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פרטיםנזכירולהלןשלו'השורשתודתאתמנחםפירטלמילוןבהקדמתובעברית.

זה.במאמריידונואשדמשיטתואחדים

במקראהיקרויותיהאשדומילהאותיותיה,הואהמילהיסודלקביעתהמידהקנה

אותיותההיקרויות.בכלהמופיעותאותיותאותןיהיהיסודהשונות,בצורותנכתבות

צד"קגז"עספ"דט"חהואשסימנןהאותיות 11 •הערךשלהיסודאותיותהןאלו

יסו.דאותיותקרויותוהןשלה,השורשכאותיותודקאךמשמשותהןבמילהבבואן

יסוד,כאותיותלשמשיכולותהןאףבינ"ה,שמלאכת"והואשסימנןהאותיות,שאד

יחס,כאותיותלהטיה,לריבוי,הואתפקידןהמילהשורשעלנוספותהןכאשדאך

 1משרתות.אותיותנקראות~לו jוכדומהזיקהכאותיות

ועומדיםכנשדשים"כדאיםאשראותיותחמשישהמשרתותהאותיותמבין

תימנ"ה,האותיותהןאלו .) 3 *עמ'(מחברת,מקדה"לעתויעלומיוסדים,עמידת

היקרויותשישמשוםכן'אינןאךיסודכאותיותנראותהןהמילהבראשבהיותןאשד

ל·פ.ףרףבהשוואה ) 11לט(תהלים~ןףת 11~ז:ומהמילה:נופלותהללוהאותיותשבהן

העבריתבאוניברסיטההיהודיםוללשונותהעבריתללשוןבחוגמחקרבעבודתהמאמריסוד *

העבריתללשוןולאקדמיה The British Library Boardל"מודה.אניממךאהדךפרופ'בהנחיית

שהעמידהעלהעבריתללשוןולאקדמיהמנחם,מחברתשל 951ו· 950לונדוןכ"יתצלוםעל

המחברת.שלהפנימיתמהדורתהאתלרשותי

בקר.ראההמשרתותהאותיותשלמהותךעל . 1
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סרוקבןמנחםשלמדרשומביתהלשוןבחכמתסוגיותשלוש [2]

 ,) 29יט(איובל?,ם
 ,) 16יח(תהלים ל~~דות 9מולעומת ) 13מח(ישעיהז$.ךץןה 9 ~ 2

בשםאותןנכנה;להלןהללוהאותיותאתהמצייןספציפימונחבמחברתאיןוכדומה.

תימנ"ח.קטגוריית

אותובנותהמיליםאתמייןומנחםהמחברת,שללבהלבהיאהמילהיסודקביעת

 .משמעויותיהןפיעללמחלקותהיסוד

רש"יאצלנופל""יסורכנגרמנחםבמחברתתימנ"חקטגורית :אפרק

למקראדש"יבפירושמצאנוחכמיה.עלוהשפיעהלאשכנזהגיעהמנחםשלתודתו

הושפעגםאלאבלבדזוולאמנחם,שלפירושואתוהביאמהמחברתציטטשהוא

אפואיששלו.הדקדוקיתבתאוריהוהשתמשהמילהליסודבאשדמנחםמשיטת

אלולעומתהמילהשלהשורשבאותיותהקשוריםלמונחיםמנחםהגדרותאתלבחון

דש"י.של

דש"יאצלכופל"ו"עיקדכופל""יסוד

האותיותכלממנהשסדולאחדהמילה,שורשאתלצייןיסודבמונחהשתמשמנחם

במקרא.נטיותיהבכלבמילהלהימצאחייבתיסודאותוכאמודלשיטתו'המשרתות

 3ועומדים"וכשדשיםמיוסדיםמהםעשרה"עשתיהיסוד:אותיותעלכתבוכך

שלדעתואלא 4המילה,שורשלציוןיסודבמונחהשתמשדש"יאף .) 2 *עמ'(מחברת,

 ) 9מג(ירמיה~~לטגכם 1ףז,כזגעללמשל,במילה."ליפול"לעתיםיכולהיסודאות

כמולטויסודומעשהמעמדמקוםכמובתיבההיאנופליסודזו"מ"םדש"י:כתב

המילהשמשמעותנניחאםבמלבן".הטיטבתוךאותהלאט ) 13יט(מל"אפניווילט

שכןמוקשה.דש"ישלזואמידהתהאמנחם,אצללמשמעהשווהדש"יאצליסוד

לוהיהולאמשמשות","אותיותבפיונקראוהןהמשרתות,לאותיותמודעהיהדש"י

פחד.משמעהתגרהמנחםלדעת . 2

המילהשורשרובפיעלנטיותיה.בכלבהנמצאיםאלאמהמילהנופליםאינםהיינו-עומדים . 3

 .יסודקרויההמילהליסודתהשייכתאותרכלחמילחיסודתמנחםבפיקררי
"ישכתב:בי"תלמחברתבהקדמתו .ועיקרשורשבמונחיםנדירותלעתיםהשתמשמנחם . 4

שלש"שרשראשרוישאותיות,ארבעעקרהאשרמילהוישאותיות,חמשיסודהאשרמילה

 ך~ד!~~עללמשל,יסוד.ומשמערשורשהמונחאתמצאנורש"יאצלאף .) 73 *עמ'(מחברת,

משמעתךושלמשמרתךשלכמ"םבתיבהרשרושיסודרהמ"ם"שריךכתב: ) 17ג(נחרם

שתי"ביןהמפרידההתי"רעל ) 21כד(בראשית~זקtי~הלגבידבריוגםרואהמבעליך".ושל

הניתנתתי"רעלכתבששם , 21 )כג(תהלים~זקן.ן;~ןעלדבריולערמתחיסור"עיקרשלאותיות

 The root letters of a word are refeח ed to by "כתב:אנגלנדראףהתיבה".שורש"באמצע

Rashi with occasional slight variation of the phraseology as here given : שורשאותיות

 .) 371-370עמ'טרמינולוגיה,(אנגלנדר,היסוד"עיקראותיות orהעיקראותיות orהתיבה

 • 10הערה 489עמ'אלדד,גםראה
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 [3]מירסקיחננאל

האותאםוביה:מיניהעצמואתסתרהואבכךשהדי-נופל""יסודבמונחלהשתמש

ליפול+אמורהשאינההדייסו,דאותהיא

 ) 10מט(בראשית~זקים:~סתךלוהפסוקעלנופל.עיקרדש"ינקטאחדבמקום

ופעמיםיפעתך, ) 17נח(יחזקאלכמוביסוד,היאעיקרשהיו"דעמים,"אסיפתכתב:

נו"ךכגרךנופל,עיקרנקראיםוהםזהכלשוךמשמשותאותיותוכמהממנו,שנופלת

(יחזקאל 5חדבושבאבחת ,) 17יג(איובבאדניכםשבאחותיואל"ףנושךושלנוגףשל
אליושנאמדעמים,אסיפתעמים,יקהתזהאף .) 2דב(מלכיםשמךואסוך ) 20נא

 ) 17ל(משליאםליקהתותבוזלאבתלעגעיןלוודומה ,) 10יאכישעיהידוושוגוים

הפסוקעלנוסף.במקוםנזכרנופלעיקרהביטויעמים".קהייתלומדהיהויכול ] ... [

 jמשמד"מאמר,כמונופלעיקרהוא"והמ"םכתב ) 4זכאיוב~.רבף~ןד~קףםזtסי

יסודבוהראשונההמ"ם"ומבלםדש"י:אמד ) 1לגכישעיה ד·~~לג;יף i ל~~הפסוקועל

שלבלשונוהםחדנופלועיקרנופלשיסודמכאךמדע".ושלמאמרשלמ"םכמונופל

עלבפירושונופל""עיקרכינהמאמרבמילההראשונההמ"םשאתדאינושכךדש"י,

נופל"."יסודקראהבישעיההפסוקעלובפירושובאיוב,הפסוק

במחברתתימכ"חלקטגוריתמקבילרש"ישלכופליסור

(במדברמואבדיגולשוך"תגרתדש"י:כתב ) 11לט(תהלים~ךףרת 1~ז:רהפסוקעל

פירשכךתחנהתקומהתלונהתנובהכמובתיבהנופליסודוהתי"וכב)

מנחםכתבלאובוג"דביסודדוגמהכפסוקבמחברתנמצא~ךףדת 1~ז:רחם".במ

לאותכדוגמה~ךףרת 1~ז:רהפסוקאתהביאלמחברתבהקדמתואךהתי"ו'עלמאומה

עמידתועומדיםכנשדשיךהנראיםהחמשה"האותיותהךתימנ"ה,שבאותיותתי"ו

יסוד"והתי"וכתבשדש"ימאחד .) 2 *עמ'(מחברת,מקדה"לעתויעלומיוסדים,

למדיםאנונופל","יסודבמונחהשתמשלאמנחםואילומנחם",פירשכך ] ... [נופל

ועומדיםכנשדשיםהנראיםל"האותיותהמקבילהמונחהואדש"ישלנופל"ש"יסוד

שלא 6תימנ"ה.קטגורייתכלומדמנחם,שבפימקדה"לעתויעלומיוסדיםעמידת

בפסוקיאותכלהדגיםואףתימנ"האותיותשלתכונותיהןאתתיאראךמנחםכדש"י,

בשם.הקטגוריהאתכינהלאאבלמקרא,

כופל""יסורבמוכחהכלוליםעניינים

 ?מנחםשלתימנ"הלקטגורייתזההאנךדש"ישלנופליסודהמונחהאם

ויעלומיוסדים,עמידתועומדיםכנשדשיםהנראיםהחמשה"האותיותעלנדנדו

שם,אל"ףגרועותמיליםעלודבריו , 19 *" 20 *עמ'במחברת,אב"חיסודעלמנחםדבריראה . 5

 . 6 *" 7 *עמ'

כ(ויקראוס~ל ) 9נח(תהליםסזtסכגוןערכים,בדיקתשלבדרךזולמסקנההגיעאנגלנדר . 6

מיליםעלאמרורש"יתימנ"ה,מאותיותהיאוהתי"ול 11ובמ"סביסודבמחברת),הכתובים 12

 .) 375-372עמ'טרמינולוגיה,(אנגלנדר,נופליסודהיאשבהןשהתי"ואלו
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סרוקבןמנחםשלמדרשומביתהלשוןבחכמתסוגיותשלוש ] 4 [

לכלדוגמהפסוקימקצתוהביאתימנ"ה,אותיותחמשאתמנחםמנהמקדה"לעת

אשדהראשונה"המעלהבמיליםפותחתאותלכלדוגמאותרשימתכלואות.אות

השלישית"המעלהיו"ד",המילהתחילתאשדהשנית"המעלהתי"ו",המילהתחילת

תימנ"הקטגורייתכלומד, .) 3 * 4- *עמ'(מחברת,ונו'מ"ם"המילהתחילתאשד

המילה.בראשבהןנמצאותתימנ"האותיותאשדבמיליםודקאךעוסקתמנחםשל

עלשכןהמילים,בסופיהנמצאותאותיותגםנופל"ב"יסודכללדש"יזאת,לעומת

נופליסודבתוכובאהאחרונהוה"י ] ... [יושיט"ידוהיכתב: ) 8יא(ישעיהסדה~דו

שבסופילאותיותגםנופליסודהמושגאתהרחיבשדש"ימכאןקנה".בנה,עשה,כמו

שמנחםתימנ"האותיותאתדקדש"יכללנופל"שב"יסודכה,עדדואיםאנומילים.ד

תימנ"ה.מאותיותהיאשהמ"םלומד'דש"יהתכווןדלעיל~~לטבמילה .בהןדיבר

 .כךהןאףונושךנופלשלהנו"ניןסת. w :שלביו"דהדיןהוא
הוא~ןpיםסת w :אתבפרשושדאינו,כפינופל.יסודלמונחדש"יעשההרחבהעוד

עלכתבזהמעיןנופל"."עיקרהיאוב·ז$סףךב-~דסתןו,יג: qשב-ך~שהאל"ףכתב

כמולפרקיםממנוהנופלבתיבהיסוד"אל"ף :) 5קיט(תהליםרד?י:נכ'נףלי ~r ~הפסוק
הפסוקעל .")דב(מלכיםשמןאסוךשלואל"ףיג)(איובבאדניכםשבאחותיאל"ף

(לעילבאדניכםואחותיכמויתירהוהאל"ףטל"גליכתב: ) 28לח(איוב~לז5~לי
כמונא)(יחזקאלחרבאבחתוכןדברשםלהיותוהתיבהבראשיתירהאל"ףיג)איוב

ן.r:יי ~rו~ממש,דוגמאותבאותןהאל"ףשעללעילדאינווהדיחרב".צעקתחרבנינוח
שקולהדש"יבלשוןיתירה"ש"אל"ףומכאןנופל","עיקרלשוןדש"ינקטו-~דסת,

לקטגורייתמקבילדש"ישלנופל""יסודאונופל""עיקראםאךנופל"."יסודכנגד
בקבוצתשישיתאותכבדוהיאעושהזומהלאל"ףהשאלהעולהמנחם,שלתימנ"ה

זו.בקטגוריהתימנ"האותיותאתאלאמנהלאומנחםזו,אותיות

מנחםכתבנופל,עיקרשבהןהאל"ףאתכינהשדש"יו-ז$סףף'ן.r:יי ~rו~המיליםעל
אל"ףביןהבדיללאשדש"ימכאן s .) 6 *עמ'(מחברת,אל"ףגדועותמיליםשהן

ובאשדנופל.יסוד 1עיקרכולןאתוכינהתימנ"ה,שבקטגורייתהאותיותוביןנגדעת

יסודאותהיאהאל"ףמנחםלדעתודש"י:מנחםחלוקיםכאן~דסת,שללאל"ף
היאהאל"ףדש"ילדעת;ואילו~ימתהיא~דסתומשמעותאב"ח,הואהיסודבמילה,

'שיסודכןאםלסכםנוכל 9נביחה.מלשון'נבחת',היאהמילהומשמעותנופל","יסוד

המונחאתחידש'שרש"יצויןשם . 3 7עמ'גובל'.ראהלכךנוספתדוגמהרש"יאצלמצאתילא . 7

מהמילה.לעתיםהנשמטתהפועלפ'לגביכופליסור

יסודישנו"אחריכתבזוועלנגרעת,אל"ףלביןביסודשאינןתימנ"האותיותביןהבחיןמנחם . 8

שבראשבאותיותעוסקתתימנ"הקטגורייתכן'כמו .) 68 *עמ'(מחברת,ממנה"נופלבמילה

גרועותמיליםעלמסופה.אומאמצעהמילה,מראשליפוליכולהנגרעתאל"ףואילומילה,

 .לקמןבפרקראהאל"ף
הנו"ןאםבדעתוחכךהואכלומראין",אםיסודחנוןאםנודע"ולאנב"חביסודכתבמנחם . 9

ל~כחאתהביאולכןיחידאית,מילההיא ) 10נו(ישעיהשלדנהאלאתימנ"ה.מקטגורייתאינה
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 [5]מידסקיחננאל

בראשיהןמנחם,שלתימנ"האותיותלקבוצתאחדשםאלאאינודש"יבעינינופל

אמדאל"ףגדועותמיליםעלהנגדעת.האל"ףגםבווכלולהבסופן'והןהמילים
שהרחיב;ודש"י,בסופהאובאמצעההמילה,בתחילתשתבואיכולשהאל"ףמנחם,

נגדעת,אל"ףעלמנחםשלהכללאתכנראההחילמילים,לסופיגםנופליסודאת

שלהקטגוריותשתישהדי 10 ;תימנ"האותיותעלגםבמילה,מקוםבכללבואהיכולה

 .להןאחדודיןדש"יאצלהןאחתקטגוריהמנחם
עלנסמכתנופל"כ"יסודהאל"ףגדועותהמיליםאתדש"ישלשד~ייתואפשר

כיבמיליםנחלואיןהאותיותמכל"אל"ףמנחםכתבאשתולל"וביסודמנחם.דברי

עמ'(מחברת,האל"ף"מבלעדיהמילהוקמהממנהנופלבמילהיסודישנואחדי

מיליםעםנופליסודשלוהמונחאתלחברמקוםדש"ידאהשמכאןייתכן .) 68 * 67- *
נופל.יסודהביטויאתנטלגםשמכאןואפשר 11מנחם,שלאל"ףגדועות

 ?יסוראינואויסור-נופל""יסור

 ;במילהיסודאותיותתימנ"המקטגורייתבאותיותדאהלאלעיל,כאמודמנחם,
המילה.מיסודחלקבעיניוהיאנופל""יסודכהגדירהשדש"יאותאםלבחון'ועלינו

