Â»ÈÏ„Ó ÌÈÓ
כתבŒעת אקדמי ליהדות ולחינו

הלשו העברית בהקשריה
היבטי היסטוריי ,תרבותיי,
בלשניי ופדגוגיי
23–22
˙˘·"Ú˘˙–‡"Ú
הוצאת המכללה האקדמית הדתית לחינו
ע"ש רא"מ ליפשי

˙˘ıÈ˘ÙÈÏ ˙ÏÏÎÓÏ ÌÈ˘ ÌÈÚ
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:˙È¯·Ú‰ ÔÂ˘Ï· ÌÈ˘Â·È˘Â ÌÈ¯Â„È‰ ,˙Â¯ÓÂÁ
ÌÈ˜˙Ó ˙Â‡È‚˘ ÏÚÂ ˙Â‡È‚˘ ÈÂ˜È˙ ÏÚ
מימי חז"ל ועד הדורות האחרונים אנו מוצאים טהרנים־דווקנים המבקרים כל
סטייה מהעברית המופתית ושואפים לדבוק בלשון הקודש העתיקה שבמקרא.
מנגד הולכים רבים בדרך החידושים והשיפורים ,הגיוונים והשינויים ,תוך מתן
לגיטימציה להתפתחות טבעית של לשון חיה .דרך זו ַמכּ ירה בריבוי פניה של
העברית :לשון תורה לחוד ,לשון חז"ל לחוד ולשון כל דור ודור לחוד.
המאמר דן בהיבטים שונים של תיקון שגיאות וטעויות בדיבור ובכתיבה,
ובשאלת היחס שיש לתת לצורות יחידאיות בקביעת תקן לשוני אחיד ומחייב.
בניגוד לקולות ליברליים המבטלים כליל את הצורך במסגרת חוקית ובכללי
לשון ובניגוד למפריזים בחומרות לשוניות שאין כל הציבור יכול לעמוד
בהן – מנסה כותב המאמר ללכת ב"דרך האמצע" :לברור היטב את הטעויות
הלשוניות ולהבחין בין שיבושים גמורים שיש לתקנם ,לבין "איסורי לשון"
ו"הידורי לשון" שאפשר וכדאי לגלות בהם גמישות לשונית.
לשם הדגמת הנושא נידונו ארבע־עשרה סוגיות מתחומים שונים בלשון
שהעולם סבור שהמקל בהן פורץ גדר ואין לו חלק בכרם העברית .מעיון נוסף
מתברר שהאמת הלשונית מורכבת יותר ,ואולי במקום לקדש מלחמה ב"טועים"
אלה יש להפנות את משאבי החינוך הלשוני לנושאים חשובים יותר ,ברורים יותר,
מועילים יותר ואהובים יותר .בהגיע מורה לסוגיות אלו יש כאן הזדמנות פז
לפתוח את אפיקי הדעת של התלמידים ולהגביר את המודעות למורכבות השפה
על רבדיה וגלגוליה.

*

יסוד מאמר זה בהרצאה "על המהדרי ועל המחמירי " שנשאתי במסגרת יו עיו
במצה יריחו בחנוכה התשע"א .תודותיי לפרופ' ר' יוחנ
ֵ
בצ ֳהרֵי יו "
"תורה ולשו ָ
ברויאר ,לר' יואל קט וליועצי הנוספי שסייעו בידי ללב נושאי אלה.

מי מדליָו) 23–22 ,הלשו העברית בהקשריה( ,תשע"א–תשע"ב

אוריאל פרנק

274

‡Â·Ó

"אי להיתפס לחומרות שאי בה ממש" ,אמר חוקר הלשו יצחק אבינרי
בספרו "יד הלשו" 1.במאמר זה ברצוני לעסוק בכמה "חומרות" מתחומי
שוני בלשו ,ולתהות על קנקנ.
כמו בכל תחו בחיי ,בפסיקה בענייני לשו יש לנהוג בתבונה
ובזהירות ובשיקול הדעת .כמו בכל דיו בעל השלכות מעשיות – להחמיר
או להקל – ג בתחו זה אי להתעל מנטייתו האישית של כל אד .יש מי
שמעדי את דר החומרות ,בבחינת "מה שבטוח – בטוח" ,ויש מי שנפשו
קצה בחומרות קלוקלות ,ו"כוח דהתירא" עדי בעיניו )בבלי ,ביצה ב,
ע"ב( .מקבלי ההחלטות עליה לשקול עוד כמה חששות :מצד אחד "אי
גוזרי גזירה על הצבור ,אלא א"כ רוב הצבור יכולי לעמוד בה" )בבלי,
הוריות ג ,ע"ב( ,ו"כל המחמיר ,עליו ראיה ללמד" )ידי ד ,ג(; ומצד שני,
"כל קולא צריכה בדיקה" )מסילת ישרי ,פרק ו( ,ויש להימנע מ"קולא
גדולה מדי ,שאי הציבור יכול לעמוד בה".
לפיכ ,יש לדו לגופה של כל "חומרה" לשונית הא יש ממש
בקביעה המחמירה המקובלת והא אכ טועי המקלי .נוס לכ ,במקרה
שהדעת נותנת להחמיר יש לברר עד כמה להחמיר :הא מדובר בשיבוש
גמור שיש להוקיעו ולבערו מ העול ,או שיש למקלי על מה שיסמוכו
ו"מנהג מבטל הלכה".

"‡"ÔÈÓ‡Ó È
נוס על היותי מורה ללשו במקצועי ,אני )משתדל להיות( יהודי שומר
מצוות באוהלי וג בצאתי .פתיחת שערי לשו הקודש לתלמידיי כבסיס
הכרחי להמש חיי יהודיי שלמי של לימוד תורה וקיו מצוות ,חשובה

1

למשל ,בביקורתו על שוללי " ַה" )אבינרי ,תשכ"ה ,עמ'  .(162אגב ,על טענות יצחק
אבינרי כנגד שוללי "ז" )בשורוק( חזר ד"ר חיי א' כה ביתר הרחבה )כה ,תשס"ט,
עמ' .(46–39
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בעיניי לא פחות מהנחלת הלשו העברית 2ומהוראת חומר הלימודי
לתלמידיי למע יצליחו במבח הבגרות.
המלמד לשו עברית לתלמידי שומרי מצוות נתקל בחומרות לשוניות
הנוגעות לא רק לבחינה העיונית ,אלא ג להלכה ולמעשה בחיי היוŒיו.
למשל ,תלמידי שיֵצאו בראש חודש ניס משיעור לשו בנושא ההתאמה
הדקדוקית במי ובמספר עלולי להתקשות בנוסח ברכת האילנות:
"אילנות טוב] "˙Âבמקו "טוב ,["ÌÈשהרי הוא צירו "שגוי"! כ ג
בבוא לומר את סדר פיטו הקטורת לפני תפילת מנחה ,ה אמורי
לתמוה על שורה בסידור שכביכול איננה תקנית" :אח˙ ]במקו "אח„"[
מכל סממניה" )= סממני הקטורת( .לפיכ ,בהקניית כללי הלשו יש
להבחי בי הלשו העתיקה המתגלה בעת קריאת טקסטי עתיקי )לשו
מקרא ,לשו חז"ל ,לשו התפילה והברכות( ,לבי קביעת ֶת ֶק לדיבור
ולכתיבה בעברית החדשה לכתחילה ובדיעבד.
כמורה ללשו מחויב אני לאמ כל חומרה לשונית שנקבעה בתכנית
הלימודי העדכנית ולחנ את תלמידיי לאורה ,א כמי שחשובה לו
למעט
המסורת היהודית ,ובכלל זה מסורות הלשו העברית ,סבורני שיש ֵ
בחומרות יתרות.
בהימנעות מחומרות יתרות אי מגמתי לערער את יסודות הלשו
ִ
זער
למ ֵ
העברית או לעודד הפקר#ת לשונית ,כי א הפכו של דברַ :
התנגשויות דקדקניות וחיכוכי קטנוניי העלולי להחליש ולצמצ את
לח ֵ%ב את לשוננו
ידיעת הלשו של תלמידינו ,מצד אחד; ולהתרכז בעיקרַ ,
על תלמידינו ולהדביק באש אהבתה ,להרחיב ולהעמיק את ידיעותיה
ודאית,
ולמ ֵ&ד את מאמצינו בשימור לשוננו ובטיהורה מפסולת ִ
באוצרותיה ַ
2

שינוי המונח מ"לשו הקודש" ל"לשו העברית" נועד לחדד את שתי פניה של הלשו,
לקודש ולחולי ,א #הלשו היא אחת ,ג א משופעת היא ברבדי )ראו פרנק,
חלקי ע המפרידי בי שתי לשונות אלה )עד כדי
תשס"ט ,עמ'  ,25הערה  .(2אי ִ
הגדרת העברית החדשה כלשו אחרת" ,ישראלית"( ,א #טובה רבה וברכה גדולה יש
לנו מעצ קיומה של שיטה קיצונית זו המגבירה את המדעת לחובתנו להתמודד ע
המורכבויות שיש בשימוש חי בלשו עתיקה מרובת רבדי  ,ניבי ומסורות .תקוותי
שמאמר זה יתרו מעט להתמודדות זו.
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מצד שני .הואיל ו"תפסת מרובה – לא תפסת" ,מוטב לנו להקפיד רק על
הטעויות הוודאיות ולהקל במסופקות .את מי שחושש מפגיעה בפרנסת
המורי או דואג מפני חוסר התעסוקה שלה ,אפשר להרגיע :בעטיי של
הרגלי הצ'אט והמסרור האלקטרוניי בשני האחרונות ,הפסולת הלשונית
הוודאית רבה והולכת.

È˘È‡ ÈÂ„ÈÂ
בילדותי שתיתי בצמא הנחיות לתיקו הלשו מפי מדקדקי ומפי פוסקי
הלכה 3.תיקוניה בלשו הדיבור ובלשו התפילה התיישבו על דעתי ,וה
תאמו את ידיעותיי המעטות במקצוע הלשו שקניתי בשתיŒעשרה שנות
לימודיי.
לדוגמה ,הערה דקדוקית של בעל ספר חסידי ,שהובאה בספרי
הפסיקה האחרוני 4,שאי לומר בסדר הקדושה בשבת "כדבר ֶה*מ#ר"
בסגול כי אָ " :האמור" בקמ – שבתה את ִלבי ,והתיישבה ע כללי ניקוד
אותיות השימוש שלמדתי לקראת בחינת הבגרות .לפיכ ,דנתי לחובה את
לתק בהתלהבות
ַהחזני ָהאומרי מבלי דעת " ֶה*מ#ר" .כיוצא בו-- ,תי ֵ
נעורי את לשו ברכת " ֶַ 1ה0ל נ ְִהְ %ִ ‰»Èד ָבר ,"2שהייתה שגורה בפי ,ל"נ ְִה"‰∆È
בסגול ,כמתבקש לפי הכלל הדקדוקי )כמבואר להל( ,וכמודפס בסידור
5
רינת ישראל שהתחבב עליי מנעוריי.
לאחר שהרחבתי מעט יותר את ידיעותיי בלשו העברית נוכחתי לראות
את הפערי הקיימי בי הידע הלשוני העדכני לבי מה שמלמדי בבית
6
הספר .עוד ועוד "הלכות לשוניות" התבררו כמבוססות על פירורי דקדוק
ועל סגידה עיוורת לכללי לשו 7.בזכות עיו מעמיק יותר למדתי להערי
3
4
5
6
7

דוגמת ספר "ודייק" )בהט ורו ,תשכ"ה( ודוגמת סדרת קלטות של הרב מאיר מאזוז על
דקדוקי בתפילה.
מג אברה  ,אורח חיי  ,סימ קכה ,ס"ק א; משנה ברורה ,ס"ק ב ,ועוד.
לימי נוכחתי לראות עד כמה סידור זה "תוק" על פי כללי הדקדוק הנלמדי
בבית הספר.
בדר #כלל ,דקדוק לשו המקרא בלבד.
שבטעות נתפסי כחוקי בריאת השפה ,ולא כניסיונות אנושיי לתאר את המציאות
הלשונית המורכבת.
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יותר מסורות ומנהגי בלשו )וכדברי הרב חיד"א שלהל( ,ג א במבט
ראשו נראה שאי לה שחר.
כיו ,א יחרה אפו של שכנִי על שגיאות החז ועל בורותו במוסכמות
הדקדוק ,אשתדל להרגיעו ,להשיב אפו ממנו ,ולהסביר לו על מה הוטבעו
אדני שגיאותיו ,ולפעמי ג להצדיקו 8.בכמה דברי החזרתי עטרת מנהגי
הראשו ליושנו ,כשהשתכנעתי כי נחפזתי בילדותי לנטות אחר טענות
דקדוקיות 9.כדברי האלה כתב חוקר הלשו אבא בנדויד )תשכ"ז(" :ככל
שבלש עברי לומד יותר את שפתו ואת בעיותיה ,כ סגידתו לשיטות
החדישות ,שה באופנה בבלשנות ,פוחתת והולכת ,ודעותיו הבלשניות
נעשות 'מתקדמות' פחות" )עמ' .(306
בטר ניגש לגופ של חומרות ,נקדי דברי רקע על תיקו שגיאות
בלשו העברית.

˙È‡¯˜ÓŒ¯˙· ˙È¯·ÚÏ ÒÁÈ‰ ÒÂÓÏÂÙ ˙Â„ÏÂ˙Ï
את הפרק שהקדיש ל"חומרות יתרות" פותח יצחק אבינרי )תשכ"ה( כ:
הוקעת מומי בלשו פייטני וסופרי לא מצאנו אלא מימי הביניי ואיל.
אמנ ,עניני לשו בכלל יש ג בתלמוד ,בה דברי דרוש ובה ג עיוני
בתקו שגיאות לא הוחל אלא דורות מעטי לפני
דקדוק ודיוק בלשו ,א ִ
רש"י )עמ' .(191

לפי דבריו ,הוחל בתיקו שגיאות לשוניות בשלהי תקופת הגאוני .א לפי
המובא בתלמוד הבבלי ,ראשיתה של תופעה זו כבר בימי התנאי
והאמוראי.
מדברי ברייתא המובאת בתלמוד הבבלי )ברכות נ ,ע"א( נית ללמוד
על קיומ של מתקני שגיאות בלשו ,שזכו לתואר "נק„ני" ,או בנוסח
מחמיא פחות" :נק¯ני" .כ שנינו בהלכות ברכת הזימו" :בי שאמר
' ָברכ '#בי שאמר 'נְברֵ' – אי תופסי אותו על כ; והנק„ני תופסי אותו
על כ" .וכתב בעל תוספות הרא"ש:
8
9

בעניי " ֶה%מר" ראו סידור ר' שבתי סופר ,עמ' .354
כגו סוגיית "נ ְִר%ה לי" ו" ֶַ -ה+ל נ ְִהְ 0ִ ‰»Èד ָבר "/שלהל.
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והנקדני תופסי אותו על כ .פירש רש"י :דווקני .ובערו פי' הנק¯ני,
פירוש :מדקדקי בדבר שלא לצור ,כמו תרנגול המנקר באשפה .וכ אמרינ
במסכת דר אר )ה ,ד( :לא יהא אד מ הנקרני ומ העקמני )ברכות ,ש(.

ג בתקופת האמוראי מצאנו "נקדני" המדקדקי ומחמירי יותר מדי.
שבלמדו את בנו את המשנה
ַ
ידוע ומפורס הסיפור על איסי בר היני,
בתחילת פרק יא של מסכת חולי הדנה בגודל עדר הצא החייב במצות
לתק" את לשו המשנה ,ובמקו
רשה לעצמו " ַ
ראשית הגז ,הוא ִה ָ
"רחל ,"˙Âכלשו הדיבור בתקופה הנדונה ,הוא שנה "רחל ,"ÌÈכסגנו
הלשוני המ2פתי של התורה ,כמו שנאמר בבראשית )לב ,טו(ְ " :ר ֵח ִלÌÈ
אתיִ" )בבלי ,חולי קלז ,ע"ב(.
ָמ ַ
10
איננו יודעי לבטח מה היה הרקע האידאולוגי שממנו הושפע איסי,
א מסתבר שהנחו אותו אחת מהנחות אלה או יותר:
• בחתימת כ"ד כתבי הקודש א הלשו נחתמה.
• לשו הקודש איננה דינמית ואי אפשר להרחיב.5
11
• אד אינו רשאי לסטות מלשו ]כתבי[ הקודש.
להילמד בלשו התורה שבכתב ,ולא
ָ
• ג התורה שבעל פה צריכה
12
ב"לשו שבדו חכמי".
כנגד גישה זו מלמדנו רבי יוחנ פרק ב"שמירת הלשו"" :לשו תורה
לעצמ ,5ולשו חכמי לעצמ" )ש( .הוי אומר ,ל"עברית החדשה" של
 10לעניי זה ראו שרביט ,תש" ,עמ' .365
 11אפילו לא עור #המשנה ,רבי יהודה הנשיא ,ש"היה צח לשו ובקי בשפה העברית יותר
מכל אד " )לשו הרמב" בהקדמתו לפירוש המשנה ,מהדורת הרב קאפח ,עמ' ט(.
 12על פי לשונו של רבי משה סופר" :מה שלא דבר הקב"ה וקרא שמו ,ונתוספו פעולות
ומלאכות ,וא אפי' בעלי לשו הקודש ,דהיינו ישראל ,יקראו לה שמות במשנה
וגמרא – איננו לשו הקודש מהקדוש ית"ש ,אלא לשו שבדו חכמי " )דרשות החת"
סופר על התורה ,בראשית ,ירושלי תשס"ג ,עמ' לה( .מקור המליצה "לשו שבדו
חכמי " בבבלי ,נדרי י ,ע"ב )בהקשר אחר( .לא רק שינוי באוצר המילי יכול
להיחשב כסילו 7הלשו המקורית .ג שינוי במבטא הלשו .על שיבושי הנובעי
מקושי בהגיית העיצורי העבריי ועל ביקורת בנושא זה ראו שופטי יב ,ו ,ובבלי,
מגילה כד ,ב.
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זמנו" ,לשו חכמי" 13,יש מעמד עצמאי ,והיא יכולה לדור לצד הלשו
התקנית ,לשו התורה .אי פסול בסטייה מלשו המקרא ,ולכ יש להותיר
על כנה את גרסת המשנה "רחל ,"˙Âכסגנו הדיבור בזמ חז"ל.
ג בהמש נמצאו ממשיכי לדרכו של איסי ה"נקד" ,כגו המדקדק
מנח ב סרוק 14שאמר "אי מביאי ראייה מלשו חכמי" מפני שהיא
שיבוש לשו המקרא )מחברת מנח ,עמ'  10ואיל( 15.ונעיר שרש"י
המצטט מאות פעמי את דברי מנח ,נטה מדרכו בסוגיה זו .נראה כי רש"י
החשיב את לשו המשנה ולשו התורה כ-פה אחת ,ופעמי רבות הוא
מקיש מזו על זו .ג בסגנו כתיבתו של רש"י הוא ְמאחד בי רובדי הלשו
העברית .וכ כותב אבינרי )תשכ"ה( תחת הכותרת "רש"י כמכשיר
כשרי":
בחירותו
יש לראות כחומה בצורה בפני חומרות יתרות את סגנו רש"יֵ ...
הלשונית ראוי רש"י לשמש לנו אות ומופת .אי זו ֵחרות של הפקר ,של
פריצת גדר ,כי א חרות של פריצה ימינה ושמאלה ...הנותנת מקו לצמיחה
המפתחי וסוללי הדר להרחבת הלשו
ַ
ִוגדול .רש"י היה מגדולי
והתפתחותה )עמ' .(197–196

