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 חמשת תפקידיה 

 השימוש' של א
 

ח"תורה ולשון בָצֳהֵרי יום   זאת חנוכה תשע  

 מצפה יריחו
 

 אוריאל פרנק
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 חשיבות הכרת אותיות השימוש

ֵרה 1. ֵרה+ִמ = ִמק ְּ    ק ְּ

ֵרה 2. ֵרה= ִמק ְּ  ִמקְּ

א (י)  י־ֵתֵצֵ֥ ִּֽ ִ ה  כ  ֶ֖ ֶ֑יך  ַמֲחנ  ב    ַעל־אֹיְּ

ע׃ ִּֽ ֵ֥ר ר  ב  ל ד   ֶֹ֖ ת  ָּ֔ ִמכ  ַמרְּ ְּ ש  ִנִ֨   וְּ

ה (יא)  ֶ֤ י  י־ִיהְּ ִּֽ ִ ֶׁ֛ר   כ  יש  ֲאש   ָ֙ ִאָּ֔ ך  בְּ

ה ֵ֥ י  ֹור  לֹא־ִיהְּ הֶ֖ הט  ל  יְּ ֶ֑ ֵרה־ל    ִמק ְּ

אָ֙  צ  י  ל־ִמ֣חו ץוְּ א   א  בֶֹ֖ א י  ה לֵֹ֥ ֲחנ ָּ֔ ַ מ  ַלִּֽ

ֹוךְּ  ֵ֥ ל־ת  ה׃א  ֲחנ ִּֽ ַ מ    ַהִּֽ

ֵרהנעיין בתיבה המקראית  שנחלקו בה פרשנים   ִמקְּ

או [ קרה( +ן)מ]אם יש לראותה כצירוף יחס , ומדקדקים

  :ם"אחת הפותחת במ[ יחידת לשון]= כמורפמה 

ספקות בזיהוין במקרא על  : מילות יחס שקיומן תלוי בפרשנות", קוגוטשמחה ' פרופ

. 170-159' עמ, ו"ירושלים תשס, כרך י, מחקרים בלשון, "משמעות מורפולוגית-רקע דו  

 מקרה: טעימהקישור ל

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MTQ3ODY1OTUzNDM3NjczODI3ODUBMDU2NDUzOTA1NjU1Mzk5NTEwNTYBZHRyVFRFNFZsYU1KATAuMQEBdjI
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MTQ3ODY1OTUzNDM3NjczODI3ODUBMDU2NDUzOTA1NjU1Mzk5NTEwNTYBZHRyVFRFNFZsYU1KATAuMQEBdjI
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MTQ3ODY1OTUzNDM3NjczODI3ODUBMDU2NDUzOTA1NjU1Mzk5NTEwNTYBZHRyVFRFNFZsYU1KATAuMQEBdjI
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 חשיבות הכרת אותיות השימוש

 השימוש  ' א

  ַעל־ֲאֵזנֶָך

 ֶדֶרְך ָהֲאָתִרים 
 אזרוע

 אדרבה

 אגב

דהכי אדעתא  

 אתמול

 אגרא

 :בניגוד ל
 :שורשית' א

 

, אזל, אהב
 אמר, אכל

 אגמריה

 אימליך

 אימת

 איסמיה

 איתחזי

 אפיק

 אשתקד
 אסימון

 אשתה

 אשתיו



 'ְוַאכָּל ישראל'/         '        ְוָאַכל ישראל'

חטאת לא   דאילו: "'גרסינןהכי 'ה "ד: פבי בפסחים דף "רש

ישראל שהיו   ואכל, אתיא דלכפרה, דידה לאוכלין חיישינן

 ואכל ..."ראוין

 ישראל  
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ְמשֹות"  "אותיות ְמשַׁ
 ב , שבועות להתלמוד בבלי 

בין  לשם [ (מ"כי) הטפול]/הטפל כל : ר"ת
 .  נמחקהרי זה  – מלאחריומלפניו ובין 

,  נמחק' ב -' ביי, נמחק' ל -' ליי? כיצדלפניו 
' ש -' שיי, נמחק' מ -' מיי, נמחק' ו -' ויי

;  נמחק' כ -' כיי, נמחק' ה -' היי, נמחק
  - אלהיהם, נמחק ו"נ - אלהינו? לאחריו כיצד