שמדובראוביסוד,היאאיןנופלתשהיאמאחראךכיסודהנראיתבאותמדוברהאם

נצייןואנואחדים,חוקריםדנוזו?בשאלהמהמילהליפוללעתיםהעשויהיסודבאות

ערכיםומבדיקתדש"י'שלהטרמינולוגיהעלבמאמרובכךדןאנגלנדדמהם.שניים

ךלועללמשל, 12שודשית.אותנופל"ב"יסודדאהלאדש"יכיהראהשונותמגזרות

לומדהיה"ויכולוהוסיף:נופל'יסודשהיו"דדש"יכתב ) 10מט(בראשית~זpים:ן?סת

בנשיכה",נו"ןכמוהואנופליסודבנביחהנו"ן"כיכתבס.ךב תכזג;::::~עלדש"ינב"ח.ביסוד

נביחהביןההשוואהמכוחדקוזאתנופל'יסודהיאשהנו"ןבקבעומנחםשלספקואתוהכריע

הלךלנשיכהנביחהביןשבהשוואתולכך,לביושם .) 32כג(משלי~ז.קןמצאנושבהלנשיכה,

היקרותלערךשאיןהוא,יסודלאותהקריטריוןשלדידומנחם,שלמדדנואחרתבדרךדש"י

משרתת.אינהוהיאנופלתהיאשבה

באל"ףמרובדיתירה""אל"ףאונופל""יסודהאל"ףאתכינהשדש"ימקוםבכלכיאם . 10

מילה.שבראש

אל"ףחסרותהדנהתיבותלנוישויאמש"כמו :) 21י(שמותחשךן~~שעלדש"יגםדאה . 11

ערבישםיחלולאכגוןחסרונה,עלמקפידהכתובאיןכךכלנכדתהאל"ףהנדתשאיןלפי

ותאזדני".כמו ,) 40כב(שמ"בחילותזוביוכןאחלו.יטהלאיאחל,לאכמו ,) 20יג(ישעיה

לביןותאזדני]ד"הע"א,לאנבירהותאזוביביןוהבדילבוחזרדש"יבבלילתלמוד(בפירושו

 .) 17 , 15-14עמ'ב,כדךאביכרי,דאהותזובי].ד"הע"א,מזניומאותזובי

בפעליםראהרש"ישלפיהקדונברגדעתעלחלקהואברבדיו . 3 7 4עמ'טרמינולוגיה,אנגלנדר' . 12

 " Bei den Verbenפ"נ sowohl wieבספדו:וכתבשלשיים,שורשיםופ"יל"הפ"נ,מהגזרות

sind demnach nach Raschi die Verbalstamme durchweg פ"יund ל"הbei den Verben 

" dreilautige ,יסודהמונחאתבספרוחקרלאקרוכבדג ,אנגלנדדלדברי .) 17עמ'(קדוכבדג

הזה.המונחשלהמשמעותלמלואירדולאתום,עדנופל
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(יקהתק"ההואהמילהשיסודסבראםרקלומררש"יהיהיכולזהדברעמים".קהיית

לח(תהלים:;גיתף q ~ו:ז~יף:;כיהפסוקעלוכןלשיטתנו).ל"ימגזרתוקהייתפ"ימגזרת

אבלביננחתולומרלוהיהשורשחיתהשאםבתיבהשורשהנו"ן"ואיןרש"י:כתב ) 3

מדבריראיההביאעוד 13לפרקים".ונופלתשורשאינהותנחתשלוכןנחתושלנו"ן

היאנופליסודזו"מ"םכי ,) 9מג(ירמיהכ~לטףזקמדסםעללעילשהובאורש"י
ביסוד.חלקאינונופל"ש"יסודומכאן ;לט"ויסודומעשהמעמדמקוםכמובתיבה

והביאנופלת,היאשלעתיםאףיסודאות ל~· sכנופלביסודראהשרש"יסבורגמליאל

התקדםשרש"יהראה,ובהןאחרות,מגזרותוגםפ"נמגזרתעלים sמדוגמאותלכך

אתאבחןאני 14שלשי.כשורשהעבריהפועלשורשאתלראותבדרכולמנחםמעבר

 15אחדבמקוםהשםשבראשנו"ןבאותדיבררש"יפ"נ.מגזרתפעליםעלרש"ידברי

יסוד:שהיאהנו"ןעלכתבמקומותבארבעה 16מקומות. 13ב·הפועלובראש

אינה הס~.~לדעתובתיבה".שורש"והנו"ןכתב:לא)ט,(שמות הס~.~עלבדבריו . 1
שהיאמשוםיסודאותהיאזונו"ןשבירה.ומשמעהנכאים,לשוןאלאהכאהלשון

אךדוגמה,כפסוק הס~.~אתהביאלאמנחםאמנם ;במחברתגםכךנופלת.אינה

חלקהיאהנו"ןכךוביןכךוביןנ"ך,ביסודוגםאנ"ךביסודכתובהנכאיםהמילה

מהיסוד.

רש"י:כתב ) 22ג(שמותמצריםאתן~~לסםעל . 2

:זקןא.ל~גי~ג;רג~לף 1וכן ,) 36יב(שמות ם:ן~כ:7~ת;כ~לף 1וכן ;ותרוקנוןכתרגומו:
צל)(מחברת:צד"יבמחברתחברו.ומנחםדדיסבו;והנו"ן ) 6לג(שם~ך;ם~ת

ח~יל~זpר ; ) 9לאבראשית ; ם,?יג;:~(בנוסחנו:אביכן7:כ~גה~ת~ל'חים ל~~ 1עם
נקודהוהיאיסו,דהנו"ןחיתהלאאםכידבריו,יאמנוולא .) 16(שםזג~:;גינף~ל'חים

ס~דזtהןג~לן~~ו:זסםכמוו~~עלתם,בלשוןאלאו;כעלתםבלשוןתשמשלאבחרק,
 ; ) 2sנוכויקראאו~בד z:p;ן~ססם ) 1דכשם ם,?י~;·אל~גי םס~~~ד; ) 63נחכדברים

בפעלנו.לשון- ) 10ז(ירמיהו~~לכף~מךסם 1 ; ) 21כב(יחזקאלתו~rד p:ן~ס~סם
נותן,נושך,נוגף,שלנו"ןכגוןממנה,ונופלתלפרקיםבתיבהבאהשהיאנו"ןוכל

יותר'מדויקנוסחוזהאינן'ותנחת"של"וכןהמיליםהכתרגדולותבמקראותהנדפסי 11ברש . 13

"וכןהמיליםבתיבה".שורשהנו"ן"ובזהכתוב:שלאחריו,"ותנחת",המתחילבדיבורשכן

רש"י.שלשאינהתוספתהןשוניםבדפוסיםהנמצאשםנוסףשלםוקטעותנחת"של

 • 111עמ'גמליאל, . 14

שורשית,אינההנו"ןלבב"נכאה 11שבשם,כתבי 11;ורש ) 10י(תהלים "םי~~וכיל"<חלכאים> . 15

נכאים.מלשוןולאהכאהמלשוןהיאהמילהומשמערת

16 • t1 לפרקים"ממנוהנופלליסודיתירהבון 11והנו 11רש"י:- ) 11יד(בראשיתמלסםj ,נושך'נוגף

נאכיחזקאל תכrג;:~ה 11בדנביחה,;נשיכה, ) 10מדכישעיה j ~ 19 ) 10מט(שםת [i ~~ולוה 11בד

20 ( iJ j כתr11דכיואלד ( ; ~ q רן~ 1תq ~:;בתיבה"יסודאינהן 11הנר 11י: 11רש- ) 3לחכתהלים הי; 

~ t 31ט(שמרת הי;:~~.~; ) 22ג(שמרת;ן~~לסם ) 12לג(בראשית~ה 9 ~; ) 29טרכאיובלם ( ;r;שק~ז 
רש"י:- ) 20מהכישעיה 1חו;י~~ש j ) 17טכישעיה 1כ f ~י;ו~ 1"הבדנכך'הערך ; ) 30יב(דברים

בו".טפילה"רהנר"ן
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 ם,?י~.את 2$אסם wודכגוןבחטףכשבאתנקדופעלתםלשוןמדברתכשהיאנושא,

ר w:pת 2$;ודמלסם ) 29לבכבמדברס~ל~ד.רץ 2$ת 2$לסםודססםי ) 19מהכבראשית
ויסודהיא,היסודמןבחרק,הנקודהשזו,אומר,אנילכך .) 11יז(בראשית ם,?~לך~

בלשוןכשידברלזפור,ור, s כ;:יןנגור,כגוןהכבדים,הלשונותמןוהוא ,לו~~דברשם

ס~:תת 2$ך:;כ~ךסם ; ) 8כ(במדבר~לע iJל 2$ךדכךסםכגוןבחרק,ינקדופעלתם
 .) 19יא(דבריםגי?,ם p:ת 2$א(צ:ם;ךלמךסם ) 20מה(יחזקאל

17 

חלקואינהנופליסודהיאובצלחםשבמילההנו"ןרש"ילפישגםסבר,אנגלנדר

המילהבשיוךהיינוהמשמעות,בענייןרקמנחםעלחלקוהואהמילהמשורש

שהנו"ןלדעתוכראיהזהרש"יהביאגמליאלואילו 18 ;צ"לביסודהמתאימהלמחלקה

השווהלדבריויסוד".בו"והנו"ןכתברש"ישכןיסוד,אותהיאפ"נמגזרתבפעלים

וגםדעתו,אתלבססכדיינתןנשא,נגף,כגוןפ"נ,מגזרתפעליםעםך~~לסםאתרש"י
ביסוד.היאהנו"ןהללובפעלים

הוסיף 19פ"נ,בגזרתהשורששלשיותבענייןקרונברגדעתעלשחלקאנגלנדר,

יסודאותהיאך~~לסםשלשהנו"ןסברשרש"ילדבריו,המוטעיתההבנה,לפישגם

הרישלשי'ליסודאלאמנחםשיבצהשבוצ"לליסודכללשייכתאינההמילהכןועל

צ"ל,הואששורשןהסכיםהואנצ"ל,הואשורשןשיטתנושלפיו-ויצל,חצילבמילים

אלאשלשי,אינושורשםפ"נמגזרתפעליםרש"ישלפימכאןדו-עיצורי.שורשהיינו

ך~~לסם.המילהרק
לשוןפירששאותהך~~לסם,המילהמשמעותביןהבחיןכמנחם,שלארש"י,

הלךובזההפרשהלשוןפירששאותן~ל·חים",ח~ילר wי·א.זיל.חיםי~~ל,לביןריקון
דברימשמעותדעתילעניותם, pשב-ך~~ללנו"ןאשר 20ליונתן.המיוחסהתרגוםאחר

בשוואמנוקדתהנו"ןאםנופל'יסודשהיאנו"ןבהשישמילהכדלקמן:היארש"י

מנוקדתהיאואםיוכד'אסם wודודססם,כגוןפעילה,צורההיאלשיטתנו)קלכבבנין
המציינתמשרתתאותהיאוהנו"ן 21לשיטתנו)נפעל(בנייןסבילהצורההריהיבחיריק

עלואףבחיריקמנוקדתהנו"ןב-ך~~לסםאך~~לנו. ,םס~~~ךם, pך~גככגוןיהסבילאת

הכתר.גדולותבמקראותהנדפסהנוסחפיעל . 17

דבריובהמשךהרייסוד"'בו"והבו"ןכתבשרש"יאףלדבריו . 419-417עמ'גזרות,אנגלבדר' . 18

מוסבותהאחרונותהמיליםאנגלנדרלפיממנה".ונופלתבתיבהבאהשהיאנר"ן"רכלכתב

שהיארש"יעליהאמרדבריושבתחילתנר"ןבאותהלדעתוומדובר ,םו:;~ל~~ן-בשהנר"ןעלגם

וההבדלמדויק,אינושאףרדומהמוכרחזהאיןאךנופל.יסודארתהכיבהרעתהיסודאות

יוכיח.פעילותכצרורת םו:;~ל~~דלבין:ן~iקאסםביןרש"ישצייד
לעיל. 12הערהראה . 19

 ,) 36יב(שמרתב~ג~ל:ןשלנר'בפסוקריקון:במשמעותניצולהערךנזכרמקומרתבארבעה . 20

רש"ישלההבחנהתוצאת .) 26כבהימים(דברימשאלאיןלהםב~ג~ל:ן ,) 6לג(שםב~~;וג~ל:ן

נופלת.הנר"ןשבההיקרותאיןניצולשבערךהיא,המשמעויותבין

רהנר"ןכבדבכניןשהוא ,) 14יד(יחזקאלג~דpם ר:ל·~ג~ םכ~~ך~ב;:iך~ההפסוקזהמכלליוצא . 21
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נופליסודהיאאיןכןועלפעילהצורההיאשהריהסביל,אתמציינתאינההיאכןפי

 ל,ע~(כבדבכניןהיאהמילהאלאלשיטתנו),נפעלבניןשלמשמשתאותלא(וגם

שאינהכאותהנו"ןאתשראהמנחם,עלסלקבזהיסוד.אותהיאוהנו"ןלשיטתנו)
 22ביסוד.

משולשת:היאשהזכירהאחריםפ"נפועליוביןן~~לסםביןהבחיןשרש"יההבחנה
שבזובאמרווהןסבילות,כצורותניקודןבדרךהןפעילות,כצורותניקודןבדרךהן

 .נופליסודהיאוונזיליסודאותהיאהנו"ן
חלקבעיניוהואנופליסודאםללמדנוכדירש"יבדברילדעתיאיןכןעלאשר

שהםנופלתהנו"ןשבהםפעליםשורשיעלמדבריוללמודואיןלאו'אםמהיסוד

נופלת.אינהשבו'שהנו"ןבלבדן~~לסםהפועלעלאלאשלשיים,

3 • :p ז~יףי:r~ q כת:;ביתףrעל .) 3לח(תהלים;ןף~ליבז:רד~ q הנו"ן"ואיןרש"יכתבתף
שייכתהנו"ןכלומרבי",ננחתולומרלוהיהשורשחיתהשאםבתיבהשורש

ד~ס.סהבפסוקגםוכך jמשמשתאותאלאיסודאותאינהכןועלהסביל'לבניין
שורשהנו"ן"ובזהכתב:ז:ר~rכת 1עלאבל .) 35יח(תהליםךרועסידחףזpהק.זקת

שהיאאףיסודאותהיאהנו"ןרש"ישלפיהוכחהכאןמצאנולכאורה 23בתיבה".

כתבזאתולמרותתף q ~במילהנפלהה"שורשית"שהנו"ןכתבהואשכןנופלת,

היארש"ישלשכוונתושנראהאלאשורשית.אותהיאשבהשהנו"ןז:ר~rכת 1על
שאמנםרש"י,אמרבתיבה"שורשהנו"ן"ובזהבז:רדrכתהמילהעלבכתבואחרת.

הסביללצורתהשייכתמשמשתאותהיאהנו"ןהפסוקשבתחילתתף q ~במילה

בהסבילה,ולאפעילהצורהשהיאבז:רדrכת,במילהאךלשיטתנו), ל~~~(בניין

בתיבה,שורשהיאשהנו"ןכתב?הואזאתאמרוכיצדמשמשת.אותאינההנו"ן

 ) 11ד(יואל~נבו.ךיףה'סדסתזp~הבפסוק'שכןנופללשורששהתכווןספקאיןאך

אוהורדה,ארמילשוןאםיודע"ואיניעליה:כתבורש"יפעילה,צורההיאסדrכת

שכוונתולומראנוחייביםשלנובפסוקגםכן'אםנופל".בווהנו"ן jחתתלשון
נאמרלבלבתיבה"שורשהנו"ן"ובזהבביטויהשתמשוהואנופל",ל"יסודהייתה

משמשת.אותהיאז:רדrכת 1בצורהשהנו"ן

 ) 2קב(תהליםתפלחישמעה"כמוכתב: ) 12לג(בראשיתןגל~ה~ה 9ל~בפירושו . 4

והנו"ןד~ע,כמונסעהזהאףשמע.שלח,כמושהוא ) 8מג(בראשיתהנערשלחה

 24ונלך".מיכןנסעליעקבאמרעשו .וכהךטולותרגומובתיבה,יסודנסעהשל

וכוונתו"יסוד"שכתברש"י'שלאחידותלחוסרדוגמהשזואנגלנדרכתבכךעל

ך~ג::ו~סםהצורהזהמכללויוצאת jצ"ל)ששורשהבהצלהמדוברהענייןפיכעלביסודאינה

פעילה.כצורהבחיריקנקודהוהיאנופלתשבהשהנו"ן ,) 3יב(דבריםחוג:ם f~ןת 1$

התורה,כמפרשישםהמזרחידברירגםד~~לסם,עלמפראגלמהר"לאריהגררפירושראה . 22

 .)ועמ'שמרת,

 • 13הערהראהרש"ישלהנוסחלעניך . 23

ובהך"."ניטולהואהתרגוםשפרנובמהדרותהכתר.מהדורתנוסחפיעל . 24
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אותהיאדדש"יאליבאשהנו"ןכראיהזהפסוקהביאגמליאלואילו 25 ;נופלליסוד

מאותיותנו"ןהאותברשימתבמחברתנזכרנסעהערך 26שלשי.הואוהיסודיסוד,

 ,) 9בה(תהלים~ד 9 ~ס-tיחןגדףז:זכנגד ) 31יא(במדברה'זג~ת ע~~ךדףז:ןתימנ"ה:

ואמדעליוחלקלכאודהדש"י .) 4 *עמ'(מחברת,ביסודאינהמנחםלדעתוהנו"ן

ליכה. Wוז,נ~ה Wכבמיליםמ~דךציוויבצורתומדוברבמילה,יסודאותהיאשהנו"ן
ולק"חק"חכדוגמתונס"ע,ס"עהם,יסודותששנילומדלדש"ימקוםהיהכך,אם

