של Standardלעומת זאת, המכתבים הפרטיים ממשיכים דווקא מאפיינים של הארמית התקנית )

 .99-96עמ' . ראה דיאלקטים הארמית הרשמית, כפי שמקובל להניח

 וכן במקומות רבים אחרים בספר.   5-6פולמר אחמינית, ראה דיון בהקדמה, עמ'  5
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ואדי מורבעאת וכן הארמית והארמית שנמצאה בין מגילות קומראן, בהנבטית, את התדמורית, את 

 כוכבא ושל מגילת תענית. -של מכתבי בר

בתקופה זאת ההבדלים בין הלהגים ניכרים במידה רבה, עד  לספירה(: 700-200ארמית מאוחרת )

כי ניתן להבחין בין שתי חטיבות לשון עיקריות: הארמית המערבית, הכוללת את הארמית היהודית 

; והארמית המזרחית, הכוללת את הסורית, את האי"ב ואת 8אנא"יואת ה 7את אה"ש 6של א"י,

 9המנדאית.

 עקבמפני שבעת ההיא החלה לעלות דת האסלאם  700נת פיצמאייר קבע את סיום התקופה בש

כיבושיו של מוחמד וממשיכיו, ומטבע הדברים דחקה הערבית את מקומן של הלשונות המקומיות. 

אמנם נמצאו תעודות וכתבים סוריים ושומרוניים ממאות מאוחרות יותר, ואולם פיצמאייר מנמק 

שטחה של הארמית כלשון דיבור להצמטצם את בחירתו במאה השמינית משום שבתקופה זאת החל 

  10באופן ניכר.

בין ההבדלים הבולטים המבחינים בין הארמית המזרחית לארמית המערבית ניתן למנות את 

  11הבאים:

 א. סדר מילים: בארמית המערבית הנשוא קודם לנושא ואילו בארמית המזרחית הסדר חופשי. 

ובה ערבית ממשיכה את הלהגים הקדומים ב. תחילית הנסתר והנסתרים בעתיד: הארמית המ

  12יו"ד: יקטולו, אך בארמית המזרחית היהודית נמצא תחיליות בלמ"ד או בנו"ן. היא תחיליתה

ג. תחילית צורות המקור: בארמית המערבית התרחב השימוש בתחילית מ"ם לכלל הבניינים 

נותרו צורות בלית הבת יוכך המצב גם במנדאית ובסורית, אולם בארמית היהוד 13הנגזרים,

                                                 
שלושת מאמריו של טל, "רבדים בארמית היהודית של ארץ לתיאור התפתחותה של הארמית היהודית של א"י ראה  6

ר לצורותיו ברובדי "המקווישראל: כינויי הרמז" -הנו"ן המוספת כאמת מידה"; "בירורים בארמית של ארץ –ישראל 

יהלום וסוקולוף סבורים שכדי לעמוד על טיבה של הארמית היהודית של א"י יש  ישראל".-הארמית היהודית בארץ

לבחון את החיבורים בהתאם לסגנונם. לדבריהם לשון התרגומים שייכת לרובד ספרותי גבוה, לשון התלמוד שייכת 

א"י הקדומים נכתבו בסגנון ביניים, וראה יהלום וסוקולוף, שירה,  לרובד לשון עממי ולשון השירה ולשונם של מדרשי

מאצ'ו בדבר קדימותו של תרגום ניאוטפיטי, כתב שההבדלים הסגנוניים -. קאופמן, בהתייחסו לטענתו של דיאז122עמ' 

לרובד  בין לשון התרגומים לבין לשונה של א"י אינם מהווים הוכחה לקדימותם של התרגומים אלא להיותם שייכים

 .122-121לשוני ספרותי. ראה קאופמן, מתודולוגיה, עמ' 

 דקדוקי של אה"ש ראה טל, דקדוק; למערכת הפועל באה"ש ראה טרשין, מערכת הפועל.לתיאור  7

 ־קסלר, דקדוק אנא"י.מילרראה בר־אשר, מחקרים בסוא"י וכן  8

אשר סיגל, אי"ב; למנדאית ראה מאצוך, -ובר , סורית; לאי"ב ראה מורגנשטרן, מחקרים באי"בנלדקהלסורית ראה  9

 מנדאית.

לספירה, וזאת בהתאם לממצאים מן  1000שטאדל סבור כי יש לדחות את סוף תקופת הארמית המאוחרת עד לשנת  10

 . 5הערה  2הארמית השומרונית, וראה שטאדל, תחביר הצורות, עמ' 

 .89פסברג, ארמית יהודית, עמ'  11

177-ל באי"ב, מורנגטשרן, מחקרים באי"ב, עמ' -; עוד ראה על חילופי נbסעיף  197 , פסקה562מאצוך, מנדאית, עמ'  12

 .56-54; טל, דקדוק, עמ' 166. לניבים המערביים ראה פסברג, דקדוק גניזה, עמ' 176

 ראה מאמרו של טל, המקור לצורותיו, המתאר את התהליך בארמית היהודית של ארץ ישראל. 13
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 14המקור בבניינים הנגזרים ללא תחילית.

ד. היידוע: בניבי הארמית המערבית נשמר היידוע ובניבי הארמית המזרחית היידוע ניטשטש עד 

 15אשר איבד ממשמעותו.

בעוד  ayya– של הזכר ה. סיומת ריבוי: בניבי הארמית המערבית נשמרה סיומת הריבוי המיודע

 ē- .16חית סיומת הריבוי היא שבניבי הארמית המזר

תקופה זאת כוללת את הלהגים הארמיים שנותרו בערים  לספירה ואילך(: 700ארמית חדשה )

 צפון סוריה, צפון איראן וצפון עיראק. להגים , כגון, סביבות דמשק, המזרח התיכוןרחבי ובכפרים ב

עודם מדוברים בעיקר  הםנחלקים אף הם ללהגים מזרחיים וללהגים מערביים ולתת ניבים. אלה 

תיהן של הלשונות והשפעו באזורים שבהם הערבית אינה השפה השלטת, בקרב הנוצרים והיהודים

  17.הן בדקדוק והן באוצר המילים במידה רבה המקומיות ניכרות

 תתרגומי המקרא לארמי .1.2

 התרגומים הקדומים .1.2.1

לוותה  וירידת מעמדה של העברית בית השניהעם חיזוק מעמדה של הארמית בארץ ישראל בימי 

קריאת התורה, באופן טבעי ומתבקש, בתרגום הדברים לארמית. אין ודאות לגבי הזמן המדויק של 

הצורך  18תחילת נוהג זה, אולם חוקרים רבים סבורים כי נוהג זה החל לאחר השיבה מגלות בבל.

 ,, אשר בפיהם שתי לשונותבתרגום נבע אפוא מן ההבדלים הלשוניים בין הדוברים הלא מלומדים

 ה מלאה שלהבדלים אלה הקשו על הדוברים בהבנהארמית והעברית, ובין הטקסט המקראי. 

הטקסט המקראי על מושגיו ועל הקשריו. התרגום הסימולטני לשפה הארמית היווה אופן 

אמנם, שינויים היסטוריים דרשו את  19.התמודדות ראוי, משום שלא שינה את הטקסט המקורי

אמת תוכנו של הטקסט ואת לשונו לקהל היעד, אך תרגום המקרא עורר מחלוקות רבות בספרות הת

  20הרבנית, והתנאים וממשיכיהם ביקשו למנוע את התקדשותו בעיני המאמינים, חרף חשיבותו.

מטבע הדברים, התרגומים הארמיים המצויים בידינו כיום אינם הטקסטים המקוריים כפי 

לא גלגולים אשר הועלו על הכתב שנים רבות לאחר שהתקבע נוסחם. כתבי שנאמרו בבתי הכנסת א

היד העתיקים ביותר המעידים על קיומם של תרגומי המקרא לארמית נמצאו בין מגילות מדבר 

                                                 
 . 246-247המקור, עמ'  ראה פסברג צורות 14

 .  136"מסקנות מסיכום היידוע"; פסברג, דקדוק גניזה, עמ'  – 5, ובייחוד סעיף 236-241קדרי, עיונים בתחביר, עמ'  15

, טל, דקדוק, 133-135, פסברג, דקדוק גניזה, עמ' 48-51, עמ' 1904, נלדקה 112-113מורגנשטרן, מחקרים באי"ב, עמ'  16

 .88-86עמ' 

ארמית יהודית, מפרט על הלהגים השונים של הארמית היהודית החדשה ומוסיף הפניות ביבליוגרפיות גם  פסברג, 17

 .107-100ללהגי הנוצרים, וראה עמ' 

 . 51-52דיאז מרינו, מהדורה ביקורתית, עמ'  18

 . 365-378טל, הצדקה לתרגום, עמ'  19

 .362-365טל, הצדקה לתרגום, עמ'  20
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. תגליות אלו עוררו עניין רב, מפני שבתקופה ההיא טרם הותר לעגן בכתב את )ראה להלן( יהודה

 21המסורת שבעל פה.

 11Q10 (11QtgJob)הוא תרגום איוב מקומראן  מספרי המקראהתרגום הקדום ביותר לספר 

. התרגום אינו שלם, והוא מכיל בעיקר פרקים מסוף הספר. 11במערה מספר  1956שנתגלה בשנת 

מגילה מצויים בה אף מאלההניב הארמי המשתקף מן התרגום מרובה במאפיינים עתיקים יותר 

אופיו של התרגום מילולי, ואין בו  22לפנה"ס. 100-150הוא זמנו ייתכן שהחיצונית לבראשית, ו

כגון ספר ויקרא, תרגומים נוספים לספרי מקרא  23הימנעות מתרגומם של ביטויי ההגשמה של האל.

נמצאו במערות אחרות, אך הם קרובים ליתר החיבורים הכתובים ארמית שנמצאו במערות 

 24קומראן.

גומים שנמצאו מקומראן הם תרגום אונקלוס ותרגום יונתן בן עוזיאל תרגומים מאוחרים לתר

לנביאים. בחינה לשונית מדוקדקת של תרגומים אלה העלתה כי מוצאם הוא ארץ ישראל 

ומאפייניהם הלשוניים תואמים את המאפיינים של הארמית הבינונית, אך הם נערכו ונחתמו 

סימני ב נוקדובי יד בניקוד הבבלי לאירופה, שם ככל הנראה, בשלב מאוחר יותר הובאו כת 25בבבל.

 26ניקוד טברניים ובהמשך הפכו להיות הבסיס לדפוסים.

 תרגומים מאוחרים .1.2.2

( IIהועלו על הכתב תרגומים יהודיים נוספים: תרגום ניאופיטי, תרגום הקטעים )תרגום ירושלמי 

רושלמיים", וזאת משום או "י ניזה. תרגומים אלה הם תרגומים של א"יוקטעי תרגום שנמצאו בג

נבדלים מתרגום אונקלוס ומתרגום יונתן  הם 27שהם משקפים היטב את הארמית היהודית של א"י.

באופן תרגומם, שכן הם מכילים הוספות מדרשיות והלכתיות רבות. על אף בלשונם ולנביאים 

נה לשונית שקאלה וממשיכיו ביקשו להקדים את זמנם של תרגומים אלה לראשית ימי הנצרות, בחי

  28של התרגומים הללו מאוחר הרבה יותר.זמנם העלתה כי 

ישראלי ץ קטעי התרגום מן הגניזה הקהירית )ת"ק( הם מן המקורות המהימנים ביותר לתרגום האר

ולשונו שנכתבו בתקופות שונות,  ים מהתורהפסוקכאלף המדובר בתרגום לא רציף של לתורה. 

                                                 
 . 60, עמ' 51-52רה ביקורתית, עמ' ראה דיאז מרינו, מהדו 21

, מצטט מתוך מסכת שבת מעשה המתייחס לתרגום איוב ומציג היטב 2001. טל, 93-95מקנמרה, עיון בתרגום, עמ'  22

 .364את המחלוקת שעמדה סביב התרגומים, וראה עמ' 

 .136קליין, הגשמת האל, עמ'  23

גום אונקלוס, אך משווה את אוצר המילים העבריות לתרגום מקנמרה מוצא דמיון מבחינת אופי התרגומים הללו לתר 24

 .97-96ניאופיטי ומגלה דמיון רב, וראה עיון בתרגום, עמ' 

. 211-215; וכן טל, תרגום יונתן, עמ' 343 – 342קוטשר, אנציקלופדיה, עמ' ; 32-33, עמ' , השפות השמיותנלדקה 25

ראה קאלה, מסורות המערב, עמ'  .תרגומים בבליים גמוריםשראה בהם עמדתם של אלה מנוגדת לסברתו של קאלה, 

 לשאלת מוצאו של תרגום אונקלוס. 1.3וכן בסעיף  204-203

 . 72פסברג, ארמית יהודית, עמ'  26

  כד בדברי המבוא.-עמ' כגטל, תרגום יונתן,  27

 .1-2, פסברג, דקדוק גניזה, עמ' 207-208כ בדברי המבוא, קאלה, גניזה, עמ' -טל, תרגום יונתן, עמ' יט 28
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בחירתם של הפסוקים המתורגמים  לארמית התרגומית של א"י.נחשבת אחד הייצוגים המהימנים 

לא שיקפה תפיסה אידיאולוגית ברורה כלשהי, וכתבי היד השונים אינם זהים זה לזה בבחירת 

בין הפסוקים שבתרגום הקטעים מצויות הקבלות רבות להערות השוליים  הפסוקים המתורגמים.

  29תוארכת למאה השש עשרה.המצויות בתרגום אחר, כ"י ניאופיטי, שכתיבתו מ

יונתן. בדומה לתרגומים הקודמים שנסקרו לעיל, אף המיוחס לתרגום התרגום נוסף לתורה הוא 

מפני לשונו עוררה מחלוקת בקרב חוקרים  .תרגום זה מכיל תוספות הלכתיות ומדרשים מרובים

זה מונח תרגום כי בבסיסו של תרגום  יש הסבורים. שבלולים בה יסודות רבים של להגים שונים

אונקלוס, ואחרים סוברים שמדובר ביצירה מקורית, אך עריכתה הסופית נעשתה בהשפעת לשונו 

קאופמן, אשר בדק את לשונו של התרגום, מטיל ספק באשר למוצאו המערבי  30של תרגום אונקלוס.

נים הוא סבור כי המאפיי 31של התרגום, וסבור שמדובר ב"פרי בית הספר ולא פרי בית הכנסת".

הרגילים בארמית יהודית של א"י המצויים בתרגום זה אינם ייחודיים לתרגום, אלא מהווים נדבך 

 ". הארמית היהודית הספרותית המאוחרתסגנון כתיבה שאותו כינה "אחד של 

 מוצאו של תרגום אונקלוס וזמנו .1.3

 גישתו של גייגר  .1.3.1

גייגר קבע שתרגומי המקרא היהודיים נחלקו לשתי חטיבות: התרגומים הירושלמיים לתורה א' 

, התרגומים הירושלמיים מבוססים על לשיטתוולכתובים והתרגומים הבבליים לתורה ולנביאים. 

הטקסט המקראי ועל מסורת הפרשנות, ועל כן יסודם קדום, על אף התוספות והתיקונים הרבים 

                                                 
, ושם דיון מפורט בדבר קביעת זמנם של קטעי התרגום מן הגניזה לעומת לשונו 2-5ראה פסברג, דקדוק גניזה, עמ'  29

ם ניאופיטי לקטעי התרגום מן הגניזה אינו מוטל בספק, אך כתב יד זה עבר תחת של תרגום ניאופיטי. דמיונו של תרגו

של התרגום. קטעי התרגום הללו צורתו המקורית ידיים רבות שהושפעו ממסורות לשון שונות. עניין זה השפיע רבות על 

צויים בהם סימני נמצאו בשישה כתבי יד השונים זה מזה בכתיב ובמסורת ההגייה )אם מ אלאאינם חלק מקודקס, 

וזאת משום  ביסודה היא תרגום יהודי, שהפשיטתא  טען ניקוד( ובמקרים שבהם הפסוקים מקבילים, גם בתוכן. קאלה

שנמצא בגניזת קהיר. לאור הימצאותם של יסודות הלכתיים שאינם מופיעים  ת"קדמיון שמצא בין הפשיטתא לבין 

קאלה, מסורות המערב, , 273-272עמ'  גניזה, על תרגום הפשיטתא, ראה ת"אשלל את השפעתו של  קאלהבאונקלוס 

קבע קאלה את זמנם  אלה . על סמך הימצאותם של יסודות הלכתיים4*-3, וכן קאלה, מסורות המזרח, עמ' *203עמ' 

 רי המבוא(.כ )דב-של התרגומים הירושלמיים לראשית ימי הנצרות, אך טל הפריך קביעה זאת, ראה תרגום יונתן, עמ' יז

 . 1-2פסברג, דקדוק גניזה, עמ' ראה  30

. קאופמן מצא שבע מאות מילים שאותן מיין לשבע קבוצות שונות: מילים 366קאופמן, התרגום המיוחס ליונתן, עמ'  31

ארמיות המשותפות לכלל הניבים; מילים שמוצאן מן הארמית היהודית הספרותית, בעיקר מלשון אונקלוס או תרגום 

נביאים; מילים שמוצאן מן הארמית היהודית של א"י; מילים שמוצאן מהארמית הבבלית; מילים עבריות או יונתן ל

צורות המידמות לצורות עבריות; צורות ארכאיות או שמקורן אינו ברור; צורות מיוחדות, ככל הנראה בהשפעת 

שנעשו בהם מקשים על קביעה חד הסורית. לדבריו, מצבם הגרוע של כתבי היד המצויים כיום והתיקונים הרבים 

 .369-366משמעית לזהות הניב המדובר של תרגום זה, ראה עוד בעמ' 
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התרגומים הבבליים, הם תרגום אונקלוס ותרגום יונתן לנביאים, עובדו לפי מסורות המצויים בהם. 

  32חדשות, על כן ניתן לקבוע כי מאוחרים הם.

נשען על מסורת קדומה, אך למעשה נתחבר או נערך בצורתו הסופית בבבל  , אמנם ת"אלפי גייגר

ל בתקופה זו. בתקופה ההיא לספירה, וזאת משום חשיבותו של המרכז היהודי בבב הרביעיתבמאה 

שהטיפו דברי מוסר בעת הקראת התורה, ובין חכמי התורה,  ,התעוררו חילוקי דעות בין המתרגמים

 ובכךהצורך ליצור אחדות תרגומית לתורה, אפוא אשר לא אחת התנגדו לפרשנויות אלה. נוצר 

רעה שכזו יכולה . לפיכך סבר גייגר כי הכהחדשותלהתאים את הטקסט הקדום להשקפות העולם 

ליפול בבבל בלבד. כך הסיק כי תרגום אונקלוס, על אף שנמסר בתקופה שלאחר הבית השני, נערך 

לספירה. הליקוי הברור של גישתו נובע מכך שהיא אינה מסתמכת על  הרביעיתעריכה סופית במאה 

שתרגום  הרחיק ממנו קאלה וטען 33מחקר בלשני, אלא על בחינת מקורות היסטוריים והלכתיים.

טל, בפרק המבוא לספרו "לשון א'  34אונקלוס לא נדד כי אם נוצר כולו בבבל במאה הרביעית.

התייחס בהרחבה לסברותיהם של גייגר,  ,התרגום לנביאים ראשונים ומעמדה בכלל ניבי הארמית"

של קאהלה ושל תלמידיהם, והוכיח כי הסתמכותם על תכני התרגום ולא על ההיבט הלשוני, גורעת 

   35ממסקנותיהם.

 לדקה וממשיכיו נ .1.3.2

נלדקה נסמך על בחינה לשונית של לשון התרגום, וסבר כי מוצאו של תרגום אונקלוס הוא דווקא ת' 

נערך  ורק אחר כךישראלית המאוחרים יותר, ץ בארץ ישראל, שכן להגו דומה ללהגי הארמית האר

ית של המגילה החיצונית לבראשית קוטשר, אשר מצא דמיון רב בין הארמי' בעקבותיו הלך  36בבבל.

 37אשר נמצאה בקומראן ובין לשון אונקלוס, וכן מצא דמיון ללהגים השונים של הארמית המערבית.

אונקלוס, אשר חובר בארץ ישראל, ואילו -הסיק כי לתרגום אונקלוס קדם נוסח פרוטו מכאן

נוקד לפי מסורת הממצאים המשקפים את הלהגים המזרחיים מקורם בבבל, שם נמסר, נערך ו

                                                 
, ואילו טל כתב: "סימנים מעטים אך חשובים עשויים להצביע על מציאות 107-108גייגר, המקרא ותרגומיו, עמ'  32

בקומרן... שני התרגומים המקוטעים הפוכה: תרגומים מילוליים הם קדומים ביותר. אלה הם קטעי תרגומים שנמצאו 

המונח "תרגום בבלי" ביחס לתרגום  יח(.-האלה הם מילוליים לגמרי ונקיים מיסודות מדרשיים" )תרגום יונתן, עמ' יז

 מאצ'ו, מקנמרה ואחרים.-אונקלוס רווח בעבודותיהם של קאלה, דיאז

ספרו של גייגר, הבהיר את עמדתו השלילית של , בדברי המבוא לקלאוזנר. 103-109גייגר, המקרא ותרגומיו, עמ'  33

ראה  .מסקנותיו של גייגר הושפעו מעמדותיו אלה, ומכאן כי ייתכן שכד(-גייגר כלפי היהדות הרבנית )עמ' כא

 .117, הערה 125פוזן, העקיבות התרגומית, עמ' התייחסותו של 

 . 203קאלה, מסורות המערב, עמ'  34

 א.כ" –טל, תרגום יונתן,עמ' י"ג  35

 .32-33, עמ' , השפות השמיותנלדקה 36

מאוחר יותר, טבע גרינפילד את המושג "ארמית ספרותית סטנדרטית" . 9-11קוטשר, המגילה החיצונית, עמ'  37

(Standart Literary Aramaic לתיאור החיבורים הספרותיים שנכתבו בתקופה שלאחר נפילת האמפריה הפרסית, הן ,)

שנכתבו בדיאלקט זה קרובים בלשונם ללשון הארמית הספרותית, הלשון שהתקיימה  במזרח הן במערב. החיבורים

לצד הארמית הרשמית ששימשה את השושלת האחמאנית, אך מצויים בהם יסודות שמאוחר יותר יזוהו כמאפיינים 

 .119-116מובהקים של הארמית המזרחית ושל הארמית המערבית. ראה גרינפילד, ארמית ספרותית סטנדרטית, עמ' 
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באונקלוס,  את חוסר העקיבות של הצורות המיודעות מסביר קוטשרבאופן זה  38הקריאה הבבלית.

, וצורות מזרחיות ayya–המזרחית, במקום הסופית  e–את הימצאותה לפרקים של סופית הריבוי 

לת"א ולת"י הוא סיומת המדבר  מובהקמובהקות, כגון סיומת המדבר והנסתרת בבניין קל. מאפיין 

  39והנוכחת בפועלי ל"י.

מרבית החיבורים כתובים ארמית שנמצאו במערות כ כמוהולאור אלה, סבר קוטשר כי ת"א, 

קומראן, נכתב בארמית הבינונית, היינו הדיאלקט שעלה לאחר שקיעת הארמית הממלכתית, למן 

   40המאה הרביעית לפנה"ס ועד למאות הראשונות לספירה.

ת"א, וביקש לערער את ממצאיהם של קוטשר -א' קוק קרא תגר על זיהוי מוצאם המערבי של ת"י ו

ושל טל שנזכרו לעיל. לדבריו, הדמיון שבין התרגומים )והארמית שבקומראן( לכתובות מתדמור 

ולארמית הסורית, המזוהות עם הארמית המזרחית, מצביע על קיומו של להג נוסף, שאותו כינה 

, להג שרווח במרחב הגיאוגרפי שבין בבל לארץ ישראל. במאמרו העמיד קוק ת המרכזית""הארמי

זה מול זה מאפיינים קרובים או זהים בין המקורות הללו. כגון סוגיית צורת הריבוי, תפוצתו 

מהמאפיינים שבהם דן  אחדים 41המשתנה של השורש הו"י והכינויים החבורים לפעלים ולשמות.

 42בצורת הריבוי או כפילות צורות העתיד בשורש הו"י נדונו במחקרים אחרים, קוק, כגון הגיוון

הטהורה. פתרונות אלה מחזקים  יצאו מתחומי המורפולוגיה עו במחקרים אלהוהפתרונות שהוצ

דווקא את הצעתו של גרינפילד בדבר קיומה של "ארמית ספרותית סטנדרטית" שרוב העדויות לה 

 מאוחר יותר הארמית המערבית.  נמצאו באזורים שבהם התפתחה

 מחקריו של קדרי .1.3.3

 קווי דמיון בין הארמית של ת"א ובין לשון הארמית של מגילת אנטיוכוס שורה שלקדרי מצא מ"צ 

 יתאחריה וכן מילת המושא שהידמות הנו"ן לעיצור  43א,–, כגון סיומת הריבוי המאוחרת לת"א

 44.ן"ארמיות שנמצאו לפני המאה הראשונה לסהבתעודות אינם קיימים ממצאים אשר  -לכינויים 

                                                 
 .346, וראה קוטשר, אנציקלופדיה, עמ' דומה של גיבוש תהליךכי תרגום יונתן לנביאים עבר  קבעקוטשר  38

 . 5.7.5.1.2לסיומת המדבר בפועלי ל"י ראה סעיף  5.2.1.4.2קוטשר, שם, שם. לסיומת המדבר בבניין קל ראה סעיף  39

. פסברג חיזק מסקנה זאת כשמצא דמיון בין צורות המקור המופיעות באונקלוס 342-343קוטשר, אנציקלופדיה, עמ'  40

וביונתן לאלה שנמצאו בארמית התדמורית, בת תקופתם של התרגומים. שלא כתרגום אונקלוס, הכתובות מתדמור 

של מבנים לשוניים דומים מחזקת את  םצאותלא נערכו בתקופה מאוחרת לכתיבתן, אלא משקפות את לשון זמנן. הימ

ובהמשך את דברי  246-244פסברג, צורות המקור, עמ'  הרא של ת"א ושל ת"י. םומוצא םקביעתו של קוטשר לגבי זמנ

 . 253-252עמ'  ,הסיכום

 . 149-155קוק, פרספקטיבה, עמ'  41

 .5.7.5.8סעיף ראה לונד, שלהלן; לשורש הו"י  43הנזכר בהע' לצורת הריבוי ראה מאמרו של גאר  42

א היא סיומת מיודעת ואילו במקומות רבים בת"א, בהשפעת –סיומת הריבוי השוואה זו העלתה קושי, משום ש 43

סוגייה  .235, וראה קדרי, תשכ"ב, עמ' הארמית המזרחית, אין הבחנה בין צורות מיודעות לבין צורות שאינן מיודעות

א לבין צורות הריבוי –אופן משכנע למדיי שההבחנה בין צורות הריבוי בסיומת זו הושלמה במחקרו של גאר, שהסביר ב

 .199-198י אינה פונטית אלא תלויה בקטגוריה דקדוקית, וראה גאר, צורת הריבוי, עמ' –בסיומת 

  .140-145' קדרי, מגילת אנטיוכוס, עמ 44
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לאור אלה הסיק קדרי כי לשון המגילה לא הייתה, ככל הנראה, לשון דיבורו של הכותב, אך קרבתה 

   45לארמית של ת"א עשויה להוכיח את קיומה של ארמית ספרותית בת התקופה ההיא.

וצאו ואת זמן חיבורו במחקרים מאוחרים יותר, התמקד קדרי בלשון ת"א עצמו, וקבע את מ

, אשר 46המשוער של התרגום. מסקנתו הכללית מתוך מאמרו "עיונים בתחביר לשונו של אונקלוס"

, היא כי לשון ת"א הייתה לשון 47בו בדק את תווית היידוע, את כינויי המושא ואת צירופי הסמיכות

ית הממלכתית עצמאית מהבחינה התחבירית, כלומר לשון שבה התקיימו יסודות קרובים לארמ

 לצד סימני מעבר לקראת הארמית הבינונית המערבית. 

"מחקר תרגום אונקלוס בימינו: מעמד המחקר ותפקידו" הסיק קדרי  1972במאמרו המקיף משנת 

לאור הממצאים והדמיון בין לשון ת"א לבין להגים ארמיים שונים, כי זמן חיבורו של ת"א הוא 

לשון זו שלב מעבר מהארמית הממלכתית  ובכך מהווה"י, המאה הראשונה או השנייה לספירה בא

אל הארמית הבינונית. לשון מעבר זו מכילה אלמנטים מזרחיים שונים אשר השתרשו בארמית 

הממלכתית, ואילו אלמנטים מזרחיים אחרים נוספו בעת עריכת התרגום בבבל. בדומה לגייגר, אף 

באזור, אך  של התרגום מנעה את הפצתו קדרי סבור כי התפישה האידיאולוגית הרווחת בא"י

תפישה שונה רווחה בבבל, שם התקבל התרגום בברכה, בין השאר משום שמלכתחילה לא התאים 

  48לשפת המקום.

גוטשטיין סבר אף הוא, בדומה לקדרי, כי לשון אונקלוס היא לשון ספרותית בעלת -גושןמ' 

שתרש בבבל בשל דיגלוסיה ספרותית, היינו, כי ת"א ה טעןמאפיינים מערביים, אך שלא כקדרי, הוא 

דוברי הארמית המזרחית "היו מסוגלים להבינה ]את לשון תרגום אונקלוס[, למסרה בנאמנות רבה 

ואף לנסח בה שיפוצי ניסוח. אבל לא יותר. בשום פנים לא יכלו ליצור בה יצירה תרגומית עצמאית 

אונקלוס נכתב -תרגום פרוטו הלפיו, שרלזו של קוט גוטשטיין דומה-קנתו של גושןמס 49ממש".

 , ולאחר מכן הועבר לבבל. באזור ארץ יהודה ספרותיתהממלכתית הארמית בלשון ה

 מהדורות מדעיות לתרגום אונקלוס .1.3.4

המחלוקות בדבר זיהוי טיפוס הארמית של תרגום אונקלוס נובעות בעיקר מהיעדר ממצא מהימן 

א'  50בשל מיעוט המחקרים העוסקים בלשון זו. ושלם שניתן להסתמך עליו בתיאור הלשון וכן

                                                 
הדד ואחרים היא הלשון הספרותית של סבר גרינפילד כי הארמית הקדומה המוכרת ממצבות פנמו,  בדומה לזה 45

התקופה, ומאוחר יותר התפתחה להיות הארמית הרשמית. הארמית הספרותית, שבה נכתבו קטעים מספר דניאל וכן 

לה נמצאו  נוספות חיבורים שונים שנמצאו בקומראן, אינה אלא גלגול מאוחר יותר של הארמית הרשמית, אשר עדויות

הבחין בהבדלים פונולוגיים שונים שהשתרבבו למכתבים ולמסמכים  גרינפילדא. במכתבי הרמופוליס ובספר עזר

שנכתבו בארמית הממלכתית, וקבע כי הבדלים אלו מרמזים על קיומם של דיאלקטים ארמיים שונים, תחת הארמית 

 .345ה, עמ' . קוטשר אף הוא הצביע על כך, וראה אנציקלופדילעיל 4וכן הערה  הממלכתית, ראה גרינפילד, דיאלקטים

 . 232-251 קדרי, עיונים בתחביר, עמ' 46

 .97גרינפילד מתייחס אף הוא לעניין הסמיכות, דיאלקטים, עמ'  47

 .44הערה  10, וכן, קוטשר, המגילה החיצונית , עמ' 373-374קדרי, מחקר ת"א, עמ'  48

 .185גוטשטיין, מודל הדיגלוסיה,  עמ' -גושן 49

 .232קדרי, עיונים בתחביר, עמ'  50
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שפרבר, במהדורתו המדעית לתרגום אונקלוס, התייחס לחוסר מהימנותם של כתב היד הרבים 

שעליהם הסתמך לצורך הכנת מהדורתו. הוא הסתייע בעיקר בכתבי היד המנוקדים בניקוד בבלי, 

שבות כמקורות מהימנים מהדורות הדפוס לת"א אינן נח 51ואף בהם נתגלתה חוסר עקיבות.

למסורת ההגייה של התרגום, משום השיבושים הרבים שנפלו בכתבי היד עד הבאתם אל הדפוס. 

משקף מסורת הגייה בבלית אף על פי  448, אשר בדומה לכ"י 52יוצא מכלל זה הוא דפוס סביונטא

 . (1.5)ראה סעיף  שסימני הניקוד בו הם סימנים טברניים

 אונקלוס אופיו של תרגום  .1.4

טל א' כפי שנכתב לעיל, התרגומים שנמצאו במערות קומראן היו תרגומים מילוליים, ומכאן הסיק 

תרגום עם זאת אין  53.שהם מאוחריםכי דווקא אופיים המילולי של ת"א ושל ת"י מבטל את הסברה 

 חורג מן התרגום המילולי בהתאםהוא תרגום מילולי מלא, ורבים המקומות שבהם  אונקלוס

קליין, במחקרו על ביטויי ההגשמה של האל בתרגום אונקלוס, טען שת"א שייך  מ' לתפישת עולמו.

דעה אחרת  54לאסכולה הפשטנית אשר פירשה את הפסוקים המתארים את אלוהים כאלגוריות.

העלה פוזן בעבודתו על העקיבות התרגומית בת"א. פוזן לא בדק תרגומים ישירים אלא בחן את 

מסקנתו היא שת"א מבטא תפישה מגובשת טויים ושל מילים בהקשרים שונים. תרגומם של בי

מקשה אחת עשויים וברורה כאשר הוא חורג מן התרגום המילולי. כך, למשל, ביטויי הגשמה אינם 

אלא נחלקים לקבוצות, ואף בהן נמצאות חריגות כאשר אין המתרגם מוצא פגיעה ב"כבוד 

  55שמיים".

אף היא לוטה בערפל. השם "אונקלוס" מופיע בבבלי, אך נעדר מן יש האזהותו של "אונקלוס" 

ייתכן שהשם "אונקלוס" אינו אלא שיבוש השם היווני "עקילס" על דרך  הירושלמי לחלוטין.

בבבלי, אשר בהם מתחלפים עקילס ו פסוקים בירושלמיהארמית. חיזוק להנחה זו מצוי ב

 56:אונקלוסו

)בבלי,  מפי ר' יהושע ור' אליעזר גר אמרותרגום של תורה אונקלוס ה

 מגילה ג עמ' א(

תירגם עקילס הגר תורה לפני ר' אליעזר ולפני ר' יהושע וקילסו אותו 

 ואמרו לו יפיפית מבני אדם )ירושלמי, מגילה פרק ע"א דף ג(.

                                                 
בעיקר מתוך כתבי יד תימניים, ולפיכך מייצגת בבלית  עובדה . מהדורה זוXI-VIIIשפרבר, תרגום אונקלוס, עמ'  51

 .233צעירה, שההשפעות הטברניות בה מרובות, וראה קדרי, עיונים בתחביר, עמ' 

 . 1884על פי מהדורת א' ברלינר,  52

 יח.-טל, תרגום יונתן, עמ' יז 53

. קליין מבסס את קביעתו על פי הבבלי, לפיו: "תרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו מפי 7קליין, הגשמת האל, עמ'  54

  .ר' אליעזר ור' יהושע" )בבלי, מגילה ג, עמ' א(

 .159-160פוזן, העקיבות התרגומית, עמ'  55

כן ראה טל, למעמדו של אונקלוס, עמ'  .147-159, עמ' quila and OnkelosAעמד על כך יפה סילברסטון בספרו המקיף  56

262-261. 
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 דקדוק לשון אונקלוס .1.5

שנכתבו לפני המאה כבר עמד קדרי על חוסר מהימנותם של ספרי הדקדוק לארמית וללשון אונקלוס 

מדקדקים מאוחרים  57התשע עשרה, לפי שמחבריהם לא הבחינו בין הלהגים הארמיים השונים.

אך יש מעט ספרי דקדוק שעסקו בלשונו עמדו על ההבחנות שבין הלהגים הארמיים השונים, אמנם 

ם אחרים, של אונקלוס, ורובם לא יוחדו ללשון זו אלא עסקו בלשון ת"א לצד חיבורים אחרים ולהגי

       .כגון ספרו של דלמן שיידון להלן

הוציא א' ברלינר מהדורה מדעית של תרגום אונקלוס המסתמכת על הנוסח שבדפוס  1887בשנת 

. בדברי המבוא למהדורה עמד ברלינר על ההבדלים ועל הדמיון שבין 1557סביונטא לתורה משנת 

בכתבי יד אחרים של ת"א, בהם כתבי יד המצוי בדפוס סביונטא ובין מסורות הניקוד המצויות 

, Die Mâsôrâh zum Onkelosראה אור ספרו של לנדאואר  1896המנוקדים בניקוד בבלי. בשנת 

 . Vat.Ebr.448ובו רשימה מפורטת של הערות מסורה בת"א מתוך כתבי יד חשובים, וביניהם כ"י 

מהדורה זו, הכוללת אפראט  .1959מהדורה מדעית נוספת לת"א היא מהדורתו של שפרבר, משנת 

מקיף, נסמכת על כתבי יד תימניים המנוקדים בניקוד בבלי, וניקודם משקף מבטא בבלי צעיר, 

 שההשפעות הטברניות בו רבות. 

 Grammatik des בחיבורותרומה חשובה לחקר הארמית של ארץ ישראל הרים גוסטב דלמן. 

Jüdisch-Palästinischen Aramäisch מות רבות, ותיאורו השיטתי משמש חוקרים אסף דלמן דוג

דלמן לא ייחד את ת"א ואת ת"י מיתר רובדי הארמית היהודית של רבים זה שנים רבות. עם זאת, 

כתבי היד שעליהם נסמך היו כתבי יד תימניים צעירים, ומשום כך הם אינם א"י. זאת ועוד, 

  58ה מרובות.משקפים הגייה בבלית טהורה אלא הגייה שההשפעות הטברניות ב

דודי אשר ביקש לתאר ע' הדוקטור של ת"א הוא עבודת שהוקדש כולו לתיאור דקדוקו של מחקר 

של דודי עוסקת המקיפה את דקדוק לשון אונקלוס מתוך כתבי היד שנמצאו בגניזה. עבודתו 

עמידים את ת"א שנמצא בגניזה מבתצורת הפועל, בתצורת השם ובתורת ההגה, והממצאים 

לפי סימוניו של ייבין,  בע)המנוקדים בניקוד בבלי עם מסורת ההגייה הבבלית העתיקה של הארמית 

 ברם היות שדודי הסתמך במחקרו על כתבי יד מקוטעים, לא עלה בידו להסיק מסקנותלן(. וראה לה

זה טמונה, כאמור, בכתבי היד  חשיבותו של מחקר. לאופיים של כתבי היד שחקרהנוגעות מובהקות 

כתבי יד המנוקדים בניקוד בבלי המייצגים מבטא בבלי עתיק, ולפיכך הם  –שעליהם התבסס 

 עשויים לשקף באופן מהימן את מסורת ההגייה של להג זה.

 מסורת הארמית המשתקפת מן התרגום .1.6

ת מסורת ייבין, בעבודתו המקיפה על מסורת העברית המשתקפת בניקוד הבבלי, חילק א .1.6.1

(, מסורת בינונית ומאוחרת יותר, אשר בעהלשון הבבלית לשלוש קבוצות עיקריות: בבלית עתיקה )

(, ומקורות חדשים שלהם תכונות דקדוקיות מגוונות בב) מועטה בה ניתן לזהות השפעה טברנית

                                                 
 .361-362קדרי, מחקר ת"א, עמ'  57

 .332ייבין, ניקוד בבלי, עמ'  58
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(. שיאה של המסורת הבבלית היה במאות בצוהשפעתה של המסורת הטברנית ניכרת היטב )

ת והתשיעית, והחל מן המאה העשירית התגברה השפעתה של המסורת הטברנית גם בבבל, השמיני

ולאחר בחינת כתבי היד השונים ומסורותיהם, הסיק ייבין כי אין למיין את כתבי היד לפי זמנם 

דבריו של ייבין על מסורת הניקוד של העברית יפים במידה רבה גם למסורת  59אלא לפי מבטאם.

ועם  וראיה ברורה לכך היא ההקבלות המרובות שעורך ייבין בין הלשונות. ת,הניקוד של הארמי

זאת יש לציין כי לדברי ייבין, ההבדלים בין שיטות הניקוד אינם דיאלקטיים אלא הבדלים בין 

 60מסורות הגייה שונות.

  61לחמש קבוצות מבטא התבססה על תורת ההגה: את כתבי היד שבדק חלוקתו של ייבין

 הטברנית הטהורה, שלה שרידים בבליים מועטים.א. ההגייה 

שרידים דקדוקיים בבליים, כגון ניקוד מעטים ב. הגייה טברנית ברובה, אשר בה 

רוק בהברות שוחיריק ניקוד ; שpדבfו, כגון וי"ו החיבור בחיריק לפני עיצור שוואי

 .הeכמuח, רlשמfאסגורות שאינן מוטעמות, כגון 

לג. הגייה בבלית בינונית   lגלוfר, lגדוpבוכן מילים כגון  צעירה, אשר בה משקל ַמקטָּ

לפי מסורת ההגייה הבינונית, אך האותיות הגרוניות בשווא או בתנועה  יםמנוקד

 קצרה בהברה פתוחה שאינה מוטעמת מנוקדות בחוסר עקיבות. 

מקוריות בפעלים  uד. הגייה בבלית בינונית עתיקה, אשר בה נשמרו מעט תנועות 

, וכן הגרוניות )באותם התנאים שבסעיף ג( מנוקדות לעתים uוpלנlקטfיכגון  נוייםעם כי

 כתנועה ולעתים בשווא.

ה. הגייה בבלית עתיקה, אשר בה הגרוניות מנוקדות בתנועה מלאה, יו"ד עיצורית 

עי"ן בסוף תיבה לאחר חיריק תנוקד  ;יfחfי, דlסוfיכגון  מנוקדת בחיריק,בראש תיבה 

 u.62רפוfשfי, uרבוfקfתכגון תנועות העזר מרובות בה , ו pעeרקpקpה, כגון בפתח

תרגום אונקלוס הוא תרגום מגובש ואחיד למדי, אולם בכל הנוגע לשלד העיצורי אמנם  .1.6.2

חילק את מסורות הלשון של תרגום  מסורות לשון שונות מבדילות בין כתבי היד השונים. דיאז מרינו

אין מדובר רק בהבדלי  ולשיטתולחמש קבוצות בהתאם לכתבי היד הידועים של ת"א, אונקלוס 

  63.ניקוד, אלא בהבדלי הגייה ואף בהבדלים לשוניים אחריםשימוש של סימני ה

                                                 
 .90ייבין, ניקוד בבלי, עמ'  59

 .17-18, עמ' שם  60

 .91חלוקה זו אינה מוחלטת, אלא ניתנת לחלוקה נוספת של סוגי ביניים, שם עמ'  61

. מורג, מחקר הארמית הבבלית, התייחס אף הוא לתנועות העזר כסוגיה הנפוצה בארמית, ובייחוד 91שם, עמ'  62

 .238בארמית המזרחית. ראה עמ' 

 .64דיאז מרינו, מהדורה ביקורתית, עמ'  63
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א. מסורת הלשון הבבלית המצויה בכתבי יד רבים אך מקוטעים, הן מן הגניזה והן 

 ניקוד הבבליים.כתבי יד אלה מנוקדים בסימני הממקורות אחרים. 

ב. מסורת הלשון התימנית המיוצגת בכתבי יד רבים, אך עשויה לשקף השפעה 

טברנית על מבטאם, כשם שהשפעה זו עשויה להימצא בכתבי יד ממסורת הלשון 

 64הבבלית.

 ג. מסורת הלשון הטברנית אשר אין כתבי יד מהימנים ומלאים המייצגים אותה.

מסורת לשון אשר לדברי דיאז מרינו מיוצגת  טברנית. זוהי –ד. המסורת הבבלית 

. 1557ודפוס  סביונטא משנת  ןמספריית הוותיק 448בשני מקורות בלבד: כ"י 

ייחודה של מסורת לשון זו הוא בהיותה מעין דרך ביניים המשלבת בין המסורת 

הבבלית להגייה הטברנית, היות שמצויים בחיבורים אלה סימני הניקוד הטברניים 

למסורת ההגייה הבבלית. דיאז מרינו סבור כי מחקר מסורת לשון זו  המתאימים

  65עשוי להשלים את מחקר מסורת האי"ב כמחקר המשווה בין תצורה והגייה.

ה. מסורת הלשון הספרדית. מסורת לשון זו היא מסורת לשון מאוחרת יחסית, 

 66המופיעה בכתבי יד מסוף המאה החמש עשרה.

כתב  67(.649)דה רוסי  3079טברנית הוא כתב יד פארמה -בבליתכתב יד נוסף המשקף מסורת  .1.6.3

המאה השתים עשרה לאמצע המאה השלוש תקופה שבין יד כתוב באותיות אשכנזיות ומתוארך לה

הוא נוקד בסימני ניקוד טברניים המשקפים  גםמכתב יד זה העלתה כי  מדגמית הבדיק 68עשרה.

זו תוקנה בידי יד מאוחרת בהתאם להגייה טברנית.  הגייה בבלית עתיקה או בינונית, ושכבת ניקוד

ודפוס סביונטא אינם המייצגים היחידים של מסורת הגייה בבלית בסימני  448מסתבר אפוא כי כ"י 

הניקוד הטברני, וייתכן שבאמצעות סריקות איכותיות ניתן יהיה למצוא כתבי יד נוספים שעברו 

 ההגייה הטברנית. תיקוני ניקוד ממסורת ההגייה הבבלית למסורת

  

                                                 
 93-94, וגם ייבין, ניקוד בבלי, עמ' 2, סעיף 448דיאז מאצ'ו, מהדורת כ"י  64

 . 2, סעיף 448, וכן דיאז מאצ'ו, מהדורת כ"י 77ה התרגומית, עמ' דיאז מרינו, המסור 65

 .77-79דיאז מרינו, מהדורה ביקורתית, עמ'  66

 האוסף הדיגיטלי של הספרייה הלאומית. –מופיע ב"כתיב" כולו כתב היד תצלום  67

 .11בית אריה, כתבי יד מפלטינה, עמ'  68
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 תיאור כתב היד .2

 Vat.Ebr.448כתב יד  .2.1

ף המכיל  Vat. Ebr.448כתב יד  חָּ  x 329 303גיליונות על גבי קלף  346מספריית הווטיקן הוא ִמצ 

ז -)למעט פרקים א , ומכיל את התורה כולהמ"מ( x 240 228מידת שטח הטקסט הכתוב היא )מ"מ 

המקור בכל עמוד שלושה טורים של  ., כולם מבראשית(18ועד פרק יט פס'  6; וכן פרק יח פס' 11פס' 

בניקוד טברני עם מסורה קטנה וגדולה ותרגום אונקלוס לסירוגין, היינו פסוק בעברית ופסוק  העברי

אות האחת עשרה או למאותו בית־אריה מתארך תרגום. כתב היד כתוב בכתב ספרדי מרובע, ו

זיהה את כתב היד , אשר מקביעתו של דיאז מאצ'ו אריה שונהשל בית־קביעתו  69השתים עשרה.

ככתב יד מזרחי, והקדים את תארוכו למאה העשירית או למאה האחת עשרה לספירה. כמו כן, כלל 

(, 17פס' ועד פרק ב  1פרק א פס'  ד את העמודים הראשונים )בראשיתדיאז מאצ'ו בתיאור כתב הי

הוא  448ככל הנראה, כ"י ט"ו. -אך עמודים אלה הם תוספת מכתב יד איטלקי מאמצע המאה ה

בשלד  הבדלי כתיבעל נסמכת זאת הנחה  .קודקס הומוגני, שהעתקתו נעשתה בידי כמה מעתיקים

 70.כתב הידהעיצורי של 

 448הערות המסורה לכ"י  .2.2

לשמירה על צורת כתיבתו ועל נוסחו של  של הוראות כידוע, המסורה היא מערכת כתובה 2.2.1

המקרא. מקובל להניח כי ראשיתן של הערות המסורה במסירה בעל פה או בחיבורים נפרדים, עד 

. הוראות אלו עסקו בכתיבתן של אותיות ותיבות שצורתן של המקרא לגיבושן הסופי בכתבי היד

בכתבי יד הגדולה והקטנה ה אופן כתיבתן. הערות המסוראשר למיוחדת או שספק עלול לעלות ב

, ואילו בכתבי יד בבליים נכתבו ההערות )ובכלל זה בראשו ובתחתיתו( טברניים נכתבו בשולי העמוד

   71בין השורות.

רוב בהתאם לכללי כתיבת הערות המסורה של  פי הערות המסורה לתרגום אונקלוס נכתבו על

ם עברית, עסקה המסורה לת"א בדומה להערות המסורה לכתבי היד הכתוביהטקסט העברי, ו

לפיכך, הערות  72באופן תרגומו של אונקלוס, וזאת על מנת להקפיד על דיוקו של הטקסט המתורגם.

המסורה עשויות לציין את המקומות שבהם תיבה עברית תורגמה במספר אופנים, למנות צורות 

  73.דקדוקיות שונות לשורש זהה או הוספות של מילות יחס אחרות וכיוצא באלו

ם בשולי הדף, וכן בשוליים העליוני נכתבו ברווחים שבין הטורים או 448הערות המסורה לכ"י  2.2.2

ת המסורה לטקסט העברי. רבות לעתים הוטמעו הערות המסורה לת"א בהערו. והתחתונים

                                                 
 . 393בית אריה, כתבי היד, עמ'  69

 .384-394קודיקולוגיה עברית, עמ' בית אריה,  70

 . 93, עמ' 61 – 60, עמ' המסורה למקרא ייבין, 71

את אשר נכתב לעיל, כי תרגום אונקלוס לא היה מציין  ,100 עמ', המסורה למקרא . ייבין,622, עמ' מסורה דותן, 72

מר: המתרגם פסוק כצורתו נה מעת לעת על מנת לפתור קשיים. בבבלי נכתב: "ר' יהודה אוועקיב תמיד בתרגומו, וש

זה מתאר היטב את הקשיים  ומאמרהרי זה בדאי, והמוסיף עליו הרי זה מחרף ומגדף" )בבלי, קידושין, מ"ט עמ' א( 

 )המתרגם בוגד( יפה בהקשר זה. Traduttore traditoreהעומדים בפני המתורגמן. גם הפתגם האיטלקי 

 .622, עמ' דותן, מסורה ;100, עמ' המסורה למקרא ייבין, 73
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וי או מחמת פגמים שנפלו בדפים. מטבע הההערות אשר אינן ניתנות לקריאה, מחמת הדיו הד

  74ה שבהערות אלה אינה מדויקת ומוקפדת כמו בטקסט התרגום גופו.הדברים, הקליגרפי

ביקשו ליצור כתב יד מהימן, וריבוי הקריאות  448דיאז מרינו שיער כי הנקדנים אשר עמלו על כ"י 

ממקורות שונים הבטיח הצגה רחבה של התרגום, הן מבחינת אוצר המוצגות בהערות המסורה 

)הנקדן השני של כתב היד( מיעוט התיקונים שתיקן נקדן ב  המילים והן מבחינת התוכן. לדידו,

הסתמך על מקורות חלופיים איכותיים, אך תיקוניו אינם מרובים, ולפיכך לא ניתן  הואמלמדים כי 

לאור אלה, הסיק דיאז מרינו כי ניתן לזהות מעין  75לזהות מאפיינים ברורים של כתב יד אחד.

, למן הערות המציגות תרגום שוטף, ועד לגיבושו הסופי תב הידהערות המסורה שבכ לשהתפתחות 

של נוסח התרגום, שבו עמד לרשות המסרנים מידע רב. בהתאם למידע זה יכלו המסרנים לקבל 

מרינו מספר הערות תרגום המתייחסות, -עוד מציין דיאז 76צורת קריאה נדירה או להתנגד לה.

ולי גרידא. הערות מסוג זה סייעו למתורגמנים לדעתו, למסורת שבעל פה, וכאן הכוונה לתרגום מיל

שלא להחמיץ את כוונתם, וכן לתרגם בנאמנות את הטקסט שיכול להקשות על המתרגם 

  77הסימולטני.

לדעת דיאז מרינו, ריבוי הערות המסורה בת"א עשוי להצביע על העובדה כי מסורת קריאת התרגום 

היו רווחות כפי שהן מצויות בכתבי יד שונים  לאהן הייתה מסורת חיה ולא מאובנת, שאם לא כן, 

חשיבות נוספת להערות המסורה היא תרומתן להבנת מסורת ההגייה של קריאת  78מימי הביניים.

 79:המשקפות הבדלי הגייה כתב הידבהערות המסורה כל מובאות  . בטבלה הבאההארמית

  

                                                 
נעשה בידי קליין, מסורה ת"א. בעבודה זו ביקש קליין   448מחקר מקיף על הערות המסורה בת"א ובפרט בכ"י  74

, אשר בשל מורכבותו הייחודית של כתב היד, לא 448להרחיב את עבודתו של דיאז מרינו על הערות המסורה של כ"י 

 .14-1וראה קליין, מסורה ת"א, דברי המבוא בעמ'  הצליח אלא לכלול כשבעים אחוזים מסך הערות המסורה,

להלן. המחקר הנוכחי אינו מקבל את סברתו של  3.1 "נקדן ב", שטבע דיאז מאצ'ו ראה סעיףולמושגים "נקדן א"  75

דיאז מאצ'ו בדבר שני נקדנים ומסתייג מזיהוי מחברי הערות המסורה. לעומת זאת יש לקבל את דבריו של קליין, 

 .11עמדו נוסחים בבליים קדומים, ראה קליין, מסורה ת"א, עמ'  448כי לפני בעלי המסורה שבכ"י לפיהם ניכר 

, סבר כי ההערות הקדומות ביותר הן אלו המתייחסות לעבודת המתורגמן במטרה המסורה התרגומיתדיאז מרינו,  76

ל הסתמכות על מספר כתבי יד להיזכר בתיבה כזו או אחרת. השלב השני של התפתחות מסורת התרגום כל לולסייע 

שונים, אשר הנקדן ראה בהם כמהימנים, על מנת לפענח תיבות מיוחדות או לא ברורות. בשלב השלישי, היתוספו 

א ואחרות(, להערות המסורה שנכתבו עוד לפני כן. בשלב הרביעי עמסורות הקריאה של האסכולות השונות )סורא, נהרד

 . 168-167עמ' ראה לים וביטויים בכתב היד. נוספו הצעות קריאה, וכן מניית מי

 .167שם, עמ'  77

חיזוק להנחה זאת נמצא בחיבורו של קליין המשווה בין כתבי יד רבים מימי הביניים המוקדמים והמאוחרים, וראה  78

 .11-7, עמ' מסורה ת"א קליין

ד לשלד העיצורי שבו נכתבה צורת גורסת צורת ריבוי מזרחית, בניגוהערת מסורה נוספת שאינה מתאימה לטבלה זו  79

 .̇א̇דִבירי –( 16)בר' כו  יןיִרִבִֵריבוי המתאימה לארמית המערבית: 
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המילהִבגוףִִהמקורִהעבריִמראהִמקוםִהתופעה

ִכתבִהיד

ִהמסורההערתִ

םִָדָברִִנְגָרעִכיִֵאין11ִִשמ'ִהִִיִ-חילופיִא ִִאְתְמַנעִִיְתְמַנעִֵמֲעבַֹדְתכ 

םִֻכַפרְוָאְכלּוִֹאָתםֲִאֵׁשר33ִִשמ'ִכטi80ִִבתנועתִ ִדיתכפרִלא̇ושִִדיִאְתַכַפרִָבה 

ְׁשְמָעהִַמה8ִִבמד'ִטִִ הִעְמדּוְִוא  ְיהָוהְִִיַצּו 

ם ִָלכ 

ִדאיתפקדְִדִיְתַפַקד

14ִִבמד'ִכאִִ ִֵכן ִִמְלֲחמֹותִִֵיָאַמרַעל ר ְבֵספ 

81ְִיהָוה

ִִאְתֲאַמרִִיְתֲאַמר

ְיהָוהִִַבֲהדֹףַאלִתֹאַמרִִבְלָבְבָך4ִִדב'ִטִִ

יָך יָךִֹאָתםִִמְלָפנ  ֱִאֹלה 

ִבדאתבר82ִדִ̇̇אִִִבְדִיְתַבר

הְוַדםִֵענב14ִִדב'ִלבִִ רִִתְׁשת  ִִיְתֲאַׁשדִִאיַתַאַשדִָחמ 

ִָיֵרא6ִִשמ'ִגִִת-דחילופיִ ִִכי ִָפָניו ה ִֹמׁש  ַוַיְסֵתר

לִָהֱאֹלִהים ִֵמַהִביטִא 

ִבציד83ִלנְִִ̇בֵצית

ְךאֹוְִמרַֹוח20ִִויק'ִכאִִ ִפחדיןִדִ̇̇אִִַפְחִתיןִָאׁש 

ִאיסגדיןִלנִִִ̇איְסַגִדיןִַוִיְׁשַלחִַיֲעקֹבִַמְלָאִכים4ִבר'ִלבִִז-חילופיִס

ִאיזגדין84ִל̇סִ

ִאיזגדיאִל̇סִִִאיְסַגַדָיאִַוָיֻׁשבּוִַהַמְלָאִכים7ִבר'ִלבִִ

בִ-חילופיִפ

ִרפות

ןִִפתּוֵחיִחָֹתם11ִשמ'ִכחִ ב  ִכגלבִלנִִִ̇כְגָלףִא 

תִַפְרעֹה20ִבר'ִמִִו-חילופיִי תִא  ד  ִביתִילדא85ִאיתִדא̇מִִֵביתִַוְלָדאִיֹוםִֻהל 

  

                                                 
להלן. אמנם אפשר לטעון כי ההבדלים הללו אינם אלא הבדלי נוסח  4.2.1.4 למעמדה של האל"ף ראה סעיף 80

 המחליפים בין העבר לבין העתיד בפעלים, אך ההקשר הטקסטואלי אינו מתאים לחילופי עבר ועתיד. 

 במקום זה. ַוֵיַאַמרהערת מסורה לנוסח העברי קובעת  81

 אית דאמרין )יש האומרים(. - דִ̇̇אִ 82

 לנהרדעא. - ̇לנ 83

 .לסורא -ִל̇סִ 84

 אית דאמרין )יש האומרים(. - איתִדא̇מִ 85
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 המחקר הנוכחי: מסקנותיו וחשיבותו .3

 448 מבוא למחקר כ"י .3.1

טמונה בתרגום לארמית, וליתר דיוק, בניקוד התרגום לארמית. מאחורי  448חשיבותו של כתב יד 

את  שכבת הניקוד הגלויה לעין ניתן לזהות שכבת ניקוד קדומה יותר, ושכבת ניקוד זאת משקפת

נקדנים מאוחרים יותר שינו את סימני הניקוד בהתאם למסורת  86מסורת ההגייה הבבלית העתיקה.

המילה "שינוי" רחבה בהקשר גייתם את התרגום הארמי, וסימני הניקוד הללו הם הנראים כיום. ה

זה: יש שנמחקו סימני הניקוד הקדומים, יש שקוצרו )למשל מחיקת "רגל" הקמץ לכדי פתח או 

חיריק(, יש שנוספו סימנים לסימני הניקוד המקוריים  –מחיקת רוב סימן הַפתח לכדי נקודה 

וספת סימן החטף, הוספת "רגל" לפתח על מנת ליצור קמץ וכיו"ב( ויש שנותרו הסימנים )כדוגמת ה

 הקדומים על כנם, ולצדם באו סימני הניקוד החדשים.

בשיטת  , השווה בין שכבות הניקוד השונות, ומצא הקבלות1954מאצ'ו, במחקרו משנת -דיאז

בהקבלה לכתבי יד אחרים המנוקדים בסימני הניקוד הבבלי  1557.87לדפוס סביונטא משנת הניקוד 

מאצ'ו כי שכבת הניקוד הקדומה משקפת מסורת הגייה בבלית, בעוד שכבת הניקוד -קבע דיאז

 נקדן, בעל ההגייה הבבלית, ובין א נקדןהוא הבחין בין  88הנוכחית משקפת מסורת הגייה טברנית.

שב ותיקן אחדים מתיקוניו הקודמים. עוד כתב  , בעל ההגייה הטברנית, שבשלב מאוחר יותרב

מאצ'ו על דמיון בין מסורת ההגייה הטברנית של נקדן ב לבין כתבי היד התימניים -דיאז

Brit.Or.2363 ו-Brit.Or.1467.89, המשקפים מסורת הגייה טברנית מובהקת   

דיו שהשתמר בכתב על צבע ה המאצ'ו בין סימני הניקוד של הידיים השונות נסמכ-הבחנתו של דיאז

היד ועל התיקונים הגלויים של סימני הניקוד. הוא קבע כי צבע הדיו של הנקדן הקדום התיישן והפך 

הנחת  90לאדמדם, בעוד צבע הדיו של הנקדן המאוחר טרם התיישן, על כן נותר שחור או חום כהה.

תיבתם של אלה יסוד זאת מתאימה להלכות כתיבת תפילין, מזוזה וספרי תורה, הקובעות כי כ

 תיעשה אך ורק בדיו שצבעו שחור. 

 בבבלי נכתב על רכיביו העיקריים של הדיו:

כל השמנים יפין לדיו, ושמן זית מן המובחר איבעיא להו לגבל או לעשן ]...[ הכי 

ין יפין לדיו ושרף קטף כל העשנים יפין לדיו ושמן זית מן המובחר ]...[ כל השרפ

 ב, כג, עמ' א( )בבלי, שבת, פרק יפה מכולם

 

                                                 
 , ועל כך בהמשך. , ניקוד בבלילפי הגדרתו של ייבין 86

 דיאז מאצ'ו, כתב יד חשוב. עיקר ההדגמות המובאות במאמרו הן מספר בראשית.  87

 מאמר זה מרחיב סוגיות אחדות שנכתבו במאמרו הקודם, כתב יד חשוב. . 114עמ'  כתב יד בבלי, דיאז מאצ'ו, 88

 .377-378דיאז מאצ'ו, כתב יד חשוב, עמ'  89

, ומוסיף כי ייתכן שהיו נקדנים 161ועמ'  156עמ'  המסורה התרגומית, וכך גם דיאז מרינו המבחין בין צבעי הדיו, 90

 נוספים. 
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 :ע"א( –)ההדגשה שלי  פוסקים מאוחרים פירשו את צבעו של הדיו

כיצד מעשה הדיו מקבצין העשן של שמנים או של זפת ושל שעוה וכיוצא בהן 

וגובלין אותן בשרף האילן ובמעט דבש ]...[ וכותב בו שאם תמחקנו יהיה נמחק 

וזהו הדיו שמצוה מן המובחר לכתוב בו ספרים תפילין ומזוזות ואם כתב שלשתן 

ן מה מיעטה ההלכה במי עפצא וקנקנתום שהוא עומד ואינו נמחק כשרים: אם כ

שיהיו כתובים בדיו למעט שאר מיני צבעונין כגון האדום שנאמר למשה מסיני 

שאם כתב בספרים או בתפילין או במזוזות אפילו אות אחת  וכיוצא בהן והירוק

)הרמב"ם, יד החזקה, הלכות תפלין,   צבעונין או בזהב הרי אלו פסולין בשאר מיני

 ה(. -ים דמזוזה וספר תורה, פרק א, פסוק

 :ע"א( –)ההדגשה שלי  ואולם, מותר לבחור דיו אשר צבעו יהיה אדמדם כשהוא מתיישן

דאם השינוי לאדמומיות אבל החתם סופר בחיו"ד בסי' רנ"ו פליג עליו וסובר 

שהרי הוא נכתב בדיו ולהכי נאמרה ההלכה לכתוב  הוא מחמת יושן הרי הוא כשר

יו וכך דרכו של רוב דיו לכשיזקין יכהה בדיו להורות דצריכה היא רק להכתב בד

)החפץ חיים, משנה ברורה,  הפך קצת לאדמדם ונעשית כעין מראהמראיתו וית

 91סימן לב, קכח(

מאצ'ו וקביעותיו האירו את חשיבותו של כתב היד בחקר מסורות ההגייה -מחקרו החשוב של דיאז

חוקר כתבי היד במאה העשרים מטבע הדברים, האמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשות . השונות

ואחת מתקדמים מאלה שעמדו לרשות חוקר כתבי היד במאה העשרים, על אחת כמה וכמה 

במחצית הראשונה של אותה מאה. אמצעים אלה כוללים סריקות דיגיטליות ותוכנות עיבוד תמונות 

, אך פתומתקדמות מאד, ובאמצעותם נחשפו רבדים נוספים שלא היו גלויים לדיאז מאצ'ו בתקו

יתר על כן, מחקרו של ייבין על מסורת העברית המשתקפת מהניקוד  92.למרבה המזל עמדו לרשותי

, אשר בדמותה י"בהבבלי ראה אור יותר מעשור שנים לאחר מחקרו של דיאז מאצ'ו, ומחקר הא

נערך ונוקד תרגום אונקלוס, התקדם אף הוא במידה ניכרת. שפע הממצאים הכתובים ארמית הביא 

ברורים שסייעו קריטריונים  ך שמאמצע המאה העשרים ואילך החלו חוקרים רבים להעמידלכ

 448הצורך בבדיקה מחודשת ומקיפה של כתב יד  ובניתוחן. בתיאורן של תופעות דקדוקיות שונות

אינו אלא ההמשך המתבקש למחקרים קודמים של כתבי יד, בייחוד המנוקדים שבהם, שכן אפילו 

 ירים עשויים ללמדנו על רבדים חבויים ועל מסורות הגייה נוספות. אין זה מן הנמנעתיקוני ניקוד זע

שבדיקה חוזרת של כתבי יד אחרים תחשוף מכמנים שלא היו גלויים לחוקרים מהדורות  אפוא

הראשונים, הן בשל היתרון הטכנולוגי של ימינו הן בשל התפתחות המחקר מאז נבדקו כתבי היד 

 לראשונה.   

                                                 
 זה.תודה לרב יוסף שוקרון על ההפניות בנושא  91

להודות לסגן מנהל  סריקות איכותיות של כל אחד מעמודי כתב היד. זה המקום יספריית הווטיקן העמידה לרשות 92

 הדבר אפשרי.לא היה לפרופ' פסברג, שבלעדיו בייחוד פרוברביו ו 'מנקוסקו, לד"ר ד 'הספריה, ד"ר מ
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שתי מסורות הגייה, אלא ניתן בניגוד לקביעתו של דיאז מאצ'ו, אין העלתה כי  448כתב יד  בדיקת

לזהות בו ארבע מסורות הגייה שונות, שלוש מהן ניתנות לתיאור נרחב למדי והרביעית ניתנת 

להבחנה בקטגוריות ספורות. להתפתחות לא צפויה זו נלווה קושי נוסף שעלה מהנחת היסוד של 

הנקדן שמסורת הגייתו  –, לפיה צבע הדיו בלבד מבחין בין שני הנקדנים שאותם זיהה דיאז מאצ'ו

במקומות רבים גון הדיו של הניקוד המשקף הגייה ואולם, בבלית והנקדן שמסורת הגייתו טברנית. 

טברנית זהה לגון הדיו של שכבת הניקוד המשקפת את מסורת ההגייה הבבלית, במקומות אחרים 

תיקונים בדיו שחורה שלעתים  נמצאוובמקומות נוספים , שיקף דווקא הגייה בבלית דיו הכההגון ה

אפשר שכמה  הלכו בדרכה של המסורת הטברנית ולעתים הלכו בדרכה של המסורת הבבלית.

נקדנים ניקדו את כתב היד בתקופות שונות לפי מסורת הגייה אחת, ואפשר שנקדן אחד שינה את 

ן הכהה למשך זמן רב יותר, או לחלופין שינוי ההרכב והיה לשמור על הגוהרכב הדיו. שינוי זה עשוי 

קביעת  לשםלאור קשיים אלה עלה הצורך במדדים אחרים  האיץ את דהיית הדיו משחור לאדמדם.

 אופיין של שכבות הניקוד השונות, כפי שיוסבר בהמשך.

 93תיקוני הניקוד השונים.ין , מתוך ההבחנה בעל זיהוי מסורות הניקוד שבכתב היד מחקר זה יעמוד

השונות נסמך בעיקר על עבודתו של ייבין לתיאור מסורת ההגייה  הניקודיהויין של מסורות ז

 הבבלית. 

, כמשתקף בכתב היד ברם רב המשותף על המבחין בין מסורות ההגייה השונות לארמית של ת"א

 לפיכך, 94לא במקבצי דפים.א בשיטתיות הנקדנים המאוחרים לא תיקנו את כתב היד –ויתרה מכך 

באמצעות העמדת יכול היה להיעשות  ניקוד שאינה בשכבת הניקוד הגלויהמסורת ה של כל זיהוי

 באותה תיבה זה לצד זה: תיקוני הניקודכלל 

ִִמראהִמקום כתבִסובסטראט

ִהיד

ִתיקוןִבִתיקוןִא

ִַדֲאבּוהֹוןְִדַאבּוהֹוןְִדָאבּוהֹון23ִבר'ִטִ

ִִדְיָקֵריבִִדיָקֵריבְִדִיָקֵריב16ִויק'ִזִ

ִִדיֲאַסַרתִַדֲאַסַרתְִדַאַסַרת5ִבמד'ִלִ

ולאחר המיון הדקדוקי נבדקה התאמתן  ,תיבות אלה מוינו לאחר מכן לקטגוריות דקדוקיות

 הסבר מספק. להן אף על פי כן נותרו כמה סוגיות שלא עלה בידינו למצואלמסורות הניקוד הידועות. 

  

                                                 
 .359שיטת מיון דומה הוצעה בידי קדרי, מחקר ת"א, עמ'  93

על ניקוד שיטתי לעומת שיטת ניקוד זו מכונה "ניקוד אקראי", היינו, הנקדן מנקד צורות נבחרות ופוסח על השאר.  94

 .166ניקוד אקראי ראה דיונו של מישור, השתקפויות של נוסח אחר, עמ' 
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  448המשתקפות בכתב יד  הניקודמסורות  .3.2

 95לפי סדרן הכרונולוגי של שכבות הניקוד: כתב הידלהלן מסורות הניקוד המשתקפות ב

 שכבת הסובסטראט שבה נוקד רוב כתב היד –( בעבבלית עתיקה ) ניקודמסורת  .א

 (בבבבלית בינונית ) ניקודמסורת  .ב

 (ט)טברנית  ניקודמסורת  .ג

 (בצבבלית צעירה ) ניקודמסורת  .ד

מציגה , ובצמאוחרת לשכבת הניקוד שכבת ניקוד זו  – (1ט) טברנית ניקודמסורת  .ה

היות שתיקוני , ומשקפת מסורת ניקוד טברנית. בצתיקונים ספורים למסורת 

הניקוד בשכבות השונות אינם שיטתיים בכל כתב היד, נותרו עמודים שלא תוקנו 

אפשר . 1ט(, ואלה מיוחסים לשכבת הניקוד טביד או בידיים שניקדו ברובד ג )

( מיוחסת לשכבת ניקוד 29, בר' כז הֵוי התיבה)טור ב  31rשהשחתת הקלף בדף 

 זו. 

סימני הניקוד בדיו השחורה שאותה זיהה דיאז מאצ'ו כתיקונים של נקדן ב )הנקדן שמסורת הגייתו 

טברנית( משקפים הן מסורת הגייה טברנית הן מסורת הגייה בבלית צעירה, ומהנחת יסוד זו עולה 

נות: תוקנה בדיו שחורה בשתי דרכים שו ִעיִבְדָתאשבהם המילה  7-6קושי, למשל בשמ' לו, פסוקים 

בהתאמה. לפיכך, אין להניח כאן יד אחת אלא שלפנינו שתי ידיים המשקפות  ֱעיִבְדָתאו ֲעיִבְדָתא

ֱעיבּוָראמסורות ניקוד נבדלות. תיקון הצורה   בצמלמד כי שכבת הניקוד  ַבֲעבּוָרא-( ל14)בר' מז,  ב 

רך מסורת הניקוד , לפי שניקוד חטף פתח אחר ע בתיבה זו הוא על ד1טקדמה לשכבת הניקוד 

, תופעה המתועדת בארמית ל"ףא-ל י"ןהטברנית בעוד ניקוד חטף סגול עשוי ללמד על הידמות ע

 96הבבלית.

 (בע) מסורת הגייה בבלית עתיקה .3.2.1

מסורת הגייה  ףמשק כתב הידסובסטראט ניקוד  97מאצ'ו וכן שפרבר לפניו,-כפי שסבר דיאז .3.2.1.1

מאצ'ו כי -הבחין דיאז 98בהוצאת מקור של האוניברסיטה העברית שפרסםבבלית. במהדורה 

משקפת במידה רבה את מסורת ההגייה הבבלית העתיקה  כתב הידשל סובסטראט  הניקודמסורת 

במקומות רבים ניתן לזהות התאמה בין . הניכרות בה( וזאת לאור מיעוט ההשפעות הטברניות בע)

ים לשכבת ניקוד זו, למשל בהוספת אם קריאה יו"ד השלד העיצורי לבין סימני הניקוד המיוחס

                                                 
 הקיצורים למסורות ההגייה על פי ייבין. 95

 .להלן 4.2.1.5.4.3 ראה סעיף 96

; 448, ושפרבר הציג בפניו את כתב יד בר לצורך חיפוש כתבי יד מהימנים של תרגום אונקלוסנועץ בשפר מאצ'ו-דיאז 97

 .113-112עמ' כתב יד חשוב,  מאצ'ו,-ראה דיאז

 .448מהדורת כתב יד מאצ'ו -דיאז 98
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 100או באנלוגיות שבין צורות המקור בגזרת ע"ו לבין צורות המקור בגזרת הכפולים. 99בתנועות עזר

באופן מובהק עולה קרבה רבה למסורת ההגייה  כתב הידמתוך הממצאים המזהים את סובסטראט 

  101של תרגום אונקלוס שנמצא בקטעי הגניזה הקהירית.

המובהקים ביותר כפי שהם  הניקוד הבבלית העתיקה להלן אחדים ממאפייני מסורת .3.2.1.2

 :כתב היד סובסטראטבמשתקפים 

האותיות אל"ף ועי"ן אינן  –בהברה פתוחה לא מוטעמת אותיות אל"ף ועי"ן ה ניקוד .3.2.1.2.1

, ולעתים איכות התנועה שונה מנוקדות בשווא או בתנועה חטופה אלא מקבלות תנועה מלאה

)שמ'  ַעַבד ;(9)שמ' כ,  ִעיִבְדָתְך(; 19)בר' מב,  ִאיִזלּו (;10)בר' יד,  ָעָרקּו :102ו של החטף הטברנימאיכות

 .(34לו, 

עי"ן המונעות בתנועה יהיה ולפני אל"ף ושל דל"ת הזיקה של וי"ו החיבור  כתוצאה מכך, ניקודן

)בר'  ְוָאתֹו(; 10)בר' כב,  ְוָאַמר (;16)בר' יז,  ְוֵאַבֵריְךִ)ולא בתנועת החטף כבמסורת הטברנית(:שווא 

)ויק ט,  ְוִעיֵביד(; 20)ויק ט,  ְוָעָלָתא (;9)שמ' יח,  ְדָעַבד (;1)בר' מט,  ְוִאיַחֵּוי(; 1)בר' מו,  ְוָאָתא(; 6מב, 

7.)  

כבטברנית, אך בשונה  בעבדרך כלל מנוקדת וי"ו החיבור בשווא, ב –ניקוד וי"ו החיבור  .3.2.1.2.2

וי"ו החיבור לפני העיצורים השפתיים אינה מנוקדת בשורוק, אלא נשארת מהמסורת הטברנית, 

  .(18)ויק' כג  ְוִמְנָחְתהֹון; (23)שמ' לה  ְוַמַעֵזי(; 15)בר' מא  ְוָפָׁשר(; 7)בר' כד  ְוֵמַאַרע 103:שוואה

לא בשורוק כבמסורת ו מנוקדת בחיריק וי"ו החיבור לפני תיבה הפותחת בשווא .3.2.1.2.2.1

 (. 3)בר' מב,  ִוְנָחתּו(; 14)בר' יד,  ִוְרָדף(; 12)בר' יז,  ִוְזֵבין: הניקוד הטברנית

בסובסטראט  -ְויִִממצאים רבים מעידים על  ניקוד  –שוואית  ו"דוי"ו החיבור לפני י .3.2.1.2.2.2

במרבית כתבי היד שבדק ייבין  .(15)בר' טז,  ְדִיֵליַדת(; 9)שמ' ט,  ְוִיֵהי(; 22)שמ' יח,  ְוִיִדינֹון: כתב היד

וי"ו החיבור  מנוקדת אחדים, אך בכתבי יד שאחריה נאלמת יו"דמקבלת וי"ו החיבור חיריק וה

                                                 
 5.2.1.5.2ראה סעיף  99

 5.7.3ראה סעיף  100

יזה אינו שלם, ומכאן שלממצאים רבים מתוך . זה המקום לציין כי ת"א שנמצא בגנדקדוק אונקלוסוהשווה לדודי,  101

 אין מקבילות בעבודתו של דודי. 448כ"י 

 .4.2.1.5 ראה סעיף 102

 . 1156, עמ' 1152ייבין, ניקוד בבלי, עמ'  103
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בתרגום אונקלוס שנמצא טיפוס ניקוד זה רווח  104שאחריה מנוקדת בחיריק. יו"דבשווא וה

  105.בגניזה

 u קיום התנועה האחורית הגבוהה – מקורית בהברה סגורה שאינה מוטעמת uתנועת  .3.2.1.2.3

ההגייה הבבלית העתיקה ובין בין מסורת  מבחיןאת הטיפוסים המזרחיים של הארמית ואף  משקף

, שבה תנועה יתר מסורות ההגייה הבבליות המאוחרות יותר, שהושפעו ממסורת ההגייה הטברנית

)בר' מט,  קּוְרָבָנאק: רוב הממצאים במעמד זה קובעים שורו 106.חולם או לקמץ זו נעתקת לתנועת

אפשר שבמקומות אחדים נוקד חולם במעמד זה, אך ניקודם של כל  (.13)בר' ל,  תּוְׁשְבָחא(; 27

הממצאים הנדונים בקטגוריה זו תוקן על דרך הטברנית, כלומר סימני הניקוד הקדומים נמחקו, 

 ְלעֹוֵליְמָתא / ְלעּוֵליְמָתא: , למשלבבאו את מסורת  בעולא ניתן לדעת אם החולם מייצג את מסורת 

 107(.17)בר' מ  עֹוָבד / עּוָבד(; 57)בר' כד 

אף  שאחריהןבהברות סגורות לא מוטעמות, שההברה  aתנועת  פתח –חילופי חיריק  .3.2.1.2.4

(; 2)שמ' טו,  ַמְקָדׁש(; 20)בר' כא,  ְבַמְדְבָרא 108:במסורת ההגייה הבבלית, נשמרת aבתנועת  היא

 (.  16)שמ' טז,  ְלִדְבַמְׁשְכֵניּה

  (בב) מסורת הגייה בבלית בינונית .3.2.2

בניגוד לשמרנות שבכתבי היד הבבליים העתיקים של המקרא, ש העלהמחקרו של ייבין  .3.2.2.1

ניקוד מראים ניצנים לתופעות  ,הבבלית העתיקה למסורתאף הם המשוייכים  ,כתבי היד של הספרא

מאפייניה של מסורת ניקוד זו באים לידי ביטוי מובהק בכתב היד  .בבהרווחות בכתבי היד ממסורת 

 דידן בשיטת הניקוד של העיצורים הגרוניים. 

  448בכ"י המשתקפים  הניקוד הבבלית הבינונית מאפייני מסורת .3.2.2.2

עשויות האותיות אל"ף ועי"ן לקבל שווא, במעמד שבו הן מקבלות תנועה מלאה לפי  בבבמסורת 

 ְוַאְעֵדי(; 23)שמ' כג,  ִוְכַנְעָנֵאי(; 11)שמ' יח,  ָיַדְעָנא(; 12)שמ' טו,  ְבַלְעַתנּוןה: בסוף הבר.  בעמסורת 

                                                 
י עיצורית נדירה בעברית לפי מסורת ההגייה הבבלית הבינונית אך -. שיטת ניקוד זו ל1153, עמ' בבלי ייבין, ניקוד 104

באחד מכתבי היד המשקפים מסורת הגייה בינונית. במסורת ההגייה הבבלית הצעירה רווחת שיטה  רווחת בארמית

  .18הערה וב 274, עמ' בבלי זו, וראה ייבין, ניקוד

הראיות שהציג . i, מציע שכתיב שתי יו"דין עשוי ללמד על הגיית היו"ד בתנועת 71-72, עמ'  אונקלוס דודי, דקדוק 105

עמ'  בבלי, וראה ייבין, ניקוד, iבתנועת או בשווא . ואמנם אין ודאות אם נהגתה היו"ד היחסי משכנעות חרף מיעוטן

 .4.3.2 דיון נרחב בנושא זה בסעיף. 274-273

ניקוד בבלי, עמ'  ,, ייבין161בהברה סגורה שאינה מוטעמת ראה קאלה, מסורות המזרח עמ'  uלתפוצתה של תנועת  106

נית תיוצג תנועה זו לרוב בקמץ קטן, ולפני מכפל תיוצג בקובוץ, וראה ברגשטרסר, . על פי מסורת ההגייה הטבר375

 .26nסעיף  150דקדוק, עמ' 

 .4.4.5 סעיףראה  107

. 381-383פתח מעידים על תחולתה של תופעת הידקקות, וראה ייבין, ניקוד בבלי, עמ' -יש הטוענים כי חילופי חיריק 108

עקב בידול  iבהברה סגורה בלתי מוטעמת לתנועת  aיה הטברנית נעתקה תנועת קימרון וסיון סבורים כי במסורת ההגי

  .4.4.3 . ראה עוד בסעיף35 תנועות, וראה קימרון וסיון, חילופי תנועות, עמ'
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 ְאתֹו(. בראש הברה: 29)במד' טז,   ְוֻסְעוָרא: ; (22)שמ' לג,  ְבִמיְעַבר(; 4)שמ' כו,  ִדיִרְעָתא(; 25)שמ' כג, 

 (.22מב,  )בר' ְאַמִרית(; 5)שמ' יג,  ַלְאַרע(, 5)בר' מז, 

במילים שבראשן האותיות אל"ף או  109סימן היכר נוסף של שכבת ניקוד זו הוא תיקון מקמץ לפתח

עי"ן בהברה פתוחה שאינה מוטעמת. כאמור, במסורת הניקוד הבבלית מקבלות אל"ף ועי"ן במעמד 

זה תנועה מלאה, והתנועה הרווחת היא פתח. תיקוני הניקוד המיוחסים לשכבת ניקוד זו הם אלה 

   110(.5כד,  ')שמ ַעָלָון(; 7ט,  ')ויק ַעָלָתְך:  לפתח כתב הידהמשנים את הקמץ שבסובסטראט 

 )ט(  טברניתה הניקודמסורת  .3.2.3

. נראה שכתב היד נוקד פעמיים לפי מסורת ההגייה ברוב כתב היד נוכחתהטברנית  הניקודמסורת 

הטברנית: בפעם הראשונה תוקנו בעיקר תיבות שכיחות משורשים כגון אמ"ר, הו"י, עב"ד ולצד 

אלה תוקן ניקודן של מיליות היחס והשימוש. שכבת ניקוד זו תיקנה את שכבות הניקוד הקודמות, 

פעם שנייה לפי  כתב היד, תוקן בצהניקוד  הותאם למסורת כתב היד. בהמשך, לאחר שבבו בעהן 

שכבת ב. בשונה משכבת הניקוד הטברנית הקדומה, 1ט, בשכבת הניקוד הטברנית הניקודמסורת 

ניתן השתמרו סימני הניקוד של מסורות הניקוד הקדומות לצד התיקונים המאוחרים.  1טהניקוד 

הניקוד המאוחרות ובין שיטותיהם להבחין בין שיטות המחיקה של הנקדנים שניקדו את שכבות 

  של הנקדנים המוקדמים, לפי שמחיקותיהם של הראשונים גסות ואינן נקיות.

המופיעים בכתב היד, בהשוואה שכבת הניקוד הטברנית להלן אחדים מהמאפיינים המובחנים של 

 למאפיינים הבבליים שנזכרו לעיל.

במסורת ההגייה הטברנית קיימים סימני ניקוד לייצוג תנועות חטופות,  תנועות חטופות .3.2.3.1

ֱאיָנָׁשא שנחטפו:היינו, תנועות בהברה פתוחה  (; 32)במד' לב  ֲאחּוַדת(; 7)במד' ו  ֵדֱאָלֵהיּה (9)ויק' יג  ב 

ובמקומן תנועות חטופות, סימן ל, במסורת הניקוד הבבלית אין לעיל כאמור. (11)דב' א  ַדֲאָבָהְתכֹון

 משמשות תנועות מלאות, או לחלופין, השווא.

