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הכרת תודה
ברצוני להודות ראשית כול לפרופסור תמר צבי ,שבהנחייתה כתבתי עבודה זו .פרופסור צבי לא חסכה כל
מאמץ בהכוונתי ,עזרה לי בסבלנות ובנועם בכל שאלה ובכל בעיה שנתקלתי בהן במהלך עבודת המחקר —
הן בהתלבטויות הקשורות בנושא המחקר ,הן בעניינים אדמיניסטרטיביים — ועודדה אותי מאוד להשתתף
בכנסים ולפרסם מאמרים.
לא הייתי יכולה להשקיע שעות כה רבות בעבודת המחקר שלי ללא התמיכה הכלכלית הנדיבה שקיבלתי
ממקורות שונים .תודותיי נתונות לרשות ללימודים מתקדמים באוניברסיטת חיפה ,שהעניקה לי מלגת הש-
תלמות לדוקטורט בשנה הראשונה לעבודתי )תשס”ט( ,ולמועצה להשכלה גבוהה ,שזיכתה אותי במלגה על
שם נתן רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים בשלוש השנים שלאחר מכן )תש”ע–תשע”ב( .אני מודה גם לקרן
הזיכרון לתרבות היהודית בניו יורק ) ,(Memorial Foundation for Jewish Cultureשגם ממנה קיבלתי מענק.
מעל לכול אני רוצה להודות לבני משפחתי ,ובמיוחד לאבי ,על הסבלנות ,הדאגה והאהבה אין–קץ שבהן
תמך בי ברגעי המשבר )הרבים( שחוויתי במהלך עבודתי.
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שאלת הצרכת הפועל ,שבה מתמקדת עבודה זו ,עומדת בקו הגבול שבין התחביר לסמנטיקה .פעלים מתארים
אירועים שונים ,מצבים או פעולות ,שבהם מעורבים משתתפים שונים ,בדרך כלל בין אחד לשלושה .אחד
המשתתפים ממומש במבע כנושא הפועל ,והאחרים )אם ישנם( כמשלימים של הפועל .משמעות הפועל קובעת
את מספר המשתתפים )”ערכיות”( ואת המאפיינים הסמנטיים שלהם )”הצרכה סמנטית”( ,ובנוסף לכך מפעיל
הפועל דרישות מסוימות על צורתם התחבירית של משלימיו )”הצרכה תחבירית”( .על פי רוב מתממשים
המשלימים של הפועל כאלמנטים שמניים — שמות עצם או כינויי גוף — אשר נקשרים אל הפועל ישירות
)מושאים ישירים :צירופים שמניים או צירופים הפותחים בתווית המושא את( או באמצעות מילות יחס שונות
)צירופי יחס(; פעלים מסוימים מצריכים בהשלמתם פעלים אחרים או משפטי תוכן.
המסגרת התחבירית שיוצר הפועל עם משלימיו מוכתבת אם כן בחלקה על ידי תכונותיו הסמנטיות; אבל
סימני ההצרכה ,כלומר הסימנים הפורמליים לקשר בין פועל לבין אלמנט שמני המשמש לו כמשלים )מילות
היחס השונות או ,במקרה של מושא ישיר ,תווית המושא או סימן אפס (Ø ,לא תמיד ניתנים לחיזוי :פעלים
נרדפים או קרובים בהוראתם עשויים להיבדל זה מזה בהצרכתם .מכיוון שכך ,הצרכת הפועל צריכה להינתן
בערכו המילוני של הפועל .ואולם המידע המוצג במילונים הוא חלקי וחסר; לעתים קרובות מוזכרת הצרכת
הפועל רק במקרים שבהם שינוי בהצרכה גורר שינוי משמעות.
מטרת העבודה והיקפה.

בעבודה זו אנו מבקשים למלא את הפער המילוני הזה בכל הקשור לפעלים המתו-

עדים בלשונות השמיות הצפון–מערביות הקדומות .טווח הזמנים שנבחר כולל את המחצית השנייה של האלף
השני והמחצית הראשונה של האלף הראשון לפני הספירה ,והלשונות שבהן מדובר הן העברית והארמית
)המתועדות הן בקורפוס המקראי ,הן בכתובות ותעודות חוץ–מקראיות( ,האוגריתית ,הפניקית ,הלשונות
הכנעניות של עבר הירדן המזרחי )מואבית ,עמונית ואדומית( והניב הארמי של שׂמאל .נוסף לאלה כלולים
בעבודה הפעלים השאולים מן השמית הצפון–מערבית ,שזוהו בתעודות שנכתבו בלשון האכדית בכנען ובסבי-
בתה הקרובה )בעיקר התעודות שנמצאו באל–עמארנה ובאוגרית( .המטרה היא להציג עבור כל אחד מן הפעלים
בקורפוס את המסגרות התחביריות השונות שבהן הוא מתועד ,ובמידת הצורך להסביר את שינויי ההצרכה
המתקיימים בו.
IX
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מבנה העבודה.

המבוא שבחלק הראשון של העבודה נועד להצגת הרקע למחקר ולתיאור שיטת המחקר.

בפרק  1מוגדרים המושגים היסודיים הקשורים בנושא המחקר :ערכיות הפועל והצרכתו וההבדל בין משלימים
מוצרכים לבין מרחיבים שהם מעבר להצרכת הפועל .לאחר מכן מובאת בפרק  2סקירה של הספרות הקיימת
הנוגעת בהצרכת הפועל בלשונות השמיות הצפון–מערביות הקדומות .בפרק  3מוגדר הקורפוס ומוסברות שיטת
איסוף הנתונים ודרך הצגתם בלקסיקון.
החלק השני של העבודה הוא עיוני; הוא מכיל פרקי הסבר ודיון ,שבהם מתוארות ומנותחות תופעות שונות
הקשורות בשאלת הצרכת הפועל.
פרק  4נוגע בתופעות כלליות של ערכיות והצרכה ,שאינן תלויות בפועל נתון :הקשר בין הדיאתזה )diathesis

או  voiceבאנגלית ,כלומר היות הפועל פעיל/סביל/חוזר/הדדי( לבין ערכיות הפועל )סעיף  ;(4.1השלמת פעלים
הנתונים במשפטי זיקה והשלמת צורות הבינוני )סעיף  ;(4.2מעמדו של המושא הפנימי )סעיף  ;(4.3השימוש
בצירופי יחס במעמד מושא ישיר והשימוש בכינויים חבורים במקום צירופי יחס )סעיף  .(4.4בסעיף האחרון
) (4.5מודגם כיצד עשויים פעלים נרדפים או קרובים בהוראתם ,אבל שונים בהצרכתם ,להשפיע זה על הצרכתו
של זה.
בפרק  5מרוכזים דיונים בערכיות ובהצרכה של פעלים או קבוצות פעלים ספציפיים .קבוצות מסוימות
של פעלים — כמו למשל פועלי הרגש )סעיף  ,(5.2פועלי המקום והתנועה )סעיף  (5.3או הפעלים המקיימים
אלטרנציה לוקטיבית )סעיף  — (5.10תוארו בדרכים שונות במחקרים שונים ,ולא תמיד מסכימים החוקרים
בכל הקשור לערכיות הפעלים ולהצרכתם; השתדלנו להציג את השיקולים שלפיהם מוצגים הפעלים האלה
בלקסיקון .במקרים אחרים נועד הדיון להשוות בין מסגרות תחביריות חלופיות ,כשפועל נתון מתועד ביותר
ממסגרת אחת )בין בשינוי משמעות ,בין ללא שינוי ניכר בהוראתו( — כפי שמצוי עם רבים מפועלי הקליטה
בחושים או בשכל )סעיף  ,(5.5עם הפעלים המביעים רצון ובחירה ,דבקות ואחיזה )סעיף  (5.7ועוד.
בפרק  6מוצגות בקצרה מילות היחס העיקריות ומתוארים שימושיהן השונים .כן נידונים החילופים
הידועים בין מילות יחס מסוימות.
בחלק השלישי של העבודה מובא לקסיקון הפעלים ,שבנייתו הייתה התכלית המרכזית של העבודה .בלק-
סיקון מרוכזים הנתונים שנאספו עבור כל הפעלים בקורפוס ,מחולקים לפרקים לפי שפות ומסודרים בכל פרק
בסדר האלף–בית של השורשים .תחת כל ערך מוצגות המשמעויות השונות שהפועל עשוי לשאת והמסגרות
התחביריות המתאימות לכל אחת מן המשמעויות הללו .להמחשת המסגרות התחביריות השונות ושינויים
מסוימים שעשויים לחול בהן )כמו למשל השמטת משלימים או מעבר ממבנה פעיל לסביל( מובאות ,בכל פעם,
דוגמאות מתאימות מן המקורות .כן ניתנות בלקסיקון הפניות לפרקי הדיון הרלוונטיים בחלקה השני של
העבודה או למחקרים אחרים שעסקו בפועל הנתון.
תרומת העבודה למחקר.

אף שהצרכתם של פעלים מסוימים כבר נידונה בספרות המקצועית ,פעלים רבים לא

זכו עדיין לבחינה תחבירית וסמנטית ראויה; הדברים אמורים במיוחד עבור הפעלים בלשונות שאינן עברית,
X

תקציר

שהתנהגותם התחבירית עוררה את תשומת לב החוקרים רק אם היא נבדלה מזו של הפעלים המקבילים
בעברית .בעיה נוספת היא שהמחקרים הקיימים עבור חלק מהפעלים מתבססים על מגוון רחב של גישות
בלשניות ,כך שאין אחידות בשיטת הטיפול בפעלים ,והמסקנות העולות ממחקר לפי גישה אחת אינן בהכרח
עולות בקנה אחד עם אלו המתקבלות ממחקר המסתמך על גישה אחרת.
נחוץ ,אם כן ,מחקר שימלא שלוש מטרות :האחת היא השלמת בדיקתם של הפעלים שלא טופלו במקומות
אחרים ,בעברית ובשפות האחרות ,תוך בחינה השוואתית שלהם; השנייה היא שילוב הדברים שנאמרו במח-
קרים הקודמים בדרך אחידה ועקבית שתגשר בין הגישות הבלשניות השונות או )בהתאם למקרה( תכריע
לטובת אחת מהן; והשלישית — ריכוז במקום אחד של כל הנתונים ,ישנים כחדשים ,והצגתם בצורה מסודרת,
באופן שיאפשר ראייה כוללת.
העבודה המוצגת כאן באה לענות על הצורך המשולש הזה ,ובזאת חשיבותה .לקסיקון הפעלים מקיף
את כל הפעלים המתועדים בלשונות השמיות הצפון–מערביות בטווח הזמנים שהוגדר )המחצית השנייה של
האלף השני והמחצית הראשונה של האלף הראשון( ומציג בתמציתיות את הצרכתם .הפרקים העיוניים הנלווים
ללקסיקון מספקים ,במקומות שבהם יש צורך בכך ,תיאור מפורט יותר להתנהגותם התחבירית והסמנטית של
הפעלים ,או הסברים ונימוקים לשיקולים המנחים שהובילו להצגת מסגרותיהם התחביריות בצורה מסוימת
בעדיפות על פני צורה אחרת .העבודה תאפשר למעוניין בכך למצוא בקלות ובמהירות מידע על ההצרכתו של
כל פועל שהוא בלשונות הנחקרות — ואם הוא לא יסתפק במידע התמציתי שבלקסיקון ישמשו לו הדיונים
וההפניות הנוספות נקודת פתיחה לחקירה מעמיקה יותר.
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פרק 1

הצרכת הפועל :הגדרת מושגים ותיאור כללי
1.1

ערכיות והצרכה

בבואנו לבחון את המסגרות שבהן עשויים פעלים להופיע ,נוח להשתמש במושג הערכיות שטבע טנייר 1 .המושג
שאוב מתחום הכימיה :הפועל משול לאטום ,שיש לו מספר קבוע של אתרים פנויים ליצירת קשרים אל יסודות
אחרים .האיברים שקושר אליו הפועל )הארגומנטים שלו( הם המשתתפים באירוע )מצב או פעולה( שאליו הוא
מתייחס ,ומספרם תלוי במשמעות

הפועל2 .

במחקרים מסוימים מבחינים בין שלושה היבטים שונים של ערכיות הפועל :מספר האיברים שהפועל
קושר אליו ,צורתם התחבירית ותכונותיהם הסמנטיות 3 .אנו נייחד את המונח ערכיות לציון מספר האיברים
הקשורים אל הפועל )ערכיות תחבירית( או מספר המשתתפים באירוע שמתאר הפועל )ערכיות סמנטית( ,ונאמר
על פועל שהוא חד–ערכי ,דו–ערכי או תלת–ערכי ,לפי הצורך )יש גם מספר מצומצם של פעלים שאפשר להגדיר
כארבע–ערכיים ,כפי שנידון בסעיף  .(5.4.1במצב הרגיל זהות הערכיות התחבירית והערכיות הסמנטית ,אולם
תופעות שונות )שלא נדון בהן בשלב זה( עשויות לגרום חוסר התאמה ביניהן — למשל מיזוג שני ארגומנטים
לאחד או גילום ארגומנטים

בפועל4 .

בין ברמה התחבירית בין ברמה הסמנטית ,הערכיות היא לפי הגדרתנו מספר בלבד ,שאין ללמוד ממנו
על אופיים של הארגומנטים של הפועל בכל הקשור לצורתם התחבירית או לתכונותיהם הסמנטיות .את
המאפיינים התחביריים והסמנטיים האלה נאחד תחת המונח הצרכה )תחבירית וסמנטית( :ההצרכה הסמנטית
מכוונת להגבלות הסמנטיות הנובעות מן התפקידים שממלאים המשתתפים ביחס לפועל ,ואילו ההצרכה
.1
.2
.3
.4

 .Tesnière 1965: 238–240בחינה עדכנית של מספר נקודות בעייתיות במשנתו של טנייר אפשר למצוא למשל אצל לזאר )Lazard
 (1995ופייה ) .(Feuillet 1995לדיון עדכני בתורת הערכיות שהתפתחה בעקבות טנייר וביבליוגרפיה נוספת עיין גם אלרטון )Allerton
.(2006

להגדרה מדויקת יותר של ה”משתתפים” הללו ראה להלן ,סעיף .1.2
אצל מאלסה ,לדוגמה ) ,(Malessa 2006: 7–8מכונים הרבדים האלה ”ערכיות כמותית”” ,ערכיות איכותית” ו”ערכיות סלקציונית”,
בהתאמה ).(quantitative/qualitative/selektionale Valenz
מיזוג ארגומנטים מתרחש ,למשל ,בפעלים חוזרים )ראה סעיף  (4.1.2או בפעלים הדדיים )סעיף  .(4.1.3על גילום ארגומנטים בפועל
ראה דיון בסעיף .5.10.1.1
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פרק 1

הצרכת הפועל :הגדרת מושגים ותיאור כללי

התחבירית מכוונת לצורתם התחבירית של הארגומנטים כאיברים במשפט ,ובפרט לסימן ההצרכה המקשר
בינם לבין הפועל :במשפט משועבד יהיה סימן זה מילת השעבוד ,בצירוף יחס — מילת היחס ,ובצירוף שמני
סימן אפס ) 5 .(Øעל אלמנט המלווה פועל נתון על מנת למלא את הדרישות הסמנטיות והתחביריות של הצרכת
הפועל ייאמר שהוא מוצרך .בהרחבה ישמש אותנו המונח ”הצרכה תחבירית” גם לציון המסגרת התחבירית

שבה משמש הפועל ,כלומר המבנה הכולל את הפועל ואת האלמנטים שהוא מצריך.
להמחשת הדברים נבחן את הפועל שׁמע .לפועל זה מובנים שונים בעברית המקראית והוא עשוי להופיע
במגוון מסגרות תחביריות ,שכמה מהן מודגמות במובאות להלן 6 .בלי להתעכב בשלב זה על משמעויותיו של
הפועל בכל אחד מן המשפטים ועל ההבדלים ביניהן ,נפנה את תשומת הלב להבדלים בהצרכה התחבירית:
צירוף שמני ב–1א ,משפט תוכן )פסוקית מושא( הפותח במילת השעבוד כי ב–1ב ,צירוף יחס הפותח במילת
היחס אל ב–1ג.
ר־ה ֶמּ ֶלְך ַהגָּ דוֹל ֶמ ֶלְך ַאשּׁוּר )מל”ב יח (28
אמר ִשׁ ְמעוּ ְדּ ַב ַ
הוּדית וַ יְ ַד ֵבּר וַ יּ ֹ ֶ
א וַ יִּ ְק ָרא ְבקוֹל־גָּ דוֹל יְ ִ

1

רוּ־לנוּ ִמ ָשּׁם וְ נִ ְחיֶ ה וְ לֹא נָ מוּת )בראשית מב (2
דוּ־שׁ ָמּה וְ ִשׁ ְב ָ
שׁ־שׁ ֶבר ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם ְר ָ
אמר ִהנֵּ ה ָשׁ ַמ ְע ִתּי ִכּי יֶ ֶ
ב וַ יּ ֹ ֶ
ג

מוֹפ ַתי ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם )שמות יא (9
יכם ַפּ ְרעֹה ְל ַמ ַען ְרבוֹת ְ
אמר יְ הוָ ה ֶאל־מ ֶֹשׁה לֹא־ ִי ְשׁ ַמע ֲא ֵל ֶ
וַ יּ ֹ ֶ

מילות היחס המשמשות כסימני הצרכה הן אקראיות — במובן זה ,שאינן נקבעות אוטומטית מיחסי
המשמעות בין הפועל לארגומנט שלו ,ומובנן המקורי )כמילות יחס עצמאיות( אינו בהכרח משקף את היחסים
האלה 7 .לא קשה למצוא פעלים ,אשר על אף היותם נרדפים או קרובי משמעות ,נבדלים במילות היחס שהם
מצריכים .הזוג מלך/משׁל ב– 2משמש דוגמה יפה לכך :שני הפעלים מתארים שלטון ושררה על קבוצת נתינים
)הארגומנטים מקבלי הפעולה ,שאותם מייצגים ,בדוגמה שלנו ,הכינויים החבורים למילות היחס על וב־(; אך
לכל אחד מן הפעלים מילת יחס אחרת המקשרת בינו לבין הארגומנט שלו.
2

1.2

אמרוּ לוֹ ֶא ָחיו ֲה ָמֹלְך ִתּ ְמֹלְך ָע ֵלינוּ ִאם־ ָמשׁוֹל ִתּ ְמשׁ ֹל ָבּנוּ )בראשית לז (8
וַ יּ ֹ ְ

ההבחנה בין משלימים למרחיבים

בתוך כלל האיברים המלווים את הפועל ,לא תמיד נוכל להבחין בקלות בין אלה אשר כלולים בערכיותו
ונחוצים להבעת משמעותו המלאה )להם נקרא משלימים( ,לבין אלה המשמשים רק להעשרת המבע במידע
נוסף ,פקולטטיבי )אותם נכנה
.5
.6
.7
.8

מרחיבים(8 .

כידוע ,לתווית המושא את מעמד מיוחד ,כחלופה אפשרית )אך לא הכרחית( של סימן אפס כאשר הצירוף השמני מיודע .לשימוש
באת )ולאי–שימוש בה( בעברית הקדומה ובלשונות הקרובות הוקדשו מחקרים רבים; ראה הפניות בסעיף  4.4.2הערה .54
ציטוטים מן המקרא מובאים לפי נוסח ה–.Biblia Hebraica Stuttgartensia
קיימות אמנם מגמות כלליות ,כמו למשל סימון המקבל או הנמען ,לצד פועלי נתינה או פועלי אמירה ,במילת היחס ל־ בעלת הערך
הדטיבי :נתן ל־ ,העניק ל־ ,אמר ל־ִ ,ספּר ל־ וכן הלאה .אולם האחידות הזאת מוגבלת לקבוצות מסוימות של פעלים ,וגם שם אינה
מוחלטת.
המונחים העבריים האלו משמשים גם אצל חן ודרור )תשל”ו ,(13 :אצל צדקה )תשל”ז; עמוד  354במהדורת תשנ”ח( ואצל שטרן
)תשנ”ד .(17 :טנייר ) (Tesnière 1965: 102–103השתמש במונחים  ;actants/circonstantsאלרטון ) (Allerton 2006: 303מעדיף את
המינוח  .verb elaborator/free modiﬁerהמשתתף המתממש ברמה התחבירית כנושא המבע אינו נמנה עם משלימי הפועל; כלומר,
מספר המשלימים המקסימלי של הפועל קטן באחד מערכיותו.
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סעיף 1.3

השמטת משלימי הפועל

הדיכוטומיה משלים/מרחיב קרובה להבחנה בין מושא לתיאור בדקדוק המסורתי ,שעליה נכתב רבות
בספרי הדקדוק .חוקרים שונים דנו בדרכים לזהות צירוף יחס כמושא או כתיאור ,בהסתמכם בעיקר על
מבחנים תחביריים :האפשרות להחליף את מילת היחס במילת יחס אחרת ,האפשרות להמיר את הצירוף
במילת שאלה כגון ”איך”” ,מתי” וכדומה או רק במילת היחס בתוספת ”מה” או ”מי” ,האפשרות לרמוז עליו
בתואר הפועל כגון ”כך”” ,אז” וכדומה או רק במילת היחס

הנטויה9 .

ואולם אין חפיפה מלאה בין משלים למושא ובין מרחיב לתיאור .אל הפועל גר ,למשל ,מתלווים צירופי
יחס עם מילות יחס שונות )3א3 ,ב( או תוארי פועל )3ג( ,שברור שיש לסווגם כתיאורי מקום .מצד שני ,ציון
מקום המגורים )בכל צורה שהיא( הוא הכרחי ,ובלעדיו יהיה הפועל גר חסר משמעות )4א–ג( 10 .גם אם נשאיר
את תיאור המקום אך נקשור אותו לתחליף פועל מעין ”עשה זאת” ,שייצג את הפועל הקודם לו במבע ,יהיה
המבע בלתי–קביל :אי–אפשר להמיר את 3א ,למשל ,במבע מעין ”ותגר שבע שנים ותעשׂ זאת בארץ

פלשתים”11 .

תיאור המקום חייב להיות קשור ישירות לפועל גר ,כלומר הוא משלים ולא מרחיב .אנו נאמר במקרה זה ,כי
הפועל מצריך השלמה מבחינה סמנטית )על כך בסעיף  1.4להלן( ,אבל לא מחיל עליה הגבלות תחביריות.
ץ־פּ ִל ְשׁ ִתּים ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים )מל”ב ח (2
יתהּ וַ ָתּגָ ר ְבּ ֶא ֶר ְ
וּב ָ
א וַ ֵתּ ֶלְך ִהיא ֵ

3

ד־ע ָתּה )בראשית לב (5
ם־ל ָבן גַּ ְר ִתּי וָ ֵא ַחר ַע ָ
ב כֹּה ָא ַמר ַע ְב ְדָּך יַ ֲעקֹב ִע ָ
ג

־שׁם )שופטים יז (7
הוּדה וְ הוּא ֵלוִ י וְ הוּא גָ ר ָ
הוּדה ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ַחת יְ ָ
וַ יְ ִהי־נַ ַער ִמ ֵבּית ֶל ֶחם יְ ָ

יתהּ וַ ָתּגָ ר ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים
וּב ָ
א * וַ ֵתּ ֶלְך ִהיא ֵ

4

ד־ע ָתּה
ב * כֹּה ָא ַמר ַע ְב ְדָּך יַ ֲעקֹב גַּ ְר ִתּי וָ ֵא ַחר ַע ָ

ג

1.3

הוּדה וְ הוּא ֵלוִ י וְ הוּא גָ ר
הוּדה ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ַחת יְ ָ
* וַ יְ ִהי־נַ ַער ִמ ֵבּית ֶל ֶחם יְ ָ

השמטת משלימי הפועל

אם מחיקתו של איבר המלווה את הפועל יוצרת מבע בלתי–קביל )לעיל ,דוגמאות 4א–ג( ,הריהו משלים .אבל
ההיפך אינו נכון ,ועלינו להיזהר מלסווג כמרחיב כל איבר שאפשר למחוק בלי לפגוע בקבילות המבע :לעתים
מלווה הפועל רק בחלק מן הארגומנטים ,שמן העיון הסמנטי ניתן לצפות שייכללו בהצרכתו .תופעה זו מכונה
השמטה ) ,(deletionואפשר להבחין בה בין שלוש דרגות.
בחלק מן המקרים יכול הפועל להשמיט משלים שאינו מוגדר דיו ,או אינו נחשב למשמעותי מספיק לצורך
העניין .בדרך זו מודגש הרעיון הכללי המובע בפועל ,אופיהּ של הפעולה ,יותר מאשר הנסיבות הפרטיות של
מקרה יחיד .כך למשל היעדר משלים לצורת המקור לראות ב–5ב מעביר את הדגש מקליטתו של פריט מידע
ספציפי בחוש הראייה )כמו ב–5א( אל היכולת או חוסר היכולת לקלוט בדרך זו מידע כלשהו .במקרים אחרים
.9
.10
.11

ראה למשל רוזן )תשל”ז ;(124-95 :בן–אשר )תשל”א(; בלאו )תשל”ג(; לרנר )תשל”ו(.
הכוכבית בראש המבעים מסמנת שאין הם מבעים קבילים .אף על פי כן בכמה מקרים משמש הפועל גר במקרא ללא ציון מקום,
כשזה מובן מן ההקשר; ראה הערה  38בסעיף .5.3.1
השווה הלביג ).(Helbig 1971: 37–38
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מתאפשרת השמטת המשלים משום שהוא ברור מתוך ההקשר הטקסטואלי או החוץ–לשוני .כך הדבר ב–5ג,
שם המשלים שהושמט מן לראות צוין כמה מילים קודם לכן.
5

א וַ יָּ ָשׁב ִמיָּ ִמים ְל ַק ְח ָתּהּ וַ יָּ ַסר לִ ְראוֹת ֵאת ַמ ֶפּ ֶלת ָה ַא ְריֵ ה )שופטים יד (8
וּשׁמֹנֶ ה ָשׁנָ ה וְ ֵעינָ יו ָק ָמה וְ לֹא יָ כוֹל לִ ְראוֹת )שמ”א ד (15
ן־תּ ְשׁ ִעים ְ
ב וְ ֵע ִלי ֶבּ ִ
ג

ת־ה ָארוֹן וַ יִּ ְשׂ ְמחוּ לִ ְראוֹת )שמ”א ו (13
יהם וַ יִּ ְראוּ ֶא ָ
ת־עינֵ ֶ
יר־ח ִטּים ָבּ ֵע ֶמק וַ יִּ ְשׂאוּ ֶא ֵ
וּבית ֶשׁ ֶמשׁ ק ְֹצ ִרים ְק ִצ ִ
ֵ

הסוג השלישי של השמטה מותנה תחבירית :מבנים תחביריים מסוימים מעודדים או אף מחייבים את
השמטת המשלימים .בפסוקית זיקה ,למשל ,נוטה להישמט הכינוי המוסב אל הצירוף השמני הזוקק ,אם הוא
משמש כמושא ישיר לפועל )ראה סעיף  .(4.2.1השמטה מסוג זה נקבעת אך ורק לפי התנאים התחביריים ,שלא
כמו השמטה מן הסוג השני )השמטה קונטקסטואלית( ,אשר תלויה בשיקולים פרגמטיים וסגנוניים.
האפשרות לבצע השמטות מן הסוג הראשון )השמטת משלים בלתי–מוגדר( תלויה בפועל עצמו .בפעלים
מסוימים הן מתאפשרות רק כשהפעולה נבחנת כמקרה כללי ולא בסיטואציה ספציפית — בדרך כלל כשמדובר
ביכולת או בנכונות לבצע את הפעולה )כמו ב–5ב לעיל(;  12פעלים אחרים מאפשרים את השמטת המשלים גם
כאשר הפועל מתאר מקרה פרטי ,שבו הפעולה חלה על עצמים ספציפיים ,אם זהותם המדויקת אינה ידועה
או אינה נחשבת רלוונטית לעניין .כך ,למשל ,לא נמסר מה בדיוק בועז אכל ושתה ב–6א — בשונה מן 6ב ,שם
ברור שהמשלימים שהושמטו מתייחסים לעוגה ולמים שצוינו קודם לכן.
6

אכל בּ ַֹעז וַ ֵיּ ְשׁ ְתּ וַ יִּ ַיטב ִלבּוֹ וַ יָּבֹא ִל ְשׁ ַכּב ִבּ ְק ֵצה ָה ֲע ֵר ָמה )רות ג (7
א וַ יּ ֹ ַ
אכל וַ ֵיּ ְשׁ ְתּ וַ יָּ ָשׁב וַ יִּ ְשׁ ָכּב )מל”א יט (6
יַּבּט וְ ִהנֵּ ה ְמ ַר ֲאשׁ ָֹתיו ֻעגַ ת ְר ָצ ִפים וְ ַצ ַפּ ַחת ָמיִ ם וַ יּ ֹ ַ
ב וַ ֵ
במקרים רבים קשה להבחין בין השמטה של משלים בלתי–מוגדר לבין השמטה של משלים ברור מן

ההקשר;  13ההבחנה תלויה בדקויות המשמעות של הפועל ,ונושאת מידה רבה של סובייקטיביות .בדרך כלל,
שכיחות גבוהה יחסית של השמטות מרמזת כי הפועל מאפשר השמטה של משלים בלתי–מוגדר ,אבל לניתוחים
כמותיים ללא בחינה סמנטית של כל מקרה לגופו אין ערך רב .כך למשל הבחין ואנוני  14בין הפעלים אכל ועזב

על סמך העובדה ,שהראשון מצוי ללא השלמה כמעט ברבע מכלל היקרויותיו )כמאתיים פעמים מתוך כשבע
מאות וחמישים היקרויות סך הכול( ,בעוד שהשני משמיט את משלימו רק במקומות ספורים )ארבע פעמים
מתוך כמאתיים היקרויות( .כטיעון–נגד אפשר להזכיר את הפועל שׁמע :אף שהוא מופיע גם הוא בתכיפות
גבוהה ללא השלמה )כשלוש מאות פעמים מתוך כאלף היקרויות סך הכול( ,ברור כי ברוב המקרים ההשמטה
היא קונטקסטואלית ,כשהשמיעה מכוונת לדברים הנאמרים
.12
.13
.14
.15

בסמיכות15 .

או מודליות אחרת ,כמו בקהלת ג  8–2מידת היותה של הפעולה ראויה .שלא כדעת שטרן )תשנ”ד ,(32 :השמטות כאלה עשויות
להתקיים לא רק לצד צורות מקור של הפועל; ראה למשל ירמיה ה ֵ :21עינַ יִ ם ָל ֶהם וְ לֹא יִ ְראוּ ָאזְ נַ יִ ם ָל ֶהם וְ לֹא יִ ְשׁ ָמעוּ.
לעיון מפורט בשאלה זו כפי שהיא באה לידי ביטוי בלשון המקרא ראה סינקלר ).(Sinclair 1991: 68–80
).Vanoni (1993: 33–34
על השימוש בשׁמע כנוסחה סטנדרטית בפתיחת הדיבור ראה למשל לוינשטם ).(Loewenstamm 1980
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1.4

הרובד הסמנטי

הרובד הסמנטי

שינויים במסגרת התחבירית של הפועל ,ובפרט בסימני ההצרכה ,משקפים בדרך כלל הבדלי משמעות .כך
למשל לצירוף שׁמע אל בדוגמה 1ג לעיל יש נימה של הסכמה וקבלת דעה ,שנעדרת משׁמע בהשלמת מושא
ישיר )1א( המכוון להקשבה בלבד;  16וכאשר מלוּוה הפועל שׁמע במשפט משועבד ,כמו ב–1ב ,עוברת משמעותו
לתחום הידיעה או ההכרה .מובן שיש להתייחס לכל אחד מן המקרים האלה בנפרד.
לעתים קרובות מצטרף לפועל אלמנט שאינו חלק מהצרכתו ,באופן שמשתמעת מן הצירוף פעולה נוספת
מעבר לזו שמסמן הפועל באופן רגיל )ובכך נבדל האלמנט הזה ממרחיב סתם ,שאינו משנה את הוראת הפועל
או מוסיף עליה( .הפועל שׁבר ,למשל ,מצריך מושא ישיר בלבד ,אבל בליווי צירוף יחס עם מן נוספת לו משמעות
של הסרה או הרחקה )משמעות פריווטיבית :ראה סעיף  ,(6.1.7מעבר להוראתו הבסיסית :שׁבר מוטה מעל צואר

>פלוני< )7ב( מורה על הסרת המוטה מעל הצוואר לשם שבירתה ,כפי שנאמר מפורשות ב–7א )או שמא ,להיפך,
הסרת המוטה כתוצאה משבירתה( .הבחנה בין משלים מוצרך לבין אלמנט נוסף כזה — שבעקבות רובינשטיין
נקרא לו משלים נספח  — 17מחייבת ,שוב ,להיעזר בניתוח סמנטי של הפועל ,שיקבע מהי משמעותו הבסיסית
ואילו רכיבי משמעות נספחים לו.
7

מּוֹטה ֵמ ַעל ַצוַּ אר יִ ְר ְמיָ ה ַהנָּ ִביא וַ יִּ ְשׁ ְבּ ֵרהוּ )ירמיה כח (10
ת־ה ָ
א וַ יִּ ַקּח ֲחנַ נְ יָ ה ַהנָּ ִביא ֶא ַ
מּוֹטה ֵמ ַעל ַצוַּ אר יִ ְר ְמיָ ה ַהנָּ ִביא )ירמיה כח (12
ת־ה ָ
ב וַ יְ ִהי … ַא ֲח ֵרי ְשׁבוֹר ֲחנַ נְ יָ ה ַהנָּ ִביא ֶא ַ
גם כך לא תמיד קלה ההבחנה בין משמעות בסיסית למשמעות נספחת; אחד הקשיים העיקריים הוא,

שמשלים נספח המצטרף לפועל נתון באופן קבוע עשוי לשנות את משמעות הפועל ולהפוך למשלים מוצרך
של הפועל בהוראתו החדשה .אמרנו לעיל שההוראה של הסרה והרחקה אינה משמעות רגילה עבור הפועל
שׁבר; אבל עבור הפועל קרע ,לעומת זאת ,מקובלות הן ההוראה של גזירת עצם שלם לחתיכות )קרע >דבר<(
הן ההוראה של תלישת עצם אחד מאחר )קרע >דבר< מן >דבר<; ראה דוגמאות 273א–ב בסעיף  .(6.1.7הווה
אומר ,צירופי יחס עם מן נותרים בגדר משלימים נספחים לצד הפועל שׁבר ,אבל הופכים למשלימים מוצרכים
לצד קרע בהוראה השנייה .דוגמאות אחרות להתפתחויות כאלה ,שנידונו כבר אצל רובינשטיין ,הן השימוש
בפועלי מקום סימטרי לסימון תנועה לא–סימטרית )ראה סעיף  (5.3.2והשימוש בפעלים המתארים הכנת מנחה
במשמעות של נתינת המנחה לאל )סעיף .(5.8.1
הסתמכות על הוראת הפועל חשובה כמובן לא רק לזיהוי משלימים נספחים המרחיבים את מסגרתו
התחבירית הרגילה ,אלא גם לשחזור משלימים מוצרכים שהושמטו ,באופן שהפועל נותר במסגרת תחבירית
חסרה )כפי שראינו בסעיף  1.3לעיל(.
ההכרה בחסרונם של משלימים מושמטים או בעודפותם של משלימים נספחים מתבססת על זיהוי המש-
תתפים המעורבים באירוע שמתאר הפועל ותפקידם באותו אירוע .אסכולות שונות בבלשנות המודרנית
.16
.17

הגוונים הסמנטיים המסומנים בהשלמות השונות של הפועל שׁמע יידונו ביתר פירוט בסעיף .5.5.2
להגדרת המושג ראה בעיקר רובינשטיין תשל”ז ,2ולדוגמאות נוספות עיין גם רובינשטיין תשמ”ח ,3תשנ”ב; .Rubinstein 1975, 1976a
תמצית הדברים מובאת גם אצל בורוכובסקי–בר אבא )תשס”א .(179–175 :בספרות הלועזית מכונים מבנים המכילים משלים נספח
.constructio prægnans
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מתמודדות ,כל אחת בדרכה ,עם השאלה הזאת :בין השאר אפשר להזכיר את דקדוק היחסות שפיתח פילמור
בסוף שנות הששים ואת הסמנטיקה הגנרטיבית של לייקוף ,מק’קולי ואחרים ,שרובינשטיין יישם בחקר
העברית18 .

הסמנטיקה הגנרטיבית העמידה לה כמטרה לפרק כל מבע לרכיבי משמעות בסיסיים .הפרדיקטים הבסי-
סיים מתייחסים לקיומו של ארגומנט נתון ,למיקומו או לבעלות עליו ,מתארים תכונה שלו או משווים אותו
לארגומנט אחר ,ואליהם מצטרפים רכיבי משמעות נוספים :התהוות ,גרימה ,שלילה 19 .לפי שיטה זו ,הפועל גר

שהוזכר בסעיף  1.2מממש פרופוזיציה של מקום :למבע 3א מתאימה הנוסחה ”היא ובני משפחתה ’ב–’ ארץ
פלשתים” ,ונוסחאות דומות מתאימות גם ל–3ב–ג 20 .ואם נקח דוגמה מורכבת יותר — הפועל נתן במבע ,8
למשל ,מממש פרופוזיציה של גרימת בעלות ,והמבע יתואר בנוסחה מעין ”יעקב ’גרם’ )’התהווה’ )לחם ונזיד
עדשים ’ל–’ עשו((”.
אכל וַ יֵּ ְשׁ ְתּ וַ יָּ ָקם וַ יֵּ ַלְך )בראשית כה (34
וְ יַ ֲעקֹב נָ ַתן ְל ֵע ָשׂו ֶל ֶחם וּנְ זִ יד ֲע ָד ִשׁים וַ יּ ֹ ַ

8

דקדוק היחסות ,מצדו ,שואף להגדיר הגדרה פורמלית יותר את התפקידים הסמנטיים של הארגומנטים
של הפועל )נושא ומשלימים( ,ולמיין אותם למספר מצומצם של סוגים בסיסיים .הארגומנטים שמצריך הפועל
גר ,למשל ,יוגדרו לפי שיטה זו כאובייקט )הממוקם( ומקום ,ואלה שמצריך נתן — כגורם )הנותן( ,אובייקט
)הדבר הניתן( ומוטב

)המקבל(21 .

בעבודתנו ניעזר במידה מסוימת בשיטות שפיתחו האסכולות האלה .ניתוח מלא לרכיבי משמעות בסיסיים
על דרך הסמנטיקה הגנרטיבית הוא מיותר במקרים רבים :אם נתבונן בניתוח שהציע רובינשטיין לפועל
אכל,

לדוגמה 22

— ”א אכל ב = א ’גרם’ )’הפך ל’ )ב ’בתוך’ א(( ]בתנאי ש–ב הוא אוכל[” — ברור שהוא

מוביל להגדרה מסורבלת מאוד ,ומבחינתנו מספיקה הקביעה שהפועל יוצא למושא ישיר .ובכל זאת ,בקביעת
מסגרתם התחבירית של פעלים מסוימים נסתמך על ניתוח חלקי שלהם ,שיכלול זיהוי של רכיבי המשמעות
שלהם וסיווג של הפעלים לקטגוריות כלליות )פועלי הימצאות במקום כמו גר ,פועלי העברת בעלות כמו
נתן וכן הלאה( .במקומות שבהם חשוב האפיון הסמנטי של משלימי הפועל ,נעדיף לתת להם תיאור ספציפי,
שיתאים לכל מקרה לגופו ,ולא לשייך אותם לקטגוריות הכוללות של דקדוק היחסות :כך לדוגמה יסומנו
הארגומנטים האפשריים של הפועל דרך )במובן ”רמס להפקת נוזל”( כ”ענבים/זיתים”” ,יין/שמן” ו”כרם/גת”,
ולא כ”אובייקט”” ,מושפע” ו”מקום”.
.18
.19
.20
.21
.22

סקירה עדכנית של כל אחת מן התורות הללו ,עם הפניות ביבליוגרפיות מפורטות ,ימצא הקורא במאמריהם של אנדרסון )Anderson
 (2006ומק’קולי והאריס ) ,(McCawley and Harris 2006בהתאמה .לפועלו של רובינשטיין בתחום הסמנטיקה הגנרטיבית בעברית

ראה ,נוסף על מאמריו שצוינו בהערה  17לעיל ,גם רובינשטיין תשל”ט ,תשמ”ב ,2תשמ”ג 2ועוד.
שיטה זו של פירוק משמעות המבע לרכיבים בסיסיים ,שעליהם נוספים תכנים ייחודיים לכל פועל ,נידונה אצל רובינשטיין )תשל”ז(2
וזכתה לעיון מקיף בספרה של בורוכובסקי–בר אבא )תשס”א.(114–95 ,46–27 :
לפי צדקה )תשנ”ד; עמוד  123במהדורת תשנ”ח( ,מילת היחס ב־ משתמעת ממילות היחס האחרות המציינות מקום .דבריו נכונים
ם־ל ָבן גַּ ְר ִתּי = ”במקום שעם לבן גרתי”( ועבור תוארי פועל כמו במובאה 3ג
גם עבור מילות יחס קומיטטיביות כמו במובאה 3ב ) ִע ָ
ר־שׁם = ”והוא גר במקום ששם”(.
)וְ הוּא גָ ָ
בספרות המקצועית העברית והלועזית משמשות שיטות מינוח שונות ,ואין הסכמה מלאה בין החוקרים באשר להגדרת היחסות
ולחלוקה המדויקת ביניהן; ראה למשל סקירתו של אנדרסון ) (Anderson 2006: 227–229או סקירתה של בורוכובסקי–בר אבא
)תשס”א.(57–46 :
רובינשטיין תשל”ט.18 :
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פרק 2

הצרכת הפועל בלשונות השמיות
הצפון–מערביות :סקר ספרות
2.1

מילונים

מכיוון שסימני ההצרכה הקשורים בפועל נתון בדרך כלל אינם ניתנים לחיזוי ,ראוי שייכללו בערכו המילוני של
הפועל 1 .ואולם הטיפול בסוגיה זו במילונים שיוחדו ללשונות השמיות העתיקות חסר אחידות .להלן נבחן את
הסוגיה הזאת כפי שהיא באה לידי ביטוי במילוני העברית המקראית ,ויובן כי הדברים תקפים גם למילונים
של הלשונות האחרות.
בערך המוקדש לפועל בחר באוצר לשון המקרא ,לדוגמה ,נאמר כלהלן:
ֹלהי )תה’
תּוֹפף ְבּ ֵבית ֱא ַ
ל־ה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ָבּ ַח ְר ִתּי )נחמ’ א ,ט(; ָבּ ַח ְר ִתּי ִה ְס ֵ
 .1בירר את הרצוי ,כגוןֶ :א ַ
הוּדה )תה’ עח,
ת־שׁ ֶבט יְ ָ
וּב ֵשׁ ֶבט ֶא ְפ ַריִ ם לֹא ָב ָחר׃ וַ ְיִּב ַחר ֶא ֵ
יוֹסף ְ
פד ,יא(  ::מאס ,כגון :וַ יִּ ְמ ַאס ְבּא ֶֹהל ֵ
ר־תּ ְב ַחר ָע ַלי )שמ”ב יט ,לט( — תבחר להטיל עליי; ]…[ ) .2כנראה(
סז–סח(; בלשון קצרה :וְ כֹל ֲא ֶשׁ ִ
בחןִ :הנֵּ ה ְצ ַר ְפ ִתּיָך וְ לֹא ְב ָכ ֶסף ְבּ ַח ְר ִתּיָך ְבּכוּר עֹנִ י )יש’ מח ,י(; וי”מ כן גם איוב כט ,כה; לד ,ד.
העובדה שלפועל שני סוגי השלמה עיקריים ,מושא ישיר או צירוף יחס עם ב־ 2 ,עולה מן המובאות המצו-
טטות אך אינה מצוינת במפורש .יש גם מקרים שבהם המובאות אינן מציגות את כל ההשלמות האפשריות:
כך למשל נמצא תחת האמין )אמן  Iהפעיל( את הדברים הבאים:
א־ה ֱא ַמנְ ֶתּם ִבּי )במ’ כ ,יב( .2 .היה בטוח ,כגון :לֹא־יַ ֲא ִמין
 .1חשב לנאמן ,לאֱמֶת ,בָּטַח ,כגון :יַ ַען ל ֹ ֶ
י־שׁוְ א ִתּ ְהיֶ ה
שׁוּב ִמנִּ י־ח ֶֹשְׁך )איוב טו ,כב( .3 .שַָקט ,נשאר שָלֵו ,כגוןַ :אל־יַ ֲא ֵמן ַבּ ָשּׁיו )ק’( נִ ְת ָעה ִכּ ָ
.1
.2

גושן-גוטשטיין )תשכ”ט ;(231–226 :אורנן )תשל”ט ;(115 :אזר )תשל”ב ;(223 :וראה גם פרקי המבוא למילון הפועל של שטרן )תשנ”ד(.
לדיון בפועל בחר והשלמתו ראה סעיף  5.7.1בגוף העבודה.
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שׁוֹפר )איוב לט ,כד( — לא יישאר במצב
מוּרתוֹ )איוב טו ,לא(; ודומה לזה אולי :וְ לֹא־יַ ֲא ִמין ִכּי־קוֹל ָ
ְת ָ
של מנוחה.

בהוראה המוצגת כראשונה ניתנת דוגמה להשלמת הפועל במשלים הפותח במילת היחס ב־ ,אך לא מוזכר
שבנוסף לצירוף האמין ב־ מצוי גם האמין ל־ .קיומם של שני סימני הצרכה היה ראוי לציון ,מה גם שבהקשרים
מסוימים ניכרת העדפה ברורה לאחד או לשני 3 .בדרך כלל גם אין אוצר לשון המקרא מציין במפורש את
מסגרתם התחבירית של פעלים עומדים )כמו למשל האמין בהוראה המוצגת לעיל כשלישית( ושל פעלים
היוצאים למושא ישיר ,כך שערכיותם והצרכתם משתמעות מן המובאות בלבד.
הבעיות האלה מצטמצמות במידה ניכרת במילונים הלועזיים העיקריים .מילון  ,HALOTלדוגמה ,מציין
מפורשות בערך המוקדש לבחר ,כי הפועל בא עם אקוזטיב או עם ב־ ,ותחת הערך המוקדש להאמין אף מפורטים
בנפרד מראי מקומות לצירופים האמין ל־ והאמין ב־ .רשימות נפרדות של מראי מקומות ,הממוינות לפי צורתם
של משלימי הפועל ,נמצא גם במילון  BDBבשני הערכים המתאימים .ואולם חסרונם של המילונים הללו הוא
שלעתים קרובות אין הם מבחינים בין משלימים מוצרכים לבין מרחיבים או משלימים נספחים 4 .תחת הערך
בחר ב– ,BDBלמשל ,נתונה החלוקה שחמשת סעיפיה הראשונים מובאים בקצרה להלן )בהשמטת הדוגמאות
ומראי המקומות המפורטים בכל סעיף(:

ְ , choose some one orל & ): […] 3. with acc.אשׁר בחר ב’ ֲ (alone, forא ֶשׁר ְ […] 2. withבּ 1. with
]…[ ִ , choose, select from […] 5. acc.מן something for: […] 4. with acc. and

ואולם הדטיב הנזכר בסעיף השלישי ,צירוף היחס הפותח במילת היחס ל־ ,אינו חלק מהצרכת הפועל:
הפעולה המובעת בפועל בחר מערבת שני ארגומנטים בלבד — הגורם הבוחר והאובייקט הנבחר — ואין היא
תלויה בקיומו של מוטב שלמענו היא נעשית 5 .גם צירוף היחס הפותח במן המוזכר בסעיף הרביעי  6אינו משלים
מוצרך אלא תיאור מוצא או )מנקודת מבט אחרת( פרטיטיב התופס את מקומו של מושא ישיר 7 .הדוגמאות
האלה ואחרות כמותן מראות ,שהמילונים נוטים לפרט את כל האיברים היוצרים עם הפועל צירופים נפוצים
או ביטויים אידיומטיים )מה שאפשר לכנות ”מילות ההדרכה” של הפועל(  8ואינם מתמקדים במילות היחס
המוצרכות בלבד.
.3
.4
.5
.6
.7
.8

עיין סעיף .5.6.1
להגדרת המושגים האלה ראה סעיפים  1.2ו–.1.4
ת־מ ֶהם ,בין שהוא
ר־לָך ַא ַח ֵ
בין שהמוטב הוא מבצע הפעולה עצמו )דטיב אתי; ראה סעיף  ,(6.1.5כמו למשל בשמ”ב כד ְ 12בּ ַח ְ
ר־לנוּ ֲאנָ ִשׁים וְ ֵצא ִה ָלּ ֵחם ַבּ ֲע ָמ ֵלק.
ארגומנט נפרד ,כמו לדוגמה בשמות יז ְ 9בּ ַח ָ
בחר מן מופיע רק בשתי מקבילות בטקסט המקראי :שמ”ב י  ,9דה”א יט .10
ראה סעיף  4.4.1.1על הפרטיטיב.
לעניין זה ראה אזר )תשל”ב.(224 :
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2.2

ספרי דקדוק

ספרי דקדוק

ברבים מספרי הדקדוק  9נידונו היבטים כלליים של הצרכת הפועל .מדובר בדרך כלל בסוגיות הקשורות
בהשלמה אקוזטיבית :השימוש במושא פנימי ,ההבחנה בין הצירופים השמניים המוצרכים על ידי הפועל
)מושאים ישירים( לבין אלה שבמעמד אדוורביאלי ,קיומה של תווית מושא ) (nota accusativiוכללי הופעתה,
התנהגותם התחבירית של פעלים המצריכים שני משלימים ,וכן

הלאה10 .

הדיונים מסתמכים כמובן על דוגמאות מתאימות .כך למשל מפרט דקדוק העברית המקראית של גזניוס-
קאוטש-קאולי ) ,(GKCבסעיפים העוסקים במושא ישיר כפול ,פעלים שונים שזו השלמתם ,שאותם הוא ממיין
לקבוצות :צורות גורמות של פעלים המצריכים מושא ישיר יחיד )הודיעִ ,למּד ,הלבישִׁ ,מלּא ועוד( ,פועלי כיסוי
)חגרִ ,צפּה( וכן הלאה 11 .ואולם ברור שהרשימה אינה מלאה ,ונוסף על כך ,הפעלים המוזכרים בה עשויים
להתקיים גם במסגרות תחביריות אחרות :הודיע ,למשל ,משמש לא רק בהשלמת שני מושאים ישירים )הודיע

את >פלוני< >דבר<( אלא גם בהשלמת מושא ישיר וצירוף יחס עם ל־ )הודיע ל>פלוני< >דבר<( 12 .הווה אומר,
המידע אינו ממצה ,לא מבחינת הפעלים עצמם ולא מבחינת המסגרות התחביריות של כל פועל .בדקדוק
העברית המקראית של ז’ואון-מוראוקה ) (JMאף מצוין הדבר במפורש ,לפני רשימה קצרה של

דוגמאות13 :

To indicate the construction of every verb is the function of a dictionary rather than a
וַ יְ ַצו את־ ִ to give orders to is usually transitive, e.g. Gn 26.11צוָּ ה grammar, but note that e.g.

וַ יַּ ַען את־ ָ to reply to is always transitive, e.g. Gn 23.10ענָ ה ;)על ,אל ,ל  (sometimes withכּל־העם
את־א ְבנֵ ר ָדּ ָבר ֵ reply to, e.g. 2Sm 3.11ה ִשׁיב ָדּ ָבר  (likewiseאברהם
ַ
ְ ).ל ָה ִשׁיב

גם בסעיף המוקדש לערכיות הפועל בדקדוק האוגריתי של טרופר 14 ,הדוגמאות המובאות לפעלים חד–
ערכיים ,דו–ערכיים ותלת–ערכיים ולפעלים שערכיותם משתנה בהיקרויותיהם השונות מייצגות רק חלק קטן
מהקורפוס .מִטֶּבע הדברים קל יותר להקיף את הקורפוס במלואו בלשונות שהתיעוד שלהן מצומצם יותר :דגן
והוג ,במחקריהם על הארמית הקדומה ,ודיוֹן ,בספרו על הניב של שׂמאל ,ערכו רשימות ממצות של הכינויים
החבורים ,הצירופים השמניים ,צירופי היחס ותוארי הפועל אשר מתועדים בטקסטים בצמוד לפעלים;  15והוג,
בשונה מדגן ודיוֹן ,אף מבחין במפורש בין היקרויותיהן של מילות היחס כסימני הצרכה לבין הופעותיהן לפני
מרחיבים שאינם מוצרכים על ידי הפועל.
.9

.10
.11
.12
.13
.14
.15

במונח ”ספרי דקדוק” כוונתנו לא רק לספרים המוקדשים כל כולם להיבטים השונים של הניתוח הלשוני )פונולוגיה ,מורפולוגיה,
תחביר( — כמו למשל הספרים של גזניוס-קאוטש-קאולי ) (GKCושל ז’ואון-מוראוקה ) (JMלעברית המקראית ושל באואר-ליאנדר
) (BLלארמית המקראית — אלא גם למחקרים המתמקדים בכתובת עתיקה או במספר מצומצם של כתובות ,ומציגים לצד הטקסט,
תרגומו ופירושו גם לקסיקון וניתוח דקדוקי בסיסי של לשונו.
ראה למשל ,לעברית המקראית .GKC §§117–118; JM §§125–127 :ללשון הכתובות העבריות :גוֹגל ) (Gogel 1998: 282–284ושולֶה
) .(Schüle 2000: 62–65לארמית המקראית .BL §100 :לארמית הקדומה :סגרט ) .(Segert 1975: 406–412לניב של שׂמאל :טרופר
) .(Tropper 1993: 245–250לפניקית :פרידריך ורוליג ).(Friedrich and Röllig 1999: 196–198
.GKC §§117cc–ll
ראה סעיף .4.1.1
 ;JM §125bההדגשה שלי.
.Tropper 2000: 861–869
.Degen 1969: 79–81, 95–104; Hug 1993: 102–113; Dion 1974: 253–254
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במרבית ספרי הדקדוק גם סעיפים המוקדשים למילות היחס ,אך אלה מתמקדים יותר במילות היחס
שבשימוש חופשי ,במשמעויותיהן השונות ובהקשרים הסמנטיים שבהם הן עשויות להופיע ,ולא במילות היחס
המשמשות כסימני הצרכה 16 .הסעיף המיוחד ב– GKCלדיון בצירופי יחס המשמשים כמשלימים של

הפועל 17

יוצא דופן מבחינה זאת .אבל ,שוב ,אין בו אלא סקירה כללית ,שאמנם מלוּוה בדוגמאות רבות אבל לא יכולה
להקיף את כל החומר; לא נמצא שם ,למשל ,אף דוגמה לשימוש בל־ לסימון הנמען לצד פועלי דיבור או המקבל
לצד פועלי העברת בעלות )בצירופים כגון הגיד ל־ ,קרא ל־ או נתן ל־(.

מחקרים אחרים

2.3
עברית.

ספרות המחקר העוסקת בהצרכת הפועל בעברית בכלל ,ובעברית המקראית בפרט ,היא כמובן ענפה

מאוד ,ולא נוכל לפרט כאן את כל המחקרים שהוקדשו לנושא.
אחד החוקרים שהרימו תרומה חשובה במיוחד למחקר בתחום זה בלשון העברית הוא אליעזר רובינשטיין.
בספרו על הצירוף הפועלי  18הוא מציג דיון מעמיק ביחסים בין הפועל ומשלימיו ,בעיקר בכל הקשור להשלמת
הפועל במשפט תוכן ,לקידום אחד האיברים ממשפט התוכן למעמד של משלים של הפועל במשפט הראשי,
להשלמת הפועל בפועל אחר ולמבנים היוצרים קשר פרדיקטיבי בין נושא הפועל ומשלימו או בין שני משלימיו.
נוסף על כך פרסם רובינשטיין מאמרים רבים ,שבהם התמקד בפועל בודד או בקבוצה מצומצמת של פעלים
קרובים במשמעם :פעלים מסוימים — ביניהם ָשׁלחִ /שׁלּחִ ,צוּה ,שׁאל ,חזק/החזיק ושׁמר — זכו לניתוח תחבירי-
סמנטי ממצה ,שכלל תחימה של המסגרות התחביריות שבהן הם עשויים להופיע ובחינה של השפעת המבנה
התחבירי על משמעותם;  19במקרים אחרים נידון פועל נתון רק כאשר חרג בחלק מהיקרויותיו מן המסגרת
התחבירית הצפויה עבורו ,וקיבל עקב כך משמעות שונה מן הרגיל :כך למשל עסק רובינשטיין בצירופים שׁפט

מיד ,חיה מן ,הציל בין ,פשׁע מתחת ועוד 20 .ראוי להזכיר גם את בורוכובסקי–בר אבא ואת טרומר ,מתלמידיו
של רובינשטיין ,שבמחקריהן ממשיכות את

דרכו21 .

חוקר חשוב אחר שעסק הרבה בתחביר הפועל בעברית הוא מ”צ קדרי;  22עבודותיו מסתמכות במידה רבה
על שיטות הדקדוק הגנרטיבי ומציגות ניתוח סכמטי-נוסחתי למדי של המסגרות התחביריות של הפועל ,בשונה
מעבודותיו של רובינשטיין ,שבהן מודגש יותר המימד הסמנטי.
מספרות המחקר הלועזית נזכיר קודם כול את ספרו של מאלסה שפורסם לאחרונה 23 ,העוסק בהרחבה
בכמה סוגיות מהותיות הקשורות בהשלמת הפועל :החילוף בין מושאים ישירים לבין צירופי יחס הפותחים
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23

ראה ,לעברית המקראית .JM §133 :ללשון הכתובות העבריות :גוֹגל ) (Gogel 1998: 208–223ושולֶה ) .(Schüle 2000: 72–83לארמית
הקדומה :סגרט ) .(Segert 1975: 348–356לניב של שׂמאל :טרופר ) .(Tropper 1993: 229–230לפניקית :סגרט )(Segert 1976: 205–216
ופרידריך ורוליג ) .(Friedrich and Röllig 1999: 198–205לכנענית שבתעודות אל–עמארנה :רייני ).(Rainey 1996: vol. III 11–66
.GKC §119
רובינשטיין תשל”א.
ראה ,בהתאמה ,רובינשטיין תשל”ד ,תשל”ז ,1תשמ”ג ,1תשמ”ו ,תשמ”ח.2
עיין רובינשטיין תשמ”ח ,3תשנ”ב.
ראה למשל טרומר תשל”ה ,תשמ”ג; בורוכובסקי תש”ם ,בורוכובסקי–בר אבא תשס”א; ועוד.
ראה ,בין היתר ,קדרי תשל”ו ,תשל”ח ,תש”ם ,תשמ”ג.
.Malessa 2006
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במילת היחס ב־ לצד פעלים שונים )אכל ,בנה ,הכה ועוד( כסימן לטרנזיטיביות

פחותה24 ,

השלמת הפועל

במשפט תוכן או בצורת מקור פועלי והצרכתם של פועלי האמירה .שאלות כלליות יותר של ערכיות הפועל,
השמטת משלימים וכיוצא בהן נידונו אצל חוקרים שונים ,למשל ואנוני

וסינקלר25 .

עבודתו הממצה והמדוקדקת של יֶני על מילות היחס ב־ ,כ־ ול־ בעברית המקראית  26נוגעת גם בצירופים
שבהם מילות היחס מוצרכות על ידי הפועל ,אם כי הדגש בה מושם )באופן טבעי( על מעמדן וערכן הסמנטי
של מילות היחס יותר מאשר על הקשר שלהן אל הפועל.
לשונות אחרות.

מעט מאוד מחקרים יוחדו לשאלת הצרכת הפועל בלשונות השמיות הצפון–מערביות האח-

רות .הסיבה לכך ברורה :בחלק מהלשונות התיעוד הלשוני מצומצם ביותר ,ובנתונים המעטים הקיימים אין,
בדרך כלל ,הבדלים משמעותיים ביחס למצוי בעברית .לעיון נפרד זכו רק אותן תופעות ,המיוחדות ללשון
מסוימת ומבדילות אותה מן העברית — בעיקר השימוש במילת היחס ל־ לסימון המושא הישיר בחלק
מהדיאלקטים

הארמיים 27

והבדלי הפרספקטיבה הניכרים בין האוגריתית לעברית בתפקידיהן של מילות

היחס )סימון המוצא באמצעות  b-או  l-תחת מן ,סימון היעד באמצעות  ʿmולא רק  l-וכן

.24
.25
.26
.27
.28

הלאה(28 .

המונח מוסבר להלן בסעיף .4.4.1.1
.Sinclair 1991; Vanoni 1993
.Jenni 1992, 1994, 2000
בתופעה זאת עסקו ,בין השאר ,כהן ) (Cohen 1975ופולמר ) .(Folmer 1995: 340–369בעבודה המוצגת כאן נידון השימוש בל־
כתווית המושא בסעיף .4.4.2
המחקר החשוב ביותר שהוקדש לערכיהן של מילות היחס באוגריתית הוא זה של פַּרדי ) .(Pardee 1975, 1976, 1977, 1979פַּרדי
אינו עורך הבחנה בין צירופי יחס שהם משלימים מוצרכים של הפועל לבין אלה שהם מרחיבים לא מוצרכים שלו או אף משמשים
כלוואי לצירוף שמני .שאלת הבדלי הפרספקטיבה נידונה להלן בסעיף .6.2
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פרק 3

תיאור המחקר
3.1

הקורפוס

3.1.1

המקורות העיקריים

בלבו של הקורפוס ששימש לבניית לקסיקון הפעלים שבחלק השלישי של עבודה זו עומדים כתובי המקרא,
בעברית ובארמית .פרט לטקסט המקראי השתדלנו להקיף בעבודה את כל החומר הלשוני שנשתמר מן המחצית
השנייה של האלף השני והמחצית הראשונה של האלף הראשון לפני הספירה ,ושבו מתועדת השמית הצפון–
מערבית על לשונותיה וניביה השונים — למעט טקסטים מקוטעים מדי ,שפירושם וניתוחם בעייתיים ושנויים
במחלוקת ,שלא נלקחו בחשבון :כתובת בלעם מדיר עלא היא דוגמה בולטת לכך.
הקורפוס מחולק אם כן לשלושה ענפים מרכזיים :באחד הלשונות הכנעניות ,שהן העברית ,הפניקית ,המו-
אבית ,העמונית והאדומית; בשני הארמית )הקדומה והממלכתית( והשמאלית; ובשלישי האוגריתית .השמית
הצפון–מערבית כפי שהיא ניכרת בעקיפין מתעודות כתוּבות באכדית מתקופת אל–עמארנה ,דרך סטיות לק-
סיקליות ותחביריות מן האכדית הסטנדרטית ,טופלה בנפרד.
להלן מובאת סקירה חלקית של הטקסטים החשובים יותר בקורפוס; להסבר על האופן שבו מסומנים
הטקסטים בציטוטים ובהפניות ראה סעיף .3.1.2
עברית.

חלק הארי בקורפוס העברי הוא כמובן הטקסט המקראי .אף על פי שהעבודה מתמקדת בטווח

הזמנים שמן המאה החמש–עשרה ועד המאה השישית לפני הספירה ,נכללו בקורפוס ,למען השלמות ,גם ספרי
המקרא שמועד חיבורם ידוע או משוער כמאוחר מכך :דברי הימים ,אסתר וכו’ .בפרקים העיוניים שבחלק
השני של העבודה ניתנות מדי פעם הפניות גם לספר בן–סירא ,כשנמצא שיש בהן תרומה לדיון ,אך נתונים
מבן–סירא לא נכללו בלקסיקון.
בנוסף לטקסט המקראי כולל הקורפוס העברי את הכתובות מישראל ומיהודה ,מן המאה העשירית עד
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המאה השישית לפני הספירה; ביניהן ראוי לציין את כתובת נקבת השילוח מסוף המאה השמינית ),(Silm 1
את המכתב ממצד חשביהו מסוף המאה השביעית ) (MHsh 1ואת חרסי ערד ולכיש ,רובם מתחילת המאה
השישית.
פניקית.

בקורפוס הפניקי נכללו הכתובות מהמאה העשירית עד המאה השישית לפני הספירה ,שנמצאו

בחלקו המזרחי של אגן הים התיכון :בפניקיה עצמה ,בסוריה ואסיה הקטנה ,במצרים ובקפריסין .ביניהן ראוי
להזכיר את כתובת כִּלַמֻוַ מן המאה התשיעית בזנג’ירלי ) (KAI 24והכתובת הדו–לשונית של אַזַתִוַַד מן המאה
השמינית בקאראטפה ) .(KAI 26שלוש כתובות מן המאה החמישית צורפו אף הן לקורפוס בזכות אורכן ועושרן
הלשוני ,אף שהן מאוחרות מטווח הזמנים שהוגדר לקורפוס :כתובת יחומלך מלך גבל ) (KAI 10וכתובות תבנית
ואשמנעזר מצידון ).(KAI 13, 14
הלשונות הכנעניות של עבר הירדן המזרחי :מואבית ,עמונית ,אדומית.

התיעוד לשלוש הלשונות הללו מועט

ביותר ,ומסיבה זו הוחלט לאחד אותן לקבוצה אחת.
הלשון המואבית היא המוכרת יותר מבין השלוש ,בזכות כתובת מצבת מישע מן המאה התשיעית לפני
הספירה ) .(KAI 181בנוסף אליה כולל הקורפוס המואבי שברי שתי כתובות מלכותיות אחרות מאותה תקופה:
כתובת מקיר–מואב ) (KAI 306וכתובת שפרסם אחיטוב לאחרונה ) .(A-03גם פפירוס המרזח מן המאה
השביעית ) (BP-90שויך ללשון המואבית.
הכתובות העמוניות העיקריות הן כתובת מקוטעת מאוד ממצודת רבת–עמון ) ,(CAI 59כנראה מן המאה
השמינית ,כתובת על בקבוק מתל–סיראן מן המאה השביעית ) (CAI 78וכמה אוסטרקונים מחשבון ומתל
אל–מזאר ,מן המאות השביעית והשישית .לאלה אפשר לצרף כמה מן החותמות העמוניים ,הנושאים לצד שמו
של בעל החותם גם כיתוב קצר.
התעודה היחידה שזוהתה ככתובה בלשון האדומית — מעבר לכמה רשימות של שמות — היא מכתב על
אוסטרקון מסוף המאה השביעית או תחילת המאה השישית שנמצא בחורבת עוזה ).(BAC-82
ארמית.

בקורפוס הארמי כלולות הכתובות מתקופת הארמית הקדומה )מן המאה העשירית עד המאה

השמינית לפני הספירה ,בקירוב( והתעודות המוקדמות יותר מתקופת הארמית הממלכתית או הרשמית )מן
המאה השביעית עד המאה השלישית(.
מבין הכתובות בארמית הקדומה ,החשובות יותר הן הכתובת הדו–לשונית מתל פח’ריה ) ,(Fakhמן המאה
התשיעית ,וכתובות זַכֻּר מלך חמת ) ,(Zakבר–רכב מזינג’ירלי ) (BarRak 1ובר–גאיה מסְפִיֶרה ) ,(Sf 1–3כולן
מהמאה השמינית.
התיעוד לארמית הממלכתית מן המאה השביעית והמאה השישית מצומצם למדי; עושר לשוני רב מצוי
במסמכים הארמיים ממצרים ,שהם ברובם מן המאה החמישית לפני הספירה דווקא ,ולכן הוחלט גם כאן
להרחיב את גבולות התקופה הנבדקת עד לסוף המאה החמישית .בין הטקסטים הארמיים ממצרים מכתבים
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ותעודות משפטיות או כלכליות שונות ,אך גם טקסטים ספרותיים ,שהחשוב ביניהם הוא אוסף משלי אחיקר
).(TAD C 1.1
לארמית הממלכתית משתייכת גם הארמית המקראית ,שבה נכתבו חלקים מספרי דניאל ,עזרא ונחמיה.
הטקסטים המקראיים הכתובים ארמית נכללו כמובן אף הם בקורפוס הארמי למרות היותם מאוחרים מן
המאה השישית לפני הספירה .המחקר המוצג כאן מקיף אם כן את הכתובים המקראיים בשלמותם ,בארמית
כבעברית.
לשונן של שלוש מן הכתובות שנמצאו בזנג’ירלי — כתובת הקדשה קצרה מן המאה התשיעית )(Kil

שׂמאלית.

וכתובת הדד ) (Hadוכתובת פַּנַמֻוַ ) (Panמן המאה השמינית — נבדלת מן הארמית ומן הפניקית המתועדות
בכתובות האחרות מזנג’ירלי ,ומקובל לראות בה לשון מקומית או ניב מקומי ,המכונה שַׂמְאַלית או יַאֻדית.
לאחרונה פרסם פַּרדי כתובת חדשה מאותו מקום ) ,(P-09שהוא שייך ,בהיסוס–מה ,לדיאלקט חדש נפרד; אף
על פי כן צירפנו גם כתובת זאת לקורפוס השׂמאלי.
אוגריתית.

הקורפוס האוגריתי מכיל מספר גדול של טקסטים מן המאות הארבע–עשרה עד השתים–עשרה

לפני הספירה .בנוסף ליצירות ספרותיות — שהחשובות ביניהן הן עלילות בעל ) ,(KTU 1.1–1.6כרת )KTU

 (1.14–1.16ואקהת ) — (KTU 1.17–1.19כולל הקורפוס הנחיות פולחניות ,טקסטים רפואיים ומאגיים ,מכ-
תבים ,תעודות מנהליות ועוד.
השמית הצפון–מערבית בטקסטים אכדיים.

בין הטקסטים הכתובים אכדית שזוהתה בהם השפעה שמית

צפון–מערבית ,הקבוצה העיקרית היא אוסף המכתבים שמקורם בכנען ובסביבתה )סוריה והלבנון( שנמצאו
בארכיון אל–עמארנה; נוספים אליהם מספר קטן של מכתבים שנמצאו בכאמד אל–לוז ובתענך ותעודות שונות
מאוגרית .זמנם של כל הטקסטים האלה נע בין המאה החמש–עשרה למאה השלוש–עשרה לפני הספירה.

3.1.2

שיטת סימון המקורות

הפניות לכתובות העבריות ניתנות באמצעות הקיצורים הלועזיים והמספור המשמשים באסופה  ,HIוהפניות
לכתובות הארמיות והשׂמאליות — באמצעות הסימון שלהן באסופה ) ARIבהשמטת המספר בסוגריים המציין
את תאריכן( 1 .כתובות בפניקית ומואבית מזוהות על פי מספרן ב– ,KAIוכתובות עמוניות על פי מספרן באוסף
המיוחד להן  .CAIכתובות שאינן מופיעות באסופות הטקסטים האלה מסומנות על פי פרסומן הראשון )בראשי
תיבות שמות המחברים ושנת הפרסום( ,כמפורט ברשימת הקיצורים הביבליוגרפיים בעמוד .XIII
הטקסטים האוגריתיים כלולים ברובם הגדול באוסף  KTUומזוהים לפי מספורם שם;  2אלה המופיעים
.1
.2

במקומות שבהם משמשים באסופה הזו ,מסיבות של חיסכון במקום ,הקיצורים  A, B, C, Dהעדפנו להשתמש בסימונים המלאים
.TAD A, TAD B, TAD C, TAD D
בציטוט המובאות וסימון האותיות הפגומות או החסרות הסתמכנו על פי רוב על הנתונים שבאוסף החדש  ,UDBהמפורטים יותר
מאלה של  ,KTUאך במקומות שבהם שונה מספור הטקסטים ב– UDBמזה שב– KTUניתנו מראי המקומות על פי המספור ב–KTU
המוכר יותר.

16

סעיף 3.2

איסוף הנתונים

רק בפרסומים מאוחרים יותר ,כמו למשל  ,RSOu XIVמסומנים בהתאם.
בין הטקסטים האכדיים שניכרת בהם השפעה שמית צפון–מערבית ,מכתבי אל–עמארנה מזוהים לפי
המספור שלהם במהדורת קנודטזון ובתוספות של רייני למהדורה זו ) ;(EAטקסטים אחרים מסומנים כמקובל
לפי האסופות שבהן פורסמו — בעיקר  PRU III ,Ug Vו–.PRU VI

3.2

איסוף הנתונים

הטקסט המקראי.

לשם איסוף הנתונים מן הטקסט המקראי ,שהוא עיקרו של הקורפוס העברי והארמי,

נעשה שימוש בתוכנת  3 ,Accordanceשאפשרה חיפוש ממוחשב של הפעלים לפי שורש ובניין .כל אחד מן
הפעלים נבדק בכל היקרויותיו; במקומות שקיימים בהם שיבושי נוסח ,או שיש קושי בפירושם מכל סיבה
אחרת ,נבחר אחד הפירושים המקובלים שמציע המחקר המודרני ,בדרך כלל בלי להעיר על כך ולציין את
מקור הפירוש הנבחר; הקורא יפנה לשם כך אל המילונים הסטנדרטיים 4 .עבור פעלים המופיעים במקרא
יותר מחמש–עשרה או עשרים פעמים נבנו טבלאות עזר ,שבהן נרשמה השלמת הפועל )ומשמעותו ,אם יש לו
יותר ממשמעות אחת( בכל אחת מהופעותיו .הטבלאות האלה שימשו לאחר מכן בסיס לקביעת המסגרות
התחביריות הרגילות של הפועל ולזיהוי מבנים יוצאי דופן.

טקסטים אחרים.

לליקוט הפעלים המתועדים בתעודות החוץ–מקראיות )הכתובות העבריות והארמיות

וכל התעודות הקיימות בלשונות האחרות( ואיתור כל הופעותיהם שימשו המילונים הרלוונטיים לכל שפה
והגלוסַרים והקונקורדנציות המלווים את אסופות הטקסטים הסטנדרטיות ,כמפורט להלן :לכתובות העבריות
שימשו הקונקורדנציות הכלולות באסופות  HAEו– ;HIלכתובות הארמיות והשׂמאליות — הקונקורדנציה
המלווה את אוסף  ;ARIלפניקית ולעמונית — הגלוסַרים באוספים  KAIו– ,CAIבהתאמה .לקורפוס האוגריתי
שימש מילון  DLUלאיתור הפעלים הקיימים ,והקונקורדנציה ) CUWיחד עם הקונקורדנציות הכלולות ב–
 RSOu XIVובאוספים אחרים ,שהטקסטים שלהם לא נכללו עדיין ב– (CUWלבדיקת היקרויותיהם בכל
הצורות הנטויות שמציין המילון .הטקסטים המעטים ,שלא נכללו באוספים הסטנדרטיים ,נבדקו אחד אחד
והפעלים הנקרים בהם אותרו ישירות.
בקריאתם וניתוחם של הטקסטים השונים נעזרנו בפירושים ובתרגומים המקובלים ,כפי שהם מוצגים
באוספים השונים שצוינו לעיל; בקורפוס האוגריתי הסתמכנו בעיקר על הפירושים שמציע מילון  ,DLUלעתים
בשינויים קלים .במקרים אחדים ,כשהוצעו לקטע מסוים ניתוחים שונים מאוד ,צוין מקורו של הפירוש הנבחר
או ניתנה הפניה למחקר שדן באפשרויות השונות.
.3
.4

ראה אתר החברה.http://www.accordancebible.com :
המילונים שבהם נעזרנו הם בעיקר  BDB ,HALOTואוצר לשון המקרא ,ובמידה פחותה גם .DCH
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פרק 3

השמית הצפון–מערבית בטקסטים האכדיים.

תיאור המחקר

הטיפול בהשפעות השמיות הצפון–מערביות הניכרות בתעודות

אכדיות מאל–עמארנה ואוגרית נעשה בשתי רמות ,לקסיקלית ותחבירית .במישור המורפו–לקסיקלי ,הפעלים
שנגזרו משורשים המצויים בלשונות המערביות אך אינם ידועים באכדית שמחוץ לתחום ההשפעה המערבי
נאספו על סמך הרשימות שערכו סיון והונרגארד  5וטופלו בדומה לפעלים בלשונות האחרות .במישור התחבירי
נבדק השימוש בפעלים האכדיים ה”אמתיים” במכתבי אל–עמארנה ,במטרה לזהות מסגרות תחביריות שונות
מאלה הרגילות עבורם באכדית ,העשויות לשקף תרגומי שאילה של ביטויים הנהוגים בלשונות המערביות.
ההיקרויות של הפעלים אותרו לפי הגלוסַר הכלול באוסף  ,EAוהמסגרות שבהן משמשים הפעלים הושווּ אל
אלו המצויות בטקסטים אכדיים ממקורות אחרים ,על פי המובאות ב–.CAD

3.3

מבנה הלקסיקון

בחלקה השלישי של עבודה זו מובאות רשימות פעלים ,שנבנו על סמך הנתונים שנאספו כמוסבר בסעיף
 3.2לעיל .גודל הקורפוס אינו מאפשר לפרט בלקסיקון את כל מראי המקומות עבור כל אחת מהמסגרות
התחביריות שבהן מצוי כל אחד מהפעלים; תחת זאת נבחרה דוגמה אחת לכל מסגרת תחבירית אפשרית לכל
פועל .לפעמים צוין בסוגריים מספר ההיקרויות של הפועל במסגרותיו התחביריות השונות ,על מנת להראות
את שכיחותן היחסית; אולם הנתונים המספריים לא הובאו באופן עקבי ,מכיוון שאין אפשרות להציג ,בצורה
שתהיה ברורה ולא מסורבלת ,מספרים מדויקים שישקפו גם תופעות כמו השמטות קונטקסטואליות ,חילופי
מילות יחס שאינם תלויים בפועל )למשל חילופי אל/על; ראה סעיף  (6.1.2ועוד — בייחוד עבור פעלים שיש
להם יותר ממשלים אחד שהתופעות הללו יכולות להשפיע עליו.
מכיוון שתכלית הלקסיקון היא להציג נתונים תחביריים וסמנטיים ולא מידע על המורפולוגיה של הפועל,
הוחלט לרכז לערך אחד פעלים שונים בצורתם אבל קשורים אטימולוגית ,כשהתנהגותם התחבירית והסמנטית
זהה .המדובר בעיקר בשורשים שחלו בהם שינויי עיצורים לפי כללי הפונולוגיה הידועים בשפות השמיות )כמו
למשל השלָשָה עלז/עלס/עלץ או הזוג מחק/מחץ( או בשורשים מן הגזרות העלולות המתחלפים ביניהם,
בין באופן חופשי )לדוגמה רבה /Iרבב  Iאו פוץ נפעל/נפץ  IIקל( ,בין בהתאם לכללי השלמה )(suppletion

קבועים במערכת הנטייה )כמו במקרה של טוב/יטב או של יקע/נקע ,המשלימים זה את זה בנטיית התחיליות
והסופיות( .בכל מקרה של איחוד ערכים ניתנת הפניה מן הערך שבוטל אל הערך שאליו הוא צורף.
בכל ערך בלקסיקון רשומים הבניינים שבהם מתועד השורש ,ותחת כל בניין ניתנים ,בסוגריים מרובעים,
הגדרה או הסבר להוראת הפועל ,ואחריהם מובאות המסגרות התחביריות שלו ,בליווי דוגמאות מתאימות מן
הקורפוס .הוראות שונות של הפועל רשומות בנפרד ומסומנות במספרים; מסגרות תחביריות שונות המיוחסות
לאותה הוראה של הפועל מופרדות זו מזו בסימן • .אם הפועל והתנהגותו התחבירית נידונו באחד מפרקי
העיון שבחלק השני של העבודה ,תבוא לאחר הדוגמה הפניה לסעיף המתאים; לעתים ניתנות ,בסוף הערך,
.5

 .Sivan 1984; Huehnergard 1987נכללו רק פעלים הנלווים כגלוסות למילים אכדיות או משובצים בטקסט האכדי כמילים שאולות,
ולא פעלים המופיעים בווַֹקבולרים ) (vocabulariesהקדומים ,מחוץ לכל הקשר ,או פעלים המשמשים כרכיבים בשמות פרטיים.
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הפניות למחקרים אחרים.
לשם המחשה מוצג להלן הערך המוקדש לשורש דלק בבניין קל .כידוע ,הפועל דלק משמש בשתי הוראות
— באחת )”בער”( כפועל עומד ובשנייה )”רדף”( בהשלמת מושא ישיר או בהשלמת צירוף יחס עם אחרי:

דלק dlq

קל.

וּבית ֵע ָשׂו ְל ַקשׁ וְ ָד ְלקוּ
יוֹסף ֶל ָה ָבה ֵ
וּבית ֵ
 =] .1בער[ עומד :וְ ָהיָ ה ֵבית־יַ ֲעקֹב ֵאשׁ ֵ

ל־ה ָה ִרים ְדּ ָל ֻקנוּ ַבּ ִמּ ְד ָבּר ָא ְרבוּ ָלנוּ )איכה ד .(19
ָב ֶהם וַ ֲא ָכלוּם )עובדיה א  =] .2 .(18רדף[ ∼ אתַ :ע ֶ
אתי ִכּי ָד ַל ְק ָתּ ַא ֲח ָרי )בראשית לא ] (36ראה סעיף .[6.1.1
• ∼ אחריַ :מה ַח ָטּ ִ
כפי שאפשר לראות ,תחת ההוראה הראשונה מוגדר הפועל כעומד ,ואילו תחת השנייה מופיע הסימן ∼

המסמל את הפועל ואחריו מוצגת השלמת הפועל .זו מובעת באמצעות מילות היחס המלוות את הפועל כסימני
הצרכה )בדוגמה שלנו :אחרי( ,או באמצעות סימנים ”גנריים” באות נטויה ,המתייחסים לסוג מסוים של
השלמה :הסימן את בדוגמה שלנו מציין השלמה אקוזטיבית ,ועשוי להתייחס גם להשלמה בצירוף שמני ללא
תווית המושא ולהשלמה בכינוי

חבור6 .

במקרה הצורך ,כשיש לכך השלכה על הוראת הפועל ,כוללת ההגדרה של השלמת הפועל תיאור סמנטי של
המשלים הצפוי ,בסוגריים משולשים; דוגמה לכך בערך המוקדש לפועל ירשׁ המובא להלן 7 .נפנה את תשומת
הלב גם לסימן × ,שבו מסומן מספר ההיקרויות של הפועל בהוראה נתונה או במסגרת תחבירית נתונה ,ולסימן
~ המורה ,אם יש צורך בכך ,כי המספר המצוין הוא מקורב בלבד.

ירשׁ yrš

י־ת ַירשׁ גְּ ִב ְר ָתּהּ
קל =] .1 .נישל ,החליף כבעל נכס[ ∼ את >פלוני< )× :(~25וְ ִשׁ ְפ ָחה ִכּ ִ

ת־ה ָא ֶרץ
)משלי ל  =] .2 .(23קיבל לרשותו )כירושה או כגזלה([ ∼ >נכס< )×ִ :(~125כּי ָל ֶכם נָ ַת ִתּי ֶא ָ

ָל ֶר ֶשׁת א ָֹתהּ )במדבר לג ] (53ראה סעיף .[5.10.3.1
בלקסיקון מוצגים גם סוגים מסוימים של שינויים המשפיעים על המסגרת התחבירית של הפועל ,והם
מסומנים בסימן ← שאחריו ביטוי המתייחס למהות השינוי .כדוגמה נצטט את הערך המוקדש לפועל נפרד,
שכמו פעלים אחרים בעלי הוראה הדדית או סימטרית עשוי להופיע במבנה שבו שני הארגומנטים שלו
מתלכדים לארגומנט אחד ברבים )← ריבוי(:

פרד prd

ל־ה ָא ֶרץ ְל ָפנֶ יָך ִה ָפּ ֶרד נָ א ֵמ ָע ָלי )בראשית יג .(9
נפעל =] .נבדל ,התרחק[ ∼ מןֲ :הלֹא ָכ ָ

מוֹתם לֹא נִ ְפ ָרדוּ )שמ”ב א .(23
וּב ָ
יהם ְ
← ריבויְ :בּ ַחיֵּ ֶ
כל הסימנים המיוחדים המשמשים בלקסיקון מפורטים ברשימת הקיצורים שבעמוד  XIVבראש העבודה.
.6
.7

הסימן ישמש אותנו גם עבור לשונות שבהן לא קיימת תווית מושא )כמילה נפרדת( ,כמו למשל אוגריתית.
כפי שאפשר לראות ,כשמוצג תיאור סמנטי למושא ישיר ,והוא אינו מיודע ,מושמט הסימן את
>נכס< ולא ירשׁ את >נכס<.

כדי להימנע מניסוח מסורבל :ירשׁ
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חלק שני

פעלים והצרכתם :דיונים והסברים

פרק 4

שינויים בערכיות ובהצרכה
4.1

דיאתזה וערכיות

4.1.1

פעלים סבילים

הסביל מוגדר ,באופן בסיסי ,כמבנה שבו הפציינט )הארגומנט שעליו נעשית הפעולה ,הממומש כמושא ישיר
במבנה הפעיל המקביל( ממומש כנושא הפועל ,ואילו האגנט )מבצע הפעולה( לרוב אינו מובע 1 .המבנה הסביל
— בין שהוא נגזר מן הַפּעיל בתהליך שעיקרו השמטת האגנט ,בין שהוא נגזר ממנו בתהליך שעיקרו מיקוד
)טופיקליזציה( של הפציינט  — 2מתאפיין בירידה בערכיות התחבירית של הפועל לעומת המבנה הפעיל המקביל:
גם אם האגנט מוצג בצירוף יחס ,אין הצירוף מוצרך על ידי הפועל;  3ומנקודת מבט הפוכה ,אם צירוף יחס
מסוים הוא חלק מהצרכתו של פועל סביל ,אין לראות אותו כביטוי אגנטיבי.
מקבל הידיעה בצירוף נודע ל־ ,לדוגמה )9א( ,משול אמנם לנושא של הצורה הפעילה ידע )9ב( — לכאורה
אגנט — אבל הבעתו בצירוף יחס עם ל־ מסמנת אותו כדטיב ,כמו בצירופים נאמר ל־ או נִ ַתּן ל־ :היודע מוצג
כמי שקיבל יֶדע ,כפי שאפשר לקבל גם רכוש )ראה סעיף  ,(5.4.2כלומר צירוף היחס עם ל־ משמש למעשה

להצגת הבעלים במבנה שייכות .אל הצירוף נודע ל־ קרוב גם המבנה הגורם הודיע ל־ 4 ,המתחלף עם הודיע את
)ראה דוגמאות 52א–ג בסעיף .(4.4.2
9

א וַ יִּ וָּ ַדע ַה ָדּ ָבר ְל ָמ ְר ֳדּ ַכי וַ יַּ גֵּ ד ְל ֶא ְס ֵתּר ַה ַמּ ְל ָכּה )אסתר ב (22
ת־ה ָדּ ָבר )שמ”א כ (39
אוּמה ַאְך יְ הוֹנָ ָתן וְ ָדוִ ד ָי ְדעוּ ֶא ַ
ב וְ ַהנַּ ַער לֹא־ ָי ַדע ְמ ָ

.1
.2
.3

.4

הגדרה מדויקת יותר של המבנה הסביל חורגת מתחום הדיון שלנו .לסקירה של הגישות התיאורטיות השונות שבהן טיפלו החוקרים
בשאלה ראה למשל בר–אשר ) (Bar-Asher 2009: 315–327והפניות שם לביבליוגרפיה נוספת.
עיין רטסו ).(Retsö 1989: 1–4
בעברית מדובר בדרך כלל בצירופים הפותחים במילות היחס ל־ ,ב־ או מן ) .(GKC §121f; JM §132c–fאבל גם צירופי יחס עם לפני,
מפני או מלפני )הנלווים בעיקר לפעלים הקשורים בעימות מלחמתי :נכבשׁ ,נכנע ,נִ גַּ ף( יכולים להתפרש כאגנטיביים ,כפי שהראו
רובינשטיין )תשל”ו (65–64 :1וסולאמו ) ;(Sollamo 2003: 623–627וראה סעיף  6.1.6להלן .ראה גם דיונו של קרמיניאק )Carmignac
 (1978בביטויים אגנטיביים במבעים סבילים בעברית ובארמית של קומראן.
זאת בניגוד לדעתה של זיברג )תשמ”א ,(67 :השוללת קשר בין המבנים בנפעל ובהפעיל.
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הכפילות במעמדו של בעל הידע בצירוף נודע ל־ ,בין אגנט למוטב ,נובעת מן הבעייתיות שבקשירת המושג
”אגנט” בארגומנטים של פעלים שאינם מתארים פעולה פיסית שמבצע משתתף אחד על משתתף שני; מעמדו
של החושב בצירוף נחשׁב ל־ — ספק אגנט ,ספק מעריך )ראה סעיף  5.5.4ומובאה 124ג שם( — הוא דוגמה
נוספת לכך 5 .על מעמדו של צירוף היחס בביטוי ברוך ל־ ראה דיון בסעיף .5.6.3

4.1.2

פעלים חוזרים ופעלים הפיכים

כידוע ,פועל חוזר )רפלקסיבי( מתייחס לפעולה שמבצע גורם על עצמו ,כך שאותו משתתף הוא גם האגנט
)הפועֵל ,הגורם( וגם הפציינט המושפע מן הפעולה .הוא ממומש בעמדת הנושא בלבד ,ומספר המשלימים
הדרושים לפועל מבחינה תחבירית קטן באחד ביחס לצורה הלא–חוזרת המקבילה ,בשל מיזוגם של שני
התפקידים הסמנטיים של אגנט ופציינט באלמנט תחבירי

אחד6 .

בעברית מסומנת הרפלקסיביות על פי רוב במעבר לבניינים נפעל והתפעל; אבל פעלים מסוימים בבניינים
אחרים ,שאינם מזוהים פורמלית כחוזרים ,מקבלים הוראה חוזרת כאשר הם באים בהיעדר משלימם או אחד
ממשלימיהם )לדוגמה 10א–ב; וראה בעניין זה גם מובאות 201א–ב בסעיף  .(5.10.2.3לפחות בחלק מן המקרים
נראה ,כי ההוראה החוזרת של הפועל התפתחה מתוך השמטה קונטקסטואלית של משלים החוזר אל עושה
הפעולה או אל חלק מגופו 7 .לא תמיד אפשר לקבוע ,אם ההוראה החוזרת של הפועל מושרשת ממש בלשון או
נובעת מהשמטה חד–פעמית של המשלים.
10

ל־שׂ ָערוֹ וְ ָר ַחץ ַבּ ַמּיִ ם וְ ָט ֵהר )ויקרא יד (8
ת־כּ ְ
ת־בּגָ ָדיו וְ גִ ַלּח ֶא ָ
א וְ ִכ ֶבּס ַה ִמּ ַטּ ֵהר ֶא ְ
ת־בּ ָשׂרוֹ ַבּ ַמּיִ ם וְ ָט ֵהר )ויקרא יד (9
ת־בּגָ ָדיו וְ ָר ַחץ ֶא ְ
ל־שׂ ָערוֹ יְ גַ ֵלּ ַח וְ ִכ ֶבּס ֶא ְ
ת־כּ ְ
ב וְ ֶא ָ
כשם שהוראה חוזרת כרוכה בירידה בערכיותו התחבירית של הפועל ,כן כרוכה הוראה גורמת )שלסימונה

מיוחדים בדרך כלל ,אבל לא תמיד ,הבניינים פִּעל והפעיל( בעלייה בערכיותו התחבירית — בין שהפועל
בהוראתו הבסיסית )ללא הוראת הגרימה( הוא חד–ערכי )לדוגמה 11א–ב( בין שהוא דו–ערכי )12א–ב(; נושאו
של הפועל במסגרת התחבירית הלא–גורמת הופך למושא שלו במסגרת הגורמת 8 .פעלים העשויים להופיע בשתי
מסגרות תחביריות ,שאחת מהן מוסיפה לשנייה הוראה של גרימה ,מכונים לעתים ”פעלים ארגטיביים” 9 ,אך
אנו נעדיף כאן את המונח ”פעלים
11

הפיכים”10 .

תּוּקד )ירמיה טו (14
יכם ָ
י־אשׁ ָק ְד ָחה ְב ַא ִפּי ֲע ֵל ֶ
א ִכּ ֵ
תּוּקד )ירמיה יז (4
ד־עוֹלם ָ
ָ
י־אשׁ ְק ַד ְח ֶתּם ְבּ ַא ִפּי ַע
ב ִכּ ֵ

.5
.6
.7
.8
.9
.10

לדיון נוסף בבעיה עיין למשל לזאר ) ;(Lazard 1994: 36–41הדוגמה שהוא מציג בעמוד  41קרובה במיוחד לענייננו.
לעיון מדוקדק יותר בתופעה הזאת ראה למשל בורוכובסקי–בר אבא )תשס”א.(201–198 :
השווה  .JM §41aבחלק מהמקומות שבהם מצוי שימוש חוזר בְּפועל יוצא יכול להיות שמדובר בשיבוש טקסטואלי; כך למשל מציע
 ,HALOTבערכים גלח וכסה ,לתקן את צורות הפִּעל וַ יְ גַ ַלּח )בראשית מא  ,(14וַ ְתּ ַכס )בראשית לח  (14ו ְתּ ַכ ֶסּה )דברים כב  (12לצורות
התפעל — וַ יִּ ְתגַּ ַלּח ,וַ ִתּ ְת ַכּס ו ִתּ ְת ַכּ ֶסּה ,בהתאמה.
את הקשר בין שתי הוראות של הפועל )או שני פעלים שונים( אפשר לתאר מזוויות שונות ,כך שלא תמיד ברור אם עדיף לראות
בהוראה א’ רפלקסיביות של הוראה ב’ או בהוראה ב’ גרימה של הוראה א’ .דהאן )תש”ם ,(220 :למשל ,רואה בפעלים כמו אכל או
שׁתה צורות חוזרות של האכיל והשׁקה )”האכיל את עצמו”” ,השקה את עצמו”(.
כך למשל אצל קדרי )תשל”ג; תשל”ו (97–87 :ואצל שטרן )תשנ”ד.(20 :
בעקבות קירטצ’וק–הלוי )תשס”ה ,(353 :המסתמך ,כפי הנראה ,על מונח מקובל בדקדוק הצרפתי לפעלים כאלה.verbes réversibles ,
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סעיף 4.1

12

דיאתזה וערכיות

א וְ ֵה ָמּה לֹא יָ ְדעוּ ַמ ְח ְשׁבוֹת יְ הוָ ה וְ לֹא ֵה ִבינוּ ֲע ָצתוֹ )מיכה ד (12
מוּעה )ישעיה כח (9
ת־מי י ִָבין ְשׁ ָ
יוֹרה ֵד ָעה וְ ֶא ִ
ת־מי ֶ
ב ֶא ִ
בין הפעלים ההפיכים הבולטים יותר ראוי לציין את הפועל רעה :השווה את השימוש בו כפועל עומד,

בהקבלה אל רבץ ,ב–13א אל השימוש בו כפועל יוצא ,בהקבלה אל הרביץ ,ב–13ב 11 .אבל הפיכות הפועל היא
לעתים קרובות תופעה שולית ,המתועדת רק במספר מצומצם של היקרויות שלו .במקרים אחדים ,הופעתו
של פועל גורם במסגרת תחבירית מצומצמת )לא–גורמת( או של פועל לא–גורם במסגרת תחבירית מורחבת
)גורמת( עשויה בכלל לנבוע משיבוש בנוסח המסורה ,כך שההפיכות של הפועל מוטלת בספק .הפועל הכלים,
לדוגמה ,משמש ב–14א כפועל עומד שמובנו ”בוש ,התבייש” )ולא כפועל יוצא במשמעות ”הביש” ,כרגיל(; אך
השוואה אל 14ב מעוררת חשד ,ששצורת ההפעיל ַה ְכ ִלים שגויה ושיש לקרוא ִה ָכּ ֵלם בנפעל במובאה הראשונה
כבשנייה12 .

13

י־ה ָמּה ִי ְרעוּ וְ ָר ְבצוּ וְ ֵאין ַמ ֲח ִריד )צפניה ג (13
א ִכּ ֵ
ב ֲאנִ י ֶא ְר ֶעה צֹאנִ י וַ ֲאנִ י ַא ְר ִבּ ֵיצם נְ ֻאם ֲאד ֹנָ י יְ הוִ ה )יחזקאל לד (15

14

ת־פּ ַק ְד ִתּים יִ ָכּ ְשׁלוּ )ירמיה ו (15
א גַּ ם־בּוֹשׁ לֹא־יֵבוֹשׁוּ גַּ ם־ ַה ְכלִ ים לֹא יָ ָדעוּ ָל ֵכן יִ ְפּלוּ ַבנּ ְֹפ ִלים ְבּ ֵע ְ
ב גַּ ם־בּוֹשׁ לֹא־יֵ בֹשׁוּ וְ ִה ָכּלֵ ם לֹא יָ ָדעוּ ָל ֵכן יִ ְפּלוּ ַבנּ ְֹפ ִלים ְבּ ֵעת ְפּ ֻק ָדּ ָתם יִ ָכּ ְשׁלוּ )ירמיה ח (12
אף כשאין ספק בנכונות הטקסט עשויה התנהגותו התחבירית של פועל נתון להתפרש בדרכים שונות.

למשל ,ההפיכות היא אחד ההסברים האפשריים להתנהגותם התחבירית של פועלי הפרשה ונזילה ,שהנוזל
המופרש עשוי להופיע לחלופין כנושא או כמושא שלהם ,אך הוצעו לתופעה גם הסברים אחרים )ראה על כך
בסעיף  .(5.10.2.1גם השימוש בפעלים ישׁב ושׁכן עם הארגומנט המתייחס למקום בעמדת הנושא )כמו למשל
בתחילת מובאה  ,15עם בבל כנושא הפועל( — ולא בעמדת משלים כרגיל )כמו בסוף אותה מובאה( — לאו
דווקא מעיד ,כפי שסבור קדרי 13 ,על הפיכות :במקום להבין מבע מסוג >מקום< ישׁב/שׁכן כ”מקום היה מיושב”
ולגזור אותו מן ”אנשים ישבו/שכנו במקום” )כלומר ”גרמו לו להיות מיושב”( ,אפשר לייחס לפעלים ישׁב ושׁכן,
כשהם נתונים במבנה הזה ,את המובן ”ניצב במקומו ,ניצב איתן”; זה הפירוש המקובל עבור שׁכן ,על כל פנים14 .

15

ן־א ָדם )ירמיה נ (40–39
וְ לֹא־ ֵת ֵשׁב עוֹד ָלנֶ ַצח וְ לֹא ִת ְשׁכּוֹן ַעד־דּוֹר וָ דוֹר … לֹא־ ֵי ֵשׁב ָשׁם ִאישׁ וְ לֹא־יָ גוּר ָבּהּ ֶבּ ָ

4.1.3

פעלים הדדיים

פעלים המתארים פעולה הדדית של שני ארגומנטים )או יותר( זה על זה יכולים לבוא בשתי מסגרות תחביריות:
עם נושא המתייחס לאחד הארגומנטים ומשלים המתייחס לארגומנט השני )16א17 ,א( או עם נושא ברבים )או
.11
.12
.13
.14

לפועל רעה כעשרים וחמש היקרויות במובן ”אכל במרעה” )גם בהשאלה( וכשישים היקרויות במובן ”הוביל למרעה” )ובהרחבה
”הנהיג ,טיפח ,כלכל”( ,לא כולל השימוש בבינוני רועה כשם עצם.
כך לפי ) HALOTערך כלם( .בדומה מתקן  HALOTאת ֶתּ ֱחנַ ף )ירמיה ג  (9ואת יִ ַמּס )דברים כ  (8המשמשים כפעלים יוצאים ל ַת ֲחנֵ ף
ו ֵיָמס .גם את וַ יִּ ְשׁבֹּר )בראשית מא  (56המשמש במובן ”מכר אוכל” ולא במשמעות הרגילה ”קנה אוכל” נראה לתקן לוַ יַּ ְשׁ ֵבּר )ראה
במילון ערכים חנף ,מסס ושׁבר  ,IIבהתאמה(.
קדרי תשל”ו.91 :
ראה  HALOTו– BDBבערך שׁכן.
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שם קיבוצי( הכולל את שני הארגומנטים וללא השלמה )16ב17 ,ב( 15 .הווה אומר ,במבנה השני יורדת ערכיותו
התחבירית של הפועל ,אף שהערכיות הסמנטית שלו )מספר האלמנטים המשתתפים בפעולה שהוא מתאר(
זהה בשני המבנים.
על המבנה השני חלה הגבלה עקרונית ,לפיה חייבים שני הצדדים לשאת אותם מאפיינים סמנטיים )±חי,
אנושי ,אלוהי וכיוצא בזה( :מכאן שמבע כמו 17ב ,למשל ,יכול לשמש בהקשר של כריתת ברית בין שני בני
אדם או שתי קבוצות אנשים ,אך לא בהקשר של כריתת ברית בין האדם
16

לאל16 .

א וָ ָא ִריב ִע ָמּם וָ ֲא ַק ְל ֵלם וָ ַא ֶכּה ֵמ ֶהם ֲאנָ ִשׁים וָ ֶא ְמ ְר ֵטם )נחמיה יג (25
ת־ר ֵעהוּ ְבּ ֶא ֶבן אוֹ ְב ֶאגְ ר ֹף )שמות כא (18
ה־אישׁ ֶא ֵ
יבן ֲאנָ ִשׁים וְ ִה ָכּ ִ
ב וְ ִכי־ ְי ִר ֻ

17

ינוֹתינוּ ֵבּינֵ ינוּ ֵוּבינֶ ָך וְ נִ ְכ ְר ָתה ְב ִרית ִע ָמְּך )בראשית כו (28
א ְתּ ִהי נָ א ָא ָלה ֵבּ ֵ
ב וְ ַע ָתּה ְל ָכה נִ ְכ ְר ָתה ְב ִרית ֲאנִ י וָ ָא ָתּה וְ ָהיָ ה ְל ֵעד ֵבּינִ י ֵוּבינֶ ָך )בראשית לא (44
במבנים מן הסוג הראשון יכולות מילות יחס שונות להציג את הארגומנט השני; במקום הצירוף רב עם

)16א( ,לדוגמה ,מצוי כמה פעמים הצירוף רב ב־ ,ללא הבדל ניכר במשמעות 17 .מילות היחס אל או ל־ ,לעומת
זאת ,נותנות כיוון ברור לפעולה ושוברות את הסימטריה )או מבליטות את היעדר הסימטריה( בין הצדדים
המעורבים :ריב אל פלוני )16ג( ,הרבה יותר מריב עם פלוני )16א( ,נתפס כביאה בטענות אל מי שנשאר
משתתף פסיבי בריב; גם כריתת ברית לפלוני )17ג( ,יותר מאשר כריתת ברית עם פלוני )17א( ,מורגשת כפעולה
שאחראי לה או יוזם אותה בעיקר צד אחד ,ולא שני צדדים המעורבים במידה שווה 18 .הדבר מזכיר את השינוי
במשמעותם של פועלי המקום הסימטרי )סעיף  (5.3.2כשנוסף להם צירוף יחס המתייחס למוצא או ליעד.
16

ג

ָל ָמּה ָת ִריבוּ ֵא ָלי ֻכּ ְלּ ֶכם ְפּ ַשׁ ְע ֶתּם ִבּי נְ ֻאם־יְ הוָ ה )ירמיה ב (29

17

ג

־לנוּ ְב ִרית )יהושע ט (6
חוֹקה ָבּאנוּ וְ ַע ָתּה ִכּ ְרתוּ ָ
ֵמ ֶא ֶרץ ְר ָ

הבחנה מעין זאת בין פעולה שיש בה כיוון לבין פעולה סימטרית קיימת גם בין הצירופים ִדּבּר אל/ל־,
מצד אחד ,לבין הצירופים ִדּבּר עם/את מצד שני .כפי שהראה מאלסה 19 ,להצגת משפט תוכן )דיבור ישיר(
משמשים בעיקר צירופים מן הסוג הראשון ,המעמידים את הנמען כשומע בלבד ,ורק לעתים נדירות צירופים
מן הסוג השני ,המציגים אותו יותר כמשתתף בשיחה;  20אף על פי כן אין הפרדה מוחלטת בין שתי ההוראות,
כפי שאפשר לראות למשל ב–18ב בהשוואה אל 18א.
.15
.16

.17
.18
.19
.20

לדיון כללי בפעלים ההדדיים ראה רינג )תשל”ה( וצדקה )תשל”ח ;(317–298 :לאחרונה הקדיש להם בר–אשר עיון תיאורטי-פורמלי
מעמיק ).(Bar-Asher 2009: 220–312
ברוב המקומות שבהם מדובר על כריתת ברית בין אדם לאל ,האל ממומש כנושא והאדם מוצג בצירוף יחס קומיטטיבי עם מילות
היחס את או עם )כשלושים פעמים( או בצירוף יחס דטיבי עם מילת היחס ל־ )כעשר פעמים; על השימוש במילת היחס הזאת ראה
להלן( .במקרים בודדים ,האדם הוא הנושא ואילו האל מוצג באמצעות מילת היחס ל־ )שמות כג  ,32עזרא י  ,3דה”ב כט  (10או
לפני )מל”ב כג  ,3ירמיה לד  ,18 ,15דה”ב לד  ;31על חילופי ל/לפני ראה סעיף .(6.1.6
בראשית לא  ,36שופטים ו  ,32הושע ב ) 4לעומת כ– 25היקרויות של הצירוף רב עם/את( .הנימה האדוורסטיבית של מילת היחס
ב־ )סעיף  (6.1.3נוספת כאן להוראה העוינת ממילא של הפועל רב .ייתכן כי הצירוף רב ב־ נוצר באנלוגיה אל נלחם ב־ ששכיחותו
)כשישים היקרויות( גדולה מעט מזו של נלחם עם/את )כחמישים היקרויות(.
ראה גם השׁלים אל )יהושע יא  (19לעומת השׁלים עם/את )דברים כ  ,12יהושע י  ,4 ,1שמ”ב י  ,19מל”א כב  ,45משלי טז  ,7דה”א
יט  .(19אבל לפי דעה אחרת יש לתקן את מילת היחס אל למילת היחס את .השווה הערה  8בסעיף .6.1.2
.Malessa 2003; 2006: 191–205
אך שים לב שאין במקרא שימוש בצורת הרבים ִדּבּרו במובן ”דיברו זה עם זה”ִ :דּבּר אינו משמש כפועל הדדי במלוא מובן המילה.
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סעיף 4.2

הפועל ומשלימיו :מבנים מיוחדים

אמר ָל ָעם ַהזֶּ ה )מל”א יב (10
א וַ ְי ַד ְבּרוּ ֵא ָליו ַהיְ ָל ִדים ֲא ֶשׁר גָּ ְדלוּ ִאתּוֹ ֵלאמֹר כֹּה־ת ֹ ַ

18

אמר ָל ָעם )דה”ב י (10
ב וַ ְי ַד ְבּרוּ ִאתּוֹ ַהיְ ָל ִדים ֲא ֶשׁר גָּ ְדלוּ ִאתּוֹ ֵלאמֹר כֹּה־ת ֹ ַ

4.2

הפועל ומשלימיו :מבנים מיוחדים

4.2.1

השלמת הפועל שבמשפט זיקה

השמטת הכינוי החוזר במשפט הזיקה.

תופעה ידועה היא ,שבמשפט זיקה לא חייב להופיע כינוי חוזר לשם

הזוקק ,אם הוא משמש כמושא ישיר לפועל במשפט הזיקה 21 :משפטי זיקה שבהם נשמט הכינוי החוזר במעמד
מושא ישיר ,כמו 19א ,שכיחים הרבה יותר ממשפטי זיקה שבהם הוא נשמר ,כמו 19ב .גם במשפטי זיקה
המתייחסים לזמן או למקום שכיחה השמטתם של ביטויים חוזרים — בין צירופים המורכבים ממילת יחס
וכינוי חוזר )השווה את שתי צלעות התקבולת שב– ,(20בין ,כשמדובר במקום ,תוארי פועל כגון ָשׁם או ָשׁ ָמּה

)השווה את שני חלקי מובאה
19

22 .(21

ת־בּנָ יו ָבּ ֵאשׁ ְכּת ֲֹעבוֹת ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ה ִֹרישׁ יְ הוָ ה ִמ ְפּנֵ י ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל )דה”ב כח (3
א וַ ְיַּב ֵער ֶא ָ
הוֹרישׁ יְ הוָ ה א ָֹתם ִמ ְפּנֵ י ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל )מל”ב טז (3
ת־בּנוֹ ֶה ֱע ִביר ָבּ ֵאשׁ ְכּת ֲֹעבוֹת ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ִ
ב וְ גַ ם ֶא ְ

20

ָארוּר ַהיּוֹם ֲא ֶשׁר ֻילַּ ְד ִתּי בּוֹ יוֹם ֲא ֶשׁר־ ְילָ ַד ְתנִ י ִא ִמּי ַאל־יְ ִהי ָברוְּך )ירמיה כ (14

21

ן־א ִח ָיקם … וְ ֵשׁב ִאתּוֹ ְבּתוְֹך
ל־היָּ ָשׁר ְבּ ֵעינֶ יָך לָ לֶ ֶכת ָשׁ ָמּה ֵלְך … וְ ֻשׁ ָבה ֶאל־גְּ ַד ְליָ ה ֶב ֲ
ל־ה ָא ֶרץ ְל ָפנֶ יָך וְ ֶא ַ
ְר ֵאה ָכּ ָ

ל־היָּ ָשׁר ְבּ ֵעינֶ יָך לָ לֶ ֶכת ֵלְך )ירמיה מ (5–4
ל־כּ ַ
ָה ָעם אוֹ ֶא ָ
לעומת זאת לא נהוגה השמטתו של צירוף ,שבו הכינוי החוזר חבור למילת יחס מוצרכת פורמלית ,כלומר
מילת יחס המלווה את הפועל שבמשפט הזיקה כסימן הצרכה 23 .עם פועל כמו בחר ,שעשוי לקבל שני סוגי
השלמה — מושא ישיר )22ב( או צירוף יחס )22ג( — כינוי חוזר חסר ישוחזר בעדיפות כמושא ישיר ולא כחלק
מצירוף יחס :במשפט זיקה כמו זה שב–22א ,למשל ,נשלים לפיכך ”אשר בחרתי אותה” ולא ”אשר בחרתי
בה” 24 .בכל זאת נותר היסוס במקומות ספורים ,שבהם אפשר לשער כי מילת יחס מוצרכת הוקדמה והוצאה
ממשפט הזיקה :את  23אפשר להבין לא רק ”בחרתם ב)איש( אשר לא חפצתי )אותו(” אלא גם ”בחרתם )את
האיש( אשר לא חפצתי בו” — בדומה ל– 24שהוראתו ”)האיש( אשר תמצא את אלוהיך עמו לא יחיה” ושחלה
בו תזוזה של מילת
.21
.22
.23
.24

.25

היחס25 .

ראה פרץ תשכ”ז.GKC §138b; JM §158h ;90–89 :
ראה פרץ תשכ”ז.GKC §138c; JM §158j–k ;92–91 :
יש אולי מספר קטן מאוד של יוצאים מן הכלל ,למשל בישעיה מז ֲ 15א ֶשׁר יָ גָ ַע ְתּ = ”אשר יגעת בהם” .המשמעות זהה לזו של משפט
הזיקה בפסוק  12שם ,שמילת היחס הוצאה ממנו והוקדמה לוַ :בּ ֲא ֶשׁר יָ גַ ַע ְתּ )ועל מבנה זה ראה להלן(.
בשונה מן האמור ב– .JM §158cמשפטי זיקה שבהם מופיע הפועל בחר ללא כינוי חוזר למשלימו ,כמו ב–22א ,מצויים כארבעים
פעמים במקרא; כינוי חוזר בעמדת מושא ישיר מצוי ,נוסף על מל”א יא 22) 34ב( ,רק בישעיה מא  .8הדגם אשר בחר בו ,כלומר עם
כינוי חוזר החבור למילת היחס ב־ כסימן ההצרכה של בחר ,מצוי בחמישה–עשר מקומות :במדבר טז  ,5יז  ,20דברים יב  ,18 ,11יד
 ,25טז  ,7יז  ,15 ,8שופטים י  ,14שמ”א י  ,24מל”א ח  ,44יא ) 32מובאה 22ג( ,ירמיה לג  ,24תהלים קה  ,26דה”ב ו  .34על הבדלי
המשמעות בין בחר בהשלמת מושא ישיר לבין בחר ב־ ראה סעיף .5.7.1
מבנה זהה לזה של ישעיה סה ) 12מובאה  23לעיל( מצוי גם בישעיה נו  ,4סו  .4על הקדמת מילת היחס והוצאתה ממשפט הזיקה
ראה גוטשטיין ) (Gottstein 1949: 44–46וכן .GKC §138f; JM §158m
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פרק 4

22

שינויים בערכיות ובהצרכה

רוּשׁ ַלםִ ֲא ֶשׁר ָבּ ָח ְר ִתּי )מל”א יא (13
וּל ַמ ַען יְ ָ
א ְל ַמ ַען ָדּוִ ד ַע ְב ִדּי ְ
ב ְל ַמ ַען ָדּוִ ד ַע ְב ִדּי ֲא ֶשׁר ָבּ ַח ְר ִתּי אֹתוֹ )מל”א יא (34
ג

רוּשׁ ַלםִ ָה ִעיר ֲא ֶשׁר ָבּ ַח ְר ִתּי ָבהּ )מל”א יא (32
וּל ַמ ַען יְ ָ
ְל ַמ ַען ַע ְב ִדּי ָדוִ ד ְ

23

וַ ַתּ ֲעשׂוּ ָה ַרע ְבּ ֵעינַ י ַוּב ֲא ֶשׁר לֹא־ ָח ַפ ְצ ִתּי ְבּ ַח ְר ֶתּם )ישעיה סה (12

24

ֹלהיָך לֹא יִ ְחיֶ ה )בראשית לא (32
ת־א ֶ
ִעם ֲא ֶשׁר ִתּ ְמ ָצא ֶא ֱ
מהיעדרו של כינוי חוזר במשפט הזיקה לא עולה בהכרח ,כי הפועל יוצא למושא ישיר שאפשר לזהות אליו

את השם הזוקק; השם הזוקק עשוי להיות שם פעולה המשמש כמושא פנימי )ראה סעיף  — (4.3אלמנט אשר
איו מוצרך על ידי הפועל ,אך מוצב בעמדת השם הזוקק כאמצעי להצגת הפעולה שבה מדובר .המבנה הזה

שכיח מאוד ,ומצוי בצירופים דוגמת הבטחון אשר בטח >פלוני< )מובאה  ,(25החטאה אשר החטיא >פלוני< את
>אלמוני< ,השׁבועה אשר נשׁבע >פלוני<

ל>אלמוני< 26

וכן הלאה )דוגמאות נוספות מוצגות במובאות 39א–ב

ו–40א–ב בסעיף  .(4.3במקרים מסוימים אפשר לקרב את המבנה שבו השם הזוקק הוא מושא פנימי אל מבנה
שבו משפט הזיקה מכיל צירוף יחס עם כינוי חוזר ,המעמיד את השם הזוקק כתיאור אופן ,אמצעי או נסיבות:
אם נשווה למשל את הצירוף חטאתו אשר חטא ב–26א אל הצירוף חטאתו אשר חטא בה ב–26ב ,נוכל להניח,
כי האחד נגזר מן השני בהשמטת צירוף היחס החוזר לשם הזוקק.
25

ֹה־א ַמר ַה ֶמּ ֶלְך ַהגָּ דוֹל ֶמ ֶלְך ַאשּׁוּר ָמה ַה ִבּ ָטּחוֹן ַהזֶּ ה ֲא ֶשׁר ָבּ ָט ְח ָתּ )מל”ב יח  ∥ 19ישעיה לו (4
כּ ָ

26

הוֹדע ֵא ָליו ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא וְ ֵה ִביא ָק ְר ָבּנוֹ ְשׂ ִע ַירת ִעזִּ ים ְתּ ִמ ָימה נְ ֵק ָבה )ויקרא ד (28
א אוֹ ַ
ת־ק ְר ָבּנוֹ ְשׂ ִעיר ִעזִּ ים זָ ָכר ָתּ ִמים )ויקרא ד (23
אוֹ־הוֹדע ֵא ָליו ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא ָבּהּ וְ ֵה ִביא ֶא ָ
ַ
ב

משפטי זיקה המתייחסים לתוכן.

השם הזוקק של משפטי זיקה המכילים פועל דיבור והעברת מסר יכול

להיות אלמנט מתוך משפט התוכן המשלים את הפועל הזה )27א( ,גם אם כינוי חוזר אל האלמנט הזה אינו
מפורש במשפט התוכן אלא רק משתמע ממנו )27ב( או אם משפט התוכן חסר בכלל )27ג(;  27העובדה ,שהשם
הזוקק לקוח ממשפט התוכן ומעיד על הנאמר בו ,מקלה למעשה על השמטת יתר חלקיו של משפט התוכן מבלי
שתאבד המשמעות :בביטוי מעין הארץ אשר נשׁבע >פלוני< ל>אלמוני< )כמו למשל ב–28ב( ,ההשלמה לתת לו

)כמו ב–28א( ברורה
27

מאליה28 .

א וַ יהוָ ה ָענָ הוּ ִהנֵּ ה ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ָא ַמ ְר ִתּי ֵא ֶליָך זֶ ה יַ ְעצֹר ְבּ ַע ִמּי )שמ”א ט (17
ת־ה ָעם וְ ֶא ְתּנָ ה ָל ֶהם ָמיִ ם )במדבר כא (16
ב ִהוא ַה ְבּ ֵאר ֲא ֶשׁר ָא ַמר יְ הוָ ה ְלמ ֶֹשׁה ֱאסֹף ֶא ָ

.26
.27
.28

הנוסחה החטאה אשר החטיא >פלוני< את >אלמוני< מופיעה במקרא קרוב לעשרים פעמים ,למשל במל”א יד  ,16טו  .26לנוסחה
השׁבועה אשר נשׁבע >פלוני< ל>אלמוני< ראה בראשית כו  ,3דברים ז  ,8יהושע ט  20וירמיה יא .5
לחלופין אפשר להניח כי נשמט צירוף יחס חוזר מעין ”עליו” או ”אודותיו” ,המשמש ברגיל לקידום התוכן .ראה פרץ )תשכ”ז;(93–92 :
.GKC §138b; JM §158i
הביטוי עם לתת מצוי שש–עשרה פעמים )שמות יג  ,5דברים א  ,35 ,8ו  ,10ז  ,13י  ,11יא  ,21 ,9כו  ,3כח  ,11ל  ,20לא  ,7יהושע א
 ,6ה  ,6כא  ,43ירמיה לב  ;(22פעמיים מצוי משפט תוכן מלא ,עם צורה נטויה של נתן ,במקום משפט התוכן המצומצם )שמות לג
 ,1דברים לד  .(4הצירוף ללא הפועל נתן מופיע שתים–עשרה פעמים )בראשית נ  ,24במדבר יא  ,12יד  ,23 ,16לב  ,11דברים ו ,18
 ,23ח  ,1לא  ,23 ,21 ,20שופטים ב .(1
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סעיף 4.2

ג

הפועל ומשלימיו :מבנים מיוחדים

ֹלהים יָ ְחנְ ָך ְבּנִ י )בראשית מג (29
אמר ֱא ִ
יכם ַה ָקּטֹן ֲא ֶשׁר ֲא ַמ ְר ֶתּם ֵא ָלי וַ יּ ֹ ַ
אמר ֲהזֶ ה ֲא ִח ֶ
וַ יּ ֹ ֶ

ת־ה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר־נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ַל ֲאב ָֹתם ָל ֵתת ָל ֶהם )דברים י (11
א וְ יָ בֹאוּ וְ יִ ְרשׁוּ ֶא ָ

28

ת־ה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר־נִ ְשׁ ַבּע יְ הוָ ה ַל ֲאב ֵֹת ֶיכם )דברים ח (1
אתם וִ ִיר ְשׁ ֶתּם ֶא ָ
וּב ֶ
ב ָ
לחלופין ,הזיקה עשויה להתייחס גם למשפט התוכן בכללותו ,או ליתר דיוק למילת תוכן דוגמת ָדּ ָבר

המשמשת כתחליף משפט )ראה סעיף  ,(5.12כמו למשל ב–29א .לעתים קרובות באים משפטי זיקה כאלה ללא
שם זוקק )29ב( ,בייחוד אחרי מילת היחס כ־ )29ג( :הצירוף כאשר כבר התאבן כמילת חיבור חדשה )”כפי
ש–”(.
29

־לי )נחמיה ב (18
ף־דּ ְב ֵרי ַה ֶמּ ֶלְך ֲא ֶשׁר ָא ַמר ִ
טוֹבה ָע ַלי וְ ַא ִ
ר־היא ָ
ֹלהי ֲא ֶשׁ ִ
א וָ ַאגִּ יד ָל ֶהם ֶאת־יַ ד ֱא ַ
אמר יְ הוָ ה ֵא ַלי אֹתוֹ ֲא ַד ֵבּר )מל”א כב (14
ת־א ֶשׁר י ֹ ַ
ב ַחי־יְ הוָ ה ִכּי ֶא ֲ
ג

4.2.2

יוֹסף )בראשית מא (54
וַ ְתּ ִח ֶלּינָ ה ֶשׁ ַבע ְשׁנֵ י ָה ָר ָעב ָלבוֹא ַכּ ֲא ֶשׁר ָא ַמר ֵ

הבינוני הפעיל והשלמתו

צורות הבינוני ,כצורות ספק פועליות ספק שמניות ,יכולות לקבל השלמה או הרחבה פועלית כמו גם השלמה
שמנית 29 .כינוי חבור או צירוף שמני המופיע מיד אחר צורת בינוני עשוי להיות אקוזטיבי )מושא ישיר של
צורה פועלית( או גניטיבי )כינוי קניין ,סומך במבנה סמיכות( ,ואין הבחנה פורמלית בין שתי האפשרויות אלא
במקרים מיוחדים :בצורות שנוסף אליהן כינוי חבור של גוף ראשון יחיד )־נִ י לעומת ־ִ י( ,בצורות המסומנות
בה”א הידיעה )השווה לדוגמה את המרגיז ארץ ב–30א אל מרגיז הארץ ב–30ב( ,בצורות הרבים )סופית ־ִ ים לעומת
־ֵ י( ,בחלק מצורות הנקבה )סופית ־ָ ה לעומת ־ַ ת( ,ובטקסטים מנוקדים גם בצורות היחיד של פועלי גזרת ל”י
)סופית ־ֶ ה לעומת ־ֵ ה( .ברוב המקרים יכולה ההבחנה להתבסס רק על המובן וההקשר — ויש גם מקרים שבהם
קיימת הבחנה פורמלית ,והיא אינה תואמת את ההקשר :מוציאי מא ָֹיבי ב– ,31למשל ,הוא ”המוציא אותי” ולא
”המוציא שלי” ,למרות הצורה הגניטיבית של הכינוי החבור; ב– 32מופיעות זו לצד זו ,בקואורדינציה ,הצורות
מב ֵאי תודה )עם הבינוני כשם עצם במבנה
מבאים עולה )עם הבינוני כצורה פועלית( ו ִ
ִ
30

סמיכות(30 .

מּוּד ָיה יִ ְת ַפ ָלּצוּן )איוב ט (3
קוֹמהּ וְ ַע ֶ
א ַה ַמּ ְרגִּ יז ֶא ֶרץ ִמ ְמּ ָ
ב ר ֶֹאיָך ֵא ֶליָך יַ ְשׁגִּ יחוּ ֵא ֶליָך יִ ְתבּוֹנָ נוּ ֲהזֶ ה ָה ִאישׁ ַמ ְרגִּ יז ָה ָא ֶרץ ַמ ְר ִעישׁ ַמ ְמ ָלכוֹת )ישעיה יד (16

31

רוֹמ ֵמנִ י ֵמ ִאישׁ ֲח ָמ ִסים ַתּ ִצּ ֵילנִ י )שמ”ב כב (49
וּמ ָקּ ַמי ְתּ ְ
יאי ֵמא ָֹיְבי ִ
וּמוֹצ ִ
ִ

32

תוֹדה ֵבּית יְ הוָ ה )ירמיה יז (26
וּמ ִב ֵאי ָ
וּלבוֹנָ ה ְ
וּמנְ ָחה ְ
עוֹלה וְ זֶ ַבח ִ
הוּדה … ְמ ִב ִאים ָ
וּבאוּ ֵמ ָע ֵרי־יְ ָ
ָ

.29

.30

ראה למשל דיונו המפורט של ואן פרסן ) (van Peursen 2004: 200–206במעמדן של צורות הבינוני )המחבר מתמקד בלשון ספר
בן–סירא ,אך דבריו תקפים כמובן גם ללשון המקרא( .חשוב להדגיש שאופיו של הקשר בין הבינוני להשלמתו אינו תלוי במעמדו
התחבירי של הבינוני במשפט .בינוני המקבל השלמה או הרחבה כפועל יוצר עם משלימיו או מרחיביו צירוף שיכול לתפקד ,כיחידה
אחת ,כצירוף שמני )שם עצם או שם תואר( .אנדרסן ופורבס ) (Andersen and Forbes 2007: 210–211מבחינים בהקשר זה בין
התנהגותו האנדוצנטרית של הבינוני )התנהגותו כלפי פנים ,כלומר כלפי משלימיו( להתנהגותו האקסוצנטרית )כלפי חוץ ,כלומר
כלפי יתר האיברים במשפט(.
על ההבחנה בין בינוני פועלי לבינוני שמני ראה גם מוראוקה ).(Muraoka 1992: 44–45
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פרק 4

שינויים בערכיות ובהצרכה

ההבחנה בין המבנים שבהם יש לצורות הבינוני השלמה אקוזטיבית לבין המבנים שבהם יש להן השלמה
גניטיבית היא חשובה :אפשר אמנם לעתים קרובות להפוך מבנה גניטיבי לאקוזטיבי ,אבל לא תמיד כך הדבר
— ר ֹכבי סוסים ,למשל ,אינם ”רוכבים סוסים” אלא ”רוכבים על סוסים” — ויש להיזהר מלהניח הקבלה
כזאת באופן אוטומטי .עם פעלים המתועדים בשתי מסגרות תחביריות ,האחת בהשלמת מושא ישיר והשנייה
בהשלמת צירוף יחס ,לא נוכל לדעת לאיזו מהן קשור המבנה הגניטיבי :כך למשל עשוי הצירוף שׁ ֹמר אד ֹניו

ב–33א להתפרש ”השומר את אדוניו” )בדומה אל 33ב( או ”השומר על אדוניו” )כמו
33

ב–33ג(31 .

אכל ִפּ ְריָ הּ וְ שׁ ֵֹמר ֲאד ֹנָ יו יְ ֻכ ָבּד )משלי כז (18
א נ ֵֹצר ְתּ ֵאנָ ה י ֹ ַ
עוֹדד )תהלים קמו (9
ב יְ הוָ ה שׁ ֵֹמר ֶאת־גֵּ ִרים יָתוֹם וְ ַא ְל ָמנָ ה יְ ֵ
ג

ל־מ ִשׁ ַיח יְ הוָ ה )שמ”א כו (16
יכם ַע ְ
ל־אד ֹנֵ ֶ
י־מוֶ ת ַא ֶתּם ֲא ֶשׁר לֹא־ ְשׁ ַמ ְר ֶתּם ַע ֲ
ִכּי ְבנֵ ָ

במקרים מסוימים ברור ,כי הכינוי החבור לצורת בינוני אינו גניטיבי ואינו אקוזטיבי :חֹנָ ְך ב– ,34לדוגמה,
אינו ”החונה אותך” ולא ”החונה שלך” אלא ”החונה עליך” ,כלומר ”העורך מצור עליך” 32 .אבל במקרים אחרים
נהסס לשלול לגמרי את פירוש הכינוי כגניטיבי .צורה כמו קמיך ב–35א ,למשל ,שווה במשמעה לצירוף הקמים

עליך ולפסוקית כל אשר קמו עליך ב–35ב; אבל מכיוון שהבינוני קם שכיח יותר כצורה נטויה עם כינוי חבור
מאשר כצורת נפרד בהשלמת צירוף יחס ,ומכיוון שהוא מופיע כמה פעמים בהקבלה אל אויב ,צר או צורר — 33
צורות בינוני שכבר קיבלו מעמד של שמות עצם לכל דבר — ייתכן שגם הוא כבר נוטה למעמד של שם עצם,
ושהצורה קמיך צריכה למעשה להתפרש בעברית בת ימינו ”הקמים שלך” ,עם כינוי חבור גניטיבי.
34

ֹלהים ִפּזַּ ר ַע ְצמוֹת חֹנָ ְך )תהלים נג (6
י־א ִ
א־היָ ה ָפ ַחד ִכּ ֱ
דוּ־פ ַחד ל ֹ ָ
ָשׁם ָפּ ֲח ַ

35

ל־תּ ְשׁ ַכּח קוֹל צ ְֹר ֶריָך ְשׁאוֹן ָק ֶמיָך ע ֶֹלה ָת ִמיד )תהלים עד (23
א ַא ִ
י־שׁ ָפ ְטָך יְ הוָ ה ַהיּוֹם ִמיַּ ד ָכּל־ ַה ָקּ ִמים ָע ֶליָך … יִ ְהיוּ ַכנַּ ַער א ֵֹיְבי ֲאד ֹנִ י ַה ֶמּ ֶלְך וְ כֹל ֲא ֶשׁר־
ב יִ ְת ַבּ ֵשּׂר ֲאד ֹנִ י ַה ֶמּ ֶלְך ִכּ ְ

ָקמוּ ָע ֶליָך ְל ָר ָעה )שמ”ב יח (32–31

4.2.3

הבינוני הסביל בהוראה פעילה

צורות מסוימות של בינוני פעול יוצאות למושא ישיר ,כמו הצורות הפעילות של הפועַל ,ומתקרבות לצורות
הפעילות

בהוראתן; 34

הדוגמה הבולטת ביותר היא זו של הצורה ָלבוּשׁ )למשל

36א–ב(35 .

המקרה של ָחגוּר

מורכב יותר ,מכיוון שהמושא הישיר של הצורות הפעילות של חגר עשוי להתייחס לא רק לבגד ,אלא גם לאיבר
.31
.32
.33
.34
.35

כנגד מאות היקרויות של הפועל שׁמר )בין במובן ”דאג שלא ייפגע או יאבד” ,בין במובן ”עקב ,השגיח ,בחן”( בהשלמת מושא ישיר,
השלמה בצירוף יחס עם על )או אל( מתועדת רק במקומות בודדים :שמ”א כו  ,16 ,15שמ”ב יא  ,16תהלים נט  ,10איוב יד  ,16משלי
ב  ,11ו .22
השווה למשל אל ישעיה כט  ,3ירמיה נ  ,29תהלים כז  3ועוד.
שמ”ב כב  ,49תהלים ג  ,2יח  ,49מד  ,6עד .23
דיון מעמיק בתופעה הזו ,במקורה ובהסתעפויותיה חורג ממסגרת המחקר שלנו; נסתפק בהפניה אל מאמרו המפורט של בלאו
)תשי”ב–תשי”ג( ואל הערותיו של מוראוקה בנושא ).(Muraoka 1992: 45–47
פרט לשמ”א יז ) 5מובאה 36א( ראה גם יחזקאל ט  ,3 ,2זכריה ג  ,3משלי לא  21ודניאל י  .5כמובן לא נכלל כאן השימוש בבינוני
הסביל כסומך במבנה סמיכות ,בצירופים מעין ָה ִאישׁ ְל ֻבשׁ ַה ַבּ ִדּים )יחזקאל ט  11ועוד( ,שבהם הקשר בין הבינוני למשלימו אינו
אקוזטיבי אלא גניטיבי )כנידון בסעיף  4.2.2לעיל(.

30

סעיף 4.3

המושא הפנימי

שמכסים בו או לאדם שאותו מלבישים )התמשאות המקום; ראה הדיון בפועל הזה בסעיף  .(5.10.2.3כשהנושא
של חגור מתייחס לאדם ,הבינוני הפעול מתקרב אמנם לצורה פעילה )השווה למשל 37א–ב( ,אבל במקומות
אחדים הוא עשוי בכל זאת להיתפס גם כסביל :פלוני חגור בגד ,כלומר מישהו חגר אותו בגד )ראה 37ג להלן
כנגד 201ג בסעיף  .(5.10.2.3ההוראה הסבילה היא היחידה האפשרית כשהנושא של חגור מתייחס לאיבר בגוף
)השווה 37ד–ה(.
כוֹבע נְ ח ֶֹשׁת ַעל־רֹאשׁוֹ וְ ִשׁ ְריוֹן ַק ְשׂ ַק ִשּׂים הוּא לָ בוּשׁ )שמ”א יז (5
א וְ ַ

36

ל־בּ ָשׂרוֹ )ויקרא טז (4
י־בד יִ ְהיוּ ַע ְ
וּמ ְכנְ ֵס ַ
ת־בּד ק ֶֹדשׁ ִילְ ָבּשׁ ִ
ב ְכּתֹנֶ ַ
י־דן )שופטים יח (16
גוּרים ְכּ ֵלי ִמ ְל ַח ְמ ָתּם נִ ָצּ ִבים ֶפּ ַתח ַה ָשּׁ ַער ֲא ֶשׁר ִמ ְבּנֵ ָ
שׁ־מאוֹת ִאישׁ ֲח ִ
א וְ ֵשׁ ֵ

37

ת־כּ ֵלי ִמ ְל ַח ְמתּוֹ וַ ָתּ ִהינוּ ַל ֲעֹלת ָה ָה ָרה )דברים א (41
ב וַ ַתּ ְחגְּ רוּ ִאישׁ ֶא ְ
ג

ת־פּנֵ י יְ הוָ ה נַ ַער ָחגוּר ֵאפוֹד ָבּד )שמ”א ב (18
מוּאל ְמ ָשׁ ֵרת ֶא ְ
וּשׁ ֵ
ְ

אוּפז )דניאל י (5
וּמ ְתנָ יו ֲחגֻ ִרים ְבּ ֶכ ֶתם ָ
ישׁ־א ָחד ָלבוּשׁ ַבּ ִדּים ָ
ֶ
ד וְ ִהנֵּ ה ִא
ֹעוֹת ָיה )משלי לא (17
יה וַ ְתּ ַא ֵמּץ זְ ר ֶ
ה ָחגְ ָרה ְבעוֹז ָמ ְתנֶ ָ

4.3

המושא הפנימי

המושא הפנימי במובן הצר הוא שם עצם הגזור מאותו שורש כמו הפועל ,הנלווה לפועל כמושא ישיר .סוג
אחד של שמות כאלה הם שמות פעולה ,שהופעתם לצד הפועל נועדה להדגיש את הפעולה )למשל 38א( או —
אם נוסף אליהם לוואי או נסמך — לתארה או להגדירה )38ב( .לעתים קרובות ,כאמור בסעיף  ,4.2.1משמש
המושא הפנימי גם כאמצעי נוח להצגת הפעולה כשהפועל נתון במשפט זיקה .שמות כאלה אינם חלק מהצרכת
הפועל ,והם מצטרפים לפועל לצד הצרכתו הרגילה ,בין שהפועל עומד בין שהוא מצריך מושא ישיר )רגיל( או
השלמה אחרת :ישׁן ֵשׁנה ,אהב את >פלוני< אהבהִ ,קנּא ל>פלוני< קנאה

38

ועוד36 .

ל־ה ִמּ ְת ַא ְבּ ִלים ָע ֶל ָיה )ישעיה סו (10
יה ִשׂישׂוּ ִא ָתּהּ ָמשׂוֹשׂ ָכּ ַ
רוּשׁ ַלםִ וְ גִ ילוּ ָבהּ ָכּל־א ֲֹה ֶב ָ
א ִשׂ ְמחוּ ֶאת־יְ ָ
ֹלהיִ ְך )ישעיה סב (5
ל־כּ ָלּה ָי ִשׂישׂ ָע ַליִ ְך ֱא ָ
וּמשׂוֹשׂ ָח ָתן ַע ַ
תוּלה ְיִב ָעלוְּך ָבּנָ יִ ְך ְ
י־יִב ַעל ָבּחוּר ְבּ ָ
ב ִכּ ְ
לבנים ,המטיר
אלמיםָ ,ל ַבן ֵ
סוג נפרד של מושא הגזור מאותו שורש כמו הפועל מצוי בצירופים דוגמת ִאלּם ֻ

מטר וכן הלאה 37 .כאן המושא מתייחס לא לפעולה אלא לעצם ממשי המגולם בפועל עצמו ,לעתים קרובות
עצם הנוצר כתוצאה מן הפעולה )מושא מתהווה .(effected object ,אלמנטים כאלה ,שלא כמו שמות הפעולה
שבהם דובר לעיל ,הם ארגומנטים של הפועל :כאלמנטים המתייחסים למשתתפים בפעולה שהפועל מתאר,
הם מוצרכים מבחינה סמנטית ,גם אם ברמה התחבירית הם עשויים להישמט בזכות היותם מגולמים בפועל
)על תופעת גילום הארגומנטים בפועל ראה הדיון בסעיף .(5.10.1.1
.36
.37

ראה ,עבור הפועל ישׁן :ירמיה נא  ;57 ,39עבור הפועל אהב :שמ”א כ  ,17שמ”ב יג  ,15ירמיה לא  ;3עבור הפועל ִקנּא :זכריה א  ,14ח
.2
לבנים :בראשית יא  ,3שמות ה  .7המטיר מטר :ישעיה ה  .6דוגמאות נוספות למושאים פנימיים
אלמים :בראשית לז ָ .7ל ַבן ֵ
ִאלּם ֻ
מפורטות בספרי הדקדוק הסטנדרטיים ).(GKC §117p–r; JM §125q–r
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לקבוצה שנייה זאת אפשר לשייך גם צירופים שבהם המושא אינו מתייחס לעצם ממשי אלא לתוכן הנוצר
בפעולת דיבור; ואולם במקרים מסוימים קשה להבחין בין התייחסות לתוכן לבין התייחסות לפעולת הדיבור:
בצירופים חד חידה או ָמ ַשׁל ָמ ָשׁל ,לדוגמה ,ברור כי שמות העצם מתייחסים לתוכן ,אך בצירופים דוגמת נשׁבע

תפלּה עשויים שמות העצם להתפרש הן כמילות תוכן המתייחסות לתוכן המובע ,הן כשמות
שׁבועה או התפלל ִ
פעולה המתייחסים לפעולת ההבעה .כשמות פעולה ,כאמור לעיל ,אין הם חלק מהצרכת הפועל; על מעמדם
כמילות תוכן ראה סעיף .5.4.2
במקומו של מושא פנימי עשוי לבוא שם עצם שאינו גזור מאותו שורש כמו הפועל ,אך קשור בהוראתו אל
שם עצם כזה :השווה למשל את העלילות אשר פשׁע >פלוני< במובאה 39ב אל הפשׁעים אשר פשׁע ב–39א או
את הדברים אשר התחנן >פלוני< במובאה 40ב אל התחינה אשר התחנן ב–40א .במקרים כאלה אפשר לראות
בשם העצם מושא פנימי במובן רחב יותר של המונח.
39

־בְך )מל”א ח (50
יהם ֲא ֶשׁר ָפּ ְשׁעוּ ָ
ל־פּ ְשׁ ֵע ֶ
וּל ָכ ִ
אוּ־לְך ְ
א וְ ָס ַל ְח ָתּ ְל ַע ְמָּך ֲא ֶשׁר ָח ְט ָ
יֹלתיִ ְך ֲא ֶשׁר ָפּ ַשׁ ַע ְתּ ִבּי )צפניה ג (11
בוֹשׁי ִמכֹּל ֲע ִל ַ
ב ַבּיּוֹם ַההוּא לֹא ֵת ִ

40

ת־תּ ִחנָּ ְתָך ֲא ֶשׁר ִה ְת ַחנַּ נְ ָתּה ְל ָפנַ י )מל”א ט (3
ת־תּ ִפ ָלּ ְתָך וְ ֶא ְ
אמר יְ הוָ ה ֵא ָליו ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֶא ְ
א וַ יּ ֹ ֶ
יוֹמם וָ ָליְ ָלה )מל”א ח (59
ֹלהינוּ ָ
ב וְ יִ ְהיוּ ְד ָב ַרי ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר ִה ְת ַחנַּ נְ ִתּי ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה ְקר ִֹבים ֶאל־יְ הוָ ה ֱא ֵ
מושא פנימי שהוא ארגומנט מוצרך )ולא שם פעולה( עשוי ,לצד פעלים מסוימים ,להתחלף עם מושא רגיל.

כדוגמה נבחן את הפועל זבח :הפועל מתועד מצד אחד בהשלמת מושא פנימי במובן הצר ,בצירוף זָ ַבח זֶ ַבח ,או
מושא פנימי במובן הרחב ,בצירופים דוגמת זָ ַבח שלמים ,זָ ַבח פסח וכן הלאה ,המתמקדים בסוגים מסוימים של
זבחים )למשל 41א( 38 .מצד שני ,זבח עשוי גם לקבל מושא המתייחס לבעל החיים המוקרב כזבח )למשל 41ב(,
ובמושא כזה לא נוכל בשום אופן לראות מושא פנימי :כדבריה של בורוכובסקי–בר אבא” ,ההבחנה בין מושא
אמתי לבין מושא פנימי היא )בין היתר( בקיומו של האובייקט )שמסמנו תופס עמדת מושא( קיום עצמאי
מחוץ לפעולה” 39 .אפשר במקרים כאלה להבדיל בין שתי הוראות שונות מעט של הפועל :בדוגמה שלנו נבדיל
בין זבח במובן ”ערך זֶבַח” )עם מושא פנימי המתאר את סוג הזבח( מצד אחד ,לזבח במובן ”הקריב ,שחט
)כזֶבַח(” )עם מושא רגיל המתייחס לבעל החיים( מצד שני .אבל שני סוגי המושאים עשויים להופיע בסמיכות
זה לזה ,כפי שקורה למשל ב–41ג ,ואז מתערבים שני המובנים של הפועל.
41

הוֹשׁ ַע ִמזְ ֵבּ ַח ַליהוָ ה … וַ יַּ ֲעלוּ ָע ָליו עֹלוֹת ַליהוָ ה וַ יִּ זְ ְבּחוּ ְשׁ ָל ִמים )יהושע ח (31–30
א ָאז ְיִבנֶ ה יְ ֻ
וּמ ִריא )שמ”ב ו (13
ב וַ יְ ִהי ִכּי ָצ ֲעדוּ נ ְֹשׂ ֵאי ֲארוֹן־יְ הוָ ה ִשׁ ָשּׁה ְצ ָע ִדים וַ יִּ זְ ַבּח שׁוֹר ְ
ג

.38

.39

ת־בּ ָק ֶרָך )שמות כ (24
ת־שׁ ָל ֶמיָך ֶאת־צֹאנְ ָך וְ ֶא ְ
ֹֹלתיָך וְ ֶא ְ
ה־לּי וְ זָ ַב ְח ָתּ ָע ָליו ֶאת־ע ֶ
ִמזְ ַבּח ֲא ָד ָמה ַתּ ֲע ֶשׂ ִ

אפשר כמובן להניח כי צירופים כאלה הם תוצאת השמטה של מושא פנימי במובן הצר ,ששם העצם הנותר שימש לו כנסמך ,תמורה
או לוואי; ואכן לצד זָ ַבח שלמים כבמובאה 41א מתועד גם זָ ַבח זֶ ַבח שלמים )שמ”א י  ,8יא  15ועוד( .לא נדון כאן בסוגיה הזאת,
ונסתפק בהפניה אל קוגוט )תשס”ב (134–127 :שעסק בשאלה דומה :מעמדו של שם תואר ששם העצם שהוא מתאר ,המשמש
כמושא ,נשמט.
בורוכובסקי–בר אבא תשס”א.179 :
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4.4

בין מושאים ישירים לצירופי יחס

4.4.1

צירופי יחס במעמד צירופים שמניים

4.4.1.1

פרטיטיבית 40

מן וב־ בהוראה

ביטויים פרטיטיביים — כלומר ביטויים המתייחסים לחלק מתוך שלם )כמות קטנה מתוך מסה הומוגנית או
מספר מצומצם מתוך קבוצה של עצמים דומים( — כוללים ,עקרונית ,אלמנט שמני המתייחס לחלק ואלמנט
נוסף ,המוצג על פי רוב במילת היחס מן ,המתייחס לשלם .אם חסר האלמנט הראשון נתפס השני כתחליף שלו,
וכך עשויים צירופי היחס להופיע גם בעמדות תחביריות של נושא או מושא ישיר ,הדורשות ברגיל צירוף שמני:
השווה למשל את תת מבנותינו ב–42א אל לתת נשים מבנותינו ב–42ב .יש להבחין בין מן המשמשת בהוראה
פרטיטיבית לבין מן בהוראה אבלטיבית ,כלומר מן המציינת מקור .הצירוף אכל מן הפרי )43ב( ,למשל ,הוא
בבירור פרטיטיבי ,אבל לא כן הצירוף אכל מן העץ )43א( :העץ הוא מקור הפרי ולא ”כמות גדולה של
42

פרי”41 .

נוֹתינוּ ְלנָ ִשׁים )שופטים כא (7
־ל ֶהם ִמ ְבּ ֵ
א וַ ֲאנַ ְחנוּ נִ ְשׁ ַבּ ְענוּ ַביהוָ ה ְל ִב ְל ִתּי ֵתּת ָ
נוֹתינוּ ִכּי־נִ ְשׁ ְבּעוּ ְבנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר ָארוּר נ ֵֹתן ִא ָשּׁה ְל ִבנְ ִיָמן )שופטים
־ל ֶהם נָ ִשׁים ִמ ְבּ ֵ
נוּכל לָ ֵתת ָ
ב וַ ֲאנַ ְחנוּ לֹא ַ
כא (18

43

אכל ִמ ֶמּנּוּ ִכּי
וּמ ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹב וָ ָרע לֹא ת ֹ ַ
אכל׃ ֵ
ץ־הגָּ ן ָאכ ֹל תּ ֹ ֵ
ל־ה ָא ָדם ֵלאמֹר ִמכֹּל ֵע ַ
ֹלהים ַע ָ
א וַ יְ ַצו יְ הוָ ה ֱא ִ

ְבּיוֹם ֲא ָכלְ ָך ִמ ֶמּנּוּ מוֹת ָתּמוּת )בראשית ב (17–16
אכלוּ ִמ ֶמּנּוּ
ֹלהים לֹא ת ֹ ְ
תוְֹך־הגָּ ן ָא ַמר ֱא ִ
ַ
וּמ ְפּ ִרי ָה ֵעץ ֲא ֶשׁר ְבּ
אכל׃ ִ
ץ־הגָּ ן נ ֹ ֵ
ל־הנָּ ָחשׁ ִמ ְפּ ִרי ֵע ַ
אמר ָה ִא ָשּׁה ֶא ַ
ב וַ תּ ֹ ֶ

ן־תּ ֻמתוּן )בראשית ג (3–2
וְ לֹא ִתגְּ עוּ בּוֹ ֶפּ ְ
כמו מן ,גם מילת היחס ב־ עשויה לשמש בהוראה פרטיטיבית ,בין בנוכחות האלמנט השמני המתייחס
לחלק )ראה למשל 44א–ב ,עם מן ועם ב־ ,בהתאמה( בין בהיעדרו )44ג( .השימוש בב־ בהוראה פרטיטיבית
נתלה בכמה גורמים .במקרים רבים ,כמו בדוגמה  ,44נראה שההבדל בין שימוש במילת היחס ב־ לשימוש
במילת היחס מן הוא בעיקר הבדל של פרספקטיבה )ראה סעיף  :(6.2הדגש מושם במקרה האחד על מיקומו
של החלק בתוך השלם ,במקרה השני על הפרשתו מן
44

השלם42 .

יצוֹתם )שופטים יד (19
ת־ח ִל ָ
ֹלשׁים ִאישׁ וַ יִּ ַקּח ֶא ֲ
רוּח יְ הוָ ה וַ יֵּ ֶרד ַא ְשׁ ְקלוֹן וַ ַיְּך ֵמ ֶהם ְשׁ ִ
א וַ ִתּ ְצ ַלח ָע ָליו ַ
ֹלת ֶיהם )שמ”א יח (27
ת־ע ְר ֵ
אתיִ ם ִאישׁ וַ ֵיָּבא ָדוִ ד ֶא ָ
ב וַ יָּ ָקם ָדּוִ ד וַ יֵּ ֶלְך הוּא וַ ֲאנָ ָשׁיו וַ ַיְּך ַבּ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ָמ ַ
ג

ֹלשׁ־מאוֹת וְ ִשׁ ִשּׁים ִאישׁ ֵמתוּ )שמ”ב ב (31
ֵ
וּב ַאנְ ֵשׁי ַא ְבנֵ ר ְשׁ
יָמן ְ
וְ ַע ְב ֵדי ָדוִ ד ִהכּוּ ִמ ִבּנְ ִ

במקומות אחרים נראה כי המעבר משימוש במילת היחס ב־ לשימוש במן משקף שינויים דיאכרוניים.
כידוע ,מילת היחס מן אינה מצויה באוגריתית  43ומקובל לראות בה התפתחות מאוחרת בלשונות השמיות
.40
.41
.42
.43

הדברים המובאים בסעיף זה הם תמצית הדברים שבמאמרי על הפרטיטיב ).(Oren 2011
ראה סעיף  1במאמרי ).(Oren 2011: 69–72
עיין סעיף  2.1במאמרי ).(Oren 2011: 72–73
ראה סעיף .6.1.7
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הצפון–מערביות .באוגריתית משמשת ב־ להבעת הפרטיטיב ,למשל בצירוף ”) lḥm b-אכל ב–”( .הצירוף הזה
מתועד ,בין היתר ,בטקסט המפרט הנחיות לסעודה פולחנית )45א(; והעובדה ,שרוב היקרויותיו של הצירוף
אכל ב־ במקרא )תחת אכל מן השכיח ממנו( הן בהנחיות הקשורות בפולחן ,בפירוט הרשאים להשתתף באכילת
קרבנות הפסח או תרומות הקודשים 44 ,מחזקת את ההשערה ,כי זהו שריד של מצב לשוני קדום ,שנשתמר
בעיקר בהקשר המיוחד הזה 45 .אף על פי כן לא קפאה הלשון על שמריה ,וגם בהנחיות הפולחניות אפשר למצוא
את הביטוי החדש יותר אכל מן לצד אכל ב־

45

)45ב(46 .

א (KTU 1.115:9–10) š lil bt šlmm kll ylḥm bh

= שׂה לאִלֻ–בּת )כזבח( שלמים ,הכול יאכלו בו
אכל בּוֹ )ויקרא כב (13
אכל וְ ָכל־זָ ר לֹא־י ֹ ַ
יה תּ ֹ ֵ
רוּשׁה … ִמ ֶלּ ֶחם ָא ִב ָ
וּבת־כּ ֵֹהן ִכּי ִת ְהיֶ ה ַא ְל ָמנָ ה וּגְ ָ
ב ַ
לפי מאלסה 47 ,צירופי יחס עם ב־ המחליפים מושא ישיר עשויים לסמן לא רק פרטיטיב במובן הצר של
המילה )כלומר מצב שבו רק חלק מתוך המושא כולו מעורב בפעולה( ,אלא גם הוראות אחרות ,כמו למשל
אי–השלמתה של הפעולה )אספקט אימפרפקטיבי( או התחלקות בפעולה עם משתתפים נוספים מעבר לזה
המוצג כנושא המשפט .למעשה כל ההוראות האלה קשורות זו בזו וכולן מבטאות ,בצורה זו או אחרת ,ירידה
בטרנזיטיביות של הפועל ,כפי שזו הוגדרה אצל הוֹפּר ותומפסון 48 .לדעת מאלסה ,הצירוף אכל ב־ מורה על
טרנזיטיביות פחותה לא בכך שהוא מורה )כמו הפרטיטיב הרגיל אכל מן( שרק חלק מהמזון נאכל ,אלא בכך
שהוא מרמז על נטילת חלק בסעודה משותפת — כשם שהצירוף נשׂא ב־ ב– ,46לדוגמה ,מורה על נטילת חלק
בנשיאת משא משותף — ומתמקד באחד מתוך קבוצת הסועדים ובמנה של אותו סועד יחיד 49 .אין סתירה בין
ההסבר הזה ,הסינכרוני ,לבין ההסבר הדיאכרוני שניתן לעיל ,ואפשר לראות את השניים כמשלימים זה את
זה.
46

א־ת ָשּׂא ַא ָתּה ְל ַב ֶדָּך )במדבר יא (17
וְ נָ ְשׂאוּ ִא ְתָּך ְבּ ַמ ָשּׂא ָה ָעם וְ ל ֹ ִ
הוראה פרטיטיבית )או ,בצורה כללית יותר ,טרנזיטיביות פחותה( מיוחסת לרוב גם לצירוף קרא ב־ )למשל

47א( לעומת הצירוף הרגיל קרא את )47ב( ,שממנו משתמעת השלמת הקריאה ,קריאת הכתוב במלואו 50 .ואולם
צירוף היחס עם ב־ לצד הפועל קרא מתייחס כמעט תמיד למסמך ולא לתוכן הכתוב בו 51 ,כך שאפשר לגזור
את המבנה קרא ב>מסמך< ממבנה מסוג קרא >תוכן של מסמך< ב>מסמך< )כמו ב–47ג( ,בהשמטת המושא
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51

שמות יב  ,48 ,45 ,44 ,43ויקרא כב ) 11 ,4פעמיים( 13 ,12 ,ב )סוף מובאה 45ב( .מחוץ להקשר זה מצוי אכל ב־ גם בשופטים יג ,16
שמ”ב יח  ,8זכריה יא  1ואיוב כא  ;25כן מצוי לחם ב־ בתהלים קמא  4ומשלי ט ) 5והשווה פסוק אחרון זה אל .(KTU 1.23:6
השימוש באכל ב־ בהנחיות הקשורות לסעודות פולחניות נמשך גם בלשון חכמים )ברוורמן תשס”ח.(53–48 :
ראה ויקרא ז  ,21 ,18כב  13 ,7 ,6א )תחילת מובאה 45ב( ,עזרא ב  ,63נחמיה ז  .65ההיבט הדיאכרוני נידון ביתר הרחבה בסעיף 2.2
במאמרי ).(Oren 2011: 73–77
.Malessa 2006: 67–100
.Hopper and Thompson 1980
 .Malessa 2006: 96–98ראה התייחסות לכך בסעיף  2.3במאמרי ).(Oren 2011: 77–78
ראה למשל מאלסה ) ,(Malessa 2006: 80–83המייחס לצירוף קרא ב־ אספקט דורטיבי של פעולה מתמשכת שלא הגיעה לסופה.
כך לפחות ברוב היקרויותיו של הצירוף במקרא :ראה דברים יז  ,19ירמיה לו  ,14 ,13נחמיה ח  ,18 ,8 ,3ט  ,3דה”ב לד  ,18וכן
נחמיה יג  1עם הפועל הסביל נקרא )בשניים מהמקומות ,דברים יז  19ונחמיה ח  ,3ברור כי על הכינוי החבור ממין זכר בצירוף
ֹלהים ”ויקראו בספר ,ב)ספר( תורת
תוֹרת ָה ֱא ִ
היחס בּוֹ להתייחס לספר ולא לתורה( .בנחמיה ח  8אפשר להבין את וַ יִּ ְק ְראוּ ַב ֵסּ ֶפר ְבּ ַ
האלהים” )בדומה לפסוק  18בהמשך אותו פרק( .צירוף יחס עם ב־ המתייחס לתוכן ממש ולא למצע שעליו הוא כתוב מצוי אם כן
קוֹרא בוֹ מחזיר לחזון ולא ל ֻלחות.
רק בחבקוק ב  ,2שם הכינוי החבור בצירוף ֵ
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סעיף 4.4

בין מושאים ישירים לצירופי יחס

הישיר המתייחס לתוכן הכתוב; צירוף היחס ב>מסמך< נתפס במקרה זה כלוקטיב יותר מאשר
47

כפרטיטיב52 .

את ָבּהּ ְבּ ָאזְ נֵ י ָה ָעם ָק ֶחנָּ ה ְביָ ְדָך וָ ֵלְך )ירמיה לו (14
א ַה ְמּגִ ָלּה ֲא ֶשׁר ָק ָר ָ
הוּדי ְבּ ָאזְ נֵ י ַה ֶמּ ֶלְך )ירמיה לו (21
ת־ה ְמּגִ ָלּה … וַ יִּ ְק ָר ֶא ָה יְ ִ
הוּדי ָל ַק ַחת ֶא ַ
ב וַ יִּ ְשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶלְך ֶאת־יְ ִ
ג

4.4.1.2

ת־דּ ְב ֵרי יְ הוָ ה ְבּ ָאזְ נֵ י ָה ָעם )ירמיה לו (6
־מ ִפּי ֶא ִ
ר־כּ ַת ְב ָתּ ִ
את ַב ְמּגִ ָלּה ֲא ֶשׁ ָ
וְ ָק ָר ָ
כ־ הדמיון

גם צירופי יחס הפותחים במילת היחס כ־ ,המשמשת להשוואה או להערכה של כמות ,יכולים לתפוס את מקומו
של צירוף שמני כנושא או כמושא ישיר )על מעמדם של צירופי יחס עם כ־ המשמשים כפרדיקט ראה סעיף
 .(5.14כמו עם מילות היחס הפרטיטיביות ,אפשר להסביר את הופעתה של כ־ בעמדות תחביריות הדורשות
צירוף שמני כתוצאה של השמטת שם עצם ,שצירוף היחס עם כ־ מתאר אותו כלוואי 53 .שם העצם המושמט
יזוהה עם שם העצם שמילת היחס כ־ מצטרפת אליו — עשׂה כפסח ב–48א ,למשל ,יובן ”עשה פסח כפסח”,
בדומה אל עשׂה חג כחג ב–48ב — או יושלם על פי ההקשר אם אחרי כ־ מופיע לא שם עצם אלא כינוי רמז או
כינוי גוף :במבע מעין  49קל להשלים ”שמע שמועה כזאת”” ,ראה מראות כאלה”.
48

אשׁיָּ הו )דה”ב לה (18
ר־ע ָשׂה י ֹ ִ
ל־מ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא־ ָעשׂוּ ַכּ ֶפּ ַסח ֲא ֶשׁ ָ
א וְ לֹא־נַ ֲע ָשׂה ֶפ ַסח ָכּמֹהוּ ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל … וְ ָכ ַ
יהוּדה )מל”א יב (32
ה־ע ָשׂר יוֹם ַלח ֶֹדשׁ ֶכּ ָחג ֲא ֶשׁר ִבּ ָ
ב וַ ַיּ ַעשׂ יָ ָר ְב ָעם ָחג ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִמינִ י ַבּ ֲח ִמ ָשּׁ ָ

49

יוּחל ֶא ֶרץ ְבּיוֹם ֶא ָחד ִאם־יִ וָּ ֵלד גּוֹי ַפּ ַעם ֶא ָחת )ישעיה סו (8
ִמי־ ָשׁ ַמע ָכּזֹאת ִמי ָר ָאה ָכּ ֵא ֶלּה ֲה ַ

4.4.2

ל־ כתווית המושא הישיר

קיומן של מיליות מיוחדות לסימון המושא הישיר בחלק מן הלשונות השמיות הצפון–מערביות נידון במחקר
מכמה זוויות .בעיקר נידונו התנאים להופעתה או אי–הופעתה של מילית כזאת בהקשר נתון ,בין ברמה
התחבירית )היות המושא כינוי גוף או שם עצם ,היותו מיודע או לא מיודע ,מיקומו לפני הפועל או אחריו
וכיוצא בזה( בין ברמה הסמנטית )אפיון המושא כאנושי ,דומם וכן הלאה( 54 .הנגיעה העיקרית של שאלה זו
לענייננו היא בכל הקשור להבחנה בין ל־ המשמשת כתווית המושא ,כפי שרווח בכמה ניבים של הארמית
)במיוחד בארמית המקראית(  55ומצוי מפעם לפעם גם בעברית )במיוחד בלשון הספרים המאוחרים( 56 ,לבין ל־

המשמשת כמילת יחס רגילה .בעיה דומה נוצרת ,לעתים נדירות אמנם ,גם בהבחנה בין את המשמשת כתווית
המושא לבין את המשמשת כמילת יחס קומיטטיבית )ראה סעיף .(6.1.9
.52
.53
.54
.55
.56

לדיון מפורט יותר במבנה קרא ב־ ראה סעיף  2.3במאמרי ).(Oren 2011: 79–80
עיין יֶני ).(Jenni 1994: 26–27
לעניין השימוש באת כתווית המושא בעברית הקדומה )לשון המקרא והכתובות( ראה לרנר )תשמ”ח( ,דייויס ) ,(Davies 1991אלוולד
) (Elwolde 1994ויֶני ) .(Jenni 2007לשימוש במילית זו במואבית במצבת מישע ) (KAI 181ראה רוזן )תש”ך( ובלאו )Blau 1980:
 ;(150–157רוזן דן גם בשימוש באית בארמית בכתובת זַכֻּר.
לשימוש בל־ כתווית המושא בארמית הממלכתית בכלל והמקראית בפרט ראה כהן ) (Cohen 1975ופולמר ).(Folmer 1995: 340–369
הפיזור הדיאלקטלי של ל־ לעומת ית כתווית המושא בניבים השונים של הארמית נידון בקצרה אצל פולמר )שם (371–369 :ואצל
קוטשר )תשי”א.(122 :
 .GKC §117n; JM §125kדיון מפורט יותר מצוי אצל מאלסה ).(Malessa 2006: 61–66
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פרק 4

שינויים בערכיות ובהצרכה

לזיהוי מעמדה של ל־ לצד פעלים עבריים אפשר להיעזר בשילוב של כמה קריטריונים ,ובראשם השכיחות
היחסית של השלמה בצירוף יחס עם ל־ לעומת השלמה בצירוף שמני או בצירוף עם תווית המושא את  57והפיזור
של היקרויותיה של ל־ בין טקסטים מוקדמים למאוחרים .במקרים מסוימים נוכל להיעזר בנתונים אחרים:
למשל ,קיומה של צורה סבילה )או לא–גורמת( שלצדה משמש כנושא אלמנט שווה–ערך לאלמנט המסומן בל־

לצד הצורה הפעילה )או הגורמת( .לזיהוי מעמדה של ל־ לצד פעלים ארמיים נסתמך גם על הקריטריונים
הפורמלים והסמנטיים

המקובלים58 .

אף על פי כן ,ברור שבמקרים מסוימים אין אפשרות להכריע בביטחון מלא .למשל ,לצד פעלים שמשלימם
יכול להיות מושא ישיר או משפט תוכן )פועלי ידיעה ,בקשה וכדומה( ,המילית ל־ עשויה לתפקד כתווית
המושא אך גם לשמש לקידום התוכן )ראה סעיף  ;(5.12.2כך למשל ב–50א אפשר להבין את ִבּקּשׁ ל־ ואת דרשׁ

ל־ ”ביקש את ,דרש את” )בדומה ל–50ב( אך גם ”ביקש אודות ,דרש אודות” )כמו ב–50ג(.
50

אתי ִת ְדרוֹשׁ )איוב י (6
וּל ַח ָטּ ִ
א ִכּי־ ְת ַב ֵקּשׁ ַל ֲעוֹנִ י ְ
ל־תּ ְמ ָצא )תהלים י (15
רוֹע ָר ָשׁע וָ ָרע ִתּ ְדרוֹשׁ ִ־ר ְשׁעוֹ ַב ִ
ב ְשׁבֹר זְ ַ
ג

אוּריָּ ה ַה ִח ִתּי )שמ”ב יא (3
יעם ֵא ֶשׁת ִ
ת־א ִל ָ
ת־שׁ ַבע ַבּ ֱ
אמר ֲהלוֹא־זֹאת ַבּ ֶ
וַ יִּ ְשׁ ַלח ָדּוִ ד וַ יִּ ְדר ֹשׁ ָל ִא ָשּׁה וַ יּ ֹ ֶ

המשלים של פעלים מסוימים עשוי להתממש הן כאקוזטיב הן כדטיב ,אם האובייקט המושפע מן הפעולה
הוא גם המוטב הנהנה ממנה או המקבל משהו בעקבותיה .כך בין היתר עם הפעלים הושׁיע )לדוגמה ,(51
עזר ורפא )אבל לא עם חבשׁ במובן ”כיסה בתחבושת” ,שלצדו נראה שקיימת הבחנה בין השלמה במושא
ישיר כשהמשלים מתייחס לפצע לבין השלמה בצירוף יחס עם ל־ כשהמשלים מתייחס לפצוע( 59 .דוגמה נוספת
מספק הפועל הודיע ,שלצדו עשוי הנמען )מקבל ההודעה( להתממש כאקוזטיב או כדטיב :המבנה הראשון
)למשל ב–52א( מאפיין את הודיע כצורת הגרימה של ידע )הודיע את >פלוני< >דבר< על דרך האכיל את >פלוני<
>מאכל<( ,ואילו השני )52ב( מקרב את הודיע אל פועלי האמירה )הודיע ל>פלוני< >דבר< על דרך אמר ל>פלוני<
>דבר<( .נקודה ראויה לציון היא שכיחות השלמתם של הפעלים הללו באמצעות כינוי חבור )למשל

52ג(60 ,

המבטל למעשה את ההבחנה הפורמלית בין אקוזטיב לדטיב )ראה סעיף .(4.4.3.1
51
.57
.58
.59

.60

ֹלהים ֲא ֶשׁר
ל־ה ֱא ִ
יע ֶא ְת ֶכם׃ ְלכוּ וְ זַ ֲעקוּ ֶא ָ
הוֹשׁ ַ
א־אוֹסיף לְ ִ
ִ
ֹלהים ֲא ֵח ִרים ָל ֵכן ל ֹ
אוֹתי וַ ַתּ ַע ְבדוּ ֱא ִ
וְ ַא ֶתּם ֲעזַ ְב ֶתּם ִ
השלמה בכינוי חבור אינה הוכחה חד–משמעית לכך שהפועל יוצא למושא ישיר ,בגלל שכיחותם היחסית של כינויים חבורים בעלי
ערך דטיבי ,בעיקר לצד פועלי דיבור ופועלי נתינה; ראה סעיף .4.4.3.1
ראה .BL §100q–x
חבשׁ >פצע< :ישעיה ל  ,26יחזקאל ל  ,21הושע ו  ;1חבשׁ ל>פצוע< :ישעיה סא  ,1יחזקאל לד  .16 ,4באיוב ה  18בא חבשׁ ללא
השלמה .עם מספר היקרויות כה מצומצם ,ההבחנה עשיה כמובן להיות פרי המקרה בלבד; לצד צורת פִּעל המשמשת כנרדפת לקל
בתהלים קמז  3היא אינה מתקיימת .הצירוף חבשׁ ל>פלוני< מצוי עוד בהקשר אחר בתיאור בגדי הכהונה ,בויקרא ח ) 13מובאה
201ג בסעיף  (5.10.2.3ובשמות כט  ,9שוב בהוראה הנתפסת כדטיבית .גם לצד כמה פועלי לבוש נדירים יותר מצויים צירופי יחס
עם ל־ שנראה לפרשם כדטיביים :אפד ל־ )שמות כט  ,5ויקרא ח  ;(7סכך/הסך ל־ )תהלים צא  ,4קמ  ,8איכה ג  ;(44עטף ל־ )תהלים
עג ִ ;(6עטּר עטרה ל־ )שה”ש ג .(11
מתוך כשבעים היקרויותיו של הפועל הודיע במקרא ,שלושים פעמים מובע מקבל הידיעה בכינוי חבור ,באחד–עשר מקומות הוא
מסומן בתווית המושא את ובאחד–עשר מקומות אחרים בל־ .הפועל רפא )במובן ”עשה לבריא ,תיקן”( מתועד במקרא כשלושים
וחמש פעמים ,מתוכן שתים–עשרה בהשלמת כינוי חבור ,שמונה בהשלמת מושא ישיר שמני )עם את כתווית המושא או בלעדיה(
ושמונה בהשלמת ל־ .לפועל עזר כשבעים וחמש היקרויות ,מתוכן כשלושים וחמש בהשלמת כינוי חבור ,שמונה בהשלמת מושא
ישיר שמני )עם תווית המושא או בלעדיה( וכעשרים בהשלמת ל־ .להושׁיע כמאה ושישים היקרויות ,מתוכן כשישים וחמש בהשלמת
כינוי חבור ,כחמישים בהשלמת מושא ישיר שמני וכעשרים בהשלמת ל־ .מישור ,שעסק בהצרכה של הפועל ִסיּע )שאינו מצוי בלשון
המקרא( ,העיר גם הוא על שכיחות השימוש בכינויים חבורים לעומת השימוש בצירופים עם תווית המושא או עם ל־ )מישור
תשס”ח.(616 :
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יוֹשׁיעוּ ָל ֶכם ְבּ ֵעת ָצ ַר ְת ֶכם )שופטים י (14–13
ְבּ ַח ְר ֶתּם ָבּם ֵה ָמּה ִ
52

ר־אנִ י ע ֶֹשׂה ְל ַכ ְר ִמי )ישעיה ה (5
יעה־נָּ א ֶא ְת ֶכם ֵאת ֲא ֶשׁ ֲ
אוֹד ָ
א וְ ַע ָתּה ִ
הוֹד ְע ִתּי ְלָך ֵאת ֲא ֶשׁר ַתּ ֲע ֶשׂה )שמ”א י (8
ד־בּוֹאי ֵא ֶליָך וְ ַ
ִ
תּוֹחל ַע
יָמים ֵ
ב ִשׁ ְב ַעת ִ
ג

ר־תּ ֲע ֶשׂה )שמ”א טז (3
יעָך ֵאת ֲא ֶשׁ ַ
אוֹד ֲ
את ְליִ ַשׁי ַבּזָּ ַבח וְ ָאנ ִֹכי ִ
וְ ָק ָר ָ

שילוב שתי התופעות האלה — הכפילות במעמדו הסמנטי של המשלים והביטול החלקי של ההבחנה
הפורמלית — מקשה על זיהוי המסגרת התחבירית של פעלים מסוימים ,בייחוד פעלים נדירים כמו ִחוּה  61או
השׁיא )53א–ב( 62 :לא נוכל לקבוע ,אם הפעלים מתועדים בשתי מסגרות תחביריות נפרדות ,האחת בהשלמת
אקוזטיב והשנייה בהשלמת דטיב ,או אם מילת היחס ל־ המופיעה לצדם מסמנת מושא ישיר.
53

וּמ ְמ ָל ָכה ְל ַה ִצּיל ַעמּוֹ ִמיָּ ִדי )דה”ב לב (15
לוֹה ָכּל־גּוֹי ַ
ל־א ַ
יוּכל ָכּ ֱ
א ַאל־ ַי ִשּׁיא ֶא ְת ֶכם ִחזְ ִקיָּ הוּ … ִכּי־לֹא ַ
יוּכל ְל ַה ִצּיל ֶא ְת ֶכם ִמיָּ דוֹ )מל”ב יח (29
ב ַאל־ ַי ִשּׁיא ָל ֶכם ִחזְ ִקיָּ הוּ ִכּי־לֹא ַ

4.4.3

כינויים חבורים שאינם מציינים מושא

ישיר 63

כינויי הגוף החבורים לפועל בעברית הם על פי רוב אקוזטיביים ,ואולם מצוי גם שימוש בכינויים האלה לסימון
איברים בצירוף הפועלי ,משלימים או מתארים ,שאינם מושאים ישירים )על כינויים חבורים לצורות בינוני,
שאפשר לפרשם כגניטיביים ,ראה סעיף  .(4.2.2שני מאמרים חשובים שעסקו בתופעה הזאת ,בעיקר כפי שהיא
באה לידי ביטוי בעברית המקראית ,פרסמו בוגרט
4.4.3.1

ומוראוקה64 .

כינויים חבורים דטיביים

השימוש הלא–אקוזטיבי בכינויים החבורים מוכר בעיקר עם פועלי נתינה )סעיף  (5.4.1ופועלי דיבור )סעיף
 ,(5.4.2שלצדם עשויים הכינויים לציין את המקבל או הנמען; בהקשרים האלה מביעים הכינויים החבורים
דטיב 65 ,כמו צירופי יחס הפותחים במילת היחס ל־ )ראה לדוגמה 54א לעומת 54ב( או ,במקרים מסוימים,
.61

.62
.63
.64
.65

ִחוּה מתועד פעם אחת עם תווית המושא את )איוב לב  ,(6פעם אחת עם ל־ )תהלים יט  (3ופעמיים עם כינוי חבור )איוב טו  ,17לו .(2
הפועל העברי נשאל מן הארמית ,ובארמית המקראית והמצרית מתועדים מקביליו )בבניין פַּעֵל והַפְעֵל( תמיד בהשלמת כינוי חבור
או בהשלמת ל־ .אם נפרש את מילת היחס לצד חוי והחוי הארמיים כסימן האקוזטיב ,סביר להניח שגם בטקסט העברי שבתהלים
יט  3מסמנת מילת היחס מושא ישיר .ואולם הנמען של חוי מסומן באופן קבוע בל־ גם בתרגום הארמי ,שבו משמשת ית כתווית
המושא ,כך שלפחות בדיאלקט הזה אין ספק כי הנמען של חוי מוצג כדטיב — כמו הנמען של אמר ושל פעלים רבים נוספים מפועלי
העברת המסר .אבל גם אם נניח לאור זאת ,כי גם בארמית של המקרא מסמנת ל־ את הנמען כדטיב ,שאלת מעמדם של הכינויים
החבורים כאקוזטיביים או דטיביים עדיין נשארת פתוחה.
השׁיא מצוי ארבע פעמים בהשלמת ל־ )מל”ב יח  ,29ישעיה לו  ,14ירמיה ד  ,10כט  ,(8שלוש פעמים בהשלמת מושא ישיר שמני ,עם
את או בלעדיה )ירמיה לז  ,9מט  ,16דה”ב לב  (15וחמש פעמים בהשלמת כינוי חבור )בראשית ג  ,13מל”ב יט  ,10ישעיה לז ,10
עובדיה א .(7 ,3
הדברים האמורים בסעיף זה הוצגו בהרצאה שנשאתי ביום העיון של החוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה ב– 15במאי .2011
מאמר המבוסס על ההרצאה עתיד להתפרסם בכתב העת בלשנות עברית.
).Bogaert (1964); Muraoka (1979b
ידוע שבאכדית התקיימו ,בשלב קדום של השפה ,שתי פרדיגמות שונות של כינויים חבורים לפועל ,האחת לסימון האקוזטיב והשנייה
לסימון הדטיב ,אלא שההבחנה ביניהן החלה להתערער במחצית השנייה של האלף השני לפני הספירה ובסופו של דבר נעלמה
לחלוטין ) .(GAG §42ייתכן שהשכיחות היחסית של כינויים חבורים דטיביים בעברית וביתר הלשונות השמיות הצפון–מערביות
)ראה דוגמאות אצל בוגרט (Bogaert 1964: 223–228 ,מעידה על כך שבתקופה קדומה הייתה גם בשמית המערבית מערכת נפרדת
של כינויים חבורים דטיביים ,שבמשך הזמן נבלעה במערכת הכינויים האקוזטיביים.

37

פרק 4

שינויים בערכיות ובהצרכה

צירופים הפותחים במילת היחס אל )כמו למשל ב– 55עם הפועל
54

זעק/צעק(66 .

אמרוּ ָלְך )דברים לב (7
א ְשׁ ַאל ָא ִביָך וְ ַיגֵּ ְדָך זְ ֵקנֶ יָך וְ י ֹ ְ
־לְך )איוב יב (7
אוּלם ְשׁ ַאל־נָ א ְב ֵהמוֹת וְ ת ֶֹרךָּ וְ עוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ַיגֶּ ד ָ
ב וְ ָ

55

נוֹח ָל ֶהם יָ שׁוּבוּ ַל ֲעשׂוֹת ַרע ְל ָפנֶ יָך
וּכ ַ
וּב ֵעת ָצ ָר ָתם ִי ְצ ֲעקוּ ֵא ֶליָך וְ ַא ָתּה ִמ ָשּׁ ַמיִ ם ִתּ ְשׁ ָמע … ְ
יהם … ְ
וַ ִתּ ְתּנֵ ם ְבּיַ ד ָצ ֵר ֶ

וַ ַתּ ַעזְ ֵבם ְבּיַ ד א ֵֹיְב ֶיהם … וַ יָּ שׁוּבוּ וַ יִּ זְ ָעקוָּך וְ ַא ָתּה ִמ ָשּׁ ַמיִ ם ִתּ ְשׁ ַמע )נחמיה ט (28–27
גם עם פעלים שאינם פועלי נתינה או דיבור יכולים הכינויים החבורים לציין דטיב ,לרוב dativus commodi

או ) incommodiהמסמן את מי שלטובתו או לרעתו מתבצעת הפעולה או מתקיים המצב המובעים בפועל( .כך
למשל בכמה מקומות במקרא מופיע הצירוף הועיל ל־ )לדוגמה

56ב(67 ,

ולפיהם מתפרשת גם הצורה יועילוך

ב–56א כ”יועילו לך” .וימררהו ב–57א הוא לא ”מֵררו אותו ,עשו שהוא יהיה מר” ,אלא ”עשו שיהיה לו מר”.
אפשר להשוות את הצורה הזאת אל הֵמַר לִי ב–57ב :אמנם השורש מרר נוטה במקרה הראשון בבניין פיעל
ובמקרה השני בהפעיל ,אבל המשמעות זהה בשני המקומות .גם הפועל הציק מתועד בהשלמת כינוי חבור,
במשמעות זהה לזו של הצירוף הרגיל הציק ל־ )השווה למשל
56

58א–ב(68 .

יוֹעילוְּך )ישעיה נז (12
ת־מ ֲע ַשׂיִ ְך וְ לֹא ִ
א ֲאנִ י ַאגִּ יד ִצ ְד ָק ֵתְך וְ ֶא ַ
ם־הזֶּ ה )ירמיה כג (32
יוֹעילוּ ָל ָע ַ
הוֹעיל לֹא־ ִ
יתים וְ ֵ
א־שׁ ַל ְח ִתּים וְ לֹא ִצוִּ ִ
ב וְ ָאנ ִֹכי ל ֹ ְ

57

א וַ ְי ָמ ֲר ֻרהוּ וָ ר ֹבּוּ וַ יִּ ְשׂ ְט ֻמהוּ ַבּ ֲע ֵלי ִח ִצּים )בראשית מט (23
ל־תּ ְק ֶראנָ ה ִלי נָ ֳע ִמי ְק ֶראן ָ ִלי ָמ ָרא ִכּי־ ֵה ַמר ַשׁ ַדּי ִלי ְמאֹד )רות א (20
יהן ַא ִ
אמר ֲא ֵל ֶ
ב תֹּ ֶ

58

ד־להּ ִכּי ֱה ִצ ַיק ְתהוּ )שופטים יד (17
יעי וַ יַּ גֶּ ָ
א וַ ֵתּ ְבךְּ ָע ָליו ִשׁ ְב ַעת ַהיָּ ִמים … וַ יְ ִהי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ל־היָּ ִמים וַ ְתּ ַאלֲ ֵצהוּ וַ ִתּ ְק ַצר נַ ְפשׁוֹ ָלמוּת )שופטים טז (16
יה ָכּ ַ
ב וַ יְ ִהי ִכּי־ ֵה ִצ ָיקה לּוֹ ִב ְד ָב ֶר ָ
דטיב במובן רחב יותר נמצא בכינוי החבור לפועל חבר ב–59א )יחברך במובן ”יחבור אליך”; השווה אל

הצירוף התחבר אל ב–59ב( או לפועל ערך ב–60א–ב )יערכנה במובן ”יערוך לה” ,כלומר ”ישתווה לה ,ידמה לה”,
בדומה אל 60ג( 69 .כינויים חבורים לפעלים אתה ובא )61א–ב(  70נתפסים ספק כמשלימי יעד ,ספק כתיאורי
המושפע; השווה את 61ב אל 61ג ,שם נושאת מילת היחס על נימה של .dativus incommodi
59

א ַה ְי ָח ְב ְרָך ִכּ ֵסּא ַהוּוֹת י ֵֹצר ָע ָמל ֲע ֵלי־חֹק )תהלים צד (20
וּמן־ ִה ְת ַח ְבּרוּת ֵא ָליו יַ ֲע ֶשׂה ִמ ְר ָמה וְ ָע ָלה וְ ָע ַצם ִבּ ְמ ַעט־גּוֹי )דניאל יא (23
ִ
ב

60
.66
.67
.68
.69
.70

י־פז )איוב כח (17
מוּר ָתהּ ְכּ ִל ָ
וּת ָ
כוֹכית ְ
א לֹא־ ַי ַע ְר ֶכנָּ ה זָ ָהב וּזְ ִ
שני השורשים זעק וצעק קרובים אטימולוגית והפעלים הנגזרים מהם זהים מבחינת התנהגותם הסמנטית והתחבירית.
הצירוף הועיל ל־ מתועד עוד בישעיה ל  5ואיוב ל .13
הצירוף הציק ל־ מופיע ,חוץ מ–58ב ,עוד שש פעמים במקרא :דברים כח  ,57 ,55 ,53ישעיה כט  ,7 ,2ירמיה יט  .9הציק בהשלמת
כינוי חבור מצוי ,נוסף על 58א ,גם באיוב לב .18
ראה גם ערך את ל־ כפועל יוצא במובן ”דימה ,השווה” בישעיה מ .18
הפועל בא מלוּוה בכינוי חבור ארבע–עשרה פעמים במקרא :ישעיה כח  ,15יחזקאל לב  ,11תהלים לה  ,8לו  ,12מד  ,18קט  ,17קיט
 ,77 ,41איוב טו  ,21כ  ,22כב  ,21משלי י  ,24יא  ,27כח  .22התפלגות מראי המקומות — כולם בטקסטים של שירה ,נבואה או
ספרות חכמה — מאפיינת בצורה ברורה מאוד את השימוש בכינוי החבור מבחינת רובד וסגנון.
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ב לֹא־ ַי ַע ְר ֶכנָּ ה ִפּ ְט ַדת־כּוּשׁ ְבּ ֶכ ֶתם ָטהוֹר לֹא ְת ֻס ֶלּה )איוב כח (19
ג
61

ִכּי ִמי ַב ַשּׁ ַחק ַי ֲער ְֹך ַליהוָ ה יִ ְד ֶמה ַליהוָ ה ִבּ ְבנֵ י ֵא ִלים )תהלים פט (7

א ִכּי ַפ ַחד ָפּ ַח ְד ִתּי וַ ֶיּ ֱא ָת ֵינִ י וַ ֲא ֶשׁר יָ ג ְֹר ִתּי יָבֹא ִלי )איוב ג (25
ל־בּהּ )תהלים לה (8
שׁוֹאה יִ ָפּ ָ
ר־ט ַמן ִתּ ְל ְכּדוֹ ְבּ ָ
שׁוֹאה לֹא־יֵ ָדע וְ ִר ְשׁתּוֹ ֲא ֶשׁ ָ
ָ
בוֹאהוּ
ב ְתּ ֵ
ג

שׁוֹאה לֹא ֵת ָד ִעי
ָ
תוּכ ִלי ַכּ ְפּ ָרהּ וְ ָתבֹא ָע ַליִ ְך ִפּ ְתאֹם
וּבא ָע ַליִ ְך ָר ָעה לֹא ֵת ְד ִעי ַשׁ ְח ָרהּ וְ ִתפֹּל ָע ַליִ ְך הוָֹ ה לֹא ְ
ָ

)ישעיה מז (11
לא תמיד ברורה ההבחנה בין כינוי חבור דטיבי לאקוזטיבי .את 62א ,למשל ,אפשר להבין לא רק ”מי
יתן לי במדבר מלון אורחים” )בדומה ל–62ב( אלא גם ”מי ייתן אותי )כלומר :יציב אותי( במדבר) ,ב(מלון
אורחים” )בדומה ל–62ג( 71 .כאמור בסעיף  ,4.4.2השימוש בכינויים חבורים שכיח במיוחד עם פעלים מסוימים,
שמשלימם עשוי להתממש הן כמושא ישיר הן כצירוף יחס דטיבי )עזר ,רפא ועוד( ,והכינויים הבאים עם
הפעלים האלה עשויים תמיד להיתפס בשני המובנים.
62

ת־ע ִמּי וְ ֵא ְל ָכה ֵמ ִא ָתּם )ירמיה ט (1
א ִמי־ ִי ְתּנֵ נִ י ַב ִמּ ְד ָבּר ְמלוֹן א ְֹר ִחים וְ ֶא ֶעזְ ָבה ֶא ַ
עוּפה וְ ֶא ְשׁכֹּנָ ה )תהלים נה (7
־לּי ֵא ֶבר ַכּיּוֹנָ ה ָא ָ
ב וָ א ַֹמר ִמי־ ִי ֶתּן ִ
ג

4.4.3.2

ת־א ִב ֶימ ֶלְך )שופטים ט (29
ת־ה ָעם ַהזֶּ ה ְבּיָ ִדי וְ ָא ִס ָירה ֶא ֲ
וּמי ִי ֵתּן ֶא ָ
ִ
כינויים חבורים שאינם אקוזטיביים ואינם דטיביים

פרט לכינויים החבורים הדטיביים מצויים בטקסט המקראי גם כינויים חבורים בעלי ערכים אחרים :למשל
כינויים קומיטטיבים ,המשמשים כתחליף לצירופים עם מילות היחס עם או את ) ִאתּ־( ,כמו לדוגמה בצורה
יגֻ רך ”יגור עמך”

ב–72 ,63

או כינויים חבורים המשמשים להשוואה במקום צירופי יחס עם מן ,כמו בצורה

חזקתני ב– ,64שמשמעה ”חזקת ממני” )או שמא ”חזקת

עליי”(73 .

63

ל־ח ֵפץ ֶר ַשׁע ָא ָתּה לֹא ְיגֻ ְרָך ָרע )תהלים ה (5
ִכּי לֹא ֵא ָ

64

תּוּכל )ירמיה כ (7
יתנִ י יְ הוָ ה וָ ֶא ָפּת ֲחזַ ְק ַתּנִ י וַ ָ
ִפּ ִתּ ַ
זיהוים של כינויים כאלה פשוט כשהם חבורים לפעלים שאינם מצריכים משלים אקוזטיבי או דטיבי ,אך

לא תמיד כך הדבר .הצורה ישׁאלוני ב–65א ,למשל ,יכולה להתפרש ”ישאלו אותי”; אבל )כפי שנאמר גם בסעיף
 5.7.4להלן( הצירוף שׁאל את >פלוני< מורה על בקשת מידע )כארבעים פעמים במקרא ,למשל 65ב( ,בעוד
שבמשמעות של בקשת חפץ או בקשה שהנמען יפעל בצורה מסוימת משמש הצירוף שׁאל מן >פלוני< )כעשרים
.71
.72
.73

ראה קדרי )תשל”ז.(191–190 :
ועוד :גְּ ֵד ַלנִ י )איוב לא ” = (18גדל עמי” )אלא אם כן קוראים גִּ ְדּ ַלנִ י; ראה  HALOTבערך גדל(; וַ יִּ ָלּ ֲחמוּנִ י )תהלים קט ” = (3וילחמו
עמי” )או ”וילחמו בי”( .אפשר לציין גם את הצורות ְתּ ִר ֶיבנָּ ה )ישעיה כז  (8ו ְתּ ִר ֵיבנִ י )איוב י ” = (2תריב עמה ,תריב עמי” ,אם כי
הפועל רב במובן ”הסתכסך ,התווכח” מתועד בארמית הקדומה בהשלמת מושא ישיר שמני ).(Sf 3:17
אבל על השלמתו של הפועל חזק ראה גם סעיף  5.1.1והערה  5שם .כינוי חבור השוואתי מצוי גם בצורה ְק ַד ְשׁ ִתּיָך )ישעיה סה = (5
”קדשתי ממך” ,אלא אם כן קוראים ִק ַדּ ְשׁ ִתּיָך )ראה  HALOTבערך קדשׁ(.
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פרק 4

שינויים בערכיות ובהצרכה

וחמש פעמים ,למשל 65ג( .לאור זאת מסתבר יותר להבין את ישׁאלוני משפטי צדק ”ישאלו ממני משפטי צדק”,
כלומר ”יבקשו ממני )שאתן להם( משפטי
65

צדק”74 .

ֹלהים יֶ ְח ָפּצוּן )ישעיה נח (2
י־צ ֶדק ִק ְר ַבת ֱא ִ
אוֹתי יוֹם יוֹם יִ ְדר ֹשׁוּן וְ ַד ַעת ְדּ ָר ַכי יֶ ְח ָפּצוּן … ִי ְשׁ ָאלוּנִ י ִמ ְשׁ ְפּ ֵט ֶ
א וְ ִ
דּוּע ְפּנֵ ֶיכם ָר ִעים ַהיּוֹם )בראשית מ (7
יסי ַפ ְרעֹה ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ְב ִמ ְשׁ ַמר ֵבּית ֲאד ֹנָ יו ֵלאמֹר ַמ ַ
ת־ס ִר ֵ
ב וַ יִּ ְשׁ ַאל ֶא ְ
ג

עוֹלם וָ ֶעד )תהלים כא (5
יָמים ָ
ַחיִּ ים ָשׁ ַאל ִמ ְמָּך נָ ַת ָתּה לּוֹ א ֶֹרְך ִ

דוגמה אחרת נמצא בפועל תמך :משלימו עשוי להיות מושא ישיר או צירוף יחס עם ב־ ,כך שאת הצורה
תמכתיך ב–66א אין מניעה להבין ”תמכתי אותך” .אבל מדובר בפסוק הזה בפעולה שהיא מעבר לתפיסה סתם:
אחיזה מתוך כוונה לעודד ולעזור ,בייחוד אחיזתו של אדם בידי האל 75 ,ובהקשר הזה מתועד במקומות אחרים
רק הצירוף תמך ב־ )לדוגמה 66ב(  76ולא תמך את; בכל המקומות שבהם יוצא הפועל למושא ישיר ,מובנו נשאר
”אחז ,תפס” ללא קונוטציה של עזרה ועידוד )על תמך במובן הזה ראה סעיף  .(5.7.3.1סביר ,אם כן ,להבין
את תמכתיך ”תמכתי בך” .השימוש בכינוי החבור נולד מן הסתם מהיגררות אחר הצורות ִאמּצתיך ועזרתיך

המופיעות מיד לפני תמכתיך.
66

ף־עזַ ְר ִתּיָך ַאף־ ְתּ ַמ ְכ ִתּיָך ִבּ ִימין ִצ ְד ִקי )ישעיה מא (10
א ִא ַמּ ְצ ִתּיָך ַא ֲ
ב ָדּ ְב ָקה נַ ְפ ִשׁי ַא ֲח ֶריָך ִבּי ָתּ ְמ ָכה יְ ִמינֶ ָך )תהלים סג (9
גם עם פעלים אחרים ,כגון אחז ,בחר או פגע ,עשויים כינויים חבורים לסמן לאו דווקא מושא ישיר

אלא גם צירוף יחס עם ב־ .לפי מוראוקה ,השימוש בהשלמתם של פעלים כאלה בכינויים חבורים מבטל את
ההבחנה האפשרית בין מסגרותיהם התחביריות השונות;  77אף על פי כן ,אנו ניתן עדיפות לפירוש הכינויים
כאקוזטיביים ,ונפרשם אחרת רק במקומות שבהם נרגיש ,שהמשמעות המסומנת במסגרת התחבירית עם
השלמה לא–אקוזטיבית מתאימה יותר להקשר.
השימוש בכינוי חבור מבטל לא רק את ההבחנה בין מושא ישיר לצירוף יחס מוצרך ,אלא גם את ההבחנות
שהיו יכולות להיווצר בין מילות יחס שונות שאינן מוצרכות .כך למשל הצורה יערכוני ב–67א ,שבה משמש
הפועל ערך במובן של עריכת מלחמה 78 ,יכולה להתפרש ”יערכו לי” או ”עליי” עם דטיב של המושפע

לרעה79 ,

אך גם ”יערכו אִתּי” )כמו למשל ב–67ב(” ,יערכו לקראתי” )כמו ב–67ג( וכדומה 80 .הצירוף עשׂיתם כלה ב–68א

אף הוא אינו חד–משמעי :לצד הביטוי עשׂה כלה מוצגת ההתייחסות לעם או לארץ הצפויים לכליה על פי רוב
.74

.75
.76
.77
.78
.79
.80

ובדומה גם ִתּ ְשׁ ָא ְלָך )דברים יד ” = (26תשאל ממך” ,ואולי אף ְשׁ ֵאלוּנוּ )תהלים קלז ” = (3ישאלו ממנו” .ראה גם ,בקורפוס הארמי,
יִ ְשׁ ֲא ֶלנְ כוֹן )עזרא ז ” = (21ישאל מכם” .במקומות אחרים ,למשל בראשית לב  ,18לז  15ועוד ,הכינוי החבור לשׁאל הוא בבירור
אקוזטיבי; ההקשר הוא של בקשת מידע ,כמו במקומות שבהם מסומן הנמען של שׁאל בתווית המושא .האקוזטיב ממומש ככינוי
חבור בכמחצית מתוך כארבעים ההיקרויות של שׁאל את >פלוני<.
ראה ההבחנה שעורך אוצר לשון המקרא בין שתי הוראות לפועל תמך :האחת ”החזיק” והשנייה ”)נאמר על האל (:עזר”.
ועוד :ישעיה מב  ,1תהלים מא  .13אם מתעלמים מן התנאי לפיו הפועל מתאר עזרה מן האל בלבד אפשר אולי לצרף לרשימה גם
את משלי כח  ,17אף כי הדעות חלוקות אם הכוונה בפסוק הזה היא לסיוע או לתפיסה פיסית בלבד ,ללכידה; ראה דיון במילון
 HALOTבערך תמך.
.Muraoka 1979b: 428–429
כתריסר פעמים מצוי במקרא הצירוף ערך מלחמה ,וכתריסר פעמים משמש באותו מובן הפועל ערך לבדו .אפשר שערך כפועל עומד
בהוראה זו נגזר מן הצירוף הכבול בהשמטת המושא מלחמה ,ואפשר שהוא משמש בהוראה חוזרת )”נערך” או ”ערך את צבאו”(.
השווה אל ערך ל־ בירמיה נ  9ואל ערך על בירמיה נ 14
ערך מלחמה עם/את :בראשית יד  ,8שופטים כ  ,20דה”ב יג  .3ערך מלחמה לקראת וערך לקראת :שמ”א ד  ,2יז  ,2שמ”ב י ,10 ,9
 ,17דה”א יט  17 ,11 ,10ב .ראה גם הצירוף ערך אל :שופטים כ  ,30דה”א יט  17א.
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סעיף 4.5

שינויים בסימני ההצרכה בהשפעת פעלים קרובים

באמצעות מילת היחס ב־  81או באמצעות המילית את 82 ,שאף שבחלק מהיקרויותיה צורתה אֹת־ )למשל ב–68ב(
מקובל לזהותה כמילת היחס שמשמעה ”עם” ולא כתווית המושא;  83רק במקום אחד מצוי הצירוף עשׂה כלה

בהשלמת צירוף שמני )ללא המילית את( כמושא ישיר )68ג( ,וקריאתו מוטלת בספק :הפרשנות המודרנית נוטה
עשׂיתם כלה עשוי אם כן להתפרש
ָ
לראות במילה מקומה שיבוש ומציעה לקרוא תחת זאת בקמיו 84 .הצירוף
”עשית אותם כלה” עם אקוזטיב רגיל ,כמו ב–68ג לפי נוסח המסורה ,אך אפשר לפרשו גם ”עשית אִתּם כלה”
או ”עשית בהם כלה” — או אף ”עשית להם כלה” ,עם דטיב של המושפע
67

לרעה85 .

לוֹהּ ַי ַע ְרכוּנִ י )איוב ו (4
עוּתי ֱא ַ
רוּחי ִבּ ֵ
א ִכּי ִח ֵצּי ַשׁ ַדּי ִע ָמּ ִדי ֲא ֶשׁר ֲח ָמ ָתם שׁ ָֹתה ִ
וּמ ֶלְך ֲעמ ָֹרה … וַ ַיּ ַע ְרכוּ ִא ָתּם ִמ ְל ָח ָמה ְבּ ֵע ֶמק ַה ִשּׂ ִדּים )בראשית יד (8
ְך־סד ֹם ֶ
ב וַ יֵּ ֵצא ֶמ ֶל ְ
ג

68

ת־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל … וַ ַיּ ַע ְרכוּ ֲא ָרם ִל ְק ַראת ָדּוִ ד וַ יִּ ָלּ ֲחמוּ ִעמּוֹ )שמ”ב י (17
וַ יֻּ גַּ ד ְל ָדוִ ד וַ יֶּ ֱאסֹף ֶא ָ

ל־חנּוּן וְ ַרחוּם ָא ָתּה )נחמיה ט (31
יתם ָכּ ָלה וְ לֹא ֲעזַ ְב ָתּם ִכּי ֵא ַ
וּב ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִבּים לֹא־ ֲע ִשׂ ָ
א ְ
צוֹתיָך ָשּׁם ַאְך א ְֹתָך לֹא־ ֶא ֱע ֶשׂה ָכ ָלה )ירמיה ל (11
ל־הגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ֲה ִפ ִ
ב ִכּי ֶא ֱע ֶשׂה ָכ ָלה ְבּ ָכ ַ
ג

4.5

קוֹמהּ וְ א ָֹיְביו יְ ַר ֶדּף־ח ֶֹשְׁך )נחום א (8
וּב ֶשׁ ֶטף ע ֵֹבר ָכּ ָלה ַי ֲע ֶשׂה ְמ ָ
ְ

שינויים בסימני ההצרכה בהשפעת פעלים קרובים

במקרים רבים שבהם משלימו של פועל נתון קשור אליו בסימן הצרכה שונה מן הרגיל ,אפשר לקשור את
השינוי בהצרכה בהשפעת פעלים אחרים ,שזהו סימן ההצרכה הרגיל שלהם .לעתים מופיעים שני הפעלים,
המשפיע והמושפע ,זה לצד זה ,כך שההשפעה פועלת בתוך הסינטגמה :כך ,למשל ,שתי ההופעות היחידות של
הצירוף ִחבּק ל־ במקרא )כנגד שבע היקרויותיו של הפועל בהשלמת מושא ישיר( הן לצד הצירופים נִ שּׁק ל־

ונָ שׁק ל־ 86 ,ומסתבר שהוא נוצר בהשפעתם;  87ואילו הצירוף הרע ב־ ,המופיע פעם אחת במקרא )69א( במקום
הצירוף הרגיל הרע ל־ )המופיע ,בין היתר ,במקבילה 69ב( 88 ,נוצר בוודאי כתוצאה מהיגררות אחר הצירוף נגע

ב־ בצלע הראשונה של התקבולת .ואכן ,גרירות כאלה שכיחות למדי בזוגות של פעלים מקבילים או קרובים
.81
.82
.83

.84
.85
.86
.87

.88

ישעיה י  ,23ירמיה ל  11א ,מו  28א.
פעמיים כצורה לא נטויה )יחזקאל יא  ,13צפניה א  ,(18פעם בנטייה ִאתּ־ )ירמיה ה  (18ושלוש פעמים בנטייה אֹת־ )ירמיה ל  11ב,
מו  28ב ,יחזקאל כ .(17
כך על כל פנים לפי  BDBו–) HALOTבערך ָכּ ָלה( ולפי ) DCHבערך עשׂה( ,אף שאוצר לשון המקרא )בערך ָכּ ָלה( ,בניגוד להם ,מבדיל
בין צורות אֹת־ כמושא לבין צורות ִאתּ־ במובן ”עם” .סימוכין לשיוך כל הצורות למילת היחס אפשר למצוא בעובדה ,שספרי ירמיה
ויחזקאל )שבהם מופיעות צורות אֹת־ לצד עשׂה כלה( ידועים כחיבורים שבהם השימוש בנטייה אֹת־ במקום בנטייה ִאתּ־ שכיח
במיוחד ) ,(GKC §103b; JM §103jובעובדה ,שבתרגום הארמי תורגמו כל היקרויותיו של הצירוף עשׂה כלה אתִ /אתּ־/אֹת־ לעבד
גמירא עם .דוגמה אחרת לחילוף בין שתי צורות הנטייה עבור מילת היחס מוצגת במובאות 281א–ב בסעיף .6.1.9
ראה  BDBבערכים ָכּ ָלה ו ָמקוֹם HALOT ,בערך קום או  DCHבערך ָכּ ָלה.
ה־לְּך.
כמו למשל ביחזקאל לה ְ 14שׁ ָמ ָמה ֶא ֱע ֶשׂ ָ
בראשית כט  13ובראשית מח  ,10בהתאמה.
ִחבּק ונָ שׁק מופיעים יחד גם בבראשית לג  ,4ושם שניהם בהשלמת כינוי חבור .עם הפעלים נָ שׁק ונִ שּׁק עצמם שכיחה יותר ההשלמה
בצירוף יחס עם ל־ מאשר במושא ישיר :נָ שׁק מתועד שבע–עשרה פעמים בהשלמת צירוף יחס עם ל־ ושבע פעמים בהשלמת מושא
ישיר ,ונִ שּׁק — ארבע פעמים בהשלמת ל־ ופעם אחת בלבד בהשלמת מושא ישיר .ייתכן שגם הצירוף החזיק ל־ בשמ”ב טו  5נולד
מן הקרבה אל נָ שׁק ל־ באותו פסוק; אבל במשלי ז  13שמר הפועל החזיק על הצרכתו הרגילה )עם מילת היחס ב־( למרות סמיכות
הצירוף נָ שׁק ל־.
מראי מקומות נוספים מפורטים בהערה  17בסעיף .5.1.4
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פרק 4

שינויים בערכיות ובהצרכה

במשמעם המשובצים בתקבולות זה לצד זה ,כמו גל/שׂשׂ )למשל 70א–ב( 89 ,בטח/נשׁען  90ועוד.
69

ל־תּגְּ עוּ ִבּ ְמ ִשׁ ָיחי ִוּבנְ ִב ַיאי ַאל־ ָתּ ֵרעוּ )דה”א טז (22
א ַא ִ
ל־תּגְּ עוּ ִב ְמ ִשׁ ָיחי וְ ִלנְ ִב ַיאי ַאל־ ָתּ ֵרעוּ )תהלים קה (15
ב ַא ִ

70

ירוּשׁ ַלםִ וְ ַשׂ ְשׂ ִתּי ְב ַע ִמּי וְ לֹא־יִ ָשּׁ ַמע ָבּהּ עוֹד קוֹל ְבּ ִכי וְ קוֹל זְ ָע ָקה )ישעיה סה (19
א וְ גַ לְ ִתּי ִב ָ
יוֹשׁ ַיע ָי ִשׂישׂ ָע ַליִ ְך ְבּ ִשׂ ְמ ָחה יַ ֲח ִרישׁ ְבּ ַא ֲה ָבתוֹ ָיגִ יל ָע ַליִ ְך ְבּ ִרנָּ ה )צפניה ג (17
ֹלהיִ ְך ְבּ ִק ְר ֵבּך גִּ בּוֹר ִ
ב יְ הוָ ה ֱא ַ
יש שאפשר לזהות השפעה של פועל אחד על אחר ,אף שהשניים אינם משמשים זה לצד זה .כך קורה עם

הפעלים בז ובזה ,הקרובים במשמעם אך נבדלים בסימן ההצרכה שלהם :הראשון מצריך ברגיל צירוף יחס עם
ל־ והשני מושא ישיר 91 ,אבל מצויות גם היקרויות בודדות של בז בהשלמת מושא ישיר ושל בזה בהשלמת

ל־92 .

הדמיון הסמנטי והמורפולוגי בין שני הפעלים עודד ללא ספק את העירוב ביניהם .גם בזוגות פעלים אחרים
הולידה קרבה במשמעות ובצורה השפעה הדדית ועירוב של המסגרות התחביריות :כך למשל מצוי הפועל מרד

פעם אחת בהשלמת מושא ישיר )בחלק השני של מובאה  ,(71כנגד שש–עשרה הופעות של מרד ב־ ,ומסתבר
כי הוא הושפע מהפעלים מרה והמרה היוצאים על פי רוב למושא ישיר )שמונה פעמים ושתים–עשרה פעמים,
בהתאמה(; ולהיפך ,הצירופים הנדירים יותר מרה ב־ והמרה ב־  93מקורם אולי בהשפעה נגדית של מרד ב־ ,אם
כי יש להביא בחשבון גם את ההוראה האדוורסטיבית של מילת היחס ב־ בכלל )ראה סעיף  .(6.1.3בדומה,
סביר להניח שבהופעתו היחידה של הצירוף פגשׁ ב־ )72א( ,כנגד עשרה מקומות שבהם הפועל יוצא למושא
ישיר ,הושפע פגשׁ מן הפועל פגע ,שאחד ממובניו הוא ”פגש ,נתקל ב–” .הפועל פגע עצמו ,בכל מובניו האחרים
)”הכה ,נגע לרעה”” ,הגיע ,השיג”” ,הפציר”( ,מצריך את מילת היחס ב־ ,ורק בבואו במשמעות ”פגש”  94הוא
מתועד הן בהשלמת צירוף יחס עם ב־ הן בהשלמת מושא

ישיר95 .

71

ֹלהינוּ )יהושע כב (19
וּביהוָ ה ַאל־ ִתּ ְמר ֹדוּ וְ א ָֹתנוּ ֶאל־ ִתּ ְמר ֹדוּ ִבּ ְבנ ְֹת ֶכם ָל ֶכם ִמזְ ֵבּ ַח ִמ ַבּ ְל ֲע ֵדי ִמזְ ַבּח יְ הוָ ה ֱא ֵ
ַ

72

ל־כּ ִסיל ְבּ ִאוַּ ְלתּוֹ )משלי יז (12
א ָפּגוֹשׁ דּ ֹב ַשׁכּוּל ְבּ ִאישׁ וְ ַא ְ

.89

.90
.91
.92

.93
.94
.95

מתוך ארבעים וחמש היקרויותיו במקרא ,הפועל גל מופיע כחמש–עשרה פעמים עם ב־ ופעמיים עם על :בהושע י  ,5פסוק שקריאתו
מסופקת ,ובצפניה ג ) 17מובאה 70ב( בהקבלה אל שׂשׂ על; הצירוף  gl b-מצוי גם באוגריתית ) .(KTU 1.16:I:15, II:37שׂשׂ ,המופיע
כשלושים פעמים במקרא ,מצוי שמונה פעמים עם על )דברים כח  63פעמיים ,ל  9פעמיים ,ישעיה סב  ,5ירמיה לב  ,41צפניה ג
 ,17תהלים קיט  ,(162ארבע פעמים עם ב־ ,מתוכן שלוש בהקבלה אל גל ב־ )ישעיה סא  ,10סה  = 19מובאה 70א ,תהלים לה ;9
ההיקרות הנוספת היא באיוב לט  (21ופעם אחת עם שתי מילות היחסְ :בּ ֶד ֶרְך ֵע ְד ֶוֹתיָך ַשׂ ְשׂ ִתּי ְכּ ַעל ָכּל־הוֹן )תהלים קיט .(14
הפועל נשׁען מצריך ברגיל את מילת היחס על )הצירוף מופיע שבע–עשרה פעמים במקרא ,וכן מצוי פעם אחת נשׁען אל במשלי ג ;(5
ההופעה היחידה של נשׁען ב־ ,בישעיה נ  ,10היא לצד בטח ב־ .שני הפעלים מופיעים זה לצד זה גם בישעיה ל  ,12לא  1ומשלי ג ,5
וכן בסירא טו  .4על הצרכתו של הפועל בטח ראה סעיף .5.6.1
בז מלוּוה בצירוף יחס עם ל־ באחת–עשרה משלוש–עשרה היקרויותיו ,ובזה יוצא למושא ישיר בעשרים ושמונה מתוך שלושים
ושניים מקומות )יוצאים דופן שמ”ב ו  16ומקבילו דה”א טו  ,29שיידונו להלן ,וכן אסתר ג  6ונחמיה ב  ,19שאינם רלוונטיים לדיון
הנוכחי(.
בז את :משלי א  ,7כג  .22בזה ל־ :שמ”ב ו  ,16דה”א טו  .29ראה גם סירא ז  :11אל תבז לאנוש במר רוח ,שסגל במהדורתו ניקד ִתּ ֶבז
)סגל תשי”ג :מג( ,כנראה על סמך הפסוקים הנזכרים לעיל .עם זאת ,בכתב היד מצוי לדברי סגל )שם” (50 :גם כתיב חסר במקום
שהיה צריך להיות מלא” ,ואי–אפשר לשלול לחלוטין את הקריאה ָתּ ֻבז .במקרא ,כתיב חסר דוגמת יָ ֻקם במקום יָ קוּם הוא שכיח למדי
).(JM §80b n. 1
מרה ב־ :הושע יד  ,1תהלים ה  .11המרה ב־ :שמות כג  ,21יחזקאל כ .21 ,13 ,8
עד כמה שאפשר להבחין בין המובנים ”פגש” ו”הכה” כשהפגישה טומנת בחובה סכנת תקיפה ,כמו למשל במקרה של פגיעת הדוב
בעמוס ה  ;19השווה אל הושע יג  8ומשלי יז ) 12מובאה 72א(.
פגע ב־ )במובן של פגישה( :בראשית לב  ,2במדבר לה  ,21 ,19יהושע ב  ,16רות ב  .22פגע את :שמות ה  ,20כג  ,4שמ”א י  ,5ישעיה
מז  ,3סד  ,4עמוס ה  .19גם בארמית המצרית מתועד הפועל פגע ”פגש ,בא במגע ,נגע” הן בהשלמת צירוף יחס עם ב־ )TAD C
 (1.1:101, 102הן בהשלמת מושא ישיר ).(TAD C 1.1:166, 212

42

סעיף 4.5

שינויים בסימני ההצרכה בהשפעת פעלים קרובים

אתם ֵמ ֵאת ַפּ ְרעֹה )שמות ה (20
אתם ְבּ ֵצ ָ
ת־א ֲהר ֹן נִ ָצּ ִבים ִל ְק ָר ָ
ב וַ יִּ ְפגְּ עוּ ֶאת־מ ֶֹשׁה וְ ֶא ַ
מקרה מורכב יותר הוא זה של ִשׁלּם וגמל :הפועל ִשׁלּם משמש ארבע פעמים במובן של מתן גמול עם
מילות היחס על ואל להצגת מקבל הגמול 96 ,לעומת כעשרים היקרויות של הצירוף ִשׁלּם ל>פלוני< באותו מובן,
ומסתבר כי הצירופים ִשׁלּם על/אל >פלוני< נוצרו בהשפעת גמל על >פלוני< שהוראתו זהה; שני הצירופים אף
מופיעים זה לצד זה )73א( 97 .ייתכן שגם הצירוף ִשׁלּם את >פלוני< ,המופיע אף הוא ארבע פעמים בהקשר של
מתן גמול 98 ,נוצר בהשפעת הצירוף גמל את >פלוני< .צירוף אחרון זה ,מצדו ,מקיים חילוף עם גמל ל>פלוני<:
מקבל הגמול מוצג לצד הפועל גמל שלוש פעמים כמושא ישיר שמני )עם תווית המושא או בלעדיה( ,שלוש
פעמים באמצעות צירוף יחס עם ל־ ,ועשר פעמים בתור כינוי חבור ,שעשוי להתפרש בשני האופנים 99 .אפשר
אם כן להשוות את גמל לפעלים כמו עזר או רפא ,שלצדם מתערערת ההבחנה בין השלמה אקוזטיבית להשלמה
דטיבית )ראה סעיף  ,(4.4.2אך ייתכן שבהופעותיו של הצירוף גמל ל־ פעלה גם השפעתו של ִשׁלּם ל־

73

)73ב(100 .

אשׁ ֶכם )יואל ד (4
א ַהגְּ מוּל ַא ֶתּם ְמ ַשׁלְּ ִמים ָע ָלי וְ ִאם־גּ ְֹמלִ ים ַא ֶתּם ָע ַלי ַקל ְמ ֵה ָרה ָא ִשׁיב גְּ ֻמ ְל ֶכם ְבּר ֹ ְ
מוּלְך ֶשׁגָּ ַמלְ ְתּ ָלנוּ )תהלים קלז (8
־לְך ֶאת־גְּ ֵ
דוּדה ַא ְשׁ ֵרי ֶשׁ ְי ַשׁלֶּ ם ָ
ת־בּ ֶבל ַה ְשּׁ ָ
ב ַבּ ָ
ההשפעה שמשפיע פועל אחד על אחר עשויה לבוא גם מלשון זרה .הצירוף ִרחם על נפוץ בעברית החל

מתקופת המשנה ,אך במקרא הוא מופיע בפסוק אחד בלבד )74א( ,לעומת שלושים היקרויות של הפועל
בהשלמת מושא ישיר )לדוגמה 74ב( .הורביץ  101תלה את הופעתו של הצירוף ִרחם על בלשון העברית המאוחרת
בקיומו של צירוף זהה בארמית )הנבדל מן רחם בהשלמת מושא ישיר ,שמשמעו בארמית ”אהב”(; ואולי פעלה
בנוסף לכך גם אנלוגיה אל הצירופים העבריים חס על )74ב( וחמל על.
74

ל־בּנִ ים ִר ַחם יְ הוָ ה ַעל־יְ ֵר ָאיו )תהלים קג (13
א ְכּ ַר ֵחם ָאב ַע ָ
ל־בּנִ ים לֹא־ ָתחוּס ֵעינָ ם )ישעיה יג (18
י־ב ֶטן לֹא ְי ַר ֵחמוּ ַע ָ
וּפ ִר ֶ
ב ְ
לא תמיד אפשר לזהות פועל מסוים יחיד שהוא מקור השינוי בהצרכה של פועל נתון .את הצירוף שׁפט ב־,

המופיע במקרא פעם אחת )75א( כנגד עשרות היקרויות של הפועל בהשלמת מושא ישיר )למשל 75ב( ,נוכל
אולי לקרב אל הביטוי עשׂה שפטים ב־ המופיע אחת–עשרה פעמים; אבל מסתבר יותר ,שהשימוש במילת היחס
ב־ ב–75א נובע לא מהשפעתו של צירוף זה או כל צירוף בודד אחר ,אלא מן המשמעות האדוורסטיבית הכללית
של מילת היחס הזאת )ראה סעיף  .(6.1.3כך גם עם חרה אפו על ,המתועד )בוריאציות קלות( בשלושה מקומות
במקרא  102כנגד כארבעים היקרויות של חרה אפו ב־ :מעבר להשפעתם האפשרית של צירופים ספציפיים כמו
 .96ישעיה סה  ,6ירמיה לב  ,18יואל ד ) 4מובאה 73א( ,איוב כא  .19על חילופי מילות היחס על/אל ראה סעיף .6.1.2
 .97היקרויות נוספות של גמל על :תהלים יג  ,6קג  ,10קטז  ,7קיט  ,17קמב  ,8דה”ב כ .11
 .98תהלים לא  ,24משלי יג  ,21ועם כינוי חבור שמ”א כד  ,20תהלים לה .12
 .99גמל את >פלוני< ,עם מושא ישיר שמני :בראשית נ  ,15תהלים ז  ,5משלי יא  .17גמל ל>פלוני< :דברים לב  ,6ישעיה ג  ,9תהלים
קלז ) 8מובאה 73ב( .גמל בהשלמת כינוי חבור :בראשית נ  ,17שמ”א כד ) 18פעמיים( ,שמ”ב יט  ,37כב  ,21ישעיה סג ) 7פעמיים(,
תהלים יח  ,21משלי ג  ,30לא .12
 .100בהשלמתם של הפעלים גמל ו ִשׁלּם עסק גם מוראוקה ) ,(Muraoka 2007: 251–253מנקודת מבט שונה.
 .101הורביץ תשל”ב.109–107 :
 .102זכריה י ) 3חרה אפו על( ,במדבר כד ) 10חרה אפו אל; לחילופי מילות היחס על/אל ראה סעיף  ,(6.1.2איוב יט ) 11החרה אפו על(.
לא שייכים לכאן ,כמובן ,מקרים שבהם צירופי היחס עם על מציגים לא את מי שכלפיו מופנה הכעס אלא את הסיבה לכעס ,כמו
למשל באיוב לב .3–2
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פרק 4

שינויים בערכיות ובהצרכה

קצף על או שׁפך חמתו על ,פעלה כאן המשמעות האדוורסטיבית שנושאת ,כמו ב־ ,גם מילת היחס על )סעיף
.(6.1.8
75

־בּם ִכּי ֵאין ָבּנוּ כּ ַֹח ִל ְפנֵ י ֶה ָהמוֹן ָה ָרב ַהזֶּ ה ַה ָבּא ָע ֵלינוּ )דה”ב כ (12
ֹלהינוּ ֲהלֹא ִת ְשׁ ָפּט ָ
א ֱא ֵ
י־אנִ י יְ הוָ ה )יחזקאל יא (10
ב ַבּ ֶח ֶרב ִתּפֹּלוּ ַעל־גְּ בוּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ְשׁפּוֹט ֶא ְת ֶכם וִ ַיד ְע ֶתּם ִכּ ֲ
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פרק 5

עיון בהצרכתם של פעלים שונים
5.1

פעלים תיאוריים

5.1.1

הבעת היתרון וההפלגה

לפעלים התיאוריים )פעלים המתארים תכונה (adjectival verbs ,התנהגות תחבירית הדומה מבחינות מסוימות
להתנהגותם התחבירית של שמות תואר 1 .כמו שמות תואר )76א( ,הפעלים התיאוריים באים לעתים קרובות
בליווי צירופי יחס עם מילת היחס מן להבעת ההפלגה או היתרון )76ב(; לצד פעלים תיאוריים המתייחסים
לגודל ,לעָצמה ,לכמות וכן הלאה מובע היתרון גם באמצעות צירופי יחס עם על )76ג( 2 .אלמנט המוצג באמצעות
מילת היחס מן משמש כקנה מידה להשוואה ואמצעי להבעת ההפלגה ,ואילו אלמנט המוצג באמצעות על נתפס
יותר כמושפע מתכונתו של האחר dativus commodi ,או ) incommodiראה סעיף  .(6.1.8בכל מקרה ,צירוף היחס
אינו חלק מהצרכת הפועל :הפועל התיאורי ,כפועל שתכליתו ייחוס תכונה כלשהי לאלמנט נתון ,הוא חד–ערכי.
76

לוּכה ִכּי הוּא ָא ִחי ַהגָּ דוֹל ִמ ֶמּנִּ י )מל”א ב (22
ת־ה ְמּ ָ
א וְ ַשׁ ֲא ִלי־לוֹ ֶא ַ
אוּלם ָא ִחיו ַה ָקּטֹן ִיגְ ַדּל ִמ ֶמּנּוּ )בראשית מח (19
ה־לּ ָעם וְ גַ ם־הוּא ִיגְ ָדּל וְ ָ
ב גַּ ם־הוּא יִ ְהיֶ ְ
ג

הוּדה )זכריה יב (7
רוּשׁ ַלםִ ַעל־יְ ָ
ית־דּוִ יד וְ ִת ְפ ֶא ֶרת י ֵֹשׁב יְ ָ
ְל ַמ ַען לֹא־ ִתגְ ַדּל ִתּ ְפ ֶא ֶרת ֵבּ ָ

עם זאת ,במקרים מסוימים נראה ,כי הפועל התיאורי ,בבואו בצירוף עם על ,כבר אינו מציג מצב של
קיום תכונה או תהליך של רכישת תכונה בלבד ,אלא מורה על פעולה של התחרות או התמודדות בין יריבים,
שבה משיג האחד יתרון על האחר ובכך מציב אותו בעמדת נחיתות .אפשר ,למשל ,להציע הבחנה בין חזק

כפועל חד–ערכי )”היה חזק ,עצום”( ב–77א לבין חזק כפועל דו–ערכי )”הכניע את ,יכול ל–”( ב–77ב 3 .הבחנה
.1
.2
.3

לעיון בתחבירם של הפעלים התיאוריים ראה רובינשטיין ).(Rubinstein 1979
לדוגמאות נוספות ראה שׂורק )תשנ”ט.(63–62 :
ראה דבריו של ואן דר מרווה ) (van der Merwe 2004: 123על אפשרות קיומה של ההבחנה הזאת ועל השלכותיה על הלקסיקוגרפיה
של העברית המקראית .רובינשטיין )תשמ”ו ,(63–61 :מנקודת מבט אחרת ,רואה בחלק מהיקרויותיו של הצירוף חזק על )שמות יב
 ,33מלאכי ג  13ועוד( שימוש אדוורביאלי בפועל ,בהוראה ”פעל בחזקה על” או ”השפיע על” .את המשמעות ”הכניע ,יכול ל–” מזהה
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פרק 5

עיון בהצרכתם של פעלים שונים

דומה אפשר להציע גם עבור פעלים אחרים .הקושי נעוץ בקביעת הגבול בין המסגרת החד–ערכית למסגרת
הדו–ערכית :ב–78א ,למשל ,לא ברור אם יש להבין את תר ֹם ידך על צריך ”תכניע ידך את צריך” ,עם רם כפועל
דו–ערכי המורה על נצחון בהתמודדות ,או פשוט ”תגבהּ ידך מעל צריך” ,עם רם כפועל חד–ערכי כמו ב–78ב

וצירוף יחס המשמש ספק לקביעת מיקום יחסי ,ספק להצגת המושפע מהמצב .על מנת לפשט את הטיפול
בצירופים כאלה 4 ,אנו נעדיף לפיכך להתייחס אל הפעלים תמיד כאל חד–ערכיים )יוצא דופן השימוש בפועל
חזק בהשלמת מושא ישיר ב– 5 ,79שם חובה להניח מסגרת דו–ערכית במשמעות ”גבר על ,הביס את”(.
77

הוֹרישׁוֹ )יהושע יז (13
הוֹרשׁ לֹא ִ
ת־ה ְכּנַ ֲענִ י ָל ַמס וְ ֵ
א וַ יְ ִהי ִכּי ָחזְ קוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ יִּ ְתּנוּ ֶא ַ
ר־כּ ֶסף )דה”ב כז
י־עמּוֹן ַבּ ָשּׁנָ ה ַה ִהיא ֵמ ָאה ִכּ ַכּ ֶ
יהם וַ יִּ ְתּנוּ־לוֹ ְבנֵ ַ
י־עמּוֹן וַ ֶיּ ֱחזַ ק ֲע ֵל ֶ
ם־מ ֶלְך ְבּנֵ ַ
ב וְ הוּא נִ ְל ַחם ִע ֶ
(5

78

ל־צ ֶריָך וְ ָכל־א ֶֹיְביָך יִ ָכּ ֵרתוּ )מיכה ה (8
א ָתּר ֹם יָ ְדָך ַע ָ
בוּרה ָתּעֹז יָ ְדָך ָתּרוּם יְ ִמינֶ ָך )תהלים פט (14
רוֹע ִעם־גְּ ָ
ב ְלָך זְ ַ

79

ת־ה ָעם ֲא ֶשׁר ַא ֲח ֵרי ִתּ ְבנִ י ֶבן־גִּ ינַ ת וַ יָּ ָמת ִתּ ְבנִ י וַ יִּ ְמֹלְך ָע ְמ ִרי )מל”א טז (22
וַ ֶיּ ֱחזַ ק ָה ָעם ֲא ֶשׁר ַא ֲח ֵרי ָע ְמ ִרי ֶא ָ
גם פעלים המביעים התנהגות מתנשאת ,כמו למשל התפאר והתגדל ב– ,80נסווג כחד–ערכיים )”עשה עצמו

או חשב עצמו למפואר ,לגדול”( ולא כדו–ערכיים )”התייחס ביהירות אל”( 6 .מילת היחס על ,בְּבוֹאה לצד
הפעלים הללו 7 ,משמשת אם כן ספק להבעת היתרון ,ספק להבעת עוינות )משמעות אדוורסטיבית; ראה סעיף
 ,(6.1.8ואינה חלק מהצרכתם.
80

ל־מנִ יפוֹ )ישעיה י (15
ֲה ִי ְת ָפּ ֵאר ַהגַּ ְרזֶ ן ַעל ַהח ֵֹצב בּוֹ ִאם־ ִי ְתגַּ ֵדּל ַה ַמּשּׂוֹר ַע ְ

5.1.2

המעבר לשימוש אדוורביאלי

צורות הגרימה של פעלים תיאוריים מסוימים משמשות לא רק בהשלמת מושא ישיר )שהוא נושא הצורה
הלא–גורמת( אלא גם בהשלמת פועל אחר ,כפעלים אדוורביאליים או — אם הפועל השני הוא עשׂה — כפעלים
מעריכים )ראה סעיף  5.11ודוגמאות 218א ו–219א שם( :לצד יִ שּׁר דרך )81א( נמצא גם יִ שּׁר לכת )81ב( ,לצד
הגביה קן )82א( גם הגביה עוף )82ב( ,וכן הלאה .בעברית בת ימינו היו מתאימות למבעים מעין 81ב ו–82ב
.4

.5
.6
.7

ְך־מוֹאב ַעל־יִ ְשׂ ָר ֵאל )שופטים ג  ,(12שעליו הוא אומר )שם” :(60 :אין
ָ
ת־עגְ לוֹן ֶמ ֶל
רובינשטיין בצורת הגרימה ִחזּק במבע וַ יְ ַחזֵּ ק יְ הוָ ה ֶא ֶ
שיעורו של המשפט ,שה’ גרם לכך שעגלון יהיה חזק יותר מישראל ,אלא שה’ גרם לכך שעגלון יוכל ל פ ג ו ע בישראל”.
נוסף לצירופים גדל על )זכריה יב  = 7מובאה 76ג( ,חזק על )דניאל יא  ,5דה”ב ח  ,3כז  = 5מובאה 77ב( ורם על )מיכה ה = 8
מובאה 78א ,תהלים יג  ,3כז  ,(6ראה גם גבר על )בראשית מט  ,26שמ”ב יא  ;23ייתכן שהצירוף מופיע גם בארמית ב– ,Sf 2:B:19אך
הטקסט מקוטע( ,עז על )שופטים ג  ,10ו  ;2גם באוגריתית מתועד  ʿz ʿlב– ,KTU 1.103:57ובארמית זוהה הצירוף עזז על בטקסט
המקוטע שב– (Sf 1:B:44ורחב על )שמ”א ב  .(1בפניקית מצוי אדר על ,מלשון ”אדיר” ) .(KAI 24:7לא פירטנו כאן מקומות שבהם
רוּמה
ברור כי הצירופים האלה אינם מורים על התמודדות בין יריבים אלא בהכרח מסמנים מיקום יחסי )כמו למשל בתהלים נז ָ 6
י־חזַ ק ֲע ֵל ֶהם ָה ָר ָעב(.
ֹלהים( או מושפע ממצב ) dativus commodiאו  ,incommodiכמו למשל בבראשית מז ִ 20כּ ָ
ל־ה ָשּׁ ַמיִ ם ֱא ִ
ַע ַ
את הצורה ֲחזַ ְק ַתּנִ י בירמיה כ  7אפשר להבין ”חזקת ממני” ולא ”חזקת אותי”; ראה סעיף  4.4.3הערה .73
כך גם על פי שׂורק )תשנ”ט.(62 :
ראה הצירופים התאמץ על )דה”ב יג  ,(7התגבר על/אל )ישעיה מב  ,13איוב טו  ,(25התגדל על )ישעיה י  ,15דניאל יא ,(37 ,36
התנשׂא על )במדבר טז  ,3יחזקאל כט  (15והתפאר על )שמות ח  ,5שופטים ז  ,2ישעיה י  (15בעברית .בארמית ראה התנשׂא על
)עזרא ד  (19והתרומם על )דניאל ה .(23
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סעיף 5.1

פעלים תיאוריים

הפרפרזות ”הלך ישר”” ,עף גבוה” ,אך בלשון המקרא השימוש האדוורביאלי בשמות התואר ישׁר וגבֹה אינו
רווח עדיין; הראשון מצוי רק ב–81ג ,השני
81

ב–82ג8 .

א ִצ ְד ַקת ָתּ ִמים ְתּ ַי ֵשּׁר ַדּ ְרכּוֹ ְוּב ִר ְשׁ ָעתוֹ יִ פֹּל ָר ָשׁע )משלי יא (5
־ל ֶכת )משלי טו (21
ר־לב וְ ִאישׁ ְתּבוּנָ ה ְי ַי ֶשּׁר ָ
ב ִאוֶּ ֶלת ִשׂ ְמ ָחה ַל ֲח ַס ֵ
ג

82

ֲהלוֹא ְד ָב ַרי יֵ ִיטיבוּ ִעם ַהיָּ ָשׁר הוֹלֵ ְך )מיכה ב (7

אוֹר ְידָך )ירמיה מט (16
יה ַכּנֶּ ֶשׁר ִקנֶּ ָך ִמ ָשּׁם ִ
א ִכּי־ ַתגְ ִבּ ַ
י־ר ֶשׁף ַיגְ ִבּיהוּ עוּף )איוב ה (7
וּבנֵ ֶ
יוּלּד ְ
י־א ָדם ְל ָע ָמל ָ
ב ִכּ ָ
ג

5.1.3

ל־תּ ְרבּוּ ְת ַד ְבּרוּ גְּ ב ָֹהה גְ ב ָֹהה יֵ ֵצא ָע ָתק ִמ ִפּ ֶיכם )שמ”א ב (3
ַא ַ

ליווי הפועל בצירוף יחס המתייחס למעריך

הפעלים התיאוריים ,בעיקר אלה המתייחסים לטיב או רוע ,מלוּוים לעתים קרובות בביטוי המתייחס למעריך,
למי שעל פיו מיוחסת התכונה לבעליה .הביטויים האלה פותחים לרוב במילת היחס בעיני ) 9 ,(83לעתים גם
במילות יחס אחרות )ראה להלן(.
83

ל־הגָ ר וַ ַתּ ַהר וַ ֵתּ ֶרא ִכּי ָה ָר ָתה וַ ֵתּ ַקל גְּ ִב ְר ָתּהּ ְבּ ֵעינֶ ָיה )בראשית טז (4
וַ יָּבֹא ֶא ָ
לא קל להגדיר את מעמדם התחבירי של צירופי היחס המתייחסים למעריך .רובינשטיין  10רואה בצירו-

פים הללו אמצעי לנטיעת פרופוזיציה בתוך פרופוזיציה ,כך שלמבע  ,83למשל ,מקבילה לפי גישתו הנוסחה
המופשטת ”היא ’חשבה’ )גברתה קלה(” .אם כך ,הרי שצירוף היחס אינו תלוי בתוכן הפרופוזיציה הנטועה
ואינו חלק מהצרכתו של הפועל הנתון בה; יחד עם זאת אי–אפשר לראות בו אלמנט עצמאי ,סוג של הסגר,
שכן הוא יוצר עם הפרופוזיציה הנטועה קשר

הדוק11 .

לפתרון הבעיה אפשר להציע מעין פשרה .הביטוי בעיני >פלוני< שכיח במיוחד עם פעלים מסוימים ,ובצירו-
פים שהוא יוצר עמם אפשר לראות צירופים כבולים או ניבים :טוב בעיני ,רע בעיני ,ישׁר בעיני ומצא חן

בעיני12 .

בכל יתר הופעותיו — למשל ב– 83לצד הפועל קל — לא נראה בצירוף היחס עם בעיני אלמנט מוצרך על ידי
הפועל או חלק מצירוף כבול.
כאמור ,לסימון המעריך משמשות פרט למילת היחס בעיני גם מילות יחס נוספות .במקומות אחדים בספרים
המאוחרים נמצאים צירופים שונים עם לפני ,בראשם טוב לפני ,בהוראה זהה לזו של הצירופים המקבילים עם
בעיני )ראה מובאות 272א–ב בסעיף  6.1.6והערה  31שם( .ללשון המקרא המאוחרת חדר גם הצירוף טוב על,
.8
.9
.10
.11
.12

על מעמדם של שמות תואר המשמשים כתוארי פועל בלשון המקרא ראה קוגוט )תשס”ב.(134–133 ,121–119 :
השימוש בבעיני לסימון המעריך נידון בהרחבה אצל לבנת )תש”ס.(71–70 :
רובינשטיין תשל”ו.61 :1
ראה לבנת תש”ס.78–77 :
השווה צבי ) .(Zewi 2007: 125–126הצירוף טוב בעיני מצוי כשישים פעמים במקרא ,רע בעיני מצוי כשמונים פעמים ,וישׁר בעיני
כחמישים פעמים .חלק הארי של היקרויותיהם הוא במשפטי זיקה עצמאיים כמושא לפועל עשׂה )דוגמת ויעשׂ הרע בעיני יהוה
או הטוב בעיניך עשׂה( .יחד עם מצא חן בעיני ,המופיע כארבעים פעמים ,הצירופים הללו מהווים יותר משני שלישים מסך כל
ההופעות של בעיני במקרא )כשלוש מאות ושלושים מקומות( .לרשימת הפעלים התיאוריים המלוּוים במילת היחס בעיני ,בפירוט
מראי המקומות ,ראה יֶני ).(Jenni 1992: 213–217
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השָּׁווה במשמעו אל טוב בעיני )השְׁווה למשל 84א–ב( ,כתרגום מן הארמית טב על 13 .כן מצוי בעברית המקראית
הארמיזם שׁפר על ) ;(85בארמית המקראית מתועדים הן שׁפר על הן שׁפר קדם ”שפר
84

לפני”14 .

ר־מ ְלכוּת ִמ ְלּ ָפנָ יו )אסתר
ל־ה ֶמּ ֶלְך טוֹב יֵ ֵצא ְד ַב ַ
ם־ע ַ
מוּכן( ִל ְפנֵ י ַה ֶמּ ֶלְך וְ ַה ָשּׂ ִרים … ִא ַ
אמר מומכן )ק’ ְמ ָ
א וַ יּ ֹ ֶ
א (19–16
מוּכן )אסתר א (21
יטב ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵעינֵ י ַה ֶמּ ֶלְך וְ ַה ָשּׂ ִרים וַ יַּ ַעשׂ ַה ֶמּ ֶלְך ִכּ ְד ַבר ְמ ָ
ב וַ יִּ ַ

85

לוּ־לי ַבּנְּ ִע ִמים ַאף־נַ ֲח ָלת ָשׁ ְפ ָרה ָע ָלי )תהלים טז (6
ֲח ָב ִלים נָ ְפ ִ

5.1.4

ליווי הפועל בצירוף יחס המתייחס לחוֹוֶה

לא תמיד ברורה ההבחנה בין המעריך ,המשייך לדבר תכונה מסוימת ,לבין החוֹוֶה ,החש בקיומה של התכונה
ומושפע ממנה .רובינשטיין ,בדונו בהבדל בין תיאור המעריך לתיאור החווה 15 ,מתאר מבע מסוג טוב ל>פלוני<,
שבו לפועל התיאורי נושא סתמי ,בנוסחה ”פלוני ’מרגיש’ )טוב(”; ל–86א ,למשל ,מתאימה אם כך הפַָּרפרזה
”שאול הרגיש ָרווּחַ וטוב” .אם לפועל יש נושא שאינו סתמי ,רובינשטיין מייחס לו תפקיד של גורם ,כך שלמבע
מסוג >דבר< טוב ל>פלוני< מתאימה לדידו הנוסחה ”דבר ’גרם’ )’הפך ל–’ )פלוני ’מרגיש’ )טוב(((” .אבל בין
הנוסחה הזאת לנוסחה ”פלוני ’מרגיש’ )הדבר טוב(” — המתאימה ,כאמור בסעיף  5.1.3לעיל ,למבעים שבהם
מוצג המעריך — הגבול עשוי להיטשטש .הדובר ב–86ב ,למשל ,עשוי להיתפס הן כחווה )”תורת פיך גורמת
שארגיש טוב”( הן כמעריך )”אני חושב שתורת פיך טובה”(; ואילו ב–86ג הפרפרזה ”הוא הרגיש שהרגבים
מתוקים” טבעית הרבה יותר מאשר ”הרגבים גרמו שהוא ירגיש מתוק”.
86

רוּח ָה ָר ָעה )שמ”א טז (23
א וְ ָרוַ ח ְל ָשׁאוּל וְ טוֹב לוֹ וְ ָס ָרה ֵמ ָע ָליו ַ
ת־פּיָך ֵמ ַא ְל ֵפי זָ ָהב וָ ָכ ֶסף )תהלים קיט (72
תוֹר ִ
־לי ַ
ב טוֹב ִ
ג

ָמ ְתקוּ־לוֹ ִרגְ ֵבי נָ ַחל )איוב כא (33

אנו נציע ,אם כן ,לראות בציון החווה אלמנט מוצרך בבואו לצד פעלים תיאוריים הנתונים במבנה סתמי
)כלומר עם נושא סתמי ,כמו ב–86א( ,בצירופים טוב ל־ ,רע ל־ ,חם ל־ ,מר ל־ ,נוח ל־ ,נעם ל־ ,צר ל־ָ ,רוַ ח ל־

ועוד 16 .כשלפועל התיאורי נושא שאינו סתמי )כמו ב–86ב–ג( ,תיאור החווה מתקרב לתיאור המעריך וכמוהו
אינו מוצרך; אפשר לראות בו מקרה מיוחד של דטיב המושפע.dativus commodi ,
.13

.14
.15
.16

בעניין זה ראה גם הורביץ )תשל”ב .(22–21 :בעוד שבעברית מופיע הצירוף רק בנוסחת הפנייה המנומסת אם על >פלוני< טוב )אסתר
א  ,19ג  ,9ה  ,8 ,4ז  ,3ח  ,5ט  ,13נחמיה ב  ,7 ,5דה”א יג  ,(2בארמית הוא מצוי לא רק בנוסחת הפנייה הזאת )עזרא ה  ,17ובארמית
המצרית  (TAD A 4.5:19, 4.7:23, 4.8:22, 6.3:5, 6.7:8, 6.13:2אלא גם מחוץ לה )דניאל ו  ,24עזרא ז  .(18בארמית הקדומה מתועד
יטב אל >פלוני< ) ;(Fakh 15על חילופי אל/על בארמית ראה סעיף  .6.1.2ראה גם השימוש במילת היחס אל אחרי יטב בשמ”א כ .13
שׁפר על :דניאל ד  .24שׁפר קדם :דניאל ג  ,32ו  .2לדיון בתפקיד הזה של מילת היחס על )בעיקר בארמית ,אבל עם השוואה לעברית
וללשונות שמיות אחרות( ראה ולטיסברג ) .(Waltisberg 2007המחבר אינו מבחין בין המעריך לבין החוֹוֶה )להלן ,סעיף ,(5.1.4
ומאחד את שניהם תחת השם .experiencer
.Rubinstein 1979: 74–76
ראה רשימה מפורטת יותר ,בליווי מראי מקומות ,אצל יֶני ).(Jenni 2000: 106–108
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את הצירופים היטיב ל־ והרע ל־ )88 ,87א(  17אפשר לגזור בכמה אופנים :כפעלים מעריכים שנשמט משלימם
לעשׂות )כלומר היטיב/הרע ל־ משמעם ”עשה מעשה טוב/רע ל–”; השווה אל דוגמאות 219א–ג בסעיף (5.11
או כצורות הגרימה של המבנה הסתמי טוב/רע ל־ :מבחינה זו ,הנוסחה ”דבר ’גרם’ )’הפך ל–’ )פלוני ’מרגיש’
)טוב/רע(((” מתאימה יותר לצירופים היטיב/הרע ל>פלוני< מאשר לצירופים מסוג >דבר< טוב/רע ל>פלוני<
שנידונו לעיל .בהוראה דומה לזו של היטיב/הרע ל־ משמשים גם הצירופים היטיב/הרע עם ,ויכול להיות
שהשימוש במילת היחס עם לצד שני הפעלים האלה מקורו בהשפעת הביטוי עשׂה חסד

עם18 .

הפעלים היטיב והרע משמשים גם בהשלמת מושא ישיר ,ונושאים נימות שונות על פי תכונותיו של המושא.
היטיב/הרע >דבר< פירושם ”עשה דבר לטוב/לרע” )כצפוי מצורות הגרימה של פעלים תיאוריים( ,ומכאן
בהרחבה ”תיקן ,שיפר אותו” או ”הרס ,קלקל אותו” .אבל המובן של היטיב את >פלוני< אינו ”הפך את פלוני
לטוב” כפשוטו ,אלא ”הפך את מצבו של פלוני לטוב ,טיפח את פלוני” — ובדומה הרע את >פלוני< הוא ”הפך
את מצבו לרע ,דיכא אותו” .מכאן עולה שההשלמה בצירוף יחס עם ל־ וההשלמה במושא ישיר עשויות להופיע
בהקשרים דומים מאוד )למשל 88א–ב( :בין הרע ל>פלוני< ”גרם שפלוני ירגיש רע” לבין הרע את >פלוני< ”עשה
את מצבו של פלוני לרע” המרחק אינו גדול .בהקשרים מסוימים נוצרת דו–משמעות :הכוונה ב– ,89למשל,
עשויה להיות ”לתקן את ירושלים ואת בית יהודה ,לעשות שיהיו טובים” אבל גם ”לגרום שירושלים ובית
יהודה ירגישו טוב ,לעשות שמצבם יהיה

טוב”19 .

87

ֹלהי נֵ ָכר וְ ָשׁב וְ ֵה ַרע ָל ֶכם וְ ִכ ָלּה ֶא ְת ֶכם ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר־ ֵה ִיטיב ָל ֶכם )יהושע כד (20
ִכּי ַת ַעזְ בוּ ֶאת־יְ הוָ ה וַ ֲע ַב ְד ֶתּם ֱא ֵ

88

א וַ יֵּ ְרדוּ ֲאב ֵֹתינוּ ִמ ְצ ַריְ ָמה וַ נֵּ ֶשׁב ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם ִיָמים ַר ִבּים וַ ָיּ ֵרעוּ ָלנוּ ִמ ְצ ַריִ ם וְ ַל ֲאב ֵֹתינוּ )במדבר כ (15
ב וַ ָיּ ֵרעוּ א ָֹתנוּ ַה ִמּ ְצ ִרים וַ יְ ַענּוּנוּ וַ יִּ ְתּנוּ ָע ֵלינוּ ֲעב ָֹדה ָק ָשׁה )דברים כו (6

89

ל־תּ ָיראוּ )זכריה ח (15
הוּדה ַא ִ
ת־בּית יְ ָ
רוּשׁ ַלםִ וְ ֶא ֵ
יטיב ֶאת־יְ ָ
ֵכּן ַשׁ ְב ִתּי זָ ַמ ְמ ִתּי ַבּיָּ ִמים ָה ֵא ֶלּה לְ ֵה ִ

5.2

פועלי רגש

5.2.1

פועלי הרגש ,ערכיותם והצרכתם — דיון כללי

אל פעלים המתארים רגש )שמחה ,בושה ,כעס ,פחד וכן הלאה( עשויים להתלוות צירופי יחס ,הפותחים על פי
רוב במילות היחס על ,ב־ או מן ,המציגים את הגורם המעורר את הרגש .באופן כללי אפשר לומר ,שבעקבות
.17
.18

.19

היטיב ל־ :בראשית יב  ,16שמות א  ,20במדבר י  ,32 ,29יהושע כד  ,20שופטים יז  ,13שמ”א כה  ,31תהלים מט  ,19קכה  .4הרע
ל־ :בראשית יט  ,9מג  ,6שמות ה  ,23 ,22במדבר יא  ,11כ  ,15יהושע כד  ,20שמ”א כו  ,21ירמיה כה  ,6זכריה ח  ,14תהלים קה 15
)מובאה 69ב בסעיף  ,(4.5משלי כד  ,8רות א .21
היטיב עם מופיע במקרא ארבע פעמים )בראשית לב  ,13 ,10במדבר י  32ומיכה ב  ,(7הרע עם פעם אחת בלבד )בראשית לא ;(7
הגיוני להניח שהשפעתו של הביטוי עשׂה חסד הייתה חזקה יותר על היטיב שהוראתו קרובה מאשר על הרע ההופכי .הבדל כזה
ניכר גם בין הצירופים עשׂה טובה ועשׂה רעה ,המקבילים אל היטיב הרע )במובן שנידון אצל רובינשטיין תשל”ו 158–157 :2ותש”ם:
 :(24–23לצד עשׂה טובה ניכרת העדפה למילות היחס עם/את ,ולצד עשׂה רעה — למילת היחס ל־ .לפי רובינשטיין )תשל”ו;161–159 :2

תש”ם ,(27–25 :צירופי יחס המצטרפים אל תחליפי פועל כאלה לסימון מי שהפעולה קשורה בו אינם מוצרכים ,ומילות היחס יכולות
להתחלף בהם באופן חופשי .ובכל זאת ,צירופים מסוימים שכיחים יותר מאחרים :לצד הצירוף עשׂה חסד ,המופיע כארבעים וחמש
פעמים במקרא ,מסומן המושפע יותר משלושים פעמים במילות היחס עם ואת.
ושמא יש להבין ”להיטיב עם ירושלים ועם בית יהודה” .אין לשלול את אפשרות ,שלפחות בחלק מהמקומות שבהם פותחת השלמתם
של היטיב והרע באת מדובר במילת היחס ולא בתווית המושא.
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הוראותיהן המוכרות של מילות היחס ,הגורם המעורר את הרגש נתפס יותר כ ס י ב ה לרגש כשהוא מוצג במילת
היחס על ,כ נ ס י ב ו ת שבהן מופיע הרגש כשהוא מוצג במילת היחס ב־ ו כ מ ק ו ר שממנו נובע הרגש כשהוא
מוצג במילת היחס מן — אם כי הבדלי הנימה האלה אינם מונעים חילופים בין מילות היחס השונות )ראה
להלן( ,גם כשלצד פועל מסוים ניכרת העדפה למילת יחס ספציפית 20 .מעמדם של צירופי היחס האלה אינו
לגמרי ברור :אפשר לראות בהם משלימים מוצרכים או מרחיבים שאינם חלק מהצרכת הפועל.
רובינשטיין ,בדונו בפועלי הרגש ,מבחין בין פעלים חד–ערכיים לדו–ערכיים :את הפועל כעס ,למשל ,הוא
מסווג כדו–ערכי בתור ”ביטוי של יחס רגשי בין אדם לבין משהו הקשור בזולתו” ,אבל בפועל שׂמח הוא רואה
פועל חד–ערכי המתאר מצב רגשי )”היה שרוי בשמחה”( 21 .ההבחנה נראית שרירותית למדי :לא ברור מה מונע
מצד אחד לתפוס גם את הפועל כעס )במבע כמו לדוגמה  (90כפועל חד–ערכי המתאר מצב רגשי )”היה שרוי
בכעס”( ,במיוחד לאור העובדה שהוא מלוּוה בציון הגורם מעורר הכעס רק פעם אחת מתוך שש הופעותיו
במקרא;  22ומה מונע מצד שני לתפוס את שׂמח כ”ביטוי של יחס רגשי” כאמור לעיל — לפחות באותם מקומות
שבהם הגורם המעורר את הרגש הוא אגנט רצוני )כמו למשל ב–91א( ,שכן גורם לא–רצוני )דוגמת חסדך ב–91ב(
עשוי להיתפס גם כתיאור אמצעי )אינסטרומנטל( בלתי–מוצרך ,בדומה לזה שיכול להתלוות אל צורת הגרימה
ִשׂמּח )כמו פעלך ב–91ג( כאלמנט נפרד מן הגורם הרצוני הממומש

כנושא23 .

90

וַ ֲהנִ ח ִֹתי ֲח ָמ ִתי ָבְּך וְ ָס ָרה ִקנְ ָא ִתי ִמ ֵמְּך וְ ָשׁ ַק ְט ִתּי וְ לֹא ֶא ְכ ַעס עוֹד )יחזקאל טז (42

91

י־לב )תהלים לב (11
יקים וְ ַה ְרנִ ינוּ ָכּל־יִ ְשׁ ֵר ֵ
א ִשׂ ְמחוּ ַביהוָ ה וְ גִ ילוּ ַצ ִדּ ִ
ת־ענְ יִ י יָ ַד ְע ָתּ ְבּ ָצרוֹת נַ ְפ ִשׁי )תהלים לא (8
ית ֶא ָ
ב ָאגִ ָילה וְ ֶא ְשׂ ְמ ָחה ְבּ ַח ְס ֶדָּך ֲא ֶשׁר ָר ִא ָ
ג

ִכּי ִשׂ ַמּ ְח ַתּנִ י יְ הוָ ה ְבּ ָפ ֳע ֶלָך ְבּ ַמ ֲע ֵשׂי יָ ֶדיָך ֲא ַרנֵּ ן )תהלים צב (5

השכיחות שבה פועלי רגש שונים מלוּוים )או אינם מלוּוים( בציון הגורם מעורר הרגש ,וההעדפה למילת יחס
מסוימת על פני האחרות ,ישמשו לנו קריטריונים פורמליים לערכיותם ולהצרכתם של הפעלים הללו 24 .לצד
הפועל שׂמח מתועדות מילות יחס שונות להצגת הגורם מעורר השמחה ,כשהשכיחה ביניהן היא ב־ ,המלווה את
הפועל כעשרים וחמש פעמים )מתוך כמאה עשרים וחמש היקרויותיו בסך הכול( 25 :לפי נתונים אלה ,הפועל
שׂמח מצריך צירוף יחס עם ב־ כמשלים לא מחויב — או ,בניסוח אחר ,הפועל משמש בדרך כלל במסגרת
.20
.21

.22
.23

.24
.25

על האקראיות שבמילות היחס המשמשות לצד פועלי הרגש העירה גם רפן )תשנ”ה.(195 :

רובינשטיין תשמ”א .6–5 :גישה דומה לזו של רובינשטיין מוצגת גם אצל בורוכובסקי–בר אבא )תשס”א :(51 :היא מציינת את כעס
ואהב כ”פועלי רגש הקשורים במשתתף נוסף המסמן את כיוון הרגש” )שם :הערה  ,(68לעומת צירופים כמו פחד מן ,התרגשׁ מן,
שבהם צירוף היחס מציין לדבריה ”גורם סיבתי” .גם לדעת יֶני ) (Jenni 1992: 101–102הפועל שׂמח הוא חד–ערכי ומילת היחס ב־
הבאה לצדו מציגה תיאור סיבה; לדעת ואנוני ) ,(Vanoni 1993: 32לעומת זאת ,שׂמח הוא פועל דו–ערכי.
בדה”ב טז  ,10עם מילת היחס אל .זאת בשונה מן הפעלים הנרדפים לו אנף/התאנף וקצף ,המלוּוים בציון הגורם במרבית הופעותיהם
במקרא :ראה מובאות 92א–ב והערה  28להלן.
ראה רובינשטיין תשמ”א .16–14 :יש להעיר ,כי אף שרובינשטיין דן בצירוף ִשׂמּח את >פלוני< ב־ ,את הצירוף שׂמח ב־ אין הוא מזכיר
בכלל; שׂמח בבניין קל מופיע בדוגמאותיו רק בצירוף אל מילת היחס על ,מבנה שהוא מנתח כקידום התוכן )ראה סעיף :(5.12.2

משפט כמו ”דוד שמח על הספר” גוזר רובינשטיין )שם (8 :מן ”דוד שמח כי לדוד יש הספר” ,דרך ”דוד שמח על הספר ,כי יש לו
ספר זה” .על ההקבלה בין תיאור אמצעי )אינסטרומנטל( במשפט שבו מופיע אגנט לבין תיאור סיבה או נסיבות במשפט שבו אגנט
אינו מוזכר ראה יֶני ).(Jenni 1992: 100–102
זוהי הגישה שבה נקטה גם רפן )תשנ”ה ,(185–184 ,159–158 :שמתחה כמונו ביקורת על קביעותיו של רובינשטיין.
כן מצוי שׂמח על )ישעיה ט  ,16לט  ,2יונה ד  ,6דה”א כט  ,9דה”ב טו  ,15כט  (36ושׂמח מן )משלי ה  ,18קהלת ב  = 10מובאה 284א
בסעיף  .(6.2ראוי במיוחד לציין את החילוף בין מילות היחס ב־ ועל בשתי מסירות של סירא טז  :1ואל תשמח בבני עולה בכתב יד
א’ ,ואל תשמח על בני עולה בכתב יד ב’ .הצירופים שׂמח ל־ )ישעיה יד  ,8עובדיה א  ,12מיכה ז  ,8תהלים לה  ,24 ,19לח  (17ושׂמח
אל )יחזקאל כה  (6מציינים לעג ושמחה לאיד.
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סעיף 5.2

פועלי רגש

חד–ערכית ,כפועל עומד ,אך עשוי להופיע גם במסגרת דו–ערכית עם משלים הפותח במילת היחס ב־ .גם גל,
כמוהו ,מצריך את מילת היחס ב־ ,ואילו הפועל שׂשׂ מראה העדפה למילת היחס על — אם כי מצויים במקומות
אחדים גם הצירופים ההפוכים גל על ושׂשׂ ב־ ,תוצאת השפעה הדדית בין שני הפעלים )ראה מובאות 70א–ב

בסעיף  4.5והערה  89שם(.
בדומה ,הנתונים עבור הפעלים בושׁ ונכלם מראים כי שניהם מצריכים צירופי יחס עם מן כמשלימים לא
מחויבים 26 .כאמור לעיל ,הנתונים עבור הפועל כעס אינם מספיקים לקביעת ערכיותו והצרכתו — וכך גם עבור
הפעלים הנרדפים לו זעף והתעבר  — 27אבל אין ספק לעומת זאת כי הפעלים אנף/התאנף וקצף מצריכים את
מילות היחס ב־ ועל ,בהתאמה )למשל
92

92א–ב(28 .

א ְוּבח ֵֹרב ִה ְק ַצ ְפ ֶתּם ֶאת־יְ הוָ ה וַ יִּ ְת ַאנַּ ף יְ הוָ ה ָבּ ֶכם ְל ַה ְשׁ ִמיד ֶא ְת ֶכם )דברים ט (8
ב ִכּי יָ ג ְֹר ִתּי ִמ ְפּנֵ י ָה ַאף וְ ַה ֵח ָמה ֲא ֶשׁר ָק ַצף יְ הוָ ה ֲע ֵל ֶיכם ְל ַה ְשׁ ִמיד ֶא ְת ֶכם )דברים ט (19

5.2.2

קבוצות שונות של פועלי רגש

5.2.2.1

הפועל ירא ודומיו

הפועל ירא מתועד עם שני סוגי השלמה :במושא ישיר או בצירוף יחס עם מן או מפני )או במקרים בודדים
מלפני( .כפי שהראה ואן דר

מרווה29 ,

ירא בהשלמת מושא ישיר מבטא במרבית היקרויותיו חרדת קודש,

כלומר רגש של כבוד והערצה שמרגיש אדם כלפי האל )למשל 93א( ,ורק במספר קטן של מקומות מתייחס
לפחד שמרגיש אדם בפני אויב ,סכנה או איום; ואילו הצירופים ירא מן וירא מפני משמשים יותר להורות על
פחד מפני סכנה )למשל 93ב; מילת היחס מפני מדגישה במיוחד את הכוונה או הנטייה להתרחק או לברוח מן
הסכנה( ורק במיעוט המקומות על יראת
93

כבוד30 .

ת־פּי יְ הוָ ה )שמ”א יב (14
וּשׁ ַמ ְע ֶתּם ְבּקֹלוֹ וְ לֹא ַת ְמרוּ ֶא ִ
א ִאם־ ִתּ ְיראוּ ֶאת־יְ הוָ ה וַ ֲע ַב ְד ֶתּם אֹתוֹ ְ
יע
הוֹשׁ ַ
י־א ְתּ ֶכם ָאנִ י ְל ִ
ר־א ֶתּם ְי ֵר ִאים ִמ ָפּנָ יו ַאל־ ִתּ ְיראוּ ִמ ֶמּנּוּ נְ ֻאם־יְ הוָ ה ִכּ ִ
ב ַאל־ ִתּ ְיראוּ ִמ ְפּנֵ י ֶמ ֶלְך ָבּ ֶבל ֲא ֶשׁ ַ

ֶא ְת ֶכם ְוּל ַה ִצּיל ֶא ְת ֶכם ִמיָּ דוֹ )ירמיה מב (11
.26

.27
.28

.29
.30

בושׁ מלוּוה במן בשתים–עשרה היקרויות מתוך קרוב למאה בסך הכול )ישעיה א  ,29כ  ,5ירמיה ב  36פעמיים ,יב  ,13מח  13פעמיים,
הושע ד  ,19י  ,6מיכה ז  ,16צפניה ג  ,11זכריה יג  ;4וראה גם הֹבישׁ מן המשמש פעמיים באותו מובן :ירמיה י  ,14נא  .(17נכלם
מלוּוה במן בשש מתוך עשרים ושש היקרויותיו )ירמיה כב  ,22יחזקאל טז  ,54 ,27לו  ,32מג  .(11 ,10שני הפעלים מופיעים גם פעם
אחת בליווי ב־ בתהלים סט ַ :7אל־יֵ בֹשׁוּ ִבי קוֶֹ יָך … ַאל־יִ ָכּ ְלמוּ ִבי ְמ ַב ְק ֶשׁיָך.
זעף מתועד במקרא שש פעמים בלבד ,מתוכן פעם אחת בליווי על )משלי יט  (3ופעם אחת בליווי עם )דה”ב כו  .(19התעבר מופיע
שמונה פעמים במקרא ,מתוכן פעמיים בליווי ב־ )דברים ג  ,26תהלים עח  ,(62פעם בליווי על )משלי כו  (17ופעם בליווי עם )תהלים
פט .(39
אנף מצוי שמונה פעמים במקרא ,מתוכן חמש בליווי ב־ )מל”א ח  ,46ישעיה יב  ,1תהלים פה  ,6עזרא ט  ,14דה”ב ו  ,(36ומתועד
בליווי מילת יחס זו גם במצבת מישע המואבית ) ;(KAI 181:5התאנף מלוּוה במילת היחס ב־ בכל שש הופעותיו במקרא .קצף מופיע
במקרא קרוב לשלושים פעמים ,מתוכן קרוב לעשרים בליווי על .הפועל קצף מתועד גם במכתבי אל–עמארנה )בצורת נפעל( ,ונראה
כי השפיע שם על הצרכתו של הפועל האכדי  ašāšuהקרוב לו במשמעו )ראה סעיף .(10.2
).van der Merwe (1992
מתוך כמאה היקרויות של ירא בהשלמת מושא ישיר )לא כולל המקומות שבהם הבינוני בא בהשלמת כינוי חבור או נתון במבנה
סמיכות( ,בכשמונים מקומות מדובר ביראת האל ,מעשיו או מצוותיו ,ובכעשרים מקומות מדובר ביראה במובן הכללי של חשש
מסכנה .מתוך כחמישים וחמש היקרויות של הפועל בהשלמת צירופי יחס עם מן ,מפני או מלפני ,כארבעים פעמים מדובר ביראה
במובן הכללי וכחמש–עשרה פעמים ביראת האל .דוגמה לחילוף בין שתי צורות ההשלמה בהקשר זהה נתונה במובאה  159שבסעיף
.5.7.3.1
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פרק 5

עיון בהצרכתם של פעלים שונים

בפעלים אחרים המביעים פחד והמתועדים בשתי צורות ההשלמה — גר/יגֹר ,דאג וערץ/העריץ — לא ניכרת
הבחנה ברורה כזאת ,אולי בשל מיעוט הנתונים; על כל פנים ,השימוש בפעלים האלה במובן של כבוד והערצה
כלפי האל הוא נדיר

ומשני31 .

יש להבחין ,כמובן ,בין החשש שמעוררת סכנה כלשהי לבין החשש שמעורר מצבם של הנתונים בסכנה:
להצגת הסכנה ישמשו ,כאמור ,מושאים ישירים או צירופי יחס עם מן ,ואילו להצגת הנתונים בסכנה ישמשו
צירופי יחס דטיביים :כך מתועדים במקרא הצירופים גר ל־ ,דאג ל־ וירא

5.2.2.2

ל־32 .

פועלי אבל או הפגנת אבל

רוב הפעלים הקשורים באבל הם פעלים המתארים לא את רגשות הצער שמעורר מותו של פלוני )או בהרחבה
מצבו הגרוע ,התנהגותו הרעה וכן הלאה( אלא את הפעולות המקובלות להבעתם של הרגשות הללו ,בעיקר
בקול )אנה ,היליל ,נהה ,קונן וכיוצא בהם( אבל גם בתנועות )למשל נד( .הפעלים אבל והתאבל ,לעומת זאת,
נתפסים כפעלים המורים לא רק על הדרכים להפגנת הצער אלא גם על הרגש עצמו )השווה לדוגמה את הצירוף
התאבל על בנו ב–94ב אל הצירוף נעצב על בנו ב–94א( ,כשם שנִ ַחם והתנחם )94ב–ג( מורים על היפסקות הרגש
הזה .צירופי היחס עם על או אל ,שלצד הפעלים הללו מכוונים לאדם שמותו או מצבו מעוררים את הצער 33 ,הם
אם כן צירופי יחס מוצרכים כמו לצד פועלי רגש אחרים .קרוב אל אבל והתאבל גם הפועל בכה ,שעבר ממובנו
הבסיסי ”הזיל דמעות” )כתופעה פיסיולוגית( למובן ”הזיל דמעות כסימן לאבל” ,ומכאן אולי למובן ”התאבל”
ממש — אם כי הדגש הוא יותר על ההבעה החיצונית של האבל מאשר על ההרגשה הפנימית .בהוראה זו עשוי
בכה )או הצורה הנדירה יותר ִבּכּה( להופיע בהשלמת צירופי יחס עם על או אל ,כמו אבל והתאבל )ראה למשל
94ג( ,או בהשלמת צירופי יחס עם ל־ ,אבל שכיח יותר השימוש בו בהשלמת מושא ישיר )כבסוף מובאה
94

94ב(34 .

ל־בּנוֹ )שמ”ב יט (3
י־שׁ ַמע ָה ָעם ַבּיּוֹם ַההוּא ֵלאמֹר נֶ ֱע ַצב ַה ֶמּ ֶלְך ַע ְ
א וַ ְתּ ִהי ַה ְתּ ֻשׁ ָעה ַבּיּוֹם ַההוּא ְל ֵא ֶבל … ִכּ ָ
ב

ל־בּנִ י ָא ֵבל
י־א ֵרד ֶא ְ
אמר ִכּ ֵ
ל־בּנ ָֹתיו ְלנַ ֲחמוֹ וַ יְ ָמ ֵאן לְ ִה ְתנַ ֵחם וַ יּ ֹ ֶ
ל־בּנָ יו וְ ָכ ְ
יָמים ַר ִבּים׃ וַ יָּ ֻקמוּ ָכ ָ
ל־בּנוֹ ִ
וַ יִּ ְת ַא ֵבּל ַע ְ

ְשׁא ָֹלה וַ יּ ְֵבךְּ אֹתוֹ ָא ִביו )בראשית לז (35–34
ג
.31
.32
.33
.34

ל־בּנֶ ָיה ִכּי ֵאינֶ נּוּ )ירמיה לא (15
יה ֵמ ֲאנָ ה לְ ִהנָּ ֵחם ַע ָ
ל־בּנֶ ָ
ָר ֵחל ְמ ַב ָכּה ַע ָ

במשמעות זו ראה גר מן )תהלים כב  ,24לג  ,(8דאג את )ישעיה נז  (1והעריץ את )ישעיה ח  ,12כט .(23
ראה ,עם הפועל גר :הושע י  .5עם דאג :שמ”א ט  ,5י  .2עם חרד יחזקאל לב  .10עם ירא :יהושע ט  ,24משלי לא ) 21בשני המקומות
לצד צירוף יחס עם מן או מפני המתייחס לסכנה( .וראה בעניין זה דבריה של רפן )תשנ”ה ;177–173 :תשנ”ח ,(66–63 :שדנה בהבדל
בין חשׁשׁ מן לבין חשׁשׁ ל־ בעברית בת ימינו.
אבל על :ירמיה ד  ,28הושע י  5ובקואורדינציה גם עמוס ח  .8התאבל על :בראשית לז  ,34שמ”ב יג  ,37יד  ,2יט  ,2ישעיה סו ,10
עזרא י  ,6דה”ב לה  ;24וכן התאבל אל באותו מובן :שמ”א טו  ,35טז  .1נִ חם על )במובן ”הפסיק להתאבל על”( :שמ”ב יג  ,39ירמיה
לא  ,15יחזקאל יד  ,22לב  .31התנחם על )במובן ”הפסיק להתאבל על”( אינו מתועד.
בכה בהשלמת מושא ישיר :בראשית כג  ,2לז  ,35נ  ,3ויקרא י  ,6במדבר כ  ,29דברים כא  ,13לד  ,8ירמיה ח  .23בכה ל־ :ירמיה כב
) 10פעמיים( ,מח  ,32איוב ל  .25בכה על :שופטים יא  ,38 ,37שמ”ב ג  ,34איכה א  .16בכה אל :שמ”ב א  ,24יחזקאל כז  .31צורת
הפִּעל ִבּכּה מתועדת פעם אחת בהשלמת מושא ישיר )יחזקאל ח  (14ופעם אחת בליווי צירוף יחס עם על )ירמיה לא  = 15מובאה
94ג( .הפועל מתועד בהשלמת מושא ישיר גם בארמית הקדומה ) ,(Nerab 2:5–6בשמאלית ) (Pan 17ובאוגריתית )KTU 1.6:I:16,
 ;(1.16:I:6, 25, 30, II:44באוגריתית מצוי גם  .(KTU 1.19:IV:11, 15) bky l-ההתפתחות הסמנטית של הפועל בכה נידונה אצל גרוּבּר
).(Gruber 1980: 402–434
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פועל אחר שחלה בו התפתחות סמנטית דומה הוא ספד :ממשמעותו המקורית ,שהייתה כנראה ”הכה על
חזהו לאות אבל” ,עבר הפועל להוראה ”קונן ,היליל” ולהוראה כללית של קיום מנהגי אבלות;  35כמו בכה ,גם
ספד עשוי להופיע בהשלמת צירופי יחס עם ל־ )95א( או עם על )95ב( 36 ,וקיומה של צורה סבילה נספד מרמזת
אולי על אפשרות לשימוש בספד גם בהשלמת מושא ישיר :ספד את בדומה לבכה את.
וּק ַטנִּ ים ָבּ ָא ֶרץ ַהזֹּאת לֹא יִ ָקּ ֵברוּ וְ לֹא־ ִי ְס ְפּדוּ ָל ֶהם וְ לֹא יִ ְתגּ ַֹדד וְ לֹא ִי ָקּ ֵר ַח ָל ֶהם )ירמיה טז (6
וּמתוּ גְ ד ִֹלים ְ
א ֵ

95

ל־בּ ְע ָלהּ )שמ”ב יא (26
ישׁהּ וַ ִתּ ְספֹּד ַע ַ
אוּריָּ ה ִא ָ
י־מת ִ
אוּריָּ ה ִכּ ֵ
ב וַ ִתּ ְשׁ ַמע ֵא ֶשׁת ִ
ג

ל־בּנֵ י ַתּ ֲענוּגָ יִ ְך ַה ְר ִח ִבי ָק ְר ָח ֵתְך ַכּנֶּ ֶשׁר ִכּי גָ לוּ ִמ ֵמְּך )מיכה א (16
ָק ְר ִחי וָ גֹזִּ י ַע ְ

פעלים אחרים הקשורים במנהגי אבלות מתארים פעולות ספציפיות ולא הרחיבו משמעותם להורות על
הפגנת האבל באופן כללי ,כמו בכה וספד .לצד פעלים כאלה ,אם כן ,לא נראה בהתייחסות לאדם שעליו
מתאבלים חלק מהשלמת הפועל .צירופי יחס עם ל־ המלווים אותם יתפרשו כדטיביים ,וצירופי יחס עם על

— כתיאורי סיבה )ראה למשל הצירופים נקרח ל־ ב–95א וקרח על ב–95ג(; לצד פעלים הקשורים במתן ביטוי
קולי לאבל עשויים צירופי יחס כאלה להתפרש גם כאלמנטים מקודמים ממשפט תוכן )ראה סעיף

5.3

פועלי מקום ותנועה

5.3.1

פועלי מקום

37 .(5.12.2

פעלים המורים על הימצאותו של ארגומנט נתון במקום מסוים מצריכים — כאמור בסעיף  1.2לעיל — ציין
מקום כמשלים .אך פעלים כמו גר )ראה דוגמאות 3א–ג בסעיף  (1.2ושׁכן ,שהוראת ההימצאות במקום היא
הוראתם

העיקרית38 ,

הם מעטים; רוב הפעלים המביעים בהקשרים מסוימים הימצאות במקום משמשים

בהקשרים אחרים במובנים אחרים ,שציון המקום אינו חיוני להם .הם עשויים למשל להתייחס לקיום בכלל,
לאו דווקא במקום מסוים )כאלה הם הפעלים היה ,נותר ,נמצא ודומיהם ,הנידונים בסעיף  ,(5.13לתאר את
תנוחת הגוף )ישׁב ,עמד וכן הלאה( ,או להורות על יציבה ללא תנועה )חנה ,נח וכדומה( 39 .למעשה ,הופעתם
של צייני מקום לצד הפעלים האלה היא המסמנת אותם כפעלים המביעים הימצאות במקום — בדיוק כשם
שהופעתם של צייני מוצא ויעד מסמנת פעלים שונים ,גם פעלים שברגיל אינם מתארים תנועה ,כפועלי שינוי
מקום )ראה סעיף  5.3.3להלן( .לשאלה ,אם לראות בהוראת ההימצאות במקום משמעות עצמאית של הפועל,
.35
.36
.37
.38

.39

על ההתפתחות הסמנטית של ספד ראה גרוּבּר ).(Gruber 1980: 434–456
ספד ל־ :בראשית כג  ,2שמ”א כה  ,1כח  ,3מל”א יד  ,18 ,13ירמיה טז  ,6כב ) 18פעמיים( ,לד  .5ספד על :שמ”ב יא  ,26מל”א יג ,30
מיכה א  ,8זכריה יב .10
רובינשטיין )תשמ”א (9–8 :רואה גם בצירוף נִ חם על ,כמו למשל במובאה 94ג לעיל ,מבנה של קידום התוכן.
במקומות בודדים במקרא בכל זאת מופיע גר ללא משלים מקום כצפוי ,שימוש שאינו קביל בעברית בת ימינו גם כשהמקום ברור
א־לגוּר = ”האחד בא לגור פה ,לשהות פה כגֵר”; ועוד :במדבר טו ) 15השווה אל
מן ההקשר .ראה למשל בבראשית יט ָ 9ה ֶא ָחד ָבּ ָ
פסוקים  16ו– 29באותו פרק( ,שמ”ב ד  ,3ישעיה כג  ,7איכה ד ) 15ואולי גם ישעיה ה  17ואיוב כח  ,4אך בשני הפסוקים נראה
שחלו שיבושים; ראה  BDBו– HALOTבערך גור  .(Iגם הפועל שׁכן מופיע לעתים ללא משלים מקום )ראה למשל ישעיה יג  ,20נחום
ג  ,18תהלים נה  ,7משלי א  33ועוד( ,אך באותם מקומות אין הוא מורה על שהייה במקום אלא משמש במשמעות ”שקט ,ניצב
איתן”.
לדיון בסוגים השונים של פועלי המקום ראה גם דוגמא )תשל”ו.(73–65 :
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עיון בהצרכתם של פעלים שונים

נפרדת מהוראותיו האחרות ,או משמעות נספחת בלבד ,אין תשובה חד–משמעית.
הפועל שׂם ,ב–96א למשל ,הוא בבירור פועל המורה על גרימת הימצאות במקום ,ובתור שכזה הוא מצריך
בנוסף למושא ישיר )המתייחס לעצם הממוקם( גם משלים מקום .אבל הפועל פרשׂ המופיע באותו פסוק אינו
מצריך משלים מקום בהוראתו הבסיסית ”שטח ,מתח” ,ואפשר להתלבט באיזו מידה ההוראה ”הניח ,מיקם
במצב מתוח” שהוא מקבל בתוספת תיאור מקום עומדת בפני עצמה .אנו נעדיף לראות בהוראה של גרימת
ההימצאות במקום משמעות נספחת שהיא משנית למשמעות הבסיסית ”שטח ,מתח” ,ולא נראה בתיאור
המקום משלים מוצרך של פרשׂ אלא משלים נספח בלבד 40 .גם עם פעלים אחרים נניח ,כי העיקר בהוראתם
הוא הפעולה על האובייקט המובע במושא הישיר ולא המקום שבו מניחה אותו הפעולה :במובנו של הפועל
טמן ,לדוגמה )96ב( ,החשוב הוא ההעלמה ,ההסתרה ,ולא מקום המסתור 41 ,במובנו של הפועל יצק )96ג( —
פעולת מזיגת הנוזל ולא הכלי המקבל אותו או המשטח המורטב ,וכן הלאה.
96

ת־מ ְכ ֵסה ָהא ֶֹהל ָע ָליו ִמ ְל ָמ ְע ָלה )שמות מ (19
ל־ה ִמּ ְשׁ ָכּן וַ ָיּ ֶשׂם ֶא ִ
ת־הא ֶֹהל ַע ַ
א וַ יִּ ְפר ֹשׂ ֶא ָ
ל־מ ְתנֶ יָך וְ קוּם ֵלְך ְפּ ָר ָתה וְ ָט ְמנֵ הוּ ָשׁם ִבּנְ ִקיק ַה ָסּ ַלע )ירמיה יג (4
ית ֲא ֶשׁר ַע ָ
ת־ה ֵאזוֹר ֲא ֶשׁר ָקנִ ָ
ב ַקח ֶא ָ
ג

י־ת ְק ִריב ָק ְר ַבּן ִמנְ ָחה ַליהוָ ה ס ֶֹלת יִ ְהיֶ ה ָק ְר ָבּנוֹ וְ ָי ַצק ָע ֶל ָיה ֶשׁ ֶמן וְ נָ ַתן ָע ֶל ָיה ְלבֹנָ ה )ויקרא ב (1
וְ נֶ ֶפשׁ ִכּ ַ

נוציא מכלל זה את הפעלים המקיימים אלטרנציה לוקטיבית )פעלים שהמושא הישיר שלהם עשוי להתייחס
לא רק לאובייקט שעליו חלה הפעולה אלא גם ,לחלופין ,למקום שבו מושם האובייקט כתוצאה מן הפעולה(;
הפעלים האלה ראויים לעיון נפרד ונידונים בהרחבה בסעיף .5.10

5.3.2

פועלי מקום סימטרי

תכליתם הבסיסית של פעלים הקשורים באיסוף וקירוב )אסף ,הקהיל ודומיהם( או להיפך בפיזור והרחקה
)הפיץִ ,פּזּר וכן הלאה( — ”פועלי גרימת מקום סימטרי” ,במינוחו של רובינשטיין  — 42אינה להצביע על מקום
מוגדר במרחב ,שאליו או ממנו מועבר אלמנט כלשהו ,אלא לתאר את מיקומם של כמה אלמנטים )שניים או
יותר( זה ביחס לזה .הפעלים הללו באים ברגיל בהשלמת מושא שהוא שם ברבים )או שם קיבוצי או שילוב
של כמה שמות בקואורדינציה( ,המתייחס לכלל האלמנטים שבמיקומם היחסי מדובר; דברים דומים אמורים
כמובן גם בצורות הסבילות או החוזרות הנגזרות מן הפעלים האלה )נאסף ,נפוץ וכן הלאה( ,ששם העצם ברבים
ישמש להן

כנושא43 .

ואולם ,כפי שהראה רובינשטיין ,חלק מן הפעלים האלה עברו מציון מקום סימטרי ,המחייב ארגומנט
ברבים )למשל 97א( ,דרך משמעות נספחת של כיוון )97ב( ,למשמעות חדשה של תנועה לא–סימטרית שיכולה
.40

.41
.42
.43

רובינשטיין )תשנ”ב ,(248–246 :שבעקבותיו בחרנו בדוגמה של הפועל פרשׂ ,מגיע למסקנה שונה :במשפט ”דוד פרש את המפה על
הספסל” הוא אמנם רואה בתיאור המקום משלים נספח ,אבל המשמעות הנספחת היא לדידו המשמעות העיקרית במבע .לדבריו,
”אין ספק בכך ,שמי שאמר משפט זה לא התכוון להעביר מסר שדוד פרש את המפה .עיקר כוונתו היה לומר שדוד שם את המפה
על הספסל”.
גם אם הנחתו של האובייקט במקום המסתור היא בעצם הגורם להעלמתו .ראה בעניין זה כיצד ניתח רובינשטיין )תשמ”ב(65–63 :1
את הפועל החביא ,וראה דיונה של שמש )תשס”ד( בפועלי ההסתרה בכלל.
 .Rubinstein 1976aלדיון בפעלים האלה ראה גם רובינשטיין )תשל”ט ;(19–18 :בורוכובסקי )תשמ”ח(; בלנקי )תש”ע.(236–226 :
לעניין הקשר בין מקום סימטרי מצד אחד לבין רפלקסיביות או הדדיות מצד שני עיין בורוכובסקי–בר אבא תשס”א.204–203 :
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לחול גם על ארגומנט ביחיד )97ג( .מובן ,שמחוץ למקומות שבהם הופעתו של ארגומנט ביחיד משמשת כעדות
קונקרטית למעתק הסמנטי ,הגבול בין הוראת כיוון שהיא נספחת בלבד לבין תזוזה במשמעות הפועל אינו חד
וברור.
97

א ֵה ָא ְספוּ וְ ַאגִּ ָידה ָל ֶכם ֵאת ֲא ֶשׁר־יִ ְק ָרא ֶא ְת ֶכם ְבּ ַא ֲח ִרית ַהיָּ ִמים )בראשית מט (1
ר־ה ָמּיִ ם )נחמיה ח (1
ל־ה ְרחוֹב ֲא ֶשׁר ִל ְפנֵ י ַשׁ ַע ַ
ל־ה ָעם ְכּ ִאישׁ ֶא ָחד ֶא ָ
ב וַ ֵיּ ָא ְספוּ ָכ ָ
ג

ל־תּ ְע ֵרְך ֵה ָרגְ ִעי וָ ד ִֹמּי )ירמיה מז (6
ד־אנָ ה לֹא ִת ְשׁק ִֹטי ֵה ָא ְס ִפי ַא ַ
הוֹי ֶח ֶרב ַליהוָ ה ַע ָ

דרך אחרת להציג כמה ארגומנטים כסימטריים היא באמצעות צירופים חד–איבריים או רב–איבריים עם
מילת היחס בין )ראה סעיף  ,(6.1.4כפי שמצוי במקרא לצד הפעלים הבדיל ,הפלה והפריד 44 .גם כאן ,הסימטריה
שיוצרים הצירופים האלה בין הארגומנטים )98א( מתבטלת כשהם מוחלפים במושא ישיר המתייחס רק לאחד
הארגומנטים ,בין שארגומנט אחר ממומש בצירוף יחס )98ב( ובין שהוא רק משתמע מן ההקשר )98ג( 45 :הפועל
כבר אינו מסמן הבחנה או ניתוק בין אלמנטים שווי–מעמד ,אלא הפרשה של אלמנט אחד ממכלול וייחודו
למטרה מסוימת.
98

ין־העוֹף ַה ָטּ ֵמא ַל ָטּהֹר )ויקרא כ (25
וּב ָ
ין־ה ְבּ ֵה ָמה ַה ְטּה ָֹרה ַל ְטּ ֵמ ָאה ֵ
א וְ ִה ְב ַדּלְ ֶתּם ֵבּ ַ
ן־ה ַע ִמּים ִל ְהיוֹת ִלי )ויקרא כ (26
יתם ִלי ְקד ִֹשׁים … וָ ַא ְב ִדּל ֶא ְת ֶכם ִמ ָ
ב וִ ְהיִ ֶ
ג

ל־כּן ָאנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ֵלאמֹר ָשֹׁלשׁ ָע ִרים ַתּ ְב ִדּיל ָלְך )דברים יט (7
ַע ֵ

תופעה דומה לשבירת הסימטריה של פועלי מקום סימטרי )או גרימת מקום סימטרי( מתקיימת גם עם
הפעלים ההדדיים )סעיף  (4.1.3כשמילות היחס אל או ל־ מחליפות לצדם את עם/את.

5.3.3

פועלי תנועה

שאלת הצרכתם של פועלי התנועה היא שאלה מורכבת ,שעסקו בה מחקרים רבים 46 .תיאורטית ,לצד פעלים
המתארים תנועה ממקום למקום צפויים להופיע שני אלמנטים ,המתייחסים האחד לנקודת המוצא והאחר
לנקודת ההגעה או ליעד .למעשה ,לעתים קרובות נעדרים שני האיברים האלה או אחד מהם בלי שתיפגע
שלמות המבע .זאת משום שפעלים המוגדרים כפועלי תנועה עשויים להתמקד בהיבטים שונים של תהליך
התנועה ,מֵעֶבֶר לשינוי המקום .כך למשל הפועל הלך ,המתאר ב–99א )כמו הפועל שׁב המופיע בהמשך הפסוק(
מַעֲבָר בין שתי נקודות גיאוגרפיות ,מתייחס ב–99ב לצורה מסוימת של תנועה — צעידה רגלית לעומת רכיבה על
סוס — וציון המוצא והיעד אינו רלוונטי .במילים אחרות ,צריך להבחין בין הלך כפועל המורה על פעולה פיסית
.44
.45
.46

הבדיל והפלה אינם מציינים גרימה של מקום ממש אלא הבחנה ערכית ,ואפשר לראות בהם פועלי גרימת מקום ברמה המופשטת
)השווה רובינשטיין.(Rubinstein 1976a: 137–138 ,
הפועל הפריד מתועד גם בהשלמת מושא ישיר ברבים ,המתייחס לכל הארגומנטים ,למשל בדברים לב ְ :8בּ ַה ְפ ִרידוֹ ְבּנֵ י ָא ָדם .הכוונה
המשתמעת ממבע כזה היא ”בהפרידו בני אדם א י ש מ ר ע ה ו”.
בין החוקרים שדנו בשאלה זו בעברית ראה דוגמא )תשל”ו ;(64–18 :קדרי )תשל”ו ;(26–24 :רוזן )תשל”ז ;(312–308 :טרומר )תשמ”ג,
תשמ”ה(; צדקה )תשל”ח ,233–224 :תשמ”ח .(2עיסוק מקיף בפועלי התנועה חורג ממסגרת עבודה זו ,ונסתפק כאן בהצגת תקציר
המסתמך בעיקר על גישתה של טרומר ,אף כי הוא נבדל ממנה בכמה נקודות.
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פרק 5

עיון בהצרכתם של פעלים שונים

של הנעת הרגליים לבין הלך כפועל המורה על עזיבת מקום אחד והגעה למקום אחר ,לאו דווקא בפסיעה:
ב–99ג ,למשל ,יהוא ”הולך” יזרעאלה ברכיבה.
99

וּמ ָשּׁם ָשׁב שׁ ְֹמרוֹן )מל”ב ב (25
ל־הר ַה ַכּ ְר ֶמל ִ
א וַ ֵיּלֶ ְך ִמ ָשּׁם ֶא ַ
ל־ה ָא ֶרץ )קהלת י (7
ל־סוּסים וְ ָשׂ ִרים הֹלְ ִכים ַכּ ֲע ָב ִדים ַע ָ
ִ
יתי ֲע ָב ִדים ַע
ב ָר ִא ִ
ג

יוֹרם שׁ ֵֹכב ָשׁ ָמּה )מל”ב ט (16
אלה ִכּי ָ
וַ יִּ ְר ַכּב יֵ הוּא וַ ֵיּלֶ ְך יִ זְ ְר ֶע ָ

התלות ההדדית בין התחביר לסמנטיקה מומחשת כאן היטב :הופעתם של צייני מוצא או יעד מסמנת
את הפועל כפועל שינוי מקום ,ולהיפך — השימוש בפועל להבעת שינוי מקום מחייב ציון של המוצא והיעד,
או לפחות של אחד מהם 47 .למעשה ,צייני מוצא ויעד עשויים להוסיף לכל פועל משמעות של תנועה ,גם אם
בהקשרים אחרים אין הוא מורה על תנועה בכל דרך

שהיא; 48

השימוש בפעלים אדוורביאליים דוגמת ִמהר

כפועלי תנועה שכיח במיוחד )ראה סעיף  5.11ודוגמה  216שם(.
פועלי שינוי מקום.

את פועלי התנועה המתמקדים אך ורק בשינוי המקום ואינם נושאים הוראות אחרות

אפשר למיין לשתי קבוצות ,לפי ששינוי המקום נתפס בעדיפות כעזיבת נקודת ייחוס אחת ,נקודת המוצא,
או לחלופין כהשגת נקודת ייחוס שנייה )או לפחות הקטנת המרחק אליה( ,נקודת ההגעה או היעד .הפועל
רחק שייך בבירור לקטגוריה הראשונה ,ואילו פעלים כמו קרב או נִ גּשׁ — לשנייה :התרחקות נמדדת בהכרח
ביחס לנקודת המוצא ,התקרבות ביחס לנקודת היעד .היעדר משלים המציין את נקודת הייחוס לצד פועלי
ההתקרבות וההתרחקות מורה לעתים קרובות — מֵעֶבֶר להשמטות קונטקסטואליות — על שימוש דאיקטי
בפועל ,עם מיקומו של הדובר או של אחד המעורבים בהתרחשות כנקודת הייחוס” :קרב לכאן/לשם”” ,רחק
מכאן/משם” .כך למשל במובאה  102להלן ,שבה מן השאלה מאין תבֹא משתמע ”מאין תבוא הֵנָּה”.
עם פעלים כמו יצא ,הגיח או חרג ,המסמנים מעבר מִפְּנים לְחוץ ,ועם בא במובן ”נכנס” 49 ,המסמן מעבר
מחוץ לפנים ,התנועה מתוארת בדרך כלל ביחס למקום המזוהה כ”פנים” ,אשר )מעצם היותו תָּחום ומוגבל(
מוגדר יותר ,על פי רוב ,מן ה”חוץ” ,הסביבה הכללית; כלומר ,תנועה של יציאה תוגדר בעדיפות על פי נקודת
המוצא ,וכניסה על פי נקודת ההגעה .אבל אין מניעה לתאר את התנועה גם ביחס לַחוץ ,ובייחוד ביחס למקום
מוגדר וספציפי השייך לחוץ )ראה דוגמאות

100א–ג(50 .

ל־הכּ ֲֹהנִ ים ַהנִּ ְמ ְצ ִאים ִה ְת ַק ָדּשׁוּ )דה”ב ה (11
ן־הקּ ֶֹדשׁ ִכּי ָכּ ַ
 100א וַ יְ ִהי ְבּ ֵצאת ַהכּ ֲֹהנִ ים ִמ ַ
ל־ה ָח ֵצר ַה ִחיצוֹנָ ה וְ ָשׁם יַ נִּ יחוּ ִבגְ ֵד ֶיהם )יחזקאל מב (14
ב ְבּב ָֹאם ַהכּ ֲֹהנִ ים וְ לֹא־ ֵי ְצאוּ ֵמ ַהקּ ֶֹדשׁ ֶא ֶ
ג
.47
.48
.49
.50

ת־בּגְ ֵד ֶיהם )יחזקאל מד (19
ל־ה ָעם יִ ְפ ְשׁטוּ ֶא ִ
ל־ה ָח ֵצר ַה ִחיצוֹנָ ה ֶא ָ
ל־ה ָח ֵצר ַה ִחיצוֹנָ ה ֶא ֶ
אתם ֶא ֶ
וּב ֵצ ָ
ְ

השווה אל דבריו של קדרי )תשל”ו (25–24 :על הפועל הלך.
ל־ה ָעם )יהושע ז  (3ובצירופים אחרים שבהם לפועל
ת־כּ ָ
ע־שׁ ָמּה ֶא ָ
ל־תּיַ גַּ ָ
ראה דיונו של רובינשטיין ) (Rubinstein 1975: 39–44במבע ַא ְ
נספחת משמעות של תנועה.
על ההבחנה בין שני מובניו העיקריים של הפועל בא” ,נכנס” ו”הגיע” ,ראה סעיף  6.2להלן.
לפי טרומר ,פועלי הכניסה והיציאה מצריכים משלים אחד בלבד המתייחס לַפְּנים )כלומר המוצא עם פועלי יציאה ,היעד עם פועלי
הכניסה( ,ואילו האלמנט המתייחס לחוץ אינו מוצרך אלא רק מרחיב את משמעות הפעלים האלה )טרומר תשמ”ג ;39–28 :תשמ”ה:
.(60–56
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סעיף 5.4

פעלים המתמקדים בתהליך התנועה.

פועלי מקום ותנועה

פועלי תנועה אחרים מתמקדים יותר בתנועה עצמה כתהליך או פעולה,

והם עשויים כאמור לתאר סוגים שונים של תנועה או להדגיש היבטים שונים בתנועה .לצד פעלים המתייחסים
לתנועה באופן כללי ביותר ,כמו נע ,יש פעלים המדגישים יותר את אופן הפעולה ,כמו הלך )במובן ”צעד”( שנזכר
לעיל וכמו עף ,רץ ,שׂחה ועוד .פעלים אחרים נושאים בתוכם הוראה של כיוון אנכי )למשל עלה ,ירד ,נפל( או
אופקי )נסוג(; של סיבוב או שינוי כיוון )נטה ,סר ,פנה(; או של תנועה מצד לצד או תנועה ”לא ממוקדת”
)התנודד ,שׁוטט ,תעה(.
לפעלים האלה נלווים לעתים קרובות צייני כיוון ,המעבירים את הדגש להוראה של שינוי מקום .ככל
שהוראתו המקורית של הפועל כללית יותר גדל משקלה של הוראת שינוי המקום ,והיא עשויה להשתלט על
המשמעות המקורית של הפועל ולבטל אותה .ציינּו לעיל את הפועל הלך ,שיכול לסמן מעבר ממקום למקום
לאו דווקא בצעידה )מובאה 99ג( ,ויש דוגמאות רבות נוספות :הצירוף עלה אל >פלוני< ,למשל ,משמעו ”ניגש
אל פלוני ,בא אליו” ,וכבר לא משתמע ממנו מעבר ממקום נמוך למקום גבוה; הפועל סר ,שהורה במקור על
פנייה ,שינוי בכיוון התנועה )101א( 51 ,מלוּוה לעתים קרובות בציון המוצא )101ב( ,וספג בתוך כך משמעות
חדשה של התרחקות ,התנתקות או היעלמות ,שכבר אינה קשורה בשינוי כיוון של תנועה

)101ג(52 .

וּשׂמֹאול )שמ”א ו (12
יָמין ְ
 101א וַ יִ ַשּׁ ְרנָ ה ַה ָפּרוֹת ַבּ ֶדּ ֶרְך … וְ לֹא־ ָסרוּ ִ
האל לָ סוּר ֵמ ַא ֲח ָריו )שמ”ב ב (21
א־א ָבה ֲע ָשׂ ֵ
אלָך … וְ ל ֹ ָ
ל־שׂמ ֹ ֶ
אמר לוֹ ַא ְבנֵ ר נְ ֵטה ְלָך ַעל־יְ ִמינְ ָך אוֹ ַע ְ
ב וַ יּ ֹ ֶ
ג

וּמ ַע ֶמָּך ַרק ַבּיְ אֹר ִתּ ָשּׁ ַא ְרנָ ה )שמות ח (7
וּמ ֲע ָב ֶדיָך ֵ
וּמ ָבּ ֶתּיָך ֵ
וְ ָסרוּ ַה ְצ ַפ ְר ְדּ ִעים ִמ ְמָּך ִ

אבל במקרים רבים נותרת הוראת שינוי המקום בגדר משמעות נספחת בלבד ,משנית למשמעות הבסיסית
של הפועל ,ולא נראה בצייני המוצא והיעד משלימים מוצרכים .גם תיאורי מקום סטטיים ,המגדירים לא את
נקודות ההתחלה והסיום של התנועה אלא את המרחב שבו התנועה מתבצעת בשלמותה — ”המקום המתחם”,
במונחיה של טרומר  — 53לא נראה כחלק מהצרכת הפועל .תיאורים כאלה שכיחים לצד פעלים המורים על
תנועה ”לא ממוקדת” )למשל .(102
וּמ ִה ְת ַהלֵּ ְך ָבּהּ )איוב א (7
אמר ִמשּׁוּט ָבּ ָא ֶרץ ֵ
ל־ה ָשּׂ ָטן ֵמ ַאיִ ן ָתּבֹא וַ יַּ ַען ַה ָשּׂ ָטן ֶאת־יְ הוָ ה וַ יּ ֹ ַ
אמר יְ הוָ ה ֶא ַ
 102וַ יּ ֹ ֶ

.51

.52
.53

כיוון התנועה יכול להיות מוגדר לא רק על פי נקודות ייחוס קבועות במרחב )”ממקום פלוני למקום אלמוני”( ,אלא גם על פי
מערכת צירים אוניברסלית )”מעלה”” ,מטה”” ,צפונה”” ,מזרחה” וכדומה( או על פי תפיסת המרחב של מבצע התנועה או לעתים
של צופה חיצוני )”ימינה”” ,שמאלה”” ,קדימה”” ,אחורה”( .צייני כיוון כאלה אפשר להבין כביטויים הקובעים נקודות ייחוס שלא
ניתנו במפורש” :מעלה” = ”)ממקום נמוך( למקום גבוה” ,וכן הלאה.
הפועל סר משמש לעתים קרובות במובן מופשט ערכי-רוחני ,וגם בהקשר הזה עברה משמעותו משינוי כיוון )סטייה מדרך הישר;
וּשׂמֹאול( להתרחקות )למשל במל”ב יג ַ 6אְך לֹא־
יָמין ְ
א־סר ִ
ל־דּ ֶרְך ָדּוִ ד ָא ִביו וְ ל ֹ ָ
ראה למשל במל”ב כב  2וַ יַּ ַעשׂ ַהיָּ ָשׁר ְבּ ֵעינֵ י יְ הוָ ה וַ יֵּ ֶלְך ְבּ ָכ ֶ
ָסרוּ ֵמ ַחטֹּאות ֵבּית־יָ ָר ְב ָעם( .הפועל פנה ,בניגוד לסר ,מלוּוה כמעט תמיד בציון היעד ולא בציון המוצא.
טרומר תשמ”ג ;108–101 :תשמ”ה .73–70 :בשונה ממנו ,טרומר רואה בתיאורי המקום המתחם משלימים מוצרכים.
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פרק 5

5.4

פועלי העברה

5.4.1

פועלי נתינה וקבלה

עיון בהצרכתם של פעלים שונים

פעלים המתארים העברת בעלות על רכוש )עצם מוחשי או דבר מופשט( הם תלת–ערכיים :שלושת הארגומנטים
שלהם מתייחסים לבעלים הישנים )הנותן או המוֹסֵר( ,לבעלים החדשים )המקבל( ולדבר המועבר ביניהם .את
ההעברה אפשר להציג משתי זוויות :עם פעלים מסוג נתן תופס המוסר את עמדת הנושא ,והמקבל מוצג בצירוף
יחס ,בדרך כלל עם ל־ דטיבית; עם פעלים מסוג לקח ,המקבל הוא הממומש כנושא ,והנותן מוצג באמצעות
מילת היחס האבלטיבית מן או אחת מנגזרותיה )מיד ,מעם וכדומה( .הרכוש המועבר ממומש על פי רוב כמושא
ישיר54 .

ציון המקבל לצד פועלי הנתינה.

כאמור ,לצד פועלי הנתינה ממומש המקבל על פי רוב בצירוף יחס דטיבי,

עם מילת היחס ל־ )או לעתים עם מילת היחס אל :לפי מאלסה 55 ,השימוש באל מדגיש את הרחקתו של הדבר
המועבר מן הנותן ,בלי שישתמע שהוא אכן הגיע לידי המקבל( .סימון המקבל במילות יחס אחרות לעתים
קרובות מוסיף להוראת הנתינה גוון ייחודי .הצירוף מכר ביד ,למשל )בשונה מן מכר ל־ ,שהוראתו נתינה
תמורת תשלום( ,נרדף להסגיר ביד המורה על מסירת פלוני לאויביו ,וכמוהו גם נתן ביד במרבית היקרויותיו
)שני הצירופים מופיעים במובאה 103א; וראה גם מובאה 270ב בסעיף  56 .(6.1.6אבל נתן ביד עשוי להביע גם
— כמו נתן על יד — מסירת דבר לפלוני לשם העברה הלאה )103ב–ג( ,הפקדתו למשמרת או השאלתו לשימוש
זמני57 .

אוֹיְב ֶיהם ִמ ָסּ ִביב )שופטים ב (14
ֵ
אוֹתם וַ יִּ ְמ ְכּ ֵרם ְבּיַ ד
ר־אף יְ הוָ ה ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל וַ יִּ ְתּנֵ ם ְבּיַ ד־שׁ ִֹסים וַ יָּ שׁ ֹסּוּ ָ
 103א וַ יִּ ַח ַ
ן־ה ַדד )מל”א טו (18
ל־בּ ֲ
ד־ע ָב ָדיו וַ יִּ ְשׁ ָל ֵחם ַה ֶמּ ֶלְך ָא ָסא ֶא ֶ
ל־ה ֶכּ ֶסף וְ ַהזָּ ָהב … וַ יִּ ְתּנֵ ם ְבּיַ ֲ
ת־כּ ַ
ב וַ יִּ ַקּח ָא ָסא ֶא ָ
ג

ת־ה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ַה ֶמּ ֶלְך ָח ֵפץ ִבּ ָיקרוֹ
ד־אישׁ ִמ ָשּׂ ֵרי ַה ֶמּ ֶלְך ַה ַפּ ְר ְתּ ִמים וְ ִה ְל ִבּישׁוּ ֶא ָ
וְ נָ תוֹן ַה ְלּבוּשׁ וְ ַהסּוּס ַעל־יַ ִ

)אסתר ו (9
ציון התשלום לצד פועלי קנייה ומכירה.

בפעולות של קנייה ומכירה ,שכירה והשכרה וכיוצא בהן מעורבים

ארבעה משתתפים :לא רק הנותן ,המקבל והסחורה המועברת מהאחד לשני )כמו עם פועלי הנתינה והקבלה
הרגילים( ,אלא גם הסכום המשולם בתמורה לסחורה הזאת .הפעלים המתייחסים לפעולות אלה הם אם כן
ארבע–ערכיים מבחינה סמנטית 58 .ואולם אפשר לטעון ,שהפעלים שהוראתם מיוחדת לפעולות סחר כאלה —
.54
.55
.56
.57
.58

תיאור תחבירי וסמנטי של פועלי העברת הבעלות כבר ניתן במקומות אחרים ,ולא נחזור כאן על כל האמור במחקרים האלה .ראה
בייחוד מחקרו המפורט מאוד של קדרי )תשל”ו (189–115 :על הפועל נתן ועיונה הכללי יותר של ח’ ציטרון )תשל”ט (59–5 :בפועל
זה ובפועלי נתינה ולקיחה אחרים .פעלים מהסוג הזה נידונו בקצרה גם אצל רובינשטיין )תשל”א.(156–150 :
.Malessa 2004
הצירוף נתן ביד >פלוני< משמש במובן ”הסגיר ביד פלוני” בכמאה עשרים וחמישה מקומות ,לעומת כעשרים מקומות שבהם הוא
משמש במובן ”מסר ,העמיד לרשות פלוני” )ראה להלן( או במובן הפיסי ממש ”שם בתוך ידו של פלוני” .מכר ביד מצוי שמונה
פעמים :שופטים ב  ,14ג  ,8ד  ,9 ,2י  ,7שמ”א יב  ,9יחזקאל ל  ,12יואל ד .8
נתן על יד :בראשית מב  ,37מל”ב יב  ,16 ,12כב  ,9 ,5אסתר ו  ,9דה”ב לד  .17 ,10השווה אל הפקיד על יד )מל”א יד  ,27דה”ב יב
 10ומחוץ למקרא גם  (Arad 24:14–15ואל הפקיד ביד )תהלים לא .(6
ראה למשל בורוכובסקי–בר אבא )תשס”א.(82 :
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סעיף 5.4

פועלי העברה

נוסף על קנה ,מכר ושׂכר אפשר להזכיר גם כמה פעלים נדירים יותר כמו כרה ושׁבר — כבר כוללים בתוכם
התייחסות לתשלום :מכר הוא ממילא ”נתן במחיר” ,קנה הוא ”לקח ,השיג במחיר” וכן הלאה .במילים אחרות,
התשלום מגולם בפועל ,כך שאזכור מפורש שלו הוא למעשה מיותר ברמה התחבירית 59 .ואמנם ,התשלום מוזכר
רק בחלק קטן מהופעותיהם של הפעלים הללו  — 60בין על מנת לספק מידע מדויק על הסכום ששולם )104א(,
בין )כשהתשלום מוזכר בביטויים כלליים דוגמת בכסף או במחיר( על מנת להדגיש את האופי המסחרי הרשמי
של הפעולה )104ב(; אבל גם ללא הדגשה זו ברור שהפעולה נעשית בתשלום.
י־חמוֹר ֲא ִבי ְשׁ ֶכם ְבּ ֵמ ָאה ְק ִשׂ ָיטה )בראשית לג (19
ה־שׁם ָא ֳהלוֹ ִמיַּ ד ְבּנֵ ֲ
ת־ח ְל ַקת ַה ָשּׂ ֶדה ֲא ֶשׁר נָ ָט ָ
 104א וַ יִּ ֶקן ֶא ֶ
ב ָשׂדוֹת ַבּ ֶכּ ֶסף ִי ְקנוּ וְ ָכתוֹב ַבּ ֵסּ ֶפר וְ ָחתוֹם וְ ָה ֵעד ֵע ִדים )ירמיה לב (44
אנו נעדיף ,לאור זאת ,לסווג פעלים כמו קנה ומכר כפעלים תלת–ערכיים ,הנבדלים מפועלי הנתינה והקבלה
האחרים בכך שמשתמע מהם ביצוע תשלום תמורת העברת הבעלות .לפי גישה זו ,צירופי יחס המתייחסים
למחיר ייחשבו משלימים מוצרכים רק בבואם לצד פועלי העברת בעלות אשר ע ש ו י י ם להורות על פעולה
בתשלום אף שרעיון התשלום אינו כלול בהוראתם הבסיסית .לצד פועל כמו נתן ,לדוגמה ,המשמש ברגיל
במסגרת תלת–ערכית ומתאר הענקה ללא תמורה ,צירוף יחס המתייחס לתשלום מעביר את המשמעות בבירור
למשמעות של מכירה ,ובלעדיו המשמעות הזאת לא תתקיים או על כל פנים לא תהיה חד–משמעית .כך למשל
רצונו של אברהם לקנות מעפרון את שדהו ,ולא לקבלו חינם כפי שמציע לו עפרון עצמו )105ב( ,אינו מובן מאליו
ממילותיו הראשונות ב–105א ומתברר רק כשהוא מציין במפורש את התשלום בכסף מלא .אפשר להשוות את
היחס שבין מכר לבין נתן בכסף אל היחס הקיים ,למשל ,בין חגר שׂק לבין שׂם שׂק במתניו )ראה סעיף ,5.10.2.3
דוגמאות 200א–ב( :בכל אחד מן הזוגות ,הארגומנט המפורש לצד הפועל השני מגולם בפועל הראשון ומשתמע
ממנו ממילא ,ועל כן אין הפועל מצריך אותו.
ת־ק ֶבר
תוֹכ ֶכם ַל ֲא ֻחזַּ ָ
ת־מ ָע ַרת ַה ַמּ ְכ ֵפּ ָלה ֲא ֶשׁר־לוֹ ֲא ֶשׁר ִבּ ְק ֵצה ָשׂ ֵדהוּ ְבּ ֶכ ֶסף ָמ ֵלא ִי ְתּנֶ נָּ ה ִלי ְבּ ְ
־לי ֶא ְ
 105א וְ ִי ֶתּן ִ

)בראשית כג (9
יה ָלְּך ְקבֹר ֵמ ֶתָך
י־ע ִמּי נְ ַת ִתּ ָ
יה ְל ֵעינֵ י ְבנֵ ַ
א־אד ֹנִ י ְשׁ ָמ ֵענִ י ַה ָשּׂ ֶדה נָ ַת ִתּי ָלְך וְ ַה ְמּ ָע ָרה ֲא ֶשׁר־בּוֹ ְלָך נְ ַת ִתּ ָ
ב לֹ ֲ

)בראשית כג (11

5.4.2

פועלי דיבור )העברת מסר(

פועלי אמירה ודיבור נחשבים לפועלי נתינה 61 ,שבהם הדבר המועבר הוא משפט תוכן ,תחליף משפט דוגמת כך

או הדבר או צירוף שמני המתייחס לתוכן מסוג מסוים ,כמו שאלה ,ברכה ועוד )מילות תוכן ,לעתים קרובות
.59
.60

.61

תופעת גילום ארגומנטים בפועל נידונה ביתר הרחבה בסעיף .5.10.1.1
התשלום מוזכר באחת–עשרה מתוך כשישים היקרויותיו של קנה במובן ”השיג במחיר” )בראשית לג  ,19מז  ,19יהושע כד  ,32שמ”ב
כד ) 24פעמיים( ,מל”א טז  ,24ישעיה מג  ,24ירמיה לב  ,44 ,25עמוס ח  ,6דה”א כא  ,(24ובחמש מתוך כחמישים היקרויותיו של
מכר במובן ”נתן במחיר” )בראשית לז  ,28דברים כא  ,14יואל ד  ,3עמוס ב  ,6תהלים מד  .(13בארמית המצרית ,שבה מתועד הפועל
זבן )בבניין קל ”קנה” ,בבניין פַּעֵל ”מכר”( קרוב לחמישים פעמים ,נזכר התשלום בכסף רק שלוש פעמים ).(TAD B 3.10:3, 3.12:4, 24
לתפיסת פועלי הדיבור כפועלי העברת תוכן ולתיאור כללי של התנהגותם התחבירית ראה רובינשטיין )תשל”א ;(167–156 :ח’ ציטרון
)תשל”ט ;(104–60 :בורוכובסקי )תשנ”ו(; בורוכובסקי–בר אבא )תשס”א .(256–244 ,78 :טרומר )תשל”ה ,תשנ”א( הקדישה מחקר
מפורט ומעמיק לפועל אמר בלשון המקרא .אפשר לציין גם את מחקרה של שמש )תשנ”ט( על פועלי האמירה בלשון המשנה.
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פרק 5

עיון בהצרכתם של פעלים שונים

מושאים פנימיים של פועלי האמירה( 62 .הנמען ,שאליו מופנה הדיבור ,מוצג על פי רוב באמצעות מילות היחס
אל או ל־ ,או — עם פעלים מסוימים ,למשל שׁאל או ִצוּה — במושא ישיר; פעלים מסוימים ,למשל הודיע,
מאפשרים לנמען להתממש בשני האופנים ,כדטיב או כאקוזטיב )ראה דוגמאות 52א–ג בסעיף  63 .(4.4.2לצד
הפועל ִדּ ֵבּר שכיח גם השימוש בעם ואת ,באופן שמשתמעת השתתפות פעילה של הנמען בשיחה )ראה סעיף
.(4.1.3
באזני מציגים נוכח שאינו בהכרח הנמען )למשל 106א(  64ועל כן אין לראות בהם
צירופי יחס עם לפני או ָ
משלימים מוצרכים; אבל בהיעדר התייחסות מפורשת לנמען אחר משתמע מהם כי הנוכח הוא הנמען ,כך
באזני ,ומובאות 267א–ב
שהם עשויים להחליף את המשלימים המוצרכים )ראה מובאות 106ב ו–106ג להלן ,עם ָ

ו–268א–ב בסעיף  ,6.1.6עם לפני( 65 .גם מילת היחס ב־ ,בְּבוֹאה לצד פועלי דיבור ,נושאת לעתים קרובות נימה
שהיא מעבר ללוקטיב :צירופים כמו ביהודה ובבית יעקב ב–107א ,למשל ,או צירופים כלליים מסוג בעמים

או בגוים יכולים להיתפס לא רק כתיאור מקום אלא גם כהתייחסות מטונימית לבני המקום השומעים את
הנאמר ,וההבדל אינו גדול בין הגיד בבית יעקב )107א( לבין אמר לבית יעקב )107ב(.
ם־א ָתּה לוּ ְשׁ ָמ ֵענִ י )בראשית כג (13
ם־ה ָא ֶרץ ֵלאמֹר ַאְך ִא ַ
ל־ע ְפרוֹן ְבּ ָאזְ נֵ י ַע ָ
 106א וַ ְי ַד ֵבּר ֶא ֶ
ת־כּל־
הוֹשׁ ַע ִבּן־נוּן׃ וַ יְ ַכל מ ֶֹשׁה לְ ַד ֵבּר ֶא ָ
ה־הזֹּאת ְבּ ָאזְ נֵ י ָה ָעם הוּא וְ ֵ
ל־דּ ְב ֵרי ַה ִשּׁ ָיר ַ
ת־כּ ִ
ב וַ יָּבֹא מ ֶֹשׁה וַ ְי ַד ֵבּר ֶא ָ

ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל )דברים לב (45–44
ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֶא ָ
ג

ל־דּוִ ד ַבּ ָלּט ֵלאמֹר ִהנֵּ ה ָח ֵפץ ְבָּך ַה ֶמּ ֶלְך … וַ ְי ַד ְבּרוּ ַע ְב ֵדי ָשׁאוּל ְבּ ָאזְ נֵ י ָדוִ ד
ת־ע ָב ָדו ַדּ ְבּרוּ ֶא ָ
וַ יְ ַצו ָשׁאוּל ֶא ֲ

ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה )שמ”א יח (23–22
ֶא ַ
יהוּדה ֵלאמֹר )ירמיה ה (20
יעוּה ִב ָ
 107א ַהגִּ ידוּ זֹאת ְבּ ֵבית יַ ֲעקֹב וְ ַה ְשׁ ִמ ָ
אמר ְל ֵבית יַ ֲעקֹב וְ ַתגֵּ יד ִל ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל )שמות יט (3
ב כֹּה ת ֹ ַ
בהיעדר התייחסות מכל סוג שהוא לנמען מועבר הדגש מפעולת העברת המסר אל המסר עצמו ,כך
שהאמירה נתפסת פחות כהעברת מסר )שמעורבים בה שלושה משתתפים :הדובר ,הנמען והמסר( מאשר
כהכרזה או הצהרה )שמעורבים בה ,לכאורה ,דובר ומסר בלבד( .אבל העובדה כי הנמען עשוי להשתמע בדרכים
שונות ,גם כשאינו מובע בצורה שמצריך הפועל ברגיל ,מראה שאין הפרדה חדה וברורה בין העברת מסר לבין
הכרזה .מסיבה זאת עדיף לראות פעלים המתארים הכרזה או הצהרה לא כפעלים דו–ערכיים ,אלא כפעלים
תלת–ערכיים )כשאר פועלי העברת המסר( המשמשים במסגרת תחבירית

חסרה66 .

רבים מפועלי העברת המסר נושאים בתוכם התייחסות לסוג המסר :העיד משמעו ”נתן עדות” )או ”נתן
אזהרה”( ,התפלל הוא ”אמר תפילה” ,הלין — ”הביע תלונה” וכן הלאה .מכיוון שהמסר מגולם כבר בפועל עצמו
.62
.63
.64
.65
.66

לתיאור הדרכים שבהן עשוי התוכן להתממש ראה גם להלן ,סעיף .5.12.1
כשהנמען מובע באמצעות כינוי חבור לא תמיד אפשר לדעת ,אם הוא מייצג אקוזטיב )מושא ישיר( או דטיב )צירוף יחס עם ל־(:
ראה האמור בעניין זה בסעיף  .4.4.2החילוף בין שתי מילות היחס אל ול־ ,בין היתר כשהן משמשות להצגת הנמען של פועלי הדיבור,
נידון בקצרה בסעיף .6.1.2
ראה גם שמ”ב יח ) 12עם הפועל ִצוּה( ,מל”ב יח  ,26ישעיה לו .11
באזני ראה גם מאלסה ).(Malessa 2006: 203–205
על המעמד של ָ
השווה בורוכובסקי )תשנ”ו(.
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ומשתמע מהוראת הפועל 67 ,אין הוא חייב להופיע בצורה מפורשת )כמשפט תוכן או כמילת תוכן( במסגרת
התחבירית .אך עבור פעלים מסוימים ,למשל עבור הפועל נשׁבע ,שכיחים יותר המבנים הכוללים התייחסות
לתוכן מאשר אלה שבהם התוכן מושמט 68 .במקרים מסוימים אף יוצר הפועל עם המושא הפנימי שלו צירוף
כבול ממש :כך לדוגמה הפועל חד ,המופיע במקרא רק בצירוף עם שם העצם חידה ,או הפועל נָ ַדר ,שבשני
שלישים מההיקרויותיו במקרא )כעשרים מתוך כשלושים היקרויות( מצטרף אליו שם העצם נֶ ֶדר .על מנת
להחליט ,אם לכלול את משלים התוכן במסגרת התחבירית של הפועל או לא ,נסתמך אם כן על קריטריונים
של שכיחות .ברור ,כי בין משלימי התוכן שנזהה כמוצרכים לבין אלה שנזהה כלא–מוצרכים )ברמה התחבירית(
המעבר הוא הדרגתי.
גם לצד פעלים המתמקדים באופן השמעת הקול ,כמו למשל צעק או שׁר ,אין התוכן המושמע משלים
מוצרך; אף שאזכור התוכן מעביר את הדגש אל המסר המועבר ,המשמעות של העברת מסר נשארת בפעלים
אלה משמעות משנית בלבד — בדיוק כשם שהמשמעות של שינוי מקום נותרת משנית בפעלים המתמקדים
באופן התנועה )כמוסבר בסעיף

69 .(5.3.3

5.5

פועלי קליטה בחושים או בשכל

5.5.1

פועלי ראייה והסתכלות

בין ראייה להסתכלות.

הבסיסי והנפוץ ביותר מבין הפעלים המציינים קליטה בעיניים הוא הפועל ראה,

והוא יוצא על פי רוב למושא ישיר המתייחס לעצם הנראה 70 .להצגת הקליטה בעיניים כפעולה רצונית ומכוונת
ולהדגשת תשומת הלב המוקדשת לה משמשים פעלים כמו חזה ,הביט ,השׁקיף ועוד 71 .חלקם יכולים להופיע
בהשלמת מושא ישיר ,ואז הם מתקרבים לראה )לדוגמה 108א–ב( ,אבל לעתים קרובות יבואו במקום מושא
ישיר צירופי יחס שונים ,לרוב עם ל־ ,אל או על )כמו למשל לצד הפועל הביט ב–109א או לצד שׁעה ב–109ב(:
ההסתכלות נתפסת כתנועה של העיניים )כפי שניכר גם בצירוף הכבול נשׂא עיניו ב–109א( ,הפניה של המבט
לכיוון מסוים או הנחת המבט על עצם מסוים 72 .במקומות בודדים מצויים תיאורי יעד כאלה אף לצד הפועל
ראה

)109ב(73 .

וּמ ֲע ֵשׂה יָ ָדיו לֹא ָראוּ )ישעיה ה (12
 108א וְ ֵאת פּ ַֹעל יְ הוָ ה לֹא י ִַבּיטוּ ַ
.67
.68
.69
.70
.71
.72
.73

על גילום ארגומנטים בפועל ראה ביתר פירוט סעיף .5.10.1.1
מתוך כמאה וחמישים היקרויותיו של הפועל נשׁבע ,כתשעים פעמים מלווה הפועל בהתייחסות לתוכן השבועה — בדרך כלל
באמצעות משפט תוכן מלא או מצומצם )גם המבנה הארץ אשר נשׁבע נגזר ממשפט תוכן מצומצם :ראה סעיף  4.2.1ומובאות 28א–ב
שם( ,אך גם במבנה כאשר נשׁבע המרמז על התוכן או במושא פנימי )נשׁבע שׁבועה(.
על הדמיון בין מיון פועלי האמירה למיון פועלי התנועה עמדה יפה שמש )תשנ”ט.(24–22 :
משלימו של ראה יכול כמובן להיות גם משפט תוכן ,בעיקר כשהפועל מורה על תפיסה בדעת ולא בעיניים בלבד )על השלמה כזאת
ראה סעיף  .(5.12עיון מקיף בהוראותיו של הפועל הזה ובמסגרותיו התחביריות מצוי אצל מ’ ציטרון )תשל”ט ;(50–7 :וראה גם
רובינשטיין )תשנ”ו(.
עיין מ’ ציטרון )תשל”ט.(58–51 :
ראה דיונה של בלנקי )תשס”ה (69–58 :בצירופים כאלה ,בעיקר בעברית בת ימינו ,ועיין גם טרומר )תשמ”ג.(133–132 :
וכן בראשית יג  ,14שמות ה  ,21ירמיה ד ) 23מובאה  257בסעיף  ,(6.1.2ואולי גם תהלים סד ) 6אלא אם כן ל־ משמשת שם כתווית
המושא(; זאת לעומת מאות היקרויות של הפועל בהשלמת מושא ישיר .לשם השוואה ,הביט מתועד כחמש–עשרה פעמים בהשלמת
מושא ישיר וכעשרים וחמש פעמים עם משלים יעד.
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רוּשׁ ַלםִ נָ וֶ ה ַשׁ ֲאנָ ן )ישעיה לג (20
מוֹע ֵדנוּ ֵעינֶ יָך ִת ְר ֶאינָ ה יְ ָ
ב ֲחזֵ ה ִציּוֹן ִק ְריַ ת ֲ
ל־ה ָא ֶרץ ִמ ַתּ ַחת )ישעיה נא (6
יכם וְ ַה ִבּיטוּ ֶא ָ
 109א ְשׂאוּ ַל ָשּׁ ַמיִ ם ֵעינֵ ֶ
ל־קדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִתּ ְר ֶאינָ ה )ישעיה יז (7
ב ַבּיּוֹם ַההוּא ִי ְשׁ ֶעה ָה ָא ָדם ַעל־ע ֵֹשׂהוּ וְ ֵעינָ יו ֶא ְ
לפועלי ההסתכלות יכולות להילוות גם מילות יחס אחרות המסמנות את ההסתכלות כתנועה :מן ,המת-
ייחסת לנקודה שממנה יוצא המבט ,בעד ,המתייחסת לתווך שבו הוא עובר )חלון ,אשנב( ,אחרי ,המורה על
פנייה לאחור 74 ,וכן הלאה; אבל בצירופי יחס כאלה לא נראה חלק מהצרכתם של פועלי הראייה ,שכן העיקר
בראייה הוא המראה הנקלט ,כלומר היעד או הכיוון שלעברו מופנה המבט.
הצירוף ראה ב־ ודומיו.

כארבעים פעמים במקרא מלוּוה הפועל ראה במילת היחס ב־ .לצירוף ראה ב־ מיוחס

בדרך כלל מטען רגשי :על פי רוב הנאה מטובה כלשהי או הרגשת צער או השתתפות בצער על רעה )למשל
110א( ,וכאשר שם העצם הבא אחרי ב־ מתייחס לאויב או יריב — שמחה לאיד על מפלתו )110ב( 75 .הצירוף
ראה ב־ )וצורת הגרימה הראה ב־( בהקשר של תבוסה של אויב מצוי לא רק בעברית אלא גם

במואבית76 ,

”הראה”; 77

ואילו באחד

ובארמית המצרית מתועדים צירופים מקבילים עם הפעלים חזי ”ראה” וחוי/החוי

ממכתבי אל–עמארנה מתועד שימוש במילת היחס ” inaב–” לצד הפועל ” amāruראה” 78 ,אמנם לא במשמעות
של שמחה לאיד אלא במובן של הנאה סתם )ראה סעיף .(10.2
ֹלתם )שמות ב (11
ל־א ָחיו וַ ַיּ ְרא ְבּ ִס ְב ָ
 110א וַ יְ ִהי ַבּיָּ ִמים ָה ֵהם וַ יִּ גְ ַדּל מ ֶֹשׁה וַ יֵּ ֵצא ֶא ֶ
ב יְ הוָ ה ִלי ְבּעֹזְ ָרי וַ ֲאנִ י ֶא ְר ֶאה ְבשׂ ֹנְ ָאי )תהלים קיח (7
נימה של שמחה לאיד ניכרת בבירור גם בצירופים הביט ב־ ושׁמע ב־ ב–111א וחזה ב־ ב–112א; ואולם
ברוב המקומות שבהם ממירה מילת היחס ב־ את השלמתם הרגילה של הפעלים האלה או של פעלים אחרים
המורים על קליטה בחושים )ראייה ,שמיעה ואף ריח( 79 ,נראה כי היא נועדה יותר להדגיש את הקליטה הזאת
כפעולה רצונית ,מכוונת וקפדנית )למשל 111ב112 ,ב( מאשר להוסיף לה מטען רגשי .השימוש הזה במילת היחס
ב־ מכוון אולי לאספקט הדורטיבי ,המתמשך ,של הפעולה המכוונת;  80ובמקרה של פועלי הראייה ,אפשר גם
לראות בשימוש במילת היחס ב־ ביטוי סמלי להשקעת המבט ב ת ו ך הדבר הנראה ,כשם שצירופי יחס עם ל־

או אל מסמנים את הכיוון שאליו מופנה
.74
.75
.76
.77
.78
.79

.80
.81

המבט81 .

בצירוף הביט אחריו ”פנה לאחור והביט” )בראשית יט  ,17שמ”א כד  — (9להבדיל מן הביט אחרי >פלוני< שמשמעו ”עקב אחרי
פלוני במבט” )שמות לג .(8
לתפיסה זו ראה בייחוד קדרי )תשנ”ב ,תשס”ד(; קרובה אליה גם דעתו של יֶני ) .(Jenni 1992: 242–248אמרטון ),(Emerton 2001
לעומת זאת ,שולל את הערך הרגשי של ראה ב־.
.KAI 181:4, 7
.TAD A 4.7:16, 17, 4.8:15, 16
.EA 141:34–35
ראה ,עם הפועל חזה :ישעיה מז  ,13תהלים כז  ,4איוב לו  ,25שה”ש ז ) 1מובאה 112ב( .עם הביט :שמ”א ב  .32עם צפה :תהלים
סו  .7עם הריח :ויקרא כו  ,31ישעיה יא  ,3עמוס ה ) 21אך בשמות ל  38ב־ באה בהוראה פרטיטיבית( .עם שׁמע :שמ”ב יט ,36
ישעיה מב  ,23איוב טו  ,8כו  ,14לז  .2תיעוד מסופק לצירוף שמע ב־ מצוי בפניקית ב– ,KAI 14:6אם מקבלים את התיקון המוצע
במהדורה של  KAIאל תשמע בד›בר‹נם ”אל תשמע בדבריהם”; ואולם התיקון מיותר ,שכן אפשר גם לגזור את התיבה בדנם ,כמות
שהיא ,מן השורש בדד המוכר באוגריתית )ראה גיבסון — (TSSI III: 111 ,ושמא יש לקרבה אל השורש העברי בדא/בדה ולפרש ”אל
תשמע בדיונותיהם”.
כך לפי מאלסה ).(Malessa 2006: 118–126
השווה בלנקי )תשס”ה.(60–59 :
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שׁוּרי ַבּ ָקּ ִמים ָע ַלי ְמ ֵר ִעים ִתּ ְשׁ ַמ ְענָ ה ָאזְ נָ י )תהלים צב (12
 111א וַ ַתּ ֵבּט ֵעינִ י ְבּ ָ
לוֹה ִתּ ְשׁ ָמע וְ ִתגְ ַרע ֵא ֶליָך ָח ְכ ָמה )איוב טו (8
ב ַה ְבסוֹד ֱא ַ
 112א וְ ַע ָתּה נֶ ֶא ְספוּ ָע ַליִ ְך גּוֹיִ ם ַר ִבּים ָהא ְֹמ ִרים ֶתּ ֱחנָ ף וְ ַת ַחז ְבּ ִציּוֹן ֵעינֵ ינוּ )מיכה ד (11
שּׁוּל ִמּית ִכּ ְמח ַֹלת ַה ַמּ ֲחנָ יִ ם )שה”ש ז (1
־בְּך ַמה־ ֶתּ ֱחזוּ ַבּ ַ
שׁוּבי וְ נֶ ֱחזֶ ה ָ
שׁוּבי ִ
שּׁוּל ִמּית ִ
שׁוּבי ַה ַ
שׁוּבי ִ
ִ
ב

5.5.2

פועלי שמיעה והקשבה

בין שמיעה להקשבה.

במובן הבסיסי של קליטה באוזניים משמש על פי רוב הפועל שׁמע בהשלמת מושא

ישיר המתייחס לקול או לרעש הנשמע 82 .ההבדל בין שׁמע לבין האזין והקשׁיב משול להבדל שבין ראה לבין
פועלי ההסתכלות השונים :האזין והקשׁיב מדגישים את אופיה הרצוני והממוקד של הפעולה 83 .שניהם יכולים
לצאת למושא ישיר ,דבר המקרב אותם אל שׁמע )לדוגמה 113א( ,אך משמשים גם בהשלמת צירופי יחס
שונים ,עם מילות היחס ל־ ,אל או על )113ב–ג( 84 .השלמה בצירוף יחס היא ההשלמה היחידה האפשרית כאשר

המשלים מתייחס לא לדברים הנשמעים אלא לדובר המבטא אותם 85 :אין הקשׁיב את >פלוני< או האזין את
>פלוני<.
את השימוש בצירופי היחס אפשר להסביר בכך שההקשבה נתפסת כהפניית האוזן לעבר הקול או הרעש,
כפי שאמנם בא לידי ביטוי מפורש בצירוף הכבול הטה אֹזן )113ג(; אף על פי כן אין בשמיעה תנועה של ממש,
המקבילה לתנועת העיניים המשתמעת מהסתכלות ,ולא כל אלמנט שעשוי להופיע לצד פועלי הראייה כמאפיין
של תנועה )ראה סעיף  (5.5.1יכול להצטרף גם לפועלי השמיעה .תיאורי כיוון עם ־ה המגמה ,למשל ,המתועדים
לצד ראה ,הביט ונשׂא עיניו 86 ,לא יופיעו לצד האזין והקשׁיב .נראה ,אם כן ,שמעמדם של צירופי היחס המשלימים
את פועלי השמיעה שונה ממעמדם כמשלימי יעד לצד פועלי הראייה.
ל־דּ ָב ַרי ַה ֲאזִ ינָ ה )איוב לג (1
אוּלם ְשׁ ַמע־נָ א ִאיּוֹב ִמ ָלּי וְ ָכ ְ
 113א וְ ָ
י־פי )תהלים נד (4
ֹלהים ְשׁ ַמע ְתּ ִפ ָלּ ִתי ַה ֲאזִ ינָ ה ְל ִא ְמ ֵר ִ
ב ֱא ִ
ג

־אזְ נֶ ָך )משלי ד (20
ְבּנִ י לִ ְד ָב ַרי ַה ְק ִשׁ ָיבה ַל ֲא ָמ ַרי ַהט ָ

הצירופים שׁמע אל ,שׁמע ל־ ,שׁמע בקול ושׁמע לקול.

פועלי השמיעה נבדלים מפועלי הראייה בכך שהם

יכולים לציין לא רק את הקליטה בחושים עצמה )בין כפעולה שטחית ,בין כתהליך מכוון ומעמיק( אלא גם
את התגובה אליה :ציות ,אם השומע בעמדה היררכית נמוכה מזו של הדובר ,או היענות ,אם הוא בעמדה
שווה או גבוהה יותר .בהשלמת מושא ישיר יכול שׁמע לשאת את שתי המשמעויות )ראה למשל 114א המכוון
.82
.83
.84
.85
.86

גם כאן ,כמו עם ראה שנידון בסעיף  5.5.1לעיל ,המשלים יכול כמובן להיות משפט תוכן )ראה סעיף  .(5.12לעיון תחבירי וסמנטי
בפועל שׁמע ראה מ’ ציטרון )תשל”ט.(75–59 :
השווה מ’ ציטרון )תשל”ט.(79–76 :
ההשלמה במילת היחס עד מסופקת .בתיבה ָע ַדי שב ַה ֲאזִ ינָ ה ָע ַדי )במדבר כג  (18נהוג אמנם לראות צירוף יחס ,אך אפשר לפרשהּ גם
ד־תּבוּנ ֵֹת ֶיכם )איוב לב  (11נראה להבין
כשם עצם במשמע ”עדות ,אזהרה” עם כינוי קניין )מורג תשמ”א ;(12–10 :ואילו את ָאזִ ין ַע ְ
”אאזין עד )אשר תאמרו את( תבונותיכם” ,עם עד כמילת חיבור בראש פסוקית זמן ולא כמילת יחס.
עם האזין :דברים א  ,45ישעיה נא  ,4תהלים עז  ,2איוב לד  .2עם הקשׁיב :ישעיה נא  ,4ירמיה יח  ,19זכריה א  ,4תהלים נה .3
ראה בראשית יג  ,14טו  ,5דברים ג  ,27ד  ,19יחזקאל ח .5
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לקליטה באוזן בלבד לעומת 114ב המכוון לציות( ,והגבול ביניהן לעתים קרובות מעורפל .הצירופים שׁמע אל

)פעמים בודדות על( ושׁמע ל־ ,לעומת זאת ,נושאים תמיד נימה של הפנמה ושל ציות או היענות ,והנימה הזאת
מתחזקת בצירופים שׁמע בקול/לקול .אבל בין כל צירופי היחס שיכולים להשלים את שׁמע — אל/על ,ל־ ,בקול

ולקול — אין הפרדה חד–משמעית וברורה ,וצירופי יחס שונים עשויים להופיע באותו הקשר ואף בסמוך זה אל
זה )למשל 114ג( .הם יכולים ,כמובן ,להתחלף גם עם מושא ישיר כשזה מורה על ציות או היענות

)115א–ב(87 .

ת־דּ ְב ֵרי ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ָה ֵא ֶלּה וַ יֵּ ַחתּוּ וַ יִּ ְראוּ ְמאֹד )שמ”א יז (11
 114א וַ יִּ ְשׁ ַמע ָשׁאוּל וְ ָכל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ִ
יוּמת )יהושע א (18
ר־תּ ַצוֶּ נּוּ ָ
ת־דּ ָב ֶריָך ְלכֹל ֲא ֶשׁ ְ
ת־פּיָך וְ לֹא־ ִי ְשׁ ַמע ֶא ְ
ר־יַמ ֶרה ֶא ִ
ל־אישׁ ֲא ֶשׁ ְ
ב ָכּ ִ
ג

וּמוֹרה ֵאינֶ נּוּ שׁ ֵֹמ ַע ְבּקוֹל ָא ִביו ְוּבקוֹל ִאמּוֹ וְ יִ ְסּרוּ אֹתוֹ וְ לֹא ִי ְשׁ ַמע ֲא ֵל ֶיהם )דברים
סוֹרר ֶ
ִכּי־יִ ְהיֶ ה ְל ִאישׁ ֵבּן ֵ
כא (18

 115א ֶדּ ֶרְך ֱאוִ יל יָ ָשׁר ְבּ ֵעינָ יו וְ שׁ ֵֹמ ַע ְל ֵע ָצה ָח ָכם )משלי יב (15
מוּסר ְל ַמ ַען ֶתּ ְח ַכּם ְבּ ַא ֲח ִר ֶיתָך )משלי יט (20
ב ְשׁ ַמע ֵע ָצה וְ ַק ֵבּל ָ
לפי שביב 88 ,שניסה לערוך להבחנה סמנטית בין שׁמע בקול לבין שׁמע לקול ,הצירוף הראשון מביע ציות
מתוך חובה לסמכות גבוהה יותר ,והשני היענות מתוך הבנה והסכמה .הבחנה דומה מציע גם

יֶני89 .

בשני שלישים מהיקרויותיו )כשישים וחמש מתוך כמאה היקרויות( מתייחס הצירוף שׁמע בקול לציות

ואכן,

לאל90 ,

ובעוד כתריסר מקומות — לציות לאדם במעמד גבוה :נביא ,הורה )כמו במובאה 114ג לעיל( וכדומה .עם זאת,
הצירוף עשוי להביע גם היענות לאדם במעמד נמוך יותר  ,91ואפילו היענות של האל לתפילת האדם 92 .ואילו
הצירוף שׁמע לקול ,אף שהוא מורה בדרך כלל על השתכנעות והסכמה ,מופיע גם ארבע פעמים )מתוך שש–עשרה
היקרויות סך הכול( במובן של ציות לאל 93 .אפשר לדבר ,אם כן ,על נטיות בלבד ולא על כללים מוחלטים.

5.5.3

פועלי בינה

כמו פועלי ההסתכלות )סעיף  ,(5.5.1גם פועלי הבינה — ָבּן/הבין ,התבונן והשׂכיל — מתועדים בכמה מסגרות
תחביריות :ההשלמה השכיחה ביותר ,והלא–מסומנת ,היא במושא ישיר ,והיא מתייחסת בעיקר לתפיסה
שכלית :ידיעה והכרה ,חשיבה ,הפנמה וכן הלאה .צירופי יחס שונים )בעיקר עם ל־ ,אל או על(  94מדגישים,
כך נראה ,את הפנית המבט או תשומת הלב לכיוון או ליעד מסוים או הנחתם על עצם מסוים ,ואולי בשל כך
מקבלים ביתר קלות משמעות של קליטה בחושים ,בעיקר קליטה של מידע חזותי )ההבחנה הקיימת בעברית
בת ימינו בין ָבּן/הבין לתיאור תפיסה שכלית לבין התבונן להבעת קליטה בחוש הראייה אינה מצויה בלשון
.87
.88
.89
.90
.91
.92
.93
.94

ראה דוגמאות נוספות בשמות ג  ,18ד  9 ,8לעומת שמות ד  ;1שמות ו  12לעומת שמות ו  ;30ועוד.
שביב תשל”ח.
.Jenni 1992: 249–251
תוֹרתוֹ )ישעיה מב .(24
הציות לאל מובע גם פעם אחת באמצעות הצירוף שׁמע ב־ תחת שׁמע בקול :וְ לֹא ָשׁ ְמעוּ ְבּ ָ
בראשית כא  ,12שמ”א ח  ,22 ,9 ,7יב  ,1טו  ,24יט  ,6כה  ,35כח  ,22שמ”ב יב .18
בראשית ל  ,6במדבר כא  ,3דברים א  ,45יהושע י  ,14שופטים יג  ,9מל”א יז  ,22תהלים קל  .2גם הקשׁיב בקול מצוי פעמיים
בהוראה זו )תהלים סו  ,19פו .(6
שמות טו  ,26שופטים ב  ,20שמ”א טו  ,1תהלים פא .12
לצד התבונן מתועדת גם מילת היחס עד באיוב לח  18ואולי גם באיוב לב  ,12אלא אם כן מפרשים את ָע ֵד ֶיכם בפסוק זה כשם עצם
במובן ”עדויותיכם” :השווה אל האמור בהערה  84בסעיף .5.5.2
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סעיף 5.5

פועלי קליטה בחושים או בשכל

המקרא( .עם זאת ,השלמתם של פועלי הבינה באמצעות צירופי יחס אינה שוללת את השימוש בהם להבעת
תהליכים שכליים ,וההקשר הוא הקובע בכל מקום ומקום :כך לדוגמה עשוי הצירוף בן ל־ להורות על קליטה
בעיניים ,כמקבילו של ראה )116א( ,אך גם על תפיסה שכלית ,כמקבילו של ידע )116ב( .בכל מקרה ההבחנה בין
הנימות השונות היא לעתים קרובות סובייקטיבית :הבנה אל פעולה ,למשל )117א( ,יכולה להתפרש כמעקב
אחר ביצועו של תהליך נראה לעין או הסתכלות על תוצאותיו ,אך גם כהכרה של המניעים המולידים אותו
)כמו הבנת העצה ב–117ב(.
 116א ֵהן יַ ֲעבֹר ָע ַלי וְ לֹא ֶא ְר ֶאה וְ יַ ֲחֹלף וְ לֹא־ ָא ִבין לוֹ )איוב ט (11
ב יִ ְכ ְבּדוּ ָבנָ יו וְ לֹא יֵ ָדע וְ יִ ְצ ֲערוּ וְ לֹא־י ִָבין ָלמוֹ )איוב יד (21
ל־מ ֲע ֵשׂה יָ ָדיו )תהלים כח (5
ל־פּ ֻעֹּלת יְ הוָ ה וְ ֶא ַ
 117א ִכּי לֹא י ִָבינוּ ֶא ְ
ב וְ ֵה ָמּה לֹא יָ ְדעוּ ַמ ְח ְשׁבוֹת יְ הוָ ה וְ לֹא ֵה ִבינוּ ֲע ָצתוֹ )מיכה ד (12
מילת היחס ב־ מופיעה לצד ָבּן/הבין ,התבונן והשׂכיל רק בספרים המאוחרים )למשל ב–118א ,לעומת
השלמה במושא ישיר בהקשר זהה ב–118ב( 95 .מבחינה דיאכרונית ,מכיוון שאחד הפעלים המקבילים בארמית
)למשל בתרגום הארמי למקרא( לפועלי הבינה הוא אסתכל ,ששכיח השימוש בו בהשלמת ב־ ,מסתבר כי הופעת
הצירופים עם ב־ בעברית נובעת מהשפעה ארמית .מבחינה סינכרונית ,אפשר לפרש את השימוש בב־ לצד פועלי
הבינה )כמו לצד פועלי ההסתכלות( כביטוי למיקום תשומת לב בדבר נתון והעמקת הדעת בו ,אך אפשר גם
לקרבו אל השימוש בה להצגת התוכן )ב־ במובן ”בעניין ,אודות” ,כפי שמצוי מדי פעם עם פעלים כמו ִדּבּר,
זכר ,ידע

ועוד(96 .

אתי ְל ַהגִּ יד ִכּי ֲחמוּדוֹת ָא ָתּה ִוּבין ַבּ ָדּ ָבר וְ ָה ֵבן ַבּ ַמּ ְר ֶאה )דניאל ט (23
 118א וַ ֲאנִ י ָבּ ִ
ת־ה ָדּ ָבר ִוּבינָ ה לוֹ ַבּ ַמּ ְר ֶאה )דניאל י (1
וּבין ֶא ַ
אצּר … ִ
ב ָדּ ָבר נִ גְ ָלה ְל ָדנִ יֵּ אל ֲא ֶשׁר־נִ ְק ָרא ְשׁמוֹ ֵבּ ְל ְט ַשׁ ַ

5.5.4

הפועל חשׁב

חשׁב במובן ”תכנן”.

אחת המשמעויות העיקריות של הפועל חשׁב  97היא ”תכנן” .בהוראה זו עשוי הפועל

להתייחס לתכנית יצירה של דבר מוחשי ,לקביעת אופן הכנתו 98 ,אבל שכיח יותר השימוש בחשׁב להורות על
תכנית מופשטת ,צורת התנהגות מסוימת .ההקשר הוא כמעט תמיד הקשר שלילי של עשיית רע 99 ,כך שצירופי
.95
.96
.97
.98

.99

ָבּן ב־/הבין ב־ :דניאל א  ,17ט ) 23פעמיים( ,י  ,11עזרא ח  ,15נחמיה ח  ,12 ,8יג  ,7דה”ב כו  ,5לד  ,12וראה גם סירא ד  .11השׂכיל
ב־ :תהלים קא  ,2דניאל א  ,17 ,4ט  .13הצירוף התבונן ב־ מופיע לראשונה בירמיה ובאיוב )ירמיה כג  ,20ל  ,24איוב ל  (20ובספר
בן–סירא כבר הופכת השלמה בב־ להשלמה הרגילה של התבונן )סירא ג  ,22ו  ,37ט  ,5יד  ,21טז  ,20לא  ,15מב .(18
זכר ב־ :ירמיה ג  .16ידע ב־ :ירמיה לח  ,24תהלים לא  ,8איוב לה  ,15לז ) 15וכן בארמית ב– .(TAD A 4.7:30הורה ב־ :ויקרא יד ,57
איוב כז ִ .11דּבּר ב־ :דברים ו  ,7יא  ,19שמ”א יט  ,3כה  ,39תהלים קיט ) 46על השימוש במילת היחס ב־ בהוראה אדוורסטיבית,
כלומר ִדּבּר ב>פלוני< במובן ”אמר דברים נגד פלוני” ,בדומה אל העיד ב־ וענה ב־ ,ראה סעיף  6.1.3והערה  15שם(.
עיון סמנטי ותחבירי בפועל חשׁב בלשון המקרא פרסמה לאחרונה סיידון )תשע”א(; מאמר אחר מאת אותה מחברת )סיידון תשס”ה(

בוחן את הפועל הזה בעברית בת ימינו.
שמות לא  ,4לה  ,32דה”ב ב ) 13בשלושת המקומות עם המושא הפנימי מחשבה( ,וכן עמוס ו  5בהנחה שהמובן של ְכּ ָדוִ יד ָח ְשׁבוּ ָל ֶהם
י־שׁיר הוא ”כדוד תכננו ,יצרו לעצמם כלי שיר” )הפירוש שאימצו אוצר לשון המקרא BDB ,ו– (HALOTולא ”החשיבו את עצמם
ְכּ ֵל ִ
כדוד בכל הנוגע לכלי שיר” כפי שמציעים פירושים אחדים .וראה גם השימוש בצורת הבינוני חושב כשם עצם המורה על אומן ,על
פי רוב אורג )שמות כו  ,31 ,1כח  15 ,6ועוד(.
כך כשלושים פעמים .רק בשמ”ב יד  14ובירמיה כט  11אין לפועל קונוטציה שלילית.
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היחס עם על הנוספים לעתים קרובות לפועל )למשל

100 (119

נתפסים כמורים על מי שנגדו מתוכננת הרעה

יותר מאשר על תוכן המחשבה באופן כללי )על במובן ”נגד” ולא במובן ”אודות”; ראה בסעיף  6.1.8סקירה
של השימושים השונים של מילת היחס( .חשׁב משמש גם בהשלמת פועל

אחר101 ,

כפועל מודלי )סעיף ,(5.11

והמשמעות הפשוטה ”תכנן” נצבעת בנימה ”התכוון ,רצה” )לדוגמה  ;(120במבנה זה אפשר להשוותו אל הפועל
זמם102 .

יוֹצר ֲע ֵל ֶיכם ָר ָעה וְ ח ֵֹשׁב ֲע ֵל ֶיכם ַמ ֲח ָשׁ ָבה )ירמיה יח (11
ִ 119הנֵּ ה ָאנ ִֹכי ֵ
ָ 120שׁ ְמ ֵרנִ י יְ הוָ ה ִמ ֵידי ָר ָשׁע ֵמ ִאישׁ ֲח ָמ ִסים ִתּנְ ְצ ֵרנִ י ֲא ֶשׁר ָח ְשׁבוּ ִל ְדחוֹת ְפּ ָע ָמי )תהלים קמ (5
חשׁב במבנה פרדיקטיבי.

השימוש העיקרי השני של הפועל חשׁב הוא במבנה פרדיקטיבי ,כלומר מבנה היוצר

קשר פרדיקטיבי בין המושא לבין אלמנט נוסף במבע” :ראה בדבר א דבר ב ,סבר שדבר א הוא ב” )ראה סעיף
 103 .(5.14המבנה הפרדיקטיבי קרוב למבנה שבו משלים את הפועל משפט תוכן פרדיקטיבי :מבע כמו ויחשבה

לשׁכֹּרה ,לדוגמה )מובאה  ,(121קרוב אל ”ויחשוב עלי כי היא שיכורה” 104 .ואולם הפועל חשׁב אינו מצוי
עלי ִ
במקרא בהשלמת משפטי תוכן ,ובכך שונה מאוד התנהגותו התחבירית מהתנהגותו בעברית בת ימינו .השימוש
בפועל חשׁב במובן ”העריך ,כיבד”  105נוצר אולי מהשמטת אלמנט פרדיקטיבי הנושא נימה של הערכה :על סמך
השוואה ל–122א ,למשל ,אפשר לשחזר גם ב–122ב ”אשר כסף לא יחשבו ל מ א ו מ ה”.
קוֹלהּ לֹא יִ ָשּׁ ֵמ ַע וַ ַיּ ְח ְשׁ ֶב ָה ֵע ִלי ְל ִשׁכּ ָֹרה )שמ”א א (13
יה נָּ עוֹת וְ ָ
ל־ל ָבּהּ ַרק ְשׂ ָפ ֶת ָ
 121וְ ַחנָּ ה ִהיא ְמ ַד ֶבּ ֶרת ַע ִ
אוּמה )דה”ב ט (20
ימי ְשֹׁלמֹה ִל ְמ ָ
 122א וְ כֹל ְכּ ֵלי ַמ ְשׁ ֵקה ַה ֶמּ ֶלְך ְשֹׁלמֹה זָ ָהב … ֵאין ֶכּ ֶסף נֶ ְח ָשׁב ִבּ ֵ
ר־כּ ֶסף לֹא ַי ְחשׁ ֹבוּ וְ זָ ָהב לֹא יַ ְח ְפּצוּ־בוֹ )ישעיה יג (17
ת־מ ָדי ֲא ֶשׁ ֶ
יהם ֶא ָ
ב ִהנְ נִ י ֵמ ִעיר ֲע ֵל ֶ
חשׁב במובן ”זקף ,ייחס”.

בצירוף אל ל־ דטיבית מקבל חשׁב משמעות מעין ”ייחס לפלוני דבר ,זקף דבר

לזכותו או לחובתו של פלוני” )לדוגמה 123א( 106 ,הוראה שכיחה גם עבור הפועל זכר )למשל 123ב( 107 .בכמה
מקומות משולב השימוש הזה בפועל חשׁב עם השימוש הפרדיקטיבי בו ,בין במבנה פעיל )124א( בין במבנה
סביל
.100
.101
.102
.103
.104
.105
.106
.107

.108

)124ב(108 ,

ואז קשה להכריע איזו היא המשמעות העיקרית ואיזו המשנית :ב–124א ,למשל ,ויחשׁבה לו

בראשית נ  ,20שמ”ב יד  ,13ירמיה יא  ,19יח  ,18 ,11כט  ,11מח  ,2מט  ,30מיכה ב  ,3נחום א  ,11תהלים לה  ,20מא  ,8אסתר ח
 ,3ט  ,25דניאל יא  .25וכן עם אל במקום על :ירמיה מט  ,20נ ) 45על החילופים בין שתי מילות היחס ראה סעיף .(6.1.2
שמ”א יח  ,25ירמיה יח ) 8מובאה 225ב בסעיף  ,(5.11כג  ,27כו  ,3לו  ,3תהלים קמ  ,5איוב ו  ,26איכה ב  ,8אסתר ט  ,24נחמיה ו
א־כן יַ ְחשׁ ֹב )ישעיה י  (7מסתבר להבין ”לא כן יחשוב לעשות” ,עם חשׁב כפועל מודלי ובהשמטת המקור הנטוי הצפוי
 .6 ,2גם את ל ֹ ֵ
כמשלים שלו.
כמו חשׁב ,גם זמם נושא על פי רוב משמעות שלילית .הוא משמש בהוראה חיובית רק בזכריה ח  ,15כהמשך וניגוד להוראתו השלילית
בפסוק הקודם.
לדיון כללי במבנה הזה ובשימוש בו עם פעלים שונים בעברית בת ימינו ראה רובינשטיין )תשל”א ;(104–91 :לתיאור תמציתי יותר
של המבנה הפרדיקטיבי כפי שהוא מצוי בלשון המקרא עם הפועל ראה עיין רובינשטיין )תשנ”ו.(12–10 :
לדוגמה נוספת ראה מובאה 243ב בסעיף .5.14
ישעיה יג  ,17לג  ,8נג  ,3מלאכי ג ) 16בינוני במבנה סמיכות( .וראה גם צורת הנפעל נחשׁב במובן ”היה ראוי לכבוד והערכה” בישעיה
ב .22
וכן תהלים לב  ,2ועם פועל בנפעל גם ויקרא ז .18
ועוד :ויקרא כו  ,45ירמיה ב  ,2תהלים קו  ,45קלב  ,1קלז  ,7נחמיה ה  ,19יג  .22כשחסר לצד הפועל מושא ישיר )שמות לב ,13
דברים ט  ,27תהלים כה  ,7קלו  ,23נחמיה ו  ,14יג  ,(29 ,14אפשר להתלבט בין הפירוש הזה ,כלומר זכר ל>פלוני< = ”זקף )דבר(
לזכותו או לחובתו של פלוני” )בהשמטת המושא( ,לבין פירוש המעניק למילת היחס ל־ ערך אקוזטיבי או ערך של קידום התוכן,
כלומר ”העלה בזיכרון את פלוני” או ”נזכר אודות פלוני”.
וכן ויקרא יז  ,4במדבר יח  ,30 ,27משלי כז .14
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סעיף 5.5

פועלי קליטה בחושים או בשכל

צדקה עשוי להתפרש ”וזקף זאת לזכותו כצדקה” )המשמעות הדטיבית היא העיקר ,עם צדקה כאלמנט נספח
לויחשׁבה לו( או ”וראה זאת כצדקה למענו” )המשמעות הפרדיקטיבית היא העיקר ,עם צירוף היחס לו כתיאור
מוטב לא–מוצרך לצד ויחשׁבה צדקה(.
ל־תּזְ כֹּר ֵאת ֲא ֶשׁר ֶה ֱעוָ ה ַע ְב ְדָּך )שמ”ב יט (20
־לי ֲאד ֹנִ י ָעוֹן וְ ַא ִ
 123א ַאל־ ַי ֲח ָשׁב ִ
־לנוּ ֲעוֹנֹת ִראשׁ ֹנִ ים ַמ ֵהר יְ ַק ְדּמוּנוּ ַר ֲח ֶמיָך ִכּי ַדלּוֹנוּ ְמאֹד )תהלים עט (8
ב ַאל־ ִתּזְ ָכּר ָ
 124א וְ ֶה ֱא ִמן ַבּיהוָ ה וַ ַיּ ְח ְשׁ ֶב ָה לּוֹ ְצ ָד ָקה )בראשית טו (6
ד־עוֹלם )תהלים קו (31
ָ
ב וַ ֵתּ ָח ֶשׁב לוֹ ִל ְצ ָד ָקה ְלד ֹר וָ ד ֹר ַע
ג

ת־כּ ְס ֵפּנוּ )בראשית לא (15
ם־אכוֹל ֶא ַ
אכל גַּ ָ
ֲהלוֹא נָ ְכ ִריּוֹת נֶ ְח ַשׁ ְבנוּ לוֹ ִכּי ְמ ָכ ָרנוּ וַ יּ ֹ ַ

יש להבדיל כמובן בין המבנה שב–124ב לבין זה המצוי למשל

ב–124ג109 ,

שם מתייחס צירוף היחס עם

ל־ המלווה את הפועל נחשׁב לַחושב ,למי שרואה בעיני רוחו את הקשר הפרדיקטיבי .במבנה זה משמש אם
כן הצירוף עם ל־ ספק להצגת האגנט במשפט סביל )ראה סעיף  ,(4.1.1ספק להצגת המעריך כפי שהוא עשוי
להופיע גם בהקשרים אחרים ,למשל לצד פעלים תיאוריים )סעיף  :(5.1.3נכריות נחשׁבנו לו ב–124ג קרוב מצד
אחד אל ”הוא חשב אותנו נכריות” )בדומה אל  121לעיל( ומצד שני אל ”נכריות היינו לו” או ”נכריות היינו
בעיניו” )השווה אל מובאות 243א–ב בסעיף  .(5.14כך או כך ,אין צירוף היחס עם ל־ חלק מהצרכת הפועל
במבנה זה.
נחשׁב במובן ”נספר ,נמנה”.