 .  נמחק ם"כ -אלהיכם , נמחק ם"ה

,  לאחריו אינו נמחק: אומריםאחרים 
 .  שכבר קדשו השם

 . הלכה כאחרים: הונארב אמר 

ועשה מצוות  , מי שהולך בדרך הישרכל ' הנטפל לפני הכל 

שחושב שאין זה מסייעתא ', אבל הולך לפני ד, ומעשים טובים

אינו קדוש בקדושת  , נמחק ז"האז , אלא מכוחות שלו עצמו, דשמיא

 .ואין בו ממש, השם

ממילא  , עזר עליון בכחשיודע שהכל הוא ', המי שנטפל אחרי אבל 

 .נמחקמתקדש בקדושתו ואינו , הוא נטפל לשם
'  הקבשם המגיד על הדף שבועות דף לה עמוד ב דף 

 (  וישלח' עבודת ישראל פ)ע "זי מקוזניץ

 סופרים פרק ד הלכה גמסכת 
, האותיות המשמשות לשםכל 

הרי , מלאחריובין מלפניו בין 
 .  נמחקיןאילו 
, י"וי; נמחק' ל, י"לי; נמחק' ב י"בי, מלפניו

;  נמחק' ה, י"הי; נמחק' ש, י"שי; נמחק' ו
,  ומלאחריו. וכיוצא בהן, נמחק' מ, י"מי

;  נמחק כם, אלהיכם; נו נמחק, אלהינו, כמו
 .  בהןוכיוצא , הם נמחק, אלהיהם

 .  נמחקיןאומרים שאין ויש 



ק"רד  
בספר  

מכלול  
 (קישור)
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"אותיות משמשות"  

http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=50258&st=&pgnum=81
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המכונה בספרי  , [1050 - 990; י"תת'ד - נ"תש'ד: ספרד( ]ג"ריב)=  נאח'גיונה אבן  רבי

היה  , "מרינוס' ר: "או בשמו הלטיני, "וליד מרואן-אבו אל: "הפרשנים גם בשמו הערבי

והיה הגדול והמקורי ביותר בין אבות הדקדוק העברי  , תלמיד תלמידו של מנחם בן סרוק

 .(9' עמ, א, טנא -וילנסקי' מהד, על פי הקדמת טור סיני לספר הרקמה)בספרד ובצפון אפריקה בימי הביניים 

אים ם ֹנשִׁ ְך   ַאתֶּ  ֹשאַסיִׁ
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 נאח'גיונה אבן  רבי

ים  אלִׁ מִׁ  ּוַמשְׂ

 המאריכות את התנועות י"אואותיות " = ַהֶמֶשְךאותיות "



 : המקראבלשון " המשמשת' א"תפקידי 
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תחילית לציין גוף   -א
ַדֵבר" בפעלים בזמן ( אני" )מְּ

 (ן"כשאר אותיות אית)עתיד 

 "ללא ענין" -תחילית  -א

 -( ֹלא תחילית)' א

 "במקום אות ַהֶמֶשְך"



ְהיֶה ְלָך ַעל ְויֵָּתד : ידדברים כג  ְבְתָך חּוץ  ֲאזֵנֶָךתִּ יָּה ְבשִּ הְוהָּ ַפְרתָּ ּה ְוחָּ  בָּ
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 "ללא ענין" -תחילית  -א

רב האי  
 גאון



בעברית של  המשמשת כבר , חסרת משמעות, "שקופה"' תחילית א•

 המקרא

 .המתוספת למילים המתחילות ברצף של עיצורים' א•

לסייע בפירוק צרור : להסביר אותה מטעמים פונטיים בלבדמקובל •

 .עיצורים שאינו נוח להגייה

 ְתִחִליתְסִפיָחה  /מקדימה / ְפרֹוְסֵתִטית ' א :זו נקראת' א•
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 "ללא ענין" -תחילית  -א

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%97%D7%94_%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%97%D7%94_%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA


 י"רש

דבר אחר דרך  . ויעלו בנגב( כב, במדבר יג)דרך הנגב שהלכו בה המרגלים שנאמר  -דרך האתרים 

 :דרך שלשת ימים לתור להם מנוחה( לג, שם י)שנאמר , האתרים דרך התייר הגדול הנוסע לפניהם

