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תוכן העניינים

ז עם הספר       

יז פתח דבר   

פרק ראשון: מבוא
1 תיאור נושא המחקר ומטרתו    1.1
2 המנדאית לתקופותיה    1.2
9 מחקר המנדאית הכתובה    1.3

14 מחקר האפיגרפיה המנדאית    1.4
16 הקורפוס       1.5
17 ציטוט והתקנה      1.6

פרק שני: הכתב
21 כינוי הזיקה והשייכות ד̌    2.1
21 תפקידיה המקוריים של הגרפמה ד̌   2.1.1   
21 חריגים לכללי השימוש בכינוי הזיקה והשייכות ד̌   2.1.2   
26 הגרפמה ה ה       2.2
26 תפקידיה המקוריים של הגרפמה ה ה   2.2.1   
27 תפקידיה המשניים של הגרפמה ה ה   2.2.2   
31 חילוף חופשי ־יא < ־יה   2.2.3   
32 ה ה מצעית    2.2.4   

פרק שלישי: הכתיב
35 תנועת a לגווניה     3.1
36 a מצעית     3.1.1   
40 a בהברה סגורה סופית   3.1.2   
41 ā מצעית     3.1.3   
46 ā סופית     3.1.4   
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46     i / e תנועות   3.2
47 כתיב התנועות i ו־e לפי מיקומן בתיבה   3.2.1   
56 התנועות i ו־e: כתיב חסר לעומת מלא   3.2.2   
61     u /o תנועות   3.3
61 התנועות u ו־o במצב תחילי   3.3.1   
62 התנועות u ו־o במצב מצעי   3.3.2   

נסיבות קליגרפיות להשמטה או להוספת     3.3.3   
62 אם קריאה ו      

סימן דיאקריטי לציון הבחנה בין רצף     3.3.4   
66 הסימנים "חו"     
67 דו־תנועות       3.4
67 āw /aw / āy/ay ראשי   3.4.1   
68 āy / ay מצעי   3.4.2   
70  ay י כפולה לציון דו־תנועה  3.4.3   
71 āy / ay סופי    3.4.4   
72 āw /aw מצעי   3.4.5   
74 ūy סופי     3.4.6   
75 כתיב חסר במילים זעירות    3.5
77 אותיות השימוש     3.6
77 כתיב חסר    3.6.1   
77 כתיב מלא חריג   3.6.2   

כתיב חסר בתיבות הפותחות בתנועה אחרי     3.6.3   
79 אותיות השימוש     
81 כתיבים מורכבים     3.7
82 דיגרף יא     3.7.1   
83 דיגרף עי     3.7.2   
86 דיגרף עו     3.7.3   
86 דיגרף אי )שלא לציון דו־תנועה(   3.7.4   
88 דיגרף או )שלא לציון דו־תנועה(   3.7.5   
90 א עודפת בסוף תיבה    3.8
92 ח מוספת באמצע תיבה    3.9
97 כתיבים ארכאיים    3.10
99 צימוד תיבות      3.11