לעומת זאת ,הלכו חכמי רבי וחשובי באורו של ר' יוחנ .כ הכריע רב
שהג
סעדיה גאו ,אבי הבלשנות העברית 16.כ סבר ר' יונה אב ג'נאחֵ 17
13
14

15
16
17

צירו 7מילי זה מקורו במשלי )יב ,יח; טו ,ב(.
מנח בר יעקב ב סרוק ]ספרד :ד'תר"ע–ד'תש"ל;  ,[970–910היה הראשו שכתב
ספר דקדוק עברי בעברית .הוא חיבר מילו ללשו העברית וללשו הארמית המצויות
במקרא ,בש "מחברת מנח " ,שרש"י בפירושיו למקרא ולתלמוד מזכירו מאות
פעמי .
כפי הנראה תפיסה זו צמחה על רקע המציאות שהכיר מנח בשפה הערבית :ערבית
משובחת )בקורא( וערבית משובשת )מדוברת(.
ראו נצר ,תש" ,עמ' .125
ר' יונה אב ג'נאח )= ריב"ג( ]ספרד :ד'תש"נ–ד'תת"י;  ,[1050–990המכונה בספרי
הפרשני ג בשמו הערבי" :אבו אלŒוליד מרוא" ,או בשמו הלטיני" :ר' מרינוס",
היה תלמיד תלמידו של מנח ב סרוק ,והיה הגדול והמקורי ביותר בי אבות הדקדוק
העברי בספרד ובצפו אפריקה בימי הביניי )על פי הקדמת טור סיני לספר הרקמה,
מהד' וילנסקיŒטנא ,א ,עמ' .(9
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על חוקיות לשו חכמי ,וסבר שהיא התפתחות טבעית של לשו חיה
ומשתנה 18.לרבי אברה אב עזרא הייתה בתחילת דרכו גישה דומה לזו של
מנח 19,א לאחר כמה שני נעשה יחסו לחידושי לשו בתר מקראיי
סובלני יותר )חרל"פ ,תש"ע( 20.לרמב" הייתה תפיסה בלשניתŒהיסטורית
לימד זכות על
סובלנית במיוחד ,ובפתיחת פירושו למסכת תרומות הוא ֵ
התמורות שחלו בהתפתחות הלשו העברית:
!מר בכל המשנה ָתרַ ותור ויתרו ,מקשי עליו הבלשני החדשי
ואומרי שהעיקר ֵהרי ומרי וירי .ואינו קשה באמת ,כיו שהעיקר בכל
ואלו בלי ספק
שדברו בו בעלי אותו הלשו ונשמע מהֵ ,
לשו חוזר למה ִ
עבריי בארצ ,כלומר באר ישראל ,והנה נשמע מה ָתרַ וכל מה שהופעל
ממנו .וזו ראיה שזה אפשרי בלשו ,ושזה מונח מכלל המונחי העבריי.
‰˘Ó‰ ÔÂ˘Ï˘ ÌÈ˘„Á‰ ÔÓ ·˘ÂÁ˘ ÈÓ ÏÎÏ Í˙·Â˘˙ ‰È‰˙ Í¯„‰ ‰Ê ÏÚÂ
המ ִ#י") ...ש,
‡ Áˆ ÂÈושה עשו פעלי שאינ נכוני באיזו ִמ#ה מ ִ
פ"א ,מ"ד(.

כדרכו ,הרמב" אינו מציי את מקורותיו .א על פי כ ,נראה כי בדבריו
אלה מכריע הרמב" כר' יוחנ ,הנחשב לבעל סמכות עליונה" 21.הבלשני
22
החדשי" שאת דבריה הוא דוחה ,ה כנראה מנח ב סרוק וסיעתו,
ההולכי בדרכו של איסי בר היני הנקר הנ"ל.
כהמש לדרכ של ה"נקדני" שדקדוק בלשו הברכות מתועד
בתלמוד ,מוצאי אנו ראשוני ואחרוני ש"תפסו" והעירו על פרט זה או
אחר בלשו המתפללי או הלומדי והגדירוהו "שיבוש" .השינויי
18
19
20
21
22

ראו ספר הרקמה ,מהד' וילנסקיŒטנא ,עמ' יט–כב ,ובמאמרו של נצר ,תש".
כפי שכתב בפירושו לקהלת )ה ,א( בהיותו ברומא בשנת ד'תת"ק ).(1140
על סמ #דבריו בספרו "שפה ברורה" שאותו כתב בהיותו בצרפת בסביבות שנת
ד'תתק"י ).(1150
הלכה כמותו א 7נגד רב ושמואל ,גדולי אמוראי בבל )רא"ש ,עבודה זרה ,פ"ה,
סימ כט(.
הרב יוס 7קאפח זצ"ל אמר לי כי זו אחת משתי הפעמי בפירוש המשניות שרמב"
מצטט )ודוחה( את דברי מנח ב סרוק ,והוא משער שרמב" חשד את מנח
בקראות ,ועל כ א 7אינו נוקב בשמו.
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והתיקוני שתבעו נסמכו לרוב על תבנית לשו המקרא ,ולפי דעת ,ל5
הבכורה על פני הנוסח הנהוג והמקובל בפיות ע ישראל 23.תנועת "תיקו"
זו הייתה מקובלת מאוד בקהילות שבמזרח אירופה בארבע מאות השני
האחרונות 24,ואילו שאר קהילות ישראל שמרו בדר כלל באדיקות על
לשונ ,עד לזמננו.
כנגד נקרני מסוג זה כתב החיד"א ,רבי חיי יוס דוד אזולאי )נפטר
בשנת ה'תקסו;  ,(1806בשו"ת "יוס אומ":
ועל אלה אני בוכיה על דור יתו שמניחי העיקר ולוקחי הטפל ,ובפיה
ירצו 25שה ידעו מה שלא ידעו הקדמוני ,וכל ישראל טועי ,וה ידעו
האמת .ולבי בוער באש והל בצערות 26...ולולא כי איני כדאי הייתי גוזר
הַ %שני שיחזרו למנהג כל ישראל ולא יסמכו על
גזירה דרבה 27על אלו ְ
עצמ כי ה יורדי י הדקדוק יותר מהראשוני .ומי שיש לו לב א בעל
נפש הוא ,ינהג ככל ישראל ואל יוציא עצמו מ הכלל )סימ י(.

בתקופת ההשכלה הצטרפו כוחות חדשי לדורשי התיקוני בלשו .כ
מעיד אבינרי )תשכ"ה(:
ע צמיחת הספרות העברית החדשה והשיבה למקרא ,חזרו ונתעוררו בעיות
להמנע מכל ˆ ‰¯Âשאינה
לשוניות &וִכוחי לשוניי .בימי הה הקפידו ִ
במקרא ,וכ הקפידו על כל  ˙ÂÚÓ˘Óחדשה שאינה במקרא )עמ' .(192

כללי בדבריה,
פעמי רבות נכרכה ביקורת על לשונ של חז"ל ע זלזול ִ
התנגדות לסמכות ולקבלת מרות חכמי התלמוד ופוסקי ההלכה .אברה
23

24
25
26
27

ראו על כ #בהקדמת ספר לוח אר ,-עמ'  26ואיל ,#ואצל כה )תשס"ט( המדגימי
כיצד בעטיי של הנחות לשוניות מסוימות ננטשו מסורות לשו עתיקות ,כגו :ניקוד
ויתקדש ,בורא פרי הגָפ ועוד .וכ ראו לוינגר ,תשס"ד.
ַ
יתגדל
ַ
ואולי על רקע אווירה זו נית להבי כיצד בקלות יחסית המירו רבי מה את נוסח
התפילה של אבותיה וקהילותיה בנוסח שהועד 7על ידי רבניה ואדמו"ריה .
יה י ְִרצ ֶס ָלה".
ֵיה ְִ 0פ ֶ
מליצת הכתוב בתהלי מט ,יד" :זֶה ַד ְר ֶָ +ֵ +סל ָלמ /וְ? ֲחר ֶ
ימ".
ְה ַל ְַ 0ְ #סעֲר/ת ֵ@ ָ
מליצת הכתוב בזכריה ט ,יד" :ו ָ
מליצת לשו התלמוד )סוכה מב ,ע"ב( ,וכא אי "רבה" ש אמורא אלא ש תואר,
כלומר :גזרה גדולה.
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גייגר ,מאבות תנועת הרפורמה בגרמניה ,א סבר שלשו חז"ל אינה אלא
לשו מלאכותית שה המציאו.
28
כיו הכול מודי בטעותו של גייגר ,א עדיי לא פסו נקדני
מ האר.

ÌÈÚÂ ÌÈÁ :‡ ˜¯Ù

בניקוד הטברני מסומני שני השוואי ,הנח והנע ,בסימ גרפי זהה.
הואיל והביצוע הקולי שלה שונה )ופעמי שהמשמעות תלויה בזה(,
נדרש כל קורא לדעת אימתי השווא הוא נע ואימתי נח .סוד זהותו של כל
שווא יכול להתגלות באחד משני דרכי :בעזרת מסורת )על פה או בכתב(
או בעזרת כללי דקדוק.
הכללי המפורסמי לזיהוי שווא נע ,שבדר כלל נלמדי בבתי
הספר ,ה חמשת הכללי האלפביתיי שסידר ר' אליהו בחור 31.רק
בבגרותי ,כשהרחבתי מעט את ידיעותיי בלשו ,גיליתי להפתעתי כי שני
32
מתו חמשת כלליו אינ מוסכמי על הכול :כלל ג וכלל ה.

29
30

28
29
30

31

32

מ"צ סגל הפרי #את טענותיו כבר לפני מאה שנה ,ועל גביה יש להוסי 7את הממצאי
שהתגלו מאז .ראו ברŒאשר ,תשנ"ב ,עמ'  658ואיל.#
בניקוד הבבלי )"העליו"( לא קיימת בעיה זו ,משו שהשווא הנח איננו מסומ כלל.
ויש )בעיקר אצל יהודי תימ( שאימצו מנהג זה ג בניקוד הטברני.
כגו " ִי¿cמ" )שמות טו ,טז( בשווא נע )שורש נד"מ( ולא בשווא נח )שורש דמ"ה( ,וכ
" ִמ ְBנָת) "/בראשית כח ,טז( בשווא נע )אחר מ' השימוש( ולא בשווא נח )אחר תחילית
מ" במילה " ִמ ְ-נָה"( ,וכגו פירוש " ַוְִ Cרא" )במדבר כ ,כט( כמדרשו )שורש יר"א(
וכפשוטו של מקרא )שורש רא"ה(.
ר' אליה ב אשר הלוי אשכנזי ]גרמניה–איטליה :ה'רכ"ח–ה'ש"ח,[1549–1468 ,
המכונה על ש ספרו "הבחור" או בשמו הלטיני" :אליה לויטה" ,אחד מחכמי
הדקדוק והמסורה המפורסמי  .עיקר תרומתו לא הייתה בחידושיו הדקדוקיי כי א
בהפצת ידיעת הלשו והדקדוק ,הודות לכישרונו הרטורי.
כלל ה‰" ,דומות" ,אומר כי יש להניע שווא שבאותיות זהות סמוכות ,כגו "הÏÏו",
"ר·¿·ות"" ,סÓ¿Óני "" ,ו·¿·ואה"" ,יבר ."Í¿Îלדעת בעלי המסורה ,שווא זה הוא נע רק
כשיש לפניו געיה )ראו ברגגרי ,תשנ"ה(.
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כלל ג אומר ששווא לאחר תנועה ‚דולה הוא נע .כלל זה לא הומצא על
ידי ר' אליהו בחור ,ואפשר להוכיח את נעותו של שווא זה כבר מתעתיקי
*סנַת") 33בראשית מא ,מה(:
שמות פרטיי בתרגו התורה ליוונית ,כמו " ְ
’ .asenatהכלל מובא ג בדברי הפוסקי האחרוני בהלכות קריאת שמע,
שבה "צרי לדקדק ,שלא ירפה החזק ולא יחזק הרפה‡ÏÂ „‰ ÁÈÈ ‡ÏÂ ,
) 34"Á‰ „ÈÈשולח ערו ,או"ח סא ,כג ,על פי רמב" ,הלכות קריאת שמע
פ"ב ה"ט( .וכ מבואר במשנה ברורה:
הנח – שו"א הנחטפת נקראת נח ,כגו בסו* תיבה ,או באמצע תיבה הבאה
אחר תנועה קטנה; ושו"א נד נקרא המתנועעת ,כגו בראש תיבה ,או באמצע
ח+ת' .רק
ית&חי ָ
תיבה הבאה ‡ .‰ÏÂ„‚ ‰ÚÂ˙ ¯Áוסימ תנועה גדולהִ ' :פ ֵ
החיריק ,כשיש יו"ד אצלה נקראת תנועה גדולה ,וכשאי יו"ד אצלה נקראת
תנועה קטנה )סימ סא ,ס"ק לו(.

בר ,לצד כלל זה ולצד מסורת לשו זו ר' מנח המאירי מוסר חילוקי
מנהגי בנושא" :שו"א שיבוא אחר תנועה מ התנועות הגדולות :פע הוא
נע ,כמו ז ְָכר ...Á ÌÚÙÂ ...#כמו ָש ְלחָ ,#ל ְקח .#ויש מניעי השו"א בכ9ל".
מי שלימדוהו כי שווא ש"מקורו בתנועה" הוא נע ,בוודאי יתמה :כיצד נית
להעלות על הדעת שהשווא ב" ָש ְלחָ >) "#ש ַלח( וב" ָל ְקחָ >) "#ל ַקח( יהיה
נח?! אי זאת אלא צורת הדיבור ה"רחובית" והקלוקלת של ימינו! בר,
לא תמיד מתנהגת הלשו כפי שבעלי הכללי מצפי ממנה .נית להוכיח
כי שווא לאחר תנועה גדולה הוא נח ממקורות רבי :מדברי הראב"ד בעל
ההשגות ,מראב"ע ,מרמב" ,מר' יוס קארו וכ מב דורו ,רבי שלמה
35
אלמולי ,בספרו "הליכות שבא" ,וכ מחכמי נוספי.

 33במבטא המודרני של ש זה ,שהאל" 7בקמ Dקט )תנועה קטנה( ,מניחי את השווא
שבסמ".osnat’ :#
 34בלשוננו" :לא יניח שווא נע ,ולא יניע שווא נח".
 35ראו יצחקי ,תשס"א ,עמ' תקכ.
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על א מחלוקת הקדמוני מוסכ כיו שיש להניע שווא שאחר תנועה
גדולה ,וברכה רבה יש בחומרה 36זו :בזכותה מובחנות זו מזו מילי רבות,
שאילו נהגה שווא זה כשווא נח עלולות היו להיות הומופוניות ,במיוחד
37
במבטא הישראלי הדל במספר תנועותיו.
בר ,לכלל זה חריגי רבי ,כמודג להל ,שאות לא תמיד מגַלי
לתלמידי כדי לא לבלבל אות בתחילת לימוד ,א עד זקנה ושיבה א
אחד אינו מעדכ אות ביוצאי מ הכלל:
א .כלל ג תק רק בהברה שאינה מוטעמת ,א שווא שאחר תנועה גדולה
המוטעמת מעיקרה 38הוא נח ,כמו " ָלי ְָלה" )בראשית א ,ה(ָ " ,קטֹנ ְִ<י"
)ש לב ,יא(ַ " ,ה ָAוְ ָתה" )תהלי קטז ,טו( ,וזאת לכל הדעות.
ב .כלל זה תק במילי עבריות ,א לא במילי שאולות מלשונות
אירופה 39.לגבי ארמית נחלקו הדעות א נוהג כלל זה 40.נדגי מבוכה
לע ְלמי" שבקדיש,
בע ְלמא" ו" ָ
זו בשלוש השיטות בביטוי המילי " ָ
שבה יש שווא לאחר קמ גדול 41:יש מבטאי אות מלרע ומניעי
את השווא שבלמ"ד )בהתא לכלל ג ובהתא לניקוד המקראי ,כגו
36

37

38

39
40
41

אי כא "חומרה" אלא מבחינת מי שרוצה למהר בקריאתו ,שהשווא הנע מוסי 7לו
עוד )חצי( תנועה ומעכבו קמעא .כמוב שהמניע שווא נח והמניח שווא נע – טועי
במידה שווה.
כגו הפעלי "י ְָלדה" )בראשית ל ,כא( בשווא נע ,וצורות ציווי בעלות שווא נח:
" ָש ְפ ֵטנו" ו"ז ְָכרֵנו" )בתוספת לתפילת ראש השנה; ראה מג אברה או"ח תקפב ,ד(,
ז/כרֵנו" בעלי
ש/פ ֵטנו" )ישעיה לג ,כב( ו" ְ
לעומת שמות העצ " :י ְַלדה" בשווא נח ,ו" ְ
השווא הנע.
למעט שווא לאחר תנועה גדולה המוטעמת מחמת "נסוג אחור" ,שהוא נותר נע .כש
שהשווא נע ב" ֶא ֶב ָמאֲס ַה/0נִי ) "‰»˙¿È»‰תהלי קיח ,כב( ,כ #הוא נע ג כשפ ַֹעל זה
מוטע מלעיל ,מחמת נסיגת הטע  ,כמו בפסוק הבאֹ ‰»˙¿È»‰" :את".
כגו " ְר/זְ/Fר" .השוה לניקודה של " ְרְ /ז/cד" )בדגש קל בדל"ת( באבות ד ,טו )על פי
כתבŒיד קאופמ(.
ראו מנחת שי לדניאל ו ,א; יצחקי ,תשס"א ,עמ' תקכב.
בקרב המתפללי בהברה הישראלית יש הטועי ומבטאי את העי" במילי אלה
בקמ Dקט .ייתכ שסיבת טעות הוא הקש שגוי לצורות המקבילות בעברית
בע/ל " ו"לע/למי"( ,וייתכ שמושפעי ממבטא שבו כל קמ Dגדול מבוטא כמו
)" ָ
קמ Dקט )כגו במבטא האשכנזי(.
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בדניאל ב ,כ(; 42יש מבטאי אות מלעיל והשווא נח )על פי החריג
הקוד שהזכרנו(; 43ויש מבטאי אות מלרע ויחד ע זאת מניחי את
משנִי את הקמ במילי
השווא ,וכדי שלא לסתור את כלל ג ַ
44
לע ְלמי".
בע ְלמא" ו" ַ
לע ְלמי" לפתחַ " :
בע ְלמא" ו" ָ
" ָ
ג .לרוב הדעות ,וי"ו החיבור שרוקה אינה נחשבת תנועה גדולה ,ולכ
ק#מ ָ,
השווא שלאחריו הוא נח ,כגוֶ ¿·#" :ל ְכ ְ< ְָ 1ָ ¿·# ,כ ְֶ ¿·# 45,ָ %
46
ְ 1ַ ¿˜#ר ָ<ַ ¿Î# ,ת ְב ָ<" )דברי ו ,ז–ט( .אמנ ,ג כא יש חריגי נעי.
ד .לפעמי תנועות שנראות "קטנות" )כמו חיריק חסר וקיבו( אינ אלא
תנועות "גדולות" הכתובות במקרא "חסרות" )ללא א הקריאה יו"ד
47
או וי"ו( ,ולכ השווא הבא לאחריה הוא נע.