צורת הנפעל נחשׁב יכולה לשמש גם כסביל של צורת הפִּעל ִחשּׁב בהוראה ”ספר,

מנה ,מדד” )השווה 125א–ב(; לכן מסתבר שגם במבע דוגמת 126א בא נחשב במשמעות ”נספר ,נמנה” )השווה
אל 126ב( ,והמשמעות של היכללות בקבוצה ,שמוסיף לפועל צירוף היחס הקומיטטיבי ,היא נספחת

בלבד110 .

עם זאת ,אין לשלול פירוש שיזהה במבע מבנה פרדיקטיבי ,שבו הקומיטטיב ”עם יורדי בור” הוא הפרדיקט
של ”אני” ,כלומר ”חשבו שאני עם יורדי בור”.
 125א ַאְך לֹא־ ֵי ָח ֵשׁב ִא ָתּם ַה ֶכּ ֶסף ַהנִּ ָתּן ַעל־יָ ָדם ִכּי ֶב ֱאמוּנָ ה ֵהם ע ִֹשׂים )מל”א כב (7
ת־ה ֶכּ ֶסף ַעל־יָ ָדם … ִכּי ֶב ֱא ֻמנָ ה ֵהם ע ִֹשׂים )מל”ב כב (16
ת־ה ֲאנָ ִשׁים ֲא ֶשׁר יִ ְתּנוּ ֶא ַ
ב וְ לֹא ְי ַח ְשּׁבוּ ֶא ָ
ין־איָ ל )תהלים פח (5
יתי ְכּגֶ ֶבר ֵא ֱ
ם־יוֹר ֵדי בוֹר ָהיִ ִ
 126א נֶ ְח ַשׁ ְב ִתּי ִע ְ
ב ַתּ ַחת ֲא ֶשׁר ֶה ֱע ָרה ַל ָמּוֶ ת נַ ְפשׁוֹ וְ ֶאת־פּ ְֹשׁ ִעים נִ ְמנָ ה )ישעיה נג (12
גם את השימוש בנחשׁב להצגת שייכות לאדם או למקום )למשל

ב–127א( 111

אפשר לגזור בשני אופנים:

כהתפתחות מתוך המשמעות של ספירה ומנייה )או מתוך המשמעות של ייחוס וזקיפה לזכות( ,או כמבנה
 .109ובדומה גם בישעיה מ .17

וּבגּוֹיִ ם
 .110מילת היחס ב־ עשויה אף היא להוסיף לפועל משמעות של היכללות בקבוצה :ראה במדבר כג  ,9עם צורת התפעל של הפועל ) ַ
לֹא יִ ְת ַח ָשּׁב = ”לא יימנה בקרב הגויים”( ,וסירא ז  ,16עם צורת הפעיל )אל תחשיבך במתי עם = ”אל תספור את עצמך באנשי העם”(.
גם בניב הארמי של שׂמאל מצוי אולי שימוש בצורה נחשב במובן ”נמנה” ) ,(Pan 10אלא אם כן מפרשים אותה במובן ”הוערך,
כובד” .באוגריתית מצוי מבע מקביל ממש אל מובאה 126א לעיל” tspr byrdm arṣ :תיספרו ביורדי ארץ” ).(KTU 1.4:VIII:8, 1.5:V:15
מעניין להשוות את מובאה 126א ואת מקבילתה האוגריתית גם אל נִ ְמ ַשׁ ְל ִתּי ִעם־י ְֹר ֵדי בוֹר )תהלים כח  ,1קמג  ,(7שבו צירוף היחס

הוא משלים מוצרך של הפועל נמשׁל.
 .111ועוד :ויקרא כה  ,31יהושע יג .3
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פרק 5

עיון בהצרכתם של פעלים שונים

פרדיקציה שבו הפרדיקט מסמן שייכות :נחשׁב ל־ ונחשׁב על במובן ”חשבו שהוא )שייך( ל–” ,כמו היה ל־ והיה

על )למשל 127ב(.
ל־בּנְ ִיָמן )שמ”ב ד (2
ם־בּ ֵארוֹת ֵתּ ָח ֵשׁב ַע ִ
יָמן ִכּי גַּ ְ
 127א וְ ֵשׁם ַה ֵשּׁנִ י ֵר ָכב ְבּנֵ י ִרמּוֹן ַה ְבּ ֶאר ִֹתי ִמ ְבּנֵ י ִבנְ ִ
ל־מ ֵטּה ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ֲא ִב ֶיהן )במדבר לו (12
ב וַ ְתּ ִהי נַ ֲח ָל ָתן ַע ַ

5.6

פעלים הקשורים ביחסי אמון והערכה

5.6.1

הפעלים בטח והאמין

הפועל

בטח112 .

קרוב לשבעים פעמים מופיע הפועל בטח במקרא בצירוף מילת היחס ב־ ,בעוד שהתפוצה של

בטח על/אל )כולל צורת הגרימה הבטיח על/אל( נמוכה פי שניים .הצירופים עשויים להופיע בהקשרים דומים
מאוד )ראה למשל  128או השווה 129א–ב( ,בלי שנוכל לעמוד על הבדל משמעות ביניהם :נראה שההבדל
היחיד הוא בתפוצה .נקודה מעניינת היא שמתוך שלושים ושלוש ההיקרויות של הצירופים עם על או עם אל,
שלוש–עשרה מופיעות בנאום רב–שקה על גרסאותיו

השונות113 ,

בעוד שבדברי הסופר המקראי המתאר את

הרקע לאותו אירוע מצוי בטח ב־ 114 .הרושם המתקבל הוא ,שהסופר המקראי שם בכוונה תחילה דווקא את
הצירוף הנדיר יחסית בפיו של רב–שקה.
אֹלהים ָבּ ַט ְח ִתּי לֹא ִא ָירא ַמה־יַּ ֲע ֶשׂה ָב ָשׂר ִלי )תהלים נו (5–4
 128יוֹם ִא ָירא ֲאנִ י ֵא ֶליָך ֶא ְב ָטח … ֵבּ ִ
וּבוֹט ַח ַעל־יְ הוָ ה יְ ֻד ָשּׁן )משלי כח (25
ֵ
 129א ְר ַחב־נֶ ֶפשׁ יְ גָ ֶרה ָמדוֹן
וּבוֹט ַח ַבּיהוָ ה יְ ֻשׂגָּ ב )משלי כט (25
ֵ
מוֹקשׁ
ב ֶח ְר ַדּת ָא ָדם יִ ֵתּן ֵ
השימוש בצורות לשון חריגות השאולות משפה זרה בהבאת דברים מפי אדם השייך לקבוצה תרבותית
ולשונית שונה הוא תחבולה ספרותית ידועה במקרא; לא מעט ארמיזמים–לכאורה שובצו בטקסט בצורה
מודעת ומכוונת במטרה לסמן את זרותו של
כארמיזם116 ,

הדובר115 .

החילוף בין על לבטח אל בנאום רב–שקה אכן נראה

אבל בהעדפת שתי הצורות האלה על פני בטח ב־ אי–אפשר לזהות בבטחה מאפיין ארמי .לבטח

העברי מקבילים כמה פעלים בארמית :בתרגום הארמי ,למשל ,מוצאים בעיקר את אתרחיץ ובמידה פחותה
את רחיץ וסבר )נוסף על מספר שולי של צורות אחרות( .כל אחד מהם מתועד עם שני סימני ההצרכה ,והשימוש
בעל ,אף שהוא שכיח יותר מאשר בעברית ,עדיין נפוץ פחות מן השימוש בב־ .אמנם ,התזוזה הקלה מן השימוש
.112
.113
.114
.115

.116

גרסה ראשונה של הדברים המובאים בתת–סעיף זה פורסמה במאמרי )ארן תשע”א .(8–6 :גרסה מורחבת עתידה להתפרסם באנגלית
בכתב העת .(Oren forthcoming) Journal of Semitic Studies
שש פעמים בספר מלכים )מל”ב יח  21 ,20פעמיים ,(30 ,24 ,22 ,שש פעמים בגרסה המקבילה בספר ישעיה )ישעיה לו  6 ,5פעמיים,
 (15 ,9 ,7ופעם נוספת בגרסה המקוצרת שבדברי הימים )דה”ב לב .(10
מל”ב יח .5
על ארמיזמים אמתיים ומדומים כתבו בהרחבה חוקרים כמו טור–סיני )תש”י( ,קוטשר )תשכ”א ,53–48 :תשכ”ד( ,הורביץ )תשל”ב:
 ,36–26תשנ”ו( ורנדסבורג ) .(Rendsburg 1995ארמיזמים–לכאורה בפי זרים נובעים יותר ממוסכמה ספרותית הגובלת בקלישֶה
מאשר משאיפה לדיוק לשוני ,כך שגם דבריהם של זרים שאינם ארמים יכולים להיות מתובלים בארמיזמים ,כפי שהראה מישור
) .(Mishor 2006: 228קרוב לעניין זה גם השימוש בצורות לשון ארכאיות לסימון לשונו של בועז במגילת רות )ראה סעיף .(5.7.2
חילופי על/אל בהשפעת הארמית נידונים בסעיף  ,6.1.2ודוגמה 255א–ב המובאת שם לקוחה מנאום רב–שקה.
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במילת היחס ב־ בטקסט העברי לשימוש בעל בטקסט הארמי עשויה להעיד ,שהצירוף הנדיר יותר בטח על

נשמע לדוברי העברית של אותה תקופה ”ארמי יותר” מן הצירוף השגור בטח ב־ ,אך אין בנתונים כדי לאשש
השערה זאת באופן חד–משמעי.
נראה יותר ,שהצירופים בטח על ובטח אל אינם ארמיזמים כלל אלא בעצם ”אשוריזמים” .השימוש בפועל
בטח בנאום רב–שקה הוא ,כפי שהראה כהן 117 ,רק אלמנט אחד מני רבים באותו נאום ,המשקפים קלישאות
נפוצות של האנאלים ) (annalsהנאו–אשוריים .לציון הסתמכותם של ואסאלים מורדים על כוחם הצבאי ,על
עזרה מבחוץ וכדומה משמשים בטקסטים הנאו–אשוריים הפועל ” takāluבטח” בבניין  Gומקבילו בבניין N

 ,natkuluושתי הצורות מצריכות את מילת היחס ” anaל– ,אל” או את מילת היחס

” eliעל”118 .

מסתבר ,כי

בבחירת הצורות הנדירות בטח על ובטח אל ביקש הסופר המקראי להיות נאמן ככל האפשר לביטויים השגורים
בכתבים ההיסטוריים
הפועל האמין.

הנאו–אשוריים119 .

הפועל האמין מתועד בעיקר בהשלמת ב־ ובהשלמת ל־ 120 .נראה ,כי הבדל המשמעות המוכר

לנו בעברית בת ימינו בין האמין ב־ )ביטחון בקיומו של דבר מופשט ,בכשירותו של אדם לתפקיד מסוים וכן
הלאה( לבין האמין ל־ )קבלת מידע כנכון ,התייחסות למוסר מידע כאל דובר אמת( קיים גם במקרא ,גם אם
ההקפדה על ההבחנה ביניהם אינה מלאה :עם משלים המתייחס לאל מצוי כמעט תמיד האמין
עם משלים המתייחס לדברים אמורים או לדובר האומר אותם מצוי בדרך כלל האמין

ב־121 ,

ואילו

ל־122 .

במקרים מסוימים עשויים שני הצירופים להופיע בהקשר דומה ,כששתי ההוראות מתאימות באותו הקשר:
כך לדוגמה להאמין בפלוני המשמש כשליח )למשל 130א( ,כלומר לבטוח בתפקודו בביצוע שליחותו ,ולהאמין
לו )130ב( ,כלומר לסמוך על אמיתות דבריו ,הם שני צדדים של אותו מטבע.
עוֹלם )שמות יט (9
ם־בָּך ַי ֲא ִמינוּ ְל ָ
 130א ִהנֵּ ה ָאנ ִֹכי ָבּא ֵא ֶליָך ְבּ ַעב ֶה ָענָ ן ַבּ ֲעבוּר יִ ְשׁ ַמע ָה ָעם ְבּ ַד ְבּ ִרי ִע ָמְּך וְ גַ ְ
אמרוּ לֹא־נִ ְר ָאה ֵא ֶליָך יְ הוָ ה )שמות ד (1
אמר וְ ֵהן לֹא־ ַי ֲא ִמינוּ ִלי וְ לֹא יִ ְשׁ ְמעוּ ְבּק ִֹלי ִכּי י ֹ ְ
ב וַ יַּ ַען מ ֶֹשׁה וַ יּ ֹ ֶ

5.6.2

הפועל ִשׁקּר ודומיו

בכתובות הארמיות מספירה )כתובות בר–גאיה( מצוי הפועל שקר ”שיקר” בשתי מסגרות שונות :בהשלמת
צירוף יחס עם ל־ המתייחס לאלים )131א( או בהשלמת צירוף יחס עם ב־ המתייחס לעדות ,כלומר לברית
.117
.118
.119
.120

.121
.122

.Cohen 1979
ראה ) CAD T: 66, 68ערך  .(takālu 1d, 4dבדוגמאות שמצטט כהן ) (Cohen 1979: 39–41מצויים הפעלים רק בליווי צירופי יחס עם
.ana
בהקשר זה מעניין ,שבדברים המיוחסים לרב–שקה נמצא גם פעם אחת הצירוף בטח ב־ ,אמנם לא בנאומו אל העם אלא בספר
ששלח אל חזקיהו מאוחר יותר )מל”ב יט  ,10ישעיה לז  .(10מחוץ למסגרת ה”תיאטרלית” של הנאום הפומבי לא הרגיש הסופר
בצורך לסמן את דברי רב–שקה בצורות לשון יוצאות דופן.
במקומות בודדים משלים את הפועל משפט תוכן :שמות ד  ,5תהלים כז ) 13משפט תוכן מצומצם; ראה סעיף  5.12.1והערה 354
שם( ,איוב ט  ,16טו ) 22משפט תוכן מצומצם( ,לט ) 12עם איבר מקודם ממשפט התוכן; ראה סעיף  5.12.2והערה  ,(359איכה ד
 .12אשר לשימוש החריג בפועל האמין בשופטים יא  ,20השוואה אל במדבר כ  ,21כא  23מעוררת שאלה ,אם לא חל שיבוש בנוסח
המסורה; ראה דבריו של מאלסה ) (Malessa 2006: 150–151 n. 3בעניין זה.
בראשית טו  ,6שמות יד  ,31במדבר יד  ,11כ  ,12דברים א  ,32מל”ב יז  ,14יונה ג  ,5תהלים עח  ,22דה”ב כ  .20יוצאים דופן :דברים
ט  ,23ישעיה מג .10
בראשית מה  ,26שמות ד  ,8 ,1מל”א י  ,7ישעיה נג  ,1ירמיה מ  ,14תהלים קו  ,24משלי יד  ,15דה”ב ט  ,6לב  .15יוצאים דופן:
ירמיה יב  ,6תהלים קו  ,12משלי כו .25
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עיון בהצרכתם של פעלים שונים

)131ב( .ההבחנה בין שני סוגי המשלימים נשמרת בכל היקרויותיו של הפועל בשלוש

הכתובות123 ,

וברור כי

השינוי הפורמלי בסימן ההצרכה מעיד על הבחנה בין שני היבטים של השקר ,שונים זה מזה אך תלויים זה בזה:
חוסר נאמנות לבעלי הברית )או לעדים לברית( במקרה הראשון ,הפרת הברית במקרה השני .בעברית נשמרת
ההבחנה הזאת רק באופן חלקי :לצד ָשׁ ַקר ל>פלוני< )בבניין קל( ו ִשׁקּר ב>ברית< מצוי גם ִשׁקּר

ב>פלוני<124 .

 131א והן להן שקרת לכל אלהי ]ע[דיא זי בספרא זנה )(Sf 3:14

= ואם לא כן ,שיקרת לכל אלוהי העדות אשר בכתובת זאת
ב

והן להן שקרת בעדיא אלן )(Sf 3:20–21

= ואם לא כן ,שיקרת בעדות הזאת
עירוב מעין זה מצוי גם עם הפועל ִכּחשׁ .על פי רובִ ,כּחש ב־ משמעו ”כפר ב)דבר( ,לא הודה בקיומו או
באמיתותו” )למשל 132א(  125ואילו ִכּחשׁ ל־ משמעו ”נכנע ל)פלוני( ,התחנף אליו”;  126אך במקום אחד משמש
ִכּחשׁ ל־ במובן של כפירה )132ב( ,ושני הצירופים מצויים בהוראה ”שיקר ל)פלוני( ,הונה אותו” )132ג–ד( .הפועל
ִכּזב אף הוא מתועד בהוראה ”שיקר” עם שני סימני ההצרכה 127 .השימוש במילת היחס ל־ לצד הפעלים הללו
מקרב אותם אל פועלי הדיבור )סעיף  ,(5.4.2שלצידם מסומן הנמען על פי רוב במילת יחס זו ,ואילו השימוש
במילת היחס ב־ קשור ללא ספק בהוראה האדוורסטיבית שלה )סעיף .(6.1.3
א־תבוֹא ָע ֵלינוּ ָר ָעה וְ ֶח ֶרב וְ ָר ָעב לוֹא נִ ְר ֶאה )ירמיה ה (12
אמרוּ לֹא־הוּא וְ ל ֹ ָ
 132א ִכּ ֲחשׁוּ ַבּיהוָ ה וַ יּ ֹ ְ
ב גַּ ם־הוּא ָעוֹן ְפּ ִל ִילי ִכּי־ ִכ ַח ְשׁ ִתּי ָל ֵאל ִמ ָמּ ַעל )איוב לא (28
ג

ת־ע ִמיתוֹ )ויקרא ה (21
וּמ ֲע ָלה ַמ ַעל ַבּיהוָ ה וְ ִכ ֵחשׁ ַבּ ֲע ִמיתוֹ ְבּ ִפ ָקּדוֹן … אוֹ ָע ַשׁק ֶא ֲ
נֶ ֶפשׁ ִכּי ֶת ֱח ָטא ָ

ם־אנִ י נָ ִביא ָכּמוָֹך … ִכּ ֵחשׁ לוֹ )מל”א יג (18
אמר לוֹ גַּ ֲ
ד וַ יּ ֹ ֶ

5.6.3

פועלי ברכה וקללה

בכמה מחרסי ערד ובכתובות עבריות מכֻּנתילת עג’רוד משמשת הנוסחה ברך את >פלוני< ל>אל< )למשל 128 ,(133

שמקבילותיה מצויות גם בתעודות בארמית המצרית ,בפניקית ובאדומית 129 .מקובל לפרש את הנוסחה ”פנה
לאל בבקשה שיברך את
.123
.124
.125
.126
.127
.128
.129
.130

פלוני”130 ,

והוצע לראות בשימוש הזה בפועל ברך השפעה של נוסחאות ברכה מצ-

ראה  .Sf 1:A:24, B:23, 38; 2:A:3, B:9; 3:4, 7, 9, 14, 16, 19, 20, 23, 27לא נמנו מקומות בשתי הכתובות הראשונות ,המקוטעות מאוד,
שבהם יש לשחזר את מילת היחס.
ָשׁ ַקר ל>פלוני< :בראשית כא ִ ;23שׁקּר ב>ברית< :תהלים מד  ,18פט ִ ;34שׁקּר ב>פלוני< :ויקרא יט  .11על השימוש בפועל הזה במקרא
ובכתובות מספירה ראה גם קלופפנשטיין ).(Klopfenstein 1964: 3–17
ועוד :ויקרא ה  ,22יהושע כד  ,27ישעיה נט  ,13איוב ח .18
תהלים יח  ,45סו  ,3פא  .16זו גם הוראתן של צורות נפעל )דברים לג  (29והתפעל )שמ”ב כב .(45
ִכּזב ל־ :יחזקאל יג  ,19תהלים עח  ,36פט ִ .36כּזב ב־ :מל”ב ד  .16באיוב ו  28מלווה את ִכּזב מילת היחס על פני ,כאן במובן ”לפני”
)על לפני כתחליף למילת היחס ל־ ראה סעיף  .(6.1.6לעיון נוסף בהוראותיהם ובמסגרותיהם התחביריות של הפעלים ִכּזב ו ִכּחשׁ
ראה קלופפנשטיין ).(Klopfenstein 1964: 176–210, 254–297
וכן .Arad 21:2, 40:3, KAjr 18:1, 19:5
בארמית המצרית .TAD A 2.1:2, 2.2:2, 2.3:2, 2.4:1, 2.5:1, 2.6:1, TAD D 1.1:1, 7.21:3 :בפניקית) KAI 50:2 :מכתב מסקארה(.
באדומית.BAC-82:2 :
ראה בין היתר פַּרדי ) ;(Pardee 1976: 221–223קוּרואַיֶה ) ;(Couroyer 1978מוראוקה ) ;(Muraoka 1979a: 92–94רנץ )HAE II/1:
 .(30–31הראשון להציע פירוש זה היה סמית ).(Smith 1949
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העובדה ,שכל התעודות שבהן נעשה שימוש בנוסחה נמצאו במצריים או בסביבתה הקרובה )סיני

והנגב(132 ,

אכן מחזקת השערה זו .בכל אופן ,ללא קשר למקור הביטוי ,אם משמעותו היא אכן פנייה לאל

בבקשה לברכה ,אזי צירופי היחס עם ל־ מוצרכים על ידי הפועל ,כצירופי יחס המתייחסים לנמען של פועלי
אמירה )סעיף .(5.4.2
 133אחך חנניהו שלח לשלם אלישב ולשלם ביתך ברכתך ליהוה ועת … )(Arad 16:1–3

= אחיך חנניהו שלח לשלום אלישב ולשלום ביתך .בירכתיך לה’ .ועתה …
מעמדם של צירופי היחס עם ל־ לצד צורת הבינוני הפעול ברוך ברור פחות .אם רואים במבנה >פלוני< ברוך

ל>אל< סביל של ֵבּרך את >פלוני< ל>אל< 133 ,אזי מילת היחס מוצרכת בצירוף ברוך ל־  134כשם שהיא מוצרכת
לצד צורת הפִּעל .אך לפי גישה אחרת ,המבנה הזה הוא סביל של מבנה שצורתו >אל< ברך את >פלוני< :צירופי
היחס משמשים להבעת האגנט )האל המברך( במשפט הסביל ,ומכאן שאינם מוצרכים )ראה סעיף  .(4.1.1קשה
להכריע בין שתי האפשרויות ,מה גם שבחלק מהמקומות נראית הראשונה מתאימה יותר )לדוגמה ב–134א:
אמו של מיכיהו מבקשת מהאל שיברך את בנה( ,ובאחרים השנייה )למשל ב–134ב :האל עצמו יוזם את הברכה(.
כשהבינוני הפעול ברוך משמש כנסמך במבנה סמיכות מקובל לראות בסומך את האגנט 135 .בכמה מהכתובות
העבריות נמצא גם הבינוני הפעול של ארר כשהוא מלוּוה במילת היחס ל־ 136 ,ושוב אפשר להתלבט בין פירוש
אגנטיבי לבין פירוש דטיבי לצירופי היחס.
אמר ִאמּוֹ ָבּרוְּך ְבּנִ י
ה־ה ֶכּ ֶסף ִא ִתּי ֲאנִ י ְל ַק ְח ִתּיו וַ תּ ֹ ֶ
ח־לְך … ִהנֵּ ַ
וּמ ָאה ַה ֶכּ ֶסף ֲא ֶשׁר ֻל ַקּ ָ
אמר ְל ִאמּוֹ ֶא ֶלף ֵ
 134א וַ יּ ֹ ֶ

ַליהוָ ה )שופטים יז (2
רוּכים ַא ֶתּם ַליהוָ ה ע ֵֹשׂה ָשׁ ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
ת־בּית ַא ֲהר ֹן … ְבּ ִ
ת־בּית יִ ְשׂ ָר ֵאל י ְָב ֵרְך ֶא ֵ
ב יְ הוָ ה זְ ָכ ָרנוּ י ְָב ֵרְך י ְָב ֵרְך ֶא ֵ

)תהלים קטו (15–12
אי–וודאות קיימת גם בצירופים שבהם תופסת מילת היחס לפני את מקומה של ל־ :במקרא מתועדים ארור

לפני >אל< )למשל 135א(  137ו ֵבּרך את

>פלוני< לפני >אל< )135ב( ,ובארמית המצרית שכיח הצירוף בריך קדם

>אל< ”ברוך לפני אל” 138 .כמו ל־ ,מילת היחס לפני )או קדם( יכולה להציג את הנמען ,אך עשויה גם לסמן את
הגורם במשפט סביל .אך מכיוון ששתי ההוראות הללו של לפני נגזרות ממשמעותה הלוקטיבית )ראה סעיף
.131
.132
.133
.134
.135

כך לפי קוּרואַיֶה ) ,(Couroyer 1978המסתמך על השוואה אל דוגמאות מן התכתובת המצרית בסוף תקופת הממלכה החדשה )late
 ,(Ramessideכלומר בסביבות המאה האחת–עשרה לפני הספירה.
פַּרדי סבר במקור ) (Pardee 1976: 221–223כי הנוסחה מתועדת גם באוגריתית; אבל האות  lב– ,KTU 1.17:I:23שהוא פירש בזמנו
כמילת היחס ,מתורגמת כווֹקטיב ) (vocativeבכל הנוסחים של עלילות אקהת שעלה בידי לבדוק — כולל תרגום חדש של פַּרדי
עצמו )” = l tbrknn l ṯr il aby :(Bordreuil and Pardee 2004: 23לו תברכנו ,הו שור אל אבי”.
ראה  JM §132f n. 5והפניות שם .ייתכן שהשימוש בבינוני הפעול של קל ,ברוך ,כצורת הסביל של פִּעל נובע מאנלוגיה אל ארור )JM
 .(§50dמנקודת מבט הפוכה אפשר לראות בצורה ֵבּרך פקטיטיב של הבינוני הפעול ברוך; ראה יֶני ) (Jenni 1968: 216–217ובעקבותיו
וייפרט ).(Weippert 1975: 209–211
בראשית יד  ,19שופטים יז  ,2שמ”א טו  ,13כג  ,21שמ”ב ב  ,5תהלים קטו  ,15רות ב  ,20ג  ,10ומחוץ למקרא גם KAjr 9:1, Qom
 .3:2, Nav* 4:1הצירוף מתועד גם על חותם עמוני ) ,(CAI 55:2ובארמית המצרית מצוי הצירוף המקביל בריך ל־ כתריסר פעמים
).(TAD D 20.2:1, 22.13:1, 22.17:1, 22.18:1, 22.29:2, 22.30:1, 22.31:1, 22.32:1, 22.40:1, 22.41:1, 22.42:1, 22.43:1, 22.44:1
ראה  .GKC §116l; JM §121pנוסף על היקרויותיו במקרא )בראשית כד  ,31כו  ,29ישעיה סה  (23מתועד ברוך במבנה סמיכות גם
בפניקית בכתובת אַזַתִוַַד ) .(KAI 26:Ai:1, Bi:1, Ci:1לניתוח הצירוף כפי שהוא מופיע בפניקית ראה יאנגר ).(Younger 1998: 33–35
.Nav* 1:1, 2:1

.136
 .137וכן גם ביהושע ו .26
.TAD D 20.3:1, 20.5:3, 22.8:1, 22.10:1, 22.11:1, 22.16:1, 22.24:1, 22.47:2, 22.49:1, 22.50:1, 22.51:1 .138
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 ,(6.1.6והמשמעות הבסיסית הזאת עדיין מורגשת בצירופים האלה ,לא נראה בלפני חלק מהצרכתם של פועלי
הברכה והקללה בכל מקרה.
רוּרים ֵהם ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה ִכּי־גֵ ְרשׁוּנִ י ַהיּוֹם ֵמ ִה ְס ַתּ ֵפּ ַח ְבּנַ ֲח ַלת יְ הוָ ה )שמ”א כו (19
 135א ֲא ִ
מוֹתי )בראשית כז (7
ה־לי ַמ ְט ַע ִמּים וְ א ֵֹכ ָלה וַ ֲא ָב ֶר ְכ ָכה ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה ִל ְפנֵ י ִ
יאה ִלּי ַציִ ד וַ ֲע ֵשׂ ִ
ב ָה ִב ָ
לעתים מלווים את פועלי הברכה והקללה צירופי יחס עם ב־ או בשם ,המציינים יישות )אדם ,עם או אל(
ששמהּ נותן סמכות או תוקף לקללה או לברכה )למשל

136א(139 ,

כפי שהוא עשוי לתת סמכות גם לשבועה

)136ב( .לא נראה בצירופים אלה חלק מהצרכת הפועל 140 .גם צירופי יחס המתייחסים למהות הברכה ,לדבר
שבו היא ניכרת ,כמו למשל ב– 141 ,137אינם מוצרכים על ידי הפועל.
אֹלהיו )שמ”א יז (43
ת־דּוִ ד ֵבּ ָ
 136א וַ ְי ַקלֵּ ל ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ֶא ָ
ֹלהי יִ ְשׂ ָר ֵאל )יהושע ט (18
יאי ָה ֵע ָדה ַבּיהוָ ה ֱא ֵ
ב וְ לֹא ִהכּוּם ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי־נִ ְשׁ ְבּעוּ ָל ֶהם נְ ִשׂ ֵ
א־שׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ )דברים כג (21
ר־א ָתּה ָב ָ
ל־ה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁ ַ
ֹלהיָך ְבּכֹל ִמ ְשׁ ַלח יָ ֶדָך ַע ָ
ְ 137ל ַמ ַען י ְָב ֶר ְכָך יְ הוָ ה ֱא ֶ

5.7

פועלי רצון ובחירה ,דבקות ,אחיזה ובקשה

5.7.1

פועלי רצון ובחירה

הפעלים רצה ,חפץ וחשׁק.

משמעותם המקורית של חפץ ושל רצה קרובה אל ”היה מרוצה” ,ואפשר שצירופי

היחס עם ב־ המלווים את הפעלים הללו סימנו במקור את הגורם להרגשה זו :חפץ ב־ ורצה ב־ על דרך שׂמח

ב־ ודומיו )ראה סעיף  .(5.2.1עוד אפשר להניח ,כי השימוש במושא ישיר להשלמת הפעלים הללו התפתח עם
התרחבות משמעותם ל”התייחס בשביעות רצון” ול”קיבל בחפץ לב” ,ומכאן למשמעות המקובלת בימינו :רצה

את וחפץ את נוצרו מן ”רצה/חפץ ב)דבר( וקיבל )אותו(” .השוני בתפוצתם של שני סוגי ההשלמה עבור שני
הפעלים — לצד חפץ נפוץ יותר השימוש בצירופי יחס ,לצד רצה השימוש במושא ישיר  — 142מעיד אולי על כך
שרצה התרחק ממשמעותו המקורית יותר מאשר חפץ .אך אין כל וודאות בכך :הגבולות בין המובנים השונים
היטשטשו בצורה כזאת ,ששני סימני ההצרכה עשויים להופיע באותם הקשרים )138א–ב,

139א–ג(143 .

ת־ה ְמיַ ֲח ִלים ְל ַח ְסדּוֹ )תהלים קמז (11–10
רוֹצה יְ הוָ ה ֶאת־יְ ֵר ָאיו ֶא ַ
שׁוֹקי ָה ִאישׁ ִי ְר ֶצה׃ ֶ
א־ב ֵ
 138א ל ֹ ְ
.139
.140
.141
.142
.143

ֵבּרך ב־ או בשם :בראשית מח  ,20דברים י  ,8כא  ,5שמ”ב ו  ,18תהלים קכט  ,8דה”א טז  ,2כג  .13נברך ב־ :בראשית יב  ,3יח ,18
כח  .14התברך ב־ :כב  ,18כו  ,4ישעיה סה  ,16ירמיה ד  ,2תהלים עב ִ .17קלּל ב־ או בשם :שמ”א יז  ,43מל”ב ב ) 24על ישעיה ח
 21ראה סעיף  6.1.3הערה .(16
לדיון בצירופי היחס האלה ראה יֶני ) .(Jenni 1992: 160–170לעיון מקיף בפועלי הברכה והקללה ,בתחבירם ובתוכנם הסמנטי ,ראה
איטקן ).(Aitken 2007
בראשית כד  ,1דברים ב  ,7יד  ,29טו  ,18 ,10טז  ,15כג  ,21כד  ,19תהלים כט  ;11בדברים טו  ,4כח  ,8ל  16אפשר להבין את בארץ
גם כתיאור מקום .שימוש בב־ לציון מהות הברכה מצוי גם באחת הגרסאות של כתובת אַזַתִוַַד ) ,(KAI 26:Ciii:16אך במקבילות
) (KAI 26:Aiii:2, Bii:6מחליף אקוזטיב אדוורביאלי את צירוף יחס.
הפועל חפץ ,המופיע כשבעים פעמים במקרא ,משמש בהשלמת צירוף יחס עם ב־ כשלושים וחמש פעמים ובהשלמת מושא ישיר
כעשרים פעמים .הפועל רצה ,מתוך כארבעים וחמש היקרויות ,יוצא למושא ישיר כשלושים וחמש פעמים ולצירוף יחס עם ב־ שבע
פעמים )מיכה ו  ,7חגי א  ,8תהלים מט  ,14קמז  ,10קמט  ,4דה”א כח  ,4כט .(3
הצירוף רקי ב־ ,המקביל אל רצה ב־ בעברית ,מתועד בארמית הקדומה ) (AECT-L 3:8, 4:19ובשׂמאלית ) .(Had 18, 22בשׂמאלית
עשויה להימצא גם השלמה במושא ישיר ,אם מקבלים את השחזור וארקו ו]תי[ ”ורצו אותי” ).(Had 13
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ישׁוּעה )תהלים קמט (4
רוֹצה יְ הוָ ה ְבּ ַעמּוֹ יְ ָפ ֵאר ֲענָ וִ ים ִבּ ָ
ב ִכּי־ ֶ
 139א ֶה ָחפֹץ ֶא ְחפֹּץ מוֹת ָר ָשׁע נְ ֻאם ֲאד ֹנָ י יְ הוִ ה ֲהלוֹא ְבּשׁוּבוֹ ִמ ְדּ ָר ָכיו וְ ָחיָ ה )יחזקאל יח (23
ב ִכּי לֹא ֶא ְחפֹּץ ְבּמוֹת ַה ֵמּת נְ ֻאם ֲאד ֹנָ י יְ הוִ ה וְ ָה ִשׁיבוּ וִ ְחיוּ )יחזקאל יח (32
ג

ם־בּשׁוּב ָר ָשׁע ִמ ַדּ ְרכּוֹ וְ ָחיָ ה )יחזקאל לג (11
י־אנִ י נְ ֻאם ֲאד ֹנָ י יְ הוִ ה ִאם־ ֶא ְחפֹּץ ְבּמוֹת ָה ָר ָשׁע ִכּי ִא ְ
ַח ָ

בשני מקומות עשויה השפעתם של חפץ ורצה להסביר חילופים שחלו בסימני ההצרכה של פעלים אחרים
הקרובים אליהם בהוראתם ,אם כי בכל אחד מהמקרים קיימים גם הסברים אחרים .הופעתה היחידה של
מילת היחס ב־ אחרי הפועל אהב ) — (140כנגד יותר ממאה היקרויות של אהב בהשלמת מושא ישיר בקורפוס
המקראי — עשויה לנבוע פשוט מדיטוגרפיה; וגם הופעתו היחידה של הפועל חשׁק בהשלמת מושא ישיר )141א(
במקום בהשלמת צירוף יחס עם ב־  144מוסברת לרוב כשיבוש טקסטואלי :מסתבר ,על סמך השוואה אל 141ב,
שיש לקרוא ָח ַשׂ ְכ ָתּ תחת

ָח ַשׁ ְק ָתּ145 .

בוּאה גַּ ם־זֶ ה ָה ֶבל )קהלת ה (9
וּמי־א ֵֹהב ֶבּ ָהמוֹן לֹא ְת ָ
 140א ֵֹהב ֶכּ ֶסף לֹא־יִ ְשׂ ַבּע ֶכּ ֶסף ִ
ל־ח ָט ָאי )ישעיה לח (17
 141א וְ ַא ָתּה ָח ַשׁ ְק ָתּ נַ ְפ ִשׁי ִמ ַשּׁ ַחת ְבּ ִלי ִכּי ִה ְשׁ ַל ְכ ָתּ ַא ֲח ֵרי גֵ וְ ָך ָכּ ֲ
י־שׁ ַחת וְ ַחיָּ תוֹ ֵמ ֲעבֹר ַבּ ָשּׁ ַלח )איוב לג (18
ב ַי ְחשׂ ְֹך נַ ְפשׁוֹ ִמנִּ ָ
הפועל בחר.

פועל נוסף שמתקיים בו חילוף בין השלמה במושא ישיר להשלמה בצירוף יחס עם ב־ ,ושקרוב

במשמעו אל פועלי הרצון ,הוא הפועל בחר .קשה להגדיר במדויק את ההבדל בין בחר את לבחר ב־; באופן כללי
נראה שהצירוף השני ,יותר מהראשון ,מתאר בחירה מתוך נטייה רגשית ,בעקבות השוואה בין האפשרויות
השונות או המועמדים השונים ועמידה על

טיבם146 .

הנימה הזאת של הערכה רגשית עשויה להימצא גם

כשהפועל יוצא למושא ישיר ,כך ששני הצירופים משמשים לעתים בהקשרים דומים מאוד מבלי שיורגש כל
הבדל ביניהם )למשל ב– ;142וראה גם 22ב–ג בסעיף  .(4.2.1אך ייחודו של בחר ב־ ניכר בכל זאת בדרך השלילה,
מן המקרים שבהם הוא נעדר :כאשר מדובר בבחירה שאינה נובעת מקשר רגשי — למשל בבחירת מספר קטן
של אלמנטים שאין להם ייחוד מתוך קבוצה גדולה יותר ,כמו ב– — 143מלוּוה בחר תמיד במושא

ישיר147 .

ת־הר ִציּוֹן ֲא ֶשׁר ָא ֵהב )תהלים עח
הוּדה ֶא ַ
ת־שׁ ֶבט יְ ָ
יִּב ַחר ֶא ֵ
וּב ֵשׁ ֶבט ֶא ְפ ַריִ ם לֹא ָב ָחר׃ וַ ְ
יוֹסף ְ
 142וַ יִּ ְמ ַאס ְבּא ֶֹהל ֵ
(68–67
בּוֹרי ַה ַחיִ ל וַ יִּ ְשׁ ָל ֵחם ָליְ ָלה )יהושע ח (3
ֹלשׁים ֶא ֶלף ִאישׁ גִּ ֵ
הוֹשׁ ַע ְשׁ ִ
יִּב ַחר יְ ֻ
 143וַ ְ
.144
.145
.146
.147

הצירוף חשׁק ב־ מצוי חמש פעמים )בראשית לד  ,8דברים ז  ,7י  ,15כא  ,11תהלים צא  .(14מעבר לכך משמש הפועל פעמיים
בהשלמת פועל בצורת המקור )חשׁק לבנות :מל”א ט  ,19דה”ב ח .(6
ראה  HALOT ,BDBואוצר לשון המקרא בערך חשׁק .גם אם אין מקבלים את התיקון ,אפשר לייחס לישעיה לח  17משמעות נספחת
— ”חשקת )בנפשי והצלת( נפשי משחת” או ”חשקת )להציל( נפשי משחת”; לוריאציות שונות על רעיון ההצלה משחת ראה יהושע
ב  ,13תהלים ל  ,4לג  ,19מט  ,16נו  ,14עח  ,50פו  ,13פט  ,49קטז  ,8איוב לג  ,30 ,28משלי כג .14
השווה יֶני ).(Jenni 1992: 256
רובינשטיין )תשל”א (44–43 :מתאר בצורה דומה את ההבחנה הקיימת בעברית בת ימינו בין רצה את לרצה ב־ )שמשמעותם שונה,
כאמור לעיל ,ממשמעותם בלשון המקרא(.
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אלטרנציה בין השלמה במושא ישיר להשלמה בצירוף יחס עם ב־ מצויה גם לצד שני

פעלים המנוגדים בהוראתם לפועלי הרצון והבחירה :מאס וגעל 148 .גם לצד הפעלים האלה מתחלפים שני סוגי
ההשלמה באותם הקשרים )144א–ב(.
ת־שׁ ְבּת ַֹתי ִח ְלּלוּ ְמאֹד )יחזקאל כ (13
ת־מ ְשׁ ָפּ ַטי ָמ ָאסוּ … וְ ֶא ַ
א־ה ָלכוּ וְ ֶא ִ
קּוֹתי ל ֹ ָ
 144א ְבּ ֻח ַ
תוֹתי ִח ֵלּלוּ )יחזקאל כ (16
ת־שׁ ְבּ ַ
א־ה ְלכוּ ָב ֶהם וְ ֶא ַ
קּוֹתי ל ֹ ָ
ת־ח ַ
ב יַ ַען ְבּ ִמ ְשׁ ָפּ ַטי ָמ ָאסוּ וְ ֶא ֻ

5.7.2

הפועל דבק

בבואו בהשלמת צירוף יחס עם ב־ )כעשרים וחמש פעמים במקרא( מורה הפועל דבק על פי רוב על הליכה
בעקבות פלוני או בעקבות דבר )145א–ב( ,לעתים קרובות עם נימה של הערכה רגשית או מוסרית  149המקרבת
אותו אל פועלי הרצון והבחירה )סעיף  (5.7.1ובמידה מסוימת גם אל פועלי האחיזה בהוראתם המופשטת
)סעיף  .(5.7.3.2בהשלמת צירוף יחס עם ל־ או אל ,לעומת זאת ,מורה דבק בדרך כלל על מגע פיסי פשוט
)146א(;  150המרת מילות היחס אל או ל־ במילת היחס עם ,כפי שמצוי בארמית המקראית )146ב( ,מסמנת את
המגע כהדדי )ראה סעיף .(4.1.3
א־תבֹאוּ ָב ֶהם … ָבּ ֶהם ָדּ ַבק ְשֹׁלמֹה ְל ַא ֲה ָבה )מל”א יא (2
ל־בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ל ֹ ָ
ן־הגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ָא ַמר־יְ הוָ ה ֶא ְ
 145א ִמ ַ
ישׁנִ י )תהלים קיט (31
ל־תּ ִב ֵ
וֹתיָך יְ הוָ ה ַא ְ
ב ָדּ ַב ְק ִתּי ְב ֵע ְד ֶ
ל־חכּוֹ ַבּ ָצּ ָמא )איכה ד (4
 146א ָדּ ַבק ְלשׁוֹן יוֹנֵ ק ֶא ִ
ם־ח ְס ָפּא )דנ’ ב (43
א־כ ִדי ַפ ְרזְ ָלא ָלא ִמ ְת ָע ַרב ִע ַ
ם־דּנָ ה ֵה ְ
א־ל ֱהוֹן ָדּ ְב ִקין ְדּנָ ה ִע ְ
ב וְ ָל ֶ
= ולא יהיו דבקים זה עם זה ,כאשר אין הברזל מתערב עם החרס
לא כן בשתי היקרויותיו של הצירוף דבק עם בעברית המקראית ,בפיו של בועז בהנחיותיו אל רות )147א(
ובפי רות המצטטת את דבריו )147ב( :כבר עמדו החוקרים על כך ,שלבועז מיוחס דיבור מליצי המאופיין בצורות
לשון ארכאיות ,ושהשימוש בצירוף דבק עם הוא אחד האמצעים לסימון סגנון דיבורו 151 .לשם השוואה ,בלשונו
של המספר המקראי המתאר את פעולותיה של רות משמש הצירוף הרגיל דבק ב־
.148
.149
.150

.151
.152

)147ג(152 .

הפועל מאס מתועד כארבעים פעמים בהשלמת מושא ישיר ועשרים פעמים בהשלמת צירוף יחס עם ב־ .געל ,הנדיר יותר ,מופיע
שבע פעמים בהשלמת מושא ישיר ופעם אחת בלבד בהשלמת צירוף יחס עם ב־ ,בירמיה יד ) 19דווקא לצד מאס את — ההיפך מן
ויקרא כו  ,43 ,15שם מקבילים זה לזה מאס ב־ וגעל את; וראה סעיף  4.5על השפעה בין פעלים קרובים(.
יוצאים דופן דברים יג  18ואיוב מא  ,9שם הצירופים דבק ביד ו ֻד ַבּק ב־ מורים בבירור על היצמדות פיסית בלבד.
דבק ל־ :תהלים מד  ,26קב  ,6קיט  ,25קלז  ,6איוב כט  ,10דה”ב ג  .12דבק אל :שמ”ב כג  ,10ירמיה יג  ,11איכה ד  ,4וכן הדביק אל
ביחזקאל ג  .26השימוש בהדביק אל שלא לציון מגע פיסי בירמיה יג  11יוסבר כנובע מן הדימוי שבו משתמש הנביא ,היוצר עירוב
מכוון בין המובן הפיסי של דבק והדביק לבין מובנם הערכי .שימוש יוצא דופן בדבק ל־ במובן ערכי מתועד בספר בן–סירא )סירא
יא  .(34גם באחת התעודות הארמיות מהרמופוליס ,מאמצע המאה החמישית לפני הספירה ,משמש הצירוף דבק ל־ להבעת יחס
ערכי ולא מגע פיסי :לבבי לה דבק לה )” = (TAD A 2.1:5לבבי לא דבק לה” ,כלומר ”אין היא מוצאת חן בעיני” .עורכת המהדורה
הראשונה של הטקסט מעירה ,כי הביטוי ”חדש עבור]ה[ בטקסטים ארמיים” ) .(Bresciani and Kamil 1966: 401ביתר היקרויותיו
בארמית המצרית )יותר מחמש–עשרה פעמים( משמש הצירוף דבק ל־ במשמעות ”גבל ב– ,היה סמוך ל–” ,בתיאור גבולות של מבנים.
עיין למשל קמפבל ) .(Campbell 1975: 17, 25, 97דוגמה אחרת לשימוש בצורות לשון נדירות כאמצעי לאפיון הדובר היא השימוש
בצירופים בטח על/אל בנאום רב–שקה ,כנידון בסעיף .5.6.1
וראה גם רות א  .14בתרגום הארמי מתורגמות שתי הופעותיו של הצירוף דבק עם בספר רות באמצעות הצירוף אתוסף עם )בעוד
שדבק ב־ מתורגם שם אידבק ב־( ,ואלה המקומות היחידים בתרגום שבהם מלוּוה הפועל אתוסף במילת היחס עם )ולא על כבמקומות
אחרים( .האם ביקש המתרגם להעביר לארמית משהו מסגנונו המיוחד של בועז?
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סעיף 5.7

פועלי רצון ובחירה ,דבקות ,אחיזה ובקשה

בוּרי ִמזֶּ ה וְ כֹה ִת ְד ָבּ ִקין ִעם־נַ ֲער ָֹתי )רות ב (8
ל־תּ ְל ִכי ִל ְלקֹט ְבּ ָשׂ ֶדה ַא ֵחר וְ גַ ם לֹא ַת ֲע ִ
 147א ַא ֵ
ר־לי )רות ב (21
ל־ה ָקּ ִציר ֲא ֶשׁ ִ
ם־כּלּוּ ֵאת ָכּ ַ
ר־לי ִתּ ְד ָבּ ִקין ַעד ִא ִ
ם־הנְּ ָע ִרים ֲא ֶשׁ ִ
י־א ַמר ֵא ַלי ִע ַ
ב ִכּ ָ
ג

וּק ִציר ַה ִח ִטּים )רות ב (23
יר־ה ְשּׂע ִֹרים ְ
ד־כּלוֹת ְק ִצ ַ
וַ ִתּ ְד ַבּק ְבּנַ ֲערוֹת בּ ַֹעז ְל ַל ֵקּט ַע ְ

במספר קטן של מקומות משמש הצירוף דבק ב־ לא להבעת מסירות ונאמנות אלא לתיאור היקשרותה
של תופעה שלילית ,מחלה או סטייה מוסרית ,אל האדם )למשל

148א(153 .

על סמך זאת ניתח מוראוקה גם

את הצורה ִתּ ְד ָבּ ַקנִ י שב–148ב כ”תְִּדבַּק בי”;  154אבל ההקשר ב–148ב הוא שונה מזה שבפסוקים האחרים ,בשל
הנימה המשתמעת בו בבירור של רדיפה אחרי נמלט ,וקרוב יותר אל השימוש בו ב–148ג — בשני המקומות
הללו משמש דבק במובן המיוחס במקומות אחרים לצורת ההפעיל הדביק )ראה מובאות 250א–ב ו–251א–ב

בסעיף .(6.1.1
מכיוון שהשימוש בדבק ,בבניין קל דווקא ,בהקשר של רדיפה הוא חריג ,יכול להיות שבמקום ִתּ ְד ָבּ ַקנִ י יש
לקרוא ב–148ב ַתּ ְד ִבּ ַקנִ י כצורת הפעיל ,ובדומה במקום יִ ְד ַבּק אחריכם ב–148ג לקרוא יַ ְד ִבּק

אחריכם155 .

ואולם

בתרגום הארמי מצוי כמה פעמים הפועל ְדּ ֵבק ,המקביל אל ָדּ ַבק בעברית בבניין קל ,כתרגום להשׂיג;  156כלומר,
עד כמה שאפשר להשליך מן הארמית אל העברית ,בהחלט מסתבר שימוש בדבק בבניין קל במובן ”)רדף
ו(השיג” .נראה יותר ,אם כן ,לפרש את ִתּ ְד ָבּ ַקנִ י שב–148ב כ”תְִּדבַּק אחריי” או פשוט כ”תְִּדבַּק אותי” ,עם כינוי
חבור שהוא מושא ישיר רגיל :לצד פועלי הרדיפה מתקיימת כידוע )ראה סעיף  (6.1.1אלטרנציה בין השלמה
בצירוף יחס עם אחרי להשלמה במושא ישיר.
עוֹלם )מל”ב ה (27
וּבזַ ְר ֲעָך ְל ָ
־בָּך ְ
 148א וְ ָצ ַר ַעת נַ ֲע ָמן ִתּ ְד ַבּק ְ
אוּכל ְל ִה ָמּ ֵלט ָה ָה ָרה ֶפּן־ ִתּ ְד ָבּ ַקנִ י ָה ָר ָעה וָ ַמ ִתּי )בראשית יט (19
ב וְ ָאנ ִֹכי לֹא ַ
ג

ר־א ֶתּם דּ ֲֹאגִ ים ִמ ֶמּנּוּ
וְ ָהיְ ָתה ַה ֶח ֶרב ֲא ֶשׁר ַא ֶתּם יְ ֵר ִאים ִמ ֶמּנָּ ה ָשׁם ַתּ ִשּׂיג ֶא ְת ֶכם ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם וְ ָה ָר ָעב ֲא ֶשׁ ַ

ָשׁם ִי ְד ַבּק ַא ֲח ֵר ֶיכם ִמ ְצ ַריִ ם וְ ָשׁם ָתּ ֻמתוּ )ירמיה מב (16

5.7.3

פועלי אחיזה

5.7.3.1

אחיזה פיסית

ארבעה פועלי אחיזה ,בעברית ,מפגינים חילוף הצרכה בין מושא ישיר לצירוף יחס עם ב־ :אחז ,החזיק ,תמך

ותפשׂ .לחילוף הזה ניתנו הסברים שונים.
.153
.154
.155
.156

מעבר לצרעת הנזכרת במל”ב ה ) 27מובאה 148א( ,התופעות האמורות הן ֶדּ ֶבר )דברים כח  ,21כמושא הישיר של צורת הגרימה
ֹה־ס ִטים )תהלים קא  (3ומאום )ק’ מוּם( )איוב לא .(7
הדביק(ַ ,מ ְדוֵ ה ִמ ְצ ַריִ ם )דברים כח ֲ ,(60עשׂ ֵ
 .Muraoka 1979b: 425–426כינויים חבורים שאינם מציינים מושא ישיר נידונו בסעיף .4.4.3
ילון )תשל”א (46 :הולך בדרך הפוכה בשייכו לבניין קל במקום להפעיל את הצורה וַ יַּ ְד ְבּקוּ שבשמ”א יד  22ודה”א י ) 2מובאות
251א–ב בסעיף .(6.1.1
דברים יט  ,6כח  ,45 ,15 ,2תהלים ז  ,6איוב כז .20
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פרק 5

הבעת האספקט.

עיון בהצרכתם של פעלים שונים

לפי סברה אחת ,השימוש בב־ עשוי להצביע על אופיה המתמשך )הדורטיבי( של הפעולה,

בעוד שההשלמה במושא ישיר מרמזת על פעולה רגעית או מתהווה

)אינגרסיבית(157 .

ואכן אפשר לזהות

במקרים מסוימים הבדל אספקטואלי .ב– ,149לדוגמה ,אפשר לפרש את ויתפֹּשׂ בהיקרותו הראשונה כ–took

 holdובשנייה כ– ;kept his holdהבחנה כזאת אפשר לערוך גם בין הוראותיו של הפועל תמך ב–150א–ב.
אמר יִ ְר ְמיָ הוּ
ל־ה ַכּ ְשׂ ִדּים ַא ָתּה נ ֵֹפל׃ וַ יּ ֹ ֶ
וּשׁמוֹ יִ ְר ִאיָּ יה … וַ יִּ ְתפֹּשׂ ֶאת־יִ ְר ְמיָ הוּ ַהנָּ ִביא ֵלאמֹר ֶא ַ
 149וְ ָשׁם ַבּ ַעל ְפּ ִק ֻדת ְ

ל־ה ָשּׂ ִרים )ירמיה לז (14–13
ל־ה ַכּ ְשׂ ִדּים וְ לֹא ָשׁ ַמע ֵא ָליו וַ יִּ ְתפֹּשׂ יִ ְר ִאיָּ יה ְבּיִ ְר ְמיָ הוּ וַ ִיְב ֵאהוּ ֶא ַ
ֶשׁ ֶקר ֵאינֶ נִּ י נ ֵֹפל ַע ַ
ד־א ִביו ְל ָה ִסיר א ָֹתהּ ֵמ ַעל רֹאשׁ־
יוֹסף ִכּי־יָ ִשׁית ָא ִביו יַ ד־יְ ִמינוֹ ַעל־רֹאשׁ ֶא ְפ ַריִ ם וַ יֵּ ַרע ְבּ ֵעינָ יו וַ יִּ ְתמְֹך יַ ָ
 150א וַ יַּ ְרא ֵ

ֶא ְפ ַריִ ם ַעל־רֹאשׁ ְמנַ ֶשּׁה )בראשית מח (17
וּמזֶּ ה ֶא ָחד
יה וְ ַא ֲהר ֹן וְ חוּר ָתּ ְמכוּ ְביָ ָדיו ִמזֶּ ה ֶא ָחד ִ
חוּ־א ֶבן וַ יָּ ִשׂימוּ ַת ְח ָתּיו וַ יֵּ ֶשׁב ָע ֶל ָ
ב וִ ֵידי מ ֶֹשׁה ְכּ ֵב ִדים וַ יִּ ְק ֶ

וַ יְ ִהי יָ ָדיו ֱאמוּנָ ה ַעד־בֹּא ַה ָשּׁ ֶמשׁ )שמות יז (12
אבל תפיסתנו את האספקט בלשון המקרא תלויה בהקשר וסובייקטיבית במידה רבה;  158ובאותם מקרים
שבהם האספקט מסומן באמצעים פורמליים — כמו תיאור הזמן עד בֹּא השמש ב–150ב ,המצביע על מצב
מתמשך ,או השימוש בצורת בינוני בתיאור מצב ב–151א  — 159אפשר לתהות אם אין תפיסת האספקט נובעת
מאותם סימנים בלבד ,ללא תלות בהשלמת הפועל .יתר על כן ,לעתים קרובות נושאים פועלי האחיזה נימה של
התהוות גם כאשר משלימים אותם צירופי יחס עם ב־ )למשל 151ב( .הקורלציה בין סימן ההצרכה לאספקט
)עד כמה שאפשר לזהותו( היא אם כן חלקית

בלבד160 .

י־כן יָ ָצא ָא ִחיו וְ יָ דוֹ א ֶֹחזֶ ת ַבּ ֲע ֵקב ֵע ָשׂו )בראשית כה (26
 151א וְ ַא ֲח ֵר ֵ
אמר יְ הוָ ה ֶאל־מ ֶֹשׁה ְשׁ ַלח יָ ְדָך וֶ ֱאחֹז ִבּזְ נָ בוֹ וַ יִּ ְשׁ ַלח יָ דוֹ וַ ַיּ ֲחזֶ ק בּוֹ וַ יְ ִהי ְל ַמ ֶטּה ְבּ ַכפּוֹ )שמות ד (4
ב וַ יּ ֹ ֶ
תלות בתכונות הסמנטיות של המשלים.

גישה אחרת מקשרת בין סימן ההצרכה לבין תכונותיו הסמנטיות

של המשלים .יֶני  161כבר הפנה את תשומת הלב לכך ,שכשמשלימו של הפועל אחז מתייחס לעצם דומם ,הוא
ייקשר אל הפועל על פי רוב באמצעות מילת היחס ב־ ,וכך גם כשהמשלים מתייחס לאיבר בגוף )דוגמאות
151א–ב לעיל( ,ללבוש המכסה את הגוף וכדומה; ולעומת זאת כשהמשלים מתייחס לאדם או יצור חי בשלמותו
יופיע מושא ישיר )אם כי יש כמובן יוצאים מן הכלל לשני הכיוונים ,כפי שאפשר לראות למשל בזוגות 152א–ב

ו–153א–ב( 162 .הבחנה דומה מתקיימת גם עם הפועל תפשׂ ברוב היקרויותיו :במקומות הבודדים שבהם מדובר
בתפיסת חפץ דומם משלים את הפועל צירוף יחס עם ב־ 163 ,וכשמדובר בתפיסת אדם כמעט תמיד בא הפועל
.157
.158
.159
.160
.161
.162
.163

מוראוקה ) (Muraoka 1979b: 428–429מציג דעה זו בקשר לפועל אחז; הבחנה דומה מציע אוצר לשון המקרא עבור הפועל תפשׂ.
יֶני ,למשל ) ,(Jenni 1992: 234אינו רואה הבדל אספקטואלי בין שתי היקרויותיו של הפועל ב–.149
אחת הדוגמאות שמביא מוראוקה ) (Muraoka 1979b: 428 n. 18לאחז ב־ בהוראה מתמשכת.
השגות על התלות בין סימן ההצרכה לאספקט מובעות כבר אצל יֶני ) (Jenni 1992: 235ומאלסה ) ,(Malessa 2006: 102 n. 81וראה
שם מראי מקומות לדוגמאות נוספות .שים לב ,שגם מוראוקה אינו טוען ליחס חד–חד ערכי; הוא אומר רק שאחז ב־ ע ש ו י להיות
דורטיבי ,בניגוד לאחז את שהוא רק אינגרסיבי ).(Muraoka 1979b: 428
 ;Jenni 1992: 234–235ראה גם מאלסה ).(Malessa 2006: 101
מראי מקומות למקרים המתאימים לכלל וליוצאים מן הכלל מפורטים אצל יֶני ומאלסה )שם(.
דברים ט  ,17מל”א יא  ,30יחזקאל כט  ,7ל  ;21איני מביאה בחשבון את המקומות שבהם נתונה צורת הבינוני של תפשׂ במבנה
סמיכות.
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בהשלמת מושא ישיר 164 .לעומת זאת עם הפועל תמך )בהוראה ”אחז”(  165אי–אפשר לזהות קשר סמנטי כזה,
אולי בגלל מספר ההיקרויות המצומצם

שלו166 .

ל־מ ְע ְבּרוֹת ַהיַּ ְר ֵדּן )שופטים יב (6
אחזוּ אוֹתוֹ וַ יִּ ְשׁ ָחטוּהוּ ֶא ַ
 152א וַ יּ ֹ ֲ
ב וָ א ֲֹחזָ ה בוֹ וָ ֶא ְה ְרגֵ הוּ ְבּ ִצ ְק ָלג )שמ”ב ד (10
אחז בּוֹ ִכּי ָשׁ ְמטוּ ַה ָבּ ָקר )שמ”ב ו (6
ֹלהים וַ יּ ֹ ֶ
ל־ארוֹן ָה ֱא ִ
 153א וַ יָּ בֹאוּ ַעד־גּ ֶֹרן נָ כוֹן וַ יִּ ְשׁ ַלח ֻעזָּ א ֶא ֲ
ת־ה ָארוֹן ִכּי ָשׁ ְמטוּ ַה ָבּ ָקר )דה”א יג (9
ב וַ יָּ בֹאוּ ַעד־גּ ֶֹרן ִכּיד ֹן וַ יִּ ְשׁ ַלח ֻעזָּ א ֶאת־יָ דוֹ לֶ ֱאחֹז ֶא ָ
השתקפות של התפתחויות סמנטיות.

הסבר חלקי למגמה שיֶני הצביע עליה מצוי באפשרות לראות בצירופים

מסוג אחז ב>איבר/בגד )של פלוני(< קיצור של אחז את >פלוני< ב>איבר/בגד< 167 .המבנה המלא מתועד בעברית
עם הפועל תפשׂ )154א(  168ובאוגריתית עם ” aḫdאחז” )154ב( 169 ,וקרבתו אל המבנה המקוצר ,המצוי בעברית
עם החזיק )155א( ובניבים שונים של הארמית עם אחז/אחד )למשל 155ב( 170 ,ברורה .התפתחות דומה נראית,
אגב ,במעבר מן הצירוף הכה >איבר )של פלוני(< ,דרך הכה את >פלוני< על >איבר< ,אל הכה על >איבר )של
פלוני(<

)156א–ג(171 .

 154א וַ ִתּ ְת ְפּ ֵשׂהוּ ְבּ ִבגְ דוֹ ֵלאמֹר ִשׁ ְכ ָבה ִע ִמּי )בראשית לט (12
ב

(KTU 1.6:II:9–11) tiḫd mt bsin lpš tšṣqn[h] bqṣ all

= תאחז את מות בדש הלבוש ,תלחצהו בקצה המעיל
הוּדי ֵלאמֹר נֵ ְל ָכה ִע ָמּ ֶכם )זכריה ח (23
 155א וְ ֶה ֱחזִ יקוּ ִבּ ְכנַ ף ִאישׁ יְ ִ
ב

הן יאחדן רשיעא בכנפי לבשך שבק בידה )(TAD C 1.1:107

= אם יאחז הרשע בכנפי לבושך ,עזוב בידו
 156א ָפּ ֲערוּ ָע ַלי ְבּ ִפ ֶיהם ְבּ ֶח ְר ָפּה ִהכּוּ ְל ָחיָ י )איוב טז (10
.164
.165
.166

.167
.168
.169
.170
.171

כך כעשרים פעמים .יוצאים מן הכלל :דברים כא  ,19ישעיה ג  6וירמיה לז ) 14סוף מובאה  .(149מושא ישיר מצוי גם בכל המקומות
שבהם משמש תפשׂ במובן של כיבוש עיר.
לשימוש בתמך במובן ”עזר” ראה סעיף .4.4.3.2
משלים המתייחס לאיבר בגוף מצוי לצד תמך פעם אחת כמושא ישיר ופעם אחת בצירוף עם מילת היחס ב־ )מובאות 150א–ב
לעיל(; כך גם עם משלימים המתייחסים לחפץ דומם :פלך כמושא ישיר במשלי לא  19ושׁ ֹחד בצירוף יחס בישעיה לג ) 15איני
מביאה בחשבון את עמוס א  5ו– ,8שבהם מופיעה צורת הבינוני כנסמך במבנה סמיכות( .ביתר הופעותיו משמש הפועל עם משלים
המתייחס לדבר מופשט ,לרוב מושא ישיר ופעם אחת עם מילת היחס ב־ )ראה סעיף  5.7.3.2והערה  182שם( .בפניקית מתועד תמך
בהשלמת מושא ישיר המתייחס לבני אדם :ואנך תמכת משכבם ליד )” = (KAI 24:13ואני אחזתי את ה’מושכבים’ ביד” )לפירוש
צירוף היחס ליד ראה או’קונור ,O’Connor 1977: 23 ,וטרופר.(Tropper 1993: 43 ,
השווה פַּרדי ) .(Pardee 1977: 206גישה שונה מוצגת אצל הלוי )תשס”ו ,(51–50 :העוסקת בעברית בת ימינו :הלוי מציגה את המשפט
”היא אחזה בו במותניו” )כך ,ולא ”אחזה אותו במותניו”( כדוגמה לתופעה שהיא מכנה ”קידום הבעלים”.
ת־בּית־יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִל ָבּם )יחזקאל יד  .(5המבנה הזה מצוי אף עם הפועל לקח ,שאינו מאפשר את
גם במשמעות מטפוריתְ :ל ַמ ַען ְתּפֹשׂ ֶא ֵ
אשׁי )יחזקאל ח .(3
יצת ר ֹ ִ
המבנה המקוצר :וַ יִּ ָקּ ֵחנִ י ְבּ ִצ ִ
השווה אל  ,KTU 1.11:1–2המקום היחיד שבו מלוּוה  aḫdבצירוף יחס עם  b-לא לצד מושא ישיר אלא כמשלים יחידyṯkḥ wyiḫd :
” = bqrb[…] tṯkḥ wtiḫd buškילהט ויאחז בקרביה … תלהט ותאחז באשכיו” .בכל יתר היקרויותיו )יותר מעשרים( יוצא הפועל
למושא ישיר ,גם כשהמשלים מתייחס לאיבר בגוף KTU 1.17:I:30) aḫd ydh bšrknh :ומקבילות( = ”אוחז ידו בשכרונו”.
נוסף על מובאה 155ב ,הלקוחה ממשלי אחיקר ,מתועד המבנה בניב הארמי של שׂמאל :פא אחז בכנף מראה מלך אשור )(Pan 11
”אז אחז בִּכנף אדונו ,מלך אשור” — אלא אם כן קוראים ”אז אחז בַּכנף )את( אדונו ,מלך אשור” ,בדומה לדוגמאות 154א–ב לעיל.
)למשמעות הסמלית של אחיזה בכנף הבגד ,שהיא מחוץ לתחום דיוננו ,ראה יאנגר(.Younger 1986: 98 n. 31 ,
לוֹהי
ל־רגְ ִ
וּמ ָחת ְל ַצ ְל ָמא ַע ַ
מבנה הביניים מצוי בנוסף למובאה 156ב גם במל”א כב  24ודה”ב יח  ,23ובדומה בארמית עם הפועל מחאְ :
”והכתה את הצלם על רגליו” )דניאל ב  ,(34לעומת המבנה החסר וימחא על אפיה ”ויכו על פניה” ) .(Sf 1:A:42יכול להיות שגם
הצירוף נגע על שפתי >פלוני< )ישעיה ו  ,7דניאל י  ,16ובהפעיל גם ירמיה ט  (1נולד בצורה דומה.
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עיון בהצרכתם של פעלים שונים

ל־ה ְלּ ִחי ֵאת שׁ ֵֹפט יִ ְשׂ ָר ֵאל )מיכה ד (14
ב ַבּ ֵשּׁ ֶבט ַיכּוּ ַע ַ
ג

וַ ַתְּך ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ַעל־רֹאשׁ יוֹנָ ה וַ יִּ ְת ַע ָלּף )יונה ד (8

שונה מקרהו של הפועל החזיק .לפועל זה שתי משמעויות שונות — ”חיזק ,תיקן” לעומת ”אחז” — וההוראה
השנייה התפתחה כנראה מן הראשונה :לפי טורטשינר ,הצירוף החזיק ב־ אינו אלא קיצור של הביטוי החזיק ידו

ב־ ,המצוי במלואו פעם אחת במקרא ) (157ומורה על חיזוק היד האוחזת 172 .התפתחות דומה אפשר להניח גם
עבור הרפה ,אנטונים של החזיק ,אם גוזרים את הצירוף הרפה מן — המופיע בכמה מקומות )למשל
במקום הרפה את השכיח יותר )158א( — מן הצירוף הרפה ידו מן

ת־הנַּ ַער וְ ַה ֲחזִ ִיקי ֶאת־יָ ֵדְך בּוֹ )בראשית כא
ְ 157שׂ ִאי ֶא ַ

158ג( 173

)158ב(174 .

175 (18

ד־בּ ְל ִעי ֻר ִקּי )איוב ז (19
א־ת ְשׁ ֶעה ִמ ֶמּנִּ י לֹא־ ַת ְר ֵפּנִ י ַע ִ
 158א ַכּ ָמּה ל ֹ ִ
הוֹשׁ ָיעה ָלּנוּ וְ ָעזְ ֵרנוּ )יהושע י (6
ב ַאל־ ֶתּ ֶרף יָ ֶדיָך ֵמ ֲע ָב ֶדיָך ֲע ֵלה ֵא ֵלינוּ ְמ ֵה ָרה וְ ִ
ג

ת־שׁ ָמם ִמ ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ָמיִ ם )דברים ט (14
ֶה ֶרף ִמ ֶמּנִּ י וְ ַא ְשׁ ִמ ֵידם וְ ֶא ְמ ֶחה ֶא ְ

התפתחות זו מסבירה את ההעדפה הברורה לסימן ההצרכה ב־ לצד הפועל החזיק )במובן ”אחז”( ,גם
)בניגוד לאחז ,כאמור לעיל( כאשר המשלים מתייחס לאדם בשלמותו;  176השימוש במילת היחס ב־ לצד החזיק
מקורו בהתפתחות סמנטית שונה מזו שהביאה לשימוש בב־ לצד אחז .אבל סביר להניח ,שמשעה שהחזיק

התרחק מהוראתו המקורית ”חיזק ,תיקן” ונתפס כנרדף לאחז ,ניטשטשו הגבולות הסמנטיים המקוריים בין
הצירופים החזיק ב־ ואחז ב־ ,כך שהצרכתו של כל אחד מהפעלים יכלה להשפיע על זו של הפועל השני .ב–,159
למשל ,מסתבר כי הצירוף אחז ב־ נגרר אחר החזיק ב־; ולהיפך ,סביר שחלק לפחות מהמקרים שבהם החזיק

)במובן

”אחז”( 177

יוצא למושא ישיר מקורם בהשפעה הפוכה של אחז את .אפשר שהעירוב בין המסגרות

התחביריות של אחז והחזיק התפשט אף אל הפעלים תפשׂ ותמך ,והוא שהביא לחילופים כמו אלה שבדוגמאות
 149ו–150א–ב לעיל.
ת־ה ֶמּ ֶלְך
 159וַ ֲאד ֹנִ יָּ הוּ יָ ֵרא ִמ ְפּנֵ י ְשֹׁלמֹה וַ יָּ ָקם וַ יֵּ ֶלְך וַ ַיּ ֲחזֵ ק ְבּ ַק ְרנוֹת ַה ִמּזְ ֵבּ ַח׃ וַ יֻּ גַּ ד ִל ְשֹׁלמֹה ֵלאמֹר ִהנֵּ ה ֲאד ֹנִ יָּ הוּ יָ ֵרא ֶא ַ

ְשֹׁלמֹה וְ ִהנֵּ ה ָא ַחז ְבּ ַק ְרנוֹת ַה ִמּזְ ֵבּ ַח )מל”א א (51–50
.172
.173
.174
.175
.176
.177

טורטשינר תש”ח .326 :המחבר משווה את הצירוף בעברית לערבית شد يده
לערבית הקלסית ,אבל במילון  Wehrלערבית הספרותית המודרנית מצוי شد

ب .צירוף זה אינו מוזכר בערך شد בלקסיקון Lane
يده علی ,המתורגם .to adhere, cling to s.th.

וכן שופטים יא  ,37תהלים לז .8
הרפה ידו )ללא צירוף יחס עם מן( מופיע עוד בשמ”ב כד  16ודה”א כא  .15יכול להיות שגם הצירוף הרפה ל>פלוני< )שמ”א יא ,3
מל”ב ד  ,(27עם ל־ דטיבית ,מקורו בצירוף הרפה ידו ל>פלוני< )שאינו מתועד( .לניתוח אחר של המסגרת התחבירית של הפועל
הרפה ראה מוראוקה ).(Muraoka 1979b: 427
החילוף בין החזיק ידו ב־ בפסוק זה ,מצד אחד ,לבין החזיק בידו את )מל”ב טו  ;19וראה גם מל”ב יד  ,(5מצד שני ,מזכיר אלטרנציה
לוקטיבית )סעיף  ;(5.10הצירוף החזיק בידו ב־ בשופטים ז  20הוא עירוב של שני המבנים.
שמות ט  ,2ויקרא כה  ,35דברים כב  ,25שופטים ז  ,8יט ) 4אם קוראים וַ יַּ ֲחזֵ ק־בּוֹ תחת וַ יֶּ ֱחזַ ק־בּוֹ( ,29 ,25 ,שמ”ב יג  ,11מל”ב ד ,8
ישעיה ד  ,1ירמיה נ  ,33משלי ז  ,13דה”ב כח .15
ההבחנה בין שתי המשמעויות של החזיק” ,אחז” ו”חיזק” ,אינה תמיד ברורה .ראה למשל יחזקאל ל  ,25שם שני המובנים מתאימים
להקשר :וְ ַה ֲחזַ ְק ִתּי ֶאת־זְ ר ֹעוֹת ֶמ ֶלְך ָבּ ֶבל וּזְ ר ֹעוֹת ַפּ ְרעֹה ִתּפּ ְֹלנָ ה.
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בעקבות טורטשינר  178נוכל לקרב אל אחז גם את הפועל משׁך ,כשהוא בא בהשלמת צירוף יחס המתייחס
למכשיר )למשל  179 .(160נראה כי הצירוף משׁך ב־ התייחד לציון אחיזה בכלי לשם שימוש בו ,ובכך נבדל מן
המבנה הרגיל משׁך את שמובנו ”גרר ,סחב”.
בוּלן מ ְֹשׁ ִכים ְבּ ֵשׁ ֶבט ס ֵֹפר )שופטים ה (14
וּמזְּ ֻ
ִ 160מנִּ י ָמ ִכיר יָ ְרדוּ ְמח ְֹק ִקים ִ
5.7.3.2

אחיזה מופשטת

בין ההיקרויות של פועלי האחיזה עם שמות מופשטים ,קבוצה אחידה למדי מבחינה סמנטית כוללת הבעות
של דבקות בערכי מוסר ,במידות טובות או רעות וכדומה;  180בהקשר הזה מתקרבים פועלי האחיזה אל פעלים
כמו רצה או בחר )סעיף  (5.7.1או כמו דבק )סעיף  .(5.7.2אחז והחזיק ,במבעים האלה ,מלוּוים כמעט תמיד
בצירוף יחס עם ב־ )למשל 161א( 181 ,ותמך ,בניגוד אליהם ,במושא ישיר

)161ב(182 .

י־היא ַחיֶּ יָך )משלי ד (13
ל־תּ ֶרף נִ ְצּ ֶר ָה ִכּ ִ
מּוּסר ַא ֶ
 161א ַה ֲחזֵ ק ַבּ ָ
אמר ִלי ִי ְת ָמְך ְ־דּ ָב ַרי ִל ֶבָּך ְשׁמֹר ִמ ְצ ַוֹתי וֶ ְחיֵ ה )משלי ד (4
ב וַ יּ ֵֹרנִ י וַ יּ ֹ ֶ
מחוץ להקשר הערכי–מוסרי ,הפעלים אחז והחזיק משמשים לעתים קרובות לתיאור השתלטות של תחושה
שלילית או של תנועה לא–רצונית הנגרמת מתחושה זו על האדם 183 ,ובהקשר הזה הם באים תמיד בהשלמת
מושא ישיר 184 .המושא עשוי להתייחס לא רק לאדם החווה את התחושה )לדוגמה 162א(  185אלא גם ,בהיפוך
הנושא והמושא ,לתחושה עצמה

)162ב(186 .

 162א ָשׁ ְמעוּ ַע ִמּים יִ ְרגָּ זוּן ִחיל ָא ַחז י ְֹשׁ ֵבי ְפּ ָל ֶשׁת )שמות טו (14
ב וְ ִאם־זָ ַכ ְר ִתּי וְ נִ ְב ָה ְל ִתּי וְ ָא ַחז ְבּ ָשׂ ִרי ַפּ ָלּצוּת )איוב כא (6
בטקסטים האוגריתיים העוסקים ברפואת סוסים ) (hippiatric textsחוזרת כמה פעמים הנוסחה k yiḫd
187 ,akl śśw

שאחד הפירושים שהוצעו לה הוא ”כי יאחז כאב את

הסוס”188 .

גם אם נקבל פירוש זה ,קשה

לראות קשר בין הנוסחה הזאת לבין השימוש באחז והחזיק במשמעות של השתלטות תחושה שלילית :הנוסחה
האוגריתית משמשת בתיאור רפואי ,שההקבלה בינו לבין הביטויים הפיוטיים שבטקסט המקראי מסופקת.
.178
.179
.180
.181
.182
.183
.184
.185
.186
.187
.188

טורטשינר תש”ח.391 :
וכן עם עֹל )דברים כא  ,(3קשת )מל”א כב  ,34דה”ב יח  ;33בישעיה סו  19צורת בינוני כנסמך בצירוף סמיכות( ורשת )תהלים י .(9
אולי אפשר לצרף לכאן גם את המשיכה בקרן היובל )יהושע ו  ,(5אבל על כך ראה גם סעיף  5.10.3.2והערה  335שם.
עם שמות העצם אֹלהיםָ ,א ֻשׁר )במובן המופשט( ,ברית ,דברים )של אב( ,דרךָ ,חכמה או תבונה )על פי ההקשר במשלי ג  ,(18–13כבוד,
מוסר ,משפט ,סכלות ,צדקהֻ ,תּ ָמּה ,תרמית )מראי המקומות בהערות  182–181להלן(.
החזיק ב־ :מל”א ט  ,9ישעיה נו  ,6 ,4 ,2סד  ,6ירמיה ח  ,5איוב ב  ,9 ,3כז  ,6משלי ג  ,18ד  ,13דה”ב ז  .22אחז ב־ :דברים לב  ,41איוב
אחז ַצ ִדּיק ַדּ ְרכּוֹ )איוב יז  .(9בעברית המקראית המאוחרת ובעברית הבתר–מקראית מתועדים
כג  ,11קהלת ב  ,3ז  ;18יוצא דופן :וְ י ֹ ֵ
בהוראה הזאת גם הצירופים חזק ב־ והתחזק ב־ ).(Muraoka 1979a: 97–99
תהלים טז  ,5משלי ג  ,18ד  ,4ה  ,5יא ) 16פעמיים( ,כט  .23יוצא דופן תהלים יז  ,5שם משלים את הפועל תמך צירוף יחס עם ב־.
זלעפה ,חבליםִ ,חילַ ,פּלצוּת ,צירים ,צרהֶ ,רטטַ ,רעדְ ,רעדה ,שבץָ ,שׁ ָמּהַ ,שׂ ַער )מראי המקומות בהערות  186–185להלן( .אפשר אולי
להוסיף גם את יְ ֵמי־עֹנִ י )איוב ל  (16המתאר אף הוא תופעה בעלת השפעה שלילית.
בניגוד למצב שמציגה הלוי )תשס”ו (36 :עבור העברית בת ימינו ,כשהיא נותנת כדוגמה ”חבלי לידה אחזו בה ]??אחזו אותה[”;
וראה גם הדוגמה שמציגה המחברת שם.54 :
עם אחז :שמות טו  ,15 ,14שמ”ב א  ,9ישעיה כא  ,3לג  ,14ירמיה יג  ,21מט  ,24תהלים מח  ,7קיט  .53עם החזיק :ירמיה ו  ,24ח
 ,21נ  ,43מיכה ד .9
עם אחז :ישעיה יג  ,8איוב יח  ,20כא  .6עם החזיק :ירמיה מט .24
.KTU 1.72:16, 21, 1.85:12, 15, 1.97:2
זהו פירושו של כהן ) .(Cohen 1996: 125–126ה–) DLUבערך  (ʾḫdמתרגם ”כי יאחז הסוס אוכל” ,כלומר ”יתאבס ,יסבול מנפיחות”.
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פרק 5

5.7.4

עיון בהצרכתם של פעלים שונים

פועלי בקשה

שני מובנים בסיסיים של שׁאל.

חלק גדול מן ההיקרויות של הפועל שׁאל משתייכות לאחד משני מבנים

עיקריים :האחד מביע בקשה להשיג דבר )שׁאל >דבר< מן >פלוני<( והשני בקשה לקבל מידע )שׁאל את >פלוני<
}תוכן{( .רובינשטיין  189גוזר את שני המבנים האלה מן המבנה בסיסי שׁאל מן/את >פלוני< לפעול ,כשבמקרה
הראשון נשמטה צורת המקור ”לתת” ובמקרה השני ”לענות” )או צורות מעין אלה(.
על פי רוב מוצג הנמען )שאליו פונה השואל( במושא ישיר כשהוא מתבקש לספק מידע בתשובה לשאלה,
ובצירוף יחס עם מן כשהוא מתבקש לתת חפץ או לבצע פעולה אחרת ,שאינה קשורה בהעברת מידע לשואל
)ראה דוגמאות 65ב–ג בסעיף  ;(4.4.3.2הבחנה כזאת מצויה לא רק בעברית אלא גם בארמית על ניביה
השונים190 .

כמוסבר בסעיף  ,4.4.3.2בכמה מקומות שבהם מובע הנמען בכינוי חבור נצטרך להניח ,על מנת

לשמור על ההבחנה ,כי הכינוי אינו מייצג מושא ישיר אלא צירוף יחס.
באוגריתית ,שבה אין שימוש במילת היחס מן )ראה סעיף  ,(6.1.7מתועדת לצד הפועלים ) šilשאל (G
ו–) ištalשאל  (Gtמילת היחס  ,ʿmויכול להיות שלצירופים הללו הוראה מעין ”שאל )דבר שנמצא( עם פלוני”,
המתקרבת אל ”שאל מן פלוני )לתת

דבר(”191 .

כשהפועל  šilמציג בקשה למידע ,לעומת זאת ,הנמען ממומש

כמושא ישיר כבעברית ובארמית 192 .הוראה דומה לזו של  šil ʿmהוצעה גם עבור הצירוף  193 ,arš ʿmאבל זיהויו
של הפועל ” aršביקש” בהופעתו היחידה של הצירוף הזה מוטלת בספק 194 .במקומות אחרים מוצג הנמען של
 aršבצירוף יחס עם

195 .l-

שׁאל ודרשׁ בהקשר נבואי.

וחמש

היקרויות(196 ,

למשמעות של בקשת עצה ונבואה מאל או מאורקל יוחד הצירוף שׁאל ב־ )כעשרים

שרובינשטיין מקרב אל ”נועץ

ב–”197 .

באותו הקשר משמש גם הצירוף דרשׁ ב־ עשר

פעמים 198 .מכיוון שהשלמת הפועל דרשׁ במושא ישיר המתייחס לאל שכיחה הרבה יותר )כחמישים היקרויות(
מהשלמתו בצירוף יחס כזה ,מעלה מאלסה את ההשערה ,כי דרשׁ ב־ נוצר כצורה משנית בהשפעת שׁאל

ב־ 199 .אפשר להניח ,כי צירופי היחס עם ב־ נשאו במקור הוראה אינסטרומנטלית ונועדו להצביע על המדיום
או האמצעי שדרכו קיוה השואל לקבל אות ,נבואה או עצה )לדוגמה 163א( :שׁאל או דרשׁ ב>אל/אורקל<
.189
.190
.191
.192
.193
.194
.195
.196
.197
.198
.199

רובינשטיין )תשמ”ג.(72–71 :1
ראה מצד אחד השימוש בשאל מן בשׂמאלית ) (Had 4, 12ובארמית המצרית ) ,(TAD A 6.15:3, TAD B 3.8:3ומצד שני השימוש
בשׁאל בהשלמת מושא ישיר בארמית הממלכתית ) ,(AssOstr 12בארמית המקראית )עזרא ה  ,10 ,9עם ל־ כתווית המושא( ובארמית
המצרית ).(TAD A 5.2:9, TAD D 7.1:14, 7.33:4
פַּרדי ) (1976: 268מהסס באשר לניתוח התחבירי של  .šil ʿmהצירוף הזה מופיע ב– ,KTU 2.34:28וב– KTU 2.70:12, 2.71:10מצוי yštal
 .ʿmבכל שלושת הטקסטים קשה לדעת מה מהות השאלה ,כלומר הפעולה או הדבר המבוקש :ראה פַּרדי )(Pardee 1984: 227–228
וקונצ’ייוס ) (TOu II: 344–345באשר לטקסט הראשון; פַּרדי ) (COS III: 110–111באשר לשניים האחרים.
דוגמה ברורה לכך ב– ,KTU 1.14:I:38שם בא אחרי הפועל ומושאו משפט שאלה .גם ב– KTU 2.14:11, 16מובע הנמען כמושא ישיר,
אך המבנה התחבירי והפירוש של המשך המשפטים אינו מוסכם על הכול )ראה .(Cunchillos 1980: 150
).Pardee (1976: 215, 268
המדובר ב– ;KTU 2.41:15ראה הקריאה החדשה שמציע פַּרדי לטקסט ).(Pardee 2004: 211–212
 .KTU 2.45:24, 2.81:26, 5.9:I:7, 5.11:12ב– KTU 2.23:18משמשת לצד הפועל )על פי ההשלמה  ([a]ršמילת היחס ” lpnלפני” )על
השימוש בלפני תחת ל־ ראה סעיף .(6.1.6
פעמיים מצוי גם שׁאל פי >אל< )יהושע ט  ,14ישעיה ל  ,(2ופעם אחת הצירוף שׁ ֵֹאל אוֹב )דברים יח .(11
רובינשטיין )תשמ”ג .(77–76 :1הצירוף נועץ ב־ עצמו חדר לעברית רק בתקופת התלמוד.
שמ”א כח  ,7מל”ב א ) 16 ,6 ,3 ,2פעמיים( ,יחזקאל יד  ,7דה”א י  ,14דה”ב טז  ,12לד .26
).Malessa (2006: 103–104
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סעיף 5.7

פועלי רצון ובחירה ,דבקות ,אחיזה ובקשה

מתפרשים אם כן ”שאל/דרש אות )נבואה ,עצה וכו’( באמצעות אל/אורקל” ,בהשמטת המושא; ומעניינת
מעם יהוה
בהקשר זה ההשוואה אל הצירוף שׁאל אות ִ

ב–163ב200 .

הנימה האינסטרומנטלית מורגשת במיוחד

באותם מקומות שבהם צירופי היחס עם ב־ מתייחסים לא לאל אלא לאורקל אנושי ,לחפץ או

לסימן201 .

אמר ָשׁאוּל ַל ֲע ָב ָדיו ַבּ ְקּשׁוּ־
יאם׃ וַ יּ ֹ ֶ
אוּרים גַּ ם ַבּנְּ ִב ִ
 163א וַ יִּ ְשׁ ַאל ָשׁאוּל ַבּיהוָ ה וְ לֹא ָענָ הוּ יְ הוָ ה גַּ ם ַבּ ֲחֹלמוֹת גַּ ם ָבּ ִ

־בּהּ )שמ”א כח (7–6
יה וְ ֶא ְד ְר ָשׁה ָ
ִלי ֵא ֶשׁת ַבּ ֲע ַלת־אוֹב וְ ֵא ְל ָכה ֵא ֶל ָ
ֹלהיָך ַה ְע ֵמק ְשׁ ָא ָלה אוֹ ַהגְ ֵבּ ַהּ ְל ָמ ְע ָלה )ישעיה ז (11
־לָך אוֹת ֵמ ִעם יְ הוָ ה ֱא ֶ
ב ְשׁ ַאל ְ
השימוש במילת היחס אל לצד דרשׁ )למשל 164א(  202מוסיף לפועל משמעות נספחת של פנייה אל האורקל
לשם דרישה בו )השווה אל 164ב( 203 ,ואין לראות במילת היחס הזאת חלק מהצרכתו של דרשׁ.
ֹלהיו ִי ְדר ֹשׁ )ישעיה ח (19
ל־א ָ
לוֹא־עם ֶא ֱ
ַ
ל־היִּ ְדּעֹנִ ים … ֲה
ל־האֹבוֹת וְ ֶא ַ
יכם ִדּ ְרשׁוּ ֶא ָ
אמרוּ ֲא ֵל ֶ
 164א וְ ִכי־י ֹ ְ
ל־תּ ַב ְקשׁוּ ְל ָט ְמ ָאה ָב ֶהם )ויקרא יט (31
ל־היִּ ְדּעֹנִ ים ַא ְ
אבֹת וְ ֶא ַ
ל־ה ֹ
ב ַאל־ ִתּ ְפנוּ ֶא ָ
התפתחות סמנטית ותחבירית בפועל

דרשׁ204 .

מהוראה של פנייה לאל או לאורקל לשאלת העתיד עבר

הפועל דרשׁ להורות על פולחן האל באופן כללי ועל שמירה על פיקודיו ,ומכאן גם על תפילה 205 .הצירוף דרשׁ

ל>אל< מופיע במקרא בהקשר זה עשר פעמים ,מתוכן תשע בספרים מאוחרים )עזרא ודברי

הימים(206 ,

כנגד

כשישים היקרויות של הביטוי דרשׁ >אל< ,שליש מהן בדברי הימים .נראה ,שהצירוף דרשׁ ל־ יוחד להבעת
המשמעות החדשה של הפועל )בניגוד לצירוף המקורי דרשׁ את ,שבד בבד למשמעות החדשה המשיך להביע
גם את המשמעות הראשונית של פנייה לאל לשאלת העתיד(  207אבל לא הספיק לדחוק את הצירוף המקורי:
ב– 165אף מופיעים שני הצירופים האחד מיד אחרי השני.
ֹלהי־
וּב ָכל־נַ ְפ ָשׁם׃ וְ כֹל ֲא ֶשׁר לֹא־ ִי ְדר ֹשׁ ַליהוָ ה ֱא ֵ
ל־ל ָב ָבם ְ
יהם ְבּ ָכ ְ
בוֹת ֶ
ֹלהי ֲא ֵ
 165וַ יָּ בֹאוּ ַב ְבּ ִרית לִ ְדרוֹשׁ ֶאת־יְ הוָ ה ֱא ֵ

ד־א ָשּׁה )דה”ב טו (13–12
ן־קטֹן וְ ַעד־גָּ דוֹל ְל ֵמ ִאישׁ וְ ַע ִ
יוּמת ְל ִמ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ָ
מעבר דומה מהשלמת הפועל במושא ישיר להשלמתו בצירוף יחס עם ל־ בלשון המקרא המאוחרת מתקיים
בפעלים ִהלל והודה ,הנידונים בסעיף  .5.8.3דרשׁ אמנם נבדל מהם בתוכנו הסמנטי ובסוג הטקסטים שבהם
הוא מופיע; אך גם עבורו ברור מן היחסים המספריים ,כי ההשלמה בצירוף יחס עם ל־ מעמידה מסגרת
תחבירית בפני עצמה ,וכי אין מדובר בהופעה אקראית של ל־ כתווית
.200
.201
.202
.203
.204
.205
.206
.207
.208

המושא208 .

וראה גם ,ברמה שונה ,דרשׁ >אל< מאת >אורקל< :מל”א כב  ,8 ,7מל”ב ג  ,11ח  ,8דה”ב יח .7 ,6
שׁאל במשפט האורים )במדבר כז  ,(21בתרפים )יחזקאל כא  ,(26בעץ )הושע ד  ,(12באוב )דה”א י  ;(13דרשׁ בבעלת אוב )שמ”א כח
 = 7סוף מובאה 163א( ,בר ֹפאים )דה”ב טז  .(12אפשר אולי לצרף לכאן גם את שׁאל/דרשׁ בדבר >אל< :שמ”ב טז  ,23מל”ב א .16
ועוד :דברים יב  ,5יח  ,11ישעיה יא  ,10יט  ,3איוב ה .8
וראה גם ,עם פועלי תנועה שונים המצוינים במפורש לפני דרשׁ :שמ”א כח ) 7מובאה 163א לעיל( ,ירמיה לז  ,7יחזקאל יד  7ועוד.
גרסה ראשונה של הדברים המובאים בתת–סעיף זה פורסמה במאמרי )ארן תשע”א .(6–5 :גרסה מורחבת עתידה להתפרסם באנגלית
בכתב העת .(Oren forthcoming) Journal of Semitic Studies
את ההתפתחות הסמנטית של דרשׁ תיאר סביב )תשמ”ז( בפירוט רב.
עזרא ד  ,2ו  ,21דה”א כב  ,19דה”ב טו  ,13יז  ,4 ,3כ  ,3לא  ,21לד  .3ההיקרות הנוספת היא בדברים יב  ,30ושם נראה להבין את
אֹלה ֶיהם ”תדרוש )= תחקור( אודות אלוהיהם” )על השימוש במילת היחס ל־ לקידום התוכן ראה סעיף .(5.12.2
ִתּ ְדר ֹשׁ ֵל ֵ
ראה למשל דה”א כא  ,30דה”ב טז  ,12יח  ,4לד .21
ל־ כתווית המושא מצויה לצד הפועל דרשׁ באיוב י ) 6מובאה 50א בסעיף  — (4.4.2אלא אם כן היא משמשת שם לקידום התוכן.
ראה הדיון בעניין בסעיף האמור.
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פרק 5

הצירופים שׁאל לשלום ודרשׁ שלום.

עיון בהצרכתם של פעלים שונים

הקשר נוסף שבו אפשר לתהות על מעמדה של מילת היחס ל־ הוא הנוסחה

שׁאל ל>פלוני< לשלום ,המופיעה במקרא עשר פעמים )לדוגמה 166א( 209 .הימצאותה של ל־ בנוסחה מפתיעה
לאור העובדה ,שבלשונות אחרות — אכדית )כולל במכתבי אל–עמארנה ותענך( ,אוגריתית וארמית

מצרית 210

— מוכרת הנוסחה שׁאל שלום >פלוני< ,ללא מילת היחס לפני שלום וללא צירוף יחס נפרד המתייחס למי
ששואלים לשלומו ,המוצג תחת זאת כסומך או ככינוי חבור למילה שלום )למשל 166ב–ג(; מבנה כזה מצוי
בעברית המקראית רק פעם אחת )166ד(.
עוֹדנּוּ ָחי )בראשית מג (27
יכם ַהזָּ ֵקן ֲא ֶשׁר ֲא ַמ ְר ֶתּם ַה ֶ
אמר ֲה ָשׁלוֹם ֲא ִב ֶ
 166א וַ יִּ ְשׁ ַאל ָל ֶהם ְל ָשׁלוֹם וַ יּ ֹ ֶ
ב

שלם מראן אלה שמיא ישאל שגיא בכל עדן )(TAD A 4.7:1–2

= )את( שלום אדוננו ישאל אלוהי השמים הרבה בכל עת
ג

(KTU 2.63:7–8) lm l likt šil šlmy

= למה לא שלחת לשאול שלומי?
רוּשׁ ָלםִ יִ ְשׁ ָליוּ א ֲֹה ָביִ ְך )תהלים קכב (6
ד ַשׁ ֲאלוּ ְשׁלוֹם יְ ָ
להופעתה של מילת היחס ל־ לפני שלום בצירוף העברי לא נמצא הסבר מספק .גם אם נניח ,שצירוף היחס
לשלום משמש לקידום התוכן ,כלומר ששׁאל לשלום משמעו ”שאל אודות שלום” או ”שאל מה השלום” 211 ,לא
ברור מדוע נוצר מבנה כזה רק בעברית ולא בלשונות

האחרות212 .

לעומת זאת ,את התנאים להצגתו של מי ששואלים לשלומו בצירוף יחס נפרד ל>פלוני< אפשר להבין
ללא קושי .יש להבחין ,קודם כול ,בין שני הקשרים שונים שהצירוף שׁאל )ל(שלום עשוי להופיע בהם .רוב
היקרויותיו של הצירוף מחוץ למקרא הן ,כמו 166ב ,בנוסחה אֶפיסטולרית שצורתה >אל< ישׁאל שלום >פלוני<,
שבאמצעותה מבטא הכותב איחול שהאל ידאג לטובתו של פלוני )ברכה כזאת — בתוספת ל־ לפני שלום,
כלומר >אל< ישׁאל לשלום >פלוני< — מתועדת גם בעברית ,באחד ממכתבי ערד( 213 .באוגריתית נעשה שימוש
גם בפועל ” šlmשלם” בנוסחה אפיסטולרית דומה ,ilm tǵrk tšlmk :מילולית ”האלים ינצרוך,

ישַׁלְּמוך”214 .

מחוץ לברכה הסטנדרטית הזאת ,הווה אומר בכל היקרויותיו של הצירוף במקרא ובמספר קטן של היקרויות
בלשונות האחרות )למשל
.209
.210
.211
.212
.213
.214

.215

166ג(215 ,

נתפס הצירוף יותר כהבעת התעניינות במצבו של האחר ,רצון לדעת מה

נוסף על בראשית מג ) 27מובאה 166א( מופיע הצירוף בצורה זו בשמות יח  ,7שופטים יח  ,15שמ”א י  ,4יז  ,22כה  ,5ל  ,21שמ”ב
ח  ,10ירמיה טו  5ודה”א יח .10
באכדית) EA 96:6, 97:3, TT 1:5 :למראי מקומות לטקסטים שאינם מאזור כנען ראה  ,CAD Š1: 279ערך ’ .(šâlu A 1g1באוגריתית:
 .KTU 2.63:8, 5.11:2בארמית ראה במיוחד  ;TAD A 2.3:3, 2.6:2, 7, 3.7:1, 3.10:1, 4.4:1, 4.7:2אפשר לשחזר את הנוסחה יותר
מחמש–עשרה פעמים נוספות בטקסטים מקוטעים.
השווה רובינשטיין )תשמ”ג ;(74 :1סאטקליף ) .(Sutcliffe 1955: 439על ל־ המשמשת לקידום התוכן ראה סעיף .5.12.2
קונצ’ייוס ) ,(Cunchillos 1983בדיון המקיף שהקדיש לנוסחה שׁאל )ל(שלום כפי שהיא מתועדת בשפות השונות ,בוחר להתעלם
משאלה זו.
.Arad 18:2–3
הנוסחה מתועדת )בשלמותה או בצורה שאפשר לשחזר בטקסטים מקוטעים( כעשרים פעמים; ראה למשל KTU 2.11:8–9, 2.13:8,
 2.14:4–5, 2.16:5–6ועוד .אפשר להניח כי ” tšlmkישַׁלְּמוך” שווה בהקשר זה ”ישאלו שלומך” ,אך אפשר להבין את הצורה הזאת גם
כ”יעשו שיִּשְׁלם לך” — גרימה של המבנה ) yšlm lkעם נושא סתמי( ,המשמש אף הוא כנוסחת ברכה סטנדרטית במכתבים .לעומת
נוסחאות הברכה האלה משמש הצירוף  šlm ʿmלבקשת מידע על שלום הנמען ולמסירת מידע על שלום המוען )יוצא דופן רק KTU
 ;2.70:26ראה על כך הערתו של פַּרדי .(COS III: 111 n. 187 ,לדיון כללי בנוסחאות הללו ראה קונצ’ייוס ) (TOu II: 251–260ופַּרדי
).(Pardee 2003
וכן בארמית ב–.TAD A 2.3:3, 2.6:2, 7
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סעיף 5.8

פעלים הקשורים בפולחן

שלומו )אם כי עדיין אפשר לתפוס אותו ,לפחות בחלק מהמקרים ,גם כאיחול

טובה(216 .

פנייה ישירה לאדם שמתעניינים בשלומו — כפי שאכן מצוי ב–166א וברוב המקומות

וכאן ,במקרה של

במקרא 217

— אפשרי

בנוסף לצירוף הבסיסי שׁאל )ל(שלום >פלוני< גם הצירוף שׁאל ל>פלוני< לשלום :האדם המוצג בצירוף היחס
ל>פלוני< הוא בו זמנית המוטב שבשלומו מתעניינים והנמען שאליו

פונים218 .

קרוב אל הצירוף שׁאל )ל(שלום גם הצירוף דרשׁ )ל(שלום )למשל 167א–ב( 219 .בצירוף שׁלח לשלום >פלוני<
המצוי בכמה תעודות עבריות )למשל במובאה  133בסעיף

220 (5.6.3

אפשר לראות קיצור של ”שלח )לשאול(

לשלום פלוני” :את הנוסחה המלאה מצאנו באוגריתית )166ג(.
עוֹלם )דברים כג (7
ל־יָמיָך ְל ָ
ֹלמם וְ ט ָֹב ָתם ָכּ ֶ
 167א לֹא־ ִת ְדר ֹשׁ ְשׁ ָ
ם־ל ָר ָעה )ירמיה לח (4
ב ִכּי ָה ִאישׁ ַהזֶּ ה ֵאינֶ נּוּ ד ֵֹרשׁ ְל ָשׁלוֹם ָל ָעם ַהזֶּ ה ִכּי ִא ְ

5.8

פעלים הקשורים בפולחן

5.8.1

פעלים הקשורים בהכנת מנחה והגשתה

פעלים המתארים את הגשת המנחה.

לפעלים העלה ,הרים והקריב משמעות תניינית של הגשת מנחה ,שאינה

תלויה עוד בהוראתם הבסיסית — נשיאת המנחה בתנועה סמלית כלפי מעלה וקירובה לכאורה לאל —
ושצריכה להירשם כמשמעות נפרדת בערכו המילוני של הפועל .כך למשל ברור כי ב–168ב הוראת הפועל העלה

אינה ”הביא למקום גבוה” כמו ב–168א ,אלא ”הגיש כמנחה”; את ההבחנה יוצר השימוש במילה עֹלה ב–168ב
כפרדיקט משני לצד המושא הישיר הממומש בכינוי החבור לפועל .ואכן ,הופעתם לצד הפעלים העלה ,הרים

והקריב של שמות העצם גזורי אותם השורשים ,עֹלה ,תרומה וקרבן — בין כפרדיקט משני )168ב( ,בין כמושא
פנימי )168ג( — היא אחד הסימנים הברורים ביותר לשימוש בפעלים בהוראתם

החדשה221 .

חוֹמה וָ ַא ֲע ִמ ָידה ְשׁ ֵתּי תוֹד ֹת גְּ דוֹֹלת וְ ַת ֲה ֻלכֹת )נחמיה יב (31
הוּדה ֵמ ַעל ַל ָ
ת־שׂ ֵרי יְ ָ
 168א וָ ַא ֲעלֶ ה ֶא ָ
ל־הח ָֹמה )מל”ב ג (27
ת־בּנוֹ ַה ְבּכוֹר ֲא ֶשׁר־יִ ְמֹלְך ַתּ ְח ָתּיו וַ ַיּ ֲעלֵ הוּ ע ָֹלה ַע ַ
ב וַ יִּ ַקּח ֶא ְ
ג

וַ יַּ ְשׁ ִכּימוּ ִמ ָמּ ֳח ָרת וַ ַיּ ֲעלוּ עֹֹלת וַ יַּ גִּ שׁוּ ְשׁ ָל ִמים )שמות לב (6

 .216על כפל ההוראות הזה )התעניינות במצב ואיחול טובה( כתב כבר רובינשטיין )תשמ”ג .(74 :1וייזמן )(Wiseman 1982: 317–322

.217
.218
.219
.220

מציע פירוש אחר ,לפיו שׁאל לשלום מורה לפחות בחלק מהיקרויותיו על כינון יחסים פוליטיים–דיפלומטיים.
יוֹאב
אוּריָּ ה ֵא ָליו וַ יִּ ְשׁ ַאל ָדּוִ ד ִל ְשׁלוֹם ָ
מראי מקומות בהערה  209לעיל .יוצאים דופן :תהלים קכב ) 6מובאה 166ד( ושמ”ב יא  :7וַ יָּבֹא ִ
וְ ִל ְשׁלוֹם ָה ָעם וְ ִל ְשׁלוֹם ַה ִמּ ְל ָח ָמה.
כך גם בצירופים קרא שלום ל־ )שופטים כא  (13וקרא לשלום אל )דברים כ .(10
לשׁלום ל>פלוני< :ירמיה לח  .4דרשׁ ְשׁלום >פלוני< :דברים כג  ,7ירמיה כט  ,7עזרא ט  ;12וראה גם אסתר י  ,3שם מצוי דּ ֹרשׁ
דרשׁ ָ
טוב בהקבלה אל דּ ֹבר שלום.
וכן  .Arad 21:1, 40:2שׁלח מתועד גם עם שלום כמושא ישיר ב–] :Mur 1:1ש[לח שלחת את שלם ביתך .הטקסט הוא פלימפססט
קשה לקריאה ,ואהרוני ) (Aharoni 1970: 30 n. 44הציע ,בוודאי על סמך הנוסחה המתועדת במכתבי ערד ,לקרוא שלח לשלם …
ולשלם ביתך במקום הקריאה המקובלת.

 .221אך כמובן אין זה סימן הכרחי ,והוראת הפועל מתבררת מן ההקשר הרחב יותר.
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פרק 5

עיון בהצרכתם של פעלים שונים

לפי רובינשטיין ,בצירופים הרים ל־ או העלה ל־ משמשים הפעלים למעשה כפועלי גרימת בעלות 222 ,ובתור
כאלה מצריכים את הדטיב הממומש בצירוף היחס לסימון המוטב המקבל את המנחה .ההוראה המקורית של
”הגשה כלפי מעלה” הביאה לכך ,שהמשמעות החדשה באה לידי ביטוי בעיקר בהקשר הפולחני של נתינה לאל,
או לעתים נדירות בהקשר של נתינה לאדם במעמד גבוה;  223ואולם הפועל הרים עבר בלשון המקרא המאוחרת
מעתק סמנטי נוסף ,והוראתו התרחבה גם לנתינה בכלל ,במובן הקרוב אולי לזה של הצורה התניינית ”תרם”
בימינו )למשל
)למשל

169א( 224

— בשונה מן השימוש בו בטקסטים המוקדמים יותר להוראה על נתינה לאל בלבד

169ב(225 .

הוּדה ֵה ִרים ַל ָקּ ָהל ֶא ֶלף ָפּ ִרים וְ ִשׁ ְב ַעת ֲא ָל ִפים צֹאן וְ ַה ָשּׂ ִרים ֵה ִרימוּ ַל ָקּ ָהל ָפּ ִרים ֶא ֶלף וְ צֹאן
 169א ִכּי ִחזְ ִקיָּ הוּ ֶמ ֶלְך־יְ ָ

ֲע ֶשׂ ֶרת ֲא ָל ִפים )דה”ב ל (24
ע־מאוֹת וַ ֲח ִמ ִשּׁים ָשׁ ֶקל ֵמ ֵאת ָשׂ ֵרי ָה ֲא ָל ִפים
רוּמה ֲא ֶשׁר ֵה ִרימוּ ַליהוָ ה ִשׁ ָשּׁה ָע ָשׂר ֶא ֶלף ְשׁ ַב ֵ
ב וַ יְ ִהי ָכּל־זְ ַהב ַה ְתּ ָ

וּמ ֵאת ָשׂ ֵרי ַה ֵמּאוֹת )במדבר לא (52
ֵ
קרוב אל העלה והרים גם הפועל הניף ,אבל נראה ,כי הוא התרחק פחות מהם מן ההוראה המקורית של
גרימת תנועה .ההנפה כפעולה פולחנית נעשית על פי רוב לא ”לאל” אלא ”לפני אל” )למשל  :(170האל נתפס
כנוכח וצופה בפעולה יותר מאשר כמקבל מנחה המועברת לרשותו .רק פעמיים מלוּוה הניף בצירוף יחס עם
ל־ ,כנגד חמש–עשרה היקרויות של הניף לפני 226 ,ועל כן נעדיף לראות את משמעות הנתינה כמשמעות נספחת
בלבד עבור פועל זה.
נוּפה ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה )ויקרא כג (20
כּוּרים ְתּ ָ
 170וְ ֵהנִ יף ַהכּ ֵֹהן א ָֹתם ַעל ֶל ֶחם ַה ִבּ ִ
פעלים המתארים את הכנת המנחה.

צירופי יחס עם ל־ נלווים לעתים קרובות גם לפעלים אחרים הקשורים

בהכנת המנחה ומתארים את אופן יצירתה .הפועל זבח מופיע כמאה ועשר פעמים במקרא ,בכמחציתן בליווי
מילת היחס ל־ 227 .שוב ,הדטיב מוסיף להוראתו הבסיסית של הפועל )”שחט” או ”ערך זֶבַח”; ראה סעיף (4.3
גוון של נתינה ,והפועל מקבל משמעות מעין ”שחט כדי להגיש כמנחה” )171א( 228 .זאת ועוד :במקומות שבהם
.222
.223
.224
.225

.226
.227
.228

ראה התיאור שתיאר רובינשטיין )תשל”ז (67–66 :2את ההתפתחות הסמנטית והתחבירית של הפועל הרים ,והתיאור של ח’ ציטרון
)תשל”ט ,(38 :תלמידתו של רובינשטיין ,את הפועל העלה.
כך במקרה של העלאת המנחה למלך אשור במל”ב יז  .4אבל בשופטים טז  ,8למשל ,סרני הפלשתים ”מעלים” יתָרים לדלילה במובן
הגיאוגרפי-טופוגרפי של הבאת היתרים למקום הימצאה ,שהם עצמם ”עולים” אליו )השווה שם ,פסוק  ,(18ומשמעות הנתינה היא
משמעות נספחת .כך גם בשמ”א ב  19בהקשר למעיל שחנה ”מעלה” לבנה עם עלייתה לרגל לשיֹלה מדי שנה בשנה.
דה”ב ל  ,24לה .9 ,8 ,7
ראה ויקרא כב  ,15במדבר טו  ,19יח  ,24 ,19לא  ,52 ,28יחזקאל מה  ,1מח  .9גם בהיעדר דטיב ברור מן ההקשר כי התרומה מורמת
לאל :שמות לה  ,24במדבר טו ) 20פעמיים( ,יח  ,29 ,28 ,26יחזקאל מה  ,13מח  ,20 ,8עזרא ח  .25כך גם עבור הפועל העלה ,המשמש
במובן של העלאת מנחה כשישים פעמים במקרא ,מתוכן רק חמש עשרה פעמים בליווי צירוף יחס עם ל־ )יהושע ח  ,31שופטים יג
 ,19 ,16שמ”א ו  ,14שמ”ב כד  ,24מל”ב יז  ,4יחזקאל מג  ,24עמוס ה  ,22תהלים סו  ,15עזרא ג  ,6 ,3דה”א טז  ,40כג  ,31כט ,21
דה”ב ח  :(12למעט מל”ב יז  ,4שם מקבל המנחה הוא אנושי )ראה הערה  223לעיל( ,המנחה תמיד מועלית לאל .וראה גם הצירוף
 ,šʿly lהמקביל באוגריתית אל העלה ל־ בעברית ,ב–.KTU 6.13:1, 6.14:1, 6.62:2הניף ל־ :שמות לה  ,22במדבר ח  .13הניף לפני :שמות כט  ,26 ,24ויקרא ז  ,30ח  ,29 ,27ט  ,21י  ,15יד  ,24 ,12כג  ,20 ,11במדבר ה
 ,25ו  ,20ח  .21 ,11אבל ראה סעיף  6.1.6על השימוש בלפני להצגת המוטב.
גם באוגריתית נלווית לעתים קרובות  l-דטיבית לפועל ” dbḥזבח”KTU 1.14:II:23, IV:5, 1.19:IV:29, 1.41:50, 1.79:7, 1.115:1, :
.1.119:8, 1.164:3
רק במקומות בודדים מורה הפועל זבח על שחיטה שאינה חלק מהפולחן הדתי )ראה למשל שמ”א כח  ,24מל”א א  ,(25 ,19 ,9ורק
פעם אחת נלווה לפועל בהוראתו ה”חילונית” צירוף יחס עם ל־ המתייחס לאדם שעבורו נעשתה השחיטה )דה”ב יח  .(2כאן לא
נראה בדטיב חלק מהצרכת הפועל ,אלא משלים נספח בלבד.
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אין התייחסות לזבח ספציפי )למשל 171ב( 229 ,מועבר הדגש מן המעשה עצמו אל תכליתו הדתית-פולחנית —
הבעת אמונה ,כניעה או תודה לאל מסוים באמצעות

הזבח230 .

ֹלהיָך שׁוֹר וָ ֶשׂה ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶ ה בוֹ מוּם כֹּל ָדּ ָבר ָרע )דברים יז (1
 171א לֹא־ ִתזְ ַבּח ַליהוָ ה ֱא ֶ
א־ת ְשׁ ַתּ ֲחווּ ָל ֶהם וְ לֹא ַת ַע ְבדוּם וְ לֹא ִתזְ ְבּחוּ ָל ֶהם )מל”ב יז (35
ֹלהים ֲא ֵח ִרים וְ ל ֹ ִ
ב לֹא ִת ְיראוּ ֱא ִ
גם לצד פעלים אחרים אפשר לחוש בהבחנה מעין זאת .החל מסוף תקופת המלכים מלוּוה הפועל ִקטּר

כמעט תמיד בצירוף יחס עם ל־ 231 ,והוא מורה לא על הפעולה עצמה של העלאת עשן המנחה כחלק מהפולחן
אלא על הפולחן לאלים באופן כללי )לדוגמה 172א( .במקביל משתלטת צורת ההפעיל הקטיר ,שעד כה שימשה
רק כפועל יוצא למושא ישיר )הקטיר >מנחה<( ,על המסגרת התחבירית המקורית של ִקטּר ,שבמובנו הבסיסי
”גרם למנחה להפיץ עשן” שימש כפועל עומד 232 ,ועל דרך ִקטּר ל־ מופיע כמה פעמים גם הקטיר ל־ )הן במשמעות
הפשוטה של נתינת קטורת לאל הן במשמעות הסמלית שמעֶבֶר לכך ,למשל ב–172ב( 233 .שוב ,המבנה הזה מופיע
רק בתקופה מאוחרת; בספרים המוקדמים יותר אין צירופי יחס עם ל־ מצטרפים ישירות אל הקטיר אלא רק
אל שמות העצם ִא ֶשּׁה או ריח ניחֹח המשמשים כפרדיקט משני למושא הישיר של הפועל )כמו ב–172ג( :במבנה
זה ,משמעות הנתינה היא משמעות נספחת בלבד.
אֹלהים ֲא ֵח ִרים וַ יִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ַמ ֲע ֵשׂי יְ ֵד ֶיהם )ירמיה א (16
ל־ר ָע ָתם ֲא ֶשׁר ֲעזָ בוּנִ י וַ ְי ַק ְטּרוּ ֵל ִ
 172א ַעל ָכּ ָ
ב ָוּפ ַק ְד ִתּי ָע ֶל ָיה ֶאת־יְ ֵמי ַה ְבּ ָע ִלים ֲא ֶשׁר ַתּ ְק ִטיר ָל ֶהם )הושע ב (15
ג

וְ ִה ְק ִטיר א ָֹתם ַהכּ ֵֹהן ַה ִמּזְ ֵבּ ָחה ִא ֶשּׁה ַליהוָ ה ָא ָשׁם הוּא )ויקרא ז (5

נראה שגם הפועל זִ בּח ,המופיע לעתים קרובות בצמוד אל ִקטּר 234 ,מקבל בעקבותיו הוראה רחבה יותר של
פולחן )למשל 173א(;  235וכך גם עבור הצירוף הסיך נסך

)173ב(236 .

 173א ָק ְראוּ ָל ֶהם ֵכּן ָה ְלכוּ ִמ ְפּנֵ ֶיהם ַל ְבּ ָע ִלים ְיזַ ֵבּחוּ וְ ַל ְפּ ִס ִלים ְי ַק ֵטּרוּן )הושע יא (2
ב ָעשׂ ֹה נַ ֲע ֶשׂה ֶאת־נְ ָד ֵרינוּ ֲא ֶשׁר נָ ַד ְרנוּ לְ ַק ֵטּר ִל ְמ ֶל ֶכת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וּלְ ַה ֵסְּך ָלהּ נְ ָס ִכים )ירמיה מד (25
.229
.230
.231
.232
.233
.234
.235
.236

דוגמאות נוספות :שמות כב  ,19לב  ,8דברים לב  ,17מל”ב יז ) 36העוקב למובאה 171ב( ,עזרא ד  2ועוד.
התפתחות סמנטית מעין זאת — מן ”הגיש זבח לאל” אל ”כיבד אל ,עבד אותו” — היא אולי ההסבר לצירוף זבח הדד )”זָבַח להדד”(
המתועד בניב הארמי של שׂמאל ) .(Had 15, 16, 21הבעת המוטב של זבח במושא ישיר במקום בצירוף יחס עם ל־ מיוחדת לשׂמאלית
בין השפות השמיות הצפון–מערביות ,אבל לפי גיבסון ) (TSSI II: 72כך מצוי גם בשמית דרומית )שבאית(.
הצירוף ִקטּר ל־ מופיע עשרים וארבע פעמים במקרא ,שני שלישים מהן בספר ירמיה והיתר במלכים ב ,הושע ,חבקוק ודברי הימים
ב.
על השימוש העומד בצורת הפִּעל לעומת השימוש היוצא בהפעיל ראה אדלמן ) .(Edelman 1985: 401, 404בשני מקומות משמשת
לכאורה צורת הפִּעל כפועל יוצא למושא ישיר )שמ”א ב  ,16עמוס ד  ,(5אך ראה השגותיה של אדלמן )שם (400 :בעניין זה.
ירמיה מח  ,35הושע ב  ,15דה”ב יג ) 11עם הקטיר כפועל יוצא( ,כו  .18בדה”ב לד  25הכתיב הפעיל ,הקרי פִּעל.
ראה מל”א כב  ,44מל”ב יב  ,4יד  ,4טו  ,35 ,4טז  ,4הושע ד  ,13יא  ,2חבקוק א  ,16דה”ב כח .4
המשמעות הכללית של פולחן מתיישבת יפה עם רוב הופעותיו של הצירוף זִ בּח ל־ :מל”א יא  ,8יב  ,32הושע יא  ,2חבקוק א ,16
דה”ב כח  ,23לג  .22בתהלים קו  38נלווה צירוף היחס הדטיבי לפועל שמשלימו מושא ישיר ,ואז ברור כי זִ בּח אינו מתייחס לפולחן
באופן כללי אלא לפעולה ספציפית; השווה אל השימוש בזָ ַבח בפסוק הקודם )תהלים קו .(37
גם עם הצירוף הסיך נסך ל־ ברוב היקרויותיו מתיישבת הוראת הפולחן הכללית .ראה במדבר כח  ,7ירמיה ז  ,18יט  ,13לב  ,29מד
) 19 ,18 ,17פעמיים( ,25 ,ובבניין קל גם הושע ט  .4בשמ”ב כג ) 16ובמקבילה בדה”א יא  18עם נִ סּך בפִּעל( ,שוב ,מתוארת פעולה
ספציפית ולא פולחן באופן כללי.
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הפעלים הקדישׁ והחרים.

עיון בהצרכתם של פעלים שונים

פועל אחר אשר מופיע בהקשר פולחני ועשוי להיות מלוּוה בצירוף יחס דטיבי

הוא הפועל הקדיש .רובינשטיין ,בדונו בשימוש בפועל זה במבעים כגון זה שבמובאה  237 ,174היסס לייחס לו
משמעות מילונית של גרימת בעלות ,והכיר בקיומה של משמעות כזאת רק כמשמעות נספחת להוראה המקורית
של הפועל” ,הפריש כקדוש” .לאור העובדה ,שיותר משליש מהיקרויותיו של הפועל הן בליווי צירוף יחס דטיבי
)שבע–עשרה מתוך ארבעים וחמש היקרויות( 238 ,אנו נניח כאן — בשונה מרובינשטיין — כי הפועל הקדיש קיבל
כבר בלשון המקרא הוראה מעין ”ייעד ,הועיד” כבעברית בת ימינו ,ובהוראה זו הוא מצריך )בנוסף למושא
הישיר( צירוף יחס עם

ל־239 .

ל־הגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ִכּ ֵבּשׁ )שמ”ב ח (11
ם־ה ֶכּ ֶסף וְ ַהזָּ ָהב ֲא ֶשׁר ִה ְק ִדּישׁ ִמ ָכּ ַ
 174גַּ ם־א ָֹתם ִה ְק ִדּישׁ ַה ֶמּ ֶלְך ָדּוִ ד ַליהוָ ה ִע ַ
גם לצירוף החרים ל־ משמעות הקרובה אל ”הקדיש ל–” .שוב נשאלת השאלה ,אם משמעות הנתינה ראויה
להירשם כמשמעות מילונית של

הפועל 240

או להיחשב רק כמשמעות נספחת להוראתו הבסיסית של החרים,

”הפקיע” או ”שם תחת חרם” )ומכאן ,בעיקר בהקשר צבאי-מלחמתי” ,ייעד להשמדה ,השמיד”( .בשל נדירותו
של הצירוף )מתוך כחמישים היקרויות במקרא מלוּוה החרים בדטיב פעמיים

בלבד(241 ,

נעדיף הפעם את

האפשרות השנייה ,לפיה צירוף היחס עם ל־ אינו מוצרך על ידי הפועל החרים.

5.8.2

הפועל השתחוה

הפועל השתחוה מלוּוה בצירוף יחס עם ל־ בכתשעים וחמש מתוך כמאה ושבעים היקרויותיו במקרא )שתי
דוגמאות מופיעות במובאות 171ב ו–172א בסעיף  5.8.1לעיל( .גם כאן אין הפעולה — התכופפות והנמכת הגוף
— נתפסת כפעולה לשם עצמה אלא כאמצעי להבעת כבוד לאל או לאדם בעל מעמד גבוה בכלל ,וכסמל לפולחן
לאל בפרט 242 .ברור כי העיקר אינו התנועה עצמה אלא המשמעות הסמלית שלה ,ורק במספר קטן של מקומות
יבואו לצד השתחוה ביטויים המתארים את תנועת הגוף וממקמים אותה במרחב ,כמו למשל על אפיו וארצה
ב–243 .175

ל־א ָפּיו ַא ְר ָצה ִל ְפנֵ י ַה ֶמּ ֶלך )שמ”ב יד (33
ל־ה ֶמּ ֶלְך וַ יִּ ְשׁ ַתּחוּ לוֹ ַע ַ
 175וַ יָּבֹא ֶא ַ
.237
.238
.239
.240
.241
.242

.243

) ;Rubinstein (1975: 36–37רובינשטיין )תשל”ז.(68 :2
הדטיב מתייחס על פי רוב לאל )ויקרא כב  ,3 ,2כז  ,22 ,16 ,14במדבר ג  ,13ח  ,17דברים טו  ,19שופטים יז  ,3שמ”ב ח  ,11דה”א
יח  ,11דה”ב ב  ,3ל  (17או לשמו )מל”א ט  ,7דה”ב ז  ,(20אבל גם לאדם המשרת בקודש )נחמיה יב  ,47פעמיים( .בירמיה יב 3
משמש צירוף היחס להציג תכלית ולא מוטב.
גם אוצר לשון המקרא ו– HALOTמכירים במשמעות זו כמשמעות נפרדת.
כך באוצר לשון המקרא ,ב– BDBוב– HALOTבערך חרם .I
ויקרא כז  ,28מיכה ד  .13הצירוף מתועד גם בכתובת מישע במואבית ).(KAI 181:17
לדיון מפורט במצבים שבהם משמשת ההשתחוות ובמשמעויות החברתיות והדתיות הקשורות בה ראה גרוּבּר )Gruber 1980:
 .(90–123, 187–200על פי רוב מסבירים את השתחוה כצורת השתפעל מן חוה  IIבמובן ”התפתל” או כצורת התפעלל מן שׁחה
)הפירוש שהועדף כאן( .לשאלת האטימולוגיה של השתחוה ראה למשל דייויס ) (Davies 1979והפניות שם; וראה גם הצעתו של
קרויצר ) (Kreuzer 1985לגזור את הפועל מן השורש חיה ולקשר את פעולת ההשתחוות לאמירת הברכה ”יחי המלך!”.
צירופי יחס עם לפני המופיעים לצד השתחוה )בראשית כג  ,12דברים כו  ,10שמ”א א  ,19ישעיה סו  ,23תהלים כב  ,28פו  ,9דה”ב
כה  (14הם ספק לוקטיביים ספק דטיביים; על מעמדה של מילת היחס לפני ראה סעיף .6.1.6
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סעיף 5.8

פעלים הקשורים בפולחן

באוגריתית ,בשונה מעברית ,אין הפועל  yštḥwyמתועד בהשלמת

דטיב244 .

הדבר קשור אולי בעובדה,

שההשתחוות אינה מוזכרת מעולם בטקסטים האוגריתיים כחלק מפולחן האלים ,אלא רק כברכת שלום
הנהוגה בין האלים לבין עצמם 245 .עם זאת ,לעתים קרובות מופיע  yštḥwyבנוסחה ”קלישאית” בקואורדינציה
אל הפועל ” kbdכיבד” ,המבטא את תכליתה )או את תוצאתה?( של התנועה )למשל
מועבר הדגש מן הפעולה הפיסית אל משמעותה

246 ,(176

ובצורה זו שוב

הסמלית247 .

(KTU 1.4:IV:25–26) lpʿn il thbr wtql tštḥwy wtkbdh 176

= לרגלי אל תקוד ותיפול ,תשתחווה ותכבדהו

5.8.3

פועלי הלל ושירה

בשני פעלים נפוצים שעניינם אמירת שבחי האלִ ,הלל והודה ,מתקיים — כמו בפועל דרשׁ שנידון בסעיף 5.7.4
— מעבר מהשלמה במושא ישיר להשלמה בצירוף יחס עם ל־ בלשון המקרא המאוחרת 248 .גם עם הפעלים זִ מר

ושׁר מתועדים שני המבנים התחביריים ,אך עבור הפעלים האלה אי–אפשר לזהות בבירור התפתחות דיאכרונית
שבה תלוי החילוף בין סימני ההצרכה 249 .ייתכן שהצירופים שׁר ל־ וזִ מר ל־ נמצאו בלשון בשלב מוקדם יותר
ושקיומם עודד את המעבר של ִהלל והודה ,המשמשים לעתים קרובות לצד שׁר וזִ מר בשירה הדתית )למשל
177א–ב( ,להשלמה במילת היחס ל־.
אוֹדה יְ הוָ ה ְכּ ִצ ְדקוֹ וַ ֲאזַ ְמּ ָרה ֵשׁם־יְ הוָ ה ֶע ְליוֹן )תהלים ז (18
ֶ
 177א
ב טוֹב לְ הֹדוֹת ַליהוָ ה וּלְ זַ ֵמּר ְל ִשׁ ְמָך ֶע ְליוֹן )תהלים צב (2
בארבעת הצירופים ִהלל ל>אל< ,הודה ל>אל< ,שׁר ל>אל< וזִ מּר ל>אל< — ואפשר להוסיף אליהם גם צירופים
דומים עם פעלים נדירים יותר ,כמו למשל ענה ו ִענּה )במובן ”שר”(  250או ִרנּן והרנין  — 251קיימת אי–וודאות אם
צירופי היחס מתייחסים לנמען ,המאזין לדברי השירה והשבח )ל־ דטיבית( ,או לתוכן הדברים )ל־ בהוראת
”על ,אודות” ,כמו לדוגמה במובאות 229ב ו–230ב בסעיף  .(5.12.2דה בר ,שדן בפירוט בפועל שׁר ,נוטה לטובת
האפשרות השנייה 252 .בהיקרותו היחידה של ” šr l-שר ל–” באוגריתית )178א( ברור כי המשלים מתייחס לתוכן
.244
.245
.246
.247
.248

.249
.250
.251
.252

פירוש הסופית  -nשל  [yšt]ḥwynב– KTU 1.1:II:16ככינוי חבור דטיבי )כך לפי קרויצר (Kreuzer 1985: 43 ,הוא מסופק .לרוב רואים
בה צורן זוגי )ראה למשל וויאט (Wyatt 1998: 40 n. 10 ,או אנרגיקוס )טרופר.(Tropper 2000: 498 ,
השווה גרוּבּר ).(Gruber 1980: 151–152
ראה עוד  .KTU 1.2:III:6, 1.3:III:10, VI:19–20, 1.4:VIII:28–29, 1.6:I:38בכמה מקומות נוספים אפשר לשחזר את הנוסחה בטקסטים
מקוטעים.
ראה בעניין זה גם פַּרדי ).(Pardee 2004: 294
ִהלל ל־ מופיע תריסר פעמים ,כולן בעזרא ובדברי הימים :עזרא ג  ,11דה”א טז  ,36 ,4כג  ,30 ,5כה  ,3כט  ,13דה”ב ה ) 13פעמיים,
מהן פעם אחת בקואורדינציה( ,כ  ,19כט  ,30ל  .21מתוך כשמונים וחמש ההיקרויות של ִהלל את ,רק שלוש הן בספרים המאוחרים:
עזרא ג  ,10נחמיה ה  13ובהקשר שאינו דתי דה”ב כג  .12בספר בן–סירא מצוי ִהלל בהשלמת מושא ישיר דווקא ,גם כשהמשלים
מתייחס לאל )סירא מז  ,10נא  .(12 ,11 ,1להודה את כחמישים וחמש היקרויות במקרא ,מתוכן רק שתיים בספרים המאוחרים
)דה”ב ו  .(26 ,24כנגד זאת הצירוף הודה ל־ ,המצוי כארבעים פעמים במקרא ,מופיע בספרים המאוחרים חמש–עשרה פעמים :עזרא
ג  ,11נחמיה יב  ,46דה”א טז ) 4בקואורדינציה( ,41 ,35 ,34 ,8 ,7 ,כג ) 30בקואורדינציה( ,כה ) 3בקואורדינציה( ,כט  ,13דה”ב ה
 ,13ז  ,6 ,3כ  .21הודה ל־ אף חוזר ארבע–עשרה פעמים בספר בן–סירא במזמור הנספח לסירא נא ) 12בסירא נא  22 ,1מצוי הפועל
בהשלמת כינוי חבור(.
שני הפעלים משמשים בעיקר במזמורי התהלים ,שאי–אפשר להעריך זמן חיבורו של כל אחד מהם )לדיון מקיף בסוגיה זו ראה
הורביץ תשל”ב(.
ראה במדבר כא  ,17שמ”א כט  ,5ישעיה כז  ,2תהלים קמז .7
ראה תהלים פא  ,2פד  ,3צה .1
) .de Boer (1981כמובן ,אין הכוונה למקרים שבהם ברור כי צירוף היחס מוסב אל הנמען ,כמו למשל בתהלים ז  ,1קלז .3
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פרק 5

עיון בהצרכתם של פעלים שונים

השירה 253 ,אבל ההתלבטות הקשורה בצירוף שׁר ל־ בעברית — האם לפרש ”שר אודות” או ”שר אל ,באוזני”
— מצויה באוגריתית דווקא בצירוף ” šr ʿlשר על” )למשל

178ב(254 .

 178א (KTU 1.3:III:5–7) mšr l dd aliyn bʿl yd pdry bt ar ahbt ṭly bt rb

= לשיר לדודי )= על דודי( בעל האדיר ,חשק פדרי בת אור ,אהבת טלי בת רביב
ב

(KTU 1.3:I:20–22) yšr ǵzr ṭb ql ʿl bʿl b ṣrrt ṣpn

= ישיר הנער טוב הקול על )= אל?( בעל בפסגות צפון
כך או כך ,משכיחות הופעתה של מילת היחס ל־ לצד פועלי השירה וההלל ברור ,כי אין זו ל־ המשמשת
כתווית המושא ,כפי שמצוי פה ושם במקרא לצד פעלים שונים )ראה סעיף  .(4.4.2מסתבר — בעיקר אם נראה
בה ל־ דטיבית — כי השימוש בה קשור בהוראתם כפועלי העברת מסר )סעיף  :(5.4.2השימוש בל־ לצד ִהלל,
הודה ,שׁר ,זִ מר ודומיהם נוצר אולי מאנלוגיה אל השימוש בה לצד פעלים דוגמת אמר ,הגיד ,קרא

5.9

ועוד255 .

פועלי שלטון

אל הפועל מלך נלווים לעתים קרובות צירופי יחס עם על ,המתייחסים לארץ הנמצאת תחת שלטונו של המלך
או לנתינים החיים תחת מרותו :בעברית המקראית מופיעה מילת היחס על לצד מלך )על צורותיו השונות
בבניינים קל ,הפעיל והָפעַל( כשבעים פעמים ,שהן כחמישית מכלל היקרויותיו ,וצירופים מקבילים מתועדים
בפניקית ,מואבית ,ארמית ,שׂמאלית ואוגריתית .הצירוף מלך על הוא רק דוגמה אחת מני רבות לשימוש
המקובל במילת היחס הזאת לסימון יחסי היררכיה או להגדרת תפקיד שיש בו אחראיות ,לא רק בצירוף אל
פועל — ִמנּה את >פלוני< על ,פקד/הפקיד את >פלוני< על וכן הלאה — אלא גם מחוץ לצירוף פועלי 256 .מכיוון
שמעמדו של מלך ביחס לנתיניו או לארצו ,הקשר ההיררכי ביניהם ,הוא חלק מעצם הגדרתו כמלך ,יש לראות
את מילת היחס על כמוצרכת ,גם אם אין היא הכרחית אלא ניתנת

להשמטה257 .

לעומת צירופי היחס עם על ,צירופי יחס עם ב־ המופיעים לצד מלך משמשים להצגת עיר הבירה כמקום
מושבו של המלך או מרכז שלטונו )ראה למשל  ,(179כלומר אלו הם תיאורי מקום שאינם מוצרכים על ידי
הפועל; רק במקרים חריגים מתייחס צירוף יחס עם ב־ לארץ כולה 258 .עם זאת ,באוגריתית נדמה — אולי בשל
מיעוט הנתונים — כי ההבחנה בין  mlk ʿlלבין  mlk b-מוקפדת

פחות259 .

 .253לטקסט מקבילה ב– ,KTU 1.101:17שבה מוצג תוכן השירה באמצעות מושא ישיר šr .בהשלמת מושא ישיר מצוי עוד ב–KTU 1.24:1,
.38, 40, 1.108:3
 .254וכן ב– .KTU 1.17:VI:31לפירושים האפשריים ראה למשל פַּרדי )ָ ;(Pardee 1976: 271, 317קקוֹ )’ .(TOu I: 156 n. sשימוש במילת

.255
.256
.257
.258

.259

היחס על להצגת המאזין לשירה מצוי במקרא באיוב לג  ,27אם מקבלים את הקריאה יָ ִשׁר תחת יָ שׁ ֹר.
ראה בעניין זה גם מאלסה ).(Malessa 2006: 64–65
ראה  BDBערך על .3 II
זאת בניגוד לדעתה של שׂורק )תשנ”ט.(64 ,32 :
ר־תּ ַאוֶּ ה
וּמ ַל ְכ ָתּ ְבּכֹל ֲא ֶשׁ ְ
ארץ אדום בבראשית לו  32 ,31ודה”א א  ;43יהודה במל”א יד  21וירמיה לז  ;1וראה גם הביטוי הכללי ָ
נַ ְפ ֶשָׁך בשמ”ב ג  21ומל”א יא  .37כפי שהעירו ידין ובוצ’לטי כל אחד בנפרד ,זהו נתון שיש להביאו בחשבון בשחזור טקסטים
מקוטעים .ידין ) ,(Yadin 1976: 11–12שדן באחד מחרסי ערד ) ,(Arad 88:1הציע לשחזר בו אני מלכתי בכ]רכמיש[ במקום אני מלכתי
ב]כל הארץ[ .בוצ’לטי ) (Buccellati 1964: 56–59נגע בכתובת זַכֻּר הארמית ) (Zak 1:3והעדיף עבורה את השחזור והמלכני בעלשמ]ין
בח[זרך על פני והמלכני בעלשמ]ין על ח[זרך; נימוק נוסף לטובת שחזור מילת היחס המחוקה כב־ הוא היעדר מקום מספיק לעל
)גיבסון.(TSSI II: 8–9, 13 ,
 mlk ʿlמתועד בשני מקומות) KTU 1.4:VII:49–50, 1.15:V:20 :בשניהם מתייחס צירוף היחס לנתינים ולא לארץ( mlk b- .מתועד
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סעיף 5.9

פועלי שלטון

יהוּדה
ֹלשׁים וְ ָשֹׁלשׁ ָשׁנָ ה ַעל ָכּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל וִ ָ
ירוּשׁ ַלםִ ָמלַ ְך ְשׁ ִ
וּב ָ
הוּדה ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים וְ ִשׁ ָשּׁה ֳח ָד ִשׁים ִ
ְ 179בּ ֶח ְברוֹן ָמלַ ְך ַעל־יְ ָ

)שמ”ב ה (5
מילת היחס על מצטרפת אל הפועל מלך בעיקר כשהוא מתייחס לפעילותו של המלך לאורך תקופה )אספקט
דורטיבי( ,ופחות כשהוא מתמקד בעלייה לשלטון )אספקט אינגרסיבי( .לנוסחה הקבועה בן … שנה >פלוני<
במלכו ,החוזרת יותר משלושים וחמש פעמים במקרא ,נוסף צירוף יחס עם על רק פעם אחת )180א( .מחוץ
ָ
לנוסחה הזאת מצויים עוד תשעה מקומות שבהם נלווה צירוף יחס עם על לפועל מלך )בבניין קל( במובן
אינגרסיבי ,במטרה להדגיש את ההבחנה בין שתי השושלות בישראל וביהודה )ראה לדוגמה חלקה הראשון
של מובאה 180ב(;  260זאת לעומת כארבעים מקומות שבהם נוספת על לפועל במובן דורטיבי )כמו בחלקה השני
של אותה מובאה( — אם כי קורה גם ששני האספקטים של הפועל ,האינגרסיבי והדורטיבי ,מתערבים זה בזה
)כמו למשל

ב–180ג(261 .

וּשׁ ַתּיִ ם ָשׁנִ ים ָמלָ ְך )שמ”ב ב (10
ן־שׁאוּל ְבּ ָמלְ כוֹ ַעל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
ן־א ְר ָבּ ִעים ָשׁנָ ה ִאישׁ־בּ ֶֹשׁת ֶבּ ָ
 180א ֶבּ ַ
הוּדה וַ יִּ ְמֹלְך ַעל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁנָ ָתיִ ם )מל”א טו
ב וְ נָ ָדב ֶבּן־יָ ָר ְב ָעם ָמלַ ְך ַעל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְשׁנַ ת ְשׁ ַתּיִ ם ְל ָא ָסא ֶמ ֶלְך יְ ָ
(25
ג

הוּדה ָמלַ ְך ָע ְמ ִרי ַעל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָ ה )מל”א טז (23
ֹלשׁים וְ ַא ַחת ָשׁנָ ה ְל ָא ָסא ֶמ ֶלְך יְ ָ
ִבּ ְשׁנַ ת ְשׁ ִ

מילת יחס אחרת הנוספת לעתים קרובות לפועל מלך היא תחת .בעוד שמלך על מתייחס לקשר ההיררכי
בין השליט לנתיניו )או לארצם( ,הצירוף מלך תחת מתמקד בחילופי השלטון בין המלך הקודם לנוכחי ,ומטבע
הדברים נושא נימה אינגרסיבית .אפשר להתלבט אם מילת היחס תחת מוצרכת על ידי הפועל; רובינשטיין,
למשל 262 ,רואה בה תוספת בלבד ,המעניקה לפועל משמעות נספחת :הוא מפרק את הצירוף המליך את >פלוני<
תחת >אלמוני< לשתי פרופוזיציות” ,המליך את פלוני וגרם בכך שהוא יהיה תחת אלמוני” .אף העובדה שמילת
היחס תחת מתחלפת במקומות אחדים עם אחרי

)181א–ב(263 ,

הפותחת תיאור זמן אשר בבירור אינו חלק

מהצרכת הפועל ,מחזקת את הדעה שגם תחת אינה מוצרכת .ואולם תפוצתו הגדולה של הצירוף מלך תחת —
הפועל בבניין קל מלוּוה במילת היחס הזאת כשבעים פעמים ובבניין הפעיל שתים–עשרה פעמים נוספות ,בסך
הכול כמעט שישית מהיקרויותיה של תחת במקרא — מצדיקה לראות בו צירוף כבול שיוחד לתיאור חילופי
השלטון.
ל־כּ ְס ִאי )מל”א א (24
אמר נָ ָתן ֲאד ֹנִ י ַה ֶמּ ֶלְך ַא ָתּה ָא ַמ ְר ָתּ ֲאד ֹנִ יָּ הוּ ִי ְמֹלְך ַא ֲח ָרי וְ הוּא יֵ ֵשׁב ַע ִ
 181א וַ יּ ֹ ֶ
ל־כּ ְס ִאי וְ הוּא ִי ְמֹלְך ַתּ ְח ָתּי )מל”א א (35
וּבא וְ יָ ַשׁב ַע ִ
יתם ַא ֲח ָריו ָ
ב וַ ֲע ִל ֶ

.260
.261
.262
.263

בשלושה מקומות :ב– KTU 1.6:I:62עם צירוף היחס ” bṣrrt ṣpnבפסגות צפון” המתייחס למקום מושבו של המלך עשתר ,ב–KTU
 1.6:I:65עם צירוף היחס ” barṣ il klhבארץ אל כולה” המתייחס לתחום שלטונו ,וב– KTU 2.47:12עם צירוף היחס ” bḥwt špḥבאדמת
המשפחה” )?( שאינו ברור די הצורך; וראה בעניין זה גם פַּרדי ).(Pardee 1976: 251

וראה עוד :מל”א טו  ,1טז  ,29 ,8כב  ,52 ,41מל”ב ג  ,1ט  ,29דה”ב יג  .1המליך בהפעיל ,שהוא תמיד אינגרסיבי ,מלוּוה בצירוף יחס
עם על בחמישה–עשר מקומות ,מעט פחות משליש מהיקרויותיו.
ועוד :מל”א טו  ,33מל”ב יג  ,10 ,1טו  ,27 ,23 ,17יז  .1על המשמעות הכפולה של הפועל בפסוקים כאלה העיר גם בוצ’לטי )Buccellati
.(1964: 58
רובינשטיין תשנ”ב.245–244 :
מילת היחס אחרי מופיעה לצד מלך לא רק בעברית )מל”א א  (30 ,24 ,17 ,13אלא גם במואבית ).(KAI 181:2–3
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בשונה מן מלך — ומן הפועל הנדיר שׂרר ,המצריך כמוהו את מילת היחס

על 264

— מצריך הפועל משׁל

את מילת היחס ב־ )ראה מובאה  2בסעיף  :(1.1מתוך קרוב לשמונים היקרויות שלו במקרא ,כחמישים הן
בהשלמת צירוף יחס עם ב־ 265 .גם הפועל שׁלט ,המצוי הן בעברית הן בארמית ,מצריך ברגיל את מילת היחס
ב־ ,אם כי הוא מתועד בכל אחת מהשפות גם פעם אחת עם

על; 266

את החילוף הזה עודדה אולי השפעתו

של הפועל מלך ,שתפוצתו גדולה בהרבה מתפוצת פועלי השלטון האחרים ,ובוודאי תרמה לו גם המשמעות
ההיררכית שנושאת על באופן כללי.
פעלים אחדים הקשורים בשליטה או נחייה באופן כללי יותר מקיימים חילוף בין השלמה בצירוף יחס עם
ב־ לבין השלמה במושא ישיר .לצד הפועל רדה שכיחה יותר ההשלמה בצירוף יחס )ארבע–עשרה

פעמים( 267

מההשלמה במושא ישיר )חמש פעמים( 268 ,אף ששתיהן עשויות לבוא באותם הקשרים )182א–ב( .לעומת זאת
עם הפעלים רעה ונהג ההשלמה הרגילה היא במושא ישיר ,ומילת היחס ב־ מופיעה לצדם רק במקומות
בודדים269 .

 182א לֹא־ ִת ְר ֶדּה בוֹ ְבּ ָפ ֶרְך )ויקרא כה (43
ב ְוּב ָחזְ ָקה ְר ִד ֶיתם א ָֹתם ְוּב ָפ ֶרְך )יחזקאל לד (4

5.10

האלטרנציה הלוקטיבית ואלטרנציות דומות

5.10.1

האלטרנציה הלוקטיבית — תיאור כללי

פעלים רבים משמשים בשתי מסגרות תחביריות חלופיות ,הנבדלות זו מזו באופן מימושם של הארגומנטים
המעורבים :אלמנט מסוים ,המופיע באחד המבנים כצירוף יחס ,תופס במבנה השני את עמדת המושא הישיר או
במקרים מסוימים את עמדת הנושא .מכיוון שברוב המקרים מדובר באלמנט המשמש תיאור מקום 270 ,התופעה
הזאת ידועה בספרות המחקר בשם אלטרנציה לוקטיבית ) ,(locative alternationולפי שתיאור המקום הופך
.264
.265

.266
.267
.268
.269

.270

ראה שׂרר על בשופטים ט  22והשׂתרר על בבמדבר טז  .13באסתר א  22צירוף היחס בביתו הוא תיאור מקום .אפשר לציין גם את
הצירוף חלשׁ על )ישעיה יד  ;(12לפועל חלשׁ היקרות נוספת יחידה בשמות יז  ,13שם הוא יוצא למושא ישיר והוראתו קרובה אל
”הביס”.
הופעתה החריגה של מילת היחס על בהשלמתו בנחמיה ט  ,37לצד מילת היחס ב־ ולא במקומה ,נראית כהיגררות אחר צירוף היחס
אותינוּ וְ ַעל גְּ וִ יּ ֵֹתינוּ מ ְֹשׁ ִלים ִוּב ְב ֶה ְמ ֵתּנוּ ִכּ ְרצוֹנָ ם .במשלי כח 15
עם על המופיע קודם לכן באותו פסוקַ :ל ְמּ ָל ִכים ֲא ֶשׁר־נָ ַת ָתּה ָע ֵלינוּ ְבּ ַחטּ ֹ ֵ
שׁוֹקק מ ֵֹשׁל ָר ָשׁע ַעל ַעם־
משמש הבינוני מ ֵֹשׁל כשם עצם וצירוף היחס עם על אינו קשור אליו כמשלים :במשפט השמני ֲא ִרי־נ ֵֹהם וְ ד ֹב ֵ
ָדּל ,האלמנט השני )הנושא( הוא ”מושל רשע )אשר( על עם דל” .כך גם בירמיה לג  26עם מילת היחס אלִ :מ ַקּ ַחת ִמזַּ ְרעוֹ מ ְֹשׁ ִלים ֶאל־
זֶ ַרע ַא ְב ָר ָהם מתפרש ”מקחת מזרעו מושלים )אשר יהיו( אל )= על( זרע אברהם”.
הפעלים שׁלט/השׁליט עם מילת היחס ב־ בעברית :תהלים קיט  ,133קהלת ב  ,19ח  ,9אסתר ט ) 1פעמיים(; עם מילת היחס על:
נחמיה ה  .15הפעלים שׁלט/השלט עם מילת היחס ב־ בארמית :דניאל ב  ,39 ,38ג  ,27ה  ,16 ,7ו  ,25וכן  ;TAD B 3.5:20עם מילת
היחס על :דניאל ב .48
בראשית א  ,28 ,26ויקרא כה  ,46 ,43כו  ,17מל”א ה  ,30 ,4ט  ,23ישעיה יד  ,2יחזקאל כט  ,15תהלים מט  ,15נחמיה ט  ,28דה”ב
ח  ,10וכן תהלים קי  ,2עם צירוף היחס ְבּ ֶק ֶרב א ֶֹיְביָך שהוא ספק משלים ספק תיאור מקום.
ויקרא כה  ,53ישעיה יד  ,6יחזקאל לד  ,4תהלים סח  ,28איכה א .13
רעה מצוי במקרא כארבעים וחמש פעמים בהשלמת מושא ישיר ,ורק ארבע פעמים בליווי מילת היחס ב־ )בראשית לז  ,2שמ”א טז
 ,11יז  ,34תהלים עח  .(71נהג מלוּוה במושא ישיר )המתייחס לבני אדם או בעלי חיים( בתריסר מקומות ,ובצירוף יחס עם ב־ פעם
אחת )ישעיה יא  ;6אבל מחוץ למקרא גם סירא לח  .(25על חילופי ההשלמה בפועל זה כשהוא מתייחס להסעת כלי רכב ראה סעיף
 5.10.3.2והערה  337שם.
הכוונה למקום במובן הרחב :המקום והממוקם עשויים להיות ,בין השאר ,מכל והמילוי שבתוכו )סעיף  (5.10.2.2או עצם כלשהו
והכיסוי שעליו )סעיף  ,(5.10.2.3והם יכולים להיות גם מופשטים.
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האלטרנציה הלוקטיבית ואלטרנציות דומות

למושא ישיר או לנושא אפשר לדבר על התמשאות המקום או על התנושאות
5.10.1.1

המקום271 .

התמשאות המקום

הפעלים שמתקיימת בהם אלטרנציה לוקטיבית של התמשאות המקום הם תמיד פעלים שעניינם הזזה של
עצם וקביעתו במקום מסוים )דוגמה החוזרת בוריאציות שונות במחקרים העוסקים בתופעה הזאת בלשונות
המודרניות היא ”העמיס חבילות על עגלה””/העמיס עגלה בחבילות”( או לחלופין הרחקתו ממקום מסוים
)”ניקה בוץ ממגפיו””/ניקה מגפיו מבוץ”( .שאלה חשובה היא שאלת מעמדם התחבירי של המקום )העגלה,
המגפיים( והממוקם )החבילות ,הבוץ( בכל אחד מהמבנים 272 .בתור פועלי גרימת הימצאות )או אי–הימצאות(
במקום ,הפעלים המקיימים את האלטרנציה הם תלת–ערכיים מבחינה סמנטית :הן המקום הן הממוקם הם
ארגומנטים המעורבים בפעולה שהפועל מתאר .ואולם ברמה התחבירית ,אלטרנציה מלאה ,כלומר אלטרנציה
בין שני מבנים שבכל אחד מהם מובעים המקום והממוקם ,היא יחסית נדירה; שכיחות יותר אלטרנציות
חלקיות ,שבהן חסר באחד המבנים או בשניהם אחד הארגומנטים — לרוב זה שאינו ממומש כמושא ישיר,
כמו בדוגמאות 183א–ב ו–184א–ב.
א־ת ָטּעוּ וְ לֹא יִ ְהיֶ ה ָל ֶכם )ירמיה לה (7
א־ת ְבנוּ וְ זֶ ַרע לֹא־ ִתזְ ָרעוּ וְ ֶכ ֶרם ל ֹ ִ
וּביִ ת ל ֹ ִ
 183א ַ
בוּאה )תהלים קז (37
ב וַ יִּ זְ ְרעוּ ָשׂדוֹת וַ יִּ ְטּעוּ ְכ ָר ִמים וַ יַּ ֲעשׂוּ ְפּ ִרי ְת ָ
ל־שׂ ָערוֹ וְ ָר ַחץ ַבּ ַמּיִ ם וְ ָט ֵהר )ויקרא יד (8
ת־כּ ְ
ת־בּגָ ָדיו וְ גִ לַּ ח ֶא ָ
 184א וְ ִכ ֶבּס ַה ִמּ ַטּ ֵהר ֶא ְ
ב וְ גִ לַּ ח רֹאשׁוֹ ְבּיוֹם ָט ֳה ָרתוֹ ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִיעי ְיגַ לְּ ֶחנּוּ )במדבר ו (9
השמטת הארגומנטים קשורה בתופעה שרובינשטיין כינה גילום הארגומנטים בפועל — התייחסות מפורשת
פחות או יותר לארגומנטים בתוך הפועל עצמו .ככל שמהותם של הממוקם והמקום ברורה יותר ממשמעותו
הספציפית של הפועל ,נוטים יותר האיברים המתייחסים אליהם להישמט מן המסגרת התחבירית )הגם
שמבחינה סמנטית הם נותרים במעמדם כארגומנטים של הפועל( 273 .במבעים מלאים דוגמת זרע זרעים באדמה

או זרע אדמה בזרעים יש ייתור ,מכיוון שמן הפועל זרע כבר משתמעת ההוראה ”שם זרעים באדמה” 274 .בדומה
משּׂער ,שהרי המשמעות של גִּ לּח היא ממילא
יהיה ייתור בצירופים מעין גִּ לּח ֵשׂער מראשו או גִּ לּח ראשו ֵ
”הסיר שֵׂער מאיברי הגוף” .המבעים שבהם מצויים הפעלים הללו נתפסים כמבעים שלמים גם בהיעדר אחד
הארגומנטים ,בין שהארגומנט הנותר מתייחס לממוקם )183א184 ,א( ובין שהוא מתייחס למקום )183ב184 ,ב(.
.271

.272

.273
.274

מחקרים רבים מאוד הוקדשו לאלטרנציה הלוקטיבית באנגלית; ראה למשל איוואטה ) (Iwata 2008וההפניות המפורטות אצלו )שם:
 (1לביבליוגרפיה נוספת .דיון כללי בתופעה בעברית מצוי אצל רובינשטיין )תשמ”ב ,(2בורוכובסקי–בר אבא )תשס”א(239–226 :
והלוי )תשס”ט ,1תשס”ט .(2עיין גם רפן )תשנ”ה ,119–116 ,72–70 :תשנ”ח (67–66 :לתיאור האלטרנציה במבנים שבהם מופיעה
מילת היחס מן.
שאלה אחרת שעסקו בה הרבה במחקר ,ושלא נתעמק בה כאן ,היא האם המבנים נבדלים זה מזה מבחינת מידת ההשפעה על המקום;
הדעה המקובלת היא שמהמבנה השני משתמע שהמקום מושפע מן הפעולה בכללותו ,בעוד שבמבנה הראשון יכולה הפעולה לחול על
חלקו בלבד )ראה למשל בורוכובסקי–בר אבא תשס”א .(238–236 :מידת ההשפעה על הממוקם ,לעומת זאת ,תלויה בעיקר בהיותו
מיודע או לא מיודע .לדיון מעמיק יותר בשתי השאלות הללו עיין הלוי )תשס”ט.(194–187 :1
על גילום חלקי או מלא של ארגומנט בפועל ועל הקשר בין תופעה זו לבין התמשאות המקום ראה רובינשטיין )תשל”ט,16–6 :
תשמ”ב (2ובורוכובסקי–בר אבא )תשס”א.(233–226 ,134–114 :
לתיאור הוראותיו ומסגרותיו התחביריות של הפועל זרע ,בלשון המשנה ובלשון המקרא ,עיין בלנקי )תש”ע .(185–177 :התנהגות
תחבירית דומה לזו של זרע יש גם לפעלים אחרים הקשורים בעבודות חקלאיות :בצר ,דרך )במובן של דריכת ענבים ביקב או זיתים
בגת( ,נטע וקצר.
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פעלים כאלה אפשר אם כן לסווג — כאמור ,ברמה התחבירית אך לא ברמה הסמנטית — כפעלים דו–ערכיים,
המצריכים )חוץ מהאגנט ,הממומש כנושא( מושא ישיר בלבד;  275והבחירה מי מהארגומנטים ימומש כמושא,
הממוקם או המקום ,מושפעת משיקולים סגנוניים או פרגמטיים ,כמו הרצון להדגיש את האחד או השני.
לא נחשיב כחלק מההצרכה התחבירית של הפועל לא את המקום הממומש בצירוף יחס לצד מושא–ממוקם,
ולא את הממוקם הממומש בצירוף יחס )אינסטרומנטלי במבנים מסוג זרע שדה בזרעים כמו ב–183ג להלן,
משׂער( לצד
פריווטיבי במבנים מסוג גִּ לּח ראשו ֵ
 183ג

מושא–מקום276 .

נתנת לך חקלי … תזרענה בזרע נפשך )(TAD B 1.1:4

= נתתי לך את השדה שלי … תזרענו בזרע שלך
א־ת ְר ִבּ ַיע ִכּ ְל ַאיִ ם ָשׂ ְדָך לֹא־ ִתזְ ַרע ִכּ ְל ָאיִ ם ֶוּבגֶ ד ִכּ ְל ַאיִ ם ַשׁ ַע ְטנֵ ז לֹא יַ ֲע ֶלה ָע ֶליָך )ויקרא יט (19
ד ְבּ ֶה ְמ ְתָּך ל ֹ ַ
ואולם במבנים שחלה בהם התמשאות המקום עשוי הממוקם להתממש גם ללא מילת יחס ,כמושא ישיר
או מעין מושא .במקרים מסוימים ברור שהאלמנט הזה אינו מושא ישיר רגיל אלא תיאור בחינה ואפיון,
המציין את סוגו של הממוקם ,טיבו או כל תכונה אחרת שלו )אקוזטיב של ספציפיקציה ,תַמְיִיז בדקדוק
הערבי( ,ובתור שכזה ,אותו אלמנט אינו מוצרך תחבירית על ידי הפועל; כך למשל שם העצם כלאים לצד זרע
שדה

ב–183ד277 .

במקומות אחרים האלמנט המתייחס לממוקם הוא ללא ספק מושא ישיר ממש :כך למשל

עם הפעלים הלבישׁ והפשׁיט ,המצריכים שני מושאים המתייחסים לאדם ולבגד )ראה סעיף  .(5.10.2.3אבל
בין שני הקצוות האלה יש מקרים רבים שקשה למקם .לצד הפועל ִצפּה ,למשל ,האלמנט המתייחס לממוקם
)בדרך כלל סוג של מתכת ,למשל 185א( נראה כתמייז המשמש לספציפיקציה של חומר הציפוי ,אבל בניגוד
לתמייז הוא יכול לשמש כנושא של הסביל ֻצפּה )185ב( ,והעובדה שהצורה הפעילה ִצפּה כמעט אינה מופיעה
ללא האלמנט הזה מרמזת שזהו משלים מוצרך 278 .במקרים כאלה נדמה שהנכון ביותר הוא לראות בממוקם
איבר בעל מעמד ביניים ,ספק מושא ספק

תמייז279 .

מוּפז )מל”א י (18
א־שׁן גָּ דוֹל וַ ְי ַצ ֵפּהוּ זָ ָהב ָ
 185א וַ יַּ ַעשׂ ַה ֶמּ ֶלְך ִכּ ֵסּ ֵ
ב־רע )משלי כו (23
ל־ח ֶרשׂ ְשׂ ָפ ַתיִ ם דּ ְֹל ִקים וְ ֶל ָ
ב ֶכּ ֶסף ִסיגִ ים ְמ ֻצ ֶפּה ַע ָ
.275
.276
.277

.278
.279

הסיווג המוצע כאן כמובן אינו היחיד האפשרי .לזאר ,למשל ) ,(Lazard 1994: 162רואה במבע planter des choux dans le jardin
בצרפתית מבנה דו–ערכי ,אבל ב– planter le jardin de chouxמבנה תלת–ערכי .מעבר לכך שבכל סיווג יש מידה של סובייקטיביות
והגדרה שרירותית ,יש לזכור גם שהניתוח המתאים ללשונות אירופה אינו מתאים בהכרח גם לעברית וללשונות הקרובות לה.
אמנם ,יש פעלים שעל אף גילום הארגומנטים יבואו תמיד או כמעט תמיד במסגרות תלת–ערכיות :כאלה הם ,למשל ,הפעלים הצית
)בצירופים הצית אש ב־/הצית באש( ורגם )בצירופים רגם אבן ב־/רגם באבן( .לפחות במקרה של הצית נראה שהצירופים שבהם הוא
מופיע הם במידה רבה כבר מאובנים ואינם ניתנים לפירוק )ראה סעיף  5.10.2.4להלן ודוגמאות 204א–ב ו–205א–ג שם(.
וראה עוד ,עם הפועל זרע :דברים כב  ,9שופטים ט  ,45ישעיה יז  ,10ירמיה לא  .27בשני מקומות )דברים יא  ,10ישעיה ל  (23הן
המקום )האדמה( הן הממוקם )הזרע( מיודעים ,כך שהמבנה נראה יותר כמבנה תלת–ערכי עם שני מושאים ישרים רגילים; ואולי
אין זה מקרה ,שבשני המקומות נתון הפועל זרע במשפט זיקה ,דבר המאפשר גמישות מסוימת במסגרת התחבירית .את זַ ְר ֲעָך ֲא ֶשׁר־
ת־ה ֲא ָד ָמה )ישעיה ל  (23אפשר להשוות אל מבנים מסוג חטאתו אשר חטא ,המתחלפים עם מבנים מסוג חטאתו אשר חטא
ִתּזְ ַרע ֶא ָ
בה )ראה דוגמאות 26א–ב בסעיף  .(4.2.1במבע ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם … ֲא ֶשׁר ִתּזְ ַרע ֶאת־זַ ְר ֲעָך )דברים יא  (10אפשר להניח ,כי נשמט צירוף יחס
דוגמת בה או תואר פועל דוגמת ָשׁם החוזר אל השם הזוקק ,כפי שקורה לעתים קרובות עם תיאורי מקום )כאמור בסעיף .(4.2.1
כנגד כארבעים היקרויות בציון הציפוי משמש הפועל ִצפּה ללא התייחסות לציפוי רק בשמות לח  28ובמל”ב יח ) 16בשמות כה  11ב
ומל”א ו  20ב ההשמטה היא קונטקסטואלית( .במקום אחד במקרא )מל”ב ו  15ב( ממומש הציפוי בצירוף יחס עם מילת היחס ב־;
גם באוגריתית מתועד .(KTU 2.79:11, 4.167:2) ṣpy b-
השווה הלוי )תשס”ט.(185–184 :1
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כאמור ,התמייז או המושא הזה מתחלף עם צירופי יחס אינסטרומנטליים הפותחים במילת היחס ב־

)183ג–ד; וכן 201א–ג בסעיף  .(5.10.2.3בעברית בת ימינו הופעת מילת היחס ב־ מחויבת כשהאלמנט המתייחס
לממוקם

מיודע; 280

בלשון המקרא נמצא חריגים לכלל זה — בעיקר עם פועלי המילוי )ראה סעיף 5.10.2.2

ומובאה  192שם( ,אך גם עם פעלים אחרים ,כמו למשל סכך ב–186א או ֻכּסּה ב–186ב )צורה סבילה שלצדה
ממומש המקום כנושא; ראה סעיף 5.10.1.2

להלן(281 .

אמנם אפשר בחלק מהמקרים ,כמו בדוגמאות האלה,

לתלות את השימוש בצירופים שמניים מיודעים בסגנון המליצי של לשון השירה ,אך גם בלשון הפרוזה לא
נראה שהיידוע מכתיב את הופעתה של ב־; להיפך ,נוכחותה של ב־ גוררת לעתים קרובות יידוע פורמלי ) ַבּ־

במקום ְבּ־( אף שמבחינה פרגמטית אין סיבה שהצירוף השמני הבא אחריה יהיה מיודע ,כפי שקורה למשל
ב–186ג282 .

 186א ְי ֻס ֻכּהוּ ֶצ ֱא ִלים ִצלֲ לוֹ יְ ֻסבּוּהוּ ַע ְר ֵבי־נָ ַחל )איוב מ (22
י־אל )תהלים פ (11
יה ַא ְרזֵ ֵ
ב ָכּסּוּ ָה ִרים ִצ ָלּהּ וַ ֲענָ ֶפ ָ
ג
5.10.1.2

וְ ַה ֶמּ ֶלְך ָדּוִ ד זָ ֵקן ָבּא ַבּיָּ ִמים וַ ְי ַכ ֻסּהוּ ַבּ ְבּגָ ִדים וְ לֹא יִ ַחם לוֹ )מל”א א (1
התנושאות המקום

פעלים עומדים ,שבצורה הגורמת הנגזרת מהם או בצורה היוצאת שממנה הם נגזרים כסביל או חוזר )כמו
למשל נזרע מן זרע( מתקיימת התמשאות המקום ,יכולים לקיים אלטרנציה בין שני מבנים ,שבאחד מהם תופס
הממוקם את עמדת הנושא )187א( ובשני תופס המקום את העמדה הזאת )187ב( .כל האמור לעיל על הפעלים
המקיימים אלטרנציה של התמשאות המקום תקף ,מוטטיס מוטנדיס ,גם כאן :הפעלים האלה הם בבסיסם
פועלי הימצאות במקום )דו–ערכיים ברמה הסמנטית( ,אבל הגילום מייתר אזכור מפורש של שני הארגומנטים
)הממוקם והמקום( בו זמנית ,ואפשר לראות בהם פעלים חד–ערכיים מבחינה תחבירית.
רוּע ֲא ֶשׁר ִיזָּ ֵר ַע ָטהוֹר הוּא )ויקרא יא (37
ל־כּל־זֶ ַרע זֵ ַ
 187א וְ ִכי יִ פֹּל ִמנִּ ְב ָל ָתם ַע ָ
ל־ע ֶשׂב )דברים כט (22
ל־א ְר ָצהּ לֹא ִתזָּ ַרע וְ לֹא ַת ְצ ִמ ַח וְ לֹא־יַ ֲע ֶלה ָבהּ ָכּ ֵ
ב גָּ ְפ ִרית וָ ֶמ ַלח ְשׂ ֵר ָפה ָכ ַ
אלטרנציה של התנושאות המקום מצויה גם בפעלים מסוימים ,שאינם קשורים ביחס של סביל/פעיל,
חוזר/יוצא או עומד/גורם לפעלים שחלה בהם התמשאות המקום 283 .דוגמה קלסית היא הפעלים רמשׂ ושׁרץ,
המתארים לא סתם הימצאות במקום אלא התרבות והתרוצצות של בעלי חיים בתוך מקום

)188א–ב(284 .

במבנה שבו ממומש המקום כנושא מופיע תמיד הארגומנט המתייחס לבעלי החיים 285 ,ונראה בו לפיכך משלים
מוצרך.
.280
.281
.282
.283
.284
.285

עיין דנון )תשס”ו.(32–29 :
כדוגמאות נוספות ראה גם שני משפטי הזיקה המצוטטים בהערה  277לעיל.
על היידוע הפורמלי הזה עיין .GKC §126n; JM §137m
השווה הלוי )תשס”ט.(90 :2
תּוֹל ִעים וַ ְיִּב ַאשׁ )שמות טז .(20
וראה גם הפועל רם )מלשון ִרמָּה( המופיע פעם אחת במקרא ,במבנה עם התנושאות המקום :וַ יָּ ֻרם ָ
עם שׁרץ :בראשית א  ,21 ,20שמות ז  ,28תהלים קה  .30עם רמשׂ :בראשית ט  ,2ויקרא כ  .25על מסגרותיו התחביריות של הפועל
שׁרץ ראה גם בלנקי )תש”ע.(79–77 :
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עיון בהצרכתם של פעלים שונים

ל־ה ָא ֶרץ )בראשית ז (21
ל־ה ֶשּׁ ֶרץ ַהשּׁ ֵֹרץ ַע ָ
וּב ָכ ַ
וּב ַחיָּ ה ְ
וּב ְבּ ֵה ָמה ַ
ל־ה ָא ֶרץ ָבּעוֹף ַ
ל־בּ ָשׂר ָהר ֵֹמשׂ ַע ָ
 188א וַ יִּ גְ וַ ע ָכּ ָ
ל־ה ָא ֶרץ )בראשית א (20
עוֹפף ַע ָ
ֹלהים ִי ְשׁ ְרצוּ ַה ַמּיִ ם ֶשׁ ֶרץ נֶ ֶפשׁ ַחיָּ ה וְ עוֹף יְ ֵ
אמר ֱא ִ
ב וַ יּ ֹ ֶ
גם פועלי נזילה והפרשת נוזל מקיימים אלטרנציה של התנושאות המקום; על כך בסעיף  5.10.2.1להלן.

5.10.2

אלטרנציה לוקטיבית בקבוצות פעלים שונות

5.10.2.1

פועלי נזילה והפרשת נוזל

פעלים שונים הקשורים בהפרשה של נוזל — זב ,נִ גּר ,נזל ,נטף ורעף/ערף — מתועדים בשני מבנים ,שבאחד
מהם מתייחס הנושא לנוזל )189א( ובשני למקור הנזילה )189ב–ג(; המבנה של התנושאות המקום מצוי עוד
עם שני פעלים בעלי משמעות כללית יותר ,ירד והלך ,כשהם משמשים בהקשר של הפרשת נוזל )ראה דוגמה
190א(286 .

 189א ַי ֲער ֹף ַכּ ָמּ ָטר ִל ְק ִחי ִתּזַּ ל ַכּ ַטּל ִא ְמ ָר ִתי )דברים לב (2
י־מיִ ם יָ זֹקּוּ ָמ ָטר ְל ֵאדוֹ׃ ֲא ֶשׁר־ ִיזְּ לוּ ְשׁ ָח ִקים ִי ְר ֲעפוּ ֲע ֵלי ָא ָדם ָרב )איוב לו (28–27
ב ִכּי יְ גָ ַרע נִ ְט ֵפ ָ
ג

־צ ֶדק )ישעיה מה (8
וּשׁ ָח ִקים ִיזְּ לוּ ֶ
ַה ְר ִעיפוּ ָשׁ ַמיִ ם ִמ ַמּ ַעל ְ

הוּדה ֵילְ כוּ ָמיִ ם )יואל ד (18
ל־א ִפ ֵיקי יְ ָ
 190א וְ ָהיָ ה ַביּוֹם ַההוּא ִי ְטּפוּ ֶה ָה ִרים ָע ִסיס וְ ַהגְּ ָבעוֹת ֵתּלַ ְכנָ ה ָח ָלב וְ ָכ ֲ
ל־הגְּ ָבעוֹת ִתּ ְתמוֹגַ גְ נָ ה )עמוס ט (13
ב וְ ִה ִטּיפוּ ֶה ָה ִרים ָע ִסיס וְ ָכ ַ
לשאלת מעמדו של הנוזל במבנה עם התנושאות המקום קשה לתת תשובה חד–משמעית .לפחות לצד ירד

והלך ברור שציון הנוזל הוא מחויב ,שכן הוא המעביר את הפועל מהוראת תנועה להוראה של הפרשת נוזל,
ולמעשה הוא יוצר עם הפועל צירוף כבול .אבל הפעלים האחרים מורים על נזילה בין כה וכה גם בהיעדר
התייחסות

לנוזל287 .

אפשר לייחס להם את המשמעות ”הפריש נוזל” ,שבה מגולם הארגומנט ,ואז ציון הנוזל

לצד הפעלים הללו הוא אקוזטיב של ספציפיקציה ,או לייחס להם את ההוראה ”הפריש” בלי לכלול בה את
הנוזל ,ואז הנוזל הוא משלים מוצרך .הפירוש הראשון נראה מתאים יותר לפועל זב ,אשר )מחוץ לביטוי ארץ
זבת חלב ודבש ,שבו הבינוני הוא נסמך במבנה סמיכות( אינו מלוּוה בציון הנוזל 288 .לפעלים נזל ,נטף ורעף/ערף

נראה מתאים יותר הפירוש השני.
קדרי  289תיאר את הקשר בין מבעים מסוג >נוזל< נזל )189א( למבעים מסוג >מקום< נזל >נוזל< )189ב–ג(
לא כאלטרנציה לוקטיבית אלא כחילוף האופייני לפעלים הפיכים )או בלשונו פעלים ארגטיביים( ,שהשינוי
בערכיותם מוסיף להם הוראה גורמת )ראה סעיף  :(4.1.2המקום שממנו ניגר הנוזל מזוהה עם הגורם לזרימת
.286

.287
.288
.289

עם ירד :ירמיה ט  ,17יג  ,17יד  ,17תהלים קיט  ,136איכה א  ,16ג ) 48ועם הוריד בהפעיל תהלים עח  ,6איכה ב  .(18עם הלך:
יחזקאל ז  ,17כא  ,12יואל ד ) 18פעמיים( .גם באוגריתית מצוי  hlkבמבנה הזה ,ב–  ,KTU 1.6:III:7, 13ואולי גם )בתוספת הוראת
גרימה ,עם  šhlkבבניין ̌ (Sב– ;KTU 1.3:V:2, 24, 1.18:I:11אבל המבנה עם  šhlkהתפרש בדרכים שונות :השווה למשל פירושיהם של
פַּרדי ) (Pardee 2004: 286ושל קסוטו ).(Cassuto 1971: 98–99, 143
ראה שופטים ה ) 5עם הפועל נזל ,אבל יש המזהים במקומו צורת נפעל של זלל  IIעל סמך הדמיון אל ישעיה סג  ,19סד  ,(2תהלים
סה ) 13עם רעף( ,תהלים סח ) 9עם נטף( ,איכה ג ) 49עם נִ גּר( .על הפירוש של תהלים עז ) 3אף הוא עם נִ גּר( חלוקות הדעות.
למעט פעם אחת ,עם מושא פנימיַ :הזָּ ב ֶאת־זוֹבוֹ )ויקרא טו .(33
קדרי תשל”ו.93–87 :
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הנוזל ,בדיוק כפי שקורה כשהוא הנושא של צורת הפעיל — השווה את השימוש ברעף )189ב( והרעיף )189ג(,
או את השימוש בנטף )190א( והטיף )190ב( .גם לפי גישה זו ,האלטרנציה הופכת את פועלי הנזילה מחד–ערכיים
לדו–ערכיים ,והאיבר המתייחס לנוזל הוא משלים מוצרך ,כשם שהוא מוצרך לצד צורות
5.10.2.2

ההפעיל290 .

פועלי מילוי

המסגרת הרגילה של הפעלים מלא

ונמלא 291

מציבה את הממולא )כלי או מקום( בעמדת הנושא )לדוגמה

191א( .מבנה שבו עמדת הנושא שמורה למילוי מצוי רק בכמה הקשרים מיוחדים ,בעיקר בתיאורי התגלות
אלוהית במשכן )191ב( 292 .בעברית בת ימינו משמשת במבנה זה צורת הפִּעל ,אך בלשון המקרא השימוש ב ִמלּא

במסגרת דו–ערכית ,שבה המילוי מזוהה עם האגנט ,הוא נדיר ביותר 293 :על פי רוב מביע ִמלּא פעולה של גורם
חיצוני ,ארגומנט שלישי ,על הממולא והמילוי ,כמו ב–.192
וּמלְ אוּ ַהגֳּ ָרנוֹת ָבּר וְ ֵה ִשׁיקוּ ַהיְ ָק ִבים ִתּירוֹשׁ וְ יִ ְצ ָהר )יואל ב (24
 191א ָ
ת־ה ִמּ ְשׁ ָכּן )שמות מ (34
וּכבוֹד יְ הוָ ה ָמלֵ א ֶא ַ
מוֹעד ְ
ב וַ יְ ַכס ֶה ָענָ ן ֶאת־א ֶֹהל ֵ
מוּתָך )יחזקאל לב (5
אתי ַהגֵּ ָאיוֹת ָר ֶ
וּמלֵּ ִ
ל־ה ָה ִרים ִ
ת־בּ ָשׂ ְרָך ַע ֶ
 192וְ נָ ַת ִתּי ֶא ְ
בין לצד מלא/נמלא במבנה הרגיל עבורם )שבו המקום ממומש כנושא( ובין לצד ִמלּא )עם המקום כמושא
ישיר( ,המילוי ממומש כמעט תמיד כמושא ישיר ,או )כפי שהצענו בסעיף  5.10.1.1לעיל( כאלמנט שהוא בין
מושא ישיר רגיל לתמייז .בניגוד לעברית בת ימינו ,שבה יידוע האלמנט המתייחס למילוי מחייב את סימונו
במילת היחס ב־ )ראה סעיף  ,(5.10.1.1בלשון המקרא לעתים קרובות נמצא מימוש של המילוי בצירוף שמני
מיודע ,עם תווית המושא או בלעדיה )למשל  294 ;(192רק במקומות בודדים מוצג המילוי בצירוף יחס עם
5.10.2.3

ב־295 .

פועלי כיסוי ולבוש

על פועלי הכיסוי והגילוי.

הפועל ִכּסּה מתועד בכמה מסגרות תחביריות :המימוש השכיח ביותר למכוסה הוא

כמושא ישיר )התמשאות המקום( ,בין שהנושא הוא הכיסוי )כחמישים פעמים ,למשל 193א( ובין שהנושא הוא
.290
.291
.292

.293
.294
.295

ראה דבריו של קדרי )תשל”ו (97–93 :על מעמדו של התמייז כגלגול ארגטיבי .אף שקדרי אינו מזכיר את פועלי השריצה )סעיף
 ,(5.10.1.2יפה כוחו של הניתוח שהוא מציע גם להם ,אם נראה בַּמקום את הגורם המעורר את פעילות בעלי החיים.
כפעלים דו–ערכיים )שמעורבים בהם מילוי וממולא( באים מלא ונמלא בתפוצה משלימה ) .(Muraoka 1979a: 95–97הפועל בבניין
קל מצוי גם במספר קטן של מקומות )מל”א יח  ,34ירמיה טז  ,18יט  ,4יחזקאל ח  ,17כח  ,16ל  (11במסגרת תלת–ערכית בהוראה
גורמת השווה לזו של צורת הפִּעל ִמלּא.
ראה ,בהקשר של התגלות אלוהית במשכן :שמות מ  ,35 ,34מל”א ח  ,11 ,10ישעיה ו  ,1יחזקאל י  ,3מד  ,4דה”ב ה  ,14ז  .2 ,1יוצא
דופן יחזקאל י  ,4שם משמש בהקשר זה המבנה הרגיל דווקא )הבית והחצר בעמדת נושא והענן וכבוד ה’ כמושא(; ביחזקאל מג 5
ודה”ב ה  13היעדר תווית המושא מאפשר את שני הפירושים )הבית כנושא וכבוד ה’ כמושא או להיפך( .מחוץ להקשר הזה ,הצבת
המילוי כנושא מצויה עוד בהקשר כללי של נוכחות האל בארץ )במדבר יד  ,21ירמיה כג  ,24תהלים עב  (19ובברכת ”פרו ורבו”
)בראשית א  ,28 ,22ט  .(1המבנה מצוי גם בארמית בדניאל ב .35
הוא מצוי רק במל”א כ  27ובישעיה כג  .2זאת לעומת כשישים היקרויות של ִמלּא עם אגנט נפרד )שאינו המילוי( בתור נושא ,מתוכן
כארבעים מקומות שבהם המילוי ממומש כמושא-תמייז וכעשרים מקומות שבהם הוא נשמט.
צורות מיודעות ללא תווית המושא :שמות טו  ,9יחזקאל לב  ,5לה  ,8חבקוק ג  ,3תהלים יז  ,14לג  ,5עא  ,8קד  ,24קיט  ,64איוב כ
 .11עם תווית המושא :שמות א  ,7ח  ,17מל”א ז  ,14מל”ב ג  ,20ירמיה ו  ,11לג  ,5יחזקאל ג  ,3י  ,4ומחוץ למקרא גם סירא לו .19
ראה במקרא איוב מ  31ואולי גם מל”ב ט ) 24אך שם יש הרואים בצירוף ִמ ֵלּא יָ דוֹ ַב ֶקּ ֶשׁת מונח טכני המציין את דריכת הקשת או
מתיחתה במלואה ,ולא מילוי של היד באמצעות הקשת; ושמא יש קשר אל הצירוף החזיק ידו ב־ שנידון בסעיף  .(5.7.3.1מחוץ למקרא
ראה עוד סירא ד  .18באוגריתית מסומן המילוי לצד הפועל ” mlaמלא””/מילא” במילת היחס  b-ב– ,KTU 1.3:II:25אך במקומות
אחרים הוא ממומש כאקוזטיב KTU 1.4:I:38, 1.23:76 :ואולי גם ) KTU 1.19:IV:61לפי השחזור ” = y[n tm]lahיין תמלאהו”(.
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גורם חיצוני )כשישים פעמים ,למשל 194א( ,אך במקומות אחדים ממומש המכוסה בצירוף יחס עם מילת היחס
על )193ב,

194ב(296 .

ל־ה ֶקּ ֶרב )ויקרא ג (14
ל־ה ֵח ֶלב ֲא ֶשׁר ַע ַ
ת־ה ֶקּ ֶרב וְ ֵאת ָכּ ַ
ת־ה ֵח ֶלב ַה ְמ ַכ ֶסּה ֶא ַ
 193א ֶא ַ
ל־ה ֶקּ ֶרב )ויקרא ד (8
ל־ה ֵח ֶלב ֲא ֶשׁר ַע ַ
ל־ה ֶקּ ֶרב וְ ֵאת ָכּ ַ
ת־ה ֵח ֶלב ַה ְמ ַכ ֶסּה ַע ַ
ב ֶא ַ
אוֹד ֲיעָך וַ ֲעוֹנִ י לֹא־ ִכ ִסּ ִיתי )תהלים לב (5
אתי ִ
 194א ַח ָטּ ִ
ל־תּ ָמּ ֶחה )נחמיה ג (37
אתם ִמ ְלּ ָפנֶ יָך ַא ִ
ל־עוֹנָ ם וְ ַח ָטּ ָ
ב וְ ַאל־ ְתּ ַכס ַע ֲ
המבעים שבהם נושא הפועל הוא גורם חיצוני )194א–ב( נתפסים כשלמים גם בהיעדר ציון מפורש של
הכיסויִ :כּסּה מתפרש כ”הסתיר בכיסוי )את(” או כ”הניח כיסוי )על(” ,לפי ההקשר ,ובשני המקרים הכיסוי
מגולם בהוראת הפועל .במקומות שבהם בכל זאת נזכר הכיסוי )כעשרים פעמים ,כלומר כשליש מהמקומות
שבהם הוא אינו משמש כנושא( נראה בו לא משלים מוצרך אלא מרחיב ,שעשוי להתממש כצירוף יחס בהוראה
אינסטרומנטלית )195א( או כתמייז ,אקוזטיב של ספציפיקציה

)195ב(297 .

נקודה מעניינת היא שהמימוש

האקוזטיבי של הכיסוי מצוי הרבה בהקשר של ביגוד ולבוש 298 ,ואולי חלה כאן השפעה של הלבישׁ ,שהשלמתו
הרגילה היא בשני מושאים ישירים .ולהיפך ,יכול להיות שהצירוף לבשׁ ב־ ,המופיע פעם אחת במקרא )196א( 299

כנגד כחמישים וחמש היקרויות של לבשׁ בהשלמת מושא ישיר ,נוצר בהשפעת התכסה ב־ או ִכּסּה ב־ בהוראה
חוזרת )לדוגמה 196ב( 300 .שימוש במילת היחס ב־ לסימון הכיסוי מצוי גם עם פועלי לבוש אחרים :הפועל חגר,
למשל ,יוצא למושא ישיר כשמדובר בחגירת שׂק )כמו במובאות 200א ו–ג להלן( או חגירת חרב ,אבל בהקשרים
אחרים יכול הכיסוי להתממש בשתי הדרכים )201א–ג(.
ת־דּמוֹ וְ ִכ ָסּהוּ ֶבּ ָע ָפר )ויקרא יז (13
 195א וְ ָשׁ ַפְך ֶא ָ
ל־ה ָא ֶרץ לְ ַכסּוֹת ָע ָליו ָע ָפר )יחזקאל כד (7
תוֹכהּ ָהיָ ה … לֹא ְשׁ ָפ ַכ ְתהוּ ַע ָ
ב ִכּי ָד ָמהּ ְבּ ָ
 196א ִיָביאוּ ְלבוּשׁ ַמ ְלכוּת ֲא ֶשׁר לָ ַבשׁ־בּוֹ ַה ֶמּ ֶלְך )אסתר ו (8
־בּהּ )דברים כב (12
סוּתָך ֲא ֶשׁר ְתּ ַכ ֶסּה ָ
ל־א ְר ַבּע ַכּנְ פוֹת ְכּ ְ
ה־לְּך ַע ַ
ב גְּ ִד ִלים ַתּ ֲע ֶשׂ ָ
.296
.297
.298

.299
.300

עם הכיסוי כנושא :ויקרא ד  ,8במדבר טז  ,33ישעיה כו  ,21חבקוק ב  ,14תהלים קו  ,17איוב כא  ,26משלי י  ,12דה”ב ה  .8עם
גורם חיצוני כנושא :דברים יג  ,9יחזקאל כד  ,7מלאכי ב  ,16תהלים מד  ,20איוב לו  ,32נחמיה ג .37
ביחזקאל כד ) 7מובאה 195ב( ובשלושה מקומות אחרים )מלאכי ב  16 ,13ואיוב לו  (32עשוי הצירוף השמני המתייחס לכיסוי
להתפרש גם כנושאו של הפועל; ראה דיון בשאלה זו אצל הויזל ).(Häusl 1997: 16–18
יחזקאל טז  ,10יח  ,16 ,7יונה ג ) 6עם הפועל ִכּסּה בהוראה חוזרת() 8 ,עם התכסה( ,תהלים קד  .6דוגמאות נוספות מצויות
גם באוגריתית ) ,(KTU 1.5:VI:17במשלי אחיקר בארמית ) (TAD C 1.1:166ובכתובת בלעם מדיר עלא ) .(DA 2:10בכתובת כִּלַמֻוַ
בפניקית אפשר להבין את כסי בץ )” (KAI 24:12–13כיסוהו בוּץ” )עם נושא סתמי( או ”כוסה בוּץ” )צורה סבילה שנושאהּ המכוסה(
אבל גם ”כיסהו בוּץ” )עם הכיסוי בוּץ כנושא(; לדיון ראה טרופר ) (Tropper 1993: 43ואו’קונור ).(O’Connor 1977: 22–23
קשה להבין את דעתה של הויזל ) ,(Häusl 1997: 34לפיה הכינוי החבור בצירוף היחס בו באסתר ו ) 8מובאה 196א( מוסב למלך
ולא ללבוש.
אף שהוצע לזהות את הצירוף  lbš b-גם באוגריתית — ” (KTU 1.13:25) k d lbšt birכאשר לבשת בְּאוֹר” )?( — הטקסט שבו הוא
מופיע קשה להבנה ופירושו מוטל בספק; יש הגורסים כי  birהיא בְּאֵר שמדובר בכיסויהּ .לשני הפירושים ”באור” ו”באר” ראה
למשל ָקקוֹ ) (TOu II: 26 n. 32ודה מור ) (de Moor 1987: 140 n. 35בהתאמה ,והפניות נוספות ב– DLUתחת הערך  .a/irבהופעותיו
האחרות בטקסטים האוגריתיים יוצא הפועל  lbšלמושא ישיר ) .(KTU 1.12:II:46, 1.19:IV:44, 46כחיזוק לפירוש ”לבש באור” ציין
ָקקוֹ )* (Caquot 1978b: 17את הצירוף ل ّبس ب בערבית ,שהוא מתרגמו  .revêtir (quelqu’un) deהצירוף אינו מוזכר בלקסיקון Lane
לערבית הקלסית ,ואילו לפי מילון  Wehrלערבית הספרותית המודרנית יכול ل ّبس לשמש בהוראה ”הלביש” ,בהשלמת שני מושאים
ישירים ,או בהוראה ”כיסה ,ציפה” ,בהשלמת מושא וצירוף יחס עם ب .הבחנה דומה מציג המילון גם עבור הפועל كسا :בהוראה
”כיסה” או ”ציפה” הוא עשוי לבוא בשני המבנים )كسا ھ ھ או ب( ,אך בהוראה ”הלביש” הוא בא בהכרח בהשלמת שני מושאים
ישירים .נתון נוסף הראוי לציון הוא שהפועל البس ”הלביש” יוצא לשני מושאים ישירים ,בעוד ש–تل ّبس ”התלבש” מצריך את מילת
היחס ب.
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כמו ִכּסּה ,גם הפועל גִּ לּה משמש על פי רוב במבנה התמשאות המקום ,כלומר עם מושא ישיר המתייחס
למכוסה )כחמישים היקרויות ,למשל 197א( ,אם כי במקומות אחדים מצוי הפועל בהשלמת מושא המתייחס
לכיסוי שמסירים מן

המכוסה301 .

בשני מקומות מובע המקום בצירוף יחס עם על

)197ב–ג(302 :

השוואה אל

194א–ב מתבקשת במיוחד ,ומסתבר שהפועל גִּ לּה הושפע מהאנטונים שלו ִכּסּה 303 .אמנם ,מכיוון שגִּ לּה מורה
על הסרת הכיסוי והרחקתו מן העצם המכוסה ,היינו מצפים למצוא לצד הפועל מילת יחס אבלטיבית ,מן או
מעל .השימוש במילת היחס על לצד גִּ לּה עשוי לנבוע מהיקש )מוטעה( אל ִכּסּה על; אפשרות אחרת היא להניח
פרספקטיבה המתמקדת בנקודת המוצא ,כמוסבר בסעיף ” :6.2גילה )את שהיה(

על”304 .

קוֹמ ָמה לוֹ )איוב כ (27
 197א ְיגַ לּוּ ָשׁ ַמיִ ם ֲעוֹנוֹ וְ ֶא ֶרץ ִמ ְת ָ
בוּתְך( )איכה ב (14
ל־עוֹנֵ ְך ְל ָה ִשׁיב שביתך )ק’ ְשׁ ֵ
יאיִ ְך ָחזוּ ָלְך ָשׁוְ א וְ ָת ֵפל וְ לֹא־גִ לּוּ ַע ֲ
ב נְ ִב ַ
ג

אתיִ ְך )איכה ד (22
ל־חטּ ֹ ָ
ת־אדוֹם גִּ לָּ ה ַע ַ
ָפּ ַקד ֲעוֹנֵ ְך ַבּ ֱ

על פועלי הלבוש וההפשטה.

פועלי הלבוש הבסיסיים ,הפועל לבשׁ והיפוכו פשׁט ,יוצאים למושא ישיר המת-

ייחס לבגד המכסה;  305העצם המכוסה ,שהוא בהכרח גופו של עושה הפעולה עצמו ,גלום בהוראתם ,והתייחסות
מפורשת אליו בצירוף מעין לבשׁ >בגד< על בשׂרו יוצרת עודפות )הצירוף הזה מצוי במקרא פעם אחת בלבד,
ב– .(198הצורות הלבישׁ והפשׁיט ,המציבות את מי שגופו מכוסה בנפרד מעושה הפעולה ,יוצאות לשני מושאים
ישירים כאופייני לצורות

גרימה; 306

הן מופיעות רק לעתים נדירות במבנה שבו המכוסה מובע בצירוף יחס

לוקטיבי ,כפי שמצוי עם פעלים כלליים יותר המביעים גרימת הימצאות במקום )ראה למשל הלבישׁ על ב–199א

לעומת שׂם על ואל נתן על ב–199ב( 307 .בניגוד לעברית בת ימינו ,גם הצורות התלבשׁ והתפשׁט יוצאות למושא
ישיר המתייחס

לבגד308 .

ל־בּ ָשׂרוֹ )ויקרא ו (3
י־בד ִילְ ַבּשׁ ַע ְ
וּמ ְכנְ ֵס ַ
 198וְ לָ ַבשׁ ַהכּ ֵֹהן ִמדּוֹ ַבד ִ
.301
.302

.303
.304
.305
.306
.307
.308

דברים כג  ,1כז  ,20ישעיה כב  ,8נחום ג  ,5איוב מא  ;5בירמיה יג  22משמש הכיסוי כנושא של הפועל בנפעל ,נגלה .למבנה מקביל
עם הפועל חשׂף ראה ישעיה מז  ,2ירמיה יג ) 26הפועל חשׂף מוזכר אצל רובינשטיין תשל”ט ,11 :תשמ”ב.(356 :2
מבנה דומה לזה של 197ב–ג מתועד אולי גם בפניקית עם הפועל ערי ”הערה ,חשף” ,אם עלת ב– KAI 14:21אכן משמשת כמילת
יחס כמו על )ואל יער עלתי = ”ואל יערה עליי”( ,ולא כשם עצם במובן ”מִכסה” או ”כיסוי”; לדיון במעמדה התחבירי של תיבה זו
ראה  ,DISOערך עלת .לחלופין אפשר לשחזר מבנה מעין ”אל יערה )את המכסה אשר( עליי” שבו צירוף היחס אינו תלוי ישירות
בפועל אלא במושא ,ונקשר לפועל עם השמטת מושא זה .כך על כל פנים נראה לפרש את המבע אל יפתח עלתי המופיע מיד קודם
לכן ) ;KAI 14:20מבעים דומים מופיעים גם ב– ,(KAI 13:3–4, 5–6, 6–7, 14:7, 10אם עלתי הוא אכן צירוף יחס ולא שם עצם” :אל
יפתח )את המכסה אשר( עליי”.
המילונים  BDBו– DCHמפרשים את מילת היחס על באיכה ב  ,14ד ) 22מובאות 197ב–ג( כ”אודות” :הפירוש אפשרי ,אבל אז
אובדת ההקבלה בין גִּ לּה לבין ִכּסּה .ראה גם שימוש דומה בפועל טפל באיוב יד .17
דוגמאות אחרות לשימוש במילת היחס על בהקשר שבו צפוי אבלטיב מוצגות אצל סאטקליף ).(Sutcliffe 1955: 437–438
יוצא דופן איוב כט  14ב ,שם הכיסוי )המטפורי( ממומש כנושאֶ :צ ֶדק ָל ַב ְשׁ ִתּי וַ יִּ ְל ָבּ ֵשׁנִ י; וכך גם בביטוי רוח יהוה לבשׁה את >פלוני<
)שופטים ו  ,34דה”א יב  ,19דה”ב כד  ,(20שאותו אפשר להשוות ,הן במבנה הן במשמעות ,אל הצירוף כבוד יהוה מלא את >המשכן<
)ראה סעיף  5.10.2.2ודוגמה 191ב שם(.
אף כי נוח להשתמש בתווית ”גרימה” ,הקשר בין לבשׁ להלבישׁ וכמוהו הקשר בין פשט להפשׁיט אינו קשר גרימה רגיל .ראה דבריו
של רובינשטיין )תשל”ט 17 :הערה  (13בעניין זה .לתיאור מסגרותיהם התחביריות של לבשׁ והלבישׁ בלשון המקרא ובלשון המשנה
ראה גם הויזל ) ;(Häusl 1997: 30–36בלנקי )תש”ע.(160–143 :
ראה גם הפשׁיט מן/מעל )מיכה ב  ,8ג  ,3איוב יט  (9לעומת הסיר מעל בהקשר של הסרת בגד )בראשית לח  ,19 ,14זכריה ג  4ועוד(.
את הפשׁיט עֹלה )ויקרא א  ,6דה”ב כט  (34אפשר לראות כקיצור של ”הפשיט עולה מעוֹרהּ” ,מבנה היוצר עם ”הפשׁיט עור מעולה”
אלטרנציה לוקטיבית )רובינשטיין תשמ”ב ,(356 :2אך אפשר גם לגזור אותו מן ”הפשׁיט עולה את עורהּ” בהשמטת המושא השני.
ראה עם הפועל התלבשׁ :סירא נ  ;11עם התפשׁט :שמ”א יח  .4גם פעלים אחרים בהתפעל שהוראתם הכללית ”הסיר מעצמו” יוצאים
למושא ישיר המתייחס לדבר המוסר :התגלח )במדבר ו  ,(19התנצל )שמות לג  ,(6התפרק )שמות לב  ,(3התפתח )ישעיה נב .(2
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פרק 5

עיון בהצרכתם של פעלים שונים

אריו )בראשית כז (16
ישׁה ַעל־יָ ָדיו וְ ַעל ֶח ְל ַקת ַצוָּ ָ
 199א וְ ֵאת עֹר ֹת גְּ ָדיֵ י ָה ִעזִּ ים ִהלְ ִבּ ָ
ל־צוָּ ארוֹ
י־שׁשׁ וַ ָיּ ֶשׂם ְר ִבד ַהזָּ ָהב ַע ַ
יוֹסף וַ יַּ ְל ֵבּשׁ אֹתוֹ ִבּגְ ֵד ֵ
ת־ט ַבּ ְעתּוֹ ֵמ ַעל יָ דוֹ וַ יִּ ֵתּן א ָֹתהּ ַעל־יַ ד ֵ
ב וַ יָּ ַסר ַפּ ְרעֹה ֶא ַ

)בראשית מא (42
שלא כפועל הכללי לבשׁ ,פועלי לבוש אחרים מכוונים לפריטי לבוש מסוימים המתאימים לאיברים מסוימים
בגוף .גם כאן ,הזכרת האיבר במפורש היא מיותרת ,משום שהוא משתמע מהוראת הפועל 309 :הביטוי חגר שׂק,
במתניו )200ב( .רק פעם אחת מוזכרים מותניים במפורש לצד חגר
לדוגמה )200א( 310 ,שווה במשמעו לשׂם שׂק ָ
)200ג( ,וזאת כנראה בגלל הרחבת משמעות הפועל גם לקשירה על הראש ,או בשל אנלוגיה אל הפועל שׂם

בפסוק הקודם .מכיוון שפועלי הלבוש כבר נושאים בתוכם את הספציפיקציה ”על הגוף” או ”על איבר זה או
אחר” ,לא נראה בצירופי היחס המציינים את האיבר בגוף משלימים מוצרכים 311 .אבל הפועל חגר — כמו גם
אזר — מתועד גם במבנה של התמשאות המקום ,שבו האיבר בגוף תופס את מקומו של הבגד-הכיסוי כמשלים
המוצרך 312 .במבנה כזה עשוי הכיסוי להתממש בצירוף יחס עם ב־ :ראה דוגמאות 37ד–ה בסעיף .4.2.3
 200א ִק ְרעוּ ִבגְ ֵד ֶיכם וְ ִחגְ רוּ ַשׂ ִקּים וְ ִס ְפדוּ ִל ְפנֵ י ַא ְבנֵ ר )שמ”ב ג (31
ל־בּנוֹ ִיָמים ַר ִבּים )בראשית לז (34
ֹלתיו וַ ָיּ ֶשׂם ַשׂק ְבּ ָמ ְתנָ יו וַ יִּ ְת ַא ֵבּל ַע ְ
ב וַ יִּ ְק ַרע יַ ֲעקֹב ִשׂ ְמ ָ
ג

יהם וַ ֲח ָב ִלים
ל־מ ֶלְך יִ ְשׂ ָר ֵאל … וַ ַיּ ְחגְּ רוּ ַשׂ ִקּים ְבּ ָמ ְתנֵ ֶ
אשׁנוּ וְ נֵ ֵצא ֶא ֶ
ימה נָּ א ַשׂ ִקּים ְבּ ָמ ְתנֵ ינוּ וַ ֲח ָב ִלים ְבּר ֹ ֵ
נָ ִשׂ ָ

ל־מ ֶלְך יִ ְשׂ ָר ֵאל )מל”א כ (32–31
יהם וַ יָּ בֹאוּ ֶא ֶ
אשׁ ֶ
ְבּ ָר ֵ
ייחוד נוסף של הפועל חגר הוא שהוא יכול להורות גם על הלבשה של אחר ,כמו ב–201א )לעומת התלבשות
ב–201ב( .את הפועל חגר כפי שהוא משמש ב–201ב אפשר לגזור מן חגר את >פלוני< שב–201א כצורה חוזרת,
או מן חגר ָמתניו )כמו ב–37ה שבסעיף  (4.2.3בהשמטת המושא הישיר; ואם נראה במבנה חגר את >פלוני<
קיצור של מבנה מלא )שאינו מתועד( חגר את ָמתני >פלוני< 313 ,שתי האפשרויות מקבילות למעשה — שתיהן
מניחות השמטה של האיבר ָמתנים ומַעֲבר להוראה חוזרת ,אך בסדר שונה .לעניין החילוף בין צירוף היחס
באבנט ב–201א–ב לצירוף השמני אבנט ב–201ג ראה סעיף 5.10.1.1

לעיל314 .

ת־ה ְמּ ִעיל )ויקרא ח (7
ת־ה ֻכּתֹּנֶ ת וַ ַיּ ְחגֹּר אֹתוֹ ָבּ ַא ְבנֵ ט וַ יַּ ְל ֵבּשׁ אֹתוֹ ֶא ַ
 201א וַ יִּ ֵתּן ָע ָליו ֶא ַ
ל־בּ ָשׂרוֹ ְוּב ַא ְבנֵ ט ַבּד ַי ְחגֹּר ְוּב ִמ ְצנֶ ֶפת ַבּד יִ ְצנֹף )ויקרא טז (4
י־בד יִ ְהיוּ ַע ְ
וּמ ְכנְ ֵס ַ
ת־בּד ק ֶֹדשׁ יִ ְל ָבּשׁ ִ
ב ְכּתֹנֶ ַ
.309
.310
.311

.312
.313
.314

השווה בורוכובסקי–בר אבא )תשס”א.(129–128 :
חוץ מדוגמאות 200א ו–ג מופיע הצירוף חגר שׂק בתשעה מקומות :ישעיה טו  ,3כב  ,12ירמיה ד  ,8ו  ,26מט  ,3יחזקאל ז  ,18כז ,31
יואל א ) 8בינוני פעול במבנה סמיכות( ,איכה ב .10
במתנַ ים )איוב יב  ;(18אסר חרב על ָמתנַ ים
במתנַ ים )מל”ב א  ;(8אסר אזור ָ
ציון האיבר בגוף מצוי עוד בצירופים הבאים :אזר אזור ָ
)נחמיה ד  ;(12חבשׁ סוף לראש )יונה ב  ;(6חגר חרב על ירך )שופטים ג  ,16תהלים מה  ;(4חגר על חלצים )ישעיה לב  ;(11חלץ נעל
מעל רגל )דברים כה  ,9ישעיה כ  ;(2נשׁל נעל מעל רגל )שמות ג  ,5יהושע ה  ;(15ובהוראה מופשטת ענד מצוה/תורה על גרגרות )משלי
ו  .(21ספק אם יש לצרף לכאן גם את הביטוי האידיומטי עטה על שׂפם ”כיסה על פיו” )כאות לכלימה(.
אזר ָמתנַ ים/חלצים :ירמיה א  ,17איוב לח  ,3מ  .7חגר ָמתנַ ים :מל”ב ד  ,29ט  ,1משלי לא ) 17מובאה 37ה בסעיף  ,(4.2.3וכן עם
התנושאות המקום לצד בינוני פעול במבנה מתנים חגורים :שמות יב  ,11דניאל י ) 5מובאה 37ד( .כמוסבר בסעיף  ,4.2.3יש להבחין
מבנה זה ,שבו לבינוני הפעול הוראה סבילה ,מן השימוש בבינוני הפעול בהוראה פעילה.
ת־ח ִצי זְ ָקנָ ם בשמ”ב י  4אל וַ יְ גַ ְלּ ֵחם במקבילה שבדה”א יט  .4והשווה גם אל
ראה קיצור דומה עם הפועל גִּ לּח ,במעבר מן וַ יְ גַ ַלּח ֶא ֲ
וַ יֶּ ְאסֹר ֵאזוֹר ְבּ ָמ ְתנֵ ֶיהם )איוב יב  ,(18שהצירופים הלא–מתועדים חגר/אסר את ָמתני >פלוני< מתייחסים אליו בקשר של אלטרנציה
לוקטיבית.
על התנהגותו התחבירית של הפועל חגר עיין גם מוראוקה ) ;(Muraoka 1992: 46 n. 12הויזל ) ;(Häusl 1997: 43–48בלנקי )תש”ע:
.(168–160
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סעיף 5.10

ג
5.10.2.4

האלטרנציה הלוקטיבית ואלטרנציות דומות

ת־בּנֵ י ַא ֲהר ֹן וַ יַּ ְל ִבּ ֵשׁם ֻכּ ֳתּנֹת וַ ַיּ ְחגֹּר א ָֹתם ַא ְבנֵ ט וַ יַּ ֲחבֹשׁ ָל ֶהם ִמגְ ָבּעוֹת )ויקרא ח (13
וַ יַּ ְק ֵרב מ ֶֹשׁה ֶא ְ
אלטרנציות בצירופים כבולים

תופעה מעניינת היא קיומן של אלטרנציות בביטויים אידיומטיים או ניבים מסוימים ,הנוצרים מקשירתו
של שם עצם קבוע אל פועל נתון .שם העצם הזה ,המייחד ומחדד את משמעות הפועל )לאו דווקא להוראת
לוקטיביות( ,ממומש פעם כמושא ישיר לצד ארגומנט אחר המובע בצירוף יחס ,ופעם בצירוף יחס ,כשהארגומנט
האחר תופס את עמדת המושא הישיר .כך למשל בצירופים נתן רחמים ל>פלוני< )202א( לעומת נתן את >פלוני<
לרחמים )202ב(  315או שׂם לב אל >דבר< לעומת שׂם >דבר< על

לב316 .

ת־בּנְ ִיָמין )בראשית מג (14
יכם ַא ֵחר וְ ֶא ִ
ת־א ִח ֶ
 202א וְ ֵאל ַשׁ ַדּי ִי ֵתּן ָל ֶכם ַר ֲח ִמים ִל ְפנֵ י ָה ִאישׁ וְ ִשׁ ַלּח ָל ֶכם ֶא ֲ
וּתנֵ הוּ ְל ַר ֲח ִמים ִל ְפנֵ י ָה ִאישׁ ַהזֶּ ה וַ ֲאנִ י ָהיִ ִיתי ַמ ְשׁ ֶקה ַל ֶמּ ֶלְך )נחמיה א (11
יחה־נָּ א ְל ַע ְב ְדָּך ַהיּוֹם ְ
ב וְ ַה ְצ ִל ָ
אלטרנציה כזאת מקיימים גם הפעלים ִשׁלּח והצית ,בבואם בצירופים ִשׁלּח/הצית אש ב>מקום< )203א,
204א( ו ִשׁלּח/הצית >מקום< באש )203ב204 ,ב( 317 .במקרה של ִשׁלּח ,שם העצם אש הוא המעביר את הפועל
ממובנו הכללי ,הרחב ,למשמעות של שֵרפה )כשם שקשירתם של רחמים אל נתן ושל לב אל שׂם היא היוצרת
את המשמעות בביטויים האידיומטיים שהוזכרו לעיל(; שונה מצבו של הפועל הצית ,שהאש גלומה בהוראתו
מלכתחילה ואזכורה לצדו לכאורה מיותר .ואולם לאלטרנציה שמקיים הפועל הצית ,כמו לזו שמקיים ִשׁלּח,
יש מאפיינים מיוחדים,

שכהן 318

עמד עליהם זה מכבר :ראשית ,הצירופים הציתִ /שׁלח באש והציתִ /שׁלח אש

ב־ משמשים רק כשמדובר בחורבן ערים וארצות .שנית ,במבנה עם אש כמושא ישיר ,האגנט )מדליק השֵרפה(
הוא תמיד אלוהי ,ובמבנה שחלה בו התמשאות המקום — תמיד אנושי .ההגבלות האלה )שאינן חלות על
הפעלים ִבּער/הבעיר ,הדליק ושׂרף ,המשמשים במגוון הקשרים ,ואף לא על הפועל נתן בצירופים נתן אש ב־

ונתן באש(  319מראות שהצירופים הצית אש ב־ והצית באש ,כמו ִשׁלּח אש ב־ ו ִשׁלּח באש ,הם צירופים מאובנים
שהשימוש בהם יוחד להקשרים מוגדרים היטב; וצירוף היחס האינסטרומנטלי באש אינו ניתן להשמטה בהם
כשם שהוא ניתן להשמטה לצד פועלי הבעֵרה האחרים.
־אשׁ ְבּ ָע ָריו וְ ָא ְכ ָלה ַא ְר ְמנ ֶֹת ָיה )הושע ח (14
 203א וְ ִשׁלַּ ְח ִתּי ֵ
ל־ה ָע ִרים ַהנִּ ְמ ָצאוֹת ִשׁלְּ חוּ ָב ֵאשׁ )שופטים כ (48
ב גַּ ם ָכּ ֶ
.315
.316

.317

.318
.319

נתן רחמים ל־ מצוי עוד בדברים יג  18וירמיה מב  .12נתן לרחמים מצוי עוד במל”א ח  ,50תהלים קו  46ודניאל א .9
שׂם לב אל/על/ל־ :שמות ט  ,21דברים לב  ,46שמ”א ט  ,20כה  ,25שמ”ב יח ) 3פעמיים( ,יחזקאל מ  ,4מד  ,5חגי א  ,7 ,5איוב א ,8
ב  ,3לד  .14שׂם על/אל/בלב :דברים יא  ,18שמ”א כא  ,13שמ”ב יג  ,33יט  ,20ישעיה מב  ,25מז  ,7נז  ,11 ,1ירמיה יב  ,11מלאכי ב
) 2פעמיים( ,איוב כב  ,22דניאל א  .8ראה גם החילוף המתקיים בספר קהלת בין נתן לב אל/ל־ )קהלת ז  ,21ח  (9לבין נתן אל לב
)קהלת ז  ,2ט .(1
ִשׁלּח אש ב־ :יחזקאל לט  ,6הושע ח  ,14עמוס א  ,12 ,10 ,7 ,4ב ִ .5 ,2שׁלּח באש :שופטים א  ,8כ  ,48מל”ב ח  ,12תהלים עד .7
הצית אש ב־ :ירמיה יז  ,27כא  ,14מג  ,12מט  ,27נ  ,32יחזקאל כא  ,3עמוס א  ,14איכה ד ) 11ועם על במקום ב־ בירמיה יא .(16
הצית באש :יהושע ח  ,19 ,8שופטים ט  ,49שמ”ב יד ) 30פעמיים( ,31 ,ירמיה לב  .28רק בישעיה כז ) 4לצד צורת הפעיל מן השורש
המשני צות( ובירמיה נא  30נשמט הצירוף באש .ראה גם צורת הנפעל בצירוף נִ צּת באש )נחמיה א  ,3ב  .(17אש כנושא של נִ צּת
אינה מצויה אלא במובן המופשטֵ :חמה נצתה )מל”ב כב ִ ,(17 ,13רשעה נצתה )ישעיה ט .(17
כהן תשנ”ט 7 :הערה  11 ,1הערות .12–11
נתן אש ב־ יכול אמנם לשמש בהקשר דומה לזה של ִשׁלּח אש ב־ )יחזקאל ל  ,(16 ,14 ,8אבל הוא מצוי גם בהוראה לוקטיבית פשוטה
)ויקרא י  ,1במדבר טז  ;7השווה אל נתן אש על בויקרא א  ,7במדבר טז  ,18יז  .(11נתן באש :מל”ב יט  ,18ישעיה לז .19
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פרק 5

עיון בהצרכתם של פעלים שונים

ל־ס ִביב ָֹתיו )ירמיה נ (32
 204א וְ ָכ ַשׁל זָ דוֹן וְ נָ ַפל וְ ֵאין לוֹ ֵמ ִקים וְ ִה ַצּ ִתּי ֵאשׁ ְבּ ָע ָריו וְ ָא ְכ ָלה ָכּ ְ
ת־ה ִעיר ָבּ ֵאשׁ )יהושע ח (19
דוּה וַ יְ ַמ ֲהרוּ וַ ַיּ ִצּיתוּ ֶא ָ
ב וַ יָּ בֹאוּ ָה ִעיר וַ יִּ ְל ְכּ ָ
דוגמה נוספת לפועל המקיים אלטרנציה מלאה ,אף על פי שאחד הארגומנטים שלו מגולם כבר בהוראתו,
נמצא בפועל רגם )205א–ב( .אבל לעומת הצית ,המופיע בשתי מסגרות קבועות בתנאים מוגדרים היטב ,רגם

חופשי יותר במסגרותיו התחביריות; במבנה שבו מתייחס המושא לאדם המוכה באבנים עשויות האבנים
להתממש לא רק בצירוף יחס עם ב־ בהוראה אינסטרומנטלית )205ב( ,אלא גם באקוזטיב של ספציפיקציה
)205ג( 320 .במילים אחרות ,אין מדובר הפעם בצירופים מאובנים ,שבהם מחויבים האלמנטים להופיע בצורה
קבועה ,ולאור זאת נהסס לראות באלמנטים המתייחסים לאבנים חלק מהצרכת הפועל במבנים 205ב–ג.
 205א וַ יִּ ְרגְּ מוּ־בוֹ ְבנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ֶבן וַ יָּ מֹת )דה”ב י (18
ב וַ יִּ ְרגְּ מוּ אֹתוֹ ָבּ ֲא ָבנִ ים וַ יָּ מֹת )במדבר טו (36
ג

ל־מחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶ ה וַ יִּ ְרגְּ מוּ אֹתוֹ ָא ֶבן )ויקרא כד (23
ת־ה ְמ ַק ֵלּל ֶא ִ
יּוֹציאוּ ֶא ַ
וַ ִ

5.10.3

אלטרנציות שאינן לוקטיביות

5.10.3.1

פועלי שלילת בעלות

אף שהאלטרנציה במימוש התחבירי של הארגומנטים נידונה בעיקר בפעלים המביעים הימצאות במקום,
גרימתו או שלילתו ,חילופים דומים מצויים גם בהקשרים אחרים ,כמו בפועלי שלילת בעלות.
הפועל מנע מקיים אלטרנציה בין שני מבנים הופכיים 321 :מניעת דבר מפלוני לעומת מניעת פלוני
המבנה הראשון מיוחד להבעת שלילת בעלות ,אי–העברת דבר לרשות פלוני

)206א(; 323

מִדָּבר322 .

המבנה השני מביע

בעיקר הטלת איסור על פלוני כדי להרחיקו ממצב מסוים או להניאו מפעולה או התנהגות מסוימת

)206ב(324 ,

אבל עשוי לשמש גם בהוראה דומה לזו של המבנה הראשון )206ג( 325 :הווה אומר ,חסימת הקשר ההדדי של
שייכות/בעלות מתוארת פעם מכיוון הנכס ופעם מכיוון בעליו.
 206א ַאל־ ִתּ ְמנַ ע־טוֹב ִמ ְבּ ָע ָליו ִבּ ְהיוֹת ְל ֵאל ידיך )ק’ יָ ְדָך( ַל ֲעשׂוֹת )משלי ג (27
קוֹלְך ִמ ֶבּ ִכי וְ ֵעינַ יִ ְך ִמ ִדּ ְמ ָעה ִכּי יֵ שׁ ָשׂ ָכר ִל ְפ ֻע ָלּ ֵתְך )ירמיה לא (16
ב ִמנְ ִעי ֵ
ג
.320

.321
.322
.323
.324
.325

ָא ַמ ְר ִתּי ַכּ ֵבּד ֲא ַכ ֶבּ ְדָך וְ ִהנֵּ ה ְמנָ ֲעָך יְ הוָ ה ִמ ָכּבוֹד )במדבר כד (11

רגם אבן ב>פלוני< :מל”א יב  ,18דה”ב י  .18רגם אבן על >פלוני< :יחזקאל כג  .47רגם את >פלוני< באבן :ויקרא כ  ,27 ,2במדבר יד
 ,10טו  ,36 ,35דברים כא  ,21יחזקאל טז  .40רגם את >פלוני< אבן :ויקרא כד  ,23יהושע ז  ,25דה”ב כד  .21ללא אזכור האבן מצוי
פעם אחת רגם את >פלוני< )ויקרא כד  (14ופעם אחת רגם ב>פלוני< )ויקרא כד  .(16עם הפועל סקל ,הנרדף לרגם ,לא מתקיימת
אלטרנציה :המושא מתייחס תמיד לאדם או לבעל החיים המוכה באבנים ,בין שהאבנים מוזכרות במפורש )בצירוף יחס( בין לאו.
לדיון תחבירי וסמנטי בפועל מנע ראה קדרי )תשל”ח(; רובינשטיין )תש”ן.(2–1 :
תחת התייחסות לאדם פלוני עשויה לבוא התייחסות על דרך הסינקדוכה לאיבר מגופו ,למשל לפיו )נחמיה ט  ;20השווה איוב כב
 ,(7או אף לחפץ בבעלותו )ירמיה מח .(10
בראשית ל  ,2שמ”ב יג  ,13ירמיה ה  ,25מב  ,4עמוס ד  ,7איוב כב  ,7משלי ג  ,27כג  ,13ל  ,7נחמיה ט  ;20וכן בהשמטת המושא הישיר:
מל”א כ  ,7ובהשמטת צירוף היחס :תהלים כא  .3בתהלים פד  12מילת היחס מן מומרת בל־ ,אולי בהשפעת הפועל נתן בתחילת
הפסוק .המבנה הזה מתועד גם בשׂמאלית ) ,(Had 24ובמשלי אחיקר בארמית מצוי המבנה הסביל המקביל ).(TAD C 1.1:136
שמ”א כה  ,34 ,26ירמיה ב  ,25מח  ,10איוב לא  ,16משלי א  ,15קהלת ב .10
במדבר כד  ,11איוב לא .16
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סעיף 5.10

האלטרנציה הלוקטיבית ואלטרנציות דומות

כפועל גרימת שלילת בעלות ,מנע יוצא דופן בכך שהוא מקיים אלטרנציה בין שתי מסגרות מלאות ,שבהן
ממומשים כל שלושת המשתתפים :הגורם ,הבעלים והנכס .פעלים אחרים המביעים גרימת שלילת בעלות
מתועדים רק באחד משני המבנים המלאים ,או מקיימים אלטרנציה בין שתי מסגרות חלקיות .כדוגמאות
לפעלים המתועדים רק במבנה מלא אחד נזכיר את אצל ,חשׂך וכלא ,המופיעים במבנה מן הסוג הראשון )שבו
המושא הישיר מתייחס לנכס וצירוף היחס

לבעלים(326 ,

ואת ִחסּר ,המצוי במבנה מן הסוג

השני327 .

כדוגמה

לפועל המקיים אלטרנציה בין מסגרות חלקיות נציין את הפועל ירשׁ ,אשר מצריך כמשלים יחיד מושא ישיר,
המתייחס על פי רוב לנכס )כמאה עשרים וחמש פעמים במקרא ,למשל 207א( אך לעתים לבעליו )כעשרים
וחמש פעמים ,למשל 207ב( 328 .גם בפעלים אחרים ,כמו בזז ,גזל ושׁלל ,מצויה אלטרנציה בין מבנים

חלקיים329 .

ישׁ ְב ֶתּם־
יכם נ ֵֹתן ָל ֶכם וִ ִיר ְשׁ ֶתּם א ָֹתהּ וִ ַ
ֹלה ֶ
ת־ה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר־יְ הוָ ה ֱא ֵ
ת־היַּ ְר ֵדּן ָלבֹא לָ ֶר ֶשׁת ֶא ָ
 207א ִכּי ַא ֶתּם ע ְֹב ִרים ֶא ַ

ָבּהּ )דברים יא (31
אוֹתם ִמ ָפּנֶ יָך וְ ָי ַר ְשׁ ָתּ א ָֹתם וְ יָ ַשׁ ְב ָתּ ְבּ ַא ְר ָצם
א־שׁ ָמּה לָ ֶר ֶשׁת ָ
ת־הגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ַא ָתּה ָב ָ
ֹלהיָך ֶא ַ
י־יַכ ִרית יְ הוָ ה ֱא ֶ
ב ִכּ ְ

)דברים יב (29
5.10.3.2

פעלים המתייחסים לתנועת איבר בגוף

פעלים מסוימים המתארים תנועה של איבר נתון בגוף מקיימים אלטרנציה בין שתי מסגרות תחביריות ,שבאחת
מהן ממומש האיבר כמושא הישיר של הפועל )למשל 208א( ובשנייה הוא מוצג בצירוף יחס עם מילת היחס
)ב(שׁנַּ ים ,הניע )ב(ראש ,הכה )ב(כף ,העז )ב(פנים ,פער )ב(פהֵ ,פּרשׂ
ִ
ב־ )208ב( .בכל הצירופים האלה — חרק

)ב(יָ ַדיִ ם ,קרץ )ב(עין ועוד  — 330מדובר בתנועות המשמשות כסימן או תנועות שמטרתן להביע יחס רגשי לדבר
כלשהו; והחילוף מורה על כפילות במעמדו של האיבר בגוף ,שנתפס במקרה הראשון כאובייקט החווה בצורה
פסיבית את התנועה המופעלת עליו ,ובמקרה השני כאמצעי המשמש לביצוע התנועה ובכך יוצר באופן פעיל
את הסימן או המסר הגלום בה .לא מן הנמנע שחילוף כזה התקיים גם בפעלים ,שרק במקרה מתועדים בלשון
המקרא בהשלמת מושא בלבד  331או בהשלמת צירוף יחס
.326
.327

.328
.329
.330
.331

.332

בלבד332 .

אצל >דבר< מן >פלוני< :קהלת ב  ;10חשׂך >דבר< מן >פלוני< :בראשית כב ) 12ובפסוק  16בהשמטת צירוף היחס( ,לט  ,9איוב ל .10
כלא >דבר< מן >פלוני< :תהלים מ ) 12וכן בארמית ב– .(TAD D 7.10:3חשׂך וכלא משמשים אמנם גם במבנה מן הסוג השני ,אך לא
בהוראה של שלילת בעלות; ראה הערה  327להלן.
ִחסּר את >פלוני< מן >דבר< :קהלת ד  .8הפועל כלא במבנה הזה )שמ”א כה  ,33תהלים קיט  ,101ועם צורת הנפעל נכלא :שמות לו
 (6משמש רק במובן של איסור או שלילת פעולה ,כמו מנע באותו מבנה בהוראתו השכיחה יותר )ראה לעיל ,דוגמה 206ב והערה
 .(324חשׂך במבנה הזה מורה יותר על הצלה מאיום או סכנה )שמ”א כה  ,39תהלים יט  ,14עח  ,50איוב לג  ;18וראה גם TAD C
 ,1.1:176עם המקבילה הארמית החשך( ,אך פעם אחת )בראשית כ  (6גם על שלילת פעולה.
שני המבנים מתועדים גם בארמית :הנכס כמושא בארמית הקדומה ) (Sf 1:C:24והבעלים כמושא בארמית המצרית )TAD B 2.6:21,
.(3.8:35
עיין רובינשטיין )תשל”ט .(13–12 :המחבר ציין לשם השוואה גם פעלים שאינם מקיימים אלטרנציה :שׁדד מופיע במקרא רק עם
מושא ישיר המתייחס לבעלים ,וגנב רק עם מושא המתייחס לנכס .ראה בעניין זה גם בורוכובסקי–בר אבא )תשס”א.(242–240 :
ראה יֶני ) (Jenni 1992: 96–99לדיון בתופעה ולפירוט מראי המקומות לצירופים הנזכרים לעיל .לרשימתו של יֶני אפשר להוסיף
את הגדיל פה )עובדיה א  (12לעומת הגדיל בפה )יחזקאל לה  ,(13שתי הרחבות על השימוש בפועל הגדיל )ללא אזכור פֶּה( במובן
”התרברב ,התפאר ,התנשא” ,כמו התגדל.
יֶני ) (Jenni 1992: 98–99מפרט את הצירופים האריך לשון ,חרץ לשון ,מחא כף ,ספק כף ,עצה עין ,פצה פה ,פשׂק שפתיםִ ,שׂקּר עין
ותקע כף ,ואפשר להוסיף לרשמיתו את הרחיב פה )כתנועה מזלזלת בישעיה נז  4ותהלים לה  ;21כפעולה פיסית בלבד בתהלים פא
 (11וקפץ פה )ישעיה נב  ,15תהלים קז  ,42איוב ה  .(16אפשר להתלבט באיזו מידה שייכים לכאן גם צירופים כמו אטם אֹזן ועצם
עין ,או כמו נופף/הניף יד ,נטה יד ,הרים יד וכדומה ,שהתנועה שהם מתארים לא נועדה להביע התייחסות רגשית.
ראה הצירופים מלל ברגלים ,הניד בראשִ ,עכּס ברגלים ,הפטיר בשפה ורקע ברגל )מראי מקומות אצל יֶני :שם(.
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 208א ז ֵֹמם ָר ָשׁע ַל ַצּ ִדּיק וְ ח ֵֹרק ָע ָליו ִשׁנָּ יו )תהלים לז (12
ב ַאפּוֹ ָט ַרף וַ יִּ ְשׂ ְט ֵמנִ י ָח ַרק ָע ַלי ְבּ ִשׁנָּ יו ָצ ִרי יִ ְלטוֹשׁ ֵעינָ יו ִלי )איוב טז (9
אלטרנציה דומה מצויה גם בצירופים נתן )ב(קול )למשל 209א–ב( ,הרים )ב(קול והשׁמיע )ב(קול 333 ,שבהם
ה”איבר” המשמש להבעת התייחסות הוא הקול הבוקע מהגוף .ייתכן שביצירת הצירופים עם מילת היחס ב־,
הנדירים באופן ניכר מן הצירופים המקבילים בלעדיה ,פעלה גם השפעתם של מבעים כמו הרעים בקול ,קרא

בקול ועוד ,שבהם לצירוף היחס מעמד אדוורביאלי.
קוֹלם )ירמיה ד (16
הוּדה ָ
ל־ע ֵרי יְ ָ
 209א נ ְֹצ ִרים ָבּ ִאים ֵמ ֶא ֶרץ ַה ֶמּ ְר ָחק וַ יִּ ְתּנוּ ַע ָ
את ָיה )ירמיה יב (8
ל־כּן ְשׂנֵ ִ
קוֹלהּ ַע ֵ
ה־לּי נַ ֲח ָל ִתי ְכּ ַא ְריֵ ה ַביָּ ַער נָ ְתנָ ה ָע ַלי ְבּ ָ
ב ָהיְ ָת ִ
גם בהצגת פעולות הדורשות כלים שונים מתקיימת לעתים אלטרנציה ,כך שהכלי מוצג לעתים כאובייקט
שעליו נעשית הפעולה ולעתים כאמצעי המשמש לביצועה .נוסף לחילוף המצוי לדוגמה ב–210א–ב בין תקע
שופר לבין תקע

בשופר334 ,

אפשר לציין את משׁך

)ב(יובל335 ,

הרים

שגם החילוף בין ירה/הורה חץ )211א( לבין ירה בחץ )211ב( שייך

)ב(מטה 336

לכאן; 338

ונהג

)ב(עגלה337 .

יכול להיות

אבל המושא של ירה/הורה עשוי

להתייחס גם לאדם המשמש מטרה לחצים )התמשאות המקום( 339 ,כך שירה בחץ הוא אולי רמז לאלטרנציה
בין שני מבנים חלקיים ,שצורתם המלאה הייתה יכולה להיות ירה חץ ב>פלוני</ירה את >פלוני< בחץ —
בדומה למבנים המתועדים עבור הפועל רגם )ראה דוגמאות 205א–ב בסעיף

340 .(5.10.2.4

שׁוֹפר ְבּ ִציּוֹן וְ ָה ִריעוּ ְבּ ַהר ָק ְד ִשׁי )יואל ב (1
 210א ִתּ ְקעוּ ָ
ל־ה ָא ֶרץ ֵלאמֹר יִ ְשׁ ְמעוּ ָה ִע ְב ִרים )שמ”א יג (3
שּׁוֹפר ְבּ ָכ ָ
ב וְ ָשׁאוּל ָתּ ַקע ַבּ ָ
מוֹרה ַהנַּ ַער ָרץ וְ הוּא־ ָי ָרה ַה ֵח ִצי ְל ַה ֲע ִברוֹ )שמ”א כ (36
ת־ה ִח ִצּים ֲא ֶשׁר ָאנ ִֹכי ֶ
אמר ְלנַ ֲערוֹ ֻרץ ְמ ָצא נָ א ֶא ַ
 211א וַ יּ ֹ ֶ
ל־ה ִפּנּוֹת לִ ירוֹא ַבּ ִח ִצּים ָוּב ֲא ָבנִ ים גְּ ד ֹלוֹת )דה”ב כו (15
ל־ה ִמּגְ ָדּ ִלים וְ ַע ַ
ב ִל ְהיוֹת ַע ַ
.333
.334
.335
.336
.337
.338
.339
.340

למראי מקומות ראה שוב יֶני ).(Jenni 1992: 99
מושא ישיר המתייחס לכלי נשיפה )שופר או חצוצרה( מופיע לצד הפועל תקע עשר פעמים :יהושע ו  9א ,שופטים ז  ,22ישעיה יח ,3
ירמיה ד  ,5ו  ,1נא  ,27הושע ה  ,8יואל ב  ,15 ,1תהלים פא  .4צירופי יחס עם ב־ המתייחסים לכלי נשיפה מלווים את הפועל יותר
משלושים פעמים.
משׁך יובל :שמות יט ) 13אבל יש המבינים ִבּ ְמשׁ ְֹך ַהיּ ֵֹבל ”בהאריך היובל ,בהשמע היובל צליל ממושך” ,עם היובל כנושא ולא כמושא(;
משׁך בקרן יובל :יהושע ו .5
הרים מטה :שמות יד  ;16הרים במטה :שמות ז .20
נהג עגלה :שמ”ב ו  ;3נהג בעגלה :דה”א יג  .7אלה הם שני הפסוקים היחידים שבהם מתייחס הפועל להסעת כלי רכב; על חילוף בין
מושא ישיר לצירוף יחס עם ב־ כשנהג מתייחס לנחיית בעלי חיים או בני אדם ראה סעיף .5.9
ירה/הורה חץ :שמ”א כ ) 36 ,20פעמיים( ,37 ,מל”ב יט  ,32ישעיה לז  ,33משלי כו ) 18על תהלים סד  8ראה הערה  340להלן( .ירה
בחץ :דה”ב כו  .15ראה גם החילוף בין קלע באבן )שופטים כ  (16לבין קלע בהשלמת מושא ישיר )ירמיה י  ,18ובבניין פִּעל גם שמ”א
כה .(29
תהלים סד  ;5ואולי גם במדבר כא  ,30אלא אם כן נִ ָירם בפסוק זה משמעו ”נשליך אותם ,נפיל אותם” )ושמא יש להבין ”נירה
להם”; ראה בעניין זה גם הערה  340להלן(.
ֹלהים ֵחץ ִפּ ְתאוֹם .אבל לא ברור בפסוק זה אם י ֵֹרם הוא ”יורה אותם” או ”יורה להם” )עם
מבנה מלא מתועד בתהלים סד  :8וַ יּ ֵֹרם ֱא ִ
כינוי חבור לא–אקוזטיבי כמו בתהלים יא  2ודה”ב לה  ,(23וגם מעמדו של שם העצם חץ ,בין מושא ישיר לאקוזטיב אדוורביאלי,
אינו חד–משמעי.
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פעלים שמשלימם פועל

פעלים שמשלימם פועל

בדקדוק המסורתי נהוג להבחין בין פעלים המתארים מצב ,תהליך או פעולה )המכונים לעתים ”פעלים מלאים”(
לבין פעלים המספקים מידע על אופן ביצוע הפעולות או התוחמים פעולות ,מצבים ותהליכים מבחינת אספקט
ומודליות )”פועלי עזר”( .את פועלי העזר אפשר למיין לשלוש קבוצות :פעלים אדוורביאליים ,אספקטואליים
ומודליים )ראה

להלן(341 .

פועלי העזר משמשים בצירוף אל פעלים מלאים בארבעה סוגי מבנים .הפועל המלא בא בדרך כלל בצורת
מקור נטוי עם מילת היחס ל־ )212א( או בלעדיה )212ב( 342 ,אבל עשוי גם ,כפועל נטוי ,להיקשר לפועל העזר
בקשר קואורדינטיבי סינדטי )212ג( או אסינדטי

)212ד(343 .

לצד פועלי עזר המביעים שלילה או אי–עשייה

עשויה מן פריווטיבית )ראה סעיף  (6.1.7להחליף את ל־ לפני צורת המקור הנטוי

)213א–ב(344 .

 212א וַ יִּ ָכּנְ עוּ ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וְ לֹא־ ָי ְספוּ עוֹד ָלבוֹא ִבּגְ בוּל יִ ְשׂ ָר ֵאל )שמ”א ז (13
ֹלח ָשׂ ִרים ַר ִבּים וְ נִ ְכ ָבּ ִדים ֵמ ֵא ֶלּה )במדבר כב (15
ב וַ יּ ֶֹסף עוֹד ָבּ ָלק ְשׁ ַ
ג

ל־מ ֶלְך ְבּנֵ י ַעמּוֹן )שופטים יא (14
יּוֹסף עוֹד יִ ְפ ָתּח וַ יִּ ְשׁ ַלח ַמ ְל ָא ִכים ֶא ֶ
וַ ֶ

א־בְך עוֹד ָע ֵרל וְ ָט ֵמא )ישעיה נב (1
יוֹסיף יָב ֹ ָ
רוּשׁ ַלםִ ִעיר ַהקּ ֶֹדשׁ ִכּי לֹא ִ
ד ִל ְב ִשׁי ִבּגְ ֵדי ִת ְפ ַא ְר ֵתְּך יְ ָ
ל־ה ָא ֶרץ וַ ַיּ ְח ְדּלוּ ִל ְבנֹת ָה ִעיר )בראשית יא (8
ל־פּנֵ י ָכ ָ
 213א וַ יָּ ֶפץ יְ הוָ ה א ָֹתם ִמ ָשּׁם ַע ְ
ת־ה ָר ָמה וַ יֵּ ֶשׁב ְבּ ִת ְר ָצה )מל”א טו .(21
ב וַ יְ ִהי ִכּ ְשׁמ ַֹע ַבּ ְע ָשׁא וַ ֶיּ ְח ַדּל ִמ ְבּנוֹת ֶא ָ
צורה נטויה הקשורה אל פועל עזר בקואורדינציה אמנם אינה כפופה אליו תחבירית כמשלים מוצרך ,אבל
גם אינה שוות–מעמד לו כבקשר קואורדינטיבי רגיל .מבחינה סמנטית ופרגמטית ,היחס בין פועל העזר לצורה
הנטויה זהה לחלוטין ליחס שבין פועל עזר לבין צורת מקור המשמשת לו כמשלים מוצרך )השווה לדוגמה את
214א–ב( .נוכל אם כן לסווג צורות מסוג ופעל המופיעות לצד פועלי העזר כחלופות לצורות מסוג לפעול .עם
זאת ,יש להיזהר באותם מקרים שבהם פועל העזר עשוי לשמש בעצמו כפועל מלא המורה על פעולה :הצירוף
שׁבו והודו ב–215א ,למשל ,עשוי להתפרש ”שבו להודות ,הודו שוב” ,אבל גם ”שבו )אליך( והודו” כבמקבילה
ב–215ב345 .

עוֹלם ְל ָפנֶ יָך )דה”א יז (27
ת־בּית ַע ְב ְדָּך ִל ְהיוֹת ְל ָ
הוֹאלְ ָתּ ְל ָב ֵרְך ֶא ֵ
 214א וְ ַע ָתּה ַ
עוֹלם ְל ָפנֶ יָך )שמ”ב ז (29
ת־בּית ַע ְב ְדָּך ִל ְהיוֹת ְל ָ
וּב ֵרְך ֶא ֵ
הוֹאל ָ
ב וְ ַע ָתּה ֵ
ת־שׁ ֶמָך וְ ִה ְת ַפּ ְללוּ וְ ִה ְת ַחנְּ נוּ ְל ָפנֶ יָך ַבּ ַבּיִ ת ַהזֶּ ה )דה”ב ו (24
 215א וְ ָשׁבוּ וְ הוֹדוּ ֶא ְ
ת־שׁ ֶמָך וְ ִה ְת ַפּ ְללוּ וְ ִה ְת ַחנְּ נוּ ֵא ֶליָך ַבּ ַבּיִ ת ַהזֶּ ה )מל”א ח (33
ב וְ ָשׁבוּ ֵא ֶליָך וְ הוֹדוּ ֶא ְ
.341
.342
.343
.344
.345

המיון דומה לזה שהציע צדקה )תשנ”ה( .רובינשטיין )תשל”א (188–168 :מעמיד את פועלי היכולת )יכֹל ,ידע וכדומה( כקבוצה נפרדת
מיתר הפעלים המודליים )רצה ,התאמץ וכו’( ,המביעים את ”רצונו ,כוונתו ,השתדלותו וסירובו של המסומן בנושא המשפט לעשות
את הפעולה” )שם.(180 :
הופעתה או אי–הופעתה של מילת היחס ל־ לפני צורת המקור היא בעיקרה שאלה של סגנון )ל־ נוטה יותר להישמט בלשון השירה(,
ולא נעסוק בה כאן .לדיון מפורט בשאלה זו ראה מאלסה ).(Malessa 2006: 150–166
גם כאן החלופה היא בעיקר סגנונית :השימוש בקואורדינציה אסינדטית שכיח יותר בלשון השירה ).(GKC §120g–h
השווה רפן )תשנ”ה ,153–145 :תשנ”ח.(62–60 :
על דו–משמעויות כאלה ראה גם רובינשטיין )תשל”א.(173–172 :
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פועלי העזר יכולים להופיע גם ללא פועל אחר לצדם .המשלימים והמרחיבים שהיו צפויים ללוות את הפועל
האחר מצטרפים תחת זאת ישירות אל פועל העזר ,אף שאינם חלק מהצרכתו ,והפעולה שהוא מתאר מובנת
מן ההקשר אף שאינה מובעת במפורש .מכאן שבהקשרים שונים עשוי אותו פועל עזר לגלם פעולות שונות:
כך למשל בהופעתו הראשונה של הפועל ִמהר במובאה  216עולה ממנו המשמעות ”וימהר ל ה י כ נ ס האֹהלה”
)או משהו מעין זה( ,ובהופעתו השנייה — ”מהרי ל ק ח ת שֹלש סאים קמח” 346 .במקרים מיוחדים נראה שפועל
העזר ספג לתוכו הוראה של פועל מלא מסוים ,ומכוון לפעולה ספציפית :דוגמה לכך בפועל  ṯnyבאוגריתית,
אשר בשונה ממקבילו שׁנה בעברית )ראה דוגמה  222להלן( מתועד רק בהקשר של חזרה על דיבור ומשמש
כפועל אמירה לכל דבר )למשל .(217
לוּשׁי וַ ֲע ִשׂי ֻעגוֹת )בראשית יח (6
אמר ַמ ֲה ִרי ְשֹׁלשׁ ְס ִאים ֶק ַמח ס ֶֹלת ִ
ל־שׂ ָרה וַ יּ ֹ ֶ
 216וַ ְי ַמ ֵהר ַא ְב ָר ָהם ָהא ֱֹה ָלה ֶא ָ
(KTU 1.3:III:22) rgm iṯ ly wargmk hwt waṯnyk 217

= דבר יש לי ואומר לך ,מילה ואשנה לך
פעלים אדוורביאליים ופעלים מעריכים.

פעלים אדוורביאליים הם פעלים המתארים פועל אחר כשם שמתאר

אותו תואר הפועל :הרבה להביא ,למשל )218א( ,שווה במשמעו אל הביא הרבה

)218ב(347 .

ר־צוָּ ה יְ הוָ ה ַל ֲעשׂ ֹת א ָֹתהּ )שמות לו (5
אכה ֲא ֶשׁ ִ
 218א ַמ ְר ִבּים ָה ָעם לְ ָה ִביא ִמ ֵדּי ָה ֲעב ָֹדה ַל ְמּ ָל ָ
ב ֵה ִביא ֵמא ִֹפיר ֲע ֵצי ַא ְל ֻמגִּ ים ַה ְר ֵבּה ְמאֹד וְ ֶא ֶבן יְ ָק ָרה )מל”א י (11
רובינשטיין מבחין בין פעלים אדוורביאליים לבין מה שהוא מכנה ”פעלים

מעריכים” 348

— פעלים אשר

בבואם בצירוף אל הפועל עשׂה מתארים את המעשה ולא את פעולת העשייה .הרע לעשׂות ,למשל )219א( ,אינו
”עשה )דבר( ברוע ,בצורה רעה” אלא ”עשה מעשה רע” )219ב( .גם בהשמטת הפועל עשׂה נשמרת המשמעות
)219ג( ,ומן הפועל המעריך משתמעת השלמה בצורת המקור לעשׂות או בשם העצם מעשׂה .בנוסף לפועל הרע
ולהיטיב שרובינשטיין נותן כדוגמה ,פעלים אחרים המשמשים כפעלים מעריכים הם הגדיל ,הסכיל ,הפליא

והרשׁיע 349 .במקרים מסוימים יכול פועל לשמש כפועל מעריך גם כשהפועל המצטרף אליו אינו עשׂה אלא פועל
ספציפי יותר :הקשׁה לשׁאול ב– 220אינו ”שאל בקושי” אלא ”שאל שאלה קשה”.
בּוֹ־ה ָרע )ירמיה טז (12
יכם וְ ִהנְּ ֶכם ה ְֹל ִכים ִאישׁ ַא ֲח ֵרי ְשׁ ִררוּת ִל ָ
בוֹת ֶ
 219א וְ ַא ֶתּם ֲה ֵרע ֶֹתם לַ ֲעשׂוֹת ֵמ ֲא ֵ
ן־הגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ִה ְשׁ ִמיד יְ הוָ ה )מל”ב כא (9
ת־ה ָרע ִמ ַ
ב וַ יַּ ְת ֵעם ְמנַ ֶשּׁה לַ ֲעשׂוֹת ֶא ָ
ג
.346
.347
.348
.349

בוֹתם )ירמיה ז (26
ת־ע ְר ָפּם ֵה ֵרעוּ ֵמ ֲא ָ
ת־אזְ נָ ם וַ יַּ ְקשׁוּ ֶא ָ
וְ לוֹא ָשׁ ְמעוּ ֵא ַלי וְ לֹא ִהטּוּ ֶא ָ

לדיון נוסף בהוראות השונות שמקבלים פועלי עזר עם השמטת הפעלים המלאים המשלימים אותם עיין רובינשטיין )תשנ”א:
 .(389–386השימוש בפועלי עזר המורים על זריזות הפעולה )כמו ִמהר ,נחפז ,חשׁ וכדומה( כפועלי תנועה הוא שכיח במיוחד; ראה
בעניין זה גם רוזן )תשל”ז (311 :וטרומר )תשמ”ג.(118–113 :
רבּה .צורות מקור מוחלט אחרות שהפכו לתוארי פועל הן
רבּה הוא במוצא צורת מקור מוחלט של הפועל ִה ָ
כידוע ,תואר הפועל ַה ֵ
היטב ומהר.
רובינשטיין )תשנ”א.(392–391 :
הגדיל לעשׂות :יואל ב  ,21 ,20תהלים קכו  ,3 ,2וללא המקור לעשׂות גם שמ”א יב  .24הסכיל לעשׂות :בראשית לא  .28הפליא לעשׂות:
שופטים יג ) 19והשווה אל עשׂה להפליא ביואל ב  .(26הרשׁיע לעשׂות :דה”ב כ  ,35וללא המקור גם תהלים קו  ,6איוב לד  ,12דניאל
ט  ,5יב  ,10נחמיה ט  ,33דה”ב כב  .3פעלים מסוימים מתקרבים לפועלים המעריכים אף כי אינם מתועדים בהשלמת לעשׂות :כך
למשל הפעלים השׁחית והתעיב ,המשמשים ללא השלמה במובנים ”עשה מעשה שחיתות”” ,עשה מעשה תועבה”.
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סעיף 5.11

פעלים שמשלימם פועל

רוּחָך
י־שׁנַ יִ ם ְבּ ֲ
יהי־נָ א ִפּ ְ
ישׁע וִ ִ
אמר ֱא ִל ָ
ה־לְּך ְבּ ֶט ֶרם ֶא ָלּ ַקח ֵמ ִע ָמְּך וַ יּ ֹ ֶ
ישׁע ְשׁ ַאל ָמה ֶא ֱע ֶשׂ ָ
ל־א ִל ָ
 220וְ ֵא ִליָּ הוּ ָא ַמר ֶא ֱ

אמר ִה ְק ִשׁ ָית לִ ְשׁאוֹל )מל”ב ב (10–9
ֵא ָלי׃ וַ יּ ֹ ֶ
פעלים אספקטואליים.

פעלים אספקטואליים מספקים מידע על תחילתה ,המשכה או סיומה של פעולה

) (221או מסמנים חזרה על פעולה

)350 .(222

ן־צרוּיָ ה ֵה ֵחל ִל ְמנוֹת וְ לֹא ִכלָּ ה וַ יְ ִהי ָבזֹאת ֶק ֶצף ַעל־יִ ְשׂ ָר ֵאל )דה”א כז (24
יוֹאב ֶבּ ְ
ָ
221
אמר ַשׁלֵּ שׁוּ וַ ְי ַשׁלֵּ שׁוּ )מל”א
אמר ְשׁנוּ וַ יִּ ְשׁנוּ וַ יּ ֹ ֶ
ל־ה ֵע ִצים וַ יּ ֹ ֶ
ל־הע ָֹלה וְ ַע ָ
אמר ִמ ְלאוּ ַא ְר ָבּ ָעה ַכ ִדּים ַמיִ ם וְ יִ ְצקוּ ַע ָ
 222וַ יּ ֹ ֶ
יח (34
פעלים מודליים.

פעלים מודליים מביעים את כוונתו או יכולתו של פלוני לעשות פעולה או את יחסו אליה

או דעתו עליה .נוסף על פעלים כמו אבה ,הואיל )ראה 214א–ב לעיל( או יכֹל )למשל ב–223א( ,שהשימוש העיקרי
בהם הוא להבעת מודליות 351 ,מצויים פעלים רבים אשר מקבלים הוראה מודלית בבואם בליווי פועל במקור.
פעלים כמו אהב ,ידע ,ירא וכדומה ,המביעים הכרה או יחס רגשי ועשויים להתייחס לא רק לעצם מוחשי אלא
גם לדבר מופשט ,יכולים גם להתייחס לפעולה )223ב( ,כפעלים מודליים.
ֹלשׁת ִיָמים )שופטים יד (14
 223א וְ לֹא ָי ְכלוּ ְל ַהגִּ יד ַה ִח ָידה ְשׁ ֶ
י־מת ַהיֶּ ֶלד )שמ”ב יב (18
ב וַ יִּ ְראוּ ַע ְב ֵדי ָדוִ ד ְל ַהגִּ יד לוֹ ִכּ ֵ
חלק מן הפעלים הללו עשויים להופיע בליווי צורת מקור גם במבנה שאינו מודלי .כך למשל חפץ הוכח

ב–224א הוא מודלי ,אבל לא אהב הוכח ב–224ב :ההבדל הוא בכך שפועל מודלי מביע את עמדתו של הפועֵל
ביחס לפעולתו הוא ,ולא ביחס לפעולה שמבצע גורם אחר או ביחס למצב חיצוני .המקור המוחלט הוכח

ב–224ב משלים את אהב כמשפט תוכן מצומצם )”לא יאהב שיוכיחו לו”; על משפטי תוכן מצומצמים ראה
סעיף  (5.12.1או כצורה שמנית )”לא יאהב תוכחה” ,בדומה אל 224ג(.
ל־אל ֶא ְח ָפּץ )איוב יג (3
הוֹכ ַח ֶא ֵ
ל־שׁ ַדּי ֲא ַד ֵבּר וְ ֵ
אוּלם ֲאנִ י ֶא ַ
ָ
 224א
ל־ח ָכ ִמים לֹא יֵ ֵלְך )משלי טו (12
הוֹכ ַח לוֹ ֶא ֲ
־לץ ֵ
ב לֹא ֶי ֱא ַהב ֵ
ג

תוֹכ ַחת ָבּ ַער )משלי יב (1
מוּסר א ֵֹהב ָדּ ַעת וְ שׂ ֹנֵ א ַ
א ֵֹהב ָ

הפעלים אמר ו ִדּבּר משמשים בהשלמת צורת מקור הן כפעלים מודליים במובן ”התכוון ,תכנן” ,הן כפועלי
העברת מסר במובן ”פקד ,ציווה” :הצירוף ִדּבּר לעשׂות בדוגמה 225א הוא מודלי וזהה בהוראתו אל חשׁב

לעשׂות ב–225ב ,בעוד שבדוגמה 228ד שבסעיף ִ 5.12דּבּר לעשׂות מביע ציווי המופנה לנמען .בהיעדר התייחסות
מפורשת לנמען ,המזהה באופן פורמלי צירופים מסוג אמר לפעול כמביעים ציווי ,יובחנו צירופים המביעים
ציווי )כמו 226א( מצירופים מודליים )כמו 226ב( רק לפי ההקשר.
 .350כאמור לעיל ,באוגריתית התייחדה המשמעות של ” ṯnyשנה” מחזרה על פעולה כלשהי לחזרה על אמירה )”אמר פעם שנייה”( :הפועל
כבר אינו פועל אספקטואלי אלא פועל דיבור .גם הפועל האכדי  (šanû G) šunnûעשוי לשמש בצורה דומה )אם כי אין זה שימושו
היחיד( ,והוא מצוי בין היתר במכתבי ִרבּ–הַדִּ מושל גבל ).(EA 82:14, 27
 .351למעט שימושים מיוחדים ,כמו הצירוף יכֹל ל־ במשמע ”גבר על”.
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פרק 5

עיון בהצרכתם של פעלים שונים

ל־ה ָר ָעה ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ַל ֲעשׂוֹת ְל ַעמּוֹ )שמות לב (14
 225א וַ יִּ נָּ ֶחם יְ הוָ ה ַע ָ
ל־ה ָר ָעה ֲא ֶשׁר ָח ַשׁ ְב ִתּי ַל ֲעשׂוֹת לוֹ )ירמיה יח (8
ב וְ נִ ַח ְמ ִתּי ַע ָ
א־ב ָאה )אסתר א (17
 226א ַה ֶמּ ֶלְך ֲא ַח ְשׁוֵ רוֹשׁ ָא ַמר ְל ָה ִביא ֶאת־וַ ְשׁ ִתּי ַה ַמּ ְל ָכּה ְל ָפנָ יו וְ ל ֹ ָ
ת־ה ִמּ ְצ ִרי )שמות ב (14
ב ַה ְל ָה ְרגֵ נִ י ַא ָתּה א ֵֹמר ַכּ ֲא ֶשׁר ָה ַרגְ ָתּ ֶא ַ

פעלים שמשלימם משפט תוכן

5.12

פעלים שמשלימם משפט תוכן הם בעיקר משני סוגים :פועלי העברת מסר ,כמו אמר ,שׁאל או ענה; ופעלים
המתארים קליטה והפנמה ,רצון והערכה וכיוצא באלה ,כמו זכר ,ידע ,ראה ועוד ,העשויים להתייחס לארוע
או למצב המתוארים במשפט

5.12.1

תוכן352 .

מבנה משפט התוכן

משפט תוכן המשמש כמשלים לפועל קשור אליו לרוב באמצעות מילות השיעבוד כי )למשל 227א( ,אשר )227ב(
או ש־

)227ג(; 353

משפטי תוכן הפותחים במילת שאלה באים ללא מילת שיעבוד )227ד( .לצד פועלי העברת

מסר שכיחים גם משפטי תוכן המציגים דיבור ישיר )228א( ,לעתים קרובות בליווי המקור הנטוי לאמֹר )228ב(.
מילים כמו כה ,כן ,זאת ,הדבר וכדומה משמשות כתחליפים למשפטי תוכן )228ג( .משפטי תוכן המביעים פקודה
או בקשה יכולים להצטמצם לצורת מקור;  354כאמור בסעיף  ,5.11יש להבחין בין מבנה זה ,שבו צורת המקור
מייצגת משפט תוכן ,לבין השימוש בצורת מקור כמשלים לפועל מודלי :השווה את 228ד להלן אל מובאה 225א

שם ,וראה שם גם דוגמאות 226א–ב.
ת־ה ִמּ ְצ ִרי וַ יִּ ְט ְמנֵ הוּ ַבּחוֹל )שמות ב (12
 227א וַ יִּ ֶפן כֹּה וָ כֹה וַ ַיּ ְרא ִכּי ֵאין ִאישׁ וַ יַּ ְך ֶא ַ
ב וַ ַיּ ְרא ָשׁאוּל ֲא ֶשׁר־הוּא ַמ ְשׂ ִכּיל ְמאֹד וַ יָּ גָ ר ִמ ָפּנָ יו )שמ”א יח (15
ג

ן־הח ֶֹשְׁך )קהלת ב (13
יתרוֹן ָהאוֹר ִמ ַ
ן־ה ִסּ ְכלוּת ִכּ ְ
יתי ָאנִ י ֶשׁיֵּ שׁ יִ ְתרוֹן ַל ָח ְכ ָמה ִמ ַ
וְ ָר ִא ִ

אמר ְלכוּ ְוּראוּ ֵאיכֹה הוּא וְ ֶא ְשׁ ַלח וְ ֶא ָקּ ֵחהוּ וַ יֻּ גַּ ד־לוֹ ֵלאמֹר ִהנֵּ ה ְבד ָֹתן )מל”ב ו (13
ד וַ יּ ֹ ֶ
ֹלהים )מל”א יג (12
ת־ה ֶדּ ֶרְך ֲא ֶשׁר ָה ַלְך ִאישׁ ָה ֱא ִ
יהם ֵאי־זֶ ה ַה ֶדּ ֶרְך ָה ָלְך וַ יִּ ְראוּ ָבנָ יו ֶא ַ
 228א וַ ְי ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶהם ֲא ִב ֶ
ת־ה ֲחמוֹר וַ יַּ ֲחבֹשׁוּ )מל”א יג (27
שׁוּ־לי ֶא ַ
ִ
ל־בּנָ יו ֵלאמֹר ִח ְב
ב וַ ְי ַד ֵבּר ֶא ָ
ג

וּמ ֲעב ָֹדה ָק ָשׁה )שמות ו (9
רוּח ֵ
ל־בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ לֹא ָשׁ ְמעוּ ֶאל־מ ֶֹשׁה ִמקּ ֶֹצר ַ
וַ ְי ַד ֵבּר מ ֶֹשׁה ֵכּן ֶא ְ

ת־ה ֶפּ ַסח )במדבר ט (5–4
ל־בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ֲעשׂ ֹת ַה ָפּ ַסח׃ וַ יַּ ֲעשׂוּ ֶא ַ
ד וַ ְי ַד ֵבּר מ ֶֹשׁה ֶא ְ
 .352על פעלים המצריכים משפט תוכן כמשלים ועל מבניהם של משפטי התוכן המשלימים ראה רובינשטיין )תשל”א .(90–73 :הפניות
נוספות למחקרים המתמקדים בפועלי הדיבור מפורטות בהערה  61שבסעיף .5.4.2
 .353מילת השיעבוד כי אופיינית ללשון הקלסית; אשר מופיעה כבר בלשון הקלסית ,אבל נעשית שכיחה יותר בלשון המאוחרת .השימוש
במילית ש־ מאפיין בעיקר את קהלת ושיר השירים ,הנחשבים חיבורים מאוחרים.
לוּלא ֶה ֱא ַמנְ ִתּי ִל ְראוֹת ְבּטוּב־יְ הוָ ה )תהלים
 .354במקרים נדירים יופיעו משפטי תוכן מצומצמים גם לצד פעלים שאינם פועלי העברת מסרֵ :
כז ” = (13לולא האמנתי שאראה”.
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5.12.2

פעלים שמשלימם משפט תוכן

קידום אחד האיברים ממשפט התוכן

תופעה שזכתה לתיאור נרחב במחקר היא קידום אחד האיברים ממשפט התוכן למשפט הראשי ,שבו הוא
מצטרף אל הפועל שמשפט התוכן

משלימו355 .

לצד פועלי הדיבור שכיח השימוש במילת היחס על במובן ”אודות” להצגת העניין שבו עוסק משפט התוכן
)”תחום הדיבור” ,במינוחה של

שׂורק(356 ,

בין שמשפט התוכן מובא במפורש )229א( בין לאו )230א(; לעתים

משמשת גם ל־ לאותה מטרה )229ב230 ,ב( 357 .לצד הפעלים הגה ושׂח/שׂוחח משמשת באופן קבוע מילת היחס
ב־ )למשל  ,(231והיא מצויה פה ושם אף לצד פעלים

אחרים358 .

צירופי היחס המציינים את תחום הדיבור

אינם חלק מהצרכת הפועל אלא משמשים כמרחיבים בלבד.
ל־כּ ֵסּא ָדוִ ד )ירמיה לו (30
יוֹשׁב ַע ִ
הוּדה לֹא־יִ ְהיֶ ה־לּוֹ ֵ
 229א כֹּה־ ָא ַמר יְ הוָ ה ַעל־יְ הוֹיָ ִקים ֶמ ֶלְך יְ ָ
אמרוּ ִלי ִא ָשּׁה ֲה ָרגָ ְתהוּ )שופטים ט (54
וּמוֹת ֵתנִ י ֶפּן־י ֹ ְ
ְ
ב ְשֹׁלף ַח ְר ְבָּך
ל־ה ְלוִ יִּ ם ֵכּן ָעשׂוּ ָל ֶהם )במדבר ח (22
 230א ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּ ה יְ הוָ ה ֶאת־מ ֶֹשׁה ַע ַ
ן־עשׂוּ ָל ֶהם ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל )במדבר ח (20
ב ְכּכֹל ֲא ֶשׁר־ ִצוָּ ה יְ הוָ ה ֶאת־מ ֶֹשׁה ַל ְלוִ יִּ ם ֵכּ ָ
ילוֹתיָך ָא ִשׂ ָיחה )תהלים עז (13
וּב ֲע ִל ֶ
ל־פּ ֳע ֶלָך ַ
יתי ְב ָכ ָ
 231וְ ָהגִ ִ
עם פעלים המביעים קליטה בחושים או בשכל שכיח למדי מבנה ,שבו נלווים לפועל הן משפט תוכן הן
מושא ישיר  359המתאים לאיבר מתוך משפט התוכן .מקובל לראות במושא הזה אלמנט מקודם שהוצא מתוך
משפט התוכן )השווה למשל 232א–ב( ,ובתור כשזה אין הוא משלים מוצרך; אבל לפי

רובינשטיין 360

אפשרי

גם ניתוח אחר :פירוק המבע לשני חלקים ,שבאחד מהם מושלם הפועל במושא ישיר ובשני מושלם אותו פועל
במשפט תוכן .במשפט כמו 233א ,הניתוח הזה — המפריד בין הראייה החושית )”רואה אנוכי את פני אביכן”(
לבין התפיסה השכלית הבאה בעקבותיה )”רואה אנוכי כי איננו אליי”( — אולי מסתבר יותר מן הניתוח הרואה
במושא הישיר משלים מקודם ממשפט התוכן; על כל פנים הוא מקבל חיזוק מן ההשוואה אל 233ב ,שם נותר
המושא ללא שינוי בעוד שמשפט התוכן המשועבד מומר במשפט

עצמאי361 .

ת־אנָ ָשׁיו ִכּי גִ בּ ִֹרים ֵה ָמּה )שמ”ב יז (8
ת־א ִביָך וְ ֶא ֲ
 232א ַא ָתּה ָי ַד ְע ָתּ ֶא ָ
י־חיִ ל ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ )שמ”ב יז (10
וּבנֵ ַ
ב ִכּי־י ֵֹד ַע ָכּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי־גִ בּוֹר ָא ִביָך ְ
.355
.356
.357
.358
.359
.360
.361

ראה בין היתר רובינשטיין )תשל”א ;(120–91 :בורוכובסקי )תש”ם(; צבי ) ;(Zewi 1996a: 6–12בורוכובסקי–בר אבא )תשס”א:
 ;(175–172סיידון )תשס”ז(.
שׂורק תשנ”ט .50–49 ,23 :על עשויה כמובן להתחלף עם אל בהקשר זה כבכל הקשר אחר )סעיף .(6.1.2
לפי רובינשטיין )תשמ”ג ,(74 :1ל־ במובן הזה אופיינית יותר ללשון המקרא הקלסית ,על ללשון המאוחרת .יֶני )(Jenni 2000: 147–148
נותן רשימה מפורטת של המקומות שבהם משמשת ל־ להצגת תוכן ,בין לצד פועלי דיבור בין בהקשרים אחרים.
ראה פירוט בהערה  96בסעיף  .5.5.3על הפעלים הגה ושׂח/שׂוחח ראוי להעיר ,כי הגבול בין חשיבה לביטוי בקול לא תמיד ברור
)ראה למשל משלי כד ִ :2כּי־שׁ ֹד יֶ ְהגֶּ ה ִל ָבּם וְ ָע ָמל ִשׂ ְפ ֵת ֶיהם ְתּ ַד ֵבּ ְרנָ ה( ,כך שקשה לקשר את ההבחנה הפורמלית בין הגה/שׂח/שׂוחח את
לבין הגה/שׂח/שׂוחח ב־ להבחנה סמנטית כזאת.
או צירוף יחס ,עם פעלים שזו הצרכתם הרגילה .ראה למשל איוב לט ֲ :12ה ַת ֲא ִמין בּוֹ ִכּי־ישוב )ק’ יָ ִשׁיב( זַ ְר ֶעָך וְ גָ ְרנְ ָך יֶ ֱאסֹף.
רובינשטיין תשנ”ו.
את המשפטים הפותחים בתיבה והנה — הנלווים אל ראה כתשעים פעמים ,מתוכן כשלושים שבהן הפועל יוצא למושא ישיר —
אנו נראה כמשפטים עצמאיים המתארים נסיבות ,תהליכים או מצבים חיצוניים .זאת בניגוד לדעתו של קוגוט )תשמ”ז,(255–252 :
שלדידו ,משפטים הפותחים בתיבה והנה המופיעים לצד הפועל ראה הם משפטי תוכן המשמשים כמשלימים לפועל ,במעמד תחבירי
זהה לזה של משפטים הפותחים במילת השיעבוד כי .על המעמד של והנה אחרי הפועל ראה עיין גם צבי ).(Zewi 1996b
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עיון בהצרכתם של פעלים שונים

י־אינֶ נּוּ ֵא ַלי ִכּ ְתמֹל ִשׁ ְלשׁ ֹם )בראשית לא (5
יכן ִכּ ֵ
ת־פּנֵ י ֲא ִב ֶ
 233א ר ֶֹאה ָאנ ִֹכי ֶא ְ
ת־פּנֵ י ָל ָבן וְ ִהנֵּ ה ֵאינֶ נּוּ ִעמּוֹ ִכּ ְתמוֹל ִשׁ ְלשׁוֹם )בראשית לא (2
ב וַ ַיּ ְרא יַ ֲעקֹב ֶא ְ
גם מבנה שבו מצטרף למושא הישיר של פועלי תפיסה אלמנט שמני )שם עצם או שם תואר( היוצר עמו
אדמים קרוב אל
קשר פרדיקטיבי אפשר לראות כסוג של קידום תוכן :ב–234א ,למשל ,המבע ויראו את המים ֻ
”ויראו את המים כי אדומים הם” )בדומה למבע שב–234ב( ,מבנה שנוצר בדרך של קידום התוכן מן ”ויראו כי
המים אדומים הם” )בדומה למבע שב–234ג( .צורת בינוני הנוספת למושא ישיר עשויה להתפרש כפרדיקטיבית,
אבל על פי רוב תיתפס כתיאור מצב :מבע כמו  235אפשר להבין ”ותרא את המלך דוד כי מרקד ומשחק הוא”,
אבל הפירוש ”ותרא את המלך דוד בעודו מרקד ומשחק” נראה פשוט וטבעי יותר .הבחירה בין הפירוש האחד
לשני היא סובייקטיבית במידה רבה ומושפעת מן

ההקשר362 .

ת־ה ַמּיִ ם ֲא ֻד ִמּים ַכּ ָדּם )מל”ב ג (22
מוֹאב ִמנֶּ גֶ ד ֶא ַ
ל־ה ָמּיִ ם וַ יִּ ְראוּ ָ
 234א וַ יַּ ְשׁ ִכּימוּ ַבבּ ֶֹקר וְ ַה ֶשּׁ ֶמשׁ זָ ְר ָחה ַע ַ
ת־בּנוֹת ָה ָא ָדם ִכּי טֹבֹת ֵהנָּ ה וַ יִּ ְקחוּ ָל ֶהם נָ ִשׁים ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ָבּ ָחרוּ )בראשית ו (2
ֹלהים ֶא ְ
י־ה ֱא ִ
ב וַ יִּ ְראוּ ְבנֵ ָ
ג

ל־בּיתוֹ )שופטים יח (26
י־חזָ ִקים ֵה ָמּה ִמ ֶמּנּוּ וַ יִּ ֶפן וַ יָּ ָשׁב ֶא ֵ
יכה ִכּ ֲ
י־דן ְל ַד ְר ָכּם וַ ַיּ ְרא ִמ ָ
וַ יֵּ ְלכוּ ְבנֵ ָ

וּמ ַשׂ ֵחק וַ ִתּ ֶבז לוֹ ְבּ ִל ָבּהּ )דה”א טו (29
ת־ה ֶמּ ֶלְך ָדּוִ יד ְמ ַר ֵקּד ְ
ת־שׁאוּל נִ ְשׁ ְק ָפה ְבּ ַעד ַה ַחלּוֹן וַ ֵתּ ֶרא ֶא ַ
יכל ַבּ ָ
וּמ ַ
ִ 235

5.13

פועלי קיום ואי–קיום

הפועל היה כפועל קיום.

הפועל היה עשוי להביע קיום בכלל ,הימצאות במקום או שייכות לבעלים ,לפי

שהוא בא ללא השלמה )למשל 236א( ,בליווי לוקטיב )236ב( או בליווי דטיב )236ג( .שאלה חשובה היא ,האם
לראות בביטויים הלוקטיביים והדטיביים משלימים מוצרכים של הפועל כשהוא משמש בהוראות הספציפיות
יותר של מיקום ושייכות ,או לראות באותם ביטויים משלימים נספחים בלבד ,ובהוראות של מיקום ושייכות
— משמעויות נספחות העולות מן ההקשר.
א־נוֹצר ֵאל וְ ַא ֲח ַרי לֹא ִי ְה ֶיה )ישעיה מג (10
 236א ְל ָפנַ י ל ֹ ַ
יוֹסף ָה ָיה ְב ִמ ְצ ָריִ ם )שמות א (5
ב וַ יְ ִהי ָכּל־נֶ ֶפשׁ י ְֹצ ֵאי יֶ ֶרְך־יַ ֲעקֹב ִשׁ ְב ִעים נָ ֶפשׁ וְ ֵ
ג

א־בם ֶאת־יָ ָדם )שמות כט (29
וּל ַמ ֵלּ ָ
וּבגְ ֵדי ַהקּ ֶֹדשׁ ֲא ֶשׁר ְל ַא ֲהר ֹן ִי ְהיוּ ְל ָבנָ יו ַא ֲח ָריו ְל ָמ ְשׁ ָחה ָב ֶהם ְ
ִ

נראה לנו ,שעבור הפועל היה — החשוב מכל פועלי הקיום — ראוי להפריד בין ההוראות השונות של
קיום ,מיקום ושייכות ,ולהבחין עד כמה שאפשר בין המסגרות התחביריות המתאימות; למעשה ,צירופי היחס
הלוקטיביים והדטיביים המצטרפים אל היה הם סוגים של פרדיקטים שהפועל עשוי לקשר אל

הנושא363 ,

וההבחנה בין היה המשמש כפועל קיום לבין היה המשמש כפועל פרדיקטיבי היא הבחנה עקרונית .ואולם
 .362בדו–משמעותו של המבנה הזה עסק כבר רובינשטיין )תשל”א.(97–93 :
 .363על השימוש בפועל היה במבני פרדיקציה ,שבהם האלמנט הפרדיקטיבי הוא שם עצם המושווה לנושא או שם תואר המתאר תכונה
שלו ,ראה סעיף .5.14
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פעלים בעלי הוראה פרדיקטיבית

לעתים קרובות מתבטלת ההבחנה הזאת ,מכיוון שהפועל עשוי לשאת תפקיד כפול של הבעת קיום ומיקום
)לדוגמה 237א( או של הבעת קיום ושייכות

)237ב(364 .

ֹלהים וְ ָסר ֵמ ָרע )איוב א (1
 237א ִאישׁ ָה ָיה ְב ֶא ֶרץ־עוּץ ִאיּוֹב ְשׁמוֹ וְ ָהיָ ה ָה ִאישׁ ַההוּא ָתּם וְ יָ ָשׁר וִ ֵירא ֱא ִ
אלי ֲא ֶשׁר ְבּיִ זְ ְר ֶעאל ֵא ֶצל ֵה ַיכל ַא ְח ָאב ֶמ ֶלְך שׁ ְֹמרוֹן )מל”א כא (1
ב ֶכּ ֶרם ָה ָיה ְלנָ בוֹת ַהיִּ זְ ְר ֵע ִ
פועלי קיום אחרים ופועלי אי–קיום.

נוסף על היה ,גם פעלים אחרים עשויים להביע קיום ,אם כי בצורה

עקיפה .מן הפועל נמצא ,המורה על היותו של אלמנט כלשהו זמין או גלוי ,משתמע קיומו של אותו אלמנט.
הפעלים נותר ונשׁאר ,כפועלי שלילת שינוי ,מורים על המשכו של מצב שעשוי להיות מצב של קיום .בפעלים
כאלה ,המשמעות של קיום — קיום בכלל ,ועל אחת כמה וכמה הימצאות במקום או שייכות לבעלים —
היא אם כן משמעות משנית .על כן נניח עבורם ,בשונה ממה שהנחנו עבור היה ,כי אלמנטים לוקטיביים או
דטיביים המלווים אותם אינם חלק מהצרכתם ,וההוראות של מיקום ושייכות שהם יוצרים הן משמעויות
נספחות בלבד.
באופן סימטרי לפועלי קיום ,גם פועלי אי–קיום — אבד ,אפס ,כלה ועוד — עשויים לשלול את הקיום בכלל,
את ההימצאות במקום או את השייכות לבעלים; במקרה הראשון הם יבואו ללא השלמה )לדוגמה 238א( ,בשני
המקרים האחרונים בליווי צירוף יחס אבלטיבי )ליתר דיוק פריווטיבי :ראה סעיף  ,(6.1.7הפותח במילת היחס
מן )238ב( .גם כאן נניח ,כי האלמנטים האלה אינם כלולים בהצרכת הפועל אלא רק משלימים נספחים.
ל־בּית ַא ְח ָאב וְ ִה ְכ ַר ִתּי ְל ַא ְח ָאב ַמ ְשׁ ִתּין ְבּ ִקיר )מל”ב ט (8
 238א וְ ָא ַבד ָכּ ֵ
וּמנוֹס ָא ַבד ִמנְ ֶהם וְ ִת ְקוָ ָתם ַמ ַפּח־נָ ֶפשׁ )איוב יא (20
ב וְ ֵעינֵ י ְר ָשׁ ִעים ִתּ ְכ ֶלינָ ה ָ
הגבול בין פעלים ,המשמשים כפועלי קיום או אי–קיום ועשויים לקבל משמעות נספחת של מיקום ,לבין
פעלים ,שרכיב המקום הוא חלק מהצרכתם ,אינו חד וברור .הפועל מחה ,לדוגמה ) ,(239עשוי להיתפס כפועל
המורה על השמדה )כלומר גרימת אי–קיום( או כפועל המורה על הסרה ממקום .במקרה הראשון צירוף היחס
עם מן הוא ,כאמור ,משלים נספח )זה הפירוש שנעדיף כאן( ,ובמקרה השני — משלים מוצרך.
אתי ֵמ ַעל ְפּנֵ י ָה ֲא ָד ָמה )בראשית ו (7
ר־בּ ָר ִ
ת־ה ָא ָדם ֲא ֶשׁ ָ
ֶ 239א ְמ ֶחה ֶא ָ
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הפועל היה כפועל פרדיקטיבי.

פרדיקטיבי בין שני

הפועל היה הוא ,מיותר לומר ,החשוב מבין הפעלים המשמשים לסימון קשר

אלמנטים365 .

בעברית בת ימינו קיימת הבחנה אספקטואלית ברורה בין היה בהשלמת

פרדיקט שמני )”דבר א היה דבר ב”( לבין היה בהשלמת פרדיקט הפותח במילת היחס ל־ )”דבר א היה
 .364ההבחנה בין מבעים שבהם משמש הפועל בו זמנית להכרזה על קיומו של אלמנט מסוים ולהצגת מקום הימצאו )כמו 237א לעיל(
או שייכותו לבעלים )237ב( ,מצד אחד ,לבין מבעים שבהם הוא משמש רק להצגת מקום הימצאו )236ב( או שייכותו )236ג( של
אלמנט שעובדת קיומו כבר נתונה ,מצד שני ,מסתמכת על קריטריונים שהם בחלקם פורמליים )בדוגמאות שכאן ,היות האלמנט
האמור מיודע או לא( ובחלקם פרגמטיים; אך לא כאן המקום להרחיב בשאלה זו.
 .365השימוש בהיה כפועל קיום נידון בנפרד בסעיף .5.13
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לדבר ב”( :המבנה הראשון מתאר מצב קיים והשני מצב מתהווה ,הִשתנות )אספקט

אינגרסיבי(366 .

על פי

רוב נראה שההבחנה הזאת נשמרת גם בלשון המקרא ,או לפחות אין מניעה לתלות בהבחנה אספקטואלית
כזאת את הבחירה במבנה האחד או השני ,גם כשהשניים מתחלפים בהקשרים זהים )ראה לדוגמה 240א–ב(.
אבל יש שהאספקט המסומן כביכול במסגרת התחבירית אינו מתאים להקשר )כמו למשל ב–241א ,שם פירוש
הצירוף היה ל־ כאינגרסיבי אינו מתיישב עם תואר הפועל עוד( ,ויש ששתי המסגרות מתערבבות זו בזו כששני
פרדיקטים ,עם ל־ ובלעדיה ,מופיעים יחדיו לצד אותו פועל )כפי שקורה ב–241ב(.
ת־ע ִמּי ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַא ָתּה ִתּ ְה ֶיה ְלנָ גִ יד ַעל־יִ ְשׂ ָר ֵאל )שמ”ב ה (2
 240א ַא ָתּה ִת ְר ֶעה ֶא ַ
ת־ע ִמּי ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַא ָתּה ִתּ ְה ֶיה נָ גִ יד ַעל ַע ִמּי יִ ְשׂ ָר ֵאל )דה”א יא (2
ב ַא ָתּה ִת ְר ֶעה ֶא ַ
ל־אד ֹנִ י ַה ֶמּ ֶלְך )שמ”ב יט (36
ן־שׁמֹנִ ים ָשׁנָ ה ָאנ ִֹכי ַהיּוֹם … וְ ָל ָמּה ִי ְה ֶיה ַע ְב ְדָּך עוֹד ְל ַמ ָשּׂא ֶא ֲ
 241א ֶבּ ְ
זוּבה ִת ְה ֶיה וְ ַא ְשׁ ְקלוֹן ִל ְשׁ ָמ ָמה )צפניה ב (4
ב ִכּי ַעזָּ ה ֲע ָ
לעתים קרובות מופיעים לצד הפועל היה הן פרדיקט הן צירוף יחס דטיבי .בחלק מהמקומות מסמן הדטיב
שייכות :ברורה הקרבה בין היות עזרה לפלוני )242א( ,למשל ,לבין היות עזרתו של פלוני )242ב( 367 .במקומות
אחרים משמש הדטיב להוספת נימה של הערכה סובייקטיבית ,כלומר הקשר הפרדיקטיבי מתקיים בעיני
התופס ,המעריך דבר בצורה מסוימת גם אם אין הוא כך במציאות :היות נכרי לפלוני )243א( כמוהו כהיות
נכרי בעיניו )243ב( .להבעת ”פרדיקציה סובייקטיבית” כזאת משמשים גם פועלי תפיסה כמו חשׁב ,מצא ,ראה

ועוד ,כשלמושא הישיר שלהם נוסף אלמנט פרדיקטיבי )כמו בצלע הראשונה של 243ב(; לדיון מפורט יותר ראה
סעיף .5.5.4
 242א ִכּי־ ָה ִי ָית ֶעזְ ָר ָתה ִלּי ְוּב ֵצל ְכּנָ ֶפיָך ֲא ַרנֵּ ן )תהלים סג (8
ֹלהי יִ ְשׁ ִעי )תהלים כז (9
ל־תּ ַעזְ ֵבנִ י ֱא ֵ
ל־תּ ְטּ ֵשׁנִ י וְ ַא ַ
ית ַא ִ
ב ֶעזְ ָר ִתי ָה ִי ָ
 243א מוּזָ ר ָה ִי ִיתי ְל ֶא ָחי וְ נָ ְכ ִרי ִל ְבנֵ י ִא ִמּי )תהלים סט (9
ב גָּ ֵרי ֵב ִיתי וְ ַא ְמה ַֹתי ְלזָ ר ַתּ ְח ְשׁ ֻבנִ י נָ ְכ ִרי ָה ִי ִיתי ְב ֵעינֵ ֶיהם )איוב יט (15
פעלים המביעים יצירת קשר פרדיקטיבי.

פעלים כמו עשׂה ,נתן או שׂם יכולים לשמש להבעת גרימה של קשר

פרדיקטיבי או יצירה של קשר כזה .הפרדיקט עשוי לבוא עם מילת היחס ל־ או בלעדיה )ראה דוגמה 244א(,
ושני המבנים משמשים פחות או יותר באותה שכיחות וללא הבדל במשמעות :שלא כמו עם היה ,האספקט
הוא בהכרח אינגרסיבי .כסמן חסר משמעות עצמית של הקשר הפרדיקטיבי ,ל־ משמשת אם כן כמילת יחס
מוצרכת )אם כי לא הכרחית( .לעומת זאת ,מילת היחס כ־ ,בבוֹאה בראש אלמנט פרדיקטיבי ,יכולה להיתפס
 .366הפעלים הפך/נהפך ,אשר בשונה מן היה מורים בהכרח על אספקט אינגרסיבי ,באים על פי רוב עם מילת היחס ל־ .חוץ מירמיה ב
 21ומתהלים קיד  ,18בכל המקומות שבהם נעדרת מילת היחס הפרדיקט הוא שם התואר לבן )ויקרא יג  ,(25 ,20 ,13 ,10 ,4ואפשר
שהשמטתה היא הפלולוגיה )אם כי מצוי גם נהפך ללבן בפסוקים  16ו– 17באותו פרק(.
 .367קדרי )תשמ”ג ,(472–469 :בחן משפטים דומים ,שבהם הפרדיקט מסומן באמצעות ל־ ,כמו למשל באיכה א ָ 2היוּ ָלהּ ְלא ִֹיְבים .לדידו
נגזר משפט כזה ממשפט קיום )”הם אויבים לה”( שבעצמו נגזר ממשפט שיוך )”אויבים לה”( ,ולכן שני צירופי היחס הם משלימים
מוצרכים .אנו מעדיפים לראות בדטיב משלים נספח בלבד .החסרון העיקרי בשיטתו של קדרי הוא התעלמותו המוחלטת מהמימד
הסמנטי :בדונו במעמדם של צירופי היחס )כמשלימים מוצרכים או מרחיבים לא מוצרכים( אין הוא מפריד בין צירופי יחס עם ל־
דטיבית לבין צירופי יחס עם ל־ פרדיקטיבית אלא באמצעות תיאורים פורמליים מסובכים )ראה למשל שם 470 :הערה .(33
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כחלק מהפרדיקט עצמו ולא כסימן של קשר הפרדיקציה :בעוד שהפרדיקציה המשתמעת מן החלק השני של
244ב היא ”אני חץ ברור” )ולא ”אני לחץ ברור”( ,זו המשתמעת מן החלק הראשון יכולה להיות לא רק ”פי חרב
חדה” אלא גם ”פי כחרב חדה” 368 .לשם פשטות ,נניח כאן כי כ־ שייכת תמיד למשפט התשתית ,ולא נראה בה
סימן מוצרך.
יוֹשׁב )ירמיה ט (10
הוּדה ֶא ֵתּן ְשׁ ָמ ָמה ִמ ְבּ ִלי ֵ
ת־ע ֵרי יְ ָ
רוּשׁ ַלםִ ְלגַ ִלּים ְמעוֹן ַתּנִּ ים וְ ֶא ָ
 244א וְ נָ ַת ִתּי ֶאת־יְ ָ
ימנִ י ְל ֵחץ ָבּרוּר ְבּ ַא ְשׁ ָפּתוֹ ִה ְס ִתּ ָירנִ י )ישעיה מט (2
יאנִ י וַ ְי ִשׂ ֵ
ב וַ ָיּ ֶשׂם ִפּי ְכּ ֶח ֶרב ַח ָדּה ְבּ ֵצל יָ דוֹ ֶה ְח ִבּ ָ
סוג אחר של מבנים פרדיקטיביים מצוי עם פעלים הקשורים ביצירת עצמים או פיתוחם מתוך חומרי גלם,
כמו אפה או בנה ,שנוסף להם מושא שני המתייחס לתוצר הסופי )246 ,245א( .הפרדיקציה שיוצר המושא
השני )”הפך את הסולת לחלות”” ,הפך את האבנים למזבח”( היא משמעות נספחת בלבד ,משנית להוראה
הבסיסית של הפועלים ,שהיא עיבוד חומרי הגלם בצורה מסוימת .שונה מצבו של הפועל עשׂה ,המשמש
בהוראה פרדיקטיבית )”הפך ל–”( גם מחוץ להקשר של ייצור או של עיבוד חומרים 369 :במבעים דוגמת 247א

נראה לפיכך בהוראה הפרדיקטיבית את העיקר )”הפך את עצי האלמוגים למסעד”( .בכל מקרה ,בין שההוראה
הפרדיקטיבית היא משמעותם העיקרית ובין שהיא משמעות נספחת בלבד ,יש להבחין בין המבנים הפרדיקטי-
בים הללו לבין המבנה המצרף לפועל מושא שני המתייחס לחומרי הגלם )למשל 246ב247 ,ב( :במבעים כאלה
נראה באלמנט הנוסף סוג של אקוזטיב אדוורביאלי )אקוזטיב של ספציפיקציה” :בנה את המזבח מאבנים
שלמות”” ,עשה את הבדים מעצי שיטים”( ,ולא פרדיקציה הנוספת למושא

הישיר370 .

 245וְ ָל ַק ְח ָתּ ס ֶֹלת וְ ָא ִפ ָית א ָֹתהּ ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ַחלּוֹת )ויקרא כד (5
ת־ה ֲא ָבנִ ים ִמזְ ֵבּ ַח ְבּ ֵשׁם יְ הוָ ה )מל”א יח (32
יִּבנֶ ה ֶא ָ
 246א וַ ְ
ֹלהיָך )דברים כז (6
ת־מזְ ַבּח יְ הוָ ה ֱא ֶ
ב ֲא ָבנִ ים ְשׁ ֵלמוֹת ִתּ ְבנֶ ה ֶא ִ
ת־ע ֵצי ָה ַא ְל ֻמגִּ ים ִמ ְס ָעד ְל ֵבית־יְ הוָ ה ְוּל ֵבית ַה ֶמּ ֶלְך וְ ִכנֹּרוֹת וּנְ ָב ִלים ַל ָשּׁ ִרים )מל”א י (12
 247א וַ ַיּ ַעשׂ ַה ֶמּ ֶלְך ֶא ֲ
ת־ה ַבּ ִדּים ֲע ֵצי ִשׁ ִטּים וַ יְ ַצף א ָֹתם זָ ָהב )שמות לז (28
ב וַ ַיּ ַעשׂ ֶא ַ
סוג מיוחד של יצירת פרדיקציה מצוי בהכרזת שמו הפרטי או כינויו של אדם ,מקום או כל דבר אחר.
שני ביטויים משמשים לשם כך במקרא :קרא שם >אדם/מקום/דבר< >שֵׁם< )כמאה היקרויות( וקרא ל>אדם/
מקום/דבר< >שֵׁם< )כשישים וחמש היקרויות( .השניים מופיעים באותם הקשרים )ראה למשל מובאה 248

או השווה 249א–ב( ולא נראה כי הם נבדלים בהוראותיהם .ההבדל ביניהם הוא בתפוצה בלבד :ברוב ספרי
המקרא לשני המבנים תפוצה דומה ,אך בספר בראשית )למעט שני פרקיו הראשונים( העדפה ברורה למבנה
הראשון — הוא מופיע חמישים וחמש פעמים ,לעומת שבע–עשרה הופעות בלבד של המבנה השני )מתוכן שמונה
המרוכזות בשני הפרקים הראשונים(.
 .368השווה רובינשטיין )תשל”א .(123–122 ,101–97 :רובינשטיין מציג גישה שונה במקצת ,לפיה מילת היחס ל־ אינה מוצרכת על ידי
פעלים ספציפיים אלא היא חלק ממנגנון הפרדיקציה באופן כללי.
 .369ראה למשל ,עם פרדיקט שמני :מל”ב ג  ,16עמוס ד  ,13תהלים קד  ;4עם כ־ השוואתית :ישעיה מ  ,23חבקוק א  ;14ועם מילת היחס
ל־ :בראשית יב  ,2שמות לב  ,10ירמיה לז  15ועוד.
 .370לדיון בשני המבנים האלה ודוגמאות נוספות עיין .GKC §117hh–kk; JM §125v–w
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 248וַ יְ ִהי ְבּ ֵצאת נַ ְפ ָשׁהּ ִכּי ֵמ ָתה וַ ִתּ ְק ָרא ְשׁמוֹ ֶבּן־אוֹנִ י וְ ָא ִביו ָק ָרא־לוֹ ִבנְ ִיָמין )בראשית לה (18
ם־ה ָמּקוֹם ַההוּא ַבּ ַעל ְפּ ָר ִצים )שמ”ב ה (20
ל־כּן ָק ָרא ֵשׁ ַ
אמר ָפּ ַרץ יְ הוָ ה ֶאת־א ַֹיְבי ְל ָפנַ י ְכּ ֶפ ֶרץ ָמיִ ם ַע ֵ
 249א וַ יּ ֹ ֶ
ב וַ יִּ ַחר ְל ָדוִ ד ַעל ֲא ֶשׁר ָפּ ַרץ יְ הוָ ה ֶפּ ֶרץ ְבּ ֻעזָּ ה וַ יִּ ְק ָרא ַל ָמּקוֹם ַההוּא ֶפּ ֶרץ ֻעזָּ ה ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּ ה )שמ”ב ו (8
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על מילות היחס
6.1

מילות היחס העיקריות ושימושיהן

6.1.1

אחרי

מילת היחס אחרי משמשת בעיקר להבעת מיקום עוקב במרחב או בזמן .בהשלמתם של פועלי הרדיפה —
דבק/הדביק ,דלק ורדף — מתחלפים צירופי יחס עם אחרי עם מושאים ישירים .באופן כללי אפשר לומר,
שהשימוש במילת היחס אחרי ,הממקמת את הרודף ביחס לנרדף ,מסמן את תהליך התנועה של האחד בעקבות
האחר )בצורה דומה משמשת אחרי גם לצד פועלי תנועה רגילים ,כמו בא ,הלך או רץ( ולא משתמע ממנו
שהנרדף אכן הושג בסופו של דבר; ואילו ההשלמה במושא ישיר מדגישה את הפעולה של הרודף על הנרדף,
לא רק במהלך המרוץ אלא גם )ואולי בעיקר( עם סיומו ,כלומר עם השגת הנרדף .במונחים בלשניים ,שני
סוגי הצירופים נבדלים מבחינת הטֶליות שלהם ) ,(telicityהווה אומר בקיומה או היעדרה של נקודת סיום
שאליה מכוון התהליך ושמעבר לה הוא לא יוכל להימשך 1 .ההבחנה בין תהליך טֶלי לתהליך אַטֶלי מורגשת
היטב במקומות מסוימים — ראה לדוגמה 250א ,שם מורה הדביק את על סופו של התהליך המובע באמצעות
רדף אחרי ,לעומת 250ב ,שם משמש הדביק אחרי לתיאור התהליך — אך יש גם מקומות שבהם לא נעשה בה
שימוש :השווה 251א–ב.
ת־א ָחיו ִעמּוֹ וַ יִּ ְרדּ ֹף ַא ֲח ָריו ֶדּ ֶרְך ִשׁ ְב ַעת ִיָמים וַ ַיּ ְד ֵבּק אֹתוֹ ְבּ ַהר ַהגִּ ְל ָעד )בראשית לא (23
 250א וַ יִּ ַקּח ֶא ֶ
ל־ס ַלע ָה ִרמּוֹן … וַ ַיּ ְד ִבּיקוּ ַא ֲח ָריו ַעד־גִּ ְדעֹם וַ יַּ כּוּ ִמ ֶמּנּוּ ַא ְל ַפּיִ ם ִאישׁ )שופטים כ (45
ב וַ יִּ ְפנוּ וַ יָּ נֻ סוּ ַה ִמּ ְד ָבּ ָרה ֶא ֶ
י־שׁוּע ְבּנֵ י ָשׁאוּל
ַ
ת־מ ְל ִכּ
ת־א ִבינָ ָדב וְ ֶא ַ
ת־בּנָ יו וַ יַּ כּוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים ֶאת־יְ הוֹנָ ָתן וְ ֶא ֲ
ת־שׁאוּל וְ ֶא ָ
 251א וַ ַיּ ְד ְבּקוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים ֶא ָ

)שמ”א לא (2
.1

להגדרה מדויקת יותר של הטליות )בלשונות אירופה( ראה דאל ) .(Dahl 1981על הטליות של הפועל רדף בעברית כתב גאר )Garr
.(1991: 130–133
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י־שׁוּע ְבּנֵ י ָשׁאוּל
ַ
ת־מ ְל ִכּ
ת־א ִבינָ ָדב וְ ֶא ַ
ב וַ ַיּ ְד ְבּקוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים ַא ֲח ֵרי ָשׁאוּל וְ ַא ֲח ֵרי ָבנָ יו וַ יַּ כּוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים ֶאת־יוֹנָ ָתן וְ ֶא ֲ

)דה”א י (2
הצירוף הלך אחרי עבר ממשמעות מילולית של תנועה ממקום למקום בעקבות פלוני )למשל 252א( למשמעות
מושאלת של דבקות מוסרית ונאמנות )252ב( ,ונראה במילת היחס אחרי סימן הצרכה של הפועל בהוראתו
החדשה .גם פעלים אחדים שאינם פועלי תנועה יוצרים עם אחרי צירופים כבולים בעלי הוראה סמלית דומה:
זנה אחריִ 2 ,מלּא

אחרי3 .

יוֹסף ַא ַחר ֶא ָחיו וַ יִּ ְמ ָצ ֵאם ְבּד ָֹתן )בראשית לז (17
 252א וַ ֵיּלֶ ְך ֵ
ֹלהים ֲא ֵח ִרים וַ ֲע ַב ְד ָתּם וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ ָית ָל ֶהם )דברים ח (19
ב וְ ָהלַ ְכ ָתּ ַא ֲח ֵרי ֱא ִ

6.1.2

אל

השימוש העיקרי של מילת היחס אל הוא לסימון היעד או הכיוון לצד פועלי תנועה ,הנמען לצד פועלי העברת
מסר או המקבל לצד פועלי נתינה .בהקשרים האלה היא מתחלפת לעתים קרובות עם ל־ )סעיף  ,(6.1.5ללא
הבדל ניכר במשמעות .נראה ,שלשון המקרא נוטה יותר להשתמש באל בטקסטים המוקדמים ובל־ בטקסטים
המאוחרים יותר 4 ,אבל המגמה הכללית הזאת אינה מונעת חילוף בין שתי מילות היחס גם באותו פסוק ,לצד
אותו פועל )למשל  .(254 ,253לצד פעלים הדדיים )סעיף  (4.1.3ולצד פועלי מקום סימטרי )סעיף  (5.3.2מוסיפה
אל כיוון לפעולה ,ובכך היא שוברת את הסימטריה.
ת־כּ ְב ַשׂת ָה ִאישׁ ָה ָראשׁ
וּמ ְבּ ָקרוֹ ַל ֲעשׂוֹת ָלא ֵֹר ַח ַה ָבּא־לוֹ וַ יִּ ַקּח ֶא ִ
 253וַ יָּבֹא ֵה ֶלְך ְל ִאישׁ ֶה ָע ִשׁיר וַ יַּ ְחמֹל ָל ַק ַחת ִמצֹּאנוֹ ִ

וַ יַּ ֲע ֶשׂ ָה ָל ִאישׁ ַה ָבּא ֵא ָליו )שמ”ב יב (4
ן־ע ִמּ ֵיאל ְבּלוֹ ְד ָבר )שמ”ב ט (4
ל־ה ֶמּ ֶלְך ִהנֵּ ה־הוּא ֵבּית ָמ ִכיר ֶבּ ַ
אמר ִצ ָיבא ֶא ַ
אמר־לוֹ ַה ֶמּ ֶלְך ֵאיפֹה הוּא וַ יּ ֹ ֶ
 254וַ יּ ֹ ֶ
החילופים השכיחים בין אל לבין על בלשון המקרא )השווה לדוגמה את שלושת צירופי היחס המתייחסים
לנמענים ב–255א וב–255ב( ,בכל ההקשרים שבהם עשויה להופיע כל אחת מהן ,נתלו בהשפעת הלשון הארמית5 .

בארמית עצמה ,מעבר לשימוש הסטנדרטי באל להצגת הנמען בראש מכתבים מן התקופה הממלכתית ,מילת
היחס הזאת מתועדת רק במקומות בודדים בכתובות הקדומות )למשל 256א ,מן המאה השמינית( 6 ,ובדרך
כלל באה על במקומה )256ב(.
ל־הח ָֹמה )מל”ב יח (27
ל־ה ֲאנָ ִשׁים ַהיּ ְֹשׁ ִבים ַע ַ
 255א ַה ַעל ֲאד ֹנֶ יָך וְ ֵא ֶליָך ְשׁלָ ַחנִ י ֲאד ֹנִ י … ֲהלֹא ַע ָ
.2
.3
.4

.5
.6

שמות לד  ,16 ,15ויקרא יז  ,7כ ) 5פעמיים( ,6 ,במדבר טו  ,39דברים לא  ,16שופטים ב  ,17ח  ,33 ,27יחזקאל ו  ,9כ  ,30כג ,30
דה”א ה  .25ראה גם יחזקאל טז  ,34עם סביל סתמי.
במדבר יד  ,24לב  ,12 ,11דברים א  ,36יהושע יד  ,14 ,9 ,8מל”א יא .6
יֶני ) (Jenni 2000: 270–271ציין כארמיזם של לשון המקרא המאוחרת את השימוש בל־ להבעת כיוון לצד פועלי התנועה ,ואילו
מאלסה ) (Malessa 2006: 168–191הראה התפתחות דיאכרונית במעבר משימוש באל לשימוש בל־ לצד הפועל אמר )בשונה מיֶני,
 ,Jenni 1999שניסה להראות בין שני הצירופים הבדל פרגמטי ,לפיו אמר אל משמש בפנייה רשמית יותר לנמען במעמד גבוה ואמר
ל־ בפנייה לא פורמלית — כפי שאכן נראה בדוגמה  254לעיל( .מאלסה בחן גם את חילופי אל/ל־ לצד שני פועלי דיבור אחריםִ ,דּבּר
) (Malessa 2003; 2006: 194–196וקרא ) ;Malessa 2006: 205–216ראה להלן( ,ולצד הפועל נתן ) .(Malessa 2004אנו לא נתעמק כאן
בשאלת היחס בין אל לבין ל־ ,ונסתפק בהפניה למחקרים האלה.
עיין  .JM §133bרשימה מפורטת של חילופי אל/על נתונה אצל שפרבר ).(Sperber 1943: 238–242
הופעות אחרות של אל בארמית הקדומה.Fakh 14, 15, Sf 3:1, 20, TDanSt 3, Zak 1:11, 12 :
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חוֹמה )ישעיה לו (12
ל־ה ָ
ל־ה ֲאנָ ִשׁים ַהיּ ְֹשׁ ִבים ַע ַ
ב ַה ֶאל ֲאד ֹנֶ יָך וְ ֵא ֶליָך ְשׁלָ ַחנִ י ֲאד ֹנִ י … ֲהלֹא ַע ָ
 256א ואשלח מלאכי א]ל[וה לשלם או לכל חפצי או ישלח מלאכה אלי )(Sf 3:8

= ואשלח מלאכיי אליו לשלום או לכל חפצי ,או ישלח מלאכיו אליי
ב נִ ְשׁ ְתּוָ נָ א ִדּי ְשׁלַ ְחתּוּן ֲע ֶלינָ א ְמ ָפ ַרשׁ ֱק ִרי ָק ָד ָמי )עזרא ד (18
= האיגרת אשר שלחתם אלינו מפורש נקראה לפניי
נוסף על חילופיה עם ל־ ועם על ,אל עשויה להתחלף גם עם תווית המושא את ,למשל לצד פעלים הקשורים
לקליטה בחושים או בשכל .לעתים משקף החילוף הבדלי משמעות ברורים ,כמו במקרה של שׁמע אל המורה
תמיד על ציות או היענות לעומת שׁמע את המורה גם על קליטה באוזניים גֵרדא )ראה סעיף  .(5.5.2אבל
במקומות אחרים ,כמו במקרה של הביט וראה )סעיף  ,5.5.1דוגמאות 108א–ב ו–109א–ב; וכן דוגמה  257להלן(
או של הבין )סעיף  ,5.5.3דוגמאות 117א–ב( ,אי–אפשר לזהות הבדלי משמעות עקרוניים בין השלמה באל

להשלמה במושא ישיר.
אוֹרם )ירמיה ד (23
ל־ה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֵאין ָ
ת־ה ָא ֶרץ וְ ִהנֵּ ה־תֹהוּ וָ בֹהוּ וְ ֶא ַ
יתי ֶא ָ
ָ 257ר ִא ִ
דוגמה נוספת לחילוף בין צירופי יחס עם אל לבין מושא ישיר מצויה בפועל קרא )258א–ב( .לפי

מאלסה7 ,

בהשלמת צירוף יחס עם אל מורה קרא על פנייה בדברים באופן כללי ,בעוד שבהשלמת מושא ישיר )או צירוף
יחס עם ל־( נוטה הפועל יותר למשמעות המיוחדת של זימון הנמען למקום שבו נמצא הדובר .חילוף אל/את

מתקיים פה ושם גם לצד פעלים שמילת היחס אל ,בלי שתהיה חלק מהצרכתם ,יכולה להוסיף להם משמעות
נספחת של תנועה ,כיוון או הכוונה )למשל

259א–ב(8 .

אמר ִהנֵּ נִ י )שמ”א ג (4
מוּאל וַ יּ ֹ ֶ
ל־שׁ ֵ
 258א וַ יִּ ְק ָרא יְ הוָ ה ֶא ְ
אמר ִהנֵּ נִ י )שמ”א ג (16
מוּאל ְבּנִ י וַ יּ ֹ ֶ
אמר ְשׁ ֵ
מוּאל וַ יּ ֹ ֶ
ת־שׁ ֵ
ב וַ יִּ ְק ָרא ֵע ִלי ֶא ְ
כוּ־בהּ )מל”א ח (36
טּוֹבה ֲא ֶשׁר יֵ ְל ָ
ת־ה ֶדּ ֶרְך ַה ָ
תוֹרם ֶא ַ
 259א וְ ָס ַל ְח ָתּ ְל ַח ַטּאת ֲע ָב ֶדיָך וְ ַע ְמָּך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי ֵ
כוּ־בהּ )דה”ב ו (27
טּוֹבה ֲא ֶשׁר יֵ ְל ָ
ל־ה ֶדּ ֶרְך ַה ָ
תוֹרם ֶא ַ
ב וְ ָס ַל ְח ָתּ ְל ַח ַטּאת ֲע ָב ֶדיָך וְ ַע ְמָּך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי ֵ

6.1.3

ב־

בהוראתה הבסיסית ,הלוקטיבית ,מילת היחס ב־ אינה מוצרכת; פעלים המצריכים משלימי מקום ,פועלי
הימצאות במקום ופועלי תנועה 9 ,אינם מגבילים את משלימיהם בסימן הצרכה קבוע .גם כמילת יחס אינס-
טרומנטלית ,ב־ אינה חלק מהצרכת הפועל אלא במקרים מעטים שבהם האמצעי או המכשיר הוא ארגומנט
מוצרך מבחינה סמנטית )כמו למשל
.7
.8
.9
.10

ב–10 .(260

).Malessa (2004: 205–216
ראה גם למד אל בירמיה י  2ורדף אל בשופטים ז  .25יש מפרשים המתקנים את מילת היחס אל במקומות כאלה לתווית המושא
את.
על השימוש בצירופי יחס עם ב־ כמשלימים לפועלי תנועה ,אף שמשתמע ממילת היחס הזו מיקום סטטי ,ראה סעיף  6.2להלן.
על מעמדו של האינסטרומנטל המתייחס למחיר לצד פועלי קנייה ומכירה ראה דיון בסעיף  .5.4.1על מעמדם של צירופי יחס
אינסטרומנטליים לצד פעלים המקיימים אלטרנציה לוקטיבית )”זרע שדה בזרעים” לעומת ”זרע זרעים בשדה”( עיין סעיף .5.10.1.1
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מוּרתוֹ יִ ְהיֶ ה־קּ ֶֹדשׁ )ויקרא כז (10
וּת ָ
 260וְ ִאם־ ָה ֵמר י ִָמיר ְבּ ֵה ָמה ִבּ ְב ֵה ָמה וְ ָהיָ ה־הוּא ְ
לצד קבוצות מסוימות של פעלים מתקיים חילוף בין השלמה במושא ישיר להשלמה בצירוף יחס עם ב־;
לפעמים משקף החילוף הבדלי משמעות ברורים ,במקרים אחרים קשה לזהות שינוי במובן .הבולטים מבין
הפעלים הללו הם הפועל ראה )ראה סעיף  ,(5.5.1פועלי הרצון והבחירה ופועלי האחיזה )סעיפים  5.7.1ו–,5.7.3
בהתאמה( והפעלים המתארים תנועה של איבר בגוף )סעיף  .(5.10.3.2יש גם פעלים מסוגים שונים היוצאים
ברגיל למושא ישיר — אכל ,בנה ,הרג ועוד — שמילת היחס ב־ מצטרפת אליהם לא כסימן הצרכה אלא כסימן
לפרטיטיב ,כביטוי לאספקט האימפרפקטיבי של הפעולה וכן הלאה )ראה סעיף .(4.4.1.1
כמו על )סעיף  ,(6.1.8ב־ עשויה לשאת הוראה אדוורסטיבית או אנטגוניסטית; הנימה הזאת של ב־ ניכרת
בבואה כסימן הצרכה בצירופים שונים הקשורים בהפרת אמון או בהפגנת עוינות ,במילים או במעשים; לא
רק לצד פעלים שזו הוראתם המרכזית — כמו למשל בגד ,מעל ,מרד ,נלחם ,פשׁע או התל ) 11לדוגמה 261א(
— אלא גם בצירוף אל פעלים שבהיעדר ב־ נושאים הוראה שונה לגמרי :קם 12 ,העיד 13 ,ענה  14ועוד ) 15למשל
261ב( .ב־ בהוראה אדוורסטיבית יכולה אף להמיר את הצרכתם הרגילה של פעלים ובכך להוסיף להם נימה
של עוינות או להדגיש נימה

זו16 .

בוֹתם ָפּ ְשׁעוּ ִבי )יחזקאל ב (3
־בי ֵה ָמּה וַ ֲא ָ
ל־בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל … ֲא ֶשׁר ָמ ְרדוּ ִ
אוֹתָך ֶא ְ
שׁוֹל ַח ֲאנִ י ְ
ֵ
 261א
ד־ח ָמס ְבּ ִאישׁ לַ ֲענוֹת בּוֹ ָס ָרה )דברים יט (16
ב ִכּי־ ָיקוּם ֵע ָ

6.1.4

בין

מילת היחס בין משמשת במבנים המורכבים בין … ובין או בין … ל־ 17 ,המכילים בדרך כלל שני איברים אך
לפעמים יותר ,או במבנה פשוט )חד–איברי( ,בצירוף אל שמות ברבים או שמות קיבוציים .הצירופים עם בין

עשויים להופיע ,כמו כל צירוף יחס אחר בעל הוראה לוקטיבית )ממשית או מושאלת( ,בהשלמתם של פועלי
מקום או גרימת מקום )למשל  ,(262אך כמובן אין מילת היחס באה שם כסימן הצרכה .שונה המצב כאשר
.11
.12
.13
.14
.15

.16
.17

על ההתפתחות הסמנטית של ֵהתל )תלל הפעיל(ִ /התּל )התל פִּעל( מ”כיזב” ל”לעג” ראה בלאו )תשנ”וBlau 1955: = 231–230 :
 .(340–341לרשימת הפעלים לעיל אפשר להוסיף גם את הפעלים ִכּזבִ ,כּחשׁ ו ִשׁקר ,שהשלמתם נידונה בסעיף .5.6.2

דברים יט  ,16 ,15מיכה ז  ,6תהלים כז  ,12איוב טז  .8בשונה מן קם על ,המורה על פגיעה פיסית ומשמש על פי רוב בהקשר
צבאי–מלחמתי ,הצירוף קם ב־ מורה על עדות שקר :כך עולה במפורש מן הכתוב בארבעה מחמשת המקומות ,וגם בחמישי )מיכה ז
 (6מתאימה הוראה זו להקשר.
דברים ד  ,26ל  ,19לא  :28בשלושת המקומות המשמעות היא ”העמיד )את השמים והארץ( כעדים נגד )פלוני(” .בכעשרים מקומות
אחרים מצוי העיד ב>פלוני< בהוראה ”הזהיר את פלוני ,התרה בו”.
בראשית ל  ,33שמות כ  ,16במדבר לה  ,30דברים ה  ,20יט  ,18 ,16שמ”א יב  ,3שמ”ב א  ,16ישעיה ג  ,9נט  ,12ירמיה יד  ,7מיכה ו
 ,3איוב טו  ,6משלי כה  ,18רות א  .21למעט בראשית ל  ,33שם מדובר על עדות לזכותו של יעקב ,לטובתו ,מורה הצירוף ענה ב־
תמיד על עדות לרעתו של פלוני .באוסטרקון מצד חשביהו ) (MHsh 1:10, 11משמש הצירוף ענה ל־ להורות על עדות לטובה.
ראה הצירוף הוכיח ב־ במשלי ל  .6ייתכן גם ש ִיָפ ַיח ָבּ ֶהם )תהלים י  (5משמעו ”יעיד בהם” ,כלומר ”נגדם” ,אם כי הפירוש שנוי
במחלוקת )ראה  HALOTבערך פוח  .(IIגם הצירוף ִדּבּר ב־ מבטא עוינות בחלק מהיקרויותיו )במדבר יב  ,8 ,1כא  ,7 ,5ירמיה לא
 ,20תהלים נ  ,20עח  ,(19אבל במקומות אחרים )מראי מקומות בהערה  96בסעיף  (5.5.3משמשת מילת היחס ב־ לצד ִדּבּר במובן
”אודות” ,ללא קונוטציה שלילית.
ראה ,בין דוגמאות רבות אחרות ,הצירופים חטא ב־ )בראשית מב  (22במקום חטא ל־; פקד ב־ )ירמיה ט  (8במקום פקד )עוון( על;
אֹלהיו = ”קילל בשמם”(; רב ב־ )בראשית לא ,36
וּב ָ
ִקלּל ב־ )ישעיה ח  (21במקום ִקלּל בהשלמת מושא ישיר )אלא אם כן ִק ֵלּל ְבּ ַמ ְלכּוֹ ֵ
שופטים ו  ,32הושע ב  (4במקום רב עם/את.
שני המבנים המורכבים הללו זהים במשמעותם אך נבדלים בשכיחותם ובתפוצתם היחסית בספרי המקרא השונים; לא נדון כאן
בשאלה זו ונסתפק בהפניה למאמרו המפורט של הנמן )תשל”ו( .נוסף לשני אלה מצויים במקרא גם המבנה בין … לבין והמבנה בין
… ול־ ,כל אחד פעם אחת )ישעיה נט  2ויואל ב  ,17בהתאמה(.
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סעיף 6.1

מילות היחס העיקריות ושימושיהן

הצירופים עם בין משמשים לא לקביעת נקודות ייחוס משני צדי אלמנט יחיד שבמיקומו מדובר ,אלא להצגת
שני אלמנטים או יותר במיקומם זה ביחס לזה )מקום סימטרי; ראה סעיף  :(5.3.2בצירופים כמו הפריד בין

)דוגמה 263א( או הבדיל בין )263ב; וראה גם דוגמה 98א בסעיף  (5.3.2מילת היחס היא מוצרכת.
מוֹעד ֵוּבין ַה ִמּזְ ֵבּ ַח וַ יִּ ֵתּן ָשׁ ָמּה ַמיִ ם ְל ָר ְח ָצה )שמות מ (30
ת־ה ִכּיֹּר ֵבּין־א ֶֹהל ֵ
 262וַ ָיּ ֶשׂם ֶא ַ
סוּסי ֵאשׁ וַ ַיּ ְפ ִרדוּ ֵבּין ְשׁנֵ ֶיהם )מל”ב ב (11
ב־אשׁ וְ ֵ
 263א וַ יְ ִהי ֵה ָמּה ה ְֹל ִכים ָהלוְֹך וְ ַד ֵבּר וְ ִהנֵּ ה ֶר ֶכ ֵ
הוֹדיעוּ )יחזקאל כב (26
ין־ה ָטּ ֵמא ְל ָטהוֹר לֹא ִ
וּב ַ
ב ֵבּין־ק ֶֹדשׁ ְלחֹל לֹא ִה ְב ִדּילוּ ֵ
נוסף על פעלים כמו הפריד או הבדיל ,שעיקר הוראתם הוא גרימת מקום סימטרי )בין ברמה המוחשית ,בין
ברמה המופשטת של מעמד או ערך( ושמילת היחס בין משמשת להם כסימן הצרכה ,גם פעלים המתייחסים
לקליטה והבנה או לגרימתן יכולים להופיע בליווי צירופי יחס עם בין 18 .מילת היחס אינה מוצרכת על ידי
הפעלים האלה ,אלא נספחת אליהם ובכך מוסיפה להם נימה של הבחנה והבדלה :ההודעה בין טמא לטהור
בחלק השני של 263ב ,למשל ,מתפרשת כהודעת ה ה ב ד ל ביניהם או הודעה כיצד ל ה ב ד י ל ביניהם ,כמו האמור
על הבדלה בין קודש לחול בחלקה הראשון של

המובאה19 .

הקשר אחר שהשימוש בצירופים עם בין אופייני לו הוא ההכרעה בעניין שמעורבים בו שני צדדים .הצירוף
שׁפט בין ,המצוי ארבע–עשרה פעמים במקרא )למשל

20 ,(264

כבר ראוי להיחשב כצירוף כבול .מילת היחס

בין נלווית מדי פעם גם לפעלים אחרים הקשורים בהכרעה או בבירור משפטי ,כמו הוכיח והעיד ,או מוסיפה
משמעות כזאת לפעלים שהוראתם כללית יותר ,כמו צפה

ושׁמע21 .

 264וְ ָשׁ ְפטוּ ָה ֵע ָדה ֵבּין ַה ַמּ ֶכּה ֵוּבין גּ ֵֹאל ַה ָדּם ַעל ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ָה ֵא ֶלּה )במדבר לה (24

6.1.5

ל־

התפקיד העיקרי של מילת היחס ל־ הוא סימון הדטיב ,כלומר המוטב מפעולה או מצב .סוגים מסוימים של
דטיב הם משלימים מוצרכים :החוֹוה לצד פעלים תיאוריים במבנה סתמי )בצירופים כמו טוב ל־ ודומיו; ראה
סעיף  ,(5.1.4המקבל לצד פועלי נתינה )סעיף  ,(5.4.1הנמען לצד פועלי דיבור )סעיף  (5.4.2ועוד .במקרים אחרים
הדטיב אינו חלק מהצרכת הפועל :הפעולה יכולה להתבצע ,או המצב להתקיים ,ללא תלות בקיומו של מוטב
המעורב בהם .אם בכל זאת מוזכר מוטב כזה ,הוא עשוי להוסיף לפועל משמעות נספחת של גרימת בעלות :בנה

בית ל>פלוני< )כמו למשל ב–265א( משמעו ”בנה בית עבור/למען/בשביל פלוני” ,עם דטיב מן הסוג המכונה
 ,dativus commodiומכאן בהרחבה עולה גם ההוראה ”בנה בית ובכך גרם שיהיה בית לפלוני” 22 .סוג מיוחד
.18
.19
.20
.21
.22

ראה הצירופים הבין ֵבּין )מל”א ג ִ ,(9בּקּר בין )ויקרא כז  ,(33ידע בין )שמ”ב יט  ,36יונה ד  ,(11הודיע בין )יחזקאל כב  ,26מד ,(23
הורה בין )יחזקאל מד  (23וראה בין )מלאכי ג .(18
עיין גם בדיונו של רובינשטיין )תשמ”ח (81–80 :3בצירוף הציל בין.
בראשית טז  ,5לא  ,53שמות יח  ,16במדבר לה  ,24דברים א  ,16שופטים יא  ,27שמ”א כד  ,16 ,13ישעיה ב  ,4ה  ,3יחזקאל לד ,17
 ,22 ,20מיכה ד  .3כן מצוי הביטוי עשׂה משפט בין )ירמיה ז  ,5יחזקאל יח .(8
הוכיח בין :בראשית לא ) 37והשווה אל איוב ט  .(33העיד בין :מלאכי ב ) 14צירופים עם בין מופיעים כמה פעמים גם לצד שם העצם
ֵעד( .צפה בין :בראשית לא  .49שׁמע בין :דברים א  ,16שופטים יא  .10בהקשר שונה מעט של הטלת גורל ראה גם הפיל בין )שמ”א
יד .(42
ראה דיון ודוגמאות נוספות אצל רובינשטיין תשל”ז ;67–66 :2וכן .Rubinstein 1975: 34–37; 1976a: 134–136, 141–142
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פרק 6

על מילות היחס

של דטיב כזה הוא הדטיב האתי ) ,(dativus ethicusהחוזר אל עושה הפעולה עצמו )כמו לדוגמה

ב–265ב(23 .

ת־ה ִמּלּוֹא )מל”א ט (24
־להּ ָאז ָבּנָ ה ֶא ַ
יתהּ ֲא ֶשׁר ָבּנָ ה ָ
ל־בּ ָ
ת־פּ ְרעֹה ָע ְל ָתה ֵמ ִעיר ָדּוִ ד ֶא ֵ
 265א ַאְך ַבּ ַ
ירוּשׁ ַלםִ וְ יָ ַשׁ ְב ָתּ ָשׁם )מל”א ב (36
־לָך ַביִ ת ִבּ ָ
אמר לוֹ ְבּנֵ ה ְ
ב וַ יִּ ְשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶלְך וַ יִּ ְק ָרא ְל ִשׁ ְמ ִעי וַ יּ ֹ ֶ
את מילת היחס ל־ עשויות להחליף מילות יחס אחרות ,בראשן אל :על חילופי ל/אל מקלה במידה רבה
הקְִּרבה הסמנטית שבין המקבל או הנמען )כמי שהפעולה ”מגיעה” אליו או מופנית אליו( לבין היעד או הכיוון;
אבל נראה שהחילופים האלה משקפים גם במידה מסוימת התפתחות דיאכרונית )ראה סעיף  6.1.2והערה 4
שם( .על השימוש בצירופי יחס עם לפני כתחליף לדטיב ראה סעיף  6.1.6להלן.
כשם שביטויים לוקטיביים הופכים את היה מפועל קיום )בכלל( לפועל הימצאות במקום ,כך הופכים
אותו צירופי יחס דטיביים לפועל שייכות לבעלים )ראה סעיף  .(5.13כמובן ,יש להבחין בין ל־ בהוראה דטיבית
המסמנת שייכות לבעלים ,כמו למשל ב–266א ,לבין ל־ המסמנת פרדיקט ,כמו ב–266ב ,שהיא חסרת משמעות
עצמית )ראה סעיף .(5.14
 266א ִיָמים ַר ִבּים ֵתּ ְשׁ ִבי ִלי לֹא ִתזְ נִ י וְ לֹא ִת ְה ִיי ְל ִאישׁ )הושע ג (3
ל־ה ָא ֶרץ וְ ָחזַ ְק ָתּ וְ ָה ִי ָית ְל ִאישׁ )מל”א ב (2–1
ת־שֹׁלמֹה ְבנוֹ ֵלאמֹר … ָאנ ִֹכי ה ֵֹלְך ְבּ ֶד ֶרְך ָכּ ָ
ב וַ יְ ַצו ֶא ְ
השימוש במילת היחס ל־ לסימון האקוזטיב בחלק מהדיאלקטים הארמיים ובאופן ספורדי גם בעברית
נידון בנפרד בסעיף .4.4.2

6.1.6

לפני

הוראתה המקורית של מילת היחס לפני היא מיקום קוֵֹדם במקום או בזמן ,ההיפך מהוראתה של אחרי; אבל
כפי שהראה רובינשטיין בדיון המפורט שהקדיש למילת היחס הזאת 24 ,לפני הרחיבה את משמעותה הרבה
מעבר לכך.
כשהיא מציגה צופה שדברים נאמרים או מעשים נעשים בנוכחותו מתקרבת לפני למילות היחס ל־ או אל

המסמנות את הנמען שהדברים מופנים אליו )השווה למשל 267א–ב או 268א–ב(  25או את המוטב שהמעשים
מיועדים לו 26 .תופעה דומה מצויה עם מילת היחס  lpnבאוגריתית;  27בארמית המקראית שכיח במיוחד השימוש
.23
.24
.25

.26

.27

על הדטיב האתי ראה אולנדורף ).(Ullendorff 1992
רובינשטיין תשל”ו.1
פועלי דיבור שלפני מופיעה לצדם בעברית המקראית :אמר )שמות ו  ,30דברים כו  ,5שמ”א כ  ,1קהלת ה  ,5אסתר א  ,16ז  ,9נחמיה
ג  ,34ו ִ ,(19דּבּר )שמות ו  ,12במדבר לו  ,1שופטים יא  ,11מל”א ג  ,22אסתר ח  ,(3התחנן )מל”א ח  ,59ט  ,3דה”ב ו  ,(24הגיד
)שמ”א יז  = 31מובאה 267ב ,תהלים קמב  (3והתפלל )שמ”א א  ,12מל”א ח  ,28מל”ב יט  ,15נחמיה א  ,6 ,4דה”א יז  ,25דה”ב ו
 ;(19ראה גם השימוש בעל פני לצד הפועל ִכּזּב )איוב ו  (28והשימוש במלפני לצד הפועל ִבּקּשׁ )אסתר ד  .(8צירוף יחס אחר שעשוי
באזני :ראה דוגמאות 106ב ו–106ג בסעיף .5.4.2
להחליף את ל־ או אל לסימון הנמען לצד פועלי הדיבור הוא ָ
ה”נוכחות” יכולה כמובן להיות מופשטת .ראה למשל הצירוף זבח לפני יהוה ,המצוי ארבע פעמים במקרא )ויקרא ט  ,4שמ”א יא ,15
מל”א ח  ,62דה”ב ז  (4לעומת כחמישים וחמש היקרויות של זבח ליהוה ,או הצירוף הקריב לפני יהוה המופיע חמש–עשרה פעמים
לעומת כארבעים היקרויות של הקריב ליהוה; והשווה אל הצירוף הניף לפני יהוה שנידון בסעיף  5.8.1והערה  .226לדוגמאות נוספות
ראה רובינשטיין )תשל”ו.(60–59 :1
ראה למשל הצירוף ” arš lpnביקש לפני” במובן ”ביקש מן” ) ;KTU 2.23:18ראה הערה  195בסעיף  ,(5.7.4או הצירוף ” ʿrb lpnנכנס
לפני” המופיע פעם אחת ) (KTU 2.16:7במקום הצירוף הרגיל ” ʿrb ʿlנכנס אל )פלוני(” )למשל  KTU 1.16:I:12, VI:40ועוד(.
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במילת היחס קדם )מקבילתה של לפני( לצד פועלי דיבור 28 ,ונראה כי היא משמשת בעיקר כאשר לנמען מעמד
גבוה ממעמד הדובר .אף שצירופי היחס עם לפני תופסים במקרים כאלה את מקומה של ההצרכה הרגילה של
הפועל ,הם עצמם אינם מוצרכים.
 267א וַ ַיּגִּ דוּ ַע ְב ֵדי ָשׁאוּל לוֹ ֵלאמֹר ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ִדּ ֶבּר ָדּוִ ד )שמ”א יח (24
י־שׁאוּל וַ יִּ ָקּ ֵחהוּ )שמ”א יז (31
ב וַ יְּ ָשּׁ ְמעוּ ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָדּוִ ד וַ ַיּגִּ דוּ ִל ְפנֵ ָ
ֹלהים ְל ַב ְדָּך ְלכֹל
ֹלהי יִ ְשׂ ָר ֵאל י ֵֹשׁב ַה ְכּ ֻר ִבים ַא ָתּה־הוּא ָה ֱא ִ
 268א וַ יִּ ְת ַפּלֵּ ל ִחזְ ִקיָּ הוּ ֶאל־יְ הוָ ה ֵלאמֹר׃ יְ הוָ ה ְצ ָבאוֹת ֱא ֵ

ַמ ְמ ְלכוֹת ָה ָא ֶרץ )ישעיה לז (16–15
ֹלהים ְל ַב ְדָּך ְלכֹל ַמ ְמ ְלכוֹת
ֹלהי יִ ְשׂ ָר ֵאל י ֵֹשׁב ַה ְכּ ֻר ִבים ַא ָתּה־הוּא ָה ֱא ִ
אמר יְ הוָ ה ֱא ֵ
ב וַ יִּ ְת ַפּלֵּ ל ִחזְ ִקיָּ הוּ ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה וַ יּ ֹ ַ

ָה ָא ֶרץ )מל”ב יט (15
במבעים סבילים עשויה מילת היחס לפני לקבל נימה אגנטיבית :השווה לדוגמה את המבנה הסביל >פלוני<
נכנע לפני >אלמוני< ב–269א אל המבנה הפעיל >אלמוני< הכניע את >פלוני< ב–269ב 29 .כאמור בסעיף ,4.1.1
אלמנט המתייחס לאגנט אינו חלק מהצרכת הפועל במבנה סביל ,ולכן לא נראה בנכנע לפני צירוף מוצרך .אבל
לפני עשויה להופיע גם לצד הצורה הפעילה הכניע ,ואז היא משנה את הוראת הפועל מן ”העמיד תחת מרותו
שלו” )269ב( אל ”העמיד תחת מרותו של אחר” )269ג( — בידול משמעויות המתבטל מאליו במבנה הסביל.
בתנאים אלה יש לראות בלפני מילת יחס מוצרכת .למעשה ,הצירוף הכניע לפני קרוב אל נתן לפני כשזה משמש
במשמעות של נתן ביד ,כלומר ”הסגיר ביד” )270א–ב; וראה גם דוגמה 103א בסעיף  30 :(5.4.1מילת היחס לפני

מעבירה את הכניע למשמעות של העברת בעלות ומשמשת לצדו ,כמו לצד נתן ,להצגת המקבל .לא כן בצירוף
נגף לפני ,שאמנם מצוי באותם הקשרים כמו הכניע לפני ונתן לפני )271א( אך אינו נושא הוראה של נתינה:
הפועל נגף שומר על משמעותו הבסיסית ”הכה” ,וצירוף היחס עם לפני משמש לצדו כמעין תיאור נסיבות או
אמצעים בלבד ,המבהיר כי מדובר במכה מלחמתית ,גרימת תבוסה בקרב ,ולא בהכאה במחלה או גרימת מוות
טבעי )271ב(.
אשׁם )שופטים ח (28
 269א וַ יִּ ָכּנַ ע ִמ ְדיָ ן ִל ְפנֵ י ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ לֹא יָ ְספוּ ָל ֵשׂאת ר ֹ ָ
ת־מ ֶתג ָה ַא ָמּה ִמיַּ ד ְפּ ִל ְשׁ ִתּים )שמ”ב ח (1
יעם וַ יִּ ַקּח ָדּוִ ד ֶא ֶ
ת־פּ ִל ְשׁ ִתּים וַ ַיּ ְכנִ ֵ
י־כן וַ יַּ ְך ָדּוִ ד ֶא ְ
ב וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵר ֵ
ג

ְך־כּנָ ַען ִל ְפנֵ י ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל )שופטים ד (23
ֹלהים ַבּיּוֹם ַההוּא ֵאת ִיָבין ֶמ ֶל ְ
וַ ַיּ ְכנַ ע ֱא ִ

ת־א ְרצוֹ )דברים ב (31
ת־א ְרצוֹ ָה ֵחל ָרשׁ ָל ֶר ֶשׁת ֶא ַ
ת־סיחֹן וְ ֶא ַ
ֹּלתי ֵתּת ְל ָפנֶ יָך ֶא ִ
 270א ְר ֵאה ַה ִח ִ
.28

.29
.30

לשם השוואה ,בארמית המקראית נקרה הפועל אמר כשבעים פעמים ,ובשבע מתוכן מוצג הנמען באמצעות קדם )דניאל ב  ,36 ,9ד
 ,5 ,4ה  ,17ו  ;(14 ,13בעברית ,שבה לפועל אמר אלפי היקרויות ,מצוי הצירוף אמר לפני שמונה פעמים בלבד )ראה הערה  25לעיל(.
פועלי דיבור אחרים שקדם מופיעה לצדם בארמית המקראית :חוי )דניאל ב  ,(11התחנן )דניאל ו  ,(12הודי )דניאל ו  ,(11עני )דניאל
ב  (27 ,10וקרא )עזרא ד .(27 ,18
ראה קדרי )תשנ”ז ,(79 :המגדיר את האלמנט המוצג באמצעות לפני בצירוף נכנע לפני כ”נושא ההגיוני במשפט” .לדיון מפורט יותר
בצירוף זה וצירופים סבילים דומים — נִ גּף לפני ,נכבשׁ לפני — ראה עוד רובינשטיין )תשל”ו (66–64 :1וסולאמו )Sollamo 2003:
.(623–627
לעומת כמאה עשרים וחמש היקרויות של נתן ביד במובן ”הסגיר” משמש נתן לפני במובן זה חמש–עשרה פעמים )דברים א  ,21 ,8ב
 ,36 ,33 ,31ז  ,23 ,2כג  ,15לא  ,5יהושע י  ,12שופטים יא  ,9מל”א ח  ,46ישעיה מא  ,2ירמיה טו  ,9דה”ב ו  .(36נתן לפני משמש גם
ן־ה ָבּ ָקר ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה וַ יִּ ֵתּן ִל ְפנֵ ֶיהם.
וּב ַ
כמה עשרות פעמים בהוראה לוקטיבית פשוטה ,למשל בבראשית יח  :8וַ יִּ ַקּח ֶח ְמ ָאה וְ ָח ָלב ֶ

119

פרק 6

על מילות היחס

ת־א ְרצוֹ ָה ֵחל ָרשׁ וְ ִה ְתגָּ ר בּוֹ ִמ ְל ָח ָמה )דברים ב (24
ְך־ח ְשׁבּוֹן ָה ֱאמ ִֹרי וְ ֶא ַ
ת־סיחֹן ֶמ ֶל ֶ
ב ְר ֵאה נָ ַת ִתּי ְביָ ְדָך ֶא ִ
יהוּדה )דה”ב יג (15
ֹלהים נָ גַ ף ֶאת־יָ ָר ְב ָעם וְ ָכל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְפנֵ י ֲא ִביָּ ה וִ ָ
 271א וְ ָה ֱא ִ
א־ע ַצר כּ ַֹח־יָ ָר ְב ָעם עוֹד ִבּ ֵימי ֲא ִביָּ הוּ וַ יִּ גְּ ֵפהוּ יְ הוָ ה וַ יָּ מֹת )דה”ב יג (20
ב וְ ל ֹ ָ
בלשון המקרא המאוחרת ,לפני משמשת גם להצגת המעריך )ראה סעיף  ,(5.1.3כחלופה לבעיני בצירופים
טוב בעיני )272א–ב( ,מצא חן בעיני ועוד;  31השימוש הזה בלפני הועתק ללא ספק מן השימוש בקדם הארמית
בצירופים דוגמת שׁפר קדם.
 272א וַ יִּ ַיטב ַה ָדּ ָבר ִל ְפנֵ י ָה ָמן וַ יַּ ַעשׂ ָה ֵעץ )אסתר ה (14
ב וַ יִּ ַיטב ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵעינֵ י ַה ֶמּ ֶלְך וַ יַּ ַעשׂ ֵכּן )אסתר ב (4

6.1.7

מן ונגזרותיה

מילת היחס מן מסמנת אבלטיב ,כלומר ריחוק או ניתוק ממקור או מוצא כלשהו ,על כל ההוראות המיוחדות
הנובעות מכך :היא משמשת לשלילת קשר ,בעיקר של הימצאות במקום או שייכות )פריווטיב( ,להבעת יתרון
)סופרלטיב( ,להבעת חלקיות )פרטיטיב; ראה דיון בסעיף  ,(4.4.1.1להצגת מקור סיבתי )למשל עם פועלי רגש,
ראה סעיף  (5.2וכן הלאה.
למילת היחס נגזרות רבות ,שהשכיחות בהן הן מעל ,מפני ומאת/מעם .בניגוד לדעתה של רפן 32 ,הרואה
בצירופים מסביבות ומתוך מילות יחס העומדות בפני עצמן ,נעדיף לראות בהם )ובצירוף מקרב הדומה להם(
הרחבות של מילת היחס מן באמצעות שמות עצם השומרים על הוראתם הנפרדת .ההגבלות שרפן הצביעה
עליהן בכל הקשור לתפוצתן של ההרחבות האלה נובעות פשוט מן התוכן הסמנטי שלהן :מתוך ,לדוגמה,
יכולה לתאר ריחוק או ניתוק של אלמנט אחד מאחר רק אם הוא היה לפני כן ב ת ו כ ו ממש )ולא עליו ,על
ידו ,תחתיו ,לפניו או בכל יחס מרחבי אחר( .בדומה ,הצירופים מאת ומעם )שרפן כלל אינה מזכירה( יכולים
לשמש להבעת ריחוק או ניתוק רק כאשר האלמנט האחד היה קודם לכן ע ם השני ,והצירופים מעל ומ)ל(פני

משקפים את המשמעויות )בין לוקטיביות ממש ,בין מופשטות( של על ושל לפני 33 .במילים אחרות ,הצירופים
הללו מצמצמים את הוראתה של מן למקרים פרטיים מסוימים.
בהוראתה הפריווטיבית מופיעה מילת היחס מן בשני הקשרים עיקריים :עם פעלים המתארים תנועה או
שינוי מקום ,שלצדם עשוי לבוא ,בנוסף לצירוף היחס עם מן המתייחס לנקודת המוצא ,גם ביטוי המתייחס
לנקודת היעד )כלומר מן היא חלק ממבנה מן … אל או מן … עד(; ועם פעלים שעיקרם הבעה של הבדלה
והפרשה ,ריחוק וניתוק ,שלצדם לא יופיע תיאור יעד .בהקשר הזה ,הַקֶּשר שאת קיומו או יצירתו שוללת מן

הוא לרוב קשר של בעלות )עם פעלים כמו למשל לקח ,קנה או מנע( או של קרבה ומגע ,בין במישור המוחשי בין
.31
.32
.33

טוב לפני :קהלת ב ) 26פעמיים( ,ז  ,26אסתר ה  ,14נחמיה ב  ,6 ,5דה”ב לא  .20רע לפני :נחמיה ב  ,1ט  .28מצא חן לפני :אסתר ח 5
)וראה גם כשׁר לפני באותו פסוק( .לדוגמאות נוספות ראה רובינשטיין )תשל”ו.(64–60 :1
רפן תשנ”ה ,64–56 ,46 :תשנ”ח.58–57 :
א־יָכלוּ ַה ַח ְר ֻט ִמּים ַל ֲעמֹד ִל ְפנֵ י מ ֶֹשׁה ִמ ְפּנֵ י ַה ְשּׁ ִחין( ,החורג
לא נדון כאן בשימוש בצירוף מפני להבעת סיבה )למשל בשמות ט  :11וְ ל ֹ ְ
מתחום ענייננו.
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ברמה המופשטת )עם פעלים כגון נפרד או רחק(; יש שסוג הקשר קשה יותר להגדרה :נמלט/נִ ַצּל מן

>סכנה<34 ,

טהר מן >חטא< וכן הלאה .מן פריווטיבית יכולה לבוא גם לפני צורת מקור פועלי בהשלמתו של פועל עזר
)סעיף  (5.11המורה על אי–עשייה או שלילת פעולה )ראה דוגמה 213ב לעומת 213א בסעיף

35 .(5.11

כמילת יחס הנושאת משמעות של כיוון ,מן מוסיפה משמעות נספחת לפעלים המתארים פעולה שברגיל אינה
תלויה במיקום במרחב :הפועל קרע ,למשל ,משמעו בדרך כלל גזירה של עצם שלם לחתיכות )כמו ב–273א( ,אבל
בתוספת צירוף יחס עם מן משתנה הוראתו להוראה של תלישת עצם ממקומו או מעצם אחר )273ב( 36 .בדומה
גורמת מן ,בהצטרפהּ לפועלי מקום סימטרי ,לביטול הסימטריה שלהם :הצירוף הבדיל בין … ובין ,לדוגמה,
מתאר פעולה סימטרית ,אך לא כך הצירוף הבדיל את מן )ראה סעיף  5.3.2ומובאות 98א–ב שם(.
 273א וַ יִּ ְתפֹּשׂ ֲא ִחיָּ ה ַבּ ַשּׂ ְל ָמה ַה ֲח ָד ָשׁה ֲא ֶשׁר ָע ָליו וַ יִּ ְק ָר ֶע ָה ְשׁנֵ ים ָע ָשׂר ְק ָר ִעים )מל”א יא (30
ן־ה ְשּׁ ִתי אוֹ ִמן־
ן־העוֹר אוֹ ִמ ַ
ן־ה ֶבּגֶ ד אוֹ ִמ ָ
ב וְ ִאם ָר ָאה ַהכּ ֵֹהן וְ ִהנֵּ ה ֵכּ ָהה ַהנֶּ גַ ע ַא ֲח ֵרי ֻה ַכּ ֵבּס אֹתוֹ וְ ָק ַרע אֹתוֹ ִמ ַ

ָה ֵע ֶרב )ויקרא יג (56
לפי הדעה המקובלת ,מילת היחס מן היא התפתחות מאוחרת בלשונות השמיות הצפון–מערביות .באוגרי-
תית אין תיעוד לה ,פרט למקרים בודדים מוטלים בספק 37 ,ובהקשרים שבהם צפויה מן מצויות במקומה מילות
יחס אחרות ,בעיקר ) b-ראה למשל 274א לעומת 274ב( ו275) l-א לעומת 275ב( .לא ברור אם מילות היחס
האלה נשאו בהקשרים האלה הוראה אבלטיבית ,שלהבעתה יוחדה מן בשלב מאוחר יותר ,או אם השימוש
בהן מבטא הבדלי פרספקטיבה — שימת דגש על קיומו ההתחלתי של קשר ולא על התהליך המביא לניתוקו,
כפי שמוסבר בסעיף  6.2להלן.
 274א (KTU 2.70:18) wlm ṯb bn ʿyn wlqḥ ṯqlm ksp bd amtk

= ולמה שב בן עין ולקח שני שקלי כסף ביד )= מיד( אמתך?
הוּדה … לָ ַק ַחת ָה ֵע ָרבוֹן ִמיַּ ד ָה ִא ָשּׁה וְ לֹא ְמ ָצ ָאהּ )בראשית לח (20
ב וַ יִּ ְשׁ ַלח יְ ָ
 275א (KTU 1.2:IV:12–13) grš ym lksih nhr lkḥṯ drkth

= גרש את ים לכיסאו )= מכיסאו( ,את נהר לְכֵס )= מִכֵּס( שלטונו
אוֹסף ַא ֲה ָב ָתם )הושע ט (15
יתי ֲאגָ ְר ֵשׁם לֹא ֵ
יהם ִמ ֵבּ ִ
ב ַעל ר ַֹע ַמ ַע ְל ֵל ֶ
.34
.35
.36
.37

אמר לוֹ ָדּוִ ד
במקומות הבודדים שבהם צירוף היחס מתייחס לא לסכנה אלא לנקודת המוצא ,יש להבין את נמלט כפועל תנועה :וַ יּ ֹ ֶ
ל־מ ָע ַרת
אמר ֵא ָליו ִמ ַמּ ֲחנֵ ה יִ ְשׂ ָר ֵאל נִ ְמ ָל ְט ִתּי )שמ”ב א  .(3בהוראה זו יכול הפועל לבוא גם בליווי תיאורי יעד :וַ יִּ ָמּ ֵלט ֶא ְ
ֵאי ִמזֶּ ה ָתּבוֹא וַ יּ ֹ ֶ
ֲע ֻד ָלּם )שמ”א כב .(1

ועיין גם רפן )תשנ”ה ,153–145 :תשנ”ח.(63–60 :
בדרך כלל במובן המופשט של קריעת הממלכה מיד פלוני )שמ”א טו  ,28כח  17ועוד( .כמו קרע ,גם גזר מתועד בשתי המשמעויות ,זו
של ביתור שלם לחלקים וזו של הסרת דבר ממקומו .הפעלים כרת ,נִ תּק ועקר ,לעומתם ,משמשים רק בהוראה השנייה; ראה בעניין
זה סעיף  1.4לעיל ,ועיין גם רובינשטיין )תשל”ז.(67 :2
לפירוט המקרים האלה ודיון בהם ראה למשל טרופר ).(Tropper 2000: 762–763
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פרק 6

6.1.8

על מילות היחס

על

הוראתה הראשונית של מילת היחס על היא סימון יחס במרחב — על פי רוב יחס אנכי )מיקום בנקודה גבוהה
יחסית לנקודה אחרת( ,אך לאו דווקא :על עשויה לסמן קרבה מרחבית בכלל ,כמו על יד.
מהוראתה הלוקטיבית הבסיסית של על התפתחו משמעויות מופשטות

שונות38 ,

ביניהן הטלת חובה

)בצירופים דוגמת פקד על ו ִצוּה על( ,עליונות היררכית )בצירוף מלך על ודומיו; ראה סעיף  (5.9ויתרון בכוח,
גודל או תכונה דומה )ראה סעיף  .(5.1.1העליונות או השאיפה לעליונות של עושה פעולה כלשהי על פני אחר,
הנפגע מן הפעולה ,מובילה להוראה האדוורסטיבית של על — הוראה הניכרת בצירופים מוצרכים כגון פשׁט

על ,קם על 39 ,קשׁר על ועוד ,ובמקומות שבהם על ממירה את סימן ההצרכה הרגיל של הפועל ,כפי שקורה
למשל עם אפף ועם בזה )276א277 ,א( ,היוצאים בדרך כלל למושא ישיר )276ב277 ,ב( .אל השימוש בעל במובן
”נגד” קרוב השימוש בה לסימון  ,dativus incommodiכלומר להצגת המושפע לרעה מכל פעולה או מצב ,גם
כאלה שאינם מכוונים נגדו במטרה לפגוע בו )למשל

40 .(278

ד־אין ִמ ְס ָפּר ִה ִשּׂיגוּנִ י ֲעוֹנ ַֹתי וְ לֹא־יָ כ ְֹל ִתּי ִל ְראוֹת )תהלים מ (13
־ע ַלי ָרעוֹת ַע ֵ
 276א ִכּי ָא ְפפוּ ָ
וּמ ָצ ֵרי ְשׁאוֹל ְמ ָצאוּנִ י ָצ ָרה וְ יָ גוֹן ֶא ְמ ָצא )תהלים קטז (3
י־מוֶ ת ְ
ב ֲא ָפפוּנִ י ֶח ְב ֵל ָ
 277א וַ יִּ ְשׁ ַמע ַסנְ ַב ַלּט ַהחֹר ֹנִ י וְ ט ִֹביָּ ה ָה ֶע ֶבד ָה ַעמּוֹנִ י וְ גֶ ֶשׁם ָה ַע ְר ִבי וַ יַּ ְל ִעגוּ ָלנוּ וַ ְיִּבזוּ ָע ֵלינוּ )נחמיה ב (19
וּמ ַתּ ְע ְתּ ִעים ִבּנְ ִב ָאיו )דה”ב לו (16
ֹלהים וּבוֹזִ ים ְדּ ָב ָריו ִ
ב וַ יִּ ְהיוּ ַמ ְל ִע ִבים ְבּ ַמ ְל ֲא ֵכי ָה ֱא ִ
ל־בּ ִיתי )שמ”א כא (16
אתם ֶאת־זֶ ה לְ ִה ְשׁ ַתּגֵּ ַע ָע ָלי ֲהזֶ ה יָבוֹא ֶא ֵ
י־ה ֵב ֶ
ֲ 278ח ַסר ְמ ֻשׁגָּ ִעים ָאנִ י ִכּ ֲ
שימושים אחרים של על הם קידום התוכן ,לצד משפטי תוכן או במקומם )סעיף  ,(5.12.2והצגת הגורם או
הסיבה .בהקשרים האלה צירופי היחס עם על אינם בדרך כלל משלימים מוצרכים ,אבל יש יוצאים מן הכלל,
כמו למשל בהצגת הגורם לצד פועלי הרגש :אבל על ,קצף על ,שׂשׂ על ועוד )ראה סעיף .(5.2
החילופים הנפוצים בין מילות היחס על ואל הם ברובם חילופים ”טכניים” ללא השפעה על המשמעות,
הנובעים לפחות באופן חלקי מהשפעת הארמית ,שבה אוחדו שתי מילות היחס לאחת )ראה דיון בסעיף 6.1.2
ודוגמאות 255א–ב ו–256א–ב שם( .מעבר לכך מקיימת על חילופים גם עם מילות יחס אחרות ,כשיש חפיפה
סמנטית בהוראותיהן .כך למשל משמשות הן על הן ל־ במשמעות ”אודות” )ראה דוגמאות 229א–ב ו–230א–ב

בסעיף  .(5.12.2במובן ”נגד” עשויה על להתחלף עם ב־ ,שגם לה הוראה אדוורסטיבית )סעיף  :(6.1.3לביטוי
חרה אפו ,לדוגמה ,מצטרפת בדרך כלל מילת היחס ב־ ,אבל לעתים באה על במקומה;  41גם מרד מתועד עם שתי
מילות היחס )לדוגמה 279א–ב( 42 .יש שהחילוף בין שתי מילות היחס האדוורסטיביות יוצר הבדלי משמעות
.38
.39
.40
.41
.42

מעבר לדיונים במילת היחס הזאת במילונים ובספרי הדקדוק הסטנדרטיים ) ,(GKC §119aa–dd; JM §133fאפשר להפנות לעבודת
המחקר שהקדישה שׂורק )תשנ”ט( לתחביר ולמשמעויות של על בעברית המקראית ולמאמר של ולטיסברג ) (Waltisberg 2007על
התפקידים הסמנטיים שמסמנת על בארמית המקראית.
בלשון המקרא המאוחרת משמש גם עמד על בהוראה זהה )הולץ תש”ע.(14–12 :
לדוגמאות נוספות עיין למשל שׂורק )תשנ”ט.(54 :
ראה סעיף  4.5הערה .102
הצירוף מרד על מתועד פעמיים בלשון המקרא המאוחרת )נחמיה ב  ,19דה”ב יג  (6כנגד שש–עשרה הופעות של מרד ב־ ,ומשמש
גם בלשון המשנה; מסתבר שפעלה כאן השפעת הארמית ,שבה ההשלמה הרגילה של מרד היא במילת היחס על )כפי שמתועד
בדיאלקטים המאוחרים ,למשל בסורית( .גם בערבית קיים مرد علی בהוראה דומה ).(Lane VII: 2706a
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סעיף 6.1

מילות היחס העיקריות ושימושיהן

מורגשים פחות או יותר 43 :לעומת נלחם ב־ )280ב( ,אשר כמו נלחם עם )280א( מתפרש ”נלחם נגד )אויב(” ,נלחם

על )280ג( נתפס יותר כ”נלחם כדי להשתלט על )מטרה(” ואולי ”נלחם ושם מצור על

)מטרה(”44 .

אצּר ֶמ ֶלְך ָבּ ֶבל וַ יְ ִהי־לוֹ יְ הוֹיָ ִקים ֶע ֶבד ָשֹׁלשׁ ָשׁנִ ים וַ יָּ ָשׁב וַ יִּ ְמ ָרד־בּוֹ )מל”ב כד (1
יָמיו ָע ָלה נְ ֻב ַכ ְדנֶ ַ
 279א ְבּ ָ
ל־אד ֹנָ יו )דה”ב יג (6
ן־דּוִ יד וַ יִּ ְמר ֹד ַע ֲ
ב יָּ ָקם יָ ָר ְב ָעם ֶבּן־נְ ָבט ֶע ֶבד ְשֹׁלמֹה ֶב ָ
ם־ל ְבנָ ה )יהושע י (29
הוֹשׁ ַע וְ ָכל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ִעמּוֹ ִמ ַמּ ֵקּ ָדה ִל ְבנָ ה וַ יִּ לָּ ֶחם ִע ִ
 280א וַ יַּ ֲעבֹר יְ ֻ
ישׁה וַ יִּ ַחן ָע ֶל ָיה וַ יִּ לָּ ֶחם ָבּהּ )יהושע י (31
הוֹשׁ ַע וְ ָכל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ִעמּוֹ ִמ ִלּ ְבנָ ה ָל ִכ ָ
ב וַ יַּ ֲעבֹר יְ ֻ
ג

6.1.9

הוֹשׁ ַע וְ ָכל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ִעמּוֹ ִמ ָלּ ִכישׁ ֶעגְ ֹלנָ ה וַ יַּ ֲחנוּ ָע ֶל ָיה וַ יִּ לָּ ֲחמוּ ָע ֶל ָיה )יהושע י (34
וַ יַּ ֲעבֹר יְ ֻ

עם ואת

מילות היחס הקומיטטיביות עם ואת מוצרכות לצד פעלים המציינים פעולה הדדית )סעיף  (4.1.3ומתחלפות
זו בזו ללא הבחנה .בהקשרים מסוימים קשה להבדיל בין את כמילת יחס לבין את כתווית המושא;  45מוסיפה
לקושי העובדה ,שההבחנה הצורנית בין בסיסי הנטייה שלהן ) ִאתּ־ לעומת אֹת־( לא תמיד נשמרת ,ומילת היחס
נוטה לפעמים כתווית המושא )השווה 281א–ב( 46 .דוגמה בולטת לבעיה שהחילוף בין פרדיגמות הנטייה יכול
לעורר היא זו של הפועל שׁכב במובן המיני :מצד אחד ,הצירוף שׁכב את שווה בבירור לשׁכב עם )282א–ב(,
אבל מצד שני ,המילית את לצד שׁכב נוטה רק בצורה אֹת־ )למשל 282ג( 47 .כדי להסביר זאת אפשר לקרוא ִאתּ־

במקום אֹת־  48אבל אפשר גם להניח כי הפועל משמש בשתי מסגרות תחביריות — באחת בהשלמת צירוף יחס
קומיטטיבי ובשנייה בהשלמת מושא

ישיר49 .

