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על ספר דקדוק של התעתיקים העבריים של אוריגינס

מאת

יהושע בלאו

אלכסיי אליהו יודיצקי, דקדוק העברית של תעתיקי אוריגינס, ירושלים:

האקדמיה ללשון העברית, תשע"ז, טז, VI ,322 עמ'

 ,)Hexapla( א. במחצית הראשונה של המאה השלישית חיבר אבי הכנסייה אוריגינס את המשושה

מהדורה של המקרא בשישה טורים: הטור הראשון הכיל את טקסט העיצורים של המקרא, השני 

)Secunda(, שבו אנו עוסקים כאן – את התעתיק היווני של המקרא )לרבות תנועותיו, הלא הוא 

לתרגומי  מוקדשים  האחרים  הטורים  ארבעת  התנועות(;  את  גם  המוסר  הקדום  המקרא  טקסט 

)Mercati( בספריית אמברוזיאנה במילנו  ג' מרקטי  1894 גילה הקרדינל  יווניים. בשנת  מקרא 

פלימפססט של תעתיקי הטור השני שהכיל כ־1,000 מילים מתוך עשרה מזמורי תהלים. 

ב. חלוקות הדעות אם הטור השני יצא מתחת ידו של אוריגינס עצמו או שמא השתמש בתעתיק   

שיצא מתחת ידו של יהודי מתייוון,1 ולא קל להכריע בעניין. על רקע היהדות המתייוונת במצרים 

ונוצרים מתייהדים שקראו בפומבי את המקרא בעברית, נראה לכאורה יותר שאוריגינס השתמש 

יהודים מתייוונים. בטור השני לא נעשה מאמץ לסמן את אותיות הגרון,  מידי  בתעתיק שיצא 

אלא לעתים קרובות תועתקו מילים בעלות אותיות גרוניות ללא סימון אותיות אלו, וכך לעתים 

׳ִיְהֶיה׳.3 על כן נראה   ιειε  37 αβου ׳ֶאֱהבּו׳; פט   2 24 נוצרו תיבות שקשה לזהותן – מעין תה' לא 

שהטור השני היה רק אמצעי עזר כדי לאפשר את קריאת התנ"ך העברי )הנמצא בטור הראשון 

ספר,  ביודעי  אלא  הארץ,  בעמי  מדובר  לא  סופרים.  תיקון  מעין  טעויות,  ללא  אוריגינס(  של 

ובמקורו הטור השני  היו לקרוא שלא במדויק את טקסט המקרא,  ידיעותיהם עשויים  שלמרות 

 G. Janssens, Studies in Hebrew Historical Linguistics based on Origen’s זו:  בעיה  על  עיינו   1

Secunda, Leuven 1982, pp. 13-20
כל הציטטות להלן הן מספר תהלים.  2

 A. Yuditsky, ‘Hebrew in Greek and Latin Transcriptions’, W. R. :אולי לזה התכוון יודיצקי במאמרו  3

Garr and S. E. Fassberg, A Handbook of Biblical Hebrew, I, Winona Lake, IN 2016, p. 100, line 8
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היה כעין כתיב סירוגין בדומה לכתיב קצרנות, להורות את הקריאה הנכונה. אני נוטה להשוות 

יותר התחילו כנראה להשתמש  לזה את השימוש בקצרנות בניקוד הארץ ישראלי.4 רק מאוחר 

בטור השני במנותק מן הראשון, כפי שהוא נשתמר בקטעים שגילה מרקטי. אני נוטה לראות גם 

בחלק מהמקרים של השמטת תנועה המקבילה לשווא נע טברני )בכשני שלישים של ההיקרויות!( 

הנכונה של הטקסט המקראי. חלק ממקרי השמטה אלו אמנם  כזאת בהוראת הקריאה  קצרנות 

אפשר שבוטאו ממש כצרור עיצורים, מעין פט βριθ 40 ׳ְּבִרית׳ )־br(, אך מקרים אחרים – מעין 

פט μσιαχ 39 ׳ְמִׁשיֶחָך׳ )־ms(; מו λφνωθ 6 ׳ִלְפנֹות׳ )־lpn(; מו μσʽχνη 5 ׳ִמְׁשְּכֵני׳ )־mšk( – לא 

יכלו לבטא בצרור תחילי אלא בתנועה קצרה אחרי האות הראשונה. אולם לעתים קרובות ביותר 

ומסתבר שבמקרים אלו לפחות  לנכון לכתוב תנועה אחרי האות הראשונה,  לא מצא המתעתק 

גרסת הטור השני שימשה רק כמורה דרך לקריאת הטקסט העברי )שבטור הראשון( ולא כתעתיק 

מלא.