104 הפרדת תיבות באופן מוטעה   3.12
106 כתיבה מקוצרת     3.13
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פרק רביעי: ההגה
108 העיצורים       
108  r ,n ,m ,l העיצורים הצוללים   4.1
108 חילופים     4.1.1   
108  n / l חילופי  4.1.1.1     
109  r / l חילופי  4.1.1.2     
110  n /m חילופי  4.1.1.3     
 111 הידמות     4.1.2   
111  l הידמות של  4.1.2.1     
113  m הידמות של  4.1.2.2     
113  n הידמות / אי הידמות של  4.1.2.3     
116  r הידמות או היחלשות של  4.1.2.4     
117 היעדרות r ,n ,m ,l במקור חריג   4.1.2.5     
117 הפלולוגיה    4.1.3   
117  l הפלולוגיה של  4.1.3.1     
118  m הפלולוגיה של  4.1.3.2     
118 נשילה במצב סופי   4.1.4   
119 נשילת l סופית   4.1.4.1     
119 נשילת m סופית   4.1.4.2     
120 נשילת n סופית   4.1.4.3     
123 נשילת r סופית   4.1.4.4     
123 תוספת n במצב סופי   4.1.5   
124 שיכול עיצורים   4.1.6   
126 ביטול מכפל   4.1.7   
127  l ביטול מכפל באמצעות  4.1.7.1     
128  m ביטול מכפל באמצעות  4.1.7.2     
129  n ביטול מכפל באמצעות  4.1.7.3     
131  r ביטול מכפל באמצעות  4.1.7.4     
132  q ,k ,g העיצורים הווילוניים   4.2
132 חילופים     4.2.1   
132  k /g חילופי  4.2.1.1     
133  k /g — g /q חילופי  4.2.1.2     
136 חילופי כ /ח   4.2.1.3     
136    g נשילת  4.2.2   
137  p ,m ,w ,b העיצורים השפתיים   4.3
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137 חילופים     4.3.1   
137  p / b חילופי  4.3.1.1     
140  m /p חילופי  4.3.1.2     
140  m / b חילופי  4.3.1.3     
140  w /b חילופי  4.3.1.4     
142  m / w חילופי  4.3.1.5     
143  g  / w חילופי  4.3.1.6     
143  b הידמות והפלולוגיה של  4.3.2   
145  t ,ṭ ,d העיצורים השיניים והבין־שיניים   4.4
145 חילופים     4.4.1   
145  t / d חילופי  4.4.1.1     
148  ṭ / d חילופי  4.4.1.2     
151  t / ṭ חילופי  4.4.1.3     
152 חילופי אותיות ד / ז   4.4.1.4     
153 הידמות     4.4.2   
153  d הידמות והתלכדות של  4.4.2.1     
155  ṭ הידמות והתלכדות של  4.4.2.2     
156  t הידמות והתלכדות של  4.4.2.3     
159 נשילה      4.4.3   
159  d נשילת  4.4.3.1     
159  t נשילת  4.4.3.2     
160  t תוספת של  4.4.4   
161  š , ṣ ,s ,z העיצורים השורקים   4.5
161 חילופים     4.5.1   
161  s / z חילופי  4.5.1.1     
162  ṣ / z חילופי  4.5.1.2     
163  ṣ / s חילופי  4.5.1.3     
165  š / s חילופי  4.5.1.4     
165  z הידמות והתלכדות של  4.5.2   
166  ḥ ,ˁ ,h , ˀ העיצורים הגרוניים והלועיים    4.6
167 h ו־ḥ היסטוריות   4.6.1   
170 שיכול עיצורים בשורשי ל"ח )<ע"ח(   4.6.2   
171   ch / š > h  4.6.3   
172 ˀ ו־ˁ היסטוריות   4.6.4   
173  h > היסטורית ˁ  4.6.5   
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174 ˁ היסטורית נכתבת ק   4.6.6   
175   y ,w חצאי תנועות   4.7
175 y בתנועה חטופה   4.7.1   
177  āyā > ā :בין תנועית y  4.7.2   
177 y מוספת בהברה סופית   4.7.3   
178 התנועות       
178 מעתקים ומעברים     4.8
178  e /i > a מעתק  4.8.1   
182  e /i > ā מעתק  4.8.2   
183  r הנמכת תנועה בסמיכות ל־  4.8.3   
184 הנמכת תנועה בסמיכות לעיצורים גרוניים ולועיים   4.8.4   
184  a–a < a–i הרמוניה של תנועות  4.8.5   
184 מעתק u /o > a /e /i לפני עיצור שפתי או שוטף־צולל   4.8.6   
187 השמטה של תנועות    4.9
187 השמטה של תנועות סופיות   4.9.1   
189 השמטה של תנועה ראשית   4.9.2   
190 הדו־תנועות      
190   āy /ay הדו־תנועה  4.10
190  āy/ ay עדויות לקיומה / אי קיומה של הדו־תנועה  4.10.1   
192 מעתק an > ayn בהברה סופית וכיו"ב   4.10.2   
192 התפרקות דו־תנועה: ayik̠ > ayk̠ / ayan > ayn וכיו"ב   4.10.3   
193 דו־תנועה חדשה ay בעקבות שיכול   4.10.4   
193  āy > yā דו־תנועה יורדת במקום דו־תנועה עולה  4.10.5   
194  āw/aw הדו־תנועה  4.11
195   uy / ūy הדו־תנועה  4.12
195  uy / ūy עדויות לקיומה / אי קיומה של הדו־תנועה  4.12.1   
196  oy/uy > ō /ū :דו־תנועה חדשה  4.12.2   