42
43

44

45
46
47

כ נוהגי יהודי תימ וחלק מיהודי אשכנז )כמסומ בסידורי המצייני את סוג
השווא ואת ההטעמה(.
כ #כותב ר' יוס 7חיי מזרחי בקונטרס קול יעקב )מזרחי ,תשס"ז ,עמ' " :(46מנהג
הספרדי לומר מלעיל ול' בשווא נח .וא 7שבדניאל הטע מלרע ,שמעתי באומרי לי
שנהגו כ כדי להבדיל מתיבת " ַע ְל ָמה" שהיא מלרע שפרושה נערה )בראשית כד ,מג(.
ולי נראה מפני שכ #דר #הספרדי במילות הארמיות בכל כיו"ב לומר מלעיל ,כלשו
הערבית ...מיהו כל זה נראה לי דוחק גדול .וא 7שיודע אני כי את הזקני אי אפשר
לשנות ממנהג זה ...צעירי הצא ...עדי 7ללכת אחר לשו המקרא ...מלרע ,וכמנהג
האשכנזי " .לסברת הבידול בי "עלמא" הארמי לבי " ַע ְל ָמה" העברי ,ראו מנחת שי,
דברי ח ,ג.
"העי" ,א 7שבמקרא היא בקמ ,Dקריאתה כפתח  ...Á ‰È¯Á‡˘ ‡Â˘‰Âלכ העדפתי
לנקד העי" בפתח ,ושכ ראיתי כמה מסידורי הספרדי הישני  ...כ ראוי לקרוא
לכתחילה" )מזרחי ,תשס"ז ,עמ'  .(46כמוב ,שנקל לבצע שינוי ניקוד זה בקרב מי
שאינו מבדיל בי הגיית פתח לקמ .Dנית ליישב מסורת זו מבלי לשנות את הניקוד:
ייתכ שמסורת הגייה ספרדית זו היא שריד משיטת הראשוני הנ"ל שאינה מקבלת
כלל את כלל ג ,ורק בעברית התקבל בזמ מ הזמני כלל ג ,א #לא בארמית.
ג ב"·¿ ְָ -כ ְ "#ָ 0השווא הוא נח ,א 7על פי שיש געיה לפניו )א #יש חולקי (.
כדי להורות שיש להניע שוואי חריגי אלו סימנו חכמי המסורה געיה לפני השווא,
ְהב" )בראשית ב ,יב(.
או שהציגו במקו שווא זה את סימ החט ,7כגו G" :ז ַ
יט ְב ָ) "#ש ל,
ְה ִ
ֲכ ְל ָ) "#דברי ח ,טז(" ,ו ֵ
כגו פעלי מבני הפעיל ,חסרי יו"דַ " :ה ַHא ִ
Iל ָ) "#דברי יט ,ח(.
ה( ,וכגוJְ " :ב ְ
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פעמי רבות שומע אני קוראי בתורה ושליחי ציבור דקדקני השוגי
מחמת חסרו ידיעת החריגי הללו .הואיל ולכלל זה חריגי מרובי
וסבוכי ,והואיל וביסודו הוא שנוי במחלוקת ,והואיל ואי כלל זה נהוג
בלשו הדיבור – ברצוני להציע למורי לנקוט אחת משתי הדרכי :או
לדלג עליו לחלוטי )והלוואי ונצליח להטמיע אצל תלמידינו את שאר
השוואי הנעי שאי ספק בנעות( או להבהיר לתלמידי שלכלל זה
חריגי רבי שכדאי לה ללמוד בהמש ,ועד אז מומל למי שחפ
לדעת את סוג השווא להשתמש בסידור ובתנ" שבה מובחני השוואי
48
זה מזה.

˙ÂÈÏÈÓ „Â˜È :· ˜¯Ù

"‡˙"ÌÎ˙Â‡" / "ÌÎ
ראוב סיו ) (1990מעיד על דיו לשוני שבמסגרתו העירה המשוררת
והמלחינה נעמי ֶש ֶמר )בי שיריה :השיר "על הדבש ועל העוק",
ָט#ע"( ,על שינויי הרצויי לה בעברית
שפזמונו" :אל נא תעקור נ ַ
של ימינו:
נורשה' לומר
בי השאר הציעה שלא 'נחויב' עוד לומר ' ֶא ְת ֶכ' ' ֶא ְת ֶכ' ,אלא ' ֶ
א+ת ֶכ ,כש שאנו אומרי אותי ,אות ,אותנו בחול .הרהבתי עוז
א+ת ֶכ ְ
ְ
ֲד ָמה ,אמר הנביא
ָד ְע ִ8י ִמֹ5ל ִמ ְ0ְ 3ח+ת ָהא ָ
בנפשי ...ואמרתי' :אבל רַק ֶא ְת ֶכ י ַ
עמוס )ג ,ב( .אל נא תעקרי נטוע ,נעמי )עמ' .(10

יש שתי אפשרויות להטות את מילת היחס "את" המקדימה מושא ישיר:
על בסיס הצורה המקורית " ֶאת" או על גבי "א2ת" .בטבלה שלהל מוצגות

49

 48וכאמורִ ,ת ָHצאנה לעתי מחלוקות בי הספרי  .לדוגמה ,שני השוואי ב" ַוְִ Cתי ְַלד"
)במדבר א ,יח( מסומני נחי בתיקו הקוראי בהוצאת חורב ,המפורס בדיוקו,
לעומת חומשי אחרי שסימנו שווא נע בלמ"ד.
ָאל
 49בשונה מ"את" )=" ִע "( שלפני מושא עקי ,7כגו בריש חומש שמות0ְ " :נֵי י ְִKר ֵ
?ב ָר
ְמה ֵאת ַיעֲקב" ,ראב"ע" :את יעקב – ִע יעקב ,כמו ' ָ+רַת ה' ֶאת ְ
ַה ִָ 0אי ִמ ְצ ָרי ָ
] ְִ 0רית[' )בראשית טו ,יח("" .את" זו שונה בנטייתה@ִ ƒ‡ :י@ָ ƒ‡ ,נ וכו'.
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הנטיות לרבי ולרבות המדגימות את שתי הדרכי )הצורות שבסוגריי
אינ מופיעות במילו אב שוש(:
‚ÌÈ¯·„Ó – ÔÂ˘‡¯ ÛÂ
‡∆˙ÈÂÈÎ+
‡ÈÂÈÎ+˙…Â

===
א+תנ&
ָ

‚ÌÈÁÎÂ – È˘ ÛÂ
ֶא ְת ֶכ
ֶא ְת ֶכ
א+ת ֶכ(
) ְ
א+ת ֶכ(
) ְ

‚ÌÈ¯˙Ò – È˘ÈÏ˘ ÛÂ
) ֶא ְת ֶה(
) ֶא ְת ֶה(
א+ת ֶה(
א+ת ) ְ
ָ
א+ת ֶה(
א+תנָהְ ,
+ת ) ָ
א ָ

לעומת זאת ,הנטיות ליחיד )מדבר ,נוכח ונסתר( מורכבות תמיד על בסיס
א2ת 50.5לאור נתוני אלה ,גלוי
א2ת ְ ,א2תָ ,2
א2ת ָָ ,
א2תיְ ,
הצורה "א2ת"ִ :
א2ת ֶכ"
וידוע ההיגיו העומד בבסיס המנהג הנפו בימינו לומר " ְ
ועקבי ללא יוצאי דופ .וזוהי טענת נעמי שמר.
א2ת ֶכ" :כ הכול אחיד ִ
ו" ְ
בר ,לדעת סיו ,יש לדחות זאת מפאת הממצא הלשוני הרווח במקרא,
כמודג מספר עמוס.
ל #הייתי ש )בעת ההיא הייתי רק ב שבע ,(...הייתי מחזק את ידיה
ָט#ע" ,אמר קהלת )ג ,ב(,
של שמר ועונה לסיוֵ " :עת ָל ַט ַעת ,ו ְֵעת ַלעֲק2ר נ ַ
וכא – ג הצורה " ְ
א2ת ֶכ" 51נטועה היא בלשונו של יהושע ב נו )כג,
טו( .אמנ ,על אתר באה הערת מסורה" :ל]יתא[" ,כלומר ,אי עוד
כמותה במקרא ,וג רד"ק ש מעיר על צורה נדירה זוַ " :עד ַה ְִ 1מיד2
א2ת ֶה' )יחזקאל )כג ,מה; מז(' ,י ְִDְ 1ט#
#ברֵא ְ
א2ת ֶכ – בחול האל"; וכ ' ָ
ְ
א2ת ֶה' )ש מה(".
ְ
לעומת צורה יחידאית זו במקרא כשלושŒמאות מופעי של נטיית
מילת היחס "את" לנוכחי באל" סגולהֶ " :א ְת ֶכ" ,ואחת מה מופיעה
ֲ1ר ִצָ#ה ֶא ְת ֶכ" .כנראה רצה רד"ק להרגיע את הלומד
ביהושע בפסוק "א ֶ

 50צורות היחיד והרבי מופיעות במקרא ג בכתיב חסר )כגו :א ִֹתי ,אֹת ,/א ָֹת(L
ה/ציא ִמ ְָ Bל ַמ ַע ָה ִביא
ולפעמי א 7באותו פסוק )כגו בדברי ו ,כגִ e»˙…Â‡¿Â" :
‡…˙».("e
 51יצוי כי שינוי התנועה הראשונה במילה גורר ג שינוי סוג השווא שבאות תי"ו )לפי
כללו השלישי של הבחור ,כאמור בפרק הקוד (.
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המשתומ על צורה נדירה זו בעזרת שתי מילי יחידאיות נוספות המצויות
בלשונו של יחזקאלְ …Â‡" :ת ֶה" ו"‡ְ …Âת ֶה".
א כוונת רד"ק הייתה להראות עד כמה רווחת נטיית מילת היחס "את"
באל" חלומה ,איני מבי למה חיפש בנרות והעלה רק שני חרסי בידו.
היה לו לציי את הנטייה הרגילה לנסתרי" ,א2ת" ,נוס על הנטיות
במדברי וביחיד )בכל הגופי( שה בחול בלבד ,כמודג בטבלת תפוצת
הנטיות במקרא:

‡∆˙ÈÂÈÎ+
‡‰ÈÂÈÎ+˙…Â

‚È˘ÈÏ˘ ÛÂ
‚È˘ ÛÂ
˙Â¯˙Ò – ‰·˜ ÌÈ¯˙Ò – ¯ÎÊ ˙ÂÁÎÂ – ‰·˜ ÌÈÁÎÂ – ¯ÎÊ
54
ֶא ְת ֶכ × 298
ֶא ְת ֶה × ֶ 53 5א ְת ֶה × 12
52
55
===
א+ת × 193
ָ
א+תנָה × 2
ָ
א+ת ֶכ × 1
ְ
א+ת ֶה × 1
ְ
א+ת ֶה × 1
ְ

א2ת ֶכ" תלויה בנקודת המבט ,ואי
הנה כי כ ,שאלת חריגותה של הצורה " ְ
היא חסרת פשר.
סוגיה זו מעוררת שתי שאלות בנוגע לצורות יחידאיות במקרא:
) (1כיצד נית להסביר את התופעה? ) (2איזה משקל יש לתת לצורות
יחידאיות בבואנו להקיש ללשו ימינו?
לשאלה הראשונה אפשר להציע כמה תשובות:
א .מבקרי מקרא חובבי תיקוני יזדרזו לטעו שאכ נפלה טעות בנוסח
א2ת ָ" ולשאר הנטיות
המסורה ,והמעתיק הוא שהקיש בשגגה ל" ְ
החלומות.
ב .בדידי הווה עובדא שבו עלה בדעת תלמיד צעיר שיהושע ב נו לא
ידע לדבר עברית...

52
53
54
55

אי במקרא ,א #במדרש )שיר השירי רבה ,וילנא ,ב ,ח( נכתב ללא וי"וֶ " :א ְת ֶכ".
כגו שמות יח ,כ.
כגו ויקרא כ ,יד; ועיינו רש"י ,ש .
א/ת" ,המקובלת בימינו ,מופיעה לראשונה
כגו שמות לה ,כו .הצורה המקוצרת " ָ
בלשו המשנה )כגו סוכה ד ,ד(.
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ג .בניסוח מעוד יותר אפשר לומר שאכ "אותכ" אינו לגיטימי,
ושיהושע ב נו עיוות את לשונו לסיבה מסוימת )מטע פונֶטי
57
כלשהו 56או "שמא יש שו דרש דדרשינ מיניה"(.
הסברי אלו הפוסלי צורות יחידאיות ושוללי את חוקיותה של "אותכ"
שבפי יהושע ב נו ,ג מסוכני למסורת 58וג מוטעי מבחינה לשונית.
ההנחה העומדת בבסיס היא שאנו יודעי כיצד יש לדבר עברית ,וכיצד
אי לדבר ,א יותר טוב מאישי המקרא 59,...לפיכ עדי להסביר את
התופעה על דר הפשט באופ זה שיהושע ב נו דיבר עברית אחרת
משלנו ,עברית מקראית! בעברית של יהושע ב נו ויחזקאל ב בוזי ¯˙ÂÓ
א2ת ֶה"
העקבי2ת וההגיוניות(" :אותכ"ְ " ,
לגוו ולומר ‚ Ìאת הצורות ) ִ
א2ת ֶה".
ו" ְ
לשאלה השנייה ,שאלת הסמכות הנורמטיבית של צורות יחידאיות
במקרא ,אפשר לנקוט גישה מקלה ביותר ,ולהכשיר כל סטייה מ הנורמה
הלשונית על סמ חריגי הסותרי את הכלל .בדר זו יקשה מאוד לבנות
שפה כלשהי .אי אפשר להתקי מערכת דקדוקית מתקבלת על הדעת א
מעניקי משקל שווה לצורות חריגות כמו לצורות רגילות ,א אי חובה
להקצי ולפסול כל חריגה .אפשר ללכת בדר ממוצעת ,ובמקרי שהצורות
היחידאיות שגורות בפי רבי מותר לקבל אות ואי חובה להיאבק בה.
56

57

58

59

א/ת ֶכ " ,לעומת כל ההופעות של " ֶא ְת ֶכ "
כא מופיעה המילה לאחר חול ַ " :ה ְִ -מידְ /
במקרא ,שלפי בדיקתי אינ באות אלא לאחר תנועות אחרות .ייתכ שחלה כא הידמות
של התנועה לתנועה הסמוכה לה מלפניה.
כסגנו לשו התוספות )כגו בחולי פג ,ע"ב ,ד"ה "אי"( .ואכ בעניי "אותכ " נית
למצוא דרשת חז"ל שאולי בנויה על חריגה לשונית זו )ראה חידושי אגדות של
המהרש"א ,סוטה לד ,א ד"ה "ושוטפי אותיכ " ,לפי גרסת "עי יעקב"( .א #חוששני
שלא לכל חריגה דקדוקית נצליח תמיד למצוא דרשה.
שלילת הלגיטימיות של נוסח חריג הוא השלב המקדי ל"תיקו" גו 7הטקסט וסילוק
כל צורה מוקשה .כ #אירע ,למשל ,לנוסח התורה השומרוני ,ש"פתר" סתירות וקשיי
באופ מלאכותי על ידי ביÚור  ,במקו בי‡ור  .והשוו לתיקו לשו " ַ+ד ַה ֶַ Mמח לֹא
ִת ְכ»Ïה" ,שיוזכר בהמש.#
במקרה הגרוע :על סמ #האינטואיציה הלשונית הטבעית והבריאה שלנו; ובמקרה
הטוב :על סמ #בדיקת כלל לשו כ"ד ספרי המקרא .בי כ #ובי כ ,#הנחה זו שגויה.
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כבר אמרו חכמי" :כל הלכה שהיא רופפת בבית די ואי את יודע מה
טיבה ,צא וראה מה הציבור נוהג ,ונהוג" )ירושלמי ,פאה פ"ז ה"ה( .כיו,
לאחר שכבר התבסס הדיבור העברי ,לא נורא א יתערער המונופול של
הצורה הסדירה " ֶא ְת ֶכ" ,ונאפשר ל"אותכ" להתקיי לצד אחותה
הגדולה .אמנ ,אי צור לעודד זאת ולהעניק שוויו זכויות לצורה
היחידאית .מעמד הבכורה יינת לצורה הסדירה ,א זכות קיו יש ג
לחריגי.
גישה אמביוולנטית כלפי צורות לשו יחידאיות נית למצוא כבר אצל
ר' יעקב עמדי .מצד אחד הוא כותב נגד ההסתמכות על מילה הנמצאת
במקרא דר זרות" :אי מביאי ראיה מ הזרי להשתמש בה תשמיש
קבוע" ,ולכ בברכת "אשר יצר" הוא מבכר את הנוסח " ֵאי אפשר" על פני
" ִאי אפשר" )לוח אר ,1עמ' יט( .באופ דומה הוא מארי לתקו את
המסתמכי על חריגי:
...מפני ִהמצא פע או פעמי בכתוב ִמ ִ#י יוצאי מ הכלל ,בשביל כ לא
ובתהלה להש יתבר ,שצרי להיות
ִ
בתפלה
נתיר לעצמנו לדבר ב ,ביחוד ִ
הלשו ברור וצח ביותר ...ואפילו לפני בשר וד לא יתכ לדבר כ ,על אחת
כמה וכמה לפני מל מלכי המלכי הקב"ה ...זהו מ המושכלות הראשונות
והמוסכמות בי כל אנשי החכמות שאי מביאי ראיה מ הזרי ואי חוששי
למתנכרי )הבאי כמו כ במקרא ובכתבי הקודש לטעמי ידועי
נעלמי() 60ש ,עמ' קעו(.