 27אחד",פיתדוןולהןלקיחהשלואחתקיחהשלאחתהןגזרות"שתישלדעתו

זומעיןאמידה .נו"ןבלא ) 25יד(במדברלק.םעף 9ף~כףציוויצורתשמצאנומשום

יסודאותהיא~ה 9 ~שלהנו"ןאםשכןקושיות,וכמהכמהלדש"י"פותרת"הייתה

במקראכאיןבמקומהאינהז,נ~ה wלמילהשההקבלההדיז,נ~ה, wבהשי"ןכמו
בעיניחשובהנופליסודשהיאאותאםלחלופין, .).ע.מ.שאותיותבלאשמיעה

ובכךנופל'יסודהיא~ה 9 ~שלשהנו"ןכתבלףןכוךנופלת,שהיאאףכיסודדש"י

הציוויבצורתנופלתהיותהעלעונהוגם 28ביסוד,היאשהנו"ןדעתואתמביעהיה

שהיא~ה 9 ~שלהנו"ןעלבאמדוכאן'שאףבעיניינדאהלפיכךלק.ם.עף 9ף~כף
למדבריםריבוילציוןמשרתת""אותאינהזושנו"ןלומדדש"יכוונתבתיבה,יסוד
נופל"."יסודאלאהיאואין 29עתיד,בזמן

נופל".ל"יסודהייתהוכוונתו"יסוד"לשוןדש"ינקטשבהםנוספיםמקומותנמצאו

ספקואיןיפעת",כמויסוד"והיו"דדש"יכתב > 17לכמשלי~םמת reלי.על ,למשל
כתב: ) 10מט(בראשית*'זpים:~מתךלוהפסוקעלשהדינופל",ל"יסודשהתכוון

גםממנו".שנופלתופעמים 'ףס~~: ) 17נח(יחזקאלכמוביסוד'היאעיקר"שהיו"ד
חךהי ttךשלאל"ףכמוהיסודמןבתיבה"והאל"ףכתב > 2בדכמלכים ן?? Wג$סףןעל

:P יסוד"כתבפהואף ,") 2נא(יחזקאליכ.רב~:;גסתשלוהאל"ף ) 7יג(איובג$דגיק.ם"
שלזושאל"ףכתב~זpים:~מתךלושעלדאינוכבדשכןנופל",ל"יסודוהתכוון

ןצ:וי qך~אתהביאז.קללי 1שב~באל"ףדו p:בןוגםנופל,עיקרהן~:;גסתושלןצ:וי qך~
יתדה.לאל"ףכדוגמה~:;גסתואת

בבידודלהסיקיכוליםאיננושהבאנוהאחרוניםהפסוקיםשלושתעלדש"ימדברי

בשניוהנה,לאו.אםיסודלאותחשבההואהאםהנופלת,הנו"ןעלדעתוהייתהמה

"כלכתב: ) 17ט(ישעיהכף ptt:~צ;י 1עלהמילה:יסודמהובמפורשדש"יכתבמקומות

 . 376-375עמ'טרמינולוגיה,אנגלנדר, . 25

 • 110עמ'גמליאל, . 26

 • 81עמ'הדקדוקית,'המחשבהממןראהמנחם.דעתגםזר .) 1כט(שמרתז5סד;;ורלקחעלרש"י . 27

עוסק,הואשבה .ה~ 9 ~המילהשללנר"ןרקרש"יכיורןבתיבהיסודשהנר"ןשבאמרולומראין . 28

במילהאםגםנופליסודשהיאאותעללומררש"ישלשדרכומשרםנסע,הערךשללנר"ןולא

ל. f!לי 1ז5שלראל"ףנבחשלרנר"ן~ןץסתשליר"דכגרןנופלת,אינההארתדןהואשבה

המזרחידבריאתצא-צבעמ'התורה'במפרשיגםראה . 14כדבשבשמואל~א~~להשלכנר"ן . 29

 • 376עמ'טרמינולוגיה,אנגלנדר,גםראההלבוש.לבעלהאורהולבוש
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הבכאעמק j ) 11נח(איובנהדרת:;כי f ~כמובךאלאתיבההרדיסאידנכךלשון
כתבועודנו"ן".במקוםאל"ףבובאהוכאן 30לפדקיםבובאוהנו"ן ) 7פר(תהלים

לשוןאו'הורדה',לשוןהואאםיודע"ואינילעיל:שהבאנו ,) 11ו(יואלז:זת tסעל

אלאשורשאותיותבושאין ,) 25ב(דניאללד~~אל" ל'* tiJ'כמונופלבווהנו"ן j'חתת'
הללו,בפעליםהנופלתשהנו"ןישירותבאמידותדעתואתהביעשדש"יהדי .'"לע'

 3יביסוד.אינהנופל,יסודהיינו

המילהביסודאינהפ"נבפועליהנופלתהנו"ןדש"ישלפיאפוא,להסיקנוכל

רש"ישלפילהסיקעלינועודנופל.יסודשלקיצורלעתיםמשמשיסודשהמונחוכן
להימצאחייבתאינהכןועלדקדוקיכצורןהמשמשתאותגםכולליסודהמונח

"שהיו"ד~זpים,סת w :ךלועלדש"ידברי 32מנחם.כהגדרתשלאנטיותיה,בכלבמילה
שתחלתתיבהלך"שאין ,) 21כד(בראשיתס~ה t?i ~עלדבריווכןביסוד",היאעיקר
עיקרשלאותיותשתיביןמפרידהתי"ושאיןמתפעלבלשוןומדברתשי"ןיסודה

הואיסודואילולשיטתנושורשיתאותהיאעיקרשהמילהמרמזיםאוליהיסוד",

 33צורה.סתםהיינוהמוספיות,לרבותמורפולוגי'בסיס

נופל""יסורושלתימנ"חאותיותשלבמילהמעמרם

אותיותאמנםתימנ"ה.מקטגורייתהאותיותשלבמילהמעמדןמהולבדדעלינועוד

הךהאםבמילה,תפקידלהןשאיןמאחדאךהמשרתות,האותיותמקבוצתבאותאלו

ןכלשהואחרבמעמדהןשמאאומשדתותכאותיותמנחםבעיניחשובות

לביןהיסודאותיותביןביניםבמעמדנמצאותתימנ"השאותיותסבר,גרוס

המשרתות:

, Die Radikalbuchstaben konnen, meint er, nie Bedienungs-Buchstaben " 

wohl aber diese letztem, radikales sein. Es sind dies die Buchstaben 

welche die Mitte zwischen radikales und serviles dadurch inne תימנ"ה
34 ." halten 

ביטויבאותוהשתמשששם ,) 22(שמותגך~~לסםעלרש"יגםוראהנופל.יסודלומררוצה . 30

נופל.ליסוד

ליסודואפילויוקשבלשוןנר"ןמצינו"שלא ,) 30יב(דבריםז:ר~ק.ש~ןעלרש"ימדבריגם . 31

יסוד.במעמדאינונופלשיסודמשמעממנו",הנופל

בתאוריההחזיקבמודע,שלאארבמודערש"י,כישסבר ,) 18-17(עמ'מכרוזהפרידהראה . 32

גםראהדבריו.להוכחתשרנותמגזורתלפעליםדוגמאות 18והביאהשורש,ןך·עיצרריותשל

הסברים:שניוהציערש"י,לפיביסודאינום !!iiננופלשיסודהסכיםגמליאל . 489עמ'אלדד,

משקלצררןהואבשםנופליסודרש"ישלדעתארתלת·עיצורי,שורש;;נשםזיההלאשרש"יאו

 .) 125 1עמ(גמליאל,היסודמןהואהנופלהיסודשבולפועלבניגודיסוד,אותואינו

 .ממןא'פרופ'מפישמעתיזהדבר . 33
 • 77עמ'גרוס, . 34
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יסודאותיותקבוצות,לשתירקהאותיותאתחילקשמנחםלזכור,עלינוזאתעם

ביניים.מעמדהזכירולאמשרתות,ואותיות

 " Para Menahem, cualquier letra que puedaלמהדורתו:במבואכתבבדייוס

desaparecer en la flexion de una raiz no se considera parte del fundamento de 
35 " la misma, sino como consonante servile -אינהבנטייההנופלתאותכל ,היינו

הןתימנ"המקטגוריתהאותיותשגםהוא,מדבריוהיוצאמשרתת.אותאלאיסודאות

משרתות.אותיות

כנשרשיםהנראיםהחמשההאותיותהן"ואלהמנחם:כתבהזאתהקטגוריהעל

תולדותםומיניתוצאותםמבלעדיהםאלהמקרה.לעתויעלומיוסדיםעמדתועומריך

דרךעלאפואהיאהללוהאותיותלמעמדהגדרתו .) 3 *עמ'(מחברת,תימנ"ה"
דרךעלהגדירןלאהוא jבמילהיסודכאותיותמשמשותאינןהןבלבד'השלילה
שהןתימנ"האותיותעלכתבשמנחםנמצאלאבמחברתמקוםבשוםואמנםהחיוב.

אלא .) 128 *עמ'(מחברת,ד"ןשביסודו-~כון~נוןהמיליםבשתיאלאמשרתות

המעשה,אתלצייןבאההמ"םתפקיד:לדבריולהןישוהנו"ןהמ"םהללושבמילים

הןאלאתימנ"ה,מקטגורייתאינןוהנו"ןהמ"םהללובמילים 36העשוי.אתוהנו"ן
דבר.לכלמשרתותאותיות

ז:ו~ז.:זת 1:;ני~rןתףח~יף:קיהפסוקעלמדבריורש"י'שאצלנופל""יסודלאשר
אותבמעמדאינואףנופלשיסודסברשרש"ילהסיק,ניתןלעילשהבאנו~ןף~לי

הואיסודאותשהיאז:ו~ז.:זת 1במילההנו"ןעלאמירתושטעםהראינו,שכןמשמשת.

אךהסביללכניןשייכתהנו"ןשבהתף, q ~כבמילהמשרתתאותהיותהאתלשלול

בתיבה,יסודאותשהיא ,ה~ 9 ~שלהנו"ןעלבדבריוכןכמונופל.יסודאלאהיאאין

כירביםראשוןלגוףמשרתתאותמהיותהלהוציאהיארש"ישכוונתלעילהוסבר

כגוןאחרות,בהיקרויותנפילתהמשוםנופליסודהיאאךציווי'בצורתלדעתומדובר

לכם".עף 9ף"פנו

אינורש"ילדעתנופלשיסודהשלילה,דרךעללהסיקאפואניתןביאורנופיעל

משרתת.אותאינווגםיסודאות

נגרעתאל"ףשלטיבה :בפרק

לעתיםהנופלתחלשהאותהיאשהאל"ףמנחם,כתבהאותיותשלבתכונותיהןבדברו

והיאבסופהאובאמצעההמילה,בראשאל"ףבהםשישבערכיםמדוברמהמילה.

איננה.זואל"ףהללוהערכיםשלאחרותושבהיקרויותמשרתת,אותבתפקידאינה

בהקדמתושהביאדוגמאות 47מתוךאל"ףגרועותלמיליםאחדותדוגמאותלהלן

למחברת:

 • 30עמ'מחברת, . 35

 .מענייננוחורגו"עשוי""מעשה"במונחיםהדיון . 36
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המילהבראש

 ) 7ד(שמ"אזקלשםז;~מול

 ) 2ד(מל"בץקק.ןזtס~ך

 ) 8ה(שמרתזקלש"םז;ימול

 ) 3י(דניאל~ז:יי 9ל"אןסוך

 37המילהבאמצע

 ) 2יב(שמרתל~םה~אראשון ) 8ח(איובדישוןלרו~אזז-7זיל~י

 ) 9 ,כירמיה:זpן~לזז-7זירית > 11טרכירמיהלטובריצ:ויף w<שררתך>ל.א~ם

המילהבסוף

 > 11טרכשמרת~לאע·זקה

 ) 8ו(בראשיתח.ן א~i.ז

 ) 16לג(שמרתן~זpף י~~ד~~לינ~

 ) 11יא(במדבר;נ~י~יףח.ןז.i~צ:ויל"א

משמערתבעלותלהיותחייבותאל"ףרכליאל"ףעםהואשמופעןשמיליםלהבהיריש
 38אל"ף.גרועותמיליםלהיחשבכדיזהה

המילהראשוניהאלפיןרובכי"דעלמחברת:בהקדמתומנחםכתבזרקטגוריהעל

ונותרומהמיליםיסררומקרהלעתכיהמילים,ברובנחלהםאיןואחרוניהותנוכיה

אםכימהמיליםסררולאהאותיות,כיתרלשרתולאלעקרלאהובאוולאמבלעדיהם

נגרעתשאל"ףמשמעלעקר""לאשכתבמתוך 39 .) 6 *עמ'(מחברת,כרחם"לחלש

עםהדוגמהלפסוקיקודמיםאל"ףבלאהדוגמהפסוקיהמילהבאמצעלאל"ףבדוגמאות . 37

דבר.שללטעמוירדתיולאאל"ף,

היאג:ון.ד~י 1ש·שסברופותריםכלפישטען ,) 32 *עמ'(מחברת,אז"רביסודמנחםדבריראה . 38

(שמ"בג:וך.ד~י 1ואילואזורלשוןמשמעה ) 40יח(תהליםז;ו~ך.ד~י 1שוטעמואל"ף,גרועתמילה

רפאות,מן ) 14ו(שם 1~ר~א-1ותרופהמן ) 11ח(ירמיה 1~ןפ 1וכן .ר t:לשוןמשמעה ) 40כב

מנחםשלהדוגמאותאחתנפרדים.שורשיםבשניומדובראל"ף,גרועתאינה 1~ןפ 1ולדבריו

ף 9;יל~גוןתשלדעתוומכאןגןה,ץ.זpךים-ף 9;יל~גוןתהיאמילהמראשהנגרעתלאל"ף

משכיל,בןבקיץאוגרכסף,"לאגורתכתוב:ב'מחלקהאג"רביסודזהה.משמעןגןהוץ.זpךים

מראשיתהאלףלעלותויתכןקביצה.לשוןבלםתאגד.ולאתשתהלאוייןמאכלה,בקציראגרה

כחרסובמגורה,הזרעהעודבחרמו,יגוחךכאלה.האלפין.במחברתכתובכאשרהמלה

:;נסךמו~ג"ו.ךהףכמשמעותהואמשמעהף 9;יל~גוןתזה,לפיהמה".אגירהלשרןבלםממגורות.

לשוןבחרמו.יגורחוממגורות,"כחרסונכתב:ד'מחלקהג"רביסודאךזגזp~ורות. 1ו~סךס

אמיר.בראשגרגריםושלשהשניםהשקל,גרה"עשריםכתוב:ה'ובמחלקההמה".קביצה

גןה.מץ.זpךיםשונהמשמען:;נסךמוו-~גו.דה:וזגזp~.ורות 1ש~סךסמשמעמכאןהמה".אשלזרועי

לשםקביצה.משמעהאיןגןהץ.זpךיםואילוביצה,רקאגירהלשוןמשמעהף 9;יל~גוןתכן'אם

ולשרןקביצהלשוןמשמעויות,שתיגרהבמילהתלהשמנחםלומרעלינויהאהסתירהיישוב

ולאה'במחלקהגןהץ.זpךיםאתבהביאוהמעתיקשלטעותנפלהג"רביסודשמאאו jגרגרים

 .'דבמחלקה

"לחלשבסופה.אובאמצעהמילה,בראשאל"ףהיינו-ואחרוניה"ותכוניההמילה"ראשוני . 39

מוסבותכרחם""לחלששהמיליםהבין ) 82(עמ'גרוסהאל"פין.שלחולשתןבשל-כוחם"

אך .) 76(עמ'בכרגםהביןרכך jהמילהכוחאתמחלישההאל"ףשמיטתכלומרהמילה,על

 • 285עמ'גרלדנברג,ראה
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נחלואיןהאותיותמכל"אלףוכתב:מנחםשינהאשתולל"וביסודביסוד.אינה

כיתרהאלףמבלעדיהמילהוקמהממנהנופלבמילהיסודישנואחריכיבמלים

 .) 68 *. 67 *עמ'(מחברת,הספר"בתחלתהנקדמיםהמלים
שהאל"ףמשתמעמכאן 40

הבהרה,טעונותהאמירותשתיאל"ף.בלאמתקיימתהמילהנפילתה'ועםביסודהיא

טיבה.מהזולאל"ףמבוכהלידיומביאותסותרותהןלכאורהשכן

המחברתבגוףהממצאים

הערכיםבדיקת 41המילה.בראשנגרעתלאל"ףדוגמאות 22בהקדמתוהביאמנחם

הממצאיםאתמעלההדוגמאות)ברשימתשאינםערכים 2(ובנוסףהמחברתבגוף

דלקמן:

