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על כללים ופרטים בתצורת השם במשנה

מאת

משה בר־אשר

הערות מבוא

1. התיאור של תצורת השם בלשון העברית יש בו צדדים מיוחדים הרבה יותר מאשר בפרקים אחרים 

של תורת הלשון בכלל ושל תורת הצורות בפרט. ייחודים בולטים קשורים בריבוי המשקלים של השם 

ובריבוי השמות הנקרים אך פעם אחת או פעמים אחדות בטקסטים הנחקרים. יש שמצטרף לאלה היעדר 

תמונה מלאה של השמות, כאשר הטקסט הנחקר אינו מנוקד או כאשר הצורה אינה חד־משמעית והיא 

עשויה למשקלים שונים.1 נתונים כאלה מקשים לקבוע את צורתו ומשקלו של השם לדיוקם. 

2. תיאור תצורת השם מספק היבטים מעניינים, הנוגעים בסוגיות כוללות הקשורות במשקלים   

רבים או בצירוף של כמה משקלים יחד.2 ויש בו גם צדדים מאלפים הקשורים לעתים קרובות בפרטים, 

כלומר בשמות המופיעים בטקסטים הנחקרים פעם אחת ויחידה או למרבה פעמיים, או בהופעה אחת 

משלל ההופעות של שם נתון שיש בה פן חריג או ייחודי.

3. כל שנאמר על הלשון העברית בכללותה תקף שבעתיים בתיאור מערכת השם בלשון חכמים.   

דברים אלו תקפים אפילו במערכת שם העצם של לשון המשנה לבדה. אף שעדיה מרובים, כמה מהם 

הם הטובים בכל עדי הנוסח של ספרות חז"ל, והמנוקדים שבהם עדויותיהם מלאות יותר משל עדים 

של חיבורים אחרים. כל עדיה הטובים של המשנה מאוחרים בזמן למועד חיבורה, ויש לא מעט קשיים 

המחקר הזה מוגש כמנחת ידידות והוקרה לחברי המלומד הגדול פרופ' יעקב זוסמן, מגדולי חוקריה של ספרות חז"ל   *

ומורם של רבים. מקצת מהדברים המובאים בעיון הזה הוצעו כהרצאה בערב עיון שהתקיים באוניברסיטת בר־אילן 

בכ"ט בטבת תשע"ב )24 בינואר 2012(. רשימת קיצורים למקורות הנדונים כאן ראה בסוף המאמר.

למשל השם שצורת הרבים שלו היא ְׁשָנִצֹות עשוי לכמה צורות יחיד: ְׁשָנץ, ֶׁשֶנץ, ָׁשָנץ ועוד. ואמנם מצאנו את צורות   1

היחיד ְוְׁשָנץ בפר ְוֶׁשֶנץ בק )מקוואות י, ד( לצורת הרבים ֶשִּלְשָנצֹות )כלים כו, א, ב(.

ראוי לציון מאמרו של נ' שתיל, 'מערכת משקלי השם בעברית בת ימינו בראייה מבנית וקוגניטיבית', לשוננו, סח   2

282-243. הובעה בו בין השאר ההשקפה הנכונה המצרפת משקלים לפי דמיונם זה לזה ולפי מידת  )תשנ"ו(, עמ' 

תפוצתם.
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בבירור הנתונים שעליהם מושתת תיאור הלשון בכלל. קשיים אלו מרובים בתיאור תצורת השם שלה; 

שכן לא מעטים הם השמות שאין הסכמה בין העדים המהימנים על צורתם ועל משקלם.3 דבר זה אמור 

במיוחד בשמות שנכרכו בהם לפחות שני נתונים מכבידים: )א( הופעותיהם מעטות עד מאוד, היינו 

מדובר בשמות שנקרו במשנה פעם אחת או פעמיים בלבד; )ב( הגרסה שלהם אינה ברורה דייה. ואם 

חלוקים  האלה  מהשמות  בהרבה  אחר.  מפן  או  התחביר  מצד  מוקשית  שנמסרה  הצורה  ברורה,  היא 
העדים הטובים באשר לצורתם ולמשקלם.4

4. עם זאת העמדת התיאור על פי מסורותיהם של שני אבות הטקסטים המובחרים, ק ופר, הניבה   

רות חשובים בהעמדת דקדוק מכוון של תצורת השם במשנה. ביותר מ־15 מחקרים שפרסמתי  ומניבה פֵּ

על תצורת השם ניסיתי להציע בעניינה שורה של מסקנות כוללות, ולא הסחתי את דעתי מענייני ייחוד 

הנוגעים בהרבה שמות יחידים.5 אני מקווה מאוד להשלים בקרוב את תיאורם של כלל משקלי השם 

בלי המוספיות – מדובר ביותר מ־100 משקלים – על פי הממצאים בשני כתבי היד האלה ובהשוואה 

מקיפה ביותר לממצאים בעדים רבים אחרים; יודגש כי בשמות רבים מובאים כל הממצאים בעדים 

האחרים. 

מי  חוקרים אחרים שעסקו בתצורת השם בלשון חכמים,  אזכיר בהערכה את עבודותיהם של   .5  

בהיקף נרחב ומי בהיקף מצומצם. בראש כולם ניצב ישראל ייבין, שהעמיד במפעלו העצום על מסורת 

הניקוד הבבלי גם את תיאור לשון חכמים שלה. קדמה לו עבודתו של אפרים פורת, אך חיבורו של 

דקדוק  בתיאור  שהרימו תרומות חשובות  קיסר,  וצמח  שבטיאל  יצחק  יצוינו  כן  אותה.  מייתר  ייבין 

ק2  ואסנת דמרי, שתיארה את תצורת השם במסורתו של  שם העצם במסורות לשון המשנה בתימן, 

אבות  מסכת  על  בחיבוריו  שרביט  שמעון  גם  כאן  ויוזכרו  )ק(.  העיקרי  היד  כתב  למסורת  בהשוואה 

ובסדרת מאמריו על משקלי שם הפעולה ועל צורות הרבים בלשון התנאים, גבריאל בירנבאום ומיכאל 

ק,  פי  כהן, שתיאר מספר משקלים במשנה על  וחיים  ריז'יק בחיבוריהם הגדולים על לשון המשנה, 

וכמוהו יצחק גלוסקא ז"ל, שעסק בהרחבה במשקל אחד.6 אני קיבלתי עליי משימה נרחבת יותר וגם 

עם זאת ברור כי המצב במשנה טוב יותר מאשר בחיבורים אחרים של ספרות חז"ל.  3

ראה למשל את הדיון שהוקדש לצורה ֲחֵריָרּה / ֲחִריָרּה וחלופותיה: מ' בר־אשר, מחקרים בלשון חכמים, ב, ירושלים   4

תשס"ט, עמ' 163-162, §§9-8.

ראה: שם, פרקים ה-טז, ועיונים אחרים שלא נכללו בספר זה, כגון מ' בר־אשר, 'על כמה צורות יחידאיות בתצורת   5

השם בלשון המשנה', לשוננו, עג )תשע"א(, עמ' 325-309. 

לפי  חכמים  לשון  פורת,  א'  תשמ"ה;  ירושלים  א-ב,  הבבלי,  בניקוד  המשתקפת  העברית  הלשון  מסורת  ייבין,  י'   6

חכמים',  לשון  בדקדוק  התימנים  'מסורות  שבטיאל,  י'  תרצ"ח;  ירושלים  ישנים,  יד  שבכתבי  בבליות   מסורות 

התימנים  'מסורות  הנ"ל,   ;229-207 עמ'  תשל"ב,  ירושלים  א,  חז"ל,  בלשון  מאמרים  קובץ  )עורך(,  בר־אשר  מ' 

של  שבכתב  ומסורות  שבעל־פה  מסורות  קיסר,  צ'   ;251-230 עמ'  שם,  סנהדרין(',  )מסכת  המשנה  לשון  בדקדוק 

לשון המשנה: תצורת שם העצם במסורת תימן )עדה ולשון, כג(, ירושלים תשס"א; א' דמרי, 'דקדוק לשון המשנה 

של כתב־יד קאופמן 2 בהשוואה לכתב־יד קאופמן 1', עבודת דוקטור, אוניברסיטת בן־גוריון, תשס"ו; ש' שרביט, 

מדעית,  מהדורה  לדורותיה:  אבות  מסכת  הנ"ל,  תשס"ו;  שבע  באר  לדורותיה,  אבות  מסכת  של  וסגנונה  לשונה 

מבואות ונספחים, ירושלים תשס"ד; הנ"ל, פרקי מחקר בלשון חכמים, ירושלים תשס"ח; ג' בירנבאום, לשון המשנה 

בגניזת קהיר, ירושלים תשס"ח; מ' ריז'יק, מסורות לשון חכמים באיטליה על פי מחזורים מימי הביניים, ירושלים 

תשס"ט; ח"א כהן, 'שמות עצם בתחילית מ"ם במשנה: משקל ומשמעות', מסורות, ט-יא )תשנ"ז(, עמ' 113-101; 
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כבדה יותר. עד כה נדרשתי להרבה עשרות אלפי מראי מקום כדי להעמיד תיאור פורטני ומכליל של 

תצורת השם במשנה. אבל שכרּה הגדול של העבודה הזאת בִצדּה.