ואול יש מקרי שהיעב" מוכ להתחשב בצורות יחידאיות:
התרנו לבקש לעצמנו לפעמי דרכי רחוקי לקיי בידינו לשו רבותינו
אמתי ידוע לרז"ל ,אז
ומליצת במקו שה בדוקי ...רק שיהא ודאי נוסח ִ
החוב מוטל עלינו לאשרו ולקיימו ,וא* בדר הזרי )ש ,עמ' קעא(.

כיצד נתייחס אפוא אל תלמיד שיאמר או יכתוב "אותכ"? לענ"ד ,נית
להסתפק בהערה שמוטב לנהוג כרבי ולא כיחיד ,א אי להכלימו או
להוריד לו נקודות על כ .לא רק מפני שכבר קדמו יהושע ,או מפני שכ
נוהגי רבי מדוברי העברית בזמננו ,אלא ג מפני שהצורה "אותכ"
י

 60השוו לדברי התוספות דלעיל.
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הגיונית ומתאימה למערכת הדקדוק העברי לא פחות מחברתה הסדירה .לו
היה הדבר תלוי בי ,הייתי שוקל השמטת סוגיה זו מחומר הלימודי
ומבחינת הבגרות בלשו .המבלי אי שיבושי גמורי 61,אנו צריכי
62
להיטפל שוב ושוב ל"שגיאה" זו?!

"‡?"¯˘Ù‡ È≈‡" ¯ÓÂÏ "¯˘Ù‡ Èƒ
מילת השלילה "אי" שגורה בפי כל דובר עברית ,ובימינו ַמרבי בשימוש
הש )בדומה לקידומות
היעדר ושלילה של ֵ
ֵ
לש כדי לציי
בה כקידומת ֵ
" "GFו"אנ 63,("Gכמו בביטויי אלה :אי ביצוע ,אי דיוקי ,אי הבנה ועוד.
64
ִמילה זו נדירה בעברית המקראית ,א בלשו חכמי היא נפוצה מאוד,
ובלשו התפילה היא מופיעה מספר פעמי )כמודג להל( .בתנ" היא
מנוקדת לפעמי בחירק " ִאי" ,ולפעמי בציריֵ " :אי" ,ולכ אי זה
מפתיע שבלשו חז"ל ובתפילה קיימות שתי מסורות :יש קוראי בצירי
ויש בחירק.
הדיו הראשו שהגיע לידינו בשאלה איזו קריאה עדיפה נמצא בספר
התשבי" )ער "אי"( של ר' אליהו בחור .הוא כותב כי צרי לבטא בחירק
" ִ
את מילת השלילה " ִאי" ,ושאות אנשי המבטאי " ֵאי" בצירי "טועי",
61
62

63

64

אות ְ) "#במקו
דוגמה קטנה מתחו זה שנשמעת ג מפי דוברי מכובדי ֵ " :
אות.("#
" ָ
רק בעשור האחרו חזרו ושאלו בבחינות הבגרות על "שגיאה" זו לפחות ארבע פעמי
)שאלו חור 7תשס"ב ,שאלה  ;3קי Dתשס"ד ,שאלה  ;1קי Dתשס"ה ,שאלה  ;2קיD
תשס"ט ,שאלה .(15
הקידומת "?)נ( "Nשאולה מ היוונית )וצורתה האנגלית ,("unN" :כמו במלה
התלמודית "אסימו" )על פי מילו אב שוש ,ובהתא לפירוש רש"י ברכות מז ,ע"ב:
"כס 7שלא נקבע בו צורה"( ,המורכבת משתי ) "?" :ביוונית :בלי( " +סימו"
)ביוונית :סימ ,צורה( .וכ #במילי חדשות יותר :אנומליה ואנורמלי )לא נורמלי ,לא
תקי( ,אנונימי )ללא ש ( ,אנֶמיה )חוסר ד ( ,ואנרכיה )חוסר שלטו( .וכיו"ב,
" ִא ְנו ִָליד" )בעל מו ( שאול מלטיניתִ " :א ְנ" )לא( " +ולידוס" )חזק(.
?@ " הנפוצי בתלמוד הבבלי ומופיעי מעט
?@ה" ו"אי ֶ
בארבעה צירופי " :אי ָ
השנויי במשנה )ג בכתבי
בדפוסי המשנה ,והצירופי "אי ֶא ְפ-ר" ו"אי ֶא ְפ ִ-י" ְ
היד(.
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י"; בראשית
*ח ָ
כי " ֵאי" בלשו המקרא היא מילת שאלה )כגו "‡≈ֶ Èה ֶבל ִ
ד ,ט( המקוצרת מ"ֵHFה" )כגו " ְו‡«ַ ‰≈iה ֶIה ְלע ָֹלה"; ש כב ,ז(.
כלומר" ,התשבי" מעדי לברוח מכפילות ולמעט בהומוŒנימי למע
בהירות הלשו; לפיכ ,הואיל ו" ֵאי" כבר "תפוסה" למשמעות אחרת,
יש לקרוא " ִאי".
טענה זו חזרה ונשנתה בפי מדקדקי שוני לאור הדורות )כמו ר'
שבתי סופר ור' זלמ הענא( ,ועל פיה נקבע במילוני ובדיבור העברי
בימינוִ " :אי" .וצא וראה מה גדול כוחו של ֶהרגל :לאוזנו של דובר עברית
שאי לומר " ֵאי אפשר" נראית מובנת מאליה .א
התשבי" ֵ
בימינו ,קביעת " ִ
א ננטרל את המורגל בלשוננו וננסה לדו בסוגיה ללא משוא פני ,נראה
כי לקריאה " ֵאי" ,הדחויה וה"מוטעית" ,יש היגיו רב ובסיס אית.
על הפסוק " ְ
#לרְ 2זנִי ֵאי ֵָ 1כר" )משלי לא ,ד( 65פירשו רש"י ואב עזרא
ש" ֵאי" היא מילת שלילה המקוצרת מ" ֵאי" .בפירושו לאיוב מרחיב
רש"י יותר:
ְמ ֵ#ט ִאי נ ִָקי – אי נקי ,כמו ' ִאי כבוד' )שמ"א ד ,כא( – אי כבוד ,וכ
יַ
&לרְ +זנִי ֵאי ֵָ 3כר' )משלי לא ,ד( – אי שכר ,אי נאה לה שכרות; שלשת
' ְ
ִחAר מנח במחלוקת אחת ,ואע"פ שה שתי תיבות )כב ,ל(.

כלומר ,על א הניקוד השונה של " ֵאי ֵָ 1כר" בצירי ושל " ִאי נ ִָקי" ו" ִאי
כבוד" בחירק ,ה מופיעי יחדיו באותו ער )"מחלקה" או "מחלוקת"(
ב"מחברת" – מילונו של מנח ב סרוק – ופירוש זהה :קיצור של מלת
השלילה " ֵאי" )הנפוצה במקרא( או " ִאי" )המופיעה פע אחת בלבד,
בשמ"א כא ,ט ,לפי רד"ק(.
איננו יודעי בוודאות הא פרשני אלה ביטאו " ֵאי אפשר" או " ִאי
אפשר" ,א דבר אחד ברור :לדעת ,כבר במקרא יש לפנינו זוג ִמלי ְשוות
צורהֵ " (1) :אי" )>" ֵאי"( שהיא ִמלת שלילה; )ֵ " (2אי" )>"ֵHFה"( שהיא
 65דברי תמוהי מובאי על פסוק זה ב"מנחת שי" בש "מכלל יופי" )והובאו ג
בשו"ת יביע אומר הנזכר להל( ,אשר טעה בהבנת דברי הרד"ק בספר השרשי  .ראו
על כ #בהערת "ארשנו רעננה" ,לוח אר ,-עמ' יט ,הערה .38
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שאלה .לפיכ ,בעקבות רש"י ,ראב"ע ורד"ק בוודאי שאי "טעות"
ִמלת ֵ
במסורת הלשונית " ֵאי אפשר".
יתר על כ ,הטענה שיש להעדי ניקוד מסוי של מילת השלילה "אי"
למעט בהומונימי יכולה לתמו ג בקריאה " ֵאי"! הרי " ִאי" כבר
כדי ֵ
ֲ1ר ְֵ %ע ֶבר ַה) "ָHירמיה
"תפוסה" ג על ידי ש העצ " ִאי" ,כמו " ָה‡ Èƒא ֶ
כה ,כב( ,וג על ידי מילת הקריאה "אי!" )הדומה ל"א2י!" ,ל"ה2י!"
ָער" )קהלת
ול" ִהי!"( 66המנוקדת במקרא בחירקָ Èƒ‡" :ל ְ ֶארֶ ְֶ Aַ 1ל ֵ ְ 0נ ַ
י ,טז( 67.כ טע נגד המדקדקי הנ"ל רבי יעקב עמדי )לוח אר ,1עמ' יט(,
ועל המילי האלה הוא הוסי ג את " ִאי" הארמי שפירושוִ " :א"
)מילת תנאי(.
שהראינו לדעת כי שיקולי וסברות יש לכא ולכא ,וקשה
לאחר ָ
להגדיר את אחת השיטות כ"טעות" ,נצא ונראה מה מסורות הלשו שבפי
עדות ישראל.
על ניקוד מילה זו בלשו חז"ל נית ללמוד ממשניות מנוקדות
ומסידורי מנוקדי .מתברר כי קריאת " ֵאי" בצירי הייתה מקובלת בפי רוב
ככל עדות ישראל בתקופות קדומות ,וכ מנוקד בכתביŒהיד 68.א מחמת
סברות המדקדקי הנ"ל הולכת ומצטמצמת מסורת זו מימי ר' אליהו בחור
ועד ימינו.

 66מילות קריאה אלו נמצאות כבר במקרא" :א/י ְל ָ #מ%/ב" )במדבר כא ,כט( ,וראו רש"י
לישעיה א ,ד ,ד"ה "ה/י" .נוסח ההספד "‡י עניו‡ ,י חסיד" )בבלי ,ברכות ו ,ע"ב(
מובא בבבלי ,סוטה מח ,ע"ב ,בשינוי אות‰" :י חסיד‰ ,י עניו".
 67ראב"ע ש " :כמו א/י" .השוו למשנה "אי לו על אשתו ואי לו על אשת אחיו" )יבמות
יג ,ז ,ורש"י ,ש  ,קט ,ע"א" :אי לו – אוי לו" ,ועיינו בתוספות יו"ט ורש"ש ,ש ( .בעל
"מלאכת שלמה" )יבמות ג ,ה( מעיר שיש מי שמנקד בצירי ,בניגוד לניקוד המקראי.
ועיינו עוד בשינויי נוסחאות ובכתבי יד מנוקדי בשתי משניות אלו ובעדיות ד ,ט.
אמנ  ,כיו מקובלת מילת הקריאה בפתח?" :י" ,והגרי"פ בהערותיו על התשבי )ער#
"אי"( מעיד שהכול קוראי את מילת הקריאה התלמודית בציריֵ " :אי" )כגו "אי
ָ-מ ִי " בבבלי ,תענית יח ,ע"א; המיוחס לרש"י ש פירשו" :אהה!"(.
 68כמפורט במקורות שהביא ברויאר ,תשס"ב ,עמ' .124
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ר' שבתי סופר )נפטר בפולי בשנת ה'שפ;  ,(1620מצא לפניו סידורי
צרויי וסידורי חרוקי ,ועל פי הנ"ל הוא ד את הצרויי ל"טעות" ,וניקד
בסידורו בחירקִ " :אי אפשר להתקי" )עמ' ִ " ,(10אי אתה ד" ו" ִאי אתה
יכול להחזירו לכללו" )עמ'  69.(51–50בעקבות הכרעת ר' שבתי סופר,
התפשט הניקוד בחירק בסידורי במזרח אירופה .מאתיי שנה מאוחר יותר
יעיד על כ ר' חיי מרדכי מרגליות בחיבורו "שערי תשובה" שיצא לאור
בדובנא בשנת ה'תקפ ) ,(1820ש" ִאי" בחירק "שגור בפי כל" )כדלהל(.
לעומת זאת ,בסידורי ישני המשקפי את המנהג במערב אירופה,
מנוקד בצירי ,וכ מעיד רבי יעקב עמדי )נפטר בגרמניה בשנת ה'תקלו;
 (1776כי " ֵאי בציר"י ,כ הוא הנכו  ,ÌÈÂÓ„˜Ï Ï·Â˜Ó‰Âא על פי
שבסידור בית תפלה נדפס בחירק" .בסידורו הדפיס היעב" בצירי,
70
והעיר בפירושו לברכת "אשר יצר"ֵ " :אי בציר"י .עיי לוח אר 1סימ י'
]נגזר מ ֵאי[".
רבי ממפרשי השו"ע נטלו חלק במחלוקת זו ,וכ מסכ בעל
משנה ברורה:
אי אפשר – ' ֵאי' בצירי תחת האל* ,כי המלה נגזרת מ ' ֵאי' ,כ"כ הבה"ט
והפמ"ג 72.ובשע"ת 73מיישב הגירסא בחירק ,שג כ כונתו כמו ' ֵאי' כמו
דכתיב ' ִאי ָכב+ד' שפירש"י ש שכונתו כמו ֵאי כבוד )סימ ו ,ס"ק ד(.

71

69
70
71
72

73

סידורו הודפס לראשונה רק בימינו ,א 7שנכתב לפני כארבע מאות שנה.
ש )עמ' יח–כ( הארי #לדחות את טענות המדקדקי שפסלו את הקריאה הצרויה.
בעל "באר היטב" כתב כ )ס"ק ב( על פי "עטרת זקני " לר' מנח מנדל אוירב.#
כ כתב ר' יוס 7תאומי בפירושו )פרי מגדי  ,אשל אברה  ,ס"ק ב( על פי "עטרת
זקני " )הנ"ל( ועל פי ספר "מאיר נתיב" .ר' יוס 7תאומי חזר על הכרעתו בסימ ז
)ש ( תו #ציו פליאתו על כ #שבסידור של ר"ז הענא הודפס "בחירק ,ואיני יודע
למה" .בר  ,במקו אחר מצטט ר' יוס 7תאומי את דברי ר' אליהו בחור ללא
הסתייגות )אגרת שניה ,ו ,בסו 7שולח ערו #השל  ,מהדורת מכו ירושלי  ,תשנ"ד,
עמ' שלט(.
רח"מ מרגליות בשערי תשובה מסתייג מדברי בעל "באר היטב" הנ"ל ,וכותב שהמנהג
הוא לחרוק ,ולכ הוא מיישב את הנוסח המקובל ,ומסיק" :ולכ אי לשנות ממה שהוא
˘‚ ÏÎ ÈÙ· ¯Âלקרות ' ִאי אפשר' האל 7בנקודת חיריק" )ס"ק ב(.
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כפי שרואי הוא מביא דעות שונות ,א איננו מכריע ביניה .בר ,כיו
נראה כי יד החירק על העליונה ,וכל הסידורי האשכנזיי בימינו
"חורקי" את מילת השלילהִ " :אי".
לא רק את יהודי אשכנז כבשה " ִאי" חרוקה .מעדויות רבות ונאמנות
עולה כי בקרב כל עדות המזרח היה מקובל לבטא " ֵאי" צרויה ,ורק
בהשפעת יהודי אירופה וספריה החלו לומר " ִאי" חרוקה .כ מעיד למשל
ראב"ד אלכסנדריה של מצרי ,ר' אליהו חז כי "הנוסח השגור בפי
כל – בצירי" )שו"ת תעלומות לב ,ד ,סימ מב(.
בר ,נוס להשפעת המדקדקי ולהשפעת לשו הדיבור ,יש גור
נוס לנטישת " ֵאי" לטובת " ִאי" בקרב אות קהילות המבטאות צירי כמו
חירק ,ובפיה ג מילת השלילה " ֵאי" נשמעת כמו " ִאי" 74.זוהי הסיבה
לכ שבסידורי רבי בנוסח יהודי צפו אפריקה ניקדו " ִאי".
ע התקבצותנו יחד מארבע כנפות לארצנו ,מתגבר ומתחזק תהלי
התפשטות " ִאי" החרוקה .רוב סידורי נוסח עדות המזרח עדיי אוחזי
במנהג הקריאה של אבותיהֵ " ,אי" צרויה 75,א יש לשער כי לשו הדיבור
תמשי להעלי מסורת עתיקה זו ,ומי יודע א בעוד דור או שני יימצאו
עשרה אנשי אשר ימשיכו לדבוק ב" ֵאי" הצרויה והדחויה.