 42אל"ף.בליביסודוגםאל"ףעםביסודכתוביםערכים 9

גםוכתוביםאל"ףגרועתשהמילהבווצויןאל"ףעםביסודכתוביםערכים 8
 43אל"ף.בליביסוד

כדלקמן:דבריומשמעותבמחברת,בעסקנובלשוןשחלותהליכיםעללדברשאיןמאחר . 40

גםלהתקייםיכולהוהמילהליפולעשויההאל"ףבמילה,יסודהיאשהאל"ףשקבענולאחר

איננובמלהבעלותואךבהיסודואינובמילהועולהיאחוז"ככהבהמשך,דבריוהאל"ף.בלא

נגרעת,אל"ףכדיןאינושדינה"ואשתוללשלבאל"ףעוסקיםהא",אויודבמקוםאםכיעולה

בראשה.ה"אאויו"דאואל"ףבלאלהתקייםיכולהאינהזומילהשכן

רשימהנמצאתלא Femando D. Estebanשההדיר Sefer Oklah We-Oklahהמדעיתבמהדורה . 41

 .) 124-123עמ'ואכלה,(אכלהפויסידבכתבנמצאתהיאאךאל"ף,גרועותמיליםשל

גםנמצאותזוברשימהמנחם.שהביאהדוגמאותאינןככולןרובןפויסידשבכתבהמילים

לעיל). 38הערה(ראהאל"ףגרועותשאינןבמפורשמנחםכתבעליהןאשרוב.ז::ון.ר~י. 1eב~ן

 ; ) 8לוכאיוב~דקים- ) 4מכירמיה;ומסאדקים ) 16כר(ויקראזtדיבת i- ) 33(שמ"אבןל~דיב . 42

 ע~ך5י!; ) 3י(דניאל-ןסרדן ) 2(מל"בדדן 1 ס~; ) 30לגכיחזקאלוכרודבר- ) 5א(בראשית/$זכי

כירמיה 1סי iJ-ן~סה)שלנובנוסח , 2לג(דברים;אתא ) 40כטכשמות,ך:;גע-) 16יא(בראשית

 ; ) 7גכעזרארזקירן p:- ) 3נאכתהליםת W;ב~ן ) 8הכשמותז;ומרל- ) 7כשמ"אדז;ומרל 1$ ; ) 9יב

במחברת).נמצאתאךמנחםברשימתאינהזודוגמא . 6ז(דניאל ןי~~-) 14יב(יחזקאל~ג~יי

מנחם.ברשימתאינה ) 14יט(שמ"ב i'ז-וזtרולעמשא- ) 11לד(בראשית iז-1אזtרהדוגמה

מהאותיות(שהיאלאל"ףכדוגמה ) 22דכשמות "'ה"אמרהפסוקאתמנחםהביאבהקדמתו

שהמילהציוןללאאמ"רביסודהערךהובאעצמהבמחברתיסוד.אותבתפקידהמשרתות)

הבראיקהבביבליהנוסחחילופיראהאמירה.שמשמעהמחלקהאיןמ"רוביסודאל"ף,גרועת

אמר.הערךעל ) 29(עמ'יסטרובדבריוראהובקניקוט,

!י5:קזב j ) 3יט(תהלים ה~. IJ ~- ) 17יג(איובן.ז:רי q 5י!ן; ) 13ל(שמות~ןה- ) 36(שמ"אבל~גרןת . 43

כאיובן!י5:ק~י ; ) 15לה(תהליםג:;כים- ) 7ז(עמוס~~דן ; ) 15נחכישעיה~זב- ) 18טוכירמיה

מדכיחזקאל~ם 9 ~~; ) 11לה(איוב iנ .P-זגל ) 25כב(משליס~לף j ) 7בז(תהלים~ף f- ) 7לג

ברשימתאינהזודוגמה . 21ה(שופטיםם 9~ר- ) 18נא(שמות ף'ר~$/~; ) 5ה(דניאל~ס- ) 3

אל"ף).גרועתשהמילהבהערהנוסףבדייוס;ובמהדורתבמילוןנמצאתאךמנחם,
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שהמילהבוצויןאשדאל"ףבליביסודוגםאל"ףעםביסודנמצאאחדעדך
 44אל"ף.גדועת

 45אל"ף.עםביסודדקכתוביםערכים 2

 46אל"ף.בליביסודדקכתוביםערכים 2

 47 •המילוןבגוףנמצאיםאינםערכים 2

מילה:באמצענגדעתלאל"ףמנחםשהביאדוגמאות 6מתוך

 48אל"ף.בליביסודוגםאל"ףעםביסודכתוביםערכים 2

 49אל"ף.עםביסודדקכתוביםערכים 4

שלושה(ועודהמילהבסוףהיאהנגדעתהאל"ףבהםאשדשהביאערכים 1 7ומתוך

המחברת):בגוףדקשמצאתייסודות

 50אל"ף.בליביסודדקכתוביםערכים 15

 51אל"ף.עםביסודדקכתוביםערכים 4

44 • iJ 4יד(משליזגדין- ) 1לב(דברים~דינף (. 

 .) 24נח(שמ"א 1ת;נה-1 ) 19מד(ישעיה~;כיג:רי j ) 20יג(ישעיה~סל- ) 20לג(ישעיהאסל . 45

בשורשיםאב"ךיסודנמצאבדיירסבמהדורת . 3יד(שמרת~:;גים t- ) 17ט(ישעיה 1כ p:~ג;יtז 1 . 46

 .) 3ח(הרשעזנח- ) 6יט(ישעיה 1רסז$ד~יח jאחרים)

ביסודולאאדר"ע,הארמיביסודנזכרז$ןרו~ . 10בכ(ישעיהזרוע- ) 21לב(ירמיה:;גז$ךרוע 1 • 4 7

 .) 11מב(בראשית 1 נז;r~- ) 26(שמרתי 1~נr;זנ j 1לעצמו)עברי

מהכבראשיתזp~רית- ) 39יבכדהי"ארית wכלגם ; ) 2דכבראשיתצאן- ) 8חכתהליםצ~ה . 48

7 (. 

במהדורתכג.יד,(ישעיהזגזק~~א] p:שלנר:[בנוסחהשמדבמטאטי- ) 25מא(ישעיה~יט . 49

ראשון- ) 8ח(איובדישוןלדורנאשאלכי jאחרים)בשורשיםכתובטי"טהיסודבדיירס

כירמיהלטובריג:רידן Wלאאם ; ) 28אכשמ"א 1;:זזp~לז:וה- ) 17אכשמ"אלסדן W ; ) 2יבכשמרת
 .)טו'(ירמיהישראל~רית /o- ) 11טר

ג(בראשיתהאדם~~;ווכ~א j 1 ) 16לג(שמרתרעמךאני 1ך~~לינ- ) 11טר(שמרת~ל.אעשה . 50
8 ( -q ישעיהרגעכמעט:;גי)20כר ( j דבריםה'ברכת:ו~קלא)18לב(איוב~קלג:ריכי- ) 23לג • 

היסודרכןהמחברת,בגרףלאאךמ"םמחברתשבראשהיסודותברשימתמופיעמל"אהיסוד

 ) 25יח(ויקראהארץסקא j 1 ) 11יא(במדברחן~ק~ג:רילא- ) 8ו(בראשיתחן~ק~א jמצ"א)

~ןא:ו ;) 20לא(ירמיהtוזקר:וךים-) 18לט(איובtוזקריא ;) 27כה(ירמיה 1~י 1ושכרושתר-

 j ) 16יד(שמרת;:וס- ) 8ב(שמ"אכברדך:;ג~א j ) 7ג(דבריםלנר 1ונ 1 ~- ) 2יח(ישעיהנחרים

- ) 11מד(יחזקאל ריו.;~א~ב;: j ) 9ו(מל"אג:;גים- ) 11מד(יחזקאל ]רי~~ 1ףשלנר[בנוסחגבאי

(איובחפשי~.ךא j ) 13(שמ"איזג;:ז~;ונננות- ) 7כ(בראשית~:;גיא j ) 22לח(ירמיה;,ננץהטבער

 jפרא)כתובהדוגמהבפסוקאךפ"ר,ביסודכתוב . 24ב(ירמיהמדברלמרד~.רה- ) 5לט

כה(משליכתםלי q1- ) 2ז"ש(שיהל~ים qכמר j ) 22א(משלי~ג:רי- ) 4א(משליל~סא~ם

12 ( P.7tiJ j איכהל~ים)2ד ( -ג;ילאP. איובלה)16נח (. 

אל"ף'גרועתלמילהבדוגמהשמדוברמאחר . 19ד(שופטים~זגאג:ריכי- ) 3יד(שמרת אק~~~ . 51

ידכתביהובאושברהבראיקה,ביבליהראהצמתי.נכתבמנחםשלהמקראשבנוסחנראה
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 52אל"ף.בליביסודוגםאל"ףעםביסודכתובאחדערך

בשיוךלעיןהנראיתכלשהיסדירותמצאנולאשבמחברתביסודותהערכיםבבדיקת

למהותהבאשרהמבוכהעלמוסיףהעקיבףתוהיעדראל"ף,ובליאל"ףעםליסודות
 53הנגרעת.האל"ףשל

ואלוולרברייוסרעת

בשאלתמנחםהתלבטשלדעתובמיליםבדיירםדןהמחברתלמהדורתבמבואו

אג"לביסודכתוב~ללי 1ז5שהפסוקצייןהואשהביאהדוגמאותביןשלהן.השורש

כןכמוהמילה.ליסודבאשרמנחםשלהיסוסיועלהמלמדדברג"ל'ביסודוגם

נגרעתלאל"ףמנחםשלהדוגמאותברשימתמופיעבזו~חףכנגד ה~~שהפסוקכתב

עקיבףתחוסרעללדעתוהמצביעדבראל"ף,עםא"ףביסודשובץהמילוןבגוףאך

הנגרעת,שהאל"ףסברהואשאףמשתמעאלומדבריו 54 .) 31עמ'(מחברת,במחברת

 .ביסודאינהמנחםלפיהדוגמאות, 4שב·ךזוהפחותולכל
ביסודגםסאז~יםהמילהאתבהביאועקיבהיהלאשמנחםסבראלוולדג'וןגם
 55ז"ק.ביסודוגםאז"ק

כתובהצמתיהצורהובו 487עמ'אחלקקניקוטגםוראהאל"ף.בליצמתיכתובשבהם

 jצמתי)-פיליפאווסקיבמהדורת .צמיתיוגםצמאתיהביאגרסאותובחילופיהטקסט'בגוף

פניהםזקג~ת- ) 17כד(בראשית~י~י~י 1ס j ) 43יא(ויקראבםך~זקז,וסם- ) 45יג(ויקראןז;ז,וא

שלוש .) 57נח(דברים ת~ר~ז:;ובשליחה-) 3ה(זכריההארץכלפניעל;:ז~ר~את j ) 9א(חבקוק

מנחם.שלברשימהאינןהאחרונותהדוגמאות

נזכר .]ם Qל~ P:~ת 1ן~ש[בנוסחנו 26לטכיחזקאלל~~:ים p: 1ן~ש- ) 3פג(תהליםויאש i~iקא . 52

נזכר ] 1לב[תהלים~ז.עעי iדשירי o/15הפסוקאךכלל,נזכראינוויאש i~iקאוהפסוק 1שביסוד

 .)א"שביסודוגם ' 1Vביסודגם

שהםשצויןהערכים 24מביןלמשל,שצוינה.החלוקהעליתרסבוכההערכיםחלוקתלמעשה . 53

רקכתובהף 11אלעםמילהשבהםערכים 12ישנםאל"ףבליוביסודאל"ףעםביסודכתובים

ישאםשבהםערכיםוישנםאל"ף,בליביסודרקכתובהאל"ףבליומילהאל"ףעםביסוד

הפסוקבמילהאל"ףאיןואםאל"ף,בליביסודוגםאל"ףעםביסודכתובהפסוקבמילהאל"ף

נמצאאינואל"ףבלאהדוגמאפסוקשבהםאחרים,ערכיםוישנםאל"ף,בליביסודרקכתוב

הטיעוניםועלהכלליתהתמונהעללהשפיעכדיזובתת-חלוקהאיןוכד'.אל"ףבליביסוד

אל"ף,עםביסודרקכתוביםשערכיםשהבאתיבחלוקהנכתבשכאשראציידכאן.המובאים

שמשמעהמחלקהבואיןאךנמצאשהיסודאואל"ף,בלייסודבמחברתשאיןהיאהכוונה

ישאםבנוסף,אל"ף.בליביסודרקכתוביםהםכישנכתבערכיםלגביההפךוכןלערך.מתאים

כאילוהדוגמהפסוקאתהעיניןלצורךואיתיהנדון'לפסוקבמשמעוהמתאיםאל"ףעםיסוד

ההפך.וכןבו.נזכראינואםגםביסודכתובהוא

האל"ף.שלמהותהלשאלתנכנסולאאךבהקדמהמנחםדעתאתסקרוויליןבכרגרוס, . 54

ביסודלהימצאהייתהאמורהא"חביסודהכתובה i~חהמילהלדבריו, . 467עמ'אלוולד, . 55

היותהבשלשורשיתאינה i~חשבמילהשהוי"ומשוםבדבריו,טעותשנפלהדומהאח"ו.

אלוולדא"ח.ביסודמנחםכתבrזבדיןכןועלכעיצור'הגויהואינהזובמילהקריאהאם
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אנגלנרדרעת

שערכיםכתבאנגלנדרחלוקה.ודעתםוערפו,יסטררבאנגלנדר,דנוהאל"ףשלבטיבה

אך ;שלשיביסודתמידבמחברתרשומיםאל"ףגרועיאינםאשררל"אפ"אמהגזרות

להאיןולמעשהיסוד'אותאינהזראל"ףנגרעתשהאל"ףהיקרותבהםשישבערכים
ולאלעקרלאהובאו"ולאבהקדמהמנחםדבריעלסמךדעתואת 56במילה.תפקיד

תלהאל"ףעםביסודותגםאל"ףגרועותמיליםהביאשמנחםהעובדהואת 57לשרת",

כתב:רכךמנחם.שלעקיבותבחוסר

and פ"אBut a study of his lexical arrangement, so far as they concem " 

" forms, reveals that Menahem is by no means consistent ל"א

"ולאבפתיחהמנחםדבריביןגמורהסתירהאלאעקיבות,העדרכאןאיןלכאורה

אל"ףעםביסודותאל"ףגורעותמיליםשיבוץלביןלשרת"ולאלעקרלאהובאו

נגרעתאל"ףאםגמורה,סתירהבכךנראהלאאםגםאךאל"ף.עםביסודותגםאר

בליביסודותתימצאנההאל"ףגורעותהמיליםשמרביתלצפותמקרםהיהביסודאינה

מלמדיםהממצאיםאבלעקיבות.בחוסרנתלההחריגיםהמקריםמיעוטואתאל"ף,

עם:;~יסודותגםאראל"ףעם:;~יסודותרקכתרניםרל"אפ"אמגזרתהערכיםשרוב

אל"ף.בלי:;~יסודותרקכתרניםערכים) 17 (מיעוטםואך ,) 40מתוך 23 (אל"ף

רובאתהמהווהחריגיםלקבוצתפתרוןיהיהעקיבותשהיעדרבעינייסבירזהאין

אל"ףעםפסוקיםמדועלתרץכדיבהישעקיבותלחוסרטענהרעוד:זאתההיקרויות.
בכוחהאין;אךההפךרכןאל"ף,בליביסודולעתיםאל"ףעםביסודלעתיםכתרנים

כגרןאל"ף,בליביסודרגםאל"ףעםביסודגםכתובאל"ףבליפסוקמדועלהסביר,

לומריותרקורב .צא"ןביסודרגםצ"ןביסודגםהכתוב ,) 8ח(תהליםא,ל~ים 1צ'~ה

 .מכרוןבכוונתנעשהאלאעקיבות,חוסרשלענייןאינוהכפולשהשיבוץ

הכתובהrןך~:רי ttךבמילהשהאל"ףהמלמדדברן~ת,~זכן·ההפסוקגםנזכר"ואחשביסודהוסיף

שמנחםמשרםזה,ביסודכתובהאינה 1ח 2$שהמילההסיבהזוואולישורשית,אינהזהביסוד

לדשכןטעות,שנפלהנראהפהאףמשרתת.אותמאשריותריסודאות 1ח 2$שלבאל"ףראה

(ראהזה.ביסודחדשהמחלקהמלהוסיףנמנעהיהלאהואאח"ריסודה 1ח 2$שמנחםחשב

ובשנייהנגרעתהאל"ףבראשונהאיגרת,ולשוןאגירהלשוןמחלקות,שתישבואג"ר,יסוד

 ," Menahem felt the alef to be more radical than servile " , 1ח 2$שלהאל"ףעלמדבריולא.)