6. בעיון הקצר הזה אני מבקש להעמיד על סוגיה כוללת אחת ועל כמה פרטים הנוגעים לשמות   

מהתיאור  עולים  כולם  המתבקשת.  בהרחבה  בהם  לעיין  ואבוא  רבים,  מני  מאוד  מעטים  אחדים, 

השיטתי של כלל המשקלים לפרטי פרטיהם ומבירוריי בנתונים הנוגעים לשמות נדירים או לצורות 

חורגות. 

על התיאור המשולב של משקלים

7. ברור שבתיאור המשקלים צריך להציג כל משקל לעצמו לפרטי פרטיו ולהעמיד על קווי הייחוד 

שלו ואחר כך לבוא להכליל בו את כל מה שדורש הכללה, וכך עשיתי ואני עושה בעבודתי. עם זאת 

כבר הראיתי בעבר שקווי השיתוף בין משקלים שונים מחייבים תיאור משולב של המשקלים האלה, 

שכן קווי הדמיון והזהות בין המשקלים מזמנים חילופים ביניהם. לפיכך ראוי להביאם ברצף אחד כדי 
לראות עד לאן מגיע גבול השיתוף ביניהם.7

]ī[ התנועה בעלי  פעיל  הנכתבים  המשקלים 

זהה,  כתיב  הנכתבים  במשקלים  המדובר  שמות.  מרובת  משקלים  בקבוצת  דבריי  את  אדגים   .8

ודוק – המשקלים שיש בהם שני התנאים האלה.8  ]ī[ בהברת הטעם.  פעיל, ושמצויה בהם התנועה 

 כלולים בקבוצה זו ארבעה משקלים: )א( ָּפִעיל בקמץ לא מתקיים )מכאן ואילך יכונה גם ָּפִעיל סתם(, 

יל, )ד( ָּפִעיל בקמץ מתקיים. לפי דעתי ראוי לתאר את קבוצת המשקלים הזאת ברצף  )ב( ְּפִעיל, )ג( ַּפִעّ

ובמשולב, לפי שקווי השיתוף ביניהם הם הגורם העיקרי לזימון של חילופים ביניהם בתוך מסורתו של 

כתב יד אחד או בין המסורות של שני העדים העיקריים שלנו. ויש שהחילופים הם בין המסירות של 

שניהם או של כל אחד מהם ובין מסירות של עדים אחרים. 

9. לטעמי קווי השיתוף האלה עשויים היו להביא לחילופים בין ארבעת המשקלים עוד בהיות לשון   

נתרבו בתהליך המסירה של המשנה; תחילה  בין המשקלים  ומסתבר שהחילופים  חיה.  חכמים לשון 

בגלגולי מסירתה בעל פה במשך מאות שנים, מימי חתימתה ועד התחלת העלאתה על הכתב, ואחר כך 

גם במסירתה בכתב בהעתקותיה בידי סופרים בימי הביניים. ויש לדייק ולומר שבשמות לא מעטים אין 

 ;507-491 עמ'  )תשס"א(,  טז-יז  תעודה,  תפולה',  ∆ִ˙ְפֺעֶלת,  ∆ִ˙ְפֶעֶלת,  התנאים,  בלשון  ת'  בתחילית  'שמות   הנ"ל, 

י' גלוסקא, 'שמות משקל ַמְקֵטל במקרא ובמשנה ומשמעויותיהם', לשוננו, מה )תשמ"א(, עמ' 298-280. הבאתי כאן 

רק מדגם; רוב העבודות ככולן מפורטות ברשימה הביבליוגרפית המלווה את ספרי )לעיל הערה 4(. 

ראה: בר־אשר )לעיל הערה 4(, עמ' 168-167, §§19-17 ופרק יב כולו.   7

אני מדגיש את הדבר הזה, שכן גם משקלים אחרים נכתבים פעיל, כגון ָּפֵעל הנכתב פעיל לא רק בצורות הנטויות   8

שלו, כגון חצירו, חצירות, אלא לעתים גם בצורת הנפרד, כגון ָעֵדיר )כלים כט, ז( במסורתם של ק ופר )ראה: בר־

אשר ]שם[, עמ' 189-188, §§21-20(, או המשקלים ֶּפֶעל – ֵפֶעל, הנכתבים לעתים פעיל בכתיב מלא של הסגול בק, 

כגון ָהֶעֶצ)י(ם )פסחים ז, א(, ְוָהֶעֶר)י(ְך )ערכין ד, א(, אבל משקלים אלה אין בהם התנועה ]ī[ בהברה השנייה.
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לדבר על חילופים חופשיים במשקליהם אלא על מסורות אותנטיות נבדלות שהילכו במקומות שונים 
זו ליד זו, כפי שאני מציע להלן לראות את ההבדל בין הצורות ְּגִליד וָגִליד.9

10. יש לזכור שבארבעת המשקלים האלה מצויות צורות שהזהות ביניהן מוחלטת. בולטת במיוחד   

הזהות המכרעת בין משקל ָּפִעיל בקמץ לא מתקיים למשקל ְּפִעיל. יש ביניהם הבדל רק בצורת הנפרד 

ביחיד; בכל יתר הצורות בפרדיגמה צורותיהם של שני המשקלים זהות, כגון ְּפִעיל־ )בנסמך(, ְּפִעיִלי 

)בכינוי המדבר( וביתר הצורות בכינויים הנצמדים, וכן בכל נטיית הרבים: ְּפִעיִלים או ְּפִעילֹות )ברבים( 

ועוד. וכבר עמדו על הדבר הזה מדקדקי ימי הביניים.10 

המשקלים  ארבעת  בתיאור  במשנה.  לממצאים  באשר  דבריי  את  במעט  לפרט  עתה  אבוא   .11  

הללו בשני כתבי היד ק ופר נמצאו בה מעל 150 שמות.11 וזה פירוטם לפי המשקלים: ָּפִעיל בקמץ לא 

יל – כ־18 שמות ושמות  מתקיים – כ־95 שמות ושמות תואר,12 ְּפִעיל – כ־24 שמות ושמות תואר, ַּפִעّ

תואר, ַּפִעיל בקמץ מתקיים – 2 שמות, ועמם מצויים כ־14 שמות שצורתם אינה מוכרעת, כמו השם 

שנקרה רק בצורת הרבים ]ְו[ ַהְּגִחיִרים )ק( / ]ְו[ ַהְּגִחיִרין )פר( )אהילות ה, ב( ואין לדעת אם צורת היחיד 

שלו היא ָּגִחיר או ְּגִחיר.13 

מסורותיהם  בין  שהזהות  מגלה  עיוני  במרכז  העומדים  היד  כתבי  בשני  הממצאים  השוואת   .12  

בקריאת השמות בארבע הקבוצות היא מכרעת, אבל מצויים ביניהם גם כמה וכמה הבדלים במשקליהם 

ָׁשִפיר  )=ֶקַרח(,  ָּגִליד  השמות  את  מוצאים  אנו  בק  למשל  מקצתם;  את  כאן  אציין  אחדים.  שמות  של 

)=השפופרת שבה מתרקם העובר(, וכך הוא גם השם ָחִריץ )=חפירה רחבה( כיוצא באופן ברור מצורת 

ְוַהָּגִליד )אהילות ח, ה(, ]ְו[ ַהָּגִליד )מקוואות ז, א(, ָׁשִפיר )בכורות ג,  הרבים ֲחִריִצים.14 הנה דוגמות: 

ַּבֲחִריִצים  ֲחִריִצים )בבא קמא ה, ה(,  ָחִריץ )כלאיים ה, ג ועוד(,  ז, א(,  ְׁשִפיִרים )אהילות  ועוד(,  א ]ב[ 

פר שקל את שני השמות הראשונים  )מקוואות ה, ו( – כולם שקולים בק במשקל ָּפִעיל. לעומת זאת 

במשקל ְּפִעיל: ְוַהְּגִליד )אהילות ח, ה; מקוואות ז, א(, ְׁשִפיר מלא מים )נידה ג, ג(. את השם השלישי 

קמוצה  בחי"ת  ו(,  ה,  )מקוואות  ֶּבָחִריִצים  הרבים  בצורת  הדגוש כמשתקף  יל  ַפִעّ במשקל  שקל  הוא 

והבי"ת שלפניה מנוקדת בסגול. ומנגד גרס פר ָאִביק )=ָקֶנה להוצאת המים שבאמבט( במשקל ָּפִעיל: 

ראה להלן §13א.  9

ִליִדיִדי   ,)12 לג  )דב'  ה'  ְיִדיד  ובנטייה:  בנסמך  אלא  ביחיד,  הנפרד  בצורת  במקרא  נקרה  שלא  ידיד  השם  למשל   10

)ישעיה ה 1( ועוד, נתקשו המדקדקים אם צורת הנפרד שלו ביחיד ָיִדיד או ְיִדיד, בשל הזהות של כל הצורות האחרות 

בפרדיגמה. ובאמת לאחר המקרא נחלקו המסורות בקריאת צורת היחיד בנפרד, היינו במשקלו של השם, ומצאנו גם 

ְיִדיד )ראה: מ' בר־אשר, לשונות ראשונים: מחקרי לשון בעברית ובארמית: במקרא, במגילות ים המלח  ָיִדיד וגם 

ובכתובות, ירושלים תשע"ב, עמ' 50, §30(.