אוּלם נִ לָּ ֵחם ִא ָתּם ַבּ ִמּישׁוֹר ִאם־לֹא נֶ ֱחזַ ק ֵמ ֶהם )מל”א כ (23
 281א וְ ָ
אוֹתם ַבּ ִמּישׁוֹר ִאם־לֹא נֶ ֱחזַ ק ֵמ ֶהם )מל”א כ (25
ב וְ נִ לָּ ֲח ָמה ָ
.43
.44

.45

.46
.47
.48
.49

דוגמה אחת — זו של קם על לעומת קם ב־ — כבר הוזכרה בהערה  12בסעיף .6.1.3
המשלים של נלחם על מתייחס כמעט תמיד )בקרוב לעשרים מקומות( לעיר אויבת ,כך שהצירוף מתיישב עם רעיון של מצור על
העיר )יוצא דופן נלחם עלינו בירמיה כא  ,2אבל גם שם מתאים ההקשר למצור :הדוברים הם תושבי ירושלים בזמן המסע הצבאי
של נבוכדנאצר( .לעומת זאת ,אויב המוצג באמצעות מילות היחס עם/את הוא כמעט תמיד אדם יחיד ,קבוצת אנשים או עַם )כך
כארבעים וחמש פעמים; פעם אחת ,בדה”ב יג  ,12האויב הוא אלוהים( ,והמלחמה אינה קשורה במקום מסוים; יוצאים מן הכלל
רק יהושע י ) 29מובאה 280א( ויהושע יט  .47אשר לצירוף נלחם ב־ ,הוא עשוי להתייחס הן לאויב-מקום )כתריסר פעמים( הן
לאויב-אדם )כחמישים פעמים( .שים לב ,שהצירוף נלחם על משמש גם במקרים בודדים בהוראה הפוכה” ,נלחם כדי להגן על”
)שופטים ט  ,17מל”ב י  ,3נחמיה ד  ,(8ואז מתייחס צירוף היחס עם על לבני אדם .הצירוף נלחם ל־ ,המורה אף הוא על עזרה והגנה,
נאמר רק עם האל כנושא הפועל.
בפניקית קיימות שתי צורות :אית ,המשמשת כתווית המושא ,ואת ,שהחוקרים חלוקים בדעתם אם לזהותה כצורה חלופית של
תווית המושא או כמילת היחס שמשמעה ”עם” .לדיון בעניין זה ראה בין היתר הופטייזר ) ,(Hoftijzer 1963פואש )(Puech 1982
וקרמלקוב ) .(Krahmalkov 1992אחת השאלות העקרוניות שמתלבטים בה החוקרים היא כיצד להבין את המילית את המופיעה
לצד הפועל קרא בכתובת יחומלך ) :(KAI 10:2, 7קראת את רבתי ”קראתי את גברתי” עשוי להתפרש ”קראתי אותה” או ”קראתי
אִתּה” )במובן ”אליה”; השווה למבע השׂמאלי המובא בהערה  50להלן וראה דיון נוסף בסעיף .(6.2
עיין  .GKC §103b; JM §103jכדוגמה נוספת ראה הצירוף עשׁה כלה אתִ /אתּ־/אֹת־ שנידון בסעיף .4.4.3.2
ועוד :בראשית לד  ,2ויקרא טו  ,18במדבר ה  ,19 ,13שמ”ב יג  ,14יחזקאל כג .8
כך לפי המילונים  BDBו– HALOTבערך שׁכב .את הכינוי החבור בקרי יִ ְשׁ ָכּ ֶבנָּ ה )דברים כח  ;30כתיב ישגלנה( אפשר להסביר ככינוי
חבור שאינו מציין מושא ישיר )סעיף  ,(4.4.3אבל ראה בעניין זה גם הערה  49להלן.
ראה אוצר לשון המקרא )בסוף הערך ֵ Iאת( .גם מדבריו של אהוביה )תשנ”ה( ,שהציע הבחנה בין שׁכב עם לתיאור יחסי מין בהסכמה
לבין שׁכב את לתיאור אונס ,משתמע שהוא מפרש את המילית את כתווית המושא )ראה במיוחד שם 276 :הערה  .(1כדאי לשים לב
לארבעת המקומות שבהם משמש השורש שׁכב בקרי לצד שׁגל בכתיב ,פעם אחת בבניין קל )דברים כח  (30בהשלמת כינוי חבור
ושלוש פעמים בבניין נפעל או קל סביל )ישעיה יג  ,16ירמיה ג  ,2זכריה יד  .(2קיומן של צורות הסביל מחזק דווקא את פירוש
הכינוי החבור לצורות הפעיל כאקוזטיבי ,ומסתבר שבארבעת המקומות הושפע התחביר של שׁכב מזה של שׁגל.
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ם־א ֶשׁת ָא ִביו ִכּי גִ ָלּה ְכּנַ ף ָא ִביו )דברים כז (20
 282א ָארוּר שׁ ֵֹכב ִע ֵ
ת־א ֶשׁת ָא ִביו ֶע ְרוַ ת ָא ִביו גִּ ָלּה )ויקרא כ (11
ב וְ ִאישׁ ֲא ֶשׁר ִי ְשׁ ַכּב ֶא ֵ
ג

וּת ִהי נִ ָדּ ָתהּ ָע ָליו וְ ָט ֵמא ִשׁ ְב ַעת ִיָמים )ויקרא טו (24
וְ ִאם ָשׁכ ֹב ִי ְשׁ ַכּב ִאישׁ א ָֹתהּ ְ

באוגריתית משמשת מילת היחס  ʿmלסימון יעד ,מקבל או נמען לצד פעלים מסוימים )ראה דוגמה 287א

לעומת 287ב בסעיף  50 ,(6.2ואפשר אולי לקרב לזאת את הופעתה של את לצד פועלי תנועה פה ושם בטקסטים
העבריים )למשל  51 .(283שני הסברים חלופיים הם שהמילית את באותם מקומות היא תווית המושא המסמנת
אקוזטיב אדוורביאלי של יעד ,או שהופעתה במקום אל היא פשוט טעות סופרים.
אמר ַהגִּ ָידה־נָּ א ִלי ֵאי־זֶ ה ֵבּית ָהר ֶֹאה )שמ”א ט (18
מוּאל ְבּתוְֹך ַה ָשּׁ ַער וַ יּ ֹ ֶ
ת־שׁ ֵ
 283וַ יִּ גַּ שׁ ָשׁאוּל ֶא ְ

6.2

חילופים בין מילות היחס הנובעים מהבדלי פרספקטיבה

תופעה שעסקו בה מחקרים רבים היא החילופים בין מילות יחס שונות בהקשרים זהים ,כפי שהם מתועדים
בעברית המקראית ובלשונות הקרובות לה .המדובר בעיקר בחילופים בין מילות היחס מן וב־ )ראה דוגמה מן
העברית ב–284א–ב ומן הארמית המקראית ב–285א–ב( ,אבל גם בחילופי מן/ל־ וחילופי ב/ל־ ,ובמידה פחותה
חילופים המערבים מילות יחס אחרות :עם ,על

ואל52 .

ל־ע ָמ ִלי )קהלת ב (10
ה־היָ ה ֶח ְל ִקי ִמ ָכּ ֲ
ל־ע ָמ ִלי וְ זֶ ָ
י־ל ִבּי ָשׂ ֵמ ַח ִמ ָכּ ֲ
 284א ִכּ ִ
ת־ח ְלקוֹ וְ לִ ְשׂמ ַֹח ַבּ ֲע ָמלוֹ )קהלת ה (18
ב וְ ָל ֵשׂאת ֶא ֶ
וּמ ַטּל ְשׁ ַמיָּ א גִּ ְשׁ ֵמהּ ִי ְצ ַט ַבּע )דניאל ד (30
אכל ִ
תוֹרין יֵ ֻ
 285א וְ ִע ְשׂ ָבּא ְכ ִ
= ואת העשב כשור יאכל ומטל השמים גופו יירטב
ם־חיוְ ָתא ֲח ָל ֵקהּ ַבּ ֲע ַשׂב ַא ְר ָעא )דניאל ד (12
וּב ַטל ְשׁ ַמיָּ א ִי ְצ ַט ַבּע וְ ִע ֵ
ב ְ
= ובטל השמים יירטב ועם החיות חלקו בעשב הארץ
חילופי מילות יחס לצד פועלי תנועה )כמו לדוגמה ב– (286או פועלי העברה אפשר להסביר כחילופים
הנובעים מהבדלי פרספקטיבה ,במובן שנידון בהרחבה אצל פַּרדי בהקשר לאוגריתית 53 :מילות יחס מסוימות
שמות את הדגש על התנועה או המעבר — התרחקות וניתוק במקרה של מן ,התקרבות במקרה של אל או ל־

— ואילו אחרות ,כמו ב־ או עם ,מדגישות את ההימצאות בנקודה או השיוך אליה בשלב כלשהו לפני התנועה
או אחריה .מכיוון שהוראת התנועה ממילא כלולה בפועל ,הבחירה אם לצרף אליו מילות יחס ”דינמיות”
או ”סטטיות” תלויה בעיקר בהרגלי הלשון עבור כל פועל ופועל ,ואינה משפיעה על הוראת הצירוף הכולל.
.50
.51
.52

.53

שימוש כזה במילת היחס עם מצוי גם בניב של שמאל ,אם עד יזכר נבש פנמו עם ]הד[ד ) (Had 17משמעו ”עד )אשר( יזכיר את נפש
פַּנַמֻוַ עם הדד )= להדד(” )לפי פירוש אחר” :יזכור את נפש פַּנַמֻוַ עם הדד”( .ראה גם הטקסט הפניקי המוזכר בהערה  45לעיל.
ראה יזרעאל )תשל”ח( לדיון ודוגמאות נוספות.
ראה ,בין השאר ,סאטקליף ) ;(Sutcliffe 1955סרנה ) ;(Sarna 1959חומסקי ) ;(Chomsky 1970שמוטרמאייר )Schmuttermayr
 ;(1971וויטלי ) ;(Whitley 1972זביט ) ;(Zevit 1975דהוד ) ;(Dahood 1980ארטון ) ;(Aartun 1982סוויגרס );(Swiggers 1987
אלתאן ) ;(Althann 1994הבר ) .(Haber 2009במאמרים האלה דוגמאות רבות לחילופים בין מילות היחס השונות ,הן מן העברית
הן מלשונות אחרות.
 .Pardee 1975, 1976, 1977, 1979ראה בעיקר .Pardee 1975: 331–337; 1976: 275–295
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באוגריתית ,למשל ,שכיח למדי השימוש במילת היחס  ʿmלסימון יעד של תנועה או העברה לצד פעלים
מסוימים ,כמו ” likשלח”” mǵy ,בא ,הגיע”” ʿly ,עלה”” ṯb ,שב”

ועוד54 ,

בעוד שהעברית משתמשת באותו

הקשר במילות יחס כיווניות כמו אל או ל־ )287א–ב( .לצד הפועל בא אמנם שכיח למדי השימוש במילת
היחס ב־ כאמצעי להדגיש את המשמעות ”נכנס” על פני המשמעות הכללית יותר ”הגיע” )ראה למשל ב–288א

יציאה מאוהל אחד וכניסה לאחר( ,אבל ההוראה ”נכנס” יכולה להתקיים גם עם צירופי יחס המורים על כיוון
)כפי שמומחש לדוגמה ב–288ב(; והבדל המשמעות בין ”נכנס” ל”הגיע” אף אינו מסביר חילוף בין בא ב־ לבין
בא אל כשהם מופיעים באותו הקשר ,כפי שמצוי ב– .286במקרים כאלה מסתבר לייחס את החילוף לשינוי
פרספקטיבה.
ל־היַּ ַער וְ ִהנֵּ ה ֵה ֶלְך ְדּ ָבשׁ )שמ”א יד (26–25
ל־פּנֵ י ַה ָשּׂ ֶדה׃ וַ יָּבֹא ָה ָעם ֶא ַ
ל־ה ָא ֶרץ ָבּאוּ ַביָּ ַער וַ יְ ִהי ְד ַבשׁ ַע ְ
 286וְ ָכ ָ
 287א (KTU 1.6:VI:12–13) yṯb ʿm bʿl ṣrrt ṣpn

= ישוב עם )= אל( בעל )אשר ב(פסגות צפון
ר־בּ ִמ ְצ ַריִ ם )שמות ד (18
ל־א ַחי ֲא ֶשׁ ְ
שׁוּבה ֶא ַ
ב ֵא ְל ָכה נָּ א וְ ָא ָ
וּבא ֶֹהל ְשׁ ֵתּי ָה ֲא ָמהֹת וְ לֹא ָמ ָצא וַ יֵּ ֵצא ֵמא ֶֹהל ֵל ָאה וַ יָּבֹא ְבּא ֶֹהל ָר ֵחל
וּבא ֶֹהל ֵל ָאה ְ
 288א וַ יָּבֹא ָל ָבן ְבּא ֶֹהל יַ ֲעקֹב ְ

)בראשית לא (33
ל־בּיתוֹ ַל ֲעבֹט ֲעבֹטוֹ׃ ַבּחוּץ ַתּ ֲעמֹד וְ ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ַא ָתּה נ ֶֹשׁה בוֹ
אוּמה לֹא־ ָתבֹא ֶא ֵ
י־ת ֶשּׁה ְב ֵר ֲעָך ַמ ַשּׁאת ְמ ָ
ב ִכּ ַ

חוּצה )דברים כד (11–10
ת־ה ֲעבוֹט ַה ָ
יוֹציא ֵא ֶליָך ֶא ַ
ִ
בחילופים שמעורבת בהם מילת היחס מן יש להביא בחשבון מימד נוסף ,והוא המימד ההיסטורי .אם ,כפי
שמקובל לחשוב ,מילת היחס מן הופיעה בלשונות השמיות הצפון–מערביות רק בשלב מאוחר למדי )ראה סעיף
 ,(6.1.7אזי את החילופים בינה לבין מילות היחס האחרות אפשר לקשור ,לפחות באופן חלקי ,בהתפתחות
דיאכרונית שהביאה להתפשטות הדרגתית של השימוש במן להבעת האבלטיב על חשבון השימוש במילות יחס
אחרות  — 55בין שאֵלֶּה עצמן שימשו בשלב הקדום בהוראה אבלטיבית ,בין שהן הציגו פרספקטיבות חלופיות
שרק בשלב מאוחר יותר תפסה את מקומן הפרספקטיבה האבלטיבית של ריחוק וניתוק.
מעבר לשינויי פרספקטיבה ולשינויים דיאכרוניים ,חילופים במילות היחס עשויים לשקף גם תפיסות שונות
של התפקיד הסמנטי שאותו צריך לייחס לאלמנט המובע בצירוף היחס .לפי פַּרדי ,הצירוף האוגריתי grš l-
”גירש ל–” שראינו במובאה 275א בסעיף  6.1.7לעיל מתפרש ”גירש )את היושב( על ) ,”(yṯb l-לעומת grš b-

”גירש ב–” שמשמעו ”גירש )את הנמצא( ב–”;  56במילים אחרות l- ,מסמנת את המצב ההתחלתי לפני הגירוש.
אבל צירופי יחס עם  l-עשויים במקרים מסוימים ,כשהם מתייחסים ליצור חי ,להיתפס לא רק כביטוי לנקודת
.54
.55
.56

ראה הרשימה המפורטת אצל פַּרדי והדיון אצלו ) .(Pardee 1976: 279, 315, 317לצד פעלים אחרים מועדף השימוש ב l-לסימון
היעד ,כבעברית; ראה שם .278–277 :שים לב כי לצד חלק מהפעלים ברשימותיו של פַּרדי צירופי היחס אינם חלק מהצרכת הפועל;
למעשה ,גם לצד הפועל שׁב ṯb/במובאות 287א–ב אין תיאור היעד מוצרך לפי הגדרתנו בסעיף .5.3.3
למימד הדיאכרוני של השימוש במן ראה בפרט ארטון ) ;(Aartun 1982: 12–13אלתאן ) ;(Althann 1994: 183–184הבר )Haber 2009:
.(34–36
 .Pardee 1976: 285, 292–293הצירוף  grš l-מצוי חוץ מ–) KTU 1.2:IV:12מובאה 275א( גם ב– grš b- .KTU 1.1:IV:24, 1.3:IV:2מצוי
ב–.KTU 3.9:6–7
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ההתחלה אלא גם כדטיב המוטב ) :(dativus commodiראה למשל הצירופים ” abd l-איבד ל–” ו” ydy l-יידה
ל–” ב–289א ,והשווה אותם אל הצירוף הדטיבי נכרת ל־ המשמש ב–289ב כנגד הצירוף האבלטיבי נכרת מן

ב–289ג 57 .כדוגמה נוספת אפשר להזכיר את הצירוף האוגריתי  :(290) rḥṣ bdmדרך אחת להבין אותו היא ”רחץ
מדם” ,או בשינוי פרספקטיבה ”רחץ )את הטבול( בדם” ,אבל אפשר לייחס לו גם הוראה אינסטרומנטלית” ,רחץ
באמצעות דם” 58 .גם בדוגמאות 284א–ב ו–285א–ב לעיל אפשר להסביר את החילוף בין מן לב־ כהשתקפות
של תפקידים סמנטיים שונים המיוחסים לאותו אלמנט :העמל מוצג כמקור שממנו נובעת השמחה ב–284א,
כנסיבה לשמחה ב–284ב )על השלמתם של פועלי הרגש בכלל ושל שׂמח בפרט ראה גם סעיף  ;(5.2.1והטל
המורגש כמקור לרטיבות ב–285א נתפס כאמצעי )אינסטרומנט( ב–285ב.
 289א (KTU 1.100:5–6) lnh mlḫš abd lnh ydy ḥmt

= אַבֵּד לו )= ממנו?( ,המלחש ,יַדֵּה לו )= ממנו?( את הארס
ל־כּ ֵסּא ֵבית־יִ ְשׂ ָר ֵאל )ירמיה לג (17
ב לֹא־ ִי ָכּ ֵרת ְל ָדוִ ד ִאישׁ י ֵֹשׁב ַע ִ
ג

וּמצ ָֹרע )שמ”ב ג (29
יוֹאב זָ ב ְ
וְ ַאל־ ִי ָכּ ֵרת ִמ ֵבּית ָ

(KTU 1.3:II:34–35) [t]rḥṣ ydh bdm ḏmr [u]ṣbʿth bmmʿ mhrm 290

= תרחץ ידיה בדם )= מדם?( לוחמים ,אצבעותיה במעי )= ממעי?( אבירים
מעבר לזאת ,ייתכנו כמובן גם חילופים בין מילות יחס כשאחת מהן נועדה להוסיף לפועל משמעות נספחת:
ב–291א ,למשל ,המבע טבל אצבעו מן הדם והיזה נראה כקיצור של ”טבל אצבעו בדם והיזה מן הדם” )כמו
ב–291ב( או של ”טבל אצבעו בדם ולקח מן הדם באצבעו והִזּה” )291ג(.
ן־ה ָדּם וְ ִהזָּ ה ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה ֵאת ְפּנֵ י ַה ָפּר ֶֹכת )ויקרא ד (17
 291א וְ ָט ַבל ַהכּ ֵֹהן ֶא ְצ ָבּעוֹ ִמ ַ
ת־פּנֵ י ָפּר ֶֹכת ַהקּ ֶֹדשׁ )ויקרא ד (6
ן־ה ָדּם ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה ֶא ְ
ת־א ְצ ָבּעוֹ ַבּ ָדּם וְ ִהזָּ ה ִמ ַ
ב וְ ָט ַבל ַהכּ ֵֹהן ֶא ֶ
ג

.57
.58

ל־מוֹעד ִמ ָדּ ָמהּ ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים )במדבר יט (4
ֵ
וְ לָ ַקח ֶא ְל ָעזָ ר ַהכּ ֵֹהן ִמ ָדּ ָמהּ ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ וְ ִהזָּ ה ֶאל־נ ַֹכח ְפּנֵ י א ֶֹה

ראה בעניין זה גם דבריה של רפן )תשנ”ה (144–139 :על השימוש במילת היחס ל־ במשפטים דוגמת ”שמעון לקח לראובן את הספר”
בעברית בת ימינו.
ראה פַּרדי ) ;(Pardee 1976: 266–267אלתאן ).(Althann 1994: 184–185
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הענף הכנעני
7.1

עברית

א

אבל ʾbl

קל.

 =] .1יבש ,נבל[ עומדָ :א ְב ָלה

ָה ָא ֶרץ ְיָבשׁוּ נְ אוֹת ִמ ְד ָבּר )ירמיה כג  =] .2 .(10אומלל
קל =] .1 .נעלם ,הפסיק להתקיים[

יה
וּשׁ ָע ֶר ָ
הוּדה ְ
)על מות פלוני או מצבו([ עומדָ :א ְב ָלה יְ ָ

ל־ה ֲא ָד ָמה
יָמים ַע ָ
יכן ִ
א־ת ֲא ִר ֻ
אבדוּן ל ֹ ַ
עומדָ :אבֹד תּ ֹ ֵ

י־א ַבל ָע ָליו ַעמּוֹ )הושע
ֻא ְמ ְללוּ )ירמיה יד  ∼ • .(2עלִ :כּ ָ

)דברים ל ] (18ראה סעיף  =] .2 .[5.13תעה[ עומדֶ :את־

י ] (5ראה סעיף .[5.2.2.2

ת־הנִּ ַדּ ַחת ָא ִשׁיב )יחזקאל לד .(16
ָהא ֶֹב ֶדת ֲא ַב ֵקּשׁ וְ ֶא ַ

התפעל =] .אומלל )על מות פלוני או מצבו([ עומד:

אבד ʾbd

פִּעל] .גורם של קל  ∼ [1אתִ :פּ ְריָמוֹ ֵמ ֶא ֶרץ ְתּ ַא ֵבּד

וְ זַ ְר ָעם ִמ ְבּנֵ י ָא ָדם )תהלים כא .(11
הפעיל.

ְוּל ַה ְשׁ ִמיד ֶא ְת ֶכם )דברים כח .(63

אבה ʾbh
]= שמע[ ∼

 =] .1רצה[ ∼ לפעול )×:(~40

תוֹכ ְח ִתּי לֹא
ל־ע ָצ ִתי וְ ַ
)× :(1וַ ִתּ ְפ ְרעוּ ָכ ֲ

אבה לוֹ וְ לֹא
יתם )משלי א  ∼ • .(25ל־ )× :(3לֹא־ת ֹ ֶ
ֲא ִב ֶ

ִת ְשׁ ַמע ֵא ָליו )דברים יג .(9

אבך ʾbk

חוֹמה
ל־חל וְ ָ
הפעיל] .גורם של קל  ∼ [2את :וַ יַּ ֲא ֶב ֵ
ת־תּהוֹם
)איכה ב  ∼ • .(8את עלֶ :ה ֱא ַב ְל ִתּי ִכּ ֵסּ ִתי ָע ָליו ֶא ְ

א־א ָבה ָה ִאישׁ ָללוּן וַ יָּ ָקם וַ יֵּ ֶלְך )שופטים יט .2 .(10
וְ ל ֹ ָ

את

ל־א ְב ָשֹׁלם )שמ”ב יט
/אלִ :הנֵּ ה ַה ֶמּ ֶלְך בּ ֶֹכה וַ יִּ ְת ַא ֵבּל ַע ַ
] (2ראה סעיף .[5.2.2.2

]גורם של קל  ∼ [1אתְ :ל ַה ֲא ִביד ֶא ְת ֶכם

קל.

י־א ֶבל )שמ”ב יד  ∼ • .(2על
ִה ְת ַא ְבּ ִלי־נָ א וְ ִל ְב ִשׁי־נָ א ִבגְ ֵד ֵ

)יחזקאל לא .(15

אבס ʾbs

קל] .בינוני פעול בלבד ,כשם תואר )=

מפוטם([.

אבק ʾbq

נפעל =] .נלחם[ ∼ עם :וַ יֵּ ָא ֵבק ִאישׁ

ִעמּוֹ )בראשית לב .(25

התפעל =] .היתמר )?([ עומד :וַ יִּ ְת ַא ְבּכוּ

גֵּ אוּת ָע ָשׁן )ישעיה ט .(17

אבר ʾbr

קל =] .פרש כנף[ עומדֲ :ה ִמ ִבּינָ ְתָך יַ ֲא ֶבר־

נֵ ץ יִ ְפר ֹשׂ כנפו )ק’ ְכּנָ ָפיו( ְל ֵת ָימן )איוב לט .(26
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אגר ʾgr

קל =] .צבר[ ∼ אתָ :תּ ִכין ַבּ ַקּיִ ץ ַל ְח ָמהּ

ָאגְ ָרה ַב ָקּ ִציר ַמ ֲא ָכ ָלהּ )משלי ו .(8

אדב ʾdb

התפעל] .כמו פִּעל[ ∼ את/ל־ :וְ לֹא ַת ְחמֹד ֵא ֶשׁת ֵר ֶעָך

ראה דאב.

אדם ʾdm

י־ת ַאוֶּ ה נַ ְפ ְשָׁך ֶל ֱאכֹל ָבּ ָשׂר )דברים יב .(20
∼ לפעולִ :כּ ְ
וְ לֹא ִת ְת ַאוֶּ ה ֵבּית ֵר ֶעָך )דברים ה  ∼ • .(21לפעולַ :אל־

קל =] .היה אדום[ עומדַ :צחוּ ֵמ ָח ָלב

ָא ְדמוּ ֶע ֶצם ִמ ְפּנִ ינִ ים )איכה ד .(7

ְתּ ַקנֵּ א ְבּ ַאנְ ֵשׁי ָר ָעה וְ ַאל־תתאו )ק’ ִתּ ְת ָאיו( ִל ְהיוֹת ִא ָתּם
אמר ִמי יַ ְשׁ ֵקנִ י
)משלי כד  ← .(1השמטה :וַ יִּ ְת ַאוֶּ ה ָדוִ ד וַ יּ ֹ ַ

ַמיִ ם )שמ”ב כג .(15

פֻּעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= צבוע אדום([.
ל־תּ ֶרא יַ יִ ן ִכּי יִ ְת ַא ָדּם )משלי
התפעל] .כמו קל[ עומדַ :א ֵ

אוה ʾwh II

כג .(31

אוץ ʾwṣ

תּוֹלע )ישעיה א
הפעיל] .כמו קל[ עומדִ :אם־יַ ְא ִדּימוּ ַכ ָ

ֶא ְפ ָריִ ם )יהושע יז  =] .2 .(15מיהר[ ∼ לפעול :וַ יַּ ֲעמֹד

.(18

א־אץ ָלבוֹא )יהושע י ← .(15
ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ַבּ ֲח ִצי ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ל ֹ ָ

אדר ʾdr

נפעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )=

ראה תאה .I

י־אץ ְלָך ַהר־
קל =] .1 .היה צר[ עומדִ :כּ ָ

השמטהָ :חזִ ָית ִאישׁ ָאץ ִבּ ְד ָב ָריו )משלי כט .(20

אדיר([.

הפעיל =] .1 .מיהר[ ∼ לפעולְ :שׁעוּ ִמנִּ י ֲא ָמ ֵרר ַבּ ֶבּ ִכי

תּוֹרה
הפעיל =] .עשה לאדיר[ ← השמטה :יַ גְ ִדּיל ָ

ל־תּ ִאיצוּ ְלנַ ֲח ֵמנִ י )ישעיה כב  =] .2 .(4דחק ,זירז[
ַא ָ

וְ יַ ְא ִדּיר )ישעיה מב .(21

ת־א ְשׁ ְתָּך
∼ ב־ :וַ יָּ ִאיצוּ ַה ַמּ ְל ָא ִכים ְבּלוֹט ֵלאמֹר קוּם ַקח ֶא ִ

אהב ʾhb

קל =] .חיבב[ ∼ את/ל־ )×:(~130

ל־הנָּ ִשׁים )אסתר ב (17
ת־א ְס ֵתּר ִמ ָכּ ַ
וַ יֶּ ֱא ַהב ַה ֶמּ ֶלְך ֶא ֶ
ב־לץ
]ראה סעיף } ∼ • .[5.7.1תוכן{ )בודדים( :לֹא יֶ ֱא ַה ֵ
הוֹכ ַח לוֹ )משלי טו  ∼ • .(12לפעול )בודדים(ֵ :כּן ָא ֲהבוּ
ֵ

נוּע ַרגְ ֵל ֶיהם לֹא ָח ָשׂכוּ )ירמיה יד ] (10ראה סעיף .[5.11
ָל ַ
נפעל] .סביל של קל[ עומדַ :הנֶּ ֱא ָה ִבים וְ ַהנְּ ִע ִימם )שמ”ב

קל =] .נטה אוהל[ עומד :וַ יֶּ ֱא ַהל

ַא ְב ָרם וַ יָּבֹא וַ יֵּ ֶשׁב ְבּ ֵאֹלנֵ י ַמ ְמ ֵרא )בראשית יג .(18

ַהבּ ֶֹקר אוֹר וְ ָה ֲאנָ ִשׁים ֻשׁ ְלּחוּ )בראשית מד .(3
נפעל =] .הוצף באור[ עומדֵ :לאוֹר ְבּאוֹר ַה ַחיִּ ים )איוב
לג .(30
] .1כמו קל[ עומד :וְ ָה ָא ֶרץ ֵה ִא ָירה ִמ ְכּבֹדוֹ

ת־ה ֶדּ ֶרְך )נחמיה ט  ∼ .3 .(12פניו =
ְל ָה ִאיר ָל ֶהם ֶא ַ
הסביר פנים ,הסתכל בחיוב )על( ,עשה חסד )עם(:
ֹלהים יְ ָחנֵּ נוּ וִ ָיב ְר ֵכנוּ יָ ֵאר ָפּנָ יו ִא ָתּנוּ )תהלים סז .(2
ֱא ִ

הפעיל] .כמו קל[ עומד :וְ לֹא־יַ ֵהל ָשׁם ֲע ָר ִבי וְ ר ִֹעים לֹא־

יַ ְר ִבּצוּ ָשׁם )ישעיה יג .(20

אוה ʾwh I

קל =] .הפיץ אור ,היה מלא אור[ עומד:

)יחזקאל מג  =] .2 .(2הציף באור ,מילא באור[ ∼ את:

פִּעל] .בינוני בלבד ,כשם עצם )= אוהב ,מחזר([.

אהל ʾhl II

אור ʾwr

הפעיל.

א .(23

אהל ʾhl I

)בראשית יט .(15

אות ʾwt

נפעל =] .הסכים[ ∼ ל>פלוני< לפעול:

ְך־בּזֹאת יֵ אֹתוּ ָלנוּ ָה ֲאנָ ִשׁים ָל ֶשׁ ֶבת ִא ָתּנוּ )בראשית לד
ַא ְ

ראה הלל .I

אוֹתה ָל ֶהם וְ יֵ ְשׁבוּ ִא ָתּנוּ )בראשית
 ← .(22השמטהַ :אְך נֵ ָ

פִּעל =] .חשק[ ∼ את :נַ ְפ ִשׁי

ף־רוּחי ְב ִק ְר ִבּי ֲא ַשׁ ֲח ֶרךָּ )ישעיה כו • .(9
ִ
יתיָך ַבּ ַלּיְ ָלה ַא
ִאוִּ ִ
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לד ] • .(23בהוראה הדדית[ ∼ לפעול :וַ יֵּ אֹתוּ ַהכּ ֲֹהנִ ים

ת־כּ ֶסף ֵמ ֵאת ָה ָעם )מל”ב יב .(9
ְל ִב ְל ִתּי ְק ַח ֶ

עברית

אזל ʾzl

קל =] .1 .כלה ,נגמר[ עומדִ :כּי ַה ֶלּ ֶחם

זוּ־בהּ )יהושע
אח ָ
ל־א ֶרץ ֲא ֻחזָּ ָתם ֲא ֶשׁר נ ֹ ֲ
∼ ב)מקום(ֶ :א ֶ

ָאזַ ל ִמ ֵכּ ֵלינוּ )שמ”א ט  =] .2 .(7הלך[ עומד :וְ אֹזֵ ל לוֹ

כב .(9

ָאז יִ ְת ַה ָלּל )משלי כ .(14

הָפעַל =] .היה קשור )?([ ∼ ל־ :וְ ֵשׁשׁ ַמ ֲעלוֹת ַל ִכּ ֵסּא

אזן ʾzn I

הפעיל =] .שמע[ ∼ את )×ַ :(15ה ְק ִשׁ ָיבה

ִרנָּ ִתי ַה ֲאזִ ינָ ה ְת ִפ ָלּ ִתי )תהלים יז  ∼ • .(1ל/אל/על:
ל־ח ָקּיו )שמות טו (26
וֹתיו וְ ָשׁ ַמ ְר ָתּ ָכּ ֻ
וְ ַה ֲאזַ נְ ָתּ ְל ִמ ְצ ָ

]ראה

סעיף .[5.5.2

וְ ֶכ ֶבשׁ ַבּזָּ ָהב ַל ִכּ ֵסּא ָמ ֳא ָחזִ ים )דה”ב ט .(18

אחז ʾḥz II

קל =] .כיסה ,ציפה[ ∼ >משטח<

ת־ה ַבּיִ ת ַבּ ֲע ֵצי ֲא ָרזִ ים )מל”א ו .(10
ב>ציפוי< :וַ יֶּ ֱאחֹז ֶא ַ
י־כ ֵסּה ַפּ ְר ֵשׁז
פִּעל] .כמו קל[ ∼ >מכוסה<ְ :מ ַא ֵחז ְפּנֵ ִ

אזן ʾzn II

פִּעל =] .שקל[ ← השמטה :וְ ִאזֵּ ן וְ ִח ֵקּר

ִתּ ֵקּן ְמ ָשׁ ִלים ַה ְר ֵבּה )קהלת יב .(9

אזר ʾzr

ָע ָליו ֲענָ נוֹ )איוב כו .(9

אחר ʾḥr

קל =] .1 .חגר ,עטה ,לבש[ ∼ >כיסוי<:

ם־ל ָבן גַּ ְר ִתּי
קל =] .התמהמה[ עומדִ :ע ָ

ד־ע ָתּה )בראשית לב .(5
וָ ֵא ַחר ַע ָ

וְ נִ ְכ ָשׁ ִלים ָאזְ רוּ ָחיִ ל )שמ”א ב  ← .(4סביל :וְ ֵאזוֹר עוֹר

א־א ַחר
פִּעל =] .1 .התמהמה ,התעכב[ ∼ לפעול :וְ ל ֹ ֵ

ָאזוּר ְבּ ָמ ְתנָ יו )מל”ב א  =] .2 .(8עטף ,כיסה באזור[

ַהנַּ ַער ַל ֲעשׂוֹת ַה ָדּ ָבר )בראשית לד  ← .(19השמטה:

∼ >איבר בגוף< ֱ :אזָ ר־נָ א ְכגֶ ֶבר ֲח ָל ֶציָך )איוב לח

שׁוּע ִתי לֹא ְת ַא ֵחר )ישעיה מו .(13
וּת ָ
ִצ ְד ָק ִתי לֹא ִת ְר ָחק ְ

] (3ראה סעיף > =] .3 .[5.10.2.3כיסוי< עטף ,כיסה[

ל־תּ ַא ֲחרוּ א ִֹתי )בראשית כד .(56
 =] .2עיכב[ ∼ אתַ :א ְ

∼ >מכוסה<ְ :כּ ִפי ֻכ ָתּנְ ִתּי יַ ַאזְ ֵרנִ י )איוב ל .(18

יּוֹחר( ִמן־
הפעיל =] .התמהמה[ עומד :וייחר )ק’ וַ ֶ

בוּרה )תהלים
נפעל =] .נעטף בכיסוי[ עומד :נֶ ְאזָ ר ִבּגְ ָ

מּוֹעד )שמ”ב כ .(5
ַה ֵ

סה .(7

אטם ʾṭm

פִּעל =] .עטף ,הלביש )גורם של קל  ∼ [(1את >פלוני<

ת־דּל )משלי כא .(13
ִמזַּ ֲע ַק ָ

>כיסוי< :וַ ְתּ ַאזְּ ֵרנִ י ַחיִ ל ַל ִמּ ְל ָח ָמה )תהלים יח .(40

מוֹ־פ ֶתן ֵח ֵרשׁ יַ ְא ֵטם ָאזְ נוֹ
הפעיל] .כמו קל[ ∼ אתְ :כּ ֶ

התפעל.

 =] .1לבש[ ∼ >כיסוי< :גֵּ אוּת ָל ֵבשׁ ָל ֵבשׁ

יְ הוָ ה עֹז ִה ְת ַאזָּ ר )תהלים צג .(1

 =] .2קשר אזור

במותניו ,התכונן לקרב[ עומדִ :ה ְת ַאזְּ רוּ וָ חֹתּוּ ִה ְת ַאזְּ רוּ

וָ חֹתּוּ )ישעיה ח .(9

אחד ʾḥd

אחז  ʾḥz Iקל =] .תפס[ ∼ את

)תהלים נח .(5

אטר ʾṭr

ר־ע ַלי
ל־תּ ְא ַט ָ
קל =] .סגר[ ∼ את :וְ ַא ֶ

ְבּ ֵאר ִפּ ָיה )תהלים סט .(16

איב ʾyb

ראה חדד.

קל =] .סתם[ ∼ את :א ֵֹטם ָאזְ נוֹ

קל =] .שנא ,צרר[ וְ ָא ְיַב ִתּי ֶאת־א ֶֹיְביָך

וְ ַצ ְר ִתּי ֶאת־צ ְֹר ֶריָך )שמות כג .(22
)× :(~30וַ יִּ ְר ְדּפוּ

אכל ʾkl

קל =] .1 .בלע ,צרך מזון[ ∼ את/ל־

אחזוּ אֹתוֹ )שופטים א  ∼ • .(6ב־ )× :(~20וַ ֲאנִ י
ַא ֲח ָריו וַ יּ ֹ ֲ

אכלוּ ֶל ֶחם וַ יָּ ִלינוּ
ל־ל ֶחם וַ יּ ֹ ְ
)× :(~450וַ יִּ ְק ָרא ְל ֶא ָחיו ֶל ֱא ָכ ָ

]ראה סעיפים

ָבּ ָהר )בראשית לא  ← .(54פרטיטיב עם מן )× :(~50וַ יְ ִהי

ָת ִמיד ִע ָמְּך ָא ַחזְ ָתּ ְבּיַ ד־יְ ִמינִ י )תהלים עג (23
 5.7.3.1ו–.[5.7.3.2

ְכּ ָא ְכ ָלם ֵמ ַהנָּ זִ יד )מל”ב ד  ← .(40פרטיטיב עם ב־ )×:(13

ה־איִ ל ַא ַחר נֶ ֱא ַחז ַבּ ְסּ ַבְך
נפעל =] .1 .נתפס[ עומד :וְ ִהנֵּ ַ

אכל בּוֹ וִ ִיליד ֵבּיתוֹ
וְ כ ֵֹהן ִכּי־יִ ְקנֶ ה נֶ ֶפשׁ ִקנְ יַ ן ַכּ ְספּוֹ הוּא י ֹ ַ

ְבּ ַק ְרנָ יו )בראשית כב  =] .2 .(13התיישב באחוזה[

אכלוּ ְב ַל ְחמוֹ )ויקרא כב ] (11ראה סעיף ← .[4.4.1.1
ֵהם י ֹ ְ
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אכלוּ וַ יִּ ְשׁתּוּ
יָמים וַ יּ ֹ ְ
ֹלשׁת ִ
השמטה )× :(~200וַ יֵּ ֶשׁב ִאתּוֹ ְשׁ ֶ

אלף ʾlp I

וַ יָּ ִלינוּ ָשׁם )שופטים יט ] (4ראה סעיף  =] .2 .[1.3כילה[

)ק’ א ְֹרח ָֹתיו( )משלי כב .(25

ל־ס ִביב ָֹתיו )ירמיה נ
∼ את :וְ ִה ַצּ ִתּי ֵאשׁ ְבּ ָע ָריו וְ ָא ְכ ָלה ָכּ ְ

פִּעל] .גורם של קל[ ∼ את

.(32

ן־תּ ֱא ַלף ארחתו
קל =] .למד[ ∼ אתֶ :פּ ֶ

וַ ֲא ַא ֶלּ ְפָך ָח ְכ ָמה )איוב לג  ← .(33השמטהִ :כּי יְ ַא ֵלּף ֲעוֹנְ ָך

לדיון מקיף בפועל אכל ראה סלע )תשנ”ט.(30–14 :

ִפיָך )איוב טו .(5

קל סביל] .סביל של קל  [2עומדֻ :א ְכּלוּ ְכּ ַקשׁ ֵיָבשׁ

אלף ʾlp II

)נחום א .(10
נפעל.

>פלוני< >דבר<ַ :ה ֲח ֵרשׁ

הפעיל =] .התרבה לאלפים[ עומד:

חוּצוֹתינוּ )תהלים קמד .(13
ֵ
צֹאונֵ נוּ ַמ ֲא ִליפוֹת ְמ ֻר ָבּבוֹת ְבּ

] .1סביל של קל  [1עומד :וְ ַכ ְתּ ֵאנִ ים ָה ָרעוֹת

א־ת ָא ַכ ְלנָ ה ֵמר ַֹע )ירמיה כד ] .2 .(5סביל של
ֲא ֶשׁר ל ֹ ֵ
קל  [2עומדַ :כּ ֵמּת ֲא ֶשׁר ְבּ ֵצאתוֹ ֵמ ֶר ֶחם ִאמּוֹ וַ יֵּ ָא ֵכל ֲח ִצי

ְב ָשׂרוֹ )במדבר יב .(12
הפעיל] .גורם של קל  ∼ [1את >פלוני< >מאכל<ִ :אם־

ָר ֵעב שׂ ֹנַ ֲאָך ַה ֲא ִכ ֵלהוּ ָל ֶחם )משלי כה .(21

אכף ʾkp

י־א ַכף ָע ָליו ִפּיהוּ
קל =] .לחץ[ ∼ עלִ :כּ ָ

)משלי טז .(26

אלץ ʾlṣ

י־ה ִצ ָיקה
פִּעל =] .הטריד[ ∼ את :וַ יְ ִהי ִכּ ֵ

ל־היָּ ִמים וַ ְתּ ַאלֲ ֵצהוּ )שופטים טז .(16
יה ָכּ ַ
לּוֹ ִב ְד ָב ֶר ָ

אמל /ʾmlמלל mll I

קל =] .נבל[ עומדִ :כּי

ֶכ ָח ִציר ְמ ֵה ָרה יִ ָמּלוּ )תהלים לז .(2
מוֹלל
פּוֹעֵל =] .נבל[ עומדַ :בּבּ ֶֹקר יָ ִציץ וְ ָח ָלף ָל ֶע ֶרב יְ ֵ

וְ ֵיָבשׁ )תהלים צ .(6
התפולל =] .נבל )?([ עומד :יִ ְדר ְֹך חצו )ק’ ִח ָצּיו( ְכּמוֹ

יִ ְתמ ָֹללוּ )תהלים נח .(8

אלה ʾlh I

קל =] .נשׁבע[ עומד :ואתי )ק’ וְ ַא ְתּ(

פֻּעלל.

הוֹבישׁ ִתּירוֹשׁ ֻא ְמ ַלל יִ ְצ ָהר
 =] .1נבל[ עומדִ :

ה־ה ֶכּ ֶסף ִא ִתּי )שופטים יז .(2
ָא ִלית וְ גַ ם ָא ַמ ְר ְתּ ְבּ ָאזְ נַ י ִהנֵּ ַ

ד־ע ָק ָרה
)יואל א  =] .2 .(10אבל ,היה עצוב[ עומדַ :ע ֲ

ת־ה ָעם ֵלאמֹר
הפעיל =] .השׁביע[ ∼ את :וַ יּ ֶֹאל ָשׁאוּל ֶא ָ

יָ ְל ָדה ִשׁ ְב ָעה וְ ַר ַבּת ָבּנִ ים ֻא ְמ ָל ָלה )שמ”א ב .(5

אכל ֶל ֶחם )שמ”א יד .(24
ָארוּר ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר־י ֹ ַ

אמן ʾmn I

אלה ʾlh II

תוּלה
קל =] .יילל[ עומדֱ :א ִלי ִכּ ְב ָ

עוּר ָיה )יואל א .(8
ל־בּ ַעל נְ ֶ
ת־שׂק ַע ַ
ֲחגֻ ַר ַ

אלה ʾlh III
אלח ʾlḥ

ַצד ֵתּ ָא ַמנָ ה )ישעיה ס  =] .2 .(4התמיד ,היה יציב,

ראה לאה.

יַ ְח ָדּו נֶ ֱא ָלחוּ )תהלים יד .(3

נכון[ עומד )× :(~45יֵ ָא ֵמן ְדּ ָב ְרָך ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ ְל ַע ְב ְדָּך
)דה”ב ו  =] .3 .(17הוסמך[ ∼ ל>תפקיד< )×ִ :(1כּי

מוּאל ְלנָ ִביא ַליהוָ ה )שמ”א ג .(20
נֶ ֱא ָמן ְשׁ ֵ

וּת ַד ֵבּר
נפעל =] .השתתק[ עומדְ :

וְ לֹא ֵת ָא ֵלם עוֹד )יחזקאל כד .(27

אלם ʾlm II

ת־ה ַד ָסּה )אסתר ב .(7
ֶא ֲ
וּבנ ַֹתיִ ְך ַעל־
נפעל =] .1 .נישא בידי אומֵן[ עומד )×ְ :(1

נפעל =] .היה מושחת[ עומדַ :הכֹּל ָסר

אלם ʾlm I

קל =] .גידל ,טיפח[ ∼ את :וַ יְ ִהי א ֵֹמן

הפעיל =] .1 .עמד יציב[ עומד )× :(1וְ לֹא־יַ ֲא ִמין ִכּי־קוֹל
שׁוֹפר )איוב לט  =] .2 .(24חשב לנאמן ,בטח[ ∼ ב־
ָ

קל =] .קשר אלומים[ ∼ אלומים:

אֹלהים )יונה ג  ∼ • .(5ל־
)× :(24וַ יַּ ֲא ִמינוּ ַאנְ ֵשׁי נִ ינְ וֵ ה ֵבּ ִ

וְ ִהנֵּ ה ֲאנַ ְחנוּ ְמ ַא ְלּ ִמים ֲא ֻל ִמּים ְבּתוְֹך ַה ָשּׂ ֶדה )בראשית לז

ל־דּ ָבר )משלי יד (15
)×ֶ :(14פּ ִתי יַ ֲא ִמין ְל ָכ ָ

.(7

} ∼ • .[5.6.1תוכן{ )בודדים(ְ :ל ַמ ַען יַ ֲא ִמינוּ ִכּי־נִ ְר ָאה
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עברית

ֹלהי ֲאב ָֹתם )שמות ד .(5
ֵא ֶליָך יְ הוָ ה ֱא ֵ

אמן ʾmn II
אמץ ʾmṣ

דיבור ישיר[.
לדיון מקיף בפועל אמר ראה טרומר )תשל”ה ,תשנ”א(.

ראה ימן.

קל =] .היה חזק[ עומדֲ :חזַ ק וֶ ֱא ָמץ

ל־תּ ָחת )דה”א כב .(13
ל־תּ ָירא וְ ַא ֵ
ַא ִ
וּב ְר ַכּיִ ם
פִּעל] .גורם של קל[ ∼ אתַ :חזְּ קוּ יָ ַדיִ ם ָרפוֹת ִ

כּ ְֹשׁלוֹת ַא ֵמּצוּ )ישעיה לה .(3
התפעל.

] .1התגבר ,התחזק[ עומד :וַ יִּ ְת ַא ְמּצוּ ַעל־

ן־שֹׁלמֹה )דה”ב יג ] (7ראה סעיף  5.1.1הערה .[7
ְר ַח ְב ָעם ֶבּ ְ
 =] .2עשה מאמץ[ ∼ לפעול :וְ ַה ֶמּ ֶלְך ְר ַח ְב ָעם ִה ְת ַא ֵמּץ

ַל ֲעלוֹת ַבּ ֶמּ ְר ָכּ ָבה )מל”א יב .(18

 =] .3התעקש[

י־מ ְת ַא ֶמּ ֶצת ִהיא ָל ֶל ֶכת ִא ָתּהּ )רות א
∼ לפעול :וַ ֵתּ ֶרא ִכּ ִ
.(18
הפעיל] .כמו קל[ עומדֲ :חזַ ק וְ יַ ֲא ֵמץ ִל ֶבָּך )תהלים כז
.(14

אמר ʾmr

קל =] .1 .הכריז ,הודיע[ ∼ }תוכן{:

אמר עוֹד ַא ְר ָבּ ִעים יוֹם וְ נִ ינְ וֵ ה נֶ ְה ָפּ ֶכת )יונה ג
וַ יִּ ְק ָרא וַ יּ ֹ ַ
בוּר ְתָך יְ ַד ֵבּרוּ
אמרוּ וּגְ ָ
כוּתָך י ֹ ֵ
 ∼ • .(4אתְ :כּבוֹד ַמ ְל ְ

)תהלים קמה .(11

 =] .2הגיד[ ∼ אל/ל>פלוני<

אמר ִצ ָיבא ֶאל־
אמר־לוֹ ַה ֶמּ ֶלְך ֵאיפֹה הוּא וַ יּ ֹ ֶ
}תוכן{ :וַ יּ ֹ ֶ

ַה ֶמּ ֶלְך ִהנֵּ ה־הוּא )שמ”ב ט (4

]ראה סעיף ← .[5.4.2

וּמ ְר ֵאה ָה ֶע ֶרב וְ ַהבּ ֶֹקר ֲא ֶשׁר
נפעל =] .1 .הוכרז[ עומדַ :

נֶ ֱא ַמר ֱא ֶמת הוּא )דניאל ח  =] .2 .(26הוגד )סביל
יכם
סתמי([ ∼ אל/ל־ >פלוני< }תוכן{ֲ :הלוֹא יֵ ָא ֵמר ֲא ֵל ֶ

ַאיֵּ ה ַה ִטּ ַיח ֲא ֶשׁר ַט ְח ֶתּם )יחזקאל יג  =] .3 .(12ניתן
שם )סביל סתמי([ ∼ ל>דבר< >שם< :לֹא־יֵ ָא ֵמר ָלְך עוֹד

זוּבה ְוּל ַא ְר ֵצְך לֹא־יֵ ָא ֵמר עוֹד ְשׁ ָמ ָמה )ישעיה סב .(4
ֲע ָ
הפעיל =] .אישר )?([ ∼ אתֶ :את־יְ הוָ ה ֶה ֱא ַמ ְר ָתּ ַהיּוֹם

אֹלהים )דברים כו .(17
ִל ְהיוֹת ְלָך ֵל ִ
התפעל.

 =] .1התרברב[ עומדִ :יַבּיעוּ יְ ַד ְבּרוּ ָע ָתק

יִ ְת ַא ְמּרוּ ָכּל־פּ ֲֹע ֵלי ָאוֶ ן )תהלים צד  =] .2 .(4התגאה[
בוֹדם ִתּ ְת ָיַמּרוּ )ישעיה סא
וּב ְכ ָ
אכלוּ ִ
∼ ב־ֵ :חיל גּוֹיִ ם תּ ֹ ֵ
.(6

אנה ʾnh I

קל =] .אבל[ עומד :וְ ָאנוּ ַה ַדּיָּ גִ ים

ל־מ ְשׁ ִל ֵיכי ַביְ אוֹר ַח ָכּה )ישעיה יט .(8
וְ ָא ְבלוּ ָכּ ַ

אנה ʾnh II

פִּעל =] .זימן ,הִקרה[ ∼ את :וַ ֲא ֶשׁר

ֹלהים ִאנָּ ה ְליָ דוֹ )שמות כא .(13
לֹא ָצ ָדה וְ ָה ֱא ִ
א־ת ֻאנֶּ ה ֵא ֶליָך ָר ָעה
פֻּעל =] .הזדמן ,קרה[ ∼ ל־ :ל ֹ ְ

)תהלים צא .(10

אמר ָאנִ י )בראשית
אמר ַא ָתּה זֶ ה ְבּנִ י ֵע ָשׂו וַ יּ ֹ ֶ
השמטה :וַ יּ ֹ ֶ

ְך־דּעוּ־נָ א
התפעל =] .חיפש תואנה לריב[ עומדִ :כּי ַא ְ

יכם ַה ָקּטֹן ֲא ֶשׁר
כז  ← .(24קידום התוכןֲ :הזֶ ה ֲא ִח ֶ

י־מ ְת ַאנֶּ ה הוּא ִלי )מל”ב ה .(7
ְוּראוּ ִכּ ִ

ֲא ַמ ְר ֶתּם ֵא ָלי )בראשית מג ] (29ראה סעיף .[4.2.1

.3

ם־שׂ ְמ ִתּי זָ ָהב
]= קרא ,נתן שם[ ∼ ל>דבר< >שם<ִ :א ַ

ִכּ ְס ִלי וְ ַל ֶכּ ֶתם ָא ַמ ְר ִתּי ִמ ְב ַט ִחי )איוב לא .(24

=] .4

ל־ה ָע ִרים ַה ְבּ ֻצרוֹת
התכוון ,התעתד[ ∼ לפעול :וַ יִּ ַחן ַע ֶ

אמר ְל ִב ְק ָעם ֵא ָליו )דה”ב לב ] (1ראה סעיף =] .5 .[5.11
וַ יּ ֹ ֶ
אמר
ד־מ ַתי לֹא־ת ֹ ַ
ציווה ,פקד[ ∼ ל>פלוני< לפעול :וְ ַע ָ

ָל ָעם ָלשׁוּב ֵמ ַא ֲח ֵרי ֲא ֵח ֶיהם )שמ”ב ב ] (26ראה סעיף .[5.11

אנח ʾnḥ

וּב ְמשׁ ֹל
נפעל =] .השמיע אנחה[ עומדִ :

ָר ָשׁע יֵ ָאנַ ח ָעם )משלי כט .(2

אנן ʾnn

התפולל =] .התלונן[ עומדַ :מה־יִּ ְתאוֹנֵ ן

ָא ָדם ָחי )איכה ג .(39

אנס ʾns

קל =] .הכריח[ ← השמטה :וְ ַה ְשּׁ ִתיָּ ה

ַכ ָדּת ֵאין אֹנֵ ס )אסתר א .(8

אמר יְ ִחזְ ִקיָּ הוּ ְל ָה ִכין ְל ָשׁכוֹת ְבּ ֵבית יְ הוָ ה
← השמטה :וַ יּ ֹ ֶ

אנף ʾnp

וַ יָּ ִכינוּ )דה”ב לא ] .6 .(11מקור נטוי ֵלאמֹר בפתיחת

ֶתּ ֱאנַ ף ָלנֶ ַצח )תהלים עט  ∼ • .(5ב־ :וְ ָאנַ ְפ ָתּ ָבם וּנְ ַת ָתּם
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ד־מה יְ הוָ ה
קל =] .כעס ,קצף[ עומדַ :ע ָ

הענף הכנעני

ִל ְפנֵ י אוֹיֵב )דה”ב ו ] (36ראה סעיף .[5.2.1

נב .(12

ם־בּי ִה ְת ַאנַּ ף יְ הוָ ה ִבּגְ ַל ְל ֶכם
התפעל] .כמו קל[ ∼ ב־ :גַּ ִ

ל־הגּוֹיִ ם ָס ִביב )זכריה
פֻּעל =] .קובץ[ עומד :וְ ֻא ַסּף ֵחיל ָכּ ַ

)דברים א .(37

יד .(14

אנק /ʾnqנאק nʾq

קל =] .השמיע אנקה[

אשׁי ָעם יַ ַחד
התפעל =] .התקבץ[ עומדְ :בּ ִה ְת ַא ֵסּף ָר ֵ

ל־א ְר ָצהּ יֶ ֱאנֹק ָח ָלל )ירמיה נא .(52
וּב ָכ ַ
עומדְ :

ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל )דברים לג .(5

נפעל] .כמו קל[ עומדָ :ה ֲאנָ ִשׁים ַהנֶּ ֱאנָ ִחים וְ ַהנֶּ ֱאנָ ִקים ַעל

אסר ʾsr

תּוֹעבוֹת )יחזקאל ט .(4
ל־ה ֵ
ָכּ ַ

אנשׁ /ʾnšנושׁ nwš

וַ יַּ ַא ְס ֵרהוּ ַבנְ ֻח ְשׁ ַתּיִ ם וַ ִיְב ֵאהוּ ָבּ ֶבל )מל”ב כה .(7
קל =] .חלה אנושות[

)או

קל =] .הכניס )תבואה( לאסם[ עומד

← השמטה?( :ויקצר עבדך ויכל ואסם כימם ”ויקצור

עבדך וימדוד והכניס לאסם כמדי יום ביומו” ).(MHsh 1:5

אסף ʾsp

קל =] .1 .קיבץ יחד[ ∼ אתֱ :אסֹף ֶאת־

ָה ָעם וְ ֶא ְתּנָ ה ָל ֶהם ָמיִ ם )במדבר כא  =] .2 .(16צירף,
יתָך וְ ָהיָ ה
הכניס[ ∼ את ל)כיוון/יעד( :וַ ֲא ַס ְפתּוֹ ֶאל־תּוְֹך ֵבּ ֶ

ִע ְמָּך )דברים כב (2

]ראה סעיף

.[5.3.2

 =] .3הסיר,

יבוֹת ֵמ ֲחרוֹן ַא ֶפָּך
ל־ע ְב ָר ֶתָך ֱה ִשׁ ָ
מחה[ ∼ אתָ :א ַס ְפ ָתּ ָכ ֶ

.2

יהם
]= אזר ,חגר[ ∼ >כיסוי< )× :(2וַ יֶּ ְאסֹר ֵאזוֹר ְבּ ָמ ְתנֵ ֶ

)איוב יב .(18

ת־היֶּ ֶלד … וַ יֵּ ָאנַ שׁ )שמ”ב יב .(15
עומד :וַ יִּ גֹּף יְ הוָ ה ֶא ַ

אסם ʾsm

קל =] .1 .קשר ,כלא[ ∼ את )×:(~40

 =] .3רתם[ ∼ >רכב< )× :(3וַ יֶּ ְאסֹר

יוֹסף ֶמ ְר ַכּ ְבתּוֹ )בראשית מו > ∼ • .(29בהמה< )×:(3
ֵ
ת־ה ָפּרוֹת ָבּ ֲעגָ ָלה )שמ”א ו ִ ∼ .4 .(7אסר
וַ ֲא ַס ְר ֶתּם ֶא ַ
על נפשו = נדר נדר של הימנעות )× :(~10וְ ָקמוּ ָכּל־

ר־א ְס ָרה ַעל־נַ ְפ ָשׁהּ יָ קוּם )במדבר ל
ל־א ָסּר ֲא ֶשׁ ָ
יה וְ ָכ ִ
נְ ָד ֶר ָ
 ∼ .5 .(12מלחמה = ערך מלחמה )× :(2וַ יֶּ ְאסֹר ֲא ִביָּ ה

בּוֹרי ִמ ְל ָח ָמה )דה”ב יג .(3
ת־ה ִמּ ְל ָח ָמה ְבּ ַחיִ ל גִּ ֵ
ֶא ַ
ל־ק ִצינַ יִ ְך נָ ְדדוּ־יַ ַחד
קל סביל =] .נקשר ,נכלא[ עומדָ :כּ ְ

ִמ ֶקּ ֶשׁת ֻא ָסּרוּ ָכּל־נִ ְמ ָצ ַאיִ ְך ֻא ְסּרוּ יַ ְח ָדּו )ישעיה כב .(3

)תהלים פה  =] .4 .(4הלך בסוף ,עקב[ ∼ את )×:(1

יכם ֶא ָחד יֵ ָא ֵסר ְבּ ֵבית
נפעל =] .נקשר ,נכלא[ עומדֲ :א ִח ֶ

וְ ָה ַלְך ְל ָפנֶ יָך ִצ ְד ֶקָך ְכּבוֹד יְ הוָ ה יַ ַא ְס ֶפָך )ישעיה נח .(8

ִמ ְשׁ ַמ ְר ֶכם )בראשית מב .(19

נפעל.

ל־מ ְדיָ ן
 =] .1קובץ ,התקבץ[ עומד :וְ ָכ ִ

אפד ʾpd

קל =] .חגר ,קשר אפוד[ ∼ ל>פלוני<:

י־ק ֶדם נֶ ֶא ְספוּ יַ ְח ָדּו )שופטים ו =] .2 .(33
וּבנֵ ֶ
וַ ֲע ָמ ֵלק ְ

וַ יַּ ְחגֹּר אֹתוֹ ְבּ ֵח ֶשׁב ָה ֵאפֹד וַ יֶּ ְאפֹּד לוֹ בּוֹ )ויקרא ח (7

ל־ה ַמּ ֲחנֶ ה
צורף ,הוכנס[ ∼ ל)כיוון/יעד( :וַ יֵּ ָא ֵסף מ ֶֹשׁה ֶא ַ

סעיף  4.4.2הערה .[59

)במדבר יא ] (30ראה סעיף  =] .3 .[5.3.2הוסר ,נמחה[
ן־ה ַכּ ְר ֶמל )ישעיה טז .(10
עומד :וְ נֶ ֱא ַסף ִשׂ ְמ ָחה וָ גִ יל ִמ ַ
 ∼ .4אל עמיו/קברותיו/אבותיו = מת )× :(13וַ יִּ גְ וַ ע וַ יָּ ָמת
ל־ע ָמּיו )בראשית כה  ← .(17השמטה :וְ ַא ֲהר ֹן
וַ יֵּ ָא ֶסף ֶא ַ

קל =] .בישל[ ∼ אתֵ :את ֲא ֶשׁר־תֹּאפוּ

ר־תּ ַב ְשּׁלוּ ַבּ ֵשּׁלוּ )שמות טז (23
ֵאפוּ וְ ֵאת ֲא ֶשׁ ְ

]ראה סעיף

.[5.14
ל־מנְ ָחה ֲא ֶשׁר ֵתּ ָא ֶפה
נפעל] .סביל של קל[ עומד :וְ ָכ ִ

וּמת ָשׁם )במדבר כ .(26
יֵ ָא ֵסף ֵ
פִּעל.

אפה ʾph

]ראה

ף־אוֹתם
ָ
] .1כמו קל  ∼ [2את :וְ ֵאין ִאישׁ ְמ ַא ֵסּ

ַבּ ַתּנּוּר )ויקרא ז .(9

ַה ַבּיְ ָתה ָללוּן )שופטים יט ] .2 .(15כמו קל  ∼ [4את:

אפס ʾps

ֹלהי יִ ְשׂ ָר ֵאל )ישעיה
וּמ ַא ִסּ ְפ ֶכם ֱא ֵ
יכם יְ הוָ ה ְ
ִכּי־ה ֵֹלְך ִל ְפנֵ ֶ

ֵלץ )ישעיה כט .(20
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י־א ֵפס ָע ִריץ וְ ָכ ָלה
קל =] .כלה[ עומדִ :כּ ָ

עברית

אפף ʾpp

קל =] .סבב ,הקיף[ ∼ אתֲ :א ָפפוּנִ י ַמיִ ם

ַעד־נֶ ֶפשׁ ְתּהוֹם יְ ס ְֹב ֵבנִ י )יונה ד ] (2ראה סעיף .[6.1.8

אפק ʾpq

ַס ְר ַעפּ ָֹתיו וַ ֶתּ ֱא ַר ְכנָ ה פארתו )ק’ פֹאר ָֹתיו( )יחזקאל לא

התפעל =] .שלט בעצמו[ עומד:

עוֹלם ַא ֲח ִרישׁ ֶא ְת ַא ָפּק )ישעיה מב .(14
יתי ֵמ ָ
ֶה ֱח ֵשׁ ִ

אצל ʾṣl

ארך ʾrk

קל =] .היה ארוך[ עומד :וַ ִתּ ְר ֶבּינָ ה

.(5
יָמיָך
הפעיל =] .1 .היה ארוך[ עומד )×ְ :(6ל ַמ ַען יַ ֲא ִריכוּ ֶ

א־א ַצ ְל ָתּ ִלּי
קל =] .1 .הפריש[ ∼ אתֲ :הל ֹ ָ

רוּח
ן־ה ַ
ְבּ ָר ָכה )בראשית כז  ← .(36פרטיטיב :וְ ָא ַצ ְל ִתּי ִמ ָ

יכי
)דברים כה  =] .2 (15עשה לארוך[ ∼ את/ל־ַ :ה ֲא ִר ִ

ֵמ ָית ַריִ ְך וִ ֵיתד ַֹתיִ ְך ַחזֵּ ִקי )ישעיה נד  ∼ .3 .(2ימים = חי

ֲא ֶשׁר ָע ֶליָך )במדבר יא  =] .2 .(17מנע[ ∼ >דבר< מן

יָמים
חיים ארוכיםְ :ל ַמ ַען ִתּ ְחיוּן וְ טוֹב ָל ֶכם וְ ַה ֲא ַר ְכ ֶתּם ִ

>פלוני< :וְ כֹל ֲא ֶשׁר ָשׁ ֲאלוּ ֵעינַ י לֹא ָא ַצ ְל ִתּי ֵמ ֶהם )קהלת

)דברים ה  ← .(33השמטה :יֵ שׁ ַצ ִדּיק א ֵֹבד ְבּ ִצ ְדקוֹ וְ יֵ שׁ

ָר ָשׁע ַמ ֲא ִריְך ְבּ ָר ָעתוֹ )קהלת ז .(15

ב ] (10ראה סעיף .[5.10.3.1
נפעל.

ל־כּן נֶ ֱא ַצל ֵמ ַה ַתּ ְחתּוֹנוֹת
]= נגרע[ ∼ מןַ :ע ֵ

וּמ ַה ִתּיכֹנוֹת ֵמ ָה ָא ֶרץ )יחזקאל מב .(6
ֵ

אצר ʾṣr

אוֹצ ִרים ָח ָמס וָ שׁ ֹד
קל =] .צבר[ ∼ אתָ :ה ְ

נוֹת ֶיהם )עמוס ג .(10
ְבּ ַא ְר ְמ ֵ
נפעל] .סביל של קל[ עומד :לֹא יֵ ָא ֵצר וְ לֹא יֵ ָח ֵסן )ישעיה
כג .(18
אוֹצ ָרה
הפעיל =] .מינה ,הפקיד[ ∼ את >פלוני< על :וָ ְ

סּוֹפר )נחמיה יג .(13
ל־אוֹצרוֹת ֶשׁ ֶל ְמיָ ה ַהכּ ֵֹהן וְ ָצדוֹק ַה ֵ
ָ
ַע

ארב ʾrb

קל =] .המתין בסתר כדי לתקוף[ עומד:

ְלכוּ וַ ֲא ַר ְב ֶתּם ַבּ ְכּ ָר ִמים )שופטים כא  ∼ • .(20ל־ַ :על־

ֶה ָה ִרים ְדּ ָל ֻקנוּ ַבּ ִמּ ְד ָבּר ָא ְרבוּ ָלנוּ )איכה ד .(19

 =] .4התעכב[

ל־ה ִמּ ְשׁ ָכּן ִל ְשׁכֹּן ָע ָליו יַ ֲחנוּ ְבנֵ י־
עומדְ :בּ ַה ֲא ִריְך ֶה ָענָ ן ַע ַ

יִ ְשׂ ָר ֵאל )במדבר ט .(22

ארר ʾrr

קל =] .1 .קילל[ ∼ את :לֹא ָתאֹר ֶאת־

ָה ָעם ִכּי ָברוְּך הוּא )במדבר כב  =] .2 .(12פנה לאל
בבקשה לקלל את פלוני )?([ ∼ את >פלוני< ל>אל< ←

סביל:

ארר חרף בן חגב ליהוה צבאת ”ארור חרף בן חגב

ליהוה צבאות” )] (Nav* 1:1ראה סעיף .[5.6.3
ר־תּ ָב ֵרְך ְמב ָֹרְך
קל סביל =] .קולל[ עומדֵ :את ֲא ֶשׁ ְ

יוּאר )במדבר כב .(6
וַ ֲא ֶשׁר ָתּאֹר ָ
נפעל =] .קולל[ עומדַ :בּ ְמּ ֵא ָרה ַא ֶתּם נֵ ָא ִרים )מלאכי ג
.(9

פִּעל] .בינוני בלבד ,כשם עצם )= תוקף הממתין

ן־ה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ֵא ְר ָרהּ יְ הוָ ה
פִּעל =] .קילל[ ∼ אתִ :מ ָ

בסתר([.

)בראשית ה .(29

ד־עיר ֲע ָמ ֵלק וַ יָּ ֶרב
הפעיל] .כמו קל[ עומד :וַ יָּבֹא ָשׁאוּל ַע ִ

ארשׂ ʾrś

ַבּנָּ ַחל )שמ”א טו .(5

ר־א ַרשׂ ִא ָשּׁה וְ לֹא ְל ָק ָחהּ )דברים כ .(7
י־ה ִאישׁ ֲא ֶשׁ ֵ
וּמ ָ
ִ

ארג ʾrg

קל =] .טווה[ ∼ אתֲ :א ֶשׁר ַהנָּ ִשׁים א ְֹרגוֹת

ָשׁם ָבּ ִתּים ָל ֲא ֵשׁ ָרה )מל”ב כג .(7

ארה ʾrh

תוּלה ֲא ֶשׁר לֹא־א ָֹר ָשׂה
פֻּעל] .סביל של פִּעל[ עומדְ :בּ ָ

)שמות כב .(15

מוֹרי ִעם־
יתי ִ
קל =] .ליקט[ ∼ אתָ :א ִר ִ

ְבּ ָשׂ ִמי )שה”ש ה .(1

ארח ʾrḥ

פִּעל =] .התחייב לשאת לאישה[ ∼ את:

אשׁם ʾšm

קל =] .1 .חטא[ עומד :וְ ָעשׂוּ ַא ַחת

א־ת ָע ֶשׂינָ ה וְ ָא ֵשׁמוּ )ויקרא ד
ל־מ ְצוֹת יְ הוָ ה ֲא ֶשׁר ל ֹ ֵ
ִמ ָכּ ִ

קל =] .הלך[ עומד :וְ ָא ַרח ְל ֶח ְב ָרה ִעם־

י־ר ַשׁע )איוב לד .(8
ם־אנְ ֵשׁ ֶ
פּ ֲֹע ֵלי ָאוֶ ן וְ ָל ֶל ֶכת ִע ַ

מוֹתת ָר ָשׁע ָר ָעה וְ שׂ ֹנְ ֵאי ַצ ִדּיק
 =] .2 .(13נענש[ עומדְ :תּ ֵ

יֶ ְא ָשׁמוּ )תהלים לד .(22
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ם־ע ְד ֵרי ַהצֹּאן נֶ ְא ָשׁמוּ )יואל
נפעל] .כמו קל  [2עומד :גַּ ֶ

באשׁ bʾš

א .(18

ַבּיְ אֹר ָתּמוּת ָוּב ַאשׁ ַהיְ אֹר )שמות ז .(18

ֹלהים
ימם ֱא ִ
הפעיל] .גורם של קל  ∼ [2אתַ :ה ֲא ִשׁ ֵ

נפעל =] .נמאס ,היה מאוס[ עומדִ :כּי־נִ ְב ַא ְשׁ ָתּ ֶאת־

)תהלים ה .(11

ָא ִביָך )שמ”ב טז .(21

אשׁר ʾšr I

קל =] .הלך ,צעד[ עומד :וְ ִא ְשׁרוּ ְבּ ֶד ֶרְך

קל =] .הסריח[ עומד :וְ ַה ָדּגָ ה ֲא ֶשׁר־

התפעל] .כמו נפעל[ עומד :וַ יִּ ְראוּ ְבּנֵ י ַעמּוֹן ִכּי ִה ְת ָבּ ֲאשׁוּ

ִבּינָ ה )משלי ט .(6

ם־דּוִ יד )דה”א יט .(6
ִע ָ

ל־תּ ַא ֵשּׁר ְבּ ֶד ֶרְך ָר ִעים )משלי
פִּעל =] .1 .הלך[ עומד :וְ ַא ְ

הפעיל =] .1 .הסריח[ עומד :וְ לֹא ִה ְב ִאישׁ וְ ִר ָמּה לֹא־

ד  =] .2 .(14הוליך ,הדריך[ ∼ את :וְ ַא ֵשּׁר ַבּ ֶדּ ֶרְך ִל ֶבָּך

ָהיְ ָתה בּוֹ )שמות טז ] • .(24בהשאלה = נמאס[ עומד:

)משלי כג .(19

ַה ְב ֵאשׁ ִה ְב ִאישׁ ְבּ ַעמּוֹ ְביִ ְשׂ ָר ֵאל )שמ”א כז =] .2 .(12

ם־הזֶּ ה
פֻּעל] .סביל של פִּעל  [2עומד :וַ יִּ ְהיוּ ְמ ַא ְשּׁ ֵרי ָה ָע ַ

וּמ ֻא ָשּׁ ָריו ְמ ֻב ָלּ ִעים )ישעיה ט .(15
ַמ ְת ִעים ְ

אשׁר ʾšr II

פִּעל =] .החשיב למבורך ,הילל[

ל־הגּוֹיִ ם )מלאכי ג .(12
∼ את :וְ ִא ְשּׁרוּ ֶא ְת ֶכם ָכּ ַ
יחיֵּ הוּ יאשר
פֻּעל] .סביל של פִּעל[ עומד :יְ הוָ ה יִ ְשׁ ְמ ֵרהוּ וִ ַ

)ק’ וְ ֻא ַשּׁר( ָבּ ָא ֶרץ )תהלים מא .(3

אשׁשׁ ʾšš

התפולל =] .התחזק )?([ עומד :זִ ְכרוּ־

זֹאת וְ ִה ְתא ָֹשׁשׁוּ )ישעיה מו .(8

אתה ʾth

קל =] .1 .בא ,קרב[ ∼ ל)כיוון/יעד(:

אתה )מיכה ד  ← .(8השמטה :יֶ ֱא ָתיוּ
ת־ציּוֹן ָע ֶדיָך ֵתּ ֶ
ַבּ ִ

יע ֶשׁ ֶמן
בוּבי ָמוֶ ת ְיַב ִאישׁ ִיַבּ ַ
גרם שיסריח[ ∼ את )× :(2זְ ֵ

רוֹק ַח )קהלת י ] • .(1בהשאלה = המאיס[ ∼ את:
ֵ
ישׁנִ י ְבּי ֵֹשׁב ָה ָא ֶרץ )בראשית לד .(30
ֲע ַכ ְר ֶתּם א ִֹתי ְל ַה ְב ִא ֵ

בגד bgd

קל =] .הפר אמון ,מעל[ ∼ ב־ )×:(12

ל־ר ֶע ָיה ָבּגְ דוּ ָבהּ ָהיוּ ָלהּ ְלא ִֹיְבים )איכה א  ∼ • .(2את
ָכּ ֵ
)×ִ :(1הנֵּ ה דוֹר ָבּנֶ יָך ָבגָ ְד ִתּי )תהלים עג .(15

בדא bdʾ

קל =] .המציא ,בדה[ ∼ אתִ :כּי ִמ ִלּ ְבָּך

בוֹדאם )נחמיה ו .(8
ַא ָתּה ָ

בדד bdd

קל] .בינוני בלבד ,כשם עצם ושם תואר

)= פרוּשׁ ,יחיד/משׂתרך לבדו אחרי אחרים([.

ַח ְשׁ ַמנִּ ים ִמנִּ י ִמ ְצ ָריִ ם )תהלים סח  =] .2 .(32קרב בזמן,

בדל bdl

ם־ליְ ָלה )ישעיה כא (12
חל ,הופיע[ עומדָ :א ָתה ב ֶֹקר וְ גַ ָ

ן־הנָּ ִשׁים ַהנָּ ְכ ִריּוֹת )עזרא
וּמ ַ
∼ מן :וְ ִה ָבּ ְדלוּ ֵמ ַע ֵמּי ָה ָא ֶרץ ִ

]ראה סעיף .[4.4.3.1

אשׁי
י  ← .(11השמטה :וַ ָיִּבּ ְדלוּ ֶעזְ ָרא ַהכּ ֵֹהן ֲאנָ ִשׁים ָר ֵ

הפעיל =] .הביא[ ∼

את

ל)כיוון/יעד(ִ :ל ְק ַראת ָצ ֵמא

ֵה ָתיוּ ָמיִ ם )ישעיה כא .(14

נפעל =] .התייחד ,פרש ,יוחד ,הופרש[

ָה ָאבוֹת ְל ֵבית ֲאב ָֹתם )עזרא י .(16
וּל ַה ְב ִדּיל
הפעיל =] .1 .הפריד ,הבחין[ ∼ בין )×ֲ :(12

ֵבּין ָהאוֹר ֵוּבין ַהח ֶֹשְׁך )בראשית א ] (18ראה סעיף .[6.1.4
ל־ע ֶרב
 =] .2ייחד ,הפריש[ ∼ את/ל־ מן :וַ ְיַּב ִדּילוּ ָכ ֵ

ב

ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל )נחמיה יג  ← .(3השמטהָ :שֹׁלשׁ ָע ִרים ַתּ ְב ִדּיל

ָלְך )דברים יט (7

באר bʾr

הוֹאיל
קל =] .פירש ,הסביר[ ∼ אתִ :

לחתיכות[ ← השמטה )× :(2וְ ִשׁ ַסּע אֹתוֹ ִב ְכנָ ָפיו לֹא ְיַב ִדּיל

)ויקרא א .(17

תּוֹרה ַהזֹּאת )דברים א .(5
ת־ה ָ
מ ֶֹשׁה ֵבּ ֵאר ֶא ַ
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]ראה סעיף

.[5.3.2

 =] .3חילק

עברית

בדק bdq

וּל ַחזֵּ ק
קל =] .תיקן[ ∼ אתִ :ל ְבדּוֹק ְ

תּוְֹך ֵבּ ֶיתָך )דברים כא  ∼ • .(12את

ַה ָבּיִ ת )דה”ב לד .(10

בהל bhl

נפעל =] .1 .פחד[ עומד :יֵ בֹשׁוּ וְ ָיִבּ ֲהלוּ

ל־כּן
ְמאֹד ָכּל־א ָֹיְבי )תהלים ו  ∼ • .(11מן/מפניַ :ע ֵ

ִמ ָפּנָ יו ֶא ָבּ ֵהל ֶא ְתבּוֹנֵ ן וְ ֶא ְפ ַחד ִמ ֶמּנּוּ )איוב כג .2 .(15

ל־תּ ָבּ ֵהל ִמ ָפּנָ יו ֵתּ ֵלְך )קהלת ח
]= הזדרז[ ∼ לפעולַ :א ִ
 ← .(3השמטה :נִ ֳב ָהל ַלהוֹן ִאישׁ ַרע ָעיִ ן )משלי כח .(22
פִּעל.

 =] .1הפחיד[ ∼

את

)× :(7וִ ַיב ֶה ְלָך ַפּ ַחד

ִפּ ְתאֹם )איוב כב  =] .2 .(10הזדרז[ ∼ לפעול :וַ ַיְב ֵהל
נוֹת ָה ָל ֵתת ָלהּ )אסתר ב ← .(9
ת־מ ֶ
יה וְ ֶא ָ
רוּק ָ
ת־תּ ְמ ֶ
ֶא ַ

הוֹציא ָד ָבר
ל־פּיָך וְ ִל ְבָּך ַאל־יְ ַמ ֵהר ְל ִ
ל־תּ ַב ֵהל ַע ִ
השמטהַ :א ְ

)קהלת ה .(1

 =] .1הפחיד[ ∼ את :וְ ֵאל ֵה ַרְך ִל ִבּי וְ ַשׁ ַדּי

ִה ְב ִה ָילנִ י )איוב כג  =] .2 .(16הזדרז[ ∼ לפעול :וַ ְיַּב ִהלוּ

ל־ה ִמּ ְשׁ ֶתּה )אסתר ו  =] .3 .(14זירז[
ת־ה ָמן ֶא ַ
ְל ָה ִביא ֶא ָ
∼ את :וַ ְיַּב ִהלוּהוּ ִמ ָשּׁם )דה”ב כו .(20

בוא bwʾ

קל =] .1 .נכנס[ ∼ ל)כיוון/יעד( :וַ יָּבֹא

ַה ַח ְד ָרה וַ ְיֵּבךְּ ָשׁ ָמּה )בראשית מג  ∼ • .(30ב)מקום(:
וּב ְמ ִחלּוֹת ָע ָפר ִמ ְפּנֵ י ַפּ ַחד יְ הוָ ה
וּבאוּ ִבּ ְמ ָערוֹת ֻצ ִרים ִ
ָ
)ישעיה ב ] (19ראה סעיף  ← .[6.2השמטהְ :בּ ַעד ַה ַחלּוֹנִ ים

את
ב)מקום( :וְ ֵה ֵב ָ

ת־ה ַבּ ִדּים ַבּ ַטּ ָבּעֹת ַעל ַצ ְלעֹת ָה ָאר ֹן )שמות כה .2 .(14
ֶא ַ
אמר ְל ָה ִביא
]= קירב ,עשה שיגיע[ ∼ את ל)כיוון/יעד( :וַ יּ ֹ ֶ

ת־ס ֶפר ַהזִּ ְכר ֹנוֹת … וַ יִּ ְהיוּ נִ ְק ָר ִאים ִל ְפנֵ י ַה ֶמּ ֶלְך )אסתר
ֶא ֵ
ל־פּנֵ י ַה ַבּיִ ת )יחזקאל
ְך־שׁ ַער ַה ָצּפוֹן ֶא ְ
יאנִ י ֶדּ ֶר ַ
ו  ;(1וַ ִיְב ֵ

מד  =] .3 .(4הגיש ,נתן[ ∼ את

ל>פלוני< :וַ יַּ גֶּ שׁ־לוֹ

אכל וַ ֵיָּבא לוֹ יַ יִ ן וַ יֵּ ְשׁ ְתּ )בראשית כז  =] .4 .(25קירב
וַ יּ ֹ ַ
יאנָּ ה
ף־א ִב ֶ
ף־דּ ַבּ ְר ִתּי ַא ֲ
בזמן ,גרם שיחול[ ∼ >ארוע<ַ :א ִ

ף־א ֱע ֶשׂנָּ ה )ישעיה מו ] .5 .(11גורם של קל [5
יָ ַצ ְר ִתּי ַא ֶ
אתי ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ַבּ ָצּ ֳה ָריִ ם וְ ַה ֲח ַשׁ ְכ ִתּי ָל ָא ֶרץ
∼ >שמש< :וְ ֵה ֵב ִ

ְבּיוֹם אוֹר )עמוס ח .(9
הָפעַל.

פֻּעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= דחוף ,מזורז([.
הפעיל.

אתהּ ֶאל־
הפעיל =] .1 .הכניס[ ∼ את ל)כיוון/יעד( :וַ ֲה ֵב ָ

] .1סביל של הפעיל  ∼ [1ב)מקום(ַ :בּ ַמּיִ ם

ד־ה ֶע ֶרב וְ ָט ֵהר )ויקרא יא ] .2 .(32סביל
יוּבא וְ ָט ֵמא ַע ָ
ָ
יוּבאוּ וְ ָשׁ ָמּה יִ ְהיוּ
של הפעיל  ∼ [2ל)כיוון/יעד(ָ :בּ ֶב ָלה ָ

)ירמיה כז .(22

בוז bwz

קל =] .זלזל ,לא כיבד[ ∼ ל־ )×:(11

בּוֹז יָבוּזוּ לוֹ )שה”ש ח  ∼ • .(7את

וּמוּסר
ָ
)×ָ :(2ח ְכ ָמה

ֱאוִ ִילים ָבּזוּ )משלי א ] (7ראה סעיף .[4.5

בוך bwk

נפעל =] .היה אובד עצות[ עומדַ :מה־

נֶּ ֶאנְ ָחה ְב ֵה ָמה נָ בֹכוּ ֶע ְד ֵרי ָב ָקר )יואל א .(18

יָ בֹאוּ ַכּגַּ נָּ ב )יואל ב ] (9ראה סעיף  =] .2 .[5.3.3הגיע,

בוס bws

ל־א ֶרץ ַתּ ְח ִתּים
קרב[ ∼ ל)כיוון/יעד( :וַ יָּ בֹאוּ ַהגִּ ְל ָע ָדה וְ ֶא ֶ

ְבּ ִשׁ ְמָך נָ בוּס ָק ֵמינוּ )תהלים מד .(6

ָח ְד ִשׁי )שמ”ב כד  ← .(6השמטה :וַ יָּ בֹאוּ ַע ְב ֵדי יִ ְצ ָחק וַ יַּ גִּ דוּ

ת־ח ְל ָק ִתי
פּוֹלֵל] .כמו קל[ ∼ אתִ :שׁ ֲחתוּ ַכ ְר ִמי בּ ְֹססוּ ֶא ֶ

לוֹ )בראשית כו ] (32ראה סעיף ] .3 .[5.3.3במשמעות

)ירמיה יב .(10

ל־א ְשׁתּוֹ וַ ַתּ ַהר וַ ֵתּ ֶלד
מינית[ ∼ אל/על >פלוני< :וַ יָּבֹא ֶא ִ

ֵבּן )דה”א ז > =] .4 .(23ארוע< קרב בזמן ,חל[ עומד:
וְ ָקרוֹב ָלבוֹא ִע ָתּהּ וְ ֶיָמ ָיה לֹא יִ ָמּ ֵשׁכוּ )ישעיה יג (22

]ראה

סעיף > =] .5 .[4.4.3.1שמש< שקעה[ עומד :וַ יָּ ֶלן ָשׁם ִכּי־

קל =] .רמס[ ∼ אתְ :בָּך ָצ ֵרינוּ נְ נַ גֵּ ַח

בּוֹס ֶסת ְבּ ָד ָמיִ ְך
התפולל =] .פרפר[ עומד :וָ ֶא ְר ֵאְך ִמ ְת ֶ

)יחזקאל טז .(6
מוּבס )ישעיה יד .(19
הָפעַל =] .נרמס[ עומדְ :כּ ֶפגֶ ר ָ

ָבא ַה ֶשּׁ ֶמשׁ )בראשית כח  ∼ .6 .(11בימים = זקןֲ :אנִ י

בור bwr

אתי ַבּיָּ ִמים )יהושע כג .(2
זָ ַקנְ ִתּי ָבּ ִ

ת־כּל־זֶ ה )קהלת ט .(1
ל־ל ִבּי וְ ָלבוּר ֶא ָ
ֶא ִ
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ת־כּל־זֶ ה נָ ַת ִתּי
קל =] .בירר[ ∼ אתִ :כּי ֶא ָ

הענף הכנעני

בושׁ bwš I

קל =] .נכלם[ עומד :בֹּשׁוּ וְ ָה ְכ ְלמוּ

] (13ראה סעיף .[5.10.3.1

בוֹשׁי
אשׁם )ירמיה יד  ∼ • .(3מן :גַּ ם ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ֵתּ ִ
וְ ָחפוּ ר ֹ ָ

יה
ל־אוֹצר ֶֹת ָ
ְ
קל סביל =] .נגזל ,נשדד[ עומדֶ :ח ֶרב ֶא

ַכּ ֲא ֶשׁר־בּ ְֹשׁ ְתּ ֵמ ַאשּׁוּר )ירמיה ב  ∼ • .(36לפעולִ :כּי

ֻוּבזָּ זוּ )ירמיה נ .(37

ן־ה ֶמּ ֶלְך ַחיִ ל ָוּפ ָר ִשׁים )עזרא ח (22
ב ְֹשׁ ִתּי ִל ְשׁאוֹל ִמ ַ

הוֹרד ִמ ֵמְּך ֻעזֵּ ְך וְ נָ בֹזּוּ
נפעל =] .נגזל ,נשדד[ עומד :וְ ִ

רוּמּים ָה ָא ָדם
יהם ֲע ִ
התפולל =] .כמו קל[ עומד :וַ יִּ ְהיוּ ְשׁנֵ ֶ

וְ ִא ְשׁתּוֹ וְ לֹא יִ ְתבּ ָֹשׁשׁוּ )בראשית ב .(25
הפעיל.

 =] .1נכלם[ עומדְ :כּב ֶֹשׁת גַּ נָּ ב ִכּי יִ ָמּ ֵצא ֵכּן

ה ִֹבישׁוּ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל )ירמיה ב  ∼ • .(26מן :ה ִֹבישׁ ָכּל־

צוֹרף ִמ ָפּ ֶסל )ירמיה י .(14
ֵ

 =] .2הכלים[ ∼ את:

ל־ע ָב ֶדיָך )שמ”ב יט =] .3 .(6
ת־פּנֵ י ָכ ֲ
ה ַֹב ְשׁ ָתּ ַהיּוֹם ֶא ְ

נוֹתיִ ְך )עמוס ג .(11
ַא ְר ְמ ָ

בזר bzr

ראה פזר.

בחל bḥl

קל =] .קץ ,מאס[ ∼ ב־ :וַ ִתּ ְק ַצר נַ ְפ ִשׁי

ָבּ ֶהם וְ גַ ם־נַ ְפ ָשׁם ָבּ ֲח ָלה ִבי )זכריה יא .(8
פֻּעל] .כתיב בלבד[ ראה בהל פֻּעל.

הוֹר ָתם
ישׁה ָ
נהג בצורה מחפירה[ִ :כּי זָ נְ ָתה ִא ָמּם ה ִֹב ָ

בחן bḥn

)הושע ב .(7

ת־הזָּ ָהב )זכריה יג .(9
ֶא ַ

בושׁ bwš II

קל] .בצירוף עד בושׁ בלבד )= עד

וּב ַחנְ ִתּים ִכּ ְבחֹן
קל =] .בדק[ ∼ אתְ :

יכם ַה ֱא ֶמת
נפעל] .סביל של קל[ עומד :וְ ָיִבּ ֲחנוּ ִדּ ְב ֵר ֶ

מאוחר ,זמן רב([.

ִא ְתּ ֶכם )בראשית מב .(16

פּוֹלֵל =] .איחר[ ∼ לפעול :וַ יַּ ְרא ָה ָעם ִכּי־ב ֵֹשׁשׁ מ ֶֹשׁה

בחר bḥr

ן־ה ָהר )שמות לב .(1
ָל ֶר ֶדת ִמ ָ

בזא bzʾ

∼

ר־בּזְ אוּ
קל =] .חצה )?([ ∼ אתֲ :א ֶשׁ ָ

נְ ָה ִרים ַא ְרצוֹ )ישעיה יח .(7 ,2

בזה bzh

קל =] .זלזל ,לא כיבד[ ∼ את )×:(~30

ת־בּ ִריתוֹ )יחזקאל יז
ת־א ָלתוֹ וַ ֲא ֶשׁר ֵה ֵפר ֶא ְ
ֲא ֶשׁר ָבּזָ ה ֶא ָ
 ∼ • .(16ל־ )× :(2וַ ִתּ ֶבז לוֹ ְבּ ִל ָבּהּ )שמ”ב ו  ,16דה”א
טו ] (29ראה סעיף  ∼ • .[4.5על )× :(1וַ יַּ ְל ִעגוּ ָלנוּ וַ ְיִּבזוּ

ָע ֵלינוּ )נחמיה ב ] (19ראה סעיף .[6.1.8

י־חיִ ל ִמ ָכּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל
)× :(~75וַ ְיִּב ַחר מ ֶֹשׁה ַאנְ ֵשׁ ַ

י־בָך ָב ַח ְר ִתּי )חגי
)שמות יח  ∼ • .(25ב־ )×ִ :(~65כּ ְ
ב ] (23ראה סעיפים  4.2.1ו–} ∼ • .[5.7.1תוכן{ )בודדים(:
ת־מי ַת ֲעבֹדוּן )יהושע כד =] .2 .(15
ַבּ ֲחרוּ ָל ֶכם ַהיּוֹם ֶא ִ
בחן[ ∼ אתִ :הנֵּ ה ְצ ַר ְפ ִתּיָך וְ לֹא ְב ָכ ֶסף ְבּ ַח ְר ִתּיָך ְבּכוּר עֹנִ י

)ישעיה מח .(10
נפעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= רצוי ,מועדף([.
פֻּעל] .כתיב בלבד[ ראה חבר  IIפֻּעל.

בטא /bṭʾבטה bṭh

נפעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= בזוי ,נקלה([.
יהן
הפעיל =] .עשה לבזוי ,לנקלה[ ∼ אתְ :ל ַה ְבזוֹת ַבּ ְע ֵל ֶ

ְבּ ֵעינֵ ֶיהן )אסתר א .(17

בזז bzz

את

קל =] .1 .העדיף ,לקח כטוב ביותר[

קל =] .גזל ,שדד[ ∼ >רכוש< מן >בעלים<:

קל =] .דיבר[ עומד :יֵ שׁ

בּוֹטה ְכּ ַמ ְד ְקרוֹת ָח ֶרב )משלי יב .(18
ֶ
פִּעל =] .דיבר ,הביע[ ∼ }תוכן{ְ :לכֹל ֲא ֶשׁר ַיְב ֵטּא

ָה ָא ָדם ִבּ ְשׁ ֻב ָעה )ויקרא ה .(4

ם־שׁ ָלל ָרב ָבּזְ זוּ ֵמ ֶהם )דה”ב כח  ← .(8השמטהַ :רק־
וְ גַ ָ

בטה bṭh

ְשׁ ָל ָלהּ ְוּב ֶה ְמ ָתּהּ ָתּבֹזּוּ ָל ֶכם )יהושע ח > ∼ • .(2בעלים<:

בטח bṭḥ

י־בזָּ ה ַר ָבּה ָהיְ ָתה ָב ֶהם )דה”ב יד
ל־ה ָע ִרים ִכּ ִ
ת־כּ ֶ
וַ יָּ בֹזּוּ ֶא ָ

בוֹט ַח וְ ֵאיְך ַתּ ֲע ֶשׂה ִבּגְ אוֹן ַהיַּ ְר ֵדּן )ירמיה יב .2 .(5
ַא ָתּה ֵ
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ראה בטא.
קל.

וּב ֶא ֶרץ ָשׁלוֹם
 =] .1נפל[ עומדְ :

עברית

]= שכב בבטחה ,היה שקט[ עומדֶ :א ְב ַטח וְ לֹא ֶא ְפ ָחד

ל־חזוֹן
)תהלים לג  ∼ • .(15ב־ )× :(6וְ ָדנִ יֵּ אל ֵה ִבין ְבּ ָכ ָ

)ישעיה יב  =] .3 .(2סמך[ ∼ ב־ )×ָ :(~65בּ ַטח ָבּהּ ֵלב

וַ ֲחֹלמוֹת )דניאל א ] (17ראה סעיף } ∼ • .[5.5.3תוכן{

ַבּ ְע ָלהּ )משלי לא  ∼ • .(11על/אל )×ָ :(~30ב ַט ְח ָתּ ְלָּך

י־מ ְפּנֵ י ָה ָר ָעה נֶ ֱא ַסף ַה ַצּ ִדּיק )ישעיה
)×ְ :(1בּ ֵאין ֵמ ִבין ִכּ ִ

ל־מ ְצ ַריִ ם )מל”ב יח (21
ל־מ ְשׁ ֶענֶ ת ַה ָקּנֶ ה ָה ָרצוּץ ַהזֶּ ה ַע ִ
ַע ִ

נז .(1

]ראה סעיף .[5.6.1

ִא ָשּׁה וְ כֹל ֵמ ִבין ִל ְשׁמ ַֹע )נחמיה ח  =] .3 .(2נתן בינה[

י־א ָתּה ג ִֹחי ִמ ָבּ ֶטן
הפעיל] .1 .גורם של קל  ∼ [2אתִ :כּ ַ

־היא ֶב ֱאנוֹשׁ וְ נִ ְשׁ ַמת ַשׁ ַדּי ְתּ ִבינֵ ם
רוּח ִ
∼ את >פלוני<ָ :א ֵכן ַ

ל־שׁ ֵדי ִא ִמּי )תהלים כב ] .2 .(10גורם של
יחי ַע ְ
ַמ ְב ִט ִ

] .2כמו קל ∼ [2

לפעול

)×ֵ :(2מ ִאישׁ וְ ַעד־

)איוב לב  =] .4 .(8לימד ,הורה[ ∼ את/ל>פלוני< את

ת־ה ָעם ַהזֶּ ה ַעל־
קל  ∼ [3את על/אל :וְ ַא ָתּה ִה ְב ַט ְח ָתּ ֶא ָ

מוּעה )ישעיה
ת־מי ִיָבין ְשׁ ָ
יוֹרה ֵד ָעה וְ ֶא ִ
ת־מי ֶ
/ל>דבר<ֶ :א ִ

ָשׁ ֶקר )ירמיה כח .(15

כח ] (9ראה סעיף .[4.1.2

בטל bṭl

קל =] .עצר ,שבת[ עומד :וְ ִה ְת ַעוְּ תוּ ַאנְ ֵשׁי

אריו )בראשית
ל־צוָּ ָ
יָמן ָבּ ָכה ַע ַ
וּבנְ ִ
ן־א ִחיו וַ ְיֵּבךְּ ִ
יָמ ָ
ארי ִבנְ ִ
ַצוְּ ֵ

ֶה ָחיִ ל ָוּב ְטלוּ ַהטּ ֲֹחנוֹת )קהלת יב .(3

בין byn

קל =] .1 .קלט בראייה או בשכל ,הבחין,

וּמ ְשׁ ָפּט )משלי ב
הפנים[ ∼ את )×ָ :(~25אז ָתּ ִבין ֶצ ֶדק ִ
 ∼ • .(9ל/על/אל )× :(12לוּ ָח ְכמוּ יַ ְשׂ ִכּילוּ זֹאת ִיָבינוּ
יתם )דברים לב  ∼ • .(29ב־ )× :(4וָ ָא ִבינָ ה ָב ָר ָעה
ְל ַא ֲח ִר ָ

טוֹביָּ ה )נחמיה יג (7
ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ֶא ְליָ ִשׁיב ְל ִ

]ראה סעיף

} ∼ • .[5.5.3תוכן{ )× :(3וַ ֶיָּבן ֵע ִלי ִכּי יְ הוָ ה ק ֵֹרא ַלנָּ ַער
וּל ַבב
)שמ”א ג  =] .2 .(8הצליח ,יכול[ ∼ לפעול )×ְ :(1

נִ ְמ ָה ִרים ִיָבין ָל ָד ַעת )ישעיה לב .(4
וּב ָח ְכ ָמ ִתי ִכּי
יתי ְ
נפעל =] .חכם[ עומדְ :בּכ ַֹח יָ ִדי ָע ִשׂ ִ

נוֹתי )ישעיה י .(13
נְ ֻב ִ
פּוֹלֵל =] .דאג ל– ,שמר[ ∼ את :יְ ס ְֹב ֶבנְ הוּ יְבוֹנְ נֵ הוּ יִ ְצּ ֶרנְ הוּ

ְכּ ִאישׁוֹן ֵעינוֹ )דברים לב .(10

התפולל] .1 .כמו קל  ∼ [1את

בכה bkh

קל =] .1 .הזיל דמעות[ עומד :וַ יִּ פֹּל ַעל־

)×ֲ :(6עמֹד וְ ִה ְתבּוֹנֵ ן

נִ ְפ ְלאוֹת ֵאל )איוב לז  ∼ • .(14אל/על )× :(4וָ ֶא ְתבּוֹנֵ ן

א־היָ ה ְבנִ י ֲא ֶשׁר יָ ָל ְד ִתּי )מל”א ג .(21
ֵא ָליו ַבּבּ ֶֹקר וְ ִהנֵּ ה ל ֹ ָ
• ∼ ב־ )×ָ :(3ע ַמ ְד ִתּי וַ ִתּ ְתבֹּנֶ ן ִבּי )איוב ל (20

]ראה סעיף

מה ] • .(14כביטוי לאבל[ עומד :וַ יִּ ְס ְפּדוּ וַ ְיִּבכּוּ וַ יָּ ֻצמוּ

ל־שׁאוּל וְ ַעל־יְ הוֹנָ ָתן ְבּנוֹ )שמ”ב א .2 .(12
ד־ה ָע ֶרב ַע ָ
ַע ָ
]= ביכה ,התאבל[ ∼ את :וַ ְיִּבכּוּ אֹתוֹ ִמ ְצ ַריִ ם ִשׁ ְב ִעים יוֹם
יתי ִל ְק ֵשׁה־יוֹם ָעגְ ָמה
)בראשית נ  ∼ • .(3ל־ִ :אם־לֹא ָב ִכ ִ
ל־ה ָעם
נַ ְפ ִשׁי ָל ֶא ְביוֹן )איוב ל  ∼ • .(25על/אל :וַ יּ ִֹספוּ ָכ ָ

ִל ְבכּוֹת ָע ָליו )שמ”ב ג ] (34ראה סעיף .[5.2.2.2
ת־ה ַתּמּוּז )יחזקאל
פִּעל =] .התאבל[ ∼ אתְ :מ ַבכּוֹת ֶא ַ
ל־בּנֶ ָיה )ירמיה לא (15
ח  ∼ • .(14עלָ :ר ֵחל ְמ ַב ָכּה ַע ָ
]ראה סעיף .[5.2.2.2

בכר bkr

פִּעל.

 =] .1נשא פרי ראשון[ עומד:

לֹא־יִבּוֹל ָע ֵלהוּ וְ לֹא־יִ תֹּם ִפּ ְריוֹ ָל ֳח ָד ָשׁיו ַיְב ֵכּר )יחזקאל מז
ת־בּן־
יוּכל ְל ַב ֵכּר ֶא ֶ
 =] .2 .(12עשה לבכור[ ∼ את :לֹא ַ

נוּאה ַה ְבּכֹר )דברים כא .(16
ן־ה ְשּׂ ָ
ל־פּנֵ י ֶב ַ
הוּבה ַע ְ
ָה ֲא ָ
ְך־בּכוֹר ֲא ֶשׁר־
פֻּעל =] .הוקדש כבכור[ ∼ ל>אל<ַ :א ְ

ֻיְב ַכּר ַליהוָ ה )ויקרא כז .(26
חוֹלה
הפעיל> =] .אישה< ילדה בכור[ עומדִ :כּי קוֹל ְכּ ָ

קּוּדיָך
] .2 .[5.5.3כמו נפעל[ )×ִ :(1מזְּ ֵקנִ ים ֶא ְתבּוֹנָ ן ִכּי ִפ ֶ

ָשׁ ַמ ְע ִתּי ָצ ָרה ְכּ ַמ ְב ִכּ ָירה )ירמיה ד .(31

נָ ָצ ְר ִתּי )תהלים קיט .(100

בלג blg

יצה
וּמ ִל ָ
הפעיל] .1 .כמו קל  ∼ [1את )×ְ :(9ל ָה ִבין ָמ ָשׁל ְ

ל־עז )עמוס ה  =] .2 .(9התאושש[ עומדָ :ה ַשׁע
שׁ ֹד ַע ָ

יהם
ל־מ ֲע ֵשׂ ֶ
ל־כּ ַ
)משלי א  ∼ • .(6אל )×ַ :(1ה ֵמּ ִבין ֶא ָ

ִמ ֶמּנִּ י וְ ַא ְב ִליגָ ה )תהלים לט .(14
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הפעיל.

 =] .1חיזק[ ∼ אתַ :ה ַמּ ְב ִליג

הענף הכנעני

בלה blh

קל.

]= נשחק ,זקן[ עומד :וְ ֵא ֶלּה

התפעל] .כמו נפעל[ עומד :יָ חוֹגּוּ וְ יָ נוּעוּ ַכּ ִשּׁכּוֹר וְ ָכל־

מוֹתינוּ וּנְ ָע ֵלינוּ ָבּלוּ ֵמר ֹב ַה ֶדּ ֶרְך ְמאֹד )יהושע ט .(13
ַשׂ ְל ֵ

ָח ְכ ָמ ָתם ִתּ ְת ַבּ ָלּע )תהלים קז .(27

מוֹתי
עוֹרי ִשׁ ַבּר ַע ְצ ָ
פִּעל =] .שחק[ ∼ אתִ :בּ ָלּה ְב ָשׂ ִרי וְ ִ

בלק blq

)איכה ג .(4

וּבוֹל ָקהּ )ישעיה כד .(1
ְ
ָה ָא ֶרץ

בלהּ blh

הפעיל] .כתיב בלבד[ ראה בהל הפעיל.

בלל bll

 =] .1לחלח ,טבל[ ∼ >חומר<

קל.

בּוֹקק
קל =] .בקע[ ∼ אתִ :הנֵּ ה יְ הוָ ה ֵ

בנה bnh

קל =] .הקים ,ייסד[ ∼ את )×:(~300

ת־ה ִעיר וַ יֵּ ֶשׁב ָבּהּ )יהושע יט (50
וַ ְיִּבנֶ ה ֶא ָ

]ראה סעיף

ב>נוזל< ← סבילַ :חלּוֹת ַמצּוֹת ְבּלוֹּלת ַבּ ֶשּׁ ֶמן )ויקרא ז

יכל
וּבנוּ ְבּ ֵה ַ
חוֹקים יָ בֹאוּ ָ
 ← .[5.14פרטיטיב עם ב־ )×ְ :(4וּר ִ

 =] .2 .(12ערבב[ ∼ אתָ :ה ָבה נֵ ְר ָדה וְ נָ ְב ָלה ָשׁם ְשׂ ָפ ָתם

יְ הוָ ה )זכריה ו .(15

)בראשית יא  =] .3 .(7נתן בליל[ ∼ ל>בהמה< :ויבול

מוֹרים )שופטים יט .(21
)ק’ וַ ָיָּבל( ַל ֲח ִ
התפולל.

חוֹמה וָ ַא ֲע ִמיד ַה ְדּ ָלתוֹת )נחמיה ז .(1
ַה ָ

]= התערבב[ עומדֶ :א ְפ ַריִ ם ָבּ ַע ִמּים הוּא

בּוֹלל )הושע ז .(8
יִ ְת ָ

בלם blm

קל =] .חסם ,עצר[ ← השמטהְ :כּסוּס

קל] .בינוני בלבד ,כשם עצם בצירוף
וּפ ְצ ָתה
קל =] .לקח בפיו[ ∼ אתָ :

ת־פּ ָיה ָוּב ְל ָעה א ָֹתם )במדבר טז .(30
ָה ֲא ָד ָמה ֶא ִ

בעה bʿh I

ם־תּ ְב ָעיוּן
קל =] .שאל[ ← השמטהִ :א ִ

בעה bʿh II

קל =] .גרם שיבעבע[ ∼ אתַ :מיִ ם

ה־אשׁ )ישעיה סד .(1
ִתּ ְב ֶע ֵ
חוֹמה
נפעל =] .פרץ ,הופיע[ עומדְ :כּ ֶפ ֶרץ נ ֵֹפל נִ ְב ֶעה ְבּ ָ

נִ ְשׂגָּ ָבה )ישעיה ל .(13

נפעל =] .הושחת[ עומד :נִ ְב ַלע יִ ְשׂ ָר ֵאל )הושע ח .(8
ע־אוֶ ן )משלי
וּפי ְר ָשׁ ִעים ַיְב ַלּ ָ
פִּעל =] .1 .צרך[ ∼ אתִ :
יט .(28

אוּלי
ל־שׁ ְפ ָח ִתי ַ
לבנים ,העמיד בנים[ עומד :בֹּא־נָ א ֶא ִ

ְבּ ָעיוּ )ישעיה כא .(12

בולס שקמים )= עובד המטפל בשקמים([.

בלע blʿ I

 =] .2זכה

ִא ָבּנֶ ה ִמ ֶמּנָּ ה )בראשית טז .(2

ְכּ ֶפ ֶרד ֵאין ָה ִבין ְבּ ֶמ ֶתג־וָ ֶר ֶסן ֶע ְדיוֹ ִל ְבלוֹם )תהלים לב .(9

בלס bls

נפעל.

] .1סביל של קל[ עומד :וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר נִ ְבנְ ָתה

 =] .2השחית[ ∼ את :יְ הוָ ה ְבּ ַאפּוֹ ַיְב ְלּ ֵעם

בעה bʿh III

נפעל =] .נחשף[ ֵאיְך נֶ ְח ְפּשׂוּ ֵע ָשׂו

נִ ְבעוּ ַמ ְצ ֻפּנָ יו )עובדיה א .(6

אכ ֵלם ֵאשׁ )תהלים כא .(10
וְ ת ֹ ְ

בעט bʿṭ

ל־ה ָעם ֲא ֶשׁר
וּל ָכ ָ
פֻּעל =] .הורע[ ∼ ל־ֶ :פּן ֻיְב ַלּע ַל ֶמּ ֶלְך ְ

וּב ִמנְ ָח ִתי )שמ”א ב  ← .(29השמטה :וַ יִּ ְשׁ ַמן יְ ֻשׁרוּן
ְבּזִ ְב ִחי ְ

ִאתּוֹ )שמ”ב יז .(16

וַ ְיִּב ָעט )דברים לב .(15

בלע blʿ II

נפעל =] .התבלבל[ עומדָ :שׁגוּ ַב ֵשּׁ ָכר

בעל bʿl

קל =] .הכה ברגלו[ ∼ ב־ָ :ל ָמּה ִת ְב ֲעטוּ

קל.

 =] .1ידע )במובן המיני( ,שגל[

ן־היַּ יִ ן )ישעיה כח .(7
נִ ְב ְלעוּ ִמ ַ

∼ >אישה<ִ :כּי־יִ ַקּח ִאישׁ ִא ָשּׁה ְוּב ָע ָלהּ )דברים כד (1

פִּעל =] .בלבל[ ∼ אתַ :בּ ַלּע ֲאד ֹנָ י ַפּ ַלּג ְלשׁוֹנָ ם )תהלים

זוּל ֶתָך )ישעיה כו .(13
 =] .2שלט[ ∼ אתְ :בּ ָעלוּנוּ ֲאד ֹנִ ים ָ

נה .(10

• ∼ ב־ִ :כּי ָאנ ִֹכי ָבּ ַע ְל ִתּי ָב ֶכם )ירמיה ג .(14

ם־הזֶּ ה
פֻּעל] .סביל של פִּעל[ עומד :וַ יִּ ְהיוּ ְמ ַא ְשּׁ ֵרי ָה ָע ַ

נוּאה ִכּי ִת ָבּ ֵעל
נפעל] .סביל של קל  [1עומדַ :תּ ַחת ְשׂ ָ

וּמ ֻא ָשּׁ ָריו ְמ ֻב ָלּ ִעים )ישעיה ט .(15
ַמ ְת ִעים ְ

)משלי ל .(23
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בער bʿr I

קל =] .1 .דלק ,נשרף[ עומדַ :כּ ִפּ ְשׁ ִתּים

יַתּר יָ דוֹ
לוֹהּ וִ ַיד ְכּ ֵאנִ י ֵ
פִּעל =] .1 .שבר[ ∼ את :וְ י ֵֹאל ֱא ַ

ֲא ֶשׁר ָבּ ֲערוּ ָב ֵאשׁ )שופטים טו > =] .2 .(14אש< דלקה[

וִ ַיב ְצּ ֵענִ י )איוב ו  =] .2 .(9עשק[ ∼ את :וַ ְתּ ַב ְצּ ִעי ֵר ַעיִ ְך

ן־תּ ֵצא ָכ ֵאשׁ ֲח ָמ ִתי ָוּב ֲע ָרה וְ ֵאין ְמ ַכ ֶבּה )ירמיה ד
עומדֶ :פּ ֵ

ַבּע ֶֹשׁק )יחזקאל כב  =] .3 .(12הוציא לפועל ,מימש[

.(4

י־ק ֶדם )איכה ב .(17
ימ ֶ
∼ אתִ :בּ ַצּע ֶא ְמ ָרתוֹ ֲא ֶשׁר ִצוָּ ה ִמ ֵ

פִּעל =] .1 .הדליק ,הצית[ ∼ >אש<ַ :ה ָבּנִ ים ְמ ַל ְקּ ִטים

בצק bṣq

ת־ה ֵאשׁ )ירמיה ז • .(18
ֵע ִצים וְ ָה ָאבוֹת ְמ ַב ֲע ִרים ֶא ָ

∼ >דבר<ִ :וּב ֵער ָע ֶל ָיה ַהכּ ֵֹהן ֵע ִצים )ויקרא ו (5

]ראה

וּב ַע ְר ָתּ
 =] .2סילק ,השמיד[ ∼ אתִ :

סעיף .[5.10.2.4

ָה ָרע ִמ ִקּ ְר ֶבָּך )דברים יג > =] .3 .(6בעיר< רעה ,ליכך
וּב ֵער ִבּ ְשׂ ֵדה
עשב[ עומד :וְ ִשׁ ַלּח ֶאת־בעירה )ק’ ְבּ ִעירוֹ( ִ

ַא ֵחר )שמות כב .(4

קל =] .התנפח[ עומד :וְ ַרגְ ְלָך לֹא ָב ֵצ ָקה

)דברים ח .(4

בצר bṣr I

קל =] .ליקט[ ∼ >ענבים< :וְ לֹא

יה )ויקרא כה > ∼ • .(11כרם< :וַ ְיִּב ְצרוּ
ִת ְב ְצרוּ ֶאת־נְ זִ ֶר ָ

ת־כּ ְר ֵמ ֶיהם )שופטים ט (27
ֶא ַ

]ראה סעיף  5.10.1.1הערה

.[274

ת־ה ָאח ְל ָפנָ יו ְמב ָֹע ֶרת
פֻּעל] .סביל של פִּעל  [1עומד :וְ ֶא ָ

בצר bṣr II

)ירמיה לו .(22

נְ גִ ִידים )תהלים עו .(13

ר־אשׁ ַבּ ַלּ ִפּ ִידים
הפעיל] .1 .כמו פִּעל > ∼ [1אש< :וַ ְיַּב ֶע ֵ

בצר bṣr III

)שופטים טו > ∼ • .(5דבר< :וְ ִה ְב ַע ְר ִתּי ֶב ָע ָשׁן ִר ְכ ָבּהּ

א־יִבּ ֵצר ֵמ ֶהם כֹּל ֲא ֶשׁר יָ זְ מוּ ַל ֲעשׂוֹת )בראשית יא .(6
לֹ ָ

)נחום ב (14

]ראה סעיף

.[5.10.2.4

 =] .2שלח בעיר

לרעות[ ∼ >שדה< )אקוזטיב אדוורביאלי?(ִ :כּי ְיַב ֶער־

אוֹ־כ ֶרם )שמות כב .(4
ֶ
ִאישׁ ָשׂ ֶדה

בער bʿr II

קל] .בינוני בלבד ,כשם עצם ושם

רוּח
קל =] .הכניע[ ∼ אתְ :יִבצֹר ַ

נפעל =] .נמנע ,נשלל[ ∼ מן :וְ ַע ָתּה

חוֹמה )ישעיה כב .(10
פִּעל =] .חיזק[ ∼ אתְ :ל ַב ֵצּר ַה ָ

בקד bqd
בקע bqʿ

ראה פקד.
קל.

 =] .1קרע ,ביתר[ ∼ את :וְ ַהיָּ ם

תואר )= טיפש([.

ָבּ ַק ְע ָתּ ִל ְפנֵ ֶיהם )נחמיה ט  =] .2 .(11כבש[ ∼ >מקום<:

מוּסר
וּב ַא ַחת ְיִב ֲערוּ וְ יִ ְכ ָסלוּ ַ
נפעל =] .היה טיפש[ עומדְ :

אמר ְל ִב ְק ָעם ֵא ָליו )דה”ב לב
ל־ה ָע ִרים ַה ְבּ ֻצרוֹת וַ יּ ֹ ֶ
וַ יִּ ַחן ַע ֶ
.(1

ֲה ָב ִלים ֵעץ הוּא )ירמיה י .(8

בעת bʿt

וּבבֹאוֹ נִ ְב ַע ִתּי
נפעל =] .נבהל ,ירא[ עומדְ :

ֹלשׁת ַהגִּ בּ ִֹרים
 =] .3פרץ מעבר[ עומד :וַ ְיִּב ְקעוּ ְשׁ ֶ

ְבּ ַמ ֲחנֵ ה ְפ ִל ְשׁ ִתּים )שמ”ב כג .(16

ל־פּנָ י )דניאל ח  ∼ • .(17מ)ל(פני :וְ ָה ָמן נִ ְב ַעת
וָ ֶא ְפּ ָלה ַע ָ

קוֹלם
נפעל =] .1 .נקרע ,נפרץ[ עומד :וַ ִתּ ָבּ ַקע ָה ָא ֶרץ ְבּ ָ

ִמ ִלּ ְפנֵ י ַה ֶמּ ֶלְך וְ ַה ַמּ ְל ָכּה )אסתר ז .(6

)מל”א א  =] .2 .(40התפרץ ,נגלה[ עומדָ :אז ָיִבּ ַקע

פִּעל =] .הבהיל[ ∼ אתֲ :הלֹא ְשׂ ֵאתוֹ ְתּ ַב ֵעת ֶא ְת ֶכם

אוֹרָך )ישעיה נח .(8
ַכּ ַשּׁ ַחר ֶ

ַוּפ ְחדּוֹ יִ פֹּל ֲע ֵל ֶיכם )איוב יג .(11

ת־ע ֵצי ָה ֲעגָ ָלה
פִּעל =] .1 .קרע ,ביתר[ ∼ את :וַ ַיְב ְקּעוּ ֶא ֲ

בצע bṣʿ

קל.

 =] .1שבר ,קטע[ ∼ אתַ :הְך

)שמ”א ו .(14

וּב ַקּ ְע ִתּי
 =] .2גרם שיתפרץ[ ∼ אתִ :

ַה ַכּ ְפתּוֹר וְ יִ ְר ֲעשׁוּ ַה ִסּ ִפּים ְוּב ַצ ַעם ְבּרֹאשׁ ֻכּ ָלּם )עמוס ט

־ס ָערוֹת ַבּ ֲח ָמ ִתי )יחזקאל יג .(13
רוּח ְ
ַ

ֶ ∼ .2 .(1בּצע = השיג רווח שלא ביושר )×ִ :(6ל ְשׁ ָפְּך־

יּוֹתיו
יהם יְ ֻר ָטּשׁוּ וְ ָה ִר ָ
פֻּעל] .סביל של פִּעל  [1עומד :ע ְֹל ֵל ֶ

ָדּם ְל ַא ֵבּד נְ ָפשׁוֹת ְל ַמ ַען ְבּצ ַֹע ָבּ ַצע )יחזקאל כב .(27

ֻיְב ָקּעוּ )הושע יד .(1
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התפעל =] .נקרע[ עומד :וְ ֵא ֶלּה נֹאדוֹת ַהיַּ יִ ן ֲא ֶשׁר ִמ ֵלּאנוּ

א־ת ָמּ ְצ ִאי
וּת ֻב ְק ִשׁי וְ ל ֹ ִ
פֻּעל] .סביל של פִּעל  [1עומדְ :

ֲח ָד ִשׁים וְ ִהנֵּ ה ִה ְת ַבּ ָקּעוּ )יהושע ט .(13

עוֹד )יחזקאל כו .(21

הפעיל.

יהוּדה
 =] .1כבש[ ∼ >מקום< :נַ ֲע ֶלה ִב ָ

ברא brʾ I

ֹלהים
קל =] .יצר[ ∼ את :וַ ְיִּב ָרא ֱא ִ

וּנְ ִק ֶיצנָּ ה וְ נַ ְב ִק ֶענָּ ה ֵא ֵלינוּ )ישעיה ז  =] .2 .(6פרץ מעבר[

ת־ה ָא ָדם ְבּ ַצ ְלמוֹ )בראשית א .(27
ֶא ָ

יע
ע־מאוֹת ִאישׁ שׁ ֵֹלף ֶח ֶרב ְל ַה ְב ִק ַ
עומד :וַ יִּ ַקּח אוֹתוֹ ְשׁ ַב ֵ

נפעל] .סביל של קל[ עומדֶ :א ֱע ֶשׂה נִ ְפ ָלאֹת ֲא ֶשׁר לֹא־

ל־מ ֶלְך ֱאדוֹם וְ לֹא יָ כֹלוּ )מל”ב ג .(26
ֶא ֶ

ל־ה ָא ֶרץ )שמות לד .(10
נִ ְב ְראוּ ְב ָכ ָ

הָפעַל =] .נכבש[ עומדְ :בּ ִת ְשׁ ָעה ַלח ֶֹדשׁ ָה ְב ְק ָעה ָה ִעיר

ברא brʾ II

)ירמיה לט .(2

בקק bqq I

קל =] .השחית[ ∼ אתִ :הנֵּ ה יְ הוָ ה

וּבוֹל ָקהּ )ישעיה כד .(1
ְ
בּוֹקק ָה ָא ֶרץ
ֵ
נפעל =] .הושחת[ עומדִ :הבּוֹק ִתּבּוֹק ָה ָא ֶרץ וְ ִהבּוֹז ִתּבּוֹז

)ישעיה כד .(3
ת־א ְר ָצהּ )ירמיה נא
פּוֹעֵל] .כמו קל[ ∼ את :וִ יב ְֹקקוּ ֶא ַ
.(2

בקק bqq II

בּוֹקק
קל =] .פרה ,שגשג[ עומד :גֶּ ֶפן ֵ

יִ ְשׂ ָר ֵאל )הושע י .(1

בקר bqr

פִּעל =] .1 .חיפש ,בדק[ ∼ את/ל־:

וְ ָד ַר ְשׁ ִתּי ֶאת־צֹאנִ י ִוּב ַקּ ְר ִתּים )יחזקאל לד =] .2 .(11
חשב ,הרהר[ עומד :וְ ַא ַחר נְ ָד ִרים ְל ַב ֵקּר )משלי כ .(25
 =] .3בא לשהות )?([ ∼ ב)מקום(ַ :ל ֲחזוֹת ְבּנ ַֹעם־יְ הוָ ה

ְוּל ַב ֵקּר ְבּ ֵה ָיכלוֹ )תהלים כז .(4

בקשׁ bqš

פִּעל =] .1 .חיפש ,רצה למצוא או

ת־א ַחי ָאנ ִֹכי ְמ ַב ֵקּשׁ
להשיג[ ∼ את/ל>דבר< )×ֶ :(~160א ַ

)בראשית לז ] (16ראה סעיף  =] .2 .[4.4.2שאל ,תבע,
רצה לקבל[ ∼ >דבר< מן >פלוני< )×ָ :(~20אנ ִֹכי ֶא ֶע ְר ֶבנּוּ

ִמיָּ ִדי ְתּ ַב ְק ֶשׁנּוּ )בראשית מג } ∼ • .(9תוכן{ מן >פלוני<
)× :(2וַ ַיְב ֵקּשׁ ִמ ַשּׂר ַה ָסּ ִר ִיסים ֲא ֶשׁר לֹא יִ ְתגָּ ָאל )דניאל א
.(8

 =] .3רצה[ ∼

לפעול

י־מ ַב ֵקּשׁ ָשׁאוּל
)×ִ :(~20כּ ְ

ל־ק ִע ָילה )שמ”א כג .(10
ָלבוֹא ֶא ְ

ראה ברה .I

ברא brʾ III

אוֹת ֶהן
וּב ֵרא ְ
פִּעל =] .כרת[ ∼ אתָ :

בוֹתם )יחזקאל כג .(47
ְבּ ַח ְר ָ

ברד brd

וּב ַרד ְבּ ֶר ֶדת
קל =] .ירד ברד[ עומדָ :

ַהיָּ ַער )ישעיה לב .(19

ברה /brh Iברא brʾ II

קל =] .אכל[ ∼ את:

א־ב ָרא ִא ָתּם ָל ֶחם )שמ”ב יב .(17
וְ ל ֹ ָ
יהן ָהיוּ ְל ָברוֹת
פִּעל] .כמו קל[ ← השמטהִ :בּ ְשּׁלוּ יַ ְל ֵד ֶ

ָלמוֹ )איכה ד .(10
הפעיל =] .1 .האכיל[ ∼ את >פלוני< >מאכל< :וַ יָּבֹא

ת־דּוִ ד ֶל ֶחם )שמ”ב ג =] .2 .(35
ל־ה ָעם ְל ַה ְברוֹת ֶא ָ
ָכ ָ
ל־מנְ ַחת
אשׁית ָכּ ִ
יא ֶכם ֵמ ֵר ִ
התפטם ,השמין[ עומדְ :ל ַה ְב ִר ֲ

יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַע ִמּי )שמ”א ב .(29

ברה brh II
ברח brḥ

ראה ברר .I

קל =] .1 .נס ,נמלט[ ∼ מן :וְ ַע ָתּה ָבּ ַרח

ן־ה ָא ֶרץ ֵמ ַעל ַא ְב ָשׁלוֹם )שמ”ב יט  ← .(10השמטה:
ִמ ָ
יוֹתם וַ ְיִּב ַרח וַ יֵּ ֶלְך ְבּ ֵא ָרה )שופטים ט =] .2 .(21
וַ יָּ נָ ס ָ
יח ַה ִתּיכֹן ִל ְבר ַֹח
ת־ה ְבּ ִר ַ
עבר מצד לצד[ עומד :וַ יַּ ַעשׂ ֶא ַ

ל־ה ָקּ ֶצה )שמות לו .(33
ן־ה ָקּ ֶצה ֶא ַ
ְבּתוְֹך ַה ְקּ ָר ִשׁים ִמ ַ
הפעיל.

 =] .1הניס[ ∼

את

יחהוּ ֵמ ָע ָלי
מן :וָ ַא ְב ִר ֵ

ת־יוֹשׁ ֵבי
ְ
)נחמיה יג  ← .(28השמטהֵ :ה ָמּה ִה ְב ִריחוּ ֶא

גַ ת )דה”א ח .(13

 =] .2עבר )מצד לצד([ עומד:

לדיון במסגרותיו התחביריות של הפועל ִבּקשׁ ראה רובינשטיין

ן־ה ָקּ ֶצה ֶאל־
יח ַה ִתּיכֹן ְבּתוְֹך ַה ְקּ ָר ִשׁים ַמ ְב ִר ַח ִמ ַ
וְ ַה ְבּ ִר ַ

).(Rubinstein 1976b

ַה ָקּ ֶצה )שמות כו .(28
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ברך brk I

קל =] .כרע ברך[ עומד :נִ ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה

רוֹתי ִמ ֶכּם ַהמּ ְֹר ִדים
וּב ִ
הפריד )על מנת לטהר([ ∼ את מןָ :

פּוֹשׁ ִעים )יחזקאל כ .(38
וְ ַה ְ

וְ נִ ְכ ָר ָעה נִ ְב ְר ָכה ִל ְפנֵ י־יְ הוָ ה )תהלים צה (6

ל־תּגָּ עוּ … ִה ָבּרוּ נ ְֹשׂ ֵאי
נפעל =] .היטהר[ עומדָ :ט ֵמא ַא ִ

הפעיל] .גורם של קל[ ∼ את :וַ ְיַּב ֵרְך ַהגְּ ַמ ִלּים ִמחוּץ

ְכּ ֵלי יְ הוָ ה )ישעיה נב .(11

ָל ִעיר )בראשית כד .(11

וּל ָב ֵרר וְ ַל ְל ֵבּן
פִּעל =] .טיהר[ ← השמטהִ :ל ְצרוֹף ָבּ ֶהם ְ

ברך brk II

קל] .בינוני פעול בלבד[ ] .1סביל

אתָך
וּברוְּך ַא ָתּה ְבּ ֵצ ֶ
של פִּעל  [1עומדָ :בּרוְּך ַא ָתּה ְבּב ֶֹאָך ָ

)דברים כח .(6

] .2סביל של פִּעל  [2עומד :יְ ִהי

ֹלהיָך ָבּרוְּך )מל”א י ] .3 .(9סביל של פִּעל [3
יְ הוָ ה ֱא ֶ
רוּכה ַא ְתּ ַליהוָ ה ִבּ ִתּי )רות ג (10
∼ ל>אל<ְ :בּ ָ

]ראה סעיף

.[5.6.3
נפעל] .חוזר או הדדי של פִּעל  [1עומד :וְ נִ ְב ְרכוּ בוֹ כֹּל

גּוֹיֵ י ָה ָא ֶרץ )בראשית יח .(18
פִּעל.

 =] .1איחל טובה[ ∼ את/ל>פלוני<ְ :ל ַמ ַען

ל־מ ֲע ֵשׂה יָ ְדָך )דברים יד .(29
ֹלהיָך ְבּ ָכ ַ
ָיְב ֶר ְכָך יְ הוָ ה ֱא ֶ
 =] .2הילל[ ∼ את/ל>אל<ִ :שׁירוּ ַליהוָ ה ָבּ ֲרכוּ ְשׁמוֹ

)דניאל יא .(35
התפעל] .כמו נפעל[ עומד :יִ ְת ָבּ ֲררוּ וְ יִ ְת ַל ְבּנוּ וְ יִ ָצּ ְרפוּ

ַר ִבּים )דניאל יב .(10
הפעיל] .כמו פִּעל[ ← השמטה :לוֹא ִלזְ רוֹת וְ לוֹא ְל ָה ַבר

)ירמיה ד .(11

ברר brr II

קל] .בינוני פעול בלבד ,כשם תואר

)= חד ,מחודד([.
הפעיל =] .חידד[ ∼ אתָ :ה ֵברוּ ַה ִח ִצּים )ירמיה נא .(11

בשׁל bšl

קל =] .הגיע לבשלות[ עומדִ :שׁ ְלחוּ ַמגָּ ל

ִכּי ָב ַשׁל ָק ִציר )יואל ד .(13

)תהלים צו  ∼ .3 .(2את >פלוני< ל>אל< = פנה לאל

וּב ֵשּׁל
פִּעל =] .הכין לאכילה באמצעות חימום[ ∼ אתַ :

בבקשה שיברך את פלוני :ברכת אתכם ליהוה שמרן

נָ זִ יד ִל ְבנֵ י ַהנְּ ִב ִיאים )מל”ב ד .(38

ולאשרתה ”בירכתי אתכם ליהוה שומרון ולאשרתו” )KAjr

ם־בּ ְכ ִלי נְ ח ֶֹשׁת ֻבּ ָשּׁ ָלה
פֻּעל] .סביל של פִּעל[ עומד :וְ ִא ִ

אוּלי ָח ְטאוּ
] (18:1ראה סעיף  =] .4 .[5.6.3קילל[ ∼ אתַ :

)ויקרא ו .(21

ֹלהים ִבּ ְל ָב ָבם )איוב א .(5
וּב ֲרכוּ ֱא ִ
ָבנַ י ֵ
פֻּעל.

יה
ֹלת ָ
הפעיל] .גורם של קל[ ∼ אתִ :ה ְב ִשׁילוּ ַא ְשׁ ְכּ ֶ

] .1סביל של פִּעל  [1עומדְ :תּב ַֹרְך ִמנָּ ִשׁים יָ ֵעל

)שופטים ה ] .2 .(24סביל של פִּעל  [2יְ ִהי ֵשׁם יְ הוָ ה

ְמב ָֹרְך )איוב א .(21
התפעל] .חוזר או הדדי של פִּעל  [1עומד :וְ ִה ְת ָבּ ְרכוּ

בוֹ גּוֹיִ ם וּבוֹ יִ ְת ַה ָלּלוּ )ירמיה ד .(2

ברק brq

קל =] .יצר ברק[ ∼ ברקְ :בּרוֹק ָבּ ָרק

וּת ִפ ֵיצם )תהלים קמד .(6
ְ

ברר /brr Iברה brh II

ֲענָ ִבים )בראשית מ .(10

בשׁס bšs

פּוֹעֵל =] .רמס/הטיל מס )?([ ∼ על:

ת־בּר ִתּ ְקחוּ ִמ ֶמּנּוּ )עמוס ה
וּמ ְשׂ ַא ַ
ל־דּל ַ
בּוֹשׁ ְס ֶכם ַע ָ
יַ ַען ַ
.(11

בשׂר bśr

פִּעל.

 =] .1הביא בשורה ל– ,יידע[

∼ את >פלוני<ָ :מ ַשׁח יְ הוָ ה א ִֹתי ְל ַב ֵשּׂר ֲענָ וִ ים )ישעיה
ת־ה ֶמּ ֶלְך
סא  ∼ • .(1את >פלוני< }תוכן{ :וַ ֲא ַב ְשּׂ ָרה ֶא ַ

קל =] .1 .בחר[

י־שׁ ָפטוֹ יְ הוָ ה ִמיַּ ד א ָֹיְביו )שמ”ב יח  =] .2 .(19הכריז
ִכּ ְ

רוּ־ל ֶכם ִאישׁ וְ יֵ ֵרד ֵא ָלי )שמ”א יז =] .2 .(8
∼ אתְ :בּ ָ

כבשורה[ ∼ אתִ :בּ ַשּׂ ְר ִתּי ֶצ ֶדק ְבּ ָק ָהל ָרב )תהלים מ .(10
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התפעל =] .קיבל בשורה[ ∼ }תוכן{ :יִ ְת ַבּ ֵשּׂר ֲאד ֹנִ י

גבהּ gbh

ל־ה ָקּ ִמים ָע ֶליָך )שמ”ב
י־שׁ ָפ ְטָך יְ הוָ ה ַהיּוֹם ִמיַּ ד ָכּ ַ
ַה ֶמּ ֶלְך ִכּ ְ

ל־ה ָעם ִמ ִשּׁ ְכמוֹ וָ ָמ ְע ָלה )שמ”א י  =] .2 .(23היה
ִמ ָכּ ָ

יח .(31

מכובד[ עומד :וַ יִּ גְ ַבּה יְ הוָ ה ְצ ָבאוֹת ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט )ישעיה ה

בתק btq

בוֹתם
וּב ְתּקוְּך ְבּ ַח ְר ָ
קל =] .חתך[ ∼ אתִ :

)יחזקאל טז .(40

בתר btr

ת־ה ִצפֹּר לֹא
קל =] .חתך[ ∼ את :וְ ֶא ַ

ָב ָתר )בראשית טו  10ב(.
פִּעל =] .חתך[ ∼ את :וַ ַיְב ֵתּר א ָֹתם ַבּ ָתּוֶ ְך )בראשית טו
 10א(.

אמר ֵאל
 =] .3 .(16היה גאה[ עומד :יַ ַען גָּ ַבהּ ִל ְבָּך וַ תּ ֹ ֶ

ָאנִ י )יחזקאל כח .(2
הפעיל.

] .1גורם של קל  ∼ [1אתִ :ה ְשׁ ַפּ ְל ִתּי ֵעץ

גָּ ב ַֹה ִהגְ ַבּ ְה ִתּי ֵעץ ָשׁ ָפל )יחזקאל יז .(24
ָל ָשׁ ֶבת )תהלים קיג ] (5ראה סעיף .[5.1.2

קל =] .1 .תחם כגבול[ ∼ את :וְ ַהיַּ ְר ֵדּן

ת־ק ְד ָמה )יהושע יח  =] .2 .(20היה
יִ גְ בֹּל־אֹתוֹ ִל ְפ ַא ֵ

ג

ל־בּהּ )זכריה
ם־ח ָמת ִתּגְ ָבּ ָ
סמוך ,נגע בגבולו[ ∼ ב־ :וְ גַ ֲ
קל =] .גדל ,התחזק[ עומדִ :כּי־גָ אוּ

ַה ַמּיִ ם )יחזקאל מז .(5

גאל gʾl I

] .2כפועל

יהי
ֹלהינוּ ַה ַמּגְ ִבּ ִ
אדוורביאלי[ ∼ לפעולִ :מי ַכּיהוָ ה ֱא ֵ

גבל gbl

גאה gʾh

קל =] .1 .היה גבוה ,רם[ עומד :וַ יִּ גְ ַבּהּ

קל.

 =] .1פדה[ ∼ את :וְ גָ ַאל ֵאת

ִמ ְמ ַכּר ָא ִחיו )ויקרא כה  =] .2 .(25הציל[ ∼ את מן:

ט  =] .3 .(2קבע גבול[ ∼ גבול :לֹא ַת ִסּיג גְּ בוּל ֵר ֲעָך

ֲא ֶשׁר גָּ ְבלוּ ִראשׁ ֹנִ ים )דברים יט .(14
ת־ה ָעם ָס ִביב
הפעיל =] .תחם בגבול[ ∼ את :וְ ִהגְ ַבּ ְל ָתּ ֶא ָ

)שמות יט .(12

יּוֹשׁ ֵיעם ִמיַּ ד שׂוֹנֵ א וַ יִּ גְ ָא ֵלם ִמיַּ ד אוֹיֵב )תהלים קו .(10
וַ ִ

גבר gbr

] .3בינוני כשם עצם בצירוף גֹּאל דם )= נוקם([.

ל־ה ָא ֶרץ )בראשית ז (24
וַ יִּ גְ ְבּרוּ ַה ַמּיִ ם ַע ָ

נפעל =] .נפדה[ עומדִ :חנָּ ם נִ ְמ ַכּ ְר ֶתּם וְ לֹא ְב ֶכ ֶסף ִתּגָּ ֵאלוּ

הערה .[4

)ישעיה נב .(3

הוּדה
ת־בּית יְ ָ
פִּעל =] .חיזק ,העצים[ ∼ את :וְ גִ ַבּ ְר ִתּי ֶא ֵ

גאל gʾl II

נפעל =] .טונף ,הפך לטמא[ עומד:

קל =] .היה או נהיה חזק ,עצום[ עומד:
]ראה סעיף 5.1.1

)זכריה י .(6

עוֹת ֶיכם ֶבּ ָעוֹן )ישעיה נט .(3
יכם נְ ג ֲֹאלוּ ַב ָדּם וְ ֶא ְצ ְבּ ֵ
ִכּי ַכ ֵפּ ֶ

התפעל =] .התנשא ,התרברב[ עומד :וַ יַּ גֵּ ד ָל ֶהם ָפּ ֳע ָלם

ל־מזְ ְבּ ִחי ֶל ֶחם
ישׁים ַע ִ
פִּעל =] .טינף ,טימא[ ∼ אתַ :מגִּ ִ

ִוּפ ְשׁ ֵע ֶיהם ִכּי יִ ְתגַּ ָבּרוּ )איוב לו (9

ְמג ָֹאל וַ ֲא ַמ ְר ֶתּם ַבּ ֶמּה גֵ ַא ְלנוָּך )מלאכי א .(7

.[7

ן־ה ְכּ ֻהנָּ ה
פֻּעל =] .טונף ,הפך לטמא[ עומד :וַ יְ ג ֲֹאלוּ ִמ ַ

הפעיל =] .1 .התנשא ,התרברב[ עומדִ :ל ְלשׁ ֹנֵ נוּ נַ גְ ִבּיר

)עזרא ב .(62

… ִמי ָאדוֹן ָלנוּ )תהלים יב  =] .2 .(5חיזק[ ∼ את:

התפעל =] .היטנף ,היטמא[ עומדֲ :א ֶשׁר לֹא־יִ ְתגָּ ַאל

וְ ִהגְ ִבּיר ְבּ ִרית ָל ַר ִבּים )דניאל ט .(27

ְבּ ַפ ְת ַבּג ַה ֶמּ ֶלְך ְוּביֵ ין ִמ ְשׁ ָתּיו )דניאל א .(8

גדד gdd I

בּוּשׁי ֶאגְ ָא ְל ִתּי )ישעיה
ל־מ ְל ַ
הפעיל =] .טינף[ ∼ את :וְ ָכ ַ

ד־שׁ ָפְך־
וּב ְר ָמ ִחים ַע ְ
עומד :וַ יִּ ְתגּ ְֹדדוּ ְכּ ִמ ְשׁ ָפּ ָטם ַבּ ֲח ָרבוֹת ָ

סג .(3

ָדּם ֲע ֵל ֶיהם )מל”א יח .(28
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]ראה סעיף  5.1.1הערה

]= חתך את עורו[

עברית

גדד gdd II

קל =] .התאסף[ עומד :יָ גוֹדּוּ ַעל־

מוֹאב וּזְ ר ֹעוֹ
נפעל] .סביל של קל[ עומד :נִ גְ ְדּ ָעה ֶק ֶרן ָ

נֶ ֶפשׁ ַצ ִדּיק )תהלים צד .(21

נִ ְשׁ ָבּ ָרה )ירמיה מח .(25

וּבית זוֹנָ ה יִ ְתגּ ָֹדדוּ
התפולל] .כמו קל[ עומד :וַ יִּ נְ ָאפוּ ֵ

ת־ה ַמּ ֵצּבוֹת וַ יְ גַ ַדּע ֶאת־
פִּעל] .כמו קל[ ∼ את :וַ יְ ַשׁ ֵבּר ֶא ַ

)ירמיה ה .(7

ָה ֲא ֵשׁ ִרים )דה”ב יד .(2

גדל gdl

קל.

 =] .1היה גדול ,מכובד[ עומד:

ֹלהי גָּ ַד ְל ָתּ ְמּאֹד )תהלים קד ] (1ראה סעיף .[5.1.1
יְ הוָ ה ֱא ַ

פֻּעל] .סביל של פִּעל[ ִשׁ ְק ִמים גֻּ ָדּעוּ )ישעיה ט .(9

גדף gdp

פִּעל =] .חירף ,קילל[ ∼ אתֶ :את־יְ הוָ ה

 =] .2צמח ,בגר[ עומד :וַ יִּ גְ ַדּל ַהיֶּ ֶלד וַ יִּ גָּ ַמל )בראשית כא

הוּא ְמגַ ֵדּף )במדבר טו .(30

.(8

גדר gdr

פִּעל] .1 .גורם של קל  ∼ [1את/ל־ :וַ יְ גַ ֵדּל יְ הוָ ה ֶאת־

ת־פּ ְר ֵצ ֶיהן )עמוס ט  =] .2 .(11הקיף מכל
וְ גָ ַד ְר ִתּי ֶא ִ

ְשֹׁלמֹה ְל ַמ ְע ָלה )דה”א כט ] .2 .(25גורם של קל [2
רוֹמ ְמ ִתּי ְבתוּלוֹת )ישעיה כג
חוּרים ַ
∼ את :וְ לֹא גִ ַדּ ְל ִתּי ַבּ ִ
.(4
פֻּעל] .סביל של פִּעל  [2עומדָ :בּנֵ ינוּ ִכּנְ ִט ִעים ְמגֻ ָדּ ִלים

עוּר ֶיהם )תהלים קמד .(12
ִבּנְ ֵ
 =] .1עשה עצמו גדול ,מכובד[ עומד:

התפעל.

נוֹד ְע ִתּי ְל ֵעינֵ י גּוֹיִ ם ַר ִבּים )יחזקאל
וְ ִה ְתגַּ ִדּ ְל ִתּי וְ ִה ְת ַק ִדּ ְשׁ ִתּי וְ ַ
לח .(23

רוֹמם
 =] .2התנשא ,התרברב[ עומד :וְ יִ ְת ֵ

יפה
] .1גורם של קל  ∼ [1אתְ :ל ַה ְק ִטין ֵא ָ

ְוּל ַהגְ ִדּיל ֶשׁ ֶקל )עמוס ח ] .2 .(5כמו התפעל  ∼ [2על:
תוֹכיחוּ ָע ַלי ֶח ְר ָפּ ִתּי )איוב יט .(5
ם־א ְמנָ ם ָע ַלי ַתּגְ ִדּילוּ וְ ִ
ִא ָ
י־הגְ ִדּיל יְ הוָ ה ַל ֲעשׂוֹת
] .3כפועל מעריך[ ∼ לעשותִ :כּ ִ

)יואל ב (21

]ראה סעיף  5.11הערה

 ← .[349השמטה:

ר־הגְ ִדּל ִע ָמּ ֶכם )שמ”א יב .(24
ִכּי ְראוּ ֵאת ֲא ֶשׁ ִ

צד ,חסם[ ∼ בעד :גָּ ַדר ַבּ ֲע ִדי וְ לֹא ֵא ֵצא )איכה ג .(7
ל־בּית יִ ְשׂ ָר ֵאל
 =] .3הקים גדר[ ∼ גָּ ֶדר :וַ ִתּגְ ְדּרוּ גָ ֵדר ַע ֵ

)יחזקאל יג .(5

גההּ ghh

יוּכל
קל =] .נרפא[ עומד :וְ הוּא לֹא ַ

ִל ְרפֹּא ָל ֶכם וְ לֹא־יִ גְ ֶהה ִמ ֶכּם ָמזוֹר )הושע ה .(13

גהר ghr

קל =] .התכופף ,כרע[ עומד :וַ יַּ ַעל וַ יִּ גְ ַהר

ָע ָליו )מל”ב ד .(35

גוד gwd

גוּדנּוּ וְ הוּא
קל =] .תקף[ עומד :גָּ ד גְּ דוּד יְ ֶ

יָ גֻ ד ָע ֵקב )בראשית מט .(19

ל־אל )דניאל יא ] (36ראה סעיף .[5.1.1
ל־כּ ֵ
וְ יִ ְתגַּ ֵדּל ַע ָ
הפעיל.

קל.

.4

גוז gwz

קל =] .1 .עבר ,חלף[ עומדִ :כּי־גָ ז ִחישׁ

וַ נָּ ֻע ָפה )תהלים צ  =] .2 .(10העביר ממקום למקום[
ן־היָּ ם )במדבר
רוּח נָ ַסע ֵמ ֵאת יְ הוָ ה וַ יָּ גָ ז ַשׂ ְלוִ ים ִמ ַ
∼ את :וְ ַ
יא .(31

גוע gwʿ

קל =] .דווה ,מת[ עומד :וַ יִּ גְ וַ ע יִ ְצ ָחק

וַ יָּ ָמת )בראשית לה .(29

ל־תּגְ ֵדּל ִפּיָך
∼ פה = דיבר בהתנשאות ,התרברב :וְ ַא ַ

גוף gwp

יכם
ְבּיוֹם ָצ ָרה )עובדיה א  ∼ • .(12בפה :וַ ַתּגְ ִדּילוּ ָע ַלי ְבּ ִפ ֶ

וֶ ֱאחֹזוּ )נחמיה ז .(3

וְ ַה ְע ַתּ ְר ֶתּם ָע ַלי ִדּ ְב ֵר ֶיכם )יחזקאל לה (13

]ראה סעיף

.[5.10.3.2

גדע gdʿ

 =] .1סגר ,סתם[ ∼ את )×:(4

הפעיל =] .סגר[ ∼ את :יָ גִ יפוּ ַה ְדּ ָלתוֹת

גור gwr I

קל =] .שכן[ ∼ ב)מקום( )×:(~55

גוּר־שׁם ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם )ירמיה מד  ∼ • .(14עם
ָ
ַה ָבּ ִאים ָל
קל =] .כרת[ ∼ את :וְ גָ ַד ְע ִתּי ֶאת־זְ ר ֲֹעָך

וְ ֶאת־זְ ר ַֹע ֵבּית ָא ִביָך )שמ”א ב .(31

/את )× :(~15וְ ִכי־יָ גוּר ִא ְתּ ֶכם גֵּ ר )במדבר טו (24
סעיף  4.4.3.2וסעיף  5.3.1הערה .[38
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הענף הכנעני

ר־אנִ י
ל־ה ַא ְל ָמנָ ה ֲא ֶשׁ ֲ
התפולל] .כמו קל[ ∼ עםֲ :הגַ ם ַע ָ

גזר gzr

עוֹת )מל”א יז .(20
גּוֹרר ִע ָמּהּ ֲה ֵר ָ
ִמ ְת ֵ

ַהיֶּ ֶלד ַה ַחי ִל ְשׁנָ יִ ם )מל”א ג  =] .2 .(25ניתק ,הרחיק[

גור gwr II

קל =] .1 .התאסף בכוונה להרע

)?([ עומד :יָ גוּרוּ יצפינו )ק’ יִ ְצפּוֹנוּ( ֵה ָמּה ֲע ֵק ַבי יִ ְשׁמֹרוּ
)תהלים נו  ∼ • .(7עלִ :כּי ִהנֵּ ה ָא ְרבוּ ְלנַ ְפ ִשׁי יָ גוּרוּ ָע ַלי

ַעזִ ים )תהלים נט .(4

 =] .2זמם )?([ ∼ אתֲ :א ֶשׁר

ָח ְשׁבוּ ָרעוֹת ְבּ ֵלב ָכּל־יוֹם יָ גוּרוּ ִמ ְל ָחמוֹת )תהלים קמ .(3

קל =] .1 .חתך ,ביתר[ ∼ את :גִּ זְ רוּ ֶאת־

∼ את מן :גָּ זַ ר ִמ ִמּ ְכ ָלה צֹאן )חבקוק ג (17

]ראה סעיף

ר־אוֹמר וְ יָ ָקם
ֶ
 6.1.7הערה  =] .3 .[36קבע[ ∼ את :וְ ִתגְ זַ
ָלְך )איוב כב  =] .4 .(28טרף ,אכל[ ← השמטה :וַ יִּ גְ זֹר

ל־שׂמֹאול וְ לֹא ָשׂ ֵבעוּ )ישעיה ט
אכל ַע ְ
ל־יָמין וְ ָר ֵעב וַ יּ ֹ ַ
ַע ִ
.(19
 =] .1ניתק ,הורחק[ ∼ מן :שׁ ְֹכ ֵבי ֶק ֶבר ֲא ֶשׁר

 =] .3התגרה ,רב )?([ ∼ אתִ :מי־גָ ר ִא ָתְּך ָע ַליִ ְך יִ פּוֹל

נפעל.

)ישעיה נד .(15

לֹא זְ ַכ ְר ָתּם עוֹד וְ ֵה ָמּה ִמיָּ ְדָך נִ גְ זָ רוּ )תהלים פח .2 .(6

גור /gwr IIIיגר ygr

קל =] .1 .ירא[ ∼ מן

)×ִ :(10מ ֶמּנּוּ יָ גוּרוּ ָכּל־י ְֹשׁ ֵבי ֵת ֵבל )תהלים לג  ∼ • .(8את
ל־ע ְצּב ָֹתי )איוב ט  =] .2 .(28דאג למען[
)× :(4יָ ג ְֹר ִתּי ָכ ַ
∼ ל־ְ :ל ֶעגְ לוֹת ֵבּית ָאוֶ ן יָ גוּרוּ ְשׁ ַכן שׁ ְֹמרוֹן )הושע י (5
]ראה סעיף .[5.2.2.1

גזה gzh

קל =] .הוציא )?([ ∼ את מןִ :מ ְמּ ֵעי ִא ִמּי

ַא ָתּה גוֹזִ י )תהלים עא .(6

גזז gzz

נִ גְ זַ ְרנוּ ָלנוּ )יחזקאל לז  =] .3 .(11נקבע[ עומד :וְ ֵאת

ֲא ֶשׁר־נִ גְ זַ ר ָע ֶל ָיה )אסתר ב .(1

גחה gḥh

ראה גיח.

גיח /gyḥגחה gḥh

קל =] .1 .פרץ ,יצא[

∼ מןְ :בּגִ יחוֹ ֵמ ֶר ֶחם יֵ ֵצא )איוב לח ] .2 .(8גורם של [1
י־א ָתּה ג ִֹחי ִמ ָבּ ֶטן )תהלים כב =] .3 .(10
∼ את מןִ :כּ ַ
יּוֹל ָדה
ת־ציּוֹן ַכּ ֵ
חוּלי וָ ג ִֹחי ַבּ ִ
רעד כאישה יולדת[ עומדִ :

קל =] .1 .גזר ,גילח[ ∼ >שֵׂער< :גָּ זִּ י נִ זְ ֵרְך

)ירמיה ז > ∼ • .(29איבר בגוף< :וַ יָּ גָ ז ֶאת־רֹאשׁוֹ )איוב
א > ∼ • (20צאן< :וְ ָל ָבן ָה ַלְך ִלגְ זֹז ֶאת־צֹאנוֹ )בראשית
לא ] .(19ראה סעיף  =] .2 .[5.10.1.1גילח את שְׂערו,
ל־בּנֵ י ַתּ ֲענוּגָ יִ ְך )מיכה א .(16
התגלח[ עומדָ :ק ְר ִחי וָ גֹזִּ י ַע ְ
נפעל =] .נגזר ,נשמד[ עומד :וְ ֵכן נָ גֹזּוּ וְ ָע ָבר )נחום א
.(12

גזל gzl

מוֹתינוּ וְ ָא ְב ָדה ִת ְקוָ ֵתנוּ
]= אבד ,אפס[ עומדְ :יָבשׁוּ ַע ְצ ֵ

קל =] .1 .קיפח ,נישל[ ∼ את >פלוני<:

ל־דּל ִכּי ַדל־הוּא )משלי כב  =] .2 .(22לקח
ל־תּגְ זָ ָ
ַא ִ
ת־ה ֲחנִ ית ִמיַּ ד
בכוח[ ∼ >דבר< מן >פלוני< :וַ יִּ גְ זֹל ֶא ַ
ַה ִמּ ְצ ִרי )שמ”ב כג  ← .(21השמטהְ :בּ ֵאר ַה ַמּיִ ם ֲא ֶשׁר

)מיכה ד .(10
יח ִמ ְמּקֹמוֹ
הפעיל] .כמו קל  ∼ [1מן :וְ א ֵֹרב יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמגִ ַ

)שופטים כ .(33

גיל gyl

ת־ציּוֹן
קל =] .שמח[ עומד :גִּ ִילי ְמאֹד ַבּ ִ

ירוּשׁ ַלםִ
רוּשׁ ַלםִ )זכריה ט  ∼ • .(9ב־ :וְ גַ ְל ִתּי ִב ָ
יעי ַבּת יְ ָ
ָה ִר ִ

וְ ַשׂ ְשׂ ִתּי ְב ַע ִמּי )ישעיה סה ] (19ראה סעיף  4.5הערה .[89

גלה glh

קל.

 =] .1חשף[ ∼ >מכוסה< ←

ת־הגָּ לוּי )ירמיה לב .2 .(11
ת־ה ָחתוּם … וְ ֶא ַ
סבילֶ :א ֶ
]= פרסם ,הודיע[ ∼ >דבר< אל/ל>פלוני<ִ :כּי ִאם־גָּ ָלה
יאים )עמוס ג  ← .(7סבילַ :פּ ְת ֶשׁגֶ ן
ל־ע ָב ָדיו ַהנְּ ִב ִ
סוֹדוֹ ֶא ֲ

ל־ה ַע ִמּים )אסתר ג .(14
ַה ְכּ ָתב … גָּ לוּי ְל ָכ ָ

 ∼ .3אֹזן

גָּ זְ לוּ ַע ְב ֵדי ֲא ִב ֶימ ֶלְך )בראשית כא .(25

יתי
>פלוני< = יידע את פלוני )×ֶ :(13א ְשׁ ַלח ֵא ֶליָך וְ גָ ִל ִ

נפעל] .סביל של קל  [2עומד :וְ נִ גְ זְ ָלה ְשׁנָ ָתם )משלי ד

ת־אזְ נֶ ָך )שמ”א כ  =] .4 .(12יצא לגלוּת[ ∼ מן :וַ יִּ גֶ ל
ֶא ָ

.(16

שּׁוּרה )מל”ב יז  ← .(23השמטה:
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ַעל ַא ְד ָמתוֹ ַא ָ
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פֻּעל> =] .שֵׂער< נגזז[ עומד :וַ יָּ ֶחל ְשׂ ַער־רֹאשׁוֹ ְל ַצ ֵמּ ַח

ִכּי ַהגִּ ְלגָּ ל גָּ ֹלה יִ גְ ֶלה )עמוס ה .(5
נפעל =] .1 .נחשף[ עומד :וַ יֵּ ָראוּ ֲא ִפ ֵקי יָם יִ גָּ לוּ מ ְֹסדוֹת

ֵתּ ֵבל )שמ”ב כב .(16

 =] .2נודע ,עשה שיכירוהו[

ַכּ ֲא ֶשׁר גֻּ ָלּח )שופטים טז >] • .(22אדם< נגזז[ עומד:
ִאם־גֻּ ַלּ ְח ִתּי וְ ָסר ִמ ֶמּנִּ י כ ִֹחי )שופטים טז .(17

ל־ה ֲאנָ ִשׁים וְ נִ גְ ִלינוּ
∼ אל/ל>פלוני<ִ :הנֵּ ה ֲאנַ ְחנוּ ע ְֹב ִרים ֶא ָ

התפעל =] .1 .גזז לעצמו[ ∼ >שֵׂער<ַ :א ַחר ִה ְתגַּ ְלּחוֹ

דּוֹרי
יהם )שמ”א יד  =] .3 .(8הורחק ,נלקח[ ∼ מןִ :
ֲא ֵל ֶ

ֶאת־נִ זְ רוֹ )במדבר טז .(19

] .2כמו פִּעל  [2עומד:

נִ ַסּע וְ נִ גְ ָלה ִמנִּ י ְכּא ֶֹהל ר ִֹעי )ישעיה לח .(12

ת־הנֶּ ֶתק לֹא יְ גַ ֵלּ ַח )ויקרא יג .(33
וְ ִה ְתגַּ ָלּח וְ ֶא ַ

פִּעל.

וּב ָתּהּ
 =] .1חשף[ ∼ >מכוסה<ֶ :ע ְרוַ ת ִא ָשּׁה ִ

גלל gll

קל =] .1 .גִּלגל ,הזיז בתנועה סיבובית[

לֹא ְתגַ ֵלּה )ויקרא יח  ∼ • .(17על >מכוסה< :גִּ ָלּה ַעל־

ל־פּי ַה ְמּ ָע ָרה )יהושע י .(18
∼ את :גֹּלּוּ ֲא ָבנִ ים גְּ ד ֹלוֹת ֶא ִ

אתיִ ְך )איכה ד ] (22ראה סעיף  =] .2 .[5.10.2.3הסיר[
ַחטּ ֹ ָ

 =] .2הסב ,הפנה[ ∼ את :גֹּל ֶאל־יְ הוָ ה ַמ ֲע ֶשׂיָך )משלי

הוּדה )ישעיה כב =] .3 .(8
∼ >כיסוי< :וַ יְ גַ ל ֵאת ָמ ַסְך יְ ָ

טז .(3

יתי
פרסם ,הודיע[ ∼ >דבר< אל >פלוני<ִ :כּי ֵא ֶליָך גִּ ִלּ ִ

ת־ר ִיבי )ירמיה יא .(20
ֶא ִ

נפעל =] .1 .גולגל[ עומד :וְ נָ גֹלּוּ ַכ ֵסּ ֶפר ַה ָשּׁ ָמיִ ם )ישעיה
לד  =] .2 .(4התגלגל ,זרם[ עומד :וְ יִ גַּ ל ַכּ ַמּיִ ם ִמ ְשׁ ָפּט

תּוֹכ ַחת ְמגֻ ָלּה
ַ
טוֹבה
ָ
פֻּעל] .סביל של פִּעל  [1עומד:

)עמוס ה .(24

ֵמ ַא ֲה ָבה ְמ ֻס ָתּ ֶרת )משלי כז .(5

ן־ה ְסּ ָל ִעים )ירמיה
פִּלְפֵּל =] .הטיל[ ∼ את :וְ גִ ְלגַּ ְל ִתּיָך ִמ ַ

התפעל] .חוזר של פִּעל  [1עומד :וַ יִּ ְתגַּ ל ְבּתוְֹך ָא ֳהֹלה

נא .(25

)בראשית ט .(21

התפלפל =] .היטלטל[ עומדְ :כּ ֶפ ֶרץ ָר ָחב יֶ ֱא ָתיוּ ַתּ ַחת

הפעיל =] .הוציא לגלות )גורם של קל  ∼ [(4את מן:

שׁ ָֹאה ִה ְתגַּ ְלגָּ לוּ )איוב ל .(14

ירוּשׁ ַלםִ ָבּ ֶב ָלה
אצּר ִמ ָ
בוּכ ְדנֶ ַ
ל־ה ָעם ֲא ֶשׁר ֶהגְ ָלה נְ ַ
ל־כּ ָ
וְ ֶא ָ

גוֹל ָלה ְב ָד ִמים
פּוֹלַל =] .גולגל ,הוטל[ עומד :וְ ִשׂ ְמ ָלה ְמ ָ

רוּשׁ ַלםִ
ת־כּל־יְ ָ
)ירמיה כז  ← .(1השמטה :וְ ִהגְ ָלה ֶא ָ

)מל”ב כד .(14
ירוּשׁ ַליִ ם
הָפעַל] .סביל של הפעיל[ ∼ מןֲ :א ֶשׁר ָהגְ ָלה ִמ ָ

הוּדה )אסתר ב
ם־הגּ ָֹלה ֲא ֶשׁר ָהגְ ְל ָתה ִעם יְ ָכנְ יָ ה ֶמ ֶלְך־יְ ָ
ִע ַ
א־הגְ לוּ ָבּ ֶב ָלה
וּמ ַדּ ַלּת ָה ָא ֶרץ ֵמ ֲא ֶשׁר ל ֹ ָ
 ← .(6השמטהִ :

)ירמיה מ .(17

גלח glḥ

התפולל.

 =] .1התגלגל ,היטלטל[ עומד :וַ ֲע ָמ ָשׂא

ִמ ְתגּ ֵֹלל ַבּ ָדּם ְבּתוְֹך ַה ְמ ִסּ ָלּה )שמ”ב כ  =] .2 .(12התנפל[
∼ עלְ :ל ִה ְתגּ ֵֹלל ָע ֵלינוּ ְוּל ִה ְתנַ ֵפּל ָע ֵלינוּ )בראשית מג .(18

גלם glm

קל =] .כרך[ ← השמטה :וַ יִּ ַקּח ֵא ִליָּ הוּ

ת־א ַדּ ְרתּוֹ וַ יִּ גְ ֹלם )מל”ב ב .(8
ֶא ַ

וּפ ַאת זְ ָקנָ ם
פִּעל =] .1 .גזז[ ∼ >שֵׂער<ְ :

אשׁם לֹא
לֹא יְ גַ ֵלּחוּ )ויקרא כא > ∼ • .(5איבר בגוף< :וְ ר ֹ ָ

יְ גַ ֵלּחוּ )יחזקאל מד  ∼ • .(20את

)ישעיה ט .(4

>פלוני< :וַ יִּ ַקּח ָחנוּן

ת־ע ְב ֵדי ָדוִ יד וַ יְ גַ ְלּ ֵחם )דה”א יט ] (4ראה סעיף .[5.10.1.1
ֶא ַ

גלע glʿ

התפעל.

ֱאוִ יל יִ ְתגַּ ָלּע )משלי כ .(3

 =] .1עורר ריב[ עומד :וְ ָכל־

> =] .2ריב< פרץ[ עומד:

וְ ִל ְפנֵ י ִה ְתגַּ ַלּע ָה ִריב נְ טוֹשׁ )משלי יז .(14

 =] .2גזז את שְׂערו )חוזר של  [(1עומד :וַ יְ גַ ַלּח וַ יְ ַח ֵלּף

גלשׁ glš

ֹלתיו )בראשית מא .(14
ִשׂ ְמ ָ

ן־הגִּ ְל ָעד )שה”ש ו .(5
ֶשׁגָּ ְלשׁוּ ִמ ַ
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קל =] .נע ,ירד[ עומדְ :כּ ֵע ֶדר ָה ִעזִּ ים

הענף הכנעני

גמא gmʾ

פִּעל =] .בלע[ ∼ אתְ :בּ ַר ַעשׁ וְ ר ֹגֶ ז יְ גַ ֶמּא־

ָא ֶרץ )איוב לט .(24

את ִל ְבר ַֹח וַ ִתּגְ נֹב א ִֹתי )בראשית לא .(27
נַ ְח ֵבּ ָ
נפעל =] .נלקח ללא רשות[ ∼ מן >בעלים< :וְ ִאם־גָּ נֹב

יאינִ י
הפעיל =] .השקה[ ∼ את >פלוני< >משקה<ַ :הגְ ִמ ִ

ט־מיִ ם ִמ ַכּ ֵדְּך )בראשית כד .(17
נָ א ְמ ַע ַ

יִ גָּ נֵ ב ֵמ ִעמּוֹ יְ ַשׁ ֵלּם ִל ְב ָע ָליו )שמות כב .(11
פִּעל =] .1 .לקח ללא רשות[ ∼ >רכוש< מן >בעלים<:

גמל  gmlקל =] .1 .נתן ,השיב[ ∼ >גמול< את

ְמגַ נְּ ֵבי ְד ָב ַרי ִאישׁ ֵמ ֵאת ֵר ֵעהוּ )ירמיה כג  ∼ .2 .(30את

ל־ה ָר ָעה ֲא ֶשׁר גָּ ַמ ְלנוּ אֹתוֹ
>פלוני< :וְ ָה ֵשׁב יָ ִשׁיב ָלנוּ ֵאת ָכּ ָ

לב >פלוני< = רימה ,התעה את פלוני :וַ יְ גַ נֵּ ב ַא ְב ָשׁלוֹם

)בראשית נ > ∼ • .(15גמול< ל>פלוני< :אוֹי ְלנַ ְפ ָשׁם

ת־לב ַאנְ ֵשׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל )שמ”ב טו .(6
ֶא ֵ

ִכּי־גָ ְמלוּ ָל ֶהם ָר ָעה )ישעיה ג ] (9ראה סעיף =] .2 .[4.5
השיב גמול[ ∼ על >פלוני< )×ָ :(7א ִשׁ ָירה ַליהוָ ה ִכּי גָ ַמל

ָע ָלי )תהלים יג  =] .3 .(6הבשיל ,היה לבשל[ עומד:
וּב ֶֹסר גּ ֵֹמל יִ ְהיֶ ה נִ ָצּה )ישעיה יח  =] .4 .(5עשה לבשל[
∼ את :וַ יִּ גְ מֹל ְשׁ ֵק ִדים )במדבר יז > =] .5 .(23אישה<
ת־בּנָ הּ ַעד־גָ ְמ ָלהּ אֹתוֹ
הפסיקה להניק[ ∼ את :וַ ֵתּינֶ ק ֶא ְ

]= הפסיק לינוק[ עומד :וַ יִּ גְ ַדּל ַהיֶּ ֶלד וַ יִּ גָּ ַמל

עומד :וְ ֵא ַלי ָדּ ָבר יְ גֻ נָּ ב וַ ִתּ ַקּח ָאזְ נִ י ֵשׁ ֶמץ ֶמנְ הוּ )איוב ד
.(12
התפעל =] .עבר בחשאי[ :וַ יִּ ְתגַּ נֵּ ב ָה ָעם ַבּיּוֹם ַההוּא ָלבוֹא

)שמ”ב יט .(4

גנן gnn

)בראשית כא .(8

גמר gmr

ִמ ֵבּית ָה ִאישׁ )שמות כב .(6

 =] .2הועבר בחשאי[

נוּסם ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה
ָה ִעיר ַכּ ֲא ֶשׁר יִ ְתגַּ נֵּ ב ָה ָעם ַהנִּ ְכ ָל ִמים ְבּ ָ

)שמ”א א .(23
נפעל.

פֻּעל =] .1 .נלקח ללא רשות[ ∼ מן >בעלים< :וְ גֻ נַּ ב

יעה
הוֹשׁ ָ
קל =] .1 .חדל ,אפס[ עומדִ :

נּוֹתי ַעל־
קל =] .עזר ,סכך[ ∼ על/אל :וְ גַ ִ

ָה ִעיר ַהזֹּאת )מל”ב כ .(6

יְ הוָ ה ִכּי־גָ ַמר ָח ִסיד )תהלים יב  =] .2 .(2השיב גמול

הפעיל] .כמו קל[ ∼ על :יְ הוָ ה ְצ ָבאוֹת יָ גֵ ן ֲע ֵל ֶיהם )זכריה

אֹלהים ֶע ְליוֹן ָל ֵאל גּ ֵֹמר ָע ָלי
)כמו גמל  ∼ [(2עלֶ :א ְק ָרא ֵל ִ

רוּשׁ ַלםִ
יוֹשׁב יְ ָ
ט  ∼ • .(15בעדַ :בּיּוֹם ַההוּא יָ גֵ ן יְ הוָ ה ְבּ ַעד ֵ

)תהלים נז  ∼ • .(3בעד :יְ הוָ ה יִ גְ מֹר ַבּ ֲע ִדי )תהלים קלח

)זכריה יב .(8

.(8

געה gʿh

גנב gnb

קל =] .1 .לקח ללא רשות[ ∼ >רכוש<

מן >בעלים< :וְ ֵאיְך נִ גְ נֹב ִמ ֵבּית ֲאד ֹנֶ יָך ֶכּ ֶסף אוֹ זָ ָהב
ֹב־אישׁ
)בראשית מד  ← .(8השמטה של הבעליםִ :כּי יִ גְ נ ִ

אוֹ־שׂה )שמות כא  ← .(37השמטה של הרכוש
ֶ
שׁוֹר
)× :(~10לֹא־יָבוּזוּ ַלגַּ נָּ ב ִכּי יִ גְ נוֹב )משלי ו =] .2 .(30
הוּדה
דּוּע גְּ נָ בוָּך ַא ֵחינוּ ִאישׁ יְ ָ
העביר בחשאי[ ∼ אתַ :מ ַ

ת־היַּ ְר ֵדּן )שמ”ב יט .(42
ת־בּיתוֹ ֶא ַ
ת־ה ֶמּ ֶלְך וְ ֶא ֵ
וַ יַּ ֲע ִברוּ ֶא ַ
סוּפה )איוב כא .4 .(18
וּכמֹץ גְּ נָ ַבתּוּ ָ
 =] .3סחב[ ∼ אתְ :

קל =] .השמיע געייה[ עומדֲ :היִ נְ ַהק־

ל־בּ ִלילוֹ )איוב ו .(5
י־ד ֶשׁא ִאם יִ גְ ֶעה־שּׁוֹר ַע ְ
ֶפּ ֶרא ֲע ֵל ֶ

געל gʿl

קל =] .מאס ,תיעב[ ∼ את :וְ גָ ֲע ָלה נַ ְפ ִשׁי

ֶא ְת ֶכם )ויקרא כו  ∼ • .(30ב־ )×ֲ :(1ה ָמאֹס ָמ ַא ְס ָתּ ֶאת־

ם־בּ ִציּוֹן גָּ ֲע ָלה נַ ְפ ֶשָׁך )ירמיה יד (19
הוּדה ִא ְ
יְ ָ

]ראה סעיף

.[5.7.1
בּוֹרים
נפעל =] .נגאל ,טונף[ עומדִ :כּי ָשׁם נִ גְ ַעל ָמגֵ ן גִּ ִ

)שמ”ב א .(21

ית
∼ את לב >פלוני< = רימה ,התעה את פלוניֶ :מה ָע ִשׂ ָ

הפעיל =] .השחית את זרעו[ עומד :שׁוֹרוֹ ִע ַבּר וְ לֹא

ת־ל ָב ִבי )בראשית לא  ∼ .(26את >פלוני<ָ :ל ָמּה
וַ ִתּגְ נֹב ֶא ְ

יַ גְ ִעל )איוב כא .(10
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עברית

גער gʿr

קל.

 =] .1הוכיח ,נזף[ ∼ ב־ )×:(10

רוּ־בהּ )רות ב .(16
וַ ֲעזַ ְב ֶתּם וְ ִל ְקּ ָטה וְ לֹא ִתגְ ֲע ָ

קילל ,השמיד[ • ∼ את

גרע grʿ I

קל.

 =] .1צמצם[ ∼ אתְ :שׁ ֵא ָרהּ

=] .2

סוּתהּ וְ עֹנָ ָתהּ לֹא יִ גְ ָרע )שמות כא  =] .2 .(20החסיר,
ְכּ ָ

)× :(4גָּ ַע ְר ָתּ גוֹיִ ם ִא ַבּ ְד ָתּ ָר ָשׁע

יכם
א־תגְ ְרעוּ ִמ ִלּ ְבנֵ ֶ
הפחית[ ∼ >חלק< מן >שלם< :ל ֹ ִ

)תהלים ט .(6

ְדּ ַבר־יוֹם ְבּיוֹמוֹ )שמות ה  ← .(19השמטה :לֹא־ת ֵֹסף ָע ָליו

על הפועל גער ראה מקינטוש ) (Macintosh 1969ורייף ).(Reif 1971

וְ לֹא ִתגְ ַרע ִמ ֶמּנּוּ )דברים יג  =] .3 .(1הסיר[ ∼ את מן:

געשׁ gʿš

קל =] .רעש ,הזדעזע[ עומד :וַ ִתּגְ ַעשׁ

וַ ִתּ ְר ַעשׁ ָה ָא ֶרץ )תהלים יח .(8

לֹא־יִ גְ ַרע ִמ ַצּ ִדּיק ֵעינָ יו )איוב לו .(7
נפעל> =] .1 .חלק< הוחסר ,הופחת[ ∼ מן >שלם<:

פֻּעל =] .זועזע[ עומד :יְ ג ֲֹעשׁוּ ָעם וְ יַ ֲעבֹרוּ )איוב לד .(20

ִכּי ֵאין נִ גְ ָרע ֵמ ֲעב ַֹד ְת ֶכם ָדּ ָבר )שמות ה .(11

התפעל] .כמו קל[ עומדַ :כּיְ אֹר יַ ֲע ֶלה ַכּנְּ ָהרוֹת יִ ְתגָּ ֲעשׁוּ

ת־ק ְר ַבּן
נעלם ,אבד[ עומדָ :ל ָמּה נִ גָּ ַרע ְל ִב ְל ִתּי ַה ְק ִרב ֶא ָ

ֵמ ָימיו )ירמיה מו .(7

יְ הוָ ה ְבּמ ֲֹעדוֹ )במדבר ט .(7

התפולל] .כמו קל[ עומד :וְ ָשׁתוּ וְ ִה ְתגּ ֲֹעשׁוּ וְ ִה ְתה ָֹללוּ

גרע grʿ II

)ירמיה כה .(16

ָח ְכ ָמה )איוב טו .(8

גרד grd

התפעל =] .התחכך[ עומד :וַ יִּ ַקּח־לוֹ ֶח ֶרשׂ

פִּעל =] .עורר ריב[ ∼ מדוןִ :אישׁ ֵח ָמה

י־מיִ ם )איוב
פִּעל =] .שאב ,גמא )?([ ∼ אתִ :כּי יְ גָ ַרע נִ ְט ֵפ ָ

גרף grp

קל =] .סחף[ ∼ את :נַ ַחל ִקישׁוֹן גְּ ָר ָפם

)שופטים ה .(21

יְ גָ ֶרה ָמדוֹן )משלי טו .(18
התפעל.

קל =] .שאב )?([ ∼ את :וְ ִתגְ ַרע ֵא ֶליָך

לו .(27

ְל ִה ְתגָּ ֵרד בּוֹ )איוב ב .(8

גרה grh

=] .2

ל־תּ ֻצ ֵרם
 =] .1רב ,נלחם[ ∼ ב>פלוני<ַ :א ְ

גרר grr

קל =] .1 .משך[ ∼ את :יְ ג ֵֹרהוּ ְב ֶח ְרמוֹ

ל־תּ ְתגָּ ר ָבּם )דברים ב  =] .2 .(19פתח במלחמה[
וְ ַא ִ

וְ יַ ַא ְס ֵפהוּ ְבּ ִמ ְכ ַמ ְרתּוֹ )חבקוק א  =] .2 .(15העלה גרה[

ל־תּ ְתגָּ ר ָבּם ִמ ְל ָח ָמה )דברים ב
∼ ב>פלוני< מלחמה :וְ ַא ִ

∼ גֵּ ָרה :וְ הוּא גֵּ ָרה לֹא־יִ גָּ ר )ויקרא יא .(7

וּמ ֶלְך ַהנֶּ גֶ ב יִ ְתגָּ ֶרה
 =] .3 .(9התכונן למלחמה[ עומדֶ :

ַל ִמּ ְל ָח ָמה ְבּ ַחיִ ל־גָּ דוֹל )דניאל יא .(25

גרז grz

)מל”א ז .(9

נפעל =] .נגזר[ עומד :נִ גְ ַרזְ ִתּי ִמנֶּ גֶ ד ֵעינֶ יָך

)תהלים לא .(23

גרם grm

פּוֹלַל =] .סותת[ עומדֲ :א ָבנִ ים יְ ָקר ֹת … ְמג ָֹררוֹת ַבּ ְמּגֵ ָרה

התפולל =] .משך ,סחף בתנועתו )?([ ← השמטהַ :ס ַער

גּוֹרר )ירמיה ל .(23
ִמ ְת ֵ

קל =] .כרסם עצמות )?([ עומד :זְ ֵא ֵבי

ֶע ֶרב לֹא גָ ְרמוּ ַלבּ ֶֹקר )צפניה ג .(3

גרשׁ  grš Iקל =] .1 .שילח ,הרחיק[ ∼ את
מןֵ :הן גֵּ ַר ְשׁ ָתּ א ִֹתי ַהיּוֹם ֵמ ַעל ְפּנֵ י ָה ֲא ָד ָמה )בראשית ד

יהם
אכל גּוֹיִ ם ָצ ָריו וְ ַע ְצמ ֵֹת ֶ
פִּעל =] .כרסם ,אכל[ ∼ את :י ֹ ַ

] .2 .(14במובן של ביטול נישואין[ >אישה< גרושה

יְ גָ ֵרם )במדבר כד .(8

ישׁהּ )ויקרא כא ← .(7
רוּשׁה ֵמ ִא ָ
מן >בעל< :וְ ִא ָשּׁה גְּ ָ

גרס grs

קל =] .נשבר ,כלה[ עומד :גָּ ְר ָסה נַ ְפ ִשׁי

רוּשׁה )ויקרא כא .(14
השמטהַ :א ְל ָמנָ ה וּגְ ָ

ל־מ ְשׁ ָפּ ֶטיָך )תהלים קיט .(20
ְל ַת ֲא ָבה ֶא ִ

נפעל =] .שולח ,הורחק[ ∼ מן :נִ גְ ַר ְשׁ ִתּי ִמנֶּ גֶ ד ֵעינֶ יָך

הפעיל =] .שבר[ ∼ את :וַ יַּ גְ ֵרס ֶבּ ָח ָצץ ִשׁנָּ י )איכה ג .(16

)יונה ב .(5
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פִּעל =] .שילח ,הרחיק[ ∼ את מן :וַ יְ גָ ֶרשׁ א ָֹתם ֵמ ֵאת ְפּנֵ י

דבב dbb

ַפ ְרעֹה )שמות י  ← .(11השמטה :וַ יְ גָ ֲר ֵשׁהוּ וַ יֵּ ַלְך )תהלים

דּוֹבב ִשׂ ְפ ֵתי יְ ֵשׁנִ ים )שה”ש ז .(10
ישׁ ִרים ֵ
דוֹדי ְל ֵמ ָ
הוֹלְך ְל ִ
ֵ

לד .(1

דבק dbq

פֻּעל =] .גורש ,סולק[ ∼ מןִ :כּי־ג ְֹרשׁוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם )שמות

ֹלה ֶיכם ִתּ ְד ָבּקוּ )יהושע כג  ∼ • .(8ל־ )×:(9
ם־בּיהוָ ה ֱא ֵ
ִא ַ

יב .(39

ָדּ ְב ָקה ֶל ָע ָפר נַ ְפ ִשׁי )תהלים קיט  ∼ • .(25עם )× :(2וְ כֹה

גרשׁ grš II

קל =] .טלטל בגעש )?([ ∼ את:

וַ יִּ גְ ְרשׁוּ ֵמ ָימיו ֶר ֶפשׁ וָ ִטיט )ישעיה נז .(20
נפעל =] .געש[ עומד :וְ נִ גְ ְר ָשׁה ונשקה )ק’ וְ נִ ְשׁ ְק ָעה(
ִכּיאוֹר ִמ ְצ ָריִ ם )עמוס ח .(8

גשׁם gšm

הפעיל =] .הוריד גשם[ עומדֲ :היֵ שׁ

ם־ה ָשּׁ ַמיִ ם יִ ְתּנוּ ְר ִב ִבים )ירמיה
ְבּ ַה ְב ֵלי ַהגּוֹיִ ם ַמגְ ִשׁ ִמים וְ ִא ַ
יד .(22

גשׁשׁ gšš

קל =] .נטף )?([ עומד :וְ ִח ֵכְּך ְכּיֵ ין ַהטּוֹב

קל =] .1 .נצמד ,חבר[ ∼ ב־ )×ִ :(~25כּי

ִת ְד ָבּ ִקין ִעם־נַ ֲער ָֹתי )רות ב ] (8ראה סעיף =] .2 .[5.7.2
ן־תּ ְד ָבּ ַקנִ י ָה ָר ָעה וָ ַמ ִתּי )בראשית יט .(19
רדף[ ∼ אתֶ :פּ ִ
• ∼ אחרי :וְ ָה ָר ָעב … יִ ְד ַבּק ַא ֲח ֵר ֶיכם ִמ ְצ ַריִ ם )ירמיה מב
] (16ראה סעיף .[5.7.2
ישׁ־בּ ָא ִחיהוּ יְ ֻד ָבּקוּ
ְ
פֻּעל =] .הוצמד ,חובר[ ∼ ב־ִ :א
יִ ְת ַל ְכּדוּ וְ לֹא יִ ְת ָפּ ָרדוּ )איוב מא  ← .(9ריבויְ :בּ ֶצ ֶקת ָע ָפר

מּוּצק ְוּרגָ ִבים יְ ֻד ָבּקוּ )איוב לח .(38
ַל ָ
הפעיל =] .1 .הצמיד ,חיבר[ ∼ ב־ )× :(2יַ ְד ֵבּק יְ הוָ ה ְבָּך

פִּעל =] .מישש[ ∼ את :נְ גַ ְשׁ ָשׁה ַכ ִעוְ ִרים

ִקיר ְוּכ ֵאין ֵעינַ יִ ם נְ גַ ֵשּׁ ָשׁה )ישעיה נט .(10

וּלשׁוֹנְ ָך ַא ְד ִבּיק
ת־ה ָדּ ֶבר )דברים כח  ∼ • .(21אל )×ְ :(2
ֶא ַ

ל־ח ֶכָּך וְ נֶ ֱא ַל ְמ ָתּ )יחזקאל ג  =] .2 .(26רדף[ ∼ את:
ֶא ִ
וּב ֲע ֵלי ַה ָפּ ָר ִשׁים ִה ְד ִבּ ֻקהוּ )שמ”ב א • .(6
וְ ִהנֵּ ה ָה ֶר ֶכב ַ

ם־ה ָמּה ַא ֲח ֵר ֶיהם ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה )שמ”א
∼ אחרי :וַ יַּ ְד ְבּקוּ גַ ֵ

ד

יד ] (22ראה סעיף .[6.1.1

דאב /dʾbאדב /ʾdbדוב dwb

קל.

]=

יֵפה וְ ָכל־נֶ ֶפשׁ ָדּ ֲא ָבה
יתי נֶ ֶפשׁ ֲע ָ
חלה ,סבל[ עומדִ :כּי ִה ְרוֵ ִ

אתי )ירמיה לא .(25
ִמ ֵלּ ִ
ת־עינֶ יָך וְ ַל ֲא ִדיב
הפעיל] .גורם של קל[ ∼ אתְ :ל ַכלּוֹת ֶא ֵ

ֶאת־נַ ְפ ֶשָׁך )שמ”א ב .(33

דאג dʾg

קוֹחי )תהלים כב .(16
וּלשׁוֹנִ י ֻמ ְד ָבּק ַמ ְל ָ
אדוורביאלי?(ְ :

דבר dbr I

קל =] .אמר דברים ,הגיד[ א.

ת־ה ֻח ִקּים
ל ה ב ע ת ה ת ו כ ן  ∼ :אתְ :שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ַ

ת־ה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ֲא ֶשׁר ָאנ ִֹכי דּ ֵֹבר ְבּ ָאזְ נֵ ֶיכם ַהיּוֹם )דברים
וְ ֶא ַ
ל־פּה דּ ֵֹבר נְ ָב ָלה )ישעיה ט .(16
ה > ∼ • .(1טוב/רע< :וְ ָכ ֶ

)× :(2וְ ֶאת־

ב .ל ה ב ע ת ה נ מ ע ן  ∼ :אל/ל־ָ :ה ֵבן ַבּ ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ָאנ ִֹכי

ִמי ָדּ ַאגְ ְתּ וַ ִתּ ְיר ִאי )ישעיה נז  ∼ • .(11מן )× :(2וְ ָה ָר ָעב

אמר ֵא ַלי ַה ַמּ ְל ָאְך
ד ֵֹבר ֵא ֶליָך )דניאל י  ∼ • .(11ב־ :וַ יּ ֹ ֶ

ר־א ֶתּם דּ ֲֹאגִ ים ִמ ֶמּנּוּ ָשׁם יִ ְד ַבּק ַא ֲח ֵר ֶיכם )ירמיה מב
ֲא ֶשׁ ַ

ַהדּ ֵֹבר ִבּי )זכריה א .(9

קל.

 =] .1ירא[ ∼

את

הָפעַל.

]= הוצמד ,חובר[ ∼ את )אקוזטיב

 =] .2 .(16חשש למען[ ∼ ל־ )×ֶ :(2פּן־יֶ ְח ַדּל ָא ִבי ִמן־

ָה ֲאתֹנוֹת וְ ָד ַאג ָלנוּ )שמ”א ט ] (5ראה סעיף .[5.2.2.1

דאה dʾh

נפעל =] .שוחח )הוראה הדדית([ ∼ עם/את >נמען<:
ת־ר ֵעהוּ )מלאכי ג ← .(16
ָאז נִ ְד ְבּרוּ יִ ְר ֵאי יְ הוָ ה ִאישׁ ֶא ֵ

קל =] .ריחף[ עומדִ :הנֵּ ה ַכנֶּ ֶשׁר יַ ֲע ֶלה

וְ יִ ְד ֶאה )ירמיה מט .(22

ריבוי ← קידום התוכן עם ב־ְ :בּנֵ י ַע ְמָּך ַהנִּ ְד ָבּ ִרים ְבָּך …

ת־א ַחד )יחזקאל לג  ← .(30קידום התוכן
ר־חד ֶא ַ
וְ ִד ֶבּ ַ
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עם על :וַ ֲא ַמ ְר ֶתּם ַמה־נִּ ְד ַבּ ְרנוּ ָע ֶליָך )מלאכי ג .(13
פִּעל.

.(8

ה־ל ֶהם וְ לֹא
 =] .1התבטא במילים[ עומדֶ :פּ ָ

התפעל =] .אמר דברים[ ∼ אל >פלוני< :וַ יִּ ְשׁ ַמע ֶאת־

יְ ַד ֵבּרוּ ֵעינַ יִ ם ָל ֶהם וְ לֹא יִ ְראוּ )תהלים קטו =] .2 .(5

ַהקּוֹל ִמ ַדּ ֵבּר ֵא ָליו )במדבר ז .(89

אמר דברים ,הגיד ,שוחח[ א .ל ה ב ע ת ה ת ו כ ן  ∼ :את

דבר dbr II

ם־ל ָב ָבהּ )דה”ב
ל־א ֶשׁר ָהיָ ה ִע ְ
)× :(~300וַ ְתּ ַד ֵבּר ִעמּוֹ ֵאת ָכּ ֲ

ָכּל־זֶ ַרע ַה ַמּ ְמ ָל ָכה )דה”ב כב .(10

ט } ∼ • .(1תוכן{ )× :(~255וַ יְ ַד ֵבּר יְ הוָ ה ֶאל־מ ֶֹשׁה ֶלְך־

הפעיל =] .הכניע[ ∼ את :וַ יַּ ְד ֵבּר ַע ִמּים ַתּ ְח ָתּי )תהלים

ֵרד ִכּי ִשׁ ֵחת ַע ְמָּך )שמות לב  ← .(7קידום התוכן עם
ל־ה ֶמּ ֶלְך )מל”א ב ← .(18
על/אלָ :אנ ִֹכי ֲא ַד ֵבּר ָע ֶליָך ֶא ַ

ם־ל ִאיזֶ ֶבל ִדּ ֶבּר יְ הוָ ה ֵלאמֹר
קידום התוכן עם ל־ :וְ גַ ְ

ת־איזֶ ֶבל )מל”א כא  ← .(23קידום
אכלוּ ֶא ִ
ַה ְכּ ָל ִבים י ֹ ְ
התוכן עם ב־ :וְ ִשׁנַּ נְ ָתּם ְל ָבנֶ יָך וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ָבּם )דברים ו • .(7

פִּעל =] .השמיד[ ∼ את :וַ ְתּ ַד ֵבּר ֶאת־

יח .(48

דגה dgh

קל =] .פרה[ עומד :וְ יִ ְדגּוּ ָלר ֹב ְבּ ֶק ֶרב

ָה ָא ֶרץ )בראשית מח .(16

דגל dgl

קל =] .הניף דֶּגל ,נקבץ אל הדגל[ עומד:

רוּ־שׁ ֶקר ְלשׁוֹנְ ֶכם
יכם ִדּ ְבּ ֶ
תוֹת ֶ
∼ >טוב/רע< )×ִ :(~145שׂ ְפ ֵ

ֹלהינוּ נִ ְדגֹּל )תהלים כ .(6
ם־א ֵ
וּב ֵשׁ ֱ
ישׁוּע ֶתָך ְ
נְ ַרנְּ נָ ה ִבּ ָ

ַעוְ ָלה ֶת ְהגֶּ ה )ישעיה נט  .(3ב .ל ה ב ע ת ה נ מ ע ן  ∼ :אל

נפעל] .בינוני בלבד ,כשם עצם )נדגלות = צבא הנקבץ

ד־הנָּ ה וַ ֲא ַד ְבּ ָרה ֵא ֶליָך )שמ”ב כ
/על )×ְ :(~450ק ַרב ַע ֵ

אל הדגל([.

אמר
הוֹשׁ ַע ַליהוָ ה … וַ יּ ֹ ֶ
 ∼ • .(16ל־ )×ָ :(~15אז יְ ַד ֵבּר יְ ֻ

דגר dgr

)יהושע י  ∼ • .(12עם/את )× :(~90וַ יֵּ ֵצא ֲחמוֹר ֲא ִבי־

ְשׁ ֶכם ֶאל־יַ ֲעקֹב ְל ַד ֵבּר ִאתּוֹ )בראשית לד (6

]ראה סעיפים

 4.1.3ו– =] .3 .[5.4.2הבטיח[ ∼ ל>פלוני< את )×:(~30
יֵ ָא ֵמן ְדּ ָב ְרָך ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ ְל ַע ְב ְדָּך ְל ָדוִ יד )דה”ב ו .(17
 =] .4ציווה ,זירז[ ∼ אל >פלוני< לפעול )בודדים(:
ל־ע ָב ָדיו ְל ָה ִמית ֶאת־
ל־כּ ֲ
וַ יְ ַד ֵבּר ָשׁאוּל ֶאל־יוֹנָ ָתן ְבּנוֹ וְ ֶא ָ

ָדּוִ ד )שמ”א יט .(1

 =] .5התכוון ,תכנן[ ∼

לפעול

ת־שׁם יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ַתּ ַחת
א־ד ֶבּר יְ הוָ ה ִל ְמחוֹת ֶא ֵ
)בודדים( :וְ ל ֹ ִ

יּוֹשׁ ֵיעם )מל”ב יד (27
ַה ָשּׁ ָמיִ ם וַ ִ

]ראה סעיף

.[5.11

.6

קל =] .חימם ביצים או אפרוחים[ עומד:

ק ֵֹרא ָדגַ ר וְ לֹא יָ ָלד )ירמיה יז .(11

דדה ddh

התפעל =] .1 .הלך ,פסע לאט[ עומד:

ל־מר נַ ְפ ִשׁי )ישעיה לח =] .2 .(15
נוֹתי ַע ַ
ל־שׁ ַ
ֶא ַדּ ֶדּה ָכ ְ
ֹלהים )תהלים מב
ד־בּית ֱא ִ
הוליך לאט[ ∼ אתֶ :א ַדּ ֵדּם ַע ֵ
.(5

דהם dhm

נפעל =] .תמה ,הופתע[ עומדְ :כּ ִאישׁ

נִ ְד ָהם )ירמיה יד .(9

דהר dhr

קל> =] .סוס< רץ[ עומד :וְ סוּס דּ ֵֹהר

∼ על/אל לב >פלוני< = דיבר ברכות ,פייס את

וּמ ְר ָכּ ָבה ְמ ַר ֵקּ ָדה )נחום ג .(2
ֶ

ל־ל ָבּם )בראשית נ .7 .(21
אוֹתם וַ יְ ַד ֵבּר ַע ִ
פלוני :וַ יְ נַ ֵחם ָ

דוב dwb

∼ משפט את >פלוני< = רב בדין עם פלוני :וַ יַּ ֲעלוּ אֹתוֹ

ל־מ ֶלְך ָבּ ֶבל ִר ְב ָל ָתה וַ יְ ַד ְבּרוּ ִאתּוֹ ִמ ְשׁ ָפּט )מל”ב כה .(6
ֶא ֶ
לדיון בסימון הנמען לצד הפועל ִדּבּר ראה מאלסה );Malessa 2003

.(2006: 191–205

ראה דאב.

דוה dwh

וֹתהּ
ימי נִ ַדּת ְדּ ָ
קל =] .חלה[ עומדִ :כּ ֵ

ִתּ ְט ָמא )ויקרא יב .(2

דוח dwḥ I

הפעיל =] .ניקה[ ∼ אתָ :שׁם יָ ִדיחוּ

פֻּעל =] .נאמרו דברים )סביל סתמי([ ← קידום התוכן

ת־הע ָֹלה )יחזקאל מ .(38
ֶא ָ

ר־בּהּ )שה”ש ח
עם ב־ַ :מה־נַּ ֲע ֶשׂה ַל ֲאח ֵֹתנוּ ַבּיּוֹם ֶשׁיְּ ֻד ַבּ ָ

דוח dwḥ II
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דוך dwk

קל =] .כתש[ ← השמטה :וְ ָט ֲחנוּ ָב ֵר ַחיִ ם

אוֹ ָדכוּ ַבּ ְמּד ָֹכה … וְ ָעשׂוּ אֹתוֹ ֻעגוֹת )במדבר יא .(8

דון dwn

לדוגים )ק’ ְל ַדיָּ גִ ים( ַר ִבּים נְ ֻאם־יְ הוָ ה וְ ִדיגוּם )ירמיה טז

רוּחי
קל =] .נשאר )?([ עומד :לֹא־יָ דוֹן ִ

וּל ָפנָ יו ָתּדוּץ ְדּ ָא ָבה
קל =] .קפץ[ עומדְ :

דור dwr

קל.

 =] .1גר[ ∼ ב)מקום(ָ :בּ ַח ְר ִתּי

י־ר ַשׁע )תהלים פד
ֹלהי ִמדּוּר ְבּ ָא ֳה ֵל ֶ
תּוֹפף ְבּ ֵבית ֱא ַ
ִה ְס ֵ
יה
 =] .2ערם[ ∼ את :וְ גַ ם דּוּר ָה ֲע ָצ ִמים ַתּ ְח ֶתּ ָ

)יחזקאל כד .(5

דושׁ dwš

קל =] .רמס[ ∼ אתָ :תּדוּשׁ ָה ִרים וְ ָתד ֹק

וּגְ ָבעוֹת )ישעיה מא .(15
יוּדשׁ ֶק ַצח )ישעיה כח
קל סביל .עומדִ :כּי לֹא ֶב ָחרוּץ ַ
.(27
מוֹאב ַתּ ְח ָתּיו ְכּ ִהדּוּשׁ
ָ
נפעל =] .נרמס[ עומד :וְ נָ דוֹשׁ

עוֹשׁק )ירמיה כא .(12
ַלבּ ֶֹקר ִמ ְשׁ ָפּט וְ ַה ִצּילוּ גָ זוּל ִמיַּ ד ֵ

דחה /dḥhדחח dḥḥ

קל =] .דחף[ ∼ את:

ַדּחֹה ְד ִח ַיתנִ י ִלנְ פֹּל )תהלים קיח .(13

את

>פלוני< )× :(16יְ הוָ ה יָ ִדין ַא ְפ ֵסי־

ָא ֶרץ )שמ”א ב  =] .3 .(10הגן במשפט ,הושיע[ ∼ דין

ין־ענִ י וְ ֶא ְביוֹן )ירמיה כב .(16
>פלוני< )×ָ :(3דּן ִדּ ָ

.4

א־יוּכל ָל ִדין ִעם שהתקיף )ק’
]= הידיין[ ∼ עם )× :(1וְ ל ֹ ַ
ֶשׁ ַתּ ִקּיף( ִמ ֶמּנּוּ )קהלת ו .(10
נפעל =] .הידיין )הוראה הדדית([ ← ריבוי :וַ יְ ִהי ָכל־

ל־שׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל )שמ”ב יט .(10
ָה ָעם נָ דוֹן ְבּ ָכ ִ

דכא /dkʾדכה dkh

קל =] .נשבר ,הושפל[

צוּמיו חלכאים )ק’
עומד :ודכה )ק’ יִ ְד ֶכּה( יָ שׁ ַֹח וְ נָ ַפל ַבּ ֲע ָ
ֵחיל ָכּ ִאים( )תהלים י .(10
נפעל.

ַמ ְת ֵבּן במי )ק’ ְבּמוֹ( ַמ ְד ֵמנָ ה )ישעיה כה .(10

ד־מאֹד
יתי ַע ְ
פוּגוֹתי וְ נִ ְד ֵכּ ִ
ִ
]כמו קל[ עומד :נְ

)תהלים לח .(9
ל־תּ ַד ֵכּא ָענִ י ַב ָשּׁ ַער
פִּעל] .גורם של קל[ ∼ את :וְ ַא ְ

)משלי כב .(22

א־יָכלוּ קוּם )תהלים לו .(13
קל סביל .עומד :דּ ֹחוּ וְ ל ֹ ְ
נפעל] .סביל של קל[ עומדְ :בּ ָר ָעתוֹ יִ ָדּ ֶחה ָר ָשׁע )משלי
יד .(32

פֻּעל] .סביל של פִּעל[ עומד :לֹא ֻד ְכּאוּ ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּ ה

וְ לֹא יָ ְראוּ )ירמיה מד .(10
התפעל] .כמו נפעל[ עומד :וְ יִ ַדּ ְכּאוּ ַב ַשּׁ ַער וְ ֵאין ַמ ִצּיל

דחח dḥḥ

ראה דחה.

דחף dḥp

קל] .בינוני פעול בלבד ,כשם תואר )=

מבוהל ,מזורז([.

)איוב ה .(4

דכה dkh

נפעל =] .הזדרז ,מיהר[ ∼ לפעול :וַ ְיַּב ִהלוּהוּ ִמ ָשּׁם וְ גַ ם־

דלג dlg

הוּא נִ ְד ַחף ָל ֵצאת )דה”ב כו  ← .(20השמטה :וְ ָה ָמן נִ ְד ַחף

)צפניה א .(9

ל־בּיתוֹ )אסתר ו .(12
ֶא ֵ

דחק dḥq

קל =] .1 .עשה משפט[ ∼ משפטִ :דּינוּ

 =] .2שפט[ ∼

)איוב מא .(14

.(11

.(16

דין dyn

ָב ָא ָדם ְלע ָֹלם )בראשית ו .(3

דוץ dwṣ

דיג dyg

קל =] .לכד )דגים([ ∼ אתִ :הנְ נִ י שׁ ֵֹל ַח

ראה דכא.
ל־ה ִמּ ְפ ָתּן
דּוֹלג ַע ַ
ל־ה ֵ
קל =] .קפץ[ עומדָ :כּ ַ

פִּעל =] .1 .קפץ[ עומדָ :אז יְ ַד ֵלּג ָכּ ַאיָּ ל ִפּ ֵסּ ַח )ישעיה

קל =] .לחץ[ ∼ את :וְ ִאישׁ ָא ִחיו לֹא

יִ ְד ָחקוּן )יואל ב .(8

אֹלהי ֲא ַד ֶלּג־שׁוּר
לה  =] .2 .(6עבר בקפיצה[ ∼ אתֵ :בּ ַ

)שמ”ב כב .(30
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דלה dlh I

קל =] .שאב[ ∼ אתַ :מיִ ם ֲע ֻמ ִקּים ֵע ָצה

)שופטים כ  =] .4 .(5דיבר בדימויים[ עומד :וְ ָאנ ִֹכי

ב־אישׁ וְ ִאישׁ ְתּבוּנָ ה יִ ְד ֶלנָּ ה )משלי כ  ← .(5השמטה
ְב ֶל ִ

ָחזוֹן ִה ְר ֵבּ ִיתי ְוּביַ ד ַהנְּ ִב ִיאים ֲא ַד ֶמּה )הושע יב .(11

ת־הצֹּאן )שמות
ם־דֹּלה ָד ָלה ָלנוּ וַ יַּ ְשׁ ְק ֶא ַ
= שאב מים :וְ גַ ָ

התפעל =] .השתווה ,עשה עצמו שווה[ ∼ ל־ֶ :א ֱע ֶלה

ב .(19

ל־בּ ֳמ ֵתי ָעב ֶא ַדּ ֶמּה ְל ֶע ְליוֹן )ישעיה יד .(14
ַע ָ

יתנִ י
רוֹמ ְמָך יְ הוָ ה ִכּי ִד ִלּ ָ
פִּעל =] .העלה ,חילץ[ ∼ אתֲ :א ִ

)תהלים ל .(2

דלה dlh II
דלח dlḥ

דמם /dmmדמה dmh II

ראה דלל.

ח־מיִ ם ְבּ ַרגְ ֶליָך
קל =] .עכר[ ∼ את :וַ ִתּ ְד ַל ַ

)יחזקאל לב .(2
קל =] .1 .היה דל,

לּוֹתי ְמאֹד )תהלים
י־ד ִ
ל־רנָּ ִתי ִכּ ַ
עלוב[ עומדַ :ה ְק ִשׁ ָיבה ֶא ִ
 =] .2הידלדל[ עומדַ :דּ ְליוּ שׁ ַֹקיִ ם ִמ ִפּ ֵסּ ַח

)משלי כו  =] .3 .(7נכסף ,כלה[ ∼ ל־ַ :דּלּוּ ֵעינַ י ַל ָמּרוֹם

)ישעיה לח .(14

דלף dlp

קל =] .הזיל טיפות ,הזיל דמעות[ עומד:

כלה ,חדל[ עומדֵ :עינִ י נִ גְּ ָרה וְ לֹא ִת ְד ֶמה )איכה ג .(49
 =] .4יילל ,התאבל[ עומד :יֵ ְשׁבוּ ָל ָא ֶרץ יִ ְדּמוּ זִ ְקנֵ י ַבת־

אשׁם )איכה ב .(10
ִציּוֹן ֶה ֱעלוּ ָע ָפר ַעל־ר ֹ ָ
ל־עם ְכּנַ ַען נִ ְכ ְרתוּ
נפעל =] .כלה ,נשמד[ עומד :נִ ְד ָמה ָכּ ַ

ָכּל־נְ ִט ֵילי ָכ ֶסף )צפניה א .(11
)תהלים קלא .(2
ה־שּׁם ִכּי יְ הוָ ה
הפעיל =] .כילה ,השמיד[ ∼ את :וְ נִ ְדּ ָמ ָ

קל =] .1 .בער[ עומד :וְ ָהיָ ה ֵבית־יַ ֲעקֹב

וּבית ֵע ָשׂו ְל ַקשׁ וְ ָד ְלקוּ ָב ֶהם וַ ֲא ָכלוּם
יוֹסף ֶל ָה ָבה ֵ
וּבית ֵ
ֵאשׁ ֵ
ל־ה ָה ִרים ְדּ ָל ֻקנוּ
)עובדיה א  =] .2 .(18רדף[ ∼ אתַ :ע ֶ
אתי
ַבּ ִמּ ְד ָבּר ָא ְרבוּ ָלנוּ )איכה ד  ∼ • .(19אחריַ :מה ַח ָטּ ִ

ִכּי ָד ַל ְק ָתּ ַא ֲח ָרי )בראשית לא ] (36ראה סעיף .[6.1.1
הפעיל =] .הבעיר[ ∼ אתַ :ה ְר ֵבּה ָה ֵע ִצים ַה ְד ֵלק ָה ֵאשׁ

ֹלהינוּ ֲה ִד ָמּנוּ )ירמיה ח .(14
ֱא ֵ

דמע dmʿ

קל =] .הזיל דמעות[ עומד :וְ ָדמ ַֹע

ִתּ ְד ַמע וְ ֵת ַרד ֵעינִ י ִדּ ְמ ָעה )ירמיה יג .(17

דעך /dʿkזעך zʿk

קל =] .כבה[ עומדָ :דּ ֲעכוּ

ַכּ ִפּ ְשׁ ָתּה ָכבוּ )ישעיה מג .(17
קוֹמם
נפעל =] .יבש ,חרב[ עומדְ :בּ ֻחמּוֹ נִ ְד ֲעכוּ ִמ ְמּ ָ

)יחזקאל כד ] (10ראה סעיף .[5.10.2.4

דמה dmh I

שקט ,עמד[ עומדֵ :ה ָרגְ ִעי וָ ד ִֹמּי )ירמיה מז =] .2 .(6

דוֹמ ְמ ִתּי נַ ְפ ִשׁי
יתי וְ ַ
פּוֹלֵל =] .השקיט[ ∼ אתִ :אם־לֹא ִשׁוִּ ִ

לוֹה ָדּ ְל ָפה ֵעינִ י )איוב טז .(20
ל־א ַ
ֶא ֱ

דלק dlq

קל.

=] .1

 =] .3כילה ,השמיד[ ∼ את :וְ ָד ִמ ִיתי ִא ֶמָּך )הושע ד .(5

דלל /dllדלה dlh II
קמב .(7

דמה dmh II

ראה דמם.

קל =] .היה שווה[ ∼ ל/אלִ :כּ ְסד ֹם

)איוב ו .(17
קוֹצים )תהלים קיח
פֻּעל =] .כובה[ עומד :דּ ֲֹעכוּ ְכּ ֵאשׁ ִ

ָהיִ ינוּ ַל ֲעמ ָֹרה ָדּ ִמינוּ )ישעיה א .(9
פִּעל =] .1 .השווה[ ∼ את ל/אלְ :ל ִמי ְת ַד ְמיוּנִ י וְ ַת ְשׁווּ

.(12

)ישעיה מו  =] .2 .(5דמיין ,תיאר לעצמו[ ∼ את:

דפק dpq

ֹלהים ַח ְס ֶדָּך )תהלים מח } ∼ • .(10תוכן{:
ִדּ ִמּינוּ ֱא ִ

י־לי ֲאח ִֹתי )שה”ש ה  =] .2 .(2דחק,
דוֹפק ִפּ ְת ִח ִ
דּוֹדי ֵ
ִ

יוֹת־א ְהיֶ ה ָכמוָֹך )תהלים נ  =] .3 .(21תכנן[
ֶ
ית ֱה
ִדּ ִמּ ָ

ל־הצֹּאן )בראשית
דחף[ ∼ אתְ :וּד ָפקוּם יוֹם ֶא ָחד וָ ֵמתוּ ָכּ ַ

ת־פּ ַילגְ ִשׁי ִענּוּ וַ ָתּמֹת
אוֹתי ִדּמּוּ ַל ֲהר ֹג וְ ֶא ִ
ִ
∼ לפעול:

לג .(13
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קל.

 =] .1הקיש בדלת[ עומד :קוֹל

הענף הכנעני

התפעל.

ת־ה ַבּיִ ת
]= נדחק ,נדחף[ עומד :נָ ַסבּוּ ֶא ַ

ל־ה ָדּ ֶלת )שופטים יט .(22
ִמ ְת ַדּ ְפּ ִקים ַע ַ

דקק dqq

ֶשׁ ֶקר )ירמיה ט .(2

קל =] .1 .התפורר ,היה מפוַרר[ עומד:

ר־דּק ְל ָע ָפר )דברים ט
יטב ַעד ֲא ֶשׁ ַ
וָ ֶאכֹּת אֹתוֹ ָטחוֹן ֵה ֵ
.(21

ת־לשׁוֹנָ ם ַק ְשׁ ָתּם
]= מתח ,הכין לירי[ ∼ את :וַ יַּ ְד ְרכוּ ֶא ְ

 =] .2פוֵֹרר[ ∼ אתָ :תּדוּשׁ ָה ִרים וְ ָתד ֹק וּגְ ָבעוֹת

דרשׁ drš

קל =] .1 .חיפש ,ביקש ,שאל ,תבע[

ד־הצּ ֶֹפה ֶא ְדר ֹשׁ
∼ את/ל>דבר< מן >פלוני< :וְ ָדמוֹ ִמיַּ ַ
)יחזקאל לג ] (6ראה סעיף  ← .[4.4.2השמטה :וְ ָהיָ ה

)ישעיה מא .(15

ִע ְמָּך ַעד ְדּר ֹשׁ ָא ִחיָך אֹתוֹ )דברים כב ] .2 .(2בהקשר

הפעיל =] .פוֵֹרר[ ∼ את :וַ ֲה ִדקּוֹת ַע ִמּים ַר ִבּים )מיכה ד

פולחני ,נבואי[ ∼ >אל<ַ :השּׁ ֵֹל ַח ֶא ְת ֶכם ִל ְדר ֹשׁ ֶאת־יְ הוָ ה

ת־ה ָבּ ָמה ֵה ַדק ְל ָע ָפר )מל”ב
 ← .(13השמטה :וַ יִּ ְשׂר ֹף ֶא ַ

אֹלהי ָא ִביו ָדּ ָרשׁ )דה”ב
)מל”ב כב  ∼ • .(18ל>אל<ִ :כּי ֵל ֵ

כג .(15

ר־שׁ ַל ְח ָתּ ַמ ְל ָא ִכים ִל ְדר ֹשׁ
יז  ∼ • (4ב>אל< :יַ ַען ֲא ֶשׁ ָ

יוּדק )ישעיה כח .(28
הָפעַל =] .פוַרר[ עומדֶ :ל ֶחם ָ

ֹלהים ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְדר ֹשׁ ִבּ ְד ָברוֹ
ין־א ִ
ְבּ ַב ַעל זְ בוּב … ַה ִמ ְבּ ִלי ֵא ֱ

דקר dqr

קל =] .פצע או הרג בנעיצת כלי חד[

ת־שׁנֵ ֶיהם )במדבר כה .(8
∼ את :וַ יִּ ְדקֹר ֶא ְ
ל־הנִּ ְמ ָצא יִ ָדּ ֵקר )ישעיה
נפעל] .סביל של קל[ עומדָ :כּ ַ

ת־שׁלוֹם ָה ִעיר … וְ ִה ְת ַפּ ְללוּ
איחל שלום לפלוני :וְ ִד ְרשׁוּ ֶא ְ

ַב ֲע ָדהּ ֶאל־יְ הוָ ה )ירמיה כט  ∼ • .(7לשלום ל>פלוני<:
ם־ל ָר ָעה
ִכּי ָה ִאישׁ ַהזֶּ ה ֵאינֶ נּוּ ד ֵֹרשׁ ְל ָשׁלוֹם ָל ָעם ַהזֶּ ה ִכּי ִא ְ

יג .(15
פֻּעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= פצוע ,הרוג בכלי

)ירמיה לח ] (4ראה סעיף .[5.7.4
נפעל.

חד([.

דרך drk

)מל”ב א ] (16ראה סעיף  ∼ .3 .[5.7.4שלום >פלוני< =

קל =] .1 .הניח כף רגל ,צעד[ עומד:

ל־בּ ֳמ ֵתי ָא ֶרץ )עמוס ד  =] .2 .(13רמס[ ∼ את
וְ ד ֵֹרְך ַע ָ
/ל־ :וְ ֶא ְד ְר ֵכם ְבּ ַא ִפּי וְ ֶא ְר ְמ ֵסם ַבּ ֲח ָמ ִתי )ישעיה סג .3 .(3

ם־א ָדּ ֵרשׁ ָל ֶכם
י־אנִ י ִא ִ
 =] .1נעתר[ ∼ ל־ַ :ח ָ
 =] .2בוקש ,חופשׂ[ עומד :נִ ְד ָרשׁוּ

)יחזקאל כ .(3

בּוֹרי ַחיִ ל )דה”א כו  =] .3 .(31נתבע[
וַ יִּ ָמּ ֵצא ָב ֶהם גִּ ֵ
ם־דּמוֹ ִהנֵּ ה נִ ְד ָרשׁ )בראשית מב .(22
עומד :וְ גַ ָ

]בהקשר של הפקת נוזל[ ∼ >ענבים/זיתים<ַ :א ָתּה

דשׁא dšʾ

א־תסוְּך ֶשׁ ֶמן וְ ִתירוֹשׁ וְ לֹא ִת ְשׁ ֶתּה־יָּ יִ ן )מיכה
ִת ְדר ְֹך־זַ יִ ת וְ ל ֹ ָ

נְ אוֹת ִמ ְד ָבּר )יואל ב .(22

ו > ∼ • .(15יין/שמן< :יַ יִ ן ַבּיְ ָק ִבים לֹא־יִ ְדר ְֹך ַהדּ ֵֹרְך
)ישעיה טז > ∼ • .(10יקב/גת< :יְ ָק ִבים ָדּ ְרכוּ וַ יִּ ְצ ָמאוּ

)איוב כד ] (11ראה סעיף  5.10.1.1הערה  =] .4 .[274מתח,
הכין לירי[ ∼ קשת )× :(~15וְ ָד ְרכוּ ַק ְשׁ ָתּם ְל ַה ִפּיל ָענִ י
וְ ֶא ְביוֹן )תהלים לז  ∼ • .(14חץ )×ָ :(2שׁנְ נוּ ַכ ֶח ֶרב ְלשׁוֹנָ ם

ָדּ ְרכוּ ִח ָצּם ָדּ ָבר ָמר )תהלים סד  =] .5 .(4הופיע ,זרח

דשׁן dšn

קל =] .הצמיח דשא[ עומדִ :כּי ָד ְשׁאוּ

קל =] .שמן[ עומד :וְ ָא ַכל וְ ָשׂ ַבע וְ ָד ֵשׁן

)דברים לא .(20
טוֹבה ְתּ ַד ֶשּׁן־
מוּעה ָ
פִּעל =] .1 .עשה לשָׁמן[ ∼ אתְ :שׁ ָ
ָע ֶצם )משלי טו  =] .2 .(30שימן[ ∼ אתִ :דּ ַשּׁנְ ָתּ ַב ֶשּׁ ֶמן

אשׁי )תהלים כג  =] .3 .(5הפך לדשן )?([ ∼ את:
רֹ ִ
עוֹל ְתָך יְ ַד ְשּׁנֶ ה )תהלים כ .(4
וְ ָ

כּוֹכב ִמיַּ ֲעקֹב )במדבר כד .(17
)?([ עומדָ :דּ ַרְך ָ
יפהוּ
יָמן ִה ְר ִד ֻ
ת־בּנְ ִ
הפעיל =] .1 .רמס[ ∼ אתִ :כּ ְתּרוּ ֶא ִ

 =] .4ניקה מדשן[

ת־ה ִמּזְ ֵבּ ַח )במדבר ד .(13
∼ את :וְ ִד ְשּׁנוּ ֶא ַ

נוּחה ִה ְד ִר ֻיכהוּ )שופטים כ  =] .2 .(43הוליך ,הוביל[
ְמ ָ

פֻּעל] .סביל של פִּעל  [1עומד :וְ נֶ ֶפשׁ ָח ֻר ִצים ְתּ ֻד ָשּׁן

∼ אתִ :בּנְ ִתיבוֹת לֹא־יָ ְדעוּ ַא ְד ִר ֵיכם )ישעיה מב .3 .(16

)משלי יג .(4
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הָתְפַּעַל] .סביל של פִּעל  [1עומדֶ :ח ֶרב ַליהוָ ה ָמ ְל ָאה

הדף hdp

ָדם ֻה ַדּ ְשׁנָ ה ֵמ ֵח ֶלב )ישעיה לד .(6

ָכּל־א ֶֹיְביָך ִמ ָפּנֶ יָך )דברים ו .(19

הדר hdr

ה

קל =] .דחה ,דחף[ ∼ אתַ :ל ֲהד ֹף ֶאת־

קל =] .1 .העדיף ,הפלה לטובה[ ∼ את:

וְ ָדל לֹא ֶת ְה ַדּר ְבּ ִריבוֹ )שמות כג  ∼ .2 .(3פני >פלוני<

הבל hbl

= כיבד אותו :וְ ָה ַד ְר ָתּ ְפּנֵ י זָ ֵקן )ויקרא יט .(32
קל =] .עשה דברי הבל[ עומד :וַ יֵּ ְלכוּ

ַא ֲח ֵרי ַה ֶה ֶבל וַ יֶּ ְה ָבּלוּ )מל”ב יז .(15
ל־תּ ְשׁ ְמעוּ ַעל־
הפעיל =] .הטעה בדברי הבל[ ∼ אתַ :א ִ

ִדּ ְב ֵרי ַהנְּ ִב ִאים … ַמ ְה ִבּ ִלים ֵה ָמּה ֶא ְת ֶכם )ירמיה כג .(16

הבר hbr

)איכה ה .(12
התפעל.

י־מ ֶלְך
ל־תּ ְת ַה ַדּר ִל ְפנֵ ֶ
]= התפאר[ עומדַ :א ִ

)משלי כה .(6

קל] .בינוני בלבד ,כשם עצם בצירוף

הֹבר שמים )= אצטגנין([.
בלאו )תשנ”ו (Blau 1957 = 235 :משחזר מבנה *הבר ל־ על דרך
סגד ל־ ,השׁתחוה ל־.

הגה hgh I

נפעל] .סביל של קל  [2עומדְ :פּנֵ י זְ ֵקנִ ים לֹא נֶ ְה ָדּרוּ

קל =] .1 .השמיע קול[ עומד :נֶ ֱה ֶמה

הוה hwh I

אמר ֱהוֵ א
קל =] .נפל[ עומדַ :ל ֶשּׁ ַלג י ֹ ַ

ָא ֶרץ )איוב לז .(6

הוה hwh II
הום hwm

ראה היה.

קל .ראה המם.

ַכ ֻדּ ִבּים ֻכּ ָלּנוּ וְ ַכיּוֹנִ ים ָהגֹה נֶ ְהגֶּ ה )ישעיה נט =] .2 .(11

נפעל/הפעיל .ראה המה.

י־צ ִדּיק יֶ ְהגֶּ ה
שׂח ,העלה בדיבור או במחשבה[ ∼ אתִ :פּ ַ

הון hwn

ָח ְכ ָמה ְוּלשׁוֹנוֹ ְתּ ַד ֵבּר ִמ ְשׁ ָפּט )תהלים לז  ← .(30קידום
צוּעי ְבּ ַא ְשׁ ֻמרוֹת ֶא ְהגֶּ ה־
התוכן עם ב־ִ :אם־זְ ַכ ְר ִתּיָך ַעל־יְ ָ

ָבְּך )תהלים סג ] (7ראה סעיף .[5.12.2
הפעיל.

ל־האֹבוֹת וְ ֶאל־
]= השמיע קול[ עומדֶ :א ָ

ַהיִּ ְדּעֹנִ ים ַה ְמ ַצ ְפ ְצ ִפים וְ ַה ַמּ ְהגִּ ים )ישעיה ח .(19

הגה /hgh IIיגה ygh II
הרחיק[ ∼

את

קל =] .הסיר,

מןָ :הגוֹ ִסיגִ ים ִמ ָכּ ֶסף וַ יֵּ ֵצא ַלצּ ֵֹרף ֶכּ ִלי

י־מ ֶלְך )משלי
)משלי כה  ← .(4השמטהָ :הגוֹ ָר ָשׁע ִל ְפנֵ ֶ
כה .(5
ן־ה ְמ ִס ָלּה
הָפעַל =] .הוסר ,הורחק[ ∼ מןַ :כּ ֲא ֶשׁר הֹגָ ה ִמ ַ

)שמ”ב כ .(13

הדה hdh

אוּרת
קל =] .הושיט[ ∼ את :וְ ַעל ְמ ַ

ִצ ְפעוֹנִ י גָּ מוּל יָ דוֹ ָה ָדה )ישעיה יא .(8

הדך hdk

הפעיל =] .העז )?([ ∼ לפעול :וַ ָתּ ִהינוּ

ַל ֲעֹלת ָה ָה ָרה )דברים א .(41

הות hwt

ד־אנָ ה
פּוֹלֵל =] .התנפל[ ∼ עלַ :ע ָ

הוֹתתוּ ַעל ִאישׁ ְתּ ָר ְצּחוּ )תהלים סב .(4
ְתּ ְ

הזה hzh

קל =] .חלם בהקיץ[ עומד :הֹזִ ים שׁ ְֹכ ִבים

א ֲֹה ֵבי ָלנוּם )ישעיה נו .(10

היה /hyhהוה hwh II

קל.

=] .1

התרחש ,התקיים ,בא לעולם[ עומדָ :ר ָעב ִכּי־יִ ְהיֶ ה
ָב ָא ֶרץ ֶדּ ֶבר ִכּי־יִ ְהיֶ ה ִשׁ ָדּפוֹן יֵ ָרקוֹן ַא ְר ֶבּה ָח ִסיל ִכּי יִ ְהיֶ ה
)מל”א ח ] (37ראה סעיף ] • .[5.13להצגת משפט[ וְ ָהיָ ה

ִכּי־יִ ְק ָרא ָל ֶכם ַפּ ְרעֹה )בראשית מו .(33

] .2להבעת

הימצאות במקום[ ∼ ב)מקום(ֲ :ע ֵלה ֵא ַלי ָה ָה ָרה וֶ ְהיֵ ה־

ת־לחֹת ָה ֶא ֶבן )שמות כד .(12
ָשׁם וְ ֶא ְתּנָ ה ְלָך ֶא ֻ

.3

א־ת ַקּח ְלָך ִא ָשּׁה וְ לֹא־יִ ְהיוּ
]להבעת שייכות[ ∼ ל־ :ל ֹ ִ

קל =] .רמס[ ∼ את :וַ ֲהד ְֹך ְר ָשׁ ִעים

ְלָך ָבּנִ ים ָוּבנוֹת )ירמיה טז ] (2ראה סעיפים  5.13ו–.[6.1.5
ֹר־ציִ ד
הוּא־היָ ה גִ בּ ַ
ָ
] .4להבעת זהות[ ∼ }פרדיקט{:

ַתּ ְח ָתּם )איוב מ .(12
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הענף הכנעני

 =] .5נהפך ,נעשה[

] .8להצגת פעולה הנעשית תוך כדי הליכה[ ∼ הלוך

ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה )בראשית י .(9

יָמן ַא ֲח ֵרי ַא ְבנֵ ר וַ יִּ ְהיוּ
י־בנְ ִ
∼ ל}פרדיקט{ :וַ יִּ ְת ַק ְבּצוּ ְבנֵ ִ

ל־כּ ָפּיו וַ יֵּ ֶלְך ָהלוְֹך וְ ָאכֹל )שופטים יד .(9
ופעוֹל :וַ יִּ ְר ֵדּהוּ ֶא ַ

ו–.[6.1.5

] .9להצגת התגברות של מצב או פעולה[ הולך ופוֹעֵל:

ַל ֲאגֻ ָדּה ֶא ָחת )שמ”ב ב (25

]ראה סעיפים 5.14

] .6להצגת פעולה חוזרת או מתמשכת[ ∼ פוֹעֵל:

וְ ָדוִ ד ה ֵֹלְך וְ ָחזֵ ק ֵוּבית ָשׁאוּל ה ְֹל ִכים וְ ַד ִלּים )שמ”ב ג .(1

ֹלהי ַה ָשּׁ ָמיִ ם
וּמ ְת ַפּ ֵלּל ִל ְפנֵ י ֱא ֵ
יָמים וָ ֱא ִהי ָצם ִ
וָ ֶא ְת ַא ְבּ ָלה ִ

ל־כּנְ טוֹתוֹ נֶ ֱה ָל ְכ ִתּי נִ נְ ַע ְר ִתּי
נפעל =] .נעלם[ עומדְ :כּ ֵצ ִ

)נחמיה א .(4

ָכּ ַא ְר ֶבּה )תהלים קט .(23

רוּרה
נפעל =] .1 .התרחש ,התקיים[ עומדַ :שׁ ָמּה וְ ַשׁ ֲע ָ

ל־היּוֹם ק ֵֹדר
פִּעל =] .1 .שוטט ,נע הנה והנה[ עומדָ :כּ ַ

 =] .2נהפך ,נעשה[

ִה ָלּ ְכ ִתּי )תהלים לח  =] .2 .(7צעד ,פסע[ עומדִ :אם־

ֹלהיָך
ית ְל ָעם ַליהוָ ה ֱא ֶ
∼ ל}פרדיקט{ַ :היּוֹם ַהזֶּ ה נִ ְהיֵ ָ

ל־הגֶּ ָח ִלים וְ ַרגְ ָליו לֹא ִת ָכּוֶ ינָ ה )משלי ו .(28
יְ ַה ֵלְּך ִאישׁ ַע ַ

)דברים כז .(9

 =] .3התקדם ,נע ממקום למקום[ עומדֶ :צ ֶדק ְל ָפנָ יו

נִ ְהיְ ָתה ָבּ ָא ֶרץ )ירמיה ה .(30

הכר hkr

א־תבֹשׁוּ
קל =] .התחצף )?([ ∼ ל־ :ל ֹ ֵ

הוֹרנִ י יְ הוָ ה ַדּ ְר ֶכָּך ֲא ַה ֵלְּך
על התנהגות מוסרית[ עומדֵ :

רוּ־לי )איוב יט .(3
ַתּ ְה ְכּ ִ

הלא hlʾ

נפעל =] .הורחק[ עומד :וְ ַשׂ ְמ ִתּי ֶאת־

ַהצּ ֵֹל ָעה ִל ְשׁ ֵא ִרית וְ ַהנַּ ֲה ָל ָאה ְלגוֹי ָעצוּם )מיכה ד .(7

הלך hlk

קל.

 =] .1צעד ,התקדם

ַהיְ אֹר וְ נַ ֲער ֶֹת ָיה ה ְֹלכֹת ַעל־יַ ד ַהיְ אֹר )שמות ב (5
סעיף

]ראה

 =] .2התקדם ,עבר ממקום למקום[

וּמ ַאיִ ן ָתּבוֹא )שופטים יט (17
עומדָ :אנָ ה ֵת ֵלְך ֵ

]ראה

סעיף ] • .[5.3.3במובן סמלי ,כהכנה לפעולה[ עומדֵ :לְך

ֱאכֹל ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ַל ְח ֶמָך )קהלת ט ] • .(7בהשאלה ,על
וּב ַח ָטּאתוֹ
התנהגות מוסרית[ עומד :וַ יֵּ ֶלְך ְבּ ֶד ֶרְך ָא ִביו ְ

ֲא ֶשׁר ֶה ֱח ִטיא ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵאל )מל”א טו  =] .3 .(26דבק
ֹלהים ֲא ֵח ִרים ְל ָע ְב ָדם
)מוסרית([ ∼ אחריָ :ל ֶל ֶכת ַא ֲח ֵרי ֱא ִ

ְוּל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת ָל ֶהם )שופטים ב ] (19ראה סעיף .4 .[6.1.1
ל־ה ִמּ ְד ָבּר
]= עבר ,חצה[ ∼ את :וַ נִּ ַסּע ֵמח ֵֹרב וַ נֵּ ֶלְך ֵאת ָכּ ַ

נּוֹרא ַההוּא )דברים א .(19
ַהגָּ דוֹל וְ ַה ָ

ַבּ ֲא ִמ ֶתָּך )תהלים פו > =] .4 .(11מקור מים< זרם[
עומדַ :ה ְמ ַשׁ ֵלּ ַח ַמ ְעיָ נִ ים ַבּנְּ ָח ִלים ֵבּין ָה ִרים יְ ַה ֵלּכוּן )תהלים
קד .(10

ת־פּ ְרעֹה ִל ְרחֹץ ַעל־
בתנועת רגליים[ עומד :וַ ֵתּ ֶרד ַבּ ַ

.[5.3.3

יְ ַה ֵלְּך וְ יָ ֵשׂם ְל ֶד ֶרְך ְפּ ָע ָמיו )תהלים פה ] • .(14בהשאלה,

 =] .5נעלם[

עומדַ :הגֶּ ֶשׁם ָח ַלף ָה ַלְך לוֹ )שה”ש ב > =] .6 .(11נוזל<
זרם[ עומד :וַ יֵּ ְלכוּ ַה ַמּיִ ם ָס ִביב ַל ִמּזְ ֵבּ ַח )מל”א יח .(35

התפעל.

 =] .1שוטט ,נע הנה והנה[ עומד :וַ יֵּ ֵצא

רוּשׁ ָלםִ )דה”א כא
יוֹאב וַ יִּ ְת ַה ֵלְּך ְבּ ָכל־יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ יָּבֹא יְ ָ
ָ
(4

]ראה סעיף

.[5.3.3

 =] .2צעד ,התקדם בתנועת

ל־מ ְשׁ ַענְ תּוֹ
רגליים[ עומדִ :אם־יָ קוּם וְ ִה ְת ַה ֵלְּך ַבּחוּץ ַע ִ

וְ נִ ָקּה ַה ַמּ ֶכּה )שמות כא  =] .3 .(19התקדם )בהשאלה,
על התנהגות מוסרית([ עומדִ :מ ְת ַה ֵלְּך ְבּ ֻתמּוֹ ַצ ִדּיק

)משלי כ .(7
הפעיל =] .1 .הוביל ,העביר ממקום למקום )גורם
ל־ה ִאישׁ
יכה ֶא ְת ֶכם ֶא ָ
אוֹל ָ
של קל  ∼ [(2אתְ :לכוּ ַא ֲח ַרי וְ ִ

ֲא ֶשׁר ְתּ ַב ֵקּשׁוּן )מל”ב ו  =] .2 .(19הזיל ,הגיר )גורם של
רוֹתם ַכּ ֶשּׁ ֶמן
יהם וְ נַ ֲה ָ
ימ ֶ
יע ֵמ ֵ
קל > ∼ [(6נוזל<ָ :אז ַא ְשׁ ִק ַ

אוֹליְך )יחזקאל לב .(14
ִ

הלל /hll Iאהל ʾhl II

קל =] .זהר[ עומד:

ם־א ְר ֶאה אוֹר ִכּי יָ ֵהל )איוב לא .(26
ִא ֶ

ל־היָּ ַדיִ ם ִתּ ְר ֶפּינָ ה וְ ָכל־
 =] .7הזיל ,הגיר[ ∼ >נוזל<ָ :כּ ַ

הפעיל.

ִבּ ְר ַכּיִ ם ֵתּ ַל ְכנָ ה ָמּיִ ם )יחזקאל ז ] (17ראה סעיף .[5.10.2.1

י־כוֹכ ֵבי ַה ָשּׁ ַמיִ ם
ְ
)איוב כה  ∼ .2 .(5אור = הפיץ אורִ :כּ
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] .1כמו קל[ עומדֵ :הן ַעד־יָ ֵר ַח וְ לֹא יַ ֲא ִהיל

עברית

הסה hsh

אוֹרם )ישעיה יג .(10
יהם לֹא יָ ֵהלּוּ ָ
וּכ ִס ֵיל ֶ
ְ

הלל hll II

פִּעל =] .שיבח[ ∼ את )×:(~85

ֹלהים ְבּ ִשׁיר )תהלים סט  ∼ • .(31ל־
ם־א ִ
ֲא ַה ְל ָלה ֵשׁ ֱ

)×ְ :(12להֹדוֹת ְוּל ַה ֵלּל ַליהוָ ה )דה”א כג (30

]ראה סעיף

פִּעל =] .השתיק[ ∼ את :וַ יַּ ַהס ָכּ ֵלב

ת־ה ָעם ֶאל־מ ֶֹשׁה )במדבר יג .(30
ֶא ָ

הפך hpk

קל =] .1 .הסתובב ,פנה[ עומד :וַ ַתּ ֲהפְֹך

וַ ֵתּ ֶלְך ְל ַא ְר ָצהּ ִהיא וַ ֲע ָב ֶד ָיה )דה”ב ט  =] .2 .(12נהיה,

.[5.8.3

וּשׂ ָע ָרהּ ָה ַפְך ָל ָבן )ויקרא יג
השתנה[ ∼ }פרדיקט{ְ :

ל־אישׁ )משלי יב
י־שׂ ְכלוֹ יְ ֻה ַלּ ִ
פֻּעל =] .שובח[ עומדְ :ל ִפ ִ

 =] .3 .(20הפנה ,סובב על פניו[ ∼ את :וַ יַּ ֵכּהוּ וַ יִּ פֹּל

.(8
התפעל.

 =] .1שובח[ עומדִ :א ָשּׁה יִ ְר ַאת־יְ הוָ ה ִהיא

ִת ְת ַה ָלּל )משלי לא  =] .2 .(30התגאה ,התפאר[ עומד:
ַאל־יִ ְת ַה ֵלּל חֹגֵ ר ִכּ ְמ ַפ ֵתּ ַח )מל”א כ  ∼ • .(11ב־ַ :אל־
בוּרתוֹ ַאל־
יִ ְת ַה ֵלּל ָח ָכם ְבּ ָח ְכ ָמתוֹ וְ ַאל־יִ ְת ַה ֵלּל ַהגִּ בּוֹר ִבּגְ ָ

יִ ְת ַה ֵלּל ָע ִשׁיר ְבּ ָע ְשׁרוֹ )ירמיה ט .(22

הלל hll III

קל =] .התנהג כשוטה[ עומד:

ל־תּהֹלּוּ )תהלים עה .(5
הוֹל ִלים ַא ָ
ָא ַמ ְר ִתּי ַל ְ

וַ יַּ ַה ְפ ֵכהוּ ְל ַמ ְע ָלה )שופטים ז  =] .4 .(13הרס[ ∼ את:
ָהפוְֹך ְר ָשׁ ִעים וְ ֵאינָ ם )משלי יב  =] .5 .(7שינה[ ∼ את:
כּוּשׁי עוֹרוֹ )ירמיה יג  ∼ • .(23את ל}פרדיקט{:
ֲהיַ ֲהפְֹך ִ
וְ ָה ַפ ְכ ִתּי ַחגֵּ ֶיכם ְל ֵא ֶבל )עמוס ח (10

]ראה סעיף  5.14הערה

.[366
נפעל =] .1 .נהיה ,השתנה[ ∼ ל}פרדיקט{ :וְ ַה ַמּ ֶטּה

ֲא ֶשׁר־נֶ ְה ַפְּך ְלנָ ָחשׁ ִתּ ַקּח ְבּיָ ֶדָך )שמות ז (15

]ראה סעיף

א־ת ָה ֵפְך
 5.14הערה  =] .2 .[366הסתובב ,פנה[ עומד :וְ ל ֹ ֵ

ל־צ ֶדָּך )יחזקאל ד  .3 .(8נהפכו על >פלוני<
ִמ ִצּ ְדָּך ֶא ִ

שׁוֹלל
ָ
יוֹע ִצים
מוֹליְך ֲ
פּוֹלֵל =] .שיטה ,הטעה[ ∼ אתִ :

ציריו = תקפו את פלוני כאבים :נֶ ֶה ְפכוּ ִצ ַירי ָע ַלי וְ לֹא

הוֹלל )איוב יב .(17
וְ שׁ ְֹפ ִטים יְ ֵ

ָע ַצ ְר ִתּי כּ ַֹח )דניאל י .(16

הוֹלל
פּוֹלַל =] .היה שוטה[ עומדִ :ל ְשׂחוֹק ָא ַמ ְר ִתּי ְמ ָ

התפעל =] .1 .הסתובב[ עומדֶ :ל ֶחם ְשׂע ִֹרים ִמ ְת ַה ֵפְּך

ְוּל ִשׂ ְמ ָחה ַמה־זֹּה ע ָֹשׂה )קהלת ב .(2

ְבּ ַמ ֲחנֵ ה ִמ ְדיָ ן )שופטים ז  =] .2 (13השתנה[ עומד:

התפולל =] .התנהג כשוטה[ עומדִ :מיֵּ ינָ הּ ָשׁתוּ גוֹיִ ם

חוֹתם )איוב לח .(14
ִתּ ְת ַה ֵפְּך ְכּח ֶֹמר ָ

ל־כּן יִ ְתה ְֹללוּ גוֹיִ ם )ירמיה נא .(7
ַע ֵ

הָפעַל =] .הופנה ,הוטל[ עומדָ :ה ְה ַפְּך ָע ַלי ַבּ ָלּהוֹת

הלם hlm

יס ָרא
קל =] .הכה[ ∼ את :וְ ָה ְל ָמה ִס ְ

ָמ ֲח ָקה רֹאשׁוֹ )שופטים ה .(26

המה /hmhהום hwm

קל =] .געש ,רעש,

קוֹלם ַכּיָּ ם יֶ ֱה ֶמה )ירמיה ו .(23
השמיע קול[ עומדָ :
ל־ה ִעיר ֲע ֵל ֶיהן )רות
נפעל =] .רעש ,נרגש[ עומד :וַ ֵתּהֹם ָכּ ָ
א .(19

הרג hrg

קל =] .המית[ ∼ את/ל־ )× :(~140וְ ָה ְרגוּ

א ִֹתי וְ א ָֹתְך יְ ַחיּוּ )בראשית יב  ← .(12פרטיטיב עם ב־

)× :(3וַ יִּ ְהיוּ ה ְֹרגִ ים ָבּ ֶהם )מל”ב יז  ← .(25פרטיטיב עם
ל־א ָחיו ֶבּ ָח ֶרב וְ גַ ם ִמ ָשּׂ ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ת־כּ ֶ
מן )× :(1וַ יַּ ֲהר ֹג ֶא ָ

)דה”ב כא .(4
קל סביל.

הפעיל] .כמו קל[ עומדְ :תּ ִה ֶימנָ ה ֵמ ָא ָדם )מיכה ב .(12

המם /hmmהום hwm

)איוב ל .(15

ם־כּ ֶה ֶרג ֲה ֻרגָ יו ה ָֹרג
]= הומת[ עומדִ :א ְ

)ישעיה כז .(7

קל =] .בלבל[

∼ את :וַ יָּ ָהם ֵאת ַמ ֲחנֵ ה ִמ ְצ ָריִ ם )שמות יד .(24

יה ֲא ֶשׁר ַבּ ָשּׂ ֶדה ַבּ ֶח ֶרב
נוֹת ָ
וּב ֶ
נפעל =] .הומת[ עומדְ :

ֵתּ ָה ַרגְ נָ ה )יחזקאל כו .(6
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הענף הכנעני

הרה hrh

קל> =] .1 .אישה< התעברה[ עומד

זְ ָב ִחים ַבּיּוֹם ַההוּא ַליהוָ ה )שמ”א ו ] (15ראה סעיף .[5.8.1

את

וּב ָקר
] .1כמו קל > ∼ [2קרבן<ְ :מזַ ְבּ ִחים צֹאן ָ

)× :(~35וַ ַתּ ַהר ַחנָּ ה וַ ֵתּ ֶלד ֵבּן )שמ”א א ∼ • .(20

פִּעל.

ת־שׁ ַמּי וְ ֶאת־יִ ְשׁ ָבּח )דה”א ד
ת־מ ְריָם וְ ֶא ַ
)× :(2וַ ַתּ ַהר ֶא ִ

יהם
נוֹת ֶ
וּב ֵ
יהם ְ
ם־בּנֵ ֶ
)מל”א ח > ∼ • .(5קרבן< ל>אל<ַ :דּ ְ

.(17

ֲא ֶשׁר זִ ְבּחוּ ַל ֲע ַצ ֵבּי ְכנָ ַען )תהלים קו ] .2 .(38כמו קל

] .2במובן מופשט[ ∼ אתָ :הר ֹה ָע ָמל וְ יָ ֹלד ָאוֶ ן

)איוב טו .(35

 [3עומד :וַ יְ זַ ֵבּ ַח וַ יְ ַק ֵטּר ַבּ ָבּמוֹת )דה”ב כח  ∼ • .(4זֶ ַבח:

אבד יוֹם ִאוָּ ֶלד בּוֹ וְ ַה ַלּיְ ָלה
קל סביל =] .נהרה[ עומד :י ֹ ַ

ְמזַ ְבּ ִחים זִ ְב ֵחי ְשׁ ָל ִמים )דה”ב ל ] (22ראה סעיף .3 .[4.3

ָא ַמר ה ָֹרה גָ ֶבר )איוב ג .(3

ל־ה ְפּ ִס ִילים … זִ ַבּח ָאמוֹן
וּל ָכ ַ
]כמו קל  ∼ [4ל>אל<ְ :

הרס hrs

קל.

 =] .1השחית ,שבר[ ∼ את:

ָשׂם ֵתּ ֵבל ַכּ ִמּ ְד ָבּר וְ ָע ָריו ָה ָרס )ישעיה יד .(17

=] .2

פרץ[ עומד )או ← השמטה?(ֶ :פּן־יֶ ֶה ְרסוּ ֶאל־יְ הוָ ה ִל ְראוֹת

)שמות יט .(21
נפעל] .סביל של קל  [1עומד :וְ נֶ ֶה ְרסוּ ֶה ָה ִרים וְ נָ ְפלוּ

ַה ַמּ ְד ֵרגוֹת )יחזקאל לח .(20
פִּעל] .כמו קל  ∼ [1אתִ :כּי ָה ֵרס ְתּ ָה ְר ֵסם וְ ַשׁ ֵבּר ְתּ ַשׁ ֵבּר

ַמ ֵצּב ֵֹת ֶיהם )שמות כג .(24

התל htl

וַ יַּ ַע ְב ֵדם )דה”ב לג ] (22ראה סעיף .[5.8.1

זבל zbl

ישׁי
קל =] .כיבד[ ∼ אתַ :ה ַפּ ַעם יִ זְ ְבּ ֵלנִ י ִא ִ

)בראשית ל .(20

זהם zhm

ַחיָּ תוֹ ָל ֶחם )איוב לג .(20

זהר zhr I

הפעיל =] .זרח[ עומד :וְ ַה ַמּ ְשׂ ִכּ ִלים

יַ זְ ִהרוּ ְכּז ַֹהר ָה ָר ִק ַיע )דניאל יב .(3

זהר zhr II

ראה תלל.

פִּעל =] .תיעב )?([ ∼ את :וְ זִ ֲה ַמתּוּ

נפעל =] .היה זהיר[ עומד :וְ לֹא נִ זְ ָהר

וַ ָתּבוֹא ֶח ֶרב וַ ִתּ ָקּ ֵחהוּ )יחזקאל לג .(4
 =] .1נתן הזהרה[ ∼

הפעיל.

ז

את

>פלוני< :וְ ָת ַקע

ת־ה ָעם )יחזקאל לג  =] .2 .(3לימד[
שּׁוֹפר וְ ִהזְ ִהיר ֶא ָ
ַבּ ָ

זבד zbd

קל =] .נתן מתנה[ ∼ את >פלוני< זֶ ֶבד:

ת־התּוֹר ֹת )שמות יח .(20
וְ ֶא ַ

ֹלהים א ִֹתי זֵ ֶבד טוֹב )בראשית ל .(20
זְ ָב ַדנִ י ֱא ִ

זבח zbḥ

∼

את

ת־ה ֻח ִקּים
>פלוני< >דבר< :וְ ִהזְ ַה ְר ָתּה ֶא ְת ֶהם ֶא ַ

קל =] .1 .שחט ,הרג )שלא לצורכי

זוב zwb

קל.

> =] .1נוזל< נזל ,ניגר[ עומד:

ת־כּל־כּ ֲֹהנֵ י ַה ָבּמוֹת )מל”ב כג
פולחן([ ∼ את :וַ יִּ זְ ַבּח ֶא ָ

וַ ְיִּב ַקע־צוּר וַ יָּ זֻ בוּ ָמיִ ם )ישעיה מח  =] .2 .(21הפריש

 =] .2 .(20שחט לצורכי פולחן ,הקריב[ ∼ >קרבן<:

נוזל[ עומדִ :אישׁ ִכּי יִ ְהיֶ ה זָ ב ִמ ְבּ ָשׂרוֹ )ויקרא טו (2

ילים )דה”א טו • .(26
ה־פ ִרים וְ ִשׁ ְב ָעה ֵא ִ
וַ יִּ זְ ְבּחוּ ִשׁ ְב ָע ָ

סעיף .[5.10.2.1

ֹלהיָך )דברים
∼ >קרבן< ל>אל< :לֹא ִתזְ ָבּ ֶחנּוּ ַליהוָ ה ֱא ֶ

זוח zwḥ

טו .(21

 =] .3ערך זֶבַח[ עומד  :וַ יֵּ ֶלְך ַה ֶמּ ֶלְך גִּ ְבעֹנָ ה

ם־שׁם ָע ִלית ִלזְ בּ ַֹח זָ ַבח
ִלזְ בּ ַֹח ָשׁם )מל”א ג  ∼ • .(4זֶ ַבח :גַּ ָ

)ישעיה נז ] (7ראה סעיף  =] .4 .[4.3הגיש זֶבַח לאל ,עבד
ֹלהים יָ ֳח ָרם ִבּ ְל ִתּי ַליהוָ ה ְל ַבדּוֹ
אותו[ ∼ ל>אל< :ז ֵֹב ַח ָל ֱא ִ
)שמות כב  ∼ • .(19זֶ ַבח ל>אל<ֶ :ה ֱעלוּ עֹלוֹת וַ יִּ זְ ְבּחוּ
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]ראה

קל =] .ניתק[ ∼ מן :וְ לֹא־יִ זַּ ח ַהח ֶֹשׁן ֵמ ַעל

ָה ֵאפוֹד )שמות כח .(28

זול zwl

ראה זלל .I

זוע /zwʿזעה zʿh

קל =] .זז ,נע[ עומדַ :בּיּוֹם

ֶשׁיָּ זֻ עוּ שׁ ְֹמ ֵרי ַה ַבּיִ ת וְ ִה ְת ַעוְּ תוּ ַאנְ ֵשׁי ֶה ָחיִ ל )קהלת יב .(3

עברית

פִּלְפֵּל =] .הזיז ,טלטל[ ∼ את :יָ קוּמוּ נ ְֹשׁ ֶכיָך וְ יִ ְקצוּ

כּוֹתי ְבּבֹר ַכּ ָפּי )איוב
הפעיל =] .טיהר ,ניקה[ ∼ את :וַ ֲהזִ ִ

ְמזַ ְעזְ ֶעיָך )חבקוק ב .(7

ט .(30

זור /zwr Iזרר zrr I

זכך zkk

ראה זכה.

ן־הגִּ זָּ ה )שופטים ו .(38
ת־הגִּ זָּ ה וַ יִּ ֶמץ ַטל ִמ ַ
וַ יָּ זַ ר ֶא ַ

זכר zkr

קל.

קל סביל =] .נסחט )להוצאת הפרשות([ עומדֶ :פּ ַצע

ת־יוֹסף וַ יִּ ְשׁ ָכּ ֵחהוּ
ֵ
ר־ה ַמּ ְשׁ ִקים ֶא
/ל־ )× :(~125וְ לֹא־זָ ַכר ַשׂ ַ

וּמ ָכּה ְט ִריָּ ה לֹא־זֹרוּ וְ לֹא ֻח ָבּשׁוּ )ישעיה א .(6
בּוּרה ַ
וְ ַח ָ

)בראשית מ } ∼ • .(23תוכן{ )× :(~20וּזְ ַכ ְר ֶתּם ִכּי־

זור zwr II

קל =] .סחט[ ∼ את:

קל =] .סר ,התרחק[ ∼ מן :לֹא־זָ רוּ

ִמ ַתּ ֲאוָ ָתם )תהלים עח .(30
ת־קדוֹשׁ
נפעל =] .נסוג ,נרתע לאחור[ עומד :נִ ֲאצוּ ֶא ְ

יִ ְשׂ ָר ֵאל נָ זֹרוּ ָאחוֹר )ישעיה א .(4

רוּחי
קל =] .היה מאוס )?([ עומדִ :

ם־ח ַמת
קל =] .הלך על גחון[ עומדִ :ע ֲ

ל־כּן זָ ַח ְל ִתּי
קל =] .ירא[ עומדַ :ע ֵ

קל =] .פעל בזדון[ עומדַ :ב ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר זָ דוּ

ֲע ֵל ֶיהם )שמות יח .(11
הפעיל.

] .1סביל של קל  :[1וְ לֹא־יִ זָּ ְכרוּ עוֹד ִבּ ְשׁ ָמם

ל־פּ ָשׁ ָעיו ֲא ֶשׁר
)הושע ב ] .2 .(19סביל של קל ָ :[2כּ ְ

∼ אל :יִ זָּ ֵכר ֲעוֹן ֲאב ָֹתיו ֶאל־יְ הוָ ה )תהלים קט .(14
 =] .1ציין ,אמר[ ∼ >דבר< אל/ל>פלוני<:

ל־פּ ְרעֹה )בראשית מ  ← .(14השמטהֶ :את־
וְ ִהזְ ַכּ ְר ַתּנִ י ֶא ַ

ֲח ָט ַאי ֲאנִ י ַמזְ ִכּיר ַהיּוֹם )בראשית מא } ∼ • .(9תוכן{:
ַהזְ ִכּירוּ ִכּי נִ ְשׂגָּ ב ְשׁמוֹ )ישעיה יב .(4

 =] .2קרא

בשם אל ,אמר שמו בתפילה ,בשבועה[ ∼ ב)שם(
אֹלהי יִ ְשׂ ָר ֵאל יַ זְ ִכּירוּ
וּב ֵ
>אל< )×ַ :(5הנִּ ְשׁ ָבּ ִעים ְבּ ֵשׁם יְ הוָ ה ֵ

א־שׁ ְמעוּ
] .1כמו קל[ עומד :וְ ֵה ָמּה ֵהזִ ידוּ וְ ל ֹ ָ

ְל ִמ ְצ ֶוֹתיָך )נחמיה ט  =] .2 .(29בישל נזיד[ ∼ נזיד:
וַ יָּ זֶ ד יַ ֲעקֹב נָ זִ יד )בראשית כה .(29

זכה /zkhזכך zkk

ל־תּזְ כֹּר ְכּ ַח ְס ְדָּך
וּפ ָשׁ ַעי ַא ִ
עוּרי ְ
∼ ל>פלוני<ַ :חטֹּאות נְ ַ

הפעיל.

וָ ִא ָירא ֵמ ַחוֹּת ֵדּ ִעי ֶא ְת ֶכם )איוב לב .(6

זיד zyd

וְ זָ ַכ ְר ִתּי ָל ֶהם ְבּ ִרית ִראשׁ ֹנִ ים )ויקרא כו  ← .(45השמטה

ָע ָשׂה לֹא יִ זָּ ְכרוּ לוֹ )יחזקאל יח  =] .3 .(22צוין ,נאמר[

ז ֲֹח ֵלי ָע ָפר )דברים לב .(24

זחל zḥl II

או לחובתו של פלוני[ ∼ >דבר< ל>פלוני< )×:(~10

נפעל.

זָ ָרה ְל ִא ְשׁ ִתּי וְ ַחנּ ִֹתי ִל ְבנֵ י ִב ְטנִ י )איוב יט .(17

זחל zḥl I

ַע ְצ ֵמ ֶכם ְוּב ַשׂ ְר ֶכם ָאנִ י )שופטים ט  =] .2 .(2זקף לזכותו

י־א ָתּה )תהלים כה ] .(7ראה סעיף  5.5.4הערה .[107
ר־ל ַ
זְ ָכ ִ

הָפעַל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= זר ,לא מוכר([.

זור zwr III

 =] .1העלה בזיכרון[ ∼

)ישעיה מח .(1

זלל /zll Iזול zwl

קל =] .1 .היה בזוי ,פחוּת

ת־דּ ְר ֵכְּך )ירמיה
ה־תּזְ ִלי ְמאֹד ְל ַשׁנּוֹת ֶא ַ
ערך[ עומדַ :מ ֵ

קל =] .היה טהור ,נקי[

ב .(36

 =] .2בזבז ,פיזר ללא מידה[ ∼ אתַ :הזָּ ִלים

עומדְ :ל ַמ ַען ִתּ ְצ ַדּק ְבּ ָד ְב ֶרָך ִתּזְ ֶכּה ְב ָשׁ ְפ ֶטָך )תהלים נא

זָ ָהב ִמ ִכּיס )ישעיה מו .(6

.(6

זוֹלל יִ וָּ ֵרשׁ )משלי כג .(21
השמטהִ :כּי־ס ֵֹבא וְ ֵ

פִּעל.

את

יתי ִל ִבּי ָט ַה ְר ִתּי
]= טיהר ,ניקה[ ∼ את :זִ ִכּ ִ

י־ראוּ
ילוּה ִכּ ָ
יה ִהזִּ ָ
ל־מ ַכ ְבּ ֶד ָ
הפעיל =] .בזה[ ∼ אתָ :כּ ְ

אתי )משלי כ .(9
ֵמ ַח ָטּ ִ

ֶע ְרוָ ָתה )איכה א .(8

התפעל =] .היטהר ,התנקה[ עומדַ :ר ֲחצוּ ִהזַּ כּוּ ָה ִסירוּ

זלל zll II

ר ַֹע ַמ ַע ְל ֵל ֶיכם )ישעיה א .(16

נָ זֹלּוּ )ישעיה סג .(19
159

 =] .3אכל ללא מידה[ ←

נפעל =] .הזדעזע[ עומדִ :מ ָפּנֶ יָך ָה ִרים

הענף הכנעני

זמם zmm

קל.

 =] .1חשב ,תכנן )בעיקר

לשלילה([ ∼ לפעולָ :ל ַק ַחת נַ ְפ ִשׁי זָ ָממוּ )תהלים לא .(14
← השמטה :זַ מּ ִֹתי וְ לֹא נִ ַח ְמ ִתּי )ירמיה ד (28

]ראה סעיף

 5.5.4הערה  =] .2 .[102רצה ,ביקש[ ∼ את :זָ ְמ ָמה ָשׂ ֶדה

וַ ִתּ ָקּ ֵחהוּ )משלי לא .(16

זמן zmn

זנח znḥ I

הפעיל =] .הסריח[ עומד :וְ ֶה ֶאזְ נִ יחוּ

נְ ָהרוֹת )ישעיה יט .(6

זנח znḥ II

ֹלהים
קל =] .נטש ,דחה[ ∼ אתֱ :א ִ

עוֹל ִמים
זְ נַ ְח ָתּנוּ ְפ ַר ְצ ָתּנוּ )תהלים ס  ← .(3השמטהַ :ה ְל ָ

יִ זְ נַ ח ֲאד ֹנָ י )תהלים עז .(8

פֻּעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )=

קבוע([.

יח ַה ֶמּ ֶלְך
ל־ה ֵכּ ִלים ֲא ֶשׁר ִהזְ נִ ַ
הפעיל] .כמו קל[ ∼ אתָ :כּ ַ

ָא ָחז )דה”ב כט .(19

זמר zmr I

פִּעל =] .ניגן ,הילל בנגינה[ ∼ ל־

אוֹדָך יְ הוָ ה ַבּגּוֹיִ ם ְוּל ִשׁ ְמָך ֲאזַ ֵמּר )שמ”ב כב .(50
)×ְ :(~25
• ∼ את )×ֵ :(15כּן ֲאזַ ְמּ ָרה ִשׁ ְמָך ָל ַעד )תהלים סא (9
]ראה סעיף .[5.8.3

זמר zmr II

קל =] .קיצץ[ ∼ אתָ :שׂ ְדָך לֹא ִתזְ ָרע

וְ ַכ ְר ְמָך לֹא ִתזְ מֹר )ויקרא כה .(4
נפעל =] .קוצץ[ עומד :לֹא יִ זָּ ֵמר וְ לֹא יֵ ָע ֵדר )ישעיה ה
.(6

זנב znb

פִּעל =] .תקף מאחור[ ∼ אתִ :ר ְדפוּ ַא ֲח ֵרי

אוֹתם )יהושע י .(19
יכם וְ זִ נַּ ְב ֶתּם ָ
א ֵֹיְב ֶ

זנה znh

זנק znq

פִּעל =] .ניתר[ עומדָ :דּן גּוּר ַא ְריֵ ה יְ זַ נֵּ ק

ן־ה ָבּ ָשׁן )דברים לג .(22
ִמ ַ

זעה zʿh

ראה זוע.

זעך zʿk

ראה דעך.

זעם  zʿmקל =] .1 .קילל[ ∼ את

)× :(7וְ זָ ַעם

ֶאת־א ָֹיְביו )ישעיה סו  =] .2 .(14כעס[ ∼ על )×:(1
ית־קוֹדשׁ )דניאל יא .(30
ֶ
ל־בּ ִר
וְ ָשׁב וְ זָ ַעם ַע ְ
נפעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= כעוס([.

זעף zʿp

קל =] .כעס ,נעצב[ עומד :וַ יַּ ְרא א ָֹתם

וְ ִהנָּ ם ז ֲֹע ִפים )בראשית מ  ∼ • .(6על :וְ ַעל־יְ הוָ ה יִ זְ ַעף

קל =] .1 .נאף ,בגד )במובן מיני או

ם־הכּ ֲֹהנִ ים וְ ַה ָצּ ַר ַעת
וּבזַ ְעפּוֹ ִע ַ
ִלבּוֹ )משלי יט  ∼ • .(3עםְ :

רוחני([ עומד )× :(~25לֹא ִתזְ נִ י וְ לֹא ִת ְהיִ י ְל ִאישׁ )הושע

זָ ְר ָחה ְב ִמ ְצחוֹ )דה”ב כו ] (19ראה סעיף  5.2.1הערה .[27

ג  =] .2 .(3דבק )לשלילה([ ∼ אחרי )× :(15וַ יִּ ְמ ֲעלוּ

זעק /zʿqצעק ṣʿq

י־ה ָא ֶרץ )דה”א ה
ֹלהי ַע ֵמּ ָ
יהם וַ יִּ זְ נוּ ַא ֲח ֵרי ֱא ֵ
בוֹת ֶ
אֹלהי ֲא ֵ
ֵבּ ֵ
] (25ראה סעיף  =] .3 .[6.1.1סב ,פנה )לשלילה([ עומד:
ֹלהיָך )הושע ט .(1
ית ֵמ ַעל ֱא ֶ
ִכּי זָ נִ ָ

קל =] .1 .השמיע קול

חזק[ עומד )× :(~40וַ ֵתּ ֶלְך ָהלוְֹך וְ זָ ָע ָקה )שמ”ב יג .(19
 =] .2אמר בקול חזק[ ∼ }תוכן{ :וַ יִּ זְ ַעק ַה ֶמּ ֶלְך קוֹל גָּ דוֹל

ְבּנִ י ַא ְב ָשׁלוֹם )שמ”ב יט  =] .3 .(5דיבר בקול חזק[

קל סביל] .סביל סתמי של קל  ∼ [2אחרי :וְ ַא ֲח ַריִ ְך

ל־פּ ְרעֹה ֵלאמֹר ָל ָמּה ַת ֲע ֶשׂה
∼ אל >פלוני< :וַ יִּ ְצ ֲעקוּ ֶא ַ

לֹא זוּנָּ ה )יחזקאל טז .(34

כֹה ַל ֲע ָב ֶדיָך )שמות ה  ← .(15קידום התוכןָ :ה ִא ָשּׁה

ית ֶא ְפ ַריִ ם נִ ְט ָמא
] .1כמו קל  [1עומדִ :הזְ נֵ ָ

ל־שׂ ָדהּ )מל”ב ח .(5
יתהּ וְ ַע ָ
ל־בּ ָ
ל־ה ֶמּ ֶלְך ַע ֵ
… צ ֶֹע ֶקת ֶא ַ

יִ ְשׂ ָר ֵאל )הושע ה ] .2 .(3גורם של קל  ∼ [1אתַ :אל־

 =] .4קרא לעזרה[ ∼ אל/ל>אל< )× :(~55וַ יִּ זְ ֲעקוּ ִאישׁ

] .3גורם

ֹלהיו )יונה א ] (5ראה סעיף  =] .5 .[4.4.3.1זימן,
ל־א ָ
ֶא ֱ

הפעיל.

נוֹתהּ )ויקרא יט .(29
ת־בּ ְתָּך ְל ַהזְ ָ
ְתּ ַח ֵלּל ֶא ִ

של קל  ∼ [2את

יהן
ֹלה ֶ
ת־בּנֶ יָך ַא ֲח ֵרי ֱא ֵ
אחרי :וְ ִהזְ נוּ ֶא ָ

)שמות לד .(16

גייס[ ∼

את

אוֹתי
ִ
א־הוֹשׁ ְע ֶתּם
ַ
)× :(1וָ ֶאזְ ַעק ֶא ְת ֶכם וְ ל ֹ

ִמיָּ ָדם )שופטים יב (2
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עברית
לדיון בפעלים זעק/צעק ראה גם ח’ ציטרון )תשל”ט.(89–87 :

פֻּעל] .סביל של פִּעל  [1עומד :יְ ז ֶֹרה ַעל־נָ וֵ הוּ גָ ְפ ִרית

ל־ה ָעם
נפעל =] .נאסף ,התגייס[ עומד :וַ יִּ זָּ ֵעק ָשׁאוּל וְ ָכ ָ

)איוב יח (15

ד־ה ִמּ ְל ָח ָמה )שמ”א יד .(20
… וַ יָּ בֹאוּ ַע ַ

זרח zrḥ

פִּעל =] .אמר בקול חזק[ ∼ }תוכן{ :וְ הוּא ְמ ַצ ֵעק ָא ִבי

ָוּבא ַה ָשּׁ ֶמשׁ )קהלת א .(5

ָא ִבי )מל”ב ב .(12

זרם zrm

שׁוּקים
הפעיל =] .1 .השמיע קול חזק[ עומדֵ :מר ֹב ֲע ִ

ֵשׁנָ ה יִ ְהיוּ )תהלים צ .(5

יַ זְ ִעיקוּ )איוב לה  =] .2 .(9אמר בקול חזק[ ∼ }תוכן{:
אוּמה )יונה
אמר ְבּנִ ינְ וֵ ה … ֵלאמֹר … ַאל־יִ ְט ֲעמוּ ְמ ָ
וַ יַּ זְ ֵעק וַ יּ ֹ ֶ
יס ָרא ֶאת־
ג  =] .3 .(7זימן ,גייס[ ∼ את )× :(6וַ יַּ זְ ֵעק ִס ְ

ל־ר ְכבּוֹ )שופטים ד .(13
ָכּ ִ

זקן zqn

קל =] .היה בא בימים[ עומד :וַ יִּ זְ ַקן

יְ הוֹיָ ָדע וַ יִּ ְשׂ ַבּע ִיָמים וַ יָּ מֹת )דה”ב כד .(15
ל־פּי ַד ְרכּוֹ גַּ ם ִכּי־
הפעיל] .כמו קל[ עומדֲ :חנְֹך ַלנַּ ַער ַע ִ

יַ זְ ִקין לֹא־יָ סוּר ִמ ֶמּנָּ ה )משלי כב .(6

זקף zqp

פוּפים
קל =] .יישר[ ∼ את/ל־ :יְ הוָ ה ז ֵֹקף ְכּ ִ

)תהלים קמו .(8

זקק zqq

קל =] .סינן ,טיהר[ ∼ אתִ :כּי יֵ שׁ ַל ֶכּ ֶסף

קל =] .האיר ,הופיע[ עומד :וְ זָ ַרח ַה ֶשּׁ ֶמשׁ

קל =] .סחף בזרם )?([ ∼ את :זְ ַר ְמ ָתּם

פֻּעל =] .שפך ,הזרים )?([ ∼ את :ז ְֹרמוּ ַמיִ ם ָעבוֹת

)תהלים עז .(18

זרע zrʿ

קל.

 =] .1שתל[ ∼ >זֶַרע< :זָ ְרעוּ

ִח ִטּים וְ ק ִֹצים ָק ָצרוּ )ירמיה יב > ∼ • .(13אדמה<ֵ :שׁשׁ
ָשׁנִ ים ִתּזְ ַרע ָשׂ ֶדָך )ויקרא כה ] (3ראה סעיף ← .[5.10.1.1

השמטהַ :א ָתּה ִתזְ ַרע וְ לֹא ִת ְקצוֹר )מיכה ו .(15

.2

]בינוני כשם תואר בצירוף זֹרע זֶ רע )= מצמיח זרע([.
קל סביל] .סביל של קל  [1עומדַ :אף ַבּל־נִ ָטּעוּ ַאף ַבּל־

ז ָֹרעוּ )ישעיה מ .(24
רוּע ֲא ֶשׁר
נפעל> =] .1 .זֶרע< נשתל[ עומדָ :כּל־זֶ ַרע זֵ ַ

יִ זָּ ֵר ַע )ויקרא יא > =] • .(37אדמה< נשתלה[ עומד:

וּמקוֹם ַלזָּ ָהב יָ זֹקּוּ )איוב כח .(1
מוֹצא ָ
ָ

ל־א ְר ָצהּ לֹא ִתזָּ ַרע וְ לֹא ַת ְצ ִמ ַח )דברים כט (22
ָכ ַ

פִּעל] .כמו קל[ ∼ את :וְ זִ ַקּק א ָֹתם ַכּזָּ ָהב וְ ַכ ָכּ ֶסף )מלאכי

סעיף > =] .2 .[5.10.1.2אישה< התעברה[ עומד :וְ ִאם־

ג .(3

לֹא נִ ְט ְמ ָאה ָה ִא ָשּׁה … וְ נִ זְ ְר ָעה זָ ַרע )במדבר ה .(28

פֻּעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= מטוהר([.

זרב zrb
זרה zrh

הפעיל.

]ראה

> =] .1אישה< התעברה[ עומדִ :א ָשּׁה ִכּי

ַתזְ ִר ַיע וְ יָ ְל ָדה זָ ָכר )ויקרא יב ] .2 .(2בינוני כשם תואר

ראה צרב.
רוּח
קל =] .פיזר ,הפיץ[ ∼ אתִ :תּזְ ֵרם וְ ַ

ִתּ ָשּׂ ֵאם )ישעיה מא .(16
נפעל] .סביל של קל[ עומד :וָ ָא ִפיץ א ָֹתם ַבּגּוֹיִ ם וַ יִּ זָּ רוּ

ָבּ ֲא ָרצוֹת )יחזקאל לו .(19
יתְך ְל ָכל־
ל־שׁ ֵא ִר ֵ
ת־כּ ְ
יתי ֶא ָ
פִּעל] .1 .כמו קל[ ∼ את :וְ זֵ ִר ִ
רוּח )יחזקאל ה  =] .2 .(10מדד בזרת[ ∼ אתָ :א ְר ִחי
ַ

בצירוף מזריע זֶ רע )= מצמיח זרע([.

זרק zrq

אשׁ ֶיהם ַה ָשּׁ ָמיְ ָמה )איוב ב  =] .2 .(12הופיע ,נגלה
ל־ר ֵ
ַע ָ
ם־שׂ ָיבה זָ ְר ָקה בּוֹ וְ הוּא לֹא יָ ָדע )הושע ז .(9
)?([ עומד :גַּ ֵ
קל סביל] .סביל של קל  [1עומדִ :כּי ֵמי נִ ָדּה לֹא־ז ַֹרק

ָע ָליו )במדבר יט .(13

זרר zrr I

וְ ִר ְב ִעי זֵ ִר ָית )תהלים קלט .(3
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קל =] .1 .פיזר ,זרה[ ∼ את :וַ יִּ זְ ְרקוּ ָע ָפר

ראה זור .I

הענף הכנעני

זרר zrr II

זוֹרר ַהנַּ ַער
פּוֹלֵל =] .התעטש[ עומד :וַ יְ ֵ

ד־שׁ ַבע ְפּ ָע ִמים )מל”ב ד .(35
ַע ֶ

חבל ḥbl II

קל =] .1 .פגע ,הזיק[ ∼ ל־ֲ :חבֹל

ָח ַב ְלנוּ ָלְך )נחמיה א  =] .2 .(7עשה רעה[ עומד :לֹא

ֶא ְחבֹּל )איוב לד .(31

ח

נפעל =] .הוזק[ ∼ ל־ָ :בּז ְל ָד ָבר יֵ ָח ֶבל לוֹ )משלי יג .(13

חבא /ḥbʾחבה ḥbh

קל =] .הסתתר ,מצא

ט־רגַ ע ַעד־יעבור )ק’ יַ ֲע ָבר(־
מסתור[ עומדֲ :ח ִבי ִכ ְמ ַע ֶ

ת־מ ֲע ֵשׂה יָ ֶדיָך
פִּעל =] .פגע ,הרס[ ∼ את :וְ ִח ֵבּל ֶא ַ

)קהלת ה .(5

זָ ַעם )ישעיה כו .(20

רוּחי ֻח ָבּ ָלה )איוב יז .(1
פֻּעל] .סביל של פִּעל[ עומדִ :

את )שמ”א
נפעל] .כמו קל[ עומד :וְ יָ ַשׁ ְב ָתּ ַב ֵסּ ֶתר וְ נַ ְח ֵבּ ָ

חבל ḥbl III

פִּעל =] .1 .הרה )במובן מופשט([

יט .(2

ל־אוֶ ן וְ ָה ָרה ָע ָמל וְ יָ ַלד ָשׁ ֶקר )תהלים ז
∼ אתִ :הנֵּ ה יְ ַח ֶבּ ָ

י־א ֶרץ )איוב כד
פֻּעל =] .הוסתר[ עומד :יַ ַחד ֻח ְבּאוּ ֲענִ יֵּ ָ

 =] .2 .(15סבל חבלי לידה[ עומדָ :שׁ ָמּה ִח ְבּ ָלה יְ ָל ַד ְתָך

.(4

)שה”ש ח  5ב(.

התפעל =] .כמו קל[ עומדִ :מכֹּל ַה ַמּ ֲחב ִֹאים ֲא ֶשׁר

יִ ְת ַח ֵבּא ָשׁם )שמ”א כג .(23
יאה
הפעיל =] .הסתיר ,שם במסתור[ ∼ אתִ :כּי ֶה ְח ִבּ ָ

הוֹשׁ ַע )יהושע ו .(25
ר־שׁ ַלח יְ ֻ
ת־ה ַמּ ְל ָא ִכים ֲא ֶשׁ ָ
ֶא ַ
הָפעַל =] .הוסתר[ עומדְ :וּב ָב ֵתּי ְכ ָל ִאים ָה ְח ָבּאוּ )ישעיה
מב .(22
על התנהגותם הסמנטית והתחבירית של פועלי ההסתרה ,ובכללם
החביא וקרוביו הגזורים מאותו שורש ,ראה שמש )תשס”ד(.

חבב ḥbb

חבק ḥbq

קל =] .החזיק בזרועותיו[ ∼ את:

ַה ְכּ ִסיל ח ֵֹבק ֶאת־יָ ָדיו )קהלת ד .(5
פִּעל.

ארו
ל־צוָּ ָ
]כמו קל[ ∼ את :וַ יְ ַח ְבּ ֵקהוּ וַ יִּ פֹּל ַע ַ

)בראשית לג  ∼ • .(4ל־ :וַ יָּ ָרץ ִל ְק ָראתוֹ וַ יְ ַח ֶבּק־לוֹ וַ יְ נַ ֶשּׁק־

לוֹ )בראשית כט ] (13ראה סעיף .[4.5

חבר ḥbr I

הפעיל =] .התנצח )?([ ∼ עלַ :א ְח ִבּ ָירה

ֲע ֵל ֶיכם ְבּ ִמ ִלּים )איוב טז .(4

קל =] .אהב[ ∼ אתַ :אף ח ֵֹבב ַע ִמּים

ל־קד ָֹשׁיו ְבּיָ ֶדָך )דברים לג .(3
ָכּ ְ

חבר ḥbr II

קל =] .1 .נקשר ,הצטרף[ ∼ אל/ל־:

ל־אח ָֹתהּ )שמות כו (3
וְ ָח ֵמשׁ יְ ִריעֹת ח ְֹבר ֹת ִא ָשּׁה ֶא ֲ

]ראה

חבה ḥbh

ראה חבא.

ל־ע ֶמק ַה ִשּׂ ִדּים
ל־א ֶלּה ָח ְברוּ ֶא ֵ
סעיף  ← .[4.4.3.1ריבויָ :כּ ֵ

חבט ḥbṭ

קל =] .הכה[ ∼ את :וַ ַתּ ְחבֹּט ֵאת ֲא ֶשׁר־

)בראשית יד ] .2 .(3בינוני כשם עצם בצירוף חובר

ִל ֵקּ ָטה )רות ב .(17

ֶחבר )= קוסם([.

נפעל =] .הוכה[ עומדִ :כּי ַב ַמּ ֶטּה יֵ ָח ֶבט ֶק ַצח )ישעיה

פִּעל =] .1 .הרכיב מחלקים[ ∼ >שלם< )× :(4וְ ִח ַבּ ְר ָתּ

כח .(27

חבל ḥbl I

ת־הא ֶֹהל וְ ָהיָ ה ֶא ָחד )שמות כו .(11
ֶא ָ
קל =] .1 .לקח כערבון[ ∼ >רכוש<:

 =] .2קישר,

ת־היְ ִריעֹת
צירף[ ∼ >דבר< אל >דבר< )× :(3וְ ִח ַבּ ְר ָתּ ֶא ַ

∼ את

ם־חבֹל ַתּ ְחבֹּל ַשׂ ְל ַמת ֵר ֶעָך )שמות כב  =] .2 .(25חייב
ִא ָ

ל־אח ָֹתהּ )שמות כו • .(6
ִא ָשּׁה ֶא ֲ

י־ת ְחבֹּל ַא ֶחיָך ִחנָּ ם )איוב כב
בערבון[ ∼ את >פלוני<ִ :כּ ַ

>אלמוני< )× :(1וַ יְ ַח ְבּ ֵרהוּ ִעמּוֹ ַל ֲעשׂוֹת ֳאנִ יּוֹת )דה”ב כ

.(6

.(36
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>פלוני< עם

עברית

רוּשׁ ַלםִ ַה ְבּנוּיָ ה
פֻּעל =] .1 .הורכב מחלקים[ עומד :יְ ָ

חגר ḥgr

ה־לּהּ יַ ְח ָדּו )תהלים קכב  =] .2 .(3קושר,
ְכּ ִעיר ֶשׁ ֻח ְבּ ָר ָ

י־שׂק וְ ִה ְת ַפּ ְלּ ִשׁי ָב ֵא ֶפר )ירמיה ו (26
ִחגְ ִר ָ

י־מי ֲא ֶשׁר יבחר )ק’ יְ ֻח ַבּר( ֶאל ָכּל־
צורף[ ∼ אל/עלִ :כּ ִ

 =] .2 .[5.10.2.3הלביש[ ∼ את >פלוני< >כיסוי< וְ ָחגַ ְר ָתּ

ַה ַחיִּ ים )קהלת ט .(4

א ָֹתם ַא ְבנֵ ט )שמות כט ] (9ראה סעיפים  4.2.3ו–.[5.10.2.3

התפעל =] .נקשר ,הצטרף[ ∼ עם )×ְ :(2כּ ִה ְת ַח ֶבּ ְרָך

 =] .3עטף בחגורה[ ∼ >מותניים<ֲ :חגֹר ָמ ְתנֶ יָך וְ ַקח

ת־מ ֲע ֶשׂיָך )דה”ב כ  ∼ • .(37אל
ם־א ַחזְ יָ הוּ ָפּ ַרץ יְ הוָ ה ֶא ַ
ִע ֲ

ִמ ְשׁ ַענְ ִתּי ְביָ ְדָך )מל”ב ד  =] .4 .(29קשר על מותניו[

ן־ה ְת ַח ְבּרוּת ֵא ָליו יַ ֲע ֶשׂה ִמ ְר ָמה )דניאל יא .(23
וּמ ִ
)×ִ :(1

ת־ח ְרבּוֹ )שמ”א כה .(13
∼ >כלי נשק< :וַ יַּ ְחגְּ רוּ ִאישׁ ֶא ַ

← ריבויְ :וּל ֵקץ ָשׁנִ ים יִ ְת ַח ָבּרוּ )דניאל יא .(6

חדד /ḥddחדה /ḥdhאחד ʾḥd

חבשׁ ḥbš

קל.

 =] .1קשר ,כרך )על ראש([

∼ >כיסוי<ְ :פ ֵא ְרָך ֲחבוֹשׁ ָע ֶליָך וּנְ ָע ֶליָך ָתּ ִשׂים ְבּ ַרגְ ֶליָך

)יחזקאל כד .(17

 =] .2כיסה[ ∼ >מכוסה<:

וָ ֶא ְח ְבּ ֵשְׁך ַבּ ֵשּׁשׁ וַ ֲא ַכ ֵסְּך ֶמ ִשׁי )יחזקאל טז =] .3 .(10
ת־שׁ ֶבר
כיסה בתחבושת[ ∼ >פצע<ְ :בּיוֹם ֲחבֹשׁ יְ הוָ ה ֶא ֶ
ַעמּוֹ )ישעיה ל  ∼ • .(26ל>פצוע< :וְ ַלנִּ ְשׁ ֶבּ ֶרת ֶא ֱחבֹשׁ

)יחזקאל לד ] (16ראה סעיף  =] .4 .[4.4.2איכף ,שׂם
אוכף על[ ∼ >בהמה< :וַ יַּ ְח ְבּשׁוּ־לוֹ ַה ֲחמוֹר וַ יִּ ְר ַכּב ָע ָליו

)מל”א יג .(13

 =] .5שלט ,היה שליט[ עומדַ :ה ַאף

קל =] .1 .לבש על מותניו[ ∼ >כיסוי<:
]ראה סעיף

קל=] .

סוּסיו וְ ַחדּוּ ִמזְּ ֵא ֵבי ֶע ֶרב
היה חד[ עומד :וְ ַקלּוּ ִמנְּ ֵמ ִרים ָ

)חבקוק א .(8
התפעל.

ימי
ימנִ י ָה ִשׂ ִ
]כמו קל[ עומדִ :ה ְת ַא ֲח ִדי ֵה ִ

ַה ְשׂ ִמ ִילי )יחזקאל כא .(21
הפעיל] .גורם של קל[ ∼ אתַ :בּ ְרזֶ ל ְבּ ַב ְרזֶ ל יָ ַחד וְ ִאישׁ

י־ר ֵעהוּ )משלי כז .(17
יַ ַחד ְפּנֵ ֵ
הָפעַל] .סביל של הפעיל[ עומדְ :ל ַמ ַען ְטב ַֹח ֶט ַבח

ה־להּ ָבּ ָרק מ ָֹר ָטּה )יחזקאל כא .(15
ן־היֵ ָ
הוּח ָדּה ְל ַמ ַע ֱ
ַ

שׂוֹנֵ א ִמ ְשׁ ָפּט יַ ֲחבוֹשׁ )איוב לד .(17

חדה ḥdh

פִּעל =] .1 .כיסה בתחבושת )כמו קל  ∼ [(3ל>פצע<:

חדל ḥdl

בוֹתם )תהלים קמז .(3
וּמ ַח ֵבּשׁ ְל ַע ְצּ ָ
בוּרי ֵלב ְ
ָהר ֵֹפא ִל ְשׁ ֵ

ְשׁאוֹן ַע ִלּיזִ ים )ישעיה כד  =] .2 .(8הפסיק[ ∼ לפעול:

ראה חדד.
קל.

 =] .1נעלם ,נפסק[ עומדָ :ח ַדל

 =] .2סתם ,סכר[ ∼ אתִ :מ ְבּ ִכי נְ ָהרוֹת ִח ֵבּשׁ )איוב כח

בּוֹרי ָב ֶבל ְל ִה ָלּ ֵחם יָ ְשׁבוּ ַבּ ְמּ ָצדוֹת )ירמיה נא .(30
ָח ְדלוּ גִ ֵ

.(11

אכתּוֹ
ת־מ ַל ְ
ת־ה ָר ָמה וַ יַּ ְשׁ ֵבּת ֶא ְ
• מפעול :וַ יֶּ ְח ַדּל ִמ ְבּנוֹת ֶא ָ

בּוּרה
פֻּעל> =] .פצע< כוסה בתחבושת[ עומדֶ :פּ ַצע וְ ַח ָ

)דה”ב טז ] (5ראה סעיף  ← .[5.11השמטהִ :כּי ִאם־

וּמ ָכּה ְט ִריָּ ה לֹא־זֹרוּ וְ לֹא ֻח ָבּשׁוּ )ישעיה א .(6
ַ

נִ ַקּ ְמ ִתּי ָב ֶכם וְ ַא ַחר ֶא ְח ָדּל )שופטים טו  =] .3 .(7נמנע[

חגג /ḥggחוג ḥwg

קל.

 =] .1ציין כחג[

∼ את :וְ ָהיָ ה ַהיּוֹם ַהזֶּ ה ָל ֶכם ְלזִ ָכּרוֹן וְ ַחגּ ֶֹתם אֹתוֹ ַחג ַליהוָ ה
)שמות יב  =] .2 .(14ערך חג[ עומד :וְ יָ חֹגּוּ ִלי ַבּ ִמּ ְד ָבּר

הוּדה ַחגַּ יִ ְך )נחום ב .(1
)שמות ה  ∼ • .(1חגָ :חגִּ י יְ ָ
 =] .3התנודד ,נע במעגל[ עומד :יָ חוֹגּוּ וְ יָ נוּעוּ ַכּ ִשּׁכּוֹר

∼ מפעול :וְ ָח ַד ְל ָתּ ֵמ ֲעזֹב לוֹ )שמות כג  ← .(5השמטה:
ם־א ְח ָדּל )מל”א כב .(6
ל־רמֹת גִּ ְל ָעד ַל ִמּ ְל ָח ָמה ִא ֶ
ַה ֵא ֵלְך ַע ָ
י־ה ֶבל ָיָמי )איוב
 =] .4עזב ,הרפה[ ∼ מןֲ :ח ַדל ִמ ֶמּנִּ י ִכּ ֶ
ז .(16

ת־מ ְת ִקי
 =] .5עצר ,בלם[ ∼ אתֶ :ה ֳח ַד ְל ִתּי ֶא ָ

טּוֹבה )שופטים ט .(11
נוּב ִתי ַה ָ
ת־תּ ָ
וְ ֶא ְ

ֹק־חג
)תהלים קז  =] .4 .(27סימן במעגל[ ∼ את :ח ָ

חדר ḥdr

י־מיִ ם )איוב כו .(10
ל־פּנֵ ָ
ַע ְ

ַהגָּ דוֹל ַהח ֶֹד ֶרת ָל ֶהם )יחזקאל כא .(19
163

קל =] .הקיף[ ∼ ל־ִ :היא ֶח ֶרב ָח ָלל

הענף הכנעני

חדשׁ ḥdš

פִּעל =] .עשה לחדש[ ∼ אתְ :ל ַח ֵדּשׁ

ל־תּ ֲעמֹד )שמ”א כ .(38
חוּשׁה ַא ַ
השמטהְ :מ ֵה ָרה ָ

ת־בּית יְ הוָ ה )דה”ב כד .(4
ֶא ֵ

הפעיל.

עוּריְ ִכי
התפעל =] .נעשה חדש[ עומדִ :תּ ְת ַח ֵדּשׁ ַכּנֶּ ֶשׁר נְ ָ

ל־הגִּ ְב ָעה )שופטים כ  =] .2 .(37זירז ,הביא
וַ יִּ ְפ ְשׁטוּ ֶא ַ

)תהלים קג .(5

ישׁנָּ ה )ישעיה ס
במהירות[ ∼ אתֲ :אנִ י יְ הוָ ה ְבּ ִע ָתּהּ ֲא ִח ֶ

חוב ḥwb

פִּעל =] .האשים ,הציג כאשם[ ∼ את:

] .1כמו קל[ ← השמטה :וְ ָהא ֵֹרב ֵה ִחישׁוּ

.(22

חושׁ ḥwš II

אשׁי ַל ֶמּ ֶלְך )דניאל א .(10
וְ ִח ְיַּב ֶתּם ֶאת־ר ֹ ִ

קל =] .הרגיש[ ← השמטהִ :כּי ִמי

חוג ḥwg

ראה חגג.

וּמי יָ חוּשׁ חוּץ ִמ ֶמּנִּ י )קהלת ב .(25
אכל ִ
יֹ ַ

חוד ḥwd

קל =] .אמר חידה[ ∼ חידה :חוּד ִח ָידה

חזה  ḥzhקל =] .1 .ראה ממש או בחזון[ ∼ את
י־חזָ ה נָ ָקם )תהלים נח .2 .(11
)× :(~45יִ ְשׂ ַמח ַצ ִדּיק ִכּ ָ

וּמשׁ ֹל ָמ ָשׁל )יחזקאל יז .(2
ְ

חוה ḥwh I

פִּעל.

 =] .1הביע[ ∼ >דבר<:

ף־אנִ י )איוב לב  =] .2 .(10הודיע ,יידע[
ֲא ַחוֶּ ה ֵדּ ִעי ַא ָ
∼ >דבר< את/ל>פלוני< :וָ ִא ָירא ֵמ ַחוֹּת ֵדּ ִעי ֶא ְת ֶכם )איוב
ע־לי )איוב
לב ] (6ראה סעיף  ← .[4.4.2השמטהֲ :א ַחוְ ָך ְשׁ ַמ ִ
טו .(17

חוה ḥwh II
חול ḥwl I

 =] .1רקד[ עומדִ :אם־יֵ ְצאוּ

נוֹת־שׁילוֹ ָלחוּל ַבּ ְמּחֹלוֹת )שופטים כא  =] .2 .(21נפל,
ִ
ְב
הוטל[ עומדַ :על רֹאשׁ ְר ָשׁ ִעים יָ חוּל )ירמיה כג .(19
פּוֹלֵל.

ַה ְמּח ְֹללוֹת )שופטים כא .(23
חוֹלל )ירמיה כג .(19
ִמ ְת ֵ

חוס ḥws

מא (56

]ראה סעיף

∼ לפעול

)× :(3וַ ֲחזַ ְק ֶתּם ְמאֹד ִל ְשׁמֹר וְ ַל ֲעשׂוֹת ֵאת ָכּל־

.[4.4.3.2

 =] .2הקפיד ,התמיד[

ַה ָכּתוּב )יהושע כג  =] .3 .(6הכריע ,הכניע[ ∼ את:
ֶבן־גִּ ינַ ת )מל”א טז ] (22ראה סעיף  =] .4 .[5.1.1תמך,
ַאשּׁוּר וַ יָּ ַצר לוֹ וְ לֹא ֲחזָ קוֹ )דה”ב כח .(20
פִּעל.

ראה חיל .I

יהם
קל =] .ריחם[ ∼ על :לֹא־יָ חוּס ֲע ֵל ֶ

קל =] .היה חיוור ,נעשה חיוור[ עומד:

וְ לֹא ַע ָתּה ָפּנָ יו יֶ ֱחוָ רוּ )ישעיה כט .(22

חושׁ /ḥwš Iחישׁ ḥyš

חזק ḥzq

קל.

 =] .1היה חזק ,איתן ,יציב[

לעיון מפורט בתחביר הפועל חזק ראה רובינשטיין )תשמ”ו(.

וְ לֹא יַ ְחמֹל וְ לֹא יְ ַר ֵחם )ירמיה כא .(7

חור ḥwr

ֵעינֵ ינוּ )מיכה ד ] (11ראה סעיף .[5.5.1

עשה לחזק )?([ ∼ את :וַ יָּבֹא ָע ָליו ִתּ ְלּגַ ת ִפּ ְלנְ ֶא ֶסר ֶמ ֶלְך

]= הסתובב[ עומדֵ :ח ָמה יָ ְצ ָאה וְ ַס ַער

חול ḥwl II

)× :(1נֶ ֶא ְספוּ ָע ַליִ ְך גּוֹיִ ם ַר ִבּים ָהא ְֹמ ִרים ֶתּ ֱחנָ ף וְ ַת ַחז ְבּ ִציּוֹן

ת־ה ָעם ֲא ֶשׁר ַא ֲח ֵרי ִתּ ְבנִ י
וַ יֶּ ֱחזַ ק ָה ָעם ֲא ֶשׁר ַא ֲח ֵרי ָע ְמ ִרי ֶא ָ

]= רקד[ עומד :וַ יִּ ְשׂאוּ נָ ִשׁים ְל ִמ ְס ָפּ ָרם ִמן־

התפולל.

ָבְּך )שה”ש ז ] .3 .(1עם נימה של שמחה לאיד[ ∼ ב־

עומד )× :(~75וַ יֶּ ֱחזַ ק ָה ָר ָעב ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם )בראשית

ראה שׁחה.
קל.

שׁוּבי וְ נֶ ֱחזֶ ה־
שׁוּבי ִ
]= התבונן היטב ,הביט[ ∼ ב־ )×ִ :(5

 =] .1קשר בחוזקה ,הידק[ ∼ את :וַ יְ ַחזְּ ֵקהוּ

ְב ַמ ְס ְמ ִרים לֹא יִ מּוֹט )ישעיה מא  =] .2 .(7חגר ,הלביש[
∼

את

>פלוני< >כיסוי< :וְ ִה ְל ַבּ ְשׁ ִתּיו ֻכּ ָתּנְ ֶתָּך וְ ַא ְבנֵ ְטָך

ֲא ַחזְּ ֶקנּוּ )ישעיה כב  =] .3 .(21עשה לחזק ,הקשיח,
ת־לב ַפּ ְרעֹה )שמות
תיקן[ ∼ את/ל־ :וַ יְ ַחזֵּ ק יְ הוָ ה ֶא ֵ
ט .(12

] .4עם נימה של תמיכה ועידוד[ ∼ יד

קל =] .מיהר[

ר־חזְּ קוּ ֶאת־יָ ָדיו
>פלוני< )× :(~10וְ ַעל ַבּ ֲע ֵלי ְשׁ ֶכם ֲא ֶשׁ ִ

∼ לפעול :יָ ֻעפוּ ְכּנֶ ֶשׁר ָחשׁ ֶל ֱאכוֹל )חבקוק א ← .(8

ת־א ָחיו )שופטים ט  ∼ • .(24ביד >פלוני< )×:(1
ַל ֲהר ֹג ֶא ֶ

164

עברית

י־כ ֶסף ַבּזָּ ָהב ָבּ ְרכוּשׁ
יהם ִבּ ְכ ֵל ֶ
יהם ִחזְּ קוּ ִב ֵיד ֶ
ל־ס ִביב ֵֹת ֶ
וְ ָכ ְ

אתי ֵא ֶליָך ָאנ ִֹכי ֲא ַח ֶטּנָּ ה
א־ה ֵב ִ
∼ >הפסד<ְ :ט ֵר ָפה ל ֹ ֵ

ַוּב ְבּ ֵה ָמה )עזרא א .(6

)בראשית לא .(39

התפעל.

 =] .1היה חזק ,נעשה חזק[ עומד:

התפעל =] .1 .היטהר[ עומד :וַ יִּ ְת ַח ְטּאוּ ַה ְלוִ יִּ ם וַ יְ ַכ ְבּסוּ

 =] .2דבק,

 =] .2נרתע ,הזדעדע )?([

ד־ע ֵמּנוּ )שמ”ב י .(12
ֲחזַ ק וְ נִ ְת ַחזַּ ק ְבּ ַע ַ

ִבּגְ ֵד ֶיהם )במדבר ח .(21

בּוֹרים ֲא ֶשׁר ְל ָדוִ יד
אשׁי ַהגִּ ִ
תמך[ ∼ עם )× :(3וְ ֵא ֶלּה ָר ֵ

עומדִ :מ ֵשּׂתוֹ יָ גוּרוּ ֵא ִלים ִמ ְשּׁ ָב ִרים יִ ְת ַח ָטּאוּ )איוב מא

ַה ִמּ ְת ַחזְּ ִקים ִעמּוֹ ְב ַמ ְלכוּתוֹ )דה”א יא  ∼ • .(10ב־ )×:(1

.(17

וְ ַא ְבנֵ ר ָהיָ ה ִמ ְת ַחזֵּ ק ְבּ ֵבית ָשׁאוּל )שמ”ב ג .(6

הפעיל.

] .1גורם של קל ∼ [1

את

>פלוני<ַ :אל־

] .1היה חזק[ עומד )× :(3וַ יֵּ ֶלְך ְשׁמוֹ ַעד־

ת־בּ ָשׂ ֶרָך )קהלת ה  ∼ • .(5את
ת־פּיָך ַל ֲח ִטיא ֶא ְ
ִתּ ֵתּן ֶא ִ

.2

הוּדה
>פלוני< חטאהְ :ל ַבד ֵמ ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ֶה ֱח ִטיא ֶאת־יְ ָ

)×ַ :(15ה ֲחזִ יקוּ ַה ִמּ ְשׁ ָמר ָה ִקימוּ

)מל”ב כא ] (16ראה סעיף ] .2 .[4.2.1גורם של קל  [2את

שׁ ְֹמ ִרים )ירמיה נא  =] .3 .(12אחז[ ∼ ב־ )×:(~50

>פלוני< ל>אלמוני< )×ֶ :(1פּן־יַ ֲח ִטיאוּ א ְֹתָך ִלי )שמות כג

ל־הנַּ ַער ַה ַמּ ֲחזִ יק ְבּיָ דוֹ )שופטים טז .(26
אמר ִשׁ ְמשׁוֹן ֶא ַ
וַ יּ ֹ ֶ

 =] .3 .(33לא פגע במטרה[ עומד )×ָ :(1כּל־זֶ ה ק ֵֹל ַע

קוּמה ְבּ ֶעזְ ָר ִתי )תהלים
• ∼ את )×ַ :(20ה ֲחזֵ ק ָמגֵ ן וְ ִצנָּ ה וְ ָ

ל־ה ַשּׂ ֲע ָרה וְ לֹא יַ ֲח ִטא )שופטים כ .(16
ָבּ ֶא ֶבן ֶא ַ

לה ] (2ראה סעיפים  5.7.3.1ו– =] .4 .[5.7.3.2הכיל[ ∼ את

חטב ḥṭb

הפעיל.

ד־ל ָמ ְע ָלה )דה”ב כו .(8
ְלבוֹא ִמ ְצ ַריִ ם ִכּי ֶה ֱחזִ יק ַע ְ

]= חיזק ,תיקן[ ∼ את

ֹלשׁת ֲא ָל ִפים ִיָכיל )דה”ב ד .5 .(5
)×ַ (1מ ֲחזִ יק ַבּ ִתּים ְשׁ ֶ
יהם
ל־א ֵח ֶ
יקים ַע ֲ
]= דבק ,הצטרף[ ∼ על )×ַ :(1מ ֲחזִ ִ

ַא ִדּ ֵיר ֶיהם )נחמיה י .(30

חטא ḥṭʾ

קל =] .1 .עבר עבֵרה ,עשה רע[ עומד:

יַ ֲע ֶשׂה־טּוֹב וְ לֹא יֶ ֱח ָטא )קהלת ז  ∼ • .(20חטאהַ :א ֶתּם

אתם ֲח ָט ָאה גְ ד ָֹלה )שמות לב ] (30ראה סעיף .[4.2.1
ֲח ָט ֶ
 =] .2בגד ,המרה ,לא ציית[ ∼ ל>פלוני< )× :(~60וַ ֲא ֶשׁר

אתם ַליהוָ ה וְ לֹא ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ְבּקוֹל יְ הוָ ה )ירמיה מד .(23
ֲח ָט ֶ

קל =] .כרת ,גדע[ ∼ עצים :וַ ֲא ֶשׁר יָבֹא

ת־ר ֵעהוּ ַביַּ ַער ַל ְחטֹב ֵע ִצים )דברים יט .(5
ֶא ֵ
פֻּעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= מגולף([.

חטם ḥṭm

קל =] .הבליג ,התאפק[ עומדֶ :א ֱח ָטם־

ָלְך ְל ִב ְל ִתּי ַה ְכ ִר ֶיתָך )ישעיה מח .(9

חטף /ḥṭpחתף ḥtp

קל =] .לקח בכוח[

∼ את :יֶ ֱאר ֹב ַל ֲחטוֹף ָענִ י יַ ְחטֹף ָענִ י ְבּ ָמ ְשׁכוֹ ְב ִר ְשׁתּוֹ

)תהלים י .(9

ל־א ֶלּה ָח ָטא־
 =] .3היה אשם[ עומד )בודדים(ֲ :הלוֹא ַע ֵ

חיה ḥyh

ְשֹׁלמֹה ֶמ ֶלְך יִ ְשׂ ָר ֵאל )נחמיה יג  =] .4 .(26היה חייב

וּמ ַאת ָשׁנָ ה
וּשׁמֹנִ ים ָשׁנָ ה ְ
תוּשׁ ַלח ֶשׁ ַבע ְ
עומד :וַ יְ ִחי ְמ ֶ

לשם כפרה על עבֵרה[ ∼ >קרבן< )בודדים( :וְ ֵה ִביא

)בראשית ה  =] .2 .(25חזר לחיים[ עומד :וַ ָתּ ָשׁב נֶ ֶפשׁ־

ת־ק ְר ָבּנוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא )ויקרא ה  =] .5 .(11לא מצא[
ֶא ָ

ל־ק ְרבּוֹ וַ יֶּ ִחי )מל”א יז .(22
ַהיֶּ ֶלד ַע ִ

∼ את )× :(1וְ ח ְֹט ִאי ח ֵֹמס נַ ְפשׁוֹ )משלי ח .(36

קל =] .1 .היה בחיים ,נשאר בחיים[

פִּעל =] .1 .השאיר בחיים[ ∼ אתְ :מ ַכ ֵשּׁ ָפה לֹא ְת ַחיֶּ ה

פִּעל =] .1 .הקריב לשם כפרה על עבֵרה[ ∼ >קרבן<:

)שמות כב  =] .2 .(17הביא לחיים ,החזיר לחיים[

ת־שׂ ִעיר ַה ַח ָטּאת … וַ יִּ ְשׁ ָח ֵטהוּ וַ יְ ַח ְטּ ֵאהוּ )ויקרא
וַ יִּ ַקּח ֶא ְ

∼ את :יְ ַחיֵּ נוּ … יְ ִק ֵמנוּ וְ נִ ְחיֶ ה ְל ָפנָ יו )הושע ו =] .3 .(2

ת־ה ִמּ ְק ָדּשׁ
את ֶא ַ
 =] .2טיהר[ ∼ את :וְ ִח ֵטּ ָ

ן־ה ִמּלּוֹא וְ ַעד־
תיקן ,שיקם[ ∼ את :וַ ֶיִּבן ָה ִעיר ִמ ָסּ ִביב ִמ ַ

ט .(15

)יחזקאל מה  =] .3 .(18סיפק תחליף ,שילם ,כיסה[
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ת־שׁ ָאר ָה ִעיר )דה”א יא .(8
יוֹאב יְ ַחיֶּ ה ֶא ְ
ַה ָסּ ִביב וְ ָ

הענף הכנעני

הפעיל.

 =] .1השאיר בחיים[ ∼ את/ל־ :גַּ ם־א ְֹת ָכה

אוֹתהּ ֶה ֱחיֵ ִיתי )במדבר כב  =] .2 .(33הביא
ָה ַרגְ ִתּי וְ ָ
ל־ה ִא ָשּׁה
ישׁע ִדּ ֶבּר ֶא ָ
לחיים ,החזיר לחיים[ ∼ את :וֶ ֱא ִל ָ

ת־בּנָ הּ )מל”ב ח .(1
ר־ה ֱחיָ ה ֶא ְ
ֲא ֶשׁ ֶ

חיל /ḥyl Iחול ḥwl II

קל =] .1 .התפתל

מכאבי לידה )במובן ממשי או מופשט([ עומדָ :ה ִרינוּ

רוּח )ישעיה כו .(18
ַח ְלנוּ ְכּמוֹ יָ ַל ְדנוּ ַ

> =] .2אם<

וּל ִא ָשּׁה ַמה־
ה־תּוֹליד ְ
ִ
ילדה[ ∼ את :הוֹי א ֵֹמר ְל ָאב ַמ

ְתּ ִח ִילין )ישעיה מה .(10

 =] .3רעד )מפחד( ,פחד[

עומד :וַ ִתּ ְר ַעשׁ ָה ָא ֶרץ וַ ָתּחֹל )ירמיה נא  ∼ • .(29מן

חישׁ ḥyš

ראה חושׁ .I

חכה ḥkh

ל־חוֹכי
ֵ
קל =] .המתין[ ∼ ל־ַ :א ְשׁ ֵרי ָכּ

לוֹ )ישעיה ל .(18
פִּעל.

 =] .1המתין[ ∼ ל־ )×ִ :(7אם־יִ ְת ַמ ְה ָמהּ ַח ֵכּה־

לוֹ )חבקוק ב  ∼ • .(3את

ת־איּוֹב
)× :(1וֶ ֱא ִליהוּ ִח ָכּה ֶא ִ

ִבּ ְד ָב ִרים )איוב לב  ← .(4השמטה )× :(4וְ ִח ִכּינוּ ַעד־אוֹר

ַהבּ ֶֹקר )מל”ב ז .(9

וּכ ַח ֵכּי ִאישׁ
 =] .2ארב[ ∼ אתְ :

דוּדים )הושע ו .(9
גְּ ִ

חכם ḥkm

קל =] .היה חכם ,נבון[ עומדֵ :תּן

א־ת ָיראוּ … ִאם ִמ ָפּנַ י לֹא ָת ִחילוּ )ירמיה
אוֹתי ל ֹ ִ
/מפניַ :ה ִ

ְל ָח ָכם וְ יֶ ְח ַכּם־עוֹד )משלי ט .(9

ה .(22

וֹתָך
פִּעל] .גורם של קל[ ∼ אתֵ :מא ַֹיְבי ְתּ ַח ְכּ ֵמנִ י ִמ ְצ ֶ

פּוֹלֵל.

ל־א ְב ָר ָהם
 =] .1ילד ,יצר[ ∼ אתַ :ה ִבּיטוּ ֶא ַ

חוֹל ְל ֶכם )ישעיה נא  =] .2 .(2גרם
ל־שׂ ָרה ְתּ ֶ
יכם וְ ֶא ָ
ֲא ִב ֶ
חוֹלל
שתלד ,הביא לכדי לידה[ ∼ >אם< :קוֹל יְ הוָ ה יְ ֵ

ַאיָּ לוֹת )תהלים כט .(9
פּוֹלַל.

וּב ֵח ְטא
חוֹל ְל ִתּי ְ
ן־בּ ָעווֹן ָ
 =] .1נולד[ עומדֵ :ה ְ

חוֹללוּ ִמ ַתּ ַחת ַמיִ ם )איוב כו .(5
עומדָ :ה ְר ָפ ִאים יְ ָ
חוֹלל
התפולל =] .רעד[ עומדָ :כּל־יְ ֵמי ָר ָשׁע הוּא ִמ ְת ֵ

)איוב טו .(20
)אסתר ד .(4
]= הרעיד[ ∼ את :קוֹל יְ הוָ ה יָ ִחיל ִמ ְד ָבּר

)תהלים כט .(8
יוּחל ֶא ֶרץ ְבּיוֹם ֶא ָחד ִאם־יִ וָּ ֵלד
הָפעַל =] .נולד[ עומדֲ :ה ַ

גּוֹי ַפּ ַעם ֶא ָחת )ישעיה סו .(8
קל =] .שגשג ,הצליח[ עומד :יָ ִחילוּ

ל־עת )תהלים י .(5
דרכו )ק’ ְד ָר ָכיו( ְבּ ָכ ֵ

חיל ḥyl III

ל־תּ ִהי ַצ ִדּיק
התפעל =] .1 .העמיד פני חכם[ עומדַ :א ְ
בחוכמה ועורמה[ ∼ ל־ָ :ה ָבה נִ ְת ַח ְכּ ָמה לוֹ ֶפּן־יִ ְר ֶבּה

)שמות א .(10
הפעיל] .גורם של קל[ )מתועד רק כבינוני במבנה
סמיכות(ֵ :עדוּת יְ הוָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה ַמ ְח ִכּ ַימת ֶפּ ִתי )תהלים יט
.(8

התפלפל =] .רעד ,פחד[ עומד :וַ ִתּ ְת ַח ְל ַחל ַה ַמּ ְל ָכּה ְמאֹד

חיל ḥyl II

פֻּעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= נבון ,פיקח([.

יוֹתר )קהלת ז  =] .2 .(16התייחס
ל־תּ ְת ַח ַכּם ֵ
ַה ְר ֵבּה וְ ַא ִ

יֶ ֱח ַמ ְתנִ י ִא ִמּי )תהלים נא  =] .2 .(7הורעד ,הופחד[

הפעיל.

)תהלים קיט .(98

חלא ḥlʾ

ראה חלה.

חלה /ḥlhחלא ḥlʾ

קל =] .1 .היה חלש,

הוכה במחלה[ עומדַ :בּיָּ ִמים ָה ֵהם ָח ָלה ִחזְ ִקיָּ הוּ ָלמוּת
)ישעיה לח  =] .2 .(1חמל ,הצטער[ ∼ על :וְ ֵאין־ח ֶֹלה

ת־אזְ נִ י )שמ”א כב .(8
ִמ ֶכּם ָע ַלי וְ ג ֶֹלה ֶא ָ
יתי
יתי וְ נֶ ֱח ֵל ִ
נפעל] .1 .כמו קל  [1עומד :וַ ֲאנִ י ָדנִ יֵּ אל נִ ְהיֵ ִ
)דניאל ח ] .2 .(27כמו קל  ∼ [2על :וְ לֹא נֶ ְחלוּ ַעל־

יוֹסף )עמוס ו > =] .3 .(6מכה< הייתה אנוּשה,
ֵשׁ ֶבר ֵ
חמוּרה[ עומד :נַ ְח ָלה ַמ ָכּ ִתי )ירמיה י .(19

ראה יחל.
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עברית

יה
ת־תּ ֲח ֻל ֶא ָ
פִּעל =] .1 .הטיל מחלה[ ∼ >מחלה< :וְ ֶא ַ

וּת ִה ָלּה )דה”ב
וּב ֵעת ֵה ֵחלּוּ ְב ִרנָּ ה ְ
 ∼ • .[5.11ב>פעולה<ְ :

ר־ח ָלּה יְ הוָ ה ָבּהּ )דברים כט  ∼ .2 .(21פני >פלוני<
ֲא ֶשׁ ִ

כ  ← .(22השמטה )בציון נקודת המוצא לפעולה(:

ֹלהיָך וְ ִה ְת ַפּ ֵלּל
ת־פּנֵ י יְ הוָ ה ֱא ֶ
= התחנן אל פלוניַ :חל־נָ א ֶא ְ

ַבּגָּ דוֹל ֵה ֵחל ַוּב ָקּטֹן ִכּ ָלּה )בראשית מד .(12

ַבּ ֲע ִדי )מל”א יג .(6

הוּחל
הָפעַל =] .הותחל )סביל סתמי([ ∼ לפעולָ :אז ַ

ית ָכמוֹנוּ
ם־א ָתּה ֻח ֵלּ ָ
פֻּעל =] .הוכה במחלה[ עומד :גַּ ַ

ִל ְקרֹא ְבּ ֵשׁם יְ הוָ ה )בראשית ד .(26

)ישעיה יד .(10

חלל ḥll II

התפעל =] .העמיד פני חולה[ עומד :וַ יִּ ְשׁ ַכּב ַא ְמנוֹן

ְבּ ִק ְר ִבּי )תהלים קט .(22

וַ יִּ ְת ָחל )שמ”ב יג .(6
תּוֹח ֶלת ְמ ֻמ ָשּׁ ָכה
הפעיל] .1 .גורם של קל  ∼ [1אתֶ :
ה־לב )משלי יג  ← .(12השמטה :וַ יהוָ ה ָח ֵפץ ַדּ ְכּאוֹ
ַמ ֲח ָל ֵ

ֶה ֱח ִלי )ישעיה נג  =] .2 .(10החמיר אנוּשות[ ∼ לפעול:
כּוֹתָך )מיכה ו .(13
יתי ַה ֶ
ם־אנִ י ֶה ֱח ֵל ִ
וְ גַ ֲ
ן־ה ַמּ ֲחנֶ ה ִכּי
יאנִ י ִמ ַ
הוֹצ ֵ
הָפעַל =] .הוכה ,נחלש[ עומד :וְ ִ

ָה ֳח ֵל ִיתי )מל”א כב .(34

חלט ḥlṭ

קל =] .ראה כוודאי )?([ ∼ את :וְ ָה ֲאנָ ִשׁים

יְ נַ ֲחשׁוּ וַ יְ ַמ ֲהרוּ וַ יַּ ְח ְלטוּ ֲה ִמ ֶמּנּוּ )מל”א כ .(33
נפעל =] .נהפך מֹקֶדש לחול ,נטמא[

עומד :וְ נִ ֲחלוּ ְמ ַק ְד ֵשׁ ֶיהם )יחזקאל ז .(24
פִּעל.

פִּעל/פּוֹלֵל =] .דקר ,פצע או הרג בנעיצת כלי חד[
∼ את :חֹלֲ ָלה יָ דוֹ נָ ָחשׁ ָבּ ִר ַיח )איוב כו .(13
פֻּעל/פּוֹלַל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= דקור([.

חלל ḥll III

פִּעל =] .ניגן בחליל[ עומד :וְ ָה ָעם

דוֹלה )מל”א א .(40
וּשׂ ֵמ ִחים ִשׂ ְמ ָחה גְ ָ
ְמ ַח ְלּ ִלים ַבּ ֲח ִל ִלים ְ

חלם ḥlm I

קל =] .ראה מראה בשנתו[ עומד:

וַ יַּ ֲחֹלם וְ ִהנֵּ ה ֻס ָלּם ֻמ ָצּב ַא ְר ָצה )בראשית כח • .(12

יוֹסף ֲחלוֹם וַ יַּ גֵּ ד ְל ֶא ָחיו )בראשית לז
∼ חלום :וַ יַּ ֲחֹלם ֵ
.(5

טוּה ִמ ֶמּנּוּ.
הניתוח לפי התיקון המקובל וַ יַּ ְח ְל ָ

חלל ḥll I

קל =] .נדקר ,נוקב[ עומד :וְ ִל ִבּי ָח ַלל

 =] .1הפך מֹקֶדש לחול ,טימא[ ∼ אתִ :אם־

וֹתי לֹא יִ ְשׁמֹרוּ )תהלים פט • .(32
וּמ ְצ ַ
ֻחקּ ַֹתי יְ ַח ֵלּלוּ ִ

יכם
ל־חֹלמ ֵֹת ֶ
ל־תּ ְשׁ ְמעוּ ֶא ֲ
הפעיל] .כמו קל[ ∼ חלום :וְ ַא ִ

ֲא ֶשׁר ַא ֶתּם ַמ ְח ְל ִמים )ירמיה כט .(8

חלם ḥlm II

קל =] .היה בריא[ עומד :יַ ְח ְלמוּ

ְבנֵ ֶיהם יִ ְרבּוּ ַב ָבּר )איוב לט .(4

)בפרט בהקשר של אכילה ראשונה מפירות כרם חדש(

הפעיל] .גורם של קל[ ∼ את :וְ ַת ֲח ִל ֵימנִ י וְ ַה ֲחיֵ נִ י )ישעיה

∼ כרםֶ :כּ ֶרם ִתּ ַטּע וְ לֹא ְת ַח ְלּ ֶלנּוּ )דברים כח .2 .(30

לח .(16

]= השפיל[ ∼ אתִ :ח ַלּ ְל ָתּ ָל ָא ֶרץ נִ זְ רוֹ )תהלים פט .(40

חלף ḥlp I

ת־שׁ ִמי ַהגָּ דוֹל
פֻּעל] .סביל של פִּעל  [1עומד :וְ ִק ַדּ ְשׁ ִתּי ֶא ְ

ד־אלוֹן ָתּבוֹר )שמ”א
את ַע ֵ
וּב ָ
עומד :וְ ָח ַל ְפ ָתּ ִמ ָשּׁם וָ ָה ְל ָאה ָ

ַה ְמ ֻח ָלּל ַבּגּוֹיִ ם )יחזקאל לו .(23

י  =] .2 .(3נעלם[ עומדַ :הגֶּ ֶשׁם ָח ַלף ָה ַלְך לוֹ )שה”ש ב

קל =] .1 .עבר ,נע ממקום למקום[

א־א ֵחל ֶאת־
)× :(2וְ ל ֹ ַ

י־ע ְברוּ תוֹר ֹת ָח ְלפוּ חֹק ֵה ֵפרוּ
 =] .3 .(11הפר[ ∼ אתִ :כּ ָ

ם־ק ְד ִשׁי עוֹד )יחזקאל לט  =] .2 .(7הופיע ,התקיים
ֵשׁ ָ

עוֹלם )ישעיה כד  =] .4 .(5צמח מחדש[ עומד:
ְבּ ִרית ָ

עוֹלה ֵה ֵחל ִשׁיר־
וּב ֵעת ֵה ֵחל ָה ָ
מרגע נתון[ עומד )×ְ :(5

מוֹלל וְ ֵיָבשׁ )תהלים צ .(6
ַבּבּ ֶֹקר יָ ִציץ וְ ָח ָלף ָל ֶע ֶרב יְ ֵ

יְ הוָ ה )דה”ב כט  =] .3 .(27התחיל[ ∼ לפעול )×:(~40

ֹלתיו )בראשית
פִּעל =] .שינה[ ∼ את :וַ יְ גַ ַלּח וַ יְ ַח ֵלּף ִשׂ ְמ ָ

הפעיל] .1 .כמו פִּעל  ∼ [1את

וַ יָּ ֶחל ְשׂ ַער־רֹאשׁוֹ ְל ַצ ֵמּ ַח )שופטים טז (22

]ראה סעיף
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מא .(14

הענף הכנעני

יפנּוּ וְ לֹא־
הפעיל =] .1 .שינה ,המיר[ ∼ את :לֹא יַ ֲח ִל ֶ

חלק ḥlq II

ִיָמיר אֹתוֹ )ויקרא כז  =] .2 .(10הצמיח מחדש ,חידש[

וַ יֶּ ָח ְל ֵקם ָדּוִ יד ַמ ְח ְלקוֹת )דה”א כג .(6

∼ אתִ :שׁ ְק ִמים גֻּ ָדּעוּ וַ ֲא ָרזִ ים נַ ֲח ִליף )ישעיה ט =] .3 .(9

וּבתוְֹך
כחלקו ,החזיק בשיתוף עם אחרים[ ∼ אתְ :

בוֹדי ָח ָדשׁ ִע ָמּ ִדי וְ ַק ְשׁ ִתּי
צמח מחדש ,התחדש[ עומדְ :כּ ִ

ַא ִחים יַ ֲחֹלק נַ ֲח ָלה )משלי יז  =] .3 .(2נתן כחלקו,

ְבּיָ ִדי ַת ֲח ִליף )איוב יד .(20

הקצה[ ∼ >דבר< ל>פלוני< :כֹּל ְצ ָבא ַה ָשּׁ ַמיִ ם … ֲא ֶשׁר

חלף ḥlp II

וּמ ֲח ָצה וְ ָח ְל ָפה
קל =] .דקר[ ∼ אתָ :

ַר ָקּתוֹ )שופטים ה .(26

חלץ ḥlṣ I

קל.

 =] .1הסיר מרגל[ ∼ נעל:

וְ ָח ְל ָצה נַ ֲעלוֹ ֵמ ַעל ַרגְ לוֹ )דברים כה  =] .2 .(9חשף[
יהן
גּוּר ֶ
∼ >מכוסה< :גַּ ם־תנין )ק’ ַתּנִּ ים( ָח ְלצוּ ַשׁד ֵהינִ יקוּ ֵ
)איכה ד  =] .3 .(3סר ,רחק[ ∼ מן :יֵ ְלכוּ ְל ַב ֵקּשׁ ֶאת־

יְ הוָ ה וְ לֹא יִ ְמ ָצאוּ ָח ַלץ ֵמ ֶהם )הושע ה .(6

קל =] .1 .הפריד לחלקים[ ∼ את:
 =] .2קיבל

ֹלהיָך א ָֹתם ְלכֹל ָה ַע ִמּים )דברים ד ← .(19
ָח ַלק יְ הוָ ה ֱא ֶ

א־ח ַלק ָלהּ ַבּ ִבּינָ ה )איוב לט .(17
פרטיטיב :וְ ל ֹ ָ
על חלק כפועל נתינה )הוראה  3לעיל וכן הוראה  2בבניין פִּעל(
ראה רובינשטיין ).(Rubinstein 1976a: 141–142

נפעל.

 =] .1נפרד לחלקים[ עומדָ :אז יֵ ָח ֵלק ָה ָעם

יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ֵח ִצי )מל”א טז  =] .2 .(21הופץ ,פוזר ,הופרד
לחלקים[ עומדֵ :אי־זֶ ה ַה ֶדּ ֶרְך יֵ ָח ֶלק אוֹר )איוב לח .(24
 =] .3הוקצה )סביל של קל  ∼ [(3ל>פלוני<ָ :ל ֵא ֶלּה

נפעל =] .ניצל[ ∼ מןַ :צ ִדּיק ִמ ָצּ ָרה נֶ ֱח ָלץ )משלי יא .(8
← השמטהְ :ל ַמ ַען יֵ ָח ְלצוּן יְ ִד ֶידיָך )תהלים ס .(7

ֵתּ ָח ֵלק ָה ָא ֶרץ ְבּנַ ֲח ָלה )במדבר כו .(53
פִּעל.

 =] .1הפריד לחלקים ,פיזר[ ∼ אתֲ :א ַח ְלּ ֵקם

ת־ה ֲא ָבנִ ים
פִּעל =] .1 .סילק ,הוציא[ ∼ את :וְ ִח ְלּצוּ ֶא ָ

ְבּיַ ֲעקֹב וַ ֲא ִפ ֵיצם ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל )בראשית מט  =] .2 .(7נתן

ֲא ֶשׁר ָבּ ֵהן ַהנָּ גַ ע )ויקרא יד  =] .2 .(40הציל[ ∼ את

ל־אישׁ
כחלקו ,הקצה[ ∼ >דבר< ל>פלוני< :וַ יְ ַח ֵלּק ְל ָכ ִ

>פלוני< מןַ :ח ְלּ ֵצנִ י יְ הוָ ה ֵמ ָא ָדם ָרע )תהלים קמ ← .(2

ר־ל ֶחם )דה”א טז .(3
ד־א ָשּׁה ְל ִאישׁ ִכּ ַכּ ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ִאישׁ וְ ַע ִ

הוֹשׁ ֵיענִ י )תהלים ו .(5
השמטהַ :ח ְלּ ָצה נַ ְפ ִשׁי ִ

חלץ ḥlṣ II

פֻּעל =] .הופרד לחלקים[ עומד :וְ ַא ְד ָמ ְתָך ַבּ ֶח ֶבל ְתּ ֻח ָלּק

קל] .בינוני פעול בלבד ,כשם עצם

)עמוס ז .(17

)= חייל החגור בנשק על חלציו([.

התפעל =] .הפריד לחלקים בשיתוף עם אחרים[

ם־תּ ָח ְלצוּ ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה
נפעל =] .1 .יצא כחלוץ[ עומדִ :א ֵ

∼ את :וְ ִה ְת ַח ְלּקוּ א ָֹתהּ ְל ִשׁ ְב ָעה ֲח ָל ִקים )יהושע יח .(5

ַל ִמּ ְל ָח ָמה )במדבר לב  =] .2 .(20שלח כחלוץ[ ∼ את:

יָמן ַל ֲח ִלק
הפעיל =] .קיבל חלק[ עומדָ :ל ֶל ֶכת ֶא ֶרץ ִבּנְ ִ

ֵה ָח ְלצוּ ֵמ ִא ְתּ ֶכם ֲאנָ ִשׁים ַל ָצּ ָבא )במדבר לא .(3

ִמ ָשּׁם ְבּתוְֹך ָה ָעם )ירמיה לז .(12

הפעיל =] .חיזק )?([ ∼ את :וְ ַע ְצמ ֶֹתיָך יַ ֲח ִליץ )ישעיה

חלשׁ ḥlš

נח .(11

יָמוּת וַ יֶּ ֱח ָלשׁ )איוב יד  =] .2 .(10הביס[ ∼ את :וַ יַּ ֲחֹלשׁ

חלק ḥlq I

קל =] .היה חלק ,ישר[ עומדָ :ח ְלקוּ

י־ח ֶרב )שמות יז .3 .(13
ת־עמּוֹ ְל ִפ ָ
ת־ע ָמ ֵלק וְ ֶא ַ
הוֹשׁ ַע ֶא ֲ
יְ ֻ

חוֹלשׁ ַעל־גּוֹיִ ם )ישעיה יד
]= משל[ ∼ על :נִ גְ ַדּ ְע ָתּ ָל ָא ֶרץ ֵ

ַמ ְח ָמאֹת ִפּיו )תהלים נה .(22
הפעיל.

קל =] .1 .היה חסר כוח[ עומד :וְ גֶ ֶבר

 =] .1עשה לחלק[ ∼ אתְ :לשׁוֹנָ ם יַ ֲח ִליקוּן

] (12ראה סעיף  5.9הערה .[264

י־ה ֱח ִליק
)תהלים ה  =] .2 .(10התחנף[ ∼ אל/עלִ :כּ ֶ

חמד ḥmd

ֵא ָליו ְבּ ֵעינָ יו )תהלים לו .(3

ל־תּ ְחמֹד ְיָפיָ הּ ִבּ ְל ָב ֶבָך )משלי ו .(25
ַא ַ
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קל =] .אהב ,רצה להשיג[ ∼ את:

עברית

נפעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= יפה ,נחשק([.

חמק ḥmq

פִּעל =] .התאווה[ ∼ לפעולְ :בּ ִצלּוֹ ִח ַמּ ְד ִתּי וְ יָ ַשׁ ְב ִתּי

ָע ָבר )שה”ש ה .(6

)שה”ש ב .(3

ד־מ ַתי ִתּ ְת ַח ָמּ ִקין
התפעל =] .פנה אנה ואנה[ עומדַ :ע ָ

חמל ḥml

קל =] .1 .ריחם[ ∼ על/אל )×:(~20

ל־בּנוֹ )מלאכי ג .(17
יהם ַכּ ֲא ֶשׁר יַ ְחמֹל ִאישׁ ַע ְ
וְ ָח ַמ ְל ִתּי ֲע ֵל ֶ
← השמטה :וְ לֹא־יַ ְחמוֹל ְבּיוֹם נָ ָקם )משלי ו .(34

]= נמנע מתוך רחמים[ ∼ לפעול

.2

)×ַ :(2ל ֲהר ֹג גּוֹיִ ם לֹא

חמם ḥmm

שּׁוֹב ָבה )ירמיה לא .(22
ַה ַבּת ַה ֵ

חמר ḥmr I

קל =] .געש ,תסס[ עומד :יֶ ֱהמוּ

יֶ ְח ְמרוּ ֵמ ָימיו )תהלים מו .(4
פְּעַלְעַל =] .רגש ,להט[ עומדֵ :מ ַעי ֳח ַמ ְר ָמרוּ נֶ ְה ַפְּך ִל ִבּי

ְבּ ִק ְר ִבּי )איכה א .(20

יַ ְחמוֹל )חבקוק א .(17
קל.

דוֹדי ָח ַמק
קל =] .פנה ,חלף[ עומד :וְ ִ

 =] .1היה חם ,נעשה חם[

עומד :וְ ַה ֲע ִמ ֶיד ָה ַעל־גֶּ ָח ֶל ָיה ֵר ָקה ְל ַמ ַען ֵתּ ַחם )יחזקאל כד

חמר ḥmr II

קל =] .ציפה בחֵמר[ ∼ את :וַ ִתּ ַקּח־

לוֹ ֵתּ ַבת גּ ֶֹמא וַ ַתּ ְח ְמ ָרה ַב ֵח ָמר ַוּבזָּ ֶפת )שמות ב .(3

] .2 .(11עם נושא סתמי ,בציון החוֹוה[ ∼ ל>פלוני<

חמשׁ ḥmš I

וַ יְ ַכ ֻסּהוּ ַבּ ְבּגָ ִדים וְ לֹא יִ ַחם לוֹ )מל”א א ] (1ראה סעיף .[5.1.4

)= מצויד למלחמה([.

נפעל =] .להט ,נלהב[ עומדַ :הנֵּ ָח ִמים ָבּ ֵא ִלים ַתּ ַחת ָכּל־

חמשׁ ḥmš II

ֵעץ ַר ֲענָ ן )ישעיה נז .(5

ת־א ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְבּ ֶשׁ ַבע ְשׁנֵ י ַה ָשּׂ ָבע )בראשית מא
וְ ִח ֵמּשׁ ֶא ֶ

יה
י־ת ֲעזֹב ָל ָא ֶרץ ֵבּ ֶצ ָ
פִּעל] .גורם של קל  ← [1השמטהִ :כּ ַ

וּמגֵּ ז ְכּ ָב ַשׂי יִ ְת ַח ָמּם
התפעל] .חוזר של פִּעל[ עומדִ :

)איוב לא .(20

חמס /ḥmsחמץ ḥmṣ II

קל =] .1 .תקף,

תּוֹרה )צפניה
יה ִח ְלּלוּ־ק ֶֹדשׁ ָח ְמסוּ ָ
השחית[ ∼ את :כּ ֲֹהנֶ ָ
יכם
בוֹת ֶ
ג  =] .2 .(4זמם ,תכנן[ ∼ אתֵ :הן יָ ַד ְע ִתּי ַמ ְח ְשׁ ֵ

וּמזִ מּוֹת ָע ַלי ַתּ ְחמֹסוּ )איוב כא .(27
ְ
שׁוּליִ ְך נֶ ְח ְמסוּ
ַ
נפעל =] .הושחת ,נפגע[ עומד :נִ גְ לוּ

ֲע ֵק ָביִ ְך )ירמיה יג .(22

חמץ ḥmṣ I

קל.

> =] .1יום< נטה לקראת

ערב[ עומדִ :הנֵּ ה ֲחנוֹת ַהיּוֹם )שופטים יט .(9

.2

ל־פּי יְ הוָ ה
ל־פּי יְ הוָ ה יַ ֲחנוּ וְ ַע ִ
]= עמד מלכת[ עומדַ :ע ִ

יִ ָסּעוּ )במדבר ט  =] .3 .(20התמקם ,הקים מחנה[
∼ ב)מקום( :וַ יִּ ְסעוּ ֵמ ֲח ֵצר ֹת וַ יַּ ֲחנוּ ְבּ ִר ְת ָמה )במדבר לג
.(18

 =] .4צר ,ערך מצור[ ∼ על :וַ יַּ ֲחנוּ ַעל־גִּ ְבעוֹן

וַ יִּ ָלּ ֲחמוּ ָע ֶל ָיה )יהושע י ] (5ראה סעיף .[4.2.2

חנה ḥnh II

ראה חנן .I

חנט ḥnṭ I

קל =] .גרם שיבשיל[ ∼ >פרי<:

ַה ְתּ ֵאנָ ה ָחנְ ָטה ַפגֶּ ָיה )שה”ש ב .(13

קל =] .נעשה חמץ[ עומד :וַ יִּ ָשּׂא

ת־בּ ֵצקוֹ ֶט ֶרם יֶ ְח ָמץ )שמות יב .(34
ָה ָעם ֶא ְ

חנט ḥnṭ II

קל =] .שימר לאחר המוות[

ישׂם ָבּ ָארוֹן ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם )בראשית
∼ >גופה< :וַ יַּ ַחנְ טוּ אֹתוֹ וַ יִּ ֶ

התפעל =] .היה חמוץ ,ממורמר[ עומדִ :כּי יִ ְת ַח ֵמּץ

נ .(26

ְל ָב ִבי )תהלים עג .(21

חנך ḥnk

חמץ ḥmṣ II

פִּעל =] .חייב במס חומש[ ∼ את:

.(34

חנה ḥnh I

ל־ע ָפר ְתּ ַח ֵמּם )איוב לט .(14
וְ ַע ָ

קל] .בינוני פעול בלבד ,כשם תואר

קל =] .1 .השתמש לראשונה ,הכין

ֹלהים )דה”ב
ת־בּית ָה ֱא ִ
לשימוש ראשון[ ∼ את :וַ יַּ ְחנְ כוּ ֶא ֵ

ראה חמס.
169

הענף הכנעני

ז  =] .2 .(5לימד ,נתן חינוך[ ∼ ל>פלוני<ֲ :חנְֹך ַלנַּ ַער

חסה ḥsh

ל־פּי ַד ְרכּוֹ )משלי כב .(6
ַע ִ

ל־א ֶרץ )ישעיה נז .(13
חוֹסה ִבי יִ נְ ַח ֶ
וְ ַה ֶ

חנן /ḥnn Iחנה ḥnh II
ריחם ,עשה חסד[ ∼

את

קל.

=] .1

>פלוני< :וַ יָּ ָחן יְ הוָ ה א ָֹתם

וַ יְ ַר ֲח ֵמם )מל”ב יג  =] .2 .(23נתן כחסד[ ∼ >דבר< את
ת־ע ְב ֶדָּך )בראשית
ֹלהים ֶא ַ
ר־חנַ ן ֱא ִ
>פלוני<ַ :היְ ָל ִדים ֲא ֶשׁ ָ
לג .(5
ל־ל ַמד
קל סביל] .סביל של קל  [1עומד :יֻ ַחן ָר ָשׁע ַבּ ָ

ֶצ ֶדק )ישעיה כו .(10

חסל ḥsl

קל =] .מצא הגנה[ ∼ ב>פלוני<:

קל =] .כילה[ ∼ אתִ :כּי יַ ְח ְס ֶלנּוּ ָה ַא ְר ֶבּה

)דברים כח .(38

חסם ḥsm

קל =] .עצר בתנועתו[ ∼ את :וְ ח ֶֹס ֶמת

ת־הע ְֹב ִרים )יחזקאל לט .(11
ִהיא ֶא ָ

חסן ḥsn

נפעל =] .נצבר ,נאגר[ עומד :לֹא יֵ ָא ֵצר

וְ לֹא יֵ ָח ֵסן )ישעיה כג .(18

ל־תּ ֲא ֶמן־
פִּעל =] .עשה למלא חן[ ∼ אתִ :כּי־יְ ַחנֵּ ן קוֹלוֹ ַא ַ

חספס ḥsps

בּוֹ )משלי כו .(25

)= לא חלק([.

ת־ע ָפ ָרהּ יְ חֹנֵ נוּ )תהלים קב
פּוֹלֵל =] .ריחם[ ∼ את :וְ ֶא ֲ

חסר ḥsr

.(15

וּמ ַאת יוֹם
מספקת[ עומד :וַ יַּ ְח ְסרוּ ַה ַמּיִ ם ִמ ְק ֵצה ֲח ִמ ִשּׁים ְ

התפעל =] .ביקש רחמים[ ∼ אל/ל>פלוני< :וְ ִה ְת ַפּ ְללוּ

)בראשית ח  =] .2 .(3היה במצב של חֶסֶר ,לא החזיק

וְ ִה ְת ַחנְּ נוּ ֵא ֶליָך ַבּ ַבּיִ ת ַהזֶּ ה )מל”א ח ] (33ראה סעיף .[4.3

או הכיל בכמות מספקת[ עומדַ :כּד ַה ֶקּ ַמח לֹא ִת ְכ ָלה

קל =] .הסריח[ עומד :וְ ַחנּ ִֹתי ִל ְבנֵ י

וְ ַצ ַפּ ַחת ַה ֶשּׁ ֶמן לֹא ֶת ְח ָסר )מל”א יז  ∼ • .(14את :וְ ד ְֹר ֵשׁי

חנן ḥnn II

קל =] .חטא ,טומא[ עומד :וְ ָה ָא ֶרץ

ָחנְ ָפה ַתּ ַחת י ְֹשׁ ֶב ָיה )ישעיה כד .(5
נוּתיִ ְך
יפי ֶא ֶרץ ִבּזְ ַ
הפעיל] .גורם של קל[ ∼ את :וַ ַתּ ֲחנִ ִ

ְוּב ָר ָע ֵתְך )ירמיה יא ] (32ראה סעיף  4.1.2הערה .[12

חנק ḥnq

נפעל =] .מת מחוסר נשימה[ עומד:

וַ יֵּ ָחנַ ק וַ יָּ ָמת )שמ”ב יז .(23
ֹרוֹתיו
פִּעל] .גורם של קל[ ← השמטהַ :א ְריֵ ה ט ֵֹרף ְבּ ֵדי ג ָ

וּמ ַחנֵּ ק ְל ִל ְבא ָֹתיו )נחום ב .(13
ְ

חסד ḥsd I

קל.

 =] .1פחת ,לא נמצא בכמות

יְ הוָ ה לֹא־יַ ְח ְסרוּ ָכל־טוֹב )תהלים לד .(11

ִב ְטנִ י )איוב יט .(17

חנף ḥnp

פֻּעלל] .בינוני בלבד ,כשם תואר

פִּעל =] .גינה[ ∼ אתֶ :פּן־יְ ַח ֶסּ ְדָך

שׁ ֵֹמ ַע )משלי כה .(10

פִּעל.

 =] .1המעיט ,הקטין[ ∼ את :וַ ְתּ ַח ְסּ ֵרהוּ ְמּ ַעט

ֹלהים )תהלים ח  =] .2 .(6מנע ,הרחיק[ ∼ את
ֵמ ֱא ִ
טּוֹבה )קהלת ד
וּמ ַח ֵסּר ֶאת־נַ ְפ ִשׁי ִמ ָ
>פלוני< מן >דבר<ְ :
] (8ראה סעיף .[5.10.3.1
הפעיל] .1 .כמו קל  ← [2השמטה :וְ לֹא ֶה ְע ִדּיף ַה ַמּ ְר ֶבּה

וְ ַה ַמּ ְמ ִעיט לֹא ֶה ְח ִסיר )שמות טז ] .2 .(18גורם של קל
∼ [2

את

וּמ ְשׁ ֶקה
>פלוני< >דבר<ְ :ל ָה ִריק נֶ ֶפשׁ ָר ֵעב ַ

ָצ ֵמא יַ ְח ִסיר )ישעיה לב .(6

חפא ḥpʾ

ראה חפה.

חפה /ḥphחפא ḥpʾ

קל.

]= כיסה[

התפעל =] .התנהג כחסיד[ עומד:

אשׁם )ירמיה יד .(3
∼ >מכוסה< :בֹּשׁוּ וְ ָה ְכ ְלמוּ וְ ָחפוּ ר ֹ ָ

ם־ח ִסיד ִתּ ְת ַח ָסּד ִעם־גִּ בּוֹר ָתּ ִמים ִתּ ַתּ ָמּם )שמ”ב כב
ִע ָ

נפעל.

]= צופה[ עומדַ :כּנְ ֵפי יוֹנָ ה נֶ ְח ָפּה ַב ֶכּ ֶסף

.(26

רוֹת ָיה ִבּ ַיר ְק ַרק ָחרוּץ )תהלים סח .(14
וְ ֶא ְב ֶ

חסד ḥsd II
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פִּעל =] .1 .ציפה[ ∼ >משטח< >ציפוי< :וְ ֵאת ַה ַבּיִ ת

חפר ḥpr II

רוֹשׁים וַ יְ ַח ֵפּהוּ זָ ָהב טוֹב )דה”ב ג .2 .(5
ַהגָּ דוֹל ִח ָפּה ֵעץ ְבּ ִ

וְ יַ ְח ְפּרוּ ְמ ַב ְק ֵשׁי נַ ְפ ִשׁי )תהלים ע  ∼ • .(3מןִ :כּי יֵ בֹשׁוּ

]= טפל ,העליל[ ∼ >שקר< על >פלוני< :וַ יְ ַח ְפּאוּ ְבנֵ י־

ֵמ ֵא ִילים ֲא ֶשׁר ֲח ַמ ְד ֶתּם וְ ַת ְח ְפּרוּ ֵמ ַהגַּ נּוֹת ֲא ֶשׁר ְבּ ַח ְר ֶתּם

ֹלה ֶיהם )מל”ב יז
א־כן ַעל־יְ הוָ ה ֱא ֵ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ל ֹ ֵ

)ישעיה א .(29

.(9

בוֹשׁי
ל־תּ ְיר ִאי ִכּי־לֹא ֵת ִ
הפעיל] .1 .כמו קל[ עומדַ :א ִ

חפז ḥpz

קל =] .1 .מיהר[ ∼ לפעול :וַ יְ ִהי ְבּ ָח ְפזָ הּ

ָלנוּס וַ יִּ פֹּל וַ יִּ ָפּ ֵס ַח )שמ”ב ד  ← .(4השמטהֲ :אנִ י ָא ַמ ְר ִתּי

קל =] .בוש ,נכלם[ עומד :וְ בֹשׁוּ

ל־תּ ָכּ ְל ִמי ִכּי לֹא ַת ְח ִפּ ִירי )ישעיה נד  =] .2 .(4עורר
וְ ַא ִ
בושה[ עומד :וְ ָר ָשׁע ְיַב ִאישׁ וְ יַ ְח ִפּיר )משלי יג .(5

ל־ה ָא ָדם כֹּזֵ ב )תהלים קטז  =] .2 .(11נבהל,
ְב ָח ְפזִ י ָכּ ָ

חפשׁ ḥpš

יהם
ל־תּ ַע ְרצוּ ִמ ְפּנֵ ֶ
ל־תּ ְח ְפּזוּ וְ ַא ַ
ל־תּ ְיראוּ וְ ַא ַ
פחד[ עומדַ :א ִ

)ויקרא יט .(20

)דברים כ .(3

חפשׂ ḥpś

נפעל] .1 .כמו קל  ∼ [1לפעול :וַ יְ ִהי ָדוִ ד נֶ ְח ָפּז ָל ֶל ֶכת

נַ ְח ְפּ ָשׂה ְד ָר ֵכינוּ וְ נַ ְחק ָֹרה )איכה ג .(40

ִמ ְפּנֵ י ָשׁאוּל )שמ”א כג  ← .(26השמטהִ :מן־גַּ ֲע ָר ְתָך יְ נוּסוּן

נפעל =] .נבדק ,נחקר[ עומדֵ :איְך נֶ ְח ְפּשׂוּ ֵע ָשׂו נִ ְבעוּ

ִמן־קוֹל ַר ַע ְמָך יֵ ָח ֵפזוּן )תהלים קד ] .2 .(7כמו קל [2

ַמ ְצ ֻפּנָ יו )עובדיה א .(6

עומדֵ :ה ָמּה ָראוּ ֵכּן ָתּ ָמהוּ נִ ְב ֲהלוּ נֶ ְח ָפּזוּ )תהלים קד .(7

חפף ḥpp

פִּעל.

קל =] .סוכך ,הגן[ ∼ על :ח ֵֹפף ָע ָליו

ל־היּוֹם )דברים לג .(12
ָכּ ַ

חפץ ḥpṣ I

לֹא ָח ַפ ְצ ָתּ ָבּהּ וְ ִשׁ ַלּ ְח ָתּהּ ְלנַ ְפ ָשׁהּ )דברים כא • .(14

עוֹלה לֹא ִת ְר ֶצה
א־ת ְחפֹּץ זֶ ַבח וְ ֶא ֵתּנָ ה ָ
∼ את )×ִ :(~20כּי ל ֹ ַ

)תהלים נא ] (18ראה סעיפים  4.2.1ו– ∼ • .[5.7.1לפעול
ת־יְב ְמתּוֹ )דברים
)× :(~15וְ ִאם־לֹא יַ ְחפֹּץ ָה ִאישׁ ָל ַק ַחת ֶא ִ

 =] .1רצה למצוא[ ∼ את :וְ ִח ַפּ ְשׂ ִתּי אֹתוֹ ְבּכֹל

הוּדה )שמ”א כג  =] .2 .(23בדק ,בחן בנסיון
ַא ְל ֵפי יְ ָ
יתָך וְ ֵאת ָבּ ֵתּי ֲע ָב ֶדיָך
ת־בּ ְ
למצוא דבר[ ∼ את :וְ ִח ְפּשׂוּ ֶא ֵ

וּבקוּם ְר ָשׁ ִעים יְ ֻח ַפּשׂ
פֻּעל] .סביל של פִּעל  [1עומדְ :

ָא ָדם )משלי כח .(12
התפעל =] .שינה מראהו[ עומד :וַ יִּ ְת ַח ֵפּשׂ ָבּ ֲא ֵפר ַעל־

ֵעינָ יו )מל”א כ .(38

חצב ḥṣb

כה ] (7ראה סעיף .[5.11
קל =] .זקר[ ∼ את :יַ ְחפֹּץ זְ נָ בוֹ ְכמוֹ־

ָא ֶרז )איוב מ .(17

חפר ḥpr I

קל =] .ביקש ,רצה למצוא[ ∼ את:

)מל”א כ .(6

קל =] .רצה[ ∼ ב־ )×ִ :(~35אם־

חפץ ḥpṣ II

פֻּעל =] .שוחרר[ עומדִ :כּי־לֹא ֻח ָפּ ָשׁה

קל.

 =] .1כרה ,חפר[ ∼ >בור<:

א־ח ַצ ְב ָתּ )דברים ו =] .2 .(11
צוּבים ֲא ֶשׁר ל ֹ ָ
וּבֹר ֹת ֲח ִ
יה ַתּ ְחצֹב נְ ח ֶֹשׁת
וּמ ֲה ָר ֶר ָ
הפיק ממכרה[ ∼ >מתכת<ֵ :
)דברים ח  =] .3 .(9סיתת[ ∼ >אבן< :וַ יַּ ֲע ֵמד ח ְֹצ ִבים

קל =] .1 .כרה[ ∼ אתִ :כּי ָח ַפ ְר ִתּי ֶאת־

ַה ְבּ ֵאר ַהזֹּאת )בראשית כא  =] .2 .(30חיפש[ ∼ את:
ִמ ָשּׁם ָח ַפר־א ֶֹכל ְל ֵמ ָרחוֹק ֵעינָ יו ִיַבּיטוּ )איוב לט .3 .(29

ַל ְחצוֹב ַא ְבנֵ י גָ זִ ית )דה”א כב  =] .4 .(2הכה[ ∼ את
י־פי
יאים ֲה ַרגְ ִתּים ְבּ ִא ְמ ֵר ִ
ל־כּן ָח ַצ ְב ִתּי ַבּנְּ ִב ִ
← פרטיטיבַ :ע ֵ

)הושע ו ] (5ראה סעיף .[4.4.1.1

רוּ־לנוּ
]= בדק ,ריגל[ ∼ את :נִ ְשׁ ְל ָחה ֲאנָ ִשׁים ְל ָפנֵ ינוּ וְ יַ ְח ְפּ ָ

קל סביל =] .סותת[ עומדַ :ה ִבּיטוּ ֶאל־צוּר ֻח ַצּ ְב ֶתּם

ת־ה ָא ֶרץ )דברים א .(22
ֶא ָ

)ישעיה נא .(1
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ט־בּ ְרזֶ ל וְ ע ָֹפ ֶרת ָל ַעד
נפעל =] .נחרת ,נחקק[ עומדְ :בּ ֵע ַ

חוֹתי
ל־א ְר ָ
התפעל =] .חרת סימן )?([ עומד :וְ ִת ְשׁמוֹר ָכּ ָ

ַבּצּוּר יֵ ָח ְצבוּן )איוב יט .(24

ל־שׁ ְר ֵשׁי ַרגְ ַלי ִתּ ְת ַח ֶקּה )איוב יג .(27
ַע ָ

הפעיל.

־היא ַה ַמּ ְח ֶצ ֶבת ַר ַהב
]= הכה[ ∼ אתַ :א ְתּ ִ

חקר ḥqr

קל ∼ .בדק ∼ אתְ :לכוּ ִח ְקרוּ ֶאת־

ָה ָא ֶרץ )שופטים יח .(2

)ישעיה נא .(9

חצה ḥṣh

קל =] .1 .חילק לשניים או יותר[

ת־כּ ְספּוֹ וְ גַ ם ֶאת־
ת־השּׁוֹר ַה ַחי וְ ָחצוּ ֶא ַ
וּמ ְכרוּ ֶא ַ
∼ אתָ :

ַה ֵמּת יֶ ֱחצוּן )שמות כא .(35

 =] .2עבר עד כדי

נפעל =] .נבדק[ עומד :לֹא נֶ ְח ַקר ִמ ְשׁ ַקל ַהנְּ ח ֶֹשׁת )מל”א
ז .(47
פִּעל] .כמו קל[ ← השמטה :וְ ִאזֵּ ן וְ ִח ֵקּר ִתּ ֵקּן ְמ ָשׁ ִלים

יהם
וּמ ְר ָמה לֹא־יֶ ֱחצוּ יְ ֵמ ֶ
מחצית[∼ אתַ :אנְ ֵשׁי ָד ִמים ִ

ַה ְר ֵבּה )קהלת יב .(9

)תהלים נה .(24

חרב ḥrb I

קל =] .1 .יבש[ עומד :וְ נָ ָהר יֶ ֱח ַרב וְ ֵיָבשׁ

נפעל] .סביל של קל  [1עומד :וְ לֹא יֵ ָחצוּ עוֹד ִל ְשׁ ֵתּי

)איוב יד .(11

 =] .2נהרס[ עומדֶ :ה ָע ִרים ֶתּ ֱח ַר ְבנָ ה

ַמ ְמ ָלכוֹת )יחזקאל לז .(22

ישׁ ְמנָ ה )יחזקאל ו .(6
וְ ַה ָבּמוֹת ִתּ ָ

חצץ ḥṣṣ

קל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= מחולק

לקבוצות?([.
וּמ ְס ַפּר ֳח ָד ָשׁיו ֻח ָצּצוּ )איוב
קל סביל =] .קוצץ[ עומדִ :
כא .(21

פֻּעל =] .יובש[ עומד :יְ ָת ִרים ַל ִחים ֲא ֶשׁר לֹא־ח ָֹרבוּ

)שופטים טז .(7
קוֹרהּ )ירמיה נא .(36
ת־מ ָ
ֶא ְ

ראה חקק.

חקק /ḥqqחקה ḥqh

נוֹשׁבוּ )יחזקאל כו .(19
ָ

ת־יַמּהּ וְ ה ַֹב ְשׁ ִתּי
הפעיל =] .1 .ייבש[ ∼ את :וְ ַה ֲח ַר ְב ִתּי ֶא ָ

פִּעל] .בינוני בלבד ,כשם עצם )= ַקשָּׁת([.

חקה ḥqh

נפעל =] .נהרס[ עומדִ :עיר נֶ ֱח ֶר ֶבת ֶכּ ָע ִרים ֲא ֶשׁר לֹא־

 =] .2הרס[ ∼ את:

וְ ָע ֵר ֶיהם ֶה ֱח ִריב )יחזקאל יט .(7
קל.

 =] .1חצב,

סיתת[ ∼ את :ח ְֹק ִקי ַב ֶסּ ַלע ִמ ְשׁ ָכּן לוֹ )ישעיה כב .(16

יה ְבּתוְֹך ָע ִרים ָמ ֳח ָרבוֹת
הָפעַל =] .נהרס[ עומד :וְ ָע ֶר ָ

ִתּ ְהיֶ ין ָ ְשׁ ָמ ָמה )יחזקאל כט .(12

יה
קּוֹת ָע ֶל ָ
ח־לָך ְל ֵבנָ ה … וְ ַח ָ
 =] .2חרת ,סימן[ ∼ אתַ :ק ְ

חרב ḥrb II

מוֹס ֵדי
ִעיר )יחזקאל ד  =] .3 .(1קבע[ ∼ אתְ :בּחוּקוֹ ְ

ל־פּ ֶר ָיה יֵ ְרדוּ ַל ָטּ ַבח )ירמיה נ .(27
ָכּ ָ

ָא ֶרץ )משלי ח ] • .(29בפרט על קביעת חוק[ ∼ חֹק:

נפעל] .הדדי של קל[ ← ריבויָ :ה ֳח ֵרב נֶ ֶח ְרבוּ ַה ְמּ ָל ִכים

י־אוֶ ן )ישעיה י .(1
הוֹי ַהח ְֹק ִקים ִח ְק ֵק ָ

ת־ר ֵעהוּ )מל”ב ג .(23
וַ יַּ כּוּ ִאישׁ ֶא ֵ

קל סביל =] .נכתב ,נקבע[ עומדִ :מי־יִ ֵתּן ֵאפוֹ וְ יִ ָכּ ְתבוּן

הָפעַל] .מקור מוחלט בלבד[ ראה נפעל.

ִמ ָלּי ִמי־יִ ֵתּן ַבּ ֵסּ ֶפר וְ יֻ ָחקוּ )איוב יט .(23

חרג ḥrg

פּוֹלֵל =] .קבע כחוק[ ∼ אתִ :בּי ְמ ָל ִכים יִ ְמֹלכוּ וְ רוֹזְ נִ ים

)תהלים יח .(46

יְ ח ְֹקקוּ ֶצ ֶדק )משלי ח .(15

חרד ḥrd

פֻּעל.

]בינוני בלבד ,כשם תואר )= חרוט/קבוע

כחוק([.

קל =] .הכה בחרב[ ∼ אתִ :ח ְרבוּ

יהם
רוֹת ֶ
קל =] .יצא[ ∼ מן :וְ יַ ְח ְרגוּ ִמ ִמּ ְסגְּ ֵ

קל =] .1 .רעד ,פחד[ עומד :וַ יִּ ָרא וַ יֶּ ֱח ַרד

ִלבּוֹ ְמאֹד )שמ”א כח  =] .2 .(5דאג למען[ ∼ ל־ :וְ ָח ְרדוּ
ִל ְרגָ ִעים ִאישׁ ְלנַ ְפשׁוֹ )יחזקאל לב  ∼ • .(10על/אלִ :כּי־
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)יהושע ו  =] .2 .(21הפקיע[ ∼ את :וְ ַה ֲח ַר ְמ ִתּי ַליהוָ ה

ֹלהים )שמ”א ד .(13
ָהיָ ה ִלבּוֹ ָח ֵרד ַעל ֲארוֹן ָה ֱא ִ
הפעיל.

 =] .1הפחיד[ ∼ את :וַ יָּ בֹאוּ ֵא ֶלּה ְל ַה ֲח ִריד

א ָֹתם )זכריה ב ] .2 .(4בינוני כשם עצם בצירוף ואין

.[5.8.1
ֹלהים
הָפעַל =] .1 .הושם תחת חרם[ עומד :ז ֵֹב ַח ָל ֱא ִ

מחריד )= באין מפריע([.