לאשהאל"ףכתבמנחםואילומשרתת,אותהיאrןך~:רי ttךבמילההנגרעתשהאל"ףמשתמע

והיאכלל,נגרעתאינההאל"ף 1ח 2$במילהכך,עלנוסףלשרת".ולאלעקר"לאהובאה

 .יסודאותלכתחילה
 • 426-425עמ'גזרות,אנגלנדר, . 56

מהם.התעלםולמעשהו, 11אשתוללביסודמנחםדבריאתהזכירלאאנגלנדר . 57
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יסטרוברעת

מילהשבראשאל"ףביןמנחםהבדיללאהאל"ףגרועותבמיליםבהקדמהבדנברו

שאל"ףיסטררב,הסיקבמחברתהערכיםמבדיקתמילה.שבסוףאל"ףלביןובאמצעה

מילהשבסוףאל"ףואילויסודאותהיאבאמצעהארמילהבראשהנמצאתנגרעת

מצ"א.יסודואיןמ"ץביסודהיא:זק~אהמילהלמשל, jיסודאותבהראהלאמנחם

מילה:שבסוףאל"ףעלדבריוואלו

occupying, according to our ideas, the third place in אIf, however, an " 

the trilateral stem disappears, the loss is regarded by Menahem in every 

is by that fact debarred from being אcase as a real one ,and hence the 
58 " included in the root 

היאנפילתהמנחם,שללדידוובאמצעה,מילהשבראשהאל"ףדבריו,לפי

" accidental and not incidental ", לדבריזההסבריסוד.אותבהראהמנחםולפיכך

מילהשבסוףנגרעתראל"ףהמילה,בסוףהיאהאל"ףכאשרכנראהחללאיסטררב

דעתילעניותטעמה.אתלאאךהתופעהאתתיארלמעשהיסטררביסוד.אותאינה

אל"ףגרועתלמילהבמחברתהדוגמאותשאחתראינושכןתומר,עדנבדקלאהדבר

 ; ) 19ד(שופטים י~ו..ז~:קיכנגד ) 3יז(שמרת א~~~היאמילהשבסוף
צמ"אויסוד 59

כןכמר .צימאוןולאצוםמשמערצ"םהיסודואילו 60לעיל,כאמורבמחברת,נמצא

 ,) 43יא(ויקרא~ם~סם tpך~~סם 1~זpזpאןל'אהפסוקאףעלטמ"אהיסודאתהבאנו

רקכתוב ) 9א(חבקוק~גיסםזק~~תהפסוקגםט"ם.יסודואיןאיננההאל"ףשבר

ביסודגם ) 1לב(תהליםפשע"י 1דש"אשריהדוגמהפסוקאתמצאנואףגמ"א.ביסוד

עלא'מחלקהצ"אביסודבמחברתנמצאיצאהערךכךעלונוסףש"א.ביסודרגםש'

אתלהפרידמקרםאפואאין 61 .) 57נח(דבריםליס 1ד~~יןסכוו~ת:;גזקל~ג:יה 1הפסוקאף
ביסוד.שאינןולקבועבאמצען'ארבתחילתןשהאל"ףמאלובסופןשאל"ףהמילים

ראינויסוד,אותבהראהמנחםיסטררבשלדעתובאמצעה,מילהבראשלאל"ףאשר

ביסודגםכתרניםערכים 20ערכים, 28מתוךהמחברת:בגרףאחידותחוסרבזהאף

יסטררבואילואל"ף.בליביסודרקהכתוביםערכים 2להוסיףישרעליהםאל"ף,בלי

כתב:

must be counted with the root, because אBut in all such cases the " 

במקרר.אינהאותיותבפיזורההדגשה . 29-28עמ'יסטררב, . 58

שצייןכפיזרבמהדורההשתמשיסטררבשכןפיליפאררסקי'מהדורתפיעלהואכאןהנוסח . 59

נגרעההאל"ףשבהןשהמיליםכתבבכרלעיל. 51הערהרואה j ) 1הערה 26עמ'(יסטררב,

הדוגמאות .) 2הערה 76עמ'(בכר,צמאלמעטאל"ף,בליביסודותכתרבותהמילהמסוף

במחברת.נזכרותאינןכאןהמובאותהנוספות

 • 319 *עמ'בדיירסובמהדרות 150עמ'פיליפאררסקיבמהדורת . 60

אל"ף.עםהיוצאת,נוסחגםישקניקרטפיעל . 61
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the loss is only an apparent, and not a real one, accidental, and not 

incidental"62 

הממצאיםסיבתוזוהאל"ף,שלמעמדהבשאלתהתחבטשמנחםסברעופריוסף

כתוביםפסוקיםאותםכיצדלהסביר,כדיגםבהישזודעה 63במחברת.הסותרים

שנגדעהוביןבמילהנמצאתשהאל"ףביןאל"ף,בליביסודוגםאל"ףעםביסודגם
אואל"ףבוישהאםהכריעלאומנחםאחד'יסודרקשישאפשרזודעהפיעלממנה.

 .בוכלולהאינהשהאל"ף
אופנים:בשניהנגרעתהאל"ףאתראהמנחםשלפיונוסף,ביאורלהציעניתן

הייתההיאהאל"ףנגרעהשבהןבהיקרויותוגםבמילה,יסודהיאהאל"ףגיסאמחד
חולשתה,מחמתודקאךהיאשנפילתהוכיווןיסוד,אותולשמשבהלהימצאאמורה

גםוזאתיסודאותבאל"ףלדאותמקוםישלקסיקלית,ולאפונולוגיתסיבההיינו

אשתולל"ו:ביסודמנחםדבריאתהולםזהביאורחסרה.היאשבהןבהיקרויות

אחריכלומר,האל"ף.מבלעדיהמילהוקמהממנהנופלבמילהיסודישנואחרי"כי

מאידך'האל"ף.בלאגםמתקיימתהמילהיסוד'אותהיאהנופלתשהאל"ףשקבענו
בלאגםלהתקייםיכולהעדייןוהמילהאיננהזואל"ףמסוימותשבהיקרויותמאחד

ביסודשאינהכאותגםהאל"ףאתלראותאפשרמשתניח,שהמשמעותמבליאל"ף

הובאו"ולאבהקדמה:דבריואתמנחםכיווןלכךנמצאת".היאשבהןבהיקרויותגם

כפילות:בהםישבהקדמהמנחםשדברינצייןהאותיות".כיתרלשרתולאלעקרלא

ולאהאותיות,כיתרלשרתולאלעיקרלאהובאוולא ] ...המילים[ברובנחלהם"אין

האל"ףשלנפילתהסיבתאתהמדגישהזוכפילותכוחם".לחלשאםכימהמיליםסרו

עלביסוד.שאינהאותבהכרחהיאואיןלאל"ף,שניהיבטגםשישלרמזשבאהאפשר

גרועתומילהאל"ף,בליויסודאל"ףעםיסודהם,יסודותששניאפשרזהביארדפי

מהם.אחדלכלמשריינתלהיותיכולהאל"ף

מצאנומשלדרךמדועהשאלהאתלהקהותכדיבוישמנחםכוונתשלזהביאור

אתמצאנוכיצד 64ארש"ת,ביסודגםכתובנו.ךשךזpיון p:מדועזנ"ח,ביסודוס~ן~יחף

איןומדועד"ב,ביסודוגםאד"בביסודגם ש~~זקךיכת 1ו·ף Wג~ז5תדלא.דיבהפסוקים
חוסראתלהסבירכדיבכךאיןועדיין 65צ"ם.ביסודמתאימהמחלקה~זגג:וילמילה

ליסודשףיךאחרולאזהערךמדועלאמור,המילים,לשיוךבאשרבמחברתהאחידףת

כמקוד.אינהאותיותבפיזורההדגשה . 29עמ'יסטדוב, . 62

 • 208עמ'ערפד, . 63

הובאודשיו"זוביסוד:פרןש,ךזpירז p:הפסוקגםנזכרשבואדש"תביסודאלפסיגםדאה . 64

אל"ף.ובליאל"ףעםפסוקים

65 • :p ירזpואיךאל"ףבליעה 9שמו~ז,ו~:וירבךאדש"ת,ביסודגםובאהאל"ףבליעה 9שמו:פר.ךשךז

שנגדעה.אףיסודאותבאל"ףלדאותלאפשרותדוגמאותהךצ"ם,ביסודהולמתמחלקהלה

וגםאל"ףעםביסודגםנזכרותושתיהןאל"ף,ובליאל"ףעםשמופעךן-~זקןי'בתןל~דיב

הפסוקיםבדייוסבמהדורת . 951לונדוןוכת"'פיליפאווסקימהדורתפי(עלאל"ףבליביסוד
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שבכךנאמרכךאםאלאלשניהםיושלישיאל"ףבליליסודדווקאשניאל"ףיעם
ואפשריסודכאותלראותהאפשרהנגרעתשהאל"ףכוונתו,אתלהדגישמנחםרצה

 .ביסודשאיננהכאותלראותה

תםרבנוודעתרוכשדעת

אמרת"וגםמנחם:עלבהשגתואפחהערךעלרוגשדבריאתאביאהדבריםבחיתום

ואמוןאלף.בלאכתובותופחומצאתכילמעןהיסודימןלאהואלחםואפהאלףכי

בניכתוב:הנהכיבאנה.משפטךהרשעתהיסוד,מןהואאלקיךה'אבהלאאלףכי

ותאבהותאפה ;תאבהבמשקלהואותאפהאלף.בלאתבאאלחטאיםיפתוךאם

אםכיפניהם,עברילכללהפעילםנוכלולאשרה.מבטאםאלףיובלאבאלףכתובים

הזכראבהוכךהנקבה.אפתההזכראפהאביתייאפיתיבאמרנו:בהמימיוסדבאלף

במחברת 66אופה".וכךלנקבהואובהאובהיבמשקלאופהלזכרונאמרהנקבה.אבתה

ההבדלוכלאל"ףיעםכלומרוא"ביא"ףביסודותרקכתוביםהללוהערכיםשניגופה
ואילוהמילהבראשנגרעתלאל"ףהדוגמאותברשימתנמצאשאפחהואביניהם

-47בהנגרעתהאל"ףמנחםשלדעתרוגש,הסיקמכאך 67ברשימה.הובאלאאכח

שאינםהמקריםואילו 68היסודימןאינהאפחהערךובכללךמנחםשהביאהדוגמאות

יסוד.אותהיאהאל"ףבהםתבא","אל-"אבה"כגרךהדוגמאותיברשימת

יסודכאותפעםהנגרעתהאל"ףאתמחשיבמנחםהיאךאינהרוגששלהשגתו

אפחביןמנחםהבדילמדועלשאלההיאמצטמצמתאלאביסוד'שאינהכאותופעם

מנחםעלרוגששלכלליתהשגההמייצגתדוגמהרקהךואכחשאפחלומראיךלאנה.

כתברוגששהריאופניםיבשניהנגרעתהאל"ףאתשראהעלאועקיבהיהשלא

הואהיינולזהיזהלהשוותםוהאריךשרה"ומבטאםתאבהבמשקלהוא"ותאפה

וגםיסודאותבאל"ףלראותהאפשרותאתמדגימותיד),כתבישישהפיעלבהערההובאו

בה.שאינהוביןבמילהנמצאתשהאל"ףביןביסוד,שאינהאות

מיוסדבאל"ףאםכי ] ... [להפעילםנרכל"ולארוכשמדברי . 42 *" 43 *עמ'רוכש,תשובות . 66

 429-428עמ'גזרות,אנגלנדר,ראהביסוד.היאהאל"ףהערכיםבשנישלדעתומשמע,בהם"

שבשניהםאוביסודהיאהאל"ףהערכיםשבשנישאוהיארוכששטענתלהביךשניתךשכתב

 .ביסודאינההיא
הביאגיסאשמחדבזהעקיבהיהלאמנחםלדעתו . 31עמ'למהדורתו,בהקדמתובדיירסראה . 67

כךכמוא"ף.ביסודאפחאתכללגיסאומאידךנגרעתלאל"ףהדוגמאותברשימתאפחאת

אג"לביסודגםהפסוקאתבהביאוטל""אגלישבפסוקלאל"ףבאשרמנחםהסתפקלדעתו

כשם).ג"לביסודוגם

את"בהביאורוכש:השגתאתהסבירילין . 43עמ'רוכש,בתשובותבדייוסשל 9הערהראה . 68

'התפתחות(יליןאלף"בלי'ותופחו'בתנךפעםשנמצאמפני'אפה',שרשבתורבלבדפהאות

וכנראהלאפות,שמשמעהמחלקהפ'ביסודהביאשמנחםמצאתילאאך .) 89עמ'הדקדוק,

פ'הואשהיסודרוכשהביךוכךהאל"ף,גרועותהמיליםברשימתנזכרשאפחלכךיליןהתכוון

בלבד.
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כלמנחםשלפיסברשרוכשלומדאיןגםהללו.הערכיםלשנידקנימוקיואתהגביל

גדועותמיליםערדישאכחעלשנוסףמשרםמאפה,לבדביסודאינהנגדעתאל"ף

מאומה,השיגלארוכשרעליהןמנחם,שהביאהדוגמאות-47בנכללושלאאל"ף

מתעודדת.הייתהלארוכששהשגתאפשראכחרביןאפחשביןהדמיוןאלמליכןרעל

הדוגמאות 47אתבהביאומנחם,בפשטות:לענותהיהאפשררוכששלהשגתועל

הערךושייר,רתנאהדוגמאותמקצתדקהןקצרתם"-אלר"ואלהכתב:נגדעת,לאל"ף

רבנומקרם,ומכלבה.נכללושלאנוספיםמקדיםכמרלרשימהמחוץנשתייראכח

מסתמא 69המרדה".מנחםאמדלאלגמדיאפהאל"ף"לעקודההשגה:עלכתבתם

שללאל"ףלאושמאא"ף.ביסודבמחברתכתובזאתבכלאפחשהערךלכך,התכוון

אל"ףעםביסודותמצרירתהאל"ףגדועותהמיליםמרביתשהדיהתכוון'בלבדאפח
תםשרבנוואפשרבכללה.האל"ףלמהותהתכווןאלאאל"ף),עםביסודותגם(אר

הנגדעתאל"ףכלמנחםשלפישסברארהאל"ף,בשאלתהתחבטעצמושמנחםסבר

כאותרגםכיסודגםלראותהשניתןמשרםמהשורש,גםנגדעתבהכרחאינהמהמילה

עםאחדבקנהערלותאינןתםרבנווהכרעתרוכשהשגתמקרם,מכליסוד.שאינה

הדעהואתמנחםהתחבטותעלערפדדעתאתהולמותהןאךריסטדרב,אנגלנדדדעת

מדאות.שתילאל"ףשישאנו,שהצגנו

אותיותושיכולאותיותחילופי :גפרק

במקראאותיותחילופיבענייןמנחםשלדרכו

הסכיםולאהמקרא,ללשוןהדוקהבצמידותהמקראיותהמיליםאתביארמנחם

אתהתקיףהואכידוע,מילים.ביארדלצורךאותיותלשיכולולאאותיותלהחלפת

מהרכןחרב','אבעתכמר ) 20נא(יחזקאלס.ךבו:ז:;גו:זתשפירשעלקרדישבןיהודה

~ IJ לישף~צ;וףס~:;גז:ויכןוכמרבחי"ת,ה"אוהחליףבחנת''מהברפתר ) 23כב(ירמיה~ז;ר
(ישעיהזpמ:םה':;ג.רירגםתאורה,לשרןופירשברי"רבי"תהחליף ) 174קיט(תהליםה'

החסירואשדהמילים"דברמנחם:הוסיףמכןלאחדבחי"ת.ה"אהחליף ) 13מז

רעוד .) 19 * 21- *עמ'(מחברת,כדת"לאאשדסדרםוימירופתרוןאנשיויחליפו
jJ סךשף יג;:~~למילים:פירושילצורךאותיותהחליפואשדאחדיםפותריםלנקדדבה

ו(שיה"ש~עףל ל~; ) 95 *עמ'(מחברת,ברי"רבי"תהחליפו ) 3קכט(תהליםח'ךtז{ים

החליפו ) 3כ(דהי"אכזpג.ןה~זעד 1 ; ) 103 *· 104 *עמ'(מחברת,בגן~להחליפו ) 12
(תהליםז;רהוצ;ותףבמילה ; ) 113 *עמ'(מחברת,במגדה''וישםופירשובמ"ם,די"ש

 ) 32לח(איוב;מזרות ) 135 *עמ'(מחברת,זקr:זסהמלשרןבחי"תה"אהחליפו ) 4סב

נא(ישעיה~טףiקה;ס.ךב ) 162 *עמ'(מחברת,מזלותושמוהרבלמ"דדי"שהחליפו

 • 25עמ'תם,רבנוהכרעות . 69
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 ;בלמ"דנו"ןהחליפו ) 15
יו"דהחליפו:~קדבמילה ,) 3בז(ישעיה~ליס:~קד~ן 70

המש~המשרתתאותאויסודאותשלבחילוףמדוברהללוהדוגמאותבכל 71באל"ף.

