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תוכן העניינים

כרך א

יז עם הספר 

כא לקורא  

מבואות

3 מבוא א: החיבור 
3 מחקר דקדוק ל"ח ומחקר הנושא 
 3 המחקר החדש 
5 כיוון חדש במחקר 
7 דרך התיאור 

10 החיבור הזה 
11 תיאור משקלי השם 
11 תיאור הלשון על פי ק ופר 
13 מה נכלל בחיבור 
13 הזהות במסירה בין ק לפר וההבדלים ביניהם 
14 הבדלי מסורות בתוך מסירותיו של ק 
16 בין קדום למאוחר 
18 דרך התיאור של המשקלים 
18 כוללות בדרך התיאור 
20 מבנה הפרקים בחיבור 
21 א. הערות מקדימות 
22 ב. הממצאים 
24 ג. פירוט הממצאים, חומר משווה ודיון 
25 ד. לשון מקרא ול"ח 
28 ה. משקל ומשמעות 
29 מה לא נכלל בתיאור 
30 בין הסופר לנקדן של ק 
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34 על מסירתו של ק־2 
34 על העדים הלא־מנוקדים 
35 הערות חתימה 

37 מבוא ב: ענייני כתיב וניקוד בק ובפר 
37 כתיב התנועות 
38  ]a[ הכתיב של התנועה
42  ]i[ הכתיב של התנועה
44 הכתיב של התנועה ]e[ )הסגול( 
46 הכתיב של התנועה ]ē[ )הצירי( 
49  ]o[ הכתיב של התנועה
54  ]u[ הכתיב של התנועה
56 כתיב מלא של שווא נע וחטפים 
57 כתיב של וי"ו ויו"ד עיצוריות 
57 כתיב של וי"ו עיצורית 
59 הכתיב של יו"ד עיצורית 
60 על הכתיב של העיצורים 
61 החילוף בי"ת רפה / וי"ו 
62 החילוף ־ם/־ן 
63 החילוף סמ"ך /סי"ן )ׂשי"ן( 
64 חילופים אחרים 
65 על שיטות הניקוד 
65 על שיטת הניקוד בפר 
68 על שיטת הניקוד בק 
71 ענייני ניקוד נוספים בק ובפר 
71 א. הטלת הדגש והחסרתו 
72 ב. ניקודים חריגים בק 
73 דברי חתימה 

75 מבוא ג: ענייני הגה, צורות ותחביר 
75 ענייני הגה בק 
76 ]o[ / ]u[ > ]a[ / ]e[ / ]i[ לפני עיצור שפתי או שוטף־צולל  א. 
78 ]o[ > ]å[ לפני עיצורים אחדים  ב. 
79 ]u[ > ]o[ בהברה פתוחה לא מוטעמת  ג. 
    ]uyi[ > ]uy[ ,]oyi[ > ]oy[ ,]ayi[ > ]ay[ פירוק הדו־תנועות ד. 

80 ודו־תנועות אחרות   
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81 פתח < קמץ בהברת הטעם  ה. 
81 הפתח הגנובה  ו. 
82 שווא נח במקום חטף  ז. 
83 צירי או סגול במקום חיריק בצורן הרבים  ח. 
83 פתח במקום קמץ לפני יו"ד באמצע המילה  ט. 
84 היאלמות ]h[ בסוף המילה  י. 
86 ביטול ההכפלה אחרי ה"א הידיעה באות שוואית  יא. 
87 הכפלת הרי"ש  יב. 
88  ]-n[ / ]-m[ סגירת הברה על ידי יג. 
88 ריפוי בג"ד כפ"ת אחרי רי"ש  יד. 
89 ריפוי בג"ד כפ"ת אחרי עיצורים אחרים  טו. 
90 דיגוש חריג בבג"ד כפ"ת  טז. 
90 קמץ < פתח לפני חי"ת ולפני עיצורים אחרים  יז. 
92 תופעות נוספות 
93 ענייני הגה בפר 
93  ]r[ לפני ]o[ / ]u[ > ]i[ / ]a[ א. 
94 פתח < קמץ בהברה הטעם  ב. 
94  ]ay[ הדו־תנועה ג. 
95 שווא נח במקום חטף  ד. 
96 ניקוד שווא אחרי ה"א הידיעה  ה. 
97 הפתח הגנובה  ו. 
98  )]v[ / ]b[( ז. הגיית הבי"ת
99 ביטול ההכפלה ביו"ד  ח. 
99 ט  הכפלת הרי"ש 