חרה ḥrh I

ל־ה ָא ֶרץ )מיכה ד (13
ִבּ ְצ ָעם וְ ֵח ָילם ַל ֲאדוֹן ָכּ ָ

קל .1 .חרה אף >פלוני< = פלוני

כעס ,אנף )מילולית ”בער כעסו”( :וְ ָח ָרה ַא ִפּי וְ ָה ַרגְ ִתּי
ֶא ְת ֶכם ֶבּ ָח ֶרב )שמות כב  ∼ • .(23ב־ )×ָ :(~40ח ָרה

יָ ֳח ָרם ִבּ ְל ִתּי ַליהוָ ה ְל ַבדּוֹ )שמות כב  =] .2 .(19הופקע[
גּוֹלה )עזרא
ל־רכוּשׁוֹ וְ הוּא ָיִבּ ֵדל ִמ ְקּ ַהל ַה ָ
עומד :יָ ֳח ַרם ָכּ ְ
י .(8

ַא ִפּי ְבָך ִוּב ְשׁנֵ י ֵר ֶעיָך )איוב מב  ∼ • .(7על/אל )×:(2

חרם ḥrm II

תּוּדים ֶא ְפקוֹד )זכריה י (3
ל־ה ַע ִ
ל־הר ִֹעים ָח ָרה ַא ִפּי וְ ַע ָ
ַע ָ

תואר )= בעל אף מנוקב([.

]ראה סעיף

.[4.5

]ראה סעיף

] .2עם נושא סתמי ,בציון החוֹוה[

חרף ḥrp I

קל] .בינוני פעול בלבד ,כשם

קל =] .1 .גידף ,השמיע גידופים[

∼ ל>פלוני< = פלוני כעס )× :(~25וַ יִּ ַחר ְל ָשׁאוּל ְמאֹד

עומד :לֹא־יֶ ֱח ַרף ְל ָב ִבי ִמיָּ ָמי )איוב כז .(6

וַ יֵּ ַרע ְבּ ֵעינָ יו ַה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה )שמ”א יח  ∼ • .(8בעיני >פלוני<

כשם עצם )= משמיץ ,מקלל([.

י־מ ַכ ְר ֶתּם א ִֹתי ֵהנָּ ה
יכם ִכּ ְ
ל־תּ ָע ְצבוּ וְ ַאל־יִ ַחר ְבּ ֵעינֵ ֶ
)×ַ :(2א ֵ

ת־מי ֵח ַר ְפ ָתּ וְ גִ ַדּ ְפ ָתּ
פִּעל =] .קילל ,ביזה[ ∼ את/ל־ֶ :א ִ

)בראשית מה .(5

)מל”ב יט .(22

נפעל =] .התגרה[ ∼ ב־ :וְ יֵ בֹשׁוּ כֹּל ַהנֶּ ֱח ִרים בּוֹ )ישעיה
מה .(24

חרף ḥrp II

קל =] .בילה את החורף[ ∼ ב)מקום(:

ל־בּ ֱה ַמת ָה ָא ֶרץ ָע ָליו ֶתּ ֱח ָרף )ישעיה יח
וְ ָקץ ָע ָליו ָה ַעיִ ט וְ ָכ ֶ

יח ַדּ ְרכּוֹ
ל־תּ ְת ַחר ְבּ ַמ ְצ ִל ַ
התפעל =] .התקנא[ ∼ ב־ַ :א ִ

)תהלים לז .(7
תִּפעֵל =] .שאף לנצח ,התמודד בתחרות[ עומד:
ֲה ִת ְמֹלְך ִכּי ַא ָתּה ְמ ַת ֲח ֶרה ָב ָא ֶרז )ירמיה כב • .(15

ת־רגְ ִלים ַר ְצ ָתּה וַ יַּ ְלאוָּך וְ ֵאיְך ְתּ ַת ֲח ֶרה ֶאת־
∼ אתֶ :א ַ

סּוּסים )ירמיה יב .(5
ַה ִ
הפעיל ∼ .אפו על = כעס על )מילולית ”הבעיר כעסו
על”; השווה קל  :(1וַ יַּ ַחר ָע ַלי ַאפּוֹ )איוב יט (11

]ראה

סעיף .[4.5

.(6

חרף ḥrp III

נפעל =] .יועד[ ∼ ל־ :וְ ִהוא ִשׁ ְפ ָחה

נֶ ֱח ֶר ֶפת ְל ִאישׁ )ויקרא יט .(20

חרץ ḥrṣ I

קל =] .1 .קבע ,גזר[ ∼ אתֵ :כּן ִמ ְשׁ ָפּ ֶטָך

ַא ָתּה ָח ָר ְצ ָתּ )מל”א כ .(40

 ∼ .2לשונו ל>פלוני<

ץ־כּ ֶלב ְלשׁ ֹנוֹ
וּלכֹל ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא יֶ ֱח ַר ֶ
= הזיק לפלוניְ :

)שמות יא .(7
נפעל] .סביל של קל  [1עומדִ :כּי נֶ ֱח ָר ָצה נֶ ֱע ָשׂ ָתה

)דניאל יא .(36

חרה ḥrh II
חרך ḥrk

] .2בינוני

ראה חרר.

חרץ ḥrṣ II

קל =] .צלה[ ∼ את :לֹא־יַ ֲחר ְֹך ְר ִמיָּ ה

ֵצידוֹ )משלי יב .(27

חרם ḥrm I

קל =] .היה חרוץ ,פעל בחריצות[

עומדָ :אז ֶתּ ֱח ָרץ ִכּי ָאז יָ ָצא יְ הוָ ה ְל ָפנֶ יָך )שמ”ב ה .(24

חרק ḥrq

קלִ ∼ .שׁנַּ יִ ם = חיכך שיניו )משנאה

 =] .1שם תחת חרם,

או בוז( :ז ֵֹמם ָר ָשׁע ַל ַצּ ִדּיק וְ ח ֵֹרק ָע ָליו ִשׁנָּ יו )תהלים לז

י־ח ֶרב
ל־א ֶשׁר ָבּ ִעיר … ְל ִפ ָ
ת־כּ ֲ
השמיד[ ∼ את :וַ יַּ ֲח ִרימוּ ֶא ָ

בשׁנַּ יִ םָ :ט ַרף וַ יִּ ְשׂ ְט ֵמנִ י ָח ַרק ָע ַלי ְבּ ִשׁנָּ יו )איוב
ִ ∼ • .(12

הפעיל.
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חשׁב ḥšb

טז ] (9ראה סעיף .[5.10.3.2

חרר /ḥrrחרה /ḥrh IIנחר nḥr

קל=] .

ל־כּן ָחרוּ י ְֹשׁ ֵבי ֶא ֶרץ )ישעיה כד .(6
נשרף[ עומדַ :ע ֵ
נפעל.

י־אשׁ ֲא ָכ ַל ְתהוּ וַ יֵּ ָחר
]כמו קל[ עומדַ :אף ִכּ ֵ

)יחזקאל טו .(5
פִּלְפֵּל =] .הצית ,הדליק[ ∼ אתֶ :פּ ָחם ְלגֶ ָח ִלים וְ ֵע ִצים

ר־ריב )משלי כו
ְל ֵאשׁ וְ ִאישׁ מדונים )ק’ ִמ ְדיָ נִ ים( ְל ַח ְר ַח ִ
.(21

ל־תּ ְח ְשׁבוּ ִבּ ְל ַב ְב ֶכם )זכריה
)× :(~30וְ ָר ַעת ִאישׁ ָא ִחיו ַא ַ
ז ∼ • .(10

לפעול

)× :(~10וְ ָשׁאוּל ָח ַשׁב ְל ַה ִפּיל ֶאת־

ד־פּ ִל ְשׁ ִתּים )שמ”א יח ] (15ראה סעיף .2 .[5.11
ָדּוִ ד ְבּיַ ְ
י־שׁיר
]= המציא ,יצר בתכנון[ ∼ אתָ :ח ְשׁבוּ ָל ֶהם ְכּ ֵל ִ

)עמוס ו ] (5ראה סעיף  =] .3 .[5.5.4ראה דבר כ– ,סבר
שהוא כך )הוראה פרדיקטיבית([ ∼ את }פרדיקט{:
וּמ ֻענֶּ ה )ישעיה נג .(4
ֹלהים ְ
גוּע ֻמ ֵכּה ֱא ִ
וַ ֲאנַ ְחנוּ ֲח ַשׁ ְבנֻ הוּ נָ ַ
• ∼

חרשׁ ḥrš I

קל.

 =] .1תכנן ,זמם[ ∼

את

את

יה
ל}פרדיקט{ :וַ יַּ ְח ְשׁ ֶב ָה ְלזוֹנָ ה ִכּי ִכ ְסּ ָתה ָפּנֶ ָ

קל =] .1 .חרץ תלמים באדמה[

)בראשית לח ] (15ראה סעיף  =] .4 .[5.14ייחס ,זקף

שׁוֹר־וּב ֲחמֹר יַ ְח ָדּו )דברים כב .(10
ַ
א־ת ֲחר ֹשׁ ְבּ
עומד :ל ֹ ַ

ב־לי
לזכות או לחובה[ ∼ >דבר< ל>פלוני<ַ :אל־יַ ֲח ָשׁ ִ

• ∼ חריש :וְ ַל ֲחר ֹשׁ ֲח ִרישׁוֹ וְ ִל ְקצֹר ְק ִצירוֹ )שמ”א ח .(12

ֲאד ֹנִ י ָעוֹן )שמ”ב יט ] (20ראה סעיף  =] .5 .[5.5.4העריך,

תוּבה ְבּ ֵעט ַבּ ְרזֶ ל …
← סבילְ :כּ ָ

ר־כּ ֶסף לֹא יַ ְחשׁ ֹבוּ וְ זָ ָהב לֹא יַ ְח ְפּצוּ־בוֹ
כיבד[ ∼ אתֲ :א ֶשׁ ֶ

את

 =] .2חרת[ ∼

ל־לוּח ִל ָבּם )ירמיה יז  =] .3 .(1זמם[ ∼ את:
ַ
רוּשׁה ַע
ֲח ָ
ם־ר ַשׁע ַעוְ ָל ָתה ְק ַצ ְר ֶתּם )הושע י ] .4 .(13בינוני
ֲח ַר ְשׁ ֶתּ ֶ
כשם עצם בצירוף חֹרש נחֹשת )= חָָרש ,אומן המעבד
מתכות([.
נפעל =] .פוַרר כשדה חרוש[ עומדִ :ציּוֹן ָשׂ ֶדה ֵת ָח ֵרשׁ

ירוּשׁ ַליִ ם ִעיִּ ים ִתּ ְהיֶ ה )ירמיה כו .(18
ָ
וִ

)ישעיה יג ] (17ראה סעיף .[5.5.4
נפעל.

] .1סביל של קל } ∼ [3פרדיקט{ :גַּ ם ֱאוִ יל

ַמ ֲח ִרישׁ ָח ָכם יֵ ָח ֵשׁב )משלי יג  ∼ • .(13ל}פרדיקט{:
אוּמה )דה”ב ט .2 .(20
ימי ְשֹׁלמֹה ִל ְמ ָ
ֵאין ֶכּ ֶסף נֶ ְח ָשׁב ִבּ ֵ
]סביל של קל  ∼ [4ל>פלוני<ָ :דּם יֵ ָח ֵשׁב ָל ִאישׁ ַההוּא

)ויקרא יז  =] .3 .(4היה ראוי לכבוד )ראה קל [(5

הפעיל =] .זמם[ ∼ את :וַ יֵּ ַדע ָדּוִ ד ִכּי ָע ָליו ָשׁאוּל ַמ ֲח ִרישׁ

י־ב ֶמּה נֶ ְח ָשׁב הוּא )ישעיה ב  =] .4 .(22נמנה,
עומדִ :כּ ַ

ָה ָר ָעה )שמ”א כג .(9

נספר[ עומד :לֹא־יֵ ָח ֵשׁב ִא ָתּם ַה ֶכּ ֶסף ַהנִּ ָתּן ַעל־יָ ָדם )מל”ב

חרשׁ ḥrš II

יהם
קל =] .1 .לא שמע[ עומדָ :אזְ נֵ ֶ

ֶתּ ֱח ַר ְשׁנָ ה )מיכה ז  =] .2 .(16שתק ,שקט[ עומדַ :אל־

כב ] (7ראה סעיף .[5.5.4
פִּעל =] .1 .תכנן ,זמם[ ∼ אתֵ :לב ָא ָדם יְ ַח ֵשּׁב ַדּ ְרכּוֹ

ל־תּ ְשׁקֹט )תהלים פג .(2
ֶתּ ֱח ַרשׁ וְ ַא ִ

)משלי טז  ∼ • .(9לפעולְ :מ ַח ֵשּׁב ְל ָה ֵר ַע לוֹ )משלי כד .(8

ל־ה ַלּיְ ָלה
התפעל =] .שתק ,שקט[ עומד :וַ יִּ ְת ָח ְרשׁוּ ָכ ַ

ת־ה ֶכּ ֶסף ַעל־
 =] .2ספר ,מדד[ ∼ את :וְ ִח ַשּׁב־לוֹ ַהכּ ֵֹהן ֶא ַ

)שופטים טז .(2

נּוֹתר ֹת )ויקרא כז  =] .3 .(18העריך ,כיבד[
ִפּי ַה ָשּׁנִ ים ַה ָ

 =] .1שתק ,שקט[ עומדַ :ה ֲח ֵרשׁ ִשׂים־יָ ְדָך

ן־אנוֹשׁ וַ ְתּ ַח ְשּׁ ֵבהוּ )תהלים
ה־א ָדם וַ ֵתּ ָד ֵעהוּ ֶבּ ֱ
∼ אתָ :מ ָ

ל־פּיָך )שופטים יח  =] .2 .(19השתיק[ ∼ אתַ :בּ ֶדּיָך
ַע ִ

קמד  =] .4 .(3היה על סף ,עמד[ ∼ לפעול :וְ ָה ֳאנִ יָּ ה

ְמ ִתים יַ ֲח ִרישׁו )איוב יא .(3

ִח ְשּׁ ָבה ְל ִה ָשּׁ ֵבר )יונה א .(4

הפעיל.

חרת ḥrt

קל =] .חרץ ,חקק[ ∼ את ← סביל:

וּבגּוֹיִ ם לֹא
ן־עם ְל ָב ָדד יִ ְשׁכֹּן ַ
התפעל =] .נמנה[ עומדֶ :ה ָ

יִ ְת ַח ָשּׁב )במדבר כג ] (9ראה סעיף .[5.5.4

ל־ה ֻלּחֹת )שמות לב .(16
ֹלהים הוּא ָחרוּת ַע ַ
ִמ ְכ ַתּב ֱא ִ
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חשׁה ḥšh

קל =] .שתק ,שקט[ עומד :יָ ֵקם ְס ָע ָרה

ִל ְד ָמ ָמה וַ יֶּ ֱחשׁוּ גַּ ֵלּ ֶיהם )תהלים קז .(29
הפעיל.

הערה .[327
נפעל =] .1 .נשמר[ עומדִ :כּי ְליוֹם ֵאיד יֵ ָח ֶשְׂך ָרע )איוב

עוֹלם
יתי ֵמ ָ
 =] .1שתק ,שקט[ עומדֶ :ה ֱח ֵשׁ ִ

ם־א ַד ְבּ ָרה לֹא־
כא  =] .2 .(30הוקל ,הופחת[ עומדִ :א ֲ

ַא ֲח ִרישׁ ֶא ְת ַא ָפּק )ישעיה מב  =] .2 .(14השתיק[ ∼ ל־:

יֵ ָח ֵשְׂך ְכּ ֵא ִבי )איוב טז (6

ל־ה ָעם ֵלאמֹר ַהסּוּ )נחמיה ח .(11
וְ ַה ְלוִ יִּ ם ַמ ְח ִשׁים ְל ָכ ָ

חשׂף ḥśp

חשׁך ḥšk

קל =] .היה חשוך ,נעשה חשוך[ עומד:

ת־מ ְס ָתּ ָריו )ירמיה מט .(10
יתי ֶא ִ
ת־ע ָשׂו גִּ ֵלּ ִ
ֶא ֵ

=] .2

הסיר[ ∼ >כיסוי<ֶ :ח ְשׂ ִפּי־שׁ ֶֹבל גַּ ִלּי־שׁוֹק )ישעיה מז .(2

ֶתּ ְח ַשׁ ְכנָ ה ֵעינֵ ֶיהם ֵמ ְראוֹת )תהלים סט .(24
יכם
ֹלה ֶ
הפעיל =] .1 .הטיל חושך[ עומדְ :תּנוּ ַליהוָ ה ֱא ֵ

ָכּבוֹד ְבּ ֶט ֶרם יַ ְח ִשְׁך )ירמיה יג  =] .2 .(16עשה לחשוך[
י־ד ַעת )איוב
∼ את/ל־ִ :מי זֶ ה ַמ ְח ִשׁיְך ֵע ָצה ְב ִמ ִלּין ְבּ ִל ָ

 =] .3שאב ,דלה[ ∼ את :וְ ַל ְחשׂ ֹף ַמיִ ם ִמגֶּ ֶבא )ישעיה ל
.(14

חתה ḥth

קל =] .גרף[ ∼ אתִ :כּי גֶ ָח ִלים ַא ָתּה

ח ֶֹתה ַעל־רֹאשׁוֹ )משלי כה .(22

לח .(2

חשׁל ḥšl

נפעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )=

חלש ,מפגר([.

חשׁק ḥšq

קל =] .רצה[ ∼ ב־ )×ָ :(5ח ַשׁק

יְ הוָ ה ָבּ ֶכם וַ ְיִּב ַחר ָבּ ֶכם )דברים ז (7

• ∼ לפעול

קל =] .1 .גילה[ ∼ >מכוסה<ָ :ח ַשׂ ְפ ִתּי

]ראה סעיף

.[5.7.1

)× :(2וְ ֵאת ֵח ֶשׁק ְשֹׁלמֹה ֲא ֶשׁר ָח ַשׁק ִל ְבנוֹת

חתך ḥtk

נפעל =] .נגזר ,נקבע[ עומדָ :שׁ ֻב ִעים

ל־עיר ָק ְד ֶשָׁך )דניאל ט .(24
ל־ע ְמָּך וְ ַע ִ
ִשׁ ְב ִעים נֶ ְח ַתְּך ַע ַ

חתל ḥtl

פֻּעל =] .נעטף בחיתול[ עומד :וְ ָה ְח ֵתּל

לֹא ֻח ָתּ ְל ְתּ )יחזקאל ו .(4
הָפעַל] .מקור מוחלט בלבד[ ראה פֻּעל.

)מל”א ט .(19

חתם ḥtm

יהם
אשׁ ֶ
פִּעל =] .חיבר בחישוקים[ ∼ את :וְ ִצ ָפּה ָר ֵ

מסמך[ עומד :וַ ִתּ ְכתֹּב ְס ָפ ִרים ְבּ ֵשׁם ַא ְח ָאב וַ ַתּ ְחתֹּם

וְ ִח ַשּׁק א ָֹתם )שמות לח .(28

ְבּח ָֹתמוֹ )מל”א כא  =] .2 .(8סגר בחותם ,נעל[ ∼ את:

מּוּדי ֶה ָח ֵצר ָס ִביב
ל־ע ֵ
פֻּעל] .סביל של פִּעל[ עומדָ :כּ ַ

ְמ ֻח ָשּׁ ִקים ֶכּ ֶסף )שמות כז .(17

חשׂך ḥśk

קל =] .1 .שמר ,לא אימץ ,לא בזבז[

נוּע ַרגְ ֵל ֶיהם לֹא ָח ָשׂכוּ )ירמיה יד .(10
∼ אתֵ :כּן ָא ֲהבוּ ָל ַ
ל־תּ ְחשׂ ְֹך )ישעיה נח =] .2 .(1
← השמטהְ :ק ָרא ְבגָ רוֹן ַא ַ
ת־בּנְ ָך
מנע ,שלל[ ∼ >דבר< מן >פלוני< :וְ לֹא ָח ַשׂ ְכ ָתּ ֶא ִ

ֶאת־יְ ִח ְידָך ִמ ֶמּנִּ י )בראשית כב ] (12ראה סעיף .[5.10.3.1
 =] .3הרחיק ,הציל[ ∼ את >פלוני< מן >סכנה< :יַ ְחשׂ ְֹך

י־שׁ ַחת וְ ַחיָּ תוֹ ֵמ ֲעבֹר ַבּ ָשּׁ ַלח )איוב לג .4 .(18
נַ ְפשׁוֹ ִמנִּ ָ

]= הרחיק ,הניא[ ∼ את

>פלוני< מפעול :וָ ֶא ְחשׂ ְֹך גַּ ם־

טוֹ־לי )בראשית כ (6
אוֹתָך ֵמ ֲח ִ
ָאנ ִֹכי ְ

]ראה סעיף 5.10.3.1
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קל.

 =] .1שׂם חותם לאישור

ְסתֹם ַה ְדּ ָב ִרים וַ ֲחתֹם ַה ֵסּ ֶפר )דניאל יב  ← .(4סבילָ :ח ֻתם

ִבּ ְצרוֹר ִפּ ְשׁ ִעי )איוב יד  =] .3 .(17השלים[ ∼ את:
וְ ַל ְחתֹּם ָחזוֹן וְ נָ ִביא )דניאל ט .(24
נפעל] .סביל של קל  [2עומדְ :בּ ֵשׁם ַה ֶמּ ֶלְך ֲא ַח ְשׁוֵ ר ֹשׁ

נִ ְכ ָתּב וְ נֶ ְח ָתּם ְבּ ַט ַבּ ַעת ַה ֶמּ ֶלְך )אסתר ג .(12
מוּ־למוֹ לֹא־יָ ְדעוּ אוֹר
יוֹמם ִח ְתּ ָ
פִּעל =] .סגר[ ∼ ל־ָ :

)איוב כד .(16
אוֹ־ה ְח ִתּים
ֶ
הפעיל =] .נסתם[ עומדָ :רר ְבּ ָשׂרוֹ ֶאת־זוֹבוֹ

ְבּ ָשׂרוֹ ִמזּוֹבוֹ )ויקרא טו .(3

חתן ḥtn

התפעל =] .נקשר בקשרי נישואין

)בעיקר דרך נישואין לבת של פלוני([ ∼ ב>פלוני<

הענף הכנעני

)× :(8וַ יִּ ַשׁר ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵעינֵ י ָדוִ ד ְל ִה ְת ַח ֵתּן ַבּ ֶמּ ֶלְך )שמ”א

.(2

ת־פּ ְרעֹה ֶמ ֶלְך
יח  ∼ • .(26את )× :(2וַ יִּ ְת ַח ֵתּן ְשֹׁלמֹה ֶא ַ

טבל ṭbl

ִמ ְצ ָריִ ם )מל”א ג  ∼ • .(1ל־ )× :(1וַ יִּ ְת ַח ֵתּן ְל ַא ְח ָאב )דה”ב
יח .(1

קל =] .1 .שיקע ,הרטיב[ ∼ >דבר<

ב>נוזל< :וְ ָט ַב ְל ְתּ ִפּ ֵתְּך ַבּח ֶֹמץ )רות ב ] (14ראה סעיף .[6.2
 =] .2רחץ )הוראה חוזרת([ עומד :וַ יֵּ ֶרד וַ יִּ ְטבֹּל ַבּיַּ ְר ֵדּן

חתף ḥtp

ראה חטף.

ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים )מל”ב ה .(14

חתר ḥtr

קל =] .1 .קדח ,חפר[ עומד :וָ ֶא ְחתֹּר

נפעל =] .סביל של קל  ∼ [1ב>נוזל< :וְ ַרגְ ֵלי ַהכּ ֲֹהנִ ים

ַבּ ִקּיר )יחזקאל ח  =] .2 .(8פרץ[ ∼ אתָ :ח ַתר ַבּח ֶֹשְׁך

נ ְֹשׂ ֵאי ָה ָארוֹן נִ ְט ְבּלוּ ִבּ ְק ֵצה ַה ָמּיִ ם )יהושע ג .(15

ָבּ ִתּים )איוב כד  =] .3 .(16פילס דרך )בשיט([ עומד:

טבע ṭbʿ

ל־ה ָיַּבּ ָשׁה )יונה א .(13
וַ יַּ ְח ְתּרוּ ָה ֲאנָ ִשׁים ְל ָה ִשׁיב ֶא ַ

חתת ḥtt

ַבּ ִטּיט )ירמיה לח .(6

קל =] .1 .נשבר ,חרב[ עומדָ :ה ֲא ָד ָמה

א־היָ ה גֶ ֶשׁם ָבּ ָא ֶרץ )ירמיה יד  =] .2 .(4נדכא,
ַח ָתּה ִכּי ל ֹ ָ
בּוֹריָך ֵתּ ָימן )עובדיה א  ∼ • .(9מן:
פחד[ עומד :וְ ַחתּוּ גִ ֶ
וְ ַחתּוּ ִמנֵּ ס ָשׂ ָריו )ישעיה לא .(9
נפעל.

ל־תּ ָחת
ל־תּ ָירא וְ ַא ֵ
]= נדכא ,פחד[ עומדַ :א ִ

ל־תּ ָחתּוּ
וּמאֹתוֹת ַה ָשּׁ ַמיִ ם ַא ֵ
)יהושע א  ∼ • .(8מןֵ :

)ירמיה י .(2
פִּעל.

קל =] .שקע ,צלל[ עומד :וַ יִּ ְט ַבּע יִ ְר ְמיָ הוּ

יה ִח ְתּ ָתה
בּוֹר ָ
 =] .1נשבר[ עומד :וְ נִ ְל ְכּדוּ גִּ ֶ

תוֹתם )ירמיה נא  =] .2 .(56דיכא ,הפחיד[ ∼ את:
ַק ְשּׁ ָ
וּמ ֶחזְ י ֹנוֹת ְתּ ַב ֲע ַתנִּ י )איוב ז .(14
וְ ִח ַתּ ַתּנִ י ַב ֲחֹלמוֹת ֵ
הפעיל =] .1 .שבר[ ∼ אתִ :כּי ֶאת־עֹל ֻס ֳבּלוֹ וְ ֵאת ַמ ֵטּה

ִשׁ ְכמוֹ ֵשׁ ֶבט ַהנֹּגֵ שׂ בּוֹ ַה ִחתּ ָֹת )ישעיה ט  =] .2 .(3דיכא,

וּמ ְב ַחר ָשׁ ִל ָשׁיו
פֻּעל =] .הומת בשקיעה בנוזל[ עומדִ :

ֻט ְבּעוּ ְביַם־סוּף )שמות טו .(4
הָפעַל =] .1 .יוצב ,הוצב[ עומדְ :בּ ֶט ֶרם ָה ִרים ָה ְט ָבּעוּ

חוֹל ְל ִתּי )משלי ח  =] .2 .(25שוקע[ עומד:
ִל ְפנֵ י גְ ָבעוֹת ָ
ָה ְט ְבּעוּ ַבבֹּץ ַרגְ ֶלָך )ירמיה לח .(22

טהר ṭhr

קל =] .היה או נהיה טהור ,נקי[ עומד:

ת־בּ ָשׂרוֹ ַבּ ַמּיִ ם וְ ָט ֵהר )ויקרא יד .(9
וְ ָר ַחץ ֶא ְ
פִּעל.

 =] .1עשה לטהור[ ∼ אתְ :ל ַט ֵהר ֶא ְת ֶכם ִמכֹּל

את ֶיכם )ויקרא טז .(30
ַחטּ ֹ ֵ

 =] .2הכריז כטהור[

ת־הנֶּ גַ ע )ויקרא יג .(17
∼ את :וְ ִט ַהר ַהכּ ֵֹהן ֶא ַ
פֻּעל] .סביל של פִּעל  [1עומדַ :א ְתּ ֶא ֶרץ לֹא ְמט ָֹה ָרה

ת־ע ָילם ִל ְפנֵ י א ֵֹיְב ֶיהם )ירמיה
הפחיד[ ∼ את :וְ ַה ְח ַתּ ִתּי ֶא ֵ

ִהיא )יחזקאל כב .(24

מט .(37

התפעל] .חוזר של פִּעל  [1עומד :וְ ִה ַטּ ֲהרוּ וְ ַה ֲח ִליפוּ

ֹלת ֶיכם )בראשית לה .(2
ִשׂ ְמ ֵ

טוב /ṭwbיטב yṭb

ט
טאטא ṭʾṭʾ

יה
את ָ
אט ִ
פִּלְפֵּל =] .סילק[ ∼ את :וְ ֵט ֵ

ְבּ ַמ ְט ֲא ֵטא ַה ְשׁ ֵמד )ישעיה יד .(23

טבח ṭbḥ

קל.

 =] .1היה טוב,

יפה ,נעים[ עומדַ :מה־טֹּבוּ א ָֹה ֶליָך יַ ֲעקֹב )במדבר כד .(5
יטב ְבּ ֵעינַ י ַה ָדּ ָבר
] .2בציון המעריך[ ∼ בעיני )× :(~60וַ יִּ ַ
ל־ה ֶמּ ֶלְך טוֹב ָל ֵתת
ם־ע ַ
)דברים א  ∼ • .(23על )× :(10וְ ִא ַ

קל =] .1 .שחט ,הרג[ ∼ אתְ :ל ַה ִפּיל

ת־שׁ ֵא ָל ִתי )אסתר ה  ∼ • .(8לפני )×ִ :(6כּי ְל ָא ָדם ֶשׁטּוֹב
ֶא ְ

י־ד ֶרְך )תהלים לז =] .2 .(14
בוֹח יִ ְשׁ ֵר ָ
ָענִ י וְ ֶא ְביוֹן ִל ְט ַ

ְל ָפנָ יו נָ ַתן ָח ְכ ָמה )קהלת ב ] (26ראה סעיפים  5.1.3ו–.[6.1.6

ערך טֶבַח[ ∼ ֶט ַבחָ :ט ְב ָחה ִט ְב ָחהּ ָמ ְס ָכה יֵ ינָ הּ )משלי ט

] .3עם נושא סתמי ,בציון החוֹוה[ ∼ ל>פלוני< )×:(~30

176

עברית

וּת ִחי נַ ְפ ֶשָׁך )ירמיה לח ] (20ראה סעיף .[5.1.4
יטב ְלָך ְ
וְ יִ ַ

טושׂ ṭwś

> =] .4לב< שמח[ עומד :וַ יְ ִהי כי טוב )ק’ ְכּטוֹב( ִל ָבּם

א ֶֹכל )איוב ט .(26

אמרוּ ִק ְראוּ ְל ִשׁ ְמשׁוֹן )שופטים טז  ∼ • .(25ב־ְ :ראוּ
וַ יּ ֹ ְ

טחה ṭḥh

ב־א ְמנוֹן ַבּיַּ יִ ן )שמ”ב יג .(28
נָ א ְכּטוֹב ֵל ַ

וּמ ַע ְל ֵל ֶיכם )ירמיה
יכם ַ
יטיבוּ ַד ְר ֵכ ֶ
ִאישׁ ִמ ַדּ ְרכּוֹ ָה ָר ָעה וְ ֵה ִ
] .2כפועל אדוורביאלי[ ∼ לפעולְ :ראוּ־

נָ א ִלי ִאישׁ ֵמ ִיטיב ְלנַ גֵּ ן )שמ”א טז .(17

] .3כפועל

יטיב לֹא
וּל ֵה ִ
מעריך[ ← השמטהֲ :ח ָכ ִמים ֵה ָמּה ְל ָה ַרע ְ

יָ ָדעוּ )ירמיה ד ] (22ראה סעיף  =] .4 .[5.11טיפח ,עשה

שייהנה מטובה[ ∼ את

פִּעְלֵל] .בינוני בלבד ,בצירוף ְמ ַט ֲחוֵ י

קשת )= מרחק ירייה בקשת([.

הפעיל =] .1 .שיפר ,תיקן ,ייפה[ ∼ >דבר< :שׁוּבוּ נָ א

יח .(11

קל =] .טס ,עף[ עומדְ :כּנֶ ֶשׁר יָ טוּשׂ ֲע ֵלי־

>פלוני< )× :(~10וְ ַא ְל ָמנָ ה לֹא

טחח ṭḥḥ

ראה טוח.

טחן ṭḥn

קל =] .דך ,כתש[ ∼ אתְ :ק ִחי ֵר ַחיִ ם

וְ ַט ֲחנִ י ָק ַמח )ישעיה מז .(2

טלא ṭlʾ

קל] .בינוני פעול בלבד ,כשם תואר )=

מנוקד/עשוי טלאים([.
פֻּעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= מתוקן בטלאים([.

יְ יֵ ִטיב )איוב כד ] (21ראה סעיף  =] .5 .[5.1.4גרם טובה,

טלל ṭll

הועיל[ ∼ ל>פלוני< )×ְ :(9ל ָכה ִא ָתּנוּ וְ ֵה ַט ְבנוּ ָלְך )במדבר

ְיִבנֶ נּוּ וִ ַיט ְל ֶלנּוּ )נחמיה ג .(15

יטיב ִע ָמְּך וְ ַשׂ ְמ ִתּי
יטב ֵא ִ
י  ∼ • .(29עם >פלוני< )×ֵ :(4ה ֵ

ֶאת־זַ ְר ֲעָך ְכּחוֹל ַהיָּ ם )בראשית לב ] (13ראה סעיף .[5.1.4

טוה ṭwh
)שמות לה .(26

נפעל =] .נעשה טמא[ עומד :וְ ִאם־לֹא נִ ְט ְמ ָאה ָה ִא ָשּׁה

וּטה ָֹרה ִהוא )במדבר ה .(28
ְ

טוח /ṭwḥטחח ṭḥḥ

קל.

 =] .1כיסה

ר־ט ְח ֶתּם
ת־ה ִקּיר ֲא ֶשׁ ַ
בטיח[ ∼ >משטח< :וְ ָה ַר ְס ִתּי ֶא ַ
 =] .2מרח[ ∼ >טיח<ַ :איֵּ ה

פִּעל.

ת־שׁם
 =] .1עשה לטמא[ ∼ את :וְ ִט ְמּאוּ ֶא ֵ

בוֹתם )יחזקאל מג  =] .2 .(8הכריז כטמא[
תוֹע ָ
ָק ְד ִשׁי ְבּ ֲ
∼ את :וְ ִט ֵמּא ַהכּ ֵֹהן אֹתוֹ נֶ גַ ע ִהוא )ויקרא יג .(22
פֻּעל =] .נעשה טמא[ עומדִ :הנֵּ ה נַ ְפ ִשׁי לֹא ְמ ֻט ָמּ ָאה

ַה ִטּ ַיח ֲא ֶשׁר ַט ְח ֶתּם )יחזקאל יג .(12
ת־ה ַבּיִ ת
נפעל] .סביל של קל  [1עומד :וְ ַא ֲח ֵרי ִה ְקצוֹת ֶא ַ

טּוֹח )ויקרא יד .(43
וְ ַא ֲח ֵרי ִה ַ

טול ṭwl

טמא ṭmʾ

קל =] .היה טמֵא ,לא טהור[ עומד:

ל־הנֹּגֵ ַע ָבּ ֶהם יִ ְט ָמא )ויקרא יא .(26
ְט ֵמ ִאים ֵהם ָל ֶכם ָכּ ַ

ת־ה ִעזִּ ים
קל =] .שזר[ ∼ אתָ :טווּ ֶא ָ

ָתּ ֵפל )יחזקאל יג .(14

פִּעל =] .סכך ,כיסה בגג[ ∼ את :הוּא

)יחזקאל ד .(14
התפעל =] .נעשה טמא ,עשה עצמו לטמא[ עומד:
ל־תּ ַטּ ָמּאוּ )יחזקאל כ .(18
יהם ַא ִ
לּוּל ֶ
וּבגִ ֵ
ְ

פִּלְפֵּל =] .הניף ,הניע[ ∼ אתִ :הנֵּ ה יְ הוָ ה

הָתְפַּעַל =] .נעשה טמא[ עומדָ :לשׁוּב ְל ַק ְח ָתּהּ ִל ְהיוֹת

ְמ ַט ְל ֶט ְלָך ַט ְל ֵט ָלה )ישעיה כב .(17

לוֹ ְל ִא ָשּׁה ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ֻה ַטּ ָמּ ָאה )דברים כד .(4

ל־היָּ ם )יונה
הפעיל =] .זרק[ ∼ אתָ :שׂאוּנִ י וַ ֲה ִט ֻילנִ י ֶא ַ

טמה ṭmh

א .(12

נֶ ְח ַשׁ ְבנוּ ַכ ְבּ ֵה ָמה נִ ְט ִמינוּ ְבּ ֵעינֵ ֶיכם )איוב יח .(3

הָפעַל.

א־יוּטל
]סביל של הפעיל[ עומדִ :כּי־יִ פֹּל ל ֹ ָ

טמן ṭmn

דּוּע
נפעל =] .היה מטומטם[ עומדַ :מ ַ

קל =] .1 .החביא ,הסתיר[ ∼ את:

וְ ָט ְמנֵ הוּ ָשׁם ִבּנְ ִקיק ַה ָסּ ַלע )ירמיה יג ] (4ראה סעיף .[5.3.1

)תהלים לז .(24
177

הענף הכנעני

 =] .2הציב ,הכין מלכודת[ ∼ >מלכודת< :וְ ִר ְשׁתּוֹ

טפף ṭpp

ר־ט ַמן ִתּ ְל ְכּדוֹ )תהלים לה .(8
ֲא ֶשׁ ָ

ָהלוְֹך וְ ָטפֹף ֵתּ ַל ְכנָ ה ְוּב ַרגְ ֵל ֶיהם ְתּ ַע ַכּ ְסנָ ה )ישעיה ג .(16

על התנהגותם הסמנטית והתחבירית של טמן ושל פועלי הסתרה

טפשׁ ṭpš

אחרים ראה שמש )תשס”ד(.

ֶבּ ָע ָפר )ישעיה ב .(10

ֶכּ ֶסף וְ זָ ָהב ְוּבגָ ִדים וַ יֵּ ְלכוּ וַ יַּ ְט ִמנוּ )מל”ב ז .(8

ֵא ָיכ ָכה ֲא ַטנְּ ֵפם )שה”ש ה .(3

)תהלים נ .(22

קל =] .1 .אכל[ ∼ את :וְ לֹא ָט ַעם ָכּל־

ָה ָעם ָל ֶחם )שמ”א יד  =] .2 .(24קלט טעם ,העריך[
ת־א ֶשׁר א ַֹכל )שמ”ב יט .(36
∼ אתִ :אם־יִ ְט ַעם ַע ְב ְדָּך ֶא ֲ
 =] .3הבין[ ∼ }תוכן{ָ :ט ֲע ָמה ִכּי־טוֹב ַס ְח ָרהּ )משלי
לא .(18
קל =] .1 .עמס במשא[

ת־בּ ִע ְיר ֶכם )בראשית מה .2 .(17
∼ >בהמה<ַ :ט ֲענוּ ֶא ְ
]= עמס ,הזיז[ ∼ >משא< :א ֶֹהל ַבּל־יִ ְצ ָען ַבּל־יִ ַסּע יְ ֵתד ָֹתיו

ָלנֶ ַצח )ישעיה לג .(20

טען ṭʿn II

פֻּעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )=

לז .(33
יּוֹצא ֵמ ֵהנָּ ה יִ ָטּ ֵרף )ירמיה
ל־ה ֵ
נפעל =] .נאכל[ עומדָ :כּ ַ
ה .(6
יפנִ י
הפעיל =] .האכיל[ ∼ את >פלוני< >מאכל<ַ :ה ְט ִר ֵ

ֶל ֶחם ֻח ִקּי )משלי ל .(8

י

פִּעל =] .1 .פרשׂ[ ∼ אתַ :אף־יָ ִדי יָ ְס ָדה

ר־ט ַפּ ְח ִתּי וְ ִר ִבּ ִיתי א ִֹיְבי ִכ ָלּם )איכה ב .(22
∼ אתֲ :א ֶשׁ ִ
קל.

קל =] .השתוקק ,כמהּ[ ∼ ל־ִ :כּי

ְל ִמ ְצ ֶוֹתיָך יָ ָא ְב ִתּי )תהלים קיט .(131

יאה yʾh

ֶא ֶרץ וִ ִימינִ י ִט ְפּ ָחה ָשׁ ָמיִ ם )ישעיה מח  =] .2 .(13גידל[

טפל ṭpl

יוֹסף )בראשית
קל סביל =] .נאכל[ עומדָ :טר ֹף ט ַֹרף ֵ

יאב yʾb

דקור([.

טפח ṭpḥ

טרף ṭrp

רוֹע ַאף־
קל =] .אכל[ ∼ את :וְ ָט ַרף זְ ַ

ן־א ְטר ֹף וְ ֵאין ַמ ִצּיל
ָק ְדקֹד )דברים לג  ← .(20השמטהֶ :פּ ֶ

ראה תעה.

טען /ṭʿn Iצען ṣʿn

טרח ṭrḥ

הפעיל =] .העמיס ,טען[ ∼ >כלי<

ף־בּ ִרי יַ ְט ִר ַיח ָעב )איוב לז .(11
ב>מילוי<ַ :א ְ

ת־רגְ ַלי
פִּעל =] .לכלך[ ∼ אתָ :ר ַח ְצ ִתּי ֶא ַ

טעם ṭʿm

טרד ṭrd

קל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )=

מתמשך([.

הפעיל =] .החביא ,הסתיר[ ← השמטה :וַ יִּ ְשׂאוּ ִמ ָשּׁם

טעה ṭʿh

קל =] .היה שמן ,היה טיפש[ עומד:

ָט ַפשׁ ַכּ ֵח ֶלב ִל ָבּם )תהלים קיט .(70

נפעל =] .התחבא ,הסתתר[ עומד :בּוֹא ַבצּוּר וְ ִה ָטּ ֵמן

טנף ṭnp

קל =] .הלך בצעדים קלים )?([ עומד:

קל =] .התאים ,היה ראוי[ ∼ ל־ִ :כּי

ְלָך יָ ָא ָתה )ירמיה י .(7

יאל yʾl I

נוֹאלוּ
נפעל =] .1 .נעשה אוויל[ עומדֲ :

ָשׂ ֵרי צ ַֹען )ישעיה יט  =] .2 .(13עשה איוולת[ עומד:

 =] .1כיסה[ ∼ על >מכוסה<:

נוֹאלוּ ִכּי לֹא יָ ְדעוּ ֶדּ ֶרְך יְ הוָ ה )ירמיה ה .(4
ֲ

ל־עוֹנִ י )איוב יד .2 .(17
ָח ֻתם ִבּ ְצרוֹר ִפּ ְשׁ ִעי וַ ִתּ ְטפֹּל ַע ֲ

יאל yʾl II

]= העליל[ ∼ >שקר< על >פלוני<ָ :ט ְפלוּ ָע ַלי ֶשׁ ֶקר זֵ ִדים

ת־ה ִאישׁ )שופטים יז (11
יּוֹאל ַה ֵלּוִ י ָל ֶשׁ ֶבת ֶא ָ
וַ ֶ
.[5.11

)תהלים קיט .(69
178

הפעיל =] .1 .הסכים ,יכול[ ∼ לפעול:
]ראה סעיף

הוֹאיל מ ֶֹשׁה ֵבּ ֵאר ֶאת־
 =] .2החל[ ∼ לפעולִ :

עברית

פִּעל =] .העציב ,ציער[ ∼ אתִ :כּי לֹא ִענָּ ה ִמ ִלּבּוֹ וַ יַּ גֶּ ה

תּוֹרה ַהזֹּאת )דברים א .(5
ַה ָ

יאשׁ yʾš

נפעל.

 =] .1התאכזב ,חש ייאוש[

י־אישׁ )איכה ג .(33
ְבּנֵ ִ
ד־אנָ ה תּוֹגְ יוּן נַ ְפ ִשׁי
]כמו פִּעל[ ∼ אתַ :ע ָ

נוֹאשׁ ִמ ֶמּנִּ י ָשׁאוּל ְל ַב ְק ֵשׁנִ י עוֹד ְבּ ָכל־גְּ בוּל יִ ְשׂ ָר ֵאל
∼ מן :וְ ַ

הפעיל.

)שמ”א כז ] .2 .(1בצירוף אמר נואש = איבד תקווה[.

וּת ַד ְכּאוּנַ נִ י ְב ִמ ִלּים )איוב יט .(2
ְ

בּוֹתי ֲאנִ י ְליַ ֵאשׁ
פִּעל =] .גרם שיחוש ייאוש[ ∼ את :וְ ַס ִ

יגה ygh II

ל־ה ָע ָמל ֶשׁ ָע ַמ ְל ִתּי )קהלת ב .(20
ת־ל ִבּי ַעל ָכּ ֶ
ֶא ִ

יגע ygʿ

יבב ybb

יס ָרא
פִּעל =] .יילל[ עומד :וַ ְתּ ֵיַבּב ֵאם ִס ְ

ְבּ ַעד ָה ֶא ְשׁנָ ב )שופטים ה .(28

יבל ybl

הפעיל =] .1 .הוליך ,הנחה[ ∼ אתִ :מי

ד־אדוֹם )תהלים קח .2 .(11
י ִֹב ֵלנִ י ִעיר ִמ ְב ָצר ִמי נָ ַחנִ י ַע ֱ

יוֹבילוּ ְמ ָל ִכים ָשׁי )תהלים
]= נשא ,הגיש[ ∼ את ל־ְ :לָך ִ
יוֹבלוּן ִמנְ ָח ִתי
סח  ← .(30השמטהֵ :מ ֵע ֶבר ְלנַ ֲה ֵרי־כוּשׁ … ִ

)צפניה ג .(10
הָפעַל.

] .1סביל של הפעיל  [1עומדִ :מ ֶבּ ֶטן ַל ֶקּ ֶבר

אוּבל )איוב י ] .2 .(19סביל של הפעיל  ∼ [2ל־ָ :בּ ֵעת
ָ

ל־שׁי ַליהוָ ה ְצ ָבאוֹת )ישעיה יח .(7
יוּב ַ
ַה ִהיא ַ

יבם ybm

פִּעל =] .נשא )את אלמנת אחיו([

קל =] .חרב[ עומד :וַ יִּ ַיבשׁ ַהנָּ ַחל ִכּי לֹא־

ָהיָ ה גֶ ֶשׁם ָבּ ָא ֶרץ )מל”א יז .(7
רוּח נְ ֵכ ָאה ְתּ ֶיַבּשׁ־
פִּעל =] .החריב ,עשה ליבֵש[ ∼ את :וְ ַ

גָּ ֶרם )משלי יז .(22
הפעיל.

ישׁה וְ ַה ְתּ ֵאנָ ה
הוֹב ָ
] .1כמו קל[ עומדַ :הגֶּ ֶפן ִ

ֻא ְמ ָל ָלה )יואל א ] .2 .(12כמו פִּעל[ ∼ את :וְ ַה ֲח ַר ְב ִתּי

קוֹרהּ )ירמיה נא .(36
ת־מ ָ
ת־יַמּהּ וְ ה ַֹב ְשׁ ִתּי ֶא ְ
ֶא ָ

יגב ygb

)ישעיה מ  =] .2 .(30טרח ,השקיע מאמץ[ ∼ ב־:
א־בנִ ֶיתם )יהושע
ֶא ֶרץ ֲא ֶשׁר לֹא־יָ גַ ְע ָתּ ָבּהּ וְ ָע ִרים ֲא ֶשׁר ל ֹ ְ
את יַ ֲעקֹב
כד  =] .3 .(13קץ ,מאס[ ∼ ב־ :וְ לֹא־א ִֹתי ָק ָר ָ

ִכּי־יָ גַ ְע ָתּ ִבּי יִ ְשׂ ָר ֵאל )ישעיה מג .(22
פִּעל =] .עִייף[ ∼ אתֲ :ע ַמל ַה ְכּ ִס ִילים ְתּיַ גְּ ֶענּוּ )קהלת י
.(15
הפעיל.

יכם
]= עִייף[ ∼ את :הוֹגַ ְע ֶתּם יְ הוָ ה ְבּ ִד ְב ֵר ֶ

)מלאכי ב .(17

יגר ygr

ראה גור .III

ידד ydd

ראה ידה .I

ידה /ydh Iידד ydd

קל.

 =] .1זרק[ ←

רוּשׁ ַלםִ
)ירמיה נ  =] .2 .(14הטיל גורל[ ∼ גורל :וְ ַעל־יְ ָ

גוֹרל )עובדיה א .(11
יַ דּוּ ָ
דּוּ־א ֶבן ִבּי )איכה ג .(53
ֶ
פִּעל =] .זרק[ ∼ את :וַ יַּ

ידה ydh II

התפעל.

 =] .1הכיר ב– ,גילה[

ת־עוֹן ֲאב ָֹתם )ויקרא כו .(40
ת־עוֹנָ ם וְ ֶא ֲ
∼ את :וְ ִה ְתוַ דּוּ ֶא ֲ
יהם
יהם וַ ֲעוֹנוֹת ֲאב ֵֹת ֶ
את ֶ
ל־חטּ ֹ ֵ
← קידום התוכן :וַ יִּ ְתוַ דּוּ ַע ַ
וּמ ְתוַ ִדּים
)נחמיה ט  =] .2 .(2הילל )?([ ∼ ל־ )×ִ :(1

בוֹת ֶיהם )דה”ב ל .(22
ֹלהי ֲא ֵ
ַליהוָ ה ֱא ֵ

קל] .בינוני בלבד ,כשם עצם )= עובד

אדמה([.

יגה ygh I

קל =] .1 .עָייף[ עומד :וְ יִ ֲעפוּ נְ ָע ִרים וְ יִ גָ עוּ

ל־חץ
ל־תּ ְח ְמלוּ ֶא ֵ
יה ַא ַ
השמטהָ :כּל־דּ ְֹר ֵכי ֶק ֶשׁת יְ דוּ ֵא ֶל ָ

∼ אתְ :וּל ָק ָחהּ לוֹ ְל ִא ָשּׁה וְ ְיִבּ ָמהּ )דברים כה .(5

יבשׁ ybš

ראה הגה .II

אוֹדה יְ הוָ ה ְבּ ָכל־
הפעיל =] .1 .הילל[ ∼ את )×ֶ :(~55
ִל ִבּי )תהלים ט  ∼ • .(2ל־ )× :(~40הוֹדוּ־לוֹ ָבּ ֲרכוּ ְשׁמוֹ

נפעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )=

)תהלים ק ] (4ראה סעיף ] .2 .[5.8.3הכיר ב– ,גילה[ ←

אוֹדה ֲע ֵלי ְפ ָשׁ ַעי ַליהוָ ה )תהלים לב
קידום התוכן )×ֶ :(1

עצוב([.
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הענף הכנעני

ָל ֶהם )נחמיה ט ] (14ראה סעיף  ← .[4.4.2קידום התוכן:

.(5

ידע ydʿ

קל =] .1 .קלט והפנים ,הכיר ,הבין[

∼ את/ל־ )× :(~300וָ ֶא ְתּנָ ה ִל ִבּי ָל ַד ַעת ָח ְכ ָמה )קהלת
א } ∼ • .(17תוכן{ )× :(~350וְ ַה ְסּגָ נִ ים לֹא יָ ְדעוּ ָאנָ ה

וּמה ֲאנִ י ע ֶֹשׂה )נחמיה ב  ← .(16קידום התוכן:
ָה ַל ְכ ִתּי ָ
ת־א ְבנֵ ר ֶבּן־נֵ ר ִכּי ְל ַפתּ ְֹתָך ָבּא )שמ”ב ג (25
יָ ַד ְע ָתּ ֶא ַ

]ראה

ל־א ִמ ֶתָּך )ישעיה לח .(19
יע ֶא ֲ
יוֹד ַ
ָאב ְל ָבנִ ים ִ

=] .2

יע
הוֹד ַ
יעם ְל ַמ ַען ְשׁמוֹ ְל ִ
יּוֹשׁ ֵ
הכריז ,פרסם[ ∼ >דבר< :וַ ִ

בוּרתוֹ )תהלים קו .(8
ֶאת־גְּ ָ

] .3גורם של קל [3

הוֹדע
יָמינוּ ֵכּן ַ
∼ את >פלוני< לפעול ← השמטהִ :ל ְמנוֹת ֵ

)תהלים צ .(12

י־עב )איוב לז .(16
ל־מ ְפ ְל ֵשׂ ָ
סעיף  ∼ .[5.12.2עלֲ :ה ֵת ַדע ַע ִ

אוֹ־הוֹדע ֵא ָליו
ַ
הָפעַל =] .גולה ,הוצג[ ∼ אל >פלוני<:

 =] .2קיים יחסי מין ,בעל[ ∼ את >פלוני<:(~15×) :

ַח ָטּאתוֹ )ויקרא ד .(28 ,23

ת־חנָּ ה ִא ְשׁתּוֹ )שמ”א א  =] .3 .(19היה
וַ יֵּ ַדע ֶא ְל ָקנָ ה ֶא ַ

יהב  yhbקל] .ציווי בלבד[  =] .1נתן[ ∼ את

מסוגל ,יכול[ ∼ לפעול )× :(~25לֹא־יָ ַד ְע ִתּי ַדּ ֵבּר ִכּי־נַ ַער

ָאנ ִֹכי )ירמיה א .(6

ה־לּנוּ ֶל ֶחם וְ ָל ָמּה נָ מוּת נֶ גְ ֶדָּך )בראשית מז .(15
ל־ָ :ה ָב ָ
י־בהּ )רות
ר־ע ַליִ ְך וְ ֶא ֳחזִ ָ
← השמטהָ :ה ִבי ַה ִמּ ְט ַפּ ַחת ֲא ֶשׁ ָ

לעיון סמנטי ותחבירי מפורט בפועל ידע ראה זיברג )תשמ”א(.

ג  =] .2 .(15הביא[ ∼ את ל)כיוון/יעד( )×ָ :(1הבוּ ֶאת־

בוֹתיָך לֹא נ ָֹדעוּ
נפעל] .1 .סביל של קל  [1עומד :וְ ִע ְקּ ֶ

אוּריָּ ה ֶאל־מוּל ְפּנֵ י ַה ִמּ ְל ָח ָמה ַה ֲחזָ ָקה )שמ”ב יא .(15
ִ

 =] .2נגלה ,עשה שיכירוהו[ ∼ ל

] .3כמילת פתיחה להבעת איווי[ הבה נפעלהָ :ה ָבה

)תהלים עז .(20

נוֹדע יְ הוָ ה ְל ִמ ְצ ַריִ ם וְ יָ ְדעוּ ִמ ְצ ַריִ ם
/אל >פלוני< )× :(~10וְ ַ

ֶאת־יְ הוָ ה )ישעיה יט ] (21ראה סעיף  =] .3 .[4.1.1הגיע
לידיעה ,להבנה[ עומד :וְ ַא ֲח ֵרי ִהוָּ ְד ִעי ָס ַפ ְק ִתּי ַעל־יָ ֵרְך

)ירמיה לא .(19
פִּעל] .גורם של קל  ∼ [1את >פלוני< >דבר<ְ :ה ִמיָּ ֶמיָך

ִצוִּ ָית בּ ֶֹקר ידעתה שחר )ק’ יִ ַדּ ְע ָתּ ַה ַשּׁ ַחר( ְמקֹמוֹ )איוב
לח .(12

התפעל =] .נגלה ,עשה שיכירוהו[ ∼ אל >פלוני<:
ל־א ָחיו )בראשית מה .(1
יוֹסף ֶא ֶ
ְבּ ִה ְתוַ ַדּע ֵ
פּוֹעֵל.

]= כיוון[ ∼

>פלוני< ל)כיוון/יעד( :וְ ֶאת־

ל־מקוֹם ְפֹּלנִ י ַא ְלמוֹנִ י )שמ”א כא .(3
יוֹד ְע ִתּי ֶא ְ
ַהנְּ ָע ִרים ַ
הפעיל.

יהד yhd

] .1גורם של קל  ∼ [1את >פלוני<

הוֹד ְע ִתּי
ַ
ת־מ ְשׁ ָפּ ַטי
קּוֹתי וְ ֶא ִ
ת־ח ַ
>דבר< :וָ ֶא ֵתּן ָל ֶהם ֶא ֻ

התפעל =] .התגייר[ עומד :וְ ַר ִבּים ֵמ ַע ֵמּי

ָה ָא ֶרץ ִמ ְתיַ ֲה ִדים )אסתר ח .(17

יזן yzn

פֻּעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )=

סוּסים ְמיֻ זָּ נִ ים
ִ
מיוחם([ =] .היה מיוחם )?([ עומד:

ַמ ְשׁ ִכּים ָהיוּ )ירמיה ה .(8

יחד yḥd

פֻּעל] .בינוני בלבד ,כשם עצם )= מכּר ,ידיד([.

את

וּמגְ ָדּל )בראשית יא .(4
ה־לּנוּ ִעיר ִ
נִ ְבנֶ ָ

א־ת ַחד
קל =] .התאחד ,חבר[ ∼ את :ל ֹ ֵ

בוּרה )ישעיה יד  ← .(20השמטהִ :בּ ְק ָה ָלם ַאל־
ִא ָתּם ִבּ ְק ָ

ֵתּ ַחד ְכּב ִֹדי )בראשית מט .(6

פִּעל =] .ייעד בשלמות[ ∼ את

ל־ :יַ ֵחד ְל ָב ִבי ְליִ ְר ָאה

ְשׁ ֶמָך )תהלים פו .(11

יחל /yḥlחיל ḥyl III

קל.

 =] .1חיכה[

עומד :וַ יָּ ִחילוּ ַעד־בּוֹשׁ )שופטים ג  =] .2 .(25קיווה,

אוֹתם )יחזקאל כ  ∼ • .(11את >פלוני< }תוכן{ְ :ל ַמ ַען
ָ

יוֹשׁ ֶבת ָמרוֹת )מיכה א .(12
י־ח ָלה ְלטוֹב ֶ
ציפה[ ∼ ל־ִ :כּ ָ

ל־ה ֶלּ ֶחם ְל ַבדּוֹ יִ ְחיֶ ה ָה ָא ָדם )דברים ח
הוֹד ֲעָך ִכּי לֹא ַע ַ
ִ

יָמים ֲא ֵח ִרים
נפעל =] .חיכה[ עומד :וַ יִּ יָּ ֶחל עוֹד ִשׁ ְב ַעת ִ

הוֹד ַע ָת
ת־שׁ ַבּת ָק ְד ְשָׁך ַ
 ∼ • .(3ל>פלוני< >דבר< :וְ ֶא ַ

)בראשית ח .(12
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עברית

יָמים ֲא ֵח ִרים
פִּעל =] .1 .חיכה[ עומד :וַ יָּ ֶחל עוֹד ִשׁ ְב ַעת ִ

אוּלי
ימ ֶלְך )בראשית כא  ← .(25השמטהַ :
גָּ זְ לוּ ַע ְב ֵדי ֲא ִב ֶ

)בראשית ח  =] .2 .(10קיווה ,ציפה[ ∼ ל/אל :וַ ֲאיַ ֲח ָלה

יח
הוֹכ ַ
ב־שׁ ֵקה … וְ ִ
ל־דּ ְב ֵרי ַר ָ
ֹלהיָך ֵאת ָכּ ִ
יִ ְשׁ ַמע יְ הוָ ה ֱא ֶ

ְלאוֹר וַ יָּבֹא א ֶֹפל )איוב ל  =] .3 .(26נתן תקווה ,גרם

ַבּ ְדּ ָב ִרים )מל”ב יט .(4

 =] .2שפט ,ערך משפט[

שיקווה[ ∼ את >פלוני<ַ :על ֲא ֶשׁר יִ ַח ְל ָתּנִ י )תהלים קיט

יח ְבּ ִמישׁוֹר ְל ַענְ וֵ י־
הוֹכ ַ
∼ ל>פלוני< :וְ ָשׁ ַפט ְבּ ֶצ ֶדק ַדּ ִלּים וְ ִ

.(49

ָא ֶרץ )ישעיה יא  ∼ • .(4בין )×ִ :(2שׂים כֹּה נֶ גֶ ד ַא ַחי

חוֹלל לוֹ
וּת ֵ
פּוֹלֵל =] .קיווה ,ציפה[ ∼ ל־ִ :דּין ְל ָפנָ יו ְ

יוֹכיחוּ ֵבּין ְשׁנֵ ינוּ )בראשית לא .(37
וְ ַא ֶחיָך וְ ִ

)איוב לה .(14

הוֹכ ַח ֶאל־
ל־שׁ ַדּי ֲא ַד ֵבּר וְ ֵ
הידיין ,הציג טיעון[ ∼ אלֶ :א ַ

חוֹלל
התפולל =] .קיווה ,ציפה[ ∼ ל־ :דּוֹם ַליהוָ ה וְ ִה ְת ֵ

לוֹ )תהלים ז .(7
הפעיל.

תּוֹחל ַעד־
יָמים ֵ
 =] .1חיכה[ עומדִ :שׁ ְב ַעת ִ

בּוֹאי ֵא ֶליָך )שמ”א י  =] .2 .(8קיווה ,ציפה[ ∼ ל־:
ִ
אוֹדנּוּ )תהלים מב .(6
אֹלהים ִכּי־עוֹד ֶ
הוֹח ִילי ֵל ִ
ִ

יחם yḥm

קל =] .היה מיוחם[ עומד :וַ יֶּ ֱחמוּ ַהצֹּאן

ל־ה ַמּ ְקלוֹת וַ ֵתּ ַל ְדן ָ ַהצֹּאן )בראשית ל .(39
ֶא ַ
פִּעל.

] .1כמו קל[ עומד :וַ יְ ִהי ְבּ ֵעת יַ ֵחם ַהצֹּאן

)בראשית לא ] .2 .(10גורם של קל[ ∼ את :וְ ָשׂם יַ ֲעקֹב
ת־ה ַמּ ְקלוֹת ְל ֵעינֵ י ַהצֹּאן ָבּ ֳר ָה ִטים ְליַ ְח ֵמנָּ ה ַבּ ַמּ ְקלוֹת
ֶא ַ
וּב ֵח ְטא יֶ ֱח ַמ ְתנִ י
)בראשית ל  =] .3 .(41הרה[ ∼ אתְ :

ִא ִמּי )תהלים נא .(7

יחשׂ yḥś

קל =] .התפקד ,נמנה לפי ייחוס[ עומד:

הוּדה )דה”א ה .(17
יוֹתם ֶמ ֶלְך־יְ ָ
ימי ָ
ֻכּ ָלּם ִה ְתיַ ְחשׂוּ ִבּ ֵ

ֵאל ֶא ְח ָפּץ )איוב יג .(3

=] .3

 =] .4הציג כראיה ,הראה

תוֹכיחוּ ָע ַלי ֶח ְר ָפּ ִתּי )איוב יט .5 .(5
כנכון[ ∼ את  :וְ ִ

]= ייעד[ ∼ את

יח יְ הוָ ה
ל־ )×ִ :(2הוא ָה ִא ָשּׁה ֲא ֶשׁר־ה ִֹכ ַ

ן־אד ֹנִ י )בראשית כד .(44
ְל ֶב ֲ
הוּכח ְבּ ַמ ְכאוֹב ַעל־
הָפעַל] .סביל של הפעיל  [1עומד :וְ ַ

ִמ ְשׁ ָכּבוֹ )איוב לג .(19

יכל ykl

קל.

 =] .1היה מסוגל ,היה רשאי[

א־יוּכל ְל ַה ִצּ ָילם )צפניה
∼ לפעול )× :(~150גַּ ם־זְ ָה ָבם ל ֹ ַ
א ] (18ראה סעיף  ← .[5.11השמטה :ידעת )ק’ יָ ַד ְע ִתּי( ִכּי־

תּוּכל )איוב מב  ∼ .2 .(2ל>פלוני< = גבר על פלוני
כֹל ָ
א־יוּכלוּ ָלְך )ירמיה א .(19
)× :(~12וְ נִ ְל ֲחמוּ ֵא ֶליָך וְ ל ֹ ְ

ילד yld

קל.

> =] .1אם< הביאה לעולם[

וּבנוֹת )יחזקאל כג • .(4
∼ >צאצאים< :וַ ֵתּ ַל ְדנָ ה ָבּנִ ים ָ

∼ >צאצאים< ל>אב< :וַ ֵתּ ֶלד ָהגָ ר ְל ַא ְב ָרם ֵבּן )בראשית
טז > =] .2 .(15אב< הביא לעולם[ ∼ >צאצאים<:

יטב yṭb

ראה טוב.

ת־חת )בראשית י .3 .(15
ת־ציד ֹן ְבּכֹרוֹ וְ ֶא ֵ
וּכנַ ַען יָ ַלד ֶא ִ
ְ

יכח ykḥ

נפעל =] .1 .ערך משפט ,הידיין[ ∼ עם:

]במובן מופשט[ ∼ אתַ :תּ ֲהרוּ ֲח ַשׁשׁ ֵתּ ְלדוּ ַקשׁ )ישעיה

נוֹכח ִעמּוֹ )איוב כג  ← .(7ריבויְ :לכוּ־נָ א וְ נִ וָּ ְכ ָחה
ָשׁם יָ ָשׁר ָ

לג .(11

)ישעיה א  =] .2 .(18נמצא זכאי במשפט[ עומדִ :הנֵּ ה

קל סביל =] .בא לעולם[ עומדָ :ה ָא ֶרץ ַא ֶח ֶרת ֲא ֶשׁר לֹא־

הוּא־לְך ְכּסוּת ֵעינַ יִ ם … וְ נ ָֹכ ַחת )בראשית כ .(16
ָ

יֻ ַלּ ְד ֶתּם ָשׁם )ירמיה כב  ∼ • .(26ל>אב<ִ :ר ְב ָקה י ֵֹצאת

ם־עמּוֹ
התפעל] .כמו נפעל  ∼ [1עםִ :כּי ִריב ַליהוָ ה ִע ַ

תוּאל )בראשית כד .(15
ֲא ֶשׁר יֻ ְלּ ָדה ִל ְב ֵ

וְ ִעם־יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ְתוַ ָכּח )מיכה ו .(2

ל־ה ְבּכוֹר ֲא ֶשׁר יִ וָּ ֵלד
נפעל =] .בא לעולם[ עומדָ :כּ ַ

הפעיל =] .1 .לימד מוסר ,העניש[ ∼ את/ל>פלוני<:

וּבצֹאנְ ָך )דברים טו  ∼ • .(19ל>אב<ִ :הנֵּ ה־
ִבּ ְב ָק ְרָך ְ

ימ ֶלְך ַעל־אֹדוֹת ְבּ ֵאר ַה ַמּיִ ם ֲא ֶשׁר
ת־א ִב ֶ
הוֹכ ַח ַא ְב ָר ָהם ֶא ֲ
וְ ִ

ית־דּוִ ד )מל”א יג .(2
נוֹלד ְל ֵב ָ
ֵבן ָ
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פִּעל =] .עזר ,תמך בלידה[ ∼ >יולדת<ְ :בּיַ ֶלּ ְד ֶכן ֶאת־

ִמ ֶסּ ַלע )דברים לב .(13

ָה ִע ְב ִריּוֹת )שמות א .(16

יסד ysd I

התפעל =] .התייחס ,נמנה לפי ייחוס[ עומד :וַ יִּ ְתיַ ְלדוּ

ד־א ֶרץ )משלי ג .(19
ְבּ ָח ְכ ָמה יָ ַס ָ

ל־מ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְל ֵבית ֲאב ָֹתם )במדבר א .(18
ַע ִ
הפעיל> =] .1 .אב< הביא לעולם[ ∼ >צאצאים<:
ת־ע ִמּינָ ָדב )רות ד
הוֹליד ֶא ַ
ת־רם וְ ָרם ִ
הוֹליד ֶא ָ
וְ ֶח ְצרוֹן ִ
.(19

שׁ־ל ָמּ ָטר ָאב אוֹ
] .2במובן מופשט[ ∼ אתֲ :היֵ ַ

י־טל )איוב לח .(28
י־הוֹליד ֶאגְ ֵל ָ
ִ
ִמ
הָפעל] .בצירוף יום הולדת את >פלוני< בלבד = יום
לידת פלוני[.

ילל yll

קל =] .הקים ,כונן[ ∼ את :יְ הוָ ה

ירוּשׁ ַלםִ ִתּ ָבּנֶ ה
נפעל =] .הוקם ,כונַן[ עומד :וְ ֵלאמֹר ִל ָ

וְ ֵה ָיכל ִתּוָּ ֵסד )ישעיה מד .(28
פִּעל =] .1 .הקים ,כונן[ ∼ אתְ :ליַ ֵסּד ַה ָבּיִ ת ַא ְבנֵ י גָ זִ ית
)מל”א ה  =] .2 .(31קבע ,הטיל[ ∼ >צו< :וְ ַה ְשּׁ ִתיָּ ה

ל־רב ֵבּיתוֹ )אסתר
י־כן יִ ַסּד ַה ֶמּ ֶלְך ַעל ָכּ ַ
ַכ ָדּת ֵאין אֹנֵ ס ִכּ ֵ
א  =] .3 .(8הציב בתפקיד ,בחר[ ∼ >בעל תפקיד<:
מוּאל ָהר ֶֹאה ֶבּ ֱאמוּנָ ָתם )דה”א ט .(22
וּשׁ ֵ
ֵה ָמּה יִ ַסּד ָדּוִ יד ְ

הפעיל =] .יילל ,בכה[ עומד :זְ ַעק וְ ֵה ֵילל ֶבּן־

ל־כּן
ָא ָדם )יחזקאל כא ] • .(17כסימן לאבל[ עומדַ :ע ֵ

ל־מוֹאב ֲאיֵ ִליל )ירמיה מח .(31
ָ
ַע

ימן /ymnאמן ʾmn II

יעית יֻ ַסּד ֵבּית
פֻּעל =] .הוקם ,כונַן[ עומדַ :בּ ָשּׁנָ ה ָה ְר ִב ִ

יְ הוָ ה )מל”א ו .(37
הוּסד ֵבּית־יְ הוָ ה )עזרא
הָפעַל =] .הוקם ,כונַן[ עומדַ :על ַ

.1

הפעיל.

ם־היָּ ִמין
ימנָ ה וְ ִא ַ
ם־ה ְשּׂמֹאל וְ ֵא ִ
]= פנה ימינה[ עומדִ :א ַ

וְ ַא ְשׂ ְמ ִא ָילה )בראשית יג  =] .2 .(9השתמש ביד ימין[
אלים )דה”א יב .(2
וּמ ְשׂ ִמ ִ
עומד :נ ְֹשׁ ֵקי ֶק ֶשׁת ַמיְ ִמינִ ים ַ

ג .(11

יסד ysd II

ִמ ָסּ ִביב ְבּ ִהוָּ ְס ָדם יַ ַחד ָע ַלי )תהלים לא .(14

יסף ysp

ימר ymr

ראה מור.

ימשׁ ymš

ראה משׁשׁ.

ינה ynh

קל =] .השמיד[ ∼ אתָ :א ְמרוּ ְב ִל ָבּם

נפעל =] .נועד ,התאסף[ עומדָ :מגוֹר

קל.

 =] .1המשיך ,חזר[ ∼

לפעול

ל־ה ָעם )דברים כ (8
)× :(~15וְ יָ ְספוּ ַהשּׁ ְֹט ִרים ְל ַד ֵבּר ֶא ָ
]ראה סעיף

.[5.11

 =] .2הגדיל ,הרבה[ ∼ את )×:(4

את ֶיכם )ויקרא כו .(21
יכם ַמ ָכּה ֶשׁ ַבע ְכּ ַחטּ ֹ ֵ
וְ יָ ַס ְפ ִתּי ֲע ֵל ֶ

נִ ינָ ם יָ ַחד )תהלים עד .(8

 =] .3נתן עוד ,נתן תוספת[ ∼ ל־ :יָ ַס ְפ ָתּ ַלגּוֹי יְ הוָ ה יָ ַס ְפ ָתּ

הפעיל =] .עשק[ ∼ את :וְ גֵ ר לֹא־תוֹנֶ ה וְ לֹא ִת ְל ָח ֶצנּוּ

ַלגּוֹי נִ ְכ ָבּ ְד ָתּ )ישעיה כו  =] .4 .(15צירף[ ∼ >דבר< על

)שמות כב .(20

ל־מ ְכא ִֹבי )ירמיה מה
>דבר< )×ִ :(~10כּי־יָ ַסף יְ הוָ ה יָ גוֹן ַע ַ

ינק ynq

קל =] .מצץ ,שתה[ ∼ >חלב< :וְ יָ נַ ְק ְתּ

.(3

ֲח ֵלב גּוֹיִ ם )ישעיה ס  16א(> ∼ • .שדיים< :וְ שׁ ֹד ְמ ָל ִכים

נוֹסף גַּ ם־הוּא ַעל־
נפעל =] .הצטרף ,צורף[ ∼ על :וְ ַ

ִתּינָ ִקי )ישעיה ס  16ב(.

ם־בּנוּ )שמות א .(10
שׂ ֹנְ ֵאינוּ וְ נִ ְל ַח ָ

לדיון בפעלים ינק והיניק עיין סלע )תשנ”ט.(64–62 :

הפעיל =] .1 .המשיך ,חזר[ ∼ לפעול )× :(~100וַ יּ ִֹספוּ

הפעיל> =] .1 .אישה< השקתה בחלב שדיים[ ∼ את:

ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ֲעשׂוֹת ָה ַרע ְבּ ֵעינֵ י יְ הוָ ה )שופטים ג ← .(12

ת־בּנִ י )מל”א ג ;(21
וָ ָא ֻקם ַבּבּ ֶֹקר ְל ֵהינִ יק ֶא ְ

=] .2

האכיל ,השביע[ ∼ את >פלוני< >מאכל< :וַ יֵּ נִ ֵקהוּ ְד ַבשׁ
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תוֹסיף )איוב כ (9
השמטהַ :עיִ ן ְשׁזָ ַפתּוּ וְ לֹא ִ

 =] .2 .[5.11הגדיל ,הרבה[ ∼ את

]ראה סעיף

)× :(~20וַ יּ ֶֹסף יְ הוָ ה

עברית

ל־א ֶשׁר ְל ִאיּוֹב ְל ִמ ְשׁנֶ ה )איוב מב  =] .3 .(10נתן
ת־כּ ֲ
ֶא ָ

יעה yʿh

וּמה־יּ ִֹסיף ָלְך )תהלים
עוד[ ∼ את ל־ )×ַ :(5מה־יִּ ֵתּן ְלָך ַ

ָכזָ ב וְ ֵס ֶתר ַמיִ ם יִ ְשׁטֹפוּ )ישעיה כח .(17

קכ  =] .4 .(3צירף[ ∼ >דבר< על/אל >דבר< )×:(10

יעז yʿz

ראה עזז.

יעט yʿṭ

ראה עטה .I

)מל”א יב ] .5 .(11בנוסחת השבועה כה יעשה >אל<

יעל yʿl

הפעיל.

וכה יוסיף[.

ם־הזֶּ ה )ירמיה כג (32
א־יוֹעילוּ ָל ָע ַ
הוֹעיל ל ֹ ִ
∼ ל>פלוני< :וְ ֵ

ל־ח ָטּאתוֹ ֶפ ַשׁע )איוב לד  ← .(37השמטה
ִכּי י ִֹסיף ַע ַ
ל־ע ְלּ ֶכם
אוֹסיף ַע ֻ
יכם עֹל ָכּ ֵבד וַ ֲאנִ י ִ
)×ָ :(~12א ִבי ֶה ְע ִמיס ֲע ֵל ֶ

יסר ysr

קל =] .הוכיח בהטפת מוסר[ ∼ את:

ֲהי ֵֹסר גּוֹיִ ם … ַה ְמ ַל ֵמּד ָא ָדם ָדּ ַעת )תהלים צד .(10
נפעל =] .שמע לתוכחה ,היטיב דרכיו[ עומדִ :הוָּ ְס ִרי

ן־תּ ַקע נַ ְפ ִשׁי ִמ ֵמְּך )ירמיה ו .(8
רוּשׁ ַלםִ ֶפּ ֵ
יְ ָ
פִּעל.

]= הוכיח ,העניש[ ∼ אתָ :א ִבי יִ ַסּר ֶא ְת ֶכם
ל־הנָּ ִשׁים וְ לֹא
]כמו נפעל[ עומד :וְ נִ וַּ ְסּרוּ ָכּ ַ

ַת ֲע ֶשׂינָ ה ְכּזִ ַמּ ְת ֶכנָ ה )יחזקאל כג .(48

 =] .1הביא רווח ,עזר[

א־יוֹעילוּ וְ לֹא
]ראה סעיף  ← .[4.4.3.1השמטהַ :התֹּהוּ ֲא ֶשׁר ל ֹ ִ

יַ ִצּילוּ )שמ”א יב  =] .2 .(21הרוויח ,הפיק רווח[ עומד:
אתי )איוב לה .(3
ן־לְך ָמה־א ִֹעיל ֵמ ַח ָטּ ִ
ַמה־יִּ ְס ָכּ ָ

יעף /yʿp Iעיף ʿyp

קל =] .לאה[ עומד :יָ רוּצוּ

וְ לֹא יִ יגָ עוּ יֵ ְלכוּ וְ לֹא יִ ָיעפוּ )ישעיה מ .(31

יעף yʿp II

שּׁוֹטים וַ ֲאנִ י ֲאיַ ֵסּר ֶא ְת ֶכם ָבּ ַע ְק ַר ִבּים )מל”א יב .(11
ַבּ ִ
נתפעל.

קל =] .גרף[ ∼ את :וְ יָ ָעה ָב ָרד ַמ ְח ֵסה

ראה עוף.

יעץ /yʿṣעוץ ʿwṣ

קל.

 =] .1תכנן ,זמם[

∼ את :הוּא זִ מּוֹת יָ ָעץ ְל ַח ֵבּל ענוים )ק’ ֲענִ יִּ ים( )ישעיה

אוֹר ֵידם ַאיְ ִס ֵרם
הפעיל] .כמו פִּעל[ ∼ אתְ :כּעוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם ִ

יתָך
ֹלהים ְל ַה ְשׁ ִח ֶ
לב  ∼ • .(7לפעול :יָ ַד ְע ִתּי ִכּי־יָ ַעץ ֱא ִ

ְכּ ֵשׁ ַמע ַל ֲע ָד ָתם )הושע ז .(12

)דה”ב כה  =] .2 .(16נתן עצה[ ∼ את

יעד yʿd

>פלוני< :וְ ִכי

יּוֹחר(
קל =] .1 .קבע[ ∼ את :וייחר )ק’ וַ ֶ

ִא ָיע ְצָך לֹא ִת ְשׁ ַמע ֵא ָלי )ירמיה לח  ∼ • .(15עצה את

מּוֹעד ֲא ֶשׁר יְ ָעדוֹ )שמ”ב כ  =] .2 .(5ייחד[ ∼ את
ן־ה ֵ
ִמ ַ

יע ֵצְך נָ א ֵע ָצה )מל”א א  ← .(12השמטה :לֹא־
>פלוני<ִ :א ָ

ה־לּהּ )שמות
יע ֶדנָּ ה ְכּ ִמ ְשׁ ַפּט ַה ָבּנוֹת יַ ֲע ֶשׂ ָ
ם־ל ְבנוֹ יִ ָ
ל־ִ :א ִ

טוֹבה ָה ֵע ָצה ֲא ֶשׁר־יָ ַעץ ֲא ִחית ֶֹפל )שמ”ב יז =] .3 .(7
ָ

כא .(9

המליץ ,הציע[ ∼ }תוכן{ִ :כּי יָ ַע ְצ ִתּי ֵה ָאסֹף יֵ ָא ֵסף ָע ֶליָך

נפעל =] .1 .קבע להיפגש ,נפגש[ ∼ ל>פלוני< :וְ נ ַֹע ְד ִתּי

ָכל־יִ ְשׂ ָר ֵאל )שמ”ב יז .(11

ָשׁ ָמּה ִל ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל )שמות כט  ← .(43ריבויֲ :היֵ ְלכוּ ְשׁנַ יִ ם

נפעל =] .1 .הידיין כדי לקבל עצה[ ∼ עם/את :וַ יִּ וָּ ַעץ

 =] .2התאסף,

ם־שׂ ֵרי ָה ֲא ָל ִפים וְ ַה ֵמּאוֹת )דה”א יג  ← .(1ריבוי:
ָדּוִ יד ִע ָ

ל־פּ ַתח א ֶֹהל
ל־ה ֵע ָדה ֶא ֶ
נוֹעדוּ ֵא ֶליָך ָכּ ָ
התקבץ[ עומד :וְ ֲ

ל־ה ָעם
ְל ָכה וְ נִ וָּ ֲע ָצה יַ ְח ָדּו )נחמיה ו  ∼ • .(7אל :וַ יִּ וָּ ַעץ ֶא ָ

מוֹעד )במדבר י .(3
ֵ

)דה”ב כ  =] .2 .(21המליץ ,הציע[ ∼ לפעולֵ :איְך ַא ֶתּם

יוֹע ֵידנִ י
ם־ל ִמ ְשׁ ָפּט ִמי ִ
הפעיל =] .זימן ,הזמין[ ∼ את :וְ ִא ְ

ם־הזֶּ ה ָדּ ָבר )מל”א יב =] .3 .(6
ת־ה ָע ַ
נוֹע ִצים ְל ָה ִשׁיב ֶא ָ
ָ

)איוב ט .(19

ל־ה ָקּ ָהל ַל ֲעשׂוֹת
החליט ,הסכים[ ∼ לפעול :וַ יִּ וָּ ֲעצוּ ָכּ ַ

ם־נוֹעדוּ )עמוס ג .(3
ָ
יַ ְח ָדּו ִבּ ְל ִתּי ִא

הָפעַל.

דּוּד ֵאי ְת ֵאנִ ים
 =] .1הוצב ,הונח[ עומדְ :שׁנֵ י ָ

ִשׁ ְב ַעת ִיָמים ֲא ֵח ִרים )דה”ב ל .(23

מוּע ִדים ִל ְפנֵ י ֵה ַיכל יְ הוָ ה )ירמיה כד  =] .2 .(1הופנה[
ָ

ל־ע ְמָּך
התפעל =] .הידיין כדי לקבל עצה[ ← ריבויַ :ע ַ

עומדָ :אנָ ה ָפּנַ יִ ְך ֻמ ָעדוֹת )יחזקאל כא .(21

ל־צפוּנֶ יָך )תהלים פג .(4
יַ ֲע ִרימוּ סוֹד וְ יִ ְתיָ ֲעצוּ ַע ְ
183
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יפה yph

קל =] .היה יפה ,נאה[ עומדַ :מה־יָּ ִפית

וּמה־נָּ ַע ְמ ְתּ )שה”ש ז .(7
ַ
פִּעל] .גורם של קל[ ∼ אתְ :בּ ֶכ ֶסף ְוּבזָ ָהב יְ ֵיַפּהוּ )ירמיה

יצב yṣb

ראה נצב.

יצג yṣg

הפעיל =] .1 .הציב ,העמיד[ ∼ את:

וְ ִה ִצּגַ נִ י ִל ְמשׁ ֹל ַע ִמּים )איוב יז  =] .2 .(6שׂם ,מיקם[

י .(4

∼

יַפּי ָמ ֲאסוּ־
התפעל] .חוזר של התפעל[ עומדַ :ל ָשּׁוְ א ִתּ ְת ִ

)שופטים ו .(37

ָבְך עֹגְ ִבים )ירמיה ד .(30

הָפעַל =] .הושאר במקומו[ עומדְ :לכוּ ִע ְבדוּ ֶאת־יְ הוָ ה

הוּצק ֵחן
ית ִמ ְבּנֵ י ָא ָדם ַ
יָפ ָ
יָפ ִ
פְּעַלְעַל] .כמו קל[ עומדְ :

ַרק צֹאנְ ֶכם ְוּב ַק ְר ֶכם יֻ ָצּג )שמות י .(24

תוֹתיָך )תהלים מה .(3
ְבּ ְשׂ ְפ ֶ

את

ב)מקום(ִ :הנֵּ ה ָאנ ִֹכי ַמ ִצּיג ֶאת־גִּ זַּ ת ַה ֶצּ ֶמר ַבּגּ ֶֹרן

יצע yṣʿ

הפעיל =] .פרשׂ כמצע[ ∼ את :וְ ַשׂק

יפח ypḥ

ראה נפח.

ם־א ַסּק ָשׁ ַמיִ ם
יע )ישעיה נח  ← .(5השמטהִ :א ֶ
וָ ֵא ֶפר יַ ִצּ ַ

יפע ypʿ

הפעיל =] .1 .זרח ,נגלה[ עומד :וְ ַאל־

… וְ ַא ִצּ ָיעה ְשּׁאוֹל )תהלים קלט .(8

תּוֹפע ָע ָליו נְ ָה ָרה )איוב ג ] .2 .(4גורם של  ∼ [1את:
ַ

וּמ ַכ ֶסּיָך
הָפעַל =] .נפרשׂ כמצע[ עומדַ :תּ ְח ֶתּיָך יֻ ַצּע ִר ָמּה ְ

הוֹפ ַיע אוֹר ֲענָ נוֹ )איוב לז .(15
וְ ִ

תּוֹל ָעה )ישעיה יד .(11
ֵ

יצא yṣʾ

קל =] .1 .עבר מן הפנים לחוץ[ ∼ מן:

יצק /yṣqצוק ṣwq II

קל =] .1 .מזג ,שפך[

ל־פּ ַתח ַה ָבּיִ ת )ויקרא יד ← .(38
ן־ה ַבּיִ ת ֶא ֶ
וְ יָ ָצא ַהכּ ֵֹהן ִמ ַ

∼ >נוזל< :וְ יָ ַצק ָע ֶל ָיה ֶשׁ ֶמן וְ נָ ַתן ָע ֶל ָיה ְלבֹנָ ה )ויקרא ב

ל־ה ָעם )במדבר יא (24
השמטה :וַ יֵּ ֵצא מ ֶֹשׁה וַ יְ ַד ֵבּר ֶא ָ

] (1ראה סעיף > =] .2 .[5.3.1נוזל< נשפך[ עומד )×:(1

]ראה סעיף  =] .2 .[5.3.3הלך ,החל בדרכו[ עומד :וַ יַּ ְרא

ל־חיק ָה ָר ֶכב )מל”א כב =] .3 .(35
ם־ה ַמּ ָכּה ֶא ֵ
יִּ ֶצק ַדּ ַ

ָדוִ ד ִכּי־יָ ָצא ָשׁאוּל ְל ַב ֵקּשׁ ֶאת־נַ ְפשׁוֹ )שמ”א כג .3 .(15

יצר בהתכת מתכת[ ∼ את :וַ יִּ צֹק לוֹ ַא ְר ַבּע ַט ְבּעֹת זָ ָהב

וּמ ְצ ָאה ק ִֹצים )שמות
י־ת ֵצא ֵאשׁ ָ
]= פרץ ,הופיע[ עומדִ :כּ ֵ

מּוּצק
)שמות לז  =] .4 .(3הידק[ ∼ אתְ :בּ ֶצ ֶקת ָע ָפר ַל ָ

כב  =] .4 .(5השתחרר[ עומד :לֹא ֵת ֵצא ְכּ ֵצאת ָה ֲע ָב ִדים

)איוב לח .(38

)שמות כא .(7

יה
הפעיל =] .1 .מזג ,שפך[ ← השמטהֵ :הם ַמגִּ ִשׁים ֵא ֶל ָ

 =] .1העביר מן הפנים לחוץ[ ∼ את מן:

מוֹצ ֶקת( )מל”ב ד  =] .2 .(5הציג,
וְ ִהיא מיצקת )ק’ ָ

הוֹציא ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם )שמות
ִ
וִ ַיד ְע ֶתּם ִכּי יְ הוָ ה

ֹלהים )שמ”ב טו .(24
ת־ארוֹן ָה ֱא ִ
הציב[ ∼ את :וַ יַּ ִצּקוּ ֶא ֲ

הפעיל.

ל־ה ֻטּ ְמ ָאה ֲא ֶשׁר ָמ ְצאוּ
יּוֹציאוּ ֵאת ָכּ ַ
טז  ← .(6השמטה :וַ ִ

ְבּ ֵה ַיכל יְ הוָ ה ַל ֲח ַצר ֵבּית יְ הוָ ה )דה”ב כט ] .2 .(6גרם
הוֹציא ָכאוֹר ִצ ְד ֶקָך )תהלים לז .3 .(6
שיופיע[ ∼ את :וְ ִ

הוֹציא ָע ֶל ָיה ֵשׁם ָרע )דברים
]= אמר ,ביטא[ ∼ את :וְ ִ
כב .(14
הָפעַל =] .הועבר מן הפנים לחוץ[ ∼ מו :וְ ִהיא ֵמ ַע ִמּים

ר־יוּצק ַעל־רֹאשׁוֹ
ַ
הָפעַל =] .1 .נמזג ,נשפך[ עומדֲ :א ֶשׁ

ֶשׁ ֶמן )ויקרא כא .(20

 =] .2יוצר בהתכת מתכת[

מוּצק )איוב לז .(18
עומדֲ :חזָ ִקים ִכּ ְר ִאי ָ

יצר /yṣrצור ṣwr III

קל =] .ברא ,עשה[

אוֹתהּ ָע ִשׂ ִיתי ִמ ֵימי ֶק ֶדם וִ ַיצ ְר ִתּ ָיה )ישעיה לז .(26
∼ אתָ :

מוּצאת וְ ִהיא
הוּצ ָאה )יחזקאל לח  ← .(8השמטהִ :הוא ֵ
ָ

יוּצר ָע ַליִ ְך
ל־כּ ִלי ַ
קל סביל =] .נברא ,נעשה[ עומדָ :כּ ְ

ל־ח ִמ ָיה )בראשית לח .(25
ָשׁ ְל ָחה ֶא ָ

לֹא יִ ְצ ָלח )ישעיה נד .(17
184

עברית

א־נוֹצר ֵאל וְ ַא ֲח ַרי
נפעל =] .נברא ,נעשה[ עומדְ :ל ָפנַ י ל ֹ ַ

ה ַֹקר ַרגְ ְלָך ִמ ֵבּית ֵר ֶעָך )משלי כה .(17

לֹא יִ ְהיֶ ה )ישעיה מג .(10

יקשׁ /yqšנקשׁ /nqšקושׁ qwš

יצת /yṣtצות ṣwt

קל=] .1 .

קל/נפעל> =] .1 .מקום<

טמן מוקש[ ∼ ל>פלוני< :יָ ק ְֹשׁ ִתּי ָלְך וְ גַ ם־נִ ְל ַכּ ְד ְתּ )ירמיה

יה
וּבנ ֶֹת ָ
נשרף ,עלה באש[ ∼ באש :וְ ָהיְ ָתה ְל ֵתל ְשׁ ָמ ָמה ְ

נ > ∼ • .(24מוקש< ל>פלוני<ָ :שׁ ְמ ֵרנִ י ִמ ֵידי ַפח יָ ְקשׁוּ ִלי

ל־ה ָה ִרים
ָבּ ֵאשׁ ִתּ ַצּ ְתנָ ה )ירמיה נא  ← .(58השמטהַ :ע ֶ

)תהלים קמא  =] .2 .(9לכד במוקש[ ∼ את >פלוני<:

י־אישׁ ע ֵֹבר )ירמיה ט .(9
ֶא ָשּׂא ְב ִכי וָ נֶ ִהי … ִכּי נִ ְצּתוּ ִמ ְבּ ִל ִ

נוֹקשׁ ָר ָשׁע )תהלים ט .(17
ְבּפ ַֹעל ַכּ ָפּיו ֵ

> =] .2אש< בערה[ עומד :וְ נִ ְצּ ָתה ֲח ָמ ִתי ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּ ה

י־פיָך
נוֹק ְשׁ ָתּ ְב ִא ְמ ֵר ִ
נפעל =] .נלכד במוקש[ עומדַ :

וְ לֹא ִת ְכ ֶבּה )מל”ב כב .(17

)משלי ו .(2

 =] .1הבעיר ,העלה באש[ ∼ >מקום<

נוֹשׁה ְל ָכל־
פִּעל =] .טמן מוקש[ ∼ ל>פלוני< :יְ נַ ֵקּשׁ ֶ

ת־ה ֶח ְל ָקה ָבּ ֵאשׁ )שמ”ב
באש :וַ יַּ ִצּתוּ ַע ְב ֵדי ַא ְב ָשׁלוֹם ֶא ַ

ֲא ֶשׁר־לוֹ וְ יָ בֹזּוּ זָ ִרים יְ גִ יעוֹ )תהלים קט  ← .(11השמטה:

יד  ← .(30השמטהֲ :א ִצ ֶיתנָּ ה יָּ ַחד )ישעיה כז .2 .(4

וַ יְ נַ ְקשׁוּ ְמ ַב ְק ֵשׁי נַ ְפ ִשׁי וְ ד ְֹר ֵשׁי ָר ָע ִתי ִדּ ְבּרוּ ַהוּוֹת )תהלים

אכל
ת־אשׁ ְבּ ִציּוֹן וַ תּ ֹ ַ
]= הבעיר[ ∼ אש ב>מקום< :וַ יַּ ֶצּ ֵ

לח .(13

יְ סוֹד ֶֹת ָיה )איכה ד ] (11ראה סעיף .[5.10.2.4

פֻּעל =] .נלכד במוקש[ עומד :וְ ַכ ִצּ ֳפּ ִרים ָה ֲא ֻחזוֹת ַבּ ָפּח

הפעיל.

יקד yqd

י־אשׁ ָק ְד ָחה ְב ַא ִפּי
קל =] .בער[ עומדִ :כּ ֵ

יוּק ִשׁים ְבּנֵ י ָה ָא ָדם )קהלת ט .(12
ָכּ ֵהם ָ

ד־שׁאוֹל ַתּ ְח ִתּית )דברים לב .(22
וַ ִתּ ַיקד ַע ְ

התפעל =] .טמן מוקש[ ∼ ב>פלוני< :וְ ָל ָמה ַא ָתּה

תּוּקד־בּוֹ
ל־ה ִמּזְ ֵבּ ַח ַ
הָפעַל =] .הובער[ עומד :וְ ָה ֵאשׁ ַע ַ

ִמ ְתנַ ֵקּשׁ ְבּנַ ְפ ִשׁי ַל ֲה ִמ ֵיתנִ י )שמ”א כח .(9

לֹא ִת ְכ ֶבּה )ויקרא ו .(5

ירא yrʾ I

יקע /yqʿנקע nqʿ

קל =] .1 .העריץ ,כיבד[ ∼ >אלוהים<

קל =] .1 .זז ממקומו[

ֹלהיָך ִתּ ָירא וְ אֹתוֹ ַת ֲעבֹד )דברים
)×ֶ :(~80את־יְ הוָ ה ֱא ֶ

עומד :וַ ֵתּ ַקע ַכּף־יֶ ֶרְך יַ ֲעקֹב ְבּ ֵה ָא ְבקוֹ ִעמּוֹ )בראשית לב

ו  ∼ • .(13מן/מפני )×ֲ :(~15א ֶשׁר יִ ְהיֶ ה־טּוֹב ְליִ ְר ֵאי

 .2 .(26נקעה נפשו מן = מאס ב–ִ :הנְ נִ י נ ְֹתנָ ְך ְבּיַ ד ֲא ֶשׁר

ֹלהים ֲא ֶשׁר יִ ְיראוּ ִמ ְלּ ָפנָ יו )קהלת ח  =] .2 .(12פחד,
ָה ֱא ִ

ָשׂנֵ את ְבּיַ ד ֲא ֶשׁר־נָ ְק ָעה נַ ְפ ֵשְׁך ֵמ ֶהם )יחזקאל כג .(8

חשש[ ∼ מן/מפני/מלפני )× :(~40וַ יִּ ְראוּ ִמ ְפּנֵ י ְפ ִל ְשׁ ִתּים

אשׁי
ל־ר ֵ
ת־כּ ָ
הפעיל =] .הוציא להורג[ ∼ אתַ :קח ֶא ָ

אוֹתם ַליהוָ ה )במדבר כה .(4
הוֹקע ָ
ָה ָעם וְ ַ
ת־ע ְצמוֹת
הָפעַל =] .הוצא להורג[ עומד :וַ יַּ ַא ְספוּ ֶא ַ

מּוּק ִעים )שמ”ב כא .(13
ַה ָ

אתם וְ ֶח ֶרב ָא ִביא
)שמ”א ז  ∼ • .(7את )×ֶ :(~20ח ֶרב יְ ֵר ֶ

ֲע ֵל ֶיכם )יחזקאל יא ] (8ראה סעיף  ∼ • .[5.2.2.1לפעול
אתם ְל ַד ֵבּר ְבּ ַע ְב ִדּי ְבמ ֶֹשׁה )במדבר יב
דּוּע לֹא יְ ֵר ֶ
וּמ ַ
)×ַ :(6
 ∼ • .(8מפעול )× :(7וַ יִּ ְיראוּ ִמגֶּ ֶשׁת ֵא ָליו )שמות לד (30
א־ת ָירא
]ראה סעיף  =] .3 .[5.11דאג למען[ ∼ ל־ )× :(2ל ֹ ִ

יקץ yqṣ

ראה קיץ .II

ְל ֵב ָיתהּ ִמ ָשּׁ ֶלג )משלי לא ] (21ראה סעיף .[5.2.2.1

יקר yqr

קל =] .היה יקר ,בעל ערך[ עומד :וַ יִּ ַיקר

יחה ְל ַמ ַען
י־ע ְמָּך ַה ְסּ ִל ָ
נפעל =] .עורר יראה[ עומדִ :כּ ִ

ְשׁמוֹ ְמאֹד )שמ”א יח .(30

ִתּוָּ ֵרא )תהלים קל .(4

אוֹקיר ֱאנוֹשׁ ִמ ָפּז וְ ָא ָדם
הפעיל =] .1 .העריך[ ∼ אתִ :

אוֹתנוּ
פִּעל =] .הפחיד ,הבהיל[ ∼ אתִ :כּי ֻכ ָלּם ְמיָ ְר ִאים ָ

אוֹפיר )ישעיה יג  =] .2 .(12הדיר[ ∼ רגליו מן:
ִמ ֶכּ ֶתם ִ

)נחמיה ו .(9
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הענף הכנעני

ירא yrʾ II

ראה ירה .I

ל־ע ָב ֶדָך
מּוֹרים( ֶא ֲ
← השמטה :ויראו המוראים )ק’ וַ יֹּרוּ ַה ִ

ירא yrʾ III

ראה רוה.

)שמ”ב יא  =] .3 .(24פגע ,הכה בקליע[ ∼ >מטרה<:

ירד yrd

קל.

 =] .1זז כלפי מטה[ עומד :וַ יֵּ ֶרד

ל־ה ָעם )שמות יט  =] .2 .(14בא ,ניגש,
ן־ה ָהר ֶא ָ
מ ֶֹשׁה ִמ ָ
קרב[ ∼ ל)כיוון/יעד( :וַ יֵּ ֶרד ִשׁ ְמשׁוֹן וְ ָא ִביו וְ ִאמּוֹ ִתּ ְמנָ ָתה

ד־כּ ְר ֵמי ִת ְמנָ ָתה )שופטים יד  =] .3 .(5הזיל,
וַ יָּ בֹאוּ ַע ַ

ִפּ ְתאֹם י ֹֻרהוּ וְ לֹא יִ ָיראוּ )תהלים סד  5ב(.

ירה yrh II

הפעיל =] .1 .לימד ,הסביר ,הראה[

יוֹרה ֵד ָעה וְ ֶאת־
ת־מי ֶ
∼ את/ל>פלוני< >דבר< )×ֶ :(~20א ִ
מוּעה )ישעיה כח  ∼ • .(9את >פלוני< }תוכן{
ִמי ִיָבין ְשׁ ָ

י־מיִ ם יָ ְרדוּ ֵעינָ י )תהלים קיט (136
הגיר[ ∼ >נוזל<ַ :פּ ְלגֵ ַ

יּוּלּד )שופטים יג ← .(8
יוֹרנוּ ַמה־נַּ ֲע ֶשׂה ַלנַּ ַער ַה ָ
)× :(2וְ ֵ

]ראה סעיף .[5.10.2.1

וּביוֹם ַה ָטּהֹר
קידום התוכן עם ב־ְ :להוֹר ֹת ְבּיוֹם ַה ָטּ ֵמא ְ

הפעיל =] .1 .הזיז כלפי מטה[ ∼ אתְ :כּעוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם

)ויקרא יד ] (57ראה סעיף  5.5.3הערה  =] .2 .[96הוביל,

אוֹר ֵידם )הושע ז .(12
ִ

 =] .2הביא[ ∼

את ל)כיוון/

ל־ה ַמּיִ ם )שופטים ז  =] .3 .(4הגיר,
אוֹתם ֶא ַ
הוֹרד ָ
יעד(ֵ :

הנחה[ ∼

את

טּוֹבה
יתי ֶא ְת ֶכם ְבּ ֶד ֶרְך ַה ָ
הוֹר ִ
>פלוני< :וְ ֵ

וְ ַהיְ ָשׁ ָרה )שמ”א יב ] (23ראה סעיף .[6.1.2

יּוֹרד ַכּנְּ ָהרוֹת ָמיִ ם
יּוֹצא נוֹזְ ִלים ִמ ָסּ ַלע וַ ֶ
הזיל[ ∼ >נוזל< :וַ ִ

ירה yrh III

)תהלים עח .(16

ירט /yrṭרטה rṭh

הָפעַל.

ל־שׁאוֹל
 =] .1הוזז כלפי מטה[ עומדַ :אְך ֶא ְ

תּוּרד ֶאל־יַ ְר ְכּ ֵתי־בוֹר )ישעיה יד .(15
ָ

 =] .2הובא[

הוּרד ִמ ְצ ָריְ ָמה )בראשית לט .(1
יוֹסף ַ
∼ ל)כיוון/יעד( :וְ ֵ

ירה /yrh Iירא yrʾ II

ראה רוה.
קל.

 =] .1היה בהול

)?([ עומדִ :כּי־יָ ַרט ַה ֶדּ ֶרְך ְלנֶ גְ ִדּי )במדבר כב .(32

.2

]= השליך )?([ ∼ את :וְ ַעל־יְ ֵדי ְר ָשׁ ִעים יִ ְר ֵטנִ י )איוב טז
.(11

קל =] .1 .הניח,

וּבינֶ ָך
יתי ֵבּינִ י ֵ
הציב[ ∼ את :וְ ִהנֵּ ה ַה ַמ ֵצּ ָבה ֲא ֶשׁר יָ ִר ִ
)בראשית לא  =] .2 .(51זרק ,השליך[ ∼ אתַ :מ ְר ְכּבֹת

ַפּ ְרעֹה וְ ֵחילוֹ יָ ָרה ַביָּ ם )שמות טו  =] .3 .(4קלע למטרה[
ד־מקוֹם ַה ֵח ִצי ֲא ֶשׁר יָ ָרה יְ הוֹנָ ָתן
∼ >קליע< :וַ יָּבֹא ַהנַּ ַער ַע ְ
וּב ֲא ָבנִ ים
)שמ”א כ  ∼ • .(37ב>קליע<ִ :לירוֹא ַבּ ִח ִצּים ָ

ירע yrʿ

קל =] .רעד ,חשש[ עומד :נַ ְפשׁוֹ יָ ְר ָעה לּוֹ

)ישעיה טו .(4

ירק /yrqרקק rqq

קל =] .פלט רוק מפיו[

עומד :וְ ָח ְל ָצה נַ ֲעלוֹ ֵמ ַעל ַרגְ לוֹ וְ יָ ְר ָקה ְבּ ָפנָ יו )דברים כה
.(9

גְּ ד ֹלוֹת )דה”ב כו ] (15ראה סעיף  ← .[5.10.3.2השמטה:

ירשׁ  yršקל =] .1 .נישל ,החליף כבעל נכס[ ∼ את

=] .4

י־ת ַירשׁ גְּ ִב ְר ָתּהּ )משלי ל .(23
>פלוני< )× :(~25וְ ִשׁ ְפ ָחה ִכּ ִ

פגע ,הכה בקליע[ ∼ >מטרה<ִ :לירוֹת ַבּ ִמּ ְס ָתּ ִרים ָתּם

 =] .2קיבל לרשותו )כירושה או כגזלה([ ∼ >נכס<

)תהלים סד  5א(.

ת־ה ָא ֶרץ ָל ֶר ֶשׁת א ָֹתהּ )במדבר
)×ִ :(~125כּי ָל ֶכם נָ ַת ִתּי ֶא ָ

י־סקוֹל יִ ָסּ ֵקל אוֹ־
נפעל =] .נפגע ,הוכה בקליע[ עומדִ :כּ ָ

לג ] (53ראה סעיף .[5.10.3.1

יָ ר ֹה יִ יָּ ֶרה )שמות יט .(13

נפעל =] .נושל ,איבד נכסיו )סביל של קל  [(1עומד:

י־לב )תהלים יא .(2
ִלירוֹת ְבּמוֹ־א ֶֹפל ְליִ ְשׁ ֵר ֵ

הפעיל.

 =] .1זרק ,השליך[ עומד :ה ָֹרנִ י ַלח ֶֹמר

וָ ֶא ְת ַמ ֵשּׁל ֶכּ ָע ָפר וָ ֵא ֶפר )איוב ל .(19

 =] .2קלע

א־יוֹרה ָשׁם ֵחץ )מל”ב יט .(32
למטרה[ ∼ >קליע< :וְ ל ֹ ֶ
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זוֹלל יִ וָּ ֵרשׁ )משלי כג .(21
ִכּי־ס ֵֹבא וְ ֵ
וּפ ִרי ַא ְד ָמ ֶתָך יְ יָ ֵרשׁ
ל־ע ְצָך ְ
פִּעל] .כמו קל  ∼ [2אתָ :כּ ֵ

ַה ְצּ ָל ַצל )דברים כח .(42

עברית

>פלוני< )×ִ :(~50כּי־

הוּשׁ ְב ֶתּם
הָפעל] .1 .סביל של הפעיל  ∼ [1ב)מקום( :וְ ַ

הפעיל] .1 .כמו קל  ∼ [1את

בוּלָך )שמות לד .(24
אוֹרישׁ גּוֹיִ ם ִמ ָפּנֶ יָך וְ ִה ְר ַח ְב ִתּי ֶאת־גְּ ֶ
ִ

ְל ַב ְדּ ֶכם ְבּ ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ )ישעיה ה ] .2 .(8סביל של הפעיל

ת־ה ָא ֶרץ
הוֹר ְשׁ ֶתּם ֶא ָ
] .2כמו קל > ∼ [2נכס< )× :(6וְ ַ

הוּדה ִתּ ָבּנֶ ינָ ה
וּל ָע ֵרי יְ ָ
תּוּשׁב ְ
ָ
ירוּשׁ ַלםִ
 [3עומדָ :הא ֵֹמר ִל ָ

ם־בּהּ )במדבר לג .(53
ישׁ ְב ֶתּ ָ
וִ ַ

] .3גורם של קל [2

ֹלהיָך
ישָׁך ְכּמוֹשׁ ֱא ֶ
יוֹר ְ
∼ את/ל>פלוני< >נכס<ֵ :את ֲא ֶשׁר ִ

אוֹתוֹ ִת ָירשׁ )שופטים יא .(24

ישׁב yšb

)ישעיה מד .(26

ישׁט yšṭ

יּוֹשׁט ַה ֶמּ ֶלְך
הפעיל =] .הגיש[ ∼ את ל־ :וַ ֶ

ת־שׁ ְר ִביט ַהזָּ ָהב )אסתר ה .(2
ְל ֶא ְס ֵתּר ֶא ַ

קל =] .1 .עבר לתנוחת ישיבה ,היה

ישׁם yšm

)שמות לב  =] .2 .(6נמנע מפעולה או שינוי מצב[

ישׁן yšn I

בתנוחה זו[ עומד :וַ יֵּ ֶשׁב ָה ָעם ֶל ֱאכֹל וְ ָשׁתוֹ וַ יָּ ֻקמוּ ְל ַצ ֵחק

עומדֲ :ע ִשׂי ַהטּוֹב ְבּ ֵעינַ יִ ְך ְשׁ ִבי ַעד־גָּ ְמ ֵלְך אֹתוֹ )שמ”א א

ראה שׁמם.
קל =] .נם ,היה רדום[ עומד :לֹא יָ נוּם

ישׁן )ישעיה ה .(27
וְ לֹא יִ ָ

 =] .3 .(23גר ,שהה[ ∼ ב)מקום( :וַ יֵּ ֶשׁב ַה ְכּנַ ֲענִ י ְבּ ִק ְרבּוֹ

ל־בּ ְר ֶכּ ָיה )שופטים
פִּעל =] .הרדים[ ∼ את :וַ ְתּיַ ְשּׁנֵ הוּ ַע ִ

ְבּגָ זֶ ר )שופטים א  ∼ • .(29עם/את :וְ יָ ַשׁ ְבנוּ ִא ְתּ ֶכם וְ ָהיִ ינוּ

טז .(19

ְל ַעם ֶא ָחד )בראשית לד ] .4 .(16במובן של תפיסת
השלטון[ ∼ על >כס<ְ :שֹׁלמֹה ְבנֵ ְך יִ ְמֹלְך ַא ֲח ַרי וְ הוּא יֵ ֵשׁב

ל־כּ ְס ִאי )מל”א א > =] .5 .(13מקום< היה מיושב,
ַע ִ
עוֹלם )ירמיה יז
יר־הזֹּאת ְל ָ
מאוכלס[ עומד :וְ יָ ְשׁ ָבה ָה ִע ַ
] (25ראה סעיף .[4.1.2
נפעל> =] .מקום< היה מיושב ,מאוכלס[ עומדֶ :פּן־

נוֹשׁ ָבה )ירמיה ו .(8
ימְך ְשׁ ָמ ָמה ֶא ֶרץ לוֹא ָ
ֲא ִשׂ ֵ

ישׁן yšn II

נפעל =] .1 .היה ישן ,עתיק[ עומד:

נוֹשׁן )ויקרא כו  =] .2 .(10היה לוותיק[
וַ ֲא ַכ ְל ֶתּם יָ ָשׁן ָ
נוֹשׁנְ ֶתּם ָבּ ָא ֶרץ )דברים
וּבנֵ י ָבנִ ים וְ ַ
י־תוֹליד ָבּנִ ים ְ
ִ
עומדִ :כּ
ד .(25

ישׁע yšʿ

יכם
נוֹשׁ ְע ֶתּם ֵמא ֵֹיְב ֶ
נפעל =] .ניצל[ ∼ מן :וְ ַ

הוּדה וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל
יָמיו ִתּוָּ ַשׁע יְ ָ
)במדבר י  ← .(9השמטהְ :בּ ָ

יִ ְשׁכֹּן ָל ֶב ַטח )ירמיה כג .(6

יהם ָבְּך וְ נָ ְתנוּ
ירוֹת ֶ
פִּעל =] .כונן ,הקים[ ∼ את :וְ יִ ְשּׁבוּ ִט ֵ

הפעיל =] .הציל ,חילץ[ ∼

ָבְך ִמ ְשׁ ְכּנֵ ֶיהם )יחזקאל כה .(4

ִמ ַכּף א ֵֹיְבינוּ )שמ”א ד  ← .(3השמטה :וַ יּ ַֹשׁע גַּ ם־הוּא ֶאת־

הפעיל] .1 .גורם של קל  ∼ [3את >פלוני< ב)מקום(:
וַ יּ ִֹשׁבוּם ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּ ה )שמ”א יב  ∼ • .(8עם/את:
הוֹשׁיב ִעם־נְ ִד ִיבים )שמ”א ב .(8
ֵמ ַא ְשׁפֹּת יָ ִרים ֶא ְביוֹן ְל ִ
] .2גורם של קל  ∼ [4את >פלוני< על >כס< :ויושיביני

את

>פלוני< מן :וְ י ִֹשׁ ֵענוּ

יִ ְשׂ ָר ֵאל )שופטים ג  ∼ • .(31ל>פלוני< מןֲ :א ֶשׁר־הוּא
יכם )שמ”א י ← .(19
יכם וְ ָצר ֵֹת ֶ
עוֹת ֶ
ל־ר ֵ
יע ָל ֶכם ִמ ָכּ ָ
מוֹשׁ ַ
ִ

הוֹשׁ ָיעה ָלּנוּ וְ ָעזְ ֵרנוּ )יהושע י (6
השמטהְ :מ ֵה ָרה וְ ִ

]ראה

סעיף .[4.4.2

ל־כּ ֵסּא ָדּוִ ד ָא ִבי )מל”א ב =] .3 .(24
יּוֹשׁ ַיבנִ י( ַע ִ
)ק’ וַ ִ

ישׁר yšr

הוֹשׁ ְב ִתּי ֶאת־
אכלס )גורם של קל > ∼ [(5מקום< :וְ ַ

לֹא־יָ ְשׁ ָרה נַ ְפשׁוֹ בּוֹ )חבקוק ב ] .2 .(4בציון המעריך[

ֶה ָע ִרים וְ נִ ְבנוּ ֶה ֳח ָרבוֹת )יחזקאל לו  =] .4 .(33קשר

∼ בעיני :יַּ גִּ דוּ ְל ָשׁאוּל וַ יִּ ַשׁר ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵעינָ יו )שמ”א יח (20

אֹלהינוּ וַ נּ ֶֹשׁב
אליו בנישואין[ ∼ ִאשׁה )×ָ :(7מ ַע ְלנוּ ֵב ֵ

]ראה סעיף  =] .3 .[5.1.3הלך ,נע בקו ישר[ עומד :וַ יִ ַשּׁ ְרנָ ה

נָ ִשׁים נָ ְכ ִריּוֹת ֵמ ַע ֵמּי ָה ָא ֶרץ )עזרא י .(2

ַה ָפּרוֹת ַבּ ֶדּ ֶרְך )שמ”א ו .(12
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 =] .1היה ישר ,טוב[ עומד:

הענף הכנעני

פִּעל.

 =] .1עשה לישר ,לטוב[ ∼ אתִ :צ ְד ַקת ָתּ ִמים

ְתּיַ ֵשּׁר ַדּ ְרכּוֹ )משלי יא .(5

] .2כפועל אדוורביאלי[

ר־ל ֶכת )משלי טו (21
∼ לפעול :וְ ִאישׁ ְתּבוּנָ ה יְ יַ ֶשּׁ ָ

]ראה

סעיף  =] .3 .[5.1.2הוליך בקו ישר[ ∼ אתָ :ס ַתם ֶאת־

)מל”ב ג .(19

כאה kʾh

נפעל =] .נדכא[ עומד :וְ נִ ְכ ָאה וְ ָשׁב וְ זָ ַעם

ית־קוֹדשׁ )דניאל יא .(30
ֶ
ל־בּ ִר
ַע ְ

ה־מּ ְע ָר ָבה ְל ִעיר
ישּׁ ֵרם ְל ַמ ָטּ ַ
ימי גִ יחוֹן ָה ֶע ְליוֹן וַ יַּ ְ
מוֹצא ֵמ ֵ
ָ

ב־צ ִדּיק ֶשׁ ֶקר
הפעיל =] .דיכא[ ∼ את :יַ ַען ַה ְכאוֹת ֵל ַ

ָדּוִ יד )דה”ב לב .(30

)יחזקאל יג .(22

פֻּעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= חלק([.

כבד kbd

הפעיל =] .1 .עשה לישר ,לחלק[ ∼ אתְ :ל ָפנֶ יָך ֵא ֵלְך

ְכּ ַמ ָשּׂא ָכ ֵבד יִ ְכ ְבּדוּ ִמ ֶמּנִּ י )תהלים לח  =] .2 .(5היה

דוּרים אושר )ק’ ֲאיַ ֵשּׁר( )ישעיה מה ] .2 .(2כפועל
וַ ֲה ִ

חשוב ,גדול בחשיבות[ עומד :וַ ִתּ ָמּ ְל ִאי וַ ִתּ ְכ ְבּ ִדי ְמאֹד

אדוורביאלי[ ← השמטהֵ :עינֶ יָך ְלנ ַֹכח ִיַבּיטוּ וְ ַע ְפ ַע ֶפּיָך

ְבּ ֵלב ִיַמּים )יחזקאל כז  =] .3 .(25היה קשה ,כהה

יַ יְ ִשׁרוּ נֶ גְ ֶדָּך )משלי ד .(25

ת־ה ָעם
חושים[ עומד :וַ יִּ ְכ ַבּד ֵלב ַפּ ְרעֹה וְ לֹא ִשׁ ַלּח ֶא ָ

ישׂם yśm
יתר ytr

קל =] .1 .היה גדול במשקל[ עומד:

)שמות ט .(7

ראה שׂים.
נפעל =] .נשאר ,המשיך להיות[ עומד:

נוֹת ְר ִתּי ָשׁם ֵא ֶצל ַמ ְל ֵכי ָפ ָרס )דניאל י (13
וַ ֲאנִ י ַ

]ראה סעיף

.[5.13

נפעל =] .היה ,נהיה חשוב[ עומדַ :מה־נִּ ְכ ַבּד ַהיּוֹם ֶמ ֶלְך

יִ ְשׂ ָר ֵאל )שמ”ב ו .(20
פִּעל] .1 .ראה כחשוב ,נתן כבוד[ ∼ את/ל־ )×:(~30

ל־פּ ִרי ָה ֵעץ
הפעיל =] .1 .השאיר ,קיים[ ∼ את :וְ ֵאת ָכּ ְ

ת־א ֶמָּך )שמות כ  =] .2 .(12הקשה,
ת־א ִביָך וְ ֶא ִ
ַכּ ֵבּד ֶא ָ

הוֹת ְר ִתּי
הוֹתיר ַה ָבּ ָרד )שמות י  ← .(15פרטיטיב :וְ ַ
ֲא ֶשׁר ִ

ת־ל ַב ְב ֶכם ַכּ ֲא ֶשׁר ִכּ ְבּדוּ
הכהה[ ∼ את :וְ ָל ָמּה ְת ַכ ְבּדוּ ֶא ְ

ֵמ ֶהם ַאנְ ֵשׁי ִמ ְס ָפּר )יחזקאל יב  ← .(16השמטה :וְ לֹא־

ת־ל ָבּם )שמ”א ו .(6
וּפ ְרעֹה ֶא ִ
ִמ ְצ ַריִ ם ַ

תוֹתירוּ ִמ ֶמּנּוּ ַעד־בּ ֶֹקר )שמות יב  =] .2 .(10נתן יותר,
ִ
ֹלהיָך ְבּכֹל
הוֹת ְירָך יְ הוָ ה ֱא ֶ
העשיר[ ∼ את >פלוני< )× :(2וְ ִ

ַמ ֲע ֵשׂה יָ ֶדָך )דברים ל .(9

 =] .3היה ראשון ,בעל

שׁוֹמר
פֻּעל =] .זכה לכבוד )סביל של פִּעל  [(1עומד :וְ ֵ

תּוֹכ ַחת יְ ֻכ ָבּד )משלי יג .(18
ַ
 =] .1התרבה ,היה רב[ עומדִ :ה ְת ַכּ ֵבּד

ל־תּוֹתר )בראשית מט
ַ
יתרון[ עומד )×ַ :(1פּ ַחז ַכּ ַמּיִ ם ַא

התפעל.

.(4

ַכּיֶּ ֶלק ִה ְת ַכּ ְבּ ִדי ָכּ ַא ְר ֶבּה )נחום ג  =] .2 .(15ראה עצמו
ר־ל ֶחם
כחשוב[ עומד :טוֹב נִ ְק ֶלה וְ ֶע ֶבד לוֹ ִמ ְמּ ַת ַכּ ֵבּד וַ ֲח ַס ָ

)משלי יב .(9

כ
כאב kʾb

הפעיל =] .1 .הגדיל במשקל[ ∼ אתַ :על־זָ ֵקן ִה ְכ ַבּ ְד ְתּ
ם־בּ ְשׂחוֹק
קל =] .חש כְּאֵב[ עומד :גַּ ִ

ב־לב )משלי יד .(13
יִ ְכ ַא ֵ
הפעיל.

ֻע ֵלְּך ְמאֹד )ישעיה מז  ← .(6השמטה :וְ ַה ַפּחוֹת … ִה ְכ ִבּידוּ

ל־ה ָעם וַ יִּ ְקחוּ ֵמ ֶהם ְבּ ֶל ֶחם וָ יַ יִ ן )נחמיה ה =] .2 .(15
ַע ָ

] .1גורם של קל[ ∼ את :וַ ֲאנִ י לֹא ִה ְכ ַא ְב ִתּיו

הגדיל בחשיבות[ ∼ את :וְ ִה ְכ ַבּ ְד ִתּים וְ לֹא יִ ְצ ָערוּ )ירמיה

 =] .2פגע ,השחית[ ∼ את :וְ ָכל־

ב־ה ָעם
ל  =] .3 .(19הקשה ,הכהה[ ∼ אתַ :ה ְשׁ ֵמן ֵל ָ

)יחזקאל יג .(22

טּוֹבה ַתּ ְכ ִאבוּ ָבּ ֲא ָבנִ ים
י־מיִ ם ִתּ ְסתֹּמוּ וְ כֹל ַה ֶח ְל ָקה ַה ָ
ַמ ְעיְ נֵ ַ
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ַהזֶּ ה וְ ָאזְ נָ יו ַה ְכ ֵבּד )ישעיה ו .(10

עברית

כבה kbh

קל =] .הפסיק לבעור[ עומד :וְ נִ ְצּ ָתה

כהה khh II

פִּעל =] .גער[ ∼ ב־ַ :בּ ֲעוֹן ֲא ֶשׁר־

ֲח ָמ ִתי ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּ ה וְ לֹא ִת ְכ ֶבּה )מל”ב כב .(17

י־מ ַק ְל ִלים ָל ֶהם ָבּנָ יו וְ לֹא ִכ ָהה ָבּם )שמ”א ג .(13
יָ ַדע ִכּ ְ

וּקט ֶֹרת
ת־הנֵּ רוֹת ְ
פִּעל] .גורם של קל[ ∼ את :וַ יְ ַכבּוּ ֶא ַ

כהן khn

לֹא ִה ְק ִטירוּ )דה”ב כט .(7

עומדָ :שׁם ֵמת ַא ֲהר ֹן וַ יִּ ָקּ ֵבר ָשׁם וַ יְ ַכ ֵהן ֶא ְל ָעזָ ר ְבּנוֹ ַתּ ְח ָתּיו

כבס kbs

קל] .בינוני כשם עצם בלבד ,בשם

מס ַלּת שדה כובס[.
המקום ִ
פִּעל =] .רחץ ,ניקה[ ∼ את :וְ ִכ ֶבּס ְבּגָ ָדיו ַהכּ ֵֹהן וְ ָר ַחץ

ְבּ ָשׂרוֹ ַבּ ַמּיִ ם )במדבר יט .(7
פֻּעל =] .נוקה[ עומד :וְ ֻכ ַבּס ֵשׁנִ ית וְ ָט ֵהר )ויקרא יג .(58
הָתְפַּעַל =] .נוקה[ עומד :וְ ִהנֵּ ה ֵכּ ָהה ַהנֶּ גַ ע ַא ֲח ֵרי ֻה ַכּ ֵבּס

אֹתוֹ )ויקרא יג .(56

כבר kbr

הפעיל.

 =] .1הרבה[ ∼ את :וְ ִאיּוֹב

י־ד ַעת ִמ ִלּין ְיַכ ִבּר )איוב לה .(16
ה־פּיהוּ ִבּ ְב ִל ַ
ֶה ֶבל יִ ְפ ֶצ ִ
] .2בינוני בצירוף למכביר )= לרוב([.

כבשׁ /kbšכפשׁ kpš

קל =] .1 .לקח בכוח,

שם תחת שליטתו[ ∼ את :וַ ִתּ ְכ ְבּשׁוּ א ָֹתם ִל ְהיוֹת ָל ֶכם

ַל ֲע ָב ִדים וְ ִל ְשׁ ָפחוֹת )ירמיה לד  =] .2 .(16רמס[ ∼ את:
י־ק ַלע )זכריה ט .(15
וְ ָכ ְבשׁוּ ַא ְבנֵ ֶ
יכם
נפעל] .סביל של קל  [1עומד :וְ נִ ְכ ְבּ ָשׁה ָה ָא ֶרץ ִל ְפנֵ ֶ

)במדבר לב ] (29ראה סעיף  4.1.1הערה .[3
ל־הגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ִכּ ֵבּשׁ )שמ”ב
פִּעל] .כמו קל  ∼ [1אתִ :מ ָכּ ַ
ח .(11
הפעיל] .1 .כמו קל  ∼ [1את :ויכבישום )ק’ וַ יִּ ְכ ְבּשׁוּם(
ַל ֲע ָב ִדים וְ ִל ְשׁ ָפחוֹת )ירמיה לד .(11

] .2כמו קל [2

ישׁנִ י ָבּ ֵא ֶפר )איכה ג .(16
∼ את :וַ יַּ גְ ֵרס ֶבּ ָח ָצץ ִשׁנָּ י ִה ְכ ִפּ ַ

כהה khh I

פִּעל.

 =] .1נשא בתפקיד כוהן[

)דברים י  =] .2 .(6שירת )אל( ככוהן[ ∼ ל>אל<:
וּמ ַשׁ ְח ָתּ אֹתוֹ וְ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ אֹתוֹ וְ ִכ ֵהן ִלי )שמות מ =] .3 .(13
ָ
לבש לתפארתו ,כמו כוהן )?([ ∼ אתֶ :כּ ָח ָתן יְ ַכ ֵהן ְפּ ֵאר

וְ ַכ ַכּ ָלּה ַתּ ְע ֶדּה ֵכ ֶל ָיה )ישעיה סא .(10

כוה kwh

י־ת ֵלְך ְבּמוֹ־
נפעל =] .נשרף[ עומדִ :כּ ֵ

ֵאשׁ לֹא ִת ָכּוֶ ה )ישעיה מג .(2

כול kwl

קל =] .שקל ,מדד[ ∼ את :וְ ָכל ַבּ ָשּׁ ִלשׁ

ֲע ַפר ָה ָא ֶרץ וְ ָשׁ ַקל ַבּ ֶפּ ֶלס ָה ִרים )ישעיה מ .(12
פִּלְפֵּל.

 =] .1פרנס ,סיפק מזון[ ∼ את >פלוני<:

וְ ִכ ְל ַכּ ְל ִתּי א ְֹתָך ָשׁם ִכּי־עוֹד ָח ֵמשׁ ָשׁנִ ים ָר ָעב )בראשית

מה  ∼ • .(11את

>פלוני< >מזון< :וְ ִכ ְל ְכּ ָלם ֶל ֶחם וָ ָמיִ ם

)מל”א יח  =] .2 .(4החזיק בתוכו ,נשא[ עומדִ :הנֵּ ה

וּשׁ ֵמי ַה ָשּׁ ַמיִ ם לֹא יְ ַכ ְל ְכּלוָּך )מל”א ח .(27
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְ
וּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
פֻּלְפַּל =] .התפרנס ,קיבל מזון[ עומדְ :

אתם )מל”א כ .(27
ָה ְת ָפּ ְקדוּ וְ ָכ ְל ְכּלוּ וַ יֵּ ְלכוּ ִל ְק ָר ָ
הפעיל.

 =] .1החזיק בתוכו ,נשא[ ∼ אתַ :א ְר ָבּ ִעים

ַבּת ִיָכיל ַה ִכּיּוֹר ָה ֶא ָחד )מל”א ז  =] .2 (38סבל[ ∼ את:
וּמי יְ ִכ ֶילנּוּ )יואל ב .(11
נוֹרא ְמאֹד ִ
ִכּי־גָ דוֹל יוֹם־יְ הוָ ה וְ ָ

כון kwn

נפעל =] .1 .היה יציב ,איתן[ עומד:

ד־שֹׁלמֹה )מל”א ב  =] .2 .(46היה
וְ ַה ַמּ ְמ ָל ָכה נָ כוֹנָ ה ְבּיַ ְ
ֹלהיָך יִ ְשׂ ָר ֵאל )עמוס
את־א ֶ
ֱ
מוכן ,ערוך[ עומדִ :הכּוֹן ִל ְק ַר
ד .(12

קל =] .חשׁך ,נחלש[ עומד :וַ ִתּ ְכ ֶהין ָ

פּוֹלֵל =] .1 .יצר ,הקים ,חיזק ,ייצב[ ∼ אתְ :בּ ָח ְכ ָמה

ֵעינָ יו ֵמ ְראֹת )בראשית כז .(1

ד־א ֶרץ כּוֹנֵ ן ָשׁ ַמיִ ם ִבּ ְתבוּנָ ה )משלי ג  =] .2 .(19כיוון
יָ ַס ָ

ל־לב וְ ָרפוּ ָכל־יָ ַדיִ ם וְ ִכ ֲה ָתה
פִּעל] .כמו קל[ עומד :וְ נָ ֵמס ָכּ ֵ

ל־יֶתר )תהלים
לירי[ ∼ את :יִ ְד ְרכוּן ֶק ֶשׁת כּוֹנְ נוּ ִח ָצּם ַע ֶ

ל־רוּח )יחזקאל כא .(12
ַ
ָכ

בוֹתם
יא  =] .3 .(2הפנה דעתו[ ∼ ל־ :וְ כוֹנֵ ן ְל ֵח ֶקר ֲא ָ
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)איוב ח .(8

ידוע ,נסתר[ ∼ מן >פלוני<ֲ :אנִ י יָ ַד ְע ִתּי ֶא ְפ ַריִ ם וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל

פּוֹלַל] .סביל של פּוֹלֵל  [1עומדֵ :מיְ הוָ ה ִמ ְצ ֲע ֵדי־גֶ ֶבר

לֹא־נִ ְכ ַחד ִמ ֶמּנִּ י )הושע ה .(3

כּוֹנָ נוּ )תהלים לז .(23

פִּעל =] .הסתיר ,מנע מפלוני לדעת[ ∼ >דבר< מן

התפולל =] .1 .נעשה יציב ,איתן[ עומדִ :תּ ָבּנֶ ה וְ ִתכּוֹנֵ ן

>פלוני<ַ :אל־נָ א ְת ַכ ֲח ִדי ִמ ֶמּנִּ י ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ָאנ ִֹכי שׁ ֵֹאל א ָֹתְך

ִעיר ִסיחוֹן )במדבר כא  =] .2 .(27נערך[ עומדְ :בּ ִלי־

אתם ִכּ ְסד ֹם ִהגִּ ידוּ לֹא
)שמ”ב יד  ← .(18השמטה :וְ ַח ָטּ ָ

ָעוֹן יְ רוּצוּן וְ יִ כּוֹנָ נוּ )תהלים נט .(5

ִכ ֵחדוּ )ישעיה ג  ∼ • .(9מן >פלוני< }תוכן{ :לֹא־נְ ַכ ֵחד

הפעיל.

] .1כמו פּוֹלֵל  ∼ [1את :יְ הוָ ה ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ֵה ִכין

ִכּ ְסאוֹ )תהלים קג .(19

 =] .2ערך ,דאג שיהיה

מוכן[ ∼ אתָ :ה ִכינוּ ָל ֶכם ֵצ ָידה )יהושע א =] .3 .(11
יה
ת־פּנֶ יָך ֵא ֶל ָ
כיוון ,הפנה[ ∼ פניו/לבו אל :וַ ֲה ִכינ ָֹתה ֶא ָ
 =] .4יכול )?([ ∼ לפעול :וְ לֹא יָ ִכין

)יחזקאל ד .(3

ְל ַד ֵבּר ֵכּן )שופטים יב .(6
הוּכן ַבּ ֶח ֶסד ִכּ ֵסּא
הָפעַל] .1 .סביל של הפעיל  [1עומד :וְ ַ

וְ יָ ַשׁב ָע ָליו ֶבּ ֱא ֶמת )ישעיה טז ] .2 .(5סביל של הפעיל

הפעיל =] .1 .השמיד[ ∼ אתְ :לכוּ וְ נַ ְכ ִח ֵידם ִמגּוֹי וְ לֹא־

יִ זָּ ֵכר ֵשׁם־יִ ְשׂ ָר ֵאל עוֹד )תהלים פג  =] .2 .(5הסתיר[
יַכ ִח ֶידנָּ ה ַתּ ַחת ְלשׁוֹנוֹ
ם־תּ ְמ ִתּיק ְבּ ִפיו ָר ָעה ְ
∼ אתִ :א ַ

)איוב כ .(12

כחל kḥl

ה־באוּ
קל =] .צבע בכחל[ ∼ את :וְ ִהנֵּ ָ

ַל ֲא ֶשׁר ָר ַח ְצ ְתּ ָכּ ַח ְל ְתּ ֵעינַ יִ ְך וְ ָע ִדית ֶע ִדי )יחזקאל כג .(40

כחשׁ kḥš

מוּכן ְליוֹם ִמ ְל ָח ָמה )משלי כא .(31
 [2עומד :סוּס ָ

כזב kzb

ם־תּם ַה ֶכּ ֶסף )בראשית מז .(18
ֵמ ֲאד ֹנִ י ִכּי ִא ַ

ל־ה ָא ָדם כֹּזֵ ב
קל =] .שיקר[ עומדָ :כּ ָ

קל =] .רזה[ עומדִ :בּ ְר ַכּי ָכּ ְשׁלוּ ִמצּוֹם

ְוּב ָשׂ ִרי ָכּ ַחשׁ ִמ ָשּׁ ֶמן )תהלים קט .(24

)תהלים קטז .(11

נפעל =] .התחנף[ ∼ ל>פלוני< :וְ יִ ָכּ ֲחשׁוּ א ֶֹיְביָך ָלְך

ל־דּ ָב ָריו
ל־תּוֹס ְףּ ַע ְ
ְ
נפעל =] .1 .הוכח כשקרן[ עומדַ :א

)דברים לג .(29

ן־יוֹכ ַיח ְבָּך וְ נִ ְכזָ ְב ָתּ )משלי ל  =] .2 .(6התבדה[ עומד:
ֶפּ ִ

פִּעל =] .1 .שלל ,כפר ,לא הודה[ • ∼ ב־ )×ִ :(5כּ ֲחשׁוּ

ֵהן־תּ ַֹח ְלתּוֹ נִ ְכזָ ָבה )איוב מא .(1

אמרוּ לֹא־הוּא )ירמיה ה  ∼ • .(12ל־ )×ִ :(1כּי־
ַבּיהוָ ה וַ יּ ֹ ְ

וּב ְלשׁוֹנָ ם
יהם ִ
פִּעל =] .1 .שיקר[ ∼ ל־ )× :(3וַ יְ ַפתּוּהוּ ְבּ ִפ ֶ

ִכ ַח ְשׁ ִתּי ָל ֵאל ִמ ָמּ ַעל )איוב לא ] (28ראה סעיף ← .[5.6.2

ל־תּ ַכזֵּ ב ְבּ ִשׁ ְפ ָח ֶתָך
יְ ַכזְּ בוּ־לוֹ )תהלים עח  ∼ • .(36ב־ַ :א ְ

השמטה :וַ ְתּ ַכ ֵחשׁ ָשׂ ָרה ֵלאמֹר לֹא ָצ ַח ְק ִתּי )בראשית יח

)מל”ב ד ] (16ראה סעיף  ← .[5.6.2השמטהֵ :עד ֱאמוּנִ ים

ם־אנִ י נָ ִביא
אמר לוֹ גַּ ֲ
 =] .2 .(15שיקר[ ∼ ל>פלוני< :וַ יּ ֹ ֶ

לֹא יְ ַכזֵּ ב )משלי יד  =] .2 .(5אכזב ,לא עמד בהבטחתו[

ָכּמוָֹך … ִכּ ֵחשׁ לוֹ )מל”א יג  ∼ • .(18ב>פלוני< :וְ ִכ ֵחשׁ

מוֹצא ַמיִ ם ֲא ֶשׁר לֹא־יְ ַכזְּ בוּ ֵמ ָימיו )ישעיה נח .(11
וּכ ָ
עומדְ :

שׂוּמת יָ ד אוֹ ְבגָ זֵ ל )ויקרא ה (21
אוֹ־ב ְת ֶ
ִ
ַבּ ֲע ִמיתוֹ ְבּ ִפ ָקּדוֹן

ל־מ ְשׁ ָפּ ִטי ֲא ַכזֵּ ב )איוב
 =] .3הוכח כשקרן )?([ עומדַ :ע ִ

]ראה סעיף  =] .3 .[5.6.2התחנף[ ∼ ל>פלוני<ְ :בּר ֹב ֻעזְּ ָך

לד .(6

יְ ַכ ֲחשׁוּ ְלָך א ֶֹיְביָך )תהלים סו  =] .4 .(3אכזב ,לא עמד

יַכזִ ֵיבנִ י
הפעיל =] .הוכיח כשקרן[ ∼ את >פלוני<ִ :מי ְ

א־ע ָשׂה
וּשׁ ֵדמוֹת ל ֹ ָ
בהבטחתו[ עומדִ :כּ ֵחשׁ ַמ ֲע ֵשׂה־זַ יִ ת ְ

וְ יָ ֵשׂם ְל ַאל ִמ ָלּ ִתי )איוב כד .(25

א ֶֹכל )חבקוק ג .(17

כחד kḥd

נפעל =] .1 .נעלם ,נשמד[ עומדַ :ה ֵמּ ָתה

ָתמוּת וְ ַהנִּ ְכ ֶח ֶדת ִתּ ָכּ ֵחד )זכריה יא  =] .2 .(9היה לא
190

שׁוּ־לי
ִ
התפעל =] .התחנף[ ∼ ל>פלוני<ְ :בּנֵ י נֵ ָכר יִ ְת ַכּ ֲח

מוֹע אֹזֶ ן יִ ָשּׁ ְמעוּ ִלי )שמ”ב כב .(45
ִל ְשׁ ַ

עברית

כלא /klʾ Iכלה klh II

קל =] .1 .אסר,

כלל kll

קל =] .השלים ,עשה למושלם[ ∼ את:

ת־בּנֵ ֶיהם ָכּלוּ ַב ָבּיִ ת )שמ”א ו =] .2 .(10
עצר[ ∼ את :וְ ֶא ְ

ֵה ָמּה ָכּ ְללוּ ְיָפיֵ ְך )יחזקאל כז .(11

א־ת ְכ ָלא ַר ֲח ֶמיָך
לא נתן ,שלל[ ∼ >דבר< מן >פלוני< :ל ֹ ִ

כלם klm

ִמ ֶמּנִּ י )תהלים מ ] (12ראה סעיף  =] .3 .[5.10.3.1הרחיק,
הניא[ ∼

את

>פלוני< מן >מצב/פעולה<ִ :מ ָכּל־א ַֹרח

אתי ַרגְ ָלי )תהלים קיט  ∼ • .(101את >פלוני<
ָרע ָכּ ִל ִ
רוּכה ָא ְתּ ֲא ֶשׁר ְכּ ִל ִתנִ י ַהיּוֹם ַהזֶּ ה ִמבּוֹא ְב ָד ִמים
וּב ָ
מפעולְ :

)שמ”א כה .(33
יה
רוֹת ָ
 =] .1נעצר ,נפסק[ עומד :וָ ֶא ְמנַ ע נַ ֲה ֶ

נפעל.

וַ יִּ ָכּ ְלאוּ ַמיִ ם ַר ִבּים )יחזקאל לא  =] .2 .(15נמנע ,חדל[
∼ מפעול :וַ יִּ ָכּ ֵלא ָה ָעם ֵמ ָה ִביא )שמות לו .(6

כלא klʾ II

ֻכּ ָלּם )ישעיה מה  ∼ • .(16מןְ :ל ַמ ַען ִתּ ְשׂ ִאי ְכ ִל ָמּ ֵתְך

וְ נִ ְכ ַל ְמ ְתּ ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ָע ִשׂית )יחזקאל טז .(54
הפעיל =] .בייש[ ∼ אתַ :אף־זָ נַ ְח ָתּ וַ ַתּ ְכ ִל ֵימנוּ )תהלים
מד ] (10ראה סעיף .[4.1.2
הָפעַל =] .בויש[ עומד :וְ ָה ֲאנָ ִשׁים ט ִֹבים ָלנוּ ְמאֹד וְ לֹא

ָה ְכ ַל ְמנוּ )שמ”א כה .(15

כמהּ kmh

קל =] .השתוקק ,נכסף[ ∼ ל־ָ :צ ְמ ָאה

ְלָך נַ ְפ ִשׁי ָכּ ַמהּ ְלָך ְב ָשׂ ִרי )תהלים סג .(2

ראה כלה .I

כלה /klh Iכלא klʾ II

נפעל =] .בוש[ עומד :בּוֹשׁוּ וְ גַ ם־נִ ְכ ְלמוּ

כמס kms
קל =] .1 .נגמר,

נשלם[ עומדָ :ע ַבר ָק ִציר ָכּ ָלה ָקיִ ץ )ירמיה ח .2 .(20

קל] .בינוני פעול בלבד ,כשם תואר

)= גנוז([.

כמר kmr

נפעל =] .1 .התחמם ,התלהט[ עומד:

י־א ֵפס ָע ִריץ וְ ָכ ָלה ֵלץ
]= אזל ,אבד ,נשמד[ עומדִ :כּ ָ

עוֹרנוּ ְכּ ַתנּוּר נִ ְכ ָמרוּ ִמ ְפּנֵ י זַ ְל ֲעפוֹת ָר ָעב )איכה ה .(10
ֵ

)ישעיה כט > =] .3 .(20רעה< נגזרה ,נחרצה[ עומד:

ל־בּנָ הּ
יה ַע ְ
> =] .2רגש< התעורר[ עומדִ :כּי־נִ ְכ ְמרוּ ַר ֲח ֶמ ָ

י־כ ְל ָתה ָה ָר ָעה ֵמ ִעם ָא ִבי ָלבוֹא ָע ֶליָך )שמ”א כ .4 .(9
ִכּ ָ

)מל”א ג (26

]= השתוקק ,כמהּ[ ∼ ל/אלָ :כּלוּ ֵעינַ י ְל ִא ְמ ָר ֶתָך )תהלים
קיט .(82
פִּעל.

 =] .1גמר ,השלים[ ∼ את :וַ יְ ַכל ְשֹׁלמֹה ֶאת־

ת־בּית ַה ֶמּ ֶלְך )דה”ב ז  =] .2 .(11האביד,
ֵבּית יְ הוָ ה וְ ֶא ֵ

כנה knh

פִּעל.

 =] .1קרא בכינוי[ ∼

את

>פלוני< :וָ ֶא ְק ָרא ְלָך ִבּ ְשׁ ֶמָך ֲא ַכנְּ ָך וְ לֹא יְ ַד ְע ָתּנִ י )ישעיה
מה .(4

וּב ֵשׁם
 =] .2קרא לעצמו בכינוי )?([ עומדְ :

יִ ְשׂ ָר ֵאל יְ ַכנֶּ ה )ישעיה מד  =] .3 .(5נתן כינוי[ ∼ אל

השמיד[ ∼ את :וָ ֲא ַכ ֵלּם וָ ֶא ְמ ָח ֵצם וְ לֹא יְ קוּמוּן )שמ”ב

ל־א ָדם לֹא ֲא ַכנֶּ ה
י־אישׁ וְ ֶא ָ
>פלוני<ַ :אל־נָ א ֶא ָשּׂא ְפנֵ ִ

)×ַ :(~40עד

)איוב לב  ← .(21השמטהִ :כּי לֹא יָ ַד ְע ִתּי ֲא ַכנֶּ ה )איוב

כב .(39

 =] .3גמר ,הפסיק[ ∼

לפעול

ַכֹּּלתוֹ ֶל ֱאכֹל וְ ִל ְשׁתּוֹת )רות ג  ∼ • .(3מפעול

)× :(7וַ יְ ַכל

מ ֶֹשׁה ִמ ַדּ ֵבּר ִא ָתּם )שמות לד ] (33ראה סעיף ← .[5.11

השמטה )בציון נקודת המוצא לפעולה( :וַ יְ ַח ֵפּשׂ ַבּגָּ דוֹל

ֵה ֵחל ַוּב ָקּטֹן ִכּ ָלּה )בראשית מד .(12
פֻּעל =] .נגמר ,הושלם[ עומד :וַ יְ ֻכלּוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ

ל־צ ָב ָאם )בראשית ב .(1
וְ ָכ ְ

כלה klh II

לב .(22

כנס kns

קל =] .אסף ,קיבץ[ ∼ אתָ :כּנַ ְס ִתּי ִלי

ם־כּ ֶסף וְ זָ ָהב )קהלת ב .(8
גַּ ֶ
ל־א ְד ָמ ָתם )יחזקאל
פִּעל] .כמו קל[ ∼ את :וְ ִכנַּ ְס ִתּים ַע ַ
לט .(28
י־ק ַצר ַה ַמּ ָצּע
התפעל =] .הצטנף ,התכרבל[ עומדִ :כּ ָ

ראה כלא .I

ֵמ ִה ְשׂ ָתּ ֵר ַע וְ ַה ַמּ ֵסּ ָכה ָצ ָרה ְכּ ִה ְת ַכּנֵּ ס )ישעיה כח .(20
191

הענף הכנעני

כנע knʿ

נפעל =] .הושפל ,קיבל מרותו של אחר[

כסח ksḥ

אוֹיְב ֶיהם וַ יִּ ָכּנְ עוּ ַתּ ַחת יָ ָדם )תהלים קו
ֵ
עומד :וַ יִּ ְל ָחצוּם

)= קצוץ([.

ית ִכּי־נִ ְכנַ ע
 ∼ • .(42לפני/מפני/מלפני >פלוני<ֲ :ה ָר ִא ָ

כסל ksl

ַא ְח ָאב ִמ ְלּ ָפנָ י יַ ַען ִכּי־נִ ְכנַ ע ִמ ָפּנַ י לֹא־אבי )ק’ ָא ִביא( ָה ָר ָעה

ְבּ ָיָמיו )מל”א כא ] (29ראה סעיף .[6.1.6

קל] .בינוני פעול בלבד ,כשם תואר
וּב ַא ַחת ְיִב ֲערוּ
קל =] .היה כסיל[ עומדְ :

וְ יִ ְכ ָסלוּ )ירמיה י .(8

כסם ksm

קל =] .גזז[ ∼ אתָ :כּסוֹם יִ ְכ ְסמוּ ֶאת־

הפעיל =] .1 .השפיל ,העמיד תחת מרותו[ ∼ את

אשׁ ֶיהם )יחזקאל מד .(20
ָר ֵ

ת־פּ ִל ְשׁ ִתּים וַ יַּ ְכנִ ֵיעם )דה”א יח .(1
>פלוני< :וַ יַּ ְך ָדּוִ יד ֶא ְ

כסס kss

 =] .2העמיד תחת מרותו של אחר ,הסגיר בידו[ ∼ את
יעם
יַכנִ ֵ
>פלוני< לפני >אלמוני< :הוּא יַ ְשׁ ִמ ֵידם וְ הוּא ְ

ְל ָפנֶ יָך )דברים ט ] (3ראה סעיף .[6.1.6

כנף knp

נפעל =] .הסתתר[ עומד :וְ לֹא־יִ ָכּנֵ ף עוֹד

ת־מוֹריָך )ישעיה ל .(20
ֶ
מוֹריָך וְ ָהיוּ ֵעינֶ יָך ר ֹאוֹת ֶא
ֶ

כסה ksh

קל.

ל־ה ֶשּׂה )שמות יב .(4
נְ ָפשׁ ֹת ִאישׁ ְל ִפי ָא ְכלוֹ ָתּכֹסּוּ ַע ַ

כסף ksp

קל =] .השתוקק ,כמהּ[ ∼ ל־ְ :ל ַמ ֲע ֵשׂה

יָ ֶדיָך ִת ְכסֹף )איוב יד  ∼ • .(15לפעולִ :דּ ְמי ֹנוֹ ְכּ ַא ְריֵ ה

יִ ְכסוֹף ִל ְטרוֹף )תהלים יז .(12
נפעל.

]= הסתיר ,עטף בכיסוי[

קל =] .חישב מִכְסָה[ עומדְ :בּ ִמ ְכ ַסת

] .1כמו קל[ ∼ ל־ִ :כּי־נִ ְכסֹף נִ ְכ ַס ְפ ָתּה ְל ֵבית

ָא ִביָך )בראשית לא  =] .2 .(30התבייש )?([ עומד:

∼ >מכוסה<ָ :א ָדם ָערוּם כּ ֶֹסה ָדּ ַעת )משלי יב .(23

ַהגּוֹי לֹא נִ ְכ ָסף )צפניה ב .(1

ל־בּ ֶבל
נפעל =] .הוסתר ,נעטף בכיסוי[ עומדָ :ע ָלה ַע ָ

כעס kʿs

ַהיָּ ם ַבּ ֲהמוֹן גַּ ָלּיו נִ ְכ ָס ָתה )ירמיה נא .(42

ל־הר ֶֹאה
עוֹד )יחזקאל טז  ∼ • .(42אל :וַ יִּ ְכ ַעס ָא ָסא ֶא ָ

פִּעל.

> =] .1כיסוי< הסתיר[ ∼ את/ל>מכוסה<

ת־ה ָהר )שמות כד .(15
)× :(~50וַ יְ ַכס ֶה ָענָ ן ֶא ָ

=] .2

>כיסוי< הונח ,התמקם[ ∼ על >מכוסה< )× :(8וַ ַתּ ַעל

ת־א ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם )שמות ח (2
ַה ְצּ ַפ ְר ֵדּ ַע וַ ְתּ ַכס ֶא ֶ

]ראה סעיף

 =] .3 .[5.10.2.3הסתיר ,עטף בכיסוי[ ∼ >מכוסה<
)×ְ :(~60מ ַכ ֶסּה ְפ ָשׁ ָעיו לֹא יַ ְצ ִל ַיח )משלי כח (13
סעיף

.[5.10.1.1

 =] .4הניח כיסוי[ ∼ על >מכוסה<

א־ת ַכ ֶסּה ָע ָליו )דברים יג (9
א־ת ְחמֹל וְ ל ֹ ְ
)× :(6וְ ל ֹ ַ
סעיף

.[5.10.2.3

]ראה

]ראה

 =] .5התעטף בכיסוי )חוזר של [(3

עומד )× :(3וַ יַּ ֲע ֵבר ַא ַדּ ְרתּוֹ ֵמ ָע ָליו וַ יְ ַכס ַשׂק )יונה ג .(6

קל =] .רגז[ עומד :וְ ָשׁ ַק ְט ִתּי וְ לֹא ֶא ְכ ַעס

)דה”ב טז ] (10ראה סעיף .[5.2.1
פִּעל =] .הרגיז[ ∼ אתִ :כּ ֲעסוּנִ י ְבּ ַה ְב ֵל ֶיהם )דברים לב
.(21
הפעיל =] .הרגיז[ ∼ את :וַ יַּ ֲעשׂוּ ְדּ ָב ִרים ָר ִעים ְל ַה ְכ ִעיס

ֶאת־יְ הוָ ה )מל”ב יז .(11

כפה kph

קל =] .הרגיע ,השקיט[ ∼ אתַ :מ ָתּן

ה־אף )משלי כא .(14
ַבּ ֵסּ ֶתר יִ ְכ ֶפּ ָ

כפל kpl

קל =] .קיפל לשניים ,עשה משתי

יעה ַה ִשּׁ ִשּׁית ֶאל־מוּל
ת־היְ ִר ָ
שכבות[ ∼ את :וְ ָכ ַפ ְל ָתּ ֶא ַ

ְפּנֵ י ָהא ֶֹהל )שמות כו .(9

פֻּעל =] .הוסתר ,נעטף בכיסוי[ עומדָ :כּסּוּ ָפנָ יו ֲח ֻר ִלּים

נפעל.

)משלי כד ] (31ראה סעיף .[5.10.1.1

ישׁ ָתה )יחזקאל כא .(19
ְשׁ ִל ִ

התפעל =] .התעטף בכיסוי[ עומד :וְ הוּא ִמ ְת ַכּ ֶסּה

כפן kpn

ְבּ ַשׂ ְל ָמה ֲח ָד ָשׁה )מל”א יא .(29

יּוֹתיו ִשׁ ְל ָחה־לּוֹ )יחזקאל
יה ָע ָליו וְ ָד ִל ָ
ַהזֹּאת ָכּ ְפנָ ה ָשׁ ֳר ֶשׁ ָ
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]= רב ,גדל פי שניים[ עומד :וְ ִת ָכּ ֵפל ֶח ֶרב

קל =] .מתח ,הטה )?([ ∼ את :וְ ִהנֵּ ה ַהגֶּ ֶפן

עברית

כפשׁ kpš

יז .(7

כפף kpp

קל =] .הנמיך ,הטה מטה[ ∼ את:

ראה כבשׁ.

כרבל krbl

פֻּעל] .בינוני בלבד = עטוף ,לבוש[

ֲה ָלכֹף ְכּ ַאגְ מֹן רֹאשׁוֹ )ישעיה נח .(5

∼ ב־ :וְ ָדוִ יד ְמ ֻכ ְר ָבּל ִבּ ְמ ִעיל בּוּץ )דה”א טו .(27

נפעל =] .השתחווה[ ∼ ל־ַ :בּ ָמּה ֲא ַק ֵדּם יְ הוָ ה ִא ַכּף

כרה krh I

אֹלהי ָמרוֹם )מיכה ו .(6
ֵל ֵ

בֹּר וְ לֹא יְ ַכ ֶסּנּוּ )שמות כא .(33

כפר kpr

קל =] .ציפה בכופר[ ∼ את :וְ ָכ ַפ ְר ָתּ

וּמחוּץ ַבּכּ ֶֹפר )בראשית ו .(14
א ָֹתהּ ִמ ַבּיִ ת ִ
פִּעל =] .1 .ניקה )בטקס פולחני( מחטא או טומאה[
ל־ע ַדת ְבּנֵ י
ל־כּ ֲ
∼ על >פלוני< )× :(~50וְ ִכ ֶפּר ַהכּ ֵֹהן ַע ָ

יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ נִ ְס ַלח ָל ֶהם )במדבר טו  =] .2 .(25ביקש ,השיג
ת־ק ְר ַבּן ָה ָעם
מחילה[ ∼ בעד >פלוני< )× :(8וַ ֲע ֵשׂה ֶא ָ
אוּלי
וְ ַכ ֵפּר ַבּ ֲע ָדם )ויקרא ט  ∼ • .(7בעד >חטא< )×ַ :(1

קל =] .חפר[ ∼ אתִ :כּי־יִ ְכ ֶרה ִאישׁ

נפעל] .סביל של קל[ עומדַ :עד יִ ָכּ ֶרה ָל ָר ָשׁע ָשׁ ַחת

)תהלים צד .(13

כרה krh II

קל.

 =] .1קנה ,השיג בכסף[

ם־מיִ ם ִתּ ְכרוּ ֵמ ִא ָתּם ַבּ ֶכּ ֶסף
∼ >דבר< מן >פלוני< :וְ גַ ַ
יתם )דברים ב  ← .(6השמטה :וָ ֶא ְכּ ֶר ָה ִלּי ַבּ ֲח ִמ ָשּׁה
וּשׁ ִת ֶ
ְ

ָע ָשׂר ָכּ ֶסף )הושע ג  =] .2 .(2תיגר ,התמקח[ עומד:
יִ ְכרוּ ָע ָליו ַח ָבּ ִרים יֶ ֱחצוּהוּ ֵבּין ְכּנַ ֲענִ ים )איוב מ .(30

את ֶכם )שמות לב > =] .3 .(30אל<
ֲא ַכ ְפּ ָרה ְבּ ַעד ַח ַטּ ְ

כרה krh III

סלח ,מחל[ ∼ ל>פלוני< )×ַ :(2כּ ֵפּר ְל ַע ְמָּך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר־

אכלוּ וַ יִּ ְשׁתּוּ )מל”ב ו .(23
דוֹלה וַ יּ ֹ ְ
ָל ֶהם ֵכּ ָרה גְ ָ

ית יְ הוָ ה )דברים כא > ∼ • .(8חטא< )×ְ :(3פּ ָשׁ ֵעינוּ
ָפּ ִד ָ

כרסם krsm

ַא ָתּה ְת ַכ ְפּ ֵרם )תהלים סה  ∼ • .(4על >חטא< )×ַ :(2אל־

ל־תּ ְמ ִחי )ירמיה יח
אתם ִמ ְלּ ָפנֶ יָך ַא ֶ
ל־עוֹנָ ם וְ ַח ָטּ ָ
ְתּ ַכ ֵפּר ַע ֲ
יָמים
 =] .4 .(23טיהר ,הכשיר לשימוש[ ∼ אתִ :שׁ ְב ַעת ִ

ת־ה ִמּזְ ֵבּ ַח וְ ִט ֲהרוּ אֹתוֹ )יחזקאל מג =] .5 .(26
יְ ַכ ְפּרוּ ֶא ַ
י־מוֶ ת וְ ִאישׁ ָח ָכם
ת־מ ֶלְך ַמ ְל ֲא ֵכ ָ
פייס ,הרגיע[ ∼ אתֲ :ח ַמ ֶ

יְ ַכ ְפּ ֶרנָּ ה )משלי טז .(14
לפי מילגרום )תשל”א(ִ ,כּפּר על >פלוני< מציין תמיד פעולה הנעשית
למען אחרים ,בעוד שבמקומות שבהם משמש הצירוף ִכּפּר בעד

קל =] .ערך ארוחה[ ∼ ֵכּ ָרה :וַ יִּ ְכ ֶרה

פִּעל =] .קרע בשיניו[ ∼ את:

יְ ַכ ְר ְס ֶמנָּ ה ֲחזִ יר ִמיָּ ַער )תהלים פ .(14

כרע krʿ

קל.

 =] .1השתופף ,ירד על ברכיו[

עוֹדד )תהלים
עומדֵ :ה ָמּה ָכּ ְרעוּ וְ נָ ָפלוּ וַ ֲאנַ ְחנוּ ַקּ ְמנוּ וַ נִּ ְת ָ
ל־ה ִבּ ְר ַכּיִ ם
כ  =] .2 .(9השתחווה )לשם כבוד([ ∼ ל־ָ :כּ ַ

א־כ ְרעוּ ַל ַבּ ַעל )מל”א יט .(18
ֲא ֶשׁר ל ֹ ָ
יע ָק ַמי ַתּ ְח ָתּי
הפעיל =] .הפיל על ברכיו[ ∼ אתַ :תּ ְכ ִר ַ

)תהלים יח .(40

>פלוני< יכול גם מבצע הטקס להיכלל בין מבקשי הכפרה.

כרר krr

אתָך
פֻּעל> =] .1 .חטא< נסלח[ עומד :וְ ָסר ֲעוֹנֶ ָך וְ ַח ָטּ ְ

עֹז ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה )שמ”ב ו .(14

ְתּ ֻכ ָפּר )ישעיה ו  ∼ • .(7ל>פלוני<ִ :אם־יְ ֻכ ַפּר ֶה ָעוֹן ַהזֶּ ה

כרת krt

ית ֶכם
ָל ֶכם )ישעיה כב  =] .2 .(14בוטל[ עומד :וְ ֻכ ַפּר ְבּ ִר ְ

פִּלְפֵּל =] .פיזז[ עומד :וְ ָדוִ ד ְמ ַכ ְר ֵכּר ְבּ ָכל־

קל =] .1 .חתך ,גזר ,גדע[ ∼ את :וַ יִּ ְכר ֹת

ר־ל ָשׁאוּל ַבּ ָלּט )שמ”א כד .2 .(5
ף־ה ְמּ ִעיל ֲא ֶשׁ ְ
ת־כּנַ ַ
ֶא ְ

ת־שׁאוֹל לֹא ָתקוּם )ישעיה כח .(18
זוּת ֶכם ֶא ְ
ת־מוֶ ת וְ ָח ְ
ֶא ָ

וּשׁמוֹ לֹא־יִ זָּ ֵכר
]= השמיד[ ∼ את :וְ נִ ְכ ְר ֶתנּוּ ֵמ ֶא ֶרץ ַחיִּ ים ְ

]= >חטא< נסלח[ עומדִ :אם־

עוֹד )ירמיה יא  =] .3 .(19ערך הסכם[ ∼ ברית עם

וּב ִמנְ ָחה )שמ”א ג • .(14
ית־ע ִלי ְבּזֶ ַבח ְ
יִ ְת ַכּ ֵפּר ֲעוֹן ֵבּ ֵ

ם־שׁאוֹל
ת־מוֶ ת וְ ִע ְ
/את >פלוני< )×ָ :(~40כּ ַר ְתנוּ ְב ִרית ֶא ָ

∼ ל>פלוני< :וְ נִ ַכּ ֵפּר ָל ֶהם ַה ָדּם )דברים כא .(8

ָע ִשׂינוּ חֹזֶ ה )ישעיה כח  ← .(15ריבוי :וְ ַע ָתּה ְל ָכה נִ ְכ ְר ָתה

התפעל/נתפעל.
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הענף הכנעני

ְב ִרית ֲאנִ י וָ ָא ָתּה )בראשית לא (44

]ראה סעיף

.[4.1.3

ם־בּית ָדּוִ ד )שמ”א כ .(16
← השמטה :וַ יִּ ְכר ֹת יְ הוֹנָ ָתן ִע ֵ
יוֹשׁ ֵבי
א־ת ְכ ְרתוּ ְב ִרית ְל ְ
• ∼ ברית ל>פלוני< )× :(~30ל ֹ ִ

ָה ָא ֶרץ ַהזֹּאת )שופטים ב  ∼ • .(2ברית בין … ובין )×:(2
וּבין ַה ֶמּ ֶלְך ִל ְהיוֹת
ל־ה ָעם ֵ
וּבין ָכּ ָ
וַ יִּ ְכר ֹת יְ הוֹיָ ָדע ְבּ ִרית ֵבּינוֹ ֵ

ְל ָעם ַליהוָ ה )דה”ב כג .(16
קל סביל =] .נחתך ,נגזר ,נגדע[ עומד :וְ ָה ֲא ֵשׁ ָרה ֲא ֶשׁר־

ָע ָליו כּ ָֹר ָתה )שופטים ו .(28
נפעל =] .1 .נחתך ,נגזר ,נגדע[ עומדִ :כּי יֵ שׁ ָל ֵעץ ִתּ ְקוָ ה
ִאם־יִ ָכּ ֵרת )איוב יד  =] .2 .(7הושמד[ עומד :וְ נִ ְכ ְרתוּ

ָכּל־שׁ ְֹק ֵדי ָאוֶ ן )ישעיה כט ] (20ראה סעיף =] .3 .[6.2
נוֹח ַכּפּוֹת ַרגְ ֵלי ַהכּ ֲֹהנִ ים …
נפרד ,נחצה[ עומד :וְ ָהיָ ה ְכּ ַ

כשׁר kšr

קל =] .היה טוב ,הצליח[ עומדִ :כּי ֵאינְ ָך

יוֹדע ֵאי זֶ ה יִ ְכ ָשׁר ֲהזֶ ה אוֹ־זֶ ה )קהלת יא .(6
ֵ
הפעיל] .גורם של קל[ עומד :וְ יִ ְתרוֹן ַה ְכ ֵשׁיר ָח ְכ ָמה

)קהלת י .(10

כשׂה kśh

ית
ית ָכּ ִשׂ ָ
קל =] .שמן[ עומדָ :שׁ ַמנְ ָתּ ָע ִב ָ

)דברים לב .(15

כתב ktb

קל =] .1 .העלה על הכתב[ ∼ את:

ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה )שמות לד .(27
ב־לָך ֶא ַ
ְכּ ָת ְ

=] .2

חיבר ,יצר בכתיבה[ ∼ >מסמך< :וַ יִּ ְכתֹּב יֵ הוּא ְס ָפ ִרים

וַ יִּ ְשׁ ַלח שׁ ְֹמרוֹן )מל”ב י  =] .3 .(1רשם ,כלל ברשימה[
סּוֹפר )דה”א כד .(6
∼ את :וַ יִּ ְכ ְתּ ֵבם ְשׁ ַמ ְעיָ ה ֶבן־נְ ַתנְ ֵאל ַה ֵ

ְבּ ֵמי ַהיַּ ְר ֵדּן ֵמי ַהיַּ ְר ֵדּן יִ ָכּ ֵרתוּן )יהושע ג .(13

ר־מ ְלכוּת
נפעל =] .1 .הועלה על הכתב[ עומד :יֵ ֵצא ְד ַב ַ

סוּסיָך ִמ ִקּ ְר ֶבָּך
ֶ
הפעיל =] .השמיד[ ∼ את :וְ ִה ְכ ַר ִתּי

ס־וּמ ַדי )אסתר א =] .2 .(19
ִמ ְלּ ָפנָ יו וְ יִ ָכּ ֵתב ְבּ ָד ֵתי ָפ ַר ָ

וְ ַה ֲא ַב ְד ִתּי ַמ ְר ְכּב ֶֹתיָך )מיכה ה .(9
הָפעַל =] .הושמד[ עומדָ :ה ְכ ַרת ִמנְ ָחה וָ נֶ ֶסְך ִמ ֵבּית יְ הוָ ה

)יואל א .(9

כשׁל kšl

קל =] .1 .נחלש[ עומדָ :כּ ַשׁל כּ ַֹח ַה ַסּ ָבּל

וְ ֶה ָע ָפר ַה ְר ֵבּה )נחמיה ד  =] .2 .(4מעד ,נפל[ עומדִ :כּי

יהוּדה נָ ָפל )ישעיה ג .(8
רוּשׁ ַלםִ וִ ָ
ָכ ְשׁ ָלה יְ ָ
חוּרים
וּב ִ
נפעל =] .1 .נחלש[ עומד :וְ יִ ֲעפוּ נְ ָע ִרים וְ יִ גָ עוּ ַ

>מסמך< חובר[ עומד :וַ יִּ ָכּ ֵתב ֵס ֶפר זִ ָכּרוֹן ְל ָפנָ יו )מלאכי
ג  =] .3 .(16נרשם ,נכלל ברשימה[ עומד :יִ ָמּחוּ ִמ ֵסּ ֶפר

ַחיִּ ים וְ ִעם ַצ ִדּ ִיקים ַאל־יִ ָכּ ֵתבוּ )תהלים סט .(29
פִּעל =] .העלה על הכתב[ ∼ את :הוֹי ַהח ְֹק ִקים ִח ְק ֵקי־

וּמ ַכ ְתּ ִבים ָע ָמל ִכּ ֵתּבוּ )ישעיה י .(1
ָאוֶ ן ְ

כתם ktm

נפעל =] .נצבע ,הוטבע ככתם[ עומד:

נִ ְכ ָתּם ֲעוֹנֵ ְך ְל ָפנַ י )ירמיה ב .(22

ָכּשׁוֹל יִ ָכּ ֵשׁלוּ )ישעיה מ  =] .2 .(30מעד ,נפל[ עומד:

כתר ktr I

ְבּ ֶד ֶרְך יָ ָשׁר לֹא יִ ָכּ ְשׁלוּ ָבּהּ )ירמיה לא .(9

וַ ֲא ַחוֶּ ךָּ )איוב לו .(2

פִּעל] .כתיב בלבד[ ראה שׁכל פִּעל.

כתר ktr II

הפעיל =] .1 .החליש[ ∼ אתִ :ה ְכ ִשׁיל כּ ִֹחי )איכה א

ָפּ ִרים ַר ִבּים ַא ִבּ ֵירי ָב ָשׁן ִכּ ְתּרוּנִ י )תהלים כב .(13

ֹלהים
יַכ ִשׁ ְילָך ָה ֱא ִ
 =] .2 .(14הפיל ,גרם שימעד[ ∼ אתְ :

ת־ה ַצּ ִדּיק
הפעיל =] .כמו פִּעל[ ∼ אתִ :כּי ָר ָשׁע ַמ ְכ ִתּיר ֶא ַ

ִל ְפנֵ י אוֹיֵב )דה”ב כה .(8

ל־כּן יֵ ֵצא ִמ ְשׁ ָפּט ְמ ֻע ָקּל )חבקוק א .(4
ַע ֵ

הָפעַל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= מופל ,מובס([.

כתר ktr III

כשׁף kšp

פִּעל =] .קסם ,עשה כשפים[ עומד:

וְ עוֹנֵ ן וְ נִ ֵחשׁ וְ ִכ ֵשּׁף וְ ָע ָשׂה אוֹב וְ יִ ְדּעוֹנִ י )דה”ב לג .(6

ר־לי זְ ֵעיר
פִּעל =] .חיכה[ ∼ ל־ַ :כּ ַתּ ִ

פִּעל =] .הקיף ,סבב[ ∼ אתְ :ס ָבבוּנִ י

הפעיל =] .1 .עטה ככתר[ ∼ את:

רוּמים ְיַכ ִתּרוּ ָד ַעת )משלי יד  =] .2 .(18התפאר )?([
וַ ֲע ִ
∼ ב־ִ :בּי ְיַכ ִתּרוּ ַצ ִדּ ִיקים )תהלים קמב .(8

194

עברית

כתשׁ ktš

תּוֹשׁ־את־
ֶ
קל =] .חבט[ ∼ אתִ :אם ִתּ ְכ

ַכ ָלּה ִל ַבּ ְב ִתּינִ י באחד )ק’ ְבּ ַא ַחת( ֵמ ֵעינַ יִ ְך )שה”ש ד .(9

ָה ֱאוִ יל ַבּ ַמּ ְכ ֵתּשׁ )משלי כז .(22

כתת ktt

פִּעל =] .שבה את הלב ,משך[ ∼ אתִ :ל ַבּ ְב ִתּנִ י ֲאח ִֹתי

קל =] .1 .הכה ,שבר[ ∼ את :וָ ֶאכֹּת אֹתוֹ

לבב lbb II

פִּעל =] .הכין לביבות[ עומד :וַ ִתּ ַקּח

ר־דּק ְל ָע ָפר )דברים ט =] .2 .(21
יטב ַעד ֲא ֶשׁ ַ
ָטחוֹן ֵה ֵ

ת־ה ָבּ ֵצק ותלוש )ק’ וַ ָתּ ָלשׁ( וַ ְתּ ַל ֵבּב ְל ֵעינָ יו וַ ְתּ ַב ֵשּׁל ֶאת־
ֶא ַ

יכם ִל ְר ָמ ִחים
וּמזְ ְמר ֵֹת ֶ
יכם ַל ֲח ָרבוֹת ַ
רקע[ ∼ את :כֹּתּוּ ִא ֵתּ ֶ

ַה ְלּ ִבבוֹת )שמ”ב יג .(8

)יואל ד .(10

לבט lbṭ

ת־ה ָא ֶרץ וְ לֹא
פִּעל =] .1 .הכה ,שבר[ ∼ את :וְ ִכ ְתּתוּ ֶא ָ

יִ ָלּ ֵבט )משלי י .(8

ַא ִצּיל ִמיָּ ָדם )זכריה יא  =] .2 .(6רקע[ ∼ את :וְ ִכ ְתּתוּ

לבן lbn I

יתוֹת ֶיהם ְל ַמזְ ֵמרוֹת )ישעיה ב .(4
בוֹתם ְל ִא ִתּים וַ ֲחנִ ֵ
ַח ְר ָ

נפעל =] .נכשל[ עומד :וֶ ֱאוִ יל ְשׂ ָפ ַתיִ ם

התפעל =] .נעשה לבן ,טהור[ עומד:

יִ ְת ָבּ ֲררוּ וְ יִ ְת ַל ְבּנוּ וְ יִ ָצּ ְרפוּ ַר ִבּים )דניאל יב .(10

גוֹי־בּגוֹי וְ ִעיר ְבּ ִעיר
ְ
פֻּעל =] .הוכה ,נשבר[ עומד :וְ ֻכ ְתּתוּ

)דה”ב טו .(6

וּמ ֶשּׁ ֶלג ַא ְל ִבּין
הפעיל =] .1 .היה לבן[ עומדְ :תּ ַכ ְבּ ֵסנִ י ִ

)תהלים נא  =] .2 .(9עשה ללבן ,טיהר[ ← השמטה:

הפעיל =] .הכה[ ∼ את :וַ יִּ ְר ְדּפוּ ֶא ְת ֶכם … וַ יַּ ְכּתוּ ֶא ְת ֶכם

ִל ְצרוֹף ָבּ ֶהם ְוּל ָב ֵרר וְ ַל ְל ֵבּן )דניאל יא .(35

ְבּ ֵשׂ ִעיר )דברים א .(44

לבן lbn II

דּוּע
קל =] .יצר לבנים[ עומדַ :מ ַ

וּמנוֹס נָ סוּ
יֻכּתּוּ ָ
יהם ַ
בּוֹר ֶ
הָפעַל =] .הוכה[ עומד :וְ גִ ֵ

יתם ָח ְק ֶכם ִל ְלבֹּן ִכּ ְתמוֹל ִשׁ ְלשׁ ֹם )שמות ה • .(14
לֹא ִכ ִלּ ֶ

)ירמיה מו (5

∼ לבניםָ :ה ָבה נִ ְל ְבּנָ ה ְל ֵבנִ ים וְ נִ ְשׂ ְר ָפה ִל ְשׂ ֵר ָפה )בראשית
יא .(3

ל

לבשׁ lbš

לאה /lʾhלהה /lhhאלה ʾlh III

קל =] .1 .התכסה ,עטה[ ∼ >כיסוי<

אכל וְ ִשׂ ְמ ָל ֵתנוּ נִ ְל ָבּשׁ )ישעיה ד (1
)×ַ :(~60ל ְח ֵמנוּ נ ֹ ֵ
קל.

]ראה סעיפים 4.2.3

ו–.[5.10.2.3

> =] .2רוח< אפפה,

 =] .1עָייף[ עומדִ :כּי ַע ָתּה ָתּבוֹא ֵא ֶליָך וַ ֵתּ ֶלא )איוב ד

רוּח יְ הוָ ה ָל ְב ָשׁה ֶאת־גִּ ְדעוֹן
אחזה[ ∼ את >פלוני< )× :(4וְ ַ

 =] .2 .(5לא יכול[ ∼ לפעול :וַ יּ ֶֹאל ָל ֶל ֶכת ִכּי לֹא־נִ ָסּה

)שופטים ו .(34

)שמ”א יז .(39

פֻּעל] .בינוני בלבד = לבוש ,מכוסה[ ∼ >כיסוי<:

נפעל =] .1 .עָייף[ עומד :נִ ְל ֵאית ְבּר ֹב ֲע ָצ ָתיִ ְך )ישעיה

ְמ ֻל ָבּ ִשׁים ְבּגָ ִדים )מל”א כב .(10

מז .(13

 =] .2לא יכול[ ∼ לפעול :וְ ֵאת ֲח ַמת יְ הוָ ה

הפעיל =] .1 .כיסה ,עטף[ ∼ את >פלוני< >כיסוי<:

אתי נִ ְל ֵא ִיתי ָה ִכיל )ירמיה ו .(11
ָמ ֵל ִ

ת־ה ְמּ ִעיל )ויקרא ח .(7
וַ יַּ ְל ֵבּשׁ אֹתוֹ ֶא ַ

הפעיל =] .עִייף[ ∼ אתַ :ה ְמ ַעט ִמ ֶכּם ַה ְלאוֹת ֲאנָ ִשׁים ִכּי

ישׁה ַעל־
∼ >כיסוי< ב)מקום( :וְ ֵאת עֹר ֹת גְּ ָדיֵ י ָה ִעזִּ ים ִה ְל ִבּ ָ

ֹלהי )ישעיה ז .(13
ת־א ָ
ַת ְלאוּ גַּ ם ֶא ֱ

יָ ָדיו )בראשית כז ] (16ראה סעיף .[5.10.2.3

לאט lʾṭ

ראה לוט.

לבב lbb I

נפעל =] .החכים ,קיבל לב ודעת[

להה lhh

ראה לאה.

לההּ lhh

התפלפל] .בינוני בלבד ,כשם עצם )=

משוגע([.

עומד :וְ ִאישׁ נָ בוּב יִ ָלּ ֵבב )איוב יא .(12
195

 =] .2שם[

הענף הכנעני

להט lhṭ

קל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= בוער,

לון lwn

נפעל =] .התלונן ,בא בטענות[ ∼ על

יוקד([.

>פלוני< :וַ יִּ ֹּלנוּ ָה ָעם ַעל־מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר ַמה־נִּ ְשׁ ֶתּה )שמות

ל־ע ֵצי ַה ָשּׂ ֶדה
פִּעל =] .שרף[ ∼ את :וְ ֶל ָה ָבה ִל ֲה ָטה ָכּ ֲ

טו .(24

)יואל א .(19

הפעיל.

להם lhm

התפעל] .בינוני בלבד ,כשם עצם )=

מטעם ,מעדן([.

לוה lwh I

קל =] .חבר ,ליווה[ ∼ את :וְ הוּא יִ ְלוֶ נּוּ

ַב ֲע ָמלוֹ )קהלת ח .(15
נפעל =] .התחבר ,הצטרף[ ∼ על/אל )× :(10וְ נִ ְלוָ ה ַהגֵּ ר
ל־בּית יַ ֲעקֹב )ישעיה יד  ∼ • .(1עם
יהם וְ נִ ְס ְפּחוּ ַע ֵ
ֲע ֵל ֶ

ם־אשּׁוּר נִ ְלוָ ה ִע ָמּם )תהלים פג .(9
)× :(1גַּ ַ

לוה lwh II

קל =] .לקח לתקופה מוגבלת[

וּכ ָר ֵמינוּ
∼ >כסף<ָ :לוִ ינוּ ֶכ ֶסף ְל ִמ ַדּת ַה ֶמּ ֶלְך ְשׂד ֵֹתינוּ ְ
ית גּוֹיִ ם ַר ִבּים וְ ַא ָתּה לֹא
)נחמיה ה  ← .(4השמטה :וְ ִה ְלוִ ָ

] .1כמו נפעל[ ∼ על >פלוני< :וַ יָּ ֶלן ָה ָעם

אמר ָל ָמּה זֶּ ה ֶה ֱע ִל ָיתנוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם )שמות יז
ַעל־מ ֶֹשׁה וַ יּ ֹ ֶ
] .2 .(3גורם של נפעל[ ∼ את >פלוני< על >אלמוני<:
הוֹציא ִד ָבּה ַעל־
ל־ה ֵע ָדה ְל ִ
ת־כּ ָ
וילונו )ק’ וַ יַּ ִלּינוּ( ָע ָליו ֶא ָ

ָה ָא ֶרץ )במדבר יד .(36

לושׁ lwš

קל =] .עיבד[ ∼ >עיסה< :וְ ַהנָּ ִשׁים ָלשׁוֹת

ָבּ ֵצק ַל ֲעשׂוֹת ַכּוָּ נִ ים )ירמיה ז  ← .(18השמטה :וַ ִתּ ַקּח־

ֶק ַמח וַ ָתּ ָלשׁ וַ תּ ֵֹפהוּ ַמצּוֹת )שמ”א כח .(24

לחך lḥk

קל =] .כרסם ,אכל[ ∼ אתִ :כּ ְלחְֹך ַהשּׁוֹר

ֵאת יֶ ֶרק ַה ָשּׂ ֶדה )במדבר כב .(4
פִּעל] .כמו קל[ ∼ את :יְ ַל ֲחכוּ ָע ָפר ַכּנָּ ָחשׁ )מיכה ז .(17

ִת ְלוֶ ה )דברים כח .(12

לחם lḥm I

הפעיל =] .נתן לתקופה מוגבלת[ ∼ את >פלוני<

ת־ֹלח ָמי )תהלים לה .(1
ֲ
ִר ָיבה יְ הוָ ה ֶאת־יְ ִר ַיבי ְל ַחם ֶא

א־ת ְהיֶ ה לוֹ ְכּנ ֶֹשׁה
ת־ע ִמּי … ל ֹ ִ
ם־כּ ֶסף ַתּ ְלוֶ ה ֶא ַ
>כסף<ִ :א ֶ

נפעל =] .1 .ערך מלחמה[ ∼ ב>אויב/מטרה< )×:(~60

)שמות כב  ← .(24השמטה :הוּא יַ ְלוְ ָך וְ ַא ָתּה לֹא ַת ְלוֶ נּוּ

ם־בּנוּ )שמות א • .(10
נוֹסף גַּ ם־הוּא ַעל־שׂ ֹנְ ֵאינוּ וְ נִ ְל ַח ָ
וְ ַ

)דברים כח .(44

וּפ ִל ְשׁ ִתּים נֶ ֶא ְספוּ ְל ִה ָלּ ֵחם
∼ עם/את >אויב< )×ְ :(~50

לוז lwz

קל =] .סר ,התרחק[ ∼ מןַ :אל־יָ ֻלזוּ

ֵמ ֵעינֶ יָך )משלי ג .(21

נוּ־לי ִאישׁ וְ נִ ָלּ ֲח ָמה
ִעם־יִ ְשׂ ָר ֵאל )שמ”א יג  ← .(5ריבויְ :תּ ִ
יָ ַחד )שמ”א יז  ∼ • .(10על/אל >מטרה< )×ָ :(~20אז

יַ ֲע ֶלה ֲחזָ ֵאל ֶמ ֶלְך ֲא ָרם וַ יִּ ָלּ ֶחם ַעל־גַּ ת וַ יִּ ְל ְכּ ָדהּ )מל”ב יב

נפעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= מעוות ,עקום([.

(18

הפעיל] .כמו קל[ ∼ מןַ :אל־יַ ִלּיזוּ ֵמ ֵעינֶ יָך )משלי ד .(21

לוט /lwṭלאט lʾṭ

קל =] .ערך מלחמה[ ∼ את >אויב<:

]ראה סעיף

.[6.1.8

 =] .2הגן במלחמה[ ∼ על

יכם וַ יַּ ְשׁ ֵלְך ֶאת־נַ ְפשׁוֹ ִמנֶּ גֶ ד וַ יַּ ֵצּל
)×ֲ :(3א ֶשׁר־נִ ְל ַחם ָא ִבי ֲע ֵל ֶ

קל> =] .1 .כיסוי< כיסה[

ֶא ְת ֶכם ִמיַּ ד ִמ ְדיָ ן )שופטים ט (17

]ראה סעיף  6.1.8הערה

ל־ה ַע ִמּים )ישעיה
ל־כּ ָ
י־הלּוֹט ַהלּוֹט ַע ָ
∼ על >מכוסה< ְפּנֵ ַ

.[44

כה  =] .2 .(7כיסה[ ∼ >מכוסה< :וְ ַה ֶמּ ֶלְך ָל ַאט ֶאת־

ֹלה ֶיכם ַהה ֵֹלְך ִל ְפנֵ ֶיכם הוּא יִ ָלּ ֵחם ָל ֶכם )דברים א .(30
ֱא ֵ

ָפּנָ יו )שמ”ב יט .(5

לחם lḥm II

הפעיל] .כמו קל > ∼ [2מכוסה< :וַ יָּ ֶלט ָפּנָ יו ְבּ ַא ַדּ ְרתּוֹ

וּבל־
ת־ל ֶחם ַרע ָעיִ ן )משלי כג  ← .(6פרטיטיבַ :
ִתּ ְל ַחם ֶא ֶ

)מל”א יט .(13

ֶא ְל ַחם ְבּ ַמנְ ַע ֵמּ ֶיהם )תהלים קמא ] (4ראה סעיף .[4.4.1.1
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> =] .3אל< עזר במלחמה[ ∼ ל־ )× :(10יְ הוָ ה

קל =] .אכל לחם[ ∼ ֶל ֶחםַ :אל־

עברית

לחץ lḥṣ

קל =] .1 .דחף ,דחק[ ∼ את :וַ ִתּ ְל ַחץ ֶאת־

ל־ה ִקּיר )במדבר כב  25ב( =] .2 .עינה ,גרם
ֶרגֶ ל ִבּ ְל ָעם ֶא ַ
ת־בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָחזְ ָקה ֶע ְשׂ ִרים
סבל[ ∼ את :וְ הוּא ָל ַחץ ֶא ְ

ָשׁנָ ה )שופטים ד .(3
ת־מ ְל ַאְך
נפעל =] .נדחף ,נדחק[ עומד :וַ ֵתּ ֶרא ָה ָאתוֹן ֶא ַ

ל־ה ִקּיר )במדבר כב  25א(.
יְ הוָ ה וַ ִתּ ָלּ ֵחץ ֶא ַ

לחשׁ lḥš

הפעיל =] .לעג ,ביזה[ ∼ את/ל־ֵ :עד ְבּ ִליַּ ַעל יָ ִליץ ִמ ְשׁ ָפּט

)משלי יט .(28

לכד lkd

ת־כּל־
קל =] .1 .כבש[ ∼ את :וַ נִּ ְלכֹּד ֶא ָ

ָע ָריו ָבּ ֵעת ַה ִהוא )דברים ג  =] .2 .(4שבה[ ∼ את :וְ ֵאת

ל־מ ְל ֵכ ֶיהם ָל ַכד וַ יַּ ֵכּם וַ יְ ִמ ֵיתם )יהושע יא =] .3 .(17
ָכּ ַ
ר־ט ַמן ִתּ ְל ְכּדוֹ )תהלים
תפס ,אחז[ ∼ את :וְ ִר ְשׁתּוֹ ֲא ֶשׁ ָ

פִּעל] .בינוני בלבד ,כשם עצם )= קוסם

לה  =] .4 .(8בחר ,העלה בגורל[ ∼ את :וְ ַה ַבּיִ ת ֲא ֶשׁר

האומר לחשים([.

יִ ְל ְכּ ֶדנּוּ יְ הוָ ה יִ ְק ַרב ַלגְּ ָב ִרים )יהושע ז .(14

התפעל =] .שוחח בלחש )הוראה הדדית([ ← ריבוי:

רוּשׁ ָלםִ
נפעל =] .1 .נכבש[ עומדַ :עד־יוֹם ֲא ֶשׁר־נִ ְל ְכּ ָדה יְ ָ

יַ ַחד ָע ַלי יִ ְת ַל ֲחשׁוּ ָכּל־שׂ ֹנְ ָאי )תהלים מא .(8

ל־בּ ֶבל
יה ַע ָ
)ירמיה לח  =] .2 .(28נשבה[ עומדָ :בא ָע ֶל ָ

לטשׁ lṭš

קל =] .השחיז[ ∼ אתִ :ל ְלטוֹשׁ ִאישׁ ֶאת־

עוֹלה ִמתּוְֹך ַה ַפּ ַחת יִ ָלּ ֵכד ַבּ ָפּח )ישעיה כד .(18
עומד :וְ ָה ֶ

ת־ק ְר ֻדּמּוֹ )שמ”א יג .(20
ת־אתוֹ וְ ֶא ַ
ַמ ֲח ַר ְשׁתּוֹ וְ ֶא ֵ

אמר ָשׁאוּל ַה ִפּילוּ ֵבּינִ י
 =] .4נבחר ,עלה בגורל[ עומד :וַ יּ ֹ ֶ

פֻּעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= מושחז ,חד([.

לין lyn

קל.

בּוֹר ָיה )ירמיה נא .(56
שׁוֹדד וְ נִ ְל ְכּדוּ גִּ ֶ
ֵ

 =] .3נתפס[

אכלוּ
 =] .1שכב לישון[ עומד :וַ יּ ֹ ְ

וַ יִּ ְשׁתּוּ … וַ יָּ ִלינוּ וַ יָּ קוּמוּ ַבבּ ֶֹקר )בראשית כד =] .2 .(54
שהה ,העביר את הלילה[ ∼ ב)מקום( :וַ יָּ ִלנוּ ָשׁם ֶט ֶרם
יַ ֲעבֹרוּ )יהושע ג  ∼ • .(1עם/אתִ :אם־יָ ִלין ִאישׁ ִא ְתָּך

ֵוּבין יוֹנָ ָתן ְבּנִ י וַ יִּ ָלּ ֵכד יוֹנָ ָתן )שמ”א יד .(42
ישׁ־בּ ָא ִחיהוּ
ְ
התפעל =] .התאחד ,התחבר[ ← ריבויִ :א

יְ ֻד ָבּקוּ יִ ְת ַל ְכּדוּ וְ לֹא יִ ְת ָפּ ָרדוּ )איוב מא .(9

למד lmd

קל =] .רכש ידע או יכולת[ ∼ >דבר<

ַה ַלּיְ ָלה )שמ”ב יט .(8

א־ל ַמ ְד ִתּי ָח ְכ ָמה )משלי ל ∼ • .(3
)× :(~12וְ ל ֹ ָ

ת־ה ָעם
הפעיל =] .1 .אִפשר לישון[ ∼ את :וְ לֹא יָ ִלין ֶא ָ

ֹלהיָך )דברים יד
)×ְ :(7ל ַמ ַען ִתּ ְל ַמד ְליִ ְר ָאה ֶאת־יְ הוָ ה ֱא ֶ

)שמ”ב יז  =] .2 .(8עיכב ,השהה למשך הלילה[ ∼ את

.(23

י־קבוֹר ִתּ ְק ְבּ ֶרנּוּ ַבּיּוֹם
ל־ה ֵעץ ִכּ ָ
א־ת ִלין נִ ְב ָלתוֹ ַע ָ
ב)מקום( :ל ֹ ָ
א־ת ִלין ְפּ ֻע ַלּת
ַההוּא )דברים כא  ∼ • .(23את עם/את :ל ֹ ָ

ָשׂ ִכיר ִא ְתָּך ַעד־בּ ֶֹקר )ויקרא יט .(13
התפולל =] .שכן ,שהה[ ∼ ב)מקום( :י ֵֹשׁב ְבּ ֵס ֶתר ֶע ְליוֹן

ְבּ ֵצל ַשׁ ַדּי יִ ְתלוֹנָ ן )תהלים צא .(1

ליץ lyṣ

פִּעל.

 =] .1הורה ,הקנה ידע או יכולת[ ∼

את

ת־ה ָעם
ד־דּ ַעת ֶא ָ
/ל>פלוני< >דבר< )× :(~30עוֹד ִל ַמּ ַ

תּוֹר ְתָך ְת ַל ְמּ ֶדנּוּ )תהלים
וּמ ָ
)קהלת יב  ← .(9פרטיטיבִ :
צד ∼ • .(12

את >פלוני< לפעול

)×ַ :(4כּ ֲא ֶשׁר ִל ְמּדוּ

ת־ע ִמּי ְל ִה ָשּׁ ֵב ַע ַבּ ָבּ ַעל )ירמיה יב .(16
ֶא ַ

ם־ח ַכ ְמ ָתּ
קל =] .אמר דברי לעג[ עומדִ :א ָ

לפעול

=] .2

אימן ,הכשיר[ ∼ את >פלוני< )×ַ :(2ה ְמ ַל ֵמּד יָ ַדי ַל ְק ָרב

ָח ַכ ְמ ָתּ ָלְּך וְ ַל ְצ ָתּ ְל ַב ְדָּך ִת ָשּׂא )משלי ט .(12

עוֹתי ַל ִמּ ְל ָח ָמה )תהלים קמד .(1
ֶא ְצ ְבּ ַ

פּוֹלֵל] .בינוני בלבד ,כשם עצם )= לועג([.

פֻּעל> =] .1 .יֶַדע< נרכש ,הוקנה[ עומד :וַ ְתּ ִהי יִ ְר ָא ָתם

לוֹצצוּ ֶפּן־יֶ ְחזְ קוּ
ל־תּ ְת ָ
התפולל] .כמו קל[ עומד :וְ ַע ָתּה ַא ִ

א ִֹתי ִמ ְצוַ ת ֲאנָ ִשׁים ְמ ֻל ָמּ ָדה )ישעיה כט  =] .2 .(13אומן,

מוֹס ֵר ֶיכם )ישעיה כח .(22
ְ

הוכשר[ עומד :וָ ִאוָּ ֵסר ְכּ ֵעגֶ ל לֹא ֻל ָמּד )ירמיה לא .(18
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הענף הכנעני

לעב lʿb

הפעיל =] .עלב[ ∼ ב־ :וַ יִּ ְהיוּ ַמ ְל ִע ִבים

ת־דּינָ ה ִמ ֵבּית
 =] .3הוציא ,הרחיק[ ∼ את מן :וַ יִּ ְקחוּ ֶא ִ

ֹלהים וּבוֹזִ ים ְדּ ָב ָריו )דה”ב לו .(16
ְבּ ַמ ְל ֲא ֵכי ָה ֱא ִ

לעג lʿg

תוּלת
קל =] .בז[ ∼ ל־ָ :בּזָ ה ְלָך ָל ֲעגָ ה ְלָך ְבּ ַ

ת־ציּוֹן )מל”ב יט .(21
ַבּ ִ
נפעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר בצירוף נלעג לשון )=
עילג([.
הפעיל =] .בז[ ∼ ל־ )×ָ :(2כּל־ר ַֹאי יַ ְל ִעגוּ ִלי )תהלים
הוּדים )נחמיה ג • .(33
ל־היְּ ִ
כב  ∼ • .(8על )× :(1וַ יַּ ְל ֵעג ַע ַ

וּמ ְל ִעגִ ים ָבּם )דה”ב
יהם ַ
יקים ֲע ֵל ֶ
∼ ב־ )× :(1וַ יִּ ְהיוּ ַמ ְשׂ ִח ִ
ל .(13

לעז lʿz

ת־ר ְב ָקה וַ יֵּ ַלְך )בראשית כד .(61
∼ את :וַ יִּ ַקּח ָה ֶע ֶבד ֶא ִ
ְשׁ ֶכם וַ יֵּ ֵצאוּ )בראשית לד .(26

 =] .4הביא[ ∼

את

ל־א ֶרץ ְכּ ַא ְר ְצ ֶכם )מל”ב
ל)כיוון/יעד( :וְ ָל ַק ְח ִתּי ֶא ְת ֶכם ֶא ֶ

יח  =] .5 .(32קיבל ,העביר לרשותו בהסכמה[ ∼ את
ת־הזָּ ָהב ֵמ ִא ָתּם )במדבר
מן :וַ יִּ ַקּח מ ֶֹשׁה וְ ֶא ְל ָעזָ ר ַהכּ ֵֹהן ֶא ַ
לא  ← .(51השמטהְ :שׁ ַמע ְבּנִ י וְ ַקח ֲא ָמ ָרי )משלי ד .(10
 =] .6העביר לרשותו בכוח )גזל ,כבש וכו’([ ∼

את

מן :וַ יִּ ַקּח ֶאת־גַּ ת ְוּבנ ֶֹת ָיה ִמיַּ ד ְפּ ִל ְשׁ ִתּים )דה”א יח .(1
ת־בּגָ ָדיִ ְך וְ ָל ְקחוּ ְכּ ֵלי ִת ְפ ַא ְר ֵתְּך
← השמטה :וְ ִה ְפ ִשׁיטוְּך ֶא ְ
ת־יוֹא ָחז ָא ִחיו
ָ
)יחזקאל כג  =] .7 .(26שבה[ ∼ את :וְ ֶא

קל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= דובר

לשון זרה([.

ָל ַקח נְ כוֹ וַ ִיְב ֵיאהוּ ִמ ְצ ָריְ ָמה )דה”ב לו  =] .8 .(4קשר
אליו בנישואין[ ∼ >אישה< :וַ יִּ ַקּח בּ ַֹעז ֶאת־רוּת וַ ְתּ ִהי־

לעט lʿṭ

הפעיל =] .האכיל[ ∼ את >פלוני<

לוֹ ְל ִא ָשּׁה )רות ד  =] .9 .(13קשר אל אחר בנישואין,

ן־ה ָאד ֹם ָה ָאד ֹם ַהזֶּ ה
יטנִ י נָ א ִמ ָ
>מאכל< ← פרטיטיבַ :ה ְל ִע ֵ

שידך[ ∼ >אישה< ל>פלוני< :וְ ָל ַק ְח ָתּ ִא ָשּׁה ִל ְבנִ י ִמ ָשּׁם

)בראשית כה .(30

)בראשית כד .(7

לעע lʿʿ I

קל =] .1 .נאמר בפזיזות )?([ עומד:

ל־כּן ְדּ ָב ַרי ָלעוּ )איוב ו  =] .2 .(3אמר בפזיזות )?([
ַע ֵ
∼ }תוכן{ :יָ ַלע ק ֶֹדשׁ )משלי כ .(25

לעע /lʿʿ IIעלע ʿlʿ

קל =] .לגם ,בלע[ ←

השמטה :וְ ָשׁתוּ וְ ָלעוּ )עובדיה א .(16

לדיון במסגרות התחביריות של לקח ראה ח’ ציטרון )תשל”ט:
.(52–42

 =] .1נתפס ,נאחז[ עומד :יֻ ַקּח־נָ א ְמ ַעט־

קל סביל.

ַמיִ ם וְ ַר ֲחצוּ ַרגְ ֵל ֶיכם )בראשית יח  =] .2 .(14הובא[
∼ ל)כיוון/יעד( :וַ ֻתּ ַקּח ָה ִא ָשּׁה ֵבּית ַפּ ְרעֹה )בראשית יב
.(15

 =] .3הועבר לרשות אחר בכוח[ ∼ מןֲ :היֻ ַקּח

פִּעל =] .כמו קל[ ∼ את :ואפרחו )ק’ וְ ֶא ְפר ָֹחיו( יְ ַע ְלעוּ־

י־ל ְקּחוּ
קוֹח )ישעיה מט  =] .4 .(24נשבה[ ִכּ ֻ
ִמגִּ בּוֹר ַמ ְל ַ

ָדם )איוב לט .(30

ָבנֶ יָך ַבּ ֶשּׁ ִבי ְוּבנ ֶֹתיָך ַבּ ִשּׁ ְביָ ה )ירמיה מח .(46

לפת lpt

קל =] .חבק ,אחז[ ∼ את :וַ יִּ ְלפֹּת ִשׁ ְמשׁוֹן

נפעל.

 =] .1הוצא ,הורחק[ ∼ מןָ :מה ֶא ֱע ֶשׂה־

מּוּדי ַה ָתּוֶ ְך )שופטים טז .(29
ת־שׁנֵ י ַע ֵ
ֶא ְ

ָלְּך ְבּ ֶט ֶרם ֶא ָלּ ַקח ֵמ ִע ָמְּך )מל”ב ב .(9

נפעל =] .1 .התעקל ,התפתל )?([ עומד :יִ ָלּ ְפתוּ ָא ְרחוֹת

ל־בּית ַה ֶמּ ֶלך )אסתר ב
∼ ל)כיוון/יעד( :וַ ִתּ ָלּ ַקח ֶא ְס ֵתּר ֶא ֵ

ַדּ ְר ָכּם )איוב ו  =] .2 .(18פנה ,נרתע )?([ עומד :וַ יֶּ ֱח ַרד

 =] .3 .(8נשבה[ עומד :גָּ ָלה ָכבוֹד ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי נִ ְל ַקח

ָה ִאישׁ וַ יִּ ָלּ ֵפת )רות ג .(8

ֹלהים )שמ”א ד .(22
ֲארוֹן ָה ֱא ִ

לקח lqḥ

קל =] .1 .תפס ,אחז בידו[ ∼ את :וַ יִּ ְקחוּ

 =] .2הובא[

התפעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= בוער ,יוקד([.

ִאישׁ ִבּגְ דוֹ וַ יָּ ִשׂימוּ ַת ְח ָתּיו )מל”ב ט  ← .(13פרטיטיב:

לקט lqṭ

אכל )בראשית ג  =] .2 .(6הוביל עמו[
וַ ִתּ ַקּח ִמ ִפּ ְריוֹ וַ תּ ֹ ַ

ִל ְקטוּ ֲא ָבנִ ים וַ יִּ ְקחוּ ֲא ָבנִ ים וַ יַּ ֲעשׂוּ־גָ ל )בראשית לא .(46
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אמר יַ ֲעקֹב ְל ֶא ָחיו
קל =] .אסף[ ∼ את :וַ יּ ֹ ֶ

עברית

ל־תּ ְל ִכי ִל ְלקֹט ְבּ ָשׂ ֶדה ַא ֵחר
← השמטה = אסף דגןַ :א ֵ

ת־חקּ ַֹתי גָּ ֲע ָלה נַ ְפ ָשׁם
• ∼ ב־ )×ְ :(~20בּ ִמ ְשׁ ָפּ ַטי ָמ ָאסוּ וְ ֶא ֻ

)רות ב .(8

)ויקרא כו ] (43ראה סעיף .[5.7.1

פִּעל =] .אסף[ ∼ אתַ :ה ָבּנִ ים ְמ ַל ְקּ ִטים ֵע ִצים וְ ָה ָאבוֹת

זוּבה … וְ ֵא ֶשׁת
י־כ ִא ָשּׁה ֲע ָ
נפעל] .סביל של קל[ עומדִ :כּ ְ

ת־ה ֵאשׁ )ירמיה ז  ← .(18השמטה )במובן
ְמ ַב ֲע ִרים ֶא ָ

עוּרים ִכּי ִת ָמּ ֵאס )ישעיה נד .(6
נְ ִ

ד־ה ָע ֶרב )רות ב .(17
של איסוף דגן( :וַ ְתּ ַל ֵקּט ַבּ ָשּׂ ֶדה ַע ָ
פֻּעל =] .נאסף[ עומד :וְ ַא ֶתּם ְתּ ֻל ְקּטוּ ְל ַא ַחד ֶא ָחד ְבּנֵ י

יִ ְשׂ ָר ֵאל )ישעיה כז .(12
התפעל =] .התאסף[ עומד :וַ יִּ ְת ַל ְקּטוּ ֶאל־יִ ְפ ָתּח ֲאנָ ִשׁים

קל =] .שתה בתנועות לשון[ ∼ את:

ת־דּמוֹ )מל”א כב  ← .(38פרטיטיב :כֹּל
וַ יָּ ֹלקּוּ ַה ְכּ ָל ִבים ֶא ָ

ן־ה ַמּיִ ם )שופטים ז .(5
ֲא ֶשׁר־יָ ֹלק ִבּ ְלשׁוֹנוֹ ִמ ַ
יהם
ל־פּ ֶ
פִּעל] .כמו קל[ ← השמטהַ :ה ֲמ ַל ְק ִקים ְבּיָ ָדם ֶא ִ

)שופטים ז .(6

לקשׁ lqš

מאר mʾr

הפעיל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )=

משחית ,מכאיב([.

מגן  mgnפִּעל =] .1 .נתן ,העניק[ ∼ >דבר< את

ֵר ִיקים )שופטים יא .(3

לקק lqq

מאס mʾs II

ראה מסס.

קל =] .בצר )בסוף העונה([ ∼ >כרם<:

יַת־חן ֲע ֶט ֶרת ִתּ ְפ ֶא ֶרת ְתּ ַמגְּ נֶ ךָּ
ֵ
אשָׁך ִלוְ
>פלוני<ִ :תּ ֵתּן ְלר ֹ ְ

)משלי ד  =] .2 .(9מסר ,הסגיר[ ∼ את >פלוני< ביד:
ר־מגֵּ ן ָצ ֶריָך ְבּיָ ֶדָך )בראשית יד .(20
וּברוְּך ֵאל ֶע ְליוֹן ֲא ֶשׁ ִ
ָ
← השמטהֵ :איְך ֶא ֶתּנְ ָך ֶא ְפ ַריִ ם ֲא ַמגֶּ נְ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל )הושע יא
.(8

מגר mgr

קל] .בינוני פעול בלבד = נופל[ עומד:

ַבּ ָשּׂ ֶדה ְבּ ִלילוֹ יקצירו )ק’ יִ ְקצוֹרוּ( וְ ֶכ ֶרם ָר ָשׁע יְ ַל ֵקּשׁוּ )איוב

ל־ח ֶרב ָהיוּ )יחזקאל כא .(17
גוּרי ֶא ֶ
ְמ ֵ

כד .(6

פִּעל =] .הפיל[ ∼ את :וְ ִכ ְסאוֹ ָל ָא ֶרץ ִמגַּ ְר ָתּה )תהלים

לשׁן lšn

פּוֹעֵל =] .הוציא דיבה[ ∼ את >פלוני<:

מלושני )ק’ ְמ ָל ְשׁנִ י( ַב ֵסּ ֶתר ֵר ֵעהוּ אוֹתוֹ ַא ְצ ִמית )תהלים
קא .(5

פט .(45

מדד /mddמוד mwd

קל =] .1 .בדק לשם

רוּשׁ ַלםִ
אמר ֵא ַלי ָלמֹד ֶאת־יְ ָ
ידיעת המידות[ ∼ >דבר< :וַ יּ ֹ ֶ

הפעיל] .כמו פּוֹעֵל[ ∼

את

ל־תּ ְל ֵשׁן ֶע ֶבד
>פלוני<ַ :א ַ

ֶאל־אדנו )ק’ ֲאד ֹנָ יו( )משלי ל .(10

ה־ר ְח ָבּהּ וְ ַכ ָמּה ָא ְר ָכּהּ )זכריה ב =] .2 .(6
ִל ְראוֹת ַכּ ָמּ ָ
אמד ,קבע מידות[ ∼ >דבר< >מידה< :וַ יָּ ָמד ֶאת־ר ַֹחב

ח־ה ַשּׁ ַער ֶע ֶשׂר ַאמּוֹת )יחזקאל מ .(11
ֶפּ ַת ַ

מ
מאן mʾn

נפעל =] .נבדק לשם ידיעת מידותיו ,נאמד[ עומד:
ְכּחוֹל ַהיָּ ם ֲא ֶשׁר לֹא־יִ ַמּד וְ לֹא יִ ָסּ ֵפר )הושע ב .(1
פִּעל =] .סירב[ ∼ לפעולָ :כּ ֵבד ֵלב

ַפּ ְרעֹה ֵמ ֵאן ְל ַשׁ ַלּח ָה ָעם )שמות ז  ← .(14השמטה:
אתי וַ ְתּ ָמ ֵאנוּ נָ ִט ִיתי יָ ִדי וְ ֵאין ַמ ְק ִשׁיב )משלי א .(24
ָק ָר ִ

מאס mʾs I

פִּעל =] .1 .בדק לשם ידיעת המידות[ ∼ את :וַ יְ ַמ ְדּ ֵדם
וּמלֹא ַה ֶח ֶבל ְל ַה ֲחיוֹת
י־ח ָב ִלים ְל ָה ִמית ְ
ַבּ ֶח ֶבל … וַ יְ ַמ ֵדּד ְשׁנֵ ֲ
)שמ”ב ח  =] .2 .(2חילק לפי מידה[ ∼ אתֲ :א ַח ְלּ ָקה

קל =] .דחה ,בז ,קץ[ ∼ את )×:(~40

ת־דּ ַבר יְ הוָ ה וַ יִּ ְמ ָא ְסָך ִמ ֶמּ ֶלְך )שמ”א טו .(23
יַ ַען ָמ ַא ְס ָתּ ֶא ְ
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ְשׁ ֶכם וְ ֵע ֶמק ֻסכּוֹת ֲא ַמ ֵדּד )תהלים ס  =] .3 .(8נמתח,
ד־ע ֶרב )איוב ז .(4
וּמ ַדּ ָ
נמשך[ עומדִ :

הענף הכנעני

פּוֹלֵל =] .בדק לשם ידיעת המידות[ ∼ אתָ :ע ַמד וַ יְ מ ֶֹדד

פּוֹר ָרה ֶא ֶרץ מוֹט
התפולל] .כמו קל[ עומד :פּוֹר ִה ְת ְ

ֶא ֶרץ )חבקוק ג .(6

מוֹט ָטה ָא ֶרץ )ישעיה כד .(19
ִה ְת ְ

ל־היֶּ ֶלד ָשֹׁלשׁ
התפולל =] .התמתח[ עומד :וַ יִּ ְתמ ֵֹדד ַע ַ

וּב ַאף
י־יָמיטוּ ָע ַלי ָאוֶ ן ְ
הפעיל =] .הפיל ,הטיל[ ∼ אתִ :כּ ִ

ְפּ ָע ִמים )מל”א יז .(21

יִ ְשׂ ְטמוּנִ י )תהלים נה .(4

מההּ mhh

התפלפל =] .השתהה[ עומדִ :כּי־

ג ְֹרשׁוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם וְ לֹא ְיָכלוּ ְל ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַהּ )שמות יב .(39

מהל mhl

וּמ ַכר ֵמ ֲא ֻחזָּ תוֹ )ויקרא כה
עני[ עומדִ :כּי־יָמוְּך ָא ִחיָך ָ

קל] .בינוני פעול בלבד = מעורב[

יַמרוּ ַב ֲע ָצ ָתם וַ יָּ מֹכּוּ
 =] .2 .(25היה שפל[ עומד :וְ ֵה ָמּה ְ

ַבּ ֲעוֹנָ ם )תהלים קו .(43

∼ ב־ָ :ס ְב ֵאְך ָמהוּל ַבּ ָמּיִ ם )ישעיה א .(22

מהר mhr I

מוך /mwkמכך mkk

קל =] .1 .היה ,נהיה

נפעל] .בינוני בלבד ,כשם עצם

נפעל =] .התמוטט[ עומדַ :בּ ֲע ַצ ְל ַתּיִ ם יִ ַמְּך ַה ְמּ ָק ֶרה

ושם תואר )= פזיז ,לא שקול([.

ְוּב ִשׁ ְפלוּת יָ ַדיִ ם יִ ְדֹלף ַה ָבּיִ ת )קהלת י .(18

פִּעל =] .חש ,נחפז[ ∼ לפעולַ :מ ֲהרוּ ָל ֶל ֶכת ֶפּן־יְ ַמ ֵהר

הָפעַל =] .הושפל[ עומד :רוֹמּוּ ְמּ ַעט וְ ֵאינֶ נּוּ וְ ֻה ְמּכוּ )איוב

וְ ִה ִשּׂגָ נוּ )שמ”ב טו  ← .(14השמטה :וַ יִּ ְק ָרא ֶמ ֶלְך יִ ְשׂ ָר ֵאל

כד .(24

אמר ַמ ֲה ָרה ִמ ָיכיְ הוּ ֶבן־יִ ְמ ָלה )מל”א כב
ל־ס ִריס ֶא ָחד וַ יּ ֹ ֶ
ֶא ָ

מול /mwl Iמלל mll II

] (9ראה סעיף .[5.11

מהר mhr II

ערלה[ ∼ את
קל =] .לקח לאישה תמורת מוהר[

∼ אתָ :מהֹר יִ ְמ ָה ֶרנָּ ה לּוֹ ְל ִא ָשּׁה )שמות כב .(15

מוג mwg

קל =] .כרת

>פלוני< )× :(10וַ יָּ ָמל ַא ְב ָר ָהם ֶאת־יִ ְצ ָחק

וּמ ְל ֶתּם ֵאת
ְבּנוֹ )בראשית כא > ∼ • .(4ערלה< )×ַ :(3

ָע ְר ַלת ְל ַב ְב ֶכם וְ ָע ְר ְפּ ֶכם לֹא ַת ְקשׁוּ עוֹד )דברים י .(16

קל =] .1 .רעד[ עומד :נָ ַתן ְבּקוֹלוֹ ָתּמוּג

נפעל.

]= עבר כריתת ערלה[ עומדְ :בּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם

י־ה ְס ַתּ ְר ָתּ
ָא ֶרץ )תהלים נו  =] .2 .(7הרעיד[ ∼ אתִ :כּ ִ

ַהזֶּ ה נִ מּוֹל ַא ְב ָר ָהם וְ יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ְבּנוֹ )בראשית יז • .(26

ד־עוֹנֵ נוּ )ישעיה סד .(6
ָפנֶ יָך ִמ ֶמּנּוּ וַ ְתּמוּגֵ נוּ ְבּיַ ֲ

∼ >ערלה< :וּנְ ַמ ְל ֶתּם ֵאת ְבּ ַשׂר ָע ְר ַל ְת ֶכם )בראשית יז

אחזֵ מוֹ ָר ַעד נָ מֹגוּ כֹּל י ְֹשׁ ֵבי ְכנָ ַען
נפעל =] .רעד[ עומד :י ֹ ֲ

.(11

)שמות טו .(15

מול mwl II

פּוֹלֵל =] .פורר[ ∼ אתִ :בּ ְר ִב ִיבים ְתּמֹגְ גֶ נָּ ה )תהלים סה

ְס ָבבוּנִ י ְבּ ֵשׁם יְ הוָ ה ִכּי ֲא ִמ ַילם )תהלים קיח .(10

.(11

מוק mwq

התפולל.

]= התפורר[ עומדָ :ה ִרים ָר ֲעשׁוּ ִמ ֶמּנּוּ

וְ ַהגְּ ָבעוֹת ִה ְתמֹגָ גוּ )נחום א .(5

מוד mwd
מוט mwṭ

הפעיל =] .הגן )?([ ∼ אתָ :כּל־גּוֹיִ ם

הפעיל =] .אמר דברי לעג )?([ עומד:

ִיָמיקוּ וִ ַיד ְבּרוּ ְב ָרע ע ֶֹשׁק )תהלים עג .(8

מור /mwrימר ymr

ראה מדד.

נפעל =] .השתנה[ עומד:

ָע ַמד ַט ְעמוֹ בּוֹ וְ ֵריחוֹ לֹא נָ ָמר )ירמיה מח .(11

קל =] .התנודד ,נפל[ עומדִ :אם־

הפעיל.

 =] .1השתנה[ עומד :לֹא־נִ ָירא ְבּ ָה ִמיר ָא ֶרץ

ָא ַמ ְר ִתּי ָמ ָטה ַרגְ ִלי ַח ְס ְדָּך יְ הוָ ה יִ ְס ָע ֵדנִ י )תהלים צד .(18

בוֹדם ְבּ ָקלוֹן
)תהלים מו  =] .2 .(3החליף[ ∼ את ב־ְ :כּ ָ

נפעל] .כמו קל[ עומד :וַ יְ ַחזְּ ֵקהוּ ְב ַמ ְס ְמ ִרים לֹא יִ מּוֹט

ימיר
ָא ִמיר )הושע ד ] (7ראה סעיף  ← .[6.1.3השמטהַ :ה ֵה ִ

)ישעיה מא .(7

ֹלהים )ירמיה ב .(11
ֹלהים וְ ֵה ָמּה לֹא ֱא ִ
גּוֹי ֱא ִ
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עברית

מושׁ mwš I

אתם ִמ ְלּ ָפנֶ יָך ַאל־
הפעיל =] .מחק ,העלים[ עומד :וְ ַח ָטּ ָ

ראה משׁשׁ.

מושׁ mwš II

קל.

 =] .1זז ,נע[ עומדַ :בּיּוֹם

ֶתּ ְמ ִחי )ירמיה יח .(23

קוּעה ְבּ ָמקוֹם נֶ ֱא ָמן )ישעיה כב
ַההוּא … ָתּמוּשׁ ַהיָּ ֵתד ַה ְתּ ָ

מחה mḥh II

 =] .2 .(25סר[ ∼ מן :וְ ַח ְס ִדּי ֵמ ִא ֵתְּך לֹא־יָמוּשׁ )ישעיה

יָם־כּנֶּ ֶרת ֵק ְד ָמה )במדבר לד .(11
ִ
ל־כּ ֶתף
וּמ ָחה ַע ֶ
ַהגְּ בוּל ָ

נד .(10

ת־עוֹן ָה ָא ֶרץ־
וּמ ְשׁ ִתּי ֶא ֲ
 =] .3הזיז[ ∼ אתַ :

מחה mḥh III

קל =] .נגע ,גבל[ ∼ על :וְ יָ ַרד

פֻּעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר

ַה ִהיא ְבּיוֹם ֶא ָחד )זכריה ג .(9

)= עשיר במוח([.

יוֹמם
א־יָמישׁ ַעמּוּד ֶה ָענָ ן ָ
הפעיל =] .1 .זז ,נע[ עומד :ל ֹ ִ

מחץ /mḥṣמחק mḥq

וְ ַעמּוּד ָה ֵאשׁ ָליְ ָלה )שמות יג  =] .2 .(22סר[ ∼ מן:
וּמ ְר ָמה )תהלים נה =] .3 .(12
א־יָמישׁ ֵמ ְרח ָֹבהּ תְֹּך ִ
וְ ל ֹ ִ
א־ת ִמישׁוּ ִמ ָשּׁם ַצוְּ אר ֵֹת ֶיכם )מיכה
הזיז[ ∼ אתֲ :א ֶשׁר ל ֹ ָ
ב .(3

מות mwt

קל.

 =] .1הגיע לסוף חייו,

טוֹבה
פסק לחיות[ עומד :וַ יִּ גְ וַ ע וַ יָּ ָמת ַא ְב ָר ָהם ְבּ ֵשׂ ָיבה ָ

)בראשית כה  =] .2 .(8נהרג ,הוצא להורג[ עומד:
אמר גַּ שׁ ְפּגַ ע־בּוֹ וַ יַּ ֵכּהוּ וַ יָּ מֹת )שמ”ב א .(15
וַ יּ ֹ ֶ
וּמוֹת ֵתנִ י )שופטים
ְ
פּוֹלֵל =] .הרג[ ∼ אתְ :שֹׁלף ַח ְר ְבָּך
ט .(54
ם־בּן הוּא וַ ֲה ִמ ֶתּן אֹתוֹ וְ ִאם־
הפעיל =] .הרג[ ∼ אתִ :א ֵ

ַבּת ִהיא וָ ָחיָ ה )שמות א .(16
הָפעַל =] .נהרג[ עומד :וַ יַּ ְס ִתּרוּ אֹתוֹ ִמ ְפּנֵ י ֲע ַת ְליָ הוּ וְ לֹא

הוּמת )מל”ב יא .(2
ָ

מחא mḥʾ

קל =] .הכה כף אל כף[ ∼ כף:

אוּ־כף יַ ַחד ָה ִרים יְ ַרנֵּ נוּ )תהלים צח (8
נְ ָהרוֹת יִ ְמ ֲח ָ

]ראה
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מחה mḥh I
סעיף

.[5.13

וּמ ֲח ָצה וְ ָח ְל ָפה ַר ָקּתוֹ )שופטים ה
∼ אתָ :מ ֲח ָקה רֹאשׁוֹ ָ
.(26

מחק mḥq
מטר mṭr

ראה מחץ.
נפעל.

]= קיבל מטר[ עומד:

יה ִתּ ָיבשׁ
א־ת ְמ ִטיר ָע ֶל ָ
ֶח ְל ָקה ַא ַחת ִתּ ָמּ ֵטר וְ ֶח ְל ָקה ֲא ֶשׁר־ל ֹ ַ

)עמוס ד .(7
הפעיל.

 =] .1הוריד מטר[ עומדִ :כּי לֹא ִה ְמ ִטיר

ל־ה ָא ֶרץ )בראשית ב  =] .2 .(5הוריד
ֹלהים ַע ָ
יְ הוָ ה ֱא ִ
ל־ר ָשׁ ִעים ַפּ ִחים ֵאשׁ
יַמ ֵטר ַע ְ
משמים כמטר[ ∼ אתְ :

וְ גָ ְפ ִרית )תהלים יא .(6

מכך mkk
מכר mkr

ראה מוך.
קל =] .1 .נתן במחיר[ ∼ >רכוש<

ת־בּכ ָֹרתוֹ ְליַ ֲעקֹב )בראשית כה .(33
ל>קונה< :וַ יִּ ְמכֹּר ֶא ְ
ת־א ְד ָמ ָתם )בראשית מז
ל־כּן לֹא ָמ ְכרוּ ֶא ַ
← השמטהַ :ע ֵ
] (22ראה סעיף  =] .2 .[5.4.1הסגיר[ ∼ את >פלוני<
וּביַ ד ְבּנֵ י ַעמּוֹן
ד־פּ ִל ְשׁ ִתּים ְ
ביד >אלמוני< :וַ יִּ ְמ ְכּ ֵרם ְבּיַ ְ
י־צוּרם
)שופטים י ] (7ראה סעיף  ← .[5.4.1השמטהִ :כּ ָ

קל =] .1 .מחק ,העלים[ ∼ את:

א־לי ֶא ְמ ֶחנּוּ ִמ ִסּ ְפ ִרי )שמות לב (33
ִמי ֲא ֶשׁר ָח ָט ִ

קל =] .הכה בחזקה[

]ראה

 =] .2ניגב ,ניקה[ ∼ אתַ :כּ ֲא ֶשׁר־יִ ְמ ֶחה

ְמ ָכ ָרם וַ יהוָ ה ִה ְסגִּ ָירם )דברים לב .(30
נפעל =] .1 .ניתן במחיר[ ∼ ל>פלוני<ִ :כּי־יִ ָמּ ֵכר ְלָך

ָא ִחיָך ָה ִע ְב ִרי אוֹ ָה ִע ְב ִריָּ ה )דברים טו  ← .(12השמטה:

ל־פּנֶ ָיה )מל”ב כא .(13
ת־ה ַצּ ַלּ ַחת ָמ ָחה וְ ָה ַפְך ַע ָ
ֶא ַ

וְ ָה ָא ֶרץ לֹא ִת ָמּ ֵכר ִל ְצ ִמ ֻתת )ויקרא כה .(23

נפעל =] .נמחק ,נעלם[ עומד :וְ לֹא־יִ ָמּ ֶחה ְשׁמוֹ ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל

יכם
וּב ִפ ְשׁ ֵע ֶ
יכם נִ ְמ ַכּ ְר ֶתּם ְ
הוסגר[ ← השמטהֵ :הן ַבּ ֲעוֹנ ֵֹת ֶ

)דברים כה .(6

ֻשׁ ְלּ ָחה ִא ְמּ ֶכם )ישעיה נ .(1
201

=] .2

הענף הכנעני

 =] .1נתן את עצמו במחיר[ עומד:

∼ >כלי< >מילוי< )×ַ :(~40מ ֵלּא ַק ְרנְ ָך ֶשׁ ֶמן )שמ”א טז

וְ ִה ְת ַמ ַכּ ְר ֶתּם ָשׁם ְלא ֶֹיְביָך ַל ֲע ָב ִדים וְ ִל ְשׁ ָפחוֹת וְ ֵאין קֹנֶ ה

> =] .3 .(1מילוי< תפס ,עשה למלא[ ∼ >מקום< )×:(2

)דברים כח  =] .2 .(68התמסר[ ∼ לפעולְ :כ ַא ְח ָאב

ת־ה ָא ֶרץ )מל”א כ ] (27ראה סעיף .[5.10.2.2
וַ ֲא ָרם ִמ ְלאוּ ֶא ָ

ֲא ֶשׁר ִה ְת ַמ ֵכּר ַל ֲעשׂוֹת ָה ַרע ְבּ ֵעינֵ י יְ הוָ ה )מל”א כא .(25

 =] .4השלים ,גרם שיעבור[ ∼ >פרק זמן< )×ֶ :(7את־

התפעל.

מלא mlʾ

קל> =] .1 .כלי/מקום< היה מלא,

הכיל[ ∼ >מילוי< )×ִ :(~55כּי ָה ָא ֶרץ ָמ ְל ָאה ִמ ְשׁ ַפּט

ָדּ ִמים וְ ָה ִעיר ָמ ְל ָאה ָח ָמס )יחזקאל ז  =] .2 .(23עשה
למלא ,עשה שיכיל )גורם של > ∼ [(1כלי< >מילוי<
אמר ִמ ְלאוּ ַא ְר ָבּ ָעה ַכ ִדּים ַמיִ ם )מל”א יח .(34
)× :(6וַ יּ ֹ ֶ
> =] .3מילוי< תפס ,עשה למלא[ ∼ >כלי/מקום<
ת־ה ֵה ָיכל )ישעיה ו (1
שׁוּליו ְמ ֵל ִאים ֶא ַ
)× :(~15וְ ָ

]ראה

סעיף > =] .4 .[5.10.2.2פרק זמן< נשלם ,עבר[ עומד
ימה )ויקרא כה .5 .(30
ד־מלֹאת לוֹ ָשׁנָ ה ְת ִמ ָ
)×ַ :(~20ע ְ
]= השלים ,הגשים ,קיים[ ∼ את )×ִ :(1כּי ָמ ְל ָאה ְצ ָב ָאהּ

ִכּי נִ ְר ָצה ֲעוֹנָ הּ )ישעיה מ  .6 .(2מלאו לבו לפעול = העז
ר־מ ָלאוֹ ִלבּוֹ ַל ֲעשׂוֹת ֵכּן )אסתר ז
לפעול :וְ ֵאי־זֶ ה הוּא ֲא ֶשׁ ְ

ִמ ְס ַפּר ֶיָמיָך ֲא ַמ ֵלּא )שמות כג  =] .5 .(26הגשים ,קיים[
לוֹתיָך )תהלים כ .(6
ל־מ ְשׁ ֲא ֶ
∼ את )× :(~12יְ ַמ ֵלּא יְ הוָ ה ָכּ ִ
 =] .6הלך ,דבק בשלמות[ ∼ אחרי >אל< )× :(8וְ ָאנ ִֹכי

ֹלהי )יהושע יד ] (8ראה סעיף .[6.1.1
אתי ַא ֲח ֵרי יְ הוָ ה ֱא ָ
ִמ ֵלּ ִ
את בוֹ ִמ ֻלּ ַאת ֶא ֶבן )שמות
וּמ ֵלּ ָ
 =] .7שיבץ[ ∼ >אבן<ִ :
כח  ∼ .8 .(17ידו ל־ = הקדיש עצמו ל– )×ַ :(1ע ָתּה

אתם יֶ ְד ֶכם ַליהוָ ה גֹּשׁוּ וְ ָה ִביאוּ זְ ָב ִחים וְ תוֹדוֹת )דה”ב
ִמ ֵלּ ֶ
כט  ∼ .9 .(31יד >פלוני< = הסמיך את פלוני לשמש
את ֶאת־יָ ָדם וְ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ א ָֹתם וְ ִכ ֲהנוּ ִלי
וּמ ֵלּ ָ
בפולחן )×ִ :(15

)שמות כח .(41
פֻּעל] .בינוני בלבד = משובץ[ ∼ ב>אבן< :יָ ָדיו גְּ ִל ֵילי

זָ ָהב ְמ ֻמ ָלּ ִאים ַבּ ַתּ ְר ִשׁישׁ )שה”ש ה .(14

 ∼ .7 .(5ידו ל־ = הקדיש עצמו ל– )×ִ :(1מ ְלאוּ יֶ ְד ֶכם

התפעל =] .התאסף[ עומד :יַ ַחד ָע ַלי יִ ְת ַמ ָלּאוּן )איוב

ַהיּוֹם ַליהוָ ה )שמות לב .(29

טז .(10

נפעל.

> =] .1כלי/מקום< היה מלא ,הכיל[ עומד:

ית־ה ַבּ ַעל ֶפּה ָל ֶפה )מל”ב י .(21
וַ יָּ בֹאוּ ֵבּית ַה ַבּ ַעל וַ יִּ ָמּ ֵלא ֵב ַ
• ∼ >מילוי< :וַ ִתּ ָמּ ֵלא ַא ְרצוֹ ֶכּ ֶסף וְ זָ ָהב )ישעיה ב .2 .(7

]= >מילוי< תפס ,עשה למלא[ ∼ >כלי/מקום< )×:(2
ל־ה ָא ֶרץ )במדבר יד (21
ת־כּ ָ
וְ יִ ָמּ ֵלא ְכבוֹד־יְ הוָ ה ֶא ָ

]ראה

סעיף > =] .3 .[5.10.2.2פרק זמן< נשלם ,עבר[ עומד

מלח mlḥ I

נפעל =] .נקרע לגזרים[ עומדִ :כּי־

ָשׁ ַמיִ ם ֶכּ ָע ָשׁן נִ ְמ ָלחוּ )ישעיה נא .(6

מלח mlḥ II

קל =] .תיבל במלח[ ∼ את :וְ ָכל־

ָק ְר ַבּן ִמנְ ָח ְתָך ַבּ ֶמּ ַלח ִתּ ְמ ָלח )ויקרא ב .(13
פֻּעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= מתובל במלח([.

ת־היְ אֹר
יָמים ַא ֲח ֵרי ַהכּוֹת־יְ הוָ ה ֶא ַ
)× :(1וַ יִּ ָמּ ֵלא ִשׁ ְב ַעת ִ

הָפעַל =] .כוסה במלח[ עומד :וְ ָה ְמ ֵל ַח לֹא ֻה ְמ ַל ַח ְתּ

)שמות ז  =] .4 .(25הושלם ,נגמר[ עומד )×ְ :(1בּלֹא־

וְ ָה ְח ֵתּל לֹא ֻח ָתּ ְל ְתּ )יחזקאל טז .(4

יוֹמוֹ ִתּ ָמּ ֵלא )איוב טו .(32

מלט mlṭ

פִּעל> =] .1 .כלי/מקום< היה מלא ,הכיל[ עומד )×:(1

ִתּ ָסּ ֶפה )בראשית יט .(17

דוֹתיו( )דה”א יב .(16
ל־כּל־גדיתיו )ק’ גְּ ָ
וְ הוּא ְמ ַמ ֵלּא ַע ָ

ְך־א ָרם ִמיָּ ֶדָך )דה”ב טז  ← .(7השמטה:
נִ ְמ ַלט ֵחיל ֶמ ֶל ֲ

 =] .2עשה למלא ,עשה שיכיל מילוי[ ∼ >כלי< )×:(~20

וְ זֶ ַרע ַצ ִדּ ִיקים נִ ְמ ָלט )משלי יא (21

וַ ֵתּ ֶרד ָה ַעיְ נָ ה וַ ְתּ ַמ ֵלּא ַכ ָדּהּ וַ ָתּ ַעל )בראשית כד • .(16

.[34
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נפעל.

 =] .1ברח[ עומדִ :ה ָמּ ֵלט ֶפּן־
ל־כּן
 =] .2ניצל[ ∼ מןַ :ע ֵ
]ראה סעיף  6.1.7הערה

עברית

פִּעל =] .1 .הציל[ ∼ את מןִ :ה ִצּ ָילנוּ ִמ ַכּף א ֵֹיְבינוּ וְ הוּא

מלל mll I

ִמ ְלּ ָטנוּ ִמ ַכּף ְפּ ִל ְשׁ ִתּים )שמ”ב יט  ← .(10השמטהִ :כּי

מלל mll II

ַמ ֵלּט ֲא ַמ ֶלּ ְטָך ַוּב ֶח ֶרב לֹא ִתפֹּל )ירמיה לט =] .2 .(18
>חיה< הטילה ביצה[ עומד )או ← השמטה?(ָ :שׁ ָמּה

ִקנְּ נָ ה ִקפּוֹז וַ ְתּ ַמ ֵלּט )ישעיה לד .(15
התפעל =] .1 .ברח[ עומד :וָ ֶא ְת ַמ ְלּ ָטה ְבּעוֹר ִשׁנָּ י )איוב
ידוֹדי
יט  =] .2 .(20נפלט[ עומדִ :מ ִפּיו ַל ִפּ ִידים יַ ֲהֹלכוּ ִכּ ֵ

ֵאשׁ יִ ְת ַמ ָלּטוּ )איוב מא .(11
הפעיל =] .1 .הציל[ ← השמטה :וְ ִה ִצּיל ָפּס ַֹח וְ ִה ְמ ִליט
)ישעיה לא > =] .2 .(5אם< ילדה[ ∼ אתְ :בּ ֶט ֶרם ָתּ ִחיל

יָ ָל ָדה ְבּ ֶט ֶרם יָבוֹא ֵח ֶבל ָלהּ וְ ִה ְמ ִל ָיטה זָ ָכר )ישעיה סו .(7

מלך mlk I

קל.

 =] .1עלה למלוכה[ עומד:

ל־בּית ַבּ ְע ָשׁא
ת־כּ ֵ
ל־כּ ְסאוֹ ִה ָכּה ֶא ָ
וַ יְ ִהי ְב ָמ ְלכוֹ ְכּ ִשׁ ְבתּוֹ ַע ִ

ראה אמל.
ראה מול .I

מלל mll III

פִּעל =] .אמר[ ∼ אתִ :מי יְ ַמ ֵלּל

גְּ בוּרוֹת יְ הוָ ה )תהלים קו } ∼ • .(2תוכן{ ל>פלוני<ִ :מי

ִמ ֵלּל ְל ַא ְב ָר ָהם ֵהינִ ָיקה ָבנִ ים ָשׂ ָרה )בראשית כא .(7

מלל mll IV

קל =] .נענע[ ∼ ב־ :ק ֵֹרץ ְבּ ֵעינָ יו מ ֵֹלל

ְבּ ַרגְ ָלו מ ֶֹרה ְבּ ֶא ְצ ְבּע ָֹתיו )משלי ו (13

]ראה סעיף 5.10.3.2

הערה .[332

מלץ mlṣ

נפעל =] .נעם[ עומדַ :מה־נִּ ְמ ְלצוּ ְל ִח ִכּי

ִא ְמ ָר ֶתָך ִמ ְדּ ַבשׁ ְל ִפי )תהלים קיט .(103

מלק mlq

וּמ ַלק ֶאת־רֹאשׁוֹ
קל =] .ערף[ ∼ אתָ :

ִממּוּל ָע ְרפּוֹ )ויקרא ה .(8

יהוֹשׁ ָפט ֶבּן־
ָ
)מל”א טז  ∼ • ;(11על >ארץ/נתינים< :וִ

מנה mnh

הוּדה ִבּ ְשׁנַ ת ַא ְר ַבּע ְל ַא ְח ָאב ֶמ ֶלְך יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָא ָסא ָמ ַלְך ַעל־יְ ָ

הוּדה )שמ”ב כד  =] .2 (1ערך מפקד[
יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֶאת־יְ ָ

)מל”א כב  ∼ • .(41תחת >מלך קודם< )× :(~70וַ יָּ ָמת

עומדֲ :הלֹא ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִתּי ִל ְמנוֹת ָבּ ָעם )דה”א כא .3 .(17

]ראה סעיף

וּמנִ ִיתי ֶא ְת ֶכם ַל ֶח ֶרב )ישעיה
]= ייעד ,הועיד[ ∼ את ל־ָ :

יוֹבב וַ יִּ ְמֹלְך ַתּ ְח ָתּיו ֻח ָשׁם )בראשית לו (34
ָ

קל =] .1 .ספר[ ∼ אתֵ :לְך ְמנֵ ה ֶאת־

 =] .2 .[5.9החזיק במלוכה ,שלט כמלך[ עומד :וַ יִּ ְמֹלְך

סה .(12

ים־ע ְשׂ ֵרה ָשׁנָ ה )מל”ב ג  ∼ • .(1על >ארץ/נתינים<:
ְשׁ ֵתּ ֶ

נפעל =] .נספר[ עומדֲ :א ֶשׁר לֹא־יִ ָסּ ְפרוּ וְ לֹא יִ ָמּנוּ ֵמר ֹב

זֶ ה יִ ְהיֶ ה ִמ ְשׁ ַפּט ַה ֶמּ ֶלְך ֲא ֶשׁר יִ ְמֹלְך ֲע ֵל ֶיכם )שמ”א ח .(11

)מל”א ח ] (5ראה סעיף .[5.5.4

הפעיל =] .עשה למלך[ ∼ את/ל>פלוני< )×:(~20

פִּעל =] .1 .זימן ,בחר לתפקיד[ ∼ את :וַ יְ ַמן יְ הוָ ה ָדּג

וַ יַּ ְמ ִלכוּ אֹתוֹ וַ יִּ ְמ ָשׁ ֻחהוּ )מל”ב יא  ∼ • .(12את >פלוני<

ֹלע ֶאת־יוֹנָ ה )יונה ב  =] .2 .(1הפקיד ,הציב[
גָּ דוֹל ִל ְב ַ

ת־שֹׁלמֹה ְבנוֹ ַעל־
על >ארץ/נתינים< )× :(15וַ יַּ ְמ ֵלְך ֶא ְ

∼

יִ ְשׂ ָר ֵאל )דה”א כג  ∼ • .(1את >פלוני< תחת >מלך

ל־דּנִ יֵּ אל )דניאל א .(11
ַע ָ

ת־מ ַתּנְ יָ ה ד ֹדוֹ ַתּ ְח ָתּיו
ְך־בּ ֶבל ֶא ַ
קודם< )× :(12וַ יַּ ְמ ֵלְך ֶמ ֶל ָ

נּוּ־לי
י־שׁוְ א וְ ֵלילוֹת ָע ָמל ִמ ִ
ל>פלוני<ֵ :כּן ָהנְ ַח ְל ִתּי ִלי יַ ְר ֵח ָ

)מל”ב כד .(17

ת־מ ֲא ַכ ְל ֶכם וְ ֶאת־
)איוב ז  ← .(3השמטהֲ :א ֶשׁר ִמנָּ ה ֶא ַ

הָפעַל] .סביל של הפעיל[ ∼ עלִ :בּ ְשׁנַ ת ַא ַחת ְל ָד ְריָ וֶ שׁ

ִמ ְשׁ ֵתּ ֶיכם )דניאל א .(10

… ֲא ֶשׁר ָה ְמ ַלְך ַעל ַמ ְלכוּת ַכּ ְשׂ ִדּים )דניאל ט .(1

ל־ה ֵכּ ִלים
וּמ ֶהם ְמ ֻמנִּ ים ַע ַ
פֻּעל =] .הוצב ,הופקד[ ∼ עלֵ :

מלך mlk II

נפעל .נמלך לבו עליו = נטל עצה

את

יסים
>פלוני< עלַ :ה ֶמּ ְל ַצר ֲא ֶשׁר ִמנָּ ה ַשׂר ַה ָסּ ִר ִ

 =] .3סיפק[ ∼ >דבר<

ל־כּ ֵלי ַהקּ ֶֹדשׁ )דה”א ט .(29
וְ ַעל ָכּ ְ

ת־ה ְסּגָ נִ ים
ת־הח ִֹרים וְ ֶא ַ
מלבו :וַ יִּ ָמּ ֵלְך ִל ִבּי ָע ַלי וָ ָא ִר ָיבה ֶא ַ

מנע mnʿ

)נחמיה ה .(7

יה וַ יִּ ָכּ ְלאוּ ַמיִ ם ַר ִבּים
רוֹת ָ
שיתקיים[ ∼ את :וָ ֶא ְמנַ ע נַ ֲה ֶ
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קל.

 =] .1לא קיים ,לא אפשר

הענף הכנעני

)יחזקאל לא  =] .2 .(15לא נתן ,שלל[ ∼ >דבר< מן

נפעל =] .נמנה[ עומד :וַ יִּ ָמּ ְסרוּ ֵמ ַא ְל ֵפי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ֶלף

ע־ל ֶחם )איוב
וּמ ָר ֵעב ִתּ ְמנַ ָ
א־מיִ ם ָעיֵ ף ַתּ ְשׁ ֶקה ֵ
>פלוני< :ל ֹ ַ

ַל ַמּ ֶטּה )במדבר לא .(5

כב  ← .(7השמטהַ :תּ ֲאוַ ת ִלבּוֹ נָ ַת ָתּה לּוֹ וַ ֲא ֶר ֶשׁת ְשׂ ָפ ָתיו

מעד mʿd

ל־מנַ ְע ָתּ )תהלים כא  ∼ • .(3את >פלוני< מן >דבר<:
ַבּ ָ
ם־א ְמנַ ע ֵמ ֵח ֶפץ ַדּ ִלּים וְ ֵעינֵ י ַא ְל ָמנָ ה ֲא ַכ ֶלּה )איוב לא
ִא ֶ
] .(16ראה סעיף  =] .3 .[5.10.3.1הרחיק ,הניא ,עיכב[

∼ את

ת־ל ִבּי
א־מנַ ְע ִתּי ֶא ִ
>פלוני< מן >מצב/פעולה< :ל ֹ ָ

ל־שׂ ְמ ָחה )קהלת ב  ∼ • .(10את >פלוני< מפעול:
ִמ ָכּ ִ
ֲא ֶשׁר ְמנָ ַענִ י ֵמ ָה ַרע א ָֹתְך )שמ”א כה .(34
וּמ ְלקוֹשׁ
נפעל =] .1 .לא התקיים[ עומד :וַ יִּ ָמּנְ עוּ ְר ִב ִבים ַ

לוֹא ָהיָ ה )ירמיה ג .(3

 =] .2לא ניתן ,נשלל[ ∼ מן

אוֹרם )איוב לח =] .3 .(15
>פלוני< :וְ יִ ָמּנַ ע ֵמ ְר ָשׁ ִעים ָ
התרחק ,התעכב[ ∼ מפעולַ :אל־נָ א ִת ָמּנַ ע ֵמ ֲהֹלְך ֵא ָלי

)במדבר כב .(16

ַק ְר ֻס ָלּי )שמ”ב כב .(37
יהם ָתּ ִמיד ַה ְמ ַעד
וּמ ְתנֵ ֶ
הפעיל] .גורם של קל[ ∼ אתָ :

)תהלים סט .(24

מעט mʿṭ

מסה msh
מסך msk

קל =] .ערבב[ ∼ אתָ :ט ְב ָחה ִט ְב ָחהּ

ל־תּ ְמ ָעטוּ )ירמיה כט .(6
בוּ־שׁם וְ ַא ִ
ְוּר ָ
פִּעל] .כמו קל[ עומדָ :וּב ְטלוּ ַהטּ ֲֹחנוֹת ִכּי ִמ ֵעטוּ )קהלת
יב .(3
הפעיל =] .1 .עשה למעט ,הקטין בכמות[ ∼ אתָ :ל ַרב

ַתּ ְר ֶבּה נַ ֲח ָלתוֹ וְ ַל ְמ ַעט ַתּ ְמ ִעיט נַ ֲח ָלתוֹ )במדבר כו .2 .(54
]כפועל אדוורביאלי[ ← השמטה :וְ לֹא ֶה ְע ִדּיף ַה ַמּ ְר ֶבּה
גרע חלק[ ∼ מן >שלם<ֶ :ה ָע ִשׁיר לֹא־יַ ְר ֶבּה וְ ַה ַדּל לֹא

רוּמת יְ הוָ ה )שמות ל
ת־תּ ַ
יַמ ִעיט ִמ ַמּ ֲח ִצית ַה ָשּׁ ֶקל ָל ֵתת ֶא ְ
ְ

ָמ ְס ָכה יֵ ינָ הּ )משלי ט .(2

.(15

מסס /mssמסה /mshמשׂשׂ /mśś

מעל mʿl

קל =] .נעשה נוזל[ עומדִ :מנֶּ ֶפשׁ

נפעל =] .1 .נעשה נוזל[ עומדָ :ה ִרים ַכּדּוֹנַ ג נָ ַמסּוּ ִמ ִלּ ְפנֵ י

יְ הוָ ה )תהלים צז > =] .2 .(5לב< רפה ,איבד אומץ[:
]ראה סעיף

 4.1.2הערה .[12
הפעיל.

 =] .1עשה לנוזל[ ∼ אתְ :בּ ִד ְמ ָע ִתי ַע ְר ִשׂי

ַא ְמ ֶסה )תהלים ו  =] .2 .(7ריפה ,גרם שיאבד אומץ[
ת־ל ָב ֵבנוּ ֵלאמֹר ַעם גָּ דוֹל
∼ לב >פלוני<ַ :א ֵחינוּ ֵה ַמסּוּ ֶא ְ

וָ ָרם ִמ ֶמּנּוּ )דברים א .(28

מסר msr

קל =] .הפר אמון ,פגע[ ∼ ב>פלוני<:

אֹלהינוּ וַ נּ ֶֹשׁב נָ ִשׁים נָ ְכ ִריּוֹת )עזרא י ← .(2
ֲאנַ ְחנוּ ָמ ַע ְלנוּ ֵב ֵ

ֹלהינוּ
ה־א ֵ
י־מ ֲעלוּ ֲאב ֵֹתינוּ וְ ָעשׂוּ ָה ַרע ְבּ ֵעינֵ י יְ הוָ ֱ
השמטהִ :כּ ָ

ד־בּ ָשׂר יְ ַכ ֶלּה וְ ָהיָ ה ִכּ ְמסֹס נ ֵֹסס )ישעיה י .(8
וְ ַע ָ

ל־לב וְ ָרפוּ ָכל־יָ ַדיִ ם )יחזקאל כא (12
וְ נָ ֵמס ָכּ ֵ

קל =] .היה מעט ,קטן בכמות[ עומד:

וְ ַה ַמּ ְמ ִעיט לֹא ֶה ְח ִסיר )שמות טז  =] .3 .(18הפחית,

ראה מסס.

מאס mʾs II

קל =] .כשל ,נפל[ עומד :וְ לֹא ָמ ֲעדוּ

י־ת ְשׂ ֶטה
)דה”ב כט ַ ∼ • .(6מ ַעל ב>פלוני<ִ :אישׁ ִאישׁ ִכּ ִ
וּמ ֲע ָלה בוֹ ָמ ַעל )במדבר ה  ← .(12השמטה :נֶ ֶפשׁ
ִא ְשׁתּוֹ ָ

י־ת ְמעֹל ַמ ַעל וְ ָח ְט ָאה ִבּ ְשׁגָ גָ ה ִמ ָקּ ְד ֵשׁי יְ הוָ ה )ויקרא ה
ִכּ ִ
.(15
המושא הפנימי ַמ ַעל מופיע בעיקר בטקסטים המוקדמים יותר,
ונעדר בעיקר מן הספרים המאוחרים.

מצא  mṣʾקל =] .1 .איתר ,השיג ,פגש[ ∼ את
אוּלי נִ ְמ ָצא ָח ִציר וּנְ ַחיֶּ ה סוּס וָ ֶפ ֶרד )מל”א יח .(5
/ל־ַ :
אתי ָשׁם )עזרא ח .(15
א־מ ָצ ִ
וּמ ְבּנֵ י ֵלוִ י ל ֹ ָ
← פרטיטיבִ :

קל =] .מָעַל ,ביצע מַעַל[ ∼ ַמ ַעל:

ר־פּעוֹר )במדבר לא .(16
ל־דּ ַב ְ
ר־מ ַעל ַבּיהוָ ה ַע ְ
ִל ְמ ָס ַ

 =] .2גילה ,הבין[ ∼ אתִ :מ ְבּ ִלי ֲא ֶשׁר לֹא־יִ ְמ ָצא ָה ָא ָדם

ֹלהים )קהלת ג .(11
ר־ע ָשׂה ָה ֱא ִ
ת־ה ַמּ ֲע ֶשׂה ֲא ֶשׁ ָ
ֶא ַ
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.3

עברית

את

נפעל =] .1 .נשאב בשפתיים ,נשתה עד תום[ עומד:

ת־ה ִא ָשּׁה )קהלת ז
וּמוֹצא ֲאנִ י ַמר ִמ ָמּוֶ ת ֶא ָ
ֶ
}פרדיקט{:

וּמי ָמ ֵלא יִ ָמּצוּ ָלמוֹ )תהלים עג  =] .2 .(10נוקז[ עומד:
ֵ

] (26ראה סעיף  =] .4 .[5.14היה די ,הספיק[ ∼ ל־:

וְ נִ ְמ ָצה ָדמוֹ ַעל ִקיר ַה ִמּזְ ֵבּ ַח )ויקרא א .(15

וּמ ָצא ָל ֶהם )במדבר יא
ל־דּגֵ י ַהיָּ ם יֵ ָא ֵסף ָל ֶהם ָ
ת־כּ ְ
ִאם ֶא ָ

מצץ mṣṣ

]= תפס ,העריך כ– )הוראה פרדיקטיבית([ ∼

 .5 .(22מצאה יד >פלוני< >דבר< = עלה ביד פלוני
א־מ ְצ ָאה יָ דוֹ ֵדּי ָה ִשׁיב
להשיג או לעשות דבר :וְ ִאם ל ֹ ָ

לוֹ וְ ָהיָ ה ִמ ְמ ָכּרוֹ ְבּיַ ד ַהקֹּנֶ ה אֹתוֹ )ויקרא כה .(28

.6

∼ חן בעיני >פלוני< = היה טוב בעיניו )×ִ :(~40אם־נָ א

אתי ֵחן ְבּ ֵעינֶ יָך וְ ָל ַק ְח ָתּ ִמנְ ָח ִתי ִמיָּ ִדי )בראשית לג (10
ָמ ָצ ִ
]ראה סעיפים  5.1.3ו–.[6.1.6
לדיון מפורט בתחביר הפועל מצא ראה קדרי )תש”ם( וצדקה
)תשנ”ב(; על הניב מצא חן בעיני ראה צדקה )תשמ”ח.(1

נפעל =] .1 .אותר ,הושג[ עומד :נִ ְמ ְצאוּ ָה ֲאתֹנוֹת ֲא ֶשׁר

ָה ַל ְכ ָתּ ְל ַב ֵקּשׁ )שמ”א י  =] .2 .(2התגלה ,הובן[ עומד:
וַ ֻיְב ַקּשׁ ַה ָדּ ָבר וַ יִּ ָמּ ֵצא )אסתר ב  =] .3 .(23היה מצוי,

ראה מצה.

מרא mrʾ I
מרא mrʾ II

ראה מרה.
הפעיל =] .התרומם[ עומדָ :כּ ֵעת

ַבּ ָמּרוֹם ַתּ ְמ ִריא )איוב לט .(18

מרד mrd

קל =] .התקומם ,מרה[ ∼ ב־ )×:(~15

ְך־אשּׁוּר וְ לֹא ֲע ָבדוֹ )מל”ב יח (7
וַ יִּ ְמר ֹד ְבּ ֶמ ֶל ַ

]ראה סעיף

 ∼ • .[6.1.3על )×ַ :(2ה ַעל ַה ֶמּ ֶלְך ַא ֶתּם מ ְֹר ִדים )נחמיה ב
וּביהוָ ה ַאל־
] (19ראה סעיף  6.1.8הערה  ∼ • .[42את )×ַ :(1

ל־תּ ְמר ֹדוּ ִבּ ְבנ ְֹת ֶכם ָל ֶכם ִמזְ ֵבּ ַח )יהושע
ִתּ ְמר ֹדוּ וְ א ָֹתנוּ ֶא ִ
כב ] (19ראה סעיף .[4.5

ֹלהים
רוּח ֱא ִ
היה קיים[ עומדֲ :הנִ ְמ ָצא ָכזֶ ה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ַ

מרה /mrhמרא /mrʾ Iמרר mrr II

בּוֹ )בראשית מא ] (38ראה סעיף  =] .4 .[5.13נתפס,

קל =] .התקומם ,מרד[ ∼ את

הוערך כ– )הוראה פרדיקטיבית([ ∼ את }פרדיקט{:

ת־פּי יְ הוָ ה )שמ”א יב  ∼ • .(15ב־
יתם ֶא ִ
וּמ ִר ֶ
ְבּקוֹל יְ הוָ ה ְ

ל־ה ֲאנָ ִשׁים … וַ יִּ ָמּ ְצאוּ ֵמ ָאה וַ ֲח ִמ ִשּׁים ֶא ֶלף
וַ יִּ ְספֹּר ְשֹׁלמֹה ָכּ ָ

אֹלה ָיה )הושע יד (1
)×ֶ :(2תּ ְא ַשׁם שׁ ְֹמרוֹן ִכּי ָמ ְר ָתה ֵבּ ֶ

ֹלשׁת ֲא ָל ִפים וְ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת )דה”ב ב  =] .5 .(16נגלה,
וּשׁ ֶ
ְ

]ראה סעיף .[4.5

אתי ְללֹא ִב ְק ֻשׁנִ י
נדרש[ ∼ ל־ :נִ ְד ַר ְשׁ ִתּי ְללוֹא ָשׁ ָאלוּ נִ ְמ ֵצ ִ

)ישעיה סה .(1

 =] .6היה די ,הספיק[ ∼ ל־ :לֹא־

יִ ָמּ ֵצא ָלנוּ ָה ָהר )יהושע יז .(16
הפעיל =] .1 .הגיש[ ∼ את אל :וַ יַּ ְמ ִצאוּ ְבּנֵ י ַא ֲהר ֹן ֵא ָליו

ת־ה ָדּם )ויקרא ט  =] .2 .(12הסגיר[ ∼ את ביד:
ֶא ַ
ד־דּוִ ד )שמ”ב ג  =] .3 .(8נתן גמול,
יתָך ְבּיַ ָ
וְ לֹא ִה ְמ ִצ ִ

הפעיל] .כמו קל[ ∼

את

)× :(8וְ ִאם־לֹא ִת ְשׁ ְמעוּ

י־אל
י־ה ְמרוּ ִא ְמ ֵר ֵ
)×ִ :(12כּ ִ

וַ ֲע ַצת ֶע ְליוֹן נָ ָאצוּ )תהלים קז  ∼ • .(11ב־ )× :(4וַ יַּ ְמרוּ־

ִבי וְ לֹא ָאבוּ ִלּ ְשׁמ ַֹע ֵא ַלי )יחזקאל כ .(8

מרח mrḥ

קל =] .שם בשכבה[ ∼ >משחה<:

ל־ה ְשּׁ ִחין )ישעיה לח .(21
יִ ְשׂאוּ ְדּ ֶב ֶלת ְתּ ֵאנִ ים וְ יִ ְמ ְרחוּ ַע ַ

וּכא ַֹרח
גמל )?([ ∼ את >פלוני<ִ :כּי פ ַֹעל ָא ָדם יְ ַשׁ ֶלּם־לוֹ ְ

מרט mrṭ

ִאישׁ ְיַמ ִצ ֶאנּוּ )איוב לד .(11

וָ ַא ֶכּה ֵמ ֶהם ֲאנָ ִשׁים וָ ֶא ְמ ְר ֵטם )נחמיה יג > ∼ • .(25שֵׂער<

מצה /mṣhמצץ mṣṣ

קל.

 =] .1סחט[

קל =] .1 .תלש שֵׂער מגוף[ ∼ >גוף<:

אשׁי וּזְ ָקנִ י )עזרא ט .(3
← פרטיטיב :וָ ֶא ְמ ְר ָטה ִמ ְשּׂ ַער ר ֹ ִ

ן־הגִּ זָּ ה )שופטים ו  =] .2 .(38שאב
∼ את :וַ יִּ ֶמץ ַטל ִמ ַ

] .2בינוני פעול כשם תואר = מלוטש[.

יה יִ ְמצוּ יִ ְשׁתּוּ
ְך־שׁ ָמ ֶר ָ
בשפתיים ,שתה עד תום[ ∼ אתַ :א ְ

נפעל =] .איבד שֵׂער ,התקרח[ עומד :וְ ִאישׁ ִכּי יִ ָמּ ֵרט

)תהלים עה .(9

רֹאשׁוֹ ֵק ֵר ַח הוּא )ויקרא יג .(40
205

הענף הכנעני

פֻּעל.

ה־להּ ָבּ ָרק מ ָֹר ָטּה
ן־היֵ ָ
]= לוטש[ עומדְ :ל ַמ ַע ֱ

)יחזקאל כא .(15

מרק mrq

ת־כּל־
ת־ה ִמּזְ ֵבּ ַח וְ ֶא ָ
שמן([ ∼ >כלי/מקום< :וַ יִּ ְמ ַשׁח ֶא ַ

ֵכּ ָליו … ְל ַק ְדּ ָשׁם )ויקרא ח  =] .4 .(11הסמיך לתפקיד

קל =] .הבריק[ ∼ אתִ :מ ְרקוּ ָה ְר ָמ ִחים

ִל ְבשׁוּ ַה ִסּ ְריֹנֹת )ירמיה מו .(4

וּמ ַשׁ ְח ָתּ אֹתוֹ וְ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ
)ביציקת שמן([ ∼ את/ל>פלוני<ָ :

אֹתוֹ וְ ִכ ֵהן ִלי )שמות מ .(13

קל סביל =] .הוברק[ עומד :וּמ ַֹרק וְ ֻשׁ ַטּף ַבּ ָמּיִ ם )ויקרא

נפעל] .1 .סביל של קל  [3עומד :זֹאת ֲחנֻ ַכּת ַה ִמּזְ ֵבּ ַח

ו .(21

ְבּיוֹם ִה ָמּ ַשׁח אֹתוֹ )במדבר ז ] .2 .(84סביל של קל [4

מרר mrr I

י־מ ָרה
קל =] .1 .היה מר[ עומדִ :כּ ָ

ל־בּנ ָֹתיו )שמ”א ל
ל־ה ָעם ִאישׁ ַעל־בנו )ק’ ָבּנָ יו( וְ ַע ְ
נֶ ֶפשׁ ָכּ ָ

ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל )דה”א יד
עומדִ :כּי־נִ ְמ ַשׁח ָדּוִ יד ְל ֶמ ֶלְך ַע ָ
.(8

] .2 .(6עם נושא סתמי ,בציון החוֹוה[ ∼ ל>פלוני<:

משׁך mšk

ר־לי ְמאֹד ִמ ֶכּם )רות א ] (13ראה סעיף .[5.1.4
י־מ ִ
ִכּ ַ

ן־הבּוֹר )ירמיה לח .(13
ֶאת־יִ ְר ְמיָ הוּ ַבּ ֲח ָב ִלים וַ יַּ ֲעלוּ אֹתוֹ ִמ ַ

קל =] .1 .גרר ,סחב[ ∼ את :וַ יִּ ְמ ְשׁכוּ

יהם
ת־חיֵּ ֶ
 =] .1עשה למר[ ∼ את :וַ יְ ָמ ְררוּ ֶא ַ

 =] .2אחז ,החזיק[ ∼ ב>מכשיר< :וְ ִאישׁ ָמ ַשְׁך ַבּ ֶקּ ֶשׁת

ַבּ ֲעב ָֹדה ָק ָשׁה )שמות א  =] .2 .(14עשה שיהיה מר[

ְל ֻתמּוֹ )מל”א כב ] (34ראה סעיף  =] .3 .[5.7.3.1תקע[

∼ ל־ )כינוי חבור דטיבי( :וַ יְ ָמ ֲר ֻרהוּ וָ ר ֹבּוּ וַ יִּ ְשׂ ְט ֻמהוּ ַבּ ֲע ֵלי

יּוֹבל )יהושע ו • .(5
∼ ב>קרן< :וְ ָהיָ ה ִבּ ְמשׁ ְֹך ְבּ ֶק ֶרן ַה ֵ

ִח ִצּים )בראשית מט ] (23ראה סעיף  =] .3 .[4.4.3.1בכה

∼ >קרן<ִ :בּ ְמשׁ ְֹך ַהיּ ֵֹבל ֵה ָמּה יַ ֲעלוּ ָב ָהר )שמות יט (13

פִּעל.

בכי מר[ ∼ בבכיְ :שׁעוּ ִמנִּ י ֲא ָמ ֵרר ַבּ ֶבּ ִכי )ישעיה כב .(4
התפלפל =] .כעס ,התרגז[ עומד :וְ יִ ְת ַמ ְר ַמר ֶמ ֶלְך ַהנֶּ גֶ ב
וְ יָ ָצא וְ נִ ְל ַחם ִעמּוֹ )דניאל יא  ∼ • .(11אל :וַ יִּ ְת ַמ ְר ַמר ֵא ָליו

ת־ה ַאיִ ל )דניאל ח .(7
וַ יַּ ְך ֶא ָ
הפעיל.

 =] .1עשה למר[ ∼ את :וְ ַשׁ ַדּי ֵה ַמר נַ ְפ ִשׁי

י־ה ַמר
)איוב כז  =] .2 .(2עשה שיהיה מר[ ∼ ל־ִ :כּ ֵ

ַשׁ ַדּי ִלי ְמאֹד )רות א  =] .3 .(20בכה בכי מר[ עומד:
ל־היָּ ִחיד וְ ָה ֵמר ָע ָליו ְכּ ָה ֵמר ַעל־
וְ ָס ְפדוּ ָע ָליו ְכּ ִמ ְס ֵפּד ַע ַ

ַה ְבּכוֹר )זכריה יב .(10

מרר mrr II

וּמ ַשׁ ְכ ָתּ ְבּ ַהר ָתּבוֹר וְ ָל ַק ְח ָתּ ִע ְמָּך ֲע ֶשׂ ֶרת ֲא ָל ִפים
עומדָ :

ִאישׁ )שופטים ד .(6
נפעל =] .1 .ארך[ עומד :וְ ֶיָמ ָיה לֹא יִ ָמּ ֵשׁכוּ )ישעיה יג
א־ת ָמּ ֵשְׁך
 =] .2 .(22נדחה לזמן מאוחר יותר[ עומד :ל ֹ ִ

ל־דּ ָב ָרי ֲא ֶשׁר ֲא ַד ֵבּר )יחזקאל יב .(28
עוֹד ָכּ ְ
פֻּעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= גבוה/דחוי([.
קל =] .אמר משל[ עומדָ :כּל־

ַהמּ ֵֹשׁל ָע ַליִ ְך יִ ְמשׁ ֹל ֵלאמֹר ְכּ ִא ָמּה ִבּ ָתּהּ )יחזקאל טז
מןִ :כּי

ל־בּית יִ ְשׂ ָר ֵאל
וּמשׁ ֹל ָמ ָשׁל ֶא ֵ
ָ ∼ • .(44מ ָשׁל :חוּד ִח ָידה ְ

)יחזקאל יז .(2

ן־ה ַמּיִ ם ְמ ִשׁ ִיתהוּ )שמות ב .(10
ִמ ַ

משׁח mšḥ

ְמשׁ ְֹך ַח ְס ְדָּך ְלי ְֹד ֶעיָך )תהלים לו  =] .5 .(11צעד ,הלך[

משׁל mšl I

ראה מרה.

משׁה  mšhקל =] .דלה ,הוציא[ ∼ את

]ראה סעיף  =] .4 .[5.10.3.2האריך ,גרם שיארך[ ∼ את:

קל =] .1 .סך בשמן[ ∼ >משטח<:

ית
ם־א ָתּה ֻח ֵלּ ָ
נפעל =] .נדמה ,היה שווה[ ∼ אל :גַּ ַ

קוּמוּ ַה ָשּׂ ִרים ִמ ְשׁחוּ ָמגֵ ן )ישעיה כא  =] .2 .(5מרח

ָכמוֹנוּ ֵא ֵלינוּ נִ ְמ ָשׁ ְל ָתּ )ישעיה יד  ∼ • .(10עם :וְ נִ ְמ ַשׁ ְל ִתּי

אשׁית ְשׁ ָמנִ ים
על גופו[ ∼ >שמן<ַ :השּׁ ִֹתים ְבּ ִמזְ ְר ֵקי יַ יִ ן וְ ֵר ִ

ם־יוֹר ֵדי בוֹר )תהלים כח ] (1ראה סעיף  5.5.4הערה .[110
ִע ְ

יִ ְמ ָשׁחוּ )עמוס ו  =] .3 .(6הכשיר לקודש )ביציקת

• ∼ כ־ :נִ ְמ ַשׁל ַכּ ְבּ ֵהמוֹת נִ ְדמוּ )תהלים מט .(13
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פִּעל] .בינוני בלבד ,כשם עצם בצירוף ממשׁל משׁלים

מתק mtq

)= אומר משלים([.

יִ ְמ ָתּקוּ וְ ֶל ֶחם ְס ָת ִרים יִ נְ ָעם )משלי ט ] (17ראה סעיף .[5.1.4

נוּבים
קל =] .היה מתוק[ עומדַ :מיִ ם־גְּ ִ

ם־תּ ְמ ִתּיק ְבּ ִפיו ָר ָעה
] .1כמו קל[ עומדִ :א ַ

התפעל =] .נדמה ,היה שווה[ ∼ כ־ :וָ ֶא ְת ַמ ֵשּׁל ֶכּ ָע ָפר

הפעיל.

וָ ֵא ֶפר )איוב ל .(19

ְיַכ ִח ֶידנָּ ה ַתּ ַחת ְלשׁוֹנוֹ )איוב כ ] .2 .(12גורם של קל[

הפעיל.

]= השווה[ ∼

את

ל־ְ :ל ִמי ְת ַד ְמיוּנִ י וְ ַת ְשׁווּ

וְ ַת ְמ ִשׁלוּנִ י וְ נִ ְד ֶמה )ישעיה מו .(5

משׁל mšl II

קל =] .1 .שלט[ ∼ ב־ )×:(~50

וּבָך לֹא יִ ְמשׁ ֹלוּ )דברים טו ← .(6
וּמ ַשׁ ְל ָתּ ְבּגוֹיִ ם ַר ִבּים ְ
ָ

ל־כּ ְסאוֹ )זכריה ו (13
וּמ ַשׁל ַע ִ
השמטה :וְ יָ ַשׁב ָ

]ראה סעיף

 =] .2 .[5.9יכול ,היה רשאי[ ∼ לפעול )×ְ :(1ל ַעם נָ ְכ ִרי

לֹא־יִ ְמשׁ ֹל ְל ָמ ְכ ָרהּ )שמות כא .(8
הפעיל =] .השליט ,גרם שישלוט[ ∼ את >פלוני< ב־:
ַתּ ְמ ִשׁ ֵילהוּ ְבּ ַמ ֲע ֵשׂי יָ ֶדיָך )תהלים ח .(7

משׁשׁ /mššמושׁ /mwš Iימשׁ ymš

∼ אתֲ :א ֶשׁר יַ ְח ָדּו נַ ְמ ִתּיק סוֹד )תהלים נה .(15

נ
נאה nʾh

קל =] .היה נאה ,יפה[ עומד :נָ אווּ

ְל ָחיַ יִ ְך ַבּתּ ִֹרים )שה”ש א .(10

נאם nʾm

ֹּלק ִחים
נאםַ :ה ְ
קל =] .נשא נאום[ ∼ ֻ

ְלשׁוֹנָ ם וַ יִּ נְ ֲאמוּ נְ ֻאם )ירמיה כג .(31

נאף nʾp

קל =] .זנה ,ביצע מעשה זימה[ עומד:

ת־א ֶשׁת ִאישׁ )ויקרא כ .(10
וְ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ נְ ַאף ֶא ֵ
קל.

]= חש ,בדק במגע[ ∼ את :גְּ ָשׁה־נָּ א וַ ֲא ֻמ ְשָׁך ְבּנִ י

)בראשית כז .(21

יכם ִכּי ִתזְ נֶ ינָ ה וְ ַעל־
נוֹת ֶ
ל־בּ ֵ
פִּעל] .כמו קל[ עומדַ :ע ְ

לּוֹת ֶיכם ִכּי ְתנָ ַא ְפנָ ה )הושע ד .(14
ַכּ ֵ

נאץ nʾṣ

קל =] .בזה ,דחה בבוז[ ∼ אתֱ :אוִ יל

ל־הא ֶֹהל
ת־כּ ָ
פִּעל] .1 .כמו קל[ ∼ את :וַ יְ ַמ ֵשּׁשׁ ָל ָבן ֶא ָ

מוּסר ָא ִביו )משלי טו .(5
יִ נְ ַאץ ַ

וְ לֹא ָמ ָצא )בראשית לא  =] .2 .(34גישש ,חיפש את

פִּעל] .כמו קל[ ∼ את :וִ ַיד ְע ֶתּם ִכּי נִ ֲאצוּ ָה ֲאנָ ִשׁים ָה ֵא ֶלּה

ית ְמ ַמ ֵשּׁשׁ ַבּ ָצּ ֳה ַריִ ם ַכּ ֲא ֶשׁר יְ ַמ ֵשּׁשׁ ָה ִעוֵּ ר
דרכו[ עומד :וְ ָהיִ ָ

ָבּ ֲא ֵפ ָלה )דברים כח .(29
הפעיל.

ל־היּוֹם ְשׁ ִמי
התפולל] .סביל של פִּעל[ עומד :וְ ָת ִמיד ָכּ ַ

יהם וְ לֹא
 =] .1היה בעל תחושה[ עומד :יְ ֵד ֶ

יְ ִמישׁוּן ַרגְ ֵל ֶיהם וְ לֹא יְ ַה ֵלּכוּ )תהלים קטו ] .2 .(7כמו
ל־א ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם וְ ֵיָמשׁ ח ֶֹשְׁך )שמות
יהי ח ֶֹשְׁך ַע ֶ
קל[ ∼ את :וִ ִ

י ] .3 .(21גורם של קל[ ∼ את

ֶאת־יְ הוָ ה )במדבר טז .(30

יחה
>פלוני< אתַ :הנִּ ָ

ת־ה ַע ֻמּ ִדים )שופטים טז
אוֹתי והימשני )ק’ וַ ֲה ִמ ֵשׁנִ י( ֶא ָ
ִ
.(26

ִמנּ ָֹאץ )ישעיה נב .(5

נאק nʾq
נאר nʾr

ראה אנק.
פִּעל =] .נטש ,הרס[ ∼ את :נֵ ַא ְר ָתּה

ְבּ ִרית ַע ְב ֶדָּך ִח ַלּ ְל ָתּ ָל ָא ֶרץ נִ זְ רוֹ )תהלים פט .(40

נבא nbʾ

נפעל =] .1 .חווה חזון נבואי[ עומד:

ל־כּף )יחזקאל כא .(19
ן־א ָדם ִהנָּ ֵבא וְ ַהְך ַכּף ֶא ָ
וְ ַא ָתּה ֶב ָ

משׂשׂ mśś

ראה מסס.

מתח mtḥ

קל =] .משך[ ∼ את :וַ יִּ ְמ ָתּ ֵחם ָכּא ֶֹהל

 =] .2אמר נבואה[ עומד :לֹא ִתנָּ ֵבא ְבּ ֵשׁם יְ הוָ ה )ירמיה
יא > ∼ • .(21דבר< :וַ יִּ ְשׁ ַמע ַפּ ְשׁחוּר … ֶאת־יִ ְר ְמיָ הוּ נִ ָבּא

ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה )ירמיה כ  ∼ • .(1ל/אל >פלוני<:
ֶא ַ

ָל ָשׁ ֶבת )ישעיה מ .(22
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ַהנְּ ִב ִאים ַהנִּ ְבּ ִאים ָל ֶכם ַמ ְה ִבּ ִלים ֵה ָמּה ֶא ְת ֶכם )ירמיה כג

פִּעל =] .ביזה[ ∼ את :וְ ִה ְשׁ ַל ְכ ִתּי ָע ַליִ ְך ִשׁ ֻקּ ִצים וְ נִ ַבּ ְל ִתּיְך

יהם ֵאת
> ∼ • .(16דבר< אל >פלוני< :וְ ַא ָתּה ִתּנָּ ֵבא ֲא ֵל ֶ

)נחום ג .(6

ל־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה )ירמיה כה  ← .(30קידום התוכן:
ָכּ ַ

נבע nbʿ

ל־מ ְמ ָלכוֹת גְּ ד ֹלוֹת ְל ִמ ְל ָח ָמה
ל־א ָרצוֹת ַרבּוֹת וְ ַע ַ
וַ יִּ נָּ ְבאוּ ֶא ֲ

ְוּל ָר ָעה ְוּל ָד ֶבר )ירמיה כח .(8
התפעל.

רוּח
] .1כמו נפעל  [1עומד :וַ ִתּ ְצ ַלח ָע ָליו ַ

תוֹכם )שמ”א י ] .2 .(10כמו נפעל [2
ֹלהים וַ יִּ ְתנַ ֵבּא ְבּ ָ
ֱא ִ
ת־ע ִמּי ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵאל )ירמיה
עומדִ :הנַּ ְבּאוּ ַב ַבּ ַעל וַ יַּ ְתעוּ ֶא ַ
ם־רע
כג > ∼ • .(16דבר< :לוֹא־יִ ְתנַ ֵבּא ָע ַלי טוֹב ִכּי ִא ָ
)מל”א כב  ∼ • .(18ל>פלוני<ָ :ל ָמּה לֹא גָ ַע ְר ָתּ ְבּיִ ְר ְמיָ הוּ

קל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= פורץ,

מבעבע([.
הפעיל.

 =] .1אמר ,ביטא[ ∼ ל>פלוני< אתִ :הנֵּ ה

אוֹד ָיעה ְד ָב ַרי ֶא ְת ֶכם )משלי א .(23
רוּחי ִ
יעה ָל ֶכם ִ
ַא ִבּ ָ
← השמטהַ :תּ ַבּ ְענָ ה ְשׂ ָפ ַתי ְתּ ִה ָלּה )תהלים קיט .(171
בוּבי ָמוֶ ת ְיַב ִאישׁ
 =] .2התסיס ,גרם שיבעבע[ ∼ את :זְ ֵ

רוֹק ַח )קהלת י .(1
יע ֶשׁ ֶמן ֵ
ִיַבּ ַ

ָה ֲענְּ ת ִֹתי ַה ִמּ ְתנַ ֵבּא ָל ֶכם )ירמיה כט > ∼ • .(27דבר<

נגד ngd

ל>פלוני<ֲ :חזוֹן ֶשׁ ֶקר וְ ֶק ֶסם … ֵה ָמּה ִמ ְתנַ ְבּ ִאים ָל ֶכם

ְך־בּהּ )ירמיה מב (3
ת־ה ֶדּ ֶרְך ֲא ֶשׁר נֵ ֶל ָ
ֹלהיָך ֶא ַ
ָלנוּ יְ הוָ ה ֱא ֶ

)ירמיה יד .(14

]ראה סעיף  ← .[5.4.2השמטהַ :הגִּ ָידה־נָּ א ְשׁ ֶמָך )בראשית

נבח nbḥ

קל =] .השמיע נביחה[ עומדְ :כּ ָל ִבים

יוּכלוּ ִלנְ בּ ַֹח )ישעיה נו .(10
ִא ְלּ ִמים לֹא ְ

נבט nbṭ

פִּעל =] .הסתכל[ ∼ ל)כיוון/יעד( :וְ נִ ַבּט

ָל ָא ֶרץ וְ ִהנֵּ ה־ח ֶֹשְׁך )ישעיה ה .(30
הפעיל.

 =] .1הסתכל ,הפנה מבטו[ עומד )×:(~30

ת־דּוִ ד )שמ”א יז • .(42
וַ ֵיַּבּט ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי וַ יִּ ְר ֶאה ֶא ָ

הפעיל =] .אמר[ ∼ ל>פלוני< את :וְ יַ גֶּ ד־

לב  ∼ • .(30ל>פלוני< }תוכן{ַ :הגֵּ ד ִהגִּ יד ָלנוּ ִכּי נִ ְמ ְצאוּ
ָה ֲאתֹנוֹת )שמ”א י  ← .(16השמטה :וַ יַּ גֵּ ד ַהצּ ֶֹפה ֵלאמֹר

א־שׁב )מל”ב ט .(20
יהם וְ ל ֹ ָ
ד־א ֵל ֶ
ָבּא ַע ֲ
הָפעַל =] .נאמר )סביל סתמי([ ∼ ל>פלוני< אתָ :חזוּת
ד־לי )ישעיה כא  ∼ • .(2ל>נמען< }תוכן{ :וַ יֻּ גַּ ד
ָק ָשׁה ֻהגַּ ִ

ְל ֶמ ֶלְך ִמ ְצ ַריִ ם ִכּי ָב ַרח ָה ָעם )שמות יד .(5

ל־מ ְר ֵאהוּ וְ ֶאל־גְּ ב ַֹהּ
ל־תּ ֵבּט ֶא ַ
)×ַ :(~35א ַ

נגהּ ngh

קוֹמתוֹ )שמ”א טז  ∼ • .(7על )×ְ :(1ל ַמ ַען ַה ִבּיט ַעל־
ָ

)ישעיה ט .(1

עוֹר ֶיהם )חבקוק ב  =] .2 .(15ראה[ ∼ את )×:(~15
ְמ ֵ

ֹלהי
י־א ָתּה ָתּ ִאיר נֵ ִרי יְ הוָ ה ֱא ַ
הפעיל =] .האיר[ ∼ אתִ :כּ ַ

וּמ ֲע ֵשׂה יָ ָדיו לֹא ָראוּ )ישעיה
וְ ֵאת פּ ַֹעל יְ הוָ ה לֹא ִיַבּיטוּ ַ

יַ גִּ ַיהּ ָח ְשׁ ִכּי )תהלים יח .(29

∼

ל)כיוון/יעד(

ה ] (12ראה סעיף  =] .3 .[5.5.1התבונן היטב[ ∼ ב־:
וְ ִה ַבּ ְט ָתּ ַצר ָמעוֹן ְבּכֹל ֲא ֶשׁר־יֵ ִיטיב ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵאל )שמ”א ב
] .4 .(32עם נימה של שמחה לאיד[ ∼ ב־ :וַ ַתּ ֵבּט ֵעינִ י

קל =] .יבש ,קמל[ עומד :לֹא־יִבּוֹל

ת־א ָשּׁה וָ ֵמת )שמות כא .(28
ת־אישׁ אוֹ ֶא ִ
שׁוֹר ֶא ִ

ָק ֵמינוּ )תהלים מד .(6
וּב ֵעת ֵקץ יִ ְתנַ גַּ ח ִעמּוֹ
התפעל] .הדדי של פִּעל[ ∼ עםְ :

ָע ֵלהוּ וְ לֹא־יִ תֹּם ִפּ ְריוֹ )יחזקאל מז .(12

נבל nbl II

קל =] .הכה בקרניים[ ∼ את :וְ ִכי־יִ גַּ ח

פִּעל] .כמו קל[ ∼ אתְ :בָּך ָצ ֵרינוּ נְ נַ גֵּ ַח ְבּ ִשׁ ְמָך נָ בוּס

שׁוּרי )תהלים צב ] (12ראה סעיף .[5.5.1
ְבּ ָ

נבל nbl I

נגח ngḥ

יהם
קל =] .זרח[ עומד :אוֹר נָ גַ הּ ֲע ֵל ֶ

קל =] .התנהג כנבל[ עומדִ :אם־

ֶמ ֶלְך ַהנֶּ גֶ ב וְ יִ ְשׂ ָתּ ֵער ָע ָליו ֶמ ֶלְך ַה ָצּפוֹן )דניאל יא .(40

נגן ngn

מּוֹת )משלי ל .(32
נָ ַב ְל ָתּ ְב ִה ְתנַ ֵשּׂא וְ ִאם־זַ ָ
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קל] .בינוני בלבד ,כשם עצם )= נַגָּן([.

עברית

ת־ה ִכּנּוֹר
פִּעל =] .השמיע נגינה[ עומד :וְ ָל ַקח ָדּוִ ד ֶא ַ

נגף ngp

נוֹתי נְ נַ גֵּ ן ָכּל־יְ ֵמי
וְ נִ גֵּ ן ְבּיָ דוֹ )שמ”א טז  ∼ • .(23נגינה :וּנְ גִ ַ

ֲאנָ ִשׁים וְ נָ גְ פוּ ִא ָשּׁה ָה ָרה וְ יָ ְצאוּ יְ ָל ֶד ָיה )שמות כא .(22

ל־בּית יְ הוָ ה )ישעיה לח .(20
ַחיֵּ ינוּ ַע ֵ

 =] .2הכה )במלחמה([ ∼ את >פלוני< :וַ יִּ גֹּף יְ הוָ ה ֶאת־

נגע ngʿ

קל =] .1 .היה במגע ,מישש[ ∼ ב־:

וַ ִתּ ְק ַרב ֶא ְס ֵתּר וַ ִתּגַּ ע ְבּרֹאשׁ ַה ַשּׁ ְר ִביט )אסתר ה • .(2

ל־שׂ ָפ ָתי )דניאל י (16
∼ עלִ :כּ ְדמוּת ְבּנֵ י ָא ָדם נֹגֵ ַע ַע ְ
]ראה סעיף  5.7.3.1הערה  =] .2 .[171הכה ,פגע[ ∼ ב־:
ל־תּ ֵרעוּ )תהלים קה .(15
יאי ַא ָ
יחי וְ ִלנְ ִב ַ
ל־תּגְּ עוּ ִב ְמ ִשׁ ָ
ַא ִ
הוּדה נָ גַ ע
י־ב ָאה ַעד־יְ ָ
 =] .3בא ,קרב[ ∼ ל)כיוון/יעד(ִ :כּ ָ

ד־שׁ ַער ַע ִמּי )מיכה א > =] .4 .(9מועד< בא[ עומד:
ַע ַ
וַ יִּ גַּ ע ַהח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִיעי )עזרא ג .(1
הוֹשׁ ַע
נפעל =] .ניגף ,הוכה )במלחמה([ עומד :וַ יִּ נָּ גְ עוּ יְ ֻ

וְ ָכל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְפנֵ ֶיהם )יהושע ח .(15

קל =] .1 .דחף ,פצע[ ∼ את :וְ ִכי־יִ נָּ צוּ

יָמן ִל ְפנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל )שופטים כ ] (35ראה סעיף .3 .[6.1.6
ִבּנְ ִ

]= הכה במחלה[ ∼ את :וַ יִּ גֹּף יְ הוָ ה ֶאת־נָ ָבל וַ יָּ מֹת )שמ”א
כה  =] .4 .(38הטיל מגפה[ ∼ מגפהִ :הנֵּ ה יְ הוָ ה נֹגֵ ף

דוֹלה ְבּ ַע ֶמָּך )דה”ב כא  =] .5 .(14הכשיל ,גרם
ַמגֵּ ָפה גְ ָ
ן־תּגֹּף ָבּ ֶא ֶבן ַרגְ ֶלָך )תהלים צא .(12
שימעד[ ∼ אתֶ :פּ ִ
נפעל =] .הוכה )במלחמה([ עומד :וְ לֹא ִתּנָּ גְ פוּ ִל ְפנֵ י

א ֵֹיְב ֶיכם )במדבר יד ] (42ראה סעיף .[6.1.6
יכם
וּב ֶט ֶרם יִ ְתנַ גְּ פוּ ַרגְ ֵל ֶ
התפעל =] .נכשל ,מעד[ עומדְ :

ל־ה ֵרי נָ ֶשׁף )ירמיה יג .(16
ַע ָ

נגר ngr

נפעל> =] .1 .נוזל< נזל ,זרם[ עומד:

וְ ַכ ַמּיִ ם ַהנִּ גָּ ִרים ַא ְר ָצה ֲא ֶשׁר לֹא יֵ ָא ֵספוּ )שמ”ב יד .(14

ת־ה ֶמּ ֶלְך
פִּעל =] .הכה במחלה[ ∼ את :וַ יְ נַ גַּ ע יְ הוָ ה ֶא ַ

 =] .2הזיל ,הפריש נוזל[ עומד )או ← השמטה?(ֵ :עינִ י

וַ יְ ִהי ְמצ ָֹרע ַעד־יוֹם מֹתוֹ )מל”ב טו .(5

נִ גְּ ָרה וְ לֹא ִת ְד ֶמה )איכה ג ] (49ראה סעיף .[5.10.2.1

פֻּעל =] .הוכה במחלה[ עומדַ :בּ ֲע ַמל ֱאנוֹשׁ ֵאינֵ מוֹ וְ ִעם־

הפעיל =] .1 .שפך ,מזג[ ∼ >נוזל< ← פרטיטיבִ :כּי

ָא ָדם לֹא יְ נֻ גָּ עוּ )תהלים עג .(5

כוֹס ְבּיַ ד־יְ הוָ ה וְ יַ יִ ן ָח ַמר ָמ ֵלא ֶמ ֶסְך וַ יַּ גֵּ ר ִמזֶּ ה )תהלים עה

יענוּ
ד־הגִּ ֵ
הפעיל =] .1 .בא ,קרב[ ∼ ל)כיוון/יעד( :דּ ֹמּוּ ַע ַ
עוֹדם ְמ ַד ְבּ ִרים ִעמּוֹ
יכם )שמ”א יד  ← .(9השמטהָ :
ֲא ֵל ֶ

וְ ָס ִר ֵיסי ַה ֶמּ ֶלְך ִהגִּ יעוּ )אסתר ו > =] .2 .(14מועד< בא[
עומדָ :בּא ָה ֵעת ִהגִּ ַיע ַהיּוֹם )יחזקאל ז  =] .3 .(12הביא
במגע[ ∼ את ב־ )מתועד רק כבינוני במבנה סמיכות(:

.(9

יה
 =] .2השליך ,הפיל[ ∼ את :וְ ִהגַּ ְר ִתּי ַלגַּ י ֲא ָבנֶ ָ

וִ יס ֶֹד ָיה ֲאגַ ֶלּה )מיכה א .(6
מוֹרד
הָפעַל =] .נשפך ,זרם[ עומדְ :כּ ַמיִ ם ֻמגָּ ִרים ְבּ ָ

)מיכה א .(4

נגשׁ  ngšקל/נפעל =] .1 .בא ,קרב[ ∼ ל)כיוון/

יעי ַביִ ת ְבּ ַביִ ת ָשׂ ֶדה ְב ָשׂ ֶדה יַ ְק ִריבוּ ַעד ֶא ֶפס ָמקוֹם
הוֹי ַמגִּ ֵ

ל־ה ָעם ֵא ָליו )מל”א יח ] (30ראה סעיף .[6.1.9
יעד( :וַ יִּ גְּ שׁוּ ָכ ָ

על :וַ יִּ ְשׁ ַלח יְ הוָ ה ֶאת־יָ דוֹ וַ יַּ גַּ ע

ם־ל ָאה וִ ָיל ֶד ָיה וַ יִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ )בראשית לג
← השמטה :וַ ִתּגַּ שׁ גַּ ֵ

)ישעיה ה ∼ • .(8

ל־פּי )ירמיה ט (1
ַע ִ

את

]ראה סעיף  5.7.3.1הערה

]= הביא ,קירב[ ∼ את

.[171

.4

ד־א ֶרץ
ל)כיוון/יעד( :יַ ְשׁ ִפּ ָילהּ ַע ֶ

רוּח
 =] .2 .(7נגע ,בא במגע[ ∼ ב־ֶ :א ָחד ְבּ ֶא ָחד יִ גַּ שׁוּ וְ ַ

לֹא־יָבוֹא ֵבינֵ ֶיהם )איוב מא .(8

ד־ע ָפר )ישעיה כו  .5 .(5הגיעה יד >פלוני<
יענָּ ה ַע ָ
יַ גִּ ֶ

התפעל =] .התקרב )הוראה הדדית([ ← ריבויִ :ה ָקּ ְבצוּ

>דבר< = עלה ביד פלוני להשיג או לעשות דבר :וְ ִאם־

וָ בֹאוּ ִה ְתנַ גְּ שׁוּ יַ ְח ָדּו ְפּ ִל ֵיטי ַהגּוֹיִ ם )ישעיה מה .(20

ת־א ָשׁמוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא ְשׁ ֵתּי
לֹא ַתגִּ יע יָ דוֹ ֵדּי ֶשׂה וְ ֵה ִביא ֶא ֲ

הפעיל =] .1 .הביא ,קירב[ ∼ את ל)כיוון/יעד( :וַ יַּ גֵּ שׁ

ת ִֹרים )ויקרא ה .(7

א ָֹתם ֵא ָליו )בראשית מח  ← .(10השמטהָ :ק ְרבוּ ִר ְיב ֶכם

209

הענף הכנעני

מוֹת ֶיכם )ישעיה מא  =] .2 ;(21נתן[ ∼ את
… ַהגִּ ישׁוּ ֲע ֻצ ֵ

נדה /ndhנדא  ndʾפִּעל =] .הרחיק[ ∼ את

ם־לי ַב ִמּ ְד ָבּר )עמוס ה ← .(25
וּמנְ ָחה ִהגַּ ְשׁ ֶתּ ִ
ל־ַ :הזְּ ָב ִחים ִ

/ל־ַ :ה ְמנַ ִדּים ְליוֹם ָרע )עמוס ו .(3

השמטהַ :הגִּ ָשׁה ִלּי וְ א ְֹכ ָלה ִמ ֵצּיד ְבּנִ י )בראשית כז .(25

הפעיל] .כתיב בלבד[ ראה נדח  Iהפעיל.

הָפעַל.

 =] .1הובא ,קורב[ ∼ ל)כיוון/יעד( :יָ ֶדָך לֹא־

נדח /ndḥ Iדוח dwḥ II

נפעל.

=] .1

א־לנְ ֻח ְשׁ ַתּיִ ם ֻהגָּ שׁוּ )שמ”ב ג =] .2 .(34
ֲא ֻסרוֹת וְ ַרגְ ֶליָך ל ֹ ִ

סטה ,התרחק[ ∼ מןַ :ה ִאם ֵאין ֶעזְ ָר ִתי ִבי וְ ֻת ִשׁיָּ ה נִ ְדּ ָחה

וּמנְ ָחה
ל־מקוֹם ֻמ ְק ָטר ֻמגָּ שׁ ִל ְשׁ ִמי ִ
וּב ָכ ָ
ניתן[ ∼ ל>אל<ְ :

ית ָל ֶהם
ִמ ֶמּנִּ י )איוב ו  ← .(13השמטה :וְ נִ ַדּ ְח ָתּ וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ ָ

הוֹרה )מלאכי א .(11
ְט ָ

נגשׂ ngś

וַ ֲע ַב ְד ָתּם )דברים ד .(19

קל =] .1 .תבע חוב[ ∼ את >פלוני<:

ת־א ִחיָך ַתּ ְשׁ ֵמט יָ ֶדָך
ת־הנָּ ְכ ִרי ִתּגֹּשׂ וַ ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶ ה ְלָך ֶא ָ
ֶא ַ
)דברים טו  ∼ • .(3את >פלוני< >תשלום<ִ :אישׁ ְכּ ֶע ְרכּוֹ

ת־עם ָה ָא ֶרץ )מל”ב כג .(35
ת־הזָּ ָהב ֶא ַ
ת־ה ֶכּ ֶסף וְ ֶא ַ
נָ גַ שׂ ֶא ַ

 =] .2דחק ,לחץ[ ∼ את

יכם ִתּנְ גֹּשׂוּ
ל־ע ְצּ ֵב ֶ
>פלוני< :וְ ָכ ַ

 =] .2אבד ,נפוץ בגולה[

חוּ־שׁם
ָ
ל־ה ְמּקֹמוֹת ֲא ֶשׁר נִ ְדּ
הוּדים ִמ ָכּ ַ
ל־היְּ ִ
עומד :וַ יָּ ֻשׁבוּ ָכ ַ

)ירמיה מ .(12
פֻּעל =] .גורש ,סולק[ עומד :וַ ֲא ֵפ ָלה ְמנֻ ָדּח )ישעיה ח
.(22
הפעיל.

 =] .1הסיט ,הרחיק[ ∼

את

מןִ :כּי ִב ֵקּשׁ

ת־הנֹּגְ ִשׂים
)ישעיה נח  =] .3 .(3העביד ,רדה[ ∼ ב־ֶ :א ַ

ֹלהיָך )דברים יג  ← .(11השמטה:
יחָך ֵמ ַעל יְ הוָ ה ֱא ֶ
ְל ַה ִדּ ֲ

ָבּ ָעם וְ ֶאת־שׁ ְֹט ָריו )שמות ה .(6

ֲהלֹא ִה ַדּ ְח ֶתּם ֶאת־כּ ֲֹהנֵ י יְ הוָ ה )דה”ב יג  =] .2 .(9הפיץ

נפעל =] .נדחק ,נלחץ[ עומד :וְ ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָראוּ ִכּי ַצר־

לוֹ ִכּי נִ גַּ שׂ ָה ָעם )שמ”א יג .(6

נדא ndʾ
נדב ndb

.(20
הָפעַל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= רדוף([.

ראה נדה.
קל =] .עורר ,עודד לפעולה[ ∼

וּשׁ ָמ ָמה )יואל ב
ל־א ֶרץ ִציָּ ה ְ
בגולה[ ∼ את :וְ ִה ַדּ ְח ִתּיו ֶא ֶ

נדח ndḥ II
את

א־ת ְשׁ ִחית
קל =] .הניף[ ∼ את :ל ֹ ַ

ת־ע ָצהּ ִלנְ דּ ַֹח ָע ָליו גַּ ְרזֶ ן )דברים כ .(19
ֶא ֵ

ל־אישׁ וְ ִא ָשּׁה ֲא ֶשׁר נָ ַדב ִל ָבּם א ָֹתם
>פלוני< לפעולָ :כּ ִ

נפעל =] .הונף[ עומד :וְ נִ ְדּ ָחה יָ דוֹ ַבגַּ ְרזֶ ן ִל ְכר ֹת ָה ֵעץ

אכה )שמות לה  ← .(29השמטהָ :כּל־
ל־ה ְמּ ָל ָ
ְל ָה ִביא ְל ָכ ַ

)דברים יט .(5

ִאישׁ ֲא ֶשׁר־נְ ָשׂאוֹ ִלבּוֹ וְ כֹל ֲא ֶשׁר נָ ְד ָבה רוּחוֹ אֹתוֹ ֵה ִביאוּ

יח ָע ֵלינוּ ֶאת־
הפעיל =] .הנחית ,הטיל[ ∼ את :וְ ִה ִדּ ַ

רוּמת יְ הוָ ה )שמות לה .(21
ת־תּ ַ
ֶא ְ
התפעל.

ָה ָר ָעה )שמ”ב טו .(14

 =] .1התעורר לפעולה ,הציע עצמו[

נדף ndp

ם־כּמֹּץ
קל =] .דחף ,העיף[ ∼ אתִ :כּי ִא ַ

∼ לפעול :וַ ָיְב ֲרכוּ ָה ָעם ְלכֹל ָה ֲאנָ ִשׁים ַה ִמּ ְתנַ ְדּ ִבים ָל ֶשׁ ֶבת

רוּח )תהלים א .(4
ר־תּ ְדּ ֶפנּוּ ַ
ֲא ֶשׁ ִ

ירוּשׁ ָלםִ )נחמיה יא  ← .(2השמטהְ :בּ ִה ְתנַ ֵדּב ָעם ָבּ ֲרכוּ
ִבּ ָ

נפעל =] .נדחף ,הועף[ עומד :וְ כֹל ִמזְ ַרע יְ אוֹר יִ ַיבשׁ נִ ַדּף

יְ הוָ ה )שופטים ה  =] .2 .(2תרם ,נתן מרצונו[ ∼ את
ל־ְ :וּלכֹל ִמ ְתנַ ֵדּב נְ ָד ָבה ַליהוָ ה )עזרא ג  ← .(5השמטה:
ל־א ֶלּה )דה”א כט .(17
ֲאנִ י ְבּי ֶֹשׁר ְל ָב ִבי ִה ְתנַ ַדּ ְב ִתּי ָכ ֵ

נדד ndd

וְ ֵאינֶ נּוּ )ישעיה יט .(7

נדר ndr

קל.

 =] .1התחייב בנדר[ עומד :טוֹב

א־תדּ ֹר ִמ ֶשּׁ ִתּדּוֹר וְ לֹא ְת ַשׁ ֵלּם )קהלת ה • .(4
ֲא ֶשׁר ל ֹ ִ

∼ נֶ ֶדרִ :כּי־נֵ ֶדר נָ ַדר ַע ְב ְדָּך )שמ”ב טו ] (8ראה סעיף .[5.4.2

ראה נוד.
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• ∼ נֶ ֶדר ל>אל< :וְ נָ ְדרוּ־נֵ ֶדר ַליהוָ ה וְ ִשׁ ֵלּמוּ )ישעיה יט
.(21

 =] .2הבטיח )לתת([ ∼ >דבר< ל>אל<ֲ :א ֶשׁר

יִ דּ ֹר ָק ְר ָבּנוֹ ַליהוָ ה ַעל־נִ זְ רוֹ )במדבר ו .(21

נהג nhg I

קל =] .1 .הסיע[ ∼ >כלי רכב<:

ו  ∼ • .(3ב>כלי רכב< :וְ ֻעזָּ א וְ ַא ְחיוֹ נ ֲֹהגִ ים ָבּ ֲעגָ ָלה

)דה”א יג ] (7ראה סעיף  =] .2 .[5.10.3.2הוליך ,הוביל[
ת־חיל ַה ָצּ ָבא )דה”א
יוֹאב ֶא ֵ
∼ >אדם/בהמה< :וַ יִּ נְ ַהג ָ
כ  ∼ • .(1ב>בהמה< :וְ נַ ַער ָקטֹן נ ֵֹהג ָבּם )ישעיה יא
] (6ראה סעיף  5.9הערה  =] .3 .[269הוביל את עצמו,
התנהג[ עומד :וְ ִל ִבּי נ ֵֹהג ַבּ ָח ְכ ָמה )קהלת ב .(3
 =] .1הסיע[ ∼ >כלי רכב< :וַ יָּ ַסר ֵאת א ַֹפן

ַמ ְר ְכּב ָֹתיו וַ יְ נַ ֲהגֵ הוּ ִבּ ְכ ֵב ֻדת )שמות יד  =] .2 .(25הוליך,
ת־בּנ ַֹתי ִכּ ְשׁ ֻביוֹת
הוביל[ ∼ >אדם/בהמה< :וַ ְתּנַ ֵהג ֶא ְ

ָח ֶרב )בראשית לא .(26

נהג nhg II

יה
פִּעל =] .המה[ עומד :וְ ַא ְמה ֶֹת ָ

ל־המוֹן ִמ ְצ ַריִ ם )יחזקאל לב .(18
נְ ֵהה ַע ֲ

 =] .1הנחה ,הוביל[ ∼ את:

ל־מי ְמנֻ חוֹת יְ נַ ֲה ֵלנִ י )תהלים כג .(2
ַע ֵ

 =] .2כלכל,

ל־מ ְקנֵ ֶהם ַבּ ָשּׁנָ ה ַה ִהוא
פרנס[ ∼ את :וַ יְ נַ ֲה ֵלם ַבּ ֶלּ ֶחם ְבּ ָכ ִ

)בראשית מז .(17

נוא nwʾ

הפעיל.

מביצוע חובה[ ∼ את

 =] .1פטר מהבטחה ,מנע

יה א ָֹתהּ
ם־הנִ יא ָא ִב ָ
>פלוני< :וְ ִא ֵ

ְבּיוֹם ָשׁ ְמעוֹ ָכּל־נְ ָד ֶר ָיה )במדבר ל .(6

 =] .2ביטל[

∼ >דבר< :יְ הוָ ה ֵה ִפיר ֲע ַצת־גּוֹיִ ם ֵהנִ יא ַמ ְח ְשׁבוֹת ַע ִמּים

)תהלים לג .(10

נוב nwb

קל.

 =] .1צמח ,שגשג[ עומד :עוֹד

יְ נוּבוּן ְבּ ֵשׂ ָיבה ְדּ ֵשׁנִ ים וְ ַר ֲענַ נִּ ים יִ ְהיוּ )תהלים צב .2 .(15

י־צ ִדּיק יָ נוּב ָח ְכ ָמה )משלי
]= הצמיח ,הפיק[ ∼ אתִ :פּ ַ
נוֹבב ְבּ ֻתלוֹת )זכריה
פּוֹלֵל =] .הצמיח[ ∼ את :וְ ִתירוֹשׁ יְ ֵ

נוד /nwdנדד ndd

קל =] .1 .שוטט ,תעה,

)ישעיה לג  =] .2 .(3התנועע ,נע מצד לצד[ עומד:
ברח[ ∼ מן :וְ ָהיָ ה ָכל־ר ַֹאיִ ְך יִ דּוֹד ִמ ֵמְּך )נחום ג .4 .(7
]= נענע ,הניע מצד לצד[ ∼ >איבר< :וְ לֹא ָהיָ ה נ ֵֹדד ָכּנָ ף

וּמ ַצ ְפ ֵצף )ישעיה י  =] .5 .(14נענע ראשו
וּפ ֶֹצה ֶפה ְ
לאות אבל או השתתפות בצער[ ∼ ל>פלוני<ַ :אל־

ל־תּנֻ דוּ לוֹ )ירמיה כב .(10
ִתּ ְבכּוּ ְל ֵמת וְ ַא ָ

התפעל =] .התקדם ,הלך[ עומד :יַ ֲע ָבר־נָ א ֲאד ֹנִ י ִל ְפנֵ י

ַע ְבדּוֹ וַ ֲאנִ י ֶא ְתנָ ֲה ָלה ְל ִא ִטּי )בראשית לג .(14

נהם nhm

וְ נָ ָהרוּ ְוּפנֵ ֶיהם ַאל־יֶ ְח ָפּרוּ )תהלים לד .(6

ַכּ ֲא ֶשׁר יָ נוּד ַה ָקּנֶ ה ַבּ ַמּיִ ם )מל”א יד  =] .3 .(15התרחק,

ל־בּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַא ֲח ֵרי יְ הוָ ה )שמ”א ז .(2
וַ יִּ נָּ הוּ ָכּ ֵ

נהל nhl

נהר nhr II

קל =] .קרן ,זרח[ עומדִ :ה ִבּיטוּ ֵא ָליו

רוֹמ ֻמ ֶתָך נָ ְפצוּ גּוֹיִ ם
הלך[ עומדִ :מקּוֹל ָהמוֹן נָ ְדדוּ ַע ִמּים ֵמ ְ

נפעל =] .דבק ,נמשך[ ∼ אחרי:

פִּעל.

ל־הגּוֹיִ ם )ישעיה ב .(2
ָכּ ַ

ט .(17

ן־א ָדם
קל =] .קונן ,בכה[ עומדֶ :בּ ָ

נהה nhh II

קל =] .זרם כנהר[ עומד :וְ נָ ֲהרוּ ֵא ָליו

י .(31

ְמנַ ֲהגוֹת ְכּקוֹל יוֹנִ ים )נחום ב .(8

נהה nhh I

ל־בּ ִלילוֹ )איוב ו .(5
ֶד ֶשׁא ִאם יִ גְ ֶעה־שּׁוֹר ַע ְ

נהר nhr I

ת־ה ֲעגָ ָלה ֲח ָד ָשׁה )שמ”ב
וְ ֻעזָּ א וְ ַא ְחיוֹ ְבּנֵ י ֲא ִבינָ ָדב נ ֲֹהגִ ים ֶא ָ

פִּעל.

נהק nhq

ק־פּ ֶרא ֲע ֵלי־
קל =] .נער[ עומדֲ :היִ נְ ַה ֶ

א־נוֹדע
נוֹדד וְ ל ֹ ַ
פּוֹלַל =] .נעלם[ עומדֶ :שׁ ֶמשׁ זָ ְר ָחה וְ ַ

ְמקוֹמוֹ ַאיָּ ם )נחום ג .(17

קל =] .שאג[ עומד :ושאג )ק’ יִ ְשׁ ַאג(

אחז ֶט ֶרף )ישעיה ה .(29
ַכּ ְכּ ִפ ִירים וְ יִ נְ הֹם וְ י ֹ ֵ

נוּע
נוֹע ָתּ ַ
התפולל =] .1 .התנועע ,נע מצד לצד[ עומדַ :

נוֹד ָדה ַכּ ְמּלוּנָ ה )ישעיה כד =] .2 .(20
ֶא ֶרץ ַכּ ִשּׁכּוֹר וְ ִה ְת ְ
211

הענף הכנעני

מוֹע ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֶא ְפ ַריִ ם
נענע ראשו לאות צער[ עומדָ :שׁ ַ

.(18

נוֹדד יִ ַסּ ְר ַתּנִ י וָ ִאוָּ ֵסר )ירמיה לא .(18
ִמ ְת ֵ

הָפעַל.

הפעיל =] .1 .גירש ,הרחיק[ ∼ את מן :יֶ ְה ְדּ ֻפהוּ ֵמאוֹר

ל־מ ֻכנָ ָתהּ )זכריה ה .(11
ָשּׁם ַע ְ

וּמ ֵתּ ֵבל יְ נִ ֻדּהוּ )איוב יח  ← .(18השמטה :וְ יַ ד־
ֶאל־ח ֶֹשְׁך ִ

ח־לנוּ )איכה ה .(5
∼ ל>פלוני< :יָ גַ ְענוּ לא )ק’ וְ לֹא( הוּנַ ָ

ל־תּנִ ֵדנִ י )תהלים לו  =] .2 .(12נענע ראשו
ְר ָשׁ ִעים ַא ְ

נוט nwṭ

עוֹבר
לאות אבל או השתתפות בצער[ ∼ בראש :כֹּל ֵ

ָע ֶל ָיה יִ שּׁ ֹם וְ יָ נִ יד ְבּרֹאשׁוֹ )ירמיה יח (16

]ראה סעיף 5.10.3.2

הערה .[332
הָפעַל =] .הורחק[ עומדַ :כּ ֲחלוֹם יָ עוּף וְ לֹא יִ ְמ ָצאוּהוּ

וְ יֻ ַדּד ְכּ ֶחזְ יוֹן ָליְ ָלה )איוב כ .(8

נוה nwh I

קל =] .ישב בנווה )?([ עומד :גֶּ ֶבר

יָ ִהיר וְ לֹא יִ נְ וֶ ה )חבקוק ב .(5

נוה nwh II

הפעיל =] .רומם ,שיבח[ ∼ את:

ֹלהי ָא ִבי וַ ֲאר ְֹמ ֶמנְ הוּ )שמות טו .(2
זֶ ה ֵא ִלי וְ ַאנְ וֵ הוּ ֱא ֵ

נוח nwḥ

קל.

 =] .1היה שקט ,שלו[ עומד:

)דברים ה ] .2 .(14עם נושא סתמי ,בציון החוֹוה[
נוּח ִלי )איוב
∼ ל>פלוני<ָ :שׁ ַכ ְב ִתּי וְ ֶא ְשׁקוֹט יָ ַשׁנְ ִתּי ָאז יָ ַ
ג ] (13ראה סעיף  =] .3 .[5.1.4נעצר ,עמד ,התמקם[
∼ ב)מקום( :וַ יַּ ַעל ָה ַא ְר ֶבּה … וַ יָּ נַ ח ְבּכֹל גְּ בוּל ִמ ְצ ָריִ ם

)שמות י > =] .4 .(14רוח< שרתה[ ∼ על >פלוני<:

קל =] .התנודד ,נפל[ עומד :יִ ְרגְּ זוּ ַע ִמּים

… ָתּנוּט ָה ָא ֶרץ )תהלים צט .(1

נום nwm

ישׁן
קל =] .ישן[ עומד :לֹא יָ נוּם וְ לֹא יִ ָ

)ישעיה ה .(27

נוס nws

קל.

 =] .1ברח[ ∼ מפני :וַ יָּ נָ ס ֲא ָרם

ִמ ְפּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל )שמ”ב י  ← .(18השמטה :וְ נַ ְס ֶתּם וְ ֵאין־

ר ֵֹדף ֶא ְת ֶכם )ויקרא כו  =] .2 .(17נעלם ,נמוג[ עומד:
פוּח ַהיּוֹם וְ נָ סוּ ַה ְצּ ָל ִלים )שה”ש ב .(17
ַעד ֶשׁיָּ ַ
רוּח יְ הוָ ה נ ְֹס ָסה בוֹ )ישעיה
פּוֹלֵל =] .דחף ,דחק[ ∼ ב־ַ :
נוֹסס
התפולל =] .ברח[ ∼ מפני :נָ ַת ָתּה ִלּ ֵיר ֶאיָך נֵּ ס ְל ִה ְת ֵ

ִמ ְפּנֵ י ק ֶֹשׁט )תהלים ס .(6
הפעיל =] .הבריח[ ∼ את מפני :וְ גִ ְדעוֹן ְבּנוֹ ח ֵֹבט ִח ִטּים
יכה
ַבּגַּ ת ְל ָהנִ יס ִמ ְפּנֵ י ִמ ְדיָ ן )שופטים ו  ← .(11השמטהֵ :א ָ

וּשׁנַ יִ ם יָ נִ יסוּ ְר ָב ָבה )דברים לב .(30
יִ ְרדּ ֹף ֶא ָחד ֶא ֶלף ְ

נוע nwʿ

קל =] .1 .נדד ,שוטט[ עומד :נָ עוּ ִעוְ ִרים

ַבּחוּצוֹת )איכה ד  =] .2 .(14רעד ,התנדנד[ עומד :וַ יָּ נַ ע

רוּח וַ יִּ ְתנַ ְבּאוּ )במדבר יא .(25
יהם ָה ַ
נוֹח ֲע ֵל ֶ
וַ יְ ִהי ְכּ ַ
 =] .1השאיר ,עזב[ ∼ את :וַ יַּ נִּ יחוּ אֹתוֹ

ד־הבּ ֶֹקר ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּ ה מ ֶֹשׁה )שמות טז ;(24
ַע ַ

 =] .2ניתן מנוח[

נט .(19

נוּח ַע ְב ְדָּך וַ ֲא ָמ ְתָך ָכּמוָֹך
אכה … ְל ַמ ַען יָ ַ
ל־מ ָל ָ
לֹא ַת ֲע ֶשׂה ָכ ְ

הפעיל.

יחה
 =] .1הושׂם ,הוצב[ ∼ ב)מקום( :וְ ֻהנִּ ָ

=] .2

י־רוּח )ישעיה ז .(2
ַ
נוֹע ֲע ֵצי־יַ ַער ִמ ְפּנֵ
וּל ַבב ַעמּוֹ ְכּ ַ
ְל ָבבוֹ ְ
נּוֹע ַבּ ְכּ ָב ָרה )עמוס ט
נפעל =] .טולטל[ עומדַ :כּ ֲא ֶשׁר יִ ַ

יחנִ י ְבּתוְֹך ַה ִבּ ְק ָעה וְ ִהיא
שם ,הציב[ ∼ את ב)מקום( :וַ יְ נִ ֵ

.(9

ְמ ֵל ָאה ֲע ָצמוֹת )יחזקאל לז  =] .3 .(1השקיט ,שיכך[

הפעיל.

ת־ח ָמ ִתי ָבְּך )יחזקאל כד .4 .(13
יחי ֶא ֲ
ד־הנִ ִ
∼ אתַ :ע ֲ

ַא ְר ָבּ ִעים ָשׁנָ ה )במדבר לב  =] .2 .(13טלטל[ ∼ את:

יח ְל ִאישׁ ְל ָע ְשׁ ָקם
א־הנִּ ַ
]= הרשה[ ∼ ל>פלוני< לפעול :ל ֹ ִ

ל־בּ ְר ַכּי וְ ַכפּוֹת יָ ָדי )דניאל י
יענִ י ַע ִ
וְ ִהנֵּ ה־יָ ד נָ גְ ָעה ִבּי וַ ְתּנִ ֵ

יח ָא ָדם
א־הנִּ ַ
)דה”א טז  ∼ • .(21את >פלוני< לפעול :ל ֹ ִ

 =] .3 .(10הניד ראשו לאות לעג[ ∼ ראשָ :כּל־ע ְֹב ֵרי

 =] .5עזב ,נתן מנוח[

רוּשׁ ָלםִ )איכה ב • .(15
ל־בּת יְ ָ
אשׁם ַע ַ
ֶד ֶרְך ָשׁ ְרקוּ וַ יָּ נִ עוּ ר ֹ ָ

ְל ָע ְשׁ ָקם )תהלים קה .(14

∼ ל>פלוני<ַ :הנִּ יחוּ לוֹ ִאישׁ ַאל־יָ נַ ע ַע ְצמ ָֹתיו )מל”ב כג
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] .1גורם של קל  ∼ [1את :וַ יְ נִ ֵעם ַבּ ִמּ ְד ָבּר

אשׁי )איוב טז (4
יכם ְבּמוֹ ר ֹ ִ
יעה ֲע ֵל ֶ
∼ בראש :וְ ָאנִ ָ

]ראה

עברית

ט .(10

סעיף .[5.10.3.2

נוף nwp I

פּוֹלֵל =] .נענע[ ∼ את :יְ נ ֵֹפף יָ דוֹ ַהר

הפעיל.

 =] .1הפריש ,הרחיק[ ∼

את

מן :וְ ִהזַּ ְר ֶתּם

־ציּוֹן )ישעיה י .(32
בית )ק’ ַבּת( ִ

ת־בּנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ֻטּ ְמ ָא ָתם )ויקרא טו .(31
ֶא ְ

הפעיל =] .1 .הגביהּ ,הרים[ ∼ את :וְ ֶח ְר ֵמשׁ לֹא ָתנִ יף

התרחק[ ∼ מןִ :מיַּ יִ ן וְ ֵשׁ ָכר יַ זִּ יר ח ֶֹמץ יַ יִ ן וְ ח ֶֹמץ ֵשׁ ָכר לֹא

 =] .2הרים ,הגיש

יִ ְשׁ ֶתּה )במדבר ו  =] .3 .(3הקדיש את עצמו כנזיר[

ַעל ָק ַמת ֵר ֶעָך )דברים כג .(26

=] .2

נוּפה ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה
)בפולחן([ ∼ >מנחה< :וְ ֵהנַ ְפ ָתּ א ָֹתם ְתּ ָ

∼ ל>אל<ִ :לנְ דּ ֹר נֶ ֶדר נָ זִ יר ְל ַהזִּ יר ַליהוָ ה )במדבר ו .(2

)שמות כט ] (24ראה סעיף .[5.8.1

נחה nḥh

הָפעַל =] .הורם ,הוגש )בפולחן([ עומד :וְ ֵאת שׁוֹק

הוּרם ֵמ ֵאיל ַה ִמּ ֻלּ ִאים )שמות
רוּמה ֲא ֶשׁר הוּנַ ף וַ ֲא ֶשׁר ָ
ַה ְתּ ָ
כט .(27

נוף nwp II

קל =] .ריסס ,בזק[ ∼ >משטח<

>אבקה< :נַ ְפ ִתּי ִמ ְשׁ ָכּ ִבי מֹר ֲא ָה ִלים וְ ִקנָּ מוֹן )משלי ז .(17
ֹלהים
הפעיל =] .הרעיף[ ∼ את :גֶּ ֶשׁם נְ ָדבוֹת ָתּנִ יף ֱא ִ

)תהלים סח .(10

קל =] .הנהיג ,הוביל בדרך[ ∼ את:

נָ ִח ָית ַכצֹּאן ַע ֶמָּך )תהלים עז .(21
הפעיל.

ל־מחוֹז ֶח ְפ ָצם
]כמו קל[ ∼ את :וַ יַּ נְ ֵחם ֶא ְ

)תהלים קז .(30

נחל nḥl

קל.

 =] .1קיבל נחלה[ עומדִ :כּי

לֹא נִ נְ ַחל ִא ָתּם ֵמ ֵע ֶבר ַליַּ ְר ֵדּן וָ ָה ְל ָאה )במדבר לב .(19
• ∼ נחלהְ :בּתוְֹך ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא יִ נְ ֲחלוּ נַ ֲח ָלה )במדבר
יח .(24

עוֹכר ֵבּיתוֹ
 =] .2קיבל כנחלה[ ∼ >נכס<ֵ :

נוץ nwṣ

ראה נצה .II

נושׁ nwš

ראה אנשׁ.

ל>פלוני< )×ֵ :(1א ֶלּה ְשׁמוֹת ָה ֲאנָ ִשׁים ֲא ֶשׁר־יִ נְ ֲחלוּ ָל ֶכם

נזה nzh

ל־בּגָ ַדי
קל =] .ניתז[ עומד :וְ יֵ ז נִ ְצ ָחם ַע ְ

ת־ה ָא ֶרץ )במדבר לד .(17
ֶא ָ

ל־רוּח )משלי יא  =] .3 .(29נתן כנחלה[ ∼ >נכס<
ַ
יִ נְ ַח

בּוּשׁי ֶאגְ ָא ְל ִתּי )ישעיה סג .(3
ל־מ ְל ַ
וְ ָכ ַ

פִּעל =] .חילק ,נתן נחלה[ ∼ נחלהֵ :א ֶלּה ַהנְּ ָחֹלת

יהם ֵמי ַח ָטּאת
הפעיל =] .1 .התיז[ ∼ >נוזל<ַ :הזֵּ ה ֲע ֵל ֶ

יהוֹשׁ ַע ִבּן־נוּן )יהושע יט .(51
ֻ
ֲא ֶשׁר נִ ֲחלוּ ֶא ְל ָעזָ ר ַהכּ ֵֹהן וִ

)במדבר ח  =] .2 .(7הפתיע ,התמיהּ )?([ ∼ אתֵ :כּן

• ∼ את

יַ זֶּ ה גּוֹיִ ם ַר ִבּים )ישעיה נב .(15

יִ ְשׂ ָר ֵאל )במדבר לד .(29

נזל nzl

ת־בּנֵ י־
>פלוני<ֵ :א ֶלּה ֲא ֶשׁר ִצוָּ ה יְ הוָ ה ְלנַ ֵחל ֶא ְ

יחי
קל> =] .1 .נוזל< ניגר ,זרם[ עומדָ :ה ִפ ִ

התפעל =] .1 .קיבל כנחלה[ ∼ >נכס< :זֹאת ָה ָא ֶרץ

גַ נִּ י יִ זְּ לוּ ְב ָשׂ ָמיו )שה”ש ד  =] .2 .(16הגיר ,הפריש[

=] .2

לוּ־מיִ ם )ירמיה ט (17
ָ
∼ >נוזל< :וְ ַע ְפ ַע ֵפּינוּ יִ זְּ

]ראה סעיף

גוֹרל )במדבר לד .(13
ֲא ֶשׁר ִתּ ְתנַ ֲחלוּ א ָֹתהּ ְבּ ָ

הוריש ,נתן כנחלה[ ∼ >נכס< ל>פלוני< :וְ ִה ְתנַ ֲח ְל ֶתּם

.[5.10.2.1

א ָֹתם ִל ְבנֵ ֶיכם ַא ֲח ֵר ֶיכם ָל ֶר ֶשׁת ֲא ֻחזָּ ה )ויקרא כה .(46

הפעיל =] .הגיר ,הפריש[ ∼ >נוזל<ַ :מיִ ם ִמצּוּר ִהזִּ יל

הפעיל =] .1 .נתן כנחלה[ ∼ >נכס< את >פלוני<ְ :בּיוֹם

ָלמוֹ )ישעיה מח .(21

נזר nzr

ת־בּנָ יו ֵאת ֲא ֶשׁר־יִ ְהיֶ ה לוֹ )דברים כא ← .(16
ַהנְ ִחילוֹ ֶא ָ

 =] .1פרש ,נבדל[ ∼ מן :וְ יִ נָּ זְ רוּ

ת־בּנָ יו )יחזקאל מו .2 .(18
פרטיטיבֵ :מ ֲא ֻחזָּ תוֹ יַ נְ ִחל ֶא ָ

ִמ ָקּ ְד ֵשׁי ְבנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵאל )ויקרא כב  =] .2 .(2הקדיש את

]= הוריש ,נתן נחלה[ ∼ ל>פלוני<ְ :ל ַמ ַען ִתּ ְירשׁוּ ֶאת־

ל־פּעוֹר וַ יִּ נָּ זְ רוּ ַלבּ ֶֹשׁת )הושע
עצמו[ ∼ ל־ֵ :ה ָמּה ָבּאוּ ַב ַע ְ

טּוֹבה וְ ִהנְ ַח ְל ֶתּם ִל ְבנֵ ֶיכם ַא ֲח ֵר ֶיכם )דה”א כח .(8
ָה ָא ֶרץ ַה ָ

נפעל.
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הָפעַל =] .קיבל כנחלה[ ∼ >נכס<ֵ :כּן ָהנְ ַח ְל ִתּי ִלי יַ ְר ֵחי־

נחשׁ nḥš

נּוּ־לי )איוב ז .(3
ָשׁוְ א וְ ֵלילוֹת ָע ָמל ִמ ִ

ת־בּנוֹ ָבּ ֵאשׁ וְ עוֹנֵ ן וְ נִ ֵחשׁ וְ ָע ָשׂה אוֹב וְ יִ ְדּעֹנִ ים
וְ ֶה ֱע ִביר ֶא ְ

פִּעל =] .חקר ואמר עתידות[ עומד:

נפעל =] .1 .התחרט ,הצטער[ עומד:

)מל”ב כא .(6

ֶפּן־יִ נָּ ֵחם ָה ָעם ִבּ ְרא ָֹתם ִמ ְל ָח ָמה וְ ָשׁבוּ ִמ ְצ ָריְ ָמה )שמות יג

נחת nḥt

ל־ה ָר ָעה
 ∼ • .(17על/אל :שׁוּב ֵמ ֲחרוֹן ַא ֶפָּך וְ ִהנָּ ֵחם ַע ָ

יֵ ָחתּוּ )איוב כא  =] .2 .(13חדר ,הופנם[ ∼ ב)מקום(:

י־ה ְמ ַל ְכ ִתּי
ְל ַע ֶמָּך )שמות לב } ∼ • .(12תוכן{ :נִ ַח ְמ ִתּי ִכּ ִ

ֵתּ ַחת גְּ ָע ָרה ְב ֵמ ִבין ֵמ ַהכּוֹת ְכּ ִסיל ֵמ ָאה )משלי יז .(10

ת־שׁאוּל ְל ֶמ ֶלְך )שמ”א טו  =] .2 .(11ריחם[ ∼ על:
ֶא ָ

י־ח ֶצּיָך נִ ֲחתוּ ִבי )תהלים
נפעל =] .חדר[ ∼ ב)מקום(ִ :כּ ִ

ל־ע ָב ֶדיָך )תהלים צ .(13
ד־מ ָתי וְ ִהנָּ ֵחם ַע ֲ
שׁוּבה יְ הוָ ה ַע ָ
ָ

לח .(3

נחם nḥm

ל־בּנְ ִיָמן ָא ִחיו )שופטים
• ∼ אל :וַ יִּ נָּ ֲחמוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ִ
כא  ∼ • .(6ל־ :וְ ָה ָעם נִ ָחם ְל ִבנְ ִיָמן )שופטים כא .(15
ת־שׁוּע
ַ
 =] .3נרגע ,הפסיק להתאבל[ עומד :וַ ָתּ ָמת ַבּ

הוּדה )בראשית לח  ∼ • .(12על:
הוּדה וַ יִּ נָּ ֶחם יְ ָ
ֵא ֶשׁת־יְ ָ
ל־בּנֶ ָיה ִכּי ֵאינֶ נּוּ )ירמיה לא (15
ֵמ ֲאנָ ה ְל ִהנָּ ֵחם ַע ָ

]ראה

סעיף  =] .4 .[5.2.2.2ניקם ,השיג נקמה[ ∼ מןֶ :אנָּ ֵחם

אוֹיְבי )ישעיה א .(24
ִמ ָצּ ַרי וְ ִאנָּ ְק ָמה ֵמ ָ
פִּעל.

]= הרגיע ,גרם שיפסיק להתאבל[ ∼

את

>פלוני< :וְ נִ ַח ְמ ִתּים וְ ִשׂ ַמּ ְח ִתּים ִמיגוֹנָ ם )ירמיה לא • .(13

ל־תּ ִאיצוּ ְלנַ ֲח ֵמנִ י ַעל־שׁ ֹד ַבּת־
∼ את >פלוני< על/אלַ :א ָ

ַע ִמּי )ישעיה כב .(4
פֻּעל =] .הורגע ,הפסיק להתאבל[ עומדֵ :כּן ָאנ ִֹכי

ירוּשׁ ַלםִ ְתּנֻ ָחמוּ )ישעיה סו .(13
וּב ָ
ֲאנַ ֶח ְמ ֶכם ִ
התפעל.

 =] .1התחרט ,הצטער[ עומד :לֹא ִאישׁ

ן־א ָדם וְ יִ ְתנֶ ָחם )במדבר כג .(19
וּב ָ
יכזֵּ ב ֶ
ֵאל וִ ַ

=] .2

ל־ע ָב ָדיו יִ ְתנֶ ָחם )דברים לב .3 .(26
ריחם[ ∼ על :וְ ַע ֲ
ל־בּנָ יו וְ ָכל־
]= נרגע ,הפסיק להתאבל[ עומד :וַ יָּ ֻקמוּ ָכ ָ

ְבּנ ָֹתיו ְלנַ ֲחמוֹ וַ יְ ָמ ֵאן ְל ִה ְתנַ ֵחם )בראשית לז (35
.[5.2.2.2

]ראה סעיף

 =] .4ביקש נקמה[ עומדִ :הנֵּ ה ֵע ָשׂו ָא ִחיָך

ִמ ְתנַ ֵחם ְלָך ְל ָה ְרגֶ ָך )בראשית כז .(42

נחץ nḥṣ

קל] .בינוני פעול בלבד ,כשם תואר )=

דחוף ,בהול([.

נחר nḥr

קל.

וּב ֶרגַ ע ְשׁאוֹל
 =] .1ירד[ עומדְ :

פִּעל =] .1 .מתח ,הכין לירי[ ∼ >קשת< :וְ נִ ַחת ֶק ֶשׁת־

חוּשׁה זְ רֹע ָֹתי )שמ”ב כב .(35
נְ ָ

 =] .2יישר ,שיקע[

דוּד ָיה )תהלים סה .(11
יה ַרוֵּ ה נַ ֵחת גְּ ֶ
∼ אתְ :תּ ָל ֶמ ָ
בּוֹריָך
הפעיל =] .הוריד[ ∼ אתָ :שׁ ָמּה ַהנְ ַחת יְ הוָ ה גִּ ֶ

)יואל ד .(11

נטה nṭh

וּב ְתבוּנָ תוֹ
קל =] .1 .מתח ,פרשׂ[ ∼ אתִ :

נָ ָטה ָשׁ ָמיִ ם )ירמיה י .(12

 =] .2הרכין[ ∼ את :וַ יֵּ ט

ִשׁ ְכמוֹ ִל ְסבֹּל )בראשית מט  =] .3 .(15הושיט ,הניף[
ל־היָּ ם וַ יָּ ָשׁב ַהיָּ ם ִל ְפנוֹת בּ ֶֹקר
∼ יד :וַ יֵּ ט מ ֶֹשׁה ֶאת־יָ דוֹ ַע ַ
יתנוֹ )שמות יד ] • .(27בכוונה עוינת[ ∼ יד על :וְ נָ ִט ִתי
ְל ֵא ָ

ל־אדוֹם וְ ִה ְכ ַר ִתּי ִמ ֶמּנָּ ה ָא ָדם ְוּב ֵה ָמה )יחזקאל כה
יָ ִדי ַע ֱ
 =] .4 .(13פנה ,סב[ עומדֶ :דּ ֶרְך ַה ֶמּ ֶלְך נֵ ֵלְך לֹא נִ ֶטּה

וּשׂמֹאול )במדבר כ .(17
יָמין ְ
ִ

> =] .5צל< התארך,

נמתח[ עומד :נָ ֵקל ַל ֵצּל ִלנְ טוֹת ֶע ֶשׂר ַמ ֲעלוֹת לֹא ִכי יָ שׁוּב

ַה ֵצּל ֲאח ַֹרנִּ ית ֶע ֶשׂר ַמ ֲעלוֹת )מל”ב כ .(10
נפעל =] .1 .נמתח ,נפרשׂ[ עומד :וקוה )ק’ וְ ָקו( יִ נָּ ֶטה

רוּשׁ ָלםִ )זכריה א > =] .2 .(16צל< התארך ,נמתח[
ַעל־יְ ָ
י־ע ֶרב )ירמיה ו .(4
עומדִ :כּי יִ נָּ טוּ ִצ ְל ֵל ָ
הפעיל =] .1 .מתח ,פרשׂ[ ∼ את :וַ יַּ טּוּ ְל ַא ְב ָשׁלוֹם ָהא ֶֹהל
ל־הגָּ ג )שמ”ב טז  =] .2 .(22הרכין[ ∼ אתַ :ה ִטּי־נָ א
ַע ַ

ַכ ֵדְּך וְ ֶא ְשׁ ֶתּה )בראשית כד  =] .3 .(14הושיט ,הניף[
∼ יד :וַ יהוָ ה יַ ֶטּה יָ דוֹ וְ ָכ ַשׁל עוֹזֵ ר וְ נָ ַפל ָעזֻ ר )ישעיה לא .(3
יתְך
• ]בכוונה עוינת[ ∼ יד על :וָ ַאט ֶאת־יָ ִדי ָע ַליִ ְך וָ ַא ְשׁ ִח ֵ

ראה חרר.
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)ירמיה טו  =] .4 .(6הפנה ,הסב[ ∼ את :יַ טּוּ ֶא ְביוֹנִ ים

א  =] .2 .(6שמר טינה ,המשיך לכעוס[ עומדֲ :היִ נְ טֹר

א־ת ֶטּה
ִמ ָדּ ֶרְך )איוב כד  =] .5 .(4סילף[ ∼ משפט :ל ֹ ַ

עוֹלם ִאם־יִ ְשׁמֹר ָלנֶ ַצח )ירמיה ג  ∼ • .(5את >פלוני<:
ְל ָ

א־ת ַקּח שׁ ַֹחד )דברים טז .(19
ִמ ְשׁ ָפּט לֹא ַת ִכּיר ָפּנִ ים וְ ל ֹ ִ

ת־בּנֵ י ַע ֶמָּך )ויקרא יט .(18
א־תטֹּר ֶא ְ
א־תקֹּם וְ ל ֹ ִ
לֹ ִ

א־הטּוּ ֶאת־
 ∼ .6אֹזן = שמע ,הקשיב :וְ לֹא ָשׁ ְמעוּ וְ ל ֹ ִ

נטשׁ nṭš

ָאזְ נָ ם )ירמיה ז  ∼ • .(24אֹזן ל/אלְ :בּנִ י ִל ְד ָב ַרי ַה ְק ִשׁ ָיבה

ט־אזְ נֶ ָך )משלי ד ] (20ראה סעיף .[5.5.2
ַל ֲא ָמ ַרי ַה ָ

נטל nṭl

קל =] .1 .עזב ,השאיר מאחור[ ∼ את:

ת־ה ֵכּ ִלים ֵמ ָע ָליו )שמ”א יז  =] .2 .(22לא
וַ יִּ טֹּשׁ ָדּוִ ד ֶא ַ
עיבד[ ∼ >שדה< :וְ ַה ְשּׁ ִב ִיעת ִתּ ְשׁ ְמ ֶטנָּ ה וּנְ ַט ְשׁ ָתּהּ )שמות

קל =] .1 .הרים ,נשׂא[ ∼ אתֵ :הן ִאיִּ ים

כג  =] .3 .(11הרשה ,אפשר[ ∼ את >פלוני< לפעול:

ַכּ ַדּק יִ טּוֹל )ישעיה מ  =] .2 .(15ציווה ,פקד[ ∼ על

וְ לֹא נְ ַט ְשׁ ַתּנִ י ְלנַ ֵשּׁק ְל ָבנַ י וְ ִל ְבנ ָֹתי )בראשית לא .(28

>פלוני< :יֵ ֵשׁב ָבּ ָדד וְ יִ דּ ֹם ִכּי נָ ַטל ָע ָליו )איכה ג .(28

י־א ְרמוֹן
קל סביל =] .נעזב ,הושאר מאחור[ עומדִ :כּ ַ

פִּעל =] .הרים ,נשׂא[ ∼ את :וַ יְ נַ ְטּ ֵלם וַ יְ נַ ְשּׂ ֵאם ָכּל־יְ ֵמי

נֻ ָטּשׁ ֲהמוֹן ִעיר ֻעזָּ ב )ישעיה לב .(14

עוֹלם )ישעיה סג .(9
ָ

נטע nṭʿ

נפעל =] .1 .נעזב ,הושאר מאחור[ עומד :נִ ְטּ ָשׁה ַעל־

יתי ִלי
קל =] .1 .שתל[ ∼ >צמח<ָ :ע ִשׂ ִ

ַא ְד ָמ ָתהּ ֵאין ְמ ִק ָימהּ )עמוס ה  =] .2 .(2פשט[ ∼ ב־:

ל־פּ ִרי )קהלת ב • .(5
וּפ ְר ֵדּ ִסים וְ נָ ַט ְע ִתּי ָב ֶהם ֵעץ ָכּ ֶ
גַּ נּוֹת ַ

וּפ ִל ְשׁ ִתּים ָבּאוּ וַ יִּ נָּ ְטשׁוּ ְבּ ֵע ֶמק ְר ָפ ִאים )שמ”ב ה .3 .(18
ְ

∼ >אדמה< :וְ נָ ְטעוּ ְכ ָר ִמים וְ ָשׁתוּ ֶאת־יֵ ינָ ם )עמוס ט (14

]= רפה ,הידלדל[ עומד :נִ ְטּשׁוּ ֲח ָב ָליִ ְך ַבּל־יְ ַחזְּ קוּ )ישעיה

]ראה סעיף  5.10.1.1הערה  =] .2 .[274קבע בקרקע[ ∼ את:

לג .(23

ר־צ ִבי־ק ֶֹדשׁ )דניאל יא
יַמּים ְל ַה ְ
וְ יִ ַטּע ָא ֳה ֶלי ַא ַפּ ְדנוֹ ֵבּין ִ

נין nyn

.(45
נפעל.

]= נשתל[ עומדַ :אף ַבּל־נִ ָטּעוּ ַאף ַבּל־ז ָֹרעוּ

)ישעיה מ .(24

נטף nṭp

קל> =] .1 .נוזל< נזל ,ניגר[ עומד :וְ ָע ֵלימוֹ

ִתּטֹּף ִמ ָלּ ִתי )איוב כט  =] .2 .(22הזיל ,הגיר[ ∼ >נוזל<:
יִ ְטּפוּ ֶה ָה ִרים ָע ִסיס וְ ַהגְּ ָבעוֹת ֵתּ ַל ְכנָ ה ָח ָלב )יואל ד ← (18

נפעל =] .התקיים ,נשאר[ עומד :יְ ִהי ְשׁמוֹ

י־שׁ ֶמשׁ ינין )ק’ יִ נּוֹן( ְשׁמוֹ )תהלים עב .(17
עוֹלם ִל ְפנֵ ֶ
ְל ָ

ניר nyr

קל =] .חרש[ ∼ >שדה< :נִ ירוּ ָל ֶכם נִ יר

)ירמיה ד .(3

נכא nkʾ

ראה נכה.

נכה /nkhנכא nkʾ

נפעל =] .1 .נחבט ,נפצע[

ף־שׁ ַמיִ ם נָ ְטפוּ )תהלים סח (9
השמטהֶ :א ֶרץ ָר ָע ָשׁה ַא ָ

עומד :וְ ַשׁ ְב ֶתּם ֵמ ַא ֲח ָריו וְ נִ ָכּה וָ ֵמת )שמ”ב יא .2 .(15

]ראה סעיף .[5.10.2.1

י־שׁם נִ ְכּאוּ
ם־בּנֵ י ְב ִל ֵ
]= הושלך ,הופל[ עומדְ :בּנֵ י־נָ ָבל גַּ ְ

הפעיל =] .1 .הזיל ,הגיר[ ∼ >נוזל< :וְ ִה ִטּיפוּ ֶה ָה ִרים

ן־ה ָא ֶרץ )איוב ל .(8
ִמ ָ

ל־הגְּ ָבעוֹת ִתּ ְתמוֹגַ גְ נָ ה )עמוס ט .(13
ָע ִסיס וְ ָכ ַ

=] .2

פֻּעל.

]= הושמד[ עומד :וְ ַה ִפּ ְשׁ ָתּה וְ ַה ְשּׂע ָֹרה נֻ ָכּ ָתה

ניבא ,אמר נבואה[ ∼ ל>נמען<ַ :א ִטּף ְלָך ַליַּ יִ ן וְ ַל ֵשּׁ ָכר

)שמות ט .(31

)מיכה ב  ← .(11קידום התוכן :לֹא ִתנָּ ֵבא ַעל־יִ ְשׂ ָר ֵאל

ת־ה ָאתוֹן ַבּ ַמּ ֵקּל
הפעיל =] .1 .דחף ,חבט[ ∼ את :וַ יַּ ְך ֶא ָ

ל־בּית יִ ְשׂ ָחק )עמוס ז .(16
וְ לֹא ַת ִטּיף ַע ֵ

נטר nṭr

)במדבר כב  ∼ • .(27ב־ )בודדים( :וַ יָּ ֶטל ָשׁאוּל ֶאת־

קל =] .1 .דאג שלא ייפגע או יאבד,

שמר )= נצר קל  ∼ [(1אתַ :כּ ְר ִמי ֶשׁ ִלּי לֹא נָ ָט ְר ִתּי )שה”ש
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וּב ִקּיר )שמ”א יח  ∼ • .(11על
אמר ַא ֶכּה ְב ָדוִ ד ַ
ַה ֲחנִ ית וַ יּ ֹ ֶ

)× :(1וַ ַתְּך ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ַעל־רֹאשׁ יוֹנָ ה וַ יִּ ְת ַע ָלּף )יונה ד (8

]ראה

הענף הכנעני

ת־חצוֹר
סעיף  =] .2 .[5.7.3.1הרג ,המית[ ∼ את :וַ יִּ ְלכֹּד ֶא ָ

ת־א ָחיו וַ יַּ ִכּ ֵרם וַ יִּ ְתנַ ֵכּר ֲא ֵל ֶיהם )בראשית מב .(7
ֶא ֶ

ת־מ ְל ָכּהּ ִה ָכּה ֶב ָח ֶרב )יהושע יא  ← .(10פרטיטיב
וְ ֶא ַ

הפעיל =] .1 .זיהה[ ∼ את

ית־שׁ ֶמשׁ … וַ יַּ ְך ָבּ ָעם ִשׁ ְב ִעים ִאישׁ
עם ב־ :וַ יַּ ְך ְבּ ַאנְ ֵשׁי ֵב ֶ

ֶא ָחיו וְ ֵהם לֹא ִה ִכּ ֻרהוּ )בראשית מב .(8

ֲח ִמ ִשּׁים ֶא ֶלף ִאישׁ )שמ”א ו  ← .(19פרטיטיב עם מן:

דּוֹדית וְ ֵאינָ ם
יהם ֲח ִצי ְמ ַד ֵבּר ַא ְשׁ ִ
וּבנֵ ֶ
יכול[ ∼ לפעול )×ְ :(1

]ראה סעיף

הוּדית )נחמיה יג  ∼ .3 .(24פנים =
ַמ ִכּ ִירים ְל ַד ֵבּר יְ ִ

ת־מוֹאב וַ יִּ ְהיוּ
ָ
 =] .3 .[4.4.1.1הביס בקרב[ ∼ את :וַ יַּ ְך ֶא

א־ת ִכּירוּ ָפנִ ים ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט ַכּ ָקּטֹן
הפלה ,ערך הפליה )× :(4ל ֹ ַ

מוֹאב ֲע ָב ִדים ְל ָדוִ יד )דה”א יח  =] .4 .(2נגף במחלה[
ָ

ַכּגָּ ד ֹל ִתּ ְשׁ ָמעוּן )דברים א .(17

∼ אתְ :יַכּ ָכה יְ הוָ ה ְבּ ִשׁגָּ עוֹן ְוּב ִעוָּ רוֹן ְוּב ִת ְמהוֹן ֵל ָבב )דברים

נלה nlh

וַ יָּ ֵחלּוּ ְל ַהכּוֹת ֵמ ָה ָעם ֲח ָל ִלים )שופטים כ (31

אמרוּ יְ ִחי
כּוּ־כף וַ יּ ֹ ְ
כח  =] .5 .(28מחא כף[ ∼ כף :וַ יַּ ָ
ַה ֶמּ ֶלְך )מל”ב יא  ∼ • .(12בכףַ :ה ֵכּה ְב ַכ ְפָּך ְוּר ַקע ְבּ ַרגְ ְלָך

ר־אח )יחזקאל ו ] (11ראה סעיף .[5.10.3.2
וֶ ֱא ָמ ָ
ם־בּ ַמּ ְח ֶתּ ֶרת יִ ָמּ ֵצא
הָפעַל =] .1 .נדחף ,נחבט[ עומדִ :א ַ

ַהגַּ נָּ ב וְ ֻה ָכּה וָ ֵמת )שמות כב  =] .2 .(1נהרג ,הומת[
ת־ה ִמּ ְדיָ נִ ית
עומד :וְ ֵשׁם ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ֻמּ ֶכּה ֲא ֶשׁר ֻה ָכּה ֶא ַ

ן־סלוּא )במדבר כה  =] .3 .(14הובס בקרב[
זִ ְמ ִרי ֶבּ ָ
עומדַ :א ַחר ֲא ֶשׁר ֻה ְכּ ָתה ָה ִעיר )יחזקאל מ .(1

.4

א־מתוּ ֻהכּוּ
]= נוגף במחלה[ עומד :וְ ָה ֲאנָ ִשׁים ֲא ֶשׁר ל ֹ ֵ

בעפלים )ק’ ַבּ ְטּח ִֹרים( )שמ”א ה .(12

נכר nkr

 =] .2ידע,

ֹלתָך ִל ְבגֹּד
קל =] .גמר[ ∼ לפעולַ :כּנְּ ְ

דוּ־בְך )ישעיה לג .(1
ָ
ְיִבגְּ

נסה nsh

פִּעל.

 =] .1בדק ,בחן[ ∼ אתִ :כּי

ֹלהים )שמות כ .(20
ְל ַב ֲעבוּר נַ סּוֹת ֶא ְת ֶכם ָבּא ָה ֱא ִ

.2

ק־ה ַפּ ַעם
א־ר ַ
]= ערך נסיון ,בדיקה[ עומד )×ֲ :(1אנַ ֶסּה נָּ ַ

ַבּגִּ זָּ ה )שופטים ו  =] .3 .(39העז ,התאמץ[ ∼ לפעול:
ף־רגְ ָלהּ ַה ֵצּג ַעל־
ָה ַר ָכּה ְבָך וְ ָה ֲענֻ גָּ ה ֲא ֶשׁר לֹא־נִ ְסּ ָתה ַכ ַ
אוּכל ָל ֶל ֶכת
ַ
ָה ָא ֶרץ )דברים כח  ← .(56השמטה :לֹא

ָבּ ֵא ֶלּה ִכּי לֹא נִ ִסּ ִיתי )שמ”א יז .(39

נסח nsḥ

קל =] .עקר[ ∼ את :וְ יִ ָסּ ֲחָך ֵמא ֶֹהל

וְ ֵשׁ ֶר ְשָׁך ֵמ ֶא ֶרץ ַחיִּ ים )תהלים נב .(7

נפעל =] .נודע ,זוהה[ עומד :לֹא נִ ְכּרוּ

ַבּחוּצוֹת )איכה ד .(8
פִּעל.

יוֹסף ֶאת־
)× :(~25וַ יַּ ֵכּר ֵ

נפעל =] .נעקר[ עומד :וְ נִ ַסּ ְח ֶתּם ֵמ ַעל ָה ֲא ָד ָמה )דברים
כח .(63

ת־ה ָמּקוֹם ַהזֶּ ה
 =] .1חילל[ ∼ את :וַ יְ נַ ְכּרוּ ֶא ַ

אֹלהים ֲא ֵח ִרים )ירמיה יט  =] .2 .(4העדיף,
וַ יְ ַק ְטּרוּ־בוֹ ֵל ִ

נסך nsk I

קל =] .1 .שפך ,מזג )שלא לצורכי

רוּח ַתּ ְר ֵדּ ָמה
יכם יְ הוָ ה ַ
פולחן([ ∼ >נוזל<ִ :כּי־נָ ַסְך ֲע ֵל ֶ

הפלה לטובה[ ∼ אתֲ :א ֶשׁר לֹא־נָ ָשׂא ְפּנֵ י ָשׂ ִרים וְ לֹא נִ ַכּר־

)ישעיה כט  =] .2 .(10מזג לצורכי פולחן[ ∼ >נֶסך<:

י־דל )איוב לד  =] .3 .(19לא העריך כראוי
שׁוֹע ִל ְפנֵ ָ
ַ

וְ נֵ ֶסְך לֹא ִת ְסּכוּ ָע ָליו )שמות ל > ∼ • .(9נֶסך< ל>אל<:

את ָֹתם לֹא ְתנַ ֵכּרוּ
עוֹב ֵרי ָד ֶרְך וְ ֹ
)?([ ∼ אתֲ :הלֹא ְשׁ ֶא ְל ֶתּם ְ

לֹא־יִ ְסּכוּ ַליהוָ ה יַ יִ ן וְ לֹא יֶ ֶע ְרבוּ־לוֹ זִ ְב ֵח ֶיהם )הושע ט (4

אמרוּ
)איוב כא  ← .(29השמטהֶ :פּן־יְ נַ ְכּרוּ ָצ ֵרימוֹ ֶפּן־י ֹ ְ

]ראה סעיף  5.8.1הערה

 =] .3יצק ,יצר בהתכת

יָ ֵדינוּ ָר ָמה )דברים לב .(27

מתכת[ ∼ אתַ :ה ֶפּ ֶסל נָ ַסְך ָח ָרשׁ וְ צ ֵֹרף ַבּזָּ ָהב יְ ַר ְקּ ֶענּוּ

התפעל.

 =] .1נודע ,זוהה[ עומד :גַּ ם ְבּ ַמ ֲע ָל ָליו

.[236

)ישעיה מ  =] .4 .(19משח[ ∼ את >פלוני< :וַ ֲאנִ י נָ ַס ְכ ִתּי

יִ ְתנַ ֶכּר־נָ ַער ִאם־זַ ְך וְ ִאם־יָ ָשׁר ָפּ ֳעלוֹ )משלי כ =] .2 .(11

ר־ק ְד ִשׁי )תהלים ב .(6
ל־ציּוֹן ַה ָ
ַמ ְל ִכּי ַע ִ

התחפש ,לא נתן לזהותו[ עומדָ :ל ָמּה זֶּ ה ַא ְתּ ִמ ְתנַ ֵכּ ָרה

א־א ָבה ָדוִ יד
פִּעל] .כמו קל > ∼ [2נֶסך< ל>אל< :וְ ל ֹ ָ

)מל”א יד .(6

יוֹסף
 =] .3התנהג כזר[ ∼ אל :וַ יַּ ְרא ֵ
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תּוֹתם וַ יְ נַ ֵסְּך א ָֹתם ַליהוָ ה )דה”א יא (18
ִל ְשׁ ָ

]ראה סעיף

עברית

 5.8.1הערה .[236

מּוֹכ ִיחים יִ נְ ָעם וַ ֲע ֵל ֶיהם ָתּבוֹא ִב ְר ַכּת־טוֹב )משלי כד (25
וְ ַל ִ

יה נֶ ֶסְך וַ יִּ צֹק
הפעיל] .כמו קל > ∼ [2נֶסך< :וַ יַּ ֵסְּך ָע ֶל ָ

]ראה סעיף .[5.1.4

יה ָשׁ ֶמן )בראשית לה > ∼ • .(14נֶסך< ל>אל< :וְ ַה ֵסְּך
ָע ֶל ָ

נער nʿr I

אֹלהים ֲא ֵח ִרים )ירמיה יט ] (13ראה סעיף .[5.8.1
נְ ָס ִכים ֵל ִ
הָפעַל.

]סביל של הפעיל[ עומדְ :קּ ָער ָֹתיו וְ ַכפּ ָֹתיו

וּמנַ ִקּיּ ָֹתיו ֲא ֶשׁר יֻ ַסְּך ָבּ ֵהן )שמות כה .(29
שׂוֹתיו ְ
וּק ָ
ְ

נסך nsk II
נסס nss I

קל =] .שאג[ עומד :יַ ְח ָדּו ַכּ ְכּ ִפ ִרים

גוֹרי ֲא ָריוֹת )ירמיה נא .(38
יִ ְשׁ ָאגוּ נָ ֲערוּ ְכּ ֵ

נער nʿr II

קל =] .נענע ,טלטל[ ∼ את :נ ֵֹער ַכּ ָפּיו

ִמ ְתּמְֹך ַבּשּׁ ַֹחד א ֵֹטם ָאזְ נוֹ ִמ ְשּׁמ ַֹע ָדּ ִמים )ישעיה לג .(15

ראה סכך .II

נפעל] .1 .סביל של קל[ עומדֶ :ל ֱאחֹז ְבּ ַכנְ פוֹת ָה ָא ֶרץ

קל] .בינוני בלבד ,כשם עצם )= נושא

נס([.

וְ יִ נָּ ֲערוּ ְר ָשׁ ִעים ִמ ֶמּנָּ ה )איוב לח ] .2 .(13חוזר של קל[
עומדֵ :א ֵצא ְכּ ַפ ַעם ְבּ ַפ ַעם וְ ִאנָּ ֵער )שופטים טז .(20

נסס nss II
נסע nsʿ

ראה צוץ .I

ת־מ ְצ ַריִ ם ְבּתוְֹך
פִּעל] .כמו קל[ ∼ את :וַ יְ נַ ֵער יְ הוָ ה ֶא ִ

קל =] .1 .עבר ,הועבר ממקום למקום[

ַהיָּ ם )שמות יד .(27

ְך־אשּׁוּר )מל”ב יט
עומד :וַ יִּ ַסּע וַ יֵּ ֶלְך וַ יָּ ָשׁב ַסנְ ֵח ִריב ֶמ ֶל ַ

קוּמי
התפעל] .חוזר של פִּעל[ עומדִ :ה ְתנַ ֲע ִרי ֵמ ָע ָפר ִ

 =] .2 .(36עקר ,תלש[ ∼ את :וַ יֶּ ֱאחֹז ְבּ ַד ְלתוֹת ַשׁ ַער־

רוּשׁ ָלםִ )ישעיה נב .(2
ְשּׁ ִבי יְ ָ

ם־ה ְבּ ִר ַיח )שופטים טז
וּב ְשׁ ֵתּי ַה ְמּזוּזוֹת וַ יִּ ָסּ ֵעם ִע ַ
ָה ִעיר ִ

נפח /npḥיפח ypḥ

.(3
דּוֹרי נִ ַסּע וְ נִ גְ ָלה ִמנִּ י ְכּא ֶֹהל
נפעל =] .נעקר ,נתלש[ עומדִ :

ר ִֹעי )ישעיה לח .(12

קל> =] .1 .רוח< נשבה[

רוּח ְוּפ ִחי ַבּ ֲהרוּגִ ים ָה ֵא ֶלּה וְ יִ ְחיוּ )יחזקאל
עומד :בּ ִֹאי ָה ַ
לז  =] .2 .(9נשף ,השיב רוח )= פוח  Iהפעיל [(1
יכם ְבּ ֵאשׁ ֶע ְב ָר ִתי )יחזקאל כב • .(21
עומד :וְ נָ ַפ ְח ִתּי ֲע ֵל ֶ

 =] .1העביר ממקום למקום[ ∼ את :וַ יַּ ַסּע

∼ >רוח< :וַ יִּ ַפּח ְבּ ַא ָפּיו נִ ְשׁ ַמת ַחיִּ ים )בראשית ב .3 .(7

מ ֶֹשׁה ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמיַּ ם־סוּף )שמות טו  =] .2 .(22עקר,

]= הוציא נשמתו )מת או נואש([ ∼ נפשו :נָ ְפ ָחה נַ ְפ ָשׁהּ

הפעיל.