תנועת במעמד זה מחליפה  )ובהברה סגורת דגש( בהברה סגורה שאינה מוטעמת eתנועת  .3.2.3.2

פֹוק 111הבבליים:הסגול את הפתח ואת החיריק  ְסֵטי(; 18)במד' כ  א  ְעיַבר(; 27)דב' ב  א    (.27)דב' ב  א 

פני תיבה הפותחת בשווא מנוקדת בשורוק, וכך גם וי"ו החיבור ל ניקודה של וי"ו החיבור .3.2.3.3

וי"ו החיבור (; 13)שמ' יז  ּוְתַבר(, 28)בר' יא  ּוִמית 112:"ףלפני תיבה הפותחת באחת מאותיות בומ

ֱאיָנֵׁשי: בתנועת החטף מנוקדתשלפני תנועה חטופה  וי"ו החיבור (; 24)ויק' ט  ַוֲאַכַלת(, 13)בר' יג  ו 

                                                 
  .4.4.2.1 ראה סעיף כתב הידפתח בסובסטראט -על חילופי קמץ 109

 .4.2.1.5 בהרחבה בסעיףראה  110

 .4.4.4.1 ראה סעיף 111

וי"ו החיבור לפני אותיות   :לעתים קרובות נראים שרידי החיריק מתחת לוי"ו החיבור שלפני תיבה הפותחת בשווא 112

בומ"פ הוארכה ועובתה על מקומה של הנקודה העליונה בשווא, והנקודה התחתונה נמחקה. ניקוד החיריק אחר וי"ו 

 החיבור שלפני שווא נמחק ובמקומו נקבע שורוק.
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)במד' כד  ִויַענּון(; 56)ויק' יג  ִויַבַזעבחיריק והיו"ד שאחריה תיאלם:  מנוקדתשלפני יו"ד שוואית 

24.)113 

פתח הנובעים -במסורת הניקוד הטברנית מרובים חילופי חיריקפתח -חילופי חיריק .3.2.3.4

 (.16)שמ' טז,  ְלִדְבִמְׁשְכֵניּה(; 2)שמ' טו,  ִמְקָדׁש(; 20)בר' כא,  ְבִמְדְבָרא114ִ:מדיסימילציה

 (בצהגייה בבלית צעירה )שכבת הניקוד המשקפת  .3.2.3

מסורת ההגייה הבבלית הצעירה היא מסורת הגייה שבה ההשפעה הטברנית רבה, אך מאפיינים 

תיקוני הניקוד המיוחסים למסורת  115בבליים טהורים עשויים להשתמר בה, גם אם בחוסר עקיבות.

רם, הניקוד המשקף מסורת זו אינו . בקטגוריות דקדוקיות בשלוש ניכריםבכתב היד זו ניקוד 

שיטתי לכל אורכו של כתב היד. עתים נמצאים דפים שמרובים בהם תיקונים ממסורת ניקוד זאת, 

ועתים נמצאים דפים שמסורת ניקוד זאת נעדרת מהם כליל. אף על פי כן, די בממצאים שלפנינו כדי 

ובין אי"ב, ואגב כך להרחיקה ממסורת הניקוד  הבבלית הצעירהלמצוא דמיון בין שכבת הניקוד 

   116ישראלית.-ץהטברנית וממסורת הניקוד האר

 :המופיעים בכתב היד שכבת הניקוד הבבלית הצעירהן אחדים מהמאפיינים המובחנים של להל

הסימנים הטברניים )קמץ או חטף קמץ( בדרך כלל,  בהברה שאינה מוטעמת  uתנועת  .3.2.4.1

)שמ' ז,  ּוְרְדָעַנָיאעִָ(; 14)בר' יז,  ּוְרְלֵתיּהְדעִָחולם(:  –בע שורוק )אחר א אך לצדם נק ,אינם נמחקים

 ּוַלְקהֹוןָחִ(; 24)שמ' ד,  ֹוְרָחאְבָאִ(. 27)בר' מט,  ּודַׁשָיאָקִ(; 13)בר' ל,  ּוְׁשְבָחאָתִ(; 27)בר' מט,  ּוְרָבָנאָקִ(; 28

  117.(33)בר' מו,  ּוָבְדכֹוןעִָ(; 1)בר' טו,  ּוֵליַמָיאעִָ(; 20)בר' ל,  ּוַלקָחִ(; 2)בר' טו, 

עיצורים הגרוניים את ה משניםתיקונים מאוחרים בכתב היד  העיצורים הגרונייםניקוד  .3.2.4.2

. פתח(-)על דרך חטף חיטפא-פתחיכונה להלן בתנועה מלאה לסימן ניקוד ייחודי אשר  המנוקדים

 יוצאות ממרכז הקו האנכי ולא מצדו הימני,פתח שנקודות השווא -, הנראה כחטףסימן ניקוד זה

)בר'  ַלחָדא  118 :הפותחות הברה, או בה"א ובחי"ת הסוגרות הברהף, חי"ת, עי"ן באותיות אל"רווח 

)שמ' כד,  ָלָוןעְִ(; 12)שמ' כג,  ַוחָמָרְך(; 15)שמ' יח,  ִלחמּוִהי(; 6)שמ' יח,  אֵתית; (7)בר' כו,  ַואַמר;ִ(2יז, 

 (. 10 ; לב15)דבר ח,  ַצהָוָנא; (39, 38)ויק יג,  ַבהָרן; (8כח, )שמ'  לֹוִהיִדיעְִ(; 5

לעתים יבוא שווא אחר יו"ד עיצורית שלפניה אות  ניקוד יו"ד עיצורית לאחר אות שימוש .3.2.4.3

)שמ'  ִבְיָדְך(; 7)בר' מב,  ִדְיַמֵליל(; 15)בר' טז,  ִדיְיֵליַדת(; 12)שמ' יג,  ִדְיהֹון 119שימוש המנוקדת בחיריק:

 (.15ז, 

                                                 
 ..3.24 ראה סעיף 113

 .3.2.1.2.4 ראה סעיף 114

 .94-96, עמ' בבלי ייבין, ניקוד 115

 ואילך. 121למאפייני מסורת הניקוד הארצישראלי ראה יהלום, המחקר, עמ'  116

  .4.4.5 ראה עוד בסעיף 117

 .4.2.1.3.1 לדיון נרחב בסימן ניקוד זה ראה סעיף 118

 .1153 ראה ייבין, ניקוד בבלי, עמ' במעמד זה בצעל דרכה של מסורת  119
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 סיכום .3.2.4

ת מעמיד קשיים רבים בפניו חוקריו, הן בשל ריבוי שכבות הניקוד, הן בשל מסורו 448אין ספק שכ"י 

הניקוד העולות מתוך שכבות אלה. מרתקים במיוחד הם הממצאים המתאימים למסורת ההגייה 

מלמדים  הבבלית הצעירה, שרוב כתבי היד השייכים לה הם כתבי יד תימנים. תיקונים אלה

תפוצתו הרבה של התלמוד הבבלי  .מחוץ לבבלשמסורות הניקוד הללו רווחו בקרב קהילות בבליות 

ן של תופעות לשוניות הרווחות יהבקהילות אירופה עשויה לחזק הנחה זו, ואף להסביר את הופעות

 באי"ב. 

שבכה"י  מסקנה נוספת העולה מכתב היד קשורה למסירתו של תרגום אונקלוס. שכבות הניקוד

ח הקריאה טרם גובש באופן מוחלט, כפי שעולה מהשוואת הצורות השונות בין דידן מעידות שנוס

ממקורות אחרים )מהדורת שפרבר, דפוס סביונטא  מקבילותיהןאל מול  שכבות הניקוד והעמדתן

 . והערות המסורה של לנדאואר(

 

 

  



41 
 

 הממצאים ומיונם   אופי .3.3

 פענוח הממצאים  .3.3.1

הניקוד בכתב היד הקשה לעתים קרובות על פענוח מדויק של סימני הניקוד בשכבות ריבוי שכבות 

שכבת הניקוד אשר ל. הדבר נכון בייחוד בועל ההבחנה שבין שכבות הניקוד הניקוד הקודמות

סימני ניקוד חדשים במקומם בשכבת ניקוד זו נקבעו, לעתים קרובות, , שכן בבהמשקפת את מסורת 

-, שניקודה הקודם נמחק וחודש, להתפרש כִאיַתתאו אז עשויה תיבה כגון  של הסימנים הקודמים.

  120, וזאת משום שהנקדן לא ניקד את החיריק במקומו של החיריק המחוק אלא בצדו.ֵאיַתת

יש שמתעורר ספק שמא סימן ניקוד מסוים הוסף לשכבת הניקוד הקודמת, כגון דגש, נקודה המשנה 

ת את הפתח לקמץ וכיו"ב. זיהוים של דגשים מחוקים קשה אף את החיריק לשווא, "רגל" ההופכ

אינו  כסימן מחיקה במרכז האותמה שנראה  יותר בבחינת ההבחנה בין מוקדם ומאוחר. לעתים

  ניקוי מרכז האות מכתמים, ואפשר שאין מדובר בדגש כלל.אלא 

קוד מחדש. בעת המובהקים להבחנה בין שכבות הניקוד הוא טכניקת המחיקה והני האמצעיםאחד 

גירוד שכבת הניקוד הקודמת נפגע הקלף שעליו נכתב כתב היד. סימון הניקוד על מקום המחיקה 

עשוי להביא להתפשטות הדיו על גבי הקלף, אלא אם נמרח חומר מילוי במקום המחיקה טרם 

  121קביעת הניקוד החדש.

 הממצאים  זיהוי .3.3.2

קנה מידה שנועד לדרג את מידת הוודאות של  נקבעכדי להגיע לזיהוי המיטבי של שכבות הניקוד 

הסימנים שאינם בשכבה הגלויה של כתב היד אלא באחת השכבות הקודמות. הממצאים המשקפים 

ולא  ,את שכבות הניקוד הקדומות במחקר זה הם אך ורק הממצאים שמידת הוודאות שלהם גבוהה

  נכללים ממצאים שקיים ספק בזיהוי סימני הניקוד.

 וס סביונטא ההקבלה לדפ .3.3.3

ברלינר,  אונקלוס על פי למהדורת 448דיאז מאצ'ו ואחריו דיאז מרינו הקבילו את כתב יד 

עמדו הן דיאז מאצ'ו, הן דיאז מרינו  .1557לתורה משנת  סביונטאהמסתמכת על נוסח ת"א שבדפוס 

בבלי( )הנקדן ה נקדן אשל  לזהניקודו  מתאיםתים יעל חוסר העקיבות שבניקודו של סביונטא: ע

  )הנקדן הטברני(.  נקדן בשיטת ניקודו של לתים יוע

, אך ראוי להעיר כי השוואת הממצאים מכתב המחקר הנוכחימהדורת סביונטא אינה נושא אמנם 

 IVעתיקה )סוג -לאלה שבמהדורה המודפסת מלמדת על דמיון רב להגייה בבלית בינוניתדידן היד 

מתבססת על חוסר הסדירות שבניקוד התנועה בעיצורים גרוניים  הנחה זו 122.לפי מיונו של ייבין(

                                                 
יורק, וראה דיאז -מהסמינר התיאולוגי היהודי בניו 133aדיאז מאצ'ו כתב על קשיים כגון אלה בעבודתו על כ"י  120

 .220-215מאצ'ו, כתב יד תימני, עמ' 

 ותודה לסופר הסת"ם גיל אורן שהואיל בטובו להסביר על הנושא. 121

וכתבי יד נוספים  448על הדמיון בין דפוס סביונטא לבין כ"י  ברלינר עמד אף הוא .91-94ועיין ייבין, ניקוד בבלי, עמ'  122

 .157-133של ת"א בדברי המבוא למהדורתו, וראה ברלינר, סביונטא, עמ' 
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עיצורית בראש תיבה ועל השפעות טברניות הרווחות  ו"דהבאים בסוף הברה, על דרך ניקוד י

 במהדורה זו, כגון תנועות חטופות וכיו"ב. 

 הצגת הממצאים  .3.3.4

כאמור לעיל , ש17א' ב בר -- 1במחקר זה נבדקו כל דפי כתב היד, למעט הדפים הכוללים את ברא' א

 נכתבו בכתב איטלקי וחוברו לספר בתקופה מאוחרת. ( 2.1)סעיף 

במחקר זה יוצגו ברובם בטבלאות, בשונה מהמצוי בספרי דקדוק אחרים.  המובאים הממצאים

באמצעות העמדת הממצאים השונים זה לצד זה יוכל המעיין במחקר להשוות את ניקודה של כל 

ת הניקוד השונות, מבלי להידרש להפניות בין תתי סעיפים. מטעם זה הובאו צורה נדונה לפי מסורו

מרבית הממצאים במנותק מהפסוקים שבהם הופיעו, שהרי הבאת הפסוק בהקשרו פעם אחר פעם 

 עשויה להכביד על העין.

טמון בריבוי מסורות הניקוד המצויות בו. ואולם, אף על פי  היד שלנוכאמור, ייחודו של כתב 

ת הניקוד מובחנות זו מזו, ההבחנה בין מסורת ניקוד אחת לרעותה באה לידי ביטוי בנושאים ששכבו

ספורים, כגון העיצורים הגרוניים, ניקודה של יו"ד עיצורית בראש תיבה וכיו"ב. במקרים אלה 

מבחינות העמודות בטבלאות בין מסורות הניקוד השונות )מסורת בבלית עתיקה, מסורת הניקוד 

בינונית, מסורת הניקוד הטברנית ומסורת הניקוד הבבלית הצעירה(. ביתר המקרים לא הבבלית ה

ניתן לשייך תיקון ניקוד למסורת ניקוד, אך ניתן לקבוע את מידת קדימותו לשכבת הניקוד הגלויה 

שכבת  –שבכתב היד. טבלאות אלה מכילות עמודות המתארות את תיקוני הניקוד באופן כרונולוגי 

ה, שכבת ניקוד מאוחרת ושכבת הניקוד הגלויה. העמודה האחרונה מכילה אפוא צורות ניקוד קדומ

שאפשר לזהות בהן את תיקוני הניקוד ולצדן צורות שלא תוקנו כלל. אלה גם אלה מהוות את שכבת 

. אפשר שהצורות בעמודה זו לא תוקנו משום שהנקדנים המאוחרים כתב הידהניקוד הגלויה ב

 ואפשר שצורות אלה לא נוקדו משום שהנקדנים פסחו עליהן בשוגג. הסכימו עם ניקודן, 

בפני החוקרים. היות נועדו לפתור את הקושי שמציב כתב היד הטבלאות המובאות בפרק הפועל 

שתיקוני הניקוד אינם שיטתיים, עשויה שכבת הניקוד הגלויה להיראות כחסרת עקיבות ולעתים 

למצוא נטייה שלמה בכל אחת משכבות הניקוד )למעט אף מלאת סתירות. זאת ועוד, לא ניתן 

מוד על טיבה בשכבת הניקוד הגלויה(, על כן הצגת לוחות הנטייה באופן לינארי תקשה על המעיין לע

 . 448של מערכת הפועל בכ"י 

 תרומתו של המחקר הנוכחי  .3.4

ארבע מסורות ניקוד כפי שהן מופיעות  של באיתורן ותיאורן הדקדוקיייחודו של מחקר זה הוא 

תיאור דקדוקי מפורט של מערכת הפועל המצוי כאן הוא אפוא הצעד הראשון בכתב יד יחיד. 

ממצאים רבים במסורות הניקוד הבבליות לכתיבת דקדוק מלא של הארמית העולה מכתב היד דידן. 

מציג  448ן מנוקדות, כ"י מתאימים לאי"ב, אולם בעוד מרבית העדויות באי"ב אינ כתב הידשל 

 מנוקדות ממקורות אחרים. -צורות מנוקדות שאותן אפשר להעמיד לצד מקבילותיהן הלאבפנינו 
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לעתים ניתן לזהות "פולמוס ניקודי" בין שכבות הניקוד לתיבה מסוימת או בכמה מילים השייכות 

אלא גרידא רת ניקוד לקטגוריה פונטית מסוימת. אפשר שפולמוסים אלה אינם מצביעים רק על מסו

יתרה מכך,  123מבטאים שונים והתניות פונטיות שהתקיימו עד המאה השש עשרה.ממש משקפים 

 זמן רבשל האי"ב  ועל דרכי מסירתה הימלמדת על אופי תב הידההבחנה בין מסורות הניקוד שבכ

 לאחר שחדלה להיות מדוברת ובמרחק גיאוגרפי רב מהמקום שבו צמחה. 

  

                                                 
 . (  באמצע המאה השש עשרהGuglielmo Sirleto, 1514-1585כתב היד הגיע לידיו של הקרדינל גוליאלמו סירלטו ) 123

 .מספריית הווטיקן. ד"ר דליו פרוברביובכתב  מסר ליכך 
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 תורת ההגה .4

 וסימון הניקוד  כתיב .4.1

 לסימון הניקוד בכתב היד מאפיינים כלליים .4.1.1

מלא )ראה להלן(. סימני התנועות  שאפשר לכנותו החלק הארמי של כתב היד נוהג ברובו בכתיב

 בכתב היד הם הסימנים הטברניים, ובכללם סימני הרפה מעל אותיות בגדכפ"ת.  ש

  124הדגושה, למעט שי"ן שמאלית, שסימן הדגש בא לשמאלה.סימן הדגש בא על פי רוב במרכז האות 

בתחתית האות  ,)בדומה לסימן החיריק( מפיק בה"א עיצורית שבסוף תיבה עשוי לבוא מתחת לאות

שיטת סימון המפיק . )אך בקו ישר לבסיסה, באופן המפריד את הנקודה מסימן החיריק( או במרכזה

בכתר ארם צובה בפרט ולמסורת הניקוד הטברני בתוך האות או מתחתיה דומה לשיטה המצויה 

האות ופעמים רבות יותר דווקא  שבתוךפעמים ניכרים סימני המחיקה על מפיק  125המורחב בכלל.

המפיק המופיע מתחת לאות הוא זה שנמחק. על כל פנים, אין ביכולתנו להתאים בין מסורת הניקוד 

סימן מחיקה ברור במרכז האות( מצוי לעתים גם בה"א  –מפיק )ויותר מכך  לבין המפיק המסומן.

(. 59)במד' כד ִֻגְברֹוִּהי(; 22)במד' טו  ְיֵּהי(; 16)ויק' יד  ְוָּהא(, 39)ויק' יג  ָקאבּוְּהִ, כגון תיבהה שלא בסוף

 126ימניים., רובם תשל המקרא , אלא היא מצויה בכתבי יד נוספים448 לכ"יאין שיטה זו ייחודית 

הבאים: כ"י העבריים מבין כתבי היד הקרובים לכתר ארם צובה מצא ייבין שיטה זו בכתבי היד 

, כ"י הנביאים B 3, כ"י פטרבורג לנביאים אחרונים 1283, כ"י לנינגרד פירקוביץ ב, B 19aלנינגרד 

, היות היד דידןבכתב . לעת עתה אין נתונים מלאים על שכיחותו של סימון זה 507מקהיר וכ"י ששון 

גם כאן אין ביכולתנו לקבוע לאיזו שכבת  שמרובים הממצאים המסופקים מהממצאים הוודאיים.

  127.ת המפיק מאוחרת לניקוד הסובסטראטניקוד שייך מפיק זה, לפי שפעמים נראה כי תוספ

 :משכבת ניקוד קדומה שתוקנה לה"א חסרת מפיק בטבלה הבאה מובאות דוגמאות לה"א מופקת

ִהנראיתשכבתִהניקודִִקדומהשכבתִניקודִִמקוםִמראה

ֲִהֵויָנאִִּהֵויָנא31ִבר'ִמבִ

ֲִהָוהִַּהָוה36ִבר'ִמבִ

ִַבֲהָרןִַבְּהָרן39ִויק'ִיגִ

ִַהְלחֹודִַּהְלחֹוד2ִבמד'ִיבִ

ִַצהָוָנאִַצְּהָוָנא10ִדב'ִלבִ

 
  

                                                 
 .1הערה  49, כך ייבין, כתר, עמ' 1283שיטת ניקוד כזו מצויה בכ"י לנינגרד פירקוביץ ב  124

 .26-27גם בת"ק שנמצא בגניזה, פסברג, דקדוק גניזה, עמ'  מצויה . קביעת המפיק בתחתית האות49-50שם, עמ'  125

 שם, שם. 126

 (.20)דב' ה  ָסֲּהדּוָתאחרת נדירים, למשל מקרים שבהם המפיק בה"א הוסף בשכבת ניקוד מאו 127
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 קריאההאימות  .4.1.2

כתיבן של אימות הקריאה בכתב היד דידן הוא כתיב מלא, בהתאם למצוי  מבט כללי .4.1.2.1

בכתבי יד אחרים של ת"א, במהדורת שפרבר ובדפוס סביונטא. הסדירות הרבה ביותר מצויה 

בהברה פתוחה, ברוב  a, בכתיבן של שמות ממין נקבה המסתיימים בתנועת o-ו uבייצוגן של תנועות 

 בהברה פתוחה.  iוכן בייצוגה של תנועת  בהברה פתוחה eהממצאים לתנועת 

באם קריאה יו"ד בהברה סגורת שווא הוא סדיר למדיי, והממצאים החריגים  iייצוגה של תנועת 

בהברה סגורת דגש, בצורות  iמסדירות זו ספורים. אי סדירות רבה יותר מצויה בייצוגה של תנועת 

על ואתַפעל ובתנועת   (. 4.1.2.10ועת עזר החוצצת בין עיצורים )להלן כתנ iהפועל של הבניינים אתפ 

 aתנועת  .באל"ף, למעט בפעלים מגזרת ל"יאינה כתובה מצעית בהברה פתוחה  aתנועת  .4.1.2.2

 ֲאַבִטיַחָיא(; 32)ויק' ז  ַאְפָרׁשּוָתא(; 24)בר' מט  ֲהָואֵתיּה: רה סופית פתוחה תיכתב לרוב באל"ףבהב

תיכתב  שאינם מיודעים, בשם המספר ובנטיית הנסתרות בגזרת ל"ינקבה ממין בשמות (. 5)במד' יא 

 (.22)בר' מה  ְוַחְמָׁשה(; 5)שמ' טז  ְׁשִתיָתָאה(; 3)דב' לג  ִבְגבּוָרה(; 30)במד' טז  ְבִריָאה  128:ה"א

ֱאיַבַדִרנּון: תחילית ומצעית תיכתב לרוב ביו"דבהברה פתוחה  e ה ממיןתנוע .4.1.2.3 (; 7)בר' מט  ו 

 (; 25)דב' יא  ְוֵאיַמְתכֹון(; 15)דב' ו  ִויֵׁשיֵציָנְך( 26)במד' לב  ֵגיַתָנא(; 6)במד' יט  ְוֵאיזֹוָבא(; 3)שמ' לד  ֵוֱאיָנׁש

ֱאַׁשַלח(; 13)בר' יד  ֵאמֹוָרָאהלאחר אל"ף: רק ממצאים ללא יו"ד נדירים יותר ומצויים  (; 28)שמ' ט  ו 

)במד' כב  ְדֵאַמֵליל(; 27)במד' ו  ֵאָבֵריִכנּון(; 12)ויק' כא  ְדֵאָלֵהיּה(; 2)שמ' כ  ֵאַלּה(; 9)שמות טו,  ֵאַפֵליג

. צורות פועליות עשויות להופיע (15)במד' ל  ֵאָסַרָהא(; 14)במד' ל  ֵאָסר(; 14)במד' כד  ֵאַמְלִכָנְך(; 20

ֱאיַמֵלילבשתי השיטות:  ֱאיָבְרִכָנְך(; 33)בר' כד  ד  סופר אחד הוספה היו"ד בידי ( ובמקום 24)בר' כו  ו 

 (. 11)ויק' יג  ִויַסֵאיִבֵניּה  ִויָסֵאִבֵניּה: מאוחר

ְשֵרי(; 7)בר' כ  ִויַצֵליתיכתב ביו"ד:  בסוף המילה סגורה ואבהברה פתוחה  eתנועת  .4.1.2.4 )שמ'  ע 

ומן (, 26)בר' כט  ִמְתֲעֵבדחריגה אחת היא צורת הפועל  .(13)ויק' יג  ִאְתֲהֵפיְך (;7)דב' ב  עּוָבֵדיִ(;14לח 

 הסתם זו טעות סופר בודדת.

)ויק'  ִייָמם תיכתב בדרך כלל ביו"ד:דגש ב ההברה פתוחה או סגורתחילת המילה בב iתנועת  .4.1.2.5

)בר'  ְדִאיתֹוַתְבְתִ(; 29)בר' יא   ִאיָתת; (11)דב' י  ִאיֵזיל(; 30)ויק' כז  ִאיָלָנא(; 16)ויק' כו  ִביהּוְלָתא(; 35ח 

)בר' כז  ִאֵמיהיוצאים מכלל זה הם שמות מגזרת הכפולים שכתיבם הרגיל הוא בלא יו"ד:  (.23כא 

(. מילים אלה עשויות להופיע גם עם יו"ד: 14)ויק' כ  ִאַמּה(; 31)ויק' יט  ִבִדין(; 5)שמ' יב  ִעַזָיא(; 13

 (. 27)במד' טו  ִעיָזא(; 27)ויק' כ  ִביִדין(; 14)בר' כז  ִאיֵמיה(, 14)בר' כז  ְלִאיֵמיּה

)בר' מ  ִעְנִבין(; 19)בר' מ  ִבְסָרְך: יו"דנכתבת בלא  ת סגורה בשוואיתחילבהברה  iתנועת  .4.1.2.6

, החיריק תוקן 23)ויק' ח  ַרְגֵליּה(; 7)ויק' ח  ְבִהְמָיָנא, החיריק תוקן לפתח(; 25)שמ' לח  ְבַסְלֵעי(; 10

 ִאְסְתַמרּו(; 18)דב' ז  ִאְדָכָרא)במד' כה ג(;  ְוִאְתַחַבר( 21)במד' טז  ִאְתָפַרׁשּו(; 22)במד' יג  ִאְתְבִניַאתלפתח( 

(; 15)בר' יד  ְוִאיְתַפַלג(; 3)בר' יד  ִאיְתְכַנׁשּו: במקרים נדירים תיכתב יו"ד במעמד זה (.16)דב' יא 
                                                 

. בת"ק שבגניזה מצויה 161עמ' מחקרים אי"ב, ומורגנשטרן  39עמ' אי"ב, והשווה בארמית הבבלית, בר־אשר סיגל,  128

מורגנשטרן הכתיב בה"א לדעת . 61הסופית באות ה"א ובאות אל"ף, ללא נטייה ברורה, וראה פסברג, דקדוק גניזה, עמ' 

סופית בשמות נקבה נפוץ בלהגים ארמיים  aזכר( מקורו בהשפעה עברית, וראה שם. כתיב בה"א לציון תנועת )לצורות ה

 .64עתיקים, בארמית מקראית וכן בארמית ארץ ישראלית ובארמית השומרונית, וראה פסברג, דקדוק גניזה, עמ' 
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, החיריק תוקן 27)שמ' לח ,  ַסיְלָעא(; 10)בר' כה  ִאיְתְקַבר(; 67)בר' כד  ְוִאיְתַנַחם(; 6)בר' כד  ִאיְסַתַמר

על 25)דב' כג  ִעיְנִבין, החיריק תוקן לפתח(; 15)ויק' ה  ַסיְלִעיןלפתח(;  (. צורות הפועל בבניינים אתפ 

כולן בספר בראשית, אך אין בכך כדי  מצויות )איתפעל( ואתַפעל שבהן כתובה יו"ד אחר התחילית

 כלל, שכן באותו דף עשויות להימצא צורות ביו"ד וצורות בלא יו"ד. להעיד על ה

עשויה להיכתב ביו"ד או בלי יו"ד, ללא שיטה ברורה. להלן מצעית בהברה פתוחה  iתנועת  .4.1.2.7

)ברא' מד  ְוַאְדֵביִקינּון(; 19)בר' מא  ֲחִסיָכן(; 22)בר' כו  ְוַיְפִׁשיַנָנא דוגמאות מייצגות לממצאים ביו"ד:

(. להלן דוגמאות 3)ויק' כג  129ֲעיִביָדא(; 6)שמ' לו  ֲעיִביְדָתא (;24)שמ' י  ִאיִזילּו(; 3)בר' נ  ִניַטָיאֲחִ(; 6

ָבֵריִכנּון( 23)שמ' יח  ִויַפְקִדָנְך(  7)בר' מט  ֱאיַפֵליִגנּוןמייצגות לממצאים בלא יו"ד:  (; 27)במד' ו  א 

 (. 13)שמ' ה  ֱעיִבְדְתכֹון(; 34)במד' טז  ִתְבְלִעַנָנא

)ויק' כה  ַאְחֿבּוִהי(; 8)שמ' יח  ִלְחמּוִהיתיכתב תמיד ביו"ד: סופית בהברה פתוחה  iתנועת  .4.1.2.8

 (.10)במד' יז  ְוֵאֵׁשיִצי(; 28)במד' טו  ְדִאְׁשְתִלי(; 49

)שמ' כ  ְדִכיר (;34)בר' יט  ְׁשִכיִבית תיכתב כמעט תמיד ביו"ד:סופית בהברה סגורה  iתנועת  .4.1.2.9

)ויק' כב  ַמְקְדִׁשין(; 12)ויק' טז  גּוְמִרין(; 3)ויק' יא  ִטְלִפין (;13)ויק' י  ִאְתַפַקִדית (;4)ויק' ב  ְוִאְספֹוִגין(; 8

)שמ'  ִדְׁשַלִחת (;6)בר' כ  ּוְמַנִעת (. החריג היחיד לכלל זה הוא סיומת המדבר בעבר בפעלים ספורים:2

 (. 15)במד' טז  ַאְבֵאיִׁשת( 24)בר' מא  ַוֲאַמִרת(; 27)בר' ל  ַאְׁשַכִחת(; 15ט 

 130שויה להיכתב ביו"ד, כגוןבין רצף שוואים ואחר עי"ן הסוגרת הברה ע iתנועת עזר  .4.1.2.10

 יְנעּוןִתיִמִ, ניקוד העי"ן תוקן מחיריק לשווא(; 28דב' ג , ִיְעיַבר) יַברִיעִִ(; 14, בר' יג ּוְלַמְדיְנָחא) יְנָחאּוְלַמִדִ

(. אך לצד דוגמאות אלה מצויות צורות שבהן לא נכתבה יו"ד וניקודן המקורי היה 1, דב' יג ִתיְמיְנעּון)

 (. 4.3.3סעיף ראה חיריק, בהתאם למסורת הניקוד הבבלית העתיקה )

 ְואֹוֵׁשיטהוא בוי"ו, ללא חריגים: תחילית פתוחה  בהברה o-ו uכתיבן הרגיל של התנועות  .4.1.2.11

 131ּוְפֵריָתאגבהברה תחילית סגורה תיכתב כמעט תמיד בוי"ו:  u(. תנועת 3)דב' ב  טּוָרא(; 14)בר' מח 

(. 29)ויק' ח  ּוְרָבַנָיאק(; 23)ויק' ח  אּוְדָנא(; 5)שמ' כג  טּוְעֵניּה(; 10)שמ כא  ּוֳחָרְנָתאא(; 24)בר' יט 

במקום  uבמעמד זה המנוקדות בקובוץ הן תיקונים מאוחרים שקבעו תנועת  uמרבית תנועות 

סגורת דגש תיכתב אף  u(. תנועת 0 ראה  סעיףוכיו"ב,  ֻרְבָקה, ֻגְבָראכגון איכות התנועה המקורית )

 )שמ' ֻכַלָנא: כללמעט נטיותיה של מילת היחס  (;8)שמ' לט  ןָמִאּו(; 28)בר' לז  גּוָבאכגון  היא בוי"ו,

בצורתה הפרודה מנוקדת בחולם חסר בכל הופעותיה בכתב  כל(. המילה 3)במד' טז  ֻכְלהֹון(; 33יב 

 היד, ואפשר לראות זאת כהשפעה של הנוסח העברי.

וי"ו. תנועת -תיכתב כמעט תמיד ב oאו  uהברה מצעית פתוחה או סגורה שתנועתה היא  .4.1.2.12

o :(. תנועת 20)ויק' ז  ּוְסאֹוְבֵתיּה(; 23)ויק' ו  ִתתֹוַקד(; 28)שמ' טז  ִפקֹוַדי(; 13)בר' מט  ָמחֹוִזיןu :ַאבּוָנא 

                                                 

 .4.2.1.5.4.3על נטיותיה זו ראה סעיף  עיבידאעל ניקודה של המילה  129

 המילים שבסוגריים הן המילים בניקודן שבשכבת הניקוד הנראית. 130

נוקדו בקמץ בהתאם לשכבת הניקוד הטברנית, וסימנים אלה נשמרו לאחר התיקון  אּוְדָנאִ,אּוֳחָרְנָתא, גּוְפֵריָתאהמילים  131

 .3.2.4.2וראה סעיף ,ִּוְדָנאָאִִ,ּוֳחָרְנָתאָאִ, ּוְפֵריָתאגִָשחזר וקבע בהם שורוק: 
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)דב' לג  ְיַׁשְמׁשּונּונּון(; 2)דב' לג  ִבְגבּוְרֵתיּה(; 20)ויק' כ  ַאְחבּוִהי(; 25)שמ' לב  ְלַאָסבּוְתהֹון(; 13)בר' מב 

 (. 4)בר' מז  ְלִאֹתָתָבא(; 34)בר' כא  ְוִאיֹתַתבבלא וי"ו מופיעה פעמיים בשורש ית"ב:  o(. תנועת 28

אפשר לייחס אותה להשפעת אולי , ובלא וי"ו בהברה מצעית פתוחה מופיעה לעתים נדירות uתנועות 

)בר'  ְוִיְקְטֻלַנִניבצורות פועל ברבים בעלות כינוי מושא, כשהנוסח העברי קובע קובוץ:  העברית, למשל

 (. תֹאְכֻלהּו, בעברית: 24)ויק' ז  ֵתיְכֻלֵניּה(; ַוֲהָרֻגִני, בעברית: 11כ 

)בר'  ּוְקׁשֹוט(; 8)בר' מ  ִאְׁשָתעֹו: oוי"ו. תנועת בתמיד  תסומןהברה סופית פתוחה או סגורה  .4.1.2.13

 אֹוִריכּו(; 3)ויק' יא  ֵתיְכלּון(; 7)בר' יד  ְוָתבּו: u(. תנועת 13)שמ' יד  ּוְחזֹו(; 24)ויק' ח  אּוְדְנהֹון(; 29מז 

  (.15)דב' ד  ֲחֵזיתּון(; 8)במד' ט 
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 עיצורים .4.2

 העיצורים הגרוניים .4.2.1

 מבוא  .4.2.1.1

התנהגותם של העיצורים הגרוניים היא אחד המאפיינים הייחודיים של הארמית במסורת ההגייה 

מוחלט בארמית כמעט הבבלית. התערערותם של העיצורים הגרוניים בארמית הגיעה לכדי טשטוש 

אמנם השלד העיצורי של תרגום אונקלוס משמר  134ובארמית השומרונית. 133במנדאית 132הבבלית,

בתקופה שבהן היטשטשה הגייתם של עיצורי את הכתיב האטימולוגי של עיצורי הגרון אך ייתכן ש

כבר עמדו ייבין ובויארין על ההבחנה שבין לשון י"ב. דוברי האלעיצורים אלה היו זרים הגרון, 

יקה: לשון החכמים משקפת מסורת הגייה המקרא ובין לשון חכמים במסורת ההגייה הבבלית העת

 135מדוברת בעוד לשון המקרא נותרה קפואה מפאת קדושתה, ודברים אלה יפים לעברית ולארמית.

עלינו להניח שככל שהעמיקה אחיזתה של מסורת ההגייה המדוברת במסורת הניקוד הבבלי גם 

, בדומה למצב הידוע לנו בתרגומי המקרא, ניטשטשו ההבדלים המבחינים בין העיצורים הגרוניים

  136מהארמית הבבלית.

בדומה למסורת ההגייה הטברנית, אף מסורת ההגייה הבבלית מכירה במעמדם המיוחד של 

מבדילה בין העיצורים הגרוניים, אך מסורת ההגייה הבבלית, בשונה ממסורת ההגייה הטברנית, 

, כפי שנראה להלן. עיקר י"ןע ,ל"ףהעיצורים אניקודם של ובין  י"תח "א,העיצורים הניקודם של 

ייחודה של המסורת הבבלית לעומת הטברנית מצוי בהתנהגותם של העיצורים הגרוניים הבאים 

(; 5בר' טז , ַוֲחַזתבמסורת הטברנית: ) ַוְחַזת, למשל בהברה פתוחה שאינה מוטעמת או בסוף הברה

 137.(15, במד' כג ֲעָלָתְךטברנית: במסורת ה) ַעַלָתְך(; 13, ויק' יג ִאְתֲהֵפיְךבמסורת הטברנית: ) ִאְתַהֵפיְך

                                                 
 .68-71, עמ' אי"בבר־אשר סיגל,  132

ל"ף בהגייתו. האותיות א י"תואילך. במנדאית השתמר העיצור ה שאליו הידמה העיצור ח 79מאצוך, מנדאית, עמ'  133

 מייצגות תנועות. אותיות הפכו לועי"ן ה

 .27-28טל, דקדוק, עמ' באה"ש התקיימה העי"ן בתנאים פונטיים מסוימים, וראה  134

. אפשר להניח, כמובן, שמסורת קריאת כתבי 291-292; ייבין, ניקוד בבלי עמ' 145-147רות קריאה, עמ' בויארין, מסו 135

הקודש בארמית שימרה את הגיית העיצורים הגרוניים, בצורתם העתיקה. אף על פי כן, יקשה עלינו להוכיח השערה זו 

 משום שהשלד העיצורי של התרגום אינו בהכרח משקף את מסורת ההגייה.

על השפעתה של הארמית על מסורות ההגייה השונות של העברית ועל ההקפדה שמאפיינים ארמיים לא יחדרו  136

 .חיים, צורת הכינויים החבורים-בןלקריאת המקרא ראה 

אמות המידה שקבע ייבין למסורת העברית יפות גם לארמית, וראה ממצאיו של ייבין בעברית ובארמית, במאמרו  137

 בחיבורו על הניקוד הבבלי 'דבריו של ייבין בסיכום פרק ט. תי בבלי למקרא ולתרגום אונקלוס""קטע מחיבור מסור

, כגון בתרגום הארמי המלווה את המקור העברי בכתבי היד [ארמית] אמבטאים זאת בבירור: "שיטת ניקוד הגרוניות ב

, דרך משל, בתרגום הארמי בכ"י אא : אנו מוצאים[העברית במסורת הניקוד הבבלי] בהיא כשיטת הניקוד ב ,הבבליים

 [=ארמית] א( ]...[ מהקבלות אלו מסתבר, שפרט לבעיד )-תכונות דומות לאלו המצויות במקור העברי שבאותו כתב 12

 (.332-331" )עמ' בע, אין הקבלה של ממש לשיטת ניקוד הגרוניות בבעבמקורות 
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  י"שר-היעדר הכפלה בעיצורים הגרוניים וב .4.2.1.2

במסורת הניקוד הטברנית ובמסורות הניקוד הבבליות העתיקה והבינונית אין העיצורים הגרוניים 

רנית עשויה במסורת הניקוד הטב 138(.4.2.3.2.2 ראה סעיףמוכפלים, ובמידה רבה גם העיצור רי"ש )

התנועה הקודמת לעיצור הגרוני בקטגוריות מורפולוגיות מסוימות להשתנות לתנועות המכונות 

"תנועות גדולות" שאמנם היו ארוכות בשלב הטרום טברני של הלשון. מסורת הניקוד הבבלית על 

ת מבטאיה השונים קרובה למסורת הניקוד הטברנית בעניין זה, אך נבדלת ממנה בעניין התנועו

הבאה לפני  aהקודמות לעיצור הגרוני. עתים תנועות אלה משתנות, עתים נותרות כשהיו: תנועת 

(; 2, ויק' יב 139ָבאְמָסֲאִ) ְמָסַאָבא, למשל אל"ף ועי"ן עשויה להשתנות לקמץ אך עשויה להישאר פתח

לפני  aתנועת  (.9)בר' מ  ְוִאְׁשָתִעי(; 8, ויק' כב ָאָבאְלִאְסַתִ) ְלִאְסָתָאָבאובקמץ:  ,(7)במד' כא  ְוִאְׁשַתִעיָנא

ואילו לפני רי"ש תנועה זו  (;10)דב' ז  ְמַאַחר (;35)בר' יט ִַההּוא ח, כגוןחי"ת תהיה לרוב פתוה"א 

, תנוקד האות iכשהתנועה לפני הגרונית היא  140(.33)ויק' ח  ִיְתָקַרב, כגון תהיה על פי רוב קמץ

. (28)במד' יא  ֵמעֹוֵלימּוֵתיּה(; 13, במד' ג ֵמֱאיָנָׁשא) ֵמֵאיָנָׁשא, כגון כלל בציריהקודמת לגרונית בדרך 

(.  16 )ויק' כו ִביהּוְלָתא (;2)ויק יב ִִריחּוקרי"ש, למשל והחיריק עשוי להישמר לפני ה"א, חי"ת 

העיצור הקודם לעיצור הגרוני ינוקד בחולם או בשורוק, ללא  uכשהתנועה הקודמת לגרונית היא 

  141.ובלא כל הבדל בין הגרוניות שיטה קבועה

מסקנות חד משמעיות בסוגיות דקדוקיות אפשר לנו הסקת אינו מ 448כאמור, טיבו הייחודי של כ"י 

יות אלה. רבות, ושיטת ניקודן של אותיות הקודמות לעיצורי הגרון במעמד הכפלה היא אחת מסוג

, עלינו לבחון את בסוגיה זו לאור הדמיון שבין מסורת הניקוד הטברנית למסורת הניקוד הבבלית

בהם: ריבוי תיקוני הניקוד בקטגוריה מסוימת עשוי שהממצאים לפי תיקוני הניקוד המובחנים 

, והיעדר תיקוני ניקוד עשויים להעיד על דידן כתב הידשב להעיד על הבדלים שבין מסורות הניקוד

וזאת יש לומר: רוב תיקוני עין בעין. את הניקוד הקיים קטגוריה שבה הנקדנים השונים רואים 

הם תיקוני ניקוד של עיצורי הגרון, כל נקדן ומסורת הניקוד שאותה הוא מייצג.  כתב הידהניקוד ב

טתיים ומהוקצעים, ובקטגוריות אחרות כפי שייראה להלן, בקטגוריות מסוימות התיקונים שי

לבין תיקוני  כתב הידהתיקונים גסים ואקראיים. לעתים קרובות קשה ההבחנה בין סובסטראט 

  הניקוד המאוחרים, ובהיעדר סדירות מובהקת עלינו להסתפק לעת עתה בתיאור הממצאים.

 שינוי תנועה לפני אל"ף 4.2.1.2.1

(; 8)ויק' יא  ְמָסֲאִביןממצאים רבים משכבת הניקוד הגלויה מראים כי התנועה לפני אל"ף היא קמץ: 

הקמץ משכבת הניקוד ם של (. לצד אלה ישנם תיקוני25)ויק' יח  ְוִאְסָתַאַבת(; 44)ויק' יג  ָסָאָבא

)ויק' כ  ְלַסָאָבא  ְלָסְאָבא(; 1)שמ' טו  ִאְתַגִאי  ִאְתָגִאי(; 23)בר' כד  ַהִאית  ָהִאיתהקדומה לפתח: 

25 .) 
                                                 

גש בעיצורי הגרון, וייבין סבור שאין זאת תופעה בבלית במקורות בבליים צעירים, בעיקר בתימניים אפשר למצוא ד 138

 . 16. להארכה תמורת ההכפלה בא"מ ראה רוזנטל, א"מ, עמ' 286-284מקורית, וראה ייבין, ניקוד בבלי עמ' 

 בסוגריים מובאות המילים הן כפי ניקודן הנראה בכתב היד. 139

 . 283-284ייבין מעדיף לראות בפתח שלפני עיצור גרוני פתח ארוך, ראה ייבין, ניקוד בבלי, עמ'  140

 .15-14, נלדקה, סורית עמ' היעדר ההכפלה בסורית לפני רי"ששם, שם. השווה ל 141
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 (.2)במד' לה  ֵמַאְחָסַנת(; 1)במד' א  ֵמַאְרָעאאות השימוש מ"ם הקודמת לאל"ף תנוקד תמיד בצירי: 

 שינוי תנועה לפני ה"א 4.2.1.2.2

הממצאים לפני ה"א אינם מגוונים, לפי שהאות ה"א אינה נפוצה במעמד זה. סדירות יחסית מצויה 

פתח, שתוקן מאוחר יותר לקמץ,  כתב הידהרומזים לרחוק, שבהם נקבע בסובסטראט בכינויים 

)במד' יא  ָההּוא  ַההּוא(; 12)בר' כו  ָהִהיא  ַהִהיא(; 34, במד' יא 35)בר' יט  ָההּוא  ַההּואכגון  

, מכיוון שבחלקם חודש משמעיותחד  ןואינ הקודמת לאות ה"א מעטות iלתנועת  העדויות(. 34

 ִביהּוְלָתאהניקוד באופן שאינו מאפשר הבחנה אם הניקוד תוקן או חודש. להלן דוגמאות אחדות: 

 . (2דב' לג  ,ְוֵזיהֹור)ְִוֵזיהּור(;  16)ויק' כו 

 (.41; לג 4)במד' כא  ֵמהֹוראות השימוש מ"ם לפני ה"א תנוקד בצירי: 

 שינוי תנועה לפני חי"ת 4.2.1.2.3

 ְלַנָחמּוֵתיּה(; 67)בר' כד  ְוִאיְתַנַחםחי"ת: לפני ים אין תיקוני ניקוד של התנועה הבאה ברוב הממצא

(. במקומות 50)דב' כח  ְמַרִחים(; 26)דב' ז  ְוַרָחָקא(; 21)בר' נ  ְוַנֵחים(; 4)בר' מט  ַאֵחיְלָתא(; 35)בר' לז 

של קמץ במעמד זה נדירה  , וקמץ זה תוקן לפתח. הופעתוכתב הידאחדים נקבע קמץ בסובסטראט 

(. אין עדויות ברורות לניקוד 21)דב' יב  ִיְתַרַחק  ִיְתָרַחק(; 18)ויק' ז  ְמַרַחק  ְמָרַחק: כתב הידב

)ויק'  ְבִריחּוַקּהִ(;2)ויק יב ִִריחּוקִצירי לפני חי"ת בשמות, והתנועה הרגילה במעמד זה תהיה חיריק:

(. בקטגוריית הפועל יבוא צירי לפני חי"ת בגזרת 19)ויק' יח  ְבִריחּוק(; 25)ויק' טו  ִריחּוַקּה(, 19טו 

, (15)דב' טז  ֵתיחֹוג(; 39, ויק' כג ֵתיחגּון) ֵתיְחגּון(; 19, שמ' לג ִדיֵאיחֹון) ְדֵאיחּוןהשורשים הכפולים: 

)שמ'  ֵמַחְרָבא: אות השימוש מ"ם תנוקד תמיד בצירי .(19)דב' טו  ִתיגֹוזוהשווה לשורשים השלמים: 

  (.67, 34)דב' כח  ֵמֵחיזּו(; 42)שמ' כח  ֵמַחְרִצין(; 4יח 

 שינוי תנועה לפני עי"ן 4.2.1.2.4

התנועה לפני עי"ן במעמד זה עשויה להיות פתח או קמץ. ריבוי תיקוני הניקוד, כמו גם תפוצתם 

עי"ן, מקשה על מציאת סדירות או על קביעת הכללה  ם שעי"ן הפועל שלהם היאהמוגבלת של שורשי

לשכבת ניקוד זו או אחרת. להלן דוגמאות מייצגות לקמץ לפני עי"ן, ואפשר להניח שקמץ זה מיוחס 

)ויק' יא  ִיָתַעל(; 18)ויק' י  ִאָתָעל(; 3)שמ' יז  ְוִאְתָרַעם(; 12)בר' כז  ְכִמְתָלַעב: תב הידלסובסטראט כ

(.  לצד אלה מצויות תיבות שבהן נקבע פתח שלא תוקן לקמץ, כגון 7)במד' כא  ָנאִאְתָרַעְמִ(; 32

 (. 29)במד' טז  ִיְסַתַער(; 5)ויק' ו  ִויַבַער(; 7שמ' טז  ,ִמְתַרֲעִמתּון) ִמתּוןִמְתַרעִַ

 ִאְׁשָתעֹותיקון ניקוד קבוע מקמץ לפתח מצוי בכל הופעותיו של השורש שע"י בבניין אתַפעל, למשל: 

 ְוִאְׁשָתִעיָנא(; 8)בר' מ  ִאְׁשַתעֹו  ִמְׁשָתַען(; 12)בר' מא  ְוִאְׁשַתִעיָנא  ְִַוִאְׁשָתִעי(;  16)שמ ט  ןִמְׁשַתע 

 סדירות זו אינה מאפיינת את יתר השורשים מקבוצת פה"פ עי"ן, כפי  142(.8)שמ' יח  ְוִאְׁשַתִעי

(; 8)שמ' טז  ִמְתַרֲעִמין  ִמְתָרָעִמין(;  38)בר' ל  ְוַדֵעיץ  ָדֵעיץוְִשניתן לראות מהממצאים הבאים: 

)במד' יז  ְוִאְתָרַעמּו  ְוִאְתַרַעמּו(; 5)במד' כא  ְוִאְתָרַעם  ְוִאְתַרַעם(; 24)שמ' טו  ְוִאְתָרַעמּו  ְוִאְתַרַעמּו

                                                 
( 27)במד' יג  ְוִאְׁשַתִעיאּו. ניקודה של התיבה תב היד( נראה שהפתח נקבע בסובסטראט כ66)בר' כד  ְוִאְׁשַתִעיבמילה  142

 נקבע קמץ תחת התי"ו.  תב הידחודש ולא ניתן לדעת אם בסובסטראט כ
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; דב' 2)שמ' ג  ָבַער(. במקומות אחרים חודש ניקוד התיבה, למשל במילה 11)דב' ד  ָבַער  ַבַער(; 6

 (.38)דב' לב  ִויַסֲעדּוְנכֹון(; 3)דב' כ  ִתְתַבֲעתּון(; 3)שמ' לה  ְתַבֲערּון(; 15, ט 23ה 

 שינוי תנועה לפני רי"ש 4.2.1.2.5

(, 19)בר' יט  ְתָעְרִעַנִניתנוקד על פי רוב בקמץ, ללא סימנים מובהקים לתיקון הניקוד:  aתנועת 

)דב' כה  ְוִתְתָקַרב(; 20)דב' ז  ָעָרִעיָתא(; 1)במד' כד  ְלָבָרָכא(; 16)שמ' יב  ְמָעַרע(; 25)בר' מא  ְלָחָרַׁשָיא

)במד'  ִנְזָדַרז  ִנְזַדַרז(; 35)שמ' ל  143ְמָעַרב  ְמַעַרב(. לעתים רחוקות מצוי פתח שתוקן לקמץ, כגון: 9

 (. 17לב 

בכל הופעותיה של התיבה עירובין מצויים תיקוני   .iהמצב שונה במילים שבהן תנועת היסוד היא 

 19)ויק' יט  ֵעירּוִבין  ִעירּוִביןניקוד בתנועה הקודמת לרי"ש מחיריק לצירי, ומחיקת הדגש ברי"ש: 

סוימת. תיקונים (. לא ניתן לייחס את החיריק ואת הדגש ברי"ש לשכבת ניקוד מ9פעמיים; דב' כב  –

)במד' ט  ֵמַרְמָׁשא  ִמַרְמָׁשאאלה מצויים גם כשאות השימוש מ"ם קודמת למילה הפותחת ברי"ש: 

(. בשתי הופעותיה של המילה 14)דב' ב  ֵמְרַקם  ִמְרַקם( 13; כד 28)במד' טז  ֵמְרעּוִתי  ִמְרעּוִתי(; 21

הוא נקבע על שרידי מחיקה של דגש קודם. הדגש נראה בשכבת הניקוד הגלויה, וניכר כי  מרעותי

ובמקומות  2)דב' כו  ֵמֵריׁש(; 12)ויק' יג  ֵמֵריֵׁשיּהאפשר ששרידים לדגש ברי"ש מצויים גם בתיבות 

 אחרים(, אך הם אינם ודאיים.

 מסקנות  4.2.1.2.6

הממצאים מלמדים שהתנהגותם של העיצורים אל"ף וחי"ת סדירה למדיי: התנועה הקודמת 

לאל"ף העומדת במעמד הכפלה תשתנה לקמץ, ואילו לפני חי"ת תישאר התנועה כפי שהייתה )פתח 

  -מאו חיריק(, למעט בשורשי פה"פ חי"ת בגזרת הכפולים. סדירות מצויה גם בניקודה של המילית 

י הגרון, המנוקדת בדרך קבע בצירי. רוב הממצאים לפני האות ה"א הם כינויי הגוף לפני כל עיצור

לקמץ. הממצאים לגבי  כתב הידהרומזים הבאים ביידוע, שזוהה בהם תיקון מפתח שבסובסטראט 

העיצורים ה"א וחי"ת עולים בקנה אחד עם ממצאיו של ייבין במקורות העבריים המנוקדים בניקוד 

דירות בניקוד העיצור הקודם לעי"ן במעמד זה תואם אף הוא את ממצאיו של היעדר הס 144הבבלי.

 145ייבין.

כתב מעמד העיצור רי"ש בפרק זה מאלף במיוחד, ונראה בבירור שבקרב כמה ממסורות הניקוד שב

  146(.4.2.3.2.2 ם סעיףהתקיימה הכפלת העיצור )ראה ג היד

 

                                                 
 ל.עַ התיקון מתאים לצורת הבינוני הפעול של פַ  143

 .283-284ייבין, ניקוד בבלי, עמ'  144

 . 551-552, 536-537, 529-530לדוגמאות ממערכת הפועל ראה שם, עמ'  145

נולוגיה של היעדר הדיגוש בעיצורים הגרוניים )וברי"ש( ימצא עניין בדיונו של בלאו, תורת המבקש לקרוא על הכרו 146

עלה ספק לגביה . פלורנטין מ17הע'  166, וכן בהסתייגותו של פלורנטין, חוק ההברה הכבדה, עמ' 75ההגה והצורות, עמ' 

 .ים עודם משמרים רי"ש מוכפלתלפי שמבטאים רב למדי, הרי"ש איבדה את יכולת ההכפלה בשלב קדוםההשערה ש
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 448בכ"י של העיצורים הגרוניים שיטת הניקוד  .4.2.1.3

מסורת הניקוד הבבלי בכללותה אינה נוהגת מידה שווה בניקודם של העיצורים הגרוניים. ייבין 

מצא כי ניקודם של ה"א וחי"ת נוהג בדרך כלל על דרך העיצורים שאינם גרוניים, ואילו אל"ף ועי"ן 

. במסורות ההגייה בעמנוקדות כל אחת בשיטה ייחודית. שיטות אלה נוכחות בעיקר במסורת 

יות המאוחרות קיימת נטייה להיחטפות תנועתם של העיצורים הגרוניים, והניקוד הבבלי הבבל

הפשוט קובע שווא תחתם. לעומת זאת, הניקוד הבבלי המורכב נוהג לקבוע סימנים ייחודיים 

לעיצורים גרוניים בהברה פתוחה שאינה מוטעמת, ומכאן מסיק ייבין כי הגייתם של עיצורים אלה 

 147ת, אלא תנועה חטופה הדומה לחטפים בשיטה הטברנית.לא הייתה שוואי

  448תנועות חטופות בשכבת הניקוד המאוחרת בכ"י  4.2.1.3.1

בשכבת הניקוד ממצא מעניין המצוי במקומות שבהם לא תוקנה התנועה המלאה לחטף פתח 

 כלומרנראה כחטף פתח מאולץ, הסימן  .חיטפא-פתח אני מכנההוא סימן ניקוד ייחודי שהטברנית 

דות השווא אינן לצד הפתח אלא תחתיו. ברוב הממצאים של סימן זה קבע הנקדן שווא הנמשך נקו

מטה ממרכז התנועה המלאה )קמץ או פתח( שנוקדה במקור תחת העיצור הגרוני, או לחלופין קבע 

אין לראות בסימן זה חטף פתח שנוקד בשל היעדר .    פתח מעל השווא שנוקד תחת העיצור הגרוני 

שכן הסימן מצוי בין היתר במקומות שבהם ניתן לנקד את נקודות החטף לצד הפתח. זאת  148מקום,

ועוד, במקומות שבהם לא היה מקום לקבוע חטף פתח נקטו הנקדנים שיטות שונות, כדוגמת קיצור 

הפתח או הרחקת נקודות השווא, בייחוד מעל האות למ"ד. יתר על כן, במקומות שבהם נוקדה חי"ת 

הקו מעל סימן השווא בכוונה תחילה, ולא נקבע לצדו, כמו שהיה עושה נקדן המבקש  בשווא נמתח

 לקבוע חטף פתח רגיל.

 

 

 

 

 

 24שמ' לה         5שמ' יח 

 

                                                 
. ראוי לציין כי הנטייה להתקצרות תנועתם של העיצורים הגרוניים 408-409, וכן 303-304ייבין, ניקוד בבלי, עמ'  147

אינה השפעה טברנית אלא משקפת התפתחות פנימית של מסורת הגייה זו, וראה ייבין, ניקוד בבלי, עמ'  בבבמסורת 

( או להתקצר בעחטופות אחר העיצורים הגרוניים עשויות להתארך לתנועה מלאה )בדומה להתנועות ה אנא"י. ב94-93

 ואילך. 421לכדי אפס תנועה מוחלט, וראה בר־אשר, מחקרים בסוא"י, עמ' 

, וראה ה בחי"ת ובה"א, שנקודות השווא נמשכות מעל הפתח, אל חלל האותצוב-להבדיל מסימני דומים בכתר ארם 148

כנראה תיאורטיים" אינה מורחבת לכדי הסבר  ["א]של שיטה זו, ע . השערתו של ייבין לפיה "מניעיה17ייבין, כתר, עמ' 

 מפורט. 
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       20דב' ט                  22שמ' יג      

 

גרוניים, אך הוראתו של  כאמור, במסורות ההגייה הבבליות המאוחרות מסומן שווא תחת עיצורים

בהיעדר סימן מיוחד  149שווא זה אינה אפס תנועה אלא תנועה חטופה, בדומה למסורת הטברנית.

לתנועה חטופה בניקוד הבבלי הפשוט, נקבע סימן החיטפא )שווא( במקומות שבהם אמורה להיות 

על איכותה של  תנועה חטופה אחר העיצור הגרוני, ומכאן שהמעיין בכתבי היד אינו יכול לעמוד

 התנועה החטופה שתחת האות הגרונית. 

פתח הטברני אף היא דורשת בירור מעמיק: מדקדקים קדומים קבעו כי השווא -מהותו של החטף

חטופה, ומכאן שבמערכת הניקוד הטברנית מצויים  aבתנועת ברגיל הנע )לפי מסורת טבריה( מונע 

פתח, ושני  –קדמית: סימן אחד להבעת תנועה מלאה  aשלושה סימנים שונים להבעת תנועת 

שווא וחטף־פתח. ייבין תהה לגבי קיומם של שני סימני ניקוד  –סימנים להבעת תנועה חטופה 

, למילה להבעת איכות תנועית אחת, בייחוד במקרים שבהם אין לתנועה החטופה זיקה מורפולוגית

פתח בעל זיקה -. הוא הבחין בין חטף(עיבידא)בארמית  הֲעבֹוָדִו(;עינבא)בארמית  ֲעָנִביםכגון במילים 

, וכינה את האחרון "תנועה חטופה למילה פתח חסר זיקה מורפולוגית-ובין חטףלמילה מורפולוגית 

קמץ והוא אינו מופיע -סגול או חטף-סתמית", כלומר סימן שאיכותו אינה מובהקת כשל חטף

זה הוא מסביר את הימצאותו של חטף פתח במילים  במעמד פונטי העשוי להשפיע על איכותו. באופן

, ֲאִמתֹו)למשל במקרים שבהם חטף סגול נעתק לחטף פתח, כגון   iאלא  aשתנועת היסוד שלהן אינה 

 150( וכן את הצורך בסימן נבדל שאינו זהה באיכותו לשווא הנע הטברני.ֲאָכְלָך

נים לציון תנועות חטופות, אשר לפי יוחדו שלושה סימ (במסורתו הצעירה)בניקוד הבבלי המורכב 

, ניתן להקבילם לתנועות החטופות לפי מסורת הניקוד הטברני )חטף פתח, חטף סגול המעמדם במיל

וחטף קמץ(. סימנים אלו מורכבים מסימן התנועה הקצרה )פתח, צירי ושורוק( שמתחתיו סימן 

כמקביל הטברני פתח -בחטף ראהלא  בצמסתבר כי הנקדן המייצג את מסורת  151השווא )חיטפא(.

תנועה החטופה במסורת ההגייה הבבלית, על כן ביקש להמיר את סימן הניקוד הבבלי המורכב ל

                                                 
. התקצרות התנועה שאחר הגרוניות רווחת גם במסורת הקדם אשכנזית, והשווה 296-297ייבין, ניקוד בבלי, עמ'  149

השפעה רבה על הקהילות האשכנזיות הקדומות, . אלדר מציין כי המרכז היהודי בבבל השפיע 67-53אלדר, מסורת, 

ח. עם זאת אין הוא מצביע על השפעה אפשרית של מסורת -בעיקר בענייני הלכה, תפילות ולימוד התורה, שם, עמ' ה

ההגייה, חרף הדמיון המצוי לעתים בין מאפייניהן של מסורות הניקוד הבבליות הצעירות ובין מסורות הניקוד הקדם 

  אשכנזיות.

 .163-168ראה ייבין, שינויי איכות, עמ'  150

 .365-368ייבין, ניקוד בבלי, עמ'  151
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סימן זה  152לסימן ניקוד תחתי המזכיר את מקבילו הבבלי, שבו סימן התנועה מצוי מעל השווא.

ד על דרך המסורת אינו מופיע תדיר בכתב היד, אלא במקבצי דפים ובתפוצה משלימה לתיקוני הניקו

עי"ן בראש תיבה ובראש הברה וחיטפא הן בגרוניות אל"ף, חי"ת -הטברנית. עיקר הופעותיו של פתח

 )וכן אחר אותיות השימוש(, כלומר במעמד המקביל לשווא הנע. 

 :חיטפא-למילים שבהן נוקד פתח להלן דוגמאות מייצגות

(; 10)שמ' יז  ִדיאַמר(; 1)שמ' טו  ַואַמרּו(; 17)בר' נ  ְוַלחָטֵאיהֹון(; 16)בר' מח  ַמְלאָכא(; 11)בר' ל  אָתא

(; 21)ויק'  ט  ָרָמאא(; 7)ויק' ט  ָלָתְךעְִ(; 19)שמ' לט  ּודבִָעְִוִַ(; 14)שמ' לז  ַלאִריַחָיא(; 18)שמ' כב  אִגיָרא

(; 22)ויק' כג  חָצָדְךבִַ(; 19)ויק' יג  ְוִיְתחֵזי(; 14)ויק' יג  ְדִיְתחֵזי(; 19)ויק' י  ןהֹוְתִָלוִָעְִ(; 17)ויק' י  ָתרַבא

)במד' כח  ַלתעְִ(; 6)במד' כה  חֹוִהיא(; 11)במד' יח  אָרְמָות(; 10)במד' יא  ַלחָדא(; 3)ויק' כה  ַלְלַתּהעְִ

חיטפא תחת גרונית הסוגרת -(;  פתח27ט  )דב' ְוַלחָטֵאיהֹון(; 21)דב' ה  ַוחָמָרְך(; 2)דב' א  ָשרעְִ(; 10

(; 24, 18)ויק' יג  ָראַבה(; 23, ח 3)שמ' ה  ַמהַלךחי"ת, למשל: והברה נדיר יותר, ומצוי תחת ה"א 

 יםמקרב(. 14)דב' ו  ָרֵניכֹוןִדְבַסח( 10; לב 15)דב' ח  ַצהָוָנא(; 4)במד' כב  ַסחָרַנָנא(; 39, 38)ויק' יג  ַבהָרן

 (.25)דב' ב  ָתְךזֹועְִ(; 12)בר' מט  וֹוִהיַנעְִתחת עי"ן: חיטפא -מצוי פתחבודדים 

לעתים מצויים תיקוני ניקוד מתנועה לשווא או מחטף פתח לשווא תחת עיצור גרוני הסוגר הברה. 

דידן, בייחוד  כתב הידוחרות שבשכבות הניקוד המאתיקוני ניקוד אלה משויכים בבירור לאחת מ

(; 4)בר' מט  ַאְהִניָתא, למשל: על גביו אלה שבהם הפתח )שבחטף פתח( מחוק וניקוד השווא מודגש

( 16)ויק' כג  ְׁשבּוְעָתא(; 7)ויק' כג  ַתְעְבדּון(; 20)ויק' יג  ְוַסְעַרּה(  36)ויק' יא  ַמְעָין(; 14)שמ' ח  ְבַלְחֵׁשיהֹון

)במד'  ַדְחְלִתי(; 23)במד' לא  ַתְעְבֻרֵניּה(; 29)במד' טז  ְוֻסְעוָרא(; 14)במד' ה  ִיְעַברוְִ(; 17)ויק' כו  ְוִתְעְרקּון

 (. 36; דב' א 12)במד' לב  ַדְחְלָתא(; 11לב 

חיטפא. בעוד החטף פתח עשוי לבוא -פתח ולפתח-ממצאים אלה מלמדים כי אין דין שווה לחטף

חיטפא -(, הפתח4)בר' מט  ַאֲהִניָתאברה, הן בסופה, כגון תחת כל האותיות הגרוניות, הן בתחילת ה

עי"ן, ובסוף הברה הוא יימצא תחת ה"א וחי"ת. תיקונים -יבוא בתחילת הברה תחת אל"ף, חי"ת ו

המשנים את סימן החטף פתח לשווא תחת אל"ף ועי"ן מעידים כי מסורת הניקוד שלפנינו אינה 

ן, לפיה איכותו של החטף פתח במקרים מסוימים אינה טברנית טהורה. בהסתמך על הצעתו של ייבי

אלא כתנועה סתמית חסרת איכות פונטית ברורה, אפשר שהנקדן שקבע את  aדווקא כתנועת 

מובהקת, נדרש  aחטופה, ומכיוון שהחטף פתח לא ייצג איכות  aחיטפא ביקש להביע תנועת -הפתח

פתח במסורת -המיוצגת בחטף aשל תנועת לסימן ניקוד חלופי. ושמא קיומם של הבדלים באיכותה 

הניקוד הטברנית או בתנועת פתח בהברה פתוחה במסורת הניקוד הבבלי המורכב, הביאו לייצוג 

  .התנועה בסימן נפרד

                                                 
עדות נוספת להשפעה של נוסח קדום שנוקד בניקוד בבלי מורכב מצויה בהערת מסורה )לפרק ט בספר ויקרא, עמ'  152

)שתי  קצרין פתח האות חי"ת נוקדה בסימן המצי  –בניקוד בבלי מורכב  וחזוב, טור א( אשר בה מצויה המילה 167

 (. lזוpחpואו  lחזוpו)בניקוד בבלי פשוט הצורה הייתה מנוקדת  ַוֲחזֹונקודות היורדות מימין(. בתעתיק לסימנים טברניים: 
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מצויים סימני חטף שבהם השווא עומד זקוף מעל  153בכתבי יד המנוקדים בניקוד טברני מורחב

פתח, סגול או קמץ. סימנים אלה נדירים למדי, ובאים בכתבי יד מעטים )כ"י  –לסימן התנועה 

קטלוג  – מוזיאון הבריטימה Add.27205; סידור 1283לנביאים מקהיר; כ"י לנינגרד, פירקוביץ ב 

חי"ת, שבהן ניתן לקבוע את נקודות ותחת ה"א (. סימני ניקוד אלה מופיעים בעיקר 677מרגליות 

מהגניזה, פירש את  IV A 209א' בנדויד, שניתח את ניקודו של כ"י  154השווא בחלל המצוי בהן.

סימני החטפים שאינם נוהגים כדרך הניקוד הטברני כתעתיקים בסימנים טברניים לסימני התנועות 

דויד תולה את הנחתו במוצאו בנ 155החטופות המצויות במסורת הניקוד הבבלי המורכב.

עם זאת, הימצאותן של קהילות בבליות רבות בתחומי ארץ  156.הארצישראלי של הניקוד הבבלי

ישראל ומצרים עשויה לחזק את הנחתו של בנדויד בדבר השפעות הדדיות בין קהילות המזרח ובין 

  157ת כאלה ואחרות.קהילות המערב, ואין זה מן הנמנע שבין ההשפעות האלה נמצא השפעות לשוניו

 

 ל"ףעיצור אגייתו של הה .4.2.1.4

מכתיבן של ניכרת  הגייתו הסדקית של העיצור אל"ף הסוגר הברה או המצוי בין תנועותהתערערות 

ובארמית  זאת מתועדת בארמית הקדמונית התערערותמילים שבהן נשלה האל"ף לחלוטין. 

באל"ף מחד גיסא, ולצדו של כתב היד משמר את הכתיב ההיסטורי השלד העיצורי  158המקרא.

במערכת הפועל ניכרת הבחנה ברורה בין הבניינים שבהם נעלמת  159.מילים שמהן נשלה האל"ף

ובין  , תהליך המתועד כבר בארמית הקדמונית,האל"ף בנטיות שונות )בניינים אפעל, פעל ואיתפעל(

ֵעל ות הבניהנטיות שבהן היא נשמרת בעיצוריותה )שורשי ע"א בבניין קל וכן נטי ינים אתפ 

 ִיְתֲאַמר(; 17)ויק' כג  ִיְתַאְפָין(; 47)בר' כד  ּוְׁשֵאיִלית (;17)בר' מח  ּוְבֵאיׁש אל"ף נשמרת: 160ואתַפַעל(.

)דב' ח  ַמֵליףִ(;26)דב' ד  ֵתיְבדּון(; 11)שמ' יב  ֵתיְכלּון(; 44)בר' כד  ְוֵתיַמר אל"ף נשלה: (. 23)במד' כג 

(; 28)שמ' כב  ְתַאַחר(; 56)בר' כד  ְתַאֲחרּוןמשתמרת האל"ף:  ַפֵעלאח"ר בבניין ו ים אב"דבשורש(. 5

. ככל הנראה השתמרות האל"ף נובעת מעה"פ חי"ת העוקבת (2)דב' יב  ְתַאְבדּון; (33)במד' יד  ְמַאֲחִרין

                                                 
טברני" בעקבות נ' -. מורג מכנה שיטת ניקוד זו "ניקוד ארצישראלייא-, כתר ארם צובה, עמ' יהגדרתו של ייבין 153

 רצפטוס", לפי שעמדה במקביל לשיטה הטברנית המסורתית ולבסוף נדחתה.-לה "נון גוטשטיין קורא-אלוני, וגושן

שאין זו שיטת ניקוד נפרדת, אלא הדעה ואילך. בית אריה מקבל את  97אריה, מחזור חלק ב, עמ' -דיונו של ביתגם ראה 

 שכלול שלא התקבל של שיטת הניקוד הטברני. 

 .53ורת, עמ' ; אלדר, מס17ייבין, כתר ארם צובה, עמ'  154

 .250-252למשל, חטף חיריק, וראה בנדויד, ניקוד תמוה, עמ'  155

. ייבין, לעומתו, הצביע על קווי דמיון בין סימני הניקוד של הסורית המערבית לניקוד הבבלי, ראה 260שם, עמ'  156

 .56-55ניקוד בבלי, עמ' 

שפיגל, קרובות, מונה את הקהילות הבבליות בתחומי ארץ ישראל ומצרים. לדידו, פיוטי הקרובות המצויים בבבל  157

היא מסורת מלמדים על קרבתם של בני בבל למנהגים שרווחו בא"י לפי שנתקבלו ביניהם פיוטי יניי, שמסורת הגייתם 

 .143-139, וראה עמ' א"י

 . 12-13רוזנטל, א"מ, עמ'  158

( העשוי ללמד על 22)בר' לז  ַואַמר. והשווה לניקוד 66-68כך גם בת"א שנמצא בגניזה, דודי, דקדוק אונקלוס, עמ'  159

 .72אל"ף נחה בת"ק, פסברג, דקדוק גניזה, עמ' 

 .5.6.2.1 , על שורשי ע"א ראה סעיף5.6.1.1 על שורשי פ"א ראה סעיף 160
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)בר'  יִאיןַסגִִנשמרת האל"ף, כגון שבהן לעומת זאת, בשם אין סדירות וניתן למצוא מילים  161אחריה.

(. לצד אלה 29)במד' יא  ְנִביִאין(; 17)ויק' יח  ִחְטִאין(; 20)שמ' טו  ְנִביֲאָתא(; 38)שמ' יב  ָנוְכָרִאין(; 19מט 

)במד' יב  162ְנִבִיין ;(22; כג 9)ויק' יט, ִָפָתא (;31)שמ' יד  ּוִבְנִביּותמצויים שמות שמהם נשלה האל"ף: 

 (.     11)במד' כט  ֵמַחַטת(; 6

מאלפות במיוחד הן הערות המסורה התרגומיות, המציגות חלופות ללא אל"ף לכתוב בשלד 

, במד' ְנִביִאיןהערת מסורה למילה ) 163ְנִבִיין; ( 17יח,  ק'וי ִחְטִאיןמילה )הערת מסורה ל ִטיןִחִהעיצורי: 

מסורת הגייה )או מסורות הגייה( . הערות אלה והערות אחרות שיידונו בהמשך מעידות על (29יא, 

   164(.ִחִטין, או שהיא נאלמה לחלוטין )בהערה y שבהן הפכה האל"ף להגה מעבר

חוסר העקיבות הנראה בכתיבים לעיל מלמד על היעדר מסורת כתיבה אחידה לצורות אלה. הערות 

יבת תנועת המסורה מחזקות הנחה זו, על כן מסתברת היטשטשות ההבחנה בין אל"ף ובין יו"ד בסב

i.165  בבניינים הסבילים הכתובים בהערות המסורה שבכתב  יתפעל - אתפעלחילופי אפשר שמכאן

 היטשטשות ההבחנה בין אל"ף ובין יו"ד אלאהיד ובנוסח סביונטא אינם חילופי זמנים כלל ועיקר, 

(; 33ת כט, )שמו דיתכפרמסורה:  – ְדִאְתַכַפר: והימצאותו של הגה מעבר אחד בתנאי הפונטי זה

 – ִבְדִיְתַבר(; 14)במד' כא,  ִאְתֲאַמרמסורה:  – ִיְתֲאַמר(; 8)במד' ט,  דאיתפקדמסורה:  – ְדִיְתַפַקד

  166(.4)דב' ט,  בדאתברמסורה: 

עשויה להימצא בצורות הבינוני היחיד של הבניינים קל ופעל בגזרת ע"ו כגון  yאל"ף כהגה מעבר 

והשווה לנטיות היחידה  (.2)במד' ה  ְדָדֵאיב(; 5)שמ' ג  ָקֵאים(; 30)בר' מו  ָמִאית(; 9)בר' כא  ְמָחִאיְך

 .(25)דב' ה  ָמְיִתין(;  18)שמ' לב  ִדְמָחְיִכין ;(1)בר' ל  ַמְיָתאוהרבים, שבהן יו"ד שוואית: 

 

 עיצורים גרוניים בראש הברה פתוחה שאינה מוטעמת  .4.2.1.5

 ל"ףהעיצור א 4.2.1.5.1

, המשקפת את המבטא הבבלי הטהור, מבחינה בין חיבורי המקרא ובין לשון בעמסורת  4.2.1.5.1.1

מראה שלב קדום של הגיית העיצורים הגרוניים ואילו בלשון  בעחכמים. לשון המקרא שבמסורת 

                                                 
 . 136"ב עמ' אשר סיגל, אי-כתיב זה מצוי גם באי"ב, ראה בר 161

". ַעםְִיהָוה,ְִנִביִאים-ּוִמיִִיֵתןִָכל( משקף את הכתיב ההיסטורי, על פי הנוסח העברי: "29)במד' יא  ְנִביִאיןאפשר שהכתיב  162

שלפנינו. מקרים נוספים של היעדר אחידות יידונו  כתב הידהיעדר אחידות בכתיבן של מילים בשלד העיצורי אינו רגיל ב

 בהמשך.

באל"ף  ְנִביִאיןולא  ְנִבִיין, ומהגייה זו מסתברת דווקא צורת הריבוי ְנִבָיאהיחיד המתועדת בכתב היד היא צורת  163

 .408-407עיצורית. לצורה זו ראה קוטשר, מגי"ש, עמ' 

בעברית השומרונית המאוחרת ניתן למצוא שתי תופעות אלה, שהשתמרו בזכות מסורת ההגייה המוקפדת, למשל,  164

yūṣåʼəm  יוצאים( ולעומתה(lūtot ראה פלורנטי .)185-181, עברית שומרונית מאוחרת, עמ' ן)לאותות. 

בגזרת עו"י עשויה  .139ב"ל, ארמית עמ  (,18כגון ֵייַטב )עז' ז  בא"מ קיימת אנלוגיה בין גזרת פי"ו ובין גזרת פ"א, 165

 (.25)עז' ז  ָדְאִנין(; 31)דנ' ב  ָקֵאם: 50, עמ' א"מלהופיע אל"ף במקום יו"ד, רוזנטל, 

ייבין מעיר כי בארמית היהודית לפי מסורת הניקוד הבבלי ובסורית עשויה יו"ד עיצורית להיכתב לאחר האות אל"ף,  166

(, ביממא)>* באיממא(; יקרה)>* איקרה. והשווה ממצאים מת"ק שבגניזה כדוגמת 278וראה  ייבין, ניקוד בבלי, עמ' 

 .2.2 ראה סעיףל הערות המסורה ע .69פסברג, דקדוק גניזה, עמ' 
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נטייה להתקצרות תנועת  , היינובבחכמים ניתן לזהות דמיון לחיבורים המייצגים את מסורת 

לעולם לא תנוקד  בעבמקורות המקראיים של מסורת  167.מתנועה מלאה לתנועה חטופה הגרונית

שלשונם הן בראש תיבה הן בראש הברה. בכתבי היד של הספרא ובלשון הפיוטים, אל"ף בשווא, 

)דה"ב  יוeתוlבoא, כגון שוואאל"ף שתחתיה נקבע מצויות עדויות ספורות ל ,מבטא בבלי עתיקמייצגת 

מלמדים על  בבהממצאים מכתבי היד של מסורת  169.(1)עז' י  יםfשeנoא(; 2168א י כא,, מתוך כ"13טז 

)ג, פאה ו,  לeבoא: בע-מאשר כתבי היד של לשון חכמים מ ל"ףנטייה רבה יותר להתקצרות תנועת א

( על התנועה בבו בעשומרת במסורות ההגייה הבבליות ) iשתנועתה היסודית היא  ל"ףא 170ז(.

המלאה הקצרה, במקומות שבהם המסורת הטברנית קובעת חטף סגול. התנועה הנפוצה בארמית 

, ובצורות ַפֵעלשבכתבי היד בניקוד הבבלי היא צירי קצר )ראה להלן(, בעיקר בנטיית העתיד לבניין 

  171.בבו בעהציווי לבניין קל תנוקד האל"ף בחיריק. בעניין זה שוות 

אין תחת אל"ף תנועה כלל, ובמקומה מסומן חיטפא )המקביל לשווא(. נראה כי מהותו  בצבמקורות 

 172(.4.3 ראה סעיףהפונטית של שווא זה אינה אפס תנועה אלא תנועה חטופה )

עולה כי סימני  כתב הידמהעדויות שבסובסטראט  aתנועת הממצאים מכתב היד:  4.2.1.5.1.2

סדורה. בעוד תיקוני הניקוד לחטף פתח הפתח והקמץ מופיעים תחת אל"ף במעמד זה ללא שיטה 

מתאימים למסורת הניקוד הטברנית, תיקוני הניקוד מקמץ לפתח )ולא לחטף פתח( מלמדים כי בין 

הנקדן שקבע קמץ ובין הנקדן שקבע חטף פתח עמד נקדן נוסף שלפניו הונח כתב יד אחר, אף הוא 

חרים לשינוי הקמץ לפתח, וזאת על ממסורת בבלית. לעתים קרובות ניתן לזהות שסימני החטף מאו

סמך מיקומם מתחת לאות. במקרים אלה, יש להניח שהיד הטברנית קיצרה את הפתח וקבעה בצדו 

את נקודות החטף. בממצאים אחרים, שבהם הקמץ תוקן לחטף פתח )ללא תיקון לפתח(, קוצר 

הוספה נקודה לציון הקמץ מצדו הימני עד ל"רגל", הוארך מעט מצדו השמאלי, ומתחת לרגל הקמץ 

 :פתח-החטף. בטבלה הבאה מובאות דוגמאות מייצגות לתיקוני הניקוד מקמץ לפתח ולחטף

מראהִ

ִמקום

ִהניקודִ מסורת

ִעתיקההבבליתִה

ִהניקודִ מסורת

ִבינוניתהבבליתִה

ִהניקודִ מסורת

ִטברניתה

ִבּוהֹוןֲאִַדִִבּוהֹוןְדַאְִִדָאבּוהֹון23ִבר'ִטִ

ִִַאִליֵליִִליֵליָא9ִִבר'ִמבִ

 המשך הטבלה בעמוד הבא

                                                 
 .293-294ייבין, ניקוד בבלי, עמ'  167

 שיטת סימון המקורות לפי שיטתו של ייבין. 168

. בסורית א בראש תיבה מקבלת אף היא תנועת עזר מלאה, אך לא כך באמצע תיבה. 291-292ייבין, ניקוד בבלי, עמ'  169

 .24ראה נלדקה, סורית, עמ' 

 .292-294' ייבין, ניקוד בבלי, עמ 170

 שם. 8, וכן הערה 298-299ייבין, ניקוד בבלי, עמ'  171

. כאמור, הניקוד הבבלי הפשוט אינו מכיר סימן מיוחד לתנועות חטופות, ולשם כך 306-309ייבין, ניקוד בבלי, עמ'  172

ב סימן משמש סימן השווא. הניקוד הבבלי המורכב, בדומה לניקוד הטברני, מציין תנועות חטופות באמצעות שילו

 .368-364השווא ומעליו סימן התנועה החטופה. ראה ייבין, שם, עמ' 
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מראהִ

ִמקום

ִהניקודִ מסורת

ִעתיקההבבליתִה

ִהניקודִ מסורת

ִבינוניתהבבליתִה

ִהניקודִ מסורת

ִטברניתה

ִַוֲאַמְרְתְִִוַאַמְרְתְִִוָאַמְרְת21ִִבר'ִמדִ

ְִִוַאַמְרְתְִִוָאַמְרְת23ִִבר'ִמדִ

ִִַמְלַאָכאִַמְלָאָכא16ִבר'ִמחִ

ִָתאֲאִִָתאַאִִָאָתא36ִבמד'ִכבִ

ִַוֲאֵתיבִֵתיבְוַאְִִוָאֵתיב12ִבמד'ִכגִ

ינים בין הקמץ לבין על פי בדיקתו של ייבין, רוב כתבי היד המנוקדים לפי ההגייה הבבלית מבח

אולם כתבי היד של לשון חכמים  173ת"א שנמצא בגניזה.עולה גם מהעדויות מתוך הפתח, וכך 

המייצגים לשון דבורה )שבשלב מאוחר יותר תיתן מלמדים על ראשית חדירתם של יסודות לשוניים 

, המאוחר לכתבי היד 448, ולא מן הנמנע שניקוד הסובסטראט בכ"י (בבמסורת את ביטויה ב

 . והשמרנית מסורת הניקוד העתיקהשונים במקצת משנמצאו בגניזה, ישקף יסודות לשוניים 

וזאת ניתן להוכיח על  ,הבינוניתשכבת הניקוד הבבלית ההבחנה בין הקמץ לבין הפתח נשמרה ב

. לצד אלה, נמצאו הרגיל בעדויות ממקורות אחרים לפתח כתב הידמסובסטראט סמך תיקוני הקמץ 

ת שבהם המסורת הטברנית מילים שבהן נחטפה תנועתה של האל"ף, והיא מנוקדת בשווא במקומו

אל"ף ובין כאמור, היעדר הסדירות בין הישמרותה של התנועה המלאה ב 174.חטףקובעת 

, לכן הממצאים שבהם תוקן ניקוד האל"ף לפתח נכללו בבהתקצרותה מאפיין את מסורת ההגייה 

תחת מסורת הניקוד הבבלית הבינונית, לצד אלה שבהם תוקן ניקוד האל"ף לשווא. להלן דוגמאות 

(; 34, שמ' לב ִכיַמְלֲאִ) ְאִכיַמלְִ(; 5)שמ' יג  ַלְאַרע(; 29, בר' מז ַוֲאַמר) ַוְאַמרמייצגות לניקוד אל"ף בשווא: 

, ְמָסֲאָבא) ְמָסְאָבא(; 44, ויק' יא ְתַסֲאבּון) ְתָסְאבּון(; 27, ויק' יא ְמָסֲאִבין) 175ְמָסְאִבין(; 4, ויק' י ַוֲאַמר) ַוְאַמר

 (.5ויק' יב 

 ַואַמרּו(; 16)בר' מח  ַמְלאָכא(; 11)בר' ל  אָתאחיטפא תחת אל"ף במעמד זה: -להלן דוגמאות לפתח

)שמ'  ַואָתא(; 18)שמ' כב  אִגיָרא(; 8)שמ' יט  ַואַמרּו(; 8)שמ' יט  ַואִתיבּו(; 10)שמ' יז  ִדיאַמר(; 1)שמ' טו 

)ויק'  אחֹוִהי(; 21)ויק' ט  אָרָמא(; 14)שמ' לז  ַלאִריַחָיא(; 22)שמ' לה  אָרמּות(; 3)שמ' כד  ַואַמרּו(; 3כד 

 (.6)דב' כג  ָבאא(; 10)דב' י  ָבהא(; 10)במד' טז  ָחְךא(; 24ויק' כ ) אַרע(; 13יח 

בהברה פתוחה שאינה מוטעמת מנוקדת בדרך כלל בצירי  iאל"ף בתנועת  iתנועת  4.2.1.5.1.3

חיריק. התיקונים מנוקדת בהיא  יאת"ים אז"ל ומהשורש, אך בצורות ציווי כתב הידבסובסטראט 

סגול בכל המקומות הללו, כפי שיובא להלן. בטבלה  על דרך מסורת הניקוד הטברנית קובעים חטף

הבאה מוצגים ממצאים מייצגים המבחינים בין שכבת הניקוד המייצגת את מסורת הניקוד הבבלית 

( הנראיתשכבת הניקוד שהיא ובין התיקונים של שכבת הניקוד הטברנית. בעמודה השמאלית )

                                                 
296-. לממצאים בעברית ראה ייבין, ניקוד בבלי, עמ' 92-94לממצאים מתוך ת"א ראה דודי, דקדוק אונקלוס, עמ'  173

 .373-371. לעניין חילופי קמץ ופתח ראה ייבין, שם, עמ' 290

י הניקוד, לפי שהשווא תחת האות הגרונית מצוי בצדה הימני, כשלשמאלו סימן במילים רבות ניתן לזהות את שלב 174

 פתח אינו בשורה עם יתר סימני הניקוד, אלא נוטה מעט או קצר יותר.-גרד, וסימן הפתח של תנועת החטף

 הדגש אינו ודאי. 175
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יוחסים לשכבת הניקוד הטברנית. תיקוני מצויות המילים שניקודן תוקן לאחר תיקוני הניקוד המ

    176צירי.השימוש מסגול )לפני חטף סגול( ל ניקוד אלה שינו את תנועת אותיות

ִהניקודִִמראהִמקום שכבת

ִבבליתִעתיקהה

ִהניקודִ שכבת

ִטברניתה

ִהניקודִ שכבת

ִהבבליתִהצעירה

ֱאיָנֵׁשיְִוֵאיָנֵׁשי13ִבר'ִיגִ ִִו 

ֱִִאיַמִריִִאיַמִרי13ִבר'ִכִ

ֱאיָנׁשְִוֵאיָנׁש20ִויק'ִזִ ֱִאיָנׁשוִִֵו 

ִֵבֱאיָנָׁשאֱִאיָנָׁשאבִ ְִבֵאיָנָׁשא10ִויק'ִיזִ

ֱאינשאְִבֵאיָנָׁשא5ִויק'ִכבִ ִִב 

ִֵוֱאיָגֵריֱִאיָגֵריוִ ְִוֵאיָגֵרי25ִויק'ִכוִ

ִִֵמֱאיָנָׁשאִיָנָׁשאֵמֵא13ִִבמד'ִגִ

ְִִדֵאָלֵהיּה7ִבמד'ִוִ ִֵדֱאָלֵהיּהֱִאָלֵהיּהד 

ֱאינִִֵָאיָנָׁשאְד6ִִבמד'ִטִ ִִאָׁשִד 

ְִִדֵאיָנָׁשא7ִבמד'ִטִ ִיָנָׁשאֱאִֵדִִיָנָׁשאֱאִד 

ֱִִאיָתאִִאיָתא29ִבמד'ִיִ

ִֵוֱאיָנׁשֱִאיָנׁשוִ ְִוֵאיָנׁש30ִבמד'ִטוִ

ִֵוֱאיַגַמרֱִאיַגַמרוִ ְִוֵאיַגַמר2ִבמד'ִכאִ

ִִַיְקִרָנְךֱאִִֵאַיְקִרָנְך17ִבמד'ִכבִ

ֱִִאיַמרִֵאיַמר3ִבמד'ִכדִ

ֱאיָסָרָהאְִוֵאָסָרָהא6ִבמד'ִלִ ִִו 

ֱִִאָסַרָהאִֵאָסַרָהא15ִבמד'ִלִ

ֱִִאיֵזילִִאיֵזיל11ִדב'ִיִ

ֱִִאגֹוֵריהֹוןִֵאגֹוֵריהֹון3ִדב'ִיבִ

 

 העיצור ה"א 4.2.1.5.2

וככזה הוא  כעיצור שאינו גרוני, "אה נוהגת בעיצורשל העברית מסורת ההגייה הבבלית  4.2.1.5.2.1

. בצו בב, בע –עשוי להיות מנוקד בשווא. שיטה זו שווה לכל המקורות המנוקדים בניקוד הבבלי 

                                                 
תיקון ניקודן של אותיות השימוש מסגול לצירי אינו נדיר בכתב היד, ואפשר לייחס אותו לשכבת הניקוד הבבלית  176

הצעירה. אין מדובר בחילופים חופשיים הנובעים מהיעדר הבחנה בין התנועות, משום שבהיעדר הבחנה, אין צורך 

הסגול לצירי הביאה את הנקדן להעדיף את הצירי  בתיקון ניקוד שיטתי מעין זה. לפיכך מסתבר כי דווקא ההבחנה בין

ִכֵניּההמידמה לתנועת החטף העוקבת, במקום הסגול המתבקש. ממצא מובהק הוא  eלייצוג תנועה  (, 20)במד' כג  ֵוֱאיָבֵרְ

 , והיא נוקדה בצירי, ללא כל סימני מחיקה.)מן הסתם בעקבות המקור העברי( שבה הוספה וי"ו החיבור לשלד העיצורי

יתר על כן, צירי תחת אות השימוש לפני חטף סגול מצוי רק לפני אל"ף ועי"ן, ולא לפני חי"ת או ה"א. אם כן, עלינו 

, ואפשר שהייתה קרובה לאיכותו של ɛאו  eלהניח שבמסורת הגייתו של הנקדן המדובר, איכותו של הסגול לא הייתה 

 .4.3.1.1 ראה סעיףהפתח הבבלי. 
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ניקוד העיצור בשווא מצוי ברוב המקורות העבריים שמביא ייבין וכן בממצאיו של דודי מת"א 

  177בצירי, בחיריק או בפתח. ה"אשנמצא בגניזה. מעטות הן העדויות לניקוד 

בכתב היד הן בתנועת חטף בהתאם  "אשל הה המרבית הופעותי ב הידהממצאים בכת 4.2.1.5.2.2

יד  שלשיטתי  בדיקתי העלתה כי ניקוד זה הוא פרי תיקוןלמסורת ההגייה הטברנית. ואולם 

להלן דוגמאות בודדות  178.מסורת הניקוד הטברנית על של נקדן האמוןמאוחרת יותר, ככל הנראה 

 לניקוד האות ה"א בשכבות הניקוד השונות של כתב היד דידן:

ִהניקודִִמראהִמקום שכבת

ִעתיקההבבליתִה

ִהניקודִ שכבת

ִהבינוניתבבליתִה

ִהניקודִ שכבת

ִהטברנית

ִהניקודִ שכבת

ִהנראית

ֲִִהֵויִתיִִָהֵויִתי22ִשמ'ִבִ

ֱִהִויֲִהִויִִַהִוי7ִשמ'ִכגִ

ֲִִהָוהְִהָוהִַהָוה9ִשמ'ִלטִ

ֱִִאָלֲהכֹוןִִֵאָלַהכֹון44ִויק'ִיאִ

ִִִאְתֲהֵפיְךִִאְתְהֵפיְךִִאְתַהֵפיְך13ִויק'ִיגִ

ֱִהוֹוֲִהוֹוִִָהוֹו16ִבמד'ִטזִ

ֱִהִויֲִהִויִִַהִוי7ִדב'ִטִ

כידוע, אבן בוחן נוספת לקביעת ניקודה המקורי של האות ה"א היא אות השימוש הקודמת לה. 