בספירה כאן אינני נותן מספרים מוחלטים, שכן כ־15 שמות שבהם נבדלו שני כתבי היד – כגון ָאִביק במסורת פר   11

לעומת ַאִּביק במסורת ק – מוצגים כשמות נפרדים, כל אחד במשקל המתאים לו.

בינוני  וצורות  תארים  לשמות,  כלליים  שמות  בין  להפריד  ראוי  העיקריים  המשקלים  בשלושת  הממצאים  בהצגת   12

מועצמות המעמידים נטייה מרובעת: יחיד – רבים, יחידה – רבות.

ראה לעיל הערה 10.  13

שם  לשקף  עשויה  ָחִריץ  והצורה  רי"ש,  הוא  השם  של  השני  העיצור  שכן  חד־משמעית,  אינה  בנפרד  היחיד  צורת   14

יל הדגוש בחי"ת קמוצה כתשלום דגש. ואכן כך עולה ממסורתו  במשקל ָּפִעיל בקמץ לא מתקיים או צורה במשקל ַּפִעّ

של פר.
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 15.)x2( יל: ָהַאִּביק ָהָאִביק )x2(, ָלָאִביק )מקוואות ו, י(. ואילו ק גרס ַאִּביק במשקל ַּפִעّ

13. לנתונים שנתפרטו לעיל אוסיף שתי הערות קצרות להרחבת הדברים ולהשלמתם.   

לשונו:  וזה  מהארמית.  נשאל  ְּגִליד  שהשם  טהרות  לסדר  הגאונים  פירוש  בעל  רמז  כבר  א.   

']והגליד[16 פ' המים כשיקפה, שם אותו הקפוי גליד, דכת' "לא יהיה אור יקרות וקיפאון" ]זכ' יד 6[, 

ומתרגם רב יוסף ערי וגליד'.17 הלשון 'ומתרגם רב יוסף' שבפי הגאון כוון ככל הנראה לתרגום יונתן, 

שביאר 'עַדי ּוגִליד'.18 אין לפקפק בדעה שהשם ְּגִליד – כחלופה לשמות ֶקַרח וְכפֹור בעברית – נשאל 

מארמית. ואם כך הוא, נוכל לומר כי במסורת פר, שקראה ְּגִליד, נשאר השם השאול בצורתו המקורית 

ָּגִליד, מלמדת שמשקלו של השם הותאם במסורת  ק, שקראה  זאת מסורת  בגימ"ל שוואית. לעומת 

אחרת למורפולוגיה העברית, ובה מצוי קמץ כנגד השווא בארמית. והרי ָּפִעיל בעברית הוא מקבילו 

של ְּפִעיל בארמית. לשון אחר, אין מניעה לומר כי בשם הזה מדובר בשתי מסורות אותנטיות מקבילות 

בקריאת המשנה.

בין  הוא  לְׁשִפיר  ָׁשִפיר  בין  שההבדל  בבירור  רואים  קדומים  עדים  בחמישה  הנתונים  בבדיקת  ב.   

הטיפוס המערבי לטיפוס המזרחי, שכן כמו ק גרס גם פא ָׁשִפיר – שניהם כתבי יד מאיטליה, וכמו פר 
גרסו גם א והניקוד הבבלי19 ְׁשִפיר, ושלושה אלה מוצאם במזרח.20

14. כבר אמרתי שחילופים בין המשקלים מתגלים אפילו בתוך כתב יד אחד. דבר זה בולט היטב   

יל. הנה דוגמות לחילופי ָּפִעיל / ְּפִעיל:  במיוחד בק. למשל יש בו חילופי ָּפִעיל / ְּפִעיל וחילופי ָּפִעיל / ַּפִעّ

ָעִציץ )דמאי ה ,י; כלאיים ז, ח ]x2[ ועוד( לעומת ֵמֲעִציץ ]נקוב[ )שבת י, ו(; ָׁשִביס שלסבכה )נגעים 

ִליל  יא, יא( וגם ְׁשִביס שלה )כלים כח, י(; ָׁשִליל )=עּוָּבר, זבחים ג, ה( לעומת ְׁשִליל )חולין ט, ב(, ַּבּשְׁ

)שם ז, א ]x2[(. ָׁשִליל הוא הניקוד גם בפא )זבחים ]שם[( ובנוסח בבל כמשתקף בספרא,21 בפס, בת 

ובליוור, אך מצאתי בנוסח בבל גם ְׁשִליל )זבחים ]שם[(.22 

ק קרא בהופעה  כשיל נקרה במשנה פעמיים.  יל: השם שנכתב  15. הנה דוגמה לחילוף ָּפִעיל / ַּפִעّ  

]י[ ִלים )סוטה ח, ו ]י[(, ובהופעה השנייה קרא צורה במשקל  יל הדגוש: ְוַכּשִׁ הראשונה צורה במשקל ַּפִעّ

ָּפִעיל: ּוֶבָּכִׁשיל )בבא קמא י, י ]יב[(. הקריאה הראשונה היא כקריאת השם במקרא נוסח טבריה ונוסח 

יל ְוֵכיַּלּפֹות יהלמון' )תה' עד 6(.23  בבל: 'ְּבַכּשִׁ

בהופעה השלישית הוטל )כנראה בטעות( צירי במקום חיריק: ָלַאֵּביק.  15

פירוש  'הערוך', אבל השם עצמו מצוי בהמשך דבריו של בעל  פי  ציין שהשלים את הדיבור המתחיל על  המהדיר   16

הגאונים: 'שם ]=ֵשם[ אותו הקפוי גליד'.

י"נ אפשטיין, פירוש הגאונים לסדר טהרות עם מבוא והערות, ירושלים ותל אביב תשמ"ב, עמ' 88.  17

ואכן זו הגרסה בתרגום יונתן, מהדורת א' שפרבר, כתבי הקדש בארמית, ג, ליידן 1962. השם ְּגִליד נקרה גם בתרגום   18

אונקלוס בצורה המיודעת, ְּגִליָדא, בתרגומם של שני שמות: ֶקַרח )בר' לא 40(, ְּכפֹור )שמ' טז 14(.

ייבין )לעיל הערה 6(, עמ' 882.  19

ק ופא האיטלקיים הם נציגיו המובהקים של הטיפוס המערבי, לעומת זאת פר, א ונוסח בבל הם נציגיו המובהקים של   20

הטיפוס המזרחי. ראה: בר־אשר )לעיל הערה 4(, א, פרק ד, ובמיוחד עמ' 80-79, §§9-8.

ייבין )לעיל הערה 6(, עמ' 894.  21

ראה: שם; בכל מקום שהובאה כאן צורה ממקור מנוקד ניקוד בבלי הוסב ניקודּה לניקוד טברני.  22

947 שם הובא גם השם  6(, עמ' 955. בעמ'  ייבין )לעיל הערה  המובאה היא על פי נוסח טבריה. לנוסח בבל ראה:   23
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16. וכבר היטיב חנוך ילון לומר: 'נקדן היודע שתי מסורות קריאה לתיבה אחת נוטה פעם לכאן   

ופעם לכאן'.24 אני מבקש להוסיף לדברי ילון מילה אחת בלבד ולומר: נקדן מהימן היודע שתי מסורות 

קריאה לתיבה אחת נוטה פעם לכאן ופעם לכאן, שכן יש יסוד לקבוע שאין אמירתו של ילון חלה על כל 
נקדני המשנה.25

ביניהם  מן ברור שהדמיון  לנו  זה מראה  ליד  זה  17. כללו של הדבר, העמדת ארבעת המשקלים   

אינו ערטילאי או תאורטי בלבד; הוא מתבטא בעובדות בלשון, המלמדות על חילופים ביניהם. כאמור 

כאשר מדובר בעדים קדמונים יש לראות בחילופים האלה עדות למסורות נבדלות – ובניסוח אחר: 
מסורות מקבילות – ולא בדיות או שיבושים של נקדנים, אלא אם ניתן להוכיח שנפל בהם שיבוש.26

ם  ם ומשמעיה על שמות אחדים וצורותיה

השמות  הם  רבים  כאמור  שלמים.  במשקלים  ולא  אחדים  בשמות  בפירוט  לעסוק  עכשיו  אבוא   .18

במשנה שהיקרויותיהם ספורות – אחת או שתיים לכל היותר. פעמים העדים הטובים חושפים בשמות 

כאלה ֵׁשם שלא היה ידוע מעולם ומוסיפים ערך חדש באוצר המילים של המשנה. לעתים מדובר בצורה 

שגרסתה בעייתית או מסופקת אפילו במה שנמסר בטובי העדים. ויש שמות שגם משמעותם מסופקת. 