תלש[ ∼ את :יִ ְתּ ֵצנִ י ָס ִביב וָ ֵא ַלְך וַ יַּ ַסּע ָכּ ֵעץ ִתּ ְקוָ ִתי )איוב

יוֹמם )ירמיה טו =] .4 .(9
באה )ק’ ָבּא( ִשׁ ְמ ָשׁהּ ְבּעֹד ָ

יט .(10

ת־ע ָליו ֵאשׁ
עורר ,הצית בנשיפה[ ∼ >אש/כעס<ָ :ל ַפ ַח ָ

נעל nʿl I

יה
קל =] .סגר[ ∼ את :וְ נָ ַעל ַה ֶדּ ֶלת ַא ֲח ֶר ָ

)= רותח ,מבעבע([.

)שמ”ב יג .(18

נעל nʿl II

קל =] .הלביש נעליים[ ∼

את

הפעיל] .כמו קל[ ∼

את

קל סביל =] .עוַרר ,הוצת בנשיפה[ עומדְ :תּ ָא ְכ ֵלהוּ ֵאשׁ

לֹא־נֻ ָפּח )איוב כ .(26

>פלוני< :וָ ֶאנְ ֲע ֵלְך ָתּ ַחשׁ )יחזקאל טז .(10
>פלוני< :וַ יַּ ְל ִבּשׁוּם וַ יַּ נְ ִעלוּם

)דה”ב כח .(15

נעם nʿm

ְל ַהנְ ִתּיְך )יחזקאל כב ] .5 .(20בינוני פעול כשם תואר

התפעל.

ת־ציּוֹן
]= התנשם והתנשף[ עומד :קוֹל ַבּ ִ

ִתּ ְת ֵיַפּ ַח )ירמיה ד .(31
קל.

 =] .1היה נעים ,טוב[ עומד:

הפעיל.

]= גרם לפלוני להוציא נשמתו[ ∼ נפש

ת־ה ָא ֶרץ ִכּי נָ ֵע ָמה )בראשית מט
וַ יַּ ְרא ְמנֻ ָחה ִכּי טוֹב וְ ֶא ָ

>פלוני< :וְ נֶ ֶפשׁ ְבּ ָע ֶל ָיה ִה ָפּ ְח ִתּי )איוב לא  ∼ • .(39את

] .2 .(15עם נושא סתמי ,בציון החוֹוה[ ∼ ל>פלוני<:

>פלני< :וַ ֲא ַמ ְר ֶתּם ִהנֵּ ה ַמ ְתּ ָל ָאה וְ ִה ַפּ ְח ֶתּם אוֹתוֹ )מלאכי
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א .(13

נפל npl

קל =] .שבר[ ∼ את:

וְ נָ פוֹץ ַה ַכּ ִדּים ֲא ֶשׁר ְבּיָ ָדם )שופטים ז .(19
קל.

 =] .1צנח ,נשל ,נשמט ,קרס[

ל־חוֹמה ָל ָא ֶרץ
ָ
עומד :וְ נֶ ֶה ְרסוּ ֶה ָה ִרים וְ נָ ְפלוּ ַה ַמּ ְד ֵרגוֹת וְ ָכ

ִתּפּוֹל )יחזקאל לח  =] .2 .(20נהרג ,הושמד[ עומד:
ֹלשׁים ֶא ֶלף ַרגְ ִלי )שמ”א ד .(10
וַ יִּ פֹּל ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁ ִ

.3

]השליך עצמו )בתנועה רצונית([ עומד :וַ יִּ פֹּל ַעל־

ן־א ִחיו וַ ְיֵּבךְּ )בראשית מה ] • .(14להבעת
יָמ ָ
ארי ִבנְ ִ
ַצוְּ ֵ
ל־פּנַ י וָ ֶאזְ ַעק קוֹל־גָּ דוֹל
כניעה והתחננות[ עומד :וָ ֶאפֹּל ַע ָ
יצְך
ל־ק ֵ
)יחזקאל יא ] • .(13בכוונה עוינת[ ∼ עלַ :ע ֵ

ל־בּ ִצ ֵירְך שׁ ֵֹדד נָ ָפל )ירמיה מח .(32
וְ ַע ְ

 =] .4ערק,

פִּעל =] .שבר ,ניתץ[ ∼ את :וְ נִ ַפּ ְצ ִתּי ְבָך ִאישׁ וְ ִא ָשּׁה

תוּלה )ירמיה
וּב ָ
וְ נִ ַפּ ְצ ִתּי ְבָך זָ ֵקן וָ נָ ַער וְ נִ ַפּ ְצ ִתּי ְבָך ָבּחוּר ְ
נא .(22
פִּלְפֵּל =] .שבר[ ∼ את :וְ ָא ַחז ְבּ ָע ְר ִפּי וַ יְ ַפ ְצ ְפּ ֵצנִ י )איוב
טז .(12
פּוֹלֵל =] .שבר[ ∼ אתְ :וּכ ַפ ִטּישׁ יְ פ ֵֹצץ ָס ַלע )ירמיה כג
.(29
פֻּעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= שבור([.

אמר יִ ְר ְמיָ הוּ ֶשׁ ֶקר ֵאינֶ נִּ י
הצטרף[ ∼ על/אל >פלוני< :וַ יּ ֹ ֶ

י־עד ַשׁחוּ
התפולל =] .נשבר[ עומד :וַ יִּ ְתפּ ְֹצצוּ ַה ְר ֵר ַ

ל־ה ַכּ ְשׂ ִדּים )ירמיה לז  =] .5 .(14חסר ,נעדר[
נ ֵֹפל ַע ַ

עוֹלם )חבקוק ג .(6
גִּ ְבעוֹת ָ

∼ מןַ :הכֹּל ָבּאוּ ָל ֶכם לֹא־נָ ַפל ִמ ֶמּנּוּ ָדּ ָבר ֶא ָחד )יהושע

נפץ npṣ II

ראה פוץ.

נפשׁ npš

שׁוֹרָך
נוּח ְ
קל =] .נח[ עומדְ :ל ַמ ַען יָ ַ

כג  =] .6 .(14היה גרוע ,נחות[ עומדְ :כּ ַד ְע ְתּ ֶכם יָ ַד ְע ִתּי

ם־אנִ י לֹא־נ ֵֹפל ָאנ ִֹכי ִמ ֶכּם )איוב יג  =] .7 .(2קרה,
גַ ָ
התממש[ עומדְ :שׁ ִבי ִב ִתּי ַעד ֲא ֶשׁר ֵתּ ְד ִעין ֵאיְך יִ פֹּל ָדּ ָבר

)רות ג .(18

ן־א ָמ ְתָך וְ ַהגֵּ ר )שמות כג .(12
וַ ֲחמ ֶֹרָך וְ יִ נָּ ֵפשׁ ֶבּ ֲ

נצא nṣʾ

קל =] .נחרב )?([ עומדִ :כּי נָ צֹא ֵתּ ֵצא

וְ ָע ֶר ָיה ְל ַשׁ ָמּה ִת ְהיֶ ינָ ה )ירמיה מח .(9
התפעל =] .השליך עצמו )בתנועה רצונית([ עומד:
]להבעת כניעה והתחננות[ :וָ ֶא ְתנַ ַפּל ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה ָכּ ִראשׁ ֹנָ ה

ַא ְר ָבּ ִעים יוֹם וְ ַא ְר ָבּ ִעים ַליְ ָלה )דברים ט ] • .(18בכוונה
וּל ִה ְתנַ ֵפּל ָע ֵלינוּ וְ ָל ַק ַחת
עוינת[ ∼ עלְ :ל ִה ְתגּ ֵֹלל ָע ֵלינוּ ְ

א ָֹתנוּ ַל ֲע ָב ִדים )בראשית מג .(18
הפעיל.

נצב /nṣbיצב yṣb

נפעל =] .1 .קם ,עמד[

עומד :נֶ ֶע ְרמוּ ַמיִ ם נִ ְצּבוּ ְכמוֹ־נֵ ד נֹזְ ִלים )שמות טו .2 .(8
ל־ה ָעם
]= התמקם ,תפס עמדה[ ∼ ב)מקום( :יָ קוּמוּ ָכּ ָ

וְ נִ ְצּבוּ ִאישׁ ֶפּ ַתח ָא ֳהלוֹ )שמות לג  =] .3 .(8מונה ,היה
קּוֹצ ִרים
ל־ה ְ
אמר בּ ַֹעז ְלנַ ֲערוֹ ַהנִּ ָצּב ַע ַ
ממונה[ ∼ על :וַ יּ ֹ ֶ

ם־שׁן ַע ְבדּוֹ
] .1גורם של קל  ∼ [1את :וְ ִא ֵ

)רות ב .(5

אוֹ־שׁן ֲא ָמתוֹ ִיַפּיל )שמות כא ] .2 .(27גורם של קל
ֵ

ל־מ ְשׁ ַמ ְר ִתּי
התפעל =] .1 .עמד יציב ואיתן[ עומדַ :ע ִ

.3

=] .2

 ∼ [2את :וְ ִה ַפּ ְל ִתּיו ַבּ ֶח ֶרב ְבּ ַא ְרצוֹ )מל”ב יט .(7

וּמ ַדּ ְר ָכּם
יהם ִ
]= הפחית ,גרע[ ∼ מן :לֹא ִה ִפּילוּ ִמ ַמּ ַע ְל ֵל ֶ

ַה ָקּ ָשׁה )שופטים ב .(19

 =] .4הטיל גורל[ ∼ גורל

ל־מצוֹר )חבקוק ב .(1
ֶא ֱעמ ָֹדה וְ ֶא ְתיַ ְצּ ָבה ַע ָ

התמקם ,תפס עמדה[ ∼ ב)מקום( :וַ ֵתּ ַת ַצּב ֲאחֹתוֹ ֵמ ָרחֹק

ְל ֵד ָעה ַמה־יֵּ ָע ֶשׂה לוֹ )שמות ב .(4
 =] .1העמיד[ ∼ את :וַ יַּ ִצּ ֵיבנִ י ַכּ ַמּ ָטּ ָרא ַל ֵחץ

גוֹרלוֹת וְ נֵ ְד ָעה ְבּ ֶשׁ ְלּ ִמי ָה ָר ָעה ַהזֹּאת
)×ְ :(~15לכוּ וְ נַ ִפּ ָילה ָ

הפעיל.

וּבין
אמר ָשׁאוּל ַה ִפּילוּ ֵבּינִ י ֵ
ָלנוּ )יונה א  ← .(7השמטה :וַ יּ ֹ ֶ

)איכה ג  =] .2 .(12מיקם[ ∼ את

יוֹנָ ָתן ְבּנִ י )שמ”א יד .(42

עוֹלם )תהלים מא .(13
ְל ָפנֶ יָך ְל ָ
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ב)מקום( :וַ ַתּ ִצּ ֵיבנִ י

 =] .3הקים ,בנה[

עברית

רוּרים )ירמיה לא
∼ אתַ :ה ִצּ ִיבי ָלְך ִציֻּ נִ ים ִשׂ ִמי ָלְך ַתּ ְמ ִ

הפעיל =] .מילט[ ∼ את/ל־ מן :וָ ַא ִצּל ֶא ְת ֶכם ִמיַּ ד

.(21

ל־ֹלח ֵצ ֶיכם )שופטים ו  ← .(9השמטה:
וּמיַּ ד ָכּ ֲ
ִמ ְצ ַריִ ם ִ

הָפעַל =] .הוקם ,הועמד[ עומד :וְ ִהנֵּ ה ֻס ָלּם ֻמ ָצּב ַא ְר ָצה

הָפעַל] .סביל של הפעיל[ ∼ מן :וַ ִתּ ְהיוּ ְכּאוּד ֻמ ָצּל

וְ רֹאשׁוֹ ַמגִּ ַיע ַה ָשּׁ ָמיְ ָמה )בראשית כח .(12

נצה nṣh I

נפעל =] .רב ,התקוטט[ ← ריבוי:

ְוּל ִשׁ ְפ ָח ְתָך ְשׁנֵ י ָבנִ ים וַ יִּ נָּ צוּ ְשׁנֵ ֶיהם ַבּ ָשּׂ ֶדה )שמ”ב יד .(6
הפעיל =] .רב ,נלחם )כמו נפעל([ ∼ אתְ :בּ ַהצּוֹתוֹ ֶאת

צוֹבה )תהלים ס  ∼ • .(2על:
ת־א ַרם ָ
ֲא ַרם נַ ֲה ַריִ ם וְ ֶא ֲ
ל־א ֲהר ֹן
יאי( ָה ֵע ָדה ֲא ֶשׁר ִהצּוּ ַעל־מ ֶֹשׁה וְ ַע ַ
קרואי )ק’ ְק ִר ֵ

… ְבּ ַהצּ ָֹתם ַעל־יְ הוָ ה )במדבר כו .(9

נצה /nṣh IIנוץ nwṣ

הוֹשׁ ֲיעָך ְוּל ַה ִצּ ֶילָך )ירמיה טו .(20
י־א ְתָּך ֲאנִ י ְל ִ
ִכּ ִ

קל =] .1 .נדד[ עומד:

ִכּי נָ צוּ גַּ ם־נָ עוּ )איכה ד  =] .2 .(15חרב[ עומדָ :ע ַריִ ְך

יוֹשׁב )ירמיה ד .(7
ִתּ ֶצּינָ ה ֵמ ֵאין ֵ

ִמ ְשּׂ ֵר ָפה )עמוס ד .(11

נצץ nṣṣ

ראה צוץ .I

נצר nṣr

קל =] .1 .דאג שלא ייפגע או יאבד ,שמר

)= נטר קל  ∼ [(1אתָ :שׁ ְמ ֵרנִ י יְ הוָ ה ִמ ֵידי ָר ָשׁע ֵמ ִאישׁ

ֲח ָמ ִסים ִתּנְ ְצ ֵרנִ י )תהלים קמ  =] .2 .(5השגיח ,עקב,
וּשׂ ָפ ֶתיָך ִמ ַדּ ֵבּר ִמ ְר ָמה
בחן[ ∼ את :נְ צֹר ְלשׁוֹנְ ָך ֵמ ָרע ְ
)תהלים לד  =] .3 .(14קיים ,כיבד[ ∼ >חובה<ִ :כּי

קּוּדיָך נָ ָצ ְר ִתּי )תהלים קיט ] .4 .(100בינוני בלבד
ִפ ֶ
כשם עצם ושם תואר )= דבר נסתר/נתון במצור([.

נקב nqb

קל =] .1 .חורר[ ∼ אתֲ :א ֶשׁר יִ ָסּ ֵמְך ִאישׁ

נפעל =] .חרב[ עומדִ :כּי־נֹף ְל ַשׁ ָמּה ִת ְהיֶ ה וְ נִ ְצּ ָתה ֵמ ֵאין

וּבא ְב ַכפּוֹ וּנְ ָק ָבהּ )מל”ב יח  ∼ • .(21חֹר ב־ :וַ יִּ קֹּב
ָע ָליו ָ

יוֹשׁב )ירמיה מו .(19
ֵ

חֹר ְבּ ַד ְלתּוֹ )מל”ב יב  =] .2 .(10ציין ,קבע[ ∼ את:

נצח nṣḥ

נפעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )=

מתמשך([.
פִּעל.

אכת
ל־מ ֶל ֶ
 =] .1השגיח ,פיקד[ ∼ עלְ :לנַ ֵצּ ַח ַע ְ

וּמנַ ְצּ ִחים ְלכֹל ע ֵֹשׂה
ֵבּית־יְ הוָ ה )דה”א כג  ∼ • .(4ל־ְ :

אכה )דה”ב לד .(13
ְמ ָל ָ

] .2בינוני כשם עצם )=

אחראי על הנגינה([.

נצל nṣl

אמר נָ ְק ָבה ְשׂ ָכ ְרָך ָע ַלי וְ ֶא ֵתּנָ ה )בראשית ל =] .3 .(28
וַ יּ ֹ ַ
ן־ה ִא ָשּׁה ַהיִּ ְשׂ ְר ֵא ִלית
קילל )= קבב קל([ ∼ את :וַ יִּ קֹּב ֶבּ ָ

ת־ה ֵשּׁם וַ יְ ַק ֵלּל )ויקרא כד .(11
ֶא ַ
נפעל =] .1 .חוַרר ,נעשה בו חור[ עומד :ובעוד שלש
להנק]ב[ ”ובעוד )נותרו( שלוש אמות להינקב” )Silm
֯
אמת

 =] .2 .(1:2צוין ,נקבע[ עומד :וַ יָּ ֻקמוּ ָה ֲאנָ ִשׁים ֲא ֶשׁר־

נִ ְקּבוּ ְב ֵשׁמוֹת )דה”ב כח .(15

נפעל =] .נמלט[ ∼ מןִ :אנָּ ְצ ָלה ִמשּׂ ֹנְ ַאי

י־מיִ ם )תהלים סט  ← .(15השמטהֵ :ה ָמּה
וּמ ַמּ ֲע ַמ ֵקּ ָ
ִ

ְל ַב ָדּם יִ נָּ ֵצלוּ וְ ָה ָא ֶרץ ִתּ ְהיֶ ה ְשׁ ָמ ָמה )יחזקאל יד .(16

נקה nqh

נפעל =] .1 .זוכה מאשמה ,היה זכאי[

עומדִ :כּי ִמי ָשׁ ַלח יָ דוֹ ִבּ ְמ ִשׁ ַיח יְ הוָ ה וְ נִ ָקּה )שמ”א כו .(9
ית ִמ ְשּׁ ֻב ָע ִתי
 =] .2השתחרר מהתחייבות[ עומד :וְ נִ ִקּ ָ

יכם וְ ַעל־
ל־בּנֵ ֶ
פִּעל =] .1 .שדד ,בזז[ ∼ את :וְ ַשׂ ְמ ֶתּם ַע ְ

זֹאת )בראשית כד > =] .3 .(8מקום< התרוקן מאדם[

ת־מ ְצ ָריִ ם )שמות ג  =] .2 .(22מילט[
יכם וְ נִ ַצּ ְל ֶתּם ֶא ִ
ְבּנ ֵֹת ֶ

עומד :וְ נִ ָקּ ָתה ָל ָא ֶרץ ֵתּ ֵשׁב )ישעיה ג .(26

∼ אתֵ :ה ָמּה ְב ִצ ְד ָק ָתם יְ נַ ְצּלוּ נַ ְפ ָשׁם )יחזקאל יד .(14

פִּעל.

התפעל =] .הסיר מעצמו ,פשט[ ∼ את :וַ יִּ ְתנַ ְצּלוּ ְבנֵ י־

וּמ ֲעוֹנִ י לֹא ְתנַ ֵקּנִ י )איוב י  =] .2 .(14פטר
וּשׁ ַמ ְר ָתּנִ י ֵ
ְ

חוֹרב )שמות לג .(6
ת־ע ְדיָ ם ֵמ ַהר ֵ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ֶ

מעונש[ ∼ את :וְ יִ ַסּ ְר ִתּיָך ַל ִמּ ְשׁ ָפּט וְ נַ ֵקּה לֹא ֲאנַ ֶקּךָּ )ירמיה
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אתי
ם־ח ָט ִ
 =] .1זיכה מאשמה[ ∼ אתִ :א ָ

הענף הכנעני

ת־ה ֶמּ ֶלְך ָס ִביב )דה”ב כג ] • .(7בכוונה עוינת[ ∼ על:
ֶא ַ

ל .(11

נקם nqm

קל =] .1 .גמל על פגיעה ,העניש[

ֹיְביו )יהושע י ← .(13
∼ את/ל>פוגע<ַ :עד־יִ קֹּם גּוֹי א ָ

ילוֹתם )תהלים
ל־ע ִל ָ
ית ָל ֶהם וְ נ ֵֹקם ַע ֲ
השמטהֵ :אל נ ֵֹשׂא ָהיִ ָ

ל־ה ִעיר )מל”ב ו  =] .3 .(14עיגל,
וַ יָּ בֹאוּ ַליְ ָלה וַ יַּ ִקּפוּ ַע ָ
אשׁ ֶכם )ויקרא
קיצץ מסביב[ ∼ את :לֹא ַת ִקּפוּ ְפּ ַאת ר ֹ ְ
יט .(27

צט  =] .2 .(8תבע את עלבון הנפגע )בהענשת הפוגע([

נקר nqr

ם־ע ָב ָדיו יִ קּוֹם וְ נָ ָקם יָ ִשׁיב ְל ָצ ָריו )דברים
∼ >נפגע<ִ :כּי ַד ֲ

לוּה ְבנֵ י־נָ ֶשׁר )משלי ל .(17
אכ ָ
רוּה ע ְֹר ֵבי־נַ ַחל וְ י ֹ ְ
יִ ְקּ ָ

לב > ∼ • .(43נפגע< מן >פוגע< :וּנְ ָק ַמנִ י יְ הוָ ה ִמ ֶמּךָּ

אחזוּהוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים וַ יְ נַ ְקּרוּ ֶאת־
פִּעל] .כמו קל[ ∼ את :וַ יּ ֹ ֲ

)שמ”א כד .(13

ֵעינָ יו )שופטים טז .(21

ם־קיִ ן
קל סביל] .סביל של קל  [2עומדִ :כּי ִשׁ ְב ָע ַתיִ ם יֻ ַקּ ָ

פֻּעל =] .נחצב ,הופק[ עומדַ :ה ִבּיטוּ ֶאל־צוּר ֻח ַצּ ְב ֶתּם

וְ ֶל ֶמְך ִשׁ ְב ִעים וְ ִשׁ ְב ָעה )בראשית ד .(24

ל־מ ֶקּ ֶבת בּוֹר נֻ ַקּ ְר ֶתּם )ישעיה נא .(1
וְ ֶא ַ

נפעל.

] .1כמו קל  ∼ [2ל>נפגע< מן >פוגע< :זָ ְכ ֵרנִ י

ָוּפ ְק ֵדנִ י וְ ִהנָּ ֶקם ִלי ֵמר ְֹד ַפי )ירמיה טו ] .2 .(15סביל של
וּמת ַתּ ַחת יָ דוֹ
ת־ע ְבדּוֹ … ֵ
י־יַכּה ִאישׁ ֶא ַ
קל  [2עומד :וְ ִכ ֶ

נָ קֹם יִ נָּ ֵקם )שמות כא  =] .3 .(20תבע את עלבונו שלו
)חוזר של קל  ∼ [(2מן >פוגע< :יוֹם נְ ָק ָמה ְל ִהנָּ ֵקם ִמ ָצּ ָריו

נקשׁ nqš

קל =] .דקר במקור או בכלי חד[ ∼ את:

ראה יקשׁ.

נשׁא nšʾ I
נשׁא nšʾ II

ראה נשׁה .I
ראה נשׁה .II

נשׁא /nšʾ IIIשׁוא šwʾ

נפעל =] .הושלה[

)ירמיה מו  ∼ • .(10ב>פוגע<ִ :הנָּ ְקמוּ ָבהּ ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ְשׂ ָתה

ת־מ ְצ ַריִ ם
נוֹאלוּ ָשׂ ֵרי צ ַֹען נִ ְשּׁאוּ ָשׂ ֵרי נֹף ִה ְתעוּ ֶא ִ
עומדֲ :

שׂוּ־להּ )ירמיה נ .(15
ָ
ֲע

ִפּנַּ ת ְשׁ ָב ֶט ָיה )ישעיה יט .(13
 =] .1השלה ,הטעה ,שיקר[ ∼ את/ל־:

פִּעל] .כמו קל  ∼ [2את >נפגע< מן >פוגע< :וְ נִ ַקּ ְמ ִתּי ְדּ ֵמי

הפעיל.

ל־ע ְב ֵדי יְ הוָ ה ִמיַּ ד ִאיזָ ֶבל )מל”ב ט
יאים ְוּד ֵמי ָכּ ַ
ֲע ָב ַדי ַהנְּ ִב ִ

יכם ֵלאמֹר ָהֹלְך יֵ ְלכוּ ֵמ ָע ֵלינוּ ַה ַכּ ְשׂ ִדּים
ל־תּ ִשּׁאוּ נַ ְפשׁ ֵֹת ֶ
ַא ַ

.(7
ר־כּזֶ ה
התפעל] .כמו נפעל  ∼ [3ב>פוגע<ִ :אם ְבּגוֹי ֲא ֶשׁ ָ

לֹא ִת ְתנַ ֵקּם נַ ְפ ִשׁי )ירמיה ה .(29

נקע nqʿ

נשׁב /nšbנשׁף nšp

קל =] .1 .הפיח רוח[

רוּח יְ הוָ ה נָ ְשׁ ָבה בּוֹ
נפחה[ עומדֵ :יָבשׁ ָח ִציר נָ ֵבל ִציץ ִכּי ַ

פִּעל =] .1 .כרת[ ∼ את :וְ נִ ַקּף ִס ְב ֵכי

ַהיַּ ַער ַבּ ַבּ ְרזֶ ל )ישעיה י  =] .2 .(34תלש ,קרע[ ∼ את:
עוֹרי נִ ְקּפוּ־זֹאת )איוב יט .(26
וְ ַא ַחר ִ

נקף nqp II

ישימות )ק’ יַ ִשּׁי ָמוֶ ת( ָע ֵלימוֹ )תהלים נה .(16
עומד :וְ גַ ם־נָ ַשׁף ָבּ ֶהם וַ ָיִּבשׁוּ )ישעיה מ > =] .2 .(24רוח<

ראה יקע.

נקף nqp I

)ירמיה לז ] (9ראה סעיף  =] .2 .[4.4.2הסית[ ∼ את:

)ישעיה מ .(7
הפעיל.

לוּ־מיִ ם
ָ
 =] .1הפיח[ ∼ >רוח< :יַ ֵשּׁב רוּחוֹ יִ זְּ

)תהלים קמז .(18

קל> =] .מועד< עבר[ עומדְ :ספוּ

 =] .2העיף ,הניס[ ∼ את :וַ יֵּ ֶרד

ל־ה ְפּגָ ִרים וַ יַּ ֵשּׁב א ָֹתם ַא ְב ָרם )בראשית טו .(11
ָה ַעיִ ט ַע ַ

ל־שׁנָ ה ַחגִּ ים יִ נְ קֹפוּ )ישעיה כט .(1
ָשׁנָ ה ַע ָ

נשׁה /nšh Iנשׁא nšʾ I

הפעיל] .1 .כמו קל[ עומד :וַ יְ ִהי ִכּי ִה ִקּיפוּ יְ ֵמי ַה ִמּ ְשׁ ֶתּה

שׁוּ־בי )ירמיה טו
ִ
יתי וְ לֹא־נָ
דרש[ ∼ ב>נתבע< :לֹא־נָ ִשׁ ִ

)איוב א  =] .2 .(5סבב ,כיתר[ ∼ את :וְ ִה ִקּיפוּ ַה ְלוִ יִּ ם

ם־אנִ י ַא ַחי וּנְ ָע ַרי נ ִֹשׁים
> ∼ • .(10חוב< ב>נתבע< :וְ גַ ֲ
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קל =] .תבע חוב,

עברית

ָבּ ֶהם ֶכּ ֶסף וְ ָדגָ ן )נחמיה ה .(10

נשׁק nšq I

וּבן־
הפעיל] .כמו קל[ ∼ ב>נתבע< :לֹא־יַ ִשּׁא אוֹיֵב בּוֹ ֶ

ֶא ְשּׁ ָקה־נָּ א ְל ָא ִבי ְוּל ִא ִמּי )מל”א יט  ∼ • .(20את )×:(7

ַעוְ ָלה לֹא יְ ַענֶּ נּוּ )תהלים פט > ∼ • .(23חוב< ב>נתבע<:

ת־ר ֵעהוּ )שמ”א כ  =] .2 .(41נגע ,נפגש[
וַ יִּ ְשּׁקוּ ִאישׁ ֶא ֵ

אוּמה )דברים כד .(10
י־ת ֶשּׁה ְב ֵר ֲעָך ַמ ַשּׁאת ְמ ָ
ִכּ ַ

← ריבויֶ :ח ֶסד־וֶ ֱא ֶמת נִ ְפגָּ שׁוּ ֶצ ֶדק וְ ָשׁלוֹם נָ ָשׁקוּ )תהלים

נשׁה /nšh IIנשׁא nšʾ II

קל =] .שכח[

∼ אתָ :ל ֵכן ִהנְ נִ י וְ נָ ִשׁ ִיתי ֶא ְת ֶכם נָ שֹׁא )ירמיה כג .(39
ד־לי ַא ָתּה יִ ְשׂ ָר ֵאל
נפעל =] .נשכח[ עומד :יְ ַצ ְר ִתּיָך ֶע ֶב ִ

לֹא ִתנָּ ֵשׁנִ י )ישעיה מד .(21

פִּעל =] .השכיח[ ∼ את

ֹלהים
>פלוני< אתִ :כּי־נַ ַשּׁנִ י ֱא ִ

ל־ע ָמ ִלי )בראשית מא .(51
ת־כּ ֲ
ֶא ָ
י־ה ָשּׁהּ
הפעיל =] .השכיח[ ∼ את/ל>פלוני< אתִ :כּ ִ

א־ח ַלק ָלהּ ַבּ ִבּינָ ה )איוב לט .(17
לוֹהּ ָח ְכ ָמה וְ ל ֹ ָ
ֱא ַ

נשׁך nšk I

קל =] .תקף בשיניו[ ∼ אתִ :אם־נָ ַשְׁך

ת־אישׁ )במדבר כא .(9
ַהנָּ ָחשׁ ֶא ִ

נשׁך nšk II

פה .(11
ל־א ָחיו
פִּעל =] .נתן נשיקה[ ∼ ל־ )× :(4וַ יְ נַ ֵשּׁק ְל ָכ ֶ
)בראשית מה ∼ • .(15

את

קוּ־בר ֶפּן־יֶ ֱאנַ ף
)× :(1נַ ְשּׁ ַ

)תהלים ב .(12
הפעיל =] .נגע ,קרב[ ∼ אל :וְ קוֹל ַכּנְ ֵפי ַה ַחיּוֹת ַמ ִשּׁיקוֹת

חוֹתהּ )יחזקאל ג .(13
ל־א ָ
ִא ָשּׁה ֶא ֲ

נשׁק nšq II

קל.

 =] .1הסתדר ,נערך )?([

ל־ע ִמּי )בראשית מא .(40
ל־פּיָך יִ ַשּׁק ָכּ ַ
עומד :וְ ַע ִ

.2

]בינוני כשם עצם ושם תואר בצירוף נושׁק קשת )=
חמוש בקשת([.

נשׁת nšt

פִּעל] .כמו קל[ ∼ את :וְ נִ ְשּׁכוּ ֶא ְת ֶכם )ירמיה ח .(17

קל =] .1 .נתן נשיקה[ ∼ ל־ )×:(~15

קל =] .יבשׁ[ עומדְ :לשׁוֹנָ ם ַבּ ָצּ ָמא נָ ָשׁ ָתּה

)ישעיה מא .(17

קל =] .לווה בריבית[ ∼ את :נֶ ֶשְׁך

ל־דּ ָבר ֲא ֶשׁר יִ ָשְּׁך )דברים כג  20ב(.
ָכּ ָ

תוּ־מיִ ם ֵמ ַהיָּ ם )ישעיה יט .(5
נפעל =] .יבשׁ[ עומד :וְ נִ ְשּׁ ַ

נשׂא nśʾ

קל =] .1 .הרים ,סחב[ ∼ אתָ :שׂ ֵאהוּ

א־ת ִשּׁיְך
הפעיל =] .הלווה בריבית[ ∼ את ל>פלוני< :ל ֹ ַ

ת־היּ ֹנֵ ק )במדבר יא ← .(12
ְב ֵח ֶיקָך ַכּ ֲא ֶשׁר יִ ָשּׂא ָהא ֵֹמן ֶא ַ

ְל ָא ִחיָך נֶ ֶשְׁך ֶכּ ֶסף )דברים כג  20א( ← .השמטהַ :לנָּ ְכ ִרי

פרטיטיב עם מןֲ :ע ָשׂ ָרה ֲחמ ִֹרים נ ְֹשׂ ִאים ִמטּוּב ִמ ְצ ָריִ ם

ַת ִשּׁיְך ְוּל ָא ִחיָך לֹא ַת ִשּׁיְך )דברים כג .(21

)בראשית מה  ← .(23פרטיטיב עם ב־ְ :תּנַ ֲח ֵמנִ י ַע ְר ִשׂי

נשׁל nšl

קל.

 =] .1נפל ,צנח[ עומד :וְ ֶשׁ ֶמן לֹא

ָתסוְּך ִכּי יִ ַשּׁל זֵ ֶיתָך )דברים כח .(40

 =] .2סילק[

ם־ר ִבּים ִמ ָפּנֶ יָך )דברים ז .(1
∼ את :וְ נָ ַשׁל גּוֹיִ ַ

=] .3

הוּדים ֵמ ֵאילוֹת
ת־היְ ִ
פִּעל =] .גירש[ ∼ את מן :וַ יְ נַ ֵשּׁל ֶא ַ

)מל”ב טז .(6
קל =] .הכניס אויר לריאותיו[ עומד:

יּוֹל ָדה ֶא ְפ ֶעה ֶאשּׁ ֹם וְ ֶא ְשׁ ַאף יָ ַחד )ישעיה מב .(14
ַכּ ֵ

נשׁף nšp

]= הגביה ,הניף[ ∼ אתַ :על ַהר־נִ ְשׁ ֶפּה ְשׂאוּ־נֵ ס ָה ִרימוּ

קוֹל ָל ֶהם )ישעיה יג .(2

 =] .3הושיט[ ∼ ידִ :כּי־

ל־שׁ ַמיִ ם יָ ִדי )דברים לב ] • .(40בכוונה עוינת[
ֶא ָשּׂא ֶא ָ

חלץ[ ∼ >נעל<ַ :שׁל־נְ ָע ֶליָך ֵמ ַעל ַרגְ ֶליָך )שמות ג .(5

נשׁם nšm

יחי ִמ ְשׁ ָכּ ִבי )איוב ז ] (13ראה סעיף .2 .[4.4.1.1
יִ ָשּׂא ְב ִשׂ ִ

∼ יד ב־ָ :ה ֲאנָ ִשׁים ֲא ֶשׁר־נָ ְשׂאוּ ֶאת־יָ ָדם ַבּאד ֹנִ י ַה ֶמּ ֶלְך

)שמ”ב יח ] • .(28לאות שבועה[ ∼ יד ל>פלוני< לפעול:
הוֹצ ָיאם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם )יחזקאל כ .(6
אתי יָ ִדי ָל ֶהם ְל ִ
נָ ָשׂ ִ
אתי ֶאת־יָ ִדי ְל ַשׁ ֵכּן ֶא ְת ֶכם
ל־ה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר נָ ָשׂ ִ
← השמטהֶ :א ָ

ָבּהּ )במדבר יד ] .4 .(30בצירוף נשׂא עיניו = הפנה
מבטו ,הביט[ א .ב צ מ ו ד א ל ר א ה ∼ :עיניו )×:(29

ראה נשׁב.
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ָשׂא־נָ א ֵעינֶ יָך ְוּר ֵאה )בראשית לא  ∼ • .(12עיניו ל)כיוון/

עומדִ :הנָּ ֵשׂא שׁ ֵֹפט ָה ָא ֶרץ ָה ֵשׁב גְּ מוּל ַעל־גֵּ ִאים )תהלים

ת־ה ֶשּׁ ֶמשׁ
ית ֶא ַ
ן־תּ ָשּׂא ֵעינֶ יָך ַה ָשּׁ ַמיְ ָמה וְ ָר ִא ָ
וּפ ִ
)×ֶ :(6

ל־צד ִתּנָּ ֵשׂאוּ וְ ַעל־
צד  =] .3 .(2הורם ,נסחב[ עומדַ :ע ַ

יעד(

)דברים ד  .(19ב .ל ל א ה פ ו ע ל ר א ה ∼ :עיניו )×:(2

ִבּ ְר ַכּיִ ם ְתּ ָשׁ ֳע ָשׁעוּ )ישעיה סו .(2

יהם
יהם וְ ִהנֵּ ה ִמ ְצ ַריִ ם נ ֵֹס ַע ַא ֲח ֵר ֶ
ת־עינֵ ֶ
יִּ ְשׂאוּ ְבנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ֵ

פִּעל =] .1 .הרים ,סחב[ ∼ את :וְ נִ ָשּׂא ֶא ְת ֶכם ְבּ ִצנּוֹת

)שמות יד  ∼ • .(10עיניו ל)כיוון/יעד( )×ֶ :(13א ָשּׂא ֵעינַ י

 =] .2תמך[

ל־ה ָה ִרים ֵמ ַאיִ ן יָבֹא ֶעזְ ִרי )תהלים קכא (1
ֶא ֶ

וְ ַא ֲח ִר ְית ֶכן ְבּ ִסירוֹת דּוּגָ ה )עמוס ד .(2

]ראה סעיף

עוֹלם )ישעיה סג .(9
∼ את :וַ יְ נַ ְטּ ֵלם וַ יְ נַ ְשּׂ ֵאם ָכּל־יְ ֵמי ָ

 =] .5 .[5.5.1אמר ,השמיע[ ∼ >משל/קינה/תפילה<

 =] .3רומם ,כיבד[ ∼ אתַ :א ַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה גִּ ַדּל

ל־מ ֶלְך ָבּ ֶבל )ישעיה יד
את ַה ָמּ ָשׁל ַהזֶּ ה ַע ֶ
)× :(~30וְ נָ ָשׂ ָ

ת־ה ָמן … וַ יְ נַ ְשּׂ ֵאהוּ )אסתר ג .4 .(1
ַה ֶמּ ֶלְך ֲא ַח ְשׁוֵ רוֹשׁ ֶא ָ

.(4

 =] .6הרים ,השמיע[ ∼ קולו )× :(~15וַ יִּ ְשׂאוּ

קוֹלם וַ ְיִּבכּוּ )שמ”ב יג  ← .(36השמטה :יִ ָשּׂא ַביּוֹם ַההוּא
ָ

א־א ְהיֶ ה ח ֵֹבשׁ )ישעיה ג  =] .7 .(7מנה ,פקד[
ֵלאמֹר ל ֹ ֶ
ל־ע ַדת ְבּנֵ י־
∼ ראש >אנשים< )×ְ :(8שׂאוּ ֶאת־רֹאשׁ ָכּ ֲ

יִ ְשׂ ָר ֵאל )במדבר כו .(2

 =] .8ראה או קיבל בעין

קוֹלְך וָ ֶא ָשּׂא
יפה[ ∼ פני >פלוני< )×ְ :(~25ר ִאי ָשׁ ַמ ְע ִתּי ְב ֵ
ָפּנָ יִ ְך )שמ”א כה  ∼ • .(35פנים ל>פלוני< )×ֲ :(1א ֶשׁר
לֹא־יִ ָשּׂא ָפנִ ים ְלזָ ֵקן וְ נַ ַער לֹא יָ חֹן )דברים כח ← .(50

השמטהֲ :א ֶשׁר לֹא־יִ ָשּׂא ָפנִ ים וְ לֹא יִ ַקּח שׁ ַֹחד )דברים
י  =] .9 .(17היה אחראי ל– ,אשם ב–[ ∼ >עוון<:
וְ ָא ֵשׁם וְ נָ ָשׂא ֲעוֹנוֹ )ויקרא ה  ← .(17פרטיטיב עם ב־ֵ :בּן

לֹא־יִ ָשּׂא ַבּ ֲעוֹן ָה ָאב וְ ָאב לֹא יִ ָשּׂא ַבּ ֲעוֹן ַה ֵבּן )יחזקאל יח
אתי
ת־ח ָטּ ִ
 =] .10 .(20סלח[ ∼ >עוון< :וְ ַע ָתּה ָשׂא נָ א ֶא ַ
ל־קנּוֹא הוּא לֹא־יִ ָשּׂא
)שמ”א טו  ∼ • .(25ל>עוון<ֵ :א ַ

אות ֶיכם )יהושע כד  ∼ • .(19ל>פלוני<:
וּל ַחטּ ֹ ֵ
ְל ִפ ְשׁ ֲע ֶכם ְ
ת־בּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי־נָ שֹׂא ֶא ָשּׂא
אוֹסיף עוֹד ֲא ַר ֵחם ֶא ֵ
ִכּי לֹא ִ

ָל ֶהם )הושע א  =] .11 .(6העלה ,הצמיח[ ∼ פרי )×:(4
ַל ֲעשׂוֹת ָענָ ף וְ ָל ֵשׂאת ֶפּ ִרי )יחזקאל יז  ← .(8השמטה:
וְ ֵעץ ַהזַּ יִ ת לֹא נָ ָשׂא )חגי ב .(19

 =] .12קשר אליו

∼ נפשו לפעול

ל־ה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר־
= השתוקק לפעול :וְ ַע ָ

ֵהם ְמנַ ְשּׂ ִאים ֶאת־נַ ְפ ָשׁם ָלשׁוּב ָשׁם )ירמיה כב .(27
התפעל.

ן־עם ְכּ ָל ִביא
 =] .1קם ,התרומם[ עומדֶ :ה ָ

יָ קוּם וְ ַכ ֲא ִרי יִ ְתנַ ָשּׂא )במדבר כג .(24

 =] .2התגדל,

ן־חגִּ ית ִמ ְתנַ ֵשּׂא ֵלאמֹר ֲאנִ י
התרברב[ עומד :וַ ֲאד ֹנִ יָּ ה ֶב ַ

ֶא ְמֹלְך )מל”א א ] (5ראה סעיף  5.1.1הערה .[7
הפעיל.

 =] .1הרים ,סחב[ :וְ ִה ִשּׂיאוּ ָכל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל־

ָה ִעיר ַה ִהיא ֲח ָב ִלים )שמ”ב יז  =] .2 .(13גרם שיישא
באשמה[ ∼

את

אוֹתם ֲעוֹן
ָ
>פלוני< >עוון< :וְ ִה ִשּׂיאוּ

ַא ְשׁ ָמה )ויקרא כב .(16

נשׂג nśg

הפעיל.

 =] .1הגיע לקרבת )דבר(,

אוֹיְבי וְ ַא ִשּׂיגֵ ם )תהלים יח .(38
ַ
הדביק[ ∼ אתֶ :א ְרדּוֹף
 .2השׂיגה יד >פלוני< את/ל>דבר< = עלה ביד פלוני
וּשׁ ֵתּי ת ִֹרים אוֹ ְשׁנֵ י ְבּנֵ י יוֹנָ ה
לרכוש או לעשות דברְ :
ם־דּל
ֲא ֶשׁר ַתּ ִשּׂיג יָ דוֹ )ויקרא יד  ← .(22השמטה :וְ ִא ַ

הוּא וְ ֵאין יָ דוֹ ַמ ֶשּׂגֶ ת )ויקרא יד .(21

נשׂק nśq

נפעל> =] .אש< ניצתה ,דלקה[ עומד:

ם־אף ָע ָלה ְביִ ְשׂ ָר ֵאל )תהלים עח
וְ ֵאשׁ נִ ְשּׂ ָקה ְביַ ֲעקֹב וְ גַ ַ

בנישואין[ ∼ >אישה< )× :(8וַ יִּ ְשׂאוּ ָל ֶהם נָ ִשׁים מ ֲֹא ִביּוֹת

.(21

)רות א  ∼ .13 .(4נפשו אל = השתוקק אל )×ִ :(6כּי־

הפעיל =] .הצית ,הדליק אש[ עומד :וַ יִּ ַקּח ֵמ ֶהם וַ יָּ ָחם

אתי נַ ְפ ִשׁי )תהלים קמג .(8
ֵא ֶליָך נָ ָשׂ ִ

ַאף־יַ ִשּׂיק וְ ָא ָפה ָל ֶחם )ישעיה מד .(15

נפעל =] .1 .היה רם ,גבוה[ עומדָ :כּל־גֶּ יא יִ נָּ ֵשׂא וְ ָכל־

נתח ntḥ

ַהר וְ גִ ְב ָעה יִ ְשׁ ָפּלוּ )ישעיה מ  =] .2 .(4קם ,התרומם[

ָה ַאיִ ל נִ ַתּח ִלנְ ָת ָחיו )ויקרא ח .(20

222

פִּעל =] .חתך לנתחים[ ∼ את :וְ ֶאת־

עברית

נתך ntk

קל/נפעל.

 =] .1נשפך ,זרם[ עומד:

ד־ע ָב ָדיו ֵע ֶדר
 =] .7 .[6.1.6הפקיד[ ∼ את ביד :וַ יִּ ֵתּן ְבּיַ ֲ

 =] .2התחמם

ֵע ֶדר ְל ַבדּוֹ )בראשית לב  ∼ • .(17את על יד :וַ יִּ ְתּנוּהוּ ַעל־

וַ יִּ ְתּכוּ ַכ ַמּיִ ם ַשׁ ֲאג ָֹתי )איוב ג .(24

יכם ְבּ ֵאשׁ ֶע ְב ָר ִתי
עד הפיכה לנוזל[ עומד :וְ נָ ַפ ְח ִתּי ֲע ֵל ֶ

אכה )דה”ב לד (17
עוֹשׂי ַה ְמּ ָל ָ
יַ ד ַה ֻמּ ְפ ָק ִדים וְ ַעל־יַ ד ֵ

תוֹכהּ )יחזקאל כב .(21
וְ נִ ַתּ ְכ ֶתּם ְבּ ָ

סעיף  =] .8 .[5.4.1מכר[ ∼ >דבר< ל>פלוני< ב>מחיר<:

יכנִ י
הפעיל =] .1 .שפך ,מזג[ ∼ אתֲ :הלֹא ֶכ ָח ָלב ַתּ ִתּ ֵ

וְ ַכגְּ ִבנָּ ה ַתּ ְק ִפּ ֵיאנִ י )איוב י  =] .2 .(10יצק ,חימם עד
ת־ה ֶכּ ֶסף ַהנִּ ְמ ָצא
הפיכה לנוזל[ ∼ אתִ :ה ִתּיכוּ ֲע ָב ֶדיָך ֶא ַ

ַב ַבּיִ ת )מל”ב כב .(9

תוֹכהּ )יחזקאל כב .(22
ְבּתוְֹך כּוּר ֵכּן ֻתּ ְתּכוּ ְב ָ

ת־יְבוּלהּ וְ ַה ָשּׁ ַמיִ ם יִ ְתּנוּ
ָ
ַהגֶּ ֶפן ִתּ ֵתּן ִפּ ְריָ הּ וְ ָה ָא ֶרץ ִתּ ֵתּן ֶא

ַט ָלּם )זכריה ח .(12

 =] .2הציב ,קבע ,מיקם[

ת־ה ֶא ָחד
ית־אל וְ ֶא ָ
ת־ה ֶא ָחד ְבּ ֵב ֵ
∼ את ב)מקום( :וַ יָּ ֶשׂם ֶא ָ

נָ ַתן ְבּ ָדן )מל”א יב .(29
פרדיקטיבית([ ∼

 =] .3עשה ,הפך )הוראה

בוּשׁי ָשׂק
}פרדיקט{ :וָ ֶא ְתּנָ ה ְל ִ

)תהלים סט  ∼ • .(12את

ל}פרדיקט{ :וְ ִה ְפ ֵר ִתי א ְֹתָך

ִבּ ְמאֹד ְמאֹד וּנְ ַת ִתּיָך ְלגוֹיִ ם )בראשית יז (6
.[5.14

 =] .4חשב ל–[ ∼

את

]ראה סעיף

כ־ )× :(3וַ יִּ ֵתּן א ָֹתנוּ

ת־ה ָא ֶרץ )בראשית מב  ∼ • .(30את
ִכּ ְמ ַרגְּ ִלים ֶא ָ

לפני

ת־בּ ִליָּ ַעל )שמ”א א .(16
ת־א ָמ ְתָך ִל ְפנֵ י ַבּ ְ
ל־תּ ֵתּן ֶא ֲ
)×ַ :(1א ִ
 =] .5מסר ,העניק ,העביר[ ∼

את

ל־ )×ֶ :(~860תּן־

ח־לְך )בראשית יד (21
ִלי ַהנֶּ ֶפשׁ וְ ָה ְר ֻכשׁ ַק ָ

]ראה סעיף

ֹלהים ִמ ַטּל ַה ָשּׁ ַמיִ ם
ן־לָך ָה ֱא ִ
 ← .[4.4.3.1פרטיטיב :וְ יִ ֶתּ ְ
וּמ ְשׁ ַמנֵּ י ָה ָא ֶרץ )בראשית כז ] (28ראה סעיף • .[4.4.1.1
ִ
∼

את

] (28ראה סעיף  =] .9 .[5.4.1סחר ,המיר[ ∼ >סחורה<
ל־א ֶבן יְ ָק ָרה וְ זָ ָהב נָ ְתנוּ ִעזְ בוֹנָ יִ ְך )יחזקאל
וּב ָכ ֶ
ב>ערכהּ<ְ :
 =] .10הושיט[ ∼ יד :וַ יְ ִהי ְב ִל ְד ָתּהּ וַ יִּ ֶתּן־יָ ד

כז .(22

ל־הנַּ ַער
ת־כּ ָליו ֶא ַ
אל/על )× :(~35וַ יִּ ֵתּן יְ הוֹנָ ָתן ֶא ֵ

ֲא ֶשׁר־לוֹ )שמ”א כ .(40

• ]לאות שבועה או הסכם[ ∼ יד לפעול :וַ יִּ ְתּנוּ יָ ָדם
וּבזָ ה ָא ָלה
יהם )עזרא י  ← .(19השמטהָ :
הוֹציא נְ ֵשׁ ֶ
ְל ִ

קל =] .1 .יצר ,הפיק ,הניב[ ∼ את:

את

ן־לי )דברים ב
וּמיִ ם ַבּ ֶכּ ֶסף ִתּ ֶתּ ִ
א ֶֹכל ַבּ ֶכּ ֶסף ַתּ ְשׁ ִבּ ֵרנִ י … ַ

וַ ִתּ ַקּח ַה ְמיַ ֶלּ ֶדת וַ ִתּ ְקשׁ ֹר ַעל־יָ דוֹ ָשׁנִ י )בראשית לח .(28

הָפעַל =] .חומם עד הפיכה לנוזל[ עומדְ :כּ ִהתּוְּך ֶכּ ֶסף

נתן ntn
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 =] .6הסגיר[ ∼

את

ביד

ל־א ֶלּה ָע ָשׂה )יחזקאל יז
ְל ָה ֵפר ְבּ ִרית וְ ִהנֵּ ה נָ ַתן יָ דוֹ וְ ָכ ֵ
 =] .11 .(18הרשה[ ∼ את/ל>פלוני< לפעול )×:(~20
מוֹאב וְ לֹא־נָ ְתנוּ ִאישׁ ַל ֲעבֹר
ת־מ ְע ְבּרוֹת ַהיַּ ְר ֵדּן ְל ָ
וַ יִּ ְל ְכּדוּ ֶא ַ

)שופטים ג  ∼ • .(28פוֹעֵל

)×ְ :(2ל ִב ְל ִתּי ֵתּת י ֵֹצא וָ ָבא

הוּדה )מל”ב טו  .12 .(17מי יתן }תוכן{
ְל ָא ָסא ֶמ ֶלְך יְ ָ

= הלוואי ש– )×ִ :(~20מי־יִ ֵתּן ַה ֲח ֵרשׁ ַתּ ֲח ִרישׁוּן )איוב
יג .(5

 =] .13הרים ,השמיע[ ∼ קול )× :(~25וַ יִּ ֵתּן

ֶאת־קֹלוֹ ִבּ ְב ִכי )בראשית מה  ∼ • .(2בקול )× :(3נָ ַתן

ְבּקוֹלוֹ ָתּמוּג ָא ֶרץ )תהלים מו ] (7ראה סעיף .14 .[5.10.3.2

∼ חן >פלוני< בעיני >אלמוני< = גרם שפלוני ימצא חן
ית־הסּ ַֹהר )בראשית
בעיני אלמוני :וַ יִּ ֵתּן ִחנּוֹ ְבּ ֵעינֵ י ַשׂר ֵבּ ַ
לט ] .15 .(21עם רחמים[ ∼ את >פלוני< לרחמים:
ל־שׁוֹב ֶיהם )תהלים קו .(46
ֵ
אוֹתם ְל ַר ֲח ִמים ִל ְפנֵ י ָכּ
וַ יִּ ֵתּן ָ
• ∼ רחמים ל>פלוני< :וְ ֶא ֵתּן ָל ֶכם ַר ֲח ִמים וְ ִר ַחם ֶא ְת ֶכם

)ירמיה מב ] (12ראה סעיף .[5.10.2.4
משמעויותיו ומסגרותיו התחביריות של הפועל נתן נידונו באופן
כללי אצל ח’ ציטרון )תשל”ט (22–8 :ובפירוט רב מאוד אצל
קדרי )תשל”ו ;(189–115 :על הצירוף מי יתן בפרט ראה יונגלינג

)×ִ :(~125כּי ְביָ ְדָך נְ ַת ִתּים לֹא־יַ ֲעמֹד ִאישׁ ֵמ ֶהם ְבּ ָפנֶ יָך

) (Jongeling 1974וקדרי )תשל”ז( .מאלסה )(Malessa 2004

)יהושע י ] (8ראה סעיף  ∼ • .[5.4.1את בנפש )×ַ :(3אל־

התמקד בחילוף נתן ל/אל.

ִתּ ְתּנֵ נִ י ְבּנֶ ֶפשׁ ָצ ָרי )תהלים כז  ∼ • .(12את לפני )×:(15
ֹלהיָך ְל ָפנֶ יָך וְ ִה ִכּ ָיתם )דברים ז (2
וּנְ ָתנָ ם יְ הוָ ה ֱא ֶ

]ראה סעיף

223

קל סביל.

 =] .1הוצב ,נקבע ,מוקם[ ∼ ב)מקום(:

וַ יֶּ ֱחזַ ק רֹאשׁוֹ ָב ֵא ָלה וַ יֻּ ַתּן ֵבּין ַה ָשּׁ ַמיִ ם ֵוּבין ָה ָא ֶרץ )שמ”ב

הענף הכנעני

יח .(9

יֻתּן־נָ א
 =] .2נמסר ,הוענק ,הועבר[ ∼ ל־ַ :

ד־פּ ָר ִדים ֲא ָד ָמה )מל”ב ה .(17
ְל ַע ְב ְדָּך ַמ ָשּׂא ֶצ ֶמ ְ
נפעל.

)ירמיה ה .(5

 =] .1הוצב ,נקבע ,מוקם[ ∼ ב)מקום(ֲ :א ֶשׁר

נִ ְתּנוּ ִק ְבר ֶֹת ָיה ְבּיַ ְר ְכּ ֵתי־בוֹר )יחזקאל לב .(23

פִּעל.

מוֹסרוֹת
ֵ
 =] .1קרע[ ∼ אתָ :שׁ ְברוּ עֹל נִ ְתּקוּ

=] .2

יה יְ נַ ֵתּק
ת־שׁ ָר ֶשׁ ָ
 =] .2עקר[ ∼ אתֶ :א ָ

)יחזקאל יז .(9

הפעיל =] .1 .הרחיק[ ∼ את

מן :וְ יָ ְצאוּ ַא ֲח ֵרינוּ ַעד

וּמ ֶבּן־
נעשה ,נהיה[ ∼ }פרדיקט{ :וַ ִתּ ְיר ִאי ֵמ ֱאנוֹשׁ יָמוּת ִ

ן־ה ִעיר )יהושע ח  =] .2 .(6העביר,
אוֹתם ִמ ָ
ַה ִתּ ֵיקנוּ ָ

ָא ָדם ָח ִציר יִ נָּ ֵתן )ישעיה נא  =] .3 .(12נמסר ,הוענק,

גרר[ ∼ אתַ :ה ִתּ ֵקם ְכּצֹאן ְל ִט ְב ָחה )ירמיה יב .(3

הועבר[ ∼ ל־ְ :לכוּ ִע ְבדוּ וְ ֶת ֶבן לֹא־יִ נָּ ֵתן ָל ֶכם )שמות ה

ן־ה ִעיר )שופטים כ
הָפעַל =] .הורחק[ ∼ מןָ :הנְ ְתּקוּ ִמ ָ

 =] .4 .(18הוסגר[ ∼ ביד :וְ נִ ַתּ ֶתּם ְבּיַ ד־אוֹיֵב )ויקרא כו

.(31

ד־ע ָב ֶדיָך
 =] .5 .(25הופקד[ ∼ ביד :כֹּל ֲא ֶשׁר־נִ ַתּן ְבּיַ ֲ
ֵהם ע ִֹשׂים )דה”ב לד  ∼ • .(16על יד :לֹא־יֵ ָח ֵשׁב ִא ָתּם

ַה ֶכּ ֶסף ַהנִּ ָתּן ַעל־יָ ָדם )מל”ב כב  =] .6 .(7הורשה )סביל
הוּדים …
ם־מ ָחר ַליְּ ִ
סתמי([ ∼ ל>פלוני< לפעול :יִ נָּ ֵתן גַּ ָ

ַל ֲעשׂוֹת ְכּ ָדת ַהיּוֹם )אסתר ט > =] .7 .(13קול< הורם,
קוֹלם )ירמיה נא .(55
הושמע[ עומד :נִ ַתּן ְשׁאוֹן ָ

נתס nts

ראה נתץ.

נתע ntʿ

ראה נתץ.

נתץ /ntṣנתס /ntsנתע ntʿ

נתר ntr I

הפעיל.

 =] .1פתח[ ∼ אתַ :פּ ֵתּ ַח

מוֹטה )ישעיה נח =] .2 .(6
ַח ְר ֻצבּוֹת ֶר ַשׁע ַה ֵתּר ֲאגֻ דּוֹת ָ
סוּרים )תהלים קמו
שחרר ,שילח[ ∼ את :יְ הוָ ה ַמ ִתּיר ֲא ִ
.(7

נתר ntr II

ף־לזֹאת יֶ ֱח ַרד
קל =] .קפץ[ עומדַ :א ְ

ִל ִבּי וְ יִ ַתּר ִמ ְמּקוֹמוֹ )איוב לז .(1
פִּעל] .כמו קל[ עומדֲ :א ֶשׁר־לא )ק’ לוֹ( ְכ ָר ַעיִ ם ִמ ַמּ ַעל

ל־ה ָא ֶרץ )ויקרא יא .(21
ְל ַרגְ ָליו ְלנַ ֵתּר ָבּ ֵהן ַע ָ
קל =] .שבר[

הפעיל =] .הקפיץ ,הרעיד[ ∼ אתָ :ר ָאה וַ יַּ ֵתּר גּוֹיִ ם

וּמ ֵצּב ָֹתם ְתּ ַשׁ ֵבּרוּ )דברים ז .(5
יהם ִתּתֹּצוּ ַ
∼ אתִ :מזְ ְבּח ֵֹת ֶ

י־עד )חבקוק ג .(6
וַ יִּ ְתפּ ְֹצצוּ ַה ְר ֵר ַ

יֻתּץ ְט ֵמ ִאים
קל סביל =] .נשבר[ עומדַ :תּנּוּר וְ ִכ ַיריִ ם ָ

נתשׁ ntš

ֵהם )ויקרא יא .(35

ת־הגּוֹי ַההוּא נָ תוֹשׁ וְ ַא ֵבּד )ירמיה יב .(17
וְ נָ ַת ְשׁ ִתּי ֶא ַ

נפעל =] .נשבר[ עומדֲ :ח ָמתוֹ נִ ְתּ ָכה ָכ ֵאשׁ וְ ַה ֻצּ ִרים נִ ְתּצוּ

קל סביל =] .נעקר ,נהרס ,הושמד[ עומד :וַ ֻתּ ַתּשׁ

ִמ ֶמּנּוּ )נחום א .(6

ְבּ ֵח ָמה ָל ָא ֶרץ ֻה ְשׁ ָל ָכה )יחזקאל יט .(12

רוּשׁ ָלםִ )דה”ב
חוֹמת יְ ָ
פִּעל =] .שבר[ ∼ את :וַ יְ נַ ְתּצוּ ֵאת ַ

נפעל =] .נעקר ,נהרס ,הושמד[ עומד :לֹא־יִ נָּ ֵתשׁ וְ לֹא־

לו .(19

עוֹלם )ירמיה לא .(40
יֵ ָה ֵרס עוֹד ְל ָ

נתק  ntqקל =] .תלש ,הרחיק[ ∼ את

קל =] .עקר ,הרס ,השמיד[ ∼ את:

מןִ :כּי

ִמ ָשּׁם ֶא ְתּ ֶקנְ ךָּ )ירמיה כב .(24

ס

נפעל =] .1 .נתלש ,הורחק[ ∼ מן :יִ נָּ ֵתק ֵמ ָא ֳהלוֹ ִמ ְב ַטחוֹ
ל־ח ָב ָליו ַבּל־יִ נָּ ֵתקוּ
)איוב יח  =] .2 .(14נקרע[ עומד :וְ ָכ ֲ

סאן sʾn

)ישעיה לג .(20

ְבּ ַר ַעשׁ )ישעיה ט .(4
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ל־סאוֹן ס ֵֹאן
קל =] .צעד[ עומדִ :כּי ָכ ְ

עברית

סבא sbʾ

קל =] .שתה לשכרה[ ∼ אתֶ :א ְק ָחה־

יוּסּב )ישעיה כח  =] .2 .(27הוקף[
ל־כּמֹּן ָ
אוֹפן ֲעגָ ָלה ַע ַ
וְ ַ

יַ יִ ן וְ נִ ְס ְבּ ָאה ֵשׁ ָכר )ישעיה נו .(12

סבב sbb

קל.

 =] .1הקיף ,כיתר[ ∼ את/ל־

יפוּה )תהלים מח ] • .(13בכוונה
)× :(~40סֹבּוּ ִציּוֹן וְ ַה ִקּ ָ
עוינת[ ∼ על/אל )× :(5וַ יָּ סֹבּוּ ָע ָליו ְל ִה ָלּ ֵחם )דה”ב יח
 ∼ • .(31ב־ )×ָ :(1אנ ִֹכי ַסבּ ִֹתי ְבּ ָכל־נֶ ֶפשׁ ֵבּית ָא ִביָך

)שמ”א כב .(22

הָפעַל =] .1 .גולגל ,הונע בתנועה סיבובית[ עומד:

 =] .2פנה[ עומד :וַ יִּ סֹּב וַ יַּ ֲעבֹר וַ יֵּ ֶרד

ת־א ְבנֵ י ַהשּׁ ַֹהם ֻמ ַסבֹּת ִמ ְשׁ ְבּצֹת
∼ >מסגרת< :וַ יַּ ֲעשׂוּ ֶא ַ

זָ ָהב )שמות לט ] .3 .(6בינוני כשם תואר )= מוחלף,
שונה([.

סבך sbk

קל] .בינוני פעול בלבד ,כשם תואר )=

משולב ,משׂורג([.

ַהגִּ ְלגָּ ל )שמ”א טו  =] .3 .(12עבר ,נמסר[ ∼ ל/אל:

קל סביל =] .שולב ,שׂורג[ עומדַ :על־גַּ ל ָשׁ ָר ָשׁיו יְ ֻס ָבּכוּ

א־תסֹּב נַ ֲח ָלה ִמ ַמּ ֶטּה ְל ַמ ֶטּה ַא ֵחר )במדבר לו .4 .(9
וְ ל ֹ ִ

)איוב ח .(17

ל־ה ָא ֶרץ ָכּ ֲע ָר ָבה
]= נהפך ,נהיה[ ∼ }פרדיקט{ :יִ סּוֹב ָכּ ָ

)זכריה יד .(10
נפעל.

 =] .1הקיף ,כיתר[ ∼ את :וְ נָ ַסב אֹתוֹ ַהגְּ בוּל

ִמ ְצּפוֹן ַחנָּ תֹן )יהושע יט ] • .(14בכוונה עוינת[ ∼ על:

סבל sbl

קל =] .נשא ,סחב[ ∼ את :יִ ָשּׂ ֻאהוּ ַעל־

ָכּ ֵתף יִ ְס ְבּ ֻלהוּ )ישעיה מו .(7
פֻּעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= טעון משא ,עמוס([.

ל־ה ַבּיִ ת )בראשית יט .(4
וְ ַאנְ ֵשׁי ָה ִעיר ַאנְ ֵשׁי ְסד ֹם נָ ַסבּוּ ַע ַ

התפעל =] .היה כבד )?([ עומד :וְ יִ ְס ַתּ ֵבּל ֶה ָחגָ ב )קהלת

 =] .2פנה[ עומדַ :ה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר־יִ ְפנֶ ה ָהרֹאשׁ ַא ֲח ָריו יֵ ֵלכוּ

יב .(5

לֹא יִ ַסּבּוּ ְבּ ֶל ְכ ָתּם )יחזקאל י  =] .3 .(11הועבר ,נמסר[

סגד sgd

קל =] .השתחווה[ ∼ ל־ָ :ע ָשׂהוּ ֶפ ֶסל

∼ ל־ :וְ נָ ַסבּוּ ָב ֵתּ ֶיהם ַל ֲא ֵח ִרים )ירמיה ו .(12

ד־למוֹ )ישעיה מד .(15
וַ יִּ ְסגָּ ָ

ת־פּנֵ י ַה ָדּ ָבר
פִּעל =] .שינה[ ∼ אתְ :ל ַב ֲעבוּר ַס ֵבּב ֶא ְ

סגר /sgrסכר skr

)שמ”ב יד .(20

קל.

 =] .1נעל ,אטם[

∼ את :וַ יֵּ ֵצא ֵאהוּד ַה ִמּ ְס ְדּרוֹנָ ה וַ יִּ ְסגֹּר ַדּ ְלתוֹת ָה ַע ִליָּ ה ַבּ ֲעדוֹ

 =] .1הקיף[ ∼ אתֲ :א ָפפוּנִ י ַמיִ ם ַעד־נֶ ֶפשׁ

וְ נָ ָעל )שופטים ג  ← .(23השמטה :וַ ִתּ ְסגֹּר ַבּ ֲעדוֹ וַ ֵתּ ֵצא

ְתּהוֹם יְ ס ְֹב ֵבנִ י )יונה ב  =] .2 .(6התהלך ,שוטט[ עומד:

)מל”ב ד (21

 =] .2מנע מלדת[ ∼ בעד רחםִ :כּי־

סוֹב ָבה ָב ִעיר ַבּ ְשּׁוָ ִקים ָוּב ְרחֹבוֹת )שה”ש ג
קוּמה נָּ א וַ ֲא ְ
ָא ָ

ָסגַ ר יְ הוָ ה ְבּ ַעד ַר ְח ָמהּ )שמ”א א  =] .3 .(6הקיף מכל

.(2

יהם ַה ִמּ ְד ָבּר )שמות יד • .(3
צד ,חסם[ ∼ עלָ :סגַ ר ֲע ֵל ֶ

פּוֹלֵל.

הפעיל.

ת־פּנָ יו וְ לֹא־
 =] .1הפנה[ ∼ את :וַ יַּ ֵסּב ֶא ָ

יהם
ל־א ֲח ֵר ֶ
ָא ַכל ָל ֶחם )מל”א כא  ← .(4השמטהָ :ה ֵסב ֶא ַ

)שמ”ב ה .(23

 =] .2העביר ,מסר[ ∼ את ל/אל:

לוּכה ְל ָדוִ יד ֶבּן־יִ ָשׁי )דה”א י =] .3 .(14
ת־ה ְמּ ָ
וַ יַּ ֵסּב ֶא ַ
ן־ה ְמ ִס ָלּה ַה ָשּׂ ֶדה
ת־ע ָמ ָשׂא ִמ ַ
הזיז ,הסיט[ ∼ את :וַ יַּ ֵסּב ֶא ֲ

∼ בעד :וַ יִּ ְסגֹּר ַה ֵח ֶלב ְבּ ַעד ַה ַלּ ַהב )שופטים ג .(22
נפעל.

 =] .1ננעל ,נאטם[ עומד :וְ ַה ַשּׁ ַער לֹא־יִ ָסּגֵ ר

ד־ה ָע ֶרב )יחזקאל מו  =] .2 .(2בוּדד[ עומד :וַ ִתּ ָסּגֵ ר
ַע ָ

ִמ ְריָ ם ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶ ה ִשׁ ְב ַעת ִיָמים )במדבר יב =] .3 .(15
התבודד[ עומד :בֹּא ִה ָסּגֵ ר ְבּתוְֹך ֵבּ ֶיתָך )יחזקאל ג .(24

)שמ”ב כ  =] .4 .(12כינה ,קרא אחרת[ ∼ ֵשׁם >פלוני<

פִּעל =] .מסר[ ∼ את >פלוני< ביד >אויב<ַ :היּוֹם ַהזֶּ ה

ת־שׁמוֹ ִצ ְד ִקיָּ הוּ )מל”ב כד .(17
>שֵׁם< :וַ יַּ ֵסּב ֶא ְ

יְ ַסגֶּ ְרָך יְ הוָ ה ְבּיָ ִדי וְ ִה ִכּ ִיתָך )שמ”א יז .(46
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הענף הכנעני

 =] .1ננעל ,נאטם[ עומד :וְ ֻסגְּ רוּ ְד ָל ַתיִ ם ַבּשּׁוּק

הפעיל =] .משח עצמו בשמן[ עומד :וַ יָּ ָקם ָדּוִ ד ֵמ ָה ָא ֶרץ

)קהלת יב  =] .2 .(4נכלא[ עומד :וְ ֻא ְסּפוּ ֲא ֵס ָפה ַא ִסּיר

ֹלתיו( )שמ”ב יב .(20
וַ יִּ ְר ַחץ וַ יָּ ֶסְך וַ יְ ַח ֵלּף שמלתו )ק’ ִשׂ ְמ ָ

ל־מ ְסגֵּ ר )ישעיה כד .(22
ַעל־בּוֹר וְ ֻסגְּ רוּ ַע ַ

סוך /swk IIשׂוך śwk

הפעיל =] .1 .בידד ,שם בסגר[ ∼ את :וְ ִה ְסגִּ יר ַהכּ ֵֹהן

ת־דּ ְר ֵכְּך ַבּ ִסּ ִירים )הושע ב
י־שְׂך ֶא ַ
סתם[ ∼ אתָ :ל ֵכן ִהנְ נִ ָ

ת־הנֶּ גַ ע ִשׁ ְב ַעת ִיָמים )ויקרא יג  =] .2 .(4מסר[ ∼ את
ֶא ַ

לוֹהּ
 =] .2 .(8הקיף מכל צד ,חסם[ ∼ בעד :וַ יָּ ֶסְך ֱא ַ

>פלוני< ביד >אויב< )× :(7וְ לֹא ִה ְסגַּ ְר ַתּנִ י ְבּיַ ד־אוֹיֵב

ַבּ ֲעדוֹ )איוב ג .(23

)תהלים לא  ∼ • .(9את >פלוני< ל/אל >אויב/רעה<

סוך swk III

פֻּעל.

קל.

 =] .1סגר,

פִּלְפֵּל =] .עורר לריב[ ∼ את:

וּמ ְקנֵ ֶיהם ָל ְר ָשׁ ִפים )תהלים עח
)× :(7וַ יַּ ְסגֵּ ר ַל ָבּ ָרד ְבּ ִע ָירם ִ

ת־צ ֵרי ְר ִצין ָע ָליו וְ ֶאת־א ָֹיְביו יְ ַס ְכ ֵסְך )ישעיה
וַ יְ ַשׂגֵּ ב יְ הוָ ה ֶא ָ

י־צוּרם ְמ ָכ ָרם וַ יהוָ ה ִה ְסגִּ ָירם )דברים
 ← .(48השמטהִ :כּ ָ

ט  ∼ • .(10את

לב .(30

ב־ :וְ ִס ְכ ַס ְכ ִתּי ִמ ְצ ַריִ ם ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם וְ נִ ְל ֲחמוּ

ישׁ־בּ ָא ִחיו )ישעיה יט .(2
ְ
ִא

סוג /swg Iשׂוג śwg

קל =] .נרתע ,זז אחורה[

סוף swp

ן־בּ ָלּהוֹת
קל =] .כלה[ עומדָ :ספוּ ַתמּוּ ִמ ַ

עומד :וְ לֹא־נָ סוֹג ִמ ֶמּךָּ ְתּ ַחיֵּ נוּ ְוּב ִשׁ ְמָך נִ ְק ָרא )תהלים פ

)תהלים עג .(19

.(19

הפעיל =] .כילה[ ∼ אתָ :א ֵסף ָא ָדם ְוּב ֵה ָמה )צפניה א

נפעל] .כמו קל[ עומד :לֹא־נָ סוֹג ָאחוֹר ִל ֵבּנוּ )תהלים

.(3

מד .(19

סור /swrשׂור śwr III

הפעיל =] .1 .הסיר אבני גבול ועבר גבול ללא רשות[

וּשׂמֹאול
יָמין ְ
פנה[ עומדַ :בּ ֶדּ ֶרְך ַבּ ֶדּ ֶרְך ֵא ֵלְך לֹא ָאסוּר ִ

∼ גבול :לֹא ַת ִסּיג גְּ בוּל ֵר ֲעָך )דברים יט =] .2 (14

)דברים ב  =] .2 .(27ניגש ,בא[ ∼ ל)כיוון/יעד( :סוּרוּ

העביר אחורה )כדי להציל?([ ← השמטה :וְ ַת ֵסּג וְ לֹא

ל־בּית ַע ְב ְדּ ֶכם )בראשית יט  ← .(2השמטהָ :א ֻס ָרה־
נָ א ֶא ֵ

ַת ְפ ִליט וַ ֲא ֶשׁר ְתּ ַפ ֵלּט ַל ֶח ֶרב ֶא ֵתּן )מיכה ו .(14

ת־ה ַמּ ְר ֶאה ַהגָּ ד ֹל ַהזֶּ ה )שמות ג =] .3 .(3
נָּ א וְ ֶא ְר ֶאה ֶא ַ

הָפעַל =] .נדחה ,הוזז אחורה[ עומד :וְ ֻה ַסּג ָאחוֹר

ִמ ְשׁ ָפּט ְוּצ ָד ָקה ֵמ ָרחוֹק ַתּ ֲעמֹד )ישעיה נט .(14

סוג swg II

קל] .בינוני פעול בלבד ,כשם תואר

)= גדור ,מוקף גדר([.

סוך swk I

קל.

קל =] .1 .סטה,

וּמ ָבּ ֶתּיָך
התרחק ,הסתלק[ ∼ מן :וְ ָסרוּ ַה ְצ ַפ ְר ְדּ ִעים ִמ ְמָּך ִ

… ַרק ַבּיְ אֹר ִתּ ָשּׁ ַא ְרנָ ה )שמות ח  =] .4 .(7נעלם[ עומד:
הוּדה יִ ָכּ ֵרתוּ )ישעיה יא (13
וְ ָס ָרה ִקנְ ַאת ֶא ְפ ַריִ ם וְ צ ְֹר ֵרי יְ ָ
]ראה סעיף .[5.3.3
סוֹרר )איכה ג
פּוֹלֵל =] .עיוות ,עיקם[ ∼ אתְ :דּ ָר ַכי ֵ

 =] .1משח בשמן[ ∼

את

>פלוני< :וַ יַּ ֲא ִכלוּם וַ יַּ ְשׁקוּם וַ יְ ֻסכוּם )דה”ב כח =] .2 .(15
ל־פּי וְ סוְֹך
א־בא ֶא ִ
וּב ָשׂר וָ יַ יִ ן ל ֹ ָ
משח עצמו בשמן[ עומדָ :

א־ס ְכ ִתּי )דניאל י  =] .3 .(3מרח על גופו[ ∼ >שמן<:
לֹ ָ

.(11
הפעיל.

 =] .1הסיט ,הפנה[ ∼ אתִ :כּי־יָ ִסיר ֶאת־

ֹלהים ֲא ֵח ִרים )דברים ז =] .2 .(4
ִבּנְ ָך ֵמ ַא ֲח ַרי וְ ָע ְבדוּ ֱא ִ
הוּדה ָא ִסיר ֵמ ַעל ָפּנַ י
גירש ,הרחיק[ ∼ את מן :גַּ ם ֶאת־יְ ָ

סוּכי ֶשׁ ֶמן )שמ”ב יד .(2
ל־תּ ִ
י־א ֶבל וְ ַא ָ
וְ ִל ְב ִשׁי־נָ א ִבגְ ֵד ֵ

)מל”ב כג .(27

ל־בּ ַשׂר ָא ָדם לֹא
קל סביל> =] .שמן< נמשח[ עומדַ :ע ְ

ת־ה ַמּ ֵצּבוֹת )דה”ב
ת־מזְ ְבּחוֹת ַהנֵּ ָכר וְ ַה ָבּמוֹת וַ יְ ַשׁ ֵבּר ֶא ַ
ֶא ִ

יִ ָיסְך )שמות ל .(32

יד  =] .4 .(2השמיט ,הוריד ,פשט[ ∼ את :וַ יָּ ַסר ַה ֶמּ ֶלְך
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 =] .3האביד ,השמיד[ ∼ את :וַ יָּ ַסר

עברית

ת־ט ַבּ ְעתּוֹ ֵמ ַעל יָ דוֹ )אסתר ג .(10
ֶא ַ

הפעיל =] .1 .כיסה ,הגן בכיסוי[ ∼ על >מכוסה<:

ל־ח ְל ָבּה יָ ִסיר
ת־כּ ֶ
הָפעַל =] .הושמט ,הורד[ עומד :וְ ֶא ָ

וְ ָת ֵסְך ָע ֵלימוֹ וְ יַ ְע ְלצוּ ְבָך )תהלים ה  ∼ • .(12ל>מכוסה<:

ב־ה ֶכּ ֶשׂב ִמזֶּ ַבח ַה ְשּׁ ָל ִמים )ויקרא ד .(35
יוּסר ֵח ֶל ַ
ַכּ ֲא ֶשׁר ַ

ת־כּנָ ָפיו ֶתּ ְח ֶסה )תהלים צא .(4
ְבּ ֶא ְב ָרתוֹ יָ ֶסְך ָלְך וְ ַת ַח ְ

סות swt

הפעיל.

 =] .1פיתה ,עודד[ ∼

את

יה ָשׂ ֶדה
ת־א ִב ָ
יתהוּ ִל ְשׁאוֹל ֵמ ֵא ָ
>פלוני< לפעול :וַ ְתּ ִס ֵ

ֹלהים ִמ ֶמּנּוּ )דה”ב
יתם ֱא ִ
)יהושע טו  ← .(18השמטה :וַ יְ ִס ֵ
יח  =] .2 .(31שיסה ,שילח[ ∼ את >פלוני< ב־ :וַ יָּ ֶסת

ת־דּוִ ד ָבּ ֶהם ֵלאמֹר ֵלְך ְמנֵ ה ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵאל )שמ”ב כד .(1
ֶא ָ

סחב sḥb

קל =] .גרר[ ∼ את :וְ ָס ַח ְבנוּ אֹתוֹ ַעד־

סכך /skk IIנסך nsk II

קל =] .ארג ,יצר[

∼ אתְ :תּ ֻס ֵכּנִ י ְבּ ֶב ֶטן ִא ִמּי )תהלים קלט .(13

פּוֹלֵל] .כמו קל[ ∼ אתַ :וּב ֲע ָצמוֹת וְ גִ ִידים ְתּס ְֹכ ֵכנִ י )איוב
י .(11

יתי ֲע ָפ ָרהּ
פִּעל =] .גירד[ ∼ את :וְ ִס ֵח ִ

סכל skl

נפעל =] .נהג בסכלות[ עומד :נִ ְס ָכּ ְל ָתּ

ֹלהיָך )שמ”א יג .(13
ת־מ ְצוַ ת יְ הוָ ה ֱא ֶ
לֹא ָשׁ ַמ ְר ָתּ ֶא ִ

ִמ ֶמּנָּ ה )יחזקאל כו .(4

סחף sḥp

)שופטים ג .(24

עוֹלם נִ ַסּ ְכ ִתּי )משלי ח .(23
נפעל =] .נוצר[ עומדֵ :מ ָ

ַהנַּ ַחל )שמ”ב יז .(13

סחה sḥh

ת־רגְ ָליו
 ∼ .2רגליו = עשה צרכיוַ :אְך ֵמ ִסיְך הוּא ֶא ַ

קל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= שוטף,

ת־ע ַצת
פִּעל =] .ביטל ,הכשיל[ ∼ אתַ :ס ֶכּל־נָ א ֶא ֲ

ֲא ִחית ֶֹפל )שמ”ב טו .(31

גורף([.

 =] .1נהג בסכלות[ עומדִ :הנֵּ ה ִה ְס ַכּ ְל ִתּי

דּוּע נִ ְס ַחף ַא ִבּ ֶיריָך
נפעל =] .נשטף ,נגרף בזרם[ עומדַ :מ ַ

הפעיל.

לֹא ָע ַמד ִכּי יְ הוָ ה ֲה ָדפוֹ )ירמיה מו .(15

וָ ֶא ְשׁגֶּ ה ַה ְר ֵבּה ְמאֹד )שמ”א כו ] .2 .(21כפועל מעריך[

סחר sḥr

קל =] .1 .סבב ,חצה במסע[ ∼ את:

וְ יֵ ְשׁבוּ ָב ָא ֶרץ וְ יִ ְס ֲחרוּ א ָֹתהּ )בראשית לד =] .2 .(21
ל־א ֶרץ
שוטט ,נדד[ עומדִ :כּי־גַ ם־נָ ִביא גַ ם־כּ ֵֹהן ָס ֲחרוּ ֶא ֶ

פְּעַלְעַל =] .פעם[ עומדִ :ל ִבּי ְס ַח ְר ַחר ֲעזָ ַבנִ י כ ִֹחי )תהלים
לח .(11
קל.

 =] .1פרשׂ[

ת־ה ָפּר ֶֹכת )שמות מ
ל־ה ָאר ֹן ֶא ַ
∼ >כיסוי< :וְ ַסכּ ָֹת ַע ָ
.(3

סעיף  5.11הערה .[349

סכן skn

קל =] .הועיל ,הביא תועלת[ ∼ ל־:

אתי )איוב לה  ∼ • .(3על
ן־לְך ָמה־א ִֹעיל ֵמ ַח ָטּ ִ
ַמה־יִּ ְס ָכּ ָ

וְ לֹא יָ ָדעוּ )ירמיה יד .(18

סכך /skk Iשׂכך śkk

∼ לעשותַ :ע ָתּה ִה ְס ַכּ ְל ָתּ ֲעשׂוֹ )בראשית לא (28

]ראה

 =] .2כיסה ,הגן בכיסוי[ ∼ >מכוסה< :יְ ֻס ֻכּהוּ

ֶצ ֱא ִלים ִצלֲ לוֹ )איוב מ ] (22ראה סעיף  ∼ • .[5.10.1.1על

ל־בּ ָדּיו )מל”א ח
ל־ה ָארוֹן וְ ַע ַ
>מכוסה< :וַ יָּ סֹכּוּ ַה ְכּ ֻר ִבים ַע ָ
אשׁי )תהלים קמ (8
 ∼ • .(7ל>מכוסה<ַ :סכּ ָֹתה ְלר ֹ ִ

]ראה

סעיף  4.4.2הערה  =] .3 .[59התכסה ,התעטף בכיסוי[

>פלוני<ַ :ה ְל ֵאל יִ ְס ָכּן־גָּ ֶבר ִכּי־יִ ְסכֹּן ָע ֵלימוֹ ַמ ְשׂ ִכּיל )איוב
וּמ ִלּים לֹא־
הוֹכ ַח ְבּ ָד ָבר לֹא יִ ְסכּוֹן ִ
כב  ← .(2השמטהֵ :

יוֹעיל ָבּם )איוב טו .(3
ִ
יע ֲא ָבנִ ים יֵ ָע ֵצב
נפעל =] .היה בסכנה ,נפגע[ עומדַ :מ ִסּ ַ

בּוֹק ַע ֵע ִצים יִ ָסּ ֶכן ָבּם )קהלת י .(9
ָבּ ֶהם ֵ
הפעיל.

ל־דּ ָר ַכי ִה ְס ַכּנְ ָתּה
 =] .1הכיר[ ∼ את :וְ ָכ ְ

)תהלים קלט  =] .2 .(3השלים[ ∼ עםַ :ה ְס ֶכּן־נָ א ִעמּוֹ
)איוב כב  =] .3 .(21היה רגיל ,נהג[ ∼ לפעולַ :ה ַה ְס ֵכּן

ִה ְס ַכּנְ ִתּי ַל ֲעשׂוֹת ְלָך כֹּה )במדבר כב .(30

סכר skr

עומדַ :סכּ ָֹתה ָב ַאף וַ ִתּ ְר ְדּ ֵפנוּ )איכה ג .(43
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ראה סגר.

הענף הכנעני

סכת skt

ראה שׁקט.

סלא slʾ

ראה סלה .II

סלד sld

סמך smk

וְ ָס ַמְך ֶאת־יָ דוֹ ַעל־רֹאשׁ ַה ָפּר )ויקרא ד  =] .2 .(4נשען,

פִּעל =] .נרתע[ עומד :וַ ֲא ַס ְלּ ָדה ְב ִח ָילה

לֹא יַ ְחמוֹל )איוב ו .(10

סלה slh I

קל =] .1 .השעין ,הניח[ ∼ ידו על:

לחץ[ ∼ עלָ :ע ַלי ָס ְמ ָכה ֲח ָמ ֶתָך )תהלים פח .(8

תּוֹשׁע לוֹ זְ ר ֹעוֹ וְ ִצ ְד ָקתוֹ ִהיא
]= תמך ,עזר[ ∼ את/ל־ :וַ ַ

ְס ָמ ָכ ְתהוּ )ישעיה נט .(16

ית ָכּל־
קל =] .בזה ,דחה[ ∼ אתָ :ס ִל ָ

.3

 =] .4קרב ,הגיע סמוך[

רוּשׁ ַלםִ )יחזקאל כד
ְך־בּ ֶבל ֶאל־יְ ָ
∼ ל)כיוון/יעד(ָ :ס ַמְך ֶמ ֶל ָ

שׁוֹגִ ים ֵמ ֻח ֶקּיָך )תהלים קיט .(118

.(2

ל־א ִבּ ַירי ֲאד ֹנָ י ְבּ ִק ְר ִבּי
פִּעל] .כמו קל[ ∼ אתִ :ס ָלּה ָכ ַ

וּבא ְב ַכפּוֹ
נפעל =] .נשען[ ∼ עלֲ :א ֶשׁר יִ ָסּ ֵמְך ִאישׁ ָע ָליו ָ

)איכה א .(15

וּנְ ָק ָבהּ )מל”ב יח .(21

סלה /slh IIסלא slʾ

פֻּעל =] .נשקל ,הוערך[

פּוּחים )שה”ש ב .(5
ַבּ ַתּ ִ

אוֹפיר )איוב כח .(16
א־ת ֻס ֶלּה ְבּ ֶכ ֶתם ִ
∼ ב>מחיר< :ל ֹ ְ

סלח slḥ

פִּעל.

]= תמך[ ∼ אתַ :ס ְמּכוּנִ י ָבּ ֲא ִשׁישׁוֹת ַר ְפּדוּנִ י

קל =] .מחל[ ∼ ל>עוון< :וְ ָס ַל ְח ִתּי ַל ֲעוֹנָ ם

סמר smr

קל =] .הזדקפו שׂערותיו )מפחד([

אתם )ירמיה לו  ∼ • .(3ל>פלוני< :וְ ָס ַל ְח ָתּ ְל ַע ְמָּך
וּל ַח ָטּ ָ
ְ

עומדָ :ס ַמר ִמ ַפּ ְח ְדָּך ְב ָשׂ ִרי )תהלים קיט .(120

אוּ־לְך )מל”א ח .(50
ֲא ֶשׁר ָח ְט ָ

פִּעל] .גורם של קל[ ∼ >שֵׂער<ְ :תּ ַס ֵמּר ַשׂ ֲע ַרת ְבּ ָשׂ ִרי

נפעל =] .נמחל )סביל סתמי([ ∼ ל>פלוני< :וְ ִכ ֶפּר ַהכּ ֵֹהן

)איוב ד .(15

ל־ע ַדת ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ נִ ְס ַלח ָל ֶהם )במדבר טו .(25
ל־כּ ֲ
ַע ָ

סעד sʿd

סלל sll

קל =] .1 .תמך[ ∼ אתְ :ס ָע ֵדנִ י וְ ִאוָּ ֵשׁ ָעה

קל =] .1 .כבש ,הכין[ ∼ >דרך< :סֹלּוּ

)תהלים קיט  ∼ .2 .(117את לבו >מאכל< = אכל:

סֹלּוּ ַה ְמ ִס ָלּה ַס ְקּלוּ ֵמ ֶא ֶבן )ישעיה סב  =] .2 .(10ערם[

ת־ל ֶחם )שופטים יט  ← .(5השמטה :בּ ָֹאה־
ְס ָעד ִל ְבָּך ַפּ ֶ

ימוּה )ירמיה נ .3 .(26
מוֹ־ע ֵר ִמים וְ ַה ֲח ִר ָ
לּוּה ְכ ֲ
∼ אתָ :ס ָ

וּס ָע ָדה )מל”א יג .(7
ִא ִתּי ַה ַבּיְ ָתה ְ

אֹלהים זַ ְמּרוּ ְשׁמוֹ סֹלּוּ
]= רומם ,שיבח[ ∼ ל־ִ :שׁירוּ ֵל ִ

סעה sʿh

ָלר ֵֹכב ָבּ ֲע ָרבוֹת )תהלים נח .(5

סוחף([.

רוֹמ ֶמךָּ )משלי ד
וּת ְ
פִּלְפֵּל =] .רומם[ ∼ אתַ :ס ְל ְס ֶל ָה ְ

סעף sʿp

.(8

ארה
קל =] .כרת[ ∼ אתְ :מ ָס ֵעף ֻפּ ָ

ְבּ ַמ ֲע ָר ָצה )ישעיה י .(33

תּוֹלל
עוֹדָך ִמ ְס ֵ
התפולל =] .התנשא ,התעמר[ ∼ ב־ְ :

ְבּ ַע ִמּי ְל ִב ְל ִתּי ַשׁ ְלּ ָחם )שמות ט .(17

סלף slp

קל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )=

פִּעל.

סער /sʿrשׂער śʿr II

קל =] .1 .געש[ עומד:

הוֹלְך וְ ס ֵֹער )יונה א  =] .2 .(11בא כסערה[
ִכּי ַהיָּ ם ֵ

 =] .1עיוות[ ∼ אתִ :כּי ַהשּׁ ַֹחד

עומד :יִ ְס ֲערוּ ַל ֲה ִפ ֵיצנִ י )חבקוק ג .(14

 =] .3העיף

יְ ַעוֵּ ר ִפּ ְק ִחים וִ ַיס ֵלּף ִדּ ְב ֵרי ַצ ִדּ ִיקים )שמות כג =] .2 .(8

מוֹ־חרוֹן יִ ְשׂ ָע ֶרנּוּ )תהלים נח
מוֹ־חי ְכּ ָ
בסערה[ ∼ אתְ :כּ ַ

הכשיל[ ∼ אתְ :מ ַס ֵלּף ְר ָשׁ ִעים ָל ָרע )משלי כא .(12

.(10

סלק slq

ם־א ַסּק ָשׁ ַמיִ ם ָשׁם
קל =] .עלה[ עומדִ :א ֶ

ְך־א ָרם ַעל־
נפעל =] .רגש ,געש[ עומד :וַ יִּ ָסּ ֵער ֵלב ֶמ ֶל ֲ

ַה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה )מל”ב ו .(11

ָא ָתּה )תהלים קלט .(8
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פִּעל =] .העיף בסערה[ ∼ את :יִ ָשּׂ ֵאהוּ ָק ִדים וְ יֵ ַלְך

התפעל =] .הצטרף ,לקח חלק[ ∼ ב־ִ :כּי־גֵ ְרשׁוּנִ י ַהיּוֹם

ישׂ ֲע ֵרהוּ ִמ ְמּקֹמוֹ )איוב כז .(21
וִ ָ

ֵמ ִה ְס ַתּ ֵפּ ַח ְבּנַ ֲח ַלת יְ הוָ ה )שמ”א כו .(19

פֻּעל/פּוֹעַל =] .הועף בסערה[ עומדְ :כּמֹץ יְ ס ֵֹער ִמגּ ֶֹרן

ספן /spnשׂפן śpn

ְוּכ ָע ָשׁן ֵמ ֲא ֻר ָבּה )הושע יג .(3

קל =] .1 .כיסה ,ציפה[

וּשׂ ֵדר ֹת
ת־ה ַבּיִ ת גֵּ ִבים ְ
∼ >משטח< >ציפוי< :וַ יִּ ְספֹּן ֶא ַ

התפעל =] .התנפל )בכוונה עוינת([ ∼ על :וְ יִ ְשׂ ָתּ ֵער

ָבּ ֲא ָרזִ ים )מל”א ו > ∼ • .(9משטח< >ציפוי< ← סביל:

ָע ָליו ֶמ ֶלְך ַה ָצּפוֹן ְבּ ֶר ֶכב ְוּב ָפ ָר ִשׁים )דניאל יא .(40

ד־ה ַקּ ְר ָקע )מל”א ז .(7
וְ ָספוּן ָבּ ֶא ֶרז ֵמ ַה ַקּ ְר ַקע ַע ַ

ספד spd

קל =] .1 .הכה על חזהו לאות אבל[

י־ח ֶמד ַעל־גֶּ ֶפן פּ ִֹריָּ ה
ל־שׂ ֵד ֶ
ל־שׁ ַדיִ ם ס ְֹפ ִדים ַע ְ
עומדַ :ע ָ

)ישעיה לב  =] .2 .(12קונן ,נהג מנהגי אבלות[ עומד:

]בינוני כשם תואר )= צפוּן ,נסתר([.

ספף spp

התפולל =] .עמד על הסף[ עומד:

י־ר ַשׁע )תהלים
ֹלהי ִמדּוּר ְבּ ָא ֳה ֵל ֶ
תּוֹפף ְבּ ֵבית ֱא ַ
ָבּ ַח ְר ִתּי ִה ְס ֵ

וְ לֹא ִת ְספֹּד וְ לֹא ִת ְב ֶכּה וְ לוֹא ָתבוֹא ִדּ ְמ ָע ֶתָך )יחזקאל

פד .(11

ל־היָּ ִחיד
)בראשית כג  ∼ • (2על :וְ ָס ְפדוּ ָע ָליו ְכּ ִמ ְס ֵפּד ַע ַ

ספק /spq Iשׂפק śpq I

כד  ∼ • .(16ל־ :וַ יָּבֹא ַא ְב ָר ָהם ִל ְספֹּד ְל ָשׂ ָרה וְ ִל ְבכּ ָֹתהּ

)זכריה יב ] (10ראה סעיף .[5.2.2.2
נפעל =] .זכה לקינה[ עומד :לֹא יִ ָסּ ְפדוּ וְ לֹא יֵ ָא ְספוּ וְ לֹא

יִ ָקּ ֵברוּ )ירמיה כה .(33

ספה sph

קל.

 =] .1נשמד[ עומד :וְ ָא ְבדוּ ָבּ ֵתּי

ַה ֵשּׁן וְ ָספוּ ָבּ ִתּים ַר ִבּים )עמוס ג  =] .2 .(15השמיד[
ם־ר ָשׁע )בראשית יח .(23
∼ אתַ :ה ַאף ִתּ ְס ֶפּה ַצ ִדּיק ִע ָ
נפעל.

)בראשית יט .(17

כף[ ∼ ַכּ ַפּיםָ :ס ְפקוּ ָע ַליִ ְך ַכּ ַפּיִ ם ָכּל־ע ְֹב ֵרי ֶד ֶרְך )איכה ב
 ← .(15השמטהָ :ל ֵכן ְספֹק ֶאל־יָ ֵרְך )יחזקאל כא .(17

ספק spq II

מוֹאב
קל =] .התגולל[ עומד :וְ ָס ַפק ָ

ְבּ ִקיאוֹ )ירמיה מח .(26
קל =] .מנה[ ∼ אתַ :ה ֶבּט־נָ א ַה ָשּׁ ַמיְ ָמה

ם־תּוּכל ִל ְספֹּר א ָֹתם )בראשית טו .(5
ַ
כּוֹכ ִבים ִא
וּספֹר ַה ָ
ְ
ם־רב ֲא ֶשׁר לֹא־יִ ָמּנֶ ה וְ לֹא יִ ָסּ ֵפר ֵמר ֹב
נפעל =] .נמנה[ַ :ע ָ

הפעיל =] .הטיל ,הפיל[ ∼ אתַ :א ְס ֶפּה ָע ֵלימוֹ ָרעוֹת

ה־בּם )דברים לב .(23
ִח ַצּי ֲא ַכ ֶלּ ָ

ספח  spḥקל =] .צירף[ ∼ את

קל =] .1 .הכה[

ת־ר ָשׁ ִעים ְס ָפ ָקם )איוב לד  =] .2 .(26מחא
∼ אתַ :תּ ַח ְ

ספר spr

ן־תּ ָסּ ֶפה
]= נשמד[ עומדָ :ה ָה ָרה ִה ָמּ ֵלט ֶפּ ִ

.2

)מל”א ג .(8
מוֹתי )תהלים
ל־ע ְצ ָ
פִּעל =] .1 .מנה[ ∼ אתֲ :א ַס ֵפּר ָכּ ַ

אלְ :ס ָפ ֵחנִ י נָ א

כב  =] .2 .(18הגיד ,תיאר[ ∼ את ל/אל >פלוני<:

ל־א ַחת ַה ְכּ ֻהנּוֹת )שמ”א ב .(36
ֶא ַ

יוֹסף )בראשית מ .(9
ת־חֹלמוֹ ְל ֵ
ר־ה ַמּ ְשׁ ִקים ֶא ֲ
וַ יְ ַס ֵפּר ַשׂ ַ

יהם וְ נִ ְס ְפּחוּ ַעל־
נפעל =] .הצטרף[ ∼ על :וְ נִ ְלוָ ה ַהגֵּ ר ֲע ֵל ֶ

← קידום התוכןָ :ע ֶל ָיה ִל ְבנֵ ֶיכם ַס ֵפּרוּ )יואל א .3 .(3

ֵבּית יַ ֲעקֹב )ישעיה יד .(1

]= הכריז ,הודיע[ ∼ אתַ :עם־זוּ יָ ַצ ְר ִתּי ִלי ְתּ ִה ָלּ ִתי יְ ַס ֵפּרוּ

פִּעל =] .הוסיף ,צירף[ ∼ את :הוֹי ַמ ְשׁ ֵקה ֵר ֵעהוּ ְמ ַס ֵפּ ַח

)ישעיה מג .(21

ֲח ָמ ְתָך וְ ַאף ַשׁ ֵכּר )חבקוק ב .(15

א־ס ַפּר ָל ֶהם
פֻּעל =] .הוגד ,תואר[ ∼ ל>פלוני<ֲ :א ֶשׁר ל ֹ ֻ

יחים יִ נְ ָהקוּ ַתּ ַחת
ין־שׂ ִ
פֻּעל =] .קובץ ,כונס[ עומדֵ :בּ ִ

ָראוּ )ישעיה נב  ← .(15השמטה :לֹא ַת ֲא ִמינוּ ִכּי יְ ֻס ָפּר

ָחרוּל יְ ֻס ָפּחוּ )איוב ל .(7

)חבקוק א .(5
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סקל sql

וּס ַק ְל ֶתּם
קל =] .רגם[ ∼ את >פלוני<ְ :

ל־תּגַ ִלּי
פִּעל =] .החביא[ ∼ אתַ :ס ְתּ ִרי נִ ָדּ ִחים נ ֵֹדד ַא ְ

א ָֹתם ָבּ ֲא ָבנִ ים וָ ֵמתוּ )דברים כב .(24

)ישעיה טז .(3

יוּמת
ם־בּ ָע ָליו ָ
נפעל =] .נרגם[ עומדַ :השּׁוֹר יִ ָסּ ֵקל וְ גַ ְ

תּוֹכ ַחת ְמגֻ ָלּה ֵמ ַא ֲה ָבה
טוֹבה ַ
פֻּעל =] .הוחבא[ עומדָ :

)שמות כא .(29

ְמ ֻס ָתּ ֶרת )משלי כז .(5

פִּעל =] .1 .רגם[ ∼ את >פלוני< :וַ יְ ַס ֵקּל ָבּ ֲא ָבנִ ים ֶאת־

וּבינַ ת
התפעל =] .התחבא[ עומד :וְ ָא ְב ָדה ָח ְכ ַמת ֲח ָכ ָמיו ִ

ל־ע ְב ֵדי ַה ֶמּ ֶלְך ָדּוִ ד )שמ”ב טז  =] .2 .(6יידה
ת־כּ ַ
ָדּוִ ד וְ ֶא ָ

נְ בֹנָ יו ִתּ ְס ַתּ ָתּר )ישעיה כט .(14

אבנים[ ∼ ל)כיוון/יעד( :וַ יְ ַס ֵקּל ָבּ ֲא ָבנִ ים ְל ֻע ָמּתוֹ )שמ”ב
טז  =] .3 .(13פינה מאבנים[ ∼ >אדמה< :וַ יְ ַעזְּ ֵקהוּ
וַ יְ ַס ְקּ ֵלהוּ וַ יִּ ָטּ ֵעהוּ שׂ ֵֹרק )ישעיה ה  ← .(2השמטה :סֹלּוּ

סֹלּוּ ַה ְמ ִס ָלּה ַס ְקּלוּ ֵמ ֶא ֶבן )ישעיה סב .(10

קל =] .נפרש ,השתרע[ עומדֲ :ח ִצי

ֵע ָצה ִמ ָבּנִ ים נִ ְס ְר ָחה ָח ְכ ָמ ָתם )ירמיה מט .(7

סרף srp

ראה שׂרף.

סרר srr

קל =] .היה עקשן ,סרבן[ עומדִ :כּי ְכּ ָפ ָרה

ס ֵֹר ָרה ָס ַרר יִ ְשׂ ָר ֵאל )הושע ד .(16

סתם /stmשׂתם śtm

 =] .1חסם,

ן־מיִ ם יִ ְסתֹּמוּ )מל”ב ג .2 .(25
ל־מ ְעיַ ַ
סכר[ ∼ את :וְ ָכ ַ
]= כיסה ,הסתיר[ ∼ אתְ :סתֹם ַה ְדּ ָב ִרים וַ ֲחתֹם ַה ֵסּ ֶפר

)דניאל יב .(4
נפעל.

לגלות או לדעת[ ∼ מן >פלוני< את :וַ יַּ ְס ִתּרוּ אֹתוֹ ִמ ְפּנֵ י

 =] .3התעלם ,העלים עין[

השמטה :וְ ָאנ ִֹכי ַה ְס ֵתּר ַא ְס ִתּיר ָפּנַ י ַבּיּוֹם ַההוּא )דברים
לא .(18

נפעל =] .הבאיש[ עומדָ :א ְב ָדה

קל.

 =] .2מנע מפלוני

∼ פניו מןַ :ה ְס ֵתּר ָפּנֶ יָך ֵמ ֲח ָט ָאי )תהלים נא ← .(11

ַהיְ ִר ָיעה ָהע ֶֹד ֶפת ִתּ ְס ַרח ַעל ֲאח ֵֹרי ַה ִמּ ְשׁ ָכּן )שמות כו .(12

סרח srḥ II

ְכּנָ ֶפיָך ַתּ ְס ִתּ ֵירנִ י )תהלים יז .(8
ֲע ַת ְליָ הוּ )מל”ב יא .(2

פֻּעל =] .נרגם[ֻ :ס ַקּל נָ בוֹת וַ יָּ מֹת )מל”א כא .(14

סרח srḥ I

הפעיל.

 =] .1החביא ,שם במחבוא[ ∼ אתְ :בּ ֵצל

לעיון בהתנהגותם הסמנטית והתחבירית של הסתיר ושל פעלים
דומים במשמעם ראה שמש )תשס”ד(.

ע
עבד ʿbd

קל =] .1 .עמל ,ביצע עבודה[ עומדְ :לכוּ

ִע ְבדוּ … וְ ת ֶֹכן ְל ֵבנִ ים ִתּ ֵתּנּוּ )שמות ה  ∼ • .(18עבודה:
ת־ה ֲעב ָֹדה ַהזֹּאת ַבּח ֶֹדשׁ ַהזֶּ ה )שמות יג .2 .(5
וְ ָע ַב ְד ָתּ ֶא ָ
]= הכשיר לחקלאות[ ∼ >קרקע< :וְ ָא ָדם ַאיִ ן ַל ֲעבֹד

ת־ה ֲא ָד ָמה )בראשית ב .(5
ֶא ָ

י־ה ֵחלּוּ ַה ְפּ ֻר ִצים
]= נאטם ,נסגר[ עומדִ :כּ ֵ

 =] .3שירת[ ∼

את

ת־מ ְצ ַריִ ם ִמ ֻמּ ֵתנוּ ַבּ ִמּ ְד ָבּר
/ל>פלוני< :טוֹב ָלנוּ ֲעבֹד ֶא ִ

ְל ִה ָסּ ֵתם )נחמיה ד .(1

)שמות יד  =] .4 .(12שירת בפולחן[ ∼ את/ל>אל<:

פִּעל =] .אטם[ ∼ אתִ :ס ְתּמוּם ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וַ יְ ַמ ְלאוּם ָע ָפר

ֹלהים ֲא ֵח ִרים וַ יִּ ְשׁ ַתּחוּ ָל ֶהם )דברים יז .(3
וַ יֵּ ֶלְך וַ יַּ ֲעבֹד ֱא ִ

)בראשית כו .(15

 =] .5הכריח לעמול ,רדה[ ∼ ב>פלוני<ְ :בּ ִשׁ ְב ִרי ֶאת־

סתר str

נפעל =] .1 .התחבא ,מצא מחבוא[

מֹטוֹת ֻע ָלּם וְ ִה ַצּ ְל ִתּים ִמיַּ ד ָהע ְֹב ִדים ָבּ ֶהם )יחזקאל לד

עומדֵ :לְך ִה ָסּ ֵתר ַא ָתּה וְ יִ ְר ְמיָ הוּ וְ ִאישׁ ַאל־יֵ ַדע ֵאיפֹה ַא ֶתּם

.(27

)ירמיה לו  =] .2 .(19לא התגלה ,לא נודע לפלוני[

וּמן־
קל סביל =] .בוצעה עבודה )סביל סתמי([ עומדִ :

∼ מן >פלוני<ִ :כּי נִ ָסּ ֵתר ִאישׁ ֵמ ֵר ֵעהוּ )בראשית לא .(49

ד־בְּך )ישעיה יד .(3
ָה ֲעב ָֹדה ַה ָקּ ָשׁה ֲא ֶשׁר ֻע ַבּ ָ
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נפעל =] .1 .בוצעה עבודה )סביל סתמי([ עומדֶ :אל־

נַ ַחל ֵא ָיתן ֲא ֶשׁר לֹא־יֵ ָע ֵבד בּוֹ וְ לֹא יִ זָּ ֵרע )דברים כא .2 .(4
]= >קרקע< הוכשרה לחקלאות[ עומד :וְ ָה ָא ֶרץ ַהנְּ ַשׁ ָמּה

ֵתּ ָע ֵבד )יחזקאל לו .(34
הפעיל.

 =] .1הכריח לעמול[ ∼ את >פלוני<:

ת־בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָפ ֶרְך )שמות א .(13
וַ יַּ ֲע ִבדוּ ִמ ְצ ַריִ ם ֶא ְ
 =] .2הכריח לשרת[ ∼ את >פלוני< את >אלמוני<:
וְ ַה ֲע ַב ְד ִתּיָך ֶאת־א ֶֹיְביָך )ירמיה יז .(4

 =] .3הטריד,

אותיָך הוֹגַ ְע ַתּנִ י ַבּ ֲעוֹנ ֶֹתיָך
הטריח[ ∼ אתֶ :ה ֱע ַב ְד ַתּנִ י ְבּ ַחטּ ֹ ֶ

)ישעיה מג .(24
ֹלהים
הָפעַל =] .שירת בפולחן[ ∼ >אל< :נֵ ְל ָכה ַא ֲח ֵרי ֱא ִ

ֲא ֵח ִרים … וְ נָ ָע ְב ֵדם )דברים יג .(3

עבה ʿbh

קל =] .היה עבה ,רחב[ עומדָ :ק ָטנִּ י

ָע ָבה ִמ ָמּ ְתנֵ י ָא ִבי )מל”א יב  ,10דה”ב י .(10

עבט ʿbṭ I

קל =] .1 .לווה תמורת משכון[ עומד

א־תבֹא
)דברים טו  =] .2 .(6לקח משכון[ ∼ עבֹט :ל ֹ ָ

ל־בּיתוֹ ַל ֲעבֹט ֲעבֹטוֹ )דברים כד .(10
ֶא ֵ
]= הלווה תמורת משכון[ ∼ >לוֹוֶה<

יטנּוּ ֵדּי ַמ ְחסֹרוֹ ֲא ֶשׁר יֶ ְח ַסר לוֹ
>הלוואה< :וְ ַה ֲע ֵבט ַתּ ֲע ִב ֶ

)דברים טו .(8

עבט ʿbṭ II

פִּעל =] .איבד[ ∼ את :וְ ִאישׁ ִבּ ְד ָר ָכיו

עבר ʿbr I

 =] .1חצה ,צלח ,עקף[

∼ >נהר/גבול< :וְ ָע ַב ְר ָתּ ֶאת־נַ ַחל ִק ְדרוֹן )מל”א ב .(37
 =] .2חלף ,נע ממקום למקום[ עומד :וְ יַ ֲעבֹר ֶא ָחד

ֵמ ַהנְּ ָע ִרים וְ יִ ָקּ ֶח ָה )שמ”א כו > =] .3 .(22פרק זמן<
חלף[ עומד:

בטרם יעבר החדש ”בטרם יעבור החודש”

).(Arad 5:12–13

)יחזקאל מז .(5
פִּעל.

 =] .1העביר מצד לצד[ ← השמטה :וַ יְ ַע ֵבּר

ברתיקות )ק’ ְבּ ַרתּוּקוֹת( זָ ָהב ִל ְפנֵ י ַה ְדּ ִביר )מל”א ו .(21
 =] .2גרם להריון[ ← השמטה :שׁוֹרוֹ ִע ַבּר וְ לֹא יַ גְ ִעל

)איוב כא .(10
הפעיל.

] .1גורם של קל  ∼ [1את >פלוני<

ת־ה ֶמּ ֶלְך
>נהר/גבול<ָ :ל ֶל ֶכת ִל ְק ַראת ַה ֶמּ ֶלְך ְל ַה ֲע ִביר ֶא ַ

ת־היַּ ְר ֵדּן )שמ”ב יט ] .2 .(16גורם של קל  ∼ [2את:
ֶא ַ
מוּאל )שמ”א טז .3 .(10
וַ יַּ ֲע ֵבר יִ ַשׁי ִשׁ ְב ַעת ָבּנָ יו ִל ְפנֵ י ְשׁ ֵ
א־ת ָשּׂא ִפ ְשׁ ִעי וְ ַת ֲע ִביר
וּמה ל ֹ ִ
]= הסיר ,מחה[ ∼ >עוון<ֶ :

ת־עוֹנִ י )איוב ז  =] .4 .(21הפיץ )הודעה([ ∼ קול:
ֶא ֲ

עבר ʿbr II

 =] .4הפר[ ∼ >ברית/צו<ָ :ח ָטא

ֹלהים
התפעל =] .כעס[ עומדָ :שׁ ַמע ֱא ִ

וַ יִּ ְת ַע ָבּר וַ יִּ ְמ ַאס ְמאֹד ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל )תהלים עח  ∼ • .(59ב־:
וַ יִּ ְת ַע ֵבּר יְ הוָ ה ִבּי ְל ַמ ַענְ ֶכם )דברים ג  ∼ • .(26על :ע ֵֹבר
ל־ריב לֹּא־לוֹ )משלי כו  ∼ • .(17עםִ :ה ְת ַע ַבּ ְר ָתּ
ִמ ְת ַע ֵבּר ַע ִ

ם־מ ִשׁ ֶיחָך )תהלים פט ] (39ראה סעיף  5.2.1הערה .[27
ִע ְ

עבשׁ ʿbš

קל =] .יבש[ עומדָ :ע ְבשׁוּ ְפ ֻרדוֹת ַתּ ַחת

ֶמגְ ְרפ ֵֹת ֶיהם נָ ַשׁמּוּ א ָֹצרוֹת )יואל א .(17

עבת ʿbt

חוֹתם )יואל ב .(7
יֵ ֵלכוּן וְ לֹא יְ ַע ְבּטוּן א ְֹר ָ
קל.

נפעל] .סביל של קל  [1עומד :נַ ַחל ֲא ֶשׁר לֹא־יֵ ָע ֵבר

וַ יַּ ֲע ִבירוּ קוֹל ַבּ ַמּ ֲחנֶ ה ֵלאמֹר )שמות לו .(6

)או ← השמטה?( :וְ ַה ֲע ַב ְט ָתּ גּוֹיִ ם ַר ִבּים וְ ַא ָתּה לֹא ַת ֲעבֹט

הפעיל.

ל־פּ ַשׁע )מיכה ז .(18
∼ על >עוון< :נ ֵֹשׂא ָעוֹן וְ ע ֵֹבר ַע ֶ

פִּעל =] .פיתל ,עיוות[ ∼ את :וְ ַהגָּ דוֹל

תוּה )מיכה ז .(3
דּ ֵֹבר ַהוַּ ת נַ ְפשׁוֹ הוּא וַ יְ ַע ְבּ ָ

עגב ʿgb

קל =] .חשק[ ∼ על/אל :וַ ַתּ ְעגַּ ב ַעל־

ְמ ַא ֲה ֶב ָיה )יחזקאל כג .(5

עגם ʿgm

יתי
קל =] .נעצב[ עומדִ :אם־לֹא ָב ִכ ִ

ִל ְק ֵשׁה־יוֹם ָעגְ ָמה נַ ְפ ִשׁי ָל ֶא ְביוֹן )איוב ל .(25

ת־בּ ִר ִיתי )יהושע ז  =] .5 .(11מחל[
יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ גַ ם ָע ְברוּ ֶא ְ

עגן ʿgn

א־אוֹסיף עוֹד ֲעבוֹר לוֹ )עמוס ז • .(8
ִ
∼ ל>פלוני< :ל ֹ

ֵתּ ָעגֵ נָ ה ְל ִב ְל ִתּי ֱהיוֹת ְל ִאישׁ )רות א .(13
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נפעל =] .נקשר בנישואין[ ∼ ל־ֲ :ה ָל ֵהן

הענף הכנעני

עדה ʿdh I

א־ע ָדה
קל =] .עבר ,הלך[ עומד :ל ֹ ָ

פּוֹלֵל =] .חיזק ,שיקם[ ∼ את :יְ הוָ ה שׁ ֵֹמר ֶאת־גֵּ ִרים

ָע ָליו ָשׁ ַחל )איוב כח .(8

עוֹדד )תהלים קמו .(9
יָתוֹם וְ ַא ְל ָמנָ ה יְ ֵ

הפעיל =] .הסיר[ ∼ אתַ :מ ֲע ֶדה ֶבּגֶ ד ְבּיוֹם ָק ָרה )משלי

התפולל =] .התחזק[ עומדֵ :ה ָמּה ָכּ ְרעוּ וְ נָ ָפלוּ וַ ֲאנַ ְחנוּ

כה .(20

עוֹדד )תהלים כ .(9
ַקּ ְמנוּ וַ נִּ ְת ָ

עדה ʿdh II

קל =] .1 .ענד ,עטה[ ∼ >קישוט<

)× :(7וְ ַכ ַכּ ָלּה ַתּ ְע ֶדּה ֵכ ֶל ָיה )ישעיה סא  =] .2 .(10קישט,
נתן לענוד[ ∼ את >פלוני< >קישוט< )× :(1וָ ֶא ְע ֵדְּך ֶע ִדי

וָ ֶא ְתּנָ ה ְצ ִמ ִידים ַעל־יָ ַדיִ ְך )יחזקאל טז .(11

עדן ʿdn

פלוני או לרעתו([ ∼ את >פלוני< :וַ יְ ִע ֻדהוּ ַאנְ ֵשׁי ַה ְבּ ִליַּ ַעל

ֹלהים וָ ֶמ ֶלְך )מל”א
ֶאת־נָ בוֹת … ֵלאמֹר ֵבּ ַרְך נָ בוֹת ֱא ִ
 =] .2זימן לשמש כעד[ ∼ את >פלוני<:

כא .(13

אכלוּ וַ יִּ ְשׂ ְבּעוּ
התפעל =] .התענג[ ∼ ב־ :וַ יּ ֹ ְ

טוּבָך ַהגָּ דוֹל )נחמיה ט .(25
וַ יַּ ְשׁ ִמינוּ וַ יִּ ְת ַע ְדּנוּ ְבּ ְ

עדף ʿdp

עוד ʿwd II

קל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= מיותר,

רב מדי([.

הפעיל =] .1 .מסר עדות )לטובת

אוּריָּ ה ַהכּ ֵֹהן וְ ֶאת־זְ ַכ ְריָ הוּ
וְ ָא ִע ָידה ִלּי ֵע ִדים נֶ ֱא ָמנִ ים ֵאת ִ

ֶבּן ֶיְב ֶר ְכיָ הוּ )ישעיה ח  ∼ • .(2את >פלוני< ב>אלמוני<:
ת־ה ָא ֶרץ )דברים לא (28
ת־ה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֶא ָ
וְ ָא ִע ָידה ָבּם ֶא ַ
]ראה סעיף  =] .3 .[6.1.3הזהיר ,התרה[ ∼ ב>פלוני<:
ֵרד ָה ֵעד ָבּ ָעם ֶפּן־יֶ ֶה ְרסוּ ֶאל־יְ הוָ ה ִל ְראוֹת וְ נָ ַפל ִמ ֶמּנּוּ ָרב

הפעיל =] .צבר עודף[ עומד :וְ לֹא ֶה ְע ִדּיף ַה ַמּ ְר ֶבּה

)שמות יט  ∼ • .(21ב>פלוני< }תוכן{ַ :ה ִעד ִֹתי ָב ֶכם

וְ ַה ַמּ ְמ ִעיט לֹא ֶה ְח ִסיר )שמות טז .(18

אבדוּן )דברים ח .(19
ַהיּוֹם ִכּי ָאבֹד תּ ֹ ֵ

עדר ʿdr I

נפעל =] .עוּבַד במעדר[ עומד :לֹא

יִ זָּ ֵמר וְ לֹא יֵ ָע ֵדר )ישעיה ה .(6

עדר ʿdr II

הָפעַל =] .הותרה )סביל סתמי([ ∼ ב>פלוני< :וְ ִאם
הוּעד ִבּ ְב ָע ָליו וְ לֹא יִ ְשׁ ְמ ֶרנּוּ
שׁוֹר נַ גָּ ח הוּא ִמ ְתּמֹל ִשׁ ְלשׁ ֹם וְ ַ

ד־א ַחד לֹא
נפעל =] .חסר[ עומדַ :ע ַ

)שמות כא .(29

ת־היַּ ְר ֵדּן )שמ”ב יז .(22
א־ע ַבר ֶא ַ
נֶ ְע ָדּר ֲא ֶשׁר ל ֹ ָ

עוה ʿwh

פִּעל =] .החסיר ,השמיט[ ∼ את :וְ ִכ ְל ְכּלוּ ַהנִּ ָצּ ִבים

וּמ ָר ְדנוּ )דניאל ט .(5
והרשענו )ק’ ִה ְר ַשׁ ְענוּ( ָ

ת־ה ֶמּ ֶלְך ְשֹׁלמֹה … לֹא יְ ַע ְדּרוּ ָדּ ָבר )מל”א ה
ָה ֵא ֶלּה ֶא ַ
.(7
ראה עזר.

פִּעל =] .כופף ,עיוות[ ∼ את :גָּ ַדר ְדּ ָר ַכי ְבּגָ זִ ית נְ ִתיב ַֹתי

יכה
הפעיל =] .כיסה בעב[ ∼ אתֵ :א ָ

ת־ציּוֹן )איכה ב .(1
ת־בּ ִ
יָ ִעיב ְבּ ַאפּוֹ ֲאד ֹנָ י ֶא ַ

עוג ʿwg

ִעוָּ ה )איכה ג .(9
הפעיל.

קל =] .אפה[ ∼ את :וְ ֻעגַ ת ְשׂע ִֹרים …

אתי וְ ָאנ ִֹכי
 =] .1פשׁע[ עומדִ :הנֵּ ה ָאנ ִֹכי ָח ָט ִ

יתי )שמ”ב כד  =] .2 .(17עיוות[ ∼ אתִ :כּי ֶה ֱעוּוּ
ֶה ֱעוֵ ִ

ֹלה ֶיהם )ירמיה ג .(21
ת־דּ ְר ָכּם ָשׁ ְכחוּ ֶאת־יְ הוָֹ ה ֱא ֵ
ֶא ַ

ְבּגֶ ְל ֵלי ֵצ ַאת ָה ָא ָדם ְתּ ֻעגֶ נָ ה ְל ֵעינֵ ֶיהם )יחזקאל ד .(12

עוד ʿwd I

יתי ַשׁח ִֹתי ַעד־
נפעל =] .התכופף ,התקפל[ עומד :נַ ֲעוֵ ִ

ְמאֹד )תהלים לח .(7

עדר ʿdr III
עוב ʿwb

קל =] .פשׁע[ עומדָ :ח ָטאנוּ וְ ָעוִ ינוּ

פִּעל =] .הקיף ,קשר[ ∼ אתֶ :ח ְב ֵלי

עוז ʿwz

קל =] .ביקש מחסה[ עומדָ :לעוֹז ְבּ ָמעוֹז

ַפּ ְרעֹה וְ ַל ְחסוֹת ְבּ ֵצל ִמ ְצ ָריִ ם )ישעיה ל .(2

ְר ָשׁ ִעים ִעוְּ ֻדנִ י )תהלים קיט .(61
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הפעיל =] .1 .ביקש מחסה[ עומד :נָ ְד ָדה ַמ ְד ֵמנָ ה י ְֹשׁ ֵבי

 =] .2 .(19הקים משינה ,הקים לפעולה[ ∼ את :לֹא־

ַהגֵּ ִבים ֵה ִעיזוּ )ישעיה י  =] .2 .(31הכניס תחת מחסה[

עוּרנּוּ )איוב מא .(2
ַא ְכזָ ר ִכּי יְ ֶ

ל־א ֶשׁר ְלָך ַבּ ָשּׂ ֶדה )שמות
ת־מ ְקנְ ָך וְ ֵאת ָכּ ֲ
∼ אתָ :ה ֵעז ֶא ִ

נפעל =] .קם משינה ,קם לפעולה[ עומדִ :הנֵּ ה ַעם ָבּא

ט .(19

י־א ֶרץ )ירמיה ו .(22
ֵמ ֶא ֶרץ ָצפוֹן וְ גוֹי גָּ דוֹל יֵ עוֹר ִמיַּ ְר ְכּ ֵת ָ

עול ʿwl

פִּעל =] .עשה רעה[ עומד :יֻ ַחן ָר ָשׁע ַבּל־

ָל ַמד ֶצ ֶדק ְבּ ֶא ֶרץ נְ כֹחוֹת יְ ַעוֵּ ל )ישעיה כו .(10

עון ʿwn

ישׁ ָע ָתה ָלּנוּ )תהלים פ .(3
וּל ָכה ִל ֻ
בוּר ֶתָך ְ
גְּ ָ

קל =] .שכן )?([ ∼ ב)מקום( :וְ ָענָ ה ִאיִּ ים

מנוֹתיו וְ ַתנִּ ים ְבּ ֵה ְיכ ֵלי עֹנֶ ג )ישעיה יג .(22
ְבּ ַא ְל ָ

עוף /ʿwpיעף yʿp II

עוֹר ָרה ֶאת־
פּוֹלֵל =] .זירז לפעולה ,גירה[ ∼ אתְ :

עוֹר ִרי
עוֹר ִרי ִה ְת ְ
התפולל =] .1 .קם לפעולה[ עומדִ :ה ְת ְ

רוּשׁ ַלםִ )ישעיה נא  =] .2 .(17התרגש[ עומד:
קוּמי יְ ָ
ִ

קל =] .1 .נע באוויר[

י־מ ָצאוֹ ָרע )איוב
ם־א ְשׂ ַמח ְבּ ִפיד ְמ ַשׂנְ ִאי וְ ִה ְתע ַֹר ְר ִתּי ִכּ ְ
ִא ֶ

ל־צפּוֹר ָכּנָ ף ֲא ֶשׁר ָתּעוּף ַבּ ָשּׁ ָמיִ ם )דברים ד .(17
עומדָ :כּ ִ

לא .(29

 =] .2נגוז ,נעלם[ עומדַ :כּ ֲחלוֹם יָ עוּף וְ לֹא יִ ְמ ָצאוּהוּ )איוב

יצה ְל ִמ ְשׁ ָפּ ִטי
הפעיל] .1 .כמו קל  [1עומדָ :ה ִע ָירה וְ ָה ִק ָ

כ .(8

)תהלים לה ] .2 .(23כמו קל  ∼ [2אתֵ :ה ִעיר יְ הוָ ה

ל־ה ָא ֶרץ
עוֹפף ַע ָ
פּוֹלֵל =] .1 .נע באוויר[ עומד :וְ עוֹף יְ ֵ

ת־רוּח ַמ ְל ֵכי ָמ ַדי )ירמיה נא .(11
ַ
ֶא

עוֹפ ִפי
)בראשית א  =] .2 .(20נופף ,הניף[ ∼ אתְ :בּ ְ

ל־פּנֵ ֶיהם )יחזקאל לב .(10
ַח ְר ִבּי ַע ְ
בוֹדם
עוֹפף ְכּ ָ
התפולל =] .נגוז ,נעלם[ עומדָ :כּעוֹף יִ ְת ֵ

)הושע ט .(11
הפעיל =] .העביר במהירות )בהקשר של הפניית
המבט([ ∼ עיניו ב־ :התעוף )ק’ ֲה ָת ִעיף( ֵעינֶ יָך בּוֹ וְ ֵאינֶ נּוּ

)משלי כג .(5

עושׁ ʿwš

קל =] .חש )?([ עומד :עוּשׁוּ וָ בֹאוּ ָכל־

ַהגּוֹיִ ם )יואל ד .(11

עות ʿwt I

פִּעל =] .עיקם ,סילף ,כופף[ ∼ את:

ת־צ ֶדק )איוב ח .(3
ם־שׁ ַדּי יְ ַעוֵּ ֶ
ַה ֵאל יְ ַעוֵּ ת ִמ ְשׁ ָפּט וְ ִא ַ
פֻּעל.

א־יוּכל ִל ְתקֹן
]סביל של פִּעל[ עומדְ :מ ֻעוָּ ת ל ֹ ַ

)קהלת א .(15

יאל
הָפעַל =] .הוטס ,הובל באוויר[ עומד :וְ ָה ִאישׁ גַּ ְב ִר ֵ

התפעל] .חוזר של פִּעל[ עומד :וְ ִה ְת ַעוְּ תוּ ַאנְ ֵשׁי ֶה ָחיִ ל

… ֻמ ָעף ִבּ ָיעף )דניאל ט .(21

)קהלת יב .(3

עוץ ʿwṣ

עות ʿwt II

ראה יעץ.

עוק ʿwq

הפעיל =] .לחץ ,דחק[ עומד )או

קל =] .תמך ,עודד בדברים )?([

∼ את >פלוני<ָ :ל ַד ַעת ָלעוּת ֶאת־יָ ֵעף ָדּ ָבר )ישעיה נ .(4

יכם ַכּ ֲא ֶשׁר ָתּ ִעיק
← השמטה?(ִ :הנֵּ ה ָאנ ִֹכי ֵמ ִעיק ַתּ ְח ֵתּ ֶ

עזב ʿzb I

ָה ֲעגָ ָלה ַה ְמ ֵל ָאה ָלהּ ָע ִמיר )עמוס ב .(13

ת־מ ְקנֵ הוּ ַבּ ָשּׂ ֶדה )שמות ט .(21
ת־ע ָב ָדיו וְ ֶא ִ
ֶא ֲ

עור ʿwr I

ת־עינֵ י
פִּעל =] .סימא[ ∼ את :וְ ֶא ֵ

ִצ ְד ִקיָּ הוּ ִעוֵּ ר )מל”ב כה .(7

עור ʿwr II

קל =] .השאיר ,נטש[ ∼ את/ל־ :וַ יַּ ֲעזֹב

י־א ְרמוֹן נֻ ָטּשׁ ֲהמוֹן
קל סביל =] .הושאר ,ננטש[ עומדִ :כּ ַ

ִעיר ֻעזָּ ב )ישעיה לב .(14

קל =] .1 .קם משינה ,קם לפעולה[

דּוּמם )חבקוק ב
עוּרי ְל ֶא ֶבן ָ
יצה ִ
עומד :א ֵֹמר ָל ֵעץ ָה ִק ָ
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נפעל.

דּוּע נֶ ֱעזַ ב ֵבּית־
]= הושאר ,ננטש[ עומדַ :מ ַ

ֹלהים )נחמיה יג .(11
ָה ֱא ִ

הענף הכנעני

עזב ʿzb II

קל.

 =] .1תיקן ,שיקם[ ∼ את:

חוֹמה ָה ְר ָח ָבה )נחמיה ג =] .2 .(8
רוּשׁ ַלםִ ַעד ַה ָ
וַ יַּ ַעזְ בוּ יְ ָ
עזר )?([ ∼ ל־ :וְ ָח ַד ְל ָתּ ֵמ ֲעזֹב לוֹ ָעזֹב ַתּ ֲעזֹב ִעמּוֹ )שמות
כג .(5

עזז /ʿzzיעז yʿz

קוּמה
קל =] .היה עז[ עומדָ :

יְ הוָ ה ַאל־יָ עֹז ֱאנוֹשׁ )תהלים ט (20

]ראה סעיף  5.1.1הערה

מוֹרה )תהלים פד .(7
ֶ

עטה ʿṭh II

קל =] .ניער[ ∼ אתִ :הנֵּ ה יְ הוָ ה

ְמ ַט ְל ֶט ְלָך ַט ְל ֵט ָלה גָּ ֶבר וְ ע ְֹטָך ָעטֹה )ישעיה כב .(17

עטף ʿṭp I

קל> =] .1 .כיסוי< כיסה[ ∼ ל־:

ף־שׁית ָח ָמס ָלמוֹ )תהלים עג (6
יַ ֲע ָט ִ
הערה

.[59

]ראה סעיף 4.4.2

 =] .2התכסה ,לבש[ ∼ >כיסוי<ָ :ל ְבשׁוּ

.[4

פוּ־בר )תהלים סה =] .3 .(14
ָכ ִרים ַהצֹּאן וַ ֲע ָמ ִקים יַ ַע ְט ָ

נוֹעז לֹא ִת ְר ֶאה )ישעיה
ת־עם ָ
נפעל =] .היה עז[ עומדֶ :א ַ

הסתתר )?([ עומד :יַ ְעטֹף ִיָמין וְ לֹא ֶא ְר ֶאה )איוב כג .(9

לג .(19

עטף ʿṭp II

יה
הפעיל =] .הקשה פניו ,התחצף[ ∼ פניוֵ :ה ֵעזָ ה ָפנֶ ָ

ַבּ ֲעטֹף ִל ִבּי )תהלים סא .(3

אמר לוֹ )משלי ז  ∼ • .(13בפניוֵ :ה ֵעז ִאישׁ ָר ָשׁע ְבּ ָפנָ יו
וַ תּ ֹ ַ

)משלי כא ] (29ראה סעיף .[5.10.3.2

עזק ʿzq

עוֹלל וְ יוֹנֵ ק ִבּ ְרחֹבוֹת ִק ְריָ ה
נפעל =] .נחלש[ עומדֵ :בּ ָע ֵטף ֵ

)איכה ב .(11

קל =] .עדר[ ∼ את :וַ יְ ַעזְּ ֵקהוּ וַ יְ ַס ְקּ ֵלהוּ

וַ יִּ ָטּ ֵעהוּ שׂ ֵֹרק )ישעיה ה .(2

עזר /ʿzrעדר ʿdr III

קל =] .היה חלש[ עומדֵ :א ֶליָך ֶא ְק ָרא

התפעל =] .נחלש[ עומדְ :בּ ִה ְת ַע ֵטּף ָע ַלי נַ ְפ ִשׁי ֶאת־יְ הוָ ה

זָ ָכ ְר ִתּי )יונה ב .(8
קל =] .סייע ,נתן עזרה[

וּב ַה ֲע ִטיף ַהצֹּאן לֹא יָ ִשׂים
הפעיל =] .נחלש[ עומדְ :

אמר ֲחזָ ק )ישעיה
וּל ָא ִחיו י ֹ ַ
ת־ר ֵעהוּ יַ ְעזֹרוּ ְ
∼ אתִ :אישׁ ֶא ֵ

)בראשית ל .(42

מא  ∼ • .(6ל־ :וַ ָתּבֹא ֲא ַרם ַדּ ֶמּ ֶשׂק ַל ְעזֹר ַל ֲה ַד ְד ֶעזֶ ר ֶמ ֶלְך

עטר ʿṭr

צוֹבה )שמ”ב ח ] (5ראה סעיף .[4.4.2
ָ

קל =] .1 .הקיף ,כיתר[ ∼ אל :וְ ָשׁאוּל

ל־אנָ ָשׁיו ְל ָת ְפ ָשׂם )שמ”א כג
ל־דּוִ ד וְ ֶא ֲ
וַ ֲאנָ ָשׁיו ע ְֹט ִרים ֶא ָ

נפעל =] .קיבל עזרה[ עומד :בּוֹ ָב ַטח ִל ִבּי וְ נֶ ֱעזָ ְר ִתּי וַ יַּ ֲעֹלז

 =] .2 .(26עטף ,הקיף[ ∼ >מכוסה< >כיסוי<ַ :כּ ִצּנָּ ה

ִל ִבּי )תהלים כח .(7

ָרצוֹן ַתּ ְע ְט ֶרנּוּ )תהלים ה .(13

י־א ָרם ֵהם ַמ ְעזְ ִרים
ֹלהי ַמ ְל ֵכ ֲ
הפעיל] .כמו קל[ ∼ אתֱ :א ֵ

פִּעל.

אוֹתם )דה”ב כח .(23
ָ

וְ ָכבוֹד וְ ָה ָדר ְתּ ַע ְטּ ֵרהוּ )תהלים ח .(6

עטה /ʿṭh Iיעט yʿṭ

קל.

 =] .1לבש[

∼ >כיסוי< )× :(6וַ יַּ ַעט ַכּ ְמ ִעיל ִקנְ ָאה )ישעיה נט .2 .(17
]= כיסה פיו לאות בושה[ ∼ על שׂפם )× :(4וּבֹשׁוּ ַהחֹזִ ים

ל־שׂ ָפם ֻכּ ָלּם )מיכה ג .(7
וְ ָח ְפרוּ ַהקּ ְֹס ִמים וְ ָעטוּ ַע ָ

.3

]= הלביש[ ∼ את >פלוני< >כיסוי< )×ְ :(1מ ִעיל ְצ ָד ָקה

 =] .1כיסה ,הלביש[ ∼ >מכוסה< >כיסוי<:
 =] .2הכתיר,

ענד עטרה[ ∼ עטרה ל>פלוני<ָ :בּ ֲע ָט ָרה ֶשׁ ִע ְטּ ָרה־לּוֹ

ִאמּוֹ )שה”ש ג ] (11ראה סעיף  4.4.2הערה .[59
הפעיל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= עטור ,עונד
עטרה([.

עיט ʿyṭ

קל =] .1 .תקף בצעקות ,גער[ ∼ ב־:

יְ ָע ָטנִ י )ישעיה סא .(10

ת־אד ֹנֵ ינוּ וַ יָּ ַעט
ִהנֵּ ה ָשׁ ַלח ָדּוִ ד ַמ ְל ָא ִכים ֵמ ַה ִמּ ְד ָבּר ְל ָב ֵרְך ֶא ֲ

ית ָע ָליו
הפעיל =] .שם[ ∼ >כיסוי< ב)מקום(ֶ :ה ֱע ִט ָ

ָבּ ֶהם )שמ”א כה  =] .2 .(14התנפל[ ∼ אל :וַ ַתּ ַעט ֶאל־

ם־בּ ָרכוֹת יַ ְע ֶטה
בּוּשׁה )תהלים פט  ← .(46השמטה :גַּ ְ
ָ

ַה ָשּׁ ָלל )שמ”א טו .(19
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עין ʿyn

קל =] .שנא[ ∼ את :וַ יְ ִהי ָשׁאוּל עון )ק’

ת־דּוִ ד ֵמ ַהיּוֹם ַההוּא וָ ָה ְל ָאה )שמ”א יח .(9
עוֹיֵ ן( ֶא ָ

עיף ʿyp
עכס ʿks

)ירמיה נא .(3

ראה יעף .I

הפעיל =] .1 .הזיז כלפי מעלה ,העביר מעלה[ ∼ את

קל =] .שקשק עֶכֶס[ עומדָ :הלוְֹך וְ ָטפֹף

/ל־ :וְ ִהיא ֶה ֱע ָל ַתם ַהגָּ גָ ה )יהושע ב  =] .2 .(6הוביל,
יתנוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם
העביר ממקום למקום[ ∼ אתָ :ל ָמה ֶה ֱע ִל ֻ

ֵתּ ַל ְכנָ ה ְוּב ַרגְ ֵל ֶיהם ְתּ ַע ַכּ ְסנָ ה )ישעיה ג .(16

עכר ʿkr

התפעל.

]= התנשא )?([ עומד :וְ ֶאל־יִ ְת ַעל ְבּ ִס ְרי ֹנוֹ

קל =] .1 .קלקל ,הרס[ ∼ את :וְ ַשׂ ְמ ֶתּם

ָלמוּת ַבּ ִמּ ְד ָבּר )במדבר כא .(5

 =] .3גרם שיופיע[

ת־מ ֲחנֵ ה יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ֵח ֶרם וַ ֲע ַכ ְר ֶתּם אוֹתוֹ )יהושע ו .(18
ֶא ַ

∼ את :קסומי )ק’ ָק ֳס ִמי(־נָ א ִלי ָבּאוֹב וְ ַה ֲע ִלי ִלי ֵאת

ישׁנִ י
 =] .2הפריע ,הביך[ ∼ אתֲ :ע ַכ ְר ֶתּם א ִֹתי ְל ַה ְב ִא ֵ

 =] .4זכר ,גרם

ְבּי ֵֹשׁב ָה ָא ֶרץ )בראשית לד .(30

יהם
לּוּל ֶ
שיופיע במחשבה[ ∼ על/אל לב אתֶ :ה ֱעלוּ גִ ֵ

ל־ל ָבּם )יחזקאל יד  =] .5 .(3ערך ,הגיש עולה לאל[
ַע ִ

נפעל =] .התעורר[ עומדְ :וּכ ֵא ִבי נֶ ְע ָכּר )תהלים לט .(3

עלה ʿlh

ֲא ֶשׁר־א ַֹמר ֵא ָליִ ְך )שמ”א כח .(8

קל =] .1 .זז כלפי מעלה[ עומדִ :הנֵּ ה

ַכנֶּ ֶשׁר יַ ֲע ֶלה וְ יִ ְד ֶאה )ירמיה מט  =] .2 .(22ניגש ,בא[
הוֹשׁ ָיעה ָלּנוּ )יהושע
∼ ל)כיוון/יעד(ֲ :ע ֵלה ֵא ֵלינוּ ְמ ֵה ָרה וְ ִ
י  ← .(6השמטהֶ :א ֱע ֶלה וְ ַאגִּ ָידה ְל ַפ ְרעֹה )בראשית מו
] (31ראה סעיף  =] .3 .[5.3.3הופיע ,נראה ,התפשט[
עומד :וְ ָע ָלה ָב ְאשׁוֹ וְ ַת ַעל ַצ ֲחנָ תוֹ )יואל ב =] .4 .(20
הוזכר ,צוין[ עומד :וְ לֹא ָע ָלה ַה ִמּ ְס ָפּר ְבּ ִמ ְס ַפּר ִדּ ְב ֵרי־

ַהיָּ ִמים )דה”א כז  =] .5 .(24נזכר ,הופיע במחשבה[
ל־לב וְ לֹא יִ זְ ְכּרוּ־בוֹ )ירמיה ג .(16
∼ על לב :וְ לֹא יַ ֲע ֶלה ַע ֵ
 =] .6התחזק ,גבר[ עומד :וַ ַתּ ֲע ֶלה ַה ִמּ ְל ָח ָמה ַבּיּוֹם ַההוּא

∼ עֹלה :וַ יַּ ַעל עֹלוֹת וַ יַּ ַעשׂ ְשׁ ָל ִמים )מל”א ג  ∼ • .(15עֹלה

ם־תּ ֲע ֶשׂה ע ָֹלה ַליהוָ ה ַתּ ֲע ֶלנָּ ה )שופטים יג
ל>אל< :וְ ִא ַ
] (16ראה סעיף  =] .6 .[5.8.1הקריב כעולה[ ∼ את:
וּב ְל ָעם ָפּר וָ ַאיִ ל ַבּ ִמּזְ ֵבּ ַח )במדבר כג .7 .(2
וַ יַּ ַעל ָבּ ָלק ִ
ית ֶאת־
ת־ה ְמּנ ָֹרה וְ ַה ֲע ֵל ָ
את ֶא ַ
]= הדליק )?([ ∼ נר :וְ ֵה ֵב ָ

נֵ ר ֶֹת ָיה )שמות מ .(4

 =] .8גייס לעבודות כפייה[

∼ >עובדים< למס :וַ יַּ ֲע ֵלם ְשֹׁלמֹה ְל ַמס־ע ֵֹבד )מל”א
ט  ∼ • .(21מס :וַ יַּ ַעל ַה ֶמּ ֶלְך ְשֹׁלמֹה ַמס ִמ ָכּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל

)מל”א ה  =] .9 .(27החזיר מהקיבה ללוע[ ∼ גֵּ ָרה:
וְ ֶשׁ ַסע ֵאינֶ נָּ ה שׁ ַֹס ַעת וְ גֵ ָרה ֵאינֶ נָּ ה ַמ ֲע ָלה )ויקרא יא .(26

)מל”א כב  =] .7 .(35היה עליון[ עומד :וְ ַא ְתּ ָע ִלית ַעל־

הָפעַל =] .1 .הובל ,הועבר[ עומד :גֻּ ְלּ ָתה ה ֲֹע ָל ָתה )נחום

ֻכּ ָלּנָ ה )משלי לא > =] .8 .(29עולה< הוגשה[ עומד:

ן־חנָ נִ י
ב  =] .2 .(8הוזכר ,צוין[ עומדְ :בּ ִד ְב ֵרי יֵ הוּא ֶב ֲ

וַ יִּ ְתנַ ְבּאוּ ַעד ַל ֲעלוֹת ַה ִמּנְ ָחה )מל”א יח .(29

ל־ס ֶפר ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל )דה”ב כ =] .3 .(34
ֲא ֶשׁר ה ֲֹע ָלה ַע ֵ

נפעל.

 =] .1סר ,התרחק[ ∼ מןְ :בּ ֵה ָעלוֹת ֵחיל

ל־ה ִמּזְ ֵבּ ַח
הוקרב כעולה[ עומד :וְ ֵאת ַה ָפּר ַה ֵשּׁנִ י ה ֲֹע ָלה ַע ַ

רוּשׁ ָלםִ ִמ ְפּנֵ י ֵחיל ַפּ ְרעֹה )ירמיה לז .(11
ַה ַכּ ְשׂ ִדּים ֵמ ַעל יְ ָ

ַה ָבּנוּי )שופטים ו .(28

← השמטה :וְ ִאם־לֹא יֵ ָע ֶלה ֶה ָענָ ן וְ לֹא יִ ְסעוּ ַעד־יוֹם ֵה ָעֹלתוֹ

עלז /ʿlzעלס /ʿlsעלץ ʿlṣ

)שמות מ .(37

 =] .2בא ,הובא[ ∼ ל)כיוון/יעד(:

ירוּשׁ ָלםִ )עזרא א .(11
גּוֹלה ִמ ָבּ ֶבל ִל ָ
ִעם ֵה ָעלוֹת ַה ָ

.3

ת־עם
ל־שׂ ַפת ָלשׁוֹן וְ ִד ַבּ ָ
]= הוזכר ,צוין[ עומד :וַ ֵתּ ֲעלוּ ַע ְ

קל =] .שמח[

רוּשׁ ָלםִ )צפניה ג .(14
ל־לב ַבּת יְ ָ
עומדִ :שׂ ְמ ִחי וְ ָע ְלזִ י ְבּ ָכ ֵ
• ∼ ב־ :וְ יַ ְע ְלצוּ ְבָך א ֲֹה ֵבי ְשׁ ֶמָך )תהלים ה .(12

ית
)יחזקאל לו  =] .4 .(3היה עליון[ עומדְ :מאֹד נַ ֲע ֵל ָ

ף־רנָ נִ ים נֶ ֱע ָל ָסה
נפעל =] .התנופף בשמחה )?([ עומדְ :כּנַ ְ

ֹלהים )תהלים צז .(9
ל־א ִ
ל־כּ ֱ
ַע ָ

)איוב לט .(13
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התפעל =] .התענג ,נהנה[ ∼ ב־ְ :ל ָכה נִ ְרוֶ ה ד ִֹדים ַעד־

בכלל ראה שמש )תשס”ד(.

ַהבּ ֶֹקר נִ ְת ַע ְלּ ָסה ָבּ ֳא ָה ִבים )משלי ז .(18

עלס ʿls

ראה עלז.

עלע ʿlʿ

ראה לעע .II

עלל ʿll I

פּוֹלֵל =] .1 .ליקט )אחרי הבציר([

וּפ ֶרט ַכּ ְר ְמָך לֹא ְת ַל ֵקּט
עוֹלל ֶ
∼ >כרם< :וְ ַכ ְר ְמָך לֹא ְת ֵ

)ויקרא יט  =] .2 .(10עשה רעה ,הרע[ ∼ ל>פלוני<:
ל־פּ ָשׁ ָעי )איכה א .(22
עוֹל ְל ָתּ ִלי ַעל ָכּ ְ
עוֹלל ָלמוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ַ
וְ ֵ
פּוֹלַל> =] .רעה< נעשתה[ ∼ ל>פלוני<ִ :אם־יֵ שׁ ַמ ְכאוֹב

עוֹלל ִלי )איכה א .(12
ְכּ ַמ ְכא ִֹבי ֲא ֶשׁר ַ
התפעל =] .פגע[ ∼ ב־ֶ :פּן־יָבוֹאוּ … ְוּד ָק ֻרנִ י וְ ִה ְת ַע ְלּלוּ־

ִבי )שמ”א לא .(4
ט־ל ִבּי ְל ָד ָבר
ל־תּ ִ
התפולל =] .עשה רעה[ ∼ עלילהַ :א ַ

עוֹלל ֲע ִללוֹת ְבּ ֶר ַשׁע )תהלים קמא .(4
ָרע ְל ִה ְת ֵ

עלל ʿll II

פּוֹלֵל =] .טמן[ ∼ אתַ :שׂק ָתּ ַפ ְר ִתּי

קל] .בינוני בלבד ,כשם עצם )= דבר

נפעל =] .נסתר ,לא נודע לפלוני[ ∼ מן >פלוני< :וְ לֹא־

נֶ ְע ַלם ָדּ ָבר ִמ ְשֹּׁלמֹה ֲא ֶשׁר לֹא ִהגִּ יד ָלהּ )דה”ב ט .(2
 =] .1הסתיר פניו ,לא התייחס ל–[ ∼ מן

ת־שׂיוֹ נִ ָדּ ִחים
א־ת ְר ֶאה ֶאת־שׁוֹר ָא ִחיָך אוֹ ֶא ֵ
>דבר< :ל ֹ ִ

וְ ִה ְת ַע ַלּ ְמ ָתּ ֵמ ֶהם )דברים כב  =] .2 .(1נערם )?([ עומד:
ם־שׁ ֶלג )איוב ו .(16
ָע ֵלימוֹ יִ ְת ַע ֶלּ ָ
הפעיל.

]= כוסה ,צופה[ ∼ >ציפוי<ֶ :ע ֶשׁת ֵשׁן ְמ ֻע ֶלּ ֶפת ַס ִפּ ִירים

)שה”ש ה .(14
התפעל =] .1 .איבד את הכרתו[ עומד :וַ ַתְּך ַה ֶשּׁ ֶמשׁ

ַעל־רֹאשׁ יוֹנָ ה וַ יִּ ְת ַע ָלּף )יונה ד .(8

 =] .2התכסה,

יה וַ ְתּ ַכס
נוּתהּ ֵמ ָע ֶל ָ
התעטף[ עומד :וַ ָתּ ַסר ִבּגְ ֵדי ַא ְל ְמ ָ

ַבּ ָצּ ִעיף וַ ִתּ ְת ַע ָלּף )בראשית לח .(14

עלץ ʿlṣ

ראה עלז.
ֹלמי
קל =] .1 .קם ,ניצב[ עומדַ :בּ ֲח ִ

ל־שׂ ַפת ַהיְ אֹר )בראשית מא ] • .(17בכוונה
ִהנְ נִ י ע ֵֹמד ַע ְ
וּמוֹאב ַעל־י ְֹשׁ ֵבי ַהר־
ָ
עוינת[ ∼ על :וַ יַּ ַע ְמדוּ ְבּנֵ י ַעמּוֹן

נסתר([.

התפעל.

ָבּנַ יִ ְך ֻע ְלּפוּ ָשׁ ְכבוּ ְבּרֹאשׁ ָכּל־חוּצוֹת )ישעיה נא .2 .(20

עמד ʿmd

ֲע ֵלי גִ ְל ִדּי וְ ע ַֹל ְל ִתּי ֶב ָע ָפר ַק ְרנִ י )איוב טז .(15

עלם ʿlm

עלף ʿlp

פֻּעל.

 =] .1היה ללא הכרה[ עומד:

 =] .1הסתיר ,שם במסתור[ ∼ אתִ :מי זֶ ה

ַמ ְע ִלים ֵע ָצה ְבּ ִלי ָד ַעת )איוב מב  =] .2 .(3מנע מפלוני
לגלות או לדעת[ ∼ מן >פלוני< את ← השמטה :וַ יהוָ ה

ֶה ְע ִלים ִמ ֶמּנִּ י וְ לֹא ִהגִּ יד ִלי )מל”ב ד  =] .3 .(27הסתיר
יכם
וּב ָפ ִר ְשׂ ֶכם ַכּ ֵפּ ֶ
פניו ,לא התייחס ל–[ ∼ עין מןְ :
ל־תּ ְע ֵלם
ַא ְע ִלים ֵעינַ י ִמ ֶכּם )ישעיה א  ∼ • .(15אֹזן ל־ַ :א ַ
ָאזְ נְ ָך ְל ַרוְ ָח ִתי ְל ַשׁוְ ָע ִתי )איכה ג  ← .(56השמטהָ :ל ָמה

ֵשׂ ִעיר ְל ַה ֲח ִרים ְוּל ַה ְשׁ ִמיד )דה”ב כ  =] .2 (23התקיים,
עוֹלם ַתּ ֲעמֹד )תהלים לג .(11
נמצא[ עומדֲ :ע ַצת יְ הוָ ה ְל ָ
ל־ה ָעם וְ לֹא־יִ ְר ְדּפוּ
 =] .3נעצר ,לא נע[ עומד :וַ יַּ ַע ְמדוּ ָכּ ָ

עוֹד ַא ֲח ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל )שמ”ב ב  =] .4 .(28פסק ,חדל[
∼ מפעול :וַ ַתּ ֲעמֹד ִמ ֶלּ ֶדת )בראשית כט .(35
ראה דיונו של הולץ )תש”ע( בצירוף עמד על.

הוֹשׁ ַע
הפעיל =] .1 .הקים ,הציב[ ∼ את :וַ יִּ ַקּח ֶאת־יְ ֻ

וַ יַּ ֲע ִמ ֵדהוּ ִל ְפנֵ י ֶא ְל ָעזָ ר ַהכּ ֵֹהן )במדבר כז .(22

=] .2

ת־בּית
רוֹמם ֶא ֵ
בנה ,יצר ,עשה שיתקיים[ ∼ אתְ :ל ֵ

ת־ח ְרב ָֹתיו )עזרא ט  =] .3 .(9הציב
וּל ַה ֲע ִמיד ֶא ָ
ֹלהינוּ ְ
ֱא ֵ
בתפקיד ,בחר[ ∼ >בעל תפקיד< :וַ יַּ ֲע ֵמד שׁ ְֹפ ִטים ָבּ ָא ֶרץ

)דה”ב יט  =] .4 .(5מינה ,הפקיד[ ∼ את >פלוני< על:
רוֹתם )דה”ב לה .(2
ל־מ ְשׁ ְמ ָ
וַ יַּ ֲע ֵמד ַהכּ ֲֹהנִ ים ַע ִ

יְ הוָ ה ַתּ ֲעמֹד ְבּ ָרחוֹק ַתּ ְע ִלים ְל ִעתּוֹת ַבּ ָצּ ָרה )תהלים י .(1

ד־חי ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה
הָפעַל =] .הוצב[ עומד :וְ ַה ָשּׂ ִעיר … יָ ֳע ַמ ַ

על הפועל העלים ראה רובינשטיין )תש”ן ;(6 :על פועלי ההסתרה

)ויקרא טז .(10
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עמל ʿml

קל =] .עבד ,טרח[ עומדַ :מה־יִּ ְתרוֹן

.(11

ל־ע ָמלוֹ ֶשׁיַּ ֲעמֹל ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ )קהלת א .(3
ָל ָא ָדם ְבּ ָכ ֲ

עמם ʿmm

קל =] .1 .הסתיר[ ∼ אתֲ :א ָרזִ ים לֹא־

ֲע ָמ ֻמהוּ )יחזקאל לא  =] .2 .(8בלבל[ ∼ אתִ :הנֵּ ה ָח ָכם

ל־סתוּם לֹא ֲע ָממוָּך )יחזקאל
יאל( ָכּ ָ
ַא ָתּה מדנאל )ק’ ִמ ָדּנִ ֵ
כח .(3
יוּעם זָ ָהב יִ ְשׁנֶ א
יכה ַ
קל סביל =] .נעשה כהה[ עומדֵ :א ָ

ַה ֶכּ ֶתם ַהטּוֹב )איכה ד .(1

עמס /ʿmsעמשׂ ʿmś

קל.

 =] .1סחב,

ס־לנוּ ָה ֵאל )תהלים סח
נשא[ ∼ את/ל־ :יוֹם יוֹם יַ ֲע ָמ ָ
.(20

בוֹדהּ )ישעיה סו
נה  ∼ • .(2מן )× :(1וְ ִה ְת ַענַּ גְ ֶתּם ִמזִּ יז ְכּ ָ

יאים
וּמ ִב ִ
 =] .2הטעין משא[ ∼ על >בהמה<ְ :

ל־ה ֲחמ ִֹרים )נחמיה יג .(15
ָה ֲע ֵרמוֹת וְ ע ְֹמ ִסים ַע ַ

ענד ʿnd

קל =] .עטה[ ∼ אתֶ :א ֶענְ ֶדנּוּ ֲע ָטרוֹת ִלי

)איוב לא .(36

ענה ʿnh I

קל.

 =] .1נתן מענה ,דיבר או

פעל בתגובה לשאלה ,לבקשה[ א .ב צ מ ו ד א ל א מ ר:

אמר ָלהּ )רות ב  ∼ • .(11את
עומד )× :(~105וַ יַּ ַען בּ ַֹעז וַ יּ ֹ ֶ
אמר )איוב מ
ת־איּוֹב וַ יּ ֹ ַ
>פלוני< )× :(~35וַ יַּ ַען יְ הוָ ה ֶא ִ
אתי וְ לֹא
 .(1ב .ל ל א ה פ ו ע ל א מ ר :עומד )×ָ :(~40ק ָר ִ

ֲענִ ֶיתם ִדּ ַבּ ְר ִתּי וְ לֹא ְשׁ ַמ ְע ֶתּם )ישעיה סה  ∼ • .(12את
>פלוני< )× :(~110וּזְ ַע ְק ֶתּם … וְ לֹא־יַ ֲענֶ ה יְ הוָ ה ֶא ְת ֶכם

)שמ”א ח .(18

 =] .2העיד[ ∼ ב>פלוני< )×:(~15

הפעיל =] .הטעין[ ∼ >משא< על >פלוני<ָ :א ִבי ֶה ְע ִמיס

נוּ־בְך )איוב טו • ;(6
וּשׂ ָפ ֶתיָך יַ ֲע ָ
א־אנִ י ְ
יַ ְר ִשׁ ֲיעָך ִפיָך וְ ל ֹ ָ

ֲע ֵל ֶיכם עֹל ָכּ ֵבד )מל”א יב .(11

∼ ל>פלוני< )× :(2אחי יענו לי אמן נקתי מא]שם[ ”אחיי

עמק ʿmq

קל =] .היה עמוק[ עומדְ :מאֹד ָע ְמקוּ

ַמ ְח ְשׁב ֶֹתיָך )תהלים צב .(6
הפעיל.

יעידו לי :אמת ,נִקֵּתי מאשם” )] (MHsh 1:11ראה סעיף .[6.1.3
נפעל =] .1 .קיבל תשובה[ עומד :גַּ ם־הוּא יִ ְק ָרא וְ לֹא

 =] .1עשה לעמוק[ ∼ אתֶ :ה ְע ִמיק ִה ְר ִחב

יֵ ָענֶ ה )משלי כא  =] .2 .(13נעתר ,ניאות[ ∼ ל>פלוני<:

] .2כפועל אדוורביאלי[

לּוּליו )יחזקאל יד
יתי לוֹ בה )ק’ ָבא( ְבּר ֹב גִּ ָ
ֲאנִ י יְ הוָ ה נַ ֲענֵ ִ

ְמ ֻד ָר ָתהּ )ישעיה ל .(33

∼ לפעול :הוֹי ַה ַמּ ֲע ִמ ִיקים ֵמיהוָ ה ַל ְס ִתּר ֵע ָצה )ישעיה
כט .(15

עמר ʿmr I

פִּעל] .בינוני בלבד ,כשם עצם )=

קוצר ,קושר עומרים([.

עמר ʿmr II

התפעל =] .התאכזר[ ∼ ב־ :לֹא־

ִת ְת ַע ֵמּר ָבּהּ )דברים כא .(14

עמשׂ ʿmś
ענג ʿng

.(4

ענה ʿnh II

קל =] .היה עניו ,כנוע[ עומד:

וּמ ֲהמוֹנָ ם לֹא יַ ֲענֶ ה )ישעיה לא .(4
קּוֹלם לֹא יֵ ָחת ֵ
ִמ ָ
ד־מ ַתי ֵמ ַאנְ ָתּ ֵל ָענֹת
נפעל =] .היה כנוע ,נכנע[ עומדַ :ע ָ

ִמ ָפּנָ י )שמות י .(3
פִּעל =] .ייסר[ ∼ את :וַ יָּ ֵרעוּ א ָֹתנוּ ַה ִמּ ְצ ִרים וַ יְ ַענּוּנוּ וַ יִּ ְתּנוּ

ראה עמס.

פֻּעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= ענוג,

עדין([.
התפעל =] .הרגיש עונג ,נהנה[ ∼ על )× :(6וַ ֲענָ וִ ים

ָע ֵלינוּ ֲעב ָֹדה ָק ָשׁה )דברים כו .(6
יתי ְל ַמ ַען ֶא ְל ַמד ֻח ֶקּיָך
י־ענֵּ ִ
טוֹב־לי ִכ ֻ
ִ
פֻּעל =] .יוסר[ עומד:

)תהלים קיט .(71

שׁוּ־א ֶרץ וְ ִה ְת ַענְּ גוּ ַעל־ר ֹב ָשׁלוֹם )תהלים לז • .(11
ָ
יִ ְיר

ית ְבּכֹל
התפעל =] .התייסר ,סבל[ עומד :וְ ִכי ִה ְת ַענִּ ָ

∼ ב־ )× :(1וְ ִא ְכלוּ־טוֹב וְ ִת ְת ַענַּ ג ַבּ ֶדּ ֶשׁן נַ ְפ ְשׁ ֶכם )ישעיה

ר־ה ְת ַענָּ ה ָא ִבי )מל”א ב .(26
ֲא ֶשׁ ִ
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אתם יְ שׁוּבוּן ִכּי ַת ֲענֵ ם
וּמ ַח ָטּ ָ
הפעיל =] .ייסר[ ∼ אתֵ :

עסס ʿss

)מל”א ח .(35

ְר ָשׁ ִעים ִכּי־יִ ְהיוּ ֵא ֶפר ַתּ ַחת ַכּפּוֹת ַרגְ ֵל ֶיכם )מלאכי ג .(21

ענה ʿnh III

קל =] .עסק ,טיפל[ ∼ ב־ :הוּא

ֹלהים ִל ְבנֵ י ָה ָא ָדם ַל ֲענוֹת בּוֹ )קהלת א .(13
ִענְ יַ ן ָרע נָ ַתן ֱא ִ
הפעיל =] .גרם שיעסוק )?([ ∼

את

>פלוני< ב־ ←

ֹלהים ַמ ֲענֶ ה ְבּ ִשׂ ְמ ַחת ִלבּוֹ )קהלת ה .(19
השמטהִ :כּי ָה ֱא ִ

ענה ʿnh IV

עפל ʿpl

סּוֹתם
קל =] .רמס ,מעך[ ∼ את :וְ ַע ֶ

פֻּעל =] .היה קל דעת )?([ עומדִ :הנֵּ ה

ֻע ְפּ ָלה לֹא־יָ ְשׁ ָרה נַ ְפשׁוֹ בּוֹ )חבקוק ב .(4
הפעיל =] .העז[ ∼ לפעול :וַ יַּ ְע ִפּלוּ ַל ֲעלוֹת ֶאל־רֹאשׁ

ָה ָהר )במדבר יד .(44

קל =] .שר ,צעק[ עומד :וְ ָענָ ה ִאיִּ ים

עפר ʿpr

פִּעל =] .השליך עפר[ עומד :וַ יְ ַס ֵקּל

מנוֹתיו וְ ַתנִּ ים ְבּ ֵה ְיכ ֵלי עֹנֶ ג )ישעיה יג  ∼ • .(2את:
ְבּ ַא ְל ָ

ָבּ ֲא ָבנִ ים ְל ֻע ָמּתוֹ וְ ִע ַפּר ֶבּ ָע ָפר )שמ”ב טז .(13

ַתּ ַען ְלשׁוֹנִ י ִא ְמ ָר ֶתָך )תהלים קיט  ∼ • .(172ל־ֱ :ענוּ

עצב ʿṣb I

אֹלהינוּ ְב ִכנּוֹר )תהלים קמז (7
תוֹדה זַ ְמּרוּ ֵל ֵ
ַליהוָ ה ְבּ ָ
]ראה סעיף .[5.8.3
פִּעל] .כמו קל[ עומד :קוֹל ַענּוֹת ָאנ ִֹכי שׁ ֵֹמ ַע )שמות לב
נּוּ־להּ )ישעיה כז
 ∼ • .(18ל־ַ :בּיּוֹם ַההוּא ֶכּ ֶרם ֶח ֶמד ַע ָ
] (2ראה סעיף .[5.8.3

ענן ʿnn

פִּעל =] .יצר ענן[ ∼ ָענַ ן :וְ ָהיָ ה ְבּ ַענְ נִ י ָענָ ן

ל־ה ָא ֶרץ וְ נִ ְר ֲא ָתה ַה ֶקּ ֶשׁת ֶבּ ָענָ ן )בראשית ט .(14
ַע ָ
ל־ה ָדּם לֹא
אכלוּ ַע ַ
פּוֹלֵל =] .עשה כשפים[ עומד :לֹא ת ֹ ְ

ְתנַ ֲחשׁוּ וְ לֹא ְתעוֹנֵ נוּ )ויקרא יט .(26

ענק ʿnq

קל =] .הקיף )כענק על צוואר([ ∼ את:

ף־שׁית ָח ָמס ָלמוֹ )תהלים עג .(6
ָל ֵכן ֲענָ ַק ְתמוֹ גַ ֲאוָ ה יַ ֲע ָט ִ
הפעיל =] .נתן[ ∼ >דבר< ל>פלוני< ← פרטיטיב:
וּמיִּ ְק ֶבָך )דברים טו .(14
וּמגָּ ְרנְ ָך ִ
ַה ֲענֵ יק ַתּ ֲענִ יק לוֹ ִמצֹּאנְ ָך ִ

ענשׁ ʿnš

קל =] .1 .קנס[ ∼ את >פלוני< >סכום<:

וְ ָענְ שׁוּ אֹתוֹ ֵמ ָאה ֶכ ֶסף וְ נָ ְתנוּ ַל ֲא ִבי ַהנַּ ֲע ָרה )דברים כב
.(19

שׁ־לץ
 =] .2הטיל עונש ,ייסר[ ∼ את/ל־ַ :בּ ְענָ ֵ

ח־דּ ַעת )משלי כא .(11
וּב ַה ְשׂ ִכּיל ְל ָח ָכם יִ ַקּ ָ
ם־פּ ִתי ְ
יֶ ְח ַכּ ֶ
נפעל =] .1 .נקנס[ עומדָ :ענוֹשׁ יֵ ָענֵ שׁ ַכּ ֲא ֶשׁר יָ ִשׁית ָע ָליו

ַבּ ַעל ָה ִא ָשּׁה וְ נָ ַתן ִבּ ְפ ִל ִלים )שמות כא  =] .2 .(22קיבל

פִּעל =] .יצר ,הכין[ ∼ את :יָ ֶדיָך

ִע ְצּבוּנִ י וַ יַּ ֲעשׂוּנִ י )איוב י .(8
הפעיל] .כמו קל[ ∼ אתֲ :ה ִמ ַבּ ְל ֲע ֵדי ֲאנָ ֵשׁינוּ ָע ִשׂינוּ ָלהּ

ַכּוָּ נִ ים ְל ַה ֲע ִצ ָבה )ירמיה מד .(19

עצב ʿṣb II

א־ע ָצבוֹ ָא ִביו
קל =] .ציער[ ∼ את :וְ ל ֹ ֲ

ִמיָּ ָמיו )מל”א א .(6
נפעל =] .הצטער[ עומדַ :אל־יֵ ַדע־זֹאת יְ הוֹנָ ָתן ֶפּן־יֵ ָע ֵצב

ל־בּנוֹ )שמ”ב
)שמ”א כ  ∼ • .(3על/אל :נֶ ֱע ַצב ַה ֶמּ ֶלְך ַע ְ
יט ] (3ראה סעיף .[5.2.2.2
ת־רוּח ָק ְדשׁוֹ
ַ
פִּעל =] .ציער[ ∼ את :וְ ֵה ָמּה ָמרוּ וְ ִע ְצּבוּ ֶא

)ישעיה סג .(10
התפעל =] .הצטער[ עומד :וַ יִּ ְת ַע ְצּבוּ ָה ֲאנָ ִשׁים וַ יִּ ַחר ָל ֶהם

ְמאֹד )בראשית לד .(7
יַמרוּהוּ ַב ִמּ ְד ָבּר יַ ֲע ִציבוּהוּ
הפעיל =] .ציער[ ∼ אתַ :כּ ָמּה ְ

ישׁימוֹן )תהלים עח .(40
ִבּ ִ

עצה ʿṣh
עצל ʿṣl

ראה עצם .III
נפעל =] .נלאה[ ∼ לפעול :וְ ַא ֶתּם ַמ ְח ִשׁים

ת־ה ָא ֶרץ )שופטים יח
ל־תּ ָע ְצלוּ ָל ֶל ֶכת ָלבֹא ָל ֶר ֶשׁת ֶא ָ
ַא ֵ
.(9

עונש[ עומדָ :ערוּם ָר ָאה ָר ָעה נִ ְס ָתּר ְפּ ָתאיִ ם ָע ְברוּ נֶ ֱענָ שׁוּ

עצם ʿṣm I

)משלי כז .(12

וַ יִּ ֶרב ָה ָעם וַ יַּ ַע ְצמוּ ְמאֹד )שמות א .(20
238

קל =] .היה חזק ,היה רב[ עומד:

עברית

ת־עמּוֹ ְמאֹד
הפעיל] .גורם של קל[ ∼ את :וַ יֶּ ֶפר ֶא ַ

עקד ʿqd

וַ יַּ ֲע ִצ ֵמהוּ ִמ ָצּ ָריו )תהלים קה .(24

ְבּנוֹ )בראשית כב .(9

עצם ʿṣm II

פִּעל =] .אכל עד לעצמות[ ∼ את:

אצּר
בוּכ ְד ֶר ַ
ָה ִראשׁוֹן ֲא ָכלוֹ ֶמ ֶלְך ַאשּׁוּר וְ זֶ ה ָה ַא ֲחרוֹן ִע ְצּמוֹ נְ ַ

ֶמ ֶלְך ָבּ ֶבל )ירמיה נ .(17

עצם /ʿṣm IIIעצה ʿṣh

קל =] .סגר[

∼ עינָ יו :וְ ע ֵֹצם ֵעינָ יו ֵמ ְראוֹת ְבּ ָרע )ישעיה לג .(15
פִּעל =] .סגר ,גרם שייסגר[ ∼ עיני >פלוני< :וַ יְ ַע ֵצּם

ת־עינֵ ֶיכם )ישעיה כט .(10
ֶא ֵ

עצר ʿṣr

קל =] .1 .חסם ,סגר ,כלא[ ∼ את :וְ ָע ַצר

ת־ה ָשּׁ ַמיִ ם וְ לֹא־יִ ְהיֶ ה ָמ ָטר )דברים יא  ∼ • .(17ב־
ֶא ַ

עקל ʿql

קל =] .קשר[ ∼ את :וַ יַּ ֲעקֹד ֶאת־יִ ְצ ָחק

פֻּעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )=

מעוות([.

עקר ʿqr

קל =] .תלש ,גדע[ ∼ אתֵ :עת ָל ַט ַעת

טוּע )קהלת ג .(2
וְ ֵעת ַל ֲעקוֹר נָ ַ
שׁוּה
נפעל =] .נתלש ,נגדע[ עומדַ :א ְשׁדּוֹד ַבּ ָצּ ֳה ַריִ ם יְ גָ ְר ָ

וְ ֶע ְקרוֹן ֵתּ ָע ֵקר )צפניה ב .(4
פִּעל.

 =] .1הפך לצולע )בחיתוך גידי העקב([

וּב ְרצֹנָ ם ִע ְקּרוּ־שׁוֹר
∼ >בהמה<ִ :כּי ְב ַא ָפּם ָה ְרגוּ ִאישׁ ִ

)בראשית מט  =] .2 .(6הוציא מכלל שימוש[ ∼ את:

)×ָ :(3שׂ ִרים ָע ְצרוּ ְב ִמ ִלּים וְ ַכף יָ ִשׂימוּ ְל ִפ ֶיהם )איוב כט .(9

ל־ה ֶר ֶכב )שמ”ב ח .(4
ת־כּ ָ
וַ יְ ַע ֵקּר ָדּוִ ד ֶא ָ

ל־ר ֶחם ְל ֵבית ֲא ִב ֶימ ֶלְך )בראשית כ =] .3 .(18
ְבּ ַעד ָכּ ֶ

עקשׁ ʿqš

י־עצֹר ָע ַצר יְ הוָ ה
 =] .2מנע מלדת[ ∼ בעד רחם )×ִ :(1כּ ָ
לא הרשה או אפשר ,מנע[ ∼ את >פלוני< מפעולִ :הנֵּ ה־

נפעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )=

מעוות([.

נָ א ֲע ָצ ַרנִ י יְ הוָ ה ִמ ֶלּ ֶדת )בראשית טז  ∼ • .(2ל>פלוני<

ל־היְ ָשׁ ָרה יְ ַע ֵקּשׁוּ )מיכה
פִּעל =] .עיוות[ ∼ את :וְ ֵאת ָכּ ַ

ר־לי ִל ְרכֹּב )מל”ב ד  =] .4 .(24שלט,
ל־תּ ֲע ָצ ִ
לפעולַ :א ַ

ג .(9

משל[ ∼ ב־ִ :הנֵּ ה ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ָא ַמ ְר ִתּי ֵא ֶליָך זֶ ה יַ ְעצֹר

ְבּ ַע ִמּי )שמ”א ט .(17

 =] .5צבר ,שמר[ ∼ כּ ַֹח :וְ לֹא

הוֹדי נֶ ְה ַפְּך ָע ַלי ְל ַמ ְשׁ ִחית וְ לֹא ָע ַצ ְר ִתּי כּ ַֹח
ר־בּי כֹּח וְ ִ
נִ ְשׁ ַא ִ

ם־א ְצ ָדּק
הפעיל =] .ראה כמעוות ,הרשיע[ ∼ אתִ :א ֶ

ם־אנִ י וַ יַּ ְע ְק ֵשׁנִ י )איוב ט .(20
יענִ י ָתּ ָ
ִפּי יַ ְר ִשׁ ֵ

וּמי יַ ֲע ָצר־כּ ַֹח ִל ְבנוֹת־לוֹ ַביִ ת
)דניאל י  ∼ • .(8כּ ַֹח לפעולִ :

ערב ʿrb I

)דה”ב ב  ← .(5השמטהַ :אל־יַ ְעצֹר ִע ְמָּך ֱאנוֹשׁ )דה”ב יד

ת־הנַּ ַער ֵמ ִעם ָא ִבי )בראשית
∼ אתִ :כּי ַע ְב ְדָּך ָע ַרב ֶא ַ

.(10

מד  =] .2 .(32היה עֵָרב בהלוואה או קשרי מסחר[

נפעל =] .1 .נפסק[ עומד :וְ ֵת ָע ַצר ַה ַמּגֵּ ָפה ֵמ ַעל ָה ָעם

)דה”א כא .(22

 =] .2נחסם ,נסגר[ עומדְ :בּ ֵה ָע ֵצר

ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ לֹא־יִ ְהיֶ ה ָמ ָטר )דה”ב ו .(26

עקב ʿqb

קל =] .תקף בעקב[ ∼ אתַ :בּ ֶבּ ֶטן ָע ַקב

קל =] .1 .היה עֵָרב לבטחון ,שמר[

וּב ַעד נָ ְכ ִריָּ ה ַח ְב ֵלהוּ
י־ע ַרב זָ ר ְ
ח־בּגְ דוֹ ִכּ ָ
∼ את >פלוני<ַ :ק ִ
ם־ע ַר ְב ָתּ ְל ֵר ֶעָך ָתּ ַק ְע ָתּ
)משלי כז  ∼ • .(13ל>פלוני<ִ :א ָ

ַלזָּ ר ַכּ ֶפּיָך )משלי ו .(1

 =] .3משכן ,נתן כמשכון[

∼ אתְ :שׂד ֵֹתינוּ ְוּכ ָר ֵמינוּ ָוּב ֵתּינוּ ֲאנַ ְחנוּ ע ְֹר ִבים )נחמיה
ת־לבּוֹ ָלגֶ ֶשׁת
ה ] • .(3בהשאלה[ִ :כּי ִמי הוּא־זֶ ה ָע ַרב ֶא ִ

ֹלהים )הושע יב .(4
ת־א ִ
וּבאוֹנוֹ ָשׂ ָרה ֶא ֱ
ת־א ִחיו ְ
ֶא ָ

ֵא ַלי )ירמיה ל  =] .4 .(21סחר סחורה[ ∼ מערבָ :כּל־

פִּעל =] .עצר ,עיכב[ ∼ את :יַ ְר ֵעם ְבּקוֹל גְּ אוֹנוֹ וְ לֹא

וּמ ָלּ ֵח ֶיהם ָהיוּ ָבְך ַל ֲער ֹב ַמ ֲע ָר ֵבְך )יחזקאל כז
ֳאנִ יּוֹת ַהיָּ ם ַ

יְ ַע ְקּ ֵבם ִכּי־יִ ָשּׁ ַמע קוֹלוֹ )איוב לז .(4

.(9
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הענף הכנעני

התפעל =] .החליף ערבונות בהימור[ ∼ את :וְ ַע ָתּה

התפעל =] .1 .התפשט[ עומדִ :תּ ְשׁ ְכּ ִרי וְ ִת ְת ָע ִרי )איכה

סוּסים ִאם־
ת־אד ֹנִ י … וְ ֶא ְתּנָ ה ְלָך ַא ְל ַפּיִ ם ִ
ִה ְת ָע ֶרב נָ א ֶא ֲ

יתי ָר ָשׁע ָע ִריץ
ד  =] .2 .(21נאחז בקרקע )?([ עומדָ :ר ִא ִ

תּוּכל ָל ֶתת ְלָך ר ְֹכ ִבים ֲע ֵל ֶיהם )מל”ב יח .(23
ַ

וּמ ְת ָע ֶרה ְכּ ֶאזְ ָרח ַר ֲענָ ן )תהלים לז .(35
ִ

ערב ʿrb II

התפעל =] .1 .התחבר ,הצטרף[

יה
וּשׁ ָע ֶר ָ
התפלפל =] .התמוטט[ עומדַ :ע ְר ֵער ִתּ ְת ַע ְר ָער ְ

∼ ב־ )× :(2וְ ִה ְת ָע ְרבוּ זֶ ַרע ַהקּ ֶֹדשׁ ְבּ ַע ֵמּי ָה ֲא ָרצוֹת )עזרא

ַהגְּ ב ִֹהים ָבּ ֵאשׁ יִ ַצּתּוּ )ירמיה נא .(58

ל־תּ ְת ָע ָרב )משלי כד
ט  ∼ • .(2עם )×ִ :(1עם־שׁוֹנִ ים ַא ִ

ת־ע ְרוָ ָתהּ
הפעיל =] .1 .הפשיט[ ∼ >מכוסה< :וְ גִ ָלּה ֶא ֶ

 ∼ • .(21ל־ )×ְ :(1וּלפ ֶֹתה ְשׂ ָפ ָתיו לֹא ִת ְת ָע ָרב )משלי כ

ת־מק ָֹרהּ ֶה ֱע ָרה )ויקרא כ  =] .2 .(18חשף לסכנה[
ֶא ְ

יוֹד ַע ָמ ַרּת
 =] .2 .(19השתתף ,נטל חלק[ ∼ ב־ֵ :לב ֵ

∼ אתַ :תּ ַחת ֲא ֶשׁר ֶה ֱע ָרה ַל ָמּוֶ ת נַ ְפשׁוֹ )ישעיה נג .(12

נַ ְפשׁוֹ ְוּב ִשׂ ְמ ָחתוֹ לֹא־יִ ְת ָע ַרב זָ ר )משלי יד .(10

ערב ʿrb III

קל =] .נעם[ עומד :וְ ָשׁ ַכ ְב ָתּ וְ ָע ְר ָבה

ְשׁנָ ֶתָך )משלי ג .(24

ערב ʿrb IV

ערך ʿrk

קל.

 =] .1סידר ,הכין[ ∼ את :וְ ָע ַרְך

ל־ה ֵע ִצים )ויקרא א .(12
ַהכּ ֵֹהן א ָֹתם ַע ָ

 =] .2סידר

ל־בּ ֶבל ָס ִביב
צבאו ,הסתדר למלחמה[ עומדִ :ע ְרכוּ ַע ָ
 =] .1בא עֶֶרב[ עומדִ :הנֵּ ה

)ירמיה נ  ∼ • .(14מלחמה :וַ יַּ ֲער ְֹך ָדּוִ יד ִל ְק ַראת ֲא ָרם

נָ א ָר ָפה ַהיּוֹם ַל ֲער ֹב )שופטים יט  =] .2 .(9חלף ,כלה[

ִמ ְל ָח ָמה וַ יִּ ָלּ ֲחמוּ ִעמּוֹ )דה”א יט ] (17ראה סעיף .[4.4.3.2

ל־שׂ ְמ ָחה גָּ ָלה ְמשׂוֹשׂ ָה ָא ֶרץ )ישעיה כד
עומדָ :ע ְר ָבה ָכּ ִ

 =] .3שווה ,דמה[ ∼ ל־ִ :כּי ִמי ַב ַשּׁ ַחק יַ ֲער ְֹך ַליהוָ ה יִ ְד ֶמה

.(11

ַליהוָ ה ִבּ ְבנֵ י ֵא ִלים )תהלים פט ] (7ראה סעיף .4 .[4.4.3.1

הפעיל.

קל.

]מקור מוחלט בלבד ,כתואר הפועל )=

מאוחר ,בשעות הערב([.

ערג ʿrg

קל =] .השתוקק ,כמהּ[ ∼ אל/על :גַּ ם־

ַבּ ֲהמוֹת ָשׂ ֶדה ַתּ ֲערוֹג ֵא ֶליָך )יואל א .(20

ערה /ʿrhערר ʿrr

קל =] .נחשף ,התפשט[

ל־ח ָל ָציִ ם )ישעיה לב .(11
גוֹרה ַע ֲ
עומדְ :פּשׁ ָֹטה וְ ע ָֹרה וַ ֲח ָ
רוּח ִמ ָמּרוֹם
נפעל =] .נשפך[ עומדַ :עד־יֵ ָע ֶרה ָע ֵלינוּ ַ

)ישעיה לב .(15
פִּעל.

ל־השּׁ ֶֹקת
 =] .1רוקן[ ∼ את :וַ ְתּ ַער ַכּ ָדּהּ ֶא ַ

)בראשית כד  =] .2 .(20הפשיט ,חשף[ ∼ >מכוסה<:
וְ ִקיר ֵע ָרה ָמגֵ ן )ישעיה כב .(6

 =] .3חשף לסכנה[

]= השווה ,דימה[ ∼ את

וּמה־
ל־מי ְתּ ַד ְמּיוּן ֵאל ַ
ל־ :וְ ֶא ִ

ְדּמוּת ַתּ ַע ְרכוּ לוֹ )ישעיה מ .(18
הפעיל =] .קבע את הערך )להטלת מס([ ∼ אתַ :אְך

ל־פּי ַפ ְרעֹה )מל”ב
ת־ה ֶכּ ֶסף ַע ִ
ת־ה ָא ֶרץ ָל ֵתת ֶא ַ
ֶה ֱע ִריְך ֶא ָ
כג .(35

ערל ʿrl

קל =] .ראה כעורלה ,כאסור[ ∼ את:

ת־פּ ְריוֹ )ויקרא
ל־עץ ַמ ֲא ָכל וַ ֲע ַר ְל ֶתּם ָע ְר ָלתוֹ ֶא ִ
וּנְ ַט ְע ֶתּם ָכּ ֵ
יט .(23
ם־א ָתּה וְ ֵה ָע ֵרל
נפעל =] .נחשב כערל[ עומדְ :שׁ ֵתה גַ ַ

)חבקוק ב .(16

ערם ʿrm I

נפעל =] .נאסף ,הצטבר[ עומד:

ל־תּ ַער נַ ְפ ִשׁי )תהלים קמא .(8
יתי ַא ְ
∼ אתְ :בּ ָכה ָח ִס ִ

רוּח ַא ֶפּיָך נֶ ֶע ְרמוּ ַמיִ ם נִ ְצּבוּ ְכמוֹ־נֵ ד נֹזְ ִלים )שמות טו
וּב ַ
ְ

יה
נוֹת ָ
פּוֹלֵל =] .חשף יסודות ,מוטט[ ∼ את ע ְֹררוּ ַא ְר ְמ ֶ

.(8

)ישעיה כג .(13

ערם ʿrm II

פִּלְפֵּל] .מקור מוחלט בלבד[ ראה התפלפל.

ֲח ָכ ִמים ְבּ ָע ְר ָמם )איוב ה .(13
240

ֹלכד
קל =] .פעל בעורמה[ עומדֵ :

עברית

ל־ע ְמָּך יַ ֲע ִרימוּ
הפעיל =] .1 .עשה בעורמה[ ∼ אתַ :ע ַ

עשׁק ʿšq I

ל־צפוּנֶ יָך )תהלים פג  =] .2 .(4נעשה
סוֹד וְ יִ ְתיָ ֲעצוּ ַע ְ

ל־תּ ֲעשׁ ֹקוּ )זכריה ז
>פלוני< :וְ ַא ְל ָמנָ ה וְ יָ תוֹם גֵּ ר וְ ָענִ י ַא ַ

מוּסר ָא ִביו וְ שׁ ֵֹמר
ַ
ערום ,החכים[ עומדֱ :אוִ יל יִ נְ ַאץ

 =] .2 .(10עשה עושק ,גזל[ ∼ ע ֶֹשׁקַ :עם ָה ָא ֶרץ ָע ְשׁקוּ

תּוֹכ ַחת יַ ְע ִרם )משלי טו .(5
ַ

ע ֶֹשׁק וְ גָ זְ לוּ גָּ זֵ ל )יחזקאל כב .(29

ערף ʿrp I

יפי עוֹד ַל ְעלוֹז
א־תוֹס ִ
ִ
פֻּעל =] .נוצל ,דוכא[ עומד :ל ֹ

ראה רעף.

ערף ʿrp II

קל =] .1 .הרג בשבירת העורף[

ת־ה ֶעגְ ָלה ַבּנָּ ַחל )דברים כא .(4
פוּ־שׁם ֶא ָ
∼ את :וְ ָע ְר ָ
חוֹתם יְ שׁ ֵֹדד
 =] .2שבר ,שיבר[ ∼ את :הוּא יַ ֲער ֹף ִמזְ ְבּ ָ

בוֹתם )הושע י .(2
ַמ ֵצּ ָ

ערץ ʿrṣ

קל =] .1 .פחד ,ירא[ עומדֲ :חזַ ק וֶ ֱא ָמץ

ל־תּ ָחת )יהושע א ∼ • .(9
ל־תּ ֲער ֹץ וְ ַא ֵ
ַא ַ

קל.

 =] .1ניצל ,דיכא[ ∼

את

)×ִ :(1כּי

וּבוּז־מ ְשׁ ָפּחוֹת יְ ִח ֵתּנִ י )איוב לא • .(34
ִ
ֶא ֱערוֹץ ָהמוֹן ַר ָבּה

ֹלהיָך ְבּ ִק ְר ֶבָּך
יהם ִכּי־יְ הוָ ה ֱא ֶ
∼ מפני )× :(3לֹא ַת ֲער ֹץ ִמ ְפּנֵ ֶ

)דברים ז ] (21ראה סעיף  =] .2 .[5.2.2.1הפחיד[ ∼ את:

ת־צידוֹן )ישעיה כג .(12
תוּלת ַבּ ִ
ַה ְמ ֻע ָשּׁ ָקה ְבּ ַ

עשׁק ʿšq II

קל =] .היה חזק[ עומדֵ :הן יַ ֲעשׁ ֹק

נָ ָהר לֹא יַ ְחפּוֹז )איוב מ .(23

עשׁר ʿšr

קל =] .היה עשיר[ עומדַ :אְך ָע ַשׁ ְר ִתּי

אתי אוֹן ִלי )הושע יב .(9
ָמ ָצ ִ
התפעל =] .העמיד פני עשיר[ עומד :יֵ שׁ ִמ ְת ַע ֵשּׁר וְ ֵאין

רוֹשׁשׁ וְ הוֹן ָרב )משלי יג .(7
כֹּל ִמ ְת ֵ
ל־כּן גָּ ְדלוּ וַ יַּ ֲע ִשׁירוּ
הפעיל =] .1 .היה עשיר[ עומדַ :ע ֵ
אמר
)ירמיה ה  =] .2 .(27עשה לעשיר[ ∼ את :וְ לֹא ת ֹ ַ

ת־קשׁ ֵיָבשׁ ִתּ ְרדּ ֹף )איוב יג .(25
ֶה ָע ֶלה נִ ָדּף ַתּ ֲערוֹץ וְ ֶא ַ

ת־א ְב ָרם )בראשית יד .(23
ֲאנִ י ֶה ֱע ַשׁ ְר ִתּי ֶא ַ

רוֹצי )ישעיה מז
אוּלי ַתּ ֲע ִ
הוֹעיל ַ
תּוּכ ִלי ִ
אוּלי ְ
← השמטהַ :

עשׁשׁ ʿšš

.(12

כ ִֹחי וַ ֲע ָצ ַמי ָע ֵשׁשׁוּ )תהלים לא .(11

נפעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= נורא([.

עשׁת ʿšt I

הפעיל.

ֹלהי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ת־א ֵ
] .1כמו קל  ∼ [1את :וְ ֶא ֱ

קל =] .נחלש ,כלה[ עומדָ :כּ ַשׁל ַבּ ֲעוֹנִ י

אוּלי
התפעל =] .זכר לטובה[ ∼ ל־ַ :

אבד )יונה א .(6
ֹלהים ָלנוּ וְ לֹא נ ֹ ֵ
יִ ְת ַע ֵשּׁת ָה ֱא ִ

יַ ֲע ִריצוּ )ישעיה כט ] .2 .(23כמו קל  ∼ [2את :וְ הוּא

עשׁת ʿšt II

מוֹר ֲא ֶכם וְ הוּא ַמ ֲע ִר ְצ ֶכם )ישעיה ח .(13
ַ

י־רע )ירמיה ה .(28
גַּ ם ָע ְברוּ ִד ְב ֵר ָ

ערק ʿrq

וּב ָכ ָפן
קל =] .כרסם[ ∼ אתְ :בּ ֶח ֶסר ְ

עשׁן ʿšn

קל =] .הבהיק[ עומדָ :שׁ ְמנוּ ָע ְשׁתוּ

עשׂה  ʿśh Iקל =] .1 .פעל ,ביצע )פעולה([ ∼ את
יתן ַה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה וַ ְתּ ַחיֶּ ין ָ ֶאת־
דּוּע ֲע ִשׂ ֶ
]באופן כללי[ַ :מ ַ

גַּ ְלמוּד ַהע ְֹר ִקים ִציָּ ה )איוב ל .(3

ערר ʿrr

את

ַהיְ ָל ִדים )שמות א  ← .(18השמטה :וְ ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר־יַ ֲע ֶשׂה

ראה ערה.

ל־הכּ ֵֹהן )דברים יז ] • .(12בהערכת
ְבזָ דוֹן ְל ִב ְל ִתּי ְשׁמ ַֹע ֶא ַ

קל =] .1 .העלה עשן[ עומד :וְ ַהר ִסינַ י

וּבשׁוּב ַצ ִדּיק ִמ ִצּ ְדקוֹ וְ ָע ָשׂה
הפעולה כטובה או רעה[ְ :

ָע ַשׁן ֻכּלּוֹ )שמות יט  .2 .(18עשן אף >פלוני< ב־ =

ָעוֶ ל )יחזקאל ג  =] • .(20מימש ,שמר )מצווה/חוק([:

חרה אף פלוני ב–ִ :כּי ָאז יֶ ְע ַשׁן ַאף־יְ הוָ ה וְ ִקנְ ָאתוֹ ָבּ ִאישׁ

ל־מ ְצ ַוֹתי )מל”א ו
ת־כּ ִ
ת־מ ְשׁ ָפּ ַטי ַתּ ֲע ֶשׂה וְ ָשׁ ַמ ְר ָתּ ֶא ָ
וְ ֶא ִ

ַההוּא )דברים כט  =] .3 .(19כעס ,אנף[ ∼ ב־ַ :עד־

 =] • .(12ערך ,קיים )אירוע/חג([ :וַ יַּ ַעשׂ ַה ֶמּ ֶלְך ִמ ְשׁ ֶתּה

ל־שׂ ָריו וַ ֲע ָב ָדיו )אסתר ב .(18
גָ דוֹל ְל ָכ ָ

ָמ ַתי ָע ַשׁנְ ָתּ ִבּ ְת ִפ ַלּת ַע ֶמָּך )תהלים פ .(5
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 =] .2יצר[

הענף הכנעני

יה
יתי ֶא ֶרץ וְ ָא ָדם ָע ֶל ָ
∼ את/ל־ ]בפרט = ברא[ָ :אנ ִֹכי ָע ִשׂ ִ

יהן וְ ָשׁם ִעשּׂוּ
פִּעל] .כמו קל[ ∼ אתָ :שׁ ָמּה מ ֲֹעכוּ ְשׁ ֵד ֶ

אתי )ישעיה מה  =] • .(12הניב ,הפיק[ :וְ נָ ָשׂא ָענָ ף
ָב ָר ִ

תוּל ֶיהן )יחזקאל כג .(3
ַדּ ֵדּי ְבּ ֵ

וְ ָע ָשׂה ֶפ ִרי )יחזקאל יז  =] • .(23ייצר ,בנה[ִ :כּי ִת ְבנֶ ה

עשׂק ʿśq

ַבּיִ ת ָח ָדשׁ וְ ָע ִשׂ ָית ַמ ֲע ֶקה ְלגַ גֶּ ָך )דברים כב =] .3 .(8
יָכלוּ ְל ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַהּ וְ גַ ם־
סידר ,עיבד ,הכין[ ∼ את :וְ לֹא ְ

א־עשׂוּ ָל ֶהם )שמות יב  =] .4 (39שינה ,הפך[
ֵצ ָדה ל ֹ ָ
∼

את

}פרדיקט{ :ע ֶֹשׂה ַמ ְל ָא ָכיו רוּחוֹת ְמ ָשׁ ְר ָתיו ֵאשׁ

ֹלהט )תהלים קד ∼ • .(4
ֵ

את

יתם
ל}פרדיקט{ :וַ ֲע ִשׂ ִ

ְל ֵעץ ֶא ָחד וְ ָהיוּ ֶא ָחד ְבּיָ ִדי )יחזקאל לז (19

]ראה סעיף

 =] .5 .[5.14הציב בתפקיד ,בחר[ ∼ >בעל תפקיד<:
וַ יַּ ַעשׂ כּ ֲֹהנִ ים ִמ ְקצוֹת ָה ָעם )מל”א יב  =] .6 .(31רכש,
ית ְלָּך ָחיִ ל וַ ַתּ ַעשׂ זָ ָהב וָ ֶכ ֶסף
צבר ,השיג[ ∼ אתָ :ע ִשׂ ָ

התפעל =] .נאבק[ ∼ עם :וַ יִּ ְק ָרא ֵשׁם־

ַה ְבּ ֵאר ֵע ֶשׂק ִכּי ִה ְת ַע ְשּׂקוּ ִעמּוֹ )בראשית כו .(20

עשׂר ʿśr

קל =] .חילק לעשרה חלקים ולקח

יסיו
יכם יַ ְעשׂ ֹר וְ נָ ַתן ְל ָס ִר ָ
יכם וְ ַכ ְר ֵמ ֶ
מַעֲשֵׂר[ ∼ את :וְ זַ ְר ֵע ֶ

וְ ַל ֲע ָב ָדיו )שמ”א ח .(15
פִּעל.

]= חילק לעשרה חלקים והפריש מַעֲשֵׂר[

בוּאת זַ ְר ֶעָך )דברים יד .(22
ל־תּ ַ
ַע ֵשּׂר ְתּ ַע ֵשּׂר ֵאת ָכּ ְ
← השמטה :וְ ֵהם ַה ְלוִ יִּ ם ַה ְמ ַע ְשּׂ ִרים ְבּכֹל ָע ֵרי ֲעב ָֹד ֵתנוּ

)נחמיה י .(38

רוֹתיָך )יחזקאל כח  =] .7 .(4העביר ,מסר[ ∼ את
אוֹצ ֶ
ְבּ ְ

עתד ʿtd

ל־ק ְד ֵשׁי ֵבית־יְ הוָ ה ָעשׂוּ
ֹלהים וְ גַ ם ָכּ ָ
ת־בּית ָה ֱא ִ
ל־ָ :פ ְרצוּ ֶא ֵ

אכ ֶתָּך וְ ַע ְתּ ָדהּ ַבּ ָשּׂ ֶדה ָלְך )משלי כד .(27
ְמ ַל ְ

ַל ְבּ ָע ִלים )דה”ב כד  =] .8 .(7בילה[ ∼ >פרק זמן<:

התפעל =] .נועד ,הוכן להיות )הוראה פרדיקטיבית([

ֲא ֶשׁר יַ ֲעשׂוּ ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ַמיִ ם ִמ ְס ַפּר יְ ֵמי ַחיֵּ ֶיהם )קהלת ב

פִּעל =] .הכין[ ∼ אתָ :ה ֵכן ַבּחוּץ

∼ ל}פרדיקט{ָ :בּ ִתּים לֹא־יֵ ְשׁבוּ ָלמוֹ ֲא ֶשׁר ִה ְת ַע ְתּדוּ

.(3

ְלגַ ִלּים )איוב טו .(28

על השימוש בעשׂה כמחליף לפעלים אחרים )הוראה  1לעיל( ראה

עתם ʿtm

רובינשטיין )תשל”ו ;(2למיון שמות העצם המשמשים כמושא של
עשׂה ראה מור וולר )תשנ”ט(.

נפעל =] .חשׁך )?([ עומדְ :בּ ֶע ְב ַרת יְ הוָ ה

ְצ ָבאוֹת נֶ ְע ַתּם ָא ֶרץ )ישעיה ט .(18

ית
נפעל =] .1 .בוצע[ עומד ]באופן כללי[ַ :כּ ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ָ

עתק ʿtq

יֵ ָע ֶשׂה ָלְּך )עובדיה א ] • .(15בהערכת הפעולה כטובה

ְר ָשׁ ִעים יִ ְחיוּ ָע ְתקוּ גַּ ם־גָּ ְברוּ ָחיִ ל )איוב כא =] .2 .(7

תּוֹע ָבה ַהזֹּאת ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל )דברים יז
או רעה[ :נֶ ֶע ְשׂ ָתה ַה ֵ

ר־נוֹפל יִבּוֹל וְ צוּר
ֵ
אוּלם ַה
עבר ממקום למקום[ עומד :וְ ָ

 =] • .(4נערך ,קוים[ :וְ ַהיָּ ִמים ָה ֵא ֶלּה נִ זְ ָכּ ִרים וְ נַ ֲע ִשׂים

יֶ ְע ַתּק ִמ ְמּקֹמוֹ )איוב יד (18

דּוּע
קל =] .1 .בלה ,הזדקן[ עומדַ :מ ַ

ְבּ ָכל־דּוֹר וָ דוֹר )אסתר ט  =] .2 .(28נוצר[ עומד ]בפרט

הפעיל.

= נברא[ִ :בּ ְד ַבר יְ הוָ ה ָשׁ ַמיִ ם נַ ֲעשׂוּ )תהלים לג =] • .(6

ית־אל )בראשית יב =] .2 .(8
ִמ ָשּׁם ָה ָה ָרה ִמ ֶקּ ֶדם ְל ֵב ֵ

נבנה[ֵ :א ֶלּה ֻחקּוֹת ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ְבּיוֹם ֵה ָעשׂוֹתוֹ )יחזקאל מג

העביר ממקום למקום[ ∼ אתַ :ה ַמּ ְע ִתּיק ָה ִרים וְ לֹא יָ ָדעוּ

וּשׂ ִעיר ִעזִּ ים ֶא ָחד
 =] .3 .(18סודר ,עובד ,הוכן[ עומדְ :

)איוב ט  =] .3 .(5העביר )בכתב( ממסמך אחד לאחר[

ְל ַח ָטּאת ַליהוָ ה ַעל־ע ַֹלת ַה ָתּ ִמיד יֵ ָע ֶשׂה וְ נִ ְסכּוֹ )במדבר כח

ם־א ֶלּה ִמ ְשׁ ֵלי ְשֹׁלמֹה ֲא ֶשׁר ֶה ְע ִתּיקוּ ַאנְ ֵשׁי ִחזְ ִקיָּ ה
∼ את :גַּ ֵ

.(15

הוּדה )משלי כה .(1
ֶמ ֶלְך־יְ ָ

עשׂה ʿśh II

קל =] .נגע ,מישש[ ∼ את :וַ ִתּ ְפ ְק ִדי

עוּריִ ְך ַבּ ְעשׂוֹת ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ַדּ ַדּיִ ְך )יחזקאל כג .(21
ֵאת זִ ַמּת נְ ָ
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 =] .1עבר ממקום למקום[ עומד :וַ יַּ ְע ֵתּק

עתר ʿtr I

קל =] .התחנן ,התפלל[ ∼ אל/ל־:

לוֹהּ וַ יִּ ְר ֵצהוּ )איוב לג .(26
ל־א ַ
יֶ ְע ַתּר ֶא ֱ

עברית

נפעל =] .נדרש ,נענה[ ∼ ל>פלוני< :וַ יִּ ְת ַפּ ֵלּל ֵא ָליו וַ יֵּ ָע ֶתר

לב  ∼ • .(2את

לוֹ וַ יִּ ְשׁ ַמע ְתּ ִחנָּ תוֹ )דה”ב לג .(13

ֶח ֶבל נְ ִב ִיאים י ְֹר ִדים ֵמ ַה ָבּ ָמה )שמ”א י ] (5ראה סעיף .[4.5

הפעיל] .כמו קל[ ∼ אל/ל־ַ :ה ְע ִתּירוּ ֶאל־יְ הוָ ה וְ יָ ֵסר

י־בי ְל ָעזְ ֵבְך
ל־תּ ְפגְּ ִע ִ
 =] .4הפציר[ ∼ ב>פלוני< לפעולַ :א ִ

וּמ ַע ִמּי )שמות ח .(4
ַה ְצ ַפ ְר ְדּ ִעים ִמ ֶמּנִּ י ֵ

וּת ִפ ָלּה
ל־תּ ָשּׂא ַב ֲע ָדם ִרנָּ ה ְ
)רות א  ← .(16השמטה :וְ ַא ִ

עתר ʿtr II

נפעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )=

הפעיל.

י־אינֶ נִּ י שׁ ֵֹמ ַע א ָֹתְך )ירמיה ז .(16
ע־בּי ִכּ ֵ
ל־תּ ְפגַּ ִ
וְ ַא ִ
הפעיל.

רב([.
יכם
]= הִרבה[ ∼ את :וַ ַתּגְ ִדּילוּ ָע ַלי ְבּ ִפ ֶ

וְ ַה ְע ַתּ ְר ֶתּם ָע ַלי ִדּ ְב ֵר ֶיכם )יחזקאל לה .(13

וּפגַ ְע ָתּ
יהי ְכב ֲֹאָך ָשׁם ָה ִעיר ָ
>פלוני< :וִ ִ

 =] .1גרם שייגע[ ∼ את ב>פלוני<:

וַ יהוָ ה ִה ְפגִּ ַיע בּוֹ ֵאת ֲעוֹן ֻכּ ָלּנוּ )ישעיה נג .(6

.2

]= הפציר[ ∼ ב>פלוני< לפעול :וְ גַ ם ֶא ְלנָ ָתן ְוּד ָליָ הוּ

ת־ה ְמּגִ ָלּה )ירמיה
וּגְ ַמ ְריָ הוּ ִה ְפגִּ עוּ ַב ֶמּ ֶלְך ְל ִב ְל ִתּי ְשׂר ֹף ֶא ַ
א־ר ִבּים נָ ָשׂא וְ ַלפּ ְֹשׁ ִעים
לו  ← .(25השמטה :וְ הוּא ֵח ְט ַ

פ

ְיַפגִּ ַיע )ישעיה נג .(12

פאה pʾh

הפעיל =] .פיזר ,השמיד )?([ ∼ את:

וּב ֵעת ָצ ָרה
ת־ר ָעה ְ
>פלוני< ב>אלמוני<ִ :ה ְפגַּ ְע ִתּי ְבָך ְבּ ֵע ָ

ָא ַמ ְר ִתּי ַא ְפ ֵא ֶיהם ַא ְשׁ ִבּ ָיתה ֵמ ֱאנוֹשׁ זִ ְכ ָרם )דברים לב

ת־האֹיֵב )ירמיה טו .(11
ֶא ָ

.(26

פגר pgr

פאר pʾr I

קל =] .ליקט זיתים אחרי המסיק[

יתָך לֹא ְת ָפ ֵאר ַא ֲח ֶריָך ַלגֵּ ר ַליָּ תוֹם
עומדִ :כּי ַת ְחבֹּט זֵ ְ

וְ ָל ַא ְל ָמנָ ה יִ ְהיֶ ה )דברים כד .(20

פאר pʾr II

פִּעל =] .קישט ,עשה למהודר[

ירוּשׁ ָלםִ )עזרא ז
ת־בּית יְ הוָ ה ֲא ֶשׁר ִבּ ָ
∼ אתְ :ל ָפ ֵאר ֶא ֵ
.(27
התפעל.

 =] .3גרם שיפציר[ ∼

את

פִּעל =] .היה חלש ,נלאה[ עומד :וַ יָּבֹא

ר־פּגְּ רוּ ִמ ֶלּ ֶכת ַא ֲח ֵרי ָדוִ ד
אתיִ ם ָה ֲאנָ ִשׁים ֲא ֶשׁ ִ
ל־מ ַ
ָדוִ ד ֶא ָ

)שמ”א ל .(21

פגשׁ pgš

קל =] .נזדמן ,נתקל[ ∼ ב>פלוני< )×:(9

אתהּ וַ ִתּ ְפגֹּשׁ א ָֹתם )שמ”ב
וְ ִהנֵּ ה ָדוִ ד וַ ֲאנָ ָשׁיו י ְֹר ִדים ִל ְק ָר ָ

כה  ∼ • .(30את

>פלוני< )×ָ :(1פּגוֹשׁ דּ ֹב ַשׁכּוּל ְבּ ִאישׁ

ל־כּ ִסיל ְבּ ִאוַּ ְלתּוֹ )משלי יז ] (12ראה סעיף .[4.5
וְ ַא ְ
 =] .1התנשא ,התרברב[ עומדֶ :פּן־יִ ְת ָפּ ֵאר

הוֹשׁ ָיעה ִלּי )שופטים ז (2
ָע ַלי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר יָ ִדי ִ

]ראה

י־א ָתּה יִ ְשׂ ָר ֵאל
סעיף  =] .2 .[5.1.1התגאה[ ∼ ב־ַ :ע ְב ִדּ ָ

ר־בָּך ֶא ְת ָפּ ָאר )ישעיה מט .(3
ֲא ֶשׁ ְ

פגע pgʿ

קל =] .1 .הכה ,תקף[ ∼ ב>פלוני<:

נפעל] .הדדי של קל[ ← ריבויָ :ע ִשׁיר וָ ָרשׁ נִ ְפגָּ שׁוּ )משלי
כב .(2
יוֹמם יְ ַפגְּ שׁוּ־ח ֶֹשְׁך וְ ַכ ַלּיְ ָלה יְ ַמ ְשׁשׁוּ
פִּעל] .כמו קל[ ∼ אתָ :

ַב ָצּ ֳה ָריִ ם )איוב ה .(14

אמר גַּ שׁ ְפּגַ ע־בּוֹ וַ יַּ ֵכּהוּ וַ יָּ מֹת )שמ”ב א =] .2 .(15
וַ יּ ֹ ֶ

פדה /pdhפדע pdʿ

וּפגַ ע ַהגְּ בוּל ְבּ ָתבוֹר
הגיע ,נגע[ ∼ ב>מקום< )×ָ :(9

פולחנית )תמורת כופר([ ∼ אתַ :אְך ָפּד ֹה ִת ְפ ֶדּה ֵאת

ושחצומה )ק’ וְ ַשׁ ֲח ִצ ָימה( ֵוּבית ֶשׁ ֶמשׁ )יהושע יט .(22

ְבּכוֹר ָה ָא ָדם )במדבר יח  =] .2 .(15שחרר מעבדות,

ל־פּנֵ י
ל־הנַּ ַחל ֲא ֶשׁר ַע ְ
וּפגַ ע ֶא ַ
• ∼ אל >מקום< )×ָ :(1

ית ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם וַ יִּ ְפ ְדָּך יְ הוָ ה
הציל[ ∼ אתֶ :ע ֶבד ָהיִ ָ

 =] .3פגש[ ∼ ב>פלוני<:

ֹלהיָך )דברים טו  =] .3 .(15הציל ,גאל[ ∼ את מן:
ֱא ֶ

ֹלהים )בראשית
וְ יַ ֲעקֹב ָה ַלְך ְל ַד ְרכּוֹ וַ יִּ ְפגְּ עוּ־בוֹ ַמ ְל ֲא ֵכי ֱא ִ

ל־צ ָרה )מל”א א .(29
ר־פּ ָדה ֶאת־נַ ְפ ִשׁי ִמ ָכּ ָ
ַחי־יְ הוָ ה ֲא ֶשׁ ָ

יָ ְקנְ ָעם )יהושע יט .(11
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קל =] .1 .שחרר מחובה

הענף הכנעני

נפעל.

ל־ח ֶרם ֲא ֶשׁר
 =] .1שוחרר מחרם[ עומדָ :כּ ֵ

פוק pwq I

קל =] .כשל[ עומדָ :שׁגוּ ָבּר ֶֹאה ָפּקוּ

ן־ה ָא ָדם לֹא יִ ָפּ ֶדה )ויקרא כז  =] .2 .(29שוחרר
יָ ֳח ַרם ִמ ָ

ְפּ ִל ִיליָּ ה )ישעיה כח .(7

מעבדות[ עומד :וְ ָה ְפ ֵדּה לֹא נִ ְפ ָדּ ָתה אוֹ ֻח ְפ ָשׁה לֹא נִ ַתּן־

וּב ַמ ָקּבוֹת יְ ַחזְּ קוּם
הפעיל =] .נפל[ עומדְ :בּ ַמ ְס ְמרוֹת ְ

ָלהּ )ויקרא יט  =] .3 .(20נגאל[ עומדִ :ציּוֹן ְבּ ִמ ְשׁ ָפּט

וְ לוֹא ִיָפיק )ירמיה י .(4

ִתּ ָפּ ֶדה )ישעיה א .(27

פוק  pwq IIהפעיל =] .1 .השיג ,קיבל[ ∼ את

ם־ר ָעה ְבּ ֵעינֵ י
הפעיל =] .שחרר מעבדות[ ∼ אתִ :א ָ

מןִ :כּי מ ְֹצ ִאי מצאי )ק’ ָמ ָצא( ַחיִּ ים וַ יָּ ֶפק ָרצוֹן ֵמיְ הוָ ה

ֲאד ֹנֶ ָיה ֲא ֶשׁר־לא )ק’ לוֹ( יְ ָע ָדהּ וְ ֶה ְפ ָדּהּ )שמות כא .(8

)משלי ח  ← .(35השמטהַ :א ְשׁ ֵרי ָא ָדם ָמ ָצא ָח ְכ ָמה וְ ָא ָדם

הָפעַל] .מקור מוחלט בלבד[ ראה נפעל .2

ִיָפיק ְתּבוּנָ ה )משלי ג  =] .2 .(13סיפק ,נתן[ ∼ את

פדע pdʿ

ל־ :וְ ָת ֵפק ָל ָר ֵעב נַ ְפ ֶשָׁך וְ נֶ ֶפשׁ נַ ֲענָ ה ַתּ ְשׂ ִבּ ַיע )ישעיה נח

ראה פדה.

פוג pwg

קל =] .היה חלש[ עומד :וַ יָּ ָפג ִלבּוֹ ִכּי

א־ה ֱא ִמין ָל ֶהם )בראשית מה .(26
לֹ ֶ
נפעל.

ד־מאֹד
יתי ַע ְ
פוּגוֹתי וְ נִ ְד ֵכּ ִ
ִ
]= נחלש[ עומד :נְ

)תהלים לח .(9

פוח pwḥ I

קל =] .גרם לרוח לנשוב[ עומדַ :עד

פוּח ַהיּוֹם וְ נָ סוּ ַה ְצּ ָל ִלים )שה”ש ב .(17
ֶשׁיָּ ַ
הפעיל =] .1 .נשף ,השיב רוח )= נפח קל  [(2עומד:
ְבּ ֵאשׁ ֶע ְב ָר ִתי ָא ִפ ַיח ָע ָליִ ְך )יחזקאל כא  =] .2 .(36שאף,
ייחל )?([ ∼ ל־ :וְ ֵיָפ ַח ַל ֵקּץ וְ לֹא יְ ַכזֵּ ב )חבקוק ב .3 .(3
ימן
וּבוֹאי ֵת ָ
ִ
עוּרי ָצפוֹן
]= גרם שיפיץ ריח )?([ ∼ אתִ :

הפעיל =] .העיד ,מסר עדות

יח
יָפ ַ
ל־צוֹר ָריו ִ
ְ
)?([ ∼ ב>פלוני<ָ :מרוֹם ִמ ְשׁ ָפּ ֶטיָך ִמנֶּ גְ דּוֹ ָכּ

ָבּ ֶהם )תהלים י ] (5ראה סעיף  6.1.3הערה .[15

פוץ /pwṣנפץ npṣ II

קל/נפעל =] .התפזר[

רוּ־בם ְשׁנַ יִ ם יָ ַחד
עומד :וַ יְ ִהי ַהנִּ ְשׁ ָא ִרים וַ יָּ ֻפצוּ וְ לֹא נִ ְשׁ ֲא ָ

)שמ”א יא .(11
ל־א ֶרץ
הפעיל =] .1 .התפזר[ עומד )× :(2וַ יָּ ֶפץ ָה ָעם ְבּ ָכ ֶ

ִמ ְצ ָריִ ם ְלק ֵֹשׁשׁ ַקשׁ ַל ֶתּ ֶבן )שמות ה  =] .2 .(12פיזר[

∼ את

ָתּ ֵפק )תהלים קמ .(9

פור pwr

ראה פרר .II

פושׁ pwš

קל =] .קפץ ,דילג[ עומד :וְ ַקלּוּ ִמנְּ ֵמ ִרים

סוּסיו וְ ַחדּוּ ִמזְּ ֵא ֵבי ֶע ֶרב ָוּפשׁוּ ָפּ ָר ָשׁיו )חבקוק א .(8
ָ
ל־ה ָה ִרים
נפעל =] .התפזר ,נפוץ[ עומד :נָ פֹשׁוּ ַע ְמָּך ַע ֶ

וְ ֵאין ְמ ַק ֵבּץ )נחום ג .(18

פזז pzz I

הָפעַל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )=

צרוף([.

פזז pzz II

קל =] .היה זריז ,גמיש[ עומד :וַ ֵתּ ֶשׁב

ְבּ ֵא ָיתן ַק ְשׁתּוֹ וַ יָּ פֹזּוּ זְ ר ֵֹעי יָ ָדיו )בראשית מט .(24

ָה ִפ ִיחי גַ נִּ י יִ זְּ לוּ ְב ָשׂ ָמיו )שה”ש ד .(16

פוח pwḥ II

ל־תּ ֵתּן יְ הוָ ה ַמ ֲאוַ יֵּ י ָר ָשׁע זְ ָממוֹ ַאל־
 ← .(10השמטהַ :א ִ

ל־ה ָא ֶרץ
ל־פּנֵ י ָכ ָ
)× :(~35וַ יָּ ֶפץ יְ הוָ ה א ָֹתם ִמ ָשּׁם ַע ְ

פִּעל.

ת־ה ֶמּ ֶלְך ָדּוִ ד ְמ ַפזֵּ ז
]= ריקד[ עומד :וַ ֵתּ ֶרא ֶא ַ

וּמ ַכ ְר ֵכּר ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה )שמ”ב ו .(16
ְ

פזר /pzrבזר bzr

קל =] .חילק[ ∼ את ל־:

ִבּזָּ ה וְ ָשׁ ָלל ְוּרכוּשׁ ָל ֶהם ְיִבזוֹר )דניאל יא .(24
נפעל =] .נפוץ[ עומד :נִ ְפזְ רוּ ֲע ָצ ֵמינוּ )תהלים קמא .(7
פִּעל =] .הפיץ[ ∼ אתַ :הנּ ֵֹתן ֶשׁ ֶלג ַכּ ָצּ ֶמר ְכּפוֹר ָכּ ֵא ֶפר

יְ ַפזֵּ ר )תהלים קמז .(16
פֻּעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= מופץ([.

פחד pḥd

קל =] .ירא[ עומדִ :כּי ַפ ַחד ָפּ ַח ְד ִתּי

וַ יֶּ ֱא ָתיֵ נִ י וַ ֲא ֶשׁר יָ ג ְֹר ִתּי יָבֹא ִלי )איוב ג  ∼ • .(25מן/מפני:

)בראשית יא .(8
244

עברית

עוֹז־חיַּ י ִמ ִמּי ֶא ְפ ָחד )תהלים כז .(1
ַ
יְ הוָ ה ָמ

י־ה ְפ ִליא ְל ֵה ָעזֵ ר ַעד
]כפועל אדוורביאלי[ ∼ לפעולִ :כּ ִ

ל־היּוֹם ִמ ְפּנֵ י ֲח ַמת
פִּעל] .כמו קל[ עומד :וַ ְתּ ַפ ֵחד ָתּ ִמיד ָכּ ַ

י־חזָ ק )דה”ב כו ] .3 .(15כפועל מעריך[ ∼ לעשות:
ִכּ ָ

ַה ֵמּ ִציק )ישעיה נא .(13

נוֹח וְ ִא ְשׁתּוֹ ר ִֹאים )שופטים יג .(19
וּמ ַ
וּמ ְפ ִלא ַל ֲעשׂוֹת ָ
ַ

הפעיל] .גורם של קל[ ∼ אתַ :פּ ַחד ְק ָר ַאנִ י ְוּר ָע ָדה וְ ר ֹב

מוֹתי ִה ְפ ִחיד )איוב ד .(14
ַע ְצ ַ

פחז pḥz

קל] .בינוני בלבד ,כשם עצם ושם תואר

)= ריק מדעת([.

פחח pḥḥ

הפעיל =] .לכד בפח[ ∼ אתָ :ה ֵפ ַח

חוּרים ֻכּ ָלּם ְוּב ָב ֵתּי ְכ ָל ִאים ָה ְח ָבּאוּ )ישעיה מב .(22
ַבּ ִ

פטר pṭr

קל =] .1 .חמק ,נמלט[ ∼ מפני :וַ יִּ ְפ ַטר

ִמ ְפּנֵ י ָשׁאוּל )שמ”א יט .(10

 =] .2שחרר מחובה[

ת־ה ַמּ ְח ְלקוֹת )דה”ב
∼ אתִ :כּי לֹא ָפ ַטר יְ הוֹיָ ָדע ַהכּ ֵֹהן ֶא ַ
אשׁית
פּוֹטר ַמיִ ם ֵר ִ
כג  =] .3 .(8שחרר ,הפיץ[ ∼ אתֵ :

ָמדוֹן )משלי יז .(14
הפעיל =] .פשק שפתיים[ ∼ בשׂפהָ :כּל־ר ַֹאי יַ ְל ִעגוּ

ִלי ְיַפ ִטירוּ ְב ָשׂ ָפה יָ נִ יעוּ רֹאשׁ )תהלים כב (8

]ראה סעיף

ה־מיִ ם ְמ ַפ ִכּים
פִּעל =] .טפטף[ עומד :וְ ִהנֵּ ַ

ן־ה ָכּ ֵתף ַהיְ ָמנִ ית )יחזקאל מז .(2
ִמ ַ

פלא plʾ

.[349

ם־הזֶּ ה ַה ְפ ֵלא
ת־ה ָע ַ
יוֹסף ְל ַה ְפ ִליא ֶא ָ
∼ אתָ :ל ֵכן ִהנְ נִ י ִ

וָ ֶפ ֶלא )ישעיה כט .(14

 =] .5נדר[ ∼ נדרִ :אישׁ ִכּי

ְיַפ ִלא נֶ ֶדר ְבּ ֶע ְר ְכָּך נְ ָפשׁ ֹת ַליהוָ ה )ויקרא כז .(2

פלג plg

נפעל =] .נחלק[ עומדֵ :שׁם ָה ֶא ָחד ֶפּ ֶלג

ִכּי ְב ָיָמיו נִ ְפ ְלגָ ה ָה ָא ֶרץ )בראשית י .(25
פִּעל =] .1 .פיצל ,בלבל[ ∼ אתַ :בּ ַלּע ֲאד ֹנָ י ַפּ ַלּג ְלשׁוֹנָ ם

י־ר ִא ִיתי ָח ָמס וְ ִריב ָבּ ִעיר )תהלים נה  =] .2 .(10פילח[
ִכּ ָ
י־פ ַלּג ַל ֶשּׁ ֶטף ְתּ ָע ָלה וְ ֶד ֶרְך ַל ֲחזִ יז קֹלוֹת )איוב לח
∼ אתִ :מ ִ
.(25

פלה plh

נפעל =] .נבדל[ ∼ מן :וְ נִ ְפ ֵלינוּ ֲאנִ י וְ ַע ְמָּך

ל־פּנֵ י ָה ֲא ָד ָמה )שמות לג .(16
ל־ה ָעם ֲא ֶשׁר ַע ְ
ִמ ָכּ ָ

הפעיל =] .1 .ייחד[ ∼ את

י־ה ְפ ָלה יְ הוָ ה
ל־ְ :וּדעוּ ִכּ ִ

ָח ִסיד לוֹ )תהלים ד  =] .2 .(4הבדיל[ ∼ בין … ובין:

 5.10.3.2הערה .[332

פכה pkh

]ראה סעיף  5.11הערה

 =] .4הדהים ,התמיהּ[

נפעל =] .1 .היה מיוחד ,מדהים[ עומד:

נִ ְפ ְל ַא ָתה ַא ֲה ָב ְתָך ִלי ֵמ ַא ֲה ַבת נָ ִשׁים )שמ”ב א =] .2 .(26

וּבין יִ ְשׂ ָר ֵאל
יַפ ֶלה יְ הוָ ה ֵבּין ִמ ְצ ַריִ ם ֵ
ְל ַמ ַען ֵתּ ְדעוּן ֲא ֶשׁר ְ

)שמות יא ] (7ראה סעיף .[5.3.2

פלח plḥ

קל =] .ביקע ,יצר בקעים[ עומד )או

← השמטה?(ְ :כּמוֹ פ ֵֹל ַח וּב ֵֹק ַע ָבּ ָא ֶרץ )תהלים קמא .(7

היה בלתי–אפשרי ,נמנע[ ∼ מן >פלוני<ֲ :ה ִמ ֶמּנִּ י יִ ָפּ ֵלא

יוֹתי וְ לֹא יַ ְחמוֹל )איוב
פִּעל =] .1 .קרע[ ∼ את :יְ ַפ ַלּח ִכּ ְל ַ

ל־דּ ָבר )ירמיה לב ] • .(27בציון המעריך[ ∼ בעיני:
ָכּ ָ

יהן
טז  =] .2 .(13הוציא מרחם[ ∼ אתִ :תּ ְכ ַר ְענָ ה יַ ְל ֵד ֶ

אוּמה )שמ”ב יג .(2
וַ יִּ ָפּ ֵלא ְבּ ֵעינֵ י ַא ְמנוֹן ַל ֲעשׂוֹת ָלהּ ְמ ָ

ְתּ ַפ ַלּ ְחנָ ה ֶח ְב ֵל ֶיהם ְתּ ַשׁ ַלּ ְחנָ ה )איוב לט .(3

ן־בּ ָקר ע ָֹלה אוֹ־
י־ת ֲע ֶשׂה ֶב ָ
פִּעל =] .קיים[ ∼ נדר :וְ ִכ ַ

פלט plṭ

אוֹ־שׁ ָל ִמים ַליהוָ ה )במדבר טו .(8
ְ
זָ ַבח ְל ַפ ֵלּא־נֶ ֶדר

)יחזקאל ז .(16

יהם
יט ֶ
וּפ ְלטוּ ְפּ ִל ֵ
קל =] .נמלט[ עומדָ :

התפעל =] .הראה עצמו מיוחד ,מדהים[ עומד :וְ ָתשׁ ֹב

פִּעל.

א־בי )איוב י .(16
ִתּ ְת ַפּ ָלּ ִ

ְת ַפ ְלּ ֵטנִ י )תהלים מג  ← .(1השמטהְ :בּ ִצ ְד ָק ְתָך ַתּ ִצּ ֵילנִ י

 =] .1הציל[ ∼

את

ישׁ־מ ְר ָמה וְ ַעוְ ָלה
ִ
מןֵ :מ ִא

הפעיל =] .1 .עשה למיוחד ,למדהים[ ∼ את :וְ ִה ְפ ָלא

וּת ַפ ְלּ ֵטנִ י )תהלים עא .(2
ְ

ת־מכּ ְֹתָך וְ ֵאת ַמכּוֹת זַ ְר ֶעָך )דברים כח .2 .(59
יְ הוָ ה ֶא ַ

עצמו[ ∼ מן :וַ ֲא ַפ ְלּ ָטה ָלנֶ ַצח ִמשּׁ ְֹפ ִטי )איוב כג .3 .(7
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]= >בהמה< המליטה[ עומדְ :תּ ַפ ֵלּט ָפּ ָרתוֹ וְ לֹא ְת ַשׁ ֵכּל

פִּעל =] .רוקן ממכשולים ,הכין[ ∼ אתִ :הנְ נִ י שׁ ֵֹל ַח

)איוב כא .(10

ה־ד ֶרְך ְל ָפנָ י )מלאכי ג .(1
וּפנָּ ֶ
ַמ ְל ָא ִכי ִ

הפעיל =] .נשא למקום מבטחים[ ← השמטה :וְ יִ נְ הֹם

הפעיל =] .1 .נטה ,סב[ עומדָ :ר ְפ ָתה ַד ֶמּ ֶשׂק ִה ְפנְ ָתה

אחז ֶט ֶרף וְ ְיַפ ִליט וְ ֵאין ַמ ִצּיל )ישעיה ה .(29
וְ י ֹ ֵ

פלל pll

פִּעל.

 =] .1ציפה ,קיווה[ ∼ לפעול:

ְראֹה ָפנֶ יָך לֹא ִפ ָלּ ְל ִתּי )בראשית מח  =] .2 .(11שפט,
התערב במשפט[ עומד :וַ יַּ ֲעמֹד ִפּינְ ָחס וַ יְ ַפ ֵלּל וַ ֵתּ ָע ַצר

ַה ַמּגֵּ ָפה )תהלים קו  =] .3 .(30הגן במשפט[ ∼ ל־:
חוֹתְך )יחזקאל טז
ם־א ְתּ ְשׂ ִאי ְכ ִל ָמּ ֵתְך ֲא ֶשׁר ִפּ ַלּ ְל ְתּ ַל ֲא ֵ
גַּ ַ
.(52

ָלנוּס )ירמיה מט  =] .2 .(24הטה ,הסב[ ∼ את :וְ ָהיָ ה

מוּאל )שמ”א י =] .3 .(9
ְכּ ַה ְפנֹתוֹ ִשׁ ְכמוֹ ָל ֶל ֶכת ֵמ ִעם ְשׁ ֵ
ל־בּנִ ים
א־ה ְפנוּ ָאבוֹת ֶא ָ
הסב מבטו ,התייחס[ ∼ אל :ל ֹ ִ

)ירמיה מז .(3
הָפעַל =] .1 .נטה ,סב[ עומד :נֻ סוּ ָה ְפנוּ ֶה ְע ִמיקוּ ָל ֶשׁ ֶבת

י ְֹשׁ ֵבי ְדּ ָדן )ירמיה מט .(8

כשפניו לצד מסוים[ ∼ ל)כיוון/יעד( :וְ ִהנֵּ ה ִשׁ ָשּׁה ֲאנָ ִשׁים

ְך־שׁ ַער ָה ֶע ְליוֹן ֲא ֶשׁר ָמ ְפנֶ ה ָצפוֹנָ ה )יחזקאל ט
ָבּ ִאים ִמ ֶדּ ֶר ַ

התפעל =] .התחנן[ ∼ אל >אל< :וְ ִה ְת ַפּ ֵלּל ַבּ ֲע ֵדנוּ ֶאל־

.(2

ל־מ ְק ָדּשׁוֹ
וּבא ֶא ִ
ֹלהיָך )ירמיה מב  ← .(2השמטהָ :
יְ הוָ ה ֱא ֶ

פנק pnq

תפלה אל >אל<:
יוּכל )ישעיה טז ִ ∼ • .(12
ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל וְ לֹא ָ
ת־ה ְתּ ִפ ָלּה
ת־לבּוֹ ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ֵא ֶליָך ֶא ַ
ל־כּן ָמ ָצא ַע ְב ְדָּך ֶא ִ
ַע ֵ

ַהזֹּאת )שמ”ב ז .(27

פלס pls

פִּעל =] .יישר בפלס[ ∼ אתַ :פּ ֵלּס ַמ ְעגַּ ל

התפעל =] .התגולל בעפר[ עומדִ :חגְ ִרי־

ָשׂק וְ ִה ְת ַפּ ְלּ ִשׁי ָב ֵא ֶפר )ירמיה ו .(26

פנה pnh

פסג psg

קל =] .עבר ,חצה )?([ ∼ אתִ :שׁיתוּ

פסח psḥ

ד־מ ַתי
קל =] .1 .דילג ,קפץ[ עומדַ :ע ָ

וּפ ַס ְח ִתּי ֲע ֵל ֶכם וְ לֹא־יִ ְהיֶ ה
דילג כדי לא לפגוע[ ∼ עלָ :

ָב ֶכם נֶ גֶ ף ְל ַמ ְשׁ ִחית )שמות יב .(13

מּוּד ָיה יִ ְת ַפ ָלּצוּן )איוב ט .(6
קוֹמהּ וְ ַע ֶ
ִמ ְמּ ָ

קל.

ְמ ַפנֵּ ק ִמנּ ַֹער ַע ְבדּוֹ וְ ַא ֲח ִריתוֹ יִ ְהיֶ ה ָמנוֹן )משלי כט .(21

ל־שׁ ֵתּי ַה ְסּ ִע ִפּים )מל”א יח =] .2 .(21
ַא ֶתּם פּ ְֹס ִחים ַע ְ

התפעל =] .הזדעזע[ עומדַ :ה ַמּ ְרגִּ יז ֶא ֶרץ

פלשׁ plš

פִּעל =] .התייחס בעדינות ל–[ ∼ את:

נוֹת ָיה )תהלים מח .(14
ִל ְבּ ֶכם ְל ֵח ָילה ַפּ ְסּגוּ ַא ְר ְמ ֶ

ל־דּ ָר ֶכיָך יִ כֹּנוּ )משלי ד .(26
ַרגְ ֶלָך וְ ָכ ְ

פלץ plṣ

 =] .2היה מכוון ,ניצב

נפעל =] .היה לפיסח[ עומד :וַ ִתּ ָשּׂ ֵאהוּ א ַֹמנְ תּוֹ … וַ יִּ פֹּל

וַ יִּ ָפּ ֵס ַח )שמ”ב ד .(4
ל־ה ִמּזְ ֵבּ ַח ֲא ֶשׁר
פִּעל =] .דילג ,קפץ[ עומד :וַ יְ ַפ ְסּחוּ ַע ַ

 =] .1שינה כיוון ,נטה ,סב[

ן־ה ָהר )שמות לב =] .2 .(15
עומד :וַ יִּ ֶפן וַ יֵּ ֶרד מ ֶֹשׁה ִמ ָ
היה מכוון ,ניצב כשפניו לצד מסוים[ ∼ ל)כיוון/יעד(:
ַשׁ ַער ֶה ָח ֵצר ַה ְפּנִ ִימית ַהפֹּנֶ ה ָק ִדים יִ ְהיֶ ה ָסגוּר )יחזקאל
ה־א ַלי
מו  =] .3 .(1הסב מבטו ,התייחס[ ∼ אלְ :פּנֵ ֵ
ל־מ ֲע ַשׂי
יתי ֲאנִ י ְבּ ָכ ַ
וּפנִ ִ
וְ ָחנֵּ נִ י )תהלים קיט  ∼ • .(132ב־ָ :

ָע ָשׂה )מל”א יח .(26

פסל psl

קל =] .סיתת ,גילף[ ∼ את :וַ יִּ ְפסֹל ְשׁנֵ י־

ֻלחֹת ֲא ָבנִ ים ָכּ ִראשׁ ֹנִ ים )שמות לד .(4

פסס pss

י־פסּוּ
קל =] .נעלם ,אבד[ עומדִ :כּ ַ

ֱאמוּנִ ים ִמ ְבּנֵ י ָא ָדם )תהלים יב .(2

ֶשׁ ָעשׂוּ יָ ַדי )קהלת ב > =] .4 .(11פרק זמן< חלף[ עומד:

פעה pʿh

י־ע ֶרב )ירמיה ו .(4
י־פנָ ה ַהיּוֹם ִכּי יִ נָּ טוּ ִצ ְל ֵל ָ
אוֹי ָלנוּ ִכּ ָ

ֶא ְפ ֶעה ֶאשּׁ ֹם וְ ֶא ְשׁ ַאף יָ ַחד )ישעיה מב .(14
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יּוֹל ָדה
קל =] .התנשם והתנשף[ עומדַ :כּ ֵ

עברית

פעל pʿl

קל =] .1 .עשה ,ביצע )פעולה([ עומד:

פצח pṣḥ II

פִּעל =] .רוצץ[ ∼ את :וְ ֶאת־

וּמי יְ ִשׁ ֶיבנָּ ה )ישעיה מג  ∼ • .(13פֹּעל :פּ ַֹעל ָפּ ַע ְל ָתּ
ֶא ְפ ַעל ִ

ַע ְצמ ֵֹת ֶיהם ִפּ ֵצּחוּ )מיכה ג .(3

ִב ֵימ ֶיהם )תהלים מד ] • .(2בהערכת הפעולה כטובה או

פצל pṣl

א־פ ֲעלוּ ַעוְ ָלה ִבּ ְד ָר ָכיו ָה ָלכוּ )תהלים קיט
רעה[ַ :אף ל ֹ ָ
 =] • .(3מימש ,שמר )מצווה/חוק([ַ :בּ ְקּשׁוּ ֶאת־יְ הוָ ה

ל־ענְ וֵ י ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר ִמ ְשׁ ָפּטוֹ ָפּ ָעלוּ )צפניה ב .(3
ָכּ ַ

.2

]= יצר ,הכין[ ∼ אתָ :מכוֹן ְל ִשׁ ְב ְתָּך ָפּ ַע ְל ָתּ יְ הוָ ה ִמ ְקּ ָדשׁ
∼

את

ְפּ ָצלוֹת ְל ָבנוֹת )בראשית ל .(37

פצם pṣm

 =] .3שינה ,הפך[

י־מוֶ ת ִח ָצּיו ְלד ְֹל ִקים
ל}פרדיקט{ :וְ לוֹ ֵה ִכין ְכּ ֵל ָ

)שה”ש ה .(7

יִ ְפ ָעל )תהלים ז .(14

פעם pʿm

פצץ pṣṣ

רוּח
קל =] .דחף ,הניע[ ∼ את :וַ ָתּ ֶחל ַ

ה־דן )שופטים יג .(25
יְ הוָ ה ְל ַפ ֲעמוֹ ְבּ ַמ ֲחנֵ ָ

קל =] .הכה ,פגע[ ∼ אתִ :הכּוּנִ י ְפ ָצעוּנִ י

ראה נפץ .I

פצר /pṣrפרץ prṣ II

קל =] .ביקש ,דחק[

∼ ב>פלוני< לפעול :וַ יִּ ְפ ַצר־בּוֹ ָל ַק ַחת וַ יְ ָמ ֵאן )מל”ב ה

רוּחי ָל ַד ַעת
נפעל =] .היה מוטרד ,נרגש[ עומד :וַ ִתּ ָפּ ֶעם ִ

ת־ה ֲחלוֹם )דניאל ב .(3
ֶא ַ
וּשׁנָ תוֹ נִ ְהיְ ָתה
התפעל] .כמו נפעל[ עומד :וַ ִתּ ְת ָפּ ֶעם רוּחוֹ ְ

ָע ָליו )דניאל ב .(1

פער pʿr

קל =] .שבר[ ∼ אתִ :ה ְר ַע ְשׁ ָתּה ֶא ֶרץ

ְפּ ַצ ְמ ָתּהּ )תהלים ס .(4

פצע pṣʿ

ֲאד ֹנָ י כּוֹנְ נוּ יָ ֶדיָך )שמות טו .(17

פִּעל =] .קילף[ ∼ פצלות :וַ יְ ַפ ֵצּל ָבּ ֵהן

ר־בּם ְמאֹד וַ יָּ ֻסרוּ ֵא ָליו )בראשית
 ← .(16השמטה :וַ יִּ ְפ ַצ ָ
יט .(3
וּת ָר ִפים ַה ְפ ַצר
הפעיל] .כמו קל[ ← השמטה :וְ ָאוֶ ן ְ

)שמ”א טו .(23

פקד /pqdבקד bqd

קל =] .1 .זכר ,התייחס[

קל =] .פתח[ ∼ פה )×ָ :(3ל ֵכן ִה ְר ִח ָיבה

ת־חנָּ ה וַ ַתּ ַהר וַ ֵתּ ֶלד )שמ”א ב
י־פ ַקד יְ הוָ ה ֶא ַ
∼ אתִ :כּ ָ

יה ִל ְב ִלי־חֹק )ישעיה ה • .(14
וּפ ֲע ָרה ִפ ָ
ְשּׁאוֹל נַ ְפ ָשׁהּ ָ

.(21

וּפ ְקדוּ ֶאת־
 =] .2מנה ,ספר במפקד[ ∼ אתִ :

∼ בפהָ :פּ ֲערוּ ָע ַלי ְבּ ִפ ֶיהם ְבּ ֶח ְר ָפּה ִהכּוּ ְל ָחיָ י )איוב טז

ָה ָעם וְ יָ ַד ְע ִתּי ֵאת ִמ ְס ַפּר ָה ָעם )שמ”ב כד .(2

] (10ראה סעיף .[5.10.3.2

חיפש ,ביקש[ ∼ אתַ :א ַחת ֵמ ֵהנָּ ה לֹא נֶ ְע ָדּ ָרה ִא ָשּׁה

פצה pṣh

יהם
קל =] .1 .פתח[ ∼ פה ָ :פּצוּ ָע ֵלינוּ ִפּ ֶ

ָכּל־א ֵֹיְבינוּ )איכה ג  =] .2 .(46ביטא ,אמר[ ∼ את:
ר־לי )תהלים סו .3 .(14
ר־פּי ַבּ ַצּ ִ
ר־פּצוּ ְשׂ ָפ ָתי וְ ִד ֶבּ ִ
ֲא ֶשׁ ָ
ת־דּוִ ד ַע ְבדּוֹ ֵמ ֶח ֶרב
פּוֹצה ֶא ָ
]= הציל ,פדה[ ∼ את מןַ :ה ֶ
ָר ָעה )תהלים קמד  ← .(10השמטהְ :פּ ֵצנִ י וְ ַה ִצּ ֵילנִ י ִמ ַמּיִ ם

ַר ִבּים )תהלים קמד .(7

פצח pṣḥ I

=] .3

עוּתהּ לֹא ָפ ָקדוּ )ישעיה לד  =] .4 .(16ביקר[ ∼ את:
ְר ָ
ת־א ְשׁתּוֹ ִבּגְ ִדי ִעזִּ ים )שופטים טו .(1
וַ יִּ ְפקֹד ִשׁ ְמשׁוֹן ֶא ִ
 =] .5הניח למשמרת[ ∼ את ב)מקום( ← השמטה:
וַ יִּ ַקּח ִמיָּ ָדם וַ יִּ ְפקֹד ַבּ ָבּיִ ת )מל”ב ה  =] .6 .(24הציב
בתפקיד ,מינה[ ∼

את

ת־בּנָ יו
ת־א ֲהר ֹן וְ ֶא ָ
>פלוני< :וְ ֶא ַ

ת־כּ ֻהנָּ ָתם )במדבר ג ∼ • .(10
ִתּ ְפקֹד וְ ָשׁ ְמרוּ ֶא ְ

את

ל־ה ֵע ָדה )במדבר
>פלוני< על/אל :יִ ְפקֹד יְ הוָ ה … ִאישׁ ַע ָ

קל =] .פרץ בקול[ ∼ ִרנּהִ :פּ ְצ ִחי

כז  =] .7 .(16ציווה ,הטיל[ ∼ על >פלוני< >חובה<:

ִרנָּ ה וְ ַצ ֲה ִלי )ישעיה נד  ← .(1השמטהִ :פּ ְצחוּ וְ ַרנְּ נוּ וְ זַ ֵמּרוּ

ל־מ ָשּׂ ָאם )במדבר ד .(27
וּפ ַק ְד ֶתּם ֲע ֵל ֶהם ְבּ ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ֵאת ָכּ ַ
ְ

)תהלים צח .(4

הוּא־פ ַקד ָע ַלי ִל ְבנוֹת־לוֹ ַביִ ת
ָ
• ∼ על >פלוני< לפעול :וְ
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ירוּשׁ ַלםִ )עזרא א  =] .8 .(2העניש ,גמל על רעה[
ִבּ ָ

על יד אלישע בן ירמיהו” ) ∼ • .(Arad 24:14–15את

ב־ה ָא ֶרץ ָע ָליו
∼ >חטא< על/אל >פלוני<ִ :ל ְפקֹד ֲעוֹן י ֵֹשׁ ָ

רוּחי )תהלים לא (6
>פלוני<ְ :בּיָ ְדָך ַא ְפ ִקיד ִ

]ראה סעיף

וּב ֶדּ ֶבר ֶא ְפקֹד
וּב ָר ָעב ַ
)ישעיה כו  ← .(21השמטהַ :בּ ֶח ֶרב ָ

ל־הגּוֹי ַההוּא )ירמיה כז .(8
ַע ַ

ל־מ ִדינוֹת ַמ ְלכוּתוֹ
יַפ ֵקד ַה ֶמּ ֶלְך ְפּ ִק ִידים ְבּ ָכ ְ
>פלוני< :וְ ְ

נפעל.

 =] .3הציב בתפקיד ,מינה[ ∼

את

 5.4.1הערה

 =] .1נעדר[ עומד :וְ ָכל־כּ ֲֹהנָ יו ִק ְראוּ ֵא ַלי ִאישׁ

.[57

ביד

)אסתר ב  ∼ • .(3את >פלוני< עלְ :ר ֵאה ִה ְפ ַק ְד ִתּיָך ַהיּוֹם

ַאל־יִ ָפּ ֵקד )מל”ב י  =] .2 .(19היה ריק[ עומד :וַ יֵּ ֶשׁב

ל־ה ַמּ ְמ ָלכוֹת )ירמיה א .(10
ל־הגּוֹיִ ם וְ ַע ַ
ַהזֶּ ה ַע ַ

ַא ְבנֵ ר ִמ ַצּד ָשׁאוּל וַ יִּ ָפּ ֵקד ְמקוֹם ָדּוִ ד )שמ”א כ .3 .(25

ת־ה ִפּ ָקּדוֹן
הָפעַל =] .1 .הושאר ,הונח[ ∼ עם/אתֶ :א ַ

]= עלה בזיכרון ,קיבל התייחסות[ עומדֵ :מ ִעם יְ הוָ ה

ֲא ֶשׁר ָה ְפ ַקד ִאתּוֹ )ויקרא ה  =] .2 .(23הוצב בתפקיד,

ְצ ָבאוֹת ִתּ ָפּ ֵקד ְבּ ַר ַעם ְוּב ַר ַעשׁ וְ קוֹל גָּ דוֹל )ישעיה כט .(6

אכה ַה ֻמּ ְפ ָק ִדים בבית )ק’ ֵבּית(
מונה[ עומד :ע ֵֹשׂי ַה ְמּ ָל ָ

שּׁוֹע ִרים
 =] .4הוצב בתפקיד ,מונה[ עומד :וַ יִּ ָפּ ְקדוּ ַה ֲ

יהם ֻמ ְפ ָק ִדים יַ ַחת
יְ הוָ ה )מל”ב כב  ∼ • .(5על :וַ ֲע ֵל ֶ

וְ ַה ְמשׁ ְֹר ִרים וְ ַה ְלוִ יִּ ם )נחמיה ז  ∼ • .(1על :וַ יִּ ָפּ ְקדוּ ַביּוֹם

וְ ע ַֹב ְדיָ הוּ )דה”ב לד .(12

אוֹצרוֹת )נחמיה יב .(44
ל־הנְּ ָשׁכוֹת ָל ָ
ַההוּא ֲאנָ ִשׁים ַע ַ

לדיון מפורט בפעלים הגזורים מן השורש פקד ראה קריסון

ל־ה ָא ָדם יִ ָפּ ֵקד
וּפ ֻק ַדּת ָכּ ָ
 =] .5הוטל[ ∼ על >פלוני<ְ :

) (Creason 2007וביבליוגרפיה נוספת המובאת שם.

ֲע ֵל ֶיהם )במדבר טז  ← .(29השמטהַ :בּל־יִ ָפּ ֶקד ָרע )משלי

פקח pqḥ

יט .(23

ת־עינָ יו )מל”ב ד  =] .2 .(35פתח עיני אחרים,
ַהנַּ ַער ֶא ֵ

הִתפָעל =] .נספר ,נמנה במפקד )הוראה חוזרת([
יָמן ַבּיּוֹם ַההוּא ֵמ ֶה ָע ִרים ֶע ְשׂ ִרים
עומד :וַ יִּ ְת ָפּ ְקדוּ ְבנֵ י ִבנְ ִ

וְ ִשׁ ָשּׁה ֶא ֶלף ִאישׁ )שופטים כ .(15
הָתפָעל] .סביל של הִתפָעל[ עומד :וְ ַה ְלוִ יִּ ם לֹא ָה ְת ָפּ ְקדוּ

ְבּתוְֹך ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל )במדבר ב .(33
פִּעל =] .מנה ,ספר במפקד[ ∼ את :יְ הוָ ה ְצ ָבאוֹת ְמ ַפ ֵקּד

ְצ ָבא ִמ ְל ָח ָמה )ישעיה יג .(4
קוּדי ַה ִמּ ְשׁ ָכּן
פֻּעל =] .1 .נבדק ,נרשם[ עומדֵ :א ֶלּה ְפ ֵ

ל־פּי מ ֶֹשׁה )שמות לח .2 .(21
ִמ ְשׁ ַכּן ָה ֵע ֻדת ֲא ֶשׁר ֻפּ ַקּד ַע ִ
יָמי ֵא ֵל ָכה
]= איבד ,סבל שיילקח ממנו[ ∼ אתִ :בּ ְד ִמי ַ
ב)מקום( :וְ ֶאת־

ישׁ ָמע ַהסּ ֵֹפר )ירמיה לו .(20
ַה ְמּגִ ָלּה ִה ְפ ִקדוּ ְבּ ִל ְשׁ ַכּת ֱא ִל ָ
• ∼

את

עם/את :וְ ִכי ִה ְפ ִקיד ִאתּוֹ ֲאנָ ִשׁים וְ נָ ִשׁים וָ ָטף

)ירמיה מ  =] .2 .(7מסר ,העביר למשמרת[ ∼ את על

יד >פלוני<:

עשה שיפתחו עיניהם[ ∼ עיני >פלוני< וַ יִּ ְפ ַקח יְ הוָ ה
יהם וַ יִּ ְראוּ )מל”ב ו ִ ∼ • .(20עוֵּ ר :יְ הוָ ה פּ ֵֹק ַח
ת־עינֵ ֶ
ֶא ֵ

פוּפים )תהלים קמו  =] .3 .(8פתח
ִעוְ ִרים יְ הוָ ה ז ֵֹקף ְכּ ִ
קוֹח ָאזְ נַ יִ ם וְ לֹא יִ ְשׁ ָמע )ישעיה מב
אוזניים[ ∼ ָאזנַ יםָ :פּ ַ
.(20
נפעל.

יתם
יכם וִ ְהיִ ֶ
]= >עין< נפתחה[ :וְ נִ ְפ ְקחוּ ֵעינֵ ֶ

אֹלהים )בראשית ג .(5
ֵכּ ִ

פרא prʾ

ראה פרה.

פרד prd

קל] .בינוני פעול בלבד ,כשם תואר )=

מנותק([.
ל־ה ָא ֶרץ ְל ָפנֶ יָך
נפעל =] .נבדל ,התרחק[ ∼ מןֲ :הלֹא ָכ ָ

נוֹתי )ישעיה לח .(10
יֶתר ְשׁ ָ
ְבּ ַשׁ ֲע ֵרי ְשׁאוֹל ֻפּ ַקּ ְד ִתּי ֶ

הפעיל =] .1 .השאיר ,הניח[ ∼ את

קל =] .1 .פתח עיניו[ ∼ עיניו :וַ יִּ ְפ ַקח

והבקידם על יד אלישע בן ירמיהו ”והפקידם
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יהם
ִה ָפּ ֶרד נָ א ֵמ ָע ָלי )בראשית יג  ← .(9ריבויְ :בּ ַחיֵּ ֶ

מוֹתם לֹא נִ ְפ ָרדוּ )שמ”ב א .(23
וּב ָ
ְ
ם־הזֹּנוֹת יְ ָפ ֵרדוּ וְ ִעם־
י־הם ִע ַ
פִּעל =] .התבודד[ עומדִ :כּ ֵ

ַה ְקּ ֵדשׁוֹת יְ זַ ֵבּחוּ )הושע ד .(14
פֻּעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= מבודל ,מרוחק([.

עברית

התפעל =] .1 .נבדל ,התרחק[ ← ריבוי :יִ ְת ַל ְכּדוּ וְ לֹא

פרס prs

יִ ְת ָפּ ָרדוּ )איוב מא  =] .2 .(9התפזר ,נפוץ[ עומדַ :כּ ַמּיִ ם

ל־א ֶבל
)ישעיה נח  ← .(7השמטה :וְ לֹא־יִ ְפ ְרסוּ ָל ֶהם ַע ֵ

מוֹתי )תהלים כב (15
ל־ע ְצ ָ
נִ ְשׁ ַפּ ְכ ִתּי וְ ִה ְת ָפּ ְרדוּ ָכּ ַ

ל־מת )ירמיה טז .(7
ְלנַ ֲחמוֹ ַע ֵ

הפעיל =] .הבדיל ,ניתק ,הרחיק[ ∼ בין … וביןִ :כּי

י־מ ֲע ֵלה גֵ ָרה
הפעיל =] .היה בעל פרסה[ ∼ פרסהִ :כּ ַ

ַה ָמּוֶ ת ְיַפ ִריד ֵבּינִ י ֵוּבינֵ ְך )רות א (17

]ראה סעיף

.[6.1.4

• ∼ אתִ :אישׁ ַתּ ְה ֻפּכוֹת יְ ַשׁ ַלּח ָמדוֹן וְ נִ ְרגָּ ן ַמ ְפ ִריד ַאלּוּף

)משלי טז ] (28ראה סעיף .[5.3.2

פרה /prhפרא prʾ

קל =] .חתך[ ∼ אתָ :פר ֹס ָל ָר ֵעב ַל ְח ֶמָך

הוּא ַוּפ ְר ָסה לֹא ְיַפ ִריס ָט ֵמא הוּא ָל ֶכם )ויקרא יא .(5

פרע prʿ

קל =] .1 .שחרר ממוּסר[ ∼ את :וַ יַּ ְרא

י־פ ָרעֹה ַא ֲהר ֹן )שמות לב
ת־ה ָעם ִכּי ָפ ֻר ַע הוּא ִכּ ְ
מ ֶֹשׁה ֶא ָ

קל =] .1 .התרבה[ עומד:

.(25

 =] .2פיזר שֵׂער[ ∼ ראשֶ :את־רֹאשׁוֹ לֹא יִ ְפ ָרע

בוּ־בהּ )בראשית ט =] .2 .(7
ְפּרוּ ְוּרבוּ ִשׁ ְרצוּ ָב ָא ֶרץ ְוּר ָ

ְוּבגָ ָדיו לֹא יִ ְפר ֹם )ויקרא כא .(10

צמח ,שגשג[ עומד :וְ יָ ָצא ח ֶֹטר ִמגֵּ זַ ע יִ ָשׁי וְ נֵ ֶצר ִמ ָשּׁ ָר ָשׁיו

תוֹכ ְח ִתּי לֹא ֲא ִב ֶיתם )משלי א
ל־ע ָצ ִתי וְ ַ
∼ את :וַ ִתּ ְפ ְרעוּ ָכ ֲ

יִ ְפ ֶרה )ישעיה יא .(1

א־א ְפ ַרע וְ לֹא־
 =] .4 .(25נמנע מפעולה[ ← השמטה :ל ֹ ֶ

הפעיל.

ת־עמּוֹ ְמאֹד
 =] .1הִרבה[ ∼ את :וַ יֶּ ֶפר ֶא ַ

 =] .3עזב ,נטש[

ָאחוּס וְ לֹא ֶאנָּ ֵחם )יחזקאל כד .(14

וַ יַּ ֲע ִצ ֵמהוּ ִמ ָצּ ָריו )תהלים קה  =] .2 .(24צמח ,שגשג[

נפעל =] .השתחרר ממוּסר[ עומדְ :בּ ֵאין ָחזוֹן יִ ָפּ ַרע ָעם

עומדִ :כּי הוּא ֵבּן ַא ִחים ְיַפ ִריא )הושע יג .(15

תּוֹרה ַא ְשׁ ֵרהוּ )משלי כט .(18
וְ שׁ ֵֹמר ָ

פרח prḥ I

קל =] .1 .צמח ,לבלב ,הוציא פרחים

א־ת ְפ ָרח וְ ֵאין יְבוּל ַבּגְּ ָפנִ ים
י־ת ֵאנָ ה ל ֹ ִ
ועלים[ עומדִ :כּ ְ
רוֹח ִתּ ְפ ַרח
ם־פּ ַ
 =] .2גדל[ עומד :וְ ִא ָ

)חבקוק ג .(17

ַה ָצּ ַר ַעת ָבּעוֹר )ויקרא יג .(12

 =] .3שגשג[ עומד:

ח־בּ ָיָמיו ַצ ִדּיק וְ ר ֹב ָשׁלוֹם )תהלים עב .(7
יִ ְפ ַר ְ
הפעיל =] .1 .שגשג[ עומדֵ :בּית ְר ָשׁ ִעים יִ ָשּׁ ֵמד וְ א ֶֹהל

יְ ָשׁ ִרים ְיַפ ִר ַיח )משלי יד .(11

 =] .2גרם שיצמח,

הוֹב ְשׁ ִתּי ֵעץ ָלח וְ ִה ְפ ַר ְח ִתּי ֵעץ ֵיָבשׁ
ַ
שילבלב[ ∼ את:

)יחזקאל יז .(24

פרח prḥ II

קל =] .התעופף[ עומדֲ :א ֶשׁר ַא ֵתּנָ ה

ת־הנְּ ָפשׁוֹת ְלפ ְֹרחוֹת )יחזקאל יג .(20
ְמצ ְֹדדוֹת ָשׁם ֶא ַ

פרט prṭ

ת־ה ָעם ִמ ַמּ ֲע ָשׂיו )שמות ה .(4
וְ ַא ֲהר ֹן ַתּ ְפ ִריעוּ ֶא ָ

.2

הוּדה
יע יְ הוָ ה ֶאת־יְ ָ
י־ה ְכנִ ַ
]= השתחרר ממוּסר[ עומדִ :כּ ִ
וּמעוֹל ַמ ַעל ַבּיהוָ ה
יהוּדה ָ
יע ִבּ ָ
ַבּ ֲעבוּר ָא ָחז … ִכּי ִה ְפ ִר ַ

)דה”ב כח .(19

פרץ prṣ I

קל =] .1 .התפשט ,נפוץ[ עומד )×:(~12

וְ ַכ ֲא ֶשׁר יְ ַענּוּ אֹתוֹ ֵכּן יִ ְר ֶבּה וְ ֵכן יִ ְפר ֹץ )שמות א =] .2 (12
בקע[ ∼ את )×ָ :(~15פּ ַר ְצ ָתּ ָכל־גְּ ֵדר ָֹתיו )תהלים פט .(41
רוּשׁ ַלםִ ְבּ ַשׁ ַער
חוֹמת יְ ָ
← פרטיטיב עם ב־ )× :(2וַ יִּ ְפר ֹץ ְבּ ַ

ד־שׁ ַער ַה ִפּנָּ ה ַא ְר ַבּע ֵמאוֹת ַא ָמּה )מל”ב יד .(13
ֶא ְפ ַריִ ם ַע ַ

 =] .3הכה ,פגע[ ∼ את

ת־אוֹיְבי
ַ
ֹלהים ֶא
)×ָ :(4פּ ַרץ ָה ֱא ִ

ְבּיָ ִדי ְכּ ֶפ ֶרץ ָמיִ ם )דה”א יד  ← .(11פרטיטיב עם ב־ )×:(6

קל =] .שר ,זמזם[ עומדַ :הפּ ְֹר ִטים ַעל־

ֹלהינוּ ָבּנוּ ִכּי־לֹא ְד ַר ְשׁנֻ הוּ ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט )דה”א טו
ָפּ ַרץ יְ הוָ ה ֱא ֵ
.(13

ִפּי ַהנָּ ֶבל )עמוס ו .(5

פרם prm

הפעיל =] .1 .שחרר ,הרחיק[ ∼ את

מןָ :ל ָמּה מ ֶֹשׁה

יכם
אשׁ ֶ
קל =] .קרע לחוטים[ ∼ אתָ :ר ֵ

נפעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= נפוץ([.
פֻּעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= מבוקע([.

א־ת ְפר ֹמוּ )ויקרא י .(6
יכם ל ֹ ִ
וּבגְ ֵד ֶ
ל־תּ ְפ ָרעוּ ִ
ַא ִ
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התפעל =] .השתחרר ממרות ,ברח[ ∼ מןַ :היּוֹם ַרבּוּ

ֲע ָב ִדים ַה ִמּ ְת ָפּ ְר ִצים ִאישׁ ִמ ְפּנֵ י ֲאד ֹנָ יו )שמ”א כה .(10

פרץ prṣ II

פרשׁ prš I

ראה פצר.
וּפ ַר ְק ָתּ ֻעלּוֹ
מןָ :

ארָך )בראשית כז .(40
ֵמ ַעל ַצוָּ ֶ
פִּעל =] .1 .הסיר[ ∼ אתָ :פּ ְרקוּ נִ זְ ֵמי ַהזָּ ָהב ֲא ֶשׁר ְבּ ָאזְ נֵ י
וּב ַשׂר
יכם )שמות לב  =] .2 .(2קרע ,שבר[ ∼ אתְ :
נְ ֵשׁ ֶ

אכל ַוּפ ְר ֵס ֶיהן יְ ָפ ֵרק )זכריה יא .(16
יאה י ֹ ַ
ַה ְבּ ִר ָ
 =] .1הסיר מעליו[ ∼ את :וַ יִּ ְת ָפּ ְרקוּ ָכּל־

יהם )שמות לב ← .(3
ָה ָעם ֶאת־נִ זְ ֵמי ַהזָּ ָהב ֲא ֶשׁר ְבּ ָאזְ נֵ ֶ

נוּ־לי )שמות
השמטה :וָ א ַֹמר ָל ֶהם ְל ִמי זָ ָהב ִה ְת ָפּ ָרקוּ וַ יִּ ְתּ ִ
לב  =] .2 .(24נקרע ,נשבר[ עומדִ :ה ְת ָפּ ְרקוּ וְ ֵיָבשׁוּ ַמ ֵטּה

ֻעזָּ הּ ֵאשׁ ֲא ָכ ָל ְתהוּ )יחזקאל יט .(12

פרר prr I

קל =] .אמר בבירור[ ∼ ל>פלוני<:

ל־פּי יְ הוָ ה )ויקרא כד .(12
יחהוּ ַבּ ִמּ ְשׁ ָמר ִל ְפר ֹשׁ ָל ֶהם ַע ִ
וַ יַּ נִּ ֻ

פרק  prqקל =] .הסיר[ ∼ את

התפעל.

יָ קוּם )ישעיה ח .(10

נפעל .ראה פרשׂ נפעל.
פֻּעל =] .נאמר בבירור[ עומד :וַ יַּ נִּ יחוּ אֹתוֹ ַבּ ִמּ ְשׁ ָמר ִכּי

לֹא פ ַֹרשׁ ַמה־יֵּ ָע ֶשׂה לוֹ )במדבר טו .(34

פרשׁ prš II

הפעיל =] .נשך ,עקץ[ ← השמטה:

ַא ֲח ִריתוֹ ְכּנָ ָחשׁ יִ ָשְּׁך ְוּכ ִצ ְפעֹנִ י ְיַפ ִרשׁ )משלי כג .(32

פרשׁז pršz

ראה פרשׂ.

פרשׂ /prśפרשׁז pršz

ת־ה ִשּׂ ְמ ָלה וַ יַּ ְשׁ ִליכוּ ָשׁ ָמּה ִאישׁ
מתח[ ∼ את :וַ יִּ ְפ ְרשׂוּ ֶא ַ

נֶ זֶ ם ְשׁ ָללוֹ )שופטים ח (25

קל] .מקור מוחלט בלבד[ ראה

קל.

 =] .1שטח,

]ראה סעיף

.[5.3.1

=] .2

וּפ ַרשׂ ְכּנָ ָפיו ֶאל־
כנפיִ םִ :הנֵּ ה ַכנֶּ ֶשׁר יִ ְד ֶאה ָ
מתח ,פשט[ ∼ ַ

התפולל.

מוֹאב )ירמיה מח  =] .3 .(40הושיט ,הניף[ ∼ כף/יד:
ָ

יתי וַ יְ ַפ ְר ְפּ ֵרנִ י וְ ָא ַחז
פִּלְפֵּל =] .שיבר[ ∼ אתָ :שׁ ֵלו ָהיִ ִ

יה ִשׁ ְלּ ָחה ָל ֶא ְביוֹן )משלי לא • .(20
ַכּ ָפּהּ ָפּ ְר ָשׂה ֶל ָענִ י וְ יָ ֶד ָ

ְבּ ָע ְר ִפּי וַ יְ ַפ ְצ ְפּ ֵצנִ י )איוב טז .(12
פוֹר ְר ָתּ ְב ָעזְּ ָך יָם ִשׁ ַבּ ְר ָתּ
פּוֹלֵל =] .שיבר[ ∼ אתַ :א ָתּה ַ

ם־שׁ ַכ ְחנוּ
]בתפילה או תחינה[ ∼ כפיו ל)כיוון/יעד(ִ :א ָ

ֹלהינוּ וַ נִּ ְפר ֹשׂ ַכּ ֵפּינוּ ְל ֵאל זָ ר )תהלים מד .(21
ֵשׁם ֱא ֵ

אשׁי ַתנִּ ינִ ים )תהלים עד .(13
ָר ֵ

ל־רוּח
ַ
נפעל =] .פוזר ,התפזר[ עומד :וְ ַהנִּ ְשׁ ָא ִרים ְל ָכ

התפולל =] .נשבר[ עומד :ר ָֹעה ִה ְתר ֲֹע ָעה ָה ָא ֶרץ פּוֹר

יִ ָפּ ֵרשׂוּ )יחזקאל יז .(21

מוֹט ָטה ָא ֶרץ )ישעיה כד .(19
פּוֹר ָרה ֶא ֶרץ מוֹט ִה ְת ְ
ִה ְת ְ

פרר /prr IIפור pwr

פִּעל.

הפעיל =] .1 .שלל ,לא

יתי ֲא ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי
ת־בּ ִר ִ
קיים[ ∼ >צו/ברית/נדר< :וְ ֵה ֵפר ֶא ְ

ִאתּוֹ )דברים לא  =] .2 .(16הכשיל ,סיכל[ ∼ את:
טּוֹבה )שמ”ב יז
ת־ע ַצת ֲא ִחית ֶֹפל ַה ָ
וַ יהוָ ה ִצוָּ ה ְל ָה ֵפר ֶא ֲ
 =] .3 .(14כשל )?([ עומד )× :(1וְ ָת ֵפר ָה ֲא ִביּוֹנָ ה )קהלת
יב .(5
הָפעַל> =] .1 .צו/ברית/נדר< נשלל ,לא קוים[ עומד:

וּפ ַרשׂ יָ ָדיו
 =] .1הושיט ,הניף[ ∼ יד/כףֵ :

ְבּ ִק ְרבּוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר יְ ָפ ֵרשׂ ַהשּׂ ֶֹחה ִל ְשׂחוֹת )ישעיה כה • .(11

]בתפילה או תחינה[ ∼ ידיו/כפיו ל)כיוון/יעד(ֵ :פּ ַר ְשׂ ִתּי
יֵפה ְלָך )תהלים קמג ← .(6
ץ־ע ָ
יָ ַדי ֵא ֶליָך נַ ְפ ִשׁי ְכּ ֶא ֶר ֲ

השמטהְ :וּב ָפ ִר ְשׂ ֶכם ַכּ ֵפּ ֶיכם ַא ְע ִלים ֵעינַ י ִמ ֶכּם )ישעיה א
 ∼ • .(15בידיוֵ :פּ ְר ָשׂה ִציּוֹן ְבּיָ ֶד ָיה ֵאין ְמנַ ֵחם ָלהּ )איכה
א ] (17ראה סעיף  =] .2 .[5.10.3.2פיזר[ ∼ אתְ :כּ ַא ְר ַבּע

רוּחוֹת ַה ָשּׁ ַמיִ ם ֵפּ ַר ְשׂ ִתּי ֶא ְת ֶכם )זכריה ב .(10

ת־דּוִ ד ַע ְב ִדּי )ירמיה לג =] .2 .(21
יתי ֻת ַפר ֶא ָ
ם־בּ ִר ִ
גַּ ְ

פשׁח pšḥ

הוכשל ,סוכל[ עומדֻ :עצוּ ֵע ָצה וְ ֻת ָפר ַדּ ְבּרוּ ָד ָבר וְ לֹא

סוֹרר וַ יְ ַפ ְשּׁ ֵחנִ י )איכה ג .(11
ֵ
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קל =] .קרע לגזרים[ ∼ אתְ :דּ ָר ַכי

עברית

פשׁט pšṭ

קל =] .1 .הסיר מעליו[ ∼ >כיסוי<:

ת־כּ ָתּנְ ִתּי ֵא ָיכ ָכה ֶא ְל ָבּ ֶשׁנָּ ה )שה”ש ה (3
ָפּ ַשׁ ְט ִתּי ֶא ֻ

]ראה

פשׂק pśq

קל =] .פתח ,מתח[ ∼ את :נ ֵֹצר ִפּיו

שׁ ֵֹמר נַ ְפשׁוֹ פּ ֵֹשׂק ְשׂ ָפ ָתיו ְמ ִח ָתּה־לוֹ )משלי יג .(3

גוֹרה ַעל־
סעיף  ← .[5.10.2.3השמטהְ :פּשׁ ָֹטה וְ ע ָֹרה וַ ֲח ָ

ל־עוֹבר
ֵ
ת־רגְ ַליִ ְך ְל ָכ
פִּעל] .כמו קל[ ∼ את :וַ ְתּ ַפ ְשּׂ ִקי ֶא ַ

ֲח ָל ָציִ ם )ישעיה לב  =] .2 .(11הסתער ,ערך התקפה[

)יחזקאל טז .(25

ל־א ֶשׁר ַבּ ָשּׂ ֶדה
ל־כּ ֲ
אשׁים ָפּ ְשׁטוּ ַע ָ
וּשׁנֵ י ָה ָר ִ
∼ על/אלְ :
וּפ ִל ְשׁ ִתּים ָפּ ְשׁטוּ ְבּ ָע ֵרי
וַ יַּ כּוּם )שופטים ט  ∼ • .(44ב־ְ :

ַה ְשּׁ ֵפ ָלה )דה”ב כח .(18
פִּעל.

]= ערטל ,גזל[ ∼ >חללי מלחמה< :וַ יָּ בֹאוּ

ת־ה ֲח ָל ִלים )שמ”א לא .(8
ְפ ִל ְשׁ ִתּים ְל ַפ ֵשּׁט ֶא ַ

עומדִ :ה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ֶפּן יִ ְפ ֶתּה ְל ַב ְב ֶכם וְ ַס ְר ֶתּם וַ ֲע ַב ְד ֶתּם

ֹלהים ֲא ֵח ִרים )דברים יא .(16
ֱא ִ
יתנִ י יְ הוָ ה וָ ֶא ָפּת ֲחזַ ְק ַתּנִ י
נפעל] .כמו קל[ עומדִ :פּ ִתּ ַ

תּוּכל )ירמיה כ .(7
וַ ָ

התפעל =] .הסיר מעליו[ ∼ >כיסוי< :וַ יִּ ְת ַפּ ֵשּׁט יְ הוֹנָ ָתן

ת־ה ְמּ ִעיל ֲא ֶשׁר ָע ָליו )שמ”א יח .(4
ֶא ַ

פִּעל =] .השפיע ,התעה ,שידל בפיתוי[ ∼ אתַ :פּ ִתּי

ת־ה ִח ָידה )שופטים יד .(15
ד־לנוּ ֶא ַ
ישְׁך וְ יַ גֶּ ָ
ת־א ֵ
ֶא ִ

הפעיל =] .1 .ערטל ,עשה שלא ילבש[ ∼ את >פלוני<
ת־כּ ָתּנְ תּוֹ )בראשית לז
ת־יוֹסף ֶא ֻ
ֵ
>כיסוי< :וַ יַּ ְפ ִשׁיטוּ ֶא
בוֹדי ֵמ ָע ַלי
 =] .2 .(23הסיר[ ∼ >כיסוי< מן >פלוני<ְ :כּ ִ

ִה ְפ ִשׁיט )איוב יט ] (9ראה סעיף  ← .[5.10.2.3השמטה:
ת־כּ ָליו )שמ”א לא .3 .(9
וַ יִּ ְכ ְרתוּ ֶאת־רֹאשׁוֹ וַ יַּ ְפ ִשׁיטוּ ֶא ֵ
]= חשף )על ידי הסרת העור([ ∼ >בשר< :וְ ִה ְפ ִשׁיט ֶאת־

ָהע ָֹלה )ויקרא א .(6

פשׁע pšʿ

פתה pth I

קל =] .הושפע ,תעה ,שודל בפיתוי[

מוֹאב
קל =] .1 .מרד[ ∼ ב־ :וַ יִּ ְפ ַשׁע ָ

ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ַא ֲח ֵרי מוֹת ַא ְח ָאב )מל”ב א ] (1ראה סעיף .[6.1.3
הוּדה וַ יַּ ְמ ִלכוּ
יָמיו ָפּ ַשׁע ֱאדוֹם ִמ ַתּ ַחת יַ ד־יְ ָ
← השמטהְ :בּ ָ

פֻּעל =] .הושפע ,הותעה ,שודל בפיתוי[ עומדְ :בּא ֶֹרְך

ַא ַפּיִ ם יְ ֻפ ֶתּה ָק ִצין וְ ָלשׁוֹן ַר ָכּה ִתּ ְשׁ ָבּר־גָּ ֶרם )משלי כה .(15

פתה pth II

וּלפ ֶֹתה
קל =] .פשׂק ,פתח[ ∼ אתְ :

ְשׂ ָפ ָתיו לֹא ִת ְת ָע ָרב )משלי כ .(19
ֹלהים ְליֶ ֶפת
יַפ ְתּ ֱא ִ
הפעיל =] .הרחיב[ ← השמטהְ :

)בראשית ט .(27

פתח ptḥ I

קל =] .1 .פער ,הזיז ליצירת רווח[

∼ את :וַ יִּ ְפ ַתּח ַדּ ְלתוֹת ַה ַבּיִ ת )שופטים יט =] .2 .(27
החל[ ∼ אתֶ :א ְפ ַתּח ְבּ ִכנּוֹר ִח ָיד ִתי )תהלים מט .(5

 =] .2הפר ,עבר[ ∼ על

נפעל =] .1 .נפער ,הוזז ליצירת רווח[ עומדַ :ה ַשּׁ ַער

ל־תּוֹר ִתי ָפּ ָשׁעוּ )הושע ח .(1
ָ
יתי וְ ַע
>חוק< :יַ ַען ָע ְברוּ ְב ִר ִ

ַהזֶּ ה ָסגוּר יִ ְהיֶ ה לֹא יִ ָפּ ֵת ַח )יחזקאל מד .(2

=] .2

י־ה ְר ִבּינוּ ִל ְפשׁ ַֹע ַבּ ָדּ ָבר
 =] .3ביצע עבֵרה ,חטא[ עומדִ :כּ ִ

הותר[ עומד :וְ לֹא נִ ְפ ַתּח ֵאזוֹר ֲח ָל ָציו וְ לֹא נִ ַתּק ְשׂרוְֹך

ֲע ֵל ֶיהם ֶמ ֶלְך )מל”ב ח .(20

נְ ָע ָליו )ישעיה ה .(27

ַהזֶּ ה )עזרא י ] (13ראה סעיף .[4.3

ִתּ ָפּ ַתח ָה ָר ָעה ַעל ָכּל־י ְֹשׁ ֵבי ָה ָא ֶרץ )ירמיה א .(14

נפעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= נפגע ,שפשעו בו([.

פשׂה pśh

קל =] .התפשט ,התרחב[ עומד :וְ ִהנֵּ ה

ָפּ ָשׂה ַהנֶּ גַ ע ַבּ ָבּיִ ת ָצ ַר ַעת ַמ ְמ ֶא ֶרת ִהוא )ויקרא יד .(44

פשׂע pśʿ

 =] .3שוחרר[ עומדִ :מ ָצּפוֹן

א־שׁ ַמ ְע ָתּ גַּ ם לֹא יָ ַד ְע ָתּ
פִּעל =] .1 .נפער[ עומד :גַּ ם ל ֹ ָ

א־פ ְתּ ָחה ָאזְ נֶ ָך )ישעיה מח  =] .2 .(8פער,
גַּ ם ֵמ ָאז ל ֹ ִ
הזיז ליצירת רווח[ ∼ אתַ :דּ ְל ֵתי ָפנָ יו ִמי ִפ ֵתּ ַח )איוב מא

קל =] .צעד[ עומדִ :מי־יִ ְתּנֵ נִ י ָשׁ ִמיר ַשׁיִ ת

וּפ ַתּ ְח ָתּ ַה ַשּׂק ֵמ ַעל ָמ ְתנֶ יָך
 =] .3 .(6התיר[ ∼ את/ל־ִ :
)ישעיה כ  =] .4 .(2שחרר[ ∼ אתִ :ל ְשׁמ ַֹע ֶאנְ ַקת ָא ִסיר

ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה ֶא ְפ ְשׂ ָעה ָבהּ ֲא ִצ ֶיתנָּ ה יָּ ַחד )ישעיה כז .(4
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הענף הכנעני

מוּתה )תהלים קב .(21
ְל ַפ ֵתּ ַח ְבּנֵ י ְת ָ

הפעיל] .גורם של קל[ ∼ אתַ :ל ְצבּוֹת ֶבּ ֶטן וְ ַלנְ ִפּל יָ ֵרְך

התפעל =] .התיר והסיר מעליו[ ∼ את :התפתחו )ק’

)במדבר ה .(22

ארְך )ישעיה נב .(2
מוֹס ֵרי ַצוָּ ֵ
ִה ְת ַפּ ְתּ ִחי( ְ

צבט ṣbṭ

פתח ptḥ II

פִּעל =] .גילף ,חרט[ ∼ >צורה<:

קל =] .הגיש[ ∼ את ל>פלוני< :וַ יִּ ְצ ָבּט־

אכל וַ ִתּ ְשׂ ַבּע וַ תּ ַֹתר )רות ב .(14
ָלהּ ָק ִלי וַ תּ ֹ ַ

ל־ה ִקּירוֹת )דה”ב ג > ∼ • .(7משטח<:
רוּבים ַע ַ
וּפ ַתּח ְכּ ִ
ִ

צבר ṣbr

ל־שׁמֹת ְבּנֵ י
ת־שׁ ֵתּי ָה ֲא ָבנִ ים ַע ְ
תּוּחי ח ָֹתם ְתּ ַפ ַתּח ֶא ְ
ִפּ ֵ

וְ ָחרוּץ ְכּ ִטיט חוּצוֹת )זכריה ט .(3

יִ ְשׂ ָר ֵאל )שמות כח .(11
ת־א ְבנֵ י ַהשּׁ ַֹהם …
פֻּעל =] .גולף ,נחרט[ עומד :וַ יַּ ֲעשׂוּ ֶא ַ

חוֹתם )שמות לט .(6
תּוּחי ָ
ְמ ֻפ ָתּחֹת ִפּ ֵ

פתל /ptlתפל tpl

נפעל =] .1 .נאבק[ ∼ עם:

ם־אח ִֹתי גַּ ם־יָ כ ְֹל ִתּי )בראשית ל
ֹלהים נִ ְפ ַתּ ְל ִתּי ִע ֲ
תּוּלי ֱא ִ
נַ ְפ ֵ
] .2 .(8בינוני כשם תואר )= מעוות ,עקשן([.
התפעל =] .התנהג כמעוות[ עומדִ :עם־נָ ָבר ִתּ ְת ָבּ ָרר

ם־ע ֵקּשׁ ִתּ ְת ַפּ ָתּל )תהלים יב .(27
וְ ִע ִ

פתר ptr

קל =] .פירש ,הסביר[ ∼ את :וַ נְּ ַס ֶפּר־

ת־חֹלמ ֵֹתינוּ )בראשית מא .(12
ר־לנוּ ֶא ֲ
לוֹ וַ יִּ ְפ ָתּ ָ

פתת ptt

קל =] .פורר[ ∼ אתָ :פּתוֹת א ָֹתהּ ִפּ ִתּים

וְ יָ ַצ ְק ָתּ ָע ֶל ָיה ָשׁ ֶמן )ויקרא ב .(6

צדה ṣdh I

ראה צוד.

צדה ṣdh II

יהם
נפעל =] .נחרב[ עומד :נִ ְצדּוּ ָע ֵר ֶ

יוֹשׁב )צפניה ג .(6
י־אישׁ ֵמ ֵאין ֵ
ִמ ְבּ ִל ִ

צדק ṣdq

קל =] .1 .היה זכאי ,זוכה )במשפט([

עומדְ :ל ַמ ַען ִתּ ְצ ַדּק ְבּ ָד ְב ֶרָך ִתּזְ ֶכּה ְב ָשׁ ְפ ֶטָך )תהלים נא
 =] .2 .(6היה נכון[ עומדִ :מ ְשׁ ְפּ ֵטי־יְ הוָ ה ֱא ֶמת ָצ ְדקוּ

יַ ְח ָדּו )תהלים יט .(10
נפעל =] .טוהר[ עומד :וְ נִ ְצ ַדּק ק ֶֹדשׁ )דניאל ח .(14
שׁ־מ ִלּין
פִּעל =] .הכריז כזכאי ,זיכה[ ∼ אתִ :אם־יֵ ִ

י־ח ַפ ְצ ִתּי ַצ ְדּ ֶקךָּ )איוב לג .(32
ֲה ִשׁ ֵיבנִ י ַדּ ֵבּר ִכּ ָ
אמר ַלאד ֹנִ י
התפעל =] .הוכיח את חפותו[ עומדַ :מה־נּ ֹ ַ

וּמה־נִּ ְצ ַט ָדּק )בראשית מד .(16
ַמה־נְּ ַד ֵבּר ַ
הפעיל =] .1 .הכריז כזכאי ,זיכה[ ∼ את/ל־ :וְ ִה ְצ ִדּיקוּ

צ
צבא ṣbʾ

ר־כּ ֶסף ֶכּ ָע ָפר
קל =] .אגר[ ∼ את :וַ ִתּ ְצ ָבּ ֶ

ת־ה ָר ָשׁע )דברים כה =] .2 .(1
ת־ה ַצּ ִדּיק וְ ִה ְר ִשׁיעוּ ֶא ָ
ֶא ַ
קל =] .1 .שירת באוהל מועד[ עומד:

מוֹעד )שמות לח
ְבּ ַמ ְראֹת ַהצּ ְֹבאֹת ֲא ֶשׁר ָצ ְבאוּ ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ל־ה ָבּא ִל ְצבֹא ָצ ָבא ַל ֲעבֹד ֲעב ָֹדה ְבּא ֶֹהל
ָ ∼ • .(8צ ָבאָ :כּ ַ

טוּ־דל וְ יָ תוֹם ָענִ י וָ ָרשׁ ַה ְצ ִדּיקוּ
שפט בצדק[ ∼ אתִ :שׁ ְפ ַ

)תהלים פב .(3

צהב ṣhb

הָפעַל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )=

מוֹעד )במדבר ד  =] .2 .(23ערך התקפה ,פשט[ ∼ על:
ֵ

מוברק עד גוון צהוב([.

ל־מ ְדיָ ן … וַ יַּ ַה ְרגוּ ָכּל־זָ ָכר )במדבר לא .(7
וַ יִּ ְצ ְבּאוּ ַע ִ

צהל ṣhl I

הפעיל =] .גייס לצבא[ ∼ את :וְ ֵאת ַהסּ ֵֹפר ַשׂר ַה ָצּ ָבא

יוֹשׁ ֶבת ִציּוֹן )ישעיה יב .(6
ַצ ֲה ִלי וָ ר ֹנִּ י ֶ

ת־עם ָה ָא ֶרץ )מל”ב כה .(19
ַה ַמּ ְצ ִבּא ֶא ַ

צהל ṣhl II

צבה ṣbh

קל =] .התנפח[ עומד :וְ ָצ ְב ָתה ִב ְטנָ הּ
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הפעיל =] .הבריק ,גרם שיאיר[

ב־אנוֹשׁ ְל ַה ְצ ִהיל ָפּנִ ים ִמ ָשּׁ ֶמן
∼ את :וְ יַ יִ ן יְ ַשׂ ַמּח ְל ַב ֱ

)תהלים קד .(15

וְ נָ ְפ ָלה יְ ֵר ָכהּ )במדבר ה .(27

קל =] .הריע ,השמיע צהלה[ עומד:

עברית

צהר ṣhr

הפעיל =] .דרך זיתים לשמן[ עומד )או

ָל ֵתת ֶאת־נַ ֲח ַלת ְצ ָל ְפ ָחד ָא ִחינוּ ִל ְבנ ָֹתיו )במדבר לו ← .(2

← השמטה?(ֵ :בּין־שׁוּר ָֹתם יַ ְצ ִהירוּ )איוב כד .(11

צוד /ṣwdצדה ṣdh I

פֻּעל =] .קיבל הוראה[ ∼ לפעול :וַ אד ֹנִ י ֻצוָּ ה ַביהוָ ה

קל =] .1 .רדף ,לכד[

השמטה :וָ ַא ַעשׂ ַבּבּ ֶֹקר ַכּ ֲא ֶשׁר ֻצוֵּ ִיתי )יחזקאל כד .(18

ת־א ִחיהוּ יָ צוּדוּ ֵח ֶרם
∼ אתֻ :כּ ָלּם ְל ָד ִמים יֶ ֱאר ֹבוּ ִאישׁ ֶא ָ

צוח ṣwḥ

ֹלהים
)מיכה ז  =] .2 .(2ארב[ עומד :וַ ֲא ֶשׁר לֹא ָצ ָדה וְ ָה ֱא ִ

ֵמרֹאשׁ ָה ִרים יִ ְצוָ חוּ )ישעיה מב .(11

ִאנָּ ה ְליָ דוֹ )שמות כא .(3

צום ṣwm

פּוֹלֵל =] .לכד בקסם[ ∼ את :וְ עֹשׂוֹת ַה ִמּ ְס ָפּחוֹת ַעל־

אכל ָל ֶחם
ַהיֶּ ֶלד ַחי ַצ ְמ ָתּ וַ ֵתּ ְבךְּ וְ ַכ ֲא ֶשׁר ֵמת ַהיֶּ ֶלד ַק ְמ ָתּ וַ תּ ֹ ַ

צוֹדד נְ ָפשׁוֹת )יחזקאל יג .(18
ל־קוֹמה ְל ֵ
ָ
רֹאשׁ ָכּ

)שמ”ב יב .(21

צוה  ṣwhפִּעל =] .1 .הורה ,נתן הוראה[ ∼ את

צוף ṣwp

קל =] .צעק[ עומד :יָ ר ֹנּוּ י ְֹשׁ ֵבי ֶס ַלע

קל =] .נמנע מאכילה[ עומדַ :בּ ֲעבוּר

קל> =] .נוזל< עלה במפלס[ עומדָ :צפוּ־

ת־הנְּ ָע ִרים ְל ִב ְל ִתּי נָ גְ ֵעְך
יתי ֶא ַ
/ל>פלוני< לפעולֲ :הלוֹא ִצוִּ ִ

אשׁי )איכה ג .(54
ַמיִ ם ַעל־ר ֹ ִ

הוֹשׁ ַע ֶאת־
)רות ב  ∼ • .(9את/ל>פלוני< }תוכן{ :וַ יְ ַצו יְ ֻ

הפעיל =] .1 .העלה במפלס[ ∼ >נוזל<ֲ :א ֶשׁר ֵה ִציף

ן־היַּ ְר ֵדּן )יהושע ד  ∼ • .(17את
ַהכּ ֲֹהנִ ים ֵלאמֹר ֲעלוּ ִמ ַ
ת־ח ָקּיו ֲא ֶשׁר
וֹתו וְ ֶא ֻ
ת־מ ְצ ָ
ית ֶא ִ
/ל>פלוני< >מצווה< :וְ ָע ִשׂ ָ

ָאנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם )דברים כז  =] .2 .(10הטיל ,פקד[
ל־חגָ ב ֶל ֱאכוֹל
ן־א ַצוֶּ ה ַע ָ
∼ על/אל >פלוני< לפעול :וְ ֵה ֲ

ָה ָא ֶרץ )דה”ב ז  ∼ • .(13על/אל >פלוני< }תוכן{:
א־תגִּ יד )אסתר ב • .(10
יה ֲא ֶשׁר ל ֹ ַ
ִכּי ָמ ְר ֳדּ ַכי ִצוָּ ה ָע ֶל ָ

יתי וְ ֻחקּ ַֹתי
∼ על/אל >פלוני< >מצווה< וְ לֹא ָשׁ ַמ ְר ָתּ ְבּ ִר ִ

ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִיתי ָע ֶליָך )מל”א יא  =] .3 .(11הורה שיהיה,
קבע שיתקיים[ ∼ את :וַ יְ ַצו ְשׁ ָח ִקים ִמ ָמּ ַעל וְ ַד ְל ֵתי ָשׁ ַמיִ ם

ָפּ ָתח )תהלים עח ] • .(23גרימת הימצאות במקום[
∼

את

ת־ה ְבּ ָר ָכה ַבּ ֲא ָס ֶמיָך
ב)מקום( :יְ ַצו יְ הוָ ה ִא ְתָּך ֶא ַ

יתי ֶאת־
)דברים כח ] • .(8גרימת שייכות[ ∼ את ל־ :וְ ִצוִּ ִ

ִבּ ְר ָכ ִתי ָל ֶכם )ויקרא כה ] • .(21גרימת זהות )הוראה

פרדיקטיבית([ ∼ את

}פרדיקט{ְ :ל ַצוֹּת א ִֹתי נָ גִ יד ַעל־

ַעם יְ הוָ ה )שמ”ב ו  ∼ .(21את ל}פרדיקט{ :וְ ִצוְּ ָך ְלנָ גִ יד

ל־פּנֵ ֶיהם ְבּ ָר ְד ָפם ַא ֲח ֵר ֶיכם )דברים יא
ת־מי יַ ם־סוּף ַע ְ
ֶא ֵ
ב־עץ
 =] .2 .(4גרם שיעלה על פני נוזל[ ∼ את :וַ יִּ ְק ָצ ֵ

ְך־שׁ ָמּה וַ יָּ ֶצף ַה ַבּ ְרזֶ ל )מל”ב ו .(6
וַ יַּ ְשׁ ֶל ָ

צוץ /ṣwṣ Iנצץ /nṣṣנסס nss II

קל.

 =] .1פרח[ עומדְ :כּ ִציץ ַה ָשּׂ ֶדה ֵכּן יָ ִציץ )תהלים קג .(15
 =] .2הבהיק[ עומד :וְ נ ְֹצ ִצים ְכּ ֵעין נְ ח ֶֹשׁת ָק ָלל )יחזקאל
א .(7
התפולל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= בוהק([.
הפעיל =] .הוציא ניצנים[ עומדִ :ל ְראוֹת ֲה ָפ ְר ָחה ַהגֶּ ֶפן
ֵהנֵ צוּ ָה ִרמֹּנִ ים )שה”ש ו  ∼ • .(11ציץ :וַ יּ ֵֹצא ֶפ ַרח וַ יָּ ֵצץ

ִציץ וַ יִּ גְ מֹל ְשׁ ֵק ִדים )במדבר יז .(23

צוץ ṣwṣ II

יח ִמן־
הפעיל =] .הביט[ עומדַ :מ ְשׁגִּ ַ

ן־ה ֲח ַר ִכּים )שה”ש ב .(9
ַה ֲחֹּלנוֹת ֵמ ִציץ ִמ ַ

צוק ṣwq I

הפעיל =] .לחץ ,הפריע[ ∼ ל>פלוני<:

ַעל־יִ ְשׂ ָר ֵאל )שמ”א כה  =] .4 .(30מינה ,הפקיד[ ∼ את

ל־היָּ ִמים וַ ְתּ ַאלֲ ֵצהוּ )שופטים
יה ָכּ ַ
י־ה ִצ ָיקה לּוֹ ִב ְד ָב ֶר ָ
וַ יְ ִהי ִכּ ֵ

ת־חנַ נְ יָ ה ַשׂר ַה ִבּ ָירה
ת־חנָ נִ י ָא ִחי וְ ֶא ֲ
>פלוני< על :וָ ֲא ַצוֶּ ה ֶא ֲ

טז ] (16ראה סעיף .[4.4.3.1

רוּשׁ ָלםִ )נחמיה ז  =] .5 .(2נתן צוואה[ ∼ ל/אל:
ַעל־יְ ָ
ַצו ְל ֵב ֶיתָך ִכּי ֵמת ַא ָתּה וְ לֹא ִת ְחיֶ ה )מל”ב כ .(1

צוק ṣwq II

ראה יצק.

לעיון תחבירי וסמנטי מפורט יותר בפועל ִצוָּ ה ראה רובינשטיין

צור ṣwr I

)תשל”ז ;1תשמ”ח.(75–73 :1

ל־מ ֲחנֵ הוּ וַ יַּ ַעל וַ יָּ ַצר ַעל־שׁ ְֹמרוֹן
ת־כּ ַ
)× :(~20וַ יִּ ְקבֹּץ … ֶא ָ
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קל =] .1 .כיתר ,שם מצור[ ∼ על/אל

הענף הכנעני

י־עמּוֹן וַ יָּבֹא
ת־א ֶרץ ְבּנֵ ַ
)מל”ב ו  ∼ • .(24את :וַ יַּ ְשׁ ֵחת ֶא ֶ

שיעלה יפה[ ∼ >דבר< :וַ יהוָ ה ִה ְצ ִל ַיח ַדּ ְר ִכּי )בראשית

ת־ר ָבּה )דה”א כ  =] .2 .(1קשר בצרור )= צרר
וַ יָּ ַצר ֶא ַ

כד .(56

 Iקל  ∼ [(3את :וַ יָּ ַצר ִכּ ְכּ ַריִ ם ֶכּ ֶסף ִבּ ְשׁנֵ י ֲח ִר ִטים )מל”ב

צלל ṣll I

ה .(23

ָד ָבר … ֲא ֶשׁר ָכּל־שׁ ְֹמעוֹ ְתּ ִצ ֶלּינָ ה ְשׁ ֵתּי ָאזְ נָ יו )שמ”א ג .(11

צור ṣwr II

ראה צרר .II

צור ṣwr III

ראה יצר.

צות ṣwt
צחח ṣḥḥ

 =] .2רעד[ עומדָ :שׁ ַמ ְע ִתּי וַ ִתּ ְרגַּ ז ִבּ ְטנִ י ְלקוֹל ָצלֲ לוּ ְשׂ ָפ ַתי

)חבקוק ג .(16

צלל ṣll II

ראה יצת.
יה
קל =] .היה צח ,לבן[ עומד :זַ כּוּ נְ זִ ֶיר ָ

ִמ ֶשּׁ ֶלג ַצחוּ ֵמ ָח ָלב )איכה ד .(7

צחק ṣḥq
ציד ṣyd

ראה שׂחק.
התפעל =] .הכין לעצמו כצידה[ ∼ את:

ֲא ֵל ֶיכם )יהושע ט .(12
יתי
קל =] .בישל באש[ ∼ את :וְ ַאף ָא ִפ ִ

ַעל־גֶּ ָח ָליו ֶל ֶחם ֶא ְצ ֶלה ָב ָשׂר וְ א ֵֹכל )ישעיה מד .(19

צלח ṣlḥ

עוֹפ ֶרת
קל =] .שקע[ עומדָ :צלֲ לוּ ַכּ ֶ

ְבּ ַמיִ ם ַא ִדּ ִירים )שמות טו .(10

צלל ṣll III

קל =] .התכסה צל[ עומד :וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר

רוּשׁ ַלםִ ִל ְפנֵ י ַה ַשּׁ ָבּת )נחמיה יג .(19
ָצלֲ לוּ ַשׁ ֲע ֵרי יְ ָ

אתנוּ ָל ֶל ֶכת
זֶ ה ַל ְח ֵמנוּ ָחם ִה ְצ ַטיַּ ְדנוּ אֹתוֹ ִמ ָבּ ֵתּינוּ ְבּיוֹם ֵצ ֵ

צלה ṣlh

קל =] .1 .רעד )בשמיעת קול([ עומד:

הפעיל =] .נתן צל[ עומדֶ :א ֶרז ַבּ ְלּ ָבנוֹן יְ ֵפה ָענָ ף וְ ח ֶֹרשׁ

קוֹמה )יחזקאל לא .(3
ֵמ ַצל וּגְ ַבהּ ָ

צלע ṣlʿ

קל =] .הלך בקושי )בשל פגיעה ברגליו([

נוּאל וְ הוּא צ ֵֹל ַע
ת־פּ ֵ
עומד :וַ יִּ זְ ַרח־לוֹ ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ַבר ֶא ְ

ַעל־יְ ֵרכוֹ )בראשית לב .(32

צמא ṣmʾ

קל.

 =] .1סבל מצמא[ עומד:

 =] .1חצה ,עבר[ ∼ את :וְ ָצ ְלחוּ

אתי )שופטים ד =] .2 .(19
ט־מיִ ם ִכּי ָצ ֵמ ִ
ַה ְשׁ ִקינִ י־נָ א ְמ ַע ַ

ַהיַּ ְר ֵדּן ִל ְפנֵ י ַה ֶמּ ֶלְך )שמ”ב יט > =] .2 .(18פלוני< עשה

השתוקק ,כמהּ[ ∼ ל־ָ :צ ְמ ָאה ְלָך נַ ְפ ִשׁי ָכּ ַמהּ ְלָך ְב ָשׂ ִרי

תוּלה ֲה ִת ְצ ָלח ֲהלוֹא ְכגַ ַעת ָבּהּ
חיל ,שגשג[ עומד :וְ ִהנֵּ ה ְשׁ ָ

)תהלים סג .(2

קל.

רוּח ַה ָקּ ִדים ִתּ ַיבשׁ יָ בֹשׁ )יחזקאל יז > =] .3 .(10דבר<
ַ
ת־פּי יְ הוָ ה וְ ִהוא
עלה יפה[ עומדָ :ל ָמּה זֶּ ה ַא ֶתּם ע ְֹב ִרים ֶא ִ

לֹא ִת ְצ ָלח )במדבר יד  =] .4 .(41התאים ,היה נאות[
∼ ל־ :וְ ִהנֵּ ה נִ ְשׁ ַחת ָה ֵאזוֹר לֹא יִ ְצ ַלח ַלכֹּל )ירמיה יג .(7
רוּח
> =] .5רוח< שרתה[ ∼ על/אל פלוני :וְ ָצ ְל ָחה ָע ֶליָך ַ

יְ הוָ ה וְ ִה ְתנַ ִבּ ָית ִע ָמּם )שמ”א י .(6
הפעיל> =] .1 .פלוני< עשה חיל ,שגשג[ עומד :וַ יַּ ְצ ַלח

צמד ṣmd

נפעל =] .דבק ,הצטרף[ ∼ ל־ :וַ יִּ ָצּ ֶמד

יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַב ַעל ְפּעוֹר )במדבר כה .(3
פֻּעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= מהודק([.
הפעיל =] .חיבר ,הדביק[ ∼ אתִ :פּיָך ָשׁ ַל ְח ָתּ ְב ָר ָעה

ְוּלשׁוֹנְ ָך ַתּ ְצ ִמיד ִמ ְר ָמה )תהלים נ .(19

צמח ṣmḥ

ל־ע ֶשׂב
קל =] .נבט וגדל[ עומד :וְ ָכ ֵ

ל־מ ֲע ֵשׂהוּ )דה”ב לב > =] .2 .(30דבר< עלה
יְ ִחזְ ִקיָּ הוּ ְבּ ָכ ַ

ַה ָשּׂ ֶדה ֶט ֶרם יִ ְצ ָמח )בראשית ב .(5

יח ַדּ ְר ֵכּנוּ
אֹלהים וְ נֵ ְד ָעה ֲה ַת ְצ ִל ַ
יפה[ עומדְ :שׁ ַאל־נָ א ֵב ִ

פִּעל =] .ארך ,גדל[ עומד :וַ יָּ ֶחל ְשׂ ַער־רֹאשׁוֹ ְל ַצ ֵמּ ַח

ֲא ֶשׁר ֲאנַ ְחנוּ ה ְֹל ִכים ָע ֶל ָיה )שופטים יח  =] .3 .(5נתן

ַכּ ֲא ֶשׁר גֻּ ָלּח )שופטים טז .(22

ימי ָדּ ְרשׁוֹ
וּב ֵ
הצלחה ,עשה שישגשג[ ∼ את/ל>פלוני<ִ :

תּוֹציא ִצ ְמ ָחהּ
הפעיל] .גורם של קל[ ∼ אתִ :כּי ָכ ָא ֶרץ ִ

ֹלהים )דה”ב כו  =] .4 .(5עשה
ֶאת־יְ הוָ ה ִה ְצ ִליחוֹ ָה ֱא ִ

וּת ִה ָלּה
יח ְצ ָד ָקה ְ
יח ֵכּן ֲאד ֹנָ י יְ הוִ ה יַ ְצ ִמ ַ
יה ַת ְצ ִמ ַ
רוּע ָ
וּכגַ נָּ ה זֵ ֶ
ְ
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עברית

פִּעל =] .הטה ,הרכין[ ∼ את :וְ ִשׁ ַלּ ְח ִתּי־לוֹ צ ִֹעים וְ ֵצ ֻעהוּ

)ישעיה סא .(11

צמק ṣmq

קל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )=

יבש([.

צמת ṣmt

קל =] .כילה ,השמיד[ ∼ אתָ :צ ְמתוּ

)ירמיה מח .(12

צען ṣʿn

ראה טען .I

צעק ṣʿq

ראה זעק.

צער ṣʿr

דּוּ־א ֶבן ִבּי )איכה ג .(53
ֶ
ַבבּוֹר ַחיָּ י וַ יַּ
נפעל =] .כלה ,נשמד[ עומדְ :בּ ֵעת יְ ז ְֹרבוּ נִ ְצ ָמתוּ ְבּ ֻחמּוֹ

קל =] .היה צעיר ,מועט[ עומד :וְ ִה ְר ִבּ ִתים

וְ לֹא יִ ְמ ָעטוּ וְ ִה ְכ ַבּ ְד ִתּים וְ לֹא יִ ְצ ָערוּ )ירמיה ל .(19

קוֹמם )איוב ו .(17
נִ ְד ֲעכוּ ִמ ְמּ ָ

צפד ṣpd

עוּתיָך
פִּעל] .כמו קל[ ∼ אתָ :ע ַלי ָע ְברוּ ֲחרוֹנֶ יָך ִבּ ֶ

ֵיָבשׁ ָהיָ ה ָכ ֵעץ )איכה ד .(8

תוּתנִ י )תהלים פח .(17
ִצ ְמּ ֻ

צפה ṣph I

הפעיל.

וּב ַח ְס ְדָּך ַתּ ְצ ִמית א ָֹיְבי
]כמו קל[ ∼ אתְ :

וְ ַה ֲא ַב ְד ָתּ ָכּל־צ ֲֹר ֵרי נַ ְפ ִשׁי )תהלים קמג .(12

צנח ṣnḥ

קל =] .1 .ירד ,החליק[ עומד :וַ ִתּ ְצנַ ח

ֵמ ַעל ַה ֲחמוֹר )יהושע טו  =] .2 .(18שקע[ עומד :וַ ִתּ ְת ַקע

ת־היָּ ֵתד ְבּ ַר ָקּתוֹ וַ ִתּ ְצנַ ח ָבּ ָא ֶרץ )שופטים ד .(21
ֶא ַ

צנע ṣnʿ

ל־ע ְצ ָמם
עוֹרם ַע ַ
קל =] .יבש[ עומדָ :צ ַפד ָ

קל.

 =] .1ראה ,שמר ,השגיח[

צוֹפיָּ ה ֲה ִליכוֹת ֵבּ ָיתהּ )משלי לא  ← .(27השמטה:
∼ אתִ :
יִ ֶצף יְ הוָ ה ֵבּינִ י ֵוּבינֶ ָך ִכּי נִ ָסּ ֵתר ִאישׁ ֵמ ֵר ֵעהוּ )בראשית לא
 =] .2 .(49התבונן היטב ,הביט[ ∼ ב־ֵ :עינָ יו ַבּגּוֹיִ ם

ִתּ ְצ ֶפּינָ ה )תהלים סו ] (7ראה סעיף  5.5.1הערה .3 .[79
וּמ ַב ֵקּשׁ ַל ֲה ִמיתוֹ
צוֹפה ָר ָשׁע ַל ַצּ ִדּיק ְ
]= צפן ,ארב[ ∼ ל־ֶ :

)תהלים לז .(32

הפעיל] .כפועל אדוורביאלי ,על פעולה

ל־דּ ֶרְך ִע ְמ ִדי
פִּעל =] .התבונן ,הפנה מבטו[ עומדֶ :א ֶ

ֹלהיָך
ם־א ֶ
הנעשית בצניעות[ ∼ לפעול :וְ ַה ְצנֵ ַע ֶל ֶכת ִע ֱ

רוֹער )ירמיה מח .(19
יוֹשׁ ֶבת ֲע ֵ
וְ ַצ ִפּי ֶ

)מיכה ו .(8

צפה ṣph II

צנף ṣnp I

קל =] .כיסה ראשו במצנפת[ עומד:

ְוּב ִמ ְצנֶ ֶפת ַבּד יִ ְצנֹף )ויקרא טז .(4

צנף ṣnp II

קל =] .בעט ,טלטל )?([ ∼ אתָ :צנוֹף

ִצ ָפּה זָ ָהב )מל”א ו ] (22ראה סעיף .[5.10.1.1
מּוּדי ִשׁ ִטּים
פֻּעל> =] .1 .משטח< כוסה[ ∼ >ציפוי<ַ :ע ֵ

קל =] .הלך ,פסע[ עומד :ע ֵֹבר ַבּשּׁוּק

ֵא ֶצל ִפּנָּ הּ וְ ֶד ֶרְך ֵבּ ָיתהּ יִ ְצ ָעד )משלי ז .(8

ְמ ֻצ ִפּים זָ ָהב )שמות כו .(32

> =] .2ציפוי< הושׂם[

ל־ח ֶרשׂ )משלי כו
∼ על >משטח<ֶ :כּ ֶסף ִסיגִ ים ְמ ֻצ ֶפּה ַע ָ
.(23

הפעיל] .גורם של קל[ ∼ את :יִ נָּ ֵתק ֵמ ָא ֳהלוֹ ִמ ְב ַטחוֹ

וְ ַת ְצ ִע ֵדהוּ ְל ֶמ ֶלְך ַבּ ָלּהוֹת )איוב יח .(14

צעה ṣʿh

ָער ְֹך ַה ֻשּׁ ְל ָחן ָצפֹה ַה ָצּ ִפית )ישעיה כא .(5
ל־ה ַבּיִ ת
ת־כּ ַ
פִּעל =] .כיסה[ ∼ >משטח< >ציפוי< :וְ ֶא ָ

ל־א ֶרץ ַר ֲח ַבת יָ ָדיִ ם )ישעיה כב .(18
יִ ְצנָ ְפָך ְצנֵ ָפה ַכּדּוּר ֶא ֶ

צעד ṣʿd

קל =] .כיסה ,שׂם )?([ ∼ >כיסוי<:

צפן ṣpn

קל.

 =] .1ארב[ עומד :יָ גוּרוּ

יצפינו )ק’ יִ ְצפּוֹנוּ( ֵה ָמּה ֲע ֵק ַבי יִ ְשׁמֹרוּ )תהלים נו .(7

קל =] .1 .התכופף ,נרכן[ עומדַ :על־

∼ ל־ :וְ ֵהם ְל ָד ָמם יֶ ֱאר ֹבוּ יִ ְצ ְפּנוּ ְלנַ ְפשׁ ָֹתם )משלי א .(18

את

ל־עץ ַר ֲענָ ן ַא ְתּ צ ָֹעה זֹנָ ה )ירמיה
ָכּל־גִּ ְב ָעה גְּ ב ָֹהה וְ ַת ַחת ָכּ ֵ

 =] .2הסתיר ,שמר[ ∼

ב  =] .2 .(20כופף ,הרכין[ ראה פִּעל.

וּמ ְצ ַוֹתי ִתּ ְצפֹּן ִא ָתְּך )משלי ז  =] .3 .(1ייעד ,הועיד[
ִ
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)×ְ :(18בּנִ י ְשׁמֹר ֲא ָמ ָרי

הענף הכנעני

ר־צ ַפנְ ָתּ
ב־טוּבָך ֲא ֶשׁ ָ
ְ
∼ >דבר< ל>פלוני< )×ָ :(5מה ַר

נפעל] .סביל של קל[ עומד :יִ ְת ָבּ ֲררוּ וְ יִ ְת ַל ְבּנוּ וְ יִ ָצּ ְרפוּ

ִלּ ֵיר ֶאיָך )תהלים לא .(20

ַר ִבּים )דניאל יב .(10

נפעל.

 =] .1נסתר[ עומד :וְ לֹא־נִ ְצ ַפּן ֲעוֹנָ ם ִמנֶּ גֶ ד ֵעינָ י

פִּעל] .בינוני בלבד ,כשם עצם )= אומן המזקק ומעבד

וּמ ְס ַפּר ָשׁנִ ים נִ ְצ ְפּנוּ
)ירמיה טז  =] .2 .(17יועד[ ∼ ל־ִ :

מתכות([.

ֶל ָע ִריץ )איוב טו .(20

צרר ṣrr I

א־יָכ ָלה עוֹד ַה ְצּ ִפינוֹ
הפעיל =] .הסתיר[ ∼ את :וְ ל ֹ ְ

ַצ ֲע ֵדי אוֹנוֹ וְ ַת ְשׁ ִל ֵיכהוּ ֲע ָצתוֹ )איוב יח ] .2 .(7עם נושא

)שמות ב .(3

סתמי ,בציון החוֹוה[ ∼ ל>פלוני< :וַ יִּ ָירא יַ ֲעקֹב ְמאֹד

על התנהגותם הסמנטית והתחבירית של צפן/הצפין ושל יתר פועלי

וַ יֵּ ֶצר לוֹ )בראשית לב ] (8ראה סעיף  =] .3 .[5.1.4קשר

ההסתרה ראה שמש )תשס”ד(.

ף־רוּח ְבּ ָח ְפנָ יו ִמי
ַ
בצרור )= צור  Iקל  ∼ [(2אתִ :מי ָא ַס

צפף ṣpp

פִּלְפֵּל =] .השמיע קול ,צייץ[ עומד:

ְכּסוּס ָעגוּר ֵכּן ֲא ַצ ְפ ֵצף ֶא ְהגֶּ ה ַכּיּוֹנָ ה )ישעיה לח .(14

צפר ṣpr

קל =] .חזר )?([ עומדִ :מי־יָ ֵרא וְ ָח ֵרד יָ שׁ ֹב

וְ יִ ְצפֹּר ֵמ ַהר ַהגִּ ְל ָעד )שופטים ז .(3

צרב /ṣrbזרב zrb

קל =] .1 .היה צר ,דחוק[ עומד :יֵ ְצרוּ

ר־מיִ ם ַבּ ִשּׂ ְמ ָלה )משלי ל .(4
ָצ ַר ַ
פֻּעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= קשור([.
הפעיל =] .1 .לחץ ,הציק[ ∼ ל>פלוני< :וַ ִתּ ְתּנֵ ם ְבּיַ ד

ָצ ֵר ֶיהם וַ יָּ ֵצרוּ ָל ֶהם )נחמיה ט > =] .2 .(27אישה< סבלה
מוֹאב ַבּיּוֹם ַההוּא
בּוֹרי ָ
מצירי לידה[ עומד :וְ ָהיָ ה ֵלב גִּ ֵ

נפעל =] .נשרף[ עומד :לֹא־

ְכּ ֵלב ִא ָשּׁה ְמ ֵצ ָרה )ירמיה מח .(41

ל־פּנִ ים )יחזקאל כא
בוּ־בהּ ָכּ ָ
ִת ְכ ֶבּה ַל ֶה ֶבת ַשׁ ְל ֶה ֶבת וְ נִ ְצ ְר ָ

צרר /ṣrr IIצור ṣwr II

.(3

יהוּדה לֹא־יָ צֹר
הוּדה וִ ָ
∼ את/ל־ֶ :א ְפ ַריִ ם לֹא־יְ ַקנֵּ א ֶאת־יְ ָ

פֻּעל =] .התחמם )?([ עומדְ :בּ ֵעת יְ ז ְֹרבוּ נִ ְצ ָמתוּ )איוב

ת־א ְפ ָריִ ם )ישעיה יא .(13
ֶא ֶ

ו .(17

צרר ṣrr III

צרח ṣrḥ

קל =] .איב ,שנא[

קל =] .צעק[ עומד :קוֹל יוֹם יְ הוָ ה ַמר

קל =] .הייתה אישה צרה[ עומד:

ל־אח ָֹתהּ לֹא ִת ָקּח ִל ְצר ֹר )ויקרא יח .(18
וְ ִא ָשּׁה ֶא ֲ

צ ֵֹר ַח ָשׁם גִּ בּוֹר )צפניה א .(14
יח ַעל־א ָֹיְביו יִ ְתגַּ ָבּר
יע ַאף־יַ ְצ ִר ַ
הפעיל =] .צעק[ עומד :יָ ִר ַ

)ישעיה מב .(13

צרע ṣrʿ

קל] .בינוני פעול בלבד ,כשם עצם ושם

תואר )= נגוע בצרעת([.
פֻּעל] .בינוני בלבד ,כשם עצם ושם תואר )= נגוע
בצרעת([.

צרף ṣrp

ק
קבב qbb

קל =] .קילל )= נקב קל  ∼ [(3את:

ה־לּי ֵאת ָה ָעם ַהזֶּ ה )במדבר כב .(17
וּל ָכה־נָּ א ָק ָב ִ
ְ

קבל qbl

פִּעל.

 =] .1השיג ,העביר לרשותו[

∼ את :וְ ִק ְבּלוּ ַהכּ ֲֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ יִּ ם ִמ ְשׁ ַקל ַה ֶכּ ֶסף וְ ַהזָּ ָהב
וְ ַה ֵכּ ִלים )עזרא ט ∼ • .(30

וּצ ַר ְפ ִתּים
קל =] .זיקק ,בחן[ ∼ אתְ :

את

ת־הטּוֹב
מן :גַּ ם ֶא ַ

ת־ה ָרע לֹא נְ ַק ֵבּל )איוב ב .(10
ֹלהים וְ ֶא ָ
נְ ַק ֵבּל ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ

את

ת־הזָּ ָהב )זכריה יג
וּב ַחנְ ִתּים ִכּ ְבחֹן ֶא ַ
ת־ה ֶכּ ֶסף ְ
ִכּ ְצר ֹף ֶא ַ

 =] .2הסכים שיבוא אליו[ ∼

.(9

אשׁי ַהגְּ דוּד )דה”א יב .(19
ָדּוִ יד וַ יִּ ְתּנֵ ם ְבּ ָר ֵ
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>פלוני< :וַ יְ ַק ְבּ ֵלם

=] .3

עברית

הוּדים ֵאת ֲא ֶשׁר־
התחייב ,הסכים[ ∼ לפעול :וְ ִק ֵבּל ַהיְּ ִ

פֻּעל] .סביל של פִּעל[ עומדָ :שׁ ָמּה ֻק ַבּר ַא ְב ָר ָהם וְ ָשׂ ָרה

ֵה ֵחלּוּ ַל ֲעשׂוֹת )אסתר ט  ∼ • .(23עליו לפעולִ :קיְּ מוּ

ִא ְשׁתּוֹ )בראשית כה .(10

יהם … ִל ְהיוֹת ע ִֹשׂים ֵאת
הוּדים ֲע ֵל ֶ
וקבל )ק’ וְ ִק ְבּלוּ( ַהיְּ ִ

ְשׁנֵ י ַהיָּ ִמים ָה ֵא ֶלּה ִכּ ְכ ָת ָבם וְ ִכזְ ַמנָּ ם )אסתר ט .(27
הפעיל =] .התאים ,ניצב מול[ ∼ אלַ :מ ְק ִבּיֹלת ַה ֻלּ ָלאֹת

ל־אח ָֹתהּ )שמות כו .(5
ִא ָשּׁה ֶא ֲ

קבע qbʿ

קל =] .עשק ,גזל[ ∼ את >פלוני<:

ֹלהים ִכּי ַא ֶתּם ק ְֹב ִעים א ִֹתי וַ ֲא ַמ ְר ֶתּם ַבּ ֶמּה
ֲהיִ ְק ַבּע ָא ָדם ֱא ִ

ְק ַב ֲענוָּך )מלאכי ג .(8

קבץ qbṣ

קל.

 =] .1ריכז ,אגר[ ∼ את :וַ יִּ ְקבֹּץ

ל־הר ַה ַכּ ְר ֶמל
ת־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ַ
הקהיל[ ∼ אתְ :קבֹץ ֵא ַלי ֶא ָ

)מל”א יח .(19
ל־הגּוֹיִ ם
 =] .1התאסף ,התקהל[ ∼ עןמדָ :כּ ַ

נִ ְק ְבּצוּ יַ ְח ָדּו וְ יֵ ָא ְספוּ ְל ֻא ִמּים )ישעיה מג  =] .2 .(9נאסף[
עומד :לֹא ֵת ָא ֵסף וְ לֹא ִת ָקּ ֵבץ )יחזקאל כט .(5
פִּעל.

)תמיד בצמוד אל השתחוה( :וַ יִּ קֹּד ָדּוִ ד ַא ַפּיִ ם ַא ְר ָצה

וַ יִּ ְשׁ ָתּחוּ )שמ”א כד .(9

קדח qdḥ

קל> =] .1 .אש< בערה ,דלקה[ עומד:

ד־שׁאוֹל ַתּ ְח ִתּית )דברים לב
י־אשׁ ָק ְד ָחה ְב ַא ִפּי וַ ִתּ ַיקד ַע ְ
ִכּ ֵ
י־אשׁ ְק ַד ְח ֶתּם
 =] .2 .(22הבעיר ,הדליק[ ∼ >אש<ִ :כּ ֵ

תּוּקד )ירמיה יז ] (4ראה סעיף .[4.1.2
ד־עוֹלם ָ
ָ
ְבּ ַא ִפּי ַע

ת־כּל־א ֶֹכל ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים )בראשית מא  =] .2 .(48אסף,
ֶא ָ

נפעל.

קדד qdd

קל =] .התכופף )לשם כבוד([ עומד

ת־מי
 =] .1ריכז ,אגר[ ∼ את :וַ ְתּ ַק ְבּצוּ ֶא ֵ

ַה ְבּ ֵר ָכה ַה ַתּ ְחתּוֹנָ ה )ישעיה כב  =] .2 .(9אסף ,הקהיל[
ן־ה ַע ִמּים וְ ָא ַס ְפ ִתּי ֶא ְת ֶכם ִמן־
∼ את/ל־ :וְ ִק ַבּ ְצ ִתּי ֶא ְת ֶכם ִמ ָ

קדם  qdmפִּעל =] .1 .בא לקראת ,קיבל[ ∼ את
וּב ַמּיִ ם
א־ק ְדּמוּ ֶא ְת ֶכם ַבּ ֶלּ ֶחם ַ
ל־דּ ַבר ֲא ֶשׁר ל ֹ ִ
>פלוני<ַ :ע ְ

)דברים כג  =] .2 .(5מיהר ,השכים ,פעל מוקדם[
ישׁה )יונה ד ← .(2
ל־כּן ִק ַדּ ְמ ִתּי ִל ְבר ַֹח ַתּ ְר ִשׁ ָ
∼ לפעולַ :ע ֵ

השמטהִ :ק ַדּ ְמ ִתּי ַבנֶּ ֶשׁף וָ ֲא ַשׁוֵּ ָעה )תהלים קיט .(147
הפעיל =] .1 .פעל לפני פלוני )?([ ∼ את >פלוני<ִ :מי

ִה ְק ִדּ ַימנִ י וַ ֲא ַשׁ ֵלּם )איוב מא  =] .2 .(3השיג ,הגיע לפני
א־תגִּ ישׁ וְ ַת ְק ִדּים
פלוני )?([ ∼ בעד >פלוני<ָ :הא ְֹמ ִרים ל ֹ ַ

ַבּ ֲע ֵדינוּ ָה ָר ָעה )עמוס ט .(10

ָה ֲא ָרצוֹת )יחזקאל יא .(17

קדר qdr

פֻּעל =] .נאסף[ עומדְ :מ ֻק ֶבּ ֶצת ֵמ ַע ִמּים ַר ִבּים )יחזקאל

כוֹכ ִבים ָא ְספוּ נָ גְ ָהם )יואל ד .2 .(15
ֶשׁ ֶמשׁ וְ יָ ֵר ַח ָק ָדרוּ וְ ָ

לח .(8
התפעל =] .התאסף ,התקהל[ עומד :וַ יִּ ְת ַק ְבּצוּ ְבנֵ י־

ת־ע ִמּי ָה ְשׁ ָבּ ְר ִתּי
ל־שׁ ֶבר ַבּ ַ
]= נעצב ,התאבל[ עומדַ :ע ֶ

ָק ַד ְר ִתּי ַשׁ ָמּה ֶה ֱחזִ ָק ְתנִ י )ירמיה ח .(21
התפעל =] .נעשה חשוך[ עומד :וְ ַה ָשּׁ ַמיִ ם ִה ְת ַק ְדּרוּ ָע ִבים

ִבנְ ִיָמן ַא ֲח ֵרי ַא ְבנֵ ר וַ יִּ ְהיוּ ַל ֲאגֻ ָדּה ֶא ָחת )שמ”ב ב .(25

קבר qbr

קל.

 =] .1חשׁך ,היה חשוך[ עומד:

קל =] .טמן באדמה[ ∼ אתְ :בּ ִמ ְב ַחר

רוּח וַ יְ ִהי גֶּ ֶשׁם גָּ דוֹל )מל”א יח .(45
וְ ַ
 =] .1עשה לחשוך[ ∼ את :וְ ִה ְק ַדּ ְר ִתּי ֶאת־

ת־מ ֶתָך )בראשית כג .(6
ְק ָב ֵרינוּ ְקבֹר ֶא ֵ

הפעיל.

יוֹאשׁ ְבּשׁ ְֹמרוֹן ִעם
נפעל] .סביל של קל[ עומד :וַ יִּ ָקּ ֵבר ָ

כּ ְֹכ ֵב ֶיהם )יחזקאל לב  =] .2 .(7העציב ,האביל[ ∼ את

ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל )מל”ב יג .(13

על :וָ ַא ְק ִדּר ָע ָליו ְל ָבנוֹן )יחזקאל לא .(15

וּמ ְצ ַריִ ם ְמ ַק ְבּ ִרים ֵאת ֲא ֶשׁר
פִּעל] .כמו קל[ ∼ את/ל־ִ :

קדשׁ qdš

ל־בּכוֹר )במדבר לג .(4
ִה ָכּה יְ הוָ ה ָבּ ֶהם ָכּ ְ

ל־הנֹּגֵ ַע ַבּ ִמּזְ ֵבּ ַח יִ ְק ָדּשׁ )שמות כט .(37
ָכּ ַ
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קל =] .היה קדוש ,נעשה קדוש[ עומד:

הענף הכנעני

 =] .1נעשה קדוש[ עומד :וְ נ ַֹע ְד ִתּי ָשׁ ָמּה ִל ְבנֵ י

פִּעל =] .ייחל ,ציפה[ ∼ ל־ )×ַ :(~20קוֵּ ה ְל ָשׁלוֹם וְ ֵאין

יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ נִ ְק ַדּשׁ ִבּ ְכב ִֹדי )שמות כט  =] .2 .(43התגלה

טוֹב ְל ֵעת ַמ ְר ֵפּה וְ ִהנֵּ ה ְב ָע ָתה )ירמיה ח  ∼ • .(15אל

כקדוש ,נכבד בשל קדושתו[ עומד :וְ לֹא ְת ַח ְלּלוּ ֶאת־

)×ֵ :(5א ַלי ִאיִּ ים יְ ַקוּוּ וְ ֶאל־זְ ר ִֹעי יְ יַ ֵחלוּן )ישעיה נא • .(5

ֵשׁם ָק ְד ִשׁי וְ נִ ְק ַדּ ְשׁ ִתּי ְבּתוְֹך ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל )ויקרא כב .(32

∼ את )×ִ :(~10כּי טוֹב ִקוִּ ִיתי וַ יָּבֹא ָרע )איוב ל .(26

פִּעל =] .1 .טיהר ,עשה לקדוש[ ∼ את :וְ ִק ַדּ ְשׁ ִתּי ֶאת־

קוה qwh II

ְשׁ ִמי ַהגָּ דוֹל ַה ְמ ֻח ָלּל ַבּגּוֹיִ ם )יחזקאל לו  =] .2 .(23כיבד

ל־מקוֹם ֶא ָחד )בראשית א
יִ ָקּווּ ַה ַמּיִ ם ִמ ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ַמיִ ם ֶא ָ

בשל קדושתו[ ∼ את :וְ ִק ַדּ ְשׁ ֶתּם ֶאת־יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת )ירמיה

.(9

יה ָכל־
 =] .2התקהל ,התקבץ[ עומד :וְ נִ ְקוּוּ ֵא ֶל ָ

יז  =] .3 .(22הכין ,הכריז כקדוש[ ∼ אתַ :ק ְדּשׁוּ־צוֹם

ַהגּוֹיִ ם )ירמיה ג .(17

ִק ְראוּ ֲע ָצ ָרה )יואל א .(14

קוט qwṭ I

פֻּעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= מובדל כקדוש/

קוט qwṭ II

נפעל.

מוסמך לשמש בקודש([.
התפעל.

נפעל =] .1 .הצטבר ,נאסף[ עומד:

ראה קוץ.
קל =] .חתך ,קצץ[ ∼ אתֲ :א ֶשׁר־

יָ קוֹט ִכּ ְסלוֹ )איוב ח .(14

יתם
 =] .1היטהר[ עומד :וְ ִה ְת ַק ִדּ ְשׁ ֶתּם וִ ְהיִ ֶ

קום qwm

קל =] .1 .התרומם ,נעמד[ עומד:

ְקד ִֹשׁים )ויקרא כ  =] .2 .(7הראה את קדושתו[ עומד:

וַ יָּ ָקם ָדּוִ ד ֵמ ַעל ִמ ְשׁ ָכּבוֹ )שמ”ב יא ] • .(2במובן סמלי,

נוֹד ְע ִתּי ְל ֵעינֵ י גּוֹיִ ם ַר ִבּים )יחזקאל
וְ ִה ְתגַּ ִדּ ְל ִתּי וְ ִה ְת ַק ִדּ ְשׁ ִתּי וְ ַ

רוּ־ק ֶשׁר וַ יַּ כּוּ
כהכנה לקראת פעולה[ :וַ יָּ ֻקמוּ ֲע ָב ָדיו וַ יִּ ְק ְשׁ ָ

לח .(23

ת־יוֹאשׁ )מל”ב יב ] .2 .(21בכוונה עוינת[ ∼ על/אל
ָ
ֶא
 =] .1הבדיל כקדוש[ ∼ אתָ :כּל־א ְֹצרוֹת

קוּמה ָע ֶל ָיה ַל ִמּ ְל ָח ָמה )עובדיה
>פלוני< )× :(~25קוּמוּ וְ נָ ָ

ַה ֳקּ ָד ִשׁים ֲא ֶשׁר ִה ְק ִדּישׁ ָדּוִ יד ַה ֶמּ ֶלְך )דה”א כו =] .2 .(26

א ] (1ראה סעיף ] .3 .[4.2.2בהקשר של עדות שקר[

ל־ה ְבּכוֹר … ַתּ ְק ִדּישׁ ַליהוָ ה
הועיד כקדוש[ ∼ את ל־ָ :כּ ַ

י־שׁ ֶקר )תהלים כז (12
מוּ־בי ֵע ֵד ֶ
∼ ב>פלוני< )×ִ :(5כּי ָק ִ

ֹלהיָך )דברים טו ] (19ראה סעיף .[5.8.1
ֱא ֶ

]ראה סעיף  =] .4 .[6.1.3התגשם ,התממש[ עומד :קוֹם

הפעיל.

קהה qhh

קל =] .נשחק ,לא היה חד[ עומד:

ָאבוֹת ָא ְכלוּ ב ֶֹסר וְ ִשׁנֵּ י ָבנִ ים ִתּ ְק ֶהינָ ה )ירמיה לא .(29

יָ קוּמוּ ְד ָב ַרי ֲע ֵל ֶיכם ְל ָר ָעה )ירמיה מד > =] .5 .(29בעל
א־קם נָ ִביא עוֹד ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל
תפקיד< נמצא ,היה[ ∼ את :וְ ל ֹ ָ

ְכּמ ֶֹשׁה )דברים לד > =] .6 .(10מחיר< נקבע[ עומד:

א־פנִ ים
ם־ק ָהה ַה ַבּ ְרזֶ ל וְ הוּא ל ֹ ָ
פִּעל] .כמו קל[ עומדִ :א ֵ

ַכּ ֲא ֶשׁר יַ ֲע ִריְך אֹתוֹ ַהכּ ֵֹהן ֵכּן יָ קוּם )ויקרא כז .7 .(14

ִק ְל ַקל )קהלת י .(10

]= >עין< כהתה[ עומד :וַ ֲא ִחיָּ הוּ לֹא־יָ כֹל ִל ְראוֹת ִכּי ָקמוּ

קהל qhl

נפעל =] .נאסף ,נקבץ[ עומד :וַ יִּ ָקּ ֵהל

ל־ה ָעם ֶאל־יִ ְר ְמיָ הוּ ְבּ ֵבית יְ הוָ ה )ירמיה כו .(9
ָכּ ָ
ת־כּל־
הפעיל =] .אסף ,קיבץ[ ∼ את :וַ יַּ ְק ֵהל מ ֶֹשׁה ֶא ָ

אמר ֲא ֵל ֶהם )שמות לה .(1
ֲע ַדת ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ יּ ֹ ֶ

קוה qwh I

ֵעינָ יו ִמ ֵשּׂיבוֹ )מל”א יד .(4
פִּעל =] .1 .הגשים ,מימש[ ∼ את :וְ יִ ֲחלוּ ְל ַקיֵּ ם ָדּ ָבר

)יחזקאל יג  ← .(6השמטה :נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי וָ ֲא ַקיֵּ ָמה )תהלים
קיט .(106

 =] .2ערך ,עשה[ ∼ אתְ :ל ַקיֵּ ם ֵאת־יְ ֵמי

ַה ֻפּ ִרים ָה ֵא ֶלּה ִבּזְ ַמנֵּ ֶיהם )אסתר ט  =] .3 .(31נתן תוקף,

קל] .בינוני בלבד ,כשם עצם )=

וּמ ֲא ַמר ֶא ְס ֵתּר ִקיַּ ם ִדּ ְב ֵרי ַה ֻפּ ִרים ָה ֵא ֶלּה
אישר[ ∼ אתַ :

וְ נִ ְכ ָתּב ַבּ ֵסּ ֶפר )אסתר ט  =] .4 .(32הטיל חובה ,ציווה[

מייחל([.
258

עברית

יהם ִל ְהיוֹת ע ִֹשׂים ֵאת יוֹם
∼ על >פלוני< לפעולְ :ל ַקיֵּ ם ֲע ֵל ֶ

קוֹט ָטה ֲא ֶשׁר ִא ְמ ָר ְתָך לֹא
יתי בֹגְ ִדים וָ ֶא ְת ָ
השמטהָ :ר ִא ִ

ַא ְר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ְלח ֶֹדשׁ ֲא ָדר )אסתר ט  =] .5 .(21החיה,

ָשׁ ָמרוּ )תהלים קיט .(158

נתן קיום[ ∼ אתָ :דּ ְל ָפה נַ ְפ ִשׁי ִמתּוּגָ ה ַקיְּ ֵמנִ י ִכּ ְד ָב ֶרָך

יצנָּ ה
יהוּדה וּנְ ִק ֶ
הפעיל =] .הפחיד[ ∼ את :נַ ֲע ֶלה ִב ָ

)תהלים קיט .(28

וְ נַ ְב ִק ֶענָּ ה ֵא ֵלינוּ )ישעיה ז .(6

עוֹלם שׁ ְֹממוֹת
וּבנוּ ָח ְרבוֹת ָ
פּוֹלֵל =] .בנה ,הציב[ ∼ אתָ :

קור qwr

קל.

]= כרה באר[ עומד )או ←

קוֹממוּ )ישעיה סא .(4
ִראשׁ ֹנִ ים יְ ֵ

השמטה?(ֲ :אנִ י ַק ְר ִתּי וְ ָשׁ ִת ִיתי ַמיִ ם זָ ִרים )מל”ב יט .(34

התפולל =] .קם כאויב[ ∼ ל־ :יְ גַ לּוּ ָשׁ ַמיִ ם ֲעוֹנוֹ וְ ֶא ֶרץ

קושׁ qwš

ראה יקשׁ.

קטל qṭl

רוֹצ ַח
קל =] .הרג[ ∼ אתָ :לאוֹר יָ קוּם ֵ

קוֹמ ָמה לוֹ )איוב כ .(27
ִמ ְת ָ
הפעיל =] .1 .העביר לתנוחת עמידה ,הרים[ ∼ את:
ת־ח ֵברוֹ )קהלת ד .2 .(10
ִכּי ִאם־יִ פֹּלוּ ָה ֶא ָחד יָ ִקים ֶא ֲ
]בכוונה עוינת[ ∼ את >פלוני< על >אלמוני<ִ :כּי ֵה ִקים

ת־ע ְב ִדּי ָע ַלי ְלא ֵֹרב )שמ”א כב  =] .3 .(8בנה,
ְבּנִ י ֶא ַ
ת־ה ַע ֻמּ ִדים ְל ֻא ָלם ַה ֵה ָיכל )מל”א
הציב[ ∼ את :וַ יָּ ֶקם ֶא ָ

ל־ענִ י וְ ֶא ְביוֹן )איוב כד .(14
יִ ְק ָט ָ

קטן qṭn

קל =] .היה זעיר ,פחוּת ערך[ עומד:

ֹלהים )דה”א יז .(17
וַ ִתּ ְק ַטן זֹאת ְבּ ֵעינֶ יָך ֱא ִ
יפה
הפעיל =] .צמצם ,הפחית[ ∼ אתְ :ל ַה ְק ִטין ֵא ָ

ז  =] .4 .(21הגשים ,מימש[ ∼ אתְ :ל ַמ ַען ָה ִקים ֶאת־

ְוּל ַהגְ ִדּיל ֶשׁ ֶקל ְוּל ַעוֵּ ת מֹאזְ נֵ י ִמ ְר ָמה )עמוס ח .(5

ְבּ ִריתוֹ ֲא ֶשׁר־נִ ְשׁ ַבּע ַל ֲאב ֶֹתיָך )דברים ח  =] .5 .(18גרם

קטף qṭp

שיימצא לתפקיד[ ∼ >בעל תפקיד< :וַ יָּ ֶקם יְ הוָ ה שׁ ְֹפ ִטים

ֵר ֶעָך וְ ָק ַט ְפ ָתּ ְמ ִליֹלת ְבּיָ ֶדָך )דברים כג .(26

יּוֹשׁיעוּם )שופטים ב  =] .6 .(16החיה ,נתן קיום[
וַ ִ

נפעל] .סביל של קל[ עומד :ע ֶֹדנּוּ ְב ִאבּוֹ לֹא יִ ָקּ ֵטף )איוב

∼ את :וַ ֲה ִקימ ִֹתי ֶאת־זַ ְר ֲעָך ַא ֲח ֶריָך )שמ”ב ז .(12

ח .(12

הָפעַל =] .1 .הורם[ עומד :נְ ֻאם ָדּוִ ד ֶבּן־יִ ַשׁי וּנְ ֻאם ַהגֶּ ֶבר
ֻה ַקם ָעל )שמ”ב כג  =] .2 .(1נבנה ,הוצב[ עומדְ :בּ ֶא ָחד

הוּקם ַה ִמּ ְשׁ ָכּן )שמות מ .(17
ַלח ֶֹדשׁ ַ

 =] .3הוגשם,

ת־דּ ְב ֵרי יְ הוֹנָ ָדב
הוּקם ֶא ִ
מומש )סביל סתמי([ ∼ אתַ :

ן־ר ָכב )ירמיה לה .(14
ֶבּ ֵ

קוץ /qwṣקוט qwṭ I

קל =] .תלש[ ∼ >צמח<ִ :כּי ָתבֹא ְבּ ָק ַמת

קטר qṭr

פִּעל =] .1 .שרף מנחה או קטורת כדי

ל־ה ְלּ ֵבנִ ים
וּמ ַק ְטּ ִרים ַע ַ
להפיץ עשן[ עומד :ז ְֹב ִחים ַבּגַּ נּוֹת ְ
)ישעיה סה > ∼ • .(3מנחה<ַ :ק ֵטּר יַ ְק ִטירוּן ַכּיּוֹם ַה ֵח ֶלב

)שמ”א ב  =] .2 .(16הגיש לאל עשן מנחה או קטורת,
ֹלהים
עבד אותו[ ∼ ל>אל< :וְ ַק ֵטּר ַל ָבּ ַעל וְ ָהֹלְך ַא ֲח ֵרי ֱא ִ

קל =] .1 .מאס ,בחל[

ֹלקל )במדבר כא .2 .(5
∼ ב־ :וְ נַ ְפ ֵשׁנוּ ָק ָצה ַבּ ֶלּ ֶחם ַה ְקּ ֵ
]= פחד ,ירא[ ∼ מפניֵ :תּ ָעזֵ ב ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ַא ָתּה ָקץ

ִמ ְפּנֵ י ְשׁנֵ י ְמ ָל ֶכ ָיה )ישעיה ז .(16

ֲא ֵח ִרים )ירמיה ז ] (9ראה סעיף .[5.8.1
פֻּעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= אפוף עשן קטורת([.
הפעיל.

 =] .1שרף מנחה או קטורת כדי להפיץ

ל־ה ִמּזְ ֵבּ ַח ְל ַה ְק ִטיר )מל”א יב .(33
עשן[ עומד :וַ יַּ ַעל ַע ַ

יכם ַעל
נפעל =] .מאס ,בחל[ ∼ ב־ :וּנְ קֹט ֶֹתם ִבּ ְפנֵ ֶ

א־ה ֱעלוּ )דה”ב
וּקט ֶֹרת לֹא ִה ְק ִטירוּ וְ ע ָֹלה ל ֹ ֶ
• ∼ קטֹרתְ :

בוֹת ֶיכם )יחזקאל לו .(31
תּוֹע ֵ
יכם וְ ַעל ֲ
ֲעוֹנ ֵֹת ֶ

ת־הרֹאשׁ וְ ֶאת־
כט > ∼ • .(7מנחה< :וַ יַּ ְק ֵטר מ ֶֹשׁה ֶא ָ

לוֹא־מ ַשׂנְ ֶאיָך יְ הוָ ה
ְ
התפולל =] .מאס ,בחל[ ∼ ב־ֲ :ה

ַהנְּ ָת ִחים )ויקרא ח  =] .2 .(20הגיש לאל עשן מנחה או

קוֹטט )תהלים קלט ← .(21
קוֹמ ֶמיָך ֶא ְת ָ
וּב ְת ְ
ֶא ְשׂנָ א ִ

א־לָך ֻעזִּ יָּ הוּ ְל ַה ְק ִטיר
קטורת ,עבד אותו[ ∼ ל>אל< :ל ֹ ְ
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הענף הכנעני

וּמ ְק ִט ִרים
ַליהוָ ה )דה”ב כו > ∼ • .(18קרבן< ל>אל<ַ :

ֹּלתי ָמה ֲא ִשׁ ֶיבךָּ )איוב מ ] (4ראה סעיף =] .3 .[5.1.3
ֵהן ַק ִ

ַליהוָ ה עֹלוֹת )דה”ב יג ] (11ראה סעיף .[5.8.1

י־קלּוּ ַה ַמּיִ ם ֵמ ַעל ָה ָא ֶרץ )בראשית
פחת[ עומד :וַ יֵּ ַדע נ ַֹח ִכּ ַ

ק־עוֹלם ַליהוָ ה
ָ
הָפעַל> =] .מנחה< הוגשה[ ∼ ל>אל<ָ :ח

ח .(11

ָכּ ִליל ָתּ ְק ָטר )ויקרא ו .(15

נפעל.

קיא qyʾ

קל =] .פלט[ ∼ אתַ :כּ ֲא ֶשׁר ָק ָאה ֶאת־

ל־כּן
ל־קל נִ ְר ָכּב ַע ֵ
 =] .1היה מהיר[ עומד :וְ ַע ַ

יִ ַקּלּוּ ר ְֹד ֵפ ֶיכם )ישעיה ל  =] .2 .(16היה קטן בחשיבות[

ַהגּוֹי ֲא ֶשׁר ִל ְפנֵ ֶיכם )ויקרא יח .(28

ֹּלתי עוֹד ִמזֹּאת וְ ָהיִ ִיתי ָשׁ ָפל ְבּ ֵעינָ י )שמ”ב ו .(22
עומד :וּנְ ַק ִ

אמר יְ הוָ ה ַל ָדּג וַ יָּ ֵקא ֶאת־
הפעיל =] .פלט[ ∼ את :וַ יּ ֹ ֶ

 =] .3היה פשוט ,אפשרי[ עומד :נָ ֵקל ַל ֵצּל ִלנְ טוֹת ֶע ֶשׂר

ל־ה ָיַּבּ ָשׁה )יונה ב .(11
יוֹנָ ה ֶא ַ

ַמ ֲעלוֹת )מל”ב כ ] .4 .(10בצירוף על נקלה = ללא

קין qyn

פּוֹלֵל =] .אמר קינה[ ← קידום התוכן:

מאמץ[.

אשׁיָּ הוּ )דה”ב לה  ∼ • .(25קינה:
וַ יְ קוֹנֵ ן יִ ְר ְמיָ הוּ ַעל־י ֹ ִ

י־אישׁ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יְ ַק ֵלּל ֶאת־
פִּעל =] .ארר[ ∼ אתִ :כּ ִ

אוֹתהּ )יחזקאל
נוּה ְבּנוֹת ַהגּוֹיִ ם ְתּקוֹנֵ נָּ ה ָ
ִקינָ ה ִהיא וְ קוֹנְ ָ

יוּמת )ויקרא כ ] (9ראה סעיף .[5.6.3
ת־אמּוֹ מוֹת ָ
ָא ִביו וְ ֶא ִ

לב .(16

פֻּעל =] .נארר[ עומדְ :תּ ֻק ַלּל ֶח ְל ָק ָתם ָבּ ָא ֶרץ )איוב כד

קיץ qyṣ I

קל =] .בילה את הקיץ[ ∼ ב)מקום(:

ל־בּ ֱה ַמת ָה ָא ֶרץ ָע ָליו ֶתּ ֱח ָרף )ישעיה יח
וְ ָקץ ָע ָליו ָה ַעיִ ט וְ ָכ ֶ
.(6

קיץ /qyṣ IIיקץ yqṣ

אוּלי
הפעיל =] .1 .הקטין במשקל ,בעָצמה[ ∼ אתַ :
יכם )שמ”א ו  ← .(5השמטה :וַ יָּ ִטלוּ ֶאת־
יָ ֵקל ֶאת־יָ דוֹ ֵמ ֲע ֵל ֶ

קל/הפעיל =] .התעורר[

ל־היָּ ם ְל ָה ֵקל ֵמ ֲע ֵל ֶיהם )יונה א .(5
ַה ֵכּ ִלים ֲא ֶשׁר ָבּ ֳאנִ יָּ ה ֶא ַ
י־א ֶרץ
 =] .2הקטין בחשיבות[ ∼ אתְ :ל ָה ֵקל ָכּל־נִ ְכ ַבּ ֵדּ ָ

אוּלי יָ ֵשׁן הוּא וְ יִ ָקץ )מל”א יח .(27
עומדַ :

קלה qlh I

.(18

קל =] .שרף ,צלה[ ∼ את :יְ ִשׂ ְמָך יְ הוָ ה

)ישעיה כג  =] .3 .(9הפחית ,גרע חלק[ ∼ מן >שלם<:

ְך־בּ ֶבל ָבּ ֵאשׁ )ירמיה כט
ר־ק ָלם ֶמ ֶל ָ
וּכ ֶא ָחב ֲא ֶשׁ ָ
ְכּ ִצ ְד ִקיָּ הוּ ְ

ן־העֹל ֲא ֶשׁר־נָ ַתן ָא ִביָך ָע ֵלינוּ )מל”א יב .(9
ָה ֵקל ִמ ָ

.(22

השווה את הצירוף הקל מעל בלשון המקרא אל הצירוף ”הקל על”

י־כ ָס ַלי ָמ ְלאוּ נִ ְק ֶלה
נפעל =] .נשרף ,נצלה[ עומדִ :כּ ְ

)תהלים לח .(8

קלה qlh II

נפעל =] .נבזה[ עומדֶ :פּן־י ִֹסיף

ְל ַהכֹּתוֹ … וְ נִ ְק ָלה ָא ִחיָך ְל ֵעינֶ יָך )דברים כה .(3
הפעיל =] .ביזה[ ∼ אתָ :ארוּר ַמ ְק ֶלה ָא ִביו וְ ִאמּוֹ

)דברים כז .(16

קלט qlṭ

קל] .בינוני פעול בלבד ,כשם תואר )=

ם־ק ָהה ַה ַבּ ְרזֶ ל וְ הוּא לֹא־
פִּלְפֵּל =] .1 .ליטש[ ∼ אתִ :א ֵ
ָפנִ ים ִק ְל ַקל )קהלת י  =] .2 .(10טלטל[ ∼ ב־ִ :ק ְל ַקל

ַבּ ִח ִצּים ָשׁ ַאל ַבּ ְתּ ָר ִפים ָר ָאה ַבּ ָכּ ֵבד )יחזקאל כא .(26
התפלפל.

יתי ֶה ָה ִרים וְ ִהנֵּ ה
]= היטלטל[ עומדָ :ר ִא ִ

ל־הגְּ ָבעוֹת ִה ְת ַק ְל ָקלוּ )ירמיה ד .(24
ר ֲֹע ִשׁים וְ ָכ ַ

קלס qls

פִּעל =] .ביזה[ ∼ את :וְ לֹא־הייתי )ק’

ָהיִ ית( ַכּזּוֹנָ ה ְל ַק ֵלּס ֶא ְתנָ ן )יחזקאל טז .(31

פגום בהתפתחותו([.

קלל qll

בעברית בת ימינו ,וראה בעניין זה רפן )תשנ”ח.(68 :

קל =] .1 .היה מהיר[ עומדַ :קלּוּ ִמנְּ ָשׁ ִרים

סוּסיו )ירמיה ד  =] .2 .(13היה קטן בחשיבות[ עומד:
ָ
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אמרוּ לוֹ
התפעל =] .לעג ,זלזל[ ∼ ב־ :וַ יִּ ְת ַק ְלּסוּ־בוֹ וַ יּ ֹ ְ

ֲע ֵלה ֵק ֵר ַח ֲע ֵלה ֵק ֵר ַח )מל”ב ב .(23

עברית

קלע qlʿ I

קל =] .1 .זרק ,השליך ,יידה[ ∼ את:

מוֹתם
הפעיל =] .הכעיס[ ∼ את >פלוני< :וַ יַּ ְכ ִעיסוּהוּ ְבּ ָב ָ

ת־יוֹשׁ ֵבי ָה ָא ֶרץ ַבּ ַפּ ַעם ַהזֹּאת )ירמיה י .(18
ְ
קוֹל ַע ֶא
ִהנְ נִ י ֵ

ִוּב ְפ ִס ֵיל ֶיהם יַ ְקנִ יאוּהוּ )תהלים עח .(58

 =] .2ירה אל מטרה[ ∼ ב>קליע<ָ :כּל־זֶ ה ק ֵֹל ַע ָבּ ֶא ֶבן

קנה qnh

 =] .1העביר לבעלותו,

קל.

ל־ה ַשּׂ ֲע ָרה וְ לֹא יַ ֲח ִטא )שופטים כ .(16
ֶא ַ

קיבל תמורת תשלום[ ∼ >רכוש< מן >פלוני<ַ :ה ָשּׂ ֶדה

פִּעל] .1 .כמו קל  ∼ [1את :וְ ֵאת נֶ ֶפשׁ א ֶֹיְביָך יְ ַק ְלּ ֶענָּ ה

י־חת )בראשית כה ← .(10
ר־קנָ ה ַא ְב ָר ָהם ֵמ ֵאת ְבּנֵ ֵ
ֲא ֶשׁ ָ

] .2כמו קל ← [2

יּוֹבל
השמטה :וְ ָהיָ ה ִמ ְמ ָכּרוֹ ְבּיַ ד ַהקֹּנֶ ה אֹתוֹ ַעד ְשׁנַ ת ַה ֵ

ת־ה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ֶאל־
השמטה :וַ יִּ ַקּח ִמ ָשּׁם ֶא ֶבן וַ יְ ַק ַלּע וַ יַּ ְך ֶא ַ

)ויקרא כה ] (28ראה סעיף  =] .2 .[5.4.1השיג[ ∼ את:

ִמ ְצחוֹ )שמ”א יז .(49

שׁ־דּ ַעת )משלי יח
ה־דּ ַעת וְ אֹזֶ ן ֲח ָכ ִמים ְתּ ַב ֶקּ ָ
ֵלב נָ בוֹן יִ ְקנֶ ָ

ְבּתוְֹך ַכּף ַה ָקּ ַלע )שמ”א כה .(29

קלע qlʿ II

רוּבים
קל =] .שזר[ ∼ את :וְ ָק ַלע ְכּ ִ

וְ ִתמֹרוֹת ְוּפ ֻט ֵרי ִצ ִצּים )מל”א ו .(35

קמט qmṭ

קל =] .תפס[ ∼ את :וַ ִתּ ְק ְמ ֵטנִ י ְל ֵעד

ָהיָ ה )איוב טז .(8
א־עת )איוב
ר־ק ְמּטוּ וְ ל ֹ ֵ
קל סביל =] .נתפס[ עומדֲ :א ֶשׁ ֻ
כב .(16

קמל qml

קל =] .נבל[ עומדָ :קנֶ ה וָ סוּף ָק ֵמלוּ

)ישעיה יט .(6

קמץ qmṣ

ְתּ ֻס ֵכּנִ י ְבּ ֶב ֶטן ִא ִמּי )תהלים קלט .(13
נפעל =] .נלקח תמורת תשלום[ עומד :וְ נִ ְקנָ ה ַה ָשּׂ ֶדה

ָבּ ָא ֶרץ ַהזֹּאת )ירמיה לב .(43
הפעיל =] .עשה לרועה מקנה )?([ ∼ את >פלוני<ִ :כּי

עוּרי )זכריה יג .(5
ָא ָדם ִה ְקנַ נִ י ִמנְּ ָ

קנן qnn

פִּעל =] .בנה קן ,ישב בקן[ עומד:

ִבּ ְס ַעפּ ָֹתיו ִקנְ נוּ ָכּל־עוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם )יחזקאל לא .(6
פֻּעל =] .ישב בקן[ עומד :ישבתי )ק’ י ַֹשׁ ְב ְתּ( ַבּ ְלּ ָבנוֹן

קל =] .לקח מלוא הקומץ[ ∼ את:

ת־אזְ ָכּ ָר ָתהּ )במדבר ה .(26
ן־ה ִמּנְ ָחה ֶא ַ
וְ ָק ַמץ ַהכּ ֵֹהן ִמ ַ

קנא qnʾ

.(15

ית ִכ ְלי ָֹתי
י־א ָתּה ָקנִ ָ
 =] .3יצר ,ברא[ ∼ אתִ :כּ ַ

מקננתי )ק’ ְמ ֻקנַּ נְ ְתּ( ָבּ ֲא ָרזִ ים )ירמיה כב .(23

קסם qsm

קל.

 =] .1עשה כשפים[ עומד:

 =] .1ראה בעין רעה )בשל

יה ְבּ ֶכ ֶסף יִ ְקסֹמוּ )מיכה ג ֶ ∼ • .(11ק ֶסם :וַ יִּ ְק ְסמוּ
יא ָ
וּנְ ִב ֶ

הצלחת הזולת([ ∼ את/ל>פלוני< )× :(4וַ יְ ִהי־לוֹ ִמ ְקנֵ ה־

ְק ָס ִמים וַ יְ נַ ֵחשׁוּ )מל”ב יז  =] .2 .(17חזה ,ניבא[ ∼ את:

וּמ ְקנֵ ה ָב ָקר … וַ יְ ַקנְ אוּ אֹתוֹ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים )בראשית
צֹאן ִ

ם־לְך ָכּזָ ב )יחזקאל כא .(34
ַבּ ֲחזוֹת ָלְך ָשׁוְ א ִבּ ְק ָס ָ

כו  ∼ • .(14ב>פלוני< )× :(8וַ ֵתּ ֶרא ָר ֵחל ִכּי לֹא יָ ְל ָדה

קסס qss

פִּעל.