Ï«ÚÂÙ‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙ÂÈ‚ÂÒ :‚ ˜¯Ù

˘ÈÂÂÈˆ Ì˘Ï „È˙Ú ˙Â¯Âˆ· ˘ÂÓÈ
רבי מורי לתלמידיה כי צורת הציווי כשמה כ היא :נועדה להורות על
ציווי ופקודה ,בניגוד לצורת העתיד המורה על תיאור מה שיקרה בעתיד.
 74במבטא זה המילי " ֵאי" ו" ִאי" )על שלל משמעויותיה ( ה הומונימיות ,וכ #ג " ֵאי"
ו" ִאי" )הערת פרופ' משה ברŒאשר(.
ֵ " 75אי אפשר" ,ו" ֵאי אתה יכול" נמצא למשל בסידורי רינת ישראל )תשל"ו( ,קול אליהו
)תשס"ב( ,עוד יוס 7חי )תשס"ז( ,תכלאל – כנסת הגדולה השל )תשס"ח( .בתשובתו
בעניי זה מביא הגר"ע יוס 7את שתי הדעות ,טענותיה והוכחותיה  ,ומסקנתו
ניטרלית" :נראה שאי הכרע בדבר ,ודעבד כמר עבד" )שו"ת יביע אומר ,ח"ח ,או"ח,
סימ יא ,א( ,א 7שמנהגו האישי בצירי.
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ֹאמר"ִ " ,ת ְַ 1מע"ִ " ,ת ַ&ח",
הללו פוסלי את סגנו הדיבור הרווח " ַת ִLיד"" ,ת ַ
ָל ְ".
ו" ֵת ֵל ְ" ,ומחייבי דווקא צורות ציוויַ " :הֵLד"" ,אֱמ2ר"ַ 1ְ ",מע"ַ " ,קח ו ֵ
מורי אלה מתעלמי מהמצוי במקורות .מצוות רבות בתורה מנוסחות
יכ" ,שמות יב ,טו; " ַֹ0N9 %ת ֵ< ְ1בְ 1ִ #ב ַעת
בלשו עתיד )" ַ< ְ%ִ 1יתIְ #אֹר ִמ ֶָ <ֵ %
ָמי" ,ויקרא כג ,מב( ,וכ ג בקשות שונות בתפילת העמידה )כגו
יִ
76
" ַת ְכנ ַ
ִיע" ב"ברכת המיני" ו" ִת ְ "201בברכת "בני ירושלי"( .את לשו
יתי ִת ְ1מֹר" ,מתרג" רש"י" :ואתה
ְ<Fה ֶאת ְִ %ר ִ
התורה )בראשית יז ,ט( "ו ָ
הוי זהיר לשמרו" .לפעמי מוצאי א באותו משפט צורות ציווי וצורות
77
עתיד לסירוגי ,וכול לדבר אחד נתכוונו :בקשות! לא הגדת עתידות.
ג תופעה זו זכתה לדיו אצל אבינרי )תשכ"ה ,עמ'  .(462לדעתו,
שימוש בצורות עתיד לש ציווי נובע מתו ההקבלה לציווי בשלילה" :אל
תל" .הוא מראה כיצד תופעה זו המשיכה בלשו חז"ל 78,ונעשתה נפוצה
מאוד בלשו הדיבור בימינו .למע הבהרת המשמעות ממלי אבינרי
להימנע מהפרזה במנהג זה ,וכ להוסי "נָא" לצורות עתיד המשמשות
לבקשה ,כגו התביעה או הבקשה" :יוכפל ‡ שכר הלימוד" לעומת
"יוכפל שכר הלימוד" היכול להתפרש ג כלשו עתיד.
אמתי )"מודוס הציווי"(
חשוב אפוא להסביר את ההבדל שבי "ציווי" ִ
שאפשר לבטאו ג בצורת עתיד ,לבי הצורה הדקדוקית הנקראת "ציווי"
)שהיא אחת מהאפשרויות לנסח ציווי ,משאלה או בקשה( .לדעתי ,אי
להתעקש על כ שבדיבור ובכתיבת של תלמידינו ה ישתמשו לש
 76ויש לחקור אחר הטע והסיבה לשינוי הסגנו בכל מקו  ,ואכמ"ל.
 77למשל ,בנוסח ברכת "המפיל חבלי שינה" וברכת "המעביר חבלי שינה" ,כמובא
בבבלי )ברכות ס ,ע"ב(" :יהי רצו מלפני #ה' אלהי ,ש˙˘ È·ÈÎלשלו  ,ו˙ Ôחלקי
בתורת ,#ו˙¯‚ ÈÏÈלידי מצוה ...ויהי רצו מלפני #ה' אלהי ,ש˙¯‚ ÈÏÈבתורת #ו„·˜È
במצותי ,#ואל תביאני לא לידי חטא" .אגב ,ג תופעה זו סיפקה למגיהי הסידור
הזדמנות לשלוח יד ולתק נוסח "הלוקה בחוסר עקביות" ,כגו בנוסח הסליחות:
"˙¿· Â‡Èאל הר קדש ,#ו˘ ÂÁÓבבית תפלת" – "#תוק" ל"¬‰ביאנו" )סדר עבודת
ישראל ,עמ' .(597
 78הוא מונה כמה דוגמות מלשו התלמודי  ,למשל" :כי הוו מפטרי רבנ מבי רבי אמי...
אמרי ליה הכי :עולמִ #ת ְראה בחיי) "#בבלי ,ברכות יז ,ע"א(.
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ציווי רק בצורות "ציווי" .אדרבה! כדאי להעמיד על שתי האפשרויות,
כמודג לעיל מלשו מקורותינו.

ÏÈÚÙ‰ ÔÈ·· ÈÂÂÈˆ ˙Â¯Âˆ Ï˘ ˙ÈÙÂÒ‰ ‰ÚÂ˙‰
בעניי זה כתב אבינרי )תשכ"ה( כ:
צבע!' צורות ממי זה
יע!' בצווי ,במקו ' ַה ַ
צב ַ
נשאלתי המותר לומר ' ַה ִ
שגורות לרוב בפי הילדיַ ' :ה ִAיט!' ' ַה ִCיד!' ...במקו ַה ֵAט! ַהֵCד! וכו' .אי
79
טע להצדיק את הצורה המשובשת בפי הילדי ,שהמירו את הצירה
בחיריק ,ויש לשקוד על השגרת הצורה הנכונה )עמ' .(483

בר ,בהמש הוא מציג עמדה מורכבת יותר ונחרצת פחות:
דוגמאות של סטיה מהצורה הדקדוקית של הצווי בבני הפעיל מצויות כבר
&מ ְ3נֶה
ָעהִ ,
יה י +ר ָ
ֲל ֶ
יע!' )תהלי צד ,א( ' ָה ִביא ע ֵ
ה+פ ַ
במקראֵ ' :אל נְ ָקמ+ת ִ
הרקמה מביא ריב"ג שהצווי מבני
ִAָ 3רְ 3ָ +ברֵ!' )ירמיהו יז ,יח( ...בספר ִ
פעל בלא יוד ...במקרי בודדי בלבד
פעיל' ,ורובו יבואַ :ה ֵ
הפעיל הוא ַה ִ
נוכל לפעמי להתיר את הצווי בחירק וביוד ...אעפ"כ ,מי שיקפיד ...תבוא
עליו ברכה )ש(.

בי שאר הוכחותיו להצדקה מסוימת של הקלה זו הוא מביא את לשו
#ב ְרצ2נ ְָ »ָ Á«Èƒ‰לנ ."#בר ,יש להעיר כי
התוספת ליו שבת בברכת המזוִ " :
נוסח זה הוא אמנ המקובל יותר בפי יהודי אשכנז ובסידוריה
ובמחזוריה בימינו ,א יש מקורות איתני לנוסח "הנח לנו" .הצורה
80
ה"תקנית" ,וכ נוהגי עד היו יהודי תימ ויהודי איטליה.
צבע"(.
 79הצירי שבצורות " ַה ֵ0ט" ו" ַהֵJד" )או הפתח שבצורה " ַה ַ
" 80הניח" מופיע למשל ב"מחזור ויטרי" )סימ פג( ,ואילו "הנח" מופיע למשל ב"סדר
רב עמר גאו" )שחרית של שבת ,ד"ה "וצרי #להזכיר"" :ומזכיר בשבת :הנח לנו כי
אתה אבינו"( ,וכ #הודפס ג במשנה תורה לרמב"  ,הלכות ברכות פ"ב ה"ה ,א#
בכתבי יד )על פי הערת הר"י קאפח על אתר( נעדר משפט זה )וכ #ג נעדר הוא
מסידורי עדות המזרח בימינו( .בסידור "כנסת הגדולה" )עמ'  (547הנוסח הוא:
%בינ" ,וב"סידור תפילה איטאליאני" )עמ' ְ +ִ " :(274רצ/נ ְָָ #הנַח ָלנ
" ִ0רצ/נ ְָָ #הנַח ָלנ ִ
ָחה ְ0יְ /מ ָ
ַעב ְויָגַ /ו ֲאנ ָ
ה' אŒהינו וְ?ל ְ@ ֵהא ָצרָה ְור ַ
ִיח ה' ֱאל ֵֹהי
%מר ָFוִ יד ֵהנ ַ
נח ֵתנ+ִ ' ,י ַ
ע/ל )דה"א כג ,כה( ונאמר"...
ירַ -לִ ַעד ְל ָ
ָאל ְל ַעַ ,/Hוָ 0ִ ֹ+-ְִ C
י ְִKר ֵ
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לפני כמאתיי שנה התנהל ויכוח דקדקני סביב נוסח זה :בסידור ר'
עזריאל ור' אליה בנו )וילנה ,ה'תס"ד –  (1704הודפס " ַהַPח" ,וכנגד טע
81
ר' זלמ הענא )בספר השגותיו "שערי תפילה" ,יעסני ,ה'תפ–(1720
ששורש " ַהַPח" הוא ינ"ח ומשמעותו "עזיבה" ,וכא הואיל ומתבקשת לשו
82
"מנוחה" ,יש לדעתו לומר " ָהנִיח" ששורשו נו"ח.

È"ÏÂ ‡"Ï ˙Â¯Ê‚· ˙ÈÙÂÒ‰ ‰ÚÂ˙‰
השיטה הדקדוקית של שורשי תלתŒעיצוריי שהתחדשה בדקדוק הלשו
העברית על ידי יהודה אב חיוג' לפני כאל שנה ,מסייעת לנו להבי את
פשר הנטיות השונות של פעלי שלמ"ד הפ ַֹעל )=העיצור השלישי של
השורש( הוא אל" )גזרת ל"א( או ה"אŒיו"ד )גזרת ל"י(:
מי שיקפיד להבחי בי הגזרות ,עליו לשיר בפיוט "בר יוחאי"" :אור
לפל ְמ 9מ»lא" )לא:
9מ ְפ»Ïא רו מעלה" )לא9 * :מ ְפ∆Ïא( 83,ולבקש לאכול " ִפ ֵ
* ְמ 9מ∆lא( ,כי א לא – הוא עלול להיות " ְמ 9ד»kא" )ישעיה נג ,ה ,ולא:
* ְמ 9ד∆kא( .כ נוהגי רוב הפעלי מגזרת ל"א ,הנוטי במקרא על דר גזרת
˘ה,
השלמי .ואילו בגזרת ל"י יש הבחנה בי סיומת קמוצה בעבר ) ִהתק »
 81סימ שב; בתו :#לוח אר ,-עמ' רפז.
 82איני יודע מדוע לא הציע רז"ה לומר " ָהנַח ָלנ" ,כמנוקד בסידורי תימ ואיטליה הנ"ל.
להִSיח תפלי".
להנִיח" ַ " /
אגב ,ויכוח דומה החל מאות שני קוד לכ בעני ברכת " ָ
כא וכא יש סוברי שאי בידול סמנטי בי הצורות ,וג שורש ינ"ח משמש למנוחה.
ראו לוח אר ,-עמ' רפז ,הערה  ,252ועמ' שעח–שעט.
 83פיוט זה שחובר בידי ר' שמעו אב לביא ,מחכמי לוב ,מושר לא רק בהילולת רבי
שמעו בר יוחאי בל"ג בעומר ,אלא ג בלילי שבתות אצל עדות המזרח )לא רק
בתקופת העומר( .הוא מודפס בחלק מהסידורי האשכנזיי לאחר ספירת העומר
ומנוקד בד"כ לפי הדקדוקI ,מ ְפ»Ïא .בסידורי עדות המזרח הוא מופיע ליד קידוש ליל
שבת ,ומנוקד בדר #כלל Iמ ְפ∆Ïא .כ #מנוקד אפילו ב"הסידור המדויק – איש מצליח"
ובסידור "רינת ישראל" )מהדורה שנייה ,תשמ"ב( ,שנוטי להיצמד לכללי הדקדוק
)המקראי( .בר  ,במהדורה הראשונה של "רינת ישראל" )תשל"ו( נוקד Iמ ְפ»Ïא )וצ"ע
למה שינו( ,וכ #מודפס ג בסידור "קול אליהו" .ידידי ,ר' אשר מימו ,מסר לי כי
יהודי תוניסיה אומרי כא " Iמ ְפ»Ïא".
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˘ה,
נ ְִר‡»ה( ,לבי סיומת סגולה בעתיד )יִתע∆Ïה ,י ְִר‡∆ה( ובהווה ליחידִ ) 84מתק ∆
נ ְִר‡∆ה( .לפיכ יש לגרוס במשנה )יבמות ג ,ה( "אח 9מ ְפ∆ה" )לא9 * :מ ְפ»ה(,
85
וכ "לא י 9ס∆lה" )לא* :י 9ס»lה(.
בר ,כבר בלשו המקרא מתחזי לפעמי השורשי דכ"א ,מל"א
ופל"א הנ"ל לשורשי ל"י 86.כיוצא באלו מצויות בלשו המקרא דוגמות
נוספות של חילופי בי גזרת ל"א ול"י 87.בלשו חז"ל החילופי רבי
מספ2ר ,כגו "מצינו" )תמורת "מצאנו"( ו"קורי" )תמורת "קוראי"( .הא
ונמחה )לא:
לדבר רק לפי הכללי ,כנ"לֶ ,
ונל ֵמד לשוננו ֵ
נתעל מהחריגי ַ
ונבער מפינו כל סטייה?
נמחה( ֵ
* ָ
84

85

86

87

מצאת" )בראשית לח ,כה( ,כגו ש
לנקבה יש שתי סיומותָN" :ה" או "Nת" ,כגו " ֵ
ק/ר%ה ,ק/רֵית וק/רָהְ ,מ ַמ ֵTאת
0Iה" וכגו ְ
הפרק השביעי של מסכת בבא קמאְ " :מר ָ
ומ ְת ֵַSיתַ ,מ ְק ִרי%ה ו ֶנ ֱהנֵית.
ומ ַמ ְ%Tהִ ,מ ְת ַָSה ִ
ְ
ראו חרוזי הגר"ע יוס ,7שו"ת יביע אומר ,ח"ח ,אה"ע ,יד )הניקוד שלי – אפ"ר(:
"לכבוד ידידי וחביבי ,חמדת לבבי ,חכו ממתקי וכולו מחמדי  ,תהלתו בקהל
והמעולה ,בפז לא
ֶ
טימי ,הרופא הדגול
דחכימי ,מרגניתא דלית ֵלה ֵ
ֵ
חסידי  .טובינא
יסו∆Ïה ,חכי יתקרֵי ,ורבי יתקרֵי" .א #השוו לתשובתו בח"א ,או"ח ,יא" :כבוד מו"ר
הרב הגאו המופלא ,וכבוד ה' מלא ,בכת פז לא יסוÏה ,כקש"ת מהר"ר עזרא עטייה".
צע ַ+ָ Fא" או " ַ+ָ Fה"; איוב יט ,ב; תהלי נא ,י;
שורש דכ"א – ראו דברי כג ,בְ " :פ ַ
מלאו"; וש  ,מא,
וש פט ,יא .שורש מל"א – ראו יחזקאל כח ,טזָ " :מל" במקו " ְ
חְ " :מלַ /ה ָMנֶה" במקו "מל/א"; איוב לב ,יחָ " :מ ֵל ִתי ִמ ִTי " במקו "מלאתי" )אולי
ְמ ֵTה ְKח/ק ִ ָ
בהשפעת " ִמ ִTי "(; וש  ,ח ,כאַ " :עד י ַ
ְמ ֵTא" )בבניי ִפ ֵעל,
י "#במקו "י ַ
ִֵ Hלא ְKח/ק ִינ" ,תהלי קכו ,ב – בבניי נפעל( .שורש פל"א – ראו
לעומת "%ז י ָ
ֱKה
י ,"#רש"י לשמות לד ,יֶ " :אע ֶ
ֲָ K
יתי נ ְִפ ָל ִאי ַמע ֶ
תהלי קלט ,יד" :נ/רָא/ת נ ְִפ ֵל ִ
נ ְִפ ָלא/ת – לשו ' ְונ ְִפ ִלינ' )שמות לג ,טז("; רבי אברה אבŒעזרא לבמדבר טו ,ג:
" ְל ַפ ֵTא – לפרֵש ,וכ 'ו ְִה ְפ ָלה ה'' )שמות ט ,ד( ,וא הוא בה"א ,כי אותיות אהו"י
מתחלפות" .ועיינו עוד בנוסחאות המשנה "לא יפלה" )שבת א ,ג(.
אתי"(; ירמיהו נא ,ט
ראו רד"ק בראשית מט ,א )"י ְִקרָא"(; מל"ב ב ,כא )" ִר ִ ִ
)" ִר ִאנ"; ובבבלי ,סנהדרי צו ,ע"ב ,מובא" :רפינו"(; רש"י לתהלי ס ,ד )" ְר ָפה"(;
ְא ְָ -עה"; רש"ר הירש
אבŒעזרא לתהלי ד ,ז; וש  ,קיט ,קיז ,על הצורה החריגה "ו ֶ
לבראשית כ ,ו )" ֵמחֲט .("/וראו דרשת תנא דבי רבי ישמעאל על " ְולֹא ִת ַHְ Uא ֶָ 0ה
) " 0ָ Ì∆˙Ó≈Ë¿ƒ¿Âויקרא יא ,מג(" :אל תקרי ונטמאת אלא ונטמט " )בבלי ,יומא לט,
ֵיכ " )איוב יח ,ג; ועיינו ש
ע"א( ואבŒעזרא על אתר ,המפנה ל"נ ְִט ִמינ ְֵ 0עינ ֶ
במפרשי (.