ויש גם שמות מרובי  פן לשוני מעניין.  יש שמות שהופעתם היחידה צופנת בקרבה  לעתים קרובות 

תפוצה שרק אחת מהופעותיהם יש בה ייחוד והיא מתפרשת פירוש אחר, מפני שכתיבּה עשוי בהקשר 

מסוים לצורה לשונית אחרת, ואנו תוהים איזו מהצורות היא המקורית.27 ויש שהשם היחידאי והנדיר 

ואין חסרים שמות שאחרי כל הבירורים צורתם  ִאתו.28  יחד  יש לו שם מקביל חלופי המהלך  כל כך 

נשארת מסופקת ולא ידועה. 

19. ברור שהדקדוק מתבסס בעיקרו על העמדת הסדיר והרווח בלשון. כך הוא גם בהצגתו של כל   

משקל ממשקלי השמות בלשון המשנה – תיאור המשקל מבוסס בעיקרו על הצעה מלאה ורצופה של 

כלל השמות הרגילים והסדירים הכלולים בו, והשמות שצורתם חריגה או שמות שצורתם נשתבשה הם 

אך סעיף משֶנה – פעמים שולי – בהצגת המשקל. עם זאת אין תיאור המשקל הנדון מושלם אלא לאחר 

שמתבררים גם ענייניהם של השמות שצורתם חריגה או שגרסתם נשתבשה. 

20. בעיון הזה אני מבקש להביא מספר דוגמות בלבד לשמות כאלה ולדון בהן בפירוט המתבקש   

ופר,  ק  כדי לברר את עניינם. גם כאן הדיון מבוסס בראש ובראשונה על הממצאים בשני כתבי היד 

וֵכַלפֹות )בלא יו"ד(.

ח' ילון, מבוא לניקוד המשנה, ירושלים תשכ"ד, עמ' 31.  24

למשל לא כל ֵׁשם עצם שפס הביא לו שתיים או שלוש דרכי קריאה אפשר לומר שהוא שיקע שלוש מסורות שונות.   25

הרבה פעמים הדבר מעיד על מסירתו הרופפת של מעתיק כתב היד.

הפרקים המוקדשים למשקלים האלה בספרי שמתקרב להשלמתו מציעים תמונה מפורטת של כל אחד מהמשקלים,   26

ובכלל זה היקף החילופים ביניהם. כאן הסתפקתי כמובן אך בהדגמה קצרה.

ראה הדיון בזוג ֲעָלָיה / ֲעֶליָה להלן §§39-31.  27

כדוגמה הנדונה להלן §§45-40.  28
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ובכל מקום שהדבר מתבקש יושוו נתוניהם לממצאים בעדים אחרים, ובראשם הטובים שבכתבי היד. 

אבל איני פוסח גם על עדים מאוחרים, שכן פעמים הרבה נשתמרו בהם מסורות אותנטיות ומהימנות. 

ובמקום שמסירותיהם מעידות על מסורות מהימנות פחות, יש בעדים האלה כדי ללמד על גלגוליה 

של לשון המשנה במרוצת הדורות.29 אבל יש לשוב ולהדגיש את המשקל המיוחד של שני כתבי היד 

העומדים במרכז התיאור – פעמים הרבה שצורות מסוימות נשתמרו רק בהם.

21. שלוש הדוגמות הנדונות כאן שונות זו מזו, ולכל אחת מהן ייחוד משלה. בדוגמה הראשונה   

נידון שם שהעדות על קריאתו לדיוקה מצויה בק,30 והיא חושפת שם שלא היה ידוע עד כה, ושמשמש 

במשמעות מיוחדת. נלווית לדיון הערה קצרה על צורת הפועל המקביל לשם הזה. הדוגמות השנייה 

והשלישית דנות כל אחת בשתי גרסות מקבילות המציעות צורות לשון נבדלות זו מזו או שמות נבדלים 

יש צד מוקשה או מפתיע באחת הצורות, ובשלישית מדובר בשתי גרסות  זה מזה. בדוגמה השנייה 

בחיבורים  עדים  מרובי  אך  הופעות  מעוטי  הם  השמות  שני  אחד;  לחפץ  שונים  שמות  שני  המציגות 

שונים של ספרות התנאים, ואין לפקפק באותנטיות של שני השמות הנדירים האלה. הצד השווה לכל 

ייחוד  קובעת  דוגמה  שכל  אחרים,  נדירים  לשמות  כמו  שלהלן,  הדוגמות  בשלוש  הנידונים  השמות 

משלה.

ֲעָבָדה

ֲעָבָדה  השם  בק  מופיע  טמאים  עורות  ועל  טהורים  עורות  על  המדברת  במשנה  אחת  בהלכה   .22

במשמעות מיוחדת – עיבוד עורות. וכך שנינו: 'אלו שעורותיהן כבשרן ]...[ וכולם ֶׁשִעְּבָדן או שהילך 

בהן כדי ֲעָבָדה – טהורין חוץ מעור האדם' )חולין ט, ב(.31 בדפוסי המשנה מצאנו 'שעיבדן ]...[ כדי 

עבודה'. אבל בעדים של התלמוד הבבלי באה פסקה מהמשנה ובה הנוסח: 'שעיבדן ]...[ כדי עבדה', 

ובהמשך שאלה הגמרא בלשונה שלה: 'וכמה כדי עבדה'.32 

עבדה,  ולנוסח שנשתמר בפסקה מהמשנה שבגמרת הבבלי,33  ק  זהה לזה של  23. טקסט עיצורי   

]...[ כדי  'שעבדן  רמב"ם גורס  נמצא בכמה מטובי העדים של המשנה הנזכרת לעיל ממסכת חולין. 

ָלה[, ופס  עבדה'. פא פס וד"ר גורסים 'שעיבדן ]...[ כדי עבדה' )פא ניקד עַּבַדה ]=ַעָּבָדה במשקל ַּפָעّ

כדי   ]...[ 'שעיבדן  חלופית:  כגרסה  עבדה  הגרסה  את  הכיר  שלמה'  'מלאכת  בעל  גם  ִעֻּבַדה(;  ניקד 

עבודה, אית דגרסי כדי עבדה'.34 

גם זה הוא פרק חשוב בתולדות הלשון העברית.  29

אבל יש לו חלופה בפא הנראית גם היא אותנטית כפי שַאראה בדיוני.  30

ניקודן של רוב המילים במובאה הושמט, זולתי ניקודן של מילים שאני דן בהן. וכך אני נוהג בכל המובאות בעיון   31

הזה, רוב מילותיהן מובאות בלא ניקוד גם כשהן מנוקדות במקור.

בבלי, חולין קכב ע"א-ע"ב. בדפוסים כתוב 'כמה כדי עבוד', נראה שהכתיב עבוד מכוון לצורה במשקל ִּפّעּול: ִעּבּוד.   32

המובאות מגמרת חולין הן על פי מאגרים. וכן מצאנו בבבלי פסחים מו ע"א: 'וחדא מניהו עבדה', ובפסקה מהמשנה 

כתוב שם: 'שעיבדן ]...[ כדי עבדה', ואחר כך באה השאלה 'וכמה כדי עבדה'. מעניין שבפסקה מהמשנה בבבלי, 

נידה נה ע"א הנוסח הוא 'שעיבדן ]...[ כדי עבדן'. גם המובאות מפסחים ומנידה הן על פי מאגרים.

חולין )שם(; פסחים )שם(.  33

לו הביא את הגרסה שנשתגרה לימים בדפוסים: 'כדי עבודה'. במקום שעיבדן הוא גרס בטעות שיעבירם.  34
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24. ברור כי הכתיב עבדה במילה שאינה מצויה במקרא, ושעלתה לראשונה בספרות חז"ל, עשוי   

פא;35 כתיב זה עשוי הרבה פחות לקריאת  ַעָּבָדה כגרסת  ק או  ֲעָבָדה כגרסת  לאחת משתי הצורות – 

ִעֻּבָדה שבפס36 או לקריאה ֲעֵבָדה. אילו הייתה הקריאה ִעֻּבָדה, הייתה התיבה נכתבת עיבודה או לפחות 

עבודה, כנוהג הקבוע בכתבי היד של ספרות חז"ל בכתיבן של שתי התנועות – חיריק בהברה סגורה 

במכפל ובמיוחד השורוק בהברה השנייה.37 ואילו הייתה הקריאה ֲעֵבָדה, הייתה התיבה נכתבת ביו"ד: 

עבידה.38 

ְּפָעָלה. אחד משימושיו של משקל זה הוא שם פעולה של  ֲעָבָדה במשקל  ק גרס  25. כאמור נקדן   

בניין קל, כפי שכבר הראה יחזקאל קוטשר, אבל השם ֲעָבָדה אינו כלול ברשימה המפורטת של השמות 

ֶׁשִעְּבָדן.  ִּפֵעל:  ק בבנין  נקדן  ניקד  גופו  זה  זאת את הפועל הבא במשפט  הזה.39 עם  שהביא במשקל 

שעיבדן( כיוון גם הוא לצורה  ולא  )שעבדן  יודעים אם הסופר שכתב את הפועל בכתיב חסר  ואיננו 

בבניין ִּפֵעל, ֶׁשִעְּבָדן, או שמא קרא צורה בבניין קל, ֲעָבָדן. 