ְליַ ֲעקֹב וַ ְתּ ַקנֵּ א ָר ֵחל ַבּ ֲאח ָֹתהּ )בראשית ל .(1
חשד ,האשים בבגידה[ ∼

את

=] .2

>פלוני< )× :(3אוֹ־

ת־א ְשׁתּוֹ וְ ִהיא לֹא נִ ְט ָמ ָאה
־קנְ ָאה וְ ִקנֵּ א ֶא ִ
רוּח ִ
ָע ַבר ָע ָליו ַ

)במדבר ה  =] .3 .(14תמך ,התמסר[ ∼ ל־ )×:(10
ל־עמּוֹ )יואל ב .(18
וַ יְ ַקנֵּ א יְ הוָ ה ְל ַא ְרצוֹ וַ יַּ ְחמֹל ַע ַ
]= הכעיס[ ∼

את

.4

א־אל
>פלוני< )×ֵ :(2הם ִקנְ אוּנִ י ְבל ֹ ֵ

ת־פּ ְריָ הּ
פּוֹלֵל =] .קילף )?([ ∼ את :וְ ֶא ִ

קוֹסס וְ ֵיָבשׁ )יחזקאל יז .(9
יְ ֵ

קפא qpʾ

קל =] .נהיה מוצק[ עומדָ :ק ְפאוּ ְתהֹמֹת

ְבּ ֶלב־יָם )שמות טו .(8
יכנִ י
הפעיל =] .עשה למוצק[ ∼ אתֲ :הלֹא ֶכ ָח ָלב ַתּ ִתּ ֵ

וְ ַכגְּ ִבנָּ ה ַתּ ְק ִפּ ֵיאנִ י )איוב י .(10

ִכּ ֲעסוּנִ י ְבּ ַה ְב ֵל ֶיהם )דברים לב .(21

קפד qpd

על הוראותיו של הפועל ִקנּא עיין ברונגרס ).(Brongers 1963

ַחיַּ י )ישעיה לח .(12
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הפעיל =] .גלגל[ ∼ אתִ :ק ַפּ ְד ִתּי ָכא ֵֹרג

הענף הכנעני

קפץ qpṣ I

קל =] .קמץ ,כיווץ[ ∼ את :וְ לֹא ִת ְקפֹּץ

פֻּעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= חתוך ,כרות([.

ֶאת־יָ ְדָך ֵמ ָא ִחיָך ָה ֶא ְביוֹן )דברים טו .(7

קצר qṣr I

וּכרֹאשׁ ִשׁבּ ֶֹלת
נפעל =] .התכווץ[ עומדַ :כּכֹּל יִ ָקּ ְפצוּן ְ

ְס ִפ ַיח ְק ִצ ְירָך לֹא ִת ְקצוֹר )ויקרא כה > ∼ • .(5שדה<:

יִ ָמּלוּ )איוב כד .(24

ֵעינַ יִ ְך ַבּ ָשּׂ ֶדה ֲא ֶשׁר־יִ ְקצֹרוּן )רות ב (9

קפץ qpṣ II

פִּעל =] .דילג[ עומדְ :מ ַד ֵלּג ַעל־

ב־עץ
קל =] .חתך ,חטב[ ∼ את :וַ יִּ ְק ָצ ֵ

קל .ראה קצץ קל.

קל.

 =] .1היה מצומצם,

ָצ ָרה ְכּ ִה ְת ַכּנֵּ ס )ישעיה כח .(20

 .2קצרה נפש/רוח

>פלוני< = פלוני היה חסר סבלנות :וַ ִתּ ְק ַצר נַ ְפשׁוֹ ָלמוּת

הפעיל .ראה קצע הפעיל.

קצע /qṣʿקצה qṣh

הפעיל =] .1 .שפשף,

ת־ה ַבּיִ ת יַ ְק ִצ ַע ִמ ַבּיִ ת ָס ִביב
החליק[ ∼ >משטח< :וְ ֶא ַ
)ויקרא יד  41א( =] .2 .גירד ,הסיר[ ∼ >ציפוי< :וְ ָשׁ ְפכוּ

ל־מחוּץ ָל ִעיר )ויקרא יד  41ב(.
ת־ה ָע ָפר ֲא ֶשׁר ִה ְקצוּ ֶא ִ
ֶא ֶ

)שופטים טז ] • .(16במובן של מיאוס[ קצרה נפש
>פלוני< ב־ :וַ ִתּ ְק ַצר נַ ְפ ִשׁי ָבּ ֶהם וְ גַ ם־נַ ְפ ָשׁם ָבּ ֲח ָלה ִבי

)זכריה יא  .3 .(8קצרה יד >פלוני< מן >דבר< = לא
עלה ביד פלוני להשיג או לעשות דברֲ :ה ָקצוֹר ָק ְצ ָרה

יָ ִדי ִמ ְפּדוּת )ישעיה נ .(2

הָפעַל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= פינתי?([.

פִּעל =] .הקטין באורך[ ∼ אתִ :ק ַצּר ָיָמי )תהלים קב

קל =] .כעס ,רגז[ עומד :וַ יִּ ְקצֹף נַ ֲע ָמן

וַ יֵּ ַלְך )מל”ב ה  ∼ • .(11על/אל :וַ יִּ ְקצֹף ַפּ ְרעֹה ַעל ְשׁנֵ י

ָס ִר ָיסיו )בראשית מ ] (2ראה סעיף .[5.2.1

.(24
לוּמיו
הפעיל =] .הקטין באורך[ ∼ אתִ :ה ְק ַצ ְר ָתּ יְ ֵמי ֲע ָ

)תהלים פט .(46

התפעל =] .התרגז[ עומד :וְ ָהיָ ה ִכי־יִ ְר ַעב וְ ִה ְת ַק ַצּף וְ ִק ֵלּל

אֹלהיו )ישעיה ח .(21
וּב ָ
ְבּ ַמ ְלכּוֹ ֵ
וּבח ֵֹרב ִה ְק ַצ ְפ ֶתּם
הפעיל =] .הכעיס ,הרגיז[ ∼ אתְ :

ֶאת־יְ הוָ ה וַ יִּ ְת ַאנַּ ף יְ הוָ ה ָבּ ֶכם )דברים ט .(8

קצץ /qṣṣקצה qṣh

הפעיל] .כתיב בלבד[ ראה קל.
י־ק ַצר ַה ַמּ ָצּע ֵמ ִה ְשׂ ָתּ ֵר ַע וְ ַה ַמּ ֵסּ ָכה
קטן באורך[ עומדִ :כּ ָ

פִּעל .ראה קצץ פִּעל.

קצף qṣp

הערה  ← .[274השמטהַ :א ָתּה ִתזְ ַרע וְ לֹא ִת ְקצוֹר )מיכה ו

קצר qṣr II

ְך־שׁ ָמּה )מל”ב ו .(6
וַ יַּ ְשׁ ֶל ָ

קצה qṣh

]ראה סעיף 5.10.1.1

.(15

ל־הגְּ ָבעוֹת )שה”ש ב .(8
ֶה ָה ִרים ְמ ַק ֵפּץ ַע ַ

קצב qṣb

קל =] .גזם ,חתך[ ∼ >תבואה<ֵ :את

קרא qrʾ I

קל.

 =] .1פנה בדברים ,זימן[

יה
ת־פּ ָ
∼ ל>פלוני< )× :(~110נִ ְק ָרא ַלנַּ ֲע ָר וְ נִ ְשׁ ֲא ָלה ֶא ִ
)בראשית כד  ∼ • .(57אל >פלוני< )× :(~95וַ יִּ ְק ָרא
אמר ִהנֵּ נִ י )שמ”א ג ∼ • .(4
מוּאל וַ יּ ֹ ֶ
ל־שׁ ֵ
יְ הוָ ה ֶא ְ

קל =] .חתך ,כרת[ ∼ את:

ת־כּ ָפּהּ )דברים כה .(12
וְ ַקצּ ָֹתה ֶא ַ

את

יעם ַל ֲעשׂוֹת
ת־הכּ ֲֹהנִ ים וָ ַא ְשׁ ִבּ ֵ
>פלוני< )× :(~75וָ ֶא ְק ָרא ֶא ַ

ַכּ ָדּ ָבר ַהזֶּ ה )נחמיה ה (12

]ראה סעיף

.[6.1.2

=] .2

 =] .1חתך ,כרת[ ∼ אתִ :ק ֵצּץ ֲעבוֹת ְר ָשׁ ִעים

י־ק ָרא ְשׁ ִמ ָטּה ַליהוָ ה )דברים
הכריז ,הודיע[ ∼ אתִ :כּ ָ

)תהלים קכט  ← .(4פרטיטיב עם ב־ַ :בּיָּ ִמים ָה ֵהם

טו .(2

 =] .3קבע שם כ–[ ∼ שם >אדם/מקום/

ֵה ֵחל יְ הוָ ה ְל ַקצּוֹת ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל )מל”ב י  =] .2 .(32שיבר,

דבר< >שֵׁם< )× :(~100וַ ֵתּ ֶלד ָה ִא ָשּׁה ֵבּן וַ ִתּ ְק ָרא ֶאת־

ל־כּ ֵלי ַהזָּ ָהב ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְשֹׁלמֹה
ת־כּ ְ
רוצץ[ ∼ את :וַ יְ ַק ֵצּץ ֶא ָ

ְשׁמוֹ ִשׁ ְמשׁוֹן )שופטים יג  =] • .(24נתן ,אמר שם[

)מל”ב כד .(13

∼ ל>אדם/מקום/דבר< >שֵׁם< )×ִ :(~65ציד ֹנִ ים יִ ְק ְראוּ

פִּעל.
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ְל ֶח ְרמוֹן ִשׂ ְרי ֹן וְ ָה ֱאמ ִֹרי יִ ְק ְראוּ־לוֹ ְשׂנִ יר )דברים ג (9

קרא /qrʾ IIקרה qrh I

קל =] .1 .התרחש,

 =] • .[5.14כינה[ ∼ >אדם/מקום/דבר<

נפל בחלקו של פלוני[ ∼ את/ל>פלוני< :וְ ַאגִּ ָידה ָל ֶכם

וּשׁ ָע ַריִ ְך ְתּ ִה ָלּה
שׁוּעה חוֹמ ַֹתיִ ְך ְ
>שֵׁם< )× :(6וְ ָק ָראת יְ ָ

ֵאת ֲא ֶשׁר־יִ ְק ָרא ֶא ְת ֶכם ְבּ ַא ֲח ִרית ַהיָּ ִמים )בראשית מט

)ישעיה ס  =] .4 .(18אמר שם אל בפולחן ,בתפילה[

] .2 .(1מקור בצירוף לקראת ,כמילת יחס )= לעבר,

יכם וַ ֲאנִ י
ֹלה ֶ
אתם ְבּ ֵשׁם ֱא ֵ
וּק ָר ֶ
∼ בשם >אל< )×ְ :(~25

לפני([.

]ראה סעיף

ֶא ְק ָרא ְב ֵשׁם־יְ הוָ ה )מל”א יח .(24

 =] .5פיענח מן

הכתב[ ∼ >מסמך< )× :(~15וַ יְ ִהי ִכּ ְקרֹא ֶמ ֶלְך־יִ ְשׂ ָר ֵאל

ת־ה ֵסּ ֶפר )מל”ב ה > ∼ • .(7תוכן של מסמך<:
ֶא ַ
ת־דּ ְב ֵרי יִ ְר ְמיָ הוּ )ירמיה לו .(10
וַ יִּ ְק ָרא ָברוְּך ַבּ ֵסּ ֶפר ֶא ִ
ל־ה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ָשׁ ֵמ ַע ִבּ ְקרֹא ָברוְּך ַבּ ֵסּ ֶפר
← השמטהָ :כּ ַ

ְבּ ָאזְ נֵ י ָה ָעם )ירמיה לו ] (13ראה סעיף .[4.4.1.1

יתי
נפעל =] .1 .נמצא ,נזדמן[ ∼ ב)מקום( :נִ ְקרֹא נִ ְק ֵר ִ

ל־חנִ יתוֹ )שמ”ב א .(6
ְבּ ַהר ַהגִּ ְלבּ ַֹע וְ ִהנֵּ ה ָשׁאוּל נִ ְשׁ ָען ַע ֲ
ל־בּ ְל ָעם )במדבר
ֹלהים ֶא ִ
 =] .2נגלה[ ∼ אל/על :וַ יִּ ָקּר ֱא ִ
כג .(16 ,4
הפעיל =] .1 .גרם שיתרחש[ ∼ את >פלוני< >אירוע<:
ל־ה ָר ָעה ַהזֹּאת )ירמיה לב .2 .(23
וַ ַתּ ְק ֵרא א ָֹתם ֵאת ָכּ ָ

 =] .1ניתן ,נאמר שם )סביל סתמי([

יתם ָל ֶכם ָע ִרים
]= עשה שיימצא ,שיזדמן[ ∼ את :וְ ִה ְק ִר ֶ

∼ ל>אדם/מקום/דבר< >שֵׁם< )×ִ :(5כּי יָ ַד ְע ִתּי ָבּגוֹד

ָע ֵרי ִמ ְק ָלט ִתּ ְהיֶ ינָ ה ָל ֶכם )במדבר לה  ← .(11השמטה:

קל סביל.

ִתּ ְבגּוֹד וּפ ֵֹשׁ ַע ִמ ֶבּ ֶטן ק ָֹרא ָלְך )ישעיה מח .(8

=] .2

אמר שם אל בתפילה )?([ ∼ בשם >אל< )×ֶ :(1אל־גּוֹי

לֹא־ק ָֹרא ִב ְשׁ ִמי )ישעיה סה .(1

קרב qrb

קל.

 =] .1ניגש ,בא למקום קרוב[

וּב ָק ְר ָב ָתם ֶאל־
מוֹעד ְ
ֵ
∼ ל)כיוון/יעד(ְ :בּב ָֹאם ֶאל־א ֶֹהל

ם־ח ֵפץ ָבּהּ ַה ֶמּ ֶלְך וְ נִ ְק ְר ָאה
נפעל =] .1 .זומן[ עומדִ :כּי ִא ָ

ְב ֵשׁם )אסתר ב  =] .2 .(14הוזכר ,צוין ,נאמר[ עומד:
הוּדה )ירמיה
ל־אישׁ יְ ָ
ִאם־יִ ְהיֶ ה עוֹד ְשׁ ִמי נִ ְק ָרא ְבּ ִפי ָכּ ִ
מד .(26

ַה ְק ֵרה־נָ א ְל ָפנַ י ַהיּוֹם )בראשית כד .(12

> =] .3שֵׂם אדם/מקום/דבר< נקבע כ–[

∼ >שֵׁם< )× :(5לֹא־יִ ָקּ ֵרא ִשׁ ְמָך עוֹד יַ ֲעקֹב ִכּי ִאם־יִ ְשׂ ָר ֵאל

יִ ְהיֶ ה ְשׁ ֶמָך )בראשית לה  =] • .(10ניתן ,נאמר שם
)סביל סתמי([ ∼ ל>אדם/מקום/דבר< >שֵׁם< )×:(11
ִכּי ַלנָּ ִביא ַהיּוֹם יִ ָקּ ֵרא ְל ָפנִ ים ָהר ֶֹאה )שמ”א ט =] • .(9

ַה ִמּזְ ֵבּ ַח )שמות מ  ← .(32השמטה :וַ ִתּ ְק ְרבוּן וַ ַתּ ַע ְמדוּן

ַתּ ַחת ָה ָהר )דברים ד (11

]ראה סעיף

.[5.3.3

.2

ל־א ְשׁתּוֹ לֹא ִת ְק ָרב
]במשמעות מינית[ ∼ אל >פלוני<ֶ :א ִ

)ויקרא יח > =] .3 .(14ארוע< היה קרוב בזמן[ עומד:
י־דוִ ד ָלמוּת )מל”א ב .(1
וַ יִּ ְק ְרבוּ יְ ֵמ ָ
ל־ה ַבּיִ ת
נפעל =] .1 .הובא[ ∼ ל)כיוון/יעד( :וְ נִ ְק ַרב ַבּ ַע ַ

ֹלהים )שמות כב  =] .2 .(7ניגש )?([ ← השמטה:
ל־ה ֱא ִ
ֶא ָ
וְ נִ ְק ַר ְב ֶתּם ַבּבּ ֶֹקר ְל ִשׁ ְב ֵט ֶיכם )יהושע ז .(14

>אדם/מקום/דבר< כונה[ ∼ >שֵׁם< )× :(6וְ ַא ֶתּם כּ ֲֹהנֵ י

פִּעל =] .1 .הביא למקום קרוב[ ∼ את ל)כיוון/יעד(:

יְ הוָ ה ִתּ ָקּ ֵראוּ )ישעיה סא ] (6ראה סעיף =] .4 .[5.14

ל־א ָחד )יחזקאל לז  ← .(17השמטה:
וְ ָק ַרב א ָֹתם ֶא ָחד ֶא ֶ

>שם פלוני< יוחס ל– ,צוין כסימן לבעלותו על[ ∼ על

מוֹת ֶיכם )ישעיה מא .2 .(21
ָק ְרבוּ ִר ְיב ֶכם … ַהגִּ ישׁוּ ֲע ֻצ ֵ

ת־ה ִעיר וְ נִ ְק ָרא ְשׁ ִמי ָע ֶל ָיה )שמ”ב
ן־א ְלכֹּד ֲאנִ י ֶא ָ
)×ֶ :(~20פּ ֶ

]= גרם שיחול במועד קרוב[ ∼ >ארוע<ֵ :ק ַר ְב ִתּי ִצ ְד ָק ִתי

יב > =] .5 .(28תוכן של מסמך< פוענח מן הכתב[

שׁוּע ִתי לֹא ְת ַא ֵחר )ישעיה מו =] .3 .(13
וּת ָ
לֹא ִת ְר ָחק ְ

ת־ס ֶפר ַהזִּ ְכר ֹנוֹת ִדּ ְב ֵרי ַהיָּ ִמים
אמר ְל ָה ִביא ֶא ֵ
עומד :וַ יּ ֹ ֶ

היה על סף ,עמד[ ∼ לפעולִ :כּי ֵק ְרבוּ ָלבוֹא )יחזקאל

וַ יִּ ְהיוּ נִ ְק ָר ִאים ִל ְפנֵ י ַה ֶמּ ֶלְך )אסתר ו .(1

לו .(8
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וּפ ְרעֹה
הפעיל =] .1 .ניגש ,בא למקום קרוב[ עומדַ :

קרן qrn

ִה ְק ִריב … וְ ִהנֵּ ה ִמ ְצ ַריִ ם נ ֵֹס ַע ַא ֲח ֵר ֶיהם )שמות יד .2 .(10

ִכּי ָק ַרן עוֹר ָפּנָ יו )שמות לד .(29

]= הביא למקום קרוב[ ∼ את ל)כיוון/יעד(ַ :ה ְק ֵרב ֵא ֶליָך

הפעיל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= בעל קרניים([.

ת־א ֲהר ֹן ָא ִחיָך )שמות כח  ← .(1השמטה :וְ ִה ְק ַר ְב ִתּיו
ֶא ַ

וְ נִ גַּ שׁ ֵא ָלי )ירמיה ל .(21

 =] .3גרם שיחול במועד

נוֹתיִ ְך
ד־שׁ ָ
יָמיִ ְך וַ ָתּבוֹא ַע ְ
קרוב[ ∼ >ארוע< :וַ ַתּ ְק ִר ִיבי ַ

)יחזקאל כב  =] .4 .(4היה על סף ,עמד[ ∼ לפעול:
ְכּמוֹ ָה ָרה ַתּ ְק ִריב ָל ֶל ֶדת )ישעיה כו  =] .5 .(17זָבח[
∼ >קרבן<ְ :בּיוֹם ַה ְק ִריבוֹ ֶאת־זִ ְבחוֹ יֵ ָא ֵכל )ויקרא ז .(16
• ∼ >קרבן< ל>אל< :וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ִמנְ ָחה ֲח ָד ָשׁה ַליהוָ ה

)ישעיה מו .(2

קרע qrʿ

קל =] .1 .חתך לחתיכות ,חורר[ ∼ את:

ִק ְרעוּ ִבגְ ֵד ֶיכם וְ ִחגְ רוּ ַשׂ ִקּים וְ ִס ְפדוּ ִל ְפנֵ י ַא ְבנֵ ר )שמ”ב ג
ת־ה ַמּ ְמ ָל ָכה
 =] .2 .(31תלש ,עקר[ ∼ את מן :וָ ֶא ְק ַרע ֶא ַ

ִמ ֵבּית ָדּוִ ד וָ ֶא ְתּנֶ ָה ָלְך )מל”א יד ] (8ראה סעיף .[6.1.7
וַ יִּ ָקּ ַרע )שמ”א טו  =] .2 .(27נשבר לחלקים[ עומד:

ראה קרא .II

קרה qrh II

קרס qrs

קל =] .נפל[ עומדָ :ק ְרסוּ ָכ ְרעוּ יַ ְח ָדּו

ף־מ ִעילוֹ
נפעל =] .1 .נחתך לחתיכות[ עומד :וַ יַּ ֲחזֵ ק ִבּ ְכנַ ְ

)ויקרא כג ] (16ראה סעיף .[5.8.1

קרה qrh I

קל =] .זהר ,אור[ עומד :וּמ ֶֹשׁה לֹא־יָ ַדע

ן־ה ִמּזְ ֵבּ ַח )מל”א יג .(5
וְ ַה ִמּזְ ֵבּ ַח נִ ְק ָרע וַ יִּ ָשּׁ ֵפְך ַה ֶדּ ֶשׁן ִמ ַ

פִּעל =] .ציפה בקורות[ ∼ את:

ת־שׁ ֲע ֵרי ַה ִבּ ָירה )נחמיה ב
ן־לי ֵע ִצים ְל ָקרוֹת ֶא ַ
ֲא ֶשׁר יִ ֶתּ ִ
.(8

קרץ qrṣ

קל.

 =] .1סגר ,קמץ[ ∼ את :ע ֶֹצה

ֵעינָ יו ַל ְחשׁ ֹב ַתּ ְה ֻפּכוֹת ק ֵֹרץ ְשׂ ָפ ָתיו ִכּ ָלּה ָר ָעה )משלי טז
 =] .2 .(30עצם עין לרגע ,מצמץ[ ∼ עיןַ :אל־יִ ְשׂ ְמחוּ־

קרח qrḥ

קל =] .עשה קרחת[ עומדָ :ק ְר ִחי

צוּ־עיִ ן )תהלים לה • .(19
ִלי א ַֹיְבי ֶשׁ ֶקר שׂ ֹנְ ַאי ִחנָּ ם יִ ְק ְר ָ

ל־בּנֵ י ַתּ ֲענוּגָ יִ ְך ַה ְר ִח ִבי ָק ְר ָח ֵתְך ַכּנֶּ ֶשׁר )מיכה א (16
וָ גֹזִּ י ַע ְ

∼ בעין :ק ֵֹרץ ְבּ ֵעינָ יו מ ֵֹלל ְבּ ַרגְ ָלו מ ֶֹרה ְבּ ֶא ְצ ְבּע ָֹתיו )משלי

]ראה סעיף  ∼ • .[5.2.2.2קרחה :לֹא־יקרחה )ק’ יִ ְק ְרחוּ(

ו ] (13ראה סעיף .[5.10.3.2

אשׁם ְוּפ ַאת זְ ָקנָ ם לֹא יְ גַ ֵלּחוּ )ויקרא כא .(5
ָק ְר ָחה ְבּר ֹ ָ

קל סביל =] .נתלש ,נחתך[ ∼ מןֵ :מח ֶֹמר ק ַֹר ְצ ִתּי גַ ם־

נפעל =] .נעשתה קרחת )סביל סתמי([ עומד :וְ לֹא־

ָאנִ י )איוב לג .(6

יִ ְס ְפּדוּ ָל ֶהם וְ לֹא יִ ְתגּ ַֹדד וְ לֹא יִ ָקּ ֵר ַח ָל ֶהם )ירמיה טז (6

קרר qrr I

וּמ ַחץ ַפּ ֲא ֵתי
פִּלְפֵּל =] .שיבר[ ∼ אתָ :

]ראה סעיף .[5.2.2.2

י־שׁת )במדבר כד .(17
ל־בּנֵ ֵ
מוֹאב וְ ַק ְר ַקר ָכּ ְ
ָ

הפעיל] .כמו קל[ ∼ קרחה :וְ ִה ְק ִריחוּ ֵא ַליִ ְך ָק ְר ָחה

קרר qrr II

הפעיל =] .צינן[ ∼ אתְ :כּ ָה ִקיר בור

וְ ָחגְ רוּ ַשׂ ִקּים ָוּבכוּ ֵא ַליִ ְך )יחזקאל כז .(31

)ק’ ַבּיִ ר( ֵמ ֶימ ָיה ֵכּן ֵה ֵק ָרה ָר ָע ָתהּ )ירמיה ו .(7

ל־כּ ֵתף
הָפעַל =] .נעשה קרח[ עומדָ :כּל־רֹאשׁ ֻמ ְק ָרח וְ ָכ ָ

קשׁב qšb

רוּטה )יחזקאל כט .(18
ְמ ָ

קרם qrm

קל =] .שמע ,האזין[ ← השמטה :וְ לֹא

ִת ְשׁ ֶעינָ ה ֵעינֵ י ר ִֹאים וְ ָאזְ נֵ י שׁ ְֹמ ִעים ִתּ ְק ַשׁ ְבנָ ה )ישעיה לב

קל> =] .1 .קרום< צמח[ עומד :וַ יִּ ְק ַרם

.(3

ֲע ֵל ֶיהם עוֹר ִמ ְל ָמ ְע ָלה )יחזקאל לז  =] .2 .(8הצמיח[

הפעיל.

יכם עוֹר
יכם ָבּ ָשׂר וְ ָק ַר ְמ ִתּי ֲע ֵל ֶ
∼ >קרום< :וְ ַה ֲע ֵל ִתי ֲע ֵל ֶ

ט־אזְ נֶ ָך )משלי ד  ∼ • .(20את
ִל ְד ָב ַרי ַה ְק ִשׁ ָיבה ַל ֲא ָמ ַרי ַה ָ

)יחזקאל לז .(6

)×ַ :(4ה ְק ִשׁ ָיבה ִרנָּ ִתי ַה ֲאזִ ינָ ה ְת ִפ ָלּ ִתי )תהלים יז (1
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 =] .1שמע ,האזין[ ∼ ל/אל/על )×ְ :(18בּנִ י
]ראה

עברית

ל־עמּוֹ
ל־מנַ ֶשּׁה וְ ֶא ַ
סעיף  ← .[5.5.2השמטה :וַ יְ ַד ֵבּר יְ הוָ ה ֶא ְ

וְ לֹא ִה ְק ִשׁיבוּ )דה”ב לג .(10

 =] .2נענה[ ∼ בקול:

נוּנוֹתי )תהלים
ַה ֲאזִ ינָ ה יְ הוָ ה ְתּ ִפ ָלּ ִתי וְ ַה ְק ִשׁ ָיבה ְבּקוֹל ַתּ ֲח ָ
פו ] (6ראה סעיף  5.5.2הערה .[92

קשׁה qšh

פִּעל =] .ליפף וחיבר[ ∼ אתִ :כּי ֻכ ָלּם ָכּ ֲע ִדי ִת ְל ָבּ ִשׁי

וּת ַק ְשּׁ ִרים ַכּ ַכּ ָלּה )ישעיה מט .(18
ְ
פֻּעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= חזק([.
התפעל =] .התקומם ,מרד[ ∼ על/אלִ :ה ְת ַק ְשּׁרוּ ָע ָליו

קל =] .היה קשה ,כבד ,חמור[ עומד:

ָארוּר ַא ָפּם ִכּי ָעז וְ ֶע ְב ָר ָתם ִכּי ָק ָשׁ ָתה )בראשית מט .(7

ֲע ָב ָדיו ִבּ ְד ֵמי ְבּנֵ י יְ הוֹיָ ָדע ַהכּ ֵֹהן וַ יַּ ַה ְרגֻ הוּ )דה”ב כד .(25

קשׁשׁ qšš I

נפעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= דחוק ,לחוץ([.

קוֹשׁשׁוּ
קל =] .התכופף )?([ עומדִ :ה ְת ְ

וָ קוֹשּׁוּ ַהגּוֹי לֹא נִ ְכ ָסף )צפניה ב .(1

פִּעל =] .סבל ,חש קשיים[ עומד :וַ ֵתּ ֶלד ָר ֵחל וַ ְתּ ַקשׁ

ְבּ ִל ְד ָתּהּ )בראשית לה .(16
הפעיל =] .1 .סבל ,חש קשיים[ עומד :וַ יְ ִהי ְב ַה ְקשׁ ָֹתהּ

אמר ָלהּ ַה ְמיַ ֶלּ ֶדת )בראשית לה =] .2 .(17
ְבּ ִל ְד ָתּהּ וַ תּ ֹ ֶ

התפולל =] .התכופף )?([ ראה קל.

קשׁשׁ qšš II

פּוֹלֵל =] .אסף ,ליקט[ ∼ >קש/

עצים<ֵ :הם יֵ ְלכוּ וְ ק ְֹשׁשׁוּ ָל ֶהם ֶתּ ֶבן )שמות ה .(7

עשה לקשה ,כבד ,חמור[ ∼ אתָ :א ִביָך ִה ְק ָשׁה ֶאת־

ֻע ֵלּנוּ וְ ַע ָתּה ָה ֵקל ֵמ ֲעב ַֹדת ָא ִביָך ַה ָקּ ָשׁה )דה”ב י .3 .(4
סוֹר ֶרת וְ ָע ְר ָפּם
∼ עֹרף = נהג בעקשנות :וַ יִּ ְתּנוּ ָכ ֵתף ֶ
י־ה ְק ָשׁה
ִה ְקשׁוּ וְ לֹא ָשׁ ֵמעוּ )נחמיה ט  ← .(29השמטהִ :מ ִ

ר
ראה rʾh

קל.

 =] .1היה בעל כושר ראייה[

ֵא ָליו וַ יִּ ְשׁ ָלם )איוב ט  =] .4 .(4התנגד ,הערים קשיים[

עומד :וְ ֵעינָ יו ָק ָמה וְ לֹא יָ כוֹל ִל ְראוֹת )שמ”א ד =] .2 .(15

י־ה ְק ָשׁה ַפ ְרעֹה ְל ַשׁ ְלּ ֵחנוּ )שמות יג .(15
∼ לפעול :וַ יְ ִהי ִכּ ִ

קלט בעיניו או בשכלו[ ∼ את/ל־ )× :(~610וְ טוֹב ַל ֵעינַ יִ ם

] .5כפועל מעריך[ ∼ לפעולִ :ה ְק ִשׁ ָית ִל ְשׁאוֹל )מל”ב ב

ת־ה ָשּׁ ֶמשׁ )קהלת יא } ∼ • .(7תוכן{ )×:(~160
ִל ְראוֹת ֶא ַ

] (10ראה סעיף .[5.11

י־מ ְת ַא ֶמּ ֶצת ִהיא ָל ֶל ֶכת ִא ָתּהּ )רות א ← .(18
וַ ֵתּ ֶרא ִכּ ִ

קשׁח qšḥ

הפעיל =] .1 .עשה לקשה ,לעיקש[

יח ִל ֵבּנוּ ִמיִּ ְר ָא ֶתָך
∼ אתָ :ל ָמּה ַת ְת ֵענוּ יְ הוָ ה ִמ ְדּ ָר ֶכיָך ַתּ ְק ִשׁ ַ

)ישעיה סג  =] .2 .(17התאכזר ,התייחס קשה אל[
א־להּ )איוב לט .(16
יה ְלּל ֹ ָ
יח ָבּנֶ ָ
∼ את >פלוני<ִ :ה ְק ִשׁ ַ

קשׁר qšr

קל =] .1 .ליפף וחיבר[ ∼ את :וַ ִתּ ְקשׁ ֹר

ת־תּ ְקוַ ת ַה ָשּׁנִ י ַבּ ַחלּוֹן )יהושע ב  =] .2 .(21התקומם,
ֶא ִ
ירוּשׁ ַלםִ וַ יָּ נָ ס
מרד[ ∼ ֶק ֶשׁר על :וַ יִּ ְק ְשׁרוּ ָע ָליו ֶק ֶשׁר ִבּ ָ
ישׁה )מל”ב יד  ← .(19השמטהִ :הנֵּ ה ֲאנִ י ָק ַשׁ ְר ִתּי ַעל־
ָל ִכ ָ

ֲאד ֹנִ י וָ ֶא ְה ְרגֵ הוּ )מל”ב י .(9
חוֹמה וַ ִתּ ָקּ ֵשׁר
ת־ה ָ
נפעל =] .1 .חובר[ עומד :וַ נִּ ְבנֶ ה ֶא ַ

אכה
ת־הנַּ ַער ִכּי־ע ֵֹשׂה ְמ ָל ָ
קידום התוכן :וַ יַּ ְרא ְשֹׁלמֹה ֶא ַ

הוּא )מל”א יא (28

]ראה סעיף

 ← .[5.12.2השמטה

ל־א ִחיו ָמן הוּא
אמרוּ ִאישׁ ֶא ָ
)× :(~200וַ יִּ ְראוּ ְבנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ יּ ֹ ְ

)שמות טז .(15

 =] .3הפנה מבטו[ ∼

ל)כיוון/יעד(

ל־קדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִתּ ְר ֶאינָ ה )ישעיה יז (7
)בודדים( :וְ ֵעינָ יו ֶא ְ
]ראה סעיף  =] .4 .[5.5.1התבונן היטב ,הביט[ ∼ ב־:
א־ת ְשׁ ַכּח ֶאת־
ם־ראֹה ִת ְר ֶאה ָבּ ֳענִ י ֲא ָמ ֶתָך וּזְ ַכ ְר ַתּנִ י וְ ל ֹ ִ
ִא ָ

ֲא ָמ ֶתָך )שמ”א א ] .5 .(11עם נימה של שמחה לאיד[
ל־צ ָרה ִה ִצּ ָילנִ י ְוּבא ַֹיְבי ָר ֲא ָתה ֵעינִ י )תהלים
∼ ב־ִ :כּי ִמ ָכּ ָ
נד ] (9ראה סעיף ] .6 .[5.5.1בינוני פעול כשם תואר )=
מתאים ,נאות([.

ד־ח ְציָ הּ )נחמיה ג  =] .2 .(38דבק[ ∼ ב־:
חוֹמה ַע ֶ
ל־ה ָ
ָכּ ַ

על הופעתה של והנה לצד ראה להצגת משפט תוכן ראה קוגוט

וְ נֶ ֶפשׁ יְ הוֹנָ ָתן נִ ְק ְשׁ ָרה ְבּנֶ ֶפשׁ ָדּוִ ד )שמ”א יח .(1

)תשמ”ז ;(258–252 :צבי ).(Zewi 1996b
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הענף הכנעני

קל סביל =] .נקלט בעיניים[ עומד :יִ ֶכל ְבּ ָשׂרוֹ ֵמר ִֹאי

רבב /rbb IIרבה rbh II

מוֹתיו לֹא ֻראּוּ )איוב לג .(21
ושפי )ק’ וְ ֻשׁפּוּ( ַע ְצ ָ

וַ יִּ ְשׁ ַלח ִח ָצּיו וַ יְ ִפ ֵיצם ְוּב ָר ִקים ָרב וַ יְ ֻה ֵמּם )תהלים יח .(15

נפעל =] .1 .נקלט בעיניים או בשכל[ עומד :וְ נִ ְר ֲא ָתה

רבד rbd

ַה ֶקּ ֶשׁת ֶבּ ָענָ ן )בראשית ט  =] .2 .(14התגלה ,נודע[

ָר ַב ְד ִתּי ַע ְר ִשׂי )משלי ז .(16

ל־שֹׁלמֹה ֵשׁנִ ית
∼ אל/על >פלוני< )× :(~40וַ יֵּ ָרא יְ הוָ ה ֶא ְ

רבה /rbh Iרבב rbb I

ַכּ ֲא ֶשׁר נִ ְר ָאה ֵא ָליו ְבּגִ ְבעוֹן )מל”א ט  ∼ • .(2ל>פלוני<
)×ֵ :(7מ ָרחוֹק יְ הוָ ה נִ ְר ָאה ִלי )ירמיה לא .(3

=] .3

קל =] .ירה[ ∼ את:

קל =] .כיסה במרבד[ ∼ אתַ :מ ְר ַב ִדּים

קל =] .1 .היה גדול

בכמות ,בחשיבות ,בעָצמה[ עומדִ :כּי ַרבּוּ ֵמ ַא ְר ֶבּה וְ ֵאין

ָל ֶהם ִמ ְס ָפּר )ירמיה מו  =] .2 .(23היה קשה ,כבד,

הופיע ,התייצב )בעלייה לרגל([ ∼ את פני >אל<:

א־ר ְב ָתה ַמ ָכּה ַבּ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים )שמ”א
חזק[ עומדִ :כּי ַע ָתּה ל ֹ ָ

ֹלהיָך ָשֹׁלשׁ ְפּ ָע ִמים ַבּ ָשּׁנָ ה
ת־פּנֵ י יְ הוָ ה ֱא ֶ
ֹלתָך ֵל ָראוֹת ֶא ְ
ַבּ ֲע ְ

יד .(30

)שמות לד .(24

פִּעל =] .1 .הגדיל בכמות ,בחשיבות ,בעָצמה[ ∼ את:

 =] .1קלט בעיניים )הוראה הדדית([ ←

ַר ֶבּה ְצ ָב ֲאָך וָ ֵצ ָאה )שופטים ט  =] .2 .(29גידל ,טיפח[

אמר יַ ֲעקֹב ְל ָבנָ יו ָל ָמּה ִתּ ְת ָראוּ )בראשית מב
ריבוי :וַ יּ ֹ ֶ

גוּר ָיה )יחזקאל יט .(2
∼ אתְ :בּתוְֹך ְכּ ִפ ִרים ִר ְבּ ָתה ֶ

 =] .2 .(1התמודד בקרב )הוראה הדדית([ ∼ פנים

ית
א־ר ִבּ ָ
ֹר־ע ְמָּך ְבלֹא־הוֹן וְ ל ֹ ִ
 =] .3הפריז[ עומדִ :תּ ְמכּ ַ

הוֹאשׁ … ֵלאמֹר
← ריבויָ :אז ָשׁ ַלח ֲא ַמ ְציָ ה ַמ ְל ָא ִכים ֶאל־יְ ָ

ִבּ ְמ ִח ֵיר ֶיהם )תהלים מד .(13

ְל ָכה נִ ְת ָר ֶאה ָפנִ ים )מל”ב יד .(8

פֻּעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= מוכפל לרבבות([.

התפעל.

הפעיל =] .1 .גרם שיקלוט בעיניו או בשכלו ,הציג,
יידע[ ∼

את

הפעיל.

 =] .1הגדיל בכמות ,בחשיבות ,בעָצמה[

>פלוני< >דבר<ָ :ל ָמּה ַת ְר ֵאנִ י ָאוֶ ן וְ ָע ָמל

ת־מוֹפ ַתי ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם
ְ
את ַֹתי וְ ֶא
יתי ֶאת־ ֹ
∼ את/ל־ :וְ ִה ְר ֵבּ ִ

>פלוני< }תוכן{ֲ :אנִ י ַא ְר ֶאךָּ

)שמות ז ] .2 .(3כפועל אדוורביאלי[ ∼ לפעול :וְ ָהיָ ה

)חבקוק א ∼ • .(3

את

ה־ה ָמּה ֵא ֶלּה )זכריה א ] .2 .(9עם נימה של שמחה
ָמ ֵ

ִכּי ִה ְר ְבּ ָתה ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה )שמ”א א (12

ֹלהים יַ ְר ֵאנִ י ְבשׁ ְֹר ָרי )תהלים
לאיד[ ∼ את >פלוני< ב־ֱ :א ִ

.[5.11

נט ] (11ראה סעיף .[5.5.1

רבה rbh II

הָפעַל> =] .1 .דבר< הוצג[ ∼ את >פלוני< :נֶ גַ ע ָצ ַר ַעת

רבך rbk

ת־הכּ ֵֹהן )ויקרא יג > =] .2 .(49פלוני<
הוּא וְ ָה ְר ָאה ֶא ַ
ת־ה ִמּ ְשׁ ָכּן ְכּ ִמ ְשׁ ָפּטוֹ ֲא ֶשׁר
יודע[ ∼ >דבר< :וַ ֲה ֵקמ ָֹת ֶא ַ

ָה ְר ֵא ָית ָבּ ָהר )שמות כו .(30
על האפשרות להעמיד כל אחד משני המושאים של הפועל בבניין
הפעיל כנושא של הפועל בהָפעל ראה קינברג )Kinberg 1981:

.(12–13

ראם rʾm

ראה רום.

רבב rbb I

ראה רבה .I

]ראה סעיף

ראה רבב .II

הָפעַל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )=

מעורבב([.

רבע rbʿ I

קל.

 =] .1שכב ,נשכב )= רבץ

קל([ עומדָ :א ְר ִחי וְ ִר ְב ִעי זֵ ִר ָית )תהלים קלט .(3

.2

ל־בּ ֵה ָמה
ל־כּ ְ
]= הזדווג[ ∼ את :וְ ִא ָשּׁה ֲא ֶשׁר ִתּ ְק ַרב ֶא ָ
ְל ִר ְב ָעה א ָֹתהּ )ויקרא כ  ← .(16השמטה :וְ ִא ָשּׁה לֹא־

ַת ֲעמֹד ִל ְפנֵ י ְב ֵה ָמה ְל ִר ְב ָעה )ויקרא יח .(23
יע ִכּ ְל ַאיִ ם
א־ת ְר ִבּ ַ
הפעיל =] .זיווג[ ∼ אתְ :בּ ֶה ְמ ְתָּך ל ֹ ַ

)ויקרא יט .(19
266

עברית

רבע rbʿ II

קל] .בינוני פעול בלבד ,כשם תואר

ל־אנְ ֵשׁי ִעירוֹ ָב ֲא ָבנִ ים וָ ֵמת )דברים כא > ∼ • .(21אבן<
ָכּ ַ

)= בעל ארבע צלעות שוות([.
פֻּעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= בעל ארבע צלעות
שוות([.

רבץ rbṣ

קל =] .שכב ,נשכב )= רבע  Iקל [(1

עומדָ :כּ ַרע ָר ַבץ ְכּ ַא ְריֵ ה )בראשית מט ] • .(9בהשאלה
כוֹרי ַד ִלּים וְ ֶא ְביוֹנִ ים ָל ֶב ַטח
= נח ,שקט[ עומד :וְ ָרעוּ ְבּ ֵ

יִ ְר ָבּצוּ )ישעיה יד .(30
הפעיל =] .1 .השכיב ,אִפשר לשכב[ ∼ >צאן< :נְ וֵ ה

ר ִֹעים ַמ ְר ִבּ ִצים צֹאן )ירמיה לג ] • .(12בהשאלה = אִפשר
יצנִ י ַעל־
לנוח ,לשקוט[ ∼ את >פלוני<ִ :בּנְ אוֹת ֶדּ ֶשׁא יַ ְר ִבּ ֵ

ֵמי ְמנֻ חוֹת יְ נַ ֲה ֵלנִ י )תהלים כג  =] .2 .(2הניח ,קבע[
∼ אתִ :הנֵּ ה ָאנ ִֹכי ַמ ְר ִבּיץ ַבּפּוְּך ֲא ָבנַ יִ ְך )ישעיה נד .(11

רגז rgz

רגם rgm

קל =] .סקל[ ∼ את >פלוני<ְ :וּרגָ ֻמהוּ

קל =] .1 .רעד[ עומדְ :ל ָפנָ יו ָרגְ זָ ה ֶא ֶרץ

ָר ֲעשׁוּ ָשׁ ָמיִ ם )יואל ב  =] .2 .(10נרגש ,הזדעזע[ עומד:
ל־ע ִליַּ ת ַה ַשּׁ ַער וַ ְיֵּבךְּ )שמ”ב יט .(1
וַ יִּ ְרגַּ ז ַה ֶמּ ֶלְך וַ יַּ ַעל ַע ֲ
אתָך וּב ֲֹאָך
התפעל =] .נרעש ,כעס[ ∼ אל :וְ ִשׁ ְב ְתָּך וְ ֵצ ְ

יָ ָד ְע ִתּי וְ ֵאת ִה ְת ַרגֶּ זְ ָך ֵא ָלי )מל”ב יט .(27

ב>פלוני< :וַ יִּ ְרגְּ מוּ ָכל־יִ ְשׂ ָר ֵאל בּוֹ ֶא ֶבן וַ יָּ מֹת )מל”א יב (18
]ראה סעיף .[5.10.2.4

רגן rgn

קל] .בינוני בלבד ,כשם עצם )= אדם

נרגן([.
אמרוּ
יכם וַ תּ ֹ ְ
נפעל =] .התלונן[ עומד :וַ ֵתּ ָרגְ נוּ ְב ָא ֳה ֵל ֶ

הוֹצ ָיאנוּ ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם )דברים א
ְבּ ִשׂנְ ַאת יְ הוָ ה א ָֹתנוּ ִ
.(27

רגע rgʿ I

קל.

 =] .1רעד ,סמר[ עומדָ :ל ַבשׁ

עוֹרי ָרגַ ע וַ יִּ ָמּ ֵאס )איוב
ְבּ ָשׂ ִרי ִר ָמּה וגיש )ק’ וְ גוּשׁ( ָע ָפר ִ
ז  =] .2 .(5הרעיד[ ∼ אתְ :בּכֹחוֹ ָרגַ ע ַהיָּ ם ובתובנתו

)ק’ ִוּב ְתבוּנָ תוֹ( ָמ ַחץ ָר ַהב )איוב כו .(12
הפעיל] .כפועל אדוורביאלי ,על פעולה הנעשית בִּן
י־א ְרגִּ ָיעה ֲא ִר ֶיצנּוּ ֵמ ָע ֶל ָיה )ירמיה מט
רגע[ ∼ לפעולִ :כּ ַ
.(19

רגע rgʿ II

נפעל =] .שקט[ עומדֵ :ה ָא ְס ִפי ַאל־

ַתּ ְע ֵרְך ֵה ָרגְ ִעי וָ ד ִֹמּי )ירמיה מז .(6
הפעיל.

יעה ִלּ ִילית
ְך־שׁם ִה ְרגִּ ָ
 =] .1שקט[ עומדַ :א ָ

ל־כּן ָשׁ ַמיִ ם ַא ְרגִּ יז
הפעיל =] .1 .הרעיד[ ∼ את/ל־ַ :ע ֵ

נוֹח )ישעיה לד .(14
וּמ ְצ ָאה ָלהּ ָמ ַ
ָ

קוֹמהּ )ישעיה יג  =] .2 .(13הכעיס[
וְ ִת ְר ַעשׁ ָה ָא ֶרץ ִמ ְמּ ָ

ת־ה ָא ֶרץ וְ ִה ְרגִּ יז ְלי ְֹשׁ ֵבי ָב ֶבל
יע ֶא ָ
∼ אתְ :ל ַמ ַען ִה ְרגִּ ַ

∼ אתָ :ל ָמּה ִה ְרגַּ זְ ַתּנִ י ְל ַה ֲעלוֹת א ִֹתי )שמ”א כח .(15

)ירמיה נ .(34

רגל rgl

ל־לשׁ ֹנוֹ
א־רגַ ל ַע ְ
קל =] .ריכל[ עומד :ל ֹ ָ

רגשׁ rgš

 =] .2השקיט[

קל =] .רעש[ עומדָ :ל ָמּה ָרגְ שׁוּ גוֹיִ ם

א־ע ָשׂה ְל ֵר ֵעהוּ ָר ָעה )תהלים טו .(3
לֹ ָ

גּוּ־ריק )תהלים ב .(1
וּל ֻא ִמּים יֶ ְה ִ
ְ

פִּעל =] .1 .ריכל ,השמיץ[ ∼ ב>פלוני< אל >אלמוני<:

רדד rdd

ל־אד ֹנִ י ַה ֶמּ ֶלְך )שמ”ב יט =] .2 .(28
וַ יְ ַרגֵּ ל ְבּ ַע ְב ְדָּך ֶא ֲ

גּוֹיִ ם )ישעיה מה .(1

ד־ל ָפנָ יו
קל =] .רמס ,הכניע[ ∼ אתְ :ל ַר ְ

רוּבים וְ ַעל־
ל־ה ְכּ ִ
]= רקע[ ∼ את :וַ יָּ ֶרד ַע ַ

חקר בסיור[ ∼ >מקום<ֲ :הלֹא ַבּ ֲעבוּר ַל ְחקֹר וְ ַל ֲהפְֹך

הפעיל.

ְוּל ַרגֵּ ל ָה ָא ֶרץ ָבּאוּ ֲע ָב ָדיו ֵא ֶליָך )דה”א יט .(3

ת־הזָּ ָהב )מל”א ו .(32
ַה ִתּמֹרוֹת ֶא ַ

תִּפעֵל =] .לימד ללכת[ ∼ ל>פלוני< :וְ ָאנ ִֹכי ִת ְרגַּ ְל ִתּי

רדה rdh I

ְל ֶא ְפ ַריִ ם ָק ָחם ַעל־זְ רוֹע ָֹתיו )הושע יא .(3

יתם
וּב ָחזְ ָקה ְר ִד ֶ
יכם )ויקרא כו  ∼ • .(17את )×ְ :(5
שׂ ֹנְ ֵא ֶ
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קל =] .שלט[ ∼ ב־ )× :(~12וְ ָרדוּ ָב ֶכם

הענף הכנעני

אתי וַ ַתּ ֲענֵ נִ י ַתּ ְר ִה ֵבנִ י
)?([ ∼ את >פלוני< >דבר<ְ :בּיוֹם ָק ָר ִ

א ָֹתם ְוּב ָפ ֶרְך )יחזקאל לד ] (4ראה סעיף .[5.9

רדה rdh II

א־הגִּ יד ָל ֶהם ִכּי
קל =] .גרף[ ∼ את :וְ ל ֹ ִ

ְבנַ ְפ ִשׁי עֹז )תהלים קלח .(3

ִמגְּ וִ יַּ ת ָה ַא ְריֵ ה ָר ָדה ַה ְדּ ָבשׁ )שופטים יד  ← .(9השמטה:

רוד rwd

אוּ־ב ֶשּׁ ֶקר וְ ַהכּ ֲֹהנִ ים יִ ְרדּוּ ַעל־יְ ֵד ֶיהם )ירמיה
יאים נִ ְבּ ַ
ַהנְּ ִב ִ

ַע ִמּי ַר ְדנוּ לוֹא־נָ בוֹא עוֹד ֵא ֶליָך )ירמיה ב .(31

ה .(31

הפעיל =] .התנועע בחוסר מנוחה )?([ עומד :וְ ָהיָ ה

רדם rdm

נפעל =] .ישן[ עומד :וְ יוֹנָ ה יָ ַרד ֶאל־

ארָך )בראשית כז .(40
וּפ ַר ְק ָתּ ֻעלּוֹ ֵמ ַעל ַצוָּ ֶ
ַכּ ֲא ֶשׁר ָתּ ִריד ָ

רוה /rwhירה /yrh IIIירא yrʾ III

יַ ְר ְכּ ֵתי ַה ְסּ ִפינָ ה וַ יִּ ְשׁ ַכּב וַ יֵּ ָר ַדם )יונה א .(5

רדף rdp

דּוּע ָא ְמרוּ
קל =] .תעה ,שוטט[ עומדַ :מ ַ

קל.

קל =] .1 .עקב בניסיון להשיג )לרוב

]= שתה עד רוויה ,סיפק צמאונו או תאוותו ,נמלא[

וּשׁנַ יִ ם
יכה יִ ְרדּ ֹף ֶא ָחד ֶא ֶלף ְ
בכוונה לפגוע([ ∼ את/ל־ֵ :א ָ

עומד :וְ ָא ְכ ָלה ֶח ֶרב וְ ָשׂ ְב ָעה וְ ָרוְ ָתה ִמ ָדּ ָמם )ירמיה מו .(10

יָ נִ יסוּ ְר ָב ָבה )דברים לב  ∼ • .(30אחריַ :א ֲח ֵרי ִמי ַא ָתּה

ד־הבּ ֶֹקר )משלי
• ∼ >משקה/מילוי<ְ :ל ָכה נִ ְרוֶ ה ד ִֹדים ַע ַ

ר ֵֹדף ַא ֲח ֵרי ֶכּ ֶלב ֵמת ַא ֲח ֵרי ַפּ ְרעֹשׁ ֶא ָחד )שמ”א כד (15

ז .(18

]ראה סעיף  =] .2 .[6.1.1ביקש ,רצה למצוא[ ∼ את:

פִּעל.

סוּר ֵמ ָרע וַ ֲע ֵשׂה־טוֹב ַבּ ֵקּשׁ ָשׁלוֹם וְ ָר ְד ֵפהוּ )תהלים לד

יה יְ ַרוֻּ ָך
)ישעיה לד ] .2 .(5גורם של קל[ ∼ >צָמֵא<ַ :דּ ֶדּ ָ

 =] .3 .(15לחץ ,דחק[ ∼ אתִ :כּי ָר ַדף אוֹיֵב נַ ְפ ִשׁי ִדּ ָכּא

ל־עת )משלי ה > ∼ • .(19צָמֵא< >משקה/מילוי<:
ְב ָכ ֵ

ָל ָא ֶרץ ַחיָּ ִתי )תהלים קמג .(3

וְ ִרוֵּ ִיתי נֶ ֶפשׁ ַהכּ ֲֹהנִ ים ָדּ ֶשׁן )ירמיה לא .(14

ארנוּ נִ ְר ָדּ ְפנוּ
נפעל] .1 .סביל של קל  [1עומדַ :על ַצוָּ ֵ

יֵפה
יתי נֶ ֶפשׁ ֲע ָ
הפעיל] .גורם של קל[ ∼ >צָמֵא<ִ :כּי ִה ְרוֵ ִ

ֹלהים ַיְב ֵקּשׁ
)איכה ה  =] .2 .(5נעלם ,חלף[ עומד :וְ ָה ֱא ִ

אתי )ירמיה לא > ∼ • .(25צָמֵא<
וְ ָכל־נֶ ֶפשׁ ָדּ ֲא ָבה ִמ ֵלּ ִ

ֶאת־נִ ְר ָדּף )קהלת ג .(15

>משקה/מילוי< :וְ ֵח ֶלב זְ ָב ֶחיָך לֹא ִה ְרוִ ָיתנִ י )ישעיה מג

יה וְ לֹא־
ת־מ ַא ֲה ֶב ָ
פִּעל] .1 .כמו קל  ∼ [1את :וְ ִר ְדּ ָפה ֶא ְ

.(24

תּוֹע ַבת
ַת ִשּׂיג א ָֹתם )הושע ב ] .2 .(9כמו קל  ∼ [2אתֲ :

שׁ־בּ ָר ָכה ְת ֻד ָשּׁן
הָפעַל] .סביל של הפעיל[ עומד :נֶ ֶפ ְ

וּמ ַר ֵדּף ְצ ָד ָקה יֶ ֱא ָהב )משלי טו .(9
יְ הוָ ה ֶדּ ֶרְך ָר ָשׁע ְ

יוֹרא )משלי יא .(25
וּמ ְרוֶ ה גַּ ם־הוּא ֶ
ַ

י־רוּח
ַ
פֻּעל =] .הונס ,הועף[ עומד :וְ ֻר ַדּף ְכּמֹץ ָה ִרים ִל ְפנֵ

רוח rwḥ

)ישעיה יז .(13

קל] .עם נושא סתמי ,בציון החוֹוה[

∼ ל>פלוני< = פלוני הרגיש רווחה :וְ ָרוַ ח ְל ָשׁאוּל וְ טוֹב

יפהוּ
יָמן ִה ְר ִד ֻ
ת־בּנְ ִ
הפעיל] .כמו קל  ∼ [1אתִ :כּ ְתּרוּ ֶא ִ

)שופטים כ .(43

רהב  rhbקל =] .דחק ,תקף[ ∼ את

י־רוְּ ָתה ַב ָשּׁ ַמיִ ם ַח ְר ִבּי
] .1כמו קל[ עומדִ :כּ ִ

לוֹ )שמ”א טז ] (23ראה סעיף .[5.1.4
פֻּעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= רחב([.

)×ֵ :(1לְך

ֹלהים ַמ ֲע ֵשׂה
הפעיל =] .1 .היה בעל חוש ריח[ עומדֱ :א ִ

ִה ְת ַר ֵפּס ְוּר ַהב ֵר ֶעיָך )משלי ו  ∼ • .(3ב־ )× :(1יִ ְר ֲהבוּ

אכלוּן וְ לֹא
יְ ֵדי ָא ָדם … ֲא ֶשׁר לֹא־יִ ְראוּן וְ לֹא יִ ְשׁ ְמעוּן וְ לֹא י ֹ ְ

ַהנַּ ַער ַבּזָּ ֵקן וְ ַהנִּ ְק ֶלה ַבּנִּ ְכ ָבּד )ישעיה ג .(5

יְ ִר ֻיחן )דברים ד  =] .2 .(28קלט בחוש הריח[ ∼ את:

הפעיל.

 =] .1בלבל ,הדהים[ ∼ אתָ :ה ֵס ִבּי ֵעינַ יִ ְך

ִמנֶּ גְ ִדּי ֶשׁ ֵהם ִה ְר ִה ֻיבנִ י )שה”ש ו  =] .2 .(5מילא ,העניק
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יח ְבּגָ ָדיו )בראשית כז  ∼ • .(27ב־ :וְ לֹא
ת־ר ַ
וַ יָּ ַרח ֶא ֵ

ָא ִר ַיח ְבּ ֵר ַיח נִ יח ֲֹח ֶכם )ויקרא כו (31

]ראה סעיף  5.5.1הערה

עברית

ְל ִשׂ ְמ ָחה )דה”א טו ] (16ראה סעיף .[5.10.3.2

.[79

רום /rwmרמם /rmm Iראם rʾm

קל.

 =] .1היה גבוה[ עומדִ :הנֵּ ה יַ ְשׂ ִכּיל ַע ְב ִדּי יָ רוּם וְ נִ ָשּׂא

וְ גָ ַבהּ ְמאֹד )ישעיה נב (13

]ראה סעיף

.[5.1.1

=] .2

ת־ה ֵתּ ָבה וַ ָתּ ָרם ֵמ ַעל ָה ָא ֶרץ
נישא ,עלה[ עומד :וַ יִּ ְשׂאוּ ֶא ַ

)בראשית ז .(17
רוּבים ֶאת־
נפעל =] .נישא ,עלה[ עומד :וַ יִּ ְשׂאוּ ַה ְכּ ִ

ן־ה ָא ֶרץ )יחזקאל י .(19
יהם וַ יֵּ רוֹמּוּ ִמ ָ
ַכּנְ ֵפ ֶ
חוּרים
פּוֹלֵל =] .1 .גידל ,טיפח[ ∼ את :וְ לֹא גִ ַדּ ְל ִתּי ַבּ ִ

רוֹמ ְמ ִתּי ְבתוּלוֹת )ישעיה כג  =] .2 .(4הקים ,כונֵן[
ַ
ת־ח ְרב ָֹתיו
וּל ַה ֲע ִמיד ֶא ָ
ֹלהינוּ ְ
ת־בּית ֱא ֵ
רוֹמם ֶא ֵ
∼ אתְ :ל ֵ
רוֹממוּ יְ הוָ ה
)עזרא ט  =] .3 .(9הילל ,כיבד[ ∼ אתְ :

ֹלהינוּ )תהלים צט .(5
ֱא ֵ

 =] .4העלה ,נשא מעלה[

הָפעַל.

]= הועלה ,נישא מעלה[ עומד :וְ ֵאת שׁוֹק

הוּרם )שמות כט .(27
רוּמה ֲא ֶשׁר הוּנַ ף וַ ֲא ֶשׁר ָ
ַה ְתּ ָ

רון rwn

ראה רנן.

רוע rwʿ

פּוֹלַל =] .הושמעה תרועה )סביל סתמי([

וּב ְכּ ָר ִמים לֹא־יְ ֻרנָּ ן
ן־ה ַכּ ְר ֶמל ַ
עומד :וְ נֶ ֱא ַסף ִשׂ ְמ ָחה וָ גִ יל ִמ ַ

לֹא יְ ר ָֹעע )ישעיה טז .(10
רוֹעעוּ ַאף־
התפולל =] .צהל ,השמיע תרועה[ עומד :יִ ְת ֲ

יָ ִשׁירוּ )תהלים סה .(14
הפעיל =] .1 .צהל ,השמיע תרועה[ עומד :לֹא ָת ִריעוּ

ת־קוֹל ֶכם )יהושע ו .(10
ְ
א־ת ְשׁ ִמיעוּ ֶא
וְ ל ֹ ַ

] .2כביטוי

ל־ה ָא ֶרץ
להתלהבות דתית[ ∼ ל>אל<ָ :ה ִריעוּ ַליהוָ ה ָכּ ָ

רוֹמ ֵמנִ י )תהלים יח
ן־ק ַמי ְתּ ְ
∼ אתְ :מ ַפ ְלּ ִטי ֵמא ָֹיְבי ַאף ִמ ָ

)תהלים צח .(4

.(49

רוץ /rwṣרצא rṣʾ I

רוֹמ ְמנָ ה ַק ְרנוֹת ַצ ִדּיק
פּוֹלַל =] .1 .הוקם ,כונַן[ עומדְ :תּ ַ

ם־תּרוּץ לֹא
מהירים[ עומדְ :בּ ֶל ְכ ְתָּך לֹא־יֵ ַצר ַצ ֲע ֶדָך וְ ִא ָ

בוֹדָך
)תהלים עה  =] .2 .(11כובד[ עומד :וִ ָיב ְרכוּ ֵשׁם ְכּ ֶ

ִת ָכּ ֵשׁל )משלי ד  =] .2 .(12התקדם במהירות ,מיהר[

וּת ִה ָלּה )נחמיה ט .(5
ל־בּ ָר ָכה ְ
ל־כּ ְ
רוֹמם ַע ָ
וּמ ַ
ְ

ל־ה ְבּ ֵאר ִל ְשׁאֹב )בראשית כד .(20
עומד :וַ ָתּ ָרץ עוֹד ֶא ַ

רוֹמם ַע ָתּה
התפולל =] .התנשא ,התגדל[ עומדַ :ע ָתּה ֵא ָ

 =] .3עבר במהירות[ ∼ >דרך< )בודדים( :יָ ִשׂישׂ ְכּגִ בּוֹר

ֶאנָּ ֵשׂא )ישעיה לג .(10
הפעיל =] .1 .העלה ,נשא מעלה[ ∼ את :וְ ָה ִרימוּ ָל ֶכם

ל־שׁ ְכמוֹ )יהושע ד  =] .2 (5הגיש
ִאישׁ ֶא ֶבן ַא ַחת ַע ִ
מנחה לאל[ ∼ תרומה ל>אל< :וְ ָהיָ ה ַבּ ֲא ָכ ְל ֶכם ִמ ֶלּ ֶחם

רוּמה ַליהוָ ה )במדבר טו (19
ָה ָא ֶרץ ָתּ ִרימוּ ְת ָ
.[5.8.1

]ראה סעיף

 =] .3נתן ,תרם[ ∼ >דבר< ל>פלוני< :וַ יָּ ֶרם

י־עזִּ ים )דה”ב לה (7
וּבנֵ ִ
אשׁיָּ הוּ ִל ְבנֵ י ָה ָעם צֹאן ְכּ ָב ִשׂים ְ
יֹ ִ
]ראה סעיף

.[5.8.1

 =] .4הושיט ,הניף[ ∼ יד :וַ יָּ ֶרם

ת־ה ֶסּ ַלע )במדבר כ ] • .(11בכוונה
מ ֶֹשׁה ֶאת־יָ דוֹ וַ יַּ ְך ֶא ַ
עוינת[ ∼ יד ב־ :וַ יָּ ֶרם יָ ד ַבּ ֶמּ ֶלְך )מל”ב יא =] .5 .(26

קל =] .1 .צעד צעדים

ָלרוּץ א ַֹרח )תהלים יט .(6
יהן ַכּ ַלּ ִפּ ִידם
פּוֹלֵל =] .התנועע במהירות[ עומדַ :מ ְר ֵא ֶ

רוֹצצוּ )נחום ב .(5
ַכּ ְבּ ָר ִקים יְ ֵ
הפעיל =] .העביר במהירות ממקום למקום[ ∼ את:
ן־הבּוֹר )בראשית מא .(14
יצהוּ ִמ ַ
ת־יוֹסף וַ יְ ִר ֻ
ֵ
וַ יִּ ְק ָרא ֶא

רושׁ rwš

קל =] .היה דל ,עני[ עומדְ :כּ ִפ ִירים ָרשׁוּ

וְ ָר ֵעבוּ )תהלים לד .(11
התפולל =] .העמיד פני עני[ עומד :יֵ שׁ ִמ ְת ַע ֵשּׁר וְ ֵאין

רוֹשׁשׁ וְ הוֹן ָרב )משלי יג .(7
כֹּל ִמ ְת ֵ

קוֹלי וָ ֶא ְק ָרא
י־ה ִרימ ִֹתי ִ
נשׂא ,השמיע[ ∼ קולְ :כ ָשׁ ְמעוֹ ִכּ ֲ

רזה rzh

ים־בּקוֹל
יעים ְל ָה ִר ְ
)בראשית לט  ∼ • (15בקול ַמ ְשׁ ִמ ִ

ֹלהי ָה ָא ֶרץ )צפניה ב .(11
ל־א ֵ
ִכּי ָרזָ ה ֵאת ָכּ ֱ
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יהם
נוֹרא יְ הוָ ה ֲע ֵל ֶ
קל =] .החליש[ ∼ אתָ :

הענף הכנעני

וּמ ְשׁ ַמן
נפעל =] .נחלש ,כחש[ עומד :יִ ַדּל ְכּבוֹד יַ ֲעקֹב ִ

רחק rḥq

ְבּ ָשׂרוֹ יֵ ָרזֶ ה )ישעיה יז .(4

ֵמ ָע ָלי וַ יֵּ ְלכוּ ַא ֲח ֵרי ַה ֶה ֶבל )ירמיה ב  =] .2 .(5היה רחוק[

רזם rzm

קל =] .נתן סימן )בקריצה([ עומד:

וּמה־יִּ ְרזְ מוּן ֵעינֶ יָך )איוב טו .(12
ַמה־יִּ ָקּ ֲחָך ִל ֶבָּך ַ

רחב rḥb

קל =] .גדל ,היה מרווח[ עומד :וְ ָר ֲח ָבה

וְ נָ ְס ָבה ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלה )יחזקאל מא .(7

] .1כמו קל[ עומדָ :צרוֹת ְל ָב ִבי ִה ְר ִחיבוּ

הוֹצ ֵיאנִ י )תהלים כה ] .2 .(17גורם של קל[
צוּקוֹתי ִ
ַ
ִמ ְמּ
בוּלם )עמוס א =] .3 .(13
∼ אתְ :ל ַמ ַען ַה ְר ִחיב ֶאת־גְּ ָ
נתן רווחה ,עשה שירווח[ ∼ ל>פלוני<ַ :בּ ָצּר ִה ְר ַח ְב ָתּ

ִלּי )תהלים ד .(2

רחם rḥm

קל =] .אהב[ ∼ אתֶ :א ְר ָח ְמָך יְ הוָ ה

)תהלים יח .(2

פִּעל =] .חס ,התייחס בחמלה[ ∼ את

ֹלהיָך
∼ מןִ :כּי־יִ ְר ַחק ִמ ְמָּך ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ְיִב ַחר יְ הוָ ה ֱא ֶ

)דברים יב .(21
פִּעל.

 =] .1הסיר ,סילק ,גירש[ ∼

את

מןְ :בּ ִפיו

ִוּב ְשׂ ָפ ָתיו ִכּ ְבּדוּנִ י וְ ִלבּוֹ ִר ַחק ִמ ֶמּנִּ י )ישעיה כט =] .2 .(13
י־א ֶרץ )ישעיה כו .(15
ל־ק ְצוֵ ָ
הרחיב[ ∼ אתִ :ר ַח ְק ָתּ ָכּ ַ

נפעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= גדול ,מרווח([.
הפעיל.

קל =] .1 .סר ,פרש[ ∼ מןִ :כּי ָר ֲחקוּ

)× :(~30וְ ֶאת־

י־בנֵ י זְ נוּנִ ים ֵה ָמּה )הושע ב  ∼ • .(6על
יה לֹא ֲא ַר ֵחם ִכּ ְ
ָבּנֶ ָ

ל־בּנִ ים ִר ַחם יְ הוָ ה ַעל־יְ ֵר ָאיו )תהלים
)×ְ :(2כּ ַר ֵחם ָאב ַע ָ

הפעיל =] .1 .הסיר[ ∼ את מןִ :כּ ְרחֹק ִמזְ ָרח ִמ ַמּ ֲע ָרב

ת־פּ ָשׁ ֵעינוּ )תהלים קג .(12
ִה ְר ִחיק ִמ ֶמּנּוּ ֶא ְ

=] .2

הגיע רחוק[ ∼ מןֵ :ה ָמּה ִה ְר ִחיקוּ ִמ ֵבּית ִמ ָיכה )שופטים
ת־ה ִעיר לֹא ִה ְר ִחיקוּ
יח  ← .(22השמטהֵ :הם יָ ְצאוּ ֶא ָ

)בראשית מד ] .3 .(4כפועל אדוורביאלי[ ∼ לפעול:
ִהנֵּ ה ַא ְר ִחיק נְ ד ֹד ָא ִלין ַבּ ִמּ ְד ָבּר )תהלים נה .(8

רחשׁ rḥš

קל =] .נעור[ עומדָ :ר ַחשׁ ִל ִבּי ָדּ ָבר טוֹב

)תהלים מה .(2

רטב rṭb

קל =] .ספג מים[ עומדִ :מזֶּ ֶרם ָה ִרים

יִ ְר ָטבוּ )איוב כד .(8

קג ] (13ראה סעיף .[4.5

רטה rṭh

ר־בָּך יְ ֻר ַחם יָתוֹם
פֻּעל =] .קיבל חמלה[ עומדֲ :א ֶשׁ ְ

רטפשׁ rṭpš

)הושע יד .(4

לוּמיו )איוב לג .(25
ימי ֲע ָ
ֻר ֲט ַפשׁ ְבּ ָשׂרוֹ ִמנּ ַֹער יָ שׁוּב ִל ֵ

רחף rḥp

קל =] .רעד[ עומד :נִ ְשׁ ַבּר ִל ִבּי ְב ִק ְר ִבּי

מוֹתי )ירמיה כג .(9
ל־ע ְצ ַ
ָר ֲחפוּ ָכּ ַ

רחץ rḥṣ

רטשׁ rṭš

ראה ירט.
קל סביל =] .היה בריא[ עומד:

יהם
וּב ֻח ֵר ֶ
פִּעל =] .ביתר ,קרע[ ∼ אתַ :

ַבּ ֶח ֶרב ַתּ ֲהר ֹג וְ ע ְֹל ֵל ֶיהם ְתּ ַר ֵטּשׁ )מל”ב ח .(12

קל =] .1 .שטף ,ניקה במים[ ∼ את:

ל־בּנִ ים ֻר ָטּ ָשׁה )הושע
פֻּעל =] .בותר ,נקרע[ עומדֵ :אם ַע ָ

ן־מיִ ם וַ יִּ ְר ֲחצוּ ַרגְ ֵל ֶיהם )בראשית מג  =] .2 .(24שטף
וַ יִּ ֶתּ ַ

י .(14

את גופו )חוזר של  [(1עומדַ :ר ֲחצוּ ִהזַּ כּוּ ָה ִסירוּ ר ַֹע

ריב ryb

ַמ ַע ְל ֵל ֶיכם ִמנֶּ גֶ ד ֵעינָ י )ישעיה א ] (16ראה סעיף .[4.1.2

קל.

 =] .1הסתכסך[ ∼ עם/את

נוּ־לנוּ ַמיִ ם וְ נִ ְשׁ ֶתּה
אמרוּ ְתּ ָ
)× :(~25וַ יָּ ֶרב ָה ָעם ִעם־מ ֶֹשׁה וַ יּ ֹ ְ

וּב ַמיִ ם לֹא־
קל סביל =] .נשטף ,נוקה במים[ עומדְ :

ה־אישׁ
)שמות יז  ← .(2ריבוי :וְ ִכי־יְ ִר ֻיבן ֲאנָ ִשׁים וְ ִה ָכּ ִ

ֻר ַח ְצ ְתּ )יחזקאל טז .(4

ת־ר ֵעהוּ )שמות כא ] (18ראה סעיף  ∼ • .[4.1.3ב־
ֶא ֵ

ם־ה ְת ָר ַח ְצ ִתּי במו
התפעל =] .שטף את גופו[ עומדִ :א ִ

ת־מזְ ְבּחוֹ )שופטים ו (32
)× :(3יָ ֶרב בּוֹ ַה ַבּ ַעל ִכּי נָ ַתץ ֶא ִ

כּוֹתי ְבּבֹר ַכּ ָפּי )איוב ט .(30
־שׁ ֶלג וַ ֲהזִ ִ
)ק’ ְב ֵמי( ָ

]ראה סעיף  6.1.3הערה  =] .2 .[16התלונן[ ∼ אל )×:(4
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עברית
]ראה

אשׁנוּ )תהלים סו  =] .3 .(12עמס על רכב או בהמה
ְלר ֹ ֵ

ָל ָמּה ָת ִריבוּ ֵא ָלי ֻכּ ְלּ ֶכם ְפּ ַשׁ ְע ֶתּם ִבּי )ירמיה ב (29

סעיף  =] .3 .[4.1.3הגן במשפט ,הושיע ,נקם[ ∼ ריב

)?([ ∼ את :ומעוד הקמח הראשן תרכב חומר  1קמח

יבי וּגְ ָא ֵלנִ י )תהלים קיט • .(154
>פלוני< )×ִ :(10ר ָיבה ִר ִ

לעשת להם לחם ”ומעודף הקמח הראשון תרכיב חומר אחד

∼ את >פלוני< )×ִ :(2שׁ ְפטוּ יָתוֹם ִריבוּ ַא ְל ָמנָ ה )ישעיה

קמח לעשות להם לחם” ) =] .4 .(Arad 1:6–7רתם ,אסר[

א  ∼ • .(17ל>פלוני< )×ַ :(5ה ַא ֶתּם ְתּ ִריבוּן ַל ַבּ ַעל ִאם־

הוּדה )הושע י .(11
∼ >בהמה<ַ :א ְר ִכּיב ֶא ְפ ַריִ ם יַ ֲחרוֹשׁ יְ ָ

תּוֹשׁיעוּן אוֹתוֹ )שופטים ו .(31
ַא ֶתּם ִ

רכך rkk

הפעיל] .בינוני בלבד ,כשם עצם )= יריב ,מסוכסך([.

ִמ ֶשּׁ ֶמן )תהלים נה .(22

ריק ryq

הפעיל =] .1 .פרק מתכולה ,עשה שלא

קל =] .היה רך ,עדין[ עומדַ :רכּוּ ְד ָב ָריו

פֻּעל =] .נעשה רך[ עומד :לֹא־זֹרוּ וְ לֹא ֻח ָבּשׁוּ וְ לֹא ֻר ְכּ ָכה

ה־אישׁ
יהם וְ ִהנֵּ ִ
יקים ַשׂ ֵקּ ֶ
יכיל דבר[ ∼ >כלי< :וַ יְ ִהי ֵהם ְמ ִר ִ

ַבּ ָשּׁ ֶמן )ישעיה א .(6

רוֹר־כּ ְספּוֹ ְבּ ַשׂקּוֹ )בראשית מב  =] .2 .(35שפך ,מזג[
ַ
ְצ

הפעיל =] .עשה לרך[ ∼ את :וְ ֵאל ֵה ַרְך ִל ִבּי וְ ַשׁ ַדּי

∼ >מילוי<ִ :אם־לֹא ֶא ְפ ַתּח ָל ֶכם ֵאת ֲא ֻרבּוֹת ַה ָשּׁ ַמיִ ם

וַ ֲה ִריק ִֹתי ָל ֶכם ְבּ ָר ָכה )מלאכי ג .(10

 =] .3הוציא[

ת־חנִ ָיכיו יְ ִל ֵידי ֵביתוֹ )בראשית יד .4 .(14
∼ את :וַ יָּ ֶרק ֶא ֲ

]= שלף[ ∼ >כלי נשק< :וְ ֶח ֶרב ָא ִריק ַא ֲח ֵר ֶיהם )יחזקאל

ִה ְב ִה ָילנִ י )איוב כג .(16

רכס rks

קל =] .חיבר ,קשר[ ∼ את אל :וַ יִּ ְר ְכּסוּ

ל־ט ְבּעֹת ָה ֵאפֹד )שמות לט .(21
ת־הח ֶֹשׁן ִמ ַטּ ְבּע ָֹתיו ֶא ַ
ֶא ַ

ה .(12

רכשׁ rkš

ל־כּ ִלי
א־הוּרק ִמ ְכּ ִלי ֶא ֶ
ַ
הָפעַל =] .נשפך ,נמזג[ עומד :וְ ל ֹ

ל־ר ֻכשׁוֹ ֲא ֶשׁר ָר ָכשׁ ִמ ְקנֵ ה ִקנְ יָ נוֹ ֲא ֶשׁר ָר ַכשׁ ְבּ ַפ ַדּן ֲא ָרם
ָכּ ְ

)ירמיה מח .(11

)בראשית לא .(18

ריר ryr

קל =] .זב ,נטף[ ∼ אתָ :רר ְבּ ָשׂרוֹ ֶאת־

רכב rkb

רמה rmh I

קל =] .השליך[ ∼ את :סוּס וְ ר ְֹכבוֹ

ָר ָמה ַביָּ ם )שמות טו .(1

אוֹ־ה ְח ִתּים ְבּ ָשׂרוֹ ִמזּוֹבוֹ )ויקרא טו .(3
ֶ
זוֹבוֹ
קל.

קל =] .השיג ,צבר[ ∼ את :וְ ֶאת־

]= התמקם לשם נסיעה[

רמה rmh II

ן־אישׁ
פִּעל =] .הונה[ ∼ אתֵ :כּ ִ

∼ על >בהמה< )× :(~25וַ ָתּ ָקם ֲא ִביגַ יִ ל וַ ִתּ ְר ַכּב ַעל־

א־מ ַשׂ ֵחק ָאנִ י )משלי כו .(19
ת־ר ֵעהוּ וְ ָא ַמר ֲהל ֹ ְ
ִר ָמּה ֶא ֵ

ַה ֲחמוֹר )שמ”א כה  ∼ • .(42על >רכב< )בודדים( :וְ ָכל־

רמם rmm I

ַה ֶמּ ְר ָכּב ֲא ֶשׁר יִ ְר ַכּב ָע ָליו ַהזָּ ב יִ ְט ָמא )ויקרא טו • .(9

סּוּסים
וּב ִ
∼ ב>בהמה/רכב< )בודדים( :ר ְֹכ ִבים ָבּ ֶר ֶכב ַ

)ירמיה יז .(25
הפעיל.

 =] .1מיקם לשם נסיעה[ ∼ את >פלוני<

ל־ה ִפּ ְר ָדּה
ת־שֹׁלמֹה ְבנִ י ַע ַ
על >בהמה< )× :(5וְ ִה ְר ַכּ ְב ֶתּם ֶא ְ

רמם rmm II

ראה רום.
קל =] .שרץ רימה[ ∼ תולעים:

תּוֹל ִעים וַ ְיִּב ַאשׁ )שמות טז .(20
וַ יָּ ֻרם ָ

רמס rms

סוּסיו
קל =] .1 .דרס[ ∼ אתְ :בּ ַפ ְרסוֹת ָ

ל־חוּצוֹתיִ ְך )יחזקאל כו  =] .2 .(11דרך,
ָ
ת־כּ
יִ ְרמֹס ֶא ָ

ר־לי )מל”א א  ∼ • .(33על/אל >רכב< )× :(3וַ יַּ ְר ִכּיבוּ
ֲא ֶשׁ ִ

יקי ַמ ְל ֵבּן
דשדש[ עומד :בּ ִֹאי ַב ִטּיט וְ ִר ְמ ִסי ַבח ֶֹמר ַה ֲחזִ ִ

ל־עגָ ָלה ֲח ָד ָשׁה )דה”א יג • .(7
ֹלהים ַע ֲ
ת־ארוֹן ָה ֱא ִ
ֶא ֲ

)נחום ג .(14

∼ ב>רכב< )× :(2וַ יַּ ְר ִכּבוּ אֹתוֹ ְבּ ִר ְכבּוֹ )מל”ב י .2 .(16

נפעל =] .נדרס[ עומדְ :בּ ַרגְ ַליִ ם ֵתּ ָר ַמ ְסנָ ה ֲע ֶט ֶרת גֵּ אוּת

]= הציב ,הניח ,מיקם[ ∼ את ב)מקום(ִ :ה ְר ַכּ ְב ָתּ ֱאנוֹשׁ

כּוֹרי ֶא ְפ ָריִ ם )ישעיה כח .(3
ִשׁ ֵ
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הענף הכנעני

רמשׂ rmś

קל> =] .1 .בעל חיים< זחל ,רחש[

רעב rʿb

קל.

 =] .1סבל מרעב[ עומד :וַ ִתּ ְר ַעב

עומד :וְ כֹל נֶ ֶפשׁ ַה ַחיָּ ה ָהר ֶֹמ ֶשׂת ַבּ ָמּיִ ם )ויקרא יא .2 .(46

ל־פּ ְרעֹה ַל ָלּ ֶחם )בראשית
ל־א ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם וַ יִּ ְצ ַעק ָה ָעם ֶא ַ
ָכּ ֶ

]= >מקום< התמלא ,שפע[ ∼ >בעלי חיים<ַ :בּ ְבּ ֵה ָמה

 =] .2השתוקק ,כמהּ[ ∼ ל־ :וְ ַל ֶלּ ֶחם לֹא־

ָוּבעוֹף ְוּבכֹל ֲא ֶשׁר ִתּ ְרמֹשׂ ָה ֲא ָד ָמה )ויקרא כ (25

]ראה

סעיף .[5.10.1.2

רנה rnh

מא .(55

נִ ְר ָעב )ירמיה מב .(14
הפעיל =] .גרם שיסבול מרעב[ ∼ את :וַ יְ ַענְּ ָך וַ יַּ ְר ִע ֶבָך

ת־ה ָמּן )דברים ח .(3
וַ יַּ ֲא ִכ ְלָך ֶא ַ

ראה רנן.

רנן /rnnרון /rwnרנה rnh

קל=] .1 .

רעד rʿd

קל =] .רגש ,הזדעזע[ עומדַ :ה ַמּ ִבּיט

ל־ה ָעם וַ יָּ ר ֹנּוּ וַ יִּ ְפּלוּ ַעל־
צעק ,השמיע קול[ עומד :וַ יַּ ְרא ָכּ ָ

ָל ָא ֶרץ וַ ִתּ ְר ָעד יִ גַּ ע ֶבּ ָה ִרים וְ יֶ ֱע ָשׁנוּ )תהלים קד .(32

ְפּנֵ ֶיהם )ויקרא ט  =] .2 .(24צעק לאות שמחה ,שמח[

ת־ה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה
וּב ַד ְבּרוֹ ִע ִמּי ֶא ַ
הפעיל] .כמו קל[ עומדְ :

וּפ ְצחוּ( ָה ִרים ִרנָּ ה
עומדָ :רנּוּ ָשׁ ַמיִ ם וְ גִ ִילי ָא ֶרץ יפצחו )ק’ ִ

)ישעיה מט  ∼ • .(13ב־ =] .3 :השמיע רעש[ עומד:
ָע ָליו ִתּ ְרנֶ ה ַא ְשׁ ָפּה ַל ַהב ֲחנִ ית וְ ִכידוֹן )איוב לט .(23
פִּעל =] .1 .צעק לאות שמחה ,שמח[ עומד :וְ יִ ְשׂ ְמחוּ
עוֹלם יְ ַרנֵּ נוּ )תהלים ה  ∼ • .(12ב־ַ :רנְּ נוּ
ל־חוֹסי ָבְך ְל ָ
ֵ
ָכ
יקים ַבּיהוָ ה )תהלים לג  =] .2 .(1שר[ ∼ אתְ :תּ ַרנֵּ ן
ַצ ִדּ ִ
ְלשׁוֹנִ י ִצ ְד ָק ֶתָך )תהלים נא  ∼ • .(16ל/אלְ :לכוּ נְ ַרנְּ נָ ה

ַליהוָ ה נָ ִר ָיעה ְלצוּר יִ ְשׁ ֵענוּ )תהלים צה (1

]ראה סעיף

.[5.8.3

ָע ַמ ְד ִתּי ַמ ְר ִעיד )דניאל י .(11

רעה rʿh I

עומדָ :שׁם יִ ְר ֶעה ֵעגֶ ל וְ ָשׁם יִ ְר ָבּץ )ישעיה כז =] .2 .(10
ת־א ֶרץ ַאשּׁוּר ַבּ ֶח ֶרב )מיכה ה
אכל ,כילה[ ∼ את :וְ ָרעוּ ֶא ֶ
 =] .3 .(5הוביל למרעה[ ∼ >עדר< :וַ יֵּ ְלכוּ ֶא ָחיו ִל ְרעוֹת

ֶאת־צֹאן ֲא ִב ֶיהם ִבּ ְשׁ ֶכם )בראשית לז  =] .4 .(12הנהיג,
ת־ע ִמּי ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵאל
טיפח ,כלכל[ ∼ אתַ :א ָתּה ִת ְר ֶעה ֶא ַ
)שמ”ב ה ] (2ראה סעיף ִ • .[4.1.2ל ְרעוֹת ְבּיַ ֲעקֹב ַעמּוֹ

ְוּביִ ְשׂ ָר ֵאל נַ ֲח ָלתוֹ )תהלים עח (71

פֻּעל =] .הושמעה רינה )סביל סתמי([ עומד :וְ נֶ ֱא ַסף

.[269

וּב ְכּ ָר ִמים לֹא־יְ ֻרנָּ ן לֹא יְ ר ָֹעע
ן־ה ַכּ ְר ֶמל ַ
ִשׂ ְמ ָחה וָ גִ יל ִמ ַ

רעה rʿh II

)ישעיה טז .(10
התפולל =] .צעק לאות שמחה[ עומד :וַ יִּ ַקץ ְכּיָ ֵשׁן ֲאד ֹנָ י

ְכּגִ בּוֹר ִמ ְתרוֹנֵ ן ִמיָּ יִ ן )תהלים עח .(65
הפעיל =] .1 .צעק לאות שמחה ,שמח[ עומדִ :שׂ ְמחוּ

י־לב )תהלים לב
יקים וְ ַה ְרנִ ינוּ ָכּל־יִ ְשׁ ֵר ֵ
ַביהוָ ה וְ גִ ילוּ ַצ ִדּ ִ
.(11

קל.

> =] .1עדר< אכל במרעה[

 =] .2שימח[ ∼ את :וְ ֵלב ַא ְל ָמנָ ה ַא ְרנִ ן )איוב

זוֹל ִלים
קל =] .חבר ל–[ ∼ את :וְ ר ֶֹעה ְ

ְיַכ ִלים ָא ִביו )משלי כח .(7
פִּעל] .כמו קל[ ∼ ל־ְ :ל ֵמ ֵר ֵעהוּ ֲא ֶשׁר ֵר ָעה לוֹ )שופטים
יד .(20
ת־בּ ַעל ָאף
ל־תּ ְת ַרע ֶא ַ
התפעל =] .התחבר[ ∼ אתַ :א ִ

)משלי כב .(24

אֹלהים עוּזֵּ נוּ ָה ִריעוּ
כט  =] .3 .(13שר[ ∼ ל־ַ :ה ְרנִ ינוּ ֵל ִ

רעל rʿl

אֹלהי יַ ֲעקֹב )תהלים פא ] (2ראה סעיף .[5.8.3
ֵל ֵ

וְ ַה ְבּר ִֹשׁים ָה ְר ָעלוּ )נחום ב .(4

רסס rss

ישׁית
קל =] .לחלח[ ∼ את :וְ ֶשׁ ֶמן ְשׁ ִל ִ

ת־הסּ ֶֹלת )יחזקאל מו .(14
ַה ִהין ָלר ֹס ֶא ַ

]ראה סעיף  5.9הערה

רעם rʿm I

הָפעַל.

]= טולטל ,הורעד[ עומד:

קל =] .רעש ,רגש[ עומד :יִ ְר ַעם ַהיָּ ם

ל־א ֶשׁר־בּוֹ )דה”א טז .(32
וּמלוֹאוֹ יַ ֲעֹלץ ַה ָשּׂ ֶדה וְ ָכ ֲ
ְ
272

עברית

ן־שׁ ַמיִ ם יְ הוָ ה
הפעיל =] .השמיע רעם[ עומד :יַ ְר ֵעם ִמ ָ

רעף /rʿpערף ʿrp I

וְ ֶע ְליוֹן יִ ֵתּן קוֹלוֹ )שמ”ב כב .(14

נזל[ עומד :יַ ֲער ֹף ַכּ ָמּ ָטר ִל ְק ִחי ִתּזַּ ל ַכּ ַטּל ִא ְמ ָר ִתי )דברים

רעם rʿm II

יהם ָשׂ ֲערוּ
וּמ ְל ֵכ ֶ
קל =] .נסער[ עומדַ :

ַשׂ ַער ָר ֲעמוּ ָפּנִ ים )יחזקאל כז .(35
ם־כּ ַעס
הפעיל =] .ציער[ ∼ את :וְ ִכ ֲע ַס ָתּה ָצ ָר ָתהּ גַּ ַ

פַּעְלֵל =] .היה טרי ,ירוק[ עומדְ :בּלֹא־

ָטל )משלי ג  ← (20השמטה :יִ ְר ֲעפוּ נְ אוֹת ִמ ְד ָבּר )תהלים
סה ] (13ראה סעיף .[5.10.2.1
לוּ־צ ֶדק )ישעיה מה .(8
וּשׁ ָח ִקים יִ זְּ ֶ
ִמ ַמּ ַעל ְ

רעץ rʿṣ

יוֹמוֹ ִתּ ָמּ ֵלא וְ ִכ ָפּתוֹ לֹא ַר ֲענָ נָ ה )איוב טו .(32

רעע rʿʿ I

וּשׁ ָח ִקים יִ ְר ֲעפוּ־
לב  =] .2 .(2הגיר ,הזיל[ ∼ >נוזל<ְ :

הפעיל =] .הגיר ,הזיל[ ← השמטהַ :ה ְר ִעיפוּ ָשׁ ַמיִ ם

ַבּ ֲעבוּר ַה ְרּ ִע ָמהּ )שמ”א א .(6

רען rʿn

קל> =] .1 .נוזל< ניגר,

קל =] .1 .היה רע ,גרוע[ עומדָ :ל ֶמה

אכ ִלי וְ ָל ֶמה יֵ ַרע ְל ָב ֵבְך )שמ”א א .(8
ִת ְב ִכּי וְ ָל ֶמה לֹא ת ֹ ְ
] .2בציון המעריך[ ∼ בעיני )× :(~80וַ יִּ ַחר ְל ָשׁאוּל ְמאֹד

וַ יֵּ ַרע ְבּ ֵעינָ יו ַה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה )שמ”א יח ] (8ראה סעיף .[5.1.3
] .3עם נושא סתמי ,בציון החוֹוה[ ∼ ל/אל >פלוני<:
בוּרם )תהלים קו ] (32ראה סעיף .[5.1.4
וַ יֵּ ַרע ְלמ ֶֹשׁה ַבּ ֲע ָ
> =] .4עין< צרה ,הביטה בקנאה[ ∼ ב־ :וְ ָר ָעה ֵעינְ ָך

ְבּ ָא ִחיָך ָה ֶא ְביוֹן וְ לֹא ִת ֵתּן לוֹ )דברים טו .(9

ראה רצץ.

רעשׁ rʿš I

קל =] .הזדעזע ,רעד[ עומדִ :תּ ְר ַע ְשׁנָ ה

חוֹמוֹתיִ ְך ְבּבֹאוֹ ִבּ ְשׁ ָע ַריִ ְך )יחזקאל כו .(10
ַ
נפעל] .כמו קל[ עומדִ :מקּוֹל נִ ְת ְפּ ָשׂה ָב ֶבל נִ ְר ֲע ָשׁה

ָה ָא ֶרץ )ירמיה נ .(46
הפעיל.

] .1גורם של קל[ ∼ אתֲ :אנִ י ַמ ְר ִעישׁ ֶאת־

ת־ה ָא ֶרץ )חגי ב .(21
ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֶא ָ

 =] .2גרם שידלג,

ישׁנּוּ ָכּ ַא ְר ֶבּה )איוב לט .(20
הקפיץ[ ∼ אתְ :ה ַת ְר ִע ֶ

הוֹלְך(
נפעל =] .ניזוק ,סבל מרעה[ עומד :הלוך )ק’ ֵ

רעשׁ rʿš II

רוֹע )משלי
ת־ח ָכ ִמים וחכם )ק’ יֶ ְח ָכּם( וְ ר ֶֹעה ְכ ִס ִילים יֵ ַ
ֶא ֲ

ַכּ ְלּ ָבנוֹן ִפּ ְריוֹ )תהלים עב .(16

יג .(20

רפא /rpʾ Iרפה rph I

קל =] .פרה ,שפע[ עומד :יִ ְר ַעשׁ

קל =] .1 .השיב

 =] .1החמיר ,עשה לרע[ ∼ >דבר< :וְ יַ ְס ֵתּר

ימ ֶלְך
ת־א ִב ֶ
ֹלהים ֶא ֲ
לאיתנו ,שיקם[ ∼ >פגוע< :וַ יִּ ְר ָפּא ֱא ִ

ָפּנָ יו ֵמ ֶהם ָבּ ֵעת ַה ִהיא ַכּ ֲא ֶשׁר ֵה ֵרעוּ ַמ ַע ְל ֵל ֶיהם )מיכה ג .(4

יוּכל ִל ְרפֹּא
)בראשית כ  ∼ • .(17ל>פגוע< :וְ הוּא לֹא ַ

] .2כפועל מעריך[ ∼ לעשׂות :וְ ַא ֶתּם ֲה ֵרע ֶֹתם ַל ֲעשׂוֹת

ָל ֶכם )הושע ה ] (13ראה סעיף  =] .2 .[4.4.2הסיר ,גרם

יכם )ירמיה טז  ← .(2השמטה :וַ ֲאנִ י־הוּא ֲא ֶשׁר־
בוֹת ֶ
ֵמ ֲא ֵ

וּמ ַחץ
ת־שׁ ֶבר ַעמּוֹ ַ
שייעלם[ ∼ >פֶּגע<ְ :בּיוֹם ֲחבֹשׁ יְ הוָ ה ֶא ֶ

עוֹתי )דה”א כא ] (17ראה סעיף .[5.11
אתי וְ ָה ֵר ַע ֲה ֵר ִ
ָח ָט ִ

ַמ ָכּתוֹ יִ ְר ָפּא )ישעיה ל  ∼ • .(26ל>פֶּגע<ַ :הסּ ֵֹל ַח ְל ָכל־

 =] .3דיכא ,עשה שיסבול מרעה[ ∼ את >פלוני< )×:(5

ל־תּ ֲח ֻל ָאיְ ִכי )תהלים קג (3
ֲעוֹנֵ ִכי ָהר ֵֹפא ְל ָכ ַ

הפעיל.

וַ יָּ ֵרעוּ א ָֹתנוּ ַה ִמּ ְצ ִרים וַ יְ ַענּוּנוּ )דברים כו (6

]ראה סעיף

]ראה סעיף

] .3 .[4.4.2עם נושא סתמי ,בציון החוֹוה[ ∼ ל>פלוני<

 =] .4 .[5.1.4גרם רעה ,הזיק[ ∼ ל>פלוני< )×:(~12

= הוטב לפלוני :וָ ָשׁב וְ ָר ָפא לוֹ )ישעיה ו .(10

ל־תּ ֵרעוּ )תהלים קה (15
יאי ַא ָ
יחי וְ ִלנְ ִב ַ
ל־תּגְּ עוּ ִב ְמ ִשׁ ָ
ַא ִ

נפעל =] .1 .שב לאיתנו ,השתקם[ עומד :יַ ְכּ ָכה יְ הוָ ה

ֹלהים
]ראה סעיף  ∼ • .[4.5עם >פלוני< )× :(1וְ לֹא־נְ ָתנוֹ ֱא ִ

א־תוּכל ְל ֵה ָר ֵפא )דברים כח .(35
ַ
ִבּ ְשׁ ִחין ָרע … ֲא ֶשׁר ל ֹ

ְל ָה ַרע ִע ָמּ ִדי )בראשית לא ] (7ראה סעיף .[5.1.4

> =] .2פֶּגע< סר ,נעלם[ עומדִ :כּי נִ ְר ָפּא ַהנָּ גַ ע )ויקרא יד

ראה רצץ.

] .3 .(48עם נושא סתמי ,בציון החוֹוה[ ∼ ל>פלוני<

רעע rʿʿ II
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א־לנוּ )ישעיה נג .(5
וּב ֲח ֻב ָרתוֹ נִ ְר ָפּ ָ
= הוטב לפלוניַ :
פִּעל.

 =] .1השיב לאיתנו ,שיקם[ ∼ >פגוע< :וְ ֶאת־

אתם )יחזקאל לד  ∼ • .(4ל>פגוע<:
א־ר ֵפּ ֶ
חוֹלה ל ֹ ִ
ַה ָ
אתי ַל ַמּיִ ם ָה ֵא ֶלּה לֹא־יִ ְהיֶ ה ִמ ָשּׁם עוֹד ָמוֶ ת )מל”ב ב
ִר ִפּ ִ
.(21

 =] .2הסיר ,גרם שייעלם[ ∼ >פֶּגע< :וַ יְ ַר ְפּאוּ

ת־שׁ ֶבר ַע ִמּי )ירמיה ו .(14
ֶא ֶ
יוֹרם
התפעל =] .שב לאיתנו ,השתקם[ עומד :וַ יָּ ָשׁב ָ

ַה ֶמּ ֶלְך ְל ִה ְת ַר ֵפּא ְביִ זְ ְר ֶעאל )מל”ב ח .(29

רפא rpʾ II
רפד rpd

ראה רפה .II

י־טיט )איוב מא .(22
ֲע ֵל ִ
צוּעי
פִּעל =] .1 .פרשׂ ,שטח[ ∼ אתַ :בּח ֶֹשְׁך ִר ַפּ ְד ִתּי יְ ָ
)איוב יז  =] .2 .(13תמך[ ∼ אתַ :ס ְמּכוּנִ י ָבּ ֲא ִשׁישׁוֹת

פּוּחים )שה”ש ב .(5
ַר ְפּדוּנִ י ַבּ ַתּ ִ

וְ יִ ְת ְמהוּ ִמגַּ ֲע ָרתוֹ )איוב כו .(11

רפק rpq

התפעל =] .נשען[ ∼ עלִ :מי זֹאת …

ל־דּוֹדהּ )שה”ש ח .(5
ָ
ִמ ְת ַר ֶפּ ֶקת ַע

רפשׂ /rpśרפס rps

קל =] .לכלך ,מילא בוץ[

רוֹתם )יחזקאל
ח־מיִ ם ְבּ ַרגְ ֶליָך וַ ִתּ ְרפֹּס נַ ֲה ָ
∼ את :וַ ִתּ ְד ַל ַ
וּמקוֹר ָמ ְשׁ ָחת
נפעל] .סביל של קל[ עומדַ :מ ְעיָ ן נִ ְר ָפּשׂ ָ

י־ר ָשׁע )משלי כה .(26
ַצ ִדּיק ָמט ִל ְפנֵ ָ
התפעל =] .השפיל את עצמו[ עומדֵ :לְך ִה ְת ַר ֵפּס ְוּר ַהב

ֵר ֶעיָך )משלי ו .(3

רצא rṣʾ I
רצא rṣʾ II

ראה רפא .I

רפה /rph IIרפא rpʾ II

רפף rpp

רוֹפפוּ
מּוּדי ָשׁ ַמיִ ם יְ ָ
פּוֹלַל =] .רעד[ עומדַ :ע ֵ

לב .(2

קל =] .פרשׂ ,שטח[ ∼ את :יִ ְר ַפּד ָחרוּץ

רפה rph I

רפס rps

ראה רפשׂ.

קל =] .1 .נחלש,

ל־ל ַבב ֱאנוֹשׁ
ל־כּן ָכּל־יָ ַדיִ ם ִתּ ְר ֶפּינָ ה וְ ָכ ְ
נשמט[ עומדַ :ע ֵ

יִ ָמּס )ישעיה יג > =] .2 .(7יום< דעך ,קרב לסופו[
עומדִ :הנֵּ ה נָ א ָר ָפה ַהיּוֹם ַל ֲער ֹב )שופטים יט =] .3 .(9

ראה רוץ.
ראה רצה.

רצה /rṣhרצא rṣʾ II

קל.

 =] .1חפץ,

וּמנְ ח ֵֹת ֶיכם לֹא ֶא ְר ֶצה )עמוס ה
קיבל[ ∼ את )×ִ :(~30
 ∼ • .(22ב־ )×ֲ :(7היִ ְר ֶצה יְ הוָ ה ְבּ ַא ְל ֵפי ֵא ִילים )מיכה ו
] (7ראה סעיף  ∼ • .[5.7.1לפעול )×ְ :(1ר ֵצה יְ הוָ ה ְל ַה ִצּ ֵילנִ י

עזב ,הניח[ ∼ מן :וַ יִּ ֶרף ִמ ֶמּנּוּ )שמות ד .(26

)תהלים מ  =] .2 .(14כיפר[ ∼ >חטא< )× :(3וְ ָה ָא ֶרץ

נפעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= עצֵל ,בטֵל([.

ת־עוֹנָ ם
יה … וְ ֵהם יִ ְרצוּ ֶא ֲ
ת־שׁ ְבּת ֶֹת ָ
ֵתּ ָעזֵ ב ֵמ ֶהם וְ ִת ֶרץ ֶא ַ

פִּעל.

ם־ה ָא ֶרץ
]= החליש ,השמיט[ ∼ את :וַ יְ ִהי ַע ָ

הוּדה )עזרא ד .(4
ְמ ַר ִפּים יְ ֵדי ַעם־יְ ָ
ד־אנָ ה ַא ֶתּם
התפעל =] .1 .התעצל ,התבטל[ עומדַ :ע ָ

ת־ה ָא ֶרץ )יהושע יח =] .2 .(3
ִמ ְת ַר ִפּים ָלבוֹא ָל ֶר ֶשׁת ֶא ָ
נחלש[ עומדִ :ה ְת ַר ִפּ ָית ְבּיוֹם ָצ ָרה )משלי כד .(10
הפעיל =] .עזב ,הניח ,השמיט[ ∼ את :לֹא ַא ְר ְפָּך וְ לֹא
ה־להּ ִכּי־נַ ְפ ָשׁהּ ָמ ָרה־
ֶא ֶעזְ ֶבךָּ )יהושע א  ∼ • .(5ל־ַ :ה ְר ֵפּ ָ

)ויקרא כו .(43
וּלנֵ ֶדר
נפעל =] .1 .התקבל[ עומד :נְ ָד ָבה ַתּ ֲע ֶשׂה אֹתוֹ ְ

לֹא יֵ ָר ֶצה )ויקרא כב > =] .2 .(23חטא< כופר[ עומד:
ִכּי נִ ְר ָצה ֲעוֹנָ הּ )ישעיה מ .(2
פִּעל =] .פייס[ ∼ אתָ :בּנָ יו יְ ַרצּוּ ַד ִלּים )איוב כ .(10
וּב ֶמּה
התפעל =] .עשה עצמו רצוי[ ∼ אל >פלוני<ַ :

ל־אד ֹנָ יו )שמ”א כט .(4
יִ ְת ַר ֶצּה זֶ ה ֶא ֲ

ָלהּ )מל”ב ד  ∼ • .(27מןֶ :ה ֶרף ִמ ֶמּנִּ י וְ ַא ְשׁ ִמ ֵידם )דברים

הפעיל =] .כיפר[ ∼ >חטא< ∼ אתָ :אז ִתּ ְשׁ ַבּת ָה ָא ֶרץ

ט ] (14ראה סעיף .[5.7.3.1

ת־שׁ ְבּת ֶֹת ָיה )ויקרא כו .(34
וְ ִה ְר ָצת ֶא ַ
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רצח rṣḥ

קל =] .הרג בזדון[ ∼ את :וְ ָר ַצח גּ ֵֹאל

כד .(19

ת־הר ֵֹצ ַח )במדבר לה  ← .(27השמטהָ :אֹלה
ַה ָדּם ֶא ָ

הפעיל =] .שבר ,מחץ[ ∼ את :וַ ַתּ ְשׁ ֵלְך ִא ָשּׁה ַא ַחת ֶפּ ַלח

וְ ַכ ֵחשׁ וְ ָרצ ַֹח וְ גָ נֹב וְ נָ אֹף )הושע ד .(2

ֶר ֶכב ַעל־רֹאשׁ ֲא ִב ֶימ ֶלְך וַ ָתּ ִרץ ֶאת־גֻּ ְלגָּ ְלתּוֹ )שופטים ט

נפעל] .סביל של קל[ עומדָ :א ַמר ָע ֵצל ֲא ִרי ַבחוּץ ְבּתוְֹך

.(53

ְרחֹבוֹת ֵא ָר ֵצ ַח )משלי כב .(13

רקב rqb

יתוֹמים יְ ַר ֵצּחוּ
ִ
פִּעל] .כמו קל[ ∼ אתַ :א ְל ָמנָ ה וְ גֵ ר יַ ֲהר ֹגוּ וִ

ִל ְב ָר ָכה וְ ֵשׁם ְר ָשׁ ִעים יִ ְר ָקב )משלי י .(7

)תהלים צד .(6

רקד rqd

הוֹתתוּ ַעל ִאישׁ
ד־אנָ ה ְתּ ְ
פֻּעל] .סביל של פִּעל[ עומדַ :ע ָ

ְכ ֵא ִילים גְּ ָבעוֹת ִכּ ְבנֵ י־צֹאן )תהלים קיד .(4

ְתּ ָר ְצּחוּ ֻכ ְלּ ֶכם )תהלים סב .(4

וּשׂ ִע ִירים
פִּעל] .כמו קל[ עומד :וְ ָשׁ ְכנוּ ָשׁם ְבּנוֹת יַ ֲענָ ה ְ

רצע rṣʿ

קל =] .ניקב[ ∼ את :וְ ָר ַצע ֲאד ֹנָ יו ֶאת־

ָאזְ נוֹ ַבּ ַמּ ְר ֵצ ַע )שמות כא .(6

רצף rṣp

קל =] .קיפץ ,כרכר[ עומדֶ :ה ָה ִרים ָר ְקדוּ

דוּ־שׁם )ישעיה יג .(21
יְ ַר ְקּ ָ
הפעיל.

קל] .בינוני פעול בלבד = מכוסה,

קל =] .התקלקל[ עומד :זֵ ֶכר ַצ ִדּיק

מוֹ־עגֶ ל
]גורם של קל[ ∼ את :וַ יַּ ְר ִק ֵידם ְכּ ֵ

)תהלים כט .(6

רוּשׁ ָלםִ
מצופה[ ∼ >ציפוי< :תּוֹכוֹ ָרצוּף ַא ֲה ָבה ִמ ְבּנוֹת יְ ָ

רקח rqḥ

)שה”ש ג .(10

יִ ְר ַקח ָכּמֹהוּ וַ ֲא ֶשׁר יִ ֵתּן ִמ ֶמּנּוּ ַעל־זָ ר )שמות ל .(33

רצץ /rṣṣרעע /rʿʿ IIרעץ rʿṣ

קל.1 .

]= נשבר[ עומד :לֹא יִ ְכ ֶהה וְ לֹא יָ רוּץ )ישעיה מב .2 .(4

קל =] .הכין מרקחת[ עומדִ :אישׁ ֲא ֶשׁר

פֻּעל =] .הוכן ,עובד למרחקת[ עומדֲ :א ֶשׁר ִמ ֵלּא

ְבּ ָשׂ ִמים וּזְ נִ ים ְמ ֻר ָקּ ִחים ְבּ ִמ ְר ַק ַחת ַמ ֲע ֶשׂה )דה”ב טז .(14

יוֹצר
]= שבר ,מחץ[ ∼ אתְ :תּר ֵֹעם ְבּ ֵשׁ ֶבט ַבּ ְרזֶ ל ִכּ ְכ ִלי ֵ

הפעיל =] .הכין מרחקת[ ∼ מרקחהַ :ה ְר ֵבּה ָה ֵע ִצים

 =] .3לחץ ,דיכא[ ∼ את:

ַה ְד ֵלק ָה ֵאשׁ ָה ֵתם ַה ָבּ ָשׂר וְ ַה ְר ַקח ַה ֶמּ ְר ָק ָחה )יחזקאל כד

ְתּנַ ְפּ ֵצם )תהלים ב .(9

ָהע ְֹשׁקוֹת ַדּ ִלּים ָהר ְֹצצוֹת ֶא ְביוֹנִ ים )עמוס ד .(1

.(10

נפעל =] .נשבר[ עומדְ :בּ ָת ְפ ָשׂם ְבָּך בכפך )ק’ ַב ַכּף(

רקם rqm

ֵתּרוֹץ )יחזקאל כט (7

שוזר חוטים([.

יָתן
אשׁי ִלוְ ָ
פִּעל =] .1 .שבר ,מחץ[ ∼ אתַ :א ָתּה ִר ַצּ ְצ ָתּ ָר ֵ

יתי ַב ֵסּ ֶתר
ר־ע ֵשּׂ ִ
קל סביל =] .נארג ,נשזר[ עומדֲ :א ֶשׁ ֻ

)תהלים עד .(14

י־ר ַצּץ
 =] .2לחץ ,דיכא[ ∼ אתִ :כּ ִ

קל] .בינוני בלבד ,כשם עצם )= אורג,

ֻר ַקּ ְמ ִתּי ְבּ ַת ְח ִתּיּוֹת ָא ֶרץ )תהלים קלט .(15

ָעזַ ב ַדּ ִלּים ַבּיִ ת גָּ זַ ל וְ לֹא ֶיִבנֵ הוּ )איוב כ  ← .(19פרטיטיב:

רקע rqʿ

ן־ה ָעם ָבּ ֵעת ַה ִהיא )דה”ב טז .(10
וַ יְ ַר ֵצּץ ָא ָסא ִמ ָ

ָא ֶרץ ְכּ ִטיט־חוּצוֹת ֲא ִד ֵקּם ֶא ְר ָק ֵעם )שמ”ב כב .2 .(43

ת־בּנֵ י
פּוֹלֵל =] .לחץ ,דיכא[ ∼ את :וַ יִּ ְר ֲעצוּ וַ יְ ר ְֹצצוּ ֶא ְ

]= בעט[ ∼ ברגלַ :ה ֵכּה ְב ַכ ְפָּך ְוּר ַקע ְבּ ַרגְ ְלָך )יחזקאל ו

יִ ְשׂ ָר ֵאל )שופטים י .(8

] (11ראה סעיף  5.10.3.2הערה .[332

התפולל =] .1 .מחץ ,הכה )הוראה הדדית([ ← ריבוי:

ת־פּ ֵחי ַהזָּ ָהב )שמות
פִּעל =] .רידד[ ∼ את :וַ יְ ַר ְקּעוּ ֶא ַ

וַ יִּ ְתר ֲֹצצוּ ַה ָבּנִ ים ְבּ ִק ְר ָבּהּ )בראשית כה  =] .2 .(22נשבר[

לט .(3

פּוֹר ָרה ֶא ֶרץ )ישעיה
עומד :ר ָֹעה ִה ְתר ֲֹע ָעה ָה ָא ֶרץ פּוֹר ִה ְת ְ

פֻּעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= מרודד([.
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קל =] .1 .רידד[ ∼ את :וְ ֶא ְשׁ ָח ֵקם ַכּ ֲע ַפר־

הענף הכנעני

יע ִעמּוֹ ִל ְשׁ ָח ִקים ֲחזָ ִקים
הפעיל =] .רידד[ ∼ ל־ַ :תּ ְר ִק ַ

מוּצק )איוב לז .(18
ִכּ ְר ִאי ָ

רקק rqq

שׁאב šʾb

ראה ירק.

רשׁם ršm

קל] .בינוני פעול בלבד ,כשם תואר

)= כתוב([.
קל =] .עשה רעה ,היה אשם[ עומד:

ָח ָטאנוּ ֶה ֱעוִ ינוּ וְ ָר ָשׁ ְענוּ )דה”ב ו .(37
ית וַ ֲאנַ ְחנוּ
י־א ֶמת ָע ִשׂ ָ
ַל ֲעשׂוֹת )דה”ב כ  ← .(35השמטהִ :כּ ֱ

ִה ְר ָשׁ ְענוּ )נחמיה ט ] (33ראה סעיף  5.11הערה =] .2 .[349
ראה כאשם ,הכריז כאשם[ ∼ את :יַ ְר ִשׁ ֲיעָך ִפיָך וְ לֹא־

נוּ־בְך )איוב טו .(6
וּשׂ ָפ ֶתיָך יַ ֲע ָ
ָאנִ י ְ

רשׁשׁ ršš

פּוֹלֵל =] .החריב[ ∼ את :יְ ר ֵֹשׁשׁ ָע ֵרי

בּוֹט ַח ָבּ ֵהנָּ ה ֶבּ ָח ֶרב )ירמיה ה .(17
ִמ ְב ָצ ֶריָך ֲא ֶשׁר ַא ָתּה ֵ
פֻּעל =] .הוחרב[ עומדֻ :ר ַשּׁ ְשׁנוּ וְ נָ שׁוּב וְ נִ ְבנֶ ה ֳח ָרבוֹת

)מלאכי א .(4
פִּעל =] .חימם עד רתיחה[ ∼ אתַ :ר ַתּח

תוֹכהּ )יחזקאל כד .(5
יה ְבּ ָ
ם־בּ ְשׁלוּ ֲע ָצ ֶמ ָ
יה גַּ ָ
ְר ָת ֶח ָ
א־דמּוּ
פֻּעל =] .חומם עד רתיחה[ עומדֵ :מ ַעי ֻר ְתּחוּ וְ ל ֹ ָ

)איוב ל .(27
יח ַכּ ִסּיר
הפעיל =] .חימם עד רתיחה[ ∼ את :יַ ְר ִתּ ַ

צוּלה יָם יָ ִשׂים ַכּ ֶמּ ְר ָק ָחה )איוב מא .(23
ְמ ָ

רתם rtm

קל =] .אסר ,קשר[ ∼ >רכב<

יוֹשׁ ֶבת ָל ִכישׁ )מיכה
ל>בהמה<ְ :רתֹם ַה ֶמּ ְר ָכּ ָבה ָל ֶר ֶכשׁ ֶ
א .(13

רתק rtq

וְ ֵה ָמּה ָמ ְצאוּ נְ ָערוֹת י ְֹצאוֹת ִל ְשׁאֹב ָמיִ ם )שמ”א ט ← .(11

ם־א ָתּה ְשׁ ֵתה וְ גַ ם ִלגְ ַמ ֶלּיָך ֶא ְשׁ ָאב )בראשית
השמטה :גַּ ַ

שׁאג šʾg

קל =] .השמיע שאגה[ עומדֲ :היִ ְשׁ ַאג

ַא ְריֵ ה ַבּיַּ ַער וְ ֶט ֶרף ֵאין לוֹ )עמוס ג .(4

יע
] .1כפועל מעריך[ ∼ לעשות :הוּא ִה ְר ִשׁ ַ

רתח rtḥ

קל =] .העלה מים מבאר[ ∼ מים:

כד .(44

רשׁע ršʿ
הפעיל.

שׁ

שׁאה šʾh I

קל =] .חרב[ עומדַ :עד ֲא ֶשׁר ִאם־

יוֹשׁב )ישעיה ו  11א(.
ָשׁאוּ ָע ִרים ֵמ ֵאין ֵ
נפעל =] .נחרב[ עומד :וְ ָה ֲא ָד ָמה ִתּ ָשּׁ ֶאה ְשׁ ָמ ָמה )ישעיה
ו  11ב(.
וּת ִהי ְל ַה ְשׁאוֹת גַּ ִלּים נִ ִצּים
הפעיל =] .החריב[ ∼ אתְ :

ָע ִרים ְבּ ֻצרוֹת )ישעיה לז .(26

שׁאה šʾh II

וּשׁאוֹן
נפעל =] .רעש ,המה[ עומדְ :

ְל ֻא ִמּים ִכּ ְשׁאוֹן ַמיִ ם ַכּ ִבּ ִירים יִ ָשּׁאוּן )ישעיה יז .(12

שׁאה šʾh III

התפעל =] .התבונן[ ∼ ל־:

יח יְ הוָ ה ַדּ ְרכּוֹ
וְ ָה ִאישׁ ִמ ְשׁ ָתּ ֵאה ָלהּ ַמ ֲח ִרישׁ ָל ַד ַעת ַה ִה ְצ ִל ַ

)בראשית כד .(21

שׁאל šʾl

קל =] .1 .ביקש ,רצה לקבל[ ∼ >דבר<

עוּתהּ
מן >פלוני< :וְ יִ ְשׁ ֲאלוּ ִאישׁ ֵמ ֵאת ֵר ֵעהוּ וְ ִא ָשּׁה ֵמ ֵאת ְר ָ
וּכ ֵלי זָ ָהב )שמות יא ] (2ראה סעיף ← .[4.4.3.2
י־כ ֶסף ְ
ְכּ ֵל ֶ

השמטהַ :מיִ ם ָשׁ ַאל ָח ָלב נָ ָתנָ ה )שופטים ה (25

]ראה

סעיף  ∼ • .[5.7.4שׁאלה מן >פלוני<ְ :שׁ ֵא ָלה ַא ַחת ָאנ ִֹכי

ת־פּנָ י )מל”א ב =] .2 .(16
ל־תּ ִשׁ ִבי ֶא ָ
שׁ ֵֹאל ֵמ ִא ָתְּך ַא ָ
הציג שאלה ,רצה לדעת[ ∼ את/ל>פלוני< }תוכן{

נפעל =] .ניתק ,נקרע )?([ עומדַ :עד

י־מזֶּ ה הוּא )שופטים יג (6
)× :(~35וְ לֹא ְשׁ ִא ְל ִתּיהוּ ֵא ִ

ֲא ֶשׁר לֹא־ירחק )ק’ יֵ ָר ֵתק( ֶח ֶבל ַה ֶכּ ֶסף וְ ָת ֻרץ גֻּ ַלּת ַהזָּ ָהב

]ראה סעיף

 =] .3ביקש עצה ונבואה ,נועץ[

)קהלת יב .(6

יח
אֹלהים וְ נֵ ְד ָעה ֲה ַת ְצ ִל ַ
∼ ב>אל< )×ְ :(~25שׁ ַאל־נָ א ֵב ִ

.[5.7.4

דוֹל ָיה ֻר ְתּקוּ ַבזִּ ִקּים )נחום
פֻּעל =] .נקשר[ עומד :וְ ָכל־גְּ ֶ

ַדּ ְר ֵכּנוּ )שופטים יח .(5

ג .(10

ישׁ־ל ֵר ֵעהוּ
פלוני[ ∼ ל>פלוני< לשלום )× :(12וַ יִּ ְשׁ ֲאלוּ ִא ְ
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 =] .4התעניין במצבו של

עברית

ְל ָשׁלוֹם )שמות יח ] (7ראה סעיף  =] .5 .[5.7.4השתוקק,

הפעיל =] .הותיר[ ∼ את :וְ ִה ְשׁ ַא ְר ִתּי ְב ִק ְר ֵבְּך ַעם ָענִ י

ביקש[ ∼ את נפשו לפעול )× :(2וַ יִּ ְשׁ ַאל ֶאת־נַ ְפשׁוֹ ָלמוּת

וָ ָדל )צפניה ג .(12

)יונה ד .(8
נפעל =] .ביקש רשות ללכת[ ∼ מן :נִ ְשׁאֹל נִ ְשׁ ַאל ָדּוִ ד

ד־בּית ָל ֶחם )שמ”א כ .(28
ֵמ ִע ָמּ ִדי ַע ֵ
פִּעל.

שׁבה šbh

ת־ט ָפּם )במדבר לא
וַ יִּ ְשׁבּוּ ְבנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת־נְ ֵשׁי ִמ ְדיָ ן וְ ֶא ַ
.(9

 =] .1חקר ,חיפש[ ← השמטהָ :שׁאֹל יְ ָשׁ ֲאלוּ

ְבּ ָא ֵבל )שמ”ב כ  =] .2 .(18ביקש נדבות[ עומד )או
יהם
בוֹת ֶ
נוֹע יָ נוּעוּ ָבנָ יו וְ ִשׁ ֵאלוּ וְ ָד ְרשׁוּ ֵמ ָח ְר ֵ
← השמטה?( :וְ ַ

)תהלים קט .(10
הפעיל =] .1 .נענה לבקשה[ ∼ >מבקש< :וַ יהוָ ה נָ ַתן

ת־חן ָה ָעם ְבּ ֵעינֵ י ִמ ְצ ַריִ ם וַ יַּ ְשׁ ִאלוּם )שמות יב .2 .(36
ֶא ֵ

קל =] .1 .לכד ,לקח בשבי[ ∼ את:

 =] .2לקח שבי[ ∼ שבי :וַ יִּ ָלּ ֶחם ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל וַ יִּ ְשׁ ְבּ

ִמ ֶמּנּוּ ֶשׁ ִבי )במדבר כא .(1
רוּפה ָבּ ֵאשׁ
]= נלקח בשבי[ עומד :וְ ִהנֵּ ה ְשׂ ָ

נפעל.

וּנְ ֵשׁ ֶיהם ְוּבנֵ ֶיהם ְוּבנ ֵֹת ֶיהם נִ ְשׁבּוּ )שמ”א ל .(3

שׁבח šbḥ I

פִּעל =] .הילל ,פאר[ ∼ את :וְ ִשׁ ַבּ ְח ִתּי

ת־ה ִשּׂ ְמ ָחה )קהלת ח .(15
ֲאנִ י ֶא ַ

]= נתן ,הקדיש[ ∼ >דבר< ל>מוטב<ִ :ה ְשׁ ִא ְל ִתּהוּ ַליהוָ ה

התפעל.

)שמ”א א .(28

ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵבּ ַח ִבּ ְת ִה ָלּ ֶתָך )תהלים קו .(47

שׁאן šʾn

פַּעְלֵל =] .היה שקט ,שלו[ עומד :יַ ַחד

ֲא ִס ִירים ַשׁ ֲאנָ נוּ לֹא ָשׁ ְמעוּ קוֹל נֹגֵ שׂ )איוב ג .(18

שׁאף šʾp I

ֶאשּׁ ֹם וְ ֶא ְשׁ ַאף יָ ַחד )ישעיה מב > ∼ • .(14אוויר<ָ :שׁ ֲאפוּ

רוּח ַכּ ַתּנִּ ים )ירמיה יד  =] .2 .(6ייחל ,רצה[ ∼ את:
ַ
ף־צל ְוּכ ָשׂ ִכיר יְ ַקוֶּ ה ָפ ֳעלוֹ )איוב ז .(2
ְכּ ֶע ֶבד יִ ְשׁ ַא ֵ

שׁאף /šʾp IIשׁוף šwp

 =] .1רמס,

ֹלחם
ל־היּוֹם ֵ
י־שׁ ָא ַפנִ י ֱאנוֹשׁ ָכּ ַ
ֹלהים ִכּ ְ
דרס[ ∼ אתָ :חנֵּ נִ י ֱא ִ
יִ ְל ָח ֵצנִ י )תהלים נו  =] .2 .(2הכה ,רוצץ[ ∼ את :הוּא

שׁוּפנּוּ ָע ֵקב )בראשית ג =] .3 .(15
שׁוּפָך רֹאשׁ וְ ַא ָתּה ְתּ ֶ
יְ ְ
ר־א ֶרץ ְבּרֹאשׁ ַדּ ִלּים
ל־ע ַפ ֶ
דרך ,צעד[ עומדַ :השּׁ ֲֹא ִפים ַע ֲ

)עמוס ב .(7

שׁאר šʾr

שׁבח šbḥ II

פִּעל =] .הרגיע[ ∼ אתְ :בּשׂוֹא גַ ָלּיו

ַא ָתּה ְת ַשׁ ְבּ ֵחם )תהלים פט .(10

יּוֹל ָדה ֶא ְפ ֶעה
קל =] .1 .נשם[ עומדַ :כּ ֵ

קל.

]= התגאה[ ∼ ב־ְ :להֹדוֹת ְל ֵשׁם ָק ְד ֶשָׁך

קל =] .נותר[ עומד :עוֹד ָשׁ ַאר ַה ָקּ ָטן

יַמּים ְשׁאוֹן
יח ְשׁאוֹן ִ
הפעיל =] .הרגיע[ ∼ אתַ :מ ְשׁ ִבּ ַ

גַּ ֵלּ ֶיהם )תהלים סה .(8

שׁבע šbʿ

נפעל =] .אמר שבועה ,הבטחה[ ∼ ל

י־דוִ ד לוֹ ֵלאמֹר
/אל >פלוני< }תוכן{ָ :אז נִ ְשׁ ְבּעוּ ַאנְ ֵשׁ ָ

א־ת ֵצא עוֹד ִא ָתּנוּ ַל ִמּ ְל ָח ָמה )שמ”ב כא  ← .(17קידום
לֹ ֵ
ל־ה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה )בראשית כד ← .(9
התוכן :וַ יִּ ָשּׁ ַבע לוֹ ַע ַ

השמטה של התוכןָ :כּ ַר ִתּי ְב ִרית ִל ְב ִח ִירי נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ְל ָדוִ ד
ַע ְב ִדּי )תהלים פט  ← .(4השמטה של הנמען :וַ יִּ ָשּׁ ַבע
ם־יוּמת )שמ”א יט  ∼ • .(6שׁבועה
ָ
ָשׁאוּל ַחי־יְ הוָ ה ִא
ת־ה ְשּׁ ֻב ָעה ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ְל ַא ְב ָר ָהם
ל>פלוני< :וַ ֲה ִקמ ִֹתי ֶא ַ

ָא ִביָך )בראשית כו ] (3ראה סעיף  ∼ • .[5.4.2ל>פלוני<

וְ ִהנֵּ ה ר ֶֹעה ַבּצֹּאן )שמ”א טז .(11

לפעול

ת־כּל־
נפעל =] .נותר ,המשיך להיות[ עומד :וַ יִּ ַמח ֶא ָ

בוֹתם )יהושע כא  ← .(43השמטהִ :כּי־
נִ ְשׁ ַבּע ָל ֵתת ַל ֲא ָ

ַהיְ קוּם … וַ יִ ָשּׁ ֶאר ַאְך־נ ַֹח וַ ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ַבּ ֵתּ ָבה )בראשית ז

ל־ה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר־נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ַל ֲאב ָֹתיו )דברים לא
יאנּוּ ֶא ָ
ֲא ִב ֶ

] (23ראה סעיף .[5.13

] (20ראה סעיף .[4.2.1
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ל־ה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר
ת־כּ ָ
)× :(~20וַ יִּ ֵתּן יְ הוָ ה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ָ

הענף הכנעני

הפעיל =] .1 .חייב בשבועה[ ∼ את >פלוני< }תוכן{:

הפעיל =] .מכר )תבואה([ ∼ >תבואה< את/ל>קונה<:

ת־הגּוֹי ִכּי לֹא יִ ְמ ָצ ֶא ָכּה )מל”א
ת־ה ַמּ ְמ ָל ָכה וְ ֶא ַ
יע ֶא ַ
וְ ִה ְשׁ ִבּ ַ

א ֶֹכל ַבּ ֶכּ ֶסף ַתּ ְשׁ ִבּ ֵרנִ י וְ ָא ַכ ְל ִתּי )דברים ב  ← .(28השמטה

יח  ∼ • .(10את >פלוני< שׁבועה :נְ ִקיִּ ם ֲאנַ ְחנוּ ִמ ְשּׁ ֻב ָע ֵתְך

של הקונהֵ :לאמֹר ָמ ַתי יַ ֲעבֹר ַהח ֶֹדשׁ וְ נַ ְשׁ ִבּ ָירה ֶשּׁ ֶבר

ַהזֶּ ה ֲא ֶשׁר ִה ְשׁ ַבּ ְע ָתּנוּ )יהושע ב  ∼ • .(17את >פלוני<

יוֹסף … הוּא
)עמוס ח  ← .(5השמטה של התבואה :וְ ֵ

יעם ַל ֲעשׂוֹת ַכּ ָדּ ָבר
ת־הכּ ֲֹהנִ ים וָ ַא ְשׁ ִבּ ֵ
לפעול :וָ ֶא ְק ָרא ֶא ַ

ל־עם ָה ָא ֶרץ )בראשית מב .(6
ַה ַמּ ְשׁ ִבּיר ְל ָכ ַ

א־שׁ ַמע
ַהזֶּ ה )נחמיה ה  ← .(12השמטה :וְ יוֹנָ ָתן ל ֹ ָ

שׁבת šbt

ת־ה ָעם )שמ”א יד  =] .2 .(27ביקש[
יע ָא ִביו ֶא ָ
ְבּ ַה ְשׁ ִבּ ַ

∼ את

ד־כּ ֶמּה ְפ ָע ִמים ֲאנִ י ַמ ְשׁ ִבּ ֶעָך
>פלוני< }תוכן{ַ :ע ַ

ק־א ֶמת ְבּ ֵשׁם יְ הוָ ה )מל”א כב
א־ת ַד ֵבּר ֵא ַלי ַר ֱ
ֲא ֶשׁר ל ֹ ְ
.(16

שׁבץ šbṣ

ָשׁ ַבת ְמשׂוֹשׂ ֻתּ ִפּים ָח ַדל ְשׁאוֹן ַע ִלּיזִ ים ָשׁ ַבת ְמשׂוֹשׂ ִכּנּוֹר
)ישעיה כד  =] .2 .(8עצר ,עזב עבודתו[ עומדֵ :שׁ ֶשׁת

ִיָמים ַתּ ֲעבֹד ַוּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִיעי ִתּ ְשׁבֹּת )שמות לד .(21
נפעל.

פִּעל =] .כיסה במשבצות[ ∼ >משטח<

ית ִמ ְצנֶ ֶפת ֵשׁשׁ
>ציפוי< :וְ ִשׁ ַבּ ְצ ָתּ ַה ְכּתֹנֶ ת ֵשׁשׁ וְ ָע ִשׂ ָ

)שמות כח .(39

]כמו קל  [1עומד :וְ נִ ְשׁ ַבּת ִמ ְב ָצר ֵמ ֶא ְפ ַריִ ם

וּמ ְמ ָל ָכה ִמ ַדּ ֶמּ ֶשׂק )ישעיה יז .(3
ַ
הפעיל] .1 .גורם של קל  ∼ [1את :וְ ִה ְשׁ ַבּ ִתּי גְּ אוֹן זֵ ִדים

וְ גַ ֲאוַ ת ָע ִר ִיצים ַא ְשׁ ִפּיל )ישעיה יג ] .2 .(11גורם של קל

פֻּעל] .בינוני בלבד = מכוסה במשבצות[ ∼ >ציפוי<:
ְמ ֻשׁ ָבּ ִצים זָ ָהב יִ ְהיוּ ְבּ ִמלּוּא ָֹתם )שמות כח .(20

שׁבר šbr I

קל =] .1 .פסק ,חלף ,נעלם[ עומד:

קל =] .פירק ,הרס ,ניתץ[ ∼ אתָ :כּ ָכה

ת־ה ִעיר ַהזֹּאת ַכּ ֲא ֶשׁר יִ ְשׁבֹּר
ת־ה ָעם ַהזֶּ ה וְ ֶא ָ
ֶא ְשׁבֹּר ֶא ָ

יּוֹצר )ירמיה יט .(11
ת־כּ ִלי ַה ֵ
ֶא ְ

ֹלתם )שמות ה .(5
 ∼ [2את :וְ ִה ְשׁ ַבּ ֶתּם א ָֹתם ִמ ִסּ ְב ָ

שׁגג šgg

ראה שׁגה.

שׁגה /šghשׁגג šgg

קל =] .1 .תעה ,נדד[

ל־ה ָה ִרים )יחזקאל לה .(6
עומד :יִ ְשׁגּוּ צֹאנִ י ְבּ ָכ ֶ

.2

רוּרים ַהשּׁ ֹגִ ים
]= התרחק ,סטה[ ∼ מן :גָּ ַע ְר ָתּ זֵ ִדים ֲא ִ

נפעל =] .נפרק ,נהרס ,נותץ[ עומד :וַ ִתּ ָשּׁ ֵבר ַמ ְפ ַר ְקתּוֹ

ִמ ִמּ ְצ ֶוֹתיָך )תהלים קיט  =] .3 .(21טעה ,פעל מתוך

וַ יָּ מֹת )שמ”א ד (18

אי–הבנה[ עומדִ :הנֵּ ה ִה ְס ַכּ ְל ִתּי וָ ֶא ְשׁגֶּ ה ַה ְר ֵבּה ְמאֹד

ת־מזְ ְבּח ָֹתם
פִּעל =] .פירק ,הרס ,ניתץ[ ∼ אתִ :כּי ֶא ִ

)שמ”א כו .(21

ת־מ ֵצּב ָֹתם ְתּ ַשׁ ֵבּרוּן )שמות לד .(13
ִתּתֹּצוּן וְ ֶא ַ

הפעיל =] .1 .התעה[ ∼ אתָ :ארוּר ַמ ְשׁגֶּ ה ִעוֵּ ר ַבּ ָדּ ֶרְך

הפעיל =] .עורר צירי לידה[ עומדַ :ה ֲאנִ י ַא ְשׁ ִבּיר וְ לֹא

)דברים כז  =] .2 .(18הרחיק ,גרם שיסטה[ ∼ את

אוֹליד )ישעיה סו .(9
ִ

ל־תּ ְשׁגֵּ נִ י ִמ ִמּ ְצ ֶוֹתיָך )תהלים קיט .(10
מןַ :א ַ

הָפעַל.

ת־ע ִמּי
ל־שׁ ֶבר ַבּ ַ
]= סבל ,נדכא[ עומדַ :ע ֶ

ָה ְשׁ ָבּ ְר ִתּי ָק ַד ְר ִתּי ַשׁ ָמּה ֶה ֱחזִ ָק ְתנִ י )ירמיה ח .(21

שׁבר šbr II

שׁגח šgḥ

הפעיל =] .התבונן ,הביט[ עומד:

ן־ה ֲח ַר ִכּים )שה”ש ב • .(9
ן־ה ֲחֹּלנוֹת ֵמ ִציץ ִמ ַ
יח ִמ ַ
ַמ ְשׁגִּ ַ

קל =] .קנה )תבואה([ ∼ >תבואה<

∼ אל :ר ֶֹאיָך ֵא ֶליָך יַ ְשׁגִּ יחוּ ֵא ֶליָך יִ ְתבּוֹנָ נוּ )ישעיה יד .(16

מן >מוכר< :א ֶֹכל ִתּ ְשׁ ְבּרוּ ֵמ ִא ָתּם ַבּ ֶכּ ֶסף וַ ֲא ַכ ְל ֶתּם )דברים

שׁגל šgl

רוּ־לנוּ ְמ ַעט־א ֶֹכל )בראשית
ב  ← .(6השמטהֻ :שׁבוּ ִשׁ ְב ָ

∼ אתִ :א ָשּׁה ְת ָא ֵרשׂ וְ ִאישׁ ַא ֵחר ישגלנה )ק’ יִ ְשׁ ָכּ ֶבנָּ ה(

מג ] .(2ראה סעיף  4.1.2הערה .[12

)דברים כח .(30
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קל] .כתיב בלבד = בעל ,ידע מינית[

עברית

י־עינַ יִ ְך ַעל־
קל סביל] .כתיב בלבד = נבעל[ עומדְ :שׂ ִא ֵ

• ∼ על ראש >פלוני< :יָ שׁוּב ַמ ֲח ַשׁ ְבתּוֹ ָה ָר ָעה ֲא ֶשׁר־

ְשׁ ָפיִ ם ְוּר ִאי ֵאיפֹה לֹא שגלת )ק’ ֻשׁ ַכּ ְבּ ְתּ( )ירמיה ג .(2

הוּדים ַעל־רֹאשׁוֹ )אסתר ט  =] .4 .(25עשה
ל־היְּ ִ
ָח ַשׁב ַע ַ

נפעל.

יהם
]כתיב בלבד = נבעל[ עומד :יִ ַשּׁסּוּ ָבּ ֵתּ ֶ

ָה ִראשׁוֹן … ָלשׁוּב ְל ַק ְח ָתּהּ ִל ְהיוֹת לוֹ ְל ִא ָשּׁה )דברים

וּנְ ֵשׁ ֶיהם תשגלנה )ק’ ִתּ ָשּׁ ַכ ְבנָ ה( )ישעיה יג .(16

שׁגע šgʿ

פֻּעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )=

מטורף([.
התפעל =] .התנהג כמטורף[ עומדֲ :ח ַסר ְמ ֻשׁגָּ ִעים ָאנִ י

אתם ֶאת־זֶ ה ְל ִה ְשׁ ַתּגֵּ ַע ָע ָלי )שמ”א כא .(16
י־ה ֵב ֶ
ִכּ ֲ

שׁדד šdd

א־יוּכל ַבּ ְע ָלהּ
שנית )כפועל אספקטואלי([ ∼ לפעול :ל ֹ ַ

כד ] (4ראה סעיף  =] .5 .[5.11נהיה מחדש )הוראה
פרדיקטיבית([ ∼ }פרדיקט{ :וַ יָּ ָשׁב ְבּ ָשׂרוֹ ִכּ ְב ַשׂר נַ ַער
ָקטֹן )מל”ב ה  ∼ • .(14ל}פרדיקט{ :וְ ָשׁב ְל ָבנוֹן ַל ַכּ ְר ֶמל

וְ ַה ַכּ ְר ֶמל ַליַּ ַער יֵ ָח ֵשׁב )ישעיה כט  =] .6 .(17החזיר
ת־שׁבוּת ַע ִמּי יִ ְשׂ ָר ֵאל
מגלות[ ∼ שבות >עַם< :וְ ַשׁ ְב ִתּי ֶא ְ

קל =] .1 .גזל ,נישל[ ∼ את >פלוני<:

ִמ ְפּנֵ י ְר ָשׁ ִעים זוּ ַשׁדּוּנִ י )תהלים יז  =] .2 .(9השמיד,

ָוּבנוּ ָע ִרים נְ ַשׁמּוֹת )עמוס ט .(14
לעיון בפועל שׁב ראה הולדיי ).(Holladay 1958

החריב[ ∼ את :קוֹל ַצ ֲע ַקת ָהר ִֹעים … ִכּי־שׁ ֵֹדד יְ הוָ ה ֶאת־

פּוֹלֵל.

ַמ ְר ִע ָיתם )ירמיה כה .(36

אתיָך וְ ַה ֲע ִל ִיתיָך ִמיַּ ְר ְכּ ֵתי ָצפוֹן )יחזקאל לט .2 .(2
וְ ִשׁ ֵשּׁ ִ

תּוּשּׁד
ַ
שׁוֹדד
ֵ
קל סביל =] .הושמד[ עומדַ :כּ ֲה ִת ְמָך

אוֹתם ִמן־
שׁוֹב ִבי ָ
]= החזיר למקום המוצא[ ∼ אתְ :בּ ְ

דוּ־בְך )ישעיה לג .(1
ֹלתָך ִל ְבגֹּד ְיִבגְּ ָ
ַכּנְּ ְ

ָה ַע ִמּים וְ ִק ַבּ ְצ ִתּי א ָֹתם ֵמ ַא ְרצוֹת א ֵֹיְב ֶיהם )יחזקאל לט
.(27

נפעל =] .הושמד[ עומדָ :שׁדוֹד נְ ַשׁ ֻדּנוּ )מיכה ב .(4
ל־תּ ֱאר ֹב ָר ָשׁע ִלנְ וֵ ה ַצ ִדּיק
פִּעל =] .פגע ,תקף[ ∼ אתַ :א ֶ

ל־תּ ַשׁ ֵדּד ִר ְבצוֹ )משלי כד .(15
ַא ְ
חוֹתם יְ שׁ ֵֹדד
פּוֹלֵל =] .השמיד[ ∼ את :הוּא יַ ֲער ֹף ִמזְ ְבּ ָ

בוֹתם )הושע י .(2
ַמ ֵצּ ָ
ית ַרי
ל־מ ָ
פֻּעל =] .הושמד ,הוחרב[ עומדָ :א ֳה ִלי ֻשׁ ָדּד וְ ָכ ֵ

נִ ָתּקוּ )ירמיה י .(20

שׁוא šwʾ
שׁוב šwb

 =] .1סובב ,הפנה ,הסיט[ ∼ את :וְ שׁ ַֹב ְב ִתּיָך

 =] .3החזיר לקדמותו ,שיקם ,החיה[ ∼

את

שׁוֹבב )תהלים כג .(3
/ל־ :נַ ְפ ִשׁי יְ ֵ
שׁוֹב ֶבת ֵמ ֶח ֶרב
ל־א ֶרץ ְמ ֶ
פּוֹלַל =] .שוקם[ עומדָ :תּבוֹא ֶא ֶ

ְמ ֻק ֶבּ ֶצת ֵמ ַע ִמּים ַר ִבּים )יחזקאל לח .(8
הפעיל.

 =] .1סובב ,הפנה ,הסיט[ ∼ אתְ :ל ָה ִשׁיב

ֹלהינוּ ִמ ֶמּנּוּ )עזרא י ] • .(14בפרט על סיבוב
ף־א ֵ
ֲחרוֹן ַא ֱ
וּמ ַעל ָכּל־
הפנים ,במובן של הסתובבות[ ∼ פניוֵ :

תּוֹעב ֵֹת ֶיכם ָה ִשׁיבוּ ְפנֵ ֶיכם )יחזקאל יד  ← .(6השמטה:
ֲ

ראה נשׁא .III

וְ ָה ִשׁיבוּ וִ ְחיוּ )יחזקאל יח  =] .2 .(32החזיר למקום

 =] .1סב ,פנה )גופנית או

ל־פּי ַה ְבּ ֵאר ִל ְמק ָֹמהּ
ת־ה ֶא ֶבן ַע ִ
המוצא[ ∼ את :וְ ֵה ִשׁיבוּ ֶא ָ

מוסרית([ עומדָ :ח ִל ָילה ָלּנוּ ִמ ֶמּנּוּ ִל ְמר ֹד ַבּיהוָ ה וְ ָלשׁוּב

)בראשית כט .(3

 =] .3החזיר מגלות[ ∼ שבות

ַהיּוֹם ֵמ ַא ֲח ֵרי יְ הוָ ה )יהושע כב  =] .2 .(29חזר למקום

הוּדה וְ ֵאת ְשׁבוּת יִ ְשׂ ָר ֵאל
ת־שׁבוּת יְ ָ
>עַם< :וַ ֲה ִשׁב ִֹתי ֶא ְ

.3

ְוּבנִ ִתים ְכּ ָב ִראשׁ ֹנָ ה )ירמיה לג  =] .4 .(7החזיר לבעליו

קל.

המוצא[ עומד :וַ יָּ ֻשׁבוּ ָה ִע ָירה )בראשית מד .(13

]= חזר לבעליו או ניתן כתמורה או גמול[ ∼ ל־:

או נתן כתמורה או גמול[ ∼ את

יּוֹבל יָ שׁוּב ַה ָשּׂ ֶדה ַל ֲא ֶשׁר ָקנָ הוּ ֵמ ִאתּוֹ )ויקרא
ִבּ ְשׁנַ ת ַה ֵ

ת־הגְּ זֵ ָלה
ְל ִאמּוֹ )שופטים יז  ← .(4השמטה :וְ ֵה ִשׁיב ֶא ַ

כז > =] • .(24רעה< חזרה[ ∼ בראש >פלוני<ַ :כּ ֲא ֶשׁר

ֲא ֶשׁר גָּ זָ ל )ויקרא ה > ∼ • .(23רעה< בראש >פלוני<:

אשָׁך )עובדיה א .(15
ית יֵ ָע ֶשׂה ָלְּך גְּ ֻמ ְלָך יָ שׁוּב ְבּר ֹ ֶ
ָע ִשׂ ָ

וְ ֵאת ָר ַעת נָ ָבל ֵה ִשׁיב יְ הוָ ה ְבּרֹאשׁוֹ )שמ”א כה • .(39
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ת־ה ֶכּ ֶסף
ל־ :וַ יָּ ֶשׁב ֶא ַ

הענף הכנעני

ת־דּמוֹ
∼ >רעה< על/אל ראש >פלוני< :וְ ֵה ִשׁיב יְ הוָ ה ֶא ָ

שׁוה  šwh IIפִּעל =] .1 .שׁם ,הציב[ ∼ את

י־אנָ ִשׁים ַצ ִדּ ִקים )מל”א ב .(32
ַעל־רֹאשׁוֹ ֲא ֶשׁר ָפּגַ ע ִבּ ְשׁנֵ ֲ

ב)מקום(ִ :שׁוִּ ִיתי יְ הוָ ה ְלנֶ גְ ִדּי ָת ִמיד )תהלים טז =] .2 .(8

 =] .5החזיר לקדמותו ,שיקם ,החיה[ ∼ את :וְ ָא ִשׁ ָיבה

בּוֹקק יִ ְשׂ ָר ֵאל ְפּ ִרי יְ ַשׁוֶּ ה־
עשה ,הצמיח[ ∼ >פרי< :גֶּ ֶפן ֵ

שׁ ְֹפ ַטיִ ְך ְכּ ָב ִראשׁ ֹנָ ה וְ י ֲֹע ַציִ ְך ְכּ ַב ְתּ ִח ָלּה )ישעיה א .6 .(26

לּוֹ )הושע י .(1

אוֹתם
]= ענה[ ∼ את/ל>פלוני< דבר )× :(~35וָ ָא ִשׁיב ָ
אוֹמר ָל ֶהם )נחמיה ב  ← .(20השמטהֵ :מ ִשׁיב
ָדּ ָבר וָ ַ
וּכ ִל ָמּה )משלי יח • .(13
ָדּ ָבר ְבּ ֶט ֶרם יִ ְשׁ ָמע ִאוֶּ ֶלת ִהיא־לוֹ ְ

∼ ל>פלוני< אמרים )×ְ :(2ל ָה ִשׁיב ֲא ָמ ִרים ֱא ֶמת ְלשׁ ְֹל ֶחיָך

)משלי כב .(21

 =] .7לא נענה ל– ,דחה[ ∼ פני

ל־תּ ִשׁ ִבי
>פלוני< :וְ ַע ָתּה ְשׁ ֵא ָלה ַא ַחת ָאנ ִֹכי שׁ ֵֹאל ֵמ ִא ָתְּך ַא ָ

ת־פּנָ י )מל”א ב .(16
ֶא ָ
הָפעַל.

שׁוט šwṭ I

ַכּ ְס ִפּי וְ גַ ם ִהנֵּ ה ְב ַא ְמ ַתּ ְח ִתּי )בראשית מב ] • .(28כסביל
ל־פּ ְרעֹה
ת־א ֲהר ֹן ֶא ַ
יּוּשׁב ֶאת־מ ֶֹשׁה וְ ֶא ַ
סתמי[ ∼ את :וַ ַ
מּוּשׁב
)שמות י  =] .2 .(8ניתן כתמורה[ ∼ ל־ָ :ה ָא ָשׁם ַה ָ

ַליהוָ ה )במדבר ה .(8
קל =] .1 .היה זהה ,בעל אותו ערך[

ם־א ָתּה
ן־תּ ְשׁוֶ ה־לּוֹ גַ ָ
ל־תּ ַען ְכּ ִסיל ְכּ ִאוַּ ְלתּוֹ ֶפּ ִ
∼ ל־ )×ַ :(1א ַ
י־טוֹבה ָח ְכ ָמה ִמ ְפּנִ ינִ ים
ָ
)משלי כו  ∼ • .(4ב־ )×ִ :(3כּ

קל =] .התהלך ,נדד[ עומדָ :שׁטוּ ָה ָעם

וְ ָל ְקטוּ וְ ָט ֲחנוּ ָב ֵר ַחיִ ם )במדבר יא ] (8ראה סעיף .[5.3.3
ת־דּ ַבר־יְ הוָ ה
שׁוֹטטוּ ְל ַב ֵקּשׁ ֶא ְ
פּוֹלֵל] .כמו קל[ עומד :יְ ְ

וְ לֹא יִ ְמ ָצאוּ )עמוס ח .(12
התפולל.

הוּשׁב
ַ
 =] .1הוחזר למקום המוצא[ עומד:

שׁוה šwh I

שׁוח šwḥ

ראה שׁחה.

]כמו קל[ עומדֲ :חג ְֹרנָ ה ַשׂ ִקּים ְספ ְֹדנָ ה

שׁוֹט ְטנָ ה ַבּגְּ ֵדרוֹת )ירמיה מט .(3
וְ ִה ְת ַ

שׁוט šwṭ II

קל =] .בזה[ ∼ אתְ :בּנוֹת ְפּ ִל ְשׁ ִתּים

אוֹתְך ִמ ָסּ ִביב )יחזקאל טז .(57
ַה ָשּׁאטוֹת ָ

שׁוט šwṭ III

קל =] .הוביל בכלי שיט[ ∼ את:

ְבּ ַמיִ ם ַר ִבּים ֱה ִביאוְּך ַה ָשּׁ ִטים א ָֹתְך )יחזקאל כז .(26

שׁוע šwʿ

פִּעל =] .זעק ,קרא לעזרה[ ∼ אל:

ֲא ַשׁוַּ ע ֵא ֶליָך וְ לֹא ַת ֲענֵ נִ י )איוב ל  ← .(20השמטהָ :אז

ווּ־בהּ )משלי ח  =] .2 .(11השתלם,
ל־ח ָפ ִצים לֹא יִ ְשׁ ָ
וְ ָכ ֲ

אמר ִהנֵּ נִ י )ישעיה נח .(9
ִתּ ְק ָרא וַ יהוָ ה יַ ֲענֶ ה ְתּ ַשׁוַּ ע וְ י ֹ ַ

היה ראוי[ ∼ ל־ :וְ ַל ֶמּ ֶלְך ֵאין־שׁוֶֹ ה ְל ַהנִּ ָיחם )אסתר ג .(8

שׁוף šwp

פִּעל =] .1 .עשה לזהה[ ∼ את כ־ְ :מ ַשׁוֶּ ה ַרגְ ַלי ָכּ ַאיָּ לוֹת

שׁוק šwq

ראה שׁאף .II
פּוֹלֵל =] .הציף ,מילא במים )= שׁקה

)תהלים יח  =] .2 .(34החליק ,הרגיע[ ∼ אתֲ :הלוֹא

הפעיל  ∼ [(1אתָ :פּ ַק ְד ָתּ ָה ָא ֶרץ וַ ְתּשׁ ְֹק ֶק ָה ַר ַבּת ַתּ ְע ְשׁ ֶרנָּ ה

ם־שׁוָּ ה ָפנֶ ָיה וְ ֵה ִפיץ ֶק ַצח וְ ַכמֹּן יִ זְ ר ֹק )ישעיה כח .(25
ִא ִ

)תהלים סה .(10

נתפעל =] .היה זהה )הוראה הדדית([ ← ריבויֶ :דּ ֶלף

י־מ ְל ָאה גַּ ת ֵה ִשׁיקוּ
הפעיל =] .הוצף ,מלא[ עומדִ :כּ ָ

טוֹרד ְבּיוֹם ַסגְ ִריר וְ ֵא ֶשׁת מדונים )ק’ ִמ ְדיָ נִ ים( נִ ְשׁ ָתּוָ ה
ֵ

וּמ ְלאוּ ַהגֳּ ָרנוֹת ָבּר
ַהיְ ָק ִבים )יואל ד > ∼ • .(13מילוי<ָ :

)משלי כז .(15

וְ ֵה ִשׁיקוּ ַהיְ ָק ִבים ִתּירוֹשׁ וְ יִ ְצ ָהר )יואל ב .(24

ה־א ִע ֵידְך
הפעיל =] .דימה ,ראה כשווה[ ∼ את ל־ָ :מ ֲ

שׁור šwr I

ה־לְּך וַ ֲאנַ ֲח ֵמְך
רוּשׁ ַלםִ ָמה ַא ְשׁוֶ ָ
ה־לְּך ַה ַבּת יְ ָ
ָמה ֲא ַד ֶמּ ָ

שׁוּרנּוּ )במדבר כג =] .2 .(9
וּמגְּ ָבעוֹת ֲא ֶ
ֻצ ִרים ֶא ְר ֶאנּוּ ִ

)איכה ב .(13

ל־דּ ֶרְך ָאשׁוּר )הושע יג .(7
ארב[ עומדְ :כּנָ ֵמר ַע ֶ
280

י־מרֹאשׁ
קל =] .1 .ראה[ ∼ אתִ :כּ ֵ

עברית

שׁור šwr II

קל =] .בא )?([ עומדִ :א ִתּי ִמ ְלּ ָבנוֹן

שׁוּרי ֵמרֹאשׁ ֲא ָמנָ ה )שה”ש ד .(8
בוֹאי ָתּ ִ
ָתּ ִ

שׁזף šzp

ר־א ֶרץ ְכּ ִטיט־חוּצוֹת ֲא ִד ֵקּם ֶא ְר ָק ֵעם )שמ”ב כב .(43
ַכּ ֲע ַפ ָ

קל =] .ראה[ ∼ את :נָ ִתיב לֹא־יְ ָדעוֹ ָעיִ ט

הָפעַל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )=

שׁחר šḥr II

קל =] .חיפש ,ביקש[ ∼ את :שׁ ֵֹחר

טוֹב ַיְב ֵקּשׁ ָרצוֹן )משלי יא .(27

קלוע ,טווי([.

שׁחד šḥd

קל =] .שידל במתן שוחד[ ∼ את:

אוֹתם ָלבוֹא ֵא ַליִ ְך
ל־מ ַא ֲה ַביִ ְך וַ ִתּ ְשׁ ֳח ִדי ָ
נָ ַת ְתּ ֶאת־נְ ָדנַ יִ ְך ְל ָכ ְ
נוּתיִ ְך )יחזקאל טז  ← .(33השמטהֲ :ה ִכי־
ִמ ָסּ ִביב ְבּ ַתזְ ָ

וּמכּ ֲֹח ֶכם ִשׁ ֲחדוּ ַב ֲע ִדי )איוב ו .(22
ָא ַמ ְר ִתּי ָהבוּ ִלי ִ

שׁחה /šḥhשׁחח /šḥḥשׁוח /šwḥשׁיח
יתי
/šyḥחוה  ḥwh IIקל =] .שפל[ עומד :נַ ֲעוֵ ִ
ד־מאֹד )תהלים לח .(7
ַשׁח ִֹתי ַע ְ
ל־אישׁ )ישעיה
נפעל =] .שפל[ עומד :וַ יִּ ַשּׁח ָא ָדם וַ יִּ ְשׁ ַפּ ִ

פִּעל.

]= חיפש ,ביקש[ ∼

את

אתי
ל־כּן יָ ָצ ִ
)×ַ :(9ע ֵ

אתָך ְל ַשׁ ֵחר ָפּנֶ יָך וָ ֶא ְמ ָצ ֶאךָּ )משלי ז  ∼ • .(15ל־
ִל ְק ָר ֶ
)×ְ :(1מ ַשׁ ֲח ֵרי ַל ָטּ ֶרף )איוב כד  ∼ • .(5אל )×ִ :(1אם־

ל־שׁ ַדּי ִתּ ְת ַחנָּ ן )איוב ח .(5
ל־אל וְ ֶא ַ
ַא ָתּה ְתּ ַשׁ ֵחר ֶא ֵ

שׁחר šḥr III

קל =] .סילק ,ביטל )?([ ∼ את:

ָוּבא ָע ַליִ ְך ָר ָעה לֹא ֵת ְד ִעי ַשׁ ְח ָרהּ )ישעיה מז .(11

שׁחת šḥt

נפעל =] .התקלקל ,נהרס[ עומד :וְ ִהנֵּ ה

נִ ְשׁ ַחת ָה ֵאזוֹר לֹא יִ ְצ ַלח ַלכֹּל )ירמיה יג .(7
יה
נוֹת ָ
ל־א ְר ְמ ֶ
פִּעל =] .קלקל ,הרס[ ∼ את/ל־ִ :בּ ַלּע ָכּ ַ

ב .(9
וּמה־
תּוֹח ִחי נַ ְפ ִשׁי ַ
ה־תּ ְשׁ ֲ
התפולל =] .נדכא[ עומדַ :מ ִ

ֶתּ ֱה ִמי ָע ָלי )תהלים מג .(5
התפעלל =] .התכופף )לשם כבוד([ עומד :וַ יִּ ְשׁ ַתּחוּ
ת־ה ֶמּ ֶלְך )שמ”ב יד  ∼ • .(22ל/אל :וַ יִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ־
וַ ָיְב ֶרְך ֶא ַ

לוֹ ָא ְר ָצה )בראשית מג ] (26ראה סעיף .[5.8.2
הפעיל =] .השפיל[ ∼ אתִ :כּי ֵה ַשׁח י ְֹשׁ ֵבי ָמרוֹם )ישעיה
כו .(5

שׁחח šḥḥ

שׁחר šḥr I

עוֹרי
קל =] .כהה ,השחים[ עומדִ :

י־ח ָרה ִמנִּ י־ח ֶֹרב )איוב ל .(30
ָשׁ ַחר ֵמ ָע ָלי וְ ַע ְצ ִמ ָ

וְ לֹא ְשׁזָ ַפתּוּ ֵעין ַאיָּ ה )איוב כח .(7

שׁזר šzr

שׁחק šḥq

קל =] .דק ,כתש[ ∼ את :וְ ֶא ְשׁ ָח ֵקם

א־ת ְשׁ ִחית ֶאת־
הפעיל =] .1 .קלקל ,הרס[ ∼ את :ל ֹ ַ

ֵע ָצהּ ִלנְ דּ ַֹח ָע ָליו גַּ ְרזֶ ן )דברים כ  =] .2 .(19עשה מעשה
ן־ה ֶדּ ֶרְך
י־ה ְשׁ ֵחת ַתּ ְשׁ ִחתוּן וְ ַס ְר ֶתּם ִמ ַ
שחיתות[ עומדִ :כּ ַ

)דברים לא ] (29ראה סעיף  5.11הערה .[349
הָפעַל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= מקולקל ,רע([.

שׁטח šṭḥ

קל =] .1 .פיזר בשכבה שטוחה[ ∼ את:

ת־ה ָמּ ָסְך … וַ ִתּ ְשׁ ַטח ָע ָליו ָה ִרפוֹת )שמ”ב יז
וַ ִתּ ְפר ֹשׂ ֶא ַ

ראה שׁחה.

שׁחט šḥṭ I

ִשׁ ֵחת ִמ ְב ָצ ָריו )איכה ב .(5

 =] .2 .(19פרשׂ ,עשה שיתפשט[ ∼ ל־ַ :מ ְשׂגִּ יא ַלגּוֹיִ ם

ת־בּנֵ י
קל =] .טבח ,הרג[ ∼ את :וְ ֶא ְ

וַ יְ ַא ְבּ ֵדם שׁ ֵֹט ַח ַלגּוֹיִ ם וַ יַּ נְ ֵחם )איוב יב .(23

ִצ ְד ִקיָּ הוּ ָשׁ ֲחטוּ ְל ֵעינָ יו )מל”ב כה .(7

פִּעל =] .פרשׂ ,מתח[ ∼ אתִ :שׁ ַטּ ְח ִתּי ֵא ֶליָך ַכ ָפּי )תהלים

נפעל] .סביל של קל[ עומדִ :בּ ְמקוֹם ֲא ֶשׁר ִתּ ָשּׁ ֵחט ָהע ָֹלה

פח .(10

ִתּ ָשּׁ ֵחט ַה ַח ָטּאת ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה )ויקרא ו .(18

שׁטף šṭp

שׁחט šḥṭ II

קל] .בינוני פעול בלבד ,כשם תואר

קל =] .1 .זרם ,עלה על גדותיו[ עומד:

ֵהן ִה ָכּה־צוּר וַ יָּ זוּבוּ ַמיִ ם וּנְ ָח ִלים יִ ְשׁטֹפוּ )תהלים עח .(20
שׁוֹטף
 =] .2שפע ,היה מלא )?([ ∼ >מילוי<ִ :כּ ָלּיוֹן ָחרוּץ ֵ

)= מרודד ,מרוקע([.
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הענף הכנעני

אתי
ְצ ָד ָקה )ישעיה י  =] .3 .(22סחף בזרם[ ∼ אתָ :בּ ִ

יָ ִשׁית ָע ָליו ַבּ ַעל ָה ִא ָשּׁה )שמות כא  =] .5 .(22עשה,

י־מיִ ם וְ ִשׁבּ ֶֹלת ְשׁ ָט ָפ ְתנִ י )תהלים סט =] .4 .(3
ְב ַמ ֲע ַמ ֵקּ ַ

ד־א ִשׁית א ֶֹיְביָך ֲהד ֹם ְל ַרגְ ֶליָך
הפך[ ∼ את }פרדיקט{ַ :ע ָ

א־שׁ ַטף ַבּ ָמּיִ ם )ויקרא טו .(11
רחץ ,ניקה[ ∼ את :וְ יָ ָדיו ל ֹ ָ

)תהלים קי  ∼ • .(1את

ם־בּ ְכ ִלי נְ ח ֶֹשׁת
קל סביל =] .נרחץ ,נוקה[ עומד :וְ ִא ִ

יוֹשׁב ָבּהּ )ירמיה נ =] .6 .(3
ַא ְר ָצהּ ְל ַשׁ ָמּה וְ לֹא־יִ ְהיֶ ה ֵ

ֻבּ ָשּׁ ָלה וּמ ַֹרק וְ ֻשׁ ַטּף ַבּ ָמּיִ ם )ויקרא ו .(21
נפעל =] .1 .נסחף בזרם[ עומד :וּזְ ר ֹעוֹת ַה ֶשּׁ ֶטף יִ ָשּׁ ְטפוּ

ִמ ְלּ ָפנָ יו וְ יִ ָשּׁ ֵברוּ )דניאל יא .(22

 =] .2נרחץ ,נוקה[

הִתפָעל/הפעיל] .בינוני

בלבד ,כשם עצם בצירוף משׁתין בקיר )= זכר([.

שׁיר šyr

וּשׁ ַמע ִדּ ְב ֵרי ֲח ָכ ִמים וְ ִל ְבָּך ָתּ ִשׁית ְל ַד ְע ִתּי )משלי
ַהט ָאזְ נְ ָך ְ
כב .(17
ר־יוּשׁת ָע ָליו )שמות כא .(30
ַ
ִפּ ְדי ֹן נַ ְפשׁוֹ ְכּכֹל ֲא ֶשׁ

ראה שׁחה.

שׁין /šynשׁתן štn

כיוון ,הפנה )במובן של הפניית הדעת([ ∼ לבו ל/אל:

יוּשׁת ָע ָליו וְ נָ ַתן
קל סביל =] .הוטל[ ∼ עלִ :אם־כּ ֶֹפר ַ

י־עץ יִ ָשּׁ ֵטף ַבּ ָמּיִ ם )ויקרא טו .(12
ל־כּ ִל ֵ
עומד :וְ ָכ ְ

שׁיח šyḥ

ל}פרדיקט{ :הוּא־יָ ִשׁית ֶאת־

שׁכב škb

קל.

 =] .1עבר לתנוחה מאוזנת,

אלי
ל־צ ְדָּך ַה ְשּׂ ָמ ִ
רכן בתנוחה זו[ עומד :וְ ַא ָתּה ְשׁ ַכב ַע ִ

)יחזקאל ד .(4

 =] .2מת ,הובא לקבורה[ ∼ עם

 =] .1אמר שיר[ עומדָ :א ִשׁ ָירה

ם־אב ָֹתיו וַ יִּ ָקּ ֵבר ְבּ ִעיר ָדּוִ ד
אבותיו )× :(~40וַ יִּ ְשׁ ַכּב ָדּוִ ד ִע ֲ

וַ ֲאזַ ֵמּ ָרה )תהלים נז  ∼ • .(8שׁיר/שׁירהָ :אז יָ ִשׁיר

)מל”א ב .(10

 =] .3קיים יחסי מין[ ∼ עם/את:

ת־ה ִשּׁ ָירה ַהזֹּאת ֲע ִלי ְב ֵאר )במדבר כא .(17
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ַ

וַ יִּ ְשׁ ַכּב ִע ָמּהּ וַ ֵתּ ֶלד ֵבּן )שמ”ב יב ] (24ראה סעיף .[6.1.9

קל.

• ∼ ל־ָ :א ִשׁ ָירה ַליהוָ ה ִכּי־גָ אֹה גָּ ָאה )שמות טו • (1

∼ שׁיר/שׁירה ל־ִ :שׁירוּ ַליהוָ ה ִשׁיר ָח ָדשׁ ִכּי־נִ ְפ ָלאוֹת

ָע ָשׂה )תהלים צח ] (1ראה סעיף  =] .2 .[5.8.3אמר,

קל סביל] .קרי בלבד[ ראה שׁגל קל סביל.
נפעל] .קרי בלבד[ ראה שׁגל נפעל.
 =] .1הרכין בתנוחה מאוזנת[ ∼ את:

ביטא בשיר[ ∼ את :וַ ֲאנִ י ָא ִשׁיר ֻעזֶּ ָך וַ ֲא ַרנֵּ ן ַלבּ ֶֹקר ַח ְס ֶדָּך

הפעיל.

)תהלים נט .(17

ת־בּנָ הּ ַה ֵמּת ִה ְשׁ ִכּ ָיבה ְב ֵח ִיקי )מל”א ג =] .2 .(20
וְ ֶא ְ

יוּשׁר
קל סביל> =] .שיר< נאמר[ עומדַ :בּיּוֹם ַההוּא ַ

הוּדה )ישעיה כו .(1
יר־הזֶּ ה ְבּ ֶא ֶרץ יְ ָ
ַה ִשּׁ ַ
שׁוֹרר ַבּ ַחלּוֹן )צפניה
פּוֹלֵל =] .1 .אמר שיר[ עומד :קוֹל יְ ֵ
י־ת ְשׂגִּ יא
ב  =] .2 .(14אמר ,ביטא בשיר[ ∼ את :זְ כֹר ִכּ ַ

ָפ ֳעלוֹ ֲא ֶשׁר שׁ ְֹררוּ ֲאנָ ִשׁים )איוב לו .(24

שׁית šyt

קל =] .1 .הציב ,קבע[ ∼ אתָ :תּ ֶשׁת־

ח ֶֹשְׁך וִ ִיהי ָליְ ָלה )תהלים קד  =] .2 .(20הניח[ ∼ את
ת־היֶּ ֶלד וַ ְתּ ִשׁ ֵתהוּ ְב ֵח ָיקהּ
ב)מקום( )× :(~35וַ ִתּ ַקּח נָ ֳע ִמי ֶא ַ

)רות ד .(16

 =] .3מינה ,הפקיד[ ∼ את >פלוני<

ל־א ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם )בראשית מא .(33
יתהוּ ַע ֶ
ישׁ ֵ
על :וִ ִ

.4

]= הטיל[ ∼ >חובה< על >פלוני<ָ :ענוֹשׁ יֵ ָענֵ שׁ ַכּ ֲא ֶשׁר
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הביא לקבורה[ ∼ את :וַ יִּ ְק ְבּ ֻרהוּ ְב ִק ְבר ָֹתיו …וַ יַּ ְשׁ ִכּ ֻיבהוּ

ַבּ ִמּ ְשׁ ָכּב ֲא ֶשׁר ִמ ֵלּא ְבּ ָשׂ ִמים )דה”ב טז .(14
הָפעַל.

 =] .1הורכן בתנוחה מאוזנת[ עומד :וְ ִהנֵּ ה

ל־מ ָטּתוֹ )מל”ב ד  =] .2 .(32הובא
ַהנַּ ַער ֵמת ֻמ ְשׁ ָכּב ַע ִ
לקבורה[ עומד :וְ ֻה ְשׁ ַכּב ְבּתוְֹך ֲע ֵר ִלים )יחזקאל לב .(32

שׁכה škh

הפעיל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )=

בעל אשכים([.

שׁכח škḥ
∼ את

קל =] .לא זכר ,לא העלה בזיכרונו[

וֹתי יִ צֹּר ִל ֶבָּך
וּמ ְצ ַ
ל־תּ ְשׁ ָכּח ִ
תּוֹר ִתי ַא ִ
)×ְ :(~75בּנִ י ָ

זוּר ָה וְ ַחיַּ ת
י־רגֶ ל ְתּ ֶ
)משלי ג } ∼ • .(1תוכן{ :וַ ִתּ ְשׁ ַכּח ִכּ ֶ

דוּשׁ ָה )איוב לט .(15
ַה ָשּׂ ֶדה ְתּ ֶ

עברית

נפעל =] .לא נזכר ,לא עלה בזיכרון[ עומד :נִ ְשׁ ַכּ ְח ִתּי

ה־לּהּ נַ ְפ ִשׁי ִעם שׂוֹנֵ א ָשׁלוֹם
 ∼ • .(2עם/אתַ :ר ַבּת ָשׁ ְכנָ ָ

ְכּ ֵמת ִמ ֵלּב ָהיִ ִיתי ִכּ ְכ ִלי א ֵֹבד )תהלים לא .(13

)תהלים קכ ] (6ראה סעיף  5.3.1הערה  =] .2 .[38שקט,

מוֹעד
פִּעל =] .גרם שלא ייזכר[ ∼ אתִ :שׁ ַכּח יְ הוָ ה ְבּ ִציּוֹן ֵ

י־ע ָב ֶדיָך יִ ְשׁכּוֹנוּ וְ זַ ְר ָעם
ניצב לבטח ,ניצב איתן[ עומדְ :בּנֵ ֲ

וְ ַשׁ ָבּת )איכה ב .(6

ְל ָפנֶ יָך יִ כּוֹן )תהלים קב ] (29ראה סעיף .[4.1.2
 =] .1גרם שישהה ,שיגור[ ∼ את >פלוני<

וּמ ְמּקוֹם ָקדוֹשׁ יְ ַה ֵלּכוּ
התפעל =] .לא נזכר[ עומדִ :

פִּעל.

ן־עשׂוּ )קהלת ח .(10
וְ יִ ְשׁ ַתּ ְכּחוּ ָב ִעיר ֲא ֶשׁר ֵכּ ָ

ב)מקום( :וְ ִשׁ ַכּנְ ִתּי ֶא ְת ֶכם ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּ ה )ירמיה ז .2 .(7

הפעיל =] .גרם שלא יזכור[ ∼ את >פלוני< את:
ת־ע ִמּי ְשׁ ִמי )ירמיה כג .(27
יח ֶא ַ
ַהח ְֹשׁ ִבים ְל ַה ְשׁ ִכּ ַ

שׁכך škk

קל =] .רגע ,שקט[ עומד :וַ ֲח ַמת ַה ֶמּ ֶלְך

ָשׁ ָכ ָכה )אסתר ז .(10
הפעיל =] .הרגיע ,השקיט[ ∼ את :וַ ֲה ִשׁכּ ִֹתי ֵמ ָע ַלי ֶאת־

ְתּ ֻלנּוֹת ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל )במדבר יז .(20

שׁכל škl

ן־תּ ְשׁ ַכּל ִמנָּ ִשׁים
קל =] .איבד בן[ עומדֵ :כּ ִ

יכם
ם־שׁנֵ ֶ
ִא ֶמָּך )שמ”א טו > ∼ • .(33בן<ָ :ל ָמה ֶא ְשׁ ַכּל גַּ ְ

יוֹם ֶא ָחד )בראשית כז .(45
ת־חיַּ ת
פִּעל] .1 .גורם של קל[ ∼ את :וְ ִה ְשׁ ַל ְח ִתּי ָב ֶכם ֶא ַ

ַה ָשּׂ ֶדה וְ ִשׁ ְכּ ָלה ֶא ְת ֶכם )ויקרא כו > =] .2 .(22בהמה<

]= שׂם ,מיקם[ ∼

את

ר־יִב ַחר
ב)מקום(ַ :בּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁ ְ

ְל ַשׁ ֵכּן ְשׁמוֹ ָשׁם )דברים יד .(23
הפעיל =] .1 .גרם שישהה ,שיגור[ ∼ את >פלוני<
יהם ִשׁ ְב ֵטי
יהם גּוֹיִ ם … וַ יַּ ְשׁ ֵכּן ְבּ ָא ֳה ֵל ֶ
ב)מקום( :וַ יְ גָ ֶרשׁ ִמ ְפּנֵ ֶ

יִ ְשׂ ָר ֵאל )תהלים עח  =] .2 .(55שׂם ,מיקם[ ∼ את
ת־ה ְכּ ֻר ִבים )בראשית ג
ן־ע ֶדן ֶא ַ
ב)מקום( :וַ יַּ ְשׁ ֵכּן ִמ ֶקּ ֶדם ְלגַ ֵ
.(24

שׁכר škr

קל =] .1 .היה שיכור ,שתוי[ עומד:

וּקיוּ )ירמיה כה  =] .2 .(27רווה ,שתה
ְשׁתוּ וְ ִשׁ ְכרוּ ְ
עד לשיכרון[ ∼ את :וְ ֶכ ָע ִסיס ָדּ ָמם יִ ְשׁ ָכּרוּן )ישעיה מט
.(26

את

הפילה ולד[ עומדְ :ר ֵח ֶליָך וְ ִעזֶּ יָך לֹא ִשׁ ֵכּלוּ )בראשית לא

פִּעל =] .עשה לשתוי[ ∼

א־ת ַשׁ ֵכּל ָל ֶכם
> =] .3 .(38צמח< לא נתן פרי[ עומד :וְ ל ֹ ְ

וַ יֵּ ְשׁ ְתּ וַ יְ ַשׁ ְכּ ֵרהוּ )שמ”ב יא .(13

ַהגֶּ ֶפן ַבּ ָשּׂ ֶדה )מלאכי ג ] .4 .(11בינוני כשם תואר )=

ד־מ ַתי
התפעל =] .שתה שֵׁכר עד לשיכרון[ עומדַ :ע ָ

גורם לשכול([.

ִתּ ְשׁ ַתּ ָכּ ִרין ָה ִס ִירי ֶאת־יֵ ינֵ ְך ֵמ ָע ָליִ ְך )שמ”א א .(14

הפעיל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= גורם לשכול/

הפעיל =] .עשה לשתוי[ ∼ את

גורם להפלה([.

שׁכם škm

>פלוני< :וְ ִה ְשׁ ַכּ ְר ִתּים

ְל ַמ ַען יַ ֲעֹלזוּ )ירמיה נא .(39
הפעיל =] .1 .קם מוקדם ,יצא לדרך

ל־ה ָמּיִ ם
מוקדם[ עומד :וַ יַּ ְשׁ ִכּימוּ ַבבּ ֶֹקר וְ ַה ֶשּׁ ֶמשׁ זָ ְר ָחה ַע ַ

)מל”ב ג ] .2 .(22להצגת פעולה הנעשית בהתמדה,
יכם ַה ְשׁ ֵכּם וְ ַד ֵבּר
שוב ושוב[ השׁכם ופעוֹל :וָ ֲא ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶ

שׁלב šlb

פֻּעל] .בינוני בלבד = שזור ,מחובר[

ל־א ָחת )שמות לו .(22
∼ אלְ :מ ֻשׁ ָלּבֹת ַא ַחת ֶא ֶ

שׁלג šlg

הפעיל =] .ירד שלג[ עומדְ :בּ ָפ ֵרשׂ ַשׁ ַדּי

ְמ ָל ִכים ָבּהּ ַתּ ְשׁ ֵלג ְבּ ַצ ְלמוֹן )תהלים סח .(15

וְ לֹא ְשׁ ַמ ְע ֶתּם )ירמיה ז .(13

שׁכן škn

אכל ְל ָפנָ יו
>פלוני< :וַ יּ ֹ ַ

קל =] .1 .שהה ,גר[ ∼ ב)מקום(ַ :אל־

ֵתּ ֵרד ִמ ְצ ָריְ ָמה ְשׁכֹן ָבּ ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר א ַֹמר ֵא ֶליָך )בראשית כו
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שׁלה šlh I

קל =] .היה שלו ,שקט[ עומד :לֹא

ָשׁ ַלוְ ִתּי וְ לֹא ָשׁ ַק ְט ִתּי וְ לֹא־נָ ְח ִתּי )איוב ג .(26

הענף הכנעני

י־ב ֶכם
ל־תּ ָשּׁלוּ ִכּ ָ
נפעל =] .התרשל[ עומדָ :בּנַ י ַע ָתּה ַא ִ

]= הצית[ ∼ אש ב>מקום< :וְ ִשׁ ַלּ ְח ִתּי ֵאשׁ ְבּ ֵבית ֲחזָ ֵאל

ָבּ ַחר יְ הוָ ה ַל ֲעמֹד ְל ָפנָ יו ְל ָשׁ ְרתוֹ )דה”ב כט .(11

ן־ה ָדד )עמוס א > ∼ • .(4מקום<
וְ ָא ְכ ָלה ַא ְר ְמנוֹת ֶבּ ֲ

הפעיל =] .התעה[ ∼ אתֲ :הלֹא ָא ַמ ְר ִתּי לֹא ַת ְשׁ ֶלה א ִֹתי

באשִ :מ ְב ְצ ֵר ֶיהם ְתּ ַשׁ ַלּח ָבּ ֵאשׁ )מל”ב ח (12

)מל”ב ד .(28

שׁלה šlh II

קל =] .משך ,דלה[ ∼ אתִ :כּי יֵ ֶשׁל

לוֹהּ נַ ְפשׁוֹ )איוב כז .(8
ֱא ַ

שׁלח šlḥ

קל =] .1 .שיגר במטרה להעביר מידע[

הוּדים
ל־היְּ ִ
ל־כּ ַ
∼ >שליח/מֶסֶר< אל :וַ יִּ ְשׁ ַלח ְס ָפ ִרים ֶא ָ
יוֹאב וַ יַּ גֵּ ד ְל ָדוִ ד ֶאת־
)אסתר ט  ← .(20השמטה :וַ יִּ ְשׁ ַלח ָ

ל־דּ ְב ֵרי ַה ִמּ ְל ָח ָמה )שמ”ב יא ] (18ראה סעיף .2 .[5.7.4
ָכּ ִ

.[5.10.2.4
פֻּעל =] .1 .צווה או הורשה ללכת[ עומד :וְ ָה ֲאנָ ִשׁים

ֻשׁ ְלּחוּ ֵה ָמּה וַ ֲחמ ֵֹר ֶיהם )בראשית מד > =] .2 .(3רעה<
וּמ ְל ָאְך ַא ְכזָ ִרי יְ ֻשׁ ַלּח־
שוחררה ,הוטלה[ ∼ ב>פלוני<ַ :

בּוֹ )משלי יז .(11
הפעיל =] .שחרר ,הטיל[ ∼ >רעה< ב>פלוני<ִ :הנְ נִ י

ת־ה ָער ֹב )שמות
וּב ָב ֶתּיָך ֶא ֶ
וּב ַע ְמָּך ְ
וּב ֲע ָב ֶדיָך ְ
יח ְבָּך ַ
ַמ ְשׁ ִל ַ

]= שיגר למטרה אחרת ,ציווה ללכת[ ∼ את >פלוני<:

ח .(17

סוּסים וְ ֶר ֶכב וְ ַחיִ ל ָכּ ֵבד )מל”ב ו .3 .(14
ח־שׁ ָמּה ִ
וַ יִּ ְשׁ ַל ָ

שׁלט šlṭ

]= נתן ,מסר ,העביר[ ∼ >דבר< ל>פלוני<ֵ :צ ָידה ָשׁ ַלח

ָל ֶהם ָלשׂ ַֹבע )תהלים עח .(25

 =] .4הושיט ,הניף[

∼ יד :וַ יִּ ְשׁ ַלח יָ ָר ְב ָעם ֶאת־יָ דוֹ ֵמ ַעל ַה ִמּזְ ֵבּ ַח )מל”א יג .(4
יח יְ הוָ ה
• ]בכוונה עוינת[ ∼ יד ב־ִ :כּי ִמי ָשׁ ַלח יָ דוֹ ִבּ ְמ ִשׁ ַ

וְ נִ ָקּה )שמ”א כו .(9
ראה דיון מפורט בפועל ָשׁלחִ /שׁלח ובהצרכתו אצל רובינשטיין
)תשל”ד(.

קל =] .משל[ ∼ ב־ )×ֵ :(4עת ֲא ֶשׁר ָשׁ ַלט

ָה ָא ָדם ְבּ ָא ָדם ְל ַרע לוֹ )קהלת ח  ∼ • .(9על )× :(1גַּ ם

ל־ה ָעם )נחמיה ה ] (15ראה סעיף .[5.9
יהם ָשׁ ְלטוּ ַע ָ
נַ ֲע ֵר ֶ
ל־אוֶ ן
ט־בּי ָכ ָ
ל־תּ ְשׁ ֶל ִ
הפעיל] .1 .גורם של קל[ ∼ ב־ :וְ ַא ַ

)תהלים קיט  =] .2 .(133הרשה ,נתן[ ∼ את >פלוני<
ת־ח ְלקוֹ )קהלת
לפעול :וְ ִה ְשׁ ִליטוֹ ֶל ֱאכֹל ִמ ֶמּנּוּ וְ ָל ֵשׂאת ֶא ֶ
ה .(18

לוֹח
נפעל> =] .שליח/מֶסֶר< שוגר[ ∼ ל)כיוון/יעד( :וְ נִ ְשׁ ַ

שׁלך šlk

ל־מ ִדינוֹת ַה ֶמּ ֶלְך )אסתר ג .(13
ל־כּ ְ
ְס ָפ ִרים ְבּיַ ד ָה ָר ִצים ֶא ָ

וַ יַּ ְשׁ ִלכוּ אֹתוֹ ַהבּ ָֹרה )בראשית לז .(24

פִּעל.

 =] .1ציווה או הרשה ללכת ,גרם שילך[

ת־ה ָעם )שמות ט
∼ את :וַ יִּ ְכ ַבּד ֵלב ַפּ ְרעֹה וְ לֹא ִשׁ ַלּח ֶא ָ
 =] .2 .(7ליווה )אדם היוצא לדרך([ ∼ את :וַ יְ ַצו ָע ָליו

ת־א ְשׁתּוֹ )בראשית יב .(20
ַפּ ְרעֹה ֲאנָ ִשׁים וַ יְ ַשׁ ְלּחוּ אֹתוֹ וְ ֶא ִ
 =] .3נתן ,מסר ,העביר[ ∼ >דבר< ל>פלוני< :וַ יְ ַשׁ ַלּח
הוּדה )שמ”א ל  ← .(26השמטה :וַ יְ ַשׁ ְלּחוּ
ֵמ ַה ָשּׁ ָלל ְלזִ ְקנֵ י יְ ָ

]ראה סעיף

הפעיל =] .זרק ,הטיל[ ∼ את :וַ יִּ ָקּ ֻחהוּ

הוּטלוּ הוּא וְ זַ ְרעוֹ
דּוּע ֲ
הָפעַל] .סביל של הפעיל[ עומדַ :מ ַ

ל־ה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר לֹא־יָ ָדעוּ )ירמיה כב .(28
וְ ֻה ְשׁ ְלכוּ ַע ָ

שׁלל šll I

קל.

]= שלף ,הוציא[ ∼

את

ן־ה ְצּ ָב ִתים וַ ֲעזַ ְב ֶתּם
ֹל־תּשׁ ֹלּוּ ָלהּ ִמ ַ
← פרטיטיב :וְ גַ ם שׁ ָ

וְ ִל ְקּ ָטה )רות ב .(16

ל־א ִב ֶיהם )בראשית לז .(32
ת־כּתֹנֶ ת ַה ַפּ ִסּים וַ ִיָּביאוּ ֶא ֲ
ֶא ְ

שׁלל šll II

 =] .4שחרר ,הטיל[ ∼ >רעה< ב>פלוני< :וַ יְ ַשׁ ַלּח יְ הוָ ה

וּבזְ זוּ ְר ֻכ ָלּ ֵתְך )יחזקאל כו > ∼ • .(12בעלים<ִ :כּי
ֵח ֵילְך ָ

ת־ה ֲא ָריוֹת וַ יִּ ְהיוּ ה ְֹרגִ ים ָבּ ֶהם )מל”ב יז ← .(25
ָבּ ֶהם ֶא ָ

ל־יֶתר ַע ִמּים )חבקוק ב
לּוֹת גּוֹיִ ם ַר ִבּים יְ ָשׁלּוָּך ָכּ ֶ
ַא ָתּה ַשׁ ָ

אכ ֵלמוֹ ַכּ ַקּשׁ )שמות טו .5 .(7
השמטהְ :תּ ַשׁ ַלּח ֲחר ֹנְ ָך י ֹ ְ

.(8
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קל =] .שדד ,גזל[ ∼ >רכוש< :וְ ָשׁ ְללוּ

עברית

תּוֹללוּ ַא ִבּ ֵירי
התפולל> =] .בעלים< נשדדו[ עומדֶ :א ְשׁ ְ

הָפעַל =] .היה ביחסי שלום ,היה ידיד[ ∼ ל־ִ :כּי ִעם־

ֵלב נָ מוּ ְשׁנָ ָתם )תהלים עו .(6

ה־לְך )איוב ה
יתָך וְ ַחיַּ ת ַה ָשּׂ ֶדה ָה ְשׁ ְל ָמ ָ
ַא ְבנֵ י ַה ָשּׂ ֶדה ְב ִר ֶ

שׁלם šlm

קל =] .1 .תם ,נגמר[ עומד :וְ ָשׁ ְלמוּ

יְ ֵמי ֶא ְב ֵלְך )ישעיה ס  =] .2 .(10היה שלם ,ללא פגע[
י־ה ְק ָשׁה ֵא ָליו וַ יִּ ְשׁ ָלם )איוב ט .(4
עומדִ :מ ִ
ל־כּל־
פִּעל =] .1 .פרע חוב[ ∼ >תשלום< ל>פלוני<ַ :ע ָ
ֹלהים יְ ַשׁ ֵלּם ְשׁנַ יִ ם ְל ֵר ֵעהוּ
יען ֱא ִ
ר־פּ ַשׁע … ֲא ֶשׁר יַ ְר ִשׁ ֻ
ְדּ ַב ֶ

)שמות כב  =] .2 .(8מילא ,קיים[ ∼ >נדר< ל >אל<:
תּוֹדה וְ ַשׁ ֵלּם ְל ֶע ְליוֹן נְ ָד ֶריָך )תהלים נ ← .(4
אֹלהים ָ
זְ ַבח ֵל ִ

הוּדה ַחגַּ יִ ְך ַשׁ ְלּ ִמי נְ ָד ָריִ ְך )נחום ב .3 .(1
השמטהָ :חגִּ י יְ ָ
]= נתן ,השיב[ ∼ >גמול< ל>פלוני<ִ :כּי ֵעת נְ ָק ָמה ִהיא

ַליהוָ ה גְּ מוּל הוּא ְמ ַשׁ ֵלּם ָלהּ )ירמיה נא > ∼ • .(6גמול<

את

יקים יְ ַשׁ ֶלּם־
ת־צ ִדּ ִ
>פלוני<ַ :ח ָטּ ִאים ְתּ ַר ֵדּף ָר ָעה וְ ֶא ַ

.(23

שׁלף šlp

קל =] .הוציא ,משך[ ∼ את :וַ יִּ ַקּח ֶאת־

ַח ְרבּוֹ וַ יִּ ְשׁ ְל ָפהּ ִמ ַתּ ְע ָרהּ )שמ”א יז .(51

שׁלשׁ šlš

פִּעל =] .1 .חילק לשלושה חלקים[

∼ אתָ :תּ ִכין ְלָך ַה ֶדּ ֶרְך וְ ִשׁ ַלּ ְשׁ ָתּ ֶאת־גְּ בוּל ַא ְר ְצָך )דברים
יט  =] .2 .(3עשה פעם שלישית ,עשה שלוש פעמים
אמר ִמ ְלאוּ ַא ְר ָבּ ָעה
)כפועל אספקטואלי([ ← השמטה :וַ יּ ֹ ֶ
אמר ַשׁ ֵלּשׁוּ וַ יְ ַשׁ ֵלּשׁוּ
אמר ְשׁנוּ וַ יִּ ְשׁנוּ וַ יּ ֹ ֶ
ַכ ִדּים ַמיִ ם … וַ יּ ֹ ֶ

)מל”א יח ] (34ראה סעיף .[5.11
פֻּעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= בן שלוש/עשוי
שלושה חלקים([.

טוֹב )משלי יג > ∼ • .(21גמול< על/אל >פלוני<ַ :הגְּ מוּל

שׁמד šmd

ַא ֶתּם ְמ ַשׁ ְלּ ִמים ָע ָלי )יואל ד ] (4ראה סעיף =] .4 .[4.5

ָע ַלי וְ ִהכּוּנִ י וְ נִ ְשׁ ַמ ְד ִתּי ֲאנִ י ֵוּב ִיתי )בראשית לד .(30

נפעל =] .נחרב ,נכחד[ עומד :וְ נֶ ֶא ְספוּ

ת־ה ָבּיִ ת )מל”א ט =] .5 .(25
גמר[ ∼ את :וְ ִשׁ ַלּם ֶא ַ

הפעיל.

הניח ללא פגע[ ∼ את :וְ ִשׁ ַלּם נְ וַ ת ִצ ְד ֶקָך )איוב ח .(6

ַמ ְמ ָלכוֹת וְ ִה ְשׁ ַמ ְד ִתּי חֹזֶ ק ַמ ְמ ְלכוֹת ַהגּוֹיִ ם )חגי ב .(22

פֻּעל.

וּלָך יְ ֻשׁ ַלּם־נֶ ֶדר
> =] .1נדר< קוים[ ∼ ל>אל<ְ :

)תהלים סה .(2

 =] .2קיבל גמול[ עומדָ :בּז ְל ָד ָבר

 =] .1ביצע ,מימש ,קיים[ ∼ אתֵ :מ ִקים

ְדּ ַבר ַע ְבדּוֹ וַ ֲע ַצת ַמ ְל ָא ָכיו יַ ְשׁ ִלים )ישעיה מד .(26

.2

מוֹתי ִמיּוֹם ַעד־
ל־ע ְצ ָ
]= גמר ,כילה[ ∼ אתֵ :כּן יְ ַשׁ ֵבּר ָכּ ַ

ַליְ ָלה ַתּ ְשׁ ִל ֵימנִ י )ישעיה לח .(13

 =] .3היה ביחסי

שלום[ ∼ עם/את )× :(7וְ ִאם־לֹא ַת ְשׁ ִלים ִע ָמְּך וְ ָע ְשׂ ָתה
א־היְ ָתה
ִע ְמָּך ִמ ְל ָח ָמה )דברים כ  ∼ • .(12אל )× :(1ל ֹ ָ

ל־בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל )יהושע יא (19
ימה ֶא ְ
ִעיר ֲא ֶשׁר ִה ְשׁ ִל ָ

]ראה

סעיף  4.1.3הערה  =] .4 .[18גרם שיהיה ביחסי שלום[
∼

את

שׁמט šmṭ

קל =] .1 .הפיל ,נתן ליפול[ ∼ את:

טוּה וַ יִּ ז ִמ ָדּ ָמהּ ֶאל־
טוּה( וַ יִּ ְשׁ ְמ ָ
אמר שמטהו )ק’ ִשׁ ְמ ָ
וַ יּ ֹ ֶ
יעת
ַה ִקּיר )מל”ב ט  =] .2 .(33עזב ,נטש[ ∼ את :וְ ַה ְשּׁ ִב ִ

יֵ ָח ֶבל לוֹ וִ ֵירא ִמ ְצוָ ה הוּא יְ ֻשׁ ָלּם )משלי יג .(13
הפעיל.

]= החריב ,הכחיד[ ∼ את :וְ ָה ַפ ְכ ִתּי ִכּ ֵסּא

ם־אוֹיְביו יַ ְשׁ ִלם ִאתּוֹ
ָ
>פלוני< את >אלמוני< :גַּ

)משלי טז .(7

ִתּ ְשׁ ְמ ֶטנָּ ה וּנְ ַט ְשׁ ָתּהּ )שמות כג  =] .3 .(11ויתר על חוב[
ל־בּ ַעל ַמ ֵשּׁה יָ דוֹ
∼ ידו >חוב< :וְ זֶ ה ְדּ ַבר ַה ְשּׁ ִמ ָטּה ָשׁמוֹט ָכּ ַ

ֲא ֶשׁר יַ ֶשּׁה ְבּ ֵר ֵעהוּ )דברים טו .(2
יהם
י־ס ַלע שׁ ְֹפ ֵט ֶ
נפעל =] .הופל[ עומד :נִ ְשׁ ְמטוּ ִב ֵיד ֶ

)תהלים קמא .(6
הפעיל =] .ויתר על חוב[ ∼ ידו >חוב< :וַ ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶ ה

ת־א ִחיָך ַתּ ְשׁ ֵמט יָ ֶדָך )דברים טו .(3
ְלָך ֶא ָ

שׁמם /šmmישׁם yšm

קל =] .1 .היה נטוש,

עוֹבר )יחזקאל לג
חרב[ עומד :וְ ָשׁ ְממוּ ָה ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֵאין ֵ
יה יִ שּׁ ֹם
עוֹבר ָע ֶל ָ
 =] .2 .(28נדהם ,הזדעזע[ עומד :כֹּל ֵ
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הענף הכנעני

ל־יוֹד ֶעיָך ָבּ ַע ִמּים
וְ יָ נִ יד ְבּרֹאשׁוֹ )ירמיה יח  ∼ • .(16עלָ :כּ ְ

ָשׁ ְממוּ ָע ֶליָך )יחזקאל כח .(19

← קידום התוכן עם על/אל :וַ ֲאנִ י ָשׁ ַמ ְע ִתּי ָע ֶליָך ֵלאמֹר

ִתּ ְשׁ ַמע ֲחלוֹם ִל ְפתֹּר אֹתוֹ )בראשית מא .(15

=] .3

 =] .1נהיה נטוש ,חרב[ עומד :וְ נָ ַשׁמּוּ

א־ת ְשׁ ַמע ְלשׁ ֹנוֹ )דברים כח
הבין[ ∼ >לשון< :גּוֹי ֲא ֶשׁר ל ֹ ִ

=] .2

 =] .4 .(49ציית ,נענה[ ∼ אל/על )× :(~115וַ יֶּ ֱחזַ ק ֵלב

יאים יִ ְת ָמהוּ
נדהם ,הזדעזע[ עומד :וְ נָ ַשׁמּוּ ַהכּ ֲֹהנִ ים וְ ַהנְּ ִב ִ

ַפּ ְרעֹה וְ לֹא ָשׁ ַמע ֲא ֵל ֶהם )שמות ז  ∼ • .(13ל־ )×:(~30

)ירמיה ד  ∼ • .(9עלַ :על־יוֹמוֹ נָ ַשׁמּוּ ַא ֲחר ֹנִ ים )איוב יח

עוּ־לי יִ ְר ַאת יְ הוָ ה ֲא ַל ֶמּ ְד ֶכם )תהלים לד
כוּ־בנִ ים ִשׁ ְמ ִ
ְל ָ

.(20

ית ֶאת־
 ∼ • .(12בקול )× :(~100וְ ָשׁ ַמ ְע ָתּ ְבּקוֹל יְ הוָ ה וְ ָע ִשׂ ָ

פּוֹלֵל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= מזעזע/מזועזע([.

א־שׁ ַמע
וֹתיו )דברים ל  ∼ • .(8לקול )× :(~15וְ ל ֹ ָ
ל־מ ְצ ָ
ָכּ ִ

נפעל.

חוֹת ֶיכם וְ נִ ְשׁ ְבּרוּ ַח ָמּנֵ ֶיכם )יחזקאל ו .(4
ִמזְ ְבּ ֵ

תּוֹמם וְ ֵאין
התפולל =] .1 .נדהם ,הזדעזע[ עומד :וְ ֶא ְשׁ ֵ
ל־ה ַמּ ְר ֶאה
תּוֹמם ַע ַ
סוֹמְך )ישעיה סג  ∼ • .(5על :וָ ֶא ְשׁ ֵ
ֵ

וְ ֵאין ֵמ ִבין )דניאל ח  =] .2 .(27גרם נזק לעצמו[ עומד:
שּׁוֹמם )קהלת ז .(16
ָל ָמּה ִתּ ֵ
נוּ־א ַלי וְ ָה ַשׁמּוּ
הפעיל =] .1 .נדהם ,הזדעזע[ עומדְ :פּ ֵ

ל־פּה )איוב כא .(5
וְ ִשׂימוּ יָ ד ַע ֶ

 =] .2עשה לנטוש,

א־א ָבה ִלי )תהלים פא (12
קוֹלי וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ל ֹ ָ
ַע ִמּי ְל ִ

]ראה

סעיף  =] .5 .[5.5.2הקשיב היטב ,הפנים[ ∼ ב־ )×:(5
מוֹע ְבּר ֹגֶ ז קֹלוֹ וְ ֶהגֶ ה ִמ ִפּיו יֵ ֵצא )איוב לז (2
ִשׁ ְמעוּ ָשׁ ַ

]ראה

סעיף ] .6 .[5.5.1עם נימה של שמחה לאיד[ ∼ ב־ :וַ ַתּ ֵבּט

שׁוּרי ַבּ ָקּ ִמים ָע ַלי ְמ ֵר ִעים ִתּ ְשׁ ַמ ְענָ ה ָאזְ נָ י )תהלים
ֵעינִ י ְבּ ָ
צב ] (12ראה סעיף .[5.5.1

מּוֹתי ֶאת־
יכם ָח ְר ָבּה וַ ֲה ִשׁ ִ
ת־ע ֵר ֶ
החריב[ ∼ את :וְ נָ ַת ִתּי ֶא ָ

נפעל =] .1 .נקלט באוזניים או בשכל[ עומד :וַ ִתּ ָשּׁ ַמע

 =] .3גרם שיידהם,

רוּשׁ ַלםִ ֵמ ָרחוֹק )נחמיה יב ] • .(43כסביל
ִשׂ ְמ ַחת יְ ָ

מּוֹתי ָע ֶליָך ַע ִמּים ַר ִבּים
על :וַ ֲה ִשׁ ִ

קוֹלם וַ ָתּבוֹא
ת־ה ָעם וַ יִּ ָשּׁ ַמע ְבּ ָ
סתמי[ ∼ בקול :וַ ָיְב ֲרכוּ ֶא ָ

ִמ ְק ְדּ ֵשׁ ֶיכם )ויקרא כו .(31
שיזדעזע[ ∼

את

)יחזקאל לב .(10

ְת ִפ ָלּ ָתם ִל ְמעוֹן ָק ְדשׁוֹ )דה”ב ל  =] .2 .(27ציית ,נענה[

הָפעַל =] .היה נטוש ,חרב[ עומד :כֹּל יְ ֵמי ֳה ַשׁ ָמּה

∼ ל־ְ :ל ֵשׁ ַמע אֹזֶ ן יִ ָשּׁ ְמעוּ ִלי )תהלים יח =] .3 .(45

)ויקרא כו .(34

שׁמן šmn

קל =] .עבה ,דשן[ עומד :וַ יִּ ְשׁ ַמן יְ ֻשׁרוּן

אכלוּ וַ יִּ ְשׂ ְבּעוּ וַ יַּ ְשׁ ִמינוּ
] .1כמו קל[ עומד :וַ יּ ֹ ְ

)נחמיה ט ] .2 .(25גורם של קל[ ∼ אתַ :ה ְשׁ ֵמן ֵלב־

ָה ָעם ַהזֶּ ה וְ ָאזְ נָ יו ַה ְכ ֵבּד וְ ֵעינָ יו ָה ַשׁע )ישעיה ו .(10

שׁמע šmʿ

)נחמיה ו .(7
פִּעל.

וַ ְיִּב ָעט )דברים לב .(15
הפעיל.

נודע[ ∼ ל>פלוני< :וְ ַע ָתּה יִ ָשּׁ ַמע ַל ֶמּ ֶלְך ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה

ל־ה ָעם
ת־כּ ָ
]= זימן[ ∼ את :וַ יְ ַשׁ ַמּע ָשׁאוּל ֶא ָ

ַל ִמּ ְל ָח ָמה )שמ”א כג .(8
הפעיל.

∼ את

 =] .1גרם שיקלוט באוזניו או בשכלו[
ת־מ ֲחנֵ ה
יע ֶא ַ
>פלוני< >קול/דבר< :וַ אד ֹנָ י ִה ְשׁ ִמ ַ

קל =] .1 .היה בעל כושר שמיעה[

ֲא ָרם קוֹל ֶר ֶכב קוֹל סוּס )מל”ב ז  =] .2 .(6גרם שייקלט

עומדֵ :עינַ יִ ם ָל ֶהם וְ לֹא יִ ְראוּ ָאזְ נַ יִ ם ָל ֶהם וְ לֹא יִ ְשׁ ָמעוּ

באוזניים או בשכל[ ∼ >קול/דבר< :לֹא ָת ִריעוּ וְ לֹא־

)ירמיה ה  =] .2 .(21קלט באוזניו או בשכלו[ ∼ את

ת־קוֹל ֶכם וְ לֹא־יֵ ֵצא ִמ ִפּ ֶיכם ָדּ ָבר )יהושע ו .(10
ְ
ַת ְשׁ ִמיעוּ ֶא

ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה יָ ַשׁ ְב ִתּי וָ ֶא ְב ֶכּה
)× :(~400וַ יְ ִהי ְכּ ָשׁ ְמ ִעי ֶא ַ

קוֹלם וְ יִ זְ ֲעקוּ ָמ ָרה )יחזקאל
• ∼ בקול :וְ ִה ְשׁ ִמיעוּ ָע ַליִ ְך ְבּ ָ

)נחמיה א } ∼ • .(4תוכן{ )× :(~60וַ יִּ ְשׁ ַמע תּ ִֹעי ֶמ ֶלְך

כז ] (30ראה סעיף  =] .3 .[5.10.3.2זימן ,גייס[ ∼ את:

ל־חיל ֲה ַד ְד ָעזֶ ר )שמ”ב ח .(9
ֲח ָמת ִכּי ִה ָכּה ָדוִ ד ֵאת ָכּ ֵ

הוּדה )מל”א טו .(22
ת־כּל־יְ ָ
יע ֶא ָ
וְ ַה ֶמּ ֶלְך ָא ָסא ִה ְשׁ ִמ ַ
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עברית

שׁמר šmr

קל =] .1 .דאג שלא ייפגע או יאבד,

פִּעל =] .1 .הביא שינוי ב– ,עשה לאחר[ ∼ את :לֹא־

ילנִ י )תהלים כה • .(20
נצר[ עומדָ :שׁ ְמ ָרה נַ ְפ ִשׁי וְ ַה ִצּ ֵ

וּמוֹצא ְשׂ ָפ ַתי לֹא ֲא ַשׁנֶּ ה )תהלים פט .(35
ָ
יתי
ֲא ַח ֵלּל ְבּ ִר ִ

∼ על/אל )בודדים(ְ :מזִ ָמּה ִתּ ְשׁמֹר ָע ֶליָך ְתּבוּנָ ה ִתנְ ְצ ֶר ָכּה

יה
רוֹת ָ
 =] .2העביר למקום אחר[ ∼ את :וַ יְ ַשׁנֶּ ָה וְ ֶאת־נַ ֲע ֶ

)משלי ב ] (11ראה סעיף  4.2.2הערה  =] .2 .[31השגיח,

ְלטוֹב ֵבּית ַהנָּ ִשׁים )אסתר ב .(9

נוֹדע ִכּי שׁוֹר נַ גָּ ח הוּא ִמ ְתּמוֹל
עקב ,בחן[ ∼ את/ל־ :אוֹ ַ

פֻּעל =] .עבר שינוי ,נעשה אחר[ עומדָ :ח ְכ ַמת ָא ָדם

ִשׁ ְלשׁ ֹם וְ לֹא יִ ְשׁ ְמ ֶרנּוּ ְבּ ָע ָליו )שמות כא  ∼ • .(36על

ָתּ ִאיר ָפּנָ יו וְ עֹז ָפּנָ יו יְ ֻשׁנֶּ א )קהלת ח .(1

א־ת ְשׁמוֹר ַעל־
י־ע ָתּה ְצ ָע ַדי ִתּ ְספּוֹר ל ֹ ִ
/אל )בודדים(ִ :כּ ַ

אתי )איוב יד (16
ַח ָטּ ִ

]ראה סעיף  4.2.2הערה

.[31

.3

ת־חקּ ַֹתי
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ַא ֶתּם ֶא ֻ
]= קיים ,כיבד[ ∼ >חובה<ְ :

ת־מ ְשׁ ָפּ ַטי )ויקרא יח  =] .4 .(26הקפיד[ ∼ לפעול:
וְ ֶא ִ
וְ ָשׁ ַמ ְר ָתּ ַל ֲעשׂוֹת ְכּכֹל ֲא ֶשׁר יוֹרוָּך )דברים יז .(10
לדיון בהתפתחות הסמנטית של הפועל שׁמר ובמסגרותיו
התחביריות ראה רובינשטיין תשמ”ו.

נפעל.

 =] .1ננצר ,הוגן מפני פגיעה או אבידה[:

וּבנָ ִביא נִ ְשׁ ָמר
וּבנָ ִביא ֶה ֱע ָלה יְ הוָ ה ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם ְ
ְ

)הושע יב .(14

 =] .2נזהר ,נמנע[ ∼ מן :וְ נִ ְשׁ ַמ ְר ָתּ

ִמכֹּל ָדּ ָבר ָרע )דברים כג  ∼ • .(3×) (10מפעול )×:(2

קוּמי נָ א וְ ִה ְשׁ ַתּנִּ ית וְ לֹא
ִ
התפעל =] .התחפש[ עומד:

יֵ ְדעוּ ִכּי־אתי )ק’ ַא ְתּ( ֵא ֶשׁת יָ ָר ְב ָעם )מל”א יד .(2

שׁנה šnh II

קל =] .עשה פעם שנייה ,עשה

דּוּע ַא ֶתּם
פעמיים )כפועל אספקטואלי([ ← השמטהַ :מ ַ

ם־תּ ְשׁנוּ יָ ד ֶא ְשׁ ַלח ָבּ ֶכם )נחמיה יג
חוֹמה ִא ִ
ֵלנִ ים נֶ גֶ ד ַה ָ
] (21ראה סעיף .[5.11
נפעל =] .חזר על עצמו[ עומד :וְ ַעל ִה ָשּׁנוֹת ַה ֲחלוֹם ֶאל־

ַפּ ְרעֹה ַפּ ֲע ָמיִ ם )בראשית מא .(32

שׁנן šnn I

קל =] .השחיז[ ∼ אתֲ :א ֶשׁר ָשׁנְ נוּ

ַכ ֶח ֶרב ְלשׁוֹנָ ם )תהלים סד .(4

ד־רע )בראשית לא
ִה ָשּׁ ֶמר ְלָך ִמ ַדּ ֵבּר ִעם־יַ ֲעקֹב ִמטּוֹב ַע ָ

התפולל.

 ∼ • .(29פן }תוכן{ )×ִ :(12ה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ֶפּן יִ ְפ ֶתּה ְל ַב ְב ֶכם

יוֹתי ֶא ְשׁתּוֹנָ ן )תהלים עג .(21
וְ ִכ ְל ַ

)דברים יא  =] .3 .(16הקפיד[ ∼ לפעול :וְ נִ ְשׁ ַמ ְר ֶתּם

ֹלה ֶיכם )יהושע כג
יכם ְל ַא ֲה ָבה ֶאת־יְ הוָ ה ֱא ֵ
ְמאֹד ְלנַ ְפשׁ ֵֹת ֶ
.(11
י־שׁוְ א ַח ְס ָדּם יַ ֲעזֹבוּ
פִּעל =] .נצר[ ∼ אתְ :מ ַשׁ ְמּ ִרים ַה ְב ֵל ָ

)יונה ב .(9
התפעל =] .1 .נזהר[ ∼ מן :וָ ֶא ְהיֶ ה ָת ִמים לוֹ וָ ֶא ְשׁ ַתּ ְמּ ָרה

ֵמ ֲעוֹנִ י )שמ”ב כב .(24

 =] .2קוים ,כובד[ עומד:

ית־א ְח ָאב )מיכה ו
וְ יִ ְשׁ ַתּ ֵמּר ֻחקּוֹת ָע ְמ ִרי וְ כֹל ַמ ֲע ֵשׂה ֵב ַ
.(16

שׁנא šnʾ

]= נדקר ,פולח[ עומדִ :כּי יִ ְת ַח ֵמּץ ְל ָב ִבי

שׁנן šnn II

פִּעל =] .לימד[ ∼ >דבר< ל>פלוני<:

וְ ִשׁנַּ נְ ָתּם ְל ָבנֶ יָך )דברים ו .(7

שׁנס šns

פִּעל =] .אזר ,חגר[ ∼ ָמתנַ ים :וַ יְ ַשׁנֵּ ס

ָמ ְתנָ יו וַ יָּ ָרץ ִל ְפנֵ י ַא ְח ָאב )מל”א יח .(46

שׁסה /šshשׁסס /šssשׁשׂה šśh

קל=] .

ל־כּ ִלי ֶח ְמ ָדּה )הושע
אוֹצר ָכּ ְ
בזז[ ∼ >רכוש< :הוּא יִ ְשׁ ֶסה ַ
יג > ∼ • .(15בעלים<ַ :שׁ ֻסּהוּ ָכּל־ע ְֹב ֵרי ָד ֶרְך ָהיָ ה ֶח ְר ָפּה

ִל ְשׁ ֵכנָ יו )תהלים פט .(42
נפעל> =] .רכוש< נבזז[ עומד :וְ נִ ְל ְכּ ָדה ָה ִעיר וְ נָ ַשׁסּוּ

ראה שׁנה .I

שׁנה /šnh Iשׁנא šnʾ

ַה ָבּ ִתּים )זכריה יד .(2
קל =] .עבר שינוי,

נעשה אחר[ עומדִ :כּי ֲאנִ י יְ הוָ ה לֹא ָשׁנִ ִיתי )מלאכי ג .(6
287

פּוֹעֵל.

]= בזז[ ∼ >רכוש< :וְ ָא ִסיר גְּ בוֹּלת ַע ִמּים

שׁוֹשׂ ִתי )ישעיה י .(13
ֵ
תוּדוֹת ֶיהם(
ֵ
ועתידתיהם )ק’ וַ ֲע

הענף הכנעני

שׁסס šss

ראה שׁסה.

שׁער šʿr

שׁסע šsʿ

קל =] .היה בעל שֶׁסע בפרסה[ ∼ ֶשׁ ַסע:

ְבּנַ ְפשׁוֹ ֶכּן־הוּא )משלי כג .(7

שׁפה šph

ַמ ְפ ֶר ֶסת ַפּ ְר ָסה וְ ֶשׁ ַסע ֵאינֶ נָּ ה שׁ ַֹס ַעת )ויקרא יא .(26
פִּעל.

מוֹ־שׁ ַער
ָ
קל =] .חשב ,חישב[ עומדִ :כּי ְכּ

 =] .1ביתר[ ∼ את :וַ יְ ַשׁ ְסּ ֵעהוּ ְכּ ַשׁ ַסּע ַהגְּ ִדי

נפעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )=

חלק([.

)שופטים יד  =] .2 .(6עצר ,בלם )?([ ∼ את :וַ יְ ַשׁ ַסּע

פֻּעל =] .הוחלק[ עומד :יִ ֶכל ְבּ ָשׂרוֹ ֵמר ִֹאי ושפי )ק’ וְ ֻשׁפּוּ(

ת־אנָ ָשׁיו ַבּ ְדּ ָב ִרים )שמ”א כד .(8
ָדּוִ ד ֶא ֲ

מוֹתיו לֹא ֻראּוּ )איוב לג .(21
ַע ְצ ָ

שׁסף šsp

פִּעל =] .חתך בחרב[ ∼ את :וַ יְ ַשׁ ֵסּף

וַ יִּ ְשׁפֹּט ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ֵימי ְפ ִל ְשׁ ִתּים ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָ ה )שופטים

ת־אגָ ג ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה ַבּגִּ ְלגָּ ל )שמ”א טו .(33
מוּאל ֶא ֲ
ְשׁ ֵ

שׁעה šʿh

קל =] .1 .הפנה מבטו ,התבונן[ ∼ אל

ל־מנְ ָחתוֹ לֹא ָשׁ ָעה )בראשית ד (5
ל־קיִ ן וְ ֶא ִ
/על :וְ ֶא ַ

]ראה

י־שׁ ֶקר )שמות ה
סעיף  ∼ • .[5.5.1ב־ :וְ ַאל־יִ ְשׁעוּ ְבּ ִד ְב ֵר ָ
 =] .2 .(9סר ,הרחיק מבטו[ ∼ מןְ :שׁעוּ ִמנִּ י ֲא ָמ ֵרר

ַבּ ֶבּ ִכי )ישעיה כב .(4

שׁען šʿn

נפעל =] .1 .נסמך ,נתמך )גופנית או

ל־חנִ יתוֹ )שמ”ב
רוחנית([ ∼ על/אל :וְ ִהנֵּ ה ָשׁאוּל נִ ְשׁ ָען ַע ֲ
א ] (6ראה סעיף  4.5הערה > =] .2 .[90מקום< היה סמוך,
נשק[ ∼ ל־ :וְ ֶא ֶשׁד ַהנְּ ָח ִלים ֲא ֶשׁר נָ ָטה ְל ֶשׁ ֶבת ָער וְ נִ ְשׁ ַען

מוֹאב )במדבר כא .(15
ִלגְ בוּל ָ

שׁעע šʿʿ I

קל =] .היה עיוור[ עומדִ :ה ְת ַמ ְה ְמהוּ

וּת ָמהוּ ִה ְשׁ ַתּ ַע ְשׁעוּ וָ שׁ ֹעוּ )ישעיה כט .(9
ְ

 =] .2העניש ,עשה שפטים[ ∼ ב־ֲ :הלֹא

טו .(20

ט־בּם ִכּי ֵאין ָבּנוּ כּ ַֹח )דה”ב כ ] (12ראה סעיף .[4.5
ִת ְשׁ ָפּ ָ
וּמ ְשׁ ַפּט
 =] .3הגן במשפט ,הושיע[ ∼ משפט >פלוני<ִ :

ֶא ְביוֹנִ ים לֹא ָשׁ ָפטוּ )ירמיה ה  ∼ • .(28את >פלוני<:
יָ תוֹם לֹא יִ ְשׁפֹּטוּ וְ ִריב ַא ְל ָמנָ ה לֹא־יָבוֹא ֲא ֵל ֶיהם )ישעיה א
 =] .4 .(23פסק במחלוקת[ ∼ בין :וְ ָשׁ ַפ ְט ִתּי ֵבּין ִאישׁ

ֵוּבין ֵר ֵעהוּ )שמות יח ] (16ראה סעיף .[6.1.4
נפעל.

 =] .1התווכח ,הידיין[ ∼ עם/את :וְ נִ ְשׁ ַפּ ְט ִתּי

ל־פּנִ ים )יחזקאל כ  ← .(35ריבוי:
ִא ְתּ ֶכם ָשׁם ָפּנִ ים ֶא ָ
ַהזְ ִכּ ֵירנִ י נִ ָשּׁ ְפ ָטה יָ ַחד )ישעיה מג  =] .2 .(26הועמד
לדין[ עומדְ :בּ ִה ָשּׁ ְפטוֹ יֵ ֵצא ָר ָשׁע )תהלים קט .(7
פּוֹעֵל] .בינוני בלבד ,כשם עצם )= דיין([.

שׁפך špk

התפלפל =] .העמיד פני עיוור[ עומד :ראה קל.
ב־ה ָעם ַהזֶּ ה
הפעיל =] .עיוור ,סימא[ ∼ אתַ :ה ְשׁ ֵמן ֵל ָ

וְ ָאזְ נָ יו ַה ְכ ֵבּד וְ ֵעינָ יו ָה ַשׁע )ישעיה ו .(10

שׁעע šʿʿ II

שׁפט špṭ

קל =] .1 .הנהיג כמחוקק ודיין[ ∼ את:

ָשׁ ַפ ְכ ְתּ נֶ ֶסְך ֶה ֱע ִלית ִמנְ ָחה )ישעיה נז  =] .2 .(6הזיל,
הגיר[ ∼ את :יִ ְשׁפְֹּך ָל ָא ֶרץ ְמ ֵר ָר ִתי )איוב טז .(13
קל סביל.

פִּלְפֵּל =] .1 .שיחק[ עומד :וְ ִשׁ ֲע ַשׁע

ם־ל ֶהם
קל =] .1 .יצק ,מזג[ ∼ את :גַּ ָ

 =] .1הוגר[ עומד :וְ ָל ָא ֶרץ לֹא־יְ ֻכ ַפּר ַל ָדּם

ְך־בּהּ )במדבר לה  =] .2 .(33החליק[ עומד:
ֲא ֶשׁר ֻשׁ ַפּ ָ

ל־חר ָפּ ֶתן )ישעיה יא  =] .2 .(8עינג[ ∼ את:
יוֹנֵ ק ַע ֻ

ִכּ ְמ ַעט נטוי )ק’ נָ ָטיוּ( ַרגְ ָלי ְכּ ַאיִ ן שפכה )ק’ ֻשׁ ְפּכוּ( ֲא ֻשׁ ָרי

חוּמיָך יְ ַשׁ ַע ְשׁעוּ נַ ְפ ִשׁי )תהלים צד .(19
ַתּנְ ֶ

)תהלים עג .(2

ל־צד ִתּנָּ ֵשׂאוּ
פֻּלְפַּל =] .עונג ,שותף במשחק[ עומדַ :ע ַ

נפעל =] .1 .נוצק ,נמזג[ עומד :וְ ַדם־זְ ָב ֶחיָך יִ ָשּׁ ֵפְך ַעל־

ל־בּ ְר ַכּיִ ם ְתּ ָשׁ ֳע ָשׁעוּ )ישעיה סו .(12
וְ ַע ִ

ֹלהיָך )דברים יב  =] .2 .(27הוגר[ עומד:
ִמזְ ַבּח יְ הוָ ה ֱא ֶ

התפלפל.

וֹתיָך
]= התענג[ ∼ ב־ :וְ ֶא ְשׁ ַתּ ֲע ַשׁע ְבּ ִמ ְצ ֶ

)תהלים קיט .(47

וְ לֹא יִ ָשּׁ ֵפְך ָדּם נָ ִקי ְבּ ֶק ֶרב ַא ְר ְצָך )דברים יט =] .3 .(10
ן־ה ִמּזְ ֵבּ ַח
נזל ,ניגר[ עומד :וְ ַה ִמּזְ ֵבּ ַח נִ ְק ָרע וַ יִּ ָשּׁ ֵפְך ַה ֶדּ ֶשׁן ִמ ַ
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עברית

)מל”א יג .(5
התפעל.

לדיון בפועל השׁקה ראה סלע )תשנ”ט.(45–39 :

 =] .1נזל ,ניגר[ עומד :וְ ַע ָתּה ָע ַלי ִתּ ְשׁ ַתּ ֵפְּך

נַ ְפ ִשׁי )איוב ל .(16

 =] .2התפזר ,התגלגל[ עומד:

ִתּ ְשׁ ַתּ ֵפּ ְכנָ ה ַא ְבנֵ י־ק ֶֹדשׁ ְבּרֹאשׁ ָכּל־חוּצוֹת )איכה ד .(1

שׁפל špl

קל =] .היה נמוך ,ירוד ,כנוע[ עומד:

 =] .1הנמיך ,הוריד[ ∼ אתִ :ה ְשׁ ַפּ ְל ִתּי ֵעץ

גָּ ב ַֹה ִהגְ ַבּ ְה ִתּי ֵעץ ָשׁ ָפל )יחזקאל יז .(24

] .2כפועל

אדוורביאלי[ ∼ לפעולַ :ה ַמּ ְשׁ ִפּ ִילי ִל ְראוֹת ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם

ָוּב ָא ֶרץ )תהלים קיג .(6

שׁפר špr

ל־תּ ְשׁקֹט )תהלים פג .(2
וְ ַא ִ
הפעיל.

 =] .1רגע[ עומד :וְ ָה ְר ָשׁ ִעים ַכּיָּ ם נִ גְ ָרשׁ ִכּי

יוּכל )ישעיה נז  =] .2 .(20הרגיע[ ∼ את:
ַה ְשׁ ֵקט לֹא ָ
ִאישׁ ֵח ָמה יְ גָ ֶרה ָמדוֹן וְ ֶא ֶרך ַא ַפּיִ ם יַ ְשׁ ִקיט ִריב )משלי טו
.(18

ימי ָרע
 =] .3נתן מרגוע[ ∼ ל־ְ :ל ַה ְשׁ ִקיט לוֹ ִמ ֵ

)תהלים צד .(13

קל =] .היה נעים ,טוב )בציון המעריך([

לוּ־לי ַבּנְּ ִע ִמים ַאף־נַ ֲח ָלת ָשׁ ְפ ָרה ָע ָלי
∼ עלֲ :ח ָב ִלים נָ ְפ ִ

)תהלים טז ] (6ראה סעיף .[5.1.3

שׁפת špt

ל־ה ָא ֶרץ )ישעיה יד .2 .(7
שלו[ עומד :נָ ָחה ָשׁ ְק ָטה ָכּ ָ
ל־תּ ֱח ַרשׁ
]= שתק ,נמנע מדיבור או פעולה[ עומדַ :א ֶ

דוּעים וְ ַהגְּ ב ִֹהים יִ ְשׁ ָפּלוּ )ישעיה י .(33
קּוֹמה גְּ ִ
וְ ָר ֵמי ַה ָ
הפעיל.

שׁקט /šqṭסכת skt

קל.

 =] .1רגע ,היה

שׁקל šql

קל =] .1 .מדד לשם ידיעת המשקל[

∼ את :וְ ָשׁ ַקל ַבּ ֶפּ ֶלס ָה ִרים וּגְ ָבעוֹת ְבּמֹאזְ נָ יִ ם )ישעיה
מ .(12

 =] .2שילם ,נתן[ ∼ >כסף< ל>פלוני<:

 =] .1העמיד ,הציב[ ∼ את:

ת־ה ֶכּ ֶסף )בראשית כג • .(16
וַ יִּ ְשׁקֹל ַא ְב ָר ָהם ְל ֶע ְפר ֹן ֶא ַ

ְשׁפֹת ַה ִסּיר ְשׁפֹת וְ גַ ם־יְ צֹק בּוֹ ָמיִ ם )יחזקאל כד .2 .(3

ר־כּ ֶסף
∼ >כסף< על יד >פלוני< :וַ ֲע ֶשׂ ֶרת ֲא ָל ִפים ִכּ ַכּ ֶ

קל.

]= קבע ,מיקם[ ∼ את

ר־מוֶ ת ִתּ ְשׁ ְפּ ֵתנִ י
ב)מקום( :וְ ַל ֲע ַפ ָ

)תהלים כב .(16

שׁקד šqd

קל.

 =] .1התרכז ,הביט בקפידה[

ל־דּ ְלת ַֹתי יוֹם יוֹם ִל ְשׁמֹר ְמזוּזֹת ְפּ ָת ָחי
∼ עלִ :ל ְשׁקֹד ַע ַ

)משלי ח .(34

 =] .2היה ער[ עומדָ :שׁ ַק ְד ִתּי וָ ֶא ְהיֶ ה

בּוֹדד ַעל־גָּ ג )תהלים קב .(8
ְכּ ִצפּוֹר ֵ

שׁקה šqh

נפעל] .כתיב בלבד[ ראה שׁקע נפעל.

פֻּעל =] .נמלא לחות[ עומדֲ :ע ִטינָ יו ָמ ְלאוּ ָח ָלב וּמ ַֹח

מוֹתיו יְ ֻשׁ ֶקּה )איוב כא .(24
ַע ְצ ָ
הפעיל.

 =] .1הציף ,מילא במים )= שׁוק פּוֹלֵל([

ת־הגָּ ן )בראשית ב
∼ את :וְ נָ ָהרּ י ֵֹצא ֵמ ֵע ֶדן ְל ַה ְשׁקוֹת ֶא ַ

אכה )אסתר ג .(9
ֶא ְשׁקוֹל ַעל־יְ ֵדי ע ֵֹשׂי ַה ְמּ ָל ָ
נפעל =] .1 .נמדד לשם ידיעת משקלו[ עומד :לוּ ָשׁקוֹל

יִ ָשּׁ ֵקל ַכּ ְע ִשׂי )איוב ו > =] .2 .(2כסף< שולם ,ניתן[
יעי נִ ְשׁ ַקל ַה ֶכּ ֶסף וְ ַהזָּ ָהב
וּביּוֹם ָה ְר ִב ִ
∼ על יד >פלוני<ַ :

ן־אוּריָּ ה ַהכּ ֵֹהן )עזרא ח .(33
ִ
ד־מ ֵרמוֹת ֶבּ
וְ ַה ֵכּ ִלים … ַעל יַ ְ

שׁקע šqʿ

קל> =] .1 .נוזל< ירד במפלס[ עומד:

וְ ָשׁ ְק ָעה ִכּיאֹר ִמ ְצ ָריִ ם )עמוס ט  =] .2 .(5ירד ,דעך[
עומד :וַ ִתּ ְשׁ ַקע ָה ֵאשׁ )במדבר יא .(2
נפעל> =] .נוזל< ירד במפלס[ עומד :וְ ָע ְל ָתה ָכאֹר ֻכּ ָלּהּ

וְ נִ גְ ְר ָשׁה ונשקה )ק’ וְ נִ ְשׁ ְק ָעה( ִכּיאוֹר ִמ ְצ ָריִ ם )עמוס ח .(8

 =] .2 .(10נתן לשתות[ ∼ את >פלוני< >משקה<:

יע
הפעיל =] .1 .הוריד במפלס[ ∼ >נוזל<ָ :אז ַא ְשׁ ִק ַ

יתנוּ יַ יִ ן ַתּ ְר ֵע ָלה )תהלים ס  ← .(5פרטיטיבַ :א ְשׁ ְקָך
ִה ְשׁ ִק ָ

אוֹליְך )יחזקאל לב .2 .(14
רוֹתם ַכּ ֶשּׁ ֶמן ִ
יהם וְ נַ ֲה ָ
ימ ֶ
ֵמ ֵ

ִמיַּ יִ ן ָה ֶר ַקח ֵמ ֲע ִסיס ִרמֹּנִ י )שה”ש ח  ← .(2השמטה:

וּב ֶח ֶבל
יָתן ְבּ ַח ָכּה ְ
]= הנמיך ,השפיל[ ∼ אתִ :תּ ְמשׁ ְֹך ִלוְ ָ

אמר ְשׁ ֵתה וְ גַ ם־גְּ ַמ ֶלּיָך ַא ְשׁ ֶקה )בראשית כד .(46
וַ תּ ֹ ֶ

ַתּ ְשׁ ִק ַיע ְלשׁ ֹנוֹ )איוב מ .(25
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הענף הכנעני

שׁקף šqp

יכל
וּמ ַ
נפעל =] .נראה ,נגלה[ עומדִ :

> =] .2 .(41מקום< התמלא ,שפע[ ∼ >בעלי חיים<:

ת־שׁאוּל נִ ְשׁ ְק ָפה ְבּ ַעד ַה ַחלּוֹן )דה”א טו .(29
ַבּ ָ

וְ ָשׁ ַרץ ַהיְ אֹר ְצ ַפ ְר ְדּ ִעים וְ ָעלוּ ָוּבאוּ ְבּ ֵב ֶיתָך )שמות ז (28

ת־ה ֶמּ ֶלְך
הפעיל =] .הביט[ עומד :וַ יַּ ְשׁ ֵקף ֲא ַרוְ נָ ה וַ יַּ ְרא ֶא ַ

]ראה סעיף .[5.10.1.2

ת־ע ָב ָדיו )שמ”ב כד  ∼ • .(20ל)כיוון/יעד( :וַ יַּ ְשׁ ִקיפוּ
וְ ֶא ֲ

שׁרק šrq

קל.

 =] .1השמיע שריקה )לאות

ֹלשׁה ָס ִר ִיסים )מל”ב ט  ∼ • .(32על:
ֵא ָליו ְשׁנַ יִ ם ְשׁ ָ

יע יָ דוֹ
יה יִ ְשׁר ֹק יָ נִ ַ
עוֹבר ָע ֶל ָ
תדהמה או לעג([ עומד :כֹּל ֵ

י־א ָדם ִל ְראוֹת ֲהיֵ שׁ ַמ ְשׂ ִכּיל
ל־בּנֵ ָ
יְ הוָ ה ִמ ָשּׁ ַמיִ ם ִה ְשׁ ִקיף ַע ְ

 =] .2זימן ,קרא בשריקה[ ∼ ל־:

)תהלים יד ] (2ראה סעיף .[5.5.1

שׁקץ šqṣ

פִּעל.

ֶא ְשׁ ְר ָקה ָל ֶהם וַ ֲא ַק ְבּ ֵצם )זכריה י .(8

 =] .1תיעב ,החרים[ ∼ את:

אכלוּ וְ ֶאת־נִ ְב ָל ָתם ְתּ ַשׁ ֵקּצוּ )ויקרא יא .(11
ִמ ְבּ ָשׂ ָרם לֹא ת ֹ ֵ
ל־תּ ַשׁ ְקּצוּ ֶאת־
 =] .2טימא ,עשה לתועבה[ ∼ אתַ :א ְ

חוֹמה
קל =] .רץ[ עומדָ :בּ ִעיר יָ שׁ ֹקּוּ ַבּ ָ

יְ ֻרצוּן )יואל ב .(9
הוֹללוּ ָה ֶר ֶכב
התפלפל =] .התרוצץ[ עומדַ :בּחוּצוֹת יִ ְת ְ

יִ ְשׁ ַתּ ְק ְשׁקוּן ָבּ ְרחֹבוֹת )נחום ב .(5

שׁקק šqq II

קל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )=

צמֵא([.

שׁקר šqr

שׁרר šrr

ראה שׁרה.

שׁרשׁ šrš

פִּעל.

 =] .1עקר שורשים[ עומדִ :כּי

בוּא ִתי ְת ָשׁ ֵרשׁ )איוב
ל־תּ ָ
וּב ָכ ְ
אכל ְ
ד־א ַבדּוֹן תּ ֹ ֵ
ֵאשׁ ִהיא ַע ֲ

ל־ה ֶשּׁ ֶרץ ַהשּׁ ֵֹרץ )ויקרא יא .(43
יכם ְבּ ָכ ַ
נַ ְפשׁ ֵֹת ֶ

שׁקק šqq I

)צפניה ב .(15

קל =] .הפר אמון[ ∼ ל>פלוני<ִ :אם־

ִתּ ְשׁקֹר ִלי ְוּלנִ ינִ י ְוּלנֶ ְכ ִדּי )בראשית כא .(23

לא  =] .2 .(12עקר מן השורש[ ∼ את :וְ ֵשׁ ֶר ְשָׁך ֵמ ֶא ֶרץ

ַחיִּ ים )תהלים לא .(12
אכל
פֻּעל =] .נעקר מן השורש[ עומדֶ :אזְ ְר ָעה וְ ַא ֵחר י ֹ ֵ

וְ ֶצ ֱא ָצ ַאי יְ שׁ ָֹרשׁוּ )איוב לא .(8
פּוֹעֵל =] .הכה שורש[ עומדַ :אף ַבּל־נִ ָטּעוּ ַאף ַבּל־ז ָֹרעוּ

ַאף ַבּל־שׁ ֵֹרשׁ ָבּ ָא ֶרץ גִּ זְ ָעם )ישעיה מ .(24
פּוֹעַל =] .הכה שורש[ עומד :נְ ַט ְע ָתּם גַּ ם־שׁ ָֹרשׁוּ יֵ ְלכוּ

ם־עשׂוּ ֶפ ִרי )ירמיה יב .(2
גַּ ָ

א־ת ַכ ֲחשׁוּ
 =] .1הפר אמון[ ∼ ב>פלוני< :וְ ל ֹ ְ

וּפ ַרח
הפעיל =] .הכה שורש[ עומד :יַ ְשׁ ֵרשׁ יַ ֲעקֹב יָ ִציץ ָ

א־ת ַשׁ ְקּרוּ ִאישׁ ַבּ ֲע ִמיתוֹ )ויקרא יט  ← .(11השמטה:
וְ ל ֹ ְ

יה וַ ַתּ ְשׁ ֵרשׁ
ית ְל ָפנֶ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל )ישעיה כז  ∼ • .(6שׁ ֶֹרשִׁ :פּנִּ ָ

וְ גַ ם נֵ ַצח יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא יְ ַשׁ ֵקּר וְ לֹא יִ נָּ ֵחם )שמ”א טו .2 .(29

א־א ֶרץ )תהלים פ .(10
יה וַ ְתּ ַמ ֵלּ ָ
ָשׁ ָר ֶשׁ ָ

א־שׁ ַקּ ְרנוּ ִבּ ְב ִר ֶיתָך )תהלים מד
]= כפר[ ∼ ב>ברית< :וְ ל ֹ ִ

שׁרת šrt

פִּעל.

] (18ראה סעיף .[5.6.2

שׁרה /šrhשׁרר šrr

פִּעל.

 =] .1עבד ,ביצע עבודה[

תוּ־בם ַבּקּ ֶֹדשׁ
ל־כּ ֵלי ַה ָשּׁ ֵרת ֲא ֶשׁר יְ ָשׁ ְר ָ
ת־כּ ְ
עומד :וְ ָל ְקחוּ ֶא ָ

קל =] .התיר ,שחרר[

ל־ה ָשּׁ ַמיִ ם יִ ְשׁ ֵרהוּ )איוב לז .(3
ת־כּ ַ
∼ אתַ :תּ ַח ָ

)במדבר ד .(12

 =] .2עבד למען אחר[ ∼

/ל>פלוני< :וַ יָּ ָקם וַ יֵּ ֶלְך ַא ֲח ֵרי ֵא ִליָּ הוּ וַ יְ ָשׁ ְר ֵתהוּ )מל”א יט
מוּאל
וּשׁ ֵ
 =] .3עבד בפולחן[ ∼ את/ל>אל<ְ :

פִּעל =] .התיר ,שחרר )?([ ∼ אתִ :אם־לֹא שרותך )ק’

.(21

ֵשׁ ִר ִיתיָך( ְלטוֹב )ירמיה טו .(11

ת־פּנֵ י יְ הוָ ה )שמ”א ב .(18
ְמ ָשׁ ֵרת ֶא ְ

שׁרץ šrṣ

את

קל> =] .1 .בעל חיים< התרבה ורחש[

ל־ה ָא ֶרץ )ויקרא יא
ל־ה ֶשּׁ ֶרץ ַהשּׁ ֵֹרץ ַע ָ
∼ ב)מקום( :וְ ָכ ַ
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שׁשׁא ššʾ

פִּעל =] .העביר[ ∼ את :וְ שׁ ַֹב ְב ִתּיָך

אתיָך וְ ַה ֲע ִל ִיתיָך ִמיַּ ְר ְכּ ֵתי ָצפוֹן )יחזקאל לט .(2
וְ ִשׁ ֵשּׁ ִ

עברית

שׁשׁה ššh

פִּעל =] .חילק לשישה חלקים והפריש

יע
הפעיל] .גורם של קל[ ∼ >ָרעַב< :וְ נֶ ֶפשׁ נַ ֲענָ ה ַתּ ְשׂ ִבּ ַ

יפה ֵמח ֶֹמר ַה ְשּׂע ִֹרים
יתם ָה ֵא ָ
שישית[ ∼ את :וְ ִשׁ ִשּׁ ֶ

יָמים
)ישעיה נח ָ> ∼ • .(10רעֵב< >מאכל/מילוי< :א ֶֹרְך ִ

)יחזקאל מה .(13

ַא ְשׂ ִבּ ֵיעהוּ )תהלים צא .(16

שׁשׂה šśh

שׂבר śbr

ראה שׁסה.

שׁתה šth

קל.

]= צרך ,בלע )נוזל([ ∼

את

יתם )דברים כט ← .(5
)× :(~100וְ יַ יִ ן וְ ֵשׁ ָכר לֹא ְשׁ ִת ֶ

פרטיטיב )× :(5וְ ָשׁ ִתית ֵמ ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ֲאבוּן ַהנְּ ָע ִרים )רות ב
] (9ראה סעיף  ← .[4.4.1.1השמטה )×ִ :(~100הנֵּ ה ֲע ָב ַדי

קל =] .התבונן[ ∼ ב־ :וָ ֱא ִהי שׂ ֵֹבר ְבּחוֹמֹת

רוּשׁ ַלםִ )נחמיה ב .(13
יְ ָ
יוֹר ֵדי־
פִּעל =] .ציפה ,קיווה[ ∼ אל/ל־ :לֹא־יְ ַשׂ ְבּרוּ ְ
ל־א ִמ ֶתָּך )ישעיה לח  ∼ • .(18לפעולַ :בּיּוֹם ֲא ֶשׁר
בוֹר ֶא ֲ

הוּדים ִל ְשׁלוֹט ָבּ ֶהם )אסתר ט .(1
ִשׂ ְבּרוּ א ֵֹיְבי ַהיְּ ִ

יִ ְשׁתּוּ וְ ַא ֶתּם ִתּ ְצ ָמאוּ )ישעיה סה .(13

שׂגא śgʾ

ראה שׂגה.

לדיון מקיף בפועל שׁתה ראה סלע )תשנ”ט.(38–31 :

שׂגב śgb

קל =] .היה רם[ עומד :לֹא ָהיְ ָתה ִק ְריָ ה

ל־מ ְשׁ ֶקה ֲא ֶשׁר יִ ָשּׁ ֶתה
נפעל] .סביל של קל[ עומד :וְ ָכ ַ

ֲא ֶשׁר ָשׂגְ ָבה ִמ ֶמּנּוּ )דברים ב .(36

ל־כּ ִלי יִ ְט ָמא )ויקרא יא .(34
ְבּ ָכ ְ

נפעל =] .היה רם[ עומד :וְ נִ ְשׂגַּ ב יְ הוָ ה ְל ַבדּוֹ ַבּיּוֹם ַההוּא

שׁתל štl

קל =] .נטע[ ∼ אתְ :בּ ַהר ְמרוֹם יִ ְשׂ ָר ֵאל

ֶא ְשׁ ֳתּ ֶלנּוּ )יחזקאל יז .(23

שׁתן štn
שׁתע štʿ

פִּעל =] .רומֵם ,הרים[ ∼ את :וַ יְ ַשׂגֵּ ב ֶא ְביוֹן ֵמעוֹנִ י

)תהלים קז .(41

ראה שׁין.
ל־תּ ָירא ִכּי ִע ְמָּך־
קל =] .פחד[ עומדַ :א ִ

ֹלהיָך )ישעיה מא .(10
י־אנִ י ֱא ֶ
ל־תּ ְשׁ ָתּע ִכּ ֲ
ָאנִ י ַא ִ

שׁתק štq

)ישעיה ב .(11

וּבוֹט ַח ַבּיהוָ ה יְ ֻשׂגָּ ב )משלי
ֵ
פֻּעל =] .רומַם ,הורם[ עומד:
כט .(25
ן־אל יַ ְשׂגִּ יב ְבּכֹחוֹ ִמי ָכמֹהוּ
הפעיל =] .היה רם[ עומדֶ :ה ֵ

קל =] .רגע ,שכך[ עומדָ :שׂאוּנִ י וַ ֲה ִט ֻילנִ י

ל־היָּ ם וְ יִ ְשׁתֹּק ַהיָּ ם ֵמ ֲע ֵל ֶיכם )יונה א .(12
ֶא ַ

מוֹרה )איוב לו .(22
ֶ

שׂגג śgg

ראה שׂגה.

שׂגה /śghשׂגא /śgʾשׂגג śgg

י־מיִ ם
ה־אחוּ ְב ִל ָ
צמח[ עומדֲ :היִ גְ ֶאה־גּ ֶֹמא ְבּלֹא ִב ָצּה יִ ְשׂגֶּ ָ

שׂ
שׂבע śbʿ

קל =] .גדל,

)איוב ח .(11
קל =] .אכל עד שׂובַע ,סיפק רעבו או

וּבבּ ֶֹקר
פִּלְפֵּל =] .גדל ,צמח[ עומדְ :בּיוֹם נִ ְט ֵעְך ְתּ ַשׂגְ ֵשׂגִ י ַ

ם־בּזֹאת
נוּתְך … וְ גַ ְ
ת־תּזְ ֵ
תאוותו ,נמלא[ עומד :וַ ַתּ ְר ִבּי ֶא ַ

זַ ְר ֵעְך ַתּ ְפ ִר ִיחי )ישעיה יז .(11

לֹא ָשׂ ָב ַע ְתּ )יחזקאל טז > ∼ • .(29מאכל/מילוי< :ע ֵֹבד

עוֹלם
הפעיל =] .1 .הגדיל ,הרבה[ ∼ את/ל־ :וְ ַשׁ ְלוֵ י ָ

ע־ל ֶחם )משלי יב .(11
ַא ְד ָמתוֹ יִ ְשׂ ַבּ ָ

גּוּ־חיִ ל )תהלים עג  =] .2 .(12רומם ,הילל[ ∼ את:
ִה ְשׂ ָ

פִּעל] .גורם של קל[ ∼ >ָרעַב< :נַ ְפ ָשׁם לֹא יְ ַשׂ ֵבּעוּ

י־ת ְשׂגִּ יא ָפ ֳעלוֹ )איוב לו .(24
זְ כֹר ִכּ ַ

וּמ ֵע ֶיהם לֹא יְ ַמ ֵלּאוּ )יחזקאל ז ָ> ∼ • .(19רעֵב<
ֵ

שׂדד śdd

>מאכל/מילוי<ַ :שׂ ְבּ ֵענוּ ַבבּ ֶֹקר ַח ְס ֶדָּך )תהלים צ .(14

ישׂ ֵדּד ַא ְד ָמתוֹ )ישעיה כח .(24
יְ ַפ ַתּח וִ ַ
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פִּעל =] .הכין לחריש[ ∼ >אדמה<:

הענף הכנעני

שׂוג śwg

ֹלשׁת ֲא ָל ִפים ִאישׁ וְ ִא ָשּׁה
ל־הגָּ ג ִכּ ְשׁ ֶ
בריקוד([ עומד :וְ ַע ַ

ראה סוג .I

שׂוח śwḥ

שׂוּח
קל =] .שוטט[ עומד :וַ יֵּ ֵצא יִ ְצ ָחק ָל ַ

פִּעל =] .1 .השתעשע )בתחרות ,בריקוד([ עומד :יָ קוּמוּ

ַבּ ָשּׂ ֶדה ִל ְפנוֹת ָע ֶרב )בראשית כד .(63

שׂוט śwṭ

ראה שׂטה.

שׂוך śwk

ראה סוך .II

שׂור śwr I

ישׂ ֲחקוּ ְל ָפנֵ ינוּ )שמ”ב ב  =] .2 .(14לעג[
נָ א ַהנְּ ָע ִרים וִ ַ
∼ ב־ְ :ראוּ ֵה ִביא ָלנוּ ִאישׁ ִע ְב ִרי ְל ַצ ֶחק ָבּנוּ )בראשית לט
 =] .3 .(14התלוצץ[ עומד :וַ יְ ִהי ִכ ְמ ַצ ֵחק ְבּ ֵעינֵ י ֲח ָתנָ יו

ראה שׂרר.

שׂור śwr II

ראה שׂרה.

שׂור śwr III

ראה סור.

שׂור śwr IV

)בראשית יט .(14
וּמ ְל ִעגִ ים
יהם ַ
יקים ֲע ֵל ֶ
הפעיל =] .לעג[ ∼ על :וַ יִּ ְהיוּ ַמ ְשׂ ִח ִ

ָבּם )דה”ב ל .(10

קל =] .ניסר ,ריטש[ ∼ את:

יצי ַה ַבּ ְרזֶ ל
וּב ֲח ִר ֵ
הוֹציא וַ יָּ ַשׂר ַבּ ְמּגֵ ָרה ַ
ר־בּהּ ִ
ת־ה ָעם ֲא ֶשׁ ָ
וְ ֶא ָ

ַוּב ְמּגֵ רוֹת )דה”א כ .(3

שׂושׂ śwś

ם־שׂישׂוּ וְ גִ ילוּ
י־א ִ
קל =] .שמח[ עומדִ :כּ ִ

ֹלהיִ ְך )ישעיה סב  ∼ • .(5ב־
ל־כּ ָלּה יָ ִשׂישׂ ָע ַליִ ְך ֱא ָ
ַע ַ
ירוּשׁ ַלםִ וְ ַשׂ ְשׂ ִתּי ְב ַע ִמּי )ישעיה סה • .(19
)× :(4וְ גַ ְל ִתּי ִב ָ

∼ לפעול :יָ ִשׂישׂ ְכּגִ בּוֹר ָלרוּץ א ַֹרח )תהלים יט (6

]ראה

סעיף  4.5הערה .[89
וּפ ַרשׂ
קל =] .התקדם במים[ עומדֵ :

ל־ליְ ָלה
הפעיל =] .הרטיב ,הציף[ ∼ אתַ :א ְשׂ ֶחה ְב ָכ ַ

ִמ ָטּ ִתי ְבּ ִד ְמ ָע ִתי ַע ְר ִשׂי ַא ְמ ֶסה )תהלים ו .(7

קל =] .סב ,פנה[ עומד:

וּמ ֲע ָלה בוֹ ָמ ַעל )במדבר ה .(12
י־ת ְשׂ ֶטה ִא ְשׁתּוֹ ָ
ִכּ ִ
ראה שׂטן.

שׂטן /śṭnשׂטם śṭm

קל =] .איב ,שנא[

ת־א ֲה ָב ִתי יִ ְשׂ ְטנוּנִ י )תהלים קט .(4
∼ אתַ :תּ ַח ַ

שׂיב śyb

קל =] .זקן[ עומד :וַ ֲאנִ י זָ ַקנְ ִתּי וָ ַשׂ ְב ִתּי

)שמ”א יב .(2

שׂיד śyd

יָ ָדיו ְבּ ִק ְרבּוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר יְ ָפ ֵרשׂ ַהשּׂ ֶֹחה ִל ְשׂחוֹת )ישעיה כה .(11

שׂחט śḥṭ

שׂטה /śṭhשׂוט śwṭ
שׂטם śṭm

וּמשׂוֹשׂ ָח ָתן
י־עד )ישעיה סה  ∼ • .(18על )×ְ :(8
ֲע ֵד ַ

שׂחה śḥh

ָהר ִֹאים ִבּ ְשׂחוֹק ִשׁ ְמשׁוֹן )שופטים טז .(27

קל =] .כיסה בסיד[ ∼ את :וַ ֲה ֵקמ ָֹת ְלָך

ֲא ָבנִ ים גְּ ד ֹלוֹת וְ ַשׂ ְד ָתּ א ָֹתם ַבּ ִשּׂיד )דברים כז .(2

שׂיח śyḥ

קל.

 =] .1הגה ,העלה בדיבור או

אוֹתיָך
הוֹדָך וְ ִד ְב ֵרי נִ ְפ ְל ֶ
במחשבה[ ∼ אתֲ :ה ַדר ְכּבוֹד ֶ

ָא ִשׂ ָיחה )תהלים קמה  ← .(5קידום התוכן עם ב־:

קל =] .מעך להפקת נוזל[ ∼ את :וָ ֶא ַקּח

אוֹתיָך )תהלים קיט
יחה ְבּנִ ְפ ְל ֶ
קּוּדיָך ֲה ִבינֵ נִ י וְ ָא ִשׂ ָ
ְך־פּ ֶ
ֶדּ ֶר ִ

ת־ה ֲענָ ִבים וָ ֶא ְשׂ ַחט א ָֹתם ֶאל־כּוֹס ַפּ ְרעֹה )בראשית מ
ֶא ָ

(27

 =] .2דיבר ,פנה בדברים[

.(11

יח ָל ָא ֶרץ וְ ת ֶֹרךָּ )איוב יב  ∼ • .(8עם
∼ ל>פלוני< :אוֹ ִשׂ ַ

שׂחק /śḥqצחק ṣḥq

קל =] .1 .חייך ,השמיע

]ראה סעיף

.[5.12.2

ם־ל ָב ִבי ָא ִשׂ ָיחה )תהלים עז .(7
>פלוני<ִ :ע ְ

צחוק[ עומדֵ :עת ִל ְבכּוֹת וְ ֵעת ִל ְשׂחוֹק )קהלת ג .(4

פּוֹלֵל =] .הגה ,העלה בדיבור או במחשבה[ ∼ את:

ק־למוֹ ִתּ ְל ַעג ְל ָכל־
 =] .2לעג[ ∼ ל־ :וְ ַא ָתּה יְ הוָ ה ִתּ ְשׂ ַח ָ

שׂוֹח ַח )ישעיה נג  ← .(8קידום התוכן:
וְ ֶאת־דּוֹרוֹ ִמי יְ ֵ

גּוֹיִ ם )תהלים נט  ∼ • .(9על :וְ ַע ָתּה ָשׂ ֲחקוּ ָע ַלי ְצ ִע ִירים

שׂוֹח ַח )תהלים קמג
ל־פּ ֳע ֶלָך ְבּ ַמ ֲע ֵשׂה יָ ֶדיָך ֲא ֵ
יתי ְב ָכ ָ
ָהגִ ִ

ִמ ֶמּנִּ י ְל ִיָמים )איוב ל  =] .3 .(1השתעשע )בתחרות,

] (5ראה סעיף .[5.12.2
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עברית

שׂים /śymישׂם yśm

קל =] .1 .הציב ,קבע[

בוּל־שׂ ְמ ָתּ ַבּל־יַ ֲעבֹרוּן )תהלים קד =] .2 .(9
ַ
∼ את :גְּ

הניח ,מיקם[ ∼ את ב)מקום(

)× :(~300וַ ָתּ ֶשׂם ָבּהּ ֶאת־

ל־שׂ ַפת ַהיְ אֹר )שמות ב (3
ַהיֶּ ֶלד וַ ָתּ ֶשׂם ַבּסּוּף ַע ְ

]ראה

סעיף ] • .[5.3.1בהשאלה ,על הפנמה וזיכרון[ ∼

את

ל־ל ֵבְּך )ישעיה
א־שׂ ְמ ְתּ ַע ִ
אוֹתי לֹא זָ ַכ ְר ְתּ ל ֹ ַ
על/אל/בלב :וְ ִ
נז ] (11ראה סעיף  5.10.2.4הערה ] • .[316בהשאלה ,על
נעיצת מבט[ ∼ עין עלָ :ק ֶחנּוּ וְ ֵעינֶ יָך ִשׂים ָע ָליו )ירמיה
לט  =] .3 .(12מינה ,הפקיד[ ∼ את >פלוני< עלִ :מ ֶקּ ֶרב

ַא ֶחיָך ָתּ ִשׂים ָע ֶליָך ֶמ ֶלְך )דברים יז .(15
העניק[ ∼

את

 =] .4נתן,

ֹלהי
ל־ )×ִ :(~10שׂים־נָ א ָכבוֹד ַליהוָ ה ֱא ֵ

תוֹדה )יהושע ז  =] .5 .(19עשה ,הפך[
יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֶתן־לוֹ ָ
∼

את

}פרדיקט{ )×ָ :(~85ע ֶריָך ָח ְר ָבּה ָא ִשׂים וְ ַא ָתּה

ְשׁ ָמ ָמה ִת ְהיֶ ה )יחזקאל לה ∼ • .(4

את

ל}פרדיקט{

אוֹבישׁ )ישעיה מב
)× :(~55וְ ַשׂ ְמ ִתּי נְ ָהרוֹת ָל ִאיִּ ים וַ ֲאגַ ִמּים ִ
] (15ראה סעיף  =] .6 .[5.14כיוון ,הפנה[ ∼ את ]במובן

שׂכל śkl I

קל =] .הצליח ,עשה חיל[ עומד :וַ יְ ִהי

אתם ָשׂ ַכל ָדּוִ ד ִמכֹּל ַע ְב ֵדי ָשׁאוּל )שמ”א יח .(30
ִמ ֵדּי ֵצ ָ
וּמ ַלְך ֶמ ֶלְך וְ ִה ְשׂ ִכּיל וְ ָע ָשׂה
הפעיל] .1 .כמו קל[ עומדָ :

ִמ ְשׁ ָפּט )ירמיה כג  =] .2 .(5עשה בהצלחה[ ∼ את
ל־א ֶשׁר ַתּ ֲעשׂוּן )דברים כט .(8
)×ְ :(2ל ַמ ַען ַתּ ְשׂ ִכּילוּ ֵאת ָכּ ֲ
אוֹתיָך
א־ה ְשׂ ִכּילוּ נִ ְפ ְל ֶ
 =] .3הבין ,התבונן[ ∼ את )× :(4ל ֹ ִ
לֹא זָ ְכרוּ ֶאת־ר ֹב ֲח ָס ֶדיָך )תהלים קו  ∼ • .(7אל/ל/על
תּוֹרה )נחמיה ח  ∼ • .(13ב־
ל־דּ ְב ֵרי ַה ָ
וּל ַה ְשׂ ִכּיל ֶא ִ
)×ְ :(4
ל־ס ֶפר וְ ָח ְכ ָמה
ֹלהים ַמ ָדּע וְ ַה ְשׂ ֵכּל ְבּ ָכ ֵ
)× :(4נָ ַתן ָל ֶהם ָה ֱא ִ
)דניאל א ] (17ראה סעיף } ∼ • .[5.5.3תוכן{ )×ְ :(2ל ַמ ַען
יִ ְראוּ וְ יֵ ְדעוּ וְ יָ ִשׂימוּ וְ יַ ְשׂ ִכּילוּ יַ ְח ָדּו ִכּי יַ ד־יְ הוָ ה ָע ְשׂ ָתה זֹּאת

)ישעיה מא  =] .4 .(20לימד ,הורה[ ∼ את/ל>פלוני<
אתי ְל ַה ְשׂ ִכּ ְילָך ִבינָ ה )דניאל ט .(22
>דבר< )×ַ :(5ע ָתּה יָ ָצ ִ

שׂכל śkl II

פִּעל =] .הצליב[ ∼ אתִ :שׂ ֵכּל ֶאת־

יָ ָדיו )בראשית מח .(14

של פנייה ,הסתובבות[ ∼ פניו ל)כיוון/יעד(ִ :שׂים ָפּנֶ יָך

שׂכר śkr

ל־ה ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִהנָּ ֵבא ֲא ֵל ֶיהם )יחזקאל ו ] • .(2בכוונה
ֶא ָ

תשלום[ ∼

וּל ַה ְכ ִרית ֶאת־
עוינת[ ∼ פניו ב־ִ :הנְ נִ י ָשׂם ָפּנַ י ָבּ ֶכם ְל ָר ָעה ְ

ר־כּ ֶסף )דה”ב כה ] (6ראה סעיף .[5.4.1
גִּ בּוֹר ָחיִ ל ְבּ ֵמ ָאה ִכ ַכּ ָ

הוּדה )ירמיה מד ] • .(11בכוונה לפעול[ ∼ פניו
ָכּל־יְ ָ

רוּשׁ ָלםִ )מל”ב יב
לפעול :וַ יָּ ֶשׂם ֲחזָ ֵאל ָפּנָ יו ַל ֲעלוֹת ַעל־יְ ָ
] • .(18במובן של הפניית הדעת[ ∼ לבו אל/על :וַ ֲא ֶשׁר

ל־דּ ַבר יְ הוָ ה )שמות ט (21
א־שׂם ִלבּוֹ ֶא ְ
לֹ ָ

]ראה סעיף

 5.10.2.4הערה .[316

קל =] .העסיק ,לקח לעבודה תמורת

את

>פלוני< :וַ יִּ ְשׂכֹּר ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ָאה ֶא ֶלף

נפעל =] .הציע את עבודתו תמורת תשלום[ עומד:
ְשׂ ֵב ִעים ַבּ ֶלּ ֶחם נִ ְשׂ ָכּרוּ ְוּר ֵע ִבים ָח ֵדלּוּ )שמ”א ב .(5
התפעל =] .קיבל שׂכר[ עומד :וְ ַה ִמּ ְשׂ ַתּ ֵכּר ִמ ְשׂ ַתּ ֵכּר ֶאל־

ְצרוֹר נָ קוּב )חגי א .(6

שׂמאל śmʾl

הפעיל =] .1 .פנה שמאלה[ עומד:

 =] .1עשה ,הפך[ ∼ את ל}פרדיקט{:

ר־דּ ֶבּר
וּל ַה ְשׂ ִמיל ִמכֹּל ֲא ֶשׁ ִ
ם־אשׁ ְל ֵה ִמין ְ
ֵחי־נַ ְפ ְשָׁך … ִא ִ

וַ ֲה ִשׂמ ִֹתיהוּ ְלאוֹת וְ ִל ְמ ָשׁ ִלים וְ ִה ְכ ַר ִתּיו ִמתּוְֹך ַע ִמּי )יחזקאל

ֲאד ֹנִ י ַה ֶמּ ֶלְך )שמ”ב יד  =] .2 .(19השתמש ביד שמאל[

יד ] .2 .(8בצירוף מבלי משׂים )= ללא התייחסות([.

וּב ִח ִצּים
אלים ָבּ ֲא ָבנִ ים ַ
וּמ ְשׂ ִמ ִ
עומד :נ ְֹשׁ ֵקי ֶק ֶשׁת ַמיְ ִמינִ ים ַ

הפעיל.

יּוּשׂם( ְל ָפנָ יו
הָפעַל =] .הונח[ ∼ ב)מקום( :ויישם )ק’ וַ ַ

ֶל ֱאכֹל )בראשית כד .(33

ַבּ ָקּ ֶשׁת )דה”א יב .(2

שׂמח śmḥ

קל =] .1 .עלץ[ עומד )× :(~75וַ יִּ ְשׂ ַמח

ם־ה ָא ֶרץ וְ ָה ִעיר ָשׁ ָק ָטה )מל”ב יא  ∼ • .(20ב־
ל־ע ָ
ָכּ ַ

שׂכך śkk

)×ִ :(~35שׂ ְמחוּ ַבּ ֲא ִב ֶימ ֶלְך וְ יִ ְשׂ ַמח גַּ ם־הוּא ָבּ ֶכם )שופטים

ראה סכך .I
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הענף הכנעני

ל־ה ִקּ ָיקיוֹן ִשׂ ְמ ָחה
ט  ∼ • .(19על )× :(6וַ יִּ ְשׂ ַמח יוֹנָ ה ַע ַ

שׂפק śpq II

וּשׂ ַמח
דוֹלה )יונה ד ] (6ראה סעיף  ∼ • .[5.2.1מן )×ְ :(2
גְ ָ

ל־ה ָעם ֲא ֶשׁר ְבּ ַרגְ ָלי
ִאם־יִ ְשׂפֹּק ֲע ַפר שׁ ְֹמרוֹן ִל ְשׁ ָע ִלים ְל ָכ ָ

עוּרָך )משלי ה ] (18ראה סעיף  ∼ • .[6.2לפעול:
ֵמ ֵא ֶשׁת נְ ֶ

)מל”א כ .(10

ת־ה ָארוֹן וַ יִּ ְשׂ ְמחוּ ִל ְראוֹת )שמ”א ו =] .2 .(13
וַ יִּ ְראוּ ֶא ָ
הוּדה
ל־תּ ְשׂ ַמח ִל ְבנֵ י־יְ ָ
לעג ,שמח לאיד[ ∼ ל/אל )× :(7וְ ַא ִ

ְבּיוֹם ָא ְב ָדם )עובדיה א .(12
ח־אב
פִּעל] .1 .גורם של קל  ∼ [1אתֵ :בּן ָח ָכם יְ ַשׂ ַמּ ָ
א־שׂ ַמּ ְח ָתּ
)משלי י ] .2 .(1גורם של קל  ∼ [2את ל־ :וְ ל ֹ ִ

קל =] .היה די ,הספיק[ ∼ ל־:

הפעיל =] .היה מלא ,נמלא )?([ ∼ ב־ִ :כּי ָמ ְלאוּ ִמ ֶקּ ֶדם

וְ עֹנְ נִ ים ַכּ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ְוּביַ ְל ֵדי נָ ְכ ִרים יַ ְשׂ ִפּיקוּ )ישעיה ב .(6

שׂקד śqd

נפעל =] .נקשר[ עומד :נִ ְשׂ ַקד עֹל ְפּ ָשׁ ַעי

ְבּיָ דוֹ )איכה א .(14

א ַֹיְבי ִלי )תהלים ל  ∼ • .(2על :וַ יְ ַשׂ ַמּח ָע ַליִ ְך אוֹיֵב )איכה

שׂקר śqr

אוֹיְב ֶיהם )דה”ב כ .(27
י־שׂ ְמּ ָחם יְ הוָ ה ֵמ ֵ
ב  ∼ • .(17מןִ :כּ ִ

וּמ ַשׂ ְקּרוֹת ֵעינָ יִ ם )ישעיה ג .(16
נטוות )ק’ נְ טוּיוֹת( גָּ רוֹן ְ

ימוֹת יְ ִמין ָצ ָריו
הפעיל] .גורם של קל  ∼ [2אתֲ :ה ִר ָ

שׂרג śrg

ל־אוֹיְביו )תהלים פט .(43
ָ
ִה ְשׂ ַמ ְח ָתּ ָכּ

ַפ ֲח ָדיו( יְ שׂ ָֹרגוּ )איוב מ .(17

שׂנא śnʾ

קל =] .איב ,לא אהב[ ∼ את/ל־ֲ :הלֹא

פִּעל =] .מצמץ ,קרץ[ ∼ עין :וַ ֵתּ ַל ְכנָ ה

פֻּעל =] .נשזר[ עומד :גִּ ֵידי פחדו )ק’

התפעל =] .השתזר ,השתלב[ עומד :נִ ְשׂ ַקד עֹל ְפּ ָשׁ ַעי

אוֹתי וַ ְתּגָ ְרשׁוּנִ י ִמ ֵבּית ָא ִבי )שופטים יא
אתם ִ
ַא ֶתּם ְשׂנֵ ֶ

ארי )איכה א .(14
ל־צוָּ ִ
ְבּיָ דוֹ יִ ְשׂ ָתּ ְרגוּ ָעלוּ ַע ַ

.(7

שׂרד śrd

נפעל] .סביל של קל[ עומד :וְ ִאישׁ ְמזִ מּוֹת יִ ָשּׂנֵ א )משלי

ל־ע ֵרי ַה ִמּ ְב ָצר )יהושע י .(20
ָשׂ ְרדוּ ֵמ ֶהם וַ יָּ בֹאוּ ֶא ָ

יד .(17

שׂרה /śrhשׂור śwr II

פִּעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= אויב ,צר([.

שׂער śʿr I

קל =] .נאבק[ ∼ עם

תּוּכל )בראשית
ם־אנָ ִשׁים וַ ָ
ֹלהים וְ ִע ֲ
ם־א ִ
ית ִע ֱ
י־שׂ ִר ָ
/אתִ :כּ ָ

קל =] .הסתמר מפחד[ עומד :כֹּל

וּמ ְל ֵכ ֶיהם ָשׂ ֲערוּ ַשׂ ַער )יחזקאל
י ְֹשׁ ֵבי ָה ִאיִּ ים ָשׁ ְממוּ ָע ָליִ ְך ַ
כז .(35

ל־מ ְל ָאְך וַ יֻּ ָכל )הושע יב .(5
לב  ∼ • .(29אל :וָ יָּ ַשׂר ֶא ַ

שׂרט śrṭ

קל =] .עשה שריטה ,חתך[ ∼ שׂרטת:

ִוּב ְב ָשׂ ָרם לֹא יִ ְשׂ ְרטוּ ָשׂ ָר ֶטת )ויקרא כא .(5

שׂער śʿr II

ראה סער.

שׂער śʿr III

נפעל =] .נחתך[ עומדָ :כּל־ע ְֹמ ֶס ָיה ָשׂרוֹט יִ ָשּׂ ֵרטוּ )זכריה

ֹלהים לֹא
קל =] .הכיר[ ∼ אתֱ :א ִ

יְ ָדעוּם ֲח ָד ִשׁים ִמ ָקּר ֹב ָבּאוּ לֹא ְשׂ ָערוּם ֲאב ֵֹת ֶיכם )דברים
לב .(17

יב .(3

שׂרך śrk

פִּעל =] .סיבך ,פיתל[ ∼ אתִ :בּ ְכ ָרה

ַק ָלּה ְמ ָשׂ ֶר ֶכת ְדּ ָר ֶכ ָיה )ירמיה ב .(23

שׂפח śpḥ

פִּעל =] .הכה בספחת[ ∼ את :וְ ִשׂ ַפּח

ֲאד ֹנָ י ָק ְדקֹד ְבּנוֹת ִציּוֹן )ישעיה ג .(17

שׂפן śpn

קל =] .ניצל ,נותר[ עומד :וְ ַה ְשּׂ ִר ִידים

מוארך([.

ראה ספן.

שׂפק śpq I

שׂרע śrʿ

קל] .בינוני פעול בלבד ,כשם תואר )=

י־ק ַצר ַה ַמּ ָצּע ֵמ ִה ְשׂ ָתּ ֵר ַע
התפעל =] .התמתח[ עומדִ :כּ ָ

וְ ַה ַמּ ֵסּ ָכה ָצ ָרה ְכּ ִה ְת ַכּנֵּ ס )ישעיה כח .(20

ראה ספק .I
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שׂרף /śrpסרף srp

קל =] .העלה באש,

הבעיר[ ∼ את :וְ ָשׂ ַרף אֹתוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׂ ַרף ֵאת ַה ָפּר ָה ִראשׁוֹן

)ויקרא ד ] (21ראה סעיף .[5.10.2.4

תאם tʾm

הפעיל] .בינוני בלבד ,כשם תואר

)מתאימה = יולדת תאומים([.

תאר tʾr

קל> =] .גבול< סומן ,הותווה[ עומד:

קל סביל =] .הועלה באש[ עומד :וְ ִהנֵּ ה שׂ ָֹרף )ויקרא

תּוֹח )יהושע טו
ל־מ ְעיַ ן ֵמי נֶ ְפ ַ
וְ ָת ַאר ַהגְּ בוּל ֵמרֹאשׁ ָה ָהר ֶא ַ

י .(16

.(9

יה יִ ָשּׂ ְרפוּ ָב ֵאשׁ
ל־א ְתנַ נֶּ ָ
נפעל =] .הועלה באש[ עומד :וְ ָכ ֶ

וּב ְמּחוּגָ ה
פִּעל =] .סימן[ ∼ את :יַ ֲע ֵשׂהוּ ַבּ ַמּ ְק ֻצעוֹת ַ

)מיכה א .(7

יְ ָת ֳא ֵרהוּ )ישעיה מד .(13

פִּעל] .בינוני בלבד ,כשם עצם )= אדם המקטיר
קטורת עבור קרוב מת([.

שׂרר /śrrשׂור śwr I

פֻּעל> =] .גבול< סומן ,הותווה )?([ עומד :וְ יָ ָצא ִרמּוֹן

ַה ְמּת ָֹאר ַהנֵּ ָעה )יהושע יט .(13
קל =] .היה שׂר,

וּל ָשׂ ִרים ְל ִמ ְשׁ ָפּט
ְך־מ ֶלְך ְ
שלט כשׂר[ עומדֵ :הן ְל ֶצ ֶדק יִ ְמ ָל ֶ
ימ ֶלְך ַעל־יִ ְשׂ ָר ֵאל
יָ שׂ ֹרוּ )ישעיה לב  ∼ • .(1על :וַ יָּ ַשׂר ֲא ִב ֶ

תוה twh I

פִּעל =] .צייר תווים[ עומד :ויתו )ק’

ל־דּ ְלתוֹת ַה ַשּׁ ַער )שמ”א כא .(14
וַ יְ ָתיו( ַע ַ
ל־מ ְצחוֹת
ית ָתּו ַע ִ
הפעיל =] .צייר תווים[ ∼ תו :וְ ִה ְתוִ ָ

)שופטים ט ] (22ראה סעיף  5.9הערה .[264
י־ת ְשׂ ָתּ ֵרר
התפעל =] .העמיד עצמו כשׂר[ ∼ עלִ :כּ ִ

ָה ֲאנָ ִשׁים )יחזקאל ט .(4

ם־ה ְשׂ ָתּ ֵרר )במדבר טז .(13
ָע ֵלינוּ גַּ ִ

תוה twh II

הפעיל =] .מינה כשׂר[ ← השמטהֵ :הם ִה ְמ ִליכוּ וְ לֹא

וּקדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִה ְתווּ )תהלים עח .(41
וַ יְ נַ סּוּ ֵאל ְ

ִמ ֶמּנִּ י ֵה ִשׂירוּ וְ לֹא יָ ָד ְע ִתּי )הושע ח .(4

תור twr

שׂתם śtm
שׂתר śtr

הפעיל =] .העליב[ ∼ את :וַ יָּ שׁוּבוּ

קל.

 =] .1ריגל ,חקר בסיור[

ת־א ֶרץ ְכּנָ ַען
∼ >מקום< :וַ יִּ ְשׁ ַלח א ָֹתם מ ֶֹשׁה ָלתוּר ֶא ֶ

ראה סתם.
ת־אנְ ֵשׁי
נפעל =] .התפרץ[ עומד :וַ יַּ ְך ֶא ַ

ָה ִעיר … וַ יִּ ָשּׂ ְתרוּ ָל ֶהם ֳע ָפ ִלים )ק’ טחרים( )שמ”א ה .(9

)במדבר יג  =] .2 .(17חקר ,בדק[ ← קידום התוכן:
ל־א ֶשׁר נַ ֲע ָשׂה ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ָמיִ ם
ִל ְדרוֹשׁ וְ ָלתוּר ַבּ ָח ְכ ָמה ַעל ָכּ ֲ

)קהלת א .(13

 =] .3חיפש ,ביקש[ ∼ אתַ :הה ֵֹלְך

ִל ְפנֵ ֶיכם ַבּ ֶדּ ֶרְך ָלתוּר ָל ֶכם ָמקוֹם ַל ֲחנ ְֹת ֶכם )דברים א .(33
ת־בּ ָשׂ ִרי )קהלת ב
• ∼ לפעולַ :תּ ְר ִתּי ְב ִל ִבּי ִל ְמשׁוְֹך ַבּיַּ יִ ן ֶא ְ

ת
תאב tʾb I

א־ת ֻתרוּ ַא ֲח ֵרי ְל ַב ְב ֶכם וְ ַא ֲח ֵרי
 =] .4 .(3הלך[ עומד :וְ ל ֹ ָ
קל =] .השתוקק ,כמהּ[ ∼ ל־ָ :תּ ַא ְב ִתּי

ישׁוּע ְתָך יְ הוָ ה )תהלים קיט .(174
ִל ָ

תאב tʾb II

הפעיל.

 =] .1שלח מרגלים לסייר[ עומד :וַ יָּ ִתירוּ

ית־אל )שופטים א  =] .2 .(23הנחה )?([
ית־יוֹסף ְבּ ֵב ֵ
ֵ
ֵב

ראה תעב.

תאה /tʾhאוה ʾwh II

ר־א ֶתּם זֹנִ ים ַא ֲח ֵר ֶיהם )במדבר טו .(39
יכם ֲא ֶשׁ ַ
ֵעינֵ ֶ

פִּעל/התפעל=] .

∼ את :יָ ֵתר ֵמ ֵר ֵעהוּ ַצ ִדּיק )משלי יב .(26

ן־היָּ ם
סימן קו גבול[ עומד :וְ זֶ ה־יִ ְהיֶ ה ָל ֶכם גְּ בוּל ָצפוֹן ִמ ַ

תזז tzz

ַהגָּ ד ֹל ְתּ ָתאוּ ָל ֶכם הֹר ָה ָהר )במדבר לד .(7

ת־הנְּ ִטישׁוֹת ֵה ִסיר ֵה ַתז )ישעיה יח .(5
ַבּ ַמּזְ ֵמרוֹת וְ ֶא ַ
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הפעיל =] .חתך[ ∼ את :וְ ָכ ַרת ַהזַּ ְלזַ ִלּים

הענף הכנעני

תכה tkh

פֻּעל =] .נקשר ,נצמד )?([ ∼ ל־ :וְ ֵהם

ְתּ ָמהוּ )חבקוק א .(5

ֻתּכּוּ ְל ַרגְ ֶלָך )דברים לג .(3

תכן tkn

התפעל] .כמו קל[ עומדְ :ראוּ ַבגּוֹיִ ם וְ ַה ִבּיטוּ וְ ִה ַתּ ְמּהוּ

קל =] .חקר ,בחן[ ∼ את :וְ ת ֵֹכן רוּחוֹת

תמך tmk

קל.

 =] .1אחז[ ∼ :את )×:(~12

יְ הוָ ה )משלי טז .(2

יָ ֶד ָיה ִשׁ ְלּ ָחה ַב ִכּישׁוֹר וְ ַכ ֶפּ ָיה ָתּ ְמכוּ ָפ ֶלְך )משלי לא .(19

נפעל =] .1 .נמדד ,נשקל[ עומד :ולא )ק’ וְ לוֹ( נִ ְת ְכּנוּ

∼ ב־ )× :(2נ ֵֹער ַכּ ָפּיו ִמ ְתּמְֹך ַבּשּׁ ַֹחד א ֵֹטם ָאזְ נוֹ ִמ ְשּׁמ ַֹע

ֲע ִללוֹת )שמ”א ב  =] .2 .(3היה מאוזן ,ישר[ עומד:

ָדּ ִמים )ישעיה לג ] (15ראה סעיפים  5.7.3.1ו–.2 .[5.7.3.2

ֲה ַד ְר ִכּי לֹא יִ ָתּ ֵכן ֲהלֹא ַד ְר ֵכ ֶיכם לֹא יִ ָתּ ֵכנוּ )יחזקאל יח

]= עודד ,עזר[ ∼ ב־ )× :(5וַ ֲאנִ י ְבּ ֻת ִמּי ָתּ ַמ ְכ ָתּ ִבּי וַ ַתּ ִצּ ֵיבנִ י

.(25

עוֹלם )תהלים מא ] (13ראה סעיף .[4.4.3.2
ְל ָפנֶ יָך ְל ָ
ת־ה ָר ָשׁע
ווֹנוֹתיו יִ ְל ְכּ ֻדנוֹ ֶא ָ
]= נאחז[ עומדַ :ע ָ

ת־רוּח יְ הוָ ה
ַ
י־ת ֵכּן ֶא
פִּעל =] .1 .מדד ,שקל[ ∼ אתִ :מ ִ

נפעל.

)ישעיה מ  =] .2 .(13איזן ,יישר[ ∼ את :נְ מֹגִ ים ֶא ֶרץ

ְוּב ַח ְב ֵלי ַח ָטּאתוֹ יִ ָתּ ֵמְך )משלי ה .(22

מּוּד ָיה )תהלים עה .(4
יה ָאנ ִֹכי ִת ַכּנְ ִתּי ַע ֶ
וְ ָכל־י ְֹשׁ ֶב ָ

תמם tmm

פֻּעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= מדוד ,שקול([.

ֵא ָיתם וְ נִ ֵקּ ִיתי ִמ ֶפּ ַשׁע ָרב )תהלים יט  =] .2 .(14הושלם,

תלא tlʾ

ת־דּ ְב ֵרי ַה ִשּׁ ָירה ַהזֹּאת ַעד
נגמר[ עומד :וַ יְ ַד ֵבּר מ ֶֹשׁה … ֶא ִ

ראה תלה.

תלה /tlhתלא tlʾ

קל =] .1 .קשר לעצם

ל־כּ ִלי
יָתד ִל ְתלוֹת ָע ָליו ָכּ ֶ
גבוה[ ∼ אתִ :אם־יִ ְקחוּ ִמ ֶמּנּוּ ֵ

)יחזקאל טו  =] .2 .(3המית בדרך זו[ ∼ את >פלוני<:
וְ ֵאת ַשׂר ָהא ִֹפים ָתּ ָלה )בראשית מ .(22
נפעל =] .הומת בקשירה לעצם גבוה[ עומד :וַ יִּ ָתּלוּ

ל־עץ )אסתר ב .(23
יהם ַע ֵ
ְשׁנֵ ֶ
לּוּ־בְך
כוֹבע ִתּ ָ
פִּעל =] .קשר לעצם גבוה[ ∼ אתָ :מגֵ ן וְ ַ

)יחזקאל כז .(10

תלל /tllהתל htl

קל =] .1 .היה תמים ,ישר[ עומדָ :אז

ֻתּ ָמּם )דברים לא  =] .3 .(30חוסל ,כלה[ עומד :וַ יִּ ְפּלוּ

ד־תּ ָמּם )יהושע ח > =] .4 .(24פרק
י־ח ֶרב ַע ֻ
ֻכ ָלּם ְל ִפ ֶ
זמן< נשלם ,עבר[ עומד :וַ ִתּתֹּם ַה ָשּׁנָ ה ַה ִהוא וַ יָּ בֹאוּ ֵא ָליו

ַבּ ָשּׁנָ ה ַה ֵשּׁנִ ית )בראשית מז  =] .5 .(18השלים ,גמר[
ן־ה ִעיר )שמ”ב טו
ל־ה ָעם ַל ֲעבוֹר ִמ ָ
∼ לפעולַ :עד־תֹּם ָכּ ָ
.(24

ד־תּ ִמּי א ָֹתם ְבּיָ דוֹ
 =] .6חיסל ,כילה[ ∼ אתַ :ע ֻ

)ירמיה כז .(8
ם־ח ִסיד ִתּ ְת ַח ָסּד
התפעל =] .התנהג כתמים[ עומדִ :ע ָ

ִעם־גִּ בּוֹר ָתּ ִמים ִתּ ַתּ ָמּם )שמ”ב כב .(26
פִּעל/הפעיל =] .לעג ,רימה[

∼ ב>פלוני<ִ :הנֵּ ה ֵה ַת ְל ָתּ ִבּי וַ ְתּ ַד ֵבּר ֵא ַלי ְכּזָ ִבים )שופטים
טז ] (10ראה סעיף .[6.1.3

הפעיל =] .1 .עשה לתמים ,לישר[ ∼ אתַ :ה ֵח ֶפץ ְל ַשׁ ַדּי

י־ת ֵתּם ְדּ ָר ֶכיָך )איוב כב =] .2 .(3
ם־בּ ַצע ִכּ ַ
ִכּי ִת ְצ ָדּק וְ ִא ֶ
ֹלתָך
תּוּשּׁד ַכּנְּ ְ
ַ
שׁוֹדד
השלים ,גמר[ ∼ לפעולַ :כּ ֲה ִת ְמָך ֵ

הוּתל ִה ָטּהוּ וְ לֹא־יַ ִצּיל ֶאת־נַ ְפשׁוֹ
הָפעַל =] .רומה[ֵ :לב ַ

דוּ־בְך )ישעיה לג .(1
ָ
ִל ְבגֹּד ְיִבגְּ

)ישעיה מד .(20

∼ את :וַ ֲה ִתמּ ִֹתי ֻט ְמ ָא ֵתְך ִמ ֵמְּך )יחזקאל כב .(15

תלע tlʿ

פֻּעל] .בינוני פעול בלבד ,כשם תואר )=

לבוש בגדי תולעת שני([.

תמהּ tmh

תנה tnh I

 =] .3חיסל ,כילה[

קל =] .קיבל אתנן )?([ עומד :גַּ ם ִכּי־

יִ ְתנוּ ַבגּוֹיִ ם ַע ָתּה ֲא ַק ְבּ ֵצם )הושע ח .(10

קל =] .נבהל ,השתומם[ עומד :וְ נָ ַשׁמּוּ

ַהכּ ֲֹהנִ ים וְ ַהנְּ ִב ִיאים יִ ְת ָמהוּ )ירמיה ד .(9

הפעיל =] .נתן אתנן )של אהבה( )?([ עומדֶ :א ְפ ַריִ ם

ִה ְתנוּ ֲא ָה ִבים )הושע ח .(9
296
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תנה tnh II

פִּעל =] .1 .אמר ,סיפר[ ∼ את:

תעע tʿʿ

יתי ְב ֵעינָ יו
פִּלְפֵּל =] .התלוצץ[ עומד :וְ ָהיִ ִ

ָשׁם יְ ַתנּוּ ִצ ְדקוֹת יְ הוָ ה )שופטים ה  =] .2 .(11קונן,

ִכּ ְמ ַת ְע ֵתּ ַע )בראשית כז .(12

אמר קינה[ עומדֵ :תּ ַל ְכנָ ה … ְל ַתנּוֹת ְל ַבת־יִ ְפ ָתּח ַהגִּ ְל ָע ִדי

וּמ ַתּ ְע ְתּ ִעים
התפלפל =] .בז ,לעג[ ∼ ב־ :וּבוֹזִ ים ְדּ ָב ָריו ִ

)שופטים יא .(40

ִבּנְ ִב ָאיו )דה”ב לו .(16

תעב /tʿbתאב tʾb II

נפעל =] .נמאס ,היה

תפל tpl

ת־יוֹאב )דה”א כא
ָ
ר־ה ֶמּ ֶלְך ֶא
מאוס[ עומדִ :כּי־נִ ְת ַעב ְדּ ַב ַ

תפף tpp

.(6

תּוֹפפוֹת )תהלים סח .(26
ַא ַחר נֹגְ נִ ים ְבּתוְֹך ֲע ָלמוֹת ֵ

פִּעל.

א־ת ַת ֵעב ֲאד ִֹמי ִכּי ָא ִחיָך
 =] .1שנא[ ∼ את :ל ֹ ְ

הוּא )דברים כג .(8

 =] .2טימא ,עשה לתועבה[

ל־עוֹבר
ֵ
ת־רגְ ַליִ ְך ְל ָכ
ת־יָפיֵ ְך וַ ְתּ ַפ ְשּׂ ִקי ֶא ַ
∼ את :וַ ְתּ ַת ֲע ִבי ֶא ְ

ראה פתל.
קל =] .ניגן בתוף[ עומדִ :ק ְדּמוּ ָשׁ ִרים

יה ְמנַ ֲהגוֹת
פּוֹלֵל =] .הכה )כמו על תוף([ עומד :וְ ַא ְמה ֶֹת ָ

ל־ל ְב ֵב ֶהן )נחום ב .(8
ְכּקוֹל יוֹנִ ים ְמת ְֹפפֹת ַע ִ

תפר tpr

קל =] .חיבר בחוטים[ ∼ את :וַ יִּ ְת ְפּרוּ

)יחזקאל טז .(25

ֲע ֵלה ְת ֵאנָ ה וַ יַּ ֲעשׂוּ ָל ֶהם ֲח ֹגר ֹת )בראשית ג .(7

הפעיל =] .עשה מעשה תועבה[ עומד :וַ יַּ ְת ֵעב ְמאֹד

פִּעל] .כמו קל[ ∼ את :הוֹי ִל ְמ ַת ְפּרוֹת ְכּ ָסתוֹת ַעל ָכּל־

ָל ֶל ֶכת ַא ֲח ֵרי ַהגִּ ֻלּ ִלים )מל”א כא (26

]ראה סעיף  5.11הערה

> ∼ • .[349תועבה<ִ :ה ְשׁ ִחיתוּ וְ ִה ְת ִעיבוּ ָעוֶ ל ֵאין ע ֵֹשׂה־

טוֹב )תהלים נג .(2

תעה /tʿhטעה ṭʿh

ַא ִצּ ֵילי יָ ַדי )יחזקאל יג .(18

תפשׂ tpś

קל =] .אחז ,לכד[ ∼ את )× :(~40וְ ֶאת־

ֶמ ֶלְך ָה ַעי ָתּ ְפשׂוּ ָחי )יהושע ח  ∼ • .(23ב־ )× :(7וָ ֶא ְתפֹּשׂ

קל =] .1 .נדד ,הלך

ִבּ ְשׁנֵ י ַה ֻלּחֹת וָ ַא ְשׁ ִל ֵכם ֵמ ַעל ְשׁ ֵתּי יָ ָדי )דברים ט (17

]ראה

בלי לדעת את הדרך[ עומד :וַ ֵתּ ֶלְך וַ ֵתּ ַתע ְבּ ִמ ְד ַבּר ְבּ ֵאר

סעיף .[5.7.3.1

ָשׁ ַבע )בראשית כא  =] .2 .(14סטה )מוסרית([ עומד:

ת־ר ְשׁ ִתּי ָע ָליו
וּפ ַר ְשׂ ִתּי ֶא ִ
נפעל =] .נאחז ,נלכד[ עומדָ :

לּוּל ֶיהם )יחזקאל
ִבּ ְתעוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ָתּעוּ ֵמ ָע ַלי ַא ֲח ֵרי גִּ ֵ

צוּד ִתי )יחזקאל יב .(13
וְ נִ ְת ַפּשׂ ִבּ ְמ ָ

מד .(10

ם־א ֶלּה ַבּיַּ יִ ן
 =] .3התבלבל ,שגה[ עומד :וְ גַ ֵ

ָשׁגוּ ַוּב ֵשּׁ ָכר ָתּעוּ )ישעיה כח .(7
נפעל.

פִּעל =] .אחז ,לכד[ עומדְ :שׂ ָמ ִמית ְבּיָ ַדיִ ם ְתּ ַת ֵפּשׂ )משלי
ל .(28

 =] .1התנודד[ עומדְ :כּ ִה ָתּעוֹת ִשׁכּוֹר ְבּ ִקיאוֹ

תקן tqn

קל =] .היה לתקין ,טוב[ עומדְ :מ ֻעוָּ ת

)ישעיה יט  =] .2 .(14הושלה ,השלה את עצמו[ עומד:

א־יוּכל ִל ְתקֹן )קהלת א .(15
לֹ ַ

ַאל־יַ ֲא ֵמן בשו )ק’ ַבּ ָשּׁיו( נִ ְת ָעה )איוב טו .(31

יוּכל ְל ַת ֵקּן ֵאת
פִּעל =] .1 .עשה לתקין[ ∼ אתִ :כּי ִמי ַ

הפעיל =] .1 .הוליך בדרכים לא ידועות[ ∼ את :וַ יְ ִהי

ֲא ֶשׁר ִעוְּ תוֹ )קהלת ז  =] .2 (13סידר ,ערך[ ∼ את:

ֹלהים ִמ ֵבּית ָא ִבי )בראשית כ .(13
ַכּ ֲא ֶשׁר ִה ְתעוּ א ִֹתי ֱא ִ

וְ ִאזֵּ ן וְ ִח ֵקּר ִתּ ֵקּן ְמ ָשׁ ִלים ַה ְר ֵבּה )קהלת יב .(9

הוּדה
 =] .2הסיט )מוסרית([ ∼ את :וַ יֶּ ַתע ְמנַ ֶשּׁה ֶאת־יְ ָ

תקע tqʿ

רוּשׁ ָלםִ ַל ֲעשׂוֹת ָרע )דה”ב לג  =] .3 .(9בלבל[
וְ י ְֹשׁ ֵבי יְ ָ

נשיפה< )× :(33וַ יָּ ַרע ָה ָעם וַ יִּ ְת ְקעוּ ַבּשּׁ ָֹפרוֹת )יהושע ו

ת־ע ִמּי ֵלאמֹר ָשׁלוֹם וְ ֵאין ָשׁלוֹם )יחזקאל
∼ אתִ :ה ְטעוּ ֶא ַ

שׁוֹפר ַבּגִּ ְב ָעה
ָ
> ∼ • .(20כלי נשיפה< )×ִ :(10תּ ְקעוּ

יג .(10

ֲחצ ְֹצ ָרה ָבּ ָר ָמה )הושע ה ] (8ראה סעיף =] .2 .[5.10.3.2
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קל =] .1 .השמיע תקיעה[ ∼ ב>כלי

הענף הכנעני

ֹלשׁה ְשׁ ָב ִטים ְבּ ַכפּוֹ וַ יִּ ְת ָק ֵעם
תחב ,נעץ[ ∼ את :וַ יִּ ַקּח ְשׁ ָ

> =] • .(13כלי נשיפה< שימש להשמעת תקיעה )סביל

ְבּ ֵלב ַא ְב ָשׁלוֹם )שמ”ב יח  ← .(14השמטה :וַ ִתּ ְת ַקע ַבּיָּ ֵתד

שׁוֹפר ְבּ ִעיר )עמוס ג =] .2 .(6
רגיל([ עומדִ :אם־יִ ָתּ ַקע ָ

ל־ה ַע ִמּים
)שופטים טז  =] .3 .(14מחא כף[ ∼ כףָ :כּ ָ

ימה־נָּ א ָע ְר ֵבנִ י
מחא כף כסמל למתן ערבות[ עומדִ :שׂ ָ

אֹלהים )תהלים מז ] • .(2כסמל למתן
עוּ־כף ָה ִריעוּ ֵל ִ
ִתּ ְק ָ

ִע ָמְּך ִמי הוּא ְליָ ִדי יִ ָתּ ֵק ַע )איוב יז .(3

ם־ע ַר ְב ָתּ ְל ֵר ֶעָך ָתּ ַק ְע ָתּ
ערבות[ ∼ כף ל>פלוני<ְ :בּנִ י ִא ָ

תקף tqp

תּוֹק ַע
ר־לב ֵ
ַלזָּ ר ַכּ ֶפּיָך )משלי ו  ← .(1השמטהָ :א ָדם ֲח ַס ֵ

ָכּף ע ֵֹרב ֲע ֻר ָבּה ִל ְפנֵ י ֵר ֵעהוּ )משלי יז .(18

קל =] .גבר על[ ∼ את :וְ ִאם־יִ ְת ְקפוֹ

ָה ֶא ָחד ַה ְשּׁנַ יִ ם יַ ַע ְמדוּ נֶ גְ דּוֹ )קהלת ד .(12

תרגם trgm

פֻּעל =] .הועבר מלשון ללשון[

נפעל =] .1 .הושמעה תקיעה )סביל סתמי([ ∼ ב>כלי

וּמ ֻת ְרגָּ ם ֲא ָר ִמית
וּכ ָתב ַהנִּ ְשׁ ְתּוָ ן ָכּתוּב ֲא ָר ִמית ְ
עומדְ :

שׁוֹפר גָּ דוֹל )ישעיה כז
נשיפה< :וְ ָהיָ ה ַבּיּוֹם ַההוּא יִ ָתּ ַקע ְבּ ָ

)עזרא ד .(7

7.2

פניקית

אדר ʾdr

קל.

]= היה אדיר ,חזק[ עומד:

אסר ʾsr

קל =] .אסר ,רתם[ ∼ >רכב< :בעל אסר

וברבם ילד ! וברבם יאדר ”והרבה ילדו והרבה יחזקו” )KAI

מרכבתי ”בעל אסר מרכבתו” ).(CdMdB-71:vº:2

.(26:Aiii:10

ארי ʾry

פִּעל =] .האדיר[ ∼ את :אנך …עבד בעל אש אדר אורך

אר לן חרץ ”כי לא אספו לי כסף ,לא אספו לי זהב”
כסף אי ֯

מלך דננם ”אני … עבד בעל אשר האדיר אַוִַרךֻּ מלך הדנניים”

).(KAI 13:4

).(KAI 26:Ai:2

ארך ʾrk

אכל ʾkl

קל =] .אכל ,כילה[ ∼ את :כם אש

אכלת זקן ו]כם[ אש אכלת יד ”כמו אש האוכלת זקן וכמו

אש האוכלת יד” ).(KAI 24:6–7

אמר ʾmr

קל =] .אמר[  =] .1הכריז[ ∼ }תוכן{:

ויאמר אפעל ֯ס ֯מל ז֯ ר ”ויאמר :אעשה פסל אחר” )KAI

 =] .2 .(26:Civ:17הגיד[ ∼ }תוכן{ ל־ :אמר לאחתי
אחתך בשא ושלם את ”אמור לאחותי ארשת:
֯
אמר
֯
ארשת
֯
אמירת אחותך בשא :השלום לך?”

).(KAI 50:2

=] .3

למחת שם אזתוד
יאמ]ר[ ֯
התכוון ,תכנן[ ∼ לפעול :אש ֯
]ל[ם ז ”אשר יאמר למחות את שם אזתוד מפסל
בסמל ֯א ֯

אר לן
קל =] .ארה ,אסף[ ∼ את :כ אי ֯

יִפְעִל =] .האריך[ ∼ את :תארך בעלת

גבל ימת שפטבעל ושנתו על גבל ”תאריך בעלת גבל את

ימות שפטבעל ושנותיו על גבל” ).(KAI 7:4

בוא bwʾ

קל =] .בא ,נכנס[ ∼ ל)כיוון/יעד( :בת

אבא בל תבאן ”)אל( בית )אשר( אבוא )אליו( לא תבואו” )KAI

.(27:5–6

בני bny

קל =] .בנה[ ∼ את :בת ז בני יחמלך

מלך גבל ”בית אשר בנה יחמלך מלך גבל” ).(KAI 4:1

בקש bqš

פִּעל =] .ביקש ,חיפש[ ∼ את :אל יפתח

אית משכב ז ואל יבקש בן מנם ”אל יפתח את המשכב הזה

ואל יבקש בו מאום” ).(KAI 14:5

אלים זה” )] .4 .(KAI 26:Civ:14–15מקור נטוי לאמר

ברח brḥ

בפתיחת דיבור ישיר[.

גבל ”ונחת תברח )מ(על גבל” ).(KAI 1:2
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קל =] .ברח ,נס[ עומד :ונחת תברח על

פניקית

ברך brk

קל] .בינוני פעול בלבד = ברוך[ עומד

דרך drk

קל =] .דרך ,פסע[ עומד :וחצר אדרך

)מתועד רק במבנה סמיכות( :אנך אזתוד הברך בעל

בל תדרכן ”ו)ב(חצר )אשר( אדרוך )בה( בל תדרכו” )KAI

עבד בעל אש אדר אורך מלך דננם ”אני ,אַזַתִוַַד ,בְּרוך בעל”

.(27:7–8

)] (KAI 26:Ai:1ראה סעיף  5.6.3הערה .[135

הלך hlk

פִּעל =] .בירך[  =] .1איחל טובה[ ∼ את >פלוני<:

עומד :ובמקמם … אש ישתע אדם ללכת דרך … אשת

וברך בעל כרנתריש אית אזתוד בחים ובשלם ובעז

תך לחדי ”ובמקומות … אשר ירא אדם ללכת )ב(דרך … אישה

”ובירך בעל כרנתריש את אַזַתִוַַד בחיים ובשלום ובעוז” )KAI

תלך לבדה” ).(KAI 26:Aii:4–5

(26:Ciii:16

]ראה סעיף

.[5.6.3

 ∼ .2את >פלוני<

יתפעל.

קל =] .הלך ,עבר ממקום למקום[

]= התהלך[ עומד :לפן המלכם הלפנים

ברכתך
ל>אל< = פנה לאל בבקשה שיברך את פלוני֯ :

יתלכ !ן משכבם כם כלבם ”לפני המלכים הקודמים התהלכו

תחפנחס ”בירכתיך לבעל צפון ולכל אלי
֯
לבעל צפן ולכל אל

ה’מושכבים’ כמו כלבים” ).(KAI 24:10

תחפנחס” )] (KAI 50:2ראה סעיף .[5.6.3

הקריאה יתלכן )ולא יתלנן ”ילינו ,יתלוננו” כמקובל( על פי טרופר

גזל gzl

קל =] .גזל ,לקח[ ∼ >דבר< בד >פלוני<:

וקב מתש קבת אדרת לבל גזלי אדם שד אם כרם בד
שפח כלש ”וקילל מתש קללה אדירה לבל יגזלנו אדם — שדה

או כרם — מיד משפחת כלש” ).(KAI 287:A:6

יִפְעִל =] .הוביל ,הביא[ ∼ >דבר< ל>פלוני< :וילך
זבח ל כל המסכת ”ויביאו זבח לו כל ארצות הנהר” )KAI

.(26:Aii:19
לפירוש של  KAI 26:Aii:19ראה יאנגר ).(Younger 1998: 36–40

נפעל =] .נגזל ,נלקח[ עומד :נגזלת בל עתי ”נגזלתי בטרם

עתי” ).(KAI 14:2

גלי gly

).(Tropper 1993: 39–41

הלם hlm

קל =] .הלם ,הכה[ ∼ את :כי הלמת

ען בתם ”כי הלמתי עין הפתן” ).(CdMdB-71:rº:5

פִּעל =] .גילה[ ∼ >מכוסה< :ויגל ארן זן

הפך hpk

יִפְתַעַל =] .התהפך[ עומד :תחתסף

”ויגלה ארון זה” ).(KAI 1:2

חטר משפטה תהתפך כסא מלכה ”ייעקר חוטר משפטו,

יִפְעִל =] .הגלה[ ∼ את :וכם אש יגל אית מסנזמש

יתהפך כיסא מלכותו” ).(KAI 1:2

בימת אזושש ויסב מלך וריך למסנאזמש כל השדית

חוי ḥwy

אל ”וכאשר הגלה את מסנזמש בימי אזושש ,הסב המלך וריך

יחומל ֯ך מלך גבל ותחוו ותארך ימו ושנתו על
֯
גבל אית

למסנאזמש את כל השדות האלה” ).(KAI 287:A:7

גבל ”תברך בעלת גבל את יחומלך ותחייהו ותאריך ימיו ושנותיו

דבר dbr

פִּעל =] .דיבר ,אמר דברים[ ∼ }תוכן{:

בירח בל … דבר מלך אשמנעזר מלך צדנם לאמר נגזלת
בל עתי ”בחודש בל … דיבר המלך אשמנעזר ,מלך הצידונים,
לאמור :נגזלתי בטרם עתי”

) ∼ • .(KAI 14:2את >פלוני<

פִּעל =] .1 .החיה[ ∼ את :תברך בעלת

על גבל” ) =] .2 .(KAI 10:9שיקם[ ∼ את֯ :האת חוי כל

מפלת הבתם ”הוא שיקם כל חורבות הבתים” ).(KAI 4:2
יִפְעִל=] .

החיה[ ∼ את :יחו אנך אית דננים ”החייתי את

הדנניים” ).(KAI 26:Ai:3

)כינוי חבור דטיבי?( :אף אם אדמם ידברנך אל תשמע

חזי ḥzy

בדנם ”אף אם אנשים ידברו אליך ,אל תשמע בדיונותיהם”

חז כתן למנערי ”ומי )אשר( לא ראה כותונת )פשתן( מנעוריו”

)] (KAI 14:6ראה סעיף  5.5.1הערה .[79

).(KAI 24:12
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חמד ḥmd

קל =] .חמד ,רצה[ ∼ את :אם אף

יחמד אית הקרת ז ”אם אף יחמוד את העיר הזאת” )KAI

.(26:Aiii:14

חנן ḥnn

ודנניים הושבתי שם” ).(KAI 26:Ai:20–Aii:1

יתן ytn

קל =] .נתן[  =] .1מסר ,העביר ,העניק[

∼ >דבר< ל>פלוני< :ועד יתן לן אדן מלכם אית דאר ויפי

נפעל =] .רוחם ,היה ראוי לרחמים[

”ועוד נתן לנו אדון המלכים את דור ואת יפו” ).2 .(KAI 14:18

עומד :כ אנך נחן נגזלת בל עתי ”כי אני ראוי לרחמים ,נגזלתי

]= מכר[ ∼ >דבר< ב>מחיר< :עלמת יתן בש ֯וגבר בסות

בטרם עתי” ).(KAI 14:12

”עלמה נתן ב)מחיר( שׂה וגבר ב)מחיר( סוּת” ).(KAI 24:8

חסף ḥsp

יִפְתַעַל =] .נעקר ,נתלש[ עומד :תחתסף

כבד kbd

פִּעל =] .כיבד[ ∼ ל־ :משכבם אל יכבד

חטר משפטה תהתפך כסא מלכה ”ייעקר חוטר משפטו,

לבעררם ובעררם אל יכבד למשכבם ”ה’מושכבים’ אַל

יתהפך כיסא מלכותו” ).(KAI 1:2

יכבדו את ה’בעררים’ )?( וה’בעררים’ אַל יכבדו את ה’מושכבים’”

טנא ṭnʾ

יִפְעִל =] .הקים ,הציב[ ∼ את :ויטנא

).(KAI 24:14–15

אנך בת אדני בנעם ”והצבתי את בית אדוני בנועם” )KAI

כון kwn

.(26:Ai:9

עומד:

ילד yld

קל =] .ילד[ ← השמטה :וברבם

ילד !

וברבם יאדר ”והרבה ילדו והרבה יחזקו” ).(KAI 26:Aiii:9

יסף ysp

יִפְעִל =] .הוסיף[  =] .1המשיך[

∼ לפעול :וכל אדם אש יסף לפעל מלאכת עלת מזבח
זן ”וכל אדם אשר יוסיף לעשות מלאכה על מזבח זה” )KAI

.(10:11

 =] .2צירף[ ∼ >דבר< על >דבר< :ויספננם

עלת גבל ארץ ”והוספנום על גבול הארץ” ).(KAI 14:19

ירד yrd

יִפְעִל =] .הוריד ,השפיל[ ∼ את:

ואנך אזתוד ענתנם ירדם אנך ישבם אנך בקצת גבלי
”ואני ,אַזַתִוַַד ,עיניתים ,הורדתים ,הושבתים בקצה גבולי” )KAI

.(26:Ai:20

ישב yšb

קל =] .ישב[  =] .1שהה ,גר[ ∼ ב)מקום(:

ועם ז אש ישב בן ”ועם זה אשר יושב בה” ).(KAI 26:Aiii:8
] .2במובן של תפיסת השלטון[ ∼ על >כס< :אנך כלמו

קל.

 =] .1התקיים ,בא לעולם[

כל המלכם אש כן לפני ”כל המלכים אשר היו

לפניי” )] .2 .(KAI 26:Ai:19להבעת הימצאות במקום[
∼ ב)מקום( :וכן בימתי בכל גבל עמק אדן ”והיו בימיי בכל
גבול עמק אדן”

)] .3 .(KAI 26:Aii:1להבעת שייכות[

∼ ל־ :ואל יכן לם בן וזרע תחתנם ”ואל יהי להם

).(KAI 14:8

בן וזרע תחתיהם”

] .4להבעת זהות[

∼ }פרדיקט{ :ואנך למי כת אב ולמי כת אם ולמי כת
אח ”ואני לאחדים הייתי אב ולאחדים הייתי אם ולאחדים הייתי

אח” ).(KAI 24:10–11

כסי ksy

פִּעל =] .כיסה[ ∼ >מכוסה< :ומי בל

חז כתן למנערי ובימי כסי בץ ”ומי )אשר( לא ראה כותונת
)פשתן( מנעוריו — בימיי כיסה בוּץ” )] (KAI 24:12ראה סעיף

 5.10.2.3הערה .[298

כרת krt

כ}ר{רת לן
קל =] .כרת[ ∼ >ברית< ל־֯ :

אלת עלם ”כרת לנו אלת עולם” ).(KAI 27:8–9

בר חיא ישבת על כסא אבי ”אני ,כִּלַמֻוַ בן חיא ,ישבתי על

לחם lḥm

כיסא אבי” ).(KAI 24:9

ל›ה‹לחם ”וכל )אחד( שלח ידו להילחם” ).(KAI 24:6
֯

יִפְעִל] .גורם של קל ∼ [1

את

ב)מקום( :ישבם אנך

בקצת גבלי … ודננים ישבת שם ”הושבתים בקצה גבולי …
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מגן mgn

נפעל =] .נלחם[ עומד :וכל שלח יד

פִּעל =] .נתן ,העניק[ ∼ >דבר<

ל>פלוני< :ארן ]ז[ן מגן אמתבעל … מתת לעשתרת

פניקית
אדתי ”תיבה זו העניקה אמתבעל … מתנה לעשתורת גברתהּ”

נסע nsʿ

).(KAI 29:1

”ויעקור השער הזה” ).(KAI 26:Aiii:15

מחי mḥy

קל =] .מחה[ ∼ את :ומח בעלשמם

נעל nʿl

קל =] .עקר[ ∼ את :ויסע השער ז

קל =] .נעל ,סגר[ ∼ את :נעלת מנעל

ואל קן ארץ … אית הממלכת הא ואית המלך הא ”ומחו

”נעלתי מנעול” ).(CdMdB-71:rº:1

בעל שמים ואל קונה ארץ … את הממלכה ההיא ואת המלך ההוא”

נשא nśʾ

).(KAI 26:Aiii:18
נפעל =] .נמחה[ עומד:

אית חלת משכבי ואל יעמסן במשכב ז עלת משכב שני
והא ימח ספרה לפן֯ ֯גבל ”והוא

— יִמָּח ספרו לפני גבל” ).(KAI 1:2

מלא mlʾ
∼ >כלי<:

קל =] .נשׂא ,הרים[ ∼ את :ואל ישא

פִּעל.

”ואל ירים את תיבת משכבי ואל יסחבני ממשכב זה אל משכב

שני” ).(KAI 14:5

 =] .1מילא ,עשה למָלא[

סבב sbb

יִפְעִל =] .הסב ,העביר[ ∼ את ל־:

ומלא אנך עקרת פער ”מילאתי את אסמי פער”

וכם אש יגל אית מסנזמש בימת אזושש ויסב מלך וריך

) =] .2 .(KAI 26:Ai:6השלים ,נתן במלואו[ ∼ את

למסנאזמש כל השדית אל ”וכאשר הגלה את מסנזמש בימי

על :ומלאת על תפני אית כל כסף אש לי ”ומילאתי )= נתתי

אזושש ,הסב המלך וריך למסנאזמש את כל השדות האלה” )KAI

במלואו( לתפני את כל הכסף אשר לי” ).(KAI 50:4

.(287:A:8

מלך mlk

קל =] .מלך[ ∼ על :מלך גבר על יאדי

ובל פ]על[ ”מלך גַבַּר על יַאִֻדי ולא פעל” ).(KAI 24:2

מצא mṣʾ

סגר  sgrיִפְעִל =] .הסגיר[ ∼ את

>פלוני< את

>אויב< :ויסגרנם האלנם הקדשם את ממלכ›ת‹ אדר

קל =] .נמצא[ עומד :ומצא לפני מהלש

אש משל בנם לקצתנם ”ויסגירום האלים הקדושים עם )=

המלאך ולגבש אח לא וננמתש ”ונמצא לפניו פהלש השליח

אל( מלך אדיר אשר משל בהם לכרות אותם” )← .(KAI 14:9

ולגבש אחי לא וננמתש” ).(KAI 287:A:9

השמטה :ואל ישא אית חלת משכבי לם יסגרנם אלנם

משל mšl

קל =] .משׁל[ ∼ ב־ :ויסגרנם האלנם

הקדשם את ממלכ›ת‹ אדר אש משל בנם לקצתנם

הקדשם אל ”ואל ירים את תיבת משכבי ,פן יסגירום האלים

הקדושים האלה” ).(KAI 14:21

”ויסגירום האלים הקדושים עם )= אל( מלך אדיר אשר משל בהם

סור swr

לכרות אותם” ).(KAI 14:9

זא ”ואם תסיר מלאכה זאת” ).(KAI 10:13–14
]לא[כת ֯
֯
֯מ

נזק nzq

יִפְעִל =] .הזיק ,פגע[ ∼ ב־ :ומי בבני

סרח srḥ

תס ֯ר
יִפְעִל =] .הסיר[ ∼ את :ואם ֯

רח]ו[
תס ֯
פִּעל =] .השמיד[ ∼ את֯ :

אש ישב תחתן ויזק בספר ז ”ומי מבניי אשר ישב תחתיי

הרבת בעלת גבל אית הארם הא וזרעו ”תשמידוֹ הגבירה

ויזיק לכתובת זו” ).(KAI 24:14

בעלת גבל ,את האדם ההוא וזרעו” ).(KAI 10:15

נחל nḥl

קל =] .נחל ,קיבל נחלה[ עומד :אם נחל

עבד ʿbd

קל =] .עבד ,שירת[ ∼ ל־ :וברבם יאדר

ומפשת ֯עלי ”אם נחול תנחל ,רכושך עליך
מפשתך עלך ֯
תנחל ֯

וברבם יעבד לאזתוד ולבת מפש ”והרבה יחזקו והרבה יעבדו

ורכושי עליי” ).(KAI 3:3–4

את אַזַתִוַַד ואת בית מפש” ).(KAI 26:Aiii:10

נטע nṭʿ

קל =] .נטע[ ∼ מטע :נטע הא מטעם

בשד בכר ”נטע הוא נטיעות בשדה בכור” ).(KAI 287:A:1

עבר ʿbr

קל =] .עבר[ עומד :בחדר חשך עבר

”בחדר )= מחדר?( חשוך עִברו” ).(KAI 27:20
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עלי ʿly

קל =] .עלה ,ניגש ,בא[ ∼ ל)כיוון/יעד(:

לאב ולאם ”עשׂני בעל לדנניים לאב ולאם”

).(KAI 26:Ai:3

ואל מלך במלכם … עלי גבל ויגל ארן זן ”ואילו מלך במלכים

• ]= הציב[ ∼ את :ואף באבת פעלן כל מלך ”ואף באבות

… עלה )על( גבל ויגלה ארון זה” ).(KAI 1:2

הציבני כל מלך” ).(KAI 26:Ai:12

עמס ʿms

קל =] .סחב[ ∼ את :וכל אדם … אש

פתח ptḥ

קל ∼ .את :וכל אדם אל יפתח אית

ישא אית חלת משכבי אם אש יעמסן במשכב ז ”וכל

משכב ז ”וכל אדם אל יפתח את המשכב הזה” )← .(KAI 14:4

אדם … אשר ירים את תיבת משכבי או אשר יסחבני ממשכב זה”

השמטה:

).(KAI 14:7

)את המכסה אשר( עליי ואל תרגיזני” )] (KAI 13:3–4ראה

עני ʿny

פִּעל =] .עינה ,השפיל[ ∼ את :וען אנך

ארצת עזת … אש בל ען כל המלכם אש כן לפני ”ועיניתי

אל אל תפתח עלתי ואל תרגזן ”אל ,אל תפתח

סעיף  5.10.2.3הערה .[302

קבב qbb

קל =] .קב ,קילל[ ∼ קבת :וקב מתש

ארצות עזות … אשר לא עינו כל המלכים אשר היו לפניי” )KAI

קבת אדרת לבל גזלי אדם שד אם כרם בד שפח כלש

.(26:Ai:18–19

”וקילל מתש קללה אדירה לבל יגזלנו אדם — שדה או כרם —

ערי ʿry

פִּעל =] .הערה ,חשף[ ∼ על >מכוסה<:

אל יפתח עלתי ואל יער עלתי ”אל יפתח )את המכסה אשר(
עליי ואל יערה עליי” )] (KAI 14:21ראה סעיף  5.10.2.3הערה

.[302

פוק pwq

יִפְעִל =] .הפיק[  =] .1השיג[ ∼ את:

אפקן הכסף אש שלחת לי ”אשיג–נא את הכסף אשר שלחת
לי”

).(KAI 50:3

 =] .2מצא[ ∼ את :כל אדם אש

מיד משפחת כלש” ).(KAI 287:A:5

קבר qbr

נפעל =] .נקבר[ עומד :אל יכן לם משכב

את רפאם ואל יקבר בקבר ”אל יהי להם משכב עם רפאים

ואל ייקברו בקבר” ).(KAI 14:8

קני qny

קל =] .קנה ,ברא[ ∼ את :בעל שמם

ואל קן ארץ ”בעל שמים ואל קונה ארץ” ).(KAI 26:Aiii:18

קצי qṣy

קל =] .הגיע לקץ ,נכרת[ עומד :ויקצן

תפק אית הארן ז ”כל אדם אשר ימצא את הארון הזה” )KAI

הממלכת הא והאדמם המת וזרעם לעלם ”וייכרתו המלך

.(13:3

ההוא והאנשים ההם וזרעם לעולם” ).(KAI 14:22

פיד pyd

קל =] .היה רע ,הביא מזל רע[ ∼ ל־ :הן

בנם לקצתנם אית ממלכת ”מלך אדיר אשר משל בהם לכרות

יפד לך תחת זן ”הן יורע לך תחת )מכסה( זה” ).(KAI 2:2

פעל pʿl

קל =] .עשׂה[  =] .1פעל ,עשה פעולה[

אב ֯חיא ובל פעל ”והיה אבי ,חיא ,ולא פעל” )KAI
עומד :וכן ֯

 =] .2 .(24:3יצר ,בנה[ ∼ את :ארן ז פעל ]א[תבעל
בן אחרם מלך גבל לאחרם אבה ”ארון אשר עשה אתבעל
בן אחרם מלך גבל לאחרם אביו”

פִּעל =] .קצה ,כרת[ ∼ את :ממלכ›ת‹ אדר אש משל

) =] .3 .(KAI 1:1רכש,

אותם ,את המלכים” ).(KAI 14:9

קרא qrʾ

קל =] .קרא ,פנה בדברים[ ∼ את

>פלוני< :כמאש קראת את רבתי בעלת גבל ושמע קל
”כאשר קראתי לגברתי בעלת גבל ושמעה קולי” )(KAI 10:7

]ראה סעיף  6.1.9הערה .[45

צבר ,השיג[ ∼ את :ופעל אנך סס על סס ומגן על מגן

רגז rgz

”וצברתי סוס על סוס ומגן על מגן” ).4 .(KAI 26:Ai:6–7

תעבת עשתרת הדבר הא ”ואל תרגיזני ,כי תועבת עשתורת

]= שינה ,הפך[ ∼ את

ל}פרדיקט{ :פעלן בעל לדננים
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יִפְעִל =] .הרגיז[ ∼ את :ואל תרגזן כ

הדבר הזה” ).(KAI 13:6

לשונות עבר הירדן המזרחי :מואבית ,עמונית ,אדומית

רחב rḥb

יִפְעִל =] .הרחיב[ ∼ את :ירחב אנך

שלח šlḥ

קל =] .שלח[  =] .1שיגר ,ציווה ללכת[

ארץ עמק אדן לממצא שמש ועד מבאי ”הרחבתי את ארץ

∼ את >פלוני<:

עמק אדן ,ממוצא השמש ועד מבואה” ).(KAI 26:Ai:4

בעל ורשף ציפורים שלחוני לבנות” )=] .2 .(KAI 26:Aii:11

שבר šbr

קל =] .שבר[ ∼ את :ושברת מלצם

הנקת
֯
נתן ,מסר ,העביר[ ∼ את ל־ :ושלחת לי את ספר

”ושלחת לי את כתב הזכות” ).(KAI 50:5–6

”ושברתי מתנגדים” ).(KAI 26:Ai:8

שחת šḥt

כ בעל ורשף צפרם שלחן לבנת ”כי

יִפְעִל =] .השחית[ ∼ את :ומי ישחת

שמע šmʿ

קל =] .שמע[ ∼ את :כמאש קראת

הספר ז ישחת ראש בעל צמד ”ומי )אשר( ישחית כתובת

את רבתי בעלת גבל ושמע קל ”כאשר קראתי לגברתי בעלת

זאת ,ישחית ראשו בעל צמד” ).(KAI 24:15

גבל ושמעה קולי” )] (KAI 10:8ראה סעיף  5.5.1הערה .[79

שים śym

קל =] .שׂם ,הניח[ ∼ את ב)מקום(:

שמר šmr

קל.

]= שמר[ ∼ את :תברכה

ואל יבקש בן מנם כ אי שם בן מנם ”ואל יבקש בו מאום כי

ותשמ]ר[ה ותארך ימה ”תברכהו ותשמרהו ותאריך ימיו”

לא שמו בו מאום” ).(KAI 14:5

).(KAI 286:3–4

שית šyt
∼ את:

קל =] .שׁת[  =] .1הציב ,כונן ,קבע[

ושת אנך שלם את כל מלך ”וכוננתי שלום עם

כל מלך” ) =] .2 .(KAI 26:Ai:11הניח ,מיקם[ ∼ את
ב)מקום(:

ואנך אזתוד שתנם תחת פעמי ”ואני ,אַזַתִוַַד,

שמתי אותם תחת רגליי”

) =] .3 .(KAI 26:Ai:16עשה,

שתע štʿ

קל =] .שתע ,ירא[ ∼ לפעול :ובמקמם

… אש ישתע אדם ללכת דרך ”ובמקומות … אשר ירא אדם

ללכת )ב(דרך” ).(KAI 26:Aii:4
נפעל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= נורא([.

הפך[ ∼ את }פרדיקט{ :ומי בל חז פן ש שתי בעל עדר

תמך tmk

”ומי )אשר( לא חזה פני שׂה עשיתי בעל עדר” ).(KAI 24:11

משכבם ליד ”ואני אחזתי את ה’מושכבים’ ביד” )(KAI 24:13

שכב škb

קל =] .שכב[ עומד :ושכב אנך בחלת

ז ובקבר ז ”ושוכב אני בתיבה זו ובקבר זה” ).(KAI 14:3

שכר śkr

קל =] .הכה ,מחץ )?([ ∼ את :ותרק

אנך כל הרע אש כן בארץ ”ומחצתי את כל הרע אשר היה

בארץ” ).(KAI 26:Ai:9

עלי מלך אשר ”וגייסתי נגדו את מלך אשור” ).(KAI 24:7

7.3

]ראה סעיף  5.7.3.1הערה .[166

תרק trq

קל =] .שכר ,גייס[ ∼ את :ושכר אנך

קל =] .תמך ,אחז[ ∼ את :ואנך תמכת

לשונות עבר הירדן המזרחי :מואבית ,עמונית ,אדומית

אבד ʾbd

קל =] .אבד[ עומד :וישראל אבד אבד

עלם ”וישראל אבֹד אבד לעולם” ).(KAI 181:7

אמר ʾmr

קל =] .אמר[  =] .1הכריז[ ∼ }תוכן{:

ויאמר גם הא אענו את מאב ”ויאמר גם הוא :אענה את

מואב” ) =] .2 .(KAI 181:6הגיד[ ∼ ל>פלוני< }תוכן{:

אחז ʾḥz

קל =] .אחז[ ∼ את :לך אחז את נבה

על ישראל ”לך אחוז את נבו )מ(על ישראל” ).(KAI 181:14
303

ואמר לכל העם עשו לכם אש בר בביתה ”ואֹמַר לכל העם:

עשו לכם איש בור בביתו” ).(KAI 181:24

הענף הכנעני

אנף ʾnp

קל =] .אנף[ ∼ ב־ :כי יאנף כמש בארצה

”כי יאנף כמוש בארצו” ).(KAI 181:5

בני bny

ע[ל ]ה[מאת בקרן אשר יספתי על הארץ
ואנך מלכת]י ֯

קל =] .בנה[ ∼ את :ואבן את בעלמען

”ואבן את בעל מעון” ).(KAI 181:9

ברך brk
∼ ל>אל<:

יסף ysp

קל =] .הוסיף[ ∼ >דבר< על >דבר<:

קל] .בינוני פעול בלבד = ברוך[

חתם מנגאנרת ברך למלכם ”חותם מנגאנרת,

”ואני מלכתי על המאות בערים אשר הוספתי על הארץ” )KAI

.(181:29

ירד yrd

קל =] .ירד[ עומד :רד הלתחם בחורנן

”רד הילחם בחורנן” ).(KAI 181:32

ברוך למלכום” )] (CAI 55:2ראה סעיף .[5.6.3

ירש yrš

פִּעל =] .בירך ,איחל טובה[ ∼ את >פלוני< :אבנדב ש

֯כ]ל אר[ץ מהדבא ”ויירש עמרי את כל ארץ מידבא” )KAI

נדר לעש›תר‹ת בצדן תברכה ”אבנדב אשר נדר לעשתורת

.(181:7

בצידון ,תברכהו” )] (CAI 56:3ראה סעיף .[5.6.3

ישב yšb

הפעיל.

]= בירך ,פנה לאל שיברך את פלוני[

∼ את >פלוני< ל>אל< :והברכתך לקוס ”ובירכתיך לקוס”

)] (BAC-82:2ראה סעיף .[5.6.3
נטיית הפועל בבניין הפעיל תחת פִּעל נחשבת למאפיין של
הדיאלקט האדומי.

גיל gyl

רבם ובשנת רחקת ”יגיל וישמח ב)משך( ימים רבים ושנים

רחוקות” ).(CAI 78:6
פִּעל =] .גירש ,סילק[ ∼ את :ויגרשה

כמש מפני ”ויגרשהו כמוש מפניי” ).(KAI 181:19

הלך hlk

קל =] .הלך[ עומד :ואהלך בללה

ואתלמם בה ”ואלך בלילה ואלחם בה” ).(KAI 181:14–15

הרג hrg

”ואהרוג את כל העם” ).(KAI 181:11

).(KAI 181:10
הפעיל] .גורם של קל[ ∼ את >פלוני< ב)מקום( :ואשב
בה את אש שרן ואת אש מחרת ”ואושיב בה את איש שרון

ישע yšʿ

הפעיל =] .הושיע[ ∼ את >פלוני< מן:

כי השעני מכל המלכן ”כי הושיעני מכל המלכים” )KAI

.(181:4

כרי kry

קל =] .כרה[ ∼ את :ואנך כרתי המכרתת

לקרחה באסרי֯ ישראל ”ואני כריתי תעלות המים לקרחה

באסירי ישראל” ).(KAI 181:25
שהוצעו לפירוש המשפט ראה אמרטון ).(Emerton 2005

לחם lḥm

קל =] .תסס ,החמיץ[ עומד] :פן

הפתעל =] .נלחם[ ∼ ב־ :ואלתחם

בה מבקע השחרת עד הצהרם ”ואלחם בה מבקע השחרית

עד הצהריים” ).(KAI 181:15

י[חמר האכל ”פן תתסוס החיטה” ).(BAC-82:6

חרם ḥrm

ישב בארץ עטרת מעלם ”ואיש גד ישב בארץ עטרות מעולם”

יש הקוראים ָכּ ַר ִתּי מן השורש כרת :לדיון באפשרויות השונות

הע ֯ם
קל =] .הרג[ ∼ את :ואהרג את כל ֯

חמר ḥmr

קל =] .ישב ,שהה[ ∼ ב)מקום( :ואש גד

ואת איש מחרת” ).(KAI 181:13

קל =] .גל ,שמח[ עומד :יגל וישמח ביומת

גרש grš

קל =] .ירש[ ∼ את :וירש עמרי את

הפעיל =] .החרים ,השמיד[ ∼ את :כי

לקח lqḥ

קל =] .לקח ,הוציא[ ∼ את מן :ואקח

לעשתר כמש החרמתה ”כי לעשתר כמוש החרמתיה” )KAI

משם א]ת כ[לי יהוה ”ואקח משם את כלי יהוה” )KAI

] (181:17ראה סעיף  5.8.1הערה .[241

.(181:17
304

לשונות עבר הירדן המזרחי :מואבית ,עמונית ,אדומית

מות mwt

קל =] .מת[ עומד :כ כל מסבב ֯עלך

מת ימתן ”כי כל הצר עליך מות ימות” ).(CAI 59:2

מלך mlk

”אענה את מואב” ).(KAI 181:6

קל =] .מלך[ ∼ על :אבי מלך על מאב

שלשן שת ”אבי מלך על מואב שלושים שנה” ).(KAI 181:2

נדר ndr

ענו ʿnw

פִּעל =] .עינה[ ∼ את :אענו את מאב

עשי ʿśy

קל.

]= עשה ,בנה[ ∼ את :ואנך

עשתי המסלת בארנן ”ואני עשיתי המסילה בארנון” )KAI

קל =] .נדר ,התחייב בנדר[ ∼ ל>אל<:

.(181:26

אבנדב ש נדר לעש›תר‹ת בצדן תברכה ”אבנדב אשר נדר

ראי rʾy

לעשתורת בצידון ,תברכהו” ).(CAI 56:1–2

בשכלו[ ∼ }תוכן{ :וירא בניעמן כי חלה בכל ]…[ ”ויראו

נשא nśʾ

קל =] .1 .נשׂא ,הוביל[ ∼ את :ואשא

שם את נ]קדי לרעת את[ צאן הארץ ”ואשא שמה את
נוקדיי לרעות את צאן הארץ”

) =] .2 .(KAI 181:30נשׂא

ראש ,מנה ,פקד )?([ ∼ את :ואקח ממאב מאתן אש
כל רשה ואשאה ביהץ ”ואקח ממואב מאתיים איש כל ראשו

ואשאהו ביהץ” ).(KAI 181:20
הפעיל =] .נתן[ ∼ את ל־ :ועת שע}ר{רת

אתן לך ”ועתה שׂעורים אתן לך” ) ← .(CAI 144:2השמטה:
עמר אחאמה ”ועתה תן את החיטה
֯
ועת תן את האכל אשר

אשר עימר אחאמה” ).(BAC-82:3

סבב sbb

קל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= סובב,

מקיף([.
פִּעל =] .צר[ ∼ על )?(:

כ כל מסבב ֯עלך מת ימתן ”כי

כל הצר עליך מות ימות” ).(CAI 59:2
קל =] .סחב ,נשׂא[ ∼ את :ואסחב הם

לפני כמש ”ואסחוב אותם לפני כמוש” ).(KAI 181:18

עמר ʿmr

שמחה לאיד[ ∼ ב־ :וארא בה ובבתה ”ואראה בו ובביתו”

)] (KAI 181:7ראה סעיף .[5.5.1
לאפשרות גזירת הפועל ב– A-03:5מן השורש ירא ראה אחיטוב
).(Aḥituv 2003: 7

הפעיל] .גורם של קל  ∼ [2את >פלוני< ב־ :וכי הראני

רום rwm

הפעיל =] .הרים ,הניף[ ∼ את :תן את

עמר אחאמה והרם ע]ז[אל על מז֯ ]בח[ ”תן
֯
האכל אשר

את החיטה אשר עימר אחאמה והרים עזאל על מזבח” )BAC-

.(82:5

רחק rḥq

קל =] .רחק )במובן של ויתור משפטי([

∼ מן :לך המרזח והרחין והבית וישעא רחק מהם ”לְָך

המרזח והריחיים והבית ,וישעא רחק מהם” ).(BP-90:2
למשמעות של רחק מן בתעודות משפטיות ראה קרוס )Cross 1996:

.(318

יש הקוראים לך ולא ֯עלך )לסקירה ראה אוופרכט CAI ,עמוד .(159

סחב sḥb

בני עמון כי חולשה בכל …”

)] .2 .(A-03:5עם נימה של

בכל שנאי ”וכי הראני בכל שונאיי” ).(KAI 181:4

לפירוש ”פקד” ראה דמסקי )תשמ”ד; תשנ”ט(.

נתן ntn

קל =] .ראה[  =] .1קלט בעיניו או

שבי šby

קל =] .שבה ,לקח בשבי[ ∼ את :ואשב

משם את אראל דודה ”ואשבה משם את אראל דודו” )KAI

.(181:12

פִּעל =] .עימר ,ליקט[ ∼ את :תן את

עמר אחאמה והרם ע]ז[אל על מז֯ ]בח[ ”תן
֯
האכל אשר

יש הגורסים וָ ָא ִשׁב )מן השורש שוב( תחת וָ ִא ְשׁ ְבּ )מן שבי( .לדיון
מפורט בתיבה זו ראה רנדסבורג ).(Rendsburg 2007

את האוכל אשר עימר אחאמה והרים עזאל על מזבח” )BAC-

שוב šwb

.(82:4

כמש בימי ”וישיבה כמוש בימיי” ).(KAI 181:8–9

הקריאה עמר )ולא עמד ”עם ,עמדי”( על פי ישראל )Israel 1987:

שמח śmḥ

.(341

הפעיל =] .השיב ,החזיר[ ∼ את :וישבה

קל =] .שׂמח[ עומד :יגל וישמח ביומת

רבם ובשנת רחקת ”יגיל וישמח ב)משך( ימים רבים ושנים

 305רחוקות” ).(CAI 78:6

פרק 8

הענף הארמי
8.1

ארמית קדומה ,ארמית ממלכתית וארמית מקראית

א

אזל ʾzl

קל =] .הלך ,עבר ממקום למקום[ עומד:

הוּדיֵ א ”הלכו בבהילות לירושלים
ירוּשׁ ֶלם ַעל־יְ ָ
ֲאזַ לוּ ִב ְב ִהילוּ ִל ְ

אבד ʾbd

אבדוּ ֵמ ַא ְר ָעא
קל =] .אבד[ עומד :יֵ ַ

ן־תּחוֹת ְשׁ ַמיָּ א ֵא ֶלּה ”יאבדו מהארץ ומתחת השמים האלה”
וּמ ְ
ִ

)ירמיה י .(11
פַּעֵל.

]גורם של קל[ ∼ את :ולחבזתהם ולאבדת

אשמהם ”לא להכאתם ולא להאבדת שמותיהם” ).(Sf 2:B:7

אל היהודים” )עזרא ד .(23

אחד ʾḥd

ראה אחז.

אחז /ʾḥzאחד ʾḥd

קל =] .אחז[ =] .1

החזיק ,תפס[ ∼ את :ואחזת בית אבי והיטבתה ”ואחזתי

בית אבי והיטבתיו” ) ∼ • .(BarRak 1:11ב־ :הן יאחדן

ימי ָב ֶבל ַאל־
הַפְעֵל] .גורם של קל[ ∼ את/ל־ְ :ל ַח ִכּ ֵ

רשיעא בכנפי לבשך שבק בידה ”אם יאחז הרשע בכנפי

הוֹבד ”את חכמי בבל אל תאביד” )דניאל ב .(24
ְתּ ֵ

לבושך ,עזוב בידו” )] (TAD C 1.1:107ראה סעיף .2 .[5.7.3.1

יה ַיבת
הוּבד גִּ ְשׁ ַמהּ וִ ִ
הָפעַל] .סביל של הַפְעֵל[ עומד :וְ ַ
יק ַדת ֶא ָשּׁא ”והואבד גופהּ וניתנה לשֵרפת האש”
ִל ֵ

)דניאל ז

.(11

אגר ʾgr

קל =] .שׂכר[ ∼ את :ויאמר לזי לידע

אגרך ”ויאמר לאשר לא ידע :שׂכור אשׂכרך” ).(Sf 2:C:8
֯
אגר

אזא ʾzʾ

]= הכיל ,כלל[ ∼ את:
בו ,וקורות אינו מכיל”

השמטה:

וכוין בה וגשרן לא אחד ”וחלונות

).(TAD B 3.4:5

 =] .3סגר[ ←

דש חד בה אחד ופתח ”דלת אחת בו ,סוגרת

ופותחת” ).(TAD B 3.10:13
התפְּעֵל =] .נאחז[  =] .1נתפס ,נלקח[ עומד :הא
שמהת גבריא זי אשתכחו בבבא בנא ואתחדו ”הנה שמות

קל =] .הסיק ,חימם[ ∼ ל־ :וְ ָא ַמר ְל ֵמזֵ א

האנשים שנמצאו בשער בנֹא ונתפסו” )=] .2 .(TAD A 4.4:6

ד־שׁ ְב ָעה ַעל ִדּי ֲחזֵ ה ְל ֵמזְ יֵ הּ ”ואמר להסיק את
ְל ַאתּוּנָ א ַח ִ

נסגר[ עומד :ביום מתת פמי ל אתאחז מן מלן ”ביום מותי

הכבשן פי שבעה מן הראוי להסיק” )דניאל ג .(19

פי לא נסגר למילים” ).(Nerab 2:4
306

ארמית קדומה ,ארמית ממלכתית וארמית מקראית

אחר ʾḥr

פַּעֵל =] .התמהמה ,היסס[ עומד :ולא

נְ ַה ֲחוֵ ה ”את החלום יאמר לעבדיו ואת פשרו נודיע” )דניאל ב

יאחר ]ו[י֯ נ֯ תננהי לבעל פקת מל]כ[א ”ולא יתמהמה ויתנהו
֯

וּפ ְשׁ ֵרהּ ֱא ַמר
י־חזֵ ית ִ
 ← .(7השמטה של הנמעןֶ :ח ְל ִמי ִד ֲ

לבעל פקידות המלך” ).(Decree 3–4

אכל ʾkl
∼ את:

”חלומי שראיתי ופשרו אמור”

קל =] .אכל[  =] .1בלע ,צרך מזון[

אכל ”ואת העשב כשור יאכל”
תוֹרין יֵ ֻ
וְ ִע ְשׂ ָבּא ְכ ִ

)דניאל ד  ← .(30השמטה :ושבע שנן יאכל ארבה
ושבע שנן תאכל תולעה ”ושבע שנים יאכל הארבה ,ושבע
שנים תאכל התולעת”

) =] .2 .(Sf 1:A:27כילה[ ∼ את:

)דניאל ד  =] .3 .(6ציווה[

י־חיִ ל … ֲא ַמר ְל ַכ ָפּ ָתה
וּלגֻ ְב ִרין גִּ ָבּ ֵר ַ
∼ ל>פלוני< לפעולְ :
ְל ַשׁ ְד ַרְך ”ולאנשים גיבורי חיל … אמר לכפות את את שדרך”

וּמנְ ָחה וְ נִ יח ִֹחין
)דניאל ג  ← .(20השמטה של הנמעןִ :

ֲא ַמר ְלנַ ָסּ ָכה ֵלהּ ”ומנחה וקטורת ציווה לנסוך לו” )דניאל ב
] .4 .(46מקור נטוי לממר )= לאמור( בפתיחת דיבור

אשה אכלתהם ”אש אכלתם” ) ∼ .3 .(AssOstr 17קרצי

ישיר[.

>פלוני< = העליל על פלוני ,הוציא דיבתו )מילולית

קר]יתא הא[
תאמר ֯
֯
קל סביל =] .הוזכר[ עומד :ואל

צוֹהי ִדּי
י־א ַכלוּ ַק ְר ִ
”אכל נתחי פלוני”( :גֻּ ְב ַריָּ א ִא ֵלְּך ִדּ ֲ

”ואל תוזכר העיר הזאת” ).(Sf 1:A:33

ָדנִ יֵּ אל ”אנשים אלה שהעלילו על דניאל” )דניאל ו .(25

אכם ʾkm

קל =] .כהה[ עומד :עינין טבן אל

יאכמו ”עיניים טובות אל יכהו” ).(TAD C 1.1:157

אלף ʾlp

התפְּעֵל =] .אולף ,לומד[ עומד :ברא

זי יתאלף ויתסר ויתשים ארחא ברגלו]הי[ ”הבן שיאולף

ויִוָּסֵר ויושם כבל ברגליו” ).(TAD C 1.1:175

אמן ʾmn

ימן
הַפְעֵל =] .1 .האמין[ ∼ ב־ִ :דּי ֵה ִ

אל ֵההּ ”אשר האמין באלוהיו” )דניאל ו ] .2 .(24בינוני
ֵבּ ָ
פעול כשם תואר )= אמין ,נאמן([.

אמר ʾmr

קל =] .אמר[  =] .1הכריז ,הודיע[

∼ }תוכן{ֱ :א ַדיִ ן גֻּ ְב ַריָּ א ִא ֵלְּך ָא ְמ ִרין ִדּי ָלא נְ ַה ְשׁ ַכּח

אנס ʾns

קל =] .הקשה ,הפריע[ ∼ ל>פלוני<:

א־אנֵ ס ָלְך ”וכל סוד אינו מפריע לך” )דניאל ד .(6
ל־רז ָל ָ
וְ ָכ ָ

אסר ʾsr

קל =] .אסר ,כלא[ ∼ את :קתל אחך או

אסרה ו]אל[ תשריה ”הרוג אחיך או אסור אותו ואל תתירוֹ”

).(Sf 3:18
קל סביל =] .נאסר[ עומד] :ו[הן רקה תרקה בניהם
ליקתל וליאסר ”ואם פייס תפייס ביניהם ,לא ייהרג ולא ייאסר”

).(Sf 3:18

אפי ʾpy

קל =] .אפה[ ∼ את :ומאה נשון לאפן

בתנור לחם ואל ימלאנה ”ומאה נשים לוּ יאפו בתנור לחם

ל־ע ָלּא ”אזי האנשים האלה אומרים :לא נמצא
ְל ָדנִ יֵּ אל ְדּנָ ה ָכּ ִ

ואל ימלאוהו” ).(Fakh 22

ל־עם …
לדניאל הזה כל עילה” )דניאל ו  ∼ • .(6אתָ :כ ַ

אפך ʾpk

אמר שלה )ק’
ִדּי־יֵ ַ

י־שׁ ְד ַרְך ”כל עם
ָשׁלוּ( ַעל ֱא ָל ֲההוֹן ִדּ ַ

… שיאמר רעה על אלוהי שדרך”

)דניאל ג .(29

=] .2

הגיד[ ∼ ל>פלוני< }תוכן{ָ :ענַ יִ ן וְ ָא ְמ ִרין ְל ַמ ְל ָכּא יַ ִצּ ָיבא
ַמ ְל ָכּא ”עונים ואומרים למלך :נכון ,המלך”

)דניאל ג .(24

← השמטה של הנמעןֲ :ענָ ת ַמ ְל ְכּ ָתא וַ ֲא ֶמ ֶרת ַמ ְל ָכּא

קל =] .הפך ,עיוות[ ∼ את :יאפך אל

פם אפכא ”יעוות אל את פי המעוות” ).(TAD C 1.1:156

ארך ʾrk

קל =] .היה ארוך[ עומד :לחיי נבשה

ולמארך יומוה ולכבר שנוה ”לחיות נפשו ולאֱֹרך ימיו ולהרבות

שנותיו” ).(Fakh 7

ְל ָע ְל ִמין ֱחיִ י ”ענתה המלכה ואמרה :המלך לעולם יחי” )דניאל

הַפְעֵל =] .האריך[ ∼ את :שמני שם טב והארך יומי

וּפ ְשׁ ָרה
דוֹהי ִ
אמר ְל ַע ְב ִ
ה  ∼ • .(10ל>פלוני< אתֶ :ח ְל ָמא יֵ ַ

”שָׂם לי שֵׁם טוב והאריך ימיי” ).(Nerab 2:3
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אשד ʾšd

קל =] .שפך[ ∼ את :ודמה יאשד ובשרה

יאכל ”ודמו ישפוך ובשרו יאכל” ).(TAD C 1.1:184
התפְּעֵל =] .בכה )?([ עומד:

אצּר ַשׂגִּ יא ִמ ְת ָבּ ַהל ”אז המלך בלשאצר נבהל מאוד”
ֵב ְל ַשׁ ַ

גבר הוי אל תתאשד ”היה

גבר ,אל תבכה” ).(TAD A 3.3:7

אתי ʾty

ירוּשׁ ֶלם ”היהודים שעלו
ן־לוָ ָתְך ֲע ֶלינָ א ֲאתוֹ ִל ְ
ִדּי ְס ִלקוּ ִמ ְ

מאצלך אלינו באו לירושלים” )עזרא ד  ← .(12השמטהֱ :א ַדיִ ן

ֵשׁ ְשׁ ַבּ ַצּר ֵדְּך ֲא ָתא ”אז בא ששבצר זה” )עזרא ה .(16
וּל ָמאנַ יָּ א
הַפְעֵל] .גורם של קל[ ∼ את/ל־ ל)כיוון/יעד(ְ :
ָק ָד ָמְך( ”ואת כלי ביתו הביאו

לפניך” )דניאל ה  ← .(23השמטה :וְ ַהיְ ִתיו גֻּ ְב ַריָּ א ִא ֵלְּך

”והביאו את האנשים האלה” )דניאל ו .(25
אדיִ ן גֻּ ְב ַריָּ א
הָפעל] .סביל של הַפְעֵל[ ∼ ל)כיוון/יעד(ֵ :בּ ַ
יתיוּ ֳק ָדם ַמ ְל ָכּא ”אז הובאו אנשים אלה לפני המלך”
ִא ֵלְּך ֵה ָ

יתיִ ת ֶא ֶבן ֲח ָדה וְ ֻשׂ ַמת ַעל־
)דניאל ג  ← .(13השמטה :וְ ֵה ָ
ֻפּם גֻּ ָבּא ”והובאה אבן אחת והונחה על פי הבור”

)דניאל ו

בחן bḥn

קל =] .בחן[ ∼ את […] :ומאנהי בחן

]…[ ”… וכליו בחן …” ).(TAD D 7.24:7

בטל bṭl

אדיִ ן
קל =] .בטל ,פסק ,שבת[ עומדֵ :בּ ַ

ית־א ָל ָהא … וַ ֲהוָ ת ָבּ ְט ָלא ַעד ְשׁנַ ת ַתּ ְר ֵתּין
ְבּ ֵט ַלת ֲע ִב ַידת ֵבּ ֱ
ְל ַמ ְלכוּת ָדּ ְריָ וֶ שׁ ”אז פסקה עבודת בית האלוהים … והייתה

מושבתת עד שנת שתים למלכות דריוש” )עזרא ד .(24
פַּעֵל] .גורם של קל[ ∼ אתִ :שׂימוּ ְטּ ֵעם ְל ַב ָטּ ָלא גֻּ ְב ַריָּ א

ִא ֵלְּך ”תנו צו להשבתת האנשים האלה” )עזרא ד .(21

בית byt

קל =] .בילה את הלילה[ עומדֱ :א ַדיִ ן

וּבת ְטוָ ת ”אז הלך המלך להיכלו ובילה
יכ ֵלהּ ָ
ֲאזַ ל ַמ ְל ָכּא ְל ֵה ְ

פַּעֵל =] .ביכה[ ∼ את :בכוני והום אתהמו

”ביכוני ונהומו מהומה” )] (Nerab 2:5–6ראה סעיף .[5.2.2.2
קל =] .באשׁ ,היה רע[ ∼ עלַ :מ ְל ָכּא ְכּ ִדי

לוֹהי ”המלך ,כששמע את הדבר,
ִמ ְלּ ָתא ְשׁ ַמע ַשׂגִּ יא ְבּ ֵאשׁ ֲע ִ

רע לו )= בעיניו?( מאוד” )דניאל ו .(15
הַפְעֵל =] .הבאיש ,גרם שיבאש[ ∼ את :יהבאשו
ממתתה ואחרתה תאבד ”יבאישו מותו ואחריתו תאבד”

בלי /blyנבל nbl

וּב ַדּרוּ
פַּעֵל =] .פיזר[ ∼ אתַ :א ַתּרוּ ָע ְפיֵ הּ ַ

ִאנְ ֵבּהּ ”השילו את עליו ופזרו פריו” )דניאל ד .(11

תִּבְלֶה ,לוּ יכוננה מחדש” ).(Fakh 11
ישׁי ֶע ְליוֹנִ ין
וּל ַק ִדּ ֵ
פַּעֵל =] .השחית ,עינה[ ∼ את/ל־ְ :

ַיְב ֵלּא ”וקדושי עליונים ייענה” )דניאל ז .(25
קל =] .בלע[ ∼ את :אל תחלי ואל

]ל[עוך ”אל תמתק ולא יבלעוך” ).(TAD C 1.1:148
]י[ב ֯
֯

בני bny

קל =] .הבהיל ,הפחיד[ ∼ את :וְ ֶחזְ וֵ י

קל =] .בלה ,ישן[ עומד:

ומן אחר כן יבל לכננה חדס ”ומישהו אחרי כן — )כשהדמות(

בלע blʿ

).(Nerab 2:9

בהל bhl

”קרע כותנתו ,יילל” ).(TAD C 1.1:41

בכי bky

ב

בדר bdr

קל =] .קרע[ ∼ את :בזע כתונה הילל

את הלילה בצום” )דניאל ו .(19

.(18

באשׁ bʾš

)דניאל ה .(9

בזע bzʿ

הוּדיֵ א
קל =] .אתה ,בא[ ∼ ל)כיוון/יעד( :יְ ָ

י־ביְ ֵתהּ ַהיְ ִתיו קדמיך )ק’
ִד ַ

התפַּעַל =] .נבהל ,היה מבוהל[ עומדֱ :א ַדיִ ן ַמ ְל ָכּא

ן־שׂם ְלכֹם ְט ֵעם
קל =] .בנה[ ∼ אתַ :מ ָ

ַבּיְ ָתא ְדנָ ה ִל ְבּנֵ א ”מי נתן לכם צו לבנות בית זה?”

)עזרא ה

אשׁי ַיְב ֲה ֻלנַּ נִ י ”ומראות ראשי הבהילוני” )דניאל ד .(2
ֵר ִ

.(3

התפְּעֵל] .מקור בלבד ,כשם עצם )= בהילות([.

פַּעֵל] .בינוני פעול בלבד ,כשם תואר )= בנוי([.
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]סביל של קל[ עומדֵ :הן ִק ְריְ ָתא ָדְך

”בשישה–עשר ב)חודש( תעבי ביקרו למצרים ספינה אחת של שומן

שׁוּריָּ ה יִ ְשׁ ַתּ ְכ ְללוּן ”אם העיר הזאת תיבנה וחומותיה
ִתּ ְת ְבּנֵ א וְ ַ

בן שמנדס ,יווני” ) ← .(TAD C 3.7Cr:2:3קידום התוכן:

תושלמנה” )עזרא ד .(13

ירוּשׁ ֶלם ”לחקור על יהודה וירושלים”
ְל ַב ָקּ ָרא ַעל־יְ הוּד וְ ִל ְ

התפְּעֵל.