100 ריפוי בג"ד כפ"ת אחרי רי"ש  י. 
102  ]-n[ / ]-m[ סגירת הברה על ידי יא. 
102 תופעות אחרות 
103 בין ק לפר 
104 כמה ענייני תצורה וזוטות בתחביר 
105 צורות הנסמך  א. 
106 צורות הרבים והזוגי  ב. 
110 צורות בצרור עיצורים שלא נבקע  ג. 
111 ִעי/ּפִֹעי )ּפֹוִעי(  משקל ּפֳ ד. 
111 חילופי משקלים  ה. 
114 הכינוי החבור לנסתרים ולנסתרות: ָ־ם/ָ־ן < ֵ־ם/ֵ־ן  ו. 
114 יידוע והיעדרו בשני כתבי היד  ז. 
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115 הבדלים בצירופי הסמיכות  ח. 
115 הבדלים בדרך החיבור בין אברים  ט. 
116 סימוך של שמות קצרים לשמות התוכפים להם  י. 
117 דברי חתימה 

תצורת שם העצם

משקלים בני הברה אחת בצורת הנפרד
123 י  ה/ּפֵ פרק א: ּפֶ
127 יל  פרק ב: ּפִ
149 ל בצירי לא מתקיים  פרק ג: ּפֵ
155 יל בצירי מתקיים  ל/ּפֵ פרק ד: ּפֵ
168 ל  פרקים ה—ז: משקלי ּפָ
168 ל בקמץ לא מתקיים  פרק ה: ּפָ
174 ל בקמץ לא מתקיים )ָאב וכיו"ב(  פרק ו: ּפָ
177 ל בקמץ מתקיים  פרק ז: ּפָ
183 פרקים ח—ט: משקלי ּפֹול 
183 פרק ח: ּפֹול — שמות עצם 
206 פרק ט: ּפֹול — בנטייה מרובעת 
209 פרקים י—יא: משקלי ּפּול 
209 פרק י: ּפּול — שמות עצם 
224 פרק יא: ּפּול — בנטייה מרובעת 
228 עַّ	 פרק יב: ּפֵ
237 ّע בחיריק בנטייה  פרק יג: ּפַ
243 ّע בפתח בנטייה  פרקים יד—טו: משקלי ּפַ
243 ّע — שמות עצם  פרק יד: ּפַ
267 ّע — בנטייה מרובעת  פרק טו: ּפַ
280 פרק טז: ּפֹעַّ	

משקלים בני שתי הברות שהברתם הראשונה חטופה
305 ֵעל  פרק יז: ּפְ
308 ַעל )ב(  ַעל )א(, ּפְ ָעל, ּפְ פרקים יח—כ: המשקלים ּפְ
315 ָעל  פרק יח: ּפְ
354 ַעל )א( הדגוש  פרק יט: ּפְ
359 ַעל )ב( הסגולי  פרק כ: ּפְ
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361 עּול  עֹול, ּפְ פרקים כא—כב: המשקלים ּפְ
361 עֹול  פרק כא: ּפְ
379 עּול  פרק כב: ּפְ