 72ככתבה.המילהאתופירשמנחם,התנגדלכךנטייתה.אתאוהמילהמשמעותאת

וסמ"ךiסי"ןחילופי

ובטןפרשלענייןמנחםפירשכד"'iזניסודאתוסמ"ך.'iזני"ןבחילופיהואכןלא

והוסיף: ,) 34נא(ירמיהז(~ן~י;נ.רשרז;נלאהואהדוגמהופסוק ,) 223 *עמ'(מחברת,
 j ") 14פ(תהליםז;נ~~דךיד qק.~ה 9 ך~;זאת:מלהאליומחבריםאשדמהפותרים"ויש

עצמוהואהביא ) 302 *עמ'(מחברת,פל"סביסודבסמ"ך.שי"ןחילופיעלהעידולא

 .) 12מכישעיהסריםכ~לסךזp~להפסוקבצד ) 16לזכאיוב~בי Wז;נ~להפסוקאת

ז$ךףךדוגמה,פסוקישניהביא ) 262 *עמ'(מחברת,ב'מחלקהס"גביסודכןכמו

המילהשבהם ,) 28כב(משליעולם~בףלתשגו·זיל ) 17בז(דברים.ר~הף~בףלמשיג . . 
 ,ב'iזני"ןכתובה

ד 1ז$חגף b ~ ,) 14נט(ישעיהט /9o נ;7~חרדוס~גהדוגמהפסוקיבצד 73
כךבסמ"ך.הואהערךשבהם ,) 6א(צפניהה'זי!ך.רי (7ס~סר~יםך~ת ,) 17מב(ישעיה

(מחברת,וסע"ד ) 264 *עמ'(מחברת,סכ"ד ,) 263 *עמ'(מחברת,סה"דביסודותגם

"וספחהפסוקאתהביא ) 270 *עמ'(מחברת,ב'מחלקהספ"חביסוד .) 268 *עמ'

 ) 17ג(ישעיה '"ה
 . . .) 6יג(שםוז;נt;כ;וזכת ) 56יד(ויקראדל~;וזכתלשאתהפסוקיםבצד 74

"כמומנחם:והוסיף ,'ה חו;י..;tךהפסוקובו ) 385 *עמ'(מחברת,שפ"חיסודגםויש

ביסודזאתועםמקובל,טכניחילוףהואוסמ"ךשי"ןשחילוףלומדניתןמספחת".

הואהראשוןהדוגמהפסוקפיתוי,שמשמעוס"תביסוד ,) 272 *(עמ'בדייוסמהדורתפיעל . 70

הימצאות .) 1נא(שמ"ב~סםןןד~תב~~תהואוהשני ,) 1נא(דהי"אן~ל tp ~~לסטןב:~מ"ד
זושלאנראהאך ;אותיותחילופילכאורהכאןיששכןעיון'טעונהס"תביסודסטןהמילה

סטן,לכתיבאשרזה.בענייןלמאמרבנספחהערתיוראהזה.דוגמהבפסוקהעיגוןמילת

זו.למילהנוסחאותחילוףנמצאלאובקניקוטהבראיקהובביבליהזpז;ןשלנוהמקראבנוסח

משתניח.הנטייהאךכנה,עלנותרתהיסודומשמעותמשרתתבאותהואהחילוףזובדוגמה . 71

עוסקתמנחםשבפי"כמו"המילהאךלשכה",כמו"נשכח.במחברתכתובנשכ"הביסוד . 72

ילין'ראהזהה.משמעותבעלייסודותבשניומדוברהיסוד'בשוויוןולאהמשמעותבשוויון

 • 103עמ'לשון,חכמיבדייוס,וכן 65-64עמ'הדקדוק,התפתחות

לעומתעלימו""יספקלמשל' .שלנוכבנוסחאינושהובאוהפסוקיםאיותבדייוסבמהדורת . 73

~ tp םכנגדלשעלים"שמרן )?(עםיספק"אם ;~לימופק~~ tp רון~;כרפ.קtארור ;לזק~ליםש·ז"

עולם,~בדל גנ;1ו::~ז.tלכנגדעולם"גבולתשג"אלוכןזגtקיג,שלנובנוסחואילורעהו"גבולמשיג

מהדורתפיעלהםכאןשהובאוהערכיםקניקוט.אצלבשי"ןכתובותנמצאוהללוהמיליםאבל

עלבדקתי.שאותםופירנצה, 2508פר" , 951ל" , 950ל"הידבכתבינמצאבשי"ןהכתיבבדייוס.

(בפאהעולם"גבולתשג"אלבשי"ן,הפסוקנזכרהמשנהשלקאופמןבכ"י , 75עמ'גבאי,פי

ביןבשי"ןוסמ"ךבסמ"ךשי"ןלחילופידוגמות 3עודוהביאתשג),גז,ושםתשיגכתובוה,

קאופמן.לכ"יהמסורהנוסח

ביסודכתובפסוקשאותולהלן,וראהבסמ"ך.בדייוסבמהדורתאך ,'הךזp~חשלנובנוסח . 74

שבדקתי).ופירנצה, 951ל" , 950ל"ידבכתבי(כך '"ה"ושפחיבשי"ןשפ"ח
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 ,) 14כב(שמ"א ף~~מpז~~לד 9ןהפסוקאתמנחםהזכיר ) 96 *עמ'(מחברת,ג"ב

סודהמגזרתמהיותהמילההדחיקו ] ... [הפתרוןוהעמידובשיךסמך"החליפווכתב:

בהמשךזה.לחילוףהתנגדהוא jישדדו"שדיםובישדים,לשדוקוברהסודה~י~י

(שמ"אסז.ק.ךתמדד 9 ן~;;~בפסוקבשי"ןסמ"ךשהחליפופותריםכלפיטעןיסודאותו
כעסביןמנחםהבדילכע"סביסודהמות'.בעל-המותמדשד'אכןופירשו ) 32טו

 ) 220 *עמ'(מחברת,דאגה""עניינושכעשוכתבלכעש,
עלמנחםכתבפ"סוביסוד 75

לולא ) 16עבכתהליםבדפסתמגזרתולהיותוראוי"נכון :)דיגכויקדאה wה~~שה
 .) 304 *עמ'(מחברת,לשניהם"אחדעניךהמקומותבדובאבלבשיךוזהבסמךשזה

76 

ליסודהפנהזאת'ועםבסמ"ךלהתחלףלשי"ןלהאפשרמנחםשלדעתכתבבכד
פ"ס,וליסוד ,ף~~מpז~~לד 9ןבפסוקלחילופיםהתנגדותועלמנחםכתבשבוג"ב,
יליד 77האותיות.חילוףמשוםה wה~~שההפסוקאתבולכלולשאידכתבמנחםשבו

ביסודמנחםדבריהיאשהביאהדוגמותואחתאותיות,לחילופיהתנגדשמנחםציין

 78לעיל.שהוזכרפ"ס

 " Menahem accepts the permutation of 'alef, he, waw or yod ,כתב:בדייוס
79 " and in some few cases, that of sin and samech . מעטיםשבמקדיםבכתבו

במחברתאחידותאין'שלדעתולהביןניתןוסמ"ךשי"ןלחילופימנחםהסכיםאחדים

צורות,שתיבעלאחדכהגההשי"ןאתדאהכנראהשמנחםסוברפרץזה.בעניין

זאתעםההגאים.התחלפותעלדיברלאהואלחילוףהסכיםשבהםשבמקומותמשום

 soלסמ"ך.שי"ןביןמבחיןשמנחםישכןפיעלשאףבהעדה,כתב

וסמ"ךשי"ןכחילופימכחםשלכללו

הואכללכיילזגד'האחדותובכלהללובדוגמאותעיוןאחידות.חוסרכאןאיןלדעתי
המיליםשבשתיבתנאיומותריםמקובלחילוףהםושי"ןסמ"ךשחילופימנחםאצל

אזימהחילוףכתוצאהתשתנההמשמעותאםאךזהה.המשמעותובשי"ן)(בסמ"ך

בערכיםשמדוברהדישונהוהמשמעותשונותהאותיותאםשכןלחילוף,מקוםאין

יסודתחתובסמ"ךבשי"ןדוגמהפסוקימהבאתנמנעלאהואזהכלללפישונים.

שיחימדב"כימהפסוקהשונההנוסחעל 108עמ'פיליפאווסקי,אצלהמבארהערתראה . 75

כתובפירנצהיד.בכתבבשי"ןהואהנוסח 951ול·-950לידבכתביגם .) 16א(שמ"א "יכ;t~~ר

בסמ"ך.

ג"ב.ביסודמנחםלדבריהפנהשבהשם, 15והערה 103עמ'לשון,חכמיבדייוס,ראה . 76

 • 2והערה 83עמ'וכן , 6והערה 82עמ'בכר, . 77

 • 65-64עמ'הדקדוק,התפתחותילין, . 78

לחילוףמנחםהתנגדהמקריםשברובמשתמע,בדייוסמדברי . 103עמ'לשון,חכמיבדייוס, . 79

מנחםקיבלמקריםעשרבכארבעהכילצייןישאךלו,הסכיםספוריםובמקומותושי"ןסמ"ך

לו.התנגדהואמקריםבשישהורקהחילוףאת

גםוראה .) 346-327(עמ'קורישבןויהודהדס"גדעתאתהביאושם , 347-344עמ'פרץ, . 80

 • 51עמ'חרל"פ,
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 [23]מירסקיחננאל

לעיל,שנזכרוסע"ד,סכ"ד,ס"ג,פל"ס,ספ"ק,כגוןבערכיםמחלקהבאותהאחד
מחלקהק"שביסודגםלמילה.שונהמשמעותיוצריםהחילופיםאיןשלדעתומשום

ת 9ק,שלדידומשום ) 3טכיחזקאלהספד"ת 9ק,מגזרתםלהיות"ויתכןכתב:ב'
לעיל,שהבאנוכד"שביסודמדבריו 81להן.אחתמשמעות ) 29כהכשמותשוסיו Rו-ף

זהלחיבורהסכיםעצמושמנחםמשמע ,;שך.~-לוק~ה 9;כךאתשחיברופותריםשיש
כד"סיסודבמחברתאיןואכן jמשמעותשינוילדעתוכאןאיןשכןהפותרים,של

;נח wךהפסוקובולעילשהבאנושפ"חביסוד 82וק~ה. 9ל-;כךכדס"םיסודלאואף

 83המשמעות,בשוויוןאמנםעוסקתכמוהמילהמספחת","כמובוהוסיףומנחם ,'ה

אבלספ"ח.ביסודשכתבוכפיבסמ"ך,שי"ןחילופיכאןמותריםהשוויוןמשוםאך

שונים,בשורשיםאלאאחדבשורשמדובראיןמשמעותלשינויגודםכשהחילוף

ז5לד 9ךבפסוקבשי"ןסמ"ךלחילופיהתנגדכךמשוםחילוף.עללדבראיןוממילא

~ o/ שינוימשוםא.כפולה:היאזהבפסוקהמחליפיםעלמנחםשלוטענתו ,"ףו,::צ~מ

 .שדלשוןמאשדהפסוקאתיותרהולםסףןהשלשוןמשוםב. jזובהחלפההמשמעות
"בעלהיאהמשמעותבשי"ןשונות:במשמעויותמדוברשובס~.ךתמדד 9~;וןבפסוק
אסור.החילוףכןועלהמות","נטהיתפרשובסמ"ךהמות"

העלתה,שי"ןאוסמ"ךהיאהיסודמאותיותאחתשבהםהערכיםכלבדיקת

מזהדוגמהפסוקימנחםהביאהאותיותשתיביןמשמעותהבדלשאיןשבמקומות

להדחיקוכדימשמעות,הבדלשישבמקומותאך 84jביסודמחלקהבאותהומזה

גםלאמוד:במשמעות,הבדלשישבמפורשוצייןהערכיםביןהבדילהואמטעות,

דאגה",ענינואשדבשי"ןהנכתבכעש"וישכתבכע"סביסודלחילוף.מקוםאין

בזהכיוצאהללו.בערכיםושי"ןסמ"ךלחילוףמקוםאיןכילומדגםרצהובזאת

ש 11ועדבצקשמשמעועד"סמחלקות,לשתינחלק ) 292 *עמ'(מחברת,עד"סהיסוד

גםלפיכךלהחליף.איןלאמוד:בסמך",וזהכשיןזה"אךוכתבמיטה,שמשמעו

נפרדיםערכיםשניהםופ"שפ"סואמנםאחת.משמעותבניאינםופ"ששפ"סציין

בדפסתמגזרתולהיותוראוי"נכוןכיה" ip'ה~"~שהעלפ"סביסודובכתבובמחברת,

לשניהם",אחדעניךהמקומותבדובאבלכשיןוזהבסמךשזהלולא ) 16עב(תהלים

היסודבדייוסבמהדורתקס"ת.ביסודגםכתובהספר""קסתהפסוקפיליפאווסקיבמהדורת . 81

אחרים".ב"שורשיםהובאקס"ת

והואכרס"םיסודויכרסמנחולדעתומנחם,עלשהשיג ,) 55 *עמ'רוכש,(תשובותרוכשראה . 82

שהשיבו ,) 18 * 19- *(עמ'מנחםתלמידיתשובותוראהש. 11מכרשונהומשמעותומרובע,שורש

ילין'ועייןכמותם.סברולאפותרים""ישבשםיכרסמנה-כרשהחיבוראתהביאמנחםכי

עמ'באנדלוסיה,פילולוגיהממן'גםראההתשובה.עלודבריו 104עמ'הדקדוק,התפתחות

 • 270עמ'א,כרךהזהב,תורהנ"ל,רכן 94

 . 103עמ'לשון'חכמיבדיירם, j 64עמ'הדקדוק,'התפתחותילין . 83

(עמ'סת"ם ,) 263 *(עמ'סה"ר ,) 115 *(עמ' tzlגר"במחברתראהשנזכרוהיסודותעלנוסף . 84

 .) 363 *(עמ'א'מחלקהש"ך ,) 361 *(עמ'אמחלקהש"ד ,) 273 *
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לאולכןלחילוףמקוםאיןלפיכךשוניםענייניםשניהםופ"ששפ"סלומדרצה

הם,אחדענייןהערכיםבדובאבלאחד,יסודתחתובסמ"ךבשי"ןהפסוקיםאתהביא

מחלקהע"שביסודמותר.החילוףובהםהמשמעות,עלמשפיעהחילוףאיןכלומד

(יחזקאלתףליסז p:בז.י~שףוזעםדוגמה,פסוקישניהובאו ) 295 *עמ'(מחברת,ד'

עסי"סבעדךפורשה.לאוהמחלקה ,) 19ג<צפניה ר:~~tז~לז5תה wע~י tח j ) 3כג
 ) 286 *עמ'(מחברת,

:זpפף j ) 26מט(ישעיה:זp~דףןד~םוק,~t;ויסהם:הדוגמהפסוקי 85
"ש(שיהךו.פ~יזג~t;ויס j ) 5א(שם~~יק,ם~~ןת:;כי~t;ויס~ל j ) 18ד(יואל~t;ויסססרים

להיותויתכןענביםעיצורענינולהיותויתכןכמשמעו"עסיסמנחם:והוסיף .) 2ח

~י tח ,) 21ג(מלאכי 86~ים Wרועשרתם ,) 3כג(יחזקאלתףליסז p:בז.י~שףוזעםמגזרתו
מחלקהמשמעותא.דברים:שנילמדיםנמצאנו .") 19ג<צפניה ר:~~tז~לז5תה wע
איןאזימיץ),(לשוןכמשמעוהואעסי"סאםב. .ועיצורסחיטההיאע"שביסודד'

אחתמשמעות )'ד(מחלקהוע"ששעסי"סהדיעיצור,משמעואםאך jלחילוףמקום

חילופימנחםהתירשבהןבמיליםכילהעיד,ראוימותרים.ושי"ןסמ"ךוחילופילהם,

גיסאמחדאחד.ביסודצידפןולעתיםיסודותלשניהפרידןהואלעתיםוסמ"ךשי"ן

יק p sז:-לשפ"ק;ולאכד"שביסודכלולהוהיאזק~ה, 9ל·;כךכדס"םאוכר"סיסודאין

ביסודהנזכר ,) 8ג(איכהז;ר;כדצ:וי"ל-זpסםשת"םלאאף jספ"קביסודהכתוב ,";מיל~
משמעות,אותהבעלישניהםכיאףושפ"ח, )'ב(מחלקהספ"חנמצאוומאידך jסת"ם

 .)'א(מחלקהושע"דסע"רוכן

אותבמעמדנותרותוהשי"ןהסמ"ךלחילוףמנחםהסכיםשבהםשבערכיםנדגיש

פת.הנחלהאותשלמהמילהכנפילההחילוףאתלדאותואיןיסוד'

הערכיםהבאתשלדדךנקטהואלחילוף,מנחםהתנגדשבהםהמקריםבששת

כע"ס,ביסודהביאוכעשכעסאתמהחילוף:להזהירהיהיכולוכךלזה,זהבסמיכות

בשתיהביאוערשעדסהערכיםאתדאגה".ענינואשדכשיןהנכתבכעש"וישוכתב

כתבשמנחםלאחדכלומד,בסמ"ך".וזהבשי"ןזה"אךוהוסיףעד"ס,ביסודמחלקות

להזהירובכךבסמ"ך'וזהבשי"ןשזהלכתובהיהיכוללזה'סמוךזההערכיםשניאת
שוניםביסודותכתבםאלאמחילוף,במפורשהזהירלאוחדשחרסבערכיםמהחילוף.