חומרות ,הידורי ושיבושי בלשו העברית :על תיקוני שגיאות ועל שגיאות מתקני

301

דוגמה ל"תיקו" כזה נראה מ הקורות את לשונו של אליהו הנביא:
" ַ0ד ַה ֶ& ַמח לֹא ִת ְכ»Ïה וְ ַצ ַַ Dחת ַה ֶֶ Rמ לֹא ֶת ְח»Òר" )מל"א יז ,יד( .רד"ק על
אתר מעיר" :לֹא ִת ְכ ָלה – נכתב בה"א ,ונִקודו כבעל אל 88,וענינו לשו
כליו וחסרו כבעלי הה"א" .והנה במקרה זה "תוקנה" הצורה " ִת ְכ ָלה"
)החריגה( לצורה " ִת ְכ ֶלה" )הסדירה( בשירתה של נעמי שמר )בביצוע להקת
פיקוד צפו(:
אני קורא בספר מלכי ,בפרק השבעה עשר
אני קורא על איש האלוהי ,אשר אמר
תכלה ,וצפחת השמ לא תחסר
כד הקמח לא ֶ
89
עד אשר יבוא מטר
על פני האדמה"

על כ יש לקבול "אל נא תעקרו נטוע!" כנ"ל .מי היה מעלה בדעתו כי יו
יבוא ומישהו יהי לשלוח יד בניקוד הפסוק ולתקנו בהתא ל"כלל
הדקדוקי" .א כששיר זה משתגר בלשו ,עלולי מבלי דעת לקרוא בתנ"
"לֹא ִת ְכ ֶלה"!
ג כא עולה השאלה איזה משקל יש לצורות יחידאיות בקביעת התק.
הא למשל בברכת "קדושת הש" שבתפלות הימי הנוראי חייבי לומר
בניקוד הרגיל "וכל הרשעה כעש ֶ
תכלה" 90,או אפשר להצדיק את הנוסח
91
תכלה"?
"כעש ָ
יִ #מ ִֶSHי"
ֲמ ָ
?@ה ה' לֹא ִת ְכַ ‡»Ïרח ֶ
 88כלומר ,הניקוד בקמ Dמתאי לגזרת ל"א ,כמוָ " :
)תהלי מ ,יב( .יש לציי את הערת המסורה הגדולה כא המציינת שלוש מילי
דומות" :ג' :ב' כתיב ה' )השני בתהלי קיט ,צו( ,וחד כתיב א' )ש מ ,יב(" .והשוו
כ ַח ֵ "È+ו" ְל ַכ ֵ) "‡Tדניאל ט ,כד(,
לדברי אבŒעזרא )הושע ו ,ט( על הצורות הייחודיות " ְ
והשוו ל" ְל ַכ ֵ) "‰Tדה"ב כד ,י; לא ,א(.
 89אגב ,יוש לב לשינוי נוס 7כא ,כנראה מטעמי חריזה :לעומת סיו הפסוק הנ"ל )" ַעד
ֲד ָמה"( ִחברה לכא המשוררת את לשו הכתוב
∆ַ Ìעל ְנֵי ָהא ָ
י@ֵ /ת )כתיב :תת( ה' L∆b
ְא ְ@נָה »ַ ¯»ËÓעל ְנֵי ָה ֲא ָד ָמה".
בפרק הבא )יח ,א( "ו ֶ
 90כ #סבור הרב דויד יצחקי המסכ את דעת הפוסקי האחרוני )החיד"א ,הרב יעב"D
ור"מ דיסלדאר (7בלשו זו" :לשו הפסוק בתפלה – כשאינו ציטוט )כלומר ,שאי
מתכווני ללשו הפסוק ממש( ...אינו חייב להיות כמותו בכל פרטיו בלי סטיה ,וכל
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¯‡Â¯·„· ‰È‰ ÏÎ‰˘ ÈÏ ‰
בניגוד להקפדה על צורת ההווה "נ ְִר ֶאה" במקו "נ ְִר*ה" )כפי כללי
הדקדוק המקראי( ,מתועדי כמה וכמה פעלי בגזרת ל"י המתנהגי
כגזרת ל"א ,וה מנוקדי ג בזמ הווה ,כמו בזמ עבר ,בקמ )כמו נ ְִלוָה,
ֱפה( ולא בסגול ,ה במסורת לשו המקרא )הטברנית והבבלית( וה
נ ְִקנָהֶ ,נא ָ
92
במסורת לשו חכמי המזרחית .על כ ,הביטוי הנפו "נ ְִר*ה לי" בעברית
המדוברת היו ,אי להחשיבו שיבוש ,ג א כוונתו לזמ הווה ולא לעבר.
כיוצא בדבר ,יש המדקדקי לבר בנוסח " ֶַ 1ה0ל ִנ ְהְ %ִ ‰∆Èד ָבר "2כדי
לבטא באופ חדŒמשמעי את כוונת ,שבברכה זו מודי אנו שהכל נהיה
בדבר ה'  ,ÔÓÊ‰ ÏÎולא רק בעבר .לכ מדייקי לומר היו"ד בסגול ,כפי
93
הניקוד המקראי של פועל זה בזמ הווה )שכל הזמני כלולי בו(.
ואול ,מנהג רוב ישראל )וכ מודפס ברוב הסידורי( בימינו לומר
"נ ְִהְ %ִ ‰»Èד ָבר ,"2וקרוב לוודאי שזוהי הקריאה המקורית שהייתה שגורה בפי
________________________

שכ ביטוי הנמצא בפסוק ונאמר בתפלותינו דר #צחות שאינו מתכוי ללשו הפסוק
כלל ,וכ מילה הנמצאת במקרא דר #זרות ,אינה מחייבת לומר כ בתפלותינו" )לוח
תכלה' ,יש
אר ,-עמ'  .(59ובהערה  323ש כותב" :כגו 'וכל הרשעה כולה כעש ֶ
לנקד הלמ"ד בסגו"ל אע"פ שבמקרא נמצא בקמ" Dדר #זרות" .וכיו"ב כתב )ש ,
עמ' תס( בש החיד"א שאי לחוש לניקוד הפסוק המנוקד לטע הנסתר.
י,#
ְא ְָ -עה ְב Iח ֶָ M
 91כ #כותב רא"מ פיורקאִ " :ת ְכ ָלה – בקמ ,Dוראוי להיות בסגל ,וכ ו ֶ
תכלה" )דר #הקֹדש ,מלכי ,
ועפי"ז יש לקֵי הגרסא בתפלת ר"ה וכל הרשעה כעש ָ
הרשעה"
ָ
ש ( .ייתכ שנוסח התפילה "כעש תכ ָלה" בקמ Dנועד לחרוז ע "וכל
שלפניו ,ובדומה לכתוב במלכי שג בו ייתכ שהחריזה היא הגור להידמות לגזרת
ל"א .כ #כתב ש ר' יהודה קיל )תשמ"ט ,עמ' שנח ,הערה 34ב(" :אפשר שנקמצה
הלמ"ד של ִת ְכ ָלה כדי לזווגה ע ֶת ְח ָסר".
 92בניגוד למסורת לשו חכמי המערבית ,המשמרת את ההבחנה בי הזמני הרגילה
בלשו המקרא )מפי מורי ,פרופ' משה בר אשר; ראו ברŒאשר ,תשס"ט ,ב ,עמ'
.(125–112
 93כ כתב ר' חנוֶ #הנדיל )נפטר בשנת ה'שע"א –  ,(1611בעל חידושי "חכמת מנוח"
)בבלי ,ברכות לח ,ע"א( .דבריו הובאו במג אברה )או"ח ,סימ רד ,ס"ק יד; א#
ייתכ שמסקנת המג"א בסימ קסז ,ס"ק ח אינה כ( ואומצו על ידי כמה מגדולי
האחרוני האשכנזי )שו"ת מעיל צדקה ,סימ מב; הנהגות הגר"א – מעשה רב ,עו;
השלח ,או"ח ,קסז ,ז–ח(.
ָערI #/
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כל ישראל בראשונה 94.כיצד נית ליישב קריאה זו )יו"ד קמוצה( מפני
קושיות הדקדקני הנ"ל? כמה תשובות בדבר :ראשית ,ייתכ שפועל זה
דינו להיות בזמ עבר) 95בדומה לברכת " ֶַ 1הֹ0ל ִ ‡»¯»aל ְכב2ד "2בשבע ברכות
הנישואי( 96.שנית ,א הצורה "נ ְִה – "‰»Èנית לפרש 5על זמ הווה ,כנ"ל,
לאור החריגי המקראיי ,ולאור מסורות לשו חז"ל שבה התבטלה
ההבחנה הדקדוקית בי זמ עבר לזמ הווה בגזרת ל"י בבני נפעל ,ועל כ
יכולה היא לשמש ה לעבר וה להווה 97.הלשו הדבורה כיו ממשיכה את
מנהג לשונ של חכמי שהשוו את מידותיה ,והבנת זמנ של פעלי כמו
" ֶנ ֱא»Ùה" ,נ ְִב»ה" ו"נ ְִר‡»ה" מושגת בדרכי אחרות ,כפי שקורה לפעלי כמו
Oא" 99מגזרת ל"א.
"נ ְִק¯»א"ִ " 98,נ ְר»tא" ו" ִנ »
מכל האמור עולה ,שלמרות ההבחנה הקיימת בדר כלל בי נטיות
הפ ַֹעל בזמני השוני בגזרת ל"י בעברית המקראית ,ועל א הדיוק המושג

94

95

96
97
98
99

כ משמע מריא"ז בברכות לב ,ע"ב ,בדפי האלפס; וכ מדברי ר' יעקב עמדי ,בשו"ת
שאלת יעב" ,Dח"א ,צד–צה ,ומדברי החיד"א ,ברכי יוס ,7או"ח ,רד ,ס"ק ב; וכ
מנוקד במסכת ברכות בראש פרק ו ובסופו בכתב יד קאופמ למשנה .כשיטה זו פסקו
חלק מהאחרוני האשכנזי  ,כגו שו"ע הגר"ז )רד ,יח( וקיצור שו"ע של הר"ש
גנצפריד )נב ,ב(.
כפי שכתב הרב יעקב עמדי )שו"ת שאילת יעב Dח"א ,צד(" :וברכת שהכל נמי משמע
דאלשעבר נתקנה ...מאחר שהיא ברכה כוללת לכל המציאות ,ואי #יתכ לומר שהכל
מתהווה ונעשה עכשיו בדברו? והלא העול בכללו כבר עשוי מששת ימי בראשית
ואינו מקבל הווייתו להווה )וא 7שאנו אומרי המחדש בטובו בכל יו מעשה
בראשית ,הוא דבר אחר ,שהרי אי אנו אומרי העושה או מהווה בכל יו מעשה
בראשית ,וזה ברור( .על כ אי ספק שצ"ל נהיה בקמ ,Dשהוא נפעל עבר ...וכ שמעתי
מאמה"ג ז"ל ]=מאבי מורי הגאו ,כלומר ה"חכ צבי"[ כשהייתי תינוק ,ששחק בלעג
הרבה על האומרי בסגול".
על עניינה של ברכה זו ראו הסבר רש"י )כתובות ח ,ע"א ,ד"ה "שמח"( ור"מ המאירי
על אתר.
ו"נ ְִה "‰∆Èבסגול – רק למדברי בזמ עתיד ,כמו בברכת התורה" :ונהיה אנחנו" )בבלי,
ברכות יא ,ע"ב(.
השוו "נִ ְקרָא ָע ֵלינ" )שמות ה ,ג( ל" ַהְִ Sקרָא ִב ְִ -מי" )ישעיה מג ,ז(.
ִWא" )ישעיה ו ,א(.
ִWא ָב " )שמות כה ,כח( ל" ָר ְונ ָ
השוו "וְ נ ָ
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בהבחנה זו – נכו לומר ג " ֶַ 1ה0ל נ ְִה»Èה ְִ %ד ָבר ,"2ומי שלא "נ ְִר‡»ה לו" ,אי
להקפיד עליו ,בי בעבר ובי בהווה.

Ï≈Ú»Ù Ï˜˘Ó
בבניי קל מצאנו בלשו המקרא שלושה משקלי בזמ עבר .חסידי
הדקדוק המקראי יאמצו את שלושת המשקלי הללו ,ויחשיבו את מי
שמבלבל ביניה כסוטה וטועה וחורג מהלשו התקנית .בבוא לקרוא
L
משנה במסכת עירובי )ד ,ה( ,יתפלאו למצוא ניקוד "משובש"" :מי שָי «
ָ ."1ג כא נפרדו דרכיה של לשו תורה מזה
בדר" ,במקו "מי שי ֵ
ולשו חכמי ולשוננו מזה.
בישיבות המליאה של האקדמיה ללשו העברית )קעד–קעה ,רלט,
שח( נקבע כי הפעלי במשקל ֵָ Dעל בעבר נסתר מותרי ג בפתח ,כגו
ָ) "1מלבד פעלי מגזרת ל"א ,דוגמת
ָקָ ,ח ַמָ ,ח ַפָ ,ח ַצב ,י ַ
*פס ,ז ַ
" ַ
" ָט ֵמא"( .בספרי הלימוד אי אחידות .יש מי שמציגי רק את המצב בלשו
ימינו 100,א בעיניי עדיפה הצגת הדברי בשלמות ,כמו בספרה של רחל
קבלי )" :(1999בזמ עבר שלושה משקלי ,א רק שניי מצויי
פעל" )עמ' .(61
פעל – יש ,נהגֶה בזמ עבר במשקל ַ
בשימושֵ ...

¯ÙÒÓ‰ Ì˘ :„ ˜¯Ù
˘ÌÈ·¯· Â‡ „ÈÁÈ· – ¯ÙÒ‰ ÌˆÚ‰ Ì
שש העצ הנספר עד  10יבוא ברבי ,ומ 11Gיבוא
כלל גדול אמרו בלשוֵ ,
ג ביחיד 101.הילכ ,אי לומר "שמונה שקל" כי א "שקלי" .על כלל זה
חוזרי ושואלי שוב ושוב בבחינות הבגרות ,ספק מחמת חשיבותו הרבה,
ספק מחמת תפוצתה הרבה של ה"טעות" .א על פי שג "שגיאה" זו
פעל" ו"פעֹל" )בעמ' .(223
 100שרעבי וגנאל )תשס"ח( ,מציגות בעבר רק משקלי " ַ
) "ÌÈƒLבראשית כג ,א; עי"ש
ְַ -בע »
 ‰»Lו ֶ
 ‰»Lו ְֶע ְִ Kרי »
 101לכ " ַוְִ Cהי ַחֵCי ָKרָה ֵמ%ה »
ָ-י ַל ִֶ ,+ָ -ְ Hע ְִ Kרי
ית ֶאת ַה ְMר ִ
בפירוש רד"ק( .בציווי על בניית המשכ נאמר" :ו ְָע ִָ K
˜∆¯∆) "Lשמות כו ,יח( ,ואילו בתיאור הביצוע הועדפה )מטע שאינני יודעו( צורת
."ÌÈƒ
ָ-י ַל ִֶ ,+ָ -ְ Hע ְִ Kרי ˜¿¯»L
ַעֶ Kאת ַה ְMר ִ
הרבי ַ " :וַ C
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הופרכה לפני עשרות שני 102,לא עודכנה תכנית הלימודי ,ומורי
ממשיכי במאבק העיקש לעקור מפי תלמידיה "שיבוש" זה ,לתפארת
הלשו העברית.

˙‡¯È˜˙ ÍÈ
ועוד כלל אחר אמרו בתורת לשו המספרי :תאריכי יצוינו תמיד במספר
ָכר נפרד ,וללא יידוע .ולכ אי לומר "בשביעי בתשרי"" ,החמישי
יסודי ,ז ָ
103
במאי" .רבי כבר פקפקו בכלל זה ,והראו כי חומרה לשונית זו נסתרת
הסודר לציו תאריכי בעברית שלאחר
ֵ
מ השימוש המרובה במספר
המקרא ,כגו" :בששי" ו"בשמיני בחודש" )מכילתא דר"י ,בשלח ,מס'
דויסע ,א; ספרא שמיני פרשה א( ,וכ שנינו בברייתא )בבלי ,שבת פו,
ע"ב(" :בששי בחדש ניתנו עשרת הדברות לישראל .רבי יוסי אומר:
104
בשבעה בו".
אגב ,לגבי אות השימוש שלפני "חודש" :יש המורי רק בי"ת ,כלשו
חז"ל" :ט"ו ·שבט" )בבלי ,ראש השנה י ,ע"א(" ,בעשרי ותשעה ·אלול"
)בבלי ,ראש השנה יב ,ע"ב(; 105א ישנ המתירי לנקוט למ"ד ,כלשו
ֲמ ָRה ∆Ïאֱל#ל"
המקראֶ %ְ " :א ָחד ַלח ֶֹד) "1בראשית ח ,ה(ֶ %ְ " ,ע ְִ -רי ַוח ִ
106
)נחמיה ו ,טו(.
107
בסוגיות הללו שמא עדי שלא להורות "הלכה" ,ובוודאי שלא
לפסול מטבע לשו שטבעו חכמי.

 102ראו ב עזרא ,תשכ"א ,עמ' ק ,והערת ר"מ זיידל ,תשמ"ו ,עמ'  ,8הערה  ,26אודות
הכתיב במל"ב ח ,יז; כה ,יז.
 103ראו ,למשל ,קבלי ,1999 ,עמ' .126
 104ראו ויס ,1982 ,עמ' .232
 105כגו קבלי )ש (.
 106ראו ויס ,ש  ,עמ' .231
 107ראו רש"י ,ברכות לג ,ע"ב ,ד"ה "הלכה".
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˙ÂÈËÓÒ ˙ÂÁ·‰ :‰ ˜¯Ù

בספרו "לשו מקרא ולשו חכמי" ,ד אבא בנדויד )תשכ"ז ,עמ'
 (296–276באריכות בסוגיית הבידולי הסמנטיי )כלומר ,ההבחנות בי
משמעויות של מילי( בלשו העברית .ע תמיכתו בתהלי של התפצלות
משמעי ,שעדיפה על גיבובי מילי וכפלי לשו ,מסתייג בנדויד מהבחנות
שווא:
מתקני הלשו לבתי הספר חייבי לדעת שבלשנות שימושית אי פירושה
בלשנות למחצה .מלאכת הבלשנות חייבת להיעשות בכל חומרת הדיוק
וחיפוש האמת שכל מדע דורש ,ורק אחרי כ אפשר להחליט אי להשתמש
בתוצאותיה ...חייב המתק לבוא בש קריטריו מסוי ,בש מסורת עתיקה
או בש מנהג חדש ,בצורכי הדיוק או בשיקול אסתטי – יהי הנימוק אשר
יהיה ,חובה לאומרו .א אי לבלבל את הקריטריוני זה בזה ...אל נא יעמע
על המסורת האחרת מעיני הקורא ,אלא יביאנה ויסביר למה הוא מבטלה .אי
לייצר הבחנות פסידוŒהיסטוריות ולהציג כמדעיות על ידי נשיאת ש
המקורות לשוא )עמ' .(296

להל נדו בכמה הבחנות מסוג זה.