משקלים בני שתי הברות — הסגוליים
399 פרקים כג—לח: השמות הסגוליים 
403 ַעל בתנועה ]i[ בנטייה  ֶעל, ּפֶ פרקים כג—כד: המשקלים ּפֶ
403 ֶעל  פרק כג: ּפֶ
441 ַעל )השמות משורשי ל"ג(  פרק כד: ּפֶ
452 ַעל בתנועה ]a[ בנטייה  ַעל, ּפַ ֶעל, ּפֶ פרקים כה—כז: המשקלים ּפֶ
452 ֶעל  פרק כה: ּפֶ
483 ַעל )השמות משורשי ל"ג(  פרק כו: ּפֶ
487 ַעל )השמות משורשי ע"ג(  פרק כז: ּפַ
500 ֶעל בתנועה ]i[ או ]a[ בנטייה  פרקים כח—כט: ּפֶ
500 ֶעל  פרק כח: ּפֶ
524 ַעל )השמות משורשי ל"ג(  פרק כט: ּפֶ
528 ַעל  ֶעל, ּפֵ פרקים ל—לא: המשקלים ּפֵ
528 ֶעל  פרק ל: ּפֵ
546 ַעל )השמות משורשי ל"ג(  פרק לא: ּפֵ
548 פרקים לב—לג: המשקלים ּפֶֹעל, ּפַֹעל 
551 פרק לב: ּפֶֹעל 
593 פרק לג: ּפַֹעל )השמות משורשי ע"ג ול"ג( 
606 ִעי  ִעי/ּפֵ ִעי, ּפְ ִעי/ּפֶ פרקים לד—לו: המשקלים ּפְ
610 ִעי — שמות עצם  ִעי/ּפֶ פרק לד: ּפְ
632 ִעי — בנטייה מרובעת  פרק לה: ּפְ
635 ִעי  ִעי/ּפֵ פרק לו: ּפְ
638 ִעי/ּפִֹעי  פרק לז: ּפֳ
647 ִיל  פרק לח: ּפַ

משקלים בני שתי הברות שהברתם הראשונה פתוחה
661 יעֹול  פרק לט: ּפִ
663 ָעל  פרקים מ—מב: משקלי ּפֵ
664 ָעל בצירי לא מתקיים  פרק מ: ּפֵ
670 יָעל בצירי מתקיים  ָעל/ּפֵ פרק מא: ּפֵ
672 ָעל בצירי לא מוכרע  פרק מב: ּפֵ
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674 פרקים מג—נ: משקלי פעיל 
677 ִעיל בקמץ לא מתקיים — שמות עצם  פרק מג: ּפָ
698 ִעיל בקמץ לא מתקיים — בנטייה מרובעת  פרק מד: ּפָ
715 ִעיל  פרקים מה—מו: משקלי ּפְ
715 ִעיל — שמות עצם  פרק מה: ּפְ
723 ִעיל — בנטייה מרובעת  פרק מו: ּפְ
724 יל  ִעّ פרקים מז—מח: משקלי ּפַ
724 יל — שמות עצם  ִעّ פרק מז: ּפַ
731 יל — בנטייה מרובעת  ִעّ פרק מח: ּפַ
734 ִעיל בקמץ מתקיים  פרק מט: ּפָ
736 פרק נ: שמות הנכתבים פעיל שמשקלם אינו מוכרע 

כרך ב

משקלים בני שתי הברות שהברתם הראשונה פתוחה )המשך(
747 ֵעל  פרקים נא—נד: משקלי ּפָ
747 ֵעל בקמץ לא מתקיים — שמות עצם  פרק נא: ּפָ
768 ֵעל בקמץ מתקיים — שם עצם  פרק נב: ּפָ
769 ֵעל בקמץ לא מוכרע — שמות עצם  פרק נג: ּפָ
772 ֵעל — בנטייה מרובעת  פרק נד: ּפָ
788 ָעל  פרקים נה—נו: משקלי ּפָ
788 ָעל — שמות עצם  פרק נה: ּפָ
813 ָעל — בנטייה מרובעת  פרק נו: ּפָ
823 ֶעה  פרקים נז—נח: משקלי ּפָ
823 ֶעה — שמות עצם  פרק נז: ּפָ
829 ֶעה — בנטייה מרובעת  פרק נח: ּפָ
836 עֹול  ֹעל—ּפָ פרקים נט—סב: המשקלים ּפָ
837 ֹעל  פרק נט: ּפָ
848 עֹול בקמץ לא מתקיים — שמות עצם  פרק ס: ּפָ
855 עֹול בקמץ לא מתקיים — בנטייה מרובעת  פרק סא: ּפָ
861 עֹול בקמץ מתקיים  פרק סב: ּפָ
872 עּול  פרק סג: ּפָ
926 פרק סד: ּפֹוָעל 
934 פרק סה: ּפֹוַעל 
936 פרק סו: ּפּוָעל 
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משקלים בני שתי הברות שעיצורם השני מוכפל
943 ל  ֵעّ פרק סז: ּפִ
952 ָעّל  פרק סח: ּפִ
956 ّעֹול  פרקים סט—ע: משקלי ּפִ
956 ّעֹול — שמות עצם  פרק סט: ּפִ
960 ّעֹול — בנטייה מרובעת  פרק ע: ּפִ
964 ّעּול  פרקים עא—עב: משקלי ּפִ
964 ّעּול — שמות פעולה ושמות עצם  פרק עא: ּפִ