26. ההנחה שסופר ק קרא ֲעָבָדן אינה נטולת יסוד, שהרי בהופעות אחרות במשנה הפועל המציין   

עיבוד עורות בא על פי רוב בבניין קל ובבניין הסביל שלו, נפעל. הנה הדגמה מפורטת של הנתונים 

בק: 'ולא ]ל[ עורות שאינן ֲעבּוִדין' )בכורות ד, ז(; ִנְגַזז ְוֶנְעָּבד )בכורות ו, יב ]יג[(, ִליָּגֵזז ְוֵלָעֵבד )חולין 

י, ב ]ב-ג[ 2×; בכורות ב, ב, ג(, ְלִהיָּגֵזז ְוֵלָעֵבד )תמורה ב, ג(. מצויות כאן בסך הכול שבע הופעות 

ל בטוחה גם במסורת הסופר:  של פעלים בקל ובנפעל. מצאתי רק צורה אחת ויחידה שהיא צורת ִּפֵעّ

'הצד צבי השוחטו ]...[ ְוַהְּמַעְּבדֹו' )שבת ז, ב(. תמונה דומה עולה מהנתונים בפא: עבודין,40 ונעבד, 

ולהיעבד )5×(, וגם מהנתונים בלו: עבודים, ונעבד, ולהעבד41 )5×(;42 אף בשניהם באה צורה אחת 

בלבד בבניין ִּפֵעל: ְוָהְמָעְּבדֹו43 )שבת ]שם[( כמו בק.44 

ראה לעיל §23.  35

כמובא לעיל §23; פס החליף כדרכו קמץ טברני בפתח.  36

שכן כמעט כל תנועת ]u[ נכתבה בווי"ו אפילו במילים מהמקרא, ואם המילה אינה מקראית היא נכתבה תמיד בווי"ו.   37

ציון החיריק ביו"ד בהברה סגורה במכפל גם הוא נוהג כמעט קבוע בכתבי היד, במיוחד במילים שאינן במקרא, אבל 

יש בו חריגים. 

גם צירי בהברה פתוחה לא מוטעמת נכתב כתיב מלא, אפילו במילים מקראיות, כגון ְטֵמיָאה, ְזֵקיִנים. ובמילים שאינן   38

במקרא הכתיב המלא הוא כמעט נוהג קבוע, כגון ְסֵריָדה.

י' קוטשר, מחקרים בעברית ובארמית, ירושלים תשל"ז, עמ' קיז-קכ.  39

השמטתי מהצורות בפא את הניקוד במקום שנמצא.   40

בהופעה השנייה בחולין י, ב ]ג[, כתב בטעות ולהעבר ברי"ש.  41

יושם נא לב כי שיוכה של הצורה ולהיעבד / ולהעבד לבניין נפעל הוא חד־משמעי, שכן נכתבה חמש פעמים בה"א   42

בכל אחד משני כתבי היד פא לו, שלא כמו הכתיב ולעבד שבק, העשוי גם לצורה ְלַעֵּבד בבניין ִּפֵעל, אך ברור שקשט 

הנקדן כשניקדּה כצורה בבניין נפעל: ֵלָעֵבד. כידוע הנטייה להשמיט את הה"א בין התנועות בשם הפועל של נפעל 

ושל בניינים אחרים מובהקת יותר כשהעיצור התוכף הוא לועי או גרוני: להעבד < לעבד, ְלַהֲעלֹות < ַלֲעלֹות ארוכה 

)כלים א, ה ]ט[(.

התיבה מנוקדת רק בפא.  43

יושם נא לב כי הצורה בבניין ִּפֵעל, ְוַהְּמַעְּבדֹו )שבת ז, ב(, באה בתוך רצף פעלים הפותחים באות מ"ם, כמ"ם הבניין   44

או כעיצור ראשון בשורש: 'הצד צבי השוחטו והמפשיטו והמולחו והמעבדו והמוחקו והמחתכו'. לכאורה אפשר לומר 

שבהקשר הזה צמחה הצורה במ"ם: ְמַעְּבדֹו במקום עֹוְבדֹו, אך הגם שזו צורה יחידה במשנה בבניין ִּפֵעל, אין לפקפק 
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27. לאור שלושת הממצאים האלה – )א( הכתיב שעבדן בלא יו"ד אחרי העי"ן העשוי לצורה בבניין   

ובבניין נפעל כשמדובר  )ב( במיוחד הימצאותן של שבע הופעות של השורש עב"ד בבניין קל  קל; 

בעיבוד עורות; )ג( קיומו של השם ֲעָבָדה שהוא שם פעולה ברור של פועל בבניין קל – אפשר מאוד 

שסופר ק אכן כיוון לצורה ֶׁשֲעָבֶדן בבניין קל. משמע כי גם הפוַעל הנטוי וגם שם הפעולה באו אצלו 

בבניין קל, ֶׁשֲעָבֶדן ]...[ ֲעָבָדה, במבנה של פועל עם מושא פנימי מבניין אחד. 

28. יתרה מזו אם אמנם קריאת הסופר היא ֶׁשֲעָבֶדן, נמצאנו למדים שהפועל ָעַבד שעניינו עיבוד   

עורות הוא פועל יוצא, כפי שמלמד הכינוי החבור – ֶׁשֲעָבֶדן )=ֶׁשָעַבד אותן(. אף שהיסק זה הוא בגדר 

השערה בלבד, צירוף הנתונים שפירטתי הופך אותה להשערה סבירה למדיי. מכל מקום לפי קריאת 

הנקדן )ֶׁשִעְּבָדן ]...[ ֲעָבָדה(, ברור שעלינו לומר שיש כאן שימוש חריג – השם ֲעָבָדה, שהוא משקל שם 

ל.  פעולה של בניין קל, שימש כאן שם פעולה של בניין ִּפֵעّ

29. לסיכום אציין תחילה את הממצא הבטוח: הגרסה עבדה במסורת הסופר של ק )הנתמכת משורה   

של עדויות( והקריאה שלה ֲעָבָדה במסורת הנקדן מוסיפות למילונה של לשון התנאים את השם ֲעָבָדה, 

ֲעבֹוָדה  מילים:  זוג  קיימה  התנאים  שלשון  משמע  מכאן  עורות.  עיבוד  היא  שהוראתו  למדים  ואנו 

לשימוש הכללי לציון כל עבודה, וֲעָבָדה לשימוש מיוחד לציון עיבוד עורות. צורה נדירה זו נעלמה 

כמכוון  שעבדן  הכתיב  הבנת  פחות:  הבטוח  והממצא  ֲעבֹוָדה.  הרגילה  במילה  והומרה  השנים  ברוב 

יוצא כשהוא  ָעַבד בבניין קל כפועל  ֶׁשֲעָבָדן, ומה שמשתמע ממנה – שימוש של  לצורה בבניין קל, 

מציין עיבוד עורות – נותרים לעת הזאת בגדר השערה, אך כאמור לא רחוק לומר שזו השערה סבירה 

למדיי. 

פא שימר מסורת אחרת. לא רק את הפועל הוא קרא בבניין ִּפֵעל )שעיבדן(, אלא גם הכתיב   .30  

הווה אומר: שני עדים מהימנים שבהם  ִּפֵעל.  בניין  ַעָּבָדה – שם הפעולה של  עבדה נקרא במסירתו 

נוקדה המילה, ק ופא, מסרו שתי מסורות קריאה נבדלות של הכתיב עבדה; במסורת פא אין כל ייחוד 

ָדה, המציינת עיבוד עורות. בעובדה שהפועל ִעיְּבָדן הוא פועל יוצא, אבל גם הוא מסר מילה חדשה, ַעבָּ

ֲעָלָיה / ָעֶליָה

ֲעָלָיה. ברוב מכריע של הופעותיו מציין השם את  פר מוסרים בלשון המשנה את השם  ק וגם  31. גם 

ניבטת  זו  משמעות  עידית.  מעולה,  דבר  השם  של  עניינו  אחת  בהופעה  אבל  העולה,  של  פעולתו 

מההלכה 'משלם נזק שלם מן ַהֲעָלָיה' )בבא קמא א, ד(. הנה פירוט הנתונים; ק: דרך ירידה, דרך ֲעַלָיה, 

ֲעָלָייָתן )שקלים ח, ב(, ָהֲעָלָייה )זבחים יג, א(, ִמָּבֲעָלָייה ּוָבֲעָלָייה, ָּבֲעָלייה, ְוָהֲעָלָייה )שם שם ג(, ַהֲעָלָיה 

)בבא קמא א, ד(, ֲעָלָייתֹו )טהרות ד, ח(; פר: 'בזמן שעלו דרך מרגלות המטה אבל אם עלו שלשתן דרך 

ֲעִלָּייתֹו,45 השקולה אצלו במשקל  פר  )ד, ח( קרא  )נידה ט, ה(, ואולם בטהרות  ֲעָלָייה כולן טמיאות' 

במקוריותה ואין לתלות את הופעתה בשכנות ובהקשר שהיא באה בהם.