?"˙Â»nÀ‡"Ï "˙Â»Ó√‡" ÔÈ· ‰Ó
בדורנו התקבל בספרי הלימוד )למשל ,בהטŒרו ,עמ'  (17–16ובמילוני
)כגו מילו אב שוש( הבידול הסמנטי בי " 9א ָAנות" במשמע מלאכה,
ֳמנות" – יצירה
משלח יד ,מקצוע ,של " 9א ָ) "Aכגו נגר וסנדלר( ,לבי "א ָ
ֳמ" )כגו
שיש בה מחשבה ,כשרו וטע מעולה ,מלאכת מחשבת ,של "א ָ
ַצָHר ומלחי( .מסתבר שאי זו הבחנה מקורית ,ושתי הצורות " 9א ָAנות"
ֳמנות" אינ אלא חל#פ2ת לאותה מילה עצמה .בשיטה הבבלית הקדומה
ו"א ָ
לא היו חיטופי קמ כפי השיטה הטברנית ,ובמקומ היה קיבו בלבד.
שתי השיטות משמשות זו בצד זו א במקרא ,בניקוד הטברני 108,ובלשו
 108כש שמצינו "‡ְ Àמ ָנ " )בראשית יח ,יג( לצד "‡» ְמ ָנ " )רות ג ,יב(ָ ,קר 0לצד קIר,0
ועוד )בנדויד ,תשכ"ז ,עמ'  .(291בנושא זה קיצרתי כא והארכתי במקו אחר )פרנק,
תשע"א ,עמ' .(66–64
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פעל"
פעל" לעומת " ָה ַ
חכמי מצוי יותר היסוד הבבלי )כגו9 " :ה ַ
המקראיŒטברני(.
המילה "אומנות" מופיעה בעברית לראשונה בפי חז"ל ,ומשמעותה
הרגילה היא :עסק ,מלאכה ,עבודהִ ,מ ְשלח יד ,מקצוע שבאמצעותו אד
מתפרנס 109.בהתא לכ נקראי בעלי מלאכה בפי חז"ל" :בעלי
אומניות" 110,או בש הנפו יותר והקצר יותר" 111:אומני" או
"אומני" 112.ממשמע בסיסי זה של התיבה "אומנות" התרחב השימוש
ב"אומנות" ועל ש אופ פעילותו של האומ המקצועי הושאל ש זה לכל
מעשה קבוע ומנהג רגיל ,וכ לעשיית דבר באופ מו-כל ,נאה ומשובח,
במיומנות ,במקצועיות ובמומחיות .לפיכ תוב לשו הברייתא )בבלי,
עשה לפניו ...ספר תורה נאה,
במצ2תֵ :
שבת קלג ,ע"ב(ִ " :התנָאה לפניו ְ
וכתוב בו לשמו בדיו נאה בקולמוס נאה בלבלר אומ"" .לבלר אומ" אינו
ס2פר מומחה ומקצועי הכותב בכתב ברור ונאה "מעשה אומ" )בבלי,
אלא ֵ
113
ֲ-ה י ְֵדי ָ
מועד קט י ,ע"ב(ַ " ,מע ֵ
*) "Aשה"ש ז ,ב( .רש"י ש כותב
במפורש" :אמ כמו אומ" .וכ כתב ר' יעקב עמדי בפירושו למשנת
114
"הא#מני" )ברכות ב ,ד(:
 109כגו בברייתא )בבלי ,קידושי פב ,ע"ב(" :אשרי מי שרואה את הוריו באומנות
מעולה ...אשרי מי שאומנותו בס  ,ואוי לו מי שאומנותו בורסקי ...י ַלמד אד לבנו
אומנות נקיה וקלה".
" 110כל בעלי אומניות שבירושל עומדי לפניה ושואלי בשלומ" )בכורי ג ,ג(.
 111יש לעיי הא יש משמעות לשימוש בש זה או אחר ,והא תכולת הש "אומ" שונה
מתכולת השמות "בעל מלאכה" ו"בעל אומנות".
" 112האומני קורי בראש האיל" )ברכות ב ,ד( והפרק השישי של בבא מציעא" :השוכר
את האומני".
) "H%אל" 7מנוקדת בקמ Dקט ומ" דגושה ומוטעמת( – כ #הוא הנוסח שהדפיס
ָ " 113
%מ"
הרב מרדכי ברויאר על פי כתב יד לנינגרד ומנחת שי .יש שהדפיסו ללא דגש )" ָ
ֳמ"( .על צורה זו העיר ר' עמוס חכ )תשל"ד ,על אתר ,עמ' נט ,הערה :(4
או "א ָ
? Hעל משקל ַט ָ0ח ...ומסתבר ששאולה מאכדית ומקורה
"צורה מוזרה תמורת ָ
בשומרית".
 114לח שמי על סדר זרעי  ,ירושלי תשל"ה ,עמ' טו )הערותיי בסוגריי מרובעי ;
אפ"ר(.
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המ#ה באל"* שרוק"ה ]כלומר ,מנוקדת בשורק" :הא&מני"[.
נראה שקריאת ִ
א& .[%ואי
! '%בקמ חטו* ,המתחל* בקיבו ] Fא ָ %או ָ
ֲEה י ְֵדי ָ
הנפרד ' ַמע ֵ
!'%
לקרותה ]'הא+מני'[ בחול" ]שהיא תנועה הקרובה יותר לצורת היחיד ' ָ
המתועדת במקרא ,ומדוע לא? – [ להבדיל בי עני מלאכה שהוא הנרצה
ִIא
ֲ3ר י ָ
Hח!ב' )מל"ב י ,א(5ַ ' ,א ֶ
כא ,ובי עני גידול ותרבות ,כמו ' ָהא ְֹמנִי ְ
ָהא ֵֹמ' )במדבר יא ,יב( שה חולמי" )כלומר ,נקודי בחול( .אבל לשו
א&מנות שהוא עני מלאכה עיקרו מלשו ארמי ,וכ"ה בתרגו כל אומ
ואומנות – שרוקי".

יוצא מדברי היעב" שא על פי שבעברית המקראית מצאנו את צורת
ֳמנִי"
ֳמ" ,והיינו חושבי לנקד על פיה ג את צורת הרבי "א ָ
היחיד "א ָ
)אל" בקמ חטו( ,יש לנקד בעברית של חז"ל " 9א ָמ" ו" 9א ָמני",
על פי הארמית ,כדי להבדיל ולהתרחק מצורת היחיד "א ֵֹמ" )"ֶ ...את
115
ֲד ָNה" – אסתר ב ,ז( ומצורת הרבי "א ְֹמני" ,שהוראת שונה.
הַ
ֳמנות"
לאור האמור ,אפשר להותיר את הבידול בי " 9א ָAנות" ובי "א ָ
בלשו הדיבור ,לש הבהרה חדŒמשמעית של הנאמר .ע זאת ,ראוי לזכור
ולפרס שאי בידול זה "מקודש" כתורה מסיני ,ואי לו בסיס לא בלשו
המקרא ולא בלשו חכמי .יש להקפיד שבידול זה בעברית החדשה לא
116
יחדור מלשו הדיבור אל הבנתנו ואל אופ קריאתנו את לשו המקרא
117
ואת לשו חז"ל.

?"‰ÙÈ‡"Ï "‡ÂÙ‡" ÔÈ· ‰Ó
המילי " ֵאפ2א" ו" ֵאיפֹה" מופיעות במקרא ,וא שאינ "הומוגרפיות"
)= שוות צורה( ,הרי ה "הומופוניות" )= שוות צליל( ,כלומר ,ה נהגות
 115ולדעתו אי להסתפק בשינוי הניקוד של המ" .
ֲKה
 116לשאלה זו חשיבות הלכתית במקרה שהקורא מגילת שיר השירי טועה וקורא " ַמע ֵ
י ְֵדי Iא ָ) "Hעיינו שו"ע ,או"ח ,קמב ,א( .מי שאמו על הבידול שבמילוני יסבור שזוהי
טעות המשנה משמעות!
 117ייתכ לנקד בספרות חז"ל כריעב" Dהנ"ל ,א #כנרמז לעיל אי הכרח בכ .#וראו בעניי
זה ג בנדויד ,תשכ"ז ,עמ' " :291המורה ?...ל יטעה את התלמיד לחשוב שבתנ"#
מנוקד %מ ולא אמ מפני שש נתכוונו לארטיסט ולא למומחה .אי זה מרבה ידיעות
בלשו אלא מסל 7אות".
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באופ זהה לגמריִ 118.מבחינת המשמעות נחלקו דעות מפרשי המקרא הא
" ֵאפ2א" ו" ֵאיפֹה" נבדלות זו מזו ,ולכל אחת הגדרה משלה.
רש"י ,אבŒעזרא ורד"ק סבורי שמדובר במילה אחת בעלת כתיבי
שוני ,ולמילה זו כמה הוראות 119.הואיל ומדובר במילה אחת ,מובני
החילופי המרובי בי " ֵאÈפֹ "‰ל" ֵאפ "‡2בדברי חז"ל ובדברי רבותינו
הראשוני ,שהרי אי לשינוי הכתיב משמעות שונה.
שאלה,
המתפקדת בכל המקרא כמילת ֵ
בר ,יש מבחיני בי " ֵאיפֹה" ַ
לבי " ֵאפ2א" המשמשת כמילת קישור וחיבור או כמילת הדגשה לחיזוק
ה*מור ולתיקו הלשו )ואפשר להבי את המשפט ג בלעדיו( .הבחנה
סמנטית זו הוגדרה לראשונה על ידי פרש המקרא האיטלקי ר' מנח ב"ר
שלמה ,בספרו "שכל טוב" )בשנת ד'תתצט –  ,(1139וכעבור כארבע מאות
שנה נתפרס פירוש זה על ידי פרש המקרא האיטלקי ר' עובדיה ספורנו
בפירושו לבראשית כז ,לג.
הבחנה זו אומצה בעברית החדשה )וטוב שכ( ,ובמילוני ובספרי
לימוד הלשו העברית מופיעה שיטה זו בלבד .הכרעה חדŒמשמעית זו
בלשו ימינו והתעלמות מדעת הראשוני שלעיל גרמה ליצחק אבינרי
"להיתפס לחומרה" זו ולהאשי את המאחדי "איפה" ו"אפוא" בשיבוש
הלשו .זו לשונו:

המTה בכתיבה ,אבל בקריאה היא
 118כלשו רד"ק )ספר השרשי  ,ער #אי" :(7החלפת ִ
אחת" .לפי מסורת כל עדות ישראל ,כש שאי הבדל בי הגיית חול מלא להגיית
חול חסר כ #אי שו הבדל בי הגיית צירי מלא להגיית צירי חסר )להוציא מדעת
עיצורית בצירי מלא ,ואכמ"ל( .א7
ִ
קצת ,חדשי מקרוב באו ,המוסיפי לפעמי יו"ד
ההטעמה בשתיה צריכה להיות זהה – בהברה האחרונה )"מלרע"( .אמנ  ,כיו
נוהגי רוב דוברי העברית להבדיל בי " ֵאפ/א" במלרע ,לבי מילת השאלה " ֵאיפֹה"
במלעיל .א 7שבידול זה נוח להבהרת לשו הדיבור ,ראוי לזכור שאי לבידול זה בסיס
בלשו המקורות ,ויש להקפיד שבידול זה לא יחדור מלשו הדיבור אל קריאת התורה.
ומראה ,וג תואר הפועל
ֶ
 119ג מילת שאלה ביחס למקו  ,ג מילת שאלה על תכונה
במשמעות " ַע ָ@ה" .אקצר כא בהבאת המקורות הואיל והרחבתי בסוגיה זו במקו
אחר )פרנק ,תש"ע ,עמ' .(41–37
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רבי טועי וכותבי ' ֵאיפֹה' בשעה שכוונת ל' ֵאפ+א' ...על המשתבשי
ִלכתוב ' ֵאיפֹה' במקו ' ֵאפ+א' אני קורא מקרא ש5תוב )דברי כה ,יד( 'לא
יפה' – אלא ' ֵאיפֹה' ו' ֵאפ+א' ...טשטוש התחומי בי
ְא ָ
יפה ו ֵ
ית ָ ֵא ָ
י ְִהיֶה ְל ָ ְֵ Aב ְ
' ֵאיפֹה' ל' ֵאפ+א' יש נוש הוא ,וא* חז"ל לא נזהרו בזה )עמ' .(30

ג א אפשר להכריע במחלוקת מפרשי המקרא כדעת הספורנו ,אי לדו
לחובה את חז"ל ,רש"י ,ראב"ע ורד"ק ,ולהגדיר את שיטת כשיבוש וטעות
)אבינרי ,תשמ"ה ,עמודה פ(.
כיוצא בדבר ,ג א בלשו ימינו ראוי לכתחילה לאמ את הבידול
השימושי והיעיל בי "איפה" ל"אפוא" ,יש מקו להקל )"בדיעבד"( למי
120
שהתבלבלו ביניה בכתיבתו.

?"Í¯Ù"Ï "¯ÎÙ" ÔÈ· ‰Ó
"טעות" נוספת שא כנגדה מתריע יצחק אבינרי )תשכ"ה( היא החילו בי
"פכר" ו"פר":
יש טועי ובי פכר לפר מתחל* לה' :פרצה בבכי ופירכה את ידיה'
]במקו לכתוב 'פכרה'; אפ"ר[ ...פור ומפר הוא לשו שבירה ...לא כ
ושלוב האצבעות מחמת צער .פֹעל זה מצוי בתלמוד
פוכר ,שענינו ִחבוק ִ
בארמית ורמוז הוא במקרא בש הפרטי 'ֶֹ 0כרֶת ַה ְָ Jביִי' )עזרא ב ,נז( .יתכ
שהטועי נקטו לשו פר בעקבות יידיש" )עמ' .(465

בר ,נראה כי אי כא טעות .כבר חז"ל )בוודאי בני אר ישראל( ראו
בשורשי אלו בני תמורה והחלפה .נפנה אל מקור הפכירה בתלמוד הבבלי
)שבת י ,ע"א( .הסוגיה דנה בהופעה החיצונית של מי שעומד בתפילה לפני
רבש"ע .וכ מעיד רב אשי על הנהגתו של רב כהנא:
גלימיK
אמר רב אשי :חזינא ליה לרב כהנא :כי איכא צערא בעלמא – ֵָ 3די ֵ
ומ ַצ ֵ#י ,אמר :כעבדא ַק ֵ%י ָמרֵי .Kכי איכא שלמא – לביש ומתכסי
 ¯«Î»ÙÂי ְֵדיְ K
ומ ַצ ֵ#י ,אמר :הכו לקראת אלהי ישראל.
ומתעט* ְ

 120ראו לעיל שאי ממש בבידול בהגיית " ֵאפ/א" ו" ֵאיפֹה".
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מהי אותה "פכירת ידיִ" של רב כהנא בשעת תפילתו ,שבאה לבטא כלפי
חו את שעבוד ִל%ו אל מרותו של ִרבו העול? שורש פכ"ר מתועד
בארמית הבבלית רק כא ,ולכ כדי להבי את משמעותו המדויקת של
" ָפכר" ,כדאי להיעזר בניבי ארמיי אחרי .השורש לא נמצא בארמית
המקראית ,א מצאנוהו בתרגומי המקרא לארמית ,בארמית האר ישראלית
ובארמית הסורית ,כדלהל .נעיי בפירוש רש"י על אתר" :פכר ידיה –
121
חובק ידיו באצבעותיו ,מרצי"ר בלע"ז ,כאד המצטער מאימת רבו".
ייתכ ללמוד מכא שמשמעות שורש פכ"ר הארמי מקבילה לשורש חב"ק
122
העברי .תימוכי להבנה זו יש בארמית הסורית.
בר ,נית לפרש כי לפנינו דוגמה לפירוש רש"י שאיננו מילולי ,אלא
ענייני בלבד 123.אי כוונת רש"י לטעו כי משמעותו המילולית של הפ ַֹעל
" ָפכר" הוא "חובק" .מסתבר כי שורש פכ"ר הארמי מקביל באופ מילולי
התא) "2על ידי שיכול
העברי ,כמו שורש פר"כ" ,אחיו ְ
לשורש 1ב"ר ִ
125
124
אותיות( ,המצוי ג בארמית וג בעברית .כוונת רש"י לבאר מהי
 121צ"ע כיצד בדיוק מתבצע חיבוק אצבעות זה .מלשו ָערַ #/ה ְ BIל ָח ,או"ח ,סימ צא ,ז:
"חובק אצבעות ידיו זה בשל זה" ,משמע שמצמיד כפות היד ִי  ,ומכופ 7אצבעות ימי
על גב יד שמאל ואצבעות שמאל על גב יד ימי ,כ #שהאצבעות שלובות וקלועות
לסירוגי זו בזו .אגב ,כפי שמוער ש " ,יש ליזהר שלא לחבוק אצבעותיו בעת שלו ,
כי בזה מוריד די על עצמו" )בניגוד למסופר בתלמוד ש על רבא!(.
 122ברוח זו כתב אמו"ר ,הרב יצחק פרנק ,את הער" #פכר" במילונו התלמודי
)בהכנה; לעת עתה זמי במרשתת ב"פורטל הד 7היומי"http://www.daf- :
.(yomi.com/content.aspx?PageId=26
 123בכמה מקומות שרש"י מפרש ביטוי במקרא או בתלמוד יש להסתפק הא לראות בה
פרשנות מקומית בלבד ,או שמא כוונתו לרמוז ללומד על המשמעות המילונית וא 7על
גזרונה של המילה.
 124שורש זה רווח בארמית של הבבלי ,ה במשמעות של שבירה פיזית )"דהבא
פריכא" – בבלי ,כתובות סז ,ע"א( ,וה במשמעות של שבירה מופשטת ,כלומר קושיא
או סתירה )"פרי #רב אחאי"" ,פירכא"(.
ֶ) "#שמות א ,יג( .רש"י" :בפר – #בעבודה קשה,
ָאל ְָ 0פר ְ
ֲבד ִמ ְצ ַר ִי ֶאת ְ0נֵי י ְִKר ֵ
ַ " 125וַCע ִ
המפרכת את הגו 7ומשברתו" .וכ רשב"  ,ש " :בפר – #לשו שברו הוא .בתלמוד:
מפרכי באגוזי " .מובאה תלמודית זו איננה קיימת בדפוסי שלנו .ייתכ שגרס כ#
בבבלי ,שבת קטו ,א ,ש נדפס "מפצעי באגוזי ומפרכסי ברימוני " ,ויש גורסי :
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"פכירה" )=שבירה( זו באופ מע ִשי :כיפו אצבעות הידיִ וחיבוק באופ
הנ"ל ,וכ נראות הידיִ כאילו ְש ָבר #ופרכו .סיוע להבנה זו ברש"י יש
להביא מלשו דומה של רש"י בפירושו לאיכה א ,יז" :כאד המצטער
ש ˜·ÂÁאת ידיו ו."¯·˘Ó
ואכ שורש פכ"ר נמצא במשמעות זו כמה פעמי בארמית של
התרגומי הארŒישראליי לתורה 126,ובלשו העברית בבראשית רבה ,כגו
)פרשה כג ,ה(" :תחת הבל כי הרגו קי – מחטייה של הבל נהרג קי; לשני
אילנות שהיו סמוכי זה לזה ָפ ְכרָה רוח את אחד מה ונפל על חבירו
ופ ָכר 127."2ייתכ שג בארמית הבבלית משמש פכ"ר חלופה שוות
ְ
128
משמעות )"אלטרננטה" בלעז( בהוראת שבירה.
מכל מקו ,אי שלא נפרש את "פכר" שבארמית הבבליתָ ,הראינו
לדעת כי המחלי "פכירה" ב"פריכה" ,יש לו "איל רבה" )היינו לשו
מדרש רבה( להיתלות בו .ג כא מוב הרצו לקבוע בלשוננו בידול סמנטי
ולהגדיר לכל צורה משמעות ייחודית וקבועה .א הבחנה זו לא ניתנה לנו
מסיני ,ולאור התקדימי בלשו חכמי אי לפסול על הס את המתבלבל
ו"פור" את ידיו במקו "לפכור" אות.
________________________