1005 ّעּול — בינוני סביל של בניין קל  פרק עב: ּפִ
1010 ל  ֵעّ פרק עג: ּפַ
1015 ל  ָעّ פרקים עד—עו: משקלי ּפַ
1017 ל בקמץ מתקיים — שמות בנטייה מרובעת  ָעّ פרק עד: ּפַ
1043 ל — שמות תואר  ָעّ פרק עה: ּפַ
1049 ל בקמץ לא מתקיים — שמות עצם  ָעّ פרק עו: ּפַ
1061 ّעֹול  פרק עז: ּפַ
1064 ّעּול  פרקים עח—עט: משקלי ּפַ
1064 ّעּול — שמות עצם  פרק עח: ּפַ
1070 ّעּול — בנטייה מרובעת  פרק עט: ּפַ
1072 ל  ָעّ פרקים פ—פא: משקלי ּפֻ
1072 ל — שמות עצם  ָעّ פרק פ: ּפֻ
1082 ל — בנטייה מרובעת  ָעّ פרק פא: ּפֻ

משקלי שמות ממין נקבה
1087 יָלה, ֵעָלה/ֵעָלה  ָלה/ּפֵ ָעה, ּפֵ ָעה/ּפֵ פרקים פב—פד: המשקלים ּפְ
1088 ָעה  ָעה, ּפֵ פרק פב: ּפְ
1094 יָלה  ָלה, ּפֵ פרק פג: ֵפּ
1102 פרק פד: ֵעָלה בצירי לא מתקיים, ֵעָלה בצירי מתקיים 
1107 ָעה  פרקים פה—פז: משקלי ּפָ
1107 ָעה בקמץ לא מתקיים  פרק פה: ּפָ
1112 ָעה בקמץ מתקיים  פרק פו: ּפָ
1118 ָעה בקמץ לא מוכרע  פרק פז: ּפָ
1121 פרק פח: המשקלים ּפֹוָלה, ּפֹוָעה 
1129 פרק פט: ּפּוָלה 
1132 ה  ָעّ פרק צ: ּפִ
1151 ה  ָעّ פרק צא: ּפַ
1164 ה  ָעّ פרק צב: ּפֻ
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1169 ֵעֶלת  ֶעֶלת/ּפְ פרק צג: ּפְ
1172 ֹעֶלת  פרק צד: ּפְ
1180 ְעָלה  פרק צה: ּפִ
1198 ְעָלה  פרק צו: ּפַ
1208 ְעָלה  ְעָלה/ּפֻ פרק צז: ּפָ
1218 ִעיָלה  פרקים צח—ק: משקלי ּפְ
1220 ִעיָלה — שמות משרשים שלמים  פרק צח: ּפְ
1262 ה — שמות משורשי ל"י  ִעּיָ פרק צט: ּפְ
1270 יָלה — שמות משורשי ע"ו  פרק ק: ּפִ
1281 ֵעָלה  פרקים קא—קג: משקלי ּפְ
1282 ֵעָלה בצירי לא מתקיים  פרק קא: ּפְ
1286 ֵעָלה בצירי מתקיים  פרק קב: ּפְ
1295 ֵעָלה בצירי לא מוכרע  פרק קג: ּפְ
1300 ָעָלה  פרקים קד—קו: משקלי ּפְ
1302 ָעָלה בקמץ לא מתקיים  פרק קד: ּפְ
1313 ָעָלה בקמץ מתקיים  פרק קה: ּפְ
1322 ָעָלה בקמץ לא מוכרע  פרק קו: ּפְ
1327 עֹוָלה  פרק קז: ּפְ
1333 עּוָלה  פרק קח: ּפְ
1341 ה  ִעּלָ פרק קט: ּפְ
1350 ה  ֻעּלָ פרק קי: ּפְ
1357 ה  פרק קיא: ּפֹוָעָלה, ּפֹוַעּלָ
1361 ֶלת(  ֶעّ ֶלת )ּפִ ֶעّ פרקים קיב—קיג: משקלי ּפַ
1362 ֶלת  ֶעّ ֶלת, ּפִ ֶעّ פרק קיב: ּפַ
1367 ַלת  ַעّ פרק קיג: ּפַ
1372 ֶלת  ֹעّ פרק קיד: ּפִ
1377 ّעֹוָלה  ָלה, ּפִ ֵעّ פרק קטו: ּפִ
1380 ָלה  ָעّ פרקים קטז—קיז: משקלי ּפַ
1380 ָלה בקמץ מתקיים  ָעّ פרק קטז: ּפַ
1386 ָלה בקמץ לא מתקיים  ָעّ פרק קיז: ּפַ
1388 ّעּוָלה  ّעּוָלה, ּפִ פרק קיח: ּפַ

