תוכן העניינים
כרך ג
ָר ֵח ִלי ִּב ֵּתנוּ

ט

ִעם הספר

יג
מבוא

מבוא ד :משקלי השם בעלי תחיליות וסופיות
הכרכים ג—ד
החומר הכלול בכרכים אלו
צורות הבינוני השמניות
ההשלמות
תיאור תצורת השם בק ובפר
החומר המשווה
העדים הקדומים
העדים המנוקדים
העדים המהימנים
הניקוד בפס
מסורות איטליה ואשכנז
מסורות תימן
מסורות אחרות
דפוסי ליוורנו
העדים הלא מנוקדים
עדויות מספרות חז"ל מחוץ למשנה
ספרות התנאים
ספרות האמוראים
פרשני המשנה והתלמוד ישנים גם חדשים
הקדומים
החדשים
טו

כא
כא
כג
כג
כד
כה
כה
כו
כו
כז
כז
כח
כח
כח
כט
ל
ל
ל
לא
לא
לא
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לב
לב
לב
לב
לד

הספרות שקדמה למשנה
המקרא
לאחר המקרא
עבודות תשתית וערכן
מה לא נכלל בחיבור
משקלי השמות
משקלים בתחילית אל"ף
הערות מקדימות לפרקים קמב—קמה
פרק קמבֶ :א ְפעוֹ ל
פרק קמגֶ :א ְפעֹלַ ,א ְפעֹל
פרק קמדֶ :א ְפ ָעלַ ,א ְפ ָעל
ה/א ְפ ָע ָלהַ ,א ְפ ֻע ָּלהַ ,א ְפע ֶֹלת
פרק קמה :המשקלים ַא ְפ ְע ָל ַ

5
6
9
12
20

משקלים בתחילית ה"א
הערות מקדימות לפרקים קמו—קנ
ל/ה ְפ ֵעל
פרק קמוֶ :ה ְפ ֵע ַ
פרק קמזָ :ה ֵפלָ ,ה ֵפ ַעֵ ,ה ֵפל; ֶה ֶפלֶ ,ה ֶפע
הערות מקדימות לפרקים קמח—קנ
ה/א ְפ ָע ָלה
פרק קמחַ :ה ְפ ָע ָל ַ
פרק קמט :הוֹ ָפ ָעה
פרק קנֲ :ה ָפ ָעהֲ ,ה ַפ ָ ّעה

25
26
48
55
58
73
79

משקלים בתחילית מ"ם
הערות מקדימות לפרקים קנא—קנו
פרק קנאִ :מ ְפ ָעל
פרק קנבִ :מ ְפ ֶעה
פרק קנגַ :מ ְפ ָעל
פרק קנדַ :מ ְפ ֶעה
יעל
פרק קנה :מוֹ ָעלֵ ,מ ָ
פרק קנוָ :מפוֹ ל
פרק קנזַ :מ ְפ ֵעל
ומ ְפעוּ ל
פרק קנחִ :מ ְפעוֹ לַ ,מ ְפעוֹ ל ַ
פרק קנטִ :מ ְפ ָע ָלהַ ,מ ְפ ָע ָלה
פרק קסַ :מ ְפ ֵע ָלה
פרק קסאִ :מ ְפ ָעה

85
87
105
109
133
142
146
159
198
217
224
236
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245
פרק קסבַ :מ ְפ ָעה
252
הערות מקדימות לפרקים קסג—קסה
255
פרק קסגִ :מ ְפ ֶע ֶלתִ ,מ ְפ ַע ַלת
264
פרק קסדַ :מ ְפ ֶע ֶלתַ ,מ ְפ ַע ַלת
275
פרק קסהִ :מ ְפע ֶֹלתַ ,מ ְפע ֶֹלתְ ,מפוֹ ֶע ֶלת
281
פרק קסוְ :מ ִפ ָ ّעה
פרק קסז :משקלים שיש בהם רק שם אחדַ :מ ְפ ִעיתָ ,מ ְפ ִעיתֵ ,מ ָפעִ ,מ ְפ ָעת 286
משקלים בתחילית תי"ו
הערות מקדימות לפרקים קסח—קעט
פרק קסחַּ :ת ְפ ָעהּ ,תוֹ ָעה
פרק קסטַּ :ת ְפ ִעיל
פרק קעַּ :ת ְפ ִעית
פרק קעאַּ :ת ְפעוּ ל
פרק קעבִּ :ת ְפ ָעה
פרק קעגְּ :ת ִפ ָ ّעה
פרק קעדִּ :ת ְפ ֶע ֶלתִּ ,ת ְפ ַע ַלתּ ,תוֹ ֶע ֶלת
פרק קעהַּ :ת ְפע ֶֹלתִּ ,ת ְפע ֶֹלת
(תפוּ ָעהְּ ,תעוּ ָלה)
פרק קעוְּ :תפוּ ָלה ודומיו ְּ
פרק קעזּ :תוֹ ָעל
פרק קעחּ :תוֹ ֶע ֶלתּ ,תוֹ ָע ָלה
פרק קעט :משקלים שיש בהם רק שם אחד