אותיות השימוש הוא שווא לפני עיצורים המונעים בתנועה, ולפני עיצורים גרוניים ניקודן הרגיל של 

 בשווא הן תנוקדנה בדרך כלל בפתח. לפיכך, כשניתן לזהות שריד לשווא במקום שבו תוקן הניקוד

נקבעה תנועה מלאה תחת כה"י סובסטראט שב, פירושו של דבר ַוהוה ְוהוהִ, כגון לפתח משווא

 הה"א. 

יחד את מבטא המי הוא שלוסובסטראט המכתב היד מלמדים שהמבטא המשתקף מ הממצאים

בדומה לעיצורים ( וקובע תחתם תנועה, 4.2.1.5.3.2 ראה סעיףחי"ת )הגייתם של העיצורים ה"א ו

 עי"ן. אל"ף ו

 

 העיצור חי"ת 4.2.1.5.3

במקום חטף במסורת הניקוד הבבלי של העברית מצויה האות חי"ת על פי רוב בשווא  4.2.1.5.3.1

 180בת"א מהגניזה ניכרת נטייה לפתח בהברה פתוחה שבראש תיבה, 179בדומה לעיצור ה"א. טברני,

                                                 
 .92-94; דודי, דקדוק אונקלוס, עמ' 288-289, עמ' ייבין, ניקוד בבלי 177

יש שסימן הפתח של תנועת החטף מאוחר לנקודות השווא: פעמים הפתח מופיע בדוחק בין נקודות השווא הבאות  178

מתחת לרגל האות ה"א ובין סימן הניקוד הבא אחריו, ולעתים הקו קצר מאד או מעוקל קלות. במקומות אחדים ניתן 

. כתב הידחיקה אופקי משמאל לשווא, ומחיקה זאת מלמדת על קיומו של פתח או של קמץ בסובסטראט לזהות סימן מ

אמנם בתיבות הבודדות שלא תוקנו לתנועת חטף מצוי השווא תחת ימינה של האות, אך במרבית העדויות לא ניתן 

קדה כמקשה אחת בידי נקדן להכריע אם תיבה מסוימת נוקדה בשווא ולאחר מכן הוסף פתח או שמא תנועת החטף נו

 אחד.

 .289-290ייבין, ניקוד בבלי, עמ'  179

 .92-94דודי, דקדוק אונקלוס, עמ'  180
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המיוחסים לשכבת הניקוד הקדומה, כפי דידן ונטייה זו משתקפת גם מהממצאים שבכתב היד 

מנוקדת במסורת הניקוד הבבלית בשורוק,  ,uחי"ת בהברה פתוחה שתנועתה שיובא להלן. 

  181קמץ.-ובמסורת הניקוד הטברנית בחטף

, המייצג את מסורת כתב הידההבחנה בין סובסטראט  aהממצאים בכתב היד: תנועת  4.2.1.5.3.2

הניקוד הבבלית העתיקה, ובין שכבת הניקוד המשקפת את מסורת הניקוד הבבלית הבינונית 

מתבררת מאליה לאור תיקוני הניקוד שאינם על דרך הניקוד הטברני. בשונה מניקודן של האל"ף 

אט ושל העי"ן בהברה פתוחה שאינה מוטעמת, העשויות לקבל פתח וקמץ במידה שווה, בסובסטר

(; 7שמ' יג  ִמיעֲחִ) ַחִמיע (;18, בר' כו 182ַוֲחַפר) ְוַחַפר כגון נוטה חי"ת במעמד זה לקבל פתח, כתב היד

(; 27, שמ' ט ַחֵבית) 183ָחֵביתומעטים הממצאים שבהם מנוקדת החי"ת בקמץ:  (;21)שמ' טז  ַחָמא

בינונית רווחים תיקוני ה(. בשכבת הניקוד המייצגת את המסורת הבבלית 23, דב' ה ֲחׁשֹוָכא) ָחׁשֹוָכא

ניקוד לשווא. ההבחנה בין שכבת הניקוד הטברנית ובין שכבת הניקוד הבבלית הצעירה נעשית על 

חיטפא. להלן דוגמאות מייצגות לניקוד האות חי"ת בראש -סמך הופעתו של סימן הניקוד פתח

 השונות: בשכבות הניקוד הברה

ִהניקודִִמראהִמקום שכבת

ִעתיקההבבליתִה

ִהניקודִ שכבת

ִבינוניתהבבליתִה

ִהניקודִ שכבת

ִִטברניתה

ִהניקודִ שכבת

ִצעירההבבליתִה

ִִַוֲחָזתִַוְחַזת5ִִבר'ִטזִ

ִִִתְדֲחִלין184ִִִתַדַחִלין17ִבר'ִכאִ

ִִַוֲחָזאְִִוַחָזא67ִבר'ִכדִ

ִִַלֲחָמֵריִהְִִִלַחָמֵריִה27ִִבר'ִמבִ

185ִִִדיֲחֵזיתֹוןִִיתּוןְדַחז13ִִֵמהִִבר'

ִִַבֲחַקליִדִִִַקלַחִבְִִד29ִִבר'ִמטִ

ִָטֵאיהֹוןְוַלחְִִוִלְחָטֵאיהֹון17ִִבר'ִנִ

ִִקּוןְתַרֲחְִִִתַרַחקּון24ִשמ'ִחִ

ִִִַחִביתִָחֵבית27ִשמ'ִטִ

ִִִמַיעֲחִִִַחִמיע3ִשמ'ִיגִ

ִִַדֲחָמָרא186ִִדְחָמָרא20ִִשמ'ִלִ

ִַדחָצָדְךִִִדְחָצָדְך22ִִויק'ִכגִ

 המשך הטבלה בעמוד הבא

                                                 
 .289-290ייבין, ניקוד בבלי, עמ'  181

 .כתב הידשב הנראיתהמילה שבסוגריים מייצגת את שכבת הניקוד  182

 . 5.7.3לשורשי עו"י ראה סעיף  183

 .5.5.2.2 לשינויי הבניין בשורש דח"ל ראה סעיף 184

תיקון הניקוד תחת דל"ת הזיקה והוספת היו"ד הם תוספות מאוחרות לשכבת הניקוד הטברנית. תיקונים אלה  185

 מצויים הרבה בכתב היד, ואפשר שהם משקפים הגייה תנועית של השווא.

 .כתב הידניקודה של מילה זו חודש, ולא ניתן לזהות את סימני הניקוד של סובסטראט  186
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ִהניקודִִמראהִמקום שכבת

ִעתיקההבבליתִה

ִהניקודִ שכבת

ִבינוניתהבבליתִה

ִהניקודִ שכבת

ִִטברניתה

ִהניקודִ שכבת

ִצעירההבבליתִה

ִִבּוְלָיאֲחִבִִִַבְחבּוְלָיא37ִִויק'ִכהִ

ְִִבֵמֲחֵביּהִִִבְמַחֵביּה28ִבמד'ִטוִ

ֲִִחַלבִִַחַלב13ִבמד'ִטזִ

ֲִִחַזָאהְִחָזָאה3ִִדב'ִדִ

ִַוחָמָרְךִִִוְחָמָרְך21ִִדב'ִהִ

ְִִוַלֲחָטֵאיהֹוןְִוִלְחָטֵאיהֹוןִִוְלַחָטֵאיהֹון27ִדב'ִטִ

סימן הקמץ. תיקון על דרך מסורת הניקוד הטברנית  כתב הידנקבע בסובסטראט  חלףבמילת היחס 

ניקודה של הלמ"ד מפתח משנה דרך שיטה ותיקון ניקוד מאוחר יותר  ,קובע במקרה זה חטף קמץ

 לקמץ. להלן דוגמאות מייצגות:

ִהניקודִִמראהִמקום שכבת

ִעתיקהִהבבליתִה

ִהניקודִ שכבת

ִהטברנית

ִהניקודִ שכבת

ִהנראית

ֳִחָלףֳִחַלףִָחַלף18ִבר'ִכבִ

ֳִחָלףֳִחַלףִָחַלף16ִבמד'ִחִ

ֳִחָלףֳִחַלףִָחַלף13ִבמד'ִכהִ

ֳִחָלףֳִחַלףִָחַלף20ִחִִדב'

תנועת הקמץ שבסובסטראט מתוקנת דרך קבע לחטף קמץ )על דרך המסורת הטברנית(, אף על פי 

. ההנחה שבמילה זו נהגה הקמץ כתנועה אחורית oמילה זו אינו מורה על תנועת  לששהכתיב הרווח 

 ובא בטבלה הבאה: מעוגלת מתחזקת לאור הימצאותן של צורות הכתובות בוי"ו לאחר החי"ת, כמ

ִהניקודִִמראהִמקום שכבת

ִעתיקההבבליתִה

ִהניקודִ שכבת

ִהבינוניתבבליתִה

ִהניקודִ שכבת

ִהטברנית

ִהניקודִ שכבת

ִהנראית

ֳִחוָלףִףֳחולִִִַףחול21ִִַבמד'ִיחִ

ִףָוֳחולִִָףָוֳחולִִִַוְחוַלף187ִחוַלףו37ְִִדב'ִדִ

. שכיחותה של המילה בכתיב uאו  o –מטבלה זו עולה שהגייתה של המילה הייתה בתנועה אחורית 

בכתיב עם וי"ו מלמדת על איכותו הנ"ל לצד שתי הופעותיה  כתב הידללא וי"ו בשלד העיצורי של 

בשל היעדרו של סימן ניקוד )או סימן מחיקה( להבחנת שורוק או   o.188של סימן הקמץ כתנועת 

, ובכל זאת אין כתב היד חולם לא ניתן להכריע בדבר שיטת ניקודן של תיבות אלה בסובסטראט

בכך כדי להחליש את מסקנתנו בדבר מימושה של התנועה האחורית המשתקפת משכבות הניקוד 

 של מילה זו.

                                                 
 לקבוע אם בוי"ו נקבע חולם או שורוק.לא ניתן  187

 .123-125חולם נמצאו בכתבי יד מהגניזה הקהירית, וראה שרביט, ניקוד, עמ' -חילופי קמץ 188
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ניכרת אחידות בקרב שכבות הניקוד הבבליות לניקוד שורוק בהברה פתוחה  uתנועת  4.2.1.5.3.3

בדוגמאות זה, כמובא  שאינה מוטעמת לעומת שכבת הניקוד הטברנית שקבעה חטף קמץ במעמד

 הבאות:

ִהניקודִִמראהִמקום שכבות

ִהבבליות

ִהניקודִ שכבת

ִטברניתה

ֳִחוָלִקיןִחּוָלִקין34ִבר'ִמגִ

ֳִחוָלְקהֹוןִחּוָלְקהֹון22ִבר'ִמזִ

ֳִחוָלָקְךִחּוָלָקְך13ִויק'ִיִ

ִָוֳחוַלק189ְִִוחּוַלק13ִויק'ִיִ

ֳִחוָפָאהִחּוָפָאה3ִבמד'ִיזִ

 

 העיצור עי"ן 4.2.1.5.4

פתוחה שאינה מנוקדת עי"ן העומדת בראש הברה לספרי המקרא  בעמקורות ב 4.2.1.5.4.1

ניכרת נטייה ברורה לניקוד ( בעבכתבי היד של הספרא )אף הם ועת פתח. כמעט תמיד בתנמוטעמת 

להברה  מצויות עדויות מרובות לניקוד העי"ן בשווא, בהתאם לסמיכותפתח במעמד זה, אך 

בבלית  ופההעי"ן שווא או תנועה חט תחת קבענ. במקורות הבבליים המאוחרים יותר המוטעמת

כתוצאה מתהליכים חטף פתח, אם  , אם בהשפעה טברנית, שבה נהוג)בניקוד הבבלי המורכב(

 190.פנימיים של הלשון

כתב הקמץ והפתח משמשים זה לצד זה בסובסטראט  aהממצאים מכתב היד: תנועת  4.2.1.5.4.2

עברית לפי לפתח מתיישבים עם הסדירות הרגילה ב מקמץ תיקוני הניקוד, ללא שיטה ברורה. היד

לצד אלה אפשר למצוא תיקונים הקובעים שווא תחת הניקוד של  .מסורת הניקוד הבבלי

. תיקונים אלה מיוחסים לשכבת הניקוד הבבלית הבינונית, שכן במרבית כתב הידסובסטראט 

 לית הצעירה.המקרים נוספה שכבת תיקונים נוספת, השכבה הטברנית או השכבה הבב

 : כתב הידבטבלה הבאה מובאות דוגמאות לתיקוני ניקוד בשכבות הניקוד השונות שב

ִהניקודִִמראהִמקום שכבת

ִעתיקההבבליתִה

ִהניקודִ שכבת

ִהבינוניתבבליתִה

ִהניקודִ שכבת

ִהטברנית

ִהניקודִ שכבת

ִהצעירהבבליתִה

ִִַוֲעַצִריתִַוְעַצִריתְִוַעַצִרית11ִבר'ִמִ

ִִִיְתֲעֵבידִִִיְתַעֵביד16ִשמ'ִיבִ

ִִִדיֲעַברְִִדָעַבר31ִשמ'ִידִ

ִִַבֲעָנָנאְִִבַעָנָנא10ִשמ'ִטזִ

ִִתידַדעְְִִִדַעִתידְִדָעִתיד16ִשמ'ִיזִ

 המשך הטבלה בעמוד הבא

                                                 
 .קּולְִָוֳחִקבעה קמץ תחת הלמ"ד:  כתב הידשכבת הניקוד הצעירה ב 189

 . 290-293ייבין, ניקוד בבלי, עמ'  190
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ִהניקודִִמראהִמקום שכבת

ִעתיקההבבליתִה

ִהניקודִ שכבת

ִהבינוניתבבליתִה

ִהניקודִ שכבת

ִהטברנית

ִהניקודִ שכבת

ִהצעירהבבליתִה

ִַוְעַבדּוְִִוַעַבדּוְִוָעַבדּו28ִשמ'ִלבִ

ִַבדעְִִִַעַבדִָעַבד22ִשמ'ִלחִ

ְִלִאְתְעָבָדאְִִִלִאְתַעַבָדא2ִויק'ִדִ

ִָלָתאעְִִִִַעָלָתא14ִויק'ִטִ

ִָלָוְתהֹוןעְִִִַעָלָוְתהֹוןִָעָלָוְתהֹון19ִויק'ִיִ

ִּהַלְלַתִעְִִִִַעַלְלַתּה3ִויק'ִכהִ

ִּהְעַלְלַתִִִִָעַלְלַתּה16ִויק'ִכהִ

ֲִִעָלָתְךִִַעַלָתְך15ִבמד'ִכגִ

בעברית המשתקפת ממסורת הניקוד הבבלי נוטה עי"ן במעמד זה לתנועה  iתנועת  4.2.1.5.4.3

אבל  (;25, תה' כב 2)אג  תuנוpעלטברנית שבה רווח ניקוד חטף פתח:  בדומה –פתח  –קדמית נמוכה 

 191.ב(9, 26)שא  קpיסfע: תנוקד העי"ן בחיריק בתנאים מורפולוגיים מסוימים בבו בעבמסורות 

 בצירי. בארמית מנוקדת העי"ן בחיריק במידה רבה יותר מאשר בעברית, ולעתים אף תנוקד

(; 6)בר' טז  ִעיִביִדי 192צאיו של ייבין:מתאימים לממ בבו בעהממצאים המיוחסים לשכבות הניקוד 

(; 3)ויק' כג  ִעיִביַדת(; 7)ויק' ט  ְוִעיֵביד(; 6)שמ' לו  ִעיִבְדָתא(; 27)שמ' לב  ֵעיַברּו; (12)בר' מט  ְבִעיבּור

  (.12)במד' יח  ְוִעיבּור(; 19)במד' ד  ִעיִבידּו

)שכבת הניקוד לפי המסורת הטברנית  המיוחסים לשכבות הניקוד המאוחרות בכתב הידהממצאים 

בהברה  י"ןמלמדים על שתי גישות לניקוד ע ושכבת הניקוד המייצגת את המסורת הבבלית הצעירה(

 ַבֲעיבּור(; 14)בר' מז  ַבֲעבּוָרא :דוגמאות מייצגות לחטף פתחחטף סגול וחטף פתח.  :iתנועת בפתוחה 

דוגמאות מייצגות לחטף  (.3)ויק' כג  ֲעיִביָדא(; 6)שמ' לו  ָתאֲעיִבְדִ(; 31)שמ' לה  ֲעיִביָדא(; 12)בר' מט 

)ויק' ז  יִביְדָתאעֱִ(; 27)שמ' לב  ֱעיַברּו(; 4)שמ' ה  ֵמֱעיִבְדְתהֹון(; 4)בר' כז  ֵוֱעיֵבד(; 6)בר' טז  ֱעיִביִדי: סגול

 (.14)דב' ה  יִבְדָתְךעֱִ(; 12)במד' יח  ֵוֱעיבּור(; 19)במד' ד  ֱעיִבידּו(; 7)ויק' ט  ֵוֱעיֵביד(; 24

בארמית המקראית לפי נוסח טבריה הניקוד במעמד זה הוא בחטף פתח בעוד מסורת בבל משמרת 

. בחינת שכבות הניקוד המאוחרות כתב הידאת התנועה המקורית, כפי שמתועד בסובסטראט 

"ד, וניקוד , בנטיות השם מהשורש עבעיבורמראה חוסר סדירות בניקודה של העי"ן, בעיקר במילה 

אם נניח כי תיקונים  193(.7)שמ' לו  ֱעיִביָדא( עשוי להימצא באותו עמוד לצד 6)שמ' לו  ֲעיִביָדאכגון 

אלה שייכים לאותה שכבת ניקוד, נידרש להסיק כי במסורת ניקוד זו התערערה ההבחנה האיכותית 

-בין מסורת ההגייה הקדםשל תנועות החטפים. או אז נוכל לטעון לדמיון בין שכבת הניקוד הנדונה ו

אריה הסביר נטייה זו כניקוד ־ביתמ' אשכנזית, שבה קיימת העדפה לחטף פתח תמורת חטף סגול. 

                                                 
פתח במקרה זה אינו מייצג בהכרח תנועה שאיכותה היא -הסימן חטףכאמור, אפשר ש .300ייבין, ניקוד בבלי, עמ'  191

a  168-163ייבין, שינויי איכות, עמ' חטופה, אלא תנועה חטופה סתמית, וראה. 

 ולא את שכבת הניקוד הנראית. כתב הידהממצאים שלהלן מציגים את ניקוד סובסטראט  192

 ב )מימין(.-טורים א 142rראה דף  193
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אך  194גו העיצורים הגרוניים שנוקדו בחטפים כשווא.וקיבל את הנחתו של ילון לפיה ֶנהֶ מסורתי, 

הן העדויות לניקודה  קורא עירני עשוי לתמוה: הן בעברית המקראית הן בארמית המקראית מעטות

של עי"ן בראש הברה בחטף סגול. אם כן, מדוע מצא לנכון הנקדן לקבוע דווקא סימן זה במקום 

 חטף פתח? 

נראה שההשערה הסבירה ביותר היא זו הגורסת שתי מסורות ניקוד נפרדות. מסורת ניקוד אחת 

קדומה( והיא זו משקפת הגייה טברנית )בשכבת ניקוד המאוחרת לשכבת הניקוד הטברנית ה

שתיקנה את החיריק שנוקד בסובסטראט לחטף פתח תחת עי"ן במעמד זה, לציין שתנועת העי"ן 

הסבר זה יפה להימצאותם של תיקוני הניקוד  195היא תנועה חטופה סתמית, לפי הגדרתו של ייבין.

 במקומות שבהם הנקדן הטברני הקדום לא תיקן. 

חיטפא ויתר התיקונים החדשניים -מיוחסים הסימן פתחמסורת ההגייה השנייה היא זו אשר לה 

שאינם מתאימים למסורת ההגייה הטברנית מחד גיסא אך אינם בבליים מובהקים מאידך גיסא 

)כגון ניקוד צירי באותיות השימוש שלפני אל"ף ועי"ן בחטף סגול(. אפשר שבחירתו של הנקדן בסימן 

, והיטשטשות זו נותנת ביטויה י"ןעו ל"ףאחטף סגול מלמדת על היטשטשות ההבחנה בהגיית 

בהאחדת שיטות ניקודן במעמד זה. תופעה זו מוכרת מכתבי היד הבבליים העתיקים, כפי שהדגים 

מסקנתו של מורגנשטרן מחזקת את ההשערה בדבר זיקתה של שכבת  196מורגנשטרן בפירוט רב.מ' 

ת הביאה להגיי עיבידצורה ב ןי"עעיצור היחלשות ה, ולפיה ניקוד זו למסורת ההגייה הבבלית

בחירתו של הנקדן לנקד חטף סגול במקום צירי או  197.ֵאיַמאעל דרך שורשי פ"א, כדוגמת המילה 

חיריק אחר העיצור הגרוני מלמדת כי חרף זיקתו למסורת ההגייה הבבלית, ניכרת היטב השפעתה 

 198של מסורת הניקוד הטברנית.

בעברית לפי מסורת הניקוד הבבלי נשמרת (, 3.2כפי שכבר צוין לעיל )סעיף  uתנועת  4.2.1.5.4.4

מקורות הבבליים העתיקים . במשתנה לקמץ או נחטפתבכל מסורות ההגייה ואינה  uתנועת 

 כתב הידהממצאים מ 199.הטברני חטף קמץ, המקבילים לחולםבשורוק או ב והבינוניים נוקדה עי"ן

: שכבות הניקוד הבבליות קובעות שורוק במעמד שבו שכבות דידן מתאימים לממצאיו של ייבין

 :u הניקוד הטברניות קובעות חטף קמץ. להלן דוגמאות מייצגות לאות עי"ן בהברה פתוחה בתנועת

                                                 
ראוי  .67-68. וראה עמדתו של אלדר בעניין הגיית החטף התחילי, מסורת, עמ' 37-39חלק א, עמ' בית אריה, מחזור  194

, ודי בעובדה זו כדי 448אשכנזית נעדרים לחלוטין מכתב יד -לציין כי מאפיינים אחרים ממסורת הניקוד הקדם

 אשכנזיות.-להרחיקו ממסורות הניקוד הקדם

 .163-168ייבין, שינויי איכות, עמ'  195

 .59-70, עמ' מחקרים באי"במורגנשטרן,  196

 .67-68שם, עמ'  197

עדי הנוסח של שפרבר, המשקפים הגייה בבלית צעירה, אינם אחידים לגבי כתיבן וניקודן של צורות אלה: יש  198

תנועה חטופה, אין להניח  מסמןויש הגורסים חיריק ואם קריאה יו"ד. אך הואיל והשווא הנע  י"ןהגורסים שווא אחר ע

שניקודו בעדי הנוסח של שפרבר מייצג אפס תנועה מוחלט. בקטעי התרגום שנמצאו בגניזה מופיעה הצורה על דרך 

 .39-38הארמית המקראית שלפי המסורת הטברנית, היינו בחטף פתח, וראה פסברג, דקדוק גניזה, עמ' 

למצוי בא"מ ראה  .300-301, וראה ניקוד בבלי, עמ' בבמסורת ב י"ןייבין מציין שאין מידע מספק לניקודה של ע 199

  .10, עמ' א"מרוזנטל, 
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ִהניקודִִמראהִמקום שכבות

ִהבבליותִ

ִהניקודִ שכבת

ִהטברנית

ִהניקודִ שכבת

ִצעירההִהבבליתִ

ִָבִדיןּועֳִעוָבִדיןִעּוָבִדין9ִבר'ִכִ

ִּוָבֵדיעֳִעוָבֵדיִעּוָבֵדי13ִבר'ִכִ

/ִִֵליְמָתאְלעּו57ִבר'ִכדִ

ְִלעֹוֵליְמָתא

ִִוֵליְמָתאעֳִלִָ

ִעּוֵליַמַתָהאוִִָָוֳעוֵליְמַתָהאְִועּוֵליְמַתָהא61ִבר'ִכדִ

ֳִִעוֵליםִעֹוֵלים/ִִעּוֵלים12ִבר'ִמאִ

ִִוֵליָמאעֳִבְִִָבעּוֵליָמא22ִבר'ִמבִ

ִֵליָמאעּובִִָוֵליָמאעֳִבְִִָבעּוֵליָמא32ִבר'ִמדִ

ֳִִעוָבדִעֹוָבד/ִִעּוָבד22ִשמ'ִלטִ

200ֳִִעּוֵליָמאִעּוֵליָמא27ִבמד'ִיאִ

ִּוֵלימּוֵתיּהעֵמֳִִעוֵלימּוֵתיּהֵמִִֵמעֹוֵלימּוֵתיּה28ִבמד'ִיאִ

/ִִעּוָבַדָיא28ִבמד'ִטזִ

ִָבָדָיאעֹו

ֳִִעוָבָדָיא

ִעּוָבֵדיֳִעוָבֵדיִעֹוָבֵדי/ִִעּוָבֵדי7ִדב'ִבִ

 

 לא סופית עיצורים גרוניים בסוף הברה .4.2.1.6

הקושי בהגיית עיצור גרוני שוואי משותף למסורת ההגייה הטברנית ולמסורת ההגייה הבבלית. 

תופעה המשותפת לשתי מסורות אלה היא הנמכת התנועה הקודמת לעיצור הגרוני לסגול או לפתח 

 (. 4.2.6.1.1 הבבלית )ראה סעיףבמסורת ההגייה הטברנית, ולפתח במסורת 

כולו, ובמקום שהעיצור הגרוני  במסורת הניקוד הבבלית אף עשוי להשתנות במעמד זה מבנה ההברה

 . יןfמpאoת יהיה שוואי, תנוקד האות הקודמת בשווא, והאות הגרונית תנוקד בתנועה מלאה, למשל,

 ה"א וחי"ת בסוף הברה 4.2.1.6.1

מובהקת לניקוד פתח בהברה הסגורה נטייה  ניכרתבמקורות העבריים שבמסורת הניקוד הבבלית 

, תה' לז 1)אג  הpהגfי באחד העיצורים הגרוניים ה"א, חי"ת. לעתים תישאר ההברה בחיריק, כדוגמת

, דה"ב 21, שמ' יב 9)אא  חטו.ושובמקרים נדירים תנוקד בצירי:  201(.32, מש' כד 22)אג  הpחזfאeו (;30

מסורת ההגייה הטברנית נוהגת דין שווה בכל  203נשמרת כשהייתה. uהברה שתנועתה היא  202(.6לה 

עיצורי הגרון, היינו הנמכת התנועה הקודמת לעיצור הגרוני ולעתים יקבל העיצור הגרוני תנועה 

  204חטופה.

                                                 
השארתו של השורוק הבבלי מלמד שתיקון הניקוד של מילה זו נעשה בידי היד הטברנית המאוחרת ולא בידי היד  200

 הטברנית הקדומה.

 .698-701ייבין, ניקוד בבלי, עמ'  201

 .485שם, עמ'  202

 .99-103, עמ' אונקלוס ; דודי, דקדוק130-303שם, עמ'  203

 .127-134עמ' ב"ל,  204
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 ,קובע שווא תחת ה"א הסוגרת הברה כתב הידניקוד סובסטראט  סוגרת הברההה"א  4.2.1.6.1.1

תנועת החטף הטברני נקבעת בהתאם ממצאים אלה מתאימים לממצאיהם של ייבין ושל דודי. ו

לתנועת היסוד של ההברה. להלן דוגמאות מייצגות לייצוגה של ה"א הסוגרת הברה בשכבת הניקוד 

 הבבלית ובשכבת הניקוד הטברנית:

הניקודִִשכבתִמראהִמקום

ִהבבלית

הניקודִִשכבת

ִהטברנית

ִַנֲהָראִַנְהָרא18ִבר'ִטוִ

205ִִיְהטּוִהיְוַאִר14ִִבר'ִמאִ

ְִִדמּוְהְלָתא25ִִשמ'ִד

ִִִמְהֵויהֹון6ִשמ'ִיִ

ִִִיְהֵוי8ִשמ'ִכִ

ְִדַסֲהדּוָתאְִדָסְהדּוָתא21ִשמ'ִלחִ

ִָאּוֳהִליָאבִאּוְהִליָאב23ִשמ'ִלחִ

ִָכֲהָנאִָכְהָנא10ִויק'ִדִ

ִִבּוְהָקא39ִויק'ִיגִ

ִִִמְהָוה7ִבמד'ִלִ

206ִִַצְהָוָנא15ִדב'ִחִ

נוטה להיות מנוקדת בשווא,  aאו  iחי"ת הסוגרת הברה בתנועת  חי"ת הסוגרת הברה 4.2.1.6.1.2

על נטיותיהם. מעטים הם  נחלאו דחלאמנוקדת החי"ת בפתח בשמות  כתב הידאך בסובסטראט 

הם תיקוני הניקוד לשווא במילים אלה, ותיקונים אלה מיוחסים לשכבת הניקוד הבבלית הבינונית, ו

ת הניקוד הבבלית הצעירה מנוקדת חי"ת במעמד זה בשכב פתח.-מתוקנים אחר כך לחטףעצמם 

חיטפא, ללא שיטה ברורה. שכבת הניקוד הטברנית קובעת חטף קמץ תחת חי"ת -בשווא ובפתח

 להלן דוגמאות משוות לניקודה של חי"ת במעמד זה:. uהסוגרת הברה שתנועתה היא 

ִהניקודִִמראהִמקום שכבת

ִעתיקההבבליתִה

ִהניקודִ שכבת

ִתהבינוניבבליתִה

ִהניקודִ שכבת

ִהטברנית

ִהניקודִ שכבת

ִהצעירהבבליתִה

ְִִִִלַאְחַסַנת9ִבר'ִכגִ

ִִָאוֳחִריִִיאּוְחִר21ִִבר'ִכוִ

ִִָרֲחמֹוִהיִִַרְחמֹוִהי26ִבר'ִכוִ

207ִִָאֳחָרְנָיןְִִנָיןאּוְחַר3ִִבר'ִמאִ

ִִקָלוֳחלִִִַלּוְחַלק33ִויק'ִזִ

ִִקָלוֳחלִִִַלּוְחַלק29ִויק'ִחִ

 הבא המשך הטבלה בעמוד

                                                 
 , ללא תנועת העזר. יְהטּוִהיְוַאְרִניקודה של מילה זו תוקן לשווא תחת הרי"ש:  205

-( ובשתיהן הופעותיה תוקן ניקודה של האות ה"א לפתח10; דב' לב 15)דב' ח  –מילה זו מופיעה פעמיים בת"א  206

 .  4.2.1.3.1חיטפא, וראה סעיף 

 הוי"ו נמחקה. 207
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ִהניקודִִמראהִמקום שכבת

ִעתיקההבבליתִה

ִהניקודִ שכבת

ִהבינוניתבבליתִה

ִהניקודִ שכבת

ִהטברנית

ִהניקודִ שכבת

ִהצעירהבבליתִה

ִִּוְבַנֲחַלָיאִִִוְבַנְחַלָיא10ִויק'ִיאִ

ִִִתיןַפֲחִִִַפְחִתין20ִויק'ִכאִ

ִָרַנָנאַסחִִִַסְחָרַנָנא4ִבמד'ִכבִ

ִָדאַלחִִִַלְחָדא17ִבמד'ִכבִ

ְִִכַנֲחִליןְִכַנְחִליןִִליןְכַנַח6ִִבמד'ִכדִ

ְִוַדְחְלָתְךְִוַדֲחְלָתְךְִִוַדַחְלָתְך25ִדב'ִבִ

ִִַנֲחָלאִִַנְחָלא16ִדב'ִגִ

ִַנחָלאִִִַנְחָלא16ִדב'ִגִ

ְִבַדְחְלָתאְִִִבַדַחְלָתא4ִדב'ִדִ

ִָדאַלחִִִַלְחָדא15ִדב'ִדִ

ִִַלֲחָדאִִַלְחָדא3ִדב'ִוִ

 עי"ן הסוגרת הברה 4.2.1.6.2

עבריים מונעות אל"ף ועי"ן במעמד זה בתנועה מלאה, ולעתים העיצור הקודם יהיה  בעבמקורות 

מהנעת העיצור הגרוני, שהביאה הקודמת לאות הגרונית נובעת התנועה  ייבין, היחטפות לפישוואי. 

האות הגרונית, קיימת נטייה רבה יותר להשתמרות התנועה שלפני  בבבמקורות  208.לפתיחת ההברה

. כשהעיצור הגרוני סוגר הברה ןeיpעoמ: בעאך לצד מקרים אלה עומדים ממצאים הנוהגים על דרך 

ניקודה של האות הגרונית המונעת בתנועה מתאים לתנועת היסוד  209מוטעמת הוא ינוקד בשווא.

, למשל i, צירי או חיריק כשתנועת היסוד היא aשל ההברה, כלומר, פתח כשתנועת היסוד היא 

 lלוuעoפ, כגון uוחולם או שורוק כשתנועת היסוד היא ( 10)אב  תlבוeזfנעpה(, 70, תה' קיט 22)אג  יfעתeשfעoש

, בייחוד a. על פי רוב תנוקד עי"ן בפתח, אך לעתים תנוקד בחיריק, אפילו כשתנועת היסוד היא (4)אג 

יקוד הטברנית עשויה לקבוע תנועה מסורת הנ 210.אם העיצור הקודם לעי"ן הוא עיצור גרוני או יו"ד

 חטופה או שווא במעמדים אלה.

הבבלית הבינונית )ואף שכבת הניקוד  שכבתו כתב הידשב הטברנית הניקוד על פי שכבתש בעוד

קובע  כתב הידהניקוד הצעירה( השווא עשוי להיקבע תחת אות גרונית הסוגרת הברה, סובסטראאט 

תנועה תחת העי"ן. לעתים אפשר לזהות תיקוני ניקוד המבחינים בין שכבות הניקוד השונות,  כפי 

 :שיובא להלן

                                                 
. לדברי ייבין השווא שבראש התיבה אינו מייצג אפס תנועה אלא תנועה חטופה, שם, עמ' 306ייבין, ניקוד בבלי, עמ'  208

310-309 ,323-322. 

 .323-326, 314-320, 310-311 שם, עמ' 209

ייבין מצא כי ניקוד עי"ן בחיריק מצוי יותר בלשון חכמים וניקוד . 322-327; 312-314; 306-310ייבין, ניקוד בבלי עמ'  210

)ככל הנראה, בשל  בבבפתח מצוי בלשון המקרא. היות שמסורת לשון החכמים במסורת הניקוד הבבלי קרובה למסורת 

חדירת יסודות עממיים למסורת הניקוד( ניתן להניח כי הממצאים מכתב היד שבהם תוקן הפתח שאחר ע לחיריק 

 .בבמשקפים את מסורת 
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ִהניקודִִמראהִמקום שכבת

ִהבבליתִהעתיקה

ִהניקודִ שכבת

ִהבבליתִהבינונית

ִהניקודִ שכבת

ִהטברנית

ְִבַלֲעַתנּוןְִבַלְעַתנּוןִַתנּוןְבַלע12ִִַשמ'ִטוִ

במקרים אחרים אין לדעת לאיזו שכבת ניקוד שייכים התיקונים, וזאת משום שבכל שכבות הניקוד, 

, עשויה עי"ן לקבל שווא במעמד זה )המילים בסוגריים הן כפי הופעתן  כתב הידלמעט בסובסטראט 

)ויק' כו  ִמִעַרק(; 17, ויק' כו ְרקּוןְוִתעְִ) ְוִתִעְרקּון(; 20, ויק' יג ְוַסְעַרּה) ַרּהעְִַסִוִִבשכבת הניקוד הנראית(: 

 ְלִמִעַבר(; 19, במד' כ יַברִאעְִ) ִאִעיַבר(; 18במד' כ  יַברִתעְִ) ִתִעיַבר(; 24, במד' יח ַמְעַסר) ַסרַמעִַ(;  36

אות (.  להלן דוגמ18, דב' ג ְברּוןִתעְִ) ִתִעְברּון(; 32, במד' לה ַרקְלִמעְִ) ְלִמִעַרק(; 21, במד' כ ַברְלִמעְִ)

)ויק'  ַבֲעֵלי(; 8)ויק' כג  ַתֲעְבדּון(; 8)ויק' יד  ַסֲעֵריּהמייצגות לתיקוני ניקוד משכבת הניקוד הטברנית: 

(. תיקוני ניקוד מאוחרים קובעים שווא תחת העי"ן, 7)דב' לג  ַיֲעְבָדן(; 26)במד' לה  ִדִיֲעַרק(; 7כו 

לעתים תוך מחיקת הפתח מסימן החטף פתח. אפשר שתיקונים אלה מיוחסים לשכבת הניקוד 

  ןְבָדְִוִיְׁשַתעְִפתח. להלן דוגמאות מייצגות: -חיטפא ובין החטף-הבבלית הצעירה, המבחינה בין פתח

 ִדיַאעְִ(; 28)במד' יח  ַמְעְסֵריכֹון(; 9)ויק' יד  ַסְעֵריּה(; 25)ויק' יג  ַסְעָרא(; 36 )ויק' יא ַמְעָין(; 29)בר' כז 

 (. 7)דב' לג  ְבָדןַיעְִ(; 6)במד' ל 

. הממצאים uמעניינים במיוחד הם תיקוני הניקוד לאל"ף ולעי"ן הסוגרות הברה לאחר תנועת 

לשינוי מקום התנועה כשהעיצור שבהם משתנה מקום התנועה הקודמת לגרונית מראים נטייה 

על  סאובת/סואבתהגרוני הוא אל"ף )לפי השלד העיצורי(: מתוך עשרים וחמש הופעותיה של הצורה 

, ְכסֹוֲאַבת) 211ְכסֹוַאַבת(; 21; ז 3)ויק' ה  ְבסֹוֲאַבתנטיותיה, רק תשע פעמים נכתבה הוי"ו אחר הסמ"ך: 

 סֹוָאָבְתהֹון(; 31, ויק' טו ִמסֹוֲאָבְתהֹון) ִמסֹוַאָבְתהֹון(; 31, ויק' טו ְתהֹוןְבסֹוֲאבִָ) ְבסֹוַאָבְתהֹון(; 26ויק' טו 

(. בשאר הופעותיה של המילה 18)ויק' כ  סֹוֲאַבת(; 19, 16)ויק' טז  ִמסֹוֲאַבת(; 16, ויק' טז ָבְתהֹוןסֹוֲאִ)

; כב 3; טו 3)ויק' ה  ְסאֹוְבֵתיּה(; 20)ויק' ז  ּוְסאֹוְבֵתיּה(; 3)ויק' ה  ְסאֹוְבֵתיּההוי"ו כתובה אחר האל"ף: 

)ויק' טו  ְבַסאֹוֵביהֹון(; 19)ויק' יד  ִמְסאֹוְבֵתיּה(; 19; יח 30, 25; טו 2)ויק' יב  ְסאֹוְבַתּה(; 13; במד' יט 5

וא עי"ן נשמרת התנועה (. כשהעיצור ה28, ויק' יח אֹוֵביכֹוןְבַסִ) ְבָסאֹוֵביכֹון(; 32)ויק' טו  ְוִלְדְסאֹוְבַתּה(; 31

 טּוְעַנָנא(; 12)בר' מג  טּוְעֵניכֹון(; 28)בר' מב  ְבטּוְעִניבמקומה, כפי שניתן ללמוד מהממצאים הבאים:  

(. חילופי תנועה בעי"ן 25, דב' ב ָתְךזֹועְִ) זֹוַעָתְך(; 12)בר' מד  ְבטּוְעָנא(; 11)בר' מד  טּוְעֵניּה(; 21)בר' מג 

(. אפשר שחילופי הכתיב מבטאים הארכה 29, במד' טז ְוֻסְעוָרא) 212וְסעֹוָרא נמצאו רק במקום אחד:

ואפשר כי לפנינו מבטא אשר ביצועו של השווא הנע זהה לגון התנועה  atbo:sשל העיצור הראשון: 

  213התוכפת.

                                                 
 , על דרך המקורות הבבליים.ִכְסאֹוַבתבהערת מסורה נכתב  211

 ִעל דרך מסורת הניקוד הטברנית.,ְִוסֹוֲעָראבהערת מסורה נכתב  212

 .393-396וראה דבריו, מגי"ש, עמ'  ,עוסק בשתי סוגיות אלהקוטשר  213
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 בסוף תיבה יםגרוני יםעיצור .4.2.1.7

בסוף  י"ן, עי"תגרוני חבמקומות רבים בכתב היד נקבעה פתח גנובה אחר האות הקודמת לעיצור 

, ְׁשִעיע) עְׁשִעיִַ  214סימנים אלה נמחקו מאוחר יותר:ועה הקודמת לא הייתה נמוכה, ותיבה אם התנ

, שמ' ְׁשִמיע) עְׁשִמיִַ(; 13, שמ' י רּוח) רַּוח(; 10, שמ' ט ִפיח) ִפַיח(; 27, בר' כז ַוָאִריח) חַוָאִריִַ(; 11בר' כז 

, ִדיִניח) ִדיִנַיח(; 1, במד' כא ַוֲאִגיח) ַוֲאִגַיח(; 20, במד' יז ַוֲאִניח) ַוֲאִנַיח(; 18, ויק' כא ְשִריע) עְשִריִַ(; 12טז 

 (.26, דב' ד ִבְפִריע) ִבְפִרַיע(; 17, דב' ד ְרִקיע) ְרִקַיע(; 20דב' ג 

ן מסתבר שהיד שמחקה את הפתח הגנובה מייצגת מסורת ניקוד בבלית, לפי שפתח גנובה קיימת ה

  215במסורת ניקוד א"י הן במסורת הניקוד הטברני, אך לא במסורת הניקוד הבבלית.

 

 סיכום העיצורים הגרוניים .4.2.1.8

אל"ף בהברה פתוחה שאינה מוטעמת מנוקדת בסובסטראט כתב היד בתנועה  אל"ף .4.2.1.8.1

, aמלאה. בשכבת הניקוד הבבלית הבינונית עשויה אל"ף לקבל שווא, אם ביסודה היא בתנועת 

יקוד הבבלית הצעירה מנוקדת בשכבת הנובשכבות הניקוד הטברניות מנוקדת אל"ף בתנועת חטף. 

 :חיטפא-בפתח אל"ף הפותחת הברה

ִהניקודִִראהִמקוםמ שכבת

ִהבבליתִהעתיקה

ִהניקודִ שכבת

ִהבבליתִהבינונית

ִהניקודִ שכבת

ִהטברנית

ִהניקודִ שכבת

ִהבבליתִהצעירה

ִִַדֲאבּוהֹוןְִדַאבּוהֹוןְִדָאבּוהֹון23ִבר'ִטִ

ִאָרְמָותִִִָאָרְמָות11ִבמד'ִיחִ

שווא בשכבות הניקוד ניקודה של אל"ף הסוגרת הברה יהיה תנועה מלאה בסובסטראט כתב היד, 

   :הבבלית הבינונית, וחטף פתח )או שווא( בשכבות הניקוד הטברניות

ִהניקודִִמראהִמקום שכבת

ִהבבליתִהעתיקה

ִהניקודִ שכבת

ִהבבליתִהבינונית

ִהניקודִ שכבת

ִהטברנית

ְִִִסאֹוְבֵתיּה3ִויק'ִהִ

ִיןְמָסֲאבְִִִמָסְאִבין27ִִויק'ִיאִ

ְִכסֹוֲאַבתְִכסֹוַאַבת26ִִויק'ִטוִ

ִָבְתהֹוןסֹוֲאִִִסֹוָאָבְתהֹון16ִויק'ִטזִ

התנועה שלפני אל"ף במעמד הכפלה תשתנה בדרך כלל, אך בשכבת הניקוד הקדומה אפשר למצוא 

 שרידים לתנועת פתח, כלומר להיעדר השתנות התנועה.

ניקודה של ה"א בהברה פתוחה תוקנו באופן שיטתי בהתאם  המקרים שלרוב  ה"א .4.2.1.8.2

למסורת הניקוד הטברני, אך במקומות בודדים ניתן לזהות שבסובסטראט כתב היד, המיוחס 

                                                 
אפשר למצוא עי"ן בסוף תיבה המנוקדת בפתח, אך אין מדובר בפתח גנובה, וראה ייבין, ניקוד  בעאמנם במקורות  214

 יבוא כתב היד. פתח בעי"ן במעמד זה יבוא בתנאים שונים מאלה של הפתח הגנובה. סימן הפתח שב330-326בבלי, עמ' 

 גם לפני חי"ת, ומכאן מתחזקת ההבנה שאין הוא הפתח הבבלי אלא פתח גנובה. 

לדרכה של  .84-86, ובמיוחד דיונו לגבי קטעי הגניזה בעמ' 81-88אלדר, מסורת, עמ' למסורת הניקוד הא"י ראה  215

 .39מ' , למסורת הניקוד הטברנית, ראה ב"ל, ע329ייבין, ניקוד בבלי, עמ' מסורת הניקוד הבבלית ראה 
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בשכבת הניקוד  (.22)שמ' ב  ָהֵויִתינקבעה תחת ה"א תנועה מלאה: הבבלית העתיקה,  לשכבת הניקוד

הניקוד הטברנית נקבעה תנועת חטף:  א, ובשכבתהבבלית הבינונית שונתה התנועה המלאה לשוו

  (.9)שמ' לט  ֲהָוהְִִהָוה

ה"א הסוגרת הברה תנוקד בשווא בשכבות הניקוד הבבליות, בחטף פתח בשכבות הניקוד הטברניות 

 :חיטפא בשכבת הניקוד הבבלית הצעירה-ובמקרים בודדים בפתח

ִהניקודִִמראהִמקום שכבות

ִהבבליותִ

ִהניקודִ שכבת

ִהטברנית

ִהניקודִ שכבת

ִהבבליתִהצעירה

ִִָכֲהָנאִָכְהָנא10ִויק'ִדִ

ִַצְהָוָנאִִַצְהָוָנא10ִדב'ִלבִ

העדויות בשכבת הניקוד הנראית מלמדות על סדירות גבוהה בהשתנות התנועה שלפני ה"א במעמד 

, ַהִהיא, ַההּואהכפלה, אך בשכבת ניקוד קדומה עשויה להישאר תנועת הפתח ביידוע כינויי הגוף 

 ולא להשתנות לקמץ.

חי"ת בסובסטראט כתב היד מנוקדת חי"ת בהברה פתוחה שאינה מוטעמת  חי"ת .4.2.1.8.3

העשויה להשתנות לשווא בשכבת הניקוד הבבלית הבינונית  (27)שמ' ט  ָחֵביתכגון  בתנועה מלאה,

 (; 5)בר' טז  ַוֲחָזת  ַוְחַזת נועת חטף בשכבות הניקוד הטברניות: או לת

חי"ת הסוגרת הברה תנוקד בדרך כלל בשווא בשכבות הניקוד הבבליות, בתנועת חטף בשכבות 

  חיטפא:-ברניות ולעתים נדירות בפתחהניקוד הט

ִהניקודִִמראהִמקום שכבות

ִהבבליותִ

ִהניקודִ שכבת

ִהטברנית

ִהניקודִ שכבת

ִהבבליתִהצעירה

ִִקָלוֳחלִִַלּוְחַלק33ִויק'ִזִ

ִַנחָלאִִַנְחָלא16ִדב'ִגִ

התנועה הקודמת לחי"ת במעמד הכפלה לא תשתנה, והופעתו של קמץ באחת משכבות הניקוד היא 

 נדירה ביותר.

עי"ן בהברה פתוחה שאינה מוטעמת תנוקד בתנועה מלאה בשכבות הניקוד הבבלית  עי"ן .4.2.1.8.4

העתיקה והבבלית הבינונית, אך בשכבת הניקוד הבבלית הבינונית היא עשויה לקבל גם שווא. 

בשכבות הניקוד הטברניות מנוקדת עי"ן במעמד זה בתנועת חטף. שכבת הניקוד הבבלית הצעירה 

, ֱעיבּור, כגון iוחטף סגול תחת עי"ן שתנועתה היסודית היא  aן בתנועת חיטפא תחת עי"-קובעת פתח

היטשטשות הגייתה הגרונית של העי"ן, תהליך  . ניקודה של עי"ן בחטף סגול עשוי ללמד עלֱעיִביָדא

 שעדויות לו מצויות במקורות אחרים של אי"ב. 

היד, ותנועה זו מתוקנת  עי"ן הסוגרת הברה מנוקדת בדרך קבע בתנועה מלאה בסובסטראט כתב

לחטף פתח לשווא בשכבות הניקוד הבבליות האחרות )הבבלית הבינונית והבבלית הצעירה( ו

 בשכבות הניקוד הטברניות:
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ִהניקודִִמראהִמקום שכבת

ִהבבליתִהעתיקה

ִהניקודִ שכבת

ִהבבליתִהבינונית

ִהניקודִ שכבת

ִהטברנית

ִהניקודִ שכבת

ִהבבליתִהצעירה

ְִִבַלֲעַתנּוןְִבַלְעַתנּוןִַתנּוןְבַלע12ִִַשמ'ִטוִ

ִִִַמְעַסרִַסרַמע24ִִַבמד'ִיחִ

ִ  ןְבָדְִוִיְׁשַתעְִִ  ןְבָדְִוִיְׁשַתע29ֲִִִִבר'ִכזִ

ִַסְעָראִָראַסע25ֲִִִִויק'ִיגִ

הקודמת לעי"ן  aתנועת בשונה משאר העיצורים הגרוניים, לא ניתן להצביע על סדירות כלשהי לגבי 

תנועה זו עשויה להיות פתח או קמץ, והתיקונים בשכבות הניקוד השונות אינם  .במעמד הכפלה

 אחידים.

 

     העיצור וי"ו .4.2.2

. לשיטתו, אפשר בעייבין מצא עדויות אחדות לשורוק מעל וי"ו עיצורית, בעיקר במקורות ממסורת 

 w.216-והגייתה כשסימן השורוק אינו מציין תנועה אלא מעין מפיק להוראת עיצוריותה של וי"ו 

פועלי ל"י הנוטים בעבר נסתרים עשויים להיכתב . 448סברת המפיק מתבהרת מהממצאים שבכ"י 

. לאור ההנחה בדבר היטשטשות ההבחנה שבין יו"ד ִםיו-; ִםיאּו-באחת משתי הסיומות הבאות: 

יאּו ִם –, מתבקשת המסקנה כי הכתיב באל"ף בדגם (4.2.1.4 סעיף)ראה  iאל"ף בסביבת התנועה ו

. kassiw –שבסוף התיבה  iwאלא את הדיפתונג  (kassīɂu)אינו משקף הגייה עיצורית של האל"ף 

זהים בהגייתם, והנקודה במרכז הוי"ו אינה שורוק, שכן האל"ף אינה  ַכִסיוו ַכִסיאּומכאן שהכתיב 

)בר'  ְוַכִסיאּו: ִםיאּו–עיצורית במעמד זה, אלא מפיק. להלן דוגמאות מייצגות לצורות פועל בסיומת 

. דוגמאות לצורות פועל (26)במד' יא  ְוִאְתַנִביאּו(; 10)ויק' כד  ְוִאְתְנִציאּו;  (33)בר' כד  ְוַׁשִּויאּו(; 23ט, 

 ִניוִאְתְמִ (; 10)במד' ז  ְדַרִביו (;6)שמ' לג  ְוַאְעִדיו(; 10)שמות טז,  ְוִאְתְפִניו (;15)בר' מ  ַמִניו: ִםיו–בסיומת 

הופעתן של שתי הסיומות באותם שורשים ולעתים באותו דף  217.(14)דב' יג  ְוַאְטִעיו ;(62במד' כו )

 218מחזקת את מסקנתנו בדבר היעדר הבחנה בין השתיים.

                                                 
 י"ו"ב עשויה וי. באואילך 69דודי, דקדוק אונקלוס, עמ' . ממצאים נוספים הביא 266-268ייבין, ניקוד בבלי עמ'  216

בתעתיקי אוריגנס משמש  ουיודיצקי משער שהתעתיק  .40עיצורית להיכתב פעמיים, וראה בר־אשר סיגל, אי"ב, עמ' 

. מעניינת מאד הבחירה דווקא בסימן השורוק הבבלי 36-35להדגשת וי"ו עיצורית, וראה יודיצקי, דקדוק העברית, עמ' 

להוראת מפיק. במערכת הניקוד הבבלי סימני הדגש והרפה מסומנים באותיות גימ"ל, קו"ף, וסימן המפיק בה"א 

בחנים בצורתם מסימני התנועות )למעט מקורות בודדים שבהם מצא ייבין מסומן באות ה"א קטנה. סימנים אלה מו

. אפשר שהבחירה בסימן השורוק 336-333נקודה העשויה לסמן דגש, אך ממצאיו אינם חד משמעיים(, וראה ייבין עמ' 

רים וי"ו שרוקה, אך הדבית, שבה זהות וי"ו דגושה והשפעת מסורת הניקוד הטברנמהבבלי להוראת מפיק נובעת 

 בדיקה מעמיקה שאינה ממטרות המחקר הנוכחי.לראויים 

. הנחה זו מתחזקת לאור הימצאותן של צורות אחדות בחיבור ארמי 16והשווה בסורית, ברוקלמן, סורית עמ'  217

 .112-111שבהן וי"ו בסוף תיבה מנוקדת בשווא, וראה ייבין, קטע מחיבור, עמ'  בעממסורת 

 ִאְתְמִניאּווההפך, למשל  ִםיו–דידן נכתבו בסיומת  כתב הידשב ִםיאּו–מילים בסיומת בדפוס סביונטא אפשר למצוא  218

 .ְוַחִּויו: 448( = כ"י 22)שמ' טז  ְוַחִּויאּו; ִאְתְמִניו: 448( = כ"י 62)במד' כו 
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כתב נראית בבשכבת הניקוד ה הופעתןכפי דוגמאות נוספות למפיק בוי"ו )המילים שבסוגריים הן 

 ָאַתָּוִתי(; 15, ז 3)שמ' ד  ְלִחיֵּוי(; 19)שמ' א  ְלָּוְתֵהין(; 19)בר' כו  ָרֲעָּוָתא(; 29, בר' יט ִקְרַוָיא) ִקְרַּוָיא(: היד

 ִעְנְּוָתן(; 21, ויק' טז ִויַוֵדי) ִויַּוֵדי(; 18, שמ' כב ָּותְלָטעְִ) ְלַטַעָּות(; 21)שמ' טז  ְוַאְרְגָּוָנא(; 2, שמ' י ָאְתָוִתי)

(. בשל קשיים טכניים בזיהוי סימני מחיקה, הממצאים 15, דב' ח ְדֵחיָוָון) ְדִחיַּוָון(; 3)במד' יב 

 בקטגוריה זו אינם מרובים ואי אפשר לקבוע אם סימון המפיק בוי"ו היה שיטתי או אקראי.

 

 "תרעיצורי בגדכפ .4.2.3

 עיצורי בגדכפ"ת .4.2.3.1

בבלית תואמת במידה רבה את כללי הגייתם הפוצצת והחוככת של עיצורי בגדכפ"ת במסורת ה

עם זאת, יש לתת את הדעת שכבר במקורות של לשון  219ההגייה שבמסורת ההגייה הטברנית.

, ואפשר שהסיבה לכך היא חדירת אחרי הברה פתוחהמצויים דגשים קלים  בעחכמים במסורת 

 220.שבהן הגייה פוצצת לאחדים מעיצורים אלו טים מלשונות אחרותאלמנ

באים מופיעים סימני הדגש והרפה באותיות בגדכפ"ת, אך יש שהם  448"י של כ הנראיתבשכבה 

ויש שסימני הדגש נקבעו בניגוד לכללים אלה,  הטברנייםבהתאם לכללי ההגייה  לאחר אפס תנועה

ני רבים מסימ 221כגון אחר תנועה, אחר תיבה המסתיימת בהברה פתוחה ואחר אות שימוש שוואית.

אפשר שהדיגוש המופרז משקף התערערות של ההגייה  יד מאוחרת.מם נמחקו בהדגש שאינם במקו

דידן, אך הממצאים אינם חד  כתב הידהחוככת בעיצורי בגדכפ"ת בקרב אחת ממסורות הניקוד שב

בטבלאות  משמעיים ואין ביכולתנו להסיק מסקנות מקיפות יותר בדבר הסיבות לדיגוש היתר.

 הבאות מובאות הדגמות לאותיות בגדכפ"ת הדגושות שלא לפי כללי הניקוד הטברניים. 

 בראש תיבה שלאחר הברה פתוחה:  להלן דוגמאות מייצגות לדיגושן של אותיות בגדכפ"ת

 

 

 

 

                                                 
ונית. והלאה. רוב הממצאים המובאים בפרק זה הם ממסורות ההגייה העתיקה והבינ 336ייבין, ניקוד בבלי, עמ'  219

השפעתה של המסורת הטברנית על המסורת הבבלית הצעירה היא רבה, על כן אין לצפות לתופעות חריגות, אלא אם 

 מדובר בתופעות המשקפות הגייה. 

. הדגמותיו לדיגוש הקל באותיות בגדכפ"ת בהמשך 165-166ראה דבריו של מורג על הדיגוש ברי"ש, שבע כפולות, עמ'  220

 תיו של קארה )להלן( מתאימות להנחת השפעת הלשונות הזרות על המבטא.המאמר, כמו גם הדגמו

סימני הדגש לשכבות הניקוד השונות )סימן הרפה בד"כ  בייחוסבדיקה כימית של הרכב הדיו עשויה, אולי, להקל  221

גש, איזו זו יד קבעה את הדלדעת איבדיו כהה ולפיכך שייך לאחת משכבות הניקוד המאוחרות(. ללא בדיקה שכזו אין 

 יד חידשה את סימן הדגש ואיזו יד מחקה אותו.
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ִניקודִִמראהִמקום שכבת

222ִקדומה

ִניקודִ שכבת

ִמאוחרת

ִהניקודִ שכבת

ִהנראית

ֲִהָראבִִִַַבְהָרא18ִויק'ִיגִ

ִַתְעְבדּוןִַתֲעְבדּוןִַתַעְבדּון7ִויק'ִכגִ

ְִבתּוְקָפְךְִִבתּוְקָפְך12ִבמד'ִיאִ

ְִתָלֵתיכֹוןְִִתָלֵתיכֹון4ִבמד'ִיבִ

ְִדָנןְִדַנןְִדַנן33ִבמד'ִכבִ

הדגשים בקטגוריה זו, וכן הדגשים הבאים אחר אות שימוש )ראה להלן(, נפוצים בכתב היד במידה 

מסתברת כאן הנחתו של מורג, לפיה הדיגוש במעמדים אלה נובע מתפיסת המילה כיחידה רבה. 

עצמאית שאינה מושפעת מההברות הקודמות לה )פתוחות או סגורות(, ממעמדה התחבירי )בהקשר 

או בהפסק( ומהימצאותה של מילית, המהווה יחידה עצמאית נפרדת לה. במילים אחרות, השינויים 

במבנה המילה על פי מסורת הניקוד הטברני אינם מתקיימים עוד בשכבת  הפונטיים המצופים

 223הניקוד שקבעה דגשים אלה.

 בטבלה הבאה מובאות דוגמאות מייצגות לדגש אחר המיליות:

ִניקודִִמראהִמקום שכבת

ִקדומה

ִניקודִ שכבת

ִמאוחרת

ִהניקודִ שכבת

ִהנראית

ִִדְכַנַעןִִִדְכַנָען8ִבר'ִיזִ

ִּוְבַזָכאּותִִִוְבָזָכאּות5ִבר'ִכִ

ִּוִבְבִריִּוִבְבִריִִוִבְבִרי23ִבר'ִכאִ

ִּוְכרֹוִּוְכרֹוִִוְכרֹו25ִבר'ִכוִ

ְִדִביָׁשןְִִדִביָׁשן4ִבר'ִמאִ

ִיׁשּוְבֵאִִִיׁשֵאִִוב17ְִִבר'ִמחִ

ְִיִדיִדבִִִִיְדִביִד17ִִשמ'ִזִ

ִִִִלְגַבר8ִדב'ִלגִ

בטבלה שלהלן מובאות דוגמאות מייצגות לסימון דגש באמצע תיבה לאחר תנועה. דיגוש לאחר 

תנועה אינו תופעה ידועה במסורות הניקוד המוכרות, וייתכן שתופעה זו נובעת מהשפעתן של 

נבדלות זו מזו.  פונמותלשונות אחרות, שבהן עיצורי בגדכפ"ת דגושים ורפים אינם וריאציה, אלא 

מקורות בבליים צעירים ממסורת תימן העלתה דמיון רב לממצאים החורגים מכללי השוואה ל

                                                 
בטבלה זו שלוש עמודות בלבד, לפי שלא ניתן להכריע אימתי נקבע דגש ובידי מי הוא נמחק. על כן אין לראות בשלוש  222

כו )בר'  ּוְכרֹוהעמודות כהתפתחות של שלושה שלבים, אלא החלטה שרירותית הנובעת מכורח הנסיבות. למשל המילה 

, לפי שכבת הניקוד הגלויה(. במילה זו ישנם שני רבדים לשינויי הניקוד: )א( שינוי וי"ו החיבור מחיריק לשורוק; )ב( 25

, יהיה עלינו לזהות שתי הניקוד הטברנית ניקוד הדגשים. אם נניח שהדגש בכ"ף נקבע לאחר ניקודו של הנקדן ממסורת

השיבה אותו )סה"כ חמישה שלבים(. באותה מידה נוכל להניח שהדגש ידיים נוספות: הראשונה מחקה אותו והשנייה 

, או אז כרונולוגיית התפתחות המילה תהיה בשלושה שלבים סובסטראט כתב הידש ברי"ש( נקבעו בבכ"ף )וכן הדג

  בלבד.

 .171-172ראה דיונו של מורג, שבע כפולות, עמ'  223
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ד הבבלי, מביא את הדיגוש והריפוי המוכרים. קארה, בספרו על כתבי היד התימניים של התלמו

כ"י אנלאו  –)יומא כא, י"ב  ִדיֵדיּהא(;  108כ"י ירושלים,  –)סנה' קיג, ע"א  ְלֻגְבָרא הצורות הבאות: 

דגשים אלה כולם קלים הם,  224,א(.T-x 23 141-893כ"י קולומביה  –)מג' כז, ע"ב  ַאְכַלל, א(; 72 027

כי במסורת הארמית של בני תימן התערערו כללי ההגייה הפוצצת והחוככת במידה סקנתו היא ומ

עם זאת, בהיעדר אמצעים לבחון אם הדגשים הקלים )המחוקים  225רבה, אולי בהשפעת הערבית.

שייכים לשכבת ניקוד אחת או יותר, אין באפשרותנו להסיק מסקנות חד  כתב הידימים( בוהקי

 משמעיות בסוגיה זו.

ִניקודִִמראהִמקום שכבת

ִקדומה

ִהניקודִ שכבת

ִהנראית

ֱִאיַפֵליִגנּוןִנּוןֱאיַפֵליג7ִִִבר'ִמטִ

ִֵמֱעיִבְדְתהֹוןְִתהֹוןיִבְדִֵמע4ִִִשמ'ִהִ

ִָעִבִדיןִָעְבִדין8ִשמ'ִהִ

ִָקוְדִׁשיןִקּוְדִׁשין25ִשמ'ִיִ

ִַטְבָזאִַטְבָזא5ִויק'ִיאִ

ִֵאיִתיתּוןִֵאיִתיתּון4ִבמד'ִכִ

ובכ"י  226אשכנזית-דיגוש יתר שאינו לפי כללי ההגייה הפוצצת והחוככת מצוי אף במסורת הקדם

רויכלין, אך בשונה ממסורתם הארמית של בני תימן, נראה כי הדיגוש שבכ"י רויכלין אינו משקף 

בהכרח מבטא וייתכן שמדובר בשיטת ניקוד שבה לסימני הדגש והרפה תפקידים אחרים שאינם 

 227פונטיים.

 רי"ש דגושה .4.2.3.2

 228נוהגים כללי הדיגוש והריפוי ברי"ש בדומה לכללי הדיגוש והריפוי של בגדכפ"ת. בעבמסורת 

וממצאיו של ייבין אינם מציגים מקורות צעירים  ,מעטות בבעדויות לדיגוש ולריפוי של ר במסורת 

שבהם רי"ש דגושה. יוצאים מכלל זה הם דגשים מבחינים )דגשים שנועדו ליצור הבחנה בין שתי 

הסוג האחרון רווח במקורות בבליים  229תיבה הומוגרפית( ודגשים לציון מכפל.משמעויות של 

אלוני, בעבודתו על ספר הניקוד לרס"ג, מביא את ההתניות הפונטיות שלאחריהן  230צעירים בלבד.

                                                 
 . 83-85קארה, תלמוד תימן, עמ'  224

 . 79-82מורג, ארמית במסורת תימן, עמ' וראה עוד אצל  225

 .104-114אלדר, מסורת, עמ'  226

 . 225-228ראה מורג, רויכלין, עמ'  227

. שאלת דיגושה של הרי"ש, ודרך הגיית הרי"ש העסיקה חוקרים רבים בדורנו. 351-355ייבין, ניקוד בבלי, עמ'  228

; 247-237ת תשובתו של ליבס, שבע כפולות, עמ' , א186-150מהמוקדמים שבהם נציין את מורג, שבע כפולות, עמ' 

אן נדרש ּכג' . 144-143ותשובתו האחרונה של ליבס, תשובה, עמ'  142-135תגובתו של מורג, על שבע כפולות, עמ' 

 . (80-67כאן, ההגייה, עמ' )לסוגיית הביצוע של הרי"ש הדגושה והרפה אף הוא 

 .351-355ייבין, ניקוד בבלי, עמ'  229

 .85-87; מורג, ארמית במסורת תימן, עמ' 284-285מ' ע שם, 230
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דגושה הרי"ש: )א( סמיכותן של האותיות דזטסצת לרי"ש במעמדים שונים, )ב( כשהרי"ש סוגרת 

   231נו"ן.ו הברה לפני האותיות למ"ד

הממצאים בכתב היד דידן מצביעים על שני תנאים ברורים שבהם עשויה הרי"ש להידגש: )א( 

)ראה  בהתאם לכללי הדגש הקל של אותיות בגדכפ"ת, )ב( במעמד שבו ראויה הרי"ש לקבל דגש חזק

. לצד אלה עומדות עדויות שבהן נקבע הדגש ברי"ש במעמדים אחרים )ראה להלן(. בדומה להלן(

, הקיימים והמחוקים, לדגשים באותיות בגדכפ"ת, אף כאן אין ביכולתנו להכריע אם הדגשים הללו

, אך ניכר שהדגשים ששרדו בכתב היד שייכים לשכבת ניקוד משקפים שכבת ניקוד אחת או יותר

קושי נוסף הוא היעדר השיטתיות . , ומכאן, שהסרתם מיוחסת ליד מאוחרת יותרמאוחרת

 ים, וראיה לכך היא הימצאותם בשכבת הניקוד הנראית של כתב היד. במחיקתם של הדגש

 רי"ש דגושה בהתאם לכללי הדגש הקל 4.2.3.2.1

. ממצאים ם שפורטו לעיל, בדומה לממצאיאות שימושרי"ש עשויה לקבל דגש בראש תיבה או לאחר 

יכולים  (,26, במד' לא ְוֵריֵׁשי) ְוֵריֵׁשי(, 18)במד' יז  ְלֵריׁשכגון  אות שימוש,שבהם רי"ש דגושה לאחר 

להתבאר אם נקבל גם כאן את הנחתו של מורג, לפיה נתפסה המילה כיחידה עצמאית שאינה נתונה 

במקומות אחרים דגושה הרי"ש אחר שווא נע, כגון  232לשינויים פונטיים הנובעים מצירוף המיליות.

. אפשר שמקרים אלה נהגה (18)ויק' כא  ִריעְׁשִ(;  2)שמ' יט  ּוְׁשָרא(; 22)שמ' א  ְבָרא(; 28)בר' מה  ְבִרי

 השווא הנע כאפס תנועה. 

 עדויות שבהן נמחק הדגש מהרי"ש: מדגימההטבלה הבאה 

ִניקודִִמראהִמקום שכבת

ִקדומה

ִהניקודִ שכבת

ִהנראית

ִַרָבאִַרָבא18ִבר'ִטוִ

ִִדיְכָראִִדיְכָרא13ִבר'ִכבִ

ְִלִאְדרֹוןְִלִאְדרֹון30ִבר'ִמגִ

ִִמְצָרָאהִָאהִמְצָר12ִִשמ'ִבִ

ְִראּוֵבןְִראּוֵבן14ִשמ'ִוִ

ִִמבּוְכָראִִמבּוְכָרא5ִשמ'ִיאִ

ִַצְפָראִַצְפָרא16ִשמ'ִיטִ

ְִוֵריֵׁשיְִוֵריֵׁשי26ִבמד'ִלאִ

ִִלְתֵרין233ִִלְתֵרין21ִדב'ִגִ

ְִלֵסיֲהָראְִלֵסיְהָרא3ִדב'ִיזִ

                                                 
 .36-39אלוני, ספר הניקוד, עמ'  231

באי"ב, שבה רווח הכתיב הפונטי, מצויה אל"ף פרוסתטית  .171-172מורג, שבע כפולות, עמ' . וכן 4.2.3.1ראה סעיף  232

קשה ההנחה לפיה הצורות הנדונות . על כן 82-80, וראה מורגנשטרן, מחקרים באי"ב, עמ' שת"ק, שת"ירק בשורשים 

כאן פותחות באל"ף פרוסתטית שהביאה לנחותו של השווא ומכאן להקשיית הרי"ש. אל"ף פרוסתטית רווחת, כידוע, 

 .58-56באה"ש, וראה טרשין, מערכת הפועל עמ' 

ַתִיםאולי דגש זה נקבע בהשפעת הצורה  233  .300-307, וראה הצעתו של נוימן, הצורה שתים, עמ' שְׁ
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 ברי"ש שנוסף בשכבת ניקוד מאוחרת:בטבלה הבאה מובאות לדוגמאות לדיגוש 

ִניקודִִמראהִמקום שכבת

ִקדומה

ִהניקודִ שכבת

ִהנראית

ְִבִרי234ִיְבִר28ִִבר'ִמהִ

ִַאְפָרׁשּוָתאִׁשּוָתאַאְפָר32ִִויק'ִזִ

ִַמְגרֹוְפָיָתאִַמְגרֹוְפָיָתא14ִבמד'ִדִ

ְִוַרְבְרִביןִִביןְוַרְבְר4ִִבמד'ִיאִ

ִִבְתֵריןִיןִבְתֵר23ִִבמד'ִיגִ

ְִלֵריׁשְִלֵריׁש18ִבמד'ִיזִ

ִֵמיְמִריִֵמיְמִרי14ִבמד'ִכזִ

ִִבְרַקםִִבְרַקם46ִדב'ִאִ

 רי"ש דגושה במעמד הכפלה 4.2.3.2.2

דגש חזק  235ממצאים אלה מעטים ואחדים מהם נזכרים בהערות המסורה מתוך ספרו של לנדאואר.

 236תימניים ואחרים. –שאותם ניתח ייבין, אך מרובה במקורות צעירים  בעאינו מצוי במקורות 

 כפי שמופיעה בשכבת הניקוד הנראיתדגושה במעמד הכפלה )המילה להלן דוגמאות מייצגות לרי"ש 

 עּוִתיִמְרִ(; 8)ויק' טו  ִירֹוק(; 13, בר' טז ָׁשִריִתי) ַׁשִריִתי(; 2)בר' יב  ְוֱאיָבְרִכיָנְךכתובה בסוגריים(: 

(; 21)דב' ה  239ִתירֹוג(; 17, דב' ג ָמָתאֵמַרִ) 238ָמָתאֵמַרִ(; 14, דב' ב ְרַקםֵמִ) ִמְרַקם(; 28, במד' טז 237ִמְרעּוִתי)

 (.33)דב' לב  ְכָמַרת

 

 רי"ש דגושה במעמדים אחרים 4.2.3.2.3

ממצאים אלה אינם מתיישבים עם הקטגוריות הקודמות ולא עם תיאורו של רס"ג בספר הניקוד 

בהיעדר הסבר  240עבריא.-לעיל או עם תיאוריהם של מדקדקים אחרים כגון בר זעבי וברשנזכר 

בטבלה הבאה  .אינה ידועה לנומספק לדיגוש זה, נידרש לראות בדגש כסימן שהוראתו הפונטית 

 מובאות דוגמאות לדגשים שנמחקו ואינם מופיעים עוד בשכבת הניקוד הנראית: 

 

                                                 
נקבע, ככל הנראה, דגש בשכבת ניקוד קדומה. דגש זה הוסר בשכבת ניקוד מאוחרת ונקבע  רברביןו בריבמילים  234

 מחדש.

כתב . על שינויי תנועה תמורת הכפלת הדגש ברי"ש ב133( עמ' 14)במד' כ  ִמְרַקם; 133( עמ' 28)במד' טז  ִמְרעּוִתילמשל  235

 .4.2.1.2.5ראה סעיף  היד

. לדיגושה ולריפויה של רי"ש 284-286לרי"ש דגושה במקורות הבבליים בניקוד הבבלי ראה ייבין, ניקוד בבלי, עמ'  236

 .159-150מורג, שבע כפולות עמ' במסורות הלשון של תימן, בבל, חלב וצפון אפריקה ראה 

 הדגש הקדום במילה זו נמחק ונקבע מחדש, ונראה בשכבת הניקוד הגלויה. 237

 אין ודאות אם הצירי במילית מ"ם הוא תיקון קדום מחיריק. 238

 ̇נ̇אִֵתירוגבהערת מסורה נכתב  239

 .183-184הדברים מובאים במאמרו של מורג, שבע כפולות, עמ'  240
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ִניקודִִמראהִמקום שכבת

ִקדומה

ִהניקודִשכב ת

ִהנראית

ִַוֲחַפרּוְִוַחָפרּו19ִבר'ִכוִ

ִִקְרֵויִֵויִקְר11ִִשמ'ִאִ

ִַפְרעֹהִַפְרעֹה3ִשמ'ִיִ

אִַמְדְבָרא20ִשמ'ִיגִ ִִמְדְבר ָ

ְִיָקָראִאְיָקָר5ִִשמ'ִיחִ

ִטּוָראִאטּוָר23ִִשמ'ִיטִ

ִאֵרים241ִָאֵרים21ִויק'ִטִ

 ְאָרָמאִָאָרָמא21ִויק'ִטִ

ְִסִגירּוָתאְִסִגירּוָתא13ִויק'ִיגִ

ִיִחיןְמִרְִִמִריִחין28ִדב'ִדִ

 

מקרים שבהם הדגש אינו מחוק עשויים להיות תוצר שיטתו האקראית של היד המאוחרת שהסירה 

את הדגשים במילים מסוימות או במקבצי דפים אחדים. גם במקרים אלה לא ניתן לייחס את 

(; 18)במד' יט  ְבַגְרָמא(; 23)שמ' ל  מּוָרא(; 4)בר' מא  תֹוָרָתאהדגשים לשכבת ניקוד אחת או אחרת: 

)דב'  ְוַאְרְבִעין(; 20)דב' ז  ְדִאְׁשְתַארּו(; 18)דב' ד  ְלַאְרָעא(; 26)במד' לא  ּוִבְבִעיָרא(; 36)במד' כב  ְלַקְרָתא

 (.11ט 

 

 ס -חילופי ׂש  .4.2.4

)שמות  ְוִעְשִרין ַחד( 27)שמות טו,  ַעַשר ְתֵרירות בסמ"ך: נשמר לצד צו *śלעיצור  ׂשהכתיב ההיסטורי 

(. 20)בר' מד,  ָסָבא(; 25)שמות יח,  ִעסּוְרָיָתא(; 28)בר' יא,  ְדַכְסָדֵאי(; 29)שמות יד,  ִמְסָמְלהֹוןּו(; 18יב, 

העיצור קיימת את מממצאים אלה עולה כי מסורת ההגייה המשתקפת מהשלד העיצורי אינה מ

  ś*.242הקדום 

 

 שיכול עיצורים .4.2.5

כצפוי, עיצורים שורקים ושיניים הבאים בסביבת העיצור תי"ו באפס תנועה מחליפים את מקומם 

)ויק' ה  ִדיִאְׁשְתַבע(; 10)שמות טו,  ִאְׁשְתַקעּו(; 14)בר' יד,  ִאְׁשְתִבי 243ואת תנועתם עם העיצור תי"ו:

 לא נמצא תיעוד לשיכול עיצורים בתנאים אחרים. (.16)דב' יא  ִאְסְתַמרּו(; 24

                                                 
 ובמילה ארמא אינו אלא דגש חזק הנובע מאנלוגיה של השורש רו"ם לגזרת הכפולים.אפשר שהדגש כאן  241

, עמ' מחקרים באי"בוראה מורגנשטרן, ס זו לצד זו מצויה גם בכתבי יד של אי"ב, -הופעתן של מילים המחליפות ׂש 242

תיב היסטורי, למשל . לעתים הערות המסורה מצביעות על מסורת כ38-37, וכן בר־אשר סיגל, אי"ב, עמ' 165-164

)נוסח עברי ִבְדַסַערּוִהיִמעל האות סמ"ך במילה  ׁשתלויה  12בבר' כו  .(23)בר' כז ַסַעַרְנָיןִמעל הסמ"ך בתיבה ׂש  הסימון

 (.  ְׁשָעִרים

. השווה לתופעת היעדר שיכול המצויה בחיבורים שונים בעה"ש 71ראה עוד בעניין זה אצל פסברג, דקדוק גניזה, עמ'  243

 . 234-233מאוחרת, עמ'  ברית שומרוניתובאה"ש, וראה דיונו של פלורנטין, ע
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 הידמות .4.2.6

 הידמות חלקית .4.2.6.1

 העיצור רי"ש ועיצורי הגרון 4.2.6.1.1

רי"ש מונמכת בדרך כלל לפתח וים אל"ף, ה"א, חי"ת, עי"ן עיצורהקודמת ל iתנועת  4.2.6.1.1.1

או לצירי  ,בשכבות הניקוד הבבליות ולפתח או לסגול בשכבות הניקוד המיוחסות למסורת הטברנית

ֱאַׁשַלח(; 19)בר' כו  ְוַאְׁשַכחּו 244בכל שכבות הניקוד שבכתב היד:  ִאָתַברּו(; 16)שמ' יב  ְמָעַרע(; 4)שמ' ח  ו 

ְִדַאְזַער(; 32)במד' יא  ְוַׁשַטחּו(; 58)ויק' יג  ִויַצַבע(; 8)שמ' יט  ַנְעִביד(; 23)שמ' טז  ַאְצַנעּו(; 15)שמות טו, 

היעדר הנמכה רווח בנטיית התחיליות של  .(7, דב' לג ַיֲעְבָדן) ַיַעְבָדן; (10)דב' ז  ְמַאַחרִ;(32במד' יא )

 ְדִיִעַבר(; 25, בר' יד ִנְערֹוק) ִנִערֹוקהשורשים עב"ר, ער"ק )אך לא בשורשי פ"ע אחרים( בבניין קל, כגון 

, דב' ג ִתְעְברּון) ִתִעְברּון(, 17, במד' כ ִנְעיַבר) ִנִעיַבר(; 17 , ויק' כוְרקּוןְוִתעְִ) ְוִתִעְרקּון  (,16, שמ' טו ְדִיְעַבר)

18 .) 