חד"ש,לאחדמידאלאלחד"ץחד"ךביןמופיעאינוחר"סהיסודעוקב:בסדראך

לעצמו.חד"שויסודלעצמוחד"סשיסודהמדגישההיאהיסודותסמיכותבכדי.ולא

עשהוכיצדמזה.זהבמרחקהכתוביםיסודותשניהםאלוופ"ש,פ"סליסודותאשד

ביסודגםהביאמקומו,ושםפ"שביסודהכתובה, wצ:ו~~שהו~םהפסוקאת ?כאן

בסמךשזה]לולא ... [מגזרתווראוי"נכון'כתבבסמ"ךדוגמהלפסוקיומשסמכופ"ס,
ס"דהיסודותמחילוף.והזהירלשניהם",אחדעניךהמקומותבדובאבלכשיןוזה

אל"סדהפסוקיםהוזכרושבוג"ב,ביסודכבדאבל jמזהזהבריחוקכתוביםוש"ר

ע"ס.הואהיסוד 951לונדוןבכ"י . 85

וסב.הערה , 135עמ'פיליפאווסקי,ראהבסמ"ך.ך~שוטםשלנובנוסח . 86
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סמ"ךשהחליפולפותריםהתנגדותואתמנחםהביעהמות",מרסרו"אכןמשמעתך"

חילופיםמפניבהתריעושנקטמנחםשלהדידקטיתדרכואתאפוארואיםאנו .בשי"ן

אסורים.הןשלדעתובמילים

וסמ"ךשי"ןלחילופיהבסיס

וסמ"ך.שי"ןחילופיבהתירומנחםשלזהלחריגהמקורמהולשאול,יש
~ים Wכגון 87 ,בסמ"ךועתיםבשי"ןעתיםהכתובותמיליםמצאנובמקראכבר

ל"אלעומת ) 22ב(שמ"א~חור~שדגל"א ,) 3קא(תהלים~ים .Pכנגד ) 2ה(הושע

~~ןף ?iמר Qכנגד ) 11יב(קהלתטף~ים tף~מז.pזקרות ,) 19מד(תהלים~חור~סוג
 .) 120קיטכתהלים:;גזpךי

בלשוןנכתבובשי"ןבמקראהכתובותשמיליםמצאנועוד 88
ן~ז.pו:זט ,)אי,נדרים(משנהמארוסהכנגד ) 15כב(שמותא"ןזpהכגוןבסמ"ך,חז"ל

מיליםשלמקראייםבציטוטיםאף .)אד,מעשרות(משנהסחטכנגד ) 11מ(בראשית

ף~מז.pזקרותכגון ,חז"לבלשוןבסמ"ךלעתיםהןנכתבובשי"ןבמקראהכתובות

 ,) 83ז,נליברמן]סוטה(תוספתאנטועים""וכמסמרותכנגד ) 11יב(קהלתנטועים

יד,נליברמן]סוטהכתוספתאעינים""ומסקרותכנגד ) 16גכישעיה ם:~י~רות wז,נזע 1
[כ"י(משנהאשה"ארסאשרהאיש"ומיכנגדאשה"זיןשאשרהאיש"ומי ,) 44

מהןאחת"שחטציטוט:שאינובדיבורפסוקיםבשיבוץוכן 89 .)וח,סוטהקאופמן]

~פור iJ~תךז;?ו:זטהפסוקעלהנסמך ,)גח,נגעים(תוספתאחיים"מיםעלחרסכליאל

 .) 5יד(ויקראו:ז~יםמ:ם~לס.רשלי p:~לס~סת

 ] ... [כבשיםכבשיםאומריםשמי]בית ... ["כבשיםמשל:דרךמצאנוחז"לבמדרשי
נחבאדוב(פסיקתאישראל"שלעונותיהןכובסיןשהןכבסיםכבשיםאו'היללובית

 90 .)ו

עמ'חיים,בןראהזמנואתלקבועניתןשאיןבשלבהעבריתמןבחלקשחל s > sהמעתקעל . 87

24-23 • 

ביאר:והמהדיר ;"'סוקריןשכתוביםמלים"י"חרשימת , 121-120עמ'ואכלה,אכלהראה . 88

" deren Stamm Samech hat " 'ירושליםשלזינגר,ד"ששלהפקסימיליהבמהדורת 148(עמ

ישאךאיננה,זורשימהאסטבןשההדיר Sefer Oklah we-Oklahהמדעיתבמהדורהתשלו).

ס'ש,כיההנחהבהןמשתמעתשבמובלעדוגמאותשתיאחרתרשימהבראש ) 132(עמ'בה

ערך.שו;ת

שתי . 46-37עמ'ארפורט,נתן'ראההמקראמלשוןל 11חזבלשוןבסמ"ךן 11שיחילופיעל . 89

אתעבודתה.מתוךהןבשי"ןבמקוםבסמ"ךבתוספתאשצוטטומקראלפסוקיהדוגמאות

והערה 64בעמ'דבריואתגםוראה j 7 5עמ'גבאי'שלבמאמרומצאתיקאופמןמכ"יהדוגמה
#תנוארס'.אשרהאיש'"מיהובא:העבריתללשוןהאקדמיהשלההיסטוריבמילוןשם. 8

צד"יהאותהנשקהפיעל .) 110וטיקןכ"יפיעלע"אמדסוטה(בבליהמארס"אחדרבכן#.

רוסירהופרמה A50קאופמןהידבכתביי"ן tvבאובסמ"ךכחלפה A470קיימברידג'בכ"י

138 • 

- sחילופיעל . 90 s וחילופיs - s 162 "* 154עמ'שטייבו,ראהבמדרש * . 
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הפותחיםפסוקיםא-ב,סדרלפיבאקרוסטיכוןהכתובהזוהמקראית,בשירה

בתהלים,קיטבפרקלמשלשי"ן.במקוםאלאסמ"ךבמקוםבאיםאינםי"ן iv'באות

ח~םרדפף~ירים wבהפותחיםהפסוקיםשמונה,כפולא-בסדרפיעלהכתוב

כן(קסא-קסב).שי"ןשבאותהפסוקיםבשמונהכלולים~זtדסד~לז$ב~יש wו
שי"ןבאותהפסוקיםמשולש:א-בסדרפיעלשהואאיכה,במגילתגבפרקהוא

לפיהכתובו,באיכהוכן ;ךקי~סםם '3 ג;: tP~מי,~סי Wסך~סם, '3בזpמ~פותחים
שונהאדום".בתושמחי"1קי1קיהואשי"ןבאותלפתוחהאמורהפסוקא-ב,סדר

נמצאותבשי"ןהפותחותשמיליםמוצאיםאנובההמקרא:שלאחרבתקופההדבר

שהואהמעשים",כלעלאדון"אלהפיוטהשי"ן.בקבוצתולאהסמ"ךבקבוצת
והמשפטא-ב,אקרוסטיכוןעלמיוסד 91 ,התלמודשמתקופתההיכלותמספרות

"האדרתובפיוטבו~ם. p:ים wwו~אסם p:זץזגחיםהואסמ"ךבאותלפתוחהאמור
סמ"ךבאותכתוב 92ההיכלות,מספרותהואאףכפול,א-בעלהמיוסדוהאמונה",

iJ ךסשודW ?.מלכויות,עלפייטהארץ-ישראליהפיוטמתקופתיוסיבןיוסיהפייטן . ל

"אהללהבפיוט 93כפול.א-בבסדרבאקרוסטיכוןכתוביםואלוושופרות,זיכרונות

השכיחוהשורהסח~יף,~יר wבמיליםפותחתסמ"ךבאותהראשונההשורהאלהי"
P. ל~זקךימותב1קיחףפותחתראשונהשורהבמעשי""אפחדבפיוטסלק.ו~ב, 

שושראשונהשורהלעזרה":"אנוסהבפיוטגםוכךדלת.סוגרהשנייהוהשורה

~ w לה 9והשנייה ,יש; w כל 95או~ין"~מף~ה~ין~מר י~"יניישלבפיוטו 94 •יזג~י
סדרפיעלאותבאותההפותחותמיליםארבעולאחריה~יבמילהפותחתשורה

חי~יחז}Jבונותסןש~יך.ול,ות//ךדוןזרותזמם~יוח':ז'האותיותלמשלא-ב.
q ןה 9~יכתוב:סמ"ךובאות ;לקותw חw גאW שלבפיוטיוגםמצאנוכזאת .ל,?י

 96הקליר.

למשל,שי"ן.שתחילתןהמיליםגםסמ"ךבאותהובאולרס"גהאגרוןבספר

נמצאלסיטסטובין ; IIשאת , Iשאתשאור,הערכיםהובאווסבסאוןהערכיםבין

רדיד"וקולרס"גכתבאלמפרדה"לפט'האלסבעיןב"כתאבכןכמו 97שטם.הערך

פסיעהלגתהםפיללכ'טוהיקאלוכדיכ'טוהתפסירה .תי.~ iJף:;;גין~י~י~~זעעכי

עםהמקראשמלשון~שעאתוחשודה 98~~;כיעות",זעלוש ~וס~~ w~ריריקולוןכמא

 • 115עמ'אילן,בד jמטעמ'זולאי, j47עמ'פליישד,ראה . 91

 • 19-16 1עמאילן,בדעיין . 92

 • 117-93עמ'יוסי'בןיוסיפיוטי . 93

יוסי.בןליוסיכוננת"ו"אתהגבורות""אזכירהפיוטיםגםראה . 94

קלג-קלד.עמ'יניי,פיוטי . 95

בטוחים"צרםביןאשרו"אמונים ) 169-168עמ'הקליד,(פיוטיבתומו"היה"אשדלמשלדאה . 96

 .) 180-178עמ'(שם,

 • 44-43עמ'אגוון'לבפתיחהאלונידבריראה . 97

 • 54עמ'אלוני'מהדורת . 98
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 [27]מירסקיחננאל

;ור tv'ן~;כיל p:ןשי;ורהפסוקעלובפירושוהחילוף.עלשהעירבלאחז"לשמלשוןפסיעה

בחילוףתהום"מעינותויסכרומןכסילושוכר"ואשתקאקכתב ) 10כר(משליע~ךים

משולבותבשי"ןמיליםמצאנואלפסיאברהםבןדודשלבמילונואף 99וסמ"ך.שי"ן

כעסוביסודנפרדת.שי"ןמחברתואיןלכסליכסביןוכשדכשבלמשליסמ"ךבאות

וכאיוב "י'?ז?בנ;;:זקקלזpקוללףבצד ) 19חכירמיהח:;כ~סף~יהדוגמהפסוקאתהביא
אנגלקתתהוםמעינתוי~כרווגלקסדשכר"ולנאהוא:אףכתבסכ"רבשורש 100 .) 2

 101ואנסדת".

בלשוןיותררחבהוהתופעהיכאלוחילופיםהיועצמושבמקראלמדיםאנוהרי

אלפסי,ודודכרס"גלמנחם,שקדמוהלשוןוחכמיישראלארץפייטניולאחריה.חז"ל

והואישיסמוךמהעללמנחםלוהיהכןאםמתחלפות.אותיותהללובאותיותראו

כשהמשמעותאךהמילה,משמעותאתמשנהאינוכשהחילוףהחילופיםאתקיבל

חילוף.עללדבראיןוממילאשוניםערכיםבשנישמדוברהדימשתנה,

אחו"יאותיות

שלעתיםבמקראמצאנובזpמותבהימצאןאשריאהו"יאותיותהןזהמכלליוצאותעוד

ביסודמנחםוכלשוןנוספות,הןועתיםשיכולביניהןישעיתיםיביניהןמתחלפותהן

ביסודלמשל, .) 153 *עמ'(מחברת,ותהפוכות"ותוספותמגרעותלהם"ישז"ל:

 102לטיסם" fהחרטומים"ויעשוהפסוקהובאכשפים,שמשמעה ,'במחלקהלה"ט

כחילוף),.רם P:-ןים-ךזים j(תוספות)ןזpש-ש:ש ,ש~-ן~:ש j(גריעה)ה"אבלא

משניםאינםוהגריעהוהתוספתהחילוףהללוהמקריםבכלכחילוף).זיר fננור-כ:ר-

דובפיעלהקפידומנחםיסוד,אותבתפקידאהו"יכשאותיותגםהמילהמשמעותאת

רא.עמ'קאפח, . 99

ולכתאבלאגרוןבניגודושי"ן.סמ"ךלחילופידוגמאותהביא 353-349עמ'ב,כרךאלפסי, . 100

ולאשי"ןבמחברתכתוביםבשי"ןהפותחיםהיסודותמנחםבמחברתאל·אלפאט,ג'אמע

סמ"ך.במחברת

 • 367עמ'באגררן,הביאואלוני . 325עמ'ב,כרךאלפסי, . 101

 .) 14חושם 3ח(שמות:;גל~יסםזpים ,tPזך iJ~ן 1 ש~~ 1הפסוקעלהנסמך , 950ל"בכ"יכך . 102

"החרטומיםפירנצה,ובכ"יבמקראשכתובכפיבלטיהם",החרטומיםכן"ויעשו 951ל·בכ"י

המקוםומראהכלחטיהם"החרטומים"ויעשו ) 230 *(עמ'בדיירסבמהדורתאךבלטיהם".

נאמרשבוהמקראי,הפסוקמלשוןהריחוקמשוםכנראה-שאלהסימןעם 11זשמותהוא

ידכתבפיעלהואבדייוסבמהדורתהדוגמהפסוק .~ן:;גלה~יסם ם~ר~?/~י ,tPזךסם~ם 1 ש~~ 1
הדוגמהפסוקאם .) 11זמשמותהואהפסוקלח"טביסודפיליפאווסקיבמהדורת(וכןאחר

שבכ"ישהפסוקסבורניה"א.בלא:;גל~יסםהצורהשלדינהמההשאלה,ערלה:;גלה~יסםהוא

המקראילפסוקהקרבהמשוםא.טעמים:משכינכרן:;גל~יסם"החרטומים"ויעשו 950ל·

רצהלדעתיחידוש.איןבזה-לה"טליסודהשייך:;גלה~יסםב.ם. ry:;גל~יזpים ,tPזך iJ~ן 1 ש~~ 1

שישהשמותמןאחדוזהנגרעה,שהה"אאףלה"טליסודשייך:;גל~יסםשגםלומר,מנחם

מגרעות.להם
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המתחלפותאלושאותיותכתבלאשמנחםלצייןיש .)םש(להםאחדשענייןלציין
 103בא"ר.ביסודבמחברתכתוב~ר fוהערךביסוד,אינן

כפועלויו"דוי"ואל"ף,חילופי

בתפקידשהןוביןיסודאותבתפקידשהןביןבפועלגםלעתיםמתחלפותאלואותיות

 ה~ז:;ך."(ביו"דגםדוגמהפסוקימנחםהביאה"יביסודמילה.בראשמשרתתאות

מתחלפיםהמליםברבוחיווין"וחוריןוכתב:לאחיך"),גבירכ"ח.כהבוי"ווגםברכה")

(מחברת,חורין"משפטככהוגםתחתם.וויךיבואוןחיוויןבהעלותאלה.חלףאלה

יסוד.כאותבמעמדהנותרתוהיאמתחלפת,יסודבאותמדוברכאןאף .) 136 *עמ'

אשרהמליםבר'ב"וגםו"ו:ביסודכתבהמילהבראשבוי"ומשרתתיו"דחילוףעל

לישעיצאתרשע.ישעכאלה.בהם.הוויבאיסודואיננובמליםכמיוסדיודתחילתם

לכת,ךידע ;תוראלמעןבי'יבאורעדיראה ;והושעואליפנוואושעה'הושיעניעמך'
הם:הדוגמהפסוקית"אביסוד .) 145 *עמ'(מחברת,לכם"יוודעאתודע,אליו

עולם~~ערתמ~בת ,~ ;ז)לד(במדברלק,םז;רסא~ ;י)לד(במדברלק,ם"ןi:ז~~דיסם
ט~מוז$ת;ז.עפו 1 ;ו)טכיחזקאלים W ~~ס~בFחות~לסרןi:ז~ריסנו).מטכבראשית
:tקך~ל;~~דושיד),(שמ"אנא~ר Wמדלתות~ל;סיו 1<ויתר>:ךג;ןם~~ה'לל l:ךג~יגיסם

i:אל"ףחילופישישמכאן .")הללא(איוב י~ג~~שדיסריסד ;מא)עח(תהלים ~ו~ן
 .בפועלגםבוי"ו

אותיותשיכול

אותהבניהן ב'-?\,?ו ש~~המיליםאותיות.לשיכולמוחלטתהתנגדותהתנגדמנחם
יסודותבשניכתובותושלז.קהלה i?יiקוכןבמחברת,שוניםיסודותשניאךמשמעות

המלהאתהפכו ,) 16ב(חבקוקןה~.רל~סה~ם"iקסהכתבג"בביסודנפרדים.
ז"בביסודוכן .) 96 *עמ'(מחברת,זהלהיפוךוהתנגדהתרעלה",מכוסוהעמידוהו

ביסוד 104 .'זב'ופירשוהו ) 4מט(ירמיהק,ר i? ~!באתשהפכוהפתרוןלאנשיהתנגד

שוניםיסודותלשניהיאהכוונהאחד".מיןואלגמים"אלמגיםבמחברת:כתובאלמ"ג

~ך~ולק,ד~.רהכנגד ) 5לט(איובזכ~זPי~.ךאהובאהמילהמסוףנגועתלאל"ףבדוגמות . 103
חילופיקיבללאשמנחםמסתנוזהלפיפ"ו.ביסודהובאמיומיהוהפסוק ,) 24בכיומיה

אל"ףלחילוףדוגמהאיןהמתחלפותלאותיותז"לביסודשהביאבדוגמותגםוה"א.אל"ף

בה"א.