 במדבר פרק כא פסוק א 

דַויְִּשַמע ַהְכנֲַענִּי  ֵאל ֶדֶרְך  ֶמֶלְך־ֲערָּ י בָּא יְִּשרָּ י ָהֲאָתִריםיֵֹשב ַהנֶגֶב כִּ ֶמנּו ֶשבִּ ֵאל ַויְִּשְב מִּ ֶחם ְביְִּשרָּ  :ַויִּלָּ

 הירש ר"רש

;  "גמא"משורש " אגמון"ו" אגם"וכעין זה ; לפני התיבה' בתוספת א" תור"האתרים משורש 

 .ועוד"( כר" )"כור"משורש " אכר"; "כון"משורש " אכן"; "זון"משורש "( ֲאזֵנֶָך" )"אזן"

ר  ָבָ֗ ר ָדָּ֝ ֻ֥ ָֽיוא  ַעל־ ָדב   .ף נוספת"והאל" על פניו"יונה פירשו ורבי : ק"לרד השרשיםספר : ְפָנ
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 "ללא ענין" -תחילית  -א

 ם"רשב

 :בראש תיבה לִשמושהרבה אלפין באין . אזרוע, אתמול, כמו אפרוח -האתרים 
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 "ללא ענין" -תחילית  -א

 :  גם בארמית

ִתיוד   פרק ה פסוק דניאל   ...ַדֲהָבא ֵלאָלֵהיַחְמָרא וְַשַבחּו  ִאשְׁ
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 "ללא ענין" -תחילית  -א

 :  תוספת

  :אסתרהפרסיות שבמגילת מילים גם ב

ָפןא   ַדרְׁ   ויקיפדיה - ַחשְׁ
 

וֵרֹושא   שָ )/ ַחשְׁ יָארְׁ שְׁ  ויקיפדיה - (חְׁ

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%97%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%A4%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%97%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%A4%D7%9F


 . במשמעות של שלילה' ל החל שימוש בקידומת א"בעברית של חז•

 ?  מה המקורות לכך•

 

 

15 

 משמעות של שלילה: השימוש' א

השפעת 

הלשון 

 היוונית

 

קיצור מילת  

השלילה  

 "אי"המקראית 
 

 משלי פרק לא פסוק ד  
 

ַאל ַלְמָלִכים  
ַאל   ְלמֹוֵאל

ַלְמָלִכים  
תֹו־ָיִין ְ ּוְלרֹוְזִנים   ש 

ָכר ֵאיאו : כתיב ֵ  : ש 

 

  אסימון

  ἄσημον :מיוונית

 =ֶסמֹון -אַ 

 "ללא סימן"  



 :בנושא חומרות לשוניות ר"אפמאמר הערה מתוך •

 
 

 

 

 

 

 
י אפשר"": אי"בנושא ניקוד מילת השלילה  ר"אפמאמר •  ?בצירי" ֵאי אפשר"או  בחירק" אִּ
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 משמעות של שלילה: השימוש' א

 בעברית הבתר מקראית

 .מטר 192כ: מידהיחידת  שציינה( στάδιον" )סטדיון"מהמילה היוונית נגזר אצטדיון השם 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtYWFuZWxhc2hvbmFyY2hpdmVzfGd4Ojc3NzA0YzEwYjhhZDlmY2Y
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtYWFuZWxhc2hvbmFyY2hpdmVzfGd4Ojc3NzA0YzEwYjhhZDlmY2Y
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtYWFuZWxhc2hvbmFyY2hpdmVzfGd4Ojc3NzA0YzEwYjhhZDlmY2Y
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtYWFuZWxhc2hvbmFyY2hpdmVzfGd4OjE2OTY5NGZhZjk5N2U4YTE
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtYWFuZWxhc2hvbmFyY2hpdmVzfGd4OjE2OTY5NGZhZjk5N2U4YTE
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtYWFuZWxhc2hvbmFyY2hpdmVzfGd4OjE2OTY5NGZhZjk5N2U4YTE
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 :  בארמית בתר מקראית

בראש ( -ולא ה)תחילית  -א
ֵעלאִׁ בניין  פְּ ֵעלאַ , תְּ  ועוד, פְּ



 השימוש ' א

 בארמית בבלית

,  אדהכי, אד, אגב

 איידי, אדרבה

בבא מציעא דף קט 

 עמוד א

גלית  : אמר ליה

  דלמשקל דעתךא

 -עבדת  ואסתלוקי

  רישקא כורכמאשקל 

 ...וזיל

 ַעד
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ְבַרת  (  דניאל ד יד) ַעד־דִּ
 