משמר את התנועה המקורית ללא הנמכה בהברות סגורות, למשל  כתב הידסובסטראט  4.2.6.1.1.2

)דב' כד  ִתְחבֹוט(, 19)דב' כד  ִתְחצּוד(, 9)דב' ח  ִתְחַסרבנטיית התחיליות של שורש פ"ח בבניין קל, כגון 

(; 28)בר' כו  ִמיְחָזא(; בצורות המקור של בניין קל בשורשים בעלי פה"פ גרונית או רי"ש, למשל 20

תחת אל"ף בראש תיבה בהברה סגורת עיצור או סגורת דגש נשמרת  i תנועת 245(.44)בר' מא  ְלִמְרַכב

(: 4.4.4.1 סעיףאה , ואילו שכבת הניקוד הטברנית קובעת במעמד זה סגול )רכתב הידבסובסטראט 

ְרדֹוף) ִאְרדֹוף ְׁשלֹוף) ִאְׁשלֹוף(, 9, שמ' טו א  ְבַרָהא(; 9, שמ' טו א  פֹוק) ֵאפֹוק(; 6, ויק' א ְלַאְבַרָהא) ְלא  , במד' א 

יַטר) ִאיַטר(; 18כ  ְסֵטי) ֵאְסֵטי(; 12, במד' כג א   (. 27, דב' ב א 

 תי"ו בבניינים הסבילים 4.2.6.1.2

אשר בבניינים הסבילים עומד באפס תנועה מידמה בקוליות או בנחציות  י"ו,כצפוי, העיצור ת

)דב' כא  ִאְצְטִליב(;  11)במד' טז  ְדִאְזָדַמְנתּון; (1 )בר' מב ִמְזַדַבן 246:הסמוכים לו ד"יצו י"ןלעיצורים ז

 (.24)במד' כד  ִיְצָטְרָחן(; 23

 

 הידמות מלאה .4.2.6.2

 נו"ן באפס תנועה 4.2.6.2.1

)ויק' יד   ַמבּוע 247הידמות לעיצור הבא אחריה, והעיצור מסומן בדגש חזק:באפס תנועה נוטה ל ו"ןנ

)בר'  ְדַיְנֵזיקשורשי פ"נ בבניין אפעל: אחדים מ(. עם זאת, נו"ן עשויה להישמר ב13)בר כד,  ִיְפַקן(; 50

  248(.2)ויק' כד  ְלַאְנָהָרא, (29)בר' כו,  ַאְנֵזיְקַנְך(; 11כו, 

                                                 
 . 24, ובא"מ ב"ל, ארמית, עמ' 286-287ראה במסורת הניקוד הבבלית, ייבין, ניקוד בבלי, עמ'  244

 .4.2.1.6 לעיצורי הגרון בסוף הברה ראה סעיף 245

 .33-34, עמ'  דקדוק; והשווה בשומרונית, טל, 70ראה גם פסברג, דקדוק גניזה, עמ'  246

שימורה של נו"ן באפס תנועה מאפיין את ניבי הארמית המזרחית )וכן את  .34כך גם בא"מ, ב"ל, ארמית, עמ'  247

הארמית הרשמית ואת הארמית של קומראן(, והיבלעותה מאפיינת את ניבי הארמית המערבית, וראה סקירתו של 

 .117-116מור, עברית יהודאית, עמ' 

 . שלהלן.5.7.1ראה גם בסעיף  248
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 תי"ו באפס תנועה 4.2.6.2.2

או  י"ת, טל"תלהידמות לעיצור שאחריו, אם עיצור זה הוא ד י"והעיצור ת עשויבבניינים הסבילים 

 ְוִאַתַקַנת; (13)בר' מ,  ִיַדְכִרָנְך(; 6)דב' לא,  ִתָתְברּון; (4)דב' ט  ִבְדִיְתַבר(; 4)שמות טו,  ִאיְטַבעּו 249:י"ות

בגזרת שורשי  (.28)דב' כט  ִדְמַטְמָרן(; 11)במד' יב  יִאַטַפְׁשָנאִדִ(; 39)במד' טו  ְוִתיַדְכרּון(; 14)בר' לח 

(. התי"ו נשמרת גם 20)שמ' כא  ִיְתָדן(; 40)בר' מא  ִיְתַזן: בבניין איתפעלעו"י נשמרת האות תי"ו 

 (.9)במד' כג  ִיְתָדנּון כשהדגש אינו מסומן בה:

 

  

                                                 
295-ידמות לכל עיצור הבא אחריו, ראה בר־אשר, שתי תופעות בדקדוק, עמ' לה י"וובאה"ש עשוי העיצור תנא"י בא 249

 .232-231)בתוך "לשונות ראשונים"(; פלורנטין, עברית שומרונית מאוחרת, עמ'  289
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 השווא .4.3

ניקוד אחד משמש לשני סוגי השוואים, הנע והנח, הראשון כידוע, במסורת הניקוד הטברנית, סימן 

כאפס הוא השווא הנח  על פי מסורת הניקוד הטברנית, 250הגוי בתנועה חטופה והשני סוגר הברה.

אך בתנאים פונטיים  251 קצרה. aתנועה מוחלט, והגייתו הרגילה של השווא הנע היא כתנועת 

זיהוי איכותו של השווא הנע אחת מן התנועות. מסוימים, עשוי השווא הנע הטברני להתבצע ככל 

במסורות ההגייה הבבליות אינו ודאי. במקורות הבבליים העתיקים אין אחידות בשיטת סימון 

השוואים: כתבי יד אחדים מסמנים שוואים נעים בלבד, אחרים מסמנים שוואים נעים לצד שוואים 

בכתבי יד המנוקדים לפי המבטא  252נחים וישנם כתבי יד שבהם השוואים אינם מסומנים כלל.

הבבלי הבינוני והצעיר קיימת הבחנה בין השוואים, לפי שהשוואים הנעים מסומנים, ואילו 

השוואים הנחים אינם מסומנים כלל. לפיכך הסיק ייבין שמסורת הגייה זו קרובה במידה רבה 

עלה בידו לקבוע את  למסורת הניקוד הטברנית בהבחנה שבין השווא הנע לבין השווא הנח, אך לא

תופעות פונטיות ייחודיות למסורת הבבלית העתיקה, כגון הימצאותן  253איכות התנועה החטופה.

של תנועות עזר וחיריק במקום שווא תחת יו"ד בראש תיבה, הובילו את ייבין להבנה כי במסורת 

היו אפס  ושניהם ההגייה הבבלית העתיקה לא הייתה הבחנה בין השווא הנע לבין השווא הנח

עם זאת, לא מן הנמנע שביצועו של השווא הנע כאפס תנועה תלוי בסביבתו הפונטית:  254תנועה.

 עתים הוא אפס מוחלט ועתים הוא מתבצע כתנועת עזר.

 ביקוע צרור עיצורים .4.3.1

רצף עיצורים בשווא נע יבוקע באמצעות תנועת עזר החוצצת בין שני העיצורים. איכותה של התנועה 

, iנקבעת בהתאם לתנאים הפונטיים של העיצורים. התנועה הנפוצה לביקוע צרור כזה היא תנועת 

(; 03)בר' מב  ִכְמַאְלֵלי 255הן במסורת הניקוד הטברנית, הן במסורת הניקוד הבבלית על מבטאיה:

ון הוא כשהעיצור הראש u(. במסורת הניקוד הטברנית יבוקע צרור עיצורים בתנועת 6)ויק' יב  ִלְבָרא

(. 27)דב' ג  ּוְלַמְדְנָחא(, 9)במד' לא  ּוְׁשבֹו, ולהלן דוגמאות מכתב היד דידן: וי"ו ולאחריו עיצור שוואי

, ִּוְתהֹוַדִענּון) ִוְתהֹוַדִענּוןר שוואי: מסורת הניקוד הבבלית קובעת חיריק תחת וי"ו החיבור שלפני עיצו

 (.13, דב' ד ּוְכָתִבנּון) ִוְכָתִבנּון(; 9דב' ד 

צרור עיצורים בשווא נע שהעיצור השני בו הוא עיצור גרוני )שוואי או בתנועת חטף( יבוקע, בדרך 

. מסורות הניקוד שוות בעניין זה, אך בשל ההבדלים בהתנהגותם של עיצורי aכלל, בחציצת תנועת 

הגרון בין שכבות הניקוד הבבליות לשכבת הניקוד הטברנית, שונה תפוצת התופעה: בסובסטראט 

( תנועה מלאה במקום שווא נע, 4.2.1.5 סעיףועי"ן )ראה  , חי"תמקבלים העיצורים אל"ף כתב היד

 ְלָעָלָתא(;  8)שמ' יט  ְוָאֵתיבּו(; 24)בר' יד  ִמְדָאָכלּושמרים ואינם משתנים: לכן השוואים שלפניהם נ

                                                 
 חיים על מהותו של השווא הנע במאמרו השווא המרחף.-ראה דיונו של בן 250

 . 260; פלורנטין, שווא, עמ' 167ראה ייבין, שינויי איכות, עמ'  251

 .398-405, עמ' ראה ייבין, ניקוד בבלי 252

 .405-411ייבין, ניקוד בבלי, עמ'  253

 . 386-392; על תנועות עזר ראה 269-273שם. על יו"ד עיצורית בראש תיבה ראה עמ'  254

 .36-37ב"ל, עמ'  255
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 aחי"ת מנוקדים בשווא הביקוע יהיה בתנועת ו(. כשהעיצורים ה"א 24)ויק' ט  ְוַחָזא(; 2)ויק' ט 

, ִדיֲהָוה) ַדְהָוה; (1, בר' יז ּוְהִוי) ִוְהִוי: 256)בשמות עצם ובפעלים בציווי( i)בפעלים בבניין קל( או בתנועת 

, שמ' ּוְהִוי) ִוְהִוי(; 16, שמ' יט ַוֲהָוה) ַוְהָוה( 15, שמ' יח ַלחמּוִהי) ִלְחמּוִהי(; 26)בר' מה  ַוְהָוָאה(; 30בר' ל 

 (.27, דב' ג ּוְחִזי) ִוְחִזי(; 9, שמ' לד ְוַלֲחָטַאָנא) ְוִלְחָטַאָנא(; 12כד 

בשכבת הניקוד הבבלית הבינונית, שבה עשויים עיצורי הגרון לקבל שווא נע, מבוקע צרור העיצורים 

(. 6)דב' כג  ַוֲהֲפְך( 4, ויק' י ַוֲאַמר) ַוְאַמר(; 1, בר' כז ַוֲהָוה) ַוְהָוה(; 31)בר' כד  ַוֲאַתרפתח:  – aבתנועת 

 (.37ד  , דב'ָוֳחוָלף) ִוְחוַלף: iפעם אחת מבוקע הצרור בתנועת 

 

 הידמות השווא לתנועת החטף .4.3.1.1

ֱאינִָ 257בשכבות הניקוד הטברניות מידמה השווא לאיכותה של תנועת החטף: (;  12)בר' טז  אָׁשִב 

ֱאָבְרִכיַנּה )שמ'  ַוֲאַחדּו(; 46)שמ' יב  ַבֲחבּוָרא(; 5)שמ' ב  ָוֳעוֵליָמַתָהא(; 19)בר' מא  ָאוֳחָרְנָין(; 16)בר' יז  ו 

ֱאיֵׁשיֵצי(; 24)ויק' ט  ַוֲאַכַלת(; 10)ויק' ז  ַכֲאחּוִהי(; 21לט  ֱעיֵביד(; 40)ויק' כג  ַוֲהַדִסין(; 6)ויק' כ  ו  )במד'  ו 

ֱאיָסָרָהא(; 12ח   (. 3)דב' יב  ַוֲאֵׁשיֵרהֹון(;  22)דב' ב  ַבֲאַתְרהֹון(; 6)במד' לא  ַוֲחצֹוְצַרת(; 6)במד' ל  ו 

סגול לצירי, במקום הסגול הטברני, -השווא הקודם לחטף ופךהבשכבת הניקוד הבבלית הצעירה 

ֱעיבּוָרא(; 7)בר' כז  ֵוֱעיֵבד 258כפי שניתן לראות בדוגמאות הבאות:  ֵוֱאַקֵדיׁש(; 14, בר' מז ַבֲעבּוָרא) ב 

(;  7)שמ' לו  יִבְדָתאֵועֱִ(; 22)שמ' לג  ֵוֱאַׁשֵּוָנְך(; 19)שמ' לג  ֵוֱאיַרֵחים(; 5)שמ' לג  ֵוֱאֵׁשיֵציָנְך(; 44)שמ' כט 

(; 25)ויק' כו  ֵוֱאיָגֵרי(; 17)ויק' כד  ֵדֱאיָנָׁשא(; 21)ויק' יח  ֵדֱאָלָהְך(; 7)ויק' ט  ֵוֱעיֵביד(; 20)ויק' ז  ֵוֱאיָנׁש

ִכֵניּה(; 17)במד' כב  ֵוֱאיָתא(; 22)במד' יט  ֵוֱאיָנׁש(; 12)במד' יח  ֵוֱעיבּור(; 29)במד' יג  ֵוֱאמֹוָרָאה  259ֵוֱאיָבֵרְ

 (. 20)במד' כג 

 ,תיקוני ניקוד אלה עשויים לנבוע מהיעדר ההבחנה בין סגול לפתח, במסורת הגייתו של הנקדן

חטופה. מסתבר  ɛהקודם לחטף הסגול, שאותו כנראה זיהה כתנועת  ɛאו  eשביקש לשמור על צליל 

 ה.אפוא שניתן לשייך תיקונים אלה לשכבת הניקוד הבבלית הצעיר

 

 חיטפא-הידמות השווא לפתח .4.3.1.2

)שמ'  ַלאִריַחָיא(; 8)שמ' יח  ַלחמּוִהישווא נע לפני פתח חיטפא ינוקד בפתח. להלן דוגמאות מייצגות: 

)ויק'  ַבחָצָדְך(; 18)ויק' ה  ַלאָׁשָמא(; 14)ויק' י  ַבאַתר(;  19)שמ' לט  ָבדּוַועְִ(; 34)שמ' לב  ַלאַתר(; 14לז 

-(. הידמות זו מלמדת על איכותו התנועית של פתח27)דב' ט  ְוַלחָטֵאיהֹון(; 21)דב' ה  ַוחָמֵריּה(; 22כג 

 קצרה. aחיטפא כתנועת 

 

                                                 
או לשכבת הניקוד הבבלית הבינונית, כגון:  כתב הידאם הם שייכים לסובסטראט  לצד אלה יש ממצאים שאין לדעת 256

 (.21)דב' ה  ִוְחָמֵריּה(; 14)דב' ה  ִוְחָמָרְך(; 23)ויק' כה  ִלְחלּוִטין(; 35)בר' כד  ִוְחָמִרין

 .44-45ראה ב"ל, עמ'  257

בתיבות אלה מחוקה הנקודה התחתונה של השווא משכבת הסובסטראט, והישנותן של מחיקות אלה מסירה את  258

 האפשרות של דהיית הדיו או פגם טבעי בקלף.

 .ֵאיָבֵריֵכיִניּהוי"ו החיבור הוספה למילה ונוקדה בצירי. בסביונטא נכתב  259
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 יו"ד שוואית בראש תיבה .4.3.2

   260במקום שווא נע תחת יו"ד בראש תיבה: iעתים נמצאת בכתב היד תנועת 

ִהניקודִִמראהִמקום שכבת

ִהקדומה

ִהניקודִ שכבת

ִהנראית

ְִיִדיִִיִדי9ִשמ'ִטוִ

ְִיַקִבילִִיַקִביל18ִויק'ִזִ

ְִייָמםִיָמםי35ִִִויק'ִחִ

ְִיֵהיִִיֵהי21ִויק'ִכבִ

ְִיָקָראִִיָקָרא34ִבמד'ִיִ

ִןפּוְיסּוִִיסּופּון35ִבמד'ִידִ

ְִיינּוחִִיינּוח9ִבמד'ִכדִ

ְִימּותִִימּות12ִבמד'ִלהִ

המסורת הבבלית העתיקה, אך לא במסורות ניקוד זה מקביל למצוי בכתבי היד של המקרא לפי 

במקום שבו  עיצורית הוא תנועת עזר קצרה ו"דהחיריק הבא אחר י 261הניקוד הבבליות האחרות.

כתנועה  במסורות הניקוד המאוחרות יותר נשמר השווא הנע ביו"דהיו"ד אמורה לקבל שווא נע. 

החיריק תחת היו"ד הבאה אחרי עשוי  כתב הידסובסטראט בממצאים רבים מלמדים כי  262.חטופה

שוואית להישמר, ואילו בשכבות הניקוד האחרות, שבהן נשארת השווא תחת היו"ד,  אות שימוש

 יבוקע צרור העיצורים בחיריק, והיו"ד תחדל להיות עיצורית.

 תנועות עזר .4.3.3

 תנועות העזר שייכות למאפיינים המובהקים של מסורת הניקוד הבבלית העתיקה, ומהימצאותן רק

ייבין כי השווא הנע לא היה הגוי כתנועה חטופה אלא כאפס תנועה, שאילולא  הניחבמסורת ניקוד זו 

תנועת העזר הנפוצה ביותר היא חיריק, והיא מצויה בעיקר  263כן לא היה צורך בתנועת עזר לחציצה.

יים לפני העיצורים הגרונ 264כאשר העיצור השני בצרור העיצורים הוא מעיצורי למנ"ר או צש"ז.

 (. 4.2.1.6.1 סעיףנפוץ הפתח כתנועת עזר, אך אות שימוש עשויה לקבל חיריק )ראה  י"ת, ח"אה

                                                 
, אף על פי מקרים רבים קשה לזהותן באופן מוחלט, אך בשבהן עשוי להימצא ניקוד מסוג זהרבות הן התיבות  260

 מצאתיאינה הסובסטראט של כתב היד. ברוב התיבות שבהן  הגלויה שבמקומות רבים ניכר בבירור כי שכבת הניקוד

סימן לקיומו של הוכחה למצוא  בידיעלה תמיד גירוד תחת האות יו"ד, היה הגירוד גדול בהיקפו מזה של חיריק, ולא 

תחת שסימני מחיקת הנקודה התחתונה של השווא במילים שבהן קודמת ליו"ד אות שימוש, ניכרים . חיריק דווקא

שני תנאים: א. זיהוי ודאי של סימן השווא מקיימים המובאים להלן  הממצאיםאות השימוש לעתים מזומנות יותר. 

 מעט מקו הניקוד של יתר האותיות.שאחר אות השימוש )אפילו אם שונה לחיריק(; ב. גרד תחת האות יו"ד במקום גבוה 

, בב, המייצגים שלב מעבר לקראת מסורת בעחכמים במסורת הלשון במקורות . 269-271ייבין, ניקוד בבלי, עמ'  261

מצא ייבין ממצאים בחיריק ולצידם גם ממצאים בשווא. חיריק תחת יו"ד שוואית מצוי גם בתעתיקי אוריגנס, ראה 

 .96יודיצקי, דקדוק העברית, עמ' 

 . 272-273עמ'  , ראה ייבין, ניקוד בבלי,ההגייה החטופה ביטלה את הצורך בתנועת עזר לחציצהש ייבין סבור 262

 .182-183וכן עמ'  76-80, עמ' מחקרים באי"בוראה דיון משווה אצל מורגנשטרן,  386-396ייבין, ניקוד בבלי, עמ'  263

  .386-396ייבין, ניקוד בבלי, עמ'  264
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של  זיהויןלעתים אפשר ללמוד על קיומה של תנועת העזר מתוך השלד העיצורי, אך ברוב המקרים 

. בשל היותן של תנועות לשווא להפכודי בקביעת נקודה תחת החיריק כדי  :תנועות העזר מורכב

העזר מאפיין ייחודי של מסורת ניקוד אחת, אין אלא להניח שנקדנים המנקדים בעקבות מסורות 

להלן דוגמאות מייצגות לממצאים שבהם זוהו תנועות עזר, ולתיקוני  265ניקוד שונות יתקנו אותן.

 הניקוד המאוחרים:

מראהִ

ִמקום

ִהניקודִ שכבת

ִהבבליתִהעתיקה

ִהניקודִ שכבת

ִהנראית

ְִנָחאְדיּוְלַמְִִנָחאִדיִוְלָמ14ִִבר'ִיגִ

ְִלחּוןפְְִויְִִִלחּוןפְִִוי13ִִִבר'ִטוִ

ְִרָיןְׁשְִלַמְִִרָיןִׁשְִלַמ3ִִבר'ִכהִ

ְִלגּוןפְְִויְִִִלגּוןפְִִוי35ִִִשמ'ִכאִ

ְִרקּוןזְְִויְִִִרקּוןזְִִוי8ִִִויק'ִגִ

ְִנָחאְדִּוְלַמְִִנָחאִדִוְלַמ27ִִדב'ִגִ

ְִנעּוןְמיִתיְִנעּוןִמיִתי1ִדב'ִיגִ

 

  

                                                 

 5.2.1.5.2לתנועות עזר במערכת הפועל ראה סעיף לדוגמאות  265
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 התנועות .4.4

על מיקומן בהברה, היינו בהברה סגורה או  ךשל התנועות כארוכות או כקצרות נסמ הפונטיביצוען 

פתוחה, מוטעמת או שאינה מוטעמת, וסימני הניקוד, כמו גם טעמי המקרא, נועדו לסייע לקורא 

ברגיל מופיעות התנועות הקצרות בהברות סגורות  266להבחין באיכותן של התנועות בעת הקריאה.

שאינן מוטעמות, ובמסורת הניקוד הבבלי עשויות לבוא תנועות קצרות בהברות פתוחות בתנאים 

פונטיים מיוחדים, כגון באותיות הגרוניות שנדונו לעיל. ברם, חלוקת התנועות לפי אמת מידה 

סגורות אשר בה מצויים צירי וחולם בהברות כמותית אינה מתאימה לגמרי למסורת הניקוד הבבלי, 

  267.פתוחות, מוטעמות ובלתי מוטעמות, וכן פתח בהברות ובלתי מוטעמות

 מצאי התנועות בכתב היד .4.4.1

המיוצגות באמצעות סימני  אך שש תנועות פונטיות חמש פונמות תנועיות, כתב הידבסובסטראט 

 טברניים, לפי הטבלה הבאה:הניקוד ה

 דסימן הניקו הפונמה
a ִהקמץ כאלופון( ַםִ/ִָם( 

e ִִֵם

i ִִִם

o ִםִֹ/ִםֹו

u ִםּו

מתאים ברובו למצאי התנועות בעברית שבמסורת הניקוד  כתב הידמצאי התנועות בסובסטראט 

 סעיף)ראה  זהעם הקמץ והפתח להתחלף זה  , אך בסביבת העיצורים השוטפים עשוייםהבבלית

4.4.2.1 .) 

, אך יש עקיבות כתב הידמצאי התנועות בשכבת הניקוד הבבלית הבינונית דומה לזה שבסובסטראט 

(. הנתונים שבידינו 4.2.1.5 סעיףבתיקוני ניקוד מקמץ לפתח בסביבת העיצורים הגרוניים )ראה 

אינם מספקים לצורך הבחנת תיקוני הניקוד של שכבת ניקוד זו משל שכבת הניקוד הטברנית, ולכן 

 ן לדעת אם ההבחנה שבין הקמץ לבין הפתח משקפת את הגייתו של הנקדן או מסורת העתקה.  אי

 

 

 

 

 

                                                 
מסורות הניקוד, ועדיין נותרו היבטים סתומים, כגון סימני ניקוד זהים העשויים לבוא בהברות כל לעניין זה שוות  266

 מסוגים שונים. ראה דבריו של בנדויד בשני חלקי מאמרו, מניין החלוקה. 

 .364-366'חולם קצר' ו'פתח ארוך'; וראה דיונו בנושא, ניקוד בבלי, עמ'  ייבין מכנה תנועות אלה בשמות 'צירי קצר', 267
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 בשכבת הניקוד הטברנית מצויות שבע התנועות הבאות:

 סימן הניקוד התנועה
a ִִַם

ɔ ִִָם

e ִִֵם

ɛ ִ ִם

i ִִִם

o ִִםִֹ/ִםֹו

u ִִםּוִ/ִֻם

 חטף פתח, חטף סגול וחטף קמץ. –תנועות חטף לצד תנועות אלה, משמשות בשכבת ניקוד זו שלוש 

תיקוני הניקוד המיוחסים לשכבת הניקוד הבבלית הצעירה מצויים בקטגוריות ספורות, ולעתים 

 1טקרובות קשה ההבחנה בין תיקוני הניקוד הללו לבין תיקוני הניקוד המיוחסים לשכבת הניקוד 

דומה למצאי הניקוד הבבלית הצעירה ניח כי מצאי התנועות בשכבת (. אפשר לה3.2 סעיף)ראה 

התנועות של שכבות הניקוד הבבליות שפורט לעיל, כלומר חמש תנועות או שש תנועות )אין לדעת 

אם בשכבת ניקוד זו התקיימה הבחנה בין הקמץ לבין הפתח(. בשכבת ניקוד זו משמשות שתי 

 ɛקצרה וחטף סגול, לתנועת  aפתח חיטפא לתנועת : , בהשפעת המסורת הטברניתתנועות חטף

 קצרה.

 aתנועת  .4.4.2

 קמץ ופתח בסובסטראט כתב היד .4.4.2.1

פתח אינם מצויים ברוב המקורות הבבליים העבריים והארמיים שבדקו ייבין ואחריו -חילופי קמץ

 268.פעלים ספורותצעירים ובנטיות מקורות מספר מצומצם של כתבי יד, ברובם מדודי, למעט ב

הברה סגורה לא סופית שאינה מוטעמת ובהברות  –מלמדים שבשתי קטגוריות  הממצאים

קיימת נטייה ברורה לניקוד פתח וקמץ בהתאמה. בהברה סגורה מוטעמת ובהברה  –הפתוחות 

 ְוִיְתָבְרַכן :חוסר שיטתיות בניקוד הפתח והקמץלמצוא לכאורה סגורה סופית שאינה מוטעמת נוכל 

(; 4)בר' כג  ְוִאְקָבר(; 8)בר' יז  ִדְכַנָען(; 22)בר' טו  ִוְׁשָמּה(; 3)בר' טו  ְוָלד(; 3)בר' יב  ְמָבְרַכְך(; 3)בר' יב 

 ִיְקָבל(; 15)שמ' יג  ִוְקָטל(; 39)שמ' יב  ְגִריַצן(; 31)בר' ל  ִאָטר(; 15)בר' כז  ְבָרּה(; 27)בר' כו  ְוַׁשָלְחתּוִני

)במד'  ִוְכָנׁש(; 32)במד' יא  ְכַנׁש(; 3)שמ' לט  אּוַמן(; 31)שמ' טז  ִבְדָבׁש(; 15)שמ' יג  ְוַלד( 22)שמ' כב 

 (.13)דב' כח  ַחַלׁש (;7)במד' כז  ְבַנת(; 37)במד' כב  ִמְׁשַלח(; 33)במד' כב  וְסַטת(;  19טז 

בויארין הציע שלושה שלבי התפתחות למסורת ההגייה של הארמית הבבלית היהודית: )א( השלב 

לבין תנועת  äתיק המיוצג במסורת הניקוד הבבלי של ת"א ושל ת"י ובו הבחנה פונמית בין תנועת הע

ɔ ב( שלב בינוני, המיוצג בניקוד של "הלכות פסוקות", שבו המבטא של השפה הדבורה החל להיות( .

מיוצג בכתיבה. )ג( שלב הארכאיזם, המיוצג בכתבי יד מתקופת הגאונים, ב"הלכות גדולות" ואף 

                                                 
. לכתבי היד של ת"א שנמצא בגניזה ראה דודי, 375-376, 371-373לכתבי היד העבריים ראה ייבין, ניקוד בבלי, עמ'  268

 .44-42דקדוק אונקלוס, עמ' 
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לשיטתו היו שתי מערכות תנועות בבבל בתקופת הגאונים: המערכת הארכאית  269במסורת תימן.

, התרגום והתפילות, ומערכת שנייה של המקראהעברית  ו בקריאתתנועות, ובה השתמששבה שש 

במקרא שנהגתה בהתאם למערכת הארכאית  åהתנועה האחורית  270מדוברת, שבה חמש תנועות.

 /a/נוצרה פונמה חדשה , ואילו בלשון הדבורה o, נשמעה בקרב דוברי השפה כתנועת ובתרגומים

מהווה בה אלופון. בדיקתו של בויארין ב"הלכות  /ɔהצליל /אשר הנפרדת מהפתח/סגול הבבלי, 

שבהם  תו ו, ל, ר, נפסוקות" העלתה כי בסביבת העיצורים השפתיים או לפני העיצורים המקורבים 

  271.)הקמץ הבבלי( עולה הסבירות להימצאות מקפץ פומא aתנועת 

השפעת הסביבה הפונטית על  להנחתו של בויארין בדברמתאימה  448בדיקת הממצאים בכ"י 

כאמור, בהיעדר תנועות חטופות בניקוד הבבלי,  , ועל כך יעידו הדוגמאות שהובאו לעיל.התנועה

האותיות הגרוניות בהברה פתוחה שאינה מוטעמת מנוקדות בפתח, ומקורותיו העבריים של ייבין 

)בר'  ְדָאבּוהֹוןו של קמץ במעמד זה במילים כגון מהמבטא הבבלי העתיק אחידים בממצאיהם. הופעת

)ויק'  ְלָעָלָתא(; 30)ויק' ז  ְלָאָרָמא(; 19)שמ' לט  ְוָעָבדּו(; 11שמ' יב ) ַאִסיִרין(; 9)בר' מב  ָאֵתיתּון(; 23ט 

(; אך לא 22במד' יד ) ָאַתָוִתי(; 19)ויק' כד  ְדָעַבד(; 16)ויק' טז  סֹוָאָבְתהֹון(; 19)ויק' י  ָעָלָוְתהֹון(; 2ט 

, ב 28דב' א ) ַאַחָנא(; 28, 24, 17)ויק' יד  ְדַאָׁשָמא(; 2)שמ ג  ְוַאַסָנא(; 26)בר' כה  272ַאחּוִהיבצורות כגון 

על נטייה להימצאותו של קמץ בתנאים הפונטיים הנזכרים לעיל. זאת יש לציין: אף היא  ( מלמדת8

אין הקמץ מחליף  448פסוקות", גם בסובסטראט כ"י בדומה לממצאיו של בויארין מתוך "הלכות 

את הפתח באופן קבוע בתנאים פונטיים אלה, אך רוב הופעותיו של הקמץ במקום שבו מתבקש 

 273פתח, תהיינה בתנאים הנזכרים.

המסקנה המתבקשת היא שסובסטראט כתב היד משקף שלב שבו חלה התערערות בדיגלוסיה שבין 

ורה, והתערערות זו מוצאת את ביטויה בחילופים שבין הפתח והקמץ. כתבי הקודש לבין הלשון הדב

אמנם ההבחנה שבין הקמץ לבין הפתח היא אחד ממאפייני המבטא הבבלי, אך החלוקה למסורות 

הגייה אינה נסמכת על הופעתם של כל המאפיינים, וההבדלים שבין כתבי היד בכל מסורת הגייה 

                                                 
סדירה ב, תנועות נמוכות. השערתו של בויארין ואילך וכן במאמרו העוק 145ראה בויארין, מסורת קריאה, עמ'  269

נראית סבירה יותר מאשר השערתו של מורג הטוענת למעתק לא סדיר הנובע מאנלוגיה לגזרת ל"י, במידה רבה ולפיכך 

 .100-95תימן, עמ' במסורת וראו מורג, ארמית 

המיון של ייבין. מניתוחיו של אפשר ש"הלכות פסוקות" מקביל לכתבי היד של הספרא שנמצאו בגניזה לפי שיטת  270

המייצגים הגייה מסורתית, ובין  ,משקפת מערכת הגייה כפולה המבחינה בין ספרי המקרא בעייבין עולה כי מסורת 

 בעכתבי היד של לשון חכמים המייצגים מערכת לשון מדוברת. הדמיון הרב בין כתבי היד של לשון החכמים ממקורות 

חכמים( מלמדים כי תהליך הוולגריזציה התפשט ברובד לשוני זה , וראה ייבין, ניקוד )מקרא ולשון  בבלבין מקורות 

 . 296-290בבלי, עמ' 

157-שם, עמ' אין זאת הכללה מוחלטת, היות שבויארין מצביע על תהליך מתמשך ולא על תהליך שהושלם, וראה  271

 .32-31לפני נ בסורית, נלדקה, סורית עמ'  ō -ל ā, והשווה למעתק 153

בתרגום אונקלוס שנמצא בגניזה מנוקדת המילה אח על נטיותיה בדרך כלל בפתח, וכמוה גם המילה אב, ראה דודי,  272

 .453-447דקדוק, עמ' 

שמ' יד ) לָאַחד(; 2; מז 3; מה 8, 7)בר' מב  ָאחֹוִהי(, 30)בר' כד  ָאָחֵתיּהכגון  עשוי להופיע תחת אל"ף לפני חי"ת, קמץ 273

 ספורים.(, אך מקרים אלה 3
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ם עתיקים שבהם תופעות לשוניות המתאימות למסורת רבים. כך אפשר למצוא כתבי יד בבליי

 ההגייה הבבלית הבינונית. 

  

 קמץ ופתח בשכבות הניקוד המאוחרות .4.4.2.2

דידן, ולמעט  כתב הידפתח לקמץ רווחים בכל שכבות הניקוד שבמתיקוני ניקוד מקמץ לפתח ו

יקונים לשכבת את הת לייחסתיקוני הניקוד שפורטו לעיל בסביבת העיצורים הגרוניים, לא ניתן 

ת. תיקוני ניקוד מעניינים הם אלה הקובעים פתח בהברה פתוחה מוטעמת: ניקוד אחת או אחר

  (.17)ויק' ח  ָראבִִַמִ(; 26)שמ' י  ָנאַרְִבִעי(; 9)בר' מט  אבִִַיְתַרִ(; 18)בר' מג  ָפאָקִַתִּוְלִאְסִ

, שמ' לט ְגִליַפן: כתב היד)סובסטראט  ְגִליָפןתיקוני הפתח לקמץ בסיומת הרבות בבינוני ובשם, כגון 

( מתאימים לממצאיו של קארה במסורת הארמית 31, במד' י וְגבּוַרן: כתב היד)סובסטראט  ּוְגבּוָרן(; 6

  274של יהודי תימן.

 פתח-חילופי חיריק .4.4.3

בידול תנועות מפתח לחיריק בהברה סגורה שאינה מוטעמת נפוץ יותר במסורת ההגייה הטברנית 

ַםם.מאשר  ם / ַםם  םָּ להלן דוגמאות אחדות למעתק  275במסורת ההגייה הבבלית, בעיקר במשקל ַםם 

 הנדון:

מראהִ

ִמקום

שכבתִהניקודִ

ִהבבלית

ִהניקודִ שכבת

ִהטברנית

ִּוִמְגָדִניןִוַמְגָדִנין53ִבר'ִכדִ

ִִמְקְדָׁשאִַמְקְדָׁשא27ִבר'ִמטִ

ְִלִמְׁשְכָנאְִׁשְכָנאְלַמ7ִִשמ'ִיחִ

ִּוִמְבַחרִַמְבַחרו26ְִִשמ'ִלחִ

ְִלִמְעַבדְִלַמַעַבד9ִויק'ִבִ

ְִדְבָראְבִמְִִבַמְדְבָרא22ִויק'ִטזִ

ִִבְקָעןּוִַבְקָעןו11ְִִדב'ִיאִ

ַטל,  תיקונים אחרים מפתח לחיריק ומחיריק לפתח מצויים בקטגוריית שמות העצם על דגם ק 

ל(. החילופים בקטגוריה זו אינם סדירים: יש שבסובסטראט  ל, ַקט  שביסודם היו חד הברתיים )ִקט 

, בר' כד ְקָלאְבִחִ) ְבַחְקָלא(; 24, בר' יז ִבְסָרא) ַבְסָראמנוקדת הצורה בפתח ומתוקנת לחיריק:  כתב היד

                                                 
. ראוי לציין שמסורת ההגייה הקדם אשכנזית מחליפה אף היא בין קמץ לבין 156-157ראה קארה, כתבי יד, עמ'  274

-32פתח אך יסודה של מסורת הגייה זו הוא ככל הנראה במסורת ההגייה הארצישראלית, וראה אלדר, מסורת, עמ' 

ית למסורת ההגייה הארצישראלית, אך נעיר כי שתי . לא נוכל לטעון להשפעה הדדית בין מסורת ההגייה הבבל16

המסורות חולקות קווי דמיון פונטיים אחדים, כדוגמת היטשטשות ההבחנה האיכותית בין הפתח לבין הקמץ וכן 

 בשיטת ניקודם של העיצורים הגרוניים.

 סיון וקימרון .381-383, ניקוד בבלי, עמ' הולך בדרכם של המדקדקים המכנים תופעה זו בשם הידקקות ייבין 275

, חילופי תנועות, סיון וקימרוןסבורים כי במסורת ההגייה הטברנית רווחים חילופים אלה בשל בידול תנועות, וראה 

 . 27-20עמ' 
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(. ויש 33, במד' יד ִפְגֵריכֹון) ַפְגֵריכֹון(; 35, ויק' ח ְבָעהִׁשִ) ְבָעהַׁשִ(; 24, בר' יז ְׁשִעיןִתִ) ַתְׁשִעין(; 63

, בר' ְרִכייִַ) ִיְרִכי(; 15, בר' כג ְלִעיןַסִ) ִסְלִעיןהיא נוקדה בחיריק שתוקן לפתח:  כתב הידשבסובסטראט 

, ַצְלָמא) ִצְלָמא(; 23, ויק' ח ַרְגֵליּה) ִרְגֵליּה(; 15, ויק' ה ְבַסְלֵעי) ְבִסיְלֵעי(; 27, שמ' לח אַסיְלעִָ) אִסיְלעִָ(; 2כד 

(. אין לראות בחילופים אלה תוצר של "חוק פליפי" ואף אין לראות בהם מאפיין של שכבת 16דב' ד 

חלף זה בזה, כפי שהדגימו ניקוד זו או אחרת, לפי שבלשונות השמיות נוטים משקלים אלה להת

הפתח . ִמְרָים-שתוקן ל ַמְרָיםתיקוני פתח לחיריק מצויים בכל הופעותיו של השם  276קימרון וסיון.

ְׁשָתא-)מתוקנת דרך קבע ל ַיַבְׁשָתאבהופעותיה של הצורה  כתב הידבסובסטראט  , 16; יד 9, שמ' ד ַיב 

 התיקון בפועלגם כך בהתקדמות הטעם, ואפשר ש( מתאים לחילוף החיריק לפתח 19; טו 29, 22, 21

  277(.52, בר' מא בּוִדיעְִִׁשִ) בּוִדיַׁשעְִ

תיקונים מחיריק לפתח בגזרת הפועל עשויים להיות תוצאה של תיקון יתר או של אנלוגיה לשמות 

ם:  םָּ  (.7, ויק' כד ְלַאְדָכָרא) ְלִאְדָכָרא(; 9, 2, ויק' ב ְדָכְרַתּהַאִ) ִאְדָכְרַתּההעצם מדגם ַםם 

 

 iתנועת  .4.4.4

, בעיקר לפני עיצור מוכפל ולעתים בבו בעבהברה סגורה שאינה מוטעמת נשמרת במסורות  iתנועת 

ניקודם של עיצורים גרוניים  278דידן. כתב הידקרובות לפני עיצור בשווא, וכך גם הממצאים מ

, ִיַסק) קִיָסִ(. לפני עיצור מוכפל: 4.4.4.1 סעיףבשכבת הניקוד הטברנית מתוקן במעמד זה לסגול )ראה 

(; 19)ויק' ז  ִיתֹוַקד(; 27, שמ' יד ְלִעָדן) ְלִעַדן(; 21)שמ' יג  ְדִאיָשָתא(; 23)בר' מט  ִגיָבִרין(; 33מד  'בר

יַטר) ִאיַטר(; 11)ויק' יד  ְדִמיַדֵכי ְגִלין) ִעְגִלין(. לפני עיצור בשווא: 12, במד' כג א  )בר'  ְבִנְכִסין(; 8, בר' טו ע 

ְשִרין) ְוִעְשִרין(; 6, שמ' יב ְכִנְׁשָתא) ְכִנְׁשָתא(; 14מט   ִמְׁשַלח(; 6, ויק' א ְלַאְבַרָהא) ְלִאְבַרָהא(; 18, שמ' יב ְוע 

ְסֵטי) ִאְסֵטי(; 37, במד' כב ִמְׁשָלח) ְעיַבר) ִאִעיַבר(; 27, דב' ב א  ורות מוטעמות (. בהברות סג27 , דב' ב279א 

, כפי שניתן ללמוד כתב הידלהישמר בסובסטראט  iתנועת  נמצא צירי, אך לעתים עשויה

)שמ' כ  ּוְנַקִביל(; 16, שמ' יב ילכְִֵדִמְתֲאִ) ְדִמְתַאִכיל(; 33, בר' מט ידְוִאְתְנגִֵ) ְוִאְתְנִגידמהדוגמאות הבאות: 

 ִיַקִביל(; 19, 18, 15, 6, ויק' ז ילִיְתַאכִֵ) ִיְתַאִכיל(; 9)ויק' ו  ִתְתֲאִכיל(; 11, שמ' לט יןִאְזַמַרְגֵדִ) ִאְזַמַרְגִדין(; 16

(. 18, במד' יד יקָׁשבִֵ) ָׁשִביק(; 14, במד' יא ילָיכִֵ) ָיִכיל(; 13, ויק' יז ִכילְדִמְתֲאִ) ְדִמְתַאִכיל(; 18)ויק' ז 

ן לחיריק או חידוש בלבד, במקרים רבים אין לדעת אם הצירי שבשכבת הניקוד הגלויה הוא תיקו

 ולצד הצורות המובאות לעיל, אפשר למצוא צורות אחרות מאותה קטגוריה שנוקדו ביסודן בצירי.

להשתנות לצירי,  iבהברה פתוחה )מוטעמת או לא מוטעמת( במסורת הניקוד הבבלית עשויה תנועת 

השינוי לצירי תחת העיצורים הגרוניים  280בעיקר תחת העיצורים הגרוניים, או להתקצר לשווא.

הניקוד  בשכבת. כתב הידמצוי בעיקר במסורת הניקוד הבבלית העתיקה, וכך גם בסובסטראט 

בהברה פתוחה תחת עיצור גרוני לקבל חטף סגול, כמובא בדוגמאות  iהטברנית עשויה תנועת 

                                                 
 .30-31שם, עמ'  276

 .385-386ראה ממצאיו של ייבין, ניקוד בבלי, עמ'  277

 .373ייבין, ניקוד בבלי, עמ'  278

 .4.2.1.6.2 ראה סעיף –עי"ן סוגרת הברה  279

 .377, עמ' ייבין, ניקוד בבלי 280
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ֱאיָבֵריְך) ְוֵאיָבֵריְךהבאות:   ְוֵאָסָרָהא(; 7, במד' ו ֵדֱאָלֵהיּה) ְדֵאָלֵהיה(; 21, ויק' ז יָנׁשֵוֱאִ) ְוֵאיָנׁש(; 16, בר' יז ו 

ֱאיָסָרָהא) (. בדגמי שמות מסוימים הצירי אינו מתוקן לחטף סגול, ואפשר שמדובר 6, במד' ל ו 

; ויק' ח 5שמ' כט , ָהֵאֹפדבעברית: ) ֵאיפֹוָדא(; 3שמ' ב , ַבֵחָמרבעברית: ) ְבֵחיָמָראבהשפעת העברית: 

 (. 6במד' יט , ְוֵאזֹובבעברית: ) ְוֵאיזֹוָבא(, 7

, וכבר עמדו ב"ל על במסורת הטברנית שכיחים מאוד בא"מבהברה סגורה מוטעמת  i-eחילופי 

בכתבי יד   e.281. המסורת הבבלית קובעת במעמד זה תנועת חוסר הסדירות המאפיין את התופעה

בהברות מוטעמות, סגורות ופתוחות, ולעתים מילה רבים מצויים חילופים בין החיריק ובין הצירי 

סיגל תוהה שמא באי"ב נותרה ההבחנה הפונמית -בר־אשר 282עשויה להופיע מנוקדת בשני הסימנים.

ולא מן הנמנע שחילופי התנועות בתרגום  283בין שתי התנועות, או שמא הפכו הן לאלופונים,

   284ת מהאי"ב.אונקלוס משקפים תופעה זו, היות שמסורת הגייתו מושפע

 

 סימני הניקוד המקבילים לסגול הטברני .4.4.4.1

במסורת הניקוד הבבלית עשויים החיריק, הצירי והפתח להקביל לסגול הטברני, בהתאם למעמדם 

ות לא מוטעמות הסגורות קובעות צירי וחיריק בהבר 448מסורות הניקוד הבבליות בכ"י  285במילה.

בדגש, שמסורת הניקוד הטברנית קובעת בהן סגול. תיקוני הניקוד מחיריק ומצירי לסגול  בעיצור או

פתח במקום סגול טברני עשוי לבוא בהברה השנייה בשמות מלעיליים  .כתב הידאינם אחידים ב

 שאינם מיודעים )אולי בהשפעת העברית(. פתח במעמד זה תוקן לעתים קרובות לסגול. 

 

 

 

                                                 

 .30-31ב"ל, עמ'  281

. בת"ק מהגניזה המנוקדים בניקוד 34-39פסברג, דקדוק גניזה, עמ' ראה  בת"ק מהגניזה על חילופי חיריק וצירי 282

חילופי  דודי קושר בין, והם מתחלפים זה בזה לעתים קרובות. eטברני מייצגים הסימנים צירי, סגול וחיריק תנועת 

אך הימצאותה של  ,115-114, ראה דקדוק אונקלוס, עמ' התנועות בתרגום אונקלוס למעמד המילה בטקסט העברי

 התופעה מחוץ לטקסט התרגומי מקשה על הנחה זו. 

. לדבריו, ההבחנה הקיימת בהלכות פסוקות ובמקורות אחרים עשויה לשקף מסורת 46, עמ' אי"בסיגל, -בר־אשר 283

סגול בהברה סגורה סופית בהקשר -שחילופי צירי , ויש בדברים אלה הד להצעתם של ב"ללשון הדיבור ניקוד ולא את

 .33להבדלי ההגייה בסורית המזרחית, נלדקה, סורית, עמ' גם השווה  .31, ראה ב"ל עמ'  æמשקפת תנועת

 .65, מערכת הפועל, עמ' להתחלף באותה קטגוריה דקדוקית, טרשין ī-ו ēוהשווה לאה"ש, שבה עשויות התנועות  284

פרק קצר, ובו מפרט את הסביבות הפונטיות להימצאותן של כל אחת מהתנועות הבבליות -ייבין מקדיש לסוגיה זו תת 285

. היות שהסגול נפוץ בארמית פחות מאשר בעברית, אין 385-384המקבילות לסגול הטברני, ראה ייבין, ניקוד בבלי עמ' 

בעברית לפי מסורת טבריה משמש הסגול, נוסף  את הסביבות הפונטיות הנזכרות לעיל.להרחיב כאן את ממצאיו ומקום 

פירוק צרור העיצורים כגון ב ,, "תנועה סתמית" חסרת זיקה מורפולוגית לתנועה המקוריתaעל היותו תנועה בגון 

עיצוריים חד -תלת. שמות 183שמות המלעיליים ומכאן תפוצתו הרבה, וראה ייבין, שינויי איכות, עמ' בקבוצת ה

ַטל המתועד כבר בא"מ, וראה רוזנטל, א"מ, עמ'  . בניבים המזרחיים שבהם 28-27הברתיים בארמית קיבלו את הדגם ק 

א לשמות אלו, וזהו הדגם הרווח בת"א. לָּ   בוטל ערכו של היידוע התקבל הדגם ַקט 
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 ות:להלן דוגמאות מייצג

ִניקודִִמראהִמקום שכבת

ִבבלית

ִ ניקודִהשכבת

ִהטברנית

קִַצַדק19ִבר'ִידִ ד  ִצ 

לִֵאַבל11ִבר'ִנִ ב  ִא 

בְִדָחַרב13ִשמ'ִיזִ ְִדָחר 

קִֵעיַסק8ִשמ'ִיחִ יס  ִע 

לִִעַגל2ִויק'ִטִ ג  ִע 

רִעַֹמר10ִויק'ִכגִ ִעֹמ 

 בהברה שאינה מוטעמת uתנועת  .4.4.5

ניקוד הסובסטראט מתאים, בדרך כלל, לשלד העיצורי, והדבר ניכר בעיקר בקביעת וי"ו לציון 

, בין בהברה סגורה בין בהברה פתוחה. ניכר בבירור אפוא כי בשכבת הסובסטראט נשמרת uתנועת 

בנסיבות אלה היא סממן  uבהברה סגורה שאינה מוטעמת. הישמרותה של התנועה הקצרה  uתנועת 

 כֹּלחריגה מכלל זה היא מילת היחס  286מובהק של ניבי הארמית המזרחיים, כפי שהראה קוטשר.

  287שניקודה הקדום בכתב היד קובע חולם, וניקוד זה מתוקן לקמץ.

היסטורית הבאה בהברה סגורה שאינה מוטעמת,  uכידוע, המסורת הטברנית קובעת קמץ בתנועת 

חוד לפני הכפלה(. התיקונים המיוחסים לשכבת הניקוד הבבלית הצעירה הולכים או קיבוץ )ביי

 uלהלן דוגמאות מייצגות לתנועת  288בדרך מסורות הניקוד הבבליות וקובעים שורוק או חולם.

 במעמד זה:

מראהִ

ִמקום

שכבתִהניקודִ

ִהבבלית

ִהניקודִ שכבת

ִהטברנית

ִשכבתִהניקודִ

ִהבבליתִהצעירה

ִִָסוְמָקאִסּוְמָקא30ִבר'ִכהִ

ְִׁשְבָחאתּוִָתוְׁשְבָחאִתּוְׁשְבָחא13ִבר'ִלִ

ְִלַפןְבאּוְִבָאוְלַפןְִבאּוְלָפן11ִבר'ִמטִ

ִִָאוְדְנהֹוןִאּוְדְנהֹון24ִויק'ִחִ

ִִוְרָבַנָיאָקִִקּוְרָבַנָיא29ִויק'ִחִ

ְִדִׁשיןקּוִִֻוְדִׁשיןָקִִקּוְדִׁשין12ִויק'ִיִ

ִעֹוְרָבאִִעּוְרָבא15ִויק'ִיאִ

ִִוְדֵׁשיִמָקִִִמקּוְדֵׁשי22ִויק'ִכאִ

ִִָקוְדַׁשָיאִקּוְדַׁשָיא22ִויק'ִכאִ

 המשך הטבלה בעמוד הבא

 

                                                 
 .קסח-קוטשר, תעתיקים, עמ' קמד 286

 .802-803עברית, וראה ייבין, ניקוד בבלי, עמ' גם במסורת הניקוד הבבלי של החולם  287

 הוא היעדר מחיקות סימני הניקוד הקודמים. 1טואחד ממאפייניהן המובחנים של שכבות הניקוד הבבלית הצעירה  288
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מראהִ

ִמקום

שכבתִהניקודִ

ִהבבלית

ִהניקודִ שכבת

ִהטברנית

ִשכבתִהניקודִ

ִהבבליתִהצעירה

ִִִדּוְכַרן24ִויק'ִכגִ

289ְִבוכַֹרָיאִִבֹוְכַרָיא40ִבמד'ִגִ

ֳִִחוָפָאהִחּוָפָאה6ִדִִבמד'

ִִִתּוְרְבָיָנא12ִבמד'ִיאִ

ִִָטוְרֵחכֹוןִטּוַרֵחכֹון12ִדב'ִאִ

ִִָחְרָמהִֻחְרָמה44ִדב'ִאִ

ִכֹוָלאִִכּוָלא36ִדב'ִבִ

 

 שאינה היסטורית uתנועת  .4.4.6

גם במקומות שבהם היא אינה  uהשלד העיצורי, ובעקבותיו שכבת הניקוד הקדומה, מציג תנועת 

זאת  u(. תנועת 8; דב' ח 5)במד' כ  ְוגּוְפִנין(; 4)במד' ו  ִמגּוְפָנא(; 9)בר' מ  290גּוְפָנאהיסטורית, למשל 

הגייה זו אינה ייחודית  291.י"שרו מ"דנובעת, ככל הנראה, בהשפעת העיצורים השפתיים וכן לפני ל

בסביבות העיצורים הנ"ל קיימת אף בכתבי יד  uלהגייה הבבלית דווקא, לפי שנטייה לתנועת 

 אּוְרָחא(; 11)בר' מט,  ְבאּוְלָפןאפשר שהמילים  292המשקפים מסורות מערביות, בעברית ובארמית.

  ( נוקדו בשורוק ולא בחולם בגלל השפעתם של עיצורים אלה.17)בר' מט, 

 ְבַרָיאגִֻ שאינה היסטורית מצויה גם בתיקוני הניקוד הקבועים למילא גברא על נטיותיה: uתנועת 

 (.3, במד' לא ַגְבִרין)בסובסטראט כתב היד:  ְבִריןגִֻ(; 11, שמ' י ַגְבַרָיא)בסובסטראט כתב היד: 

 השתנות תנועות .4.4.7

 iותנועת  uתנועת  .4.4.7.1

עמת מצויה בניבים ארמיים שונים, ללא קשר בהברה סגורה שאינה מוט i-uתופעת חילופי תנועות 

חילוף תנועות זה נותן ביטויו גם בהערות מסורה אחדות. להלן דוגמאות  293למוצאם הגיאוגרפי.

, ִׁשוְכַבת) 295ׁשּוְכַבת(; 11, שמ' א ִׁשיְלטֹוִנין) יןנִִטֹוׁשּולְִ, פעמיים(; 22, בר' מה וְצְטָלָוןִאִ) 294אּוְצְטָלָוןאחדות: 

 (.17, 16ויק' טו 

                                                 
 .43כך תוקן הניקוד אף בהופעתה השנייה של המילה בפסוק  289

ןגִֹבמחזור וורמייזא המלמד על הבסיס *ֳגְפָנםִוהשווה לניקוד  290  .87אריה, מחזור חלק ב, עמ' -, ביתפ 

 . 161-169; ברויאר, העברית בתלמוד, עמ' 152קוטשר, מגי"ש עמ' והשווה לממצאיו של  291

. והשווה 167-169, וכן ברויאר, העברית בתלמוד, עמ' 209-210לעניין זה ראה דיונו של בר־אשר, הטיפוסים, עמ'  292

 .48, עמ' אי"ב; בר־אשר סיגל, 70-69; פסברג, דקדוק גניזה, עמ' 34, עמ' דקדוק; טל, 116-114מאצוך, מנדאית, עמ' 

. לממצאים מהגניזה ראה 356-391וראה דיונו המקיף של קוטשר המפרט את השתלשלות המעתק, מגי"ש, עמ'  293

 . 115-112 והפניותיו; לממצאים מכתבי היד התימניים ראה קארה, כתבי יד תימניים, עמ' 68פסברג, דקדוק גניזה, עמ' 

צ, העברית -. ראה עוד דיונו של ברויאר על תפוצתם של חילופי ס51, וכן לאנדאור, מסורה, עמ' אּוְסְטָלָון –בסביונטא  294

 .117-112בתלמוד, עמ' 

רווחת אף בארמית שנמצאה בגניזה, וראה  u. התיבה בתנועת 2174ובכתב יד פרמה  3079כך גם בכתב יד פרמה  295

 .210, הערה 943י, עמ' ייבין, ניקוד בבל
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 ׁשּוְלָטן(; 8, בר' לז ָׁשּוְלָטן) ׁשּוְלָטן: שולטןבמילה  uחמש פעמים קובע השלד העיצורי וי"ו לציון תנועת 

(. בחמש 30, במד' כא ָׁשּוְלָטן) ׁשּוְלָטן(; 20)שמ' כא  ְבׁשּוְלָטן(;  11, שמ' א ִׁשיְלטֹוִנין) יןנִִטֹוׁשּולְִ(; 10)בר' מט 

, 6)שמ' ה  ִׁשְלטֹוֵנינכתבה המילה בלא וי"ו, והמילה מנוקדת בחיריק: הופעותיה האחרות של המילה 

(. היעדר עקיבות דומה מצוי גם בכתיב המילה 20)דב' לג  ִׁשְלטֹוִנין(; 13)שמ' ה  ְוִׁשְלטֹוַנָיא(; 14, 10

(; 32)דב' לב  ְכפּוְרָענּות(; 18)דב' טז  ופֹוְרָעִניןובניקודה בשכבות הניקוד השונות: בוי"ו:  פורענות

 ְופּוְרָענּות(; 35, דב' לב ְרָענּוָתאפֹו(; 33, דב' לב ְרָענּוְתהֹוןפֹו) פּוְרָענּוְתהֹון(; 32)דב' לב  פּוְרָעֻנְתהֹון

(; 3)במד' לא  ֹפְרָענּות(; 2)במד' לא  ֹפְרָענּות(; 25)ויק' כו  ֻפְרָענּוָתא(. ללא וי"ו: 36, דב' לב ְרָענּותפֹוּו)

(. סימני מחיקה 7)דב' לג  ֻפְרָענּוָתא(; 43)דב' לב  ֻפְרָענּוָתאּו(; 43)דב' לב  ֻפְרָענּות(; 41)דב' לב  ָענּוָתאֻפְרִ

במילה זו מצויים בכתבי היד  o-uחילופי  תחת האות פ"א ניכרים בכל הממצאים ללא וי"ו.

וחת בכתבי היד התימניים. הצורה בחולם רווחת בכתבי היד המוקדמים והצורה בשורוק רו

 296המאוחרים.

דידן  כתב הידההסבר הסביר ביותר להיעדר עקיבות הכתיב במילים אלה עשוי להיות היותו של 

תפוצתה של  297.באכסניה אחת קודקס הומוגני, כלומר כתב יד שהועתק בידי מעתיקים אחדים

, 344vלג תומכת באפשרות זאת: הכתיב בוי"ו מצוי בעמודים -בדברים פרקים לב פורענותהמילה 

345r 345-וv 346, ואילו הכתיב בלא וי"ו מצוי בעמודיםr 347-וr.298  

וניכר שהם  שלד העיצורימתיישבים עם השאינם  i-uלצד חילופים אלה מצויים חילופי תנועות 

ן של התיבות בעמודה הימנית )שכבת ניקוד א( אינו . בדוגמאות שלהלן ניקודתיקוני ניקוד מאוחרים

, אלא לשכבת ניקוד מאוחרת יותר. תיקוני הניקוד כתב הידמיוחס באופן ודאי לסובסטראט 

 שבעמודה השמאלית )שכבת ניקוד ב( הם מאוחרים ונראים בשכבת הניקוד הגלויה כיום:

ִבניקודִשכבתִִאשכבתִניקודִִמראהִמקום  

ְִלִרְבָקהְִלֻרְבָקה58ִבר'ִכדִ

ְִוִיְתָבְרִכןִֻכןְוִיְתָבְר4ִִבר'ִכוִ

, ששרידי מחיקת הקובוץ ניכרים בכל הופעותיו של השם, מצויה בניקוד זה בדפוס ֻרְבָקההצורה 

עם זאת, אפשר שניקוד זה אינו  299( וכן בהערות המסורה שאסף לנדאואר.רּוְבָקהסביונטא )לצד 

 מקום בכתב היד.  בשוםאלא תיקון מהניקוד בחיריק, לפי שהשלד העיצורי אינו גורס כתיב רובקה 

 eותנועת  oתנועת  .4.4.7.2

חולם אינם מאפיינים מובהקים של מסורת הניקוד הבבלית, ועשויים לנבוע מחילוף -חילופי צירי

בילות, אך שונות זו מזו במשמעות. במקורות סימנים בכתבי היד העתיקים, כששתי המילים ק

חולם רווחים הרבה יותר ואינם סדירים, ואפשר שהם מעידים -הבבליים המאוחרים חילופי צירי

                                                 
 .115ראה יעקב, מסורת תימן, עמ'  296

 .384-394אריה, קודיקולוגיה עברית, עמ' -ראה הסבר מפורט והדגמות אצל בית 297

 ֻקְדֵׁשיכֹוןו, פעמיים( 29, ויק' ז ָקְדׁשֹוִהי) ֻקְדׁשֹוִהיבדרך זו אפשר להסביר את הימצאותן של מילים בכתיב חסר וי"ו כגון  298

 . 163r( בדף 32, ויק' ז ָקְדֵׁשיכֹון)

 .815זו גם ההגייה השומרונית, ראה טל, מילון אה"ש, עמ'  .131ראה לנדאואר, מסורה, עמ'  299
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: ארבע פעמים חוריןדידן מצויים חילופים בתיבה  כתב הידב 300על היעדר הבחנה בין הצירי לחולם.

של השלד העיצורי שקבע וי"ו אחר  ניקוד התיבה מתוקן מחולם לצירי, ללא התחשבות בכתיב

(; ושלוש פעמים קובע השלד העיצורי יו"ד אחר חי"ת, 27, 26, 5, 2)שמ' כא  ֵחוִרין  חֹוִריןהחי"ת: 

ייתכן שיסודם של ההבדלים טמון במעתיקים שונים (. 18, 13, 12)דב' טו  ֵחיִריןללא תיקוני ניקוד: 

 לעיל(. 2.1 סעיף)וראה 

-ְלהֹון; 4, שמ' כז ָיְתֵהין – ָיְתהֹוןנובעים, ככל הנראה, משינוי כינויי הגוף )תיקוני החולם לצירי יתר 

עשוי להיות כתוצאה זה (. חילוף 2)דב' ו  ְדיֹוְרכּוןבמקום  ְדֵיירכּון( ובמקום אחר נמצא 2, שמ' כו ְלֵהון

 מאנלוגיה לגזרת פ"א.

 

 דיפתונגים .4.4.8

 דיפתונג כבד ודיפתונג קל .4.4.8.1

פלורנטין מגדיר את הדיפתונגים לפי כובדם, על דרך הגדרתן של ההברות: דיפתונג כבד, שבו מ' 

, שבו שתי יחידות מקצב ודיפתונג (ay)מעין  דיפתונג קל (;āyy או āy)מעין  שלוש יחידות מקצב

התנהגותם של הדיפתונג הכבד ושל  301הזהה לדיפתונג קל, אך הברתו נסגרה על ידי עיצור.מוכבד, 

הדיפתונג הכבד לעולם יתקיים ואילו הדיפתונג הקל  :הדיפתונג הקל אינה תלויה בהטעמת המילה

אף על פי שהגדרה זו מתאימה לדקדוקה של העברית, היא עשויה להסביר היטב  302 .לעולם יתכווץ

 (;20)בר' כו  303ִוְנִצולהלן דוגמאות אחדות לדיפתונג כבד:  של הדיפתונגים בת"א. את התנהגותם

 ;(7)במד' טז  ְוַׁשִּויוִ(;10)במד' ז  ְדַרִביו (;10)ויק' כ  ַגָיָפא; (18)שמ' לב  ִדְמָחְיִכין; (26)בר' מה  304ְוַחִּויאּו

מקיימות את  ָיאַםִ–צורות הריבוי על דגם  .(25)דב' ה  ָמְיִתין; (30)במד' טז  ַחִיין(; 18)במד' טז  ְוַׁשִּויאּו

( שבהן דיפתונג קל ולכן 32)בר' יא  יֹוֵמי ay*לעומת צורות הריבוי על דגם  *ayyāהדיפתונג הכבד 

 מתכווץ.

(; 17)בר' מז  ְוֵאיִתיו(; 20)בר' כז  אֹוִחיָתא(; 32)בר' יא  יֹוֵמילהלן דוגמאות אחדות לדיפתונג קל: 

 (. 2)דב' ד  תֹוְספּון(; 33)במד' יג  ַהֵויָנא (;2)ויק' ו  ְדִמתֹוְקָדא(; 8)שמ' יא  ְוֵייֲחתּון(;  5)שמ' ב  ְואֹוֵׁשיַטת

 

                                                 
 .369-371ייבין, ניקוד בבלי, עמ'  300

יחידת מקצב עשויה להיות חצי תנועה או תנועה קצרה. שתי יחידות מקצב הן תנועה קצרה וחצי תנועה; שלוש  301

 .78-77גיבוריהו, עמ' , ועות ותנועה ארוכה, ראה פלורנטיןתנ-ת מקצב הן שתי חצייחידו

 .77-78פלורנטין, גיבוריהו, עמ'  302

ַעל ּוְנִצֹו –ניקודה של מילה זו תוקן לחולם  303 ראה סעיף  .ְבכֹו –. אפשר שתיקון זה נובע מאנלוגיה לפועלי ל"י מדגם פ 

5.7.5.2. 

 . על העיצור וי"ו.4.2.2, וראה סעיף iw, מייצגות את הדיפתונג חויו, חויאוכגון  צורות הנסתרים בשורשי ל"י 304
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 דיפתונג מוכבד .4.4.8.2

יתקיים כשהוא מוטעם,  הדיפתונג המוכבדהתנהגותו של הדיפתונג המוכבד מושפעת מההטעמה: 

כידוע, צורן היידוע בארמית לעולם יהיה מוטעם, על כן התקיימותם של  305ויתכווץ כשאינו מוטעם.

דיפתונגים מוכבדים נדירה למדי, על אחת כמה וכמה בניבי הארמית המזרחית שבה כתוצאה 

 306מאובדן ערכו של היידוע, מיודעות המילים בדרך קבע, וטעם המילה זז להברה המוטעמת.

(. הדיפתונג 11)דב' ו  וָבִתין(; 15)שמ' יט  ְלֵציד(; 6)שמ' ג  ְבֵצית; (1)בר' יב  ִוִמֵביתהדיפתונג מתכווץ: 

 (. 37)ויק' כו  ָלִית(; 10)שמ' טו  ְבַמִייןנשמר 

  

                                                 
טברנית ראה במאמרו -חוקי הכיווץ מצויים בהרחבה במאמרו הנזכר לעיל. לתחולתם של חוקים אלה בעברית הקדם 305

העסיקה חוקרים רבים, אך מרבית הפתרונות שהוצעו לה אינם ניתנים  הדיפתונגים. סוגיית 379-378חילופים, עמ' 

וכן  ay*קיצור  , מאמרו של גאר90-86הצורות, עמ' ההגה ולהכללה גורפת. לגישות אחרות ראה דיונו של בלאו, תורת 

 .דיפתונגים סיכום.-, דיפתונגים ושני חלקי מאמרו של בראפמן

 .85-87ראה טל, תרגום יונתן, עמ'  306
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 מסקנות .4.5

שכבות הניקוד השונות שבכתב היד דידן מלמדות את המעיין על סוגיות פונטיות שבהן נבדלו 

לא נפקד מקומם של הממצאים שניקודם לא  מסורות ניקוד הארמית זו מזו. לצד תיקוני הניקוד,

 תוקן, ואלה מעידים באופן חד משמעי על קווי הדמיון שבין מסורות הקריאה השונות. 

הדיון שלהלן יחלק את הממצאים לשלוש קבוצות: א. קווים אחידים לכלל מסורות הניקוד; ב. 

לשייכם למסורת ניקוד  ממצאים ייחודיים המשקפים מסורת ניקוד מובחנת; ג. ממצאים שלא ניתן

 מובחנת.

 307קווים אחידים לכלל מסורות הניקוד .א

הממצאים בקבוצה זו הם אלה שלא זוהו בהם תיקוני ניקוד, ומכאן שסוגיות אלה משקפות את 

הדמיון שבכלל מסורות הקריאה המתועדות בכתב היד. בין הממצאים שבקבוצה זו ישנם ממצאים 

(; שיכולי 4.2.4ס )-(; חילופי ׂש4.2.2) w-יית וי"ו עיצורית כהעולים מתוך השלד העיצורי, כגון הג

על ואתַפעל ) על ואתַפעל 4.2.5עיצורים בבניינים אתפ  (; הידמות חלקית של תי"ו בבניינים אתפ 

(. מטבע 4.4.8( ודיפתונגים )4.2.6.2(; הידמות מלאה של נו"ן ושל תי"ו באפס תנועה )4.2.6.1.2)

ע באופן ודאי את מידת התאמתו של השלד העיצורי למסורות הקריאה הדברים, לא ניתן לקבו

העולות מתיקוני הניקוד, אך היעדרם של תיקונים בכתב היד והימצאותן של תופעות מקבילות 

 בלהגים ארמיים אחרים מחזקת את הנחת היסוד שנזכרה לעיל.

וניים כתופעה נוספת לצד ממצאי השלד העיצורי, ניתן לזהות את היעדר ההכפלה בעיצורים הגר

 (. 4.2.1.2המשותפת לכלל מסורות הקריאה שבכתב היד )

 ממצאים ייחודיים המשקפים מסורת ניקוד מובחנת  .ב

חלק הארי של הממצאים בקבוצה זו מבחין בין סובסטראט כתב היד, המשקף את מסורת הניקוד 

הממצאים המשקפים הבבלית העתיקה, משכבת הניקוד המשקפת את מסורת הניקוד הטברנית. 

את מסורת ההגייה הבבלית הבינונית ואת מסורת ההגייה הבבלית הצעירה ניכרים בסוגיות 

 בודדות.

i. בשכבת ניקוד זו רווחת תנועת העזר בגוון  שכבת הניקוד הבבלית העתיקהi  לחציצת צרור

קמץ (, ה4.3.2(, יו"ד עיצורית בראש מילה בהברה פתוחה מנוקדת בחיריק )4.3.3עיצורים )

( 4.4.5בהברה סגורה נשמרת ) uתנועת  a (4.4.2.1;)והפתח משמשים כאלופונים של תנועת 

(. 4.2.6.1.1.2בהברה סגורה בסביבת העיצורים הגרוניים נשמרת ולא מונמכת ) iותנועת 

ממצאים אלה, לצד הממצאים שהובאו בפרק על העיצורים הגרוניים, משקפים בבירור את 

 במבטא העתיק, הן בעברית הן בארמית.מסורת הניקוד הבבלית 

ii. ההבדלים בין שכבת ניקוד זו לבין שכבת הניקוד המייצגת  שכבת הניקוד הבבלית הבינונית

(. 4.2.1.5מסורת בבלית עתיקה ניכרים בסדירות הופעתם של הקמץ והפתח תחת עיצורי הגרון )

בלי העתיק מחד גיסא, למסורת ההגייה הבבלית הבינונית קיימים קווי דמיון רבים למבטא הב

                                                 

 המספר שבסוגריים מפנה לסעיף המתאים בפרק זה. 307
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ולמבטא הטברני מאידך גיסא. לפיכך, לא ניתן לשייך תיקונים בסוגיות המשותפות למסורת 

לשווא וקביעת  iהטברנית כגון ניקוד שווא תחת אות גרונית הסוגרת הברה, תיקון תנועת העזר 

 שווא במקום חיריק תחת יו"ד עיצורית בראש מילה.

iii. אים משכבת ניקוד זו מצויים בשכבת הניקוד הנראית, כגון רוב הממצ שכבת הניקוד הטברנית

( ולעיתים גם תחת 4.2.1.5תנועות חטופות תחת עיצורים גרוניים בהברה פתוחה לא מוטעמת )

, ובכך נבדלת שכבת ניקוד זו משכבת הניקוד הבבלית 4.2.1.6עיצורים גרוניים הסוגרים הברה )

ל ) טָּ או  eבהברה סגורה מונמכת לתנועת  i(, תנועת 4.4.3הבינונית(, בידול לחיריק במשקל ַמק 

היסטורית מנוקדת בקמץ בהברת סגורת שווא  u(, תנועת 4.4.4בסביבת עיצור גרוני ) aלתנועת 

 (. 4.4.5ובקובוץ בהברה סגורת דגש )

iv. א לידי ביטוי בעיקר בשיטת הניקוד ייחודה של שכבת ניקוד זו ב שכבת הניקוד הבבלית הצעירה

בהברה סגורה, במקום הקמץ  u( ובקביעת שורוק לציון תנועת 4.2.1.3.1של האותיות הגרוניות )

 (.4.4.5הטברני )

 

 ממצאים שלא ניתן לשייכם למסורת ניקוד מובחנת .ג

הממצאים בקבוצה זו הם תיקוני ניקוד ומחיקות שאינם משקפים מסורת ניקוד מוכרת, ולפיכך לא 

הניקוד הם שייכים. ממצאים אלה הם הדגשים באותיות  ניתן לקבוע לאיזו שכבה משכבות

(, דגש ברי"ש 4.2.3.1בגדכפ"ת שאינם נוהגים לפי הכללים הרגילים במבטא הבבלי או הטברני )

( ורי"ש דגושה בדגש 4.2.3.2.2(, דגש ברי"ש לציון הכפלה )4.2.3.2.1בהתאם לכללי הדגש הקל )

(; חילופי 4.4.6בסביבת העיצורים השפתיים ) uעת (; מעתק לתנו4.2.3.2.3שתפקידו אינו ברור )

 (. 4.4.2.2(; ותיקונים המחליפים בין קמץ לבין פתח )4.4.7.1) u-iתנועות 

תפוצתם הרבה של תיקוני ניקוד בסוגיות אלה עשויה ללמד על קיומן של מסורות ניקוד נוספות, או 

אך לשם כך יש צורך בבדיקה  לחלופין, להרחיב את הידע הקיים על מסורות הניקוד המוכרות,

 כימית מקיפה של הרכב הדיו.
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 308מערכת הפועל –תורת הצורות  .5

 צורות הנטייה .5.1

 סופיות העבר .5.1.1

 (24)דב' ב  ִדְמַסִרית(; 13)ויק' י  ִאְתַפַקִדית(; 1)שמ' י  ַיַקִרית: ִםית- מדבר

)א(, - נוכח  (7)שמ' טו  ַׁשַלְחְתִ(; 13)שמ' טו  ִדְפַרְקָתא: ת  -תָּ

 (29)במד' כב  ַחִייְכְתִ(; 15)בר' ל  ִדְדַבְרְתִ: ת  - נוכחת

 (28)במד' כ  ְוַאְׁשַלח(; 55)בר' מא  ִוְצַוח: -- נסתר

 (25)במד' כב  ּוְדַחַקת(; 20)שמ' ח  ִאְתַחַבַלת(; 25)בר' לח  ְׁשַלַחת: ַםת-  נסתרת

 (8)דב' ב  ְוַעַבְרָנא(; 7)במד' כא  ַעְמָנאִאְתָרִ(; 11)במד' יב  ְוִדְסַרְחָנא: נָּא- מדברים

 (29)במד' יד  ְדִאְתַרַעְמתּון(; 20)בר' נ  ֲחַׁשְבתּון: תּון- נוכחים

 (18)שמ' א  ַעַבְדִתין: ִתין- נוכחות

 (8)במד' לג  ְוַעַברּו(; 6)במד' יז  ְוִאְתַרַעמּו: ּום- נסתרים

א- נסתרות  (19)שמ' א  ְוָאָמָרא(; 29)בר' מב  ְדָעָרָעא: םָּ

 ִםית–סופית המדבר  .5.1.1.1

ַטִלית –סופית המדבר בת"א ובת"י  ַתִביתדומה לסופית המדבר בארמית הבבלית:  – קְׁ ַתִבי/  כְׁ  309.כְׁ

ִלימורג מצא במסורת התימנית שתי צורות מדבר:  ִטיִליו ַקטְׁ . מסקנתו היא שהצורה הפותחת קְׁ

ִלי –בתנועה  היא תצורה מזרחית מובהקת כמו במנדאית ובסורית, בעוד הצורה הפותחת  – ַקטְׁ

ַטִלי –בשווא  קוטשר מציע כי על אף  310הגיעה למסורת בני תימן בהשפעת תרגום אונקלוס. – קְׁ

ִלית היא שהצורה המתבקשת ִליתאו  ִקטְׁ , צורת המדבר )והנסתרת, ראה להלן( נגזרה מהיקש ֶקטְׁ

. הדמיון בין הארמית היהודית הבבלית ובין לשון התרגומים יותר , ודבריו נראיםלצורת הנסתר

מהשפעת התרגומים על הארמית היהודית הבבלית כפי שסבר מורג, אלא מהמסורת אפוא אינו נובע 

הלשונית הבבלית אשר השפיעה הן על הנקדנים הבבליים של התרגומים, הן על ניקוד הארמית 

  311.היהודית הבבלית

                                                 
קורפוס סגור, נטיות הגופים והזמנים אינן מלאות בכל השורשים. ההדגמות שבפרק זה תכלולנה הוא היות שת"א  308

 .כתב הידאת כל נטיות הגופים והזמנים המצויות ב

ֵלית. בא"מ סופית המדבר היא 233, עמ' 82מורגנשטרן, מחקרים באי"ב, עמ'  309 . סופית 102, ראה ב"ל, ארמית, עמ' ִקטְׁ

ִלית, נלדקה, סורית, עמ'  –זו דומה למצוי בסורית  , ופסברג הציע את השחזור הבא: ַכְתֵבית. בת"ק מצויה הצורה 109ֶקט 

)ביקוע צרור העיצורים בסוף התיבה באמצעות  ַתִבית́כִַ* ( הצורן)לאחר נשילת  ַתְבְתִ́כִַ* ( צורן הגוף)בצירוף  ַתְבתּו́כִַ*

בהברה מוטעמת(, ראה פסברג, דקדוק גניזה,  eמשתנה לתנועת  i)היחטפות תנועת עה"פ. תנועת  ֵביתַ́כְתִ i )תנועת עזר 

 .165עמ' 

 ֶקטֶלת: 233, ומפנה לנלדקה, סורית, עמ' 125-128מורג, ארמית במסורת תימן, עמ'  310

. 82רמז, וראה לעניין זה גם מורגנשטרן, מחקרים באי"ב, עמ' -רמג, רמו –בבלית, עמ' רמא קוטשר, מחקר ארמית  311

ַטליתמורגנשטרן מציין כי הצורה  אחרי עה"פ( ואף הכתיב  a)תנועת  כתאביתנראית בכתיב הקערות המאגיות:  קְׁ

 .43מלמד שהכ"ף שוואית, ראה מורגנשטרן, קערות מאגיות, עמ'  ויכתבית
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)א( / ת  סופית הנוכח  .5.1.1.2  תָּ

 ַאֵסיְקָתא(; 1, שמ' לד ַתַבְרָתאיִדִ) ְדַתַבְרָתאסופית הנוכח הרווחת בכתב היד היא הסופית בתנועה, כגון 

(. סופית הנוכח בעיצור נדירה 3)דב' טז  ְנַפְקָתא(; 7)דב' ב  ֲחַסְרָתִ(; 32)במד' כב  ְמֵחיָתא(; 13)במד' יד 

; שמ' טו 23, 21; בר' מד 13; בר' לב 9)בר' כו  ֲאַמְרְתִדידן. הפועל  הידכתב פעמים ב 31יותר, ומצויה 

( הוא הפועל היחיד שאין לו תיעוד לסופית בתנועה. יתר השורשים 21; במד' יא 12; שמ' לג 10

, בר' ְיַהְבְתִ) ְיָהְבָתִגם בתנועה, ללא קשר למעמד התחבירי:  כתב הידהמסתיימים בעיצור מתועדים ב

( 19, בר' יט ִדֲעַבְדְתִ) ַעַבְדְתְִדִ(; 12)במד' כד  ִדְׁשַלְחָתא –( 7)שמ' טו  ַׁשַלְחְתִ(; 10)דב' כו  ִדיַהְבְתִ –( 3טו 

צורות פועל שבהן תוקנה הסופית. בארבעה פעלים תוקנה  12(. לצד אלה זוהו 10)בר' כ  ֲעַבְדָתא –

 הסופית מעיצור לתנועה: 

ִִמראהִמקום ניקודִשכבת

ִקדומה

ִהניקודִ שכבת

ִִהנראית

ֲִחֵזיָתֲִִחֵזית10ִבר'ִכִ

ִַדֲעַבְדָת312ִִאְדַעַבְדָת16ִִבר'ִכבִ

ִִדיֲעַבְדָתִִַדֲעַבְדְת34ִִבמד'ִכאִ

ֲִהֵויָתא313ִַהֵוית37ִבמד'ִכבִ

 בשמונה פעלים תוקנה הסופית מתנועה לעיצור:

ִִמראהִמקום ניקודִשכבת

ִקדומה

ִהניקודִ שכבת

ִִהנראית

ְִיַהְבְתְִִיָהְבָת3ִִבר'ִטוִ

ֲִעַבְדְתִִַעַבְדָת9ִִבר'ִכִ

ֲִעַבְדְתִִָעַבְדָתא10ִבר'ִכִ

ֲִעַבְדְתִִַעַבְדָת14ִִבר'ִכדִ

ִָיַדְעְתִִיַדַעָת26ִִבר'ִלִ

ִָיַדְעְתְִִיַדְעָת29ִִבר'ִלִ

ִֵקיְפְתְִתִִֵקיְפָתְִת16ִִבמד'ִכוִ

ִַדְעְתִיְִִיַדַעָת2ִִדב'ִכבִ

, כתב הידהם אלה שזוהו באופן ודאי, אך לאור שכבות הניקוד הרבות שב הממצאים שהובאו לעיל

אין זה מן הנמנע שנעשו תיקונים רבים יותר בידי ידיים מיומנות שלא השאירו סימני גרד או 

מחיקות. עם זאת, מחצית מצורות הפועל המסתיימות בעיצור או שניקודן תוקן מצויות במקבצי 

 דפים, כמפורט להלן:

, בר' כ ֲחֵזיָתִ) ֲחֵזיְתִ(; 9, בר' כ ֲעַבְדְתִ) ָעַבְדָתא(; 9, בר' כ ֲעַבְדְתִ) ֲעַבְדָתִ(; 6)בר' כ  ֲעַבְדְתִרק כ: בראשית פ

(. בראשית פרק כז: 26)בר' כא  ַחִּוית(; 23, בר' כא ִדיִאיתֹוַתְבְתִ) ְדִאיתֹוַתְבְתִ(. בראשית פרק כא: 10

                                                 
קנה פעמיים: בפעם הראשונה נמחקה האות אל"ף ותוקן הניקוד מקמץ לשווא, ובפעם השנייה תוקן מילה זו תו 312

 השווא לקמץ.

 אפשר כאן טעות סופר, לפי שפועל זה בנטיית הנוכח מצוי תמיד בתנועה. 313



100 
 

)בר' כט  ֲעַבְדְתִ(; 25)בר' כט  ַׁשַקְרְתִ(. בראשית פרק כט: 45, בר' כז ַבְדְתִִדעְִ) ְדָעַבְדְתִ(; 36)בר' כז  ְׁשַבְקְתִ

(; 7)שמ' טו  ַׁשַלְחְתִ(. שמות פרק טו: 27)בר' לא  ַחִּוית(; 26)בר' לא  ְוַדַבְרְתִ(. בראשית פרק לא: 25

 ִדיַהְבְתִ(. דברים פרק כו: 32)שמ' לב  ָׁשְבַקְתִ(; 22)שמ' לב  ָיָדַעְתִ(. שמות פרק לב: 12)שמ' טו  ֲאֵריְמְתִ

 (. 17)דב' כו  ֲחַטְבְתִ(; 15, 10)דב' כו 

של צורות הפועל שניקודן תוקן גדול מכפי שעלה  שמספרןלאור ממצאים אלה, מתחזקת ההנחה 

ו בידינו לזהות. אפשר שהצורות המסתיימות בתנועה נתפסו כשיבוש בהשפעת העברית ולכן תוקנ

 על דרך המצוי באי"ב. 

המקרא מצויות שתי הסיומות זו לצד זו, למעט בגזרת ל"י, שבה שכיחה יותר הסיומת  בארמית

עתים, בייחוד במקורות עתיקים שאינם  315שתי הסיומות מצויות אף בת"ק שבגניזה. 314שבתנועה.

 317בארמית הבבלית 316מנוקדים, הכתיב מורה על תנועה, אך ממצאים רבים נעדרים כתיב זה.

סיומת הנוכח היא ללא תנועה. ריבוי העדויות לסיומת בתנועה בחיבורים יהודיים לצד  318אנא"יוב

 319היעדרן בניבים אחרים הביאה את קוטשר למסקנה כי הסופית בתנועה נוצרה בהשפעת העברית.

שהתרחש  פסברג, לעומתו, שולל הבראיזם וסבור כי סופית הנוכח קשורה לשינוי בהטעמת המילה

  320בשלב מוקדם של הארמית, וזאת לאור ממצאים מלהגים לא יהודיים.

 ַםת-סיומת הנסתרת  .5.1.1.3

הנטייה לנסתרת בשרידי ת"א מן הגניזה, בת"י ובשרידי התרגום שנמצאו  צורןהיא  תַםִ-סיומת 

בסיסה של צורת הנסתרת בת"א נגזר מנטיית הנסתר, בדומה לבסיס צורת המדבר, וכבר  321בגניזה.

ההיקש לשאר הבניינים הנגזרים מלמד  322בכל הבניינים הנגזרים.קרה קוטשר כי היקש זה  הראה

 כי אכן מדובר בדגם אחיד בארמית היהודית הבבלית.

                                                 
 . 7.5.2.15.סעיף , וראה 448. סיומת בתנועה בגזרת ל"י היא הרגילה גם בכ"י 173, עמ' 154-155ב"ל, ארמית, עמ'  314

 .165פסברג, דקדוק גניזה, עמ'  315

 . 73-74, עמ' תרגום יונתן; טל, 53כן טל, דקדוק, עמ'  316

 .113בר־אשר סיגל, אי"ב, עמ  317

 .152-155, עמ' אנא"יקסלר,  מילר 318

 .203עמ' רס. ממצאים דומים הביא גם דלמן, דקדוק, עמ' הארמית של השומרונים, קוטשר,  319

 .70-71עמ'  ,פסברג, מערכת הפועל 320

165-; פסברג, דקדוק גניזה, עמ' 72; טל, לשון תרגום יונתן, עמ' 188-ו 178, 151אונקלוס, עמ' דקדוק וראו דודי,  321

164. 