בנס bns

ל־ק ֵבל ְדּנָ ה ַמ ְל ָכּא
קל =] .כעס[ עומדָ :כּ ֳ

וּק ַצף ַשׂגִּ יא ”על כן המלך כעס וקצף מאוד”
ְבּנַ ס ְ

)דניאל ב

.(12

בעי bʿy

קל =] .ביקש[  =] .1חיפש ,רצה למצוא

או להשיג[ ∼ את:

בעי אש זי יזבן ביתא ]ר[בא ”בקש

וּב ַקּרוּ ְבּ ֵבית ִס ְפ ַריָּ א ִדּי גִ נְ זַ יָּ א
)עזרא ז  ← .(14השמטהַ :
ְמ ַה ֲח ִתין ַתּ ָמּה ְבּ ָב ֶבל ”ובדקו בבית הספרים ששם מניחים

הגנזים בבבל” )עזרא ו .(1
התפַּעַל =] .נחקר ,נבדק[ עומד :יִ ְת ַבּ ַקּר ְבּ ֵבית גִּ נְ זַ יָּ א ִדּי־

ַמ ְל ָכּא ”ייבדק בבית הגנזים של המלך” )עזרא ה .(17

איש שיקנה את הבית הגדול” ) =] .2 .(TAD A 3.8:6שאל,
א־מנֵּ הּ ַעל־
תבע[ ∼ >דבר< מן >פלוני< :וְ יַ ִצּ ָיבא ֶא ְב ֵע ִ

ברך brk I

ל־דּנָ ה ”ואבקש ממנו את האמת על כל זאת” )דניאל ז .(16
ָכּ ְ

כוֹהי ”ושלוש פעמים ביום הוא כורע
ל־בּ ְר ִ
יוֹמא הוּא ָבּ ֵרְך ַע ִ
ְב ָ

ן־מ ְל ָכּא ִדּי זְ ָמן יִ נְ ֵתּן־
וּב ָעה ִמ ַ
• ∼ }תוכן{ מן >פלוני<ְ :

על ברכיו” )דניאל ו .(11

ֵלהּ ”וביקש מן המלך שיינתן לו זמן”

)דניאל ב .(16

.3

קל =] .כרע ברך[ עומד :וְ זִ ְמנִ ין ְתּ ָל ָתה

]= רצה[ ∼ לפעולֲ :הווֹ ָב ַעיִ ן ִע ָלּה ְל ַה ְשׁ ָכּ ָחה ְל ָדנִ יֵּ אל ”היו

ברך brk II

מבקשים למצוא עילה נגד דניאל” )דניאל ו  =] .4 .(5היה על

]סביל של פַּעֵל  [1עומד :בריכה תבא ברת תחפיתמנחא

רוֹהי ְל ִה ְת ְק ָט ָלה
וּבעוֹ ָדּנִ יֵּ אל וְ ַח ְב ִ
סף ,עמד )?([ ∼ לפעולְ :

זי אוסרי אלהא ”ברוכה תבא בת תחפי ,המצוינת של אוסיריס
האל”

”ודניאל וחבריו עמדו להיהרג” )דניאל ב .(13
פַּעֵל =] .פנה בבקשה )?([ ∼ ל־ :וְ ִלי ַה ָדּ ְב ַרי וְ ַר ְב ְר ָבנַ י

ַיְבעוֹן ”ויפנו אליי יועציי ושריי בבקשה” )דניאל ד .(33

בעל bʿl

הַפְעֵל =] .נשׂא )בקשרי נישואין([ ∼ את:

קל] .בינוני פעול בלבד = ברוך[ .1

)] .2 .(TAD D 20.5:1סביל של פַּעֵל  [2עומד:

ישְׁך וַ ֲע ֵבד נְ גוֹ ”ברוך אלוהי שדרך
י־שׁ ְד ַרְך ֵמ ַ
ְבּ ִריְך ֱא ָל ֲההוֹן ִדּ ַ
מישך ועבד נגו”

∼ ל>אל<:

)דניאל ג .(28

] .3סביל של פַּעֵל [3

ברך חגג בר אבלת לאסרי ”ברוך חגג בן אבלת

לאוסיריס” )] (TAD D 22.17:1ראה סעיף .[5.6.3

לא שליטה יהו]ישמע ל[הבעלה בעל אחרן ”אין רשאית

פַּעֵל =] .בירך[  =] .1איחל טובה[ ∼ את >פלוני<

יהוישמע לשאת בעל אחר” ).(TAD B 3.8:33

בעע /bʿʿנבע nbʿ
סבלנות )?([ עומד:

קל =] .בעבע ,היה חסר

ויבע ו֯ יזקן ”ויהיה חסר סבלנות ויזקן”

התפְּעֵל =] .נבצר ,נותק )?([ עומד:

עב]…[ ”האנשים שנבצרו …” )TAD D
גבריא זי אתבצרו ֯

.(1.34:a:4

בקר bqr

נהי֯ אהורמזד יק]ללנך …[ ”אם לא תצפין,
תהצפ ֯
֯
…[ … והן

אהורמזד יברכך … ואם תצפין ,אהורמזד יקללך …” )TAD C

).(Sf 2:B:8

בצר bṣr

)בטקסט מקוטע(] :הן[ לא תהצפן אהורמזד יב]רכנך

 =] .2 .(2.1:11:72הילל[ ∼ את/ל>אל<ֱ :א ַדיִ ן ָדּנִ יֵּ אל

ָבּ ִרְך ֶל ֱא ָלהּ ְשׁ ַמיָּ א ”אז בירך דניאל את אלוהי השמים” )דניאל
ב  ∼ .3 .(19את >פלוני< ל>אל< = פנה לאל בבקשה
שיברך את פלוני :ברכתכי לפתח זי יחזני אפיך בשלם

פַּעֵל =] .ביקר ,בדק ,חקר[ ∼ את :ב

שומן בר שמנ֯ ֯דס יוני
 16לתעבי בקרו למצרין ספינה  1זי ֯
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”בירכתיך לפתח שיראני פנייך בשלום” )] (TAD A 2.3:2ראה

סעיף .[5.6.3

הענף הארמי

ג

”והדֶּבֶר ,השבט של נרגל ,אל ייגזר מארצו” ).(Fakh 23

גבי gby

קל =] .גבה ,לקח[ ∼ את ← סביל:

מנדתא זי גבי מנה ועביד על ]ב[ית מלכא ”מס המנדה

שנגבה ממנו והועבר אל בית המלך” ).(TAD C 3.7Br:1:11

גבר gbr

גלי gly

קל =] .גילה ,חשׂף[ ∼ >מכוסה<ִ :דּי יְ ֵכ ְל ָתּ

ְל ִמגְ ֵלא ָרזָ ה ְדנָ ה ”כי יכלת לגלות סוד זה” )דניאל ב .(47
קל סביל =] .נודע[

קל =] .גבר ,ניצח[ עומד[…] :לך יגבר

עד ]…[ ”עליך )?( יגבר עד …” )] (Sf 2:B:19ראה סעיף 5.1.1

הערה .[4

∼ ל־ָ :רזָ א ְדנָ ה גֱּ ִלי ִלי ”הסוד הזה

נגלה לי” )דניאל ב .(30
הַפְעֵל =] .הגלה[ ∼ את:

וְ ַע ָמּה ַהגְ ִלי ְל ָב ֶבל ”ואת העם

הגלה לבבל” )עזרא ה .(12

גדד gdd

קל =] .גדע[ ∼ את :גֹּדּוּ ִא ָילנָ א וְ ַק ִצּצוּ

פוֹהי ”גִּדעו את העץ וַקצצו את ענפיו” )דניאל ד .(11
ַענְ ִ

גהן ghn

)= גמור ,מושלם([.

]א[חר גהנת
֯
קל =] .גחן ,רכן[ עומד:

וסגדת ”אחר כך גחנתי וסגדתי” ).(TAD C 1.1:13
֯

גוח gwḥ

רוּחי
הַפְעֵל =] .הגיח[ עומדַ :א ְר ַבּע ֵ

יַמּא ַר ָבּא ”ארבע רוחות השמים מגיחות לים
יחן ְל ָ
ְשׁ ַמיָּ א ְמגִ ָ

הגדול” )דניאל ז .(2

גזז gzz

קל =] .גזז[ ∼ את :תאתא זי לך רבתא

מטאת למגז … כען אתה וגזה ”הכבשה הגדולה שלך הגיעה

לגוז … כעת בוא וגוז אותה” ).(TAD D 7.8:3–6

גזר gzr

גמר gmr

קל] .בינוני פעול בלבד ,כשם תואר

גנב gnb

קל =] .גנב[ )בטקסט מקוטע( […] :גנבו

ל]…[ ”… גנבו …” ) ← .(TAD B 8.2:24סביל :אסרני על
דבר אבנצרף  1זי השכחו גניב ביד רכליא ”אסרני על דבר

אבן–צורף אחת שמצאו גנובה ביד הרוכלים” ).(TAD A 4.3:3

גנן gnn

הַפְעֵל =] .הגן[ ∼ ל־] :יה[גנון למנדעמתא

זי א]…[ ”יגנו על הדברים ש…” ).(TAD A 4.5:23

גרי gry

קל =] .תבע לדין[ ∼ דין את/ל־ :לא

קל =] .1 .גזר ,כרת[ ∼ >ברית< :ועדיא

נכל נגרנך דין ודבב בשם ביתא זנה … ולא נכהל נגרה

ברגא]יה קדם …[ ”והסכם זה שכרת בר–גאיה
֯
אלן֯ זי גזר

לבר לך וברה ”לא נוכל לתבוע אותך לדין ודברים בעניין הבית

] .2בינוני כשם עצם )= מגיד

הזה …ולא נוכל לתבוע בן שלך ובת” )• .(TAD B 3.4:12–14

לפני …”

).(Sf 1:A:7

∼ בדין את/ל־ )בודדים(:

עתידות([.
קל סביל =] .נגזר ,בותר[ עומד] :ואיך ז י[גזר עגלא
זנה כן יגזר מתעאל ויגזרן רבוה ”וכפי שיבותר העגל הזה כן

אותך לדין” ) ← .(TAD B 5.2:3השמטה :והן גבר אחרן
יגרנך ויגרה לבר וברה לך אנחן נקום ונפצל ”ואם אדם
אחר יתבעך ויתבע בן ובת שלך ,אנחנו נקום וננקה )מתביעה(”

יבותר מתעאל ויבותרו אציליו” ).(Sf 1:A:40
טּוּרא ִא ְתגְּ זֶ ֶרת
התפְּעֵל =] .נגזר[  =] .1ניתַק[ ∼ מןִ :מ ָ
י־לא ִב ַידיִ ן ”מן ההר ניתקה אבן לא בידיים”
ֶא ֶבן ִדּ ָ

]אנה[ גריתך בדין ”אני תבעתי

)דניאל

).(TAD B 3.4:19

גרס grs

קל =] .גרס[ )בטקסט מקוטע( ואהך

י־לא ִב ַידיִ ן
ב  ← .(45השמטהַ :עד ִדּי ִה ְתגְּ זֶ ֶרת ֶא ֶבן ִדּ ָ

אגרס ]…[ ”ואלך לגרוס …”

”עד שניתקה אבן לא בידיים” )דניאל ב  =] .2 .(34הוסר,

הן גרס לחמהם לשו להם קב ” 1אם גרוּס לחמם ,לושו להם

הורחק[ ∼ מן :ומותן שבט זי נירגל אל יגתזר מן מתה

קב אחד” ).(TAD D 7.6:6
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) ← .(TAD D 7.10:7סביל:

ארמית קדומה ,ארמית ממלכתית וארמית מקראית

ד

)דניאל ה ] .2 .(19בינוני פעול כשם תואר )= נורא([.

דבח dbḥ

קל =] .זָבַח ,ערך זֶבַח[ ∼ דבחֲ :א ַתר

י־ד ְב ִחין ִדּ ְב ִחין ”מקום שזובחים )בו( זבחים” )עזרא ו .(3
ִדּ ָ

דבק dbq

קל =] .דבק[  =] .1נצמד ,חבר[ ∼ עם:

ם־דּנָ ה ”ולא יהיו דבקים זה עם זה”
א־ל ֱהוֹן ָדּ ְב ִקין ְדּנָ ה ִע ְ
וְ ָל ֶ

)דניאל ב  ∼ • .(43ל־ :מטתני כתנה זי אושרתי לי

פַּעֵל =] .הפחיד[ ∼ את:

ֵח ֶלם ֲחזֵ ית וִ ַיד ֲח ִלנַּ נִ י ”חלום

ראיתי והפחידני” )דניאל ד .(2

דין dyn

י־ל ֱהוֹן
קל =] .דן[ ∼ ל־ֶ :מנִּ י ָשׁ ְפ ִטין וְ ַדיָּ נִ ין ִדּ ֶ

ל־ע ָמּה ”מנה שופטים ודיינים שיהיו דנים
דאנין )ק’ ָדּאיְ נִ ין( ְל ָכ ַ

את כל העם” )עזרא ז .(25

דכי dky

ראה זכי.

ולבבי לא דבק לה” )] (TAD A 2.1:5ראה סעיף  5.7.2הערה

דכר dkr

ראה זכר.

 =] .2 .[150גבל ,היה סמוך[ ∼ ל־ :בית יזניה בר אוריה

דלח dlḥ

הא תחומוהי עליה בית הושע בר אוריה דבק לה תחתיה

תדלח מין שפין בין רעין טבן ”חרב תעכיר מים צלולים בין

לה בית הצול בר זכריה דבק לה ”בית יזניה בן אוריה ,הנה

ֵרעים טובים” ).(TAD C 1.1:161

… ולבבי לה דבק לה ”הגיעה אליי הכותונת ששלחת לי …

תחומיו :מעליו בית הושע בן אוריה גובל בו ,מתחת לו בית הצול

בן זכריה גובל בו” ).(TAD B 2.10:5

דבר dbr

קל =] .1 .הוביל ,הוליך[ ∼ את :אחר

נפין דבר מצריא עם חילא אחרנן ”אחר כך נפין הוביל את
המצרים עם החיילים האחרים”

הלך ,התנהל )?([ עומד:

).(TAD A 4.7:8

=] .2

דבר עלוהי וינתנהי לכם ”לך

אליו ויתנהו לכם” ).(TAD D 7.29:7

דור dwr
ידרון )ק’

פוֹהי
וּב ַענְ ִ
קל =] .דר ,גר[ ∼ ב)מקום(ְ :

דוּרן( ִצ ֲפּ ֵרי ְשׁ ַמיָּ א ”ובענפיו יגורו ציפורי השמים”
יְ ָ

)דניאל ד .(9

דושׁ dwš

ל־א ְר ָעא
אכל ָכּ ַ
קל =] .דשׁ[ ∼ את :וְ ֵת ֻ

דוּשׁנַּ הּ וְ ַת ְדּ ִקנַּ הּ ”ותאכל את כל הארץ ותדושנה ותדיקנה”
וּת ִ
ְ

דלק dlq

לּוֹהי נוּר
קל =] .דלק ,בער[ עומד :גַּ ְלגִּ ִ

ָדּ ִלק ”גלגליו אש דולקת” )דניאל ז .(9

דמי dmy

קל.

]= דמה[ ∼ ל־ :וַ ֲארוּ ֵחיוָ ה

ָא ֳח ִרי ִתנְ יָ נָ ה ָדּ ְמיָ ה ְלד ֹב ”והנה חיה אחרת ,שנייה ,דומה לדוב”

)דניאל ז .(5

דנח dnḥ

קל =] .זרח ,האיר[ עומד :אל ידנח

שמ]ש לה[ כי גבר לחה הו ”אל תזרח שמש לו כי אדם רע

הוא” ).(TAD C 1.1:138

דני dny

הַפְעֵל =] .ניגש )?([ ∼ ל)כיוון/יעד( :אחר

אדני לשמש ”אחרי כן גש לשמש” ).(TAD C 1.1:107

דקק dqq

אדיִ ן ָדּקוּ
קל =] .דק ,פוַרר[ עומדֵ :בּ ַ

י־קיִ ט ”אז דקו
ן־א ְדּ ֵר ַ
ַכ ֲח ָדה … ַכּ ְס ָפּא וְ ַד ֲה ָבא וַ ֲהווֹ ְכּעוּר ִמ ִ

)דניאל ז .(23

דחי dḥy

קל =] .הדליח ,העכיר[ ∼ את :חרב

קל =] .דחף ,הכה הפיל[ ∼ את :ו֯ ֯לכל זי

י]ד[חנך אקנס ”ואת כל אשר יכך אקנוס” ).(TAD B 1.1:9

דחל /dḥlזחל zḥl

קל =] .1 .פחד ,ירא[ עומד:

אל תז֯ חל כי אנה המל]כתך[ ”אל תירא ,כי אני המלכתיך”

כאחד … הכסף והזהב והיו כמוץ מגרנות קיץ” )דניאל ב .(35
הַפְעֵל] .גורם של קל[ ∼ את :וְ ָכל־גַּ ְר ֵמיהוֹן ַה ִדּקוּ ”והֵֵדקּוּ

את כל עצמותיהם” )דניאל ו .(25

דרג drg

ראה דרך.

) ∼ • .(Zak 1:13מן :כֹּל ַע ְמ ַמיָּ א … ֲהווֹ זאעין )ק’ זָ יְ ִעין(

דרך /drkדרג drg

מוֹהי ”כל העמים … היו רועדים ויראים מפניו”
ן־ק ָד ִ
וְ ָד ֲח ִלין ִמ ֳ

צעד ,רמס[ )מתועד רק כבינוני במבנה סמיכות( :ויקיר
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קל =] .דרך[ =] .1

הענף הארמי
הדרה לדרכי ארקא בני ח]רן[ ”ויקר הדרו לדורכי הארץ

הלך /hlkהוך hwk

קל =] .הלך[ =] .1

) =] .2 .(TAD C 1.1:92מתח ,הכין לירי[

צעד[ עומד :ויהך הדד קדמי ”וילך הדד לפניי” )TDanSt

∼ קשת :דרך קשתה והרכב ]חט[ה ”דרך קשתו והרכיב

.(5

ל־מ ְתנַ ַדּב
 =] .2עבר ממקום למקום[ עומדָ :כ ִ

חצו” ).(TAD C 1.1:190

ירוּשׁ ֶלם ִע ָמְּך יְ ָהְך ”כל מתנדב במלכותי
כוּתי … ִל ְמ ָהְך ִל ְ
ְבּ ַמ ְל ִ

בני חורין”

… ללכת לירושלים עמך ילך”

)עזרא ז  ∼ .3 .(13בדין =

הלך למשפט ,הגיש תביעה :ואהך בדין ולא אצדק ”ואלך

ה

למשפט ולא אזכה” ).(TAD B 2.3:22

הדר hdr

אל ָהא ִדּי־
קל =] .פיאר[ ∼ את/ל־ :וְ ֵל ָ

נִ ְשׁ ְמ ָתְך ִבּ ֵידהּ … ָלא ַה ַדּ ְר ָתּ ”ואת האל שנשמתך בידו … לא

פיארת” )דניאל ה .(23

הוי hwy I

ֲהוָ ה ”על היכל מלכות בבל היה מהלך” )דניאל ד .(26
הַפְעֵל.

קל =] .נפל ,כלה[ עומד :כל נטחוהי

יָכל
]= התהלך[ עומד :וְ ִדי ַמ ְה ְל ִכין ְבּגֵ וָ ה ִ

ְל ַה ְשׁ ָפּ ָלה ”ואת המתהלכים בגאווה הוא יכול להשפיל” )דניאל
ד .(34

הוין ”כל מכיו כָּלים” ).(TAD C 1.1:103

הוי hwy II

כוּתא ִדּי ָב ֶבל ְמ ַה ֵלְּך
יכל ַמ ְל ָ
ל־ה ַ
פַּעֵל =] .הילך[ עומדַ :ע ֵ

קל =] .היה[  =] .1התרחש,

הפך hpk

קל =] .הפך[  =] .1הרס[ ∼ את:

התקיים[ עומדָ :מה ִדּי ֶל ֱהוֵ א ַא ֲח ֵרי ְדנָ ה ”מה שיהיה אחרי

אש]א ה[א וביתה ”כן יהפכו אלים איש
כן יהפכו אלהן ֯

] .2להבעת הימצאות במקום[

זה וביתו” ) =] .2 .(Sf 1:C:21שינה[ ∼ את :או אהפך

כוּתא ַל ֲא ַח ְשׁ ַדּ ְר ְפּנַ יָּ א ְמ ָאה
ל־מ ְל ָ
∼ ב)מקום( :וַ ֲה ִקים ַע ַ

טבתא ואשם ]ל[לחית ”או אהפוך את הטובות ואשים לרעות”

כוּתא ”והציב על המלכות מאה
ל־מ ְל ָ
וְ ֶע ְשׂ ִרין ִדּי ֶל ֱהוֹן ְבּ ָכ ַ

).(Sf 1:C:19

ועשרים אחשדרפנים שיהיו בכל הממלכה” )דניאל ו .3 .(2

התפְּעֵל =] .התהפך ,פנה[ עומד :מן על מן יתהפך מנה

∼ ל־ַ :מ ְתּנָ ָתְך ָלְך ֶל ֶהוְ יָ ן ”מתנתך לך

זהב על ברכי אשר ננוה ישם ”מי על מי יתהפך )= מי שיפנה

תהיה” )דניאל ה ] (17ראה סעיף ] .4 .[5.13להבעת זהות[

נגד האחר( ,מנה זהב על ברכי אשתר נינוה ישים” )AECT-L

י־ל ֱהוֵ א ַשׁ ִלּיט ַתּ ְל ָתּא
לוֹהי ִדּ ֶ
∼ }פרדיקט{ :וְ ַה ְכ ִרזוּ ֲע ִ

.(2:5

כוּתא ”והכריזו עליו כי יהיה השליט השלישי בממלכה”
ְבּ ַמ ְל ָ

הרי hry

זה”

)דניאל ב .(29

]להבעת שייכות[

)דניאל ה  =] .5 .(29נהפך ,נעשה[ ∼ ל}פרדיקט{:

קל =] .הרה[ עומד […] :שאת ואל

תהרה ”… כבשה ,ואל תהרה” ).(Sf 1:A:21

י־מ ָחת ְל ַצ ְל ָמא ֲהוָ ת ְלטוּר ַרב ”והאבן שהכתה את
וְ ַא ְבנָ א ִדּ ְ

הצלם הייתה להר גדול” )דניאל ב ] (35ראה סעיף .6 .[5.14
י־הוָ ה
]להצגת פעולה חוזרת או מתמשכת[ ∼ פוֹעֵלִ :דּ ֲ
י־הוָ ה ָצ ֵבא ֲהוָ ה ַמ ֵחא ”את אשר היה רוצה
ָצ ֵבא ֲהוָ א ָק ֵטל וְ ִד ֲ

היה ממית ואת אשר היה רוצה היה מחייה” )דניאל ה .(19

הוך hwk

זבן zbn

קל =] .קנה[  =] .1קיבל תמורת

תשלום[ ∼ >רכוש< מן >פלוני< :ביתא זי זבנת מן אוביל

ראה הלך.

הום hwm

ז

ברת שתיבר ומן בגזושת ”הבית שקניתי מאוביל בת שתיבר

התפְּעֵל =] .נהום ,נרגש[ עומד :בכוני

והומ אתהמו ”ביכוני ונהומו מהומה” ).(Nerab 2:6

ומבגזושת” ) ← .(TAD B 3.5:3השמטה :וכעת מדעם אל
תזבני בכסת ותשרי לה ”ועתה ,דבר אל תקני כבגד ותשגרי
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)] (TAD A 2.3:10ראה סעיף  =] .2 .[5.4.1השיג[

∼ את:

יָ ַדע ֲאנָ ה ִדּי ִע ָדּנָ א ַאנְ תּוּן זָ ְבנִ ין ”יודע אני שאתם

קונים זמן” )דניאל ב .(8

זכי /zkyדכי dky

קל] .בינוני בלבד ,כשם

תואר )= זך ,טהור([.

זכר /zkrדכר dkr

 =] .1זכר ,העלה

קל.

פַּעֵל =] .מכר[ ∼ >רכוש< ל>פלוני< :אלה תחמי ביתא

בזיכרון[ ∼ את:

זך זי אנחן זבן לך ”אלה תחומי הבית הזה שאנחנו מכרנו לך”

יזכרני ועצתי יבקש” ) =] .2 .(TAD C 1.1:53הזכיר ,ציין[

) ← .(TAD B 3.4:7השמטה :ספר בי זי זבן ענני בר
עזריה ותפמת אנתתה ”שטר בית שמכר ענני בן עזריה ותפמת

אשתו” ).(TAD B 3.12:35

זהר zhr

 =] .1נזהר ,נשמר[ ∼ מן:

התפְּעֵל.

מן כדבן שגיאן אזהר ”מִכּזבים רבים היזהר” )TAD C

 ← .(2.1:11:65השמטה:
והיזהרו”

דכין הוו ואזדהרו ”טהורים היו

).(TAD A 4.1:5

 =] .2שמר ,הגן[ ∼ ב־

∼

את

על אחרן יזכרני ועטתי יבעה ”לבסוף

ל־ :דכרו למרא]יהם כסף[ כרשן ” 120הזכירו

לאדוניהם כסף ,מאה ועשרים כרשים” ).(TAD A 4.4:8

זמן zmn

התפְּעֵל =] .נועד ,הסכים[ ∼ לפעול:

אמר
יתה הזמנתון )ק’ ִהזְ ְדּ ִמנְ תּוּן( ְל ֵמ ַ
וּשׁ ִח ָ
וּמ ָלּה ִכ ְד ָבה ְ
ִ

ָק ָד ַמי ”ודבר כזב ושחיתות נועדתם לומר לפניי” )דניאל ב .(9
הַפְעֵל] .כתיב בלבד[ ראה התפְּעֵל.

מן :אזדהרי בביתאלנתן מן חבב ”שמרי על ביתאלנתן מ)פני(

זעק zʿq

חבב” ) ← .(TAD A 2.1:8השמטה :שלם תטסרי אזדהרי

וּכ ִמ ְק ְר ֵבהּ ְלגֻ ָבּא ְל ָדנִ יֵּ אל ְבּ ָקל ֲע ִציב זְ ִעק ”וכקרבו לבור,
ְ

בה ”שלום )ל(תטסרי ,שמרי עליה” ).(TAD A 2.2:17

לדניאל ,בקול עצוב זעק” )דניאל ו .(21

זוד zwd

פַּעֵל =] .נישל[ ∼ את :חרן זי עמד מן

עיר יד אסחר שמה זדכן ”חרן ,שגמר להעביר את שכר אסחר

שמו ,נישל אתכם” ).(AECT-L *19:6

זול zwl

קל =] .פיזר ,הרעיף[ ∼ את :אנתם זולו

מן בתין נכסן ”אתם ,פזרו מבתינו נכסים” ).(TAD A 4.3:8

זון zwn

וּמנֵּ הּ יִ ְתּזִ ין ָכּל־
התפְּעֵל =] .ניזון[ עומדִ :

ִבּ ְשׂ ָרא ”וממנו ייזון כל בשר” )דניאל ד .(9

זוע zwʿ

זקן zqn

קל =] .זעק ,השמיע קול[ עומד:

קל =] .זקן[ עומד:

ויבע ו֯ יזקן ”ויהיה חסר

סבלנות ויזקן” ).(Sf 2:B:8

זקף zqp

קל] .בינוני פעול בלבד ,כשם תואר )=

זקוף([.

זרע zrʿ

קל =] .זרע[ ∼ >זֶַרע< :ויזרע בהן

הדד מלח ושחלין ”ויזרע בהן הדד מלח ועשבים שוטים” )Sf

> ∼ • .(1:A:36אדמה< :נתנת לך חקלי … תזרענה

כוּתי
ל־שׁ ְל ָטן ַמ ְל ִ
קל =] .זע ,רעד[ עומדְ :בּ ָכ ָ

בזרע נפשך ”נתתי לך את השדה שלי … תזרענו בזרע שלך”

י־דנִ יֵּ אל
ן־ק ָדם ֱא ָל ֵההּ ִדּ ָ
ֶל ֱהוֹן זאעין )ק’ זָ יְ ִעין( וְ ָד ֲח ִלין ִמ ֳ

)] (TAD B 1.1:4ראה סעיף  ← .[5.10.1.1השמטה :ולזרע

”בכל שלטון מלכותי יהיו רועדים ויראים מפני אלוהי דניאל”

ואל יחצד ”ולוּ יזרע ואל יקצור” ).(Fakh 18–19

)דניאל ו .(27

זרף  zrpקל =] .קנה[ ∼ את

זחל zḥl

ראה דחל.

זיד zyd

וּכ ִדי
הַפְעֵל =] .הזיד ,פעל בזדון[ עומדְ :

← סביל :ראשא

ועבדיא זרפו ”הקרן שולמה והעבדים נקנו” )AECT-
֯
השלם

.(L 1:6

רוּחהּ ִתּ ְק ַפת ַל ֲהזָ ָדה ”וכשרם לבבו וחזקה רוחו
ִרם ִל ְב ֵבהּ וְ ֵ

הָפעל =] .נקנה[ עומד:

להזיד” )דניאל ה .(20

נקנתה ,נלקחה” ).(AECT-L 2:4
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ח

בוידרנג זך ”צמים ומתפללים ליהו אדון השמים שהראנו בוידרנג

חבז ḥbz

פַּעֵל =] .חבט ,הכה[ ∼ את :וכזי חבזו

אלהן בית ]אבי[ ”וכשהכו האלים את בית אבי” ).(Sf 3:24

חבל ḥbl
∼ את >פלוני<:

וּסגַ ר ֻפּם ַא ְריָ וָ ָתא וְ ָלא ַח ְבּלוּנִ י ”וסגר את
ֲ

הרס[ ∼ את:

הַפְעֵל =] .החווה[ ] .1כמו פַּעֵל ∼ [1

/ל>פלוני<:

פַּעֵל =] .חיבל[  =] .1פגע ,הזיק[

פי האריות ולא הזיקו לי”

הזה” )] (TAD A 4.8:15ראה סעיף .[5.5.1

)דניאל ו  =] .2 .(23השחית,

ואיש מנדעם באגורא זך לא חבל ”ואיש

דבר במקדש הזה לא חיבל” ).(TAD A 4.7:14

>דבר< את

וּפ ְשׁ ֵרהּ ַה ֲחוֹנִ י ”החלום ופשרו הודיעוני”
ֶח ְל ָמא ִ

וּפ ְשׁ ָרה
)דניאל ב  ← .(6השמטהְ :כּ ַען ָדּנִ יֵּ אל יִ ְת ְק ֵרי ִ
יְ ַה ֲחוֵ ה ”כעת דניאל ייקרא ופשרו יחווה”
סעיף  4.4.2הערה

.[61

)דניאל ב (7

] .2כמו פַּעֵל ∼ [2

]ראה

>דבר< את

/ל>פלוני< :החוין ספינתא … ואנחנה החוין לשמשלך
”הראָנו את הספינה … ואנחנו הראינו לשמשלך” )TAD A

התפַּעַל] .סביל של פַּעֵל  [2עומדַ :מ ְלכוּ ִדּי ְל ָע ְל ִמין ָלא

.(6.2:8

ִת ְת ַח ַבּל ”מלכות שלעולם לא תושחת” )דניאל ב .(44

ומצלין ליהו מרא שמיא זי החוין בוידרנג זך ”צמים

חדי ḥdy

קל =] .שׂמח[ עומד :שלמך שמעת שגיא

] .3כמו פַּעֵל  ∼ [3את/ל>פלוני< ב־ :וצימין

ומתפללים ליהו אדון השמים שהראנו בוידרנג הזה” )TAD A

חדית ”שלומך שמעתי ,מאוד שמחתי” )• .(TAD A 3.5:2

] (4.7:16ראה סעיף .[5.5.1

∼ ב־ :בשגיא בנן לבבך אל יחדה ובזעריהם ]…[ ”ברוב

חוט /ḥwṭחיט ḥyṭ

בנים לבבך אל ישמח ובמיעוטם אל יאבל” ).(TAD C 1.1:90
פַּעֵל =] .שׂימח[

ואחטנה ”כעת שלח לי את הלבוש
שלח לי לבשא זי עליך ֯

∼ ל־ :כן עב]דו[ כזי לי תחדון ”כך עשו

שאותי תשמחו” ).(TAD A 6.14:4

חוב ḥwb

שעליך ואתפרנו” ).(TAD D 7.21:5
שׁוּריָּ א
הַפְעֵל =] .תיקן[ ∼ את :ושורי אשכללו )ק’ וְ ַ

קל =] .חב ,היה חַייב[ ∼ את ל־:

אנחנה נחוב לך כסף כרשן ” 100אנחנו נחוב לך כסף ,מאה

כרשים” ).(TAD B 4.4:15
פַּעֵל =] .חִייב[ ∼ את >פלוני< את )בטקסט מקוטע(:
וחי֯ בונ֯ י֯ ֯מן ” […] 4וחייבוני …” ).(TAD B 8.6:10

חוי ḥwy

קל =] .תפר[ ∼ את :כען

ַשׁ ְכ ִללוּ( וְ ֻא ַשּׁיָּ א יַ ִחיטוּ ”ואת החומות ישלימו ואת היסודות

יתקנו” )עזרא ד .(12

חזי ḥzy

קל =] .ראה[  =] .1היה בעל כושר

א־חזַ יִ ן וְ ָלא־
אל ֵהי ַכ ְס ָפּא־וְ ַד ֲה ָבא … ִדּי ָל ָ
ראייה[ עומד :וְ ֵל ָ
ָשׁ ְמ ִעין ”ואת אלוהי הכסף והזהב … שלא רואים ולא שומעים”

פַּעֵל =] .חיווה[  =] .1הודיע[ ∼ >דבר<

)דניאל ה  =] .2 .(23קלט בעיניו או בשכלו[ ∼ את

וּפ ְשׁ ָרא ְל ַמ ְל ָכּא ֲא ַחוֵּ א ”ואודיע למלך את
ִ

/ל־ְ :דּנָ ה ֶח ְל ָמא ֲחזֵ ית ”חלום זה ראיתי” )דניאל ד • .(15

הפשר” )דניאל ב  ← .(24השמטהֱ :א ַמר ֶח ְל ָמא לעבדיך

ל־ק ֵבל ִדּי ֲחזֵ יתוֹן ִדּי ַאזְ ָדּא ִמנִּ י ִמ ְלּ ָתא ”מפני
∼ }תוכן{ָ :כּ ֳ

וּפ ְשׁ ָרא נְ ַחוֵּ א ”אמור החלום לעבדיך ,ופשרו
ְל ַע ְב ָדְך( ִ

שראיתם שהגזרה מוחלטת אצלי” )דניאל ב  ← .(8השמטה:

=] .2

י־מּ ִריטוּ גַ ַפּיהּ ”צופה הייתי עד שנמרטו כנפיה”
ָחזֵ ה ֲהוֵ ית ַעד ִדּ ְ

הראה[ ∼ >דבר< את/ל>פלוני< :ברכתכי לפתח זי יחוני

)דניאל ז ] .3 .(4בנימה של שמחה לאיד[ ∼ ב־ :כל

אפיך בשלם ”בירכתיך לפתח שיראני פנייך בשלום” )TAD

גברין זי בעו באיש לאגורא זך כל קטילו וחזין בהום

את

”כל האנשים שביקשו רעה למקדש הזה כולם נהרגו וראינו בהם”

/ל>פלוני< ב־ :צי]מן ומצלין ליהו מרא שמיא זי[ חוינא

)] (TAD A 4.7:17ראה סעיף  =] .4 .[5.5.1השגיח[ ∼ על:

את/ל>פלוני<:
)ק’

נודיע”

)דניאל ב (4

.(A 2.1:2

]ראה סעיף  4.4.2הערה

.[61

] .3עם נימה של שמחה לאיד[ ∼
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הוי חזית על ינקיא אלכי ”היי משגיחה על התינוקות האלה”

)] .5 .(TAD A 2.7:3בינוני פעול כשם תואר )= ראוי,
נאות([.
הַפְעֵל =] .הראה[ ∼ את/ל>פלוני< את :ברכנכן לפתח
זי יחזני אפיכן בשלם ”בירכנו אתכן לפתח שיראני פניכן

בשלום” ).(TAD A 2.5:2
”ואל יֵצא חציר ולא ייראה ירק” ).(Sf 1:A:28
קל =] .חיטא ,הקריב לשם כפרה על

וּצ ִפ ֵירי ִעזִּ ין לחטיא )ק’ ְל ַח ָטּ ָאה( ַעל־
חטא[ ← השמטהְ :

ָכּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ”שעירי עזים לחטא על כל ישראל” )עזרא ו .(17

חיט ḥyṭ
חיי ḥyy

קל =] .חי[ עומדַ :מ ְל ָכּא ְל ָע ְל ִמין ֱחיִ י

”המלך לעולם יחי” )דניאל ב .(4
שנוה ”לחיות נפשו ולאֱֹרך ימיו ולהרבות שנותיו” ).(Fakh 7
י־הוָ ה ָצ ֵבא ֲהוָ א ָק ֵטל וְ ִדי־
הַפְעֵל =] .החיה[ ∼ אתִ :דּ ֲ
ֲהוָ ה ָצ ֵבא ֲהוָ ה ַמ ֵחא ”את אשר היה רוצה היה הורג ואת אשר

היה רוצה היה מחייה” )דניאל ה (19
]= לימד[ ∼

>דבר< את

/ל>פלוני<] :אלה[ ֯מלי אחיקר שמה ספר חכים ומהיר
זי חכם לברה ”אלה מילות אחיקר שמו ,סופר חכם ומהיר,

שלימד את בנו” ).(TAD C 1.1:1

חלי ḥly

 =] .2 .(13החליף ,שימש כתחליף[ ∼ ל־] :כז[י֯ נדן
שמה ברי רבא והו יחלף לי ספר ”כשנדן שמו ,בני ,גדל ,והוא

הַפְעֵל =] .החליף )בסחר חליפין([ ∼

את

עם] :דמי

]ע[ם מנכי זנה ”דמי השדות
֯
חקל[תא אלך נתן אבי החלף

האלה נתן ,אבי ,החליף עם מנכי זה” )← .(TAD B 8.10:7

השמטה:

כען החלפי לי שערן ”כעת החליפי לי שעורים”

חמץ  ḥmṣקל =] .חמס ,גזל[ ∼ את

מן[…] :

עדבר נונין לאמר חמצת מני … נונן לא חמצ]ת מנך[
”… על דבר דגים ,לאמור :חמסת ממני … דגים לא חמסתי ממך”

פַּעֵל =] .חייה[ ∼ את :לחיי נבשה ולמארך יומוה ולכבר

חכם ḥkm

לוֹהי ”ושבע תקופות תחלופנה עליו” )דניאל ד
ִע ָדּנִ ין יַ ְח ְלפוּן ֲע ִ

).(TAD D 7.16:5

ראה חוט.

פַּעֵל.

חלף ḥlp

קל.

 =] .1חלף ,עבר[ עומד :וְ ִשׁ ְב ָעה

יחליף אותי )כ(סופר” ).(TAD C 1.1:18

ואל יפק חצר וליתחזה ירק
התפְּעֵל =] .נראה[ עומד֯ :

חטא ḥṭʾ

.(1.1:104

).(TAD B 7.1:3–4

חמר ḥmr

קל =] .כעס[ ∼ על :אבוהי זי אסרחאדן

זנה מלכא חמר עליך ”אביו של אסרחדון זה ,המלך ,כעס עליך”

).(TAD C 1.1:47

חנן ḥnn

קל =] .חנן ,ריחם[ ∼ את :וחטיך )ק’

יָתְך ְבּ ִמ ַחן ֲענָ יִ ן ”וחטאיך בצדקה
וַ ֲח ָט ָאְך( ְבּ ִצ ְד ָקה ְפ ֻרק וַ ֲעוָ ָ

סַלֵּק ,ועוונותיך בחנון עניים” )דניאל ד .(24
וּמ ְת ַחנַּ ן
התפַּעַל =] .התחנן ,ביקש[ ← השמטהָ :בּ ֵעא ִ

קל =] .מתק ,נעם[ עומד :אל תחלי ואל

]ל[עוך ”אל תמתק ולא יבלעוך” ).(TAD C 1.1:148
]י[ב ֯
֯

ֳק ָדם ֱא ָל ֵההּ ”מבקש ומתחנן לפני אלוהיו” )דניאל ו .(12

חסן ḥsn

הַפְעֵל =] .ירש ,החזיק כיורש[ ∼ את:

יהחלה מררותא
הַפְעֵל =] .המתיק ,הנעים[ ∼ את :כפן ֯

כוּתא ַעד־
ישׁי ֶע ְליוֹנִ ין וְ יַ ְח ְסנוּן ַמ ְל ָ
כוּתא ַק ִדּ ֵ
וִ ַיק ְבּלוּן ַמ ְל ָ

”רעב ימתיק את המרירות” ).(TAD C 1.1:123

ָע ְל ָמא ”ויקבלו את המלכות קדושי עליונים ויירשו את המלכות

חלל ḥll

התפְּעֵל =] .נבקע ,נשבר[ עומד] :קרית[

בפקד]ן[
֯
עד עולם” )דניאל ז  ← .(18השמטה :איתי זי

רשיען ביום רוח תתחלל ובשהינן יצעון תרעיה ”קרית

הפקדו והו החסן ולא התיב לה ”יש )נכסים( שבפדקון

רשעים ביום רוח תיבקע ובסערה ימוטו שעריה” )TAD C

הופקדו והוא החזיק כיורש ולא השיב לו” ).(TAD B 2.9:7
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חסר ḥsr

קל =] .חסר ,לא החזיק או הכיל בכמות

מספקת[ ∼ את :באר חדה זי בניה בג]ו[ ב]י[רתא ומין
לא חסרה להשקיא חילא ”באר אחת שבנויה בתוך הבירה

ומים לא חסרה להשקות את החיל” ).(TAD A 4.5:7

חצד ḥṣd

).(TAD B 1.1:7

← השמטה :ולזרע ואל יחצד ”ולוּ יזרע ואל יקצור” )Fakh

.(19

חצל ḥṣl

חשׂך  ḥśkהַפְעֵל =] .חסך[ ∼ את
>דבר<:

>פלוני< מן

אל תהחשך ברך מן חטר ”אל תחסוך את בנך

ממקל” )] (TAD C 1.1:176ראה סעיף  5.10.3.1הערה .[327

קל =] .קצר[ ∼ >שדה< :וחקלא

נפש]ך[ ”והשדה תקצור בעצמך”
֯
ותחצד

אל הבית שלי” ).(TAD A 6.11:6

פַּעֵל =] .חילץ[ ∼ את מן :ואנה אחצלך

חתם ḥtm

קל =] .חתם ,סגר בחותם[ ∼ את:

ל־פּם גֻּ ָבּא וְ ַח ְת ַמהּ ַמ ְל ָכּא
יתיִ ת ֶא ֶבן ֲח ָדה וְ ֻשׂ ַמת ַע ֻ
וְ ֵה ָ
נוֹהי ”והובאה אבן אחת והונחה על
וּב ִעזְ ָקת ַר ְב ְר ָב ִ
ְבּ ִעזְ ְק ֵתהּ ְ

פי הבור וחתמהּ המלך בטבעתו ובטבעת שריו” )דניאל ו .(18

מן כל ]מלכיא אל[ ”ואני אחלצך מכל המלכים האלה” )Zak

ט

.(1:14

חצף ḥṣp

הַפְעֵל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )=

דחוף ,תקיף([.

חרב ḥrb

ל־דּנָ ה ִק ְריְ ָתא
הָפעל =] .הוחרב[ עומדַ :ע ְ

ָדְך ָה ָח ְר ַבת ”על כן עיר זאת הוחרבה” )עזרא ד .(15

חרך ḥrk

אשׁהוֹן
וּשׂ ַער ֵר ְ
התפַּעַל =] .נחרך[ עומדְ :

ָלא ִה ְת ָח ַרְך ”ושֵׂער ראשם לא נחרך” )דניאל ג .(27

טאב /ṭʾbטיב /ṭybיטב yṭb

קל=] .

וּמה ִדי עליך )ק’
טוב[ ] .1בציון המעריך[ ∼ עלָ :
יטב ִבּ ְשׁ ָאר ַכּ ְס ָפּא וְ ַד ֲה ָבה
ֲע ָלְך( וְ ַעל־אחיך )ק’ ֶא ָחְך( יִ ַ
ְל ֶמ ְע ַבּד ִכּ ְרעוּת ֱא ָל ֲהכֹם ַתּ ַע ְבדוּן ”ומה שעליך ועל אחיך ייטב
לעשות בשאר הכסף והזהב ,כרצון אלוהיכם תעשו”

)עזרא ז

 ∼ • .(18אל :ולמען אמרת פמה אל אלהן ואל אנשן

חשׁב  ḥšbקל =] .חשב ,ראה דבר כ–[ ∼ את

תיטב ”ולמען תיטב אמרת פיו לאלים ולאנשים” )• .(Fakh 15

}פרדיקט{ ← סביל :וְ ָכל־דארי )ק’ ָדּיְ ֵרי( ַא ְר ָעא ְכּ ָלה

∼ בעיני :מה טב בעיני אעבד להם ”מה )ש(טוב בעיניי אעשה

ֲח ִשׁ ִיבין ”וכל תושבי הארץ כאין נחשבים” )דניאל ד .(32

להם” )] .(Sf 3:3ראה סעיף  .2 .[5.1.3טיב לבב >פלוני< ב־

חשׁח ḥšḥ

קל] .בינוני בלבד = צריך[ ∼ לפעול:

= פלוני מרוצה מן:

וטיב לבבן בדמיא זי יהבת לן ”וטוב

בוּתְך ”לא צריכים
ל־דּנָ ה ִפּ ְתגָ ם ַל ֲה ָת ָ
א־ח ְשׁ ִחין ֲאנַ ְחנָ ה ַע ְ
ָל ַ

לבבנו בכספים שנתת לנו” ).(TAD B 3.4:6

אנחנו להשיבך על עניין זה” )דניאל ג .(16

הַפְעֵל =] .1 .היטיב ,שיפר[ ∼ את :ואחזת בית אבי

חשׁי ḥšy

]י[חשה
֯
קל =] .שתק ,החריש[ עומד:

]גורם של קל  ∼ [2לבב >פלוני< ב־ :הוטבתם לבבן

ולא יע]נה[ ”יחריש ולא יענה” ).(TAD C 1.1:194

חשׁל ḥšl

והיטבתה ”ואחזתי בית אבי והיטבתיו” ).2 .(BarRak 1:12

ל־ק ֵבל
קל =] .1 .מחץ ,רוצץ[ ∼ אתָ :כּ ֳ

ִדּי ַפ ְרזְ ָלא ְמ ַה ֵדּק וְ ָח ֵשׁל כּ ָֹלּא ”מפני שהברזל מדק ומוחץ הכול”

באלך נכסיא וטיב לבבן בגו ”היטבתם לבבנו בנכסים האלה

וטוב לבבנו בכך” ).(TAD B 2.9:8

)דניאל ב  =] .2 .(40שילם ,נתן )?([ ∼ את על :והלכא

טוח ṭwḥ

לקבל זי קדמן פמון אבוהי הוה חשל יחשל על ביתא

טח ברהן וחצתא ”עזרדד גובל ב)קרקע שניתנה כ(משכון

זילי ”ואת מס ההלך ,כפי שלפנים פמון אביו היה משלם ,ישלם

והמרעה” ).(AECT-L *25:6
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קל =] .היה סמוך ,גבל[ ∼ ב־ :עזרדד

ארמית קדומה ,ארמית ממלכתית וארמית מקראית

טחן ṭḥn

לה
קל =] .טחן[ ← השמטה :ולטחנו ֯

”ולא טחנו לו” ).(AssOstr 8

יבל ybl

טיב ṭyb

ראה טאב.

טלל ṭll

ֹתוֹהי ַתּ ְט ֵלל
קל =] .חסה[ ∼ ב)מקום(ְ :תּח ִ

 =] .2 .(1.1:48העביר ממקום למקום[ ∼ את :הביה
לגמריה בר אחיו … ובלוה לאוריא ”תניה לגמריה בן אחיו

… והובילוה לאוריא” ).(TAD D 7.9:3

קל =] .1 .טעם ,העריך[ ∼ את :טעמת

אנ֯ זעררתא מררתא ו]טעמ[א חסין ולא איתי זי ]מ[ריר
מן ענוה ”טעמתי את העוזרר המר והטעם חזק ,אך אין מר מעוני”

) =] .2 .(TAD C 1.1:89החליט ,קבע )?([ ∼ }תוכן{:
יטעם כא ”יחליט כך” ).(AssOstr 8
פַּעֵל =] .האכיל[ ∼ את/ל>פלוני< >מאכל<ִ :ע ְשׂ ָבּא

תוֹרין יְ ַט ֲעמוּנֵּ הּ ”עשב כשוורים יאכילוהו” )דניאל ה .(21
ְכ ִ

טען ṭʿn

קל =] .הוביל[  =] .1הוליך[ ∼

את

>פלוני< :יבלתך לביתא זילי ”הובלתיך לבית שלי” )TAD C

ֵחיוַ ת ָבּ ָרא ”תחתיו יחסו חיות השדה” )דניאל ד .(9

טעם ṭʿm

י

קל סביל =] .הועבר ממקום למקום[ עומד :אל תרו
מן נבושה בר פטחנם אפי יבל ”אֶל תרו מ)ידי( נבושה בן

תטחנם) ,ל(אפי יובא )המכתב(” ).(TAD A 2.5:10
הַפְעֵל =] .העביר ממקום למקום[ ∼ את :וְ ֵה ֵיבל ִהמּוֹ

ְל ֵה ְיכ ָלא ִדּי ָב ֶבל ”והוביל אותם להיכל שבבבל” )עזרא ה .(14

ידי ydy

הַפְעֵל =] .הודה[ ∼ ל־ָ :לְך ֱא ָלהּ ֲא ָב ָה ִתי

וּמ ַשׁ ַבּח ֲאנָ ה ”לך אלוהי אבותיי מודה ומשבח אני”
הוֹדא ְ
ְמ ֵ

)דניאל ב .(23

קל =] .טען[  =] .1העמיס[ ∼ את:

ידע ydʿ

קל =] .ידע[ } ∼ .1תוכן{ :וְ ִתנְ ַדּע ִדּי

נשאית חלא וטענת מלח ולא איתי זי יקיר מן נ֯ ֯כ]רי[

ִק ְריְ ָתא ָדְך ִק ְריָ א ָמ ָר ָדא ”ותדע כי עיר זאת עיר מורדת” )עזרא

”נשאתי חול וטענתי מלח ואין כבד מנָּכרי” ).(TAD C 1.1:159

ד  ← .(15קידום התוכן :בזנה זי עביד לן כלא ארשם לא

 =] .2הטיל[ ∼ >חובה< ל>פלוני< :וטענוך לי מומאה

ידע ”בזה שנעשה לנו כולו ארשם לא ידע” )(TAD A 4.7:30

למומא ביהו ”והטילו עליך שבועה לי להישבע ביהו” )TAD B

]ראה סעיף  5.5.3הערה  ∼ • .[96את :וְ ַר ְעיוֹנֵ י ִל ְב ָבְך ִתּנְ ַדּע
”ורעיונות לבבך תדע”

.(2.2:6

)דניאל ב ] .2 .(30בינוני פעול =

י־אזַ ְלנָ א ִליהוּד
יע ֶל ֱהוֵ א ְל ַמ ְל ָכּא ִדּ ֲ
ידוע[ ∼ ל>פלוני< :יְ ִד ַ
קל סביל] .סביל של קל  ∼ [2ל>פלוני< :ומומא טעינת

ְמ ִדינְ ָתּא ”יהי ידוע למלך כי הלכנו ליהודה המדינה” )עזרא ה

לה וימאת לה כזי זילי הי ”ושבועה לו הוטלה )עליי( ונשבעתי

.(8

לו כי שלי היא” ).(TAD B 2.3:24

טרד ṭrd

התפְּעֵל =] .נודע[ ∼ ל>פלוני< :יתי]דע[ למראן לקבל

קל =] .גירש ,הרחיק[ ∼ ל>פלוני< מן:

ן־אנָ ָשׁא ”ומגרשים אותך מן האדם”
וְ ָלְך ָט ְר ִדין ִמ ֲ

)דניאל ד

.(22

זנה זי אנחנה אמרן ”יוודע לאדוננו כפי זה שאנחנו אומרים”

).(TAD A 4.5:10
הַפְעֵל.

]= הודיע[ ∼ את/ל>פלוני< >דבר<ְ :בּ ַרם

הוֹד ִענֵּ הּ ”ברם את הכתב
וּפ ְשׁ ָרא ֲא ְ
ְכּ ָת ָבא ֶא ְק ֵרא ְל ַמ ְל ָכּא ִ

∼ את

ן־אנָ ָשׁא ְט ִריד
וּמ ֲ
קל סביל =] .גורש ,הורחק[ ∼ מןִ :

אקרא למלך ואת הפשר אודיענו” )דניאל ה • .(17

”ומן האדם גורש” )דניאל ד .(30

ל־כּ ֲהנַ יָּ א …
הוֹד ִעין ִדּי ָכ ָ
וּלכֹם ְמ ְ
/ל>פלוני< }תוכן{ְ :

317

הענף הארמי
ִמנְ ָדּה ְבלוֹ וַ ֲה ָלְך ָלא ַשׁ ִלּיט ְל ִמ ְר ֵמא ֲע ֵליהֹם ”ומודיעים לכם

יזף yzp

כי כל הכהנים … מסי מנדה ,בלו והלך אין רשאי להטיל עליהם”

מנך ויהבת לי כנתן ”ולויתי ממך ונתת לי כוסמת” )TAD B

)עזרא ז .(24

 ← .(3.13:3השמטה :זף דגנא וחנטתא זי תאכל ”לוה את

יהב yhb
∼ את:

קל =] .שאל ,לוה[ ∼

את

מן :ויזפת

הדגן והחיטה אשר תאכל” ).(TAD C 1.1:129
קל =] .נתן[  =] .1הציב ,קבע[

ירוּשׁ ֶלם ”הציב
י־בית ֱא ָל ָהא ִדּי ִב ְ
יְ ַהב ֻא ַשּׁיָּ א ִדּ ֵ

יסודות בית האלוהים שבירושלים”

מסר ,העניק ,העביר[ ∼

את

)עזרא ה .(16

=] .2

יאן
וּמ ְתּנָ ן ַר ְב ְר ָבן ַשׂגִּ ָ
ל־ַ :

ב־להּ ”ומתנות רבות וגדולות נתן לו” )דניאל ב • .(48
יְ ַה ֵ

יחד yḥd

הַפְעֵל =] .איחד ,אסף[ ∼ את :והוחד

עלי ברהדד בר חז֯ אל מלך ארם ש]…[ עשר מלכם ”ואסף

נגדי בר–הדד בן חזאל מלך ארם …–עשר מלכים” ).(Zak 1:4

יחט yḥṭ

קל סביל =] .הוכן ,הוצב[ עומד] :מן[

∼ את על :והן איתי כסף הבי עלוהי ”ואם יש כסף ,תני לו”

אחר]ן י[הנשגון כדבתה
֯
יחיט ועל
קדמן כרסאא לכדבא ֯

שע]רן[
) ∼ • .(TAD A 3.4:4את על יד :יהבת על ידן ֯

וירוקן באנפוהי ”בתחילה הכס לכזבן יוצב ולבסוף ישיגו את

”נתת על ידנו שעורים”

).(TAD B 4.4:3

 =] .3הסגיר[

כזביו וירקו בפניו” ).(TAD C 1.1:133

ן־דּי ַה ְרגִּ זוּ ֲא ָב ֳה ַתנָ א ֶל ֱא ָלהּ ְשׁ ַמיָּ א יְ ַהב
∼ את בידָ :ל ֵהן ִמ ִ

יטב yṭb

ְך־בּ ֶבל ”מפני שהרגיזו אבותינו את
בוּכ ְדנֶ ַצּר ֶמ ֶל ָ
ִהמּוֹ ְבּיַ ד נְ ַ

יכל /yklכהל khl

אלוהי השמים ,נתן אותם ביד נבוכדנצר מלך בבל”

)עזרא ה

 =] .4 .(12מכר[ ∼ >דבר< ל>פלוני< ב>מחיר< :בעי
אש זי יזבן ביתא ]ר[בא זי הודו והבה לה בכספא זי
יקום עלוהי ”בקש איש שיקנה את הבית הגדול של הודו ותנהו

לו בכסף שייקבע לו” )] (TAD A 3.8:6ראה סעיף .[5.4.1

ראה טאב.
קל.

 =] .1יכול ,היה

ל־יַבּ ְשׁ ָתּא ִדּי ִמ ַלּת
יתי ֲאנָ שׁ ַע ֶ
א־א ַ
מסוגל[ ∼ לפעולָ :ל ִ
יוּכל ְל ַה ֲחוָ יָ ה ”אין איש על האדמה שאת דבר המלך
ַמ ְל ָכּא ַ
יוכל להודיע”

)דניאל ב .(10

 ∼ .2ל>פלוני< = גבר

יָכ ָלה ְלהוֹן
ישׁין וְ ְ
ם־ק ִדּ ִ
על פלוני :וְ ַק ְרנָ א ִד ֵכּן ָע ְב ָדה ְק ָרב ִע ַ
”והקרן הזאת עורכת קרב עם קדושים ויכולה להם”

וּל ַבב ֱאנָ שׁ
קל סביל =] .נמסר ,הוענק ,הועבר[ ∼ ל־ְ :
יְ ִהיב ַלהּ ”ולב אדם ניתן לה” )דניאל ז  ∼ • .(4על :אגרת מן

)דניאל ז

.(21
הַפְעֵל =] .סמך ,הבטיח[ ∼ את על :אל תוכל המו על

ארשם יהבת על פס]מש[ך בר עחחפי ”איגרת מן ארשם

אחרנן ”אל תסמוך אותם על אחרים )= אל תתלה את הטיפול

ניתנה אל פסמשך בן עחחפי” ).(TAD A 6.15:1

בהם באחרים(” ).(TAD D 7.6:4

וּמאנַ יָּ א
התפְּעֵל =] .1 .נמסר ,הוענק ,הועבר[ ∼ ל־ָ :
י־מ ְתיַ ֲה ִבין ָלְך ְל ָפ ְל ָחן ֵבּית ֱא ָל ָהְך ”והכלים שניתנים לך
ִדּ ִ

לפולחן בית אלוהיך” )עזרא ז  ∼ • .(19על יד :אשרנא
זנה יתיהב ֯על יד שמו בר כנופי ”האבזרים האלה יינתנו על

יד שמו בן כנופי” ) ← .(TAD A 6.2:21השמטה :ויהוספון
על עקיא זי יתיהב ”ויוסיפו על העצים שיינתנו” )TAD A

ילד yld

קל.

∼ >צאצאים< ל>אב<:

בנן זי תלד לי מפטחיה ”בנים

שתלד לי מפטחיה” ).(TAD B 2.6:33

ילל yll

הַפְעֵל =] .היליל ,יילל[ עומד :בזע כתונה

הילל ”קרע כותנתו ,יילל” ).(TAD C 1.1:41

ימא /ymʾימי ymy

ד־ע ָדּן
 =] .2 .(6.2:18הוסגר[ ∼ ביד :וְ יִ ְתיַ ֲהבוּן ִבּ ֵידהּ ַע ִ

∼ ל>פלוני<

וְ ִע ָדּנִ ין ”ויינתנו בידו עד עידן ועידנים” )דניאל ז .(25

לו כי שלי היא”
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]= >אם< הביאה לעולם[

קל.

]= נשבע[

}תוכן{ :וימאת לה כזי זילי הי ”ונשבעתי

) ← .(TAD B 2.3:24קידום התוכן:

ארמית קדומה ,ארמית ממלכתית וארמית מקראית
ארקא זך זי ימאת לי על דברה ”הקרקע הזאת שנשבעת

יסר ysr

לי על דברהּ” ) ← .(TAD B 2.2:8השמטה :ימאת לי ביהו

זי יתאלף ויתסר ויתשים ארחא ברגלו]הי[ ”הבן שיאולף

והוטבת לבבי על ארקא זך ”נשבעת לי ביהו והיטבת לבבי

ויִוָּסֵר ויושמו האזיקים ברגליו” ).(TAD C 1.1:175

על הקרקע הזאת” ).(TAD B 2.2:11

יעט yʿṭ

הַפְעֵל =] .השביע[ ∼

את

התפְּעֵל =] .יוסר ,נענש[ עומד :ברא

קל] .בינוני בלבד ,כשם עצם )= יועץ([.

>פלוני< }תוכן{ :הומיתך

התפַּעַל =] .נועץ ,החליט[ ∼ לפעולִ :א ְתיָ ַעטוּ כֹּל ָס ְר ֵכי

בל ונבו זי ארחא זנה יהוה עדה איש אל יעמל

וּל ַת ָקּ ָפה ֱא ָסר ”נועצו כל
כוּתא … ְל ַקיָּ ָמה ְקיָ ם ַמ ְל ָכּא ְ
ַמ ְל ָ

”השבעתיך )ב(בל ונבו ,אשר דרך זאת יחצה ,איש אל יטריד )אותי(”

שרי המלכות … להקים את צו המלך ולקבוע איסור” )דניאל ו

).(Daskyleion 1:2

.(8

ימי ymy

ראה ימא.

יצב yṣb

יני yny

הַפְעֵל =] .הונה ,דיכא[ ∼ את :ולאש

יעיְ ָתא ”אז רציתי לוודא
ל־חיוְ ָתא ְר ִב ָ
ֱא ַדיִ ן ְצ ִבית ְליַ ָצּ ָבא ַע ֵ

פַּעֵל =] .אישר ,וידא ,נתן תוקף[ עומד:

י֯ ֯הוננה הן יהונה בקר]…[ ”ולא איש יונהו ,אם יונהו …” )Sf

אודות החיה הרביעית” )דניאל ז .(19

.(2:B:16

יצף yṣp

ינק ynq

קל =] .ינק[ ∼ >משקה< :כי לא ]ישא[ל

קל =] .דאג[ ∼ ל־ :אל תצפו לי לכן אנה

יצף ”אל תדאגו לי ,לכם אני דואג” ).(TAD A 2.4:12

]נמרא[ שלם טביא להן למונק דמה ”כי לא ישאל הנמר את

יקד yqd

שלום הצבי אלא לינוק דמו” ).(TAD C 1.1:168

תקד שעותא זא באש כן תקד ארפד ”כשם שתישרף
֯
איך זי

קל =] .יקד[  =] .1בער ,נשרף[ עומד:

הַפְעֵל =] .היניק[ ∼ את :ומאה סור להינקן עגל ואל

השעווה הזאת באש ,כן תישרף ארפד”

ירוי ”ומאה פרות לוּ יניקו עגל ואל ירווה” ).(Fakh 20

>אש< בערה ,דלקה[ עומד:

יסף ysp

הַפְעֵל =] .הוסיף ,צירף[ ∼ את על:

)=] .2 .(Sf 1:A:35

נוּרא יָ ִק ְד ָתּא ”כבשן
ַאתּוּן ָ

האש היוקדת” )דניאל ג .(6

ויהוספון על עקיא זי יתיהב על טף בארכא לחד פשכן

יקף yqp

תלתה חפוש ”ויוסיפו על העצים שיינתנו :תוספת על ”טף”) ,כל(

את מקיפיי” ).(Sf 1:B:29

אחד באורך שלושה טפחים” ) ← .(TAD A 6.2:18השמטה:

יקר yqr

ומן אתר אחרן לא תבעון ולא תהוספון על ביתא זילי

שבקת לרחמיך והוקרת ל]…[ ”עזבת את אוהביך והוקרת

”וממקום אחר לא תבקשו ולא תוסיפו על הבית שלי” )TAD A

את …” ) =] .2 .(TAD C 1.1:112הכביד[ ∼ את֯ :ע ֯ל זי

.(6.10:9

ש]מעת[ הוקר לבב ”ועל אשר שמעת הכבד לב” )TAD C

כוּתי
ל־מ ְל ִ
הָפעל =] .הוּסף ,ניתן בנוסף[ ∼ ל־ :וְ ַע ַ

.(1.1:82

הוּס ַפת ִלי ”ועל מלכותי כֻּנַּנתי וגדולה
יַתּ ָירה ְ
ָה ְת ְקנַ ת ְוּרבוּ ִ

ירת yrt

קל =] .ירש[  =] .1החליף כבעל

את

>פלוני< :תמות מפטחיה … אסחור הו

קל =] .הקיף[ ∼ את:

הַפְעֵל.

ו֯ תקף יקפי ”ותקיף

 =] .1הוקיר[ ∼ את/ל־:

יתרה הוספה לי” )דניאל ד .(33

נכס[ ∼

אִתַּפְעַל =] .התווסף ,נוסף[ ∼ על :כספא זי אתוסף על

ירתנה בנכסיה וקנינה ”תמות מפטחיה … אסחור הוא ירשנה

מכס פטאסי בר ]…[ ”הכסף שהתווסף על מכס פטאסי בן …”

בנכסיה וקניינה” ) =] .2 .(TAD B 2.6:21קיבל לרשותו[

).(TAD C 3.11:8

∼ >נכס<:
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שר]ש[ה אשם ”ואל יירש צאצאו שֵׁם”
ואל ירת ֯

הענף הארמי

כ

)] (Sf 1:C:24ראה סעיף .[5.10.3.1

ישׁב /yšbיתב ytb

קל =] .ישב[ =] .1

עבר לתנוחת ישיבה[ עומדַ :עד ִדּי ָכ ְר ָסוָ ן ְר ִמיו וְ ַע ִתּיק
יוֹמין יְ ִתב ”עד שהוצבו כיסאות ועתיק הימים ישב”
ִ

ז .(9

)דניאל

וּשׁ ָאר ְכּנָ וָ ְתהוֹן
 =] .2גר ,שהה[ ∼ ב)מקום(ְ :

יָת ִבין ְבּ ָשׁ ְמ ָריִ ן ”ושאר חבריו שיושבים בשומרון”
ִדּי ְ

)עזרא

ד ] .3 .(17במובן של תפיסת השלטון[ ∼ על >כס<:
בר]י[ זי ישב על כהסאי ”בני שישב על כיסאי” ).(Sf 3:17
• ∼ ב>כס< :ראש מלוכתא כזי ארתחשסש מלכא יתב
בכרסאה ”ראשית המלכות ,כשארתחשסש המלך ישב בכיסאו”

).(TAD B 2.2:2
הַפְעֵל] .1 .גורם של קל  ∼ [2את >פלוני< ב)מקום(:
הוֹתב ִהמּוֹ ְבּ ִק ְריָ ה ִדּי
וּשׁ ָאר ֻא ַמּיָּ א ִדּי ַהגְ ִלי ָא ְסנַ ַפּר וְ ֵ
ְ

כבר kbr

ולמארך יומוה ולכבר שנוה ”לחיות נפשו ולאֱֹרך ימיו ולהרבות

שנותיו” ).(Fakh 8

כבשׁ kbš

ואיש לי יכבשנהי עבד ”לא אוכל אני ,אוריה ,ובן ובת שלי ,אח

ואחות שלי ואיש שלי לכובשו )ל(עבד” ).2 .(TAD B 3.9:5
]= רכש ,השיג[ ∼ את :כבש חכמה ”כובש חכמה” )TAD

.(C 1.1:187

כדב kdb

את

כון kwn

שומרון”

>פלוני< על >כס< :בצדק אבי ובצדקי הושבני מראי
רכבאל ומראי תגלתפליסר על כרסא אבי ”ב)זכות( צדק
אבי וב)זכות( צדקי הושיבוני אדוני רכב–אל ואדוני תגלת פלאסר

על כיסא אבי” ).(BarRak 1:5

ישׁר yšr

הַפְעֵל =] .שלח ,שיגר[ ∼ את ל־ :הושרי לי

זעיר לחמא יומא זנה ”שגרי לי קצת לחם היום הזה” )TAD

.(D 7.48:2

פַּעֵל =] .כיזב ,שיקר[ עומד֯ :כ]ד[י֯ ֯ב זי

יכדב ”כזבן שיכזב” ).(TAD C 2.1:11:65

ָשׁ ְמ ָריִ ן ”ושאר האומות שהגלה אסנפר והושיב אותן בעיר

)עזרא ד .(10

קל =] .כבש[  =] .1שם תחת שליטתו[

∼ את :לא אכהל אנה אוריה ובר וברה לי אח ואחה לי

כהל khl

] .2גורם של קל ∼ [3

פַּעֵל =] .הִרבה[ ∼ את :לחיי נבשה

ראה יכל.
פַּעֵל =] .כונן[ ∼ את :ומן אחר כן יבל

לכננה חדס ”ומישהו אחרי כן — )כשהדמות( תִּבְלֶה ,לוּ יכוננה

מחדש” ).(Fakh 11

כטל kṭl

ראה קטל.

כלא /klʾכלי kly
עצר[

קל =] .כלא[  =] .1אסר,

∼ את/ל־ :חורי יהב לי כזי כלוהי על כדא ”חורי

נתן לי כשכלאוהו על )דבר( הכד”

)=] .2 .(TAD A 4.2:13

לא נתן ,שלל[ ∼ >דבר< מן >פלוני<] :י[כלאו מנה לחם

יתב ytb

ראה ישׁב.

יתר ytr

הַפְעֵל =] .הותיר[  =] .1עשה למעולה,

ומין ”יכלאו ממנו לחם ומים” )] (TAD D 7.10:3ראה סעיף

עשה שיתעלה[ ∼ את :דמותא זאת עבד אל זי קדם
הותר ”את הדמות הזאת עשה ,על )פני( מה ש)היה( קודם עשה

שיתעלה” ) =] .2 .(Fakh 15החזיק בכמות יתרה ,נותר
לו[ ∼ את :הן חזית מה אתרתן אתננה בתקבה  1לאטי

 =] .3 .[5.10.3.1הניא[ ∼ את >פלוני< לפעול :לא אכהל
אכלאנך למבנה עלוי אגרא זך זילך הן כליתך אנתן לך
כסף ”לא אוכל להניאך לבנות עלי הקיר הזה שלך ,אם אניאך

אתן לך כסף” ).(TAD B 2.1:6–7

כלי kly

ראה כלא.

”אם אראה מה הותרתן )= מה נותר לכן( ,אתננה ב)תמורה ל(כד

כלל kll

אחד לאטי” ).(TAD A 2.1:5

”השלימוֹ בשנת .(TAD D 23.1:13:2) ”5
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קל =] .השלים[ ∼ את :כללה בשנת 5

ארמית קדומה ,ארמית ממלכתית וארמית מקראית

שפעל =] .השלים[ ∼ אתַ :בּיְ ָתא ְדנָ ה ְל ִמ ְבנְ יָ ה וְ ֻא ַשּׁ ְרנָ א

).(TAD C 1.1:127

ְדנָ ה ְל ַשׁ ְכ ָל ָלה ”בית זה לבנות וחומות אלה להשלים” )עזרא ה

כרז krz

.(3

כוּתא ”והכריזו עליו כי
י־ל ֱהוֵ א ַשׁ ִלּיט ַתּ ְל ָתּא ְבּ ַמ ְל ָ
לוֹהי ִדּ ֶ
ֲע ִ

השתפעל] .סביל של שפעל[ עומדֵ :הן ִק ְריְ ָתא ָדְך
שׁוּריָּ ה יִ ְשׁ ַתּ ְכ ְללוּן ”אם העיר הזו תיבנה וחומותיה
ִתּ ְת ְבּנֵ א וְ ַ

יושלמו” )עזרא ד .(13

כנשׁ knš

בוּכ ְדנֶ ַצּר ַמ ְל ָכּא
קל =] .כינס[ ∼ ל־ :וּנְ ַ

המלך שלח לכנס את האחשדרפנים ,הסגנים והפחות”

)דניאל

ג .(2
]= התכנס[ עומד :ויתכנשון אלהי מצרין

”ויתכנסו אלוהי מצרים” ).(TAD C 1.2:25
וּמ ְת ַכּנְּ ִשׁין ֲא ַח ְשׁ ַדּ ְר ְפּנַ יָּ א
התפַּעַל =] .התכנס[ עומדִ :
וּפ ֲחוָ ָתא וְ ַה ָדּ ְב ֵרי ַמ ְל ָכּא ”ומתכנסים האחשדרפנים,
ִסגְ נַ יָּ א ַ

הסגנים והפחות ויועצי המלך” )דניאל ג .(27

כסא ksʾ

יהיה שליט שלישי בממלכה” )דניאל ה .(29

כרי kry

התפְּעֵל =] .היה קצר[ עומדֶ :א ְת ְכּ ִריַּ ת

רוּחי ֲאנָ ה ָדנִ יֵּ אל ְבּגוֹא נִ ְדנֶ ה ”קצרה רוחי אני ,דניאל ,בתוך
ִ

וּפ ֲחוָ ָתא ”ונבוכדנצר
ְשׁ ַלח ְל ִמ ְכנַ שׁ ַל ֲא ַח ְשׁ ַדּ ְר ְפּנַ יָּ א ִסגְ נַ יָּ א ַ

התפְּעֵל.

הַפְעֵל =] .הכריז[ ∼ }תוכן{ :וְ ַה ְכ ִרזוּ

קל =] .רדף[ ∼ את […] :מן ֯שנ֯ ֯ה יקרקן

נדנהּ” )דניאל ז .(15

כשׁר kšr

קל =] .התאים ,היה ראוי[ ∼ ל־ :זי

יכשר לעשך ]…[ ”אשר יכשר ל…” ).(TAD C 3.22:6

כתב ktb
∼ את:

קל =] .כתב[  =] .1העלה על הכתב[

אשׁיהֹם ”שנכתוב
ִדּי נִ ְכ ֻתּב ֻשׁם־גֻּ ְב ַריָּ א ִדּי ְב ָר ֵ

את שם האנשים שבראשם”

)עזרא ה } ∼ • .(10תוכן{:

ל־ע ְמ ַמיָּ א … ְשׁ ָל ְמכוֹן יִ ְשׂגֵּ א
אדיִ ן ָדּ ְריָ וֶ שׁ ַמ ְל ָכּא ְכּ ַתב ְל ָכ ַ
ֵבּ ַ
”אז כתב דריוש המלך לכל העמים … :שלומכם ישׂגה”

)דניאל

ו  ← .(26השמטה :וְ ָכ ְת ָבן ָל ֳק ֵבל נֶ ְב ַר ְשׁ ָתּא ַעל־גִּ ָירא
”וכתבו מול הנברשת על הסיד”

)דניאל ה .(5

=] .2

ויכסאן המו ”… מכאן יימלטו וירדפו אותם” ).(AssOstr 16
֯

חיבר ,יצר בכתיבה[ ∼ >מסמך<ְ :כּ ַתבוּ ִאגְּ ָרה ֲח ָדה

פַּעֵל =] .כיסה ,הסתיר ,עטף בכיסוי[

רוּשׁ ֶלם ְל ַא ְר ַתּ ְח ַשׁ ְשׂ ְתּא ַמ ְל ָכּא ”כתבו איגרת אחת על
ַעל־יְ ְ

כסי ksy

∼ >מכוסה< :אל תכסה מלת מלך רפאה תהוי ]ללב[בך

ירושלים לארתחששׂתא המלך” )עזרא ד .(8

”אל תכסה מילת מלך ,רפואה תהיה ללבבך” ).(TAD C 1.1:84

קל סביל.

התפַּעַל =] .נסתר ,הוסתר[ ∼ מן >פלוני< :זי תעבדון

לוֹהי וְ ִכ ְדנָ ה ְכּ ִתיב ְבּגַ וֵּ הּ ְל ָד ְריָ וֶ שׁ ַמ ְל ָכּא ְשׁ ָל ָמא
ְשׁ ַלחוּ ֲע ִ

לה לא יתכסון מן ענני ”אשר תעשו לו לא ייסתר מענני” )TAD

כ ָֹלּא ”איגרת שלחו אליו וכך נכתב בה :לדריוש המלך כל השלום”

)עזרא ה .(7

.(A 4.3:11

כפת kpt

 =] .1הועלה על הכתב[ עומדִ :פּ ְתגָ ָמא

אדיִ ן
קל סביל =] .נכפת ,נקשר[ עומדֵ :בּ ַ

גֻּ ְב ַריָּ א ִא ֵלְּך ְכּ ִפתוּ ”אז נכפתו האנשים האלה” )דניאל ג .(21
י־חיִ ל … ֲא ַמר ְל ַכ ָפּ ָתה
וּלגֻ ְב ִרין גִּ ָבּ ֵר ַ
פַּעֵל =] .כפת[ ∼ ל־ְ :

> =] .2מסמך< חובר[ עומד :כתב ב

 27לתעובי ”)המכתב( נכתב בעשרים ושבעה ב)חודש( תעובי”

).(TAD A 3.8:14
פַּעֵל] .בינוני פעול בלבד ,כשם תואר )= מסומן([.

ישְׁך וַ ֲע ֵבד נְ גוֹ ”ולאנשים גיבורי חיל שבחילו אמר
ְל ַשׁ ְד ַרְך ֵמ ַ

הַפְעֵל =] .הכתיב[ ∼ את :הכתב ז֯ ן ”הכתיב זאת” )TAD

לכפות את את שדרך ,מידך ועבד נגו” )דניאל ג .(20

.(D 23.1:13:1

כצר kṣr

הַפְעֵל =] .קצר[ ∼ >תבואה< :הכצר

כל כציר ועבד כל עבידה ”קצור כל קציר ועשה כל עבודה”
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כתר ktr

פַּעֵל =] .חיכה[ ∼ ל־ :מנדעם ל]א

עבד מ[כתר לי ”דבר לא עשה) ,היה( מחכה לי” )TAD C

הענף הארמי

לושׁ lwš

.(2.1:5:23

כתשׁ ktš

קל =] .הכה ,תקף[ ∼ את/ל־ :גרדא לם

זי מראתי כתש ונכסן לקח מנה ”את המשרתים של גברתי

להם קב ” 1אם גרוּס לחמם ,לושו להם קב אחד” )TAD D

.(7.6:7

לחי lḥy

הכה ונכסים לקח ממנה” ).(TAD A 6.15:9

קל =] .לש[ ∼ את :הן גרס לחמהם לשו

קל =] .הרע ,עשה רע[ ∼ ל־ :והן לחיה

תנפק מ]ן[ פמהם אלהן ילחון להם ”ואם רעה תצא מפיהם,

אלים ירעו להם” ).(TAD C 1.1:172

ל

לחם lḥm

לבשׁ lbš

קל =] .לבש[ ∼ אתַ :א ְרגְּ וָ נָ א ִת ְל ַבּשׁ

”ארגמן תלבש” )דניאל ה .(16
פַּעֵל] .בינוני פעול בלבד = מלובש[ ∼ >כיסוי< :כתנה
זי התתי לי סון הי מלבש אנה ”הכותונת שהבאת לי )ל(סון

— אותה מלובש אני” ).(TAD A 2.1:6
הַפְעֵל =] .הלביש[ ∼ ל>פלוני< >כיסוי< :וְ ַה ְל ִבּישׁוּ

ְל ָדנִ יֵּ אל ַא ְרגְּ וָ נָ א ”והלבישו את דניאל ארגמן” )דניאל ה .(29

לדד ldd

]בה[תלחמה
֯
התפְּעֵל =] .נלחם[ ∼ ב־:

באב]י[ ”בהילחמו באבי” ).(TDanSt 2
֯

לקח lqḥ

קל.

 =] .1לקח ,העביר לרשותו[

∼ את מן :סול מראתי לחמה ומוה אל תלקח מן ידה ”סול

גברתי לחמו ומימיו אל תיקח מידו” ) ← .(Fakh 18השמטה:
ונכסיא זי לקחו אתבו אם על מריהם ”והנכסים שלקחו
השיבו אמנם אל אדוניהם”

) =] .2 .(TAD A 4.4:8קשר

את]ית על …[ ברתך
אליו בנישואין[ ∼ >אישה< :ולא ֯
למלקחה לאנתו ”ולא באתי אל … בתך לקחתה לאישוּת”

קל =] .מחק ,העלים[ ∼ את :וזי ילד שמי

).(TAD B 2.5:2

מנה וישים שמה ”ואשר ימחה שְׁמי ממנו וישׂים שְׁמוֹ” )Fakh

קל סביל =] .נלקח ,הועבר[ עומד :אמתא הזרפת

.(11

לקחת ”האמה נקנתה ,נלקחה” ).(AECT-L 2:4

ספריא ]א[לן מן
֯
הַפְעֵל] .כמו קל[ ∼ את :להלדת

התפְּעֵל =] .נלקח ,הועבר[ עומד :יהב להן פרס תנה

בתי אלהיא ”למחוק הכתובות האלה מבתי האלוהים” )Sf
֯

ויתלקח קדמתהן בסון ”ניתנה להם קצבה כאן ותילקח לפניהם

 ← .(2:C:2פרטיטיב:

מלוה ”אמחק ממילותיו”
֯
אהלד מן

).(Sf 1:C:18

בסון” ).(TAD A 2.3:9

לקט lqṭ

פַּעֵל =] .ליקט[ ∼ את :ומן קלקלתא

לוט lwṭ

ראה לוץ.

ללקטו אנשוה שערן ”ומן האשפתות לוּ ילקטו אנשיו שׂעורים”

לוי lwy

ילוה
קל =] .נלווה ,הצטרף[ ∼ עם] :לא[ ֯

).(Fakh 22

עמה ב]…[ ”לא יילווה אליו ב…” ).(TAD C 1.1:100

לוץ /lwṣלוט lwṭ

קל =] .לץ[  =] .1לעג[

מ

∼ ל־ :ולץ הא לאלהן ולץ הא לחלדי ”ולעג הוא לאלוהים
ולעג הוא לחלדי”

) =] .2 .(Bukan 4קילל )?([ ∼ את:

מגר mgr

אל ָהא ִדּי ַשׁ ִכּן
פַּעֵל =] .מיגר[ ∼ את :וֵ ָ

]לי[לה ”אל תקלל את היום עד
֯
אל תל]ו[ט יומא עד תחזה

ל־מ ֶלְך וְ ַעם ”והאלוהים ששיכן שמו שם
ְשׁ ֵמהּ ַתּ ָמּה יְ ַמגַּ ר ָכּ ֶ

)ש( תראה את הלילה” ).(TAD C 1.1:80

ימגר כל מלך ועם” )עזרא ו .(12
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ארמית קדומה ,ארמית ממלכתית וארמית מקראית

מות mwt

קל =] .מת[ עומד֯ :ששנזרבן כמר שהר

כעס על האל ש…” ) =] .2 .(AssOstr 19עשה למלא ,עשה

בנרב מת וזנה צלמה וארצתה ”סנזרבן ,כומר סהר בנֵָרב ,מת,

שיכיל מילוי )גורם של > ∼ [(1כלי/מקום< :ומאה נשון

וזה צלמו וקברו” ).(Nerab 1:2

לאפן בתנור לחם ואל ימלאנה ”ומאה נשים לוּ יאפו בתנור

הַפְעֵל =] .המית[ ∼ את :וישא על שפתוה להמתת

לחם ואל ימלאוהו” )> =] .3 .(Fakh 22מילוי< תפס ,עשה

עקרי ”ויישא על שפתיו להמית צאצאיי” ).(Sf 3:16

ל־א ְר ָעא
וּמ ָלת ָכּ ַ
למלא[ ∼ >כלי/מקום<ֲ :הוָ ת ְלטוּר ַרב ְ

מחא mḥʾ

קל.

 =] .1מחץ ,הכה[ ∼

את

לוֹהי ”והכתה את הצלם על רגליו”
ל־רגְ ִ
וּמ ָחת ְל ַצ ְל ָמא ַע ַ
/ל־ְ :

)דניאל ב  ∼ • .(34על] :תקח גברת שעותא זא[ וימחא
על אפיה ”תילקח אשת השעווה הזאת ויכו על פניה” )Sf
] (1:A:42ראה סעיף  5.7.3הערה

.[171

] .2במובן של

הטלת מצור[ ∼ מצר על :כל ]מלכיא אל זי[ מחאו עליך

”הייתה להר גדול ומילאה את כל הארץ” )דניאל ב .(35
התפְּעֵל.

בוּכ ְדנֶ ַצּר
אדיִ ן נְ ַ
 =] .1נמלא[ ∼ >מילוי<ֵ :בּ ַ

ִה ְת ְמ ִלי ֱח ָמא ”אז התמלא נבוכדנצא חמה” )דניאל ג .2 .(19
]= סופק בתשלום ,קיבל תשלום[ ∼ ב>תשלום< :עד
תתמלא בכספך ומרביתה ”עד )ש(תקבל את כספך וריביתו”

).(TAD B 3.1:11

מצר ”כל המלכים האלה שהטילו עליך מצור” ).(Zak 1:15

מלח mlḥ

ן־בּיְ ֵתהּ
התפְּעֵל =] .הוכה ,הוטל[ עומד :יִ ְתנְ ַסח ָאע ִמ ַ

כלפי פלוני )מילולית ”מָלַח מִלְחוֹ ,אכל מלחו”(ָ :כּל־

ֹלהי ”ייעקר עץ מביתו וזקוף יוטל עליו” )עזרא
וּזְ ִקיף יִ ְת ְמ ֵחא ֲע ִ

יכ ָלא ְמ ַל ְחנָ א וְ ַע ְרוַ ת ַמ ְל ָכּא ָלא ֲא ִריְך ַלנָ א
י־מ ַלח ֵה ְ
ֳק ֵבל ִדּ ְ

ו .(11

ְל ֶמ ֱחזֵ א ”מפני שאת מלח ההיכל אכלנו ואת חרפת המלך לא נאה

פַּעֵל ∼ .ביד >פלוני< = עצר בעד פלוני ,מנע ממנו

קל ∼ .מלח >פלוני< = היה מחויב

לנו לראות” )עזרא ד .(14

יתי ִדּי־יְ ַמ ֵחא
לפעול )מילולית ”הכה ביד פלוני”( :וְ ָלא ִא ַ

פַּעֵל] .בינוני פעול בלבד ,כשם תואר)= מלוח([.

אמר ֵלהּ ָמה ֲע ַב ְד ְתּ ”ואין אשר יעצור בעדו ויאמר לו:
ִב ֵידהּ וְ יֵ ַ

מלי mly

מה עשית” )דניאל ד .(32

השווה בערבית ضرب علی يديه

)מילולית ”הכה על ידיו”( במובן

”מנע ממנו ,אסר עליו” ).(Lane V: 1779a

מטא mṭʾ

קל =] .1 .הגיע ,נגע[ ∼ ל)כיוון/יעד(:

ל־א ְר ָעא ”וגבהו יגיע
זוֹתהּ ְלסוֹף ָכּ ַ
רוּמהּ יִ ְמ ֵטא ִל ְשׁ ַמיָּ א וַ ֲח ֵ
וְ ֵ

לשמים ומראהו לסוף כל הארץ” )דניאל ד > =] .2 .(8מועד<
הגיע[ עומד :וְ זִ ְמנָ א ְמ ָטה ”והזמן הגיע” )דניאל ז .3 .(22

ראה מלא.

מלך mlk I

קל =] .מלך[ עומד :כל מלכיא זי ימלכן֯

֯בארפד ”כל המלכים שימלכו בארפד” )] (Sf 1:B:22ראה סעיף

.[5.9
הַפְעֵל =] .המליך[ ∼ את >פלוני< :והמלכני בעלשמ]ין
בח[זרך ”והמליכני בעל שמים בחדרך” )] (Zak 1:3ראה סעיף
֯

 5.9הערה .[258

מטאה יד >פלוני< >דבר< = מצאה יד פלוני דבר ,עלה

מלך mlk II

בידו להשיג או לעשות דבר :וזבני עמר כזי תמטה ידכי

זי מלכו לי ”על הקיליקים שהבטיחו לי” ).(TAD A 6.15:4

”וקני צמר ככל שתמצא ידך” ).(TAD A 2.6:5–6

מלל mll

מלא /mlʾמלי mly

קל =] .מלא[ =] .1

∼ את:

קל =] .הבטיח[ ∼ את ל־ :על חלכיא

פַּעֵל =] .מילל[  =] .1אמר ,ביטא[

ן־קל ִמ ַלּיָּ א ַר ְב ְר ָב ָתא ִדּי ַק ְרנָ א ְמ ַמלֱּ ָלה ”מקול
ִמ ָ

>כלי/מקום< היה מלא ,הכיל[ ∼ >מילוי< :הלבתי

המילים הגדולות שהקרן אמרה” )דניאל ז  =] .2 .(11דיבר,

מלא את ֯ל ֯ב ֯ת אלהא זי ]…[ ”ה)אם( כעס עליי מלא אתה )או(

אמר דברים[ ∼ }תוכן{ עם >פלוני<ֱ :א ַדיִ ן ָדּנִ יֶּ אל ִעם־
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הענף הארמי
ַמ ְל ָכּא ַמ ִלּל ַמ ְל ָכּא ְל ָע ְל ִמין ֱחיִ י ”אז דניאל דיבר עם המלך:

תמר …” ).(TAD C 1.1:148

המלך לעולם יחי” )דניאל ו  ← .(22קידום התוכן :וי]מל[ל

פַּעֵל =] .מרר ,עשה למר )?([ ∼ את :וארקה תהוי

]ע[לי֯ ֯או על ברי ”וידבר עליי או על בני” ).(Sf 3:1
֯

מני mny

ממלח]ה[ ו֯ י֯ תמררה פרע ראש ”וארצו תהיה מלוחה וימררה

ה־א ָל ָהא
קל =] .מנה ,ספר[ ∼ אתְ :מנָ ֱ

פרח ראש” ).(Bukan 9–10

כוּתְך וְ ַה ְשׁ ְל ַמהּ ”מנה אלוהים )ימי( מלכותך והשלימהּ”
ַמ ְל ָ

המרתך
֯
הַפְעֵל =] .המר ,עשה למר )?([ ∼ את […] :זי

)דניאל ה .(26

זי את]…[ ”… אשר הֵמֵרה אותך ,אשר …” ).(AssOstr 21

פַּעֵל =] .מינה ,הציב בתפקיד ,בחר[ ∼ >בעל תפקיד<:

משׁח mšḥ

ל־ע ָמּה
י־ל ֱהוֹן דאנין )ק’ ָדּאיְ נִ ין( ְל ָכ ַ
ֶמנִּ י ָשׁ ְפ ִטין וְ ַדיָּ נִ ין ִדּ ֶ

”מנה שופטים ודיינים שיהיו דנים את כל העם” )עזרא ז .(25

ושבע ]מהי[נ֯ קן ימשח]ן שדיהן[
֯
)?([ )בטקסט מקוטע(:

”ושבע מיניקות ימשחו שדיהן” ) =] .2 .(Sf 1:A:21מרח על

מנע mnʿ

קל סביל> =] .דבר< נמנע ,נשלל[

∼ מן >פלוני<:

אל תרגג לכביר זי ימנע מנך ”אל תחמוד

את )הדבר( הגדול שיימנע ממך” )] (TAD C 1.1:136ראה סעיף

.[5.10.3.1

גופו[ ∼ >שמן<:

משח לא משחן וחמר לא שתין ”שמן

אין מושחים ויין אין שותים” ).(TAD A 4.8:20

משׁל mšl

קל =] .משל ,שלט[ ∼ ב־ :לתמשל בי

בזא ”לא תמשול בי בזה” ).(Sf 3:9

מרד mrd

קל.

]= מרד ,התקומם[ עומד:

כזי מצריא מרדו אדין סמשך פקידא קדמיא גרדא
ונכסיא זילנא ]זי[ במצרין חסין נטר ”כשהמצרים מרדו,
אז סמשך ,הפקיד הקודם ,את המשרתים והנכסים שלנו במצרים

שמר בחָזקה” ).(TAD A 6.10:1

מרט mrṭ

קל =] .משח[  =] .1סך בשמן

קל סביל =] .נמרט[ עומדָ :חזֵ ה ֲהוֵ ית

י־מּ ִריטוּ גַ ַפּיהּ ”צופה הייתי עד שנמרטו כנפיה” )דניאל
ַעד ִדּ ְ
ז .(4
התפְּעֵל =] .נמרט ,נתלש[ עומד :תאתא זי לך רבתא
מטאת למגז עמרא זילה קדמא מתמרט בכבא ”הכבשה

הגדולה שלך הגיעה לגוז ,הצמר שלה כבר נמרט בקוצים” )TAD

נ
נאב nʾb

התפַּעַל =] .קינא ,התאווה )?([ ∼ ל־:

והתנאבו אחי ֯מלכיא לכל מה טבת ביתי ”והתאוו אחיי

המלכים לכל טוּב ביתי” ).(BarRak 1:14

נבא nbʾ

התפַּעַל =] .התנבא ,אמר נבואה[

∼ על >נמען< :וְ ִה ְתנַ ִבּי ַחגַּ י נביאה )ק’ נְ ִביָּ א( וּזְ ַכ ְריָ ה ַבר־

ִעדּוֹא נביאיא )ק’

ירוּשׁ ֶלם ”והתנבא
וּב ְ
הוּדיֵ א ִ
נְ ִביַּ יָּ א( ַעל־יְ ָ

חגי הנביא וזכריה בן עדוא הנביאים אל היהודים” )עזרא ה .(1

נבל nbl

ראה בלי.

קל =] .ניקה ,פטר מהתחייבות[

נבע nbʿ

ראה בעע.

∼ ל־ :הן מרק לה אשא ”אם פטר אותו )= את עצמו?( האיש”

נגד ngd

קל =] .1 .זרם[ עומד :נְ ַהר ִדּי־נוּר נָ גֵ ד

.(D 7.8:5

מרק mrq
).(AECT-L *4:7

מרר mrr

מוֹהי ”ונהר של אש זורם ויוצא מלפניו” )דניאל ז
ן־ק ָד ִ
וְ נָ ֵפק ִמ ֳ

קל =] .מר ,היה מר[ עומד :אל תחלי

]ל[עוך אל תמר ]…[ ”אל תמתק ולא יבלעוך ,אל
]י[ב ֯
֯
ואל
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 =] .2 .(10משך[ )מתועד רק כבינוני במבנה סמיכות(:
נגדי קתן ”מושכי פשתה” ).(TAD C 3.11:12

ארמית קדומה ,ארמית ממלכתית וארמית מקראית

קל סביל =] .נמשך[ עומד :ספינתא … נגידה על תבלא

) =] .2 .(Nerab 2:8גירש[ ∼ את/ל־ מן :לה מנס אנה

”הספינה … נמשכה אל היבשה” ).(TAD A 6.2:8

לה מן מפי ”לא מגרש אני אותו ממנפי” ).(TAD A 2.2:3

התפְּעֵל =] .נמשך[ עומד:

]…[ יתנגד על ]ת[בלא ”…

יימשך אל היבשה” ).(TAD A 6.2:4

נגע ngʿ

נזק nzq

הַפְעֵל =] .הזיק ,פגע[ ∼ אתֵ :הן ִק ְריְ ָתא ָדְך ִתּ ְת ְבּנֵ א

הַפְעֵל =] .1 .מחה ,העלים[ ∼ את :מן

… ַמ ְל ִכים ְתּ ַהנְ זִ ק ”אם העיר הזאת תיבנה … תזיק למלכים”

ול[עש מן נצבא
֯
אש]ר ידי[ זכר מלך חמ]ת
יהגע אית ֯

)עזרא ד (13

זנה ”מי )ש(יסיר את אשר )עשו( ידי זַכֻּר מלך חמת ולעש מפסל

נזר nzr

זה” ) =] .2 .(Zak 2:16הסיר[ ∼ את

ומ]ן י[הגע
מן֯ :

אלור ”ומי )ש(יסיר פסל זה מלפני אלור”
֯
נצבא זנה מן ]קד[ם

).(Zak 2:18

נדב ndb

 =] .1תרם[ ∼ >דבר< ל־:

התפַּעַל.

טוֹהי ִה ְתנַ ַדּבוּ ֶל ֱא ָלהּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ”כסך
י־מ ְל ָכּא וְ יָ ֲע ִ
ְכּ ַסף ְוּד ַהב ִדּ ַ

וזהב שהמלך ויועציו תרמו לאלהי ישראל” )עזרא ז .2 .(15
כוּתי
ל־מ ְתנַ ַדּב ְבּ ַמ ְל ִ
]= התנדב ,הסכים[ ∼ לפעולָ :כ ִ
ירוּשׁ ֶלם ”כל מתנדב במלכותי … ללכת לירושלים”
… ִל ְמ ָהְך ִל ְ

)עזרא ז (13

נדד /nddנוד nwd

קל =] .נדד[ עומדְ :תּנֻ ד

פוֹהי ”תנוד החיה מתחתיו
ן־ענְ ִ
תּוֹהי וְ ִצ ְפּ ַריָּ א ִמ ַ
ן־תּ ְח ִ
ֵחיוְ ָתא ִמ ַ

והציפורים מענפיו” )דניאל ד .(11

נדשׁ ndš

קל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= ניזוק([.

קל =] .נדר[ ∼ ל>פלוני< :למראה

למלקרת זי נדר לה ושמע ל]קל[ה ”לאדונו ,למלקרת ,שנדר

לו ושמע לקולו” ).(BarH 4

נחת nḥt

קל =] .ירד[  =] .1זז כלפי מטה[ עומד:

ן־שׁ ַמיָּ א ”שליח וקדוש יורד מן השמים”
ִעיר וְ ַק ִדּישׁ נָ ִחת ִמ ְ

)דניאל ד  =] .2 .(20בא ,ניגש ,קרב[ ∼ ל)כיוון/יעד(:
הן נחת אנת  1למנפי אל תשבק לאשנ]…[ ”אם יורד אתה

לבד למנפי אל תעזוב את אשנ…” ).(TAD A 3.8:11
הַפְעֵל =] .הוריד[  =] .1הניח ,שׂם[ ∼ את ב)מקום(:
אלה )ק’

יכ ָלא ”קח
ל־א ֵחת ִהמּוֹ ְבּ ֵה ְ
ֵאל( ָמאנַ יָּ א ֵשׂא ֵאזֶ ֲ

כלים אלה ,לך הנח אותם בהיכל” )עזרא ה  =] .2 .(15הביא[

∼ את

ל)כיוון/יעד( :אל תקום חת לעבק ולעבק הנחת

לי כתון  1בידך על ]…[ לאי֯ תי עלי ”אל תעמוד ,רד מהר

קל =] .ניתץ[ ∼ את :אגורא זי ביב

ומהר הורד לי כותונת אחת בידך אל … להביא אליי” )TAD A

בירתא ינדשו ”את המקדש אשר ביב הבירה ינתצו” )TAD A

 =] .3 .(3.8:13הגיר ,המטיר[ ∼ את :מהנחת עסר ונתן

.(4.7:8

רעי ומשקי ”ממטיר עושר ונותן מרעה ומשקה” ).(Fakh 2

נוד nwd

פַּעֵל =] .הוריד ,הניח[ ∼ את :כי לא בידי אנ]ש[א

ראה נדד.

נום nwm

קל =] .נם[ עומד :לבנתא י]ה[שב נם

חליה מן א]ש[ ”לבונה ישיב )מי ש(נם ,נעימה מן האש” )Lach

.(2

נוס nws

הַפְעֵל.

 =] .1הסיר[ ∼

את

מן :מן

את תהנס צלמא זנה וארצתא מן אשרה ”מי )שתהיה(

מנשא רגלהם ומנחתותהם מן בלע]די אלה[ן ”כי לא בידי
֯

בני אנוש נשיאת רגליהם והורדתם מבלעדי אלוהים” )TAD C

.(1.1:170
כוּתהּ ”הורד
ן־כּ ְר ֵסא ַמ ְל ֵ
הָפעל =] .הורד[ עומדָ :הנְ ַחת ִמ ָ

מכיסא מלכותו” )דניאל ה .(20

אתה) ,ש(תסיר את הצלם הזה והקבר ממקומו” ).(Nerab 1:6

נטח nṭḥ

← השמטה :לאחרה לתהנס ארצתי ”בעתיד לא תסיר קברי”

מכֶּה([.
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קל] .בינוני בלבד ,כשם עצם )= תוקף,

הענף הארמי

נטל nṭl

קל ∼ .עינין ל־ = נשא עינים ,הביטַ :עיְ נַ י

נפי  npyקל =] .ניפה[ ∼ את

← פרטיטיב[…] :

ִל ְשׁ ַמיָּ א נִ ְט ֵלת ”עיניי לשמים נשאתי” )דניאל ד .(31

רבתא ואף זעירתא ]…[ אל ינפי מהם ”… הגדולה ואף

ן־א ְר ָעא
קל סביל =] .נישא ,הורם[ עומד :וּנְ ִט ַילת ִמ ַ

הקטנה … אל ינפה מהם” ).(TAD D 7.5:4

ימת ”ונישאה מן הארץ ועל רגלים כאדם
ל־רגְ ַליִ ן ֶכּ ֱאנָ שׁ ֳה ִק ַ
וְ ַע ַ

נפל npl

הועמדה” )דניאל ז .(4

נטר nṭr

תּוּן־נוּרא יָ ִק ְד ָתּא ְמ ַכ ְפּ ִתין ”נפלו כפותים לתוך
ָ
גוֹא־א
ַ
נְ ַפלוּ ְל

ראה נצר.

ניק nyq

כבשן האש היוקדת”

קל =] .נסך[ ∼ את :ש]תה[ חמרא
פַּעֵל =] .הכה[ ∼ את :והן קריה הא

נכה תכ !נה בחרב ”ואם זאת עיר ,הכה תכנה בחרב” )Sf

.(3:12–13

נכת nkt

)דניאל ג  =] .2 .(23השליך עצמו

)בתנועה רצונית([ עומדִ :תּ ְפּלוּן וְ ִת ְסגְּ דוּן ְל ֶצ ֶלם ַדּ ֲה ָבא

”תפלו ותשתחוו לצלם הזהב” )דניאל ג > =] .3 .(5חובה<

ויניקנהי ”שתה את היין ויסכהו” ).(TAD C 1.1:187

נכי nky

קל =] .נפל[  =] .1הוטל ,נשמט[ עומד:

קל =] .הכיש[ ∼ את :ואנה נכתני חויה

וּשׁ ָאר ַח ְשׁחוּת ֵבּית ֱא ָל ָהְך ִדּי יִ ֶפּל־
הוטלה[ ∼ ל>פלוני<ְ :

ָלְך ְל ִמנְ ַתּן ”ושאר צרכי בית אלהיך שיוטל עליך לתת” )עזרא ז
.(20

נפק npq

קל =] .יצא[  =] .1עבר מן הפנים

והות מית ”ואני — הכישני נחש והייתי מת” ).(TAD A 2.5:8

ישְׁך וַ ֲע ֵבד נְ גוֹ ִמן־גּוֹא
אדיִ ן נָ ְפ ִקין ַשׁ ְד ַרְך ֵמ ַ
לחוץ[ ∼ מןֵ :בּ ַ

קל =] .לקח ,נטל[ ∼ את :נשאית תבן

נוּרא ”אזי יוצאים שדרך ,מישך ועבד נגו מתוך האש” )דניאל ג
ָ

ונסבת פרן ולא }ולא{ איתי זי קליל מן תותב ”נשאתי תבן

הּ־שׁ ֲע ָתה נפקו )ק’ נְ ַפ ָקה( ֶא ְצ ְבּ ָען ִדּי
 ← .(26השמטהַ :בּ ַ

ונטלתי סובין ואין קל מתושב” ).(TAD C 1.1:160

ד־אנָ שׁ ”בה בשעה יצאו אצבעות של יד אנוש” )דניאל ה .(5
יַ ֱ

נסב nsb

נסח nsḥ

קל =] .עקר ,השמיד[ ∼ את :שהר

ושמש … יסחו שמך ואשרך מן חין ”סהר ושמש … יעקרו

שמך ומקומך מחיים” ).(Nerab 1:9
ן־בּיְ ֵתהּ
התפְּעֵל] .סביל של קל[ עומד :יִ ְתנְ ַסח ָאע ִמ ַ

”ייעקר עץ מביתו” )עזרא ו .(11

נסך nsk

קל.

ימי ָבּ ֶבל ”רב הטבחים של המלך ,שיצא
ִדּי נְ ַפק ְל ַק ָטּ ָלה ְל ַח ִכּ ֵ

להרוג את חכמי בבל” )דניאל ב .(14
הַפְעֵל =] .הוציא[  =] .1העביר מן הפנים לחוץ[
∼

 =] .1שפך ,המטיר[ ∼ את:

ויסך על ארפד ]אבני ב[רד ”וימטיר על ארפד אבני ברד”

) =] .2 .(Sf 1:A:26סיפק ,נתן[ ∼ >דבר< ל>פלוני<:
ותסך להם לחם ותאמר להם שבו לתחתכ]ם[ ”ותספק

את

יכ ָלא ִדּי ָב ֶבל
ן־ה ְ
כּוֹרשׁ ַמ ְל ָכּא ִמ ֵ
מןַ :הנְ ֵפּק ִהמּוֹ ֶ

”הוציא אותם כורש המלך מן היכל בבל” )עזרא ה .2 .(14
]= העביר ממקום למקום[ ∼ את :דמי נתרא זי הנפקו
לימא בה ”דמי הנתר שהוציאו לים בה )= בספינה(” )TAD C

.(3.7Kv:2:4

 =] .3הנפיק[ ∼ >מסמך< :ולא יכהלון

יהנפקון עליכי ספר חדת ”ולא יוכלו להוציא עלייך שטר

להם לחם ותאמר להם :שבו במקומכם” ).(Sf 3:7
וּמנְ ָחה וְ נִ יח ִֹחין ֲא ַמר ְלנַ ָסּ ָכה
פַּעֵל] .כמו קל  ∼ [2אתִ :

ֵלהּ ”ומנחה ובשמים ציווה לתת לו” )דניאל ב .(46

נער nʿr

ב־ט ָבּ ַחיָּ א ִדּי ַמ ְל ָכּא
 =] .2הלך ,החל בדרכו[ עומדַ :ר ַ

חדש” ).(TAD B 2.3:15

נצח nṣḥ

מה חסין הו מן חמר
קל =] .נער[ עומד֯ :

נער ”מה חזק הוא מחמור נוער” ).(TAD C 1.1:174

התפַּעַל =] .הצטיין[ עומדָ :דּנִ יֵּ אל

ל־ס ְר ַכיָּ א וַ ֲא ַח ְשׁ ַדּ ְר ְפּנַ יָּ א ”דניאל הזה
ְדּנָ ה ֲהוָ א ִמ ְתנַ ַצּח ַע ָ

היה מצטיין על פני השרים והאחשדרפנים” )דניאל ו .(4
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ארמית קדומה ,ארמית ממלכתית וארמית מקראית

נצל nṣl

הַפְעֵל =] .1 .הציל[ ∼ את :וְ ַעד ֶמ ָע ֵלי

נשׂא nśʾ

קל =] .נשׂא[  =] .1הרים ,סחב[

לוּתהּ ”ועד בוא השמש היה משתדל
ִשׁ ְמ ָשׁא ֲהוָ א ִמ ְשׁ ַתּ ַדּר ְל ַה ָצּ ֵ

∼ את:

להצילו” )דניאל ו  =] .2 .(15לקח בחזרה[ ∼ את מן:

כמוץ מגרנות קיץ ,ונשא אותם הרוח” )דניאל ב =] .2 .(35

והן הנצלתה מנך אנתן לענני כסף ”ואם אקחנו בחזרה ממך

הגביה ,הניף[ ∼ את :ו֯ אשא ידי אל בעלש]מי[ן ויענני

רוּחא ”והיו
י־קיִ ט וּנְ ָשׂא ִהמּוֹן ָ
ן־א ְדּ ֵר ַ
וַ ֲהווֹ ְכּעוּר ִמ ִ

).(Zak 1:11

 ∼ .3על

אתן לענני כסף” ) ← .(TAD B 3.3:14השמטה :ואף אנה

”ואשא ידי אל בעל שמים ויענני”

… לא אהנצל מנכי למנתן לאחרנן ”ואף אני … לא אקח

שפתים לפעול = אמר ,התכוון לפעול :ותשא על שפתיך

בחזרה ממך לתת לאחרים” ).(TAD B 2.3:18

להמתתי ”ותישא על שפתיך להמיתני” ).(Sf 3:14

נצר /nṣrנטר nṭr

קל =] .נצר[  =] .1שמר,

ן־יוֹמת ָע ְל ָמא
התפַּעַל =] .התנשׂא[ עומדִ :ק ְריְ ָתא ָדְך ִמ ָ

וּמ ְלּ ָתא ְבּ ִל ִבּי נִ ְט ֵרת
דאג שלא ייפגע או יאבד[ ∼ אתִ :

ל־מ ְל ִכין ִמ ְתנַ ְשּׂ ָאה ”עיר זאת מימי עולם על מלכים מתנשאת”
ַע ַ

”ונצרתי את הדבר בלבי”

עקב ,בחן[ ∼ את:

)דניאל ז .(28

 =] .2השגיח,

מן כל מנטרה טר פמך ”מכל משמר

)עזרא ד ] (19ראה סעיף  5.1.1הערה .[7

נשׂג nśg

הַפְעֵל =] .השׂיג[ ∼ את] :מן[ קדמן

שמור פיך” ).(TAD C 1.1:82

אחר]ן י[הנשגון כדבתה וירוקן
֯
יחיט ועל
כרסאא לכדבא ֯

קל סביל] .סביל של קל  [1עומד :והן תנצר צלמא

באנפוהי ”בתחילה הכס לכזבן יוצב ולבסוף ישיגו את כזביו

וארצתא זא אחרה ינצר זי לך ”ואם תנצור את הצלם והקבר

וירקו בפניו” ).(TAD C 1.1:133

הזה ,בעתיד יינצר שלך” ).(Nerab 1:13

אִתַּפְעַל =] .הושג ,נמצא )?([ עומד :זא איש זי ס]ל[ק

התפְּעֵל] .סביל של קל  [1עומד] :מה י[שתמר איש

מן מת אכדה יתנשג בביתה ”איש שעלה מארץ אכד יימצא

עם אלהן ומה יתנטר על און גוה ]…[ ”מה יישמר איש עם

בביתו” ).(Decree 2

אלוהיו ומה יינצר על אוֹן בו )= בכך שיסמוך על אונו?(” )TAD

נשׂק nśq

.(C 1.1:96

בית רעה נשק באשה ”ראה את בית רעהו עולה באש” )TAD

נקי nqy
השמטה:

פַּעֵל =] .ניקה ,שחרר מתביעה[ ←

אקם ואנקה ואתן ל]ך[ ”אקום ואנקה )מתביעה(

ואתן לך” ).(TAD B 1.1:10

נקם nqm

קל =] .נקם[ ∼ את :יקם דם ברי מן

קל] .בינוני בלבד ,כשם עצם בצירוף

נקר גלל )= חוצב אבן([.

נקשׁ nqš

קל =] .נקש[ עומד :וְ ַא ְר ֻכ ָבּ ֵתהּ ָדּא ְל ָדא

נָ ְק ָשׁן ”וברכיו נוקשות זו לזו” )דניאל ה .(6

נשׁי nšy

.(C 1.1:221
הַפְעֵל =] .הצית ,הדליק[ ∼ >אש< :הן פקיד לך ֯אשה
יקדה הי עבק עבדהי֯ ֯אל תהנשק עליך ותכסה כפיך ”אם

שנאוה ”ינקום את דם בני משונאיו” ).(Sf 3:12

נקר nqr

קל =] .ניצת ,עלה באש[ עומד :חזה

פקוּד עליך ,אש יוקדת היא; מהר ,עשהו ,אל תצית )אותה( עליך

ותכסה כפיך” ).(TAD C 1.1:87

נתן ntn

קל =] .נתן[  =] .1מסר ,העניק ,העביר[

ן־דּי יִ ְצ ֵבּא יִ ְתּנִ נַּ הּ ”ולמי שירצה יתננה” )דניאל
וּל ַמ ִ
∼ את ל־ְ :
ד  ∼ • .(14את אל :כסף … זי נתן שהרנורי אל אמנן בר
מתעדד ”כסף … שנתן שהרנורי אל אמנן בן מתעדד” )AECT-

 ← .(L *20:2השמטה:

התפְּעֵל =] .נשכח[ עומד] :ואשמה

י[תנ֯ שי ”ושמו יישכח” ).(Sf 2:A:4
֯

ה־בלוֹ וַ ֲה ָלְך ָלא יִ נְ ְתּנוּן ”מסי
ִמנְ ָדּ ְ

מנדה ,בלו והלך לא ייתנו”

)עזרא ד .(13

 =] .2הרים,

קל ֯ה במתה ”ושבע
הדד ֯
השמיע[ ∼ קל :ושבע שנן אל יתן ֯
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שנים אל ייתן הדד קולו בארצו” ).(Bukan 12

פּוֹעֵל] .בינוני פעול בלבד ,כשם תואר )= נישׂא,

התפְּעֵל =] .ניתן[ ∼ ל־ :כזי יתנתן לי פתפא מן בית

מורם([.

מלכא ”כשתינתן לי ההקצבה מבית המלך” ).(TAD B 3.13:5

סבר sbr

יפדי֯ ן
כספא ֯
הַפְעֵל =] .נתן ,החזיר[ ∼ את :הן י֯ התון ֯

ְל ַה ְשׁנָ יָ ה זִ ְמנִ ין וְ ָדת ”ויחשוב לשנות זמנים וחוק”

אשא ”אם יתנו את הכסף יפדו את האיש” ).(AECT-L *4:13

.(25

נתע ntʿ
מקוטע(:

קל =] .הציל )?([ ∼ ל־ )בטקסט

ו֯ תקף יקפי ו֯ תנ֯ תע לי ה]…[ ”ותקיף את מקיפיי

ותציל אותי …” ).(Sf 1:B:29

נתר ntr

קל =] .חשב ,רצה[ ∼ לפעול :וְ יִ ְס ַבּר

סגד sgd

קל.

)דניאל ז

]א[חר
֯
]= השתחווה[ עומד:

וסגדת לם אחיקר קדם אסרח]אד[ן ]מלך[ אתור
֯
גהנת
”אחר כך גחנתי וסגדתי ,אכן אחיקר לפני אסרחאדן מלך אשור”

קל] .בינוני פעול בלבד ,כשם תואר )=

בוּכ ְדנֶ ַצּר נְ ַפל
אדיִ ן ַמ ְל ָכּא נְ ַ
) ∼ • .(TAD C 1.1:13ל־ֵ :בּ ַ

מותר ,זמין([.

וּל ָדנִ יֵּ אל ְסגִ ד ”אז נפל המלך נבוכדנצר על פניו
פּוֹהי ְ
ל־אנְ ִ
ַע ַ

הַפְעֵל =] .התיר[  =] .1השיל[ ∼ אתַ :א ַתּרוּ ָע ְפיֵ הּ

והשתחווה לדניאל” )דניאל ב .(46

וּב ַדּרוּ ִאנְ ֵבּהּ ”השילו את עליו ופזרו את פריו”
ַ

)דניאל ד

 =] .2 .(11ניתק ,שחרר[ ∼ את :ולא אכל ]אהנ[תר
נכסי וקניני מן מפטחיה ”ולא אוכל להתיר את נכסיי וקנייני

ממפטחיה” ).(TAD B 2.6:35

סגר /sgrסכר skr

קל =] .סגר[ ∼ אתֱ :א ָל ִהי

וּסגַ ר ֻפּם ַא ְריָ וָ ָתא ”אלהיי שלח מלאכו וסגר
ְשׁ ַלח ַמ ְל ֲא ֵכהּ ֲ

את פי האריות” )דניאל ו .(23
הַפְעֵל =] .הסגיר[ ∼ את ל־ ← השמטה :וברך יהסכר

ס

לברי ועקרך יסכר ועקרי ”ובנך יסגיר )אותם( לבני וצאצאך

סבב sbb

יאת ֯ה
֯
קל =] .סבב ,הקיף[ ∼ את :והן֯

ויסב ֯בני אתה ]…[ ”ואם יבוא אחד המלכים ויקיפני,
֯
חד מלכן

…” ).(Sf 1:B:27
תס ֯ב
תחת שלם ֯
֯
הַפְעֵל =] .הסב ,הרחיק )?([ ∼ את:

]ח[לף ”תביא שלום ,תרחיק גורל” ).(AECT-L 23:3

סבל sbl

קל =] .סבל ,נשׂא[ ∼ את […] :שבק חמר

ולא יסבלנהי ”עזב חמור ולא יישׂאהו” ).(TAD C 1.1:184
התפְּעֵל.

סגי sgy

ראה שׂגי.

]= התכלכל ,קיבל כלכלה[ עומד[…] :

יסגיר לצאצאי” ) ∼ • .(Sf 3:3את ביד :הסכר תהסכרהם

בידי ”הסגר תסגירם בידי” ).(Sf 3:2

סוף swp

קל =] .כלה ,הושלם[ עומדַ :בּהּ־

בוּכ ְדנֶ ַצּר ”בה בשעה כלה הדבר
ַשׁ ֲע ָתא ִמ ְלּ ָתא ָס ַפת ַעל־נְ ַ

על נבוכדנצר” )דניאל ד .(30
ל־א ֵלּין ַמ ְל ְכוָ ָתא
הַפְעֵל =] .כילה[ ∼ אתַ :תּ ִדּק וְ ָת ֵסיף ָכּ ִ

”תדק ותכלה את כל המלכויות הללו” )דניאל ב .(44

סטר  sṭrקל =] .סימן[ ∼ את

← השמטה :גרד

מראיהם ]…[ ”… יתכלכלו לפני אדוניהם …”
֯
יסתבלון קדם

אמנן וספזז שפיק בעו … וסטרו בשנתא זילי ”משרתים

).(TAD C 1.1:73

נאמנים מכל הסוגים )בכמות( מספקת בקשו … וסמנו בסימן שלי”

פַּעֵל =] .כלכל ,תמך[ ∼ את/ל־ :לא נסבלנך כזי יסבל

).(TAD A 6.10:7

בר לאבוהי ”לא נכלכלך כאשר יכלכל בן את אביו” )TAD B

סכל skl

.(3.6:13

ידעך ֯ח]…[ ”אל תנהג בסכלות ולא
תסתכל כביר ]ו[אל ֯

328

התפַּעַל =] .נהג בסכלות )?([ עומד :אל

ארמית קדומה ,ארמית ממלכתית וארמית מקראית

ספת spt

ידעך …” ).(TAD C 1.1:147

קל] .בינוני פעול בלבד ,כשם תואר )=

מזופת ,מצופה בזפת([.

סכר skr

ראה סגר.

סלק slq

קל =] .עלה[  =] .1זז כלפי מעלה[ עומד:

]ושליטה[ אנתי בהן למנסק עלא ולמנחת ולמנפק ברא
”ורשאית את בהן )=במדרגות( לעלות מעלה ולרדת ולצאת החוצה”

הוּדיֵ א ִדּי
) =] .2 .(TAD B 3.7:13ניגש ,בא[ עומד :יְ ָ
ירוּשׁ ֶלם ”היהודים שעלו מאצלך
ן־לוָ ָתְך ֲע ֶלינָ א ֲאתוֹ ִל ְ
ְס ִלקוּ ִמ ְ

סרסר srsr

פַּלפֵּל =] .התעופף ,פרח[ עומד :איש

זעיר וירבה מלוהי מסרסרן לעלא מנה ”איש קטן ויגדל —

דבריו מתעופפים למעלה ממנו” ).(TAD C 1.1:162

סתר str I

פַּעֵל] .בינוני פעול בלבד ,כשם עצם

)= נסתר([.

אלינו באו לירושלים” )עזרא ד  =] .3 .(12הופיע[ עומד:

סתר str II

ועם בנוה זי יסקן באשר]ה[ ”ועם בניו שיעלו במקומו” )Sf

ְדנָ ה ַס ְת ֵרהּ וְ ַע ָמּה ַהגְ ִלי ְל ָב ֶבל ”והבית הזה — הרס אותו ,ואת

 ∼ .4 .(1:C:4על לב = הופיע במחשבה :והן יסק על

העם הגלה לבבל” )עזרא ה  =] .2 .(12פרץ ,חדר[ ∼ את

לבבך ותשא על שפתיך להמתתי ”ואם יעלה על לבבך ותישא

)אקוזטיב אדוורביאלי?(:

על שפתיך להמיתני” ).(Sf 3:14

גנב שפורץ )ל(בית” ).(TAD C 1.1:173

קל.

וּביְ ָתה
 =] .1הרס[ ∼ אתַ :

כאיש גנב זי שתר בי ”כאיש

הַפְעֵל =] .הזיז כלפי מעלה ,העביר מעלה[ ∼ ל־:
וּל ָדנִ יֵּ אל ֲא ַמר ְל ַהנְ ָס ָקה ִמן־גֻּ ָבּא ”ואת דניאל ציווה להעלות
ְ

מן הבור” )דניאל ו .(24
הָפעל] .סביל של הַפְעֵל[ עומד :וְ ֻה ַסּק ָדּנִ יֵּ אל ִמן־גֻּ ָבּא

”והועלה דניאל מן הבור” )דניאל ו .(24

סמי smy

פַּעֵל =] .ארב[ ∼ ל־ :אריא יהוה מסמה

לאילא בסתר סוירא ”האריה יהיה אורב לאיל בסתר המחבוא”

).(TAD C 1.1:183

ע
עבד ʿbd

קל =] .עשׂה[  =] .1פעל ,ביצע

וּמה ִדי עליך )ק’ ֲע ָלְך(
)פעולה([ ∼ את ]באופן כללי[ָ :
יטב ִבּ ְשׁ ָאר ַכּ ְס ָפּא וְ ַד ֲה ָבה ְל ֶמ ְע ַבּד
וְ ַעל־אחיך )ק’ ֶא ָחְך( יֵ ַ
ִכּ ְרעוּת ֱא ָל ֲהכֹם ַתּ ַע ְבדוּן ”ומה שעליך ועל אחיך ייטב לעשות

בשאר הכסף והזהב ,כרצון אלוהיכם תעשו” )עזרא ז ← .(18

השמטה:

וּכ ִמ ְצ ְבּיֵ הּ ָע ֵבד ְבּ ֵחיל ְשׁ ַמיָּ א ”ועושה כרצונו בצבא
ְ

קל =] .סמך ,תמך[ ∼ את :שליטא

השמים” )דניאל ד ] • .(32בהערכת הפעולה כטובה או

למסמך דחה ומרשה בפלגא דילך ”רשאית לסמוך את

רעה[ :כאיש זי יעבד לחיתא ”כאיש שיעשה רעה” )TAD

המופל ואת קורתו במחצית שלך” ).(TAD B 3.10:14

ל־דּי־
 =] • .(C 1.1:134מימש ,שמר )מצווה/חוק([ :וְ ָכ ִ

סמך smk

סעד sʿd
)ק’

פַּעֵל =] .עזר[ ∼ את/ל־ :וְ ִע ְמּהוֹן נביאיא

י־א ָל ָהא ְמ ָס ֲע ִדין ְלהוֹן ”ועמם נביאי אלוהים
נְ ִביַּ יָּ א( ִד ֱ

עוזרים להם” )עזרא ה .(2

ספר spr

י־א ָל ָהְך ”וכל אשר לא יהיה עושה את
ָלא ֶל ֱהוֵ א ָע ֵבד ָדּ ָתא ִד ֱ

חוק אלוהיך” )עזרא ז  =] • .(26ערך ,קיים )אירוע/חג([:
ית־א ָל ָהא ְדנָ ה ְבּ ֶח ְדוָ ה ”ועשו
וַ ֲע ַבדוּ ְבנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵאל … ֲחנֻ ַכּת ֵבּ ֱ

בני ישראל … חנוכת בית האלוהים הזה בחדווה” )עזרא ו .(16

קל =] .כתב ,חיבר[ ∼ >מסמך< :אחז֯

 =] .2יצר[ ∼

את

י־שׁ ַמיָּ א
]בפרט = ברא[ֱ :א ָל ַהיָּ א ִדּ ְ

כלה ”אחז בן אח כתב את השטר כולו”
֯ב ֯ר אח ֯ספר ספרא ֯

וְ ַא ְר ָקא ָלא ֲע ַבדוּ ”האלים שלא עשו את השמים ואת הארץ”

).(AECT-L 6:2:5

בוּכ ְדנֶ ַצּר ַמ ְל ָכּא ֲע ַבד
)ירמיה י  =] • .(11ייצר ,בנה[ :נְ ַ
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י־ד ַהב ”נבוכדנצר המלך עשה פסל מזהב”
ְצ ֵלם ִדּ ְ

)דניאל ג

בהם ולא עזבו אותם” ).(TAD C 1.1:98

 =] .3 .(1סידר ,עיבד ,הכין[ ∼ את :מנחה ולבו]נ[ה

הַפְעֵל =] .סילק[ ∼ את :והן ירב בר]י[ זי ישב על

ועלוה לא עבדו באגורא זך ”מנחה ולבונה ועולה לא עשו

כהסאי חד אחוה או יעברנה ”ואם יריב )עם( בני שישב על

במקדש הזה” ) =] .4 .(TAD A 4.7:22שינה ,הפך[ ∼ את
}פרדיקט{ :זי יקום על ידניה זך למשנתה ולמעבדה עבד
ינתן לך אביגרן ”אשר יקום על ידניה זה לסמן אותו ולעשותו

עבד ייתן לך קנס” ) =] .5 .(TAD B 3.9:7העביר ,מסר[
∼ את ל־ :כלא לקחו ולנפשהום עבדו ”הכול לקחו ולעצמם

העבירו” ) ∼ • .(TAD A 4.7:13את על :ונכ]ס[ן אחרנן

כיסאי אחד מאחיו או יסלקנו” ).(Sf 3:17

עבר ʿbr II

פַּעֵל =] .כעס )?([ ∼ עם :עם זי

בנצ]…[ ”עם אשר רם ממך אל תתעבר”
תעבר ֯
֯
רם מנך אל

).(TAD C 1.1:142

עדי ʿdy

 =] .1עבר ,חצה[ ∼ את :בשנת

קל.

שפיק בעה ועבד על ביתא זילי ”ונכסים אחרים )בכמות(

עדה מראן נהר ”בשנה )שבה( חצה אדוננו נהר” )HazBrid

מספקת ביקש והעביר אל הבית שלי” ).(TAD A 6.10:3

 =] .2 .(1:1חלף ,נעלם[ עומדָ :שׁ ְל ָטנֵ הּ ָשׁ ְל ָטן ָע ַלם ִדּי־

קל סביל =] .נעשה[  =] .1בוצע[ עומד :בעדן זי זא
באישתא עביד לן ”בעת שהרעה הזאת נעשתה לנו” )TAD

 =] .2 .(A 4.7:18נהפך ,נהיה[ ∼ }פרדיקט{ :נשיא
זילן כארמלה עבידין ”הנשים שלנו כאלמנה עשויות” )TAD

ָלא יֶ ְע ֵדּה ”שלטונו שלטון עולם שלא יחלוף”

 =] .3סר ,התרחק[

)דניאל ז .(14

כוּתה ֲע ָדת ִמנָּ ְך ”המלכות
∼ מןַ :מ ְל ָ

סרה ממך” )דניאל ד .(28
הַפְעֵל =] .1 .העלים[ ∼ את :קרבתך קדם סנחאריב

 =] .3הועבר ,נמסר[ ∼ על :כל מנדתא

מלכא והעדית חטאיך קדמוהי ”וקירבתיך לפני סנחריב

מנ[הם ועביד על בית מלכא ”כל מס המנדה
֯
ואחרן זי גב]י

=] .2

.(A 4.7:20

המלך והעלמתי חטאיך לפניו”

את

).(TAD C 1.1:50

ו)דברים( אחרים שנגבה מהם והועבר אל בית המלך” )TAD C

הסיר ,הרחיק[ ∼

.(3.7Kr:2:14

יק ָרה ֶה ְע ִדּיוּ ִמנֵּ הּ ”הוּרד מכיסא מלכותו והסירו הכבוד ממנו”
וִ ָ

התפְּעֵל =] .נעשה[  =] .1בוצע[ עומד :וַ ֲע ִב ְיד ָתּא ָדְך
וּמ ְצ ַלח ְבּיֶ ְדהֹם ”והעבודה הזאת נעשית
ָא ְס ַפּ ְרנָ א ִמ ְת ַע ְב ָדא ַ
בשלמות ועולה בידם”

)עזרא ה  =] .2 .(8נהפך ,נהיה[:

ל־דּנָ ה ”וביתו ייעשה
וּביְ ֵתהּ נְ וָ לוּ יִ ְת ֲע ֵבד ַע ְ
∼ }פרדיקט{ַ :
הריסות בשל זאת”

)עזרא ו  =] .3 .(11הועבר ,נמסר[

כוּתהּ
ן־כּ ְר ֵסא ַמ ְל ֵ
מןָ :הנְ ַחת ִמ ָ

)דניאל ה .(20
אִתַּפְעַל =] .הוסר ,הורחק[ ∼ מן […] :זך אתעדי מן בין
בגיא זי מרא]י[ ”… זה הוסר מהאחוזות של אדוני…” )TAD

.(C 1.1:142

עדן ʿdn

פַּעֵל =] .העשיר[ ∼ את :גוגל נהר כלם

∼ ל>פלוני< :חסין תשתאלון וגסת פתגם יתעבד לך

מעדן מת כלן ”מפקח מי הנהרות כולם ,מעשיר הארצות כולן”

”בקפידה תיחקרו ונזיפה קשה תינתן לך” ).(TAD A 6.10:9

).(Fakh 4

עבק ʿbq

קל =] .מיהר[ ∼ לפעול :הן פקיד

עדר ʿdr

קל =] .עזר/עדר )?([ ← השמטה :הן

לך … עבק עבדהי֯ ”אם פקוּד עליך… מהר ,עשהו” )TAD C

יעד ֯רן ותפק אחטב עמר ”אם יעזרו/יעדרו ,ותוציא אחטב
֯

.(1.1:87

צמר” ).(TAD D 7.7:8

עבר ʿbr I

קל =] .עבר ,חלף )?([ עומד :אנשא

ועממא עברו בהם ולא שבקו המו ”בני האנוש והעם עברו
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עור ʿwr

קל סביל =] .עֻוַּר ,סומא[ עומד :ואיך

מתעא]ל[ ”וכשם שיעוור איש
֯
זי יער גבר שעותא כן יער

ארמית קדומה ,ארמית ממלכתית וארמית מקראית

עמל ʿml

השעווה כן יעוור מתעאל” ).(Sf 1:A:39

עזז ʿzz

קל =] .היה עז ,חזק[ עומד […] :זי יעז

קלבת ביתי ֯ע ֯ל
֯
פַּעֵל] .גורם של קל[ ∼ את […] :יעזז
]…[ ”… יחזק ’קלבת’ )?( ביתי על …” )] (Sf 1:B:44ראה סעיף

 5.1.1הערה .[4
פַּעֵל =] .העביר ,מסר )?([ ∼ את ל־ :שערן

שלם נבאחדן עיר כסף לחדי ”את השעורים שילם נבאחדן,

עלל ʿll

 =] .1נכנס[ ∼ ל)כיוון/יעד(ָ :כּל־

ן־מ ְל ָכּא
וּב ָעה ִמ ַ
)דניאל ב  ← .(24השמטה :וְ ָדנִ יֵּ אל ַעל ְ
ן־להּ ”ודניאל נכנס וביקש מן המלך כי ייתן לו זמן”
ִדּי זְ ָמן יִ נְ ֵתּ ֵ

 =] .2פרץ ,חדר[ ∼ ב)מקום( :כחסן

בביתך ]לא[ עלת ולאנתתא זילך לא כתשת ”בכוח לא

 =] .1הכניס[ ∼ את/ל־ ל)כיוון/יעד(ַ :ה ֵע ְלנִ י

ֳק ָדם ַמ ְל ָכּא ”הכניסני לפני המלך” )דניאל ב  ∼ • .(24את
ב)מקום(

כל זי הנעלת בביתה ינתן לה ”כל אשר הכניסה

בביתה יינתן לה” )] (TAD B 3.8:22ראה סעיף ← .[6.2
השמטהָ :ק ֵרא ַמ ְל ָכּא ְבּ ַחיִ ל ְל ֶה ָע ָלה ְל ָא ְשׁ ַפיָּ א ”קורא המלך

בקול להכניס את האשפים” )דניאל ה  =] .2 .(7הביא ,נתן[

∼ את

ל־ :הנעלת לי תמת בידה לבש  1זי עמר ”הביאה

לי תמת בידה לבוש אחד של צמר” ).(TAD B 3.3:4

עמק ʿmq

הַפְעֵל =] .העמיק ,עשה לעמוק[

חר]צה[
∼ את :ו֯ הרמו שר מן שר חזרך והעמקו חרץ מן ֯

עני ʿny

קל =] .ענה ,נתן מענה[ א .ב צ מ ו ד א ל

אמר :עומד:

ֲענָ ת ַמ ְל ְכּ ָתא וַ ֲא ֶמ ֶרת ”ענתה המלכה ואמרה”

)דניאל ה  ∼ • .(10ל>פלוני<ָ :ענֵ ה ַמ ְל ָכּא ְל ָדנִ יֵּ אל וְ ָא ַמר

”עונה המלך לדניאל ואומר” )דניאל ב  .(47ב .ל ל א ה פ ו ע ל

אמר ∼ :את

>פלוני< :ו֯ אשא ידי אל בעלש]מי[ן ויענני

.(1:11

עפי ʿpy

קל =] .עייף ,התעייף[ עומד :מן ביתי

נפקת חמתי֯ עם מן אקשה ואעפה ”מביתי יצאה חמתי ,עם

מי אתנצח ואתעייף?” ).(TAD C 1.1:140

עקף ʿqp

קל =] .הוכפל[ עומד :והן לא שלמת לך

כל כספך ומרביתה עד ירח תחות שנת  36יעקף כספך
ומרביתה זי ישתאר עלי ”ואם לא שילמתי לך את כל כספך
וריביתו עד חודש תחות שנת  ,36יוכפל כספך וריביתו שיישאר

אדיִ ן ָדּנִ יֵּ אל ֻה ַעל
הָפעל =] .הוכנס[ ∼ ל)כיוון/יעד(ֵ :בּ ַ

ֳק ָדם ַמ ְל ָכּא ”אז הוכנס דניאל לפני המלך” )דניאל ה .(13

עמד ʿmd

).(Daskyleion 1:4

בעלשמי]ן[ ”ואשא ידי אל בעל שמים ויענני בעל שמים” )Zak

פרצתי לביתך ואת אשתך לא הכיתי” ).(TAD B 7.2:9
הַפְעֵל.

)ב(בל ונבו ,אשר דרך זאת יהיה חוצה ,איש אל יטריד )אותי(”

).(Zak 1:10

ל־א ְריוְֹך ”על כן נכנס דניאל אל אריוך”
ֳק ֵבל ְדּנָ ה ָדּנִ יֵּ אל ַעל ַע ַ

)דניאל ב .(16

ונבו זי ארחא זנה יהוה עדה איש אל יעמל ”השבעתיך

”והרימו חומה )גבוהה( מחומת חדרך ,והעמיקו תעלה מתעלתהּ”

העביר כסף לחדי” ).(AECT-L *11:2
קל.

]ע[מל מן כל ”ובית אבי עמל )יותר( מכול” ).(BarRak 1:7–8
הַפְעֵל =] .הטריח ,הטריד[ ← השמטה :הומיתך בל

מנך ”… אשר יעוז ממך” ).(Sf 2:B:20

עיר ʿyr

קל =] .עמל ,טרח[ עומד :ובית אבי

עליי” ).(TAD B 4.2:8

עקר ʿqr

וּת ָלת ִמן־
התפְּעֵל =] .נעקר[ עומדְ :

קל =] .גמר ,השלים[ ∼ מפעול :חרן

ַק ְרנַ יָּ א ַק ְד ָמ ָיָתא אתעקרו )ק’ ֶא ְת ֲע ַק ָרה( ִמן־קדמיה )ק’

זי עמד מן עיר יד אסחר שמה זדכן ”חרן ,שגמר להעביר את

ֳק ָד ַמהּ( ”ושלוש מן הקרניים הקודמות נעקרו מלפניה” )דניאל

שכר אסחר שמו ,נישל אתכם” ).(AECT-L *19:4

ז .(8
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ערב ʿrb
מעורבב[

פַּעֵל] .בינוני פעול בלבד = מעורב,

∼ ב־ַ :פּ ְרזְ ָלא ְמ ָע ַרב ַבּ ֲח ַסף ִטינָ א ”הברזל מעורב

בחרס הטיט” )דניאל ב  ← .(41ריבוי :שערן וטלפחן מערב

”שעורים ועדשים מעורב” ).(TAD B 4.4:5

שהברזל לא מתערב עם החרס” )דניאל ב  43ב(.
קל =] .ערך ,הכין[ ∼ את :הביה לגמריה

בר אחיו ויערכה מן שכרא ובלוה לאוריא ”תניה לגמריה

בר אחיו ויכינה מהשֵּׁכר ,והובילוה לאוריה” ).(TAD D 7.9:2

ערק ʿrq

.(2.4:5

פ
פגע pgʿ

קל =] .פגש ,נגע[ ∼ את/ל־ :נמרא פגע

לענזא והי עריה ”הנמר פגש את העז והיא ערומה” )TAD C

 ∼ • .(1.1:166ב־] :ע[נה ר]מ[נא ואמר לסניא אנת כלך

קל =] .פגש[ ∼ את :ערקי אלפא מחר

בשבה ”פגשי את הספינה מחר ,בשבת” ).(TAD D 7.16:2

ערר ʿrr

עתד ʿtd

פַּעֵל =] .הכין )?([ ∼ את :ארקא זך בני

)דניאל ב  43א(.

ם־ח ְס ָפּא ”כשם
א־כ ִדי ַפ ְרזְ ָלא ָלא ִמ ְת ָע ַרב ִע ַ
• ∼ עםֵ :ה ְ

ערך ʿrk

).(TAD A 6.11:3

ועתד בהמיתה ”את הקרקע הזאת בנה והכן בהמה” )TAD B
֯

התפַּעַל =] .התערב ,התערבב[ ∼ ב־ִ :מ ְת ָע ְר ִבין ֶל ֱהוֹן
ִבּזְ ַרע ֲאנָ ָשׁא ”יהיו מתערבים בזרע האדם”

התוכן עם

ל־ :יתעשת לי ינתנו לי ”יחשוב עליי ,ייתנו לי”

כבן עם זי ֯פגע בך ”ענה הרימון ואמר לסנה :אתה כולך קוצים
עם אשר נוגע בך” )] (TAD C 1.1:102ראה סעיף  4.5הערה

קל סביל =] .הופשט[ עומד] :ואיך זי

.[95

תערר ז[נ֯ ]יה[ ֯כן֯ י֯ ֯ע ֯ר ֯רן נשי מתעאל ”וכשם שתופשט זונה

פדי pdy

כן יופשטו נשי מתעאל” ).(Sf 1:A:41

יפדי֯ ן אשא ”אם יתנו את הכסף יפדו את האיש”
כספא ֯
֯

עשׁק ʿšq

קל =] .עשק ,גזל[ ∼ את] :וא[ל

קל =] .פדה ,שחרר[ ∼ את :הן י֯ התון

).(AECT-L *4:13

תעשקני את ”ואל תעשקני אתה” ) ← .(Sf 3:20השמטה :מן

פטר pṭr

את תעשק ותהנסני ”מי )שתהיה( אתה) ,ש(תעשוק ותסלקני”

לאמר תתפטרן ]…[ ”כן שמענו לאמור :תשתחררו …” )TAD

).(Nerab 2:8

.(A 3.3:13

עשׁת ʾšt

קל =] .חשב[  =] .1תכנן[ ∼ לפעול:

התפְּעֵל =] .השתחרר[ עומד :כן שמיע לן

פלג plg

קל =] .פילג ,חילק[ ∼ את :אנחנה

כוּתא ”והמלך חשב
ל־מ ְל ָ
ל־כּ ַ
מוּתהּ ַע ָ
וּמ ְל ָכּא ֲע ִשׁית ַל ֲה ָק ֵ
ַ

אשתוין כחדה ופלגן עלין עבדיה זי מבטחיה אמן ”אנחנו

 =] .2העלה

השתווינו כאחד וחילקנו לנו את עבדיה של מבטחיה אמנו” )TAD

למנותו על כל הממלכה”

במחשבה[ ∼ את:

)דניאל ו .(4

]…[א מלן ֯ע]ש[ת ”… מילים חשב”
֯

.(B 2.11:3

) ← .(TAD D 23.1:5a:7קידום התוכן עם ל־ :אנה

פלח plḥ

עשתת לכי בחיי ויהבת לכי קצת מן ביתי ”אני חשבתי

/ל>פלוני<:

קל.

 =] .1עבד ,שירת[ ∼

את

פלח לשאעשני כלוא ”ואם האיש
והן אשא ֯

עליך בחייך ונתתי לך קצת מביתי” ).(TAD B 3.10:2

ישרת את שאעשני כמְלַוֶּה” ) =] .2 .(AECT-L *4:9שירת

התפְּעֵל =] .חשב[ ← קידום התוכן עם על :הן על מראן

י־אנַ ְחנָ א
יתי ֱא ָל ַהנָ א ִדּ ֲ
בפולחן[ ∼ את/ל>אל<ֵ :הן ִא ַ

טב אתעשת על אגורא זך למבנה ”אם על אדוננו טוב ,חשוב

בוּתנָ א ”אם כך ,אלהינו שאנחנו עובדים יכול
יָכל ְל ֵשׁיזָ ַ
ָפ ְל ִחין ִ

על המקדש הזה לבנות )אותו(” ) ← .(TAD A 4.7:23קידום

להצילנו” )דניאל ג .(17
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פני pny

קל =] .פנה[ עומד :שבו לתחתכ]ם[ ו֯ אל

תפנ֯ ו באשרה ”שבו במקומכם ואל תפנו למקומו” ).(Sf 3:7
התפְּעֵל =] .פנה )?([ עומד:

כל מי שיקיף לא יוכל להרוס” ).(Sf 1:B:34

]מן על[ ֯מן יתפנ֯ ]…[ ”מי

על מי יפנה )= מי שיפנה נגד האחר(” ).(AECT-L 5:2

פצל pṣl

קל.

ל[פ ֯ר ֯ק ”ובאר זאת
ליכ]הל ֯
רא ]ה[א כל ז֯ י י֯ ֯סב ֯
∼ את :ובי֯ ֯

פרשׁ prš

קל.

 =] .1פירש ,הסביר[ ∼ את:

ושלחת לה למפרש לי מלתא ”ושלחתי לו )בקשה( לפרש לי

]= ניקה ,שחרר מתביעה[ ←

את הדבר”

)] .2 .(TAD D 7.24:15בינוני פעול כשם

השמטה :והן גבר אחרן יגרנך … אנחן נקום ונפצל ננתן

תואר )= פרוּשׁ ,נבדל([.

לך בין יומן ” 30ואם אדם אחר יתבעך … אנחנו נקום וננקה

פַּעֵל] .בינוני פעול בלבד ,כשם תואר )= מפורש/

מתביעה וניתן לך ב)תוך( שלושים ימים” ).(TAD B 3.4:20

מופרד([.

פקד pqd

קל =] .פקד ,ציווה[ ∼ ל>פלוני< לפעול:

פשׁר pšr

קל =] .1 .פתר ,נתן פתרון[ ∼ פשר:

תשת ֯ה ”אם יפקוד
֯
הן יפקד לך מראך מין למנטר ]אל[

ִפּ ְשׁ ִרין ְל ִמ ְפ ַשׁר וְ ִק ְט ִרין ְל ִמ ְשׁ ֵרא ”פתרונות לתת וקשיים

עליך אדונך מים לשמור ,אל תשתה” )← .(TAD C 1.1:191

להתיר” )דניאל ה  =] .2 .(16התרשל[ ∼ לפעול :כען אל

הן פקיד לך … עבק עבדהי֯ ”אם פקוּד עליך… מהר,

תפשר למאתה מחר ”כעת ,אל תתרשל לבוא מחר” )TAD

סביל:

עשהו” ).(TAD C 1.1:87

.(D 7.20:4

הָפעל =] .הופקד ,הועבר למשמרת[ עומד :איתי זי

פַּעֵל =] .פתר ,הסביר[ ∼ את:

בפקד]ן[ הפקדו והו החסן ולא התיב לה ”יש )נכסים(
֯

חלומות” )דניאל ה .(12

שבפדקון הופקדו והוא החזיק כיורש ולא השיב לו” )TAD B

.(2.9:7

פקח pqḥ

פתח ptḥ

קל =] .פתח[ ∼ את :ואנת שליט

למפתח תרעא זך למנפק בשוקא זי בינין ”ואתה רשאי

קל =] .פקח[ ∼ עין֯ :פקחו עיניכם

לפתוח שער זה ולצאת ברחוב שבינינו” )← .(TAD B 2.1:14

ברגאיה ”פקחו עיניכם לחזות עדות בר–גאיה” )Sf
֯
לחזיה עדי

השמטה:

.(1:A:13

ופותחת” ).(TAD B 3.10:13

פרס prs

ְמ ַפ ַשּׁר ֶח ְל ִמין ”פותר

כוּתְך
יסת ַמ ְל ָ
קל =] .חולק[ עומדְ :פּ ִר ַ

וּפ ָרס ”חולקה מלכותך וניתנה למדי ופרס”
יה ַיבת ְל ָמ ַדי ָ
וִ ִ

דש חד בה אחד ופתח ”דלת אחת בו ,סוגרת

קל סביל =] .נפתח[ עומדִ :דּינָ א יְ ִתב וְ ִס ְפ ִרין ְפּ ִתיחוּ

”)בית( הדין ישב והספרים נפתחו” )דניאל ז .(10

)דניאל ה .(28

פרע prʿ

קל =] .שילם )?([ ∼ את :צלמא זנה

פרע בדי ”פסל זה שילם בדי” ).(EmarSt 1
קל סביל =] .שולם[ עומד :שטר אחושן זי פריע סאת

ארקא ”שטר אחושן ,ששולם שׂכר הקרקע” ).(MurDoc 11:2

פרק prq

צ
צבי ṣby

קל =] .רצה ,חפץ[ ∼ את :וכעת כל זי

תצבה שלח לי ”וכעת כל אשר תרצה שלח לי )בקשה(” )TAD

קל =] .1 .סילק[ ∼ את :וחטיך )ק’

ל־חיוְ ָתא
 ∼ • .(A 2.4:7לפעולֱ :א ַדיִ ן ְצ ִבית ְליַ ָצּ ָבא ַע ֵ

יָתְך ְבּ ִמ ַחן ֲענָ יִ ן ”וחטאיך בצדקה
וַ ֲח ָט ָאְך( ְבּ ִצ ְד ָקה ְפ ֻרק וַ ֲעוָ ָ

יעיְ ָתא ”אז רציתי לוודא את האמת על החיה הרביעית”
ְר ִב ָ

סַלֵּק ,ועוונותיך בחנון עניים”

)דניאל ד  =] .2 .(24הרס[
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)דניאל ז .(19

הענף הארמי

צבע ṣbʿ

קל] .בינוני פעול בלבד ,כשם תואר )=

צלי ṣly

פַּעֵל =] .התפלל[ ∼ ל>אל< :אנחנה

צבוע([.

עם נשין ובנין שקקן לבשן הוין וצימין ומצלין ליהו מרא

וּמ ַטּל ְשׁ ַמיָּ א ָלְך ְמ ַצ ְבּ ִעין
פַּעֵל =] .הרטיב[ ∼ את/ל־ִ :

שמיא ”אנחנו עם נשינו ובנינו שקים לובשים היינו וצמים

”ומטל השמים אותך מרטיבים” )דניאל ד .(22
וּב ַטל ְשׁ ַמיָּ א יִ ְצ ַט ַבּע
התפַּעַל =] .הורטב ,נרטב[ עומדְ :

”ובטל השמיים יירטב” )דניאל ד ] (12ראה סעיף .[6.2

צדק ṣdq

ומתפללים ליהו אדון השמים” ) ← .(TAD A 4.7:15השמטה
יחוֹחין
י־ל ֱהוֹן ְמ ַה ְק ְר ִבין נִ ִ
של הנמען ← קידום התוכןִ :דּ ֶ
נוֹהי ”שיהיו מקריבים
וּב ִ
וּמ ַצ ַלּיִ ן ְל ַחיֵּ י ַמ ְל ָכּא ְ
ֶל ֱא ָלהּ ְשׁ ַמיָּ א ְ

ניחוחים לאלוהי השמיים ומתפללים לחיי המלך ובניו” )עזרא ו

קל =] .צדק )במשפט([ עומד :ויהך בדן

.(10

ולא יצדק ”וילך למשפט ולא יזכה” ).(TAD B 3.11:15

צעי ṣʿy

פַּעֵל =] .צידק ,זיכה מאשמה[ ∼ את/ל־֯ […] :הוה

ביום רוח תתחלל ובשהינן יצעון תרעיה ”קרית רשעים ביום

לי שהד חמס ומן אפו צדקני ”… היה לי עֵד חמס ,ומי אפוא

רוח תיבקע ובסערה ייטו שעריה” ).(TAD C 1.1:104

צידקני?” ).(TAD C 1.1:140

צפן ṣpn

צום ṣwm

קל =] .צם[ עומד :ועד זנה יומא

אנחנה שקקן לבשן וצימין ”ועד היום הזה אנחנו שקים

לובשים וצמים” ).(TAD A 4.7:15

צות ṣwt

]ק[רב]ו[ עלי ואנה אמר לכם עטתא
֯
אף
]הצ[יתו לם ֯
]זילי[ ”הקשיבו ,אף קרבו אליי ואני אומר לכם את העצה שלי”

).(TAD C 1.1:57

שגשג[ עומד:

הוית מסבל לך כאיש עם אחוהי והצפנתך מנה ”הייתי

מכלכל אותך כאיש עם אחיו והצפנתיך ממנו” ).(TAD C 1.1:49
← השמטה] :הן[ לא תהצפן אהורמזד יב]רכנך …[
אהורמזד יברכך … ואם תצפין ,אהורמזד יקללך …” )TAD C

.(2.1:11:71–72

צרף ṣrp

קל] .בינוני פעול בלבד ,כשם תואר )=

צָרוּף([.
הַפְעֵל =] .הצליח[  =] .1עשה חיל,

וְ ָדנִ יֵּ אל ְדּנָ ה ַה ְצ ַלח ְבּ ַמ ְלכוּת ָדּ ְריָ וֶ שׁ ”ודניאל

זה הצליח במלכות דריוש” )דניאל ו  =] .2 .(29עלה יפה[
וּמ ְצ ַלח ְבּיֶ ְדהֹם
עומד :וַ ֲע ִב ְיד ָתּא ָדְך ָא ְס ַפּ ְרנָ א ִמ ְת ַע ְב ָדא ַ
”והעבודה הזאת נעשית בשלמות ועולה בידם”

)עזרא ה .(8

אדיִ ן ַמ ְל ָכּא ַה ְצ ַלח ְל ַשׁ ְד ַרְך
 =] .3העלה לגדוּלה[ ∼ ל־ֵ :בּ ַ
ישְׁך וַ ֲע ֵבד נְ גוֹ ”אז המלך העלה לגדולה את שדרך ,מישך ועבד
ֵמ ַ

נגו” )דניאל ג .(30

צלח ṣlḥ II

הַפְעֵל =] .הצפין[ ∼ את מן >פלוני<:

נהי֯ אהורמזד יק]ללנך …[ ”אם לא תצפין,
תהצפ ֯
֯
… והן

הַפְעֵל =] .צותת ,הקשיב[ ← השמטה:

צלח ṣlḥ I

קל =] .נטה ,מט[ עומד] :קרית[ רשיען

ק
קבל qbl

קל =] .קבל ,התלונן[ ∼ ל>פלוני< ←

קידום התוכן עם על :אנה קבלת לארשם על אחתבסתי
פקידא זילי ”אני קבלתי לארשם על אחתבסתי ,הפקיד שלי”

) ← .(TAD A 6.14:1השמטה :כל דין זי יקבלון עליך על
דבר ארעא זך ”כל דין שיקבלו עליך על דבר הקרקע הזאת”

פַּעֵל =] .חטב ,כרת[ ∼ את :איש

).(TAD B 2.2:16

מצלח עקן בחשוכא ולא חזה ”איש חוטב עצים בחושך ואינו

פַּעֵל =] .קיבל[ ∼ את :וְ ָד ְריָ וֶ שׁ מדיא )ק’ ָמ ָד ָאה( ַק ֵבּל

רואה” ).(TAD C 1.1:173

כוּתא ְכּ ַבר ְשׁנִ ין ִשׁ ִתּין וְ ַת ְר ֵתּין ”ודריוש המדאי קיבל את
ַמ ְל ָ
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המלכות כבן שישים ושתים שנה” )דניאל ו  ∼ • .(1את מן:
ן־ק ָד ָמי ”מתנות ושי
ַמ ְתּנָ ן וּנְ ִבזְ ָבּה וִ ָיקר ַשׂגִּ יא ְתּ ַק ְבּלוּן ִמ ֳ

וכבוד רב תקבלו מלפניי” )דניאל ב .(6

קום qwm
עומד:

כוּתא ”והמלך חשב למנותו על כל הממלכה” )דניאל ו .(4
ַמ ְל ָ
ן־א ְר ָעא
הָפעל =] .הועמד ,הוצב[ עומד :וּנְ ִט ַילת ִמ ַ
ימת ”ונישאה מן הארץ ועל רגלים כאדם
ל־רגְ ַליִ ן ֶכּ ֱאנָ שׁ ֳה ִק ַ
וְ ַע ַ

קל =] .קם[  =] .1התרומם ,נעמד[

בוּכ ְדנֶ ַצּר ַמ ְל ָכּא ְתּוַ הּ וְ ָקם ְבּ ִה ְת ְבּ ָה ָלה ”אזי
ֱא ַדיִ ן נְ ַ

נבוכדנצר המלך תמה וקם בבהלה” )דניאל ג ] • .(24במובן
אדיִ ן ָקמוּ זְ ֻר ָבּ ֶבל ַבּר־
סמלי ,כהכנה לקראת פעולה[ֵ :בּ ַ

הועמדה” )דניאל ז .(4

קטל /qṭlקתל /qtlכטל kṭl

קל =] .קטל,

י־הוָ ה ָצ ֵבא
י־הוָ ה ָצ ֵבא ֲהוָ א ָק ֵטל וְ ִד ֲ
הרג[ ∼ את/ל־ִ :דּ ֲ
ֲהוָ ה ַמ ֵחא ”את אשר היה רוצה היה הורג ואת אשר היה רוצה

ר־יוֹצ ָדק וְ ָשׁ ִריו ְל ִמ ְבנֵ א ֵבּית ֱא ָל ָהא ִדּי
ָ
שׁוּע ַבּ
יאל וְ יֵ ַ
ְשׁ ַא ְל ִתּ ֵ

היה מחייה” )דניאל ה .(19

לבנות את בית האלוהים אשר בירושלים” )עזרא ה .2 .(2

קל סביל =] .נקטל ,נהרג[ עומדֵ :בּהּ ְבּ ֵל ְיליָ א ְק ִטיל

ירוּשׁ ֶלם ”אזי קמו זרבבל בן שאלתיאל וישוע בן יוצדק ושריו
ִב ְ

]בכוונה עוינת[ ∼ על >פלוני< :זי יקום עליכי לתרכתכי
מן בתיא ”אשר יקום עלייך לגרשך מן הבתים” )TAD B

אשׁ ַצּר ַמ ְל ָכּא כשדיא )ק’
ֵבּ ְל ַ

ַכ ְשׂ ָדּ ָאה( ”בו בלילה נהרג

בלאשצר המלך הכשדי” )דניאל ה .(30

 =] .3 .(3.7:16עמד ,ניצב[ עומד :וְ ִרבּוֹ רבון )ק’ ִר ְב ָבן(

התפְּעֵל =] .נקטל ,נהרג[ עומד :סריס זילי אנתן לכם

)דניאל ז .(10

יתקטל בין טוריא ]אל[ה תרין חלף אחיקר ”סריס שלי

> =] .4מחיר< נקבע[ עומד :והבה לה בכספא זי יקום

אתן לכם ,ייהרג בין ההרים האלה השניים תחת אחיקר” )TAD

עלוהי ”ותנהו לו בכסף שייקבע לו” ).(TAD A 3.8:6

.(C 1.1:62

פַּעֵל =] .קיים[  =] .1הגשים[ ∼ אתְ :ל ַקיָּ ָמה ְקיָם

פַּעֵל =] .קטל ,הרג[ ∼ את/ל־ :גֻּ ְב ַריָּ א ִא ֵלְּך … ַק ִטּל

וּל ַת ָקּ ָפה ֱא ָסר ”להקים את צו המלך ולקבוע איסור”
ַמ ְל ָכּא ְ

נוּרא ”האנשים האלה … הרג אותם ניצוץ
ִהמּוֹן ְשׁ ִב ָיבא ִדּי ָ

מוֹהי יְ קוּמוּן ”וריבוא רבבות לפניו יעמדו”
ָק ָד ִ

)דניאל ו .(8

 =] .2אישר ,וידא[ ← השמטה :המו

ק]ר[ק קרקו ”הם )ב(ידיהם
֯
וקימת קדמי
֯
ידיהם כתבת

כתבו ואישרו לפניי :הימלט נמלטו” ).(AssOstr 9

האש” )דניאל ג .(22
ימיָּ א
התפַּעַל =] .נקטל ,נהרג[ עומד :וְ ָד ָתא נֶ ְפ ַקת וְ ַח ִכּ ַ

ִמ ְת ַק ְטּ ִלין ”והצו יצא והחכמים נהרגים” )דניאל ב .(13

הַפְעֵל =] .הקים[  =] .1בנה ,הציב[ ∼ אתַ :צ ְל ָמא ִדּי

בוּכ ְדנֶ ַצּר ”הצלם אשר הקים נבוכדנצר” )דניאל ג .(3
ֲה ֵקים נְ ַ
 =] .2העמיד ,גרם שיתייצב[ ∼ את :וקום ע]ם …[ זי
אקמנך עם ]…[ ”ועמוד עם )= לצד( … כפי שאעמידך עם …”

) =] .3 .(TAD D 7.24:6נתן תוקף ,אישר[ ∼ את:

קלל qll

עומד] :מסתר[יך אל תגלי קדם ]רח[מיך אל יקל שמך
קדמיהם ”מסתוריך אל תגלה לפני אוהביך ,אל יֵקל שמך

לפניהם” ).(TAD C 1.1:141

ְתּ ִקים ֱא ָס ָרא וְ ִת ְר ֻשׁם ְכּ ָת ָבא ”תקים את האיסור ותרשום

פַּעֵל.

את הכתב” )דניאל ו  =] .4 .(9גרם שיימצא לתפקיד[

לא

∼ >בעל תפקיד<:

קל =] .היה קל ,קטן בחשיבות[

קילל[

)בטקסט

]=

תהצפן אהורמזד

יב]רכנך

מקוטע(:
…[

…

]הן[
והן

וּמ ָה ֵקים ַמ ְל ִכין ”מסיר
ְמ ַה ְע ֵדּה ַמ ְל ִכין ְ

נהי֯ אהורמזד יק]ללנך …[ ”אם לא תצפין ,אהורמזד
תהצפ ֯
֯

מלכים ומקים מלכים” )דניאל ב  =] .5 .(21מינה ,הפקיד[

יברכך … ואם תצפין ,אהורמזד יקללך …” )TAD C

ל־כּל־
מוּתהּ ַע ָ
וּמ ְל ָכּא ֲע ִשׁית ַל ֲה ָק ֵ
∼ את/ל>פלוני< עלַ :

.(2.1:11:73
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קני qny

קל =] .קנה ,קיבל תמורת תשלום[

נקרא לפני רחום ושמשי הסופר” )עזרא ד .(23

∼ >רכוש< מן >פלוני< )בטקסט מקוטע(] :ו[לא איתי

וּפ ְשׁ ָרה
התפְּעֵל =] .זומן[ עומדְ :כּ ַען ָדּנִ יֵּ אל יִ ְת ְק ֵרי ִ

ל[מ ֯קנה מנך ”ואין לי עמך …
לי עמך ]…[ בשמהם ]… ֯

יְ ַה ֲחוֵ ה ”כעת דניאל יוזמן ואת הפשר יודיע” )דניאל ה .(12

בשמם … לקנות ממך”

) ← .(TAD B 5.6:12השמטה של

תּוֹרין ִדּ ְכ ִרין ִא ְמּ ִרין
המוכרָ :א ְס ַפּ ְרנָ א ִת ְקנֵ א ְבּ ַכ ְס ָפּא ְדנָ ה ִ
וּמנְ ָח ְתהוֹן וְ נִ ְס ֵכּיהוֹן ”במהירות תקנה בכסף הזה שוורים,
ִ

איילים ,כבשים ומנחותיהם ונסכיהם” )עזרא ז .(17

קרב qrb

אדיִ ן
קל =] .קרב ,ניגש[ ∼ ל)כיוון/יעד(ֵ :בּ ַ

נוּרא יָ ִק ְד ָתּא ”אז קרב נבוכדנצר
בוּכ ְדנֶ ַצּר ִל ְת ַרע ַאתּוּן ָ
ְק ֵרב נְ ַ

אדיִ ן
לשער תנור האש היוקדת” )דניאל ג  ← .(26השמטהֵ :בּ ַ
ם־מ ְל ָכּא ”אז קרבו ואומרים לפני המלך”
ְק ִריבוּ וְ ָא ְמ ִרין ֳק ָד ַ

התפְּעֵל =] .נקנה[ )בטקסט מקוטע( […] :מתקנה

)דניאל ו .(13

גב]ר[ כגרה ואנתה ]…[ ”נקנה גבר כ… ואישה” )TAD C
֯

פַּעֵל =] .1 .קירב ,הביא קרוב[ ∼ את ל)כיוון/יעד(:

.(1.1:218

קנס qns

קרבתך קדם סנחאריב מלכא ”קירבתיך לפני סנחריב המלך”

קל =] .קנס ,העניש )?([ את/ל� :ו֯ ֯לכל זי

).(TAD C 1.1:50

 =] .2הקריב ,זבח[ ∼ >קרבן<:

י]ד[חנך אקנס ”ואת כל אשר יכך אקנוס” ).(TAD B 1.1:10

ל־מ ְד ְבּ ָחה ִדּי ֵבּית ֱא ָל ֲהכֹם ”ותקריב אותם על
וּת ָק ֵרב ִהמּוֹ ַע ַ
ְ

ל־ק ֵבל ְדּנָ ה ַמ ְל ָכּא
קל =] .קצף[ עומדָ :כּ ֳ

)עזרא ז > ∼ • .(17קרבן< ל>אל<:

קצף qṣp

וּק ַצף ַשׂגִּ יא ”על כן המלך כעס וקצף מאוד”
ְבּנַ ס ְ

)דניאל ב

גבר זי יקרב לה עלוה ודבחן ”איש שיקריב לו עולות וזבחים”

)] (TAD A 4.8:27ראה סעיף .[5.8.1

.(12

קצץ qṣṣ

פַּעֵל =] .קיצץ[ ∼ את :גֹּדּוּ ִא ָילנָ א וְ ַק ִצּצוּ

פוֹהי ”גִּדעו את העץ וַקצצו את ענפיו” )דניאל ד .(11
ַענְ ִ

קרא qrʾ

קל =] .קרא[  =] .1פנה בדברים ,זימן[

∼ את >פלוני<:
אותם”

מזבח בית אלהיכם”

המו֯ ”וקרא להם ,שאל
המו֯ שאל ֯
וקרא ֯

) =] .2 .(AssOstr 12הכריז ,הודיע ,הצהיר[

∼ }תוכן{ :וְ ָכרוֹזָ א ָק ֵרא ְב ָחיִ ל ְלכוֹן ָא ְמ ִרין … ”וכרוז
קורא בקול :לכם אומרים …”

)דניאל ג  =] .3 .(4אמר,

ציווה[ ∼ לפעולָ :ק ֵרא ַמ ְל ָכּא ְבּ ַחיִ ל ְל ֶה ָע ָלה ְל ָא ְשׁ ַפיָּ א

”קורא המלך בקול להכניס את האשפים” )דניאל ה  7א(.4 .
]= נתן ,אמר שם[ ∼ ל>אדם/דבר< >שֵׁם< :אריה לא

הַפְעֵל =] .1 .קירב ,הביא קרוב[ ∼ את ל)כיוון/יעד(:
בוּהי ”ולפניו קירבוהו” )דניאל ז =] .2 .(13
מוֹהי ַה ְק ְר ִ
וּק ָד ִ
ְ
ית־א ָל ָהא
הקריב ,זבח[ ∼ >קרבן< :וְ ַה ְק ִרבוּ ַל ֲחנֻ ַכּת ֵבּ ֱ
תּוֹרין ְמ ָאה ”והקריבו לחנוכת בית האלוהים הזה מאה
ְדנָ ה ִ

י־ל ֱהוֹן
שוורים” )עזרא ו > ∼ • .(17קרבן< ל>אל<ִ :דּ ֶ
יחוֹחין ֶל ֱא ָלהּ ְשׁ ַמיָּ א ”שיהיו מקריבים ניחוחין
ְמ ַה ְק ְר ִבין נִ ִ

לאלהי השמים” )עזרא ו ] (10ראה סעיף .[5.8.1

קרי qry

קל =] .קרה ,התרחש[ עומד )בטקסט

מקוטע( […] :זנה זי קרה ]…[ ”… זה שקרה …” )TAD C

.(1.2:2

איתי בימא על כן יקראון לקפא לבא ”אריה אין בים ,על

קרק qrq

כן יקראו ל… לביא” ) =] .5 .(TAD C 1.1:165פיענח מן

פקדי ”ואם יימלט ממני נמלט ,אחד מפקודיי”
קרק ֯חד ֯
֯
מני

ל־אנָ שׁ ִדּי־יִ ְק ֵרה ְכּ ָת ָבה ְדנָ ה ”כל
ָכ ֱ

) ← .(Sf 3:4השמטה :ויקרק קרקהם ויאתה אלי ”ויימלט

הכתב[ ∼ >מסמך<:

קל =] .ערק ,נמלט[ ∼ מן :והן יקרק

אדם אשר יקרא כתב זה” )דניאל ה  7ב(.

נמלט שלהם ויבוא אליי” ).(Sf 3:19

ן־דּי ַפּ ְר ֶשׁגֶ ן נִ ְשׁ ְתּוָ נָ א
קל סביל =] .פוענח מן הכתב[ ִמ ִ

קשׁי qšy

ם־רחוּם וְ ִשׁ ְמ ַשׁי ָס ְפ ָרא ”כאשר טופס האיגרת …
… ֱק ִרי ֳק ָד ְ

מן ביתי נפקת חמתי֯ עם מן אקשה ואעפה ”מביתי יצאה
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קל =] .היה נוקשה ,התנצח )?([ עומד:

ארמית קדומה ,ארמית ממלכתית וארמית מקראית

חמתי ,עם מי אתנצח ואתעייף?” ).(TAD C 1.1:140

קשׁר qšr

אדיִ ן גֻּ ְב ַריָּ א ִא ֵלְּך
הַפְעֵל =] .התאסף ,התקהל[ עומדֵ :בּ ַ

פַּעֵל] .בינוני פעול בלבד ,כשם תואר

)= מצורף([.

קתל qtl

ל־מ ְל ָכּא ”אזי האנשים האלה התקהלו אל המלך”
ַה ְרגִּ שׁוּ ַע ַ

)דניאל ו .(16

רדי rdy

ראה קטל.

קל =] .חרש[ ∼ את] :חק[לא רדית

ו]…[ מנהן ל]א[ לקחת ”את השדה חרשתי ו… לא לקחתי

ר
רבי rby

מהם” ).(TAD A 5.2:4
קל =] .רבה[  =] .1היה גדול בכמות,

]ר[בה אחיקר
֯
בחשיבות ,בעָצמה[ עומד :קדמת מלו֯ הי
”לפני דבריו רבה אחיקר”

).(TAD C 1.1:2

 =] .2גדל,

רוּמהּ יִ ְמ ֵטא ִל ְשׁ ַמיָּ א ”גדל
וּת ִקף וְ ֵ
צמח[ עומדְ :ר ָבה ִא ָילנָ א ְ
העץ וחזק ,וגבהו יגיע לשמים”

)דניאל ד  =] .3 .(8נשׂא

רהן rhn

קל =] .משכן ,נתן כמשכון[ ∼

את

מלכ ֯א מן בני זמן
֯
/ל>רכוש< ל>פלוני<֯ :ג ֯ברן זי כצר
בתמן שקלן זי כספא
רהנן אש נסחא ֯שמה לשא]ע[שני ֯
”אנשים של גדוד המלך ,מבני זמן ,נותנים כמשכון איש ,נסחא שמו,

לשאעשני בשמונה שקלי כסף” ).(AECT-L *4:3

ריבית[ עומד :הן מטת מרביתא לרשא ירבה מרביתא

רוי rwy

כרשא ”אם הגיעה הריבית לקרן תישא הריבית ריבית כקרן ,אחד

ירוה ”ומאה כבשות לוּ יניקו שׂה ואל ירווה” )Fakh
֯
אמר ואל

כאחד” ).(TAD B 3.1:6

.(20

פַּעֵל =] .1 .הגדיל בכמות ,בחשיבות ,בעָצמה[ ∼ את

התפְּעֵל =] .רווה[ )בטקסט מקוטע( :ישתבע כעס מן

יאן יְ ַהב־
וּמ ְתּנָ ן ַר ְב ְר ָבן ַשׂגִּ ָ
/ל־ֱ :א ַדיִ ן ַמ ְל ָכּא ְל ָדנִ יֵּ אל ַר ִבּי ַ
ֵלהּ ”אז הגדיל המלך את דניאל ומתנות רבות וגדולות נתן לו”

א[חתי זי אנה
)דניאל ב  =] .2 .(48גידל[ ∼ את] :בר ֯

רבית ”בן אחותי שאני גידלתי” ).(TAD C 1.1:25

רגג rgg

קל =] .חמד ,ערג[ ∼ ל־ :אל תרגג לכביר

זי ימנע מנך ”אל תחמוד את )הדבר( הגדול שיימנע ממך” )TAD

קל =] .רווה[ עומד :ומאה שאון להינקן

תתרוה ]…[ ”ישבע כעס מלחם ותרווה …” )TAD C
לחם ו֯ ֯

.(1.1:124

רום rwm

וּכ ִדי ִרם
קל =] .רם ,היה גבוה[ עומדְ :

רוּחהּ ִתּ ְק ַפת ַל ֲהזָ ָדה ”וכאשר רם לבבו וחזקה רוחו
ִל ְב ֵבהּ וְ ֵ

לפעול במזיד” )דניאל ה .(20

.(C 1.1:136

התפְּעֵל =] .התגאה[ ∼ ב־[…] :י לא יתרום בשם

יהכן
הָפעל =] .מצא סיפוק )?([ עומד :ושבע בנ֯ תה ֯

אבוהי ובשם אמה ”אשר לא יתגאה בשם אביו ובשם אמו”

בשט לחם ואל יהרגן ”ושבע בנותיו ילכו בחיפוש לחם ולא

ימצאו סיפוק” ).(Sf 1:A:24

רגז rgz

).(TAD C 1.1:138
בוּכ ְדנֶ ַצּר ְמ ַשׁ ַבּח
פּוֹלֵל =] .רומם[ ∼ ל־ְ :כּ ַען ֲאנָ ה נְ ַ

ן־דּי
הַפְעֵל =] .הרגיז[ ∼ את/ל־ָ :ל ֵהן ִמ ִ

וּמ ַה ַדּר ְל ֶמ ֶלְך ְשׁ ַמיָּ א ”כעת אני ,נבוכדנצר ,משבח
רוֹמם ְ
וּמ ֵ
ְ

ַה ְרגִּ זוּ ֲא ָב ֳה ַתנָ א ֶל ֱא ָלהּ ְשׁ ַמיָּ א ”אולם משום שהרגיזו אבותינו

ומרומם ומפאר את מלך השמים” )דניאל ד .(34

את אלהי השמים” )עזרא ה .(12

א־שׁ ַמיָּ א
התפולל =] .התרומם ,התנשא[ עומד :וְ ַעל ָמ ֵר ְ

רגשׁ rgš

קל =] .רגש ,רעש[ עומד :שגיא ירגש

”מאוד ירגש” ).(TAD C 1.1:29

רוֹמ ְמ ָתּ ”ועל אדון השמים התנשאת” )דניאל ה (23
ִה ְת ַ
סעיף  5.1.1הערה .[7
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י־הוָ ה ָצ ֵבא
הַפְעֵל =] .1 .הרים ,נשא מעלה[ ∼ את :וְ ִד ֲ

רכב rkb

י־הוָ ה ָצ ֵבא ֲהוָ ה ַמ ְשׁ ִפּיל ”ואת אשר היה רוצה
ֲהוָ ה ָמ ִרים וְ ִד ֲ

זך רביא רכב בסוסה חד ”נבוסמסכן זה ,הנער ,רכב בסוס )=

היה מרים ואת אשר היה רוצה היה משפיל” )דניאל ה .2 .(19

על סוס( אחד” ) ∼ • .(TAD C 1.1:38ל>בהמה< :חמרא

]= גרם שיתנשא[ ∼ את :והן תהרם נבשהם מני ותסך

רכב לאתנא ”החמור רכב על האתון” )• .(TAD C 1.1:186
֯

להם לחם ”ואם תרים נפשם ממני ותספק להם לחם” ).(Sf 3:6

∼ על >בהמה< …] :יו[ם חד לערדא ]אר[כ]ב[ עליך

רוץ rwṣ

קל =] .רץ[ עומד :ורצת בגלגל מראי מלך

]נ[בוסמסכן
֯
קל =] .רכב[ ∼ ב>בהמה<:

”… יום אחד לערוד :ארכב עליך” ).(TAD C 1.1:203
]ד[רגת קשתך
֯
]= הרכיב ,הציב[ ∼ את:

אשור במצעת מלכן רברבן ”ורצתי בגלגל )מרכבתו של( אדוני

הַפְעֵל.

מלך אשור ,בקרב מלכים גדולים” ).(BarRak 1:8

והרכבת חטך לצדיק מנך ”דרכת קשתך והרכבת חצך לצדיק

רוק rwq

אחר]ן י[הנשגון
֯
קל =] .ירק[ עומד :ועל

ממך” ).(TAD C 1.1:128

כדבתה וירוקן באנפוהי ”ולבסוף ישיגו את כזביו וירקו בפניו”

רמי rmy I

).(TAD C 1.1:133

ַא ְריָ וָ ָתא ְרמוֹ ִאנּוּן ְבּנֵ יהוֹן וּנְ ֵשׁיהוֹן ”ולגוב האריות השליכו

רחם rḥm

קל =] .אהב[ ∼ את/ל־ :אף שגיא

סנחאריב מלכא רחמני על זי החיתך ולא קטלתך ”אף

מאוד אהבני סנחריב המלך על שהחייתיך ולא הרגתיך” )TAD

] (C 1.1:51ראה סעיף  10.2הערה .[23

רחע rḥʿ

קל =] .רחץ[ ∼ את :והן לא תנפק יומא

זנה שלח לי וארחעה עד תנפק ”ואם לא תצא היום הזה,

שלח לי )הודעה( וארחצנה עד שתצא” ).(TAD D 7.8:11

רחץ rḥṣ

דוֹהי ִדּי
קל =] .בטח[ ∼ על :וְ ֵשׁיזִ ב ְל ַע ְב ִ

.(28

∼ >חובה< על >פלוני<ִ :מנְ ָדּה ְבלוֹ וַ ֲה ָלְך ָלא ַשׁ ִלּיט
ְל ִמ ְר ֵמא ֲע ֵליהֹם ”מסי מנדה ,בלו והלך אין רשאי להטיל עליהם”

)עזרא ז .(24
נוּרא
גוֹא־אתּוּן ָ
ַ
קל סביל =] .1 .הושלך[ עומדְ :וּר ִמיו ְל
יָ ִק ְד ָתּא ”והושלכו לתוך כבשן האש היוקדת”

)דניאל ג .(21

 =] .2הוצב[ עומדָ :חזֵ ה ֲהוֵ ית ַעד ִדּי ָכ ְר ָסוָ ן ְר ִמיו וְ ַע ִתּיק

ישב” )דניאל ז .(9
ותא ”יושלך
התפְּעֵל =] .הושלך[ עומד :יִ ְת ְר ֵמא ְלגוֹב ַא ְריָ ָ

לגוב האריות” )דניאל ו .(13
קל =] .רחק[ ∼ מן :זנה ביתא יהבתה

לכי ורחקת מנה ”זה הבית נתתי לך ורחקתי ממנו” )TAD B

.(2.7:7

ריב ryb

אותם ,את בניהם ואת נשיהם” )דניאל ו  =] .2 .(25הטיל[

יוֹמין יְ ִתב ”חוזה הייתי עד אשר הוצבו כיסאות ועתיק הימים
ִ

לוֹהי ”והציל את עבדיו אשר בטחו עליו” )דניאל ג
ִה ְת ְר ִחצוּ ֲע ִ

רחק rḥq

קל.

וּלגֹב
 =] .1השליך[ ∼ אתְ :

רמי rmy II

פַּעֵל =] .רימה[ ← השמטה :מן

ירמה פמה חיי מלכא ועדוה יבעו֯ ן֯ בידה ”מי )ש(ירמה פיו,
֯

חיי המלך ובריתו יבקשו בידו” ).(AECT-L *4:11
קל =] .רב[ ∼ את :והן ירב בר]י[ זי ישב

על כה !סאי חד אחוה או יעברנה ”ואם יריב )עם( בני אשר

ישב על כיסאי אחד מאחיו או יגרשנו” ) ∼ • .(Sf 3:17עם
ע[ל
)שחזור בטקסט מקוטע( :וירב עקרי ]עם עקרך ֯

רעי rʿy

קל] .בינוני בלבד ,כשם עצם )= רועה([.

רעע rʿʿ

וּכ ַפ ְרזְ ָלא ִדּי־
קל =] .רצץ ,שבר[ ∼ אתְ :

ל־א ֵלּין ַתּ ִדּק וְ ֵתר ַֹע ”וכברזל אשר מְשַׁבֵּר כל אלה תדק
ְמ ָר ַעע ָכּ ִ

֯תלאים וכפריה ”ויריב צאצאי עם צאצאך על )ארץ( תלאים

ותשבור” )דניאל ב .(40

וכפריהּ” ).(Sf 3:26

פַּעֵל =] .רוצץ ,שיבר[ ∼ את :ראה קל.
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ארמית קדומה ,ארמית ממלכתית וארמית מקראית

רפי rpy

קל =] .ריפא/ריפה )?([ ∼ את[…] :

וּכ ָת ָבא ְדנָ ה ְר ִשׁים
קל סביל> =] .מסמך< חובר[ עומדְ :

ירפון המו להן זי אל עמה ]…[ ”… ירפאו/ירפו אותם ,אלא

”והכתב הזה נרשם” )דניאל ה .(24

)מי( שאֵל עִמו …” ).(TAD C 1.1:154

רתי rty

רפס rps

וּשׁ ָא ָרא ְבּ ַרגְ ַליהּ
קל =] .רמס[ ∼ אתְ :

ָר ְפ ָסה ”ואת השארית ברגליה רמסה” )דניאל ז .(7

רקי rqy

קל =] .חמל )?([ ∼ את :רתא גבר זי

לא ידע מה י]…[ ”חמול על גבר שלא יודע מה …” )TAD C

.(1.1:113

קל =] .רצה ,היה מרוצה[ ∼ ב־ :אורה

סוסין חורן יהב לשהר ולירקה בה ”צמד סוסים לבנים ייתן

שׁ

.[143

שׁאל šʾl

לשהר ולא ירצה בו” )] (AECT-L 4:20ראה סעיף  5.7.1הערה

קל =] .שאל[  =] .1ביקש ,רצה

פַּעֵל =] .ריצה ,פייס[ ∼ את :רקה תרקהם ותהשבהם

לקבל[ ∼ >דבר< מן >פלוני< :אחר חלכיא גברן 5

לי ”ַרצּוֹת תְַּרצֵּם ותשיבם לי” ) ∼ • .(Sf 3:6בין :והן לתרקה

שאל מן ]נח[תחור ולא יהב לי ”אחר כך קיליקים ,חמישה

בניהם שקרת בעדיא אלן ”ואם לא תפייס ביניהם ,שיקרת

גברים ,ביקש מנחתחור ולא נתן לי” ).2 .(TAD A 6.15:3

לעדות זאת” ).(Sf 3:19

]= הציג שאלה ,רצה לדעת[ ∼ את/ל>פלוני< >דבר<:

רשׁי ršy

דין את

עוּתְך ”ואף את שמותיהם
הוֹד ָ
וְ ַאף ְשׁ ָמ ָה ְתהֹם ְשׁ ֵא ְלנָ א ְלּהֹם ְל ָ

/ל־ :הן מחר או יום אחרן ארשנך דין ודבב ואמר לא

שאלנו אותם ,להודיעך” )עזרא ה  ∼ • .(10את/ל>פלוני<

יהבת לך ארקא זך ”אם מחר או יום אחר אתבעך לדין ודברים

}תוכן{] :והן[ פלסר ]יש[אל הצדא הני מליא אלה …

ואומר :לא נתתי לך קרקע זאת” ) ∼ • .(TAD B 2.4:13בדין

הצ ֯ד]א הני מלי[א ֯א ֯לה ”ואם פלסר
המו֯ ֯
המו֯ שאל ֯
וקרא ֯

אנ]ח[נה רשינכם בדין נפא קדם רמנדין ”אנחנו

ישאל :הנכונות מילים אלה? … וקרא להם ,שאל אותם :הנכונות

תבענו אתכם לדין ”נפא” לפני רמנדין” )← .(TAD B 2.9:4

מילים אלה?”

)] (AssOstr 12ראה סעיף  5.7.4הערה .[190

השמטה :אף לא נכהל נרשה לבר וברה לכם ”אף לא נוכל

 =] .3התעניין במצבו של פלוני[ ∼ שלום >פלוני<:

לתבוע בן ובת שלכם” ) ∼ • .(TAD B 2.10:10דין על :לא

חרוץ שאל שלמהן ”חרוץ שאל שלומם” )• .(TAD A 2.3:3

אכהל … דינן למרשה עליך ועל בניך על דבר פטוסירי

]כנוסחת ברכה[ :אלהיא כל ישאלו שלמכי בכל עדן ”כל

”לא אוכל … לדינים לתבוע אותך ואת בניך על דבר פטוסירי”

האלים ישאלו שלומך בכל עת” )] (TAD A 3.7:1ראה סעיף

) =] .2 .(TAD B 2.11:8הורשה ,היה מורשה בדין )?([

 =] .4 .[5.7.4חקר[ ∼ את >פלוני< :גברא זך שאלן ולא

בדן֯ שאעשני֯ ”ושאעשני מורשה בדין” )AECT-
ורשא ֯
עומד֯ :

מלל ”האיש הזה חקרנו ולא דיבר” ).(TAD B 8.8:8

 =] .3 .(L *4:6הטיל מרות )?([ ∼ ל>פלוני< :לתמשל

קל סביל =] .נשאל ,נחקר[ עומד :שאיל פתחנו֯ פי לקבל

בי בזא ולתרשה לי עלי֯ ]ה[ ”לא תמשול בי בזה ולא תטיל

֯מלי מנכי ”נחקר פתחנופי לפי דברי מנכי” ).(TAD B 8.7:2

את:

קל.

 =] .1תבע לדין[ ∼

מרות עליי על זאת )= בעניין זה(” ).(Sf 3:9

רשׁם ršm

התפְּעֵל =] .1 .נשאל ,נחקר[ עומד :הן פסמש]ך[ אחר

קל =] .רשם ,חיבר[ ∼ >מסמך<ָ :כּל־

קבלת מנך ישלח עלי חסן תשתאל ”אם פסמשך אחר כך

ֳק ֵבל ְדּנָ ה ַמ ְל ָכּא ָדּ ְריָ וֶ שׁ ְר ַשׁם ְכּ ָת ָבא וֶ ֱא ָס ָרא ”על כן רשם

קבילה ממך ישלח אליי ,בקפידה תיחקר” ).2 .(TAD A 6.8:3

המלך דריוש את הכתב והאיסור” )דניאל ו .(10

]= נדרש לתת את הדין[ עומד :מה זי לקחת זיני תשלם
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הענף הארמי
ותשתאל על זנה ”מה שלקחת — נזק תשלם ותידרש לתת את

לא יעשה לפרימא הזה וחבריו ,ישוחררו” ).(TAD A 6.7:9

הדין על זה” ).(TAD A 6.15:8

שׁבר /šbrתבר tbr

שׁאר šʾr

קל =] .נשאר[ עומד :א קמח שאר תנה

קל =] .שבר[ ∼ את :ועלעי

תנין יתבר ”וצלעות תנין ישבור” ).(TAD C 1.1:90

”ארדב קמח נשאר שם” ).(TAD D 7.8:15

קל סביל =] .נשבר[ עומד :ואיך זי תשבר קשתא וחציא

התפְּעֵל =] .נשאר[ עומד :וטיב לבבן בגו זי לא אשתאר

אנרת והדד ]קשת מתעאל וקשת רבוה[
אלן כן ישבר ֯

לן עליך מן דמיא ”וטוב לבבנו בו )כך( שלא נשאר לנו עליך )=לא

”וכשם שתישבר הקשת והחצים האלה כן ישבור אִנְֻרתַ והדד קשת

נשאר חוב שאתה חייב לנו( מן המחיר” ).(TAD B 3.12:6

מתעאל וקשת שריו” ).(Sf 1:A:38

שׁבח šbḥ

אל ֵהי
פַּעֵל =] .שיבח[ ∼ ל־ :וְ ַשׁ ַבּחוּ ֵל ָ

ִמ ְשׁ ַתּ ְבּ ִשׁין ”ושריו מתבלבלים” )דניאל ה .(9

ַדּ ֲה ָבא וְ ַכ ְס ָפּא ”ושיבחו את אלהי הזהב והכסף” )דניאל ה .(4

שׁבי šby

שׁבשׁ šbš

נוֹהי
התפַּעַל =] .התבלבל[ עומד :וְ ַר ְב ְר ָב ִ

קל =] .שבה[  =] .1לכד ,לקח בשבי[

שׁגי šgy

הַפְעֵל =] .השגה ,הטעה[ ∼ את :ואל

∼ את/ל־ :הן לא שבו לנתן תמה ינפק עלי ”אם לא שבו

תהשגא לבבא ”ואל תשגה את הלב” ).(TAD C 1.1:137

את נתן שם ,יֵצא אליי” ) =] .2 .(TAD D 7.10:6לקח שבי[

שׁדך šdk

∼ שבי :שבי֯ ֯ש ֯ב ֯ה תכלתפלסר מן בית ֯או֯ כן ]ושבי[ שבה
אללי ֯מן בית עדן ”שבי שבה תגלת פלאסר מבית אוכן ושבי שבה

אללי מבית עדן” ).(AssOstr 15

שׁבק  šbqקל =] .1 .עזב ,השאיר ,נטש[ ∼ את
שׁוֹהי ְבּ ַא ְר ָעא ְשׁ ֻבקוּ ”אבל עיקר שורשיו
/ל־ְ :בּ ַרם ִע ַקּר ָשׁ ְר ִ

בארץ עִזבו” )דניאל ד  ← .(12השמטה :הן יאחדן רשיעא
בכנפי לבשך שבק בידה ”אם יאחז הרשע בכנפי לבושך ,עזוב

בידו” ) =] .2 .(TAD C 1.1:107שחרר ,שילח לחופשי[
∼ את/ל־ :אזת שבקתכי במותי ושבקת ליהישמע שמה
ברתכי ”חופשייה שילחתיך ושילחתי את יהישמע שמה ,בתך”

).(TAD B 3.6:4
לפעול:

 =] .3הרפה ,הניח[ ∼ ל>פלוני<

בזי לא שבקן לן למבניה ”באשר אין מניחים לנו

לבנות” ) ∼ • .(TAD A 4.7:23ל>דבר<ְ :שׁ ֻבקוּ ַל ֲע ִב ַידת
ית־א ָל ָהא ֵדְך ”הניחו לעבודת בית האלוהים הזה”
ֵבּ ֱ

)עזרא ו

הַפְעֵל =] .השקיט ,פייס[ ∼ את :פיסן

מהשדך אנפין ”פיסן משקיט פנינו” ).(TAD A 4.2:9

שׁדר šdr

קל =] .שלח[ ← השמטה] :סנ[יא שדר

לרמנ]א[ לם ”הסנה שלח לרימון לאמור” ).(TAD C 1.1:100
התפַּעַל =] .השתדל[ ∼ לפעול :וְ ַעד ֶמ ָע ֵלי ִשׁ ְמ ָשׁא
לוּתהּ ”ועד בוא השמש היה משתדל להצילו”
ֲהוָ א ִמ ְשׁ ַתּ ַדּר ְל ַה ָצּ ֵ

)דניאל ו  ← .(15השמטה :על אחרן צחא וחור עלימי
ענני אשתדרו עם וידרנג וחרנופי … עד שזבוני ”לבסוף
צחא וחור נערי ענני השתדלו עם וידרנג וחרנופי … עד שהצילוני”

).(TAD A 4.3:4

שׁהד šhd

קל =] .העיד ,שימש כעד[ עומד :שהדון

כלבן בר אנני וגוסי ”העידו :כלבן בר אנני וגוסי” )AECT-L

.(3:10

שׁהל šhl

הַפְעֵל =] .סיפק ,מסר[ ∼ את :שעריא

.(7

השהל ”את השעורים סיפק” ).(AECT-L *13:4

כוּתה ְל ַעם ָא ֳח ָרן
וּמ ְל ָ
התפְּעֵל =] .1 .נעזב ,ננטש[ עומדַ :

שׁוב /šwbתוב twb

ָלא ִת ְשׁ ְתּ ִבק ”ומלכותה לעם אחר לא תיעזב” )דניאל ב .(44

פנה[ עומד:

 =] .2שוחרר[ :יתשם טעם כזי איש מנדעם באיש לא

על מי ישוב )= מי שיפנה נגד האחר() ,ב(חיי שהר ו)ב(חיי המלך

יעבד לפירמא זך וכנותה ישתבקו ”יינתן לו שאיש דבר רע

) =] .2 .(AECT 58:2:4חזר לבעליו[ ∼ ל־:
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)יקולל(”

קל =] .שׁב[  =] .1סב,

מן על מן ישב ]חי[י שהר וחיי ]מל[כא ”מי

ארמית קדומה ,ארמית ממלכתית וארמית מקראית
ל]ברגאי[ה ולברה ”ושבה )העיר( תלאים
֯
ושבת תלאים

ישתווה להריסות” )דניאל ג .(29

לבר–גאיה ולבנו” ) ∼ • .(Sf 3:25עלֵ :בּהּ־זִ ְמנָ א ַמנְ ְדּ ִעי יְ תוּב

שׁוי šwy II

ֲע ַלי … וְ זִ וִ י יְ תוּב ֲע ַלי ”בו בזמן דעתי תשוב אליי… והודי ישוב

וישוה איש בני מראי֯ ֯ה ֯ם ]…[ בספנן לקבלה ”וישים איש

אליי” )דניאל ד .(33

את בני אדוניהם … בספינות לפניו” ).(TAD C 1.2:24

]= השיב[

הַפְעֵל.

 =] .1סובב ,הפנה[ ∼ את:

תהרכב חטך לצדיק למה אלהיא יסגה בעדרה
֯
ואל
ויהתיבנהי עליך ”ואל תרכיב חצך לצדיק ,למה )= פן( האלוהים

ילך בעזרו ויפנהו עליך” ) =] .2 .(TAD C 1.1:126החזיר
למקום המוצא[ ∼

את

ל)כיוון/יעד( :לא אשכב עמה

תהי֯ תבנה ֯לביתי֯ ”לא אשכב עמו ולא תשיבנו לביתי”
ולא ֯

ית־א ָל ָהא
) ← .(TAD D 23.1:2:15השמטה :וְ ַאף ָמאנֵ י ֵב ֱ
… יַ ֲה ִתיבוּן ”ואף את כלי בית האלוהים … ישיבו”

.(5

)עזרא ו

 =] .3החזיר מגלות[ ∼ שיבת >פלוני< :וכעת

שׁזב šzb

פַּעֵל =] .שׂם ,הציב[ ∼ את ב)מקום(:

ראה שׁיזב.

שׁחד šḥd

פַּעֵל =] .שיחד[ ∼ את :וישחדן כל מה

מלך ”וישחדו כל מלך שהוא” ).(Sf 3:28

שׁחט šḥṭ

ראה שׁחת.

שׁחת /šḥtשׁחט šḥṭ

קל] .בינוני סביל בלבד,

כשם תואר )= מושחת([.
הַפְעֵל =] .השחית ,עשה את הרע[ עומד :יהשחתון ידי

ואל פמי ”ישחיתו ידיי ולא פי” ).(TAD C 1.1:155

השבו אלהן שיבת בי]ת אבי[ ”וכעת השיבו האלים שבות

התפַּעַל =] .הושחת ,חרב[ עומד] :יש[תחט לישמן֯

בית אבי”

אחוה ”תחרב לישימון צמחייתו” ).(Sf 1:A:32
֯

) =] .4 .(Sf 3:24החזיר לבעליו[ ∼ את ל־:

רקה תרקהם ותהשבהם לי ”ַרצּוֹת תְַּרצֵּם ותשיבם לי” )Sf

.(3:6

וּכנֵ ָמא
 =] .5ענה[ ∼ את/ל>פלוני< >דבר<ְ :

ִפ ְתגָ ָמא ֲה ִתיבוּנָ א ְל ֵמ ַמר ”וכן השיבונו דבר לאמור”

)עזרא

ה .(11

שׁוט šwṭ

שׁיזב /šyzbשׁזב šzb

שפעל =] .הציל ,חילץ[

∼ את/ל־ מןִ :דּי ֵשׁיזִ יב ְל ָדנִ יֵּ אל ִמן־יַ ד ַא ְריָ וָ ָתא ”אשר חילץ

את דניאל מיד האריות” )דניאל ו  ← .(28השמטהֱ :א ָל ָהְך

… הוּא יְ ֵשׁיזְ ִבנָּ ְך ”אלהיך … הוא יצילך” )דניאל ו .(17
קל =] .שוטט וחיפש )?([ ∼ את :ושבע

יהכן בשט לחם ואל יהרגן ”ושבע בנותיו ילכו בחיפוש
בנ֯ תה ֯

לחם ולא ימצאו סיפוק” ).(Sf 1:A:24

שׁוי šwy I

שׁיציא šyṣyʾ

יציא
שפעל =] .השלים[ ∼ את :וְ ֵשׁ ִ

ַבּיְ ָתה ְדנָ ה ַעד יוֹם ְתּ ָל ָתה ִל ַירח ֲא ָדר ”והשלים את הבית הזה

עד יום שלושה לירח אדר” )עזרא ו .(15

קל] .כתיב בלבד[ ראה פַּעֵל.

שׁכב škb

קל =] .שכב[ ] .1כסמל למוות[ עומד:

]= השתווה )הוראה הדדית([ ← ריבוי:

]אבהו[ה ”וישכב אבי ,ילך אל אבותיו”
֯
וישכב אבי יהך אל

אנחנה אשתוין כחדה ופלגן עלין עבדיה זי מבטחיה אמן

).(TDanSt 3

 =] .2קיים יחסי מין[ ∼ עם :אשכב

”אנחנו השתווינו כאחד וחילקנו לנו את עבדיה של מבטחיה אמנו”

עמה רחם אנה להי שגיא ”אשכב עמה ,אוהב אני אותה מאוד”

).(TAD B 2.11:2

).(TAD D 23.1:2:13

התפְּעֵל.

פַּעֵל =] .השווה ,עשה לזהה[ ∼ את

עם :וְ ִל ְב ֵבהּ ִעם־

שׁכח škḥ

התפְּעֵל =] .נמצא[  =] .1אותר,

ֵחיוְ ָתא שוי )ק’ ַשׁוִּ יְ ו( ”ולבבו השוו לחיה” )דניאל ה .(21

הושג[ עומד :הא שמהת גבריא זי אשתכחו בבבא

התפַּעַל =] .השתווה ,נעשה שווה[ ∼ }פרדיקט{:

בנא ”הנה שמות האנשים שנמצאו בשער בנֹא” )TAD A

וּביְ ֵתהּ נְ וָ ִלי יִ ְשׁ ַתּוֵּ ה ”ייעשה נתחים וביתו
ַה ָדּ ִמין יִ ְת ֲע ֵבד ַ

 =] .2 .(4.4:6נתפס ,הוערך כ– )הוראה פרדיקטיבית([
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הענף הארמי

∼ }פרדיקט{ְ :תּ ִק ְיל ָתּה ְבמֹאזַ נְ יָ א וְ ִה ְשׁ ְתּ ַכ ַח ְתּ ַח ִסּיר

ואחטנה ”כעת שלח לי את הלבוש שעליך ואתפרנו” )TAD D
֯

”נשקלת במאזניים ונמצאת חסר” )דניאל ה .(27

ל־מ ֶלְך וְ ַעם ִדּי
 =] .4 .(7.21:4הושיט ,הניף[ ∼ ידָ :כּ ֶ

הַפְעֵל =] .מצא[  =] .1איתר ,השיג ,פגש[ ∼ את/ל־:

ית־א ָל ָהא ֵדְך ”כל מלך ועם
יִ ְשׁ ַלח יְ ֵדהּ ְל ַה ְשׁנָ יָ ה ְל ַח ָבּ ָלה ֵבּ ֱ

הוֹדע ”מצאתי איש …
ַה ְשׁ ַכּ ַחת גְּ ַבר … ִדּי ִפ ְשׁ ָרא ְל ַמ ְל ָכּא יְ ַ

אשר יודיע את המלך את הפשר” )דניאל ב  =] .2 .(25גילה,
וּב ַקּרוּ וְ ַה ְשׁ ַכּחוּ ִדּי ִק ְריְ ָתא ָדְך ִמן־
הבין[ ∼ }תוכן{ַ :
ל־מ ְל ִכין ִמ ְתנַ ְשּׂ ָאה ”ובדקו ומצאו כי עיר זאת
יוֹמת ָע ְל ָמא ַע ַ
ָ

אשר ישלח ידו לשנות ולהשחית את בית האלוהים הזה” )עזרא
ו ] • .(12בכוונה עוינת[ ∼ יד ב־ :ולי֯ כהל ברי ]ל[י֯ שלח
בעק]רך[ ”ולא יוכל בני לשלוח יד בבנך
ועקרי ֯
֯
֯יד בבר]ך[

וצאצאי בצאצאך” ).(Sf 1:B:25

מימי עולם על מלכים מתנשאת” )עזרא ד  =] .3 .(19תפס,

קל סביל =] .נשלח[ > =] .1שליח/מֶסֶר< שוגר[

העריך כ– )הוראה פרדיקטיבית([ ∼ את }פרדיקט{:

∼ ל)כיוון/יעד( :ולעבק אופשרה יתעבד ואחרן זי מני

מטתני כתנה זי אושרתי לי ואשכחתה שנטת כלה ”הגיעה

שליח עליהם ”ומהר חיזוק ייעשה ו)כל דבר( אחר שממני נשלח

אליי הכותונת ששלחת לי ומצאתיה פרומה כולה” )TAD A

אליהם”

)> =] .2 .(TAD A 6.2:6יד< הושטה[ עומד:

.(2.1:4

מוֹהי ְשׁ ִליַ ַח ַפּ ָסּא ִדי־יְ ָדא ”אזי מלפניו נשלחה
ן־ק ָד ִ
אדיִ ן ִמ ֳ
ֵבּ ַ

שׁכן škn

פוֹהי יִ ְשׁ ְכּנָ ן
וּב ַענְ ִ
קל =] .שכן[ ∼ ב)מקום(ְ :

ִצ ֲפּ ֵרי ְשׁ ַמיָּ א ”ובענפיו ישכנו ציפורי השמים” )דניאל ד .(18

פַּעֵל =] .שיכן[ ∼ את

אל ָהא ִדּי ַשׁ ִכּן ְשׁ ֵמהּ
ב)מקום( :וֵ ָ

ל־מ ֶלְך וְ ַעם ”והאלוהים אשר שיכן שמו שם ימגר
ַתּ ָמּה יְ ַמגַּ ר ָכּ ֶ

כל מלך ועם” )עזרא ו .(12

שׁלח šlḥ

כף היד” )דניאל ה .(24
התפְּעֵל> =] .שליח/מֶסֶר< נשלח ,שוגר[ ∼

ל)כיוון/

יעד( :אגרת מן מראי תשתלח על נחתחור פקידא ”איגרת

מאדוני תישלח אל נחתחור הפקיד” ).(TAD A 6.13:2
פַּעֵל =] .שילח[ ∼ את :כי צנפר הי מלה ומשלחה גבר
לב]ב[ ”כי ציפור היא מילה ומשלחה גבר ללא לבב” )TAD
לא ֯

קל =] .שלח[  =] .1שיגר במטרה

להעביר מידע[ ∼ >שליח/מֶסֶר< עלִ :פּ ְתגָ ָמא ְשׁ ַלחוּ

לוֹהי ”איגרת שלחו אליו” )עזרא ה > ∼ • .(7שליח/מֶסֶר<
ֲע ִ
אל :ואשלח מלאכי א]ל[וה לשלם או לכל חפצי או
ישלח מלאכה אלי ”ואשלח מלאכיי אליו לשלום או לכל

חפצי ,או ישלח מלאכיו אליי” )] (Sf 3:8ראה סעיף • .[6.1.2

∼ >שליח/מֶסֶר< ל־ :שלחת לך אתמל בשם הודויה בר
זכריה לם ֯אתה ליומא זנה ”שלחתי לך אתמול בשם הודויה

בן זכריה לאמור :בוא היום הזה” )=] .2 .(TAD D 7.20:7
שיגר למטרה אחרת ,ציווה ללכת[ ∼ את >פלוני<:

.(C 1.1:82

שׁלט šlṭ

נוּרא
א־שׁ ֵלט ָ
קל =] .שלט[ ∼ ב־ִ :דּי ָל ְ

ְבּגֶ ְשׁ ְמהוֹן ”אשר לא שלטה האש בגופם” )דניאל ג .(27

הַפְעֵל] .גורם של קל[ ∼ את

>פלוני< ב־ֵ :חיוַ ת ָבּ ָרא

עוֹף־שׁ ַמיָּ א יְ ַהב ִבּ ָידְך וְ ַה ְשׁ ְל ָטְך ְבּ ָכ ְלּהוֹן ”חיית הבר ועוף
ְ
וְ
השמים נתן בידך והשליטך בכולן”

)דניאל ב  ∼ • (38את

ל־מ ִדינַ ת ָבּ ֶבל ”והשליטו על כל
>פלוני< על :וְ ַה ְשׁ ְל ֵטהּ ַעל ָכּ ְ

מדינת בבל” )דניאל ב ] (48ראה סעיף .[5.9

שׁלי šly

קל =] .היה שקט ,שלו[ עומד :ולתאמר

גברן אחרנן מלכא ישלח ]א[חרין פגרה זי אחיקר

להם שלו על אשרכם ”ולא תאמר להם :היו שלווים על

זנה למחזה ”גברים אחרים המלך ישלח אחרינו ,את פגרו של

מקומכם )= במקומכם(” ).(Sf 3:5

אחיקר זה לראות”

) =] .3 .(TAD C 1.1:62נתן ,מסר,

העביר[ ∼ >דבר< ל>פלוני< :כען שלח לי לבשא זי עליך
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שׁלם šlm

קל.

 =] .1סופק בתשלום,

קיבל תשלום[ ∼ ב>תשלום< :עד תשלם בכספך זי

ארמית קדומה ,ארמית ממלכתית וארמית מקראית
מנעל כתיב ”עד )ש(תקבל את כספך שלעיל כתוב” )TAD

י־ת ְשׁ ְמעוּן ָקל ַק ְרנָ א ”בעת אשר תשמעו את
∼ אתְ :בּ ִע ָדּנָ א ִדּ ִ

] .2 .(B 3.13:11בינוני פעול כשם עצם )= מושלם,

קול הקרן” )דניאל ג } ∼ • .(5תוכן{ :כזי תשמעין לאמר

גמור([.

שרין יהבן פרס בסון ”כשתשמעי לאמור :התחלנו לתת קצבה

פַּעֵל =] .1 .שילם ,פרע חוב[ ∼ >תשלום< ל>פלוני<:

בסון” ) ← .(TAD D 7.9:11קידום התוכן :וְ ִשׁ ְמ ֵעת עליך

בני המו ישלמון לך כספא זנה ומרביתה ”בניי ,הם ישלמו

רוּח ֱא ָל ִהין ָבְּך ”ושמעתי עליך כי רוח אלוהים בך”
)ק’ ֲע ָלְך( ִדּי ַ

) ← .(TAD B 3.1:15השמטה:

)דניאל ה  =] .3 .(14ציית ,נענה[ ∼ ל־ :ואמר להם

אשלם ואנתן לך אבגרנא זי מנעל כתיב ”אשלם ואתן לך

שמעו לי לם ]אח[י֯ קר זנה רב … אנחנה אל נקטלנהי

) =] .2 .(TAD B 3.13:7סיפק

”ואמר להם :שמעו לי ,לאמור :אחיקר זה גדול … אנחנו אל נהרגנו”

בתשלום ,נתן תשלום )גורם של קל  ∼ [(1את >פלוני<

) ∼ • .(TAD C 1.1:59לקל :למארה למלקרת זי נזר לה

ב>תשלום< :והן מטא תנין שנה ולא שלמתך בכספך

ושמע ל]קל[ה ”לאדונו ,למלקרת ,אשר נדר לו ושמע לקולו”

ומרביתה ”ואם הגיעה שנה שנייה ולא שילמתי לך את כספך

)] (BarH 4ראה סעיף .[5.5.2

וריביתו” ).(TAD B 3.1:7

קל סביל =] .נשמע ,נודע[ ∼ ל>פלוני< :כן שמיע לן

לך את הכסף הזה וריביתו”

את הקנס שלעיל כתוב”

הַפְעֵל.

]= השלים[

 =] .1גמר ,כילה[ ∼ את:

לאמר ”כן נודע לנו לאמור” ).(TAD A 3.3.:13

כוּתְך וְ ַה ְשׁ ְל ַמהּ ”מנה אלוהים את מלכותך
ה־א ָל ָהא ַמ ְל ָ
ְמנָ ֱ

התפְּעֵל =] .נשמע[  =] .1נקלט באוזניים או בשכל[

והשלימה” )דניאל ה  =] .2 .(26נתן בשלמות[ ∼ את:

עומד:

י־מ ְתיַ ֲה ִבין ָלְך ְל ָפ ְל ָחן ֵבּית ֱא ָל ָהְך ַה ְשׁ ֵלם ֳק ָדם
וּמאנַ יָּ א ִדּ ִ
ָ

בארפד” ) =] .2 .(Sf 1:A:29ציית ,נענה[ ∼ ל־ :ארמפי

רוּשׁ ֶלם ”והכלים אשר ניתנים לך לפולחן בית אלהיך
ֱא ָלהּ יְ ְ

עם חילא זי לידה לא משתמען לי בצבות מראי זי אמר

השלם )= תן בשלמות( לפני אלוהי ירושלים” )עזרא ז .(19

אנה להם ”ארמפי עם החיל שלידו לא נשמעים לי בעניין אדוני

ועבדיא זרפו
֯
הָפעל =] .שולם[ עומד :ראשא השלם

שאומר אני להם” ).(TAD A 6.8:2

”הקרן שולמה והעבדים נקנו” ).(AECT-L 1:6

התפַּעַל =] .שמע ,ציית[ ∼ ל־ :וְ כֹל ָשׁ ְל ָטנַ יָּ א ֵלהּ יִ ְפ ְלחוּן

שׁמד šmd

הַפְעֵל =] .השמיד[ ← השמטה:

ואל ישתמע קל כנר ֯בארפד ”ואל יישמע קול כינור

וְ יִ ְשׁ ַתּ ְמּעוּן ”וכל השליטים לו יסגדו וישמעו” )דניאל ז .(27

ד־סוֹפא ”ואת
ָ
הוֹב ָדה ַע
וּל ָ
וְ ָשׁ ְל ָטנֵ הּ יְ ַה ְעדּוֹן ְל ַה ְשׁ ָמ ָדה ְ

שׁמר šmr

שלטונו יעבירו ,להשמיד ולהאביד עד הסוף” )דניאל ז .(26

כצ ֯פה מן ברק אנת אשתמר לך ”זריז קצפו מברק ,אתה
֯

שׁמם šmm

התפולל =] .השתומם[ עומדֱ :א ַדיִ ן

יְב ֲה ֻלנֵּ הּ ”אזי
תּוֹמם ְכּ ָשׁ ָעה ֲח ָדה וְ ַר ְעיֹנ ִֹהי ַ
ָדּנִ יֵּ אל … ֶא ְשׁ ַ
דניאל … השתומם כשעה אחת ומחשבותיו הבהילוהו”

)דניאל

ד .(16

שׁמע šmʿ

התפְּעֵל =] .נשמר ,נזהר[ עומד :זעיר

הישמר לך” ).(TAD C 1.1:85

שׁמשׁ šmš

פַּעֵל =] .שימש ,שירת[ ∼ את:

ֶא ֶלף אלפים )ק’ ַא ְל ִפין( יְ ַשׁ ְמּשׁוּנֵּ הּ וְ ִרבּוֹ רבון )ק’ ִר ְב ָבן(
מוֹהי יְ קוּמוּן ”אלף אלפים ישרתוהו וריבוא רבבות לפניו
ָק ָד ִ

קל =] .שמע[  =] .1היה בעל כושר

יעמדו” )דניאל ז .(10

א־חזַ יִ ן
אל ֵהי ַכ ְס ָפּא־וְ ַד ֲה ָבא … ִדּי ָל ָ
שמיעה[ עומד :וְ ֵל ָ

שׁני šny

א־שׁ ְמ ִעין ”ואת אלוהי הכסף והזהב … אשר לא רואים ולא
וְ ָל ָ

ן־ק ְד ָמיֵ א ”והוא יהיה שונה מן הקודמים”
יִ ְשׁנֵ א ִמ ַ

שומעים” )דניאל ה  =] .2 .(23קלט באוזניו או בשכלו[

אשׁהוֹן
וּשׂ ַער ֵר ְ
 =] .2 .(24השתנה ,עבר שינוי[ עומדְ :
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קל =] .1 .היה שונה ,נבדל[ ∼ מן :וְ הוּא

)דניאל ז

הענף הארמי
ָלא ִה ְת ָח ַרְך וְ ָס ְר ָבּ ֵליהוֹן ָלא ְשׁנוֹ ”ושער ראשם לא נחרך

”באר אחת שבנויה בתוך הבירה ומים לא חסרה להשקות את

ושרווליהם לא השתנו” )דניאל ג .(27

החיל” ).(TAD A 4.5:7

פַּעֵל =] .שינה[  =] .1עשה שיהיה שונה ,הבדיל[

שׁקל /šqlתקל tql

וּל ַבב ֵחיוָ ה
∼ את מןִ :ל ְב ֵבהּ ִמן־אנושא )ק’ ֲאנָ ָשׁא( יְ ַשׁנּוֹן ְ
יִ ְתיְ ִהב ֵלהּ ”לבבו מאנוש ישנו ולב חיה יינתן לו”

.(13

)דניאל ד

 =] .2הביא שינוי ב– ,גרם שישתנה[ ∼ את:

קל =] .שׁקל[ =] .1

בל ֯בה ”וישקלנו בלבו” )TAD
העריך[ ∼ את :ויתקלנהי ֯

 =] .2 .(C 1.2:23שילם ,נתן[ ∼ >כסף< ל>פלוני<:
תתב על מוזנא ותתקל לאסחור כסף שקלן  7ר ” 2תשב

וּמ ַלּת ַמ ְל ָכּא ַשׁנִּ יו ”ואת מילת המלך שינו” )דניאל ג .(28
ִ

על המאזניים ותשקול לאסחור כסף ,שבעה שקלים שני רבעים”

התפַּעַל =] .השתנה ,עבר שינוי[ עומדַ :עד ִדּי ִע ָדּנָ א

).(TAD B 2.6:24

יִ ְשׁ ַתּנֵּ א ”עד אשר העת תשתנה” )דניאל ב .(9

קל סביל =] .נשקל ,הוערך[ עומדְ :תּ ִק ְיל ָתּה ְבמֹאזַ נְ יָ א

ל־אנָ שׁ ִדּי יְ ַה ְשׁנֵ א
הַפְעֵל =] .הביא שינוי ב–[ ∼ אתָ :כ ֱ

וְ ִה ְשׁ ְתּ ַכ ַח ְתּ ַח ִסּיר ”נשקלת במאזניים ונמצאת חסר”

ִפּ ְתגָ ָמא ְדנָ ה ”כל אדם אשר ישנה איגרת זו” )עזרא ו .(11

ה .(27

שׁנצי šnṣy

שפעל =] .הצליח[ ∼ לפעול :פרימא

זך וכנותה לא שנציו למנעל בבירתא ”פרימא זה וחבריו לא

הצליחו לחדור למבצר” ).(TAD A 6.7:7

שׁנת šnt

קל =] .הכה ,הרביץ[ ∼ את :וכתשוני

בכפי֯ ֯ד  10בכפרגל  6ושקפוני ֯רגלן ” 2והכוני בכף יד ,10
֯

בכף רגל  6והרביצו לי )ב(רגליים .(TAD B 8.4:5) ”2

קל =] .סימן[ ∼ את :ואנש לא שליט

למשנתה ולמעבדה עבד ”ואיש לא רשאי לסמנו ולעשותו

עבד” ).(TAD B 3.9:9

שׁפט špṭ

שׁקף šqp

שׁקר šqr

פַּעֵל =] .שיקר[  =] .1הפר אמון[

∼ ל>פלוני< :והן להן שקרתם לכל אלהי עדיא זי בספרא
]זנה[ ”ואם לא כך ,שיקרתם לכל אלוהי העדות אשר בכתובת

קל =] .שׁפט[ ∼ את] :מ[ה ישפטון עקן

זאת”

 =] .2כפר[ ∼ ב>ברית< :שקרתם

).(Sf 3:4

עם אשה בשר עם סכין איש עם ֯מ]לך[ ”מה ישפטו עצים

בעדיא אלן ”וכיחשתם עדות זאת” )(Sf 3:7

עם אש ,בשר עם סכין ,איש עם מלך?” ).(TAD C 1.1:88

.[5.6.2

שׁפל špl

הַפְעֵל =] .השפיל[ ∼ את/ל־ָ :לא ַה ְשׁ ֵפּ ְל ְתּ

ל־דּנָ ה יְ ַד ְע ָתּ ”לא השפלת לבבך ,אף כי
ל־ק ֵבל ִדּי ָכ ְ
ִל ְב ָבְך ָכּ ֳ

ידעת כל זאת” )דניאל ה .(22

שׁפר špr

)דניאל

שׁרי šry

]ראה סעיף

קל =] .1 .התיר ,פתר[ ∼ אתִ :פּ ְשׁ ִרין

ְל ִמ ְפ ַשׁר וְ ִק ְט ִרין ְל ִמ ְשׁ ֵרא ”פתרונות לתת וקשיים להתיר”

)דניאל ה  =] .2 .(16התיר ,שחרר[ ∼ את >פלוני<:

קל =] .שפר ,היה טוב[ ∼ קדםָ :א ַתיָּ א

קתל אחך או אסרה ו]אל[ תשריה ”הרוג אחיך או אסור

וְ ִת ְמ ַהיָּ א … ְשׁ ַפר ָק ָד ַמי ְל ַה ֲחוָ יָ ה ”האותות והנפלאות … טוב

אותו ואל תתירוֹ”

) =] .3 .(Sf 3:18התחיל[ ∼ לפעול:

לפניי )= בעיניי( להודיע” )דניאל ג  ∼ • .(32עלָ :ל ֵהן ַמ ְל ָכּא

שרין יהבן פרס בסון ”התחלנו לתת קצבה בסון” )TAD D

ִמ ְל ִכּי יִ ְשׁ ַפּר עליך )ק’

ֲע ָלְך( ”לכן ,המלך ,עצתי תיטב עליך )=

בעיניך(” )דניאל ד ] (24ראה סעיף .[5.1.3

שׁקי šqy

.(7.9:11
שׁוֹכא
קל סביל =] .חנה ,שהה[ ∼ עם/את :יָ ַדע ָמה ַב ֲח ָ

הַפְעֵל =] .השקה[ ∼ את :באר חדה

זי בניה בג]ו[ ב]י[רתא ומין לא חסרה להשקיא חילא
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ונהירא )ק’

הוֹרא( ִע ֵמּהּ ְשׁ ֵרא ”יודע מה בחושך ,והאור
וּנְ ָ

שורה עמו” )דניאל ב .(22

ארמית קדומה ,ארמית ממלכתית וארמית מקראית

 =] .1התיר ,פתר[ ∼ אתְ :מ ַפ ַשּׁר ֶח ְל ִמין …

פַּעֵל.

וּמ ָשׁ ֵרא ִק ְט ִרין ”מפרש חלומות … ומתיר קשיים”
ְ

.(12

)דניאל ה

אדיִ ן ָקמוּ … וְ ָשׁ ִריו
 =] .2התחיל[ ∼ לפעולֵ :בּ ַ

ירוּשׁ ֶלם ”אזי קמו … והתחילו לבנות
ְל ִמ ְבנֵ א ֵבּית ֱא ָל ָהא ִדּי ִב ְ

את בית האלוהים אשר בירושלים” )עזרא ה .(2
התפַּעַל.

ִמ ְשׁ ָתּ ַריִ ן וְ ַא ְר ֻכ ָבּ ֵתהּ ָדּא ְל ָדא נָ ְק ָשׁן ”וקשרי ירכיו מותרים

וברכיו נוקשות זו לזו” )דניאל ה .(6
קל =] .שתה[ ∼ אתִ :א ְשׁ ִתּיו ַח ְמ ָרא

אל ֵהי ַדּ ֲה ָבא וְ ַכ ְס ָפּא ”שתו ייו ושיבחו את אלהי
וְ ַשׁ ַבּחוּ ֵל ָ

אדיִ ן ַהיְ ִתיו ָמאנֵ י
הזהב והכסף” )דניאל ה  ← .(4השמטהֵ :בּ ַ
נוֹהי ”אזי הביאו את
ַד ֲה ָבא … וְ ִא ְשׁ ִתּיו ְבּהוֹן ַמ ְל ָכּא וְ ַר ְב ְר ָב ִ

כלי הזהב … ושתו בהם המלך ושריו” )דניאל ה .(3

שׁתק štq

ישגא נתן לסון מן אלפא ”אל ילך נתן לסון מן הספינה”

).(TAD D 7.4:2

שׂטם śṭm

קל =] .חתם ,סגר[ ∼ את :שטמנה כי

לחדי על קתלן זך … יהב כספא ”חתמנוהו כך ל)טובת( חדי

]= הותר ,שוחרר[ עומד :וְ ִק ְט ֵרי ַח ְר ֵצהּ

שׁתי šty

שׂגי /śgyסגי sgy

קל =] .הלך[ עומד :אל

על )= נגד( קתלן זה … ייתן את הכסף” ).(AECT-L *10:1

שׂים śym

קל =] .שׂם[  =] .1הציב ,קבע[ ∼ את:

נצבא זי שם בר]ה[דד בר ]…[ מלך ארם למראה ”הפסל
אשר הציב בר–הדד בן … לאדונו”

מיקם[ ∼ את

) =] .2 .(BarH 1הניח,

ב)מקום( :מנה זהב על ברכי אשר ננוה

ישם ”מנה זהב על ברכי אשתר נינוה ישים”

 =] .3נתן ,העניק[ ∼ את/ל>פלוני< את :אלהיא שלם
ישמו לך ”האלים שלום יתנו לך”

תשתק חדה
֯
קל =] .שתק[ עומד :ואל

).(AECT-L 2:7

]= עשה ,הפך[ ∼

את

).(TAD A 6.16:5

.4

ל}פרדיקט{ :או אהפך טבתא

מן מלי ספרא זנ]ה[ ”ואל תשתוק )אף( אחת ממילות הכתובת

ואשם ]ל[לחית ”או אהפוך את הטובות ואעשה לרעות” )Sf

הזאת” ).(Sf 1:B:8

ן־שׂם ְלכֹם ְט ֵעם ַבּיְ ָתא
 ∼ .5 .(1:C:19טעם = נתן צוַ :מ ָ

ְדנָ ה ִל ְבּנֵ א ”מי נתן לכם צו את הבית הזה לבנות” )עזרא ה .(3
 =] .6כיוון ,הפנה )במובן של הפניית הדעת([ ∼ טעם

שׂ
שׂבע śbʿ

ל־א ָס ָרא ִדּי
א־שׂם עליך )ק’ ֲע ָלְך( ַמ ְל ָכּא ְט ֵעם וְ ַע ֱ
עלָ :ל ָ
קל =] .שׂבע[ עומד] :ושבע[ שורה

יהינקן עגל ואל ישבע ”ושבע פרות יניקו עגל ואל ישבע” )Sf

.(1:A:23
תתרוה
התפְּעֵל =] .שׂבע[ עומד :ישתבע כעס מן לחם ו֯ ֯

]…[ ”ישבע כעס מלחם ותרווה …” ).(TAD C 1.1:124

שׂגא śgʾ

בוּתהּ
)דניאל ו  ∼ • .(14בל על :וְ ַעל ָדּנִ יֵּ אל ָשׂם ָבּל ְל ֵשׁיזָ ֵ

”ועל דניאל נתן לבו לחלצו” )דניאל ו .(15
קל סביל.

יתיִ ת
 =] .1הושׂם ,הונח[ ∼ ב)מקום( :וְ ֵה ָ

ל־פּם גֻּ ָבּא ”והובאה אבן אחת והונחה על
ֶא ֶבן ֲח ָדה וְ ֻשׂ ַמת ַע ֻ

וּמנִּ י
פי הבור” )דניאל ו > =] .2 .(18צו< ניתן[ עומדִ :

קל =] .גדל ,רבה[ עומדְ :ל ָמה יִ ְשׂגֵּ א

ֲח ָב ָלא ְל ַהנְ זָ ַקת ַמ ְל ִכין ”למה יגדל הנזק להזיק למלכים?”

)עזרא ד .(22

שׂגב śgb

ְר ַשׁ ְמ ָתּ ”לא נתן דעתו עליך ,המלך ,ועל האיסור אשר רשמת”

ימי ָב ֶבל ”וממני ניתן צו
ִשׂים ְט ֵעם ְל ַהנְ ָע ָלה ָק ָד ַמי ְלכֹל ַח ִכּ ֵ

להעלות לפניי את כל חכמי בבל” )דניאל ד .(3
התפְּעֵל.

 =] .1הושׂם ,הונח[ ∼ ב)מקום( :וְ הוּא

פַּעֵל =] .חיזק[ ∼ את] :והן עק[ר]ך

ִמ ְת ְבּנֵ א ֶא ֶבן גְּ ָלל וְ ָאע ִמ ְתּ ָשׂם ְבּ ֻכ ְת ַליָּ א ”והוא נבנה אבן גזית

ל[יאתה לשגב אי֯ ת עקר]י[ ”ואם צאצאך לא יבוא לחזק את

ועץ מונח בכתלים”

 =] .2נעשה ,נהפך[

צאצאי” ).(Sf 1:B:32

וּב ֵתּיכוֹן נְ וָ ִלי יִ ְתּ ָשׂמוּן
∼ }פרדיקט{ַ :ה ָדּ ִמין ִתּ ְת ַע ְבדוּן ָ
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)עזרא ה .(8

הענף הארמי
”תיעשו נתחים ובתיכם ייהפכו הריסות”

)דניאל ב .(5

.3

תוהּ twh

בוּכ ְדנֶ ַצּר
קל =] .תמהּ[ עומדֱ :א ַדיִ ן נְ ַ

ד־מנִּ י ַט ְע ָמא יִ ְתּ ָשׂם ”עד אשר ממני
]= >צו< ניתן[ עומדַ :ע ִ

ַמ ְל ָכּא ְתּוַ הּ וְ ָקם ְבּ ִה ְת ְבּ ָה ָלה ”אזי נבוכדנצר המלך תמהּ וקם

הצו ינתן” )עזרא ד .(21

בבהלה” )דניאל ג .(24

שׂכל śkl

התפַּעַל =] .הסתכל ,התבונן[ ∼ ב־:

ִמ ְשׂ ַתּ ַכּל ֲהוֵ ית ְבּ ַק ְרנַ יָּ א ”מסתכל הייתי בקרניים”

)דניאל ז

.(8

תכל tkl

עליכי מתכל אנה ”וכעת עלייך סומך אני” ).(TAD A 2.7:2

תלי tly

שׂכר śkr

התפַּעַל =] .שׂכר[ ∼ ל־ :הלו שכר הוא

התפְּעֵל =] .בטח ,סמך[ ∼ על :וכען

קל =] .תלה[ ∼ את] :א[תלנהי כן

כזי עבדת לבנוהי ”אתלהו כך כאשר עשיתי לבניו” )TAD

.(C 1.2:3

לה למחר ”הרי שׂכר הוא אותו למחר” ).(TAD D 7.20:3
֯
]= שׂנא[ ∼ את/ל־ :והן

תקל tql

יהוישמ]ע[ תשנא לבעלה ענניה ותאמר לה שניתך ”ואם

תקן tqn

יהוישמע תשנא את בעלה ענניה ותאמר לו :שנאתיך” )TAD B

עומד:

.(3.8:24–25

מלכותי כונַנתי וגדולה יתרה הוספה לי” )דניאל ד .(33

שׂנא śnʾ

שׂרף śrp

קל.

קל =] .שׁרף[ ∼ את :כלא באשה שרפו

”הכול באש שרפו” ).(TAD A 4.7:12

ראה שׁקל.
הָפעל =] .הוצב ,כונַן ,הועמד איתן[

הוּס ַפת ִלי ”ועל
כוּתי ָה ְת ְקנַ ת ְוּרבוּ יַ ִתּ ָירה ְ
ל־מ ְל ִ
וְ ַע ַ

תקף tqp

וּת ִקף
קל =] .חזק[ עומדְ :ר ָבה ִא ָילנָ א ְ

”גדל העץ וחזק” )דניאל ד .(8
וּל ַת ָקּ ָפה
פַּעֵל =] .חיזק ,קבע[ ∼ אתְ :ל ַקיָּ ָמה ְקיָ ם ַמ ְל ָכּא ְ

ת

ֱא ָסר ”להקים את צו המלך ולקבוע איסור” )דניאל ו .(8

תרך trk

פַּעֵל =] .גירש[ ∼ את/ל־ מן :ו]ז[י יקום

תבר tbr

ראה שׁבר.

על מפטחיה לתרכותה מן ביתה זי אסחור ”ואשר יקום על

תוב twb

ראה שׁוב.

מפטחיה לגרשה מביתו של אסחור” ).(TAD B 2.6:30

8.2

שׂמאלית

אבד ʾbd

קל =] .אבד[ עומד :אבדו֯ ֯ב ֯א]רק[ ”אבדו

בארץ” ).(Pan 5

אחז ʾḥz

אכל ʾkl

קל =] .אכל[ ← השמטה :ובימי גם אכל

ושתה י֯ ֯א ֯די֯ ”ובימיי גם אכל ושתה יַאֻדי” ).(Had 9
֯
קל =] .אחז[ ∼ את :מן מן בני יאחז

חטר וישב על משבי ”מי מבניי )אשר( יאחז את החוטר וישב

מראה
פא אחז בכנף ֯
על מושבי” ) ∼ • .(Had 15, 20ב־֯ :

אלב ʾlb
לפעול:

פַּעֵל =] .אילף ,לימד[ ∼ את >פלוני<

זר ֯להרגה ”או תלמד איש זר להורגו”
או תאלב אש ֯

).(Had 34

מלך אשור ”אז אחז בִּכנף אדונו ,מלך אשור” )] (Pan 11ראה

אמר ʾmr

סעיף  5.7.3.1הערה .[170

נבש ֯פנ֯ ]מו[ עם הדד ”יאמר :תאכל נפש פַּנַמֻוַ עם
֯
ת]א[כל
֯
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קל =] .אמר ,הכריז[ ∼ }תוכן{ :י֯ אמר

שׂמאלית

השחת
֯
הדד” ) ∼ • .(Had 21את :מת נשה יאמר אחכם

זבח zbḥ

”אכן שבועתו יאמר :אחיכם השחית” ).(Had 29

אשם הדד ”ויזבח להדד ויזכיר את שם הדד”
֯
ויזבח הדד ויזכר

אר[קי
֯
התפְּעֵל =] .צוּוה[ ∼ לפעול :ובימי יתמר ֯ב ֯כ]ל

)] (Had 16ראה סעיף  5.8.1הערה .[230

ירת ”ובימיי נאמר בכל ארצי להציב ביצורים” )Had
לנצב ֯ט ֯

זול zwl

.(10

מוכרו ”זל מכירו” ).(Pan 10

בכי bky

פַּעֵל =] .ביכה[ ∼ את :ובכיה איחה

זכר zkr

קל =] .זבח ,הגיש זֶבח לאל[ ∼ >אל<:

קל =] .היה זול ,פחוּת ערך[ עומד :זלת

הַפְעֵל =] .הזכיר ,ציין[ ∼ את :ויזבח הדד

מלכו ובכיתה מחנת מראה מלך אשור כלה ”וביכוהו אחיו

אשם הדד ”ויזבח להדד ויזכיר את שם הדד” ).(Had 16
֯
ויזכר

המלכים וביכהו צבא אדונו מלך אשור כולו” ).(Pan 17

]הד[ד ”עד
֯
עם
• ∼ את עם >פלוני< :עד יזכר נבש פנמו ֯

בני bny

ירת ולנצב
קל =] .בנה[ ∼ את :לנצב ֯ט ֯

חלבב ֯ה ”להציב ביצורים ולהציב גדרות
֯
כפירי֯
֯
זררי ולבני

ולבנות את כפרי הממשל” ).(Had 10

גמר gmr

פַּעֵל =] .קיבץ ,אסף[ ∼ את :יגמר

֯א]יח[יה זכרי֯ ”יקבץ את אחיו הזכרים” ).(Had 28
התפַּעַל.

זכרו
֯
גמ ֯רו֯ איחה
לת ֯
]= התקבץ[ עומד֯ :

פלכתשה באבני ”לוּ יתאספו אחיו הזכרים ויכוהו באבנים”

).(Had 30

דלח dlḥ

קל =] .נעכר ,התערפל[ עומד :קם עיני

או ֯דלח ”כהו עיניי או התערפלו” ).(Had 30

הוי /hwyהיי hyy

קל =] .היה[ =] .1

”הקטל שהיה בבית אביו” )] .2 .(Pan 2להבעת שייכות[
נסיר זנן ”מי מבניי
֯
∼ ל־ :מן מן בני או מן בני אש ויהי לה

או מבני איש שיהיה לו חדר )?( זה” ).(P-09:7
ואג ֯ם הוית חרב בארק
פַּעֵל =] .כונן ,קיים[ ∼ את֯ :

י֯ אדי ”וגם קיימתי חרב בארץ יַאֻדי” ).(Pan 5

הרג hrg

הערה .[50

חגג ḥgg

סיר
קל =] .חגג ,ערך חג[ עומד :וחגגת ֯

זן ”וחגגתי )ב(חדר זה” ).(P-09:2

חוי ḥwy

קל =] .חי ,שגשג[ עומד :פחי ואחי יאדי

”ו)הוא( חי ,ואף חי יַאֻדי” ).(Pan 12
ושמם ֯חויו ”ושממה החיו”
פַּעֵל =] .החיה ,שיקם[ ∼ את֯ :

).(Had 4

חנא ḥnʾ

פַּעֵל =] .הציב ,מיקם[ ∼ את ב)מקום(:

וחנאה מראה מלך אשור על מלכי֯ כברי֯ ”והציבוֹ אדונו

מלך אשור על המלכים הגדולים” ).(Pan 12

התרחש ,התקיים[ עומד :שחתה אז֯ ה הות בבית אבוה

היי hyy

)אשר( יזכיר את נפש פַּנַמֻוַ להדד” )] (Had 17ראה סעיף 6.1.9

חקק ḥqq

קל =] .חוקק ,קבע חוק[ עומד] :א[ו

חמא או ֯תחק עליה ”או תהרגנו
בחמ]ס או[ ֯ב ֯
֯
תהרגה
֯

בחמס או בחֵמה או תחוקק עליו )= נגדו(” ).(Had 34

חרב ḥrb
חשב ḥšb

קל] .בינוני בלבד ,כשם תואר )= חֵרב([.
חשב אבי
נפעל =] .נחשב[ עומד :ונ֯ ֯

במצעת ֯מ ֯לכי֯ ֯כ ֯ב ֯רי֯ ”ונחשב אבי פַּנַמֻוַ בקרב המלכים
֯
פנמו֯

הגדולים” )] (Pan 10ראה סעיף  5.5.4הערה .[110

ראה הוי.

יבל ybl

קל =] .הוביל[ ∼ את :ובנת מוקא

קל =] .הרג[ ∼ את :והרג אבה ברצר

שמש יבל מערב ובנת מערב יבל מו]קא ש[מש ”ואת

אבה ”והרג את אביו ,בר–צור ,והרג
֯
והרג שבעי  70איחי

בנות המזרח הוביל )ל(מערב ואת בנות המערב הוביל )ל(מזרח”

שבעים אחי אביו” ).(Pan 3

).(Pan 14
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יהב yhb

חלבת]י
֯
קל סביל =] .ניתן[ ∼ ל־ :ובימי

כרת krt

הָפעל> =] .הסכם< נכרת[ ∼ ב־ :ואמן

…[תן֯ י֯ ֯ה ֯ב ֯לאלהי ”ובימי שלטוני מתן )?( ניתן לאלים” )Had

֯ה ֯כ ֯ר ֯ת בי ”ואמנה נכרתה עמי” ).(Had 11

.(12

כתש ktš

יטב yṭb

הַפְעֵל =] .היטיב ,שיפר[ ∼ את :והיטבה

יוקא
הַפְעֵל =] .הוציא[ ∼ את :ויבל ֯

פנמ]ו[ ”ואת האַיִל יוציא לפי קבר אבי פַּנַמֻוַ”
קבר אבי ֯
֯
קד ֯ם
֯

קל =] .ישב[  =] .1גר ,שהה[ ∼ ב)מקום(:

יעבדו ארק וכרם שם יש]בו …[ ”יעבדו ארץ וכרם ,שם
ישבו …”

).(Had 8

∼ על >כס<:

לעי lʿy

בא]ש[ר ֯ה
֯
קל =] .לאה[ עומד :ותלעי עינך

”ותלאה עינך בו )=ממנו(” ).(Had 32

לקח lqḥ

).(Pan 21

ישב yšb

באבני ”לוּ תתאספנה אחיותיה ותכנה
שנה ֯
פלכ ֯ת ֯
֯
חתה
אי֯ ֯

אותה באבנים” ).(Had 31

מן קדמתה ”והיטיבוֹ מקדמותו” ).(Pan 9

יקא yqʾ

קל.

]לתג[מרן
֯
]= כתש ,הכה[

] .2במובן של תפיסת השלטון[

גם ישבת על משב אבי ”גם ישבתי על מושב

קל =] .לקח[  =] .1הוביל עמו[ ∼ את:

רעי֯ ה ”אז ייקח איש את רעיתו” ).2 .(Had 10
פא י֯ קח אש ֯
֯
]= העביר לרשותו[ ∼ את מן[…] :תן֯ י֯ ֯הב ֯לאלהי ומת
ידי֯ ”מתן )?( ניתן לאלים ואכן )?( יקחו מידי” )Had
יקחו מן ֯

.(12

אבי” )] .3 .(Had 8בינוני פעול כשם תואר )= מיושב,

מות mwt

מאוכלס([.

פנמו ”חלה וגם מת אבי פַּנַמֻוַ” ).(Pan 16

הַפְעֵל =] .הושיב[ ] .1גורם של קל  ∼ [1את ב)מקום(:

מלא mlʾ

להי ”והושבתי בו את האלים” ).2 .(Had 19
בה ֯א ֯
והושבת ֯

ויתרה מת מלא מסגרת ”ו)ב(יתְרוֹ אכן מילא את בתי הכלא”

]גורם של קל  ∼ [2את >פלוני< על >כיסא פלוני<

).(Pan 4

]בצ[דק אבי ובצדקי הושבני
֯
)שחזור בטקסט מקוטע(:

מלך mlk

מאר]י …[ אבי ”ב)זכות( צדק אבי וב)זכות( צדקי הושיבוני

יא]די[ ”וישב על מושבי וימלוך על יַאֻדי” )Had
על ֯
ו]י[מ ֯ל ֯ך ֯
֯

אדוני … על כיסא )?( אבי” ).(Pan 19

.(20

יתר ytr

קל =] .הותיר ,נתן יותר ,העשיר[ ←

קל =] .מת[ עומד :שמרג וגם מת אבי

פַּעֵל =] .מילא[ ∼ >מקום< >מילוי<:

מש ֯בי֯
קל =] .מלך[ ∼ על :ו֯ ישב על ֯

פַּעֵל =] .המליך[ ∼ את

>פלוני< על :ומלכה ֯על בית

]ו[אל ורכבאל ושמש וארקרשף
֯
דד
השמטה :ויתר ֯ה ֯

אבה ”והמליכוֹ על בית אביו” ).(Pan 7

וכברו נתנ֯ ה לי ”והותירו הדד ואל ורכב–אל ושמש וארץ–רשף
֯

מנע mnʿ

וגדוּלה ניתנה לי” ).(Had 11

ושנה למנע מנה בלי֯ לא ”ושינה לוּ ימנע ממנו בלילה” )Had

כבר kbr

קל.

]= גדל ,רבה[ עומד :וכברת

קל =] .מנע[ ∼ >דבר< מן >פלוני<:

] (24ראה סעיף .[5.10.3.1

ביומיה ”ורבתה החיטה והשעורה
֯
ושורה
֯
ושאה
֯
חטה ושערה

מרג mrg

והצאן והבקר בימיהם” ).(Pan 9

פנמו ”חלה וגם מת אבי פַּנַמֻוַ” ).(Pan 16

הַפְעֵל] .גורם של קל[ ∼ את :והכבר קירת חרבת מן

נצב nṣb

ישבת ”והִרבה את הערים החֵרבות מן הערים המיושבות”
֯
קירת
֯

חלבב ֯ה ”להציב ביצורים ולהציב
֯
כפירי֯
֯
ולנצב זררי ולבני

).(Pan 4

גדרות ולבנות את כפרי הממשל” ).(Had 10
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קל =] .חלה[ עומד :שמרג וגם מת אבי

ירת
קל =] .הציב[ ∼ את :לנצב ֯ט ֯

שׂמאלית

נשא nśʾ
ל>פלוני<:

קל =] .הושיט )יד( לאות שבועה[ ∼ יד

]וי[שא ידיה לאלה אבה נשה יאמר ”ויישא
֯

ידיו לאלוהי אביו ,שבועתו יאמר” ).(Had 29

נתך ntk

וקב ֯ר אלן֯ ֯ב]…[ ”… בית ההרוגות ,וקבר את אלה
קתילת ֯

ב…” ).(Pan 8

הַפְעֵל =] .התיך ,שפך[ ∼ את :והדד

חרא לי֯ ֯ת ֯כ ֯ה ”והדד — חרון לוּ יתיך עליו” ).(Had 29

נתן ntn

קבר qbr

]…[יבאר בית
֯
קל =] .קבר[ ∼ את:

קום qwm

קל =] .קם[  =] .1התרומם ,נעמד

)במובן סמלי ,כהכנה לקראת פעולה([ עומד :ו֯ ֯ק]ם[

קל =] .נתן[  =] .1העניק[ ∼ את ל־ :יתן

֯א ֯בי והרפי֯ נשי ֯ב ֯ס]…[ ”וקם אבי ושחרר את הנשים ב…”

).(Kil 5

 =] .2עמד ,ניצב[ עומד :וקם עמי רשף ”ועמד

לה רכבאל ארך חי ”ייתן לו רכב–אל אורך חיים”

).(Pan 8

ונתן בידי הדד ואל ורכבאל
 =] .2הפקיד[ ∼ את ביד֯ :

עמי רשף” ) =] .3 .(Had 3עלה ,הוערך[ ∼ ב>מחיר<:

ורשף חטר חלבבה ”ונתנו בידי הדד ואל ורכב–אל
ושמש ֯

וקם פרס ֯בשקל ”ועלתה )מידת( פרס בשקל” ).4 .(Pan 6

ושמש ורשף את חוטר השלטון” )] (Had 2ראה סעיף .[5.4.1

]= >עין< כהתה[ עומד:

קל סביל =] .ניתן[

∼ ל־ :וכברו נתנ֯ ה לי ”וגדוּלה ניתנה

קל =] .סמך ,השעין[ ∼ יד על )שחזור

בטסקט מקוטע(:

יס ֯מ ֯ך מלך ]ידיה[ ”ועל
ועל יבל אמן ֯

האַיִל יסמוך המלך ידו” ).(Pan 21

סעד sʿd

קל =] .חיזק[ ∼ את :וישב על משבי

חַיַ לרכב–אל” ).(Kil 1
קל =] .קרא ,זימן[ ∼ את >פלוני< :קרני

לבנא ”קרא לי לבנות” ).(Had 13

קתל qtl

ארק וכרם ”יעבדו ארץ וכרם” ).(Had 7

עלי ʿly

קני qny

פַּעֵל =] .הקנה ,העניק[ ∼ את ל־:

קרא qrʾ

קל =] .עבד ,עיבד[ ∼ >אדמה< :יעבדו

קל =] .עלה[ עומד:

”והקים לו משׂכית בדרך” ).(Pan 18

סמר ז קן כלמו בר חי לרכבאל ”מסמר שהעניק כִּלַמֻוַ בן

ויסעד אברו ”וישב על מושבי ויחזק מעמד)וֹ(” ).(Had 15

עבד ʿbd

התערפלו” ).(Had 30
הַפְעֵל =] .הקים ,בנה[ ∼ את :והקם לה משכי בארח

לי” ).(Had 11

סמך smk

קם עיני או ֯דלח ”כהו עיניי או

ו֯ ֯א ֯בי ֯על רכב ”ואבי

קל] .בינוני פעול בלבד ,כשם עצם )=

קטול ,הרוג([.

עלה )על( רכב” ).(Pan 3

רפי rpy

ערב  ʿrbהַפְעֵל =] .הכניס ,הביא[ ∼ את ל)כיוון/

והרפי֯ שבי י֯ ֯אדי ”ופתח את בתי הכלא ושחרר את שבויי יַאֻדי”
֯

יעד(:

והערב אבי מן דמשק לאשו֯ ›ר‹ ”והביא את אבי

מדמשק לאשור” ).(Pan 18

פלט plṭ

הַפְעֵל =] .שחרר[ ∼ את :ופשש מסגרת

).(Pan 8

רקי rqy

ב]צ[דק אבה
֯
פַּעֵל =] .הציל[ ∼ את מן:

מקוטע(:

קל =] .רצה[ ∼ את )שחזור בטקסט

וארקו ו]תי בר[ קרל אלהי ֯מת ”ורצו אותי ,בן
֯

פלטוה אלה יאדי מן שחתה ”ב)זכות( צדקת אביו הצילוהו

קרל ,האלים באמת” )] (Had 13ראה סעיף  5.7.1הערה .[143

אלי יַאֻדי מן הקֶּטֶל” ).(Pan 2

ואל ירקי בה ”… זִבחוֹ ואל ירצה
• ∼ ב־[…] :חהן֯ זבחה ֯

פשש pšš

פַּעֵל =] .פתח[ ∼ את :ופשש מסגרת

בו” ).(Had 22

והרפי֯ שבי י֯ ֯אדי ”ופתח את בתי הכלא ושחרר את שבויי יַאֻדי”
֯

רשי ršy

).(Pan 8

אשר חד אי֯ חיה ”אחיו יסית להשחית
֯
]א[חה ירשי שחת ֯ב
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הַפְעֵל =] .הרשה ,הסית[ ∼ לפעול:
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שים śym

במקום )השייך ל(אחד מאחיו” ).(Had 27

שאל  šʾlקל =] .שאל ,ביקש[ ∼ את

מן :ומה

יתנ֯ ו ֯לי ”ומה שאשאל מאלוהיי אכן
אלה]י[ מת ֯
֯
אשאל מן

יתנו לי” ) ← .(Had 12השמטה :ו֯ ֯מז֯ ישאל אל יתן לה

֯הדד ”ואת אשר יבקש אַל ייתן לו הדד” ).(Had 23

שוי  šwyפַּעֵל =] .נתן[ ∼ את

ל־ :וישוי לי שק

”וייתן לי )נתח( שוֹק” ).(P-09:12

שחת šḥt

פַּעֵל =] .השחית ,עשה את הרע[ עומד:

אשר חד אי֯ חיה ”אחיו יסית להשחית
֯
]א[חה ירשי שחת ֯ב

קל =] .שׂם[  =] .1הציב ,קבע[ ∼ את:

]לא[בי ”ושמתי פסל זה לאבי” ).2 .(Pan 20
֯
ושמת נצב זן
]= הציב בתפקיד ,בחר[ ∼ >בעל תפקיד< :וביומי אבי
רכב ”ובימי אבי ,פַּנַמֻוַ,
פנמו שם מת בעלי כפירי֯ ובעלי ֯

)הוא( שׂם אכן ראשי כפרים וקציני רכב” ).(Pan 10

שלח šlḥ

קל =] .הושיט )יד( בכוונה עוינת[ ∼ יד

יש[לח י֯ דה בחרב ב]…[ ”אל
֯
ב־ )בטקסט מקוטע(] :אל

ישלח ידו בחרב ב…” ).(Had 25

שתי šty

נבש
ת]א[כל ֯
֯
קל =] .שתה[ ← השמטה:

]ד[ד ”תאכל נפש
֯פנ֯ ]מו[ עם הדד ותשתי נבש פנמו עם ֯ה ֯

במקום )השייך ל(אחד מאחיו” ).(Had 27
השחת
֯
הַפְעֵל] .כמו פַּעֵל[ עומד :מת נשה יאמר אחכם

”אכן שבועתו יאמר :אחיכם השחית” ).(Had 29
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פַּנַמֻוַ עם הדד ותשתה נפש פַּנַמֻוַ עם הדד” ).(Had 22

פרק 9

הלשון האוגריתית
א

מילת רשע ,מילת בן אדם” ).(RSOu XIV 52:8

אבד ʾbd

.G

]= אבד[ עומדky akl bḥwtk :

” inn špšn tubdכי אוכל בארצך אין ,ה”שמש” תאבד” )KTU

.(2.39:21
.Gt

̊
wbklhn špḥ yitbd
]= אבד ,נשמד[ עומד:

” wbpḫyrh yrṯובכללותם צאצאים אבדו ,ובשלמותו יורש”

).(KTU 1.14:I:24
 =] .Dאיבד ,השמיד[ ∼ אתlnh mlḫš abd lnh ydy :
” ḥmtאַבֵּד לו ,המלחש ,יַדֵּה לו את הארס” )(KTU 1.100:5

]ראה סעיף .[6.2

אגג ʾgg

 =] .Gהאדים ,עשה לאדום[ ∼ את:

̊ ̊ tid! m bǵlp ̊ ym
” wṯ̊ k̊ mושכמהּ תאדים בצדפי ים” )KTU

.(1.19:IV:42
 =] .Nהתאדם[ עומד:

̊ wtadm
” trt̊ ḥṣתתרחץ ותתאדם”

).(KTU 1.14:II:9

אדן ʾdn

” bšd šḥlmmtיאהב עגלה ב)ארץ( דבר ,פרה בשדה שחלממת”

).(KTU 1.5:V:18

אוד ʾwd

 =] .1 .Gנגשׂ ,חִייב )?([ ∼ את >פלוני<:

” nrn̊ al tudאת נרן אל תנגושׂ” ).(KTU 2.26:19
גבה )?([ ∼ >כסף<:

=] .2

” ad at lhm ṯṯm kspגְּבֵה אתה להם )=

עבורם( ששים )שקל( כסף” ).(KTU 2.26:20

אור ʾwr

 =] .Gהאיר[ ∼ את:

” wyrḫ yarkוירח

יאירך” ).(KTU 1.24:39

אזר ʾzr

ראה הגג.

אדם ʾdm

אהב ʾhb

 =] .Gאהב[ ∼ אתyuhb ʿglt bdbr prt :

 =] .Gאזר ,כיסה[ ∼ אתṯuṯk tizr pnm :

”שאֻשך — תכסה פניו” ).(KTU 1.116:9

אחֿד ʾḫd
∼ את:

 =] .Gאחז[  =] .1החזיק ,תפס[

” qšthn aḫd bydh wqṣʿth bm ymnhקשתו אחז

בידו וחציו במו ימינו”

) ∼ • .(KTU 1.10:II:6ב־ ):(b-

̊
]…[̊ ̊ wtiḫd bušk
̊
]…[ …” […] yṯkḥ wyiḫd bqrbילהט
tṯ̊ kḥ
ויאחז בקרביה … תלהט ותאחז באשכיו” )(KTU 1.11:1–2

 =] .Gהאזין[ ∼ אתkm l tudn dbbm :

]ראה סעיפים  5.7.3.1ו– =] .2 .[5.7.3.2לכד ,כבש[ ∼ את:

” kšpm hwt ršʿ hwt bn nšmכן לא יאזינו השדים ,המכשפים,

” ṯṯ lṯṯm aḫ̊ d̊ ʿrשישים ושש ערים לכד” ).(KTU 1.4:VII:9
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 =] .3החל )?([ ∼ לפעול:

” qdš yuḫdm šbʿrקדש יחל

להאיר” ).(KTU 1.4:IV:16
השימוש ב– aḫdכפועל אספקטואלי ב–) KTU 1.4:IV:16הוראה 3
לעיל( מוטל בספק; לסקירת הפירושים האפשריים ראה טרופר
).(Tropper 1990: 83

.Gp

]= נלכד ,נכבש[ עומדhm qrt tuḫd hm mt :

” yʿl bnšאם העיר תילכד ,אם מוות יתקוף אדם” )KTU

.(1.127:30

אחֿר ʾḫr

̌ =] .Sעיכב[ ∼ אתwal tšiḫrhm ̊ […] :

”ואל תעכבם” ).(KTU 2.79:4

אכל ʾkl
∼ את:

 =] .Gאכל[

 =] .1בלע ,צרך[

̊ ̊
” šurh l tikl ʿṣrmאת בשרו אכן יאכלו הציפורים”

̊
tiḫd šnth wakl bqmm
) ← .(KTU 1.6:II:35פרטיטיב:
”תאחזנה שיניה ואכלו בקמים”

).(KTU 1.19:I:9

=] .2

שרף ,כילה[ ← השמטה̊ wṯn tikl išt bbhtm :
hn ym

.(1.14:I:18

אסר ʾsr

 =] .Gאסר[  =] .1רתם[ ∼ >בהמה<:

]…[ …” […] asr sswm tṣmd bgאסרו סוסים ,הצמידו

̊
asr mr[kbt
…” )> ∼ • .(KTU 1.20:II:3רכב<…] :
]… ” tʿln lmr[kbtאסרו מרכבות … יעלו למרכבות” )KTU

.(1.22:II:22

 =] .2קשר[ ∼ את[… a]sr pdm rišh :

̊
]…[ …” […] ʿl pd asr ̊ mקשרו תלתלי ראשם ,על תלתל קשרו

…” ).(KTU 1.19:II:31–32

אפי ʾpy

̊
yip lḥm
 =] .Gאפה[ ∼ אתd ḫmš :

” mǵd ṯdṯ yrḫmיאפה לחם של חמישה ,צידת שישה חודשים”

).(KTU 1.14:II:30

אפק ʾpq

 =] .Nנחסם )?([ עומדal tapq apq :

”אל ייחסם האפיק” ).(KTU 1.169:12
הפירוש לפי פַּרדי ).(Pardee 2000: 877, 889 n. 91

̊ ̊
” nblat bhklmהנה יום ושניים תאכל אש בבית ,להבות בהיכל”

אצל ʾṣl

).(KTU 1.4:VI:24

” tuṣl šlḥmtב)יום ה(עשרים ושנים יופרשו המאכלים” )KTU

אמר ʾmr

 =] .Gtהביט ,ראה[ ∼ אתytmr bʿl :

” bnthיביט בעל בבנותיו” ).(KTU 1.3:I:22

אני ʾny

 =] .Gאנה ,יילל[ עומדany l yṣḥ ṯr il :

” abhאנה ואכן אמר שור אל אביו” ).(KTU 1.3:V:35

אנש ʾnš

 =] .Gאנש[  =] .1חלה אנושות[ עומד:

” anšt ʿrš zblnאנשת )ב(מיטת סבל”

).(KTU 1.16:VI:36

 =] .2היה ללא רחמים[ עומדydʿtk bt k anšt k in :
” bilht qlṣkידעתיך ,בתי ,כי ללא רחמים את ,כי אין באלות

התנגד לך” ).(KTU 1.18:I:16 ∥ 1.3:V:27

אסף ʾsp

 =] .Gאסף[ ∼ אתtispk yd aqht :

” ǵzr tštk bqrbm asmתאספך יד אקהת הגיבור ,תשיתך בתוך

האסם” ).(KTU 1.19:II:17

 =] .Gpנאצל ,הופרש[ עומדbṯn lʿšrm :

.(1.106:25

ארך ʾrk

 =] .Gארך[ עומד” tirk yd il ̊ k ym :תארך

יד אל כמו הים” ).(KTU 1.23:33
 =] .Nהאריך ימים )?([ עומד:

̊ ” ḥwt aḫt wnarkחיי,

אחות ,והאריכי ימים” ).(KTU 1.10:II:20

ארש ʾrš

 =] .Gביקש[ ∼ >דבר< ל־ )> (l-פלוני<:

” iršt aršt laḫy lrʿy wytnnn laḫh lrʿhבקשה ביקשתי
מאחי ,מרעי ,ויתננה לאחיו ,לרעהו” )] (KTU 5.9:7ראה סעיף

 5.7.4הערה  ← .[195השמטה̊ ḥym :
irš ḥym l aqht ǵzr irš
” watnkבקש חיים ,אקהת הגיבור ,בקש חיים ואתן לך” )KTU

 ∼ • .(1.17:VI:26–27ל־ )> (l-פלוני< לפעול

)?(warš :

” laḫtk d bl ttn tytוביקש מאחותך שלא תתן )צמח( תית”

).(KTU 5.11:12

 =] .Gtאסף אליו[ ∼ אתmḫmšt yitsp ršp ̊ mṯdṯt ǵlm :

הפירוש ל– KTU 5.11:12לפי פַּרדי ) ;(Pardee 2004: 155לפירושים

̊
” ymאת החמישית אסף אליו רשף ,את הששית נערי ים” )KTU

אחרים ראה ָקקוֹ ) (Caquot 1978a: 397–398וטרופר )Tropper
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בוש bwš

.(2000: 557–558

אתו ʾtw

 =] .Gאתה ,בא[ ∼ ל־ )̊ ̊ :(l-
tity

̊ lahlhm
̊
” ilmיבואו אלים לאוהליהם”

).(KTU 1.15:III:18

 =] .Gבושש[ עומדlk̊ ̊ lk ʿnn ilm :

” atm bštmלכו לכו ,שליחי האלים ,אתם בוששתם” )KTU

.(1.3:IV:33

← השמטה” atm wank ibǵyh :בואי ואני אגלהו” )KTU

בותֿ bwṯ

.(1.3:III:28

” rkb ʿrptבוש ,הו בעל האדיר ,בוש ,הו רוכב העננים” )KTU

אתֿם ʾṯm
מקוטע(:

 =] .Gחב ,היה חייב[ ∼ את )בטקסט

” šnl bn ṣqn̊ śa[…] yitṯm wb[…] yšlmשנל בן

̊
]bṯ l aliyn b[ʿl
 =] .Gבוש[ עומדbṯ l :

.(1.2:IV:28–29

בין byn

 =] .Gבן ,הבין[ ∼ אתabn brq d l tdʿ :

חייב … וב… ישלם” ) ← .(KTU 4.398:5השמטהʿl alpm :

” šmm rgm l tdʿ nšm wl tbn hmlt arṣאבין ברק אשר לא

̊
̊
̊
]…[” bnš ydעל שני פרים
titṯmn ̊ uʿl […] hryn
titṯmn

ידעו השמים ,דבר )אשר( לא ידעו האנשים ולא יבינו המוני הארץ”

אנשי … יהיו חייבים ועל … )אנשי( הרי יהיו חייבים” )KTU

) ← .(KTU 1.3:III:26–27השמטה̊ l aliyn bʿl bn :
šmʿ

.(4.398:2–3

” l rkb ʿrptשמע ,הו בעל האדיר ,בין ,הו רוכב העננים” )KTU

אתֿר ʾṯr

 =] .Dמסר[ ∼ אתqmm aṯr amr ṯny :

” dʿtkmעומדים מִסרו אמירה ,שנו הודעתכם” )KTU 1.2:I:15

.(∥ 31

.(1.4:V:60
 =] .tLהתבונן ,בחן[ ∼ את:

]…[ ” itbnnkאתבונן בך

…” ).(KTU 1.169:17

קיומו של פועל  aṯrבבניין קל ) (Gשמשמעו ”התקדם ,עקב )אחר(”

בית byt

שנוי במחלוקת; לדיון בכל הצורות הנגזרות מן השורש אתֿר ראה

עומד” bym k ybt mlk […] :ביום שיישאר המלך …” )KTU

דיטריך ולורץ ).(Dietrich and Loretz 1984

.(2.33:14

 =] .Gבילה את הלילה ,נשאר )?([

בכי /bkyפכי pky

הזיל דמעות[ עומדybky km nʿr [wydmʿ] km ṣǵr :

ב
בדד bdd

”יבכה כמו נער וידמע כמו פעוט”

 =] .Gפצח בשיר[ עומדqm ybd uyšr :

” mṣltm bd nʿmקם ,יפצח וישיר ,מצלתיים ביד הנעים” )KTU

.(1.3:I:18

בוא bwʾ

 =] .Gבכה[ =] .1

ביכה ,התאבל[ ∼ את:

)=] .2 .(KTU 1.107:8

̊ ly
” bn ̊ tl tbkn tl tdmבני ,אל

תבכני ,אל תדום לי” ) ∼ • (KTU 1.16:I:25ל־ )pẓǵm :(l-
” ǵr ybk ̊ laqht ǵzr ydmʿ lkdd̊ ̊ dnil mt rpiהפוצעים את

עורם יבכו לאקהת הגיבור ,ידמעו לבן דנאל איש הרפא” )KTU

 =] .Gבא[  =] .1נכנס[ ∼ ב־ ):(b-

̊ bat bḏdk [pǵt] bat b‹a›hlm
” agrtnגברתנו באה במחיצתך,

] (1.19:IV:11ראה סעיף .[5.2.2.2
.N

̊
ksi nqmd ib̊ k̊ ẙ ̊ wydmʿ hdm
]= בוכה[ עומד:

פעת באה באוהליך” )> ∼ • .(KTU 1.19:IV:51–52מקום<

̊
” pʿnhכיסא נְִקמַדֻּ ,היה מבוכֶּה,
̊ lpnh ybky ṯlḥn mlk

)אקוזטיב אדוורביאלי?(tgly ḏd il wtbu qrš mlk ab :

שידמעו )על( הדום רגליו ,לפניו יבכו את שולחן המלך” )KTU

” šnmתגלה מחיצת אל ותבוא חדר המלך אב השנים” )KTU

.(1.161:13–15

 =] .2 .(1.4:IV:23הגיע ,ניגש[ ∼ על )> (ʿlפלוני<ʿl ̊ :

לפירוש  KTU 1.161:13–15ראה בורדריי ופַרדי )Bordreuil and

̊
” krt̊ tb̊ unאל כרת יבואו” ).(KTU 1.15:VI:6

 ;(Pardee 1991: 157–158פַּרדי ).(Pardee 2000: 818, 821 n. 31
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בכר bkr

̊
ṣǵrthn
 =] .Nביכר ,עשה לבכור[ ∼ את:

̊ ̊” abkrnאת הקטנה שבהם אבכר” ).(KTU 1.15:III:16

בלי bly

” ʿlh nšrm trḫpn ybṣr ḥbl diymמעליו נשרים ירחפו ,תצפה

 =] .Gבילה ,כילה[ ∼ אתimt npš blt :

 =] .Gבלע[ ∼ את” wyblʿ udmʿth :ויבלעו

דמעותיהם” ).(KTU 1.161:16

בני bny

 =] .Gבנה[ ∼ אתwbn bht ksp wḫrṣ :

”ובנה בית כסף וזהב” ).(KTU 1.4:V:18
 =] .Nנבנה[ עומדybn bt lbʿl km ilm wḥẓr kbn aṯrt :
”ייבנה בית לבעל כמו )ל(אלים וחצר כמו )ל(בני אשרה” )KTU

עומד:

” tbṣrnהמלכים ישגיחו זה על זה” ).(KTU 1.163:4

בצר bṣr II

 =] .Gפעל[  =] .1עבד ,ביצע עבודה[

” wʿšt ʿšr ḥrš d tbʿln bugrtואחד עשר חרשים אשר

 =] .Gבצר ,גדע )?([ ∼ אתbṣr kp̊ ̊ :

” šskגדעי כפות שוסייך” ).(KTU 1.13:5

בקע bqʿ

 =] .Gבקע[ ∼ את̊ ̊ waḥd :
ibq̊ ʿ̊ kb̊ dh

̊
” hm iṯ šmt̊ iṯ ʿẓ̊ mאבקע כבדו ואחזה אם יש שומן ,אם יש

עצם” ).(KTU 1.19:III:32

בקר bqr

.(1.4:IV:62

בעל bʿl

להקת דיות” ).(KTU 1.18:IV:20 ∥ 31
 =] .Nצפה ,השגיח )הוראה הדדית([ ← ריבויmlkm :

” ḥmrאמת ,תאבוני מכלה )מידת( חומר” ).(KTU 1.5:I:18

בלע blʿ

בצר bṣr I

 =] .Gצפה[ עומד )או ← השמטה?(:

 =] .Dביקר ,בדק )?([ עומדkbdm :

” tbqrnשני כבדים יבדקו” ).(KTU 1.78:5

בקתֿ bqṯ

 =] .Dביקש ,חיפש[ ∼ אתwabqṯ :

יעבדו באוגרית”

) =] .2 .(KTU 4.141:III:8עשה ,יצר,

” aliyn bʿlואבקש את בעל האדיר” )(KTU 1.6:IV:20

הכין[ ∼ את:

” ybʿl qšt lʿnt̊ qṣʿt lybmt limmיכין קשת

ברד brd

לענת ,חצים ליבמת הלאומים” ).(KTU 1.17:VI:24

 =] .Gהפריד ,ביתר[ ∼ אתybrd ṯd :

” lpnwh bḥrb mlḥt qṣ mriיבתר חזה לפניו ,בחרב מלוחה

̌ =] .Sגרם שיוכן[ ∼ אתwk ymǵy ʿbdk lšlm ʿmk pl :

חתיכות מריא” ).(KTU 1.3:I:6

” yšbʿl ḫpn lbʿlyוכי יבוא עבדך לשלום אליך ,אזי ידאג שיוכן

ברך brk I

’חפן’ )סוג בגד( לאדוני” ).(KTU 2.70:27

בער bʿr I

” ḫl ld aklm tbrkk wld ʿqqmחילי ולדי את האוכלים ,יבריכוך

 =] .Dביער ,הבעיר[ ∼ אתakln :

” bgrnt l bʿr ap krmm ḫlqאת מזוננו בגרנות ביער ,אף את

הכרמים החריב” ).(KTU 2.61:9

ולדי את הזוללים” ).(KTU 1.12:I:26

ברך brk II

] .Gבינוני פעול בלבד = ברוך[ עומד:

̊ t̊ m
̊ ̊ tmrn̊ ̊ alk
̊ ̊̊ ̊ nmrr̊ t
” l tbrk̊ n̊ alk̊ ̊ brkלו תברכני ואלך ברוכה,

̌ =] .Sהאיר )?([ עומד” qdš yuḫdm šbʿr :קדש יחל להאיר”

).(KTU 1.4:IV:16

בער bʿr II

 =] .Dהבריך ,גרם שיכרע ברך[ ∼ את:

תחזקני ואלך מחוזקת” ).(KTU 1.19:IV:32
 =] .Dבירך ,איחל טובה[ ∼ אתbrkm ybrk [ʿbdh] :

 =] .Gזנח ,עזב[ ∼ אתwyṣi trḫ ḥdṯ :

̊
” ybrkברך יברך את עבדו ,יברך אל את כרת” )KTU
il krt

̊
” ybʿr lṯn aṯthויצא חתן חדש ,יעזוב לשני את אשתו” )KTU

] (1.15:II:18–19ראה סעיף .[5.6.3

.(1.14:II:48

ברר brr

בעֿי bǵy

 =] .Gגילה ,חשף[ ∼ אתatm wank :

 =] .Gהיה נקי ,בר[ עומדkm špš d brt :

” kmt br ṣṭqšlm bunṯ ʿd ʿlmכמו השמש אשר ברה ,כך בר

צטקשלם משירות עד עולם” ).(KTU 2.19:3–4

” ibǵyhבואי ואני אגלהו” ).(KTU 1.3:III:29
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בשר bšr

̊
abšrkm
 =] .Dבישר ,נתן בשורה[ ∼ את:

גמדֿ gmḏ

 =] .Gשמח ,עלץ[ עומדil yẓḥq bm lb :

]…[ ̊ ̊” dnilאבשרך ,דנאל …” ).(KTU 1.19:II:37

” wygmḏ bm kbdאל יצחק במו לבו וישמח במו כבדו” )KTU

 =] .Dpהתבשר ,קיבל בשורה[ עומדtbšr bʿl bšrtk :

.(1.12:I:13

” ybltתתבשר ,בעל ,בשורתך הבאתי” ).(KTU 1.4:V:26

גער gʿr

בתת btt

 =] .Gחתך ,גזר[ ∼ אתbt ly ṯn ḫpnm :

.G

”כי ינער סוס”

 =] .1נחר ,נער[ עומדk ygʿr śśw :

).(KTU 1.85:2

 =] .2גער ,נזף[ ∼ ב־

)” bhm ygʿr bʿl lm ǵltm ilm rištkm lẓr brktkm :(b-בהם

”גזור לי שני ’חפן’ )סוג בגד(” ).(KTU 5.11:16

יגער בעל :למה השפלתם ,האלים ,את ראשיכם על גבי ברכיכם?”

).(KTU 1.2:I:24

ג

גרדש grdš

גול gwl

 =] .Dסבב ,עבר )?([ עומדk tgwln :

” šntkכי יעברו שנותייך” ).(KTU 1.82:4

גור gwr

” rš krt grdš mkntכרת — התרושש זרעו ,כרת — חרב מעונו”

).(KTU 1.14:I:11

גרי gry

הפירוש לפי ָקקוֹ ).(TOu II: 64

 =] .Gגר ,שהה[ ∼ ל־ )ṯm tgrgr :(l-

 =] .Gחרב ,נהרס[ עומד̊ ḥtkn :
krt

 =] .Gתקף[ ∼ אתwgr nn ʿrm šrn pdrm :

”ותקוף את הערים ,צור על הישובים” ).(KTU 1.14:III:6

̊
” labnm wl̊ ʿṣmשם תגורו :גורו ל)צד( אבנים
šbʿ šnt tmt

 =] .tDהתגרה ב– ,התנגד ל– )?([ ∼ אתtgr il bnh :

ול)צד( עצים שבע שנים תמימות” ).(KTU 1.23:66

”התגרה אל בבנו” ).(KTU 1.1:IV:12

גזז gzz

̊
bkl ygz ṭ[b]ḫ
 =] .Gגזז[ ← השמטהš :

” grš ym lksihגרש את ים ,גרש את ים מכיסאו” )KTU

”בכל )משך הזמן שבו( יגוז ,טָבַח שֵׂיוֹ” ).(KTU 1.80:5

(1.2:IV:12

הפירוש לפי פַּרדי ).(Pardee 2000: 436, 438

גחֿט gḫṭ

 =] .Gסילק )?([ ∼ אתtgḫṭk wtṣu lpn :

̊ ” ql ṯʿyיסלקך ותצא לפני קול המוסמך” ).(KTU 1.169:2

גיל gyl

 =] .Gגל ,שמח[ ∼ ב־ )bḥyk abn bšmḫ :(b-

” bl mtk nglnבחייך ,אבינו ,נשמח ,באלמותך נגיל” )KTU

.(1.16:I:15

גלי gly

גרש grš

]ראה סעיף  ∼ • .[6.1.7את

 =] .1גילה ,חשף[ ∼ אתtgly :

כסף אשלם” )] (KTU 3.9:6–7ראה סעיף .[6.2

ד
 =] .Gדאה[ עומדwʿnt di dit rḫpt :

]” [bšm]m ̊ rm[mוענת דאות דאתה ,מרחפת בשמים רמים”

” ḏd il wtbu qrš mlk ab šnmתגלה מחיצת אל ותבוא חדר

).(KTU 1.108:8

המלך אב השנים” ) =] .2 .(KTU 1.4:IV:23נראה ,הופיע

דבח dbḥ

)?([ עומד” bkt tgly wtbu :בוכיה תופיע ותבוא” )KTU

.(1.16:VI:4

גלתֿ glṯ

ב־ )w‹h›m :(b-

̊
” agrškm bbty ksp ḫmšm isʿאם אגרשכם מביתי ,חמישים

דאי dʾy
.G

 =] .Gגירש[ ∼

את

ל־ )grš ym :(l-

 =] .Gזבח[  =] .1שחט )שלא לצורכי

פולחן([ ∼ את:

” il dbḥ̊ ̊ bbth mṣdאל זבח בביתו ציד”

) =] .2 .(KTU 1.114:1ערך זֶבַח[ עומדid ydbḥ mlk :
 =] .Gגלש ,געש[ עומדwtglṯ thmt ʿl ̊ :

” bḫmnאז יזבח המלך במקדש” ) ∼ • .(KTU 1.164:1דבח
)” krtn dbḥ dbḥ̊ :(dbḥכרת זָבַח זֶבַח”

]…[ ”ויגעשו תהומות על …” ).(KTU 1.92:5
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הלשון האוגריתית

 =] .3הגיש זֶבַח לאל ,עבד אותו[ ∼ ל־ )> (l-אל<:

דכך /dkkדוך dwk

” ša ydk šmm dbḥ ̊ lṯr abk ilשא ידיך השמים ,זבח לשור אל

’” mǵmǵ wbṣql ʿrgz ydk aḥdh wyṣq baphמעמע’ )סוג

אביך” )] (KTU 1.14:II:23ראה סעיף .[5.8.1

צמח( וענף אגוז ידוך יחדיו וייצוק באפו” ).(KTU 1.85:6

דבר dbr I

 =] .Gהוביל )?([ ∼ אתk ǵz ǵzm :

דלל dll

 =] .Gדך ,כתש[ ∼ את:

̊ yiḫd ḥw[t
 =] .Dהכניע[ ∼ את̊ ibh] :
mlkn

” tdbr wǵrm tṯwyכלוחם לוחמים תוביל וצבא תפקד” )KTU

̊
” mrḥy mlk tdlnnהמלך יאחז את ארץ אויבו ,רומחי המלך

.(1.16:VI:43

יכניעוהו” ).(KTU 1.103:7

דבר dbr II

 =] .Dדיבר ,אמר[ ∼ }תוכן{[…] :

דלף dlp

 =] .Gנפל ,התערער[ עומדl tnǵṣn :

 …” ydbr ṯrmtיאמר :אכלתי” ) ∼ • .(KTU 1.82:8את )?(:

” pnth l ydlp tmnhלא נרעדו חוליותיו ,לא נפל מראהו” )KTU

̊ bt mlk amt kẙ ̊ tdbr
̊ umy lpn qrt
” wlḥtולוחות בת מלך

.(1.2:IV:17

אַמֻֻר כי תאמר אמי לפני העיר” ).(KTU 2.72:18

דמם dmm

דוד dwd

.G

 =] .1שקט ,עמד[ עומדdm :

]= עמד ,קם[ עומדl pnnh :

” ym wṯnדום יום )אחד( ושני” )=] .2 .(KTU 1.14:III:10

” ydd wyqm lpʿnh ykrʿ wyqlלפניה ייעמד ויקום ,לרגליה

יילל )לאות אבל([ עומד:

̊ ly
” bn ̊ al tbkn al tdmבני ,אל

יכרע וייפול” )] • .(KTU 1.10:II:17במובן סמלי ,כהכנה

תבכני ,אל תדום לי” )] (KTU 1.16:I:26ראה סעיף .[5.2.2.2

.N

לקראת פעולה[:

” al ydd mt mrzḥ wyrgmאל יקום איש

המרזח ויאמר” ).(KTU 3.9:12

̊ ̊” pǵt bm ̊ lb tdmʿ bm kb̊ dתבכה פעת במו לבה ,תדמע במו

לזיהוי השורש דוד ומשמעו ראה טרופר ופריט )Tropper and Ver-

 ;(reet 1988פַּרדי ).(Pardee 2004: 234–245

דוי dwy

 =] .Gדווה ,חלה[ עומד̊ :
]mn yrḫ k mr[ṣ

כרת?” ).(KTU 1.16:II:20

דותֿ dwṯ

עורם יבכו לאקהת הגיבור ,ידמעו לבן דנאל איש הרפא” )KTU

] (1.19:IV:12ראה סעיף .[5.2.2.2

דני dny

ראה דכך.

 =] .Gקירב )?([ ∼ אתwḥdṯh tdn :

” hmt wtštn ṯnmומחדש תקרב אותם ותניחם שנית” )KTU

 =] .Gpנדוש ,נרמס[ עומדdṯ ydṯ :

.(1.104:19
הפירוש לפי פַּרדי ).(Pardee 2000: 567, 571–572

]…[ ” mʿqbkדוש יידוש מעכבך …” ).(KTU 1.18:I:19

דחל dḥl

כבדה” )] • .(KTU 1.19:I:35לאות אבל[ עומדpẓǵm :
” ǵr ybk ̊ laqht ǵzr ydmʿ lkdd̊ ̊ dnil mt rpiהפוצעים את

̊
]” mn k dw kr[tכמה חודשים )מאז( שחלה ,כמה )מאז( שדווה

דוך dwk

דמע dmʿ

 =] .Gדמע ,הזיל דמעות[ עומדtbky :

 =] .Gחשש[ עומדwat umy al tdḥl ̊ :

דעץ dʿṣ

 =] .Gרקע[ ∼ פען )tdʿṣ pʿnm :(pʿn

” wap mhkm blbk al tštואת ,אמי ,אל תחששי ואף דבר )דאגה(

” wtr arṣתרקע רגלה ותנתר )מן( הארץ” ).(KTU 1.4:V:21

בלבך אל תשיתי” ).(KTU 2.30:21

דרי dry

דין dyn
>פלוני<:

 =] .Gדן ,הגן במשפט[ ∼ דן )(dn

” l tdn dn almnt l tṯpṭ ṯpṭ qṣr npšלא תדין

.G

]= זרה[ ∼ אתbḥrb :

” tbqʿnn bḫṯr tdrynnבחרב תבקענו ,בחשרה תזרנו” )KTU

.(1.6:II:32–33

דין אלמנה ,לא תשפוט משפט קצר נפש” )∥ KTU 1.16:VI:33

דרך drk

.(45

 …” arṣתרמוס נחש בריח )ל(ארץ” ).(KTU 1.82:38
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 =] .Gדרך ,רמס[ ∼ את̊ brḥ :
[…] tdrk

אוגריתית

דרע drʿ

 =] .Gזרע[ ∼ >זֶַרע<bšd tdrʿnn širh l :

̊
” lk [la]bk̊ wrg̊ mלך לאביך ,יצב ,לך לאביך ואמור” )KTU

̊ ̊
” tikl ʿṣrmבשדה תזרענו ,את בשרו לו יאכלו ציפורים” )KTU

.(1.16:VI:27

> =] .3נוזל< זרם[ עומדmẓrn ylk :

.(1.6:II:35

”מטר ילך )= יֵרד(”

∼ >נוזל<:

) =] .4 .(KTU 1.163:6הזיל ,הגיר[

” šmm šmn̊ tmṭrn nḫlm tlk nbtmשמים

שמן ימטירו ,נחלים ילכו נופת” )] (KTU 1.6:III:7ראה סעיף

דֿ

.[5.10.2.1
 =] .Dזימר ,הילל[ ∼ אתil ṯpṭ :

 =] .Gtהתהלך[ עומד̊ :
ap ʿnt ttlk wtṣd kl ǵr lkbd

” bhdrʿy d yšr wyḏmr bknr wṯlbאל ,המושל בהדרעי ,אשר

” arṣאף ענת תתהלך ותתור כל הר לקרבי הארץ” )KTU

ישירו ויזמרו )אותו( בכינור ובחליל” ).(KTU 1.108:3

.(1.5:VI:26

דֿמר ḏmr

̌ =] .Sגרם שיגיר[ ∼ >מקור< >נוזל<ašhlk šbtk dmm :
” šbt dqnk mmʿmאוליך את שיבתך דם ,את שיבת זקוניך מרה”

ה

)] (KTU 1.3:V:24 ∥ 1.3:V:2, 1.18:I:11ראה סעיף 5.10.2.1

הבט hbṭ

 =] .Gהפיל[ ∼ אתbn ḫrn k mǵy :

הערה .[286

” hbṭ hw ḫrd wšl hw qrtבן חרן כ)אשר( הגיע ,הפיל הוא את

הלם hlm

המשמר ושדד הוא את העיר” ).(KTU 2.61:5

” ṯlṯid ʿl udnהלום פעמיים קודקוד ,שלוש פעמים על האוזן”

הבר hbr

 =] .Gקד ,התכופף[ עומדlpʿn il :

).(KTU 1.18:IV:22

” thbr wtql tštḥwy wtkbdhלרגלי אל תקוד ותיפול ,תשתחווה

הפך hpk

ותכבדהו” ).(KTU 1.4:IV:25

∼ את:

הגג /hggאגג ʾgg

 =] .Gהגה ,מלמל[ עומד:

 =] .Gהלם[ ∼ אתhlmn ṯnm qdq̊ d̊ :

 =] .Gהפך[  =] .1סובב על פניו[

” hpkm ahpk ̊ lbš wahpkn ḫlpnהפוך אהפוך הלבוש

)”.(RSOu XIV 53:36

ואהפוך החליפה”

 =] .2הרס[

̊
” k ʿṣm l ttn k abnm l thggnכי עצים לא ייתנו )קול( ,כי

∼ אתl ysʿ alt ̊ ṯbtk lyhpk ksa ̊ mlkk l yṯbr ḫṭ mṯpṭk :

אבנים לא תהגינה” ).(KTU 1.82:43

”אכן יעקור עמודי שבתך ,אכן יהפוך כיסא מלכותך ,אכן ישבור

הדי /hdyידי ydy II

 =] .Gגירד ,חתך )לאות

אבל([ ∼ אתǵr babn ydy psltm byʿr ̊ yhdy lḥm wdq̊ n̊ :
”עורו באבן גירד ,פאותיו בתער ,יחתוך לחייו וסנתרו” )KTU

חוטר משפטך” ) =] .3 .(KTU 1.6:VI:28שינה[ ∼ את
ל־ )} (l-פרדיקט{” ahpkk lʿ[…] :אהפכך ל…” )KTU

.(1.5:III:12

.(1.5:VI:18–19

 =] .Nנהפך[

להבחנה בין הצורות הנגזרות מן השורשים העלולים דוד ,הדי ,ידי,

” yhpk lmlkהמשמר ייהפך על המלך )= ימרוד בו(” )KTU

.(1.103:52

נדד ונדי ראה טרופר ופריט ).(Tropper and Verreet 1988

הלך hlk

 =] .Gהלך[  =] .1צעד ,התקדם בתנועת

 =] .1הסתובב ,פנה[ עומדḫrdn :

 =] .2התהפך )?([ עומד̊ śśw :
whm yh̊ pk

”ואם יתהפך הסוס” ).(KTU 1.86:7

רגליים[ עומד̊ yl[k] :
” aṯr ilm ylk pʿnm mlk pʿ̊ nmאחרי

הפירוש ל– KTU 1.86:7לפי פַּרדי ).(Pardee 2000: 460, 465

האלים ילכו ברגל ,המלך ברגל ילך” ).2 .(KTU 1.43:24–25

הרג hrg

]= התקדם ,עבר ממקום למקום[ עומד̊ :
lk̊ ̊ labk yṣb

̊
” ymmלכי ,הרגי )במשך( ארבעה ימים” ).(KTU 1.13:5
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̊
]lk hr̊ g̊ ar[bʿ
 =] .Gהרג[ ← השמטה:

הלשון האוגריתית

הרי hry

 =] .Gהרה[ עומדw[th]rn wtldn mṯ :

)̊ š]pt lbšrh̊ ̊ :(l-
” ʿnhn ̊ lydh tzd̊ [nעיניה לאהבתו כמהו,

”ותהרה ותלד זכר” ).(KTU 1.5:V:22

הרר hrr

זיד zyd

 =] .1 .Gלהט ,כמהּ ,השתוקק )?([ ∼ ל־

 =] .Gחשק ,רצה[ ∼ אתbʿl ḥmdm :

” yḥmdm bn dgn yhrrmבעל חמוד יחמדם ,בן דגן יחשוק

בהם” ).(KTU 1.12:I:39

שפתיה לבשרו”

)?([ ∼ את:

]…[ ” l tzd ʿrq dmתגביר את זרימת הדם …”

).(KTU 1.107:46

זעֿי zǵy

לאמהותיהם — כן ייאנחו אנשי אֻֻדם” ).(KTU 1.15:I:5
 =] .Gtמיהר[ עומדʿmy pʿnk tlsmn :

” ʿmy twtḥ išdkאליי יאוצו פעמיך ,אליי ימהרו רגלייך” )KTU

.(1.3:III:20

וסר wsr

 =] .Gהורה ,הנחה[ ∼ אתrbt ilm l :

” ḥkmt šbt dqnk l tsrkגדלת ,אל ,אכן חכמת ,שיבת זקנך תנחה

אותך” ).(KTU 1.4:V:4
̊
ap yṣb yṯb bhkl wywsrnn
] .Dכמו  ∼ [Gאתggnh :
” lk̊ ̊ labkאף יצב ישב בהיכל ויורנו לבו :לך לאביך” )KTU

.(1.16:VI:26

ופתֿ wpṯ

 =] .Gגעה[ עומדarḫ tzǵ lʿglh bn :

” ḫpṯ lumhthm k tnḥn udmmפרה תגעה לעגלהּ ,בני צאן

ו
וחי wḥy

).(KTU 1.24:8

 =] .2הלהיט ,הגביר

̊
ydd wyqlṣn yqm
 =] .Gירק[ עומד:

̊
” wywpṯn btk p[ḫ]rיעמוד ויתנגד לי ,יקום ויירק לי
bn ilm

בתוך אסיפת בני האלים” ).(KTU 1.4:III:13

ח
חבט ḥbṭ

 =] .Nנחבט[ עומד” tḥbṭ km ṣq :תיחבט

כמו סובל ממצוקה” ).(KTU 1.82:25

חבק ḥbq

 =] .Gחבק[ ∼ אתbṣql yḥb̊ q̊ ̊ wynšq :

”מלילה יחבוק וינשק” ).(KTU 1.19:II:14

חגר ḥgr

 =] .Gחגר[ ∼ >כיסוי<ʿp[ʿp]h ̊ sp :

̊
)” ṯrml tḥgrn […]dmאשר( עפעפיה ספלי בהט) ,אשר( תחגור

אודם” ).(KTU 1.14:III:44
התרגום משוער; לסקירת הצעות פירוש שונות ראה למשל וויאט
).(Wyatt 1998: 197 n. 103

חדי ḥdy

ז

 =] .Gחזה[  =] .1התבונן ,צפה[ עומד:

” wyḥdy mrḥqmויחזו )ל(מרחקים” ).2 .(KTU 1.127:32

זבב /zbbזוב zwb

̊ ʿnh wyphn
̊
bn̊ ši
]= קלט בעיניו או בשכלו[ ∼ את:

 =] .Gזב )?([ עומדdy l :

̊ ̊ nšrm
” yḥd ṣml umבנושאו עיניו יראנה ,יחזה את צמל אֵם

)” ydʿ yṣḥk u zb wank aṣḥkכאשר( הלא ידוע יקראך וזב ,אני

הנשרים” )} ∼ • .(KTU 1.19:III:29תוכן{̊ ̊ :
ibq̊ ʿ̊ kb̊ dh

אקראך” ).(RSOu XIV 52:1

̊
” waḥd hm iṯ šmt̊ iṯ ʿẓ̊ mאבקע כבדו ואחזה אם יש שומן ,אם

זבר zbr

 =] .Gזמר ,קיצץ[ ∼ אתyzbrnn zbrm :

” gpn yṣmdnn ṣmdm gpnיזמרנו זומר הגפן ,יקשרנו קושר

הגפן” ).(KTU 1.23:9

זוב zwb

יש עצם” ).(KTU 1.19:III:33

חדתֿ ḥdṯ

 =] .Gהתחדש[ עומדik al yḥdṯ yrḫ :

” b[…] bqrn ymnhאכן יתחדש ירח בקרן שמאלו ,בקרן ימינו”

).(KTU 1.18:IV:9

ראה זבב.
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חוי ḥwy

 =] .Gחי[ עומדu ilm tmtn špḥ :

.(1.103:38

” lṭpn l yḥאו אלים ימותו? צאצאי הרחמן לא יחיו?” )KTU

 =] .Nחוסל[ עומד:

.(1.16:I:23

יחוסל” ).(KTU 1.103:55

 =] .Dחייה[  =] .1נתן חיים ,החיה[ ∼ את >פלוני<:

חסף ḥsp

̊ ” ap ank aḥwy aqht̊ ̊ [ǵz]rאף אני אחייה את אקהת הגיבור”

) =] .2 .(KTU 1.17:VI:32תיקן ,שיקם[ ∼ אתwank :
̊” ḥrš lqḥt wḥwt hbtואני חרש לקחתי ושיקמתי הבית” )KTU

.(2.70:15

חוש /ḥwš Iחיש ḥyš
∼ לפעול:

 =] .Gחש ,מיהר[

” wmndʿ k ank aḥš mǵy mndʿ k igrואולי

אחיש לבוא ,אולי אשאר” ).(KTU 2.34:11

חוש ḥwš II

 =] .Gחש ,הרגיש[ ∼ את[i]dẙ :

” alt l aḥš idy alt in lyאז אָלָה לא אחוש ,אז אָלָה אין לי”

).(KTU 1.82:2

חיש ḥyš

 =] .Gחכם[ עומד:

” k il̊ ḥkmtכאל

חכמת” ).(KTU 1.16:IV:2

חמד ḥmd

 =] .Gחמד[ ∼ אתbʿl yḥmdnh :

” yrṯy [n]ʿmh ̊ dmrnבעל יחמדנה ,יגזול נועמהּ דמרן” )KTU

.(1.92:29

חמם ḥmm
מקוטע(:

̌.S

]= חימם[ )בטקסט

]…[ ̊ wyšḥmm
” [y]ḥr̊ knיחרכנו ויחמם …”

).(KTU 1.175:7

חמץ ḥmṣ

̊ ̊ ḥmṣ
 =] .Gחמץ ,החמיץ[ עומד̊ :
wbmt

]…[ ̊ ” ṣrובמותו החמיצו גבעולים )?(” ).(KTU 1.19:I:17

חנן ḥnn

 =] .Gחנן ,עשה חסד[ ∼ את >פלוני<:

” ḥnny lpn mlkחנני לפני המלך” ).(KTU 2.15:3

חסל ḥsl

חרך ḥrk

 =] .Gחרך[ ∼ את̊ wyšḥmm :
[y]ḥr̊ kn

]…[ ”יחרכנו ויחמם …” ).(KTU 1.175:7
 =] .Gחרץ ,חתך[ ∼ את̊ abn̊ ph :
kḥrṣ

”כחורץ אבן )הוא( פיה” ).(KTU 1.19:I:8
הפירוש לפי ָקקוֹ ).(Caquot 1985: 100

חרר ḥrr

 =] .Gחרה ,יבש[ עומדkḥrr zt ybl :

” arṣ wpr ʿṣmכיבוֹש הזית ,יבוּל הארץ ופרי העצים” )KTU

.(1.5:II:5

חרש ḥrš

 =] .Gtחרש ,יצר[ ∼ אתan̊ k̊ iḥtrš :

̊ aškn ydt [m]rṣ̊ gršt zbln
” wå š̊ knואני אצור ואכין ,אכין

ראה חוש .I

חכם ḥkm

 =] .Gשאב[ ∼ אתtḥspn mh wtrḥṣ :

”תשאב מימיה ותרחץ” ).(KTU 1.3:IV:42

חרץ ḥrṣ

הפירוש ל– KTU 2.70:15לפי פַּרדי ).(COS III: 110

” ḏrʿ ḥwt hyt yḥslזרע הארץ הזאת

מיידת מחלות ,מגרשת סבל” ).(KTU 1.16:V:26

חרתֿ ḥrṯ

” ap lb kʿmq ̊ yṯlṯ bmtיחרוש כגן אף את חזהו ,כעמק ישלש )=

יחרוש שלוש פעמים( את גבו” ).(KTU 1.5:VI:20

חשך ḥšk

̊
” ib ̊ wyḥslnnהמלך ישדד את ארץ אויביו ויחסלנה” )KTU
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 =] .Gחשׂך ,מנע ,עצר )?([ ∼ אתḥšk :

” ʿṣk ʿbṣkחשׂכי עצך ,אלתך” ).(KTU 1.3:III:18

חתך ḥtk

 =] .Gשלט ,רדה )?([ ∼ אתšpš rpim :

” tḥtk špš tḥtk ilnymהשמש ,ברפאים תשלטי ,השמש ,תשלטי

באלוהיים” ).(KTU 1.6:VI:46–47

חֿ
חֿבתֿ ḫbṯ

 =] .Gחיסל[ ∼ אתml̊ k̊ n̊ ̊ [y]šdd ḥwt :

 =] .Gחרש ,חרץ[ ∼ אתyḥrṯ kgn :

 =] .Gהשתחרר[ עומדspr ʿrbnm dt :

” ʿrb b mtn bn ayaḫ bḫbṯh ḥwt ṯthכתב העֵרבים אשר ערבו

למתן בן איאח בהשתחררו לארץ אחרת” ).(KTU 3.3:4

הלשון האוגריתית

חֿוש ḫwš

 =] .Gחשש ,ירא[ ∼ אתib hdd! lm :

חֿנן ḫnn

 =] .Dגרם שיסריח ,הבאיש )?([ ∼ את:

” tḫš lm tḫš nṯq dmrnאויבי הדד ,למה תיראו ,למה תיראו

” im mlkytn yrgm aḫnnn wiḫdאם פלוני יאמר ,אבאישנו

את נשק דמרן?” ).(KTU 1.4:VII:38–39

ואוחז )אותו(” ).(KTU 2.15:9

לפירוש הרואה ב– ḫšפועל עומד במובן ”פחד ,רעד” ראה פַּרדי

הפירוש שנוי במחלוקת; ראה סקירה של הצעות פירוש שונות אצל

).(COS I: 263

ווטס ).(Watts 1989: 446 n. 27

חֿטא ḫṭʾ
רע[ עומד:

 =] .Gחטא[  =] .1עבר עבֵרה ,עשה

]” u tḫṭin bapkn u b[q]ṣrt npš[knאו תחטאו

באפכם או בקוצר רוחכם”

) =] .2 .(KTU 1.40:22בגד,

חֿסס ḫss

.G

]= זכר ,העלה במחשבתו[

∼ את” wtḫss ̊ aṯ̊ r̊ t̊ ̊ ndrh :ותזכור אשרה את נדרו” )KTU

.(1.15:III:25
]= עורר עניין ,הלהיב[ ∼ אתhm yd il mlk̊ ̊ :

המרה ,לא ציית[ ∼ ל־ )> (l-פלוני<tḫṭa lgbk wtršʿ :

.D

” ltmntkתחטא לגופך ותרשע לדמותך” ).(KTU 1.169:5

̊” yḫssk ahbt ṯr tʿrr̊ kאם חיבת אל המלך תלהיבך ,אהבת השור

̌ =] .Sהחטיא ,גרם שיחטוא )?([ ∼ אתhm tʿpn ʿl :

תעוררך?” ).(KTU 1.4:IV:39

̊ nn bšnth
” qbr bnẙ ̊ tšḫṭaאם יעופו על קבר בני ,יחטיאוהו

חֿסף ḫsp

בשנתו” ).(KTU 1.19:III:45

יקמל פרי” ).(KTU 1.19:I:31

חֿיט ḫyṭ

 =] .Gהתבונן )?([ עומדkrt yḫṭ wḥlm :

”כרת יתבונן ו)הנה זה( חלום” ).(KTU 1.14:III:50

חֿיל ḫyl

 =] .Gחל ,התפתל מכאבי לידה[ עומד:

” ḫl ld aklm tbrkk wld ʿqqmחילי ולדי את האוכלים ,יבריכוך

ולדי את הזוללים” ).(KTU 1.12:I:25

חֿלק ḫlq

חֿסר ḫsr

 =] .Gקמל[ עומד” yǵly yḫsp ib :ינבול,

 =] .Gחסר[  =] .1לא נמצא בכמות

מספקת ,נעדר[ עומד̊ ̊ mḫṣm ḫsr :
)” ʿlmנוסף( על זאת,
המוחצים חסרים”

).(KTU 6.48:4

 =] .2לא החזיק

בכמות מספקת[ ∼ אתmnm irštk d ḫsrt wank aštn :
̊ t̊ wuḫy yʿmsn
̊
” liḫy wap ank mnm ḫsrמה בקשתך
ṯmn
אשר חסרת — אני אשלח לאחי; ואף אני ,מה שחסרתי — שאחי

 =] .Gנשמד ,חרב[ עומדk mt aliyn :

” bʿl k ḫlq zbl bl arṣכי מת בעל האדיר ,כי נשמד הנסיך בעל

יעמיסנו שם” ).(KTU 2.41:17–20

חֿצב ḫṣb

 =] .Gtחצב ,הכה[ ← השמטהʿnt :

הארץ” ).(KTU 1.6:I:42

” tmtḫṣ bʿmq tḫtṣb bn qrytmענת תמחץ בעמק ,תכה בין

̊ yḫlq bhmt ḥw
 =] .Dהשמיד ,החריב[ ∼ את̊ t̊ :
ibn

שתי ערים” ).(KTU 1.3:II:6

”האויב ישמיד את בהמת הארץ” ).(KTU 1.103:16

חֿרא ḫrʾ

 =] .Dpהושמד ,הוחרב[ עומד” ḥwt ib tḫlq :ארץ האויב

” wl yṯtn śśwוכי לא יפריש סוס צואה ושתן” ).(KTU 1.85:9

תוחרב” ).(KTU 1.103:59

חֿרב ḫrb

חֿמש ḫmš

 =] .Dחימש ,עשה חמש פעמים

̊
[…] yḫmš
)כפועל אספקטואלי([ ← השמטהrgm :

 =] .Gהפריש צואה[ עומדwk l yḫru :

 =] .Gחרב ,יבש[ עומדbgrn yḫrb :

” […] yǵly yḫsp ibבגורן ייבש … ,ינבול ,יקמל פרי” )KTU

.(1.19:I:30

̊ bilm] ydy mrṣ
” m[yריבע ,חימש דברו :מי באלים יסלק את

חֿרט ḫrṭ

המחלה?” ).(KTU 1.16:V:17

̊
” yšt lpḥmירה בשמים ציפור ,ימרוט וישית על פחם” )KTU
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טען ṭʿn

.(1.23:38

חֿרר ḫrr

 =] .Gשלשל )?([ עומד:

” k ḫr śśwכי

ישלשל סוס” ).(KTU 1.85:5

חֿתא ḫtʾ

 =] .Nנמחץ[ עומד̊ kimr :
al yʿdbk̊ m

” bph klli bṯbrn qnh tḫtanאַל יניחכם כטלה בפיו ,כגדי בפתח

גרונו )אל( תימחצו” ).(KTU 1.4:VIII:20

חֿתת ḫtt

.G

]= חת[ עומדmt dm ḫt :

!” šʿtqt dm latמות דם וחת ,שעתקת דמה והכריעה” )KTU

.(1.16:VI:13

ט

 =] .Gתקף[ ∼ אתnṭʿn barṣ̊ iby wbʿpr :

” qm aḫkנתקוף בארץ את אויביי ובעפר את קמי אחיך” )KTU

.(1.10:II:24

טרד ṭrd

 =] .Gסילק[ ∼ אתṭrd bʿl bmrym ṣpn :

” mšṣṣ̊ kʿṣr ̊ udnhהמסלק את בעל במרומי )= ממרומי?( צפון,

המעיף )אותו( כציפור )מ(קנהּ” ).(KTU 1.3:III:47

טֿ
טֿחק ẓḥq

ראה צחק.

טֿפן ẓpn

 =] .Gנצפן ,נחבא ,חדר )?([ )בטקסט

מקוטע(̊ n̊ lpit mʿ[…] :
” tẓpתיצפן לפאת …” )KTU

טבחֿ ṭbḫ

 =] .Gטבח[ ∼ אתṭbḥ imr wilḥm :

” mgṯ wiṯrmטבחי טלה ואוכל ,כבשה שמנה ואסעד” )KTU

.(1.16:VI:17

טבק ṭbq

 =] .Gסתם[ ∼ אתṭbq lḥt niṣh grš :

.(1.13:15

י
יבל ybl

 =] .Gהוביל[  =] .1העביר[ ∼ את:

” d ʿšy lnhסותם את פי מנאציו ,מגרש את אשר עשו לו )רעה(”

)” ʿdtm yʿdynh ybltm yblnhב(קני סוף יסירוֹ) ,ב(זרם יובילוֹ”

).(KTU 1.17:I:28

) =] .2 .(KTU 1.100:67נשא ,הביא ,מסר[ ∼ את ל־

 =] .Gטח ,כיסה בטיח[ ∼ אתṭḫ ggh :

)> (l-פלוני<argmn nqmd mlk ugrt d ybl lšpš mlk rb :

” bym [ṯi]ṭ ̊ rḥṣ npṣh bym rṯטח גגו ביום רפש ,רוחץ בגדו

” bʿlhתשורת נְִקמַדֻּ מלך אוגרית אשר יביא ל’שמש’ ,המלך הגדול

ביום בוץ” ).(KTU 1.17:I:32

אדונו” ) ∼ • .(KTU 3.1:25את

טוחֿ ṭwḫ

טחן ṭḥn

 =] .Gטחן[ ∼ אתbišt tšrpnn brḥm :

” tṭḥnn bšd tdrʿnnבאש תשרפנו ,בריחיים תטחננו ,בשדה

תזרענו” ).(KTU 1.6:II:34

טלל ṭll

” ṭl yṭll lǵnbmיורה ימטירו עננים בקיץ ,טל יווצר על ענבים”

).(KTU 1.19:I:41

טמתֿ ṭmṯ

” um ql bl ʿm šḥr wšlm šmmhשמש ,אמי ,שאי קול אל

שחר ושלם השמימה” )] (KTU 1.100:51ראה סעיף ← .[6.2

השמטה:

” klnyy qšh nbln klnyy nbl kshכולנו את גביעו

נישא ,כולנו נישא כוסו” ).(KTU 1.3:V:33–34

 =] .Dנוצר טל[ עומדyr ̊ ʿrpt tmṭr bqẓ :

 =] .Gדימם )?([ עומד:

עם )> (ʿmפלוני<špš :

 =] .Gpהובל[  =] .1הועבר ,נלקח[ עומדwybl̊ trḫ :
̊ aṯth
” ḥdṯ ybʿr lṯnויובל חתן חדש ,יעזוב לשני את אשתו”

) =] .2 .(KTU 1.14:IV:26נישא ,הובא ,נמסר[ ∼ ל־
” ḥmṯ ṭmṯבטן

מדממת” ).(KTU 1.82:7

̊
]” rgm lil ybl aṯ[tyדבר לאל הובא :שתי
)> (l-פלוני<il̊ ylt̊ :

נשי אל ילדו” ).(KTU 1.23:52 ∥ 59
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ידי ydy I
∼

את

 =] .Gידה[  =] .1גירש ,סילק[

ל־ )” lnh mlḫš abd lnh ydy ḥmt :(l-אַבֵּד לו,

המלחש ,יַדֵּה לו את הארס” )] (KTU 1.100:5ראה סעיף • .[6.2
∼ את >פלוני< >מקום< )אקוזטיב אדוורביאלי?([a]l ̊ :
̊ ʿz ṯǵ̊ rny
̊
” tdyלו תגרש עז )מ(שערינו ,גיבור
qrd [l]ḥmytny
מחומותינו” ) =] .2 .(KTU 1.119:28עקר[ ∼ אתydy :
” bʿṣm ʿrʿr wbšḥt ʿṣ mtיעקור בעצים את הערער ובשיחים

את עץ המוות” ).(KTU 1.100:64
להבחנה בין הצורות הנגזרות מן השורשים העלולים דוד ,הדי ,ידי,
נדד ונדי ראה טרופר ופריט ).(Tropper and Verreet 1988

ידי ydy II

ינק ynq

 =] .Gינק[ ∼ >חלב<̊ ̊ :
lk tld ̊ yṣb̊ ̊ ǵl̊ m

̊
]̊ [ʿnt
” ynq ḥl̊ b̊ a[ṯ]rtלְָך תלד את יצב העלם ,יונק
mṣṣ ṯd ̊ btlt

חלב אשרה ,מוצץ שד הבתולה ענת” )← .(KTU 1.15:II:26

השמטה:

̊ nʿmm ̊ […]ym
̊ ynqm
̊ bap
̊ zd aṯrt
” ilmהאלים

הנעימים … היונקים מקצה שד אשרה” ).(KTU 1.23:24

יער yʿr

 =] .Gירע ,חשש[ עומדyru ̊ bn ilm ‹m›t :

̊ ̊ mt̊ ̊ bqlh
̊
” ṯtʿ ydd il ǵzr ̊ yʿrירא בן האלים מות ,שתע ידיד

אל הגיבור ,ירע מות בנפילתו” ).(KTU 1.6:VI:31

יפע ypʿ

ראה הדי.

ידע ydʿ I

מטה ידו” ).(KTU 1.23:37

 =] .Gידע[ ∼ אתabn brq d l tdʿ :

” šmm rgm l tdʿ nšm wl tbn hmlt arṣאבין ברק אשר לא

 =] .Gהופיע[ עומדmn ib ypʿ lbʿl ṣrt :

” lrkb ʿrptאיזה אויב הופיע לבעל ,צרה לרוכב העננים?” )KTU

.(1.3:III:37

ידעו השמים ,דבר )אשר( לא ידעו האנשים ולא יבינו המוני הארץ”

יפק ypq

ראה פוק.

)} ∼ • .(KTU 1.3:III:26–27תוכן{umy tdʿ ky ʿrbt :

יצא yṣʾ

 =] .Gיצא[  =] .1עבר מן הפנים לחוץ[

” lpn špšאמי תדע כי נכנסתי לפני ה’שמש’” )← .(KTU 2.16:7
קידום התוכן” ydʿtk bt k anšt :ידעתיך ,בתי ,כי ללא רחמים

את” )] (KTU 1.18:I:16 ∥ 1.3:V:27ראה סעיף .[5.12.2

ידע ydʿ II

∼ ב־ )” bph rgm l yṣa :(b-מפיו דבר לא יצא” )KTU

 ← .(1.19:II:26השמטה:

̊ h̊ šib yṣat
” wǵlm aḫtוהעלמה

אחותו לשאוב יצאה” ) =] .2 .(KTU 1.16:I:51הלך ,החל

 =] .Gהזיע[ עומדbʿdn ksl tṯbr :

בדרכו[ עומד̊ :
” wyṣi trḫ ḥdṯ ybʿr lṯn aṯthויצא חתן חדש,

” ʿln pnh tdʿמאחור גבה יישבר ,מעל פניה יזיעו” )KTU

יעזוב לשני את אשתו”

)> =] .3 .(KTU 1.14:II:47פרק

.(1.3:III:34

זמן< חלף[ עומד” yrḫ̊ ̊ yrḫ̊ ̊ ṯn̊ ̊ yṣ̊ i̊ ̊ :ירח )אחד( ,ירח שני יצא”

ילד yld

̊
]aṯ[ty
> =] .Gאם< ילדה[ ∼ אתil̊ ylt̊ :

).(KTU 1.17:II:44
]= הוציא[

 =] .1העביר מן הפנים לחוץ[

]̊ šḥr wšl[m
” mh ylt̊ yldyשתי נשי אל ילדו .מה ילדו? ילדו

̌.S

את שחר ושלם” ) ∼ • .(KTU 1.23:53את ל־ )> (l-אב<:

∼ את̊ krḥ npšhm :
” [š]ṣatוהוציאה כרוח את נפשו” )KTU

.(1.19:II:38

” tld šbʿ bnm lkתלד שבעה בנים לך” ).(KTU 1.15:II:23
 =] .Gpנולד[ ∼ ל־ )> (l-אב<:

” k yld bn ly km aḫyכי

̊” y ̊ aṯt itrḫ y bn ašldהו,

נשים )אשר( נשאתי ,הו ,בנים )אשר( הולדתי” ).(KTU 1.23:65

ימנן ymnn

ינפיק לי אישור” ).(KTU 2.15:5

יצב yṣb

יוולד בן לי כמו )ל(אחיי” ).(KTU 1.17:II:14
̌> =] .Sאב< הוליד[ ∼ את:

 =] .2הנפיק[ ∼ אתֵ” rʿy yšṣa idn ly :רעי

 =] .Gדרך ,מתח ,הכין לירי )?([ ∼ קשת

) …” […] tṣb qšt :(qštתדרוך קשת” ).(KTU 1.17:VI:13

יצם yṣm

 =] .Gאחז בימינו )?([ ∼ אתil̊ ̊ :

” ḫṭh nḥt̊ il ymnn mṭ ydhאל חוטרו הכין ,אל אחז בימינו
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̊
]qr mẙ [m
 =] .Gקילל[ ∼ אתmlk :

” yṣm ̊ y lkm qr mymאת מקור המים המלך קילל :אוי לך,

מקור המים” ).(KTU 1.19:III:46

אוגריתית

יצק yṣq

 =] .Gיצק[  =] .1מזג[ ∼ >נוזל<yṣq :

̊ ḫrṣ nbt
” bgl ḥtṯ yn bglיצק בכלי כסף יין ,בכלי זהב נופת”
) =] .2 .(KTU 1.14:IV:1התיך[ ∼ >מתכת<yṣq ksp̊ :
” yšlḥ ḫrṣיצק כסף ,יתיך זהב”

)=] .3 .(KTU 1.4:I:25

יצר בהתכת מתכת[ ∼ את:

” yṣq ḫym wtbṯḫיצק חופה

כסף ,ירשתי זהב” ).(KTU 1.3:III:46

ישן yšn

 =] .Gישן ,נרדם[ עומד̊ ̊ bkyh wyšn :
bm

̊
” bd̊ mʿhבמו בכיו ישן ,בדמעו — תרדמה” )KTU
nhmmt

.(1.14:I:31

ומיטה” ).(KTU 1.4:I:29

יקי yqy

] .Gtכמו  ∼ [Gאת:

̊ ksp itrṯ ḫrṣ
” imtḫṣלחמתי )בשביל(

 =] .Gהגן ,נצר[ ∼ אתtn̊ ilm d tqh :

יתן ytn

 =] .Gנתן[  =] .1עשה ,הפך )הוראה

” d tqyn hmltתן ,אל ,את אשר תנצרהו) ,תנו( את אשר תנצרו,

פרדיקטיבית([ ∼ את

המון )האלים(” ).(KTU 1.2:I:18

̊ ” ddh ̊ ḥrnqmאתן שֶָׂדהָ כרמים ,שׂדה דודיה בוסתנים” )KTU

יקעֿ yqǵ

 =] .Gהטה[ ∼ ֻאדן )šmʿ mʿ :(udn

” l krt ṯʿ ištmʿ wtqǵ udnשמע נא ,כרת השוע ,הקשב והטה

אוזן” ).(KTU 1.16:VI:42

ירא yrʾ

]̊ šdh krm[m
̊
atn
}פרדיקט{šd :

 =] .2 .(1.24:22מסר ,העניק ,העביר[ ∼ את ל־ ):(l-
̊
” watnואתן מוהרהּ לאביה”
mhrh labh

• ∼

את

).(KTU 1.24:19

]̊ ̊ [btlt] ʿn̊ [t
̊ qṣʿtk
̊
wtn ̊ qštk ̊ ʿm
עם ):(ʿm

̊ m
̊
” ybmt limותן קשתך לבתולה ענת ,חציך )ל(יבמת הלאומים”

 =] .Gירא[ עומדyru ̊ bn ilm ‹m›t :

)] (KTU 1.17:VI:18ראה סעיף  ← .[6.2השמטהtn aḥd :

̊ ̊ mt̊ ̊ bqlh
̊
” ṯtʿ ydd il ǵzr ̊ yʿrירא בן האלים מות ,שתע ידיד

” bbnk̊ ̊ amlknתני אחד מבנייך ואמליכנו”

אל הגיבור ,ירע מות בנפילתו” ) ∼ • .(KTU 1.6:VI:30את:

 =] .3הפקיד[ ∼ את

” yraun aliyn bʿl ṯtʿnn rkb ʿrptירא אותו בעל האדיר ,שתע

” mlk bd snrnאלף ומאתים ככר אשר נתן המלך ביד סנרן”

ממנו רוכב העננים” ).(KTU 1.5:II:6

) =] .4 .(KTU 4.548:3הרשה )?([ ∼ לפעולʿrb̊ […]h :

ירד yrd

 =] .Gירד[  =] .1זז כלפי מטה[ עומד:

̊
” wyrd krt lggtויֵרד כרת מן הגגות” ).2 .(KTU 1.14:II:26
]= בא ,ניגש ,קרב[ ← השמטהbnt hll bʿl gml yrdt :
̊ ” bʿrgzmבנות הלל אדון גמל היורדות בעצי )= עם עצי( אגוז”

).(KTU 1.24:42

ירי yry
עומד:

).(KTU 1.6:I:45

בד )̊ mitm k[kr] d ytn :(bd
alp

” ytn wyṣ̊ ů ̊ l ytnהיכנס לביתו נתן וצאת לא נתן” )KTU
 =] .5 .(1.15:II:10כיוון ,הפנה פניו[ ∼ פנם עם (pnm

)> ʿmפלוני<:

” idk l tnn pnm ʿm bʿl mrym ṣpnאז תתן

פניה אל בעל )ב(מרומי צפון” ) ∼ • .(KTU 1.4:V:22פנם תך

)> (pnm tkמקום<:

̊” idk al ttn pnm tk qrth hmr̊ yאזי

אכן תתנו פניכם )אל( תוך עירו המרי”

).(KTU 1.4:VIII:10

 =] .Gירה[  =] .1קלע חצים למטרה[

 =] .6הרים ,השמיע קולו[ ∼ גה/קלה )ytn :(gh/qlh

.2

” gh bkyייתן קולו )ב(בכי” ) ← .(KTU 1.16:I:13השמטה:

” yr bšmm ʿṣrירה

̊
” k ʿṣm l ttn k abnm l thggnכי עצים לא ייתנו )קול( ,כי

” yr ̊ šmmhירה השמימה”

) .(KTU 1.23:38a

]= פגע ,הכה בקליע[ ∼ >מטרה<:

אבנים לא תהגינה” ).(KTU 1.82:43

בשמים ציפור” ) .(KTU 1.23:38b

ירתֿ /yrṯרתֿי rṯy

 =] .Gירש ,גזל[ ∼ אתtn :

.Gp

]= נמסר ,הוענק ,הועבר[ ∼ ל־ )wbbt :(l-

” bʿl wʿnnh bn dgn arṯm pḏhתנו את בעל ומשרתיו ,את בן

” mlk mlbš ytn lhmבבית המלך מלבוש יותן להם” )KTU

דגן ,אירש זהבו” ).(KTU 1.2:I:35

.(4.168:8
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הלשון האוגריתית

̌ =] .Sדאג שייתנו ,שלח[ ∼ את

ל־ )mnm irštk d :(l-

” ḫsrt wank aštn liḫyמה בקשתך אשר חסרת — אני אשלח

לאחי” )∼ • .(KTU 2.41:18

את

עם )hln ḫrṣ :(ʿm

]” […] štnt ʿmy ʿm špš štn[tהנה את הזהב אשר שלחת

אליי אל ה’שמש’ שלחתי” ).(KTU 2.36:13

יתֿב yṯb

 =] .Gישב[  =] .1עבר לתנוחת ישיבה,

היה בתנוחה זו[ עומד:
ואנוחה”

̊ ” aṯbn ank wanḫnאשבה אני

 =] .2גר ,שהה ,נמצא[

).(KTU 1.6:III:18

∼ ב־” ilšlm bn gsn [y]ṣr̊ d yṯb bgt al :אלשלם בן גסן,
קדר היושב בגת אל”

)] .3 .(KTU 4.382:27במובן של

תפיסת השלטון[ ∼ ל־ )> (l-כס<hn ym wṯn yṯb krt :
” lʿdh yṯb lksi mlkהנה יום )אחד( ושני ישב כרת על בימתו,

ישב על כס המלוכה” ) ← .(KTU 1.16:VI:22–23השמטה:
” rd lmlk amlk ldrktk aṯb anרד ממלכות ואמלוך ,משלטונך

ואשב אני” ).(KTU 1.16:VI:38
 =] .Špהוּשב[  =] .1מוּקם בישיבה[ עומדtʿdb :
” ksu wyṯṯb lymn aliyn bʿlהוכן כיסא ו)הוא( הושב לימין
בעל האדיר”

)] .2 .(KTU 1.4:V:47במובן של תפיסת

השלטון[ )בטקסט מקוטע(:

̊” bʿl yṯṯbn […] mlkhבעל

יוּשב )על כיסא( מלכותו” ).(KTU 1.6:VI:33

יתֿן yṯn

 =] .Gישן ,בלה[ עומדmlbš ṯrmnm :

).(KTU 1.17:V:20

כהף khp

 =] .Gהיה שפוף )?([ עומדk yraš :

” wykhp midכי יניף )סוס( ראשו ויהיה שפוף מאוד” )KTU

.(1.71:23

כון kwn

 =] .1 .Gהיה יציב ,נכון[ עומדwln ykt :

” pat ̊ ʿm ml‹k›t grgmšולנו ייכון הגבול עם ממלכת כרכמיש”

)] .2 .(KTU 2.75:7להבעת הימצאות במקום[ ∼ ב־
)” rǵbn ykn bḥwt :(b-רעב ייכון בארץ”

).(KTU 1.103:5

] .3להבעת זהות[ ∼ }פרדיקט{aṯt trḫ wtbʿt ṯar̊ um ̊ :
” tkn lhאישה נשא והלכה ,שאר )בשר מצד ה(אֵם הייתה לו”

).(KTU 1.14:I:15
 =] .Lכונן[  =] .1ברא[ ∼ אתṯr il abh il mlk d yknnh :

”שור אל אביו ,אל המלך אשר יכוננוֹ” ).2 .(KTU 1.3:V:36
]= הציב ,העמיד[ ∼ אתwmnm šalm dt tknn ʿl :
” ʿrbnm hnhmt tknnוכל טענה אשר יכוננו ,על )פי( עֵרבים

אלה יכוננו” ).(KTU 3.3:6–9
̌] .Sיחד עם שכן  =] .1 [Dהכין ,הציב ,העמיד[ ∼ את:
̊ ” wl a[ny]t tšknn ḫmšm lm[i]t any tšknnולא אונייה
)אחת( תכין ,מאה וחמישים אוניות תכין”

 =] .2הטיל )?([ ∼

את

).(KTU 2.47:3–5

ל־ )wmlk bʿly lm škn :(l-

” hnk lʿbdhוהמלך אדוני למה הטיל זאת על עבדו?” )KTU

” k yṯn wbbt mlk mlbš ytn lhmמלבוש ’שרמנם’ )כינוי

 =] .3 .(2.33:23הועיד ,ייעד )?([ ∼ את

למלך אוגרית( כי בלה — בבית המלך מלבוש יותן להם” )KTU

” ḫmšm kbd d škn lks ilmמאה חמישים הסכום אשר ייעדו

.(4.168:6

לכוס אלים” ).(KTU 4.280:14

יתֿק yṯq

 =] .Gקשר ,כבל )?([ ∼ אתhlm yṯq :

לעניין הקושי להבחין בין שכן  Dלבין כון ̌ Sראה דיטריך ,לורץ
וסנמרטין ).(Dietrich et al. 1974

” nḥšהנה יכבול את הנחש” ).(KTU 1.100:6

כור kwr

 =] .Gחרה ,כעס )?([ ∼ עם )̊ :(ʿm
bšbʿ

̊ mt ʿm aliyn bʿl
” šnt wk̊ r̊ ̊ bn̊ il̊ mכעבור שבע שנים כעס בן

כ
כבד kbd

ל־ )mit :(l-

האלים ,מות ,על בעל האדיר” ).(KTU 1.6:V:9
 =] .Dכיבד[ ∼ אתšlḥm ššqy ilm :

” sad kbd hmtהאכילי והשקי את האלים ,סעדי וכבדי אותם”
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כחד kḥd

 =] .Gמנע ,עצר[ ∼ את >פלוני<hlny :

” bn ʿyn yštal ʿm amtk wlak lh wkḥdnnהנה בן עין שואל

אוגריתית

את אמתך; שלח אליו ומנענו” ).(KTU 2.70:13

כלא klʾ

 =] .Dכיסה[ ∼ >מכוסה<:

 =] .Gנעל[ ∼ אתklat ṯǵrt bht ʿnt :

כלי kly

̊
kl̊ ẙ ̊ lḥm bʿdnhm
 =] .Gכלה[ עומדkl̊ ẙ ̊ :

” yn bḥmthmכלה הלחם במחסניהם ,כלה היין בחמתותיהם”

 =] .1נצרך[ עומד̊ yn ḥsp d nkly bdbḥ ̊ :
mitm

”מאתיים יין צלול אשר נצרך בזבח” ).2 .(KTU 4.213:24

]= הושקע )?([ עומד:

” ksp d nkly bšdכסף אשר הושקע

.G

]= כרה[ ∼ אתkry amt ʿpr :

” ʿẓm yd ugrmכרי )ב(אמה עפר) ,ב(עצם היד אדמה” )KTU

.(1.12:I:23

כרע krʿ

).(KTU 1.16:III:13–14
.N

ב…” ).(KTU 1.10:III:24

כרי kry

”נעלה את שערי הבית ענת” ).(KTU 1.3:II:3

̊
]…[ ̊” wtksẙ n̊ n̊ bṯnותכסנו

 =] .Gכרע[ עומדlpʿnh ykrʿ wyql :

”לרגליו יכרע וייפול” ).(KTU 1.10:II:18

כרר krr

 =] .Rנענע ,סובב[ ∼ אתpʿnh lhdm :

̊
” yṯpd wẙ krkrרגליו על ההדום יקבע וינענע אצבעותיו”
uṣbʿth

בשדה” ).(KTU 4.280:6

).(KTU 1.4:IV:29

 =] .Dכילה[ ∼ אתl mḫšt mdd il ym l klt nhr il rbm :

כשד kšd

”הלא מחצתי את ידיד אל ,ים? הלא כיליתי את נהר ,האל הגדול?”

” tkšd rumm ʿn kḏd ayltאם בֵרכה יבקש )כמו( ראמים ,מעיין

).(KTU 1.3:III:39

כעדר איילות” ).(KTU 1.5:I:16

כלל kll

 =] .Gהשלים[ ∼ אתbt̊ arzm ykllnh :

כתב ktb

 =] .Gביקש ,השיג )?([ ∼ אתhm brky :

 =] .Gכתב[ ∼ >מסמך<nqmd mlk :

̊
” hm bt lbnt ̊ yʿ̊ msnhבית ארזים ישלימו לו הם ,בית לבנים

” ugrt ktb spr hndנְִקמַדֻּ מלך אוגרית כתב ספר זה” )KTU

יקימו לו” ).(KTU 1.4:V:10

.(2.19:9

כמל kml

 =] .Gשילם ,נתן בשלמות )?([

∼ ל־ )” wlib tk! m! l hy bhmth l tšlm :(l-ולאִב )אתה(

ל

תתן בשלמות ,היא )מ(בהמתה לא תשלם” ).(KTU 1.111:22
הטקסט סתום ופירושו )כאן לפי פַּרדיPardee 2000: 623, :

לאי lʾy I

 (628–629מסופק .ה– DLUמבכר את הקריאה ” tkml hy bhתאנוף

” km nḫl tplg km plgנחלש הארס כמו נחל ,התפוגג כמו פלג”

היא בו” ,על סמך הפועל האכדי ” kamāluכעס” .השורש כמל אינו

).(KTU 1.100:68

לאוגריתית אפשר היה לצפות שיקבל בשפת היעד אותו סימן

לאי lʾy II

מתועד בשמית המערבית במשמעות זו; אילו נשאל מן האכדית
הצרכה כבשפת המקור ,אלא שהפועל באכדית מצריך את מילת
היחס ” ittiעם” ולא את ” inaב–”.

כמס kms

 =] .Gלאה ,נחלש[ עומדtlu ḥ‹m›t :

̊
̊
” tlun! n wẙ škbשינה הכריעתהו וישכב,
nhmmt wẙ qmṣ
תרדמה — ויתכרבל” ) ← .(KTU 1.14:I:33השמטהmt :

 =] .tDכרע ,התכופף[ עומדnpl bʿl ̊ :

!” dm ḫt šʿtqt dm latמות דם וחת ,שעתקת דמה והכריעה”

” km ṯr wtkms hd km ibrנפל בעל כמו שור וכרע הדד כמו

).(KTU 1.16:VI:14

פר” ).(KTU 1.12:II:54

לאך lʾk

כסי ksy

 =] .Gגבר ,הכריע[ ∼ אתšnt :

 =] .Gהתכסה[ ∼ >כיסוי<lpš yks :

 =] .Gשלח[ ∼ >שליח/מסר< ל־ ):(l-

” dll al ilak lbn ilm mt ʿdd lydd il ǵzrשגריר אכן אשלח

לבן האלים ,מות ,דובר לידיד אל הגיבור” ).(KTU 1.4:VII:45

)” mizrtmבתור( לבוש התכסה אזור” ).(KTU 1.5:VI:17
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• ∼ >שליח/מסר< עם )wlḥt akl ky likt ʿm špš :(ʿm

” aqht km yṯb llḥm wbn dnil lṯrmאקהת אך ישב לאכול,

”וכי שלחת לוחות )בעניין( אוכל אל ה’שמש’” )(KTU 2.39:18

בן דנאל לסעוד” ).(KTU 1.18:IV:19 ∥ 29

]ראה סעיף .[6.2

 =] .Dהאכיל[ ∼ את >פלוני<uzrm ilm ylḥm uzrm :

 =] .Dשלח[ ∼ >שליח/מסר< עם )lm tlik ʿmy :(ʿm

” yšqy bn qdšאזוּר )= לבוש אזוֹר( אלים יאכיל ,אזוּר ישקה בני

” iky aškn ʿṣm lbt dmlלמה תשלח אליי )לאמור( :איך אכין

קודש” ).(KTU 1.17:I:21

עצים לבית דמל?” ).(KTU 2.26:4

לבן lbn

̌.S

 =] .Dליבן לבֵנים ,עשה לבֵנים[

]= האכיל[ ∼

” bʿd kslk almntלפניך לא תאכיל יתום ,מאחורי גבך אלמנה”

∼ לבנת )p ̊ ʿbd ank aḫd̊ ulṯ̊ hm amt aṯrt̊ tlbn ̊ lbnt :(lbnt

).(KTU 1.16:VI:49

”ועבד אני ,אוחז מעדר ,אם אָמה אשרה ,תלבן לבנים?” )KTU

לטש lṭš

.(1.4:IV:61

לבש lbš

 =] .Gלבש[ ∼ את̊ ǵzr … :
tlbš npṣ

)] (KTU 1.19:IV:44–46ראה סעיף  5.10.2.3הערה .[300
]= הלביש[ ∼

את

̊
al[iyn
>פלוני< >כיסוי<:

̊
]…[” bʿ]l ̊ šlbšn ipאת בעל האדיר הלבישו אפוד” )KTU

.(1.5:V:23

לוש lwš

 =] .Gלש ,מרח[ ∼ אתylšn̊ bḫrih :

” wṯnthילוש אותו בצואתו ושתנו” ).(KTU 1.114:20

לחך lḥk

] .Gpבינוני בלבד ,כשם תואר )=

מלוטש([.

” wʿl tlbš ̊ npṣ aṯtתלבש בגדי אביר … ומעל תלבש בגדי אישה”

̌.S

את

>פלוני<lpnk l tšlḥm ytm :

 =] .Dלחך[ ∼ אתlšnm tlḥk šmm :

”לשונות ילחכו שמים” ).(KTU 1.83:5

לחם lḥm I

 =] .Gלחם ,ערך מלחמה[ עומד:

” wank ṯṯ ymm kl lḥmtואני ששה ימים כליל לחמתי” )KTU

.(2.82:8
 =] .Nנלחם[ עומד:

” mizrth p ylnישליך בגדו ,יעל וישכב ,ישליך אזורו וילון”

).(KTU 1.17:I:5 ∥ 15

למד lmd

 =] .Dלימד[ ∼ את >פלוני< >דבר<

)בטקסט מקוטע(” almdk ṣ[…] :אלמדך ציד )?(” )KTU

.(1.18:I:29

לסם lsm

 =] .Gאץ[ עומדʿmy pʿnk tlsmn :

” ʿmy twtḥ išdkאליי יאוצו פעמיך ,אליי ימהרו רגלייך” )KTU

.(1.3:III:19

לקח lqḥ

 =] .Gלקח[  =] .1תפס ,אחז בידו[

∼ את” qḥ rṯt bdk :קח רשת בידך” ).2 .(KTU 1.4:II:32
]= הוביל עמו ,העביר[ ∼ אתarbʿ ʿšrh šmn d lqḥt :
” ṯlǵḏy wkd ištir ʿm qrtארבעה–עשר )כדי( שמן אשר לקחה

” hm ymt wilḥmn ankאם ימות,

אלחם אני” ).(KTU 2.82:20

לחם lḥm II

לין lyn

 =] .Gלן[ עומדyd ṣth yʿl wyškb yd :

שלעזי וכד נשאר בעיר”

).(KTU 4.290:2

 =] .3קיבל,

העביר לרשותו בהסכמה[ ∼ >דבר< ב־ )> (b-פלוני<:

 =] .Gלחם ,אכל[ ∼ אתl :

arbʿ mat ḫmšm šbʿt wnṣp kbd ksp d lqḥ bdn bmlk

̊ trmmt l tšt yn tǵẓyt
” tlḥm lḥ̊ mלו תאכל לחם תרומות ,לו

”ארבע מאות חמישים ושבעה )שקלים( וחצי משקל הכסף אשר

תשתה יין נסך” ) ← .(KTU 1.6:VI:43פרטיטיבlḥm blḥm ̊ :

לקח בדן מהמלך” )] (KTU 4.779:10ראה סעיף .4 .[6.1.7

” aẙ ̊ wš̊ t̊ ẙ ̊ bḫmr yn ayאכול מלחם כלשהו ושתה מיין תוסס

]= העביר לרשותו בכוח ,גזל[ ∼ את ביד/בד )(byd/bd

)] (KTU 1.23:6ראה סעיף  ← .[4.4.1.1השמטה:

>פלוני<w mnkm l yqḥ spr mlk hnd byd ṣṭqšlm ʿd ʿlm :

כלשהו”
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”ואף אחד לא ייקח את ספר המלך הזה מיד צטקשלם עד עולם”

מות mwt

)] (KTU 2.19:11ראה סעיף  =] .5 .[6.1.7קנה ,רכש[

ולא ימות” ).(KTU 6.30:1

∼ >דבר< ב־ )> (b-מחיר<byrḫ ̊ pgrm lqḥ bʿlmʿḏr :

מזל mzl

” wbn ḫlp miḫd barbʿ mat ḫrṣבחודש פגרם קנו בעלמעזר

ובן חלף )רשות לגבות( מס בארבע מאות )שקל( זהב” )KTU

] (4.266:3ראה סעיף .[5.4.1
 =] .Nהובל ,הועבר[ עומד:

]…[ …” […] ṯlṯm d nlqḥt

שלושים אשר נלקחו …” ).(KTU 4.659:1

לקטֿ lqẓ

 =] .Gליקט ,אסף )?([ ← השמטהwyq̊ ḥ̊ ̊ :

̊ aqht ybl lqẓ ybky wyqbr
” bhmויקח בהם את אקהת ,הוביל,

ליקט ,יבכה ויקבור” ).(KTU 1.19:III:40

לשן lšn

 =] .Dהלשין ,הוציא דיבה[ ∼

את

>פלוני<” tlšn aqht ǵzr ̊ :תלשין את אקהת הגיבור” )KTU

.(1.17:VI:51

.(1.14:IV:25

מזע mzʿ

” mt rpiתיקרע כסות דנאל ,איש הרפא” ).(KTU 1.19:I:36

מחי mḥy

] .Gבינוני בלבד ,כשם תואר )= רב([.

”… בנים אקנה ,שארי בשר ארבה” ).(KTU 1.14:II:5
 =] .Dכיבד במתנה[ ∼ אתik tmgnn :

” rbt aṯrt ym tǵẓyn qnyt ilmלמה תכבדו במתנה את הגבירה

אשרת ים ,תשדלו את קונת האלים” ).(KTU 1.4:III:28
 =] .Gחבש[ ∼ >בהמה<mdl ʿr ṣmd :

” pḥl št gpnm dt kspחבש עיר ,אסר חמור ,שם רתמה של כסף”

).(KTU 1.4:IV:9

מוט mwṭ

 =] .Gמט ,התנודד[ עומדmṭ tpln :

”מתנודד תיפול” ).(KTU 1.2:I:9

מוך mwk

 =] .Gמחה[ ∼ אתymḥ bb̊ t̊ dm ḏmr :

”תמחה מן הבית דם לוחמים” ).(KTU 1.3:II:30

מחֿץ /mḫṣמחֿש mḫš

 =] .Gמחץ[ ∼ את:

̊
̊ ̊ ǵzr tmḫṣ alpm ib
” yd ̊ mḫṣt aq[h]tהיד )אשר( מחצה את

אקהת הגיבור תמחץ אלפי אויבים” ).(KTU 1.19:IV:58–59
 =] .Gtנאבק[ ∼ עם )ik tmtḫṣ̊ ̊ ʿm aliyn bʿl :(ʿm

” ʿd tšbʿ tmtḫṣ bbt tḫtṣb bn ṯlḥnmעד )אשר(

תשׂבע תיאבק בבית ,תכה בין שולחנות” ).(KTU 1.3:II:29

̊
 =] .Dהִרבה[ ∼ את̊ amid :
[…] bnm
aqny […]šrm

מדל mdl

 =] .Gנקרע )?([ עומדtmzʿ kst dnil :

”איכה תיאבק עם בעל האדיר?” )← .(KTU 1.6:VI:24–25

מ

מגן mgn

 =] .Gגישש )?([ עומדzbl ʿršm yšu ʿwr̊ :

” mzl ymzlהסובל במיטתו יינשא ,העיוור גשוש יגשש” )KTU

השמטה:

מאד mʾd

 =] .Gמת[ עומד:

” yḥ wl̊ ̊ ymtיחיה

 =] .Gמך[ עומד:

מחֿש mḫš
מטר mṭr

ראה מחֿץ.

 =] .Gהמטיר[ ∼ אתšmm šmn̊ tmṭrn :

”שמים שמן ימטירו” ).(KTU 1.6:III:6

מטֿא mẓʾ

 =] .Gמצא[ ∼ אתšr aḫyh mẓah :

̊ ” wmẓah šr ylyhשר אחיו מצאוֹ ומצאוֹ שר חבריו” )KTU

.(1.12:II:50–51

מכר mkr

 =] .Nנמכר[ עומדwhm alp ̊ l tśʿn :

” mṣrm tmkrnואם אלף לא ישלמו) ,ב(מצרים יימכרו” )KTU

.(3.8:16

מלא mlʾ

> =] .Gכלי/מקום< היה מלא ,הכיל[

∼ >מילוי<” ṯlḥn il d mla mnm dbbm :שולחן אל אשר מלא

מיני יצורים” ) ∼ • .(KTU 1.4:I:38ב־ )> (b-מילוי<tǵd̊ d̊ :
” ʿz ym l ymkעז

)הוא( ים ,לא ימוך” ).(KTU 1.2:IV:17

” kbdh bṣḥq ymlu lbh bšmḫtיתפח כבדה מצחוק ,ימלא לבה

בשמחה” )] (KTU 1.3:II:25ראה סעיף  5.10.2.2הערה .[295
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 =] .Dמילא[  =] .1עשה למלא ,עשה שיכיל מילוי[

וייכנס לחצרו”

) ∼ • .(KTU 1.100:67ב־ )> (b-מקום<:

̊
]…[” il hd mla ̊ uṣהאל הדד מילא אצבעו )?(”

” ʿd mǵyy bʿrmעד בואי לערם” ) ∼ • .(KTU 2.71:16עם

)> ∼ • .(KTU 1.10:III:8כלי< >מילוי<wḥbrh mla yn :

” k ̊ ymǵy adn ilm rbm ʿm dtnכי יגיע

∼ >כלי<:

)> (ʿmפלוני<:

) =] .2 .(KTU 1.23:76השלים ,גרם

אדון האלים הגדולים אל דותן” ) ← .(KTU 1.124:1השמטה:

שיעבור[ ∼ >פרק זמן<šbʿ šnt̊ il̊ mla wṯmn nqpnt ʿd :

” aḫr tmǵyn mlak ym tʿdt ṯpṭ nhrאחרי כן באו מלאכי ים,

”שבע שנים אל מילא ושמונה תקופות עד” ).(KTU 1.12:II:44

) =] .2 .(KTU 1.2:I:30הגיע ,בא

”וקנקנו מילא יין”

 =] .3הגשים ,קיים[ ∼ את:

” mḏr bʿl nmluנדר ,בעל,

נמלא” ).(KTU 1.119:31

מלך mlk

משלחת השופט נהר”

במגע ,נגע[ ∼ אתpʿnh l tmǵyn hdm rišh l ymǵy :
” apshרגליו לא יגיעו )ל(הדום ,ראשו לא יגיע )ל(קצה )המושב(”

 =] .Gמלך[ עומדymlk ʿṯtr ʿrẓ :

).(KTU 1.6:I:59–60

”ימלוך עשתר העריץ” ) ∼ • .(KTU 1.6:I:55על )aḥdy :(ʿl

מצחֿ mṣḫ

” d ymlk ʿl ilmאני היחיד אשר ימלוך על האלים” )KTU

”את הקטנים יגרור לארץ” ).(KTU 1.6:V:4

] (1.4:VII:49–50ראה סעיף .[5.9
 =] .Dהמליך[ ∼ את:

 =] .Nגרר )הוראה הדדית([ ← ריבויmt ʿz bʿl ʿz :

” tn aḥd bbnk̊ ̊ amlknתני אחד

מבנייך ואמליכנו” ).(KTU 1.6:I:46

מלל mll

̊
” ymṣḫn klsmmמות עז ,בעל עז ,יגררו זה את זה כסוסי קרב”

).(KTU 1.6:VI:20

 =] .Gמולל ,שפשף[ ∼ אתtmll išdh :

”תשפשף רגליו” ).(KTU 1.101:6

מנח mnḥ

 =] .Gגרר[ ∼ את̊ ̊ ymṣḫ ̊ larṣ :
ṣǵrm

מצץ mṣṣ

 =] .Gמצץ[ ∼ את̊ ̊ :
lk tld ̊ yṣb̊ ̊ ǵl̊ m

̊
]̊ [ʿnt
” ynq ḥl̊ b̊ a[ṯ]rtלְָך תלד את יצב העלם,
mṣṣ ṯd ̊ btlt

 =] .Gהגיש[ ∼ אתṯmn ʿšrh šmn :

יונק חלב אשרה ,מוצץ שד הבתולה ענת” ).(KTU 1.15:II:27

̊ wṯʿt ̊ d mnḥ birt
” ḥṯbnשמונה–עשר שֶׁמֶן חשבון ותשורה אשר

מרא mrʾ

הגיש בארת” ).(KTU 4.771:9

̊ wnšm
” ʿl ilm l ymru ilmאני יחיד אשר ימלוך על האלים,

מסך msk

 =] .Gמסך ,ערבב[ ∼ אתalp kd yqḥ :

” bḫmr rbt ymsk bmskhאלף )מידות( כד יקח מיין תוסס,

רבבה ימסוך במסכו” ).(KTU 1.3:I:17

מסס mss

 =] .Gהזין[ ∼ אתaḥdy d ymlk :

)אשר( אכן יזין אלים ואנשים” ).(KTU 1.4:VII:50

מרר mrr I

.G

 =] .1עבר ,הלך )?([ עומד:

̊ ̊ ̊ tlak
” mlak šmm tmr ̊ zbl mlk šmmשליחי שמים יעברו,

 =] .Dמוסס ,המס[ ∼ אתšt ʿqrbn :

נסיכי מלכות שמים יישלחו” ) =] .2 .(KTU 1.13:26העביר,

” ydk wymsś hm bmskt dlḥt hm bmndǵסאה של עקרבן

סילק[ ∼ אתšmk at aymr aymr mr ym mr ym ̊ lksih :

ידוכו וימסו ,אם בתמיסה דלוחה ,אם בדייסה” ).(KTU 1.85:3

”שִׁמך אתה ’יסלק’’ .יסלק’ ,סלק את ים ,סלק את ים מכיסאו”

 =] .tDרפה ,נחלש )?([ עומדl yʿdb mrḥ ʿm bn dgn :

).(KTU 1.2:IV:19

” k tmsmלא יערוך )= יטיל( רומח עם בן דגן ,כי ירפה” )KTU

 =] .Rנופף )?([ ∼ אתamrmrn ʿṣ qdš wʿlk l tʿl bṯn :

.(1.6:I:52

”אנופף עץ קדוש ועליך לא יעלה נחש פתן” ).(RSOu XIV 52:2

מעֿי mǵy

 =] .Gהגיע[  =] .1בא ,קרב[ ∼ ל־

)> (l-מקום<” mǵy ḥrn lbth wyštql lḥẓrh :בא חורון לביתו
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 =] .Gחיזק[ ∼ אתl tbrk [krt] ṯʿ :

̊” l tmr nʿmn [ǵlm] ilהלא תברך את כרת השוע ,הלא תחזק

אוגריתית

נגי ngy

את הנעים עלם אל?” ).(KTU 1.15:II:15
.N

̊ t̊ m
̊ ̊ tmrn̊ ̊ alk
]= חוזק[ עומד̊ ̊ :
l tbrk̊ n̊ alk̊ ̊ brk

” rḥq krt lḥẓryוסור ,מלך ,מביתי ,רחק ,כרת ,מחצרי” )KTU

̊ ̊” nmrr̊ tלו תברכני ואלך ברוכה ,תחזקני ואלך מחוזקת” )KTU

.(1.14:III:27

.(1.19:IV:33

נגש ngš

מרץ mrṣ

 =] .Gחלה[ עומד” mrṣ ml̊ k̊ :חלה המלך”

 =] .Gנגשׂ ,דחק[ ∼ אתwngšnn :

” ḥby bʿl qrnn wḏnb ylšn bḫrih wṯnthונגשׂ אותו חבי בעל

הקרניים והזנב ,ילוש אותו בצואתו ושתנו” ).(KTU 1.114:19

).(KTU 1.16:I:59

משח mšḥ

 =] .Gסר[ ∼ ל־ )wng mlk lbty :(l-

 =] .Gמשח ,סך בשמן[ ∼ אתqrn :

נגתֿ ngṯ

 =] .Gניגש ,פגש[ ∼ אתbʿl ngṯhm :

” dbatk bʿl ymšḥ bʿl ymšḥ hm bʿpאת קרני עוצמתך בעל

” bpʿnh wil hd bḫrẓʿhבעל ניגש אליהם בצעדיו והאל הדד

ימשח ,בעל ימשח אותן במעוף” ).(KTU 1.10:II:22–23

בפסיעותיו” ).(KTU 1.12:I:40

משר mšr

̌ =] .Sיצא לדרך )?([ עומדšmšr l :

 =] .Dחיפש )?([ ∼ את:

” dgy aṯrt mǵ l qdš amrrצא לדרך ,הו דייג אשרה ,בוא ,הו

תחפשנו” ).(KTU 1.6:II:27

קדש אמרר” ).(KTU 1.3:VI:9

מתע mtʿ

 =] .Gפשט ,הסיר מעליו[ ∼ את:

” tmtʿ mdh bym ṯn npynh bnhrmתפשוט מדיה בים ,שני

בגדיה בנהרות” ).(KTU 1.4:II:6

מתֿך mṯk

 =] .Gמשך[ ∼ אתrǵ̊ b̊ ̊ yd̊ ̊ mṯk̊ t̊ ̊ :

” mẓma yd mṯktרעֵב )ב(יד מושכת ,צמֵא )ב(יד מושכת” )KTU

.(1.15:I:1–2

נדא ndʾ

” rḥm ʿnt tngṯhהרחומה ענת

 =] .Gהבריח[ ∼ אתʿrm tdu mt! :

̊ ḫṭm tʿmt
)” pdrm tdu šrrמ(ערים תבריח את מות) ,מ(כפרים

תבריח אויב ,במקל תכה” ).(KTU 1.16:VI:7–8

נדד ndd

̊
]bšbʿ ̊ y[mm
 =] .Gנדד ,נעלם[ עומדtd :

̊
” išt bbhtm n[bl]atביום השביעי תיעלם האש בבית,
bhklm

הלהבות בהיכל” ).(KTU 1.4:VI:32
להבחנה בין הצורות הנגזרות מן השורשים העלולים דוד ,הדי ,ידי,
נדד ונדי ראה טרופר ופריט ).(Tropper and Verreet 1988

נדי ndy

נ

 =] .1 .Gהשליך[ ∼ אתyd ṣth [dni]l :

” yd ṣth yʿl wyškbישליך בגדו דנאל ,ישליך בגדו ,יעל וישכב”

נאץ nʾṣ

 =] .Gנאץ ,ניאץ[ ∼ אתk d ynaṣn :

)” arḫ td rgm :(rgmהפרה תשמיע דבר” ).(KTU 1.93:1

” […] gršnnכאשר ינאצני … גרשהו” ).(KTU 1.1:IV:23

נבט nbṭ

).(KTU 1.17:I:13–14

 =] .2פלט ,השמיע[ ∼ רגם

 =] .Gניבט ,נראה[ עומדk bh bṯt l :

נדר ndr

 =] .Gהתחייב בנדר[ עומד̊ :
ṯm ydr ̊ krt

” tbṭ wbh tdmmt amhtכי בו הבושה אכן תיראה ,ובו זימת

… ” ṯʿ i iṯt aṯrt ṣrm wilt ṣdynmשם יידור כרת השוע :חיי

האמות” ).(KTU 1.4:III:21

אשרת צור ואלת צידון …” ).(KTU 1.14:IV:37

נגח ngḥ

 =] .Nהתנגח )הוראה הדדית([ ←

 =] .Gpהובטח[ עומדbn krt km hm tdr ap bnt ḥry :

ריבוי” mt̊ ʿz bʿl ʿz yngḥn krumm :מות עז ,בעל עז ,יתנגחו

” km hmבני כרת )רבּים( כמו )ש(הובטח ,אף בנות חֻרי כמותם”

כראמים” ).(KTU 1.6:VI:17

).(KTU 1.15:III:23
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נוח nwḥ

 =] .Gנאנח[ עומדarḫ tzǵ lʿglh bn :

נטט nṭṭ

.G

 =] .1קפץ ,זינק[ עומדnṭṭt um :

” ḫpṯ lumhthm k tnḥn udmmפרה תגעה לעגלהּ ,בני צאן

” ʿlt babyהאם מזנקת ,קמה על אבי” ).2 .(KTU 1.82:9

לאמהותיהם — כן ייאנחו אנשי אֻֻדם” ).(KTU 1.15:I:7

]= רעד[ עומד:

נוחֿ nwḫ

 =] .Gנח[ עומד̊ :
ʿmny kll mid šlm

” hlm ʿnt tph ilm bh pʿnm tṭṭהנה ענת

תראה את האלים ,רעדו בה הרגליים” ).(KTU 1.3:III:33

” wap ank nḫtעמנו הכול טוב מאוד ואף אני נחתי” )KTU

נטם nṭm

.(2.11:14

”אערוך ’פרטל’ )?( לראשו” ).(KTU 1.82:7 ∥ 19

נוס /nwsנסי nsy

.G

 =] .1נס[ עומד:

נכר nkr

 =] .Gערך )?([ ∼ אתaṭm prṭl lrišh :

 =] .Gיצא לנכר ,עזב )?([ ∼ >מקום<:

” wht mlk syr nsוהנה המלך )למקום בשם( סיר נס” )KTU

” ykr ʿr d qdm idk pnm l ytn tk aršḫ rbtיעזוב את עיר

 =] .2הניס )?([ ∼ אתssnm ysynh :

קדם ,אז פניו ישים )אל( תוך ארשח הגדולה” ).(KTU 1.100:62

.(2.40:15

)” ʿdtm yʿdynhב(סנסנים יניסוֹ) ,ב(קני סוף יסירוֹ” )KTU

.(1.100:66
̊
 =] .Gtהניס )?([ ← השמטה̊ :
ṯm ḥrbm its anšq
[b]htm

”שם )ב(חרב אניס )אותו( ,אבעיר את ביתו” ).(KTU 1.2:IV:4

נוף /nwpנפף npp
עצמו )?([ עומד:

” ttpp anhbm d alp šdתרסס על עצמה

)שמן( צדפות של אלף )מידות( שדה” ).(KTU 1.3:IV:45
” ṯṯ ̊ […] tšnpnשישה …

נור nwr

” wpn mlk nr bnופני

המלך אורו בנו” ).(KTU 2.13:18
 =] .Lבער )?([ עומד:

̊ ” wtnrr bʿd bt bʿlויבערו בבמת

בית בעל” ).(KTU 1.119:9

נחי nḥy

.G

” hw nkt nktזוהי המנחה )אשר( נגיש ,זהו הקרבן )אשר( נקריב”

נסי nsy

ראה נוס.

נסך nsk

 =] .Gנסך[ ∼ את” sk šlm lkbd arṣ :נסכי

שלום לקרבי הארץ” ).(KTU 1.3:III:16
 =] .Dנסך[ )בטקסט מקוטע(wygl wynsk ʿ[…] :

תניף” ).(KTU 1.50:6
 =] .Gאור[ עומד:

נכת nkt

 =] .Gזבח ,הקריב[ ∼ אתhw ṯʿ nṯʿy :

).(KTU 1.40:33

 =] .Gtנופף ,ריסס על

̌ =] .Sהניף )בפולחן([ ∼ את:

לפירוש זה ופירושים אחרים ראה ָקקוֹ ).(TOu II: 90 n. 278

 =] .1פנה ,נטה[ עומד̊ :
bʿl ytlk

” wyṣd yḥ̊ pat md! brבעל יתהלך ויצוד ,ייטה )ל(פאת מדבר”

) =] .2 .(KTU 1.12:I:35שׁח ,התכופף[ עומדprʿ qẓ :

”ויגיל וינסוך …” ).(KTU 1.82:1

נסע nsʿ I

 =] .Gעקר ,תלש[ ∼ אתl ysʿ alt ̊ :

” ṯbtk l yhpk ksa ̊ mlkkאכן יעקור עמודי שבתך ,אכן יהפוך

כיסא מלכותך” ).(KTU 1.6:VI:27

נסע nsʿ II

 =] .Gשילם[ ∼ >כסף<w‹h›m :

̊
” agrškm bbty ksp ḫmšm isʿאם אגרשכם מביתי ,חמישים

)שקל( כסף אשלם” ).(KTU 3.9:10
]= הכריח לשלם[ ∼

את

>פלוני< >כסף<hn :

̊
” yḥ ̊ šblt ̊ bǵlphפירות קיץ שׁחו ,שיבולים בקליפתן” )KTU

̌.S

.(1.19:I:18

]…[ ” ksp d šsʿnהנה הכסף אשר גרם לי לשלם …” )KTU

נחת nḥt

 =] .Dהכין )?([ ∼ אתy ad ad nḥtm :

.(2.81:24

̊
” ḫṭk mmnnmהו אב ,אב ,המכין חוטרך ,האוחז בימינך
mṭ ydk

נער nʿr

מטה ידך” ).(KTU 1.23:43

הלילה ינערו את המיטה” ).(KTU 1.132:25
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נעֿץ nǵṣ

 =] .Gרעד[ עומדtǵṣ pnt kslh anš dt ẓrh :

נקב nqb

 =] .Gקרא ,כינה בשם )?([ ∼

]…[ ” ǵzr mt ̊ hrnmy qšt yqbהגיבור

”רעדו חוליות גבה ,נחלשו אלו של שכמה” ).(KTU 1.3:III:34

)בטקסט מקוטע(:

 =] .Nנרעד[ עומד” l tnǵṣn pnth l ydlp tmnh :לא נרעדו

איש הרנמי את הקשת יכנה בשם …” ).(KTU 1.17:V:35

חוליותיו ,לא נפל מראהו” ).(KTU 1.2:IV:17

נקה nqh

נעֿר nǵr

 =] .Gנצר[ ∼ אתilm tǵrk tšlmk :

נפל npl

 =] .Gנפל[  =] .1צנח ,נשל ,נשמט,

קרס[ עומד:

̊” larṣ ypl ulny wlʿpr ʿẓmnyלארץ ייפול

כוחנו ולעפר עוצמתנו”

).(KTU 1.2:IV:5

 =] .2השליך

̊ l tštḥwy
̊
lpʿn il [l] tpl
עצמו )בתנועה רצונית([ עומד:
” pḫr mʿdלרגלי אל לא נפלו ,לא השתחוו )ב(אספת המועד”

).(KTU 1.2:I:31
.Gt

̊
mš̊ bʿthn
]= הופל ,הוכרת[ עומדbšlḥ ttpl ̊ :

”השביעית בהן בשלח הופלה” ).(KTU 1.14:I:21

נפף npp
נפר npr

 =] .Gפרח ,עף[ עומד̊ :
nšrm tp̊ r̊ ̊ wdu

 =] .Gהציב[ ∼ את:

̊ ̊ yṣb
” mrḥh ltlאת

” tšu knp wtrתישא כנף ותנתר” ).3 .(KTU 1.10:II:11

]= הושיט[

∼ יד )” ša ydk šmm :(ydשא ידיך )ל(שמים”

) =] .4 .(KTU 1.14:II:22הפנה מבטו[ ∼ ענה ):(ʿnh
” bnši ʿnh wyphn balp ̊ šdבנושאו עיניו יראה על פני אלפי
שדות”

) =] .5 .(KTU 1.17:V:9הרים ,השמיע קולו[

∼ גה )” yšu gh wyṣḥ šmʿ l mṯt ḥry :(ghיישא קולו ויאמר:

” bn il ytši ldr bn ilזה הקרבן )אשר( נקריב ,יתרומם אל אב

נשי nšy

 =] .Gנשה ,שכח[ ∼ }תוכן{p ̊ nšt bʿl :

” [ṭ]ʿn iṭʿnkושכחת ,בעל :תקוף אתקיפך” ).(KTU 1.5:I:26

 =] .Gסר )?([ עומדwmlk ynṣl lṯʿy :

̌ =] .Sהשכיח[ ∼ את >פלוני< )בטקסט מקוטע(:
” wšptk l tššyושפתיך לא תשכיחי” ).(KTU 1.82:5

”והמלך יסור לקרבן” ).(KTU 1.90:22

נצץ nṣṣ

כפיים” ) =] .2 .(KTU 1.4:VIII:5הגביהּ ,הניף[ ∼ את:

בני אל ,יתרומם אל דור בני אל” ).(KTU 1.40:33

רומחו על תל יציב” ).(KTU 1.16:I:52

 =] .Gעף[ עומד:

” ša ǵr ʿl ydm ḫlb lẓr rḥtmשא הר על ידיים ,רכס על גבי

 =] .Gtנישא ,התרומם[ עומדhw nkt nkt y[t]ši lab :

”נשרים יפרחו ודאו” ).(KTU 1.19:III:14

נצל nṣl

 =] .Gנשׂא[  =] .1הרים ,סחב[ ∼ את:

שמעי ,הגבירה חֻרי” ).(KTU 1.16:VI:15

ראה נוף.