תנועות  המכיל  הקדום  הרצוף  המקראי  הטקסט  היא  אוריגינס  של  השני  שהטור  ג. מאחר   

)אמנם כאמור לעיל יש שהתנועות חסרות(, התחילו החוקרים מיד עם גילוי קטעי מרקטי בניתוח 

489 העמודים של איינר  תנועותיה.5 אולם כל המחקרים היו מחקרים חלקיים, ואפילו ספרו בן 

ברנו אינו דקדוק שלם אלא בעיקר ניתוח מפורט של תורת הצורות.6 

חלקיו  על  ומדויק  מוקפד  מגובש,  דקדוק  לנו  והעניק  יודיצקי  אליהו  אלכסיי  עכשיו  בא   

המסורתיים, בצד טקסט הטור השני של קטעי מרקטי, בליווי מפתחות מפורטים. הוא התבסס 

על קריאה חדשה של החומר וגם בזה תרם תרומה חשובה למחקר. חידושיו מצויים הן בַמקרו הן 

במיקרו. 

בהברות  גם  איכותן  על  שמרו  עדיין  הקצרות  התנועות  כי  טוען  יודיצקי  הַמקרו  ברמת   

הפתוחות הלא־מוטעמות. הוא כבר דן בבעיה זו במאמר מיוחד,7 וחבל שבהסתמכו על המאמר 

 לא הרחיב בספרו. ברמת הִמיקרו הספר גדוש הערות, למשל על מקרים של הידמות, דיסימילציה 

והיקשים.

ד. בהמשך אדון בכמה ממסקנותיו של יודיצקי ולעתים אף אסתייג מהן. אינני בא לטעון כי   

יודיצקי טעה, ושיש לקבל את דעתי שלי – הזהה לעתים קרובות עם השקפת חוקרים קודמים. 

עיינו למשל: ’J. Yahalom, ‘Palestinian Tradition, גר ופסברג, עברית מקראית )שם(, עמ' 162 למטה.  4

 ,)1 הערה  )לעיל  מחקרים  ינסנס,  של  בספרו  ביותר  החשובים  המחקרים  של  ניתוח  ימצא  המעוניין  הקורא   5 

 M. L. Margolis, ‘The Pronunciation of the 25–36; לא חסרים שם מן המחקרים החשובים אלא:  עמ' 

according to New Hexaplaric Material’, AJSL, 26 (1909-1910), pp. 62-70; C. Sarauw, Über ְׁשָוא 
Akzent und Silbenbildung in den älteren semitischen Sprachen, Copenhagen 1939. ספר זה פורסם 

אחרי מות המחבר, אך נכתב כבר בעיקרו בשנת 1908; עיינו בהקדמה שם, עמ' 1.

 E. Brønno, Studien über hebräische Morphologie und Vokalismus auf Grundlage der Mercatischen  6

Fragmente der zweiten Kolumne der Hexapla des Origenes, Leipzig 1943
)תשס"ה(,  סז  לשוננו,   ,')Hexapla( המשושה  של  השני  הטור  בתעתיקי  החטופות  'התנועות  יודיצקי,  א"א   7 

עמ' 121–141
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ההסתייגות משמעה שאני מעדיף דעה מסוימת, כי היא פותרת קושי; אולם לעתים היא גם גורמת 

לקושי במקום אחר, ויבוא הקורא ויכריע. 