נוטה לצורת  e-i, עמ' רמב, וזאת בניגוד לסברתם של ב"ל לפיה בניין קל בדגם מחקר דקדוק ארמית בבליתקוטשר,  322

. מורגנשטרן בדברי המבוא לארמית הבבלית 102, וראו עמ' ִסְלַקתילו בדגמי הבניין האחרים תהיה הצורה וא ְבֵטַלת

, נגזרה מצורת הנסתר: at–שבקערות המאגיות מצביע על שלוש צורות המעידות כי צורת הנסתרת, שאיבדה את סיומת 

qəṭálat, qəṭála, qəṭál,  43, עמ' קערות מאגיותוראו. 
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א-סיומת המדברים  .5.1.1.4  נָּ

בניבי הארמית המאוחרים )הארמית הבינונית  323.ָנא-סיומת המדברים הרגילה בת"א ובת"י היא 

 . 324ָנן-: נו"ן סופית-והלאה( נסגרה ההברה ב

 ּוןת-סיומת הנוכחים  .5.1.1.5

 325, בארמית היהודית של א"י ובשומרונית.בת"א מן הגניזה ,היא הרגילה בת"י תּון-הסיומת 

  326. )בנשילת העיצור הסופי( יתו-, יתון- :בארמית הבבלית

 ִתין-סיומת הנוכחים  .5.1.1.6

בארמית  ,מן הגניזה ת"קלנוכחות היא הסופית הקיימת בת"א מתוך קטעי הגניזה, ב תין-הסופית 

 327ובארמית השומרונים.היהודית של א"י 

 סיומת הנסתרים םּו .5.1.1.7

 330ואף במרבית הממצאים בקטעי התרגום של הגניזה. 329בת"י 328היא הרגילה בת"א, ּום-הסופית 

ללא הבדל בין  331לציון הנסתרים מצוי בארמית המקרא ובניבי הארמית הסמוכים לה, ּום-הצורן 

בתקופות מאוחרות יותר חדרה נו"ן כעיצור סופי, הן  332הארמית המזרחית לארמית המערבית.

אין לראות בחדירת הנו"ן הסופית תהליך  ואולם 334הן לארמית המערבית. 333לארמית המזרחית

                                                 
 .71; טל, לשון תרגום יונתן, עמ' 151, עמ' אונקלוס וקדודי, דקד 323

, ת"קהיא המתועדת ב ָנן-גם נו"ן סופית ללא תנועה. סיומת , אך לעתים 104; נלדקה, סורית עמ' 53עמ'  דקדוק,טל,  324

מאצוך, , nin-. במנדאית הסיומת היא 166פסברג, תרגום הגניזה, עמ'  הבארמית היהודית של א"י ובסורית של א"י, ורא

, אך בקטעים תלמודיים המצויים בכתבי יד מזרחיים נא-הגאונים מבבל מצויה סיומת בספרות  .262מנדאית, עמ' 

נוי . אפשר כי סגירת ההברה היא היקש לכי90, וראה מורגנשטרן, מחקרים באי"ב, עמ' נן-קדומים הצורה הנפוצה היא 

, ואפשר כי סיומת זאת נובעת 166סברג, דקדוק גניזה, עמ' למדברים, כפי שמציע פן הקניין הפרוד למדברים ולצור

 . 91באי"ב, עמ'  רן, מחקריםטשהרבים בבינוני, כפי שסבור מורגנ מהיקש לצורת

; טרשין, מערכת הפועל, 255; דאלמן, דקדוק, עמ' 178, עמ' 152; דודי, דקדוק אונקלוס עמ' 71טל, תרגום יונתן עמ'  325

 .101-100עמ' 

לנוכחים  -tun; קוטשר, מחקר דקדוק ארמית בבלית, עמ' רמג. במנדאית משמשת הסיומת 53טל, דקדוק, עמ'  326

 .262ולנוכחות, ראה מאצוך, מנדאית, עמ' 

 .53; טל, דקדוק, עמ' 255; דאלמן, דקדוק, עמ' 165; פסברג, דקדוק גניזה, עמ' 148דודי, דקדוק אונקלוס, עמ'  327

 .167, 153, 151-152, עמ' דודי, דקדוק אונקלוס 328

 .71עמ'  ,טל, תרגום יונתן 329

 .165פסברג, דקדוק גניזה, עמ'  330

 .43-44רוזנטל, א"מ, עמ'  331

, טל, דקדוק 104; נלדקה, סורית עמ' 187, עמ' באי"ב בכתבי יד מוקדמים, מחקריםּו ם-ראו מורגנשטרן על סיומת  332

 ס. עמ' רהארמית של השומרונים, , קוטשר, 54-53עמ' 

. אך דווקא בארמית 262-263; מאצוך, מנדאית עמ' ּום-לצד הסופית ּוןִם-, מציין גם סיומת 104נלדקה, סורית, עמ'  333

 .187, עמ' מחקרים באי"בהבבלית חל תהליך של נשילה עד אשר הושמטה התנועה הסופית כליל, וראו מורגנשטרן, 

 .47עמ'  ,סטיבנסון, ארמית יהודית 334
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מקביל שחל בארמית המזרחית ובארמית המערבית, כי אם שני תהליכים שתוצאתם זהה אך 

 335שונה זה מזה.השתלשלותם 

א-סיומת הנסתרות  .5.1.1.8  םָּ

 ובאנא"י ה"שבא 336.אָםִ-הסיומת הרגילה לנסתרות בת"א, בת"י ובמגילות קומראן היא הסיומת 

  337.י–סיומת הנסתרות הרגילה היא 

 תחיליות העתיד .5.1.2

 (12)דב' א  ֵאיסֹוַבר(; 44)שמ' כט  ְוֵאַקֵדיׁש :-א מדבר

 (26)שמ' טו  ְתַקֵביל(; 14)בר' מ  ְוַתְדַכר: -ת נוכח

 (13)בר' כ  ְדַתַעְבִדין(; 17; בר' לה 17)בר' כא  ִתַדַחִלין: יןִםִ-ִתִ נוכחת

 (; 2)במד' ו  ַיְפֵריׁש(;  33)ויק' ח  ִיְתָקַרב:-י נסתר

 (9)דב' כה  ְוִתְתָקַרב(; 13)שמ' יט  ִתְקַרב: -ת נסתרת

 (18)שמ' ג  ִוְנַדַבח(; 28)בר' כו  ְוִנְגַזר: -נ מדברים

 (15)דב' ד  ְוִתְסַתְמרּון(; 39)ויק' כג  ֵתיְחגּון: ון-ִ-ת נוכחים

 (; 16)שמ' א  ְוִתְחְזָין; (16)שמ' א  ִתְקְטַלן: ָםן/  ןַםִ-ת נוכחות

 (22)במד' יא  ַהְיַסְפקּון( 35)שמ' כא  ְוִיְפְלגּון: ןּום-ִ-י נסתרים

 (24)במד' כד  ִיְצָטְרָחן(; 3בר'ִיבִ) ְוִיְתָבְרַכן:  /ִָםןִןַםִִ-י נסתרות

 -תחילית המדבר א .5.1.2.1

היא התחילית בת"א, בת"י ובארמית המקראית. בלהגים המאוחרים יותר של  -התחילית א

הארמית המזרחית שמרה על צורן  338הארמית המערבית תפס צורן המדבר נו"ן את מקום האל"ף.

 339המדבר אל"ף בכל הלהגים.

                                                 
בעוד בארמית היהודית חל תהליך פונטי של אנפוף וסגירת הברה סופית ארוכה, אשר ראשיתו בפועלי ל"י והמשכו  335

דעיכתו(, הרי במנדאית ובסורית מצויות הצורות בתוספת נו"ן לצד צורות שמהן  –בכלל גזרת השלמים )ולאחר מכן 

 .165, וכן פסברג, דקדוק גניזה, עמ' 177-172מ' טל, נו"ן מוספת, ע הנשלה התנועה הסופית כבארמית הבבלית. ורא

. 75, פסברג, מערכת הפועל, עמ' 174, טל, נו"ן מוספת, עמ' 73; טל, תרגום יונתן, עמ' 148אונקלוס, עמ' דקדוק דודי,  336

 .38קימרון, ארמית מקראית, עמ'  ה, ורא"מבאהִָםִ-והשווה לסיומת 

י הפרוד לנסתרות פסברג משער כי צורת הסופית הורחבה מתוך הכינו. 57; טל תרגום יונתן עמ' 53דקדוק, עמ' טל,  337

כך , וין-נוספה נו"ן כעיצור סופי:  של התלמוד הירושלמי . בארמית היהודית 165פסברג, דקדוק גניזה, עמ'  וראה ,ִאִנן-

 .104ראה נלדקה, סורית עמ'  ,גם בסורית

ת נו"ן באות בתוספות של התרגום, ולצדן באות גם צורות גניזה, מצא כי הצורות שבהן תחילידקדוק פסברג,  338

מתוך כ"י ניאופיטי ומהתרגום  דוגמאות. טל, תרגום יונתן מביא 166עמ'  הבתחילית אל"ף, אם כי במידה פחותה. ורא

 .75המקוטע, עמ' 

 .262; מאצוך, מנדאית עמ' 96, עמ' מחקרים באי"במורגנשטרן,  339
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ן-פיות הנסתרות יוס .5.1.2.2  ַםן / םָּ

בשכבת הניקוד הנראית מנוקדת סופית הנסתרות תמיד בקמץ, אך בתריסר מילים זוהה פתח 

)ביתר המילים חודש הניקוד ואין לדעת מה קבע ניקוד הסובסטראט(.  340כתב הידבסובסטראט 

 להלן הממצאים לתיקוני הניקוד שזוהו:

ִשכבתִהניקודִהנראית סובסטראטִכתבִהידִמראהִמקום

ְִוִיְתָבְרָכןְִוִיְתָבְרַכן3ִבר'ִיבִ

ִִיְפָקןִִיְפַקן13ִבר'ִכדִ

ְִוִיְׁשַתְעְבָדןְִוִיְׁשַתֲעְבַדן29ִבר'ִכזִ

ְִוִיְתָבְרָכןְִוִיְתָבְרַכן14ִבר'ִכחִ

ְִימּוָתןִִימּוַתן13ִבר'ִלגִ

ִויקוָמןְִוִיקּוַמן30ִבר'ִמאִ

ִִיְחְוָרןִִיְחְוַרן12ִבר'ִמטִ

ִִיתֹוְסָפןִִיתֹוְסַפן26ִבר'ִמטִ

ְִוִיְטָלןְִוִיְטַלן5ִבמד'ִיִ

ְִוִיְטָלןְִוִיְטַלן6ִבמד'ִיִ

ִִויסּוָפןְִויסּוַפן25ִבמד'ִיזִ

ִִויסּוָפןִִויסּוַפן32ִדב'ִכחִ

ועם ממצאיו של מורג בארמית לפי  341סיומת הנסתרות בקמץ מתיישבת יפה עם ממצאיו של דאלמן

 סעיף )ראה בבלית צעירה ומתבקשת המסקנה כי תיקונים אלה משקפים מסורת 342מסורת תימן,

4.4.2.2).  

 נטיית הציווי .5.1.3

 (16)דב' ה  ַיַקר(; 16)בר' מג  ְוַאְתֵקין: -- נוכח

ִ(18)בר' כא  ְוַאְתִקיִפיִ(;34)בר' יט ְִׁשכּוִבי:ִיִםִ- נוכחת

 (17)במד' לא  ְקטּולּו(; 16)שמ' טז  ְלקּוטּו ִ:ּו- נוכחים

 343ָםא-  נוכחות

 344תחילית העתיד.בלא , בסיס הפועל בעתידלעל פי רוב התנועה הסופית של בסיס הפועל בציווי זהה 

צורות הנוכחים והנוכחות בבניינים הנגזרים בת"א, בת"י ובתלמוד הירושלמי זהות לצורות 

                                                 
)אולי מתוך זיהוי שגוי של נושא  ְוִיְתָבְרֻכן(. במילה זו תוקן הניקוד פעם אחת לקובוץ 4)בר' כו  ְוִיְתָבְרַכןממצא חריג הוא  340

 , אפשר שמתוך אנלוגיה לצורת הנוכחת.ְוִיְתָבְרִכןהמשפט( ובשכבת הניקוד הנראית לחיריק: 

 .273דאלמן, עמ'  341

  .280, 256, 220, 202, 179, 174, 171, 154, 143-144מורג, ארמית תימן, בנטיית הנסתרות בעתיד עמ'  342

(. שתי המילים הראשונות אינן מופיעות 20)שמ' ב  ִקְרָין(; 23)בר' ד  ַאִציָתא(; 23)בר' ד  ְׁשָמָעאשלוש צורות ציווי בת"א:  343

 שי ל"י.הפרקים הראשונים של ספר בראשית, והמילה האחרונה מגזרת שור שבעת, שבו חסרים דידן בכתב היד

וכן  52. כך גם בארמית היהודית של א"י, וראו סטיבנסון, ארמית יהודית, עמ' 45רוזנטל, ארמית מקראית, עמ'  344

 .274מאצוך, מנדאית, עמ'  –במנדאית 
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בארמית של אונקלוס, יונתן ובארמית המקרא מסתיימות צורות  345הנסתרים והנסתרות של העבר.

ואילו בלהגים המאוחרים יותר מסתיימות צורות הנוכחים  346הנוכחים והנוכחות בתנועה,

 347והנוכחות בנו"ן.

 נטיית הבינוני .5.1.4

 וַמְטְלָפן ; בניין אפעל (9)שמ' יב  ְמַבַשלבניין ַפֵעל  הבינוני: בצורותמ"ם תחילית  ישבבניינים הנגזרים 

על (21)ויק' יד  ַמְדְבָקא(; 3)ויק' יא  ;  בניין (19)במד' כג  ִמְתַמְלִכיןּו(; 29)בר' מט  ִמְתְכֵניׁש; בניין אתפ 

(. סיומות הבינוני הן 20)דב' ב  ִמְתַחְשָבא; (25, בר' לח אִמַתְפָקִ) ִמַתְפַקא(; 7)בר' לז  ִמְסַתֲחַרן אתַפעל 

 כסיומות שמות עצם בלתי מיודעים, כבא"מ:

 (26)בר' כט  ִמְתֲעֵבד יחיד

 (46)ויק' יא  ְדָרֲחָׁשא יחידה

 (8)שמ' טז  ִמְתַרֲעִמין רבים

 (7)במד' כז  ְמַמְלָלן רבות

 צורות המקור .5.1.5

 מינןצורות המקור שבבניינים הנגזרים  348צורות המקור שבא"מ.כצורות המקור שבת"א נוהגות 

; בניין (23)דב' כח  ִמְלַאָחָתא (;3)שמ' ב  ְלַאְטָמרּוֵתיּהִבניין אפעל;ִ(21)שמ' יח ְִלַקָבָלאבניין ַפֵעל  נקבה:

על  יד באה תמ צורת המקור בבניין קל  .(8)בר' ל  ְבִאְתַחָננּוִתי בניין אתַפעל(; 22)ויק' ד  ְלִאַתֲעָבָדאאתפ 

 (. 32)במד' לה  ְלִמְעַרק(; 21)במד' כ  ִמְמָסרבתחילית מ"ם: 

עדויות לצורות המקור בשפה הארמית מצויות בכל תקופות הלשון, וחרף שינויים והתפתחויות 

האופייניות לכל להג, הרי שבסיסן נשתמר למן הממצאים הקדומים ביותר ועד לארמית המדוברת 

הקדומה לכתחילה אינה להג אחיד, אין זה מן הנמנע שאוצר . יתרה מכך, היות שהארמית בימינו

פסברג, שבדק את צורות המקור בניבי הארמית,  349צורות המקור בכלל הלהגים יהיה עשיר ומגוון.

שכן לעתים נמצאות אין לראות במגוון הרב של צורות המקור עדות להתפתחות דיאכרונית, הסיק ש

  350גים מאוחרים ומרוחקים.עלות מאפיינים קדומים בלהצורות מקור ב

  

                                                 
 .52ארמית יהודית, עמ' סטיבנסון,  345

; ואף 161אונקלוס, עמ'  ; דודי, דקדוק52; סטיבנסון, ארמית יהודית, עמ' 45רוזנטל, ארמית מקראית, עמ'  ראה 346

מורגנשטרן, ארמית בבלית,  הבכתבי היד המוקדמים של הארמית הבבלית ישנן עדויות לתנועה בצורות הנוכחים, ורא

 . 191-190עמ' 

ובארמית של א"י ראה טל, נו"ן  190-191, עמ' 104; מורגנשטרן, ארמית בבלית עמ' 263מאצוך, מנדאית, עמ'  ראה 347

 . 171-169מוספת, עמ' 

 .45רוזנטל, ארמית מקראית, עמ'  348

 . 250-251דברי הסיכום בעמ'  פסברג, צורות המקור, וראה את 349

. פסברג מניח כי צורות מקור שאינן מתועדות בארמית הקדומה שרדו בלשון המדוברת, והופיעו 252-253, עמ' שם 350

 מעת לעת בלהגים מאוחרים יותר.
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 בנייני הפועל .5.2

ֵעל, ַפֵעל, קל –כידוע, מבחינים בין הבניינים הפעילים    –, ובין הבניינים החוזרים והסבילים ַאפְׁ

ֵעל פְׁ ַפַעל, ִאתְׁ ַעל, ִאתְׁ  קלנהוג לראות בבניינים החוזרים צורות הסביל של הבניינים הפעילים: . ִאַתפְׁ

ֵעל – ֵעל, אתַפַעל – ַפֵעל, אתפְׁ ַעל – ַאפְׁ ָפלל, ָפֵלל, פֹוֵעלבגזרות העלולות מצויים הבניינים . ִאַתפְׁ , ִאתְׁ

פֹוֵעל ֵעל, ובגזרת השורשים המרובעים מצויים ִאתְׁ ַתפְׁ ֵפל, ִאשְׁ ֵפל ַפלְׁ ַפלְׁ סעיף נפרד יוקדש  351.וִאתְׁ

ַפַעלו לַפֵעל  קלי עה"פ. ִאתְׁ

 בניין קל .5.2.1

 דגמי הבניין .5.2.1.1

  352.חמישה דגמים הנבדלים זה מזה בתנועת עה"פ בעבר ובעתידבבניין קל 

ִעתידִעברִהדגם

qətal / yiqtalִִ(14ּוְפַלחִ)בר'ִכבִ

ִ(56ּוְפַתחִ)בר'ִמאִ

ִ(14לְִדָעַברִ)שמ'ִ

ִ(12ְׁשַלחִ)במד'ִטזִ

ִ(3ּוְמָסרִ)דב'ִגִ

ִ(26ִיְפַלחִ)במד'ִחִ

ִ(33ִיְפַתחִ)שמ'ִכאִ

ִ(32ְדִיִעַברִ)ויק'ִכזִ

ִ(7)בר'ִכדִִִיְׁשַלח

ִ(24ְוִיְמַסרִ)דב'ִזִ

qətel / yiqtalִִ(17ּוְבֵאיׁשִ)בר'ִמחִ

ִ(8ּוְקֵריבִ)ויק'ִטִ

ִ(10ּוְתֵקיףִ)במד'ִיאִ

ִ(12ִיְבַאׁשִ)בר'ִכאִ

ִ(5ִיְקַרבִ)במד'ִיזִ

ִ(23כבִִיְתַקףִ)שמ'ִ

qətal / yiqtol ִ(14ּוְרַדףִ)בר'ִידִ

ִ(30ּוְפַרקִ)שמ'ִידִ

ִ(19ּוְזַרקִ)ויק'ִחִ

ִ(33ּוְקַטלִ)במד'ִיאִ

ִ(21ְׁשַבקִ)במד'ִכִ

ִ(4ְוִיְרדֹוףִ)שמ'ִידִ

ִ(33וִדִיְפרֹוקִ)ויק'ִכהִ

ִ(6ְוִיְזרֹוקִ)ויק'ִיזִ

ִ(17ִיְקטֹולִ)ויק'ִכדִ

ִ(21ִיְׁשבֹוקִ)שמ'ִכגִ

qətal / yiqtel ִ(34ַיְעֵבידִ)בר'ִמאִִ(8ֲעַבדִ)שמ'ִיגִ

qətel / yiqtolִִ(3ּוְׁשֵתיקִ)ויקִיִ

ִ(19)במד'ִהְִׁשֵכיבִ

ִ(15ִיְׁשתֹוקִ)במדִלִ

ִ(15ִיְׁשכֹובִ)בר'ִלִ

נפוץ בעיקר בקרב שורשים שאחד  yiqtal / taləqוהדגם  yiqtol/  taləq,353 הנפוץ שבדגמים הוא דגם

במקומות ספורים בכתב היד  354.י"שמשני העיצורים האחרונים הוא מעיצורי הגרון או העיצור ר

                                                 
פעל ואתפעל. פלורנטין, עברית שומרונית  –פלורנטין רואה בבניינים אלו בניינים הגזורים מהבניינים הכבדים  351

 .199מאוחרת, עמ' 

עֹּלדודי טוען להימצאותו של תת בניין  352 . ואולם קוק ב"אוצר 15בדברים לב  ְתקֹוףומפנה להופעה אחת של המילה  פְׁ

-150ו רואה בתיבה זו פועל אלא שם עצם. וראה דודי, דקדוק אונקלוס, עמ' אינ)בערכו( המילים לתרגום אונקלוס" 

פועל נוסף שניתן לזהותו  .106, נלדקה, סורית עמ' אכֹוםו קפֹוד –. בסורית מופיע דגם זה בשני פעלים מהמקרא 149

טֹול הוא   .5.6.1.3.1.1 (, וראה סעיף15)שמ' י  ַוֲחׁשֹוַכתבתבנית ק 

. 172ניזה, עמ' ובקטעי התרגום מן הגניזה, פסברג, דקדוק ג 51-52כך גם בשומרונית, טל, דקדוק שומרונית, עמ'  353

 . 118-112בר־אשר סיגל, אי"ב, עמ' לדגמי הפעלים בבניין קל באי"ב, ראה 

מניים של ולכתבי היד התי 105-106, לסורית, נלדקה, סורית עמ' 96-99והשווה לארמית המקראית, ב"ל עמ'  354

 .136-135התלמוד, קארה, כתבי יד, עמ' 
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 – ִדְקַרב (;19)שמ' טז  ְוִתְׁשַאל – לְוִתְׁשֵאִ; (9)שמ' טז  קרּובּו – קֵריבּומתוקן הניקוד של דגם הפועל: 

במקום אחד נוקדה  .(36דב' א , ִדיְדֵרְך) ִדְדַרְך  355;(26)במד' לה  ִדִיֲעַרק – ְדִיִערֹוק; (19במד' לא )ִִדְקֵרב

 (.22)ויק' יח  ִתְׁשַכב: yiqtalנטיית העתיד של השורש שכ"ב על דרך 

דידן שלוש  כתב הידשורש קר"ב מופיעה בצורת הציווי מן ה (9)שמ' טז  קרּובּו – קֵריבּו .5.2.1.1.1

. הקלף בדף זה ניזוק והטקסט חודש בידי יד מאוחרת 4פעמים. הופעתה הראשונה היא בבר' מה 

. בסובסטראט 9. הופעתה השנייה היא בשמ', טז קרבויותר, שקבעה את הקובוץ על השלד העיצורי 

ֵריבּו, ויד מאוחרת יותר תיקנה את הצורה ל כתב היד רּובּו. הופעתה השלישית -נוקדה המילה ק  ק 

. אפשר להניח קרובו, ובהערת מסורה מצוין ְקַרבּו, שם היא מנוקדת 4של המילה היא בויק' י 

 כבת ניקוד.שתיקוני הניקוד והערת המסורה שייכים לאותה ש

( הוא יחיד 26)במד' לה  ִדִיֲעַרק – ְדִיִערֹוקהתיקון לפועל השורשים ער"ק, דר"ך, קר"ב  .5.2.1.1.2

חילופי הדגמים לשורשים דר"ך, קר"ב מצויים בהערות המסורה שאסף לנדאואר  356בכתב היד.

 (.5.2.1.4.1 סעיף)ראה 

 

ֵעיל .5.2.1.2 ִעיל / פ   חילופי פ 

ִעילמקשה על בדיקת הממצאים בסוגיית חילופי  כתב הידריבוי שכבות הניקוד שב ֵעיל/פְׁ  ְזִבין, כגון פְׁ

)במד' יד  ָׁשֵביק  ָׁשִביקלמשל  צירי,-תיקוני חיריק. ישנם בכתב היד (16)בר' טו  ְׁשֵלים –( 44)שמ' יב 

 אך לא ניתן להסיק מסקנות חד משמעיות באשר לתנאי החילוף או למהות תיקוני הניקוד.  (,18

בהברה סופית סגורה עשויים לנבוע ממעמדה ההפסקי או ההקשרי  i/eדודי משער שחילופי תנועות 

של המילה, בהתאם לסוג הערות המסורה הנלווה. הממצאים ממחקרו מצביעים, אמנם, על מגמה 

  357כללית אך אינם עקיבים דיים כדי להגיע למסקנה חד משמעית.

רבים ואין מידע מספק , אך הם אינם תואמים את הצעתו של דודי כתב הידתיקוני ניקוד אחדים ב

. אפשר שהתאמת התנועה לטעם המאפשר שיוכם של תיקונים אלה לשכבת ניקוד זו או אחרת

המילה רווחה בקרב מסורות ניקוד אחדות ונעדרה מאחרות )וזה עשוי להיות ההסבר להיעדר 

זו העקיבות בממצאיו של דודי(, וייתכן שהנקדן שתיקן צירי לחיריק בצורות הפסק הכיר מסורת 

 ונהג לפיה.

 

  

                                                 
 .(יערֹוק)=נוסח אחר:  "רוק ̇נ̇אִבהערת מסורה נכתב  355

טֹולחיים זוהי צורת עבר לנסתרות במשקל -ולפי בן ,ערקי, לצד ערוקיבאה"ש מופיעה צורת העבר  356 חיים, -בן ;קְׁ

 . 87ב, עמ' -עואנ"ש, ג

  .14-15דודי, צורות במעמדי הפסק, וראה סיכום דבריו בעמ'  357
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 דגש תנייני .5.2.1.3

 באחדים מהפעלים בשורש אס"ר נמצאו שרידי מחיקה של דגש בתוך הסמ"ך:

ניקודִשכבתִ מראהִמקום

ִקדומה

שכבתִהניקודִ

ִנראיתה

ִהמקורִהעברי

ֱאסֹרִִַוֲאַסרְִוַאַסר24ִבר'ִמבִ ִַוי 

ְִכָלֵאםֱִאַסִרנּון358ִִאָסִרנּון28ִבמד'ִיאִ

ִ ַבִמְׁשָמרִִניחּוִֹאתֹוַויִִַַוֲאַסרּוְִוַאָסרּו34ִבמד'ִטוִ

במבט ראשון אפשר לראות בפעלים אלה כחילופי בניינים מבניין ַפעל לבניין קל, בייחוד לאור תנועת 

 הפתח הנובעת מלה"פ רי"ש. 

: 7יחידאי בת"א, ובא במשמעות קשירה, כגון אילום אלומות, כמובא בבר' לז  ַפֵעלהשורש בבניין 

על,  359",ְוָהאֲִאַנְחָנאְִמַאְסִריןִֵאיָסָרןְִבגֹוִַחְקָלא" ורוב שאר הופעותיו של השורש הן בבניינים קל ואתפ 

קושי רב יותר מעמיד הפועל   360התחייבות חמורה. –בהוראת כפיתה, קשירה וכבילה, ובהשאלה 

המובא בטבלה שלעיל בצורת ניקודו הקדומה ובניקודו שלאחר התיקון. צורות הציווי בבניין  ִאָסִרנּון

. ציווי שתנועתו ַאָסִרנּוןתחת פה"פ, ומכאן שהניקוד המתבקש במקרה זה היה *מנוקדות בפתח  ַפֵעל

וגמת (, כד5.6.1.1.1 מתאים לדגמי בניין קל בשורשי פ"א )ראה סעיף iתחת פה"פ אל"ף היא תנועת 

 : רשרידי גרד בעה"פ מצויים בפעלים נוספים ובשמות מהשורש אס" 361וכיו"ב. ִאיַמר, ִאיֵזיל

ניקודִשכבתִ מראהִמקום

ִקדומה

שכבתִהניקודִ

ִנראיתה

ִהמקורִהעברי

ֲִחֻגִריםֲִאִסיִריןִַאִסירין11ִשמ'ִיבִ

ִִאָסרֱִִאיָסרִֵאיָסר4ִבמד'ִלִ

ִִאָסרִ-ְוָכלֱִאיָסֵריִֵאיָסֵרי5ִבמד'ִלִ

ִָאְסָרהִִִדיֲאַסַרתְִדַאַסַרת6ִבמד'ִלִ

יָהֱִִאָסַרָהאִֵאָסַרָהא15ִבמד'ִלִ ֱִאָסר 

(. התיקון הראשון הסיר את 14, 11)=נדר, במד' ל  אסרבשני מקומות תוקן ניקודו של שם העצם 

. בהערות ִאָסר, והתיקון השני החזיר את הדגש וקבע חיריק תחת האות אל"ף: ֵאָסר  ֵאָסרהדגש: 

(; 34)בר' לז  ְוָאַסר ,ְוַאַסרהמסורה שאסף לנדאואר מצויות הצורות בעלות הדגש ואלה החסרות דגש: 

ירי, ַאִסיֵרי( וכן 18)במד' יא  ֵאיָסִרינּון, ִאיֵסִרינון(; 34)במד' טו  ְוָאָסרּו, ְוַאֵסרּו  362(.29)שמ' יב  אס 

                                                 
 .ִאיָסִרינּוןבדפוס סביונטא נכתב  358

םִַשקְִבָמְתָניו)" 34בפרק לז פס'  ואסראפשר שגם  359 , אך הדיו שבעברו ְוַאַסר –דידן על דרך ַפעל  כתב היד"( נוקד בַוָיש 

ואילו מהדורת שפרבר  ְוַאַסרסימני גרד במרכז הסמ"ך. סביונטא קובע השני של הקלף מקשה על הבחנה בין כתמים ובין 

. ההבחנה בין בניין ַפעל לבניין קל בשורשי פה"פ גרונית ולה"פ רי"ש על פי מסורת הניקוד הבבלית העתיקה ַוְאַסרמנקדת 

 נשענת אך ורק על הימצאותו של דגש בעה"פ.

 .54-55, טל, מילון, עמ' 68, סוקולוף א"י עמ' 150בבל עמ' המילון הארמי המקיף, וכן סוקולוף,  –קא"ל  360

אפשר שהחיריק נובע מהידמות לעיצור השורק שאחריו. יודיצקי, דקדוק העברית, הביא דוגמאות לצורות שתנועתן  361

 . 126-124-, ו95-92, עמ' iאו  ɛ-ל a-השתנתה מ

 .12לנדאואר, מסורה, עמ'  362
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אפשר שדגש זה הוא דגש תנייני שיוחד לשורש אס"ר, ודגש תנייני זה היה נחלתן של מסורות קריאה 

 מבטלת את ההנחה שדגש זה הוא תוצר של היקש. אחדות. תפוצתו המוגבלת של הדגש 

ים, וטרשין באה"ש מצוי דגש תנייני בשורש כגון פר"ק הנוטה בדרך קבע בבניין קל ובשורשים נוספ

 363סבורה שכל הצורות בעלות הדגש הן תוצר של אנלוגיות.

 נטיית העבר .5.2.1.4

ַעל  .5.2.1.4.1 ֵעיל –חילופי פְׁ ַעלשתי צורות נכתבו ונוקדו על דרך  פְׁ -ל תיקנה אותן ויד מאוחרת פְׁ

ֵעיל לחילופים אלה מקבילות בהערות . (36)דב' א  ִדיְדֵרְך  ִדְדַרְך -( ו19)במד' לא ִִדְקֵרב  ִדְקַרב: פְׁ

 364.מסורת הגייההבדלי מסורה בכתבי יד אחרים, ללמדנו כי אין לפנינו טעות סופר אלא 

)בר'  ִדְדַבְרְתִִנוכחת(; 13)שמ' טו  ִדְפַרְקָתא נוכח ;(24ב  'דב)ִִדְמַסִרית מדבר 365נטיית העבר .5.2.1.4.2

)במד' יא  ְדֵליַקת (;64)בר' כד  ּוְזַקַפת נסתרת ;(19במד' טז  ,ּוְכַנׁש) ִוְכָנׁש(; 7)בר' כג  ּוְסֵגיד נסתר(; 15ל 

 נוכחים; (35דב' ב  ,ְׁשָנאִדיְכבִַ) 366ִדְכַבְׁשָנא(; 11)במד' יב  ְוִדְסַרְחָנא מדברים(; 30)במד' כא  ְפַסַקת(; 3

(; 7)שמ' יח  ּוְׁשִאילּו(; 33)בר' מג  ּוְתַמהּו נסתרים(; 20)שמ' ב  ְׁשַבְקִתין נוכחות(; 6)במד' יז  ְגַרְמתּון

  .(7בר' מא  ,ּוְבַלָעא) ִוְבָלָעא(; 3בר' מא , איַקִלְִִסִ) יָקאלְִִסִ נסתרות

 נטיית העתיד .5.2.1.5

צורות הפועל בשורשים השלמים הנוטים על פי דגם כל מבין  בתנועת עה"פ o-uתנועות  .5.2.1.5.1

טֹול, בתשע מנוקדת עה"פ בשורוק:   ִיְתקּול(; 13)שמ' כ  ִתְגנּוב(; 30)בר' מז  ְוִאְׁשכּוב(; 4)בר' כ  ִתְקטּולִיק 

 ִתְדרּוְך(; 19)דב' כד  ִתְחצּוד(; 19)דב' ה  ִתְגנּוב(; 5)ויק' כה  ִתְחצּוד(; 5)ויק' כה  ִתְקטּוף(; 16)שמ' כב 

וק בשכבת (. ניקודן של שלוש מהמילים הבאות תוקן מחולם בשכבת ניקוד קדומה לשור29)דב' לג 

(. היעדר השיטה בניקוד 29)דב' לג  ִתְדרֹוְך(; 5)ויק' כה  ִתְחצֹוד(; 16)שמ' כב  לִיְתקֹוהניקוד הנראית: 

 עה"פ מצוי גם בדפוס סביונטא.

שרידים לתנועת עה"פ בשורוק שתוקן לחולם נמצאו בחמישים ושמונה מילים. להלן דוגמאות 

 מייצגות:

ניקודִשכבתִ מראהִמקום

ִקדומה

שכבתִהניקודִ

ִנראיתה

ְִוִנְׁשכֹובְִוִנְׁשכּוב32ִבר'ִיטִ

ְִוִנְסגֹודְִוִנְסגּוד5ִבר'ִכבִ

 המשך הטבלה בעמוד הבא

 

                                                 
 .93-94טרשין, מערכת הפועל, עמ'  363

 .125-126; עמ' 33ראה לנדאואר, מסורה, עמ'  364

 וגריים הן כפי תצורתן בשכבת הניקוד הנראית.המילים שבס 365

 .4.2.3.1סעיף  ראהעל בי"ת דגושה  366
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ניקודִשכבתִ מראהִמקום

ִקדומה

שכבתִהניקודִ

ִנראיתה

ִלְוִיְקטֹוְִוִיְקטּול29ִשמ'ִכאִ

ִבִיְגנֹוִִיְגנּוב37ִשמ'ִכאִ

ִקְוִתְׁשחֹוְִוִתְׁשחּוק36ִשמ'ִלִ

ִקְוִיְמלֹוְִוִיְמלּוק15ִויק'ִאִ

ְִךְוִיְסמֹוְִוִיְסמּוְך24ִויק'ִדִ

ִּוְדִיְׁשכֹובִִוְדִיְׁשכּוב47ִויק'ִידִ

ְִוִיְרדֹוףְִוִיְרדּוף36ִויק'ִכוִ

ְִוִיְטבֹולִלְוִיְטבּו18ִבמד'ִיטִ

ְִוִיְׁשלֹוטְִוִיְׁשלּוט17ִבמד'ִכדִ

ִִתְכנֹוׁשִִתְכנּוׁש17ִדב'ִיגִ

ִבִתְׁשכֹוִִתְׁשכּוב12ִכדִדב'ִ

דגם זה הוא גם הרווח באי"ב, אך ייתכנו חילופי  367הוא הדגם המצוי בארמית המקרא. yiqtulהדגם 

ופסברג סבור  369מצוי בת"א שנמצא בגניזה, בת"ק ובסורית, yiqtolהדגם  368שורוק.-חולם

המאפיינים המובהקים , היא אחד aלדגמי פועל שבשלב קדום היו בתנועת  oשחדירתה של תנועת 

אינו מאפשר הסקת מסקנה לגבי  uמיעוט הממצאים לפעלים בתנועת  370של הארמית של א"י.

)לפי  oפעלים אלה, ואפשר שהחילוף בין התנועות הוא חילוף חופשי. שכיחותו של הדגם בתנועת 

רובה לניבי תיקוני הניקוד ולפי חידושי הניקוד במילים השונות( עשויה להעיד על מסורת הגייה הק

 הארמית המערבית, ולחלופין, אפשר שמדובר בהשפעה עברית.

תנועת העזר היא אחד המאפיינים המובהקים של מסורת ההגייה הבבלית  תנועות עזר .5.2.1.5.2

תחת פה"פ בנטיית העתיד  iהתקיימה תנועת עזר  כתב היד(. בסובסטראט 4.3.3 סעיףהעתיקה )ראה 

צאים אלה קשים לאיתור, של הנוכחים ושל הנסתרים, בעיקר כשעה"פ היא מעיצורי למנ"ר, אך ממ

 ִיִקְרבּון(; 19, בר' כד ִדיַסְפקּון) ְדִיִסְפקּון מאוחרות יותר:לא תוקנו בידיים ורק צורות פועל ספורות 

  (.35שמ' כא ,ְִלגּוןְוִיפְִ)ְִוִיִפְלגּוןִ(;16שמ' ז ,ְִלחּוןְוִיפְִ)ְִוִיִפְלחּוןִ(;35ר' מא ב,ְִנׁשּוןְוִיכְִ)ְִוִיִכְנׁשּון(; 40)ברא' כז 

 ִתיִמיְנעּון(; 7, 6, במד' ד ִיְפְרסּון) ִיִפְרסּון(; 8, ויק' יא ִתְקְרבּון) ִתִקְרבּון(; 8, ויק' ג 11, ויק' א ְוִיְזְרקּון) ְוִיִזְרקּון

 (.1דב' יג  ,יְנעּוןִתיְמִ)

)במד' יז  ִתְכתֹוב נוכח (;9)שמ' טו  ִאְׁשלֹוף (;41)בר' כז  ְוִאְקטֹול מדבר העתידהגופים נטיית  .5.2.1.5.3

 מדברים (; 11)דב' כ  ְוִתְפַתח (;23)בר' כה  ִתְתַקף נסתרת(; 24)דב' ז  ְוִיְמַסרִ(;15)בר' ל ִיְׁשכֹובִ נסתר(; 18

 נוכחות;ִ(12)שמ' טז ִִתְסְבעּון(; 22)שמ' יב  ְוִתְטְבלּון נוכחים(; 8)בר' מד  ִנְגנֹוב(; 5בר' כב  ְוִנְסגֹוד) דְוִנְסגּו

                                                 
 .44רוזנטל, א"מ, עמ'  367

 .115-118. לתצורת הפועל ראה עמ' 47אשר סיגל, אי"ב, עמ' -לחילופי התנועות ראה ראה בר 368

ת חילופי התנועה בעה"פ למעמד ההפסקי של המילים העבריות בנוסח המקביל, וראה דודי, דקדוק דודי קשר א 369

, וכן בסורית, נלדקה, 175-172הוא הדגם הרווח בת"ק וראה פסברג, דקדוק גניזה, עמ'  yiqtol. הדגם 157-154גניזה, עמ' 

 .109סורית עמ' 

 .174ראה פסברג, דקדוק גניזה, עמ'  370
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במקום אחד נמצא תיקון סיומת הנסתרים משורוק  (.11)במד' ד ִִיְפְרסּון נסתרים(; 16)שמ' א ִִתְקְטַלן

 (.16)שמ' טו  ִיְׁשְתקֹון  ִיְׁשְתקּוןלחולם: 

 נטיית הציווי .5.2.1.6

תנועת עה"פ בצורות הציווי לנוכח נגזרת מתנועת עה"פ של נטיית  עה"פ תנועת .5.2.1.6.1

בהברה סגורה, ובהברה פתוחה )בנטיית הנוכחים  oמשמרים את תנועת  yiqtolדגמי  371התחיליות.

נקבע  כתב הידבמקום אחד נמצאה מחיקה המלמדת שבסובסטראט  u.372והנוכחת( נקבעת תנועת 

 (.4)בר' מד  ְרדּוףשורוק: 

 נוכחים;ִ(34)בר' יט ְִׁשכּוִבי נוכחת(; 1)דב' י  ְפסֹול(; 14)שמ' יז ְִכתֹוב נוכח :נטיית הציווי  .5.2.1.6.2

בשורשים בעלי עה"פ או לה"פ גרוניות:  a היא תנועת עה"פ(. 17)במד' לא  ְקטּולּו(; 2)בר' מט   ּוְׁשַמעּו

 .(9)שמ' יז  ְבַחרִ(;5)שמ' ח ְִׁשַאל(; 15)בר' כג  ְקַבר(; 2)בר' יז  ְפַלח

 צורת המקור .5.2.1.7

ַטלדגם צורת המקור בבניין קל בארמית הוא  ַטל, ובמקור הנוטה מיתוספת למ"ד: ִמקְׁ ִמקְׁ . לְׁ

בעה"פ בצורות המקור  aדידן אינם מלמדים על עקיבות בניקוד תנועת  כתב הידהממצאים מ

המוחלט והמקור הנוטה, וניקודן של צורות מקור רבות חודש באופן שאינו מאפשר זיהוי תיקוני 

תיקונים . 4.4.2.1 שנדונה בסעיף הפונטיתניקוד. עם זאת, נראה שהעדפת הקמץ מושפעת מהסביבה 

קור הנוטה. מאוחרים מראים עקיבות וקובעים קמץ בצורות המקור המוחלט ופתח בצורות המ

  להלן דוגמאות מייצגות:

שכבתִניקודִ מראהִמקום 

ִקדומה

שכבתִהניקודִ

ִהנראית

ְִלִמְקַברְִלִמְקָבר8ִבר'ִכגִ מקורִנוטה

ְִלִמְטָען1ִִבר'ִמדִ 

ְִלִמְחַנט2ִִבר'ִנִ 

ְִלִמְפַלח26ִִשמ'ִיִ 

ְִלִמְלַקטְִלִמְלָקט27ִשמ'ִטזִ 

ְִלִמְחַצד9ִִויק'ִיטִ 

ְִלִמְדַחל10ִִדב'ִדִ 

ְִלִמְגַזר69ִִדב'ִכחִ 

373ְִלִמְכַתב24ִִדב'ִלאִ 

ִִמיְגָנב15ִִבר'ִמִ מקורִמוחלט

ִִמְדָכרִִמְדַכר25ִבר'ִנִ 

ִִמְמָסר2ִִבמד'ִכאִ 

ִִמְקָטלִִמְקַטל10ִדב'ִיגִ 

                                                 
 .173, ובת"ק, ראה פסברג, דקדוק גניזה, עמ' 118-119אשר סיגל, אי"ב, עמ' -אה ברכך באי"ב, ר 371

 .160-162דידן דומים לאלה של דודי, וראה דודי, דקדוק אונקלוס, עמ'  כתב הידהממצאים שב 372

 .ְלַמְכַתבשכבת ניקוד קודמת קבעה פתח תחת המ"ם:  373
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-על. של עה"פצורות המקור הנטוי מצורות המקור המוחלט בניקודה רוב בת"א מהגניזה נבדלות 

מפתח פומא )פתח והמקור הנוטה ינוקד במקפץ פומא )קמץ בבלי( רוב המקור המוחלט ינוקד ב-פי

מורג, שכתב: "בעניין זה מתאימה מסורת  בעקבותמסקנתו של דודי לגבי הבחנה זו הולכת  374בבלי(.

מורג, אשר מצא התאמה בין מסורת  375הארמית הבבלית התאמה מלאה למסורת התרגום".

צורות מקור מבסס את טענתו על ובין מסורת הגיית הארמית הבבלית היהודית,  הארמית בתימן

דקדוקו של דאלמן נסמך בעיקר על כתבי יד צעירים  ומיות מתוך דקדוקו של דאלמן. ברםתרג

  376הגייה בבלית עתיקה. משקפיםאינם שותימניים 

 נטיית הבינוני .5.2.1.8

עול חנה בין הבינוני הפועל לבינוני הפההב 377צורות הבינוני בת"א זהות לצורות הבינוני שבא"מ.

 .ניכרת בניקודן של פה"פ ועה"פ

 (.19)במד' כא  ָנְחָתא (8)בר' טז  ָעְרָקא יחידה(. 19)במד' לה  ָגֵאל(; 21)שמ' טז ָפַׁשרִ יחיד בינוני פועל

 (.23, בר' מא 378ָצְמָחן) ָצְמַחןִרבות(. 19)במד' כג  ָגְזִריןִרבים

)שמ'  ְבִטיִלין רבים(. 20)ויק' יט  ֲאִחיָדא יחידה(. 42)ויק' כו  ְדִכירִ(;10)שמ' יח ְִבִריְךִיחיד בינוני פעול

ן)ְִגִליַפן רבות(. 9ה    (.6, שמ' לט ְגִליַפָ

 

 הבניינים הנגזרים .5.2.2

 בניין ַפֵעל .5.2.2.1

בתנועת צירי למעט בפעלים משורשי ל"ר ובפעלים בעלי  ַפֵעלבגזרת השלמים תנוקד עה"פ בבניין 

הן בנטיית העתיד. תחילית העתיד  ברלה"פ גרונית, המקבלים תנועת פתח  או בקמץ הן בנטיית הע

  379מנוקדת, על פי רוב, בשווא )למעט תחילית המדבר(. אין לבניין זה צורת סביל פנימי.

, אך ברי שהיה חילוף של שתי צירי וההפךלזהות תיקוני ניקוד המשנים חיריק ל לעתים קשה

שבהן מצוי שריד לנקודה נוספת עשוי לנבוע  (10)בר' טו  ַפִליג. ניקודן של צורות כגון התנועות האלה

מדהיית הדיו ולאו דווקא ממחיקה. חיריק ודאי קיים בהברה פתוחה מוטעמת שאחריה הברה 

 פתוחה, היינו בנטיית הנסתרים.

                                                 
 .165דודי, דקדוק אונקלוס, עמ' לפי ממצאיו של  374

 . 137-138מורג, ארמית במסורת תימן, עמ'  375

 . 40-41בכתבי יד אלה מצויים שרידים בבליים, אך ההשפעה הטברנית עליהם מרובה, וראה ייבין, ניקוד בבלי, עמ'  376

 .39-40קימרון א"מ, עמ'  377

ימניים. מורג תיקוני הפתח לקמץ משויכים לאחת משכבות הניקוד המאוחרות. תיקונים אלה רווחים בכתבי היד הת 378

. לעומתו, בויארין 134הפתח, וראה ארמית במסורת תימן, עמ'  ה משקף הבחנה בין הגיית הקמץ להגייתסבור שניקוד ז

-159תנועות נמוכות עמ' וראה בויארין, סבור שהקמץ נועד להבדיל בין צורת הרבות בבינוני לבין צורת המדברים בעבר, 

158 . 

אינן מתועדות באופן ודאי, אך ייתכן שבמשלי אחיקר ובמכתבים אחדים מהרמופוליס  צורת סביל פנימי לבניין פעל 379

 . 222נשתמרו שרידים העשויים להתפרש כצורת סביל פנימי, וראו פולמר, אחמינית, עמ' 
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, בר' ִדַקֵביְלָתא) ְדַקֵביְלָתא נוכח(; 13)ויק' כו  ְוַדָבִרית(;20)בר' יז  ַקֵביִלית מדבר נטיית העבר  .5.2.2.1.1

)בר'  ַקֵביְלָנא מדברים(; 24, שמ' טז ִדיַפֵקיד) ְדַפֵקיד(; 13)שמ' י  ַדַבר נסתר (;25)בר' כט  ַׁשַקְרְתִ (;18כב 

ִּוָבִריכּוִ נסתרים(; 51)דב' לב  ַקֵדְׁשתּון(; 4)בר' מה ְִדַזֵביְנתּון נוכחים; ( 50)במד' לא  ְוָקֵריְבָנא; (21מב 

 (.9)שמ' ו  ַקִבילּו(; 60)בר' כד 

ניקודה של תחילית המדבר אל"ף ושל וי"ו החיבור הקודמת לה במסורות  נטיית העתיד .5.2.2.1.2

תיקוני הניקוד בנטייה זו מצויים  (.176)הערה  4.2.1.5.1.3 סעיףבנדון  כתב הידהניקוד הבבליות שב

  ֵאַפֵליג מדבר: אותיות השימושכן בניקודן של הניקוד הטברנית ורק בתחילית המדבר על דרך מסורת 

)שמ' טו  ְתַקֵביל (;12, שמ' יט ּוְתַתֵחים) ִוְתַתֵחים נוכח(; 2, במד' כא ֵוֱאיַגַמר) ְוֵאיַגַמר (;9, שמ' טו ֱאַפֵליג)

(; 25, בר' כז ְךִדְתָבְרִכנִָ) ִדְתָבְרִכַנְך נסתרת(; 18, ויק' ז ִויַקִביל) 380ְוִיַקִביל (;13)בר' מט  ְיַכֵביׁש נסתר (; 26

)שמ' יב ְִתַבְטלּוןִנוכחיםִ(;16)שמ' כ  ּוְנַקִביל (;18, שמ' ג ְנַדַבחּו)ִִוְנַדַבח מדברים(; 42)דב' לב  ְתַקֵטיל

 (.33, במד' יד ִויַקְבלּון) ְוִיַקְבלּון נסתרים(; 2)דב' יב  ְתַאְבדּוןִ(;15

בנטיית הנוכח תהיה  381.זהה לנטיית הציווי בא"מ ַפֵעלנטיית הציווי בבניין נטיית הציווי  .5.2.2.1.3

, 8)בר' לח  ְוַיֵבם (;31)בר' כה  ַזֵבין נוכחתנועת עה"פ צירי ובנטיית הנוכחים היא תהיה חיריק: 

)שמ'  ַבִשילּונוכחים  (.45)במד' ג  ָקֵריב (;12)שמ' כ  ַיַקר (;23)שמ' יט  ַתֵחים בהשפעת הכתיב העברי(;

 (.2)במד' ד  ַקִבילּו; (23טז 

ההבחנה בין הבינוני הפועל לבין הבינוני הפעול נעשית על פי תנועת עה"פ  נטיית הבינוני .5.2.2.1.4

בבינוני הפעול. לפיכך קשה ההבחנה בשורשים שלה"פ שלהם היא גרונית צירי בבינוני הפועל ופתח  –

 .או רי"ש ובנטיות הריבוי, וההכרעה נעשית על סמך ההקשר במשפט

במסורת ההגייה הבבלית הצעירה  a.382בארמית המקראית תנועת עה"פ של הבינוני הסביל היא 

עומתם עומד תיעוד נרחב של ול quttaləm,383ובלהגים ארמיים מאוחרים אפשר למצוא סביל מדגם 

בקטעי ת"א ובתרגום המקוטע שנמצאו בגניזה  qattaləmהימצאותו של הדגם   qattaləm.384הצורה 

, məquttalעשויה להצביע על קדמותה של הצורה, בניגוד להנחתו של מורג, לפיה דווקא הדגם 

 . ֵעלפַ הרווח במסורת תימן, הוא הדגם הקדום להבעת הבינוני הסביל של בניין 

                                                 
 .4.3.2לביצוע השווא תחת יו"ד ראה סעיף  380

 .61רוזנטל, ארמית מקראית, עמ'  381

הרגילה בצורת  aלתנועת  uם את התהליך בתזוזת הטעם ובהידמותה של תנועת . ב"ל מסבירי61עמ'  "מרוזנטל, א 382

. תהליך זה השפיע גם על לשון המשנה, וראה ילון, מבוא לניקוד המשנה, עמ' 35t, סעיף 112עמ' ארמית, הבינוני הפעיל, 

180-176. 

. הדגם הנ"ל אינו 151-152מן, עמ' תיבמסורת וכן מורג, ארמית  286, 283, דאלמן עמ' 63ראה למבדין, דקדוק עמ'  383

. ראוי לציין כי מורג, ולמבדין הסתמכו על כתבי יד תימניים המשקפים 191נפוץ במנדאית, וראה מאצוך, מנדאית, עמ' 

 məquttalמסורת צעירה בעלת מאפיינים ייחודיים למסורת ההגייה התימנית, וזהו חיזוק נוסף להנחה שהתיעוד לדגם 

לית אינו בהכרח משתלשל מהארמית הקדומה אלא עשוי להיות תולדה של התפתחות טבעית במסורת ההגייה הבב

 מאוחרת.

 169, פסברג, דקדוק גניזה, עמ' 190זהו הדגם הרגיל לבינוני הסביל של בניין פעל במנדאית, מאצוך, מנדאית, עמ'  384

  .175-174אונקלוס, עמ' דקדוק ודודי, 
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)דב' ד  ְמַפֵקיד(; 15)בר' מד  ְמַבֵדיק יחיד בינוני פועל הבינוניהמין והמספר של נטיית  .5.2.2.1.4.1

(. 28)שמ' טז  ְמָסְרִבין; (21)בר' מט  ּוְמָבְרִכין רבים. (56)דב' כח  ְוִדְמַפְנָקא (;8)בר' כז  ְמַפְקָדא יחידה .(40

  (.16)ויק' כו  ְמַחְשָכןִ(;35, בר' כו ְמָסְרָבן)ְמָסְרַבןִ רבות

  .(17)שמ' כז  ְמַכְבִׁשין רבים (.13)דב' לג  ְמָבְרָכא יחידה (.54)דב' כח  385ְוִדְמַפַנק יחיד בינוני פעול

 בניין אפעל .5.2.2.2

המאפיין המובחן ביותר לבניין זה בת"א הוא תחילית אל"ף, אשר החליפה את תחילית ה"א 

הממצאים מן התקופה האחמניאית מעלים בבירור כי היטשטשות העיצור ה"א כבר  386בא"מ.ש

 387הייתה בתהליך מתקדם בתקופה זאת, שכן שתי התחיליות עומדות זו לצד זו במסמכים השונים.

 כתב היד(. תיקוני הניקוד ב.5.7.2.3 סעיףיד"ע )ראה ו "ןבת"א רק בשורשים ימ נותרהתחילית ה"א 

   388ומצויים רק בדל"ת הזיקה ובהסרת הדגש מתוך הרי"ש.בבניין זה מועטים 

)שמ'  ַאְׁשַכְחָתא(; 17)שמ' טו  ַאְתֵקיְנָתא נוכח(; 17)שמ' טו  ִדיַאְתֵקיִנית מדבר נטיית העבר .5.2.2.2.1

)שמ'  ְוַאְטַמְרֵתיּה (;15)בר' כז  ְוַאְלֵביַׁשת נסתרת(; 3)במד' ח  ַאְדֵליק(; 43)בר' מא ְוַאְרֵכיבִ נסתר(; 12לג 

, ַאְבֵאְׁשתּוןיִדִ) ְדַאְבֵאְׁשתּוןִ(;4, דב' ד ְדִאְדֵבְקתּון)ְדַאְדֵבְקתּוןִ נוכחים(; 32)בר' כו  ַאְׁשַכְחָנא מדברים (;2ב 

 (.43)בר' מא  ְוַאְכִריזּו (;31)בר' כו  ְוַאְקדימּו נסתרים(; 21שמ' ה 

 נסתר(; 12)שמ' כ  ַתְסֵהידִ(;20)שמ' יח ְוַתְזַהרִ נוכח(; 9)שמ' טו  ַאְדֵביק מדבר נטיית העתיד .5.2.2.2.2

(; 12)דב' כ  ַתְׁשֵלים(; 11)ויק' ה  ַתְדֵביק נסתרת (;2, דב' כח ְוַיְדְבִקָנְך) ְוַיְדְבִקַנְך (;11)בר' מט  ַיְסַחר

 ְוַיְתְקנּון נסתרים(; 10)ויק' כג  389ְוַתְחְצדּוןִ;(31ויק' טו )ְִוַתְפְרׁשּון נוכחים(; 26)שמ' י  ַנְׁשַאר מדברים

 (.5)שמ' טז 

)בר' מג  ְוַאְתֵקין(; 27)בר' כט  ַאְׁשֵלים נוכח 390:אל"ף הקבועה היא תחיליתה נטיית הציווי .5.2.2.2.3

 (.23)שמ' טז  ַאְצַנעּוִ(;13)שמ' ה ִַאְׁשִלימּו נוכחים(; 18)בר' כא  ְוַאְתִקיִפי נוכחת(; 16

ה צורת המקור .5.2.2.2.4 לָּ טָּ ַאק  ה, והמקור הנוטה ל  לָּ טָּ  :צורת המקור המוחלט היא על דגם ַאק 

 (.28)במד' יח  ַאְפָרׁשּוָתא(; 2)ויק כד  ְלַאְדָלָקא(; 8)שמ' ל  וְבַאְדָלקּות(; 24)שמ' ח  ַאְרָחָקא

ֵטיל לבינוני הפועל  כתב הידדגמי הבינוני בבניין אפעל ב נטיית הבינוני .5.2.2.2.5 ַטל והם ַמק  ַמק 

בשל היחטפות תנועת עה"פ בנטיות היחידה, הרבים והרבות, מתאפשרת ההבחנה  391ני הפעול.לבינו

 .(2)שמ' ט  ַמְתֵקיף(; 9)בר' מא  ַמְדַכר יחיד פועל בינוני: הצורנית בין דגמים אלה רק בנטיית היחיד

ר' כו , בּוַמְרְגָזן) וַמְרְגַזן רבות .(2)ויק' כב  ַמְקְדִׁשין(; 5)שמ' כ ַמְׁשְלִמיןִ רבים .(21)ויק' יד  ַמְדְבָקאיחידה 

 (.3)ויק' יא  ּוַמְטְלָפן; (35

                                                 
 , אע"פ שניתן לחשוד בסימני גרד.ְוִדְמָפָנקלא ניתן להכריע בוודאות אם שכבת הניקוד הקדומה גרסה  385

 .42-43רוזנטל, ארמית מקראית עמ'  386

 .245מקור, עמ' הראה פסברג, צורות  387

 .4.2.3.2לרי"ש דגושה ראה סעיף  388

 ְוִתיְחְצדּוןאחר לפני החידוש. סביונטא גורס ולא ניתן לקבוע אם היה סימן ניקוד  ,הפתח אחר התי"ו הוא חידוש 389

 במקום זה.

 .113השווה לתחילית ה"א בא"מ, ב"ל, עמ'  390

 .115על היבלעות העיצור ה"א בבינוני ראה ב"ל, עמ'  391
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  .(21)שמ' לג  ַמְתַקןִיחיד פעול בינוני

ֵעל  .5.2.2.3  בניין אתפ 

ֵעל משמש במשמעות חוזרת ובמשמעות סבילה )לבניין קל(. בדומה לבניין אפעל, גם בבניין  פ  בניין ִאת 

זה ניטשטש ההבדל בין העיצור ה"א לעיצור אל"ף. בגזרת השלמים מוגבלת תפוצת הבניין לשורשים 

ניזה לממצאיו של דודי מתוך ת"א מהג 448אחדים ולנטיות גוף ספורות. הקבלת הממצאים שבכ"י 

ֵעל בגניזה מנוקדות בכ"י  ובדפוס  448העלתה שאחדות מצורות הפועל המנוקדות על דרך אתפ 

כב"ש. אפשר שוריאציות אלה מעידות על וסביונטא על דרך בניין אתַפַעל, בעיקר בשורשים כנ"ש 

 392היטשטשות ההבדלים במשמעותם של שני הבניינים.

ֵעל  .5.2.2.3.1 מראים על שמירת ההבחנה שבין  כתב הידרוב הממצאים מ אתַפַעל –חילופי אתפְׁ

ֵעל ובין אתַפַעל בגזרת השלמים )כפי שיובא להלן(, אך ההבחנה בין הבניינים מיטשטשת  אתפ 

מקבלים עיצורי כאמור, בסובסטראט כה"י דידן כשפה"פ או עה"פ הן עיצורים גרוניים )או רי"ש(. 

עשויה נטיית הנסתר של התיבה ולכן , טברנית( ה חטופהאו תנוע)הגרון תנועה מלאה במקום שווא 

)הארכת התנועה תמורה  ִמְסָתַחר/ִמְסַתַחראו * ִמְסְתַחר( להיות *ִמְסַתֲחָרן -, מתוקנת ל7)בר' לז  ִמְסַתְחַרן

הכפלה(. ההסתמכות על הופעותיו של השורש הנדון בנטיות אחרות אינה מסייעת במקרה זה. 

קוני הניקוד מראים בבירור על חילופי בניינים, בעיקר תיקוני ניקוד תחת במקומות אחדים תי

)בר' מב  ְוִאְסְתַחר  ְוִאְסָתַחר(; 14)בר' כב  ִיְתַאַמר  ִיְתַאַמר(; 3)בר' יד  ַנׁשּוִאְתכִַ  ִאְתְכַנׁשּופה"פ: 

 ְוִאְתַבַחרּו  ְוִאְתְבַחרּו(;  17)ויק' כו  ַתְברּוןְוִתִ  ְוִתָתְברּון(;   39)בר' ל  ְוִאְתְיַחָמא  ְוִאְתַיָחָמא(; 24

 (. 5)במד' לא 

ֵעל אחידה בכל הנטיות המצויות  נטיית העבר .5.2.2.3.2 נטיית העבר בגזרת השלמים של בניין אתפ 

 ְוִאְתְכֵניׁש נסתר. תיקוני הניקוד הנפוצים הם תיקוני של אותיות השימוש ומחיקת דגשים: כתב הידב

 נוכחים (;1)במד' כ  ְוִאְתְקַבַרת (;4)ויק' ח  ְוִאְתְכֵניַׁשת נסתרת(. 23)דב' כא  ִאְצְטִליב(; 33)בר' מט 

(. במקום אחד תוקן ניקוד פה"פ מפתח לשווא, 3)בר' מד  ִאְתְפַטרּו נסתרים(; 30)שמ' ט  ִאְתְכַנְעתּון

 ( 64)בר' כד  ְוִאְתַרֵכיַנתאך ללא שריד לדגש בעה"פ שהיה עשוי ללמד על חילוף מבניין אתַפַעל: 

 .ְוִאְתְרֵכיַנת

(; 11)בר' כו  ִיְתְקִטיל נסתר(. 21)דב' א  ִתְתַבר(; 15)בר' טו  ִתְתְכֵניׁשִֹ נוכח נטיית העתיד .5.2.2.3.3

)דב' א  ִתַתְברּון נוכחים(. 22)במד' לב  ְוִתְתְכֵביׁש (;14)במד' יב  ִתְתְכֵלים נסתרת(; 21)ויק' ו  ִיְׁשְתֵטיףוְִ

42). 

 בכתב היד מתועדת נטיית הציווי בגזרת השלמים רק בנטיית הנוכחים: נטיית הציווי .5.2.2.3.4

 (.21)שמ' יב  ִאְתְנִגידּו(; 4)בר' יח  ְוִאְסְתִמיכּו

א: המוחלט הדגם לצורת המקור  המקורצורת  .5.2.2.3.5 לָּ טָּ ק  (; 13)שמ' יט  ִאְתְרָגָמאהוא ִאת 

 . (2)ויק' כ  ִאְתְקָטָלא

                                                 
. והשווה בכתבי יד לא מנוקדים של הארמית 191; דודי, דקדוק אונקלוס עמ' 169פסברג, דקדוק גניזה, עמ'  הרא 392

 .278-247והשווה לסורית, פסברג, חילופי הבניינים, עמ'  .180-179לית, בר־אשר סיגל, אי"ב, עמ' היהודית הבב
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ֵעל )וכמוהו גם אתַפַעל(  נטיית הבינוני .5.2.2.3.6 והדגם לבינוני הפועל, מקיים נטייה בניין אתפ 

 רבים(. 15)במד' כא  ּוִמְסְתֵמיְך(; 29)בר' מט  ִמְתְכֵניׁש יחיד 393:המצוי בת"א זהה לדגם שבא"מ

 (. 19, במד' כג ִמְתַמְלִכיןּו) ְוִמְתַמְלִכין

 בניין אתַפַעל .5.2.2.4

דגמי הפועל בגזרת השלמים של בניין ל. הסביל והרפלקסיבי של בניין ַפעֵ  בניין אתַפַעל הוא הבניין

תיקוני הניקוד לפעלים בבניין זה מועטים, ובעיקר בתחום חילופי  394זה בת"א זהים למצוי בא"מ.

 (.22)בר' מט  395ְדִאיְתָבַרְך  ְדִיְתָבָרְך: (.4.2.1.2 סעיףלפני עיצורי הגרון בעה"פ )ראה  הקמץ והפתח

)בר'  ְוִאַתַקַנת נסתרת(; 13)במד' כ  ְוִאְתַקַדׁש נסתר(; 13)ויק' י  ִאְתַפַקִדית מדבר נטיית העבר .5.2.2.4.1

 (. 3)במד' יז  ִאְתַקַדָׁשא נסתרות(; 23)שמ' ב  ְוִאְתַאַנחּו נסתרים(; 14לח 

 ִתְתַבַשל נסתרת(; 43)שמ' יב  ְדִיְׁשַתַמד נסתר(; 21)שמ' לג  ְוִתְתַעַתד נוכח נטיית העתיד .5.2.2.4.2

)בר' כה  ִיְתָפְרָׁשן נסתרות(; 22)שמ' יט  ׁשּוןִיְתַקְדִ נסתרים(; 10)שמ' א  ִנְתַחַכם מדברים(; 21)ויק' ו 

23.) 

 רבים(. 7)דב' לב  ִאְסַתַכל נוכחווי בבניין זה נדירות למדי בת"א: צורות הצי נטיית הציווי .5.2.2.4.3

 (.1)בר' מט  ִאְתַכַנׁשּו

 396, בדומה למצוי בא"מ:ִאְתַקָטָלאבבניין אתַפַעל הוא המוחלט דגם המקור  צורת המקור .5.2.2.4.4

חריגה היא צורת המקור הנוטה  (.5)דב' לג  ְבִאְתַכָנׁשּות (. 6)שמ' ג  ִמְלִאְסַתָכָלא(; 1)בר' מה  ְלִאְתַחָסָנא

 397המצוי באי"ב. ִאְתַקטֹוֵלההנוטה על פי הדגם  (9במד' כו ) ֹוֵׁשיהֹוןְבִאְתַכנ

)במד' כח  ְדִמְתַקַבל דיחי 398הבינוני בבניין אתַפַעל מתאים למצוי בא"מ: נטיית הבינוני .5.2.2.4.5

 (.8)שמ' לג  ּוִמְסַתְכִלין(; 11)שמ' יז  ִמְתַגְבִרין רבים(; 20)דב' ב  ִמְתַחְשָבא יחידה(; 24

ַעל .5.2.2.5  בניין ִאַתפ 

  399, פר"ש.ם"רק בשורשים השלמים דח"ל, חר 448איתפעל נקרה בכ"י בניין 

 (.27, שמ' כט ְוִדיִאַתְפַרׁש) ִוְדִאַתְפָרׁש נסתר העבר נטיית .5.2.2.5.1

 (.29, ויק' כז ְדִיַתֲחַרם) 400ְדִיְתחַרם נסתר העתיד נטיית .5.2.2.5.2

 (.10)ויק' ד  ִמיַתְפַרׁשְדִ יחיד הבינוני נטיית .5.2.2.5.3

  

                                                 
 .109. ראה גם בא"מ, ב"ל, ארמית, עמ' 179-181אשר סיגל, אי"ב, עמ' -ראה דיונו של בר 393

 .110-112השווה ב"ל, ארמית, עמ'  394

 .4.2.1.4 ראה סעיף iלהוספת אל"ף בתנועת  395

 .111ארמית, עמ' ב"ל,  396

 .127והרחבה בעמ'  125סיגל, אי"ב, עמ'  –אשר -ראה בר 397

 .125-126. והשווה למצוי באי"ב, בר־אשר סיגל, אי"ב, עמ' 112ב"ל, ארמית, עמ'  398

 .5.5.2.2לשורש דח"ל ראה סעיף  399

נראה שהפתח אחר התי"ו נוקד על גבי סימן גירוד עגול, ואפשר שהסימן הקודם היה שווא. סימן הניקוד אחר החי"ת  400

ֵעל(. ְדִיְתַחַרם עבר אף הוא תיקון בידי יד מאוחרת יותר. נראה ששכבת הניקוד הקדומה גרסה  )בניין אתפ 
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 שורשים מרובעים .5.3

 שורשים בעלי שי"ן תחילית .5.3.1

עוררו דיונים בלשניים רבים. מחד גיסא, עומדים הבלשנים הרואים  אשתזיבו שיציצורות כגון 

ומאידך גיסא עומדים  401שפעל ואשתפעל, –בצורות כגון אלה בניינים שנוצרו בהשפעת האכדית 

הבלשנים הסבורים כי צורות אלה אינן אלא שורשים מרובעים בתחילית שי"ן אכדית שהוטמעה 

"אשתפעל" אינם דגמים יצרניים, אלא דגמים השמורים העובדה שדגמי "שפעל" ו 402בשורש הרגיל.

לשורשים ספורים בלבד, מחזקת את ההנחה כי אין לפנינו בניינים, אלא שורשים מרובעים שאחדים 

 ִתְׁשְתמֹוְדעּוןואתַפַעל. צורות כגון  ַפֵעל –מהם חדרו מהאכדית, והותאמו לתבניות הקיימות בארמית 

( עשויות להתבאר אם נניח שורש תנייני מחומש שמוד"ע בבניין 24)במד' יז  עּוְוִאְׁשְתמֹוַדִ( ו17)דב' א 

 אתַפַעל או שורש תנייני מרובע מוד"ע על פי דגם אשתפעל. 

  ַפֵעלשורשים מרובעים בבניין  .5.3.1.1

, ִדיֵׁשיֵזיב) ְדֵׁשיֵזיב נסתר(, 23)שמ' ה  ֵׁשיֵזיְבָתא נוכח(; 11)במד' כה  ֵׁשיֵציִתי מדבר נטיית העבר .5.3.1.1.1

 (.19)בר' כד  ְוֵׁשיִציַאת נסתרת(; 10שמ' יח 

ֱאיֵׁשיֵצי) ְוֵאיֵׁשיֵצי נטיית העתיד .5.3.1.1.2 דב' לא ) ְיֵׁשיֵצי נסתר; 9ויק' יט  ְתֵׁשיֵצי נוכח(; 21, במד' טז ו 

 (.24, במד' כד ִויַׁשְעְבדּון) דּוןִויַׁשַעבְִ נסתרים; (18במד' ד ) ְתֵׁשיצֹון נוכחים; (3

 (11בר' לב  403ֵׁשיָזיְבֵני) ֵׁשיֵזיְבִני נוכח הציווינטיית  .5.3.1.1.3

 (5)שמ' ח  ְלֵׁשיָצָאה המקור תצור .5.3.1.1.4

 (.29)בר' כה  ְמַׁשְלֵהי יחיד נטיית הבינוני .5.3.1.1.5

 

 שורשים מרובעים בבניין אתַפַעל .5.3.1.2

 נסתר(; 15, שמ' ט אְוִאְׁשֵתיִציָתִ) ְוִאְׁשֵתיִציָתא  נוכח(; 20)בר' יט  ִאְׁשֵתיֵזב מדבר נטיית העבר .5.3.1.2.1

 (. 24)במד' יז  ְוִאְׁשְתמֹוַדעּו נסתרים(; 30)בר' לב  ְוִאְׁשֵתיַזַבת נסתרת(; 13)בר' מז  ְוִאְׁשַתְלִהי

 נוכחים(; 23, בר' כה ַבדעְִִיְׁשַתִ) ִיְׁשִתַעַבד נסתר (30בר' לד ) ְוִאְׁשֵתיֵצי מדבר נטיית העתיד .5.3.1.2.2

 (.29)ויק' יח  ְוִיְׁשֵתְצָין נסתרות(; 17)ויק' כ  ְוִיְׁשֵתיצֹון תריםנס(; 17)דב' א  ִתְׁשְתמֹוְדעּון

 .(9בר' טז  ְוִאְׁשַתְעַבִדי) ְוִאְׁשַתַעִביִדי נוכחת נטיית הציווי .5.3.1.2.3

  .(26)דב' ד  ִאְׁשֵתיָצָאה צורת המקור .5.3.1.2.4

 

                                                 
. קאופמן תוהה בדבר הצורך בשאילת בניין גורם 123-412; קאופמן, ההשפעה האכדית, עמ' 48-69רבין, השפעל, עמ'  401

בנוסף לבניין הגורם המצוי בארמית, ובייחוד כאשר תפוצתה של הצורה נדירה ביותר. על כן הוא מסיק כי בין הצורות 

 שחדרו לארמית היו צורות שאיפשרו מימוש של בניין גורם נוסף ולמעשה שימשו מעין מודל לבניין החדש.

  .317, ובעקבותיו הדיון המקיף של טרשין, מערכת הפועל, עמ' 61, 50עמ'  טל, דקדוק, 402

 תיקוני הניקוד המאוחרים תמוהים, ונראה שהנקדן ניקד צורה זו כשם עצם נסמך ברבים.  403
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 שורשים מרובעים שיסודם בהכפלה .5.3.1.3

)בר' מט  ִדְתַזְעְזִעֵניּהפלפל:  ל ואתפלפל.לפַ פַ  ,ַפֵעל נוטים בבניינים שיסודם בהכפלה שורשים מרובעים

)במד' טז  ִמְתַרְבְרִבין(; 18)בר' מג  ְלִאְתָרְבָרָבאאתפלפל: . (36)דב' לב  ְמַטְלְטִלין; (17)דב' כט  ְמַהְרֵהרִ;(9

 .(63)דב' כח  ְוִתַטְלְטלּון; (13

 

 שורשים מרובעים גזורי שם .5.3.1.4

. להלן 404(ערבלא(, השורש ערב"ל )מן ריקן )מן ןהשורש רוק"בת"א שני שורשים מרובעים גזורי שם: 

 ְמַעְרְבִלין: ערב"ל 405(.28)ויק' יח  ְתרֹוֵקין; (25)ויק' יח,  וִדירֹוֵקיַנת(; 36)שמ' יב  ְורֹוִקינּוִ:ןרוק"הממצאים: 

 (.  3)שמ' יד 

 

  

                                                 
 .163סוקולוף, בבל, עמ'  404

 , וכן הערותיו שם.171ראה דיונו של פסברג, דקדוק גניזה, עמ'  405
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עַ  .5.4 ֵעל ואתפָּ  ל קלי עי"ןפָּ

ואתַפעל קלי העי"ן היא אחת הסוגיות השנויות במחלוקת בקרב חוקרי העברית  ַפֵעלסוגיית הבניינם 

ל בטבלה הבאה מובא מקבץ צורות פועל המתאימות למבנה הנטייה של הבניינים ַפעֵ והארמית. 

ַפַעל, אך   בחינה מעמיקה העלתה שביסודן היו מילים אלה נטולות דגש בעה"פ: וִאת 

שכבתִניקודִִוםמראהִמק

ִקדומה

ניקודִהשכבתִ

ִהנראית

ְִמַׁשֵמישְִמָׁשֵמיׁש18ִבר'ִידִ

ִִדיַסְפקּוןְִדִיָסְפקּון19ִבר'ִכדִ

ִַסִפיקּוִָסִפיקּו22ִבר'ִכדִ

ִַסַבִריתִִריתָסב18ִִַבר'ִמטִ

ִִויַזְבִניַנּהִִויַזְבִניַנּה16ִשמ'ִכאִ

ְִוִתְסַתְמרּוןְִוִתְסַתְמרּון15ִדב'ִדִ

 לצדן נמצאו מילים שבהן נראה בבירור סימן מחיקת דגש מעה"פ:

שכבתִניקודִִמראהִמקום

ִקדומה

ניקודִהשכבתִ

ִהנראית

ִִאיְסַתַמר406ִִאיְסַתַמר6ִבר'ִכדִ

ִָזֵמיןִַזֵמין12ִבר'ִכדִ

407ִָזֵמיְנָתאִֵמיְנָתאז14ִִַבר'ִכדִ

ִִדיָזֵמיןִַזֵמיןְד44ִִבר'ִכדִ

ִִאְסַתַמר408ִרַמִִאְסת24ִבר'ִלאִ

ִִאְסַתַמר409ִִאְסַתַמר28ִשמ'ִיִ

ִִאְסְתַמרּוִִאְסַתַמרּו12ִִשמ'ִיטִ

ְִוָזֵמין410ִֵמיןְוז14ִשמ'ִיטִ

411ִִדיֱאיָזֵמיןְִדֵאיַזֵמין42ִשמ'ִכטִ

412ִֵוֱאיָזֵמיןִיןֵמִיזִֵַאִו43ְִִשמ'ִכטִ

ְִדָסַברְִדַסַבר32ִויק'ִיבִ

 המשך הטבלה בעמוד הבא

 

 

                                                 
 .ִאיְסָתמרדומות נקבע קמץ תחת התי"ו: באחת משכבות הניקוד הק 406

 .ַזֵמיְנָתאמילה זו נוקדה בשלב ביניים כלשהו בפתח תחת פה"פ:  407

 ניקודה של התי"ו חודש. 408

על. 409  בשכבת ניקוד קדומה יותר נוקדה התי"ו בשווא, על דרך אתפ 

 לא ברור אם ניקודה הקדום של הזי"ן הוא קמץ או פתח. 410

 את הקמץ תחת הזי"ן אינה שכבת הניקוד שקבעה חטף סגול וחיריק תחת דל"ת הזיקה.שכבת הניקוד שקבעה  411

 שכבת הניקוד שקבעה את הקמץ תחת הזי"ן אינה שכבת הניקוד שקבעה חטף סגול וצירי תחת וי"ו החיבור. 412
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שכבתִניקודִִמקוםמראהִ

ִקדומה

ניקודִהשכבתִ

ִהנראית

ְִדִאְזָדַמנּו413ִנּוַמְִדִאְזד35ִבמד'ִידִ

ִִדיָזֵמין414ִיןֵמְִדז19ִדב'ִדִ

ִִאְסַתַמרִִאְסַתַמר13ִדב'ִיבִ

ְִוִתְסְתַמר415ִרַמְִוִתְסת10ִדב'ִכגִ

דאלמן ובעקבותיו מורג עמדו על תופעת היעדר הדגש בבניינים אלה, והסיקו כי מדובר בשני בניינים 

ַעל ֵעלפָּ  –נדירים בארמית  פָּ מורג חילק את השורשים שבהם רווחת תופעה זו לשתי קבוצות:  416.וִאת 

והקבוצה השנייה היא שורשים שאינם  417,גזרת הכפוליםהקבוצה האחת היא שורשי עו"י ו

בפעלים שבהם עה"פ  ןצי"ו ףמהקבוצה הקודמת. על סמך הימצאותם של שורשים כגון גב"ב, גפ"

ֵעל ושייכים לאינה דגושה, הסיק מורג ששורשים אלה  ֵעל. בשל הידמות בהגייתם של בניינים פָּ נתפָּ

כשייכים לגזרת הכפולים, נחשבו  ן"שמו ן, כמ"ןשורשים כדוגמת זמ"אף , ו"ןנו י"םמהעיצורים 

ֵעל. ַעל בשני  418ומכאן הופעתם בבניין פָּ התרגום הארמי לפי מסורת תימן מקיים את בניין אתפָּ

מצויים שורשים נוספים, מהם בעלי  במסורת תימן אח"ר, בעוד בעבריתואנ"ח  –שורשים בלבד 

  419פה"פ או עה"פ גרונית, ומהם השייכים לשורשים השלמים.

שיקשה עלינו לקבל את הסבריו של מורג. בטבלה הבאה מובאות דוגמאות לשורשים מגזרת נראה 

 :פחות באחת משכבות הניקוד הקדומותע"ע שבהם נשמרת ההכפלה, ל

ניקודִהשכבתִ מראהִמקוםִ

ִהנראית

ִִיְתַמַלל16ִשמ'ִכִִללאתפ

ִִמְתַחַנן21ִבר'ִמבִִ

ְִבִאְתַחָננּוִתי8ִבר'ִלִִ

 

 

 

 

 

                                                 
 ניקודה של הדל"ת חודש. 413

 ניקודה של הזי"ן חודש. 414

 ניקודה של התי"ו חודש. 415

ֵעל)מתוך עיונים(. מורג, משווה את  3-11; מורג, בניין פעל ובניין נתפעל, עמ' 329-ו 251 דלמן, דקדוק, עמ' 416 ֵעל פָּ  ואתפָּ

ֵעל –הארמיים למקביליהם העבריים  ֵעלו פָּ פָּ  .ִנת 

 מורג, שם, כותב שורשי ע"ע. 417

 .4שם, עמ'  418

 .7-10שם, עמ'  419
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שכבתִניקודִ מקוםמראהִִ

ִקדומה

ניקודִהשכבתִ

ִהנראית

ִֵוֱאַקֵציץְִוֵאַקֵציץ30ִויק'ִכוִִפלל

ְִוָגֵפיף420ְִוגֵפיף10ִבר'ִמחִִ

ְִיַחֵליל9ִִויק'ִאִִ

ִַחֵביִֿבנּוןִַחֵביִבנּון3ִדב'ִלגִִ

ְִנַמֵליל16ִִבר'ִמדִִ

ְִתָקְצצּון421ְִתקְצצּון3ִדב'ִיבִִ

ִִויָגְבבּוןְִוִיגְבבּון7ִשמ'ִהִִ

ִִויַאְללּוןְִוַיַאְללּון2ִבמד'ִיגִִ

ְִוַרִדידּוִנין4ִִבמד'ִיזִִ

ְִמַמֵשיׁש422ְִמַמֵשִיׁש29ִדב'ִכחִִ

ְִמַיְבִבין17ִִשמ'ִלבִִ

אמנם אחדים מתיקוני הניקוד המאוחרים מסירים את הדגש בעה"פ בשורשי הכפולים, אך אפשר 

שהסרת הדגש נובעת מהידמות בהגיית העיצור הדגוש )בייחוד אם הוא מעיצורי בגדכפ"ת( לעיצור 

. קושי נוסף העולה מהשערתו של מורג הוא wiyəgabbəḇun  wiyəgaḇəḇunהרפה שאחריו: 

. כפי שראינו יןfרcחeתאfמ, uחוpנeתאfאהכללתם של פעלים שפה"פ או עה"פ שלהם היא עיצור גרוני, כדוגמת 

(, במסורת הניקוד הבבלית העתיקה נקבעת תנועה מלאה בעיצורים הגרוניים .4.2.1.5 סעיףלעיל )

, בצ, מסורת הארמית של יהודי תימן, היא מסורת הבאים בהברה פתוחה שאינה מוטעמת. לעומתה

אם נדון את  423רוויה בהשפעות טברניות, אך מעת לעת מצויים בה שרידים עתיקים, ללא שיטה.

, אפשר שלפנינו צורות בבאו  בעהמילים המובאות אצל דאלמן ואצל מורג לפי מסורת הניקוד של 

ֵעל ולא אתַפַעל: * . את הופעתו של הקמץ נוכל להסביר כתיקון מאוחר, ִמְתְאַחר, *ִאְתְאָנחּובבניין אתפ 

אולי כסימן הארכה במקום ההכפלה שבוטלה, על אחת כמה וכמה אם נניח שהקמץ והפתח אינם 

 424עוד פונמות נפרדות אלא אלופונים.

חיים סבור שההסבר לקיומן של צורות אלה, במסורות הארמית כבמסורות -לעומת מורג ודאלמן, בן

 425ת, הוא הסבר פונטי מעיקרו. היינו תנאים פונטיים מסוימים מביאים לידי ביטול הדגש,העברי

הסבר זה יפה  426ולראיה היעדר הדגש כבר בנוסח טבריה כשהעיצור הדגוש הוא עיצור שוואי.

                                                 
 ילה.הקמץ אחר הגימ"ל אינו שייך לשכבת הניקוד הקדומה של המ 420

 המילה נוקדה מחדש, על כן לא ניתן לקבוע אם אחר הקו"ף היה פתח או קמץ.  421

 החיריק אחר היו"ד עשוי להיות שריד לצירי שנוקד משמאל לשי"ן ונמחק. 422

 .1.6.2 לעניין זה ראה סעיף 423

 . 4.4.2סעיף  לסוגיית הקמץ והפתח ראה 424

שבה שורשים אחדים נעדרי הכפלה בעה"פ, בר־אשר, שתי הערות , אנא"י. והשווה ב82-83בן חיים, עואנ"ש ה, עמ'  425

 .302-296עמ' 

בסורית המערבית המכפל אבד לגמרי, ובסורית המזרחית הוא נעלם כשהעיצור המוכפל הוא עיצור שוואי, וראה  426

 .272-271פסברג, חילופי הבניינים, עמ' 
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 427(.ְמָחְטִפין; ְמָעְקִדיןלאחדות מן המילים המוזכרות במאמרו של מורג, שעה"פ שוואה בשל הנטייה )

טבלת הממצאים שבראש הסעיף מעלה שהשורשים העשויים להופיע כפעלים קלי עין הם אלה עיון ב

היא עיצור שיני שורק ועי"ן הפועל היא עיצור שפתי: סב"ר, ספ"ק, שמ"ש, בהם אשר פ"א הפועל 

  428.ןסמ"ר, זמ"

מסתבר שניתן לזהות תהליך של אובדן הכפלה המוגבל לשורשים שעי"ן הפועל שלהם היא עיצור 

פתי. אובדן ההכפלה מתרחש בגזרת השורשים הכפולים ובשורשים שהעיצור הקודם לעה"פ ש

   429השפתית הוא עיצור שיני שורק. ובייחוד אם העיצור הקודם הוא עיצור שיני.

לסיכומו של עניין, מסתברת דרכו של בן־חיים לפיה ההסבר המתקבל על הדעת הוא ההסבר הפונטי, 

תו מדויק יותר עבור הממצאים הנדונים. על מסקנה זו יש להוסיף הן בשל פשטותו, הן בשל היו

הסתייגות חשובה: אין לראות בדברים המוצגים לעיל הכללה לכלל ניבי הארמית היהודית. כמעט 

בכל הופעותיהם של השורשים הללו ניכרים תיקוני ניקוד, ומכאן ניתן להסיק שמסורת ההגייה של 

ר שהתניה זו הייתה נחלתם של ניבים ארמיים אחדים והייתה אפש 430פעלים אלה לא הייתה אחידה.