האם גרס כאן פר ֲעִלָּייתֹו במשקל ְּפִעיָלה משום שנגרר אחרי בת זוגה השקולה במשקל זה – ְיִריָדתֹו, הבאה לפני כן   45

)וכמו מתחרזת ִאתה(: 'ספק ְיִריָדתֹו טמא, ספק ֲעִלָּייתֹו טהור', או משום שבמסורתו נהגו שתי חלופות הקריאה: ֲעָלָיה 

וגם ֲעִלָיּה במשמעות ההפך מירידה?
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ְּפִעיָלה, ומשמעותה זהה למשמעות הצורה ֲעָלָיה. כלומר מדובר בשתי חלופות צורניות שמשמען זהה.

32. לעומת ֲעָלֶייה שגרס פר במשנת נידה )ט, ה( כתב סופר ק עליה ביו"ד אחת, ואת הכתיב הזה   

קרא נקדן ק בדרך אחרת: ']...[ דרך ָעֶליַה'.46 

הנה נתונים מעדים אחרים: )א( הקריאה ֲעָלָיה במשקל ְּפָעָלה שבק )בעשר הופעות אך לא בנידה ט,   

 ה(47 ובפר )בהופעה אחת מתוך שתיים( מצויה גם בא: דרך ֲעָלָייה )נידה ט, ה(, ְעָלָייתֹו )טהרות ד, ח(. 

ֲעִלַייָתן  ֲעִלַּייה,  בפא:  הוא  כך  ֲעִלָּיה.48  ְּפִעיָלה:  במשקל  השם  את  שקלו  אחרים  מנוקדים  עדים  )ב( 

)שקלים ]שם[(; וכן הוא בנוסח בבל בשתי ההופעות במשנת שקלים; ויש מספר הופעות גם בספרא 

יה  יָתן )שקלים ]שם[(, ִמָּבֲעִליָּ ה,49 ֲעִליָּ כ"י וטיקן, וכך נוקד בכל ההופעות בעדים אחרים: פס, כגון ַעִליָּ

יה )זבחים יג, ג(; ליוור, כגון ָהֲעִלָּיה )בבא קמא א, ד(;50 ובת, כגון ָהְעִלָייה51 )זבחים יג, א(.52  ּוָבֲעִליָּ

33. אתמקד עתה בתיבה שבמשנת נידה )ט, ה(; העדים המנוקדים מסרו שלוש גרסות שהן שתיים:   

ות(53 – וכאמור שתי הגרסות הללו הן שתי חלופות  ליוור  )פס,  ֲעִלִּייה  א; )ב(  וכמוהו  ֲעָלָייה בפר  )א( 

מורפולוגיות בשני משקלים שונים המוסרות שם עצם שהוראתו אחת; )ג( ָעֶליָה כגרסת נקדן ק. ויש 

ניקוד כזה גם בת: ָעַליָה )=ָעֶליָה(. 

34. ברוב העדים הלא מנוקדים אין לדעת למה כיוונו בהופעה הנזכרת במסכת נידה; רק גרסתו של   

פא, שכתב עלייה בשתי יו"דין, ברורה דייה. כפי הנראה הוא כיוון לצורה ֲעִלָּייה במשקל ְּפִעיָלה, כמו 

עליה )כך הוא בלו,  בחלקו המנוקד של כתב היד: ֲעִלַּייה, ֲעִלַייָתן )שקלים ח, ב(. עדים אחרים גרסו 
ברמב"ם ובד"ר(; כתיב זה נשאר סתום, לפי שהוא עשוי לכל אחת משלוש הקריאות שנתפרטו לעיל.54

'דרך עליה / עלייה'  הצירוף  ה( מוקשית מצד התחביר;  )ט,  בנידה  )ָעֶליַה(  ות  ק  נקדן  35. קריאת   

של  במעמד  עומד  ֶּדֶרְך  השם  סמיכות.  צירוף  נראה  עליה / עלייה'  דרך  שלשתן  עלו  'אם  שבפסוקית 

נסמך, והתיבה 'עליה / עלייה' עומדת במעמד סומך; כלומר הריהי שם עצם שיש לקראו ֲעָלָייה, כגרסת 

פר וא, או ֲעִלּייה, שנמסרה אולי בפא ובוודאי בפס ובעדים אחרים, ואין מקום למילת היחס ַעל בכינוי 

הנסתר )ָעֶליָה(. אם כן שיעורו של המשפט הוא: אם עלו שלוש הנשים דרך ֲעָלָייה / ֲעִלּייה ]רגילה[ ולא 

'אם עלו  דרך מרגלות המיטה. אילו היה הכינוי מכוון למיטה, שנזכרה קודם לכן, ראוי היה לכתוב 

שלשתן ָעֶליָה' בלא השם 'דרך'. 

ֲעָלָייה, שנמסרה בפר ובא, או את הקריאה  36. לאור כל האמור נראה שיש להעדיף את הקריאה   

ונראה כי בעקבות נקדן ק ניקד גם ילון ָעֶליָה. ואלבק פירש: 'דרך עליה – דרך האשה שנמצא הדם תחתיה'. ראה:   46

ששה סדרי משנה מפורשים בידי ח' אלבק ומנוקדים בידי ח' ילון: סדר טהרות, ירושלים ותל אביב תשי"ט, עמ' 401.

ק קיים בדרך כלל הבחנה ברורה בין ֲעָלָיה, פעולתו של העולה, לֲעִלָּיה, חדר בקומה השנייה של הבית.  47

מסורתם של העדים האלה לא הבחינה בין פעולתו של העולה לחדר בקומה השנייה.  48

כדרכו ניקד פס בפתח במקום חטף פתח בעי"ן.  49

בהופעות המיודעות במסכת זבחים )יג, ג( שבאה לפניהן המילית ְּב קוימה בליוור ה"א הידיעה: ְּבַהֲעִלִיה, ִמְּבַהֲעִלִיה,   50

ּוְבַהֲעִלִיה )הה"א מנוקדת בפתח(, אך בהופעות בלא הבי"ת נוקדה ה"א הידיעה בקמץ כדין: ָהֲעִלָּיה, ְוָהֲעִלָּיה.

כדרכו לא הטיל ת דגש ביו"ד בכל ההופעות.  51

גרסתם של העדים הלא מנוקדים, כגון לו, רמב"ם וד"ר, עליה / עלייה, עשויה לשתי הצורות הנזכרות.  52

בליוור התיבה כתובה ביו"ד אחת, ובת כאמור אין דגש ביו"ד.  53

ראה לעיל §33.  54
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ֲעִלּייה, שנמסרה )ככל הנראה( בכתיב עלייה בפא ובניקוד בפס ובליוור, על פני הקריאה שנמסרה בק 

ובת. לפיכך אין מניעה לפרש את הכתיב החסר עליה שהביא סופר ק כמכוון לשם העצם ֲעָלָיה, כפי 

שהנקדן קרא את השם בכל מקום. וגם זאת, יושם נא לב שהצירוף 'דרך ֲעָלָיה'55 )בניגוד ל'דרך ירידה'( 

מופיע במשנה במקום אחר בק )שקלים ח, ב(, ושחלופתו בעדים שונים היא 'דרך ֲעִלָּיה / ֲעִלָּייה'.56 הווה 

אומר, שיעור הדברים במשנת נידה הוא זה: ההלכה מדברת תחילה על עלייה למיטה דרך מרגלותיה, 

ואחר כך דרך עלייה, כלומר דרך העלייה הרגילה, דרך העלייה מהצד שרגילים לעלות בו למיטה ולא 

ממרגלותיה.57 

ָעֶליָה נתמכת גם ממה שהביא בעל 'מלאכת  ת  ק ושל  37. עם זאת העדות על הקריאה של נקדן   

שלמה' בשם ר' יהוסף )אשכנזי(. מתברר כי הבדלי הנוסח שהובאו לעיל כבר נידונו אצל בעל 'מלאכת 

שלמה':

]...[ בשעלו  ֲעִלָּיה[58  ]כלומר  והיוד בפתח  עליה הלמד בחירק  משמע ממגיד משנה דגרסינן 

נכון דגרסינן עלייה  והיה נראה  יודין,  זו בשני  ]...[ בקצת מקומות כתובה מילה  דרך עלייה 

ָעֶליָה[ קשה  ]כלומר  ֲעָלָייה[ דלגירסא עליה הלמ"ד בסגול וההא בפתח  הלמד קמוצה ]כלומר 

קצת לשון שלשתן דקתני דהרי אינם אלא שתים על גבי החיצונה, ואעפ"כ לא גרסינן רק עליה 

]...[ וכן תמצא לשון זה בגמ' פ"ק דשבת ריש דף ט' 'אע"פ שהעביר דרך עליו חייב', ופירש"י 

ז"ל 'דרך עליו' – שהגביהו למעלה מעשרה ע"כ. וכן שם בשם הירושלמי רפ"ק ר' יוסי אומר 

אם העבירו דרך עליה חייב ואם לאו פטור59 ע"כ. אחר זמן ראיתי שגם הר' יהוסף ז"ל הגיה ונקד 
עליה העין בקמץ והלמ"ד בסגול ]כלומר ָעֶליָה[ וכדכתיבנא.60

בדוגמה  משתקף  הזה  כדבר  והרי  לבדם.  עומדים  אינם  ָעֶליָה,  שגרסו  ות,  ק  נקדן  מעתה:  אמור   .38

שהביא בעל 'מלאכת שלמה' מן הבבלי במסכת שבת: 'המעביר חפץ מתחילת ד' לסוף ד' אף על פי 

שהעבירו דרך עליו61 – חייב'.62 

האם עלינו להבין את ַעל בצירופים 'דרך ָעֶליָה', 'דרך עליו' כשם עצם )=החלק או הצד העליון( ולא   

כמובא לעיל ב§31 בכתב היד הוטל פתח מתחת ללמ"ד.  55

ואולי לזה כיוונו גם לו, רמב"ם וד"ר שכתבו עליה וכיוונו לשם ֲעָלָיה כמו ק או לחלופתו ֲעִלָּיה כמו בעדים אחרים.  56

הציג את הדברים יפה הרב פנחס קהתי בפירושו לגרסה 'דרך ֲעִלָּיה'. ראה: משניות מבוארות בידי פ' קהתי10, יב:   57

טהרות, ג, ירושלים תשנ"ח, עמ' שס"ה, על אתר.