ה. את חידושו המרכזי, שתנועות קצרות בהברות פתוחות מרוחקות מן הטעם נשתמרו, הציג   

יודיצקי כאמור במאמר מיוחד. יודיצקי קובע בספרו, בניסוח זהיר,8 כי 'הקו הייחודי של מסורת 

היוונים מתגלה בייצוג התנועות בהברות פתוחות לא־מוטעמות ]...[ במשושה אם התנועה מופיעה 

70, סעיף 2.2.10.5(.  )עמ'  זהה לאיכותה של התנועה המקורית'  בתעתיק, איכותה בדרך כלל 

אולם בהערה הוא מפנה למאמרו הנזכר, ושם נאמר: 'התנועה שדינה להיחטף לפי כללי המסורות 

זהה  ואז איכותה  ובכשליש9 של המקרים היא נשמרת,   ]...[ ]...[ לרוב היא מתאפסת  האחרות 

לתנועה הקדומה ]...[ ניתן להסיק כי ]...[ התנועות שמרו עדיין על איכותן גם בהברות הפתוחות 

הלא־מוטעמות'.10 עם זאת ניתן לשער שהן היו קצרות מאוד בדרך כלל )כלומר קצרות או קצרות 

מאוד בכמותן(, שהרי ברוב ההיקרויות אין הן זוכות לייצוג גרפי. במאמרו ניסה יודיצקי לפתור 

את הבעיה המכרעת, מדוע לא נקט המתעתק שיטה אחידה, מדוע בכשני שלישים מן ההיקרויות 

לא הקביל לשווא הנע הטברני סימן גרפי, לא α ולא ε, והוא הציע את ההשערה החריפה שבעל 

התעתיק והקורא העברי נבדלו במבטאם11 – הצעה חריפה ואלגנטית, אך לטעמי מאולצת.

α במקרה של  יודיצקי מסתמך על תעתיקים שבהם לשווא הנע הטברני מקבילות במשושה   

תנועה מקורית כעין פתח ו־ε במקרה של תנועה מקורית כמו חיריק )< צירי/סגול(. מכאן הוא 

מסיק שבמקרה של פתח מקורי נשתמר הפתח ועל כן סומן ב־α, ובמקרה של חיריק )< צירי/סגול( 

מקורי נשתמר הסגול וסומן ב־ε. אולם לא רק אי סימון השווא הנע מצביע על השמטת התנועה 

הקצרה המרוחקת מן הטעם, אלא אף תעתיק ב־ε במצב זה, כשהיינו מצפים ל־α, ולהפך, מרמז 

שלא מדובר בשמירת התנועה המלאה המקורית. כך יש α במקביל לחיריק )< צירי/סגול( מקורי, 

 ,κאחרי ה־ α׳ְקרֹֹב׳ מתועתק כפי הנראה ב־ *καρωβ 9 ׳ְּתסֹוְבֵבִני׳.12 לב θσωβαβηνη 7 למשל לב

 αבמקום שציפינו ל־ ε מקבילה לשווא נע טברני.13 וכן נמצא להפך, רוצה לומר αולרוב ראו ב־

כך גם יודיצקי, עברית בתעתיקים )לעיל הערה 3(, עמ' 105 למטה.  8

יודיצקי טועה אפוא כשהוא קובע בספרו 'לרוב התנועה מסומנת אף במקרים שבהם הטעם התרחק' )עמ' 66(.  9

יודיצקי, התנועות החטופות )לעיל הערה 7(, עמ' 138–139. והשוו כבר את דברי שפרבר ש־ε המקביל לשווא   10

 A. Sperber, ‘Hebrew Based upon Greek and Latin Transliterations’, נע טברני הוא תנועה מלאה: 

HUCA, 12-13 (1937-1938), p. 132. יודיצקי מצטט בספרו, עמ' 70, הערה 197, את C. T. Toy, שהביע 
דעה דומה.

יודיצקי, התנועות החטופות )שם(, עמ' 139, הערה 115.  11

יודיצקי תירץ תעתיק זה בקביעה שתנועת עזר ושווא נע אינם זהים פונטית, ושכאן לפנינו תנועת עזר. ולא   12

 היא. ראו: שם, עמ' 137, הערה 111. תנועת עזר בין שתי אותיות זהות באה כשביניהן שווא נח – עיינו: ש' מורג, 

העברית שבפי יהודי תימן, ירושלים תשכ"ג, עמ' 145 – ואילו כאן לפנינו תנועה, לכל הפחות שווא נע.