זרה לניבים אחרים. הסתייגות זו עשויה להסביר את הממצאים השנויים במחלוקת של נקדני ת"א 

)בכתב יד זה ובהערות המסורה שתועדו אצל לאנדאואר(, וכן את הופעתם הלא סדירה של צורות 

 אלה במקורות אחרים.

  

                                                 
. על היעדר הכפלה בעיצורי בגדכפ"ת שוואים ראה ייבין, ניקוד בבלי, 11מורג, בניין פעל ובניין נתפעל, תוספות בעמ'  427

 .345עמ' 

; השורש סב"ר 45-46עמ'  "ןחיזוק לממצאים אלה נוכל למצוא בהערות המסורה אצל לנדאואר, מסורה: השורש זמ 428

עשוי להתאים אף הוא לתנאים הפונטיים שהוצגו.  ן. השורש זב"98עמ' ; השורש ספ"ק 97-96; השורש סמ"ר עמ' 93עמ' 

כידוע, הוראת השורש בבניין קל הפוכה להוראתו בבניין פעל, על כן תמה הוא שהערות מסורה רבות מתייחסות 

ל השורש בבניין : כלום כותבי ההערות לא הבינו את משמעות המילים בהקשרן? נטייתו שַזִבינּוובין  ְזִבינּולחילופים בין 

ספ"ר הנוטים בבניין פיעל בעה"ש ופעל קל עי"ן מבארת את הקושי שעליו עמדו כותבי ההערות. והשווה לשורשים כפ"ר 

 .229המאוחרת, פלורנטין, עה"ש מאוחרת, עמ' 

במסורת הניקוד הבבלי מצויים מקרים שבהם הדיגוש והריפוי )באותיות בגדכפ"ת( נובעים מהסביבה הפונטית  429

,  מעידות על ריפוי עיצורי בגדכפ"ת במעמד שבו המסורת 345-342במילה. הדוגמאות שמביא ייבין, ניקוד בבלי, עמ' ש

מציאותה של סביבה פונטית המשפיעה על ההגיית העיצורים מחזקת את הנחתנו בדבר קיומה . הטברנית קובעת דגש קל

 של התניה פונטית לריפוי ולדיגוש.

(, בעיקר משום שהמחיקות 1טותאימים לשכבות הניקוד המאוחרות )הבבלית הצעירה רוב התיקונים אינם מ 430

( אינם קובעים חטף סגול, אפשר להניח ֵאיָזֵמיןמדויקות ואינן גסות. היות שתיקוני הניקוד לנטיית המדבר בעתיד )

נהגו צורות  תב הידכשתיקוני הסרת הדגש נעשו בידי שכבת הניקוד הבבלית הבינונית, ואם כך, הרי שבסובסטראט 

 אלה על דרך הבניינים הדגושים.
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 בגזרת השלמיםסוגיות נוספות  .5.5

 השורש סב"ר/סוב"ר .5.5.1

משמעות זאת מתאימה  431בארמית הרשמית מצוי השורש סב"ר במשמעות "חשב" או "הרהר".

לּוִָחִכמּוִַיְשִכילּוִ" – (29)דב' לב  ָסַברּוקל עי"ן(, כדוגמת  ַפֵעלבת"א ) ֵעלפָּ להופעותיו של השורש בבניין 

ְִלַאֲחִריָתם ִָיִבינּו ִִפָלְלִתי" – (18ר' מט )ב ָסַבִרית; "זֹאת, יָךִלֹא ִיֹוֵסףְִרֹאהִָפנ  ל ִא  ִִיְשָרֵאל ר  ְדָסַבר"; ַויֹאמ 

ֵשיָבהִָתקּום" –( 32 יט)ויק'  ְבאֹוָרְיָתא משמשים בהוראת  oהפעלים שבהם פה"פ מונעת בתנועת ". ִמְפֵנִי

תִָהָעםְִבָכלִעִֵ" – (22)שמ' יח  ִויסֹוְברּון"נשיאה":  יךְִוָכלִַהָדַברְִוָׁשְפטּוִא  תְִוָהָיהִָכלִַהָדָברִַהָגדֹלִָיִביאּוִֵאל 

ִִיְׁשְפטּוִֵהם,ְִוָהֵקלִֵמָעֵליָךְִוָנְשאּוִִאָתְך םִָבֵעתִַהִהואִֵלאֹמר,ִלֹאִ"– (4)דב' יא  ְלסֹוָבָרא; "ַהָקטֹן ָוֹאַמרֲִאֵלכ 

ם ְתכ  ִא  ְִשֵאת ְִלַבִדי ועם זאת, הופעת השורש בהוראת "נשיאה" אינה מתועדת  432וכיו"ב. "אּוַכל

במקורות קדומים לאונקלוס. במקום זאת מצוי השורש סב"ל בארמית הרשמית להוראת משמעות 

(, אשר רוזנטל שיער שהיא נשאלה 3)עזרא ו  ְמסֹוְבִליןבארמית המקראית מופיעה הצורה  433זו.

)לשאת( מהאכדית אל הארמית, נשמרה  luzubbuהפועל  צורת של  האפשר שבחדירת 434מהאכדית.

את הופעתה  435.ְמסֹוְבִליןהקדומה שבאה אחר פה"פ, והמילה הותאמה לבניין פועל:  oאו  uתנועת 

בתדמורית מצוי השורש סב"ר  436של המילה בשורש רי"ש ניתן להסביר באמצעות חילופי למנ"ר.

יחוד משמעויות בין נשיאת חפץ ולא מן הנמנע שנוצר א 437כשם עצם בהוראת "מדריך" או "מורה",

   438)השורש סב"ל( ובין הדרכה או הובלת אנשים )השורש סב"ר(.

 

                                                 
 .sbl1חלינג, מילון הכתובות, בערך נהופטיצר ויו 431

בארמית השומרונים השורש מופיע בבניינים פועל ואתפועל, והוא משמש במשמעות תמיכה ונשיאה, במשמעות  432

רות בשומרונית מלמדת על התפתחות . האחדת הצו219-218מחילה ובמשמעות נחמה, וראה טרשין, מערכת הפועל, עמ' 

 מאוחרת של השורש, שאירעה, ככל הנראה, לאחר התקבעותו של ת"א.

במאמרו "הארמית של  ; הופטיצר ויונחלינג, מילון הכתובות, בערך השורש.120-121, עמ' תרגום יונתןוראה טל,  433

 רעד(. השומרונים" כתב קוטשר בהקשר למילה סוברה "מה טיב משקל תיבה זו?" )עמ'

 . 188-ו 130, סעיף "מרוזנטל, א 434

להדגמות נוספות. על ההקבלה בין  50-51ס מצוי בלשונות השמיות, וראה בארט, אטימולוגיה, עמ' -מעתק ז 435

קיסטר סבור שהכתיב בוי"ו מסופק ורואה דווקא . 96-90זב"ל/סב"ל באכדית ובעברית עמד הלד, זב"ל/סב"ל, עמ' 

ראה קיסטר, מילים וענייני וצורתה המקורית של המילה, את ( 12, שורה 5קטע  4Q525)כפי שמופיע ב  יסיבלובכתיב 

את הימצאותה  אין הוא מסביר, אך ַסיברבצורה הסורית  יסיבלוקובע את מוצאה של המילה  הוא. 29-27לשון, עמ' 

 אחר פה"פ סמ"ך. oשל תנועת 

במהדורתו של ניברג(.  56)עמ'  26, פרק Frahang i Pahlavikוה מופיעה ב ( במשמעות תקוswbl')בתעתיק  סובראהמילה  436

 .באה"ש, שהוראתה "נחמה" sūbāru סוברומעניינת הקרבה הסמנטית בין המילה שהועתקה במילון הפהלווי למילה 

 .sbl2חלינג, מילון הכתובות, בערך ונהופטיצר וי 437

: "ויסובר חסוריך" = "ויישא את החסרים אותך"; 23וראה תרגומיו של פלורנטין לשורש במספד שומרון, פיוט ב  438

 . 30; פיוט מז 31פיוט כ  
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 חילופי בניינים .5.5.2

 הבניין שלהןשתיקון הניקוד הביא לשינוי בטבלה הבאה מובאות צורות פועל אחדות  .5.5.2.1

ֵעל  ל הם הנפוצים בפעלים עֵ פַ -מן הממצאים עולה כי חילופי קל 439אתַפַעל(. –)למעט חילופי אתפ 

, ובנטיות הבינוני העובדה שהשינוי אינו כרוך בשינוי שלד האותיותהנוטים בעבר, ככל הנראה בשל 

, בעיקר בסביבת העיצורים הגרוניים הגורמים להנמכת ַפעל-קל-ים חילופי אפעלוהעתיד רווח

  440התנועה ולשינוי תנועת עה"פ מצירי )המלווה ביו"ד( לפתח.

 בבניין קל: ַפֵעלם שבהם תיקוני ניקוד המחליפים בניין להלן הממצאי

מראהִ

ִמקום

שכבתִניקודִ

ִקדומה

ניקודִהשכבתִִהבניין

ִהנראית

ִהמקורִהעבריִהבניין

רִָאַהְבִתיִקלִִִדְרֵחיִמיתִַפֵעלְִדָרֵחיִמית4ִכזִבר'ִ ִַכֲאׁש 

רִָאֵהבִקלִִדיְרִחיםִַפֵעלְִִדָרִחים9ִבר'ִכזִ ִַכֲאׁש 

ְחִסירִקלִִַסרֲחִִַפֵעלִִַחַסר18ִִשמ'ִטז ִה 

ְִוָהַדְרָתִִקלְִוִתְהַדרִַפֵעלִִִוְתַהַדר32ִויק'ִיטִ

ִִיְׁשַמןִוִַ קלֲִעַתרִַפֵעלִַעַתר15ִדב'ִלבִ

 :ַפֵעללהלן הממצאים שבהם תיקוני ניקוד המחליפים בין אפעל ל

מראהִ

ִמקום

שכבתִניקודִ

ִקדומה

ניקודִהשכבתִִהבניין

ִהנראית

ִהמקורִהעבריִהבניין

ְִיַחֵלקִַפֵעלְִִמַפְלִגיןִאפעלִַמְפְלִגין27ִבר'ִמטִ

יָהִהְֹלכֹתִַעלִאפעלִַמְהְלָכןִַפֵעלְִִמַהְלָכן5ִשמ'ִבִ ִַידִַהְיֹאר-ְוַנֲערֹת 

ִִיְשְרטּוִַפֵעלְִיַחְבלּוןִאפעלִַיְחְבלּון5ִויק'ִכאִ

ִַיְפִלאִִַפֵעלְִִיָפֵריׁשִאפעלִִַיְפֵריׁש2ִוִִבמד'

 :ַפֵעללהלן הממצאים שבהם תיקוני ניקוד המחליפים בין בניין קל לבניין 

מראהִ

ִמקום

שכבתִניקודִ

ִקדומה

ניקודִהשכבתִִהבניין

ִהנראית

ִהמקורִהעבריִהבניין

ֱעַׁשְרִתיִִַפֵעלִִִַעַתִריתִקלִִָעַתִרית23ִבר'ִידִ ִה 

ִַוִיְדקֹרִִַפֵעלִִּוַבַזעִקלִִִוְבַזע8ִבמד'ִכהִ

 

 

 

                                                 
לפי שעה אין לדעת איזו שכבת ניקוד קבעה את הפעלים שניקודם תוקן, ולכן כותרת העמודה המציגה בטבלאות את  439

 שכבת ניקוד קדומה", היינו, קדומה ַלתיקון." -המילה שלפני התיקון היא כללית 

ראה דיונו המעמיק של פסברג, חילופי תופעת חילופי הבניינים שכיחה ביותר בכתבי יד בלהגים ארמיים שונים.  440

ואילך. והשווה בל"ח ובענ"ש, בן חיים, מסורת  179. כמו כן דיונו של בר־אשר סיגל, אי"ב, עמ' 249-247הבניינים, עמ' 

 . 241-236עמ' וזיקה, 
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 אפעל:-להלן הממצאים שבהם חילופי בניינים קל

מראהִ

ִמקום

שכבתִניקודִ

ִקדומה

ניקודִהשכבתִִהבניין

ִהנראית

ִהמקורִהעבריִהבניין

ִַוֲעָבדּוםִקלְִוִיְפְלחּוןִאפעלְִוַיִפְלחּון13ִבר'ִטוִ

ְהַדרִִקלִִתְהַדרִאפעלִִַתְהַדר15ִִיטִויק' ִת 

םִִאפעלְִוַתְחְצדּוןִקל441ְִִוִתְחְצדּון10ִויק'ִכגִ ִּוְקַצְרת 

 להלן הממצאים שבהם חילופים עם הבניינים הרפלקסיביים:

מראהִ

ִמקום

שכבתִניקודִ

ִקדומה

ניקודִהשכבתִִהבניין

ִהנראית

ִהמקורִהעבריִהבניין

תִאתְפֵעלִִיַדְכִרַנְךִקלִִִיְדְכִרָנְך13ִבר'ִמִ ָך-ִיָשאִַפְרעֹהִא  ִרֹאׁש 

םִרּוחֹוִַפֵעלִּוְמַטְרָפאִאתַפַעל442ִִומָטְרָפא8ִבר'ִמאִ ִַוִתָפע 

ִָוִאיָקץִאיתפעלְִוִאַתְעֵריתִאתְפעלְִוִאְתַעִרית21ִבר'ִמאִ

ִִתָנְגפּוִִאתְפֵעל443ִִתַתְברּוןִקלִִתְתְברּון42ִבמד'ִידִ

ִַביהָוהִַהְדֵבִקיםִאתְפֵעלְִִדִאְדֵבְקתּוןִאפעלְִדַאְדֵבְקתּון4ִדב'ִדִ

 

השוואת חילופי הבניינים למצוי בדפוס סביונטא, במהדורתו של שפרבר ולהערות המסורה שאסף 

לנדאואר העלתה כי רוב החילופים הנזכרים לעיל הם חילופים שגורים בין הנוסחים השונים של 

 ַמְהְלִכיןיש תיעוד בא"מ  ַמְהְלָכןלצורת הרבות בבינוני . ְרִחים/  ָרִחים, ַבַזע/  ְבַזע, ְיָפֵריׁש/  ַיְפֵרישת"א, כגון 

ֵבל )שמ' כא 25)דב' ג  ַיח  לּון מצויות מקבילות בת"ק, כגון ו  ב  הצורות הבאות הן אלה (. 26(, ולפועל ַיח 

)בר' מא  ּוְמַטְרָפא(; 13)בר' מ ִִיַדְכִרַנְך(; 23)בר' יד  ַעַתִריתשלא נמצאו להן מקבילות במקורות הנ"ל: 

 (.4)דב' ד  ְדַאְדֵבְקתּון(; 10)ויק' כג  ְוַתְחְצדּון(; 32, 15)ויק' יט  ְוִתְהַדר(; 27)בר' מט  ַמְפְלִגין(; 8

רוב החילופים המובאים לעיל הם בשורשים בעלי עיצורים גרוניים, ואין ספק שתופעות פונטיות 

דר דיגוש וכן תנועה מלאה במקום תנועה כגון הנמכת תנועה בסביבת העיצור הגרוני או רי"ש, היע

חטופה תחת אל"ף ועי"ן )לפי מסורת הניקוד הבבלית העתיקה( השפיעו על זיהוי הבניינים, כגון 

. היות שבעת היות כתב היד דידן בשימוש כבר הייתה הארמית שפה כתובה בלבד, עתריתהפועל 

(, לא מן הנמנע שלצד צמיחתן של 448לפחות באגן הצפוני והמערבי של הים התיכון )מוצאו של כ"י 

מסורות פרשניות שונות, חלה היטשטשות בהבחנה שבין הבניינים הפעילים, ובייחוד כאשר השלד 

העיצורי של הפועל מציג דגם שאותו ניתן לפרש בשתי דרכים שונות. הנחה זו עשויה להסביר את 

)ויק'  ְוִתְהַדר. את ניקודה של צורת הפועל (8)בר' מא  ּוְמַטְרָפאכגון עתן של צורות ניקוד ייחודיות הופ

ְהַדר( אפשר להסביר באמצעות הנוסח העברי 32, 15יט   (.15)ויק' יט  ת 

                                                 
ומסתבר להניח שגם שכבת  ְוִתיְחְצדּוןהתי"ו כהה וברור שהוא תיקון לסימן ניקוד אחר. סביונטא גורס  תחתהפתח  441

 הניקוד הקדומה קבעה חיריק )שאם לא כן, לא היה צורך להדגיש את הפתח בקו כה עבה(.

ן להכריע בוודאות אם שכבת הניקוד הקדומה קבעה , אף על פי שלא ניתאתַפַעלהדגש ודאי, והתבנית מתאימה לבניין  442

  חיריק אחר המ"ם.

 הדגש בתי"ו התחילית נמחק בידי יד אחת והושב בידי יד אחרת. 443
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שורש דח"ל בנטיית העתיד והציווי לנוכח, לנוכחת, בקל רווחים  –חילופי בניין אתַפַעל  .5.5.2.2

 444אך ורק בבניין קל,לנוכחים ולנסתרים בכתב היד. בנטיית העבר, לעומת זאת, מופיע הפועל 

אפשר להניח לכאורה, ל הפועל. ששלמה תיעוד לנטייה כלומר, על פי שכבת הניקוד הקדומה אין 

שניקוד הפעלים הללו בבניין אתַפַעל אינו אלא טעות שנבעה כתוצאה מהניקוד החלקי הרווח 

בניין זה , אך מתברר שנטיית השורש בשקבעה פתח תחת החי"ת במסורת הניקוד הבבלית העתיקה

מסתבר שבקריאתן של  445מצויה בהערות המסורה של כתבי יד נוספים ובבברית החדשה בסורית.

, ובאחרות, בעיקר צעירות יותר, הובן באופן רפלקסיבי, במובן "נפחד"מסורות אחדות הובן השורש 

 ואולי מתוך הבנת הפועל באופן פעיל. ניין קל, אולי על סמך נטיית העברהפועל בב

  

מראהִ

ִמקום

שכבתִניקודִ

ִקדומה

ניקודִהשכבתִִהבניין

ִהנראית

ִהמקורִהעבריִהבניין

ִִתיָראִֵמְרָדהִִמְצַרְיָמה-ַאלִקלִִתיְדַחלִאתַפַעלִִתיַדַחל3ִבר'ִמוִ

רִִקלִִִתְדֲחִליןִאתַפַעלִִִתַדַחִלין17ִבר'ִלהִ תִַאלַותֹאמ  ד  ִִתיְרִאי-ָלּהִַהְמַיל 

רִִקלִִִתְדֲחלּוןִאתַפַעלִִִתַדַחלּון17ִשמ'ִכִ לַויֹאמ  הִא  ִִתיָראּו-ָהָעם,ִַאל-ֹמׁש 

םְִמֹאדִקלְִוִיְדֲחלּוןִאתַפַעלְִוִיַדַחלּון4ִדב'ִבִ ם,ְִוִנְׁשַמְרת  ְִוִייְראּוִִמכ 

 

  

                                                 
, כגון דל"תהפתח אחר יש שפרבר מופיע הפועל בבניין קל בכל הנטיות, אך באפראט מצויות צורות שבהן  במהדורת 444

; נלדקה, סורית, 173; פסברג, דקדוק גניזה, עמ' 157, עמ' אנא"יקסלר, דקדוק -מילר, אנא"י. והשווה ב(4, דב' ב ןuחלוpדffיoו

, מפרש את כל הופעותיו של השורש בבניין קל. לדבריו, ניקוד הפתח מעל 216. דודי, דקדוק אונקלוס, עמ' 109עמ' 

פעלים מהשורש דח"ל בנטיית העתיד  בתנועות העזר לפני חי"ת כולל אך ורק הדל"ת הוא תנועת עזר לפני חי"ת. הדיון

 לנוכחים ולנסתרים, ואין הסבר לשווא שנקבע בחי"ת.  

 .148-149. לסורית ראה ברוקלמן, סורית, עמ' 30ראה לנדאואר, מסורה, עמ'  445
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 שורשים בעלי עיצור גרוני .5.6

 שורשים בעלי פה"פ גרונית .5.6.1

 שורשי פ"א .5.6.1.1

 בכל נטיות הבניינים שבהם היא מצעית, בין אם עשויה להישמטהיא כתוצאה מהיחלשות האל"ף, 

(. לצד אלה האל"ף 20)דב' ח  מֹוֵביד(; 5)דב' ח  ְדַמֵליףסוגרת הברה, כגון מונעת בתנועה, בין אם 

)דב' כג  ְתַאַחר(; 56)בר' כד  ְתַאְחרּון: ַפֵעלנשמרת בדרך קבע בנטיית השורשים אח"ר, אב"ד בבניין 

, ִׁשיןַמְבֲאִ) ַמְבָאִׁשיןלאחר שווא נח משתמרת ואינה נשמטת: אל"ף מצעית ש(. 28 )דב' לב ְמַאְבֵדי(; 22

תהליך היחלשות העיצור אל"ף במעמדים אלה והידמותו לגזרת פ"י (. 26)שמ' י  ַנְׁשַאר(; 11שמ' א 

  446מתועד כבר בא"מ והוא מצוי בכלל ניבי הארמית.

 

 בניין קל .5.6.1.1.1

 דרך השלמים ברוב הנטיות של בניין קל, למעט בנטיית העתיד.שורשי פ"א נוהגים על 

כתב הממצאים בנטיית העבר אחידים. פה"פ אל"ף נוקדה בסובסטראט  נטיית העבר .5.6.1.1.1.1

חיטפא בשכבת הניקוד הבבלית -בתנועה מלאה, בחטף פתח בשכבת הניקוד הטברנית ובפתח היד

, בר' ַדֲאַזְלָתא) ְדָאַזְלָתא נוכח(; 18, דב' ט ֲאָכִלית) ַאַכִלית(; 17, דב' ט ַוֲאַחִדית) ְוַאַחִדית מדבר 447הצעירה:

ִ(;23)במד' כב ִַוֲאַזַלת נסתרת(;  30, במד' כג ִדיֲאַמר) ְדַאַמר נסתר (;10, שמ' טו ַמְרְתֲִאִ) ַאַמְרְתִ (;4מט 

(; 27, בר' מג ַמְרתּוןֲאִיִדִ) ְדָאַמְרתּון נוכחים(; 20)בר' מד  ַוֲאַמְרָנא מדברים(; 5, במד' ל ִדיֲאַסַרת) ְדַאַסַרת

 (. 19, שמ' א ָראַמֲִאִוִַ) ְוָאָמָרא נסתרות(; 25, בר' מז ַואַמרּו) ְוַאַמרּו(; 2, בר' טו 448ִדֲאַזלּו) ַדָאָזלּו נסתרים

הממצאים בנטיית העתיד אחידים למדיי, ותיקוני ניקוד אחדים מצויים  נטיית העתיד .5.6.1.1.1.2

( ובניקודן 30)דב' כח  ֵתירּוס  ֵתירֹוס(; 25)בר' כז  ְוֵאיכּול וֵאיכֹולכגון , yiqtolבתנועת עה"פ בדגם 

. להלן הממצאים נובעים מאנלוגיה לשורשי פ"י הללו של אותיות השימוש. ייתכן שתיקוני השורוק

יֵזיל) ֵאיִזיל מדבר: העתיד לנטיית (; 58)בר' כד  ַהֵתיְזִלין נוכחת(; 20)דב' כח  ְדֵתיַבד(; נוכח 11, שמ' ג א 

 מדברים(; 4)במד' ל  ְוֵתיַסר(; 44)בר' כד  ְוֵתיַמר נסתרת(; 20)במד' כד  ֵייַבד(; 12)שמ' י  ְוֵייכֹול נסתר

ְִוֵיְחדּון נסתרים(; 26)דב' ד  ֵתיְבדּוןִ(;27)שמ' יב ְִוֵתיְמרּון נוכחים(; 52)במד' לג  ֵניִזיל (;20)ויק' כה  ֵניכּול

 (.10, דב' ד ִדֵייְלפּון) ְדֵייְלפּון(; 28, שמ' כח ְוֵיֲחדּון)

, יַמִריֱאִ) ִאיַמִרי נוכחת (;6, שמ' ו ֱאיַמר) ֵאיַמר (;16, בר' כו יֵזילֱאִ) ִאיֵזיל נוכח נטיית הציווי .5.6.1.1.1.3

 (.24, שמ' י יִזילּוֱאִ) ִאיִזילּו נוכחים (;8, שמ' ב יִזיִליֱאִ) ִאיִזיִלי (;13בר' כ 

 (.19, דב' ח דֵמיבִָ) ֵמיַבד(; 18, בר' טו רְלֵמיַמִ) ְלֵמיָמר צורת המקור .5.6.1.1.1.4

                                                 
; באי"ב ראה בר־180-182; בקת"ג מהגניזה ראה פסברג, דקדוק גניזה, עמ' 138-139בא"מ, ראה ב"ל, ארמית, עמ'  446

מערכת ; באה"ש ראה טרשין, 196-183, עמ' אנא"יקסלר, דקדוק -מילר, ראה אנא"י; ב136-135אשר סיגל, אי"ב, עמ' 

 .176-163תימן, עמ'  במסורת ג, ארמית; למסורת הארמית של יהודי תימן ראה מור186-184, עמ' הפועל

 .4.2.1.5.1לניקוד האל"ף בראש הברה פתוחה לא מוטעמת ראה סעיף  447

החיריק בדל"ת הזיקה הוא תיקון של אחת משכבות הניקוד המאוחרות, אך אין בידינו לייחסו למסורת ניקוד  448

 מסוימת.
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)בר' טז  ָאְזָלא יחידה(. 19)שמ' יט  ֵזילָאִִ(;17)בר' מ ִָאֵכיל יחידבינוני פועל  נטיית הבינוני .5.6.1.1.1.5

 (.31)שמ' יב  ָאְמִרין רבים (;57)בר' כד  ָאְמָרה (;8

 (. 20)ויק' יט  ֲאִחיָדא יחידה(. 13, בר' כב ֲאִחיד) ָאִחיד יחיד בינוני פעול

 

  ַפֵעלבניין  .5.6.1.1.2

בנטיית העבר נוהגים שורשי פ"א כבגזרת השלמים. בנטיות העתיד, הציווי והבינוני עשויה האל"ף 

אך נשמרת בשורשים כגון אב"ד, אח"ר. צורות ציווי אינן מצויות  ףלהישמט בשורשים כגון אל"

 בת"א בבניין זה, וכמוהן גם רבות מנטיות הגופים.

 (.25)שמ' טו  ְוַאְלֵפיּה נסתר (;4)דב' יא  ְוַאֵביִדנּון (;5)דב' ד  ְדַאֵליִפית מדבר נטיית העבר .5.6.1.1.2.1

)דב'  ְתַאְבדּון נוכחים(; 28)שמ' כב  ְתַאַחר נוכח(; 15)שמ' ד  ְוַאֵליף מדבר נטיית העתיד .5.6.1.1.2.2

 (.8)דב' כד  ְדַיְלפּון נסתרים(; 2יב 

 (.2)דב' יב  ַאַבָדא(; 23)ויק' יט  ְלַאָבָדא צורת המקור .5.6.1.1.2.3

)שמ'  ּוַמְלֵפיִרבים(. 5)דב' ח  ְדַמֵליף(; 10)דב' ז  ְמַאַחר יחידבינוני פועל  נטיית הבינוני .5.6.1.1.2.4

 (.28)דב' לב  ְמַאְבֵדי(; 35לה 

 (.28)דב' כב  ְמָאְרָסא יחידה(; 10)בר' כו  ִדְמַיַחד  יחיד  בינוני פעול

 בניין אפעל .5.6.1.1.3

 ביסודה שוואיתהבכל נטיות בניין אפעל: האל"ף השורשית  ניכרייחודה של גזרת שורשי פ"א 

. הממצאים בת"א בבניין זה מוגבלים oנשמטת מהכתיב, ותנועת התחילית משתנה לתנועת 

 אכ"ל, ונטיות הגופים אינן שלמות.ו ך"לשורשים אב"ד, אר

)במד'  ְואֹוִריכּו נסתרים (;32)שמ' טז  ְדאֹוֵכיִלית (;4)בר' לב  ְואֹוַחִרית מדבר נטיית העבר .5.6.1.1.3.1

 (.8כב 

)במד'  יֹוֵכיִלַנָנא נסתר(; 24)דב' ז  ְותֹוֵביד נוכח (;30)ויק' כג  ְואֹוֵביד מדבר נטיית העתיד .5.6.1.1.3.2

 (.2)דב' ו  ְדיֹוְרכּון נסתרים(; 52)במד' לג  ְותֹוְבדּון נוכחים(; 19)במד' כד  ֹוֵבידְוי (;18יא 

 (.8)במד' ט  אֹוִריכּו נוכחים נטיית הציווי .5.6.1.1.3.3

 (.63)דב' כח  ְלאֹוָבָדא(; 22)במד' ט  ְבאֹוָרכּות צורת המקור .5.6.1.1.3.4

 (.20)דב' ח  מֹוֵביד יחידבינוני פועל  נטיית הבינוני .5.6.1.1.3.5

 

על .5.6.1.1.4  בניין אתפְׁ

האל"ף נשמרת בכל נטיות הזמנים והגופים המצויות בת"א. תיקוני הניקוד קובעים חטף פתח על 

דרך מסורת הניקוד הטברנית, במקום תנועה מלאה תחת האל"ף, כפי שנוקדו המילים בסובסטראט 

 .כתב היד

 (. 33, במד' לה ִדיִאְתֲאִׁשיד) 449ְדִאְתַאֵׁשיד נסתר נטיית העבר .5.6.1.1.4.1

                                                 
 ̇נ̇אִֵשידבהערת מסורה נכתב  449
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(; 16, ויק' ו ִתְתֲאִכיל) ִתְתַאִכיל נסתרת(; 19, ויק' ז ילכִִֵיְתֲאִ) ִיְתַאִכיל נסתר נטיית העתיד .5.6.1.1.4.2

לּון ) נסתרים(; 16, בר' מב ִתְתַאְסרּון) ְסרּוןִתְתָאִ נוכחים כ  אָּ  (.13, ויק' יא ְכלּוןִיְתַאִִית 

 (.7, ויק' יט ָכָלאִאְתֲאִ) ִאְתְאָכָלא צורת המקור .5.6.1.1.4.3

(; רבים 47)ויק' יא  ִמְתַאְכָלא יחידה(; 13, ויק' יז ִכילְדִמְתֲאִ) ילְדִמְתַאכִִ יחיד נטיית הבינוני .5.6.1.1.4.4

 (.18)דב' כה  ִמְתַאֲחִרין

 

 בניין אתַפעל .5.6.1.1.5

שורשי פ"א מתועדים בבניין זה רק בנטיית העבר ובנטיית העתיד, בגופים בודדים. הממצאים מכתב 

 מלמדים שהאל"ף נשמרת בשתי נטיות הזמנים הללו. היד דידן 

 (.39)במד' יד  ְוִאְתַאַבלּו נסתרים העברנטיית  .5.6.1.1.5.1

 (.14, בר' כב רִיְתַאַמִ) ִיְתַאַמר נסתר נטיית העתיד .5.6.1.1.5.2

 

 שורשי פ"ה .5.6.1.2

 ך, הרה"ר )השורש הו"ך, הנ"י, הפ""ך, הלךקבוצת שורשים זו כוללת את השורשים הד"ר, הו"י, הו"

( בנטיית .5.7.5 בסעיף ןיידוהנ"י השורש ו .5.7.5.8 יידון בסעיף, השורשים הו"י 5.7.3 יידון בסעיף

העבר נוטים שורשי פ"ה על דרך השלמים, אך נטיות השורשים בגופים, בבניינים ובזמנים אינן 

, ַפֵעלמופיע רק בבניין  ךבת"א: השורש הד"ר יחידאי ובא רק בנסתר עתיד, השורש הל" מלאות

 ( יחידאית וכיו"ב.17)דב' כט  ְמַהְרֵהרהמילה 

 

 בניין קל  .5.6.1.2.1

 (.10)ויק' יג  ֲהַפַכת נסתרת(; 6, דב' כג ַוֲהַפְך) ְוַהַפְך נסתר נטיית העבר .5.6.1.2.1.1

ַדר.   ַתְהַדר  ְתַהַדר( תוקנה פעמיים: 15)ויק' יט  ְתַהַדרצורת הנוכח  נטיית העתיד .5.6.1.2.1.2 ִתה 

או בניין קל  )אפעל ַתְהַדר. דפוס סביונטא גורס ְוִתְהַדר  ִוְתַהַדרתוקנה פעם אחת:  32הצורה בפסוק 

, ואילו שפרבר גורס בניין 32( בפסוק ַפֵעל) ְתַהַדרו 15( בפסוק שתנועת אית"ן שבו הידמתה לגרונית

. ככל הידוע לנו, הופעתו של הפועל בבניין קל היא ייחודית ַתְהַדראפעל בשתי הופעותיו של הפועל: 

 .448לכ"י 

 

 ֵעלפַ בניין  .5.6.1.2.2

 נסתרים(; 14, דב' ב ִדיַהֵליְכָנא) ְדַהֵליְכָנא מדברים(; 1)במד' כד  ַהֵליְך נסתר נטיית העבר .5.6.1.2.2.1

 (.29)שמ' יד  ַהִליכּו

 450(.9, שמ' ב ָהִליִכי) ַהִליִכי נוכחת נטיית הציווי .5.6.1.2.2.2
                                                 

לפני קמץ בלי דגש עם  ָהִליִכיבדגש ו ַהִליִכילנדאואר מביא את שתי הצורות שלעיל ). ִליִכיִָהא בדפוס סביונטא נכתב 450

רִָלּהִַבת־אפשר שכתיב זה נובע מהשפעת הנוסח העברי: " .34ליכי, ראה מסורה, עמ' -למ"ד( וכן את הצורה הא ַותֹאמ 

ה דִַהז  ל  ת־ַהי  הא כתבי היד של הנוסח השומרוני לתורה, אך בכתב יד אחד נכתב "מצוי ברוב  הלכיהכתיב  ".ַפְרעֹהִֵהיִליִכיִא 

 . 663", ראה טל ופלורנטין, תורה, עמ' ליך
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בבניין  "ךנטיית הבינוני בשורשי פ"ה השלמים מצויה רק בשורש הל נטיית הבינוני .5.6.1.2.2.3

 ְמַהְלָכן רבות(; 23)שמ' ט  ּוְמַהְלָכא בינוני פועל יחידה(; 27)ויק' יא  ִדְמַהֵליְך יחיד בינוני פועל: ַפֵעל

 (.5, שמ' ב 451ַמְהְלָכן)

 

על  .5.6.1.2.3  בניין אתפְׁ

, שמ' ז ִפיכּוְוִאְתֲהִ) ְוִאְתְהִפיכּו נסתרים(; 13, ויק' יג ֵפיְךִאְתֲהִ) ִאְתַהֵפיְך נסתר נטיית העבר .5.6.1.2.3.1

20.) 

 (.17)שמ' ז  ְוִיְתַהְפכּון נסתרים(; 16, ויק' יג ֵפיְךְוִיְתֲהִ) ְוִיְתַהֵפיְך נסתר העתידנטיית  .5.6.1.2.3.2

 

 שורשי פ"ח .5.6.1.3

כשהחי"ת  ההבדלים בין שכבות הניקוד ניכריםשורשי פ"ח נוטים על דרך השלמים בכל הבניינים. 

מקבלת החי"ת תנועה  כתב הידבהברה פתוחה לא מוטעמת וכשהחי"ת סוגרת הברה. בסובסטראט 

יקוד מלאה בבואה בהברה פתוחה לא מוטעמת, ותנועה זו מתוקנת לעתים לשווא בשכבת הנ

  452בשכבת הניקוד הטברנית. הבבלית הבינונית, ולחטף פתח

 

 בניין קל .5.6.1.3.1

, בר' מא ָלםֲחִ) ַחָלם נסתר(; 7)דב' ב  ֲחַסְרָתִ נוכח(; 15)בר' מא  ֲחַלִמית מדבר נטיית העבר .5.6.1.3.1.1

 נסתרים(; 20)בר' נ  ֲחַׁשְבתּון נוכחים(; 11)בר' מא  ַוֲחַלְמָנא מדברים(; 15)שמ' י  ַוֲחׁשֹוַכת נסתרת(; 1

 (.24)שמ' ז  ַוֲחַפרּו

טֹול בנטיית העבר של בניין קל. הפועל 15)שמ' י  ַוֲחׁשֹוַכת הנסתרתצורת  ( היא דוגמא בודדה לדגם ק 

אפשר שיסודה של נטייה  453(.15" )עז' לא ֲעלֹוִהיִַאֵפיִַמלַכָיאַוחשֹוַכתִבדגם זה מצוי בת"י לנביאים: "

 .חשוכה/  חשוךזו באנלוגיה לשם העצם 

בנטיית העתיד מנוקדים שורשי פ"ח על דרך השלמים. הדגם הרגיל  נטיית העתיד .5.6.1.3.1.2

נטיות (. 9)דב' ח  ִתְחַסר כגון, yiqtal, למעט שורשי ל"ר שבהם הדגם הוא yiqtolבבניין קל הוא 

 תחצדון(. הפועל 11)ויק' כה  ִתְחְצדּון נוכחים (;20)דב' כד  ִתְחבֹוט (;19)דב' כד  ִתְחצּוד נוכחהעתיד: 

)תיקון ניקוד לפתח תחת התי"ו( על דרך  ְוַתְחְצדּון, אך פועל זה מנוקד 10מופיע פעם נוספת בויק' כג 

  בניין אפעל או בבניין קל שבו הידמתה תנועת אית"ן בהשפעת העיצור הגרוני.

 (.2)בר' נ  ְלִמְחַנט צורת המקור .5.6.1.3.1.3

 (.19, בר' מא ִסיָכןֲחִ) ַחִסיָכן רבות(; 2)דב' יג  ָחֵלים יחיד  בינוני פועל נטיית הבינוני .5.6.1.3.1.4

 

 

                                                 
 (.25)דנ' ג  ַמְהְלִכין –בא"מ  451

 .4.2.1.5.3ראה סעיף  452

 ( בערכו.CALמתוך המילון הארמי המקיף ) 453
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  ַפֵעלבניין  .5.6.1.3.2

)בר' מב  ְוַחֵשיב נסתר(; 30)בר' לא  ַחֵמיְדָתא נוכח(; 14)דב' כו  ַחֵליִפית מדבר נטיית העבר .5.6.1.3.2.1

 (.5)דב' לב  ַחִבילּו נסתרים(; 7

 (; 18)ויק' כז  ִויַחֵשיב (;10)ויק' כז  ְיַחֵליף נסתר(; 14)שמ' כ  ְתַחֵמיד נוכח נטיית העתיד .5.6.1.3.2.2

על  כתב היד( מנוקדת בסובסטראט 5)ויק' כא  יחבלון(. צורת הנסתרים 16)דב' ד  ְתַחְבלּון נוכחים

מתיישב עם  ַפֵעל(. בניין ְיֲחְבלּון)בסביונטא  ְיַחְבלּון: ַפֵעל, וניקוד זה תוקן על דרך ַיְחְבלּוןדרך אפעל 

", אך ְיַחְבלּוןִִחבּולּוָפָתאְִדִדְקְנהֹוןִָלאְִיַגְלחּון,ִּוְבִבְסְרהֹוןִָלאִהפועל הקודם בפסוק ועם שמות הפעולה: "

 –ומשמעותו של הפועל  454(,26)שמ' כא  ְוַיְחֵבלהטיית השורש בבניין אפעל מצויה בת"ק מהגניזה: 

תעשויה אף היא להתאים להקשר הפסוק " –"פציעה"  ִָשָרט  ִִיְשְרטּו ִלֹא ", לא פחות ּוִבְבָשָרם

ם בין מסורות הקריאה הללו הוא . אפשר שיסודם של ההבדליַפֵעלמהמשמעות "השחתה" בבניין 

פרשני, ואפשר שחילוף זה מלמד על היטשטשות ההבחנה בין משמעויותיהם של הבניינים הפעילים 

 (. .5.5.2 סעיף)ראה 

 (;13)שמ' יב  ְלַחָבָלא(; 29)בר' יט  ְבַחָבלּות צורת המקור .5.6.1.3.2.3

 (.16)ויק' כו  ְמַחְשָכן רבות.  (23 )שמ' יב ְמַחְבָלא יחיד בינוני פועל נטיית הבינוני .5.6.1.3.2.4

 .(51)ויק' יג  ְמַחְסָרא יחידה בינוני פועל

 

 בניין אפעל  .5.6.1.3.3

( 24)בר' מט  ַאְחֵסיןבנטיית הנסתר  ןבבניין זה מצוי רק השורש חס" נטיית העבר .5.6.1.3.3.1

 (.27)בר' מז  ְוַאְחִסינּוובנטיית הנסתרים: 

)במד'  ַנְחֵסין מדברים(; 28)ויק' כז  ְדַיְחֵרים נסתר(; 20)במד' יח  ַתְחֵסין נוכח נטיית העתיד .5.6.1.3.3.2

 (.17, במד' לד ִדיַיְחְסנּון) ְדַיְחְסנּון נסתרים(; 13, במד' לד ִדיַתְחְסנּון) ַתְחְסנּוןְדִ נוכחים(; 19לב 

 ַאְחֵסין נוכח: ןצורות הציווי המצויות בת"א בבניין אפעל הן מהשורש חס" נטיית הציווי .5.6.1.3.3.3

 (.23)דב' ט  ְוַאְחִסינּו נוכחים(; 21)דב' א 

 (.8)דב' לב  ְבַאְחָסָנא צורת המקור .5.6.1.3.3.4

 (.8)בר' מט  ַמְחְזֵרי רביםבינוני פועל  נטיית הבינוני .5.6.1.3.3.5

 

על .5.6.1.3.4  בניין אתפְׁ

 מדברים(; 20)בר' נ  ִאְתֲחֵׁשיַבת נסתרת(; 7, בר' כא ְוִאְתֲחִסיל) ַחִסילְוִאְתִ נסתר נטיית העבר .5.6.1.3.4.1

 (.15בר' לא  ,ֵׁשיְבָנאִאְתֲחִ) ִאְתְחֵׁשיְבָנא

, במד' יח ֵׁשיבְוִתְתֲחִ) ְוִתְתְחֵׁשיב נסתרת(; 18, ויק' ז ִיְתֲחֵׁשיב) ִיְתְחֵׁשיב נסתר נטיית העתיד .5.6.1.3.4.2

27.) 

 

                                                 
 . 185סוקולוף, מילון א"י, עמ'  454
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 בניין אתַפעל  .5.6.1.3.5

 נסתרים(; 20)שמ' ח  ִאְתַחַבַלת נסתרת(; 3)במד' כה  ְוִאְתַחַבר נסתר נטיית העבר .5.6.1.3.5.1

 (.5)במד' כה  ְדִאְתַחַברּו

 ִיְתַחְשבּון נסתרים(; 10)שמ' א  ִנְתַחַכם מדברים(; 34)בר' כט  ִיְתַחַבר נסתר נטיית העתיד .5.6.1.3.5.2

 (.31)ויק' כה 

 (.9)בר' לד  ְוִאְתַחַתנּו נוכחים נטיית הציווי .5.6.1.3.5.3

 (.1)בר' מה  ְלִאְתַחָסָנא צורות המקור .5.6.1.3.5.4

 (.11)דב' ב  ִמְתַחְשִבין רבים(; 20)דב' ב  ִמְתַחְשָבא יחידה נטיית הבינוני .5.6.1.3.5.5

 

 שורשי פ"ע .5.6.1.4

אף על פי ששורשי פ"ע השלמים נוטים על דרך השלמים, ניכרים בקבוצת שורשים זו רוב ההבדלים 

. בנטיית העבר עיקר ההבדלים הם בניקוד האות עי"ן כתב הידשבין שכבות הניקוד השונות שב

תנועה מלאה לפי , שווא או כתב הידבהברה פתוחה שאינה מוטעמת: תנועה מלאה לפי סובסטראט 

חיטפא לפי שכבת -פתח לפי שכבות הניקוד הטברניות ופתח-שכבת הניקוד הבבלית הבינונית, חטף

תנועת  כתב הידהבבלית הצעירה. בנטיות העתיד, הציווי וצורת המקור נקבעה בסובסטראט הניקוד 

עזר תחת העי"ן הסוגרת הברה, ותנועת עזר זו תוקנה לשווא או לתנועת חטף פתח בשכבות הניקוד 

 (.4.2.1.6.2 המאוחרות )ראה סעיף

 

 בניין קל  .5.6.1.4.1

מן הממצאים בנטיית העבר של בניין קל ניתן לעמוד בבירור על ההבדלים  נטיית העבר .5.6.1.4.1.1

שכבת הניקוד הבבלית  :4.2.1.5.4.2 שכבות הניקוד השונות שבכתב היד כפי שנדונו בסעיף בין

, שכבות הניקוד הטברניות ושכבת הניקוד (בב) , שכבת הניקוד הבבלית הבינונית(בע) העתיקה

-(. בולטות במיוחד העובדה שמילים שניקודן תוקן לחטף פתח לא תוקנו לפתחבצ) הבבלית הצעירה

 (. להלן ממצאים מייצגים:4.2.1.3.1 סעיף חיטפא )ראה
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ִִמראהִמקוםִנטייתִהגוף ניקודִהשכבת

ִבע

ִ הניקודִשכבת

ִבב

ִהניקודִ שכבות

ִהטברניותִ

ִהניקודִ שכבת

ִבצ

ִַבִדיתִדיעְְִִִִדָעַבִדית2ִשמ'ִיִִמדבר

455ֲִִעַבְדְתִִִָעַבְדָתא9ִבר'ִכִִנוכח

ִַבדִדיעְְִִִִדָעַבד19ִויק'ִכדִִנסתר

ִִַוֲעַרַקתְִִוָעָרַקת6ִבר'ִטזִִנסתרת

ִִַוֲעַבְרָנאְִִוַעַבְרָנא8ִדב'ִבִִמדברים

ִִִדיֲעַבְדתּוןְִִדָעַבְדתּון15ִבר'ִמדִִנוכחים

ִַבְדִתיןעְִִִִִתיןַעַבְד18ִִשמ'ִאִִנוכחות

ִַבדּוַועְְִִִוַעַבדּוְִוָעַבדּו28ִשמ'ִלבִִנסתרים

 

בבניין קל הם עב"ד, עב"ר, ארבעת שורשי פ"ע מגזרת השלמים הנוטים  נטיית העתיד .5.6.1.4.1.2

, עב"ר yiqtel –עש"ק. בנטיית העתיד מצויים שורשים אלה לפי דגמי הפועל הבאים: עב"ד ער"ק ו

yiqtal ער"ק ועש"ק ,yiqtol . 

בכל הגופים ובכל שכבות  aבשורש זה מנוקדת תחילית העתיד בתנועת  השורש עב"ד .5.6.1.4.1.3

הוא בפתח ובשכבות הניקוד המאוחרות פתח זה  כתב הידודה של העי"ן בסובסטראט הניקוד. ניק

מתוקן לשווא. שווא בעי"ן במעמד זה מאפיין הן את מסורת הניקוד הבבלית הבינונית, הן את 

 מסורת הניקוד הטברנית. 

פה אין אפשרות לקבוע איזו שכבת ניקוד קבעה את הדגש הקל באות בי"ת. הדגש עשוי להיות הוס

. בעברית על פי מסורת הניקוד הבבלי כתב הידשלאחר קביעת השווא או דגש שנקבע בסובסטראט 

מן הסתם הדגש ) ְמַעגלֹוַתיָהִ, ִהִעִתיקּו: ת עזרעשוי להופיע דגש אחר עי"ן סוגרת הברה המונעת בתנוע

יָהִ בגימ"ל בצורת יסוד הדומה לטברנית, הניקוד הבבלי הדוגמאות מתועתקות מסימני ; ַמְעְגֹלת 

לסימני הניקוד הטברני(. ייבין סבור שדיגוש אותיות בגדכפ"ת קדם לתנועת העזר אחר העיצור 

 להלן נטיית השורש עב"ד: 456הגרוני.

 

נטייתִ

ִהגוף

ִִמראהִמקום ניקודִהשכבת

ִהבבליתִהעתיקה

ִ הניקודִשכבת

ִהנראית

ִִדיַאְעֵבידְִדַאַעֵביד20ִשמ'ִגִִמדבר

ְִוָלאִַתְעֵבידְִוָלאִַתַעֵביד12ִבר'ִכבִִנוכח

ִִדיַתְעְבִדיןְִדַתַעְבִדין13ִבר'ִכִִנוכחת

ִַיְעֵבידִַיַעֵביד34ִבר'ִמאִִנסתר

ִַתְעְבדּוןְִתַעְבדּון3ִויק'ִיחִִנוכחים

                                                 
 .5.1.1.2ה סעיף לסיומות הנוכח בתנועה ובעיצור רא 455

 . 342-343ייבין, ניקוד בבלי,  456
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 כתב היד. בסובסטראט iתחילית העתיד בשורש זה מנוקדת בתנועת  השורש עב"ר .5.6.1.4.1.4

נקבע חיריק כתנועת עזר בפה"פ ולעתים השלד העיצורי קובע יו"ד אחר העי"ן. חיריק זה מתוקן 

 תמיד לשווא בשכבת ניקוד מאוחרת יותר. להלן נטיית השורש עב"ר:

 

ִִמראהִמקוםִגוף ניקודִהשכבת

ִהבבליתִהעתיקה

ִ הניקודִשכבת

ִהנראית

ִיַברִאיעְִִִאיִעיַבר19ִבמד'ִכִִמדבר

ִיַברִתעְִִִתִעיַבר3ִבר'ִיחִִנוכח

ִַבריעְִיִִִַבריִיע28ִִִדב'ִגִִנסתר

ִִנְעיַברִִנִעיַבר17ִבצד'ִכִִמדברים

תחילית העתיד בשורשים אלה היא בחיריק ובסובסטראט  השורשים ער"ק, עש"ק .5.6.1.4.1.5

נטייתם של . להלן yiqtolשורשים אלה נוטים על פי הדגם  457נקבע חיריק תחת פה"פ עי"ן. כתב היד

 :כתב הידאלה בשורשים 

ִִמראהִמקוםִגוף ניקודִהשכבת

ִהבבליתִהעתיקה

ִ הניקודִשכבת

ִהנראית

458ִִתיְעיׁשֹוקִיׁשּוקִתיע14ִִִדב'ִכדִִנוכח

ִִדִיֲעַרקְִדִיִערֹוק26ִבמד'ִלהִִנסתר

ִִנְערֹוקִִנִערֹוק25ִשמ'ִידִִמדברים

ְִוִתְעְרקּוןְִוִתִעְרקּון17ִויק'ִכוִִנוכחים

459ְִוִיִעְרקּון36ִִויק'ִכוִִנסתרים

 

, ויק' ִתְעׁשֹוק) ִתִעׁשּוק נוכח(; 20, שמ' ג ידבִֵַאעְִיִדִ) ידְדַאַעבִֵ מדבר הגופים בבניין קל:נטיית  .5.6.1.4.1.6

 ַברְדִתעִִ נסתרת(; 32, ויק' כז ְדִיְעַבר) ְדִיִעַבר נסתר(; 13, בר' כ ִדיַתְעְבִדין) ְדַתַעְבִדין נוכחת(; 13יט 

(; 8, ויק' כג 460דּוןַתעבְִ) ַתַעְבדּון נוכחים(; 25, בר' יד ִנְערֹוק) ִנִערֹוק מדברים(; 30, במד' ה ִדיִתְעַבר)

 (.7, דב' לג 461ַיְעְבָדן) ָדןַיַעבְִ נסתרות(; 36)ויק' כו  ְוִיִעְרקּון נסתרים

השורשים שבהם מצויות צורות ציווי בשורשי פ"ע בגזרת השלמים הם  נטיית הציווי .5.6.1.4.1.7

, עת"ד. תיקוני הניקוד הרווחים בנטיית הציווי הם תיקוני ניקוד העי"ן לחטף םעב"ר, על"עב"ד, 

ובין שכבת הניקוד הבבלית הצעירה לפי  (1טניקוד הטברנית )או הסגול. אפשר להבחין בין שכבת 

ניקודה של וי"ו החיבור הקודמת לצורת הציווי: וי"ו החיבור המנוקדת בסגול היא תיקון על דרך 
                                                 

 (, אשר לא ניתן לקבוע אם נוקד ביסודו בחיריק. 13)ויק' יט  ִתְעׁשֹוקלמעט הפועל  457

 .5.2.1.5.1חולם בתנועת עה"פ ראה סעיף -לתיקוני שורוק 458

 ניקודה של מילה זו לא תוקן. 459

לזהות פתח וחטף פתח. במרכז הבי"ת היה דגש קל שנמחק ונקבע תחת העי"ן אין כל ניקוד. מתוך סימני הגרד ניתן  460

 מחדש.

 ַיְעְבָדן )מסורת ניקוד טברנית(  ַיֲעְבָדן )מסורת ניקוד בבלית עתיקה(  ַיַעְבָדןשלבי ניקודה של המילה היו כך:  461

גרות הברה ראה סעיף )מסורת ניקוד בבלית צעירה(. לדרכה של מסורת ניקוד זו בניקודן של אותיות גרוניות הסו

4.2.1.3.1. 



134 
 

ֱעיֵבדנית, למשל הטבר (, ואילו וי"ו החיבור המנוקדת בצירי היא תיקון לפי שיטת מסורת 12)בר' כד  ו 

 נוכחנטיות הציווי: . להלן 4.2.1.5.1.3 , וראה סעיף(7)ויק' ט  ֵוֱעיֵבידהניקוד הבבלית הצעירה, כגון 

 (.13)דב' ב  ְוֵעיַברּו נוכחים (;6, בר' טז ֱעיִביִדי) ִעיִביִדי נוכחת(; 2, במד' י ֱעיֵביד) ִעיֵביד

צורת המקור בשורשי פ"ע היא על דרך השורשים השלמים. תחילית מ"ם  צורת המקור .5.6.1.4.1.8

אנלוגיה בבצורת המקור לשורשים עב"ד, עב"ר בבניין קל מתוקנת מפתח לחיריק, ככל הנראה 

ַטל במסורת ההגייה הטברנית , ויק' ח ְלִמְעַבד) ְלַמַעַבד(; 22, שמ' לג ְבִמיְעַבר) ְבִמיִעַבר 462:למשקל ִמק 

34.) 

נטיית הבינוני בשורשי פ"ע היא על דרך השורשים השלמים. הממצאים  נטיית הבינוני .5.6.1.4.1.9

בנטייה זו מועטים ומוגבלים לשורשים בודדים. חלק הארי של הממצאים מבניין קל, בעיקר 

 (.13)שמ' ה  ָעְבִדין רבים .(5)שמ' יג  ָעְבָדא דהיחי(. 11)שמ' טו  ָעֵביד יחיד מהשורש עב"ד. בינוני פועל

 (. 13)במד' טז  ַעְבָדא יחידהבינוני פעול 

 

 ַפֵעלבניין  .5.6.1.4.2

ְוָעָרָעאִ נסתרות(; 5)דב' כג ָעַרעּוִ נסתרים(; 4, במד' כג ְוָעָרע)ְוָעַרעִ נסתר נטיית העבר .5.6.1.4.2.1

הוא  כתב היד( בשכבת ניקוד קדומה של 23)בר' יד  עתרית(. ניקודה של המילה 19, ויק' י ְוָעַרָעא)

. בבניין זה מופיע במהדורת ַעַתִרית: ַפֵעל)על דרך בניין קל(, וניקוד זה תוקן על דרך בניין ָעַתִריתִ

, וכך גם בדפוס מקראות גדולות (או דגש )מעל העי"ן מפתח פומא סגור שווא שפרבר בניקוד ַעַתִרית

. הופעתו השנייה של ֲעַתִריתבסביונטא מנוקד הפועל על דרך בניין קל:  463הכתר )הוצ' בר אילן(.

לבניין קל:  ַפֵעל(, והניקוד במילה זו תוקן מבניין 15השורש בת"א היא בנטיית הנסתר עתר )דב' לב 

 . ֲעַתר ַעַתרִ

הם עס"ק, עק"ר, ער"ע.  ַפֵעלשורשי פ"ע מגזרת השלמים הנוטים בבניין  נטיית העתיד .5.6.1.4.2.2

)דב' כב ְתָעַרעִ נסתרת(; 17, בר' מט ְיַעַקר)ִיַעַקרִ נסתר(; 22)דב' יד ְתַעַסרִ נוכח: נטיות העתיד להלן

 (.17, דב' לא ִויָעְרָען)ְוִיָעְרָעןִ נסתרות(; 6

ִ נוכחים(; 7, דב' לא ֵוֱעיַלם)ְוֵעיַלםִ נוכח נטיית הציווי .5.6.1.4.2.3 ֱעַלמּו)ְוַעַלמּו (. בשלוש 6, דב' לא ו 

לבניין קל על  ַפֵעלמתוקן דגם הבניין מבניין  םהופעותיה של נטיית הציווי בשורש על"מתוך ארבע 

מתוקן ניקוד העי"ן פעם  23ידי מחיקת הדגש וקביעת תנועת חטף סגול תחת העי"ן. בדברים לא 

ֱעיַלםִ ְוֵעיַלםִנוספת לתנועה מלאה:  ולא בניין  ַפֵעל, ככל הנראה מתוך הבנת הפועל בבניין ְוֵעיַלם ו 

 464.קל

 (.12)דב' כו ְלַעָסָראִ(; 22)דב' יד ַעָסָראִ צורת המקור .5.6.1.4.2.4

 (. 32)בר' מד ְמָעַרבִ(; 23)במד' כב ְמַעַתדִ יחידפעול בינוני  נטיית הבינוני .5.6.1.4.2.5

 

                                                 
 .4.4.3 ראה סעיף 462

 לפי המילון הארמי המקיף בערכו. 463

 בדפוס סביונטא ובמהדורת שפרבר מנוקד הפועל בבניין ַפעל. 464
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 בניין אפעל  .5.6.1.4.3

 (.6, שמ' לו ְוַאְעַברּו) ְוַאַעַברּו נסתרים(; 21, בר' מז ַאְעַבר) ַאַעַבר נסתר נטיית העבר .5.6.1.4.3.1

 נסתר(; 7, במד' כז ְוַתְעַבר) ְוַתַעַבר נוכח(; 19, שמ' לג ַאְעַבר) ַאַעַבר מדבר נטיית העתיד .5.6.1.4.3.2

(. כאמור, אין לדעת 7, במד' ח ְוַיְעְברּון) ְוַיַעְברּון נסתרים(; 18)דב' ג  ְוַתַעְברּון נוכחים(; 10)ויק' כז  ַיְעַבר

לאיזו שכבת ניקוד מיוחס תיקון הפתח שתחת העי"ן לשווא, שכן עי"ן סוגרת הברה מנוקדת בשווא 

 במסורות הניקוד הבבליות המאוחרות ועשויה לקבל שווא גם במסורת הניקוד הטברנית. 

 (.21)ויק' יח  ְלַאְעָבָרא צורת המקור .5.6.1.4.3.3

 (.10, דב' יח ַמֲעַבר) ַמְעַבר יחיד נטיית הבינוני .5.6.1.4.3.4

על .5.6.1.4.4  בניין אתפְׁ

 .בבניין זה נוטה רק השורש עב"ד

 נסתרים(; 24)במד' טו  ִאְתֲעִביַדת נסתרת(; 27)דב' לג  ִאְתַעִביד נסתר נטיית העבר .5.6.1.4.4.1

 (.30)ויק' יח  ְדִאְתֲעִביָדא נסתרות(; 9)שמ' יז  ְדִאְתֲעִבידּו

, שמ' כה ִתְתֲעֵביד) ִתְתַעֵביד נסתרת(; 16, שמ' יב ִיְתֲעֵביד) ִיְתַעֵביד נסתר נטיית העתיד .5.6.1.4.4.2

 (.16)שמ' לג  ְוִיְתַעְבָדן נסתרות(; 31

 (.22, ויק' ד ְלִאַתֲעָבָדא) ְלִאְתַעַבָדאצורת המקור  .5.6.1.4.4.3

 (.15, שמ' ה מתֲעֵביד) ִמְתַעֵביד יחידנטיית הבינוני  .5.6.1.4.4.4

 בניין אתפעל  .5.6.1.4.5

 מדברים(; 4)שמ' ב  ְוִאְתַעַתַדת נסתרת(; 22)במד' כב  ְוִאְתַעַתד נסתר נטיית העבר .5.6.1.4.5.1

 (.17, דב' לב ִאְתַעַסקּו) ִאְתָעַסקּו נסתרים(; 3)בר' מג  ִאְתַעַכְבָנא

 ְוִתְתַעְתקּון נוכחים(; 23)במד' יא  ִיְתַעַכב נסתר(; 21)שמ' לג  ְוִתְתַעַתד נוכח נטיית העתיד .5.6.1.4.5.2

 (.16)במד' יא  ְוִיְתַעְתדּון נסתרים(; 25)דב' ד 

 (.14)דב' לא  ְוִאְתַעַתדּו נוכחים(; 3)במד' כג  ִאְתַעַתד נוכח נטיית הציווי .5.6.1.4.5.3

 (.28)שמ' ט  ְלִאְתַעָכָבא צורת המקור .5.6.1.4.5.4

 (.8)שמ' לג  ּוִמְתַעְתִדין רבים נטיית הבינוני .5.6.1.4.5.5

 

 שורשים בעלי עה"פ גרונית .5.6.2

טיות, למעט נטיות שבהן אמורה שורשי ע"ג נוהגים, בדרך כלל, כיתר השורשים השלמים בכל הנ

תנועה מלאה ושכבת הניקוד  כתב הידבמעמד זה קבע ניקוד סובסטראט עה"פ להינקד בשווא: 

. הטברנית קובעת חטף פתח. מילים שבהן שווא מיוחסות לשכבת הניקוד הבבלית הבינונית

 שלהלן הם ממצאים מייצגים לכל אחת מנטיות הגופים המצויות בת"א.  הממצאים
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 שורשי ע"א .5.6.2.1

 בקבוצת שורשים זאת נשמרת האל"ף בכל הנטיות ובכל הבניינים.

 בניין קל  .5.6.2.1.1

 465ִוְבִאיׁש נסתר(; 16)דב' יח  ִדְׁשֵאְלָתא נוכח(; 47)בר' כד  ּוְׁשֵאיִלית מדבר נטיית העבר .5.6.2.1.1.1

 (.7, שמ' יח ְׁשִאילּוּו) ִוְׁשִאילּו נסתרים (;10, בר' כא ּוְבֵאיׁש)

(; 54, דב' כח ִתְבַאׁש) 466ִתְבַאׁש נסתרת(; 20, דב' ו ִיְׁשֲאִלָנְך) ִיְׁשַאִלָנְך נסתר העתידנטיית  .5.6.2.1.1.2

 (.2)שמ' יא  ְוִיְׁשַאלּוןנסתרים 

צורת הציווי היחידה בת"א משורשי ע"א היא הציווי לנוכח בשורש  נטיית הציווי .5.6.2.1.1.3

 (.7; דב' לב 32; דב' ד 5)שמ' ח  ְׁשַאלשא"ל: 

 (.8)בר' מט  ַאלִמְׁשִ צורת המקור .5.6.2.1.1.4

 (.11)דב' יח  ְוָׁשֵאיל יחיד פועל בינוני נטיית הבינוני .5.6.2.1.1.5

 

 ַפֵעלבניין  .5.6.2.1.2

 (.20, במד' יט ַסִאיב) ָסִאיב נסתר נטיית העבר .5.6.2.1.2.1

 נוכחים(; 3, ויק' יג ִויַסֵאב) ִיָסֵאבוְִ נסתר(; 23, דב' כא ֵאיבְתַסִ) ְתָסֵאיב נוכח נטיית העתיד .5.6.2.1.2.2

 (.3)במד' ה  ְיַסֲאבּון נסתרים(; 44, ויק' יא ְתַסֲאבּון) ְתָסְאבּון

 (.25, ויק' כ ְלַסָאָבא) ְלָסָאָבא(; 59)ויק' יג  ְלַסָאבּוֵתיּה(; 44)ויק' יג  ָסָאָבא צורת המקור .5.6.2.1.2.3

(; 22, דב' יב ְמָסֲאָבא) ְמָסְאָבא יחידה(. 11)ויק' יג  ְמָסַאב יחידבינוני פעול  נטיית הבינוני .5.6.2.1.2.4

 (.27, ויק' יא יןְמָסֲאבִִ) 467יןְמָסַאבִִ רבים

 

 בניין אפעל .5.6.2.1.3

 ְדַאְׁשַאר נסתר(; 11)במד' יא  ַאְבֵאיְׁשָתא(; 15)בצד' וז  468ַאְבֵאיִׁשת מדבר נטיית העבר .5.6.2.1.3.1

(; 21, שמ' ה ִדיַאְבֵאְׁשתּון) ְדַאְבֵאְׁשתּון נוכחים(;  34)דב' ב  ַאְׁשַאְרָנא מדברים(; 12, שמ' י ִדיַאְׁשַאר)

 (.20)שמ' טז  ְוַאְׁשַארּו נסתרים

)שמ'  ַתְׁשֲארּון נוכחים(; 26)שמ' י  ַנְׁשַאר מדברים(; 19)שמ' טז  ַיְׁשַאר נסתר נטיית העתיד .5.6.2.1.3.2

 (.12)במד' ט  ַיְׁשֲארּון נסתרים(; 10יב 

 (.4)ויק' ה  ְלַאְבָאָׁשא צורת המקור .5.6.2.1.3.3

 (.11, שמ' א ִׁשיןַמְבֲאִ) ַמְבָאִׁשין רבים נטיית הבינוני .5.6.2.1.3.4

 

 

 
                                                 

 .4.2.3.1ראה סעיף  465

 ראה שם. 466

 דווקא. כתב הידבמרכז הבי"ת דגש מחוק, אך אין להניח שהוא נקבע בסובסטראט  467

 .4.1.2.8בסופית המדבר ראה סעיף להיעדר יו"ד  468
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על  .5.6.2.1.4  בניין אתפְׁ

 נסתרים(; 6)שמ' י  ְדִאְׁשְתַאַרת נסתרת(; 18)בר' מז  ִאְׁשְתַארִנסתר נטיית העבר .5.6.2.1.4.1

 (.18)ויק' כז  ְדִאְׁשְתַאָרא נסתר(; 20)דב' ז  ְדִאְׁשְתַארּו

(; 27, דב' ד ְוִתְׁשַתֲארּון) ְוִתְׁשְתַארּון נוכחים(; 9)ויק' ה  ּוְדִיְׁשְתַאר נסתר נטיית העתיד .5.6.2.1.4.2

(. תיקוני הניקוד תחת התי"ו בכל נטיות השורש בבניין זה 5, שמ' ח ִיְׁשַתֲארּון) ִיְׁשְתַארּון נסתרים

 נובעים מהידמות התנועה לתנועת החטף העוקבת.  

 (.21)שמ' טז  ְדִמְׁשְתַאר יחיד נטיית הבינוני .5.6.2.1.4.3

 

 בניין אתַפעל  .5.6.2.1.5

 ְוִאְסָתַאַבת נסתר(; 12)במד' ו  ִאְסָתַאב נסתר(; 20ה )במד'  ִאְסָתַאְבְתִ נוכחת נטיית העבר .5.6.2.1.5.1

 (.24, ויק' יח ִאְסָתַאבּו) ִאְסַתָאבּו נסתרים(; 25)ויק' יח 

 נוכחים(; 9, דב' כב ִתְסָתַאב) ִתְסָתָאב נסתרת(; 7)במד' ו  ִיְסָתַאבנסתר  נטיית העתיד .5.6.2.1.5.2

 (.24, ויק' יח ִתְסָתָאבּון) ִתְסָתַאבּון

 (.8)ויק' כב  ְלִאְסָתָאָבא המקורצורת  .5.6.2.1.5.3

 בניין איתפעל  .5.6.2.1.6

 (.23)שמ' ה  ִאַתְבַאׁש נסתר נטיית העבר .5.6.2.1.7

 

 שורשי ע"ה .5.6.2.2

קבוצת שורשי ע"ה מגזרת השלמים מצומצמת וכוללת את השורשים הבאים: בה"ל, זה"ר, נה"ר, 

 סה"ד, רה"ט. הממצאים מקבוצת שורשים זו מעטים.

 

 בניין קל  .5.6.2.2.1

 נסתרת(. 3)בר' מד  ְנַהר(; 29, בר' כד ּוְרַהט) ִוְרַהט נסתרבבניין קל מצויה בת"א רק נטיית העבר: 

 (.20, בר' כד ּוְרַהַטת) ִוְרַהַטת

 

 בניין אפעל .5.6.2.2.2

)בר'  ַאְסֵהיד נסתר(; 23)שמ' יט  ַאְסֵהיְדְתִ נוכח(; 26)דב' ד  ַאְסֵהיִדית מדבר נטיית העבר .5.6.2.2.2.1

 (.14בר' מא  טּוִהייְהְִוַאְרִ) 469יְהטּוִהיְוַאִרִ נסתרים(; 3מג 

)במד'  ַיְסֵהיד נסתר(. 20)שמ' יח  ְוַתְזַהר נוכח(; 28)דב' לא  ְוַאְסֵהיד מדבר נטיית העתיד .5.6.2.2.2.2

 (.33)בר' ל  ְוַתְסֵהיד נסתרת(. 30לה 

 (.21)שמ' יט  ַאְסֵהידבנטייה זו ממצא אחד בנוכח:  נטיית הציווי .5.6.2.2.2.3

בת"א מצויות שתי צורות המקור מקבוצת שורשי ע"ה, שתיהן בבניין  צורת המקור .5.6.2.2.2.4

 (.16)דב' יט  ְלַאְסָהָדא(; 21)שמ' יג  ְלַאְנָהָראאפעל: 

                                                 
 .4.2.1.3.1חיטפא ראה סעיף -החיריק והיו"ד מלמדות על תנועת עזר לפני העיצור הגרוני ה"א. לתיקון לפתח 469
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 (.1, במד' ח ַמְנֲהִרין) ַמְנְהִרין רבים(. 46)דב' לב  ַמְסֵהיד יחיד נטיית הבינוני .5.6.2.2.2.5

 

על .5.6.2.2.3  בניין אתפְׁ

 (.3)בר' מה  ִאְתְבִהילּובבניין זה ממצא אחד בנטיית הנסתרים בעבר: 

 

 בניין איתפעל .5.6.2.2.4

 (.29)שמ' כא  ְוִאַתְסַהדבבניין זה ממצא אחד בנטיית הנסתר בעבר: 

 

 שורשי ע"ח .5.6.2.3

(. היות 5.6.1.1 שורשי ע"ח נוטים על דרך השורשים השלמים )למעט השורש אח"ד שנדון בסעיף

על, וכן בנטיית ַפֵעלשהאות חי"ת אינה מקבלת דגש, רווחים תיקוני הניקוד בבניינים  , אתַפעל ואתפ 

בבניין קל, כפי שיובא בדוגמאות שלהלן. לפיכך לא ניתן לאפיין את תיקוני  םהמדבר בשורש רח"

ורח"ק  םהם דח"ל, רח" הניקוד לשכבות הניקוד השונות. השורשים הנפוצים ביותר בנטיית העתיד

בהתאמה. שורשים אחרים, כגון בח"ר, סח"ר, באים  ַפֵעלהנוטים בדרך כלל בבניינים איתפעל ו

ודח"ק מופיעים בנטיית העתיד פעם אחת  םבנטיית העתיד שלוש פעמים כל אחד, והשורשים תח"

 בלבד.

 בניין קל .5.6.2.3.1

  ִדְרֵחיְמָתא נוכח(; 19, דב' ט ְדֵחיִלית) ְדֵחיִלית(; 10)שמ' ב  ְׁשַחְלֵתיּה מדבר נטיית העבר .5.6.2.3.1.1

)בר'  ְדֵחיל (;11, בר' יג 470ּוְבַחר) ִוְבַחר נסתר(; 60, דב' כח ִדיְדֵחיְלָתא) ִדְדֵחיְלָתא (;2בר' כב , ִדְרֵחיְמָתא)

 ִוְדִחילּו נסתרים(; 5)דב' ה  ְדֵחיְלתּון נוכחים(; 25)במד' כב  ּוְדַחַקת (;28)בר' כה  ְרֵחיַמת נסתרת (;30יט 

 (.17)שמ' א  ּוְדֵחיָלא נסתרות(; 31, שמ' יד ּוְדִחילּו)

 (.1)דב' יא  ְוִתְרַחם נוכח נטיית העתיד .5.6.2.3.1.2

 (. 9)שמ' יז  ְבַחר נוכח נטיית הציווי .5.6.2.3.1.3

 (.10)דב' ד  ְלִמְדַחל צורת המקור .5.6.2.3.1.4

)ויק'  ְדָרָחָׁשאצורת הבינוני הפועל של היחידה . (29)ויק' יא  ְדָרֵחיׁש יחידבינוני פועל  נטיית הבינוני

. תיקון ניקודה של החי"ת לשווא מיוחס ְדָרֲחָׁשא  ְדָרְחָׁשא  ְדָרָחָׁשא( תוקנה פעמיים: 46יא 

 רביםלשכבת הניקוד הבבלית הבינונית, ותיקון הניקוד לחטף פתח מיוחס לשכבת הניקוד הטברנית. 

 (.21, שמ' א ּוְדֵחיָלא) ִוְדֵחיָלא רבות(; 4, דב' יג ַרֲחִמין) ַרַחִמין

 (. 20)שמ' ט  ילִדְדֵחִ יחיד בינוני פעול

 

 

 

 

                                                 
 .4.3.1לניקוד וי"ו החיבור ראה סעיף  470
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 ַפֵעלבניין  .5.6.2.3.2

(; 9, בר' כז ִדיְרִחים) ְדָרִחים נסתר (;4, בר' כז 471ִדְרֵחיִמית) ְדָרֵחיִמית מדבר נטיית העבר .5.6.2.3.2.1

לבניין קל נובעים מהיעדר דגש  ַפֵעל(. תיקוני ניקוד המחליפים בין בניין 43)ויק' כו  ַרֵחיַקת נסתרת

 בנטיית המדבר והנסתר )לחילופי בניינים ראה סעיףבעה"פ חי"ת ומדמיון השלד העיצורי בעיקר 

5.2.2.) 

, שמ' יט ּוְתַתֵחים) ִוְתַתֵחים נוכח(; 19, שמ' לג ַרִחיםִדיֱאי) ְדֵאיַרִחים מדבר נטיית העתיד .5.6.2.3.2.2

 (.23)ויק' יט  ּוְתַרֲחקּון נוכחים(; 15)ויק' כו  ְתַרֵחק נסתרת(; 11, ויק' כו ְיַרֵחיק) ִיַרֵחיק נסתר(; 12

 (.23)שמ' יט  ַתֵחים נוכחנטיית הציווי  .5.6.2.3.2.3

 (.41)בר' ל  ְלַיָחמּוְתֵהין צורת המקור .5.6.2.3.2.4

 .(10)דב' יח  ּוְמַנִחיׁש יחיד בינוני פועל נטיית הבינוני .5.6.2.3.2.5

)בר' מו  ְמַרֲחִקין רבים(. 4, דב' כד ְמַרֲחָקא) ְמַרַחָקא יחידה(. 18, ויק' ז ְמַרַחק) ְמָרַחק יחיד בינוני פעול

34.) 

 

 בניין אפעל .5.6.2.3.3

 ְוַאְסַחרּו נסתרים(; 16)בר' כא  ַאְרֵחיַקת נסתרת(; 18)שמ' יג  ְוַאְסַחר נסתר נטיית העבר .5.6.2.3.3.1

 (.25)בר' לז 

 (.7)במד' לו  ַתְסַחר נסתרת(; 11)בר' מט  ַיְסַחר נסתר נטיית העתיד .5.6.2.3.3.2

 (.15, במד' לב 472ְלַאָחרּוְתהֹון) ְלַאַחרּוְתהֹון(; 24)שמ' ח  ַאְרָחָקא צורת המקור .5.6.2.3.3.3

 

על .5.6.2.3.4  בניין אתפְׁ

 (. 5, במד' לא ְוִאְתַבַחרּו) ְוִאְתְבַחרּו(; 25)במד' כב  ְוִאְדֵחיַקתנסתרת  נטיית העבר .5.6.2.3.4.1

)בר' מב  ִתְתַבֲחרּון נוכחים ;(4)במד' לד  ְוִיְסְתַחר(, 16)בר' מט  ִיְתְבַחר נסתר נטיית העתיד .5.6.2.3.4.2

 .(16, בר' מב ְוִיְתַבֲחרּון) ְוִיְתַבַחרּון נסתרים ;(15

על המצוי בארמית 13)בר' לג  473ִאְדחֹוִקִנין צמודת הכינוי צורת המדבר ( אינה אופיינית לבניין אתפ 

)אף על  yiqtolמנוקד הפועל על דרך בניין קל בדגם  , ובמהדורת שפרברoשל ת"א בשל תנועת עה"פ 

 (.yiqtalפי שיתר נטיותיו של השורש דח"ק הן על דגם 

עֹוֵליהדגם * פְׁ על באי"ב, וה ִאתְׁ ( עלבבניין אתפ  )גם כן  אדחוקיצורה הוא הדגם הרגיל של בניין אתפ 

פועל זה משמש במשמעות חוזרת "לדחוס אחד כנגד השני", כפי  474.תשובות הגאוניםב מצויה

ָחד יֹום ּוְדָפקּום)=  ִאםִִאְדחֹוִקִניןִיֹוָמאִַחדְִימּוָתןִָכלִָעָנאשעולה מן הפסוק   (. ָוֵמתּו א 

 

 
                                                 

 .5.5.2לחילופי בניינים ראה סעיף  471

 .4.4.2פתח ראה סעיף -לחילופי קמץ 472

 "ת דגושה.גם בדפוס סביונטא הדל 473

 .326סוקולוף, מילון בבל, עמ' ; 125-126סיגל, אי"ב, עמ'  –אשר -ראה בר 474
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 בניין אתַפעל .5.6.2.3.5

, בר' ל ְוִאְתְיַחָמא) ְוִאְתַיָחָמא נסתרות(; 24, בר' מב ְוִאְסְתַחר) ְוִאְסָתַחר נסתר נטיית העבר .5.6.2.3.5.1

39.) 

 ִתְתַרַחק נסתרת(; 21, דב' יב ִיְתַרַחק) ִיְתָרַחק(; 29)בר' מג  ִיְתַרַחם נסתר נטיית העתיד .5.6.2.3.5.2

 (.12, במד' יב ִתְתַרַחק)

 (.19)בר' כז  ִאְסַתַחר נוכח נטיית הציווי .5.6.2.3.5.3

על או בבניין  נטיית הבינוני .5.6.2.3.5.4 צורות הבינוני המובאות להלן יכולות להיות בבניין אתפ 

)הבניין הפעיל של  ַפֵעלאתַפעל, אך אפשר להניח בניין אתַפעל היות שפעלים אלה נוטים גם בבניין 

, ִמְסַתֲחָרן) ִמְסַתְחַרן(; 38, בר' ל ּוִמְתַיֲחָמן) ְוִמְתַיְחַמן רבות(. 18, דב' כה ִמְתַאֲחִרין) ִמְתָאְחִרין רביםאתַפעל(. 

 (.7בר' לז 

 

 בניין איתפעל .5.6.2.3.6

(; 17, בר' כא ִתְדֲחִלין) ִתַדַחִלין נוכחת (;3, בר' מו ִתיְדַחל) ִתיַדַחל נוכח נטיית העתיד .5.6.2.3.6.1

הבניינים בשורש (. לחילופי 4, דב' ב ְוִיְדֲחלּון) ְוִיַדַחלּון נסתרים(; 17, שמ' כ ִתְדֲחלּון) ִתַדַחלּון נוכחים

 .5.5.2.2 דח"ל ראה סעיף

 

 עה"פ עי"ןשורשי  .5.6.2.4

קבוצת שורשים מצומצמת זו נוהגת על דרך השורשים השלמים. על ניקוד העיצור הקודם לעי"ן 

 .4.2.1.2.4 ואתַפעל ראה סעיף ַפֵעלבבניינים 

 בניין קל .5.6.2.4.1

, ּוְזִעיקּו) ִוְזִעיקּו נסתרים(; 4)שמ' יב  ְזֵעיר נסתר(; 37)בר' כז  ְסַעְדֵתיּה מדבר נטיית העבר .5.6.2.4.1.1

 (.23שמ' ב 

סע"ד הממצאים בנטיית הציווי בבניין קל הם ציוי לנוכחים בשורשים  נטיית הציווי .5.6.2.4.1.2

 (.17)בר' מה  ְטעּונּו(; 5, בר' יח ּוְסעּודּו) ִוְסעּודּו: וטע"ן

 (.1, בר' מד ְלִמְטַען) ְלִמְטָען צורת המקור .5.6.2.4.1.3

)בר'  ְטִעיָנן רבות(. 12)שמ' יז  ְסִעיִדין(; 23)בר' מה  ְטִעיִנין רביםבינוני פעול  נטיית הבינוני .5.6.2.4.1.4

 (.23מה 

 

 ַפֵעלבניין  .5.6.2.4.2

 (. 11, דב' ד ָבַער) 475ַבַער נסתר נטיית העבר .5.6.2.4.2.1

 ִויַסֲעדּוְנכֹון נסתרים(; 3)שמ' לה  ְתַבֲערּון נוכחים(; 5)ויק' ו  ִויַבַער נסתר נטיית העתיד .5.6.2.4.2.2

 (.38)דב' לב 

 

                                                 

 .4.2.1.2לניקוד העיצורים שלפני גרונית במעמד הכפלה ראה סעיף  475
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 בניין אפעל .5.6.2.4.3

(; 18, שמ' טז ּוְדַאְזַער) ִוְדַאְזַער נסתר(; 25, ויק' יח ְוַאְסַעִרית) ְוַאְסָעִרית מדבר נטיית העבר .5.6.2.4.3.1

ִעימּו )במד' יד  נסתרים ַאר   (.36ו 

)שמ' ל  ַיְזַער נסתר(; 16)ויק' כה  ַתְזַער נוכח(; 34)שמ' לב  ְוַאְסַער מדבר נטיית העתיד .5.6.2.4.3.2

 (.8)במד' לה  ַתְזֲערּון נוכחים(; 22)ויק' כו  ְוַתְזַער נסתרת(; 15

 (.30)בר' כה  ַאְטֵעיְמִני נוכח נטיית הציווי .5.6.2.4.3.3

 (.34)שמ' לב  ַאְסָערּוִתי צורת המקור .5.6.2.4.3.4

 (.18)במד' יד  ַמְסַער יחיד נטיית הבינוני .5.6.2.4.3.5

 

 בניין אתַפעל .5.6.2.4.4

(; 7)במד' כא  ִאְתָרַעְמָנא מדברים(; 5, במד' כא ְוִאְתָרַעם) ְוִאְתַרַעם נסתר נטיית העבר .5.6.2.4.4.1

 (.6, במד' יז ְוִאְתָרַעמּו) ְוִאְתַרַעמּו נסתרים(; 34, במד' יד ִדיִאְתַרֲעְמתּון) ְדִאְתַרַעְמתּון נוכחים

 (.3)דב' כ  ִתְתַבֲעתּון נוכחים(; 29)במד' טז  ִיְסַתַער נסתר נטיית העתיד .5.6.2.4.4.2

(; 7, שמ' טז ִמְתַרֲעִמתּון) ִמְתַרַעִמתּון רבים(. 12)בר' כז  ְכִמְתָלַעב יחיד נטיית הבינוני .5.6.2.4.4.3

 (.8, שמ' טז ִמְתַרֲעִמין) ִמְתָרָעִמין

 

 שורשים בעלי לה"פ גרונית .5.6.3

קבוצת שורשים בעלי לה"פ גרונית כוללת רק את שורשי ל"ח ואת שורשי ל"ע, וזאת מפני ששורשי 

 (.5.7.5.1 קדום עם גזרת שורשי ל"י )ראה סעיףל"א התמזגו בשלב 

 שורשי ל"ח .5.6.3.1

 שורשי ל"ח נוהגים על דרך השלמים ללא יוצא מהכלל. 