נצב nṣb

] .Gבינוני בלבד ,כשם תואר )=

מוכן?([.

נשא nšʾ

”האלים ינצרוך וישאלו שלומך” ).(KTU 2.11:8

את

” aṣṣ knṣאעוף כנץ”

נשק nšq

 =] .Gנשק ,נישק[ ∼ אתyhbr špthm :

).(KTU 1.117:10

̊ ” yšqיתכופף ,שפתיהן יישק” ).(KTU 1.23:49

̌ =] .Sהעיף[ ← השמטהṭrd bʿl bmrym ṣpn mšṣṣ̊ kʿṣr ̊ :

] .Dכמו  ∼ [Gאת” ṣǵr tnšq šptk :את הקטן ינשקו שפתיך”

” udnhהמסלק את בעל במרומי )= ממרומי?( צפון ,המעיף )אותו(

).(KTU 1.22:I:4

כציפור )מ(קנהּ” ).(KTU 1.3:IV:1

נתך ntk

̊ ʿt
̊ ̊ km
 =] .Gהזיל[ ∼ את̊ rbʿt :
wl ytk dm

 =] .Gהתייפח[ עומדbkt tgly wtbu :

” ṯqlmואכן יזיל דמעות כמו רבעי שקלים” ).(KTU 1.19:II:33

” nṣrt tbu pnmבוכיה תופיע ותבוא ,מתייפחת תבוא פנימה”

 =] .Nנזל[ עומד̊ ṯqlm arṣh :
” tntkn udmʿth kmתיזלנה

).(KTU 1.16:VI:5

דמעותיו כמו שקלים ארצה” ).(KTU 1.14:I:28

נצר nṣr
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נתר ntr

 =] .Gניתר[ עומדtdʿṣ pʿnm wtr arṣ :

”תרקע רגלה ותנתר )מן( הארץ” ).(KTU 1.4:V:21
̌ =] .Sהבריח[ ∼ את:

” sʿt bšdm ḥṭbt! bgrnt ḥpštמגורשות מהשדות החוטבות,

” km tdd ʿnt ṣd tštr ʿpt šmmכי

מהגרנות המלקטות” ).(KTU 1.14:III:7

ספא spʾ

תקום ענת לצוד ,תבריח עופות שמים” ).(KTU 1.22:I:11

נתֿך nṯk

סעי sʿy

 =] .Gpגורש ,סולק[ ∼ ב־ ):(b-

 =] .Nנשך )הוראה הדדית([ ← ריבוי:

 =] .Gספה ,כילה[ ∼ אתtspi širh lbl :

” ḥrbתספה בשרו ללא חרב” ).(KTU 1.96:3

” mt ʿz bʿl ʿz ynṯkn nbṯnmמות עז ,בעל עז ,ינשכו זה את זה

 =] .Nנספה ,כלה )?([ עומדank ispi uṭm ḏrqm amtm :

כנחשי פתן” ).(KTU 1.6:VI:19

”אנוכי איספה) ,כ(פיסת טינופת אמות” ).(KTU 1.5:I:5

ספד spd
מספידה([.

ס
סאד sʾd

̌] .Sבינוני בלבד ,כשם עצם )= mšspdt

ספר spr

 =] .Gספר ,מנה[ ∼ אתwl ʿṣm :

 =] .Gסעד[ ∼ אתšlḥm šqy ilm :

” tsprואת העצים אכן תספור” ) ← .(KTU 2.26:18השמטה:

” sad kbd hmtהאכילי והשקי את האלים ,סעדי וכבדי אותם”

” yṯbn ̊ yspr lḫmšישב ,יספור )חודשים( עד חמש” )KTU

).(KTU 1.17:V:20

.(1.23:57

סבב sbb

 =] .Gסבב[  =] .1הלך סביב ,הקיף[

 =] .Nנחשב ,נמנה[ עומד:

̊
” tspr byrdmתיספרו
arṣ

∼ את” ysb palth :ייסוב אדמותיו” ).2 .(KTU 1.19:II:12

ביורדי ארץ” )] (KTU 1.4:VIII:8ראה סעיף  5.5.4הערה .[110

̊
” tr arṣ ̊ wšmmתור ארץ ושמים,
]= פנה[ עומדsb lqṣm ̊ arṣ :

 =] .Dסיפר[ ∼ את:

סוב לקצה הארץ” ) =] .3 .(KTU 1.16:III:3נהפך ,נהיה[

)עצמו(” )”.(RSOu XIV 53:41

∼ ל־ )} (l-פרדיקט{̊ ḫrṣ nsb llbnt :
” sb ksp lrqmסב

” mspr hnd hwtומספר זאת הוא

̌] .Sגורם של  ∼ [Gאת

>פלוני< אתašsprk ʿm bʿl :

הכסף למטילים ,הזהב נסב ללבנים” ).(KTU 1.4:VI:34

” šnt ʿm bn il tspr yrḫmאגרום לך לספור עם בעל שנים ,עם

 =] .Nנהפך ,נהיה[ ∼ ל־ )} (l-פרדיקט{̊ :
sb ksp lrqm

בן אל תספור ירחים” ).(KTU 1.17:VI:28

” ḫrṣ nsb llbntסב הכסף למטילים ,הזהב נסב ללבנים” )KTU

סרר srr I

.(1.4:VI:35

סגר sgr

 =] .Gtסבר ,טען[ ∼ }תוכן{yqra :

” mt bnpšh ystrn ydd bgngnh aḥdy d ymlk ʿl ilmיקרא

 =] .Gסגר[ ∼ אתbʿdh bhtm sgrt :

”בעדה את הבית סגרה” ).(KTU 1.100:70

סור /swrסרר srr II

מות בנפשו ,יטען הידיד בקרביו :אני היחיד אשר ימלוך על האלים”

).(KTU 1.4:VII:48

 =] .Gסר ,נעלם[

סרר srr II

ראה סור.

עומד̊ ̊ yr̊ ḫ̊ yṯkḥ :
” bsrr̊ ̊ špšבסור השמש הירח יתלקח” )KTU

.(1.24:3

סכן skn

̌ =] .Sהכין[ ∼ אתšskn mʿ mgn rbt aṯrt :

ע

” ym mǵẓ qnyt ilmהכן–נא מתן לגבירה אשרה ,מתת לקונת

עבד ʿbd

האלים” ).(KTU 1.4:I:20

טל” )’.(RSOu XIV 53:15
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” ʿbd ṭlיצר
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עבר ʿbr
∼ את:

 =] .Gעבר[  =] .1חצה ,צלח ,עקף[

” [ʿ]br̊ gbl ʿbr qʿl ʿbr iht np šmmעִברו הר ,עִברו

פסגה ,עִברו איי נוף שמים” ) =] .2 .(KTU 1.3:VI:7–8חלף,
̊ p]drm
נע ממקום למקום[ עומד̊ :
ʿb! r l[ʿr] ʿrm ṯb lpd[r

”עבר )מ(עיר לעיר ,שב )מ(כפר לכפר” ).(KTU 1.4:VII:7

עבת ʿbt

 =] .Gפיתל ,עיוות[ ∼ אתwtʿbtnh :

 =] .1 .Gהניח ,שׂם[ ∼ את ב)מקום(:

̊
” kṯr wḫss bd dnil ytnn qšt lbrkh yʿdb qṣʿtכשר–וחסס
ביד דנאל נתן את הקשת ,על ברכיו שׂם את החצים” )KTU
 =] .2 .(1.17:V:27הכין ,ערך[ ∼ אתʿdb gpn atnth :

”הכין את רתמת האתון שלה” ).(KTU 1.4:IV:12

עדד ʿdd

 =] .tDהכריז ,ענה[ ∼ }תוכן{:

̊
” y[ṯ]b ̊ aliyn bʿl ytʿddישיב
rkb ʿrpt […] ydd wyqlṣn
בעל האדיר ,יענה רוכב עננים … :יעמוד ויתנגד לי” )KTU

.(1.4:III:11

עדי ʿdy

 =] .Dהסיר[ ∼ אתssnm ysynh ʿdtm :

)” yʿdynh ybltm yblnhב(סנסנים יניסוֹ) ,ב(קני סוף יסירוֹ,

)ב(זרם יובילוֹ” ).(KTU 1.100:66

עדן ʿdn

 =] .Gקבע )?([ ∼ אתwn ap ʿdn mṭrh :

” bʿl yʿdnוכן את עונת מטריו בעל יקבע” ).(KTU 1.4:V:7

עדֿר ʿḏr

 =] .Gעזר ,הציל[ ∼ את ב־ )wyʿḏrk̊ :(b-

]” byd btlt [ʿntויצילך מיד הבתולה ענת” ).(KTU 1.18:I:14

עול ʿwl

 =] .Gינק ,ליקק )?([ ∼ אתyʿ̊ l̊ ̊ šrh :

” wšḫphליקק טבורו וחלבו” ).(KTU 1.10:III:25

עוף ʿwp

הנה נֵעור” ).(KTU 1.114:28
 =] .Lעורר[ ∼ אתhm yd il mlk̊ ̊ yḫssk ahbt ṯr tʿrr̊ k̊ :

.(1.4:IV:39

עזז ʿzz

 =] .Gהיה עז ,חזק[ עומדʿz ym l ymk :

”עז )הוא( ים ,לא ימוך” )] (KTU 1.2:IV:17ראה סעיף 5.1.1

הערה .[4
 =] .Dחיזק[ ∼ את” ilm tǵrk tšlmk tʿzzk :האלים ינצרוך,

ייתנו לך שלום ויחזקוך” ).(KTU 5.9:4

עין ʿyn

]…[̊ wn
̊
k tʿn ẓl ksp
 =] .Gראה[ ∼ את:

]̊ rbt aṯ[rt
̊
̊
” ḫrṣ̊ šmḫכי תראה את צל הכסף ואת … הזהב
ym
שמחה הגבירה אשרת ים” ) ← .(KTU 1.4:II:27השמטהʿn :
̊
” gpn wugrראה ,גפן–ואֻגר :בחשיכה חשך
bn ǵlmt ʿmm ym

הים” ).(KTU 1.8:II:6

עלג ʿlg

 =] .Gהיה עילג ,גמגם[ עומדal tʿlg :

” lšnkאל תגמגם לשונך” ).(KTU 1.169:11

עלי ʿly

 =] .Gעלה[  =] .1זז כלפי מעלה[ עומד:

” wʿly lẓ̊ r̊ mgdlועלה לראש המגדל” ).2 .(KTU 1.14:IV:2
]= ניגש ,בא[ ∼ עם )> (ʿmפלוני<̊ ʿm ̊ il […] :
wtʿl

” abhותעלה אל אל אביה” ) =] .3 .(KTU 1.13:20הופיע,
נראה[ עומד:

 =] .Gעף[ עומדbʿl yṯbr diy hmt hm :

).(KTU 1.19:III:44

” hm yrḫ bʿl[yh] wpḥmאם הירח ,בַּעֲלוֹתוֹ,

אדמדם” ) =] .4 .(KTU 1.163:12קם על ,תקף[ ∼ ב־

)> (b-פלוני<:

̊ ̊” tʿpn ʿl qbr bnyבעל ישבור כנפיהם אם יעופו על קבר בני”

עור ʿwr

 =] .Nנֵעור[ עומד:

” km trpa hn nʿrכאשר תרפא )אותו(

”אם חיבת אל המלך תלהיבך ,אהבת השור תעוררך?” )KTU

” abdyותעוותהו המאבידה” ).(KTU 1.107:7

עדב ʿdb

.(1.6:VI:31

” nṭṭt um ʿlt baby […] ʿlt bkהאם מזנקת,

קמה על אבי … קמה עליך” ).(KTU 1.82:9–10
̌ =] .Sהעלה[  =] .1הזיז כלפי מעלה[ ∼ אתtšʿlynh :
” bṣrrt ṣpnתעלנו לפסגות צפון”

).(KTU 1.6:I:15

.2

 =] .Gנרעש ,נבהל[ עומדṯtʿ ydd il ǵzr ̊ :

̊ nh
̊ šbʿ lšbʿm tš̊ [ʿ]ly
̊
šk̊ b̊ ʿm
]במובן מיני[ ∼ אתṯmn :

̊ ̊ mt̊ ̊ bqlh
̊
” yʿrשתע ידיד אל הגיבור ,נרעש מות בנופלו” )KTU

” lṯmnymשכב עמה שבעים ושבע )פעמים( ,נשאה אותו שמונים
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).(KTU 1.5:V:21

ושמונה )פעמים(”

 =] .3ערך ,הגיש

עולה לאל[ ∼ >מנחה<” yšʿlẙ ̊ dǵṯt̊ bšmym :יעלה קטורת

בַּשמיִם” )> ∼ • .(KTU 1.19:IV:23עולה< ל־ )> (l-אל<:
̊ ldgn bʿlh
” pgr d šʿly ʿznזבח אשר העלה עזן לדגן אדונו”

)] (KTU 6.14:1ראה סעיף .[5.8.1

עלם ʿlm

 =] .Nנעלם ,היה עלום[ עומדp rgm :

”ותען אשרת ים הגדולה :דברך ,אל ,חכם” ).(KTU 1.4:IV:40

עפף ʿpp

 =] .Gפייס )?([ ∼ אתtʿpp ṯr il d pid :

” tǵẓy bny bnwtתפייס את שור אל הלבבי ,תשדל את בורא

הבריות” ).(KTU 1.4:II:11

עקב ʿqb

 =] .Gהיה סמוך ,גבל )?([ ∼ ב־ ):(b-

” šd snrym dt ʿqb baylyשדות אנשי סנר ,אשר גובלים באַילי”

” lmlk šmy wl iytlmואמור למלך את שמי ,ולא ייעלם )שמי(”

).(KTU 4.645:1

).(KTU 2.14:14

הפירוש לפי דיטריך ולורץ ).(Dietrich and Loretz 1966: 131

עמל ʿml

 =] .Gהשיג ,הרוויח )?([ ∼ אתksp ṯlṯt :

 =] .Dעיכב ,חסם[ ∼ את:

]…[ ” dṯ ydṯ mʿqbkדוש

̊ ̊” ʿmlt ladnשלושה )שקלי( כסף הרווחתי עבור אדוני” )KTU

יידוש מעכבך …” ).(KTU 1.18:I:19

.(5.11:8

ערב ʿrb I

 =] .1נכנס ,ניגש[ ∼ ב־ )(b-

.G

 =] .Gחשך ,כהה[ עומדbn ǵlmt :

>מקום<” yʿrb̊ bḥdrh ybky :ייכנס לחדרו ויבכה” )KTU

̊ rmt prʿt
]” ʿmm ym bn ẓlm[tבחשיכה חשך הים ,בצלמוות

> ∼ • .(1.14:I:26מקום<:

̊ ḥrn bth
” ʿrbנכנס חורון

רמת הפסגות” ).(KTU 1.8:II:8

)ל(ביתו” )” ∼ .(RSOu XIV 53:33על )> (ʿlפלוני<ytbʿ :

עמם ʿmm

עמס  =] .1 .G ʿmsעמס ,הטעין[ ∼ את

ל־

)” ʿms ̊ mʿ ly aliyn bʿl :(l-העמיסי–נא עליי את בעל האדיר”

) =] .2 .(KTU 1.6:I:12הציב ,הקים[ ∼ אתbt̊ arzm :
̊
” ykllnh hm bt lbnt ̊ yʿ̊ msnhבית ארזים ישלימו לו הם ,בית

לבנים יקימו לו” ).(KTU 1.4:V:11

עמת ʿmt

 =] .Gהכה[ ← השמטהpdrm tdu :

)” šrr ḫṭm tʿmtמ(כפרים תבריח אויב ,במקל תכה” )KTU

.(1.16:VI:8

ענו ʿnw

” yṣb ǵlm ʿl abh yʿrbילך יצב העלם ,אל אביו יבוא” )KTU
] (1.16:VI:40ראה סעיף  6.1.6הערה  ← .[27השמטהwptḥ :
̊ ̊ prṣ ̊ bʿdhm wʿrb hm
” hwופתח הוא פרץ בעדם ,ונכנסו הם”

).(KTU 1.23:71

 =] .2שמש >שקעה<[ עומדʿrbt :

” špšשקעה השמש” ).(KTU 1.78:2
 =] .Nסופח ,צורף[ ∼ את:

אשר סופחו )ל(גת נפך” ).(KTU 4.103:45

̌ =] .Sהכניס[ ∼ את

>פלוני< >מקום<hm ḥrẙ bty :

” iqḥ ašʿrb ǵlmt ḥẓryאם את חֻרי )ל(ביתי אקח ,אכניס את

 =] .Gהתענה ,התייסר[ עומדtqln bgbl :

” šntk bḥpnk wtʿnתיפול בגבול שנותיך בתאוותך ותתענה”

העלמה )ל(חצרי”

) ∼ • .(KTU 1.14:IV:41את >פלוני<

על )> (ʿlאלמוני<:

).(KTU 1.16:VI:58

).(KTU 1.15:IV:17

 =] .Dpעונה ,הושפל[ עומדaqht yʿn kmr kmrm ̊ :

ערב ʿrb II

”אקהת הושפל כנחש ,כנחש” ).(KTU 1.19:I:12

עני ʿny

” šdm d nʿrb gt npkשדות

” ʿlh ṯrh tšʿrbאליו תכניס את שווריו”

 =] .Gערב[ > =] .1פלוני<

שימש כעֵרב[ ∼ ב־ )spr ʿrbnm dt ʿrb bmtn bn :(b-

 =] .Gענה ,אמר[ ∼ את >פלוני< }תוכן{:

” ayaḫ bḫbṯh ḥwt ṯthכתב העֵרבים אשר ערבו למתן בן איאח

̊ ” wyʿny nn dtn btn mḥyויענהו דתן :את הבית מחה” )KTU

בהשתחררו לארץ אחרת” )> =] .2 .(KTU 3.3:1–2רכוש<

 ← .(1.124:14השמטהwtʿn rbt aṯrt ym tḥmk il ḥkm :

שימש כערבון )?([ ∼ ב־ )ḫmš mat arbʿm kbd ksp :(b-

374

אוגריתית

).(KTU 2.36:26

> =] .2פרק זמן< חלף[

” anyt d ʿrb banyt lmlk gblחמש מאות וארבעים משקל

ובארץ …”

כסף האוניות אשר שימש כערבון לאוניות למלך גבל” )KTU

עומד̊ rḥm ʿnt tngṯh :
ym ymm yʿtqn lymm lyrḫm

.(4.338:12

”יום ,יומיים יחלפו ,ל)אורך( ימים ,ל)אורך( חודשים ,הרחומה ענת

על הצירוף  ʿrb b-ראה פַּרדי ) (Pardee 1976: 261–262והופטייזר

תחפשנו” ).(KTU 1.6:II:26

וואן זולדט ).(Hoftijzer and van Soldt 1991

ערו /ʿrwערי ʿry
)?([ עומד:

 =] .Nהזדקן[ עומד” kk̊ l̊ b̊ bbtk nʿtq :ככלב בביתך נזדקן”

 =] .Gהיה ערום ,הופשט

).(KTU 1.16:I:2

” wanyk ṯt by ʿky ʿrytואוניותיך האחרות בעכו,

ערומות )ממפרשים(” ).(KTU 2.38:25

ערי ʿry
ערך ʿrk

עֿ

ראה ערו.
 =] .Gpנערך ,הוכן[ עומד̊ :
]wlll tʿr[k

” ksuובלילה ייערך הכס” ).(KTU 1.106:27

ערס ʿrs

עֿדד ǵdd

 =] .Dתפח ,רחב[ עומדtǵd̊ d̊ kbdh bṣḥq :

” ymlu lbh bšmḫtיתפח כבדה מצחוק ,ימלא לבה בשמחה”

 =] .Gשמח ,חגג )?([ עומדištir bḏdm :

).(KTU 1.3:II:25

]…[ ” wnʿrsאשאר במחיצות האוהלים ונחגוג …” )KTU

עֿדֿי ǵdy

.(1.18:IV:15

]…[ ” thmt brqיזעזע תהומות הברק” ).(KTU 1.17:VI:12

ערף ʿrp

 =] .Gכיסה ,האפיל )?([ ∼ את̊ :
tʿrp

 =] .Gעשה[  =] .1עשה רעה ,הרע[

∼ ל־ )> (l-פלוני<:

” ṭbq lḥt niṣh grš d ʿšy lnhסותם את

פי מנאציו ,מגרש את אשר עשו לו )רעה(”

).(KTU 1.17:I:29

] .2בינוני פעול כשם תואר )= מעובד([.

עשר ʿšr

 =] .tDזינק )?([ עומד” k tǵḏ arz bymnh :כי יזנק )רומח(

הארז בימינו” ).(KTU 1.4:VII:41

” ym ḏnbtmיכסו ים )ב(שני זנבותיהם” ).(KTU 1.83:6

עשי ʿšy

 =] .Gזעזע ,הרעיש )?([ ∼ את[…] yǵ̊ ḏ̊ ̊ :

עֿוי ǵwy

 =] .Gעיווה ,עיוות )?([ ∼ אתaǵwyn :

” ʿnkאעוות עיניך” ).(KTU 1.82:42

עֿור ǵwr

 =] .Gצנח )?([ עומדwttn gh yǵr :

” tḥt ksi zbl ymוייתן קולו ויצנח תחת כס הנסיך ים” )KTU

 =] .1 .Gמזג משקה )?([ עומד )או ←

.(1.2:IV:6

השמטה?(” ndd yʿšr wyšqynh :קם ,ימזוג וישקנו” )KTU

עֿטֿי ǵẓy

 =] .2 .(1.3:I:9ערך משתה[ ∼ עשרת )krtn dbḥ :(ʿšrt

” rbt aṯrt ym tǵẓyn qnyt ilmלמה תכבדו במתנה את הגבירה

̊
” dbḥ̊ mlk ʿšr ̊ ʿšrtכרת זָבַח זֶבַח ,המלך ערך משתה” )KTU

אשרת ים ,תשדלו את קונת האלים” ).(KTU 1.4:III:29

.(1.16:I:40

עתך ʿtk

עֿלי ǵly
 =] .Gתלה ,קשר[ ∼ אתʿtkt rišt :

 =] .Gשידל ,ריצה[ ∼ אתik tmgnn :

 =] .Gנפל ,נבל[ עומדšršk ̊ barṣ al ypʿ :

” riš ǵly bd nsʿkשורשך בארץ אל יופיע ,ראשך נבל ביד עוקריך”

̊
̊
” lbmthתלתה ראשים על מותניה ,שינסה כפות
šnst kpt bḥbšh

).(KTU 1.19:III:54

על חגורתה” ).(KTU 1.3:II:11

 =] .Dהשפיל ,הנמיך[ ∼ אתlm ǵltm ilm rištkm lẓr :

עתק ʿtq

 =] .1 .Gעבר ממקום למקום[ עומד:

]…[ ” tʿtq by ḥwt […] qdš wbḥwtיעברו בארץ … קדש
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עֿמא ǵmʾ

̊
]…[rǵb rǵbt wtǵ̊ t
 =] .Gצמא[ עומד:

פוק /pwqיפק ypq

 =] .Gהשיג ,קיבל[

̊
]…[” hm ǵmy ǵmit wʿsרעוב רעבת ו… ,אם צמוא צמאת ו…”

̊
” mlkn l ypq š[p]ḥהמלך לא ישיג צאצאים” )KTU
∼ את:

).(KTU 1.4:IV:34

.(1.103:13

עֿנתֿ ǵnṯ

 =] .Gבלע )?([ ∼ את” il ǵnṯ ʿgl il :האל

)אשר( בלע את עגל אל” ).(KTU 1.108:11

עֿפי ǵpy

 =] .Gצפה ,ראה[ ∼ אתaylt tǵpy ṯr :

”איילה תראה שור” ).(KTU 1.92:11

עֿרם ǵrm

 =] .Gערם[ ∼ אתhm tǵrm lmt :

” brq! kאם תערום לְמות את ברקיך” ).(KTU 1.82:5

עֿתר ǵtr I

 =] .Gעתר[ עומד )או ← השמטה?(:

̊
̊ r̊ ̊ ʿṯtr
” aqrbkאקרבך אל אביה בעל ,יעתור
abh bʿ[l] yǵt

)לטובתך( עשתר” ).(KTU 1.24:28

עֿתר ǵtr II

 =] .Gתקף ,קטל )?([ ∼ אתbʿln :

̊” yǵtr ̊ [ḫ]rd wuḫry ykly rš̊ pאדוננו יתקוף את אנשי חרד ואת

האחרית יכלה רשף” ).(KTU 1.103:39

̌ =] .Sסיפק[ ∼

את

>פלוני< >דבר<špq ilm alpm :

]̊ špq ilht arḫt [yn
]” y[nסיפק לאלים פרים ויין ,סיפק לאלות

פרות ויין” ).(KTU 1.4:VI:49–50

פטֿל pẓl

 =] .Nהשתחרר ,התנתק[ עומדlbn :

” adm banšt npẓlלבן האדם במחלה — )הוא( השתחרר )= נפטר

ממנה(” ).(KTU 1.169:15

פטֿעֿ pẓǵ

 =] .Gפצע[ ∼ אתpẓǵm ǵr ybk ̊ :

” laqht ǵzrהפוצעים את עורם יבכו לאקהת הגיבור” )KTU

.(1.19:IV:11

פכי pky

ראה בכי.

פלג plg

 =] .Gהתפוגג ,התמוגג[ עומדtlu ḥ‹m›t :

” km nḫl tplg km plgנחלש הארס כמו נחל ,התפוגג כמו פלג”

).(KTU 1.100:68

פלט plṭ

פ

 =] .Nנמלט ,ניצל[ ← השמטהid likt :

” ʿky nplṭ ʿbdmlk šʿtq wlb bnk l yšqpכאשר שלחת את

איש עכו ,ניצל עבדמלך האציל ,ואת לב בנך אכן יעודד” )KTU

פדד pdd

 =] .Gבלה[ עומדk ypdd mlbš […] :

.(2.82:4

” mlk ytn mlbšכי יבלה המלבוש … המלך ייתן מלבוש” )KTU

 =] .Dמילט ,הציל[ ∼ את ב־ )w[…] aqht wyplṭk :(b-

.(4.182:61

]” bn [dnil] wyʿḏrk̊ byd btlt [ʿntו… אקהת ויפלטך בן

פדי pdy

 =] .Gפדה ,שחרר[ ∼ אתwpdy h[m] :

דנאל ,ויצילך מיד הבתולה ענת” ).(KTU 1.18:I:13

̊ ksp byd̊ ̊ birtym
” iwrkl mitופדה אותם )ב(מאה כסף מיד

פלי ply

אנשי בארות” ).(KTU 3.4:12

”ראשו תעטר טלי” ).(KTU 1.101:5

פהי phy

 =] .Gראה[ ∼ אתhlm ilm tphhm :

פלל pll

 =] .Gעיטר )?([ ∼ אתrišh tply ṭly :

 =] .Gיבש ,חרב[ עומדpl ʿnt šdm y :

]” tphn mlak ym tʿdt ṯpṭ [nhrהנה האלים יראום ,ראו את

̊” špš pl ʿnt šdm ilיבשו תלמי השדות ,הו שמש ,יבשו תלמי

שליחי ים ,את משלחת השופט נהר” ).(KTU 1.2:I:22

השדות ,אל” ).(KTU 1.6:IV:1–2

 =] .Nנראה[ עומד:

” [h]m ṯlṯ id ynphy yrḫ byrḫאם

שלוש פעמים ייראה הירח בירח” ).(KTU 1.163:5

פנן pnn

 =] .Gשינה ,המיר )?([ ∼ אתwbym :

]…[” ʿšr tpnn npṣm ḫוביום העשירי תמיר את הביגוד …”
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צ

).(KTU 1.104:16

פער pʿr

 =] .Gהכריז ,קבע[ ∼ אתwypʿr :

” šmthm šmk at ygršויכריז שמותיהם :שמך אתה ’יגרש’”

צהל ṣhl

).(KTU 1.2:IV:11

̊ ” tšmḫ wʿ̊ l̊ yṣhl pitדנאל — שמחו פניו ו)מ(על יצהל מצחו”

 =] .Nהוכרז ,נקבע[

∼ }פרדיקט{” at adn tpʿr ̊ :אתה

אדון תוכרז” ).(KTU 1.1:IV:17

 =] .Gקרן ,האיר[ עומדd ni[l] pnm :
!

).(KTU 1.17:II:9

צוד ṣwd

.G

 =] .1צד ,עסק בציד[ עומדht :

 =] .Gפקד ,ציווה[ ← השמטהwypqd :

” tṣdn tinṯtהאם תצודנה הנשים?” ).2 .(KTU 1.17:VI:40

” krt ṯʿ yšu gh wyṣḥ šmʿ l mṯt ḥryויפקוד כרת השוע ,יישא

]= תר ,סבב[ ∼ >מקום<̊ nʿmm ttlkn šd tṣdn :
ilm

קולו ויאמר :שמעי ,הגבירה חֻרי” ).(KTU 1.16:VI:14

” pat mdbrהאלים הנעימים יתהלכו )ב(שדה ,יתורו פאת מדבר”

פקד pqd

פרע prʿ

 =] .Gשטף ,הסיר[ ∼ אתbnt qḥ ̊ wšt :

).(KTU 1.23:68

’” bbt wprʿ hy ḫlhבנת’ )סוג צמח( קח והנח בבית והסירה היא

צוח ṣwḥ

את חוליה” ).(KTU 1.124:9

” hlh tṣḥ ad ad whlh tṣḥ ̊ um ̊ umהנה תקרא )האחת( :אבא,

 =] .Gtנשטף[ עומדtrtḥṣ ̊ […] btlt ʿnt ̊ tptrʿ̊ ṯd! […] :

אבא! והנה תקרא )השנייה( :אמא ,אמא!” ).(KTU 1.23:32–33

” limmתתרחץ הבתולה ענת ,תישטף ’שַׁד הלאומים’” )KTU

 =] .2אמר[ ∼ ל־ )> (l-פלוני< }תוכן{gm lǵlmh bʿl :

.(1.13:19

̊
” yṣḥ ʿn gpn wugrגם לעלמיו בעל יאמר :ראו ,גפן ואֻגר”

פרק prq

 =] .Gהרפה ,עשה לרפוי[ ∼ אתyprq :

” lṣb wyṣḥqהרפה מצחו ויצחק” ).(KTU 1.4:IV:28

 =] .Gקרא[  =] .1צעק[ ∼ }תוכן{:

) ∼ • .(KTU 1.8:II:6עם )> (ʿmפלוני< }תוכן{wṣ̊ ḥ̊ :
̊ ” hm ʿm nǵr mdrʿ̊ y nǵr nǵ̊ r̊ ptḥוקראו אל שומר המזרע:

הו שומר ,שומר ,פתח” )] (KTU 1.23:69ראה סעיף .3 .[6.2

פרש prš

] .Gבינוני פעול בלבד = מצופה[ ∼ ב־

]= הזמין ,זימן[ ∼ את

)> (b-ציפוי<:

” hdm il! d prša bbrהדום אל ,אשר מצופה

” hd ̊ ʿm aryyהזמינני ,בעל ,עם אחיי ,קראני ,הדד ,עם קרוביי”

בפח” ).(KTU 1.4:I:35
 =] .Nנפרשׂ ,הורחב[ עומד:

) =] .4 .(KTU 1.5:I:22תבע ,דרש )?([ ∼ >דבר< בד
” ḥwtn tpršהארץ תורחב”

)> (bdפלוני<̊ :
]” qmḥ d kly k ṣḥ illḏrm bd zlb[nקמח אשר

כלה כ)אשר( תבע )אותו( אִללדרם מיד זלבן” ).(KTU 4.362:1

).(KTU 1.103:53

פתח ptḥ

>פלוני<ṣḥn bʿl ʿm aḫy ̊ qr̊ å n̊ :

 =] .Gפתח[ ∼ אתypt̊ ḥ̊ ̊ ḥln bbhtm :

צוק ṣwq

̌ =] .1 .Sהציק[ ∼ ל־ )whn ibm šṣq :(l-

̊
” urb̊ t̊ bqrb hklיפתח חלון בבית ,ארובה בקרב ההיכל” )KTU

” lyוהנה האויב מציק לי”

.(1.4:VII:17

החזיק[ ∼ את” tiḫd mt ̊ bsin lpš tšṣqn ̊ bqṣ all :תאחז את

 =] .Nנפתח[

עומד” k yptḥ yrk ̊ hnd ̊ :כי ייפתח צד זה”

).(KTU 1.143:3

פתי pty

 =] .Gפיתה[ ∼ את:

) =] .2 .(KTU 2.33:27תפס,

מות בדש הלבוש ,תחזיקנו בקצה המעיל” ).(KTU 1.6:II:10

צחק /ṣḥqטֿחק ẓḥq
” il aṯtm k yptאל

את שתי הנשים אכן יפתה” ).(KTU 1.23:39

” yẓḥq bm lb wygmḏ bm kbdאל יצחק במו לבו וישמח במו

כבדו” ).(KTU 1.12:I:12
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̌ =] .Sהצחיק[ )בטקסט מקוטע([…] tšṣḥq hn aṯt :

ק

]…[ …” lʿbdתצחיק הנה אישה לעבד…” ).(KTU 2.25:5

צחרר ṣḥrr

.G

 =] .1נצלה ,השחים[ עומד:

” h[l] ʿṣr tḥrr lišt ṣḥrrt lpḥmmהנה הציפור תתחמם על
האש ,תיצלה על הפחמים”

) =] .2 .(KTU 1.23:41יקד,

̊
nrt ilm ̊ špš ṣḥrrt la šmm
בער )?([ עומדbyd bn ilm :
” mtמאור האלים ,השמש ,יקדה ,לָאוּ השמים ביד בן האלים,

 =] .Dהתפלל ,עתר ל– )?([ ∼ אתdnil̊ ̊ :

” mt rpi yṣly ʿrptדנאל ,איש רפא ,יתפלל לעננים” )KTU

.(1.19:I:39

צמד ṣmd

̊ ” qbitm qbṣ ddnנקראתם ,רפאי ארץ ,זומנתם ,אסיפת דתן”

).(KTU 1.161:10

קבר qbr

 =] .Gקבר[ ∼ אתtbkynh wtqbrnh :

”תבכנו ותקברנו” ).(KTU 1.6:I:17

קדם qdm

מות” ).(KTU 1.6:II:24

צלי ṣly

קבא qbʾ

 =] .Gpזומן[ עומדqritm rpi arṣ :

 =] .1 .Gהתקדם[ ∼ ל־ )wlḫm :(l-

” mr̊ ̊ tqdmולאוהל המור התקדמו” ).2 .(KTU 1.15:IV:23

]= קדם ,הקדים[ ∼ את:

הקדימה את ידו” ).(KTU 1.4:VII:40
 =] .Dהגיש )?([ ∼ את:

 =] .1 .Gאסר ,רתם[ ∼ >בהמה<:

” ʿn bʿl qdm ydhעין בעל

” wtqdmnnn ilhtויקדמוהו

האלות” )”.(RSOu XIV 53:37

” mdl ʿr ṣmd pḥl št gpnm dt kspחבש עיר ,אסר חמור ,שם

קדש qdš

רתמה של כסף”

”פר ,הו בעל ,נקדיש” ).(KTU 1.119:30

) =] .2 .(KTU 1.4:IV:9קשר[ ∼ את:

̊
” yzbrnn zbrm gpn yṣmdnnיזמרנו זומר הגפן,
ṣmdm gpn

יקשרנו קושר הגפן” ).(KTU 1.23:10

צמת ṣmt

 =] .Dהצמית[ ∼ אתht ibk bʿlm ht :

הנה תצמית צורריך” ).(KTU 1.2:IV:9
 =] .Gצעד[ עומד” wyṣ̊ ǵ̊ d̊ gp thm :ויצעד

קום qwm

 =] .Gקם[  =] .1התרומם ,נעמד[

” lpnnh ydd wyqm lpʿnh ykrʿ wyqlלפניה ייעמד

ויקום ,לרגליה יכרע וייפול” ) =] .2 .(KTU 1.10:II:17עמד,
ניצב[ עומד:

” yṯb bn qdš lṯrm bʿl qm ʿl ilישבו בני קודש

לסעוד ,בעל ניצב על )= לצד( אל” ).(KTU 1.2:I:21

] .Gבינוני פעול בלבד = מצופה[ ∼ ב־

)> (b-ציפוי<ṯlṯ mrkb[t] ṣpyt bḫrṣ … ṯlṯ mrkbt d l ṣpy :
”שלוש מרכבות מצופות בזהב … שלוש מרכבות אשר לא מצופות”

)] (KTU 4.167:2–6ראה סעיף  5.10.1.1הערה .[278

צרך ṣrk

בקוצר רוחכם ,או בבחילה אשר תבחלו” ).(KTU 1.40:31

עומד:

)ל(חוף תהום” ).(KTU 1.23:30

צפי ṣpy

 =] .Lקץ ,בחל ,חש בחילה )?([ עומד:

” u bapkm u bq[ṣ]rt npškm u bqṭt tqṭṭאו בכעסכם ,או

” ibk tmḫṣ ht tṣmt ṣrtkהנה אויביך ,בעל ,הנה אויביך תמחץ,

צעֿד ṣǵd

קוט qwṭ

̌ =] .Sהקדיש[ ∼ את̊ :
ibr y bʿl nšq̊ dš

קור qwr

 =] .Gהתפתל )?([ עומדkm bṯn yqr :

”כמו פתן יתפתל” ).(KTU 1.17:VI:14

קיל qyl
עומד:

 =] .Gנפל[  =] .1צנח ,נשל ,נשמט[

̊
” [hm] kbkbאם כוכב ייפול ביום
yql bṯlṯm ym

 =] .Gחסר ,נעדר[ עומדšbʿ šnt yṣrk :

השלושים” ) =] .2 .(KTU 1.163:7נהרג ,הושמד[ עומד:

̊ t̊ ̊ bl ṭl̊ bl rbb
” bʿl ṯmn rkb ʿrpשבע שנים יחסר בעל ,שמונה

” madtn tqln bḥwtרבים ייפלו בארץ”

).(KTU 1.103:1

רוכב העננים :בל טל ,בל רביב” ).(KTU 1.19:I:43

 =] .3השליך עצמו )בתנועה רצונית([ עומדlpʿn :
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” adtny mrḥqtm qlnyלרגלי גברתנו ממרחקים נפלנו” )KTU

קרא qrʾ

.(2.11:7

∼ ל־ )> (l-פלוני<tqru lšpš umh špš um ql bl ʿm :

̌ =] .Sהפיל[  =] .1הטיל ,השמיט[ ∼ אתšqlt bǵlt ydk :

” bʿlתקרא לשמש אמה :שמש ,אמי ,שאי קול אל בעל” )KTU

”הפלת ברפיון את ידיך”

) =] .2 .(KTU 1.16:VI:44הרג,

שחט[ ∼ אתṭbḫ alpm ap ṣin ̊ šql ṯrm wmri ilm ʿglm :
”טבח פרים ואף צאן ,הפיל שוורים ומריאים ,איילים ועגלים”

 =] .Štבא ,נכנס[ ∼ ל־ )il hlk̊ lbth yštql l ḥẓrh :(l-

”אל הלך לביתו ,נכנס לחצרו” ) ← .(KTU 1.114:17השמטה:
” ptḥ bt wuba hkl wištqlפתח את הבית ואבוא ,את ההיכל

ואכנס” ).(KTU 1.100:72

” aryyהזמינני ,בעל ,עם אחיי ,קראני ,הדד ,עם קרוביי” )KTU
 =] .2 .(1.5:I:23הכריז ,הודיע ,אמר[ ∼ }תוכן{yqra :

מות בנפשו ,יטען הידיד בקרביו :אני היחיד אשר ימלוך על האלים”

).(KTU 1.4:VII:47
.Gp

]= נקרא ,זומן[ עומדqritm rpi arṣ qbitm :

̊ ” qbṣ ddnנקראתם ,רפאי ארץ ,זומנתם ,אסיפת דתן” )KTU

.(1.161:9

 =] .Gהתנגד ל–[ ∼ אתydd wyqlṣn :

̊ wywpṯn btk p[ḫ]r
̊
” yqmיעמוד ויתנגד לי ,יקום ויירק
bn ilm

לי בתוך אסיפת בני האלים” ).(KTU 1.4:III:12

קמץ qmṣ

 ∼ • .(1.100:8את >פלוני<ṣḥn bʿl ʿm aḫy ̊ qr̊ å n̊ hd ̊ ʿm :

” mt bnpšh ystrn ydd bgngnh aḥdy d ymlk ʿl ilmיקרא

).(KTU 1.22:I:12

קלץ qlṣ

 =] .Gקרא[  =] .1פנה בדברים ,זימן[

קרב qrb

 =] .Gקרב ,בא למקום קרוב[ ∼ ל־

)” al tqrb lbn il mt :(l-אל תקרבו לבן האלים מות” )KTU
 ← .(1.4:VIII:16השמטהwyqrb bšal krt mat krt k :

 =] .Gהתכרבל[ עומדšnt tlun! n :

” ybkyויקרב בשואלו את כרת :מה לכרת כי יבכה?” )KTU

̊
̊
” wẙ škbשינה הכריעתהו וישכב ,תרדמה —
nhmmt wẙ qmṣ

.(1.14:I:37

ויתכרבל” ).(KTU 1.14:I:34

 =] .Nהיה על סף ,עמד )?([ ∼ לפעולwtqrb wld̊ ̊ bn :

קני qny

 =] .Gקנה[  =] .1העביר לבעלותו ,קיבל

תמורת תשלום[ ∼ >דבר< ב־ )> (b-פלוני<k yqny ǵzr ̊ :
̊
” balṯyyכי יקנה נער מן האַלשיים” )=] .2 .(KTU 1.141:1

יצר ,ברא ,הקים[ ∼ את:

” il̊ ̊ d yqnẙ ḏdmאל אשר יקנה

 =] .Gהזדקף[ עומדwʿlk l tʿl bṯn wtḥtk :

” l tqnn ʿqrbועליך לא יעלה נחש פתן ותחתיך לא יזדקף עקרב”

̊ n̊ ṣn
 =] .Gtכרע[ עומד̊ wtldn :
klat tqt

”שתיהן תכרענה ותלדנה” ).(KTU 1.23:58

קצר qṣr

̊
̊ r̊ ̊ ʿṯtr
” aqrbkאקרבך אל אביה בעל ,יעתור
abh bʿ[l] yǵt

)לטובתך( עשתר” ).(KTU 1.24:27
את עֵיר היושר” )] (KTU 1.40:26ראה סעיף .[5.8.1

קרי qry

 =] .Gנקרה ,נזדמן ,פגש[ ∼ את >פלוני<:

” wtqry ǵlmm bšt ǵrותפגוש את שני העלמים בתחתית ההר”

).(RSOu XIV 52:5

קנץ qnṣ

 =] .Dקירב ,הפגיש[ ∼ את >פלוני< את >אלמוני<:

̌ =] .Sהקריב ,הגיש[ ∼ >קרבן<” wšqrb ʿr mšr :והקרב

מחיצות )אוהלים(” ).(KTU 1.19:IV:58

קנן qnn

̊” lhותקרב ללדת בן לו” ).(KTU 1.15:III:20

).(KTU 1.3:II:4
̊
qryy barṣ ml̊ ḥmt
 =] .Dהגיש[ ∼ >מנחה<št bʿprm :
” ddymהגישי בארץ מאכלים ,הניחי בעפר )מנחות( דודים”

 =] .Gהיה קצר[ עומדtqṣrn ̊ […] ymy :

)> ∼ • .(KTU 1.3:III:14מנחה< ל־ )> (l-אל<̊ :
qrym
̊ šʿlẙ dǵṯt
̊ ̊ bšm
̊ ym
̊
” ab̊ dbḥ lilmהגיש אבי זבח לאלים ,העלה

” bʿlhnיקצרו … ימי אדונו” ).(KTU 1.103:33
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קטורת בַּשמים” ).(KTU 1.19:IV:29

קרץ qrṣ

.(1.16:I:20

 =] .Gקרץ[  =] .1נשך ,כרסם[ ∼ את:

̊ tqrṣn
” kbd kiš tikln ṯdn km mrmאת כבדנו כאש יאכלו,

את שַׁדינו כמו רימה ינשכו” ) =] .2 .(KTU 1.12:I:11תלש,

 =] .2הגיד[ ∼ ל־ )> (l-פלוני< אתwht :

” aḫy bny yšal ṯryl p rgm lmlk šmyוהנה אחי ,בני ,ישאל את

שריל ו)היא( תאמר למלך את שמי” ) ∼ • .(KTU 2.14:12ל־
̊
wrgm laḫtk ṯtmn
)> (l-פלוני< }תוכן{t̊ ktn dbḥ dbḥ̊ :

חתך[ ∼ את̊ dt bpḫ[…] :
” yq̊ rṣיקרוץ את אשר ב…” )KTU

”ואמור לאחותך שתמנת :כרת זָבַח זֶבַח” ).(KTU 1.16:I:38

.(1.16:V:29

רום rwm

קתֿתֿ qṯṯ

 =] .Gגרר )?([ ∼ אתyqṯ bʿl wyšt ym :

̊ ̊ tšpl
̊ hlh
 =] .Gרם ,עלה[ עומד̊ trm :
hlh

”הנה תשפל )האחת( ,הנה תרום )השנייה(” ).(KTU 1.23:32

” ykly ṯpṭ nhrיגרור בעל וישתה את ים ,יכלה את השופט נהר”

 =] .Lרומם ,הקים[ ∼ את̊ ḥš trmmn :
]ḥš bhtm tbn[n

).(KTU 1.2:IV:27

̊
]” hk[lmחיש בית תבנה ,חיש רומם היכל” ).(KTU 1.4:V:54

 =] .Rנגרר ,זחל )?([ עומד” km kl̊ b̊ ̊ yqṯqṯ tḥt ṯlḥnt :כמו

רוטֿ rwẓ

כלב ייגרר תחת השולחנות” ).(KTU 1.114:5

” l yʿdb mrḥ ʿm bn dgnאשר רפה אונים לא ירוץ עם בעל ,לא

 =] .Gרץ[ עומדd dq anm l yrẓ ̊ ʿm bʿl :

יערוך )= יטיל( רומח עם בן דגן” ).(KTU 1.6:I:50

ר
ראש rʾš

רחם rḥm
רחום([.
 =] .Gהניף ראשו[ עומדk yraš wykhp :

” midכי יניף )סוס( ראשו ויהיה שפוף מאוד” ).(KTU 1.71:23

רבד rbd

] .Gבינוני בלבד ,כשם תואר )=

רחץ rḥṣ

 =] .Gרחץ[  =] .1שטף ,ניקה[

∼ את” trḥṣ ydh bt[l]t ʿnt uṣbʿth ybmt limm :תרחץ ידיה

 =] .Gרבד ,ריפד[ ∼ >מכוסה<btšʿ :

הבתולה ענת ,אצבעותיה יבמת הלאומים” )(KTU 1.3:II:32

” ʿšrh̊ trbd ʿrš pdry bšt̊ mlkב)יום ה(תשעה–עשר תרפד את

]ראה סעיף

 =] .2שטף את גופו )חוזר של [(1

ערש פדרי במצעי המלך” ).(KTU 1.132:2

עומד:

רבי rby

 =] .Gרב ,גדל[ עומדrbt ilm l ḥkmt šbt :

.[6.2

” tḥspn mh wtrḥṣ ṭl šmm šmn arṣתשאב מימיה

ותרחץ :טל שמים ,שמן ארץ” ).(KTU 1.3:IV:42

” dqnk l tsrkגדלת ,אל ,אכן חכמת ,שיבת זקנך תנחה אותך”

 =] .Gtהתרחץ[ עומדbḫmš lʿšrm yrtḥṣ mlk ̊ brr :

).(KTU 1.4:V:3

”ב)יום ה(עשרים וחמישה יתרחץ המלך )ויהיה( בר” )KTU

רבע rbʿ

̌ =] .Sריבע ,עשה ארבע פעמים

.(1.106:26

̊ n̊ ̊ ašrbʿ
̊
abl qšt ̊ ṯm
)כפועל אספקטואלי([ ← השמטה:

רחק rḥq

” qṣʿtאביא קשת יקרה ,אַַרבַּע )= אביא ארבעה( חצים” )KTU

” rḥq krt lḥẓryוסור ,מלך ,מביתי ,רחק ,כרת ,מחצרי” )KTU

.(1.17:V:3

.(1.14:III:28

רבץ rbṣ

 =] .Gרבץ[ עומד” wrbṣ lǵrk inbb :ורבצי

על הֵָרְך אנבב” ).(KTU 1.13:9

רגם rgm

 =] .Gרחק[ ∼ ל־ )wng mlk lbty :(l-

 =] .Dריחק ,הרחיק[ ∼ את

ל־ )rḥqt abn labn :(l-

”מרחיקה אבן מאבן” )”.(RSOu XIV 53:32

 =] .Gאמר[  =] .1הכריז[ ∼ }תוכן{:

̊̊ yrgm bn il kr̊ t
” ikmאיך יאמרו :בן אל )הוא( כרת?” )KTU

380

̌ =] .Sהרחיק[ ∼ את

ל־ )” šrḥq aṯt lpnnh ̊ :(l-הרחיק

את הנשים מפניו” ).(KTU 1.3:IV:40

אוגריתית

רחֿף rḫp

 =] .Gריחף[ עומדwʿnt dy dit rḫpt :

רפס rps

 =] .Gרמס[ ∼ את̊ ḥwt :
[ibn y]rps

]” [bšm]m ̊ rm[mוענת דאות דאתה ,מרחפת בשמים רמים”

”האויב ירמוס את הארץ” ).(KTU 1.103:50

).(KTU 1.108:8

רקץ rqṣ

 =] .Dריחף[ עומד:

̊
]” bn nšrm arḫp̊ an[kבין נשרים

” nšr ̊ buṣbʿthתזנק ביד בעל ,כמו נשר באצבעותיו” )KTU

.(1.2:IV:13

ארחף אני” ).(KTU 1.18:IV:21

רכב rkb

 =] .Gtזינק[ עומדtrtqṣ bd bʿl km :

 =] .Gטיפס[ עומד̊ :
wʿl lẓr mg̊ dl

רשי ršy

 =] .Gהיה רשאי ,הורשה )?([ ∼ את:

̊ ” rkb ṯkmm ḥmtועלה לראש מגדל ,טפס )ל(גב חומה” )KTU

̊ ʿbdk hwt yrš
̊ ʿmy
” inmהנה עבדך יורשה מילה עמי” )KTU

.(1.14:II:21

.(2.41:15

רכס rks

 =] .Gרכס ,קשר[ ∼ אתtn! n lšbm :

̊ ” tšt trks lmrym lbnnאת תנין בזמם תשית ,תקשור למרומי

לבנון” ).(KTU 1.83:9

רמי rmy

 =] .Gרמה ,השליך[ ∼ אתwyrmy :

̊
” qrnhוירמה קרנו” ).(KTU 1.92:32

רמץ rmṣ

] .Gבינוני פעול בלבד ,כשם תואר )=

 =] .Gרינן ,צעק לאות שמחה[ עומד:

הפירוש לפי פַּרדי ).(Pardee 2000: 877, 884

רשש ršš

 =] .Gהיה רש ,התרושש[ עומד̊ :
krt

מעונו” ).(KTU 1.14:I:10
 =] .Gריתק ,אסר[ ∼ אתk rtqt ̊ mrǵt :

”כי ריתקת רוע” ).(KTU 1.13:24

רתֿי rṯy

ראה ירתֿ.

̊
]…[rǵb rǵbt wtǵ̊ t
 =] .Gרעב[ עומד:

̊
]…[” hm ǵmu ǵmit wʿsרעוב רעבת ו… ,אם צמוא צמאת

ו…” ).(KTU 1.4:IV:33

רעֿן rǵn

לדמותך” ).(KTU 1.169:5

רתק rtq

” an arnn qlאני ארנין )ב(קול” ).(KTU 1.82:6

רעֿב rǵb

)> (l-פלוני<:

” tḫṭa lgbk wtršʿ ltmntkתחטא לגופך ותרע

” ḥtkn rš krt grdš mkntכרת — התרושש זרעו ,כרת — חרב

צלוי([.

רנן rnn

רשע ršʿ

.G

]= עשה רע ,הרע )?([ ∼ ל־

 =] .Gהסב ,הפנה )?([ ∼ אתbḥrn pnm :

ש
שאל šʾl

 =] .Gשאל[  =] .1ביקש ,רצה לקבל[

” trǵn{w} wtṯkl bnwthאל חרן תסב פניה כי תשכול צאצאיה”

∼ >דבר< עם )> (ʿmפלוני<š[…] išal ʿmk ybl̊ šdk ̊ :

).(KTU 1.100:61

”בקש אבקש ממך את יבול שדך” )] (KTU 2.34:28ראה סעיף

הפירוש לפי פַּרדי ) (Pardee 1988: 214וָקקוֹ ).(TOu II: 89 n. 276

 =] .2 .[5.7.4הציג שאלה ,רצה לדעת[ ∼ את >פלוני<

רפא rpʾ

 =] .Gריפא[ ← השמטהkm trpa hn :

” nʿrכאשר תרפא )אותו( הנה נֵעור” ).(KTU 1.114:28

רפי rpy

}תוכן{” wyqrb bšal krt mat krt k ybky :ויקרב בשואלו
את כרת :מה לכרת כי יבכה?” )] (KTU 1.14:I:37ראה סעיף

 =] .3 .[5.7.4התעניין במצבו של פלוני[ ∼ שלם )(šlm

 =] .tDרפה ,נרפה )?([ עומדtṯkḥ ttrp :

̊
” šmmיתלקחו ,ירפו השמים” ).(KTU 1.5:I:4

>פלוני<” bʿl yšul šlmk :בעל ישאל לשלומך” )(KTU 5.11:2

]ראה סעיף .[5.7.4
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.Gt

 =] .1ביקש ,דרש שוב ושוב )?([ ∼ עם )(ʿm

שדד šdd I

 =] .Nהועבר ,סופק )?([ עומדmit :

>פלוני<hlny bn yʿn yštal ʿm amtk wlak lh wkḥdnn :

” šmn d nšd̊ d̊ mzy alzyמאה )כדים( שמן אשר סופק )בטקס(

”הנה בן יען ידרוש שוב ושוב מאמתך; שלח אליו ומנענו” )KTU

מזי אלזי” ).(KTU 4.272:1

] (2.70:12ראה סעיף .[5.7.4
קידום התוכן עם

 =] .2חקר ,בדק )?([ ←

ב־ )” wmlk yštal bhn […] :(b-והמלך

יחקור בהן )= בעניינן(” ).(KTU 2.42:23

שאר šʾr

 =] .Gtנשאר[ עומדarbʿ ʿšrh šmn :

” d lqḥt ṯlǵḏy wkd ištir ʿm qrtארבעה–עשר )כדי( שמן אשר

 =] .Gtזמם ,חסם[ ∼ אתl ištbm tnn :

ויחסלנה” ).(KTU 1.103:37

שור šwr

 =] .Gצר ,נתן במצור )?([ ∼ אתwgrnn :

.(1.14:III:6

שחי šḥy

̊ ̊” ištmdhאכן חסמתי את תנין ,השמדתיו” ).(KTU 1.3:III:40

שבע šbʿ I

̊
” ml̊ k̊ n̊ ̊ [y]šdd ḥwt ib ̊ wyḥlsnnהמלך ישדד את ארץ אויביו

” ʿrm šrn pdrmותקוף את הערים ,צור על הישובים” )KTU

לקחה שלעזי וכד נשאר בעיר” ).(KTU 4.290:3

שבם šbm

שדד šdd II

 =] .Gשדד ,שידד[ ∼ את:

 =] .Dשיבע ,עשה שבע פעמים

)כפועל אספקטואלי([ ← השמטה̊ ṯ̊ yšbʿ rgm :
yṯd

 =] .tDהשתחווה[ עומד̊ :
lpʿn il [l] tpl

̊
” l tštḥwyלרגלי אל לא נפלו ,לא השתחוו )ב(אספת
pḫr mʿd

המועד” )] (KTU 1.2:I:31ראה סעיף .[5.8.2

̊
” [my] bilm ydy mrṣיְשַׁשֶׁה ,יְשַׁבַּע דברו :מי באלים יסלק את

שחֿן šḫn

המחלה?” ).(KTU 1.16:V:20

” wišḫnלהטי ,השמש ,ולהטי” ).(KTU 1.161:18

שבע šbʿ II

̊
yʿdb
 =] .Gשׂבע ,נמלא[ עומדu :

̊ wl ̊ tšbʿn
” ymn u šmal bphmיניחו הן ימין הן שמאל בפיהם
ולא ישבעו” )> ∼ • .(KTU 1.23:64מאכל/מילוי<aḫd :
̊ ” ydy bškrn mʿmsy k šbʿt ynאוחז ידי בשכרוני ,תומכני כי

שבעתי יין” ).(KTU 1.17:II:20

 =] .Dהשׂביע[ ∼ את

>פלוני<̊ wnšm d :
l ymru ilm

את המוני הארץ” ).(KTU 1.4:VII:51–52
 =] .Gנטה ,נמשך ל– )?([ ∼ אתbrkt :

” šbšt krumm hm ʿn kḏd ayltלבֵרכה נמשכה כראמים ,אף

למעיין כעדר איילות” ).(KTU 1.133:6

ה(קודש ישיר” ) ∼ • .(KTU 1.112:21אתaš̊ r̊ ̊ nkl wib :

”אשיר את נִכַּל ואִב” ) ← .(KTU 1.24:1קידום התוכן )?(
עם

על )” yšr ǵzr ṭb ql ʿl bʿl bṣrrt ṣpn :(ʿlישיר הנער

.[5.8.3

שית šyt

 =] .Gשת[  =] .1הציב ,קבע[ ∼ את:

̊
” adnh yšt ̊ mṣb mznm umh kp̊ ̊ mz̊ nmאביה ישית את בסיס

המאזניים ,אמה את כפות המאזניים” ).2 .(KTU 1.24:34
]= הניח[ ∼ את ב)מקום(tispk yd aqht ǵzr tštk bqrbm :
” asmתאספך יד אקהת הגיבור ,תשימך בתוך האסם” )KTU

הפירוש לפי פַּרדי ).(Pardee 1988: 157–160

שבת šbt

 =] .Gשר[ עומד:

” w ̊ qdš yšrו)משרת

טוב הקול על בעל בפסגות צפון” )] (KTU 1.3:I:20ראה סעיף

)” yšb[ʿ] hmlt arṣאשר( אכן יזין אלים ואנשים ,אשר ישׂביע

שבש šbš

שיר šyr

 =] .Gהתחמם ,להט[ עומדišḫn špš :

 =] .3 .(1.19:II:18עשה ,הפך[ ∼ את }פרדיקט{ʿwrt̊ :

̊
 =] .Gשבת ,פסק[ עומד̊ t̊ :
u šbtm
n[t]b

” yštk bʿl lht wʿlmhעיוורת ישיתך בעל ,מעתה ועד עולם”

” mṣrm bḥwt ugrtאו שבתו אורחות מצרים בארץ אוגרית?”

).(KTU 1.19:IV:5

).(KTU 2.36:15

>פלוני<” wšt ibsn lkm :ונתתי המחסן לכם” ).(KTU 3.9:5
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 =] .4נתן ,מסר[ ∼

את

ל־ )(l-

אוגריתית

 =] .Gpהונח[ ∼ ב)מקום(:

)” d yšt llṣbh šʿr klbהדבר(

אשר יונח על מצחו :שֵׂער כלב” ).(KTU 1.114:29

שכב škb

∼ את:

 =] .Gשכב[  =] .1עבר לתנוחה

מאוזנת ,רכן בתנוחה זו[ עומד” yd ṣth yʿl wyškb :ישליך
בגדו ,יעל וישכב”

) =] .2 .(KTU 1.17:I:14קיים יחסי

̊ nh
̊ šbʿ lšbʿm tš̊ [ʿ]ly
̊
šk̊ b̊ ʿm
מין[ ∼ עם )ṯmn :(ʿm
” lṯmnymשכב עמה שבעים ושבע )פעמים( ,נשאה אותו שמונים

” bd bʿly šlḥt gdn bkd šmnלידי בעלי שלחתי את

גדן בכד )= עם כד( שמן” ) =] .2 .(KTU 4.710:2נתן ,מסר,
העביר[ ∼ >דבר< ל־ )> (l-פלוני<̊ ḥym watnk bl :
irš
̊
” mt wašlḥkבקש חיים ואתן לך ,אלמוות ואשלח לך” )KTU

 ← .(1.17:VI:28השמטה:

̊ ẓhrm iqni
̊ m
̊
” išlḥאשלח אבני

חן זוהרות” ).(KTU 1.24:21

 =] .3הושיט[ ∼ אתyd :

” bṣʿ tšlḥ ḥrb bbšr tštnיד לקערה ישלחו ,סכין בבשר יתנו”

ושמונה )פעמים(” ).(KTU 1.5:V:19

שכח škḥ

שלח šlḥ I

 =] .Gשלח[  =] .1ציווה ללכת ,שיגר[

 =] .Gמצא[ )בטקסט מקוטע(p at :

]…[ ̊ ” mk tškḥואתה בעצמך תמצא …” ).(KTU 2.36:36
 =] .Nנמצא ,נקרה[ ∼ ב־ )anykn dt likt mṣrm :(b-

).(KTU 1.15:IV:24

שלח šlḥ II

 =] .Gהתיך[ ∼ אתyṣq ksp̊ yšlḥ :

” ḫrṣיצק כסף ,יתיך זהב” ).(KTU 1.4:I:25–26

” … by gšm adr nškḥאוניותיך אשר שלחת )ל(מצרים … בגשם

שלל šll

אדיר נקרו” ).(KTU 2.38:15

” hbṭ hw ḫrd wšl hw qrtבן חרן כ)אשר( הגיע ,הפיל הוא את

שכן škn

 =] .Gשכן[ ∼ ב)מקום(km irby tškn :

 =] .Gשלל ,שדד[ ∼ אתbn ḫrn k mǵy :

המשמר ושדד הוא את העיר” ).(KTU 2.61:6

̊ pat mdbr
” šd kḥsnכמו ארבה ישכנו )ב(שדה ,כחסיל )ב(פאת

שלם šlm

מדבר” ).(KTU 1.14:IV:29

̊ ̊ rgm ṯṯb
” ʿmn šlm ṯmny ʿmk mnm šlmכאן ,עִמנו טוב;

 =] .Gtהשתכן[ ∼ >מקום< )אקוזטיב אדוורביאלי?(:

שם ,עִמך כל אשר טוב — דבר השב )עליו(” )• .(KTU 2.38:7–8

)” u mlk u bl mlk arṣ drkt yštknהאם מישהו( ,או מלך או

]עם נושא סתמי ,בציון החוֹוה )כנוסחת ברכה([ ∼ ל־

לא מלך) ,ב(ארץ השלטון )שלי( ישתכן?” ).(KTU 1.4:VII:44

)> (l-פלוני<:

לעניין הקושי להבחין בין שכן  Dלבין כון ̌ Sראה דיטריך ,לורץ
וסנמרטין ).(Dietrich et al. 1974

] .Gמקור בלבד ,כשם עצם )=

שיכרון ,שכרות([.

שכר škr II

 =] .2 .[214השלים ,היה ביחסי שלום )?([ ∼ ל־ )(l-
>פלוני<” mlkn yšlm libh :המלך ישלים עם אויבו” )KTU

.(1.103:54
להוראה ”היה ביחסי שלום” )הוראה  2לעיל( ראה פַּרדי )Pardee

.(2000: 549, 562

.G

]= נשׂכר ,הציע את

̊ almnt
̊
aḥd bth ysgr
עבודתו תמורת תשלום[ עומד:
” škr tškrהבודד ביתו יסגור ,האלמנה שׂכור תישׂכר” )KTU

.(1.14:IV:22–23

שלו šlw

” lṯryl umy rgm yšlm lkלשריל אמי אמור:

ישלם )= ייטב( לך” )] (KTU 2.34:3ראה סעיף  5.7.4הערה

 .Dראה כון ̌.S

שכר škr I

 =] .1 .Gהיה שלם ,טוב[ עומדhnny :

 =] .1 .Dנתן שלום )כנוסחת ברכה([ ∼ את >פלוני<:
̊ tǵrk tšlmk
” yšlm lk ilmישלם לך ,האלים ינצרוך ,ישלמוך )=
יתנו לך שלום(”

)] (KTU 2.46:5ראה סעיף =] .2 .[5.7.4

שילם ,פרע[ ∼ את ל־ )ksp d šlm yrmn ʿl bt mitm :(l-

 =] .Gהיה שקט ,שלו[ עומדašlw bṣp :

” ʿnhאשקוט במבט עיניה” ).(KTU 1.14:III:45

” ḫmšm kbd lbn pṭryכסף אשר שילם ירמן על הבית :מאתיים

חמישים סך הכול לבן פטרי” ).(KTU 4.755:1
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שמד šmd

 =] .tDהשמיד[ ∼ אתl ištbm tnn :

̊
” šnst kpt bḥbšhתלתה ראשים על מותניה ,שינסה כפות על

̊ ̊” ištmdhאכן חסמתי את תנין ,השמדתיו” ).(KTU 1.3:III:40

שמחֿ šmḫ

שנס šns

̊
ʿtkt rišt lbmth
 =] .Gשינס[ ∼ את:

 =] .Gשמח[ עומדšmḫ btlt ʿnt tdʿṣ :

חגורתה” ).(KTU 1.3:II:12

” pʿnm wtr arṣשמחה הבתולה ענת ,תרקע רגלה ותנתר )מן(

שפך špk

הארץ” ) ∼ • .(KTU 1.4:V:20ב־ )bḥyk abn nšmḫ :(b-

” km šḫṭ lbrkhשפוך כמו רוצח את דמו ,כמו שוחט על ברכיו”

” bl mtk nglnבחייך ,אבינו ,נשמח ,באלמותך נגיל” )KTU

).(KTU 1.18:IV:23

.(1.16:I:14

שפל špl

 =] .Dשימח[ ∼ את:

” wum tšmḫ mabואמי תשמח את

מאב” ).(KTU 2.16:11
הקריאה והפירוש של  KTU 2.16:11שנויים במחלוקת .לסריקת
הדעות השונות ראה למשל קונצ’ייוס ).(TOu II: 299 n. 18

שמע šmʿ

 =] .Gשמע[  =] .1קלט באוזניו או

בשכלו[ ∼ אתmʿnk wmnm rgm d tšmʿ ṯmt wšt bspr :
” ʿmyתשובתך וכל דבר אשר תשמע שם ,שים בכתב )ושלח( אליי”

) =] .2 .(KTU 2.10:17ציית ,נענה[ ∼ ל־ )̊ :(l-
wšm[ʿ
̊
]” b]ʿ[l] lṣl̊ t[kmושמע בעל לתפילתכם”

).(KTU 1.119:34

 =] .Gשפך[ ∼ אתšpk km šiy dm :

 =] .Gשפל ,היה נמוך[ עומדarṣ rd :

)” wšpl̊ ʿprל(ארץ רד ושפל )ל(עפר” ).(KTU 1.161:22
 =] .Dהשפיל ,הפיל )?([ ∼ את:

̊ bʿl ʿbb
” tš̊ plתשפיל

את הזללן” ).(KTU 1.92:14

שקי šqy

 =] .Gהשקה[ ∼ את >פלוני< >משקה<:

” qḥn wtšqyn ynקחי ותשקיני יין” )← .(KTU 1.19:IV:53
השמטה” ndd yʿšr wyšqynh :קם ,ימזוג וישקנו” )KTU

.(1.3:I:9
̌ =] .Sהשקה[ ∼ את >פלוני<šlḥm ššqy ilm sad kbd :

• ∼ לגה )” ht yšmʿ uḫy lgy wyhbṭ bnš :(lghעתה ישמע

” hmtהאכילי והשקי את האלים ,סעדי וכבדי אותם” )KTU

אחי לקולי ויפיל את האיש” ).(KTU 2.4:18

.(1.17:V:19

 =] .Gtהקשיב[ ← השמטהšmʿ mʿ l krt ṯʿ ištmʿ :

שקף šqp

” wtqǵ udnשמע נא ,כרת השוע ,הקשב והטה אוזן” )KTU

” ʿky nplṭ ʿbdmlk šʿtq wlb bnk l yšqpכאשר שלחת את

.(1.16:VI:42

איש עכו ,ניצל עבדמלך האציל ,ואת לב בנך אכן יעודד” )KTU

שנא šnʾ

 =] .Gשנא[ ∼ אתṯn dbḥm šna bʿl :

שנו šnw

.G

 =] .1השתנה ,נפגם[ עומדu šn :

” ypkmאו השתנה יופיכם”

.(2.82:7

שרג šrg

”שני זבחים שונא בעל” ).(KTU 1.4:III:17
) =] .2 .(KTU 1.40:28עבר

 =] .Gעודד ,רומם )?([ ∼ אתid likt :

 =] .Gבלבל ,הטעה[ ∼ את̊ y :
al tšr̊ gn

” btltm dm lǵzr šrgk ḫḫmאל תטעיני ,הו בתולה ,שכן לגיבור

הטעיותייך )הן( רפש” ).(KTU 1.17:VI:34–35

ממקום למקום[ עומדatm bštm wan šnt uǵr lrḥq :

שרד šrd

̊
” ilmאתם בוששתם ואני אעבור )מ(אֻער לָרחוק )מבין( האלים”

” il šrd bʿl bdbḥk bn dgn bmṣdkזבח לשור אל אביך ,שרת

).(KTU 1.3:IV:33

את בעל בזבחך ,את בן דגן בצידך” ).(KTU 1.14:II:24

שנן šnn

 =] .Gחרק שיניים[ עומדybky wyšnn :

שרי šry

 =] .Gשירת ,כיבד[ ∼ אתdbḥ ̊ lṯr abk :

 =] .Gשרה ,שילח[ ∼ אתwtn qlh bʿrpt :

” ytn gh bkhיבכה ויחרוק שיניים ,ייתן קולו )ב(בכי” )KTU

” šrh larṣ brqmונתן קולו בעננים ,שילח לארץ ברקים” )KTU

.(1.16:I:13

.(1.4:V:9
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אוגריתית

שרך šrk

 =] .Gהצטרף ,ליווה[ ∼ את[k]rt̊ šrk̊ ̊ :

תרחֿ trḫ

 =] .Gנשא ,לקח לאישה[ ∼ אתaṯt :

̊ špš l ymǵ ̊ krt
” il ʿrbכרת מצטרף אל אל) ,ב(ערוב השמש אכן

” trḫ wtbʿtאישה נשא ו)היא( הלכה” ).(KTU 1.14:I:14

יילך כרת” ).(KTU 1.15:V:17

תרע trʿ

שרף šrp

 =] .Gשׂרף[ ∼ אתbišt tšrpnn brḥm :

” tṭḥnn bšd tdrʿnnבאש תשרפנו ,בריחיים תטחננו ,בשדה

 =] .Gחרב )?([ עומדtrʿ trʿn a[rṣ …] :

̊
]” bnt šdm ṣḥr[rtחרוב חרבה הארץ … בנות שדה השחימו”

).(KTU 1.12:II:42

תזרענו” ).(KTU 1.6:II:33

שתי šty

 =] .Gשתה[ ∼ את” tšt dmh lbl ks :תשתה

דמו ללא כוס” ) ← .(KTU 1.96:4פרטיטיבlḥm blḥm ̊ :
” aẙ ̊ wš̊ t̊ ẙ ̊ bḫmr yn ayאכול מלחם כלשהו ושתה מיין תוסס
כלשהו”

)] (KTU 1.23:6ראה סעיף  ← .[4.4.1.1השמטה:

” hn ym wṯn tlḥm rpum tštynהנה יום )אחד( ושני יאכלו

תֿאר ṯʾr

 =] .Gנהג בכבוד[ עומדyṯir ṯr il abh :

” lpn zbl ym lpn ṯpṭ nhrינהג שור אל אביך בכבוד לפני הנסיך

ים ,לפני השופט נהר” ).(KTU 1.2:III:16 ∥ 21

תֿבר ṯbr

הרפאים וישתו” ).(KTU 1.22:I:22

שתך štk

תֿ

 =] .1 .Gפסק ,חדל ,נעלם[ עומדštk :

” šibt ʿn štk̊ qr bt ̊ ilחדלו שואבות )מה(מעיין ,חדל רעש בית

אל” ) =] .2 .(KTU 1.12:II:59–60הפסיק ,עצר[ ∼ את:
” štk mlk dnהפסיק המלך דין” ).(KTU 1.12:II:58
 =] .Gtויתר על ,הניח ל– )?([ ∼ ל־ )> (l-דבר<i‹š›ttk ̊ :
” lawl išttk lm ttknהניח לקדימות ,הניח לתמיכה” )KTU

 =] .Gשבר[ ∼ אתl yhpk ksa ̊ mlkk :

” l yṯbr ḫṭ mṯpṭkאכן יהפוך כיסא מלכותך ,אכן ישבור חוטר

משפטך” ).(KTU 1.6:VI:29
 =] .Nנשבר[ עומד:

” bʿdn ksl tṯbr ʿln pnh tdʿמאחור

גבה יישבר ,מעל פניה יזיעו” ).(KTU 1.3:III:33

תֿדתֿ ṯdṯ

 =] .Dשישה ,עשה שש פעמים )כפועל

אספקטואלי([ ← השמטה̊ ṯ̊ yšbʿ rgm [my] bilm :
yṯd
̊
” ydy mrṣיְשַׁשֶׁה ,יְשַׁבַּע דברו :מי באלים יסלק את המחלה?”

.(1.12:II:56–57

).(KTU 1.16:V:19

תֿוב ṯwb

ת

עומד” bkm yṯb bʿl lbhth :אזי ישוב בעל לביתו” )KTU

תבע tbʿ

 =] .Gהלך[ עומדtbʿ kṯr ̊ lahlh hyn :

̊
” tbʿ lmšknthהלך כשר לאוהלו ,הין הלך למשכנותיו” )KTU

.(1.17:V:31–32

תור twr

̊
tr̊ arṣ ̊ wšmm
 =] .Gתר[ ∼ אתsb lqṣm ̊ :

” arṣתור ארץ ושמים ,סוב לקצה הארץ” ).(KTU 1.16:III:2

תעי tʿy

 =] .Gשב[  =] .1חזר לנקודת המוצא[

.G

] (1.4:VII:42ראה סעיף  =] .2 .[6.2עשה שנית )כפועל
אספקטואלי([ ∼ לפעול:
תרחצנו מזיעה”

” wtṯb trḥṣnn bdʿtותשוב

) =] .3 .(KTU 1.16:VI:10השיב ,ענה[

̊
̊
̊ [a]n ̊ aqry
̊
]wtʿ̊ n̊ ̊ btlt ̊ [ʿ]nt̊ tṯb y[bmt
limm
∼ }תוכן{:
̊ ̊” [barṣ] mlḥmtותענה הבתולה ענת ,תשיב יבמת הלאומים :אני

אגיש בארץ מאכלים” ).(KTU 1.3:IV:21

]= תקף )הוראה הדדית([ ←

̌ =] .Sהשיב[  =] .1החזיר לנקודת המוצא ,החזיר

את

ריבוי” ytʿn kgmrm :יתקפו זה את זה כלוחמים” )KTU

לבעליו[ ∼

.(1.6:VI:16

” ank ksp wyrq ḫrṣוהשב שליחים אליו :למה לי כסף וזהב
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ל־ )> (l-פלוני<wṯṯb mlakm lh lm :
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) ∼ • .(KTU 1.14:III:32את עם )> (ʿmפלוני<:

” yṯlṯ qn ḏrʿh ̊ yḥrṯ kgn ap lb kʿmq ̊ yṯlṯ bmtיחתוך לחייו

” wšlm šmʿ rgmk nʿm at ṯṯb ʿm ʿbdkושלום שומעי

וסנתרו ,ישלש )= יחתוך שלוש פעמים( קנה זרועו ,יחרוש כגן אף

דבריך הנעימים אתה תשיב לעבדיך” )← .(RSOu XIV 50:19

את חזהו ,כעמק ישלש )= יחרוש שלוש פעמים( את גבו” )KTU

השמטה” ʿd tṯṯbn ksp iwrkl wṯb lunṯhm :עד )אשר( ישיבו

.(1.5:VI:20–21

ירוק”

את כסף אִורכל ,ישובו לשירותם” ) =] .2 .(KTU 3.4:17ענה[
∼ רגם ל־ )> (rgm l-פלוני<ʿm adtny mnm šlm rgm :
” ṯṯb lʿbdkעם גברתי כל אשר טוב — דבר השיבי )עליו( לעבדך”

) ∼ • .(KTU 2.11:17רגם עם )> (rgm ʿmפלוני<w :
” mnm šlm ʿm umy ʿmy tṯṯb rgmוכל אשר טוב עם אמי

תֿמן ṯmn

)כפועל אספקטואלי([ ← השמטהtld šbʿ bnm lk :
” wṯmn̊ ̊ tṯ{t}mnm lkתלד שבעה בנים לך ושמונה תתמן )=

תלד שמונה פעמים( לך” ).(KTU 1.15:II:24

תֿני ṯny

— אליי תשיב דבר )עליו(” ).(KTU 2.16:14–17

 =] .Gתימן ,עשה שמונה פעמים

 =] .Gחזר ,אמר פעם שנייה[ ∼ ל־ )(l-

 =] .Dפיקד )?([ ∼ אתkǵz ǵzm :

>פלוני< }תוכן{wrgm lbtlt ʿnt ṯny lybmt limm tḥm :

” tdbr wǵrm tṯwyכלוחם לוחמים תוביל וצבא תפקד” )KTU

” aliyn bʿlואמרו לבתולה ענת ,שנו ליבמת הלאומים :הודעת בעל

תֿוי ṯwy
.(1.16:VI:44

תֿין ṯyn

 =] .Gנתן שתן[ עומדwk l yḫru wl :

” yṯyn śśwוכי לא יפריש סוס צואה ושתן” ).(KTU 1.85:9

תֿכח ṯkḥ

 =] .Gלהט ,התלקח )?([ עומד:

̊
]…[̊ ̊ wtiḫd bušk
̊
]…[ …” […] yṯkḥ wyiḫd bqrbילהט
tṯ̊ kḥ

ויאחז בקרביה … תלהט ותאחז באשכיו” ).(KTU 1.11:1–2

תֿכל ṯkl

 =] .Gשכל[ ∼ אתbḥrn pnm trǵn{w} :

האדיר” ) ∼ • .(KTU 1.3:III:12אתqmm aṯr amr ṯny :
” dʿtkmעומדים מִסרו אמירה ,שנו הודעתכם” )KTU 1.2:I:16

] (∥ 32ראה סעיף  5.11הערה .[350

תֿעי ṯʿy

 =] .Gהגיש[ ∼ >מנחה<hw ṯʿ nṯʿy :

” hw nkt nktזוהי המנחה )אשר( נגיש ,זהו הקרבן )אשר( נקריב”

).(KTU 1.40:33

תֿער ṯʿr

.G

]= ערך ,סידר[ ∼ אתtṯʿr :

” wtṯkl bnwthאל חרן תסב פניה כי תשכול צאצאיה” )KTU

” ksat lmhr ṯʿr ṯlḥnt lṣbim hdmm lǵzrmתערוך כיסאות

.(1.100:61

ללוחמים ,תערוך שולחנות לצובאים ,הדומים לגיבורים” )KTU

תֿכם ṯkm

 =] .Gנשא על שכם[ ∼ אתpǵt :

(1.3:II:20–21

” ṯkmt my ḥspt lšʿr ṭl ydʿt hlk kbkbmפעת הנושאת מים

תֿפד ṯpd

על שכמה ,השואבת משׂער טל ,היודעת הלך כוכבים” )KTU

̊
” pʿnh lhdm yṯpd wẙ krkrרגליו על ההדום יקבע
uṣbʿth

.(1.19:II:1 ∥ 6

וינענע אצבעותיו” ).(KTU 1.4:IV:29

תֿכף ṯkp

 =] .Nנהדף ,הוכנע )?([ עומדhm :

” nṯkp … wšt bspr ʿmyאם נהדפו … שים בכתב )ושלח( אליי”

).(KTU 2.10:14

תֿלתֿ ṯlṯ

תֿפט ṯpṭ
עומד:

 =] .Gקבע ,מיקם[ ∼ את ל־ ):(l-

 =] .Gשפט[  =] .1כיהן כמחוקק[

” il yṯb bʿṯtrt il ṯpṭ bhdrʿyהאל היושב בעשתרת,

האל המושל בהדרעי” ) =] .2 .(KTU 1.108:3הגן במשפט,
 =] .Dשילש ,עשה שלוש פעמים

)כפועל אספקטואלי([ ← השמטהyhdy lḥm wdq̊ n̊ :
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הושיע[ ∼ ֿתפט )> (ṯpṭפלוני<ydn dn almnt yṯpṭ ṯpṭ :
̊ ̊
” ytmידין דין אלמנה ,ישפוט משפט יתום” ).(KTU 1.17:V:8

אוגריתית

תֿרם ṯrm
השמטה?(:

.G

]= אכל ,סעד[ עומד )או ←

” ṭbḫ imr wilḥm mgṯ wiṯrmטבחי טלה ואוכל,

̊ ̊ mt̊ ̊ bqlh
̊
” ṯtʿ ydd il ǵzr ̊ yʿrירא בן האלים מות ,שתע ידיד

אל הגיבור ,ירע מות בנפילתו” ) ∼ • .(KTU 1.6:VI:30את:

כבשה שמנה ואסעד” ).(KTU 1.16:VI:18

 =] .Dהאכיל ,הזין[ ∼ את

תֿתע ṯtʿ

 =] .Gשתע ,ירא[ עומדyru ̊ bn ilm ‹m›t :

>פלוני<ṯr il abh tṯrm :

̊
]” [wt]šl̊ [mאת שור אביה אל תאכיל ותזין ,תזין
tšlḥm yrḫ

את ירח” ).(KTU 1.92:15
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” yraun aliyn bʿl ṯtʿnn rkb ʿrptירא אותו בעל האדיר ,שתע

ממנו רוכב העננים” ).(KTU 1.5:II:6

פרק 10

השמית הצפון–מערבית בטקסטים אכדיים
10.1

השפעה לקסיקלית ומורפולוגית

אבד ʾbd

 =] .Gאבד[ עומדšumma iānumi ṣābē :

’.(3:vº:10

piṭatu ina šatti annīti ḫal-qa-at a-ba-da-at // gabbi

הפירוש לפי הונרגארד ).(Huehnergard 1987: 109–110

” mātāt šarriאם אין חיל קשתים השנה ,נשמדו ,אבודות //

ארש ʾrš

 =] .Gביקש ,רצה[ ∼ את[a]-ra-šu :

ארצות המלך” ).(EA 288:52

” bītāšunuארצה את ביתם” ).(EA 285:25

 =] .Nאבד ,נעלם[ עומדurubānū ša // na-⌈ba⌉-dì- :

בטח bṭḥ

⌉” ⌈šu-nuהעֵרבים ל)מקרה(  //אבֵדתם” ).(PRU III 37b:8

אמר ʾmr

.G

]= אמר[

 =] .Gבטח ,שכב בבטחה[ עומדu :

” aššum id šarri bēlīya // nu-uḫ-ti // ba-ṭì-i-tiומשום יד

 =] .1הכריז,

המלך אדוני  //נחתי  //בטחתי” ).(EA 147:56

הגיד[ ∼ }תוכן{u ti-mu-⌈ru⌉ amēlū Gubli adi māti :

בני bny

” nikašišu mār Abdi-Aširtiויאמרו אנשי גבל :עד מתי נשלוט

” ni-ti⌉ bīta ištēnוהקמתי  //בניתי בית אחד” ).(EA 292:29

בבן עבד–עשרת?”

).(EA 138:36

 =] .2ציווה ,פקד[

∼ לפעולina ūmi ašme u ⌈a⌉-ma-⌈ru⌉ ipēš nukurti :
” ina šâšuביום )ש(שמעתי — ואומר לערוך מלחמה בו” )EA

.(364:21
לפירוש הצורות הנ”ל במשמעות של אמירה כבלשונות השמיות
הצפון–מערביות )ולא במשמעות של ראייה ,הוראתו הרגילה של
 amāruבאכדית( ראה רייני בתוספות ל–) EAעמוד .(56

ארח ʾrḥ

 =] .Gבנה[ ∼ אתu ra-aṣ-pa-te // ⌈ba- :

בצר bṣr

 =] .Gבצר ,כרת[ ∼ את[i]a-ab-ṣi-ru :

” arzīmaיכרות ארזים” ).(Ug V 153:rº:1

דבק dbq

.D

]= הדביק ,הרכיב[ ∼ את:

” uparrirani ú-dáb-bi-qa-a-niהוא פוררני )ו(הרכיבני”

)’.(Ug V 162:37

זכר zkr

 =] .Gזכר[ ∼ אתi-za-kar4 amāt :

 =] .Gtהלך ,רץ[ עומדana sūqi ti- :

” abbīyaאזכור דברי אבי” ) ← .(EA 147:23השמטהu li- :

]” ir-ḫu-uṣ // ti-tar-ḫ[uאל השוק תמהר  //תרוץ” )Ug V

” iz-kúr šarri ina pānīšuולו יזכור )זאת( המלך בפניו” )EA
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השפעה לקסיקלית ומורפולוגית

ypq יפק

: שלח[ ∼ את, הוציא, ]= הפיק.G

 ”עתה אתanumma 10 amēlāti // mi-ki-tu // ia-pa-aq-ti

.(EA 64:23) ” שלחתי// … // עשר הנשים

yṣʾ יצא

napḫaru : נצרך[ עומד, ]= יצא.G

.(289:41
u Surata : התגייס[ עומד, ]= נזעק.N

zʿq זעק

amēl Akkā u Intaruta amēl Akšapa šunīma in4 -né-riַ ”וסַֻרתru // na-az-a-qú ina 50 narkabāti ana muḫḫīya

50 kurrū 2 sūtū kunāši ša i-ṣa-ʾa ina warḫi ḫallatu

 נזעקו// איש עכו ואִנְתַֻרתַ איש אכשף שניהם הביאו תגבורת

”ֻ שיצאו בחודש חַלַת,”סך הכול חמישים כור ושתי סאות כוסמת

.(EA 366:24) ”בחמישים מרכבות אליי

.(PRU VI 101:4’)
yūšira šarrī bēlīya ṣābē piṭati : ]= הוציא[ ∼ את.H
, אדוני, ”ישלח מלכיmāda danniš u yi-ki-im-ni // ia-ṣí-ni

.(EA 282:14) ” יוציאני// חיל קשתים רב מאוד ויצילני
ūširmi eleppa ana māt : הונפק[ עומד, ]= הוצא.Hp
 ”שלחYarimuta u ú-ṣa-ka kaspē lubūši ištu šâšunu

Mut-Baḫlu- : ]= החביא[ ∼ את.H

//  את אַיַבּ, ”מֻת–בעל ברחmi innebit Ayyab // ḫi-iḫ-bé-e

.(EA 256:7) ”החביא
yikim šarru : אבד[ עומד, ]= נשמד.G

u tu-sà-aḫ-mì // : ]= נורה[ עומד.Gp

yṣb יצב
yry ירי

.(EA 245:8) ” נורתה סוסתי//  ”וחוסלהtu-ra sīsītīya
u šumma :(itti)  גר[ ∼ עם, ]= ישב.G

yšb ישב

Iaduaddu iz[īr] Inuya aḫātašu u [iqabbi mā] ittiki lā

.(EA 274:14) ”אדוני את ארצו מידי העַפִֻּר לבל תישמד
amur Ita{t}kama : האביד[ ∼ את,]= השמיד

.ראה נתן
inūma SIG-ia // ya- : ]= כיבד[ ∼ את.D

ytn יתן
kbd כבד

qí-íl-li-ni u DUGUD // yu-ka-bi-id aḫḫēya ṣeḫrūta

.(197:32
šumma šarru bēlī yi- : ]= חנן[ ∼ את.G

ḥnn חנן

 ”אם המלך יחננני וישיבניiḫ-na-nu-ni u yutêruni ana āli

.(EA 137:81) ”אל העיר
ana) על+ עשה רעה[ ∼ ל, ]= פשע.G

ḥnp חנף

 ”הפשע אשרḫanapa ša iḫ-nu-pu ana muḫḫīya :(muḫḫi

.(EA 288:8) ”פשעו בי
// ḫa-sí-lu alānu : ]= חוסל[ עומד.Gp

ḥsl חסל

.(EA 263:13) ” חוסלו ערי אדוני//” bēlīya

EA) ” יכבד את אחיי הצעירים//  יקל בי ויכבד// ”כי יבזני

.(245:39

.D

EA) ”ַ אִתַכַּמַ השמיד את ארץ ִקס, ”ראהḫu-li-iq māt Qisa

” אתך לא אשב: ”ואם יַֻדאַדֻּ שנא את אִנֻיַ אחותו ויאמר להa-ši-ib

.(Ug V 81:26)

ḥlq חלק

 ”יציל המלךbēlī mātāšu ištu qātē Ḫapīri lā ti7 -iḫ-la-⌈aq⌉

.(EA 82:29) ” ספינה לארץ יִַרמֻתַ ויונפק לך כסף הלבוש
.ראה נצב

ḥbʾ חבא

anumma : ]= חרש[ ← השמטה.G

ḥrš חרש

kwn כון

 ”עתה אני חורשanākuma er-ri-šu // aḫ-rišu ina Šunama

 ”כי אמרiqbi šarru bēlīya // ku-na ana pānī ṣābē rabīti

.(EA 365:11) ”ַ חורש בשֻנַמ//

inūma : היה מוכן[ עומד, ]= נכון.G

.(EA 147:36) ” היכון לפני הצבא הגדול// :המלך אדוני

: הביא[ ∼ את,]= הוביל

.G

ybl יבל

kzb כזב

 ”יקנעם חמש–עשרה קלחותYaqunaʿamu 15 šennāti i-bi-la

ammīnim [i]-⌈ka⌉-az-zi-bu-nim amēlū ḫazannūti ana

.(PRU VI 134:5) ”הביא

:(ana pānī)  שיקר[ ∼ לפני, ]= כיזב.G
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” pānīka u teštenemme ana šâšunuלמה יכזבו לפניך ראשי

הערים ותשמע להם?” ).(EA 62:39

לקח lqḥ

.G

̌ =] .Sסילק ,גירש[ ∼ את >פלוני< מן )u yu-ša- :(ištu

]= לקח[ ∼ את[la]-qa-ḫu :

” unūtūšunuלקחו את כליהם” ).(EA 287:36

” am-ri-ir šarru Šamaš šarūta ištu libbi mātīšuויגרש

המלך ,ה’שמש’ ,את הצוררים מתוך ארצו” ).(EA 103:30

 =] .Gpנלקח ,נלכד[ עומדubilmi ḫarrānāt šarri la- :
” qí-⌈ḫu⌉ ina ugāriמובילים )של( שיירות המלך נלקחו בשדה”

).(EA 287:56

מור mwr

אדוני )אם( הסתלק ממנו” ).(EA 185:66

נוח nwḥ

 =] .Gנח[ עומדu aššum id šarri :

” bēlīya // nu-uḫ-ti // ba-ṭì-i-tiומשום יד המלך אדוני //

נחתי  //בטחתי” ).(EA 147:56
 =] .Gהומר ,ניתן כתמורה )?([ ∼ ל־

)> (anaפלוני<bītu // qubūri ša Ilimuna ana Iliyana :
⌉ ?” ma-a-⌈arבית  //הקבורה של אִלִמֻנַ לאִלִיַנַ ניתן כתמורה”

נפל npl

 =] .Gנפל[ עומדnu-pu-ul-mì taḫtamu :

” u timaḫaṣūkaנפול תחתם וימחצוך” ).(EA 252:25

).(PRU III 51–52:9

נצב /nṣbיצב yṣb

הקריאה והפירוש לפי הונרגארד ).(Huehnergard 1987: 145–146

קם[ ∼ ב)מקום(” ina pān tiāmti ni-ta-⌈ṣa-ab⌉ :בפני הים

 =] .Gמת[ עומדma-at-ti danniš :

אנו ניצבים” ) ∼ • .(EA 151:42עם )šar Ḫaṣura :(itti

מות mwt

” ītezib bītīšu u it-ta-ṣa-⌈ab⌉ itti Ḫapīriמלך חצור עזב

” ana katuאמות ממש עבורך” ).(EA 289:50
 =] .Hהמית[ ∼ אתattunu tušabliṭūnanu u attunu :
” // ti-mi-tu-na-nuאתם מחיים אותנו ואתם  //ממיתים

 =] .Gמחץ ,הכה[ ∼ אתu adi :

” kašādīya u da-ku-šu // ma-aḫ-ṣú-úטרם הגעתי הרגוהו

 =] .Gמלך ,היה בעל סמכות[ ∼ על

)u ḫazannu āli u akil eqlāti la i-ma-li-ik elīšu :(eli
”נציב העיר ופקיד השדות לא ימלכו )לא תהיה להם סמכות( עליו”

).(PRU III 134–135:16
 =] .Gמכר ,סחר[ ← השמטה2 līm :

” uqnâti qāt Šukuna nadin ana ma-ka-riאלפיים )שקל(

צמר כחול )ב(יד שֻׁכֻנַ ניתן למכירה” ).(PRU VI 156:6

מרר mrr

בשלום בחוזק זרועו” ).(EA 147:11

נתן /ntnיתן ytn
את

” šarru bēlīya im-ru-⌈ur⌉-mi ištu šâšuלו ישאל המלך
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).(EA 83:31

 =] .2הרשה[

∼ לפעולtaqbû lāmi an-tu-in4 -nu erēb amēlūti ša :
” Ṣumuri ⌈ana⌉ ālīyaתאמר :לא אתן היכנס אנשי צֻמֻר לערי”

).(EA 96:8
 =] .Gדאג ל– ,תמך ב–[ ∼ ל־ ):(ana

” u li-is-kín šarru bēlu ana mātīšuלו ידאג המלך ,האדון,

לארצו” ).(EA 286:38

עצר ʿṣr

 =] .Gהסתלק[ ∼ מן )lišālšumi :(ištu

 =] .Gנתן[  =] .1מסר,

ל־ )u ia-ti-na šeʾim ana akāli :(ana

” yāšiויתן דגן למאכל לי”

סכן skn

ראה גם תחת  âruבסעיף  10.2להלן.

מכר mkr

יציב[ עומדša it-ta-ṣa-ab gabbi mātī ina pašāḫi ina :

העניק[ ∼

)מחצו(” ).(EA 245:14

מלך mlk

ביתו והתייצב עם אנשי העַפִֻּר”

) =] .2 .(EA 148:42עמד

›” dunni ZAG // ḫapšī‹šuשכל הארצות עומדות יציבות

אותנו” ).(EA 238:33

מחץ mḥṣ

 =] .Gtניצב[  =] .1התמ-

 =] .Gעצר ,כלא[ ∼ אתana mīni ḫa- :

” zi-ri amēlī ša ūšir ana ēkal šarriלמה הוא עוצר את האיש

שלי ששלחתי להיכל המלך?” ).(EA 138:80

השפעה לקסיקלית ומורפולוגית

פחד pḥd

 =] .Gפחד[ )בהקשר לא ברור(ina :

שימחצן?” ).(EA 252:18

damē naškiša līpuš ṣalamšu lip-ḫu-dú-ma 7 ramānī

פירוש הצורה וגזרונה )כאן לפי  (CAD Q: 292מסופקים; לפירושים

 …” kalbu arrabu imâtma amēlu imâtלו יפחדו …” )Ug V

אחרים ראה רייני ).(Rainey 1996: vol. II 148

’.(17:vº:7

קדש qdš

פטר pṭr

.G

 =] .1קדש ,היה קדוש[ עומד:

 =] .Nהחליף בסחר חליפין )הוראה

” inūma ilānu Gubla qa-di-šuכי אלי גבל קדושים” )EA

הדדית([ ∼ >דבר< ב־ )> (inaדבר<Anantenu u :

.(137:32

 =] .2הוקדש ,יועד )?([ ∼ ל־ )bīt // :(ana

” Yayanu … na-ap-ṭa-ru eqla ina eqliאַנַנְתֶנֻ ויַיַנֻ החליפו

]” kunaḫi ša Ištar u qa-dì-iš ana [Ištarבית  //כֻּנַחִ )הוא(

שדה בשדה” ).(PRU III 89:5

של אשתר והוקדש לאשתר” ).(Ug V 5:22

פלט plṭ

] .Gסטטיב בלבד = נמלט[ ∼ מן ):(ištu

” u bītu ištēn qarib pa-li-iṭ-mi ištu Giluniומשפחה אחת

בקושי נמלטה מגִּלֻנִ” ).(EA 185:25
אפשר לקרוא גם ) bá-li-iṭ-miמן הפועל האכדי ” balāṭuחי ,נשאר
בחיים”(; לא ה– CADולא ה– AHwמכירים בקיומו של פועל
.palāṭu

קלל qll

 =] .Hהקל ב– ,ביזה[ ∼ אתinūma SIG- :

ia // ya-qí-íl-li-ni u DUGUD // yu-ka-bi-id aḫḫēya
” ṣeḫrūtuכי יבזני  //יקל בי ויכבד  //יכבד את אחיי הצעירים”

).(EA 245:38

קצף qṣp

צור ṣwr

 =] .Nקצף[ עומדatta Amurru urra :

 =] .Gpנלחץ ,היה נתון בצרה[ עומדu :

mūša tubaʾʾuna ṣābē piṭati ul ta-ša-aš // na-aq-ṣa-pu

annû riḫiṣmi amēlūtīya u šani u ma-⌈ṣa⌉-ku // ṣi-ir-

”)ארץ( אַמֻֻר יומם וליל מצפה לחיל הקשתים ,האינה מוטרדת //

” tiוראה ,אנשיי רצוצים וזרים ואני במצוקה  //נלחצתי” )EA

קוצפים?” ).(EA 82:51

.(127:34

ראה גם תחת  ašāšuבסעיף  10.2להלן.

צמת ṣmt

] .Gסטטיב בלבד = מועבר לצמיתות

)?([ ∼ ל־ )u bītu Iliyana ana šarrati // ṣa- :(ana
⌉” ma-⌈taובית אִלִיַנַ למלכה מועבר לצמיתות” )PRU III
 ← .(51–52:16השמטהannûtu ana pānī šarri ana :
” šīmīšunu gamri // ṣa-ma-tuאלה לפני המלך במחירם

רזי rzy

 =] .Nרזה ,נחלש[ עומד[ina m]urṣa :

⌉” amraṣu anāku ar-ra-⌈zuבחולי )שבו( חליתי אני נחלש”

)’.(Ug V 162:22

שור šwr

 =] .Gpהושמץ[ עומדqabi karṣīya // :

” ši-ir-ti ina pāni šarri bēlīyaהועלל עליי  //הושמצתי לפני

המלא  //מועברים לצמיתות” ).(PRU III 90:13
] .Dסטטיב בלבד = מועבר לצמיתות )?([ ← השמטה:

המלך אדוני” ).(EA 252:14

” ina šīmīšu gamri // ṣú-um-mu-taבמחירו המלא //

 =] .Dהושמץ[ עומדikkalū karṣīya // ú-ša-a-ru ina :

מועבר לצמיתות” ).(PRU III 63:12

” pāni šarri bēlīyaהם מעלילים עליי  //הושמצתי לפני המלך

צפן ṣpn
קבל qbl

אדוני” ).(EA 286:6

] .Gמקור בלבד ,כשם עצם )= מסתור([.
.D

]= קבל ,התנגד )?([ עומדkī :

שלם šlm

 =] .Dשילם[ ∼ אתbīt dimti Tagabira :

namlū tumḫaṣū lā ti-qà-bi-lu u tanšukū qāti amēli ša

” 1 arda lā šal-li-maמבצר תַגַבִַּר עבד אחד לא שילם” )Ug V

” yimaḫḫaššiכי נמלים יימחצו ,הלא יתנגדו וינשכו את יד האיש

.(96:5
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שמע šmʿ

 =] .Gשמע[ ∼ אתanumma ša- :

שסי šsy

 =] .Gשסה ,בזז[ ∼ אתamēlū ša :

” mi-ti7 awātī šarri bēlīyaשמעתי את דברי המלך אדוני”

” ṣabtū ala ‹u› ilī šu-sú-mì abīyaהאנשים אשר לכדו את

) ← .(EA 362:5השמטהlā ileʾʾu uššar ul yi-ìš-ma :

העיר והאלים )הם( השוסים את אבי” ).(EA 252:30

” Abdi-Aširtaלא אוכל לשלוח ,בל ישמע )זאת( עבד-עשרת”

תבע tbʿ

).(EA 82:23

10.2

 =] .Gהלך[ עומדSamanu ša ta-ba-ʾa :

” ālu Magdalaסַמַנֻ שהלך )מ(העיר מגדל” ).(PRU VI 77:1

השפעה תחבירית

” abātuנס ,ברח” .ראה תחת .palāḫu
” amāruראה” .את הצירוף  ina X amāruהמופיע באחד ממכתבי מושל בארות  1השווה מורן אל ראה ב־ בעברית,
הנושא נימה רגשית של שמחה והנאה 2 .לדיון בצירוף זה ובצירופים דומים בעברית ובלשונות שמיות
צפון–מערביות אחרות ראה סעיף .5.5.1
” arāduעבד ,שירת”) arādu .בבניין  (Gו–) urruduבבניין  (Dבמובן ”עבד ,שירת” מתועדים רק במכתבי אל–
עמארנה 3 .מסתבר ,כי נגזרו משם העצם ” arduעֶבֶד” מתוך אנלוגיה ליחס שבין שם העצם ֶע ֶבד לפועל
ָע ַבד בדיאלקטים המקומיים” :עָבַד את פלוני” משמעו ”היה כעֶבֶד לו” .כמו ָע ַבד בעברית יוצאים arādu

ו– urruduלמושא ישיר ,אבל בפניקית מתועד דווקא עבד ל־ באותו

מובן4 .

” âruהלך ,התקדם” .צורת  Dשל הפועל ,(w)uʾʾuru ,שהוראתה עברה מן ”שלח” אל ”נתן צו ,ציווה” ואל
”שלט ,משל” ,מצריכה ברגיל מושא ישיר .באוגרית מתועד הפועל בהשלמת צירוף יחס עם

” eliעל”5 ,

במובן ”היה בעל סמכות על” ,בדומה אל השימוש המתועד שם בפועל  malākuכמקבילה למלך בשמית
הצפון–מערבית ) 6ולא במובן ”חשב ,הרהר” ,מובנו הרגיל של

 malākuבאכדית(7 .

” ašābuישב” .לשימוש במילת היחס ” anaל–” בצירוף ” ana kussî X ašābuישב לכיסא פלוני” )במובן ”עלה
לשלטון תחתיו”( — במקום במילת היחס ” inaב–” ,המשמשת בצורה הסטנדרטית של הביטוי באכדית
— מצויה מקבילה מדויקת בצירופים האוגריתיים ” yṯb lksi mlkישב לכס המלוכה” ו–” yṯb lkḥṯישב
לכס” 8 .בצירוף המקביל בעברית משמשת מילת היחס על )ישׁב על כסּא >פלוני<( ,וכך גם בפניקית,
ארמית
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ושמאלית9 .

.EA 141:34–35
 .Moran 1992: 227–228 n. 4לפירוש אחר ראה ) CAD A2:20ערך  amāru A5תחת .(īnu
לדוגמאות ומראי מקומות ראה ) CAD A2: 220ערך .(arādu B
.KAI 26:Aiii:10, Civ:11
 .PRU III 79–81:32לדוגמאות שבהן הפועל יוצא למושא ישיר ראה ) CAD A2: 322–323ערך .(âru 4
 .PRU III 134–135:16ראה לעיל ,סעיף  ,10.1ועיין גם הונרגארד ).(Huehnergard 1987: 147
המשמעות השמית המזרחית של הפועל חדרה ללשון המקרא המאוחרת ומצויה שם פעם אחת :וַ יִּ ָמּ ֵלְך ִל ִבּי ָע ַלי )נחמיה ה .(7
 .KTU 1.6:I:58, VI:33, 1.10:III:13, 1.16:V:24, VI:23לדיון בהקבלה הזו ראה מורן ) (Moran 1950: 17 = Moran 2003: 17ורייני
) .(Rainey 1996: vol. III 13לדוגמאות לשימוש בצירוף באכדית עיין ) CAD A2: 390–393ערך .(ašābu 1d
במקרא מופיע הביטוי מעל ארבעים פעמים ,למשל בדברים יז  ,18מל”א א ) 13ועוד שמונה פעמים באותו פרק( ,טז  ,11אסתר א 2
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השפעה תחבירית

” ašāšuהיה מוטרד ,כעס” .הפועל  ,ašāšuהמלוּוה בשניים ממכתביו של מושל גבל בגלוסה שהיא צורת נפעל
מן השורש קצף 10 ,מתועד בשני מכתבים אחרים שלו בהשלמת צירוף יחס הפותח ב–” eliעל”  — 11מילת
היחס המוצרכת על ידי קצף בעברית .הוראתו הרגילה של  ašāšuבאכדית היא ”חשש ,דאג ,היה מוטרד”,
וברגיל אין הוא מקבל השלמה 12 .מן הבחירה ב– naqṣupuכגלוסה ל– ašāšuנראה ,כי הסופר ייחס לפועל
זה הוראה קרובה יותר אל ”כעס ,רגז” .מבין הפעלים האכדיים שזו הוראתם ,שניים zenû ,ו–,kamālu
מצריכים את מילת היחס ” ittiעם” ,ופועל שלישי ,šabāsu ,מלוּוה לעתים ב– ittiולעתים ב– 13 .eliמסתבר,
על כן ,שביצירת הצירוף  eli X ašāšuהושפע הסופר מן קצף על או נקצף על

בלשונו14 .

” damāquטוב” .הפועל ” damāquטוב” מלוּוה ברוב הופעותיו במכתבי אל–עמארנה בצירופי יחס הפותחים
ב–” ina panīבפני”” ana panī ,לפני” ,או ” anaל–” 15 ,המשמשים לציון המעריך .צירופים דומים מצויים
גם עם הפעלים ” lamānuרע” ו–” tarāṣuישר” 16 .השימוש בצירופים כאלה אינו שכיח באכדית 17 ,ואפשר
לייחסו להשפעת נוהג לשוני שמי צפון–מערבי .אך מעניין להעיר ,כי מילת היחס המשמשת ברגיל לציון
המעריך לצד טוב בעברית המקראית אינה לפני כבמכתבי אל–עמארנה ,אלא בעיני; לפני מופיעה בתפקיד
זה רק בספרים המאוחרים ,כתוצאה מהשפעה

ארמית18 .

” lamānuרע” .ראה תחת .damāqu
” palāḫuירא” .הצירוף

19 ištu pānī X palāḫu

מקביל אל ירא מפני בעברית .בניבים המרכזיים של האכדית,

השימוש בצירופי יחס עם  ištu pānīלצד הפועל  palāḫuלהצגת הגורם לפחד מופיע רק במחצית הראשונה
של האלף הראשון לפני הספירה )אשורית חדשה ובבלית חדשה( 20 ,ומסתבר שהשימוש בהם במכתבי

.10
.11

.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

ועוד .בפניקית ראה  .KAI 24:9, 26:Ai:11, Bi:6, Ci:19בארמית .BarRak 1:5, Sf 3:17 :בשמאלית .Had 8, 15, 20, 25 :מעניין למצוא את
מילת היחס ” eliעל” משובצת בצירוף באכדית —  — eli kussî X ašābuדווקא במכתב מקפריסין ) ;EA 33:10במכתב אחר מקפריסין,
 ,EA 34:52משמשת באותו ביטוי מילת היחס ” anaל–”(.
 .EA 82:50–51, 93:4–5ראה הערך קצף בסעיף  10.1לעיל.
 .EA 83:35, 122:39למעשה גם לפעלים הנקרים ב– EA 93:4–5יש משלים ,אבל הלוח פגום באותו מקום ומילת היחס אינה ברורה.
השלמתה כ– UGUמסתמכת על ההקבלה אל  :EA 83:35, 122:39ראה יאנגבלוד ) .(Youngblood 1961: 372, 375יאנגבלוד אמנם
מתעתק את השומרוגרמה  UGUכ–” muḫḫiראש ,לראש ,מעל” ,אך נראה ,כי הקריאה  eliמתאימה יותר )נימוקים מפורטים אצל
רייני .(Rainey 1996: vol. III 25–30 ,רייני מזכיר בקצרה )שם ,עמוד  (30את המשמעות האדוורסטיבית של  eliב–,EA 83:35, 122:39
אך אינו משווה אל .EA 82:50–51, 93:4–5
כך עולה ,על כל פנים ,מן הציטוטים הרבים המובאים ב– .CADעיין ) CAD A2: 422–423ערך .(ašāšu A 1
ראה ) CAD K:109ערך ) CAD Š1:4–6 ,(kamālu 1ערך ) CAD Z:85–86 ,(šabāsu 1ערך  .(zenû 1ראוי לציין ,כי אף אחד משלושת
הפעלים אינו מתועד במכתבי אל–עמארנה ,כך שאי–אפשר לדעת אם הסופר איש גבל הכיר אותם .לא ידועים לי פעלים אחרים
באכדית בעלי משמעות דומה.
הדברים המובאים כאן מוצגים גם במאמרי )ארן תשע”א ,(10–9 :ויופיעו גם באנגלית בכתב העת Oren) Journal of Semitic Studies
.(forthcoming
 damāquבצירוף אל  .EA 64:10, 85:33, 107:20, 108:8 :ina panīעם  .EA 84:6, 326:18 :ana panīעם  panīלבדו .EA 112:40 :עם ana
לבדו EA 74:62, 116:48, 117:71 :ואולי גם ) EA 120:44מקוטע( .באופן מפתיע ,הפועל  ṭâbuאינו משמש במבנים כאלה במכתבי
אל–עמארנה ,למרות זהותו האטימולוגית עם טוב.
 lamānuמתועד רק עם  tarāṣu .(EA 97:5, 180:19, 189:6, 8) ana panīמצוי בליווי EA) ana panī ,(EA 74:59, 103:40, 286:44) ina panī
 (92:46, 106:35ו–.(EA 106:41) ana
ב– CADניתנות רק דוגמאות מעטות; עיין ) CAD D: 69–70ערך ) CAD L: 123–124 ,(damqu 1bערך  .(lemnu 2לדיון ראה גם מורן
) (Moran 1950: 17 = Moran 2003: 17ורייני ).(Rainey 1996: vol. III 50–51
ראה סעיף  .5.1.3בעוד שהעברית מבחינה בין ציון המעריך בצירופים טוב בעיני/לפני לבין ציון החוֹוֶה בצירוף טוב ל־ )סעיף ,(5.1.4
לא נראה שקיימת הבחנה כזאת במכתבי אל–עמארנה.
 .EA 147:32, 153:6, 164:28, 166:22, 27, 167:21ב– EA 165:40מלוּוה  palāḫuב– ištuומקור פועליu pal-ḫa-ku ištu šaḫāṭīšu Tunip :
”וירא אני מתקיפתו את תֻנִפּ”; ב– EA 167:27משמש  ištu X palāḫuבמובן ”ירא ל– ,דאג ל–” )ראה סעיף .(5.2.2.1
כך על פי המובאות במילון) CAD P: 37–40 :ערך  .(palāḫu 1רייני ) (Rainey 1996: vol. III 52–53תולה את הופעתם של הצירופים
הללו בהשפעה ארמית.
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השמית הצפון–מערבית בטקסטים אכדיים

אל–עמארנה משקף ביטויים מקבילים בלשונות המקומיות .צירוף היחס ” ištu pānīמפני” משמש גם עם
הפועל ” (abātu N) naʾbutuנס,

ברח”21 .

” râmuאהב” .הפועל  râmuמצריך ברגיל מושא ישיר ,ואת השימוש בו בליווי צירוף יחס הפותח ב– ,anaבמובן
”אהב את ,היה נאמן ל–” ,מסמן ה– CADכשמי מערבי 22 .מבחינה אטימולוגית râmu ,קרוב אל רחם,
אך זה אינו מתועד באף אחת מן הלשונות השמיות הצפון–מערביות בהשלמת צירוף יחס עם ל־ 23 ,וגם
פעלים אחרים שהוראתם ”אהב”” ,היה נאמן” וכדומה אינם מצויים בהשלמת ל־ .לא ברור ,אם כן ,מה
מקור הופעתה של  anaבהקשר הזה.
” šemûשמע” .באכדית נדיר השימוש במילת היחס ” anaל–” לצד הפועל ” šemûשמע” ,שמשלימו כמעט תמיד
מושא ישיר .השכיחות היחסית של הצירוף במכתבי אל–עמארנה  24משקפת שימוש רווח בלשונות השמיות
הצפון–מערביות 25 ,הניכר בצירופים שׁמע ל־ ושׁמע לקֹל בעברית ,שׁמע לקל ואשׁתמע ל־ בארמית ו–šmʿ

 lו– šmʿ lghבאוגריתית.” tarāṣuישר” .ראה תחת .damāqu

.21
.22
.23
.24
.25

 .EA 109:45, 256:7ב– EA 103:37משמשת מילת היחס  ištuלצד  naʾbutuלציון נקודת המוצא.
) CAD R: 140–141ערך  .(râmu A 1cהצירוף  ana X râmuמופיע ב–.EA 53:41, 73:18, 138:71, 157:10
למעט בכתובת ארמית אחת ממצרים ,המאוחרת בכאלף שנה ממכתבי אל–עמארנה ) ,(TAD D 23.1:2:8, 13שבה ייתכן גם שמילת
היחס ל־ משמשת כתווית המושא .פולמר ) (Folmer 1995: 350מסווגת את רחם בין הפעלים שלצדם לא ברור מעמדה של ל־.
 šemûמצוי במכתבי אל–עמארנה כמאה וארבעים פעמים ,מתוכן כעשרים וחמש פעמים בליווי .ana
כפי שכבר זיהו מורן ) (Moran 1950: 17 = Moran 2003: 18ורייני ).(Rainey 1996: vol. III 14
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מקורות
אהוביה ,א’ )תשנ”ה( .הלשונות ”שָׁכַב עִם” ו”שָׁכַב אֶת” במקרא .בית מקרא מ.278–276 :
אורנן ,ע’ )תשל”ט( .המשפט הפשוט .אקדמון ,ירושלים.
אזר ,מ’ )תשל”ב( .סימני הצרכה ,מלות הדרכה והיחידות המילוניות של הפועל .לשוננו לו.286–282 ,227–220 :
ארן ,מ’ )תשע”א( .מילות היחס המוצרכות על ידי הפועל — עדויות קדומות להשפעה בין לשונות .מתוך לבנת,
ז’ ,משלר ,י’ ,וצבי ,ת’ )עריכה( ,דברי המפגשים השנתיים ה– 17) 25בפברואר  (2009וה– 8) 26בפברואר (2010
של החוג הישראלי לבלשנות על שם חיים רוזן ,עבודות החוג הישראלי לבלשנות מס’ .11–3 :18
ארן ,מ’ )עתיד להתפרסם( .כינויים חבורים לפועל שאינם מציינים מושא ישיר .בלשנות עברית.
בורוכובסקי ,א’ )תש”ם( .גלגול מקדים והצרכת הפועל — עיון תחבירי וסמנטי בפעלים מן העברית החדשה.
חיבור לשם קבלת תואר מוסמך ,אוניברסיטת תל–אביב.
בורוכובסקי ,א’ )תשמ”ח( .עיון בפעלים לוקטיביים–סימטריים .לשוננו נב.80–75 :
בורוכובסקי ,א’ )תשנ”ו( .מה בין פועלי הבעה ובין פועלי הודעה? לשוננו נט.252–243 :
בורוכובסקי–בר אבא ,א’ )תשס”א( .הפועל — תחביר ,משמעות ושימוש .עיון בעברית בת זמננו .הוצאת הספרים
של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
בלאו ,י’ )תשי”ב–תשי”ג( .בינוני פעול בהוראה אקטיבית .לשוננו יח .81–67 :הדפסה חוזרת בתוספת הערות:
בלאו תשנ”ו.329–313 :
בלאו ,י’ )תשל”ג( .כיצד להבחין בהוראה בין מושא עקיף לתיאור .לשוננו לז.204–202 :
בלאו ,י’ )תשנ”ו( .עיונים בבלשנות עברית .הוצאת מאגנס ,ירושלים.
בלנקי ,א’ )תשס”ה(’ .על’ ”כיוונית” בעברית וברוסית — עיון תחבירי ,סמנטי ופרגמטי בפועלי הסתכלות.
חלקת לשון לו.75–57 :
בלנקי ,א’ )תש”ע( .פועלי המקום הסטטיים ודרכי הצרכתם בלשון התנאים :עיון תחבירי ,סמנטי ופרגמטי .חיבור
לשם קבלת תואר דוקטור ,אוניברסיטת תל–אביב.
בן–אשר ,מ’ )תשל”א( .להבחנה בין מושא עקיף ותיאור–פועל .מעלות ב .36–28 :הדפסה חוזרת :בן–אשר
תשל”ג.71–54 :
בן–אשר ,מ’ )תשל”ג( .עיונים בתחביר העברית החדשה .הוצאת הקיבוץ המאוחד.

ברוורמן )תשס”ח(” .אכל ב–” ודומיו בלשון חכמים .מתוך ממן ,א’ ,פסברג ,ש’ ,וברויאר ,י’ )עריכה( ,שערי
לשון ,כרך ב :לשון חז”ל וארמית .61–47 :מוסד ביאליק ,ירושלים.
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בר–אשר ,מ’ ,דותן ,א’ ,טנא ,ד’ ,וצרפתי ,גב”ע )עריכה( )תשמ”ג( .מחקרי לשון :מוגשים לזאב בן–חיים בהגיעו
לשיבה .הוצאת מאגנס ,ירושלים.
גושן-גוטשטיין ,מ’ )תשכ”ט( .מבוא למילונאות של העברית החדשה .הוצאת שוקן ,ירושלים ותל–אביב.
דהאן ,ח’ )תש”ם( .הֶרפלֶקסיביוּת .לשוננו מד.223–219 :
דוגמא ,י’ )תשל”ו( .פעלי מקום במקרא .חיבור לשם קבלת תואר מוסמך ,אוניברסיטת תל–אביב.

דמסקי ,א’ )תשמ”ד( .מפקדו הצבאי של מישע מלך מואב )מצבת מישע שורה  .(20שנתון למקרא ולחקר המזרח
הקדום ז–ח.257–255 :
דמסקי ,א’ )תשנ”ט( .מישע מלך מואב עורך מיפקד .ארץ ישראל כו.44–43 :
דנון ,ג’ )תשס”ו( .משלימים שמניים והשמטת מילות יחס .בלשנות עברית נח.44–27 :
הולץ ,ש”א )תש”ע( .התפתחויות סמנטיות בצירוף ”עמד על” בעברית המקראית המאוחרת .לשוננו עב.18–7 :
הורביץ ,א’ )תשל”ב( .בין לשון ללשון :לתולדות לשון המקרא בימי בית שני .מוסד ביאליק ,ירושלים.
הורביץ ,א’ )תשנ”ו( .עברית וארמית בתקופת המקרא — סוגיית ה”ארמאיזמים” במחקר העברית המקראית.
מתוך בר–אשר ,מ’ )עריכה( ,מחקרים בלשון העברית ובלשונות היהודים מוגשים לשלמה מורג .94–79 :מוסד
ביאליק ,ירושלים.
הלוי ,ר’ )תשס”ו( .פעלים טרנזיטיביים בעברית בעלי שתי צורות השלמה :ישירה ובלתי ישירה עם ב’ היחס.
מחקרים בלשון י.64–31 :
הלוי ,ר’ )תשס”ט .(1חילופי יחסה בפועלי העמסה ,ריסוס וקרוביהם .לשוננו עא.201–181 :

הלוי ,ר’ )תשס”ט .(2חילופי יחסות בפועלי שריצה וקרוביהם בעברית ומשמעותו של ה”תמייז” .מחקרים
בלשון יא-יב.105–89 :
הנמן ,ג’ )תשל”ו( .על מילת–היחס ”בין” במשנה ובמקרא .לשוננו מ.53–33 :
זיברג ,ר’ )תשמ”א( .הפועל ידע :עיון תחבירי וסמנטי בלשון המקרא .חיבור לשם קבלת תואר מוסמך,
אוניברסיטת תל–אביב.
חן ,מ’ ודרור ,ז’ )תשל”ו( .מבוא לדקדוק תיצרוני עברי .מפעלים אוניברסיטאיים הוצאה לאור.
טורטשינר ,נ”ה )תש”ח( .הלשון והספר ,כרך הלשון .מוסד ביאליק ,ירושלים.
טור–סיני ,נ”ה )תש”י( .השפעת הארמית על העברית של המקרא .מתוך אנציקלופדיה מקראית ,כרך א’:
 .595–593מוסד ביאליק ,ירושלים.
טרומר ,פ’ )תשל”ה( .הפועל אמר :עיון תחבירי וסמנטי בלשון המקרא .חיבור לשם קבלת תואר מוסמך,
אוניברסיטת תל–אביב.
טרומר ,פ’ )תשמ”ג( .פועלי התנועה בעברית בת–ימינו — עיון סמנטי ותחבירי .חיבור לשם קבלת תואר דוקטור,
אוניברסיטת תל–אביב.
טרומר ,פ’ )תשמ”ה( .המשלימים המוצרכים של פועלי התנועה .בלשנות עברית חפ”שית כג.80–55 :
טרומר ,פ’ )תשנ”א( .המקור הנטוי ’לאמר’ :עיון תחבירי ,סמנטי ופרגמטי בלשון המקרא .תעודה ז.93–75 :
יזרעאל ,ש’ )תשל”ח( .את = אל בעברית המקראית .שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ג.212–204 :
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ילון ,ח’ )תשל”א( .פרקי לשון .מוסד ביאליק ,ירושלים.
כהן ,ח’ )תשנ”ט( .הביטויים ”שִׁלַּח באש” ו”שִׁלַּח אש ב–” והמבנה הספרותי של עמוס א ,ג – ב ,ה לאור מכתבי
אל–עמארנה .לשוננו סב.13–7 :
לבנת ,ז’ )תש”ס(” .בעיני+צש” בלשון המקרא :תיאור ה’מעריך’ .בית מקרא מו.79–68 :
לרנר ,י’ )תשל”ו( .עיון מחודש בשאלת ההבחנה בין מושא לתיאור .לשוננו מ.151–148 :
לרנר ,י’ )תשמ”ח( .להתפתחות השימוש ב”את” בעברית המקראית .לשוננו נב.93–81 :
מור ,ג’ וולר ,ש’ )תשנ”ט( .הסינטגמה ”עשה+צ”ש” במקרא ובמשנה — עיון תחבירי-סמנטי .מתוך שרביט,
ש’ )עריכה( ,מחקרים בלשון העברית העתיקה והחדשה מוגשים למנחם צבי קדרי .59–43 :הוצאת אוניברסיטת
בר–אילן.
מורג ,ש’ )תשמ”א( .רובדי קדמות :עיונים לשוניים במשלי בלעם .תרביץ נ.24–1 :
מילגרום ,י’ )תשל”א( .כִּפֶּר על/בעד .לשוננו לה.17-16 :
מישור ,מ’ )תשס”ח( .תפריט ההצרכות של הפועל ”סייע” .לשוננו ע.626–615 :
סביב ,א’ )תשמ”ז(” .דרישת ה’” במקרא .בית מקרא לב.44–33 :
סגל ,מ”צ )תשי”ג( .ספר בן סירא השלם .מוסד ביאליק ,ירושלים.
סיידון ,ו’ )תשס”ה(” .עוד לא חשבתי די” :עיון תחבירי-סמנטי בפועל ”חשב” בעברית בת–זמננו .חלקת לשון לו:
.139–123

סיידון ,ו’ )תשס”ז( .לדעת שהוא… ולדעת עליו — על אופרציית הגלגול המקדים בפועלי התפיסה .בלשנות
עברית .90–75 59:
סיידון ,ו’ )תשע”א( .על הזיקה שבין מחשבה לרגש בלשון המקרא :עיון תחבירי–סמנטי בפועל ”חשב”.
לשוננו עג.25–7 :
סלע ,מ’ )תשנ”ט( .פועלי אכילה ושתייה בלשון המקרא .חיבור לשם קבלת תואר מוסמך ,אוניברסיטת בר–אילן.
פרץ ,י’ )תשכ”ז( .משפט הזיקה בעברית לכל תקופותיה .דביר ,תל–אביב.
צדקה ,י’ )תשל”ז( .בין מושא לתיאור .החינוך מט .72–61 :הדפסה חוזרת בתוספת הערות :צדקה תשנ”ח:
.358–341
צדקה ,י’ )תשל”ח( .תחביר המשפט לאור תיאוריות חדשות .הוצאת אקדמון ,ירושלים.
צדקה ,י’ )תשמ”ח” .(1ונוח מצא חן בעיני ה’” )ניתוח סמנטי תחבירי( .ביקורת ופרשנות כד .140-113 :הדפסה
חוזרת :צדקה תשנ”ח.187–162 :
צדקה ,י’ )תשמ”ח .(2עוד על פועלי תנועה .בלשנות עברית חפ”שית כו .71–59 :הדפסה חוזרת :צדקה תשנ”ח:
.216–204
צדקה ,י’ )תשנ”ב(” .מצא אשה מצא טוב” :ניתוח סמנטי-תחבירי של הפועל ’מצא’ .לשוננו נו.360–353 :
הדפסה חוזרת בתוספת הערות :צדקה תשנ”ח.224–217 :

צדקה ,י’ )תשנ”ד( .מיליות יחס מוצרכות — בחינה מחודשת .מתוך דברי הקונגרס העולמי האחד–עשר למדעי
היהדות ,כרך ד .116–109 :הדפסה חוזרת בתוספת הערות :צדקה תשנ”ח.126–119 :
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צדקה ,י’ )תשנ”ה( .הפועל הרוכב החד–מושאי בלשון ימינו )מיון הפעלים המודליים ,האספקטואליים
והאדוורביאליים( .מתוך דותן ,א’ וטל ,א’ )עריכה( ,מחקרים בלשון העברית :ספר זיכרון לאליעזר רובינ-
שטיין .271–247 :אוניברסיטת תל–אביב ,תל–אביב .הדפסה חוזרת בתוספת הערות :צדקה תשנ”ח.266–245 :
צדקה ,י’ )תשנ”ח( .מחקרים בתחביר ובסמנטיקה .הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,באר–שבע.
ציטרון ,ח’ )תשל”ט( .עיון תחבירי וסמנטי בפועלי העברה במקרא .חיבור לשם קבלת תואר מוסמך ,אוניברסיטת
תל–אביב.
ציטרון ,מ’ )תשל”ט( .עיון תחבירי וסמנטי בפועלי חושים במקרא .חיבור לשם קבלת תואר מוסמך ,אוניברסיטת
תל–אביב.
קדרי ,מ”צ )תשל”ג( .פועל יוצא המביע את גרימת הפועל העומד בעברית המודרנית .ביקורת ופרשנות ב-ג:
.106–103
קדרי ,מ”צ )תשל”ו( .פרשיות בתחביר לשון המקרא .הוצאת אוניברסיטת בר–אילן ,רמת–גן.
קדרי ,מ”צ )תשל”ז( .ביטוי השאלה ’מי יתן’ .שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ב.195–189 :
קדרי ,מ”צ )תשל”ח( .תיאור תחבירי-סמנטי של מנע בלשון המקרא .בית מקרא כג.92–86 :
קדרי ,מ”צ )תש”ם( .תיאור תחבירי-סמנטי של ”מצא” בלשון המקרא .מתוך צרפתי ,גב”ע ,ארצי ,פ’ ,יונה ,ח’,
וקדרי ,מ”צ )עריכה( ,מחקרים בעברית ובלשונות שמיות מוקדשים לזכרו של פרופ’ יחזקאל קוטשר.25–18 :
הוצאת אוניברסיטת בר–אילן ,רמת–גן.
קדרי ,מ”צ )תשמ”ג( .לתחביר הפועל ה י ה בלשון המקרא .מתוך בר–אשר ואחרים )תשמ”ג(.472–459 :

קדרי ,מ”צ )תשנ”ב( .מה בין ”ראה ב–” ל”ראה את” בלשון המקרא? )בירור לדרך ביטוי האמפטיה( .מחקרים
בלשון ה-ו.78–67 :
קדרי ,מ”צ )תשנ”ז( .על זיהויה של מילת יחס בלשון המקרא .מתוך בר–אשר ,מ’ )עריכה( ,פרקים בעברית
לתקופותיה :אסופת זיכרון לשושנה בהט .83–79 :האקדמיה ללשון העברית ,ירושלים.
קדרי ,מ”צ )תשס”ד( .הצירוף ”ראה ב–” מלשון המקרא ללשון התפילה .מתוך עיונים בלשון ימינו.140–132 :
האקדמיה ללשון העברית.
קוגוט ,ש’ )תשמ”ז( .למשמעה ולמעמדה התחבירי של ’הִנֵּה’ בעברית המקראית .מחקרים בלשון ב-ג.258–245 :
קוגוט ,ש’ )תשס”ב( .למעמדם של שמות התואר ותוארי הפועל בלשון המקרא :עיונים מורפולוגיים ותחביריים
והשלכות פרשניות .שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יג.137–111 :
קוטשר ,י’ )תשי”א( .הארמית המקראית — ארמית מזרחית היא או מערבית? לשוננו יז.122–119 :
קוטשר ,י’ )תשכ”א( .מלים ותולדותיהן .הוצאת קרית ספר ,ירושלים.
קוטשר ,י’ )תשכ”ד( .בבואה ) (calqueשל הארמית בעברית .תרביץ לג.130–118 :
קירטצ’וק–הלוי ,י’ )תשס”ה( .מחלקות פעלים אחדות בעברית :תצורה ,ערכיות ,אספקט ,סמנטיקה,
פרגמטיקה .לשוננו סז.365–347 :
רובינשטיין ,א’ )תשל”א( .הצירוף הפועלי .עיונים בתחביר ימינו .הוצאת הקיבוץ המאוחד.
רובינשטיין ,א’ )תשל”ד( .שָׁלַח-שִׁלַּח :עיון תחבירי וסמנטי בלשון המקרא .לשוננו לח .32–11 :הדפסה חוזרת:
רובינשטיין תשנ”ח.196–175 :
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רובינשטיין ,א’ )תשל”ו .(1לפני  +צ”ש :מסימון של מקום לסימון ה’חושב’ וה’גורם’ .לשוננו מ .66–57 :הדפסה
חוזרת :רובינשטיין תשנ”ח.12–3 :

רובינשטיין ,א’ )תשל”ו .(2תחליפי–פועל בלשון המקרא .מתוך ליכט ,י’ וברין ,ג’ )עריכה( ,הצבי ישראל :אסופת
מחקרים במקרא לזכר ישראל ברוידא ובנו צבי ברוידא .163–153 :הוצאת אוניברסיטת תל–אביב .הדפסה
חוזרת :רובינשטיין תשנ”ח.121–111 :

רובינשטיין ,א’ )תשל”ז .(1הפועל ציווה :עיון תחבירי–סמנטי בלשון המקרא .מתוך דברי הקונגרס העולמי
השישי למדעי היהדות ,כרך א’ .212–207 :הדפסה חוזרת :רובינשטיין תשנ”ח.202–197 :
רובינשטיין ,א’ )תשל”ז .(2משמעות בסיסית ,משמעות ספציפית ומשמעות נספחת .הספרות כד .69–63 :הדפסה
חוזרת :רובינשטיין תשנ”ח.25–13 :
רובינשטיין ,א’ )תשל”ט( .ערכיות תחבירית וערכיות סמנטית .לשוננו מג .19–3 :הדפסה חוזרת :רובינשטיין
תשנ”ח.42–26 :
רובינשטיין ,א’ )תש”ם( .פעלים כמימוש פרופוזיציות ופעלים ככינוי לפעולות .בלשנות עברית חפ”שית טו:
 .27–19הדפסה חוזרת :רובינשטיין תשנ”ח.130–122 :
רובינשטיין ,א’ )תשמ”א( .פעלים המביעים מצב רגשי — עיון תחבירי–סמנטי .לשוננו מה .16–5 :הדפסה
חוזרת :רובינשטיין תשנ”ח.142–131 :
רובינשטיין ,א’ )תשמ”ב .(1גרימה בגרימה .בלשנות עברית חפ”שית יט .58–53 :הדפסה חוזרת :רובינשטיין
תשנ”ח.60–55 :
רובינשטיין ,א’ )תשמ”ב .(2שקיפות סמנטית ואטימות סמנטית — עיון ב”פועלי מקום” בלשון המקרא.
תעודה ב .360–349 :הדפסה חוזרת :רובינשטיין תשנ”ח.54–43 :

רובינשטיין ,א’ )תשמ”ג .(1מתחביר לסמנטיקה — מדרכי העיון בלשון המקראית .מתוך דברי הקונגרס העולמי
השמיני למדעי היהדות :ישיבות מרכזיות — מקרא ולשון עברית .78–69 :הדפסה חוזרת :רובינשטיין תשנ”ח:
.215–206

רובינשטיין ,א’ )תשמ”ג .(2עיונים בהצרכת הפועל .מתוך בר–אשר ואחרים )תשמ”ג( .505–497 :הדפסה חוזרת:
רובינשטיין תשנ”ח.75–67 :
רובינשטיין ,א’ )תשמ”ו( .עיונים סמנטיים בפועל תיאורי בלשון המקרא :קווים לעיון לשוני בטקסט .תעודה ד:
 .64–55הדפסה חוזרת :רובינשטיין תשנ”ח.225–216 :
רובינשטיין ,א’ )תשמ”ח .(1כיצד מצווים וכיצד מסיתים ומשיאים? עיון תחבירי ופרגמטי בלשון המקרא.
בלשנות עברית חפ”שית כו .78–73 :הדפסה חוזרת :רובינשטיין תשנ”ח.237–232 :
רובינשטיין ,א’ )תשמ”ח .(2מפועל דסקריפטיבי לפועל אדוורביאלי :עיון בפועל שמר בלשון המקרא .מתוך
דברי המפגש השנתי החמישי ,החוג הישראלי של חברי החברה האירופית לבלשנות .26–24 :הדפסה חוזרת:
רובינשטיין תשנ”ח.231–228 :
רובינשטיין ,א’ )תשמ”ח .(3מתחביר סוטה לתרגום מפתיע .תעודה ו .84–77 :הדפסה חוזרת :רובינשטיין
תשנ”ח.83–76 :

רובינשטיין ,א’ )תש”ן( .עיון סמנטי בפועלי מניעה בלשון המקרא .מתוך דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי
היהדות ,כרך ראשון )חטיבה ד’( .6–1 :הדפסה חוזרת :רובינשטיין תשנ”ח.164–159 :
רובינשטיין ,א’ )תשנ”א( .עיון בפעלים אדוורביאליים בלשון המקרא .מתוך גושן-גוטשטיין ,מ’ ,מורג ,ש’,
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וקוגוט ,ש’ )עריכה( ,שי לחיים רבין :אסופת מחקרי לשון לכבודו במלאת לו שבעים וחמש .392–385 :אקדמון,
ירושלים .הדפסה חוזרת :רובינשטיין תשנ”ח.172–165 :
רובינשטיין ,א’ )תשנ”ב( .על מה שהוא מעבר לערכיותו של הפועל .בלשנות עברית לג-לה .248-243 :הדפסה
חוזרת :רובינשטיין תשנ”ח.89–84 :
רובינשטיין ,א’ )תשנ”ו( .ראייה מכוח ראייה :עיון בלשון המקרא .תעודה י .18–9 :הדפסה חוזרת :רובינשטיין
תשנ”ח.247–238 :
רובינשטיין ,א’ )תשנ”ח( .תחביר ומשמעות .עיונים בלשון המראה ובעברית החדשה .הוצאת אוניברסיטת
תל–אביב.
רוזן ,ח’ )תש”ך( .על תופעה תחבירית בשמית צפון–מערבית קדומה )לפראֶהיסטוריה של אֶת( .מתוך הרן ,מ’
ולוריא ,ב”צ )עריכה( ,ספר טור–סיני :מאמרים בחקר התנ”ך .מוגש לכבוד נ.ה .טור–סיני למלאת לו שבעים שנה:
 .142–127הוצאת קרית ספר ,ירושלים.
רוזן ,ח’ )תשל”ז( .עברית טובה .הוצאת קרית ספר ,מהדורה שלישית מתוקנת ומורחבת .מהדורה ראשונה
תשי”ח.
רינג ,י’ )תשל”ה( .פעלים בעלי הצרכה של נושא מחובר .בלשנות עברית חפ”שית ט.24–17 :

רפן ,ח’ )תשנ”ה( .התניות להופעתו של ציין–יחס מוצרך בעברית בת–ימינו — מלת היחס מן/מ בעיקר ומלות יחס
אחרות ,הרלוונטיות להופעתה .חיבור לשם קבלת תואר דוקטור ,אוניברסיטת תל–אביב.
רפן ,ח’ )תשנ”ח( .התניות להופעתה של מילת יחס מוצרכת בעברית החדשה .בלשנות עברית מג.70–53 :
שביב ,י’ )תשל”ח( .בין ”שמוע בקול” ל”שמוע לקול” .בית מקרא כג.477–465 :
שׂורק ,נ’ )תשנ”ט( .מילת היחס ’על’ בעברית המקראית :היבטים תחביריים ,סמנטיים ומילוניים .חיבור לשם
קבלת תואר מוסמך ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים.
שטרן ,נ’ )תשנ”ד( .מילון הפועל .ערכיות ותפוצה של פעלים בעברית החדשה .הוצאת אוניברסיטת בר–אילן.
שמש ,ר’ )תשנ”ט( .פועלי האמירה בלשון המשנה :תיאור תחבירי ,סמנטי ופרגמטי .חיבור לשם קבלת תואר
דוקטור ,אוניברסיטת בר–אילן ,רמת–גן.
שמש ,ר’ )תשס”ד( .על הסתרה ועל פועלי הסתרה במקרא :עיון סמנטי ותחבירי )עם היבטים פרשניים(.
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מפתחות
שורשים
עברית
135 ʾrś ארשׂ
135 ʾšm אשׁם
136 ʾšr I אשׁר
136 ʾšr II אשׁר
136 ʾšš אשׁשׁ
136 ,39 ,38 ʾth אתה
136 bʾr באר
136 bʾš באשׁ
136 ,116 bgd בגד
136 ,62 bdʾ בדא
136 bdd בדד
136 ,121 ,117 ,55 bdl בדל
137 bdq בדק
140 ,138 ,137 bhl בהל
,113 ,104 ,56 ,39 ,38 ,29 bwʾ בוא
137 ,125 ,114
137 ,42 bwz בוז
137 bwk בוך
137 bws בוס
137 bwr בור
138 ,51 bwš I בושׁ
138 bwš II בושׁ
138 bzʾ בזא
138 ,122 ,42 bzh בזה
138 ,101 bzz בזז
244 ,138 bzr בזר
138 bḥl בחל
138 bḥn בחן
,73 ,40 ,28 ,27 ,10 ,9 bḥr בחר
138 ,79
138 bṭʾ בטא
138 bṭh בטה
138 ,74 ,69 ,68 ,42 ,28 bṭḥ בטח
139 bṭl בטל
139 ,117 ,115 ,65 ,64 ,25 byn בין
139 ,53 ,52 bkh בכה

ב

132 ʾlḥ אלח
132 ʾlm I אלם
132 ,31 ʾlm II אלם
132 ʾlp I אלף
132 ʾlp II אלף
132 ʾlṣ אלץ
203 ,132 ʾml אמל
,107 ,106 ,69 ,10 ,9 ʾmn I אמן
132
182 ,133 ʾmn II אמן
133 ,103 ,46 ,40 ʾmṣ אמץ
,37 ,36 ,29 ,28 ,23 ,4 ʾmr אמר
,118 ,114 ,107–105 ,88 ,60 ,59
237 ,179 ,133 ,119
133 ,52 ʾnh I אנה
133 ʾnh II אנה
133 ʾnḥ אנח
133 ʾnn אנן
133 ʾns אנס
133 ,51 ,50 ʾnp אנף
207 ,134 ʾnq אנק
213 ,134 ʾnš אנשׁ
134 ʾsm אסם
134 ,55 ,54 ʾsp אסף
134 ,98 ʾsr אסר
134 ,36 ʾpd אפד
134 ,111 ʾph אפה
134 ,109 ʾps אפס
135 ,122 ʾpp אפף
135 ʾpq אפק
135 ,101 ʾṣl אצל
135 ʾṣr אצר
135 ʾrb ארב
135 ʾrg ארג
135 ʾrh ארה
135 ʾrḥ ארח
135 ,101 ʾrk ארך
135 ,72 ,71 ʾrr ארר
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129 ,109 ʾbd אבד
129 ,105 ʾbh אבה
129 ʾbk אבך
129 ,122 ,52 ʾbl אבל
129 ʾbs אבס
129 ʾbq אבק
129 ʾbr אבר
130 ʾgr אגר
150 ,130 ʾdb אדב
130 ʾdm אדם
130 ʾdr אדר
130 ,105 ,73 ,50 ,31 ʾhb אהב
130 ʾhl I אהל
156 ,130 ʾhl II אהל
130 ʾwh I אוה
295 ,130 ʾwh II אוה
130 ʾwṣ אוץ
130 ʾwr אור
130 ʾwt אות
131 ʾzl אזל
131 ,63 ʾzn I אזן
131 ʾzn II אזן
131 ,98 ʾzr אזר
163 ,131 ʾḥd אחד
79 ʾḥz אחז
131 ,79–75 ,40 ʾḥz I אחז
131 ʾḥz II אחז
131 ʾḥr אחר
131 ,101 ʾṭm אטם
131 ʾṭr אטר
131 ,30 ʾyb איב
,36 ,34 ,33 ,24 ,13 ,8 ,6 ʾkl אכל
132 ,131 ,116
132 ʾkp אכף
132 ʾlh I אלה
132 ʾlh II אלה
195 ,132 ʾlh III אלה

א

מפתחות
151 dbr II דבר
151 dgh דגה
151 dgl דגל
151 dgr דגר
151 ddh דדה
151 dhm דהם
151 dhr דהר
151 ,150 dwb דוב
151 dwh דוה
151 dwḥ I דוח
210 ,151 dwḥ II דוח
152 dwk דוך
152 dwn דון
152 dwṣ דוץ
152 dwr דור
152 dwš דושׁ
152 dḥh דחה
152 dḥḥ דחח
152 dḥp דחף
152 dḥq דחק
152 dyg דיג
152 dyn דין
152 dkʾ דכא
152 dkh דכה
152 dlg דלג
153 dlh I דלה
153 dlh II דלה
153 dlḥ דלח
153 dll דלל
153 dlp דלף
153 ,113 ,99 ,19 dlq דלק
153 dmh I דמה
153 dmh II דמה
153 dmm דמם
153 dmʿ דמע
160 ,153 dʿk דעך
153 dpq דפק
154 dqq דקק
154 dqr דקר
154 ,91 ,8 drk דרך
154 ,87 ,83 ,81 ,80 ,36 drš דרשׁ
154 dšʾ דשׁא
154 dšn דשׁן
155 hbl הבל
155 hbr הבר
155 ,107 hgh I הגה
179 ,155 hgh II הגה
155 hdh הדה
155 hdk הדך
155 hdp הדף
155 hdr הדר
155 hwh I הוה
155 hwh II הוה
157 ,155 hwm הום
155 hwn הון
155 hwt הות

ה

145 gdʿ גדע
145 gdp גדף
145 gdr גדר
145 ghh גההּ
145 ghr גהר
145 gwd גוד
145 gwz גוז
145 gwʿ גוע
145 gwp גוף
145 ,53 ,39 ,8 ,5 gwr I גור
146 gwr II גור
179 ,146 ,52 gwr III גור
146 gzh גזה
146 gzz גזז
146 ,101 gzl גזל
146 ,121 gzr גזר
146 gḥh גחה
146 ,56 gyḥ גיח
146 ,51 ,42 gyl גיל
146 ,97 glh גלה
147 ,98 ,97 ,92 ,91 ,24 glḥ גלח
147 gll גלל
147 glm גלם
147 glʿ גלע
147 glš גלשׁ
148 gmʾ גמא
148 ,43 gml גמל
148 gmr גמר
148 ,101 gnb גנב
148 gnn גנן
148 gʿh געה
148 ,74 gʿl געל
149 gʿr גער
149 gʿš געשׁ
149 grd גרד
149 grh גרה
149 grz גרז
149 grm גרם
149 grs גרס
149 grʿ I גרע
149 grʿ II גרע
149 grp גרף
149 grr גרר
149 ,121 grš I גרשׁ
150 grš II גרשׁ
150 gšm גשׁם
150 gšš גשׁשׁ
151 ,150 ,130 dʾb דאב
150 ,52 dʾg דאג
150 dʾh דאה
150 dbb דבב
,114 ,113 ,79 ,75 ,74 dbq דבק
150
,83 ,65 ,60 ,47 ,27 ,26 dbr I דבר
,150 ,118 ,116 ,114 ,106 ,105
151
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139 bkr בכר
139 blg בלג
140 blh בלה
140 blh בלהּ
140 bll בלל
140 blm בלם
140 bls בלס
140 blʿ I בלע
140 blʿ II בלע
140 blq בלק
140 ,118–116 ,111 ,13 bnh בנה
140 bʿh I בעה
140 bʿh II בעה
140 bʿh III בעה
140 bʿṭ בעט
140 bʿl בעל
141 ,99 bʿr I בער
141 bʿr II בער
141 bʿt בעת
141 bṣʿ בצע
141 bṣq בצק
141 ,91 bṣr I בצר
141 bṣr II בצר
141 bṣr III בצר
247 ,141 bqd בקד
141 bqʿ בקע
142 bqq I בקק
142 bqq II בקק
142 ,117 bqr בקר
142 ,118 ,36 bqš בקשׁ
142 brʾ I ברא
142 brʾ II ברא
142 brʾ III ברא
142 brd ברד
142 brh I ברה
143 ,142 brh II ברה
143 ,142 brḥ ברח
143 brk I ברך
143 ,72–70 ,24 brk II ברך
143 brq ברק
143 ,142 brr I ברר
143 brr II ברר
143 bšl בשׁל
143 bšs בשׁס
143 bśr בשׂר
144 btq בתק
144 btr בתר
ד

144 gʾh גאה
144 gʾl I גאל
144 gʾl II גאל
144 ,47 ,46 gbh גבהּ
144 gbl גבל
144 ,46 gbr גבר
144 gdd I גדד
145 gdd II גדד
145 ,104 ,101 ,46 ,45 ,39 gdl גדל

ג

שורשים
167 ,105 ḥll I חלל
167 ḥll II חלל
167 ḥll III חלל
167 ḥlm I חלם
167 ḥlm II חלם
167 ḥlp I חלף
168 ḥlp II חלף
168 ,98 ḥlṣ I חלץ
168 ḥlṣ II חלץ
168 ḥlq I חלק
168 ḥlq II חלק
168 ,90 ḥlš חלשׁ
168 ḥmd חמד
169 ,43 ḥml חמל
169 ,48 ḥmm חמם
169 ḥms חמס
169 ḥmṣ I חמץ
169 ḥmṣ II חמץ
169 ḥmq חמק
169 ḥmr I חמר
169 ḥmr II חמר
169 ḥmš I חמשׁ
169 ḥmš II חמשׁ
169 ,53 ,30 ḥnh I חנה
170 ,169 ḥnh II חנה
169 ḥnṭ I חנט
169 ḥnṭ II חנט
169 ḥnk חנך
170 ,169 ,118 ,32 ḥnn I חנן
170 ḥnn II חנן
170 ,25 ḥnp חנף
170 ḥnq חנק
170 ḥsd I חסד
170 ḥsd II חסד
170 ḥsh חסה
170 ḥsl חסל
170 ḥsm חסם
170 ḥsn חסן
170 ḥsps חספס
170 ,101 ḥsr חסר
170 ḥpʾ חפא
170 ḥph חפה
171 ,104 ḥpz חפז
171 ḥpp חפף
171 ,105 ,73 ,72 ,28 ḥpṣ I חפץ
171 ḥpṣ II חפץ
171 ḥpr I חפר
171 ḥpr II חפר
171 ḥpš חפשׁ
171 ḥpś חפשׂ
171 ḥṣb חצב
172 ḥṣh חצה
172 ḥṣṣ חצץ
172 ḥqh חקה
172 ḥqq חקק
172 ḥqr חקר
172 ḥrb I חרב

161
256 ,161
161
161
161
161 ,93–91
161
161 ,159
162

162 ,54 ḥbʾ חבא
162 ḥbb חבב
162 ḥbh חבה
162 ḥbṭ חבט
162 ḥbl I חבל
162 ḥbl II חבל
162 ḥbl III חבל
162 ,41 ḥbq חבק
162 ḥbr I חבר
162 ,138 ,38 ḥbr II חבר
163 ,98 ,36 ḥbš חבשׁ
164 ,163 ḥgg חגג
,98 ,96 ,59 ,31 ,30 ,11 ḥgr חגר
163 ,99
163 ,131 ḥdd חדד
163 ḥdh חדה
163 ,103 ḥdl חדל
163 ḥdr חדר
164 ḥdš חדשׁ
164 ḥwb חוב
164 ,163 ḥwg חוג
164 ,61 ,32 ḥwd חוד
164 ,37 ḥwh I חוה
281 ,164 ,86 ḥwh II חוה
164 ḥwl I חול
166 ,164 ḥwl II חול
164 ,43 ḥws חוס
164 ḥwr חור
166 ,164 ,104 ḥwš I חושׁ
164 ḥwš II חושׁ
164 ,63–61 ḥzh חזה
,75 ,46 ,45 ,41 ,39 ,12 ḥzq חזק
164 ,95 ,79–77
165 ,116 ,92 ,28 ḥṭʾ חטא
165 ḥṭb חטב
165 ḥṭm חטם
176 ,165 ḥṭp חטף
165 ,86 ,12 ḥyh חיה
166 ,164 ḥyl I חיל
166 ḥyl II חיל
180 ,166 ḥyl III חיל
166 ,164 ḥyš חישׁ
166 ḥkh חכה
166 ḥkm חכם
166 ḥlʾ חלא
166 ḥlh חלה
167 ḥlṭ חלט
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155
,118 ,110–108 ,68 ,53

zqq זקק
zrb זרב
zrh זרה
zrḥ זרח
zrm זרם
zrʿ זרע
zrq זרק
zrr I זרר
zrr II זרר

ח

hzh הזה
hyh היה

155
156 hkr הכר
156 hlʾ הלא
,113 ,94 ,57–55 ,47 ,27 hlk הלך
156 ,114
156 ,130 hll I הלל
157 ,88 ,87 ,81 hll II הלל
157 hll III הלל
157 hlm הלם
157 ,155 hmh המה
157 ,155 hmm המם
157 hsh הסה
157 ,110 hpk הפך
157 ,116 hrg הרג
158 hrh הרה
158 hrs הרס
296 ,158 ,116 htl התל
158 zbd זבד
158 ,118 ,85 ,84 ,32 zbḥ זבח
158 zbl זבל
158 zhm זהם
158 zhr I זהר
158 zhr II זהר
158 ,94 zwb זוב
158 zwḥ זוח
159 ,158 zwl זול
160 ,158 zwʿ זוע
161 ,159 zwr I זור
159 zwr II זור
159 zwr III זור
159 zḥl I זחל
159 zḥl II זחל
159 zyd זיד
159 zkh זכה
159 zkk זכך
159 ,106 ,67–65 zkr זכר
159 ,158 zll I זלל
159 ,94 zll II זלל
160 ,66 zmm זמם
160 zmn זמן
160 ,88 ,87 zmr I זמר
160 zmr II זמר
160 znb זנב
160 ,114 znh זנה
160 znḥ I זנח
160 znḥ II זנח
160 znq זנק
160 ,158 zʿh זעה
160 ,153 zʿk זעך
160 zʿm זעם
160 ,51 zʿp זעף
255 ,161 ,160 ,38 zʿq זעק
161 zqn זקן
161 zqp זקף

ז

מפתחות
235 ,183 yʿp I יעף
233 ,183 yʿp II יעף
233 ,183 ,80 yʿṣ יעץ
184 yph יפה
217 ,184 ypḥ יפח
184 ypʿ יפע
184 ,56 ,29 yṣʾ יצא
218 ,184 yṣb יצב
184 yṣg יצג
184 yṣʿ יצע
253 ,184 ,54 yṣq יצק
254 ,184 yṣr יצר
254 ,185 ,100 ,99 ,92 yṣt יצת
185 yqd יקד
220 ,185 ,18 yqʿ יקע
260 ,185 yqṣ יקץ
185 yqr יקר
259 ,220 ,185 yqš יקשׁ
393 ,185 ,105 ,52 ,51 yrʾ I ירא
186 yrʾ II ירא
268 ,186 yrʾ III ירא
186 ,94 ,57 yrd ירד
186 ,102 yrh I ירה
186 ,117 ,115 ,65 yrh II ירה
268 ,186 yrh III ירה
270 ,186 yrṭ ירט
186 yrʿ ירע
276 ,186 yrq ירק
186 ,101 ,27 ,19 yrš ירשׁ
392 ,187 ,53 ,25 yšb ישׁב
187 yšṭ ישׁט
285 ,187 yšm ישׁם
187 ,31 yšn I ישׁן
187 yšn II ישׁן
187 ,37 ,36 yšʿ ישׁע
187 ,47 ,46 yšr ישׁר
293 ,188 yśm ישׂם
188 ,109 ,53 ytr יתר
188 kʾb כאב
188 kʾh כאה
188 kbd כבד
189 kbh כבה
189 kbs כבס
189 kbr כבר
193 ,189 ,119 ,23 kbš כבשׁ
189 khh I כהה
189 khh II כהה
189 khn כהן
189 kwh כוה
189 kwl כול
189 kwn כון
190 ,118 ,116 ,70 kzb כזב
190 kḥd כחד
190 kḥl כחל
190 ,116 ,70 kḥš כחשׁ
191 ,101 klʾ I כלא

178 ṭʿm טעם
255 ,178 ṭʿn I טען
178 ṭʿn II טען
178 ṭpḥ טפח
178 ,97 ṭpl טפל
178 ṭpp טפף
178 ṭpš טפשׁ
178 ṭrd טרד
178 ṭrḥ טרח
178 ṭrp טרף

כ

178 yʾb יאב
178 yʾh יאה
178 yʾl I יאל
178 ,105 ,103 yʾl II יאל
179 yʾš יאשׁ
179 ybb יבב
179 ybl יבל
179 ybm יבם
179 ybš יבשׁ
179 ygb יגב
179 ygh I יגה
179 ,155 ygh II יגה
179 ,56 ,27 ygʿ יגע
179 ,146 ,52 ygr יגר
179 ydd ידד
179 ydh I ידה
179 ,103 ,88 ,87 ,81 ydh II ידה
,60 ,37 ,36 ,24 ,23 ,11 ydʿ ידע
180 ,117 ,107–105 ,103 ,65
180 yhb יהב
180 yhd יהד
180 yzn יזן
180 yḥd יחד
180 ,166 yḥl יחל
181 yḥm יחם
181 yḥś יחשׂ
,120 ,104 ,49 ,48 ,18 yṭb יטב
181 ,176
181 ,117 ,116 ,105 ykḥ יכח
181 ,105 ,103 ykl יכל
181 ,27 yld ילד
182 ,52 yll ילל
182 ,133 ymn ימן
200 ,182 ymr ימר
207 ,182 ymš ימשׁ
182 ynh ינה
182 ynq ינק
182 ysd I יסד
182 ysd II יסד
182 ,103 ysp יסף
183 ysr יסר
183 yʿd יעד
183 yʿh יעה
234 ,183 yʿz יעז
234 ,183 yʿṭ יעט
183 ,38 yʿl יעל
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י

172 ḥrb II חרב
172 ,56 ḥrg חרג
172 ,52 ḥrd חרד
173 ,122 ,43 ḥrh I חרה
174 ,173 ḥrh II חרה
173 ḥrk חרך
173 ,86 ḥrm I חרם
173 ḥrm II חרם
173 ḥrp I חרף
173 ḥrp II חרף
173 ḥrp III חרף
173 ,101 ḥrṣ I חרץ
173 ḥrṣ II חרץ
173 ,102 ,101 ḥrq חרק
214 ,174 ,173 ḥrr חרר
174 ḥrš I חרשׁ
174 ḥrš II חרשׁ
174 ḥrt חרת
,106 ,105 ,68–65 ,24 ḥšb חשׁב
174 ,110
175 ḥšh חשׁה
175 ḥšk חשׁך
175 ḥšl חשׁל
175 ,73 ḥšq חשׁק
52 ḥšš חשׁשׁ
175 ,101 ,73 ḥśk חשׂך
175 ,97 ḥśp חשׂף
175 ḥth חתה
175 ḥtk חתך
175 ḥtl חתל
175 ḥtm חתם
175 ḥtn חתן
176 ,165 ḥtp חתף
176 ḥtr חתר
176 ḥtt חתת
176 ṭʾṭʾ טאטא
176 ṭbḥ טבח
176 ,126 ṭbl טבל
176 ṭbʿ טבע
176 ,121 ṭhr טהר
,120 ,117 ,49–47 ,18 ṭwb טוב
393 ,181 ,176
177 ṭwh טוה
177 ṭwḥ טוח
177 ṭwl טול
177 ṭwś טושׂ
177 ṭḥh טחה
177 ṭḥḥ טחח
177 ṭḥn טחן
177 ṭlʾ טלא
177 ṭll טלל
177 ṭmʾ טמא
177 ṭmh טמה
178 ,177 ,54 ṭmn טמן
178 ṭnp טנף
297 ,178 ṭʿh טעה

ט

שורשים
201 ,18 mḥṣ מחץ
201 ,18 mḥq מחק
201 ,31 mṭr מטר
201 ,200 mkk מכך
201 ,59 ,58 mkr מכר
202 ,114 ,97 ,95 ,11 mlʾ מלא
202 mlḥ I מלח
202 mlḥ II מלח
202 ,121 mlṭ מלט
203 ,122 ,90–88 ,4 mlk I מלך
392 ,203 mlk II מלך
203 ,132 mll I מלל
203 ,200 mll II מלל
203 mll III מלל
203 ,101 mll IV מלל
203 mlṣ מלץ
203 mlq מלק
203 ,88 ,67 mnh מנה
203 ,120 ,101 ,100 mnʿ מנע
204 msh מסה
204 msk מסך
207 ,204 ,199 ,25 mss מסס
204 msr מסר
204 mʿd מעד
204 mʿṭ מעט
204 ,116 mʿl מעל
,110 ,109 ,53 ,47 ,28 mṣʾ מצא
205 ,204 ,120
205 mṣh מצה
205 mṣṣ מצץ
205 mrʾ I מרא
205 mrʾ II מרא
205 ,123 ,122 ,116 ,42 mrd מרד
206 ,205 ,42 mrh מרה
205 mrḥ מרח
205 mrṭ מרט
206 mrq מרק
206 ,48 ,38 mrr I מרר
206 ,205 mrr II מרר
206 mšh משׁה
206 mšḥ משׁח
206 ,102 ,79 mšk משׁך
206 ,67 mšl I משׁל
207 ,90 ,32 ,4 mšl II משׁל
207 ,201 ,182 mšš משׁשׁ
207 ,204 mśś משׂשׂ
207 mtḥ מתח
207 ,48 mtq מתק
207
207
207
207
207 ,134
207
207
208

nʾh נאה
nʾm נאם
nʾp נאף
nʾṣ נאץ
nʾq נאק
nʾr נאר
nbʾ נבא
nbḥ נבח

196 lhm להם
196 lwh I לוה
196 lwh II לוה
196 lwz לוז
196 ,195 lwṭ לוט
196 ,60 lwn לון
196 lwš לושׁ
196 lḥk לחך
196 ,123 ,116 ,39 ,26 lḥm I לחם
196 ,34 lḥm II לחם
197 lḥṣ לחץ
197 lḥš לחשׁ
197 lṭš לטשׁ
197 lyn לין
197 lyṣ ליץ
197 lkd לכד
197 ,115 ,11 lmd למד
198 lʿb לעב
198 lʿg לעג
198 lʿz לעז
198 lʿṭ לעט
198 lʿʿ I לעע
236 ,198 lʿʿ II לעע
198 lpt לפת
,126 ,121 ,120 ,77 ,58 ,7 lqḥ לקח
198
198 lqṭ לקט
199 lqq לקק
199 lqš לקשׁ
199 lšn לשׁן

נ

199 mʾn מאן
199 ,74 mʾs I מאס
204 ,199 mʾs II מאס
199 mʾr מאר
199 mgn מגן
199 mgr מגר
200 ,199 mdd מדד
200 mhh מההּ
200 mhl מהל
200 ,104 ,56 mhr I מהר
200 mhr II מהר
200 mwg מוג
200 ,199 mwd מוד
200 mwṭ מוט
201 ,200 mwk מוך
203 ,200 mwl I מול
200 mwl II מול
200 mwq מוק
200 ,182 ,116 mwr מור
207 ,201 mwš I מושׁ
201 mwš II מושׁ
201 mwt מות
201 ,101 ,77 mḥʾ מחא
201 ,109 mḥh I מחה
201 mḥh II מחה
201 mḥh III מחה
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מ

191 klʾ II כלא
191 ,109 ,105 klh I כלה
191 klh II כלה
191 kll כלל
191 ,51 ,25 klm כלם
191 kmh כמהּ
191 kms כמס
191 kmr כמר
191 knh כנה
191 kns כנס
192 ,119 ,23 knʿ כנע
192 knp כנף
192 ,97–95 ,93 ,24 ksh כסה
192 ksḥ כסח
192 ksl כסל
192 ksm כסם
192 kss כסס
192 ksp כסף
192 ,51 ,50 kʿs כעס
192 kph כפה
192 kpl כפל
192 kpn כפן
193 kpp כפף
193 kpr כפר
193 ,189 kpš כפשׁ
193 krbl כרבל
193 krh I כרה
193 ,59 krh II כרה
193 krh III כרה
193 krsm כרסם
193 krʿ כרע
193 krr כרר
193 ,126 ,121 ,26 krt כרת
194 kšl כשׁל
194 kšp כשׁף
194 ,120 kšr כשׁר
194 kśh כשׂה
194 ktb כתב
194 ktm כתם
194 ktr I כתר
194 ktr II כתר
194 ktr III כתר
195 ktš כתשׁ
195 ktt כתת
195 ,132 lʾh לאה
196 ,195 lʾṭ לאט
195 lbb I לבב
195 lbb II לבב
195 lbṭ לבט
195 lbn I לבן
195 ,31 lbn II לבן
,98–96 ,92 ,31 ,30 ,11 lbš לבשׁ
195
195 lhh להה
195 lhh לההּ
196 lhṭ להט

ל

מפתחות
221 ,63–61 ,46 ,34 nśʾ נשׂא
222 ,75 nśg נשׂג
222 nśq נשׂק
58 ntn נתו
222 ntḥ נתח
223 ntk נתך
,39 ,33 ,28 ,23 ,12 ,8 ,4 ntn נתן
,111 ,110 ,102 ,100–97 ,59 ,58
223 ,120 ,119 ,114
224 nts נתס
224 ntʿ נתע
224 ntṣ נתץ
224 ,121 ntq נתק
224 ntr I נתר
224 ntr II נתר
224 ntš נתשׁ
224 sʾn סאן
225 sbʾ סבא
225 sbb סבב
225 sbk סבך
225 sbl סבל
225 ,155 sgd סגד
227 ,225 ,58 sgr סגר
292 ,226 ,57 swg I סוג
226 swg II סוג
226 swk I סוך
292 ,226 swk II סוך
226 swk III סוך
226 swp סוף
292 ,226 ,97 ,57 swr סור
227 swt סות
227 sḥb סחב
227 sḥh סחה
227 sḥp סחף
227 sḥr סחר
36 syʿ סיע
293 ,227 ,93 ,36 skk I סכך
227 ,217 skk II סכך
227 ,104 skl סכל
227 skn סכן
227 ,225 skr סכר
289 ,228 skt סכת
228 slʾ סלא
228 sld סלד
228 slh I סלה
228 slh II סלה
228 slḥ סלח
228 sll סלל
228 slp סלף
228 slq סלק
228 smk סמך
228 smr סמר
228 sʿd סעד
228 sʿh סעה
228 sʿp סעף
294 ,228 sʿr סער

ס

215 ,91 nṭʿ נטע
215 ,95 ,94 nṭp נטף
219 ,215 nṭr נטר
215 nṭš נטשׁ
215 nyn נין
215 nyr ניר
215 nkʾ נכא
215 ,101 ,78 ,77 ,33 ,13 nkh נכה
216 nkr נכר
216 nlh נלה
216 nsh נסה
216 nsḥ נסח
216 ,85 nsk I נסך
227 ,217 nsk II נסך
217 nss I נסס
253 ,217 nss II נסס
217 nsʿ נסע
217 nʿl I נעל
217 nʿl II נעל
217 ,48 nʿm נעם
217 nʿr I נער
217 nʿr II נער
244 ,217 ,184 npḥ נפח
218 ,117 ,57 npl נפל
247 ,218 npṣ I נפץ
244 ,218 ,18 npṣ II נפץ
218 npš נפשׁ
218 nṣʾ נצא
218 ,184 nṣb נצב
219 nṣh I נצה
219 ,213 nṣh II נצה
219 nṣḥ נצח
219 ,121 ,117 ,97 ,12 nṣl נצל
253 ,219 nṣṣ נצץ
219 ,215 nṣr נצר
256 ,219 nqb נקב
219 nqh נקה
220 nqm נקם
220 ,185 ,18 nqʿ נקע
220 nqp I נקף
220 nqp II נקף
220 nqr נקר
220 ,185 nqš נקשׁ
220 nšʾ I נשׁא
221 ,220 nšʾ II נשׁא
279 ,220 ,37 nšʾ III נשׁא
221 ,220 nšb נשׁב
220 nšh I נשׁה
221 ,220 nšh II נשׁה
221 nšk I נשׁך
221 nšk II נשׁך
221 ,98 nšl נשׁל
221 nšm נשׁם
221 ,220 nšp נשׁף
221 ,41 nšq I נשׁק
221 nšq II נשׁק
221 nšt נשׁת
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208 ,115 ,63–61 nbṭ נבט
208 nbl I נבל
208 nbl II נבל
208 nbʿ נבע
,119 ,118 ,88 ,60 ,38 ,12 ngd נגד
208
208 ngh נגהּ
208 ngḥ נגח
208 ngn נגן
209 ,77 ,41 ngʿ נגע
209 ,120 ,119 ,23 ngp נגף
209 ,94 ngr נגר
209 ,124 ,56 ngš נגשׁ
210 ngś נגשׂ
210 ndʾ נדא
210 ndb נדב
211 ,210 ndd נדד
210 ndh נדה
210 ,151 ndḥ I נדח
210 ndḥ II נדח
210 ndp נדף
210 ,61 ndr נדר
211 ,102 ,90 nhg I נהג
211 nhg II נהג
211 ,52 nhh I נהה
211 nhh II נהה
211 nhl נהל
211 nhm נהם
211 nhq נהק
211 nhr I נהר
211 nhr II נהר
211 nwʾ נוא
211 nwb נוב
211 ,210 ,101 ,57 ,52 nwd נוד
212 nwh I נוה
212 nwh II נוה
212 ,53 ,48 nwḥ נוח
212 nwṭ נוט
212 nwm נום
212 nws נוס
212 ,101 ,57 nwʿ נוע
213 ,118 ,101 ,84 nwp I נוף
213 nwp II נוף
219 ,213 nwṣ נוץ
213 ,134 nwš נושׁ
213 nzh נזה
213 ,94 nzl נזל
213 nzr נזר
213 nḥh נחה
213 nḥl נחל
214 ,53 ,52 nḥm נחם
214 nḥṣ נחץ
214 ,174 nḥr נחר
214 nḥš נחשׁ
214 nḥt נחת
214 ,101 ,63 ,57 nṭh נטה
215 nṭl נטל

שורשים
240 ʿrl ערל
240 ʿrm I ערם
240 ʿrm II ערם
273 ,241 ,94 ʿrp I ערף
241 ʿrp II ערף
241 ,52 ʿrṣ ערץ
241 ʿrq ערק
241 ,240 ʿrr ערר
,273 ,245 ,227 ,145 ʿśh I עשׁה
276
241 ʿšn עשׁן
241 ʿšq I עשׁק
241 ʿšq II עשׁק
241 ʿšr עשׁר
241 ʿšš עשׁשׁ
241 ʿšt I עשׁת
241 ʿšt II עשׁת
,47 ,46 ,43 ,41 ,40 ,35 ʿśh I עשׂה
,123 ,117 ,111 ,110 ,104 ,49
242 ,241 ,183
242 ʿśh II עשׂה
242 ʿśq עשׂק
242 ʿśr עשׂר
242 ʿtd עתד
242 ʿtm עתם
242 ʿtq עתק
242 ʿtr I עתר
243 ʿtr II עתר
243 pʾh פאה
243 pʾr I פאר
243 ,46 pʾr II פאר
243 ,43 ,42 ,40 pgʿ פגע
243 pgr פגר
243 ,42 pgš פגשׁ
244 ,243 pdh פדה
244 ,243 pdʿ פדע
244 pwg פוג
244 ,217 pwḥ I פוח
244 ,116 pwḥ II פוח
244 ,218 ,54 ,18 pwṣ פוץ
244 pwq I פוק
244 pwq II פוק
250 ,244 pwr פור
244 pwš פושׁ
244 pzz I פזז
244 pzz II פזז
244 ,138 ,54 pzr פזר
244 ,50 pḥd פחד
245 pḥz פחז
245 pḥḥ פחח
245 ,101 pṭr פטר
245 pkh פכה
245 ,104 plʾ פלא
245 plg פלג
245 ,55 plh פלה
245 plḥ פלח

פ

234 ,36 ʿṭp I עטף
234 ʿṭp II עטף
234 ,36 ʿṭr עטר
234 ʿyṭ עיט
235 ʿyn עין
235 ,183 ʿyp עיף
235 ,101 ʿks עכס
235 ʿkr עכר
235 ,84 ,83 ,57 ʿlh עלה
236 ,235 ,18 ʿlz עלז
236 ʿll I עלל
236 ʿll II עלל
236 ʿlm עלם
236 ,235 ,18 ʿls עלס
236 ,198 ʿlʿ עלע
236 ʿlp עלף
236 ,235 ,18 ʿlṣ עלץ
236 ,122 ,53 ʿmd עמד
237 ʿml עמל
237 ʿmm עמם
237 ʿms עמס
237 ʿmq עמק
237 ʿmr I עמר
237 ʿmr II עמר
237 ʿmś עמשׂ
237 ʿng ענג
237 ,98 ʿnd ענד
237 ,116 ,106 ,65 ,11 ʿnh I ענה
237 ʿnh II ענה
238 ʿnh III ענה
238 ,87 ʿnh IV ענה
238 ʿnn ענן
238 ,4 ʿnq ענק
238 ʿnš ענשׁ
238 ʿss עסס
238 ʿpl עפל
238 ʿpr עפר
238 ʿṣb I עצב
238 ,52 ʿṣb II עצב
239 ,238 ,101 ʿṣh עצה
238 ʿṣl עצל
238 ʿṣm I עצם
239 ʿṣm II עצם
239 ,238 ,101 ʿṣm III עצם
239 ʿṣr עצר
239 ʿqb עקב
239 ʿqd עקד
239 ʿql עקל
239 ,121 ʿqr עקר
239 ʿqš עקשׁ
239 ʿrb I ערב
240 ʿrb II ערב
240 ʿrb III ערב
240 ʿrb IV ערב
240 ʿrg ערג
241 ,240 ʿrh ערה
240 ,41–38 ʿrk ערך
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229 ,53 spd ספד
229 sph ספה
229 spḥ ספח
294 ,229 spn ספן
229 spp ספף
294 ,229 ,101 spq I ספק
229 spq II ספק
229 ,4 spr ספר
230 ,100 rgm סקל
230 srḥ I סרח
230 srḥ II סרח
295 ,230 srp סרף
230 srr סרר
295 ,230 stm סתם
230 str סתר
392 ,230 ʿbd עבד
231 ʿbh עבה
231 ʿbṭ I עבט
231 ʿbṭ II עבט
231 ʿbr I עבר
231 ,51 ʿbr II עבר
231 ʿbš עבשׁ
231 ʿbt עבת
231 ʿgb עגב
231 ʿgm עגם
231 ʿgn עגן
232 ʿdh I עדה
232 ʿdh II עדה
232 ʿdn עדן
232 ʿdp עדף
232 ʿdr I עדר
232 ʿdr II עדר
234 ,232 ʿdr III עדר
232 ʿwb עוב
232 ʿwg עוג
232 ʿwd I עוד
232 ,117 ,116 ,65 ,60 ʿwd II עוד
232 ʿwh עוה
232 ʿwz עוז
233 ʿwl עול
233 ʿwn עון
233 ,183 ,57 ʿwp עוף
233 ,183 ʿwṣ עוץ
233 ʿwq עוק
233 ʿwr I עור
233 ʿwr II עור
233 ʿwš עושׁ
233 ʿwt I עות
233 ʿwt II עות
233 ,6 ʿzb I עזב
234 ʿzb II עזב
234 ,183 ,101 ,46 ʿzz עזז
234 ʿzq עזק
234 ,232 ,43 ,40 ,39 ,36 ʿzr עזר
234 ,183 ,98 ʿṭh I עטה
234 ʿṭh II עטה

ע

מפתחות
256 ṣrʿ צרע
256 ṣrp צרף
256 ,254 ,48 ṣrr I צרר
256 ,254 ,30 ṣrr II צרר
256 ṣrr III צרר
256 ,219 qbb קבב
256 qbl קבל
257 qbʿ קבע
257 qbṣ קבץ
257 qbr קבר
257 qdd קדד
257 ,24 qdḥ קדח
257 qdm קדם
257 qdr קדר
257 ,86 ,39 qdš קדשׁ
258 qhh קהה
258 ,54 qhl קהל
258 qwh I קוה
258 qwh II קוה
259 ,258 qwṭ I קוט
258 qwṭ II קוט
,123 ,122 ,116 ,42 ,30 qwm קום
258
259 ,258 qwṣ קוץ
259 qwr קור
259 ,185 qwš קושׁ
259 qṭl קטל
259 qṭn קטן
259 qṭp קטף
259 ,85 qṭr קטר
260 qyʾ קיא
260 ,52 qyn קין
260 qyṣ I קיץ
260 ,185 qyṣ II קיץ
260 qlh I קלה
260 qlh II קלה
260 qlṭ קלט
260 ,116 ,72 ,47 qll קלל
260 qls קלס
261 ,102 qlʿ I קלע
261 qlʿ II קלע
261 qmṭ קמט
261 qml קמל
261 qmṣ קמץ
261 ,31 qnʾ קנא
261 ,120 ,59 qnh קנה
261 qnn קנן
261 qsm קסם
261 qss קסס
261 qpʾ קפא
261 qpd קפד
262 ,101 qpṣ I קפץ
262 qpṣ II קפץ
262 qṣb קצב
262 qṣh קצה
262 qṣʿ קצע

ק

252 ṣbʾ צבא
252 ṣbh צבה
252 ṣbṭ צבט
252 ṣbr צבר
253 ,252 ṣdh I צדה
252 ṣdh II צדה
252 ṣdq צדק
252 ṣhb צהב
252 ṣhl I צהל
252 ṣhl II צהל
253 ṣhr צהר
253 ,252 ṣwd צוד
,122 ,107 ,60 ,12 ,11 ṣwh צוה
253
253 ṣwḥ צוח
253 ṣwm צום
253 ṣwp צוף
253 ,219 ,217 ṣwṣ I צוץ
253 ṣwṣ II צוץ
253 ,38 ṣwq I צוק
253 ,184 ṣwq II צוק
256 ,253 ṣwr I צור
256 ,254 ,30 ṣwr II צור
254 ,184 ṣwr III צור
254 ,185 ,99 ṣwt צות
254 ṣḥḥ צחח
292 ,254 ṣḥq צחק
254 ṣyd ציד
254 ṣlh צלה
254 ṣlḥ צלח
254 ṣll I צלל
254 ṣll II צלל
254 ṣll III צלל
254 ṣlʿ צלע
254 ṣmʾ צמא
254 ṣmd צמד
254 ṣmḥ צמח
255 ṣmq צמק
255 ṣmt צמת
255 ṣnḥ צנח
255 ṣnʿ צנע
255 ṣnp I צנף
255 ṣnp II צנף
255 ṣʿd צעד
255 ṣʿh צעה
255 ,178 ṣʿn צען
255 ,161 ,160 ,61 ,38 ṣʿq צעק
255 ṣʿr צער
255 ṣpd צפד
255 ,117 ,62 ṣph I צפה
255 ,92 ,11 ṣph II צפה
256 ,255 ṣpn צפן
256 ṣpp צפף
256 ṣpr צפר
256 ,161 ṣrb צרב
256 ṣrḥ צרח
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צ

245 plṭ פלט
246 ,119 ,118 ,60 ,32 pll פלל
246 pls פלס
246 plṣ פלץ
246 plš פלשׁ
246 ,81 ,57 pnh פנה
246 pnq פנק
246 psg פסג
246 psḥ פסח
246 psl פסל
246 pss פסס
246 pʿh פעה
247 pʿl פעל
247 pʿm פעם
247 ,101 pʿr פער
247 ,101 pṣh פצה
247 pṣḥ I פצח
247 pṣḥ II פצח
247 pṣl פצל
247 pṣm פצם
247 pṣʿ פצע
247 ,218 pṣṣ פצץ
250 ,247 pṣr פצר
,141 ,122 ,116 ,88 ,58 pqd פקד
248 ,247
248 pqḥ פקח
249 ,248 prʾ פרא
248 ,121 ,117 ,55 ,19 prd פרד
249 ,248 prh פרה
249 prḥ I פרח
249 prḥ II פרח
249 prṭ פרט
249 prm פרם
249 prs פרס
249 prʿ פרע
249 prṣ I פרץ
250 ,247 prṣ II פרץ
250 ,97 prq פרק
250 prr I פרר
250 ,244 prr II פרר
250 prš I פרשׁ
250 prš II פרשׁ
250 pršz פרשׁז
250 ,101 ,54 prś פרשׂ
250 pšḥ פשׁח
251 ,122 ,97 ,92 pšṭ פשׁט
251 ,116 ,32 ,12 pšʿ פשׁע
251 pśh פשׂה
251 pśʿ פשׂע
251 ,101 pśq פשׂק
251 pth I פתה
251 pth II פתה
251 ,97 ptḥ I פתח
252 ptḥ II פתח
297 ,252 ptl פתל
252 ptr פתר
252 ptt פתת

שורשים
274 rṣʾ II רצא
274 ,103 ,79 ,73 ,72 rṣh רצה
275 rṣḥ רצח
275 rṣʿ רצע
275 rṣp רצף
275 ,273 rṣṣ רצץ
275 rqb רקב
275 rqd רקד
275 rqḥ רקח
275 rqm רקם
275 ,101 rqʿ רקע
276 ,186 rqq רקק
276 ršm רשׁם
276 ,104 ršʿ רשׁע
276 ršš רשׁשׁ
276 rtḥ רתח
276 rtm רתם
276 rtq רתק
שׁ
276 šʾb שׁאב
276 šʾg שׁאג
276 šʾh I שׁאה
276 šʾh II שׁאה
276 šʾh III שׁאה
,83–80 ,60 ,40 ,39 ,12 šʾl שׁאל
276 ,106 ,105
277 šʾn שׁאן
277 šʾp I שׁאף
280 ,277 šʾp II שׁאף
277 ,109 šʾr שׁאר
277 šbh שׁבה
277 šbḥ I שׁבח
277 šbḥ II שׁבח
277 ,72 ,61 ,32 ,29 ,28 šbʿ שׁבע
278 šbṣ שׁבץ
278 ,7 šbr I שׁבר
278 ,59 ,25 šbr II שׁבר
278 šbt שׁבת
278 šgg שׁגג
278 šgh שׁגה
278 šgḥ שׁגח
282 ,278 ,123 šgl שׁגל
279 ,122 šgʿ שׁגע
279 ,101 šdd שׁדד
279 ,220 šwʾ שׁוא
279 ,125 ,103 ,55 ,11 šwb שׁוב
280 šwh I שׁוה
280 šwh II שׁוה
281 ,280 šwḥ שׁוח
280 ,57 šwṭ I שׁוט
280 šwṭ II שׁוט
280 šwṭ III שׁוט
280 šwʿ שׁוע
280 ,277 šwp שׁוף
289 ,280 šwq שׁוק
280 ,88 šwr I שׁור
281 šwr II שׁור

272 ,269 rwn רון
269 rwʿ רוע
274 ,269 ,113 ,57 rwṣ רוץ
269 rwš רושׁ
269 rzh רזה
270 rzm רזם
270 ,101 ,46 rḥb רחב
394 ,270 ,43 rḥm רחם
270 rḥp רחף
270 ,24 rḥṣ רחץ
270 ,121 ,56 rḥq רחק
270 rḥš רחשׁ
270 rṭb רטב
270 ,186 rṭh רטה
270 rṭpš רטפשׁ
270 rṭš רטשׁ
270 ,116 ,39 ,26 ryb ריב
271 ryq ריק
271 ryr ריר
271 ,30 rkb רכב
271 rkk רכך
271 rks רכס
271 rkš רכשׁ
271 rmh I רמה
271 rmh II רמה
271 ,269 rmm I רמם
271 ,93 rmm II רמם
271 rms רמס
272 ,94 ,93 rmś רמשׂ
272 rnh רנה
272 ,269 ,87 rnn רנן
272 rss רסס
272 rʿb רעב
272 rʿd רעד
272 ,90 ,25 rʿh I רעה
272 rʿh II רעה
272 rʿl רעל
272 ,102 rʿm I רעם
273 rʿm II רעם
273 rʿn רען
,104 ,49–47 ,42 ,41 rʿʿ I רעע
273 ,120
275 ,273 rʿʿ II רעע
273 ,241 ,95 ,94 rʿp רעף
275 ,273 rʿṣ רעץ
273 rʿš I רעשׁ
273 rʿš II רעשׁ
274 ,273 ,43 ,39 ,36 rpʾ I רפא
274 rpʾ II רפא
274 rpd רפד
274 ,273 rph I רפה
274 ,78 rph II רפה
274 rps רפס
274 rpp רפף
274 rpq רפק
274 rpś רפשׂ
274 ,269 rṣʾ I רצא
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,262 ,122 ,51 ,50 ,44

qṣp קצף

393
262 qṣṣ קצץ
262 ,91 qṣr I קצר
262 qṣr II קצר
,102 ,88 ,83 ,35 ,34 ,12 qrʾ I קרא
262 ,115 ,114 ,112 ,111
264 ,263 qrʾ II קרא
263 ,118 ,83 ,56 qrb קרב
264 ,263 qrh I קרה
264 qrh II קרה
264 ,53 qrḥ קרח
264 qrm קרם
264 qrn קרן
264 qrs קרס
264 ,121 ,7 qrʿ קרע
264 ,101 qrṣ קרץ
264 qrr I קרר
264 qrr II קרר
264 ,64 ,63 qšb קשׁב
265 ,105 ,104 qšh קשׁה
265 qšḥ קשׁח
265 ,122 qšr קשׁר
265 qšš I קשׁשׁ
265 qšš II קשׁשׁ
,66 ,65 ,63–61 ,35 ,6 ,5 rʾh ראה
,221 ,117–115 ,110 ,108–106
392 ,265 ,222
269 ,266 rʾm ראם
266 ,18 rbb I רבב
266 rbb II רבב
266 rbd רבד
266 ,104 ,18 rbh I רבה
266 rbh II רבה
266 rbk רבך
267 ,266 rbʿ I רבע
267 rbʿ II רבע
267 ,266 ,25 rbṣ רבץ
267 ,29 rgz רגז
267 rgl רגל
267 ,102 ,100 ,92 rgm רגם
267 rgn רגן
267 rgʿ I רגע
267 rgʿ II רגע
267 ,50 rgš רגשׁ
267 rdd רדד
267 ,90 rdh I רדה
268 rdh II רדה
268 rdm רדם
268 ,115 ,113 rdp רדף
268 rhb רהב
268 rwd רוד
268 ,186 rwh רוה
268 ,62 ,48 rwḥ רוח
,102 ,101 ,84 ,83 ,46 rwm רום
271 ,269 ,266

ר

מפתחות
292 śṭn שׂטן
292 śyb שׂיב
292 śyd שׂיד
292 ,107 śyḥ שׂיח
,110 ,99–97 ,59 ,54 śym שׂים
293 ,188 ,117 ,111
293 ,227 śkk שׂכך
293 ,65 ,64 śkl I שׂכל
293 śkl II שׂכל
293 ,59 śkr שׂכר
293 śmʾl שׂמאל
293 ,126 ,124 ,72 ,50 śmḥ שׂמח
294 ,105 śnʾ שׂנא
294 śʿr I שׂער
294 ,228 śʿr II שׂער
294 śʿr III שׂער
294 śpḥ שׂפח
294 ,229 śpn שׂפן
294 ,229 śpq I שׂפק
294 śpq II שׂפק
294 śqd שׂקד
294 ,101 śqr שׂקר
294 śrg שׂרג
294 śrd שׂרד
294 ,292 śrh שׂרה
294 śrṭ שׂרט
294 śrk שׂרך
294 śrʿ שׂרע
295 ,230 ,99 śrp שׂרף
295 ,292 ,90 śrr שׂרר
295 ,230 śtm שׂתם
295 śtr שׂתר
295 tʾb I תאב
297 ,295 tʾb II תאב
295 tʾh תאה
130 tʾh I תאה
295 tʾm תאם
295 tʾr תאר
295 twh I תוה
295 twh II תוה
295 twr תור
295 tzz תזז
296 tkh תכה
296 tkn תכן
296 tlʾ תלא
296 tlh תלה
296 ,158 ,116 tll תלל
296 tlʿ תלע
296 tmh תמהּ
296 ,79–75 ,40 tmk תמך
296 tmm תמם
296 tnh I תנה
297 tnh II תנה
297 ,295 ,104 tʿb תעב
297 ,178 ,57 tʿh תעה
297 tʿʿ תעע

ת

288 ,62 ,61 šʿh שׁעה
288 ,42 šʿn שׁען
288 šʿʿ I שׁעע
288 šʿʿ II שׁעע
288 šʿr שׁער
288 šph שׁפה
288 ,117 ,44 ,43 ,12 špṭ שׁפט
288 ,44 špk שׁפך
289 špl שׁפל
289 ,48 špr שׁפר
289 špt שׁפת
289 šqd שׁקד
289 ,280 ,24 šqh שׁקה
289 ,228 šqṭ שׁקט
289 šql שׁקל
289 šqʿ שׁקע
290 ,61 šqp שׁקף
290 šqṣ שׁקץ
290 šqq I שׁקק
290 šqq II שׁקק
290 ,116 ,70 šqr שׁקר
290 šrh שׁרה
290 ,94 ,93 šrṣ שׁרץ
290 šrq שׁרק
290 šrr שׁרר
290 šrš שׁרשׁ
290 šrt שׁרת
290 ššʾ שׁשׁא
291 ššh שׁשׁה
291 ,287 šśh שׁשׂה
291 ,24 ,6 šth שׁתה
291 štl שׁתל
291 ,282 štn שׁתן
291 štʿ שׁתע
291 štq שׁתק
שׂ
291 śbʿ שׂבע
291 śbr שׂבר
291 śgʾ שׂגא
291 śgb שׂגב
291 śgg שׂגג
291 śgh שׂגה
291 śdd שׂדד
292 ,226 śwg שׂוג
292 śwḥ שׂוח
292 śwṭ שׂוט
292 ,226 śwk שׂוך
295 ,292 śwr I שׂור
294 ,292 śwr II שׂור
292 ,226 śwr III שׂור
292 śwr IV שׂור
292 ,122 ,51 ,42 ,31 śwś שׂושׂ
292 ,57 śḥh שׂחה
292 śḥṭ שׂחט
292 ,254 śḥq שׂחק
292 śṭh שׂטה
292 śṭm שׂטם
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281 šzp שׁזף
281 šzr שׁזר
281 šḥd שׁחד
,257 ,164 ,155 ,86
šḥh שׁחה
282–280
281 šḥḥ שׁחח
281 šḥṭ I שׁחט
281 šḥṭ II שׁחט
281 šḥq שׁחק
281 šḥr I שׁחר
281 šḥr II שׁחר
281 šḥr III שׁחר
281 ,104 šḥt שׁחת
281 šṭḥ שׁטח
281 šṭp שׁטף
282 ,281 šyḥ שׁיח
291 ,282 šyn שׁין
282 ,88 ,87 ,61 šyr שׁיר
282 šyt שׁית
282 ,124 ,123 škb שׁכב
282 škh שׁכה
282 škḥ שׁכח
283 škk שׁכך
283 ,194 škl שׁכל
283 škm שׁכם
283 ,53 ,25 škn שׁכן
283 škr שׁכר
283 šlb שׁלב
283 šlg שׁלג
283 šlh I שׁלה
284 šlh II שׁלה
,115 ,114 ,99 ,83 ,12 šlḥ שׁלח
284
284 ,90 šlṭ שׁלט
284 šlk שׁלך
284 šll I שׁלל
284 ,101 šll II שׁלל
285 ,43 ,26 šlm שׁלם
285 šlp שׁלף
285 ,105 šlš שׁלשׁ
285 šmd שׁמד
285 šmṭ שׁמט
285 ,187 šmm שׁמם
286 šmn שׁמן
,64–62 ,60 ,35 ,7 ,6 ,4 šmʿ שׁמע
394 ,286 ,117 ,115 ,102
287 ,30 ,12 šmr שׁמר
287 šnʾ שׁנא
287 šnh I שׁנה
287 ,105 ,104 šnh II שׁנה
287 šnn I שׁנן
287 šnn II שׁנן
287 šns שׁנס
291 ,288 ,287 šsh שׁסה
288 ,287 šss שׁסס
288 šsʿ שׁסע
288 šsp שׁסף

שורשים
תפל tpl

297 ,252

תפף tpp

297

תקע 297 ,102 ,101 tqʿ
תקף 298 tqp
תרגם 298 trgm

תפר 297 tpr
תפשׂ 297 ,78–75 tpś
תקן 297 tqn

פניקית
א

ב

ג

ד

ה

ח

ט
י

אדר ʾdr
אכל ʾkl
אמר ʾmr
אסר ʾsr
ארי ʾry
ארך ʾrk

298 ,46
298
298
298
298
298

בוא 298 bwʾ
בני 298 bny
בקש 298 bqš
ברח 298 brḥ
ברך 299 ,71 brk
גזל gzl
גלי gly
דבר dbr
דרך drk

299
299

חוי ḥwy
חזי ḥzy
חמד ḥmd
חנן ḥnn
חסף ḥsp

299
299
300
300
300

טנא ṭnʾ

300

ילד yld

יסף 300 ysp
ירד 300 yrd
ישב 392 ,300 yšb
יתן 300 ytn
כ

ל

מ

299
299

הלך 299 hlk
הלם 299 hlm
הפך 299 hpk

300

עבר 301 ʿbr
עלי 302 ʿly
עמס 302 ʿms
עני 302 ʿny
ערי 302 ,97 ʿry

נ

ס

ע

כבד 300 kbd
כון 300 kwn
כסי 300 ,96 ksy
כרת 300 krt
לון 299 lwn
לחם 300 lḥm
מגן 300 mgn
מחי 301 mḥy
מלא 301 mlʾ
מלך 301 ,88 mlk
מצא 301 mṣʾ
משל 301 mšl
נזק nzq
נחל nḥl
נטע nṭʿ
נסע nsʿ
נעל nʿl
נשא nśʾ

301
301
301
301
301
301

סבב 301 sbb
סגר 301 sgr
סור 301 swr
סרח 301 srḥ
עבד ʿbd

פ

ק

ר

פוק 302 pwq
פיד 302 pyd
פעל 302 pʿl
פתח 302 ,97 ptḥ
קבב 302 qbb
קבר 302 qbr
קני 302 qny
קצי 302 qṣy
קרא 302 ,123 qrʾ
רגז 302 rgz
רחב 303 rḥb

ש

שבר šbr
שחת šḥt
שים śym
שית šyt
שכב škb
שכר śkr
שלח šlḥ
שמע šmʿ
שמר šmr
שתע štʿ

ת

392 ,301

303
303
303
303
303
303
303
303 ,62
303
303

תמך 303 ,77 tmk
תרק 303 trq

לשונות עבר הירדן המזרחי :מואבית ,עמונית ,אדומית
א

אבד 303 ʾbd
אחז 303 ʾḥz
אמר 303 ʾmr
אנף 304 ,51 ʾnp

ג

ב
בני bny

304

גיל gyl

ברך brk

304

גרש grš
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304
304

מפתחות
ה

ח

י

כ

הלך hlk
הרג hrg
חמר ḥmr
חרם ḥrm

304
304
304
304

יסף 304 ysp
ירא 305 yrʾ
ירד 304 yrd
ירש 304 yrš
ישב 304 yšb
ישע 304 yšʿ
כרי kry

304

כרת krt

ל

מ

נ

ס

304

לחם 304 lḥm
לקח 304 lqḥ
מות 305 mwt
מלך 305 ,89 ,88 mlk
נדר 305 ndr
נשא 305 nśʾ
נתן 305 ntn
סבב sbb

305

סחב sḥb

ע

ר

305

עמר 305 ʿmr
ענו 305 ʿnw
עשי 305 ʿśy
ראי 305 ,62 rʾy
רום 305 rwm
רחק 305 rḥq

ש
שבי 305 šby
שוב 305 šwb
שמח 305 śmḥ

ארמית
א

ב

אבד ʾbd
אגר ʾgr
אזא ʾzʾ
אזל ʾzl
אחד ʾḥd
אחז ʾḥz
אחר ʾḥr
אכל ʾkl
אכם ʾkm
אלף ʾlp
אמן ʾmn
אמר ʾmr
אנס ʾns
אסר ʾsr
אפי ʾpy
אפך ʾpk
ארך ʾrk
אשד ʾšd
אתי ʾty

306
306
306
306
306
306 ,77
307
307
307
307
307
331 ,307 ,119 ,37
307
307
307
307
307
308
308

באשׁ bʾš
בדר bdr
בהל bhl
בזע bzʿ
בחן bḥn
בטל bṭl
בית byt
בכי bky
בלי bly
בלע blʿ
בני bny
בנס bns
בעי bʿy

308
308
308
308
308
308
308
308 ,52
324 ,308
308
308
309
309

בעל 309 bʿl
בעע 324 ,309 bʿʿ
בצר 309 bṣr
בקר 309 bqr
ברך 309 brk I
ברך 309 ,71 brk II
ג

ד

גבי gby
גבר gbr
גדד gdd
גהן ghn
גוח gwḥ
גזז gzz
גזר gzr
גלי gly
גמר gmr
גנב gnb
גנן gnn
גרי gry
גרס grs
דבח dbḥ
דבק dbq
דבר dbr
דור dwr
דושׁ dwš
דחי dḥy
דחל dḥl
דין dyn
דכי dky
דכר dkr
דלח dlḥ
דלק dlq

310
310 ,46
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
311
311 ,75 ,74
311
311
311
311
313 ,311
311
313 ,311
313 ,311
311
311
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דמי 311 dmy
דנח 311 dnḥ
דני 311 dny
דקק 311 dqq
דרג 311 drg
דרך 311 drk
ה

ז

הדר 312 hdr
הוי 312 hwy I
הוי 312 hwy II
הוך 312 hwk
הום 312 hwm
הלך 312 hlk
הפך 312 hpk
הרי 312 hry
זבן zbn
זהר zhr
זוד zwd
זול zwl
זון zwn
זוע zwʿ
זחל zḥl
זיד zyd
זכי zky
זכר zkr
זמן zmn
זעק zʿq
זקן zqn
זקף zqp
זרע zrʿ
זרף zrp

312 ,59
313
313
313
313
313
313 ,311
313
313 ,311
313 ,311
313
313
313
313
313 ,92
313

שורשים
ח

ט

י

חבז ḥbz
חבל ḥbl
חדי ḥdy
חוב ḥwb
חוט ḥwṭ
חוי ḥwy
חזי ḥzy
חטא ḥṭʾ
חיט ḥyṭ
חיי ḥyy
חכם ḥkm
חלי ḥly
חלל ḥll
חלף ḥlp
חמץ ḥmṣ
חמר ḥmr
חנן ḥnn
חסן ḥsn
חסר ḥsr
חצד ḥṣd
חצל ḥṣl
חצף ḥṣp
חרב ḥrb
חרך ḥrk
חשׁב ḥšb
חשׁח ḥšḥ
חשׁי ḥšy
חשׁל ḥšl
חשׂך ḥśk
חתם ḥtm

314
314
314
314
315 ,314
314 ,119 ,62 ,37
314 ,62
315
315 ,314
315
315
315
315
315
315
315
315 ,119
315
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316

טאב ṭʾb
טוח ṭwḥ
טחן ṭḥn
טיב ṭyb
טלל ṭll
טעם ṭʿm
טען ṭʿn
טרד ṭrd

318–316 ,48
316
317
317 ,316
317
317
317
317

יבל ybl
ידי ydy
ידע ydʿ
יהב yhb
יזף yzp
יחד yḥd
יחט yḥṭ
יטב yṭb
יכל ykl
ילד yld
ילל yll
ימא ymʾ
ימי ymy
יני yny
ינק ynq

317
317 ,119
317 ,65
318
318
318
318
318 ,316 ,48
320 ,318
318
318
319 ,318
319 ,318
319
319

כ

ל

מ

יסף ysp
יסר ysr
יעט yʿṭ
יצב yṣb
יצף yṣp
יקד yqd
יקף yqp
יקר yqr
ירת yrt
ישׁב yšb
ישׁר yšr
יתב ytb
יתר ytr

319 ,74
319
319
319
319
319
319
319
319
392 ,320
320
320
320

כבר kbr
כבשׁ kbš
כדב kdb
כהל khl
כון kwn
כטל kṭl
כלא klʾ
כלי kly
כלל kll
כנשׁ knš
כסא ksʾ
כסי ksy
כפת kpt
כצר kṣr
כרז krz
כרי kry
כשׁר kšr
כתב ktb
כתר ktr
כתשׁ ktš

320
320
320
320 ,318
320
335 ,320
320 ,101
320
320
321
321
321 ,96
321
321
321
321
321
321
321
322

לבשׁ lbš
לדד ldd
לוט lwṭ
לוי lwy
לוץ lwṣ
לושׁ lwš
לחי lḥy
לחם lḥm
לקח lqḥ
לקט lqṭ

322
322
322
322
322
322
322
322
322
322

מגר 322 mgr
מות 323 mwt
מחא 323 mḥʾ
מטא 323 mṭʾ
מלא 323 mlʾ
מלח 323 mlḥ
מלי 323 mly
מלך 323 ,88 mlk I
מלך 323 mlk II
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מלל mll
מני mny
מנע mnʿ
מרד mrd
מרט mrṭ
מרק mrq
מרר mrr
משׁח mšḥ
משׁל mšl

נ

ס

נאב nʾb
נבא nbʾ
נבל nbl
נבע nbʿ
נגד ngd
נגע ngʿ
נדב ndb
נדד ndd
נדשׁ ndš
נוד nwd
נום nwm
נוס nws
נזק nzq
נזר nzr
נחת nḥt
נטח nṭḥ
נטל nṭl
נטר nṭr
ניק nyq
נכי nky
נכת nkt
נסב nsb
נסח nsḥ
נסך nsk
נער nʿr
נפי npy
נפל npl
נפק npq
נצח nṣḥ
נצל nṣl
נצר nṣr
נקי nqy
נקם nqm
נקר nqr
נקשׁ nqš
נשׁי nšy
נשׂא nśʾ
נשׂג nśg
נשׂק nśq
נתן ntn
נתע ntʿ
נתר ntr

323
324
324 ,100
324 ,122
324
324
324
324
324
324
324
324 ,308
324 ,309
324
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
326
327 ,326
326
326
326
326
326
326
326
326
326
326
326
327
327 ,326
327
327
327
327
327
327 ,46
327
327
327
328
328

סבב 328 sbb
סבל 328 sbl
סבר 328 ,68 sbr

מפתחות
339 ršm רשׁם
339 rty רתי
שׁ
339 ,82 ,80 ,40 šʾl שׁאל
340 šʾr שׁאר
340 šbḥ שׁבח
340 šby שׁבי
340 šbq שׁבק
346 ,340 šbr שׁבר
340 šbš שׁבשׁ
340 šgy שׁגי
340 šdk שׁדך
340 šdr שׁדר
340 šhd שׁהד
340 šhl שׁהל
346 ,340 šwb שׁוב
341 šwṭ שׁוט
341 šwy I שׁוי
341 šwy II שׁוי
341 šzb שׁזב
341 šḥd שׁחד
341 šḥṭ שׁחט
341 šḥt שׁחת
341 šyzb שׁיזב
341 šyṣyʾ שׁיציא
341 škb שׁכב
341 škḥ שׁכח
342 škn שׁכן
342 ,115 šlḥ שׁלח
342 ,90 šlṭ שׁלט
342 šly שׁלי
342 šlm שׁלם
343 šmd שׁמד
343 šmm שׁמם
394 ,343 šmʿ שׁמע
343 šmr שׁמר
343 šmš שׁמשׁ
343 šny שׁני
344 šnṣy שׁנצי
344 šnt שׁנת
344 špṭ שׁפט
344 špl שׁפל
344 ,120 ,48 špr שׁפר
344 šqy שׁקי
346 ,344 šql שׁקל
344 šqp שׁקף
344 ,70 ,69 šqr שׁקר
344 šry שׁרי
345 šty שׁתי
345 štq שׁתק

345
345
345
345 ,328
345

שׂ

śbʿ שׂבע
śgʾ שׂגא
śgb שׂגב
śgy שׂגי
śṭm שׂטם

333 pšr פשׁר
333 ptḥ פתח
333 ṣby צבי
334 ,124 ṣbʿ צבע
334 ṣdq צדק
334 ṣwm צום
334 ṣwt צות
334 ṣlḥ I צלח
334 ṣlḥ II צלח
334 ṣly צלי
334 ṣʿy צעי
334 ṣpn צפן
334 ṣrp צרף
334
335
337 ,335 ,320
335
336
336
336
336
336 ,119
336
336
336
336
337
337 ,335

qbl קבל
qwm קום
qṭl קטל
qll קלל
qny קני
qns קנס
qṣp קצף
qṣṣ קצץ
qrʾ קרא
qrb קרב
qry קרי
qrq קרק
qšy קשׁי
qšr קשׁר
qtl קתל

337 rby רבי
337 rgg רגג
337 rgz רגז
337 rgš רגשׁ
337 rdy רדי
337 rhn רהן
337 rwy רוי
337 ,46 rwm רום
338 rwṣ רוץ
338 rwq רוק
394 ,338 ,43 rḥm רחם
338 rḥʿ רחע
338 ,68 rḥṣ רחץ
338 rḥq רחק
338 ,39 ryb ריב
338 rkb רכב
338 rmy I רמי
338 rmy II רמי
338 rʿy רעי
338 rʿʿ רעע
339 rpy רפי
339 rps רפס
339 ,72 rqy רקי
339 ršy רשׁי
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צ

ק

ר

328 sgd סגד
345 ,328 sgy סגי
329 ,328 sgr סגר
328 swp סוף
328 sṭr סטר
328 ,65 skl סכל
329 ,328 skr סכר
329 slq סלק
329 smy סמי
329 smk סמך
329 sʿd סעד
329 spr ספר
329 spt ספת
329 srsr סרסר
329 str I סתר
329 str II סתר
329 ,41 ʿbd עבד
330 ʿbq עבק
330 ʿbr I עבר
330 ʿbr II עבר
330 ʿdy עדי
330 ʿdn עדן
330 ʿdr עדר
330 ʿwr עור
331 ,46 ʿzz עזז
331 ʿyr עיר
331 ʿll עלל
331 ʿmd עמד
331 ʿml עמל
331 ʿmq עמק
331 ,119 ʿny עני
331 ʿpy עפי
331 ʿqp עקף
331 ʿqr עקר
332 ʿrb ערב
332 ʿrk ערך
332 ʿrq ערק
332 ʿrr ערר
332 ʿšq עשׁק
332 ʾšt עשׁת
332 ʿtd עתד
332 ,42
332
332
332
332
333
333
333
333
333
333
333
333

pgʿ פגע
pdy פדי
pṭr פטר
plg פלג
plḥ פלח
pny פני
pṣl פצל
pqd פקד
pqḥ פקח
prs פרס
prʿ פרע
prq פרק
prš פרשׁ

ע

פ

שורשים
שׂים 345 śym
שׂכל 346 śkl
שׂכר 346 śkr
שׂנא 346 śnʾ
שׂרף 346 śrp

ת

תלי tly
תקל tql
תקן tqn
תקף tqp
תרך trk

תבר 346 ,340 tbr
תוב 346 ,340 twb
תוהּ 346 twh
תכל 346 tkl

346
346 ,344
346
346
346

שׂמאלית
א

ב

ג
ד
ה

ז

ח

אבד 346 ʾbd
אחז 346 ,77 ʾḥz
אכל 346 ʾkl
אלב 346 ʾlb
אמר 346 ʾmr
בכי bky
בני bny

י

347 ,52
347

גמר gmr

347

דלח dlḥ

347

הוי 347 hwy
היי 347 hyy
הרג 347 hrg

כ

ל

מ

זבח 347 ,85 zbḥ
זול 347 zwl
זכר 347 ,124 zkr
חגג 347 ḥgg
חוי 347 ḥwy
חנא 347 ḥnʾ
חקק 347 ḥqq

נ

חרב 347 ḥrb
חשב 347 ,67 ḥšb

ס

347
348
348
348
392 ,348
348

ע

יבל ybl
יהב yhb
יטב yṭb
יקא yqʾ
ישב yšb
יתר ytr

כבר 348 kbr
כרת 348 krt
כתש 348 ktš

פ

ק

לעי 348 lʿy
לקח 348 lqḥ
מות 348 mwt
מלא 348 mlʾ
מלך 348 ,88 mlk
מנע 348 ,100 mnʿ
מרג 348 mrg
נצב 348 nṣb
נשא 349 nśʾ
נתך 349 ntk
נתן 349 ntn

ר

סמך 349 smk
סעד 349 sʿd
עבד 349 ʿbd
עלי 349 ʿly
ערב 349 ʿrb
פלט 349 plṭ
פשש 349 pšš
קבר 349 qbr
קום 349 qwm
קני 349 qny
קרא 349 qrʾ
קתל 349 qtl
רפי rpy
רקי rqy
רשי ršy

349
349 ,72
349

ש
שאל 350 ,80 šʾl
שוי 350 šwy
שחת 350 šḥt
שים 350 śym
שלח 350 šlḥ
שתי 350 šty

אוגריתית
א

אבד ʾbd
אגג ʾgg
אדם ʾdm
אדן ʾdn
אהב ʾhb
אוד ʾwd
אור ʾwr
אזר ʾzr
אחֿד ʾḫd

351 ,126
357 ,351
351
351
351
351
351
351
352 ,351 ,79 ,77

אחֿר ʾḫr
אכל ʾkl
אמר ʾmr
אני ʾny
אנש ʾnš
אסף ʾsp
אסר ʾsr
אפי ʾpy
אפק ʾpq
אצל ʾṣl

352
352
352
352
352
352
352
352
352
352
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ארך 352 ʾrk
ארש 352 ,118 ,80 ʾrš
אתֿם 353 ʾṯm
אתֿר 353 ʾṯr
אתו 353 ʾtw
ב

בדד 353 ,62 bdd
בוא 353 bwʾ
בוש 353 bwš
ת 353 bwṯ
בו ֿ

מפתחות
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361

ḫlq חֿלק
ḫmš חֿמש
ḫnn חֿנן
ḫss חֿסס
ḫsp חֿסף
ḫsr חֿסר
ḫṣb חֿצב
ḫrʾ חֿרא
ḫrb חֿרב
ḫrṭ חֿרט
ḫrr חֿרר
ḫtʾ חֿתא
ḫtt חֿתת
ṭbḫ ֿטבח
ṭbq טבק
ṭwḫ ֿטוח
ṭḥn טחן
ṭll טלל
ṭmṯ ֿטמת
ṭʿn טען
ṭrd טרד

377 ,361 ẓḥq טֿחק
361 ẓpn טֿפן
361 ybl יבל
369 ,362 ,357 ,126 ydy I ידי
362 ,357 ydy II ידי
362 ydʿ I ידע
362 ydʿ II ידע
362 yld ילד
362 ymnn ימנן
362 ynq ינק
362 yʿr יער
362 ypʿ יפע
376 ,362 ypq יפק
362 yṣʾ יצא
362 yṣb יצב
362 yṣm יצם
363 yṣq יצק
363 yqy יקי
363 yqǵ ֿיקע
363 yrʾ ירא
363 yrd ירד
363 yry ירי
381 ,363 yrṯ ֿירת
363 yšn ישן
392 ,364 ,125 yṯb יתֿב
364 yṯn יתֿן
364 yṯq יתֿק
363 ytn יתן
364 ,87

kbd כבד

357

ט

357
357
357 ,351
369 ,362 ,357
357 ,94
357
357
357
358
358

ḏmr דֿמר
hbṭ הבט
hbr הבר
hgg הגג
hdy הדי
hlk הלך
hlm הלם
hpk הפך
hrg הרג
hry הרי
hrr הרר

358 wḥy וחי
358 wsr וסר
358 wpṯ ֿופת

ֿט

י

כ

358 zbb זבב
358 zbr זבר
358 zwb זוב
358 zyd זיד
358 zǵy זעֿי
358 ḥbṭ חבט
358 ḥbq חבק
358 ḥgr חגר
358 ḥdy חדי
358 ḥdṯ ֿחדת
359 ḥwy חוי
359 ḥwš I חוש
359 ḥwš II חוש
359 ḥyš חיש
359 ḥkm חכם
359 ḥmd חמד
359 ḥmm חמם
359 ḥmṣ חמץ
359 ḥnn חנן
359 ḥsl חסל
359 ḥsp חסף
359 ḥrk חרך
359 ḥrṣ חרץ
359 ḥrr חרר
359 ḥrš חרש
359 ḥrṯ ֿחרת
359 ḥšk חשך
359 ḥtk חתך
359
360
360
360
360
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ḫbṯ ֿחֿבת
ḫwš חֿוש
ḫṭʾ חֿטא
ḫyṭ חֿיט
ḫyl חֿיל

ֿד
ה

ו

ז

ח

ֿח

353 byn בין
353 byt בית
376 ,353 ,52 bky בכי
354 bkr בכר
354 bly בלי
354 blʿ בלע
354 bny בני
354 bǵy בעֿי
354 bʿl בעל
354 bʿr I בער
354 bʿr II בער
354 bṣr I בצר
354 bṣr II בצר
354 bqʿ בקע
354 bqr בקר
354 bqṯ ֿבקת
354 brd ברד
354 brk I ברך
354 ,71 brk II ברך
354 brr ברר
355 bšr בשר
355 btt בתת
355 gwl גול
355 gwr גור
355 gzz גזז
355 gḫṭ גחֿט
355 ,42 gyl גיל
355 gly גלי
355 glṯ ֿגלת
355 gmḏ ֿגמד
355 gʿr גער
355 grdš גרדש
355 gry גרי
355 ,125 ,121 grš גרש
355 dʾy דאי
355 ,84 dbḥ דבח
356 dbr I דבר
356 dbr II דבר
369 ,362 ,357 ,356 dwd דוד
356 dwy דוי
356 dwk דוך
356 dwṯ ֿדות
356 dḥl דחל
356 dyn דין
356 dkk דכך
356 dll דלל
356 dlp דלף
356 dmm דמם
356 dmʿ דמע
356 dny דני
356 dʿṣ דעץ
356 dry דרי
356 drk דרך
357 drʿ דרע

ג

ד

שורשים
372 swr סור
372 skn סכן
372 sʿy סעי
372 spʾ ספא
372 spd ספד
372 ,67 spr ספר
372 srr I סרר
372 srr II סרר
372 ʿbd עבד
373 ʿbr עבר
373 ʿbt עבת
373 ʿḏr עדֿר
373 ʿdb עדב
373 ʿdd עדד
373 ʿdy עדי
373 ʿdn עדן
373 ʿwl עול
373 ʿwp עוף
373 ʿwr עור
373 ,46 ʿzz עזז
373 ʿyn עין
373 ʿlg עלג
373 ,125 ,84 ʿly עלי
374 ʿlm עלם
374 ʿml עמל
374 ʿmm עמם
374 ʿms עמס
374 ʿmt עמת
374 ʿnw ענו
374 ʿny עני
374 ʿpp עפף
374 ʿqb עקב
374 ,118 ʿrb I ערב
375 ,374 ʿrb II ערב
375 ʿrw ערו
375 ʿry ערי
375 ʿrk ערך
375 ʿrs ערס
375 ʿrp ערף
375 ʿšy עשי
375 ʿšr עשר
375 ʿtk עתך
375 ʿtq עתק
375 ǵdy עֿדֿי
375 ǵdd עֿדד
375 ǵwy עֿוי
375 ǵwr עֿור
375 ǵẓy עֿטֿי
375 ǵly עֿלי
376 ǵmʾ עֿמא
376 ǵnṯ ֿעֿנת
376 ǵpy עֿפי
376 ǵrm עֿרם
376 ǵtr I עֿתר

368 mrʾ מרא
369 mrṣ מרץ
368 mrr I מרר
368 mrr II מרר
369 mšḥ משח
369 mšr משר
369 mṯk מתֿך
369 mtʿ מתע
ע

ֿע

369 nʾṣ נאץ
369 nbṭ נבט
369 ngḥ נגח
369 ngy נגי
369 ngš נגש
369 ngṯ ֿנגת
369 ndʾ נדא
369 ,362 ,357 ndd נדד
369 ,362 ,357 ndy נדי
369 ndr נדר
370 nwḥ נוח
370 nwḫ ֿנוח
370 nws נוס
371 ,370 nwp נוף
370 nwr נור
370 nḥy נחי
370 nḥt נחת
370 nṭṭ נטט
370 nṭm נטם
370 nkr נכר
370 nkt נכת
370 nsy נסי
370 nsk נסך
370 nsʿ I נסע
370 nsʿ II נסע
371 nǵṣ נעֿץ
371 ,82 nǵr נעֿר
370 nʿr נער
371 npl נפל
371 ,370 npp נפף
371 npr נפר
371 nṣb נצב
371 nṣl נצל
371 nṣṣ נצץ
371 nṣr נצר
371 nqb נקב
371 nqh נקה
371 nšʾ נשא
371 nšy נשי
371 nšq נשק
372 nṯk נתֿך
371 ntk נתך
372 ntr נתר
372 sʾd סאד
372 sbb סבב
372 sgr סגר
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נ

364
383 ,364
364
364
365
365
365
365
365
365 ,96
365
365
365
365
365

khp כהף
kwn כון
kwr כור
kḥd כחד
klʾ כלא
kly כלי
kll כלל
kml כמל
kms כמס
ksy כסי
kry כרי
krʿ כרע
krr כרר
kšd כשד
ktb כתב

365 lʾy I לאי
365 lʾy II לאי
365 ,125 lʾk לאך
366 lbn לבן
366 ,96 lbš לבש
366 lwš לוש
366 lḥk לחך
366 lḥm I לחם
366 ,34 lḥm II לחם
366 lṭš לטש
366 lyn לין
366 lmd למד
366 lsm לסם
366 ,121 lqḥ לקח
367 lqẓ ֿלקט
367 lšn לשן

ס

367
367
367
367
367
367
367
367
367
367
367
367
367
367
367 ,95
368 ,88
368
368
368
368
368 ,125
368
368

mʾd מאד
mgn מגן
mdl מדל
mwṭ מוט
mwk מוך
mwt מות
mzl מזל
mzʿ מזע
mḫṣ מחֿץ
mḫš מחֿש
mḥy מחי
mẓʾ מטֿא
mṭr מטר
mkr מכר
mlʾ מלא
mlk מלך
mll מלל
mnḥ מנח
msk מסך
mss מסס
mǵy מעֿי
mṣḫ ֿמצח
mṣṣ מצץ

ל

מ

מפתחות
383 škr I שכר
383 škr II שכר
383 šlw שלו
383 šlḥ I שלח
383 šlḥ II שלח
383 šll שלל
383 ,82 šlm שלם
384 šmd שמד
384 šmḫ ֿשמח
394 ,384 šmʿ שמע
384 šnʾ שנא
384 šnw שנו
384 šnn שנן
384 šns שנס
384 špk שפך
384 špl שפל
384 šqy שקי
384 šqp שקף
384 šrg שרג
384 šrd שרד
384 šry שרי
385 šrk שרך
385 šrp שרף
385 šty שתי
385 štk שתך
385 tbʿ תבע
385 twr תור
385 tʿy תעי
385 trḫ ֿתרח
385 trʿ תרע
385
385
385
385 ,125
386
386
386
386
386
386
386
386
386 ,105 ,104
386
386
386
386
387
387

ṯʾr תֿאר
ṯbr תֿבר
ṯdṯ ֿתֿדת
ṯwb תֿוב
ṯwy תֿוי
ṯyn תֿין
ṯkḥ תֿכח
ṯkl תֿכל
ṯkm תֿכם
ṯkp תֿכף
ṯlṯ ֿתֿלת
ṯmn תֿמן
ṯny תֿני
ṯʿy תֿעי
ṯʿr תֿער
ṯpd תֿפד
ṯpṭ תֿפט
ṯrm תֿרם
ṯtʿ תֿתע

379 qrb קרב
379 qry קרי
380 qrṣ קרץ
380 qṯṯ ֿקתֿת

ת

ֿת

380
380
380
380
380
380
380
380
381
380
380 ,126
380
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381 ,363
381

rʾš ראש
rbd רבד
rby רבי
rbʿ רבע
rbṣ רבץ
rgm רגם
rwẓ ֿרוט
rwm רום
rḫp רחֿף
rḥm רחם
rḥṣ רחץ
rḥq רחק
rkb רכב
rks רכס
rmy רמי
rmṣ רמץ
rnn רנן
rǵb רעֿב
rǵn רעֿן
rpʾ רפא
rpy רפי
rps רפס
rqṣ רקץ
ršy רשי
ršʿ רשע
ršš רשש
rṯy רתֿי
rtq רתק

376

ר

ש
381 ,82 ,80 šʾl שאל
382 šʾr שאר
382 šbm שבם
382 šbʿ I שבע
382 šbʿ II שבע
382 šbš שבש
382 šbt שבת
382 šdd I שדד
382 šdd II שדד
382 šwr שור
382 šḫn שחֿן
382 ,87 šḥy שחי
382 ,88 ,87 šyr שיר
382 šyt שית
383 škb שכב
383 škḥ שכח
383 ,364 škn שכן
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ǵtr II עֿתר

376
376
376
376 ,362
376
376
376 ,353
376
376
376
376
376
377
377
377
377
377
377
377

pdd פדד
pdy פדי
phy פהי
pwq פוק
pẓl פטֿל
pẓǵ ֿפטֿע
pky פכי
plg פלג
plṭ פלט
ply פלי
pll פלל
pnn פנן
pʿr פער
pqd פקד
prʿ פרע
prq פרק
prš פרש
ptḥ פתח
pty פתי

377 ṣhl צהל
377 ṣwd צוד
377 ṣwḥ צוח
377 ṣwq צוק
377 ,361 ṣḥq צחק
378 ṣḥrr צחרר
378 ṣly צלי
378 ṣmd צמד
378 ṣmt צמת
378 ṣǵd צעֿד
378 ,92 ṣpy צפי
378 ṣrk צרך
378
378
378
378
378
378
378
378
379
379
379
379
379
379
379

qbʾ קבא
qbr קבר
qdm קדם
qdš קדש
qwṭ קוט
qwm קום
qwr קור
qyl קיל
qlṣ קלץ
qmṣ קמץ
qny קני
qnn קנן
qnṣ קנץ
qṣr קצר
qrʾ קרא

פ

צ

ק

שורשים

שמית צפון–מערבית בטקסטים אכדיים

390

ʿṣr עצר

391 pḥd פחד
391 pṭr פטר
391 plṭ פלט
391 ṣwr צור
391 ṣmt צמת
391 ṣpn צפן
391 qbl קבל
391 qdš קדש
391 qll קלל
393 ,391 ,51 qṣp קצף
391

rzy רזי

פ

390 ,389 yṣb יצב
389 yry ירי
389 yšb ישב
390 ,389 ytn יתן

צ

389 kbd כבד
389 kwn כון
389 kzb כזב

ע

tbʿ תבע

lqḥ לקח

390
390
390
390
392 ,390
390

mwr מור
mwt מות
mḥṣ מחץ
mkr מכר
mlk מלך
mrr מרר

ק

ר

ש
391 šwr שור
391 šlm שלם
392 šmʿ שמע
392 šsy שסי

392

390

390 nwḥ נוח
390 npl נפל
390 ,389 nṣb נצב
390 ,389 ntn נתן

ת

390

skn סכן

388 ʾbd אבד
388 ʾmr אמר
388 ʾrḥ ארח
388 ʾrš ארש

כ

388 bṭḥ בטח
388 bny בני
388 bṣr בצר
ל

388

dbq דבק

מ

388 zkr זכר
389 zʿq זעק

נ

389 ḥbʾ חבא
389 ḥlq חלק
389 ḥnn חנן
389 ḥnp חנף
389 ḥsl חסל
389 ḥrš חרש

ס

389 ybl יבל
389 ypq יפק
389 yṣʾ יצא

א

ב

ד
ז

ח

י

אכדית
A
abātu 392, 394
amāru 62, 388, 392
arādu 392
âru 390, 392
ašābu 392, 393
ašāšu 51, 391, 393

lamānu

393

M
malāku

392

B

P
balāṭu

D
damāqu

391

393, 394

K
kamālu
L

palāḫu
palāṭu

R
râmu

365, 393

Š

T

392, 393
391

Ṭ
Z

394
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šabāsu 393
šâlu 82
šanû 105
šemû 394
takālu
tarāṣu

69
393, 394

ṭâbu

393

zenû

393

מפתחות

מראי מקומות
מקרא וספרים חיצוניים
בראשית
א9
א 18
א 20
א 21
א 22
א 26
א 27
א 28

258
136
233 ,94 ,93
93
95
90
142
95 ,90

ב 191 1
ב 254 ,230 ,201 5
ב 217 7
ב 289 10
ב 33 17–16
ב 138 25
ג 3–2
ג5
ג6
ג7
ג 13
ג 15
ג 24

33
248
198
297
37
277
283

ד 288 5
ד 149 14
ד 220 24
ד 167 26
ה 25
ה 29

165
135

ו 108 2
ו 152 3
ו 109 7
ו 193 14
ז 17
ז 21
ז 23
ז 24

269
94
277
144

ח 170 3
ח 181 10
ח 260 11
ח 180 12
ט 95 1
ט 93 2
ט 249 7
ט 266 ,238 14
ט 147 21
ט 251 27
י 156 9
י 181 15

י 25

245

יא 3
יא 4
יא 6
יא 7
יא 8

195 ,31
180
141
140
244 ,103

יב 2
יב 3
יב 8
יב 12
יב 15
יב 16
יב 20

111
72
242
157
198
49
284

יג 248 ,182 ,19 9
יג 63 ,61 14
יג 130 18
יד 3
יד 8
יד 14
יד 19
יד 20
יד 21
יד 23

162
41 ,40
271
71
199
223
241

טו 229 ,63 5
טו 69 ,67 6
טו 144 10
טו 220 11
טז 239 ,140 2
טז 47 4
טז 117 5
טז 181 15
יז 223 6
יז 200 11
יז 200 26
יח 6
יח 8
יח 14
יח 15
יח 18
יח 23

104
119
198
190
143 ,72
229

יט 2
יט 3
יט 4
יט 9
יט 14
יט 15
יט 17
יט 19

226
247
225
53 ,49
292
130
229 ,202 ,62
150 ,75
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כ6
כ 13
כ 16
כ 17
כ 18

175 ,101
297
181
273
239

כא 4
כא 7
כא 8
כא 12
כא 14
כא 18
כא 23
כא 25
כא 30

200
203
148 ,145
64
297
78
290 ,70
181 ,146
171

כב 9
כב 12
כב 13
כב 16
כב 18

239
175 ,101
131
101
72

כג 2
כג 6
כג 9
כג 10
כג 11
כג 12
כג 13
כג 16

229 ,53 ,52
257
59
11
59
86
60
289

כד 1
כד 7
כד 8
כד 9
כד 11
כד 12
כד 14
כד 15
כד 16
כד 17
כד 20
כד 21
כד 31
כד 33
כד 44
כד 46
כד 54
כד 56
כד 57
כד 61
כד 63

72
198
219
277
143
263
214
181
202
148
269 ,240
276
71
293
276 ,181
289
197
254 ,131
262
198
292

כה 201 8
כה 261 ,257 10

מראי מקומות
כה 17
כה 22
כה 26
כה 29
כה 30
כה 33
כה 34

134
275
76
159
198
201
8

כו 2
כו 3
כו 4
כו 11
כו 14
כו 15
כו 20
כו 28
כו 29
כו 32

283
277 ,28
72
11
261
230
242
26
71
137

כז 1
כז 7
כז 12
כז 16
כז 21
כז 24
כז 25
כז 27
כז 28
כז 36
כז 40
כז 42
כז 45

189
72
297
195 ,98
207
133
210 ,137
268
223
135
268 ,250
214
283

כח 11
כח 12
כח 14

137
219 ,167
72

כט 279 3
כט 162 ,41 13
כט 236 35
ל1
ל2
ל6
ל8
ל 20
ל 28
ל 33
ל 37
ל 39
ל 41
ל 42
לא 2
לא 5
לא 7
לא 10
לא 12
לא 15
לא 18

261
100
64
252
158
219
116
247
181
181
234
108
108
273 ,49
181
222
67
271

לא 19
לא 23
לא 26
לא 27
לא 28
לא 29
לא 30
לא 32
לא 33
לא 34
לא 36
לא 37
לא 38
לא 39
לא 44
לא 46
לא 49
לא 51
לא 53
לא 54

146
113
211 ,148
148
227 ,215 ,104
287
192
28
125
207
153 ,116 ,26 ,19
181 ,117
283
165
194 ,26
198
255 ,230 ,117
186
117
131

לב 2
לב 5
לב 8
לב 10
לב 13
לב 17
לב 18
לב 25
לב 26
לב 29
לב 30
לב 32

243 ,42
131 ,5
256
49
177 ,49
223
40
129
185
294
208
254

לג 4
לג 5
לג 7
לג 10
לג 13
לג 14
לג 19

162 ,41
170
209
205
153
211
59

לד 2
לד 6
לד 7
לד 8
לד 16
לד 19
לד 21
לד 22
לד 23
לד 26
לד 30

123
151
238
73
187
131
227
130
130
198
285 ,235 ,136

לה 2
לה 10
לה 14
לה 16
לה 17

176
263
217
265
265

431

לה 18
לה 29

112
145

לו 31
לו 32
לו 34

88
88
203

לז 90 2
לז 167 5
לז 132 ,31 7
לז 4 8
לז 272 12
לז 40 15
לז 142 16
לז 114 17
לז 251 23
לז 284 24
לז 59 28
לז 284 32
לז 178 33
לז 98 ,52 34
לז 52 35–34
לז 214 ,52 35
לח 12
לח 14
לח 15
לח 19
לח 20
לח 25
לח 28
לט 1
לט 9
לט 12
לט 14
לט 15
לט 21
מ2
מ6
מ7
מ9
מ 10
מ 11
מ 14
מ 22
מ 23
מא 9
מא 12
מא 14
מא 15
מא 17
מא 32
מא 33
מא 34
מא 38
מא 40
מא 42

214
236 ,97 ,24
174
97
121
184
223
186
101
77
292
269
223
262
160
40
229
143
292
159
296
159
159
252
269 ,167 ,147 ,24
286
236
287
282
169
205
221
98

מפתחות
מא 48
מא 51
מא 54
מא 55
מא 56

257
221
29
272
164 ,25

מח 14
מח 16
מח 17
מח 19
מח 20

מב 1
מב 2
מב 6
מב 7
מב 8
מב 16
מב 19
מב 22
מב 28
מב 30
מב 35
מב 37

266
4
278
216
216
138
134
154 ,116
280
223
271
58

מט 1
מט 4
מט 6
מט 7
מט 9
מט 15
מט 19
מט 23
מט 24
מט 26

מג 2
מג 6
מג 9
מג 14
מג 18
מג 24
מג 26
מג 27
מג 29
מג 30

278
49
142
99
218 ,147
270
281
82
133 ,29
137

מד 3
מד 4
מד 8
מד 12
מד 13
מד 16
מד 32

284 ,130
270
148
191 ,167
279
252
239

מה 1
מה 2
מה 5
מה 11
מה 14
מה 15
מה 17
מה 23
מה 26

180
223
173
189
218 ,139
221
178
221
244 ,69

מו 29
מו 31
מו 33

134
235
155

מז 15
מז 17
מז 18
מז 19
מז 20
מז 22

180
211
296 ,190
59
46
201

מח 10
מח 11

209 ,41
246

נ3
נ 15
נ 17
נ 20
נ 21
נ 24
נ 26
שמות
א5
א7
א 10
א 12
א 13
א 14
א 16
א 18
א 20

ב3
ב4
ב5
ב 10
ב 11
ב 12
ב 14
ב 19

293
151
76
45
72
263 ,55
188
239 ,180
265 ,168
267
217 ,214
145
206 ,38
244
46

139 ,52
148 ,43
43
66
151
28
169
108
95
196 ,182 ,166
249
231
206
201 ,182
241
238 ,49
293 ,256 ,169
218
156
206
62
106
106
153

ג 226 3
ג 221 ,98 5
ג 64 18
ג 219 22
ד 69 ,64 1
ד 76 4
ד 133 ,69 5
ד 69 ,64 8
ד 64 9
ד 125 18
ד 274 26
ה1
ה4

163
249

432

ה5
ה6
ה7
ה9
ה 11
ה 12
ה 14
ה 15
ה 18
ה 19
ה 20
ה 21
ה 22
ה 23

278
210
265 ,31
288
149
244
195
160
230 ,224
149
43 ,42
61
49
49

ו 106 9
ו 118 ,64 12
ו 118 ,64 30
ז3
ז 13
ז 14
ז 15
ז 18
ז 20
ז 25
ז 28

266
286
199
157
136
102
202
290 ,93

ח 192 2
ח 243 4
ח 46 5
ח 226 ,57 7
ח 284 ,95 17
ט2
ט7
ט 11
ט 12
ט 17
ט 19
ט 21
ט 31

78
284 ,188
120
164
228
233
293 ,233 ,99
215

י3
י8
י 11
י 14
י 15
י 21
י 24

237
280
150
212
188
207
184

יא 2
יא 7
יא 9

276
245 ,173
4

יב 4
יב 10
יב 11
יב 13
יב 14
יב 33

192
188
98
246
163
45

מראי מקומות
יב 34
יב 36
יב 39
יב 43
יב 44
יב 45
יב 48

169
277
242 ,200 ,150
34
34
34
34

יג 230 ,28 5
יג 265 15
יג 214 17
יג 201 22
יד 3
יד 5
יד 10
יד 12
יד 16
יד 24
יד 25
יד 27
יד 31

225
208
264 ,222
230
102
157
211
217 ,214
69

טו 1
טו 2
טו 4
טו 7
טו 8
טו 9
טו 10
טו 14
טו 15
טו 17
טו 22
טו 24
טו 26

282 ,271
212
186 ,176
284
261 ,240 ,218
95
254
79
200 ,79
247
217
196
131 ,64

טז 6
טז 15
טז 18
טז 20
טז 23
טז 24

184
265
232 ,204 ,170
271 ,93
134
212 ,136

יז 270 2
יז 196 3
יז 10 9
יז 76 12
יז 168 ,90 13
יח 7
יח 11
יח 16
יח 20
יח 25

277 ,82
159
288 ,117
158
138

יט 60 3
יט 69 9
יט 144 12
יט 206 ,186 ,102 13
יט 186 14

יט 18
יט 21

241
232 ,158

כ 12
כ 16
כ 20
כ 24

188
116
216
32

כא 3
כא 6
כא 7
כא 8
כא 9
כא 13
כא 18
כא 19
כא 20
כא 22
כא 27
כא 28
כא 29
כא 30
כא 33
כא 35
כא 36
כא 37

253
275
184
244 ,207
183
133
270 ,26
156
220 ,149
282 ,238 ,209
218
208
232 ,230
282
193
172
287
148

כב 1
כב 4
כב 5
כב 6
כב 7
כב 8
כב 11
כב 15
כב 17
כב 19
כב 20
כב 23
כב 24
כב 25

216
141
184
148
263
285
148
200 ,135
165
173 ,158 ,85
182
173
196
162

כג 3
כג 4
כג 5
כג 8
כג 11
כג 12
כג 21
כג 22
כג 24
כג 26
כג 32
כג 33

155
42
234 ,163
228
285 ,215
218
42
131
158
202
26
165

כד 12
כד 15

155
192

כה 11
כה 14

92
137

433

כה 29

217

כו 1
כו 3
כו 5
כו 6
כו 9
כו 11
כו 12
כו 28
כו 30
כו 31
כו 32

65
162
257
162
192
162
230
142
266
65
255

כז 17

175

כח 1
כח 6
כח 11
כח 15
כח 17
כח 20
כח 28
כח 39
כח 41

264
65
252
65
202
278
158
278
202

כט 5
כט 9
כט 24
כט 26
כט 27
כט 29
כט 37
כט 43

36
163 ,36
213 ,84
84
269 ,213
108
257
258 ,183

ל9
ל 15
ל 32
ל 33
ל 38

216
204
226
275
62

לא 4

65

לב 1
לב 2
לב 3
לב 6
לב 7
לב 8
לב 10
לב 12
לב 13
לב 14
לב 15
לב 16
לב 18
לב 24
לב 25
לב 29
לב 30
לב 33

138
250
250 ,97
187 ,83
151
85
111
214
66
106
246
174
238
250
249
202
193 ,165
201

מפתחות
לג 28 1
לג 219 ,97 6
לג 218 ,62 8
לג 245 16
לד 4
לד 10
לד 13
לד 15
לד 16
לד 21
לד 24
לד 27
לד 29
לד 30
לד 33

246
142
278
114
160 ,114
278
266 ,187
194
264
185
191

לה 1
לה 21
לה 22
לה 24
לה 26
לה 29
לה 32

258
210
84
84
177
210
65

לו 104 5
לו 231 ,191 ,101 6
לו 283 22
לו 142 33
לז 184 3
לז 111 28
לח 252 8
לח 248 21
לח 175 ,92 28
לט 275 3
לט 252 ,225 6
לט 271 21
מ3
מ4
מ 13
מ 17
מ 19
מ 30
מ 32
מ 34
מ 35
מ 37

227
235
206 ,189
259
54
117
263
95
95
235

ויקרא
א 251 ,97 6
א 99 7
א 240 12
א 205 15
א 136 17

ב1
ב6

184 ,54
252

ב 13

202

ג 14

96

ד4
ד6
ד8
ד 13
ד 17
ד 21
ד 23
ד 28
ד 35

228
126
96
135
126
295
180 ,28
180 ,28
227

ה4
ה7
ה8
ה 11
ה 15
ה 17
ה 21
ה 22
ה 23

138
209
203
165
204
222
190 ,70
70
279 ,248

ו 97 3
ו 185 ,141 5
ו 260 15
ו 281 18
ו 282 ,206 ,143 21
ז5
ז9
ז 12
ז 16
ז 18
ז 21
ז 30

85
134
140
264
66 ,34
34
84

ח7
ח 11
ח 13
ח 20
ח 27
ח 29

195 ,134 ,98 ,36
206
99 ,36
259 ,222
84
84

ט4
ט7
ט 12
ט 15
ט 21
ט 24

118
193
205
165
84
272

יא 32
יא 34
יא 35
יא 37
יא 41
יא 43
יא 46

137
291
224
161 ,93
290
290
272

יב 2

161 ,151

יג 4
יג 10
יג 12
יג 13
יג 16
יג 17
יג 20
יג 22
יג 25
יג 33
יג 40
יג 49
יג 56
יג 58

226 ,110
110
249
110
110
176 ,110
157 ,110
177
110
147
205
266
189 ,121
189

יד 8
יד 9
יד 12
יד 21
יד 22
יד 24
יד 38
יד 40
יד 41
יד 43
יד 44
יד 48
יד 57

91 ,24
176 ,24
84
222
222
84
184
168
262
177
251
273
186 ,65

טו 2
טו 3
טו 9
טו 11
טו 12
טו 18
טו 24
טו 31
טו 33

158
271 ,175
271
282
282
123
124
213
94

טז 255 ,98 ,31 4
טז 236 10
טז 176 30

י 99 1
י 249 ,52 6
י 84 15
י 295 16
יא 249 5
יא 149 7
יא 290 11
יא 224 21
יא 288 ,235 ,177 26

434

יז 174 ,66 4
יז 114 7
יז 96 13
יח 14
יח 17
יח 18
יח 23

263
147
256
266

מראי מקומות
יח 26
יח 28

287
260

יט 10
יט 11
יט 13
יט 18
יט 19
יט 20
יט 23
יט 26
יט 27
יט 29
יט 31
יט 32

236
290 ,70
197
215
266 ,92
244 ,173 ,171
240
238
220
160
81
155

כ2
כ5
כ6
כ7
כ9
כ 10
כ 11
כ 16
כ 18
כ 25
כ 26
כ 27

100
114
114
258
260
207
124
266
240
272 ,93 ,55
55
100

כא 294 ,264 ,147 5
כא 149 7
כא 249 10
כא 149 14
כא 184 20
כב 2
כב 3
כב 4
כב 6
כב 7
כב 11
כב 12
כב 13
כב 15
כב 16
כב 23
כב 32

213 ,86
86
34
34
34
131 ,34
34
34
84
222
274
258

כג 11
כג 16
כג 20

84
264
84

כד 5
כד 11
כד 12
כד 14
כד 16
כד 23

111
219
250
100
100
100

כה 3
כה 4

161
160

כה 5
כה 11
כה 21
כה 23
כה 25
כה 28
כה 30
כה 31
כה 35
כה 43
כה 46
כה 53

262
141
253
201
200 ,144
261 ,205
202
67
78
90
213 ,90
90

כו 10
כו 15
כו 17
כו 21
כו 22
כו 25
כו 30
כו 31
כו 34
כו 40
כו 43
כו 45

187
74
267 ,212 ,90
182
283
224
148
286 ,268 ,62
286 ,274
179
274 ,199 ,74
159 ,66

כז 2
כז 10
כז 14
כז 16
כז 18
כז 22
כז 24
כז 26
כז 28
כז 29
כז 33

245
168 ,116
258 ,86
86
174
86
279
139
86
244
117

במדבר
א 18

182

ב 33

248

ג 10
ג 13

247
86

ד 12
ד 13
ד 23
ד 27

290
154
252
247

ה8
ה 12
ה 13
ה 14
ה 19
ה 22
ה 25
ה 26
ה 27

ה 28

177 ,161

ו 213 2
ו 213 3
ו 91 9
ו 97 19
ו 84 20
ו 211 21
ז 84
ז 89

206
151

ח7
ח 11
ח 13
ח 17
ח 20
ח 21
ח 22

213
84
84
86
107
165 ,84
107

ט 106 5–4
ט 149 7
ט 169 20
ט 135 22
י 183 3
י 187 9
י 177 ,49 29
י 49 32
יא 2
יא 8
יא 11
יא 12
יא 17
יא 22
יא 24
יא 25
יא 30
יא 31

289
280 ,152
49
221 ,28
135 ,34
205
184
212
134
145

יב 116 1
יב 185 ,116 8
יב 132 12
יב 225 15

280
292 ,204
123
261
123
252
84
261
252

435

יג 17
יג 30

295
157

יד 10
יד 11
יד 16
יד 21
יד 23
יד 24
יד 30
יד 36
יד 41
יד 42
יד 44

100
69
28
202 ,95
28
114
221
196
254
209
238

טו 8

245

מפתחות
טו 15
טו 16
טו 19
טו 20
טו 24
טו 25
טו 29
טו 30
טו 34
טו 35
טו 36
טו 39

53
53
269 ,84
84
145
228 ,193
53
145
250
100
100
295 ,114

טז 3
טז 5
טז 7
טז 13
טז 18
טז 19
טז 29
טז 30
טז 33

46
27
99
295 ,90
99
147
248
207 ,140
96

יז 11
יז 20
יז 23

99
283 ,27
253 ,148

יח 15
יח 19
יח 24
יח 26
יח 27
יח 28
יח 29
יח 30

243
84
213 ,84
84
66
84
84
66

יט 126 4
יט 189 7
יט 161 13

לג 18
לג 53

כב 6
כב 12
כב 15
כב 16
כב 17
כב 25
כב 27
כב 30
כב 32
כב 33

135
135
103
204
256
197
215
227
186
166

כג 2
כג 4
כג 9
כג 16
כג 18
כג 19
כג 24

235
263
280 ,174 ,67
263
63
214
222

כד 176 5
כד 149 8
כד 43 10
כד 100 11
כד 264 ,154 17
כה 254 3
כה 185 4
כה 154 8
כה 216 14
כו 222 2
כו 219 9
כו 168 53
כו 204 54
כז 16
כז 21
כז 22

247
81
236

כח 85 7
כח 242 15

כ 11
כ 12
כ 15
כ 17
כ 21
כ 26
כ 29

269
69 ,9
49
214
69
134
52

כא 1
כא 3
כא 5
כא 7
כא 9
כא 15
כא 16
כא 17
כא 23
כא 27
כא 30

277
64
259 ,235 ,116
116
221
288
134 ,28
282 ,87
69
190
102

לב 11
לב 12
לב 13
לב 19
לב 20
לב 29

כב 4

196

לג 4

ל 211 6
ל 134 12
לא 3
לא 5
לא 7
לא 9
לא 16
לא 28
לא 51
לא 52

168
204
252
277
204
84
198
84
114 ,28
114
212
213
168
189
257

לד 7
לד 11
לד 13
לד 17
לד 29

295
201
213
213
213

לה 11
לה 19
לה 21
לה 24
לה 27
לה 30
לה 33

263
42
42
117
275
116
288

לו 118 1
לו 253 2
לו 225 9
לו 68 12
דברים
א5
א8
א 16
א 17
א 19
א 21
א 22
א 23
א 27
א 28
א 30
א 32
א 33
א 35
א 36
א 37
א 41
א 44
א 45

179 ,136
119 ,28
117
216
156
119
171
176
267
204
196
69
295
28
114
134
155 ,31
195
64 ,63

ב6
ב7
ב9
ב 19
ב 24
ב 27
ב 28
ב 31
ב 33
ב 36

278 ,193
72
149
149
120
226
278 ,223
119
119
291 ,119

ג 197 4
ג 263 9
ג 231 ,51 26
ג 63 27
ד 11

436

169
187 ,186 ,19

263

מראי מקומות
ד 17
ד 19
ד 25
ד 26
ד 28

233
222 ,210 ,168 ,63
187
116
268

ה1
ה 14
ה 20
ה 21
ה 33

150
212
116
130
135

ו7
ו 10
ו 11
ו 13
ו 18
ו 19
ו 23

287 ,151 ,65
28
171
185
28
155
28

ז 221 1
ז 223 ,119 2
ז 226 4
ז 224 5
ז 175 ,73 7
ז 28 8
ז 28 13
ז 241 21
ז 119 23
ח 29 ,28 1
ח 272 ,180 3
ח 141 4
ח 171 9
ח 259 18
ח 232 ,114 19
ט3
ט8
ט 14
ט 17
ט 18
ט 19
ט 21
ט 23
ט 27

192
262 ,51
274 ,78
297 ,76
218
51
195 ,154
69
66

י6
י8
י 11
י 15
י 16
י 17

189
72
29 ,28
73
200
222

יא 4
יא 9
יא 10
יא 16
יא 17
יא 18
יא 19

253
28
92
287 ,251
239
99
65

יא 21
יא 31

28
101

יב 5
יב 11
יב 18
יב 20
יב 21
יב 27
יב 29
יב 30

81
27
27
130
270
288
101
81

יט 14
יט 15
יט 16
יט 18

כ 171 3
כ 135 7
כ 182 ,25 8
כ 83 10
כ 285 ,26 12
כ 281 ,210 19

יג 149 1
יג 231 3
יג 141 6
יג 192 ,129 ,96 9
יג 210 11
יג 99 ,74 18
יד 22
יד 23
יד 25
יד 26
יד 29
טו 2
טו 3
טו 4
טו 6
טו 7
טו 8
טו 9
טו 10
טו 12
טו 14
טו 15
טו 18
טו 19
טו 21

226 ,144
116
116
116

242
283 ,197
27
40
143 ,72
285 ,262
285 ,210
72
231 ,207
262
231
273
72
201
238
243
72
258 ,181 ,86
158

טז 27 7
טז 72 15
טז 215 19
יז 1
יז 3
יז 4
יז 8
יז 10
יז 12
יז 15
יז 18
יז 19

85
230
242
27
287
241
293 ,27
392
34

יח 11

81 ,80

יט 285 3
יט 210 ,165 5
יט 75 6
יט 136 ,55 7
יט 288 10

437

כא 3
כא 4
כא 5
כא 8
כא 11
כא 12
כא 13
כא 14
כא 16
כא 18
כא 19
כא 21
כא 23

79
241 ,231
72
193
73
137
52
237 ,171 ,59
213 ,139
64
77
267 ,100
197

כב 1
כב 2
כב 8
כב 9
כב 10
כב 12
כב 14
כב 19
כב 24
כב 25

236
154 ,134
242
92
174
96 ,24
184
238
230
78

כג 1
כג 5
כג 7
כג 8
כג 10
כג 15
כג 20
כג 21
כג 26

97
257
83
297
287
119
221
221 ,72
259 ,213

כד 140 1
כד 279 ,177 4
כד 231 ,221 10
כד 125 11–10
כד 72 19
כד 243 20
כה 1
כה 3
כה 5
כה 6
כה 7
כה 9

252
260
179
201
171
186 ,168 ,98

מפתחות
כה 12
כה 15

262
135

כו 28 3
כו 118 5
כו 273 ,237 ,49 6
כו 86 10
כו 133 17
כז 2
כז 6
כז 9
כז 10
כז 16
כז 18
כז 20

292
111
156
253
260
278
124 ,97

כח 2
כח 6
כח 8
כח 11
כח 12
כח 15
כח 21
כח 28
כח 29
כח 30
כח 35
כח 38
כח 40
כח 42
כח 44
כח 45
כח 49
כח 50
כח 53
כח 55
כח 56
כח 57
כח 59
כח 60
כח 63
כח 68

75
143
253 ,72
28
196
75
150 ,75
216
207
278 ,167 ,123
273
170
221
186
196
75
286
222
38
38
216
38
245
75
216 ,129 ,42
202

כט 291 5
כט 293 8
כט 241 19
כט 167 21
כט 161 ,93 22
ל8
ל9
ל 16
ל 18
ל 19
ל 20

286
188 ,42
72
129
116
28

לא 119 5
לא 28 7
לא 250 ,114 16

לא 18
לא 20
לא 21
לא 23
לא 28
לא 29
לא 30

230
277 ,154 ,28
28
28
232 ,116
281
296

לב 273 ,94 2
לב 43 6
לב 38 7
לב 55 8
לב 139 10
לב 182 13
לב 286 ,194 ,140 15
לב 294 ,85 17
לב 261 ,192 21
לב 257 ,185 22
לב 229 23
לב 159 24
לב 243 ,214 26
לב 216 27
לב 139 29
לב 268 ,226 ,212 ,201 30
לב 221 40
לב 79 41
לב 220 43
לב 60 45–44
לב 99 46
לג 3
לג 5
לג 12
לג 20
לג 22
לג 29

296 ,162
134
171
178
160
190 ,70

לד 28 4
לד 52 8
לד 258 10
יהושע
א 274 5
א 28 6
א 176 8
א 241 9
א 190 11
א 64 18

ב6
ב 13
ב 16
ב 17
ב 21

235
73
42
278
265

ג 197 1
ג 194 13
ג 176 15
ד5

269

438

ד 17

253

ה 28 6
ה 98 15
ו5
ו9
ו 10
ו 18
ו 20
ו 21
ו 25
ו 26

206 ,102 ,79
102
286 ,269
235
297
173
162
71

ז3
ז 11
ז 14
ז 19
ז 25

56
231
263 ,197
293
100

ח 138 2
ח 73 3
ח 224 6
ח 99 8
ח 209 15
ח 100 ,99 19
ח 297 23
ח 296 24
ח 32 31–30
ח 84 31
ט6
ט 12
ט 13
ט 14
ט 18
ט 20
ט 24

26
254
142 ,140
80
72
28
52

י1
י4
י5
י6
י8
י 12
י 13
י 14
י 15
י 18
י 19
י 20
י 29
י 31
י 34

26
26
169
235 ,187 ,78
223
151 ,119
220
64
130
147
160
294
123
123
123

יא 10
יא 17
יא 19

216
197
285 ,26

יג 3

67

יד 8

202 ,114

מראי מקומות
יד 114 9
יד 114 14
טו 295 9
טו 255 ,227 18
46
130
205

יז 13
יז 15
יז 16

יח 274 3
יח 168 5
יח 144 20
יט 11
יט 13
יט 14
יט 22
יט 47
יט 50
יט 51

243
295
225
243
123
140
213

כא 43

277 ,28

כב 131 9
כב 205 ,42 19
כב 279 29
כג 137 2
כג 164 6
כג 150 8
כג 287 11
כג 218 14
כד 13
כד 15
כד 19
כד 20
כד 27
כד 32

179
138
222
49
70
59

שופטים
א 131 6
א 99 8
א 295 23
א 187 29

ב1
ב2
ב 14
ב 16
ב 17
ב 19
ב 20

28
194
58
259
114
218 ,156
64

ג8
ג 10
ג 12
ג 16
ג 22
ג 23
ג 24

58
46
182 ,46
98
225
225
227

ט 29
ט 44
ט 45
ט 49
ט 53
ט 54

ג 25
ג 28
ג 31

180
223
187

ד2
ד3
ד6
ד9
ד 13
ד 19
ד 21
ד 23

58
197
206
58
161
254
255
119

ה2
ה5
ה 11
ה 14
ה 21
ה 24
ה 25
ה 26
ה 28

210
94
297
79
149
143
276
201 ,168 ,157
179

ו2
ו9
ו 11
ו 28
ו 31
ו 32
ו 33
ו 34
ו 37
ו 38
ו 39

46
219
212
235 ,194
271
270 ,116 ,26
134
195 ,97
184
205 ,159
216

ז2
ז3
ז4
ז5
ז6
ז8
ז 13
ז 19
ז 20
ז 22
ז 25

243 ,46
256
186
199
199
78
157
218
78
102
115

ח 25
ח 27
ח 28
ח 33

250
114
119
114

ט2
ט 11
ט 17
ט 19
ט 21
ט 22
ט 24
ט 27

266 ,39
251
92
99
275
201 ,107

י 201 ,58 7
י 275 8
י 37 14–13
י 27 14
יא 3
יא 7
יא 9
יא 10
יא 11
יא 14
יא 20
יא 24
יא 27
יא 37
יא 38
יא 40

199
294
119
117
118
103
69
187
117
78 ,52
52
297

יב 2
יב 6

160
190 ,77

יג 6
יג 8
יג 9
יג 16
יג 19
יג 24
יג 25

276
186
64
235 ,84 ,34
245 ,104 ,84
262
247

יד 5
יד 6
יד 8
יד 9
יד 14
יד 15
יד 17
יד 19
יד 20

186
288
6
268 ,156
105
251
38
33
272

טו 247 1
טו 141 5
טו 163 7
טו 141 14
טו 288 20

159
163
196 ,123
294
142
295 ,90
164
141

439

טז 2
טז 3
טז 7
טז 8
טז 10
טז 14
טז 16
טז 17
טז 18

174
217
172
84
296
298
262 ,253 ,132 ,38
147
84

מפתחות
טז 19
טז 20
טז 21
טז 22
טז 25
טז 26
טז 27
טז 29

187
217
220
254 ,167 ,147
177
207 ,165
292
198

יז 132 ,71 2
יז 86 3
יז 279 4
יז 5 7
יז 178 11
יז 49 13
יח 2
יח 5
יח 9
יח 15
יח 16
יח 19
יח 22
יח 26

172
276 ,254
238
82
31
174
270
108

יט 4
יט 5
יט 9
יט 10
יט 15
יט 17
יט 21
יט 22
יט 25
יט 27
יט 29

132 ,78
228
274 ,240 ,169
129
134
156
140
154
78
251
78

כ5
כ 15
כ 16
כ 20
כ 30
כ 31
כ 33
כ 35
כ 37
כ 43
כ 45
כ 48

153
248
261 ,165 ,102
40
40
224 ,216
146
209
164
268 ,154
113
99

כא 6
כא 7
כא 13
כא 15
כא 18
כא 20
כא 21
כא 23

214
33
83
214
33
135
164
164

שמ”א
א6
א8
א 11
א 12
א 13
א 14
א 16
א 19
א 20
א 23
א 28

273 ,225
273
265
266 ,118
66
283
223
180 ,86
158
187 ,148
277

ב1
ב3
ב4
ב5
ב8
ב 10
ב 16
ב 18
ב 19
ב 21
ב 29
ב 31
ב 32
ב 33
ב 36

46
296 ,47
131
293 ,132
187
152
259 ,85
290 ,31
84
247
142 ,140
145
208 ,62
150
229

ג4
ג8
ג 11
ג 13
ג 14
ג 16
ג 20

262 ,115
139
254
189
193
115
132

ד2
ד3
ד 10
ד 13
ד 15
ד 18
ד 22

40
187
218
173
265 ,6
278
198

ה 295 9
ה 216 12
ו5
ו6
ו7
ו 10
ו 12
ו 13
ו 14
ו 15
ו 19

260
188
134
191
187 ,57
294 ,6
141 ,84
158
216

ז2
ז7

211
185

440

ז 13

103

ח7
ח9
ח 11
ח 12
ח 15
ח 18
ח 22

64
64
203
174
242
237
64

ט5
ט7
ט9
ט 11
ט 17
ט 18
ט 20

150 ,52
131
263
276
239 ,28
124
99

י2
י3
י4
י5
י6
י8
י9
י 10
י 16
י 19
י 23
י 24

205 ,52
167
82
243 ,42
254
181 ,37 ,32
246
208
208
187
144
27

יא 78 3
יא 244 11
יא 118 ,32 15
יב 1
יב 2
יב 3
יב 8
יב 9
יב 14
יב 15
יב 21
יב 23
יב 24

64
292
116
187
58
51
205
183
186
145 ,104

יג 102 3
יג 196 5
יג 210 6
יג 227 13
יג 197 20
יד 147 8
יד 209 9
יד 161 20
יד 150 ,75 22
יד 178 ,132 24
יד 125 26–25
יד 278 27
יד 266 30
יד 218 ,197 ,117 42

מראי מקומות
טו 1
טו 5
טו 11
טו 12
טו 13
טו 19
טו 23
טו 24
טו 25
טו 27
טו 28
טו 29
טו 33
טו 35

64
135
214
225
71
234
247 ,199
64
222
264
121
290
288 ,283
52

כ9
כ 12
כ 13
כ 16
כ 17
כ 20
כ 25
כ 28
כ 36
כ 37
כ 38
כ 39
כ 40
כ 41

טז 1
טז 3
טז 7
טז 10
טז 11
טז 17
טז 23

202 ,52
37
208
231
277 ,90
177
268 ,209 ,48

כא 180 3
כא 99 13
כא 295 14
כא 279 ,122 16

יז 2
יז 5
יז 8
יז 10
יז 11
יז 22
יז 31
יז 34
יז 39
יז 42
יז 43
יז 46
יז 49
יז 51

40
31 ,30
143
196
64
215 ,82
119 ,118
90
216 ,195
208
72
225
261
285

יח 265 1
יח 251 ,97 4
יח 273 ,173 8
יח 235 9
יח 215 11
יח 174 ,106 15
יח 187 20
יח 60 23–22
יח 119 24
יח 66 25
יח 176 26
יח 33 27
יח 293 ,185 30
יט 151 1
יט 162 2
יט 65 3
יט 277 ,64 6
יט 245 10
כ1
כ3

118
238

191
146
48
194
31
102
248
277
102
186 ,102
164
23
223
221

כב 121 1
כב 259 ,166 8
כב 225 22
כג 8
כג 9
כג 10
כג 15
כג 21
כג 23
כג 26

286
174
142
184
71
171 ,162
234 ,171

כד 5
כד 8
כד 9
כד 13
כד 15
כד 16
כד 18
כד 20

193
288
257 ,62
220 ,117
268
117
43
43

כה 1
כה 5
כה 10
כה 13
כה 14
כה 15
כה 25
כה 26
כה 29
כה 30
כה 31
כה 33
כה 34
כה 35
כה 38
כה 39
כה 42

53
82
250
163
234
191
99
100
261 ,102
253
49
191 ,101
204 ,100
222 ,64
209
279 ,101 ,65
271

כו 9

284 ,219

441

30
30
229 ,72
278 ,227 ,49
231

כו 15
כו 16
כו 19
כו 21
כו 22

כז 179 1
כז 136 12
כח 3
כח 5
כח 7–6
כח 7
כח 8
כח 9
כח 15
כח 17
כח 22
כח 24

53
172
81
81 ,80
235
185
267
121
64
196 ,84

כט 4
כט 5

274
87

ל 277 3
ל 206 6
ל 243 ,82 21
ל 284 26
לא 2
לא 4
לא 8
לא 9

113
236
251
251

שמ”ב
א 121 3
א 288 ,263 ,150 6
א 79 9
א 139 12
א 243 ,201 15
א 116 16
א 148 21
א 248 ,130 ,19 23
א 52 24
א 245 26

ב5
ב 10
ב 14
ב 21
ב 25
ב 26
ב 28
ב 31

71
89
292
57
257 ,156
133
236
33

ג 156 1
ג 165 6
ג 205 8
ג 11 11
ג 88 21
ג 180 25

מפתחות
ג 29
ג 31
ג 34
ג 35

126
264 ,98
210 ,139 ,52
142

ד 68 2
ד 53 3
ד 246 ,171 4
ד 77 10
ה2
ה5
ה 18
ה 20
ה 23
ה 24

272 ,110
89
215
112
225
173

ו3
ו6
ו8
ו 13
ו 14
ו 16
ו 18
ו 20
ו 21
ו 22

211 ,102
77
112
32
193
244 ,138 ,42
72
188
253
260

ז 12
ז 27
ז 29

259
246
103

ח 119 1
ח 199 2
ח 239 4
ח 234 5
ח 286 9
ח 82 10
ח 189 ,86 11
ט4

133 ,114

י4
י9
י 10
י 12
י 17
י 18
י 19

98
40 ,10
40
165
41 ,40
212
26

יב 15
יב 17
יב 18
יב 20
יב 21
יב 24
יב 28

134
142
105 ,64
226
253
282
263

יג 2
יג 6
יג 8
יג 11
יג 13
יג 14
יג 15
יג 18
יג 19
יג 28
יג 33
יג 36
יג 37
יג 39

245
167
195
78
100
123
31
217
160
177
99
222
52
52

יד 2
יד 6
יד 13
יד 14
יד 18
יד 19
יד 20
יד 22
יד 30
יד 31
יד 33

226 ,129 ,52
219
66
209 ,65
190
293
225
281
185 ,99
99
86

טו 41 5
טו 148 6
טו 210 8
טו 210 ,200 14
טו 296 ,184 24
טו 227 31
טז 6
טז 13
טז 21
טז 22
טז 23

230
238 ,230
136
214
81

יא 2
יא 3
יא 7
יא 13
יא 15
יא 16
יא 18
יא 23
יא 24
יא 26

258
36
83
283
215 ,180
30
284
46
186
53

יז 7
יז 8
יז 10
יז 11
יז 13
יז 14
יז 16
יז 19
יז 22
יז 23

183
197 ,107
107
183
227 ,222
250
140
281
232
170

יב 4

114

יח 3

99

442

יח 34 8
יח 224 9
יח 60 12
יח 298 14
יח 143 19
יח 221 28
יח 144 31
יח 30 32–31
יט 1
יט 2
יט 3
יט 4
יט 5
יט 6
יט 8
יט 10
יט 16
יט 18
יט 20
יט 28
יט 36
יט 37
יט 39
יט 42

267
129 ,52
238 ,52
148
196 ,160
138
197
203 ,152 ,142
231
254
174 ,99 ,67
267
178 ,117 ,110 ,62
43
9
148

כ5
כ 12
כ 13
כ 16
כ 18

183 ,131
225 ,147
155
151
277

כא 13
כא 17

185
277

כב 14
כב 16
כב 21
כב 24
כב 26
כב 30
כב 35
כב 37
כב 39
כב 43
כב 45
כב 49
כב 50

273
147
43
287
296 ,170
152
214
204
191
281 ,275
190 ,70
30 ,29
160

כג 1
כג 10
כג 15
כג 16
כג 21

259
74
130
141 ,85
146

כד 227 ,203 1
כד 247 2
כד 137 6
כד 10 12
כד 78 16

מראי מקומות
כד 17
כד 20
כד 24

232
290
84 ,59

כה 30

243

מל”א
א 169 ,93 1
א 222 5
א 238 6
א 84 9
א 183 12
א 392 ,187 ,89 13
א 89 17
א 84 19
א 89 24
א 84 25
א 243 29
א 89 30
א 271 33
א 89 35
א 167 ,141 40
א 78 51–50

ב1
ב 2–1
ב 10
ב 16
ב 18
ב 22
ב 24
ב 26
ב 32
ב 36
ב 37
ב 46

263
118
282
280 ,276
151
45
187
237
280
118
231
189

ג1
ג4
ג8
ג9
ג 15
ג 20
ג 21
ג 22
ג 25
ג 26

176
158
229
117
235
282
182 ,139
118
146
191

ה 90 4
ה 232 7
ה 235 27
ה 90 30
ה 182 31
ו9
ו 10
ו 12
ו 20
ו 21

229
131
241
92
231

ו 22
ו 32
ו 35
ו 37

255
267
261
182

ז7
ז9
ז 14
ז 21
ז 38
ז 47

229
149
95
259
189
172

ח5
ח7
ח 10
ח 11
ח 27
ח 28
ח 33
ח 35
ח 36
ח 37
ח 44
ח 46
ח 50
ח 59
ח 62

203 ,158
227
95
95
189
118
170 ,103
238
115
155
27
119 ,51
228 ,99 ,32
118 ,32
118

ט2
ט3
ט7
ט9
ט 19
ט 21
ט 23
ט 24
ט 25

266
118 ,32
86
79
175 ,73
235
90
118
285

יב 18
יב 29
יב 31
יב 32
יב 33

י 69 7
י 143 9
י 104 11
י 111 12
י 92 18
יא 2
יא 6
יא 8
יא 11
יא 13
יא 28
יא 29
יא 30
יא 32
יא 34
יא 37

74
114
85
253
28
265
192
121 ,76
28 ,27
28 ,27
88

יב 183 6
יב 260 9
יב 231 ,27 10
יב 237 ,183 11

443

267 ,133 ,100
223
242
85 ,35
259

יג 2
יג 4
יג 5
יג 6
יג 7
יג 12
יג 13
יג 18
יג 27
יג 30

181
284
289 ,264
167
228
106
163
190 ,70
106
53

יד 2
יד 4
יד 6
יד 8
יד 13
יד 15
יד 16
יד 18
יד 21
יד 27

287
258
216
264
53
211
28
53
88
58

טו 1
טו 18
טו 21
טו 22
טו 25
טו 26
טו 33

89
58
103
286
89
156 ,28
89

טז 8
טז 11
טז 21
טז 22
טז 23
טז 24
טז 29

89
392 ,203
168
164 ,46
89
59
89

יז 7
יז 14
יז 20
יז 21
יז 22

179
170
146
200
165 ,64

יח 4
יח 5
יח 10
יח 19
יח 21
יח 24
יח 26
יח 27
יח 28
יח 29

189
204
278
257
246
263
246
260
144
235

מפתחות
יח 30
יח 32
יח 34
יח 35
יח 45
יח 46
יט 6
יט 13
יט 18
יט 20
יט 21

209
111
285 ,202 ,105 ,95
156
257
287
6

196
193
221
290

כ 171 6
כ 100 7
כ 294 10
כ 157 11
כ 123 23
כ 123 25
כ 202 ,189 ,95 27
כ 98 32–31
כ 167 33
כ 171 38
כ 173 40
כא 1
כא 4
כא 8
כא 13
כא 14
כא 23
כא 25
כא 26
כא 29

109
225
175
232
230
151
202
297
192

כב 6
כב 7
כב 8
כב 9
כב 10
כב 14
כב 16
כב 18
כב 24
כב 34
כב 35
כב 38
כב 41
כב 44
כב 45
כב 52

163
81 ,67
81
200
195
29
278
208
77
206 ,167 ,79
235 ,184
199
203 ,89
85
26
89

מל”ב
א 251 1
א 80 2
א 80 3
א 80 6
א 131 ,98 8
א 154 ,81 ,80 16

ב 147 8
ב 198 9
ב 105 10–9
ב 265 10
ב 117 11
ב 161 12
ב 274 21
ב 260 23
ב 72 24
ב 56 25

ח 160 5
ח 81 8
ח 284 ,270 ,99 12
ח 251 20
ח 274 29

ג1
ג 11
ג 16
ג 19
ג 20
ג 22
ג 23
ג 25
ג 26
ג 27

203 ,89
81
111
188
95
283 ,108
172
230
142
83

ד5
ד8
ד 16
ד 21
ד 24
ד 27
ד 28
ד 29
ד 32
ד 35
ד 38
ד 40

184
78
190 ,70
225
239
274 ,236 ,78
284
163 ,98
282
248 ,162 ,145
143
131

ה7
ה 11
ה 14
ה 16
ה 17
ה 23
ה 24
ה 27

263 ,133
262
279 ,176
247
224
254
247
75

ו6
ו 11
ו 13
ו 14
ו 15
ו 19
ו 20
ו 23
ו 24

262 ,253
228
106
284 ,220
92
156
248
193
254

ז6
ז8
ז9

286
178
166

ח1
ח2

166
5

444

ט1
ט7
ט8
ט 13
ט 16
ט 20
ט 24
ט 29
ט 32
ט 33

98
220
109
198
56
208
95
89
290
285

י1
י3
י9
י 16
י 19
י 21
י 32

194
123
265
271
248
202
262

יא 230 ,201 2
יא 216 ,203 12
יא 293 20
יא 269 26
יב 4
יב 9
יב 10
יב 12
יב 16
יב 18
יב 21

85
130
219
58
58
293 ,196
258

יג 89 1
יג 57 6
יג 89 10
יג 257 13
יג 170 23
יד 85 4
יד 78 5
יד 266 8
יד 249 13
יד 265 19
יד 151 27
טו 4
טו 5
טו 17
טו 19
טו 23
טו 27
טו 35

85
209
223 ,89
78
89
89
85

טז 3
טז 4

27
85

מראי מקומות
טז 6

221

יז 1
יז 4
יז 9
יז 11
יז 14
יז 15
יז 17
יז 23
יז 25
יז 35
יז 36

89
84
171
192
69
155
261
146
284 ,157
85
85

יח 5
יח 7
יח 16
יח 19
יח 20
יח 21
יח 22
יח 23
יח 24
יח 26
יח 27
יח 28
יח 29
יח 30
יח 32

68
205
92
28
68
228 ,219 ,139 ,68
68
240
68
60
114
4
37
68
198

יט 4
יט 7
יט 10
יט 15
יט 18
יט 21
יט 22
יט 27
יט 32
יט 34
יט 36

181
218
69 ,37
119 ,118
99
198
173
267
186 ,102
259
217

כ 253 1
כ 148 6
כ 260 ,214 10
כא 214 6
כא 104 9
כא 201 13
כא 165 16
כב 2
כב 5
כב 7
כב 9
כב 13
כב 16
כב 17
כב 18

57
248 ,58
224 ,174
223 ,58
99
67
189 ,185 ,99
154

כג 3

26

כג 7
כג 15
כג 18
כג 20
כג 27
כג 35

135
154
212
158
226
240 ,210

כד 123 1
כד 262 13
כד 147 14
כד 225 ,203 17
כה 151 6
כה 281 ,233 ,134 7
כה 252 19
ישעיה
א4
א6
א9
א 15
א 16
א 17
א 18
א 22
א 23
א 24
א 26
א 27
א 29

ב2
ב4
ב6
ב7
ב9
ב 10
ב 11
ב 19
ב 22

159
271 ,163 ,159
153
250 ,236
270 ,159
271
181 ,130
200
288
214
280
244
171 ,51
211
195 ,117
294
202
281
178
291
137
174 ,66

ג 268 5
ג 77 6
ג 222 7
ג 194 8
ג 190 ,148 ,116 ,43 9
ג 294 ,235 ,178 16
ג 294 17
ג 219 26
ד1

195 ,78

ה 234 ,230 2
ה 117 3
ה 37 5
ה 232 ,160 ,31 6
ה 209 ,187 8
ה 208 ,61 12
ה 247 14
ה 144 16

445

ה 17
ה 27
ה 29
ה 30

53
251 ,212 ,187
246 ,211
208

ו 202 ,95 1
ו 193 ,77 7
ו 288 ,286 ,273 ,188 10
ו 276 11
ז 212 2
ז 259 ,142 6
ז 81 11
ז 195 13
ז 259 16
ח2
ח9
ח 10
ח 12
ח 13
ח 19
ח 21
ח 22

232
131
250
52
241
155 ,81
262 ,116 ,72
210

ט1
ט3
ט4
ט9
ט 10
ט 15
ט 16
ט 17
ט 18
ט 19

208
176
224 ,147
168 ,145
226
140 ,136
150 ,50
129 ,99
242
146

י1
י7
י8
י 13
י 14
י 15
י 22
י 23
י 31
י 32
י 33
י 34

194 ,172
66
204
287 ,139
211
46
282
41
233
213
289 ,228
220

יא 249 1
יא 62 3
יא 181 4
יא 211 ,90 6
יא 288 ,155 8
יא 81 10
יא 256 ,226 13
יב 1
יב 2
יב 4
יב 6

51
139
159
252

מפתחות
יג 2
יג 4
יג 7
יג 8
יג 10
יג 11
יג 12
יג 13
יג 15
יג 16
יג 17
יג 18
יג 20
יג 21
יג 22

238 ,221
248
274
79
157
278
185
267
154
279 ,123
174 ,66
43
130 ,53
275
233 ,206 ,137

יד 1
יד 2
יד 3
יד 4
יד 6
יד 7
יד 8
יד 10
יד 11
יד 12
יד 14
יד 15
יד 16
יד 17
יד 19
יד 20
יד 23
יד 30

229 ,196
90
230
222
90
289
50
206 ,167
184
168 ,90
153
186
278 ,29
158
137
180
176
267

טו 3
טו 4

98
186

טז 230 3
טז 190 5
טז 272 ,269 ,154 ,134 10
טז 246 12
יז 3
יז 4
יז 7
יז 10
יז 11
יז 12
יז 13

278
270
265 ,62
92
291
276
268

יח 2
יח 3
יח 5
יח 6
יח 7

138
102
295 ,148
260 ,173
179 ,138

יט 2
יט 3
יט 5

226
81
221

יט 261 ,160 6
יט 210 7
יט 133 8
יט 220 ,178 13
יט 297 14
יט 211 ,180 21
כ2
כ5

251 ,98
51

כא 208 2
כא 79 3
כא 255 ,206 5
כא 140 ,136 12
כא 136 14
כב 3
כב 4
כב 6
כב 8
כב 9
כב 10
כב 12
כב 14
כב 16
כב 17
כב 18
כב 21
כב 25

134
288 ,214 ,206 ,130
240
147 ,97
257
141
98
193
172
234 ,177
255
164
201

כג 95 2
כג 269 ,145 4
כג 53 7
כג 260 9
כג 241 12
כג 240 13
כג 170 ,135 18
כד 1
כד 3
כד 5
כד 6
כד 8
כד 11
כד 18
כד 19
כד 20
כד 22

142 ,140
142
170 ,167
174
278 ,163
240
197
275 ,250 ,200
211
226

כה 196 7
כה 152 10
כה 292 ,250 11
כו 1
כו 5
כו 9
כו 10
כו 13
כו 15
כו 17
כו 18

282
281 ,209
130
233 ,170
140
270 ,182
264
166

446

כו 20
כו 21

162
248 ,96

כז 238 ,87 2
כז 251 ,185 ,99 4
כז 290 6
כז 157 7
כז 39 8
כז 272 10
כז 199 12
כז 298 13
כח 3
כח 7
כח 9
כח 15
כח 17
כח 18
כח 20
כח 22
כח 24
כח 25
כח 27
כח 28

271
297 ,244 ,140
186 ,139 ,25
193 ,38
183
193
294 ,262 ,191
197
291
280
225 ,162 ,152
154

כט 1
כט 2
כט 3
כט 6
כט 7
כט 9
כט 10
כט 13
כט 14
כט 15
כט 17
כט 20
כט 22
כט 23

220
38
30
248
38
288
239 ,216
270 ,197
245 ,230
237
279
194 ,191 ,134
164
241 ,52

ל2
ל5
ל 12
ל 13
ל 14
ל 16
ל 18
ל 20
ל 23
ל 26
ל 33

232 ,80
38
42
140
175
260
166
192
92
273 ,163 ,36
237

לא 1
לא 3
לא 4
לא 5
לא 9

42
214
237
203
176

לב 1
לב 3

295
264

מראי מקומות
לב 4
לב 6
לב 7
לב 11
לב 12
לב 14
לב 15
לב 19

139
170
183
251 ,240 ,98
229
233 ,215
240
142

לג 1
לג 3
לג 8
לג 10
לג 11
לג 14
לג 15
לג 19
לג 20
לג 23

296 ,279 ,216
211
66
269
181
79
296 ,239 ,217 ,77
234
224 ,178 ,62
215

לד 147 4
לד 268 5
לד 155 6
לד 267 14
לד 203 15
לד 247 16
לה 3
לה 6

133
152

לו 4
לו 5
לו 6
לו 7
לו 9
לו 11
לו 12
לו 14
לו 15

28
68
68
68
68
60
115
37
68

לז 69 ,37 10
לז 119 16–15
לז 99 19
לז 276 ,184 26
לז 102 33

מ2
מ4
מ7
מ 12
מ 13
מ 15
מ 17
מ 18
מ 19
מ 22
מ 23
מ 24
מ 30
מ 31

274 ,202
222
220
289 ,189
296
215
67
240 ,38
216
207
111
290 ,220 ,215 ,161
194 ,179
183

מא 2
מא 6
מא 7
מא 8
מא 10
מא 15
מא 16
מא 17
מא 20
מא 21

119
234
200 ,164
27
291 ,40
154 ,152
161
221
293
263 ,210

מב 1
מב 4
מב 11
מב 13
מב 14
מב 15
מב 16
מב 20
מב 21
מב 22
מב 23
מב 24
מב 25

40
275
253
256 ,46
277 ,246 ,221 ,175 ,135
293
154
248
130
245 ,162
62
64
99

מג 2
מג 9
מג 10
מג 13
מג 17
מג 21
מג 22
מג 24
מג 26

189
257
185 ,108 ,69
247
153
229
179
268 ,231 ,59
288
191
295
225 ,222
254
296
221
285 ,187
182
267

לח 1
לח 10
לח 12
לח 13
לח 14
לח 15
לח 16
לח 17
לח 18
לח 19
לח 20
לח 21

166
248
261 ,217 ,147
285
256 ,153
151
167
73
291
180
209
205

מד 5
מד 13
מד 15
מד 19
מד 20
מד 21
מד 26
מד 28

לט 2

50

מה 1

447

מה 2
מה 4
מה 8
מה 10
מה 12
מה 16
מה 20
מה 24

188
191
273 ,94
166
242
191
209
173

מו 264 2
מו 207 ,153 5
מו 159 6
מו 225 7
מו 136 8
מו 137 11
מו 263 ,131 13
מז 2
מז 3
מז 6
מז 7
מז 11
מז 12
מז 13
מז 15

177 ,175 ,97
42
188
99
281 ,39
241 ,27
195 ,62
27

מח 159 1
מח 263 ,251 8
מח 165 9
מח 138 ,9 10
מח 178 13
מח 213 ,158 21
מט 2
מט 3
מט 13
מט 18
מט 24
מט 26

111
243
272
265
198
283

נ 201 1
נ 262 2
נ 233 4
נ 42 10
נא 1
נא 2
נא 4
נא 5
נא 6
נא 9
נא 12
נא 13
נא 17
נא 20

220 ,171
166
63
258
202 ,62
172
224
245
233
236

נב 103 1
נב 252 ,217 ,97 2
נב 144 3
נב 207 5
נב 143 11

מפתחות
נב 12
נב 13
נב 15

134
269
229 ,213 ,101

נג 69 1
נג 66 3
נג 174 4
נג 274 5
נג 243 6
נג 292 8
נג 167 10
נג 243 ,240 ,67 12
נד 1
נד 2
נד 4
נד 6
נד 10
נד 11
נד 15
נד 17

247
135
171
199
201
267
146
184

נה 2

237

נו 79 2
נו 79 ,27 4
נו 79 6
נו 208 ,155 10
נו 225 12
נז 1
נז 4
נז 5
נז 6
נז 7
נז 11
נז 12
נז 13
נז 20

139 ,99 ,52
101
169
288
158
293 ,150 ,99
38
170
289 ,150

נח 175 1
נח 40 2
נח 210 3
נח 193 ,184 5
נח 224 6
נח 249 7
נח 141 ,134 8
נח 280 9
נח 291 ,244 10
נח 190 ,168 11
נט 2
נט 3
נט 10
נט 11
נט 12
נט 13
נט 14
נט 16
נט 17
נט 19

116
151 ,144
150
155
116
70
226
228
234
212

ס4
ס 10
ס 16
ס 18
ס 22

132
285
182
263
164

סא 143 ,36 1
סא 259 4
סא 263 ,133 6
סא 234 ,232 ,189 ,42 10
סא 255 11
סב 133 4
סב 292 ,42 ,31 5
סב 230 ,228 10
סג 213 ,154 ,144 3
סג 286 5
סג 43 7
סג 222 ,215 9
סג 238 10
סג 265 17
סג 159 ,94 19
סד 1
סד 2
סד 4
סד 6

140
94
42
200 ,79

סה 1
סה 3
סה 5
סה 6
סה 12
סה 13
סה 16
סה 18
סה 19
סה 23

263 ,205
259
39
43
237 ,203 ,28 ,27
291
72
292
292 ,146 ,42
71

סו 2
סו 4
סו 7
סו 8
סו 9
סו 10
סו 11
סו 12
סו 13
סו 14
סו 19
סו 23

222
27
203
166 ,35
278
52 ,31
237
288
214
160
79
86

ירמיה
א6
א 10
א 14
א 16
א 17
א 19

180
248
251
85
98
181

448

ב2
ב5
ב 11
ב 20
ב 21
ב 22
ב 23
ב 25
ב 26
ב 29
ב 31
ב 36

66
270
200
255
110
194
294
100
138
271 ,26
268
159 ,138 ,51

ג2
ג3
ג5
ג9
ג 14
ג 16
ג 17
ג 21

279 ,123
204
215
25
140
235 ,65
258
232

ד2
ד3
ד4
ד5
ד7
ד8
ד9
ד 10
ד 11
ד 13
ד 16
ד 22
ד 23
ד 24
ד 28
ד 30
ד 31

143 ,72
215
141
102
219
98
296 ,286
37
143
260
102
177
115 ,61
260
160 ,52
184
217 ,139

ה4
ה5
ה6
ה7
ה8
ה 12
ה 17
ה 18
ה 20
ה 21
ה 22
ה 25
ה 27
ה 28
ה 29
ה 30
ה 31

178
224
178
145
180
190 ,70
276
41
60
286 ,6
166
100
241
288 ,241
220
156
268

ו1

102

מראי מקומות
ו4
ו7
ו8
ו 11
ו 12
ו 14
ו 15
ו 22
ו 23
ו 24
ו 26

246 ,214
264
187 ,183
195 ,95
225
274
25
233
157
79
246 ,163 ,98

ז5
ז7
ז9
ז 13
ז 16
ז 18
ז 24
ז 26
ז 29

117
283
259
283
243
199 ,196 ,141 ,85
215
104
146

ח5
ח 12
ח 14
ח 15
ח 17
ח 20
ח 21
ח 23

79
25
153
258
221
191
278 ,257 ,79
52

ט 209 ,77 ,39 1
ט 154 2
ט 116 8
ט 185 9
ט 111 10
ט 213 ,94 17
ט 157 22
י2
י4
י7
י8
י 11
י 12
י 14
י 18
י 19
י 20

176 ,115
244 ,184
178
192 ,141
329 ,306
214
138 ,51
261 ,102
166
279

יא 5
יא 16
יא 19
יא 20
יא 21
יא 32

28
99
193 ,66
147
207
170

יב 2
יב 3
יב 5

290
224 ,86
173 ,138

יב 6
יב 8
יב 10
יב 11
יב 13
יב 16
יב 17

69
102
137
99
161 ,51
197
224

יג 4
יג 7
יג 11
יג 16
יג 17
יג 21
יג 22
יג 23
יג 26

177 ,54
281 ,254
74
209 ,175
153 ,94
79
169 ,97
157
97

יד 2
יד 3
יד 4
יד 6
יד 7
יד 9
יד 10
יד 14
יד 17
יד 18
יד 19
יד 22

129
170 ,138
176
277
116
151
175 ,130
208
94
227
148 ,74
150

טו 5
טו 6
טו 9
טו 10
טו 11
טו 14
טו 15
טו 20

82
215
217 ,119
220
290 ,243
24
220
219

טז 2
טז 6
טז 7
טז 12
טז 16
טז 17
טז 18

273 ,155
264 ,53
249
104
152
256
95

יז 1
יז 4
יז 11
יז 22
יז 25
יז 26
יז 27

174
257 ,231 ,24
151
258
271 ,187
29
99

יח 106 ,66 8
יח 177 ,66 11
יח 286 ,212 16
יח 66 18

449

יח 19
יח 23

63
201 ,193

יט 216 ,95 4
יט 38 9
יט 278 11
יט 217 ,85 13
כ 207 1
כ 251 ,46 ,39 7
כ 27 14
כא 123 2
כא 164 7
כא 152 12
כא 99 14
כב 10
כב 15
כב 16
כב 18
כב 22
כב 23
כב 24
כב 26
כב 27
כב 28

211 ,52
173
152
53
51
261
224
181
222
284

כג 5
כג 6
כג 9
כג 10
כג 16
כג 19
כג 20
כג 24
כג 27
כג 29
כג 30
כג 31
כג 32
כג 39

293
187
270
129
208 ,155
164
65
95
283 ,66
218
148
207
183 ,38
221

כד 1
כד 5

183
132

כה 6
כה 16
כה 27
כה 30
כה 33
כה 36

49
149
283
208
229
279

כו 66 3
כו 258 9
כו 174 18
כז 147 1
כז 296 ,248 8
כז 137 22
כח 8

208

מפתחות
כח 10
כח 12
כח 15

7
7
139

כט 204 6
כט 154 ,83 7
כט 167 ,37 8
כט 66 ,65 11
כט 260 22
כט 208 27
ל 11
ל 19
ל 21
ל 23
ל 24

220 ,41
255 ,188
264 ,239
149
65

לא 3
לא 9
לא 13
לא 14
לא 15
לא 16
לא 18
לא 19
לא 20
לא 21
לא 22
לא 25
לא 27
לא 29
לא 40

266 ,31
194
214
268
214 ,139 ,52
100
212 ,197
180
116
219
169
268 ,150
92
258
224

לב 11
לב 18
לב 22
לב 23
לב 25
לב 27
לב 28
לב 29
לב 41
לב 43
לב 44

146
43
28
263
59
245
99
85
42
261
59

לג 5
לג 7
לג 12
לג 17
לג 21
לג 24
לג 26

95
279
267
126
250
27
90

לד 5
לד 11
לד 15
לד 16
לד 18

53
189
26
189
26

לה 91 7
לה 259 14

לו 3
לו 6
לו 10
לו 13
לו 14
לו 19
לו 20
לו 21
לו 22
לו 25
לו 30

228 ,66
35
263
263 ,34
35 ,34
230
248
35
141
243
107

לז 88 1
לז 81 7
לז 220 ,37 9
לז 235 11
לז 168 12
לז 76 14–13
לז 218 ,77 14
לז 111 15
לח 4
לח 6
לח 13
לח 15
לח 20
לח 22
לח 24
לח 28

154 ,83
176
206
183
177
176
65
197

לט 142 2
לט 293 12
לט 203 18
מ 5–4
מ7
מ 12
מ 14
מ 17

27
248
210
69
147

מב 2
מב 3
מב 4
מב 11
מב 12
מב 14
מב 16

246
208
100
51
223 ,99
272
150 ,75

מג 12

99

מד 10
מד 11
מד 14
מד 17
מד 18
מד 19
מד 23
מד 25
מד 26
מד 29

152
293
145
85
85
238 ,85
165
85
263
258

450

מה 3

182

מו 4
מו 5
מו 7
מו 10
מו 15
מו 19
מו 23
מו 28

206
195
149
268 ,220
227
219
266
41

מז 3
מז 6

246
267 ,153 ,55

מח 2
מח 9
מח 10
מח 11
מח 12
מח 13
מח 19
מח 25
מח 26
מח 31
מח 32
מח 35
מח 40
מח 41
מח 46

66
218
100
271 ,200
255
51
255
145
229
182
218 ,52
85
250
256
198

מט 3
מט 7
מט 8
מט 10
מט 16
מט 19
מט 20
מט 22
מט 24
מט 27
מט 30
מט 37

280 ,98
230
246
175
47 ,37
267
66
235 ,150
246 ,79
99
66
176

נ 282 3
נ 40 9
נ 240 ,179 ,40 14
נ 220 15
נ 239 17
נ 185 24
נ 228 26
נ 172 27
נ 30 29
נ 132 ,100 ,99 32
נ 78 33
נ 267 34
נ 138 37
נ 25 40–39
נ 79 43
נ 66 45
נ 273 46

מראי מקומות
נא 2
נא 3
נא 6
נא 7
נא 11
נא 12
נא 17
נא 22
נא 25
נא 27
נא 29
נא 30
נא 36
נא 38
נא 39
נא 42
נא 52
נא 55
נא 56
נא 57
נא 58

142
235
285
157
233 ,143
165
51
218
147
102
166
163 ,99
179 ,172
217
283 ,31
192
134
224
197 ,176
31
240 ,185

יחזקאל
א7

253

ב3

116

ג3
ג 13
ג 20
ג 24
ג 26

95
221
241
225
150 ,74

ד 172 1
ד 190 3
ד 282 4
ד 157 8
ד 232 12
ד 177 14
ה 10
ה 12

161
271

ו 293 2
ו 286 ,175 4
ו 172 6
ו 114 9
ו 275 ,216 11
ז 12
ז 16
ז 17
ז 18
ז 19
ז 23
ז 24

209
245
156 ,94
98
291
202
167

ח3
ח5
ח8

77
63
176

ח 14
ח 17

139 ,52
95

ט 246 ,30 2
ט 30 3
ט 295 ,134 4
ט 30 11
י 95 3
י 95 4
י 225 11
י 269 19
יא 185 8
יא 44 10
יא 218 ,41 13
יא 257 17
יב 13
יב 16
יב 28
יג 5
יג 6
יג 10
יג 12
יג 13
יג 14
יג 18
יג 19
יג 20
יג 22

297
188
206
145
258
297
177 ,133
141
177
297 ,253
70
249
188

יד 235 3
יד 237 4
יד 77 5
יד 279 6
יד 81 ,80 7
יד 293 8
יד 219 14
יד 219 16
יד 52 22
טו 3
טו 5

296
174

טז 4
טז 6
טז 10
טז 11
טז 25
טז 27
טז 29
טז 31
טז 33
טז 34
טז 40
טז 42
טז 44
טז 52
טז 54

270 ,202
137
217 ,163 ,96
232
297 ,251
51
291
260
281
160 ,114
144 ,100
192 ,50
206
246
191 ,51

451

טז 57

280

יז 2
יז 7
יז 8
יז 9
יז 10
יז 16
יז 18
יז 21
יז 23
יז 24

206 ,164
193
222
261 ,224
254
138
223
250
291 ,242
289 ,249 ,144

יח 7
יח 8
יח 16
יח 20
יח 22
יח 23
יח 25
יח 32

96
117
96
222
159
73
296
279 ,73

יט 266 2
יט 172 7
יט 250 ,224 12
כ3
כ6
כ8
כ 11
כ 13
כ 16
כ 17
כ 18
כ 21
כ 30
כ 35
כ 38

154
221
205 ,42
180
74 ,42
74
41
177
42
114
288
143

כא 3
כא 12
כא 15
כא 17
כא 19
כא 21
כא 26
כא 34
כא 36

256 ,99
204 ,189 ,94
206 ,163
229 ,199 ,182
207 ,192 ,163
183 ,163
260 ,81
261
244

כב 4
כב 12
כב 15
כב 20
כב 21
כב 22
כב 24
כב 26
כב 27
כב 29

264
141
296
217
223 ,217
223
176
117
141
241

כג 3

242

מפתחות
כג 4
כג 5
כג 8
כג 21
כג 26
כג 30
כג 40
כג 47
כג 48

181
231
185 ,123
242
198
114
190
142 ,100
183

כד 2
כד 3
כד 5
כד 7
כד 10
כד 11
כד 13
כד 14
כד 16
כד 17
כד 18
כד 27

228
289
276 ,152
96
275 ,153
169
212
249
229
163
253
132

כה 187 4
כה 50 6
כה 214 13
כו 4
כו 6
כו 10
כו 11
כו 12
כו 19
כו 21

227
157
273
271
284
172
142

כז 9
כז 10
כז 11
כז 22
כז 25
כז 26
כז 30
כז 31
כז 35

239
296
191
223
188
280
286
264 ,98 ,52
294 ,273

כח 144 2
כח 237 3
כח 242 4
כח 95 16
כח 286 19
כט 257 5
כט 275 ,76 7
כט 172 12
כט 90 ,46 15
כט 264 18
ל 99 8
ל 95 11
ל 58 12
ל 99 14

ל 16
ל 21
ל 25

99
76 ,36
78

לח 279 ,257 ,184 8
לח 218 ,158 20
לח 258 ,145 23

לא 254 3
לא 135 5
לא 261 6
לא 237 8
לא 257 ,204 ,191 ,129 15
לב 2
לב 5
לב 7
לב 10
לב 11
לב 14
לב 16
לב 18
לב 23
לב 31
לב 32

274 ,153
95
257
286 ,233 ,172 ,52
38
289 ,156
260
211
224
52
282

לג 158 3
לג 158 4
לג 154 6
לג 73 11
לג 285 28
לג 150 30
לד 4
לד 11
לד 15
לד 16
לד 17
לד 20
לד 22
לד 27

274 ,268 ,90 ,36
142
25
163 ,129 ,36
117
117
117
230

לה 293 4
לה 278 6
לה 95 8
לה 243 ,145 ,101 13
לה 41 14
לו 3
לו 8
לו 19
לו 23
לו 31
לו 32
לו 33
לו 34

235
263
161
258 ,167
259
51
187
231

לז 1
לז 6
לז 8
לז 9
לז 11
לז 17
לז 19
לז 22

212
264
264
217
146
263
242
172

לט 290 ,279 2
לט 99 6
לט 167 7
לט 170 11
לט 279 27
לט 191 28
מ 216 1
מ 99 4
מ 199 11
מ 151 38
מא 7

מב 135 6
מב 56 14
מג 2
מג 5
מג 8
מג 10
מג 11
מג 18
מג 24
מג 26

130
95
177
51
51
242
84
193

מד 2
מד 4
מד 5
מד 10
מד 19
מד 20
מד 23

251
137 ,95
99
297
56
192 ,147
117

מה 84 1
מה 291 ,84 13
מה 165 18
מו 246 1
מו 225 2
מו 272 14
מו 213 18
מז 245 2
מז 231 ,144 5
מז 208 ,139 12
מח 84 8
מח 84 9
מח 84 20
הושע
א6

ב1
ב4
ב6
ב7

452

270

222
199
116 ,26
270
138

מראי מקומות
ב 226 8
ב 268 9
ב 85 15
ב 159 19
ג2
ג3

193
160 ,118

ד2
ד5
ד7
ד 12
ד 13
ד 14
ד 16
ד 19

275
153
200
81
85
248 ,207
230
51

ה 190 ,160 3
ה 168 6
ה 297 ,102 8
ה 273 ,145 13
ו1
ו2
ו5
ו9

36
165
171
166

ז 140 8
ז 161 9
ז 186 ,183 12
ח 251 1
ח 295 4
ח 140 8
ח 296 9
ח 296 10
ח 99 14
ט 160 1
ט 216 ,85 4
ט 213 10
ט 233 11
ט 121 15
י 280 ,142 1
י 279 ,241 2
י 146 ,129 ,52 ,42 5
י 51 6
י 271 11
י 174 13
י 270 14
יא 2
יא 3
יא 8

85
267
199

יב 239 4
יב 294 5
יב 241 9
יב 153 11
יב 287 14
יג 3

229

יג 280 7
יג 42 8
יג 287 ,249 15
יד 1
יד 4
יואל
א3
א8
א9
א 10
א 12
א 14
א 17
א 18
א 19
א 20

205 ,141 ,42
270
229
132 ,98
194
132
179
258
231
137 ,136
196
240

ב1
ב7
ב8
ב9
ב 10
ב 11
ב 15
ב 17
ב 18
ב 20
ב 21
ב 22
ב 24
ב 26

102
231
152
290 ,137
267
189
102
116
261
235 ,210 ,104
145 ,104
154
280 ,95
104

ד3
ד4
ד8
ד 10
ד 11
ד 13
ד 15
ד 18

59
285 ,43
58
195
233 ,214
280 ,143
257
215 ,94

עמוס
א4
א5
א7
א8
א 10
א 12
א 13
א 14

284 ,99
77
99
77
99
99
270
99

ב 99 2
ב 99 5
ב 59 6
ב 277 7
ב 233 13

453

ג 183 3
ג 276 4
ג 298 6
ג 146 7
ג 135 10
ג 138 11
ג 229 15
ד 275 1
ד 222 2
ד 85 5
ד 201 ,100 7
ד 219 11
ד 189 12
ד 154 ,111 13
ה2
ה5
ה9
ה 11
ה 19
ה 21
ה 22
ה 24
ה 25

215
147
139
143
42
62
274 ,84
147
210

ו3
ו5
ו6

210
249 ,174 ,65
206 ,166

ז 231 8
ז 215 16
ז 168 17
ח 278 ,259 ,145 5
ח 59 6
ח 289 ,150 ,52 8
ח 137 9
ח 157 10
ח 280 12
ט1
ט5
ט9
ט 10
ט 11
ט 13
ט 14
עובדיה
א1
א3
א6
א7
א9
א 11
א 12
א 15
א 16
א 18

141
289
212
257
145
215 ,94
279 ,215
258
37
171 ,140
37
176
179
294 ,145 ,101 ,50
279 ,242
198
153 ,19

מפתחות
יונה
א 174 4
א 268 ,260 ,160 5
א 241 6
א 218 7
א 228 11
א 291 ,177 12
א 176 13

ב 203 1
ב 149 5
ב 225 ,98 6
ב 234 8
ב 287 9
ב 260 11
ג4
ג5
ג6
ג7
ג8

133
132 ,69
192 ,96
161
96

ד 257 ,135 2
ד 294 ,50 6
ד 277 ,236 ,215 ,78 8
ד 117 11
מיכה
א 209 4
א 209 6
א 295 7
א 53 8
א 209 9
א 180 12
א 276 13
א 264 ,146 ,53 16

ב 201 ,66 3
ב 279 4
ב 49 ,47 7
ב 97 8
ב 215 11
ב 157 12
ג 247 ,97 3
ג 273 4
ג 234 7
ג 239 9
ג 261 11
ד3
ד7
ד8
ד9
ד 10
ד 11
ד 12
ד 13
ד 14

117
156
136
79
146
164 ,63
65 ,25
173 ,154 ,86
78

ה5

272

ה8
ה9

46
194

ו2
ו3
ו6
ו7
ו8
ו 13
ו 14
ו 15
ו 16

181
116
193
274 ,72
255
167
226
262 ,161 ,154
287

ז 253 2
ז 231 3
ז 116 6
ז 50 8
ז 174 ,51 16
ז 196 17
ז 231 18
נחום
א 200 5
א 224 6
א 41 8
א 132 10
א 66 11
א 146 12

חבקוק
א3
א4
א5
א8
א 14
א 15
א 16
א 17

ב1
ב2
ב3

ג 95 3
ג 224 ,218 ,200 6
ג 228 14
ג 254 16
ג 249 ,190 ,146 17
צפניה
א 226 3
א 152 9
א 153 11
א 256 14
א 181 ,41 18

ב 265 ,192 1
ב 247 3
ב 239 ,110 4
ב 269 11
ב 282 14
ב 290 15

ב 285 ,163 1
ב 272 4
ב 290 ,269 5
ב 297 ,235 ,211 8
ב 170 13
ב 141 14
ג2
ג5
ג6
ג7
ג 10
ג 14
ג 15
ג 17
ג 18

ב4
ב5
ב7
ב8
ב 14
ב 15
ב 16
ב 19

238 ,187
212
159
284
96
229 ,208
240
233

151
97
208
211
276
271
188
211
244 ,53
266
194
296 ,229
244 ,164 ,163
111
149
85
169
218
34
244 ,166

454

ג3
ג4
ג6
ג 10
ג 11
ג 12
ג 13
ג 14
ג 17
חגי
א5
א6
א7
א8

ב 19
ב 21
ב 22
ב 23

149
169
252
179
51 ,32
277
25
235
42
99
293
99
72
222
273
285
138

זכריה
א 63 4
א 266 ,150 9
א 31 14
א 214 16

ב 173 4
ב 199 6
ב 250 10

מראי מקומות
ג3
ג4
ג9

30
97
201

ה 11

212

ו 13
ו 15

207
140

ז 10

241 ,174

ח2
ח 12
ח 14
ח 15
ח 23

31
223
49
66 ,49
77

ט 144 2
ט 252 3
ט 146 9
ט 189 ,148 15
ט 211 17
י3
י6
י8

173 ,43
144
290

יא 34 1
יא 195 6
יא 262 ,138 8
יא 190 9
יא 250 16
יב 294 3
יב 46 ,45 7
יב 148 8
יב 229 ,206 ,53 10
יג 4
יג 5
יג 9

51
261
256 ,138

יד 287 ,123 2
יד 225 10
יד 134 14
מלאכי
א 276 4
א 144 7
א 210 11
א 218 13

ב2
ב 13
ב 14
ב 16
ב 17

99
96
117
96
179

ג1
ג3
ג6
ג8
ג9

246
161
287
257
135

ג 10
ג 11
ג 12
ג 13
ג 16
ג 17
ג 18
ג 21

271
283
136
151 ,45
194 ,150 ,66
169
117
238

תהלים
א 210 4

ב 267 1
ב 216 6
ב 275 9
ב 221 12
ג2

30

ד2
ד4

270
245

ה5
ה 10
ה 11
ה 12
ה 13

39
168
136 ,42
272 ,235 ,227
234

ו 168 5
ו 292 ,204 7
ו 137 11
ז 87 1
ז 43 5
ז 75 6
ז 181 7
ז 247 14
ז 162 15
ז 87 18
ח6
ח7

234 ,170
207

י 236 1
י 244 ,166 ,116 5
י 165 ,79 9
י 152 10
י 36 15
189 ,186 ,102
201

יב 246 ,148 2
יב 144 5
יב 252 27
יג 3
יג 6

טו 3

267

טז 5
טז 6
טז 8

79
289 ,48
280

יז 264 ,131 1
יז 79 5
יז 230 8
יז 279 9
יז 192 12
יז 95 14
יח 2
יח 8
יח 15
יח 21
יח 29
יח 34
יח 38
יח 40
יח 45
יח 46
יח 48
יח 49

46
148 ,43

455

270
149
266
43
208
280
222
193 ,131
286 ,70
172
151
269 ,30

יט 37 3
יט 292 ,269 6
יט 166 8
יט 252 10
יט 296 ,101 14
כ4
כ6
כ9

ט 179 2
ט 149 6
ט 185 17
ט 234 20

יא 2
יא 6

יד 2
יד 3

290
132

154
202 ,151
232 ,193

כא 204 ,100 3
כא 40 5
כא 140 10
כא 129 11
כב 8
כב 10
כב 13
כב 15
כב 16
כב 18
כב 24
כב 28

245 ,198
146 ,139
194
249
289 ,150
229
52
86

כג 2
כג 3
כג 5

267 ,211
279
154

כה 159 ,66 7
כה 270 17
כה 287 20
כז 1
כז 3

245
30

מפתחות
כז 142 ,62 4
כז 46 6
כז 110 9
כז 258 ,223 ,116 12
כז 106 ,69 13
כז 133 14
כח 1
כח 5
כח 7

206 ,67
65
234

כט 275 6
כט 166 8
כט 166 9
כט 72 11
ל2
ל4
לא 6
לא 8
לא 9
לא 11
לא 12
לא 13
לא 14
לא 20
לא 23
לא 24

294 ,153
73
248 ,58
65 ,50
226
241
290
283
182 ,160
256
149
43

לב 66 2
לב 180 ,96 5
לב 140 9
לב 272 ,50 11
לג 1
לג 5
לג 6
לג 8
לג 10
לג 11
לג 15
לג 19

272
95
242
146 ,52
211
236
139
73

לד 1
לד 6
לד 11
לד 12
לד 14
לד 15
לד 22

150
211
269 ,170
286
219
268
135

לה 1
לה 2
לה 8
לה 9
לה 12
לה 19
לה 20
לה 21
לה 23

196
165
197 ,178 ,39 ,38
42
43
264 ,50
66
101
233

לה 24

50

לו 168 3
לו 206 11
לו 212 ,38 12
לו 152 13
לז 2
לז 6
לז 7
לז 8
לז 11
לז 12
לז 14
לז 23
לז 24
לז 30
לז 32
לז 35

132
184
173
78
237
173 ,102
176 ,154
190
177
155
255
240

לח 214 3
לח 188 5
לח 281 ,232 ,156 7
לח 260 8
לח 244 ,152 9
לח 227 11
לח 185 13
לח 50 17
לט 235 3
לט 139 14
מ 10
מ 12
מ 13
מ 14

143
191 ,101
122
274

מא 136 3
מא 197 ,66 8
מא 296 ,218 ,40 13
מב 5
מב 6

151
181

מג 1
מג 5

245
281

מד 2
מד 6
מד 10
מד 13
מד 18
מד 19
מד 20
מד 21
מד 26

247
208 ,137 ,30
191
266 ,59
290 ,70 ,38
226
96
250
74

מה 2
מה 3
מה 4

270
184
98

מו 3
מו 4

200
169

מו 7

223

מז 2

298

מח 79 7
מח 153 10
מח 225 13
מח 246 14
מט 5
מט 13
מט 14
מט 15
מט 16
מט 19
נ4
נ 19
נ 20
נ 21
נ 22

285
254
116
153
178

נא 252 ,159 6
נא 181 ,166 7
נא 195 9
נא 230 11
נא 272 16
נא 171 18
נב 7

216

נג 2
נג 6

297
30

נד 4
נד 9

63
265

נה 3
נה 4
נה 7
נה 8
נה 10
נה 12
נה 15
נה 16
נה 22
נה 24

63
200
53 ,39
270
245 ,140
201
207
220
271 ,168
172

נו 277 2
נו 68 5–4
נו 255 ,200 ,146 7
נו 73 14
נז 3
נז 6
נז 8

148
46
282

נח 228 ,131 5
נח 132 8
נח 228 10
נח 164 11
נט 4
נט 5

456

251
206
72
90
73
49

146
190

מראי מקומות
נט 292 9
נט 30 10
נט 266 11
נט 282 17
ס2
ס3
ס4
ס5
ס6
ס7
ס8

219
160
247
289
212
168
199

סא 3
סא 9

234
160

סב 4

275 ,155

סג 2
סג 7
סג 8
סג 9

254 ,191
155
110
40

סד 4
סד 5
סד 6
סד 8

287 ,154
186 ,102
61
102

סה 2
סה 4
סה 7
סה 8
סה 10
סה 11
סה 13
סה 14

285
193
131
277
280
214 ,200
273 ,94
269 ,234

סו 3
סו 7
סו 12
סו 14
סו 15
סו 19

190 ,70
255 ,62
271
247
84
64

סז 2

130

סח 9
סח 10
סח 14
סח 15
סח 20
סח 26
סח 28
סח 30
סח 32

215 ,94
213
170
283
237
297
90
179
136

סט 282 3
סט 51 7
סט 110 9
סט 223 12
סט 219 15
סט 131 16

סט 24
סט 29
סט 31
ע3
עא 2
עא 6
עא 8

204 ,175
194
157

171
245
146
95

עב 249 7
עב 273 16
עב 215 ,72 17
עב 95 19
עג 2
עג 5
עג 6
עג 8
עג 10
עג 12
עג 15
עג 19
עג 21
עג 23

288
209
238 ,234 ,36
200
205
291
136
226
287 ,169
131

עח 101 ,73 50
עח 283 55
עח 261 58
עח 231 59
עח 51 62
עח 272 65
עח 73 ,9 68–67
עח 272 ,90 71
עט 5
עט 8

133
67

פ3
פ5
פ 10
פ 11
פ 14
פ 19

233
241
290
93
193
226

פא 272 ,87 2
פא 102 4
פא 101 11
פא 286 ,64 12
פא 70 16

עד 99 7
עד 182 8
עד 250 13
עד 275 14
עד 30 23

פב 3

252

פג 2
פג 4
פג 5
פג 9

289 ,174
241 ,183
190
196

עה 296 4
עה 157 5
עה 209 ,205 9
עה 269 11

פד 87 3
פד 234 7
פד 229 ,152 ,9 11
פד 100 12

עו 285 6
עו 141 13

פה 134 4
פה 51 6
פה 221 11
פה 156 14

עז 2
עז 3
עז 7
עז 8
עז 13
עז 18
עז 20
עז 21

63
94
292
160
107
161
180
213

עח 6
עח 16
עח 19
עח 20
עח 21
עח 22
עח 23
עח 25
עח 30
עח 36
עח 40
עח 41
עח 48

94
186
116
281
222
69
253
284
159
190 ,70
238
295
226

פו 265 ,64 6
פו 86 9
פו 180 ,156 11
פו 73 13

457

פח 67 5
פח 146 6
פח 228 8
פח 281 10
פח 255 17
פט 4
פט 7
פט 10
פט 14
פט 23
פט 32
פט 34
פט 35
פט 36

277
240 ,39
277
46
221
167
70
287
70

מפתחות
פט 39
פט 40
פט 41
פט 42
פט 43
פט 45
פט 46
פט 49
צ5
צ6
צ 10
צ 12
צ 13
צ 14
צא 1
צא 4
צא 10
צא 12
צא 14
צא 16

231 ,51
207 ,167
249
287
294
199
262 ,234
73
161
167 ,132
145
180
214
291
197
227 ,36
133
209
73
291

צב 87 2
צב 50 5
צב 237 6
צב 286 ,208 ,63 12
צב 211 15
צג 1

131

צד 2
צד 4
צד 6
צד 10
צד 12
צד 13
צד 18
צד 19
צד 20
צד 21

222
133
275
183
197
289 ,193
200
288
38
145

צה 1
צה 6

272 ,87
143

צו 2

143

צז 5
צז 9

204
235

צח 1
צח 4
צח 8

282
269 ,247
201

צט 1
צט 5
צט 8

212
269
220

ק4
קא 2
קא 3
קא 5

179
65
75
199

קב 6
קב 8
קב 15
קב 21
קב 24
קב 29

74
289
170
252
262
283

קג 3
קג 5
קג 10
קג 12
קג 13
קג 15
קג 19

273
164
43
270
270 ,43
253
190

קד 1
קד 4
קד 6
קד 7
קד 9
קד 10
קד 15
קד 20
קד 24
קד 32

145
242 ,111
96
171
293
156
252
282
95
272

קה 14
קה 15
קה 24
קה 26
קה 30
קו 2
קו 6
קו 7
קו 8
קו 10
קו 12
קו 17
קו 24
קו 30
קו 31
קו 32
קו 37
קו 38
קו 42
קו 43
קו 45
קו 46
קו 47

212
273 ,209 ,49 ,42
249 ,239
27
93
203
104
293
180
144
69
96
69
246
67
273
85
158 ,85
192
200
66
223 ,99
277

קז 11
קז 27
קז 29
קז 30
קז 37
קז 41
קז 42

205
163 ,140
175
213
91
291
101

קח 11

179

458

קט 3
קט 4
קט 7
קט 10
קט 11
קט 14
קט 17
קט 22
קט 23
קט 24

39
292
288
277
185
159
38
167
156
190

קי 1
קי 2

282
90

קיג 5
קיג 6

144
289

קיד 275 4
קיד 110 18
קטו 151 5
קטו 207 7
קטו 71 15–12
קטו 71 15
קטז 122 3
קטז 43 7
קטז 73 8
קטז 190 ,171 11
קיח 62 7
קיח 200 10
קיח 153 12
קיח 152 13
קיט 247 3
קיט 278 10
קיט 42 14
קיט 43 17
קיט 149 20
קיט 278 21
קיט 150 ,74 25
קיט 292 27
קיט 259 28
קיט 74 31
קיט 38 41
קיט 65 46
קיט 288 47
קיט 181 49
קיט 79 53
קיט 232 61
קיט 95 64
קיט 178 69
קיט 178 70
קיט 237 71
קיט 48 72
קיט 38 77
קיט 191 82
קיט 166 98
קיט 219 ,139 100
קיט 191 ,101 101

מראי מקומות
קיט 103
קיט 106
קיט 117
קיט 118
קיט 120
קיט 131
קיט 132
קיט 133
קיט 136
קיט 147
קיט 154
קיט 158
קיט 162
קיט 171
קיט 172
קיט 174
קכ 3
קכ 6

203
258
228
228
228
178
246
284 ,90
186 ,94
257
271
259
42
208
238
295

183
283

קכא 1

222

קכב 3
קכב 6

163
83 ,82

קכה 4

49

קכו 2
קכו 3

104
104

קכט 4
קכט 8

262
72

קל 2
קל 4

64
185

קלא 2

153

קלב 1

66

קלו 23

66

קלז 3
קלז 6
קלז 7
קלז 8

87 ,40
74
66
43

קלח 3
קלח 8

268
148

קלט 266 ,227 ,161 3
קלט 228 ,184 8
קלט 261 ,227 13
קלט 275 15
קלט 259 21
קמ 2
קמ 3
קמ 5
קמ 8
קמ 9
קמא 4
קמא 6
קמא 7

168
146
219 ,66
227 ,36
244
236 ,196 ,34
285
245 ,244

קמא 8
קמא 9

240
185

קמב 3
קמב 7
קמב 8

118
153
194 ,43

קמג 268 3
קמג 292 5
קמג 250 6
קמג 67 7
קמג 222 8
קמג 255 12
קמד 197 1
קמד 174 3
קמד 143 6
קמד 247 7
קמד 247 10
קמד 145 12
קמד 132 13
קמה 292 5
קמה 133 11
224
248 ,161
232 ,30

קמו 7
קמו 8
קמו 9

קמז 163 ,36 3
קמז 238 ,87 7
קמז 72 10
קמז 72 11–10
קמז 244 16
קמז 220 18
קמט 4

73 ,72

איוב
א 109 1
א 220 ,143 5
א 57 7
א 99 8
א 146 20
א 143 21

ב 99 ,79 3
ב 149 8
ב 79 9
ב 256 10
ב 161 12
ג3
ג4
ג 13
ג 18
ג 23
ג 24
ג 25
ג 26

158
184
212
277
226
223
244 ,39
283

ד5

195

459

ד 12
ד 14
ד 15

148
245
228

ה4
ה7
ה8
ה 13
ה 14
ה 16
ה 18
ה 23

152
47
81
240
243
101
36
285

ו2
ו3
ו4
ו5
ו9
ו 10
ו 13
ו 16
ו 17
ו 18
ו 22
ו 26
ו 28

289
198
41
211 ,148
141
228
210
236
256 ,255 ,153
198
281
66
118 ,70

ז2
ז3
ז4
ז5
ז 13
ז 14
ז 16
ז 19
ז 21

277
214 ,203
199
267
221
176
163
78
231

ח3
ח5
ח6
ח8
ח 11
ח 12
ח 14
ח 17
ח 18

233
281
285
190
291
259
258
225
70

ט3
ט4
ט5
ט6
ט 11
ט 16
ט 19
ט 20
ט 26
ט 28
ט 30
ט 33

29
285 ,265
242
246
65
69
183
239
177
146
270 ,159
117

מפתחות
י2
י6
י8
י 10
י 11
י 14
י 16
י 19

39
81 ,36
238
261 ,223
227
219
245
179

יא 174 3
יא 195 12
יא 109 20
יב 38 7
יב 292 8
יב 157 17
יב 134 ,98 18
יב 281 23
יג 218 2
יג 181 ,105 3
יג 223 5
יג 141 11
יג 241 25
יג 172 27
יד 7
יד 10
יד 11
יד 15
יד 16
יד 17
יד 18
יד 20
יד 21

194
168
172
192
287 ,30
178 ,175 ,97
242
168
65

טו 3
טו 5
טו 6
טו 8
טו 12
טו 17
טו 20
טו 21
טו 22
טו 25
טו 28
טו 31
טו 32
טו 35

227
132
276 ,237 ,116
149 ,63 ,62
270
164 ,37
256 ,166
38
69 ,9
46
242
297 ,10
273 ,202
158

טז 4
טז 6
טז 8
טז 9
טז 10
טז 11
טז 12
טז 13
טז 15

212 ,162
175
261 ,116
174 ,102
247 ,202 ,77
186
250 ,218
288 ,245
236

טז 20

153

כב 21
כב 22
כב 28

יז 162 1
יז 298 3
יז 184 6
יז 79 9
יז 274 13
יח 3
יח 7
יח 14
יח 15
יח 18
יח 20

177
256
255 ,224
161
212
286 ,79

יט 2
יט 3
יט 5
יט 9
יט 10
יט 11
יט 15
יט 17
יט 20
יט 23
יט 24
יט 26

179
156
181 ,145
251 ,97
217
173 ,43
110
170 ,159
203
172
172
220

כ8
כ9
כ 10
כ 11
כ 12
כ 19
כ 22
כ 26
כ 27
כא 5
כא 6
כא 7
כא 10
כא 13
כא 18
כא 19
כא 21
כא 24
כא 25
כא 26
כא 27
כא 29
כא 30
כא 33

233 ,212
182
274
95
207 ,190
275
38
217
259 ,97
286
79
242
246 ,231 ,148
214
148
43
172
289
34
96
169
216
175
48

כב 227 2
כב 296 3
כב 162 6
כב 204 ,100 7
כב 137 10
כב 261 16

460

227 ,38
99
146

כג 245 ,181 7
כג 234 9
כג 79 11
כג 137 15
כג 271 ,137 16
כד 4
כד 5
כד 6
כד 8
כד 11
כד 14
כד 16
כד 18
כד 21
כד 24
כד 25

215 ,162
281
199
270
253 ,154
259
176 ,175
260
177
262 ,200
190

כה 5

156

כו 5
כו 9
כו 10
כו 11
כו 12
כו 13
כו 14

166
131
163
274
267
167
62

כז 206 2
כז 173 ,79 6
כז 284 8
כז 65 11
כז 75 20
כז 229 21
כח 1
כח 4
כח 7
כח 8
כח 11
כח 16
כח 17
כח 19

161
53
281
232
163
228
38
39

כט 9
כט 10
כט 13
כט 14
כט 22
כט 25

239
74
272
97
215
9

ל 292 1
ל 241 3
ל 229 7
ל 215 8
ל 101 10
ל 38 13

מראי מקומות
ל 14
ל 15
ל 16
ל 18
ל 19
ל 20
ל 25
ל 26
ל 27
ל 30

147
157
289 ,79
131
207 ,186
280 ,139 ,65
231 ,139 ,52
258 ,181
276
281

לא 7
לא 8
לא 12
לא 16
לא 18
לא 20
לא 24
לא 26
לא 28
לא 29
לא 34
לא 36
לא 39

75
290
290
204 ,100
39
169
133
156
190 ,70
233
241
237
217

לב 3–2
לב 4
לב 6
לב 8
לב 10
לב 11
לב 12
לב 18
לב 21
לב 22

43
166
164 ,159 ,37
139
164
63
64
38
191
191

לג 1
לג 6
לג 18
לג 19
לג 20
לג 21
לג 25
לג 26
לג 27
לג 28
לג 30
לג 32
לג 33

63
264
175 ,101 ,73
181
158
288 ,266
270
242
88
73
130 ,73
252
132

לד 2
לד 4
לד 6
לד 8
לד 11
לד 12
לד 14
לד 17
לד 19

63
9
190
135
205
104
99
163
216

לד 20
לד 26
לד 31
לד 37

149
229
162
183

לה 227 ,183 3
לה 161 9
לה 181 14
לה 65 15
לה 189 16
לו 194 ,37 2
לו 149 7
לו 144 9
לו 291 22
לו 291 ,282 24
לו 62 25
לו 149 27
לו 94 28–27
לו 96 32
לז 1
לז 2
לז 3
לז 4
לז 6
לז 11
לז 14
לז 15
לז 16
לז 18

224
286 ,62
290
239
155
178
139
184 ,65
180
276 ,184

לח 2
לח 3
לח 8
לח 12
לח 13
לח 14
לח 15
לח 18
לח 24
לח 25
לח 28
לח 38

175
131 ,98
146
180
217
157
204
64
168
245
182
184 ,150

לט 3
לט 4
לט 12
לט 13
לט 14
לט 15
לט 16
לט 17
לט 18
לט 20
לט 21
לט 23
לט 24
לט 26
לט 29

245
167
107 ,69
235
169
282
265
221 ,168
205
273
42
272
148 ,132 ,10
129
171

461

לט 30

198

מ1
מ4
מ7
מ 12
מ 17
מ 22
מ 23
מ 25
מ 30
מ 31

237
260
98
155
294 ,171
227 ,93
241
289
193
95

מא 1
מא 2
מא 3
מא 5
מא 6
מא 8
מא 9
מא 11
מא 14
מא 17
מא 22
מא 23

190
233
257
97
251
209
249 ,197 ,150 ,74
203
152
165
274
276

מב 181 2
מב 236 3
מב 173 7
מב 183 10
משלי
א6
א7
א 15
א 18
א 23
א 24
א 25
א 33

139
137 ,42
100
255
208
199
249 ,129
53

ב 139 9
ב 287 ,30 11
ג1
ג5
ג 13
ג 18
ג 19
ג 20
ג 21
ג 24
ג 27
ג 30

282
42
244
79
189 ,182
273
196
240
100
43

ד 79 4
ד 228 8
ד 199 9
ד 198 10
ד 269 12

מפתחות
ד 13
ד 14
ד 16
ד 20
ד 21
ד 25
ד 26

79
136
146
264 ,215 ,63
196
188
246

ה 79 5
ה 294 ,50 18
ה 268 19
ה 296 22
ו1
ו2
ו3
ו8
ו 13
ו 21
ו 22
ו 25
ו 28
ו 30
ו 34

298 ,239
185
274 ,268
130
264 ,203
98
30
168
156
148
169

ז1
ז8
ז 13
ז 15
ז 16
ז 17
ז 18

255
255
234 ,78 ,41
281
266
213
268 ,236

ח 11
ח 15
ח 23
ח 25
ח 29
ח 34
ח 35
ח 36

280
172
227
176
172
289
244
165

ט 204 ,176 2
ט 34 5
ט 136 6
ט 166 9
ט 197 12
ט 207 17
י 294 1
י 275 7
י 195 8
י 96 12
י 38 24
י 211 31
יא 188 ,47 5
יא 168 8
יא 79 16
יא 43 17
יא 202 21

יא 25
יא 27
יא 29

268
281 ,38
213

יב 1
יב 7
יב 8
יב 9
יב 11
יב 15
יב 18
יב 23
יב 26
יב 27

105
157
157
188
291
64
138
192
295
173

יג 3
יג 4
יג 5
יג 7
יג 12
יג 13
יג 18
יג 20
יג 21

251
154
171
269 ,241
167
285 ,174 ,162
188
273
285 ,43

יד 5
יד 10
יד 11
יד 13
יד 15
יד 17
יד 18
יד 32

190
240
249
188
132 ,69
294
194
152

טו 5
טו 9
טו 12
טו 18
טו 21
טו 30

241 ,207
268
130 ,105
289 ,149
188 ,47
154

טז 2
טז 3
טז 7
טז 9
טז 14
טז 26
טז 28
טז 30

296
147
285 ,26
174
193
132
249
264

יז 2
יז 10
יז 11
יז 12
יז 14
יז 18
יז 22

168
214
284
243 ,42
245 ,147
298
179

יח 13
יח 15

יט 160 ,51 3
יט 64 20
יט 248 23
יט 197 ,140 28
כ3
כ5
כ7
כ9
כ 11
כ 14
כ 19
כ 25

280
261

462

147
153
156
159
216
131
251 ,240
198 ,142

כא 11
כא 12
כא 13
כא 14
כא 29
כא 31

238
228
237 ,131
192
234
190

כב 2
כב 6
כב 13
כב 17
כב 21
כב 22
כב 24
כב 25

243
170 ,161
275
282
280
152 ,146
272
132

כג 5
כג 6
כג 7
כג 13
כג 14
כג 19
כג 21
כג 22
כג 31
כג 32

233
196
288
100
73
136
186 ,159
42
130
250

כד 1
כד 2
כד 8
כד 10
כד 15
כד 21
כד 25
כד 27
כד 31

130
107
174 ,49
274
279
240
217
242
192

כה 1
כה 4
כה 5
כה 6
כה 10
כה 15
כה 17
כה 18
כה 20

242
155
155
155
170
251
185
116
232

מראי מקומות
כה 21
כה 22
כה 26

132
175
274

כו 4
כו 7
כו 17
כו 18
כו 19
כו 21
כו 23
כו 25

280
153
231 ,51
102
271
174
255 ,92
170 ,69

כז 5
כז 12
כז 13
כז 14
כז 15
כז 17
כז 18
כז 22

230 ,147
238
239
66
280
163
30
195

כח 7
כח 12
כח 13
כח 15
כח 17
כח 22
כח 25

272
171
192
90
40
137 ,38
68

כט 2
כט 18
כט 20
כט 21
כט 23
כט 25

133
249
130
246
79
291 ,68

ל3
ל4
ל6
ל7
ל8
ל 10
ל 17
ל 23
ל 28
ל 32
לא 11
לא 12
לא 16
לא 17
לא 18
לא 19
לא 20
לא 21
לא 27
לא 29
לא 30

197
256
190 ,116
100
178
199
220
186 ,140 ,19
297
208
139
43
160
98 ,31
178
296 ,77
250
185 ,52 ,30
255
235
157

שה”ש
א 215 6
א 207 10

ב 169 3
ב 274 ,228 5
ב 262 8
ב 278 ,253 9
ב 167 ,156 11
ב 169 13
ב 244 ,212 17
ג 225 2
ג 275 10
ג 234 ,36 11
ד 281 8
ד 195 9
ד 244 ,213 16
ה 135 1
ה 153 2
ה 251 ,178 3
ה 169 6
ה 247 7
ה 236 ,202 14
ו 268 ,147 5
ו 253 11
ז 164 ,63 ,62 1
ז 184 7
ז 150 10
ח2
ח5
ח7
ח8

289
274 ,162
137
151

רות
א 222 4
א 231 ,206 13
א 74 14
א 243 16
א 249 17
א 265 ,133 18
א 157 19
א 206 ,38 20
א 116 ,49 21

ב5
ב8
ב9
ב 11
ב 14
ב 16
ב 17
ב 20
ב 21
ב 22
ב 23

218
199 ,150 ,75
291 ,262 ,253
237
252 ,176
284 ,149
199 ,162
71
75
42
75

463

ג 191 3
ג6 7
ג 198 8
ג 143 ,71 10
ג 180 15
ג 218 18
ד 13
ד 16
ד 19

198
282
182

איכה
א2
א8
א 12
א 13
א 14
א 15
א 16
א 17
א 20
א 22

136 ,110
159
236
90
294 ,194
228
94 ,52
250
169
236

ב1
ב5
ב6
ב8
ב 10
ב 11
ב 13
ב 14
ב 15
ב 17
ב 18
ב 22

232
281
283
129 ,66
153 ,98
234
280
97
229 ,212
294 ,141
94
178

ג4
ג7
ג9
ג 11
ג 12
ג 16
ג 28
ג 33
ג 39
ג 40
ג 43
ג 44
ג 46
ג 48
ג 49
ג 53
ג 54
ג 56

140
145
232
250 ,226
218
189 ,149
215
179
133
171
227
36
247
94
209 ,153 ,94
255 ,179
253
236

ד1
ד3
ד4
ד7

289 ,237
168
74
254 ,130

מפתחות
ד8
ד 10
ד 11
ד 12
ד 14
ד 15
ד 19
ד 21
ד 22

255 ,216
142
185 ,99
69
212
219 ,53
153 ,135 ,19
240
147 ,97

ה 268 ,212 5
ה 191 10
ה 155 12
קהלת
א 237 3
א 161 5
א 295 ,238 13
א 297 ,233 15
א 180 17

ב2
ב3
ב5
ב8
ב 10
ב 11
ב 13
ב 19
ב 20
ב 25
ב 26

157
295 ,242 ,211 ,79
215
191
204 ,135 ,124 ,101 ,100 ,50
246
106
90
179
164
176 ,120

ג 239 2
ג 6 8–2
ג 292 4
ג 204 11
ג 268 15
ד 162 5
ד 170 ,101 8
ד 259 10
ד 298 12
ה 137 1
ה 210 4
ה 165 ,162 ,118 5
ה 73 9
ה 284 ,124 18
ה 238 19
ו 10
ז2
ז 13
ז 15
ז 16
ז 18
ז 20
ז 21

152
99
297
135
286 ,166
79
165
99

ז 26

205 ,120

ח 287 1
ח 137 3
ח 284 ,99 ,90 9
ח 283 10
ח 185 12
ח 277 ,196 15
ט 137 ,99 1
ט 163 4
ט 156 7
ט 185 12
י 208 ,136 1
י 56 7
י 227 9
י 260 ,258 ,194 10
י 179 15
י 200 18
יא 6
יא 7

194
265

יב 3
יב 4
יב 5
יב 6
יב 9

233 ,204 ,158 ,139
226
250 ,225
276
297 ,197 ,172 ,131

אסתר
א 392 2
א 182 ,133 8
א 118 16
א 48 19–16
א 138 ,106 17
א 194 ,48 19
א 48 21
א 90 22

ב1
ב3
ב4
ב6
ב7
ב8
ב9
ב 10
ב 14
ב 17
ב 18
ב 22
ב 23

146
248
120
147
132
198
287 ,137
253
263
130
241
23
296 ,205

ג 222 1
ג 42 6
ג 280 8
ג 289 ,48 9
ג 227 10
ג 175 12

464

ג 13
ג 14
ד4
ד8

284
146
166
118

ה 209 ,187 2
ה 48 4
ה 176 ,48 8
ה 120 14
ו 263 ,137 1
ו 96 8
ו 58 9
ו 152 12
ו 209 ,137 14
ז 48 3
ז 202 5
ז 141 6
ז 118 9
ז 283 10
ח 118 ,66 3
ח 120 ,48 5
ח 180 17
ט1
ט 13
ט 20
ט 21
ט 23
ט 24
ט 25
ט 27
ט 28
ט 31
ט 32

291 ,90
224 ,48
284
259
257
66
279 ,66
257
242
258
258

י3

83

דניאל
א 65 4
א 144 ,142 ,99 8
א 99 9
א 203 ,164 10
א 203 11
א 293 ,139 ,65 17

ב1
ב3
ב4
ב5
ב6
ב7
ב8
ב9
ב 10
ב 11
ב 12
ב 13

247
247
315 ,314
346
335 ,314
314 ,307
314 ,313
344 ,313 ,119
318 ,119
119
336 ,309
335 ,309

מראי מקומות
ב 14
ב 16
ב 19
ב 21
ב 22
ב 23
ב 24
ב 25
ב 27
ב 29
ב 30
ב 34
ב 35
ב 36
ב 38
ב 39
ב 40
ב 41
ב 43
ב 44
ב 45
ב 46
ב 47
ב 48

326
331 ,309
309
335
344
317
331 ,314 ,306
342
119
312
317 ,310
323 ,310 ,77
327 ,323 ,312 ,311 ,95
119
342 ,90
90
338 ,316
332
332 ,311
340 ,328 ,314
310
328 ,326 ,307
331 ,310
342 ,337 ,318 ,90

ג1
ג2
ג3
ג4
ג5
ג6
ג 13
ג 16
ג 17
ג 19
ג 20
ג 21
ג 22
ג 23
ג 24
ג 26
ג 27
ג 28
ג 29
ג 30
ג 32

330
321
335
336
343 ,326
319
308
316
332
323 ,306
321 ,307
338 ,321
335
326
346 ,335 ,307
336 ,326
344 ,342 ,321 ,316 ,90
344 ,338 ,309
341 ,307
334
344 ,48

ד2
ד3
ד4
ד5
ד6
ד8
ד9
ד 11
ד 12
ד 13
ד 14

311 ,308
345
119
119
307
346 ,337 ,323
317 ,313 ,311
336 ,328 ,325 ,310 ,308
340 ,334 ,124
344 ,315
327

ד 15
ד 16
ד 18
ד 20
ד 22
ד 24
ד 26
ד 28
ד 30
ד 31
ד 32
ד 33
ד 34

314
343
342
325
334 ,317
344 ,333 ,315 ,48
312
330
328 ,317 ,307 ,124
326
329 ,323 ,316
346 ,341 ,319 ,309
337 ,312

ה3
ה4
ה5
ה6
ה7
ה9
ה 10
ה 12
ה 13
ה 14
ה 16
ה 17
ה 19
ה 20
ה 21
ה 22
ה 23
ה 24
ה 26
ה 27
ה 28
ה 29
ה 30

345
345 ,340
326 ,321
345 ,327
336 ,331 ,90
340 ,308
331 ,307
345 ,336 ,333
331
343
344 ,333 ,322 ,90
317 ,312 ,119
338 ,335 ,315 ,312 ,311
337 ,330 ,325 ,313
341 ,317
344
343 ,337 ,314 ,312 ,308 ,46
342 ,339
343 ,324
344 ,342
333
322 ,321 ,312
335

ו1
ו2
ו4
ו5
ו6
ו8
ו9
ו 10
ו 11
ו 12
ו 13
ו 14
ו 15
ו 16
ו 17
ו 18
ו 19
ו 21
ו 22
ו 23

335
312 ,48
335 ,332 ,326
309
307
346 ,335 ,319
335
339
309 ,119
315 ,119
338 ,336 ,119
345 ,119
345 ,340 ,327 ,308
337
341
345 ,316 ,308
308
313
324
328 ,314

465

ו 24
ו 25
ו 26
ו 27
ו 28
ו 29

329 ,307 ,48
338 ,311 ,308 ,307 ,90
321
313
341
334

ז2
ז4
ז5
ז7
ז8
ז9
ז 10
ז 11
ז 13
ז 14
ז 15
ז 16
ז 18
ז 19
ז 21
ז 22
ז 23
ז 24
ז 25
ז 26
ז 27
ז 28

310
335 ,326 ,324 ,318 ,314
311
339
346 ,331
338 ,320 ,311
343 ,335 ,333 ,324
323 ,306
336
330
321
309
315
333 ,319
318
323
311
343
328 ,318 ,308
343
343
327

ח7
ח 14
ח 17
ח 26
ח 27

206
252
141
133
286 ,166

ט1
ט5
ט 13
ט 21
ט 22
ט 23
ט 24
ט 27

203
232 ,104
65
233
293
65
175
144

י1
י3
י5
י8
י 10
י 11
י 13
י 16

65
226
98 ,31 ,30
239
212
272 ,150 ,65
188
209 ,157 ,77

יא 5
יא 6
יא 11
יא 22
יא 23
יא 24

46
163
206
282
163 ,38
244

מפתחות
יא 25
יא 30
יא 35
יא 36
יא 37
יא 40
יא 45

149 ,66
188 ,160
195 ,143
173 ,145 ,46
46
229 ,208
215

יב 158 3
יב 230 ,175 4
יב 256 ,195 ,143 ,104 10
עזרא
א 248 2
א 165 6
א 235 11

ב 62
ב 63

144
34

ג 209 1
ג 84 3
ג 210 5
ג 84 6
ג 87 10
ג 182 ,87 11
ד2
ד4
ד7
ד8
ד 10
ד 12
ד 13
ד 14
ד 15
ד 17
ד 18
ד 19
ד 21
ד 22
ד 23
ד 24
ד 27

85 ,81
274
298
321
320
329 ,314 ,308
327 ,325 ,321 ,309
323
317 ,316
320
119 ,115
342 ,327 ,46
346 ,308
345
336 ,306
308
119

ה1
ה2
ה3
ה7
ה8
ה9
ה 10
ה 11
ה 12
ה 14
ה 15
ה 16
ה 17

324
345 ,335 ,329
345 ,321 ,308
342 ,321
345 ,334 ,330 ,317
80
339 ,321 ,80
341
337 ,329 ,318 ,310
326 ,317
325
318 ,308
309 ,48

ו1

309

ו3
ו5
ו7
ו 10
ו 11
ו 12
ו 15
ו 16
ו 17
ו 21

311
341
340
336 ,334
344 ,330 ,326 ,323
342 ,322
341
329
336 ,315
81

ז 13
ז 14
ז 15
ז 17
ז 18
ז 19
ז 20
ז 21
ז 24
ז 25
ז 26
ז 27

325 ,312
309
325
336
329 ,316 ,48
343 ,318
326
40
338 ,318
324 ,311
329
243

ח 15
ח 22
ח 25
ח 33

204 ,65
138
84
289

ט 240 2
ט 205 3
ט 269 ,236 9
ט 83 12
ט 51 14
ט 256 30
י2
י3
י6
י8
י 11
י 13
י 14
י 16
י 19

204 ,187
26
52
173
136
251
279
136
223

נחמיה
א 99 3
א 286 ,156 ,118 4
א 118 6
א 162 7
א9 9
א 99 11

ב1
ב5
ב6
ב7
ב8

120
120 ,48
120
48
264

466

ב 13
ב 16
ב 17
ב 18
ב 19
ב 20
ג8
ג 15
ג 33
ג 34
ג 37
ג 38

291
180
99
29
205 ,138 ,122 ,42
280
234
177
198
118
96
265

ד 230 1
ד 194 4
ד 123 8
ד 98 12
ה3
ה4
ה7
ה 10
ה 12
ה 13
ה 15
ה 19

239
196
392 ,203
221
278 ,262
87
284 ,188 ,90
66

ו 66 2
ו 66 6
ו 286 ,183 7
ו 136 8
ו 185 9
ו 66 14
ו 118 19
ז 248 ,140 1
ז 253 2
ז 145 3
ז 34 65
ח1
ח2
ח3
ח8
ח 11
ח 12
ח 13
ח 18

55
139
34
65 ,34
175
65
293
34

ט 179 2
ט 34 3
ט 269 5
ט 141 11
ט 130 12
ט 180 14
ט 100 20
ט 286 ,232 25
ט 256 27
ט 38 28–27
ט 120 ,90 28

מראי מקומות
ט 29
ט 31
ט 33
ט 37

265 ,159
41
276 ,104
90

י 30
י 38

165
242

יא 2

210

יב 31
יב 43
יב 44
יב 46
יב 47

83
286
248
87
86

יג 1
יג 3
יג 7
יג 11
יג 13
יג 14
יג 15
יג 19
יג 21
יג 22
יג 24
יג 25
יג 26
יג 28
יג 29

34
136
139 ,65
233
135
66
237
254
287
66
216
205 ,26
165
142
66

דה”א
א 43

88

ד 17

158

ה 17
ה 25

181
160 ,114

ז 23

137

ח 13

142

ט 22
ט 29

182
203

י 114 ,75 2
י 81 13
י 225 ,80 14
יא 110 2
יא 165 8
יא 165 10
יא 216 ,85 18
יב 293 ,182 2
יב 202 16
יב 256 ,97 19
יג 1
יג 2
יג 7

183
48
271 ,211 ,102

יג 9

כג 30
כג 31

77

יד 206 8
יד 249 11
טו 13
טו 16
טו 26
טו 27
טו 29

249
269
158
193
290 ,138 ,108 ,42

טז 2
טז 3
טז 4
טז 7
טז 8
טז 21
טז 22
טז 32
טז 34
טז 35
טז 36
טז 40
טז 41

72
168
87
87
87
212
42
272
87
87
87
84
87

יז 17
יז 25
יז 27

259
118
103

כ1
כ3
כא 4
כא 6
כא 15
כא 17
כא 22
כא 24
כא 30

כד 6

194

כה 3

87

כו 26
כו 31

258
154

כז 24

235 ,105

כח 4
כח 8

72
213

כט 3
כט 9
כט 13
כט 17
כט 21
כט 25

72
50
87
210
84
145

דה”ב
ב 86 3
ב 239 5
ב 65 13
ב 205 16

יח 198 ,192 1
יח 216 2
יח 82 10
יח 86 11
יט 3
יט 4
יט 6
יט 10
יט 11
יט 17
יט 19

157 ,87
84

267
147 ,98
136
40 ,10
40
240 ,40
26
254 ,211
292
156
297
78
273 ,203
239
59
81

כב 171 2
כב 133 13
כב 81 19
כג 203 1
כג 219 4
כג 87 5
כג 168 6
כג 72 13

ג 171 5
ג 252 7
ג 74 12
ד5

165

ה 96 8
ה 56 11
ה 95 ,87 13
ה 95 14
ו 17
ו 19
ו 24
ו 26
ו 27
ו 34
ו 36
ו 37
ז1
ז2
ז3
ז4
ז5
ז6
ז 11
ז 13
ז 20
ז 22

151 ,132
118
118 ,103 ,87
239 ,87
115
27
134 ,119 ,51
276
95
95
87
118
170
87
191
253
86
79

ח 46 3
ח 73 6
ח 90 10
ח 84 12

467

מפתחות
ט 151 1
ט 236 2
ט 69 6
ט 157 12
ט 131 18
ט 174 ,66 20
י 265 4
י 231 ,27 10
י 100 18
יב 10
יג 1
יג 3
יג 6
יג 7
יג 9
יג 11
יג 12
יג 15
יג 20

58
89
134 ,40
123 ,122
133 ,46
210
260 ,85
123
120
120

יד 226 ,145 2
יד 239 10
יד 138 13
טו 195 6
טו 13–12
טו 81 13
טו 50 15

81

טז 163 5
טז 202 7
טז 275 ,192 ,50 10
טז 81 ,80 12
טז 282 ,275 14
יז 3
יז 4

81
154 ,81

יח 176 1
יח 84 2
יח 81 4
יח 81 6
יח 81 7
יח 77 23
יח 227 ,225 31
יח 79 33
יט 5
כ3
כ 11
כ 12
כ 19
כ 20
כ 21
כ 22
כ 23
כ 27
כ 34

236
81
43
288 ,44
87
69
183 ,87
167
236
294
235

כ 35
כ 36
כ 37

276 ,104
162
163

כא 157 4
כא 209 14

לא 11
לא 20
לא 21

133
120
81

לב 141 ,133 1
לב 68 10
לב 69 ,37 15
לב 254 ,188 30

כב 104 3
כב 151 10
כג 220 7
כג 245 8
כג 87 12
כג 194 16
כד 4
כד 7
כד 15
כד 20
כד 21
כד 25

ל 24
ל 27

84
286

לג 194 6
לג 297 9
לג 265 10
לג 243 13
לג 158 ,85 22

164
242
161
97
100
265

כה 293 6
כה 194 8
כה 86 14
כה 183 16
כו 5
כו 8
כו 15
כו 18
כו 19
כו 20

254 ,65
165
245 ,186 ,102
260 ,85
160 ,51
152 ,137

כז 5

46

כח 3
כח 4
כח 8
כח 15
כח 18
כח 19
כח 20
כח 23

27
158 ,85
138
226 ,219 ,217 ,78
251
249
164
234 ,85

כט 6
כט 7
כט 10
כט 11
כט 19
כט 27
כט 30
כט 31
כט 34
כט 36

204 ,184
259 ,189
26
284
160
167
87
202
97
50

ל 10
ל 13
ל 17
ל 21
ל 22
ל 23

292
198
86
87
179 ,158
183

468

לד 3
לד 10
לד 12
לד 13
לד 16
לד 17
לד 18
לד 21
לד 25
לד 26
לד 31

81
137 ,58
248 ,65
219
224
223 ,58
34
81
85
80
26

לה 2
לה 7
לה 8
לה 9
לה 18
לה 23
לה 24
לה 25

236
269 ,84
84
84
35
102
52
260

לו 198 4
לו 297 ,198 ,122 16
לו 224 19
סירא
ג 22

65

ד 11
ד 18

65
95

ו 37

65

ז 11
ז 16

42
67

ט5

65

יא 34

74

יד 21

65

טו 4

42

טז 50 1
טז 65 20

מראי מקומות
87
87

12 נא
22 נא

87
97

10 מז

65 15 לא
95 19 לו
90 25 לח
65 18 מב

11 נ

87 1 נא
87 11 נא

מקורות אחרים
ARI
AECT 58:2:4
AECT-L *4:3
AECT-L *4:6
AECT-L *4:7
AECT-L *4:9
AECT-L *4:11
AECT-L *4:13

340
337
339
324
332
338
328, 332

BarRak 1:11
BarRak 1:12
BarRak 1:14

306
316
324

Bukan 4 322
Bukan 9–10 324
Bukan 12 328
DA 2:10

96

Daskyleion 1:2
Daskyleion 1:4

319
331

Had 24
Had 25
Had 27
Had 28
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Abstract

rather than another. This work will thus enable those consulting it to ﬁnd information quickly and
easily on the government of any verb in the covered languages — and should the concise information
presented in the lexicon be deemed insufﬁcient, the discussions and additional references will provide
a convenient starting point for further investigation.

Abstract

and hold (section 5.7) and so forth.
In chapter 6 the principal prepositions are brieﬂy presented and their main uses described. The
alternations occurring between certain prepositions are also discussed.
The third part of the work contains the verb lexicon the building of which was the principal goal
of the research. In the lexicon are collected the data gathered for each verb in the corpus, divided into
chapters according to language and listed in alphabetical order of the verbs’ radicals. Under each
entry are presented the different meanings that the verb may have and the corresponding syntactic
frames. Examples from the sources are provided in each case to illustrate these frames and some of
the changes that may affect them (such as complement deletion or passivisation). The lexicon also
gives cross-references to relevant discussion chapters in the second part of the work and references
to other studies dealing with the verbs in question.

Contribution to research.

Though the government of certain verbs has already been treated in the

scientiﬁc literature, many verbs have not yet been given adequate semantic and syntactic description; this is especially true for the verbs in languages other than Hebrew, the syntactic behaviour of
which attracted scholars’ attention only inasmuch as it differed from that of the corresponding Hebrew verbs. A further problem is that the studies available for some of the verbs are based on a wide
variety of linguistic theories and methods , so that the treatment of these verbs lacks consistency, and
the conclusions presented in one study do not necessarily coincide with those that may be obtained
using a different approach.
A study is therefore needed that will fulﬁll a threefold purpose: ﬁrstly, to complete the analysis
of those verbs that have not been treated elsewhere, in Hebrew and in other languages, and compare
between them; secondly, to combine the information presented in previous research in a coherent,
consistent way, bridging the gap between different linguistic standpoints or (as the case may be)
ruling in favour of one of them; and thirdly, to gather all data, old and new, in a single work, and
present them in a systematic manner that will facilitate a comprehensive overview.
The present work is meant to answer this triple need, and from this derives its importance. The
lexicon covers all the verbs documented in the Northwest Semitic languages in the selected period
(the second half of the second millennium and the ﬁrst half of the ﬁrst millennium) and presents
their rection in brief. The discussion chapters accompanying the lexicon provide, wherever needed,
a more detailed description of the verbs’ syntactic and semantic behaviour, or an explanation and
justiﬁcation of the reasoning that led to the presentation of the verbs’ syntactic frames in one way

Abstract

the languages included are Hebrew and Aramaic (as found both in the Biblical corpus and in extraBiblical inscriptions and documents), Ugaritic, Phoenician, the Transjordanian Canaanite languages
(Moabite, Ammonite and Edomite) and the Aramaic dialect of Samʾal. Also included in this work
are the verbs that have been identiﬁed as Northwest Semitic loans in Akkadian-language documents
written in and around Canaan (mainly the documents found at El-Amarna and Ugarit). The goal is
to present for each verb in the corpus the syntactic frames in which it is documented, and if need be
to explain any variations that may found in its government.

Structure of the present work.

The introduction in the ﬁrst part of the work is intended to present

the background of the research and to describe the research methods. In chapter 1 are deﬁned the
basic terms related to the research topic: verbal valence and rection, and the distinction between governed complements and non-governed adjuncts. Chapter 2 then presents a survey of the existent
literature touching on verbal rection in the Ancient Northwest Semitic languages. In chapter 3, the
corpus is deﬁned and the methods employed for the collection and presentation of data in the lexicon
are explained.
The second part of the work is devoted to explanations and discussions, in which various issues
related to the question of verbal government are described and analysed.
Chapter 4 touches on general issues of valence and rection not dependent on any particular verb:
the relation between diathesis (or voice) and verbal valence (section 4.1); the complementation of
verbs appearing inside relative clauses and the complementation of participial forms (section 4.2);
the status of the inner accusative (section 4.3); the use of certain prepositional phrases equivalent to
direct objects and the use of sufﬁx pronouns equivalent to prepositional phrases (section 4.4). The
ﬁnal section (4.5) illustrates how verbs similar in meaning but governing different complements may,
by mutual inﬂuence, each modify the other’s rection.
Chapter 5 comprises discussions on the valence and rection of speciﬁc verbs or groups of verbs.
Certain groups of verbs — such as verbs of emotion (section 5.2), verbs of location and motion (section 5.3) or verbs displaying a locative alternation (section 5.10) — have been variously described in
scholarly studies, diverse opinions having been put forward regarding their valence and rection; we
have endeavored to provide arguments for the manner in which these verbs are presented in our lexicon. In other cases the purpose of the discussion is to compare between alternative syntactic frames in
which a given verb may be documented (with or without a variation of meaning) — as is the case with
many verbs of perception (section 5.5), with verbs expressing acceptance and preference, attachment
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Abstract

The question of verbal rection or verbal government, on which this work focuses, stands at the interface between syntax and semantics. Verbs describe various events, states or actions, that involve
a number of participants, usually between one and three. One of the participants is expressed as the
verb’s subject, and the others (if there are any) as complements of the verb. The verb’s meaning determines the number of participants (“valence”) and their semantic characteristics (“semantic rection”),
and in addition the verb imposes certain restrictions on the syntactic form of its complements (“syntactic rection”). The verb’s complements are usually realised as nominal elements — nouns or pronouns — connected to the verb either directly (direct objects: nominal phrases, optionally preceded
by an accusative mark or nota accusativi such as ʾt  אתin Hebrew) or by means of different prepositions
(prepositional phrases); some verbs govern other verbs or content clauses as their complements.
The syntactic frame composed by the verb and its complements is therefore dictated in part by the
verb’s semantic traits; but the rection markers, i.e. the formal marks of the connection between a verb
and a nominal element serving as its complement (the various prepositions or, in the case of a direct
object, the nota accusativi or the zero morpheme, Ø) are not always predictable: synonymous or nearsynonymous verbs may differ in their government. Verbal rection should therefore be detailed in a
verb’s dictionary entry. Current dictionaries and lexica, however, present only partial and insufﬁcient
data; it often happens that verbal rection is mentioned only when a change in the verb’s complements
entails a change of meaning.
Purpose and scope of the present work.

In this work we aim to ﬁll the above-mentioned lexical gap

as regards the verbs documented in the Ancient Northwest Semitic languages. The selected time span
covers the second half of the second millennium and the ﬁrst half of the ﬁrst Millennium BCE, and

Verbal Rection in the Northwest Semitic Languages
in the Second Half of the Second Millennium
and the First Half of the First Millennium BCE

By Mikhal Oren
Supervised by Professor Tamar Zewi

A thesis submitted for the degree “Doctor of Philosophy”

University of Haifa
The Faculty of Humanities
The Department of Hebrew Language

November 2012

Verbal Rection in the Northwest Semitic Languages
in the Second Half of the Second Millennium
and the First Half of the First Millennium BCE

Mikhal Oren

A thesis submitted for the degree “Doctor of Philosophy”

University of Haifa
The Faculty of Humanities
The Department of Hebrew Language

November 2012