131(, בעקבות ברונו,  יודיצקי רואה במילה זו, בכורח שיטתו, לא מקור נטוי אלא מקור פרוד )=ָקרֹוב; עמ'   13

שהיה זהיר יותר ודיבר רק על 'התאמה למקור הפרוד'. ראו: ברונו, מחקרים )לעיל הערה 6(, עמ' 56.
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בגלל a מקורית: למשל יח σερουφα 31 ׳ְצרּוָפה׳; כח μεσιω 8 ׳ְמִׁשיחֹו׳ ב־ε במקום α הצפויה;14 

וכן מילת השלילה ׳ַאל׳ באה ב־ε אפסילון )עמ' 216(. 

יודיצקי מציע ביד קלה למדי  כדי להתגבר על הקושי של תעתיק שאינו מתאים לתאוריה,   

הידמויות והיקשים, ומתרץ בזה את מציאות α או ε בהברה פתוחה מרוחקת מן הטעם שלא בהתאם 

לגוון של התנועה המקורית. אולם מסתבר שהתנועה שבהברה כזאת לא נשתמרה, אלא נהפכה 

של  שלישים  בכשני  ביותר.  קצרה  טברני,  נע  לשווא  בהקבילה  והייתה,  בגרמנית,   ä לכמעין 

ובשליש הנותר  זו כלל, בגלל קוצרּה, בטור השני של המשושה,  ההיקרויות לא סומנה תנועה 

בכ״ל,  אותיות  תעתיקי  מצביעים  זה  בכיוון   .εב־ או   αב־ למדי,  שרירותי  באופן  שצוינה,  יש 

)עיינו  בלבד  לכאורה  אך   – לכאורה   .)229–224 )עמ'   ε גם  ובמקצת   α אפס,  בהם  שמתחלפים 

בהמשך המידי( – אפשר שפעם הורגשה התנועה בהברה מרוחקת מן הטעם כתנועה פתוחה יותר 

 εואז היא סומנה ב־  , ]ẹ[ יותר במקצת  ופעם כתנועה סגורה   ,αואז היא סומנה ב־  , ]a[  במקצת 

)עמ' 228, סעיף 3.5.1.4; אך עיינו בהמשך המידי(. 

ו. נראה אפוא שמן הראוי לשוב לדעה המקובלת שאכן התנהגות התנועות הקצרות מאוד בהברה   

פתוחה מרוחקת מן הטעם מקבילה לזו של שווא נע בטברנית. מאחר שהמעבר של שווא נח לשווא 

נע, ובמיוחד של שווא נע לשווא נח, היה שכיח במסורת טבריה, הבינו הטברנים שַאל להם לדייק 

ולנסות להבחין בין שני סוגי השווא, שווא נע ושווא נח, שהרי מרובים היו המעברים ביניהם, ועל כן 

סימנו את שניהם בסימן אחד. מסרני טבריה ובבל ייחסו לשווא הנע סתם מבטא כמו פתח, ובמסורת 

הספרדית מבטאו כמו סגול. לזאת מתאימה דרכו של המשושה לפי תפיסתנו – והרי היא התפיסה 

המקובלת – המסמנת בשליש מן ההיקרויות את התנועה המקבילה לשווא נע פעם ב־α )כמו פתח(, 

פעם ב־ε )כמו סגול(, ובשני שלישים של ההיקרויות לא סימנה אותה כלל. 