"ומפרכי ברמוני " )ר"ח וילק"ש( .שורש זה מצוי בלשו חכמי במקומות נוספי ,
כגו בבכורות ו ,א" :יבשה שתהא נפרכת" ,ובבבלי ,ראש השנה יג ,ע"ב" :שעשויי
פרכי פרכי" .מכא קצרה הדר #לש התואר "פרי "#שבלשו ימינו.
 126המילוני לארמית )כגו הערו ,#ער #פכר  (2מביאי תרגומי משורש זה למילי :
" ָהרֵס" )שמות כג ,כד(ְ ָ " ,רק" )שמות לב ,ב( ,ו" ִל ְפר) "D/קהלת ג ,ג(.
 127מקור זה מובא על ידי רבי נת מרומא יחד ע מקורות נוספי )כגו בראשית רבה,
פרשה סז ,ואיכה רבה ,פרשה ה ,לפי נוסח מהדורת ר"ש בובר( בערו ,#ער #פכר ,2
במשמע "שבירה" .לעומת זאת ,את הסוגיה הנ"ל במסכת שבת מביא הערו #בער#
ב ַח ְב ֵלי ַח ָUאת/
ָ-ע ְ
ֲו/נ/תיו י ְִל ְ+דIנֶ /את ָהר ָ
פכר  1יחד ע תרגו משלי ה ,כב" :ע ָ
י ִָ@ ֵמ ְ" – "#ובחבלי דחטוי יתפכר" ,ואינו מפרש .ההפרדה לשני ערכי יכולה ללמד כי
לדעת הערו #אי לפרש ש" ¯«Î»Ùי ְֵדי "Lהוא לשו שבירה .מהחיבור ע "יתפכר" משמע
שמדובר בהסתבכות ופיתול.
 128וראו דברי מו"ר הרב משה צוריאל על אתר ,בספרו "לקט פרושי אגדה" ,כר #א,
עמ' ) 315לעת עתה זמי במרשתת באתר "ארכיו מענה לשו"(.
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"?"‚Á" ‡Â‰ ‚Á ÏÎ Ì‡‰ – "‚Á ÌÂÈŒÌÂÈ ÈÏ ˘È
במקורותינו הקדומי נתייחד הש "חג" למועדי וזמני שבה יש
להקריב קרב חגיגה 129.כמה הלכות תלויות בהגדרה המדויקת של הש
"חג" ,כגו הא יש לומר "חג" בתפילות בשמיני עצרת 130,וכגו ההלכה
בשולח ערו "מותר לישא אשה בפורי" )או"ח ,תרצו ,ח( ,המתבססת על
העובדה שפורי אינו נקרא "חג" 131,כמוסבר ב"בית יוס" על אתר:
Hלת א מותר לישא אשה בפורי.
כתב הרשב"א )שו"ת ח"ג סי' רעו( ָש ָ
ֶ ולא
ֶ כתיב )דברי טז ,יד( – ְַ Aחָ C
ְַ Eמ ְח ַָ Aְ 8חָ C
מסתברא שהוא מותר דו ָ
באשת )בבלי מו"ק ח ,ע"ב(; אבל בפורי מותר...

ומה המצב בלשו הדיבור בימינו? הגדרתו הראשונה של מילו אב שוש
ל"חג" היא" :יו טוב ,יו שמחה שנקבע לזכר מאורע חשוב ,לאומי או
דתי" ,ובי ערכי המשנֶה נמצא" :חג האורי ,חג החנוכה" .כמו כ ,סדרת
ספרי הלכה העוסקת בכל מועדי ישראל ,כולל חנוכה ופורי )מאת הרמ"מ
132
קארפ( ,נקראת בש "הלכות חג בחג".

 129ראו רלב"ג ,שמות יב ,יד.
 130ראו שולח ערו ,#או"ח ,סימ תרסח; ברכי יוס ,7ס"ק א; שערי תשובה ,ס"ק ב.
 131העירני הרב ד"ר מרדכי הלפרי כי בתחילת מאמרו של הגרש"י זוי על פורי
המשולש בהלכה )פורס בשנת תשל"ד על ידי האג 7לתרבות תורנית בעיריית
ירושלי  ,בתו #חוברת "דיני ומנהגי על פורי המשולש וערב פסח שחל בשבת"(
הוא מצדיק את הכינוי "חג הפורי " כ" :#רב סעדיה גאו בסידורו ,עמ' קלא ,כולל את
פורי במערכת החגי " .בר  ,המעיי בסידור רס"ג יבחי כי במקור הערבי נכתב
שפורי הוא אחד "מסבע אל עיאד" ,כלומר אחד משבעת המועדי  ,א #אי מכא
ראייה לכלול את פורי במערכת ה"חגי ".
 132בביטוי תלמודי זה משמעות "חג" היא "חג הסוכות"" :משה תיק לה לישראל שיהו
שואלי ודורשי בענינו של יו  :הלכות פסח בפסח ,הלכות עצרת בעצרת ,והלכות חג
בחג" )בבלי ,מגילה ד ,ע"א( .כיו"ב ,נקראות שתי סדרות ספרי הלכה על מועדי
ישראל ,כולל חנוכה ופורי  ,בש "מקראי קדש" )הראשונה מאת הגרצ"פ פראנק
זצ"ל והשנייה מאת ר' משה הררי נ"י( .יש לציי שאפילו ראשי חדשי הנזכרי בתורה
לא זכו לש זה בלשו התורה )מכילתא ,פרשת בא ,ריש פרשה ט( .בר  ,לשו תורה
לחוד ולשו מחברי אחרוני לחוד.
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ואול ,יש דווקני הנמנעי מלבר "חג שמח" בחנוכה ובשאר
מועדי שאי בה קרב חגיגה .א כ ,כיצד מברכי? "חנוכה שמח" .א
ג על כ יוצא קצ הנקרני ,המעירי שהואיל וחנוכה לשו נקבה ,יש
לומר "חנוכה שמחה"! ויש מהדרי לבר "חנוכה לשמחה" )על דר לשו
"מועדי לשמחה"( .כיו"ב יש מדקדקי בפורי לבר "פורי שמחי"!
א נראה כי אפשר להכשיר את כל הברכות האלה" :חנוכה שמח" הרי
הוא כעי מקרא קצר]" :חג[ חנוכה שמח" )ומי שלא נוח לו ע המילה
"חג" ,אז]" :יו[ חנוכה שמח"( .וכ כתב אבינרי" :שמות החגי ישמשו
לעול בלשו זכר ,ואפילו א הש עצמו הוא לשו נקבה או רבי ,למשל:
פורי שמח ,סוכות נעי ,החנוכה עבר מהר") 133עמ'  .(170ג ברכת "חג
שמח" כשרה לבוא בקהל 134,א על חג שאי בו שו קרב ,שהרי "לשו
תורה לחוד ולשו חכמי לחוד ,וכל שכ לשו בני אד לחוד" 135.ומה
בדבר חגי אומות העול? הא ג עליה ראוי לפרוס את הש "חג"? א
על פי ששגור בפי רבי "חג המולד" 136,נראי דבריו של אבינרי )תשכ"ה(:
אבותינו נהגו בגולה לקרוא לחגי הנוצרי בש 'חגא' 137,לגנאי ...ג במסכת
עבודה זרה )ד* יא ,ב( נקרא חג הערביי בלשו נקבה' :חגתא דטייעי'...
)עמ' .(171
אבותינו כפופי הגו* ,קוממיות היתה בנשמת ,ותמיד הביטו על ַהג+י
מלמעלה למטה ...בנִגוד גמור לרבי מ הע היושב בציו ,המבקשי
להתלעז ולהיות כגויי גמורי לכל דבר ולמלא כרס בתרבות לא לנו...
ובהתול ִצוו לנו
נשמור ,אפוא ,על ה'חגא' אשר הנחילונו אבותינו :בלעג ִ
את החיי.
 133ובעמ'  319ש הוכיח כ #מהתלמוד הירושלמי )ביכורי פ"א ה"ו(" :הפריש קוד
לחנוכה ,ו ¯·Úעליה חנוכה" ,ולא "ועברה"!
 134עיי בדברי אבינרי )תשכ"ה ,עמ'  (170המג על ברכה זו מפני התקפות אחרות.
 135קביעה זו ,שהיא הרחבה של דברי רבי יוחנ הנ"ל במבוא ,נמצאת בדברי ראשוני
ואחרוני  ,כגו :שו"ת דברי יציב ,אה"ע ,סימ פה.
 136ואפילו אצל הגר"ע יוס 7מצאנו לשו זו )שו"ת יביע אומר ,ח"ז ,יו"ד ,סימ כ(.
ְהדה ְל ִמ ְצ ַר ִי ְל ָחָJא" ,וכפי שמעיר אב שוש
?ד ַמת י ָ
ְהי ְָתה ְ
 137על פי ישעיה יט ,יז" :ו ָ
במילונו )ער" #חגא"( ,במבטא ישראלי יש לקרוא "חוגא" )נקוד בקמ Dחטו.(7
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כא המקו להעיר על מנהג של קדמונינו לכנות בדר גנאי 138את חגי
יד" )כאמור בשירת האזינו :דברי לב ,לה( וכ "אידיה",
הגוי" :יֵ 2א ָ
או "עידיה" )נוסחאות רב ושמואל בפתיחת מסכת עבודה זרה ,כמובא
בתלמוד הבבלי ב ,ע"א( .על זלזול זה ,כצפוי ,לא עברה הצנזורה הנוצרית
139
לסדר היו ,ובדר כלל היא החזיקה בנוסח המכובד יותר" :חג".
מ הראוי לזנוח את הרגלי הלשו שנכפו עלינו בגלות ולהחזיר עטרה
ליושנהּ ,להבדיל בי הקודש ובי החול ,בי הטמא ובי הטהור ובי ישראל
140
לעמי.
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עסקנו בכמה סוגיות שרבי "שוגי" בה ,וממילא רבי ה"דווקני" )ויש
אומרי" :נקרני"( המעירי על "טעויות" אלה ,והראינו פני להקל בה.
כ עשינו בעיו בכללי השווא הנע ,שבו הצבענו על כ שכלל ג )שווא
שלאחר תנועה גדולה( שנוי במחלוקת הקדמוני ,וא אי הוא אחד
מהשוואי המונעי כיו במבטא הישראלי ,ורבי חריגיו .לפיכ המלצנו
למורי לסייג כלל זה או להשתיקו.
וכ היא גישתנו ג בשאלת היחס לצורות יחידאיות במקרא )כמו
מילת היחס "א2תכ" ,יהושע כג ,טו( ולמסורות לשו שאינ מקובלות כיו
)כמו מילת השלילה "אי" ,בניקודה העתיק בציריֵ " :אי"( .באשר לשגיאה
 138כינויי גנאי ,לעג וזלזול בעבודה זרה נועדו לסייע במיגור השפעתה ,בהתא למצוות
ל?0ד עבודה זרה" ,והכוונה שלא נניח רוש לעבודה זרה ,ועל זה נאמר
התורה ֵ
ֲ-ר ָע ְבד ַָ -הִ /Jי " ...משרשי המצוה
?0ד ֶאת ָ+ל ַה ְHק/מ/ת א ֶ
?0ד ְ@ ְ
)דברי יב ,ב( " ֵ
למחות ֵש עבודה זרה וכל זִכרה מ העול ) ,ספר החינו #מצוה תל"ו( .כ #נהגו נביאי
ישראל )" ַוי ְַה ֵ@ל ֶָ 0ה ֵא ִלָCה"; מל"א יח ,כז ,כמובא בקיצור שולח ערו ,#ל ,ו( ,וכ
הורונו חז"ל )בבלי ,מגילה כה ,ע"ב( ופוסקי ההלכה )כגו שו"ת אגרות משה ,חלק
יו"ד ,ב ,סימ נג(.
" 139ביו איד " )בבלי ,ערובי פ ,ע"א; אגב ,בפירוש ר"ח על אתר לא שובש הנוסח
המקורי(; "יו איד" )פירוש רש"י שבת כט ,ע"ב ,ד"ה "מפני נכרי " ,ועוד( "אד"
)רמב"  ,הלכות עבודה זרה פ"ט ה"ה ,ובכל אותו הפרק(.
 140על פי ויקרא י ,י ,ונוסח ההבדלה שתיקנו חז"ל למוצאי שבת.
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הרווחת כיו "א2תכ" ,הסקנו שג א לכתחילה יש ללכת בדיבורנו
ובכתיבתנו בדר המל ,אי להיחפז לפסול לגמרי צורות יחידאיות שיש
לה היגיו" .תנו לחריגי לחיות"! בדומה לכ טעמנו מחומרה לשונית
עתיקה המחייבת לבטא את מילת השלילה " ִאי" בחיריק .תיקו לשוני זה
דחק במרוצת הדורות מסורת לשו מוצקה מאוד ,וכיו שיטת המחמירי
מאיימת למחות כליל את זכרה של " ֵאי אפשר" בצירי ,ה"מוטעית" .סוגיה
זו מעלה את שאלת המגע בי לשו התפילה ולשו הדיבור והשפעותיו.
עוד הודגמו מספר תופעות לשוניות מתחו תורת הצורות שאינ
תואמות את ה"כלל" הדקדוקי הנלמד בבית הספר :שימוש בצורות עתיד
למטרת ציווי ,הרווח בכל רובדי הלשו ,צורות ציווי " ַה ְפ ִעיל" )במקו
הצורה הרווחת " ַה ְפ ֵעל"( וחילופי בי גזרת ל"א ול"י )כמו "נר*ה" במקו
נראה" ,בזמ הווה( ובי משקל ָפ ֵעל למשקל ָפ ַעל בבניי קל .תופעות אלו
" ֶ
נדירות בלשו המקרא ,ונפוצות יותר בלשו חכמי ,א עצ קיומ של
חריגי אלו יכול להצדיק צורות כאלו בלשו התפילה ובלשו הדיבור .כ
דPו בדקדוקי מחמירי מתחו ש המספר ובאופ ציו התארי.
הסמנטיי )"אפוא" " /איפה"; "פכר" " /פר";
בסוגיית הבידולי ֵ
ֳמנות" 9 " /א ָAנות"; ומשמעיו השוני של "חג"( הצבענו על כמה
"א ָ
חסרונות שיש בהבחנות המקובלות .א א נוח לאמ הבחנות אלו ,יש
להבהיר שבידולי אלו נועדו לצרכינו ,א אינ מוכרחי בלשו המקורות.
לסיו ,אשוב ואבהיר כי למרות קריאתי ליותר גמישות לשונית ,אי
כוונתי ללכת לקיצוניות השנייה ולעודד חירות של הפקר ושל פריצת גדר
בלשו ולסנגֵר על כל שיבוש וסטייה בלשו הרחוב .מוב שיש לשמור על
צביונה של העברית וללכת בדרכי הסלולות כבר בלשו העברית לרבדיה,
כמאמר החכ מכל אדְ " :צ ִאי ָל ְ ְִ %ע ְק ֵבי ַהֹVא" )שה"ש א ,ח( .דווקא
מתו אהבה וקנאה ללשו העברית והכרת רבגוניותה יש לערער על
הדווקני המחמירי ומתקני בנושאי שציַינו )וכל כיוצא בה; ואיד
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הל) "21על פי איוב ה ,כא( יש לנצור לטעיות שיש
זיל גמור!( .את "21ט ָ
141
בה ממש לכל הדעות.

˙Â¯Â˜Ó
˙ÂÓ˘ Ï˘ ·"‡ ÈÙÏ) ÌÈÈ¯Â˙ ÌÈ¯Â·ÈÁÂ ÌÈÈÈ·‰ ÈÓÈ ˙Â¯ÙÒ ,Ï"ÊÁ ˙Â¯ÙÒ
:(ÌÈ¯Â·ÈÁ‰

לוח אר לר' יעקב מעמדי ,מהד' הרב ד' יצחקי .טורונטו :אוצרנו ,תשס"א.
מחברת מנח לרבנו מנח ב סרוק הספרדי ,מהד' צ' פיליפאווסקי .לונדו .1854
משנה ,כ"י קאופמ  = A50גרסה דיגיטלית צבעונית באתר ספריית האקדמיה למדעי של
הונגריהhttp://kaufmann.mtak.hu/en/ms50 :
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 141יש ג לתת את הדעת )ואת הרגש( לשאלת "כבוד הבריות" )וג תלמידי בכלל זה(...
בכל הקשור להערה ביקורתית לחבר ,לתלמיד ,למורה או לסת אד זר ,על שיבוש
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