מרובעים ומחומשים: פעפע/פלפל, פעלפע/פעלעל
1393 פרקים קיט—קכט: פעפע/פלפל, פעלפע/פעלפל 
1394 ל  ְלּפֵ ל, ּפַ ְלּפֵ ַע / ּפִ ְעּפֵ ַע, ּפַ ְעּפֵ פרק קיט: ּפִ
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1401 ל(   ְלּפַ ל )ּפַ ְלּפָ ע( / ּפַ ְעּפַ ע )ּפַ ְעּפָ פרק קכ: ּפַ
1403 ְלּפּול  ְעּפּוַע/ּפַ פרק קכא: ּפַ
1407 ְלּפֹל  ְלּפֹל, ּפֻ ְעּפַֹע/ ּפָ ְעּפַֹע, ּפֻ פרק קכב: ּפָ
1409 ֶלֶפל  ֵלֵפל, ּפְ פרק קכג: ּפְ
1411 ֶלת  ְלּפֶ ֶלת, ּפִ ְלּפֶ ֶעת/ ּפַ ְעּפֶ ֶעת, ּפִ ְעּפֶ פרק קכד: ּפַ
1416 לֹוֶפֶלת  עֹוֶפֶעת/ּפְ פרק קכה: ּפְ
1419 ה  ּלָ ְלּפַ ה/ּפַ ָעّ ְעּפַ פרק קכו: ּפַ
1421 פרק קכז: מרובעים מעוטי שמות 
1423 ַעְלַעל(  ַעְלָעל )ּפְ פרק קכח: ּפְ
1425 פרק קכט: מחומשים מעוטי שמות 

מרובעים ומחומשים אחרים
1431 פרקים קל—קמ: מרובעים ומחומשים אחרים 
1432 ְעָלק  פרק קל: ּפִ
1437 ְעֵלק(  ְעֵלק )ּפִ פרק קלא: ּפַ
1443 ְעַלק  ְעָלק/ּפַ פרק קלב: ּפַ
1451 ְעָלק  ְעָלק/ּפֻ פרק קלג: ּפָ
1454 ְעלּוק  ְעלֹוק, ּפַ ְעֹלק(, ּפַ ְעֹלק )ּפִ פרקים קלד—קלו: ּפַ
1455 ְעֹלק(  ְעֹלק )ּפִ פרק קלד: ּפַ
1462 ְעלֹוק ומסופקים  פרק קלה: ּפַ
1468 ְעלּוק  פרק קלו: ּפַ
1471 פרק קלז: מרובעים אחרים מעוטי שמות 
1478 פרקים קלח—קמ: משקלים מחומשים 
1478 ַעְלֵקץ  פרק קלח: ּפְ
1480 ָעְלקֹוץ  פרק קלט: ּפְ
1483 פרק קמ: מחומשים אחרים מעוטי שמות 

שמות בעלי תצורה מיוחדת
1489 פרק קמא: שמות בעלי תצורה ייחודית 

1501 נספחים מסכמים 

הקיצורים הביבליוגרפיים 
*1 בכרך א  

1511 בכרך ב  
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מפתחות  
בכרך א

*15 מפתח המקורות 
*36 מפתח ענייני הלשון 
*46 מפתח המילים 
*91 מפתח האישים והחיבורים 

בכרך ב
1525 מפתח המקורות 
1546 מפתח ענייני הלשון 
1556 מפתח המילים 
1601 מפתח האישים והחיבורים 


	תצורת השם בלשון המשנה- כרך א