 בניין קל .5.6.3.1.1

)דב'  ְפַלְחָתא נוכח(; 40, בר' כד ִדְפַלִחית)  ִדְפָלִחית (;3)בר' יח  ַאְׁשַכִחית מדבר נטיית העבר .5.6.3.1.1.1

 מדברים(; 6, דב' יא ְפַתַחתיִדִ) ִדְפַתַחת נסתרת(; 30, בר' כט ּוְפַלח) ִוְפַלח (;2)כ  ּוְׁשַלח נסתר(; 47כח 

 (.1)בר' מ  ְסַרחּו נסתרים(; 8)בר' מה   ְׁשַלְחתּון נוכחים(; 21)בר' מג  ּוְפַתְחָנא

, בר' ִדיִתיְפַלח) חלְִַדִתיפְִ נוכח(; 2)שמ' טו  ְוִאְפַלחִ(;20)שמ' ג ְוִאְׁשַלחִ מדבר נטיית העתיד .5.6.3.1.1.2

 ִנְפַלח מדברים(; 30במד' טז  ְוִתְפַתח נסתרת(; 33)שמ' כא  ִיְפַתח נסתר (;12)שמ' כו  ִתְסַרח (;27כט 

 (.2)דב' כא  ְוִיְמְׁשחּון נסתרים(; 5, דב' יג ִתְפְלחּון) ִתִפְלחּון נוכחים(; 26)שמ' י 

 (.16)בר' מב  ְׁשַלחּו נוכחים(; 1, בר' יז ְפַלח) ְפָלח נוכח נטיית הציווי .5.6.3.1.1.3

 (.11, דב' טו חִמְפָתִ) ִמְפַתח(; 5)במד' ז  ְלִמְפַלח צורת המקור .5.6.3.1.1.4

)במד'  ָפְלִחין; (5)ויק' יז  ָדְבִחין רבים. (17)דב' טו  ָפַלח יחיד בינוני פועל נטיית הבינוני .5.6.3.1.1.5

 (.25, בר' מא ָצְמָחן) ָצְמַחן רבות (;21יח 

  (.15)במד' יט  ְפִתיח; (13, שמ' כו ְסִריח) ְסִרַיחבינוני פעול 
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 ַפֵעלבניין  .5.6.3.1.2

(; 17)במד' כא  ַׁשַבח (;1)בר' מו  ְוַדַבח נסתר(; 7)שמ' טו  ַׁשַלְחְתִ נוכח העברנטיית  .5.6.3.1.2.1

 (.32)במד' יא  ְוַׁשַטחּו נסתרים(; 27, בר' כו ְוַׁשַלְחתּוִני) ְוַׁשָלְחתּוִני נוכחים(; 5)שמ' יד  ַׁשַלְחָנא מדברים

ֱאַׁשַלח) ְוֵאַׁשַלח מדבר נטיית העתיד .5.6.3.1.2.2  ִויַגַלח נסתר(; 7)דב' כב  ְתַׁשַלח נוכח(; 28, שמ' ט ו 

 ִויַׁשְלחּון נסתרים(; 24, שמ' ח ּוְתַדְבחּון) ְתַדְבחּוןוִִ נוכחים(; 18, שמ' ג ְנַדַבחּו) ִוְנַדַבח מדברים(; 8)ויק' יד 

 (.2)במד' ה 

 (.17)במד' כא  ַׁשַבחּו נוכחים(; 1)שמ' ה  ַׁשַלח נוכח נטיית הציווי .5.6.3.1.2.3

 (.17)ויק' י  ְלַסָלָחא(; 27)שמ' י  ְלַׁשָלחּוְתהֹון צורת המקור .5.6.3.1.2.4

)בר' מג  ִמִדְמַׁשַבח יחיד(; בינוני פעול 17)שמ' ח  ְמַׁשַלח יחיד בינוני פועל נטיית הבינוני .5.6.3.1.2.5

 (. 18, בר' לב ִדְמַׁשְלָחא) ִדְמָׁשְלָחא יחידה(. 11

 

 בניין אפעל .5.6.3.1.3

 ְוַאְׁשַלח נסתר(; 22)בר' לח  ַאְׁשַכְחַתּה נוכח (;11)במד' יא  ַאְׁשַכִחית מדבר נטיית העבר .5.6.3.1.3.1

)שמ' טו  ַאְׁשַכחּו נסתרים (;32)בר' כו  ַאְׁשַכְחָנא מדברים(; 28)ויק' כה  ַאְׁשַכַחת נסתרת(; 28)במד' כ 

22.) 

)במד'  ְוַאְפַרח נסתר (;29)דב' כח  ַתְצַלח נוכח(; 13)שמ' לג  ְדַאְׁשַכח מדבר נטיית העתיד .5.6.3.1.3.2

 נסתרים (;8)דב' כט  ְדַתְצְלחּון נוכחים (;25)בר' מז  ַנְׁשַכח מדברים(; 41)במד' יד  ַתְצַלח נסתרת(; 31יא 

. ִיְפְלחּוןיִדִ  ְדָיִפְלחּון: 14(. חילוף הבניינים מאפעל לקל מצוי גם בפסוק 13, בר' טו ְוִיְפְלחּון) 476ְוַיִפְלחּון

בבניין אפעל מצויים בדפוס סביונטא ובמהדרותו של שפרבר פעלים אלה מנוקדים על פעלים אלה 

 (.5.5.2 דרך בניין קל )ראה סעיף

 (.26)במד' כ  ְוַאְׁשַלח נוכח הציווי נטיית .5.6.3.1.3.3

 (.42)בר' כד  ְלַאְצָלָחא צורת המקור .5.6.3.1.3.4

 (.32)במד' יא  ַמְׁשָטִחין רבים(. 17)שמ' ח  ַמְׁשָלח יחיד נטיית הבינוני .5.6.3.1.3.5

 

על .5.6.3.1.4  בניין אתפְׁ

(; 16)בר' מד  ִאְׁשְתַכח נסתר(; 25, דב' ט 477ְוִאְׁשַתַטִחית) ְוִאְׁשְתַטִחית מדבר נטיית העבר .5.6.3.1.4.1

 (.20)דב' כב  ִאְׁשְתַכחּונסתרים 

 ְוִיְׁשַתְכחּון נסתרים(; 3)שמ' כב  ִתְׁשְתַכח נסתרת(;  17)דב' כא  ִיְׁשְתַכח נסתר נטיית העתיד .5.6.3.1.4.2

 (.28)דב' כב 

 (.3)שמ' כב  ִאְׁשְתָכָחא צורת המקור .5.6.3.1.4.3

 

 

                                                 

 .4.3.3לתנועות עזר ראה סעיף  476

על לבניין אתַפעל ראה סעיף  477  .5.2.2.3.1לחילופים בין בניין אתפ 
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 בניין אתַפעל .5.6.3.1.5

 (.23)שמ' ב  ְוִאְתַאַנחּו נסתרים(; 18)דב' ט  ְוִאְׁשַתַטִחית מדבר נטיית העבר .5.6.3.1.5.1

 (.24)במד' כד  ִיְצָטְרָחן רבות נטיית העתיד .5.6.3.1.5.2

 

 שורשי ל"ע .5.6.3.2

כתב שורשי ל"ע נוהגים על פי רוב על דרך השלמים. בנטיית העבר של בניין קל נקבע בסובסטראט 

. נטיות (4.2.1.6.2 בהמשך לשווא )ראה סעיףפתח תחת עי"ן הסוגרת הברה, ופתח זה תוקן  היד

ופים המצויות הגופים בגזרת שורשים זו אינן שלמות, והממצאים שלהלן מייצגים את כל נטיות הג

 א.בת"

 

 בניין קל .5.6.3.2.1

  אְמַנַעָתִ נוכח(; 48, בר' כד ּוְכַרִעית) יתעִִִוְכַרִ (;6, בר' כ ּוְמַנִעת) 478ִוְמַנִעת מדבר נטיית העבר .5.6.3.2.1.1

(; 27)במד' יז  ְבַלַעת נסתרת(; 8, במד' כה 479ּוַבַזע) ְבַזעּוִ(;26)בר' כד ִּוְכַרע נסתר(; 16, בר' כב ְמַנְעָתא)

 נסתרות(; 31, שמ' ד ְכַרעּוּו) ִוְכַרעּו נסתרים(; 24, דב' ה ְׁשַמְעָנא) ְׁשַמַעָנא מדברים(; 27)במד' כב  ּוְרַבַעת

 (.7, בר' מא 480ַלָעאּובְִ) ָלָעאִובְִ

)שמ' כא  ִיְמַנע נסתר(; 19)ויק' יט  ִתְזַרע נוכח(; 8)במד' טו  ְדִאְׁשַמע מדבר נטיית העתיד .5.6.3.2.1.2

 (;20)ויק' כה  ִנְזַרע (;57)בר' כד  ְוִנְׁשַמע מדברים(; 30)במד' טז  ְוִתְבַלע (;9)שמ' טו  ִתְסַבע נסתרת(; 10

 (.20)דב' לא  ְוִיְסְבעּון נסתרים(; 2)דב' ד  ִתיְמְנעּוןִ(;12)שמ' טז ִִתְסְבעּון נוכחים

 (.6)במד' יב  ְׁשַמעּו נוכחים(; 1)דב' ד  ְׁשַמע נוכח נטיית הציווי .5.6.3.2.1.3

 (.8)שמ' טז  ְלִמְסַבע צורת המקור .5.6.3.2.1.4

 (;3)שמ' טז  ְוָסְבִעין רבים .(15)בר' מא  ָׁשַמע יחידבינוני פועל  נטיית הבינוני .5.6.3.2.1.5

 (. 2)בר' כט  ְרִביִעין רבים(. 6)דב' כב  ְרִביָעא יחידה(. 45, ויק' יג ְפִריע) 481ְפִרַיע יחידבינוני פעול 

 

 ַפֵעלבניין  .5.6.3.2.2

 ַבַזעּו נסתרים(; 4)במד' כג  ְוָעַרע נסתר(; 8, בר' לג ִדיָעַרִעית) ְדָעַרִעית מדבר נטיית העבר .5.6.3.2.2.1

 (.19, ויק' י ְוָעַרָעא) ְוָעָרָעא נסתרות(; 6)במד' יד 

)דב'  ְתָעַרע נסתרת (;10)ויק' כא  ְיַבָזע (;8, ויק' יד ִויַצַבע) 482ְוִיַצַבע נסתר נטיית העתיד .5.6.3.2.2.2

 (.17, דב' לא ִויָעְרָען)  ְוִיָעְרָען נסתרות(; 6)ויק' י  ְתַבְזעּון נוכחים(; 6כב 

 (.2)במד' י  ְלָעָרָעא צורת המקור .5.6.3.2.2.3

                                                 
 .4.1.2.8א יו"ד ראה סעיף לכתיב סופית המדבר לל 478

, על דגם בניין ַפעל. לחילופי הבניינים ראה ּוַבָזעמצויה גם בדפוס סביונטא, ובמהדורתו של שפרבר נכתב  ּוְבַזעהצורה  479

 .5.5.2סעיף 

 .4.2.3.1לדגש קל שאינו לפי הכללים הטברניים ראה סעיף  480

 .4.2.1.7ראה סעיף  448לפתח הגנובה בכ"י  481

 .4.3.2של יו"ד שוואית במסורת הניקוד הבבלית העתיקה ראה סעיף לניקודה  482
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 (.45)ויק' יג  ְמַבְזִעין רבים(. 9)שמ' לט  ְמַרַבע יחיד בינוני פעול נטיית הבינוני .5.6.3.2.2.4

 

 בניין אפעל .5.6.3.2.3

 ְוַאְרַׁשעּו נסתרים(; 43)דב' א  ְוַאְרַׁשְעתּון נוכחים(; 22)במד' יז  ְוַאְצַנע נסתר נטיית העבר .5.6.3.2.3.1

 (.44)במד' יד 

)ויק' ז  ַיְצַנע נסתר(; 28)דב' יד  ְוַתְצַנע נוכח(; 10)דב' ד  ְוַאְׁשַמִענּון מדבר נטיית העתיד .5.6.3.2.3.2

 (.13)דב' יז   ַיְרְׁשעּון נסתרים(; 19)במד' יז  ְוַתְצַנִענּון נוכחים(; 16

 (.23)טז  ַאְצַנעּו נוכחים(; 37)שמ' טז  ְוַאְצַנע נוכח נטיית הציווי .5.6.3.2.3.3

 

על .5.6.3.2.4  בניין אתפְׁ

 נוכחים(; 31)במד' טז  ְוִאְתְבַזַעת נסתרת(; 22)ויק' ה  ְוִאְׁשְתַבע נסתר נטיית העבר .5.6.3.2.4.1

 (.10)שמ' טו  ִאְׁשְתַקעּו נסתרים(; 30)שמ' ט  ִאְתְכַנְעתּון

(; 36)דב' לב  ִיְתְפַרע(; 4)דב' כא  ִיְזְדַרע נסתר(; 16)במד' כב  ִתְתְמַנע נוכח נטיית העתיד .5.6.3.2.4.2

 נסתרים(; 12)ויק' יט  ִתְׁשַתְבעּון נוכחים(; 7)במד' ט  ִנְתְמַנע מדברים(; 22)דב' כט  ִתְזְדַרע נסתרת

 (.35)ויק' יא  ִיַתְרעּון(; 29)שמ' ט  ִיְתַמְנעּון

 (.3)שמ' י  ְלִאְתְכָנָעא צורת המקור .5.6.3.2.4.3

 (.43)דב' לב  ִמְתְפַרע יחיד נטיית הבינוני .5.6.3.2.4.4

 

 בניין אתַפעל .5.6.3.2.5

 (.2)במד' לא  ִאְתָפַרע נוכח נטיית הציווי .5.6.3.2.5.1
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 השורשים העלולים .5.7

 שורשי פ"נ .5.7.1

 483הידמותה של נו"ן שורשית הסוגרת הברה לעיצור שאחריה רווחת בכל ניבי הארמית ובעברית.

הידמות זו עשויה להתרחש בנטיית העתיד ובצורת המקור של בניין קל, בכל נטיותיו של בניין אפעל 

(. אך בתנאים פונטיים 4)בר' מג  ֵניחֹות(; 2)בר' כו  ֵתיחֹותגרונית: ובבניין איתפעל, אף כשעה"פ היא 

בת"א נשמרת הנו"ן בשורשים נז"ק מסוימים הייחודיים לכל ניב עשויה להישמר הנו"ן במעמד זה. 

(. ביתר 2, במד' ח ַמְנֲהִרין) ַמְנְהִרין(; 2)ויק' כד,  ְלַאְנָהָרא(; 29)בר' כו  ַאְנֵזיְקַנְך(; 11)בר' כו  ְדַיְנֵזיקנה"ר: ו

 ְדִמְתְנֵסיב(; 10)בר' כט  ְוַנַדרהבניינים והנטיות, שבהם מונעת הנו"ן, נוהגים שורשי פ"נ כשלמים: 

 (.18)במד' לה 

 בניין קל .5.7.1.1

)בר' מח  ִדְנֵסיִבית מדברהעבר נוהגת גזרת פ"נ כבגזרת השלמים:  בנטיית נטיית העבר .5.7.1.1.1

 ּוְנַטל נסתר (;24, דב' כג ְנַדְרָתאיִדִ) ִדְנַדְרָתא (;7, דב' ט ִדיְנַפְקָתא) ִדְנַפְקָתא נוכח; (6)בר' מט  ְנַחִתית; (22

)בר' מג  ְנַחְתָנא מדברים(; 11)במד' ל ְִנַדַרת(; 20)בר' כד ִּוְנַפַצת נסתרת(; 7)שמ' יח  ּוְנֵׁשיק(; 11)בר' יג 

(; 27, בר' מז ּוְנִפיׁשּו) ִוְנִפיׁשּו נסתרים(; 10, דב' יא ִדיְנַפְקתּון) ִדְנַפְקתּון נוכחים(; 20)במד' יא  ְנַפְקָנא(; 20

 (.20, שמ' טו ּוְנַפָקא) ִוְנַפָקא נסתרות(; 12, שמ' יז ּוְנִסיבּו) ִוְנִסיבּו

פֹוק) ֵאפֹוק (;5)שמ' ז  ְוַאֵפיׁש מדבר  נטיית העתיד .5.7.1.1.2 (; 9)בר' יז  ִתַטר נוכח(; 18, במד' כ א 

 ְדִתיפֹוק נסתרת(; 4)שמ' יב  ְוִיַסב(; 15)בר' נ  ְוִיֵתן נסתר(; 15)בר' ל  ְוִתְסִבין נוכחת(; 21)דב' יב  ְוִתכֹוס

)דב'  ְוִתְטרּון(; 15)בר' מב  ִתְפקּון נוכחים (;4)בר' מג  ֵניחֹות (;27)בר' כט  ְוִניֵתין מדברים(; 43)בר' כב 

 (.13, בר' כד ִיְפָקן) ִיְפַקן נסתרות (;4)שמ' טז  ְוִיְפקּון (;6)שמ' יב  ְוִיְכסּון נסתרים(; 8יא 

. תנועת עה"פ נגזרת ַסב  ְנַסבנושלת הנו"ן השורשית: *בנטיית הציווי  נטיית הציווי .5.7.1.1.3

(. תיקוני ניקוד 5.2.1.1 מתנועת עה"פ בנטיית העתיד, לפי דגמי הפועל של בניין קל )ראה סעיף

(. תיקון נוסף לשורוק מצוי 8)שמ' יא  פֹוק  פּוקמשורוק לחולם מצויים בציווי לנוכח בשורש נפ"ק: 

 ֻפׁש  ָפׁש 484לשורש נפ"ש, שבה התנועה היסודית הייתה פתח: כתב הידבצורת הציווי היחידאית ב

להלן  485(.4.4.6 נובעת מהשפעת העיצור השפתי פ"א )ראה סעיף u-(. אפשר שתנועת ה11)בר' לה 

)שמ'  ְוַסבּו נוכחים(. 18)בר' כא  טּוִלי נוכחת(. 12 )דב' ט חֹות(; 9, בר' כז ְוַסב) ְוָסב נוכחנטיות הציווי: 

 (.25)במד' יד  ְוטּולּו(; 21יב 

 ְלִמיַבח(; 48)בר' כד  ְלִמיַסבהנו"ן השוואית מידמה לעיצור הבא אחריה:  צורת המקור .5.7.1.1.4

 (.2, במד' ו ְלִמיַזר) ְלִמיַזר(; 7)שמ' יא 

                                                 
, עמ' מערכת הפועל; טרשין, 178-180סקירה חלקית של המקורות העוסקים בנושא זה: פסברג, דקדוק גניזה, עמ'  483

, מורג, 132-129, בר־אשר סיגל, אי"ב, 116-115; נלדקה, סורית, 202-197, עמ' אנא"י ואילך; מילר קסלר, דקדוק 163

 .198-183תימן, עמ' במסורת ארמית 

 .448ז מספר בראשית, שאינם מצויים בכ"י -שלוש הופעותיה האחרות של צורת הציווי לשורש זה הן בפרקים א ו 484

פרבר. הבדלי ניקוד מצויים בהערות המסורה שליקט מצויה בדפוס סביונטא ובמהדורתו של ש uמילה זו בתנועת  485

 (. פשו ̇אדִ̇) פושו; (ַפש̇נ̇אִ)פושִ, שם מובאות הערות מסורה 90לנדאואר, מסורה, עמ' 
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פה"פ מונעת בתנועה ולכן שורשי פ"נ נוהגים בנטיית הבינוני על דרך  נטיית הבינוני .5.7.1.1.5

ִרבים (.15)בר' לח  ְכָנְפַקתִיחידה (.50)דב' כח  ָנֵסיב(; 9)במד' יא ִָנֵחית יחיד . בינוני פועלהשלמים

 (.44)דב' א  ְדָנְתָזן רבות. (29)במד' י  ָנְטִלין

 (.21)במד' ה  ְנִפיִחין רבים(; 6)ויק' יד  ִדְנִכיָסאפעול  יחידה(; 31)דב' כח  ְנִכיסבינוני פעול  .5.7.1.1.6

 

 ַפֵעלבניין  .5.7.1.2

 שורשי פ"נ בבניין זה נוהגים על דרך השלמים, והנו"ן נשמרת בכל נטיות הבניין.

)במד' כא  ְוַנִכיתּו נסתרים(; 15)בר' מה  ְוַנֵשיק נסתר (;4)שמ' יט  ְוַנֵטִלית מדבר נטיית העבר .5.7.1.2.1

6.) 

 (.8)בר' כט  ִויַנְדרּון נסתרים(; 26, ויק' יט ׁשּוןְתַנֲחִ) ְתַנְחׁשּון נוכחים נטיית העתיד .5.7.1.2.2

 (.35)בר' לז  ְלַנָחמּוֵתיּה(; 28)בר' לא  ְלַנָשָקא צורת המקור .5.7.1.2.3

 (.3)בר' כט  ּוְמַנְדִרין רבים (.10)דב' יח  ּוְמַנִחיׁש יחיד בינוני פועל נטיית הבינוני .5.7.1.2.4

 (.30)בר' מו  ְמַנַחםבינוני פעול 

 

  בניין אפעל .5.7.1.3

 הנו"ן השורשית מידמה לעיצור הבא אחריה בכל נטיות הבניין. 

)בר'  ְוַאֵפיק נסתר(; 20)בר' יז ְִוַאֵפיִׁשית (;7, בר' טו ַאֵפיְקָתְךיִדִ) ְדַאֵפיְקָתְך מדבר נטיית העבר .5.7.1.3.1

 ַאְנֵזיְקַנְך מדברים (;10)בר' מ  ַאֵפיַקת(; 46, בר' כד ַוֲאֵחיַתת) ְוַאֵחיַתת נסתרת(; 22)שמ' טו  ְוַאֵטיל (;53כד 

 (.37)במד' יד  ְדַאִפיקּו נסתרים(; 3)שמ' טז  ַאֵפיְקתּון נוכחים (; 29)בר' כו 

)דב'  ַתֵפיקִ(;16)שמ' טו ִַתֵפילִנוכח (;5)שמ' ז ְִוַאֵפיקִ;(6)בר'ִיזְִִוַאֵפיׁש מדבר העתידנטיית  .5.7.1.3.2

 (;46)שמ' יב  ַתְפקּון (;25)בר' נ ְִוַתְסקּון נוכחים; (24)בר' נ  ְוַיֵסיק(; 11בר' כו )ְִדַיְנֵזיק נסתר(; 28יד 

 (.4)דב' כא  ְוַיְקפּון נסתרים

 (.1)בר' מה  ַאִפיקּו(; 11)בר' מג  ְוָאִחיתּו נוכחים נטיית הציווי .5.7.1.3.3

 (23)דב' כח  ִמְלַאָחָתא(; 14, במד' יב ּוְלַאָטָלא) ָטָלאִוְלַאִצורת המקור:  .5.7.1.3.4

, ַמְקָפן) ַמְקַפן רבות(. 2, במד' ח ִריןַמְנֲהִ) ַמְנְהִרין רבים. (4)שמ' טז ִַמֵחיתִיחיד הבינונינטיית  .5.7.1.3.5

 (.38במד' לב 

 

על .5.7.1.4  בניין אתפ 

 (18)ויק' ו  ִתְתְנֵכיס נסתרת(; 8)במד' כא  ְדִיְתְנֵכית נסתר נטיית העתיד .5.7.1.4.1

 (. 18)במד' לה  ְדִמְתְנֵסיב יחיד נטיית הבינוני .5.7.1.4.2

 

 בניין אתַפעל .5.7.1.5

 נסתרים(; 7, במד' כד ְוִתַנַטל) ְוִתַנַטל נסתרת(; 24)במד' כג  ִיְתַנַטל נסתר נטיית העתיד .5.7.1.5.1

, שבה חסרה מוספית הבניין תי"ו, ואפשר ְוִתַנַטל(. יוצאת דופן היא הצורה 22)במד' יא  ִיְתַנְכסּון
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הצורה בלא תי"ו מצויה בבניין  486שחוסר הבהירות של הצורה הביא להסרת הדגש מהאות נו"ן.

על הן באה"ש )"תנטל לעת תמוט רגלם", המליץ  הגים שורשי פ"נ ( , הן באי"ב. באי"ב נו517487אתפ 

על כבגזרת השלמים, שבהם נשמטת מוספית הבניין תי"ו תחת נו"ן, כגון  , אינגידבבניין אתפ 

אפשר שיסודה  488.איתנטילת. לצד זאת, מוספית הבניין עשויה להישמר לצד פה"פ נו"ן: אינסיבא

על בצורתו הבבלית חסרת מוספית הבניין * , וניקודה על דרך ְוִתַנֵטלשל המילה היה על דרך בניין אתפ 

 , המצוי כמה פסוקים לפני כן.ִיְתַנַטלאתַפעל נקבע בשלב קדום למדיי של ת"א, בהשפעת הפועל 

 (.17, במד' לה ְדִמְתַנְסָבא) ְדִמְתַנְסָבא יחידה נטיית הבינוני .5.7.1.5.2

 

 בניין איתפעל  .5.7.1.6

. להלן לפי הפרדיגמה שהוצגהין איתפעל נוהגים שורשי פ"נ בדומה לממצאים בבניין אפעל, אף בבני

  כל הופעותיהם של שורשי פ"נ בבניין זה:

 (1)בר' לט  ִאַתַחת נסתר נטיית העבר .5.7.1.6.1

 (.27)ויק' טז  ִיַתְפקּון(; 5)שמ' כב ִִיַתַפק נסתר העתיד נטיית .5.7.1.6.2

 (.25 )בר' לח ִמַתְפַקא יחידה הבינוני נטיית .5.7.1.6.3

 

 השורש סל"ק  .5.7.1.7

(.  34)בר' מד  ִאָסק  ִאְסָלקשאינה מונעת בתנועה: * הקודמתלסמ"ך בשורש זה מידמה עה"פ למ"ד 

ת זו מתרחשת באותן נטיות שבהן מידמה הנו"ן השוואה לעיצור שאחריה. נטייתו של השורש והידמ

בארמית  489סל"ק בלא למ"ד מתועדת למן הניבים הקדומים של הארמית ועד לניבים המאוחרים.

אך  490(,24)דנ' ו  ְלַהְנָסָקהלפני פה"פ כגון  )סידימילטורית( לעתים נו"ן בידולית היתוספההמקראית 

שנשילת הלמ"ד לא נבעה אפשר ולא בדפוס סביונטא.  לנוצורות מעין אלו אינן מופיעות בכתב היד ש

ל שני עיצורים כשם שנטיות השורש נח"ת שומרות ע :גרירה לשורש המהופך נח"תממהידמות אלא 

 491)שהרי השורש שייך לגזרת פ"נ(, כך נידמה השורש סל"ק על דרך פ"נ, כאילו היו מהשורש נס"ק.

 בניין קל .5.7.1.7.1

בר' מד  ,ִיַסק) ִיָסק נסתר(; 22)שמ' כ  ִתיַסק נוכח(; 34)בר' מד  ִאָסק מדבר העתיד נטיית .5.7.1.7.1.1

 (.10)שמ' א  ְוִיְסקּון נסתרים(; 42)ד' א  ִתְסקּון נוכחים ;(22דב' א  ,ִדיִניַסק) ְדִניַסק מדברים; (33

 .(17)בר' מד  ָסקּו נוכחים(; 17)במד' כא  ַסִקי נוכחת(; 6)בר' נ  ַסק נוכח נטיית הציווי .5.7.1.7.1.2

 (.44)במד' יד  ְלִמיַסק צורת המקור .5.7.1.7.1.3

 

                                                 
 , וכך גם במהדורת שפרבר.ְוִתַנַטלבדפוס סביונטא נכתב  486

 .520טל, מילון, עמ'  487

 . 131אשר סיגל, אי"ב, עמ' -הדוגמאות על פי בר 488

 . 1slq; הופטיצר ויונחלינג, מילון כתובות, הערך 137ב"ל, ארמית, עמ'  489

 .28; קימרון, ארמית מקראית, עמ' 16-17, עמ' "מראה רוזנטל, א 490

  .132בר־אשר סיגל, אי"ב, עמ'  491
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 בניין אפעל .5.7.1.7.2

 .(16ויק' ח  ,ְוֲאֵסיק) ְוַאֵסיק נסתר(; 4)במד' כג  ְוַאֵסיִקית מדבר העבר נטיית .5.7.1.7.2.1

(; 24)בר' נ  ְוַיֵסיק נסתר(; 13)דב' יב  ַתֵסיק נוכח(; 1)שמ' ח  ְוַאֵסיק מדבר העתיד נטיית .5.7.1.7.2.2

 (.5)ויק' ג  ְוַיְסקּון נסתרים(; 25)בר' נ  ְוַתְסקּון נוכחים

 (.5)במד' יז  ְלַאָסָקא צורת המקור .5.7.1.7.2.3

)דב' כ  ִמַמְסֵקי רבים(; 3)ויק' יא  ַמְסָקא יחידה(; 4יא )ויק'  ַמֵסיק יחיד הבינוני נטיית .5.7.1.7.2.4

 (.10)בר' יד  ַמְסָקן רבות(; 11

 

 שורשי פו"י .5.7.2

 wהעיצור התנועי קדום שבו נעתק השמי הצפון מערבי המעתק הגזרת פעלים זו היא תוצר של 

שורשי פ"י. ביטויה של גזרת  בפרדיגמה של וכתוצאה מכך נכללו שורשי פ"ו , yלעיצור התנועי 

 492.ארוכה השורשים זו בא בעיקר כשפה"פ יו"ד שוואה, או אז נוצר דיפתונג שמתכווץ לכדי תנוע

 בניין קל .5.7.2.1

)בר' כג  ְיַהְבַתּה נוכח(; 26, במד' יח ִדְיַהִבית) ִיַהִביתְדִ(; 6)בר' כא  ְיֵליִדית מדבר נטיית העבר .5.7.2.1.1

 ִדיֵליַדת נסתרת(; 13שמ' יח  ִויֵתיב) ְוִיֵתיב( 53, בר' כד ִויַהב) 493בְוִיַהִ נסתר (;7)שמ' י  ְיַדְעָתא (;11

 נוכחים(; 12)דב' ג  ְיֵריְתָנא (;16)במד' כ  ִויֵתיְבָנא מדברים (;17)במד' לא  ִדיַדַעת (;24, בר' כד 494ִדְיֵליַדת)

 נסתרות (;39, שמ' יב ִתיבּוִדיְִ) ִדיִתיבּו (;14)שמ' ח  ְיִכילּו נסתרים(; 46, דב' א 495ִדְיֵתיְבתּון) ִיֵתיְבתּוןְדִ

 (. 39, בר' ל ִויִליָדא) ְוִיִליָדא

הבדלים בין שכבות הניקוד השונות ניכרים בשורש יד"ע, בניקודה של פה"פ יו"ד ובניקוד לה"פ עי"ן 

 (.5.6.2.4 הסוגרת הברה )ראה שורשי עה"פ עי"ן, בסעיף

. ניקודה 4.3.2 ון לעיל בסעיףנוקדה היו"ד השוואית ביסודה בחיריק, כפי שנד כתב הידבסובסטראט 

של יו"ד זו תוקן בשיטתיות לשווא, לפי הנהוג במסורת הניקוד הבבלית הבינונית ובמסורת הניקוד 

הטברנית )ועל כן אין לדעת לאיזו שכבת ניקוד שייך התיקון(. באחת משכבת הניקוד המאוחרות 

)במד' יא  ִדיָיַדְעָתא(; 18)ויק' ה  ָיַדע (;30)שמ' ט  ָיַדְעָנא(; 15)בר' מד  ָיְדִעתּוןתחת השווא:  נקבע קמץ

(. אפשר שהקמץ נקבע מתוך הבנת צורות הפועל כצורות בינוני בתוספת כינויים 2)דב' כב  ַיַדְעְתִ(; 16

בשכבת  על נטיותיו. ָיַדעי (, ואפשר שקביעת הקמץ נובעת מהיקש לפועל העבר5.8.5.1 )ראה סעיף

 ניקוד מאוחרת יותר מתוקן הקמץ לשווא, אך תיקונים אלה אקראיים ובודדים.

                                                 
ים איכותן של התנועות אינה תלויה בהבחנה בין שורשים שביסודם הם פ"ו ובין שורש .140-142ב"ל, ארמית, עמ'  492

בשורש פ"ו כגון  i(, ולחלופין תנועת 7)שמ' ב  ְותֹוֵניקבשורשי פ"י, כדוגמת  oשביסודם הם פ"י, ואפשר למצוא תנועת 

 .134-133סיגל, אי"ב, עמ'  –אשר -(, וראה ההדגמות אצל בר60)במד' כו  ְוִאִתיִליד

 .4.3.2סעיף לניקודה של יו"ד שוואית בחיריק במסורת הניקוד הבבלית העתיקה ראה  493

 .4.3.2לסימון שווא תחת יו"ד שוואית ביסודה הבאה אחר אות שימוש ראה סעיף  494

תּוןמילה זו תוקנה פעמיים. בתיקון הראשון נמחק החיריק תחת היו"ד ודל"ת הזיקה נוקדה בחיריק:  495 . התיקון ִדיֵתיב 

 .4.3.2ראה סעיף  .ֵתיְבתּוןִדיְִהשני קבע השווא תחת היו"ד, על דרך שכבת הניקוד הבבלית הצעירה 
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)דב' כח  ִתֵתיב(; 5, בר' טו לִתכֹו) ִתכּול נוכח(; 6מד' כב ב 496ִאכֹול) ִאכּול מדבר נטיית העתיד .5.7.2.1.2

)ויק'  ְתִליד נסתרת(; 23)שמ' יט  ִיכֹול(; 33)בר' מד  ִיֵתיב נסתר(; 11, בר' טז ְתִליִדיןּו) ִוְתִליִדין נוכחת(; 30

)בר'  ִיְתבּון נסתרים(; 6)שמ' טז  ְוִתְדעּון נוכחים (; 21)דב' יח  ִניַדע (;31)במד' יג  ִניכֹול מדברים(; 5יב 

כות כיתר (. נטיות הנוכחת והנסתרת בשורש יל"ד אינן הול15, דב' כא ִויִליָדן) ְוִיִליָדן נסתרות(; 4מז 

 ְתִליד(; 11, בר' טז ְתִליִדיןּו) ִוְתִליִדיןהשורשים, ובמקום שתחילית העתיד תונע בתנועה, היא שוואה: 

, בדפוס סביונטא, 448(. שיטת ניקוד זו מצויה בכל נטיות הנסתרת בכ"י 6)דב' כה  ִדְתִליד(; 19)בר' יז 

העתיד של בניין קל אינו מצוי בת"א  השורש יל"ד בנטיית 497במהדורת שפרבר וכן בת"א מהגניזה.

אלא בנוכחת, בנסתרת ובנסתרות, ואפשר שבשל הנטייה החסרה במערכת הגופים בבניין קל, נוצרה 

  498אנלוגיה לגזרת ע"ו.

. השלד העיצורי קבע את 41ממצא חריג בנטיית העתיד הוא צורת הנוכח לשורש יל"ד בדב' כח 

. תיבה זו תוקנה לבניין אפעל, בהקבלה ֵתיִלידנכתב  ב הידכתהכתיב תיליד בבניין קל, ובסובסטראט 

, ככל הנראה מתוך ְתִליד. בשכבת ניקוד מאוחרת יותר נקבע תֹוִליד": תֹוִלידִּוָבנֹותִָבִנים"לנוסח העברי 

 אותה אנלוגיה לגזרת ע"ו.

 נוכחים(; 14, בר' ל ִביֲהִ) ָהִבי נוכחת(. 15)בר' כ  ִתיב(; 22)בר' יד  ַהב נוכח נטיית הציווי .5.7.2.1.3

 (.29)שמ' טז  ִתיבּו

 (.5)שמ' יא  ְלִמיַתב(; 7, בר' טו ּהְלֵמיְרַתִ) ְלֵמיְרָתּה צורת המקור .5.7.2.1.4

 ָיְכִלין רבים(. 8)במד' לו  ָיְרַתת יחידה(. 29)שמ' טז  ָיֵהיב יחיד בינוני פועל נטיית הבינוני .5.7.2.1.5

 (.19)שמ' א  ָיְלָדן רבות (;32)בר' מג 

 (. 6)במד' יח  ְיִהיִבין רבים(. 1, דב' כא ְיִדיע) ְיִדַיע יחידבינוני פעול 

 

 ַפֵעלבניין  .5.7.2.2

 (.  28)שמ' ח  ְוַיַקר נסתר(; 3)שמ' ו  ַיַקִרית מדבר נטיית העבר .5.7.2.2.1

 (.17, במד' כב ַיְקִרָנְךֱאִ) ֵאַיְקִרָנְך מדבר נטיית העתיד .5.7.2.2.2

 (.8)בר' לח  ְוַיֵבים נוכח נטיית הציווי .5.7.2.2.3

 (.7)דב' כה  ְלַיָבמּוִתי(; 17)במד' כב  ַיָקָרא צורת המקור .5.7.2.2.4

 

 

 

                                                 
 .5.6.1.1.1.2., לאנלוגיה בין השורש אכ"ל לשורש יכ"ל ראה סעיף 5.2.1.5.1ראה סעיף  o-uלתנועת עה"פ  496

 .270דודי, דקדוק אונקלוס, עמ'  497

באה"ש ובארמית של א"י הכתיב מעיד על תנועה בתחילית הנטייה: תילד, תיליד וכיו"ב. ראה טרשין, מערכת הפועל,  498

. נטיית השורש יז"פ בנוכח בבניין קל מנוקדת בשתי הופעותיה בשווא תחת 240, סוקולוף, מילון א"י, עמ' 178עמ' 

 ותה אנלוגיה לגזרת ע"ו חלה גם בצורה נדירה זו.(, ואין זה מן הנמנע שא12; כח 6)דב' טו  ְתִזיףהתחילית 
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 אפעלבניין  .5.7.2.3

בכל  ōאשר התכווץ לתנועת  aw*שורשי פו"י הנוטים בבניין אפעל הביאו להיווצרותו של דיפתונג 

 נטיות הזמנים )כפי שיובא שלהלן(. 

 ּוְמהֹוַדְעָנאהשורש יד"ע הנוטה בבניין אפעל משמר את צורתו הארכאית של הבניין בכתיב ה"א: 

שורש נוסף המשמר  499(.9)דב' ד  ּוְתהֹוַדִענּון(; 5)במד' טז  ִויהֹוַדע(; 20)שמ' יח  ּוְתהֹוַדע; (16)שמ' יח 

)בר' מא  ְמֵהיְמִנין(; 6)בר' כא  ְמֵהיָמן(: ן")*אמ ן"את צורת הבניין הארכאית הוא השורש התנייני ימ

 500(.12)במד' כ  ֵהיֵמְנתּון(; 8)שמ' ד  ִויֵהיְמנּון(; 34

 אֹוִדיָתא(; 20, בר' כז אאֹוִחיָתִ) 501אֹוִחיָתא נוכח(; 3)שמ' ו  הֹוַדִעית מדבר נטיית העבר .5.7.2.3.1

 נוכחים(; 5)שמ' ב  ְואֹוֵׁשיַטת נסתרת(; 1)דב' א ִאֹוַכח(; 18)שמ' טז  אֹוַתר נסתר(; 8, בר' מט אֹוִדיָתא)

 (.31)שמ' יד  ְוֵהיִמינּו(; 5)בר' לז ְִואֹוִסיפּו נסתרים(; 12)במד' כ  ֵהיֵמְנתּון

 נסתר(; 6ב' טו ד) ףֵזיְותֹו (;4)בר' טו  ְדתֹוִליד נוכח(; 29)שמ' י  אֹוֵסיף מדבר נטיית העתיד .5.7.2.3.2

)דב' ד  תֹוְספּון נוכחים; (6)שמ' יא  תֹוִסיף; (7שמ' ב ) יקתֹונְִֵדִ נסתרת(; 5)דב' ל  ְויֹוֵטיב (;20)בר' יז  יֹוִליד

 (. 14)ויק' כ  יֹוְקדּון(; 8)שמ' ד ִויֵהיְמנּוןִ נסתרים(; 25)דב' ז  תֹוְקדּון(; 2

 (.19)בר' מב  אֹוִבילּו נוכחים(; 11)במד' יז  ְואֹוִביל נוכח נטיית הציווי .5.7.2.3.3

 (.8)דב' טו  ְואֹוָזָפא(; 3)דב' ח  ְלהֹוָדעּוָתְך צורת המקור .5.7.2.3.4

(. 7)שמ' ב  ֵמיִנְקָתא יחידה(. 26)ויק' טז  ּוְדמֹוֵביל(; 6)בר' כא  ְמֵהיָמן יחיד נטיית הבינוני .5.7.2.3.5

 (.16)שמ' א  מֹוְלָדן רבות. (31)דב' יב  מֹוְקִדין; (25)דב' ה  מֹוְסִפין רבים

 

עלבניין  .5.7.2.4  אתפ 

 (. 18)במד' כא  ִאְתְיֵהיַבת נסתרת(; 25)שמ' ד  ִאְתְיֵהיב נסתר נטיית העבר .5.7.2.4.1

 ִיְתַיֲהבּון נסתרים(; 5)במד' לב  ִתְתְיֵהיב נסתרת(; 31)בר' מא  ִיְתְיַדע נסתר נטיית העתיד .5.7.2.4.2

 (.38)ויק' יא 

 (.13)שמ' ב  ִמְתְיֵהיב יחיד נטיית הבינוני .5.7.2.4.3

 

 אתַפעלבניין  .5.7.2.5

(. צורת 39, בר' ל 502ְוִאְתְיַחָמא) ְוִאְתַיָחָמא נסתרות(; 9)דב' כג  ְדִיְתַיְלדּון נסתרים נטיית העבר .5.7.2.5.1

מנוקדת בבניין אתַפעל גם במהדורת שפרבר ובדפוס סביונטא, ומופיעה בשניהם  ְדִיְתַיְלדּוןהנסתרים 

ץ,ִּוְרבּו: "7גם בבראשית פרק ט פס'   ", בהוראת ילודה מרובה.ָבּה-ִׁשְרצּוִָבָאר 

 (.3)ויק' י  ִאְתַיַקר מדבר נטיית העתיד .5.7.2.5.2

 (.18)שמ' יד  ְבִאְתַיָקרּוִתי צורת המקור .5.7.2.5.3
                                                 

 .113-114פעל בארמית המקראית ראה ב"ל, ארמית, על בניין הַ  499

על:  ןאפשר שבדומה לשורש יד"ע, השורש התנייני ימ" 500 עבר תהליך נוסף, שתוצאותיו ניכרות בנטייתו בבניין אתפ 

 . 321, עמ' מערכת הפועל, וראה נימוקיה, ן"הימ ש מרובעשורכטרשין רואה שורש זה (. 20)בר' מב  ְוִיְתֵהיְמנּון

 .4.2.3.1לדיגוש אותיות בגדכפ"ת שלא על פי הכללים הטברניים ראה סעיף  501

על 502  .5.2.2.3.1אתַפעל ראה סעיף  – לחילופי אתפ 



151 
 

 איתפעלבניין  .5.7.2.6

הממצאים הנוטים בבניין איתפעל נחלקים לשתי קטגוריות על פי איכות תנועת התחילית שלהם: 

יד"ע, ובקטגוריה השנייה נכללים יתר יל"ד, יה"ב ו שורשי פ"י מובהקיםבקטגוריה האחת נכללים 

 ח, ית"ב, יק"ד. השורשים בגזרת פו"י: יס"ף, יכ"

(; 14)בר' לח  ִאִתיִהיֵבת(; 19)דב' טו  יֵלידִתִיְִִדִ :iתנועת התחילית בשורשי הקטגוריה הראשונה היא 

(. בקטגוריה זו מתועדים תיקוני ניקוד רבים המשנים את צורות הפועל מדגם 5)בר' לו  ְדִאִתיִלידּו

ֵעל:  הניקוד של בניין איתפעל לדגם הניקוד של אתפ 

ִִמראהִמקום ניקודִהשכבת

ִקדומהה

ִהניקודִ תיקון

ִלבנייןִאתְפֵעל

ִִאְתְיֵהיַבתִִאִתיִהיַבת14ִבר'ִלחִ

ִִאְתְיַדעִִאִתיַדע21ִבר'ִמאִ

ִִדיִאְתְיִלידּוְִדִאִתיִלידּו27ִבר'ִמוִ

ִִתְתְיַדעִִתִתיַדע28ִויק'ִדִ

ְִוִאְתְיֵלידְִוִאִתיִליד60ִבמד'ִכוִ

אלה משקפים התפתחות פונטית בהגיית היו"ד על דרך השלמים, תופעה אפשר שתיקונים 

תיקונים נובעים מהיטשטשות ההבחנה בצורות הואפשר ש 503המתועדת לעתים באה"ש המאוחרת,

ֵעל  לצד השערות אלה יש  (..5.2.2.3.1סעיף  שנדונו לעיל )ראהאתַפַעל  –הסביל, בדומה לחילופי אתפ 

ֵעל ובדגם אתַפַעללהעמיד אפשרות שלישית, פשו  טה יותר, ולפיה הנקדנים שתיקנו הורגלו בדגם אתפ 

ֵעל איתפעל חסרפעלים מבניין , על כן ניקדו הנפוצים יותר במקרה  504.הדגש בעה"פ לפי דגם אתפ 

 505.ִיְתְיֵליד(, שתיקון מאוחר יותר קבע  יו"ד אחר תי"ו הבניין: 27)ויק' כב  ִיְתֵלידאחד נמצא הפועל 

ֵעל , היינומצוי באי"ב יתלידהכתיב  , ונובע מהידמות היו"ד לעיצור הבא )ולא איתפעל( בבניין אתפ 

, *awשנוצרה מכיווץ הדיפתונג , oתנועת תחילית הבניין בקטגוריה השנייה היא תנועת  506אחריה.

 (. 2)ויק' ו  ְדִמתֹוְקָדא(; 4)שמ' ו  ְדִאתֹוַתבּו; (26בר' מט  ,ִיתֹוְסָפן)ִִיתֹוְסַפן: כמצוי בא"מ

 ְוִאִתיִליד(; 1)בר' כ  ְוִאתֹוַתב נסתר(; 23, בר' כא ִדיִאיתֹוַתְבְתִ) ְדִאיתֹוַתְבְתִ נוכח נטיית העבר .5.7.2.6.1

תֹוָכַחת) ִאתֹוַכַחת נסתרת(; 60, במד' כו ְוִאְתְיֵליד) (; 14, בר' לח ִאְתְיֵהיַבת) יֵהיַבתִאִתִ(; 16, בר' כ א 

 (.14, ויק' י ִאְתְיִהיבּו) ִאִתיִהיבּו(; 4, שמ' ו ִדִאתֹוַתבּו) ִאתֹוַתבּוְדִ(; 27, בר' מו ִדיִאְתְיִלידּו) ְדִאִתיִלידּו נסתרים

)ויק'  ִתִתיַדע נסתרת(; 19, דב' טו ִדיִתיֵליד) ְדִיִתיֵליד(; 19)ויק' ז  ִיתֹוַקד נסתר נטיית העתיד .5.7.2.6.2

 (.26, בר' מט ןִיתֹוְספִָ) ִיתֹוְסַפן נסתרות(; 2)במד' יח  ְוִיתֹוְספּון נסתרים(; 23)ויק' ו  ִתתֹוַקד(; 23ד 

 (.4)בר' מז  ְלִאֹתָתָבא צורת המקור .5.7.2.6.3

                                                 
 .176טרשין, תורת הצורות, עמ'  503

 .59לנדאואר, מסורה, עמ' מופיעים בהערות מסורה שליקט  איְתְידע – איִתידע חילופי 504

. לידיית: היו"ד תלויה מעל המילה, ולאור צורתה יש להניח כי נוספה בידי יד מאוחרת שגם חידשה את סימני הניקוד 505

  לא ניתן לקבוע מה היו סימני הניקוד לפני החידוש, אך סימני גרד נראים בבירור.

יל"ד. וראה ממצאים זהים אצל ושני שורשים יד"ע . הידמות זו מתועדת ב135ראה בר־אשר סיגל, אי"ב, עמ'  506

 .62-61לנדאואר, מסורה, עמ' 
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 (.2)ויק' ו  ְדִמתֹוְקָדא יחידה(; 32)שמ' ג  ִמתֹוַקד יחיד נטיית הבינוני .5.7.2.6.4

 

 שורשי עו"י .5.7.3

בכתיבן . במידה רבהשהואחדו  –שורשי ע"י ושורשי ע"ו  –  שתי קבוצות שורשיםכוללת זו קבוצה 

עשויה היא , או שלציון תנועה ארוכהלשמש כאם קריאה של צורות הפועל בגזרה זו עשויה עה"פ 

 להישמט לחלוטין מכתיב המילה. 

 ְמָרָמםִ–ִםרו"(: 5.7.4 )ראה סעיף השורשים הכפוליםכדרך פלל, לעתים נוטים שורשי עו"י בבניין 

מצויה גם באחדות מצורות  . נטייה על דרך הכפולים(18)במד' ה  ְמָלְטַטָיא –(; לו"ט 6, שמ' ו ְמָרַמם)

הנטייה הצפויה לגזרת  וזאת לצד 507,(5)בר' כז  ְלֵמיַצד(, 25)במד' כג  ִמיָלטהמקור של בניין קל, כגון 

  508 (.11)שמ' יח  ִלְמָדן( ו6)בר' מט  ִלְמָהְך עו"י

, עו"ר, צו"ח, ן"שורשים אשר עה"פ הפועל שלהם היא וי"ו עיצורית: חו"ר, כו בגזרה זו ארבעה

במד' )ִּוְתָכְונּון(;8ִ)שמ'ִכגְִִמַעַור(;14ִ)שמ'ִיטְִִוַחַּורּו(; 55)בר' מא  ִוְצַוח(; 17)בר' כ  ְוִאְתְרַוחּורו"ח: 

 509(.24)דב' כב  ְצַוַחת(; 10לד 

 בניין קל .5.7.3.1

, אך שורשים כגון  qāl-yəqūl, qāl-yəqāl, qīl-yəqūl הםדגמי בניין קל שבהם נוטים שורשי עו"י 

, סי"ב נוטים בת"א בנטיות זמן חלקיות ולפיכך פרדיגמת הנטייה אינה שלמה. השורש ך"דו"ב, הו

  510(.11יג  )דב' ִוימּות(; 32, בר' יא ִמיתּו) ִמיתוְִהוא השורש מו"ת:  qūləy-qīlהיחיד הנוטה בדגם 

 העבר נטיית .5.7.3.1.1

 ְדַזן נסתר(; 10, דב' ה ַקְמָתאִדִ) ְדַקְמָתא נוכח(; 34, במד' כב ִביתַחִ)ִָחִבית מדבר  qāl הדגם .5.7.3.1.1.1

, ִדיַקְצתּון) ְדַקְצתּון נוכחים(; 31, דב' א ַחְבָנא)ִָחְבָנא מדברים(; 28)ויק' יג  ַקַמת נסתרת(; 14, בר' מח ןְדזִָ)

(. לתנועת פה"פ ולתיקוני 3, בר' מא ְוַקָמא)ְִוָקָמא נסתרות(; 14, שמ' טו ְוָזעּו) ְוַזעּו נסתרים(; 31במד' יד 

 .4.4.2 קמץ ראה סעיף-פתח

(; 1)במד' כ  ּוִמיַתת נסתרת(; 1)בר' כז  ִסיב נסתר(; 2)בר' כז  511ֵסיִבית מדבר qīl הדגם .5.7.3.1.1.2

 (.11)במד' כו  ִמיתּו נסתרים(; 2, במד' יד ֵמיְתָנאְדִ) ְדֵמיְתָנא מדברים

 

 

 

                                                 
 (.5)דב' יט  ְלִמיַקץוהשווה  507

אנלוגיות בין  .ְמיָלט, ִלְמיָצדניקודן של צורות אלו תוקן בשכבת ניקוד מאוחרת בהתאם לפרדיגמה של גזרת עו"י:  508

 ;316-315; דאלמן, עמ' 147-146רבים. ראה ב"ל, ארמית, עמ' שורשי עו"י לשורשים הכפולים רווחות בניבים ארמיים 

 .ְלֵמיצדִ̇נ̇אִ: 117. והשווה אצל לנדאואר, מסורה, עמ' 145-144בר־אשר סיגל, אי"ב עמ'  ;127נלדקה, סורית עמ' 

שו"י . השורשים חו"י, 139וי"ו עיצורית בשורשים חו"ר, צו"ח, רו"ח נשמרת גם באי"ב, בר־אשר סיגל, אי"ב עמ'  509

 .5.7.5יידונו כחלק מגזרת ל"י בסעיף 

 .185והשווה לת"ק מהגניזה, פסברג, דקדוק גניזה, עמ'  510

 .4.4.4לתפוצת הצירי והחיריק בפה"פ ראה סעיף  511
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 העתיד נטיית .5.7.3.1.2

)שמ' יח  ְיָהְך נסתר(; 9)שמ' לד  ְתָהְך נוכח(; 3, במד' כג ֵוֱאיָהְך) ְוֵאיָהְך מדבר  yəqāl הדגם .5.7.3.1.2.1

 ִדְיָהכּון נסתרים(; 21)שמ' ג  ְתָהכּון נוכחים(; 7, דב' יג ְךְנָהִ) ְנַהְך מדברים(; 14)שמ' לג  ְתָהְך נסתרת(; 23

 (.10)שמ' א 

ֱאיחּוס) 512יחֹוסְוֵאִ מדבר  qūləy הדגם .5.7.3.1.2.2  ִידֹוב נסתר(; 6)במד' כב  ְוִדְתלּוט נוכח(; 13, שמ' יב ו 

(; 20)בר' מב  ְתמּותּון נוכחים(; 5)בר' כב  ּוְנתּוב מדברים(; 25)ויק' טו  ְתדּוב נסתרת(; 25, ויק' טו בדּויְִ)

 (.30, בר' מא ִויקּוָמן) ְוִיקּוַמן נסתרות(; 17)שמ' יג  ְיזּועּון נסתרים

 הציווי נטיית .5.7.3.1.3

 (.21)שמ' יב  ְוכּוסּו נוכחים(; 9)בר' טז  תּוִבי נוכחת(; 6)במד' כב  לּוט נוכח qūl הדגם .5.7.3.1.3.1

 (.8)במד' כב  ִביתּו נוכחים qīl הדגם .5.7.3.1.3.2

 (. 65)במד' כו  ְמָמת(; 11)שמ' יח  ִלְמָדן המקור צורת .5.7.3.1.4

צורות הבינוני הפועל היחיד נכתבות באל"ף מצעית. אפשר שהאל"ף  הבינוני נטיית .5.7.3.1.5

ואפשר שהכתיב באל"ף נועד ליצירת בידול בין צורות הבינוני  513מייצגת הגה מעבר או כחוצץ סדקי,

 בינוני פועל . להלן נטיית הבינוני:(ָמִאיתלעומת  ַקֵיים) ַפֵעלשל בניין קל ובין צורות העבר של בניין 

 ָפיַגן רבות(. 26)שמ' יח  ְוָדְיִנין רבים(. 1)בר' ל  ַמְיָתאִיחידה(. 8)במד' יא  ָדֵאיך(; 30)בר' מו  תָמִאי יחיד

 (.26, בר' מה ןָפיגִָ)

)ויק' ב  ְדִפיָלן רבות(. 29)בר' כז  ִליִטין רבים(. 5)ויק' ב  ְדִפיָלא יחידה(. 15)דב' כז  ִליט יחיד בינוני פעול

4.) 

 

 ַפֵעלבניין  .5.7.3.2

עיצוריים מגזרת עו"י כשורשים תלת עיצוריים, -ובבניין אתַפעל נוהגים השורשים הדו ַפֵעלבבניין 

 כעה"פ.בהם משמש  yאשר העיצור החצי תנועי 

 ַחִייְכְתִ נוכחת(; 16, דב' כו ִדַקֵייְמָתא) ְדַקֵייְמָתא נוכח (;3)בר' כו  ְדַקֵייִמית מדבר העבר נטיית .5.7.3.2.1

 ַהַקִייְמתּון נוכחים(; 25)בר' מז  ַקִיְמַתָנא מדברים(; 7, בר' כד ְוִדיַקֵיים) ִוְדַקֵיים נסתר(; 29)במד' כב 

 ְוַקִייָמא נסתרות(; 31 ו)בר' כ ְוַקִיימּו נסתרים(; 18)שמ' א  ְוַקִיְמִתין נוכחות(; 15, במד' לא ֲהַקֵייְמתּון)

 (.17)שמ' א 

)דב'  ְיַקֵיים נסתר(; 4)דב' כד  ְתַחֵייב נוכח(; 24, בר' כא ֱאיַקִיים) יםֵאיַקיִִ מדבר העתיד נטיית .5.7.3.2.2

(; 7)במד' לד  ְתָכְונּון נוכחים(; 32)בר' יט  ּוְנַקֵיים מדברים(; 58, ויק' יג ְתַחַּוריִדִ) ִדְתַחַּור נסתרת(; 26כז 

 . (33)שמ' כג  ְיַחְיבּון נסתרים(; 16)שמ' א  ַנּהְתַקְיַמִ נוכחות

 (.18)במד' לא  ַקִיימּו נוכחים(; 23)בר' כא  ַקֵיים נוכח הציווי נטיית .5.7.3.2.3

 ְלָלָטטּוָתְך(. השורש לו"ט נוטה על דרך השורשים הכפולים: 14)בר' טז  ַקָיָמא המקור צורת .5.7.3.2.4

 (.5)דב' כג 

                                                 
 .5.2.1.5.1שורוק בעה"פ של בניין קל ראה סעיף -לתיקוני חולם 512

 .4.2.1.4למעמדה של אל"ף מצעית ראה סעיף  513



154 
 

 (. 18)שמ' לב  ִדְמָחְיִכין רבים(; 9)בר' כא  ְמָחִאיך יחיד בינוני פועל הבינוני נטיית .5.7.3.2.5

של השורשים הפעול הכפלת עה"פ של שורשי עו"י על דרך גזרת הכפולים מצויה בנטיית הבינוני 

 (.18)במד' ה  ְמָלְטַטָיא רבים(. 34)דב' ד  ְמָרְמָמא יחידה(. 15, דב' ה םְמָרַמִ) ְמָרָמם יחידלו"ט, רו"מ: 

 

 בניין אפעל .5.7.3.3

 בכל נטיות הזמנים.  āqel*שורשי עו"י בבניין אפעל נוטים על פי הדגם 

בקמץ או בפתח, ללא  כתב הידתנועת התחילית אל"ף נוקדה בסובסטראט  העבר נטיית .5.7.3.3.1

(. תיקוני הקמץ לפתח מיוחסים לשכבת הניקוד הבבלית הבינונית, תיקונים .4.4.2 שיטה )ראה סעיף

לשכבת הניקוד חיטפא מיוחס -לחטף פתח מיוחסים לשכבות הניקוד הטברניות ותיקון הקמץ לפתח

 ֵקיְמָתאַאְִדִ נוכח (;15, בר' לט אֵריִמית) ָאֵריִמית מדברלהלן נטיית בעבר:  514הבבלית הצעירה.

, ִגיחֲאִוִַ) 515ְוַאִגיח(; 27, שמ' יד יםֵרֲִאִוִַ) יםְוָאֵרִ נסתר(; 12, שמ' טו ֲאֵריְמְתִ) ַאֵריְמְתִ(; 29, בר' כא ִדֲאֵקיְמָתא)

ִנוכחיםִ(;21בר' מג  ,ַואֵתיְבָנא)ִיְבָנאְוָאֵתִ מדברים(; 15בר' כא  ,ַוֲאֵריַמת) ַאֵריַמתוְִ נסתרת(; 1במד' כא 

 (.8, שמ' יט יבּואִתִוִַ) יבּוְוָאִתִ(; 23, בר' מט ְוַאִעיקּו) יקּוָאעִִוְִ נסתרים (;41, דב' א ֵתְבתּוןֲאִוִַ)ְִוַאֵתְבתּון

(; 37)בר' מב  ְתִמית נוכח(; 5, שמ' ז ֵריםֲאִ) ָאֵרים (;19)בר' יז  ַוֲאֵקים מדבר העתיד נטיית .5.7.3.3.2

 ְוִיִדינּון נסתרים(; 42)דב' א  ְתִגיחּון נוכחים(; 41)דב' א  ּוְנִגיח מדברים(; 30, במד' ה ִויִקים) 516ְוִיִקים נסתר

 (. 24, במד' לה ִויִדינּון)

בו"ת,  תחיליות העתיד אינן מונעות בתנועה, למעט בשורש בשורש תו"ב ובנטיית הנוכח של השורש

 ָיֵתיב נסתר(; 23)ויק' כא  ָתֵבית(; 39)דב' ד  ְוָתֵתיב נוכח: aשבהם התחילית מונעת דרך קבע בתנועת 

(; 25)במד' לה  ְוָיִתיבּון נסתרים(; 12)בר' מג  ָתִתיבּו נוכחים(; 9)דב' כה  ְוַתֵתיב נסתרת(; 15)בר' נ 

, על דרך שאר השורשים ִביתיְִ-( תוקנה ל4)דב' טז  ָיִבית(. צורת הנסתר 26)ויק' כו  ְוָיִתיָבן נסתרות

בגזרת עו"י בבניין אפעל. ממצאים אלה זהים למצוי בדפוס סביונטא, במהדורת שפרבר ובת"א 

  517מהגניזה.

 (.1)שמ' ח  ָאֵרים נוכח הציווי נטיית .5.7.3.3.3

 (.12, ויק' כג ֲאָרמּוְתכֹון) ַאָרמּוְתכֹון(; 10)שמ' יז  ְלָאָגָחא צורת המקור .5.7.3.3.4

שמ' ) ַמְכְוִנין רבים(. 39)דב' לב  ְמִמית(; 22, דב' ג ְמִגיח  ְמִגַיח) ְמִגיח יחיד ת הבינונינטיי .5.7.3.3.5

 (.5)שמ' כו  ַמְכְוַנן רבות. (29לו 

 

                                                 
 ..14.2.1.3 ראה סעיף 514

 .ואגַיחבמילה זו סימן גרד תחת היו"ד המעיד על מחיקת פתח גנובה:  515

 .4.3.2לניקוד חיריק תחת יו"ד שוואית ראה סעיף  516

 .337ראה דודי, דקדוק אונקלוס, עמ'  517
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על .5.7.3.4  בניין אתפ 

(. תיקון הניקוד המחליף מבניין 21, בר' מא 518ְוִאַתְעֵרית) ְוִאְתַעִרית מדבר העבר נטיית .5.7.3.4.1

על לבניין איתפעל מעורר תמיהה, משום שאינו מצוי בנוסחים אחרים של ת"א ולא בלהגי  אתפ 

על בהוראת יקיצה.   (.16)בר' כח  ְוִאְתַער נסתרהארמית היהודית, שבהם משמש בניין אתפ 

 (. 9)במד' כג  ָדנּוןִיְתִ נסתרים(; 20)שמ' כא  ִיְתָדן נסתר נטיית העתיד .5.7.3.4.2

 (.20)שמ' כא  ִאְתָדָנא צורת המקור .5.7.3.4.3

 

 בניין אתַפעל .5.7.3.5

, גם בבניין אתַפעל נוהגים השורשים הדו עיצוריים כשורשים תלת עיצוריים, ַפֵעלבדומה לבניין 

 משמש כעה"פ. yשבהם העיצור התנועי 

 (.7, במד' לא לּוְוִאְתַחיִַ) ְוִאְתַחַילּו נסתרים(; 33)דב' ד  ְוִאְתַקַים נסתר נטיית העבר .5.7.3.5.1

 (.16)במד' טו  ְדִיְתַגְירּון נסתרים(; 13)שמ' יט  ִיְתַקַים נסתר נטיית העתיד .5.7.3.5.2

 (.18, בר' מב ְוִאְתַקַימּו) ְוִאְתַקָימּו נוכחים נטיית הציווי .5.7.3.5.3

 (.19, במד' כג םִמְתַקיִַ) ִמְתַקָים יחיד נטיית הבינוני .5.7.3.5.4

 

 בניין איתפעל .5.7.3.6

 (.15)במד' ט  ְדִאָתַקם(; 27, שמ' כט ִדיִאיָתַרם) ְדִאיָתַרם נסתר נטיית העבר .5.7.3.6.1

 (.16)שמ' יז  ְדִיָתַגח(; 16)בר' מא  ִיָתַתב נסתר נטיית העתיד .5.7.3.6.2

 

 השורשים הכפולים .5.7.4

שורשים מגזרת הכפולים הם שורשים דו עיצוריים ביסודם שבנטיות אחדות הורחבו לשורשים תלת 

 (;22)שמ' לג  ְוַאֵגין הכפלת פה"פ: :519או הטיה על דרך השלמיםריים, באמצעות הכפלת פה"פ עיצו

 (.5)בר' מה  ִתְתַנְססּון(; 7)בר' לד  ְוִאְתְנִסיסּועל דרך השלמים: הטיה (. 14, דב' כ ֵתיבֹוז) ֵתיבֹוז

(. 32, במד' יג ִדַאִלילּו) ְדַאִלילּו(; 29)שמ' י  ַמֵליְלָתאואתַפעל, למשל  ַפֵעלהכפלת עה"פ רווחת בבניינים 

   520לצד אלה, בנטיות העבר והציווי של בניין קל נותרים השורשים ללא הכפלה.

)דב'  ְוִתירֹוק(; 8)ויק' טו  ִירֹוק(; 21)דב' ה  ִתירֹוגרק"ק: ומאלפת במיוחד הכפלת רי"ש בשורשים רג"ג 

(. ממצאים אלה מוכיחים כי באחדות ממסורות ההגייה נשמרה הכפלת הרי"ש עד לתקופה 9כה 

  521מאוחרת למדי.

                                                 
על ראה סעיף  518  . 5.2.4לתיקוני ניקוד המחליפים בין בניין איתפעל לבניין אתפ 

 .165-168ראה דיון נרחב אצל ב"ל, עמ'  519

 .301-303והשווה לעברית המקראית, בלאו, תורת הצורות, עמ'  520

הממצאים שלעיל זהים לממצאיו של דודי, אע"פ שהוא מסויג בדבר זיהוי החיריק אחר התחילית, וראה דודי, דקדוק  521

, ובייחוד הציטוט המובא מתוך בעל ספר הפתשגן בפירוש ל"ירוק". כמו כן ראה אצל דלמן, דקדוק, 306אונקלוס עמ' 

 .4.2.3.2ראה דיון בסעיף  ובמהדורתו של שפרבר. 92עמ' 
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 בניין קל .5.7.4.1

ו"י, ללא הכפלת עיצור השורשים הכפולים נוטים בעבר על דרך גזרת ע נטיית העבר .5.7.4.1.1

 מדברים(; 4)בר' טז  ְוַקַלת נסתרת(; 32)בר' כד  ְוַעל נסתר(; 3)דב' כו  ַעִלית מדבר 522:השורש השני

(. הכפלת עיצור השורש השני 19)שמ' א  ַעָלא נסתרות(; 53, במד' לא ַבזּו) ַבזּו נסתרים(; 35)דב' ב  ַבְזָנא

( 29, 27)בר' לד  ּוַבזּונמצאה ארבע פעמים בתיקוני ניקוד מאוחרים לצורת הנסתרים בשורש בז"ז: 

 (. 53)במד' לא  ַבזּו(; 32)במד' לא  ְדַבזּו; ַבזּולא תוקן:  28אך הפועל בפס'  –

בנטיית העתיד מוכפלת פה"פ, למעט בשורשים שפה"פ שלהם היא עיצור  נטיית העתיד .5.7.4.1.2

)ויק'  ִירֹוק נסתר (;15)דב' טז  גֵתיחֹו (;19)דב' טו  ִתיגֹוז נוכח(; 19, שמ' לג ִדיֵאיחֹון) ְדֵאיחּון מדברגרוני: 

(; 14, שמ' יב ְוֵתֲחגּון) ְוֵתָחגּון נוכחים(; 12דב' כה  523ְוְתיקּוץ) ְוִתיקּוץ נסתרת(; 6)במד' ו  ֵייעּול (;8טו 

 (. 39, דב' א ֵייֲעלּון) ֵייְעלּון נסתרים(; 10, ויק' כג ֵתיֲעלּון) ֵתיַעלּון(; 34, ויק' יד ֵתיְעלּון) ֵתיָעלּון

בבניין קל נוטים השורשים הכפולים כשורשים דו עיצוריים, ללא ציון  נטיית הציווי .5.7.4.1.3

 (.27)במד' כא  עּולּו נוכחים(; 34)בר' יט  ְועּוִלי נוכחת(; 3)בר' ל  עֹול נוכחההכפלה: 

 (.5)דב' יט  ְלִמיַקץ(; 19)בר' לא  ְלִמיַגזפה"פ מוכפלת בצורות המקור:  צורת המקור .5.7.4.1.4

 .)ללא הכפלה( נוטות על דרך השורשים השלמיםצורות הבינוני של היחיד  נטיית הבינוני .5.7.4.1.5

הוסף בשיטתיות  ָעִליןהדגש בפועל . (21, במד' כז יןָעלִִ) ָעִלין רבים .(9)בר' לח  ָעֵליל יחיד בינוני פועל

(. מהערת המסורה 5)בר' מב  ַעַלָיא, אך לא בצורה המיודעת כתב הידבכל היקרויותיו של הפועל ב

 כתב היד( אפשר ללמוד כי אחת ממסורות ההגייה שלפיהן נוקד 5, דב' ד ָעִלין)הערה למילה  עללין

 "פ.העאכן נהגה בהכפלת 

 (. 34)שמ' יב  ְצִריר יחיד בינוני פעול

 

 ַפֵעלבניין  .5.7.4.2

ואתַפעל מורחב השורש הדו עיצורי לשורש תלת עיצורי באמצעות הכפלת לה"פ.  ַפֵעלבבניינים 

עה"פ  בשורשים שבהםעשויים להיות דגושים או נעדרי דגש,  ַפֵעלהשורשים הכפולים הנוטים בבניין 

וא שמציאותם (. נראה אפ7)שמ' ה  ִויָגְבבּון – 525ְוִיגְבבּון(; 10)בר' מח  ְוָגֵפיף – 524ֵפיףְוגִָהיא עיצור שפתי: 

של בניינים קלי עי"ן היא תוצאה של התנייה פונטית, ובהיעדר התנאים הפונטיים הללו נשמרת 

  526ההכפלה של עה"פ.

                                                 
נטיית העבר על דרך שורשי עו"י וללא הכפלה היא גם דרכו של דפוס סביונטא. במהדורת שפרבר מנוקדות האותיות  522

פומא סגורת שווא )לפי שיטת הניקוד הבבלי המורכב(, ומכאן אפשר ללמוד על הכפלת -שלפני ההכפלה בתנועת מפתח

 .71ראה טל, דקדוק, עמ' ו, בזזוולצדו כתיב  ובז בעי"ן הפועל אחת העיצור העוקב. באה"ש ניתן למצוא את הכתיב

 תיקון ניקוד זה קבע את צורת הנסתרת על דרך שורשי עו"י. 523

 נוקדה הגימ"ל בפתח ולא בקמץ. כתב הידאפשר שבסובסטראט  524

 .כתב הידהקמץ תחת הגימ"ל הוא תיקון מאוחר, ולא ניתן לקבוע בוודאות איזו תנועה נקבעה בסובסטראט  525

ודומיהם נובע מהידמותה  ף, גפ"ףכפי שנזכר לעיל, אפשר שהיעדר ההכפלה בשורשים כגון גב"ב, לפ". 5.4ראה סעיף  526

 של עה"פ להגייתה החוככת של לה"פ. 
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 ַמֵליְלָתא (;37)בר' לא  ַמֵׁשיְׁשָתא נוכח(; 14, בר' מב ִדַמֵליִלית) ְדַמֵליִלית מדבר נטיית העבר .5.7.4.2.1

 ְדַמֵליְלתּון נוכחים(; 8)במד' יב  ַמֵליְלָנא מדברים(; 27, בר' מה ִדיַמֵליל) ְדַמֵליל נסתר (;29)שמ' י 

 (.32, במד' יג ִדַאִלילּו) ְדַאִלילּו(; 27)בר' מה  ּוַמִלילּו נסתרים(; 28, במד' יד ִדיַמֵליְלתּון)

ִ(;6, שמ' יט ְתַמֵליליִדִ)ִִדְתַמֵליל נוכח(; 20, במד' כב ִדיֱאַמֵליל) ְדֵאַמֵליל מדבר נטיית העתיד .5.7.4.2.2

 ְתַיְבבּון נוכחים(; 16)בר' מד  ְנַמֵליל מדברים(; 19)שמ' יט  ְיַמֵליל נסתר(; 17שמ' כט  ּוְתַחֵליל) ִוְתַחֵליל

 (. 2, במד' יג 528ִויַאְללּון) ְוִיַאְללּון (;7, שמ' ה ןיָגְבבּווִִ) 527ְוִיַגְבבּון נסתרים(; 7)במד' י 

 (.4)בר' נ  ַמִלילּו נוכחים(; 2)שמ' יא  ַמֵליל נוכח נטיית הציווי .5.7.4.2.3

 (.12, שמ' ה ְלָגָבָבא) ְלַגָבָבא(; 17)בר' נ  ְבַמָללּוְתהֹון צורת המקור .5.7.4.2.4

 .(5)במד' לו  ְמַמְלִלין רבים. (29)דב' כח  ְמַמֵׁשיׁש יחיד  פועל בינוני נטיית הבינוני .5.7.4.2.5

 (.6)שמ' כו  ְמָלְפָפן רבות(. 4, שמ' לט ְמָלְפִפין) ְמָלְפִפין רבים(. 4)שמ' לט  ְמָלַפףפעול  בינוני

ְוַכְרְמָךִהשורש על"ל בהוראת קטיף בכרם מופיע בנוסח העברי פעמיים: " השורש על"ל .5.7.4.2.6

טִַכְרְמָךִלֹאְִתַלֵקט ר  יָך(; "10" )ויק' יט לֹאְִתעֹוֵללִּופ  ( הוא 21" )דב' כד ִכיִִתְבצֹרִַכְרְמָךִלֹאְִתעֹוֵללִַאֲחר 

, פועל זה מנוקד על פי כתב הידלפי שכבת הניקוד הנראית שב 529שורש עברי הנוטה על דגם פולל.

לאור  530, בדומה למצוי במהדורת שפרבר ובדפוס סביונטא.ְתָעִלילקל העי"ן:  ַפֵעלהדגם של בניין 

קל העין, אולם בסובסטראט  ַפֵעלהנוסח העברי של הפסוקים מתבקשת הופעתו של השורש בבניין 

. הקושי העולה ַתְעֵלילנקבע ניקודו של הפועל על דרך השורשים השלמים בבניין אפעל:  כתב היד

מצורת ניקוד זו הוא ברור: בבניין אפעל מוכפלת פה"פ ולא עה"פ, על כן הצורה המתבקשת הייתה 

לא פירש שורש זה  תב הידכ. ההסבר המניח את הדעת הוא שהנקדן שניקד את סובסטראט ֵתיעֹול

אינו ארמי, ועל כן נהג בו  2"לבוא", אלא זיהה שמוצאו של השורש על"ל –במשמעותו הארמית 

 ַפֵעלתיקוני ניקוד המחליפים בין אפעל ל 5.5.2 בסעיף שנדוןכשורש שלם ולא כשורש מהכפולים. כפי 

 אינם נדירים בכתב היד, ואפשר שלפנינו דוגמא נוספת לכך.

 

 אפעל בניין  .5.7.4.3

, למעט כשפ"ה הפועל היא עיצור גרוני, כגון בשורשים על מוכפלת פה"פ בכל נטיות הזמניםבבניין אפ

 חל"ל, על"ל.

ִ נסתר(; 4)בר' מט  ַאֵחיְלָתא נוכח  נטיית העבר .5.7.4.3.1 (; 8)ויק' יט  ַאִחיל(; 17בר' מג )ְוַאֵעיל

 (.14)שמ' א  ְוַאַמרּו נסתרים

 (;10)בר' כז  ְוַתֵעיל נוכח(; 22)שמ' לג  ְוַאֵגין(; 8, שמ' ו ְוַאֵעיל) וָאעיל מדבר נטיית העתיד .5.7.4.3.2

, ַיֲחלּון) ןַיְחלּו נסתרים(;  32, ויק' כב ַתֲחלּון) ַתְחלּון נוכחים(; 12)ויק' כא  ַיֵחיל נסתר(; 36)שמ' ל  ְוַתִדיק

 (.6ויק' כא 

 (.16, בר' מג ֵעילַאִ) ָאֵעיל נוכח נטיית הציווי .5.7.4.3.3
                                                 

 .4.3.2לניקודה של יו"ד שוואית בחיריק ראה סעיף  527

 הדגש באות למ"ד הוסר וחודש. 528

 .639, עמ' 2טל, מילון, הערך עלל 529

 (.10)ויק' יט  ְתַעֵליל( ופעם אחת ללא דגש: 21)דב' כד  ְתַעֵלילבדגש נטא מופיע הפועל פעם אחת בדפוס סביו 530
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 (.16)במד' יד  ְלַאָעָלא(; 4)ויק' כא  ְלַאָחלּוֵתיּה צורת המקור .5.7.4.3.4

(. 7, ויק' כא 531ּוַמֲחָלא) ִוַמַחָלא יחידה .(12)דב' לג  ַמִגין יחידבינוני פועל  נטיית הבינוני .5.7.4.3.5

 (.9)שמ' לז  ַמְטִלין רבים

 (. 14)במד' יד  ַמַטלבינוני פעול 

 

על .5.7.4.4  בניין אתפ 

 (; 7)בר' לד  532ְוִאְתְנִסיסּו נסתרים נטיית העבר .5.7.4.4.1

 (.5, בר' מה 533סּוןִתְתַנְסִ) ִתְתַנְססּון נוכחים נטיית העתיד .5.7.4.4.2

 

 בניין אתַפעל .5.7.4.5

 (.23, בר' מט ְוִאְתָמְררּו) ְוִאְתָמַררּו נסתרים(; 13)בר' טז  ְדִאְתַמַלל נסתר נטיית העבר .5.7.4.4.1

(. צורת פועל מיוחדת 1)דב' יד  ִתְתָחְממּון נוכחים(; 16)שמ' כ  ִיְתַמַלל נסתר נטיית העתיד .5.7.4.4.2

(. דפוס סביונטא גורס במקום זה בpרeתרfישפרבר ) (, המופיעה כך גם במהדורת27)דב' לב  ִיְתָרַרבהיא  

  534, על דרך השורשים המרובעים שנוצרו כתוצאה מהכפלת השורש הדו עיצורי.בַרִבְִַרְִתִיִִ

 (.8)בר' ל  ְבִאְתַחָננּוִתי צורת המקור .5.7.4.4.3

 (.89)במד' ז  ְדִמְתַמַלל(; 21)בר' מב  ִמְתַחַנן יחיד נטיית הבינוני .5.7.4.4.4

 

 בניין איתפעל .5.7.4.6

(. מעניינים 18)בר' מג  ִאיָתַעלּו נסתרים(; 18, ויק' י ִאָתָעל) ִאָתַעל נסתר נטיית העבר .5.7.4.5.1

ּהִָלאְִימּותּוןִתֵהיִבִִִַבקּוְרָתא: "20, שבויק' יט אתחררתבמיוחד הם תיקוני הניקוד לצורת הנסתרת 

, וצורה זו ִאָתַחָרַרתניקודה היסודי של המילה היה על דגם איתפעל:  (".ֻחָפָׁשה)=ֲִאֵריִָלאִאתחררת

תיקון מאוחר  535מתאימה לקביעת תנועה מלאה תחת חי"ת בשווא הרגילה בסובסטראט כתב היד.

ֵעל   536.ִאְתָחַרַרתותיקון ניקוד שני קבע פועל זה בבניין אתַפעל:  ִאְתְחַרַרתקבע את הפועל על דגם אתפ 

 (.9)ויק' כא  ִתיַתַחל נסתרת(; 32)ויק' יא  ִיָתַעל נסתר נטיית העתיד .5.7.4.5.2

 (. 18, בר' מג ִמָתֲעִלין) ִמָתָעִלין רבים(. 9, ויק' כא ִמַתֲחָלא) ִמַתַחָלא יחידה נטיית הבינוני .5.7.4.5.3

 בניין אתפולל .5.7.4.5.4

 (.30)בר' מג  ִאְתגֹוַללּו ריםנסת נטיית העבר .5.7.4.5.5

 (. 11)דב' לב  ִמְתחֹוַפף יחיד נטיית הבינוני .5.7.4.5.6

                                                 
 )שכבת הניקוד הבבלית הבינונית(  ִוַמְחָלאִִ(כתב היד)סובסטראט  ִוַמַחָלאניקודו של פועל זה תוקן פעמיים:  531

 )שכבת הניקוד הטברנית(. ּוַמֲחָלא

 .ְוִאְתַנִסיאּובסביונטא:  532

על 533  .5.2.2.3.1אתַפעל ראה סעיף -הדגש הוא תוספת מאוחרת, הנובעת מזיהוי הפועל בבניין אתַפעל. לחילופי אתפ 

 .142ראה גם דבריו של בר־אשר סיגל, אי"ב, עמ'  534

 .4.2.1.6.1.2ראה חי"ת הסוגרת הברה, סעיף  535

ַרַרת.דפוס סביונטא ושפרבר קובעים אף הם בניין אתפַ  536 חָּ ת, שפרבר: ִאת  רָּ רָּ חָּ  על: בסביונטא ִאת 
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 שורשי ל"י .5.7.5

מאגדת בתוכה גם את שורשי ל"א שכידוע דיים של קבוצת שורשי ל"י )קבוצה המאפיינים הייחו

  537ושורשי ל"ו( משותפים לניבי ארמית רבים ונדונו במחקרי דקדוק קודמים.

 מאפיינים כלליים .5.7.5.1

ַעל  –בבניין קל מצויים שני דגמי פועל  דגמי בניין קל .5.7.5.1.1 ִעל, כבא"מ.ופ  ַעל:  538פ  , ָלאגְִּו) ִוְגָלאפ 

ִעל: 1, במד' יד ּוְבכֹו) ִוְבכֹו(; 14, בר' כא ּוְטָעת) ִוְטַעת(; 31במד' כב   ְבִליַאת(; 25, בר' כז ְׁשִתיּו) ִוְׁשִתי(. פ 

 (.54)בר' כד  ּוְׁשִתיאּו(; 4)דב' ח 

תי –סיומת המדבר בבניין קל הנפוצה בכתב היד היא הסיומת בתנועה  סיומת המדבר .5.7.5.1.2

ית )שמונה פעמים(. הסיומות בעיצור מתרגמות, בדרך –עשרה פעמים(, ולצידה סיומת בעיצור -)שבע

אכלל, צורות עתיד מהופך, למשל  וכיו"ב, בעוד  יתְוַאֵתִ –( 42; ואבוא )בר' כד ַוֲחֵזית –( 16)דב' ט  ָוֵאר 

. פעמיים בלבד אין ֲאֵתיִתי -( 38)במד' כב  ָבאִתיהסיומות בתנועה מתרגמות צורות בעבר, למשל 

)בר' כד  ְתְִׁשִֵאִוִָ; ֲחֵטית –( 9)בר' כ  יאִתִָטִָחִהתאמה בין צורות העתיד המקוצר ובין הסיומת בעיצור: 

 . ּוְׁשִתיִתי –( 46

)שמ' ו  ְוִאְתְגִליִתי(; 20)בר' יז  ְוַאְסִגיִתיתי: –ה היא בבניינים הנגזרים סיומת המדבר הרגיל .5.7.5.1.3

ת"ק של הגניזה )המייצגים ארמית לאי"ב מחד גיסא ול(. הקבלת ממצאים אלה 13)דב' כו  ַפִליִתי(; 3

ישראלית( מאידך גיסא מאלפת: בת"ק של הגניזה ובאה"ש סיומת המדבר הרגילה בכל -ארץ

י )גלגול מאוחר של –תי לצד סיומות –"ב מצויה בבניין קל הסיומת ית, ואילו באי–הבניינים היא 

בר־אשר סיגל מציע שבנטייה זו נתפסה סיומת המדבר  539ית, לאחר נשילת תי"ו סופית(.–הסיומת 

של נטיית המדבר. אפשר  iכחלק מהשורש, מתוך אנלוגיה לגזרת השלמים, ולסיומת זו נוספה תנועת 

י לת"א נעשתה בשלבי עריכתו של ת"א בבבל, ומתוך כוונה לשמור ת–שחדירתן של הצורות בסיומת 

 על עקיבות תרגומית נעשתה ההבחנה שבין שתי הסיומות, זו שבתנועה וזו שבעיצור.

תּון, וסיומת זו היא המתועדת -בא"מ סיומת הנוכחים בעבר היא  סיומת הנוכחים בעבר .5.7.5.1.4

(. תיקוני הניקוד משורוק לחולם, על 16)דב' ט  ְסֵטיתּון( 45)דב' א  ִוְבֵכיתּוןבסובסטראט כתב היד: 

דרך נטיית העתיד של הנוכחים ושל הנסתרים, מעידה על התרחבותה של סיומת נטיית העתיד אל 

נּון  סופיות העבר. לצד אלה נמצאו גם צורות עתיד נסתרים שנוקדו בשורוק, וניקודן תוקן לחולם: ִיב 

. צורות נסתרים מגזרת ןִויַענֹו –( 24)במד' כד  ִויַענּון; ןְוִיְלאֹו –( 18)שמ' ז  ְוִיְלאּון;  ןִיְבנֹו –( 11ט )בר' מ

                                                 
. 151-165ראה דיונם המפורט של ב"ל על הממצאים בא"מ ועל דרכי השחזור לתצורות הקודמות, ארמית, עמ'  537

 .151-147והשווה לממצאים באי"ב, בר־אשר סיגל, אי"ב, עמ' 

 .154-155ראה ב"ל, ארמית, עמ'  538

לממצאים מאי"ב  ;74-75לאה"ש ראה טל, דקדוק, עמ'  ;188-190ק גניזה, עמ' לממצאים בת"ק ראה פסברג, דקדו 539

ית בכל הבניינים, וראה לוח הנטייה אצל קימרון, –. בא"מ נטיית המדבר היא 150-ו 147ראה בר־אשר סיגל, אי"ב עמ' 

 . 65ארמית מקראית, עמ' 
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(, מעידות כי במסורת הניקוד של 16)שמ' טו  540ִיְׁשְתקֹוןהשלמים שניקודן תוקן משורוק לחולם, כגון 

 541היד המתקנת התרחבה גזרת ל"י אף לגזרת השלמים.