מן הראוי להזכיר כאן את מבטא השווא הנע אצל יהודי תימן. לפי מורג שתי צורות המימוש   

הנפוצות ביותר של השווא הנע הן a חטופה וקצרה ותנועה מרכזית בינונית מונמכת15 )הקרובה 

ל־ǝ 16(. מימושו היסודי של השווא אצל בני תימן הוא פתח, ומימושו של הפתח הוא a או ä, ופעמים 

המקרים  בכל  'שלא  נאמר  התנועה  לאורך  באשר   17.äו־  a של  המימושים  בין  חופשי  יחס  קיים 

תנועה  הוא  כמותית  שמבחינה  ויש  חטופה,  כתנועה  השווא  של  קיומו  על  תימן  בני  מקפידים 

בעלת משך קצר מלא'.18 נראה שמבטא השווא הנע אצל בני תימן מקביל למצב בטור השני של 

המשושה. לפי דרך מבטא התימנים מסתבר שהמבטא הבסיסי של השווא הנע היה גם בטור השני 

פתח, המתממש ללא קביעות כ־a )כלומר α( או ä )כלומר ε(.19 אולם ברוב המקרים אין הטור השני 

יודיצקי, התנועות החטופות )לעיל הערה 7(, עמ' 133.  14

מורג, העברית שבפי יהודי תימן )לעיל הערה 12(, עמ' 157–154 .  15

שם, עמ' 581, הערה 2.  16

שם, עמ' 158.  17

שם, עמ' 159.  18

.εל־ α אך עיינו בהמשך המידי, שלפיו אין להבדיל בין  19
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זה  מציין את השווא; אכן גם בקריאת בני תימן מתועד מימוש אפס.20 אולם בקריאת בני תימן 

נדיר, ואילו במשושה הוא הרווח, כנראה מפני שהטור השני משמש כאמור כמין תיקון סופרים, 

המלמד כיצד לקרוא את המקרא, ולמטרה זו לא היה צורך לציין את מבטא השווא. 

מה  לציין  חופשית  מתחלפות   )ä )ביסודה   εו־  )a )ביסודה   αש־ צודקים  אנו  אמנם  אם  ז.   

שהטברנים מסמנים בשווא )נע(, מסתבר להניח שהפונמה a/ä גם שלא בהברה פתוחה מרוחקת 

מסומנת ללא התניה הן ב־α הן ב־ε, כדי לציין תנועות )קצרות( בכלל, ולא רק תנועות קצרות 

מאוד – שהרי לא מתקבל על הדעת שמתעתקי הטור השני לא הבחינו בין α ל־ε בהברות קצרות 

מרוחקות, אך הקפידו להבדילן במעמד אחר. החילופים החופשיים ε~α לא הצטמצמו אפוא לציון 

תנועה קצרה מאוד, אלא α ו־ε מתחלפות בכל מצב, גם כשהן באות לסמן תנועה באורך רגיל. 

הן ב־ε, כלומר   αהן ב־ a/ä עשויה להיות מסומנת במשושה בכל מצב  במילים אחרות הפונמה 

פונמה אחת לפנינו המתועתקת בשתי אותיות שונות. 

גם  אלא  לפתח,  המקבילה  תנועה  לציון  רק  לא  לשמש  עשויה   αש־ בעובדה  מתבטא  הדבר   

לתנועת חיריק )< צירי/סגול(, למשל מט ερα 11 ׳ִיְרֶאה׳ )לעומת מט 10; פט ιερε 49(;21 פט 51 

ֵאתי׳, שבו ה־ׂש/σ באה ב־α )שלא כתפיסת יודיצקי, עמ' 56 הערה 161; עמ׳ 132 הערה  σαθι ׳שְֹ
169(. יש גם ש־ε נכתבת  ׳ֹיאֵבדּו׳ ב־α כנגד צירי )אחרת יודיצקי, עמ'   ιοβαδου  11 243(; מט 

׳ָׂשק׳   σεκ  13 ִּקי׳; לה  ׳שַֹ  σεκκι  12 ל  )< צירי/סגול( אלא גם פתח; למשל  לא רק לסימון חיריק 

ב־ε, שיודיצקי מייחסו למשקל qill )עמ' 49(, למרות תיעוד qall אף בגעז. כן הוא רואה למשל 

 αττε 5 בראש המילה היקש לעבר, למרות מציאות העתיד מט ε׳ַהֵּטה׳ ב־ εττη 3 שם בציווי לא