דו־תנועה מחודשת וחיזוק בעקבותיה: ־ותא < ־וכתא;  4.12.3   
196 ־יתא < ־יכתא       
197 התנועות המשניות    
197 תנועת עזר      4.13
200 תנועה פרוסתטית    4.14
201 התנועות הקצרות בהברות פתוחות בלתי מוטעמות 
201 תנועה חטופה בכתיב מלא   4.15
215 תנועה חטופה בראש תיבה לאחר ˀ ו־ˁ היסטוריות   4.16
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פרק חמישי: הצורות
217 הכינויים       
217 כינויי הגוף הפרודים    5.1
225 כינויי הרמז       5.2
226 כינויי הרמז לקרוב    5.2.1   
233 כינויי הרמז לרחוק ואמצעי    5.2.2   
238 כינויי הגוף החבורים )לשמות ולמילות יחס(    5.3
264 כינויי המושא החבורים לפועל    5.4
274 שם המספר      
274 המספר המונה      5.5
282 המספר הסודר      5.6
284 מערכת הפועל    
284 הפועל השלם והדומים לו     5.7
284 ַעל )גטאל(  בניין ּפְ   5.7.1   
312 ל )גאטיל(  ֵעّ בניין ּפַ   5.7.2   
322 בניין ַאְפֵעל )אגטיל(    5.7.3   
329 ל )עתגאטאל(  ַעّ ֵעל )עתגטיל( וִאְתּפַ בנייני ה־ת: ִאְתּפְ   5.7.4   
340 ְפַעל )עתאגטאל(  בניין ִאּתַ    5.7.5   
340 ְפַעל )עשתאגטאל(  ּתַ בניין ִאְשׁ    5.7.6   
341 גזרת פ"נ       5.8
342 ַעל )גטאל(  בניין ּפְ   5.8.1   
345 בניין ַאְפֵעל )אגטיל(    5.8.2   
347 גזרת פו"י       5.9
348 ַעל )גטאל(  בניין ּפְ   5.9.1   
351 ל )גאטיל(  ֵעّ בניין ַפּ   5.9.2   
352 בניין ַאְפֵעל )אגטיל(    5.9.3   
353 ֵעל )עתגטיל(  בניין ִאְתּפְ   5.9.4   
354 ְפַעל )עתאגטאל(  בניין ִאּתַ   5.9.5   
354 גזרות פ"א ופ"ע    5.10
355 ַעל )גטאל(  בניין ְפּ  5.10.1   

ל )גאטיל( גזרות פ"א / פ"ע + בניין ַאְפֵעל ֵעّ בניין ּפַ  5.10.2   
364 )אגטיל( גזרת פ"ע       
365 בניין ַאְפֵעל )אגטיל( — גזרת פ"א   5.10.3   
366 ֵעל )עתגטיל(  בניין ִאְתּפְ  5.10.4   
369 ל )עתגאטאל(  ַעّ בניין ִאְתּפַ  5.10.5   
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369 ְפַעל )עתאגטאל(  בניין ִאּתַ  5.10.6   
369 גזרות עו"י וע"ע    5.11
370 ַעל )גטאל(  בניין ּפְ   5.11.1   
380 ל )עתגאטאל(  ַעّ ל )גאטיל( וִאְתּפַ ֵעّ בנייני ּפַ  5.11.2   
381 בניין ַאְפֵעל )אגטיל(   5.11.3   
383 ֵעל )עתגטיל(  בניין ִאְתּפְ  5.11.4   
384 שורש תנייני שנולד משורשי עו"י )נו"ח < תנ"ח(   5.11.5   
385   ˁ או ˀ גזרת עה"פ  5.12
386 גזרת ל"י      5.13
386 ַעל )גטאל(  בניין ּפְ  5.13.1   
402 ל )גאטיל(  ֵעّ בניין ּפַ  5.13.2   
406 בניין ַאְפֵעל )אגטיל(   5.13.3   
410 ֵעל )עתגטיל(  בניין ִאְתּפְ  5.13.4   
414 ל )עתגאטאל(  ַעّ בניין ִאְתּפַ  5.13.5   
417 ְפַעל )עתאגטאל(  בניין ִאּתַ  5.13.6   
417   h או ˁ גזרת לה"פ  5.14
417 ַעל )גטאל(  בניין ּפְ  5.14.1   
424 בניינים נגזרים   5.14.2   
427 הפועל צמוד כינוי המושא   5.15
427 הפועל )שאינו ל"י( צמוד כינויים   5.15.1   
427 ַעל  בניין ּפְ  5.15.1.1      
436 ל  ֵעّ בניין ּפַ  5.15.1.2      
440 בניין ַאְפֵעל   5.15.1.3      
443 גזרת ל"י והדומים לה   5.15.2   
443 ַעל  בניין ּפְ  5.15.2.1      
449 ל  ֵעّ בניין ּפַ  5.15.2.2      
450 בניין ַאְפֵעל   5.15.2.3      
451 בינוני צמוד כינוי מושא   5.15.3   
451 מקור צמוד כינוי מושא   5.15.4   

453 פרק שישי: סיכום ומסקנות 

פרק שביעי: נספח — קטלוג קערות וקמעות
463 קטלוג קערות      7.1
475 קטלוג קמעות      7.2
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הקיצורים הביבליוגרפיים
479 ראשי תיבות וקיצורים  
479 מחקרים       

505 מפתח הצורות   