על  הרפלקסיביים עה"פ בנטיית הנסתר בבנייניםתנועת  .5.7.5.1.5 סיומת הנסתר הרגילה באתפ 

 ִיְדֵכי: eאו בתנועת  a, ואילו באתַפַעל עשויה סיומת הנסתר להיות בתנועת eובאיתפעל היא בתנועת 

 (. 7)במד' כד  ְתַרָבאְדיִִ(; 20בר' כב  ְוִאיְתַחַּוה) ְוִאיְתַחָּוה( ולעומתם 11)ויק' יד  ְדִמיַדֵכי(; 12)במד' יט 

צורות  542באתַפַעל ובאיתפעל כאנלוגיה לגזרת השלמים. aדאלמן מסביר את הופעתה של תנועת 

התַפַעל מצויות גם בעברית המקראית, ובלאו סבר שהצירי בבניין זה נובע מהשפעת בניין  –התַפֵעל 

 אפשר שתהליך דומה התרחש בבניין אתַפעל בשורשי ל"י.  543ִפֵעל

נקרות שלוש צורות פועל שעה"פ שלהן מונעת  כתב הידב תנועת עה"פ בציווי נוכחים .5.7.5.1.6

(; 21)שמ' טו   ְואֹודּו(; 7, בר' כט ְרעֹו) ְרעּו)המילים שבסוגריים הן המילים שניקודן תוקן(:  uבתנועת 

ל"י היא  בציווי לנוכחים בגזרת 448(. תנועת עה"פ הרגילה והצפויה בכ"י 23, שמ' טז ֵאיפֹו) יפּוֵאִ

לפיכך אין  544, וכך גם במהדורת שפרבר, בדפוס סביונטא, בת"א מהגניזה, בא"מ ובת"ק.oתנועת 

סיבה להניח שלפנינו תופעה נדירה, אלא מסתברת דווקא השפעת העברית במקרים אלה: הפעלים 

( 21)שמ' טו   ְואֹודּו ַׁשַבחּובנוסח העברי של הפסוקים. לצירוף  ֵאפּוו ְרעּומקבילים לפעלים  ֵאיפּוו ְרעּו

לצורת  u, ואפשר שמכאן חדרה תנועת ְוהֹודּו ִׁשְבחּומצויה מקבילה עברית בפיוט אמת ואמונה: 

 הציווי.

בקטגוריה זו נכללים שורשים המכילים יסודות משתי גזרות של שורשים  גזרות מורכבות .5.7.5.1.7

ל"י. נטיותיהם של שורשים אלה סדירות בהתאם ועו"י  ול"י ול"י, פו"י ול"י, פ"א ועלולים: פ"נ 

לפרדיגמות הייחודיות של כל גזרה, לכן הדיון בהם יובא כחלק מהדיון בגזרת שורשי ל"י, המשותפת 

 לכל קבוצות השורשים הנדונות. 

 

 בניין קל .5.7.5.2

 (; 9, דב' ט ְׁשִתיִתי) 545ַאְׁשִתיִתי (;15)שמ' ט  ּוְמֵחית(; 23)בר' מז  ְקִניִתי מדבר נטיית העבר .5.7.5.2.1

, בר' ּוְקָרא) ִוְקָרא נסתר(; 20)במד' ה  ְסֵטית נוכחת(; 32)במד' כב  ְמֵחיָתא(; 10, בר' כ ֲחֵזיָתִ) ֲחֵזית נוכח

 (;28)בר' כו  ֲחֵזיָנא מדברים(; 7, דב' לד ְכָהת) ְכַהת(; 4)דב' ח  ְבִליַאת נסתרת(; 3)שמ' יז  ּוְצִהי(; 8כ 

 נסתרים (;20, במד' יא ְבֵכיתֹון) ְבֵכיתּון (;16, דב' ט ְסֵטיתֹון) ְסֵטיתּון נוכחים (;21, בר' מג ֲאֵתיָנא) אינִָָאֵתִ

כֹו )27בר' מז  ּוְסִגיו) ִוְסִגיו  (.2, במד' כה 546ּוְקָרָאה) ִוְקָרָאה נסתרות(; 1, במד' יד ּוְבכֹו(; ִוב 
                                                 

 .239-240, עמ' אנא"יקסלר, -, וראה מילראנא"יוכך גם ב 540

 גזרות אחרות על התפשטותה של גזרת ל"י בארמית, ראה טל, נו"ן מוספת. והשווה להשפעתה של גזרת ל"י על  541

 בעברית אצל פלורנטין, גיבוריהו.

 .338עמ'  דקדוק, דאלמן, 542

 .218-219בלאו, תורת הצורות, עמ'  543

, ראה –on. בת"ק סיומת הציווי היא 353; לת"א מהגניזה ראה דודי, דקדוק אונקלוס, עמ' 153לא"מ ראה ב"ל, עמ'  544

 . 188פסברג, דקדוק גניזה, עמ' 

 .80-82באי"ב מצויה אל"ף פרוסתטית בשורשים שת"י, שת"ק, ראה מורגנשטרן, מחקרים באי"ב, עמ'  545

 .4.2.3.2לדיגוש ברי"ש ראה סעיף  546
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 ִתְבֵעיִ(;6)שמ' יז ְוִתְמֵחיִ נוכח(; 34)בר' מד  ִאְחֵזי(; 19)בר' כד  ִאְמִלי מדבר נטיית העתיד .5.7.5.2.2

(; 6)במד' יט  ְוִיְרֵמי(; 6)שמ' יז  ְוִיְׁשֵתי נסתר  (;2)בר' ל  ִתיְבַען (;11)בר' טז  ְוִתְקַרן נוכחת(; 29)דב' ד 

(; 7)שמ' טז  ְוִתְחזֹון נוכחים(; 2)שמ' יז  ְוִנְׁשֵתי(; 16)בר' מד  ִניְזֵכי מדברים(; 28)ויק' טו  ִתְדֵכי נסתרת

 (.6, ויק' כו ידֹוןִיעְִ) 547ִיִעידֹון (;6)ויק' י  ִיְבכֹון נסתרים ;(16)שמ' א  ְוִתְחְזָין נוכחות(; 26)במד' טז  ִתְלקֹון

, זֹוֲחִ) ַחזֹו; (8)בר' כג  ּוְבעֹו נוכחים (;29)במד' כג  ְבֵני; (19)בר' מז  ְקִני נוכח נטיית הציווי .5.7.5.2.3

ֱאיתֹו; (32, בר' יט יָתאֱאִ) ֵאיָתא: eבשורשי פ"א מונעת האל"ף בתנועת  (.10שמ' י  , בר' מה 548ְוֵאיתֹו) ו 

18.) 

אצורת המקור המוחלט בגזרת ל"י היא  צורת המקור .5.7.5.2.4 טָּ  ִמְמָחא(; 28)בר' כו  ִמיְחָזא: ִמק 

ֵטי(. צורת המקור הנטוי היא 14)שמ' יז  ִמק  (. צורת המקור 1)במד' כה  ְלִמְטֵעי(; 15)בר' מב  ְבֵמיֵתי: ל 

, הן בשורשה הן במבנה הייחודי שלה. במהדורת כתב היד( יחידאית ב23)שמ' טז  ְלֵמיָפאהנטוי 

 .למיפי מצוישפרבר 

; (13)בר' טז  ָחְזָיאִיחידה (.9)שמ' ט  ָסֵגי; (6)שמ' ב  ָבֵכי יחידבינוני פועל  נטיית הבינוני .5.7.5.2.5

 (.23)בר' מא  ַלְקָין רבות. (6)במד' כה  ָבַכןִ(;39)במד' טו  ָטַעןִרבים  (.11במד' יד )ִָאְתָיא

 (.  23במד' כג  ָרַען) ְרַען רבים(. 28)ויק' טו  ְדִכיַאת יחידה(. 8)בר' כב  ְגֵליבינוני פעול 

 

 ַפֵעלבניין  .5.7.5.3

(; 26)בר' כא  ַחִּוית נוכח (;2, שמ' י ַׁשִּויִתייִדִ) ְדַׁשִּויִתי (;27)בר' ל  ַנִסיִתי מדבר נטיית העבר .5.7.5.3.1

)שמ'  ְוַׁשִּויַאת (;21)בר' כה  ְוַעִדיַאת נסתרת (;28)שמ' ד  ְוַחִּוי (;33)בר' כא  ְוַצִלי נסתר(; 24)דב' ג  ָׁשִריָתא

 נסתרות(; 10)במד' ז   ְדַרִביו(; 7)שמ' יז  ְדַנִסיו נסתרים(; 16, דב' ו 549ִדַנִסיתֹּון) ְדַנֵסיתֹון נוכחים (;3ב 

 (.36)בר' יט  ְוַעִדיָאה

 ְתַגֵלי(; 21)שמ' יח  ּוְתַמֵני נוכח (;5, שמ' ח יַצִליֱאִ) ֵאיַצִלי (;3)בר' ל  ֵאיַרֵבי מדבר נטיית העתיד .5.7.5.3.2

ִּוְתַׁשּוֹוןִ נוכחים(; 18)ויק' כ  ְתַגֵלי נסתרת (; 52)ויק' יד  ִויַדֵכי (;5, ויק' ה ִויַוֵדי) ְויַוֵדי נסתר(; 7)ויק' יח 

 (.24)במד' כד  ִויַענֹון; (40)ויק' כו  ִויַודֹון נסתרים(; 16)דב' ו  ְתַנסֹוןִ(;22)שמ' ג 

(. 24)שמ' ח  ַצלֹו נוכחים(; 23בר' כד  ַחַּוא) ַחָּוא נוכחת(; 7)במד' כא  ַצִלי נוכח נטיית הציווי .5.7.5.3.3

 (.15)בר' כט  ַחו(; 14)שמ' יז  ְוַׁשוצורות הציווי לנוכח בשורשים שו"י, חו"י באות ללא תנועה בעה"פ: 

 (.30)ויק' טז  ְלַדָכָאה(; 11)שמ' א  ְלַענֹוֵאיהֹון צורת המקור .5.7.5.3.4

)בר'  ְמַעְדָיא יחידה .(29)במד' יא  ְמַקֵני; (25ר' מא )ב ִדְמַחֵּוי יחיד בינוני פועל נטיית הבינוני .5.7.5.3.5

 (3)במד' ז  ְמַחְפָין רבות(. 2)שמ' יז  ְמַנַסן רבים (.11טז 

 (.40, בר' מא ְמַמַנא) ְמַמָנאבינוני פעול 

 

                                                 
 .4.2.1.6.2לתנועת עזר תחת עי"ן הסוגרת הברה ראה סעיף  547

 ביד מאוחרת, וניקודה משקף מסורת הגייה בבלית.מילה זו תוקנה  548

החולם המקורי בסיומת הנוכחים נמחק ובמקומו נקבע שורוק. יד מאוחרת יותר קבעה את החולם מחדש, והותירה  549

 את השורוק.
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 בניין אפעל  .5.7.5.4

, ַאֲהִניָתא) ִניָתאַאְהִ (;19)בר' יט  ְוַאְסִגיָתא נוכח(; 20)בר' יז  ְוַאְסִגיִתי מדבר נטיית העבר .5.7.5.4.1

)שמ'  ַאְקִׁשי נסתר (; 4, בר' מט ִניָתאַאְהִתיקון מאוחר המיוחס לשכבת הניקוד הבבלית הצעירה קבע: 

 ֵאיִתיתּון(; נוכחים 18)בר' כד  ְואֹוִחיַאת (;19)בר' כא  ְוַאְׁשִקיַאת נסתרת (;19)שמ' יג  אֹוִמי (;15יג 

)בר' יט  ְוַאְׁשִקיָאה נסתרות(; 18)ויק' ט  ְוַאְמִטיאּו (;17)בר' מז  ְוֵאיִתיו נסתרים (;4, במד' כ 550ֵאיִתיתּון)

 (.11)ויק' ח  ְוַאִדי(. פה"פ נו"ן מידמה לעיצור העוקב: 33

 נסתר(; 21)שמ' כט  ְוַתֵדי נוכח; (19)שמ' ח  ַאְיֵתי; (3)שמ' ז  ַאְקֵׁשי מדבר נטיית העתיד .5.7.5.4.2

(; 20)בר' מב  ַתְיתֹון נוכחים(; 32)בר' יט  ַנְׁשֵקי ריםמדב (;6)ויק' יב  ַתְיֵתי נסתרת (;18)דב' כז  ְדַיְטֵעי

 (.4, דב' ז ָיןַיְטעְִ) ַיְטָעָין נסתרות(; 18)דב' כב  ְוַיְלקֹון נסתרים(; 22)שמ' יב  ְוַתדֹון

(. ציווי לנוכח בשורשי 4)בר' יח  ְוַאְסחֹו נוכחים(; 32, בר' ל ַאְעִדי) ַאַעִדי נוכח  נטיית הציווי .5.7.5.4.3

 (.22)בר' יט  אֹוִחיפו"י: 

 (. 29)ויק' יט  ְלַאְטָעיּוַתּה(; 33)שמ' יב  ְלאֹוָחָאה(; 9)שמ' יא  ְלַאְסָגָאה צורת המקור .5.7.5.4.4

(.  5)שמ' לו  ַמְסַגן רבים(. 7)ויק' כא  ַמְטֲעָיא יחידה(. 24)ויק' יח  ַמְגֵלי יחיד נטיית הבינוני .5.7.5.4.5

 (.25)שמ' לה  ּוֵמיְתַין רבות

 

על .5.7.5.5  בניין אתפ 

(; 5)שמ' יח  ְדִאְתְגִלי נסתר(. 30, שמ' כו 551ַחִזיָתאִדיִאַתִ) ְדִאְתַחִזיָתא נוכח  נטיית העבר .5.7.5.5.1

)דב'  ְוִאְתְפִניָנא מדברים(; 22)במד' יג  ִאְתְבִניַאת(; 7)שמ' א  ְוִאְתְמִליַאת נסתרת(; 28)במד' טו  ְדִאְׁשְתִלי

 (. 62)במד' כו  ִאְתְמִניו נסתרים(; 1ב 

 ְוִיְתְנֵׁשי נסתר(; 9)דב' ב  ִתְתָגֵרי נוכח (;3)שמ' ג  ִאְתְפֵני (;3)בר' ל  ְוִאְתְבֵני מדבר נטיית העתיד .5.7.5.5.2

 מדברים(; 9, ויק' ז יְדִתְתֲאפִֵ) ְדִתְתַאֵפי; (23שמ' כ )ִִתְתַגֵלי נסתרת(; 13)שמ' יט  ִיְׁשְתֵדי(; 30)בר' מא 

)ויק' כג  ִיְתַאְפָין נסתרות (;16)בר' יג  ִיְתְקרֹון נסתרים(; 4)שמ' יב  ִתְתְמנֹון נוכחים(; 5)בר' כב  ִנְתְמֵטי

17.) 

 (.3)דב' ב  ִאְתְפנֹו נוכחים נטיית הציווי .5.7.5.5.3

 (.4)שמ' יב  ִמְלִאְתְמָנָאה צורת המקור .5.7.5.5.4

 (.19, שמ' יט ִמְתֲעֵני) ֵניִמְתעִַ; (4)שמ' יא  ִמְתְגֵלי יחיד נטיית הבינוני .5.7.5.5.5

 

 אתַפעלבניין  .5.7.5.6

 נסתרת(; 1, שמ' טו ִאְתַגִאי) ִאְתָגִאי (;20, בר' כב ְוִאיְתַחַּוה) ְוִאיְתַחָּוה נסתר  נטיית העבר .5.7.5.6.1

 (.26)במד' יא  ְוִאְתַנִביאּו נסתרים(; 65)בר' כד  ְוִאְתַכִסיַאת

 (.7במד' כד  ְדִיְתַרַבא) ְדִיְתַרָבא(;  12)במד' יט  ִיְדֵכי נסתר  נטיית העתיד .5.7.5.6.2

                                                 
 .4.2.3.1לדיגוש שאינו לפי הכללים הטברניים ראה סעיף  550

 .5.7.5.7דרך קבע בבניין איתפעל, וראה סעיף  כתב הידאט השורש חז"י בבניינים הרפלקסיביים מנוקד לפי סובסטר 551
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 (.8בר' מ  552ִאְׁשַתעֹו) ִאְׁשָתעֹו נוכחים(; 24)דב' ב  ְוִאְתָגִרי נוכח  נטיית הציווי .5.7.5.6.3

 (.35ויק' ד  553,ִדִמַתְעַדא) ְדִמְתַעַדא יחידה(; 11)ויק' יד  ְדִמיַדֵכי יחיד  נטיית הבינוני .5.7.5.6.4

 

 בניין איתפעל .5.7.5.7

ֵעל.רוב הממצאים בבניין זה הם מהשורש חז"י, ובשכבת   ניקוד מאוחרת תוקן ניקודם לבניין אתפ 

 (. 62בר' כד  ִאיְתֲחִזי) ִאיַתְחֵזי נסתר(; 35, דב' ד 554ִאַתְחִזיָתא) ִאַתְחִזיָתא נוכח  נטיית העבר .5.7.5.7.1

 ְדִאֵתיִתיַאת נסתרת(; 4, דב' טז ִיְתחֵזי) ִיַתְחֵזי(; 23)במד' לא  ִיַתֵדי נסתר  נטיית העתיד .5.7.5.7.2

(. השורש בבניין איתפעל מצוי באופן 15, שמ' כג ִיְתֲחזֹון) ִיַתַחזֹון נסתרים(; 11, בר' לג ִדיִאֵתיִתיַאת)

על. משמעותו של  כמעט קבוע במהדורת שפרבר ואילו בדפוס סביונטא מצוי השורש בבניין אתפ 

על בהוראה הפועל בבניין איתפעל היא "להיראות", ובאי"ב נקרה השורש בבניין איתפעל וב ניין אתפ 

דומה. ואולם, בניין איתפעל נדיר ואפשר שהנקדנים שתיקנו את צורתו העדיפו את הדגם המוכר של 

על.   בניין אתפ 

 (.35)דב' כח  ְלִאיַתָסָאה צורת המקור .5.7.5.7.3

 (.1)שמ' כה  ִמַתְחֵזי יחיד  נטיית הבינוני .5.7.5.7.4

 

 השורש הו"י .5.7.5.8

של עה"פ בנטיית העתיד של היחידים. לונד רואה בכפל ייחודו של שורש זה מצוי בשינוי עיצוריותה 

הצורות הללו מאפיין סגנוני ולא דקדוקי: ממצאיו מלמדים כי בצורות עתיד בהקשרי מצוות 

" ָלאִִיְהֵויִָלְךֱִאָלּהִָאוֳחָרןִברִִמִני" 555:( תיכתב צורת פועל בוי"ו עיצוריתcovenant formula )באנגלית

(. ביתר ההקשרים נוטה השורש הו"י בעתיד 7" )במד' ל הִִתְהֵוהִִלְגַברְִוִנְדַרָהאֲִעַלּהְוִאםִִמְהוִָ(; "7)שמ' ו 

 .(.5.7.5.2ראה סעיף לפי הפרדיגמה של שורשי ל"י  )

 ַוְהָוה נסתר(; 8, דב' כג ֲהֵויָתא) ַהֵויָתא נוכח(; 22, שמ' ב ֲהֵויִתי) ָהֵויִתי מדבר 556העבר נטיית .4.7.5.8.1

 ְדַהֵויתּון נוכחים(; 33, במד' יג ֲהֵויָנא) ַהֵויָנא מדברים(; 13, בר' ל ֲהָות) ַהַות נסתרת(; 16, שמ' יט ַוֲהָוה)

 (.5)שמ' א  ַוֲהַוָאה נסתרות(; 2, דב' י ִדיֲהוֹו) ְדַהוֹו נסתרים(; 13, שמ' ה ְדַהֵויתֹון)

ֱאיֵהי) ְוֵאיֵהי מדבר העתיד נטיית .4.7.5.8.2 ְהֵוי) ְוִאְהֵוי(; 12, בר' כז ו  , בר' ּוְתֵהי) יִוְתֵהִ נוכח(; 7, שמ' ו ְוא 

 מדברים(; 7)במד' ל  ִתְהֵוה(; 17)שמ' כ  ִדְתֵהי נסתרת(; 21)ויק' כג  ִיֵהי(; 3)שמ' כ  ִיְהֵוי נסתר(; 8כד 

 557ְויהֹון נסתרים(; 16, שמ' א ִתְהְוָין) ְתִהְוָין נוכחות(; 2)ויק' יט  ְתהֹון נוכחים(; 19, בר' מז ּוְנֵהי) ִוְנֵהי

 (.32, ויק' כו ִיְהְוָין) 558ְיִהְוָין נסתרות(; 11, שמ' יט ִויהֹון)

                                                 
 .4.2.1.2לשינוי התנועה לפני גרונית במעמד הכפלה ראה סעיף  552

 .386, וראה דודי, דקדוק אונקלוס, עמ' 448בת"א שבגניזה מופיעה המילה באיתפעל, בדומה לתיקון שבכ"י  553

 גוש והריפוי הטברניים.העוסק בדגשים החורגים מכללי הדי 4.2.3.1ראה סעיף  554

  לונד, וריאציות מורפולוגיות. 555

 .4.2.1.5.2 לשיטות ניקודה של ה"א בהברה פתוחה לא מוטעמת ראה סעיף 556

 ונכון להניח כי בתנאי זה היו"ד הייתה חרוקה. ,השווא אחר הוי"ו ודאי 557

 .4.3.1.2ה סעיף , לפי תנועת העזר שבפה"פ, וראכתב הידמשקף את סובסטראט  ְיִהְוָיןהניקוד  558
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נטיות הציווי לשורש הו"י באות בת"א כתרגום מילולי לעברית )שמונה  נטיית הציווי .4.7.5.8.3

שבע פעמים(. תיקוני ( או כפועל עזר הבא לפני צורת בינוני בצורה מודאלית )כתב הידפעמים ב

הניקוד הרבים לכל אחת מחמש עשרה המילים בנטייה זו עשויים להעיד על הבדלים בהגיית העיצור 

. תיקונים אלה, הנקרים שלוש פעמים כתב הידה"א, ובייחוד התיקונים משכבת הניקוד המאוחרת ב

קובעים תחתיו פתח שנקבע בהתאם למסורת הניקוד הטברנית, ו-, מחקו את סימן החטףכתב הידב

  559חטף סגול:

ניקודִהשכבתִִמראהִמקום

ִהבבלית

הניקודִשכבתִ

ִהטברנית

ניקודִהשכבתִ

ִהנראית

ִהנוסחִהעברי

ִָזכֹורֱִהִויְִדִכירֲִהִויְִדִכיר8ִִשמ'ִכִ

ִִתְרָחקֱִהִויִָרִחיקֲִהִויִָרִחיקִַהִויִָרִחיק7ִשמ'ִכגִ

ְִזכֹורֱִהִויְִדִכירֲִהִויְִדִכירְִדִכירִַהִוי7ִדב'ִטִ

ְהֵיהצורת הציווי העברית  מתורגמת והוי, וניקודה של פה"פ ה"א לא תוקן לתנועת חטף פתח. כפועל  ו 

 .(2, שמ' לד 12, שמ' כד 1בר' יז ,ִּוְהִוי) ִוְהִוייוצא, וי"ו החיבור אינה מנוקדת בפתח: 

ובפעם השנייה כפועל  (60)בר' כד  ֲהִייהציווי לנוכחת מצוי בת"א פעמיים, פעם אחת כתרגום לציווי 

. אף כאן ניכרים תיקוני ניקוד גסים עד ַזָכָאה ֲהַואי(: 19)במד' ה  ִהָנִקימודאלי, המתרגם את הציווי 

 (.60)בר' כד ִִהַוְאיֱִִהַוִאיכדי השחתה ולא ניתן לזהות את ניקודה היסודי של המילה: 

)שמ' יג  ְזכֹורוהשלישית מתרגמת את הציווי  ֱהיּוצורות הציווי לנוכחים, אשר שתיים מהן מתרגמות 

 )חטף סגול או סגול(: ɛ( תוקנו כולן לתנועת 3

ניקודִהשכבתִִמראהִמקום

ִהקדומהִהבבלית

הניקודִשכבתִ

ִהטברנית

ניקודִהשכבתִ

ִהגלויה

וֹוֲִהוֹוְִדִכיִרין3ִִשמ'ִיגִ ְִדִכיִרין560ִה 

ֱִהוֹוֲִהוֹוִַהוֹו15ִשמ'ִיטִ

ֱִהוֹוֲִהוֹוְִהוֹו16ִבמד'ִטזִ

אפשר להניח כי תיקוני הניקוד בשכבת הניקוד המאוחרת, הקובעים באופן שיטתי חטף סגול 

ולא . יּוֱהִבמקום חטף פתח נובעים מהשפעת הצורות העבריות לפי ניקודן במסורת הניקוד הטברנית 

ים, שתיקוני הניקוד לחטף סגול בצורות הנוכחת והנוכח נובעים מאנלוגיה על דרך הנוכחמן הנמנע 

אפשרות אחרת היא ם כדי להוכיח אנלוגיה. יאך הממצאים שלפנינו ספורים ואינם שיטתיים די

ששכבת הניקוד המאוחרת, אשר לה מיוחסים תיקוני הניקוד האלה, משקפת שינוי בהגיית העיצור 

 העיצור עי"ן )ראה סעיףה"א עד כדי היטשטשות ההבחנה בינו ובין האל"ף, כדרך שהודגמה לגבי 

יד אחת, אזי אפשר שהם משקפים את מסורת  אם כל תיקוני הניקוד הללו מעשה(. 4.2.1.5.4.3

 הניקוד הבבלית הצעירה.

                                                 
(, שניקודו הושחת ולא 29, בר' כז ֱהֵוהלעתים קרובות המחיקות  גסות עד כדי השחתת הקלף, למשל הציווי הוי )= 559

 ניתן לזהות את סימני הניקוד כלל.

 הקלף הושחת תחת האות ה"א אך נותר שריד לפתח משמאל לנקודות החטף. 560
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מקור  561צורות המקור של השורש הו"י זהות לדגמי המקור שבשורשי ל"י. מקורהצורת  .4.7.5.8.4

 (;7)בר' יז  ְלִמְהֵוי(; מקור נטוי: 7)במד' ל  ִמְהָוהמוחלט: 

 (.42)בר' ל  ְוָהַון רבים(; 3)שמ' ט  ָהְוָיה יחידה(; 11)שמ' יז  ְוָהֵוי יחיד  נטיית הבינוני .4.7.5.8.5

  

                                                 
 .5.7.5.2.4 ראה סעיף 561
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 כינויי המושא החבורים .5.8

כינויי המושא החבורים מצטרפים כסופיות לפעלים השונים, אך לחבירה זו יש השפעות על מבנה 

ת היחיד ההברה, כפי שיפורט להלן. חבירתם של כינויי המושא משתנה אם הכינוי חובר לפועל בנטיי

או לפועל בנטיית הריבוי וכן בהתאם לנטיית הזמנים. בת"א אין עדות לכינויי מושא חבורים 

  562לנוכחות.

 נטיית העבר .5.8.1

(. 14)שמ' טו  ֲאַחְדַתנּון  ֲאַחַדתבנטיית העבר נחטפת תנועת לה"פ הבאה בהברה סגורה לשווא: 

)דב' לג  ִדִניֵסיָתִהי(; 30)בר' מו  ַדֲחֵזיִתנּוןה"פ בהברה סגורה, כגון עבקבוצת שורשי ל"י נשמרת תנועת 

 (.24)דב' ה  ָנאיִַָאְחזְִ(; 14)שמ' ב  ְךיִַָׁשוְִ(, אך היא מתקצרת לשווא כשלה"פ בהברה פתוחה: 8

מצטרף לצורת הבסיס של הפועל, הסינכרונית או  ִני-הכינוי ִני -מדבר כינוי המושא ל .5.8.1.1

(. 12)שמ' לג  הֹוַדְעַתִני(; 26)בר' לב  ָבֵריְכַתִניבנטיית היחיד: מצוי בפעלים  ַםִני-כינוי הההיסטורית. 

בצורות הפועל בנטיית הרבים חובר כינוי המושא למדבר אל הפועל, ללא שינוי התנועה בהברה 

 (.4)שמ' יז  ְוַרְגמּוִני(; 27)בר' כו  ְוַׁשַלְחתּוִניהאחרונה: 

 ְׁשַבְקָתְך: aבצורות פועל בנטיית היחיד קודמת לכינוי הנוכח תנועת  ְך–כינוי המושא לנוכח  .5.8.1.2

(. כינוי הנוכח החובר לפעלים בנטיית הרבים מקבל את תנועת ההברה 4)דב' לד  ַאְחִזיָתך(; 6)בר' כ 

 (.4)שמ' לד  ִדיַאְסקּוְך(; 29)בר' כו  ְוַׁשַלְחָנְךהאחרונה של הפועל: 

 (.29)במד' כב  ְקַטְלִתיְךהכינוי מופיע רק פעם אחת בת"א:  כינוי המושא לנוכחת ִםיְך .5.8.1.3

הוא הכינוי המצוי בצורות פועל )בנטיית  ֵםיּהכינוי הנסתר  ִהי-כינוי המושא לנסתר ֵםיּה,  .5.8.1.4

חובר  ִהי-(. הכינוי 25)שמ' טו  ְוַאְלֵפיּה(; 10)שמ' ב  ְׁשַחְלֵתיּההיחיד או ברבים( המסתיימות בעיצור: 

 563ְוַאְריְהטּוִהיעל המסתיימות בתנועה: צורות הנוכח, הנוכחים, הנסתרים והנסתרות: לצורות הפו

 (. 8)דב' לג  ְבַחְרָתִהי(; 14)בר' מא 

היא המצויה בצורות פועל בנטיית היחיד:  ַםּההסיומת  ָהא-כינוי המושא לנסתרת ַםּה,  .5.8.1.5

חוברת לצורות פועל בנטיית הרבים:  ָהא– (. הסיומת22)בר' לח  ַאְׁשַכְחַתּה(; 6)בר' טו  ְוַחְׁשַבּה

 (.39)במד' לב  ְוַכְבׁשּוָהא

)דב'  ִדיַפְקַדָנאבאה בצורות פועל בנטיית היחיד:  ַםָנאהסיומת  ָנא-כינוי המושא למדברים  .5.8.1.6

 ַאֵסיְקתּוָנא(. הסיומת ללא תנועה חוברת לצורות פועל בנטיית הרבים: 28)דב' ט  ִדיַאֵפיְקַתָנא(; 41א 

 (.5)במד' כ 

מוצאם של כינויי המושא לנסתרים ולנסתרות  ִּנין-ּנּון ולנסתרות -המושא לנסתרים  יכינוי .5.8.1.7

אינו ברור. אפשר שמדובר באנלוגיה לכינויי המושא בעתיד ואפשר שכינויי המושא הללו הם תולדה 

קודמת לכינויי המושא בכל נטיות  iתנועת  564לנסתרות. איִניןולנסתרים  אינּוןהגוף של חיבור כינויי 

(. 13)בר' לג  ִאְדחֹוִקִנין(. לנסתרות 12)דב' ט  ִדיַפֵקְדִתנּון(; 13)דב' ד  ּוְכַתִבנּוןהפועל ביחיד. לנסתרים: 
                                                 

בכינויים בלבד ולכן הדוגמאות המוצגות כתובות כפי שמופיעות בשכבת הניקוד הנראית, ללא הבחנה סעיף זה עוסק  562

 בין שכבות הניקוד השונות.

 .5.6.2.2.2.1לצורה זו ראה סעיף  563

 .54קימרון, א"מ, עמ'  564
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)שמ' יב  ְוַאְׁשִאילּונּון. נסתרים: iכינוי המושא המצטרף לפעלים בנטיית הרבים אינו מקבל תנועת 

 (.4)במד' יז  ְוַרִדידּוִנין(. נסתרות: 21)דב' ב  נּוןְוָתִריכּו(; 36

 

 נטיית העתיד .5.8.2

בצורות פועל בנטיית העתיד נחטפת תנועת עה"פ ומוספת נו"ן בכל נטיות הגופים. נו"ן אינה מוספת 

ְוִאם-ְוָכל" –( 13)שמ' יג  ְוִתְקֵפיּה 565בעתיד מודאלי, כבא"מ: הִ, הְִבש  רֲִחֹמרִִתְפד  ט  הִַוֲעַרְפתֹולֹאִ-פ  "; ִתְפד 

ְִלֵרֲעָךִָכמֹוָך" –( 18)ויק' יט ְִוִתְרֲחֵמיּה ִּוָמהִ" –( 8)במד' כג ֱִאָתְרֵכיּה"; ְוָאַהְבָת ִֵאל; קֹב,ִלֹאִַקבֹה ָמהִא 

ְזעֹם,ִלֹאִָזַעםְִיהָוה  ".א 

 להםמשתנה בין פעלים הנוטים ביחיד, אשר כינויי המושא החבורים בנטיית העתיד תצורתם של 

לפעלים בנטיית הנוכחים נוהגים ובין פעלים ללא תנועה סופית. הכינויים הצמודים  ,תנועה סופית

 :ם לצורות פועל בעלות תנועה סופיתהכינויים החבורי כשאר 

צורתִפועלִללאִתנועהִִהנטייה

ִסופית

צורתִפועלִבעלתִתנועהִ

ִ)ופעליםִבריבוי(ִסופית

ִַנִני-ִִםַנִניִלמדבר

ִָנְך-ִִםָנְךִלנוכח

ִֵניּה-ִִםֵניּהִלנסתר

ִַנּה-ִִםַנּהִלנסתרת

ִנּון-ִִםנּוןִלנסתרים

ִִנין-ִִםִניןִלנסתרות

 

)בר'  ִדְתָבְרִכיָנְך(; לנוכח 14)בר' מ  ְוַתְפִקַנִנילמדבר  סופית כינויי מושא בפעלים ללא תנועה .5.8.2.1

(; 10)דב' ד  ְוַאְׁשַמִענּון(, לנסתרים 14)דב' כא  ְתַזְבִנַנּה(; לנסתרת 20)במד' כג  ֵוֱאיָבֵרִכֵניּה(; לנסתר 4כז 

 (.3)דב' יג  ְוִנְפַלִחיִניןלנסתרות 

)במד'  ִויַׁשְמׁשּוָנְך(; לנוכח 7)בר' כו  ִיְקְטלּוַנִנילמדבר  תנועה סופית כינויי מושא בפעלים בעלי .5.8.2.2

(; 42)ויק' יא  ֵתיְכלּונּונּון(; לנסתרים 16)שמ' א  ְתַקְיַמַנּה(; לנסתרת 22 )שמ' א ִתְרמֹוֵניּה(; לנסתר 2יח 

 (.17)דב' לב  ְיַדעּוִנין

של כינויי המושא למדברים קבוע ואינו תלוי בסיומת  הדפוס כינוי המושא למדברים ִםַּנָּנא .5.8.2.3

 (. 12ב' ל )ד ְוַיְׁשְמִעַנָנא(; 25)דב' ה  ֵתיְכִלַנָנאהפועל שאליו הוא חובר: 

 (.38)דב' לב  ִויַסֲעדּוְנכֹוןמצויה דוגמה אחת בלבד:   כֹון–כינוי המושא לנוכחים  .5.8.2.4

 

 

 

 

                                                 
 .54והשווה לא"מ, קימרון, א"מ עמ'  565
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 נטיית הציווי .5.8.3

 צורות הציווי לנוכח מסתיימות בעיצור, שאליו חוברים הכינויים הבאים: ציווי לנוכח .5.8.3.1

ִכינויִהמושאִנטייתִהגוף

ִִני-ִלמדבר

ִִהי-ִלנסתר

ִַםאִלנסתרת

ִִםנּוןִלנסתרים

)שמ' יט  ֵדיְׁשִהיְוַקִ ;(2)בר' כב  ְוַאֵסיְקִהי (; לנסתר25)בר' ל  ַׁשַלְחִנילהלן פירוט נטיות הציווי: למדבר 

 (. 9)בר' מח  ָקֵריִבנּון(; לנסתרים 19)דב' לא  566ְוַאִליָפא(; לנסתרת 23

(; 14)בר' כד  ַאְרַכִניבנטייה זו מצוי בת"א רק כינוי המושא למדבר ַםִני:  הציווי לנוכחת .5.8.3.2

 (.17)בר' כד  ַאְׁשַקִני

כינויי המושא המצויים בצורות הציווי לנוכחים חוברים אל הפועל  הציווי לנוכחים .5.8.3.3

 המסתיים בתנועה.

ִכינויִהמושא נטייתִהגוף

ִִני-ִלמדבר

ִִהי-ִלנסתר

ִָהִ-ָהאִ/ִ-ִלנסתרת

 ַאְפקּוָהא(; לנסתרת 25)שמ' טז  ִאְכלּוִהי(; לנסתר 54)בר' כד  ַׁשְלחּוִנילהלן פירוט נטיות הציווי: למדבר 

 (.12)ויק' י  ְוִאְכלּוָהִ(; 24)בר' לח 

 

 המקור הנטוי .5.8.4

כינויי המושא החוברים אל צורות המקור הם כינויי המושא החבורים בנטיית השייכות של השם. 

 ּוְלֵמיַכְלכֹוןכמו אל שם עצם בזכר:  ווכינויי המושא חוברים אלי ,בעיצור מסתייםהמקור בבניין קל 

 (.2ר' כג )ב ְלִמְסְפַדּה(; 24)ויק' טו  ְבִמְקְרֵביּה(; 24)בר' מז 

 ְבִאְתַחָננּוִתי: למדבר םּותצורות המקור בבניינים הנגזרים נוטים על דרך שמות עצם בנקבה בסיומת 

)ויק' יט  ְלַאְטֲעיּוָתּה(; לנסתרת 3)שמ' ב  ְלַאְטָמרּוֵתיּה; לנסתר (6)דב' יג  ְלַאְטָעיּוָתְך ; לנוכח(8)בר' ל 

)בר'  ְבִאְתַכנֹוֵׁשיהֹון; לנסתרים (14)ויק' כג  ַאְיתֹוֵאיכֹון; לנוכחים (65)בר' כד  ְלַקָדמּוַתָנא(; למדברים 29

 (.14)דב' כח  ְלִמְפַלְחֵהין(; לנסתרות 6מט 

 

 

 

                                                 
מצוי גם במהדורת שפרבר, אך באפרט מוצגת  ואליפא כינוי המושא לנסתרת בנטיית הציווי יחידאי בת"א. הכתיב 566

 .ואליפה. בדפוס סביונטא נכתב ואליפההחלופה 
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 מוספיות הבינוני .5.8.5

 עם כינויי נושאהבינוני  .5.8.5.1

צורות בינוני אשר להן צמודים כינויי גוף נדירות בת"א. צורות בינוני צמודות כינויי גוף הן מאפיין 

  567רווח באי"ב, וככל הנראה, צורות הבינוני הללו הן תוספות העריכה המאוחרת של ת"א.

ִהכינויִהצמודִנטייתִהגוף

ִָנא-ִמדבר

ִַםְתִִנוכח

ִִםתּוןִנוכחים

ִִםִתיןִנוכחות

חובר אל הפועל הבינוני המסתיים בעיצור ללא תנועה חוצצת:  כינוי המדבר  מדברכינוי ה .5.8.5.1.1

(. כינוי הגוף החובר לפועל 38)במד' כב  ָיֵכיְלָנא; (16)שמ' יח  ּוְמהֹוַדְעָנא(; 7(; )שמ' טז 5)שמ' ו  ּוְדִכיְרָנא

 (.8)דב' כה  ְרֵעיָנא מגזרת ל"י:

 (.11)במד' כג  ְמָבְרַכְתִתנועת עה"פ נחטפת לשווא:  נוכחהכינוי  .5.8.5.1.2

)בר'  ָיְדִעִתיןכינויים אלה חוברים לצורת הפועל הנוטה לרבים:  נוכחותהו נוכחיםכינויי ה .5.8.5.1.3

 .(7)שמ' טז  ִמְתַרֲעִמתּון ;(6לא 

 הבינוני עם כינוי מושא .5.8.5.2

(; 3ב )בר' י ְמָבְרָכְךכינויי מושא ליחיד: כינויי מושא חבורים לנטיות הבינוני אינם מרובים בת"א. 

)דב'  ְמַנֵטיְלהֹון(; 7)ויק' כ   ְמַקֵדְׁשכֹוןכינויי מושא לרבים: . (15)ויק' כא  ְמַקְדֵׁשיּה; (3)בר' יב   ְמָלְטָטְךּו

 (.11לב 

  

                                                 
125-, עמ' מחקרים באי"בלסקירה נרחבת של כינויי הגוף האנקליטיים לצורות הבינוני באי"ב ראה מורגנשטרן,  567

 .113ד, וראה פסברג, דקדוק גניזה, עמ' . בת"ק מהגניזה שמור חיבור כינויי הגוף לצורת הבינוני בשורש הו"י בלב114
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 מסקנותוסיכום  .5.9

צורות רבות מאלה שנדונו בפרק זה נוהגות על דרך הארמית הכללית, כגון נטיות הבניינים הנגזרים, 

צורות  הצורות שנוהגות על דרך הכלל, מצויות לצד ם העלולים וכינויי המושא החבורים.השורשי

ש שהתיקונים וי ,קבועות ת נטייהוהתיקונים מופיעים בפרדיגמאפילו כתיבן( תוקן. יש ש)ושניקודן 

 ספוראדיים, עד כי קשה למצוא בהם שיטה כלשהי. 

ההבחנה בין שכבות הניקוד שבכתב היד נעשתה בסוגיות שנדונו בפרק תורת ההגה. תיקוני ניקוד 

המשותפים לשתי מסורות ניקוד או תיקוני ניקוד שאינם נזכרים בסוגיות שנדונו בפרק תורת ההגה 

אמנם אפשר להבחין בסעיף לשייכם למסורת ניקוד מובחנת. נכללים בסעיף הממצאים שלא ניתן 

זה בין המוקדם למאוחר, אך אין כל ודאות שהמוקדם הוא בהכרח סובסטראט כה"י דידן, ואפשר 

 שהמוקדם הניתן לזיהוי הוא דווקא משכבת הניקוד הטברנית.

 568צורות פועליות המייצגות מסורת ניקוד מוכרת .א

השונות מתבססת על ניקודן של האותיות הגרוניות בשורשים  עיקר ההבחנה בין שכבות הניקוד

שבהם הן מצויות: סובסטראט כה"י קובע תנועה מלאה תחת אותיות גרוניות בראש מילה, ותחת 

אל"ף ועי"ן הסוגרות הברה; שכבת הניקוד הבבלית הבינונית עשויה לתקן את ניקוד העיצור הגרוני 

ט כה"י נוקדה האות בקמץ(, ולקבוע שווא תחת עיצור בראש מילה לשווא או לפתח )כשבסובסטרא

גרוני הסוגר הברה; שכבת הניקוד הטברנית תקבע חטף פתח כשהעיצור הגרוני בראש מילה, 

וכשהעיצור סוגר הברה הוא ינוקד בשווא או בחטף פתח; ושכבת הניקוד הבבלית הצעירה תקבע 

ו מיוחסים תיקוני חטף פתח לשווא חיטפא כשהעיצור הגרוני בראש מילה. לשכבת ניקוד ז-פתח

 (.5.6תחת עיצורים גרוניים הסוגרים הברה )

את שכבת הניקוד הבבלית העתיקה הם תנועות עזר בנטיית העתיד של רק מאפיינים המייחדים 

(; ניקודה של יו"ד שוואית 5.2.1.5.1בעה"פ של בניין קל עתיד ) oתנועת  (;5.2.1.5.2) בניין קל

 (. 5.2.2.1( ובצורת הנסתר בעתיד של בניין ַפעל )5.7.2רשי פ"י )בחיריק, בעיקר בשו

 ממצאים שלא ניתן לשייכם למסורת ניקוד מובחנת .ב

(; 5.1.1.2בקבוצה זו נכללים תיקוני ניקוד כגון תיקון הסופית לצורת הנוכח מתנועה לעיצור וההפך )

ֵעיל )5.2.1.1חילופי דגמים בבניין קל ) ִעיל / פ  (; 5.2.1.3(; דגש תנייני בשורש אס"ר )5.2.1.2(; חילופי פ 

על קלי העי"ן ) על ואתפָּ (. בצורות הציווי של 5.7.2.6; 5.5.2; 5.2.2.3( וחילופי בניינים )5.4בניינים פָּ

שורש הו"י בבניין קל זוהו תיקוני ניקוד רבים וגסים שהביאו בשני מקרים להשחתת הדף )כפי 

 (. 4.7.5.8.3ה סעיף ; רא3, בשמ' יג 29שנמצא בבר' כז 

 

מרתקת במיוחד היא השוואת תיקוני הניקוד מכה"י דידן לדפוס סביונטא ולמהדורת שפרבר. 

לעיתים קרובות צורת הפועל מסובסטראט כתב היד דומה לפועל המקביל בדפוס סביונטא ואילו 

סודית תיקוני הניקוד דומים למצוי במהדורת שפרבר. לצד אלה ישנן דוגמאות שבהן הצורה הי

                                                 
 המספר שבסוגריים מפנה אל הסעיף הנדון. 568
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שבכתב היד דומה למצוי במהדורת שפרבר, וכן דוגמאות אחרות, שבהן הממצאים מדפוס סביונטא 

. הערות המסורה שאסף 448וממהדורת שפרבר זהים זה לזה, אך שונים מצורת היסוד בכ"י 

לנדאואר שופכות אור נוסף על הסוגיה, ומכל אלה עולה תמונה מורכבת של מסירת הטקסט ושל 

יאה השונות. מעבר לכך, ניתן לזהות התפתחות כרונולוגית של תהליכים מורפולוגיים, מסורות הקר

על תחת איתפעל והעדפת בניין קל על פני ַפעל ואפעל.  כגון עלייתם של הבניינים אתַפעל ואתפ 

התפתחות כרונולוגית זו ניכרת הן בתיקוני הניקוד שבכה"י דידן ובמקרים רבים גם במהדורתו של 

  המסתמכת על כתבי יד צעירים.    שפרבר,
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 רשימה ביבליוגרפית

 אשכנזית: מהותה והיסודות המשותפים לה -אלדר, מסורת = א' אלדר, מסורת הקריאה הקדם

 1978ולמסורת ספרד, כרך ראשון: ענייני הגייה וניקוד, ירושלים 

  67טו )תש"ל(, עמ' אלוני, ספר הניקוד = נ' אלוני, "'ספר הניקוד' לרב סעדיה גאון", בית מקרא-

19 

  = ב"לH. Bauer & P. Leander, Grammatik des Biblisch Aramäischen,  Halle Saale 

1927 

  = בארט, אטימולוגיהJ. Barth, Etymologishce Studien zum Semitischen Insbesondere 

zum Hebräischen Lexicon, Leipzig 1893 

  = בויארין, מסורות קריאהD. Boyarin, "On the History of the Babylonian Jewish 

Aramaic Reading Traditions: The Reflexes of *a and *ā", Journal for Near Estern 

Studies, 37 Colloquium on Aramaic Studies (1978), pp. 141-160 

  = בויארין, תנועות נמוכותD. Boyarin, "The Low Vowel System of Geonic Aramaic", 

Israel Oriental Studies VIII, (1978), pp. 129-141 

  = בית־אריה, כתבי הידM. Beit-Aryeh, "Vat. Ebr. 448", in: B. Richler (Ed.), Hebrew 

Manuscripts in the Vatican Library – Catalogue,  Città del Vaticano 2008 

  = בית־אריה, כתבי יד פלטינהM. Beit-Aryeh, "Parm. 3079", in: B. Richler (Ed.), 

Hebrew Manuscripts in the Biblioteca Palatina in Parma – Catalogue, Jerusalem 

2001 

  בית־אריה, מחזור חלק א = מ' בית־אריה, "ניקודו של מחזור ק"ק וורמייזא", לשוננו כט

 46-27)תשכ"ה(, עמ' 

 יה, "ניקודו של מחזור ק"ק וורמייזא )סיום(", לשוננו כט בית־אריה, מחזור חלק ב = מ' בית־אר

 102-80)תשכ"ה(, עמ' 

  בית־אריה, קודיקולוגיה עברית = מ' בית־אריה, קודיקולוגיה עברית: טיפולוגיה של מלאכת

הספר העברי ועיצובו בימי־הביניים בהיבט היסטורי והשוואתי מתוך גישה כמותית המיוסדת 

פרסום גרסת אינטרנט, תשע"ט -, קדם1540ני תאריך עד שנת על תיעוד כתבי היד בציו

https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/collections/manuscripts/hebrewcodicology/

default2.aspxPages/ 

 בלאו, תורת ההגה והצורות = י' בלאו, תורת ההגה והצורות של לשון המקרא, ירושלים תש"ע 

  )בן־חיים, השווא המרחף = ז' בן־חיים, "השווא המרחף וההכפלה בעברית", לשוננו יא )תש"א

 93-83עמ' 

 ון של מגילות בן־חיים, מסורת וזיקה = ז' בן־חיים, "מסורת השומרונים וזיקתה למסורת הלש

 245-223ים המלח וללשון חז"ל", לשוננו כב )תש"ח(, עמ' 

https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/collections/manuscripts/hebrewcodicology/Pages/default2.aspx
https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/collections/manuscripts/hebrewcodicology/Pages/default2.aspx
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  ,בן־חיים, עואנ"ש ה = ז' בן־חיים, עברית וארמית נוסח שומרון, כרך חמישי: לשון תורה

 ירושלים תשל"ז 

  ָך, -בן־חיים, צורת הכינויים החבורים = ז' בן־חיים, "צורת הכינויים החבורים- , הָּ -תָּ

חלק א  –לשון העברית", בתוך: מ' בר־אשר )עורך( קובץ מאמרים בלשון חז"ל במסורותיה של ה

 92-59, עמ' )מהדורה שנייה(, ירושלים תשל"ז

  בנדויד, מניין החלוקה = א' בנדויד, "מניין החלוקה לתנועות גדולות וקטנות?" לשוננו כב

 35-7)תשי"ח(, עמ' 

 חלוקה לתנועות גדולות וקטנות?" לשוננו כב בנדויד מניין החלוקה חלק ב = א' בנדויד, "מניין ה

 198, 136-110)תשי"ח(, עמ' 

  '260בנדויד, ניקוד תמוה = א' בנדויד, "על ניקוד תמוה של פיוט אחד", תרביץ כט )תש"ך(, עמ-

250 

  ,)בר־אשר, הטיפוסים = מ' בר־אשר, "הטיפוסים השונים של לשון המשנה", תרביץ נג )תשמ"ד

 187-220עמ' 

 ,מקורותיה,  –מחקרים בסוא"י = מ' בר־אשר, מחקרים בסורית של ארץ ישראל  בר־אשר

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, ירושלים , מסורותיה ובעיות נבחרות בדקדוקה

 תשל"ז

  בר־אשר, שתי תופעות בדקדוק = מ' בר־אשר, "שתי תופעות בדקדוק הפועל בסורית של ארץ

ראשונים: מחקרי לשון במקרא, במגילות ים המלח ובארמית, ירושלים ישראל", בתוך: לשונות 

 304-289תשע"ב, עמ' 

  = בר־אשר סיגל, אי"בE. Bar-Asher Siegal, Introduction to the Grammar of Jewish 

Babylonian Aramaic, Münster 2016 

 = בראפמן, דיפתונגים M. M. Bravmann, "Some Aspects of the Development of 

Semitic Diphthongs", Orientalia, 8, (1939), pp. 244-253 

 = בראפמן, דיפתונגים סיכוםM. M. Bravmann, "Some Aspects of the Development of 

Semitic Diphthongs (Concluded)", Orientalia, 9, (1940), pp. 45-60 

 אר, העברית בתלמוד = י' ברויאר, העברית בתלמוד הבבלי לפי כתבי היד של מסכת פסחים, ברוי

 ירושלים תשס"ב

  = ברוקלמן, סוריתC. Brockelmann, Syrische Grammatik mit Paradigmen, Literatur, 

Chrestomathie und Glossar, Berlin 1905 

 = ברלינר, סביונטאA. Berliner, Targum Onkelos, herausgegeben und erläutert, Berlin 

1884  

  גאר, קיצור*ay  =W. R. Garr, "*ay > a in Targum Onqelos", Journal of the American 

Oriental Society, Vol. 111, No. 4 (Oct. – Dec.) (1991), pp. 712-719 
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  = גאר, צורת ריבויW. R. Garr, "The Dteremined Plural Ending –ē in Targum 

Onqelos", in Aramaic in its Historical and Linguistic Setting, eds. G. Holger and M. 

L. Folmer, Wiesbaden, 2008, pp. 173-206 

 לשונו של תרגום אונקלוס ומודל "גוטשטיין, -גוטשטיין, מודל הדיגלוסיה = מ' גושן-גושן

חקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה, יד ישראל: מ-, ארץ"הדיגלוסיה הספרותית בארמית

 187-183)תשל"ח(, עמ' 

 גייגר, המקרא ותרגומיו = א' גייגר, המקרא ותרגומיו, תרגום: י"ל ברוך, ירושלים תש"ט 

  = גרינפילד, ארמית ספרותית סטנדרטיתJ. C. Greenfield, "Literary Standart Aramaic", 

in: 'Al Kanfei Yonah: Collected Studies of Jonas C. Greenfield on Semitic Philology, 

Vol I, ed. S. M. Paul, M. E. Stone and A. Pinnick, Jerusalem, 2001, pp. 111-120 

  = גרינפילד דיאלקטיםJ. C. Greenfield, "The Dialects of Early Aramaic", Journal of 

Near Eastern Studies, 37, (1978), pp. 93-99 

  ,צורות במעמד הפסק = ע' דודי, "צורות במעמדי הפסק במסורה לתרגום אונקלוס", לשוננו דודי

 219-203נה )תשנ"א(, עמ' 

  חיבור לשם  -דודי, דקדוק אונקלוס = ע' דודי, דקדוק תרגום אונקלוס על פי כתבי יד מן הגניזה

 קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, רמת גן תשמ"א

 = דותן, מסורהA. Dotan, "Masorah", Encyclopaedia Judaica, ed. M. Berenbaum and 

656-, pp. 6032F. Skolnik, Vol. 2, 2007 

  = דיאז מאצ'ו, כתב יד תימניA. Díez Macho, "A Yemenite Manuscript for the Edition 

of Babylonian Onqelos", Oriens Antiquus 6 (1967), pp. 215-220 

  בבלי =דיאז מאצ'ו, כתב יד A. Díez Macho, "'Onqelos Manuscript with Babylonian 

Transliterated Vocalization in the Vatican Library (Ms. 448)", Vetus Testamentum, 

Vol. 8 (1958), pp. 113-133 

 = דיאז מאצ'ו, כתב יד חשובA. Díez Macho, "Un Importante Manuscrito Targumico 

En La Biblioteca Vaticana", Homenaje a Millas Vallicrosa, Barcelona 1954, I, pp. 

375-463 

  א' דיאז מאצ'ו, חמישה חומשי תורה עם מסורה קטנה ומסורה  448דיאז מאצ'ו, מהדורת כ"י =

 , ירושלים תשל"זVat.Heb.448כתב יד וטיקן  -גדולה ועם תרגום אונקלוס של התורה 

  התרגומית =דיאז מרינו, המסורהL. Díez Merino, "The Targumic Masora of the 

VAT.Ebr.448", Estudios Masoreticos, ed. E.F. Tejero, Madrid 1983, pp. 151-184 

 = דיאז מרינו, מהדורה ביקורתית L. Díez Merino, "Targum Manuscripts and Critical 

Editions", the Aramaic Bible: Targums in Their Historical Context, eds. D.R.G. 

Beattie & M.J. McNamara, Sheffield 1994, pp. 51-90 
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 = דלמן, דקדוקG. Dalman, Grammatik des jüdisch-palästinischen Aramäisch, 

Leipzig 1905 

 צר ויונחלינג, מילון הכתובות = יהופטיJ. Hoftijzer and K. Jongeling, Dictionary of the 

North-West Semitic Inscriptions, Brill 1995 

  = הלד, זב"ל/סב"לM. Held, "The Root ZBL/SBL in Akkadian, Ugraitic and Biblical 

Hebrew",  Journal of the American Oriental Society, Vol 88 (1968), pp. 90-96 

  = המילון הארמי המקיףThe Comprehensive Aramaic Lexicon, cal1.cn.huc.edu   

  = טל, דקדוקA. Tal, Samaritan Aramaic, Ugarit-Verlag, Münster 2013 

 = טל, הצדקה לתרגום A. Tal, "Is There a Raison d'être for an Aramaic Targum in a 

Hebrew-speaking Society?" Revue des Études Juives 160 (2001), pp. 357-378 

 ישראל", -טל, המקור לצרותיו = א' טל, "המקור לצורותיו ברובדי הארמית היהודית בארץ

בתוך: מ' בר־אשר, א' דותן, ד' טנא ג' ב"ע צרפתי )עורכים(, מחקרי לשון מוגשים לזאב בן חיים 

 218-201בהגיעו לשיבה , ירושלים תשמ"ג, עמ' 

 ישראל: כינויי הרמז", לשוננו מד )תש"ם(, -ם בארמית של ארץטל, כינויי הרמז = א' טל, "בירורי

 65-43עמ' 

  טל, למעמדו של אונקלוס = א' טל, "למעמדו של אונקלוס בחיבורים של ימי הביניים כתובים

 278-261ארמית", לשוננו סה, תשס"ג, עמ' 

  = טל, מילוןA. Tal, A Dictionary of Samaritan Aramaic, Brill 2000 

 ן מוספת = א' טל, "רבדים בארמית היהודית של ארץ ישראל: הנו"ן המוספת כאמת טל, נו"

 184-165מג )תשל"ט(, עמ'  מידה", לשוננו

 טל, תרגום יונתן = א' טל, לשון התרגום לנביאים ראשונים ומעמדה בכלל ניבי הארמית, תל-

 אביב  תשל"ה

  תורה, נוסח שומרון ונוסח המסורה: טל ופלורנטין, תורה = א' טל ומ' פלורנטין, חמישה חומשי

 מבוא, הערות ונספחים, תל־אביב תשע"א

  מערכת הפועל, חיבור  –טרשין, מערכת הפועל = א' טרשין, תורת הצורות של ארמית השומרונים

 לשם קבלת תואר דוקטור, תל־אביב תשע"ז

  תשמ"ח(, עמ' יהלום, המחקר = י' יהלום, "הניקוד הארצישראלי: המחקר והישגיו, לשוננו נב(

143-112 

  מ' סוקולוף, שירת בני מערבא: שירים ארמיים של יהודי ויהלום וסוקולוף, שירה = י' יהלום

 ירושלים תשנ"טישראל בתקופה הביזנטית, -ארץ

 "א יודיצקי, דקדוק העברית של תעתיקי אוריגנס, ירושלים תשע"זיודיצקי, דקדוק העברית = א 

  = המסורה למקרא, ירושלים תשס"ג ,ייביןי' ייבין, המסורה למקרא 

  ,1968ייבין, כתר = י' ייבין, כתר ארם צובה: ניקודו וטעמיו, ירושלים תשכ"ט 

 הבבלי, ירושלים תשמ"ה ייבין, ניקוד בבלי = י' ייבין, מסורת הלשון העברית המשתקפת בניקוד 
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  ולתרגום אונקלוס", ספר ייבין, קטע מחיבור = י' ייבין, "קטע מחיבור מסורתי בבלי למקרא

 163-99זיכרון לחנוך ילון, רמת גן, תשל"ד עמ' 

  '184-163ייבין, שינויי איכות = י' ייבין, "שינויי איכות של חטפים", לשוננו מד )תש"ם(, עמ 

  = כאן, ההגייהG. Khan, "The pronunciation of reš in the Tiberian Tradition of 

Biblical Hebrew", Hebrew Union College Annual 66, 1995, pp. 67-80 

 ילון, מבוא לניקוד המשנה = ח' ילון, מבוא לניקוד המשנה, ירושלים תשכ"ד 

  ,"יעקב, מסורת תימן = ד' יעקב, "מסורת תימן של לשון חכמים: מה שכבתב ומה שבעל פה

 119-107לשוננו עו )תשע"ד(, עמ' 

 = לאנדאואר, מסורה S. Landauer, Die Mâsôrâh zum Onkelos, Amsterdam 1896  

  ,לונד, וריאציות מורפולוגיותJ. A. Lund, "Morphological Variation in the imperfect of 

"hewâ" in Onqelos and Jonathan", Sefarad 58, 1998, pp. 261-270 

 ו של 'ספר ליבס, שבע כפולות = י' ליבס, "שבע כפולות בג"ד כפר"ת, על הריש הכפולה ועל רקע

 247-237יצירה'", תרביץ סא )תשנ"ב(, עמ' 

  '144-143ליבס, תשובה = י' ליבס, "תשובה", תרביץ סג )תשנ"ד(, עמ 

  = למבדין, דקדוקT. O. Lambdin, Introduction to Biblical Hebrew (Aramaic Targum), 

Cambridge 1973  

  = מאצוך, מנדאיתR. Macuch, Handbook of Classical and Modern Mandaic, Berlin 

1965 

  מור, עברית יהודאית = א' מור, עברית יהודאית: לשון התעודות העבריות ממדבר יהודה בין

 המרד הגדול למרד בר כוכבא, ירושלים תשע"ו

 קסלר, אנא"י = -לרימC. Műller-Kessler, Grammatik des Christlich-Pälastinisch-

Aramäischen, Hildesheim 1991 

  מורג, ארמית במסורת תימן = ש' מורג, ארמית במסורת תימן: לשון התלמוד הבבלי, ירושלים

 תשמ"ח

  ֵעלמורג, בניין ֵעל )לבירורן של צורות במסורות עֵ ובניין נתפָּ  פָּ פָּ ֵעל ובניין ִנת  ל = ש' מורג, "בניין פָּ

 11-3שלים תשס"ג, עמ' לשון חכמים(, בתוך: עיונים בעברית, בארמית ובלשונות היהודים, ירו

  ,"מורג, מחקר הארמית הבבלית = ש' מורג, "מחקר הארמית הבבלית וכתבי היד של הגניזה

 313-293בתוך: עיונים בעברית, בארמית ובלשונות היהודים, ירושלים תשס"ג עמ' 

 'שרה-מורג, על שבע כפולות = ש' מורג, "על 'שבע כפולות בג"ד כפר"ת ב'ספר יצירה' ועל 'שרי' '

'אברהם'", בתוך: עיונים בעברית, בארמית ובלשונות היהודים, ירושלים תשס"ג, עמ' -ו'אברם'

194-187 

  = מורג, רויכלין S. Morag, "The Vocalization of Codex Reuchlinianus: Is the "Pre-

Masoretic" Bible Pre-Masoretic?", Journal of Semitic Studies 4 (1959), pp. 216-237 
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  מורג, שבע כפולות = ש' מורג, "שבע כפולות בגד כפרת", בתוך: עיונים בעברית, בארמית

 186-150ובלשונות היהודים, ירושלים תשס"ג, עמ' 

  = מורגנשטרן, מחקרים באי"ב M. Morgenstern, Studies in Jewish Babylonian 

Aramaic, Winona Lake, Indiana 2011 

  מורגנשטרן, קערות מאגיות= M. Morgenstern, "Linguistic Features of the Texts in 

This Volume", in: S. Shaked, J. N. Ford and S. Bhayro, Aramaic Bowl Spells: Jewish 

Babylonian Aramaic Bowls, vol. 1, Brill 2013, pp. 39-49. 

 חר בכתב יד ארפורט מישור, השתקפויות של נוסח אחר = מ' מישור, "השתקפויות של נוסח א

 193-165של התוספתא", לשוננו עד )תשע"ב(, עמ' 

  = מקנמרה, עיון בתרגוםM. McNamara, Targum and Testament Revisited – Aramaic 

Paraphrases of the Hebrew Bible: A Light on the New Testament, Grand Rapids, 

2010 

 ַתִים בעברית המקראית", בתוך: ד סין, ד טלשיר וח'  נוימן, הצורה שתים = י' נוימן, "הצורה ׁש 

כהן )עורכים(: צפנת פענח: מחקרי לשון מוגשים לאלישע קימרון במלאות לו שישים וחמש שנה, 

 318-289שבע, תשס"ט, עמ' -באר

 לדקה, השפות השמיות = נTh. Nöldeke, Die Semitischen Sprachen – Eine Skizze, 

Leipzig 1887 

 ה, סורית = לדקנTh. Nöldeke, Compendious Syriac Grammar, Trnsl. J. A. Crichton, 

London 1904 

  ,ניברגFrahang i Pahlavik =H. S. Nyberg, (ed. and trans.) Frahang I Pahlavīk, 

Wiesbaden 1988 

  = סוקולוף, א"יM. Sokoloff, A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic of 

Byzantine Period, Ramat-Gan 1990 

  ,בבלסוקולוף  =M. Sokoloff, A Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic of the 

Talmudic and Geonic Periods, Ramat-Gan 2002 

  =  סטיבנסון, ארמית יהודיתW. B. Stevenson, Grammar of Palestinian Jewish 

Aramaic, Oxford 1962 

 א' קימרון, "חילופי התנועות פתח וחיריק בהברה סגורה ומרון, חילופי תנועות = ד' סיון סיון וקי

 38-7לא מוטעמת בעברית המקראית ושאלת חוק ההידקקות", לשוננו נט )תשנ"ו(, עמ' 

  = סילברסטון, עקילס ואונקלוסA. E. Silverstone, Aquila and Onkelos, Semitic 

Language Series No. 1, Manchester 1931 

  פוזן, העקיבות התרגומית = ר' ב' פוזן, העקיבות התרגומית בתרגום אונקלוס לתורה, חיבור

 לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה", רמת גן תשנ"ז
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  = פולמר, אחמיניתM. L. Folmer, The Aramaic Language in the Achaemenid Period: 

A Study in Linguistic Variation, Leuven 1995 

  = פיצמאייר, שלבי הארמיתJ. A. Fitzmyer, The Phases of the Aramaic Language. In 

A Wandering Aramean: Collected Aramaic Essays. Chico, CA 1979, pp. 57-84 

  יו תחתיהם: מעמד הה"א רָּ בין פלורנטין, גיבוריהו = מ' פלורנטין, "איך נפלו ִגבֵֹּריהּו ויקומו ִגבֹּ

תנועות, כינויי הגוף של הנסתר והנסתרת וכיווצי הדיפתונגים בעברית", לשוננו עט )תשע"ז(, עמ' 

82-64 

  = פלורנטין, דיפתונגיםM. Florentin, "The Alternation U/O, Diphthongs, Patah 

Furtivum and the 3m.s. Pronominal Suffix in Samaritan Hebrew and Aramaic versus 

Tiberian Hebrew", Journal of Semitic Studies, LIV/2 (2009), pp. 365-380 

 טברנית וחוק ההברה הכבדה: -קדםפלורנטין, חוק ההברה הכבדה = מ' פלורנטין, "העברית ה

טברני", -גישה אחרת להסבר תנאי ההיחטפות וההתארכות של התנועות בשלב הלשון הקדם

 176-161לשוננו עז )תשע"ה(, עמ' 

  פלורנטין, מספד שומרון = מ' פלורנטין, מספד שומרון: אסופת פיוטי אבל, תוכחה ושבח

 יחידותו של האל, ירושלים תשע"ב

 ית שומרונית מאוחרת = פלורנטין, עברM. Florentin, Late Samaritan Hebrew: A 

Linguistic Analysis of its Different Types, Brill 2005 

  ,"פלורנטין, שווא = מ' פלורנטין, "לדרכי הגיית השווא בעברית השומרונית ובמסורות אחרות

-קדרי, רמתוד מנחם צבי בתוך ש' שרביט )עורך( מחקרים בלשון העברית העתיקה והחדשה לכב

 269-259גן תשנ"ט, עמ' 

  = פסברג, ארמית יהודיתS. E. Fassberg. "Judeo-Aramaic" Handbook of Jewish 

Languages, eds. L. Kahn & A. D. Rubin, Leiden, Boston 2016, pp. 64-117  

  = פסברג, דקדוק גניזהS. E. Fassberg, A Grammar of the Palestinian Targum from the 

Cairo Genizah, Harvard Semitic Studies, Atlanta, Georgia 1990 

   ל בסורית", לשוננו סג עַ ל/אתפַ עֵ פסברג, חילופי הבניינים = ש' פסברג, "חילופי הבניינים אתפ

 278-247תשס"א(, עמ' -)תש"ס

  = פסברג, מערכת הפועלS. E. Fassberg, "Salient Features of the Verbal System in the 

Aramaic Dead Sea Scrolls", in: F. G. Martínez (Ed.) Aramaica Qumranica: 

Proceedings of the conference on the Aramaic Texts from Qumran in Aix-en-

Provence, Brill 2010, pp. 65-77 

  = פסברג, צורות המקור  S. E. Fassberg, "Infinitival Forms in Aramaic", Historical 

Linguistics 2005, John Benjamins Publishing Company, 2005, pp. 239-256 

 = קאופמן, ההשפעה האכדיתKaufman, S. A., The Akkadian Influences on Aramaic, 

Chicago, 1974 
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 ת היהודית קאופמן, התרגום המיוחס ליונתן = ש' א' קאופמן, "התרגום המיוחס ליונתן והארמי

הספרותית המאוחרת" בתוך מ' בר־אשר )עורך( עיוני מקרא ופרשנות כרך ג: ספר זיכרון למשה 

 369-363, עמ' תשנ"גגוטשטיין, רמת גן -גושן

  = קאופמן, מתודולוגיהS. A. Kaufman, "On Methodology in the Study of the Targums 

and Their Chronology", Journal for the Study of the New Testament 23 (1985), pp. 

117-124 

  = קאהלה, הגניזהNew York 1960 ,2The Cairo GenizaP. Kahle,    

  = קאהלה, מסורות המזרחP. Kahle, Masoreten des Ostens – Die Altesten Punktierten 

Handschriften des Alten Testaments und der Targume, Leipzig 1913 

  = קאהלה, מסורות המערבP. Kahle, Masoreten des Westens, vol 2. Stuttgart 1930 

  קארה, תלמוד תימן = י' קארה, כתבי היד התימניים של התלמוד הבבלי: מחקרים בלשונם

 עדה ולשון: י, ירושלים תשמ"ד –הארמית 

 כוס", לשוננו כג קדרי, מגילת אנטיוכוס = מ' צ' קדרי, "באיזו ארמית נכתבה מגילת אנטיו

 145-129)תשי"ט(, עמ' 

  ,"קדרי, מחקר ת"א = מ' צ' קדרי, "מחקר תרגום אונקלוס בימינו: מעמד המחקר ותפקידיו

אביב -בתוך: ב' אופנהיימר )עורך( המקרא ותולדות ישראל: מחקרים לזכרו של יעקב ליוור, תל

 374-341תשל"ב, עמ' 

  ,עיונים בתחביר לשונו של אונקלוס", תרביץ לב )תשכ"ב(, קדרי, עיונים בתחביר = מ' צ' קדרי"

 251-232עמ' 

 = קוטשר, אנציקלופדיה, Eds. M. 2Encyclopaedia JudaicaAramaic." " ,E. Y. Kutscher 

Berenbaum & F. Skolnik. Vol. 2, 2007, pp. 342-359 

  קוטשר, תעתיקים = י' קוטשר, "ביצוע התנועותi ,u  המקראית, בארמית בתעתיקי העברית

 קסח-הגלילית ובלשון חז"ל", בתוך: מחקרים בעברית ובארמית, ירושלים תשל"ז, עמ' קלה

  קוטשר, ארמית גלילית = י' קוטשר, "מחקרים בארמית גלילית", בתוך: מחקרים בעברית

 רכו-ובארמית, ירושלים תשל"ז, עמ' קסט

  השומרונים", בתוך: מחקרים קוטשר, הארמית של השומרונים = י' קוטשר, "הארמית של

 רעח-בעברית ובארמית, ירושלים תשל"ז, עמ' רנו

  קוטשר, מחקר דקדוק ארמית בבלית = י' שוטשר, "מחקר דקדוק הארמית של התלמוד הבבלי

עם צאת הספר 'דקדוק ארמית בבלית'", בתוך: מחקרים בעברית ובארמית, ירושלים תשל"ז,  –

 רנה-עמ' רכז

 ת = י' קוטשר, תולדות הארמית א, ירושלים תשל"בקוטשר, תולדות הארמי 

 = קוטשר, המגילה החיצוניתE. Y. Kutscher, "The Language of the Genesis 

Apocryphon: a Preliminary Study", Aspects of the Dead Sea Scrolls, eds. C. Rabin 

& Y. Yadin, Jerusalem 1958, pp. 1-35 
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 ,הלשון והרקע הלשוני של מגילת ישעיהו השלמה ממגילות ים המלח,  קוטשר, מגי"ש = י' קוטשר

 ירושלים תשי"ט

  = קוק, אוצר מיליםE. M. Cook. A Glossary of Targum Onkelos (According to 

Alexander Sperber's Edition), Leiden-Boston 2008 

  = קוק, פרספקטיבהE. M. Cook, "A New Perspective on the Lamguage of Onqelos 

and Jonathan", The Aramaic Bible: Targums in their Historical Context (ed. D. R. 

G. Beattie and M. J. McNamara), Sheffiield, 1994 pp. 142-156 

 קימרון, ארמית מקראית = א' קימרון, ארמית מקראית, ירושלים תשס"ג 

  מילים וענייני לשון מצפוני מדבר יהודה", לשוננו סז מ' קיסטר,  –קיסטר, מילים וענייני לשון"

 44-27)תשס"ה(, עמ' 

 קליין, הגשמת האל = מ' קליין, הגשמת האל בתרגומים הארמיים לתורה, ירושלים תשמ"ב 

  = קליין, מסורה ת"אM. L. Klein, The Masorah to Targum Onqelos, New York, 2000 

  מהותו ומוצאו", בתוך: חקרי לשון  –רבין, השפעל = ח' רבין, "השפעל בעברית ובארמית–  

 69-48אסופת מאמרים בלשון העברית ובאחיותיה, ירושלים, תשנ"ט עמ' 

  = רוזנטל, א"מF. Rosenthal, A Grammar of Biblical Aramaic, Wiesbaden 1961 

 תשע"גצורות של הארמית השומרונית ירושלים, שטאדל, תחביר הצורות = כ' שטאדל, תחביר ה 

  שפיגל, קרובות = ש' שפיגל, "קרובות יניי בניקוד בני בבל", בתוך: ידיעות המכון לחלקר השירה

 אביב תשי"ח-כרך שביעי, ירושלים ותל -העברית בירושלים, 

 = שפרבר, אונקלוסA. Sperber, The Bible in Aramaic part I: Targum Onkelos, Leiden-

Brill 1959 

 ש' מורג ואשר -טברני' בגניזת קהיר", בתוך: מ' בר-שרביט, ניקוד = ש' שרביט, "ניקוד 'בבלי

)עורכים(, מסורות: מחקרים במסורות הלשון ובלשונות היהודים, כרך ב, ירושלים, תשמ"ו עמ' 

135-119 
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English Abstract 

The Phonology and Verbal Morphology of Targum Onqelos: Linguistic 

Traditions in MS. Vat. Ebr. 448 

 

It is common knowledge that Targum Onkelos is a Jewish translation of the Torah 

which originated in Palestine during the first centuries CE, but which was edited and 

set down in written form in Babylon, hundreds of years later, where it was studied and 

read together with the the Torah. As a result of the editing process that took place in the 

east, Targum Onqelos, like Targum Jonathan to the Prophets, contains elements of 

Jewish Palestinian Aramaic, as well as numerous characteristics of Jewish Babylonian 

Aramaic, an eastern Aramaic dialect. 

Despite its great importance, linguistic research into Targum Onqelos is far 

from complete, for many of the reliable and accurate manuscripts are fragmentary (e.g., 

the Targum Onqelos fragments from the Cairo Genizah), and other manuscripts are 

complete but are either inaccurate, or of a more recent reading tradition, and the 

vocalization system does not reflect the original Babylonian reading tradition but rather 

a Tiberian one. 

MS Vat. Ebr.448 is a manuscript of the Torah and Targum Onqelos, originally 

vocalized with Tiberian vowel signs, and it is dated to the 11th or 12th century CE. The 

significance of this manuscript lies in the different layers of later vocalization of the 

Aramaic translation, that reflects various pronunciation traditions of Jewish Babylonian 

Aramaic. The origin of MS Vat. Ebr. 448 is uncertain. The colophon mentions it was 

completed in the year 1251 (ה' אלפים י"ב לפ"ק), but this remark was written in a late 

Italian script, and no doubt it belongs to one of the later layers of vocalization in the 

manuscript. The first eight chapters of Genesis from the original manuscript are 

missing, and in a later period two folios written in a mid-15th century Italian script were 

added. In the first folio the Aramaic verses are vocalized with no apparent system, and 

in the next folio the verses are not vocalized at all. In the middle of the 16th century this 

manuscript was already in the possession of Cardinal Gugliemo Sirleto, who later 

bequeathed it to the Vatican Library. For these reasons it seems probable that all 

vocalization was added no later than the 15th century. 

This manuscript was first studied in 1952 by A. Díez Macho, who identified 

corrections of vowel signs and interpreted them as testimony of two vocalizers 

(Naqdanim). Díez Macho also found the similarities between vocalization forms which 
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reflect the Babylonian reading tradition and Targum Onqelos of the Sabbioneta edition 

published in 1557 (according to the edition of A. Berliner). Díez Machopresented a 

general overview, and it mainly examined the book of Genesis, with occasional 

comparisons with other words found in the other books of the Torah. 

The current study aims to continue Díez Macho's pioneering work in 

researching MS Vat. Ebr. 448, based on the realization that a thorough description and 

a complete grammatical analysis of the different layers of vocalization signs are needed. 

The current study revealed that there are four different reading traditions in MS Vat. 

Ebr. 448: three of them are Babylonian – the ancient Babylonian reading tradition, the 

Middle Babylonian reading tradition and the Late Babylonian reading tradition. The 

fourth layer is the Tiberian reading tradition, and this in turn is represented by two 

different layers.  

The reading traditions in the manuscript and the distinction between them 

demonstrate the different characteristics of the Babylonian reading traditions. Some of 

the most significant findings are those related to the Late Babylonian reading tradition. 

These findings do not follow the expected rules of vocalization, and it appears that the 

use of the Tiberian vowel signs was modified, e.g. tsere instead of segol under a prefix 

following a guttural consonant that is vocalized with hatef segol: ֵוֱאָזִמין (Ex. 29:43); 

 .(Num. 23:20) ֵוֱאיָבְרִכֵניּה ;(Lev. 24:17) ֵדֱאיָנָׁשא ;(Lev. 18:21) ֵדֱאָלָהְך ;(Ex 29:43) ֵוֱאַקֵדיׁש

Another interesting finding, which can be attributed to the same Late Babylonian 

reading tradition, is a vowel sign, which I refer to as patah-hitfa, sometimes occurring 

under guttural consonants, but with a more limited distribution compared to the 

Tiberian hatef-patah: ַואָתא (Gen. 26:26); אָרמּות (Ex. 35:24); ַלחָדא (Deut. 9:20). This 

vowel sign might be the Tiberian equivalent of the Babylonian sign of a open-syllable 

patah, found in the Complex Babylonian vocalization system, and it appears mostly 

under ע, ח, א  at the beginning of a syllable. With a closed syllable this unique sign might 

appear under ח, ה  (and in few instances under ע). Usually, there are marks indicating 

erasures of hatef-patah under guttural letters at the end of a syllable, and these change 

the hatef-patah to shewa. Such pointings are to be attributed to the Late Babylonian 

pronunciation, and they might suggest there was a qualitative distinction between a 

hatef-patah and the patah-hitfa. Unlike the hatef-patah, that may be used as a general 

reduced vowel without any morphological relation to the historic vowel (e.g. ֲעָנִבים in 

Aramaic עינבא), this unique sign appears to express a sort of vowel that carries a 
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morphological relation to the historic vowel and its quality appears to be different and 

distinct from the hatef-patah. 

The first part of the current research is into the phonology of the different 

reading traditions in the manuscript. The foundation of the four reading traditions is 

laid out in this chapter. The consonantal text of the manuscript is plene and is similar 

in its scribal system to MS Leningrad Firkovich B 1283 in such criteria as the marking 

of the mappiq, the dagesh in sin etc. In various places the consonantal text follows the 

ancient Babylonian pronunciation of Aramaic, as can be seen in the pronunciation of a 

vowelless (shewa) yodh as an i vowel, when the yodh is word-initial. The script shows 

another mater lectionis yodh indicating the i-vowel: ִייָמם  (Lev. 8:35); ִיינּוח (Deut. 24:9). 

In addition, one can also find later additions to the consonantal structure, especially 

following the daleth of the subordinating conjunction, regardless of the following 

vowel: ִיתִדיֲעַבִד  (Ex. 19:4); ִדיֲאַמִרית (Ex. 34:13). There are many similarities between 

those later additions to the manuscript and other texts of Jewish Babylonian Aramaic. 

The phonology chapter compares the four reading traditions in the manuscript 

and examines the differences between them. Some of the main characteristics of each 

of the reading traditions in MS Vat. Ebr. 448 are: 

Ancient Babylonian reading tradition 

a. 'Alef and 'ayin in an open unstressed syllable have a full, not a reduced, vowel: 

 .(Lev. 10, 19) ָעָלָוְתהֹון ;(Gen. 42, 19) ִאיִזלּו ;(Gen. 17, 16) ְוֵאַבֵריְך

b. The existence of helping vowels: ִוְלָמִדיְנָחא (Gen. 13, 14); ְוִיִפְלגּון (Ex. 21, 35); 

 .(Num. 4, 7) ִיִפְרסּון

c. Historical u-vowels in unstressed syllables are preserved: עּוָבֵדי (Gen. 20, 13); 

 .(Deut. 1, 44) ֻחְרָמה ;(Num. 4, 6) חּוָפָאה ;(Lev. 8, 29) קּוְרָבַנָיא

d. Hirek-patah interchanges as a result of dissimilation are very limited: וַמְגָדִנין 

(Gen. 24, 53); ְלַמְׁשְכָנא (Ex. 18, 7); ְבַמְדְבָרא (Lev. 16, 22). 

Middle Babylonian reading tradition 

a. 'Alef and 'ayin in an open unstressed syllable might be vocalised either with a 

full vowel or a shewa: ַלְאַרע (Ex. 13, 5); ַמְלְאִכי (Ex. 32, 34); ַוְעַבד (Ex. 37, 26); 

 .(Lev. 10, 19) ַעָלָוְתהֹון

b. Corrections from qamats to patah under the gutturals in unstressed open 

syllables: ְדָאבּוהֹון  ְדַאבּוהֹון (Gen. 9, 23); ָאָתא  ַאָתא (Num. 22, 36); ְוָאֵתיב   

 .(Nem. 23, 12) ְוַאֵתיב
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Late Babylonian reading tradition 

a. Historical u-vowels in unstressed syllables are preserved, as in the other 

Babylonian reading traditions: תּוְׁשְבָחא (Gen. 30, 13); ָבעּוֵליָמא (Gen. 43, 32); 

 .(Lev. 14, 42) אּוֳחָרן

b. Guttural consonants in open unstressed syllables that originated in an a vowel 

are vocalized patah-hitfa: ְוַלחָטֵאיהֹון (Gen. 50, 17); ַדְעִתיד (Ex. 17, 16);   ְלִאְתְעָבָדא 

(Lev. 4, 2); ְעָלָתא (Lev. 9, 14); אָרָמא (Lev. 9, 21). Under ח, ה , at the end of a 

syllable: ַבהָרן (Lev. 13, 38); ַסחָרַנָנא (Num. 22, 4); ַמהַלְך (Deut. 33, 8); ַצהָוָנא (Deut. 

8, 15).  

c. Guttural consonants at the end of a syllable are vocalized with a shewa that was 

created by the emission of the patah of hatef-patah: ְבַלְחֵׁשיהֹון (Ex. 8, 14); ַתְעְבֻרֵניּה 

(Num. 31, 23); ַדְחְלִתי (Num. 32, 11). 

Tiberian reading traditions  

a. All guttural consonants in open unstressed syllables are vocalized with reduced 

vowels: ֳחוָלְקהֹון (Gen. 47, 22); ְתַרֲחקּון (Ex. 8, 24); ִאְתֲהֵפיְך (Lev. 13, 13);  ֱאיָנָׁשא  ב 

(Lev. 17, 10). 

b. An e-vowel in closed unstressed syllables is vocalised with segol: ק ד   ,Gen. 14) צ 

ב ;(19 ק ;(Ex. 17, 13) ְדָחר  יס  פֹוק ;(Ex. 18, 3) ע  ְסֵטי ;(Num. 20, 18) א   .(Deut. 2, 27) א 

c. Hirek-patah interchanges as a result of dissimilation are highly common: ִמְקְדָׁשא 

(Gen. 49, 27); ּוִמְבַחר (Ex. 38, 26);  ּוִבְקָען (Deut. 11, 11). 

d. Historical u-vowels in closed unstressed syllables change to an ɔ vowel 

(qamats): ָסוְמָקא (Gen. 25, 30); ִמָקוְדֵׁשי (Lev. 21, 22);  ָטוְרֵחכֹון (Deut. 1, 12); ָחְרָמה 

(Deut. 1, 44). 

Furthermore, the phonology chapter will show that the phonemic distinction 

between qamats and patah almost ceased to exist in the Ancient Babylonian reading 

tradition. Although most of the manuscripts that reflect the Ancient Babylonian reading 

tradition preserve this distinction, there were a few manuscripts in which the qamats 

and the patah are not different phonemes but allophones. The distinction between these 

two vowels exists in the Middle Babylonian layer as well as in the Tiberian layer, yet 

it might not be proof of a different pronunciation since it could also be attributed to 

copying from other manuscripts that preserve this distinction. The fading of the 

distinction between the patah and the qamats demonstrates that the common diglossia 

between the holy texts that preserved six vowels and the other compositions that 

contained only five vowels was beginning to fade at the time of the vocalization of this 
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manuscript. Yet, despite this, the qamats are found under specific phonetic conditions 

that might suggest the existence of a round back vowel, in the same environments in 

which patah is expected. 

The second part of this research presents the verbal morphology as it is reflected 

in the four different reading traditions. The various layers of vocalisation reveal debated 

verbal forms, such as the pattern of dagesh-less pa'al. Systematic corrections indicate 

clear phonetic conditions to the appearance of the dagesh and to its absence. Other 

vowel corrections replace one verbal pattern with another one, e.g. pa'el - pə'al in the 

past tense, or pa'el – af'el in the participle. Some of these corrections are also attested 

in other texts of Targum Onkelos, such as the Sperber edition, Berliner's Sabbioneta 

edition, or Masoretic notes in other manuscripts, and others are unique to this 

manuscript. From the latter, one may infer information not only about the accent, but 

also about the fluency of the vocalizers in Aramaic. 

At the time of the vocalising of MS Vat. Ebr. 448, Jewish Babylonian Aramaic was no 

longer a spoken language, especially in the western Mediterranean. Hence all the 

similarities between some of the vocalised layers in MS Vat. Ebr. 448 and other JBA 

sources might contribute significantly to the study of Jewish Babylonian Aramaic, its 

dialects, its geographic distribution, and historical aspects. 
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