׳ַאֶּטה׳ ב־α. יודיצקי מביא שתי צורות עבר של נפעל שבהן ע' הפועל, הבאה בטברנית בפתח, 

מתועתקת ב־ε: כח ου.ναζέρθι 7 ׳ְוֶנֱעָזְרִּתי׳; לא 23 ׳ִנְרַגְזִּתי׳ )עמ' 69(; שם הוא מסתפק בהערה 

'שפירושן אינו קל', ורק בהמשך הוא מנסה, בצורה לא משכנעת לדעתי, למצוא הסבר לתעתיק 

)עמ׳ 147(. השוו גם: לב ρεκ 6 ׳ַרק׳. ε בא גם אחרי פ' השורש של ָרָׁשע: לו λαρεσα 2 ׳ָלָרָׁשע׳, 

לעומת פ' השורש שאחריה α באותה מילה, לב λαρασα 10. יד לא βιαδαχ* 6 ׳ְּבָיְדָך׳ ב־α של ׳יד׳ 

 .ε׳ְּבַיד־׳ ב־ βιεδ 9 נמצא לא

ח. אם הנחתי זאת אכן נכונה, הרי שימשו שני סימנים כדי לציין תנועה אחת. קו כתיב זה   

אינו צריך להפתיענו; הוא ידוע למשל מן הניקוד הארץ ישראלי.22 שם מתועדים שני סימנים 

23 ׳של̍חֿנם׳, בחילופי קמץ/פתח לציון  לסימון תנועה זהה אף באותה המילה עצמה; למשל סט 

מורג, העברית שבפי יהודי תימן )לעיל הערה 12(, עמ' 154, 156.  20

יודיצקי מעיר: 'האות האחרונה α שונה מן ε הצפויה, אך ספק אם יש בכך כדי להעיר על פעולת חוק פיליפי   21

בטור השני' )עמ' 142, ובדומה בעמ' 68(. והרי לא זו בלבד שלא הסביר את בואה של α, אלא מה עניין חוק 

פיליפי לכאן?! חוק פיליפי אינו חל על הברה פתוחה – שלא לדבר על כך שההברה הנדונה מכילה כנראה 

תנועה ארוכה, עיינו גם להלן.

עיינו בדברי יהלום, מסורת ארץ ישראלית )לעיל הערה 4(, עמ׳ 164.  22
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׳ֻשְלָחָנם׳(.23 וכן עשוי אחד משני הסימנים  a במילה אחת )ניקוד טברני על אתר  אותה התנועה 

לבוא דווקא בסביבה פונטית קבועה. חשוב לציין זאת, כי אנו רואים גם במשושה שיש שבסביבה 

מסוימת משמש דווקא אחד משני הסימנים. קו כתיב זה הוא אפוא אופייני לשימוש שני סימנים 
לציון תנועה אחת.24

 ī כינוי חבור מדבר  יודיצקי מביא ארבע היקרויות של   .ου  ,ω  ,ι  ,η ט. מעניינת התנהלות    

 2 ל  למשל  כלל:  בדרך  כמו  )ארוך(  מלא  צירי  ולא  מלא,  חיריק  כאן  המסמנת   ,ηב־ מתועתק 

 84 עמ'  גם  )עיינו  מלא  לצירי  נעתק  מלא  שחיריק  משער  הוא   .)54 )עמ'  ׳ִדִּליָתִני׳   δελλιθανη
למטה; על דעת חוקרים אחרים ראו: שם, עמ' 85, הערה 287(. להפך, ι לעתים רחוקות ביותר 

ω, המסמנת בדרך כלל חולם ארוך מקורי, מציינת  אינה מציינת חיריק מלא אלא צירי מלא.25 

 ,ου θαμωγ ׳ָתמּוג׳, אך עיינו עמ' 137(.   7 60, ושמא גם מו  לעתים רחוקות ביותר שורוק )עמ' 

 המסמנת בדרך כלל שורוק, בשני מקרים מציינת חולם, כגון כח 8; מט λαμου 14 ׳ָלֹמו׳ )עמ׳ 61(. 