זו תוספת שלי וכן כל המובא במובאה הזאת בין סוגריים מרובעים.  58

זו מובאה מירושלמי, שבת א, א )ב ע"ג; טור 363, שו' 47 – טור 364, שו' 1(.  59

)ירושלמי, שביעית ג, ד ]לד ע"ג;  'ומביא את הצאן דרך עליה'  'דרך עליה' נמצא במקומות נוספים, כגון  הצירוף   60

Ebr. 107.2(. ויש  27[(, וכך הוא גם בקטע ירושלמי מגניזת אירופה )קטע בולוניה, ארכיון המדינה  187, שו'  טור 

גרסה אחרת 'והייתה הצאן נכנסת ויוצאה והדרך עליה' )ירושלמי, סוטה ט, ט ]כד ע"א; טור 947, שו' 42-41[(, וכך 

הוא בקטע גניזה )קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S 20/157, נדפס: ל' גינצבורג, שרידי הירושלמי, ירושלים 

תשכ"ט ]ניו יורק תרס"ט[, עמ' 121(. אני מודה למר עמנואל מסטי, שהמציא לי את הנתונים מקטעי הגניזה. 

וכתב רבנו חננאל: 'פי' דרך עליו שהעבירו על עצמו מימינו ומשמאלו'.  61

בבלי, שבת ח ע"ב – ט ע"א.  62
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כמילת יחס? כידוע השם ַעל נמצא במקרא, כגון 'ואל ַעל יקרֻאהו' )הו' יא 7( ועוד.63 ואולי כך יש להבין 

את ְוֶהָעֶליָה בפסוק מהמקרא 'וירם הטבח את השוק ְוֶהָעֶליָה' )שמ"א ט 24(.64 

ה עומדות לפנינו שלוש קריאות המשקפות  ט,  נידה  כי במשנת  לומר  אנו  39. אפשר שמותרים   

ָעֶליָה  דרך  )ג(  ֲעִלָּיה;  דרך  )ב(  ֲעָלָיה;  דרך  )א(  שמניות:  חלופות  מציגות  כולן  אבל  נבדלות,  גרסות 

)=דרך הַעל65 ]החלק העליון[ שלה(. אך אני מסייג קמעה את דבריי. אילו מצאנו66 את ַעל בלא כינויים 

כשם עצם בטקסט מספרות חז"ל, יכולנו לאשש יותר את מה שהוצג כאן כחלופה ג, שבה ָעֶליָה היא 

שם בכינוי הנסתר. עד אז אין הדברים יוצאים מגדר השערה. הרי לנו דוגמה מובהקת לשימוש נדיר 

שָהֲעמידה על טיבו יש בה עדיין היבטים מסופקים, הגם שגרסת ק במסכת נידה יש כיוצא בה. 

סרט / סרק

40. הדוגמה האחרונה שאדון בה שונה מקודמתה, ובה שתי חלופות גרסה שעניינן ברור ומבורר יותר. 

הדוגמה הזאת כבר נדונה במחקר, אבל יש מה להוסיף בעניינה. המילה ֶסֶרט )=רצועה של אריג או של 

עור וכיוצא באלה(, שהיא מילה רגילה ביותר בעברית שלנו, ושמשמעותה התרחבה בה ביותר, באה 

במשנה פעם אחת ויחידה. שנינו:67 'לא יקשור סרט שלצמר בשל פשתן68 לחגור בו את מתניו, אף על 

פי שהרצועה באמצע' )כלאיים ט, ט(. כל עדי הנוסח הישירים – והם רבים – זולתי אחד גרסו כאן את 

השם סרט. ובעדים העתיקים נוקדה התיבה ְסַרט69 )ק( או ֶסֶרט70 )פא(, ויש מסורת בתימן שקראה ְסָרט 

ברי"ש קמוצה.71 לעומת כל אלה שגרסו סרט, מ לבדו גרס סרק.72 

41. ואין לטעון שמעתיק מ נשתבש והמיר את הטי"ת בקו"ף.73 הגרסה סרק רבו עדיה; הם פורטו   

במהדורת זק"ש,74 ובכללם רב שרירא גאון, ר' שמשון משאנץ, 'ספר האשכול', שו"ת ר' אברהם בן 

 F. Brown, S. R. Driver, C. A. ָעל' בתוך:  'ַעל,  יש עוד שתי דוגמות במקרא )בעי"ן קמוצה בהפסק( ראה הערך   63

Briggs, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, Oxford 1962
כידוע ַעל בכינויים באה בצורת הרבים )ֲעֵלי־, ָעָליו, ָעֶליָה ועוד(.  64

בהצטרף כינויים צמודים לשם ַעל, כמו למילית ַעל, הוא נוטה כשם ברבים, כמו ְוֶהָעֶליָה )שמ"א ט 24(.   65

ואפשר לנסח את הדברים כתנאי קיים: אם נמצא..., נוכל לאשש יותר...  66

המשנה מובאת כאן על פי הדפוסים.  67

ק: ושלפשתן. וזו הגרסה גם בקטע גניזה, כפי שציין נ' זק"ש )עורך(, משנה זרעים עם שינויי נוסחאות מכתבי יד של   68

המשנה ועם השוואות להבאות מהמשנה בחז"ל, גאונים וראשונים, א, ירושלים תשל"ב, על אתר.

וכן ניקד פס. לפי טעמי הפתח ברי"ש בק )ופס( עומד כנגד קמץ: ְסָרט, כפי שאני מביא בספרי בתיאור המשקלים   69

ְּפָעל וְּפַעל במשנה.

וכן ניקדו ליוור, ילון )ששה סדרי משנה מפורשים בידי ח' אלבק ומנוקדים בידי ח' ילון: סדר זרעים, ירושלים ותל   70

אביב תשי"ז, עמ' 129(, ח"י קוסובסקי, אוצר לשון המשנה בערכו ומילון בן־יהודה )הערך 'ֶסֶרט'(.

שבטיאל, מסורות התימנים בדקדוק לשון חכמים, עמ' 218. וכן ניקד הר"י עמר, תלמוד בבלי: מנוקד על פי מסורת   71

יהודי תימן, כרך א )מסכת ברכות(, ירושלים תש"ם. משקל ְּפָעל במסורת תימן מקביל למשקל הסגולי ֶּפֶעל במסורות 

אחרות. לאחרונה למדתי מד"ר יחיאל קארה, שהוא עד מהימן מאין כמוהו, שהיו מקומות ומסרנים בתימן שקראו 

ֶסֶרט.

ראה זק"ש )לעיל הערה 68(.  72

ראה המובא להלן בסוף הערה 80.  73

כב  ה,  )כלאיים  בתוספתא  המקבילה  את  הביאו  כאן  המתפרטים  מהעדים  חלק   .48 הערה   ,)68 הערה  )לעיל  זק"ש   74
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יצחק אב בית דין, ר' אליעזר בן יואל הלוי, 'ספר מצוות גדול', 'ערוגת הבושם', 'ספר יראים השלם', 

שו"ת ר' שלמה בן אברהם אבן אדרת ורבנו אשר.75 ברור אפוא שמדובר בגרסה המציעה שם אחר – 

השם סרק.