297
298
303
312
318
323
325
331
334
337
347
350
353

שמות ותארים בסופית יו"ד
הערות מקדימות לפרקים קפ—קפז
פרק קפ :צורות הייחוס ב־[/ ]i־ִ י
פרק קפא :צורות ייחוס שנגזרו משמות מקומות ביוונית וברומית
פרק קפב :שמות שפות
פרק קפג :צורות בסופית ־ִ י (שאינן צורות ייחוס)
פרק קפד :צורות בסופית ־ִ י (שאינן צורות ייחוס ,הצורות השאולות
מיוונית ולטינית)
פרק קפה :המספרים הסודרים
פרק קפו :מספרים אחרים
פרק קפז :שמות חתומי [ /  ]-ay־ַ י

363
366
419
432
439
			
466
476
489
500
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כרך ד
משקלי שמות בסופית נו"ן
הערות מקדימות לפרקים קפח—קצד
ן/פ ְע ָלן — ּ ַפ ְע ָלן
פרק קפחָ ּ :פ ְע ָל ּ ֻ
ן/פ ְע ָלן
פרק קפטָ ּ :פ ְע ָל ּ ֻ
פרק קצ :המשקלים ּ ִפ ְע ָלןַ ּ ,פ ְע ָלן
ן/פ ְעלוֹ ן
פרק קצא :המשקלים ּ ִפ ָ ّעלוֹ ןִ ּ ,פ ְעלוֹ ּ ַ
פרק קצב :המשקלים ּ ָפלוֹ ןָ ּ ,פעוֹ ן
פרק קצג :שמות גזורי שם החתומים ־ָ נִ י ,־וֹ נִ י
פרק קצד :שמות שונים חתומי ־ן

515
520
536
546
560
597
603
622

משקלים בסופית תי"ו
הערות מקדימות לפרקים קצה—רב
פרק קצה :המשקלים הנכתבים פעלות ופועלותַ ּ :פ ְעלוּ תִ ּ ,פ ְעלוּ ת,
ּ ֻפ ָ ّעלוּ תּ ,פוּ ָעלוּ ת
ית/פ ְע ִלית,
פרק קצו :המשקלים הנכתבים פעליתַ ּ :פ ְע ִליתִ ּ ,פ ְע ִליתָ ּ ,פ ְע ִל ּ ֻ
ּ ְפ ָע ִליתַ ּ ,פ ָ ّע ִלית
פרק קצט :משקל ּ ִפ ִ ّעית
ית/פ ִ ّעית
יליתּ ,פוֹ ִל ּ ֻ
פרק ר :המשקלים ּ ִפ ִ
פרק רא :משקל ּ ְפ ִעילוּ ת
פרק רב :שמות בודדים בסופיות ־וּ ת ,־ִ ית

661
			
663
			
685
747
751
758
764

צורות הבינוני הסביל בעלות תחילית מ"ם
הערות מקדימות לצורות הבינוני הסביל
הערות מקדימות לפרקים רג—רד

781
783

הבינוני ְמ ֻפ ָעל
(מפ ָֹעל)
פרק רגְ :מ ֻפ ָ ّעל ְ
פרק רדְ :מ ֻפ ֶ ّעה

791
859

הבינוני ֻמ ְפ ָעל
הערות מקדימות לפרקים רה—רז
פרק רהֻ :מ ְפ ָעל (מוּ ְפ ָעל)
פרק רוֻ :מ ְפ ֶעה
פרק רז :מוּ ָעל ומוּ ָפל

873
877
903
913
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השלמות
הערות מקדימות להשלמות בפרקים רח—רכ
פרק רח :משקל ּ ְפעוּ ת
פרק רט :משקל ּ ָפעוּ ת
פרק רי :משקל ּ ָפ ִעית
פרק ריא :משקל ּ ְפ ִעית
פרק ריב :שמות בחתימות הנקבה ־ֵת ,־וֹ ת
פרק ריג :המשקלים ּפוֹ ֶע ֶלתּ ,פוֹ ַע ַלת
פרק ריד :המשקלים ּ ַפ ّע ֶֹלתָ ּ ,פע ֶֹלת
פרק רטו :משקל ּ ַפ ֶ ّע ֶלת
פרק רטז :שמות מיוחדים ממין נקבה
פרק ריז :משקל ּ ִפ ّעֹל
פרק ריח :השלמות לפרקים ס—סבָ ּ :פעוֹ ל בקמץ לא מתקיים —
שמות עצםָ ּ ,פעוֹ ל בקמץ לא מתקיים — בנטייה מרובעת,
ּ ָפעוֹ ל בקמץ מתקיים
פרק ריט :השלמה של שמות בתחילית מ"ם
פרק רכ :השלמות של שמות שונים בכרכים א—ד

933
937
950
957
965
968
973
990
999
1003
1011
			
			
1016
1039
1052

		
תיקונים

1074

הקיצורים הביבליוגרפיים
		
בכרך ג
		
בכרך ד

*1
1075

מפתחות
בכרך ג
מפתח המקורות
מפתח ענייני הלשון
מפתח המילים
מפתח האישים והחיבורים
בכרך ד
מפתח המקורות
מפתח ענייני הלשון
מפתח המילים
מפתח האישים והחיבורים

*21
*35
*43
*55
1095
1112
1117
1130