הסברים  נתנו  קודמיו  וכן  יודיצקי   .)201 עמ'  ועוד  )שם  ׳ְזרֹוֹעָתי׳   ζερουωθαϊ  35 יח  לזה  הוסף 

נפרדים לכל פרט ופרט, וצריך עיון. 

ואני מהרהר שמא סיבה משותפת לכלל המקרים. שמא צריך להתייחס אליהם כיחידה אחת.   

כלום אפשר שלפנינו שיטת תעתיק קודמת שנדחתה על ידי שיטת התעתיק שבה ציינה η צירי 

 ι ,ציינה חיריק מלא η שורוק? לפי השיטה הדחויה ουחולם מלא ו־ ω ,חיריק מלא ι ,מלא בלבד

צירי מלא, ω שורוק ו־ου חולם מלא. שיטת תעתיק זו הייתה ידועה למתעתק שלנו, ולעתים – 

אכן לעתים רחוקות מאוד – הוא הפעילּה )בטעות(. וצריך עיון גדול. 

י. בניקוד הטברני באה במילים המסתיימות במקורן ב־ayu/i )אחר כך גם ב־iyu/i( הסיומת ֶ־ה   

)כך שמות עצם בנפרד מעין ׳ָקֶנה׳ וצורות עתיד מעין ׳ִיְגֶלה׳(, לעומת מילים המסתיימות במקורן 

ב־ay ללא תנועה סופית )אחר כך גם ב־iy( שנעתק לֵ־ה )כך שמות עצם בנסמך מעין ׳ְקֵנה׳ וצורות 

 μοσαυε 34 יח – εציווי מעין ׳ְּגֵלה׳(. כן המצב גם במשושה: צורות הנפרד והעתיד מסתיימות ב־

 αϊη 3 ׳ֹעֵׂשה׳;26 ל 11; לא ωση 24 לא – η׳ַאֶּטה׳ – וצורות הנסמך והציווי ב־ αττε 5 ׳ְמַׁשּוה׳; מט

ֶ־ה וב־ε המתעתקת אותה תנועה קצרה,27 אולם הנחה  ׳ֱהֵיה׳. רוב חוקרי המשושה ראו בסיומת 

זו קשה, שהרי מדובר בכיווץ דו־תנועה.28 על כורחנו נראה בסיומת ֶ־ה וב־ε המתעתקת אותה 

גר ופסברג )לעיל הערה 3(, ב, עמ' 115.  23

דוגמאות נוספות מן הניקוד הארץ ישראלי: נב 4 ׳ְמֻלָּטש׳, טי"ת פתוחה; נב 6 ׳ִמְרָמה׳ עם סיומת הנקבה בפתח;   24

נב 10 ׳ַרֲעָנן׳ והנו"ן בפתח )שם, עמ' 113(.

עיינו: ברונו, מחקרים )לעיל הערה 6(, עמ' 261.  25

אם אין לתקן ל־ε לפי יודיצקי, עמ' 145.  26

עיינו: סראו, על הטעמה ומבנה הברות )לעיל הערה 5(, עמ' 95–97; ברונו, מחקרים )לעיל הערה 6(, עמ' 269;   27

ינסנס, מחקרים )לעיל הערה 1(, עמ' 130, 150; יודיצקי, עמ' 143.

 C. Brockelmann, ‘Neuere Theorien zur Geschichte des Akzents und des Vokalismus im :ועיינו  28

 Hebräischen und Aramäischen’, ZDMG, 94 (1940), pp. 343-347; J. Blau, Topics in Hebrew and
Semitic Linguistics, Jerusalem 1998, pp. 269-271
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תנועה ארוכה ונפרש את תעתיק הסיומת ב־ε – הבא הלא בדרך כלל לסימון תנועה קצרה – באחת 

משתי הדרכים:

1. אוריגינס ציין רק את איכותן של תנועות, אך לא את כמותן. הוא סימן ב־e ε פתוחה, בין   

שהייתה במקורה קצרה או ארוכה. כך היא מקבילה לסגול טברני קצר, אך גם לצירי קצר בניקוד 