42. הגרסה סרק מצויה גם במקבילות בספרות התנאים; בספרי דברים: 'מנ'76 שלא יקשור סרק77   

ובתוספתא כלאיים: 'לא  פי שהרצועה באמצע',78  בו את מתניו, אף על  של צמר ושלפשתן לקשור 

יקשור סרק79 של צמר ושל פשתן לחגור בו את מתניו, אע"פ שהרצועה באמצע'.80 וכבר ציין הרב 

שאול ליברמן למה שהביא בעל פירוש הגאונים 'צמר גפן או סרק של פשתן'.81 השם סרק מציין חוט 

)או רצועה( של צמר או של פשתן סרוק, כפי שקבעו המפרשים.82 

בעברית  מקוריות  מילים  בשתי  מדובר  חברתה.  את  מייתרת  אחת  גרסה  אין  הזאת  בדוגמה   .43  

המציינות את אותו החפץ – חתיכה של צמר או של פשתן. המשנה הביעה אותו בשם סרט, שם המאפיין 

אותו מצד צורתו: חוט )או פתיל( של אריג, מצמר או מפשתן; לעומת זאת הספרי והתוספתא ציינו 

אותו בשם סרק, המאפיין אותו מצד דרך הכנתו: חוט )או פתיל( של צמר או של פשתן ָסרּוק. השם ְסָרט 

شريط )=פתיל, חוט, סרט(.83  )ֶסֶרט(, שנקרה במשנה בהופעה אחת ויחידה, יש לו מקבילה בערבית, 

ְרקֹו )כלים  והשם סרק, שנקרה בספרי ובתוספתא, גזור מהשורש סר"ק, שנמצא גם במשנה, כגון ֶׁשסֵּ

כ, ט(. 

44. אין מקום לומר שאחת הגרסות תלויה בחברתה, כלומר אין לטעון כי סרק היא שנתגלגלה אל   

סרט, או שסרט נתגלגלה אל סרק. יאים לכאן דבריו של פרופ' יעקב נחום אפשטיין שנאמרו בהקשר 

'אנו מוצאים כמה דברים שנשנו במשנתנו בלשון אחד, ובתוספתא בלשון אחר'.84 והביא שם  אחר: 

את מה שכתב הגאון 'שדברים הרבה ְמַשָנה התוספה ֵשם מן המשנה'.85 הוא הביא בעיונו הרבה דוגמות 

כאלה, כגון 'פטמא' במשנה )עוקצין ב, ג( לעומת 'עמוד' בתוספתא )עוקצין א, ח(.86 

ומעתיקים  סרט שבמשנה בסרק,87  חיבורי התנאים המירו את  45. מעתיקים אחדים של שלושת   

ירושלים  זרעים,  ב:  כפשוטה2,  תוספתא  ליברמן,  ש'  אחדים  נתונים  עליהם  והוסיף   ,)]225 עמ'  ליברמן,  ]מהדורת 

תשט"ו, עמ' 661.

זק"ש ציין )שם( שבדפוס ספרו של הראבי"ה נכתבה המילה שרק.  75

= מניין.  76

לפי עדות האפרט של פינקלשטיין מצויה גם הגרסה מסרק. ושני עדים עקיפים גרסו סרט.  77

.)ebr. 32 ספרי דברים רלב )מהדורת פינקלשטיין, עמ' 265; המובאה על פי כ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית  78

הדפוס הראשון של התוספתא נשתבש וגרס סדק.   79

תוספתא, מהדורת ליברמן )לעיל הערה 74(. במילון בן־יהודה בערך 'סרט' ראו להציע לתקן את הקריאה סרק לסרט.  80

אפשטיין )לעיל הערה 17(, עמ' 122.  81

ראה למשל במהדורתו של ליברמן לתוספתא )לעיל הערה 74(; וכן: הנ"ל, תוספתא כפשוטה )לעיל הערה 74(.  82

ראה למשל: מילון בן־יהודה, הערך 'סרט'.  83

י"נ אפשטיין, מבואות לספרות התנאים: משנה, תוספתא ומדרשי הלכה, ירושלים תשי"ז, עמ' 239.  84

אפשטיין )שם( הפנה לספרו )לעיל הערה 17(, עמ' 141.  85

אפשטיין )לעיל הערה 84(.  86

כמשתקף במ. ראה לעיל סוף §40.  87
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אחרים החליפו את סרק של הספרי בסרט.88 כך העלימו את אחד מהשמות האלה, אבל רובי העדים לא 

טשטשו את הנתונים. שני השמות החלופיים הם חלק ממילונה של לשון התנאים, וכמו שמות יחידאיים 

אחרים, אילולא שרדו ההלכות במשנה, בספרי ובתוספתא שאינן אלא הלכה אחת שבה הם נקרו, הם 

היו הולכים לאיבוד.

וף דבר ס

46. בעיסוק בסוגיות הכוללות דיברתי כאן על הצורך בתיאור משולב של משקלים קרובים, והדגמתי 

 .]ī[ את דבריי בקצרה במשקלים הנכתבים פ"א עי"ן יו"ד למ"ד, פעיל, ושתנועתם בהברת הטעם היא

כאמור, יש שמות שכתבי היד נחלקו במשקליהם במסרם קריאות נבדלות, המשקפות מסורות שונות; 

זו מכתיבה את  ק. מציאות  ויש שכתב יד אחד מסר שתי קריאות נבדלות – הדבר אמור במיוחד על 
הצורך בתיאור משולב של המשקלים. ויש כמובן עניינים כוללים אחרים.89

47. בעיון בשמות יחידאיים מתברר לעתים שנדירותם של השמות אינה מַסּפקת די נתונים לברר   

ויש שמקופלת בצורה הנדירה תופעה לשונית מוקשית כגרסה הייחודית בק:  את תצורתם לדיוקה. 

משקפות  ושתיהן  נבדלות,  דרכים  בשתי  נקראת  הנדירה  שהצורה  פעמים  ה(.  ט,  )נידה  ָעֵליָה'  'דרך 

מסורות אותנטיות, כקריאה ֲעָבָדה בק לעומת עַּבַדה )=ַעָּבָדה( בפא; בשתי הקריאות משמעות המילה 

היא עיבוד עורות. ויש שהקריאות הנבדלות מוסרות מילים שונות לחפץ אחד, כמה שמצאתי בעניין 

סרט / סרק.

48. סוף דבר: העיון במשקל שלם הולך מן הפרטים אל הכלל, ופעמים שההליכה אל הכלל הולכת   

אל כלל גדול יותר ומצרפת משקלים שונים. לעומת זאת העיון המדוקדק בשם מעוט תפוצה הולך אל 

הפרט ומתמקד בו ובייחודו, ופעמים שקצרה יד החוקר מלעמוד על כוונותיהן של גרסות לדיוקן. בשני 

סוגי עיונים כאלה אנחנו מתקרבים לתיאור מכוון של הלשון. 

ראה לעיל סוף הערה 77.  88

ראה למשל: בר־אשר )לעיל הערה 4(, ב, עמ' 168-159, §§19-4.  89
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רשימת הקיצורים

כ"י אנטונין לסדר טהרות, על פי הפקסימיליה שהביא א"י כץ, גנזי משנה מאוסף אנטונין בספרייה  א 
הלאומית בלנינגרד, ירושלים תש"ל, עמ' קסט–שיט

משנה דפוס ראשון, נפולי רנ"ב ד"ר 
 ,Add 470,1 קיימברידג'  כ"י  פי  על  מערבא  דבני  מתניתא  לו,  ו"ה  של  מהדורתו  פי  על  משנה  לו 

קיימברידג' 1883

דפוסי המשנה ליוורנו תרע"ט, תרפ"ט  ליוור 
hebr. 95 כ"י מינכן, ספריית המדינה הבוורית מ 

http://hebrew-treasures.huji. המאגרים של מפעל המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית מאגרים 
ac.il

כ"י פרמה, פלטינה 3173 )דה רוסי 138; ריצ'לר 710(; מהדורת פקסימילית: ששה סדרי משנה: כתב  פא 
יד פארמה דה רוססי 138, כתב יד קדום של המשנה מנוקד על פי מסורות עבריות קדומות, ירושלים 

תש"ל

פאריס פאריס:  יד  כתב  משנה  פקסימילית:  מהדורה   ;heb. 328-329 הלאומית  הספרייה  פריז,  כ"י   פס 
329-328, ירושלים תשל"ג

כ"י פרמה, פלטינה 2596 )דה רוסי 497; ריצ'לר 711(; מהדורה פקסימילית: משנה כתב יד פארמה  פר 
'ב': דה רוססי 497 : לסדר טהרות, ירושלים תשל"א

כ"י בודפשט, ספריית האקדמיה ההונגרית למדעים, קאופמן A 50; מהדורה פקסימילית: המשנה על  ק 

פי כתב יד קויפמן, ירושלים תשכ"ח 

ונוקדו בידי סופר אחר  ג יב( שנכתבו  , ב – עוקצין  )נידה ד, ב – י, ד; זבים ב  הדפים בסדר טהרות  ק2 
שאיננו הסופר או הנקדן של ק

תשכ"ג– ירושלים  מימון,  בן  משה  רבנו  פירוש  עם  משנה  קאפח,  י'  של  במהדורתו  המשנה  גרסות  רמב"ם 
תשכ"ז )חלקה הגדול ביותר מבוסס על אוטוגרף הרמב"ם(

סדרי  פקסימילית:  מהדורה   ;)Heb. 4°1336 הלאומית  הספרייה  ירושלים,  כ"י  )לשעבר  תימני  כ"י  ת 
המשנה נזיקין, קדשים, טהרות: כתב יד בניקוד לפי מסורת תימן, ירושלים תש"ל