הפסוקגםלת"עביסודמופיעבדייוסבמהדרות . 65עמ'הדקדוק,התפתחותילין'דאה . 104

(מקומומנחםשלידומתחתיצאכךשלאלהניחיש . 950ל"בכ"יגםוכך ,;לל:;ביא~זקסץערת

היחידהדוגמהופסוקאיננו'זהפסוק 951ל"בכ"ישם).נדנוהפסוקואמנםתל"ע,ביסוד

ואני j:ק:;ניךיםמלז;וערתשלנוהמקראבנוסחאך ,"'הנתרץכפיריםלערת"מתהואלת"עביסוד

כנוסח ,'התוץ t:ק:;ניךיםמלז;וערתהואהדוגמהפסוקפיונצהבכ"ימעתיק.שגגתשזרמניח

:ק:;ניךיםמלז;וערתהובאהמבורגבכ"י .רליידןפויסארקספרוד'ידבכתביגםרכך jשלנוהמקרא

t מתלערת".נוסחגםהביאקניקרטתל"ע).ביסודנמצאהוא(שאף ל!~זקסץערתגםאך ,'התרץ"
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נא(ישעיהו·;ותוא ) 5יד(דבריםף~אוהםהדוגמהפסוקיתא"ובערךאחד.שמשמעם

בשמותהמותריםו·וי"ואל"ףבחילופיאואלאאותיות,בשיכולמדובראיןאך ) 20

שנייםת"קביסודקריאה.~מותכשתיוהאל"ףהוי"ואתלראותיש:;כתואשבמילהאו

 .) 24כב(ירמיה~ז;וק.דגז.fםז;נ:;כי ,) 17ח(יהושעס~ירז;נן ףק~~: 1הםהדוגמהמפסוקי

דרךעלאלאהגדירןלאשמנחםתימנ"המאותיותהיאהמילהבראשבבואהזונו"ן

עללאהנו"ןאתכללמנחםהגדירלא~ז;וק.דגבצורהביסוד.אינןהןהיינוהשלילה,
מקוםאיןלפיכךאנרגיקום.נו"ןהיאולשיטתנוהחיוב,דרךעלולאהשלילהדרך

 105אותיות.שיכולכאןלהניח

מנחםרעתסיכום

אתלשנותכדיבושישחילוףלכלהתנגדשמנחםהיאמהמחברתהעולההמסקנה

אפואהואזהבתחוםשיטתוסיכוםמשרתת.באותמדובראםגםהמילה,משמעות

כדלקמן:

משרתות.באותיותוביןיסודבאותיותביןאותיותחילופימנחםקיבללאככללא.

מוחלטת.היאאותיותלשיכולהתנגדותוב.

אךחילוף,להניחאיןמשמעותהבדליוצרשחילופןבמקריםוסמ"ךשי"ןג.

חילוף.להניחמותרמשמעותשינויואיןכאלוגרפיםמשמשותשהןבמקרים

אוחילוףלהניחומותרומגרעות""תהפוכותלהןישעצםבשםאהו"יאותיות .ד

משמעות.שינויבכךאיןאםביסוד'כשהןאףנפילה

משרתותכשהןביןבפועל'גםביניהןמתחלפותויו"דוי"ואל"ףהאותיותה.

בחילופיםמשמעותשינויאיןאםיסוד'אותיותכשהןוביןהמילהבראשבבואן

הללו.

יסודבאותהואהחילוףאםאותיות,לחילופיהסכיםמנחםשבהםהמקריםבכלו.

 .יסודכאותהאותשלבמעמדהפוגעהחילוףאין-

תמהשם 3ובהערהאותיות,לשיכולעקרוניבאופןהתנגדשמנחםשכתב , 83עמ'בכר,ראה . 105

במהדורתהנוסחזהאנתקך".כמואתקנךההפוכותהתיבותמן"והואכתובת"קשביסודעל

עלמרמזוהואמנחם,שלאינוספקללאזהנוסחפויס.כ"יעלשנסמכהפיליפאווסקי'

כתביוברובבדייוסבמהדורתפיליפאווסקי.שלמהדורתואיכותועלפויסכ"ישלמהימנותו

 ,) 24(שמותיצ"אד?,םכנגד ) 24לב(במדברלצ"ג~?,םרר"ת 11מצאנובמקראאיננו.זהקטעהיד

לצג~?,םשבמילההדרשן'משהו'בשםאתועלהביאוש"יאותיות.בשיכולמדובוולכאורה

בעקיפיןמיישביםהדרשןמשהו'דברי .) 8ח(תהליםצ~השבמילההה"אתחתבאההאל"ף

היהבמחברת,לצ"ג~?,םרר"ת 11הפסוקאתמנחםהזכירול:ןאותיות,שיכולשאיןמנחםדעתאת

 .צ"ןביסודמשבצרמסתמא
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ס"תחיסור :נספח

אתויסתישראלעלסטןויעמד-"סתכך:מנוסחהערךראש 950לונדוןידבכתב

בהם".דודאת;ויסתישראלעלסטן"סת-ריעמדבדיירסבמהדורתואילובהם".וריד

הערך:שלזהלחלקשנרגעבמההידמכתבבדיירסמהדורתשרנהבשתיים

שניים.-בדיירסבמהדורתואילויחידידוגמהפסוקהובאהידבכתבא.

ואילו ;אהימיםשבדבריהכתיבלפיייר"דמלאבכתיברדידבאהידבכתבב.

ב.שבשמואלהכתיבלפיייר"דבלאבדיירסבמהדורת

שחלהנראהישהובאולדוגמאותבמקוררתנתבונןאם ?אלוהבדליםכרבעיםמניין
בדיירס:במהדורתגםשגיאהושנפלהלונדוןידבכתבמעתיקטעות

 950לונדוןכ"ימהמקראהכתובים

l ~~ך'מ fp ןfקן~ל~לזt:1 ~ 9 אתויסתישראלעלסטןויעמדסתדוידז5תת

בחםרדיד ) 1נא(דהי"א:tקן~לז5תלזקנרת

בדייוסמהדורת

l לה'~ףף 19וq ררתf קן~לt:1 ~ 9 אתויסת ;ישראלעלסטןויעמדסתז5תת

בהםדוד ) 1כד"ב(שמלאמיר~סםדוד

מדבריבפסוקפתחהמעתיקהכתובים.שנישלהכלאהחלההידשבכתבלראותנקל

קלסימקרהמעין ,)"םהב"(במשמואלבפסוקסייםאךרדיד)הכתיבלפי(גםהימים

בחבית".וסייםבכד"פתחשל

ויסתישראלעלסטן"ויעמדזה:בסדרהפסוקיםשניידיעלהדגיםשמנחםמסתבר

הדרמותמחמתדוד"את"ויסתעלדילגוהמעתיק-בהם"דודאת;"ויסתוריד"את

הראשוןהפסוקעםבשבשמואל"בהם"אתוהכליאדוד")אתויסת ...ורידאת("ויסת

א:הימיםמדברי

=>ויעמד )ב"(שמבהםדוד~ת t+ויסת(דהי"א)ורידאתויסתישראלעלסטןויעמד

בהם.ורידאתויסתישראלעלסטן

עלסטן"ויעמדא:הימיםשבדבריוריד"את"ויסתעלדילוגישבדיירסבמהדורת

היסודנשמטרננך- )ב"(שמבהם"דודאת"ויסת ;(דהי"א)וריד"אתויסתישראל

וריד".את"ויסתיהראשוןהדוגמהבפסוקמנחםכירוןשאליוהעיקרי

בכלהמיוסדתמנחם,למחברתהעבריתללשוןהאקדמיהשלהפנימיתבמהדורה

עלסטן"ויעמדכך:בחםהמילהייתורעלהוער , 950לונדוןידכתבעלשאפשרמקרם

 "!!בהםורידאתויסתישראל
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ביבליוגרפייםקיצורים

 199 5ירושליםרש"י'היכלאבינרי'יצחק =אבינרי

תשכ"טירושליםאלוני'נחמיהמהדורתגאון'סעדיהלרבאגווןה =אגוון
(הנובר 1972יורקכיופרענסדארף,זלמןמהדורתואכלה,אכלה=ספרואכלהאכלה

תרכ"ד)

עבלשוננוהראשונים",צרפתחכמישלהשורש"תפישתאלדד,אילן =אלדד

 502-487עמ'(תשע"א),

 John F. Elwodle, "The Mahberet of Menahem: Proposals for a =אלוולד

Lexicographic Theory", in Jon Davies, Graham Harvey & W.G.E Watson 

, 1995 eds.), Words Remembered, Texts Renewed, Sheffield Academy Press ( 

462-479 . pp 

תשמ"וירושלים ,]א[וספרותלשוןמחקריאלוני,=נחמיהאלוני

 Solomon L. Skoss, The Hebrew-Arabic Dictionary of the Bible =אלפסי

Known as Kitiib Jami 'Al-Alfaz (Agron) of David Ben Abraham al-Fasi, the 

1936-1945 , Karaite (10. cent.), vols. I-II, Yale University Press 

 Henry Englander, "Rashi's View ofthe WeakRoots", Hebrewגזרות=אנגלנדר,

399-437 . Union College Annual 8 (1936), pp 

 Henry Englander, "Grammatical Elements and =טרמינולוגיהאנגלנדר,

Terminology in Rashi's Biblical Comentaries", Hebrew Union College 

367-389 . Annual 11 (1936), pp 

 Femando Diaz Esteban (ed.), Sefer Oklah we-Oklah: colecci6n de =אסטבן

listas de palabras destinadas a conservar la integridad del texto hebreo de 

5 197 la Biblia entre los judios de la Edad Media, Madrid 

 Angel Saenz-Badillos, "Early Hebraists in Spain: Menahem =לשון,חכמיבדיירם

/ bo (ed.), Hebrew Bible ~ ben Saruq and Dunash ben Labrat", in Magne S 

, Old Testament: The History of its lnterpretation, Gottingen 2000, vol. II 

96-109 pp 

 Rudolf Kittel et al. ( ed.), Biblia Hebraica Stuttgartensia , =הבראיקהביבליה

2004 Stuttgart 

 Wilhelm Bacher, Die Anfange der hebraischen Grammatik, Leipzig =בכר

1895 

תשל"זירושליםחמישי,כרךשומרון,נוסחוארמיתעבריתבן-חיים,=זאבבן-חיים

הבינייםבימיהעבריםהמדקדקיםאצלמשמעןהנוספות:"האותיותבקר,דן =בקר

כהןא'וחייםבר-אשרמשהבתוךהערבים",עמיתיהןאצלמשמעןלעומת

תש"ע,ירושליםרדתן'לאהרןמוגשיםבלשוןמחקריםאהרן:משאת(עורכים),

 279-261עמ'
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 1987גןרמתוהיכלות,תפילהסתריאילן,בר=מאיראילןבר

קארפמן",ידכתבפיעלבמשנההמקראמןבציטוטים"הלשוןגבאייאריאל =גבאי

 97-63עמ'(תשע"א),יגבלשוןמחקרים

 ,)ם"שת(מדלשוננוהעברי",והשורשהחלקהשוכן"עלגרלדנברג,גדעון =גרלדנברג

 292-280עמ'

(תשס"ט),א-בעא,לשוננורש"י",שלהשורש"תפיסתגמליאל,חכרן =גמליאל

 129-105עמ'

ירושליםיג,העברית,האנציקלופדיהדקדוקית","חשיבהגובל,איונה =גובל

 42-26עמ'תשכ"א,

 Siegmund Gross, Menahem ben Saruk, Breslau 1872 =גרוס

מהדורתתם,רבנוהכרעותעםלברטבןרוכשתשובותספר =תםרבנוהכרעות

 1855רעדינבררגלונדוןפיליפאררסקי,

שללו)(הרצאתקיימברידג'ידבכתבהנחציים"העיצוריםהנשקה,=יהודיתהנשקה

 450-421עמ' ,)ע"שת(עבלשוננוהמשנה",

תשס"הירושליםשיח,ושופכיפייטניםמפיאייזולמנחם =זרלאי

וחידוש,מסרותאבן-עזראאברהםרבישלהלשוןתורתחרל"פ,רחל=לרבהחרל"פ

תשנ"טשבעבאר

ספרבהחדרתז"לוילנסקימיכאלשל"דרכוטנא,דוד =רילנסקישלדרכוטנא,

חלקוילנסקי,מיכאלמהדרותג'נאח,אבןיונהלו'הרקמהספרבתוךהרקמה",

תשכ"דירושליםב,

ירושליםיהעבריהדקדוקהתפתחותתולדותייליןדוד =הדקדוקהתפתחותיילין

"התש

 Moח is Jastrow, "Jewish Grammarians ofthe Middle Ages", Hebraica =יסטרוב

26-33 . 4, 1 (Oct. 1887), pp 

 ] 1091המסירה[תאוין 950לונדוןידכתבמנחם,=מחברת-950לידכתב

 ] 1189המסירה[תאוין 951לונדוןידכתבמנחם,=מחברת-951לידכתב

לערן] 1250המסירה[תאוין 3508פרמהידכתבמנחם,=מחברת-3508פרידכתב

[תאוין plut . 1/88.9לורנציאנהפירנצהידכתבמנחם,מחברת =פירנצהידכתב

 ]-14ההמאההמסירה:

 Edici6n Critica e Introducci6n de ,Menahem ben Saruq Mahberet =מחברת

1986 Angel Saenz-Badillos, Granada 

הביניים",בימיהדקדוקית"המחשבהיממןאהרן =הדקדוקיתהמחשבהיממן

 96-79עמ'(תשנ"ה),זבלשוןמחקרים

 Aharon Maman, "Philology in Andalusia ,-950 =באנדלוסיהפילולוגיה ,ממן

91-99 . 1223: An Overview", Iberia Judaica, vol. I, Madrid 2009, pp 

 Aharon Maman, "The Flourishing Era of Jewish Exegesis in =הזהבתור ,ממן
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Spain", in Magne Srebo (ed.), Hebrew Bible / Old Testament: The History 

261-281 . of its Jnterpretation, Gottingen 2000, vol. II, pp 

תרכ"בוורשאמונק,גרשוןיהושעמהדורתהתורה,מפרשיאוצר =התורהמפרשי

תשל"גוירושלים

עבודתהתוספתא,שלארפורטכ"ישלהלשוניתמסורתונתן'חיה =ארפורטנתן'

תשל"דבירושלים,העבריתהאוניברסיטהדוקטור'

יעקב",בןשמואלבידימנחםממחברתערכיםשלמסרני"עיבודעופר,יוסףעופר=

 255-189עמ'(תשנ"ט),ג-דסב,לשוננו

ירושליםאליצור,שולמיתמהדורתקילו,בירכיאלעזרו'פיוטי =הקלידפיוטי

תשמ"ח

תשנ"אירושליםמירסקי,אהרןמהדורתיוסי,בןיוסי=פיוטייוסיבןיוסיפיוטי

תרח"ץברליןאי'זולמנחםמהדורתיניי'פיוטי =ינייפיוטי
 1854ועדינבורגלונדוןמנחם,מחברתפיליפאווסקי'צבי =פיליפאווסקי

תשמ"דירושליםובהתפתחותם,בהתהוותםהיוצרותפליישר,=עזראפליישר

תשמ"זנויארקמנדלבוים,דבמהדורתנחבא,דובפסיקתא =נחבאדובפסיקתא

 )ב"(תשב

 Joseph Pereira-Mendoza, Rashi as Philologist, Manchester =מכרוזהפרידה

1940 

דוקטור,עבודתבלעם,אבןיהודהו'שלהפילולוגיתפרשנותופרץ,מערביפרץ=

תשל"חבך·אילן'אוניברסיטת

תשל"וירושליםרס"ג,ופירושתרגוםעםמשליקאפח,=יוסףקאפח

 Benjaminus Kennicott, Vetus Testamentum Hebraicum, Hildesheim =קניקוט

2003 

 Nehemias Kronberg, Raschi als Exeget, Breslau 1882 =קרונברג

אילן)(ברהכתרגדולותבמקראותהגרסהפיעלהמקראעלרש"י =רש"י

 Richard Steiner, "Ketiv-Kere or Polyphony: The XX Distinction =שטיבו

," according to the Masoretes, The Rabbis, Jerome, QirqisanI, and Hai Gaon 

מוגשיםהיהודיםובלשונותהעבריתבלשוןמחקרים(עורך),בר·אשרמשהבתוך

 *-179 * 151עמ' ' 1996ירושליםמדרג,לשלמה
אלכסנדרמהדורתאונקלוס,תרגוםבארמית,הקודשכתבי =אונקלוסשפרנו,

 1954ליידןשפרנו,

 Angel Saenz-Badillos, Tesubot de Dunas Ben Labrat, Edici6nרוכש=תשובות

1980 Critica y Traducci6n Espafiola,Granada 

 Tesubot de los Discipulos de Menabem Contra Dunas =מנחםתלמידיתשובות

Ben Labraf, Texto y Traducci6n por Santiaga Benavente Robles, Granada 

1986 
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