הטברני, אשר בוטא במשושה, בניגוד לטברנית, כ־e פתוחה, ואשר על קוצרו אפשר לעמוד על 

 ιδαββερ  4 )מעין מט  סגורה מוטעמת  סופית  ε בפעלים בהברה  כך באה  ידי הקבלתו לפתח.29 

 εσδ 10 (; השוו גם שמות סגוליים )לבε׳ְיַדֵבּר׳, השוו עם פתח ב׳יחַּדל׳, המעיד על קוצרו של ה־

׳ֶחֶסד׳ esd; השוו: לה αρς 20 ׳ֶאֶרץ׳ ב־α(, ושמות משורשי ע"ע )מעין לה εμ 14 ׳ֵאם׳; השוו עם 

פתח ב׳ַאף׳(.

הוא  כי  הטברני,  הניקוד  מן  מוקדם  שלב  ע"ע  משורשי  בשמות  משקף  המשושה  זו  מבחינה   

עדיין מתעתק ε שבוטאה מן הסתם כמו סגול, אולם בניקוד הטברני הסגול הזה נעתק לצירה. רק 

במילים בודדות נשתמר סגול בטברנית, מעין ׳ברֶזל׳ ו׳כרֶמל׳. כן מציינת ε את הסיומת ֶ־ה, כי, 

לפי השערתי, המשושה מציין את איכות התנועות בלבד, אך לא את כמותן. אוריגינס הבדיל בין 

האיכות של η כצירי לבין זו של ε כסגול מונמך במקצת.

אם אנו הולכים בדרך זו, עלינו לקבוע כי כללית המשושה אינו מציין את כמות התנועות אלא   

את איכותן בלבד. לפי זאת ω )המקבילה לחולם ארוך טברני( ו־ο )המקבילה לחולם קצר טברני( 

אינן נבדלות עוד בעברית של המשושה בכמותן אלא באיכותן. נכון, במקורם היה הבדל של כמות 

בין שני סוגי החולם, אולם בתקופת המשושה ההבדל הכמותי בטל, ובמקומו ה־ω וה־ο נבדלות 

 o בוטאה   ω הקודם(:  הכמותי  ההבדל  את  לשחזר  אפשר  אף  )שבעזרתה  באיכותן  הנראה   כפי 

הקמץ  כמו  בוטאה  הנראה  כפי   οו־ הארוך(,  החולם  מבטא  הקודם  הלשוני  בשלב  היה  כך  )כי 

הטברני )הגה ביניים בין o ל־a [å], כי כך היה בשלב הלשוני הקודם כפי הנראה מבטא החולם 

את  אולי  מסבירה  כמות(  הבדל  )ללא  זו  איכות  קרבת  מאוששת,  השערתי  אמנם  אם   הקצר(. 

חילופי ο~ω במילה כמו ׳ֹאֵיב׳. ניסיונו של יודיצקי למצוא סיבה פונטית לא יצלח )עמ' 66 למטה(, 

שהרי לה ωεβη 19 ׳ֹאְיֵבי׳ )כך!( הוא נסמך, ולפי שיטת יודיצקי היינו מצפים ל־ο ולא ל־ω )השוו 

התנועה  פונמות  מספר  זו  שיטה  לפי   .)11 שורה   ,120 עמ'  יודיצקי  שמביא  החילופין  את  גם 

 .ου ,ω ,ο ,ι ,η ,ε/α :במשושה הוא שש

2. אפשרות שנייה היא להניח את ההבדלים הכמותיים כעובדה. מדובר בארבעה הגאים )צירי   

קצר, צירי ארוך, סגול קצר, סגול ארוך( הצריכים להיות מסומנים בשתי אותיות )ε ,η(. המתעתק 

.εרק צירי ארוך, ואילו את ההגאים האחרים, לרבות סגול ארוך, סימן ב־ ηבחר לסמן ב־

נהניתי מן הספר ולמדתי ממנו.  

פרופ' )אמריטוס( יהושע בלאו, החוג לשפה וספרות ערבית, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים 

9190501
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השוו: ינסנס, מחקרים )לעיל הערה 1(, עמ' 55 למטה.  29