ְבַרת: מצודת ציון ְבַרתלעַ כמו  - ַעד־דִּ  ־דִּ

 (דניאל ב ל; קהלת ג יח)

  -אַ 

>   -ַעד ד>  -ַעד>  -ַאד

 -ַעל ד

 רק בארמית בבלית

 היחלשות הגרוניות

 השימוש ' א

 בארמית בבלית
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מתבטאת בכמה  היחלשות העיצורים הגרוניים 

חילופי כתיב של , שיבוש בהגיית הגרוניים  :תחומים

 .נשילת הגרוניים, הגרוניים

י וַעל-ַעל, ֵכן-המיליות השכיחות ַעל ככל שספרי המקרא  , יַד מוחלפות בהדרגה-פִּ

ֵכן: ן"בחלופות חסרות עי, מתאחרים י, לָּ  ...ְליַד, ְלפִּ

ערער את עיצורי הלוע של האכדית והביא  , שאינה לשון שמית, הלשון השומרית

 לאובדנם המוחלט

כך גם היוונית ערערה את עיצורי הלוע של השפות השמיות שבאו עמה במגע ואחדות  

עיצורי הלוע  , במקרה של העברית והארמית של ארץ ישראל. מהן איבדו אותם כליל

 .  נשמרו בקרב קבוצות שמרניות יחסית

 .י מצינו סימנים מעטים לערעור זה"בא

 .  אך לשון התלמוד הבבלי מצביעה על ערעור משמעותי בעיצורים אלה

 ...בטלו הלועיים כליל -סבור שבלשונם הארמית והעברית  קוטשר' י' פרופ

,  הגרוניים לגמרי נתערערואין ביטחון שבארמית בבלית : "ברויאריוחנן ' אך פרופ

,  כמובן, אפשר. לפחות בכתב, שכן בדרך כלל נתקיימו אף העיצורים הלועיים

 ר לבלשנות בסורבון”פ ישי נוימן ד"ע."                שהכתיב ארכאי ואינו משקף הגייה של ממש
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 להרחבה

http://www.israling.org/docs/ils2013-2014proceedings.pdf
http://www.israling.org/docs/ils2013-2014proceedings.pdf
http://www.israling.org/docs/ils2013-2014proceedings.pdf
http://www.israling.org/docs/ils2013-2014proceedings.pdf
http://www.israling.org/docs/ils2013-2014proceedings.pdf


 : ל"בלשון חז" המשמשת' א"תפקידי 
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 (-ַאנ: וגם) -אַ קידומת 
 במשמעות של שלילה

 :  בארמית בתר מקראית

בראש  ( -ולא ה)תחילית  -א
ֵעלאַ בניין  ֵעל ואִׁ , פְּ פְּ ַפַעלאִׁ תְּ  תְּ

 את, עד, על: תחילית' א
 רק בארמית בבלית

תחילית לציין גוף   -א
ַדֵבר" בפעלים  ( אני" )מְּ

כשאר  )בזמן עתיד 
 (ן"אותיות אית

ללא  " -תחילית  -א
 "ענין
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  ַעל־ֲאֵזנֶָך

 ֶדֶרְך ָהֲאָתִרים 
 אזרוע

 אדרבה

 אגב

דהכי אדעתא  

 אתמול

 אגרא

 אגמריה

 אימליך

 אימת

 איסמיה

 איתחזי

 אפיק

 אשתקד
 אסימון

 אשתה

 אשתיו

 (-ַאנ: וגם) -אַ קידומת 

 במשמעות של שלילה

 :  בארמית בתר מקראית

בראש בניין  ( -ולא ה)תחילית  -א
ֵעלאַ  ֵעל ואִׁ , פְּ פְּ ַפַעלאִׁ תְּ  תְּ

 את, עד, על: תחילית' א

 רק בארמית בבלית

תחילית לציין גוף   -א
ַדֵבר" בפעלים  ( אני" )מְּ

כשאר  )בזמן עתיד 
 (ן"אותיות אית

ללא  " -תחילית  -א
 "ענין

 :השימוש' תפקיד א 5עתה ניתן למיין את המילים לפי 

בניגוד 
 :ל
' א

 שורשית
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 תם ולא נשלם 

 ע שהחיינו והגיענו לזמן הזה"שלב

 תודה על השתתפותכם 

 !היו ברוכים


